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عيادة اÙروق Úبالعاصسمة

ارتفاع ا◊الت السستعجالية ووفاة  38طفÓ

ي -ع -ق -د ي -وسس -ف ب -ل -م-ه-دي
وزي - -ر الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
’وق -اف ،ال-ي-وم ،ل-ق-اء م-ع
وا أ
’م - - - -ام
’ئ- - - - -م - - - -ة ب - - - -دار ا إ
ا أ
ب - - -اÙم - - -دي- - -ة ،ب- - -دءا م- - -ن
السساعة  ٠9:٣٠صسباحا ،ثم
ي - -زور اŸع - -رضض ال - -وط - -ن - -ي
ل -ت -اري -خ ط -ب -اع-ة اŸصس-ح-ف
الشس -ري -ف ب -قصس -ر ال -ث -ق-اف-ة
م - -ف- -دي زك- -ري- -ا ،ب- -دءا م- -ن
السساعة  ١١:٠٠صسباحا.

يوم دراسسي حول
مرضس التصسلب اŸتعدد

أايام مفتوحة على داء السسكري
Ãسستشسفى زم‹Ò

ت - - - - - -ن - - - - - -ظ - - - - - -م اŸؤوسسسس - - - - - -ة
ا’سستشسفائية اŸتخصسصسة سسليم
زم ،‹Òاليوم ،أاياما مفتوحة
ع-ل-ى ال-ف-حصض اŸب-ك-ر وال-وقاية
من مرضض السسكري ،وذلك على
السساعة  ٠9:٠٠صسباحا.

سسجلت عيادة اÙروق»Úبيار وكلودين شسو‹» با÷زائر العاصسمة ،ارتفاعا ‘ عدد ا◊ا’ت
ا’سستعجالية خÓل سسنة  ٢٠١8بأازيد من  ٥٥٠٠حالة مقابل ما يزيد عن  ٥٣٠٠حالة سسنة
 ،٢٠١٧أاسسفرت عن وفاة  ٣8طف Óجراء تعقيدات صسحية بسسب ا◊روق ،حسسبما أافاد به أامسض
’عÓم بذات العيادة وافق خالد.
’ربعاء الطبيب اıتصض ‘ جراحة ا◊روق واŸكلف با إ
ا أ
وأاوضسح نفسض اŸصسدر أانه ” تسسجيل ‘ غضسون السسنة اŸنصسرمة  ٢٠١8ما يزيد عن ٥٥٠٠
حالة اسستعجالية ” التكفل بها (مقابل ما يزيد عن  ٥٣٠٠حالة سسنة  )٢٠١٧تعرضست ◊روق
متفاوتة“ ،ثل  ٪٦٠منها حروق خطÒة مع تسسجيل وفاة  ٣8طف ÓتÎاوح أاعمارهم ما ب٠( Ú
 ٠4 -سسنوات) بسسبب تعقيدات صسحية جراء عمق ومسساحة انتشسار ا◊روق على ا÷سسد.

مسسرحية خباط كراعو تصسنع الفرجة
’قت مسسرحية «خباط كراعو» للممثل اŸسسرحي حكيم دكار Œاوبا كبÒا من
قبل جمهور قاعة العرضض بدار الثقافة علي سسوايعي بخنشسلة أامسض .واسستقطبت
اŸسس-رح-ي-ة ال-ف-ك-اه-ي-ة ال-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إاط-ار ف-ن اŸون-ول-وج وال-ت-ي أاداه-ا وأاخ-رجها
اŸمثل القسسنطيني حكيم دكار عددا كبÒا من جمهور وعشساق اŸسسرح بو’ية
خنشسلة والذين صسفقوا مطو’ وŒاوبوا مع صساحب العرضض ودخلوا ‘ موجات
هيسستÒية من الضسحك.

مبادرة تضسامنية ‘ الواجهة
’وق-اف ل-تيارت تنظيم قوافل تضسامنية
ت-ع-ت-زم م-دي-ري-ة الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
لتوزيع طرود غذائية على اŸعوزين باŸناطق النائية –سسبا لشسهر رمضسان اŸعظم،
حسسب ما أافاد به مسسؤوول ذات اŸديرية.
وأاوضسح سسليم لرقم أاثناء ندوة خاصسة بالتحضس Òلشسهر رمضسان أان مديريته
وب -ال -ت -ع -اون م-ع م-دي-ري-ة ال-نشس-اط ا’ج-ت-م-اع-ي و–ت إاشس-راف وا‹ ت-ي-ارت ع-ب-د
السسÓم بن تواتي سستنظم قوافل تضسامنية أاواخر شسهر شسعبان Ÿسساعدة اŸعوزين
باŸناطق النائية Ãناسسبة شسهر رمضسان.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

ت -ع -ق -د ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن-ي-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ،غ- -دا ا÷م -ع -ة،
ندوة صسحفية ،على السساعة
١١:٠٠صس- - -ب - -اح - -ا .وت - -ن - -ظ - -م
ال -ن -دوة ب -اŸق -ر ال -وط -ن -ي ،١8
شسارع أاحمد الشسايب ا÷زائر
العاصسمة.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

ي- -ن- -ظ -م ،ال -ي -وم ،اب -ت -داء م -ن
ال -ت -اسس -ع -ة صس -ب-اح-ا ‘ ،ف-ن-دق
اÒŸك- - - -ور ›م- - - -وع - - -ة م - - -ن
’ط - -ب- -اء اıتصس ،Úرؤوسس- -اء
ا أ
مصس -ال -ح ب -عضض مسس -تشس -ف -ي-ات
ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة وع -ل -ى
رأاسس -ه -م الÈوف -يسس -ور م -ق-ري
سس -مÒة ،ي -وم -ا دراسس -ي -ا ح-ول
م- - -رضض ال- - -تصس- - -لب اŸت- - -ع - -دد
. Sclérose en plaques
ي -ح -ظ -ر ال-ل-ق-اء ق-راب-ة ٢٠٠
’عصساب
ﬂتصض ‘ أامراضض ا أ
م -ن ﬂت -ل -ف ج-ه-ات ال-وط-ن،
Óعراضض
حيث يتم التطرق ل أ
ال - -ع - -دي - -دة Ÿرضض ال - -تصس- -لب
اŸت -ع-دد وآاث-اره ع-ل-ى ن-وع-ي-ة
ح - - - -ي - - - -اة ه - - - -ؤو’ء اŸرضس - - - -ى
وأاقاربهم.
ل-ل-ع-ل-م ف-إان م-رضض ال-تصسلب
اŸت - - - -ع - - - -دد Áسض ب١٠٠٠٠ Ú
و ١٥٠٠٠شسخصض با÷زائر.

سسعر سسلة خامات أاوبك يقارب  69دولرا
ذكرت منظمة الدول اŸصسدرة
ل- - -ل - -ن - -ف - -ط (أاوبك) ،أامسض ،ع - -ل - -ى
’ل-كÎو Êأان م-ت-وسس-ط
م -وق -ع-ه-ا ا إ
سس- -ع -ر سس -ل -ة خ -ام -ات أاوبك سس -ج -ل
ارت -ف -اع-ا خÓ-ل ج-لسس-ة ال-ثÓ-ث-اء
حيث بلغ  ٦8,8٣دو’را للÈميل
مقابل  ٦8,٣١دو’را اŸسسجلة يوم
ا’ثن.Ú
وتضسم سسلة خامات أاوبك التي
ت -ع -د م -رج -ع -ا ‘ ق -ي -اسض مسس -ت-وى
’ن- -ت- -اج  ١4ن - -وع- -ا وه- -ي خ- -ام
ا إ
صسحاري ا÷زائري ،واÿام العربي اÿفيف السسعودي ،وخام التصسدير الكويتي ،وخام
’يرا Êالثقيل ،والبصسرة اÿفيف العراقي ،وخام السسدر الليبي،
’ماراتي ،وا إ
مربان ا إ
’نغو‹ ،ورابي اÿفيف
وخام بو ÊالنيجÒي ،وخام مÒايات الفنزويلي ،وجÒا سسول ا أ
الغابو ،Êوأاورينت ا’كوادوري ،وزافÒولغينيا ا’سستوائية ،وجينوالكونغو‹.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :
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رئيسس أ÷مهورية أŸنتهية عهدته ‘ رسسالة ودأع:

أإلتمسص إلصشفح ‡ن قصشرت ‘ حقهم من أإبناء وطني
وجه ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة
أŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه -دت -ه رسس -ال -ة إأ ¤ألشس -عب
أ÷زأئ -ري ذك -ر ف -ي -ه-ا Ãا ق-ام ب-ه خÓ-ل
أل-فÎة أل-ت-ي قضس-اه-ا ‘ رئ-اسس-ة أل-دول-ة،
ط- -ال- -ب -ا م -ن أ÷زأئ -ري Úوأ÷زأئ -ري -ات
«ألـمسساﬁة وألـمعذرة وألصسفح عن كل
ت-قصس »Òأرت-ك-ب-ه ‘ ح-ق-ه-م .وف-ي-م-ا ي-لي
ألنصس ألكامل للرسسالة:
«بسس- -م ال- -ل- -ه ال -رح -م -ن ال -رح -ي -م والصس Ó-ة
والسس Ó-م ع -ل -ى أاشس -رف الـم -رسس-ل Úوع-ل-ى آال-ه
وصس- -ح- -ب -ه إا ¤ي -وم ال -دي -ن أاخ -وات -ي وإاخ -واÊ
األع -زاء ،وأان -ا أاغ -ادر سس -دة الـمسس-ؤوول-ي-ة وجب
علي أال أانهي مسساري الرئاسسي من دون أان
أاوافيكم بكتابي األخ Òهذا وغايتي منه أال
أابرح الـمشسهد السسياسسي الوطني على تناء بيننا
يحرمني من التماسس الصسفح ‡ن َق sصسرت ‘
حقهم من أابناء وطني وبناته ،من حيث ل
أادري رغم بالغ حرصسي على أان أاكون خادما
ل- -ك- -ل ا÷زائ- -ري Úوا÷زائ -ري -ات ب “ Ó-ي -ي -ز
أاواسستثناء.
اآلن ،وقد أانهيت عهدتي الرابعة ،أاغادر
سس -دة الـمسس -ؤوول -ي -ة وأان-ا أاسس-ت-حضس-ر م-ا ت-ع-اون-ا
ع-ل-ي-ه ،ب-إاخÓ-صس وت-ف-ان ،ف-أاضس-ف-ن-ا ل-ب-نات إا¤
صسرح وطننا وحققنا ما جعلنا نبلغ بعضس ما
كنا نتوق إاليه من عزة وكرامة بفضسل كل من
سساعد Êمن بناته وأابنائه الÈرة.
عما قريب ،سسيكون للجزائر رئيسس جديد
أارجوأان يعينه الله على مواصسلة –قيق آامال
وطموحات بناتها وأابنائها األباة اعتمادا على
صس- -دق إاخÓ- -صس- -ه- -م وأاك- -ي- -د ع- -زم- -ه -م ع -ل -ى
الـمشساركة ا÷ادة ا◊سسية الـملـموسسة ،من اآلن
فصساعدا ‘ ،مواصسلة بناء بÓدهم بالتشسمÒ
على سسواعدهم وبسسداد أافكارهم ويقظتهم
الـمواطنية.
أاج-ل ،رغ-م ال-ظ-روف الـم-ح-ت-ق-ن-ة ،م-ن-ذ 22
فÈاير الـماضسي ،أاحمد الله على أا Êما زلت
ك -ل -ي أام -ل أان الـمسسÒة ال -وط -ن -ي -ة ل-ن ت-ت-وق-ف
وسس -ي -أات -ي م -ن سس -ي -واصس -ل ق-ي-ادت-ه-ا ن-ح-وآاف-اق
التـ ـقدم والزدهار مـولِّيا ،وهذا رجائي ،رعاية
خ -اصس -ة ل -ت -م-ك Úف-ئ-ت-ي الشس-ب-اب وال-نسس-اء م-ن

ال- -وصس- -ول إا ¤ال -وظ -ائ -ف
السس -ي -اسس -ي -ة والÈلـم -ان-ي-ة
واإلدارية ،ذلك أان ثقتي
ك -بÒة ‘ ق -درت-ه-م-ا ع-ل-ى
الـمسساهمة ‘ مغالبة ما
يواجه الوطن من –ديات
و‘ بناء مسستقبله.

السس - -ي - -اسس- -ي- -ة وأان- -ا غÒ
ح -زي -ن ول خ-ائ-ف ع-ل-ى
مسستقبل بÓدنا ،بل أانا
ع- - -ل - -ى ث - -ق - -ة ب - -أان - -ك - -م
سستواصسلون مع قيادتكم
ا÷دي- - - - - - - - - - - - -دة مسسÒة
اإلصس Ó- - - -ح وال - - - -ب - - - -ذل
وال -ع -ط -اء ع -ل -ى ال -وج -ه
ال- -ذي ي- -ج- -لب ل -ب Ó-دن -ا
الـم - -زي - -د م - -ن ال - -رف- -اه
واألمن بفضسل ما لـمسسته
لدى شسبابنا ،قلب أامتنا
الن ـ ـابضس ،من توثب وإاقدام وطموح وتفاؤول.

أخوأتي ،إأخوأ،Ê
إان كو Êأاصسبحت اليوم
واحـ ـدا م- - - - - -ن ع ـ ـام- - - - - -ة
الـم ـ ـواط- -ن Úل Áن- -ع -ن -ي
من حق الفتخار بإاسسهامي ‘ دخول ا÷زائر
‘ القرن ا◊ادي والعشسرين وهي ‘ حال
أافضسل من الذي كانت عليه من ذي قبل ،ومن
حق التنويه Ãا –قق للشسعب ا÷زائري الذي
شسرفني برئاسسته ،مدة عشسرين سسنة ،من تقدم
مشسهود ‘ جميع الـمجالت.
لـما كان لكل أاجل كتاب ،أاخاطبكم مودعا
ول -يسس م-ن السس-ه-ل ع-لّ-ي ال-ت-ع-ب Òع-ن ح-ق-ي-ق-ة
مشساعري نحوكم وصسدق إاحسساسسي Œاهكم
ذلك أان ‘ جوانحي مشساعر وأاحاسسيسس ل
أاسستطيع اإلفصساح عنها وكلماتي قـاصسرة عن
مـكافـأاة ما لقيته من الغالبية العظمى منكم
من أاياد بيضساء ومن دلئل الـمحبة والتكر.Ë
لقد تطوعت لرئاسسة بÓدنا اسستكمال لتلك
الـمهام التي أاعانني الله على الضسطÓع بها
منذ أان انخرطت جنديا ‘ جيشس التحرير
الوطني الـمجيد إا ¤الـمرحلة األو ¤ما بعد
السس -ت -ق Ó-ل ،وف -اء ل -ع -ه-د شس-ه-دائ-ن-ا األب-رار،
وسسلخت ‡ا كتب ‹ الله أان أاعيشسه إا ¤حد
اآلن عشسرين سسنة ‘ خدمتكم ،والله يعلم أانني
كنت صسادقا وﬂلصسا ،مرت أاياما وسسنوات
كانت تارة عجاف وتارة سسنوات رغد ،سسنوات
مضست وخلفت ما خلفت ‡ا أارضساكم و‡ا لـم
ي -رضس -ك -م م -ن أاع -م -ا‹ غ Òالـم -عصس -وم -ة م-ن
اÿطأا والزلل.
ولـما كان دوام ا◊ال من الـمحال ،وهذه
هي سسنة ا◊ياة ،ولن Œد لسسنة الله تبدي Óول
ل- -قضس- -ائ- -ه م- -ردا و–وي ،Ó- -أاغ- -ادر السس- -اح- -ة

أخوأتي ،إأخوأ،Ê
كنتم خ Òاإلخـوة واألخـوات وخ Òاألعوان
وخ Òالرفاق ،وقضسيت معكم ،وب Úظهرانكم،
أاخصسب سس-ن-وات ع-ط-ائ-ي ل-بÓ-دن-ا .ول-ن ي-ع-ن-ي
لزوم بيتي ،بعد اليوم ،قطع وشسائج الـمحبة
والوصسال بيننا ولن يعني رمي ذكرياتي معكم
‘ م -هب ال -نسس -ي -ان وق -د ك -ن -ت -م ،وسس -ت -ب -ق-ون،
تسسكنون أابدا ‘ سسويداء قلبي.
أاشسكركم جميعا على أاغلى ما غنمت من
رئاسستي لبÓدنا من مشساعر الفخر والعتزاز
ال-ت-ي أان-ع-م-ت-م ب-ه-ا ع-ل-ي وك-انت ح-اف-زي ع-ل-ى
خ -دم -ت -ك -م ‘ ح -ال ع-اف-ي-ت-ي وح-ت-ى ‘ ح-ال
اعت.‹Ó
أاطلب منكم وأانا بشسر غ Òمنزه عن اÿطأا،
الـمسساﬁة والـمعذرة والصسفح عن كل تقصسÒ
ارتكبته ‘ حقكم بكلـمة أاوبفعل .وأاطلب منكم
أان ت-ظ-ل-وا ُم -ـَوuف-يـَن الح-ت-ف-اء وال-ت-ب-ج-ي-ل لـم-ن
قضس -وا ن -ح-ب-ه-م ،ولـم-ن ي-ن-ت-ظ-رون ،م-ن صس-ن-اع
م-ع-ج-زة –ري-ري-ن-ا ال-وط ـ ـن-ي ،وأان ت-عـ ـ ـتصسموا
ب ـ ـحب ـ ـل الله جميـ ـ ـعا ول تفرقوا وأان تكونوا
‘ مسس -ت -وى مسس-ؤوول-ي-ة صس-ون أام-ان-ة شس-ه-دائ-ن-ا
األبرار.
«م- -ن ألـم- -ؤوم- -ن Úرج- -ال صس- -دق- -وأ م- -ا
ع -اه -دوأ أل -ل -ه ع -ل-ي-ه ف-م-ن-ه-م م-ن قضس-ى
ن -ح -ب -ه وم -ن -ه -م م -ن ي -ن -ت -ظ-ر وم-ا ب-دل-وأ
تبدي .»Óصسدق ألله ألعظيم.

أجتماع ترأسسه بلعيز تطبيقا للمادة  102من ألدسستور

إÛلسص إلدسشتوري يثبت حالة ششغور لرئاسشة إ÷مهورية
إبÓغ ششهادة إلتصشريح به إ ¤إلŸÈان

أج- -ت- -م -ع أÛلسس أل -دسس -ت -وري ،أمسس،
’ثبات حالة شسغور
با÷زأئر ألعاصسمة ،إ
منصسب رئيسس أ÷مهورية ،بعد أسستقالة
عبد ألعزيز بوتفليقة ،أول أمسس.
وجرى الجتماع برئاسسة طيب بلعيز ،رئيسس
اÛلسس ال -دسس -ت-وري ،وف-ق-ا ل-ل-م-ادة  102من
الدسستور التي تنصس على أانه «‘ حالة اسستقالة
رئيسس ا÷مهورية أاووفاته ،يجتمع اÛلسس
ال -دسس -ت -وري وج -وب-ا وي-ث-بت الشس-غ-ور ال-ن-ه-ائ-ي
لرئاسسة ا÷مهورية وتبلغ فورا شسهادة التصسريح
بالشسغور النهائي إا ¤الŸÈان الذي يجتمع
وجوبا ويتو ¤رئيسس ›لسس األمة مهام رئيسس
الدولة Ÿدة أاقصساها تسسعون ( )90يوما تنظم
خÓ-ل-ه-ا ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة ول ي-ح-ق لرئيسس
ال- -دول- -ة اŸع Úب- -ه -ذه ال -ط -ري -ق -ة أان يÎشس -ح
لرئاسسة ا÷مهورية».
وكان بوتفليقة قد أاخطر أاول أامسس ،رسسميا
رئ- -يسس اÛلسس ال- -دسس- -ت -وري ب -ق -راره إان -ه -اء
عهدته بصسفته رئيسسا للجمهورية.
وثبت اÛلسس الدسستوري الشسغور النهائي

وثيقة

ل- -رئ- -اسس -ة ا÷م -ه -وري -ة ،ح -يث ت -ب -ل -غ شس -ه -ادة
ال- -تصس -ري -ح ب -ه إا ¤الŸÈان ،حسسب م -ا ي -نصس
عليه الدسستور.
وجاء ‘ بيان للمجلسس الدسستوري «يثبت
الشس -غ-ور ال-ن-ه-ائ-ي ل-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة ط-ب-ق-ا

للمادة  102الفقرة  04من الدسستور» ،كما «تبلغ
أامسس 27 ،رجب عام  1440اŸوافق لـ  3أابريل
سسنة  2019شسهادة التصسريح بالشسغور النهائي
لرئاسسة ا÷مهورية ،إا ¤الŸÈان طبقا للمادة
 102الفقرة  05من الدسستور».

ما ينصص عليه إلدسشتور من أإجل إسشتمرإرية إŸؤوسشسشات

أخ- -ط- -ر رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري -ة ع -ب -د
أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أول أمسس ،رسس-م-يا
أÛلسس أل - -دسس - -ت - -وري ب- -ق- -رأره إأن- -ه- -اء
ع-ه-دت-ه بصس-ف-ت-ه رئ-يسس-ا ل-ل-ج-م-ه-وري-ة،
ف - -ا–ا ب- -ذلك أÛال أم- -ام أÛلسس م- -ن
’ثبات ألشسغور
أجل أ’جتماع وجوبا إ
ألنهائي لرئاسسة أ÷مهورية ،كما تنصس
عليه أŸادة  102من ألدسستور.
ك -م -ا ي -ب -ل -غ اÛلسس ال -دسس -ت -وري ف-ورا
شسهادة التصسريح بالشسغور النهائي للŸÈان
الذي يجتمع وجوبا ويتو ¤رئيسس ›لسس
لمة مهام رئيسس الدولة Ÿدة أاقصساها
اأ
تسسعون ( )90يوما تنظم خÓلها انتخابات
رئ -اسس -ي -ة ول ي-ح-ق ل-رئ-يسس ال-دول-ة اŸعÚ
ب- -ه- -ذه ال- -ط- -ري- -ق- -ة أان يÎشس- -ح ل- -رئ- -اسس- -ة

ا÷مهورية.
وعلى صسعيد آاخر ،تنصس اŸادة  104من
الدسستور على اسستمرار ا◊كومة القائمة
إاب -ان حصس -ول اŸان -ع ل -رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة
أاووف -ات-ه اواسس-ت-ق-ال-ت-ه ب-ح-يث «ل Áك-ن أان
ت -ق -ال أاوت -ع -دل» وذلك ح-ت-ى يشس-رع رئ-يسس
ا÷مهورية ا÷ديد ‘ ‡ارسسة مهامه.
ويسس -ت -ق -ي-ل رئ-يسس ا◊ك-وم-ة وج-وب-ا إاذا
ترشسح لرئاسسة ا÷مهورية وÁارسس وظيفة
لول حينئذ أاحد أاعضساء ا◊كومة
الوزير ا أ
الذي يعينه رئيسس الدولة.
ل Áكن ‘ الفÎت ÚاŸنصسوصس عليهما
‘ اŸادت 102 Úو 103من الدسستور تطبيق
لحكام اŸنصسوصس عليها ‘ الفقرت7 Ú
اأ
و 8من اŸادة  91واŸواد  93و 142و147

و 154و155
و 208و 210و 211من الدسستور.
وحسسب هذه اŸواد فإان رئيسس الدولة ل
يتمتع بنفسس صسÓحيات رئيسس ا÷مهورية
خاصسة
فما يتعلق بتعي Úأاعضساء ا◊كومة وحق
إاصس -دار ال -ع-ف-و وح-ق ت-خ-ف-يضس ال-ع-ق-وب-ات
اواسس -ت -ب -دال -ه -ا واسس -تشس -ارة الشس-عب ‘ ك-ل
قضس -ي -ة ذات أاه -م -ي -ة وط -ن -ي -ة ع -ن ط -ري-ق
السستفتاء.
كما ل يتمتع بصسÓحية حل اÛلسس
الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي ول ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
تشس-ري-ع-ي-ة مسس-ب-ق-ة ول م-راج-ع-ة ال-دسس-ت-ور
أاوإاق -رار ح -ال -ة ال -ط -وارئ أاوا◊صس-ار Ÿدة
معينة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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نأامل ‘ إنتقال سشلمي يعكسص تطلعات إلششعب إ÷زإئري
 ·ÓأŸت- - -ح- - -دة
’م Úأل - - -ع - - -ام ل  - - -أ
أع - - -رب أ أ
أنطونيوغوتÒيسس ،أمسس ،عن أمله ‘ «أنتقال
سس-ل-م-ي ودÁق-رأط-ي» ي-ع-كسس ت-ط-ل-ع-ات ألشسعب
أ÷زأئري ،مشسيدأ بالهدوء وأ’حÎأم أللذين
أب- -دأه- -م- -ا ألشس- -عب أ÷زأئ -ري ‘ أل -ت -ع -ب Òع -ن
إأرأدته ‘ ألتغي.Ò
و‘ تصسريح للصسحافة غداة اسستقالة الرئيسس
ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،أاك-د اŸت-ح-دث ب-اسس-م
 ·ÓاŸتحدة ،سستيفان دوجاريك
األم Úالعام ل أ
أان «األم Úالعام يشسيد بالهدوء والحÎام اللذين
أابداهما الشسعب ا÷زائري ‘ التعب Òعن رغبته
‘ التغي.»Ò
وأاضساف أان غوتÒيسس «يأامل ‘ انتقال سسلمي
ودÁقراطي يعكسس رغبة الشسعب ا÷زائري».
وخ Ó-ل م -داخ -ل -ت -ه ‘ ق -م -ة ج -ام -ع-ة ال-دول
العربية بتونسس العاصسمة األحد اŸاضسي أاشساد
األم Úالعام Ÿنظمة األ· اŸتحدة با÷هود
اŸب- -ذول- -ة «م- -ن أاج- -ل مسس- -ار ان- -ت -ق -ال سس -ل -م -ي
ودÁق-راط-ي لÓ-سس-ت-ج-اب-ة السس-ري-ع-ة لنشس-غ-الت

الشسعب ا÷زائري».
وأاك -د اŸت -ح -دث ب -اسس -م األ· اŸت -ح -دة أان-ه
غ-داة اسس-ت-ق-ال-ة السس-ي-د ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة «ج-دد األمÚ
·Ó
ال -ع -ام ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى الل-ت-زام اŸسس-ت-م-ر ل -أ
اŸتحدة بدعم ا÷زائر ‘ مسسارها نحوالنتقال
الدÁقراطي».
وق-د أاخ-ط-ر ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة رسس-م-ي-ا أاول
أامسس الثÓثاء رئيسس اÛلسس الدسستوري بقراره
إانهاء عهدته بصسفته رئيسسا للجمهورية.

لوديان:

صشفحة هامة ‘ تاريخ إ÷زإئر ُتفتح
أع - - - -ت Èوزي - - - -ر أوروب - - - -ا وألشس- - - -ؤوون
أÿارج - -ي - -ة أل - -ف - -رنسس - -ي ،ج - -ون إأي - -ف
ل -ودري -ان أن «صس -ف -ح-ة ه-ام-ة» ‘ ت-اري-خ
أ÷زأئ -ر ُت -ف -ت -ح ب -ع -د أسس -ت -ق -ال-ة رئ-يسس
أ÷مهورية،عبد ألعزيز بوتفليقة.
وصسرح لودريان ‘ ردة فعل له ليلة أاول
أامسس الثÓثاء «لقد أاعلن الرئيسس بوتفليقة
اسس -ت -ق -ال -ت -ه ،إان -ه -ا صس -ف-ح-ة ه-ام-ة م-ن ت-اري-خ
ا÷زائر التي ُتفتح».
وي-رى رئ-يسس ال-دي-ب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ف-رنسسية أان
«الشسعب ا÷زائري قد أابان خÓل األسسابيع
األخÒة ،م- -ن خÓ- -ل ال- -ت- -ع- -ب -ئ -ة اŸت -واصس -ل -ة
والسس-ل-م-ي-ة ،ع-ن ح-زم-ه ع-ل-ى اسس-م-اع صس-وت-ه»،
«م -ع -رب -ا ع -ن ث -ق -ت -ه ‘ اسس -ت -م -رار الن -ت -ق-ال

الدÁقراطي».
واختتم بقوله «نحن على ثقة بقدرة كل
ا÷زائ- -ري Úع -ل -ى م -واصس -ل -ة ه -ذا الن -ت -ق -ال
ال- - -دÁق- - -راط- - -ي ‘ ن- - -فسس ن - -ه - -ج ال - -ه - -دوء
واŸسسؤوولية».

‘ أول أجتماع للحكومة برئاسسة بدوي

إتخاذ عدة قرإرإت وإŸصشادقة على مششاريع مرإسشيم تنفيذية
أتخذت أ◊كومة ،خÓل أجتماع لها
’ول ،نور ألدين
أمسس برئاسسة ألوزير أ أ
’جرأءأت وألقرأرأت
بدوي ،جملة من أ إ
ت - -ت - -ع - -ل - -ق ب - -اع - -ت - -م - -اد «ألشس - -ف - -اف - -ي - -ة
’شس - -ه - -ار
وأŸوضس- - -وع- - -ي- - -ة» ‘ ت - -وزي - -ع أ إ
أل-ع-م-وم-ي وك-ذأ درأسس-ة أŸل-فات أŸتعلقة
’ح- - -زأب ألسس - -ي - -اسس - -ي - -ة
ب- - -اع- - -ت- - -م- - -اد أ أ
وأ÷معيات وألنقابات.
أاوضس- -ح ب- -ي- -ان Ÿصس- -ال- -ح ال- -وزي- -ر األول أان
ا◊ك - -وم - -ة «ق - -ررت اع - -ت - -م- -اد الشس- -ف- -اف- -ي- -ة
واŸوضسوعية ‘ منح اإلشسهار العمومي دون
إاقصساء ودون “ييز ب Úكل وسسائل اإلعÓم
العمومية واÿاصسة».
كما قررت ا◊كومة أايضسا دراسسة اŸلفات
اŸودع -ة ل -دى وزارة ال -داخ -ل -ي -ة واŸت -ع -ل -ق-ة
باعتماد األحزاب السسياسسية وا÷معيات ذات
الطابع الوطني وما ب Úالوليات والبت فيها،
باإلضسافة ا ¤دراسسة اŸلفات اŸودعة لدى
وزارة ال -ع-م-ل واŸت-ع-ل-ق-ة ب-اع-ت-م-اد ال-ن-ق-اب-ات
والبت فيها.
عقدت ا◊كومة ،أامسس ،اجتماعا برئاسسة
الوزير األول ،نور الدين بدوي ،درسست خÓله
وصسادقت على مشساريع اŸراسسيم التنفيذية
التالية :
 مشسروع مرسسوم تنفيذي يحدد كيفياتسس Òحسساب التخصسيصس اÿاصس رقم - 149
 302ال - -ذي ع - -ن- -وان- -ه «الصس- -ن- -دوق اÿاصس
لسس- -ت- -غÓ- -ل ال- -ن- -ظ- -ام اŸع- -ل- -وم- -ات- -ي إلدارة
ا÷مارك.
 مشس -روع م -رسس-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-تضس-م-ن ح-لمركز التكوين اŸهني والتمه Úمصسطفى بن
ابراهيم بولية سسيدي بلعباسس و–ويل أامÓكه
إا ¤مؤوسسسسة قاعدة اŸنظومات اإللكÎونية.
 مشسروعا مرسسوم Úتنفيذي Úيتممان :ق - -ائ - -م - -ة اŸؤوسسسس - -ات السس - -تشس - -ف - -ائ- -ي- -ة
اŸت-خصسصس-ة اŸل-ح-ق-ة ب-اŸرسس-وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي
رقم  465-97اŸؤورخ
‘  2ديسسم 1997 Èوالذي يحدد قواعد
إانشساء اŸؤوسسسسات السستشسفائية اŸتخصسصسة
وت - -ن - -ظ- -ي- -م- -ه- -ا وسسÒه- -ا (إانشس- -اء خ- -مسس 05
م-ؤوسسسس-ات اسس-تشس-ف-ائ-ي-ة م-ت-خصسصس-ة) بكل من
ولية بشسار ،تيزي وزو ،ورقلة ،معسسكر وسسوق
اهراسس.
 ق- - -ائ- - -م - -ة اŸؤوسسسس - -ات ال - -ع - -م - -وم - -ي - -ةالسس-تشس-ف-ائ-ي-ة اŸل-ح-ق-ة ب-اŸرسس-وم التنفيذي
رق- -م  140-07ا- - - -Ÿؤورخ ‘  19م- -اي 2007

واŸتضس- -م- -ن إانشس -اء اŸؤوسسسس -ات ال -ع -م -وم -ي -ة
السستشسفائية واŸؤوسسسسات العمومية للصسحة
ا÷واري -ة وت -ن -ظ -ي -م -ه-ا وسسÒه-ا (إانشس-اء تسس-ع
عشسرة  19مؤوسسسسة عمومية اسستشسفائية) بكل
من ولية باتنة ،بسسكرة ،بشسار ،ا÷لفة ،سسيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ،مسس-ت-غ-ا ،Âخ-نشس-ل-ة ،سسوق اهراسس،
النعامة ،ع“ Úوشسنت وغليزان.
و‘ ذات ال- - -وقت ” ات- - -خ - -اذ اإلج - -راءات
والقرارات التالية :
 اعتماد الشسفافية واŸوضسوعية ‘ منحاإلشسهار العمومي دون إاقصساء ودون “ييز بÚ
كل وسسائل اإلعÓم العمومية واÿاصسة .ولهذا
الغرضس ،كلف السسيد وزير التصسال الناطق
الرسسمي للحكومة بدراسسة ووضسع حيز التنفيذ
ال -ط -رق واألل -ي -ات ال -ق -ان -ون -ي -ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
واإلجرائية من أاجل ضسبطه.
 دراسسة اŸلفات اŸودعة لدى الوزارةاŸك -ل -ف -ة ب -ال -داخ -ل -ي -ة واŸت -ع -ل-ق-ة ب-اع-ت-م-اد
األحزاب السسياسسية وا÷معيات ذات الطابع
الوطني وما ب Úالوليات والبت فيها ،حيث
ي -ك -ل -ف السس -ي -د وزي -ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك وفقا
للشسروط اŸنصسوصس عليها ‘ كل من القانون
العضسوي رقم  04 - 12اŸؤورخ ‘  12يناير
 ،2012اŸتعلق باألحزاب السسياسسية والقانون
رقم  06-12اŸؤورخ ‘  12يناير  2012اŸتعلق
با÷معيات.
 دراسسة اŸلفات اŸودعة لدى الوزارةاŸكلفة بالعمل واŸتعلقة باعتماد النقابات
والبت فيها ،حيث يكلف السسيد وزير العمل
والتشسغيل والضسمان الجتماعي بتنفيذ هذا
اإلج -راء وف -ق -ا ألح-ك-ام ال-ق-ان-ون رق-م 14-90
اŸؤورخ ‘  2يونيو.1990

الخميسس  0٤أافريل  2019م
الموافق لـ  29رحب  1٤٤0هـ
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القانو Êأاحمد رضسا بوضسياف يشس ّ
لفاق
خصس لـ «الشسعب» التطورات وا آ

QGƒM

اقÎاح اŸؤوسسسسة العسسكرية يسسجل ‘ الكتاب الذهبي للجيشش الوطني الشسعبي
لقصساء أادى ◊دوث أازمة سسياسسية
^ الفسساد الناجم عن الرشسوة واÙسسوبية وا إ

^ اسستقالة رئيسس اÛلسس الدسستوري وتعي Úا◊راك ‘ هيئة مراقبة النتخابات
لو ¤ال-ت-ي “ت-د م-ن وقت اسس-ت-ق-ال-ة ال-رئ-يسس إا ¤ان-ت-خ-اب رئ-يسس ج-ديد
«ه-ن-اك ت-داب Òسس-ي-اسس-ي-ة ت-خصس ال-فÎة الن-ت-ق-ال-ي-ة ا أ
هيئة عليا Ÿراقبة النتخابات والتصسريح بالنتائج وقبول الÎشسيحات واŸصسادقة عليها».
للجمهورية ،للتصسدي لغياب

الشسعب يتو ¤مراقبة
ا’نتخابات

يعت Èالقانو Êأاحمد رضسا بوضسياف «أانه طاŸا تكون اسستجابة Ÿطالب الشسعب ‘
إا‚از التحول السسياسسي الشسامل ‘ أاعقاب اسستقالة رئيسس ا÷مهورية السسابق بعد
لعضس-اء اŸع-ي-نÚ
ت-ف-ع-ي-ل اŸادة  102م-دع-م-ة ب-اŸادت 7 Úو  8م -ن ال-دسس-ت-ور ف-إان ا أ
لنهم يعملون –ت ظل
اŸشسارك ÚواŸسسؤوول Úتشسملهم ا◊ماية القانونية ضسمنيا أ
أاسسمى مبدأا قانو Êيتمثل ‘ تطبيق قرارات الشسعب السسيد» .ويقدم النقيب الوطني
السسابق للمحام Úا÷زائري Úقراءة متأانية وعميقة للتطورات التي “ر بها البÓد
باŒاه إا‚از التغي Òانسسجاما مع مطالب الشسعب ا÷زائري ،مشسÒا إا ¤أان الفسساد
لسس-ب-اب ال-رئ-يسس-ة ال-ت-ي –م-ل ت-ه-دي-دا Ÿسس-ت-ق-بل البÓد
ب-ك-اف-ة أاشس-ك-ال-ه واح-د م-ن ا أ
لجيال .و‘ رؤوية Ÿواصسلة إارسساء
ب-ت-ع-ط-ي-ل-ه-ا ◊رك-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة وتهديد Ÿسستقبل ا أ
دعائم اŸرحلة ا÷ديدة دعا إا ¤اسستقالة رئيسس اÛلسس الدسستورية والعمل على
إادماج ‡ثلي ا◊راك ‘ ÷نة مراقبة النتخابات لتام Úجانب النزاهة وبالتا‹
إاعادة عنصسر الثقة ‘ العملية السسياسسة بحجم الرئاسسيات.

تششخيصس دقيق وتحددي معمق لÓزمة
حاوره :سشعيد بن عياد
الحالية .يوجد صشراع تحاليل بين من
^ الشسعب :برز الفسساد في صسدارة يقول اأن الأزمة ذات طابع سشياسشي وششبه
المشسهد في الظرف الذي تمر بها ث -ورة م -ن ج -انب وم -ن ي-ق-ول اأن-ه-ا اأزم-ة
البÓد في اأعقاب الحراك؟
موؤسشسشاتية وقانونية .اإذا قلنا اأن الأزمة
^^اأح -م-د رضس-ا ب-وضس-ي-اف :لÓأسشف م -وؤسشسش -ات -ي -ة وق -ان-ون-ي-ة ف-اإن-ن-ا ل ن-م-لك
اأصشبح الفسشاد علنيا وكاأنه مباح ،واإذا ال-وسش-ائ-ل ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-م-ع-ال-جتها لن كل
صشح التعبير بلغة المواطن تحول اإلى نوع القوانين التي تضشمن توازن السشلطات
من «القفزة» ،بعد اأن تحول الفاسشد اإلى بما في ذلك الدسشتور تصشب في خدمة
مرجع والذي يعبث وينهب اأموال البÓد النظام السشابق .ومن الثابت اليوم اأن كل
م-رج-ع-ا ب-ع-د ان ان-ق-ل-بت ال-ق-ي-م ل-تصش-ب-ح
الحلول التي اختيرت
النزاهة كقيمة في اأدنى سشلم
كانت توؤدي اإلى ماأزق
ال -ق -ي -م وال-فسش-اد ف-ي الأع-ل-ى◊ .لول السسياسسية ول - -م تسش - -ت - -جب اإل- -ى
لرادة
ب -ط -ب-ي-ع-ة ال-ح-ال ه-ذا ال-فسش-اد أاسساسسها ا إ
ال- -ت- -ع- -ب- -ي -ر الصش -ري -ح
ال- - - -ن - - -اج - - -م م - - -ن ال - - -رشش - - -وة الشسعبية التي ل لÓإرادة الششعبية.
وال -م -حسش -وب-ي-ة والإقصش-اء ادى يوجد ما هو أاعلى اأم-ا ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-ث-اني
ح- - -ت - -م - -ا اإل - -ى ح - -دوث اأزم - -ة
ف-ه-و ال-ذي اق-ت-رح-ت-ه
منها ‘ العا⁄
سش -ي -اسش -ي-ة وك-ان م-ن الأسش-ب-اب
شش -خصش -ي -ا م -ع ب-داي-ة
ال-رئ-يسش-ة لأن-ه ب-ك-اف-ة اأشش-ك-ال-ه
الحراك او ديناميكية
ال- -ع- -ائ- -ق الأول اأم- -ام مسش- -ار ال- -ت -ن -م -ي -ة ال -ت -غ -ي -ي -ر ،ح -يث ان -ط-ل-قت م-ن ح-ق-ائ-ق
الق-تصش-ادي-ة ف-ع-ن-دم-ا ي-خضش-ع القتصشاد الواقع ،ذلك انه اإذا اأردنا اأن يكون الحل
للرششوة ويبتعد عن الجدية يبتعد عن سش-ل-ي-م-ا م-ن ال-ج-انب ال-ق-ان-ون-ي يجب اأن
انجاز اأهداف التششغيل ،اإنتاج الثروات ،يكون الفحصس الدقيق للوقائع ،اليوم من
السشلم الجتماعي ،حياة الرفاهية وحتى ج -انب ،خ -رج الشش -عب ب -ق -وة ب -اأك-ث-ر م-ن
الطمئنان .للتوضشيح لم يقتصشر الفسشاد الأغلبية في مسشيرات سشلمية باأسشلوب
ع-ل-ى ال-م-ج-ال الق-تصش-ادي ف-ق-ط واإن-م-ا حضش -اري اب -ه-ر ال-ع-ال-م م-ط-ال-ب-ا ب-رح-ي-ل
ششمل هيئات عمومية في هرم الدولة النظام كلية ،ومن الجانب الآخر نظام
اإلى درجة كاد اأن يقود اإلى انهيار كلي .ال -ح -ك-م ح-اول ،وه-ذا ث-ابت ال-ي-وم ،ب-ك-ل
الطرق القانونية والتدليسشية لÓلتفاف
على مطلب الششعب .اأمام وضشع كهذا
^ اأمام هذا الخطر الداهم ما هي ت -ك -ون ال -ن -ت -ي -ج -ة ع -ن م-ع-ظ-م الشش-ع-وب
بحدوث صشدام عنيف بين الجانبين كون
براأيك اآليات التصسدي للظاهرة؟
^^ حتى يتم ضشبط الحلول ل بد من النسشداد يوؤدي اإلى مقاومة عنيفة ،لهذا

حلول سسياسسية بقوة قانونية

وم -ن اأول وه -ل -ة وق -د ع -ب -رت ع -ن -ه ف -ي
حينه ،مقترحا حتى نكون على صشواب
اللجوء اإلى تطبيق حل سشياسشي لتجنب
الوقوع في صشدام عنيف ،واقترحت بكل
ت-واضش-ع ح-ل-ول سش-ي-اسش-ي-ة تسش-ت-م-د ق-وت-ها
ال-ق-ان-ون-ي-ة م-ن ال-ت-ع-ب-ير الصشريح للششعب
الجزائري الذي يمثل مصشدر السشيادة،
وبادرت الموؤسشسشة العسشكرية على لسشان
الفريق قائد الأركان بالتجاوب مع اإرادة
الششعب باقتراح تفعيل المادة  102من
ال-دسش-ت-ور وان-ت-ه-ى الأم-ر ب-اإعÓ-ن رئيسس
الجمهورية السشتقالة.

ا’نقÓب هو ا’سستيÓء على
ا◊كم بالقوة

^ في ظل هذا التضسارب كيف ترى
المخرج الذي اآلت اإليه التطورات
بتطبيق المادة 102؟
^^ اإن هذا التجاوب مع اإرادة الششعب
واقتراح الموؤسشسشة العسشكرية يسشجل في
الكتاب الذهبي للجيشس الوطني الششعبي
لأنه اخرج البÓد من حالة عنف ودمار
لم يسشبق اأن عرفتها البÓد من قبل كانت

ت- -ل- -وح ف- -ي الأف- -ق ،واع- -ن- -ي ب- -ال- -ج -يشس
ال-م-وؤسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة الشش-ع-ب-ي-ة سش-ل-ي-ل-ة
جيشس التحرير الوطني ،ول يعني هذا
اأن هذه الموؤسشسشة كما يعلم الجميع ل
يطالها النتقاد.
اأود الإشش -ارة ب -ال -م-ن-اسش-ب-ة اإل-ى اأن ب-عضس
الصشحف وصشفت مبادرة الجيشس وهي
ف- -ي ال -ح -ق -ي -ق -ة م -ج -رد اق -ت -راح ،ب -اأن -ه
«ان - -ق Ó- -ب م- -مّ- -و ه ،اأي ت- -حت ط- -ل- -ب- -ات
دسش -ت -وري-ة» ،ب-ي-ن-م-ا ال-ت-ع-ري-ف الصش-ح-ي-ح
ل Ó-ن -قÓ-ب ه-و السش-ت-يÓ-ء ع-ل-ى ال-ح-ك-م
بالقوة وهذا لم يحدث .لقد جاء تصشرف
الجيشس الوطني الششعبي باأسشلوب حذر
ولّ-ي-ن ب-ل-غ-ة اق-ت-راح ح-ل ،وف-ي ت-فسش-ي-ري
الخاصس اأمام سشكوت وعدم رد الهيئة
الدسشتورية ذات الصشÓحيات ،علما اأن
رئ-يسس ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ي-م-ك-ن ال-ع-م-ل ب-اآلية
الإخطار الذاتي في مثل هذه الحالة.
وانطÓقا من هذا التطور يجب مواصشل
ت -ف -ع -ي -ل سش -لسش-ل-ة الإج-راءات ب-م-ا ف-ي-ه-ا
اإج -راءات ت-ع-ت-ب-ر غ-ي-ر دسش-ت-وري-ة ل-ك-ن-ه-ا
تخدم الإرادة الششعبية ،ولو لم يتم تطبيق
ال -خ -ي -ار السش -ي -اسش-ي ل-دخ-لت ال-بÓ-د ف-ي
ماأزق يصشعب الخروج منه.

تعد Ãثابة التحدي الفعلي للجزائريÚ

ا’سستقال ـ ـ ـ ـ ـة اÿط ـ ـ ـ ـ ـوة اأ’و ¤عل ـ ـ ـ ـ ـى طري ـ ـ ـ ـ ـق اŸرحلـ ـ ـة ا’نتقالي ـ ـ ـ ـ ـة

اسس- -ت- -ق- -ال- -ة رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د ال -ع -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ت-ي ج-اءت بعد  40ي -وم-ا م-ن مسسÒات
سسلمية طالبه من خÓلها الشسعب ا÷زائري ‘ مرحلة
أاو ¤ب -ع -دم الÎشس -ح ل -ل -ع -ه -دة اÿامسس -ة ،ث -م ب -ع -دم
ال -ت -م -دي -د ردا ع -ل -ى ورق -ة ال -ط -ري-ق ال-ت-ي اقÎح-ه-ا
لو ¤ع-ل-ى ط-ري-ق
ك -ب -دي -ل ،ت -ع -د Ãث -اب-ة اÿط-وة ا أ
اŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ال-ت-ح-دي الفعلي والرهان الذي
يجب على ا÷زائري Úكسسبه.

فريال بوششوية
سشيبقى تاريخ الثاني أافريل من العام  2019راسشخا
في عقول الجزائريين ،وسشيكون من أابرز محطات
ال-ج-زائ-ر ،ل-ت-زام-ن-ه وان-ت-ه-اء أاط-ول مسش-ار ل-رئ-يسس
ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ذي أاداه ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-قة ،وضشع
حدا له بعد  20سشنة باسشتقالة جاءت أاياما قبل
انقضشاء عهدته الرئاسشية المتزامنة و 28أافريل
الجاري ،وششاءت األقدار وششاء الششعب الجزائري،
أان يرحل في نفسس الششهر الذي جاء فيه ذات
 ،1999دون تمكنه من النتخابات الرئاسشية التي
كانت مقررة في  18من هذا الششهر ،والتي ترششح
ل -ه -ا غ -ي -ر أان الشش-عب اع-ت-رضس ،أام-ر ج-ع-ل-ه ي-ق-رر

توقيف المسشار النتخابي.
أافريل  1999ـ أافريل  2019هي الفترة التي قضشاها
رئيسس الجمهورية المسشتقيل في سشدة الحكم ،كتب
ن -ه -اي -ت -ه-ا الشش-عب ال-ج-زائ-ري ب-مسش-ي-رات سش-ل-م-ي-ة
حاششدة ششارك فيها المÓيين رافضشين أان يترأاسس
ال -ج -زائ -ر ل -ع -ه -دة أاخ -رى ع -ل-ى م-دى  5سشنوات،
ورافضش -ي -ن ك -ذلك ب-ق-اءه ب-أاي شش-ك-ل م-ن األشش-ك-ال
كرئيسس للجمهورية أاو كضشامن للمرحلة النتقالية،
مسش -ي -رات سش -ل -م -ي -ة ك -انت م -ح -ط أان -ظ-ار ال-ع-ال-م
واح-ت-رام-ه ،ت-ع-ام-لت م-ع-ه-ا ق-وات األم-ن ب-م-ن-تهى
المهنية والحترافية مسشاهمة بذلك في نجاحها،
كان ل بد أان تكلل بالنجاح.
وإاذا ك-ان اسش-ت-م-رار ال-م-ظ-اه-رات السش-ل-م-ية بمثابة
تحدي ل رجعة فيه بالنسشبة للششعب الجزائري
لرحيل الرئيسس ،فان الرهان بالنسشبة للمؤوسشسشة
العسشكرية كان في الوقوف إالى جانب الششعب،
ليقترح نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان
الجيشس الوطني الششعبي أاحمد قايد صشالح ،بتاريخ
 26مارسس األخير اعتماد الحل الدسشتوري من
خ Ó-ل ال -م-ادة  ،102غ- -ي -ر أان الشش -عب ط -لب م -ن -ه

تطبيق المادتين  7و  8إالى جانب المادة ،102
وب -ال -ف -ع -ل اسش -ت -ج -اب ال-ف-ري-ق ل-ل-م-ط-لب ،ل-ت-خ-رج
مسش-ي-رات م-رح-ب-ة ب-م-وق-ف ال-م-ؤوسشسش-ة ال-عسش-كرية
ال-مسش-ان-دة ل-م-ط-الب الشش-عب ،وال-مشش-ي-دة بسشلميته
التي روجت صشورة راقية عنه.
وأاك -ث -ر م -ن ذلك اج -ت -م -اع رئ -يسس أارك -ان ال -ج-يشس
الوطني الششعبي أاحمد قايد صشالح بكل القيادات،
في نفسس يوم السشتقالة وتحديدا قبل اإلعÓن عن
إاي -داع-ه-ا ل-دى رئ-يسس ال-م-ج-لسس ال-دسش-ت-وري ،أاك-د
النخراط الكلي والتام لمؤوسشسشة الجيشس الوطني
الشش-ع-ب-ي م-ع الشش-عب ،ب-اع-ت-م-اد ن-فسس ال-ل-غ-ة ال-ت-ي
تبناها كل الجزائريين بلسشان واحد ،بحديثه عن
«العصشابة» ،لغة تكسشرت عليها كل الحواجز بين
الشش -عب وج -يشش-ه ،وت-ك-رسس ب-ذلك شش-ع-ار «ال-ج-يشس
الششعب خاوة ـ خاوة» في أاحسشن صشورة تضشامنية.
وبعد حسشم هذا المطلب ،فإانها ليسشت النهاية
وإان-م-ا ب-داي-ة مسش-ار ان-ت-ق-ال-ي سش-ي-ك-ون وج-ي-ز ع-لى
األرج-ح م-م-ه-دا لن-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة تفرز رئيسشا
يختاره الجزائريين لقيادة المرحلة المقبلة ،التي
تحتاج إالى تجند الجميع.

^ م -اذا ت -قصس -د ب-الإج-راءات غ-ي-ر
الدسستورية ،وكيف تتصسور الأفق؟
^^ اأقصش -د ان-ه ي-ن-ب-غ-ي اسش-ت-ع-م-ال ك-اف-ة
ال -ح -ل -ول الأسش-اسش-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-م-اشش-ى م-ع
الإرادة السش-ي-دة ل-لشش-عب وال-ت-ي ن-ع-ت-برها
ف- -ي ه- -ذا ال- -ظ- -رف ب- -م- -ث -اب -ة الأسش -اسس
ال-ق-ان-ون-ي ل-ك-ل ه-ذه ال-ت-دابير .فالحلول
السشياسشية ليسشت منعدمة الأسشاسس في
م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الشش-رع-ي-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ت-ي
تلخصس في الإرادة الششعبية ،ول يوجد
في العالم ما هو اأعلى من هذه الإرادة
الششعبية.
ب -ال -نسش -ب -ة لÓ-أف-ق ،ف-ب-ع-د اأن ت-م اج-ت-ي-از
منعرج المادة  ،102فهناك حسشب قراءة
ل -ل -ت -ط -ورات وال -م-ت-ط-ل-ب-ات ح-ت-ى ي-ب-ق-ى
المسشار في سشياق الديناميكية الششعبية،
ه -ن -اك ت -داب -ي-ر سش-ي-اسش-ة ت-خصس ال-ف-ت-رة
الن-ت-ق-ال-ي-ة الأول-ى ال-ت-ي ت-م-ت-د من وقت
اسش -ت -ق-ال-ة ال-رئ-يسس اإل-ى ان-ت-خ-اب رئ-يسس
جديد للجمهورية ،للتصشدي لغياب هيئة
ع-ل-ي-ا ل-م-راق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات وال-تصش-ري-ح
بالنتائج وقبول الترششيحات والمصشادقة
عليها.
ه -ذه م -ه-م-ة حسش-اسش-ة ي-جب اأن ت-ت-وله-ا
اأيدي اأمينة ،ولذلك اأرى ضشرورة اتخاذ
ج -م-ل-ة اإج-راءات ،الإج-راء الأول ي-ت-ع-ل-ق
ب-اسش-ت-ق-ال-ة رئ-يسس ال-م-ج-لسس الدسشتوري،
وال-ث-ان-ي ،ي-خصس ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-يا لمراقبة
الن -ت -خ -اب-ات ال-ت-ي ت-م ح-ل-ه-ا م-ن ط-رف
ال- -رئ- -يسس الأسش- -ب -ق وب -ال -ت -ال -ي ت -حسش -ب -ا
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ال-ق-ادم-ة ينبغي
ت- -ع- -ي- -ي- -ن اأعضش -اء ج -دد وف -ق -ا لضش -رورة
ال -ت -ج -اوب م -ع م -ط -الب الشش -عب وح -ت-ى
ي-م-ك-ن ت-ام-ي-ن ن-زاه-ة ع-م-ل-ي-ة ال-م-راق-ب-ة
ي -جب اأن ي -ن -ب -ث -ق ج -م -ي -ع الأعضش -اء م-ن
صشفوف الششعب ،علما اأن اختيار هوؤلء
اأمر صشعب ويمكن اأن يوؤدي اإلى اإزعاج
سشياسشي ولكن ل بد كما اأرى اأن يتولى
الشش- -عب م -راق -ب -ة ن -زاه -ة الن -ت -خ -اب -ات
المقبلة.

–سس Úاÿدمة العمومية

حّمام يجتمع مع اŸديرين
التنفيذي Úللموارد اŸائية

«الششعب» ترأاسس ،أامسس ،وزير الموارد المائية علي حمام ،في مقر
إادارته الوزارية ،اجتماع عمل مع المسشؤوولين التنفيذيين في قطاعه،
لول منذ تنصشيبه على رأاسس هذا القطاع.
يعد ا أ
تم تخصشيصس هذا الجتماع لدراسشة وضشعية الخدمة العمومية لمياه
الششرب على مسشتوى وليتي جيجل وسشطيف وآافاق تحسشينها تحسشبا
لموسشم الصشيف المقبل.
تابع الوزير باهتمام التقدم المسشجل في المششاريع الجارية في
ال-ولي-ت-ي-ن وشش-دد ع-ل-ى ضش-رورة اح-ت-رام ال-م-واع-ي-د ال-ن-ه-ائ-ي-ة لتسشليم
المششاريع وتنفيذ جدول اسشتدراك لتلك التي تعرف تأاخر.
كما دعا علي حمام المسشؤوولين في هذا القطاع وكذلك ششركات
لنجاز إالى الوفاء باللتزامات التي قطعها سشلفه حسشين نسشيب تجاه
اإ
السشكان.

ألخميسس  0٤أفريل  2019م
ألموأفق لـ  28رحب  1٤٤0هـ
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ثّمنت دور ا÷يشس ‘ الدعوة إا ¤ا◊ل الدسستوري

’حزاب السسياسسية تع Èعن ارتياحها
ا أ
’سستقالة الرئيسس بوتفليقة
^ الرهان على مرحلة انتقالية سسلسسة تؤومن اÿيار الدÁقراطي

’حزاب السسياسسية ،أامسس ،عن ارتياحها ’سستقالة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،قبل نهاية عهدته الدسستورية ،بعد
عÈت ا أ
 20سسنة من توليه زمام السسلطة ،وثمنت أاحزاب اŸوا’ة واŸعارضسة الدور اÙوري للجيشس الوطني الشسعبي ‘ الوصسول للحل الدسستوري،
و–قيق مطالب ا◊راك الشسعبي السسلمي ،ودعت إا ¤التوجه لتحقيق مرحلة انتقالية سسلسسلة.

جÓل بوطي
’رندي» يسساند
«ا أ
تطبيق مواد
الدسستور7و8

ع ّ---ب ---ر أ ل ---ت --ج --م --ع أ ل --و ط --ن --ي
ألديمقرأطي عن أرتياحه
ل  Ó--س ش --ت --ق --ا ل --ة أ ل --ت --ي ت --ق -د م ب -ه -ا ر ئ -ي س س
ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،ونوه
« أ لأ ر ن د ي » ف ي ب ي ا ن ل ه ب م و ق ف أ ل ج ي ش س
أ ل --و ط --ن --ي أ ل ش ش --ع --ب --ي أ ل --ذ ي أ س ش --ه --م ف --ي
أ ل -و ص ش -و ل أإ ل -ى ه -ذ أ أ ل -ح -ل أ ل -د س ش -ت -و ر ي ،
م ض ش ي ف ا أ ن ه ي س ش ا ن د أ ل ل ج و ء أإ ل ى ت ط ب ي ق
ألموأد  7و 8و 102من ألدسشتور لحل
أ لأ ز م -ة أ ل س ش -ي -ا س ش -ي -ة ل -ل -ب  Óد ب ا ل س ش ت ج ا ب ة
لمطالب ألششعب.

مقري :بوتفليقة كان مسسؤوو’ عن
’جراءات اŸنسسوبة إاليه
ا إ
من جهتها ،عبرت حركة مجتمع ألسشلم
على قرأر أسشتقالة ألرئيسس بوتفليقة
وق-ال ع-ب-د أل-رزأق م-ق-ري ف-ي ت-ع-ل-ي-قه
ع---ل--ى ألصش--ور أل--ت--ي بّ--ث --ت--ه--ا أل--ت--ل--ف--زة
أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ل-رئ-يسس أل-م-ن-تهية عهدته
وه--و ي--ق--ر أ ويسش--ل--م ق--رأر أسش--ت--ق--ال--ت--ه
ل-رئ-يسس أل-م-ج-لسس أل-دسش-توري بحضشور
ر ئ ي س س م ج ل س س أ لأ م ة أ ن ب و ت ف ل ي ق ة ك ا ن
مسش---وؤول ع---ن ألإج--رأءأت أل--م--نسش--وب--ة
أإ ل ي ه .
و أضش--اف م--ق--ري ف--ي م--نشش--ور ل-ه ع-ب-ر
م و ق ع « ف ي س ش ب و ك » أ ن ه ذ ه أ ل ص ش و ر ت وؤ ك د
أ ن أ ل ر ئ ي س س ب و ت ف ل ي ق ة ه و م ن ك ا ن ي س ش يّ ر
أ لأ م و ر  ،ك م ا أ ن ه ا ت ب ّي ن أ ي ض ش ا أ ن أ ل ر ج ل
ك ا ن م س ش وؤ و ل ع ل ى خ ت م أ ل ر ئ ا س ش ة  ،و أ ن ه
ك--ان ب--ح--وزت--ه ك--م--ا ب-ث-ه-ا أل-ت-ل-ف-زي-ون،
م---وضش---ح---ا أن «أل---رئ---يسس ب--وت--ف--ل--ي--ق--ة
وشش---ق---ي---ق---ه وعصش---ب---ت---ه وم---ن سش---ان--ده
مسش--وؤول-ون ع-ن أل-وضش-ع أل-ك-ارث-ي أل-ذي
أآ ل ت أإ ل ي ه أ ل ج ز أ ئ ر  ،و أإ ص ش  Óح م ا أ ف س ش د و ه
ل ي س س ب ا لأ م ر أ ل ه ي ن » .
و ت م ث ل أ ل خ ط و ة أ لأ س ش ا س ش ي ة أ لآ ن ح س ش ب
مقري في حفظ ألجزأئر من أن ينتج
أل---ن---ظ--ام ألسش--ي--اسش--ي عصش--اب--ة أخ--رى،
م---وؤك---دأ سش---نسش---ت---م---ر ف---ي أل--م--ق--اوم--ة
ألسشياسشية ألسشلمية من أجل ألجزأئر
ووفاء للششهدأء وألمجاهدين كما كنا
و أكثر مهما كان ألثمن حتى ينصشر ألله
أ ل ح ق و ي ع ل و ش ش اأ ن أ ل ب ل د .

سساحلي :اسستقالة الرئيسس
جنبت ا÷زائر انز’قات
ث ّ- -م - -ن ب - -ل - -ق - -ا س ش - -م س ش -ا ح -ل -ي ر ئ -ي س س ح -ز ب
أ ل -ت -ح -ا ل -ف أ ل -و ط -ن -ي أ ل -ج -م -ه -و ر ي أ ل -م -و ق -ف
ألوطني وألتاريخي للجيشس بقيادة ألفريق
ق -ا ي -د ص ش -ا ل -ح  ،و أ ل -ذ ي أ ض ش -ط -ل -ع ب -م -ه -ا م -ه
و ص ش  Ó- -ح - -ي - -ا ت - -ه ط - -ب -ق -ا ل -ل -م -ا د ة  2 8م ن
أ ل -د س ش -ت -و ر »  ،م -وؤ ك -د أ أ ن -ه ج ّ-د د ف -ي م -و ق -ف
غير مفاجئ طابعه ألجمهوري وحرصشه
ع -ل -ى ت -ح -ق -ي -ق م -ط -ا ل ب أ ل ش ش -ع ب و أ س ش ت ر ج ا ع
ح -ق -و ق -ه أ ل -د س ش -ت -و ر ي -ة أ ل -م ش ش -ر و ع ة و س ش ي ا د ت ه
ألكاملة.
أعتبر سشاحلي في بيان له تلقت «ألششعب»
ن س ش - -خ - -ة م - -ن - -ه  ،أ م س س  ،أ ن « ق - -ر أ ر ر ئ - -ي س س
أ ل -ج -م -ه -و ر ي -ة م -ن خ  Ó-ل ت -ق -د ي -م أ س ش -ت -ق -ا ل ت ه
ل -ل -م -ج -ل س س أ ل -د س ش -ت -و ر ي م -ن ش ش -اأ ن -ه ت -ج -ا و ز
ت -ع -ق -ي -د أ ت أ ل -م -ر ح -ل -ة  ،أ ل -ت -ي ك -ا ن ت ت -ن -ذ ر
ب - -ا ن - -ز ل ق - -ا ت و خ - -ي - -م - -ة ع - -ل - -ى أ س ش - -ت - -ق - -ر أ ر
م -وؤ س ش س ش -ا ت أ ل -د و ل -ة و أ ن س ش -ج -ا م -ه -ا »  ،م ش ش -د د أ
ع - - -ل - - -ى ض ش - -م - -ا ن ح - -م - -ا ي - -ة أ لأ ش ش - -خ - -ا ص س
و أ ل -م -م -ت -ل -ك -ا ت و ه -و أ ل -ق -ر أ ر أ ل -ذ ي س ش -ي س ش -ه م
م م ا ل ش ش ك ف ي ه ف ي ط م اأ ن ة أ ل ر أ ي أ ل ع ا م
ألوطني وتهدئة أنفسس ألموأطنين ،وكذأ
ت س ش ه ي ل و ل و ج أ ل ب  Óد أإ ل ى م ر ح ل ة ج د ي د ة .
و ذ ك ر س ش ا ح ل ي ب اإ ن ج ا ز أ ت ر ئ ي س س أ ل ج م ه و ر ي ة
ب -و ت -ف -ل -ي -ق -ة ن -ظ -ي -ر م س ش ا ه م ت ه ب اإ خ  Óص س ف ي
م س ش ا ر أ ل ت ح ّر ر و أ ل ب ن ا ء و أ ل ت ش ش ي ي د  ،و ل س ش ي م ا
م -ا ت -ح -ق -ق م -ن أإ ش ش -ا ع -ة ل -ل س ش -ل -م و أ ل -و ئ -ا م
أ ل -م -د ن -ي -ي -ن و غ -ر س س ل -ث -ق -ا ف -ة أ ل -م ص ش -ا ل -ح -ة
أ ل و ط ن ي ة  ،و ك ذ أ ت د أ ر ك ل ل ع ج ز أ ل م ّس ش ج ل ف ي
ع - -د ة م - -ج - -ا ل ت ت - -ن - -م - -و ي - -ة و أ ق - -ت ص ش -ا د ي -ة ،
ب ا لإ ض ش ا ف ة ل ل ت ك ف ل ب ا ل م ط ا ل ب أ ل ج ت م ا ع ي ة
أ ل -م ش ش -ر و ع -ة ل -ل -م -و أ ط -ن -ي -ن  ،ب -ا لإ ض ش -ا ف -ة أإ ل -ى
عودة ألجزأئر لحتÓل مكانتها ألرأئدة
في ألمحافل ألدولية وهو ألمسشار ألذي
ع -ر ف أ ن -ت ص ش -ا ر أ ت ك -ب -ي -ر ة و ك -ذ أ أ ن -ك س ش -ا ر أ ت
م وؤ ل م ة  ،و ح د ه أ ل ت ا ر ي خ ه و أ ل ك ف ي ل ب ت ق ي ي م ه ا .
و أعرب ألتحالف ألجمهوري عن «أرتياحه

لÓسشتجابة
أ لأ و ل ي ة
للموأطنين
و ت ف ه ّم ه م
للمخرج
ألدسشتوري
ألذي سشيسشمح
بتجنيب
ألجزأئر
أ ل -م -ح -ن و أ ل ص ش -ر أ ع -ا ت  ،و ت -ح ص ش -ي -ن -ه -ا م -ن
م ح ا و ل ت ب ع ض س أ لأ ط ر أ ف أ ل م غ ر ض ش ة أ ل ت ي
ت س ش -ع -ى لإ ث -ا ر ة أ ل -ف -ت -ن -ة و أإ ش ش -ا ع -ة أ ل -ف -و ض ش -ى ،
خ -د م -ة ل -م ص ش -ا ل -ح -ه -ا أ ل ض ش -ي -ق -ة و لأ ج -ن -د أ ت
أجنبية يرفضشها ألششعب ألجزأئري ،دأعيا
جميع ألمخلصشين وألوطنيين من أحزأب
سشياسشية ومجتمع مدني وحرأك ششعبي،
أإ ل - - -ى أ ل ل - - -ت - - -ف - - -ا ف ح - -و ل أ ل - -م - -وؤ س ش س ش - -ا ت
ألدسشتورية وعلى ر أسشها ألجيشس ألوطني
ألششعبي.
كما عبر سشاحلي عن أعتزأزه وأفتخاره،
ب م س ش ت و ى أ ل و ع ي و أ ل ن ض ش ج و أ لإ ص ش ر أ ر أ ل ذ ي ن
أ ب -ا ن ع -ن -ه -م أ ل -ح -ر أ ك أ ل ش ش -ع -ب -ي أ ل -د أ ئ -ر ف ي
بÓدنا منذ عدة أسشابيع» ،مثمنا «ألطابع
أ ل س ش -ل -م -ي و أ ل -م -ت -حّض ش -ر ل -ل م س ش ي ر أ ت أ ل ش ش ع ب ي ة
أ ل م ن ظ م ة م وؤ خ ر أ  .و ن و ه « ب ر و ح أ ل م س ش وؤ و ل ي ة
ألعالية وألمهنية وألحترأفية ألتي تحلت
ب ه ا م خ ت ل ف أ س ش  Óك أ لأ م ن ف ي ت ع ا م ل ه ا م ع
ه - -ذ أ أ ل - -ح - -ر أ ك »  .و ت - -ف - -ا ع - -ل - -ه أ لإ ي -ج -ا ب -ي
و ت ع ا ط ي ه ب ا ر ت ي ا ح م ع أ ل م ط ا ل ب أ لإ ص ش  Óح ي ة
ألتي رفعها ألحرأك ألششعبي (عكسس ما
ر و ج ت ل ه ب ع ض س أ لأ ط ر أ ف أ ل م غ ر ض ش ة ع ن
ح ز ب ن ا  ،و ل س ش ي م ا و أ ّن أ ل ت ح ا ل ف أ ل ج م ه و ر ي
ك -ا ن س ش ّ-ب -ا ق -ا و م -ن -ذ س ش -ن -و أ ت  ،ل -ت -ب -ن -ي أ ل -ن -ه ج
أ لإ ص ش  Óح ي أ ل م ب ن ي ع ل ى ض ش ر و ر ة أ ل ح ف ا ظ
ع -ل -ى أ ل -م -ك -ا س ش ب أ ل -م -ح -ق -ق -ة  ،و أ ل -ع -م -ل ع ل ى
ت - -ع - -م -ي -ق أ لإ ص ش  Ó-ح -ا ت ف -ي أإ ط -ا ر ر وؤ ي -ت -ه
أ ل - -م س ش - -ت - -ق - -ب - -ل - -ي - -ة م - -ن أ ج - -ل أ ل س ش - -ت - -ق -ر أ ر
و أ لإ ص ش  Óح .
مقابل ذلك أكد سشاحلي على ضشرورة جعل
ألمرحلة ألمقبلة ،فرصشة موأتية لتصشويب
م س ش -ا ر أ ل -د و ل -ة أ ل -و ط -ن -ي -ة و ت -ح -ق -ي -ق أ ن -ت -ق -ا ل
س ش -ل س س و ه -ا د ئ ب -ي -ن أ لأ ج -ي -ا ل  ،م -ن خ  Ó-ل
أإ ص ش  Óح ا ت ع م ي ق ة و ش ش ا م ل ة ع ل ى م خ ت ل ف
أ لأ ص ش - -ع - -د ة أ ل س ش - -ي - -ا س ش - -ي - -ة و أ ل ق - -ت ص ش - -ا د ي - -ة
وألجتماعية ،تكفل تحقيق ألمسشاوأة بين
أ ل م و أ ط ن ي ن ف ي أإ ط ا ر د و ل ة أ ل ح ق و أ ل ق ا ن و ن ،
و م -ح -ا ر ب -ة أ ل -ف س ش -ا د و أ ل -ر ش ش -و ة  ،و أ لإ ق ص ش -ا ء
و أ ل ت ه م ي ش س  ،و ك ذ أ م ن ح أ لأ ج ي ا ل أ ل ص ش ا ع د ة
م -ك -ا ن -ت -ه -ا أ ل -م س ش -ت -ح -ق -ة ف -ي ت س ش -ي -ي -ر أ ل ش ش -اأ ن
ألعام لتحقيق جزأئر قوية ومسشتقرة.

غول :ا◊وار للتواصسل وتعزيز اŸسسار الدÁقراطي

ثّمن رئيسس Œمع أامل ا÷زائر «تاج» ،أامسس ‘ ،إاطار
اŸسستجدات ا◊اصسلة ‘ السساحة الوطنية وكما جاء ‘
’خ Òالذي أاكد فيه على أان تطبيق اŸادة 102
البيان ا أ
من الدسستور تشسكل مسساحة من ا◊ل ،إاسستقالة رئيسس
ا÷مهورية واعتÈها خطوة هامة وﬂرجا دسستوريا
ل -ت -جسس -ي-د م-واد ال-دسس-ت-ور اŸقÎح-ة م-ن ق-ي-ادة ا÷يشس
الوطني الشسعبي سسليل جيشس التحرير .

خالدة بن تركي
وصشف عمار غول حسشب بيان حازت « ألششعب «على
نسشخة منه أسشتقالة رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة بالخطوة ألهامة ،وذلك خÓل لقاء طارئ
ل -ل -م -ك -تب ألسش -ي -اسش -ي أل -م -ن -ع-ق-د أول أمسس ع-ل-ى إأث-ر
ألتطورأت ألحاصشلة في ألسشاحة ألسشياسشية.
وأبرز ألحزب في ألبيان ألمجهودأت وألتضشحيات ألتي
قدمها رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة في
خ -دم -ة أألم-ة وأل-وط-ن ،مشش-ي-رأ إأل-ى أل-دور أل-م-ح-وري
وأألسشاسشي لقيادة ألجيشس ألوطني ألششعبي في موأكبة
ومرأفقة تطلعات وطموحات ألششعب ألجزأئري في
تحقيق ألتغيير ألمنششود بالطرق ألسشلمية وألحضشارية
وتجنب ألبÓد مخاطر ألنزلق نحوألمجهول.
وجاء في ألبيان أيضشا تثمين « تاج « تركيز قيادة
أل -ج -يشس أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب -ي ع -ل -ى أه -م -ي -ة ألل -ت-زأم
بالدسشتور ،وألعمل في إأطاره من أجل حلحلة ألمششاكل
ألمطروحة للوصشول إألى ألتغيير ألمنششود ،دأعيا في
أل -م -ق -اب -ل ك-ل أألط-رأف أل-م-ع-ن-ي-ة م-ن ح-رأك شش-ع-ب-ي
ومؤوسشسشات وهيئات وطبقة سشياسشية ومجتمع مدني
إأل-ى أل-ع-م-ل ع-ل-ى تسش-ه-ي-ل ت-جسش-ي-د أل-م-ق-ت-رح-ات ألتي

بادرت بها قيادة ألجيشس من خÓل
ألموأد  7و 8و 102من ألدسشتور.
ودعا رئيسس حزب تجمع أمل ألجزأئر
ألجميع إألى أعتماد ألحوأر كأاسشلوب
حضش -اري ل -ل -ت-وأصش-ل وب-ن-اء مسش-اح-ات
ت-ق-ارب ل-ت-ع-زي-ز ألمسشار ألديمقرأطي
وأل -مسش -اه -م -ة ف -ي ب -ن-اء أل-ج-م-ه-وري-ة
ألجديدة لموأكبة تطلعات وطموحات
ألششعب ألجزأئري»  -على حد قوله -
.

بلعيد :الرجوع إا ¤اŸسسار
الدسستوري الشسرعي

إأع -ت -ب -ر ح -زب ج -ب -ه -ة أل -مسش -ق -ب -ل إأسش -ت -ق-ال-ة رئ-يسس
ألجمهورية قرأرأ من ششأانه تسشهيل عملية ألرجوع إألى
أل -مسش-ار أل-دسش-ت-وري ألشش-رع-ي وت-ج-نب
أل -ج -زأئ -ر وشش -ع -ب-ه-ا خ-ط-ر أي أن-زلق،
وذلك ع -ل -ى ه -امشس أج -ت -م-اع أل-م-ك-تب
ألوطني للحزب ألمنعقد أول أمسس.
خالدة بن تركي
وصشف رئيسس ألحزب عبد ألعزيز بلعيد
في بيان تحصشلت «ألششعب» على نسشخة
م -ن -ه أل -م -وأق -ف ألصش-ادرة ع-ن أل-ج-يشس
ألشش -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي بصش -ف -ت -ه م -ؤوسشسش-ة
دسشتورية ،جمهورية ،تعبيرأ عن مطالب
وطموحات وآأمال ألششعب ألجزأئري ،وحامية ألحكام
ألدسشتور ولقيم ألجمهورية.
وأكد ألبيان ألمششاركة ألفعالة للمكتب ألوطني للحزب

ف -ي أل -مسش -ار أل -دسش-ت-وري أل-ذي ت-م
بعثه وتجنده قيادة ومناضشلين على
ألسشهر على ألتطبيق ألصشارم لكل
بنود ألدسشتور بما في ذلك ممارسشة
ألشش- -عب لصشÓ- -ح- -ي- -ات -ه ألسش -ي -ادي -ة
ك-مصش-در ل-لسش-ل-ط-ة وأل-ح-رصس ع-ل-ى
وضش -ع أآلل -ي -ات ألضش -ام-ن-ة ل-ح-م-اي-ة
خيارأته.
وناششدت جبهة ألمسشتقبل  -حسشب
ذأت أل - -ب - -ي - -ان -أل - -ج - -زأئ - -ري - -ي - -ن
وأل-ج-زأئ-ري-ات أل-تشش-بت ب-ال-ث-قافة ألسشلمية وألممانعة
أإليجابية وألهادفة إألى ممارسشة سشيادته بكل حرية،
قصشد بناء مؤوسشسشات قوية وذأت مصشدأقية دفاعا
على حقه وألرقي بالوطن.
وألجدير بالذكر يضشيف ألبيان أن هذه ألموأقف تم
ب-ل-ورت-ه-ا ف-ي ب-ي-ان-ي ل-ل-ح-زب بتاريخ  22و 30مارسس
 2019وألتي تم تضشمينها بالنسشبة
للبيان أألول خطة ألخروج من
أألزم -ة ألسش -ي -اسش -ي -ة ،وب -ال -نسش -ب-ة
ل-ل-ث-ان-ي أل-ت-ذك-ي-ر ب-ت-ق-اط-ع أفكار
أل- -ح- -زب م- -ع م -ا ورد ف -ي ب -ي -ان
ألقيادة ألعامة للجيشس خاصشة ما
ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -تشش -بت ب -الشش -رع -ي -ة
أل-دسش-ت-وري-ة وأع-ت-ب-اره-ا ألطريق
أألن- -ج- -ح وأآلم- -ن ل -ل -خ -روج م -ن
أألزمة وتجنيب ألبÓد كل أنزلق
ق -د ي -عصش-ف ب-األم-ن وأل-ط-م-أان-ي-ن-ة ،وي-ع-رضس أل-وط-ن
ومؤوسشسشات ألدولة وألششعب إألى مخاطر هو في غنى
عنها.

ألعدد
1791٤

05

دعت الشسعب لÓلتفاف حول ا÷زائر

حركة الوفاق الوطني :القرار الهام جاء ‘ وقته
وصس -فت ح -رك -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ،اسس -ت -ق-ال-ة
’بعاد
رئيسس ا÷مهورية ،بالقرار الهام و‘ وقته إ
ا÷زائ -ر م -ن الصس -راع -ات ال -ت -ي ك -انت ق -د –دث
وتصسل بها إاﬂ ¤اطر ’ –مد عقباها حسسب ما
جاء ‘ لقاء اŸكتب الوطني للحزب.

خالدة بن تركي
قال نائب رئيسس حركة ألوفاق ألوطني
لخضشر مسشلم في أتصشال بـ«ألششعب»
ب --ن --ا ء ع --ل --ى أ ل -ت -ط -و ر أ ت أ ل -ح -ا ص ش -ل -ة ف -ي
ألسشاحة ألسشياسشية ل سشيما ألحرأك
ألششعبي ألمسشتمر طيلة سشتة أسشابيع
و ق ----ر أ ر ت أ ل ----ج ---ي ش س ب ---ت ---ف ---ع ---ي ---ل م ---و أ د
ألدسشتور وبعد ألجتماعات ألمنعقدة
و ت -----م س ش ك أ ل ----ج ----ي ش س ب ----ا ق ----ت ----ر أ ح ----ا ت ----ه
و م --ر أ ف -ق -ت -ه ل -ل ش ش -ع ب و م -ط -ا ل -ب -ه ت -ث -م -ي -ن
ق ر أ ر أ ل س ش ت ق ا ل ة لإ ب ع ا د أ ل ج ز أ ئ ر م ن أ ي
أنزلقات قد تعصشف بالوطن ،وتلبية

أيضشا لمطالب ألحرأك ألششعبي.
و أضشاف لخضشر مسشلم أن ألقرأر من
ش ش --اأ ن -ه ب -ع ث أ ل -ر أ ح -ة و أ ل -ط -م -اأ ن -ي -ن -ة ف -ي
أ ل ش ش -ع ب ق -ب -ل أ ل -ط -ب -ق -ة أ ل س ش -ي -ا س ش ي ة أ ل ت ي
ت س ش ع ى أ ل ي و م أ ن ت ق و د أ ل ج ز أ ئ ر أإ ل ى ب ر
أ لأ م --ا ن و أ ل ن --ت --ق --ا ل ب -ه -ا أإ ل -ى م -ر ح -ل -ت -ه
قادمة تعتبر من أهم ألمرأحل ألتي
ت ----م ----ر ب ----ه ----ا أ ل ----ب  Ó---د و ع ---ل ---ى أ ل ش ش ---ع ب
أ ل ج ز أ ئ ر ي أ ي ض ش ا ت ث م ي ن ه لأ ن ه س ش ي ن ق ل ه
ح ---ت ---م ---ا أإ ل ---ى م ---ر ح --ل --ة م --ن أ ل ن --ت --ق --ا ل
أ ل ---د ي ---م ---ق ---ر أ ط ---ي أ ل س ش ---ل س س و م ---ر أ ف --ق --ة
أ ل ج ي ش س ف ي ح م ا ي ة أ ل ب  Óد و م وؤ س ش س ش ا ت
ألجمهورية.
و ن -ا ش ش -د ت أ ل -ح -ر ك -ة ف -ي أ ل -خ -ت -ا م ج -م -ي ع
أ ل ---ج ---ز أ ئ --ر ي --ي --ن و أ ل --ج --ز أ ئ --ر ي --ا ت ع --ل --ى
أختÓف مكوناته ألسشياسشية و أطيافه
أ ل ل --ت --ف --ا ف ح --و ل أ ل --ج -ز أ ئ -ر و أ ل ن -ت -ق -ا ل
أ ل د ي م ق ر أ ط ي أ لأ ف ض ش ل .

ا◊ركة الشسعبية

تطبيق اŸواد  8 ،7و102
من الدسستور هوا◊ل الشسرعي
«ألشش -عب» أع -ت -ب -ر ت أل -ح-رك-ة
ألشش -ع-ب-ي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ،أل-ق-رأر
ألذي أتخذه رئيسس ألجمهورية
ق -رأرأً ح-ك-ي-مً-ا لإن-ه-اء ع-ه-دت-ه
ألرئاسشية بتقديم أسشتقالته أإلى
رئ -يسس أل -م-ج-لسس أل-دسش-ت-وري،
ك-م-ا ث-م-نت م-وق-ف أل-م-وؤسشسش-ة
أل - - -عسش - - -ك - - -ري - - -ة أل- - -وط- - -ن- - -ي
وأل -ج -م -ه-وري ،أل-ذي أث-بت أن
أل- -ج- -يشس أل- -وط- -ن -ي ألشش -ع -ب -ي
لطالما كان في خدمة ألأمة وألذي دفع من
أجل ألحفاظ عليها ثمنًا غاليًا لسشيما في
مكافحة ألإرهاب خÓل ألعششرية ألسشودأء.
في هذأ ألإطار أعتبرت ألحركة في بيان

ل -ه -ا ت-ل-قت «ألشش-عب» نسش-خ-ة
منه موقف ألجيشس ألوطني
ألشش- - -ع- - -ب- - -ي أّن ألن- - -ت - -ق - -ال
ألدسشتوري بتطبيق ألموأد ،7
 8و 102م -ن أل -دسش -ت -ور
هوألحل ألششرعي ألوحيد.
و أعرب ألحزب عن أمله في
أن تكون ألمرحلة ألنتقالية
هادئة وتوؤدي أإلى أنتخابات
رئاسشية حرة وششفافة وألتي
ُت -ع-ت-ب-ر أل-م-خ-رج ألسش-ي-اسش-ي وأل-دي-م-ق-رأطي
أل-وح-ي-د أل-ذي يسش-م-ح ب-ت-رسش-ي-م أل-جمهورية
ألجديدة ألتي ُتعتبر طُموحًا ششرعياً للششعب
ألجزأئري.

’صسÓح الوطني :الذهاب
حركة ا إ
إا ¤حوار اسستعجا‹ واسسع
’صسÓ- -ح
ث ّ- -م - -نت ح- -رك- -ة ا إ
ال -وط -ن -ي› ،ه-ودات اŸؤوسسسس-ة
العسسكرية على رأاسسها الفريق
أاح- -م- -د ڤ- -اي- -د صس -ال -ح ،رئ -يسس
أارك- - - -ان ا÷يشس ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي
الشس -ع -ب -ي ‘ ،ت -ب -ن-ي وم-راف-ق-ة
م- - -ط- - -الب الشس - -عب ا÷زائ - -ري
وا’ل-ت-زام ب-ت-جسس-ي-دها كاملة،
‘ ظ - - -ل احÎام ال - - -دسس - - -ت - - -ور
’سسيما اŸواد  8 ،7و 102منه،
م - -ؤوك - -دة أان ذلك م- -ا سســيسسـرع ‘ ح- -ل- -ح- -ل- -ة
’زم-ة السس-ي-اسس-ي-ة ا◊اصس-ل-ة ‘ إاط-ار ت-وافق
ا أ
كب Òيضسمن الذهاب إا ¤اŸسسار ا’نتخابي ‘
’جال.
أاقرب ا آ

صصونيا.ط
أششارت ألحركة في بيان لها أسشتلمت «ألششعب»
نسشخة منه إألى أن أسشتقالة رئيسس ألجمهورية
بدأية أنفرأج أألزمة ألحاصشلة ،معتبرة ذلك
م -ن ث -م -ار أل -ح-رأك ألشش-ع-ب-ي ودع-م م-خ-ت-ل-ف
ألفاعلين في ألبÓد ،ما أكد مجددأ للعالم
أج-م-ع أل-مسش-ت-وى أل-ك-ب-ي-ر ل-وعـي أل-ج-زأئ-ري-ي-ن
وأل -ج -زأئ -ري -ات ف -ي أل -ت -ع-ام-ل م-ع قضش-اي-اه-م

ألوطنية بروح مسشؤوولية عالية،
وحرصشهم على أمن وأسشتقرأر
ب Ó-ده -م ف-ي ظ-ل أل-م-ح-اف-ظ-ة
على ألأروأح وألمقدرأت.
وأقترحت ألحركة ألذهاب إألى
ح -وأر أسش -ت -ع-ج-ال-ي وأسش-ع ب-ي-ن
م-خ-ت-ل-ف أل-ف-اع-ل-ي-ن في ألبÓد
بتأاكيد مششاركة ممثلي ألحرأك
ألششعبي ،من أجل وضشع أرضشية
توأفق وأسشعة بين ألجزأئريين ،حيث تقترح
ألحركة ألجمع بين مقتضشيات ألدسشتور وبين
أل-ت-وأف-ق-ات ألسش-ي-اسش-ي-ة ،ل-ت-ح-قيق ورقة طريق
وأح-دة ل-ل-م-رح-ل-ة أل-م-ق-ب-ل-ة ،ت-تضشـمن ألتدأبيـر
وأإلجرأءأت ألسشياسشية ألتي ترضشي مختلف
أألطرأف ،وكذأ آأليات تنفيذها.
وع-ب-رت أل-ح-رك-ة ع-ن رفضش-ه-ا ل-ك-ل م-حاولت
ألتدخل أألجنبي في ششؤوون ألجزأئر ألدأخلية
مهما كان مصشدرها وبأاي صشيغة كانت ،ونؤوكد
أن أل -ج -زأئ -ري -ي -ن وح -ده -م م -ن ب -م -ق-دوره-م
م -ع -ال -ج -ة م -خ -ت -ل -ف قضش -اي-اه-م وف-ق ألسش-ب-ل
وأآلليات ألتي يرتضشونها.

’غلبية
معتÈا ا’سستقالة ليسست ا◊ل الوحيد لتجسسيد إارادة ا أ

حزب العمالﬁ :اربة الفسساد تتو’ه عدالة مسستقلة

اع- - - -ت Èح- - - -زب ال- - - -ع- - - -م - - -ال
ا’سس- -ت- -ق- -ال- -ة أان -ه -ا ل -يسست ا◊ل
’يجابي الوحيد لتجسسيد إارادة
ا إ
’غ -ل -ب-ي-ة ال-ت-ي ت-ري-د ‡ارسس-ة
ا أ
سس -ي-ادت-ه-ا ال-ك-ام-ل-ة دون أاوصس-ي-اء
و’ ‡ثل Úمهما كانت صسفاتهم
أاوم -ن -اصسب مسس-ؤوول-ي-ات-ه-م وع-ل-ى
ك- -ل مسس- -ؤوول سس- -اه- -م ‘ –دي- -د
ا◊ري- - - -ات ال - - -دÁق - - -راط - - -ي - - -ة
الرحيل.

صصونيا طبة
وعلى خلفية أسشتقالة رئيسس ألجمهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة ،أكد حزب ألعمال في بيان له أسشتلمت
«ألششعب» نسشخة منه أنه رغم أسشتقالة ألرئيسس ألتي
جاءت أسشتجابة لتطلعات ألششعب خÓل ألمسشيرأت
ألسش-ل-م-ي-ة أل-ت-ي أن-ط-ل-قت م-ن  22ف -ي -ف-ري دون أي
ممثلين من أألحزأب إأل أن مطلب ألحرأك أقتصشر

على رحيل ألنظام بأاكمله دون
أن -حصش-اره ف-ي شش-خصس أل-رئ-يسس
م -ع -ت -ب -رأ إأي -اه ألشش -رط أل-وح-ي-د
إلع - -ادة أل - -ب - -ن - -اء ألسش - -ي - -اسش - -ي
أل-ح-ق-ي-ق-ي ،وألدسشتوري ألوطني
ألذي يجسشد سشيادة ألششعب.
ك- -م- -ا شش- -دد ح- -زب أل -ع -م -ال أن
محاربة ألفسشاد يجب أن تكون
بطريقة حيادية وتحت إأششرأف
ع -دأل-ة مسش-ت-ق-ل-ة ك-م-ا ط-الب ب-ه
ألقضشاة ل تخضشع ألي مركز قرأر مدني عسشكري
م -ع -ت -ب -رة أن أل -فسش -اد وأل -عصش -اب -ات ف -ي ألق-تصش-اد
ألوطني وصشعود ألوليغارششيا نتيجة تحلل ألنظام
وألخلط بين أألعمال ومؤوسشسشات ألدولة.
وقال حزب ألعمال في ذأت ألسشياق إأن ألمسشؤووليات
ألسشياسشية بدرجة أولى تقع على عاتق ألمسشؤوولين
على ألمسشتوى ألمركزي في ألحكومات ألمتعاقبة
وألبرلمان بغرفتيه ألتي فرضشت أو زكت قوأنين
تسشمح باسشتنزأف أألموأل ألعمومية.
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لو ¤للمجلسس ألولئي لوهرأن
خÓل ألدورة ألعادية أ أ

قرار الرئيسش بوتفليقة ﬂرج دسستوري سسليم
ثّمن رئيسس أÛلسس ألشسعبي ألولئي لوهرأن ،مليا Êعبد ألقادر ،قرأر ألرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ،إأثر أسستقالته ،معتÈأ أنها «خطوة
هامة وﬂرج دسستوري سسليم لتجسسيد أŸادة  102أŸرفوقة للموأد  07و 08ألتي طالب بها ألشسعب أ÷زأئري وأقÎحتها قيادة أ÷يشس ألشسعبي
ألوطني».
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مواطن ـ ـ ـ ـون بسسطي ـ ـ ـ ـف :
التغي ـ ـ ـ ـ Òا÷ ـ ـ ـ ـذري
أع----ت Èأل----ع----دي----د م----ن أŸوأط----نÚ
Ãدي-----ن-----ة سس----ط----ي----ف ق----رأر رئ----يسس
أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وتفليقة
إأنهاء عهدته ألذي تقدم به للمجلسس
ألدسستورى ،مسساء أول أمسس ،خطوة
ه--ام--ة ن-ح-و –ق-ي-ق م-ط-الب أ◊رأك
ألشس-ع-ب-ي ألسس-ل-م-ي أل-ذي أن-طلق ‘ 22
فÈأير أŸاضسي بكل ألبÓد.

سسطيف :نورالدين بوطغان
ك ---م ---ا ث ---م --ن --و ا ب --ي --ا ن ق --ي --ا د ة ا أ ر ك --ا ن
ا ل -ج -ي ش ص ا ل -و ط -ن -ي ا ل ش ش -ع -ب -ي ل -ت -ف ع ي ل

ا’سشتقالة ومواد دسشتورية اأخرى
ل --ت --ح --ق --ي --ق م --ط -ا ل ب ا ل ش ش -ع ب  ،و ك -ذ ا
مكافحة المفسشدين في البلد.
و ا س ش --ت --ق --ب --ل ا ل --م -و ا ط -ن -و ن ا س ش -ت -ق -ا ل -ة
ا ل --ر ئ --ي س ص ب --ا ر ت --ي -ا ح ل -ك -ن -ه -م ط -ا ل -ب -و ا
بالمزيد على اأسشاسص اأن المطالب
ا ل ش ش -ع -ب -ي -ة  ،ح س ش -ب -ه -م  ،ت -ت -ج -ا و ز ب ك ث ي ر
ه --ذ ه ا ل --خ --ط --و ة  ،و ه --ي ت ص ش --ب --و ا إ ل --ى
تغيير جوهري وعميق في النظام،
ا إ ض ش -ا ف -ة ا إ ل -ى م -ح -ا س ش -ب -ة ا ل -م -ف س ش د ي ن
واإقامة نظام ديمقراطي حقيقي.

لم Òعبد ألقادر Ãعسسكر
Œمهروأ ‘ سساحة أ أ

معطوبو ا÷يشش يدعمون قرارات
القيادة العسسكرية
لم Òعبد ألقادر وسسط مدينة معسسكر ،نحو 200
Œمهر ،أمسس ،بسساحة أ أ
جندي أحتياط ،عسسكري Úمتقاعدين ومعطوب ‘ Úوقفة Ÿسساندة موأقف
وسسسس--ة أل--عسس--ك--ري--ة دع-م-ا ل-ل-ح-رأك ألشس-ع-ب-ي وأل-ت-ي أف-زرت أح-د ن-ت-ائ-ج-ه-ا
أ Ÿؤ
لعÓن عن أسستقالة رئيسس أ÷مهورية .
أ إ

معسسكر :أام ا.Òÿسس

وهران :براهمية مسسعودة
ملياني في كلمة أالقاها في الدورة العادية
اأ’ول -ى ل -ل -م -ج -لسص الشش -ع-ب-ي ال-و’ئ-ي
للمجهودات والتضشحيات التي قدمها الرئيسص
عبد العزيز بوتفليقة وكذا الدور المحوري
واأ’سشاسشي لقيادة الجيشص لمواكبة ومرافقة
تطلعات وطموحات الششعب في تحقيق التغيير
المنششود بطريقة سشليمة حضشارية.
أاعرب ملياني عن تقديره وعرفانه للششعب
ال- - -ج- - -زائ- - -ري ال- - -ذي أاع- - -ط- - -ى درسش- - -ا ف - -ي
الديمقراطية والتحضشر لكل حكومات وششعوب
ال -ع -ال -م ،م -ردف -ا ب-ال-ق-ول« :ن-ح-ن ن-ثّ-م-ن ه-ذه
المبادرات التي هي في حقيقة اأ’مر تدخل
في سشياق قناعتنا الراسشخة واأ’كيدة أ’وليات
ال -ب -ن -اء السش -ي -اسش -ي ال -دي-م-ق-راط-ي وب-ال-ت-أاي-ي-د
ال- - -م- - -ط- - -ل- - -ق ل- - -م- - -ب- - -ادئ - -ه ال - -ت - -ي نسش - -ع - -ى
لتجسشيدها بمختلف مؤوسشسشات الدولة «.
كما أاششاد المتحدث بوحدات وكتائب أافراد
ال -ج -يشص الشش -عب ال -م -راب -ط-ي-ن ع-ل-ى ال-ح-دود
الجزائرية ،وكذلك وا’حترافية التي تميزت

بها المصشالح اأ’منية بمختلف أاسشلكها في
ال -ت -ع -ام -ل م -ع ال -وضش -ع والسش-ه-ر ع-ل-ى ح-م-اي-ة
اأ’ششخاصص وممتلكاتهم.
كما نّوه إالى مسشاعي قيادة الجيشص إ’يجاد حل
لزمة من خلل التركيز على أاهمية ا’لتزام
ل أ
بالدسشتور والعمل في إاطاره من أاجل حوكمة
ال -مشش -اك -ل ال -م -ط -روح -ة وم -ط -الب ال -ت -غ -ي-ي-ر
المنششود ،داعيا مختلف المؤوسشسشات والهيئات
والطبقات السشياسشية والمجتمع المدني إالى
ت -وسش -ي -ع ال -فضش -اء ال -دي -م -ق -راط -ي وا’ن -ت-ق-ال
السشلسص ،وذلك بتغليب المصشلحة العامة للبلد
في إاطار الحوار ودرء الفتن وتعزيز السشلم ولم
ششمل المواطنين...
بدوره ،اعتبر والي وهران ،مولود ششريفي ،أاّن
الدورة اأ’ولى للمجلسص الششعبي الو’ئية لسشنة
«ج -لسش -ة اسش -ت-ث-ن-ائ-ي-ة سش-يسش-ج-ل-ه-ا
2019
ال-ت-اري-خ» ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-وضش-ع ا’سش-ت-ث-ن-ائي الذي
تعيششه البلد.
واسشتطرد قائل :ونحن دورنا اأ’سشاسشي على
المسشتوى المحلي هو ا’سشتمرار في التنمية

وال-ت-ك-ف-ل ب-انشش-غ-ا’ت ال-م-واط-ن-ين ،وسشنسشتمر
بكل عزم بالتنسشيق مع مختلف المنتخبين
ال -م -ح -ل-ي-ي-ن ل-م-واصش-ل-ة ه-ذه ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ،و
’سش -ي -م -ا أان ال -ج -زائ -ر م -ق -ب -ل -ة ع-ل-ى م-واع-د
أاخرى هامة سشياسشية ،اقتصشادية وتنموية ...
ج -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أاّن ال -دورة ال -ع -ادي -ة اأ’ول -ى
ل-ل-م-ج-لسص الشش-ع-ب-ي ال-و’ئ-ي ل-وه-ران ،سشّ-جلت
ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-غ-ي-اب-ات ،ب-ال-م-وازاة م-ع ت-قليصص
ج -دول أاع -م -ال -ه -ا وال-ذي اق-تصش-ر ع-ل-ى ب-عضص
ال- - - -م- - - -ل- - - -ف- - - -ات ،وه- - - -ي :ال- - - -ت - - -حضش - - -ي - - -ر
لموسشم ا’صشطياف لسشنة  2019وعرضص حال
حول الششباك اإ’لكتروني واآ’لي وكذا مششروع
م -داول-ت-ي-ن ت-تضش-م-ن-ان ال-م-خ-ط-ط ال-ت-وج-ي-ه-ي
ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-ع-م-ي-ر ل-ب-ل-دي-ة مرسشى الحجاج و
ب-ل-دي-ة ال-ع-نصش-ر ،إاضش-اف-ة إال-ى ال-مصش-ادق-ة على
ب-ق-اي-ا ال-م-دي-ن-ة ال-روم-ان-ي-ة ال-مسش-ماة بورتيسص
م-غ-ن-وسص ب-ب-ل-دي-ة ب-ط-ي-وة ،ك-م-ا ت-م ب-ال-م-ناسشبة
عرضص البيان السشنوي لنششاطات الو’ية لسشنة
 2018وأاهم المششاريع التي اسشتفادت منها في
جميع القطاعات.

موأطنو بجاية:

لطفال بتارقة أاوزمور بحاجة إا ¤التأاطÒ
اسستعجالت ا أ
يشس-ك-و أŸرضس-ى أŸت-وأف-دون ع-ل-ى مصس-ل-ح-ة
Óط-ف-ال ب-ت-ارق-ة
ألسس -ت -ع -ج -الت أل -ط-ب-ي-ة ل -أ
أوزمور ،من نقصس ‘ ألتأاط Òخاصسة ما تعلق
ب -اıتصس ÚوأŸم -رضس ،Úوه -ذأ ب -ال -رغ -م م-ن
ح-دأث-ة ه-ذأ أŸرف-ق أل-ذي ” ت-دشس-ي-ن-ه م-ن-ذ
شس -ه -ر ف -ق -ط ،قصس -د أل -ت -خ-ف-ي-ف م-ن ألضس-غ-ط
أŸسس -ج -ل ع-ل-ى مسس-ت-وى أŸسس-تشس-ف-ى أ÷ام-ع-ي
ببجاية.

بجاية :بن النوي توهامي
وفي هذا الصشدد ،اقتربت «الششعب» ،من
إاح -دى اأ’م -ه -ات ال -ت-ي ق-الت «ل-ق-د ك-انت
ف -رح -ت -ن -ا ك -ب -ي -رة ب -ع -د ت-ح-وي-ل مصش-ل-ح-ة
اسش -ت -ع-ج-ا’ت اأ’ط-ف-ال ،م-ن ال-مسش-تشش-ف-ى

الجامعي خليل عمران إالى عيادة ا’أمومة
لسش-ف الشش-دي-د
ب -ت -ارق -ة أاوزم-ور ،ل-ك-ن ول -أ
ال -وضش -ع ال-راه-ن ’ يسش-اع-د ع-ل-ى ال-ت-ك-ف-ل
ب -ال-م-رضش-ى بسش-بب ن-قصص ال-ت-أاط-ي-ر ،ال-ذي
أاصشبح من السشلبيات التي تميز مصشلحة
ا’سشتعجا’ت ،وما عدا ذلك فإان كافة
اإ’مكانيات الخاصشة بالتجهيزات متوفرة،
وال -ج -م -ي -ع ي -ن ّ-وه ب -ال-ع-م-ل ال-ذي ي-ق-وم ب-ه
الطاقم الطبي الحالي ميدانيا ،ونأامل في
مواصشلة المجهودات ودعم هذه المنششأاة
بالطاقم الطبي».
ومن جهته ،يقول عاششور مسشؤوول مصشلحة
«ب -ع -د ت -دشش-ي-ن-ه م-ن-ذ شش-ه-ر ف-إان ال-م-رف-ق

يحتوي على أاحدث الوسشائل والتجهيزات،
ويضشم 170سشرير على مسشتوى  6وحدات
مختلفة ،ويسشتقطب قرابة  400مريضص
يوميا ،ويعمل على مدار 24سشاعة».
وأاضشاف المتحدث أان «المرفق تم تزويده
بمرافق للتسشلية واللعب لفائدة اأ’طفال،
غ- -ي- -ر أان ال- -مشش- -ك- -ل ي- -ك- -م- -ن ف -ي ن -قصص
المختصشين والممرضشين ،وهو ما سشاهم
في بطء التدخلت على مسشتوى مصشلحة
ا’سش-ت-ع-ج-ا’ت ،وع-ل-ى سش-ب-ي-ل الذكر تقوم
ثلث ممرضشات برعاية  39مريضشا ،وهو
م -ا ي -ت -ط -لب ال-م-زي-د م-ن ال-دع-م ك-ي ي-ت-م
تقديم العلج في ظروف ملئمة».

بعد حرقة أنتظار ومعاناة

بلديات سسعيدة تسستفيد من مياه الشسرب
أسس -ت -ف -ادت ب -ل -دي -ات سس -ع -ي -دة ب -اŸي -اه
ألصسا◊ة للشسرب بغÓف ما‹ قدره 70
م -ل -ي -ار سس -ن -ت-ي-م ل-ت-زوي-د ه-ذه أŸن-اط-ق،
حيث ” بر›ة  9مناطق تابعة لبلدية
أولد إأب- -رأه- -ي- -م ،وت -خصس -يصس أك Ìم -ن
ل‚از خزأن
مليارين و  300مليون د.ج إ
م -ائ -ي سس -ع-ت-ه  500م 3ب-ت-زوي-د سس-كان
م -ن -ط -ق -ة أÿري -فشس -ة Ãي-اه ألشس-رب 24
سس-اع-ة م-ت-وأصس-ل-ة حسسب تصس-ري-ح م-دي-ر
أŸوأرد أŸائية لولية سسعيدة.

وب--ب--ل--دي-ة أاو’د خ-ال-د ن-اشش-د سش-ك-ان
أارواششد الجهات المنتخبة لتزويدهم
بالماء الششروب ،حيث يتم جلب هذه

’سشاسشية بوسشائلهم الخاصشة
المادة ا أ
في ظل انعدام الطريق المؤودي إالى
م---ن---ط--ق--ت--ه--م السش--ك--ان ع--ب--روا ع--ن
م-ع-ان-ات-ه-م ل-ل-ظ-روف ال-ق-اسش-ي-ة التي
يعيششونها منذ ا’سشتقلل إالى يومنا
ه--ذا وي--ط--ال--ب-ون ب-ت-دخ-ل ال-م-ج-لسص
المنتخب لبلدية أاو’د خالد لمعالجة
قضش---اي---اه---م وت---وف--ي--ر ه--ذه ال--م--ادة
’سشاسشية للسشكان.
ا أ
«الشش---عب» اتصش--لت ب--ن--ائب ال--رئ--يسص
ل--ب-دي-ة أاو’د خ-ال-د ع-يسش-اوي أاح-م-د
لرده على هذا ا’نششغال ،حيث أاكد

أان البلدية قائمة لتزويد سشكان هذه
المناطق المحرومة بالمياه الصشالحة
للششرب يوميا بششاحنة صشهريج بسشعة
 60م 3وجرار سشهريج بـ 30م 3تزود
ه-ذه ال-ع-ائ-لت م-ط-ال-ب-ا سش-كان هذه
ال-م-ن-اط-ق ب-ال-ت-ق-رب م-ن مصش-ال-حهم
’ي-ج-اد ح-ل ل-مشش-ك-ل-ت-ه-م ،م-ؤوك-دا أان
إ
البلدية تواصشل إايصشال الماء الششروب
لجميع المناطق التي هي بحاجة إالى
ذلك.

سسعيدة:ج.علي

ذكر المنسشق الو’ئي لتنسشيقية
م --ع --ط -و ب -ي و م -ت -ق -ا ع -د ي ا ل -ج -ي ش ص
و ا أ ر ا م -----ل ش ش -----ه ----د ا ء ا ل ----ع ش ش ----ر ي ----ة
ا ل س ش --و د ا ء و ج -ن -و د ا ’ ح -ت -ي -ا ط  ،ا أ ن
و ق --ف --ة ا ’ أ م س ص ت --ا أ ت --ي ل --م س ش --ا ن -د ة
كافة القرارات والمواقف التي
ت -ب -ن -ت -ه -ا ا ل -م -و ؤ س ش س ش -ة ا ل -ع س ش -ك -ر ي -ة ،
داعيا في سشياق تصشريح للششعب
ب ----ا س ش ----م ف ----ئ ----ة ا ل ----م ----ع ---ط ---و ب ---ي ---ن
و ا ل --م --ت --ق --ا ع --د ي --ن ا إ ل -ى ا ل -ت -ع -ج -ي -ل
ب --ت --ف --ع --ي --ل ا ’ آ ل --ي --ا ت ا ل -د س ش -ت -و ر ي -ة
و ا ل ----ق ----ا ن ----و ن ----ي ----ة ل ----م ----ح ----ا س ش ----ب ---ة
ا ل --م --ت --و ر ط --ي -ن ف -ي ا ل -ف س ش -ا د  ،د و ن
ا إ غ ----ف ----ا ل ل ----م ----ط ----ا ل ب ا ل ----ح ---ر ا ك
الششعبي.
ك ----م ----ا ع ----ب ----ر ع ----د د م ---ن ج ---ن ---و د
ا ’ ح --ت --ي --ا ط و م -ع -ط -و ب -ي ا ل -ج -ي ش ص
و م --و ا ط --ن --ي --ن ش ش -ا ر ك -و ا ف -ي و ق -ف -ة
ا ’ أ م س ص  ،ع --ن د ع --م --ه --م ا ل --م -ط -ل -ق
ل -م -ر ا ف -ق -ة ا ل -م -و ؤ س ش س ش -ة ا ل ع س ش ك ر ي ة
ل ---ل ن ---ت ---ق ---ا ل ا ل س ش ---ل ---م --ي ا ل س ش --ل س ص

ل --ل س ش --ل --ط --ة  ،م --ث --م --ن --ي --ن م --خ -ت -ل -ف
ا ل --ت --و ج --ي --ه --ا ت و ا ل --ق -ر ا ر ا ت ا ل -ت -ي
تعكسص حسشبهم وجود اأششخاصص
م --خ --ل ص ش --ي --ن ف -ي د و ا ل -ي ب ا ل -ح -ك -م
والقرار.
م -----ن ج -----ه -----ة ا أ خ -----ر ى  ،و ض ش -----م ----ن
ا إ ن -----ع -----ك -----ا س ش -----ا ت ا ’ إ ع -----ل ن ع ----ن
ا س ش --ت --ق --ا ل --ة ر ئ --ي س ص ا ل -ج -م -ه -و ر ي -ة ،
خلف قرار تنحي الرئيسص عبد
ا ل ---ع --ز ي --ز ب --و ت --ف --ل --ي --ق --ة و ق --ر ا ر ا ت
ت --و ق --ي --ف ب --ع ض ص ر ج --ا ل ا ’ أ ع -م -ا ل
ا ل -م ش ش -ت -ب -ه ف -ي ت -و ر ط -ه -م ب -ق ض ش ا ي ا
ا ل -ف س ش -ا د و ت -ه -ر ي ب ا ل -م -ا ل  ،ن -و ع -ا
من ا’رتياح الملفت في اأوسشاط
ا ل ---ح ---ر ا ك ا ل ش ش ---ع ---ب --ي و ش ش --ر ي --ح --ة
و ا س ش ---ع ---ة م ---ن ا ل --م ش ش --ا ر ك --ي --ن ف --ي
ا ل --م س ش --ي -ر ا ت ا ل -م -ط -ا ل -ب -ة ب -ت -غ -ي -ي -ر
النظام ،غير اأن ما يبقى مثيرا
ل --ل --ج --د ل ه --و ا ل --ت -ع -ي -ي -ن ا ل -ح -د ي ث
لحكومة تصشريف ا’أعمال التي
ن ----ا ل ت ق س ش ----ط ----ا م ----ن ا ’ ن ---ت ---ق ---ا د
والرفضص بين المواطنين.

تسسوية ألعÓوأت ومنحة أŸردودية من أنشسغالتهم

عمال متيجة نظافة بالبليدة
لضسراب
يهددون با إ
هدد ،نهار أمسس ،عمال Ãؤوسسسسة
م-ت-ي-ج-ة ن-ظ-اف-ة ‘ ب-ل-دي-ة أل-ب-ل-يدة،
بالتصسعيد ‘ حركتهم ألحتجاجية
لضس- -رأب
وأل- -دخ- -ول ‘ م- -رح- -ل- -ة «أ إ
أŸف- -ت -وح» ،م -ا  ⁄ت -ت -دخ -ل أ÷ه -ات
أŸسس -ؤوول -ة ،وت -ع -ي -د ل -ه -م ح -ق -وق-ه-م
أŸادية وأŸهنية أŸشسروعة.

البليدة :لينة ياسسمÚ
و ك ش ش ---ف م ---م ---ث --ل --و ن ع --ن ا ل --ع --م --ا ل
الغاضشبين ،اأنهم اضشطروا مجددا
و ل -ل أ س ش -ب -و ع ا ل -ر ا ب -ع ع -ل -ى ا ل -ت -و ا ل ي ،
تنظيم وقفة احتجاجية سشلمية،
ا أ م ---ا م و ح ---د ت ---ه ---م ب --ق --ل ب م --د ي --ن --ة
ا ل -ب -ل -ي -د ة  ،و ل -ك -ن ه م س ش ي ص ش ع د و ن م ن
ا ح --ت --ج --ا ج --ه -م  ،غ -ي -ر م س ش -ت -ب -ع -د ي -ن
الدخول في اإضشراب ،اإلى غاية
ا أ ن ت س ش ----ت ----ج ----ي ب ا ل ---و ص ش ---ا ي ---ة ا إ ل ---ى
م -ط -ا ل -ب -ه -م  ،ح -و ل ت س ش -و ي -ة و ض ش -ع -ي ة
ا ل --ع --م --ا ل  ،ا ل --ذ ي --ن ي -ع -م -ل -و ن ب -ع -ق -د
محدد ،والحرصص على المسشاواة
بينهم دون محاباة اأو تمييز.
كما طالبوا بالتعجيل في تسشوية
مسشاألة وقضشية العلوات ومنحة
ا ل -م -ر د و د ي -ة  ،و ا ل -ت -ي ت -ا أ خ -ر ت م -ن -ذ
العام  ،2016ورد ا’عتبار لهم،
ج ---ر ا ء ا ل ---ت ---ه ---د ي ---د ا ت ا ل --ت --ي ب --ا ت

ي --ت --ع --ر ض ص ل --ه --ا ب --ع ض ش -ه -م  ،ب -ف -ر ض ص
ع ---ق ---و ب ---ا ت ض ش ---د ه --م  ،و ر ف --ع ت --ل ك
ا ل -ت -ه -د ي -د ا ت ع -ن -ه -م و ا ل -ت ح و ي ل ت ،
ك --ا إ ج --ر ا ء ع --ق --ا ب -ي ض ش -د ه -م  ،و ر ف -ع
ا’أجر القاعدي للذين ’ يزالون
ي --ت -ق -ا ض ش -و ن ب -ي -ن  1 4و  1 6ا أ ل ف
د ي --ن --ا ر  ،و ح س ش -ا ب س ش -ا ع -ا ت ا ل -ع -م -ل
ا ’ إ ض ش --ا ف --ي --ة  ،و ا ل -ت -ي ت -ف -ر ض ص ع -ل -ى
ب -ع ض ش -ه -م ا ل -ع -م -ل ل س ش -ا ع -ا ت ط -و ي -ل ة
خ --ا ص ش --ة ف -ي ا أ و ق -ا ت ا ل -ل -ي -ل  ،ت -ز ي -د
ع --ن  6س ش --ا ع --ا ت  ،ف -ي و ق ت ا أ ن -ه -م
مصشنفون ضشمن المهن الششاقة.
و ش ش --د د م --م --ث --ل --و ا ل -م -ح -ت -ج -ي -ن  ،ا أ ن
ا’أمور هذه المرة بلغت حدا ’
ي ----ط ----ا ق  ،ل ----ع ----د م ح ----ل و ت س ش ----و ي ----ة
مطالبهم ،على حسشاب المجهود
والعمل ،الذي يقومون به ،وهم
ي ---ا أ م ---ل ---و ن ب ---ط ---ر ي ---ق ---ة ح ض ش ---ا ر ي --ة
وسشلمية بعيدة عن اأي تعنت ،اأن
ي --ت --م ا إ ي --ف --ا د ل --ج --ن --ة ت --ح --ق --ي -ق م -ن
ا ’ إ د ا ر ة ا ل ----و ص ش ----ي ---ة  ،ت ---ن ---ظ ---ر ف ---ي
ح ---ق ---ي ---ق ---ة و ا ق ---ع ---ه ---م ا ل ---م ---ه --ن --ي ،
و ت -ر ا ف -ق -ه -م خ -ل ل ع -م -ل -ه -م  ’ ،أ ج ل
ا ’ إ ق -ر ا ر ب -ح -ق -و ق -ه -م ا ل -م -ه ض ش -و م -ة ،
و ت س ش ---و ي ---ة ا أ ز م ---ت --ه --م ا ل --ت --ي ط --ا ل ت
كثيرا.

»æWh

الخميسض  04أافريل  2019م
الموافق لـ  29رحب  1440هـ

’لغام
أاششاد Ãجهودات ا÷يشس ‘ تطه ÒاŸناطق من ا أ

العقيد غرابي 12 :أالف هكتار ” تطهÒها
و 7300منحة سضلمت للضضحايا
’برياء
^ جوادي :ا◊رب النائمة وا÷رÁة اŸسشتمرة ‘ حق ا أ

العدد
17914

رفع اŸسشاحة اŸسشقية Ÿواجهة التقلبات اŸناخية ببومرداسس

نحو إا‚از  12حاجزا مائيا وتهيئة 8
حواجز وﬁ 3يطات سضقي

يششكل قطاع الفÓحة العمود الفقري ’قتصشاد و’ية بومرداسس بالنظر إا ¤التنوع الذي
تزخر به ‘ ›ال اÙاصشيل الزراعية خاصشة منها اÿضشروات والفواكه بفضشل طبيعة اŸناخ
ونوعية الÎبة وششسشاعة اŸسشاحة الصشا◊ة للزراعة اŸقدرة بـ 64أالف هكتار من ›موع 98
أالف هكتار ،منها فقط  20أالف هكتار مسشقية أاي بنسشبة  22باŸائة رغم كل اÙاو’ت الهادفة
إا ¤رفع اŸسشاحة إا ¤حدود  30أالف هكتار بعد ا‚از مششاريع الري وا◊واجز اŸائية اŸسشجلة
التي تعرف تأاخرا كبÒا ‘ التجسشيد..

نوه اŸتدخلون ،أامسس ‘ ،ندوة تاريخية بيومية اÛاهد التي نظمتها جمعية مششعل الششهيد بالتنسشيق مع ا÷معية الوطنية لضشحايا
’فراد ا÷يشس الوطني الششعبي ‘ تطهÒ
’لغام أاثناء الثورة التحريرية ،باÛهود الكب ÒواŸششرف أ
’لغام أامسس ،تخليدا لششهداء ضشحايا ا أ
ا أ
’لغام التي وضشعها ا’سشتعمار الفرنسشي ،وخلفت  4330ضشحية أاثناء حرب
’راضشي ا÷زائرية من ا◊دود الششرقية إا ¤الغربية من ا أ
ا أ
التحرير وبقيت –صشي  2470ضشحية .

بومرداسس..ز /كمال

وت -دم -ي -ر م -خ -زون األل -غ -ام ل-دى ال-ج-يشض
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-م-ي-دان ح-اسس-ي ب-ح-بح
للطيران المقدر ب 113580لغم.
من جهته ،أاشساد رئيسض الجمعية الوطنية
لضسحايا األلغام محمد جوادي بمجهودات
ق -وات ال -ج -يشض ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي سس-ل-ي-ل
ج -يشض ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن-ي ،ف-ي ت-ط-ه-ي-ر
األراضس- -ي م- -ن األل- -غ- -ام ق- -ائ  »:Ó-نشس -ك -ر
ال -ج-يشض ال-ذي ل-م ي-ب-خ-ل شس-ب-اب-ه وح-م-اي-ة
حدودنا وتطهير المنطقة من األلغام فهو
حصسننا الحصسين وذرعنا األمين» ،مشسيرا
إالى أانه تعامل مع العقيد غرابي مدة أاكثر
م - -ن  15سس-ن-ة ف-ي ك-ل ال-ح-ق-ول ،واصس-ف-ا
األل -غ -ام ب -ال -ح -رب ال -ن -ائ -م -ة وال -ج -ري-م-ة
المسستمرة في حق األبرياء من فÓحين،
رعاة وأاطفال.
وأاب- - -رز ج- - -وادي م- - -ج - -ه - -ودات ال - -دول - -ة
الجزائرية ،التي لم تتخل عن الضسحايا
وق-امت ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م م-ادي-ا ،اج-ت-م-اع-يا
وصس -ح -ي -ا ،م -ط -ال -ب -ا ال-دول-ة ال-مسس-ت-ع-م-رة
بتعويضض الضسحايا ،مؤوكدا أان سسنة 2018
لم تسسجل أاي ضسحية.

أام -ام ت -ح-دي-ات ال-ت-ق-ل-ب-ات
ال -م -ن -اخ -ي-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن
ت -ذب -ذب سس-ق-وط األم-ط-ار
ف - -ي السس- -ن- -وات األخ- -ي- -رة
ال -ذي ان-ع-كسض سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
القطاع الفÓحي من حيث
كمية المحاصسيل المنتجة
ف - -ي م- -خ- -ت- -ل- -ف الشس- -عب،
تركزت األنظار كثيرا نحو
ت- -وسس- -ي- -ع م -ج -ال السس -ق -ي
ال - - -ف Ó- - -ح - - -ي لضس - - -م- - -ان
السستقرار في القطاع عن
طريق تسسجيل مشساريع من
قبل وزارة الموارد المائية
ل- -ف -ائ -دة ال -ولي -ة لن -ج -از
ح- -واج- -ز م- -ائ -ي -ة وسس -دود
لتوسسيع المسساحة المسسقية
ال -ت -ي ظ -لت م -ت -وق-ف-ة ف-ي
حدود  20أالف هكتار بما
ف -ي -ه -ا م -ح-اول-ة اسس-ت-غÓ-ل
ال- -م- -ي- -اه ال -م -ع -ال -ج -ة م -ن
م-ح-ط-ات ال-ت-ط-هير ،لكنها
اصس- - -ط- - -دمت ب- - -مشس - -ك - -ل
التمويل والضسائقة المالية
التي مرت بها الجزائر في
السس -ن -وات األخ -ي -رة ،م -م-ا
دفع بالكثير من الفÓحين
ال- -مشس -ت -غ -ل -ي -ن ف -ي شس -عب
ال - - -خضس - - -روات وإان - - -ت - - -اج
الحمضسيات وعنب المائدة
إال -ى ال -م -ب-ادرة الشس-خصس-ي-ة
لن- -ج- -از ح -واج -ز م -ائ -ي -ة
صسغيرة إلنقاذ محاصسيلهم
ال- -زراع- -ي- -ة م- -ن ظ- -اه- -رة
ال - -ج - -ف- -اف وال- -رف- -ع م- -ن
المردودية.
واسس - - - -ت - - - -ف- - - -ادت ولي- - - -ة
بومرداسض في هذا الشسأان
من برنامج خاصض خصسصض
له  30مليار سسنتيم إلنجاز
 12حاجزا مائيا هي حاليا
قيد الدراسسة مقسسمة إالى
ث Ó- -ث- -ة م- -راح- -ل ،األول- -ى

سسهام بوعموشسة
إاسس-ت-ع-رضض ال-ع-ق-ي-د حسس-ان غ-راب-ي مكلف
بنزع األلغام بوزارة الدفاع الوطني ،فترة
تلوث المحيط إابان حرب التحرير سسنة
 1956وتواصسلت إالى غاية وقف إاطÓق
ال -ن -ار ف -ي م-ارسض  ،1962وال-ك-ث-اف-ة ك-انت
أاك- -ث- -ر ف- -ي ال- -ح- -دود الشس- -رق- -ي -ة خ -اصس -ة
بالطارف ،سسوق أاهراسض ،قالمة و تبسسة
وبالنسسبة للغرب مسست تلمسسان ،النعامة
وبشسار وأانواع المتفجرات التي زرعت هي
ثÓثة المضسيئة ،المتفرقعة والمضسغوطة،
بحيث أان كثافة التلغيم في  1962وضسع 11
لغم للشسخصض الواحد للقاطنين باألماكن
الحدودية ،مؤوكدا أان الهدف هو الوصسول
إال -ى صس -ف -ر ل -غ -م وصس-ف-ر ضس-ح-ي-ة ق-ائ»:Ó-
ال -ن -دوة ت -ع -ت -ب-ر م-راف-ع-ة ل-ب-ل-د ع-ان-ي م-ن
األلغام».
في هذا السسياق أاوضسح أان مرحلة مكافحة
األل-غ-ام خÓ-ل ال-ف-ت-رة  ،1962-1956وم -ن
 1963إالى  1988كلف الجيشض عبر فيلقين
واح -د ب -الشس -رق ب -ال -ق -ال -ة واألخ -ر م -ق -ره

ب -ال-غ-رب ب-م-غ-ن-ي-ة ب-ت-ف-ك-يك سس-د م-وريسض
وشسال ،مذكرا بإانضسمام الجزائر إلتفاقية
أاوتاوا لحظر األلغام التي دخلت حيز
التنفيذ  2002وفي أاول ديسسمبر 2016
إانتهت عملية التطهير على مسستوى 93
منطقة مشسبوهة ،مضسيفا أان أاول مرجع
هو مخطط نيروبي الذي وضسعته الجمعية
العامة للبلدان المنخرطة في اإلتفاقية،
بهدف تقوية قدرات المصسابين والتوعية
لكسسب سسلوك مÓئم بالتبليغ عن مكان
وج-ود ال-ل-غ-م ل-ت-ت-خ-ذ ال-مصس-ال-ح المختصسة
لنزعه.
في هذه النقطة أاشسار ممثل وزارة الدفاع
الوطني إالى أان  7300ضسحية تحصسلوا
على منحة وتغطية صسحية وإاجتماعية،
واسس -ت -ف-ادوا مشس-اري-ع مصس-غ-رة ق-امت ب-ه-ا
وزارة ال -دف -اع ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ال-م-ج-ت-م-ع
ال-م-دن-ي ال-م-م-ث-ل ف-ي ال-ج-م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ية
لضسحايا األلغام .علما أان  4330ضسحية
أاث - -ن - -اء ال - -ح- -رب و 2470ضس -ح -ي-ة ب-ع-د
اإلسستقÓل ،كما تم نزع مليون و 35لغم
وتطهير  12أالف و 400هكتار من األراضسي
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تشس -م -ل ب -ل-دي-ات ق-ورصس-و،
سس- -ي مصس- -ط -ف -ى وشس -ع -ب -ة
ال-ع-ام-ر ،ال-م-رح-ل-ة ال-ث-انية
تشس -م -ل ب -رج م-ن-اي-ل ،راأسض
ج-ن-ات وب-ل-دي-ة ال-ن-اصسرية،
وال-م-رح-ل-ة ال-ث-ال-ث-ة تشس-م-ل
بلديات دلسض ،بغلية وسسي
داود والشسروع في تهيئة 8
ح- -واج- -ز م- -ائ- -ي -ة تسس -م -ح
بسس- - - -ق - - -ي  150هكتار
إاضس -اف -ي -ة ،ب -اإلضس-اف-ة اإل-ى
تسس- -ج -ي -ل مشس -روع إلع -ادة
تأاهيل وتهيئة  3محيطات
سسقي فÓحي ،في كل من
سس -اح -ل ب -وب -راك بسس -ي-دي
داود ،سسباو السسفلى ببلدية
ب-غ-ل-ي-ة وراأسض ج-ن-ات وك-ذا
الن - -ط Ó- -ق ف - -ي اأشس- -غ- -ال
اإع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة ح -اج -زي -ن
مائيين بمنطقة بن بختة
ب - -ب - -ل- -دي- -ة ق- -ورصس- -و وب- -ن
ت- -وشس -نت ب -ب -ل -دي -ة ب -ودواو
لرفع مسساحة السسقي إالى
 50هكتار.
كما شسمل البرنامج اأيضسا
دراسسة إلعادة تأاهيل شسبكة
السس-ق-ي ال-فÓ-ح-ي لمحيط
لسس- -د ال- -ح -م -ي -ز ،وه -و م -ا
سسيسسمح بتوسسيع المسساحة
المسسقية اإلى  400هكتار،

ودراسس- -ة أاخ- -رى ت- -ت- -ع- -ل -ق
بضس-رورة اسس-ت-غÓ-ل ال-م-ي-اه
ال -مسس -ت -ع -م -ل-ة ع-ب-ر ثÓ-ث-ة
م- -ح- -ط- -ات ل- -ل- -ت- -ط- -ه- -ي- -ر
ب - -ب - -وم - -رداسض ،ال - -ث - -ن- -ي- -ة
وزم - -وري م - -ن اج- -ل رف- -ع
ال -ك -م -ي -ة إال -ى ح-وال-ي 9.5
م-ل-ي-ون م-ت-ر م-ك-عب سسنويا
لسس -ق-ي مسس-اح-ة تصس-ل إال-ى
 2107ه-ك-ت-ار واسس-ت-غÓل
حوالي  2000طن كأاسسمدة
فÓحية حسسب التقديرات
ال-م-ت-وق-ع-ة ،وهناك دراسسة
اأخ-رى ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-م-خ-طط
التوجيهي للتطهير يشسمل
ثÓثة أاحواضض مائية على
غ- -رار ال- -ح- -وضض ال -م -ائ -ي
ل-ل-ح-م-ي-ز والحوضض المائي
ليسسر قصسد جمع أاكثر من
 300ن- -ق -ط -ة صسب ع -ل -ى
مسس -ت-وى  15ب-ل-دي-ة واقعة
ف - - - -ي ال - - - -ح - - - -وضس- - - -ي- - - -ن
ال-ه-دروغ-راف-ي-ين بالولية،
وه- - -ي ك- - -ل - -ه - -ا تصس - -ورات
لمشساريع مقترحة من اجل
ال- -مسس -اه -م -ة ف -ي ت -رق -ي -ة
ال-نشس-اط ال-فÓ-ح-ي ب-ولي-ة
بومرداسض التي تبقى احد
اأه- -م األق- -ط -اب ف -ي ه -ذا
المجال.

من تنظيم اŸديرية الو’ئية

ت-ن-ظ-م م-دي-ري-ة الصش-ح-ة لسش-ط-ي-ف ،ق-اف-ل-ة ط-ب-ي-ة م-ت-نقلة،
للتكفل Ãرضشى السشكري ،حيث سشتبدأا القافلة من  7إا ¤غاية
 22أافريل  ،2019أاي تدوم مدة القافلة  15يوما و–ط رحالها
بثÓث دوائر كÈى العلمة ،ع ÚوŸان وبوقاعة ،وهذا ‘ إاطار
ت-ق-ريب الصش-ح-ة ا÷واري-ة م-ن اŸواط-ن ،وضش-م-ان ت-ك-ف-ل ن-وع-ي
للمريضس بالسشكري ،وÃناسشبة اليوم العاŸي للصشحة اŸصشادف
لـ 7أافريل من كل سشنة،

قافلة طبية متنقلة للتكف ـ ـل Ãرضضى السضكري بسضطيف

سسطيف :نورالدين بوطغان

حسسب الدكتور رزيق فوزي اإطار بمديرية الصسحة ،اأكد
اأن ه -ذه ال -ق -اف -ل -ة خصسصست ل -ل -كشس-ف ال-م-ب-ك-ر ع-ن داء
السس -ك-ري وح-ت-ى م-رضس-ى ال-ق-لب والشس-راي-ي-ن والضس-غ-ط
الدموي وهي عملية تحسسيسسية لكل السسكان ،وعلى كل
م -واط-ن ي-ف-وق سس-ن-ه  35سس-ن-ة اأن ي-ت-ن-ق-ل اإل-ى ال-ح-اف-لة
المجهزة بكل الأجهزة الخاصسة باأمراضض القلب ،السسكر
والعينين من اأجل الكشسف المبكر على هذه الأمراضض،
وك-ذا م-ت-اب-ع-ة ال-مضس-اع-ف-ات ل-ل-مصس-اب-ين ،على اأن تكون
القافلة بتاريخ  7اإلى غاية  11اأفريل بالعيادة متعددة
ال-خ-دم-ات ال-ع-ل-م-ة ،وب-تاريخ  12اإل -ى غ -اي-ة  16اأفريل
بالعيادة متعددة الخدمات عين ولمان ،ومن  17حتى
 22اأفريل بمركز التكوين المهني بوقاعة .
نشس-اط ال-ق-اف-ل-ة ي-ن-درج ف-ي اإط-ار ت-ق-دي-م ال-مسس-اع-دات
الطبية لسسكان المناطق المذكورة والمناطق المجاورة
ال -مصس -اب -ي ــــــ ن ب -مـ ـــ رضض السس -ك-ري ،وك-ذا ال-ت-م-ك-ي-ن م-ن
ال-كشس-ف ال-م-ب-ك-ر ل-ل-م-واط-ن-ي-ن غ-ي-ر ال-مصس-اب-ين ،ويكمن
ال -ه -دف م -ن ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -ق-اف-ل-ة ف-ي ال-كشس-ف ع-ن

مضس -اع -ف -ات السس -ك -ري م -ن خÓ-ل اسس-ت-ك-م-ال ال-ت-ق-ي-ي-م
السسريري ،تقييم المضساعفات (العين ،الكلى ،الأوعية،
مراقبة نسسبة السسكري في الدم ،الدهون و ضسغط الدم)
ح -يث ي -ك -ون م -ن ط -رف اأط -ب -اء م-خ-تصس-ي-ن ف-ي ال-طب
الداخلي من اأجل تمكين المريضض بالسسكري من اإجراء
تحاليل طبية ،في ظرف سساعتين من الزمن مجانا،
عوضض اأن تسستغرق  3اأشسهر كاملة وتكلفه اأموال طائلة،
مثل فحصض العيون ،وفحصض مرضض القلب ،لأن المريضض
بالسسكري يمكن اأن يصساب بالسسكتة القلبية دون األم،
وكذا فحصض الكلى لتجنب القصسور الكلوي ،اإضسافة اإلى
بعضض الفحوصسات الأخرى الخاصسة بالضسغط الدموي

وغيرها.
اأسسعار جد معقولة للخضسر والفواكه والدجاج
على خÓف ما يتداول في بعضض مدن البÓد بخصسوصض
ارت -ف -اع اأسس -ع -ار ب -عضض ال-م-واد السس-ت-هÓ-ك-ي-ة ،وخ-اصس-ة
الخضسر والفواكه واللحوم البيضساء ،فاإن اأسسواق مدينة
سسطيف صسنعت السستثناء ،حيث تشسهد اإقبال كبيرا من
المتسسوقين بسسبب النخفاضض المحسسوسض في اأغلب
الأسسعار.
في الجولة التي قادت «الشسعب» ،صسباح اأمسض ،اإلى سسوق
ع -ب -اشس -ة ع -م -ار ال -م -ع -روف بسس -وق ل -ن-دري-ول-ي ب-وسس-ط
المدينة ،عاينا القبال والحركية الكبيرة في السسوق،

خاصسة في محÓت الخضسر والفواكه والدجاج والبيضض.
اأسسعار البطاطا نزلت اإلى  35دج للنوعية المتوسسطة،
والبصسل الخضسر اإلى  25دج للحزمة الواحدة ،والبصسل
الأح - -م- -ر بـ  50دج ،وال -ب -ازلء (ال -ج -ل-ب-ان-ة ) بـ  80دج
والأرضسي شسوكي القرنون بـ  70دج  ،والخسض بـ  50دج،
واللوبياء الخضسراء بـ  150دج  ،والطماطم بـ  50دج ،
وه-ي اأسس-ع-ار خ-ل-فت ارت-ي-اح-ا ك-ب-ي-را ل-دى ال-م-تسس-وقين،
واأرج -ع ال -ب -اع -ة ه -ذه الأسس-ع-ار ال-م-ن-خ-فضس-ة اإل-ى ت-وف-ر
المنتوجات بكثرة في هذا الفصسل الجميل.
الفواكه بدورها عرفت اسستقرارا ملموسسا ،حيث لم
ترتفع وحافظت على اأسسعارها المعقولة ،ويتراوح سسعر
البرتقال من  50اإلى  130دج حسسب النوعية مع توفر
ل -ل -م -ن-ت-وج ،رغ-م ان-ت-ه-اء فصس-ل الشس-ت-اء وح-اف-ظ ال-ت-ف-اح
المحلي حسسب النوعية على اأسسعاره التي تراوحت بين
 120اإلى  200دج للكيلوغرام ،فيما نزل سسعر الموز اإلى
 240دج في سسابقة لم تحدث منذ مدة.
اأسسعار الدجاج شسهدت انخفاضسا ملموسسا ،حيث عرضض
ب -ـ  230دج ل -ل -ك -ي -ل-وغ-رام وصس-دور ال-دج-اج بـ  390دج
ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام ،وال-بيضض بـ  10دج ل-ل-وح-دة ،ف-ي-م-ا ب-قيت
اأسس-ع-ار سس-مك السس-ردي-ن م-رت-ف-ع-ة ،بسس-بب ق-ل-ة ال-ع-رضض
بسسعر  500دج للكيلوغرام.
وع -ب -ر ال -م -واط -ن -ون ال-ذي-ن ت-ح-دث-ن-ا اإل-ي-ه-م ب-خصس-وصض
الموضسوع عن اأملهم في بقاء هذه الأسسعار على حالها،
خÓل شسهر رمضسان المبارك الذي تفصسلنا عنه اأسسابيع
قليلة.

الخميسص  0٤أافريل  201٩م
الموافق لـ  28رجب 1٤٤0هـ

من مراسسلينا

إاجراءات مرنة لÓسستفادة من العقار بسسعيدة

اسشستحداث مصشسلحة خاصشسة على مسشستوى ديوان الوا‹

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

بعد انزلق الÎبة بدرقينة

العدد
1٧٩1٤
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الششروع ‘ أاششغال الÎميم لتفادي التعطيل

أام-ام اسس-ت-ح-ال-ة ال-ع-ث-ؤر ع-ل-ى ا÷ي-ؤب ال-ع-ق-اري-ة ‘ شس-ط-ره-ا اŸت-ع-ل-ق بالتجزئات للبناء ،خاصسة بعاصسمة ولية
لمر الؤاقع الذي اصسبح هاجسسا يؤؤرق ا÷هاز التنفيذي للؤلية ‘ ،الؤقت
سسعيدة ،تصسطدم السسلطات اÙلية با أ
لصسؤات مطالبة  ،بتنفيذ التعليمة الؤزارية اŸشسÎكة اŸؤقعة من طرف وزراء الداخلية
الذي تتعا ¤فيه ا أ
لراضسي منذ .2014
واŸالية والسسكن بتؤف ÒاŸزيد من ا أ

سسعيدة :جلطي علي
ال -ت -ي ت -نّصص ع -ل -ى اسش -ت -ح-داث ج-ه-از
لفائدة و’يات ا÷نوب والهضشاب العليا
القصشد منها العودة للعمل بالتجزئات
ال - -ع - -ق- -اري- -ة ،قصش- -د “ك ÚاŸواط- -نÚ
ال -ق -ادري -ن ع -ل -ى ب -ن -اء سش -ك -ن -ات -ه -م م -ع
ا◊صش- -ول ع- -ل- -ى ق- -ط- -ع أارضش- -ي -ة ،ه -ذه
ال -ت -ع -ل -ي -م -ة وق -ت -ه -ا دف -عت اآ’’ف م -ن
اŸوط -ن Úع Èك -اف -ة ب -ل -دي -ات ال -و’ي-ة
ل-ت-ق-د Ëم-ل-ف-ات-ه-م لÓ-سش-ت-ف-ادة م-ن هذه
الصشيغة للبناء ،التي  ⁄تطرح أاي إاششكال
وال - -ت - -ي وج- -د مسش- -ؤوول- -وه- -ا اأ’رضش- -ي- -ة
’حتضشان تلك التجزئات بعد ›هودات
ب -ذلت اداري -ا ل -تسش -وي -ة ع-دي-د اŸل-ف-ات
خ-اصش-ة م-ن-ه-ا ال-ت-ي ط-لب ت-دخ-ل ج-هات
مركزية ‘ حل هذه ا’ششكا’ت منها
اŸت -ع -ل -ق-ة ب-اسش-ت-غÓ-ل أاراضص ه-ي م-لك
ال - -دول - -ة م- -ن ط- -رف اÿواصص ان- -ت- -هت
باسشÎجاعها بقوة القانون والفصشل فيها
قضشائيا.
هذااإ’ششكال العويصص الذي وقف امام
السش -ل -ط -ات اÙل-ي-ة وا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
Ãلف العقار Ãفهومه العام ،طرح على
مسشتوى بلدية سشعيدة عاصشمة الو’ية،
بالرغم من اسشتحداث جزء من القطع
اأ’رضش- - -ي- - -ة غ ÒاŸسش- - -ت- - -غ - -ل - -ة ،حسشب
تصش- - - -ري- - - -ح- - - -ات اŸسش- - - -ؤوول Úخ Ó- - -ل

ا’جتماعات الدورية ’ تكفي ‘ ظل
عدم وجود جيوب عقارية اضشافية ◊ل
ه - - -ذا ا’شش - - -ك - - -ال اŸط- - -روح .وحسشب
اŸعلومات الرسشمية تشش Òا ¤ان بلدية
سش-ع-ي-دة ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة وح-ده-ا بلغت
اŸلفات التي تسشلمتها مصشا◊ها عÈ
اŸل -ح -ق -ات ال -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا ،م -ن ط -رف
الراغب ‘ Úا’سشتفادة من قطع أارضشية
جاوزت  20أالف ملف منذ انطÓق ‘

^ –ريات دقيقة
للملفات اŸودعة
ال-ع-م-ل-ي-ة وق-ت-ه-ا أاي م-ن-ذ  201٤تأاخرت
أ’سش- -ب- -اب وأ’خ- -رى خ- -اصش -ة ‘ ا÷انب
اŸت -ع ّ-ل -ق ب-ال-ع-دد ال-ك-ب Òل-ط-ال-ب-ي ه-ذه
الصشيغة للبناء على مسشتوى البلدية من
جهة ،ومن ناحية اخرى ‘ ظل غياب
ا÷ي- -وب ال- -ع- -ق- -اري -ة ل -ت -ل -ب -ي -ة ط -ال -ب -ي
التجزئات العقارية للبناء بذات البلدية
ال - -ت - -ي ت - -أاخ - -رت ◊ل ه - -ذا ا’شش- -ك- -ال
اŸط -روح بشش -ك -ل واسش -ع م -ن -ذ سش -ن -وات
ط -وي -ل -ة .ه -ذا ا’شش -ك -ال اŸط -روح ب-دأا
يتضشح منذ تعي Úالوا‹ ا◊ا‹ السشيد
سش- -ي -ف ا’سش Ó-م ل -وح ،ال -ذي أاخ -ذ ه -ذا
اŸل- -ف ب- -ج- -دي- -ة ‘ م- -ع- -ا÷ت -ه اداري -ا
وق-ان-ون-ي-ا وم-ت-اب-ع-ت-ه ال-دائ-م-ة ‘ اي-جاد
ا◊لول العاجلة ‘ تسشوية ملف العقار

‘ شش- -ق- -ه اŸت- -ع- -ل -ق ب -ال -ب -ن -اء ،ب -دل -ي -ل
اسشتحداث جيوب عقارية خاصشة با÷هة
ا÷نوبية لعاصشمة الو’ية ،التي اسشتفاد
منها ‘ الفÎة اأ’خÒة اعوان ا◊رسص
البلدي ومن اŸنتظر اسشتÓم اك Ìمن
 ٤00مواطن ومتقاعدي ا÷يشص الوطني
الشش -ع -ب -ي سش -ك -ن -ات -ه-م بصش-ي-غ-ة ال-ت-ج-م-ع
السش -ك -ن -ي وأاخ -رى سش -ك -ن -ات ري -ف -ي -ة ‘
صشيغتها ا÷ديدة.
ه- -ذا وحسشب رئ- -يسص دائ -رة سش -ع -ي -دة،
خ -ل -ي -ل سش -ع -ي -د ‘ ،تصش -ري -ح -ه ÷ري-دة
«الششعب» حول ملف العقار اّ ıصشصص
ل -ل -ب -ن -اء ،اك -د ان-ه وب-ع-د ت-ع-ل-ي-م-ات وا‹
ال- -و’ي- -ة ال -ذي ح -رصص ع -ل -ى ح -ل ه -ذا
ا’شش- - -ك- - -ال اŸط- - -روح ب- - -ع - -د ع - -دي - -د
ا’ج-ت-م-اع-ات وج-د ط-ري-ق-ه ل-ل-حل على
مسش- -ت- -وى ب- -ل -دي -ة سش -ع -ي -دة ،ال -ت -ي ف -اق
عدد ملفات طالبي هذه الصشيغة للبناء
أاك Ìم - - -ن  20أال - -ف ط - -لب  ،ح - -يث ”
اسشتحداث مصشلحة على مسشتوى جناح
ديوان وا‹ الو’ية تسشÒها ÷نة ﬁلفة
م -ن ع -دي -د اŸصش -ال-ح اŸع-ن-ي-ة ب-اŸل-ف
ل- -دراسش- -ة اŸل- -ف -ات وال -ت -دق -ي -ق ف -ي -ه -ا
واإ’ع Ó- -ن ع - -ن ال- -ق- -ائ- -م- -ة ا’سش- -م- -ي- -ة
للمسشتفيدين الذين تتوفر فيهم ششروط
ا’سشتفادة من هذه الصشيغة للبناء ’‚از
سشكناتهم بعد انتهاء ذات اللجنة التي
يÎأاسش -ه -ا وا‹ وال-و’ي-ة شش-خصش-ي-ا ال-ذي
يتابع عن قرب هذا اŸلف ا◊ ّسشاسص.
كما اكد رئيسص الدائرة انه ” –ديد
اأ’رضش - - -ي - - -ة اıصشصش - - -ة ’ح- - -تضش- - -ان
التجزئات العقارية للبناء Ãجموع ٩٧1
قطعة أارضشية على مششارف حي ظهر
الششيح با÷هة الششرقية Ÿدينة سشعيدة،
ب -ا’ضش -اف -ة ان وا‹ ال-و’ي-ة ب-ع-د ع-دي-د
اÿرج- -ات إ’ي- -ج- -اد ج- -ي- -وب ع- -ق- -اري -ة
اضش -اف -ي -ة اسش -ف -رت ع -ن اضش-اف-ة ج-ي-وب
عقارية أاخرى للتجزئات العقارية التي
ت -نّصص ع -ل -ي-ه-ا ت-ع-ل-ي-م-ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة
وا÷ماعات اÙلية ،وصشلت إا500 ¤
قطعة أارضشية حدد موقعها Ãنطقة عÚ
ا◊ج- -ر ب- -ا÷ه -ة ا÷ن -وب -ي -ة ل -ع -اصش -م -ة
الو’ية ،يبقى هذا ‘ انتظار ا’عÓن
عن القائمة ا’سشمية للتجزئات العقارية
على مسشتوى بلدية سشعيدة ‘ ،اقرب
وقت ‡كن.

لم والطفل بالؤادي
‘ ظرف قياسسي Ãسستشسفى ا أ

 79فحصشا طبيا متخصشصشا و 42عملية جراحية
اختتمت فعالية التؤأامة الطبية
ا÷راح-ي-ة ال-ت-ي ن-ظ-متها اŸؤؤسسسسة
لم
السس -تشس -ف -ائ -ي -ة اŸت-خصسصس-ة ب-ا أ
والطفل لؤلية الؤادي ،مع اŸركز
السس-تشس-ف-ائ-ي ا÷ام-ع-ي بسس-ط-ي-ف،
اŸرك - -ز السس- -تشس- -ف- -ائ- -ي ا÷ام- -ع- -ي
لم وال-طفل
ب-ع-ن-اب-ة ،ومسس-تشس-ف-ى ا أ
ل-ل-م-ل-ك-ة ف-اب-ي-ؤل بÈوكسس-ل «دولة
ب -ل-ج-ي-ك-ا» ،شس-ارك ‘ ه-ذه ال-ت-ؤأام-ة
الطبية ا÷راحية الدولية نخبة
لط- - - - - - -ب- - - - - - -اء ع - - - - - -ل - - - - - -ى
م- - - - - - -ن ا أ
غ - -رار الÈوف - -يسس - -ؤر ب - -ن ﬁم- -ؤد
ﬁمؤد ﬂتصص ‘ جراحة الؤجه
وال- - - - - - - - - - - -فك والشس- - - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - - -اه
م-ن سس-ط-ي-ف ،الÈوف-يسس-ؤر ب-ؤع-ت-ؤ
فضس- - -ي- - -ل- - -ة ﬂتصس - -ة ‘ ج - -راح - -ة
ا◊روق م -ن ع -ن-اب-ة ،الÈوف-يسس-ؤر
لم
وزوج- - -ه- - -ا م- - -ن مسس- - -تشس- - -ف - -ى ا أ
وال- -ط- -ف- -ل ل -ل -م -ل -ك -ة ف -اب -ي -ؤل م -ن
ب -ل -ج -ي -ك -ا ،ال -دك -ت -ؤرة م -ن ف -رنسس-ا
لط- -ار
وت - -ع - -م- -ل ‘ ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ا ،وا إ
لداري ،وال -ع -دي -د م-ن ال-دك-ات-رة
ا إ
ع - -ل - -ى مسس - -ت - -ؤى ولي - -ة ال - -ؤادي،
وطاقم شسبه طبي كفؤؤ باŸؤؤسسسسة».

الوادي :خ.ع
أاثمرت التوأامة الدولية عن إاجراء ٧٩

شس- -رعت ف- -رق ت- -ق- -ن- -ي- -ة ت- -اب- -ع -ة
لشس- -غ- -ال ال- -ع- -م- -ؤم -ي -ة
Ÿدي- -ري- -ة ا أ
ببجاية ،بعد معاينة مكان انزلق
الÎبة Ãنطقة درقينة ‘ ،أاعمال
الÎم-ي-م Œن-ب-ا ◊دوث ان-زلق-ات
أاخرى ،وذلك بعدما هؤى جزء من
الطريق بعد الضسطرابات ا÷ؤية
لخÒة.
ا أ

بجاية :بن النوي توهامي
وأامر وا‹ بجايةﬁ ،مد معبد ،الذي
ت - - - -ن ّ- - - -ق - - - -ل إا ¤م - - - -ك - - - -ان ا’ن - - - -ز’ق
بضشرورة اإ’سشراع قي اأششغال اإ’صشÓح
والتهيئة ،وتسشريع وتÒة العمل مع تعزيز
موقع البناء باŸوارد البششرية واŸادية،
بهدف إاكمال العمل خÓل فÎة زمنية
ﬁددة ،.خاصشة أان هذا الطريق يسشجل
حركة مرور كبÒة يوميا ولتي تتجاوز
 22000مركبة.
ووف -ق-ا Ÿدي-ري-ة اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-وÁة،
ف-ق-د ّ” ت-دع-ي-م ف-رق اأ’شش-غ-ال ب-آال-ي-ات
ثقيلة لتسشوية وتثبيت اأ’رضشية بالنقاط
التي عرفت تدهورا وتصشدعات بفعل
ان- -ز’ق الÎب- -ة ،ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤آال -ي -ات
أاخ -رى ل -ن -ق -ل ا◊صش -ى واŸواد اأ’ول -ي-ة
اŸسشتعملة ‘ إاعادة تزفيت الطريق،
ح- -يث تسشﬂ Òت- -ل- -ف اأ’شش- -غ- -ال ال -ذي
ان -ط-ل-قت ي-وم اÿم-يسص ال-ف-ارط بشش-ك-ل
م- -ت -زام -ن ل -رب -ح ال -وقت ،ب -ه -دف ف -ت -ح
الشش-ط-ر ال-ذي ي-خضش-ع ل-ع-م-ل-ي-ة الصش-يانة
وإاعادة التأاهيل ‘ أاقرب وقت لتسشهيل
حركة اŸرور.

وا‹ البليدة وجها لؤجه مع اŸؤاطنÚ

التزام بحل مششاكل بلديتي الششبلي وبوينان
لول عن ا÷هاز
التقى اŸسسؤؤول ا أ
التنفيذي لؤلية البليدة يؤسسف
شس -رف -ةÃ ،ؤاط -ن Úو‡ث -ل Úع -ن
أاح -ي -اء شس -ع -ب -ي -ة ،خ Ó-ل زي -ارت -ه
ال -ت -ف -ق -دي-ة Ÿشس-اري-ع ق-ط-اع-ي-ة ‘
ب-ل-دي-ت-ي ب-ؤي-ن-ان والشسبلي ،اسستمع
خ Ó-ل -ه لنشس -غ -الت -ه -م ،م -ت-ع-ه-دا
لج-ل
ب -ال -ن -ظ -ر ‘ ت -لك اŸشس -اك-ل ،أ
إايجاد لها ا◊لؤل اŸناسسبة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ف -حصش -ا ط -ب -ي-ا م-ت-خصشصش-ا و ٤2عملية
ناجحة ‘ ظرف قياسشي ،للدعم اŸادي
واŸعنوي من طرف موسشى عبلول مدير
اŸؤوسشسش-ة وم-دي-ري-ة الصش-ح-ة والسش-ك-ان،
إ’‚اح التوأامة الدولية.
وك - -انت اŸؤوسشسش - -ة ا’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة
اŸت -خصشصش -ة ب -اأ’م وال -ط -ف-ل ب-ال-وادي،
ن -ظ -مت ب -ال -ت-نسش-ي-ق م-ع مسش-تشش-ف-ى اأ’م
وال -ط -ف -ل ل -ل -م -ل -ك -ة ف -اب -ي -و’ بÈوكسش-ل
«بلجيكا» ،يوما تكوينيا لفائدة السشلك
الشش- -ب -ه ط -ب -ي ‘ اخ -تصش -اصص ال -ك -ت -اب -ة
الطبية ،وقد حضشر التكوين عدد معتÈ
من ‡رضشي اŸؤوسشسشات الصشحية بو’ية

الوادي ،حيث تلقوا تكوينا من ﬂتصشة
م -ن مسش -تشش -ف -ى اأ’م وال -ط -ف -ل ل-ل-م-ل-ك-ة
ف-اب-ي-و’ ب-ب-ل-ج-ي-ك-ا ،ال-ت-ي ق-دمت دروسشا
هامة ‘ هذا اإ’ختصشاصص ،وأاطر اللقاء
ك- -ل م- -ن اأ’سش- -ت -اذ ح -م -زة ك -ري -و إاداري
وإاعÓ-م-ي ب-الصش-ح-ة ،إاسش-م-اع-يل Áبعي،
مسشعود حمي.
وك-ان اخ-ت-ت-ام ال-ي-وم ال-ت-ك-وي-ني مسشكا،
بتسشليم ششهادات تكوين لكل اŸششاركÚ
ب -اسش -م م -ؤوسشسش -ة اأ’م وال -ط-ف-ل ل-ل-م-ل-ك-ة
فابيبو’ ،على أان يتّم اسشتدعاء كل من
يرغب ‘ متابعة تكوينات أاخرى إا¤
بلجيكا السشنة اŸقبلة.

و‘ سش- - -ي- - -اق م- - -تصش - -ل ،أاضش - -اف ذات
اŸصش- -در ،اأن اأ’شش- -غ- -ال ال- -ت -ي ان -ط -لت
م -ؤوخ -را ع -ل -ى مسش -ت -وى ا÷سش -ر ال -ث-اÊ
Ÿدي- -ن- -ة سش- -ي- -دي ع- -يشص ت -وششك ع -ل -ى
نهايتها‡ ،ا يجعل من اŸمكن Œنب
الولوج إا ¤وسشط مدينة والذي يسشبب
اختناقا ‘ اŸرور ،وعليه فإان مديرية
اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،ت-دع-و مسش-ت-ع-ملي
الطريق رقم  ،26التحلي بالصش Èعند
مدخل ومغادرة سشيدي عيشص ،باإ’ضشافة
إا ¤ت -وج -ي -ه ن -داء لسش-ائ-ق-ي الشش-اح-ن-ات
’حÎام ا◊م -ول -ة اŸسش -م -وح ب -ه -ا ،م-ن
أاج- -ل ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى اسش- -ت- -ق -رار ه -ذه
الهياكل ،التي بنيت لتخفيف ا’زدحام
‘ وسشط مدينة سشيدي عيشص.
Óشش - -ارة ،ف - -اإن ق- -ط- -اع اأ’شش- -غ- -ال
ول  - -إ
العمومية عرف تطورا ملحوظا بو’ية
ب -ج -اي -ة ،م -ن خÓ-ل اŸشش-اري-ع ال-ت-ي ّ”
Œسش- -ي -ده -ا واأ’خ -رى ال -ت -ي ه -ي ق -ي -د
ا’‚از ،ومنها ّﬁول الطرق اأ’ربعة
” تسشجيله سشنة  ،2010حيث ”ّ
الذي ّ
تسش- -خ ÒغÓ- -ف م- -ا‹ ق ّ-درت ق -ي -م -ت -ه
Ãلياري دينار ،ويهدف إا ¤حذف كّل
التقاطعات على مسشتوى الطرق اأ’ربعة،
ورب-ط-ه-ا ب-ال-ط-ري-ق Úال-وط-ني Úرقم 12
رقم  0٩مباششرة ،كما سشيؤودي جسشر آاخر
م- -ب- -اشش- -رة إاﬁ ¤ط- -ة ب- -ج- -اي -ة الÈي -ة
ا÷ديدة‡ ،ا سشيسشمح بالتخفيف من
حركة اŸرور ‘ ،ح Úنسشبة إا‚از هذا
الطريق السشيار الفرعي ،اŸمتد على
طول 100كلم بلغت  80باŸئة ،بقيمة
مالية قدرت بعششرة آا’ف مليون دينار
جزائري.

زي -ارة اŸع -اي -ن -ة ا ¤أاح -ي -اء شش -ع -ب-ي-ة
ع -ت -ي -ق -ة ب -ك -ل م -ن ب -ل -دي -ت -ي الشش -ب -ل-ي
وب-وع-ي-ن-ان ،اسش-ت-ه-ل-ه-ا ال-وف-د ب-ال-وقوف
على مششروع سش Òأاششغال مششروع قاعة
ال -ع Ó-ج Ãرك -ز ع -م -روصش -ة ،وال-ذي ّ”
ت - -خصش - -يصص ل - -ه م - -ي- -زان- -ي- -ة ق- -درت بـ
 160.000.00دي- -ن- -ار ،وحّ- -ددت م- -دة
أاششغال ا‚ازه بـ  6أاششهر ،كما تفّقد
اع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة ال-نسش-ي-ج ال-ع-م-را Êل-ل-حي
الشش-ع-ب-ي ،خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق بشش-بكتي
اŸي- -اه الشش- -روب ،ال -ت -ط -ه Òالصش -ح -ي،
والتي أاصشبح اŸركز ‘ غالبية أاجزائه
وجغرافيته يعا Êمنها ،جراء قدمها أاو
انعدامها ‘ بعضص الششوارع ،أاو لوقوع
اع -ط -اب وتسش -رب-ات م-ن-ه-ا ،فضش Ó-ع-ن
ا’نارة العمومية وششبكة الطرق ،التي
ع- -رفت وشش -ه -دت ‘ ب -عضش -ه -ا تضش -ررا
”
و–ّولت ا ¤طرق ترابية وحفر ،و ّ
ت- -خصش- -يصص غÓ- -ف م- -ا‹ ه- -ام أ’ج- -ل
التكفل بكل هذه النقائصص واŸششاريع،

قدرت بـ  6مليار سشنتيم.
ببلدية الششبلي وأاحيائها الششعبية ،زار
الوا‹ والوفد اŸرافق له ،حيي خذام
وبن ششريف ،اأين وقف على جاهزية
مششروع قاعة العÓج بحي «بن ششريف،
وانتهاء اأ’ششغال به ،كما وضشع حيز
اÿدم-ة شش-ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي با◊ي
نفسشه ،والتي أادخلت الفرحة ا ¤قلوب
اŸواطن ،Úوهو ما يعني القضشاء على
اŸعاناة لعقود ،خاصشة ‘ أاوقات الÈد
وال -ت -ق -ل -ب -ات ا÷وي -ة الشش -ت -وي-ة ،وال-ت-ي
تفرضص على سشكان ا◊ي ،البحث عن
ق -ارورات ال -غ -از وت -ك ّ-ب -د مشش -ق-ة ق-ط-ع
مسشافات بعيدة للظفر بها.
وعاد الوا‹ ا ¤مقر بلدية الششبلي،
أاي- -ن ع- -اي- -ن م -ق -ر اŸل -ح -ق -ة اإ’داري -ة
ا÷ديدة بحي معصشومة ،كما اششرف
على تدشش Úمششروع قاعة عÓج أايضشا،
وششّدد ‘ خضشم ذلك على الرفع من
اŸشش-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،ح-تى
يسشتفيد الششباب من مناصشب عمل ،وهو
ما يعني التقليل وامتصشاصص البطالة،
وال- -ت- -ي ي- -ع- -ا Êم -ن -ه -ا الشش -ب -اب ب -ت -لك
اŸن- -اط- -ق ال- -ن- -ائ- -ي- -ة ‘ ،ظّ- -ل غ- -ي -اب
م -ؤوسشسش-ات اق-تصش-ادي-ة وم-ن-اصشب شش-غ-ل
اإدارية ،وعزوف ايضشا كث Òمن الششباب
عن ا’هتمام والعمل Ãجال الفÓحة،
جب ‘ هذه
حيث قال الوا‹ انه يتو ّ
ا◊ال ا’هتمام بعنصشر الششباب ÿلق
ثروة لفائدة اŸواطن ،Úبهذه اŸنطقة
ال -ن -ائ -ي -ة ،وأايضش -ا Ÿسش-اي-رة م-ت-ط-ل-ب-ات
اŸواطن ،واهتماماته ‘ هذا الششأان
اÙلي والهام.

الخميسص  0٤أافريل  ٢019م الموافق لـ  ٢8رجب  1٤٤0هـ
العدد
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 14سصنة من الوعود و ⁄يسصتلموا سصكناتهم بأاولد جÓل

م ـك ـت ـت ـب ـو م ـشصـ ـروع صص ـن ـدوق م ـع ـأدل ـة ا ÿـدمـ ـأت ا’ج ـت ـم ـأع ـي ـة ق ـل ـقـ ـ ـ ـون

يعيشص مكتتبو حصصة  42سصكنا ‘ إاطار صصندوق معادلة اÿدمات الجتماعية ببلدية أاولد جÓل غرب بسصكرة،
وضص-ع-ي-ة م-زري-ة ن-ت-ي-ج-ة اسص-ت-م-رار م-ع-ان-ات-ه-م ج-راء ال-ت-أاخ-ر ال-ك-ب ‘ Òأاشص-غال ا‚از هذه السصكنات ،رغم الحتجاجات
الكثÒة التي قاموا بها ومراسصÓتهم ıتلف ا÷هات اŸعنية ﬁليا وولئيا وحتى مركزيا.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
كأنت السسلطأت ‘ كل مرة تقّدم لهم
ت -ط -م -ي -ن -أت ب -ق -رب الن-ت-ه-أء م-ن أاشس-غ-أل
اإل‚أز غ Òأان ذلك  ⁄يكن سسوى وعود
زادت من معأنأتهم منذ  1٤سسنة ،خأصسة
مأ تعّلق بتكملة أاشسغأل  ٢0وحدة سسكنية
كون اغلبهم أاربأب عأئÓت ويسستأجرون
سس- -ك- -ن- -أت أاره -قت ك -أه -ل -ه -م Ãصس -أري -ف
إاضسأفية هم ‘ غنى عنهأ.
وأاوضسح بعضسهم أانهم أان ورشسأت ا‚أز
السسكنأت أاصسبحت مÓذا آامنأ للمنحرف،Ú
وتشس -ك -ل خ -ط -را ك -بÒا ع -ل-ى ح-ي-أة اŸأرة
وحتى اŸقيم Úبجوارهأ ،خأصسة األطفأل
الصس -غ -أر ال -ذي -ن  ⁄ي -ج -دوا غ Òفضس-أئ-ه-أ
ك -م -ك -أن ل -ل -ع -لب رغ -م خ-ط-ورة ذلك ع-ل-ى
صسحتهم وحيأتهم.
اŸكتتبون أاشسأروا من جهة أاخرى إا¤
الزيأدات غ Òالشسرعية ‘ بعضص األقسسأط
اŸألية التي يقومون ب Úا◊ Úواآلخر
ب -تسس -دي -ده -أ ل -ل -مصس -أل -ح خ -أصس -ة ‘ ظ ّ-ل
اق-تصس-أر ح-ق-وق السس-ت-ف-أدة اŸت-ب-قية على
 15000دج شسهريأ ،وذلك Ÿدة عأم ،Úوهو

مأ رفضسوهم جملة وتفصسي Óكونهأ زيأدات
مألية غ ÒمÈرة.
هذا وطألب اŸعنيون بضسرورة اسستكمأل
كل مأ تعّلق بألتهيئة اÿأرجية اÿأصسة
بأ◊ي ،خأصسة مأ تعّلق بإأ‚أز األرصسفة
واŸسسأحأت اÿضسراء وكذا شسبكة اإلنأرة
ع -م -وم -ي-ة ،وي-ن-ت-ظ-ر اŸواط-ن-ون م-ن وا‹
بسسكرة احمد كروم التدخل إليجأد حل
عأجل لهذا اإلشسكأل الذي أاّرقهم ،حيث
تشس -ه -د أاغ -لب السس -ك -ن -أت اŸن -ج -زة ب-ه-ذه
الصسيغة مشسأكل عدة يكون غألبأ اŸقأولون
ه- -م السس- -بب ف- -ي- -ه- -أ وذلك بسس -بب غ -ي -أب
اŸتأبعة اŸيدانية والرقأبة.

رفع التجميد عن مرافق صصحية
ورفع سسأكنة ا÷هة الغربية بولية بسسكرة
›م - -وع - -ة م - -ن النشس - -غ- -ألت اÙل- -ي- -ة
اŸتعلقة بقطأع الصسحة Ãنطقتهم ،حيث
ن - -أشس - -د اŸئ - -أت م - -ن السس- -ك- -أن ا÷ه- -أت
اŸسسؤوولة ،ضسرورة التدخل العأجل إل‚أز
بعضص اŸرافق الصسحية العمومية خأصسة
ت- -لك ا›ÈŸة سس- -أب- -ق- -أ وال- -ت- -ي ط -أل -ه -أ

ال -ت -ج -م -ي -د بسس -بب األزم -ة اŸأل -ي -ة ال -ت -ي
ت -ع -يشس -ه -أ ا÷زائ -ر ج -راء ت -راج -ع أاسس -ع-أر
النفط.
وي-أت-ي انشس-غ-أل رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن هذه
اŸشسأريع من خÓل إاعأدة بعثهأ ‘ ظّل
ا◊أج - -ة اŸأسس - -ة ل- -ه- -أ ب- -ه- -دف ضس- -م- -أن
اÿدمأت الصسحية و–سس Úالتكفل الطبي
ب-أŸواط-ن ،Úك-أول-وي-ة قصس-وى ،خ-أصس-ة م-أ
ت -عّ-ل-ق ب-رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن مسس-تشس-ف-ى 80
سسريرا اŸتعلق بأألمومة والطفولة وآاخر
بسسعة  100سسرير بديŸ Óسستشسفى عأشسور
زي - -أن ال - -ذي  ⁄ي - -ع- -د صس- -أ◊أ ل- -ت- -ق- -دË
اÿدم -أت الصس -ح -ي -ة ال -ت -ي ي -ت-طّ-ل-ع إال-ي-ه-أ
اŸواطنون.
وقد تسسبّب غيأب مثل هذه اŸرافق ‘
معأنأة كبÒة للسسكأن ،خأصسة فئة اŸرضسى
منهم والذين اشستكوا مرارا وتكرارا من
غيأب هذه اŸرافق ،حيث يتكّبدون التنقل
Ÿسسأفأت طويلة خأرج اŸنطقة الغربية
لبسسكرة لتلقي بعضص العÓج البسسيط الذي
Áك -ن ت -أم -ي -ن -ه ب -إأ‚أز ه -ذه اŸؤوسسسس-أت
السس - -تشس - -ف- -أئ- -ي- -ة والصس- -ح- -ي- -ة ا÷واري- -ة
العمومية.
وأاشسأر اŸواطنون إا ¤أان جهتهم تفتقر
Óط -ب -أء
ح- -ت- -ى ق- -أع- -أت ال- -عÓ- -ج ب- -ه- -أ ل - -أ
اıتصس ÚواŸم - - - - -رضس Úوإا ¤أاقسس- - - - -أم
ل Ó-سس -ت -ع -ج -ألت ال -ط-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-عّ-د أاه-م
مطألبهم.
و‘ سس -ي -أق م -تصس -ل ،اسس -ت -ف -أدت ب -ل -دي-ة
الدوسسن غرب الولية ،من مشسروع ا‚أز
ق-أع-ة عÓ-ج ج-دي-دة ل-ل-عÓ-ج ب-ح-ي ت-أم-دة
وذلك ‘ صس- -ن- -دوق الضس -م -أن وال -تضس -أم -ن
ل-ل-ج-م-أع-أت اÙل-ي-ة وه-واŸشس-روع ال-ذي
لقى اسستحسسأنأ كبÒا من طرف مواطني
اŸنطقة ،الذين بدورهم عأنوا لسسنوات
طويلة جراء غيأب هذا اŸرفق الصسحي
الهأم.
ومن شسأن هذا اŸرفق اŸسسأهمة ‘
ال - - -قضس- - -أء ع- - -ل- - -ى الضس- - -غ- - -ط ا◊أصس- - -ل
بأŸؤوسسسسأت الصسحية بأŸدينة.

قاطنو حي «أانكوف داسص »Úيعانون من تسصربات مياه الصصرف الصصحي

ك ـ ـ ـأرثـ ـ ـ ـة ب ـ ـي ـ ـئ ـ ـيـ ـ ـة ت ـ ـهـ ـ ـ ـّدد حـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـأة السص ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأن

يشصتكي سصكان حي أانكوف داسصÚ
لهقار،من تسصربات قنوات
بعاصصمة ا أ
مياه الصصرف الصصحي ،والتي –ّولت
إا ¤برك مائية للمياه القذرة تطفو
لرضص ،ج -ع -لت سص -ك-ان
ف -وق سص -ط -ح ا أ
ذات ا◊ي يعيشصون وضصعية كارثية
لزي -د م -ن أاسص -ب -وع ك-ام-ل‡ ،ا سصّ-ب-ب
أ
ح -ال -ة م -ن السص -ت-ي-اء وال-ت-ذم-ر ل-دى
ل عدم إاتخاذ أاي
مواطني ا◊ي ‘ ،ظ ّ
إاج- - -راء ج - -دي م - -ن ط - -رف ا÷ه - -ات
الوصصية.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
نأشسد سسكأن ا◊ي السسلطأت اÙلية،
بضسرورة التدخل العأجل وإانهأء معأنأتهم

مع هذه الوضسعية التي –ّولت إا ¤واد
ويجري ‘ شسوارع ا◊ي ‘ ،منظر مقّزز،
وكذا مسستعملي الطريق ،خأصسة ‘ وقت
يتزامن مع اقÎاب فصسل الصسيف ،الذي
ي- -ع- -رف ت- -ك- -أث- -ر ل -ل -حشس -رات واألم -راضص
اŸتنقلة ع ÈاŸيأه الراكدة والقذرة.
وأاك -د أاح -د سس -ك -أن ا◊ي ،أان ال -وضس -ع-ي-ة
أاصسبحت تتفأقم يومأ بعد يوم األمر الذي
سس -بب ل -ه -م م -ت -أعب ي-وم-ي-ة ‘ ،ظّ-ل ع-دم
إاتخأذ أاي إاجراء جدي وجذري للوضسعية،
وإانهأء مسسلسسل ميأه الصسرف الصسحي الذي
أاضس -حت تشس -ك -ل م -ن -ظ -را مشس ّ-وه -أ ،وك -ذا
تهديد ◊يأتهم وللبيئة بكأرثة وبأئية جراء
تفأقم الوضسع وانبعأث الروائح الكريهة ‘
أارجأء ا◊ي ‘ ،وقت يشسهد فيه اŸكأن
ت -راك -م -أ ك -بÒا ل -ل -ن -ف -أي -أت ج -راء ال -رم-ي

العشسوائي ıلفأت سسكأن ا◊ي.
وأاضسأف مواطن آاخر ،أان اسستمرار هذه
الوضسعية شسّوهت منظر الشسوارع ،وخلقت
فوضسى وإاكتظأظ ‘ حركة سس ÒاŸركبأت
واŸأرة ،بسس- -بب Œنب اŸأرة ل- -ل- -ط -ري -ق،
م -ؤوك-دي-ن ع-ل-ى ضس-رورة ت-دخ-ل السس-ل-ط-أت
الوصسية من أاجل إاصسÓح التسسرب ‘ أاقرب
اآلجأل.
”
يحدث هذا حسسب السسكأن ‘ ،وقت ّ
فيه اإلتصسأل بكأفة اŸعني Úبأألمر إلزالة
اŸيأه القذرة ،أاين ”ّ التدخل من طرف
ا÷هأت اŸعنية من أاجل وضسع حّد لهذه
الوضسعية ،التي تواصسلت ›ددا بعد يومÚ
من إاصسÓحهأ األمر الذي خلف إاسستيأًء
كبÒا عند اŸواطن.Ú
وأاضسأف أاحد اŸواطن Úأانه رغم تدخل
عمأل الديوان الوطني للتطه ‘ Òوقت
سسأبق من أاجل وضسع حّد للمشسكل ،إال أان
ا◊ل - -ول اŸت - -خ - -ذة م - -ن ط - -رف ع - -م- -أل
اŸؤوسسسسة Œ ⁄د نفعأ ‘ ،ظل إافتقأر
”
البألوعأت ل أ
Óغطية اÿأصسة بهأ ،والتي ّ
إات Ó- -ف - -ه - -أ م- -ن ط- -رف أاح- -د اŸق- -أولت
اÿأصس -ة ال -ت -ي ق -أمت ب -أشس -غ -أل ت-ن-ظ-ي-ف
ل -ل -م -ك-أن اŸذك-ور‡ ،أ ج-ع-ل-ه-م ي-تصس-ل-ون
برئيسص البلدية على حّد قوله ،الذي أاكد
لهم أاخذ الوضسعية بع Úاإلعتبأر ،وإاصسÓح
أاغطية البألوعأت ‘ أاقرب اآلجأل.
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اختصصر اŸسصافات نحو مناطق الشصمال

مواطنو تقرت يطألبون بفتح خط قطأر كوراديأ بأŒأه العأصصمة

ي -ت -طّ-ل-ع اŸواط-ن-ون ب-اŸق-اط-ع-ة
لداري- -ة ت- -ق -رت ن -ح -و ت -ع -زي -ز
ا إ
رحÓ-ت ق-ط-ار ك-ورادي-ا السص-ري-ع
ب - -خ - -ط - -وط ج - -دي - -دة م- -ن وإا¤
ولي -ات الشص-م-ال م-ن-اط-ق أاخ-رى
م- - -ن ال- - -وط- - -ن ،خ- - -اصص - -ة ب - -ع - -د
تخصصيصص أاول رحلة ع Èقطار
ك- - -ورادي- - -ا السص- - -ري- - -ع ت - -ق - -رت -
قسص -ن -ط -ي -ن-ة م-ن ﬁط-ة السص-ك-ة
ا◊ديدية.

ورقلة :إاÁان كا‘
م- -ن ب Úخ- -ط- -وط ال- -رحÓ- -ت عÈ
ق -ط -أر ك -ورادي -أ السس -ري-ع ال-ت-ي ي-أم-ل
اŸواط - - -ن - - -ون ‘ ه- - -ذه اŸن- - -أط- - -ق
بأسستحداثهأ رحÓت من تقرت نحو
العأصسمة ونحو وليأت غرب البÓد
م- -ن أاج- -ل تسس- -ه- -ي- -ل ح- -رك- -ة ت- -ن -ق -ل
اŸواط-ن Úب-ك-ل أاري-ح-ي-ة م-ن ال-ولي-ة
اŸن - -ت- -دب- -ة ت- -ق- -رت وولي- -ة ورق- -ل- -ة
واŸنأطق اÛأورة لهأ إا ¤وليأت
الشس -م -أل ،خ -أصس -ة ب -أل -نسس -ب -ة ل-ط-ل-ب-ة
ا÷أمعأت.
وم- - -ن ج - -ه - -ة أاخ - -رى اأك - -د ب - -عضص
اŸت -ح -دث Úلـ«الشس-عب» ع-ل-ى اأه-م-ي-ة
ت -ع-زي-ز اÿط-وط ال-ب-ح-ري-ة م-ن اأج-ل
ت -ط -وي-ر اŸواصسÓ-ت ن-ح-و السس-أح-ل،
خ -أصس -ة خ Ó-ل م -وسس -م الصس -ط -ي-أف
وضسرورة ترقية اÿدمأت فيهأÃ ،أ
يتوافق وتطلعأت اŸواطن ،Úخأصسة
أان خطوط نقل اŸسسأفرين للسسكة
ا◊دي - -دي- -ة ت- -دّع- -مت ‘ السس- -ن- -وات
األخÒة ب -خ-ط ي-رب-ط م-دي-ن-ة ت-ق-رت
بسسكيكدة السسأحلية والذي يبقى غÒ
كأف ،و‘ حأجة إا ¤تعزيزه بخطوط
جديدة من أاجل إانعأشص حركة تنقل
اŸسس- -أف- -ري- -ن ع Èخ -ط -وط السس -ك -ة
ا◊دي -دي -ة ‘ ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ال -ت-ي
سس ّ-ج -ل ف -ي -ه -أ نشس -أط ال-رحÓ-ت عÈ
ال -ق -ط -أر –سس -ن -أ م-ل-ح-وظ-أ م-ق-أرن-ة
بألسسنوات اŸأضسية.
هذا وقد لقى تخصسيصص أاول رحلة

ع Èقطأر كوراديأ من تقرت نحو
قسس- -ن- -ط -ي -ن -ة اسس -ت -حسس -أن -أ ك -بÒا ‘
أاوسسأط اŸواطن Úالذين أاكدوا على
أاه- -م- -ي- -ة ت- -دع- -ي -م خ -ط -وط السس -ك -ة
ا◊دي - -دي- -ة ن- -ظ- -را Ÿسس- -أه- -م- -ت- -ه- -أ
ك العزلة عن سسكأن
الواضسحة ‘ ف ّ
جنوب الوطن بشسكل كب ،Òبأإلضسأفة
إا ¤ضسمأن تسسهيل حركة تنقلهم ‘
ظروف اأفضسل.
وبهذا الصسدد ،يذكر أان اŸتوسسط
ال-ي-وم-ي ل-ل-مسس-أف-ري-ن م-ن مسس-ت-عملي
ق -ط -أر ك -ورادي-أ السس-ري-ع ال-راب-ط بÚ
م-دي-ن-ت-ي ت-ق-رت وقسس-ن-ط-ينة بلغ نحو
 100مسسأفر يوميأ ،حسسب معلومأت
ذات اŸصس- -أل- -ح وه- -و م -ع -دل ي -وم -ي
مرجح لÓرتفأع بألنظر إا ¤مسسأعي
ت -رق -ي -ة مسس-ت-وى اÿدم-أت ‘ ›أل
ال -ن -ق-ل ب-ألسس-كك ا◊دي-دي-ة ،رغ-م أان
حجم تدفق اŸسسأفرين  ⁄يرق بعد
إا ¤مسستوى التطلعأت.
وت -ع -د ﬁط -ة ت-ق-رت ث-ألث ﬁط-ة
ل -لسس -ك -ة ا◊دي -دي -ة ت -ت -دع-م ب-ق-ط-أر
كوراديأ السسريع ‘ ا÷زائر بعد كل
من خط ا÷زائر العأصسمة  -وهران
وخط ا÷زائر العأصسمة  -بأتنة وأاول
ﬁط-ة ل-لسس-ك-ة ا◊دي-دي-ة ‘ ج-ن-وب
ال -وط -ن تسس -ت -ف -ي -د م -ن خ -دم -ة ن -ق-ل
اŸسس- -أف- -ري- -ن ع Èق- -ط- -أر م- -ن ن- -وع
ك- -ورادي- -أ السس- -ري- -ع ،حسسب مصس- -أل- -ح
ﬁطة تقرت للسسكة ا◊ديدية.
وي -ت -م -ي -ز ق -ط -أر ك -ورادي -أ السس -ري-ع
ب -ت -وف -ره ع -ل -ى ك -ل أاسس -أل -يب ال-راح-ة
بألنسسبة للمسسأفر كمأ أانه يعد وسسيلة
ن -ق -ل عصس -ري -ة ت -ت -وف -ر ع -ل -ى ع-دي-د
اÿدم -أت وم -ن أاه -م -ه -أ ال -ت -ك -ي -ي -ف
وخدمة اإلطعأم ،ويبلغ سسعر التذكرة
م -ن ت -ق -رت ن -ح -و قسس-ن-ط-ي-ن-ة ح-وا‹
 1.515دج ب -أل -نسس-ب-ة ل-ل-درج-ة األو¤
و 1.190دج بألنسسبة للدرجة الثأنية،
ويتقأطع هذا اÿط مع خط بأتنة -
ا÷زائر ‘ ﬁطة ع Úتوتة ،هذا
األخ Òالذي ّÁر ع Èكل من عÚ
توتة ،بريكة ،مسسيلة ،برج بوعريج،
ا÷زائر بقطأر كوراديأ السسريع.

للوان
حصصدوا ميدليات من كل ا أ

ت ـكـ ـ ـ ـر ËاŸتـ ـ ـ ـأألق ـ ـ ـ Úب ـأأوŸبي ـ ـ ـأد أاب ـوظـ ـ ـ ـبي
ح - - -ظ - - -ي ال - - -وف - - -د
اŸشص- - -ارك ل - -ل - -ن - -ادي
ال- -ري- -اضص- -ي ال- -ه -اوي
ال- - - -ع- - - -زÁة ل - - -ذوي
لحتياجات
ا إ
اÿاصص- -ة ب -ع -اصص -م -ة
له- - -ق - -ار ،اŸت - -أال - -ق
ا أ
لل- - - -ع- - - -اب
خ Ó- - - -ل ا أ
ÓوŸب-ي-اد
ال -ع -اŸي -ة ل  -أ
اÿاصص ب- -أاب- -وظ- -ب- -ي
 ،2019ب - - - -ت- - - -ك- - - -رË
خ- - -اصص م- - -ن ط- - -رف
وا‹ “Ô- - - - - -اسص - - - - -ت
دومي جي ،‹Óالذي نظّم حفÓ
ع-ل-ى شص-رف-ه-م ب-حضصور السصلطات
اÙل -ي -ة وع -دد م -ن ال-ري-اضص-يÚ
السصابق Úبالولية.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
ويأتي هذا التكر Ëأايأم بعد إاسسدال
السستأر على ا◊دث العأŸي الذي جرت
ف- -ع -أل -ي -أت -ه ب -دول -ة اإلم -أرات ال -ع -رب -ي -ة
اŸت- -ح- -دة ‘ ،خ- -ط- -وة م- -ن السس -ل -ط -أت
اÙلية إا ¤تشسجيع األبطأل اŸتألقÚ
نظ Òالنتأئج ا÷بأرة اّÙققة ‘ أاول
مشسأركة لهم من هذا النوع ،مأ جعلهم
يسسأهمون ‘ رفع الراية الوطنية بأحد
اÙأفل الدولية للسسنة ا÷أرية.
” تكر Ëالوفد الريأضسي اŸكون من
ّ
 08ري- -أضس- -ي“ Úك- -ن- -وا م- -ن حصس -د 03
ذهبيأت ‘ إاختصسأصص رمي ا÷لة واحدة

م-ن-ه-م إان-أث ،وفضس-ي-ت-أن وب-رون-زية ضسمن
إاختصسأصص سسبأق السسرعة  100م‘ ،Î
خطوة لقت إاسستحسسأن ا◊ضسور الذين
أاكدوا على أاهميتهأ ،خأصسة أانهأ م ّسست
أاحد الشسرائح اŸهمة ‘ اÛتمع والتي
أاب -رزت ل-ل-م-ت-ت-ب-ع Úع-ل-ى ق-درت-ه-أ لصس-ن-ع
” التكفل بهأ ‘ أاحسسن
ا◊دث ،إاذا مأ ّ
الظروف.
واعت Èدومي جي ،‹Óأان هذا التكر Ëإا‰أ
هو عرفأن وتقدير لهذا اإل‚أز الذي شسّرف
ال- -ولي- -ة وال- -وط- -ن خ -أصس -ة وأان ال -ري -أضس -يÚ
حصسدوا  03ذهبيأت من  09ذهبية أاحرزتهأ
ا÷زائر خÓل مشسأركتهأ ‘ ا◊دث العأŸي.
وأاضس -أف ع -ب -د ال -ل-ه سس-ل-ي-م-أ Êم-راف-ق
الوفد ،أان هذه اÿطوة تعّد جد إايجأبية
و–فيز للريأضسي Úوالنأدي على مواصسلة
العمل ،متمنيأ اŸزيد من الدعم والتكفل
ا◊سس - - - -ن ب- - - -ه- - - -ذه اŸواهب ‘ ق- - - -أدم
اŸنأسسبأت الريأضسية.

اÿميسض  0٤أافريل  2019م
المؤافق لـ  2٨رجب  1٤٤0هـ

‹hO

’من هذإ إلششهر
حضشور مكثف للقضشية إلصشحرإوية Ãجلسس إ أ

تقييم عمل «اŸينورسسو» ومناقشسة تقرير غوتÒيسس حول جهود السسÓم

ن -- -- - - -اقشض أاعضص -- -- - - -اء
›لسض األمن الدو‹،
أام - -- - - - - -- - - - - -- - -سض األو، ¤
مضص- -م- -ؤن ال -- -ت- -ق --ري -ر
ال -دوري ال--ذي سص-ل-م-ه
األم Úال --ع- -ام ال‡ي
ان -ط  --ؤن  --ي--ؤ غ -ؤتÒيسض
لرئاسصة الهيئة األ‡ية
‘ الثا Êعشصر مارسض
اŸاضص -- - -- - - - --ي ح - -- - - - - --ؤل
الصص --ح - --راء ال --غ  --رب--ي -ة
وال  --ذي ضص-م-ن-ه ن-ت-ائ-ج
اŸشص - - -اورات ال-- - -ت -- -ي
أاج - -راه- - -ا م- -ب --ع- -ؤث- -ه
اÿاصض ،ه  -- - - - - -- -ؤرسصت
كؤهلر مع طر‘ هذا
النزاع Ãدينة جنيف.

كما ” تقييم عمل بعثة
األ· اŸت - - - - - -ح - - - - - -دة إا¤
الصص- - -ح- - -راء ال- - -غ- - -رب - -ي - -ة
«م- -ي- -ن -ؤرسص -ؤ» وم -راج -ع -ة
م-ي-زان-ي-ت-ها بالعتماد على
ما ” إا‚ازه منذ تكليفها
Ãه - -ام - -ه - -ا .و” ع - -ق - -د
الج- -ت- -م- -اع ب- -حضص- -ؤر األم Úال- -ع -ام ال‡ي،
باإلضصافة إا ¤مبعؤثه اÿاصض الرئيسض األŸاÊ
السص- -اب- -ق ،ه- -ؤرسصت ك- -ؤه- -ل- -ر ورئ- -يسض ب -ع -ث -ة
«مينؤرسصؤ الكندي ،كؤل Úسصتيؤارت.
جاءت ا÷لسصة “هيدا للقاء آاخر ‘ التاسصع
م -ن الشص -ه -ر ا÷اري سص-ي-خصصصض أايضص-ا ل-ب-حث
الصصعؤبات التي تعÎضض عمل عناصصر البعثة
األ‡ية يحضصره ‡ثلؤن عن الدول اŸشصاركة
ب -ؤح -دات م -ن ال -ق -ب-ع-ات ال-زرق ‘ الصص-ح-راء
الغربية اÙتلة.
على أان يلي ذلك اجتماع ثالث يؤما بعد ذلك
يخصصصض Ÿناقشصة مسصؤدة التقرير الذي يعتزم

األم Úال- -ع- -ام األ‡ي ع- -رضص- -ه أام- -ام أاعضص -اء
اÛلسض ‘  29من الشصهر ا÷اري والذي يتم
خÓله “ديد عهدة البعثة األ‡ية Ÿدة سصتة
أاشص -ه -ر إاضص -اف -ي-ة ت-ن-ف-ي-ذا ل-ل-رغ-ب-ة األم-ري-ك-ي-ة
ورفضصا للمقاربة الفرنسصية التي كانت تّلح على
مؤاصصلة العمل بعهدة من سصنة كاملة.
 ⁄تهضصم السصلطات اŸغربية إايÓء الهيئة
األ‡ية أاهمية خاصصة لنزاع الصصحراء الغربية
وخاصصة وأان ذلك جاء غداة انتهاء الرئاسصة
الدورية لفرنسصا Ûلسض األمن الدو‹ وتؤ‹
أاŸانيا هذه اŸهمة بداية من الفا— أافريل.
تتؤجسض الرباط خيفة من اŸؤقف األمريكي

’جنبي
جّدد رفضشه للتدخل إ أ

ا’–اد اإ’فريقي يدعم اŸصسا◊ة اللّيبية الشساملة
ق- -ال رئ- -يسض م- -ف- -ؤضص- -ي- -ة ال–اد
لف- -ري- -ق -ي م -ؤسص -ى ف -ك -ي ،إان ح -ل
اأ
لزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ،سص-يضص-ع-ه ال-ل-ي-ب-ي-ؤن
اأ
أانفسصهم دون تدخل أاجنبي ،لفتًا إا¤
لف -ري -ق-ي ح-ي-ال
أان مسص -ار ال–اد ا أ
لوضصاع ‘ ليبيا يتجه نحؤ مصصا◊ة
اأ
وط- -ن- -ي- -ة شص- -ام- -ل -ة ،بشص -راك -ة ك -اف -ة
لطراف الليبية.
اأ
أاشص -اد رئ -يسض اŸف -ؤضص -ي -ة ،خ Ó-ل
لقائه عبد الله الثني على هامشض
زي -ارت -ه ب -ن-غ-ازي ،ب-ج-ه-ؤد ا◊ك-ؤم-ة
اŸؤق- -ت- -ة ‘ ال -ت -ع -ام -ل م -ع م -ل -ف ال -ه -ج -رة غÒ
لفريقي
القانؤنية ،بشصكل يتماشصى مع اŸيثاق ا أ
◊قؤق الشصعؤب ،وكافة اŸؤاثيق الدولية وعلى
لنسصان.
لعÓن العاŸي ◊قؤق ا إ
رأاسصها ا إ
لفريقي أان زيارات
أاعلن مفؤضض ال–اد ا إ
لط-راف ال-ليبية“ ،هيدا
م-ق-ب-ل-ة سص-ت-ك-ؤن ل-ك-اف-ة ا أ
Ÿؤؤ“ر تسص- -تضص- -ي- -ف- -ه أاديسض أاب- -اب- -ا ‘ ج- -ؤي -ل -ي -ة
للمصصا◊ة الؤطنية ‘ ليبيا.
ضصم وفد اŸفؤضصية ،مفؤضض األمن والسصلم األفريقي
إاسصماعيل شصرقي ،ومفؤضض الشصؤؤون الجتماعية ل–Óاد
األفريقي أامÒة الفاضصل .وكان ‘ اسصتقبال الؤفد ◊ظة
وصصؤله مطار بنينا الدو‹ عضصؤ ›لسض النؤاب ورئيسض
÷نة الشصؤؤون اÿارجية باÛلسض يؤسصف العقؤري.

فرنسشا ّŒدد دعم سشÓمة
جددت السصفÒة الفرنسصية لدى ليبيا بياتريسض لؤ

فرابر دي هيل ،Úمؤقف بÓدها
ل‡ي
ال -داع -م ÷ه-ؤد اŸب-ع-ؤث ا أ
إا ¤ليبيا غسصان سصÓمة للؤصصؤل
إا ¤حل سصياسصي ‘ ليبيا.
ق -دمت السص -فÒة ال -ف -رنسص -ي-ة
خÓل لقائها وزير اÿارجية ‘
ح -ك -ؤم -ة ال-ؤف-اق ال-ؤط-ن-ي ﬁم-د
الطاهر سصيالة Ãكتبه Ãقر ديؤان
وزارة اÿارج- -ي- -ة ‘ ال- -ع- -اصص -م -ة
طرابلسض ،الدعؤة له ◊ضصؤر حفل
افتتاح مقر السصفارة الفرنسصية ‘
ال -ع -اصص -م -ة ط -راب-لسض وال-ذي سص-ي-ت-م خÓ-ل اŸدة
القادمة ،بحسصب بيان صصادر عن خارجية الؤفاق.
تناول الجتماع سصبل تطؤير العÓقات الثنائية بÚ
البلدين ،فيما أاكد الؤزير سصيالة عمق عÓقات
الصصداقة الليبية الفرنسصية.
ب-دأا ال-ع-د ال-ت-ن-از‹ لن-ع-ق-اد اŸل-ت-ق-ى الؤطني
الليبي ،أاو ما يسصميه البعضض باŸؤؤ“ر ا÷امع،
بعد أان أاكدت مصصادر عديدة أان الدعؤات بدأات
تؤجه إا ¤الشصخصصيات التي وقع الختيار عليها
لفصصاح عن معايÒ
للمشصاركة ‘ اŸلتقى ،دون ا إ
ل‡ي إا ¤ليبيا
الختيار سصؤى ما أاكده اŸبعؤث ا أ
غسصان سصÓمة ،ونائبته سصتيفا Êويليامز ،من أان
اŸشص- - - -ارك ÚيÎاوح ع- - - -دده - - -م ب 120 Úو150
شص-خصص-ي-ة “ث-ل  23ف -ئ -ة م -ن ف-ئ-ات الشص-عب دون
إاقصصاء.
وح-ظ-ي اŸل-ت-ق-ى ب-دف-ع-ة دول-ي-ة ق-ؤي-ة م-ن ق-بل
لوروبي .
لمن الدو‹ وال–اد ا أ
›لسض ا أ
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ال- -ذي أاب- -ان ع- -ن صص- -رام- -ة غ Òمسص -ب -ؤق -ة ‘
التعاطي مع مسصأالة “ؤيل البعثات األ‡ية ‘
ال-ع-اÃ ⁄ا ف-ي-ه-ا ب-ع-ث-ة «م-ي-ن-ؤرسص-ؤ» وت-ه-دي-ده
بؤقف “ؤيلها ‘ حال فشصلت ‘ أاداء مهامها
“اما كما حصصل قبل ثÓثة أايام مع البعثة
ال‡ية ‘ ما‹ «مينؤسصما».
مصص -در خ-ؤف السص-ل-ط-ات اŸغ-رب-ي-ة راج-ع
أاسص -اسص -ا إا ¤م -ؤاق -ف ج-ؤن ب-ؤل ،ÏاŸسص-تشص-ار
األم -ن -ي ل-ل-رئ-يسض األم-ري-ك-ي وال-ذي  ⁄ي-خ-ف
تعاطفه مع الشصعب الصصحراوي وقال بحتمية
“تعه بحياة السصتقرار واألمن ‘ بÓده وليسض
‘ ﬂيمات الّلجؤء والشصتات.

‘ مسشعى لتأاجيل موعد
إÿروج مّرة أإخرى

ماي Œتمع مع زعيم
اŸعارضسة

اجتمعت ،أامسض ،رئيسصة الؤزراء الÈيطانية تÒيزا
م -اي م -ع زع -ي -م ح -زب ال -ع-م-ال اŸع-ارضض جÁÒي
كؤربﬁ ‘ Úاولة للتؤصصل ◊ل وسصط ،فيما يتعلق
لوروبي .بعد رفضض
باتفاق اÿروج من ال–اد ا أ
الŸÈان لت -ف -اق -ه -ا ل Ó-نسص-ح-اب م-ن ال–اد ثÓ-ث
لم-ر،
م -رات وان -قسص -ام ح -زب -ه -ا اÙاف-ظ Úح-ؤل ا أ
قالت ماي الثÓثاء ،إانها سصتتؤاصصل مع كؤرب‘ Ú
ﬁاولة لكسصر ا÷مؤد القائم .قالت إانها سصتسصعى
لتأاجيل مؤعد اÿروج مرة أاخرى بهدف التؤصصل إا¤
اتفاق بشصأان العملية مع كؤرب ،Úوهي ﬁاولة أاخÒة
لكسصر ا÷مؤد حؤل عملية اÿروج التي أاغضصبت
الكثÒين ‘ حزبها.
كان من اŸفÎضض أان تخرج بريطانيا من ال–اد
لوروبي ،يؤم ا÷معة اŸاضصي ،لكن بعد مرور ثÓثة
اأ
سصنؤات على تأاييد الÈيطاني Úلنسصحاب البÓد من
ال–اد ‘ اسصتفتاء ما زال من غ Òالؤاضصح كيف
ومتى بل وما إاذا كان هذا سصيحدث.
ق -ال سص -ت -ي -ف -ن ب -ارك -ل-ي ،وزي-ر شص-ؤؤون اÿروج م-ن
لوروب -ي ‘ ب -ري -ط -ان -ي -ا إان م -اي ل-ن تضص-ع
ال–اد ا أ
شصروطا مسصبقة عندما تبدأا ﬁادثاتها مع كؤرب.Ú
قال روب Úووكر وزير الدولة الÈيطا Êلشصؤؤون
اÿروج «ما نحتاج إا ¤التفك Òفيه حاليا هؤ هل
ه-ن-اك ط-ري-ق م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه ل-ل-مضص-ي ق-دم-ا Áكنهما
سصلؤكه للؤفاء بؤعؤدهما».

إششهار

قالت إنها جزء من إرهاب دولة إ’حتÓل

اÿارجية الفلسسطينية تسستنكر جرائم اŸسستوطنÚ
ذك - - - - -رت وزارة اÿارج - - - - -ي- - - - -ة واŸغÎبÚ
الفلسصطينية ،أامسض ،أان «إارهاب اŸسصتؤطنÚ
ج -زء ل ي -ت -ج -زأا م -ن إاره -اب دول -ة الح -تÓ-ل
اإلسصرائيلي» ،معربة عن اسصتغرابها الشصديد
م- -ن صص- -مت اÛت -م -ع ال -دو‹ ع -ل -ى ج -رائ -م
اŸسصتؤطن.Ú
أادانت الؤزارة  ‘ -بيان لها إاقدام مليشصيات
اŸسصتؤطن ÚاŸسصلحة على ارتكاب جرÁة
إاعدام ميدا Êجديدة على مفÎق بلدة بيتا
جنؤب نابلسض ،صصباح أامسض ،والتي أادت إا¤
اسصتشصهاد الشصاب ﬁمد عبد الفتاح ( 23عاًما)
وإاصصابة الشصاب خالد رواجبة ( 26عاًما) ،كما
أادانت إاقدام قطعان اŸسصتؤطن Úعلى اقتÓع
وإاتÓف  550شصجرة كرمة ولؤزيات ‘ ﬁيط
بلدة دير جرير شصرق رام الله ،أامسض ،وذلك
بحماية قؤات الحتÓل وإاسصنادها.
ح -م -لت ال -ؤزارة ،ا◊ك -ؤم-ة اإلسص-رائ-ي-ل-ي-ة
برئاسصة بنيام Úنتانياهؤ ،اŸسصؤؤولية الكاملة
واŸب- - -اشص - -رة ع - -ن ج - -رائ - -م اŸسص - -ت - -ؤط - -نÚ
واع-ت-داءات-ه-م السص-ت-ف-زازي-ة وترتكبها عناصصر
منظمة ومسصلحة لدولة الحتÓل وأاجهزتها،
والتي تتلقى تدريبات وتسصليح علني من قؤات
الح - -ت Ó- -ل ،و“ارسض أابشص- -ع ا÷رائ- -م ب- -ح- -ق
الشصعب الفلسصطيني.
أاعربت الؤزارة الفلسصطينية عن اسصتغرابها
الشصديد من صصمت اÛتمع الدو‹ على تلك
ا÷رائ -م ،ق -ائ -ل -ة« :ع -ل-ى ال-ع-ا ⁄أان ي-درك أان
الشص-عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ي-ك-اد ي-ف-قد ثقته بقدرة
األ· اŸت- -ح- -دة وم- -ؤؤسصسص -ات -ه -ا ع -ل -ى ت -ؤفÒ
ا◊م-اي-ة ل-ه م-ن ب-طشض الح-تÓ-ل وم-ل-يشص-ي-ات
اŸسص-ت-ؤط-ن ÚاŸسص-ل-ح-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èك-تيبة ‘
جيشض الحتÓل».

إلششعب 2019/0٤/0٤

إلششعب 2019/0٤/0٤

إسشتششهاد ششاب
اسصتشصهد شصاب فلسصطيني متأاثرا بجروحه
كان قد أاصصيب بها ‘ وقت سصابق ،أامسض ،بعد
أان أاطلق مسصتؤطن إاسصرائيلي النار عليه جنؤب
مدينة نابلسض ،شصمال الضصفة الغربية اÙتلة،
صصباح أامسض .أافاد شصهؤد عيان بأان مسصتؤطنا
ترجل من سصيارته قرب مفÎق بلدة «بيتا»
ج -ن -ؤب ن -اب -لسض وشص -رع ب-إاطÓ-ق ال-ن-ار ب-اŒاه
ف -لسص -ط -ي -ن -ي Úاث -ن Úم -ا ادى إا ¤اصص -اب-ت-ه-م-ا
ب -ال -رصص -اصض ،ح -يث ق-ت-ل أاح-ده-م-ا ب-ع-د ن-ح-ؤ
سصاعة ونصصف من اعتداء اŸسصتؤطن عليهما.
صص-ع-د اŸسص-ت-ؤط-ن-ؤن م-ؤؤخً-را م-ن اع-ت-داءاتهم
وه -ج-م-ات-ه-م ب-ح-ق ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ‘ Úالضص-ف-ة
الغربية اÙتلة.

أإوضشاع إŸعتقلÚ
أاعرب اŸركز الفلسصطيني ◊قؤق اإلنسصان
عن قلقه البالغ إازاء أاوضصاع اŸعتقل Úداخل
سص- -ج- -ؤن الح- -تÓ- -ل اإلسص- -رائ- -ي- -ل -ي .وأاك -دت
مؤؤسصسصات فلسصطينية تعنى بشصؤؤون اŸعتقلÚ
ال -ف -لسص -ط -ي -ن-ي Úأان اŸع-ت-ق-ل Úداخ-ل سص-ج-ؤن
الح -ت Ó-ل سص-ي-خ-ؤضص-ؤن إاضص-راب-ا ع-ن ال-ط-ع-ام
األحد.
‘ حال اإلعÓن فعليا عن بدء اإلضصراب
عن الطعام فإانه سصيكؤن تدريجيا حيث سصيبدأا
ح -ؤا‹  50م-ع-ت-ق Ó-م-ن ب-ي-ن-ه-م ›مؤعة من
ق -ي -ادة ال -فصص -ائ -ل .و‘ ح -ال ع -دم ال -ت-ج-اوب
Ÿطالبهم سصيسصتمر اإلضصراب حتى الؤصصؤل
Óضصراب الشصامل ‘ كافة السصجؤن يؤم 17
ل إ
أافريل اŸؤافق ليؤم األسص Òالفلسصطيني.

’جرإءإت إ÷نائية ضشده
إÙكمة إلعليا توإصشل إ إ

ا÷معية التأاسسيسسية الفنزويلية ترفع ا◊صسانة
النيابية عن غوايدو
وإفقت إ÷معية إلتأاسشيسشية إلوطنية
’ج -م -اع ،ع -ل -ى رف -ع
إل- -ف- -ن- -زوي- -ل -ي -ة ب -ا إ
إ◊صشانة إلŸÈانية عن رئيسس إ÷معية
إل - -وط - -ن - -ي- -ة زع- -ي- -م إŸع- -ارضش- -ة خ- -وإن
غوإيدو .قرأإ رئيسس إ÷معية إلتأاسشيسشة
ديوسشدإدو كابيلو إلرسشالة إلتي أإرسشلها
ل -ه رئ -يسس إÙك -م -ة إل -ع-ل-ي-ا ‘ ف-ن-زويÓ-
م -اي -ك -ل م -وري-ن-و ،إل-ذي ط-لب إل-ن-ظ-ر ‘
إلغاء حصشانة غوإيدو إلŸÈانية.
يعني رفع ا◊صصانة الŸÈانية أان السصلطات
الفنزويلية Áكنها اعتقال غؤايدو.
قضصت اÙكمة العليا ،الثن ،Úبأان غؤايدو
Á ⁄تثل لقرار منعه من السصفر إا ¤اÿارج
لجراء
الصصادر ‘ جانفي .كما ” إارسصال ا إ
ضصد غؤايدو إا ¤اŸدعي العام « من أاجل
مؤاصصلة ﬁاكمة كبار اŸسصؤؤولية».
قالت ماريا ليؤن ،عضصؤة ا÷معية التأاسصيسصة
وال -ؤزي -رة السص -اب -ق -ة م -ن ع -ل -ى م-نصص-ة رئ-يسض
ا÷معية »:بالنسصبة ‹ ،الغاء (ا◊صصانة) شصيء
ق-ل-ي-ل .ك-ي-ف ي-ت-م ال-ت-ع-ام-ل م-ع اÿائ-ن Úل-هذا
الؤطن ل يسصتحق أاي منهم اسصم فنزويلي».
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،ق-الت ن-ائ-ب-ة رئ-يسض ا÷م-ع-ي-ة
ال -ت -أاسص -يسص -ي -ة ت -ان -ي-ا دي-از« :ال-ن-اسض ي-ط-ال-ب-ؤن
ب -ال -ع -دال -ة .ل -ق -د ات -خ-ذن-ا إاج-راءات ‘ إاط-ار
ال -ع -دال-ة» ،مضص-ي-ف-ة أان ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-أاسص-يسص-ي-ة
انتخبت لضصمان السصÓم والشصرعية ‘ البÓد.
تؤ ¤غؤايدو رئاسصة ا÷معية الؤطنية ‘

إإ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
و’ية برج بوعريريــــج
مديريـــــة إلبيئـــــــــة
قرإر رقم 618 :إŸؤورخ ‘  27 :مارسس 2019
يتضصمن فتح –قيق عمؤمي Ÿؤجز التأاث Òعلى البيئة Ÿشصروع إانشصاء وحدة تربية الدواجن
اŸنتجة للبيضض سصعة  9600وحدة لفائدة
بؤناب يعقؤب ،باŸكان اŸسصمى ; &quotمليلة العماري ; ، &quotقسصم › 12مؤعة
ملكية رقم  09بلدية بئر قاصصد علي.
باقÎإح من إلسشيـــد مدير إلبيئـــــة
يقـــــــــرر
’ولـــــى :يعلن عن فتح –قيق عمؤمي Ÿؤجز التأاث Òعلى البيئةŸ ،شصروع إانشصاء
إلـــمادة إ أ
وحدة تربية الدواجن اŸنتجة للبيضض سصعة
 9600وحدة لفائدة بؤناب يعقؤب ،باŸكان اŸسصمى &; quotمليلة العماري &;، quot
قسصم › 12مؤعة ملكية رقم  09بلدية بئر قاصصد علي.
إلـــمادة إلثانية :يع Úالسصيد :بؤقزة سصم Òاو السصيد عمر الؤاسصع ،كمحافظ ﬁقق للقيام
بتسصجيل كل اÓŸحظات الكتابية أاو الشصفؤية التي
Áكن أان يبديها اŸؤاطنؤن أاو اŸصصالح اŸعنية بخصصؤصض اŸشصروع ‘ سصجل مرقم ومؤؤشصر
عليه يفتح لهذا الغرضض.
إلـــمادة إلثالثة :يفتح السصجل على مسصتؤى بلدية بئر قاصصد علي ‘ فÎة أاوقات العمل
الرسصمية Ÿدة ل تتجاوز شصهرا واحدا ابتداء
من تاريخ إاشصهار هذا القرار لتمك ÚاŸؤاطن Úمن إابداء آارائهم ومÓحظاتهم.
إلـــمادة إلرإبعــة :يقؤم اÙافظ اÙقق بإاجراء كل التحقيقات وجمع اŸعلؤمات التكميلية
الرامية ا ¤تؤضصيح العؤاقب اÙتملة
للمشصروع على البيئة على أان يختم التحقيق برأاي صصريح حؤل اÓŸئمة أاو عدم اÓŸئمة.
إلـــمادة إÿامسشة :يشصهر هذا القرار عن طريق التلصصيق Ãقر الؤلية ،وبدائرة بئر قاصصد
علي  ،وبلدية بئر قاصصد علي  ،كما
يشصهر بجريدت Úيؤميت Úلتمك ÚاŸؤاطن Úمن الطÓع عليه.
إلـــمادة إلسشادسشة :يكلف السصيد :األم Úالعام للؤلية ،والسصادة :مديرة التنظيم والشصؤؤون
العامة ،مدير البيئة ،رئيسض دائرة بئر
قاصصد علي  ،رئيسض اÛلسض الشصعبي البلدي لبلدية بئر قاصصد علي  ،أاعضصاء اللجنة الؤلئية
Ÿراقبة اŸؤؤسصسصات اŸصصنفة كل فيما
يخصصه بتنفيذ هذا القرار الذي يدرج ضصمن نشصرة القرارات اإلدارية للؤلية.
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أاوائل جانفي .و‘  23جانفي ،أاعلن نفسصه
رئ-يسص-ا م-ؤؤق-ت-ا» ل-ل-بÓ-د واعÎفت ب-ه ال-ؤلي-ات
اŸتحدة ودول أاخرى عديدة ‘ اŸنطقة.
يحقق اŸدعي العام الفنزويلي ‘ شصرعية
إاع Ó-ن غ -ؤاي-دو ن-فسص-ه «رئ-يسص-ا م-ؤؤق-ت-ا» وأام-ر
بإاجراء –قيق آاخر ‘ عÓقته بتخريب شصبكة
الكهرباء كما تقؤل ا◊كؤمة ،والذي أادى اإ¤
انقطاعات واسصعة للتيار الكهربائي ‘ البÓد.
–ل ا÷م -ع -ي -ة ال-ت-أاسص-يسص-ي-ة ﬁل الŸÈان،
الهيئة الؤحيدة التي تسصيطر عليها اŸعارضصة
التي يتزعمها خؤان غايدو .كانت ا÷معية
التأاسصيسصية ارسصلت ا ¤اÙكمة العليا قرار
رف -ع ا◊صص -ان -ة ال-ن-ي-اب-ي-ة ع-ن خ-ؤان غ-ؤاي-دو،
ال -ذي اع -ل -ن ن -فسص -ه رئ -يسص -ا ب -ال -ؤك -ال-ة ‘ 23
جانفي.
يؤؤخذ عليه انه  ⁄يلتزم Ãنعه من مغادرة
البÓد و–دى القرار الذي اتخذته ‘ 29
جانفي اÙكمة العليا للقيام بجؤلة تشصمل
ك-ؤل-ؤم-ب-ي-ا والÈازي-ل وال-ب-اراغؤاي والرجنتÚ
والكؤادور ،من نهاية فيفري ا ¤مارسض .قال
ك -اب -ي -ل -ؤ ‘ ن -ه -اي -ة ال -تصص -ؤيت ال -ذي اج -رت -ه
ا÷معية التأاسصيسصية ،مسصاء الثÓثاء« ،يتأاخر
القانؤن أاحيانا ،لكنه يصصل ‘ هذه ا◊الة».
م-ن خÓ-ل تصص-ؤيت ا÷م-ع-ي-ة ال-ت-أاسص-يسص-ية،
لج -راءات
سص- -ت- -ؤاصص- -ل اÙك- -م- -ة ال- -ع- -ل- -ي -ا ا إ
القضصائية ضصد غؤايدو.

حكم با◊جر
حكمت اÙكمة حال فصصلها ‘ شصؤؤون
ال -قضص -اي -ا األسص -ري -ة ع -ل -ن -ي -ا إاب -ت -دائ -ي-ا
حضصؤريا
 ‘+الشصكل  :قبؤل الدعؤى
 ‘+البمؤضصؤع  :ا◊كم با◊جر على
اŸدعى عليها بن خضصرة الربح بنت
قدور  ،وتعي ÚاŸدعي بن فرج اليزيد
بن اŸسصعؤد بصصفته إابنها مقدما عنها
ل-تسص-ي Òشص-ؤؤون-ه-ا وإادرات أام-ؤال-ه-ا وف-قا
ل -ل -ق -ان -ؤن  ،م -ع نشص -ر م -ن -ط -ؤق ا◊ك -م
بجريدة يؤمية وطنية  ،والتأاشص Òبه على
ع- -ق- -د م- -يÓ- -ده -ا  ،و–م -ي -ل اŸدع -ي
اŸصصاريف القضصائية.
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›رد رأاي

ا◊راك الششعبي وا◊لول الدسشتورية

لسشتاذ خالد ششبلي،
بقلم :ا أ
باحث جامعي ‘ القانون
الدسشتوري والششؤوون الŸÈانية
عضشو Ãخ Èالقانون ،العمران
واÙيط (كلية ا◊قوق-
جامعة عنابة)

تفعيل اŸواد اŸعيارية  ٨ ،٧و  12من الدسشتور

صصياغة ‰وذج جزائري ‘ ا’نتقال الدÁقراطي
شش - - - - - - -ف - - - - - - -اف- - - - - - -ة و ن- - - - - - -زي- - - - - - -ه- - - - - - -ة.
Óششراف و تنظيم
 -4إانششاء هيئة مسشتقلة ل إ
النتخابات الرئاسشية اŸقبلة.

« تسشتمّد الّدولة مششروعّيتها
وسشبب وجودها من إارادة الشّشعب.
ششعارها « :بالشّشعب وللشّشعب».
وهي ‘ خدمته وحده».
اŸادة  12من الدسشتور.

خا“ة

“هيد
تواترت األنباء ،يوم الثÓثاء  02أافريل ،2019
عن تقد Ëرئيسس ا÷مهورية اسشتقالته للمجلسس
الدسشتوري ،وبذلك ينهي عقدين من حكم نظام
وم -ن -اصش -ري-ه ،ه-ذا ال-ق-رار اŸه-م ي-ؤورخ لن-ت-ه-اء
فصشل من فصشول اŸششهد على سشاحة ا◊راك
الششعبي ،واÿطوة أاو اÿطوات القادمة سشتكون
أاك Ìحسشاسشية من سشابقاتها إاذا  ⁄يتم وضشع
ضش-م-ان-ات ف-ع-ل-ي-ة إلج-راء الن-ت-خابات الرئاسشية
ال- -ق- -ادم- -ة ،وب- -ذلك اŸرور السش- -لسس إا ¤ت -غ -يÒ
النظام وللحفاظ على مكاسشب ا◊راك الششعبي
وتثمينه ،ذلك أان القطرة التي أافاضشت الكأاسس
وجعلت معظم الششعب يخرج إا ¤الششارع هي
ترششيح رئيسس ا÷مهورية اŸنتهية عهدته.
إان وضشعية ششغور منصشب رئيسس ا÷مهورية يؤودي بنا
إا ¤تفعيل اإلجراءات الدسشتورية اŸنصشوصس عليها ‘
ا- -Ÿادة  102م -ن ال -دسش -ت-ور ،ف-ب-ع-د إاج-ت-م-اع الŸÈان
اŸنعقد بغرفتيه مًعا إلثبات حالة الششغور يتم تكليف
رئيسس ›لسس األمة برئاسشة اŸرحلة النتقالية إا¤
غ -اي -ة ان -ت-خ-اب رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ج-دي-د ،وم-ع وج-ود
اŸوانع أاو الكوابح الدسشتورية اŸنصشوصس عليها ضشمن
مقتضشيات اŸادة  104من الدسشتور ،ومنها :عدم تغيÒ
ا◊كومة ا◊الية ،فإانه ل بد من البحث على ﬂارج
ق-ان-ون-ي-ة ودسش-ت-وري-ة ل-ه-ات-ه ا◊ال-ة ،سش-ي-م-ا مع مطالب
ا◊راك الششعبي بضشرورة ذهاب جميع رموز النظام
ا◊ا‹ (رؤوسش -اء اŸؤوسشسش -ات ال -دسش-ت-وري-ة اŸن-اط ب-ه-ا
Óجراءات الدسشتورية
قيادة اŸرحلة النتقالية وفقا ل إ
ا◊الية).
إان تغليب لغة العقل وا◊كمة تسشتوجب علينا دراسشة
جميع اÿيارات اÙتملة وتدارسشها بنوع من التمعن
وا÷دية ،إان مقÎح ا◊ل الدسشتوري يجنبنا كما يؤوكده
ج -انب ك -ب Òم-ن أاسش-ات-ذة ال-ق-ان-ون ال-دسش-ت-وري ،ح-ل-ول
اŸراحل النتقالية واŸؤوسشسشات اŸؤوقتة ،ولكي « ل
نعود إا ¤دولة الÓمؤوسشسشات «  ،و ‘ هذا الصشدد نطرح
مقÎح حول صشياغة ﬂرج حقيقي لÓنتقال السشلمي
والسشلسس للسشلطة ،تأاسشيسس حقيقي للسشلطة نحو بناء
أاسشسس حقيقية لدولة القانون واŸؤوسشسشات باللجوء إا¤
اإلنتخابات بضشمانات فعلية ،وهذا بإاجراء مكمل لروح
وج- - - - - - -وه- - - - - - -ر ال- - - - - - -دسش- - - - - - -ت- - - - - - -ور ا÷زائ- - - - - - -ري.
تكمن هذه اŸبادرة ‘ «اإلعÓن الدسشتوري اŸؤوقت»
اŸؤوسشسس على اŸواد اŸعيارية القيمية ‘ الدسشتور،
سشيما اŸواد ، 12 ،08 ، 07 :أاي ح ً
 Óدسشتورًيا ‘ ششكل
م -راح -ل ك-ل-ه-ا ت ّصش-ب ‘ إاط-ار الشش-رع-ي-ة ال-دسش-ت-وري-ة،
نسشتعرضس البعضس منها ‘ النقاط اآلتية :

أاول :اŸنطلقات واŸفاهيم
إان تفعيل اŸادة  102من الدسشتور ،يؤودي بالضشرورة
إا ¤إاعمال أاحكام اŸادة  104من الدسشتور ،لذلك يجب
اÿروج ا÷زئ -ي م -ن األح -ك -ام وال -ك-واب-ح ال-ت-ي ت-ع-ي-ق
ت -ط-ب-ي-ق اÿي-ارات الشش-ع-ب-ي-ة ‘ ال-ذه-اب إا ¤ت-أاسش-يسس
نظام جديد ،لذلك قد يكون « اإلعÓن الدسشتوري
اŸؤوقت»  ،م -ن اıارج وا◊ل -ول ال -دسش -ت -وري -ة ال -ت -ي
تسشاهم ‘ تكريسس مكاسشب ا◊راك الششعبي ومطالب
الششعب ‘ التغي Òا÷دري.

لعÓن الدسشتوري
 -1اŸقصشود با إ
اŸؤوقت:
 اإلعÓن الدسشتوري :هو عبارة عن ›موعة مناŸواد القانونية ،تنظم الدولة ‘ حالة اسشتحالة إاعمال
أاحكام دسشتورية تخالف اإلرادة الششعبية مصشدر كل
السشلطات،
 كما يعرف على أانه نوع من الدسشات ÒاıتصشرةاŸؤوق -ت -ة :ي -ك -ون م -ؤوقت ألن-ه ﬁدد ال-فÎة ال-زم-ن-ي-ة.
 طبيعته القانونية  :عبارة عن آالية قانونية متعارفعليها ‘ الفقه الدسشتوري ،ل يحتاج للمصشادقة أاو
السشتفتاء اŸباششر بل من قبل القوى الفاعلة اŸعÈة
عنه ،وبالتوافق مع السشلطة الفعلية ،لذلك يوصشف بـ ـ»
اإلع Ó-ن»  ،و‘ ال -غ -الب يسش-ت-ع-م-ل ك-أاسش-ل-وب Ÿراف-ق-ة
التغيÒات ا÷درية ‘ إاطار قانو Êواضشح  ،كما Áكن

أان يكون ﬂرج للتداول السشلسس والسشلمي للسشلطة.

 -2الضشوابط القانونية:
 تكريسس ا◊قوق الدسشتورية :اإلعÓن الدسشتوري لهضش -واب -ط -ه م -ن أاه-م-ه-ا أان-ه م-ك-م-ل ل-ل-دسش-ت-ور وي-ج-م-د
األحكام اıالفة له لفÎة زمنية ﬁددة ،وأان يعزز
ا◊قوق الدسشتورية ول يتنافى أاو Áسس بها.
 اإلق -رار واŸصش -ادق -ة :اإلع Ó-ن ال -دسش -ت -وري ي -ك -ونبإارادة وتوافق ﬂتلف الفاعل Úعلى السشاحة الوطنية،
وÃراف-ق-ة اŸؤوسشسش-ة ال-دسش-ت-وري-ة ال-ت-ي ل-ه-ا الشش-رع-ي-ة
الششعبية حاليا وهي مؤوسشسشة
«ا÷يشس الوطني الششعبي»،
اسشتناًدا للفقرت1 Úو 2من اŸادة ( )08الثامنة من
الدسشتور ،والتي تنصس على « :ال ّسشلطة الّتأاسشيسشّية ملك
للشّشعب.
Áارسس الشّش - -عب سش - -ي - -ادت- -ه ب- -واسش- -ط- -ة اŸؤوسّش- -سش- -ات
الّدسشتورّية اّلتي يختارها ».واŸادة  28من الدسشتور،
وال -ت -ي –دد اŸه -ام ال -دسش -ت-وري-ة Ÿؤوسشسش-ة « ا÷يشس
الوطني الششعبي»،
وليسس انقÓب عسشكري ألنه لن يكون للعسشكر دور إال
مرافقة اŸرحلة النتقالية  ،...وهذا اإلعÓن يكون
ضشامن لعدم تدخل ا÷يشس ‘ تسشي Òهاته اŸرحلة
ا◊سش -اسش -ة لسش -ي-م-ا ‘ ظ-ل ع-دم السش-ت-ج-اب-ة ŸقÎح
تغي Òرؤوسشاء اŸؤوسشسشات الدسشتورية قبل تقد Ëرئيسس
ا÷مهورية لسشتقالته .

لسشسس الدسشتورية لبلورة
ثانيًا  :ا أ
«ا◊لول السشياسشية التوافقية»
 -1إان اقÎاح اللجوء إا « ¤اإلعÓن الدسشتوري
اŸؤوقت « ،ضشمن اıارج الدسشتورية اŸمكنة حاليًا
إلصش -ب -اغ الصش -ف -ة ال -ق-ان-ون-ي-ة ع-ل-ى ا◊ل-ول السش-ي-اسش-ي-ة
التوافقية ،لسشيما دعوات اŸعارضشة ومبادراتهم ‘
ه -ذا اÛال ،وذلك اسش -ت -ن -اًدا إا ¤م -ق -تضش-ي-ات اŸواد
الّ- -دسش -ت -ورّي -ة سش -ي -م -ا اŸادة السش -اب -ع -ة( )07وا- - - -Ÿادة
الثامنة( )08واŸادة الثانية عششر ( )12من الدسشتور ،إان
ال -ذه -اب إا« ¤اإلع Ó-ن ال -دسش -ت-وري اŸؤوقت» ،وال-ذي
ي -ؤوسشسس Ÿرح -ل -ة الن -ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي ،أاي Ãع-ن-ى
صشياغة اıارج التوافقية وفًقا للششرعية الدسشتورية
ألن- -ه- -ا “ث -ل الشش -رع -ي -ة الشش -ع -ب -ي -ة ‘ ق -الب ق -ان -وÊ
م -ؤوسشسش -ات -ي ،ول -ت -ف -ادي ت -دخ -ل ال -ق -وى األج -ن-ب-ي-ة ‘
اÿيارات الششعبية –ت ذريعة وجود «أازمة ششرعية
مؤوسشسشاتية» أاو لـ ـ ـ «مواجهة ﬂططات تعف Úأاو تأازË
اıارج اآلم- -ن- -ة ل- -ل- -ح -راك الشش -ع -ب -ي» و»خ -ط -اب -ات
التخويف والتششكيك من طرف أابواق الدولة العميقة».
 ‘ -2ظل هذه الظروف واŸعطيات ،نأامل أان تكون
ردة ف -ع -ل الشش -ارع واضش -ح -ة وق -وي -ة ،ب -إال -ت -ف -اف ح -ول
اŸب-ادرات ال-ط-ي-ب-ة ال-ت-ي ي-ت-م ت-داول-ه-ا ح-اليا للخروج،
Ãطالبه ‘ التغي Òإا ¤أارضس الواقع بدل سشياسشة األمر
الواقع ،ووضشع خريطة طريق دقيقة وششفافة وفًقا
للمقÎحات والÎتيبات التي ” تقدÁها سشلًفا ضشمن
السشيناريو الدسشتوري (ا◊ل الدسشتوري) ،ألنه أاحسشن
ﬂرج وحل دسشتوري من وجهة نظر قانونية بحثة،
سشيما ‘ ظل تطمينات قيادة اŸؤوسشسشة الدسشتورية
العسشكرية (ا÷يشس الششعبي الوطني) ،اسشتنادا Ÿهامه
ال- -دسش- -ت -وري -ة اŸنصش -وصس ع -ل -ي -ه -ا ‘ اŸادة  28من

الدسشتور ،ومبادراته القيمة التي تتمحور حول الذهاب
إا– ¤قيق اŸطالب الششعبية عن طريق اللجوء إا¤
اŸادت Úالسشابعة والثامنة بالتزامن مع تفعيل اŸادة
 102م -ن ال -دسش -ت -ور ،وال -ت -ي ط -الب ب -ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
اŸواطن ‘ Úا◊راك الششعبي.
لسشيما عن طريق :تعي Úحكومة جديدة «حكومة
انتقالية توافقية « بدل «حكومة صشرف أاعمال» ،فمن
الناحية الدسشتورية ليوجد مانع ‘ تقد Ëاسشتقالتها
ومن ثم Áكن وضشع حكومة جديدة توافقية اسشتناًدا
إلعÓن دسشتوري خاصشة ‘ ظل وجود ثغرة قانونية ‘
هذا اÛال.

ثانيًا :اŸبادرات ا◊قوقية:
اŸب- -ادرات ال- -ن- -خ- -ب -وي -ة :بصش -ف -ت -ه م -واط -ن ك -أاح -د
اŸواطن ÚاŸهتم Úبالششأان العام بادر الدكتور عبد
ا◊ميد كيفاجي ،أاسشتاذ القانون  ،بجامعة سشكيكدة،
ببعضس األفكار واإلقÎاحات ،وتششمل هذه اŸبادرة،
ما يلي :
« عم Óبأاحكام الدسشتور لسشيما اŸواد  7و  8و 12
ي- -ت- -م إاعÓ- -ن دسش- -ت- -وري م- -ؤوقت ي- -تضش- -م -ن م -ا ي -ل -ي :
 -1تششكيل هيئة قيادية لتسشي ÒاŸرحلة النتقالية من
ششخصشيات وطنية تتمتع باŸصشداقية وتتعهد بأان ل
تÎشش -ح إا ¤أاي م -نصشب سش -ي -اسش -ي مسش -ت-ق-ب ،Ó-إال ب-ع-د
ان -قضش -اء اŸرح -ل -ة ال -ت -ي ت -ل -ي اŸرح -ل -ة الن-ت-ق-ال-ي-ة؛
 -2تشش -ك -ي -ل ح -ك -وم-ة ك-ف-اءات وط-ن-ي-ة ل-تسش-ي Òالشش-أان
ال - - - - - - - - - - - -ع - - - - - - - - - - - -ادي ل - - - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - - - -دول- - - - - - - - - - - -ة؛
Óششراف على النتخابات
 -3تششكيل ÷نة مسشتقلة ل إ
الرئاسشية؛
 -4م - - - -راج - - - -ع - - - -ة ق - - - -ان- - - -ون اإلن- - - -ت- - - -خ- - - -اب- - - -ات ؛
 -5تنظيم انتخابات رئاسشية ‘ ظرف سشتة أاششهر؛
 -6إاصشدار عفو عام على جميع اŸسشاج ÚالسشياسشيÚ
وسش- - - - - - -ج- - - - - - -ن- - - - - - -اء ال- - - - - - -رأاي وال- - - - - - -ت- - - - - - -ع- - - - - - -بÒ؛
 -7فتح اÛال ◊رية التعب ÒواإلعÓم وتأاسشيسس
األح- - - - - - - - - - -زاب السش- - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -اسش - - - - - - - - - -ي - - - - - - - - - -ة؛
 -8حّل اÛلسس الششعبي الوطني و›لسس األمة ،وكذا
اÛالسس اÙلية ،ويكلف األمناء العامون للبلديات
بتسشيÒها على أان –دد صشÓحياتهم ‘ إادارة األمور
العادية ف Óيتصشرفوا ‘ العقار ول النفقات اŸالية ما
ع -دا م -ا ت -ع -ل -ق م -ن -ه -ا ب -أاج -ور ال -ع -م -ال واŸوظ -فÚ؛
Œ -9ميد األحكام الدسشتورية والقانونية اıالفة
ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ذا اإلع Ó- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن؛
 -10ينتهي العمل بهذا اإلعÓن فور انتخاب الرئيسس
ا÷ديد وتسشلمه مهامه من الهيئة القيادية».
اŸبادرات اŸؤوسشسشاتية  :مبادرة اإل–اد الوطني
Ÿنظمات اÙامÚ
ك- -م -ا ب -ادر ال–اد ال -وط -ن -ي Ÿن -ظ -م -ات اÙامÚ
ب-ت-اريخ  29م -ارسس Ã ، 2019سش-اه-م-ة إلي-ج-اد ح-لول
Óزم -ة ال -ت-ي ت-عصش-ف ب-ال-بÓ-د ف-إان-ه ،اقÎح ،ت-أاسش-يسس
ل -أ
م - -رح - -ل - -ة ان- -ت- -ق- -ال- -ي- -ة قصشÒة اŸدى .وت- -تضش- -م- -ن :
 -1تعليق العمل بالدسشتور ا◊ا‹ نظرا للمعوقات
التي يتضشمنها و –ول دون إاجراء انتخابات رئاسشية
ذات مصشداقية و العمل على إاصشدار إاعÓن دسشتوري
م- - - -ؤوقت ل - - -تسش - - -ي ÒاŸرح - - -ل - - -ة الن - - -ت - - -ق - - -ال - - -ي - - -ة.
 -2تعي› Úلسس رئاسشي من ششخصشيات وطنية مقبولة
Óشش- -راف ع- -ل- -ى اŸرح -ل -ة الن -ت -ق -ال -ي -ة.
شش- -ع- -ب- -ي- -ا ل - -إ
 -3تعي Úحكومة توافقية من ذوي الكفاءات من أاجل
تصش -ري -ف الشش -أان ال -ع-ام و ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة

بناًء على ذلك ،نناششد ›دًدا الفاعل‘ Ú
دائرة صشنع القرار اإلنصشات بوعي وحكمة
إا ¤خ- -ط- -اب الضش -م Òال -وط -ن -ي ،وال -ق -ي -ام
ب-الÎت-ي-ب-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ا◊ق-يقية والÓزمة
وال -تضش -ح -ي -ة ،وع-دم النسش-ي-اق إا ¤ا◊ل-ول
الرŒال - -ي - -ة أاو اŸراوغ - -ة ع- -ل- -ى حسش- -اب
تطلعات وآامال اÓŸي Úمن ا÷زائري،Ú
وال- - -ن- - -ظ- - -ر ‘ اŸقÎح- - -ات واŸب - -ادرات
اإلي-ج-اب-ي-ة ل-ل-ت-داول السش-ل-م-ي على السشلطة
وال -ت -ح -ول ن -ح -و ب-ن-اء أاسشسس دول-ة ال-ق-ان-ون
والعدالة.
كما ندعو الزمÓء واÈÿاء ‘ القانون
ال- - -دسش- - -ت- - -وري ا÷زائ- - -ري Úإا ¤ضش- - -رورة
اŸسش- -اه- -م -ة ‘ ب -ل -ورة رؤوي -ة م -وضش -وع -ي -ة
ıارج آامنة عن طريق النتقال السشلسس
والسش- -ل -م -ي وا◊ق -ي -ق -ي ل -لسش -ل -ط -ة ،وف ً -ق -ا
للضشمانات السشالفة الذكر ،وآاخر ما نخلصس
إاليه دائما أان  « :من يريد بناء دولة القانون
واŸؤوسشسشات يجب أان يحÎم الدسشتور أاوًل
«.ألننا أامام –ول جوهري حقيقي نحو ششرعية ششعبية
جديدة « الششرعية الدسشتورية»..
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ا◊راك الششعبي..

تواصصل «السصلمية»..ومطالب التغيÒ

لجل ا÷ز ائر»
مبادرة «ا◊ل السشلمي أ
د -وليد بوعديلة
جامعة سشكيكدة
تتÓحق األخبار ‘ الششهد ا÷زائري ،ويسشتمر الششباب الثائر ‘ تششكيل حراكه السشلمي
ا◊ضشاري ‘ ظل صشور تاريخية سشلمية عظيمة ،يبدعها أابناء بن باديسس و عمÒوشس
وابطال اخرين...إلعادة أامانة الششهداء لوطن األحرار.
قدمت جمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائري« Úمبادرة ا◊ل السشلمي من اجل مسشتقبل
ا÷زائر»(26مارسس  ،)2019و اطلعنا على هذه اŸبادرة التاريخية Ÿا تعيششه ا÷زائر
اليوم ،و هي قابلة للنقاشس والختÓف واŸسشاندة من كل أاطياف اÛتمع ،لكنها Ãثابة
أارضشية تضشمن النتقال الدÁقراطي و–فظ للجزائر راهنها ومسشتقبلها.
عندما نقرأا كل نقطة ‘ اŸبادرة ‚دها صشدى لششعارات رفعت وكتبت ‘ اŸسشÒات أاو
الوقفات ،ولنتأامل بعضشها:
-1إان دعوة ا÷معية للمحافظة على سشلمية ا◊راك هي تفاعل مع أابرز الششعارات
«سش -ل -م -ي -ة ..سش -ل -م -ي -ة» ،وك -م أا“ن -ى أان يضش -ع أاصش -ح -اب اÓÙت و اŸق -اه -ي واŸراك -ز
التجارية....عÓمة «سشلمية ..سشلمية» ‘ واجهة Óﬁتهم ومراكزهم لتؤورخ للحدث
الثوري الششعبي.
 -2تدعو ا÷معية ‘ مبادرتها لعتبار أاول نوفم Èمرجعية جامعة للجزائري ،Úمع
عدم اŸسشاسس بثوابت األمة ،وقد رفع ا÷زائريون ‘ مسشÒاتهم صشور الششهداء ،وكتبوا
ششعار» الششهداء يعودون هذا األسشبوع» ،وأانششدوا كذلك» الششهداء يعودون...والفاسشدون
يرحلون» ،بل تغنى أابناء ولية سشكيكدة مث Óبششعار» زيغود يوسشف ماتبكيشس..اÿاين رايح
مايوليشس» ،وكذلك فعل كل ا÷زائري Úمع ششهداء الثورة اÛيدة....
 -3حرصشت مبادرة ا÷معية على اÙافظة على وحدة الÎاب الوطني ووحدة الششعب
ا÷زائري ،وقد رفع ا◊راك الششعبي ششعار « :عربي ،ششاوي ،قبايلي ،مزابي..ششعب
واحد» ،وششعار»الوحدة الوطنية خط أاحمر» ،وكانت الراية الوطنية حاضشرة بقوة لتجسشد
الوحدة ،أاما راية التعب Òاألمازيغي فهي تعب Òثقا‘ لهوية وجذور الششعب ،و إانها كانت
حاضشرة ع Èكامل القطر ا÷زائري ،كطريقة للتعب Òالثقا‘.
-4أاما بالنسشبة ŸقÎحات ا÷معية باحÎام الششرعية الدسشتورية واعتبار الششعب صشدر

كل سشلطة وإابعاد اŸتورط ‘ Úالفسشاد والسشتبداد ،فقد قرأانا كثÒا من ششعارات ا◊راك
ّ Œسشد هذه األفكار ‘ ا÷امعات و‘ ›السس القضشاء و ‘ اÙاكم ..و‘ كل مكان وعند
كل الفئات وليسس عن القضشاة و اÙام Úفقط .فقد رفع مث Óسشكان عزابة ‘ سشكيكدة
ششعار»أاولد عزابة ضشد العصشابة» ،و‘ مناطق أاخرى أانششد ا◊راك» الغاششي قاع ‘
ا◊ومة..يكره هذي ا◊كومة» ،والششعار األبرز» ترحلو..قاع»
 -5نبهت مبادرة جمعية العلماء ◊ماية الÌوة الوطنية واŸال العام من النهب
والتهريب وسشوء التسشي ،Òكما حرصشت على حياد اŸؤوسشسشة العسشكرية واحتفاظها Ãهامه
الدسشتورية اŸتمثلة ‘ حفظ الوطن واŸواطن ،ورفضس التدخل األجنبي ،وهي كلها أافكار
تسشاير وتعانق ا◊راك الششعبي ،وقد حضشرت ‘ اŸسشÒات الوطنية اŸتعددة بششعارات

إاششكالية التمثيل وغياب قيادة للحراك

ا’نتقال السصياسصي ‘ ا÷زائر موضصوع نقاشس بباريسس

وجهة نظر

فلسصط ُ
Ú
أاكُÈ
من غزةَ
وأاعظُم من القدسسِ
بقلم د .مصشطفى يوسشف اللداوي
كاتب وباحث فلسشطيني
بÒوت ‘ 2019/4/2

نخطئ كثÒا ً عندما ننسشى فلسشط Úالتاريخية ،األرضس
العربية الفلسشطينية ،سشوريا ا÷نوبية ،البÓد التي سشكنها
العمالقة وَعsمَرها اليبوسشيون ،الديار اŸقدسشة التي فتحها
عمر بن اÿطاب ،وع Èمنها سشيف الله اŸسشلول خالد بن
الوليد ودخلها داهية العرب عمرو بن العاصس ،وسشكنها من
ب -ع -ده -م الصش -ح -اب -ة ال -ك -رام ودف-ن ف-ي-ه-ا السش-ل-ف الصش-ال-ح،
وطهرها سشيف الدين قطز ،وحررها السشلطان صشÓح الدين
األي -وب -ي ،وسش -ك -ن -ه -ا ال-ع-رُب ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ون ،وع-اشس ف-ي-ه-ا
اŸسشلمون واŸسشيحون ،يحملون معًا الهوية الفلسشطينية،
وي-ن-ت-م-ون إا ¤ال-ق-وم-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة ،وي-ن-ط-ق-ون ج-م-ي-عً-ا باللغة
العربية ،ويدينون باإلسشÓم واŸسشيحية ،وننششغل عنها كلها
Ãدي -ن ٍ-ة ف -ي -ه-ا أاو Ãح-اف-ظٍ-ة م-ن-ه-ا ،وه-ي ال-ت-ي تشش-م-ل ك-ل
اÙافظات و–تضشن كل اŸدن ،ففيها القدسس والرملة،
وح -ي-ف-ا وي-اف-ا ،واÿل-ي-ل ون-اب-لسس ،وغ-زة وا÷ل-ي-ل ،وب-يسش-ان
وال -طÒة ،وال-ع-ف-ول-ة واÿضشÒة ،وال-ن-اصش-رة وق-يسش-اري-ة ،وأام
ال -ف -ح -م وب -ئ -ر السش -ب -ع ،وع -ك-ا وطÈي-ا ،وصش-ف-د وصش-ف-وري-ة،
وغÒهم من مدن فلسشط Úالتاريخية ،وحواضشرها القدÁة،
ومرافئها العتيدة ،ومدنها العامرة.
فلسشط Úهي األم والوطن ،وهي األرضس والهوية ،وهي
الششرف والكرامة ،وهي الششهامة واألصشالة ،وهي ا÷بÚ
والشش -ام-ة ،وه-ي ال-روح وال-ق-لب م-عً-ا ،إال-ي-ه-ا ت-ن-تسشب م-دن-ه-ا
وي-ن-ت-م-ي أاه-ل-ه-ا ،وم-ن-ه-ا ي-أاخ-ذون اŸك-ان-ة ويحظون بالقدر
وال-ق-ي-م-ة ،وب-ه-ا ع-ن غÒه-م ي-ت-م-ي-زون وبسش-ب-ب-ه-ا ي-ت-ق-دم-ون
ويبجلون ،إاذ ل قيمة لبقعةٍ من األرضس تنتزع من فلسشطÚ
وتنفصشل عنها ،ول حياَة ÷زٍء يقطع منها أاو ينسشلخ عنها،
ك -م -ا ل فضش -ل Ÿدي -نٍ-ة ع-ل-ى أاخ-رى إال ب-ال-نسشب والن-ت-م-اء،
والتضشحية والعطاء ،والبذل والفداء ،فهم سشواءٌ يتسشاوون،
وأاتراٌب يتششابهون ،وتراٌب بها يتقدسس ،وبقاٌع بالنتماء إاليها
تتطهر ،وهي جزٌء من األرضس التي باركها الله عز وجل بÚ
العريشس والفرات ،ولكنه جلّ ششأانه خصشها وحدها كلها بكل
بقاعها بالتقديسس.
لهذا فإاننا نخطئ كثÒا ً عندما نعلي ششأان بقعٍة من ديارنا
اŸقدسشة أايًا كانت فوق فلسشط ،Úأاو على حسشاب غÒها من

ﬂتلفة...
مثل دعوة ا◊راك لعدم السشتقراء باÿارج أاو دعوة ا◊راك لتدخل أابناء جهاز
ا÷مارك و العدالة Ÿواجهة من يسشرق مال الششعب ‘ ششعار»:يا ديوانة ..يا قاضشي عندك
..عندك ا◊رامي» ،أاو ششعار «يا السشراق.. Úوين رايحÚ؟»..
نبهت مبادرة ا÷معية لعدم Œاهل الششأان الفلسشطيني ومعاناة إاخوتنا ‘ غزة ،وقد
كانت الراية الفلسشطينية وا÷رح الفلسشطيني حاضشران ‘ مسشÒات أابناء جزائر الششهداء،
فهي-إاذن› -مل اقÎاحات جمعية العلماء للحل السشلمي وحماية ا◊راك و ا÷زائر من
أاي انزلق ،وندعو الششعب لحتضشانها وتسشويقها والدفاع عنها.

أارضش -ن -ا اŸب -ارك -ة ،ون -ع-ت-ق-د ب-أان-ه-ا ق-لب ف-لسش-ط Úال-ن-ابضس
وعنوانها الثائر ،وأانها إان كانت بخ ٍ
 Òفإان فلسشط Úكلها
بخ ٍ
 ،Òوإان أاصشابها مكروٌه أاو حلت بها مصشيبة ،فإان فلسشطÚ
كلها ‘ كرٍب وﬁنةٍ ،وإان كان هذا األمر صشحيٌح وإايجابي
Ãعناه العام األخوي والتضشامني ،الذي قال عنه رسشول الله
صشلى الله عليه وسشلم «مثل اŸسشلم ‘ Úتوادهم وتراحمهم
وتعاطفهم كمثل ا÷سشد ،إاذا اششتكى منه عضشٌو تداعى له
سشائر ا÷سشد بالسشهر وا◊sمى» ،إاذ ُيحزن فلسشط Úكلها ما
يصش- -يب غ- -زة وم- -ا ي -ل -ح -ق ب -ه -ا ج -راء ال -ع -دوان وال -قصش -ف
اإلسشرائيلي ،أاو بسشبب ا◊صشار والتضشييق الظا ⁄اŸفروضس
ع-ل-ي-ه ،ك-م-ا ُي-ح-زن األرضس ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ك-ل-ها ،ومعها بقاع
العا ⁄اإلسشÓمي كله ،ما يصشيب مدينة القدسس واŸسشجد
األقصشى من تنكيلٍ وتدنيسٍس ،واعتداٍء وتخريبٍ ،واقتحاٍم
واسشتيٍÓء ،ولذلك فإانهم معهما يتضشامنون ،ولها يتداعون،
وعليها يقلقون ويهتمون.
ل أاقلل أابدا ً من ششأان اŸدينت Úالعظيمت Úول أاحقر من
نضشالهما أاو أاسشتخف Ãعاناتهما ،فالقدسس التي باركها الله
ع -زو وج -ل وم -ا ح -ول -ه -ا ،اŸدي -ن -ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة
اÿالصش- -ة ،ع- -اصش- -م- -ة ف- -لسش- -ط Úوزه- -رة م- -دائ- -ن ال -ع -رب
واŸسش -ل -م ،Úمسش -رى رسش -ول ال -ل-ه صش-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م،
ومعراجه إا ¤السشماوات العلى ،لكن ما قيمتها إان بقي العدو
اإلسشرائيلي ﬁت ً
 Óلكل ما حولها ،ومسشيطرا ً على كل ما
سشواها ،فحرية القدسس تتحقق عندما تتحرر فلسشط،Ú
وط-ه-ره-ا ي-ك-ون ع-ن-دم-ا ن-ط-رد اÙت-ل Úال-غ-اصش-ب Úم-ن-ها،
وأاصش-وات م-آاذن-ه-ا وأاج-راسس ك-ن-ائسش-ه-ا تصش-دح ع-ن-دم-ا ت-ع-ود
فلسشط Úكلها من بحرها إا ¤نهرها إا ¤كنف األمة العربية،
حرًة كما كانت ،وعزيزةً كما نتمنى.
أاما قطاع غزة الذي إاليه أانتمي وأانتسشب ،وبه أاتششرف
وأافتخر ،إاذ فيه ولدت وترعرعت ،و‘ مدارسشه تعلمت
وتخرجت ،و‘ دروبه نششأات ولعبت ،وهو الششريط اŸمتد

على طولٍ بالبحر اŸتوسشط مسشافًة تزيد قلي ً
 Óعن أاربعÚ
كيلو مÎا ً ،ويحمل اسشم مدينته العريقة اŸوغلة ‘ القدم،
والضشاربة ‘ أاعماق التاريخ اإلنسشا ،Êوفيه يسشكن مئات
اآللف من أابناء فلسشط Úالتاريخية ،وإان كان جلهم من
نصش-ف-ه-ا ا÷ن-وب-ي وصش-ح-راء ال-ن-قب ،ف-ف-ي-ه أاه-ل ي-اف-ا وال-لد
والرملة ،وأاسشدود والفالوجا واŸسشمية ،وبئر السشبع والنقب
وعسشقÓن وغÒها من مدن وبلدات السشاحل والصشحراء.
هو الذي أاعطى الكث Òوقدم العزيز من أابنائه ورجاله،
وضشحى بششبابه وأاجياله ،وصشنع انتفاضشة ا◊جارة األو¤
وخاضس مسشÒة العودة الكÈى ،وما زال يبدع كل يومٍ أاسشلحًة
جديدة ،ووسشائل قتالية كثÒة ،ويضشرب للعا ⁄بأاسشرة أامثولًة
‘ اŸقاومة والنضشال ،ورغم ذلك ل ينبغي أان يقدم على
بقية فلسشط ،Úول أان يكون حصشاره هو األزمة ،ومعاناته
هي اÙنة ،إا‰ا األزمة هي الحتÓل ،واŸصشيبة هي العدو
ا÷اثم على صشدر الوطن كله ،جنوبه وقلبه وششماله.
لكنهما مع عظم مكانتهما اŸقدسشة والنضشالية ،وكونهما
أاي-ق-ونً-ة شش-ع-ب-يً-ة وأا‡يً-ة ،ورغ-م ق-ي-م-ت-ه-ما الرمزية والدينية
ال -ع -ال -ي -ة ،وم -ا ل -ه -م -ا م -ن م -ك -ان ٍ-ة وأاث ٍ -ر ب-ال-غ ‘ Úن-ف-وسس
ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úوال-ع-رب واŸسش-ل-م Úأاج-م-ع ،Úوف-داح-ة م-ا
ي وعدواٍن ،فإانه ل
يتعرضشان له من ظلم ٍ واضشطهاٍد وبغ ٍ
ينبغي أان تطغيا على فلسشط Úكلها ،وأان يختصشرا فلسشطÚ
‘ حدودهما ،ول يجوز أان ‚علهما فقط ﬁط اهتمامنا
وم -وضش -ع ق -ل-ق-ن-ا ،ف-ن-نسش-ى ب-ق-ي-ة األرضس ون-ت-ه-اون ‘ ب-اق-ي
الوطن ،ونهمل قضشايا أاخرى كاألسشرى ومصشادرة األراضشي
وبناء اŸسشتوطنات وتوسشعها ،ول ينبغي أان يدفعنا مصشابهما
ا÷لل ووضشعهما البئيسس للتنازل ‘ مكانٍ آاخر والتفريط ‘
جوانب أاخرى ،فالقدسس وغزة كلتاهما مدينة ﬁتلة ،يطغى
ع-ل-ي-ه-م-ا ال-ع-دو اإلسش-رائ-ي-ل-ي وي-ب-طشس بهما سشياسشًة وحربًا،
َفُيَهuوُد األو ¤ويدنسشها ويفتك بالثانية ويدمرها.

ششكل النتقال السشياسشي نتيجة اŸطالب التي ع Èعنها
ا÷زائ -ري-ون ‘ ح-راك-ه-م الشش-ع-ب-ي ،م-وضش-وع ن-ق-اشس ،أاول
أامسسÃ ،عهد العÓقات الدولية والسشÎاتيجية بباريسس،
حاول من خÓله الباحثون دراسشة الفاق الفورية بعد
اسشتقالة السشيد عبد العزيز بوتفليقة.
أاوضشح اŸدير اŸسشاعد للمعهد ديديي بيليون أانه «ثمة
‘ ا÷زائر نوع من تعجيل األحداث التاريخية» ،معتÈا
أان التناقضشات التي ظهرت خÓل األسشابيع األخÒة «لن
ت - -ت- -وق- -ف» ،مششÒا
إا ¤أان «الوضشع تغÒ
جذريا ‘ أاقل من
أاسش -ب-وع ،»Úم-ؤوك-دا
أان ال -ن -ظ -ام ا◊ا‹
«ق - - - -د ت - - - -ع - - - -رضس
ل Ó- -رت - -ب - -اك» م - -ن
ح-ج-م ال-ت-ظ-اهرات
واŸطالب
السش -ي -اسش -ي -ة .وي-رى
بيليون أان األنظمة،
‘ م - - - -ث- - - -ل ه- - - -ذه
األوضش -اع ،ت-ت-ف-اع-ل
«بشش- - -ك- - -ل ق - -ل - -ي - -ل
ومتأاخر جدا».
ل- - - -دى وصش- - - -ف - - -ه
لÓ-ح-ت-جاج الششعبي
ا÷زائري «بالثورة»
أاو ببسشاطة «با◊راك» ،اسشتدل بقول لين« Úعندما يرفضس
الشش -عب ،ل Áك -ن ل -لسش -ل -ط -ة أان تسش-ت-م-ر ،وب-ال-ت-ا‹ ت-ك-ون
ال -ث -ورة» .وب -ال -ت -ا‹ ي -ع Èع -ن شش -ك-ل م-ن أاشش-ك-ال «–رر»
الششبيبة ا÷زائرية التي  ⁄يعرف الكث Òمنها «العششرية
السش -وداء» ،مضش -ي -ف -ا أان ان -قسش-ام-ات وانشش-ق-اق-ات ال-ن-ظ-ام
ا÷زائري قد أاصشبحت «عمومية وظاهرة للعيان» .أاثار
الباحث كذلك اششكالية التمثيلية وغياب قيادة للحراك
الششعبي ا÷زائري الذي يششكل ،حسشبه« ،صشعوبة حقيقية»
تواجه الفÎة النتقالية التي سشتقبل عليها البÓد.
من جهته ،قدم اÿب Òالسشياسشي ،حسشني عبيدي ،خÓل
مداخلته عديد الفرضشيات بخصشوصس النتقال السشياسشي
ﬁاول –ليل ما إاذا سشيتم التفاق عليه أاو فرضشه ،مÈزا
أايضشا أان الششارع قد أاصشبح «ملكية» ا÷زائري « Úو»فاعÓ
ح -اسش -م -ا» ،م -ؤوك -دا أان سش -ق-ف م-ط-الب ا÷زائ-ري« Úع-اٍل
جدا».
إال أان حسشني عبيدي ،أاششار إا ¤أان ا◊راك الششعبي
الذي «ذاع صشيته» قد تكون له «نقاط ضشعف» كعدم قدرته
على السشتمرار Ÿدة أاطول أاو عدم اسشتطاعته تسشيÒ

النتقال لوحده قائ ‘ Óهذا اŸقام ،صشحيح أان «السشلطة
اŸدن-ي-ة أاو الشش-ع-ب-ي-ة» و»السش-ل-ط-ة ال-عسش-ك-ري-ة» هما اللتان
سشتسشÒان هذا النتقال ،ولكن الششكوك سشيطول أامدها،
يضشيف نفسس اŸسشؤوول ،مششÒا إا ¤أان النتقال قائم على
مسشار التفاوضس.
كما أافاد اıتصس ‘ السشياسشة الذي يششغل منصشب
م -دي-ر م-رك-ز ال-دراسش-ات وال-ب-ح-وث ح-ول ال-وط-ن ال-ع-رب-ي
واŸتوسشط أان «هناك نقاشس فريد من نوعه ‘ ا÷زائر،
ولبد من قراءة
م-رن-ة لÓ-ن-ت-قال
ال- -ت- -ي ل- -ط- -اŸا
تقودها
القاطرة».
أاوضش- -ح ذات
اŸت- - -ح - -دث أان
الن- -ت- -ق- -ال ه- -و
عبارة عن مسشار
سش - -ي - -اسش - -ي بÚ
ﬂتلف
ال- -ف- -اع- -ل Úوأان
«سشياسشة
ال -ط -رد» ل -يسشت
«عرضشا
سشياسشي.
واع -ت Èحسش -ن-ي
ع- -ب -ي -دي «أان -ن -ا
نتجه نحو رئاسشيات سشيقودها رئيسس يحظى بالتوافق
خÓل هذا النتقال».
دائما بششأان النتقال وبعد –ليل الوضشع القتصشادي
ل -ل -ج -زائ -ر ،اع-ت Èاألسش-ت-اذ ال-دك-ت-ور ‘ الق-تصش-اد م-ول-ود
اŸوحود أان اآلفاق «‡كنة» وأان هناك هامششا للتحرك
من أاجل إا‚اح هذا النتقال.
من جهته ،ششدد أاكرم بلقايد ،صشحفي بجريدة «العا⁄
الدبلوماسشي» «لوموند ديبلوماتيك» على التحولت التي
طرأات على اÛتمع ا÷زائري خصشوصشا بفضشل اإسشهام
ششبكات التواصشل الجتماعي وفضشل دورها على الششباب.
ق -ال ذات اŸت -ح -دث «ن-ح-ن ‘ م-رح-ل-ة اسش-ت-ي-ع-اد زم-ام
األم -ور ي -ق -وده -ا الشش-ب-اب ا÷زائ-ري» ،م-ت-وق-ع-ا أان ت-ك-ون
اŸرحلة النتقالية «فÎة خارجة عن الدسشتور» من أاجل
منح الوقت الÓزم لهذا النتقال.
وبهذا الصشدد ،ع Èذات اŸتحدث عن خوفه من أان
البقاء ‘ اإلطار الدسشتوري قد يششكل «خطرا للتقد Ëاإ¤
ال -رئ -اسش -ة ‰وذج-ا مسش-ت-نسش-خ-ا ع-ن ال-رئ-يسس ال-ذي ط-الب
الششارع بتنحيته».

ثقافة
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مــــــدير دار الثقافــــة باŸديـــــــة لـ «الشسعب»:

أانششطة فصشل الربيع مكنتنا من اكتششاف عدة مواهب ناششئة
ليام ربيع ا◊كواتي اŸنظمة من طرف جمعية البدر
لو ¤أ
أاسسدل ،صسبيحة أامسس ،السستار على تظاهرة الطبعة ا أ
الشسبانية والثقافية ،باŸدية ،بالتنسسيق مع دار الثقافة حسسن ا◊سسني بتقد Ëعروضس حكواتية ﬂتلفة ،من بينها
«لو‚ة برواية ا◊كواتى نهلة» و عرضس الدمى بصسوت ا◊كواتي والفنان يوسسف صسوا◊ي من اŸدية.

اŸدية :علي ملياÊ
ششارك أابناء اŸدية بقلب الولية ،وبكل من
دوائر وزرة،وامري ،سشي اÙجوب ‘ ،الفÎة
اŸمتدة من  30مارسس إا ¤غاية  03أافريل،
ب -ق -وة ‘ ف-ع-ال-ي-ات ال-ت-ظ-اه-رة ال-ت-ي تضش-م-نت
عروضشا حكواتية ،عروضس ترفيهية و ورششة
سشرد القصشصس التي نظمت لفائدة اŸعلم Úو
أاولياء األطفال بالتنسشيق مع مديرية الÎبية
إا ¤ج - - -انب ن - - -دوة ل- - -ل- - -قصشصس ‘ جماليات
ا◊كواتي نششطها أاسشاتذة ﬂتصش. Ú
باŸناسشبة ،ثمن ابراهيم ربحاوي مدير دار
الثقافة حسشن ا◊سشني مثل هذه اŸبادرات
الهادفة ،بحسشب تصشريح لـ « الششعب» « :إا¤
التعرف عن قرب على الذكاء واإلبداع لدى
ال -ط -ف -ل وت-ن-م-ي-ة ق-درات-ه ال-ف-ك-ري-ة ،و ك-ي-ف-ي-ة
اعÓ- -م- -ه ب- -ت- -ن- -اق- -ل اŸع- -ل -وم -ات واألح -داث
ال- -ت- -اري -خ -ي -ة ،ك -اشش -ف -ا م -ن ج -ه -ة أاخ -رى «ان
اŸه- -رج- -ان اÙل- -ي «ال -ق -راءة ‘ اح -ت -ف -ال»
اŸنظمة ‘ الفÎة اŸمتدة من  24إا28 ¤
مارسس الفارط Ãؤوسشسشته وبسشبعة دوائر سشمح

ه -و األخ -ر ب›Èة ق -واف -ل ف -ن -ي -ة و ت -رب-وي-ة
وفكاهية لفائدة الناششئة».
قد ششهدت الولية أايضشا باŸناسشبة تنظيم
حف Óانششاديا ناجحا على مسشتوى اŸؤوسشسشة

العقابية بالÈواقية ،نششطه اŸنششد العاŸي
لقمان اسشكندر ا◊ائز على اŸرتبة الثانية ‘
مسش -اب -ق -ة م -نشش -د الشش-ارق-ة ،وح-ف Ó-آاخ-ر م-ن
ت -نشش -ي -ط ج -م -ع-ي-ة ف-ن-ون وشش-ب-اب ب-اŸؤوسشسش-ة
العقابية بتابÓط ،فضش Óعلى حفل خاصس
و‡ي -ز ل -ل -ف -ن -ان ع -م -و ي-زي-د Ãسش-رح ج-ام-ع-ة
اŸدية .اختتم مدير هذه الدار قوله بأان
«ﬂت- -ل- -ف ال- -ورشش- -ات ال- -ت- -ي ع -رف -ت -ه -ا ه -ذه
ال -ت-ظ-اه-رة –ت رع-اي-ة السش-ل-ط-ات اŸرك-زي-ة
واÙل -ي -ة وصش -ل-ن-ا م-ن خÓ-ل-ه-ا إا ¤اŸب-ت-غ-ى
بعدما سشمحت لنا باكتششاف عدة مواهب
Óطفال والتÓميذ اŸبدع ،Úإاضشافة ا ¤أانها
ل أ
سشاهمت ‘ إاعادة بعث ثقافة اŸقروئية.
ك -م -ا كشش -ف ان -ه ” تسش -ج -ي-ل ل-دى ه-ؤولء و”
تسشجيل هؤولء ‘ ورششات دار الثقافة من أاجل
مرافقتهم مسشتقب Óبعدما أابانوا Œاوبا كبÒا
‘ ال -ع-دي-د م-ن اŸواهب ب-إاشش-راك-ه-م ال-ف-ع-ل-ي
‘ تنششيط عدة ورششات خÓل هذه الفÎة
التي تابع فيها أابناء الولية ثمانية عروضس
مسشرحية Ãششاركة مسشارح جهوية وجمعيات
ثقافية من ﬂتلف وليات الوطن».

‘ عرضسهـــــا الشســـــر‘ بباتنــــــــة

«أاتاويـ ـ ـ ـغ» “ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع عششـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق اŸسش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرح
اسستمتع عشساق أاب الفنون،
بباتنة مسساء أاول أامسس،
Ãسسرحية (أاتاويغ)
ومعناها بالعربية
«سسآاخذها» ‘ عرضسها
الشسر‘ الذي قدم على
خشسبة اŸسسرح ا÷هوي.
وتابع ا◊ضسور اŸشسكل ‘
غالبيته من العائÓت
العرضس الذي أانتجته
لبداع
التعاونية الثقافية ا إ
لحداث
و Œاوب مع كل ا أ
التي جرت على اÿشسبة.
ت -روي مسش -رح -ي-ة (أات-اوي-غ ) ال-ت-ي
ك - -تب نصش - -ه - -ا مسش- -ع- -ود ح- -جÒة
وأاخ -رج -ه -ا ع -زال -دي -ن ب -ن ع -م -ر
ال -واق -ع اŸع -اشس م -ن ط-رف ف-ئ-ة
ع- -م- -ال ال- -ن- -ظ -اف -ة م -ن خ Ó-ل 3
شش -خصش -ي -ات م -ت -ف -اوت -ة األع -م-ار
تسشÎسش- -ل ‘ ◊ظ- -ة م -ن ال -زم -ن
للحديث عن أاحÓمها وآامالها ‘
ا◊ياة وسشط ديكور يعكسس طبيعة
و قسشاوة الظروف التي Áارسس
ف -ي -ه -ا ع -ام -ل ال -ن -ظ-اف-ة نشش-اط-ه
اليومي.
ت-ت-م-ث-ل شش-خصش-ي-ات ال-ع-رضس التي
Œاوب معها ا÷مهور وتعاطف

م -ع -ه -ا ‘ ك -ث Òم -ن األح -ي -ان ‘
شش - -اب م- -ت- -خ- -رج م- -ن ا÷ام- -ع- -ة
اضش -ط -رت -ه ال -ظ -روف أان Áت -ه -ن
ج- -م- -ع ال- -ق- -م- -ام- -ة و أاحب ف -ت -اة
م - -يسش - -ورة ا◊ال ل - -ك - -ن - -ه فضش- -ل
الصش- -مت ع- -ل- -ى أان ي- -ج -د ن -فسش -ه
مرفوضشا بسشبب عمله والثا Êكهل
على أابواب التقاعد و وجد نفسشه
‘ حالة مزرية زاد من حدتها
ديون متفاقمة وابن على حافة
ا÷ن -ون ب -ع -د إاصش -اب -ت -ه ب -ان -ه-ي-ار
عصش -ب -ي ،أام -ا ال-ث-الث وه-و سش-ائ-ق
شش -اح -ن -ة ÷م -ع ال -ن -ف -اي -ات ف -ه-و
ششخصس أانا Êسشاذج ل يفكر سشوى
‘ –قيق مصشا◊ه الضشيقة .و
يتفاجأا أابطال اŸسشرحية الثÓثة

ال- -ذي -ن ي -ج -م -ع -ه -م مصش Òواح -د
م -ت -وق-ف ع-ل-ى سشÓ-م-ة الشش-اح-ن-ة
بسشرقة العجلة اإلضشافية للمركبة
دون ال- - -ت- - -وصش - -ل إا ¤سش - -ارق - -ه - -ا
فيتبادلون التهم ‘ قالب كوميدي
سش -اخ -ر ي -ع -كسس م -ع -ان -ات -ه -م م -ع
ال -ظ -روف ال -ت -ي ج -م-ع-ت-ه-م وك-ذا
اÛتمع وسشلبيات اŸهنة.
أافاد ﬂرج العرضس عزالدين بن
ع- -م- -ر ب- -أان «أات- -اوي -غ ت -ه -دف إا¤
ال - -غ - -وصس ‘ أاوسش- -اط ف- -ئ- -ة م- -ن
اÛت -م -ع وتسش-ل-ي-ط الضش-وء ع-ل-ى
ج - -انب م- -ن واق- -ع- -ه- -ا ال- -ي- -وم- -ي
Ãع-ا÷ة مسش-رح-ي-ة مسش-ت-مدة من
الكوميديا السشوداء».
يعد هذا العرضس اŸسشرحي الـ

إاعادة العتبار لقصسبة تنسس بالشسلف

تعي Úمكتب دراسشات Ÿتابعة ومراقبة األششغال السشتعجالية

صسادقت اللجنة الولئية للصسفقات العمومية
بالشسلف على تعي Úمكتب دراسسات Ÿتابعة
لشسغال السستعجالية اŸتعلقة
ومراقبة ا أ
بإاعادة العتبار لقصسبة تنسس ،بحسسب ما
لربعاء ،لدى مديرية الثقافة.
علم ،اليوم ا أ

أاوضشح رئيسس مصشلحة الÎاث بذات الهيئةﬁ ،مد
ق -ن -دوزي ،ل -وأاج أان «÷ن -ة الصش -ف -ق -ات ال -ع -م -وم-ي-ة ق-د
صش -ادقت أاواخ -ر الشش -ه -ر ال -ف -ارط ع -ل -ى ت -ع -ي Úم-ك-تب
دراسش -ات وت-ك-ل-ي-ف-ه Ãه-م-ة م-ت-اب-ع-ة وم-راق-ب-ة األشش-غ-ال
السشتعجالية التي اسشتفادت منها قصشبة تنسس برسشم
سشنة  ‘ 2018إاطار اıطط الدائم ◊فظ واسشتصشÓح
القطاع اÙفوظ».
سشيششرع مكتب الدراسشات -وفقا لذات اŸسشؤوول‘ -
إاع -داد ب -ط -اق -ات ت -ق -ن -ي -ة ıت -ل -ف اŸع-ا ⁄واŸن-ازل
اŸعنية بأاششغال التدخل السشتعجالية على أان يتكفل ‘
أاجل ل يتعدى  4أاششهر بصشياغة دف Îششروط بغية طرح
م -ن -اقصش -ة لخ-ت-ي-ار اŸق-اولت ال-ت-ي سش-ت-ن-ف-ذ األع-م-ال
السشتعجالية.
تتمثل هذه األعمال السشتعجالية التي سشتمسس 63
منزل و 06معا ⁄أاثرية -مع إاعطاء األولوية لباب البحر
واألبراج واŸسشاجد ‘ -دعم وإاسشناد ا÷دران اŸهددة
ب-السش-ق-وط و إاصشÓ-ح األسش-ق-ف ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-ن-ازل فيما
قّدرت تكلفة هذه العملية (األششغال السشتعجالية) Ãا
يربو عن  100مليون دينار.
ك -انت قصش-ب-ة ت-نسس ق-د اسش-ت-ف-ادت م-ن ع-م-ل-ي-ة إاع-داد
اıطط الدائم ◊فظ واسشتصشÓح القطاع اÙفوظ
خÓل سشنة ،على ثÓث مراحل ،بدءا Ãرحلة األششغال

السشتعجالية التي تتكفل بإانقاذ ما Áكن إانقاذه بالنسشبة
للمنازل واŸعا ⁄اŸصشّنفة ‘ درجة اÿطورة «أا» ،ثم
مرحلة الÎميم والتجديد على اŸدى اŸتوسشط وكذا
اقÎاح ‘ اŸرحلة األخÒة على اŸدى البعيد مششاريع
تنموية ذات طابع معماري تتÓءم وا◊قبة التاريخية
ل-ل-م-ع-ل-م ع-ل-ى غ-رار إانشش-اء م-ت-اح-ف ،م-ك-ت-ب-ات ع-ل-مية،
وإاحياء الصشناعات التقليدية.
من جهة أاخرى ،تعتزم مصشالح مديرية الثقافة تنظيم
حمÓت –سشيسشية وأايام إاعÓمية لفائدة السشكان وهذا
ب -غ -ي -ة «ت-وع-ي-ت-ه-م ح-ول ضش-رورة تسش-ه-ي-ل م-ه-م-ة م-ك-تب
الدراسشات والفرق التقنية وكذا إاعÓمهم حول كيفية
ا◊صشول على رخصس البناء والÎميم التي تخضشع لعدة
ششروط واعتبارات متعلقة بحماية وحفظ قصشبة تنسس».

 15الذي تنتجه التعاونية الثقافية
اإلبداع ،بباتنة ،منذ نششأاتها ‘
سشنة  ،2013بحسشب رئيسشها جمال
الصش - -غ Òال- -ذي أاوضش- -ح ب- -أان- -ه ”
“وي -ل أاغ -لب ه -ذه األع -م-ال م-ن
صش -ن -دوق ال -دع -م ال -ت -اب -ع ل -وزارة
الثقافة.
كـــــان مــــن الدعـــــاة
لتجديد الفن ا÷زائري

الفن ـان التششكيـ ـ ـلي
نورالدين ف ـ ـروخي
‘ ذمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اللـ ـ ـ ـ ـه
ت-و‘ ال-ف-ن-ان ال-تشش-ك-يلي نورالدين
ف - -روخ - -ي ،أاح - -د رم - -وز ال - -رسش- -م
ا÷زائري ،صشباح أامسسÃ ،رسشيليا
(فرنسشا) عن عمر يناهز الـ 60سشنة،
بحسشب ما علم من أاقاربه.
ي -ح-وز ال-ف-ق-ي-د ال-ذي ول-د سش-ن-ة
 1959ع- -ل- -ى رصش- -ي- -د ك- -ب Òم -ن
اŸع -ارضس ا÷م-اع-ي-ة ب-ا÷زائ-ر و
أاوروب - -ا و ‘ ب - -ل - -دان أاخ - -رى م- -ن
اŸغرب العربي ،فضش Óعن خمسس
معارضس فردية منذ .1986
كما درسس نورالدين فروخي لعدة
سش-ن-وات ب-اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-فنون
ا÷ميلة .أاسشسس سشنة  2001إا¤
جانب فنان Úتششكيلي ÚجزائريÚ
م -ن ب -ي -ن -ه -م ك -ر Ëسش-رغ-وة وزبÒ
هÓل و عمار بوراسس› ،موعة
«السش- -ب- -اغ »Úال- -ت -ي ك -انت ت -دع -و
لتجديد الفن ا÷زائري و حرية
ال -ف -ن -ان ‘ .Úسش-ن-ة  ،2016كشش -ف
الفقيد عن أاخر معرضس فردي له
«ب -ري -ن دام -ور» ق -اوم ف-ي-ه ب-ن-ظ-رة
ج- -دي- -دة األسش- -اط Òو ال -ت -ق -ال -ي -د
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ا◊ب ‘ اŸغ- -رب
العربي و حوضس اŸتوسشط .كما
ششارك سشنة  2018بإاحدى أاعماله
‘ اŸع- -رضس ا÷م -اع -ي «ال -رسش -م
ا÷زائري ‘ تنوعه» الذي ُنظم
بباريسس.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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 21ششاع ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ‘ الطبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اÿامسش ـ ـ ـ ـ ـة
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن مسشابقـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـارسس القـ ـ ـ ـ ـ ـوا‘
كشسفت ÷نة التحكيم التي انشسئت من قبل دار الثقافة سسراج ﬁمد ،بعد
السستماع ا ¤نصسوصس اŸشسارك ‘ Úأامسسية ،يوم الثÓثاء ،وبعد اŸداولت
السسرية  ،عن قائمة اŸتأاهل Úللدور النهائي من مسسابقة فارسس القوا‘
الشسعرية ‘ طبعتها اÿامسسة التي تكون يوم  09أافريل من الشسهر ا÷اري،
واŸتمثلة ‘ خ Òالدين لعريضس ،عيسسى وادية ،فارسس بÒة ،أاحمد العقون،
مقÓتي شساكر ،كوثر بوبقة.

سشكيكدة :خالد العيفة /واج
كانت دار الثقافة ﬁمد سشراج بسشكيكدة ،
مع موعد يتجدد Ÿسشابقة فارسس القوا‘
الششعرية ‘ ،طبعتها اÿامسشة ،التي ششارك
فيها 21ششاعرا هاوي من بينهم  09ششاعرات
تÎاوح اأعمارهم ما ب 18 Úو 35سشنة ،اغلبهم
جامعيون ،حيث عكفت ÷نة التحكيم التي
انششئت لهذا الغرضس ،اŸششّكلة من الدكتورين
حسشن دواسس رئيسشا ،وعبد السشÓم جغدير
عضشوا ،والأسشتاذ حسش Úزروال عضشوا ،على
“حيصس النصشوصس التي وردت اإليها من قبل
 25مشش-ارك-ا ومشش-ارك-ة ،ودراسش-ت-ه-ا ب-ت-م-كÚ
اأصشحابها من التاأّهل اإ ¤النتقال اإ ¤دور
التصشفيات الأو ،¤واأفضشت هذه اللجنة اإ¤
اسش -ت-ب-ع-اد اŸشش-ارك-ات ال-ت-ي  ⁄ت-ت-وّف-ر ف-ي-ه-ا
اŸع-اي Òالشش-ك-ل-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة الÓزمة كافتقار
النصشوصس اإ ¤عنصشر السشن والّلغة السشليمة
وال - -ذوق ال - -ع - -ام ،اأو وج- -ود نصش- -وصس Áك- -ن
تصشنيفها ‘ اإطار جنسس اأدبي اآخر خارج
الششعر ،اإ ¤جانب افتقارها لبعضس ا÷وانب
ا÷مالية للششعر كالصشورة ،اأو اللغة الششعرية،
اأو الإيقاع.
اأوضشح زيدان مغÓوي مدير دار الثقافة» ان
ه -ذه اŸسش -اب -ق -ة الشش -ع-ري-ة ال-ت-ي داأبت ع-ل-ى
ت -ن-ظ-ي-م-ه-ا ال-دار ع-ل-ى م-دار خ-مسس سش-ن-وات
متتالية ،اأسشسشت لفعل ثقا‘ متميز ،ومّكنت

من اكتششاف العديد من اŸواهب الششعرية،
‚حوا ‘ افتتاك جوائز وطنية ودولية ‘
العديد من اÙافل الأدبية» ،واششار نفسس
اŸتحدث ا ¤ان» اإدارة دار الثقافة تسشعى
دائما من اأجل تقد Ëاأنششطة نوعية هادفة،
باإمكانها اإعطاء اإضشافة للفعل الثقا‘ على
اŸسشتوى اÙلي و الوطني».
‘ ذات السشياق ،اأضشاف مغÓوي قائ :Óاإن
اŸب -ادرة ل-ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة اأن «ه-ذه
اŸسش -اب -ق -ة ت -ه-دف اإ ¤اك-تشش-اف م-واهب ‘
اÛال الأدب -ي بشش -ك -ل ع -ام والشش-ع-ر بشش-ك-ل
خ -اصس وك -ذا ال -ت -ع -ري -ف ب-اأع-م-ال اŸب-دعÚ
الشش- -ب -اب ‘ اÛال الأدب -ي وال -ع -م -ل ع -ل -ى
اإت -اح -ة ال -ف -رصش-ة اأم-ام-ه-م لإب-راز م-واه-ب-ه-م
وتطويرها ومن ثمة –فيزهم على مواصشلة
الإبداع».
ك -م -ا سش -تسش -م -ح ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة ب-حسش-ب-ه بـ
«تنمية اŸيول الأدبية لدى الششباب ورعايتها
‘ اŸسش -ت -ق -ب -ل م -ع خ -ل -ق جسش -ر ل -ل -ت -واصش-ل
والتعارف ب ÚاŸبدع Úوالنهوضس بالششعر
الناطق باللغة العربية الفصشحى والرتقاء به
اإضشافة اإ ¤اإحياء الدور الإيجابي للششعر ‘
الثقافة العربية والإنسشانية».
سشيتوج الفائزون ‘ ختام هذه التظاهرة
التي سشيسشدل السشتار عليها ‘ التاسشع من
اأف- -ري -ل ا÷اري ،ب -ج -وائ -ز ق -ي -م -ة م -ع م -ن -ح
ششهادات ششرفية للمششارك.Ú

تقد Ëكتاب

« موغل ‘ العششق»
@ جديد الششاعر مبسشوط ﬁمد عبد اÛيد

القسشم الثقا‘ :يضشم الديوان ا÷ديد للششاعر ا÷زائري ،ابن غرداية ﬁمد مبسشوط،
اŸوسشوم بـ «موغل ‘ العششق « 34 ،قصشيدة ومقطوعة ششعرية ،تنوعت مواضشيعها ب Úالغزل
والوجدانيات ،كما تتحدث الكث Òمنها عن األم.
صشدر ديوان موغل ‘ العششق «الذي يحمل عنوان إاحدى القصشائد بداخله ،على هامشس
اŸعرضس الدو‹ للكتاب بالقاهرة  2019اليوبيل الذهبي عن» كتاب الواحة «لدار النششر
يسشطرون اŸصشرية .تتكون اÛموعة الششعرية من  92صشفحة بالقطع اŸتوسشط كتاب ا÷يب
حيث قدم له أا.د والششاعر عبد العليم بوفا— من جامعة الغواط .و يضشم أايضشا ‘ صشفحته
األخÒة كلمات للششاعر عبد اÛيد لغريب والششاعر والروائي د .فيصشل ◊مر .و تÎواح اغلب
نصشوصس اÛموعة ،التي تتحدث عن القصشائد العمودية وهي البدايات الششعرية للششاعر
وبعضس نصشوصس التفعيلة والن .Ìالديوان يتحدث عن عششق كل ما هو جميل من وطن واأم
وﬁبوبة.
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اÿميسض  ٠٤أافريل  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٢٨رجب  ١٤٤٠هـ ـ العدد ١٧٩١٤
mimigaga783@gmail.com

روبوت يتيح للنحل
وأألسضماك ألتحدث
مع بعضضهما ألبعضض

فالك

أ◊مل
ل Áك -نك أان ت -ف-ه-م
شس -خصس -ا م-ا “امً-ا ،م-ا ⁄
تضس -ع ن -فسسك ‘ م -ك-ان-ه
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ل‘
الغد ،عليك أان تبدأا
ب -ح -م -ل ا◊ج-ارة م-ن
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ألسضرطان

عندما ترى عيبًا
ع -ن -دأاح -ده-م أاخÈه
ول ُت -خ ÈغÒه ف -ه -و
اŸع- - -ن- - -ي ب- - -ت - -غ - -يÒه
لسسواه.
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وال--ن--ح--ل ف--ه--م--ه-ا.
بسس- -ي- -ط- -ة م -نك ت -ع -ن -ي
ي----ظ----ن أان الصس---ل---ح
النسسر.
ال--ت--ق-ري-ر أان ال-ن-ح-ل داخ-ل
الكث Òلهم.
ه------زÁة وم------ذل-----ة
اŸسس--ت--ع--م--رة ي--ت--واصس--ل م--ع
Óخ--ر ان--تصس-ارا
ول --آ
ب-عضس-ه-م ال-ب-عضض باسستخدام
أŸيزأن
وعزة
درج-------ة ح-------رارة ال------ه------واء
ع- -ن- -دم- -ا ت -ن -ظ -ر إا¤
ونسسي ﴿َفَمن َعفا
وا◊رك--ة ،ك--ذلك ال-روب-وت
لسس -اءة  ...ع-ل-ى أان-ه-ا
ا إ
َوأاَصسَ--ل-حَ َفَ-أاجُ-رُه
الصسغ Òالذي يشسبه السسمك
َعَلى الsل ِ
ه﴾
سس - -ل- -وك Áث- -ل صس- -اح- -ب- -ه
ي---غ Òم---ن ل---ون---ه وح---رك---ت--ه
وقول
ول- - -يسست ت- - -ق- - -ل- - -ي Ó- - -م- - -ن
وسسرعته ،ونتيجة لذلك بدأا
اŸصسطفى صسلى
ال------ن------ح-----ل ب-----اÿروج خ-----ارج
شس -خصسك ف -إان ج -زءا ك-بًÒا
ال----ل----ه ع----ل----ي---ه
اŸسس--ت--ع--م--رة ،وك-ذلك السس-مك
من ردة فعلك سسيختلف
د
وسس--ل--م( :م--ا زا
ب--دأا ‘ السس--ب--اح-ة ب-ع-كسض اŒاه
فع.Ó
ال-ل-ه ع-ب-دا ب-عفو
ع---ق---ارب السس--اع--ة..وÁك--ن أان
ألعقرب
إال عزا).
تسس---اع---د دراسس---ات ح---دي---ث--ة أان
وماذا لو أاخجلك الله بكرمه،
تكون هناك تفاعÓت أاك ÈبÚ
وم -ن -حك ت -لك ال-ت-ي أاقسس-مت
›م-وع-ة أاخ-رى م-ن ا◊ي-وان-ات،
أانها مسستحيلة
وب--ت--ط--وي--ر أاك Ìل--ل--ت--ك--ن--ول-وج-ي-ا
م
تتمكن ا◊يوانات من مسساعدته
ألقوسض
ح - -اول أان
‘ ا◊صسول على حياة بيئية أافضسل،
ل تناقشض من يريد أان يظهرك
وي - -ا ب - -ذاتك و -ى ع -نك
وال--ب--ع--د ع--ن اŸن--اط--ق اŸل-وث-ة ال-ت-ي
ق--
ى ل -و ت -خ -ل
ً
ﬂط -ئ -ا دائ -م -ا..ف-ق-ط ق-ل ل-ه أانت
^ ك - -ن سسك ح- -ت -
تهدد حياتهم.
ت- -ت- -م- -ا
و البعضض
صسح وينتهي اŸوضسوع..
لخرون.
ال-ن-جاحآ
ا^ ب-عضس-ن-ا ي-ح-ل-م-تبحقيقه.
أ÷دي
ظ باكرا ل
يسستيق
هـــواك
مــوطــنــي مــوطــنــي
اب -ت-ع-د ع-ن ج-لسس-ات ال-ن-ف-اق ال-ت-ي
ا÷ـÓل وا÷ـم- - - - - -ال والسســن- - - - - -اء هـــــل أاراك هـــــل أاراك
تسسود فيها تلك الوجوه التي تظهر لك
سسـاŸا مـنـعـما و غانـما مـكرما
والبهاء فـــي ربــاك فــي ربـــاك
ب- -أان- -ه -ا م Ó-ئ -ك -ي -ه و‘ داخ -ل -ه -م ي -خ -ف -ون
وا◊ـي - - -اة وال - - -نـج - - -اة وال- - -هـن- - -اء هـــــل أاراك فـي عـــÓك ت- - - - - - -بـلـغ
لدم.
ماحمله إابليسض من كره آ
وال- - - - - - - - - - - - -رجـاء فــي هـــواك فــي السسـمـاك تبـلـغ السسـماك

ألعفو يكسضب
صضاحبه ألِعsزة
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ل تلوم من يغار منك بل أحÎم تلك ألغÒه لن
غÒته ليسضت سضوى أعÎأف مغلف بانك أفضضل منه

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك
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ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

نبضضنا فلسضطينـ ـي لألبـ ـد

أبتسضم
Ÿا يا امي تكبلت رميو Êخلف السسور
كاسض اŸذلة Œرعت صسار القلب مقهور
من دون رحمة تعاملوا شسلوا قوايي وعطلوا
كم مرة اكلي اجلوا سساعات ليلي نهار
ومن اŸرضض قلبي انكوى ما ‘ عمشسفى نروح
حرموا جروحي من الدوا ما اصسÈك يا روح
حبسض انفرادي مسسكني م ÎÃ Îبيتي الهني
يارب لهلي رد Êيشسرق عليي نهار

^ عاجل:
حفيد نيوتن وقعت على رأاسسه ليمونة الله يسسÎ
يا رب يعصسرها فوق صسحن السسلطة ويسسكت…
.قولوا آامŸ Úاذا أانتم سساكتون ؟.
من يتفق معي ‘ هذا:
^ أان الفنان السسعودي ﬁمد عبده Ÿا قال :
لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب
كان يقصسد مدرسض
الرياضسيات.

ألدلو

قل Ÿن رأايته يسسقط من أاعماق قلبك
لول مره أا Êقد
و ⁄تفعل شسيئا ،شسعرت أ
سسئمت من إانقاذك.

أ◊وت

هذه ا◊ياة لن تقف لÎاعي حزنك ،إاما أان تقف
أانت وت -ك -م -ل -ه -ا رغ -م ِان -كسس-ارك  ،أاو أانك سس-ت-ب-ق-ى ط-ريً-ح-ا
Óبد.
ل أ
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’و ¤موبيليسس (ا÷ولة )25
الرابطة اÎÙفة ا أ

نادي بارإدو يسسعـى ’قت ـناصس إلوصسافـ ـة
م ـ ـن بوإب ـ ـة أإهـ ـ ـ ـلي ب ـ ـ ـ ـرج بوعريري ـ ـ ـج
تختتم اليوم مباريات ا÷ولة ال25للرابطة الو ¤موبيليسس حيث يحل نادي بارادو ضسيفا على اأهلي برج
بوعريريج ‘ مباراة سستكون اأهدافها متباينة ب Úالفريق Úبالنظر اإ ¤اŸرتبة التي يتواجد فيها كل فريق .

عمار حميسسي
يسسعى نادي بارادو لسستغÓل فرصسة
م -واج-ه-ة اه-ل-ي ب-رج ب-وع-ري-ري-ج م-ن
اج- -ل ال- -ف -وز و الرت -ق -اء ا ¤اŸرك -ز
ال -ث -ا Êو ه-و ال-ع-ام-ل ال-ذي سس-ي-ح-ف-ز
ك- -ثÒا ن- -ادي ب- -ارادو ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق
النتصسار رغم صسعوبة اŸأامورية  .و
رغ- -م ان أاه- -ل- -ي الÈج ه -و األخ -ر ‘
حاجة إا ¤النقاط ال ان نادي بارادو
حقق ‘ عدة مناسسبان نتائج ‡يزة
خ -ارج ال -دي -ار م -ن خ Ó-ل اسس -ت -غÓ-ل
اندفاع اŸنافسش ا ¤المام و ترك
اŸسساحات ‘ اÿلف و هو ما يخدم
الفريق كثÒا .
يتجه نادي بارادو لتحقيق موسسم
اسستثنائي ‘ البطولة ‘ حال الفوز
‘ الÈج و اقتناصش اŸركز الثا Êمن
شس -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل ح-يث سس-ي-ك-ون ه-ذا
المر حدث مهم للفريق و يؤوكد ان
النادي يسس ‘ Òالطريق الصسحيح .
Áت- -از ن -ادي ب -ارادو ب -ط -ري -ق -ة ل -عب
‡نهجة و هو ما يسسمح له بالتعامل
بسسهولة مع هذه الوضسعيات خاصسة

اذا ك - - -ان ان - - -دف - - -اع اŸن - - -افسش غÒ
ﬁسسوب العواقب و بدون ضسمانات
‘ اÿلف و هو ما يكلفه غاليا .
Áتاز الفريق بقوة الهجوم و الوسسط
ب-ت-واج-د لع-ب‡ Úي-زي-ن ع-ل-ى غ-رار
بوداوي ‘ وسسط اŸيدان اضسافة ا¤
نعيجي و بن عياد ‘ الهجوم و هو
العامل الذي سسمح للفريق ‘ اك Ìمن
مناسسبة من –قيق انتصسارات خارج
الديار .

م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ي- -ت -واج -د اه -ل -ي ب -رج
بوعريريج ‘ اŸرتبة التاسسعة ال ان
ف- -ارق ال- -ن- -ق- -اط ع- -ن اق -رب ال -ف -رق
اŸهددة بالسسقوط ليسش كبÒا و هو
م -ا ي -دف -ع -ه ل-ل-ب-حث ع-ن الن-تصس-ار و
تعزيز رصسيده بثÓث نقاط مهمة ‘
سسباق ضسمان البقاء .
اظهر الفريق قوة كبÒة على ارضسه
ع-كسش اŸب-اري-ات ال-ت-ي ل-ع-ب-ه-ا خ-ارج
م -ي -دان-ه و ال-ت-ي خسس-ره-ا ت-ق-ري-ب-ا ‘

›ملها ال ان اŸباريات التي Œري
على ارضسه تكون ‘ الغالب لصسا◊ه .
درسش دزي- -ري ط- -ري- -ق- -ة ل- -عب ن- -ادي
بارادو جيدا حيث يعمل على احداث
التوازن ‘ طريقة اللعب تفاديا Ÿنح
اŸسساحات للمنافسش ‘ اÿلف و هو
م -ا ق -د ي -ك -ل -ف -ه غ -ال -ي -ا ب-ال-ن-ظ-ر ا¤
الفرديات التي يتوفر عليها الفريق .
ل Áلك اهلي الÈج خيارا آاخر غÒ
الفوز خاصسة ان التعادل أاو الهزÁة
سس-ي-زي-د الضس-غ-ط ع-ل-ى الÓ-ع-ب Úم-ن
طرف النصسار عكسش ما هو ا◊ال
‘ ح - -ال –ق - -ي- -ق الن- -تصس- -ار ح- -يث
سسيسسمح هذا المر للفريق Ãواصسلة
ال -ع -م -ل ‘ ه -دوء خ Ó-ل اŸب -اري -ات
اŸقبلة و هو ما يحرر الÓعب Úمن
الناحية اŸعنوية .
يراهن بÓل دزيري على هجوم
الفريق من اجل مباغتة دفاع نادي
بارادو اŸنظم و هو ما جعل التقني
ا÷زائ - -ري ي- -رك- -ز خÓ- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ة
ال- - -ت - -حضسŸ Òب - -اراة ال - -ي - -وم ع - -ل - -ى
النسسجام الهجومي ب ÚالÓعب Úو
اللعب ككتلة واحدة ‘ هذا اÿط.

كأاسس فرنسسا

بن سسبعيني يقود نادي رين إإ ¤إلنهائي
سسجل رامي بن سسبعيني ’عب نادي
رين ،هدفا قات Óليبلغ فريقه،
نهائي كاأسس فرنسسا ،بعد فوزه
بنتيجة ( ،)2-3على نظÒه اأوŸبيك
ليون..

تقدم رين مرت Úع Èمباي نيانغ وبنيام Úأاندري،
لكن ‘ اŸناسسبت Úكافح ليون ليدرك التعادل عÈ
برتران تراوري وموسسى دÁبلي ،قبل أان يحسسم
اŸدافع بن سسبعيني ،األمور للفريق الزائر .تقدم
رين عندما اسستفاد نيانغ من “ريرة عرضسية من
إاسسماعيل سسار قبل  5دقائق من السسÎاحة .عادل
ت-راوري ال-ن-ت-ي-ج-ة ب-ع-د م-رور دق-ي-ق-ت Úم-ن الشسوط
الثا ،Êبعد عمل رائع من تا‚ي ندومبلي ،لكن رين

اسستعاد األفضسلية بعد  8دقائق ،عندما سسدد أاندري
رأاسسية من ركلة ركنية ◊ا” بن عرفة .لكن أاندري
Ÿسش الكرة ‘ اŸنطقة ‘ الدقيقة  ،75ليمنح
ليون ،ركلة جزاء نفذها دÁبلي بهدوء .وواصسل رين
الضسغط ليتفوق بن سسبعيني على ا◊ارسش أانطوÊ
لوبيز ‘ الدقيقة  81ويسسجل هدف الفوز.
قال جان ميشسيل أاولسش رئيسش ليون ،الذي كان من
اŸت- -وق- -ع أان Áدد ت- -ع- -اق- -ده م- -ع اŸدرب ب- -رون- -و
ج-ي-ن-يسس-ي-و Ÿدة ع-ام ،Úإان-ه سس-ي-ن-ت-ظ-ر ح-ت-ى نهاية
اŸوسسم قبل اتخاذ قراره النهائي..
وأاضساف رئيسش ليون« :كنت سسأاعرضش عليه “ديد
التعاقد Ÿدة عام Úإاذا وصسلنا إا ¤النهائي وأانهينا
ال -دوري ضس -م -ن أاول ث Ó-ث -ة م -راك -ز» .ي -ح-ت-ل ل-ي-ون

سستكون ا÷زائر ‡ثلة بتعداد يتكون من  11عنصسرا سسيتنقلون على ثÓث أافواج
إا ¤بولونيا ،بداية من اليوم ،تضسم الدفعة األو ¤كل من بلسسم بوناصسر ،نايلة بن
شسقّور ،كوثر ﬁمد بن كب ‘ Òإاختصساصش سسيف ا◊سسام إا ¤جانب اŸدرب
الذي سسÒافق للرياضسي .Úفيما تشسهد الدفعة الثانية التي سستكون ،يوم 7
أافريل ،تواجد كل من مر Ëميباركي إاكتشساف اŸوسسم ،صسونيا زبوج ،يرافقهم
مدير اŸنتخبات الوطنية عبد الكر Ëبن شسوا‹ وسسيلتحق بهم أالبار فرج Úمن

الرابطة اÎÙفة
الثانية

اŸركز الثالث ‘ الدوري بفارق  7نقاط عن سسانت
إايتيان صساحب اŸركز الرابع قبل خوضش آاخر 8
جولت..
وقال أاولسش« :ل أاسستبعد “ديد التعاقد ‘ وقت
لحق من اŸوسسم».

فرنسسا ‘ إاختصساصش شسيشش ،أاما الفوج األخ Òالذي سسيتنقل ،يوم  10من ذات
الشسهر ،يشسمل كل من يسسرا زبوجﬁ ،مد شسريف كرايرية ،رفقة اŸدرب أاحمد
بن يحي .العناصسر الوطنية سستشسارك ‘ منافسسات الفردي فقط وذلك راجع
إا ¤خيارات تكتيكية ،بحسسبما أاكده مسسÒون من اإل–ادية ا÷زائرية للمبارزة
÷ريدة «الشسعب» ،حيث يراهنون على –قيق نتائج إايجابية ‘ هذا ا÷انب
لرفع اŸسستوى أاك Ìلكسسب اÈÿة والتجربة بالنسسبة للرياضسي Úالشسباب الذي
يعدون مسستقبل الفريق األول ‘ قادم اŸواعيد.
Óشسارة ،فإان عناصسرالفرق الوطني ‘ كل األصسناف كانت قد دخلت ‘
ل إ
معسسكر –ضسÒي ،منذ األسسبوع اŸاضسي ،تزامن مع عطلة الربيع من أاجل
اإلسستعداد لقادم اŸواعيد Ãركز غرمول بالعاصسمة ‘ ،مقدمتها بطولة العا⁄
Óواسس-ط واألشس-ب-ال ب-ب-ول-ون-ي-ا ال-ت-ي ي-راه-ن م-ن خÓ-ل-ه-ا اŸسسÒون ع-ل-ى رف-ع
ل -أ
اŸسس -ت -وى وال -ت -ي سس-ت-ك-ون Ãث-اب-ة ﬁط-ة –ضسÒي ل-ل-ب-ط-ول-ة األف-ري-ق-ي-ة ،ألن
اŸنتخب األول يتكون من عناصسر شسابة.

فرصسة موإتية ÷معية إلشسلف وإ–اد بسسكرة لÓقÎإب من إلرإئد

سسيكون مÓحقا رائد بطولة الرابطة الثانية
لكرة القدم اÎÙفة «موبيليسس» ،جمعية
الشسلف وا–اد بسسكرة ‘ ،أاحسسن رواق
لÓقÎاب من ‚م مقرة ،صساحب اŸرتبة
ا’وÃ ،¤ناسسبة اجراء ا÷ولة  ،26اŸقررة
اليوم اÿميسس ،ابتداء من (.)16 :00
ع -ل -ى م -ي -دان -ه ب-ب-وم-زراق يسس-تضس-ي-ف أاوŸب-ي الشس-ل-ف
(اŸركز44 ,2ن) أاحد األندية اŸهددة بالنزول ،ويتعلق
األمر با–اد ا◊راشش (25ن) صساحب اŸرتبة  ،14حيث
تبدو اŸهمة «على الورق» ‘ صسالح «الشسلفاوة» ،فيما
يرغب الضسيوف ‘ تفادي الضسرار والعودة بالتعادل.
نفسش الشسيء بالنسسبة ل–اد بسسكرة (اŸرتبة 40 ,4ن)
الطامح ‘ خطف اŸرتبة الثالثة ،حيث سستكون الفرصسة
مÓئمة ألبناء «الزيبان» عندما يسستقبلون ترجي مسستغاÂ
(اŸرتبة32 ,10ن) ال -ذي ي -ع -ا Êم-ن «ال-هشس-اشس-ة» خ-ارج

إاسسبانيا
هاجم رئيسش نادي فياريال السسبا ،Êفرناندو رويغ
أال -ف -ونسس -و ،ع-ددا م-ن األن-دي-ة ال-ن-اشس-ط-ة ‘ ال-ب-ط-ول-ة
السسبانية لكرة القدم ‘ ،مقدمتهم نادي برشسلونة،
بشس- -أان سس -ي -اسس -ت -ه -م ‘ ال -ت -ع -اق -د م -ع ال -ن -اشس -ئ‘ ،Ú
تصس- -ري -ح -ات أاع -ق -بت اŸب -اراة اŸثÒة ال -ت -ي ان -ت -هت
بالتعادل ( )4-4ب Úناديه والضسيف «الكتالو ،»Êسسهرة
الثÓثاء ،ضسمن ا÷ولة  30من «الليغا».
قال رويغ ‘ تصسريحات بعد نهاية اŸباراة أان ناديه

الديار .باŸقابل ،سسيكون صساحب اŸرتبة الثالثة ،وداد
ت-ل-مسسان (42ن) ،ام -ام سس -ف -ري -ة شس -اق-ة ا ¤شس-رق ال-بÓ-د،
عندما ينزل ضسيفا على ا–اد عنابة (اŸرتبة 35 ,8ن)،
‘ مباراة يكون أاصسحاب الرضش بحاجة ا ¤نقطة وحيدة
لضسمان البقاء بصسفة رسسمية ‘ ،الوقت الذي بات فيه
«الزيانيون» بحاجة ا ¤النقاط كاملة لÓقÎاب اك Ìمن
حلم الصسعود للرابطة الو .¤من جهتهما ،يتنقل كل من
سسريع غليزان (40ن) ومولودية العلمة (40ن) ،صساحبا
اŸركزين الرابع واÿامسش على التوا‹Ÿ ,واجهةكل من
رائد القبة (اŸرتبة،15
24ن) وامل بوسسعادة (اŸركز35 ,7ن).
سستكون مهمة مولودية العلمة اقل صسعوبة مقارنة مع
سسريع غليزان ،حيث أان أامل بوسسعادة بات بعيدا عن
منطقة النزول ‘ ،ح ،Úفإان رائد القبة اصسبح اك Ìمن
اي وقت مضسى مطالبا بالفوز لتفادي العودة ا ¤بطولة

الهواة .من جهته ،لن تكون مهمة الرائد‚ ،م مقرة،
مفروشسة بالورود ،كونه يتنقل ا ¤ملعب أاحد األندية
اŸهددة بالسسقوط ،جمعية وهران (اŸرتبة 25 ,13ن)،
‡ا يبقي التكهن بنتيجة اللقاء صسعبا.
من جانب آاخر ،تتنقل مولودية سسعيدة (29 ,12ن) ،التي
 ⁄تضس -م -ن ب -ق -اءه -ا ب -ع -د ،ا ¤ب-ج-اي-ة ÓŸق-اة الشس-ب-ي-ب-ة
اÙل-ي-ة (اŸركز34 ،9ن) ال -ف -اق -دة ألم-ل الصس-راع ع-ل-ى
الصسعود‡ ،ا يشسكل فرصسة مواتية لـ «السسعيدية» لتحقيق
نتيجة ايجابية .أاما شسبيبة سسكيكدة (31 ,11ن) الباحثة
على نقاط اضسافية لÎسسيم بقائها ضسمن الرابطة الثانية،
فسستكون على موعد مع متذيل الÎتيب ،ا–اد البليدة
(11ن) الذي أامضسى على ورقة هبوطه قبل جولت ،وتبدو
اŸهمة «‘ متناول» ابناء «سسكيكدة لتحقيق مرادها.
ومعلوم أان اللقاءات تنطلق على نفسش التوقيت وذلك
ابتداء من )16 :00

رئيـ ـ ـ ـسس ن ـ ـ ـادي فياري ـ ـ ـال يته ـ ـم إلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارصسا
«Áتلك أافضسل لعب Úناشسئ ‘ Úإاسسبانيا ،لكن فرقا
كÈى مثل برشسلونة ،وأاتلتيكو مدريد ،وأاثلتيك بلباو
يسسرقونهم» ،على حد تعبÒه .عقب انتهاء اŸباراة
التي كان فياريال فائزا فيها ( )2-4ا ¤غاية الدقيقة
 ،89قبل أان يتمكن الضسيوف من إادراك التعادل ‘
الدقائق األخÒة ،ندد رئيسش «الغواصسات الصسفراء»
بسس -ل -وك األن -دي -ة اŸذك -ورة Œاه لع -ب -ي -ه م-ن ف-ري-ق
الناشسئ Úبفياريال .كما أاشساد اŸتحدث بأاداء فريقه

زب Òباشسي

إŸولودية بحاجة إإ ¤إإسسÎإتيجية عمل مÓئمة

يعد زب Òباشسي اŸدير الرياضسي ا÷ديد مولودية ا÷زائر من الÓعبÚ
القÓئل الذين يفضسلون الظل وا’بتعاد عن ا’أضسواء ،منذ اأن كان ’عبا
متميزا حقق مع العميد عدة بطو’ت وكوؤوسس اإ ¤جانب كاأسس افريقيا
 ،1976وهذا الرجل قدم خدمات جليلة لكرة القدم ا÷زائرية ،وها هو
اليوم يطلب منه اأن يكون مسسÒا لفريق العميد اإ ¤جانب زن Òواآخرين.
«الشسعب» كانت حاضسرةÃ ،لعب  20اأوت  55لتغطية لقاء النصسرية
والعميد ،اأين انهزم فريقه بهدف مقابل ’شسيء هذا الذي  ⁄يعجب
ا’إدارة وكان مع باشسي هذا ا◊وار اÿاطف.

حاوره :فؤؤاد بن طالب

كيف عشست اŸباراة أامام النصسرية ؟
@@ حقيقة عشستها على أاعصسابي نظرا للمردود
غ ÒاŸقنع لفريقنا والذي  ⁄يعرف كيف يسستغل
الفرصش للتسسجيل.
@ ما هو تقييمك التقني للمباراة ؟
@@ ال Ó-ع -ب-ون  ⁄ي-أادوا اŸب-اراة اŸط-ل-وب-ة م-ن-ه-م
وهذا راجع لقلة الÎكيز دون بلوغ الهدف اŸسسطر
لهذه اŸباراة.
@ هل خرجت ÓÃحظات ؟
@@ ن-ع-م خ-رج-ن-ا ÓÃح-ظ-ات ت-ق-ن-ي-ة خ-اصس-ة على
بعضش الÓعب Úالذي كانوا خارج الطار والذي
سسيكون لقاء مع ا÷هاز الفني لضسبط ذلك.
@ أام - -ام ا’–اد ك- -انت م- -ب- -اراة ك- -بÒة أام- -ام
ال -نصس -ري -ة ف -ل -م ت -ظ -ه -ر اŸول -ودي -ة ب-ال-وج-ه
اŸنتظر ما هو تعليقك ؟
@@ فع Óأامام ال–اد كانت هناك مصسداقية أاكÌ
لكن أامام النصسرية  ⁄أاعرف ما كان يدور ‘ عقل
ال Ó-ع -ب Úوه-ذا أام-ر سس-ن-ع-ا÷ه م-ع ا÷ه-از ال-ف-ن-ي
واإلداري.
@ هل من إاضسافات ؟
@@ هناك عمل كب Òينتظرنا جميعا إلعادة الفريق
ا ¤السسكة وهذا ليسش مسستحي Óمادامت الرادة
والثقة حاضسرة.
@ م -اذا ع -ن م-وضس-وع اح-تÓ-ل اح-دى اŸراك-ز
ا’و ¤؟
@@ أامامنا  4أاو  5مباريات سسنحاول من خÓلها
التقرب أاك Ìمن أاجل الظفر Ãشساركة قارية أاو

عربية اŸوسسم القادم.
@ أا’ ترى بأان انهزام العميد  ⁄يكن منتظرا
؟
@@ كرة القدم ليسست علوم دقيقة فالتحضس ÒالبدÊ
والنفسسي ا÷يد عامÓن مهمان والنهزام اليوم قد
يشسكك ‘ قدرات الفريق يجب أان نتداركه بسسرعة.
لبد أان يضسع ا÷ميع الثقة ‘ إامكانياته ويدخلوا
اŸب -اري -ات ب -ع -ق -ل -ي -ة ال -ف -وز وه -ذا م -ا ن -ت-م-ن-اه ‘
اŸسستقبل القريب.
@ كلمة أاخÒة ؟
@@ نحن هنا من أاجل الفريق الذي أا“نى أان يأاخذ
م -ن -ع -رج -ا صس -ح -ي -ح -ا م -ن أاج -ل ال -ت -حضس Òل-ب-اق-ي
اŸباريات التي تعت Èمثل مقابÓت الكأاسش.

مهدي إلورتا« : Êإلفريق ‘ إلطريق إلصسحيح»

مشساركـ ـ ـة إŸنتخ ـ ـب إلوطن ـ ـي بـ  11عنصسـ ـ ـرإ ‘ موع ـ ـد بولوني ـ ـا
نبيلة بؤقرين

17914

ثمن فوز النصسرية على العميد

بطولة العا ⁄للمبارزة أاواسسط وأاشسبال

يتنقل ‘ سساعة ُمبكرة من صسباح اليوم الفريق الوطني
للمبارزة باŒاه بولونيا ،من اأجل اŸشساركة ‘ فعاليات بطولة
العا ⁄لÓأواسسط وا’أشسبال ذكور واإناث ،التي سستجري
وقائعها ‘ الفÎة اŸمتدة من  5اإ 15 ¤اأفريل.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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الذي أاكد أانه قدم «مباراة كبÒة» ،وأاثبت أانه فريق
جيد ،معتÈا أانه ‘ ح Úحصسد «البلوغرانا» نقطة
ال -ت -ع -ادل ،خسس -ر ف-ي-اري-ال ن-ق-ط-ت .Úأاف -اد «ي -جب
السستمرار .تتبقى ثما Êمباريات ‘ «الليغا» وإاذا لعبنا
بنفسش هذا اŸسستوىÁ .كننا أان نغادر اŸلعب دائما
برؤووسش مرفوعة» .على اثر هذا التعادل ،يحتل
فياريال الصسف  17برصسيد  30نقطة ،اما برشسلونة
فيحتل الصسدارة بـ  70نقطة.

ثمن الÓعب اŸتميز ‘ تشسكيلة
نصسر حسس Úداي مهدي الورتاÊ
الفوز على العميد با’إ‚از الكب،Ò
خاصسة اأنه جاء ‘ وقته وهذا بعد
اإقصساء النصسرية من دور ربع
النهائي من كاأسس ا÷مهورية اأمام
بلوزداد.

أاكد ﬁدثنا «تعد مباراة موؤشسر على أان الفريق
يسس ‘ Òال -ط -ري -ق الصس -ح -ي-ح م-ن ح-يث النسس-ج-ام
والتفاهم وهذا الفوز بحسسبه سسيزيد من طموحات
فريقه الذي بحوزته  9مباريات منها  4متأاخرة
وهو قادر على رفع التحدي واللعب على اŸراتب
األو.¤
با◊ديث عن مقابلة اŸولودية اŸدعمة بÎسسانة
من الÓعب ÚاŸتميزين ‘ ا◊قيقة تفاجأات للوجه
واŸسستوى الذي ظهرت به عناصسر اŸولودية وكذا
السسهولة التي وجدناها خاصسة أاننا توقعنا أان تكون
مباراة قوية بدليل أان الفوز كان لصسا◊نا وثÓث
نقاط دعمت الرصسيد النقطي وتسسع مباريات ‘
األفق .وهو ما يعزز الثقة لنا Ÿواصسلة اŸشسوار .
اعت ÈالÓعب مهدي الورتا Êاÿروج من موقعة
 20أاوت بثÓث نقاط ذهبية تتطلب الÎكيز والعمل
من أاجل حصسد نتائج ‡اثلة أاو أافضسل مسستقبÓ

خاصسة وأان الفريق لعب  21مباراة وبرصسيد 30
نقطة و‘ أاجندته مباريات منها  4متأاخرة وبفارق
م -ن ال -ن -ق -اط Áك -ن ت -دارك -ه ب -اح -ث -ا ع -ل-ى إاح-دى
اŸراتب اŸتقدمة خاصسة أانه تخطى عقبة العميد
بكل أامان.

فؤؤاد بن طالب

كأاسس ا÷زائر للكرة الطائرة

برنامـ ـ ـ ـ ـج إلـ ـ ـ ـ ـ ـدور ثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن إلنه ـ ـ ـ ـ ـائي

Œرى مقابÓت الدور ثمن النهائي لكأاسش ا÷زائر
‘‘رج -ال‘‘ ل -ل -ك -رة ال -ط -ائ-رة ي-وم-ي ا÷م-ع-ة والسس-بت
بحسسب الÈنامج التا‹:
ا÷معة  5أافريل :2019
جمعية البليدة  -كاسستل باتنة ()16 :00
أاوŸبي اŸيلية  -جمعية باتنة ()16 :00
()17 :30
‚م تاجنانت  -نادي القورسسي

السسبت  6أافريل :2019
شسباب العمارية  -نادي عموشسة ()15 :00
جمعية أاولد عدوان  -نادي برج بوعريريج ()16 :00
نادي غرداية  -جمعية الشسلف ()10 :00
مشسعل بلدية بجاية  -اÛمع البÎو‹ ()16 :00
أاوŸبي القصسر  -نادي العلمة (.)16 :00

’قل من  16عاما
’فريقية للتنسس أ
البطولة ا إ

مشساركة إŸنتخب إلوطني بـ  5عناصسر ‘ موعد نابل

يشس -ارك اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري ل-ف-ئ-ة اأق-ل م-ن
16عاما ،بخمسسة رياضسي Úمن بينهم فتات،Ú
‘ ال -ب -ط-ول-ة الإف-ري-ق-ي-ة لأق-ل م-ن  16عاما،
اŸقرر اإجراوؤها من  7اإ14 ¤اأفريل ا÷اري
بنابل (تونسش) ،حسسبما اأعلنت عنه ال–ادية
ا÷زائ- -ري -ة ل -ل -ت -نسش ،اأمسش ،ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا
الرسسمي.

لدى الذكور ،سسيكون ‘‘اÿضسر‘‘ ‡ثل Úبكل
من اأÁن علي موسسى ،فرقان لبدي وﬁمد
اأونيسش .وسستحضسر ا÷زائر بÓعبت Úويتعلق
الأم- -ر بـ :بشس- -رة ري -ح -اب م -ب -ارك -ي واإي -ن -اسش
بكرار .وبحسسب نفسش اŸصسدر ،سستخوضش
العناصسر الوطنية ‘ اŸوعد القاري بقيادة
مراد مغاري ،مناج ÒاÛمع البÎو‹.

القسسم اŸمتاز لكرة اليد ( سسيدات )

إجرإء مبارإة ج .قسسنطينة – إ.أإقبو يوم إلسسبت إلقادم
تسستقبل جمعية قسسنطينة ضسيفها ا–اد أاقبو ،يوم السسبت (سسا  )15 :00ضسمن تسسوية رزنامة البطولة
الوطنية للقسسم اŸمتاز سسيدات ،بحسسب ما أاعلنت عنه ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد .وبحسسب نفسش
اŸصسدر ،فإان هذا اللقاء سسيجرى بقيادة الثنائي التحكيمي هÓل-بوزغاية.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصشÓة

^  ٠٤أاف -ري -ل  :١٨٣٦ال-ق-وات ال-ف-رنسش-ي-ة ب-ق-يادة
ا÷Ôال «ك -ل-وزي-ل» – Clauzelت-ل م-دينة
اŸدية بعد مقاومة ششعبية مسشتميتة.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^  ٠٤اأف -ري -ل  :١٩٥٦ال -ت -ح -اق ضش-اب-ط الصش-ف
ال -ف-رنسش-ي «هÔي م-اي-و»  Maillot Henriبجيشس
التحرير الوطني.
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حجز أاك Ìمن  510كلغ من الكيف اŸعالج منذ جانفي 2019

 ١٦°ا÷زائر

OÉ°üM

 ١٤°وهران

 ١٧°وهران

الثمن  ١٠دج

٢٠ °

٢٢°

france prix 1

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي
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القائد يفكك الرسشائل اŸنسشوبة والجتماعات اŸششبوهة
مسستوى بشسار وبني عباسش والعبادلة .
وزودت ه- -ذه اÿلي- -ا ال- -ت- -اب- -ع -ة Ÿصس -ل -ح -ة
الشسرطة العلمية للقيادة ا÷هوية الثالثة للدرك
الوطني بوسسائل وŒهيزات متطورة ‡ا مكنها
م -ن ح -ل أال-غ-از ال-ع-دي-د م-ن ال-قضس-اي-ا ا÷ن-ائ-ي-ة
واإلج- -رام- -ي- -ة ب- -ه- -ذه اŸن- -اط- -ق وذلك ب -فضس -ل
ال-وسس-ائ-ل واألدوات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية ا◊ديثة التي
وضسعت ‘ متناولها.

توقيف أاربعة Œار ﬂدرات بع Úالدفلى
“كن عناصسر الدرك الوطني ،اليوم الربعاء
بخميسش مليانة (ولية ع Úالدفلى) ،من توقيف
أارب -ع -ة Œار ﬂدرات ‘ ﬁاول -ة ن -ق -ل ك -م -ي -ة
م- -ع- -تÈة م -ن ال -ك -ي -ف اŸع -ال -ج ت -ق -در بـ177.9

كيلوغرام كانت ﬁملة على م Ïشساحنة وسسيارة
سسياحية ،حسسب ما أاورده بيان لوزارة الدفاع
الوطني .وأاوضسح اŸصسدر ذاته أانه «‘ إاطار
ﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -ف ع -ن -اصس -ر
ال -درك ال -وط -ن -ي ب-خ-م-يسش م-ل-ي-ان-ة ،ولي-ة عÚ
الدفلى (الناحية العسسكرية األو ،)¤اليوم 03
أاف-ري-ل  ،2019أارب -ع -ة (- - Œ )04ار - -ﬂدرات ‘
ﬁاولة نقل كمية كبÒة من الكيف اŸعالج تقدر
بـ 177.9كيلوغرام كانت ﬁملة على م Ïشساحنة
وسسيارة سسياحية».
واضساف البيان أان وحدات ا÷يشش الوطني
الشس -ع -ب -ي وال -درك ال -وط-ن-ي «ت-ؤوك-د م-رة أاخ-رى
عزمها وحرصسها على تقويضش كل اÙاولت
الدنيئة التي ترمي إا ¤نشسر مثل هذه اŸواد
والظواهر الدخيلة على ›تمعنا وقيمنا».

‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة

ا÷يشس يوقف  4عناصشر دعم للجماعات اإلرهابية ويدمر  6قنابل تقليدية
دمرت مفرزة للجيشس الوطني الششعبي،
سشت ق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة الصش-ن-ع ب-ع Úال-دف-لى
واŸدي - -ة ،ف - -ي - -م - -ا أاوق - -فت م - -ف - -رزة أاخ- -رى
لمن الوطني ،أاربعة
بالتنسشيق مع مصشالح ا أ
لرهابية بكل من
عناصشر دعم للجماعات ا إ
وهران ومسشتغا Âوتبسشة ،حسشب ما أاورده
أامسس بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «‘ إاطار مكافحة
اإلره- -اب ،دم- -رت م- -ف -رزة ل -ل -ج -يشش ال -وط -ن -ي

الشسعبي ،يوم  2أابريل  ،2019سست ( )6قنابل
تقليدية الصسنع بع Úالدفلى واŸدية (ن.ع،)1.
فيما أاوقفت مفرزة أاخرى بالتنسسيق مع مصسالح
األم - -ن ال- -وط- -ن- -ي أارب- -ع- -ة ( )4ع- -ن- -اصس- -ر دع- -م
للجماعات الرهابية بكل من وهران ومسستغاÂ
(ن.ع )2.وتبسسة (ن.ع .»)5.و‘ إاطار ﬁاربة
ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ،أاوق-فت م-ف-ارز
للجيشش الوطني الشسعبي بكل من جانت (ن.ع)4.
وبرج باجي ﬂتار وع Úقزام (ن.ع ،)6.سستة

بلعباسس مفتششا جهويا لششرطة ا÷نوب الغربي
Óمن الوطني
الششعب‡ /ث Óللمدير العام ل أ
ع- -ب- -د ال -ق -ادر ق -ارة ب -وه -دب -ة ،أاشش -رف ،أامسس،
Óم -ن ال -وط -ن -ي ،رف -ق -ة وا‹
اŸف- -تشس ال -ع -ام ل  -أ
ولي -ة بشش -ار ،ع -ل -ى م -راسش -م ت -نصش -يب اŸف -تشس
ا÷ه- -وي ا÷دي- -د لشش- -رط -ة ن -اح -ي -ة ا÷ن -وب
ال - -غ - -رب- -ي (بشش- -ار) م- -راقب الشش- -رط- -ة م- -وسش- -ى
بلعباسس.

جرت مراسسم حفل التنصسيب ،بحضسور السسلطات
ا÷هوية العسسكرية ،القضسائية واŸدنية ،إاضسافة إا¤
إاطارات الشسرطة لناحية ا÷نوب الغربي بشسار .كما
لمن الوطني باŸناسسبة ،على
أاشسرف اŸفتشش العام ل أ
م -راسس -م ت-نصس-يب ك-ل م-ن رئ-يسش اŸصس-ل-ح-ة ا÷ه-وي-ة
لشسرطة ا◊دود ورئيسش اŸصسلحة ا÷هوية للمالية
والتجهيز ببشسار.

لو ¤موبيليسس
الرابطة اÎÙفة أا أ

ششباب بلوزداد يحقق فوزا كبÒا على ا–اد العاصشمة

حقق فريق شسباب بلوزداد
فوزا كبÒا على حسساب جاره
ا–اد العاصسمة مسساء أامسش ‘
اŸب -اراة اÙل -ي -ة ال-ع-اصس-م-ي-ة
بنتيجة  ‘ 3- 2إاطار ا÷ولة
 25للرابطة اÎÙفة األو¤
ح - -يث كسسب زم- -لء سس- -ع- -ي- -ود
ث -لث ن-ق-اط ث-م-ي-ن-ة ت-زي-د م-ن
ح -ظ -وظ-ه-م ‘ –ق-ي-ق ال-ب-ق-اء
ضسمن حظÒة النخبة  ،خاصسة
وأانها جاءت أامام رائد الÎتيب
األمر الذي يرفع من معنويات
أاب- -ن- -اء ال- -ع- -ق- -ي -ب -ة أاك .. Ìو‘
اŸقابل يعا Êزملء ا◊ارسش
م - - -نصس- - -وري ‘ اŸق- - -اب- - -لت
اÙلية .
و“كن الشسباب من توقيع 3

 ٢٠°ا÷زائر

عنابة

لبواب اŸفتوحة على الدرك ببششار
كششفت عنها ا أ

حجزت مصسالح الوطني على مسستوى ولية
بشسار  512كلغ من الكيف اŸعالج وذلك خلل
 16قضسية جنائية مرتبطة بحيازة والبيع غÒ
الشس-رع-ي ل-ل-م-خ-درات ع-ا÷ت-ه-ا خ-لل ال-ث-لثي
األول من هذه السسنة ،حسسبما علم امسش على
هامشش إاعطاء إاشسارة انطلق األبواب اŸفتوحة
على الدرك الوطني ببشسار.
كما ” حجز خلل نفسش الفÎة  100قرصش
م -ن اŸؤوث -رات ال -ع -ق -ل -ي -ة ال -ت -ي ك -انت م-وج-ه-ة
ل- -لŒار غ Òالشس- -رع- -ي ،وف- -ق- -ا Ÿا صس- -رح ب -ه
النقيب فواز غوزال .وقدر جرى توقيف 25
متورطا ‘ هذه القضسايا وتقدÁهم إا ¤العدالة
التي أاصسدرت ‘ حقهم أاوامر باإليداع رهن
ا◊بسش اŸؤوقت ل -ل -م -ث -ول لح-ق-ا أام-ام ا÷ه-ات
القضسائية اŸؤوهلة وﬁاكمتهم.وتشسكل تظاهرة
«األب- -واب اŸف -ت -وح -ة ع -ل -ى ال -درك ال -وط -ن -ي»
اŸقرر لها أان تتواصسل على مدار يومÃ Úركز
التسسلية العائلي للناحية العسسكرية الثالثة والتي
أاع -ط -يت إاشس-ارة ان-ط-لق-ه-ا م-ن ط-رف ال-ع-ق-ي-د
ح-م-ي-ت-ي ﬁم-د ق-ائ-د ال-ق-ي-ادة ا÷ه-وي-ة ال-ث-الثة
للدرك الوطني فرصسة سسانحة من أاجل التعريف
Ãج- -ه- -ودات عصس- -رن- -ة ه- -ذا ا÷ه- -از األم- -ن- -ي
وﬂتلف اŸهام اŸنوطة به على صسعيد حماية
األشسخاصش واŸمتلكات ،كما أاوضسحت اŸلزم
غا Êهدى مر ËاŸكلفة بالتصسال واإلعلم
ل -دى اÛم -وع -ة اإلق -ل -ي -م -ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
ببشسار.
و” وضسع العديد من خليا مسسرح ا÷رÁة
ع ÈاÛموعات اإلقليمية للدرك الوطني بكل
من وليات أادرار وتندوف وبشسار حيث –صسي
هذه األخÒة Ãفردها وجود ثلث خليا على
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الظهر١٢.٥١.................:
العصشر١٦.٢٦................:
المغرب١٩.١٢...............:
العششـاء٢٠.٣٩..................:

أاه - -داف ك - -ام - -ل- -ة ‘ م- -رم- -ى
ال–اد ع- - - - - - -ن ط - - - - - -ري - - - - - -ق
بشسو(مرت )Úوسسعيود  ..بينما
سس - -ج - -ل ال–اد ع - -ن ط- -ري- -ق
زواري ومزيان .
لفريقية
لبطال ا إ
رابطة ا أ

الكاف ترفع العقوبة على
ششباب قسشنطينة

ق- -ررت ال- -ك- -ون- -ف- -درال- -ي -ة
اإلفريقية لكرة القدم (كاف)،
رف - -ع ع- -ق- -وب- -ة م- -ب- -اراة دون
ج- -م- -ه- -ور ،اŸسس -ل -ط -ة ع -ل -ى
شس- -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة  ،ال -ذي
يسستضسيف يوم السسبت اŸقبل
وب -حضس -ور ج -م-ه-وره  ،ن-ظÒه

الÎجي التونسسي (20سسا،)00
‘ إاطار الدور ربع النهائي (
ذه - -اب) ل - -راب - -ط - -ة اب- -ط- -ال
افريقيا لكرة القدم .
وج -اء ق -رار رف-ع ال-ع-ق-وب-ة
بعد الطعن الذي تقدمت به
إادارة نادي شسباب قسسنطينة ،
حسسب القوان ÚاŸعمول بها
 .وتلعب مباراة اإلياب يوم
السس- - -بت  13أاف -ري -ل Ãل-عب
رادسش بتونسش 20سسا.). 00
و‘ ح- -ال- -ة ت -أاه -ل شس -ب -اب
قسسنطينة  ،سسيواجه ‘ نصسف
ال - -ن - -ه- -ائ- -ي  ،ال- -ف- -ائ- -ز م- -ن
اŸواج - -ه - -ة اŸزدوج - -ة بÚ
سس -ي -م -ب -ا ال -ت -ن -زا Êوت -ي ب-ي
مازمبي الكونغو‹. .

عشسر ( )16منقبا عن الذهب وضسبطت مركبتÚ
( )2رباعيتي الدفع و 1،9طن من اŸواد الغذائية
و 93مولدا كهربائيا و 91مطرقة ضسغط وخمسسة
( )5أاجهزة كشسف عن اŸعادن ،فيما اوقفت
مفرزة أاخرى ببشسار (ن.ع ،)3.تاجر ﬂدرات
ب-ح-وزته  4ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-كيف اŸعالج».من
ج -ه -ة أاخ -رى ”« ،ت -وق -ي-ف  10م-ه-اجرين غÒ
شسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة بكل من جانت
وع Úقزام».

سسيظل تاريخ الـ 22فيفري منعرج
–ول  ،نحو جزائر جديدة ثائرة
ضسد الفسساد وحكم العصسابة  ،تاريخ
يسس- -ج- -ل ب- -أاح- -رف م- -ن ذهب ،صس -ن -ع
الشسعب ا÷زائري اأعظم صسور له ‘
مسسÒات ج- - - - -ابت شس - - - -وارع وم - - - -دن
ا÷مهورية  ،رافعا شسعارات تطالب
ب -وق -ف مسس-لسس-ل ال-رسس-ائ-ل اŸنسس-وب-ة
لشس -خصش ال -رئ -يسش اŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه
ب-اسس-ت-ق-ال-ة مسس-ب-ق-ة  ،واإن-ه-اء سس-يناريو
الجتماعات اŸشسبوهة التي فضسحها
ال- - -رئ - -يسش األسس - -ب - -ق ا÷Ôال زروال،
وكشس- -ف- -ه- -ا ال- -ف- -ري- -ق ق -اي -د صس -ال -ح ،
مؤوامرات دبرت بليل .
إان “ديد عمر األزمة و اسستمرار
الفراغ السسياسسي ‘ اŸشسهد ،اأسسقط
األقنعة وأاظهر ا◊قيقة للعيان ،دون
شسك ول ريب  ،ف- - -ع- - -ج - -ز ال - -ن - -ظ - -ام
السسياسسي ‘ الدفاع عن حقيقتها
وزي -ف -ه -ا وسس -ق -ط ‘ ام -ام صس -ي-ح-ات
الشس - -ارع واسس- -ت- -م- -رار ا◊راك ع- -ل- -ى
اشسده.
اŸسسÒات السس -ل -م -ي -ة وا◊ضس -اري-ة
صسنعت هي الخرى مشسهدا اسستثنائيا
،خ -يب ك -ل ال -ت -ك -ه -ن -ات وافشس -ل ت -لك
القراءات التي راحت تنتظر خريفا
ج -زائ -ري -ا ،او رب -ي-ع-ا ع-رب-ي-ا  ،ع-راب-ه
أاصس- -ح- -اب اŸال وال- -فسس -اد  ،ف -ك -انت
صس -ي -ح -ات ا÷زائ-ري Úب-ردا وسس-لم-ا
على وطن صسنع السستثناء ‘ اŸطالبة
بالتغي Òالسسلمي وتطليق حكم الهاتف
و»الكادنة» با÷معات  ،ظل إا ¤اأكÌ
من عقدين Áارسش سسياسسة األرضش
اÙروق- -ة ع- -ل- -ى شس- -عب ضس- -اقت ب -ه

كاريكات /ÒعنÎ

اŸم-ارسس-ات الل-ي-ق-ارشس-ي-ة  ،فأانتفضش
عن بكرة ابيه .
ظ - -لت م - -ؤوسسسس - -ة ا÷يشش ال - -رق - -م
الواحد ‘ اŸشسهد السسياسسي ،وكان
وقوفها ا ¤صسف الشسعب ل غبار عليه
 ،وعوضش أان ينزل العسسكر بالدبابات
ا ¤الشسوارع  ،مثلما كان ينتظره تيار
الفسساد  ⁄،يدم ا◊لم طويل حتى
نزل بيان اللحظات األخÒة « جيشش
شسعب خاوة خاوة « .
رسسالة الرئيسش اŸسستقيل  ⁄تكن
بردا وسسلما على شسعب مزقته عقود
الزيف ،وعوضش ان تودعه ا÷ماهÒ
‘ اجواء من الفرح ورد ا÷ميل ،
هاهي نهاية عهدة غﬁ Òمودة تنهي
حكم بوتفليقة  ،لتظل هذه الفÎة من
اأسسوء مراحل ا◊كم ‘ تاريخ ا÷زائر
اŸسستقلة .
حتى وان اختلفنا مع الرجل  ،فان
العÎاف ب -ا‚ازات -ه ،ل ي -ن-ك-ره-ا إال
ج- -اح- -د ،ل- -ك- -ن- -ه ع -وضش أان Áد ي -ده
للشسعب الذي اختاره رئيسسا  ،سسحب
يده البيضساء من غ Òسسوء  ،مانحا
اإي- -اه- -ا ألصس- -ح- -اب اŸال ال- -ف -اسس -د ،
ف-ك-انت ال-ن-ت-ي-ج-ة وخ-ي-م-ة ع-ليه وعلى
ال -ذي -ن اوه -م -وه ب -اÿامسس -ة وق -ب -ل-ه-ا
ال -راب -ع -ة ،ك -ان -وا لصس -وصس-ا ب-نصس-وصش
القانون  ،يحميهم وÁنحهم ا◊ماية
األزلية  ،و‘ انتظار حقيقة قد تظهر
ذات ي -وم  ،ي -ظ -ل ﬁي -ط -ه م -ت -ع -ف -ن -ا
ب -ال -ت -ق-ادم ،ون-ه-اي-ة ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي
رفضش ان يكون ثلثي رئيسش مع بداية
ع- -ه- -دت- -ه األو ، ¤سس -ق -ط ‘ ق -بضس -ة
عصسابة مزقت البلد وقطعت اŸدد.

