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الŸÈان يجتمع
بغرفتيه

اŸديرية العامة
لأÓمن الوطني تنظم
أاياما إاعÓمية حول
الوقاية اŸرورية

02

ي - - -ع - - -ق- - -د ال- - -ي- - -وم الŸÈان
بغرفتيه اÛتمعت Úمعا بناء
على اŸادة  102من الدسستور،
دورة ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ت-اسسعة
ل· ن-ادي
صس -ب -اح -ا ،ب -قصس-ر ا أ
الصس - -ن - -وب - -ر .وي - -ع ÚالŸÈان
رئ - -يسس - -ا ل - -ل - -دول- -ة ل- -تسس- -يÒ
اŸرح- -ل- -ة الن- -ت -ق -ال -ي -ة ب -ع -د
إاخطار اÛلسس الدسستوري له
ب-إاث-ب-ات شس-غ-ور م-نصسب رئيسس
ا÷مهورية.

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

1٧91٨

أاسسواق تضسامنية للحد من إالتهاب األسسعار

يوم دراسسي حول
سسوسسيولوجيا
ا◊راك الشسعبي
تنظم ،اليوم ،جامعة باتنة
 1ا◊اج ÿضس-ر ك-ل-ي-ة ال-علوم
لنسس -ان -ي -ة والج -ت-م-اع-ي-ة،
ا إ
م- - -ل- - -ت- - -ق- - -ى دراسس- - -ي- - -ا ح - -ول
سس- - -وسس - -ي - -ول - -وج - -ي - -ا ا◊راك
الشس-ع-ب-ي ا÷زائ-ري –ل-يÓت
ح- - -ول ال- - -ف- - -رصس واıاط - -ر،
وذلك ب-قسس-م ع-ل-م الج-ت-م-اع
وال-دÁغ-راف-ي-ا ،ع-لى السساعة
 09:30صسباحا.

الريف ‘ قلب الثورة التحريرية
«الدور السسÎاتيجي الذي
ل- -ع- -ب- -ه ال -ري -ف ا÷زائ -ري ‘
“ركز الثورة التحريرية ‘
رب -وع -ه» ه -و ع -ن -وان ال -ل -ق -اء
ا÷م- -اع- -ي اŸوسس -ع رق -م ،351
اليومÃ ،قر اŸتحف الوطني
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د وÃق- -ر قسس- -م -ة
اÛاهدين بباشس جراح ،على
السس -اع -ة ال -ع -اشس -رة صس -ب -اح-ا،
وذلك ‘ إاطار عملية تسسجيل
الشس- -ه- -ادات ا◊ي- -ة م -ن أاف -واه
اÛاهدات واÛاهدين.

«اقرأا» تقدم الدراسسة
التحليلية لكتاب «أاﬁو
أاميتي بثقافة الÓعنف»
تنظم ا÷معية ا÷زائرية
لم- - -ي - -ة «اق - -رأا» ،ي - -وم - -ا
Ùوا أ
إاعÓ- -م- -ي- -ا ل- -ت- -ق- -د Ëن- -ت -ائ -ج
ال-دراسس-ة ال-ت-ح-ل-ي-ل-ي-ة ل-كتاب
أاﬁو أام- - -ي- - -ت- - -ي ب- - -ث- - -ق- - -اف- - -ة
ال Ó- - - -ع- - - -ن- - - -ف ،وذلك ي- - - -وم
اÿم- - -يسس ،ع - -ل - -ى السس - -اع - -ة
 09:00صس- -ب -اح -ا .ت -ن -ظ -م
ال -ت -ظ -اه-رة اŸدرج-ة ‘ إاط-ار
ال -نشس -اط -ات ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه-ا
ا÷م-ع-ي-ة Ãق-ره-ا ال-واقع بـ 4
شس - - -ارع ق- - -ارن- - -ي- - -ي ا÷زائ- - -ر
الوسسطى.

عرضس مسسرحي
ل–اد العام للتجار وا◊رفي Úفتح أاسسواق
تعتزم مديرية التجارة بالبليدة بالتنسسيق مع ا إ
لضسافة إا ¤سسوق Úآاخرين على مسستوى عاصسمة الولية
تضسامنية عﬂ Èتلف دوائر الولية با إ
وهذا طيلة شسهر رمضسان بهدف اÙافظة على القدرة الشسرائية للمواطن.
لو ¤والثانية للسسوق التضسامني الذي
تأاتي هذه اŸبادرة بعد النجاح الذي حققته الطبعتان ا أ
نظم على مدار سسنت Úمتتاليت Úعلى مسستوى نادي الفروسسية بعاصسمة الولية والذي عرف
لمثل الذي يوفر منتجات غذائية
إاقبال كبÒا من طرف اŸواطن Úالذين وجدوا فيه الفضساء ا أ
لخرى.
بأاسسعار منخفضسة مقارنة باÓÙت التجارية ا أ

الدورة القرآانية األو ¤تنطلق بالتعاون مع دار
القرآان أاحمد سسحنون
لو ¤بالتعاون مع دار
لربعاء ،الدورة القرآانية ا أ
تنطلق ،غدا ا أ
لسسÓمي
ال-ق-رآان أاح-م-د سس-ح-ن-ون ،م-ن ت-نشس-ي-ط إاط-ار ب-اŸرك-ز ال-ثقا‘ ا إ
لسستاذ موسسى زروق ،وذلك ابتداء من
و›از ‘ القراءات العشسر ا أ
السساعة  13:30زوال.

ملتقى حول السستثمار بجامعة ا÷زائر 3
ت -ن -ظ -م ج -ام -ع -ة ا÷زائ -ر 3
م - -ل - -ت - -ق - -ى وط - -ن - -ي - -ا  ،ح - -ول
السستثمار ‘ مشساريع التنمية
لف -اق «
اÙل- -ي- -ة « ال- -واق- -ع وا أ
لربعاء  10أافريل
وذلك يوم ا أ
 2019على السساعة 09:00
صس- -ب- -اح- -ا ب- -ك- -ل- -ي- -ة ال- -ع -ل -وم
السس - -ي - -اسس - -ي - -ة وال - -ع Ó- -ق - -ات
الدولية ب Íعكنون .

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

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

ت- -ن- -ظ- -م اŸدي- -ري- -ة ال- -ع -ام -ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم وغ-دا،
ل -أ
لعÓمية
Óي-ام ا إ
ال-ط-بعة  ٨2ل -أ
ح -ول ال-وق-اي-ة اŸروري-ة– ،ت
شسعار اŸواطن شسريك أاسساسسي ‘
ال -ع -م -ل ال -وق -ائ -ي ،وذلك ب -دار
ال- -ث- -ق- -اف- -ة ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن
بسسطيف .
Óيام
ل أ
ال- - -ط- - -ب- - -ع - -ة ٨2
لعÓميةﬂ ،صسصسة للوقاية
ا إ
اŸروري-ة وت-وع-ي-ة اŸواط-ن م-ن
ﬂاطر الطرق وغرسس ثقافة
م- - -روري- - -ة ل - -دي - -ه ،م - -ع إاب - -راز
ا÷ه - -ود اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف
Óمن الوطني
اŸديرية العامة ل أ
‘ ›ال التوعية اŸرورية.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

مبادرة تضسامنية
‘ الواجهة
ت- -ع- -ت- -زم م -دي -ري -ة الشس -ؤوون
لوق -اف ل -ت -ي-ارت
ال -دي -ن -ي -ة وا أ
تنظيم قوافل تضسامنية لتوزيع
ط-رود غ-ذائ-ي-ة ع-ل-ى اŸع-وزي-ن
ب-اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة –سسبا لشسهر
رمضس -ان اŸع -ظ -م حسسب م -ا أاف-اد
به مسسؤوول ذات اŸديرية.
وأاوضس -ح سس -ل -ي -م ل -رق -م أاث-ن-اء
ن-دوة خ-اصس-ة ب-التحضس Òلشسهر
رمضسان أان مديريته وبالتعاون
م- - - -ع م- - - -دي- - - -ري - - -ة ال - - -نشس - - -اط
الج - -ت - -م- -اع- -ي و–ت إاشس- -راف
وا‹ ت -ي -ارت ع -ب -د السس Ó-م ب -ن
تواتي سستنظم قوافل تضسامنية
أاواخ -ر شس -ه -ر شس -ع -ب-ان Ÿسس-اع-دة
اŸع- -وزي- -ن ب- -اŸن -اط -ق ال -ن -ائ -ي -ة
Ãناسسبة شسهر رمضسان.

ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال -وط -ن-ي
ل- -ل- -ث- -ق- -اف- -ة والعÓ- -م ،ي- -وم
السس - -بت ال- -ق- -ادم  13أافريل،
ع -رضس -ا مسس -رح -ي -ا «ت -ق -اسس-ي-م
شسرقية» نصس وإاخراج حسسÚ
ﬁم-ود ك-ن-ا ،Êوذلك ب-ق-اع-ة
ال- -ع- -روضس يسس- -ر ب- -وم -رداسس،
على السساعة الثالثة مسساء.

ﬁمد ت Úضسيف
«سسجالت ومعنى»

يسس- -تضس -ي -ف ال -ي -وم ال -ع -دد
ا÷دي - -د م - -ن ب- -رن- -ام- -ج اŸق- -ه- -ى
لدب- - -ي «سس- - -ج - -الت وم - -ع - -ن - -ى»
ا أ
Óذاع -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ب -دءا م-ن
ل -إ
ال -ع-اشس-رة وال-نصس-ف صس-ب-اح-ا ،م-ن
اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ ع-يسس-ى مسس-ع-ودي
Óذاعة ا÷زائريةﬁ ،مد تÚ
ل إ
رئ- -يسس ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ث- -ق- -اف -ي -ة
«ا÷احظية».
يبث الÈنامج بحضسور ‡ثلي
الصسحافة الوطنية ويتطرق إا¤
عدة مواضسيع ذات الصسلة بسسعي
لع- - -ادة ب - -عث
«ا÷اح- - -ظ- - -ي- - -ة» إ
م -ك -ان -ت -ه-ا وأانشس-ط-ت-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة
اıتلفة ،دور اŸثقف ‘ اÛتمع
ون- -ظ- -رة ا÷م- -ع- -ي- -ة Ÿسس- -ت -ق -ب -ل
ال- - -ث- - -ق - -اف - -ة ‘ ا÷زائ - -ر ‘ ظ - -ل
ال - - -ت - - -ح - - -ولت السس - - -ي - - -اسس - - -ي - - -ة
والج -ت -م -اع -ي -ة ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا
حاليا.

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:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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شسغور منصسب رئيسس ا÷مهورية

ألŸÈان يجتمع بغرفتيه أليوم ألثÓثاء
^ أأحزأب تقاطع ألدورة وتطالب بحلول أأخرى
ي -ج-ت-م-ع الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه (›لسس
لم- -ة واÛلسس الشس- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي)،
ا أ
ل· (ا÷زائ-ر
صس -ب -اح ال -ي -وم ب -قصس -ر ا أ
ال -ع -اصس -م -ة) ،ل -ي -أاخ -ذ ع-ل-م-ا ب-الشس-غ-ور
ال-ن-ه-ائ-ي ل-رئ-اسس-ة ا÷مهورية وتفعيل
اŸادة  102من الدسستور.
ي-أات-ي ه-ذا اإ’ج-راء ع-قب اج-ت-م-اع م-ك-ت-ب-ي
غرفتي الŸÈان ،اÿميسس اŸنصسرمÃ ،قر
›لسس اأ’مة– ،ت رئاسسة عبد القادر بن
صس- - -ال - -ح ،رئ - -يسس الŸÈان ،وحضس - -ور م - -ع - -اذ
بوشسارب ،رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني.
كما يندرج أايضسا ضسمن أاحكام اŸادة 102
(ال-ف-قرة  )5م- -ن ال- -دسس- -ت -ور واŸادة  101من
ال -ق-ان-ون ال-عضس-وي اÙدد ل-ت-ن-ظ-ي-م اÛلسس
الشسعبي الوطني و›لسس اأ’مة وعملهما وكذا
العÓقات الوظيفية بينهما وب Úا◊كومة.
وتنصس اŸادة  102من الدسستور على أانه و
‘ حالة اسستقالة رئيسس ا÷مهورية أاو وفاته،
ي -ج -ت -م -ع اÛلسس ال-دسس-ت-وري وج-وب-ا وي-ث-بت
الشسغور النهائي لرئاسسة ا÷مهورية وتبلغ فورا
شسهادة التصسريح بالشسغور النهائي إا ¤الŸÈان
الذي يجتمع وجوبا ،كما يتو ¤رئيسس ›لسس
اأ’مة مهام رئيسس الدولة Ÿدة أاقصساها تسسعون
( )90يوما ،تنظم خÓلها انتخابات رئاسسية،
علما أانه ’ يحق لرئيسس الدولة اŸع Úبهذه
الطريقة أان يÎشسح لرئاسسة ا÷مهورية.
Œدر اإ’شسارة ‘ هذا السسياق إا ¤أان اŸادة
 104من الدسستور أاشسارت إا ¤عدة جوانب
م- -ت -ع -ل -ق -ة ب -ه -ذا ا÷انب ،ح -يث ت -ؤوك -د ع -ل -ى
اسستمرار ا◊كومة القائمة إابان اسستقالة رئيسس
ا÷مهورية بحيث «’ Áكن أان تقال أاو تعدل»
وذلك حتى يشسرع رئيسس ا÷مهورية ا÷ديد
‘ ‡ارسسة مهامه.
وخÓل هاته الفÎةÁ ’ ،كن تطبيق عدد
من اأ’حكام اÿاصسة بالسسلطات والصسÓحيات
اıولة لرئيسس ا÷مهورية واŸتعلقة بـ»حق
إاصس- -دار ال -ع -ف -و وح -ق ت -خ -ف -يضس ال -ع -ق -وب -ات
أاواسستبدالها واسستشسارة الشسعب ‘ كل قضسية
ذات أاه -م -ي-ة وط-ن-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ا’سس-ت-ف-ت-اء»،
اŸنصسوصس عليها ‘ الفقرت 7 Úو  8من اŸادة
 91من الدسستور.

ك- -م- -ا تشس- -م- -ل ه- -ذه اأ’ح- -ك -ام غ Òق -اب -ل -ة
للتطبيق ،تعي Úأاعضساء ا◊كومة (اŸادة )93
والتشسريع بأاوامر ‘ مسسائل عاجلة ‘ حالة
شس -غ -ور اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -وط-ن-ي أاو خÓ-ل
ال -ع -ط -ل الŸÈان -ي -ة ب -ع-د رأاي ›لسس ال-دول-ة
(اŸادة  )142وحل اÛلسس الشسعبي الوطني
أاو إاج -راء ان -ت -خ -اب -ات تشس -ري -ع-ي-ة ق-ب-ل أاوان-ه-ا
(اŸادة  ،)147واŸبادرة بالتعديل الدسستوري
(اŸادة .)208
ك- -م- -ا ’ Áك- -ن أايضس- -ا خ Ó-ل ه -ذه ال -فÎة،
إاصسدار القانون اŸتضسمن التعديل الدسستوري
م -ب -اشس -رة دون أان ي -ع -رضس -ه ع -ل -ى ا’سس -ت-ف-ت-اء
الشسعبي متى أاحرز ثÓثة أارباع أاصسوات أاعضساء
غ- - - -رف- - - -ت- - - -ي الŸÈان ،إاذا ارت- - - -أاى اÛلسس
الدسستوري أان مشسروع أاي تعديل دسستوري ’
Áسس ال- -ب- -ت- -ة اŸب- -ادئ ال- -ع -ام -ة ال -ت -ي –ك -م
اÛت- - -م- - -ع ا÷زائ- - -ري وح- - -ق- - -وق ا’نسس - -ان
واŸواط -ن وح-ري-ات-ه-م-ا و’ Áسس ب-أاي ك-ي-ف-ي-ة
ال-ت-وازن-ات اأ’سس-اسس-ي-ة ل-لسسلطات واŸؤوسسسسات
الدسستورية (اŸادة  ) 210وتلقي اقÎاح تعديل
ال -دسس -ت -ور م -ن ط -رف ث Ó-ث -ة أارب -اع غ -رف -ت -ي
الŸÈان والذي Áكنه عرضسه على اسستفتاء
شس -ع -ب -ي و يصس -دره ‘ ح -ال -ة اŸواف -ق -ة ع-ل-ي-ه
(اŸادة .)211
با’ضسافة إا ¤ما سسبق ذكره من أاحكام’ ،
Áكن كذلك خÓل هاته الفÎة -إا’ Ãوافقة
الŸÈان اŸن-ع-ق-د ب-غ-رف-ت-ي-ه اÛت-مع Úمعا،

بعد اسستشسارة اÛلسس الدسستوري و اÛلسس
Óم -ن -إاق -رار ح -ال -ة ال -ط -وارئ أاو
اأ’ع- -ل- -ى ل - -أ
ا◊صس -ار Ÿدة م -ع -ي -ن -ة وات -خ -اذ ك -ل ال-ت-دابÒ
الÓزمة ’سستتباب الوضسع (اŸادة  )105وإاقرار
ا◊ال -ة ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة إاذا ك-انت ال-بÓ-د م-ه-ددة
ب -خ -ط -ر داه -م ي-وشسك أان يصس-يب م-ؤوسسسس-ات-ه-ا
ال -دسس-ت-وري-ة أاواسس-ت-قÓ-ل-ه-ا أاو سسÓ-م-ة ت-راب-ه-ا
(اŸادة  )107وإاقرار التعبئة العامة ‘ ›لسس
الوزراء (اŸادة  )108وإاعÓن حالة ا◊رب إاذا
وقع عدوان فعلي على البÓد أاو يوشسك أان يقع
(اŸادة  )109والتوقيع على اتفاقيات الهدنة
ومعاهدات السسلم (اŸادة .)111
ويأاتي اجتماع الŸÈان بغرفتيه ‘ ظرف
يتميز باسستقالة برŸانيي عدد من اأ’حزاب
السسياسسية ،على غرار جبهة القوى ا’شسÎاكية
وح -زب ال -ع -م -ال ‘ ،خ -ط -وة م -ت-خ-ذة ‘ ظ-ل
ا◊راك الشسعبي الذي كان قد انطلق ‘ 22
فÈاير اŸنصسرم ،للمطالبة بالتغي Òا÷ذري،
‘ ال- -وقت ال -ذي ق -ررت ف -ي -ه أاح -زاب أاخ -رى
مقاطعة جلسسة اليوم كحركة ›تمع السسلم.
و‘ ا’Œاه ذاته ،ترى أاحزاب أاخرى من
اŸعارضسة بأان تطبيق اŸادة  102من الدسستور
Áكن من حل اأ’زمة السسياسسية الراهنة
لن ّ
التي “ر بها البÓد ،داعية إا ¤تبني حلول
أاخرى تصسب ‘ خانة اإ’جماع ،وتأاتي تطبيقا
للمادت 07 Úو  08من القانون اأ’سسمى للبÓد.

توقع نسسبة ‰و  ‘ 1.5اŸائة با÷زائر

ألبنك ألدو‹  :ألتعديل ‘ أŸيزأنية أبتدأء من ألسسدأسسي ألثا Êمن 2019
ت -وق -عت ›م -وع -ة ال -ب-نك ال-دو‹ ع-ودة
ا÷زائ -ر بسس -رع -ة إا ¤ت -ع -دي -ل ‘ اŸي -زان -ي-ة
ع -قب السس -ي -اسس -ة ال -ت -وسس -ع -ي -ة ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا
ا◊ك - -وم - -ة السس - -اب - -ق- -ة ل- -ت- -نشس- -ي- -ط ال- -ن- -م- -و
الق- -تصس -ادي ‘ سس -ي -اق ان -خ -ف -اضس اŸداخ -ي -ل
البÎولية.
أاشسار البنك الدو‹ ‘ نشسريته ا’قتصسادية حول
منطقة الشسرق اأ’وسسط وشسمال افريقيا أان «إاعادة
توازن اŸيزانية Áكن أان ُتسستأانف خÓل السسداسسي
الثا Êلسسنة  ،»2019مشسÒة إا ¤أانه «عاج Óأاو آاجÓ
’ بد من التوقف عن “ويل عجز اŸيزانيات من
ط - -رف ال - -بك اŸرك - -زي م- -ن أاج- -ل ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘
التضسخم».
وق -د أاوق -فت ا÷زائ -ر ت -ع-دي-ل اŸي-زان-ي-ة ال-ذي
أاجرته ما ب 2017-2016 Úمن خÓل اللجوء إا¤
ال - -ت - -م - -وي- -ل غ Òال- -ت- -ق- -ل- -ي- -دي Ÿواصس- -ل- -ة “وي- -ل
ا’سس-ت-ث-م-ارات ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ ظ-ل ان-خ-فاضس أاسسعار
البÎول.
وأاوضسح البنك الدو‹ أان إاعادة التوازن للميزانية
هذه من اŸرتقب أان يليه تباطؤو طفيف للقطاعات
خارج اÙرقات سسنة ‡ 2019ا سسيقلل من آاثار
ا’رتفاع الطفيف ‘ إانتاج اÙروقات ويرتقب أان
يÎجم كذلك بركود النمو.
وسستتيح إايرادات القطاعات خارج اÙروقات
هامشسا –رك من أاجل تخفيف حجم ا’قتطاعات
‘ اŸي-زان-ي-ة وع-ل-ي-ه ي-ن-ت-ظ-ر ان-خ-ف-اضس ط-فيف ‘
اŸي- -زان- -ي -ة ‘ ح -دود  ‘ 5,1اŸائ - -ة ‘ ال- -ن- -اœ
الداخلي اÿام سسنة  2020مقابل  ‘ 4,0اŸائة
سسنة .2021

ضسرورة أإ’سسرأع ‘ إأصسÓحات هيكلية
وت- -وق- -ع ال- -ب -نك ال -دو‹ «أان ه -ذا ال -ت -واف -ق بÚ
التحكم ‘ النفقات و‰و اŸداخيل سسينجم عنه
‰و هÓمي يقدر بـ  ‘ 1,7اŸائة سسنة  2020و
 ‘ 1,4اŸائة سسنة .»2021
وأاضساف ذات اŸصسدر أانه «إاذا ما ” القيام
ب -إاصس Ó-ح-ات ه-ي-ك-ل-ي-ة إا ¤ج-انب اإ’ع-ان-ات وم-ن-اخ
اأ’عمال فإان العجز ا÷اري سسينخفضس خÓل هذه
الفÎة إا ‘ 6,8 ¤اŸائة من النا œالداخلي اÿام،

‡ا يجعله ‡كن التسسي Òبالنظر إا ¤اŸسستوى
اŸعت ÈلÓحتياطات ( 13شسهرا من ا’سستÒاد عند
نهاية .)2019
واعت Èذات اŸصسدر أان اأ’ثر اÛمع للتمويل
النقدي اŸعت Èسسيسساهم كذلك ‘ زيادة الضسغط
التضسخمي.
وأاشسارت مؤوسسسسة بروطون وودز التي خفضست
توقعاتها حول النمو ‘ ا÷زائر لسسنة  2018من
 ‘ 2,5اŸائ- - - -ة إا ‘ 1,5 ¤اŸائ-ة أان-ه-ا ت-ن-ت-ظ-ر
ت -ف -اق-م-ا ل-ع-ج-ز اŸي-زان-ي-ة وال-ت-داو’ت ال-ل-ذان م-ن
اŸتوقع أان يبلغا على التوا‹  8,5و  ‘ 8,1اŸائة
من النا œالداخلي اÿام سسنة .2019
وأاشس- -ار ال- -ب- -نك ‘ ت -وق -ع -ات -ه أان «أاي ت -ق -لب ‘
ال-ت-وج-ه-ات ال-دول-ي-ة أ’سس-ع-ار اÙروق-ات سس-ي-ع-ق-د
التخفيضس اŸرتقب للعجز اŸزدوج».
ورغم السسياسسة النقدية التوسسعية ،فإان التضسخم
ظل متحكما فيه بحيث انخفضس إا ¤حوا‹ ‘ 4,3
اŸائة سسنة  2018مقابل  ‘ 5,6اŸائة سسنة ،2017
حسس -ب -م-ا ال-نشس-ري-ة اŸنشس-ورة عشس-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ات
الربيعية لصسندوق النقد الدو‹ والبنك الدو‹.
وأاوضسح البنك العاŸي أانه إا ¤غاية يناير ،2019
وصسل اŸبلغ ا’جما‹ للنقد الذي اسستحدث ‘
إاطار «التمويل غ Òتقليدي  6.556مليار دج أاي
 31,1باŸائة من النا œاÙلي اÿام ‡ا يفوق
اŸبلغ اÙصسل لعجز اŸيزانية لسسنتي  2017و
 2.793( 2018مليار دج).
وأاشس - -ار إا ¤أان «ه - -ذا ال - -وضس - -ع ي - -فسس- -ر ب- -ع- -دة
اسستعما’ت «خارج اŸيزانية» لهذه التمويÓت» وأان
التمويÓت غ Òالتقليدية كان لها أاثر ضسعيف على
التضسخم بحيث أان أاسسعار عدة مواد ا’سستهÓك
والسسكن مدعمة.
و‘ نفسس السسياق ،أاشسار البنك الدو‹ إا ¤أان
نقصس اŸعطيات ’ يسسمح بتوقع تطور الفقر ‘
ا÷زائر موضسحا بأانه «’ يوجد هناك أاي تقدير
Ÿسستويات الفقر بالنسسبة للبلد».
وأابرز أانه «يبدو أان ا’قتصساد يوفر امكانيات
ﬁدودة لتقليصس الفقر (أاو الهشساشسة) بسسبب ضسعف
النمو ا’قتصسادي ومسستوى البطالة اŸرتفع».
وحسسب نسسب الفقر الرسسمية ،فإان نسسبة 5,5

ب- -اŸائ- -ة م- -ن السس- -ك- -ان ك- -انت ت- -ع- -د ف -قÒة سس -ن -ة
 2010/2011ولكن النسسب متغÒة بشسكل معت Èمن
ج -زء آ’خ -ر م-ن ال-ب-ل-د :ف-نسس-ب-ة ال-ف-ق-ر ‘ م-ن-ط-ق-ة
الصسحراء والسسهوب Œاوزت على التوا‹ مرت Úإا¤
ثÓثة مرات اŸعدل الوطني.
وأاشسار البنك إا ¤أان «هذه التقديرات تسستند ا¤
ع -ت -ب-ة ف-ق-ر أاق-ل م-ن  3,6دو’ر ‘ ال -ي-وم ب-ت-ع-ادل
القدرة الشسرائية سسنة  2011وهو أادنى بكث Òمن
عتبة  5,5دو’ر ‘ اليوم اŸسستعملة للبلدان ذات
ال -دخ -ل اŸت -وسس -ط ل -ل -ف -ئ -ة ال -ع -ل-ي-ا ‘ اŸق-ارن-ات
الدولية».
بالرغم من أان السسلطات العمومية تسسهر على
تنويع ا’قتصساد وإاعطاء مكانة أاك Èللقطاع اÿاصس
’سسيما من خÓل جلب مسستثمرين أاجانب إا’ أانه
“ت بر›ة –سسينات قليلة على اŸدي ÚالقصسÒ
واŸت -وسس -ط ‡ا سس -ي-ح-د م-ن اسس-ت-ح-داث م-ن-اصسب
الشسغل.
وتشس Òن -فسس ال -ت -وق -ع -ات إا ¤أان نسسب ال-ب-ط-ال-ة
تسستقر ‘  11,7باŸائة ‘ سسبتم ‘ 2018 Èنفسس
مسستوى الذي كانت عليه سسنوات من قبل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لنÎنت الذي يجيب على النشسغالت
بالتوازي مع موقع ا أ

إأطÓق جهاز ألرقمنة مدعم Ãختلف ألتطبيقات أÿاصسة بالفÓحة

أاع -ط -ى وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي-ة
ال- -ري- -ف -ي -ة والصس -ي -د ال -ب -ح -ري شس -ري -ف
ع -وم -اري ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ،ت-وج-ي-ه-ات
ت -ت-ع-ل-ق ب-إاع-ادة إاطÓ-ق ج-ه-از ال-رق-م-ن-ة
ل- -ق- -ط- -اع ال- -فÓ- -ح- -ة وإادم- -اج ﬂت- -ل- -ف
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ت-ي ” وضس-ع-ها من طرف
لخ-رى ف-ي-ه،
اŸدي -ري -ات ال -ق -ط -اع -ي -ة ا أ
حسسبما أافاد به بيان الوزارة.
ج -اءت ه -ذه ال -ت -وج -ي -ه-ات خÓ-ل اج-ت-م-اع
ت -رأاسس -ه ال -وزي -ر ح -ول –ي Úج-ه-از ال-رق-م-ن-ة
لقطاع الفÓحة والذي يعد أاداة ذات أاولوية
بالنسسبة للحكومة التي سسخرت له كل الوسسائل
الضسرورية.
ويضسيف ذات البيان أان هذا ا’جتماع الذي
حضسرته كل من اإ’طارات اŸركزية للوزارة
واŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل-لصس-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
اŸائ -ي -ات ا ¤ج -انب اط -ارات م -ن اŸدي -ري-ة
العامة للغابات واŸكتب الوطني للدراسسات
اÿاصس -ة ب -ال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة ،سس-م-ح Ãع-ا÷ة
ال -ت -ط -ب-ي-ق-ات ال-ت-ي ط-ورت-ه-ا ﬂت-ل-ف ه-ي-ئ-ات
القطاع خاصسة اŸهني.Ú
وأاع-ط-ى ال-وزي-ر ت-وج-ي-ه-ات ت-ت-ع-ل-ق ب-إاع-ادة
إاطÓق هذا ا÷هاز وإادماج التطبيقات التي ”
وضسعها من طرف اŸديريات اأ’خرى فيه،
مسس -تشس -ه -دا ع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصس ب -ا÷ه-از
الرقمي الذي أانشسأاته اŸديرية العامة للصسيد
البحري وتربية اŸائيات حيث يسسمح بتسسيÒ

جهود الصسيد البحري والقوارب واأ’سسعار ‘
وقت قياسسي.
كما أاكد عوماري على أاهمية التطبيق الذي
” إانشساؤوه من قبل اŸكتب الوطني للدراسسات
اÿاصس -ة ب -ال -ت -ن -م -ي -ة ال-ري-ف-ي-ة ل-تسس-ي Òآال-ي-ات
ت-خصس-يصس ا’م-ت-ي-ازات وال-ت-ي تسس-م-ح ب-إاعطاء
رؤوية واضسحة حول حالة سس Òهذه ا’متيازات
‘ إاط -ار اسس -تصسÓ-ح اأ’راضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة ع-ن
طريق ا’متياز.
ودعا الوزير بعد ا’سستماع إا ¤اŸتدخلÚ
إا ¤ا’سستفادة من اÈÿات وتثم ÚاŸعارف
اÎŸاكمة ‘ هذا القطاع والتي تعتزم الوزارة
ا’سستفادة منها لتحقيق فعالية هذه اأ’جهزة.
وق -ال ال-وزي-ر إان ال-رق-م-ن-ة سس-تسس-اع-د ع-ل-ى
–قيق أاهداف ذات فعالية والشسفافية فيما
يتعلق بتطبيق اآ’ليات التي ” إانشساؤوها.
ك -م-ا سس-م-ح ه-ذا ا’ج-ت-م-اع ب-إاطÓ-ق م-وق-ع
اأ’نÎنت ا÷ديد ا ÚÙللوزارة وهو مفتوح
ل -ل -مسس -ت-خ-دم Úح-يث سس-يسس-م-ح ل-ه-م ب-إارسس-ال
انشس -غ -ا’ت -ه -م وال -ت -ي أاع -ط-ى بشس-أان-ه-ا ال-وزي-ر
ت-وج-ي-ه-ات ب-ال-رد ع-ل-ي-ه-ا وم-ع-ا÷ت-ها ‘ وقت
قياسسي.
وأاضساف عوماري أان هذا اŸوقع هو أاداة
لÓ- -تصس- -ال ونشس -ر اŸع -ل -وم -ات ح -ول أاج -ه -زة
ال -ق -ط -اع واأ’نشس-ط-ة ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ﬂت-ل-ف
اŸدي -ري-ات واŸت-دخ-ل( ÚفÓ-ح Úوصس-ي-ادي-ن
ومرب Úوأاعوان غابات ومتعامل Úاقتصسادين.

–سسسس بها غرفة الفÓحة بالبليدة

أنشسطة لتشسجيع ألفÓح Úعلى ألتأامÚ
شس -رعت غ -رف -ة ال -ف Ó-ح -ة ل -ولي -ة
ال -ب -ل -ي -دة ،م -ؤوخ -را ‘ ،ت -ن -ظ -ي -م ع -دة
أانشس- -ط- -ة –سس- -يسس- -ي- -ة وت- -ن -ظ -ي -م -ي -ة
لتشسجيع الفÓح Úعلى التأام Úلدى
صس-ن-دوق ال-ت-ع-اون ال-فÓ-ح-ي ،حسس-ب-ما
لم Úالعام للغرفة،
صسرح به أامسس ا أ
معمر لعÈي.
قال لعÈي أان نسسبة الفÓح ÚاŸؤومنÚ
حاليا لدى صسندوق التعاون الفÓحي «ضسئيلة
جدا» مقارنة بالعدد الكب ÒللفÓح Úالذي
–صس -ي -ه ال -و’ي -ة وال -ت -ي ت -ق -در ب-أاق-ل م-ن 10
باŸائة ولهذا ارتأات غرفة الفÓحة تنظيم
عدة أانشسطة –سسيسسية وتنظيمية للرفع من
هذه النسسبة إا 50 ¤باŸائة على اأ’قل.
وأاشس - - - - -ار ذات اŸسس - - - - -ؤوول إا ¤أان ه - - - - -ذه
ال-نشس-اط-ات ت-ت-م-ث-ل ‘ ع-ق-د اج-ت-ماعات على
مسستوى الغرفة ب Úمسسؤوو‹ الفروع الثÓثة
لصسندوق التعاون الفÓحي (اأ’ربعاء وبوفاريك
والعفرون) من جهة ومسسوؤو‹ ›السس اŸهن
اŸشسÎكة للشسعب الفÓحية والتي يبلغ عددها
› 13لسس- -ا م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى وذلك ب -ه -دف
دراسسة أاسسباب عزوف الفÓح Úعلى تأامÚ

‡تلكاتهم وإايجاد حلول مشسÎكة إ’قناعهم
بأاهمية التأام ‘ Úتعويضسهم ‘ حالة تسسجيل
خسسائر ‘ اÙاصسيل أاو ا◊يوانات بسسبب
اأ’مراضس أاو تقلبات الطقسس أاو غÒها.
وأاوضسح أان هذه ا’جتماعات انطلقت منذ
حوا‹ شسهر ونصسف وعقدت مع › 12لسسا
(ا◊ب- -وب واأ’ب- -ق- -ار وال- -ب- -ط -اط -ا واأ’شس -ج -ار
اŸث- -م- -رة واÿضس- -روات وال- -عسس- -ل وال -زي -ت -ون
واÿيول والعنب  )...و ⁄يبق سسوى اÛلسس
اأ’خ ÒاŸقرر ‘ نهاية اأ’سسبوع ا÷اري مع
›لسس تربية اÿيول للخروج بحوصسلة نهائية
ت -واف -ق -ي -ة ب‡ Úث -ل -ي ال -فÓ-ح Úوالصس-ن-دوق
لتسسوية هذه الوضسعية.
ولفت اأ’م Úالعام للغرفة إا ¤أان مسسؤوو‹
صسندوق التعاون الفÓحي اسستمعوا طيلة هذه
ا’ج -ت -م -اع -ات أ’سس -ب -اب ت -خ -وف ال-فÓ-ح م-ن
ال -ت -أام Úورفضس -ه ل-ه وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ان-خ-ف-اضس
نسس -ب -ة ال -ت -ع -ويضس سس -واء ع -ل-ى اÙاصس-ي-ل أاو
ا◊يوانات وغياب بعضس اŸنتجات التأامينية
التي يحتاجها الفÓح .وقد وعد اŸسسؤوولون
بدراسسة جميع اŸقÎحات وتسسوية العروضس
التأامينية إ’رضساء فÓحي الو’ية.

لأول مرة منذ نوفم ÈاŸاضسي

أسسعار ألنفط تقفز إأ 70.62 ¤دو’رأ

–دي أŸقاومة أأمام تقلب أأسسعار أÿام
ت-ب-ق-ى ا÷م-اع-ات السس-ك-ان-ي-ة ال-ت-ي شس-هدت أاكÈ
نسسب البطالة نفسسها  19,4باŸائة لدى النسساء و
 29,1باŸائة ‘ الفئة العمرية  24-16سسنة ولدى
الشسباب ( 24-16سسنة) ،ارتفعت البطالة من 2,7
باŸائة منذ أابريل  ،2018حسسب النشسرية.
وأاضس -اف ال -ب -نك ال -دو‹ أان ال -ت-ح-دي ال-رئ-يسس-ي
لÓقتصساد يكمن ‘ تعزيز مقاومتها لتذبذب أاسسعار
اÙروقات من خÓل تقليصس أاثر هذا التذبذب
على اŸيزانية وتنويع مصسادر النمو.
وأاكد البنك أان «التحو’ت العاŸية ا÷ديدة على
غرار التغÒات اŸناخية واأ’همية اŸتزايدة لرأاسس
اŸال البشسري تؤوكد ضسرورة رفع هذا التحدي».
وم- -ن أاج- -ل ذلك ،ي- -جب م- -ب- -اشس -رة إاصس Ó-ح -ات
طموحة ” اإ’عÓن عن بعضسها من قبل السسلطات
‘ اŸرسس- -وم اŸراف- -ق ل -ل -ج -وء إا ¤ال -ت -م -وي -ل غÒ
التقليدي للعجز ،حسسب ما توصسي به هذه الهيئة
اŸالية الدولية.

لعلى مسستوى
ارتفعت أاسسعار النفط أ
م -ن -ذ ن -وف -م ،2018 Èأامسس ،م- -دف- -وع -ة
لن -ت -اج ا◊ال -ي -ة ال -ت -ي
ب- -ت -خ -ف -يضس -ات ا إ
لم-ري-ك-ي-ة
ت -ط-ب-ق-ه-ا أاوبك وال-ع-ق-وب-ات ا أ
على إايران وفنزوي Óوالوضسعية ‘ ليبيا
فضس Ó-ع-ن ب-ي-ان-ات ال-وظ-ائ-ف ال-ق-وي-ة ‘
الوليات اŸتحدة.
وسسجل خام القياسس العاŸي برنت 70,62
دو’را للÈميل ،مرتفعا  28سسنتا Ãا يعادل

 0,4باŸئة عن آاخر سسعر إاغÓق.
وبغية دعم اأ’سسعار ،اتفقت أاوبك التي تعد
ا÷زائر طرفا فاع Óفيها مع منتج Úمن
خارحها علي خفضس اإ’مدادات بواقع 1,2
مليون برميل يوميا هذا العام.
وحسسب ب -عضس اÙل -ل Úف -إان ت -خ-ف-يضس-ات
إانتاج أاوبك ا◊الية والعقوبات اأ’مريكية علي
Óسسعار على
إايران كانا اÙرك Úالرئيسسي Úل أ
مدار العام ا◊ا‹ ا ¤جانب الوضسعية ‘ ليبيا

»æWh

الثÓثاء  09أافريل  2019م
المؤافق لـ  03شصعبان  1440هـ

طمأان الششركاء بعدم تأاث Òا◊راك على التعاون القتصشادي ،عرقاب:

ا÷زائر حريصصة على أان تكون شصريكا طاقويا فعا’ مع دول الشصمال
 20أالف ميغاواط إانتاج الطاقة هذا العام  4مÓي Òطن احتياطي اÙروقات
ال-ت-ن-ق-يب ب-إاسص-ت-خ-دام ال-ت-ك-نؤلؤجيات ا◊ديثة
والرقمنة على مسصتؤى الشصبكات الكهربائية،
واإلسصتفادة من خÈة الشصركاء األوروبي‘ Ú
ه - -ذا اÛال ل - -ن - -ك - -ؤن ‘ ن- -فسص اŸسص- -ت- -ؤى
التكنؤلؤجي مع هذه الدول .كاشصفا عن أان
اŸنتدى سصيسصفر عن تؤصصيات تقدم ‘ قمة
ضص- -ف- -ت- -ي غ- -رب ال- -ب -ح -ر اŸت -ؤسص -ط اŸزم -ع
إانعقادها Ãرسصيليا ‘  24جؤان .2019
حؤل شصركة سصؤناطراك ،قال عرقاب إان
اÛمع يسص Òبطريقة جيدة جدا ول تؤجد
أاية مشصاكل ،منؤها باÛهؤدات التي يقؤم بها
إاطارات اŸؤؤسصسصة.

ط -م -أان وزي-ر ال-ط-اق-ة ﬁم-د ع-رق-اب
ششركاء ا÷زائر أان ا◊راك الششعبي لن
لقتصشادي
يكون له تأاث Òعلى التعاون ا إ
لوروب- -يÚ
م - -ع الشش- -رك- -اء ،م- -ؤوك- -دا أان ا أ
منبهرون باŸسشÒات السشلمية ‘ ا÷زائر
وك- -ي- -ف -ي -ة ال -ت -ع -ام -ل م -ع -ه -ا ،وال -دل -ي -ل
لحسش- -ن اÈÿاء م -ن
ا◊ضش- -ور ال- -ق- -وي أ
دول البحر اŸتوسشط وأاوروبا ‘ منتدى
لن- -ه- -م واث- -ق- -ون م- -ن
ال - -ط - -اق - -ات أامسس أ
الÈن -ام-ج ا÷زائ-ري ،ك-ون بÓ-دن-ا “لك
إامكانيات مهمة ‘ الطاقة.

سسهام بوعموشسة
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

أاعرب عرقاب ‘ تصصريح للصصحافة أامسص
على هامشص منتدى الطاقات بعنؤان« :نحؤ
شص -راك -ة م -ع -ززة ‘ خ -دم -ة إان -ت -ق -ال ط -اق-ؤي
مسصتدام» الذي نظمته وزارة الطاقة بالتنسصيق
مع وزارة اÿارجية بقصصر اŸؤؤ“رات عبد
اللطيف رحال ‘ نادي الصصنؤبر ،عن رغبة
ا÷زائر ‘ أان تكؤن شصريكا فعال وحقيقيا،
مع شصركائها ‘ الشصمال من خÓل مشصاريع
ح -ق -ي -ق -ة ›سص -دة م-ي-دان-ي-ا وت-ع-ؤد ب-ال-ف-ائ-دة
ل- -ل- -ط- -رف ،ÚمشصÒا إا ¤أان ال -ه -دف م -ن ه -ذا
اŸلتقى هؤجلب التبادلت واÈÿة ‘ ›ال
الطاقة ،ل سصيما وأان ا÷زائر أاصصبحت تنتج
ال-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ول-دي-ه-ا م-ؤؤهÓ-ت ك-بÒة
بالنسصبة للطاقة الشصمسصية واŸتجددة.
وأاوضصح الؤزير أان الطرف ا÷زائري إاقÎح
خ Ó-ل م -ن -ت -دى ال -ط -اق -ة ب -ح-ؤضص اŸت-ؤسص-ط
Ûم -ؤع-ة ﬁ 4 ،5+5اور وه -ي ال -ط-اق-ات
اŸتجددة ،وكيفية تدعيمها و–قيق مشصاريع
ذات ‚اعة كبÒة بالنسصبة للجانب ا÷نؤبي،
وك-ي-ف-ي-ة –سص Úاسص-ت-خ-دام ال-ط-اق-ة والؤسصائل
اŸسص -ت-ع-م-ل-ة ‘ أاوروب-ا ل-ل-ت-ح-ك-م ‘ ال-ف-ع-ال-ي-ة
ال-ط-اق-ؤي-ة وت-غ-ط-ي-ت-ه-ا وه-ؤمهم للجزائر ،دور
Óنتقال الطاقؤي،
ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ك-م-حرك ل إ
ت-ط-ؤي-ر ال-رب-ط ال-ك-ه-رب-ائ-ي اŸت-ب-ادل ،رق-منة
قطاع الطاقة ،مضصيفا أان بÓدنا تنتج هذه
السص -ن -ة  20أال -ف م -ي -غ -اواط ،وأان اسص -ت-هÓ-ك
الطاقة Œاوز فÎة الذروة بـ 17أالف ميغاواط،
م -ا اع -تÈه ال -ؤزي -ر ب -ال -ك -ث Òع -ل -ى ب -ل -د م-ث-ل
ا÷زائر.
‘ ه- -ذا الصص- -دد ،ي- -رى ع- -رق- -اب أان- -ه م -ن
اŸم -ك -ن –سص Úن-ؤع-ي-ة ال-ط-اق-ة ل-ت-ك-ؤن ذات
فائدة ومتؤجهة لÓقتصصاد الؤطني ،قائ« :Óإان

ال -ق -ط -اع ي -ب -حث ه -ذه ال -ن -ق -ط -ة م -ع اÈÿاء
ا÷زائ- -ري ÚاŸؤج- -ؤدي- -ن ل -ت -ع -زي -ز ال -ت -ب -ادل
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-غ-از ،و–ق-ي-ق اإلسص-ت-ق-رار للجانب
األوروبي وكيفية التعامل مع الطاقات الشصابة،
وإاع -ط -ائ -ه -ا اÈÿة م -ن ن -اح -ي -ة ال -ت-أاه-ي-ل ‘
ال -ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ،وك-ذا ال-ت-ع-ام-ل م-ع
ﬁي-ط-ن-ا ل-ت-م-ك Úال-ك-ف-اءات الشص-ب-ان-ي-ة لتأاخذ
ب -زم -ام األم -ؤر وال -ت-ح-ك-م ‘ ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ات
العالية ،».مشصÒا إا ¤أان قطاع اÙروقات
يلعب دورا مهما ‘ القتصصاد الؤطني يؤفر
تقريبا جميع أارباح العمÓت األجنبية ،و2 / 3
م -ن م-ي-زان-ي-ة ال-دول-ة وÁث-ل  ٪20م -ن اإلن-ت-اج
ال -داخ-ل-ي اÿام وإاح-ت-ي-اط-ات ‘ اÙروق-ات
بأاك Ìمن  4مÓي Òطن ما يعادل بÎول ،كما
ت -ت -ؤف -ر ا÷زائ-ر ع-ل-ى ق-درات ال-تصص-دي-ر بـ90
مليار م 3سصنؤيا من الغاز.
و‘ رده عن سصؤؤال حؤل “ؤيل مشصاريع
ال-ط-اق-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا ،أاج-اب اŸسص-ؤؤول األول ع-ن
الطاقة ،أان ا÷زائر تريد أان تكؤن الشصراكة
م -ن ال -ن-اح-ي-ة اŸال-ي-ة ،ب-ح-يث ت-ت-م دراسص-ة ك-ل
الشص- -راك -ات ال -ت -ي Áك -ن أان “ن -ح -ه -ا ف -ائ -دة
اقتصصادية وكل اŸشصاريع التي سصتنجز .مضصيفا
أانه ‘ إاطار التحؤل الطاقؤي القطاع مرتكز
على اإلنتاج Ÿؤاجهة الطلب ،لكنه اسصتطرد
قائ »:Óل Áكننا اŸؤاصصلة على هذا اŸنؤال
باإلعتماد على الطاقة الكهربائية اŸنتجة من
–ؤل الغاز الطبيعي بنسصبة  99باŸائة».
وقال أايضصا إان القطاع بصصدد –ضص Òملف
ﬁدد ،لنكؤن قادرين على إادخال الطاقات
اŸتجددة ،بحيث حاليا ينتج با÷نؤب 1200
ميغاواط بناء على سص Òغاز والغاز الطبيعي،
مشص -ددا ع -ل -ى ضص -رورة اŸزي -ج ال-ط-اق-ؤي بÚ
اإلنتاج التقليدي والطاقات اŸتجددة الذي
يخدمنا إليقاف ارتفاع اسصتهÓك الغاز وسصÒ
غاز التي تثقل اإلقتصصاد الؤطني ،لسصيما وأانه
أاثبت ‚احه ‘ بلدان غرب البحر اŸتؤسصط،
وحسص -ب -ه ف -إان -ه ع -ل -ي -ن -ا إاخ -ت -ي-ار ه-ذه ال-ق-درة
التنافسصية التي هي أاك ÌمÓءمة .أاما اŸرحلة
الثانية أاضصاف  -عرقاب -فهي العمل على
شص -ب -ك -ة مÎاب -ط -ة ‘ الشص -م -ال ،ب-ح-يث ي-ق-در
اإلن -ت -اج ح-ال-ي-ا ب-أاك Ìم-ن  18أال-ف م-يغاواط،
بهدف تقليصص إاسصتهÓك الغاز.
‘ هذا السصياق ،أاكد الؤزير أان ا÷زائر
تتؤفر على إامكانيات مهمة ‘ الطاقة سصؤاء
‘ اŸؤارد ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة أاواŸت-ج-ددة ،ول-دي-ه-ا
مؤؤهÓت وشصباب مؤؤهل ،معربا عن رغبتهم ‘
–سص Úاألداء ورفع عرضص اÙروقات عÈ

مدير التعاون بوزارة اÿارجية
علي مقرا :Êلدينا اسصÎاتيجية
طموحة لتطوير الطاقات
اŸتجددة
إاسص- - -تضص- - -افت ا÷زائ - -ر ،أامسص ،م - -ن - -ت - -دى
الطاقات –ت شصعار» نحؤ شصراكة معززة ‘
خدمة إانتقال طاقؤي مسصتدام» ،واŸندرج ‘
إاطار التحضصÒات لقمة ضصفتي غرب البحر
اŸتؤسصط اŸزمع انعقادها Ãرسصيليا ‘ 24
ج -ؤان  ،2019وال -ذي سص-ي-ك-ؤن ف-رصص-ة ل-ب-ل-دان
ال -ب-ح-ر األب-يضص اŸت-ؤسص-ط وıت-ل-ف شص-رك-اء
التظاهرة من أاجل التبادل على نحؤ شصامل
وتشص -ارك -ي ،ب -ه -دف إاب -راز أاف -ك -ار وم -ب -ادرات
مشصاريع من شصأانها تقؤية وتدعيم الشصراكة ‘
اÛال ال- -ط -اق -ؤي ‘ ح -ؤضص غ -رب ال -ب -ح -ر
اŸتؤسصط.
‘ هذا الصصدد ،أاوضصح مدير التعاون بؤزارة
اÿارجية علي مقرا Êأان اŸنتدى الذي شصهد
مشص- -ارك -ة ‡ 250ث- -ل ل- -دول غ- -رب ال -ب -ح -ر
اŸت -ؤسص -ط ،سصÒك -ز ع -ل -ى ج -م -ي -ع ال -ع -ن-اصص-ر
والعؤامل التؤافقية واŸكؤنة إلنتقال طاقؤي
ح- -ق- -ي- -ق- -ي ،وال- -ذي أاضص- -ح- -ى ال -ي -ؤم ‘ ق -لب
السص-ي-اسص-ات ال-ط-اق-ؤي-ة واإلق-تصصادية العاŸية،
قائ Óإان إاختيار مؤضصؤع الطاقة يÈز أاهمية
ه - -ذا اŸؤضص - -ؤع ‘ أاج - -ن- -دة ك- -ل ال- -ف- -اع- -لÚ
ب-اŸن-ط-ق-ة ل-ب-دء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ج-دي-دة ل-لتعاون
والشصراكة رابح -رابح.
وأاضصاف مقرا Êأان اŸنتدى يشصكل فرصصة
لتبادل اÈÿات وترقية الشصراكات اŸربحة
ل-ك-ل األط-راف‡ ،ا سص-ي-ؤل-د ح-رك-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ية
اإلق-تصص-ادي-ة الشص-ام-ل-ة وإان-دم-اج إاق-ليمي معزز
ومناخ مÓئم من خÓل إانشصاء صصناعات تخلق
وظ -ائ -ف مسص-ت-دام-ة ،وث-روة ذات أاث-ر إاي-ج-اب-ي
للحفاظ على البيئة ومكافحة تغÒات اŸناخ،
وكذا تقد Ëآافاق جديدة لؤرقة طريق لتحؤل
ن -ح -ؤ ‰اذج إاق -تصص -ادي -ة م-ن-خ-فضص-ة ال-ك-رب-ؤن
ودائمة.
وقال أايضصا إان ا÷زائر قؤية بإامكانياتها
ال -ط -اق-ؤي-ة وواع-ي-ة ب-ره-ان-ات ال-ط-اق-ة ‘ ك-ل
الÎكيبات ،بإاعتبارها عنصصرا ضصروريا لبناء
م -ن -ط -ق -ة ال -رف -اه -ي -ة واإلسص-ت-ق-رار اŸت-ب-ادل،
وحسص- -ب- -ه ف- -إان ه- -ذا ه- -ؤالسص -بب ال -ذي ج -ع -ل
ا÷زائ -ر تسص -ت -ث -م -ر ب -ق-ؤة ‘ ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة
العملياتية ولديها إاسصÎاتيجية طمؤحة لتطؤير
ال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة .مÈزا أاه -م -ي -ة ال -غ -از
الطبيعي كمحرك للتحؤل الطاقؤي واإلبتكار
التكنؤلؤجي وسصلسصلة القيم.

 200مليون د.ج قيمة الزكاة لـ  4400عائلة ،حجاج لـ«الششعب»:

الشصروع ‘ منح رخصص مشصاريع اŸسصاجد ‘ طور اإ’‚از لتأادية صصÓة الÎاويح

أاع - -ل - -ن م - -دي - -ر الشش - -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
لوق - -اف ل - -ولي- -ة ب- -ل- -ع- -ب- -اسس ،ا◊اج
وا أ
حجاج ،الششروع ‘ منح رخصس مششاريع
لقامة صشÓة
ل‚از إ
اŸسشاجد ‘ طور ا إ
الÎاويح ‘ ششهر رمضشان وتخصشيصس ما
لج-ل
ق-ي-م-ت-ه  2م -ل -ي -ار سش -ن -ت-ي-م زك-اة أ
توزيعها ابتداء من  15أافريل اŸقبل على
 4400ع-ائ-ل-ة تسش-ت-ف-ي-د م-ن قيمة مالية
قدرها  6آالف دينار قبل حلول الششهر
الفضشيل .

خالدة بن تركي
قال ا◊اج حجاج ‘ اتصصال بـ»الشصعب» ‘
سصياق التحضصÒات لشصهر رمضصان «إان اللجنة
التي أانشصأات من طرف اŸديرية شصرعت ‘
منح الرخصص لعشصرات للطلبة الذين يؤؤمؤن
ال -ن -اسص لصصÓ-ة الÎاوي-ح م-ع إال-زام-ي-ة ال-ق-راءة

برواية ورشص التي يكؤن فيها الÎتيل Ãرتبة
ﬁددة ،وهي ا◊در للتخفيف على اŸصصلÚ
خ -اصص -ة اŸسص -ن ،Úم -ع إال -زام األئ -م -ة ب -إال -ق -اء
الدروسص اليؤمية ‘ اŸسصاجد ،والتنسصيق مع
السصلطات اÙلية اŸمثلة ‘ رؤوسصاء البلديات
ألج- -ل ت- -زي- -ي- -ن- -ه- -ا Ãا ي -ل -ي -ق
واŸناسصبة العظيمة.
وأاوضص- -ح اŸت- -ح -دث بشص -أان
ال- -ت- -ق- -ي -د ب -ؤرشص أان -ه -ا رواي -ة
صص -ح -ي -ح -ة م-ث-ل-ه-ا م-ث-ل ب-اق-ي
الروايات ،وهي قراءات أاخذت
ب-ال-ت-ؤات-ر ع-ن ال-رسص-ؤل «صص-ل-ى
الله عليه وسصلم» واللتزام بها
يأاتي حفاظا على التناغم ب Úالقراء واألئمة
‘ جميع وليات الؤطن.
وأاضص-اف ب-خصص-ؤصص ال-ع-م-ل-ي-ات ال-تضص-ام-نية
اŸتزامنة مع شصهر الرحمة ،أان اŸديرية إا¤

ج -انب ال -ق -ي -م -ة اŸال -ي -ة اıصصصص -ة ل -ل-زك-اة
واŸؤجهة إا ¤العائÓت اŸعؤزة ،سصعت هذه
السص- -ن- -ة إا ¤ت- -خصص- -يصص م- -ط- -اع- -م ال- -رح -م -ة
باŸدارسص القرآانية التابعة لها ألجل إاطعام
عابري السصبيل ‘ هذا الشصهر.
أاما عن تؤاقيت الصصÓة
واألذان خÓ- - - -ل الشص - - -ه - - -ر
ال - - - -فضص - - - -ي- - - -ل ق- - - -ال ذات
اŸتحدث إان جميع األئمة
م-ل-زم Úب-ال-تقيد بالرزنامة
اÿاصص- - -ة ب- - -األذان ‘ ك - -ل
أاوق- - -ات الصص Ó- -ة خ - -اصص - -ة
صص Ó-ت -ي ال -ف-ج-ر واŸغ-رب
التي ل تخضصع ألي تغيÒات ،ماعدا بعضص
الح- -ت- -م- -الت اÿاصص -ة ب -اسص -ت -غ Ó-ل دق -ي -ق -ة
اإلف- -ط- -ار ق- -ب- -ل ال- -ق- -ي -ام ب -األذان ،وغ Òذلك
فالختÓف غ Òمقبؤل  -يقؤل اŸتحدث .-

÷نة خاصصة لتوزيع
رخصص الطلبة الذين
يؤوّمون الناسص ‘ رمضصان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لربط أابحاث الطلبة النظرية بالقطاع القتصشادي

جامعة بومرداسص –تضصن الندوة الثامنة للمحروقات والكيمياء
اح -تضش -نت ،أامسس ،ق -اع -ة اÙاضش -رات
÷ام- -ع- -ة أاﬁم- -د ب -وق -رة ب -ب -وم -رداسس،
ال - -ن - -دوة ال - -ث - -ام- -ن- -ة ح- -ول اÙروق- -ات
والكيمياء من تنظيم كلية اÙروقات،
Ãشش -ارك -ة أاسش -ات -ذة وب -اح-ثﬂ ÚتصشÚ
وصش -ن -اع -ي Úم -ن ع -دة ولي -ات وط -ل-ب-ة
اŸاسش Îوال -دك -ت -وراه ا◊ام -لŸ Úشش-اري-ع
بحث ‘ التخصشصس ،عكفوا على هامشس
ال -ل -ق -اء ‘ ع -رضس أاف -ك -اره -م إا ¤ج -انب
إال- -ق- -اء م- -داخÓ- -ت م- -ت -ب -وع -ة ب -ن -ق -اشس
وورشش- -ات م- -ف- -ت- -وح -ة ل -دراسش -ة وإاث -راء
لسشاسشية للملتقى..
اÙاور ا أ

بومرداسس :ز .كمال
الندوة الثامنة للمحروقات والكيمياء التي
كان من اŸفÎضص تنظيمها كل سصنت Úبعدما
عرفت الطبعة ا÷ديدة تأاخرا ‘ التنظيم أاي
منذ سصنة  ،2014تهدف حسصب رئيسص اŸلتقى
م- -راد ق- -اراشص إاﬁ« ¤اول- -ة خ- -ل -ق فضص -اءات
ع-ل-م-ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-ط-ل-ب-ة وال-ب-اح-ث Úوﬂت-ل-ف
اŸتعامل Úالقتصصادي Úمن أاجل الحتكاك
وعرضص التجارب واŸشصاريع العلمية وتبادل
اÈÿات ،ورب -ط ك -ل -ي -ة اÙروق -ات ب -ال-ع-ا⁄
الق-تصص-ادي وم-ي-دان الشص-غ-ل ب-ال-نسص-ب-ة ل-لطلبة
اŸتخرج.»Ú
ك-م-ا ع-رفت ال-ن-دوة ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي سص-تدوم
ي- - -ؤم ،Úتسص- - -ط Òب- - -رن- - -ام- - -ج ع- - -م - -ل ث - -ري
ب -اŸداخ Ó-ت وال -ن-ق-اشص-ات اŸف-ت-ؤح-ة ع-ك-ف
األسصاتذة الباحث Úعلى مناقشصتها عﬁ Èاور
أاسصاسصية منذ ا÷لسصة الفتتاحية لليؤم األول
شص-م-لت م-ؤاضص-ي-ع ه-ام-ة ع-ل-ى غ-رار اسص-ت-غÓل
اÙروقات ونقلها ،الهندسصة الكهربائية ‘
الصصناعة البÎولية ،الصصحة والسصÓمة والبيئة
ب -اإلضص -اف -ة إا ¤ت -خصصصص ه -ن -دسص-ة ال-ط-رائ-ق
وال-ب-ي-ئ-ة وم-ؤاضص-ي-ع أاخ-رى م-ه-م-ة ع-لى عÓقة
برهانات السصاعة والتحدي القتصصادي الذي
ت -ع -رف -ه ا÷زائ -ر ‘ ظ -ل اسص -ت -م -رار ظ -اه -رة
ال- -ت- -ق- -ل -ب -ات ‘ أاسص -ع -ار ال -بÎول ‘ األسص -ؤاق
الدولية وحتمية البحث وإايجاد مؤارد طاقؤية
واق-تصص-ادي-ة ب-دي-ل-ة خ-ارج ق-ط-اع اÙروق-ات
Œت-م-ع ك-ل-ه-ا ح-ؤل أاه-م-ي-ة ت-ب-ن-ي اسصÎات-يجية
اسصتغÓل الطاقات اŸتجددة التي تزخر بها
ا÷زائ- -ر وت- -ع- -ؤل ع- -ل -ي -ه -ا ل -ت -ج -نب ال -ه -زات

الظرفية..
وت -ع -ؤد دائ -م -ا خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م م -ث -ل ه -ذه
ال -ت-ظ-اه-رات ال-ع-ل-م-ي-ة مسص-أال-ة رب-ط ا÷ام-ع-ة
Ãي-دان الشص-غ-ل وال-ع-ا ⁄الق-تصص-ادي ك-ت-ح-دي
ف -رضص -ت -ه ال -ظ-روف ا◊ال-ي-ة م-ن أاج-ل ضص-م-ان
مسصتقبل آامن للطلبة اŸتخرج Úخاصصة ‘
ال-ت-خصصصص-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة م-ن-ها قطاع
اÙروق -ات وال-ك-ي-م-ي-اء ال-ذي يضص-م-ن ع-م-ق-ا
اقتصصاديا هاما ‘ ›ال اسصتغÓل اŸصصادر
ال- -ط- -اق- -ؤي- -ة م- -ن بÎول وغ- -از ‘ الصص -ح -راء
ا÷زائ- -ري- -ة ووج- -ؤد ال- -ك- -ث Òم- -ن الشص- -رك -ات
واŸشصاريع السصتثمارية ‘ اŸيدان.
‘ ح Úتعا Êباقي التخصصصصات األخرى
Ãا فيها العلمية من نقصص التغطية ‘ اÛال
القتصصادي بسصبب ضصعف القاعدة الصصناعية
بؤلية بؤمرداسص وﬁدودية النسصيج الصصناعي
وعزوف اŸتعامل Úالقتصصادي Úاÿؤاصص ‘
السصتثمار الصصريح ‘ ميدان تطؤير البحث
العلمي والقيام بشصراكة حقيقية مع ا÷امعة
Ÿرافقة الطلبة اŸتخرج ‘ ÚاŸيدان.
هذه النقطة بالذات تبقى حسصب رئيسص
ج -ام -ع -ة ب -ؤم -رداسص ﬁم -د ط -اه-ر ع-ب-ادل-ي-ة
ال -ت -ح -دي األك Èل -ل -ج-ام-ع-ة وضص-رورة رب-ط-ه-ا
بالعا ⁄القتصصادي لتطؤير األبحاث العلمية
وت-رج-م-ت-ه-ا واق-ع-ا ع Èم-ؤؤسصسص-ات اق-تصص-ادي-ة
مصص -غ -رة وم -ت -ؤسص -ط -ة ي -ب -ادر إال -ي -ه -ا ال -ط-ل-ب-ة
اŸتخرجؤن واŸقبلؤن على التخرج بالتنسصيق
مع وكالت التشصغيل اÙلية ودار اŸقاولتية
داخل ا◊رم ا÷امعي.
وق -د ظ -لت ه -ذه اŸط -الب أايضص -ا لسص-ن-ؤات
ينادي بها رئيسص ا÷امعة السصابق بن تليسص،
لكن الؤاقع ليسص دائما مثل الرغبات بالنظر
إا ¤اسص -ت -م -رار ظ -اه -رة ال Ó-م -ب -الة م -ن ق-ب-ل
الصص -ن -اع -ي Úوالق -تصص -ادي Úاÿؤاصص ال -ذي-ن
يتهربؤن حتى من تلبية دعؤات اŸشصاركة ‘
التظاهرات العلمية و“ؤيل اŸلتقيات مقابل
ال- -ت- -ه- -افت ع- -ل- -ى إاج- -راء ب- -عضص ال- -دراسص -ات
واألب -ح-اث الصص-ن-اع-ي-ة ‘ اıاب-ر ا÷ام-ع-ي-ة
ل -ت-ط-ؤي-ر م-ؤؤسصسص-ات-ه-م ب-أاسص-ع-ار رم-زي-ة ع-كسص
اıابر اÿاصصة ،مع التفك ‘ Òتنظيم لقاء
وط -ن-ي ه-ذا الشص-ه-ر ي-ج-م-ع ك-اف-ة اŸؤؤسصسص-ات
والشص- -رك- -اء الق- -تصص- -ادي Úال- -ن -اشص -ط Úع -ل -ى
اŸسصتؤى اÙلي لتفعيل هذه العÓقة وتؤسصيع
فرصص التكؤين التطبيقي للطلبة وفق تصصؤره.

ل‚از ،كورابا:
مششددا من اŸدية على رفع وتÒة ا إ

تعليمات للشصركة الصصينية لفتح النفق Úوأاخذ ا’حتياطات اأ’منية
لشش- - -غ- - -ال
أاع - - -ط- - -ى وزي- - -ر ا أ
ال -ع -م -وم-ي-ة ا÷دي-د مصش-ط-ف-ى
ك -وراب -ا ،صش -ب -ي -ح-ة أامسس ،ع-ل-ى
هامشس وضشعه رفقة السشلطات
اÙل -ي-ة ب-اŸدي-ة ح-ي-ز اÿدم-ة
شش- -ط- -را م- -ن ال- -ط -ري -ق السش -ي -ار
ششمال جنوب الرابط ب Úبلدية
اŸدية انطÓقا من دورة الششيخ
ب -ن ع -يسش -ى إا ¤غ -اي -ة ب -ل -دي -ة
وزرة ع- -ل- -ى مسش- -اف- -ة  03كلم،
ت -ع -ل -ي-م-ات ل-لشش-رك-ة الصش-ي-ن-ي-ة
اŸك- -ل- -ف- -ة ب -إا‚از ال -ع -دي -د م -ن
أاشش -ط-ر ال-ط-ري-ق السش-ي-ار شش-م-ال
ج- -ن- -وب ع- -ل- -ى ﬁور ولي- -ت- -ي
اŸدي - -ة وال - -ب - -ل- -ي- -دة بضش- -رورة
لسشراع ‘ فتح النفق Úبجبال
ا إ
الشش -ف -ة السش -ي -اح -ي -ة ل -تسش-ه-ي-ل
وت -خ -ف -ي -ف الضش -غ -ط ع -ل -ى مسش -ت -ع -م-ل-ي
الطريق الوطني رقم  01القد.Ë
طمأان الؤزير سصاكنة اŸدية والؤليات التي
Áر بها هذا الطريق اإلسصÎاتيجي الهام بأانه
سص-ي-ت-م اسص-تÓ-م الشص-ط-ر اŸت-ب-ق-ي ب Úم-ن-ط-قة
سص -ي -دي اŸد Êب-ال-ب-ل-ي-دة وح-ؤشص اŸسص-ع-ؤدي
ببلدية “زقيدة على مسصافة  10كلم خÓل
الشصهر ماي الداخل على أاقصصى تقدير ،فضصÓ
ع -ل -ى أان -ه ق -دم ت -ع -ل -ي-م-ات صص-ارم-ة Ÿؤؤسصسص-ة
اإل‚از الصص -ي -ن -ي -ة قصص-د اإلسص-راع ‘ ع-م-ل-ي-ة
تركيب كامÒات اŸراقبة وكذا أاجهزة إاخماد
ا◊رائق.
وقال كؤرابا ‘ هذه اÿرجة األو ¤لؤلية
التيطري بأانه قريبا سصيكتمل ا◊لم ‘ إاشصارة
إا ¤أان تسصليم الطريق السصيار شصمال جنؤب
بصصفة كلية من البليدة إا ¤غاية اŸدية سصيكؤن
ق -ب -ل السص -داسص -ي األول م -ن ه-ذه السص-ن-ة ع-ل-ى
أاقصصى تقدير ،أاي قبل نهاية شصهر جؤان ،كما
كشصف أايضصا أان ا÷زء اŸتبقي انطÓقا من
م -ن -ط -ق -ة ح -ؤشص اŸسص -ع -ؤدي إا ¤غ -اي-ة دورة
الشص -ي -خ ب -ن ع -يسص -ى ع-ل-ى مسص-اف-ة سص-ب-ع-ة ك-ل-م
واŸتعلقة بإا‚از جسصر عمÓق تشصهد تقدما
م -ل -ح -ؤظ -ا وي -رت -قب اسص -ت Ó-م -ه-ا ق-ب-ل ن-ه-اي-ة

السصداسصي األول من هذه السصنة.
ون-ب-ه ك-ؤراب-ا ع Èت-ع-ل-ي-م-ات-ه ك-ل م-ؤؤسصسصات
اإل‚از قصصد مباشصرة عملية غرسص األشصجار،
وكذلك القيام بعملية وضصع الطÓء اŸناسصب
للطريق ،ووضصع اإلشصارات الضصؤئية الÓزمة
واÓŸئمة قصصد ضصمان رؤوية كافية للسصائق،Ú
وبهذا يكؤن اŸشصروع ا◊لم قد قارب على
النتهاء.
وفيما يعت Èمشصروع الطريق السصيار العابر
ب -ه -ذه ال-ؤلي-ة ع-ل-ى مسص-اف-ة  117ك-ل-م والذي
ي-ح-ت-ؤى ع-ل-ى ن-ح-ؤ  40م-نشص-أاة ف-ن-ية ،ونفقÚ
مزدوج ،Úبلغت تكلفته حؤا‹  40مليار دج
حسصب م -دي -ري -ة األشص -غ -ال ال -ع -م -ؤم -ي -ة ب-ه-ذه
الؤلية.
‘ وقت طرح مسصتعملؤ الطريق إاشصكالية
تؤقف العمل بالطريق الؤطني رقم  18الرابط
ب ÚاŸدية وخميسص مليانة ،بعدما ” إازالة
الطبقة األخÒة من التزفيت منذ قرابة الشصهر
أاو يزيد ،و” تركه على تلك ا◊الة ‘ شصطره
م -ن مصص -ن -ع اŸضص -ادات ا◊ي-ؤي-ة صص-ي-دال إا¤
مفÎق طرق وامري.

اŸدية :علي ملياÊ

الثÓثاء  09أافريل  2019م
الموافق لـ  03شسعبان  1440هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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رسشم مقاطعة نوابه ÷لسشة الŸÈان بغرفتيه ،جاب الله:

اÛلسس الدسست ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوري ثّبت الشسغـ ـ ـ ـور...
والفقرتان  6و 8من اŸادة  102تتعارضس وإارادة الشسعب
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وحدة ا◊راك تك ÈواŸسشؤوولية تتزايد يوما بعد يوم

التأاط Òمسسأالة جوهرية للحفاظ على ما –قق

›لسس رئاسسي… حكومة كفاءات ...فانتخابات رئاسسية ‘ ظرف  6أاشسهر
ششّدد رئيسس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله ،على ضشرورة اعتماد حلول تتماششى مع الوضشع
من خÓل العمل بالفقرة الرابعة فقط من اŸادة  102اŸتعلقة بالششغور ،على أان تكرسس اŸادة  7من خÓل
›لسس رئاسشي أاورئيسس دولة ‘ منصشب رئيسس ا÷مهورية Ÿدة أاقصشاها  6أاششهر ،وتنتخب مؤوسشسشات جديدة
Ãوجب اŸادة  8بعد إاجراء الرئاسشيات.

فريال بوششوية
رسسم ،أامسس ،عبد الله جاب الله الذي
ي -ؤوط -ر ح -زب -ه فضس -اء ي -ج -م -ع تشس -ك-يÓ-ت
سسياسسية بارزة ‘ اŸعارضسة ،التأامت منذ
ب -دء ا◊راك ‘ فضس -اء سس -ي -اسس -ي ي -ح-م-ل
تسسمية فعاليات قوى التغي Òلنصسرة خيار
الشسعب ،قرار عدم مشساركة نواب حزبه ‘
اج-ت-م-اع الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه اŸق-رر ال-يوم
بقصسر األ· نادي الصسنوبر ،والذي يأاتي
تبعا لسستقالة رئيسس ا÷مهورية و‘ إاطار
ا- -Ÿادة  102م -ن ال-دسس-ت-ور ،م-ع-تÈا أان-ه-ا
ف -اق -دة ل -لشس-رع-ي-ة ب-ع-دم-ا سس-حب الشس-عب
الثقة من رئيسس ›لسس األمة.
وإاذ ذكر ‘ ندوة صسحفية نشسطها Ãقر
ا◊زب ال -ك -ائ -ن ب-ب-اب-ا حسس-ن ،أان الشس-غ-ور
النهائي Ÿنصسب رئيسس ا÷مهورية رسسمه
اÛلسس ال -دسس -ت -وري ألن األم -ر ي -ت -ع -ل -ق
باسستقالة وليسس Ãانع ،نبه جاب الله إا¤
أان أاعضساء ›لسس األمة ونواب اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي سس-ي-ث-ب-ت-ون ق-يادة رئيسس
›لسس األم- -ة ل- -ل -فÎة الن -ت -ق -ال -ي -ة ،أام -ر
مرفوضس جملة وتفصسي Óوفق ما أاكد بعد
رفضس الشس -عب لشس -خصس ع -ب -د ال -ق-ادر ب-ن
صسالح ‘ جمعة سسابعة مليونية ،طالبت
برحيله ومعه رئيسس اÛلسس الدسستوري،
وك - -ذا ال - -وزي - -ر األول ،ورئ- -يسس ال- -غ- -رف- -ة
الŸÈانية السسفلى.
وا◊لول برأاي جاب الله يجب أان تكيف
مع الوضسع ،باعتماد اŸادة  102فقط ‘
ا÷زء اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -الشس -غ -ور ،دون األخ -ذ
ب -ال -ف -ق -رت Úالسس -ادسس -ة وال -ث -ام -ن -ة ألن -ه-ا
ت -ت -ع -ارضس وإارادة الشس -عب ،وك -ذا اع-ت-م-اد
›لسس رئ -اسس -ي أاو رئ -يسس دول -ة يضس -ط-ل-ع
Ãه -ام ال -رئ -اسس -ة ،ي -ت -ك -ون م-ن  3إا5 ¤
أاشس -خ-اصس م-ن ذوي األه-ل-ي-ة ال-ع-ل-م-ي-ة⁄ ،
يشساركوا ‘ تسسي Òشسؤوون الدولة ‘ عهد
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،م-ؤوك-دا أان ح-زب-ه ل-يسس ل-ه أاي
عقدة من هذه اŸسسأالة.
وت -ب -اشس -ر اÛم-وع-ة ال-رئ-اسس-ة ب-ت-ع-يÚ
ح -ك -وم -ة ك -ف -اءات  ⁄ي -ت-ح-م-ل-وا ب-دوره-م
مسس -ؤوول-ي-ات ‘ ع-ه-د ال-ن-ظ-ام اŸرف-وضس،

تتو ¤تسسي Òشسؤوون اŸواطن Úو–افظ
ع- -ل- -ى األم- -ن والسس- -ت- -ق -رار ،وت -وف -ر ك -ل
الشسروط للعودة إا ¤اŸسسار النتخابي.
وباŸوازاة مع ذلك تكلف ÷نة وطنية
بإادخال تعديÓت على قانون النتخابات،
ت- -ع- -ن- -ى Ãع- -ا÷ة ال -ث -غ -رات وال -ت -أاسس -يسس
القانو Êإلعداد ملف النتخابات لهيئة
وط -ن -ي -ة مسس -ت -ق -ل -ة ،وإاذا ق -ررت ال -ه -ي -ئ -ة
الرئاسسية البدء بالنتخابات الرئاسسية ل
ب- -د  -حسس- -ب- -ه  -م- -ن إادخ- -ال ت -ع -دي Ó-ت
دسستورية على باب السسلطات Ãا يضسمن
–قيق التوازن ‘ الصسÓحيات.
وبالنسسبة ÷اب الله ل يوجد أاي إاشسكال
فيما يخصس طبيعة ا◊ل ،ذلك أان ا◊ل
الدسستوري مسستمد من ا◊ل السسياسسي،
كما ل مانع ‘ إاصسدار «إاعÓن دسستوري».
و‘ رده على سسؤوال كيف تطبق اŸادة 7
ع-م-ل-ي-ا عشس-ي-ة ان-ع-ق-اد الŸÈان ب-غرفتيه؟
ذكر ÃقÎح ا◊زب «من اŸادة  102يتم
أاخذ الشسغور فقط ،وتسسقط الفقرتان 6
وÃ 8ن- -ظ- -ور ا◊ق- -وق ألن -ه -ا –ول دون
السستقرار» ،وخلصس إا ¤القول «لبد من
مراعاة الصسالح العام».
وبالنسسبة لتجسسيد اآلليات اŸقÎحة ‘
ال- -واق- -ع ،ق- -ال م -نشس -ط ال -ن -دوة «ط -ل -ب -ن -ا
مسس -اع -دة اŸؤوسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة وه-ي ل-ن

تقÎح عسسكري ،»Úول حرج  -اسستطرد -
«‘ ق -ول رأاي -ه -ا ب -خصس-وصس الشس-خصس-ي-ات
اŸدنية» ،وبالنسسبة للحزب وكذا فعاليات
ق -وي ال -ت -غ -ي Òف -إان -ه-ا «ت-ع-رف أاشس-خ-اصس-ا
يعرفهم كل الشسعب لكن ل نريد أان نتأا¤
(ن -قÎح) ع -ل -ى ال -ن -اسسÁ ،ك -ن ل -فضس -ائ-ن-ا
اقÎاح أاسسماء يضسم شسخصسيات سسياسسية
وأاكادÁي ،Úلكن إاذا طلب منا نقÎح».
ودافع بشسدة خÓل لقائه باإلعÓميÚ
ع -ن اŸع -ارضس -ة ،ال -ت-ي تشس-ه-د م-وج-ة م-ن
النتقادات تعيب عليها غيابها ،مذكرا أان
األخÒة «  ⁄تشسارك ‘ التسسي Òول ‘
ا◊كومات» ،واعت Èما قيل إانه «نغمة»
ل -تشس -وي-ه صس-ورة األح-زاب ج-م-ي-ع-ا» ،وه-ي
«ظاŸة ألنها سسوت ب Úا÷ا ÊواÛني
عليه» ،متسسائ« :Óهل يسستوي من كسسر له
حزبان وحالته ‘ اإلعÓم  15سسنة مع
اŸسستوزرين» ‘ إاشسارة لشسخصسه علما أانه
أاسسسس قبل جبهة العدالة والتنمية ،حزبي
النهضسة وحركة اإلصسÓح الوطني.
وأاشسار ‘ سسياق دفاعه عن تشسكيÓت
اŸعارضسة ،إا ¤أان «الشسعب سسجل Œاوبا
م -ع أاح -زاب ف -ع -ال -ي-ات ق-وى ت-غ-ي ،Òال-ت-ي
ق -دمت خ -ارط -ة ط-ري-ق ت-داول-ه-ا اإلعÓ-م
ال -وط -ن -ي وال -دو‹ ،وت -ب-ن-ى الشس-عب م-ن-ه-ا
م - - - - -قÎح اŸادة  7ال- -ذي رف- -ع -ه خ Ó-ل
اŸسسÒات اŸليونية».
وب -خصس-وصس ج-لسس-ة الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه
اŸق -ررة ،ال -ي -وم ،دع -ا م -ن ل-ه ضس-م Òول-ه
إاÁان بأان مطالب الشسعب مشسروعة إا¤
م -ق -اط -ع -ت -ه -ا ،وإاذا حضس -ر ي-ت-ك-ل-م ب-لسس-ان
الشسعب «سسحب الثقة منا».
ولبد وفق رأايه ،أان «Œتهد اŸؤوسسسسة
ال-عسس-ك-ري-ة ‘ اخ-ت-ي-ار األشس-خ-اصس لقيادة
اŸرحلة اŸقبلة ،وŸا تتوافق األحزاب
وال- -ن- -ق- -اب- -ات والشس- -خصس -ي -ات واألسس Ó-ك
اŸهنية يتم تنصسيبهم ،إاذا قبلهم الشسعب
ي -خ -رج ‘ مسسÒات مسس -ان-دة أاوال-ع-كسس»،
م -ق -را ‘ سس -ي -اق م -وصس-ول أان-ه «ل-يسس م-ن
السسهل –قيق كل اŸطالب»ﬁ ،ذرا من
ت- -آام- -ر ق- -وى داخ- -ل- -ي- -ة وخ -ارج -ي -ة ع -ل -ى
ا÷زائر».

اعتÈت الدورة ششكلية لتو‹ بن صشالح اŸرحلة النتقالية

«حمسس» تقاطع جلسسة الŸÈان إلعÓن شسغور منصسب رئيسس ا÷مهورية
أاع- -ل- -نت ح- -رك- -ة ›ت- -م -ع السش -ل -م
«ح- -مسس» ،أامسس ،م -ق -اط -ع -ة ج -لسش -ة
الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه اŸزم -ع ع-ق-ده-ا،
اليوم ،وأاوضشحت أان حضشور ا÷لسشة
ه-و ت-ث-ب-يت ت-ل-قــــائ-ي ل-ع-بــــد القادر
بن صشالح رئيسشا للدولة ،وهو موقف
ﬂال -ف Ÿط -الب الشش-عب اŸع Èع-ن-ه-ا
ب -وضش -وح ‘ ا◊راك الشش -ع -ب-ي ،ع-ل-ى
حد تعبÒها.

جÓل بوطي
وجددت «حمسس» موقفها الداعي إا¤
Œسس- -ي- -د اإلرادة الشس- -ع- -ب- -ي- -ة م- -ن خÓ- -ل
انتخابات حرة ونزيهة .جاء هذا ‘ بيان
ا◊ركة تلقت «الشسعب» نسسخة منه.
تأاتي مقاطعة «حمسس» لدورة الŸÈان
بغرفتيه باŸركز الدو‹ للمؤو“رات عبد
اللطيف رحال نادي الصسنوبر ،بعد إاعÓن
عدة أاحزاب معارضسة مقاطعتها ،موضسحة
أان اسستقالة رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة نهائية بأاحكام الدسستور وجلسسة
الŸÈان شسكلية وفق منطوق اŸادة 102
ذاتها من الدسستور ‘ حالة السستقالة.
ك - -م - -ا أاف- -ادت «ح- -مسس» ،أامسس ،ع- -قب

اج -ت -م -اع اŸك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ال-وط-ن-ي ‘
لقائه األسسبوعي العادي ،أان ا◊ركة سسبق
ل- -ه -ا أان ب -ي -نت م -وق -ف -ه -ا م -ن اŸادة 102
ب -اع -ت -ب -اره -ا مسس -ارا دسس -ت-وري-ا ل-ل-ح-ل إاذا
أاضس- -ي- -فت ل- -ه اإلصسÓ- -ح- -ات السس- -ي -اسس -ي -ة
الضس-ام-ن-ة ل-ت-جسس-ي-د اإلرادة الشس-ع-ب-ي-ة ،من
خÓ- -ل الن- -ت- -خ- -اب- -ات ا◊رة وال- -ن- -زي -ه -ة
وﬂت -ل -ف ال-ت-داب Òاألخ-رى ال-ت-ي تضس-م-ن
النتقال الدÁقراطي الناجح.
وت- - -رى ا◊رك- - -ة ضس- - -رورة م- - -راف - -ق - -ة
اŸؤوسسسسة العسسكرية لÓنتقال السسياسسي،

واسس- -ت- -م- -رار ا◊راك إا ¤غ -اي -ة Œسس -ي -د
اإلرادة الشسعبية.
وف -ي -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-حضس Òج-لسس-ة ال-ي-وم
ع- -ق- -دت ال -ل -ج -ن -ة الŸÈان -ي -ة اŸشسÎك -ة
اج- -ت- -م- -اع- -ا أامسسÃ ،ق- -ر ›لسس األم- -ة،
ب -رئ -اسس -ة صس-ال-ح ق-وج-ي-ل بصس-ف-ت-ه ال-عضس-و
األك Èسس -ن ً-ا ،اع -ت -م -دت خ Ó-ل-ه-ا مشس-روع
ال- -ن- -ظ- -ام ال- -داخ- -ل- -ي لسس Òأاشس- -غ -ال دورة
الŸÈان اŸن-ع-ق-د ب-غ-رف-ت-ي-ه اÛت-م-عتÚ
معا الذي سسيعرضس للمصسادقة من قبل
أاعضس -اء الŸÈان وأاع -دت ال -ت-ق-ري-ر ال-ذي
سسيعرضس أامام دورة الŸÈان.
‘ هذا الصسدد أاكدت اللجنة اŸشسÎكة
أان ا÷لسس - -ة سس - -ت - -خصسصس ألخ- -ذ ال- -ع- -ل- -م
ب -تصس -ري -ح اÛلسس ال -دسس-ت-وري اŸت-ع-ل-ق
ب -الشس -غ -ور ال -ن -ه-ائ-ي ل-رئ-اسس-ة ا÷م-ه-وري-ة
وتفعيل اŸادة  102من الدسستور.
Óشس-ارة ،ف-إان ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة الŸÈان-ية
ل -إ
اŸشسÎكة قد ” تنصسيبها من قبل عبد
القادر بن صسالح ،رئيسس الŸÈان خÓل
اج -ت -م -اع م -ك -ت -ب -ي غ-رف-ت-ي الŸÈان ي-وم
اÿميسس  4أافريل Ã ،2019قر ›لسس
األمة.

ب -ع -د  7ج -م -ع -ات م -ن ا◊راك
واŸسشÒات ا◊اشش - -دة ع Èك- -ام- -ل
الÎاب الوطني ،التي تقاطعت ‘
م -ط -الب اأسش -اسش -ي-ة م-ن-ه-ا م-ا –ق-ق
وم -ن -ه -ا م-ا ي-ن-ت-ظ-ر ،وب-ال-رغ-م م-ن
اإشش-ادة ال-ع-اÃ ⁄سش-ت-وى ال-ت-نظيم
والسش- -ل- -م -ي -ة ل -ه -ذه اŸسشÒات ،اإل
اأن - -ه - -ا –ت - -اج اإ ¤ت - -اأط ،Òوه - -ي
مسشاألة جوهرية للحفاظ على ما
–قق ،ولتمك ÚاŸتظاهرين من
اŸششاركة كطرف فاعل ‘ اŸرحلة
ال -ق -ادم -ة ال -ت -ي ي-راه-ن ع-ل-ي-ه-ا ‘
ال- - -ت- - -غ- - -ي Òا÷ذري ل- - -ل- - -ن - -ظ - -ام
السش- -ي- -اسش- -ي واإق -ام -ة ج -م -ه -وري -ة
جديدة.

حياة  /ك
تطورات اŸشسهد السسياسسي ،تتوا،¤
ف- -وح- -دة ا◊راك ت- -ك ÈواŸسس -وؤول -ي -ة
تتزايد يوما بعد يوم ،ما يجعل من
الضسروري البحث عن حلول توافقية
ل -وضس -ع ح -د ل Ó-أزم-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي
ت -ع-يشس-ه-ا ال-بÓ-د ،وق-د ق-دم اÙل-ل-ون
السس- - -ي - -اسس - -ي - -ون واÈÿاء اقÎاح - -ات
ل-ل-خ-روج م-ن ه-ذا ال-ن-ف-ق ،ف-م-ن-ه-م من
يرى اأن ا◊ل يكون سسياسسيا بامتياز
ومنهم من يفضسل الدسستوري ،وهناك
من طرح فكرة اŸزج ب Úالثن.Ú

رحابي :اإقÎاح اŸزج بÚ
ا◊ل السسياسسي والدسستوري
من الذين يرافعون من اأجل الطرح
الثالث اأي اŸزج ب Úا◊ل السسياسسي
الإج -رائ -ي ،ث -م ا◊ل السس -ي -اسس-ي وه-و
ات -ف -اق شس -ام -ل ب Úالسس -ل -ط -ة وال -ق-وى
السس -ي -اسس -ي -ةÃ ،ا ‘ ذلك ال-ق-وى ال-ت-ي
اأف -رزت -ه-ا ه-ذه ال-ه-ب-ة الشس-ع-ب-ي-ة ،وزي-ر
التصس-ال وال-دب-ل-وم-اسس-ي الأسس-ب-ق عبد

العزيز رحابي ،الذي دعا اإ ¤ضسرورة
اإشس- -راك ا÷م- -ي- -ع ‘ ه- -ذا الن -ت -ق -ال
ال - -دÁق - -راط - -ي السس - -لسس Ãا ‘ ذلك
وج - -وه ال - -ن - -ظ- -ام ا◊ا‹ ،م- -ع- -تÈا اأن
الصسندوق هوالفيصسل ،موؤكدا اأنه من
مسس- -وؤول -ي -ة ال -دول -ة اأن تضس -ع الآل -ي -ات
الÓ-زم-ة والضس-م-ان-ات ال-ك-ف-يلة بنزاهة
وشسفافية النتخابات اŸقبلة.
وج - -ه رح - -اب - -ي ،اأمسس ،م- -ن خÓ- -ل
القناة الإذاعية الأو ¤كÓما بضسرورة
ت- -اأط Òا◊راك الشس- -ع- -ب -ي م -ن خ Ó-ل
تشس-ك-ي-ل ج-م-ع-ي-ات واأح-زاب سس-ي-اسس-ي-ة
ح -ت -ى ي -ك -ون “ث-ي-ل-ه-م ح-ق-ي-ق-ي ك-ق-وة
اقÎاح ‘ اŸرحلة القادمة ،لأنه ل
Áكن اأن تفرز قيادات لأنها «اأفقية
وليسست عمودية» على حد قوله.
وي- -رى رح- -اب- -ي اأن -ه م -ن الضس -روري
هيكلة طÓب ا÷امعات الذين يتجاوز
عددهم  1 . 7مليون طالب ‘ تشسكيÓت
سس -ي -اسس -ي -ة ،ل-ي-تسس-ن-ى ل-ه-م ال-دخ-ول ‘
ا◊ياة السسياسسية ،واŸسساهمة بفعالية
‘ بناء الدÁقراطية ا◊قيقة التي ل
ت -قصس -ي اأي ط -رف خ -اصس -ة ال -ط-اق-ات
الشس -ب -ان -ي -ة ال -ه -ائ -ل-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
ا÷زائ -ر ،ف -ال -ره-ان ال-ك-ب ÒاŸط-روح
حاليا يتمثل ‘ كيفية اÿروج من هذا
ال -ت -ج-ن-ي-د الشس-ع-ب-ي و–وي-ل-ه اإ ¤ق-وى
سس - -ي- -اسس- -ي- -ة ،مشسÒا اإ ¤اأن ال- -نشس- -اط
السسياسسي يوجد ‘ منابر ا÷معيات
والأح - -زاب ال - -ت- -ي Áك- -ن- -ه- -ا ت- -ق- -دË
اŸب- -ادرات السس -ي -اسس -ي -ة ال -ت -ي ت -خ -دم
مسستقبل ا÷زائر.
كما اقÎح هذا الدبلوماسسي تنظيم
النتخابات الرئاسسية ،التي يفÎضس اأن
تكون  -حسسبه  ‘ -غضسون عام اأو
عام ونصسفﬁ ،ذرا من التسسرع ‘
هذا السستحقاق ،لأنه قد يفرز رئيسسا
ل يرقى لتطلعات الشسعب ،كما يوؤكد
على اأن الإصسÓحات يجب اأن تكون
تدريجية ودون اأي اإقصساء.

لرندي»
بعد اجتماع اŸكتب الوطني لـ«ا أ

أاويحيى ينهي مهام شسهاب الصسديق

«الشش- -عب» اأن- -ه- -ى الأم Úال -ع -ام
ل -ل -ت -ج-م-ع ال-وط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي
«اأرن -دي» اأح -م-د اأوي-ح-ي-ى ،اأمسس،
م- -ه -ام الصش -دي -ق شش -ه -اب ك -ن -اط -ق
رسش-م-ي ل-ل-ح-زب ‘ ان-ت-ظ-ار ت-عيÚ
ن -اط-ق رسش-م-ي ج-دي-د مسش-ت-ق-ب،Ó-
وذلك ب- - -ع- - -د اج- - -ت - -م - -اع اŸك - -تب
الوطني للحزب.
جاء قرار اأويحيى حسسب بيان نشسره
ا◊زب على صسفحته الرسسمية مفسسرا
اأسس-ب-اب اإن-ه-اء م-ه-ام ال-ن-اط-ق الرسسمي
سس- -اب- -ق -ا ل -ل -ح -زب «اأن -ه ب -ال -ن -ظ -ر اإ¤
ال -تصس -رف -ات ال -ت -م -ردي -ة ال -ت-ي ق-اده-ا
شس -ه-اب صس-دي-ق ع-ل-ى مسس-ت-وى ه-ي-اك-ل
ا◊زب بولية ا÷زائر العاصسمة بعد
اإدلئ- -ه ب- -تصس- -ري- -ح -ات ت -ت -ن -اقضس م -ع
اŸواق-ف السس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-ت-جمع الوطني
الدÁقراطي.
ك- -م- -ا ” Œم- -ي -د عضس -وي -ة شس -ه -اب
صسديق على مسستوى اŸكتب الوطني،

وك -ذا اإن -ه -اء م -ه -ام -ه ك-اأم Úل-ل-م-ك-تب
الولئي للحزب بولية ا÷زائر.

ألثلثاء  09أأفريل  2019م
ألمؤأفق لـ  04ششعبان  1440هـ

»æWh

ا◊ادث يعيد مطلب سشكان البنايات الهششة إا ¤الواجهة

إأصشابـ ـ ـة سشي ـ ـدة بجـ ـ ـروح خطـ ـ ـÒة ف ـ ـ ـي أنهيار
مبـ ـنى قد Ëوسشـ ـط معسشكـ ـ ـر
لخوة ششو‹ وسشط مدينة معسشكر صشباح أامسس  ،على وقع انهيار جزئي للمبنى القد Ëخلف إاصشابة خطÒة لسشيدة
اسشتيقظ سشكان مبنى ا إ
لخوة ششو‹ التي
خمسشينية  ،عقب سشقوط أاحد اŸمرات العلوية للبناية الهششة ،كما خلف ا◊ادث حالة من الذعر والهلع ب Úسشكان بناية ا إ
تتوسشط مركز مدينة معسشكر.
ألششعبي ألبلدي لبلدية تيغنيف أأمام مقر ألبلدية
للمطالبة برحيل رئيسس ألمجلسس ألبلدي  ،فيما
نظم مؤأطنين وقفة أحتجاجية أأمام مقر نفسس
ألبلدية في نفسس أليؤم للمطالبة برحيل جميع
أأعضش-اء أل-م-ج-لسس ألشش-ع-ب-ي أل-ب-ل-دي ن-ت-ي-جة عدم
ت-ؤصش-ل-ه-م أإل-ى ح-ل ي-خّ-ل -صس م-دي-ن-ة ت-ي-غ-ن-ي-ف من
مششاكلها ألتنمؤية ،
وتكرر مششهد أ’حتجاجات نفسشه بكل من بلدية
حسش -ي -ن و ب -ل -دي -ة ب-ؤح-ن-ي-ف-ي-ة أل-ت-ي وصش-ل ب-عضس
أأعضش-اء م-ج-لسش-ه-ا أل-ب-ل-دي أإل-ى أل-ت-ه-دي-د بتقديم
أسش -ت -ق -ال -ة ج -م -اع -ي -ة ،ف -ي ح -ي -ن ن-ظ-مت وق-ف-ة
أحتجاجية أأخرى أأمام مقر و’ية معسشكر من
طرف بعضس ألمؤأطنين للمطالبة برحيل رئيسس
ب-ل-دي-ة م-عسش-ك-ر ،ووق-ف-ة أح-ت-ج-اجية أأخرى أأمام
مقر ألجزأئرية للمياه نظمها عمال ألمؤؤسشسشة
للمطالبة برحيل مدير ألجزأئرية للمياه.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
وعقب ألحادثة ،سشارعت ألسشلطات ألمحلية لدأئرة
وبلدية معسشكر ،إألى تفقد ألؤضشع ،غير أأنها قؤبلت
بالطرد من طرف ألسشكان ،حسشب ما أأفاد أأحد
أأقارب ألضشحية ألمصشابة ،كما جددت  17عائلة
تششغل ألمبنى مطلبها ألقاضشي بالتعجيل بترحيلهم
بالنظر إألى وضشعية ألبناية ألهششة ألمؤؤششر عليها في
ألخانة ألحمرأء ،وإألى ألظروف ألمعيششية ألمزرية
أل -ت -ي ي -ت -ق -اسش -م -ه -ا ه -ؤؤ’ء ألسش -ك -ان م -ع أل -ج-رذأن
وأل -زوأح-ف ،ت-حت أأسش-ق-ف خشش-ب-ي-ة ل-م ت-ع-د تصش-ل-ح
للسشكن.
أأما مصشالح دأئرة معسشكر ،أأكدت أأن سشكان ألبناية
معنيين بالترحيل ضشمن برنامج ألقضشاء على ألسشكن
ألهشس  ،غير أأن ملكية ألمبنى ألتي تعؤد أ’حد
ألخؤأصس ،عقدت من عملية ترحيلهم  ،باعتبار ما
تقتضشيه عملية ترحيل قاطني ألبيؤت ألهششة من

ششرط منح سشكن مقابل هدم سشكن ،حيث لمسشت
مصشالح ألدأئرة نؤع من أ’متناع و عدم أسشتجابة
مالك ألبناية ألهششة لكافة ألحلؤل ألمقترحة من
طرف ألسشلطات ألمحلية ،ليبقى مصشير  17عائلة
م -ح -ل أخ -ذ ورد ب -ي -ن م -ف -اوضش -ات دأئ -رة م-عسش-ك-ر
وصشاحب ألبناية ،في ظل ألمخاطر ألتي تتربصس
بهم و كان آأخرها أ’نهيار ألجزئي للمبنى و إأصشابة
أأحد ألمسشتأاجرين.

....إاحتجاجات متفرقة تطالب
ب- - -رح- - -ي- - -ل رؤوسش- - -اء ب - -ل - -دي - -ات و
مسشؤوولﬁ ÚليÚ
شش- - -ه- - -دت و’ي- - -ة م- - -عسش - -ك - -ر أأمسس ،ع - -دد م - -ن
أ’حتجاجات ألمتفرقة  ،قام بها متظاهرون في
أأماكن مختلفة  ،أأهمها تجمهر أأعضشاء ألمجلسس

....وح-م-ل-ة –سش-يسش-ية للدرك
ال -وط -ن-ي ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رقم 6

ن -ظ -مت أل -م -ج -م -ؤع-ة أ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك أل-ؤط-ن-ي
ل-م-عسش-ك-ر  ،أأمسس  ،ح-م-ل-ة ت-حسش-يسش-ي-ة ل-ل-ؤق-اي-ة من
حؤأدث ألمرور ،أسشتهدفت مختلف أأصشناف ألسشؤأق
 ،تحت ششعار « أحترأمك لقانؤن ألمرور يحميك من
عؤأقب حؤأدث ألمرور «  ،باششرأك جميع ألفاعلين
في مجال ألسشلمة ألمرورية  ،من حماية مدنية ،
جمعيات و مديرية أ’ششغال ألعمؤمية و مصشالح
ألنقل ،وتششمل ألحملة ألتحسشيسشية ألتي تمتد من 7
إأل -ى  16م -ن ألشش -ه -ر أل -ج -اري  ،ت-ق-دي-م إأرشش-ادأت
ونصش -ائ -ح ل -لسش-ائ-ق-ي-ن ومسش-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-رق وت-ؤزي-ع
مطؤيات وملصشقات ،إأضشافة إألى عرضس حصشيلة
ألحؤأدث ألمرورية ألتي مازألت مسشتقرة على أأن
و’ي-ة م-عسش-ك-ر ت-ح-ت-ل أل-م-رأك-ز أل-ؤط-ن-ي-ة م-ن حيث
أرت-ف-اع م-ع-دل أل-ح-ؤأدث أل-م-روري-ة أل-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا
يتسشبب فيها ألعامل ألبششري.

تورط  264ششخصص ‘  298قضشية بÈج بوعريريج
لم- -ن ال -ولئ -ي بÈج
كشش- -فت م- -دي- -ري- -ة ا أ
بوعريريج عن حصشيلة نششاطها لششهر مارسس
اŸنصش- -رم  ،و ال- -ت- -ي أاحصشت ف -ي -ه -ا اŸصش -ل -ح -ة
ال-ولئ-ي-ة ل-لشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة م-ا ›م-وع-ه
 298قضشية وحلت منها  231قضشية ‘ جرائم
القانون العام  ،تورط فيها  264ششخصس منهم
 23إامرأاة و فتاة.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف
أأودع منهم  27ششخصشا ألحبسس ألمؤؤقت في
حين أسشتفاد  09أأششخاصس من أ’سشتدعاء

ألمباششر  ،كما أسشتفاد  159ششخصس من
أ’إفرأج ألمؤؤقت و تم وضشع ششخصشين 02
تحت ألرقابة ألقضشائية في حين بقي 08
أأششخاصس في حالة فرأر .
أأما في مجال ألمخالفات ألمتعلقة بالبيئة
و أل -ع -م -رأن و أل -ت -ج -ارة غ -ي -ر ألشش -رع -ي-ة ،
سش -ج -لت ف -رق -ة أل-ع-م-رأن و ح-م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة
بالمصشلحة ألؤ’ئية للأمن ألعمؤمي خلل
نفسس ألفترة  25مخالفة منها  16مخالفة
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ع-م-رأن  08 ،م-خ-ال-فة متعلقة
ب-ت-ط-ه-ي-ر أل-ط-ري-ق أل-ع-ام و م-خ-الفة وأحدة

متعلقة بالنفايات .
و ف - -ي م- -ج- -ال ح- -ؤأدث أل- -م- -رور سش- -ج- -لت
مصشلحة أ’أمن ألعمؤمي  38حادث مرور
جسشماني نتج عنه أإصشابة  40جريح مع
تسشجيل ثلث حا’ت وفاة ،حيث أأحصشت
ألمصشلحة خلل ششهر مارسس  2019في
مجال جنح ألمرور  49جنحة مرورية و
 271مخالفة مرورية من مختلف ألدرجات
مع ألسشحب ألفؤري ل  70رخصشة سشياقة.

اطلقها عناصشرالدرك الوطني

حملة –سشيسشية لفائدة مسشتعملي ألطريق بالوأدي
لق -ل -ي -م -ي -ة ل-ل-درك
أاط -ل -قت اÛم -وع -ة ا إ
الوطني بالوادي  ،حملة –سشيسشية واسشعة
ل - -ل - -وق - -اي - -ة م - -ن ح - -وادث اŸرور  ،ل - -ف- -ائ- -دة
مسشتعملي الطريق وذلك على مسشتوى نقاط
اŸراق- - - - -ب- - - - -ة ب- - - - -إاق- - - - -ل- - - - -ي - - - -م ال - - - -ولي - - - -ة .
وت -ه -دف ه -ذه ا◊م -ل -ة ال -ت-ي –م-ل شش-ع-ار «
التزامكم بقانون اŸرور يحميكم من عواقب
حوادث اŸرور «  ،إا ¤تقد Ëششروحات حول
ق- -واع -د السش -ي -اق -ة السش -ل -ي -م -ة عﬂ Èت -ل -ف
النقاط  ،فضش Óعن توزيع مطويات تتضشمن
ت- -وج- -ي- -ه- -ات ب- -خصش- -وصس ق -واع -د السش -ي -اق -ة
لعÓم
السشليمة  ،حسشبما أاوضشحه اŸكلف با إ
والتصشال لذات الهيئة.
وأأضشاف أأن ألعملية ألتي أنطلقت بتاريخ  07أأفريل

ألجاري وتسشتمر ألى غاية يؤم  16منه.
وتهدف هذه ألعملية تهدف إألى مسس أأكبر عدد
م -م -ك -ن م -ن مسش -ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ري-ق خ-اصش-ة سش-ائ-ق-ي
مركبات ألنقل ألمششترك ونقل ألبضشائع من خلل
أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى أل-ج-انب أل-ت-حسش-يسش-ي وأل-تؤعؤي من
أأجل ألؤقاية من حؤأدث ألمرور وتقديم نصشائح
عامة لمسشتعملي ألطريق ’حترأم قانؤن ألمرور.
وأأششار ألمسشؤؤول إألى أأن هذه ألحملة ألتحسشيسشية،
تلقى تجاوبا كبيرأ ’سشيما من قبل ألسشائقين ألذين
تحصشلؤأ على رخصشة ألسشياقة حديثا وكذأ سشائقي
لششخاصس وألبضشائع.
مركبات ألنقل ألعمؤمي ل أ
ك -م -ا ت -رم -ي ه -ذه أل -ح-م-ل-ة إأل-ى ت-ؤع-ي-ة ألسش-ائ-ق-ي-ن
خصشؤصشا بما ينجر عن حؤأدث ألمرور من خسشائر
سشؤأء كانت بششرية أأو مادية ’سشيما أأن ألمتسشبب

..وأأخرى بتمÔأسشت

ألرئيسشي في حؤأدث ألمرور هؤ ألعامل ألبششري.
وتدخل هذه ألحملة في إأطار تجسشيد أأ’هدأف
أل- -مسش- -ط- -رة م- -ن ط- -رف ق- -ي -ادة أل -درك أل -ؤط -ن -ي
بخصشؤصس أأ’من ألطريقي وألمتمثلة في تخفيضس
حؤأدث ألمرور عن طريق مضشاعفة ألعمل ألؤقائي
وأل - -ت- -ؤع- -ؤي إأل- -ى ج- -انب أإ’ج- -رأءأت أل- -ردع- -ي- -ة.
وتم خلل هذه ألحملة إأششرأك ألششركاء ألفاعلين
في ألميدأن على غرأر مديرية ألحماية ألمدنية ،
م- -دي -ري -ة أل -ن -ق -ل إأضش -اف -ة إأل -ى ق -دم -اء أل -كشش -اف -ة
أإ’سش- -لم -ي -ة أل -ج -زأئ -ري -ة وك -ذأ م -ؤق -ع ألشش -ك -اوي
وأ’سشتعلم عن طريق ألرقم  1055ومؤقع أإ’علم
ألمروري طريقي.

الوادي :قديري مصسباح

لقليمية للدرك الوطني بتمÔاسشت ‘ ،تنظيم حملة –سشيسشية وقائية Ÿسشتعملي الطريق ،وسشواق ﬂتلف
باششرت اÛموعة ا إ
أاصشناف اŸركبات ،وهذا إا ¤غاية تاريخ  16من الششهر ا÷اري ،أاين يتم الÎكيز فيها بششكل أاسشاسشي على مدى خطورة حوادث اŸرور
ونتائجها اŸأاسشاوية ،وتوضشيح Ÿسشتعملي الطريق بأان الدرك الوطني يسشهر دائما للحفاظ على سشÓمتهم وصشون ‡تلكاتهم.
أل -ح -م -ل-ة أل-ت-حسش-يسش-ي-ة أل-م-ن-ظ-م-ة ت-حت شش-ع-ار «
أل-ت-زأم-ك-م ب-ق-ان-ؤن أل-م-رور ،ي-ح-ميكم من عؤأقب
حؤأدث ألمرور» تاأتي حسشب ما صشرح به قائد
أل -م -ج -م -ؤع -ة أل -م -ق -دم ب -ؤسش-ه-ل-ة م-ح-م-د ،ع-قب
أل-ح-ؤأدث أل-ت-ي شش-ه-ده-ا أ’إق-ل-ي-م خ-لل أل-ث-لث-ي
أ’أول من ألسشنة ألجارية ،حيث تم تسشجيل 29
ح -ادث م -رور أأسش -ف -ر ع-ن  39ج-ري-ح و 12قتيل،
بالرغم من أإنخفاضس في معدلها مقارنتا بالسشنة
ألمنصشرمة في نفسس ألفترة بنسشبة  21 . 62في
و أنخفاضس في عدد ألجرحى و عدد
ألمائة،
ألقتلى.

مما أإسشتدعى مؤأصشلة ألعمل من أأجل ألمحافظة
على ألنتائج ألمحققة ميدأنيا  ،ببرمجة ألحملة
ألتحسشيسشية و مرأفقتها بعمل ردعي يمكن من
فرضس أ’نضشباط ألمروري عبر ششبكة طرقات
أ’إقليم و يسشاهم في تفادي وقؤع ألمزيد من
حؤأدث ألمرور.
أأضش -اف أل -م -ق-دم ب-ؤسش-ه-ل-ة م-ح-م-د ،ب-اأن أل-ح-م-ل-ة
ل-ت-حسش-يسش-ي-ة ف-رصش-ة ل-ت-ؤع-ي-ة مسش-ت-ع-م-لي ألطريق
وسش -ؤأق أل -م -رك -ب -ات م -ن م -خ -اط -ر أ’إف-رأط ف-ي
ألسشرعة وألتجاوز ألخطير،وعدم أإحترأم مسشافة
أ’أم-ان،وأل-م-ن-اورأت أل-خ-ط-ي-رة وك-ذأ ألسش-ي-ر على

أليسشار وألتعب وأ’إرهاق وغيرها.
ف- -ي ن -فسس ألسش -ي -اق ،كشش -ف ق -ائ -د أل -م -ج -م -ؤع -ة
أ’إقليمية للدرك ألؤطني ،أأن مصشالحه سشطرت
برنامج خاصس ’إنجاح هذه ألحملة ببرمجة 92
ع-م-ل ت-حسش-يسش-ي م-ي-دأن-ي ي-ت-م ف-ي-ه أل-تركيز على
ألقيام بخرجات على مسشتؤى ألطريق ألؤطني
رق - -م  ،01وت -ؤزي -ع أل -م -ط -ؤي -ات وشش -رح م-خ-ت-ل-ف
أل-ق-ؤأن-ي-ن أل-م-ن-ظ-م-ة ل-ح-رك-ة أل-مرور عبر ألطرق
وسشلمتها وأأمنها.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
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‘ وقفة احتجاجية لهم أامام مقر البلدية

نقائـ ـصص ‘ ألتسشي ـ Òوغي ـ ـاب أŸبـ ـادرأت
أÙلي ـ ـة تله ـ ـب سشك ـ ـان تن ـ ـسص

 ⁄ي -هضش-م سش-ك-ان ب-ل-دي-ة ت-نسس ب-الشش-ل-ف
الÎاج -ع ال -ره -يب ال -ت -ي “ر ب-ه م-ن-ط-ق-ت-ه-م
ج -راء ال -ع -ج-ز ال-ت-ن-م-وي وع-دم السش-ت-ج-اب-ة
لتطلعات أابناء اŸنطقة من خÓل ما رفعوه ‘
وق-ف-ت-ه-م الح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-ق-ر ال-ب-لدية،
م -ط -ال -ب Úالسش -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ب-ال-ت-ح-رك
لنصشاف اŸنطقة التي “تلك كل القدرات
إ
Óق Ó-ع ال -ت -ن-م-وي وإاخ-راج
لم -ك -ان -ي -ات ل  -إ
وا إ
الناحية ‡ا هي عليه.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
حسشب ألمحتجين فإان حالة ألترأجع وألتردي ألتي
وصش -لت إأل-ي-ه-ا أل-ب-ل-دي-ة أأصش-ب-حت ’ ت-ط-اق ف-ي ظ-ل
مجلسس بلدي لم يحقق لهم ألؤعؤد ألتي قطعؤها
ع -ل -ى أأن -فسش-ه-م أأث-ن-اء أل-ح-م-لت أ’ن-ت-ح-اب-ي-ة أل-ت-ي
أأوصشلتهم للتربع على أأحد أأكبر ألبلديات ألسشاحلية
ب -ال -ؤ’ي -ة وأل -ت -ي تشش -ه-د ن-زي-ف-ا ف-ي أل-ت-خ-ل-ي ع-ل-ى
أ’نششغا’ت ألتي طالما رفعها ألسشكان وألتي كششفؤأ
ع -ن -ه -ا م -ن خ -لل ألشش -ع -ارأت أل -ت -ي ت -خ -ل-لت ه-ذأ
أ’حتجاج ألسشلمي أأمام مقر ألبلدية ألتي ضشاعت
منها بؤصشلة ألتغيير ألتنمؤي ألمنششؤد في بلدية بها

ششريط سشاحلي جذأب وميناء تجاري وآأخر للصشيد
ألبحري و إأمكانيات طبيعية لم يتم أسشتغللها
ضشمن ملف أ’سشتثمار ألمنتج دون ألتلعب ألعقار
وتؤزيعه في عمليات ’تجلب ألمنفعة للسشكان بل
ل -ع -دد م -ن أ’ن -ت -ه-ازي-ي-ن ضش-م-ن ع-م-ل-ي-ات ع-ق-اري-ة
حسشبهم .
ومن جهة أأخرى تحدث ألغاضشبؤن عن قلة ألبرأمج
ألسش-ك-ن-ي-ة وأل-ت-ؤزي-ع غ-ي-ر أل-ع-ادل ل-لسش-ك-ن-ات وت-أاخر
أأشش -غ -ال أل -ت -ه -ي-ئ-ة ع-ل-ى مسش-ت-ؤى ألشش-ارع أل-رئ-يسش-ي
وأسشتمرأر غلق ألسشؤق أأ’سشبؤعي ألذي كان يؤفر
بعضس مصشادر ألرزق للعاطلين في تفششي ألبطالة
بالمنطقة من جهة ومن ناحية أأخرى تسشبب في
حرمان ألسشكان من فضشائه باإ’ضشافة إألى غياب
مكان مخصشصس لبيع ألسشمك .
أأما بخصشؤصس ضشعف أ’سشتعدأدأت لمؤسشم ألصشيف
وألتنششيط ألسشياحي حذر ألمحتجؤن من تنامي
ظاهرة ألتلؤث للششاطئ ألمركز ألذي مازألت لحد
ألسشاعة تصشب فيه ألمياه ألقذرة ،مما قد يتسشبب
ف -ي ح -ا’ت م -رضش -ي -ة ووب -ائ -ي -ة م -ع أرت-ف-اع درج-ة
ألحرأرة يقؤل ألمحتجؤن ألذين يؤجهؤن أأصشابع
أل -ع -ج -ز ل -ل -مسش-ؤؤول-ي-ن أل-م-ح-ل-ي-ي-ن أل-ذي-ن ل-م ي-ؤف-ؤأ
بؤعؤدهم حسشب أأقؤألهم.

طالبوا بلجنة –قيق ‘ Œاوزات مدير وحدة معسشكر

عمال و إأطارأت أ÷زأئرية للمياه يخرجون عن صشمتهم
يؤأصشل عمال وحدة ألجزأئرية للمياه بمعسشكر ،
أعتصشامهم أأمام مقر ألمؤؤسشسشة  ،في أحتجاج
أأعلنه هؤؤ’ء ألمحتجين منذ ألخميسس ألماضشي ،
طالبؤأ من خلله أأسشاسشا ،برحيل مدير ألؤحدة
م -ي -ل -ؤد ح -ب -ي و إأي -ف-اد ل-ج-ن-ة ت-ح-ق-ي-ق ف-ي ع-دة
ت -ج-اوزأت و م-ل-ف-ات ق-دمت سش-اب-ق-ا أأم-ام م-دي-ر
م -ن -ط -ق -ة أل -ج -زأئ -ري -ة ل -ل -م-ي-اه دون أأن ت-ح-ظ-ى
أنششغا’تهم و مطالبهم برد ششافي.
وجه عدد من أإ’طارأت ألتقنية و أإ’دأرية و
عمال ألجزأئرية للمياه  ،أنتقادأت ’ذعة لمدير
أل -ؤح -دة ح -ب-ي م-ي-ل-ؤد ل-دى م-ق-اب-ل-ت-ه إ’ح-ت-ج-اج
مؤظفيه بالقؤل أأنهم «يرفضشؤن ألعمل بصشرأمة و
أنضش -ب -اط «  ،و ذك -ر أل -ع -م -ال أل -م -ح -ت -ج -ي-ن أأن
ألتزأمهم بتقديم خدمات عمؤمية و تجارية و
ت -ق -ن-ي-ة ف-ي ه-ذأ أل-ظ-رف ه-ؤ دل-ي-ل ق-اط-ع ع-ل-ى
أل-ت-زأم-ه-م ب-ؤأج-ب-ات-ه-م أل-م-ه-ن-ية  ،مؤضشحين من
جهة أأن مطلبهم وأضشح و يقضشي برحيل مدير
أل -ؤح -دة م -ع أل -ت -مسشك ب -م -ط -لب م -ح -اسش -ب -ت-ه و
م -ق -اضش -ات -ه ف -ي شش -أان ع -دد م -ن أل -ت -ج -اوزأت و
خروقات في ألتسشيير .
أأما من جهة أأخرى  ،ذكر ألمحتجؤن  ،أأنهم

سشئمؤأ من ألتعامل غير أأ’خلقي للمسشؤؤولهم ،
بذكر ما يتؤجه به مدير ألؤحدة من عبارأت
م -ه -ي -ن -ة ل-ل-ع-م-ال بشش-ك-ل ي-ؤم-ي  ،زي-ادة ع-ل-ى م-ا
ي- -ت -ع -رضش -ؤن ل -ه م -ن ضش -غ -ؤط -ات و ع -ق -ؤب -ات و
أقتطاعات من روأتبهم أ’دنى سشبب.
من جهة ثانية ،تعذر علينا ألحصشؤل على رد من
طرف مدير ألؤحدة حبي ميلؤد ،ألذي رفضس
أإ’د’ء بأاي تصشريحات لؤسشائل أإ’علم ،عدأ
تصشريح لقناة تلفزيؤنية خاصشة  ،أأثار أسشتهجان و
غضشب ألعمال  ،يذكر أأيضشا أأن ألفرع ألنقابي
ل -ل -م -ؤؤسشسش -ة و رغ -م م -ح-او’ت ح-ث-ي-ث-ة ل-ت-ق-ريب
وجهات نظر ألعمال بمديرهم  ،وجد نفسشه أأمام
م -ط -لب أل -ع -م -ال ب-ح-ل أل-ف-رع أل-ن-ق-اب-ي و إأع-ادة
أنتخابه  ،كما يششار أأن ألتجاوأزأت ألمنسشؤبة
لمدير ألؤحدة حبي ميلؤد قد سشبق و أأوفدت
أل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ج-زأئ-ري-ة ل-لمياه في ششأانها
لجنتين للتحقيق في عدد من ألملفات منها ما
يتعلق بصشفقات مششبؤهة و ألخاصشة أأيضشا بتبديد
ألمال ألعام في قضشية مششروع أنجاز مقر وحدة
ألجزأئرية للمياه.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

فيما يعرف القطاع العام ششل Óبالبويرة

أمناء ألضشبط و أألسشÓك أŸششÎكة يطالبون باحÎأم ألدسشتور
لضش-راب ال-ع-ام ل-ل-ي-وم ال-ث-ا Êع-ل-ى
ي -ت -واصش -ل ا إ
ال -ت -وا‹ وال-ث-الث م-ن ن-وع-ه م-ن-ذ ب-داي-ة ا◊راك
الشش-ع-ب-ي ‘ ج-ل ال-ق-ط-اع-ات ال-ع-ام-ة م-ث-ل شش-رك-ة
ال- -ك- -ه- -رب -اء وال -غ -از ت -وزي -ع اŸي -اه وغÒه -ا وك -ذا
باŸديرية الولئية التابعة ıتلف القطاعات و
التي أاحدث ششل Óتاما ما عدى بعضس القطاعات
ك- -ون ت- -لك اŸؤوسشسش- -ات ل- -ه -ا ع Ó-ق -ة م -ب -اشش -رة م -ع
اŸواطن ،حيث ” تقد Ëأاد Êاÿدمات للحفاظ
علي حقوق اŸواطن مثل قطاع العدالة.

البويرة :ع نايت رمضسان
وعكسس ما كان يحدث في ألسشابق أأين يتم تنظيم
مسش -ي -رأت سش -ل -م -ي -ة ف -ق-د أخ-ت-ار أأمسس ،أل-ع-م-ال
ألمضشربؤن ألبقاء في أأماكن عملهم أأو ألقيام
بؤقفات أحتجاجية أأمام مقر ألمؤؤسشسشات علي

غ -رأر أأم -ن -اء ألضش -ب -ط و أأ’سش -لك أل -مشش -ت -رك -ة
ل -م -ج -لسس قضش -اء أل -ب -ؤي -رة أل -ذي -ن ن -ظ-م-ا وق-ف-ة
أح -ت-ج-اج-ي-ة أأم-ام م-ق-ر أل-م-ج-لسس ،ح-يث رف-ع-ؤأ
’فتات تطالب برحيل كل وجؤه ألنظام ألتي
عرفت بالفسشاد.
وبما أأن أأمناء ألضشبط لهم ثقافة ألقانؤن طالبؤأ
باحترأم ألدسشتؤر ’ سشيما ألمادة  102وكذأ
تفعيل ألمؤأد  7و  8أأين ألسشلطة تعؤد للششعب لذأ
و جب أ’سشتماع إألي مطالب ألششعب كما أأبدوأ
مسش-ان-دت-ه-م أل-ك-ام-ل-ة ل-ل-ج-يشس أل-ؤط-ن-ي ألشش-ع-بي
لششخاصس.
ألحامي للدسشتؤر وليسس ل أ
كما طالبؤأ بتغير ألنظام ’ إأسشقاطه أ’ن تغيير
أأ’وجه ’ يعني إأسشقاط مؤؤسشسشات ألدولة حيث
أأن ألجزأئر لها كفاءأت لتسشيير ألدولة وحمايتها.

على بعد أايام من ششهر رمضشان

سشكان بلحوكي حمو يطالبون بتدششÚ

د ع - -ا س ش - -ك - -ا ن ح -ي ب -ل -ح -ؤ ك -ي ح -م -ؤ ،
أ ل -م -ع -ر و ف ب -ح -ي أ ل -م -ع -ب -ؤ د ة أ ل س ش -ف -ل -ي  ،ف ي
أ ل - -م - -د خ -ل أ ل -غ -ر ب -ي ل -م -د ي -ن -ة س ش -ط -ي -ف
 ،أ ل س ش -ل -ط -ا ت أ ل -ؤ ’ ئ -ي -ة و م -د ي -ر أ ل ش ش -ؤ ؤ و ن
ألدينية وأ’أوقاف من أجل أتخاذ كافة
أ ل -ت -د أ ب -ي -ر ل -ت -د ش ش -ي -ن م س ش -ج -د أ ل ص ش -ا ل -ح -ي -ن
ق - -ب - -ي -ل ش ش -ه -ر ر م ض ش -ا ن أ ل -م -ب -ا ر ك أ ل -ذ ي
ت -ف ص ش -ل -ن -ا ع -ن -ه أ أ ي -ا م ق-ل -ي -ل -ة  ،و ه ؤ أ ل م س ش ج د
ألذي تجري أأششغال أنجازه ،منذ أكثر
من  5سشنؤأت دون تؤقف ،وتؤششك على
أ ’ ن -ت -ه -ا ء  ،ب -ع -د أ ن و ص ش -ل ت ن س ش -ب -ة أ ’ ن -ج -ا ز
ح - -ؤ أ ل - -ي  9 0ب - -ا ل - -م - -ا ئ - -ة  ،ح -ي ث ت -ب -ذ ل
ألمقاو’ت ألمكلفة في ألمدة أ’أخيرة
م -ج -ه -ؤ د أ ت ج -ب -ا ر ة ل -ل ن -ت -ه -ا ء م -ن -ه ق -ر ي -ب ا
 ،ح -ت -ى ي -ؤ ض ش -ع ف -ي أ ل -خ -د م -ة م -ع ب -د أ ي -ة
ألششهر ألفضشيل.
وأأكد لنا بعضس سشكان ألحي أنهم ،ومنذ

سشنتين ،كانؤأ يترقبؤن أفتتاح ألمسشجد
ف - - - -ي ش ش - - - -ه - - - -ر ر م ض ش - - - -ا ن ل - - - -ك - - - -ن د و ن
جدوى،ويتمنؤن أن يتجسشد هذأ خلل
رمضشان ألقادم  ،ما يضشطرهم للتنقل
أ ل -ى أ ق -ر ب م س ش -ج -د ي -ت -ؤ أ ج -د ع -ن ب -ع -د
حؤألي  1كم ،وأأنهم أليؤم يتطلعؤن بقؤة
’فتتاحه خلل ألششهر ألفضشيل ،خاصشة
وقد تم أ’نتهاء من أأششغال خزأن ألماء
،مؤؤخرأ ،وأن ألنزأع حؤل قطعة أأرضشية
م -ج -ا و ر ة ل -ل -م س ش -ج -د م -ع أ ح -د أ ل -ج -ي -ر أ ن
أنتهى لصشالح ألمسشجد ،كما عبروأ عن
أسشتعدأدهم لتجهيز ألمسشجد وألمدرسشة
ألقرأآنية عند ألضشرورة لتسشهيل أفتتاحه
وألتعجيل بها.

سسطيف :نورالدين بوطغان

»æWh

الثÓثاء  0٩أافريل  201٩م
الموافق لـ  03ششعبان  1440هـ

تفاديا لسسيناريو موسسم الصسطياف20١٨

مديرية الغابات بعنابة تضصع ﬂططا وقائيا من ا◊رائق
انطلقت مديرية الغابات لولية عنابة مؤوخرا ‘ تفعيل ﬂططها للتصسدي ◊رائق الغابات واÙاصسيل الزراعية ،لتفادي ما عاشسته
الولية السسنة الفارطة خÓل موسسم الصسطياف ،حيث قامت بوضسع خطوط النار على مسسافة  45كم ع Èتراب الولية ،فضس Óعن فتح 32
نقطة مياه بعد أان ” Œديدها.

العدد
17٩1٩

لخصسائيون يؤوكدون خطورة تنامي معّدلت الطÓق
ا أ

أانقذوا األطفال ضصحيّة نزاعات األولياء

تشس -ه -د ب Ó-دن -ا ت-ن-ام-ي-ا ﬂي-ف-ا ل-ظ-اه-رة
ال- - -طÓ- - -ق ك ّ- -ل سس - -ن - -ة ،ح - -يث ّ” تسس - -ج - -ي - -ل
6٨2٨4ح -ال -ة ط Ó-ق صس -درت ب -ح -ك-م قضس-ائ-ي
لسسر
نهائي ‘ سسنة  ،20١٨وارتفع بذلك عدد ا أ
لبرياء
لطفال ا أ
اŸفّككة واŸدّمرة وكذا عدد ا أ
اŸشسّ-ت-ت ،Úأاط-ف-ال ي-ب-ق-ى مسس-ت-ق-ب-لهم مرهونا،
ك ّ-ل -ه ب -اضس -ط -راب -ات وع -ق -د ن -فسس -ي-ة وم-ع-ان-اة
وغياب للمعا ،⁄وسسؤوال واحد يطرح نفسسه،
هل أاصسبح الطÓق عندنا اأمرا ﬁتوما وقدرا
ل م- -فّ- -ر م- -ن -ه ،ل -درج -ة أان أاصس -ب -حت اÙاك -م
لخÒ
و›السش ال- -قضس- -اء اŸل- -ج- -أا ال -وح -ي -د وا أ
ل- -تسس- -وي -ة ال -ن -زاع -ات؟ ،م -ؤوسس -ف ك -ون ك -اف -ة
اŸؤوشّس -رات ت -دّل ع -ل -ى أان ف ّك راب-ط ال-زوج-ي-ة
لح - -رى ،اŸفÎضش أان ي - -ك - -ون
اŸقّ- - -دسش أاو ب - -ا أ
كذلك ،قد أاصسبح أامرا عاديا ومعّمما.

بجاية :بن النوي توهامي

عنابة :هدى بوعطيح
تأاتي هذه المبادرة لحماية غابات المدينة
من الحرائق الكثيفة التي تششهدها كل سشنة
مع حلول موسشم الصشطياف ،والتي تنطلق
ف-ي-ه-ا مصش-ال-ح ال-م-دي-ري-ة ب-داي-ة م-ن ال-ف-اتح
جوان إالى غاية نهاية ششهر أاكتوبر ،وذلك
لتفادي ما تششهده الولية من حرائق ،والتي
تأاتي على مئات الهكتارات من األراضشي
وال- -م- -ح- -اصش- -ي- -ل ال -زراع -ي -ة ،ب -ال -رغ -م م -ن
اإلج -راءات ال -م -ت -خ -ذة م -ن ق -ب -ل ال-ح-م-اي-ة
ال-م-دي-ن-ة ل-ولي-ة ع-ن-اب-ة وم-دي-ري-ة ال-غ-ابات،
وال- -ذي -ن يشش -ن -ون ح -ال -ة اسش -ت -ن -ف -ار قصش -وى
لموجهة هذه الكوارث الطبيعية.
وت-ع-م-ل مصش-ال-ح م-ح-اف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-ولي-ة
عنابة على تسشخير كافة اإلمكانيات المادية

وال- -بشش- -ري- -ة ،ب- -م- -ا ف- -ي- -ه- -ا ت- -ه -ي -ئ -ة م -ئ -ات
الكيلومترات من المسشالك الغابية ،لتسشهيل
التدخل في حال حدوث حرائق ،كما قامت
ذات ال -مصش -ال -ح بشش -ن ح -م Ó-ت ت-حسش-يسش-ي-ة
وت-وع-وي-ة م-ب-ك-رة ،ان-ط-ل-قت ي-وم  25أاكتوبر
ال-م-اضش-ي ،ل-ت-رسش-ي-خ ال-ث-ق-اف-ة ال-وق-ائ-ية لدى
ال-م-واط-ن ،وت-حسش-يسش-ه ب-م-خ-اط-ر ال-حرائق،
والدور الذي يمكن أان يلعبه ،للحد من هذه
الظاهرة عن طريق ابÓغ المصشالح المعنية
في الوقت المناسشب لتسشهيل عملية التدخل
السشريع ،والحيلولة دون وقوع كوارث بششرية
ومادية.
الحرائق التي تششهدها الولية في كل مرة
دف-عت السش-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ل-ت-نصشيب السشنة
ال -م -اضش -ي -ة ل -ج -ن -ة ولئ -ي -ة ل -م -ح -ارب-ة ه-ذه
الظاهرة ،وتسشيير عمليات إاخماد الحرائق،

ن -اه -يك ع -ن ت -ج -ن -ي -د ف-رق م-ت-ن-ق-ل-ة ت-اب-ع-ة
لمحافظة الغابات وأاخرى للحماية المدنية،
إال -ى ج -انب ت -نصش-يب أارب-ع-ة م-راك-ز م-راق-ب-ة
م -وزع -ة ع -ب -ر ال-غ-اب-ات ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-ولي-ة،
وتسش-خ-ي-ر آال-ي-ات اإلط-ف-اء ال-ث-قيلة والخفيفة
والمقدرة بـ 03ششاحنات إاطفاء و 06سشيارات
رباعية الدفع ،وسشيارة إاسشعاف ،باإلضشافة
إالى سشيارة قيادة العمليات.
ويعود ذلك للخطر الكبير الذي باتت تششكله
ال- -ح -رائ -ق سش -ن -وي -ا ع -ل -ى ال -ث -روة ال -غ -اب -ي -ة
والمحاصشيل الزراعية بولية عنابة ،وكذلك
على السشكان الذين يقطنون بقرب الغابات
المعرضشة للحرائق ،حيث أان تفطن مصشالح
الحماية المدنية ،يحول في كل مرة دون
تسش -ج -ي-ل ضش-ح-اي-ا ل-ح-ن-ك-ت-ه-ا ف-ي م-ث-ل ه-ذه
الكوارث الطبيعية.

لحياء ا÷ديدة
 5أاسسواق جوارية وÓﬁت با أ

نح ـ ـ ـو سصع ـ ـ ـر مرجع ـ ـ ـي للخضص ـ ـ ـر بسصي ـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـاسص
أاكد مدير التجارة لولية سسيدي بلعباسش
ﬁمد يبدي أان مصسا◊ه ‘ انتظار مراسسلة
ال -وصس -اي -ة م -ن أاج -ل ال -ت-دخ-ل اŸي-دا Êع-ل-ى
لسس -واق ل -ت -ط-ب-ي-ق –دي-د السس-ع-ر
مسس -ت -وى ا أ
لسستهÓك  ،وهو
اŸرجعي للخضسر الواسسعة ا إ
لح -ت-ك-ار
لج -راء ال -ذي ي -ه -دف إا ¤كسس -ر ا إ
ا إ
لسس- -ع- -ار اŸرج- -ع -ي -ة اÙددة
وع- -دم Œاوز ا أ
خ Ó-ل ال -فÎة ال -ق -ادم -ة م -ا ي-ح-ف-ظ ال-ق-درة
الشسرائية للمواطن ويضسبط السسوق .

سسيدي بلعباسس:غ شسعدو
أاضشاف يبدي مدير التجارة أان القرار سشيمسض
م-ب-دئ-ي-ا ح-والي  7أان -واع م -ن ال-خضش-ر ك-م-ادة
ال-ب-ط-اط-ا وال-بصش-ل وال-ث-وم ال-ج-زر  ،ال-ك-وسش-ة ،
حيث سشيتم تكليف أاعوان المراقبة عبر كافة
تراب الولية للتدخل الميداني في األسشواق
م -ب -اشش -رة ب -ع -د ضش -ب -ط ق -ائ -م-ة ال-م-واد ال-ت-ي
سش -ت-خضش-ع ل-ت-ح-دي-د السش-ع-ر ال-م-رج-ع-ي  ،وم-ن
جهته رحب المواطن باإلجراء الجديد مطالبا

بالتجسشيد الفعلي والمتابعة الميدانية خاصشة
Óسشعار وتدني القدرة
في ظل اإلرتفاع الكبير ل أ
الششرائية .
وإالتزمت مديرية التجارة بضشمان وفرة المواد
ال -واسش -ع -ة اإلسش -ت -ه Ó-ك خ Ó-ل شش-ه-ر رمضش-ان
ب -ع-دم-ا خصشصشت  5أاسش-واق ج-واري-ة ب-بلديات
سشيدي بلعباسض  ،تÓغ  ،سشفيزف  ،بن باديسض
ورأاسض الماء  ،كما تعمل المديرية بالتنسشيق مع
ال -دوائ -ر ل -ت -ح -دي -د ب -عضض األم-اك-ن ال-خ-اصش-ة
ب-ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضش-وي-ة وإاع-طائها طابع رسشمي
لتنظيم نششاطهم الذي يكون محددا بتوقيت
معين وفق قرار صشادر من مصشالح البلدية في
خطوة لتمكين التجار من ممارسشة نششاطهم
بصش -ف-ة ق-ان-ون-ي-ة م-ؤوق-ت-ة خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان
ولضشمان الوفرة في الخضشر والفواكه.
ك-م-ا تسش-ع-ى ال-م-دي-ري-ة ال-م-دي-ري-ة أايضش-ا ل-ف-تح
م -حÓ-ت ت-ج-اري-ة ع-ب-ر ال-ت-ج-م-ع-ات السش-ك-ن-ي-ة
الجديدة والبعيدة عن وسشط المدينة حيث تم
ت-ح-دي-د أام-اك-ن ل-ل-تسش-وي-ق ع-ل-ى مسشتوى بعضض

ال -ت -ج -م -ع-ات ال-ب-ع-ي-دة ك-ح-ي ال-ب-وسش-ك-ي وح-ي
الجزيرة  ،بالتنسشيق مع مديرية السشكن لتوفير
المحÓت التي هي في إاطار التوزيع لتمكين
قاطني هذه األحياء من إاقتناء مسشتلزماتهم
داخ -ل األح -ي -اء دون ع-ن-اء ال-ت-ن-ق-ل إال-ى وسش-ط
المدينة.
وتجدر اإلششارة إالى أان أاششغال إانجاز المخبر
الولئي لمراقبة الجودة والتحاليل تسشير وتيرة
جيدة ،حيث فاقت نسشبة األششغال  60بالمائة
ب -ع -د ان -طÓ-ق-ه شش-ه-ر سش-ب-ت-م-ب-ر  ،.2018وه- -و
ال-مشش-روع ال-ذي ج-اء ت-ك-م-ل-ة ل-مشش-اري-ع ق-ط-اع
ال -ت -ج -ارة وي -ه -دف إال -ى ضش-م-ان ح-ف-ظ صش-ح-ة
ال -مسش -ت -ه-لك م-ن خÓ-ل م-راق-ب-ة ال-م-ن-ت-وج-ات
ال -غ -ذائ -ي -ة والصش-ن-اع-ي-ة وال-تسش-ري-ع ف-ي إاج-راء
التحاليل التي كانت تقام سشابقا في الوليات
ال -م -ج-اورة ك-ت-ل-مسش-ان ووه-ران ،وق-د خصشصض
للمششروع غÓف مالي قدر  120مليون دج و12
مليون دج بالنسشبة للدراسشة ومتابعة األششغال.

بعد معاناة عائÓتهم

مركز متخصصصص ‘ عÓج «التوحد» بÈج بوعريريج
لح-ت-ف-الت ب-ال-ي-وم ال-عاŸي
ع-ل-ى ه-امشش ا إ
ل -لصس -ح -ة ب -ولي -ة ب -رج ب -وع-ري-ري-ج  ،كشس-ف
الوا‹ بن أاعمر بكوشش عن إاسستفادة ولية
ب -رج ب -وع -ري -ري -ج م -ن مشس -روع إا‚از م-رك-ز
لح -ت -ي-اج-ات اÿاصس-ة م-وج-ه ل-ف-ئ-ة
ل -ذوي ا إ
لطفال الذين يعانون من التوحد ،و ذلك
ا أ
بغÓف ما‹ قدره  25مليار سسنتيم ،مؤوكدا
أان الولية خصسصست قطعة أارضسية لتشسييد
ه-ذا اŸرف-ق مسس-اح-ت-ها  03ه-كتارات Ãدينة
ب- -رج ب- -وع- -ري -ري -ج ” إاسسÎج -اع -ه -ا ‘ إاط -ار
لسستثمارية الغÒ
عمليات متابعة اŸشساريع ا إ

منجزة.
خ Ó-ل اإلح -ت -ف -الت أاشش-رف ال-وال-ي ع-ل-ى اف-ت-ت-اح
المعرضض التحسشيسشي المنظم من طرف مديرية
الصشحة ومختلف الجمعيات الناششطة في المجال
الصشحي بمركز الترفيه العلمي اإلخوة بن حالة ،
حيث قدمت له ششروحات واحصشائيات تخصض واقع
القطاع .ومن جهته دعا الوالي الى زيادة المجهود
ل -ت -حسش -ي -ن واق -ع الصش-ح-ة ب-ال-ولي-ة وال-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
المناطق النائية التي لتصشلها الخدمات الصشحية
بالصشفة الكافية وإالى ضشرورة التنسشيق مع مختلف
ف-ع-ال-ي-ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-م-دن-ي ف-ي ت-حسشين الخدمة

الصشحية.
مدير الصشحة و السشكان بالولية قاسشي عبد الله
كشش -ف ع -ن تسش -ل -ي-م مشش-روع ال-مسش-تشش-ف-ى ال-ج-ه-وي
ل -ج -راح -ة ال -ع-ظ-ام ق-ب-ل ن-ه-اي-ة السش-ن-ة م-ع إاف-ت-ت-اح
ال -مصش -ل -ح -ة ال -ج -دي -دة ل-طب األط-ف-ال ب-ح-ي ع-ب-د
المؤومن قريبا جدا ،وهي عيادة تمت عملية إاعادة
ترميمها وتجهيزها بأامر من والي الولية لتخفيف
الضشغط عن مصشلحة طب األطفال الحالية.

برج بوعريريج:حبيبة بن يوسسف
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اأك--دت زاي--دي ل-ي-ل-ى ،اأخصش-ائ-ي-ة ن-فسش-ي-ة،
ع--ل--ى ه-امشض ي-وم دراسش-ي ح-ول ال-ت-ف-كك
الأسشري بدار الششباب تازمالت ،في هذا
الموضشوع ،لـ’الششعب’’ ،نحن نسشمع كل يوم
قصشصش--ا ب--ال--ك--اد نصشّ--د ق--ه--ا ،تسشّ-ب -بت ف-ي
ت----دم----ي----ر اأسش---ر وع---ائÓ---ت ك---انت رم---زا
وت--جسش-ي-دا ل-ل-ت-ف-اه-م وال-وئ-ام وال-ت-راب-ط
الج--ت--م--اع--ي ،ح--يث ب--ال--ف--ع-ل ،ف-ي ل-م-ح
البصشر ومن دون اأي سشابق اإنذار ،يّتسشع
ال--خÓ--ف ب--ي--ن ال--زوج-ي-ن وت-غ-دو ال-ح-ي-اة
ال-زوج-ي-ة مسش-ت-ح-ي-ل-ة السش-ت-مرار ،لتنتهي
عششرات السشنين من الحياة الزوجية اأمام
ال---م---ح--اك--م ،ح--ت--ى اأن ب--عضض ال--عÓ--ق--ات
ك بمجرد مرور بضشعة
الزوجية ،تنف ّ
اأشش-ه-ر لأسش-ب-اب ع-ق-ي-م-ة ،وال-طÓ-ق يعتبر
اآف-ة اج-ت-م-اع-ي-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ،راحت ضشحية
حتمّيته المفرطة ،العديد من العائÓت
الجزائرية.،
وتشش-ي-ر الإحصش-ائ-ي-ات م-دى ان-تشش-ار ه-ذه
الظاهرة المخيفة ،بين نسشاء ورجال من
كافة الششرائح والفئات العمرية والفكرية
والجتماعية ،اأصشبحت المحاكم قِبلتهم،
ي--ق-ايضش-ون ف-ي-ه-ا صش-ف-ت-ه-م «ك-م-ت-زوج-ي-ن»
بصش--ف--ة «ال-م-طّ-ل -ق-ي-ن» ،وح-ق-ي-ق-ة الأرق-ام
م--رع-ب-ة جّ-د ا ،ف-ق-د شش-ه-دت سش-ن-ة ،2018
تسش---ج---ي--ل 68األ--ف ح--ال--ة طÓ--ق ب--ح--ك-م
قضشائي نهائي ،منها 15األف حالة خلع
في الجزائر ،وما من ششك في اأن هذه
الأرقام المرتفعة تعطي فكرة عن مدى،

انتششار هذه الظاهرة التي باءت تهّدد
المجتمع على وجه العموم والأطفال على
وجه الخصشوصض ،حيث يعتبرون اأول من
يعاني من الآثار الوخيمة لهذا الزلزال
العائلي’.
وت--ج--در الإشش--ارة ،اإل--ى ضش--رورة تسش--ل-ي-ط
الضش--وء ع--ل--ى الرت--ف-اع الشش-دي-د ل-ح-الت
ال--خ--ل--ع ال--ت--ي ت--م تسش--ج--ي--ل-ه-ا ،ف-ي ن-فسض
الفترة ،حيث يتحّول الطÓق الذي من
ششاأنه اأن يكون حّ Óللزوجين ،اإلى مششكلة
ح--ق--ي--ق--ي--ة لÓ--أط--ف--ال ع--ن-دن-ا ،ف-مشش-اك-ل
ال--حضش--ان--ة وال--م--ن--ح--ة ال--م--ع--يشش-ي-ة وك-ذا
المحبة والدفء الأسشري اللذان يتلّقيان
ضش--رب--ة ق--وي--ة ،ت-خّ-ل -ف اآث-ارا اأب-دي-ة ع-ل-ى
نفسشية الأطفال’.
م-ن ج-ه-ت-ه ق-ال الأسش-ت-اذ اإي-دي-ر ع-رب-وشض
بدوره’ ،اأن تكون طف Óلأبوين منفصشلين
ل---يسض ب---الأم---ر ال---هّ---ي ---ن ع---ل---ى الصش--ع--ي--د
الج--ت--م--اع--ي ،ف--م-ا ب-الك ع-ل-ى الصش-ع-ي-د
ال--ن--فسش--ي ،ف Ó--ي--م--ك--ن اأن ي--ك--ون ه--ن-اك
انفصشال للوالدين دون اأن يعود ذلك باآثار
ك---ارث---ي---ة ع---ل---ى الأب--ن--اء ،وت--ت--جّسش --د ف--ي
اضش-ط-راب-ات سش-ل-وك-ي-ة ظ-اه-رة ،فغالبا ما
ن--ج--د ن--فسض ه--وؤلء الأط--ف--ال يصش-ارع-ون
اأم------واج ال------م------خّ------د رات ،م------خ------ت------ل-----ف
الجرائم ،سشوء المعاششرة ،والهروب من
ال--م--ن--زل ب--ال--نسش-ب-ة ل-ل-ب-ن-ات خ-اصش-ة ،دون
نسشيان التسشّرب المدرسشي.
علما اأن المختصشين من اأطباء نفسشيين
وعلماء الجتماع يوؤكدون بششكل قطعي،
اإلى اأن العÓقة القائمة على السشتقرار
النفسشي والتماسشك الأسشري ،لها اأثرها
ع---ل---ى تصش---رف--ات وسش--ل--وك الأشش--خ--اصض،
خ--اصش--ة الأط--ف-ال م-ن-ه-م ،وال-م-ع-روف اأن
الصشحة حالة الفرد تكون متكاملة من
ال--ن--اح--ي--ة ال--جسش--دي-ة وال-م-ع-ن-وي-ة وح-ت-ى
الجتماعي ،وهي ثÓثية ل تقبل التجزئة
بل تسشتكمل كل واحدة منها الأخرى.
وفي الوقت الراهن ،نتحدث عن ما ل
يقل عن 200األف طفل يدفعون سشنويا
ثمن اأخطاء اأوليائهم ،وما من ششك في
اأن هذا الرقم يكششف عن هذه الماأسشاة
التي تعيششها هذه الششريحة من المجتمع،
والتي تجد صشعوبات كبيرة في مواصشلة
طريقها بعد جرح اجتماعي عميق’.

‘ خطوة جديدة لصسد اŸضساربÚ

 26سصوقا جواريا خÓل بوهران
أاع -ل -ن اŸدي-ر ال-ولئ-ي ل-ل-ت-ج-ارة ب-وه-ران،
أاح- -م- -د ب- -ن ع- -رب- -ي ع- -ن ات- -خ -اذه -م ع -دي -د
لجراءات و الÎتيبات الضسرورية لضسمان
ا إ
التموين اŸنتظم للسسوق باŸنتجات الفÓحية
واŸود ال -غ -ذائ -ي -ة ذات السس-ت-هÓ-ك ال-واسس-ع،
ع -ل -ى ن -ح -و يسس -م -ح ب -ت -ع-زي-ز شس-ب-ك-ة ت-وزي-ع
التجزئة ،ولسسيما على مسستوى التجمعات
السسكنية ا÷ديدة.

وهران :براهمية مسسعودة

كششف بن عربي في تصشريح ل»الششعب» عن
ت - -خ ص ش -ي ص ض  2 6س ش -و ق ج -و ا ر ي -ة م -وؤ ق -ت -ة ع -ب -ر
كامل البلديات خÓل رمضشان المبارك ،وذلك
ف ي اإ ط ا ر م ا ي ع ر ف ب اأ س ش و ا ق ا ل ر ح م ة ا ل ت ي د ع ا
اإ ل - -ى اإ ن ش ش - -ا ئ - -ه - -ا ا ل - -و ز ي - -ر ا لأ و ل خ  Ó-ل ا ل ش ش -ه -ر
ا ل -ف ض ش -ي -ل ل -ك س ش -ر ا لأ س ش -ع -ا ر و ح -م -ا ي -ة ا ل -ق -د ر ة
الششرائية للطبقات الهششة ،في خطوة جديدة
من خطوات الحرب على المضشاربين.
و اأ و ض ش ح م ح ّد ث ن ا اأ ّن ا ل ب ل د ي ا ت و ر وؤ س ش ا ء ا ل د و ا ئ ر
م -ط -ا ل -ب -و ن ب -ت -ق -د ي -م ا ق -ت -ر ح ا ت ح و ل ا ل ف ض ش ا ء ا ت

و ا لأ ر ض ش -ي -ا ت ا ل -ت -ي س ش -ت -خ ص ش ص ض ل -ه -ذ ه ا لأ س ش -و ا ق
ا ل ظ ر ف ي ة و اأ ن ه م م ل ز م و ن ب ا ل ت ن ظ ي ف و ا ل ت ط ه ي ر
وكذا توفير الششمسشيات والطاولت الموحدة
ل ص ش - -ا ل - -ح ا ل - -ت - -ج - -ا ر و ب - -اأ س ش - -ع - -ا ر ر م - -ز ي - -ة  ،و ذ ل ك
ب -ا ل -ت -ن س ش -ي -ق و ا ل -ت -ع -ا و ن م -ع م -د ي -ر ي -ة ا ل -ت -ج -ا ر ة
المكلفة بالرقابة والتنظيم.
و ك ا ن ا ل م س ش وؤ و ل ا لأ و ل ع ل ى ا ل ج ه ا ز ا ل ت ن ف ي ذ ي
ب ا ل و ل ي ة  ،م و ل و د ش ش ر ي ف ي  ،ق د اأ ع ل ن م وؤ خ ر ا ع ن
ت - -اأ س ش - -ي س ض ل - -ج - -ن - -ة خ - -ا ص ش - -ة ت - -ح ت ا ل - -ف ض ش -ا ء ا ت
ا ل -ت -ج -ا ر ي -ة ا ل -ظ -ر ف -ي -ة  ،ا ل -م ش ش -ا ر اإ ل -ي -ه س ش -ا ب -ق -ا ،
م ش ش ّد د ا ف ي ا ل و ق ت ن ف س ش ه ع ل ى ض ش ر و ر ة و ض ش ع
ح -ي -ز ا ل -خ -د م -ة ا لأ س ش -و ا ق ا ل -ج -و ا ر ي -ة ا ل -م -ن -ج -ز ة
وغير المسشتغلة.
ك م ا ت ج د ر ا لإ ش ش ا ر ة اإ ل ى اأ ّن ا ل س ش ل ط ا ت ا ل و ل ئ ي ة
بوهران ،قامت بتسشطير عديد البرامج في
م خ ت ل ف ا ل ق ط ا ع ا ت ت ح ت ت اأ ط ي ر و ا ل ي ا ل و ل ي ة
السشيد ملود ششريفي والذي يقف عن كثب على
م -د ى ت -ج س ش -ي -د ا ل -ق -ر ا ر ا ت و ا ل -م ش ش -ا ر ي -ع ا ل خ ا ص ش ة
باسشتقبال الششهر الفضشيل.

مركز مكافحة السسرطان بسسطيف

لصصاب ـ ـة
ارتف ـ ـاع ‘ مع ـ ـدل ا إ
بسصرطـ ـ ـا Êالقول ـ ـون واŸسصتقي ـ ـم
تسس-ج-ل مصس-ال-ح ا÷راح-ة ال-ط-بية Ãركز
مكافحة السسرطان بسسطيف أاعدادا متزايدة
للعمليات ا÷راحية Ÿرضسى سسرطان القولون
واŸسس- -ت -ق -ي -م ،ح -يث أاصس -ب -ح ه -ذا ال -ن -وع م -ن
لول الذي يصسيب الرجال ‘
السسرطان هو ا أ
لخÒة،على اŸسستوى اÙلي وكذا
السسنوات ا أ
الوطني .

سسطيف :نورالدين بوطغان
سشجلت ذات المصشالح ،خÓل السشنة الجارية
 1 6 0ع-م-ل-ي-ة سش-رط-ان ل-ل-ق-ول -ون ،و  1 4 0عملية
لسشرطان المسشتقيم ،حيث من ضشمن حوالي 22
ع م ل ي ة ج را ح ي ة ل لسشرطانات ت ج ر ى ،اأ سش ب وعي ا ،
بمصشالح الجراحة التابعة للمركز ،تجرى منها
عمليات لسشرطاني القولون والمسشتقيم لحوالي
 12ششخصشا.

واأ ك دت م صشادر ط ب ي ة بالمركز ،ان ه ذا النو ع
م ن ال س ش ر طان والذي ،ع ادة ،يصشيب الأ ش ش خ ا ص ض
الكهو ل م ن  4 5الى  5 0س شنة فما فوق ،قد اأ ص ش بح
يصشيب حتى الششباب في سشن العششرينات بششكل
كبير،وهذا ما تم الوقوف عليه بالمركز.
واأر ج ع ت ذات المصشا ل ح ه ذه الوض شعية الصشحية
غير المريحة الى عدم الكششف المبكر عن هذا
النوع من السشرطان ،بحيث ينتبه له المرضشى
ب ع د ان يصشل الى حالت ج د متقدمة ،ت وؤدي
الى ضش ر ورة اإ ج ر اء ا لعملية الجراح ية ،والت ي
قد ل تكون ناجحة في كل الحالت .
ودعت ذات المصشالح المواطنين الى النتباه
ال -ى اأع -ر اض ض ال -م -ر ضض ل-م-واج-ه-ت-ه ف-ي م-راح ل ه
الأ ول - -ى  ،ل - -ت - -ك -ون ف -ر ص ض ال -ن -ج -اح اك -ب -ر ،وم -ن
الأع ر اض ض الم ع ر و ف ة له ذا السشرط ا ن  :األمسشاك
او الإ سش - -ه - -ا ل  ،و ن - -ز ي - -ف ال- -د م  ،واأل م ال- -ب- -ط - -ن ،
وا ن س شداد الأ م ع ا ء ال غ ل ي ظة وكذا فقر الد م .
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الثÓثاء  0٩أافريل  201٩م
المؤافق لـ  03شسعبان  1440هـ

توقيف  11شسخصسا وحجز اسسلحة البيضساء

أامن سسكيكدة يتدخل باحÎافية لفضض شسجار بعزابة
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شسهده ﬁل لبيع ا◊لويات بشستوان

وفاة عامل مÎبصض عقب حادث عمل بتلمسسان

لخÒة أامسس شس-اب ي-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  17سس-ن-ة مصس-رعه على
ل -ق -ي ‘ السس -اع -ات ا أ
مسستوى اŸسستشسفى ا÷امعي بتلمسسان بعد إاصسابته بحروق بليغة عقب حادث عمل.

تلمسسان :بكاي عمر

و ح س س ب م ص س - - - - - - - -ا د ر « ا ل ش س - - - - - - -ع ب » اأ ن
ا ل ض س -ح -ي -ة ف -ا ر ق ا ل -ح -ي -ا ة ب -ا ل -م س س ت ش س ف ى
ا ل -ج -ا م -ع -ي ت -ي -ج -ا ن -ي د م -ر ج -ي ب -ع -د م -ا
اأ ص س ي ب ب ح ر و ق م ن ا ل د ر ج ة  3ع ق ب
ن ش س ؤ ب ا ل ن ي ر ا ن ب اأ ح د م ح  Óت ص س ن ا ع ة
ا ل -ح -ل -ؤ ي -ا ت ا ل -ت -ق -ل -ي -د ي -ة و ا ل -م -ر ط -ب -ا ت
ا ل -ؤ ا ق -ع م -ق -ر ب -ب -ل -د ي -ة ش س -ت -ؤ ا ن ف -ي -م -ا
اأ ص س -ي ب ع -ا م -ل -ي -ن اآ خ -ر ي -ن ب -ح -ر و ق م -ن
ا ل د ر ج ة ا ’أ و ل ى و ت م ن ق ل ه م م ن ط ر ف
م ص س -ا ل -ح ا ل -ح -م -ا ي -ة ا ل -م -د ن -ي -ة ص س -ؤ ب
م ص س - -ل - -ح - -ة ا ’إ س س -ت -ع -ج -ا ’ ت ا ل -ط -ب -ي -ة
ب ا ل م س س ت ش س ف ى ا ل ج ا م ع ي م ن اأ ج ل ت ل ق ي
ا ل - -ع  Ó- -ج ا ل  Ó- -ز م ج - -د ي - -ر ب -ا ل -ذ ك -ر اأ ن
ا ل ض س - -ح - -ي - -ة ا ل -ذ ي ت -ؤ ف -ي ك -ا ن ب ص س -د د

الدراسسة وتلقي تكؤين خاصش بمركز
التكؤين المهني بالكيفان في مجال
ص س -ن -ا ع -ة ا ل -ح -ل -ؤ ي -ا ت و ك -ا ن ق -د اإ ف -ت ك
منصسب عمل وتربصش تطبيقي على
م س س -ت -ؤ ى اأ ح -د ا ل -م -ح  Ó-ت ا ل -ت -ج -ا ر ي -ة
ا ل -ت -ا ب -ع ’أ ح -د ا ل -خ -ؤ ا ص ش ا ل -ذ ي ل -د ي -ه
س س -م -ع -ة ط -ي -ب -ة ب -ا ل -م -ج -ت -م -ع ا ل -م -د ن -ي
ببلدية شستؤان نظير معاملته الجيدة
ل -ل -ز ب -ا ئ -ن و ت -ق -د ي -م ن -ؤ ع -ي -ة ح س س -ن -ة م -ن
الحلؤيات لكن القدر سسبقه ووقع في
د ا خ -ل م -ح -ل -ه ل -ه -ذ ا ا ل -ح -ر ي -ق ا ل -م -ه -ؤ ل
ا ل ت ي اإ ه ت ز ت ل ه و ’ ي ة ت ل م س س ا ن ح ي ث ’
ت -ز ا ل ا ل -ت -ح -ق -ي -ق -ا ت ا ’أ م -ن -ي ة م ت ؤ ا ص س ل ة
ف ي ح ي ن ت م غ ل ق ا ل م ح ل اإ ل ى غ ا ي ة
اإ س س - - -ت - -ك - -م - -ا ل ا ’إ ج - -ر ا ء ا ت ا ’إ د ا ر ي - -ة
والقانؤنية.

بحوزته سسÓح ناري دون رخصسة

لسسلحة البيضساء ب Úعصسابات أاشسرار وتوقيف 11
“كنت مصسالح أامن سسكيكدة ‡ثلة ‘ امن دائرة عزابة ،من فضس شسجار با أ
لشسخاصس اÿطÒين من بينهم ذوي السسوابق القضسائية  ،بثوا الرعب ‘ أاواسسط سسكان حي جواد الطاهر (سسوناتيبا
شسخصسا من ا أ
سسابقا) بعزابة.

سسكيكدة :خالد العيفة

ت-ع-ؤد وق-ائ-ع ال-قضس-ي-ة إال-ى ل-ي-ل-ة ال-خ-ميسش
الماضسي ،على إاثر معلؤمات مسستقاة من
قبل مصسالحنا بأامن دائرة عزابة ،وكذا
ن -داءات ال -م-ؤاط-ن-ي-ن ل-ل-ن-ج-دة ب-خصس-ؤصش
وقؤع شسجار باأ’سسلحة البيضساء «سسيؤف،
شس -ؤاق -ي -ر ،سس-ك-اك-ي-ن ،مشس-اري-خ ن-اري-ة م-ن
ال -ح -ج-م ال-ك-ب-ي-ر» ،ب-ي-ن م-ج-م-ؤع-ت-ي-ن م-ن
اأ’شسخاصش المشسبؤهين على مسستؤى حي
جؤاد الطاهر بعزابة  ،أاحدها مكؤنة من
أاشسخاصش قادمين من مدينة البؤني و’ية
ع -ن -اب -ة ،وال -ذي -ن ك -ان -ؤا م-ل-ث-م-ي-ن ،ال-ذي-ن
ال-ت-ح-ق-ؤا ب-م-دي-ن-ة ع-زاب-ة ب-هدف مسساندة
صسديق لهم اسستنجد بهم إاثر وقؤعه في

شسجار جسسدي مع شسخصش يقطن في ذلك
الحي.
مباشسرة قامت مصسالح أامن الدائرة باتخاذ
ك -اف -ة اإ’ج -راءات الضس -روري -ة ،وال-ك-ف-ي-ل-ة
للتدخل الفؤري حيث تمكنت من تؤقيف
مجمؤعة من المشستبه بهم مع حجز كمية
كبيرة من اأ’سسلحة البيضساء المسستعملة في
الشسجار وكذا مؤؤثرات عقيلة  ،التدخل
ا’حترافي الذي جنب إاراقة الدماء حيث
لم تسسجل أاية ضسحية.
ال-مصس-ل-ح-ة ا’م-ن-ي-ة ،وب-اسس-تمرار التحقيق
ت-م-ك-نت م-ن ت-ح-دي-د ه-ؤي-ة ال-مشس-ت-ب-ه بهم
اآ’خرين الذين ’ذوا بالفرار  ،حيث تم
تحديد مكان تؤاجدهم بإاحدى مشساتي
حي اإ’خؤة بؤمدين  ،أاين اختبأاوا عند

اح-د م-ع-ارف-ه-م  ،ل-ت-ن-ت-ق-ل ق-ؤات الشس-رطة
هناك وتقؤم بتطؤيق المكان ومداهمته
مع تؤقيف  07مشستبه بهم.
بعد اسستكمال ملف التحقيق القضسائي ،تم
تقديم بتاريخ اليؤم  11شسخصش أامام وكيل
ال-ج-م-ه-ؤري-ة ب-ع-زاب-ة ع-ن قضس-ي-ة « ت-ك-ؤين
ج-م-ع-ي-ة أاشس-رار ل-غ-رضش اإ’ع-داد ’رت-كاب
ج-ن-اي-ة م-ح-اول-ة ال-ق-ت-ل ال-ع-م-دي بؤاسسطة
سسÓح ابيضش مع سسبق اإ’صسرار والترصسد
ب -ت -ؤف -ر ظ -رف -ي ال -ل-ي-ل وال-ت-ع-دد ،وح-ي-ازة
أاسسلحة بيضساء محظؤرة دون مبرر شسرعي
حيازة أاسسلحة بيضساء لÓسستعمال «أالعاب
نارية « ،وحيازة مؤؤثرات عقلية «  ،العملية
ال -ت-ي ’قت اسس-ت-حسس-ان-ا ك-ب-ي-را م-ن ط-رف
المؤاطنين.

إاثر قيامها بدورية ليلية

توقيـ ـ ـف شساب ـ ـ Úبحوزتهم ـ ـا  ﬂـ ـدرات بجيج ـ ـل
تمكنت عناصسر الشسرطة القضسائية التابعة
Óم -ن ال -حضس -ري السس -اب-ع ب-أام-ن ج-ي-ج-ل
ل -أ
بمزغيطان ،أاثناء قيامها بدوريات ليلية
ع- -ل -ى مسس -ت -ؤى ق -ط -اع ا’خ -تصس -اصش م -ن
تؤقيف شسابان يبلغان من العمر  22و23
سس -ن -ة ،ح -يث وب -ع-د إاخضس-اع-ه-م-ا ل-ع-م-ل-ي-ة

ال-ت-ل-مسش ال-جسس-دي ت-م ضس-ب-ط ب-ح-ؤزت-ه-ما
ثÓثة قطع من المخدرات قدر وزنهما
بـ 1,85غ- -رام ،وب- -ع- -د اسس- -ت- -ك -م -ال ك -ل
اإ’جراءات القانؤنية ضسد المشستبه فيهما
ت-م ت-ق-دي-م-ه-م-ا أام-ام ال-ج-ه-ات ال-قضس-ائ-ي-ة
المختصسة أ’جل قضسية الحصسؤل والشسراء

للمطالبة Ãناصسب شسغل مباشسرة

للمخدرات لغرضش ا’سستهÓك الشسخصسي،
ووف- -ق- -ا إ’ج -راءات ال -م -ث -ؤل ال -ف -ؤري ت -م
إاصسدار في حقهما حكم يقضسي بـ 06أاشسهر
ح- -بسش ن- -اف- -ذة وغ -رام -ة م -ال -ي -ة ق -دره -ا
 20.000دج.

جيجل :خالد ع

لربعة Ÿركب سسيدار ا◊جار
شسباب يغلقون اŸنافذ ا أ

أاقدمت ›موعات من الشسباب يفوق
ع -دده-م الـ 500شس -اب م -ن ف-ئ-ة ط-ال-ب-ي
لربعة
الشسغل أامسس على غلق اŸنافذ ا أ
Ÿركب سسيدار ا◊جار (عنابة) للمطالبة
Ãن - - -اصسب شس - - -غ - - -ل م - - -ب - - -اشس - - -رة ب- - -ذات
اŸركب،حسسب ما علم من الرئيسس اŸدير
العام لذات اŸركب شسمسس الدين معطاء
الله.

وأاوضس----ح ذات ال---مسس---ؤؤول لـ«وأاج» ب---أان
مديرية التشسغيل بالؤ’ية «قامت تحت
ضس-غ-ط ط-ال-ب-ي الشس-غ-ل ب-إاع-داد قائمة
ت--تضس--م-ن  800شس--اب مسس--ت--ف--ي-د م-ن
مناصسب عمل بمركب سسيدار الحجار
وذلك دون إاعÓن المركب عن مناصسب
شساغرة للتشسغيل».
وفؤر إاعÓن هذه القائمة من طرف
م--دي--ري--ة ال--تشس--غ--ي--ل ،ت--ؤج-ه الشس-ب-اب
المعنيؤن إالى مركب سسيدار الحجار
وط-ال-ب-ؤا ب-ا’ل-ت-ح-اق ب-م-ن-اصسب ال-عمل
التي أاعلنت عنها مديرية التشسغيل.
وبعد إابÓغ مديرية المركب الشسباب
ب-ع-دم إام-ك-ان-ي-ة تشس-غ-ي-ل-ه-م ف-ي ال-ؤقت
ال--ح--ال-ي ،أاق-دمت م-ج-م-ؤع-ات م-ن-ه-م
بغلق المركب أامام العمال مما حال
دون ال-ت-ح-اق ب-عضش ال-ع-م-ال ب-م-ناصسب
عملهم وخاصسة منهم الفرق التي تعمل

بالمناوبة ،كما أاضساف السسيد معطاء
الله.
وق--د ل--ج--أات إادارة ال--م-ركب إال-ى غ-ل-ق
الفرن العالي بصسفة مؤؤقتة بسسبب عدم
إام--ك--ان--ي--ة ال--ت--ح--اق ع--م--ال ال-م-ن-اوب-ة
بمناصسب عملهم ،في حين تسسلل بعضش
الشسباب المحتجؤن إالى داخل المركب
وتسسببؤا في إاثارة حالة من الهلع في
أاوسساط العمال داخل مصسنع سسيدار
’شسارة إاليه.
الحجار ،كما تمت ا إ
Óشس--ارة ف--ق--د ح--اولت واج ا’تصس--ال
ل --إ
ب-م-دي-ري-ة ال-تشس-غ-ي-ل ب-الؤ’ية لكن دون
جدوى.

حجز  400أالف وحدة من مواد
غذائية وتوقيف التحويل اŸا‹
مليون أاورو

ت---م---ك---ن أاع--ؤان م--ف--تشس--ي--ة أاقسس--ام
الجمارك بعنابة من حجز  400أالف
وح---دة م--ن م--ؤاد غ--ذائ--ي--ة م--ت--ن--ؤع--ة
مسستؤردة من أاوروبا وتؤقيف عملية
ت--ح--ؤي--ل ب--ال-غشش ل-م-ا ي-ف-ؤق  1مليؤن
أاوروتمثل قيمة البضساعة المسستؤردة،
حسسب ما ورد امسش في بيان لخلية

توقيف مسسافر قادم من ليون الفرنسسية Ãطار بجاية

ا’تصسال للمديرية الجهؤية للجمارك.
وت--مت ه--ذه ال--ع--م--ل--ي--ة ال--ت--ي وصس-فت
بـ»النؤعية» خÓل فتح  24حاوية كانت
محملة بالسسلع المحجؤزة وذلك بعد
’خيرة للمدة القانؤنية
تجاوز هذه ا أ
ل--م--ك--ؤث-ه-ا ب-ال-م-ي-ن-اء ال-ج-اف ب-ع-ن-اب-ة،
حسسب ذات المصسدر الذي أاوضسح بأان
السسلع المحجؤزة كان مصسرح بها على
أان-ه-ا أاغ-ل-ق-ة ل-م-ؤاد غ-ذائ-ي-ة وت-حديدا
(البيتزا).
وق--د ت--م ف--ت--ح ه--ذه ال--ح--اوي--ات وف--ق
القؤانين المعمؤل بها بحضسؤر محضسر
قضس-ائ-ي واسس-ت-غ-رقت أاسس-ب-ؤع-ا ك-ام،Ó
’شسارة إاليه.
كما تمت ا إ
وفؤر تفطن مصسالح مفتشسية أاقسسام
الجمارك لحالة الغشش في التصسريح
ب--ال--بضس--ائ--ع ال--مسس--ت--ؤردة ت--م ت--ف--ع--ي--ل
’ج-راءات ال-ق-ان-ؤن-ي-ة ل-تؤقيف عملية
اإ
تحؤيل العملة الصسعبة المتعلقة بهذه
العملية.
وإالى جانب عملية الحجز تم تحرير
محضسر مخالفة ضسد المسستؤرد تتعلق
ب--م--خ--ال--ف--ة ل-لصس-رف وف-ق-ا ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م
والتشسريع المتعلقين بالصسرف وحركة
’مؤال من وإالى خارج الؤطن.
رؤووسش ا أ

“ك- -ن ع- -ن- -اصس -ر ف -رق -ة شس -رط -ة ا◊دود
ا÷وي -ة Ãط-ار ع-ب-ان رمضس-ان ب-ج-اي-ة ،أامسس
لول ،م -ن م -ع-ا÷ة قضس-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ح-ي-ازة
ا أ
واسس- -تÒاد ق- -ط- -ع- -ة م- -ن سسÓ- -ح ن -اري ب -دون
رخصسة،

بجاية :بن النوي توهامي
تمت العملية ،بحسسب مصسدر
م س س ------ؤؤ و ل  ،ب ------ع ------د ق ------د و م اأ ح -----د
ا ل --م س س --ا ف -ر ي -ن م -ن م -د ي -ن -ة « ل -ي -ؤ ن »
اإ ل ى م ط ا ر ب ج ا ي ة  ،و ب ع د ت ف ت ي ش ش

اأ م --ت --ع --ت --ه ا ل --م --د ف --ؤ ع -ة و ا ل -م -ؤؤ ش س -ر
ع ----ل ----ي ----ه ---ا م ---ن ط ---ر ف ع ---ن ---ا ص س ---ر
الشسرطة ،العاملة مسستؤى جهاز
« ا ل س س -ك -ا ن -ي -ر » ا ل -م ش س -ت ر ك  ،ض س ب ط ت
ب -د ا خ -ل ح -ق -ي -ب -ت -ه ع -ل -ى ق ط ع ة م ن
س س  Ó---ح ن ---ا ر ي ل ---ل ص س ---ي ---د م ---ن ن --ؤ ع
« ك ----ؤ ’ س ش »  ،و ق ----د اأ ن ----ج ----ز م ---ل ---ف
ج ز ا ئ ي ض س د ا ل م ع ن ي ب ا ’أ م ر  ،و ت م
ت ح ؤ ي ل ه اإ ل ى ا ل س س ل ط ا ت ا ل م خ ت ص س ة
’ س س -ت -ك -م -ا ل ا ’إ ج -ر ا ء ا ت ا ل ق ا ن ؤ ن ي ة
الÓزمة.

لربع سسنوات
مصسطحبا إابنه ذو ا أ

يذبح زوجته ا◊امل ويسسلم
لمن بÈج بوعريريج
نفسسه ل أ
إارتكب رب أاسسرة ‘  31من العمر جرÁة
بشسعة راحت ضسحيتها زوجته التي هي من
ن-فسس ع-م-ره ،ح-يث ق-ام ب-ذب-ح-ه-ا م-ن الوريد
إا ¤ال -وري -د ،ق -ب -ل ان يسس -ل -م ن -فسس -ه Ÿصس-ال-ح
لم- -ن ،وك- -انت ق -ري -ة أاولد سس -ا ⁄مسس -رح -ا
ا أ
لهذه ا÷رÁة حيث إاهتزت بلدية غيÓسسة
التابعة لدائرة برج الغدير جنوب شسرق برج
بوعريريج على وقعها تاركة ذهول كبÒا
وحزنا وأاسسى على الضسحية التي كانت حامÓ
لرب -ع
‘ شس- -ه- -ره- -ا ال -راب -ع ،وإاب -ن -ه -ا صس -احب ا أ
سسنوات  ،الذي وجد نفسسه بدون اب ول أام
ب Úليلة وضسحاها.

برج بوعريريج -حبيبة بن يوسسف -
ت -ف -ا ص س -ي -ل ا ل -ج -ر ي -م -ة ا ل ش س -ن -ع -ا ء ا ل -ت -ي
ر ا ح ت ض س -ح -ي -ت -ه -ا ا ’أ م ا ل -ح -ا م -ل ف -ي
ا ل ش س -ه -ر ا ل -ر ا ب -ع  ،و ق -ع ت م -ن -ت ص س -ف ل -ي -ل -ة
ا ’أ ح د اإ ل ى ا ’إ ث ن ي ن  ،ا ي ن ق ا م ا ل ج ا ن ي
ب ذ ب ح ز و ج ت ه ب اإ س س ت ع م ا ل س س ك ي ن د ا خ ل
ا ل م ن ز ل  ،ث م غ ا د ر م ص س ط ح ب ا م ع ه اإ ب ن ه
في الرابعة من العمر نحؤمدينة برج
ب -ؤ ع -ر ي -ر ي -ج  ،و د خ -ل اإ ل -ى م -ق -ر ا ’أ م -ن
ا ل ؤ ’ ئ ي اأ ي ن س س ل م ن ف س س ه و اأ ب ل غ ا ل ش س ر ط ة

ب -ف -ع -ل -ت -ه  .و م -ب -ا ش س -ر ة ق -ا م ت م ص س -ا ل -ح
ا ل ش س -ر ط -ة ب -ا ’إ ت ص س -ا ل ب -ف -ر ق -ة ا ل -د ر ك
ا ل -ؤ ط -ن -ي ب -ب -ل -د ي -ة غ -ي  Ó-س س -ة  ،و ت -ح -ر ك
ع - -ن - -ا ص س - -ر ا ل - -د ر ك ف - -ؤ ر ا ن - -ح -ؤ م -ن -ز ل
الجاني ،وبمجرد دخؤلهم عثروا على
الزوجة الضسحية جثة هامدة غارقة
في بركة من الدماء وبالقرب منها
اأ د ا ة ا ل ج ر ي م ة ا ل م ت م ث ل ة ف ي س س ك ي ن .
و اأ ف - -ا د ت ا ل - -م - -ع - -ل - -ؤ م - -ا ت ا ’أ و ل - -ي - -ة اأ ن
الجاني هؤ(ن.ب)  31سسنة والضسحية
( ب  .ن )  3 1س س ن ة اأ ي ض س ا و ه م ا و ا ل د ي ن
لطفل في الرابعة من العمر ،حيث
ت ش س -ت -غ -ل ا ل -ز و ج -ة ا ل -ج -ا م -ع -ي -ة ك م د ر س س ة
ق -ر اآ ن ب -ا ل -م س س -ج -د ب -ح -ك -م ا ن -ه ا خ ر ي ج ة
ع -ل -ؤ م ا ل ش س -ر ي -ع -ة م -ن ا ل -ج -ا م -ع -ة ف -ي -م -ا
ا ل ز و ج ا ل ج ا ن ي ب ط ا ل و اأ ك د ا ل ك ث ي ر و ن
اأ ن -ه ي -ع -ا ن -ي م -ن اإ ض س -ط -ر ا ب -ا ت ن -ف س س -ي -ة ،
وتبقى نتائج التحقيق الذي باشسرته
مصسالح الدرك الؤطني كفيلة بكشسف
م  Ó- -ب س س - -ا ت و د و ا ف - -ع ه -ذ ه ا ل -ج -ر ي -م -ة
البشسعة.
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قراءة ‘ الوضضع وتأكيد على مسضألتي بنأء الّثقة والتّوقيت
د  -نور الهدى بن بتقة
جامعة ا÷زائر ٣

“ّر ا÷زائ- - -ر Ãرح - -ل - -ة
فارقة ‘ تاريخها السسياسسي
لفÎة ما بعد ا’سستقÓل،
ول - -ع - -ل اŸع- -ط- -ي- -ات ال- -ت- -ي
ت- -راف -ق ا◊راك الشس -ع -ب -ي
منذ  22فÈاير  2019تنبئ
ن ا÷زائر شسهدت زلزا’
بأا ّ
ع - -ل - -ى مسس- -ت- -وى ال- -ن- -ظ- -ام
السس - -ي - -اسس - -ي ،وك- -ذا ع- -ل- -ى
مسستوى التفاعل اÛتمعي
مع العملية السسياسسية التي
لطاŸا كانت آاخر اهتمامات
الشس- -عب ا÷زائ- -ري ن- -ظ- -را
’نشس-غ-ال-ه ب-أام-ور ح-ي-ات-ي-ة
ي-وم-ي-ة ،وح-ت-ى أان ال-نخبة
ال- - -ت - -ي أاق - -ي - -لت ع - -ن - -وة أاو
اسس- -ت- -ق- -الت اضس- -ط -رارا م -ن
ال-ع-م-ل السس-ي-اسس-ي أاو العمل
اÛتمعي ككل غاب دورها
ن- -ت- -ي- -ج -ة غ -ي -اب ال -ب -ي -ئ -ة
اÓŸئ - -م - -ة ال - -ت - -ي ت - -ت - -ي - -ح
’صسحاب الكفاءة،
الفرصص أ
وك - -ذا غ - -ي - -اب ال- -ت- -ن- -اغ- -م
وا’نسس-ج-ام م-اب Úال-طبقة
ا◊اك - - -م - - -ة واÙك - - -وم - - -ة
لسس- -ن- -وات ع- -دة ،ف- -غ- -ي- -اب
الثقة ب Úالطرف Úزاد من
ح-ج-م ال-ف-ج-وة ب-اع-تبار أان
مسس-أال-ة ب-ن-اء ال-ث-ق-ة أاسس-اسص
أاي عملية بناء.

مس
’ ســاه
م
ا
تلزم اإ ت  :م
ق
ا
’ اأصسح ’ت
ـابها

هذا الوضضع الداخلي رافقه ›موعة من
ال -ت -ح -دي -ات األم -ن -ي-ة وال-ره-ان-ات السض-ي-اسض-ي-ة
واألزم -ات الق -تصض -ادي-ة ال-ت-ي يشض-ه-ده-ا ج-وار
ا÷زائر منذ ما يعرف اصضطÓحا بـ «الربيع
ال- -ع- -رب -ي» ،ال -ذي م -ا ه -و إال مشض -روع غ -رب -ي
لتفكيك اŸفكك وŒزئة اÛزأا ‘ اŸنطقة
العربية التي “ثل قلب الشضرق األوسضط اŸهم
اسضÎاتيجيا ‘ أاجندة القوى العاŸية ،التي
تسضعى لÓسضتحواذ على السضيادة العاŸية ‘
إاطار ما ذكره اŸفكر األمريكي بريجنسضكي
‘ كتابه «رقعة الشضطر„ الكÈى» ،حيث Áكن
اع- -ت -ب -ار مشض -روع الشض -رق األوسض -ط ال -ك -ب Òأاو
مشض -روع الشض -رق األوسض -ط ا÷دي -د ،ال -ف-وضض-ى
اÓÿقة ،الربيع العربي تكملة Ÿشضروع سضايسس
بيكو ‘ القرن اŸاضضي.
إان ما ا‚ر من سضقوط نظام معمر القذا‘
‘  2011واألوضضاع ‘ تونسس والتطورات ‘
اŸلف اŸا‹ ،أاّثر ومازال يؤوّثر على األمن
ال -وط -ن -ي ا÷زائ -ري ،وه-ذا ب-إاف-راز –دي-ات
متعّددة ،مÎابطة ومعّقدة يصضعب على ا◊ل
العسضكري إانهاؤوها أاو ا◊د منها نظرا ألنها
–ديات تتشضابك فيها اÈŸرات الجتماعية،
السضياسضية والقتصضادية ،ولعل أابرزها مسضأالة
مكافحة اإلرهاب خاصضة وأان ليبيا أاصضبحت
بيئة مÓئمة لتكاثر هذه ا÷ماعات اŸتطرفة
التي تسضتند على تكتيك الختفاء واسضÎاتيجية
الضض -رب ‘ ال-ع-م-ق ب-أادوات اسض-ت-خ-ب-ارات-ي-ة ‘
إاط- -ار ا◊روب ال“Ó- -اث- -ل- -ي- -ة ال- -ت- -ي تصض- -عب
م- - -أام - -وري - -ة ال - -ق - -ائ - -د وا÷ن - -دي ‘ ا÷يشس
النظامي ،خاصضة وأانها مدعومة من جهات
أاج- -ن- -ب- -ي- -ة ب- -اع- -ت- -ب- -ار أان اإلره- -اب صض -ن -اع -ة
اسض -ت -خ -ب-ارت-ي-ة ب-ام-ت-ي-از ” ت-وظ-ي-ف-ه-ا ÿدم-ة
مصض - - -ال- - -ح ال- - -ق- - -وى ال- - -كÈى ‘ اŸن- - -اط- - -ق
ا÷يواسضÎاتيجية التي تÎاوح ما ب ÚاŸناطق
ال -ن -ف -ط-ي-ة وم-ن-اط-ق ع-ب-ور الÌوات ،وه-ذا م-ا
ت -كشض -ف -ه اŸع -ط -ي -ات اŸي -دان -ي -ة وال -ت -ق-اري-ر
السضتخباراتية منذ أاحداث  11سضبتم2001 È
التي كانت اŸنطلق ÿلق فزاعة الرهاب ‘
منطقة الشضرق األوسضط لتمرير مشضاريعهم
وضضمان تواجدهم ‘ مناطقها ا◊يوية باسضم
م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب وح-م-اي-ة ح-ق-وق النسض-ان،
حيث أان هذه اÈŸرات أاصضبحت نتيجة التطور
ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي وث-ورة التصض-الت ع Èم-واق-ع
التواصضل الجتماعي غ ÒعقÓنية فُكشضفت
اŸن- -اورات واŸؤوام- -رات وُف- -ضض- -حت ال -ن -واي -ا
Ÿراكز صضناع القرار الدولية Ãا فيها تلك
اŸنظمات غ Òا◊كومية.

ضسرورة خلق وتفعيل الّنزاعات
بغية تنشسيط سسوق ال ّسسÓح
ا÷زائر لطاŸا نّبهت ودعت ورافعت عن
ا◊ل السضياسضي كمنهج سضليم ◊ل النزاعات
الداخلية لدول ا÷وار والعا ‘ ⁄اÙافل
الدولية باعتبار أان التدخÓت اÿارجية تزيد
من الحتقان وتطيل أامد النزاعات ،فمث Óإان
ُدعم كل طرف داخلي ‘ النزاع من طرف
خ -ارج -ي أاصض -ب -ح-ن-ا ‘ ن-زاع دو‹ ب-ث-وب ن-زاع
داخلي ،أاو Áكن وصضفه بـ «حرب بالوكالة»،
ول -ع -ل ال -ت -ح-ل-ي-ل الق-تصض-ادي Ÿسض-أال-ة ا◊رب
Áكن اختصضارها أان ا◊روب “ثل مصضدرا
Óسضلحة،
ماليا لقتصضاديات القوى اŸصضنعة ل أ
وهذا ما يف ّسضر وجود ما يعرف ‘ الوليات
اŸت -ح -دة األم -ري -ك -ي -ة «ب -اŸركب الصض -ن -اع-ي
ال -عسض-ك-ري» ،وم-ن-ه تصض-ب-ح ا◊رب أاداة م-ه-م-ة
ل-ت-ف-ع-ي-ل وت-نشض-ي-ط سض-وق السضÓ-ح ال-ذي ي-عرف
بالسضوق األك Ìربحية ،فالقوى الكÈى تعيشس
ع-ل-ى م-ن-ط-ق ضض-رورة خ-ل-ق وت-ف-ع-يل النزاعات
بغية تنشضيط سضوق السضÓح ،وكذا من الضضروري
اي- -ج- -اد مسض- -اح- -ات ن- -زاع ل- -ت- -ج- -ريب أاح- -دث
التكنولوجيات ‘ ›ال الصضناعة العسضكرية.
أامام هذه اŸعطيات الدولية Ÿفهوم النزاع
وحيوية منطقة الشضرق األوسضط والرغبة ‘
ت -ف -ع -ي -ل سض -وق السض Ó-ح اŸرب -ح ‘ ظ -ل أازم -ة
اق-تصض-ادي-ة ت-ك-اد ت-عصض-ف ب-اق-تصض-اديات القوى
الكÈىŒ ،د ا÷زائر نفسضها ﬁاطة بحزام
ناسضف من أازمات معقدة Ãجالتها اıتلفة
ومسضتوياتها اŸتعددة بدءا باألزمة ‘ ما‹،
ل -ي -ب -ي -ا ،ضض -ع -ف ال -ن -ظ -ام ال -ت-ونسض-ي ،ال-عÓ-ق-ة
التاريخية اŸتوترة مع اŸغرب ولعل ما يحدث
‘ ليبيا ‘ بداية شضهر أافريل  2019وبالذات
‘ ال -ع -اصض -م -ة ط -راب -لسس م -ن اشض-ت-ب-اك-ات بÚ
القوات التابعة ◊كومة الوفاق بقيادة السضراج
ا◊ك -وم -ة اŸدع -وم -ة غ -رب -ي -ا وع -ل -ى رأاسض-ه-ا

تسضتغل جزئياتها أاك Ìمن عمومياتها.
Áكن التنبيه أان بيان وزارة الدفاع الوطني
ال -ذي تضض ّ-م -ن -ت -ه ›ل -ة ا÷يشس لشض-ه-ر أاف-ري-ل
 ‘ 2019عددها  ،669بيان قوي يحمل الكثÒ
من التطم Úللشضعب ا÷زائري ،خاصضة وأان
اŸؤوسضسضة العسضكرية تتعّهد بالوفاء بالعهد ‘
ح -م -اي -ة ا÷زائ -ر ،وأان ت -ك -ون حصض -ن -ا م-ن-ي-ع-ا
ل- -لشض -عب وال -وط -ن ،غ Òأان ال -ت -غ -ي Òالشض -ام -ل
اŸرجو من الشضعب يحتاج وقتا وهي حقيقة ل
يجب التغافل عنها أاو Œاوزها أاو إاهمالها،
وهذا ما يجب أان يعيه كل فرد،

ال -ولي -ات اŸت -ح -دة وق -وات ال-ك-رام-ة ب-ق-ي-ادة
خ -ل -ي-ف-ة ح-ف ÎاŸدع-وم م-ن مصض-ر ،اإلم-ارات
وفرنسضا ،حيث اعت Èرئيسس اÛلسس الرئاسضي
فايز السضراج« :أان حف Îأاعلن ا◊رب على
العاصضمة وهذا يسضتدعي ا◊زم والرد بقوة
ع ÈالعÓن عن السضتنفار العام للمواجهة»،
لتصضف وسضائل اإلعÓم األمريكية خليفة حفÎ
بـ «أام Òا◊رب» أاو «ا÷Ôال اŸتمّرد» دون
الدخول ‘ تفاصضيل أاك Ìوحرب التصضريحات
والتصضريحات اŸضضادة ب Úالطرف ÚالليبيÚ
واألطراف اŸدعمة لكل طرف يوحى هذين
التصضريح Úأاو يحيل اŸتتبع للشضأان الليبي إا¤
التفك Òبأان الوضضع ‘ ليبيا يتجه نحو مواجهة
دامية ب Úالطرف Úأاو ا◊كومت Úالليبيت،Ú
األمر الذي يسضتدعي لتدخل قوات الناتو ‘
اŸيدان مرة ثانية كما فعلت ‘ بداية شضهر
مارسس  2011بعد فرضس قرار ا◊ظر ا÷وي
بعد مباركة عربية –ت مسضمى قرار جامعة
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ال-ذي م-ه-د ل-ت-دخ-ل ال-ن-ات-و ‘
ليبيا ،وهو ما يعتﬂ Èالفة صضريحة وواضضحة
Óعراف والقوان Úالدولية ،وهو القرار الذي
ل أ
أازم الوضضع ‘ ليبيا أاك ،Ìفلم يتوصضل الليبيون
◊د اليوم رغم مرور أاك Ìمن  8سضنوات على
سضقوط نظام معمر القذا‘ الذي اعت Èسضببا
Ÿآاسضيهم إا ¤بناء دولة مؤوسضسضات تعيد ترتيب
البيت الليبي.

’ضسعاف
ليبيا بؤورة توتر دائمة إ
ا÷زائر من خÓل حرب
اسستنزاف
ما يحدث ‘ طرابلسس من مواجهات بÚ
جيشس الوفاق وجيشس الكرامة Áكن اعتبارها
أاّن -ه -ا ف -رصض -ة سض-ان-ح-ة ث-ان-ي-ة ل-ت-دخ-ل م-ي-داÊ
÷يوشس القوى األجنبية التي ما فتئت تتحÚ
الفرصس ÷عل ليبيا بؤورة توتر دائمة إلضضعاف
ا÷زائر من خÓل حرب اسضتنزاف ودفعها إا¤
تبني اسضÎاتيجية ا◊رب على أاك Ìمن جبهة
إلضضعاف ا÷يشس ا÷زائري وتشضتيت قدراته
القتالية كما هو معلوم ،فإان الوضضع األمني
القليمي اŸتأاّزم منذ  2011دفع با÷زائر إا¤
إاعÓ-ن ح-ال-ة اسض-ت-ن-ف-ار قصض-وى ع-ل-ى ح-دودها
الÈي -ة وا÷وي -ة ،ف -م -ن ا÷ه -ة الشض-رق-ي-ة درءا
لتنقل ا÷ماعات الرهابية من ليبيا إاليها وكذا
السضÓح ،حيث أاصضبحت ليبيا قطبا مهما ‘
السض- -وق السض -وداء ل -لسض Ó-ح ،وا÷ه -ة ال -غ -رب -ي -ة
حماية للوطن من أاخطار التهريب والŒار
باıدرات ،وا÷هة ا÷نوبية كمنطقة عبور
ل -ت -ج-ار اıدرات ،ال-رق ،ا÷رÁة اŸن-ظ-م-ة
وا÷ماعات الرهابية دون أان ننسضى –دي
الهجرة غ Òالشضرعية والنزوح الذي تزايد مع
الضضطرابات األمنية ‘ كل من ليبيا وما‹ ،
فهو Áثل –د حقيقي داهم للدوائر األمنية
وكذا النسضيج اÛتمعي.
بالعودة Ÿا تشضهده ا÷زائر منذ  22فÈاير
 2019وب- -الÎك -ي -ز ع -ل -ى سض -رع -ة األح -داث،
ت-ع-دده-ا ،تشض-اب-ك-ه-ا م-ع ال-ت-أاك-ي-د ع-لى ضضبابية
اŸشضهد السضياسضي سضواء على مسضتوى النظام
(سضوداوية العلبة السضوداء للنظام ا÷زائري) أاو
مسضتوى ا◊راك الشضعبي لعتبارات أان غياب
اŸع -ط -ي -ات ال -واضض -ح -ة وال -دق -ي-ق-ة ل-ل-ع-م-ل-ي-ة
السضياسضية ‘ ا÷زائر من ناحية صضنع القرار
وجدلية صضنعت التاريخ السضياسضي ا÷زائري
ب-ام-ت-ي-از م-ن-ذ ف-ج-ر السض-ت-قÓ-ل ال-تي تتمحور
حول من هو صضانع القرار ‘ البÓد؟ ليزيد
ا÷دل م- -ع ت- -داول م- -ف -ه -وم ث -ن -ائ -ي -ة ال -دول -ة
الرسضمية والدولة اŸوازية  -الدولة العميقة -
كل هذا يجعل من التحليل والقراءة الصضحيحة

Ÿآالت الوضضع ‘ ا÷زائر صضعب وصضعب جدا،
غ Òأان األمر الواضضح والذي يجب األخذ به
وعدم التغافل عنه أان هناك ضضرورة لقراءة
ج- -ام- -ع- -ة شض- -ام- -ل- -ة Ÿا ي- -ح- -دث ‘ ال- -داخ -ل
واÙي- -ط اÿارج- -ي ل- -ل- -ج -زائ -ر ب -ال -ت -وازي،
فالسضياسضة الدولية علمتنا أان ل شضيء يحدث
بعفوية ول يوجد Ÿنطق الصضدفة ‘ ›ال
العÓقات الدولية ومنه يتحرى على الفاعلÚ
ال -رسض -م -ي Úوك -ذا ال -ن -خ -ب-ة أان ت-ن-ت-ب-ه Ÿسض-أال-ة
التوقيت ،فما يحدث ‘ ليبيا اآلن و‘ هذا
ال- -ت- -وق- -يت ب -ال -ذات وب -ال -ت -زام -ن م -ع ال -ف -راغ
ال -دسض -ت -وري ال -ذي ت-ع-يشض-ه ا÷زائ-ر م-اه-و إال
إاشضارة قوية على ضضرورة السضراع ‘ ايجاد
حلول دسضتورية تعيد ا÷زائر إا ¤بر األمان
ل -ق -ط -ع أاي ﬁاول -ة ل -تشض -ت-يت ق-درات ا÷يشس
الذي يعت Èصضمام أامام للدولة والشضعب على
ح - -د سض - -واء ،ووأاد أاي اسض - -ت - -غ Ó- -ل ل - -ل- -ف- -راغ
الدسضتوري ‘ البÓد لتمرير أاجندة دولية ‘
اŸنطقة اŸغاربية والفريقية التي بُنيت منذ
زمن وتنتظر الفرصضة لتجسضيدها على أارضس
الواقع.
أاعتقد أانّ الوضضع الراهن للجزائر داخليا
وخارجيا يتطلّب العمل بعقÓنية تتميز بإايجاد
ح -ل -ول –ق -ق أاك Ìاألرب -اح وأاق -ل ال -ت-ك-ال-ي-ف،
ف- -ا÷زائ- -ر ل- -يسضت Ãن- -أاى عّ- -م- -ا ي- -ح- -دث ‘
ﬁي-ط-ه-ا ف-ه-ي سض-ت-ت-أاّث-ر ب-اإلي-ج-اب أاو السض-لب
حتما وليسس خيارا ليسس نتيجة سضياسضاتها فقط
وإا‰ا ت -ب -ع -ا ıط -ط -ات ال -ق -وى ال -دول-ي-ة ‘
Óمن
ﬁيطها ،ولعل أاو ¤الدوائر األمنية ل أ
الوطني ا÷زائري التي يجب ا◊فاظ عليها
تتمثل أاسضاسضا ‘ –قيق وا◊فاظ على أامن
دول ا÷وار  -اŸنطقة اŸغاربية  -واخÎاق
ه -ذه ال -دائ -رة سض -ي -ك ّ-ل -ف ا÷زائ-ر أاع-ب-اء أاكÈ
ويشضّتت قوة جيشضها ويجهضس ا◊راك الشضعبي
لﬁالة باعتبار أان قرار اŸؤوسضسضة العسضكرية
باصضطفاف ‘ صضف الشضعب وتبنيه Ÿطالبه
سضيسضّلط األضضواء عليها اأك Ìويجعلها –ت
اŸراقبة بحثا عن الثغرات ،ورÃا األخطاء
‡ا
التي –ملها زلّت الّلسضان من هذا أاو ذاك ّ
ي- -ج- -ع- -ل اŸؤوسضسض- -ة ال -عسض -ك -ري -ة ﬁل ات -ه -ام
بالنقÓب على الرئاسضة من قبل قوى أاجنبية
ل ط -اŸا ان -ت -ظ -رت ه -ذه ال -ف -رصض -ة ل -ت -ف-ع-ي-ل
ق- -رارات أا‡ي- -ة ب- -اسض -م الشض -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة،
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ،ح- -ق -وق النسض -ان ،ح -م -اي -ة
ا◊ري -ات ل -ل-ت-دخ-ل ‘ الشض-أان ا÷زائ-ري ب-ك-ل
أاريحية مادامت مدعمة بقرارات أا‡ية ،ومن
هنا فلرÃا تطور األحداث ‘ ليبيا وتقّدم
ح -ف Îن -ح -و ط -راب -لسس ،وتصض -اع-د الصض-راع ‘
ا◊دود الشضرقية ا÷زائرية ‘ هذا التوقيت
ب - -ال - -ذات م - -ا ه - -و إال ﬂط - -ط ÷ر ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ل -ن -ق -ل ث -ق-ل-ه ن-ح-و ا÷ه-ة
الشضرقية ،وإاضضعاف ا÷هات األخرى ،وهذا ما
ّÁه - -د لخÎاق أام - -ن - -ي خ - -اصض - -ة وأان خ- -روج
اÓŸي Úم -ن ا÷زائ -ري Úأاسض -ب -وع -ي -ا وخ -روج
اآللف يوميا يتطلّب ﬂطّطات أامنية يومية
للحفاظ على أامن األفراد واŸمتلكات لصضد
أاي ﬁاولة اخÎاق ،وهذا يتطلب اسضتعدادا
لوجسضتيكيا ونفسضيا ألفراد األمن ،مع ضضمان
ل -ه -م ال -راح -ة ال-ن-فسض-ي-ة وال-ب-دن-ي-ة لسض-ت-ي-ع-اب
األعباء و–مل الضضغوطات ،فمنذ  22فÈاير
والقوات األمنية مسضتنفرة ،وهذا ما يسضتدعي
ضضرورة تواصضل التÓحم ب ÚاŸؤوسضسضة األمنية
بكل مسضتوياتها والشضعب ◊ماية الوطن من
ال-ره-ان-ات ال-داخ-ل-ي-ة وال-ت-ح-دي-ات اÿارج-ية،
وه -ن -ا ن -رج -ع Ÿسض -أال -ة ال -ت -وق-يت ف-ه-ن-اك م-ن
سض- -ي- -تسض- -اءل ك- -م سض- -يصض- -م- -د أاف -راد األم -ن ‘
اسض-ت-ي-ع-اب ضض-غ-وط ح-ال-ة السض-ت-ن-ف-ار األم-ني؟
وه-ي ج-زئ-ي-ة ق-د ت-ب-دو ل-ل-ب-عضس ث-ان-وي-ة ول-ك-ن
مهمة ‘ مثل هذه األوضضاع السضتثنائية التي

إايجاد حل للخروج من الفراغ
الّدسستوري يتطلّب تغليب صسوت
العقل
وأايضض -ا ي -جب ال -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى
اŸهام الدسضتورية للجيشس وعدم إادخاله ‘
ال -ل -ع -ب-ة السض-ي-اسض-ي-ة ن-ظ-را ÿط-ورة ذلك ع-ل-ى
الوطن ،وعليه فإان ا◊كمة ‘ إادارة األزمة
وإاي - -ج - -اد ح - -ل ل - -ل- -خ- -روج م- -ن فÎة ال- -ف- -راغ
الدسضتوري ،تتطلّب تغليب صضوت العقل ‘ بناء
الثقة قبل بناء ا÷مهورية ا÷ديدة أاو الثانية،
وصض - -وت ال- -ع- -ق- -ل ي- -ح- -ت- -اج ألن- -اسس م- -ن ذوي
الختصضاصس والكفاءة يحملون عبء التفكÒ
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ال-ذي ي-ن-ت-ج خ-ارط-ة ط-ري-ق ت-ن-قل
اŸط -الب اŸشض -روع-ة ال-ت-ي ن-ادى ب-ه-ا الشض-عب
وب -ارك -ت-ه-ا اŸؤوسضسض-ة ال-عسض-ك-ري-ة م-ن مسض-ت-وى
ال-ق-ول إا ¤مسض-ت-وى ال-ت-ط-ب-ي-ق وال-ت-ف-ع-ي-ل ع-لى
أارضس الواقع بآاليات دسضتورية وسضياسضية ،وهذا
دون إاغ -ف -ال مسض -ت -ج -دات ال -وضض -ع الق -ل-ي-م-ي
والدو‹ ،مع الÎكيز هنا على مسضأالة التوقيت
أايضض-ا ،ف-ك-ل-م-ا ي-ت-أاّخ-ر ا◊ل وŒسض-ي-ده ن-ن-ت-قل
ل- -ت- -ح- -دي- -ات أاك Ìوأاع- -ق -د ،وك ّ-ل -م -ا ت -ع ّ-ق -دت
ال -ت -ح -دي -ات وصض -ع -بت ال ّ-ره -ان -ات كّ-ل-م-ا ح-اد
مشض- -روع ال- -ت- -ج- -دي- -د أاو ال -ت -غ -ي Òع -ن أاسضسض -ه
وغاياته.
إاّن مشضروع التغي Òأاو التجديد ليسس باألمر
اله Úوليسس باألمر اŸسضتحيل أايضضا ،فمسضأالة
بناء الثقة مسضأالة جوهرية ‘ صضناعة الغد،
وك -ذا مسض -أال -ة ال -ت -وق -يت مسض -أال-ة م-فصض-ل-ي-ة ‘
–قيق اÿيارات اŸرغوب فيها ونقلها من
مسضتوى اŸطالب Ÿسضتوى القرارات اŸمهدة
لتحقيق مسضتقبل أافضضل ،فا÷زائر ل ينقصضها
شضيء ل من الناحية البشضرية  -اŸورد البشضري
الكفء اŸتميز  -ول من الناحية اŸادية من
ثروات باطنية عديدة وحتى على اŸسضتوى
التفكÒي  -التخطيط  -ول حتى من الناحية
القانونية التنظيمية -القوان Úا÷زائرية من
أاحسض- -ن ال- -ق- -وان ‘ Úال- -ع- -ا ⁄ال- -ت- -ي شض- -م -لت
نصض -وصض -ه -ا ك -ل ال -قضض -اي -ا واŸسض -ائ-ل  -وإا‰ا
ينقصضها بناء الثقة ،تقدير القدرات ،احÎام
القوان Úوالعمل بها وإانهاء عصضر الزدواجية
‘ تطبيقها ،مع احÎام الوقت فصضدق من قال
«ال -وقت ك -السض -ي -ف إان  ⁄ت -ق -ط -ع -ه ق -ط -عك»،
فمسضأالة الوقت تختلف عن مسضأالة التوقيت،
فالوقت زمن ‰لكه نحدد فيه ما نرغب به ثم
نسض -ع-ى إال-ي-ه ل-ت-ح-ق-ي-ق-ه ،أام-ا ال-ت-وق-يت زم-ن ل
‰ل -ك -ه ي -ت -ح -دد حسضب ال -ظ -روف اŸرت -ب-ط-ة
ب -ع -وام -ل ﬂت -ل -ف -ة م -ت-ع-ل-ق-ة ب-ن-ا أاو ب-غÒن-ا أاو
ﬁيطنا ،لهذا قد تكون الظروف مواتية لنا
وقد تكون معرقلة لنا ،فما Áكن –قيقه اليوم
قد يصضعب –قيقه غدا وما يصضعب –قيقه
غدا قد يسضتحيل –قيقه بعد غد...
ما تشضهده ا÷زائر من حراك شضعبي ◊د
اآلن م -ل -ت -زم بضض -واب -ط األم -ن رغ-م ال-ظ-روف
األم-ن-ي-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة اŸت-وت-رة ف-رصض-ة ح-قيقية
لبناء جزائر مزدهرة بنظام سضياسضي شضرعي،
واق -تصض -اد ق -وي غ Òري -ع -ي ،و›ت-م-ع م-ل-ت-زم
بالقواعد القانونية ﬁارب لكل آافات الفسضاد
من ﬁسضوبية ،رشضوة ،سضرقة ونهب اŸال ،من
ال -ق -اع -دة  -الشض -عب  -ل -ل -ق -م -ة  -السض-ل-ط-ة -
باعتبار أان القمة مصضدرها القاعدة ،فلتكن
ال- - -ق- - -اع- - -دة اŸث- - -ال اÙت- - -ذى ب- - -ه ‘ ك - -ل
اŸعامÓت ،ومنه يجب على القمة اللتزام
ب -ه -ذا اŸث -ال ÿل -ق ال-ت-ن-اغ-م والنسض-ج-ام بÚ
الشضعب صضانع السضلطة وب Úالسضلطة ا◊افظة
Ÿصض -ال -ح الشض -عب ،وه -ذا م -ا ي -ل -غ -ي اح -ت-م-ال
الخÎاق اÿارج- -ي وي- -عّ- -زز سض- -ي- -ادة ال -دول -ة
ويحمي الوطن ،الوطن الذي هو لنا وليسس
لغÒنا ،فالوطن وطن واحد ل ‰لك غÒه،
ف-م-ه-م-ا عصض-ف األ ⁄ف-ي-ه ف-م-ن-ه ف-ق-ط نصض-نع
األمل.
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تواصصل الشصتباكات ‘ ليبيا

›ل ـسش األمن الدو‹ يطالب
بالوق ـ ـف الف ـ ـ ـوري لÓقتت ـ ـ ـ ـال

شصهدت ضصواحي العاصصمة الليبية اشصتباكات عنيفة اأمسش ،ب Úالقوات اŸسصلحة الليبية (الشصرق الليبي) و قوات
مسصلحة تابعة ◊كومة الوفاق (الغرب الليبي).
وتأاتي هذه التطورات وسسط دعوات أا‡ية
ودول -ي -ة ل -ل -ت -ه -دئ -ة وضس -ب -ط ال -ن-فسس وت-ف-ادي
التصسعيد الذي من شسأانه أان يزيد ‘ تعميق
معاناة الشسعب الليبي ويهدد انسسجامه ووحدة
أاراضسيه.
ويأاتي هذا التصسعيد العسسكري غ ÒاŸسسبوق
‘ طرابلسس وبعضس ضسواحيها بالتزامن مع
اسس-ت-ع-دادات ع-ق-د «اŸؤو“ر ا÷ام-ع» ل-ل-ح-وار
الشسامل واŸصسا◊ة الوطنية اŸقرر من 1٤
ا 16 ¤أافريل ا÷اري ‘ «غدامسس» برعاية
أا‡ي -ة وÃشس -ارك -ة ج -م -ي -ع أاط -ي -اف وشس -رائ-ح
ال -ل -ي -ب -ي◊ Úسس -م م -وع-د الن-ت-خ-اب-ات وإان-ه-اء
اŸرحلة النتقالية ‘ هذا البلد.
وات -ه -م السس -راج اŸشس Òح -ف Îب»الن -قÓ-ب»
ع -ل-ى الت-ف-اق-ات ال-دول-ي-ة ,وت-وع-د Ãواج-ه-ة
قواته ب «قوة وحزم» .وقال فايز السسراج عن
ح- -ف Îان- -ه «ن -قضس ال -ع -ه -د ب -ع -د أان ع Èع -ن
اسستعداده للمشساركة ‘ العملية السسياسسية».
وهناك ﬂاوف من احتدام الصسراع ‘ ليبيا,
عقب إاعÓن سسÓح ا÷و التابع ◊ف ,Îبدء
العمليات ا÷وية فوق سسماء العاصسمة الليبية
طرابلسس.
ل‡ية باقية
البعثة ا أ
هذا ونفت بعثة األ· اŸتحدة ‘ ليبيا ضسمنيا

نبأا تردد عن مغادرتها العاصسمة طرابلسس عن
طريق ال Èنحو تونسس ،وشسددت على أان البعثة
ال -دول -ي -ة ت -واصس -ل ع -م -ل -ه -ا ‘ ه-ذه اŸرح-ل-ة
الصسعبة وا◊رجة.
و‘ سسياق متصسل دعت ماريا ريبÒو اŸنسسق
 ·ÓاŸتحدة ‘ ليبيا األطراف
اإلنسسا Êل أ
اŸت-ن-ازع-ة إا ¤ت-ن-ف-ي-ذ ه-دن-ة إانسس-ان-ي-ة م-ؤوقتة
والل- -ت- -زام ب- -ه- -ا م- -ن أاج- -ل إاج Ó-ء اŸصس -ابÚ
واŸدني ÚاÙاصسرين ‘ مناطق الشستباكات
الدائرة حول العاصسمة الليبية طرابلسس.
ارتفاع حصصيلة الضصحايا
وقتل  32شسخصسا وأاصسيب خمسسون بجروح منذ
ب- -دء ه- -ج- -وم ق- -وات اŸشس Òخ -ل -ي -ف -ة ح -فÎ
اÿميسس باŒاه العاصسمة الليبية ،وفق حصسيلة
ج -دي -دة أاصس -درت -ه -ا وزارة الصس -ح -ة ال -ت -اب -ع -ة
◊كومة الوفاق الوطني أامسس.
و–دث وزي -ر الصس -ح -ة ‘ ط -راب -لسس أاح-م-ي-د
عمر ع Èقناة «ليبيا األحرار» التلفزيونية عن
وج -ود م -دن -ي Úب Úالضس -ح -اي -ا دون أان ي-ح-دد
ع -دده -م .م -ن ج-ه-ت-ه ،أاف-اد «ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الليبي» بقيادة حف Îمسساء األحد أانه خسسر 1٤
من مقاتليه.
واشصنطن ل تدعم حفÎ
ودعت واشسنطن إا« ¤وقف فوري» للهجوم ،إال

أان القوى الكÈى  ⁄تتمكن من التفاق على
م -وق -ف مشسÎك ال -ل -ي -ل-ة اŸاضس-ي-ة ‘ ›لسس
األمن حول ليبيا.
و‘ رسسالة تداولها عدد من وسسائل اإلعÓم
وم -واق -ع ال -ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي أاب-ل-غت وزارة
اÿارجية األمÒكية حف Îبأانها «ل تدعم»
العملية العسسكرية ،وحثته على التوقف «فورا»
عن التحرك إا ¤اŸدينة والعودة إا ¤اŸواقع
السسابقة.
وكانت بريطانيا التي دعت إا ¤عقد جلسسة
›لسس األمن اقÎحت صسدور بيان رئاسسي عن
›لسس األمن لكنّ روسسيا اعÎضست على ذلك
فغاب اإلجماع وسسقط اŸقÎح الÈيطا.Ê
وطالبت روسسيا ،بأان يشسمل النصس «مطالبة كل
األط -راف ال -ل -ي-ب-ي-ة ب-وق-ف الق-ت-ت-ال « ،ول-يسس
مطالبة «خليفة حف Îلوحده».
وت- -ق -ول م -وسس -ك -و ،أان -ه -ا ل ت -ل -عب أاي دور ‘
األحداث ا÷ارية ‘ ليبيا ،وتنسسق مع جميع
األط -راف Ãا ف -ي -ه -ا ال -ب-ع-ث-ة األ‡ي-ة ،ل-وق-ف
ال -ع -م -ل -ي -ات ال -ق-ت-ال-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة ال-وضس-ع ل-ل-ح-ل
السسياسسي.
وتركزت اŸعارك جنوب طرابلسس ،لسسيما ‘
ﬁيط اŸطار الدو‹ اŸتوقف منذ تدمÒه
‘ معارك ‘ العام .201٤

أاكد حق الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير مصصÒه

ا◊زب ا◊اكم ÷نوب إافريقيا :الصصحراء الغربية آاخر مسصتعمرة إافريقية
جدد حزب اŸوؤ“ر الوطني
الإفريقي التاأكيد على حق
الشصعب الصصحراوي غÒ
القابل للتصصرف ‘ تقرير
اŸصص ÒوالسصتقÓل وذلك
‘ بيان للحزب لسصنة 2019
بخصصوصش العÓقات
الدولية والتعاون الدو‹.

و اشس- -ار ال- -ب- -ي -ان ال -ذي صس -در ع -ن
ا◊زب اأمسس ،ا ¤اأن الصس- - - -ح - - -راء
ال-غ-رب-ي-ة ه-ي اŸسس-ت-ع-م-رة الوحيدة
اŸت -ب -ق -ي -ة ‘ ال -ق -ارة الإف -ري -ق -ي -ة
›دًد ا ال -ت -اأك-ي-د ع-ل-ى ح-ق الشس-عب
الصسحراوي غ Òالقابل للتصسرف ‘
تقرير اŸصس ÒوالسستقÓل.
كما جدد ا◊زب «التزامه بتعزيز
وت -ك -ث -ي -ف دع -م ج -ن -وب اأف -ري -ق -ي -ا
ل- -لشس- -عب الصس- -ح- -راوي ‘ سس- -ع- -ي- -ه
ل -ت -ق -ري -ر اŸصس،Òو –ق -ي ً-ق -ا ل-ه-ذه
الغاية  ،وقال ‘ بيان له« ،نثني
ع -ل -ى اسس -تضس-اف-ة ›م-وع-ة ت-ن-م-ي-ة
ا÷نوب الأفريقي الصسادك موؤخًرا
( 26 - 25م- -ارسس  )2019ل-ق-م-ة
تضسامن ‘ بريتوريا مع ا÷مهورية
الصسحراوية».
و اضساف البيان «“شسيا مع قرارات
الأ· اŸتحدة وال–اد الأفريقي
بالسسماح لشسعب الصسحراء الغربية
Ãمارسسة حقه ‘ تقرير اŸصس،Ò
فاإن هذه القمة “ثل عÓمة مهمة
ن -ح-و ال-ن-ه-وضس واإع-ادة ت-اأك-ي-د ح-ق
ا÷م -ه -وري -ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية ‘ تقرير اŸصس.»Ò

ضصرورة تنظيم اسصتفتاء
تقرير اŸصصÒ
دعا برŸان اإقليم فينيتو الإيطا‹
ا ¤ضس -رورة ت-ن-ظ-ي-م الإسس-ت-ف-ت-اء ‘
الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة و“ك Úالشس-عب
الصس -ح -راوي م -ن ح -ق -ه ‘ ت -ق -ري-ر

اŸصس Òكحل عادل ونهائي للنزاع
م -نسس -ج -م م -ع ال -ق -وان ÚواŸواث-ي-ق
ال -دول -ي -ة وي-حÎم ح-ق الشس-ع-وب ‘
تقرير مصسÒها بنفسسها عن طريق
الإسس-ت-ف-ت-اء ال-دÁقراطي والشسفاف
باإشسراف من الأ· اŸتحدة.
جاء ذلك ‘ جلسسة عامة عقدت ‘
وقت سس- - -اب - -ق حضس - -ره - -ا ‡ث - -ل - -ي
الأح- -زاب اŸم -ث -ل -ة داخ -ل ب -رŸان
الإق- - -ل- - -ي- - -م وخصسصست Ÿن- - -اقشس- - -ة
ال Ó- -ئ - -ح - -ة اŸق- -دم- -ة م- -ن ط- -رف
اŸسستشسار روزانت من اÛموعة
اŸشسÎكة-حرة ومتسساوية.
وجاء ‘ التوصسية الهامة اأن جبهة
ال-ب-ول-يسس-اري-و ،ه-ي ح-رك-ة ت-اأسسسست
كممثل شسرعي ووحيد للدفاع من
اأج -ل حصس -ول الشس -عب الصس -ح-راوي
على حقه ‘ تقرير اŸصس Òوقد
اأع - -ل - -نت ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الصس -ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ك-دول-ة
وال -ت -ي اك -تسس -بت ع -ل -ى م-ر السس-نÚ
اعÎاًفا دولًيا من خمسسة وثمانÚ
دول - -ة وم - -ن م - -ن - -ظ - -م - -ة ال - -وح- -دة
الأف- -ري- -ق- -ي -ة وف -ي -م -ا ب -ع -د ك -دول -ة
م -وؤسسسس -ة ل Ó-إ–اد الإف -ري -ق-ي ك-م-ا
ق - -ررت ه - -ذه ال - -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ق- -اري- -ة
وصس - - -ادقت ع - - -ل - - -ى ح- - -ق الشس- - -عب
الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه.
وق- -د اأنشس- -اأ ›لسس الأم- -ن ال -ت -اب -ع
ل Ó-أ· اŸت -ح -دة تضس -ي-ف الÓ-ئ-ح-ة

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

م - -ه - -م - -ة ب - -ع - -ث - -ة الأ· اŸت- -ح- -دة
ل Ó-سس-ت-ف-ت-اء ‘ الصس-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة
م- -ي- -ن- -ورسس- -و ووضس- -ع خ- -ط -ة سس Ó-م
ومسس -ار ي-ه-دف اإ ¤ضس-م-ان ت-ط-وي-ر
التشساور ب Úطر‘ النزاع للوصسول
ا ¤ح- -ل سس- -ل- -م -ي يضس -م -ن ا◊ق ‘
تقرير اŸصس.Ò
وح -ال -ي -ا ي -ع -يشس ج -زء م -ن الشس-عب
الصس -ح-راوي ‘ م-ن-ط-ق-ة الصس-ح-راء
الغربية ‘ اŸناطق التي اسستعمرت
م -ن ق -ب -ل اŸغ -رب ،وج -زء اآخ -ر ‘
ﬂي -م -ات ال Ó-ج -ئ Úالصس -ح-راويÚ
جنوب ا÷زائر.
واأشسارت التوصسية اأن واقع احتÓل
ارضس الصسحراوي Úتسسبب ‘ تفاقم
حياة الÓجئ Úلسسنوات طويلة واأن

“هيًدا لÓنتخابات
لوروبية ‘ مـــــاي
ا أ

اسس -ت -م -رار ه -ذا ال-وضس-ع ي-ع-ت ÈغÒ
مقبول.
واأشس- -ارت ال- -ت- -وصس- -ي -ة اأن -ه وبسس -بب
ال -ت -ع -نت اŸغ -رب -ي ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق
بالوضسع ا◊ا‹ فاإنه ل يزال يتميز
بالصسعوبات واأن ا◊ل ‘ ظل هكذا
ظروف ل يبدو قريب وذلك على
ال -رغ -م م -ن وج -ود الأ· اŸت -ح-دة
التي ومن خÓل بعثتها ،تشسارك ‘
ال -ب -حث ع -ن ت -ف -اه -م سس -ي-اسس-ي بÚ
طر‘ النزاع للتوصسل اإ ¤اسستفتاء
ي -خ -ت -ار ف -ي -ه الشس -عب الصس -ح -راوي
مصسÒه ب -ك -ل ح -ري -ة وب-ال-ت-ا‹ ي-رى
اأعضس -اء ب-رŸان اق-ل-ي-م ف-ي-ن-ي-ت-و اأن-ه
لبد من خلق الأسساسس لضسمان ذلك
ل -ت -ح -ق -ي -ق السس -ت -ق -رار ال -دائ -م ‘
اŸنطقة.
ك- -م- -ا عÈت الÓ- -ئ- -ح- -ة ع- -ن ق- -ل -ق
التشسكيÓت السسياسسية الإيطالية من
السستغÓل غ Òالشسرعي اŸتزايد
للموارد الطبيعية الصسحراوية من
ق-ب-ل اŸغ-رب والشس-رك-ات اÿاصس-ة،
دون اأي م- - -واف- - -ق- - -ة م- - -ن الشس- - -عب
الصس - -ح - -راوي و‡ث - -ل - -ه الشس- -رع- -ي
واأشسارت الÓئحة ا ¤قرار ﬁكمة
ال- -ع- -دل الأوروب- -ي- -ة ب- -اإع- -ت- -ب- -ار اأي
اإسس -ت -غ Ó-ل ل -ت -لك اŸوارد اإن -ت -ه-اك-ا
◊قوق الشسعب الصسحراوي.
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ا÷يشش ينتشصـ ـر ‘ ﬁيـ ـط قيادتـ ـه العامـ ـة
مع تواصصل اعتصص ـام اÙتج Úلليوم الرابع

يواصصل آالف اŸتظاهرين السصوداني Úاعتصصامهم لليوم الرابع على التوا‹ أامام
مقر القيادة العامة للجيشش ‘ اÿرطوم ،داع ÚاŸؤوسصسصة العسصكرية لدعم
مطالبهم ،فيما أاوردت مصصادر طبية سصقوط قتيل( Úمد Êوعسصكري) بالعاصصمة.

وق - -د ان - -تشس- -رت ق- -وات ا÷يشس
السسوداﬁ ‘ Êيط مبنى قيادته
ال- -ع- -ام -ة أامسس الث -ن ،Úوأاف -اد
شسهود أان عناصسر األمن أاطلقوا
ال- -غ -از اŸسس -ي -ل ل -ل -دم -وع ع -ل -ى
اÙتجﬁ ‘ Úاولة لتفريقهم،
ب -ي -ن -م-ا ت-دخ-ل ع-دد م-ن ا÷ن-ود
◊م -اي -ة اŸع -تصس -م ،Úونصس -ب -وا
ا◊واج - - -ز ‘ ﬁي - - -ط م - - -ق - - -ر
ال- -ق- -ي -ادة .ودع -ا اŸت -ظ -اه -رون
ا÷يشس لدعم مطلبهم بتغيÒ
النظام.
وي -ت -ظ -اه-ر اآللف م-ن-ذ السس-بت
خ -ارج اÛم -ع ح -يث ي -ه -ت -ف -ون
بشس-ع-ارات م-ن-اهضس-ة ل-ل-ح-ك-وم-ة،
ودع - -وا ا÷يشس ل - -دع - -م- -ه- -م ‘
اŸطالبة باسستقالة الرئيسس.
وان -ف -ج -ر ال -غضسب الشس-ع-ب-ي م-ن
ت -ردي األوضس -اع الق-تصس-ادي-ة ‘
الشس- -ارع ،ع -قب ق -رار ا◊ك -وم -ة
رفع أاسسعار اÿبز ثÓثة أاضسعاف.
وسس- -رع -ان م -ا تصس -اع -دت وتÒة
التحرك ليتحول إا ¤مسسÒات ‘
أان- -ح- -اء ال- -بÓ- -د ضس- -د السس -ل -ط -ة
ا◊اكمة.
وب -ي -ن -م -ا ت-راج-ع ح-ج-م وك-ث-اف-ة
اŸظ- - -اه- - -رات ‘ األسس- - -اب - -ي - -ع
األخÒة ج- - -راء إاعÓ- - -ن ح- - -ال - -ة
ال -ط -وارئ ،شس -ه -د السس -بت ع -ودة
الزخم للحركة مع خروج آالف
اŸتظاهرين ‘ مسسÒة وصسلت
إا ¤مقر القيادة العامة للجيشس.
واخ -ت -ار م -ن -ظ -م-و اŸظ-اه-رات
ت -اري -خ السس -ادسس م-ن أاب-ري-ل م-ن

أاج-ل ال-دع-وة إا ¤الح-ت-ج-اج-ات
وإاح -ي -اء ذك -رى ان -ت -ف -اضس -ة ع -ام
 1985التي أاطاحت آانذاك بنظام
الرئيسس جعفر النمÒي.

–ذير من حرب أاهلية
حذرت ا◊كومة السسودانية من
إامكانية وقوع حرب أاهلية بسسبب
«السس-ت-ق-ط-اب السس-ي-اسسي ا◊اد»
‘ البÓد.
و‘ السسياق حذر وزير اإلعÓم
السسودا Êالناطق الرسسمي باسسم
ا◊ك - -وم - -ة السس- -ودان- -ي- -ة حسس- -ن
إاسس-م-اع-ي-ل , ,م-ن «م-غ-ب-ة وق-وع
ح - -رب أاه - -ل - -ي - -ة بسس- -بب ح- -ال- -ة
السستقطاب السسياسسي ا◊اد».
واتهم جهات ومنظمات خارجية
وج -ال -ي -ات م -رت -ب -ط -ة ب»Œم -ع
اŸه -ن-ي »ÚواŸع-ارضس-ة ,ب-ج-م-ع
أام- -وال ك- -بÒة ل- -ت- -م -وي -ل ح -رك -ة
الح -ت -ج -اج -ات ال -ت -ي يشس-ه-ده-ا
السسودان.
وقال إاسسماعيل ,إان اŸعارضسة
«ظ - - - -لت ‘ ا–اد اŸه- - - -ن- - - -يÚ
السسوداني( -Úكيان معارضس),-
وحلفائهم ‘ جبهات ﬂتلفة ,
ي -ع -م -ل -ون ع -ل -ى ت -ع -ب -ئ -ة ع -ال-ي-ة
ألنصسارهم وأاتباعهم وللمواطنÚ
قبل نحو عشسرة أايام».
واتهم اŸعارضسة برفضس ا◊وار
م - - -ع ا◊ك - - -وم - - -ة ,ق- - -ائ Ó- - -ان
«اŸعارضسة تردد قول واحد وهو
إاسسقاط ا◊كومة ما يدل على

رفضس- -ه- -م ل- -ل- -ح- -وار وم- -ا يÎتب
عليه ,واŸتعلق بتقد Ëالروؤية
والفكرة».
وت -اب -ع وزي -ر اإلع Ó-م السس -وداÊ
,إان «Œاوز ح -ال-ة السس-ت-ق-ط-اب
السس- -ي- -اسس- -ي سس- -ي -ك -ون ‘ ح -ال -ة
واح -دة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-الت-ف-اق ع-ل-ى
الشسراكة ‘ اŸيدان السسياسسي،
وب -غ Òه -ذا سس-ن-ن-ح-در إا ¤ح-ال-ة
ال Ó-اسس -ت-ق-رار ،وع-دم العÎاف
باآلخر ،وإا ¤حرب أاهلية».
وتشسهد مدن سسودانية منذ 19
ديسس -م ÈاŸاضس -ي اح -ت -ج-اج-ات
صساحبتها أاعمال عنف أاسسفرت
عن سسقوط  32قتي Óوفق اخر
إاحصس -اء ح -ك -وم -ي ف -ي -م -ا ت-ق-ول
منظمة العفو الدولية إان العدد
بلغ  51قتي.Ó

انقطاع كامل للكهرباء

‘ خضسّم األزمة التي تواجهها،
أاع- -ل- -نت وزارة اŸوارد اŸائ- -ي- -ة
وال- -ك- -ه- -رب- -اء السس- -ودان- -ي -ة ع -ن
انقطاع التيار الكهربائي ‘ كافة
وليات البÓد.
وع -زا اŸت -ح -دث ب-اسس-م ال-وزارة
إاب- -راه -ي -م يسس شس -ق Ó-وي سس -بب
ان -ق -ط -اع ال -ك -ه-رب-اء إا« ¤ع-ط-ل
طارئ» ‘ أاحد خطوط ﬁطات
التوليد اŸغذية من دون –ديد
موعد إاصسÓحه.
ووقع النقطاع ‘ الوقت الذي
تشس- -ه- -د ف- -ي- -ه األح- -وال ا÷وي- -ة
بالبÓد درجات حرارة مرتفعة.

لتفادي اÿروج من دون اتفاق يوم ا÷معة القادم

ماي ‘ جولة أاوروبية دعمًا لتمديد «بريكسصت»
أاعلن وزير اÿارجية الÈيطا ،ÊجÁÒي هانت ،أان ا◊كومة مسصتعدة للقبول
لوروبي ‘ ،وقت تتجه فيه رئيسصة
بتسصوية تشصمل ا–ادًا جمركيًا مع ال–اد ا أ
الوزراء تÒيزا ماي إا ¤برل Úوباريسش ‘ ﬁاولة لتفادي «بريكسصت» من دون
اتفاق يوم ا÷معة القادم.
وقال هانت ،صسباح امسس ،من
ب- -روكسس -ل ،إان ا◊ك -وم -ة دخ -لت
اŸف -اوضس -ات م-ع ح-زب ال-ع-م-ال
م -ن دون أاي -ة خ -ط -وط ح -م -راء،
ب- -ه- -دف ال- -ت- -وصس- -ل إا ¤تسس- -وي -ة
«ب - -ري- -كسست» تسس- -م- -ح ب- -اÿروج
اŸنظم من ال–اد األوروبي.
وك- -ان ال–اد ا÷م- -رك- -ي أام -راً
مرفوضسًا من قبل ماي ،إال أانه
ومع سسعيها للحصسول على دعم
أاصس -وات اŸع -ارضس -ة الŸÈان-ي-ة،
تراجعت ماي عن رفضسها لهذا
اÿيار.
وقال هنت« :ل ‰تلك أاغلبية ‘
الŸÈان ،ويجب أان نبحث عن
دعم أاحزاب أاخرى للوصسول إا¤
ات-ف-اق يسس-م-ح ب-ت-م-ري-ر بريكسست
وفقًا للقانون .ل Áكننا الدخول
‘ م -ن -اقشس -ات ب -وج-ود خ-ط-وط
ح- -م- -راء ك- -بÒة ألن- -ه ل م- -ع -ن -ى
لوجودها».
وأاضساف« :ما سسأاقوله لزمÓئي

األوروبي Úاليوم إانكم ترون كيف
ت -ب -ذل تÒي -زا م -اي ك -ل ا÷ه -ود
اŸمكنة إليجاد حل لÈيكسست.
يريدون إايجاد حل بأاسسرع وقت
‡كن ،ونحن أايضساً» .وأاكد أايضسًا
ع -ل -ى ج -دي -ة مسس -ع -ى ا◊ك-وم-ة
ل-ل-ت-وصس-ل إا ¤ات-ف-اق م-ع ال-ع-م-ال
ولكن من دون اإلفصساح عن مدى
احتمال ‚اح هذه اŸفاوضسات.

سصباق ضصّد الزمن
وي-ن-ت-ظ-ر ب-ري-ط-ان-يا أاسسبوع حاسسم
آاخ - -ر ‘ مسس - -ار خ - -روج- -ه- -ا م- -ن
ال–اد األوروبي ،إاذ تسسعى رئيسسة
ال -وزراء إلق -ن -اع ال–اد األوروب-ي
ب -ق -ب -ول ط -ل -ب -ه -ا ب -ت-أاج-ي-ل م-وع-د
بريكسست حتى نهاية جوان  ،وذلك
خÓل قمة أاوروبية طارئة تنعقد
يوم األربعاء Ÿعا÷ة اŸوضسوع.
وينتظر من ال–اد األوروبي أان
يطرح فكرة “ديد طويل األمد

اليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ÚاŸتطـ ـ ـ ـ ـ ـرف ي ـ ـ ـ ـ ـوّحد صصفوفـ ـ ـ ـ ـه

وجه وزير الداخلية ماتيو سسالفيني الرجل القوي ‘ ا◊كومة اإليطالية
زعيم اليم ÚاŸتطرف دعوة امسس اإلثن Úإلنشساء –الف للقوميÚ
“هيًدا لÓنتخابات األوروبية ‘ ماي.
وقال سسالفيني ‘ ،نهاية األسسبوع اŸاضسي« :نريد تغي Òأاوروبا ا◊الية
جذرًيا مع ا◊كمة واÿطوات اŸلموسسة كما نثبت ‘ إايطاليا» .ووجه
الدعوة إا ¤كافة القوى السسياسسية «التي تتقاسسم رؤويتنا وهدفنا اŸشسÎك:
أاوروب -ا ت -ع -ط -ي األول -وي -ة ل -لشس-ع-وب ول-يسس ل-ل-بÒوق-راط-ي ÚواŸصس-رف-يÚ
واÙافظ Úوزوارق» اŸهاجرين السسري .Úوعرضس سسالفيني مشسروعه
على الصسحفي Úامسس ويأامل ‘ جمع حتى  20حزًبا سسيادًيا.
وكان أاعلن عن Œمع كب ‘ Òماي ‘ ميÓنو بحضسور مارين لوبن .لكن ⁄
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يحضسرامسس اإلثن Úسسوى أاحزاب البديل من أاجل أاŸانيا والفنلنديÚ
ا◊ق -ي-ق-ي Úوا◊زب الشس-ع-ب-وي ال-د‰ارك-ي .وب Úأاه-م ال-غ-ائ-ب Úال-ت-ج-م-ع
الوطني (فرنسسا) وأايضًسا العدالة والقانون (بولندا) وحزب التحالف اŸدÊ
اÛري (فيديسس) بزعامة فيكتور أاوربان.
ويع Èرئيسس الوزراء اÛري باسستمرار عن إاعجابه بسسالفيني لكن النواب
األوروبي ‘ Úحزبه أاعضساء ‘ ا◊زب الشسعبوي األوروبي ( )ÚÁحتى
وإان علق اÙافظون األوروبيون قبل أاسسابيع عضسوية ا◊زب اÛري ‘
ت -ك -ت -ل -ه -م .وي -ح-ل-م سس-ال-ف-ي-ن-ي ب-ت-وح-ي-د ه-ذه ال-ق-وى اŸشس-ت-ت-ة –ت راي-ة
«القومي .»Úولهذه الغاية التقى ا÷معة مارين لوبان التي لطاŸا كانت
‰وذجه األعلى وأاعلن عن Œمع مشسÎك كب ‘ Òماي.

ع -ل -ى ب -ري-ط-ان-ي-ا ،وه-و م-ا ي-واج-ه
م- -ع -ارضس -ة شس -دي -دة داخ -ل ح -زب
اÙاف- - - -ظ .Úو‘ ح- - - -ال ع - - -دم
ال -ت -وصس-ل إا ¤تسس-وي-ة م-ع ال-ع-م-ال،
ورفضس التمديد طويل األمد فقد
ت-خ-رج ب-ري-ط-ان-ي-ا ي-وم ا÷م-عة 12
أافريل من دون اتفاق.
إال أان م- -اي ت- -وج- -هت ‘ ك- -ل- -م- -ة
مسسجلة ” بثها على «توي »Îيوم
األحد ،تدعو فيها برŸان بÓدها
للمصسادقة على اتفاق «بريكسست»،
ﬁذرة من أان البديل سسيكون إالغاء
«ب- -ري -كسست» ك -ل -ي ً-ا ،وذلك ‘ ظ -ل
اŒاه الŸÈان إا ¤إاقرار قانون
Áن- -ع ا◊ك- -وم -ة م -ن اÿروج م -ن
ال–اد من دون اتفاق.
ودخ -ل مشس-روع ال-ق-ان-ون م-رح-ل-ت-ه
الثانية ،وهي النقاشس ‘ ›لسس
اللوردات ،يوم اÿميسس اŸاضسي،
وÁت- -لك مشس- -روع ال- -ق- -ان- -ون دع -م
األغ -ل -ب -ي -ة ‘ ال -غ -رف-ة ال-ع-ل-ي-ا م-ن
الŸÈان‡ ،ا سس -يسس-م-ح ب-الن-ت-ه-اء
م -ن تشس -ري-ع-ه و–وي-ل-ه ل-ل-م-واف-ق-ة
اŸلكية قبل موعد القمة األوروبية
غدا األربعاء.
و‘ ظل تدهور مسسار «بريكسست»،
وف -قً-ا ل-وج-ه-ة ال-ن-ظ-ر اÙاف-ظ-ة،
ي - -ت - -ب - -ل - -ور ح - -ل - -ف داخ- -ل ح- -زب
اÙاف- - - -ظ Úي - - -دع - - -م ب - - -وريسس
جونسسون Óÿفة ماي فور بروز
ال-ف-رصس-ة اÓŸئ-م-ة .ب-ي-ن-ما يسستعد
ع -دد م -ن ن -واب ا◊زب ل -ل-ت-ح-رك
ضس - - -د م- - -اي ‘ ح- - -ال ” إاج- - -راء
انتخابات الŸÈان األوروبي ،وهو
ما سسيكون نتيجة للتمديد طويل
األمد لـ»بريكسست».

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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الثÓثاء  ٠٩افريل ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٣شضعبان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩١٨

وضضعية الّنقل ‘ ا÷زائر

سشيولة ‘ تنّقل األششخاصس ما ب Úالوليات
@ السشكة ا◊ديدية ،اŸيÎو
والÎاموي حخلّفوفلوانابنجسعشبةة
ع@االي◊ةافمÓن اتألوزسمشّيةارات الأجرة..
ف@واضش◊ىاف‘Óالتّتنوسظشيّيامرات األجرة..
فوضشى ‘ التّنظيم

مدير الّنقل لو’ية اŸدية:

كلمة العدد

منظومة
متكاملة

جمال أاوكيلي

‘ خضضم الّتحّو’ت السضياسضية العميقة
ي بنا أان نÈز الوجه
ا÷ارية بالبلد حر ّ
اآ’خ-ر ل-ل-ج-زائ-ر م-ه-م-ا م-ا نسض-م-ع ه-ن-ا
وه -ن -اك ع -ل -ى أاّن -ه -ا ق ّ-وة ت -ن -م -وي-ة ‘
ق -ط -اع -ات اسضÎات -ي -ج -ي -ة ك-ال-فÓ-ح-ة،

اأ’شض -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،اŸي-اه ،ال-ب-ن-اء أاي الّسض-ك-ن وال-ع-م-ران ،الّصض-ن-اع-ات
الّتحويلية ،ا◊ليب ومشضتّقاته ،اللّحوم ا◊مراء والبيضضاء ،وغÒها من
اÛا’ت التي ’ تعد و’ –صضى ناهيك عن القدرات اّ ÿ
Óقة للموارد
البشضرية.
منذ أان انطلقت هذه الهّبة الشّضعبية ارتأاينا أان نثّمن ا◊ركية الّتنموية ‘
بÓدنا اسضتنادا إا ¤قناعتنا بأانّ لهذا ا÷انب حضضور ‘ يومياتنا نلمسضه
من خÓل هذا ا’نتاج الهائل للمواد الغذائية ،اÿضضر ،الفواكه ،العصضائر
وغÒها ﬁلي .٪ ١٠٠
وعليه فمن خÓل نافذة السضياسضة نطل على فناء ا’قتصضاد أاي الّتنمية،
‘ ملّفنا هذا نود تناول قطاع الّنقل ‘ ا÷زائر من خÓل شضبكة
مراسضلينا ‘ ا÷زائر العميقة.
وهذا باسضتعراضض ما أا‚ز ‘ هذا اŸيدان ،الواقع واآ’فاق على ضضوء
الÈام- -ج اŸعّ- -دة ل- -ه- -ذا ال- -غ- -رضض سض- -واء خ -ط -وط الّسض -كك ا◊دي -دي -ة
(القطارات) ،اÙطّات الÈية ،ونقل اŸسضافرين (ا◊افÓت أاو سضيارات
اأ’جرة) .هذه اŸنظومة اŸتناسضقة من وسضائل النّقل سضتكون ﬁل

انششغالنا اسشتÓم خط ال ّسشكك
ا◊ديدية بوغزول -
تيسشمسشيلت واŸسشيلة
@ ميÎو ا÷زائر..
انفراج غ Òمسشبوق
ألزمة الّنقل بالعاصشمة
@ انفراج تدريجي Ÿششكل
اّÙطات اŸغلقة بكÈى
دوائر سشيدي بلعباسس
إاشضارة من قبل مراسضلينا.
و‘ الوجهة الثّانية من العملة هناك قراءة نقدية للحا’ت ال ّسضلبية التي
يتعّرضض لها اŸواطن من قبل اŸتعامل Úاÿواصض ،وهذا ا÷انب يعرفه
ا÷ميع و’ ›ال ’جÎاره ’ من حيث اŸعامÓت و’ من جانب نوعية
اŸركبات اŸهÎئة اÿطÒة على حياة النّاسض.
غ Òأانّ النّقطة الفاصضلة ‘ كل ما نقوله هو وجود اŸيÎو والÎاموي،
فع Óهذا التحّول ‘ مسضار الّنقل ‘ العاصضمة وضضواحيها و‘ الو’يات
ال-داخ-ل-ي-ة م-ن-ذ دخ-ول ت-لك ال-وسض-ي-ل-ت Úحّ-ي-ز الّ-ت-شض-غ-ي-ل أازاح ال-ك-ث Òمن
اŸشضاكل اŸتعلّقة بأازمة النّقل بواجهة البÓد ،وهكذا فإانّ قطع اŸسضافة
من الÈيد اŸركزي إا ¤ا◊راشض اأو ع Úالنعجة ’ تتجاوز النصضف
سضاعة ،وسضيمتد ذلك اإ ¤غاية الدار البيضضاء وأاعا‹ العاصضمة.
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مدير النّقل لو’ية تيارت لـ «الشسعب»:

ّﬁ ٥طات برّية طور اإل‚از ‘..انتظار خط السضكة
ا◊ديدية سضعيدة  -تيسضمسضيلت وغليزان
‡ا سسّهل تنّقل ا أ
’شسخاصض والبضسائع ،ولÓطّÓع على ما ”ّ
عرفت و’ية تيارت قفزة نوعية ‘ تسسي Òقطاع النّقل ّ
ن مشسروعا كبÒا يتم Œسسيده ،واŸتمثل
–قيقه من مشساريع ،اقÎبنا من مدير الّنقل مزيا Êعبد الهادي ،الذي أاّكد أا ّ
‘ إا‚از ّ ﬁ 5
طات برية من صسنفي «أا» و»ب» بكل من دوائر السسوقر ،فرندة ،قصسر الشسÓلة ومهدية بينما تقّرر إا‚از
ﬁطة بع Úكرمسض من صسنف «ج» فمحطة السسوقر شسرع ‘ إا‚ازها منذ أايام.
تيارت :ع  -عمارة
بينما باقي أÙطات هي قيد أ’جرأءأت
أ’دأرية ،وقد ”ّ إأشسهار أıطط ألعام
Ùط- -ة ف- -رن -دة ع Èصس -ف -ح -ة أل -ت -وأصس -ل
أ’جتماعي للمديرية ألو’ئية للنقل ألتي
توأصسل أŸرأفقة ألتقنية ،علما أأّن ألو’ية
 ⁄ت- -ك- -ن ت- -ت- -و ّف- -ر ع -ل -ى أأي ﬁط -ة ب -ري -ة
Ãوأصسفات نظÒتها ألوطنية سسوى موأقف
ل -لسس -ي -ارأت ،م -ن -ه -ا م -ا ي -وج -د ب -ال -ط -ري-ق
أل -ع -م -وم-ي ك-ف-رن-دة وقصس-ر ألشسÓ-ل-ة وعÚ
كرمسص.
وحسسب مزيا Êفإاّنه أأوكلت مهمة إأ‚از
أÙط - -ات أŸذك- -ورة أ ¤مسس- -ت- -ث- -م- -ري- -ن
خ - -وأصص ب - -ع - -د أŸرور ع- -ل- -ى أ’ج- -رأءأت
ألقانونية ع Èصسيغة أل ّصسفقات.
ب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-ج-انب ألّ-رق-اب-ي ل-ل-ع-رب-ات”ّ ،
إأنشس- -اء  5وك-ا’ت ل-لّ-رق-اب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة كعمل
أسس -ت -ث -م -اري ك -ذلك ب -ك-ل م-ن ع Úأل-ذهب
وأل -دح -م -و Êوأل -رشس-اي-ق-ة وح-م-ادي-ة وعÚ
مر.Ë
أأم -ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ق-ل أأ’شس-خ-اصص ف-إاّن ع-دد
أŸت -ع -ام -ل Úب -ل-غ ÿ 130ط- - -وط م - -ا بÚ
أل -و’ي -ات ،وو ّف -رت أŸدي-ري-ة ح-ظÒة 200
ح -اف-ل-ة ب-ي-ن-م-ا يسسّ-ج-ل  802ن-اق-ل وت-توفر
أل -و’ي -ة ع-ل-ى  864ح -ظÒة ،أأم -ا سس-ي-ارأت
أأ’جرة فيبلغ عددها  417ع Èخطوط ما
ب Úألو’يات ،و 830سسيارة أأجرى تنشسط
ب Úبلديات ألو’ية ألـ .42
فيما يخصص سسيارأت أأ’جرة ألفردية أأي
ألتي تنشسط بالوسسط أ◊ضسري فقد صسّرح
مدير ألنقل أأّنه بلغ عددها  1474سسيارة
ي-ن ّشس-ط أأغ-ل-ب-ه-ا ب-ع-اصس-م-ة أل-و’ي-ة ،وت-ت-وّزع
ألبقية على دوأئر كل من ألسسوقر ،فرندة
ومهدية.
و‘ سسؤوأل حول قلة أÿطوط ب Úعاصسمة
أل- -و’ي- -ة ودأئ- -رة ع Úك- -رمسص ب- -ال- -نسس- -ب- -ة
ل-ل-ح-افÓ-ت ،ف-إاّن Œم-ي-د أÿط-وط سس-اري
أŸف- -ع -ول م -ن -ذ م -دة بسس -بب تشس -ب -ع أÿط
بوأسسطة سسيارأت أأ’جرة وأسستثناء يضسيف
أŸدير أأّنه ” ألÎخيصص ◊افلت Úتنشسط

ح -ال -ي -ا ل -ن -ق -ل أŸسس -اف -ري -ن ،أأم -ا أأ’ح-ي-اء
أل ّسسكنية أ÷ديدة بعاصسمة ألو’ية ،وألتي
” ت -وزي -ع -ه -ا خ Ó-ل ه -ذه ألسس -ن -ة ف-ق-د ّ”
ّ
“دي- -د ع- -دة خ- -ط- -وط ن- -ظ- -رأ ل- -ل- -ط- -اب -ع
أ’سس -ت-ع-ج-ا‹ ل-ن-ق-ل أŸوأط-ن ،Úو’ سس-ي-م-ا
أŸوظف ÚوتÓميذ أŸؤوسسسسات كالثانويات
وأ÷ام -ع -ات وم-ن ب Úأأ’ح-ي-اء ح-ي م-ي-ل-ود
ناصسر أأو ما يسسمى بحي أأ’ترأك ،كما أأعيد
خط أيت عمرأن سسعيد وغÒها من أ’حياء
أ÷ديدة لكون ” توزيع أ’لف ألسسكنات
بعاصسمة ألو’ية خÓل ألعام .2019 / 2018
و‘ أنشسغال يطرحه أŸسسافرون أŸتعلق
بخط أ÷زأئر ألعاصسمة وألبليدة وو’يات
ألوسسط ع Èأ◊افÓت ،فقد أأّكد مزياÊ
عبد ألهادي أأّن ألّناقل ⁄ Úيطلبوأ ألنقل
عÈه ،زي -ادة ع -ل -ى ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-ان-ون ف-ي-م-ا
يخصص أÿطوط ألتي تفوق مسسافتها 300
كلم يتحتّم على ألّناقل أأن يوّفر حافلتÚ
لكل خط حتى يتسسنى للمسسافر ضسمان حقه
‘ ألرأحة أأو’ لضسمان أسستبدأل ألسسائق،Ú
وثانيا ليطّبق مبدأأ عدم أسستعمال أ◊افلة
‡ا يؤوثّر
ألناقلة Ÿدة طويلة خÓل أليوم ّ
على سسÓمتها وصسيانتها.

مشضروع القرن

أأم - -ا مشس - -روع أل ّسس - -ك- -ة أ◊دي- -دي- -ة أل- -ذي
أسستفسسرنا عند مزيا Êعبد ألهادي ،فقد
أعتÈه مشسروع ألقرن ألذي ينتظره سسكان
و’ية تيارت ،وألذي Áتد من و’ية سسعيدة
م -رورأ أ ¤و’ي-ت-ي ت-يسس-مسس-ي-لت وغ-ل-ي-زأن،
وي -ع -د مشس -روع-ا وأع-دأ وو’ي-ة ت-ي-ارت م-ن
أل-و’ي-ات أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-ت-ي ي-ع Èم-ن-ه-ا خّ-طان
للسسكك أ◊ديدية ،حيث يبلغ طول خط
سس -ع -ي-دة ت-ي-ارت  153ك -ل -م م-رورأ ب-ا÷ه-ة
أ÷نوبية للو’ية ” وضسع ألسسكة أ’ك Ìمن
 76كلم من ب 99 Úكلم خÓل ألعام 2018
بعد أأن كان ’ يوجد تشسييد أأي م ‘ Îسسنة
 .2017وبلغت نسسبة أ’‚از حسسب أŸدير
 80باŸائة ،حيث عرف وتÒة متسسارعة
بعد رفع جميع ألعرأقيل وألتحفظات.
أأما خط تيارت  -غليزأن فقد بلغت نسسبة

إأ‚ازه  50باŸائة على مسسافة  185كلم،
وسس -تشس -ه-د سس-ن-ة  2019وتÒة سس- -ري -ع -ة ‘
أ’‚از.
وينتظر أأن تدشّسن قريبا ﬁطة للمسسافرين
ب -ع -اصس -م -ة أل -و’ي -ة ،وأل-ت-ي سس-تضس-م ج-م-ي-ع
أŸت -ع-ام-ل Úل-ك-ون-ه-ا ﬁط-ة ك-بÒة وتّ-ت-سس-ع
أ’ك Èعدد من سسيارأت أ’جرة للخطوط
ألدأخلية وما ب Úألو’يات ،وألتي تسستغل
من طرف مسستثمر سسارع ‘ إأ‚ازها لكون
أÙطة ألقدÁة ’ تتّسسع ÷ميع ألناقل،Ú
فيما Œاورها ﬁطة ألنقل ع Èأ◊افÓت
ما ب Úألو’يات وألتي توشسك هي أأ’خرى
على أ’نتهاء.
ويضس -ي -ف أŸدي-ر أأن أل-ن-ق-ل ب-و’ي-ة ت-ي-ارت
متوفر بنسسبة تفوق  90باŸائة على جميع
أÿط -وط ،و’ سس -ي -م -ا أأّن شس -رك-ات خ-اصس-ة
تسس- -اه- -م ‘ أل- -ن- -ق- -ل أ◊ضس -ري ّ‡ا خ -ل -ق
أنسسجاما ب ÚأŸتعامل Úألذين “ثلهم عدة
نقابات معتمدة “ثل ألسسائق Úولهم عÓقة
عمل خاصسة مع أŸديرية.
وللجنة أ’نضسباط دور هام حسسب ﬁدثنا
‘ تسسي Òألنقل وتسسليط ألعقوبات لكل من
ي -ع-ت-دي ع-ل-ى ح-ق-وق أŸسس-اف-ر ،و’ سس-ي-م-ا
ف - -ي - -م- -ا ي- -خصص رفضص أÿدم- -ة ل- -ل- -زب- -ون
ك -ال ّ-ت -ح ّ-ج -ج ب-ا’ك-ت-ظ-اظ وب-ع-د أŸسس-اف-ة،
وغÒها من أ◊جج ألتي ’ تخدم ألصسالح
أل -ع -ام وسس -وء أŸع -ام-ل-ة م-ع أل-زب-ون ،ح-يث
Œتمع هذه أللجنة مرة كل شسهر للنظر ‘
ألشسكاوى أŸقدمة لها.
نشس Òإأ ¤أأّن أŸؤوسسسس -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -ن-ق-ل
أ◊ضسري تقّدم خدمات جليلة للموأطنÚ
حيث تعمل أ◊افÓت بعامل ألوقت ،و’
تنتظر أمتÓء أ◊افلة كما يعمل أÿوأصص
ويتمتّع عمالها وسسائقيها بالكفاءة أŸهنية
لكونهم تكّونوأ قبل ألشسروع ‘ ألعمل ،وما
يشستكي منه إأدأريو ألنقل هو ألنقصص ألفادح
‘ أŸفتشس ،Úحيث يشسرف مفتشص وحيد
ع -ل -ى أŸرأق -ب -ة ‡ا ي-ع-ط-ل أأح-ي-ان-ا ت-ق-دم
أأ’ع- -م- -ال ،وي- -ع -ود أÿل -ل ‘ ب -ع -د م -رك -ز
أل -ت -ك -وي -ن ل-ل-م-ف-تشس ÚأŸك-ون Úح-يث ي-ت-م
تكوينهم بو’ية باتنة.

الّناقلون اÿواصص
يفرضضون منطقهم على الرّكاب

قابضسوأ◊افÓت أ ¤منادأة ألرأغب‘ Ú
ألتنقل وأ’◊اح عليهم ‘ ظاهرة تشسمئّز
م -ن -ه -ا أل -ن-ف-وسص ،وت-ل-ح-ق ق-درأ ك-بÒأ م-ن
ألÔفزة وألقلق Ãسستعملي ألطريق ألذين
سس- -ئ- -م- -وأ م- -ن تصس- -رف- -ات أل- -ن- -اق -ل ÚغÒ
أŸقبولة ،وألتي Œاوزت حدود ألÓقانون
وألÓمنطق .وبالرغم من كّل ما يقع على
أأرضص ألوأقع من Œاوزأت ،إأ’ أأنّ مدير
ألنقل بالو’ية يصسّر على أأّن خدمات ألنقل
ب -ذأت أÿط ي-ت-م ضس-م-ان-ه-ا ب-ط-ري-ق-ة جّ-د
معقولة ،مشسÒأ أ ¤كون مفتشسي أÿدمات
سسجّلوأ بدفاترهم مؤوخرأ جملة من
أل - -ت - -ج - -اوزأت أل - -ت- -ي
سستعرضص

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

مدير النّقل بو’ية اŸدية لـ «الشسعب»:

اسضتÓم خط ال ّسضكة ا◊ديدية بوغزول  -تيسضمسضيلت واŸسضيلة شضغلنا الشّضاغل

ن مصسا◊ه تتابع عن قرب مشسروع السسكة ا◊ديدية الرابط ب Úمدينة بوغزول
كشسف بن سساعد قصسار ،مدير النقل بو’ية اŸدية ،أا ّ
وو’ية تيسسمسسيلت على مسسافة  151كلم ،حيث وصسلت نسسبة ا’‚از إا 95 ¤باŸائة ،على أان يتم ا‚از باقي مشسروع ﬁطة اŸسسافرين
على مسستوى الشسهبونية بعدما بلغت نسسبة إا‚ازها  75باŸائة.
أıصسصس -ة ل -ه -ذأ أل -غ -رضص ق -رأب -ة  394مركبة ألعÓقة ألتّكاملية وألتّشساركية ألتي تربطه بهذه
اŸدية :علي ملياÊ
” “ديد بعضص أŸدي -ري-ة ،م-نّ-ب-ه-ا ‘ ه-ذه ألسس-ان-ح-ة ب-أان ق-ط-اع
مرخصسة ،مضساف إأ ¤ذلك ،كما ّ
أأوضسح مدير ألنقل ‘ هذأ ألصسدد بأان قطاعه أÿطوط أÿاصسة بالنقل أ÷امعي نحو بلديتي أÿدم -ات أل -ذي ي -ت -ك -ف-ل ب-ه م-ن-خ-رط-وه ي-ع-رف
يتابع أأيضسا مشسروع خط ألسسكة أ◊ديدية ألرأبط وأم -ري وح -ن -اشس -ة ،ك -م -ا ّ” ألسس-ع-ي م-ع مصس-ال-ح عزوفا لدى ألركاب منذ سسنوأت جرأء تعوÁه
ب Úب -وغ -زول وو’ي -ة أŸسس -ي -ل -ة ع -ل -ى ب -ع -د  131ألشسركة ألوطنية للنقل بالسسكك أ◊ديدية أقÎأح Ãركبات ألنقل أ÷ماعي ،إأذ أسستولت  -حسسبه
كلم ،وألذي بلغت نسسبة تقدم أ‚ازه  92باŸائة ،أأرضس -ي -ة ،ح -يث ” إأع -ادة تصس -ن-ي-ف خ-ط ألسس-ك-ة  -حافÓت ألنقل أ÷ماعي للمسسافرين ما بÚ
على أأن يتم أسستكمال باقي أŸشسروع برفع نسسبة أ◊ديدية ألقد Ëوأسستعادة بعضص ألعقارأت.
ألو’يات على حصسة كبÒة من سسوق أÿدمة،
وع-ن وضس-ع-ي-ة ﬁط-ة ن-ق-ل أŸسس-اف-ري-ن ألÈي-ة م -تسس -ائ  Ó-ك -ي -ف Áك -ن Ÿن-خ-رط-ي-ه كسسب ق-وت
إأ‚از ﬁطة أŸسسافرين ببوغزول أ’ك Ìمن 75
باŸائة.وق -امت م -دي-ري-ة أل-ن-ق-ل ب-ه-ذه أل-و’ي-ة ألوأقعة بالطّريق ألوطني رقم  ،01أأّكد بن سساعد عيالهم ‘ ظل وجود  300مركبة للنقل تنطلق من
بفتح  07مرأكز لتكوين ألسسائق ÚأÎÙف ،Úقصس -ار ب -أاّن -ه سس-ي-ت-م ق-ري-ب-ا ف-ت-ح ب-عضص أÿط-وط مدأشسر ألو’ية نحوو’ية ألبليدة ،مقÎحا إأعادة
وÃع- -دل م- -رك- -ز وأح- -د ب- -ك- -ل م- -ن ب- -ل- -دي -ات أ÷ديدة ،وألتي من شسأانها أأن تبعث ألنّشساط بها ،ألنظر ‘ توزيع أÿطوط أŸسستغلة ،وأأن يتم
ألÈوأقية È› ،وألعمارية ،ومركزأن ببلدية وم - -ن ب Úه - -ذه أÿط- -وط خ- -ط أŸدي- -ة ن- -ح- -و حصس -ر ع -م -ل -ي -ة صسب ه -ؤو’ء ‘ ﬁط-ة رئ-يسس-ي-ة
بني سسليمان ،و 03مرأكز ببلدية أŸدية ،فضس ÓألعاصسمةÃ ،ا ‘ ذلك جميع أÿطوط ألكبÒة ما ب -اŸدي -ة ث -م أل -ع -م-ل ع-ل-ى ت-وزي-ع أل-رك-اب ن-ح-و
ع -ل -ى أع-ت-م-اد مشس-اري-ع  06وك-ا’ت ل-ل-مرأقبة ب Úألو’يات ،على أأن تبقى أأبوأب مديريته  -ألو’يات أŸسستهدفة إ’ضسفاء أŸزيد من أ◊يوية
’‚از بكل من حسسبه -مفتوحة لكل من يرغب ‘ أإ’سستثمار ‘ وألسس -ع -ي أل -ع -ادل لضس -م-ان ل-ق-م-ة ع-يشص سس-ائ-ق-ي
ألتقنية للمركبات هي ‘ طور أ إ
سسيارأت أأ’جرة ما ب Úألو’يات.
بلديات بني سسليمان ،ألسسوأقي ،سسيدي نعمان ،هذأ أÛال أÿدماتي ألهام.
’خÒة ،إا’ أاّنه اصسطدم بعّدة عوامل أاّدت
’همية التي تو ¤لقطاع النقل بتخصسيصض له أاغلفة مالية معتÈة خÓل العشسرية ا أ
رغم ا أ
ع Úب -وسس -ي -ف ،أل -ك -اف ÿضس -ر وت-ابÓ-ط ،إأ¤
‡ا كان ّ ﬂ
ّ
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الذي ’ تزال ◊د السساعة أاشسغال “ديده خاصسة بعاصسمة البÓد قائمة ،وإان كان هذا اŸشسروع Ãثابة ا◊لم الذي راود ا÷زائري Úطوي ،Óإا’ أان ج-انب ق-ي-ام-ه-ا ب-ت-ك-وي-ن سس-ب-ع-ة أأفوأج لسسائقي وثّمن سساعد خينافيف أأ’م Úألو’ئي ل إ
سس -ي -ارأت أ أ
’ج -رة Ãع -دل  30سس-ائ-قا متكونا ،ألوطني لسسائقي سسيارأت أ’أجرة بهذه ألو’ية،
دخوله حيز التنفيذ أانسسى العاصسمي Úسسنوات عدة من اŸعاناة التي عرفوها ‘ فÎة ا‚ازه.
وثÓث أأفوأج Ÿدربي تعليم ألسسياقة لفائدة
ماي  ،2018يربط حاليًا حي ألبارز  -أŸمرن Úأ÷دد.
ا÷زائر :آاسسيا مني
مركز ألصسيانة بطول يقّدر بـ  15،2كلم ع -ل -ى صس -ع-ي-د ذي صس-ل-ة ”ّ ،ف-ت-ح أل-ع-دي-د م-ن
وقد شسّكل أإ’عÓن عن دخول أŸيÎو
وﬁ 27طة ومسستغل بـ  26عربة ‘ أÿطوط ألتي تعا Êعجزأ ‘ ألتغطية ،وهذأ
حّ- -ي- -ز أل- -تشس- -غ- -ي- -ل ف -رح -ة ك -بÒة ل -دى
ح Úيعد ترأموأي ورقلة ،أأول ترأموأي ب - -فضس - -ل ›ه- -ودأت أŸدي- -ري- -ة ع- -قب ط- -لب
أŸوأطن ،Úألذين لطاŸا أنتظروأ هذه
‘ أ÷ن- -وب ّ” وضس- -ع -ه ح ّ-ي -ز أÿدم -ة ترخيصص أسستثنائي من طرف ألوزأرة ألوصسية،
أللحظة بعد أأن أنتشسلهم من أأزمة ألنقل
ب-ت-اريخ  20م -ارسص  ،2018ي -رب -ط ح-ي ك -م -ا أأن -ه ب-ال-نسس-ب-ة Ÿشس-ك-ل-ة ط-رح مسس-ت-ع-م-ل-ي
ليشسّكل بذلك هذأ أÿط أŸكون من
ألنصسر  -أ◊ي أإ’دأري ،بطول يقّدر بـ ألطريق ألعمومي ببلدية أŸدية لعدة سسنوأت
أأك Ìمن ﬁ 15طة تربط ب Úسساحة
 9.8كلم وﬁ 16طة ،ومسستغل بـ  23ح- -ول ع -دم ت -ط -ب -ي -ق ﬂط -ط ح -رك -ة أŸرور
ألشسهدأء وع Úألنعجة مرورأ بخليفة
أأك -د بشس -أان -ه -ا أأن -ه -ا سس -تشس-ه-د ب-عضص أأ’شس-غ-ال
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ب -وخ -ال -ف -ة ،سس -اح-ة أأول م-اي ،ع-يسس-ا
أإ’ضس-اف-ي-ة ÷ع-ل-ه-ا م-رف-ق-ا ع-م-وم-ي-ا ب-إام-تياز،
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إأي - -دي - -ر ،ح - -دي- -ق- -ة أل- -ت- -ج- -ارب وح-
ّ
وم-ع-ا÷ة أل-ن-ق-ائصص أل-ت-ي تشس-ه-ده-ا ح-يث تتم
أأكتوبر  ،2017يربط جامعة خروبة  -عدة موأقف حضسرية دأخل أŸدينة ،وسسيتم
ع -مÒوشص...أأه -م وسس -ي -ل -ة ن -ق-ل ت-رب-ط
ح -ال -ي -ا م -رح -ل-ة ت-ق-ي-ي-م أل-ع-روضص ‘ أن-ت-ظ-ار
سسÓمندر ،بطول يقّدر بـ  14,2كلم و– 24ي Úه -ذأ أıط -ط «أŸسس ّ-ل -م إأ ¤مصس -ال -ح
وسسط ألعاصسمة بشسرقها ،وهو ما عبّر
مباشسرة أأ’شسغال ،كما أأّكد ألسسيد بعزيز عبد
،
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عنه لنا ألعديد من أŸسسافرين ّ
أل- -ن- -اصس- -ر لـ «ألشس- -عب» أأن ›م -وع أ◊اف Ó-ت
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ألتقيناهم عن تفاؤولهم بهذأ أŸشسر
دأخل ألو’ية هو  120حافلة.
م
ه
ألذي كان Ãثابة متنّفسسا حقيقيا ل
م- -رأق- -ب- -ة ح- -دي- -ث- -ة .ح- -يث ب -ل -غ ع -دد أÿدمة ‘ شسهر أأفريل ﬁ ،2018طة إأنطÓق أأشسغال “ديد ألÎأموأي من أŸال -ي -ة ل -ل -ب -ل-دي-ة ،مشسÒأ إأ ¤أأّن-ه ” أل-ت-ك-ف-ل ألناصسر ،أأن أأ’حياء أ÷ديدة ببلدية عاصسمة وع -ن ﬂط -ط أل -ن -ق -ل ت -زأم -ن-ا وح-ل-ول شس-ه-ر
هاجسسا بالنسسبة لهم.
’شس- - -ارأت أ أ
وبلغة أأ’رقام ،أأفادت مصسالح أأمن أŸسس -اف -ري -ن خ Ó-ل أل -ع -ام أŸن -قضس -ي تافورة  -سساحة ألشسهدأء Ãسسافة تقدر حي ألزوأغي ،أŸدينة أ÷ديدة علي ب- - -ب- - -عضص أŸوأق- - -ف وأ إ
أ
د
ي
سسّهل من حركة تنّقÓتهم كثÒأ بع
’ف - -ق - -ي - -ة ألو’ية سستشسهد فتح خطوط جديدة منها حي رمضسان ،أأكد أأنه معني بإاجتماع و’ئي ‘ هذأ
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عن ألنقل باسستعمال أ◊افÓت ،أل
ّ
أÿصسوصص ،وسسيتم “ديد أأوقات ألنقل لبعضص
و’ية أ÷زأئر خÓل تطّرقها للحصسيلة  19.441.934 ،2018مليون مسسافر ع Èبـ  1.7كلم وﬁطت Úبحي ألبدر  -عÚ
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’ي -زأل ي -ع -رف ت -أا ّخ -رأ ك -بÒأ وÃث -
أÿطوط بل وحتى ألÎخيصص لبعضص ألناقلÚ
ألسسنوية ıتلف نشساطاتها باعتبار أأّن ألÎأموأي و 32.089.366مليون مسسافر ألنعجة Ãسسافة تقدر بـ  3.7كلم ،و”
ألشسبح أليومي للموطن أ÷زأئري.
أأف -رأد ق -وأت ألشس -رط-ة أل-ع-ام-ل Úب-أام-ن ع ÈأŸيÎو .وعلى أŸسستوى ألوطني رفع ألتجميد عن أأشسغال “ديد خط أŸشسروع ‘  28جويليـة  ،2015ويرتقب م-ن ألضس-غ-ط،وإأع-ط-اء سس-ي-ول-ة وأنسس-ي-اب-ية أأك Ìخ ّصسصص له حافلتان كبÒتان تابعتان Ÿؤوسسسسة ب-ال-ت-ن-ق-ل Ÿن-اط-ق ﬁددة أسس-ت-ج-اب-ة ل-ط-ل-بات
و“ّكن هذأ أŸشسروع  -حسسبهم  -حقا أل -و’ي -ة ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى ت-أامﬁ Úط-ات وحسسب م - -ا أأف- -ادت ب- -ه وزأرة أل- -ن- -ق- -ل أŸيÎو إأ ¤أŸطار  -برأقي  -باب تسسليم ألشسطر أأ’ول على ألطول ◊ 06ركة أŸرور.
أل -ن -ق -ل أ◊ضس -ري ،فضس  Ó-ع -ن ح -اف -ل-ت Úم-ن م -وأط -ن -ي أŸن-اط-ق أل-ب-ع-ي-دة وأل-ن-ائ-ي-ة أل-ذي-ن
كلم وأŸمتد من زوأغي سسليمان حتى
م -ن ج-ه-ة أأخ-رى ،ح-رصست أŸدي-ري-ة وت-ن-ف-ي-ذأ أ◊ج -م ألصس -غ Òم-لك ل-ل-خ-وأصص ،ن-اه-يك ع-ن يحبذون ألتنقل إأ ¤عاصسمة ألو’ية خÓل هذأ
من وضسع حّد Ÿشسكل أإ’زدحام ألذي أŸيÎو ب - - - - - -ن- - - - - -ظ- - - - - -ام دوأم  ،24/24وأأ’شسغال ألعمومية لـ «ألشسعب» ،فيما ألوأدي.
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ألشس -ه -ر ،خ -اصس -ة ‘ أل -فÎة أل-ل-ي-ل-ي-ة .وأأضس-اف
ت -ع -رف-ه أل-ع-اصس-م-ة ،خ-اصس-ة ‘ ج-ه-ت-ه-ا وباسستخدأم آأليات ووسسائل وŒهيزأت ت- -ع- -ل- -ق Ãج -ال أل -ن -ق -ل ألÈي ،يشس -ه -د
‘ ألثÓثي أأ’ول لسسنة  ،2019وألشسطر أل -ت -ام ب -اŸن -اط -ق أل -ت -ي شس-ه-دت ع-ج-زأ ‘ ه-ذأ مو ّ
حدة تقّدر بـ  25دينارأ للفرد ألوأحد .أأما أŸت -ح -دث أن ب -عضص ط -رق أ’ح -ي -اء م -هÎئ -ة
ألشسرقية وألذي لطاŸا زأد من معاناة مÓئمة تضسمن فرقة أأ’نياب أŸدربة مشس -روع أŸيÎو ب -ال -ع -اصس-م-ة ع-م-ل-ي-ات
وع- -ل- -ى أŸسس- -ت -وى أل -وط -ن -ي ،دخ -ل
أŸت -ب-ق-ي ي-ت-م تسس-ل-ي-م-ه ‘ أأوأخ-ر سس-ن-ة أÛال م -ن ح -يث ت -دع-ي-م ه-ذه أŸن-اط-ق ب-ه-ذه عن حي جيشص ألتحرير ألوطني سسكنات عدل ويتطلب أصسÓحها ،وهو مطروح على مسستوى
ز
أŸوأطن Úوصسّعب من يوميتهم كثÒأ وسس -ي -ارأت ل -ل -دوري -ات ونشس-ر ك-امÒأت “دي- -د وأسس- -ع- -ة ،وق- -د ” وضس -ع ح -ي -
ترأموأي سسطيف حيز أÿدمة بتاريخ 8
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منذ عدة سسنوأت إأ ¤درجة أأّنه أأصسبح
ّ
ألو’ية .وحسسب وأ‹ ألو’ية فؤون كل ألطرق
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ألدأخلية سسوف تنجز وتعبد قبل شسهر رمضسان
ألÈية ،وألذي يبقى معني بالتنقل لذأت أ◊ي رغم أÛهودأت أŸبذولة ،ومن جهة أأخرى
ما أأرأح قاطنيه خصسوصسا ‘ ظل معاناتهم أأبدى جل سسائقي سسيارأت أ’جرة أسستياءهم
ألنقل لدى ألسسلطات أÙلية لبلدية فوكة،
سسابقا مع سسيارأت «ألكلونديسستان» ألتي كانت وتذّمرهم ألشسديدين لـ «ألشسعب» يبقى حسسبهم
ألتي أأقدمت على تهيئة موأقف فرعية
تقلهم مقابل مبالغ مالية مبالغ فيها.
ب-ح-اج-ة إأ ¤أه-ت-م-ام مسس-ؤوو‹ أل-ق-ط-اع ،وه-ذأ
ج -دي -دة ب -وسس -ط أŸدي -ن -ة ،وك-ذأ Ãوق-ف
بعزيز عبد ألناصسر أأضساف أأن بعضص أأ’حياء بعد أŸطالب ألتي أأضسحت تتّسسع كل سسنة من
زأدرة نزو’ عند رغبة ألناقل Úأ’ أأّن عدم
قابلية أŸوأقع أŸهيأاة ’حتضسان حافÓت ي- -ع- -ت Èق- -ط- -اع ال- -ن -ق -ل م -ن ب Úأاه -م
أل -ق -دÁة شس -ه-دت ك-ذلك ت-دع-ي-م-ا ب-ح-افÓ-ت دون أأن Œد صسيحاتهم آأذأنا صساغية ‘ ظل
أل -ن -ق -ل ح -ال دون أ ّسس -ت-غÓ-ل-ه-ا م-ن ط-رف ال -ق -ط -اع -ات ا◊ي -وي -ة ال -ت -ي ت-راه-ن
ج -دي -دة ع -ل -ى غ-رأر ح-ي ب-وخ-رصص ألشس-ع-ب-ي ،أهÎأء شسبكة ألطرق ألدأخلية ،وألكث Òمنها
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أل -ن -اق-ل ،Úأل-ذي-ن ي-فضس-ل-ون م-وأق-ع أأخ-رى ع-ل-ي-ه-ا السس-ل-ط-ات ال-ع-مومية بعاصسمة
أأصسبح غ Òصسالح حسسبهم وأ’نتشسار ألعشسوأئي
’وراسض ل-ل-ح-رك-ة ت-ن-م-وي-ة و–سسÚ
على ÷نة ألتأاديب ألو’ئية ألتي تنعقد مّرة ب-ح-ج-ة أسس-ت-غÓ-ل أŸوأق-ف ألشس-رع-ي-ة من ا أ
من  04حافÓت جديدة ،باإ’ضسافة أ 15 ¤ل -ل -ح -ف -ر ،أأ’م -ر أل -ذي ج-ع-ل م-ع-ظ-م سس-ائ-ق-ي
ي
س
ص
–
ه
◊
ا
س
ص
م
ن
أ
أ
¤
إ
أ
أ
Ò
س
ش
م
،
ة
ر
ج
أ
أ
ة
ر
ا
ي
س
س
د
ق
و
.
ن
ط
ا
و
م
ل
ل
ة
م
د
ق
Ÿ
ا
ت
ا
م
د
ÿ
كّل شسهر ،وهي أللجنة ألتي كانت Œتمع ط -رف م -رك -ب-ات م-ن ﬂت-ل-ف أأ’ن-وأع ‘ ،ا
سسيارأت أأ’جرة وأ◊افÓت يطالبون بتدخل
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أ÷ه -ات أŸع -ن-ي-ة قصس-د ت-ع-ب-ي-د أل-ط-رق ح-ت-ى
كّل يوم أأربعاء خÓل سسنوأت خلت ،وأأشسار ح ’ Úيزأل أŸسسافرون يتّهمون ألناقلÚ
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ي -تسس -ن -ى ل-ل-ن-اق-ل Úم-وأصس-ل-ة نشس-اط-ه-م أل-دأئ-م
م -دي -ر أل -ن -ق-ل أأيضس-ا أ ¤ك-ون أل-ت-ج-اوزأت بتعمد ألتوقف بالقرب من أأحد أŸقاهي
’‚از ÷ع -ل ه -ذا ال -ق -ط-اع
أ◊اصس -ل -ة ب -ذأت أÿط أأف -رزه -ا تصس ّ-رف ب -و ّسس -ط أŸدي -ن -ة دون أأّي إأع-ت-ب-ار ◊رم-ة ‘ ط -ور ا إ
حافÓت لنقل أŸوأطن Úإأ ¤مدينتي حمام وأليومي دأخل أŸدينة وحتى خارجها.
ربي وسسيدي عيسسى من أÙطة ألÈية ،وألتي
أŸدي -ر ألسس -اب -ق ،أل -ذي سس -م -ح ب -اع -ت-م-اد أل -ع -ائ Ó-ت أŸت -ن-ق-ل-ة ع Èأ◊افÓ-ت ،م-ع أاك Ìك-ف-اءة وف-ع-ال-ي-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘
سسعيدة :ج ــ علي
خ -اصص ‘ إأط -ار أ’سس -ت -ث -م-ار ،ب-ل-غت نسس-ب-ة ألتوتة ،ما من شسأانه أأن يسسمح بربط باتنة أل -و’ي -ة ع -ل -ى م -رأك -ز أل -ت -ك -وي -ن
رخصص إأضسافية بالرغم من تشسبعه وŒاوزه أ’شسارة أ ¤كون ألناقل Úكانوأ قد شسنوأ التنمية ا’قتصسادية للبÓد.
ّ
أ’‚از بها  55باŸائة وينتظر أأن تسساهم بو’ية قسسنطينة وموأنئ سسكيكدة وعنابة ل -ل -حصس -ول ع -ل -ى شس-ه-ادة أل-ك-ف-اءة
للحد أŸعقولّ ،
‡ا أأفرز ترأكمات سسلبية عّدة أحتجاجات على مسستوى بلدية فوكة
‘ دعم نشساط نقل أأ’شسخاصص ع Èألطرق شسما’ و بسسكرة وتقرت جنوب كما تربط أŸه -ن -ي -ة ،أل -ت -ي شس -ه -دت ألسس-ن-ة أŸاضس-ي-ة
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يصسعب ألتحكم ف
باتنةŸ :وشسي حمزة
وصسل إأ ¤حد أŸنافسسة ألكبÒة ب Úألنقل ألÈي
أل- -ت- -ي ت- -ت- -وسس- -ط أÿط أŸذك- -ور ط- -ل- -ب -ا
‘ ﬁي - -ط ب - -ل - -دي - -ة أأريسص وأل - -ب- -ل- -دي- -ات و’ي- -ات ع- -ن- -اب- -ة وقسس- -ن- -ط -ي -ن -ة وأ÷زأئ -ر أعتماد  6مرأكز جديدة للتكوين للحصسول وبخصسوصص توزيع أÿطوط ووسسائل ألنقل
ر
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Ú
‡ث - -ل أل - -ن - -اق - -ل
وألنقل بالسسكة أ◊ديدية بالنظر للتزأيد ألوأسسع
لتسسهيÓت أأك› ‘ Èال ألتوقف وأŸرور،
ع -ل -ى شس -ه -ادة أل -ك -ف -اءة أŸه -ن -ي -ة لسس-ي-اق-ة ع Èبلديات باتنة  ،61فتم تسسجيل 190
أÛاورة ،وكذأ أÙطة ألÈية ع Úألتوتة ألعاصسمة وألهضساب ألعليا وجنوب ألبÓد.
ل -ع -دد أŸت -ع -ام-ل Úأل-نشس-ط ‘ ÚأŸي-دأن سس-وأء
وأ◊رفي Úعبد ألرحمان بوعروسص ،إأ ¤إأ’ أأّن -ه ب -ال-رغ-م م-ن أسس-ت-ج-اب-ة ألسس-ل-ط-ات تشس-رف م-دي-ري-ة أل-ن-ق-ل ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة ع-لى
أأما أÿط ألثا ÊفÒبط دأئرة ع Úألتوتة مركبات ألبضسائع وأأ’شسخاصص ليصسبح ألعدد خط نقل خاصص باŸوأطن Úمن أأصسل 265
ب -ع -د إأسس-ن-اد أ‚ازه-ا وتسس-يÒه-ا Ÿت-ع-ام-ل
كانوأ متعامل Úخوأصص أأو عمومي ،Úوقد سساعد
أأّن ألعدد أ’جما‹ للناقل Úيبلغ  45ناق Óللعديد من أنشسغا’تهم فقد بقيت خدمات تسسي Òألعديد من أŸرأفق ألعمومية ألتي
خ -اصص ‘ إأط -ار أ’سس -ت -ث -م-ار ،ب-ل-غت نسس-ب-ة بو’ية أŸسسيلة على طول  79.8كم ،وقد ” أإ’جما‹ ‘ إأقليم و’ية باتنة  17مركزأ 7 ،خ -ط م-ف-ت-وح لÓ-سس-ت-غÓ-ل ،م-ن-ه-ا  36خط
‘ ذلك أŸوقع أإ’سسÎأتيجي للو’ية بطابعه
‘ ح Úأأّن أÿط ’ يحتمل أأك Ìمن  20أل -ن -ق -ل ‘ أ◊ضس -يضص ،و ⁄ت -رق ب -ع-د أ ¤تضسمن تنقل ألسساكنة ‘ أأحسسن ألظروف
وطني وﬁ 73لي و 26حضسري موزعة على
أ’‚از بها  60باŸائة وينتظر أأن تسساهم دخوله حيز أÿدمة منذ سسنة  2010ويضسم ببلدية باتنة و 4ببلدية ع Úألتوتة.
أل-فÓ-ح-ي وألصس-ن-اع-ي ،م-ا خ-ل-ق ب-دوره مشس-ك-ل-ة
ناق ،Óخاصسة وأأّن مسسافة أÿط ’ تتجاوز مسس- -ت- -وأه- -ا ألÓ- -ئ- -ق أل- -ذي ي- -أام- -ل- -ه ج ّ-ل على ألصسعيدين ألÈي وأ÷وي ،خاصسة ‘
‘ دعم نشساط نقل أأ’شسخاصص ع Èألطرق ﬁ 05طات مصسنع أأ’سسمنت بع Úألتوتة ،ك-م-ا ي-ت-وف-ر أل-ق-ط-اع ع-ل-ى وك-ا’ت م-رأقبة  5دوأئ -ر و 42ري- -ف -ي .ونشس Òه -ن -ا إأ ¤أأن
إأجما’  15كلم.
جديدة تتمثل ‘ صسعوبة معرفة نقاط ألوصسول
أŸسسافرين أŸسستغل Úلهذأ أÿط ،كما ظ-ل أل-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أل-ت-ي تشس-ه-ده-ا عاصسمة
‘ ﬁي -ط ب -ل -دي -ة ع Úأل-ت-وت-ة وأل-ب-ل-دي-ات سسقانة ،بريكة ،أأو’د عبد ألله وأأو’د عمار .تقنية للمركبات بكل أأنوأعها يقّدر عددها أÿط -وط أ◊ضس -ري -ة ه-ي أأ’ك Ìط-ل-ب-ا م-ن
أ◊ق-ي-ق-ي-ة وك-م-ي-ة أ◊م-ول-ة أإ’ج-م-الية للبضسائع
و‘ ظلّ هذه ألتجاذبات أ◊اصسلة ب Úأشستكى ألناقلون كثÒأ من مشسكل أنتشسار أ’ورأسص بحكم موقعها أ÷غرأ‘ ،وبالتا‹
أÛاورة.وأأخÒأ أÙط- - - -ة ألÈي - - -ة رأأسص وب -ن -اًء ع -ل -ى أŸوق -ع أ’سسÎأت -ي -ج-ي أل-ذي بـ ﬁ 15طة معتمدةﬁ 3 ،طات خاصسة طرف ألسسائق Úوحتى أŸوأطن Úمقارنة
بسس -بب ع -دم ت-وف-ر آأل-ي-ات –دي-د أل-وزن ل-لسس-ل-ع
أŸسسافر وألناقل وأ’دأرة وألنقابة سسيارأت «ألكلونديسستان» على ﬁور فوكة ف -ق -د ح ّ -ق -ق أل -ق -ط -اع خ Ó-ل سس -ن -ة ،2018
أل -ع -ي -ون ب -ع -د إأسس -ن -اد أ‚ازه -ا وتسس-يÒه-ا –تله ألو’ية وأآ’فاق أŸسستقبلية ألتي ” بالوزن أÿفيف وألنفعي وﬁ 12طة بالوزن مع أÿطوط أأ’خرى.
أŸن-ق-ول-ة وغ-ي-اب ح-ظ-ائ-ر وم-نشس-آات أسس-ت-قبالية
أأيضس -ا ،أأ ّك -د ‡ث -ل أل -ن -اق -ل Úأل -ق -ل -ي -ع -ة ،أأ’م -ر أل -ذي ي-حّ-د م-ن م-ردود أل -ع -دي -د م-ن أإ’‚ازأت ع-ل-ى غ-رأر أل-ن-ق-ل
Ÿتعامل خاصص ‘ إأطار أ’سستثمار ،حيث تسس -طÒه -ا ت -ن -م-وي-ا وأق-تصس-ادي-ا ،ف-ت-ح-ت-اج ألثقيل من  19طن فما فوق ،كما قامت هذه كما يلعب ألنقل بوأسسطة سسيارأت أأ’جرة
على مسستوى ألو’ية .وتسسهر ﬂتلف أŸصسالح
ل- - -دى أ–اد أل- - -ت - -ج - -ار نشساطهم إأ’ أأّنهم تناسسوأ بأاّن أŸتنّقل ÚألÈي ،حيث تتوّفر ألو’ية على ﬁ 4طات
بلغت نسسبة أ’‚از بها  60باŸائة وينتظر ألو’ية إأ ¤ربطها بكل من و’يتي خنشسلة أÙطات Ãرأقبة ما يقرب من  121أألف دورأ مهما ‘ توف Òألنقل سسوأء ما بÚ
أŸعنية على ضسرورة ألسسهر على إأيجاد حلول
وأ◊رفي Úأ ¤كون ع Èهذأ أÿط فروأ من جحيم ضسعف ب -ري -ة ك-اÙط-ة ألÈي-ة ألشس-م-ال-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
أأن تسساهم ‘ دعم نشساط نقل أأ’شسخاصص سس- -ط- -ي -ف ب -السس -كك أ◊دي -دي -ة ،و‘ ه -ذأ مركبة خÓل ألعام أŸاضسي ،بكل أأنوأعها ،أل -و’ي -ات أأو م -ا ب Úأل -ب -ل-دي-ات وت-لك ذأت
ّ
سس-ري-ع-ة ومسس-ت-ع-ج-ل-ة لضس-ب-ط نشس-اط أل-ن-قل ،من
خ -دم -ات أل-ن-ق-ل خدمات ألّناقل Úأÿوأصص ،ألذين أأضسحوأ باتنة ،وألتي ” وضسعها حيز أÿدمة بدأية
” تسسليط عقوبة ألسسحب أŸؤوقت ألنقل ألفردي وأ÷ماعي ،فمن ب1640 Ú
ع Èألطرقات ‘ ﬁيط بلدية رأسص ألعيون أإ’ط- -ار ” أ’ن- -ت- -ه- -اء م- -ن درأسس- -ة ÿط ‘ ÚحÚ
ّ
خ Ó-ل ﬂط -ط خ -اصص ب -ال -ن -ظ-ر إأ ¤أ’خ-ت-ن-اق
– ّسسنت كثÒأ يعتÈون أŸسسافرون ›رد سسلعة وكفى ،سسنة  ،2018حيث عرفت خÓل هذه ألسسنة
رخصس -ة ‡ن -وح -ة نسس -ج -ل أسس-ت-غÓ-ل 1240
وألبلديات أÛاورة.
ألسسكة أ◊ديدية باتنة  -سسطيف على طول لÓعتماد ‘ حق  03وكا’ت منها.
ّ
خÓل
أل -ك -ب Òأل -ذي ت -ع -يشس -ه ب -ات-ن-ة ،ب-إاشس-رأك ج-م-ي-ع
ويطالبه ‘ ألكث Òمن أ◊ا’ت بامتطاء إأعادة هيكلة إأدأرية ‚م عنها رفع مسستوى
كما يعت Èألنقل بالسسكك أ◊ديدية مهما  130كلم ،وباتنة  -خنشسلة على طول 100وتتوّفر باتنة على  1754مركبة من ﬂتلف منها فقط .وأ÷دير بالذكر هنا على أأن
ألفÎة
ألهيئات وألفاعل Úدون أسستثناء وإأعادة ألهيكلة،
سسيارة أأ’جرة ‘ حال ما كان مسستعج Óأÿدمة على كافة خطوطها ،كما بدأأت بها
جدأ كون باتنة “لك شسبكة هامة وكبÒة كلم ‘ ،أنتظار تسسجيل عملية أ’‚از ،و‘ أأ’نوأع ،وألتي توفر  91126مقعدأ Ãعنى بلدية باتنة لوحدها –تل أŸرتبة أأ’و¤
وك-ذأ ت-وسس-ي-ع أ’سس-ت-ث-م-ار وتشس-ج-ي-ع-ه ،وأق-ت-ح-ام
أأ’خÒة من أأمره ،ليبقى مشسكل ألنقل بهذأ أÿط عملية إأسسناد أŸرأفق للخوأصص عن طريق
لسسكك أ◊ديدية بإاقليم و’ية باتنة ،وألتي إأطار ألرفع من نوعية أÿدمة بهذأ ألنمط مقعد وأحد لكل  13موأطن متجاوزة بذلك و’ئيا بالنسسبة لعدد ألسسيارأت أŸسستغلة،
بعد
أأسس-وأق ج-دي-دة وأل-ت-ف-ت-ح ع-ل-ى أل-ق-ط-اع أÿاصص
يؤورق أŸسسافرين وأ’دأرة ومصسالح أأ’من أŸزأي-دة وه-ذأ ب-غ-ي-ة أسس-ت-ج-اب-تها للمعايÒ
” وضس- -ع ح- -ي- -ز أÿدم- -ة ق- -ط -ار ك -ورأدي -ا أŸعدل ألوطني بـ  5مرأت ،أأ’مر ألذي وألتي يصسل عددها إأ 969 ¤سسيارة توفر
“ت -د ع -ل -ى ط-ول  179.5ك - -م‚ ،د أÿط
ّ
تدّخل
لتحقيق ألهدف أأ’سسمى وهو ألعصسرنة ،وبلوغ
بشس -ك -ل ’قت وم -ث ،Òوي -ب -ق -ى ه-ذأ أÿط أŸط -ل -وب -ة ‘ تسس-ي ÒأŸنشس-ات أل-ق-اع-دي-ة
أأ’ول يقطع و’ية باتنة من ألشسمال نحو وج -يسس -ام أأر ع -ل -ى خ -ط ب -ات -ن-ة  -أ÷زأئ-ر جعل من باتنة ‘ أأريحية كبÒة مقارنة  3876مقعدأ ،أأي سسيارة وأحد لكل 336
مسستوى أأعلى من أÿدمات ألÓئقة باŸوأطنÚ
ك- -ل م -ن ب -ذلك م -ت -م -ي -زأ ع -ن غÒه م -ن أÿط -وط ’سستقبال أŸسسافرين.
بعدة و’يات خاصسة ما تعلق بوفرة وسسائل موأطن .كما يشسهد ميدأن ألنقل بالبضسائع
أ÷ن -وب ع -ل -ى مسس-اف-ة  99.7ك- - -م ع 04 Èألعاصسمة.
ّ
ألنقابة
وأŸتعامل Úعلى حد سسوأء.
ويضساف لها أأيضسا أÙطة ألÈية آأريسص
أأ’خرى.
بو’ية باتنة قفزة نوعية وتطورأ ملحوظا
ﬁطات ع Úياقوت ،جرمة ،باتنة وع Úويضساف للمنشسآات ألقاعدية بالقطاع توفر ألنقل ونوعيتها.
ة
ومديري
ب-ع-د إأسس-ن-اد أ‚ازه-ا وتسس-يÒه-ا Ÿت-ع-ام-ل

خط بوسسماعيل ـ القليعةŒ...اوزات غ Òمسسبوقة

يشسهد خط النقل الرابط ب Úبوسسماعيل والقليعة بو’ية تيبازة حالة من
التسسيب والفوضسى العارمة بفعل فرضض الناقل Úاÿواصض لقانونهم اÿاصض
م -ن خ Ó-ل دم -ج ‡ارسس -ة نشس -اط -ه-م اŸع-ه-ود ب-ك-م ه-ائ-ل م-ن ال-ت-ج-اوزات غÒ
‡ا أاسسفر نفور أاعداد هائلة من اŸسسافرين من
ا أ
’خÓقية وغ ÒاŸعقولةّ ،
’جرة أاو حتى الكلونديسستان أاحيانا.
خدماتهم وتفضسيلهم لسسيارات ا أ
قصس -ره -ا ي -ع -م -د أل -ن -اق -ل -ون أ ¤أل-ت-وق-ف
تيبازة :علي ملزي
ب-ت-ل-ق-ائ-ي-ة وب-ط-رق ف-ج-ائية بخلفية تقدË
ومن أأهم وأأفظع ألتجاوزأت ألتي ’ تزأل خدمة ألنقل لكل من يطلبها دون مرأعاة
ت-ط-ب-ع سس-ل-وك-ي-ات أل-ن-اق-ل Úت-عّ-مدهم عدم ق -وأن ÚأŸرور وأأخ Ó-ق-ي-ات أŸه-ن-ة ،ك-م-ا
مغادرة ﬁطة أأو موقف أ’نطÓق دون ي -ت -ع ّ-م -د أل -ن -اق -ل -ون ألسس Òبسس-رع-ات جّ-د
–ميل أ◊افلة حمولة زأئدة و’ تطاق منخفضسة لغرضص “ك Úأأك Èعدد ‡كن
قبل –ويل أŸوأقف ألفرعية أﬁ ¤طات من أŸسسافرين من أللحاق بهم ،بحيث
يعمد
لÓنطÓق بالنظر أ ¤ألتوقف بها لفÎأت
قد تتجاوز ألربع سساعة تقريبا،
لتتكّرر ألظاهرة ع 4 Èأأو 5
موأقف فرعية تفصسل ما بÚ
نقطتي أ’نطÓق وألوصسول،
وع ÈأŸسسافة ألفاصسلة بÚ
كّل موقف Úعلى
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’زمة الّنقل بالعاصسمة
ميÎو ا÷زائر انفراج غ Òمسسبوق أ

مسضار التّوسضيع يختصضر اŸسضافات إا ¤الضضواحي

إاعادة الّنظر ‘ توزيع خطوط الّنقل

الّتقّرب أاكÌ
’حياء اŸعزولة
من ا أ
بسسعيدة

فتح خطوط جديدة
‘ غضضون األّيام
القادمة

آافاق امتداد الÎاموي

حلول مسستعجلة بو’ية باتنة

متابعة صضارمة للّنسضق اŸتكامل ب ÚاŸصضالح اŸعنية

تغطية كل البلديات
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غياب آافاق الّتغي Òوالعصسرنة بو’ية بومرداسس

خدمات متدنية وّﬁطات منتظرة لتجاوز مظاهر الفوضصى
’ يختلف قطاع النقل بو’ية بومرداسس من
ح -يث سس -وء ال-ت-ن-ظ-ي-م وغ-ي-اب ا’حÎاف-ي-ة،
وت-د Êمسس-ت-وى اÿدم-ات ع-ن ب-اق-ي و’ي-ات
الوطن تقريبا ،لكنه ينفرد من حيث حالة
ال-ف-وضس-ى ال-ي-وم-ي-ة ل-ل-م-رك-ب-ات وتشسبع بعضس
اÿط -وط ا◊ضس -ري -ة ال -ت -ي ي -زدح -م ع-ل-ي-ه-ا
الناقلون يوميا بهدف الربح السسريع ،وأاخرى
ت-ل-ق-ى ال-ن-ف-ور خ-اصس-ة ال-ري-ف-ي-ة م-ن-ها نتيجة
ع -ج-ز ال-ق-ائ-م ‘ Úت-ق-د Ëتصس-ورات ع-م-ل-ي-ة
وﬂط - -ط ن - -ق - -ل واضس - -ح اŸع - -ا ⁄وم- -دروسس
يسس -ت -ج -يب Ÿت -ط -ل -ب -ات اŸواط -ن Úب -اع-ت-ب-اره
شسريان حياة تدور حوله كل برامج التنمية
اÙلية للنهوضس بأاّية منطقة.
بومرداسس :ز ــ كمال
فششلت كل العمليات التجميلية اŸؤوقتة واÙتششمة
ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا اŸسش-ؤوول-ون اŸت-ع-اق-ب-ون ع-ل-ى ق-طاع
النقل بولية بومرداسس ‘ ،تقد Ëإاضشافة تسشاهم
‘ إاخراج هذا النششاط ا◊يوي من واقعه اÎŸدي
الذي ّŒمعت حوله مششكلة ضشعف اÿدمات بسشبب
ع -ج -ز ح -ظÒة ا◊اف Ó-ت اŸهÎئ -ة ال-ت-ي ي-ت-ج-اوز
معدل عمرها الـ  20سشنة حسشب تقديرات تقرير
÷نة النقل باÛلسس الولئي ل تزال تتخّبط ‘
مششكل تداخل اÿطوط و“رد الناقل ‘ ÚاحÎام
األوقات ،وŒمد أاغلب اŸششاريع ا◊يوية اŸسشجلة
خاصشة فيما تعلق Ãحطات النقل بالدوائر التسشعة

وبعضس البلديات التي تتخذ من أارصشفة الطرقات
فضش -اءات عشش -وائ -ي-ة ل-ن-ق-ل اŸسش-اف-ري-ن ‘ ظ-روف
تنعدم فيها أادنى الششروط اŸهنية.
م -ن -ط -ق -ي-ا وب-حسشب اıتصش ÚاŸن-ت-ق-دي-ن ل-واق-ع
قطاع النقل بولية بومرداسس ،ل Áكن الرفع من
مسش- -ت -وى اÿدم -ات وم -ع -ا÷ة ظ -اه -رة ال -ف -وضش -ى
اليومية دون تقد Ëتصشورات متكاملة تبدأا بتهيئة
اŸرافق وإا‚از ﬁطات عصشرية وأاقطاب متعددة

اÿدمات على األقل بعاصشمة الولية التي –ولت
إا ¤ق -ب -ل -ة لسش -ت -ق -ب -ال عشش -رات ال -زوار ي-وم-ي-ا م-ن
ﬂت -ل-ف ال-ب-ل-دي-ات ال-داخ-ل-ي-ة وال-ولي-ات اÛاورة
ت -زداد ك -ث -اف-ة خÓ-ل م-وسش-م الصش-ط-ي-اف ‘ ،وقت
تفتقد اŸدينة Ùطة Îﬁمة للمسشافرين كغÒها
من وليات الوطن ،بل ›رد فضشاء مفتوح وأارضشية
ب Óتهيئة تتزاحم فيها اŸركبات واŸسشافرين ‘
غياب ابسشط اÿدمات واıابئ ،وبالتا‹ Áكن

ﬁلي ـ ـ ـ ـ ـ ـات

شصريان حيوي ببجاية

تصشور واقع باقي اŸدن والبلديات األخرى التي ⁄
تنجز بها مثل هذه اŸرافق اŸسشجلة.
كما تبقى بعضس اÙطات اŸتواجدة حاليا ‘ كل
من برج منايل وبودواوتعا Êنقصس التهيئة وعجز
السش -ل -ط -ات اÙل-ي-ة ‘ اسشÎج-اع ه-ذه ال-فضش-اءات
ب -غ -ي -ة إاع -ادة السش-ت-غÓ-ل بسش-بب وضش-ع-ه-ا ال-ق-ان-وÊ
وط -ب -ي -ع -ة ال -ع -ق -د ال -ذي ي -رب -ط أاصش -ح -اب -ه -ا رغ -م
الع -ذارات اŸق -دم -ة والضش -غ -ط ع-ل-ى اŸسش-ت-غ-لÚ
ل-ت-ن-ظ-ي-م اÙط-ة وت-ط-هÒه-ا م-ن ب-عضس األنشش-ط-ة
التجارية العششوائية التي ششوهت اŸنظر وزادت من
معاناة اŸواطن Úالذين سشئموا من هذه الوضشعية
الكارثية .ليبقى قطاع النقل ب Óتصشور مسشتقبلي
أاوخ -ط -ة م -ت -ك -ام-ل-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م-ه وف-ت-ح اÛال أام-ام
اŸسشتثمرين وحق السشتغÓل ‘ إاطار اŸنافسشة
والحÎاف- -ي- -ة ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن الÎق- -ي -ع -ات وا◊ل -ول
العششوائية التي تدير بها مديرية النقل هذا النششاط
ا◊يوي الذي وقع –ت هيمنة وميزاج الناقلÚ
اÿواصس ال -ذي -ن ف-رضش-وا م-ن-ط-ق-ه-م ع-ل-ى ال-زب-ائ-ن
والعمل حسشب األهواء نظرا لغياب الرقابة ونقصس
التغطية من قبل العدد القليل من مفتششي النقل ،مع
ذلك ت -واصش -ل اŸدي -ري -ة م -ن -ح رخصس السش -ت -غ Ó-ل
لفائدة اÿواصس خاصشة بالنسشبة للخطوط الريفية
بتسشليم أازيد من  100رخصشة ‘ ديسشم ÈاŸاضشي
م -ع العÎاف ب -ب -ق -اء أازي -د م-ن  60خ-ط-ا مفتوحا
لÓسشتغÓل دون تغطية ،وهي صشورة أاخرى لهذا
الواقع وحجم اŸعاناة اليومية للمواطن .وباألخصس
‘ اŸناطق النائية.

تدعيم اÿطوط ا◊ضسرية وهيكلة شسبكة النّقل بسسيدي بلعباسس

انفراج تدريجي Ÿشصكل اÙطّات اŸغلقة بكÈى الدوائر

يعد ملف اÙطات الÈية من الصشنف «ج» من
اŸل -ف -ات ال -ع -ال -ق -ة ل -دى م -دي -ري-ة ال-ن-ق-ل بسش-ي-دي
ب -ل -ع -ب-اسس ،ح-يث ّ” اسش-ت-غÓ-ل ﬁط-ت Úف-ق-ط م-ن
جملة ﬁ 6طات متواجدة على مسشتوى كÈى دوائر
الولية ،فيما تبقى اÙطات األخرى غ Òمسشتغلة
‘ ان -ت -ظ -ار إاي -ج -اد ح -ل -ول إلع -ادة ب -ع-ث-ه-ا و“كÚ
اŸواطن Úمن خدمات ترقى إا ¤تطلعاتهم.
تتوفر ولية سشيدي بلعباسس على  21منششأاة قاعدية
إلسش -ت -ق -ب -ال وت -ق -د Ëاÿدم -ات ل -ل -مسش-اف-ري-ن م-ن
ﬂت -ل -ف األصش -ن -اف م -وزع -ة ع -ل -ى أاغ-لب ب-ل-دي-ات
الولية ،حيث ” إاطÓق عمليات مزايدة إلسشتغÓل
ﬁ 6طات من الصشنف «ج» كانت ولوقت طويل
مغلقة ،وقد ‚ح القائمون على القطاع ‘ كراء
ﬁطة سشفيزف Ÿسشتثمر خاصس ،فيما كانت نتائج
اŸزايدة األو ¤والثانية لكراء ﬁطات بن باديسس،
تÓ- -غ وسش- -ي -دي ع -ل -ي ب -ن ي -وب غ› Òدي -ة ،ه -ذا
ولي- -زال ع- -دد م- -ن م -ن -اط -ق ال -ت -وق -ف واŸواق -ف
ال-ط-رق-ي-ة اÛه-زة غ Òمسش-ت-غ-ل-ة ب-ب-عضس البلديات
خ -اصش -ة ا÷ن -وب -ي -ة م -ن -ه -ا ،األم -ر ال-ذي يسش-ت-دع-ي
مراجعة أاسشباب عزوف الناقل Úعن النششاط بهذه
اŸرافق ،وإايجاد حلول سشريعة إلعادة بعثها لرفع

الغ Íعن اŸواطن ،و–سش ÚوتÒة التنمية اÙلية
بهده اŸناطق.
ولتنظيم حركية النقل داخل األنسشجة ا◊ضشرية
تسشعى مديرية النقل إا ¤إاعادة تنظيم وهيكلة ششبكة
النقل ا◊ضشري بعد دخول الششبكة ا÷ديدة حيز
اإلسشتغÓل ،مع إاسشتكمال تطبيق ﬂططي اŸرور
والنقل ا◊ضشري ،وخلق خطوط جديدة من ششأانها
تدعيم اÿطوط القدÁة وتوف Òخدمات النقل
ل-ف-ائ-دة السش-ك-ان ،وب-ال-رغ-م م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزارية
اŸت -ع -ل -ق-ة ب-ت-ج-م-ي-د م-ن-ح إاسش-ت-غÓ-ل خ-ط-وط ن-ق-ل
اŸسشافرين فقد ” تسشجيل زيادة طفيفة ‘ عدد
الوسشائل وخطوط النقل بعد الÎخيصس من الوزارة
الوصشية كما ” تدعيم الولية بخطوط حضشرية
ج -دي -دة ل -ل -ت -ك -ف-ل بسش-ك-ان األح-ي-اء ا÷دي-دة ع-ل-ى
مسشتوى بلدية سشيدي بلعباسس وسشفيزف ،حيث وصشل
ع- -دد اÿط- -وط ا◊ضش- -ري- -ة إا 23 ¤خ - -ط بـ 101
مركبة ،فيما بلغ عدد اÿطوط الوطنية  34خط ب
 378مركبة ،وعدد اÿطوط ما ب Úالبلديات 50
خط أاي ما يعادل  845مركبة ،اÿطوط الريفية بـ
 38خط و 298مركبة.
هذا و“ّكنت مؤوسشسشة العمومية للنقل ا◊ضشري

انشسغا’ت سسكان مدينة القل بغرب سسكيكدة

الّتطّلع إل‚از ﬁطّة لنقل اŸسصافرين

يبقى مششروع اÙطة اŸتعددة األ‰اط بسشكيكدة
التي اسشتهلكت أاغلفة مالية هامة منذ سشنة ،2008
إال أانه  ⁄ير النور ،يراوح مكانه بنسشبة أاششغال ل
ت-ت-جاوز  50ب -اŸائ -ة ،األم -ر ال -ذي Áدد ‘ ع -م-ر
األزمة اŸرورية باŸدينة ،ألن إا‚از هذا اŸششروع
ا◊ل ال -وح -ي-د لسش-حب ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل م-ن
داخل اŸدينة إا ¤اÙطة القدÁة ،بعد ترحيل
وسشائل النقل الخرى ا ¤هذه الخÒة.
أاما Ãدينة القل فاألمر أاك Ìمن معّقد ،فبتعدادها
السشكا Êالكب ،Òوتعد ﬁور عبور لبلديات أاقصشى
غرب الولية اŸتاخمة لولية جيجل ،ليسس بها
ﬁط -ة ن -ق-ل Îﬁم-ة ،ف-مشش-ك-ل ت-وق-ف السش-ي-ارات
ونقل اŸسشافرين ما يزال مطروحا Ãدينة القل ‘
ظل عدم “كن السشلطات اÙلية والولئية على
ح - -د سش- -واء م- -ن Œسش- -ي- -د مشش- -روع ﬁط- -ة ن- -ق- -ل
اŸسشافرين ،وهو اŸششروع الذي ما يزال يراوح
مكانه منذ أاك Ìمن  10سشنوات بسشبب عدم وجود
أارضش -ي -ة م Ó-ئ-م-ة ،وسش-ب-ق وأان ” اخ-ت-ي-ار  4مرات
أارضشيات ‘ كل من «تلزة» ثم اŸلعب البلدي صشو‹
بشش Òثم منطقة ع Úالدولة وحي بوسشك Úعلي ،إال
أان ك -ل م -رة ي -ت -م ال -ت -ح -ف -ظ والح -ت-ج-اج م-ن ق-ب-ل
ا÷معيات وفعاليات من اÛتمع اŸد.Ê
ك -ل ذلك ع ّ-ط -ل Œسش -ي-د اŸشش-روع ،وج-ع-ل سش-ك-ان
البلدية واŸناطق اÛاورة لها يتطلّعون ا ¤ا‚از
ﬁطة لنقل اŸسشافرين بأاقدم بلدية على مسشتوى
ال-ولي-ة ،تصش-ون ك-رام-ة اŸسش-اف-ري-ن و–م-ي-ه-م م-ن
المطار ‘ فصشل الششتاء وا◊ر صشيفا ،خصشوصشا
وأان اŸك- -ان ا◊ا‹ اıصشصس ل- -ت- -وق -ف ﬂت -ل -ف
وسش- -ائ- -ل ال- -ن- -ق -ل ضش -ي -ق ول ي -ت -وف -ر ع -ل -ى أابسش -ط
اŸسشتلزمات ،ويسشتحيل ان يلبي رغبات اŸواطن،Ú
ويبقى الششكال حسشب سشكان البلدية ‘ اسشتمرار
تعطل مششروع إا‚از ﬁطة للمسشافرين بالقل منذ
أاك Ìمن  10سشنوات بسشبب عدم “كن السشلطات
اÙلية على مدار العهدات النتخابية السشابقة،
م -ن إاي -ج -اد أارضش -ي -ة م Ó-ئ -م-ة م-ن ج-ه-ة واعÎاضس
اŸواطن Úعلى العديد من الختيارات من جهة
ثانية ،وهو ما خلق اختناقا مروريا وسشط اŸدينة
بسشبب التوقف العششوائي لوسشائل النقل العمومي
بالعديد من النقاط ،وأادخل الوضشع اŸسشافرين ‘

رح -ل -ة ب -حث م-ت-واصش-ل-ة ع-ن م-ك-ان ت-واج-د وسش-ائ-ل
النقل ،حيث عرف مششروع اÙطة ،الذي يعود إا¤
ب -رن -ام-ج سش-ن-ة  ،2006اعÎاضش -ات ب -ا÷م -ل -ة ع -ل-ى
األرضشيات اıتارة.
وكانت البداية باختيار قطعة أارضشية Ãنطقة تلزة،
 3كلم عن وسشط البلدية ،لكن السشلطات الولئية
ح- -ي- -ن- -ه- -ا رفضشت ا‚از اŸشش- -روع ب -ع -د م -ع -اي -ن -ة
األرضشية ،أاين اتضشح أانها بحاجة إا ¤ا‚از طريق
وهو ما يتطلب الرفع من الغÓف اŸا‹ الذي سشبق
–ديده بقيمة  4مليار سشنتيم فقط ،ليتم اختيار
اŸل - -عب ال - -ب - -ل - -دي ال- -ق- -د Ëصش- -و‹ بشش Òإل‚از
اÙطة ،لكن هذا الختيار قوبل برفضس ششديد
م -ن ق -ب -ل ال -ع -دي -د م -ن ا÷م -ع -ي -ات واŸن -ظ -م-ات
اÙل -ي -ة ،الم -ر ال -ذي دف -ع السش -ل -ط -ات ال -ولئ -ي-ة
ال -ت-دخ-ل م-ن أاج-ل رفضس الخ-ت-ي-ار ال-ث-ا ،Êب-ع-ده-ا
اختÒت منطقة «الكريار» Ãنطقة ع Úالدولة لكن
هذا الختيار قوبل هو كذلك بالرفضس من قبل
اŸواطني،ن وكذلك جمعيات البيئة والسشياحة كون
اŸوقع قريب جدا من الششاطئ ،و ⁄يجد اÛلسس
الششعبي البلدي وقتها من حل سشوى ﬁاولة تقسشيم
اŸششروع إا ¤جزئ ،Úوإا‚از اÙطة باŸنطقة
ا◊ضشرية ا÷ديدة بحي بوسشكÃ Úحاذاة وادي
السشيال لكن  ⁄يتم Œسشيد اŸششروع بسشبب مسشاحة
القطعة األرضشية التي ل تسشتوعب اŸششروع.
الختيار األخ Òكان ألرضشية تقع Ãنطقة الششركة
ب -ال -ق -رب م -ن ح-ي ع-ب-د ال-ع-زي-ز رام-ول ،ل-ك-ن ه-ذا
الختيار بدوره مازال يراوح مكانه بسشبب إاقدام
أاح -د اŸواط -ن Úع -ل -ى العÎاضس ع -ل -ى ج -زء م-ن
القطعة مدعيا أانه ملكية خاصشة ،و‘ الوقت الذي
م -ازال مشش -روع إا‚از ﬁط -ة ل -ن -ق -ل اŸسش -اف -ري-ن
Ãدينة القل ذات تعداد سشكا Êيزيد عن  40أالف
نسشمة  ⁄يظهر للوجود ،فإان وسشائل النقل العمومي
م- -ن ح- -افÓ- -ت وسش- -ي- -ارات األج -رة م -ازالت –ت -ل
الشش -وارع ب-ط-ري-ق-ة ف-وضش-وي-ة ،ت-ع-ي-ق ح-رك-ة اŸرور
وŒع -ل اŸسش -اف -ري -ن ب  Ó-ع -ن -وان ‘ ،رح-ل-ة ب-حث
مضشنية عن مكان تواجد وسشائل النقل ،خاصشة وأان
مكان توقفها قد يتغ Òمن وقت آلخر.
سسكيكدة :خالد العيفة

والششبه ا◊ضشري والتي تششغل  9خطوط من ضشمان
خدمات النقل لقرابة  4مÓي Úمسشافر خÓل سشنة
 ،2018بزيادة قّدرت بـ  8,95باŸائة ،فيما “كن
الÎامواي من نقل  13,8مليون مسشافر منذ دخوله
اÿدمة ‘ جويلية .2017
وعن النقل بسشيارات األجرة فقد سشجلت اŸديرية
إانخفاضشا ‘ عدد اŸركبات بـ  45سشيارة ليصشبح
ال -ع-دد اإلج-م-ا‹  3482سش-ي-ارة ،ك-م-ا ت-ق-لصس ع-دد
سش -ي -ارات األج -رة ال -ع -ام -ل-ة ع-ل-ى اÿط-وط م-ا بÚ
الوليات إا 228 ¤سشيارة بعد تطه Òالقوائم.

نقل  118أالف مسصافر
ع Èالقطارات
أاما قطاع النقل بالسشكك ا◊ديدية فقد أاحصشى
نقل  118أالف مسشافر و 51أالف طن من البضشائع
خÓل  ،2018وهو ما يعكسس أاهمية هذا النوع من
ال -وسش-ائ-ل ال-ت-ي ت-ت-ط-لب ال-ت-ف-ات-ة ج-دي-ة ل-ل-رف-ع م-ن
مسش -ت -وى اÿدم -ات و–سش -ي -ن -ه-ا ،و‘ ه-ذا الصش-دد
ت -ت -واصش -ل أاشش -غ -ال مشش-روع خ-ط السش-ك-ة ا◊دي-دي-ة

اŸكهرب اŸزدوج ‘ ششطره العابر إلقليم ولية
سشيدي بلعباسس واŸمتد على مسشافة  73,5كلم بعد
أان ف- -اقت نسش- -ب -ة األشش -غ -ال ب -ه  74ب-اŸائ-ة ،حيث
سش-يسش-م-ح ب-رب-ط ا÷ه-ة الشش-رق-ي-ة ب-ال-غ-رب-ي-ة للوطن
وتنششيط حركية التبادل من مغنية غربا وحتى تبسشة
ششرقا بفضشل التقنيات والتكنولوجيات ا◊ديثة التي
أادرجت ضش -م-ن ب-ط-اق-ت-ه ال-ت-ق-ن-ي-ة ،وال-ت-ي سش-تسش-م-ح
ب -ال -رف -ع م -ن سش -رع -ة ال -ق -ط -ار ف -ور دخ -ول -ه ح -ي -ز
اإلسشتغÓل لتصشل إا 220 ¤كلم ‘ السشاعة.
وŒدر اإلششارة إا ¤أان طول ششبكة السشكة ا◊ديدية
بالولية بلغ  255,5كلم ،بعد دخول خط السشكة
ا◊ديدية الرابط ب Úمولي سشليسشن جنوب سشيدي
بلعباسس وولية سشعيدة على مسشافة  120كلم ،وهو
اÿط الذي Áتد أايضشا حتى ولية تيارت على
مسشافة  153كلم بسشرعة  160كلم ‘ السشاعة ،وقد
م ّ-ك -ن ه -ذا اŸشش -روع ال -ه -ام م -ن –ريك ال -ع -ج -ل-ة
ال -ت -ن -م -وي -ة وال -ت -ج -اري -ة وفك ال-ع-زل-ة ع-ن م-ن-اط-ق
الهضشاب العليا ،كما سشّهل تنّقل حركة اŸواطنÚ
بعديد اŸناطق النائية.
سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

عرف قطاع النقل بولية بجاية قفزة نوعية
ب-فضش-ل م-ي-زان-ي-ة ال-دول-ة ل-ل-ت-ج-ه-ي-ز ،سش-عيا لبذل
اŸزيد من اÛهودات من أاجل توف Òظروف
لئقة وأافضشل للمواطن ،Úع Èفتح عدد من
اÿطوط على عدة ﬁاور بعاصشمة الولية أاو
غÒها ،سشيما وأان ذلك ل يقتصشر على النقل
الÈي بل يتعدى إا ¤ا÷وي والبحري.
ي- -ع- -ت Èه- -ذا ال -ق -ط -اع حسشب مصش -در مسش -ؤوول
ششريانا حيويا وعام Óمهما ‘ التنمية اÙلية
واإلق -ل -ي -م -ي -ة ،ورك-ي-زة م-ن ال-رك-ائ-ز األسش-اسش-ي-ة
للتنمية اŸسشتدامة وﬁركا أاسشاسشيا ıتلف
األنشش -ط -ة ،وم -ن ب Úه-ذه اŸشش-اري-ع اŸت-ع-ل-ق-ة
بالنقل اÙطات ا◊ضشرية ،والتي من ششأانها
اŸسش -اه -م -ة ‘ ت -ن -ظ-ي-م ح-رك-ة ال-ن-ق-ل ،ب-ه-دف
القضشاء على اÙطات ششبه الفوضشوية والتي
تخلق مششاكل ب Úأاصشحاب ا◊افÓت والسشكان.
ويضشاف إا ¤هذا ،اÙطة الÈية التي تعتÈ
دع -م-ا ك-بÒا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة وتسش-ه-ي-ل ح-رك-ة اŸرور،
وتضش -م سش -ب-ع-ة جسش-ور م-ع-ل-ق-ة ع-ل-ى  182وتدا،
ب -غ Ó-ف م -ا‹ ق ّ-درت ق -ي -م-ت-ه Ãل-ي-اري دي-ن-ار،
ب -ه -دف ح -ذف ك -ل ال -ت-ق-اط-ع-ات ع-ل-ى مسش-ت-وى
الطرق األربعة ،وهو ما سشمح بالتخفيف من
حركة اŸرور وسشط اŸدينة ،بعد إاعادة تنظيم
ح -رك -ة اŸرور ع -ل -ى مسش -ت -وى اÙط -ة الÈي -ة
ا÷ديدة للولية ،مع Èالسشكة ا◊ديدية ،وربط
الطريق الوطني رقم  12بالطريق الوطني رقم
 09مباششرة ‘ ،ح Úسشيؤودي جسشر آاخر إا¤
ﬁطة بجاية الÈية ا÷ديدة مباششرة.
وم- - -ن ب ÚاŸشش- - -اري- - -ع ك- - -ذلك ،ب- - -حسشب ذات
اŸصشدر ،اÙطة البحرية بتكلفة مالية بلغت 5
مÓي Òدينار ‘ ،إاطار عصشرنة ميناء بجاية
اŸع -روف م -ن ب Úأاه -م اŸوان -ئ الق -تصش -ادي -ة
التجارية ع Èالوطن ،والتي تÎبع على مسشاحة
 27أال -ف م Îم -رب-ع ،وتسش-ت-ق-ب-ل سش-ن-وي-ا م-ل-ي-ون
مسشافر ،حيث أا‚زت  100باŸئة من األموال
اÿاصش -ة ل -لشش -رك -ة ،وه -ي ت -ت -وف -ر ع-ل-ى ج-م-ي-ع
اÿدم - - -ات ع - - -ل - - -ى غ - - -رار شش- - -رط- - -ة ا◊دود
وا÷مارك ،إا ¤جانب ﬂتلف الفضشاءات التي
أا‚زت وف - -ق اŸق - -اي - -يسس ال - -دول - -ي- -ة خ- -دم- -ة
للمسشافرين.
ك- -م- -ا اسش- -ت- -ف- -ادت ال -ولي -ة م -ن إا‚از مشش -روع
ازدواجية خط السشكة ا◊ديدية ،الرابط بÚ
مدينة بجاية  -بني منصشور ،والذي Áتد على
مسشافة  75كلم تضشم سشت ﬁطات ،بتكلفة
ما‹ قدرت بـ  106ملياردينار ،ضشف إا ¤ذلك
إاع- -ادة ت- -أاه- -ي- -ل وŒدي- -د ج- -م- -ي- -ع اÙط- -ات
اŸوج -ودة ع -ل-ى ط-ول خ-ط السش-ك-ة ا◊دي-دي-ة،
وق -د ف -ت -ح ه -ذا اŸشش-روع ال-ف-ن-ي آاف-اق-ا واع-دة
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،م-ن خÓل توفÒ
مناصشب عمل للششباب ،وتخفيف حركة اŸرور
ونقل البضشائع وششحنها من ميناء بجاية نحو
اŸن -اط -ق الصش -ن -اع -ي -ة اŸتصش -ل -ة ب -ه ب -ال -قصش -ر
و–راششت Ãدينة أاقبو.
بجاية :بن النوي توهامي

‘ ظل انعدام أابسسط اÿدمات وتدهور الهياكل وانعدامها بالبلديات

قطاع مريضض ﬁروم من اŸيزانية وفتح مناصصب الشصغل

ي-ع-رف ق-ط-اع ال-ن-ق-ل Ãع-ظ-م ب-لديات و’ية
ع Úالدفلى نقائصس كبÒة وسسوء التنظيم
وق -ل -ة م-راف-ق-ه وان-ع-دام اÙط-ات ،وت-ده-ور
أام -اك -ن ال -ت -وق -ف ال -ت-ي تشس-ه-د غ-ي-اب أابسس-ط
‡ا جعل مردوده ضسعيفا ،وهو ما
اÿدمات ّ
ي -ث Òسس -خ-ط الّ-زب-ائ-ن وان-ت-ق-ادات اŸن-ت-خ-بÚ
ب - -اÛلسس الشس - -ع - -ب - -ي ال - -و’ئ - -ي م - -ن خ Ó- -ل
مناقشسته للملف ‘ إاحدى دوراته.
ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي
وبخصشوصس الّنقائصس اŸسشجّلة والتي طاŸا رفعها
السش -ك -ان ومسش -ت -ع -م -ل -و وسش -ائ -ل ال -ن -ق -ل وأاصش-ح-اب
اŸركبات ‘ كل بلدية من بلديات الولية ،فقد
شش ّ-خ -صش -ه -ا ه-ؤولء ‘ ت-ده-ور ال-ه-ي-اك-ل اÿدم-ات-ي-ة
وانعدام جلها ،حيث يششتغل مالكو وسشائل النقل ‘
ظ-روف ق-اه-رة وصش-ع-ب-ة ب-ه-ذه األم-اك-ن ال-ت-اب-ع-ة ‘
م -ع -ظ -م-ه-ا إا ¤ح-ظÒة ال-ب-ل-دي-ات ال-ت-ي تضش-ع ه-ذه
الفضشاءات ‘ اهتماماتها التنموية ،يقول مسشتعملو
النقل ا◊ضشري والريفي واÿطوط الطويلة التي
Œد مضشايقات ومتاعب يومية ‘ تقد Ëخدماتها
ال -ت -ي ت -راج -عت خÓ-ل ه-ذه السش-ن-وات ،ي-ق-ول أاح-د
اŸتعامل Úمع القطاع الذي اسشتغرب ◊الة التسشيب
واإلهمال الذي يششهده هذا القطاع ،الذي كان من
اŸفروضس أان يكون خزانا إلسشتيعاب اليد العاملة
وتوف Òمناصشب الششغل لبناء الولية.
و‘ معاينة ألششباه اŸرافق وأاماكن التوقف التي
تفتقد ألبسشط اÿدمات كما هو ا◊ال بالعطاف،
التي تعمل ‘ ظروف غامضشة دون معرفة ا÷هة
اŸسشÒة للششارع الذي تسشتغله بعد اإلسشتحواذ على
مرفقه القد Ëو–ويله إا ¤نششاط وملكية خاصشة.
ومن جهة أاخرى ،فإانّ ﬁطة النقل بخميسس مليانة
كأاك Èمدينة بالولية ،فإانّ زائرها يسشتغرب ◊الة
اإلهمال التي طالتها والفوضشوى السشائدة بها ،وهو
ما يعني تضشييع عائدات كبÒة كان من الواجب
اسش-ت-غÓ-ل-ه-ا ÿل-ق نشش-ط-ات ع-دي-دة وف-ت-ح م-ناصشب
ششغل لعششرات العمال .فبعد اŸكانة التي كانت
–تلها ‘ ›ال نقل اŸسشافرين فقد تراجعت

‡ا ضشّيع مداخل
بفعل هذا التسشيب واإلهمالّ ،
كبÒة للخزينة العمومية رغم الدعوات والنداءات
بإاصشÓح الوضشع ،وإاعادة اإلعتبار للمرفق ضشمن آالية
اإلسشتثمار و–سش ÚاŸرفق العمومي تدهور بششكل
ف-ظ-ي-ع ،ي-ق-ول مسش-ت-ع-م-ل-و ه-ذا اŸرف-ق ال-ذي صش-ار
Óف- -ات اإلج- -ت- -م -اع -ي -ة وب -ؤور ل -ت -ع -اط -ي
ﬁط- -ة ل - -آ
اıدرات واإلعتداءات .يحدث هذا أامام عيون
اŸصشالح البلدية واŸنتخب Úالذين غضشوا الطرف
ع -ن ه -ذه ال -وضش-ع-ي-ة ال-ك-ارث-ي-ة ال-ت-ي عصش-فت ب-ه-ذا
اŸرفق العمومي التجاري واÿدماتي.
ومن جهة أاخرى ،فإان اÙطة الÈية الرئيسشية
بعاصشمة الولية عرفت نفسس التدهور واإلهمال
والتسشييب ‘ تسشيÒها ،حيث  ⁄تبق منها سشوى
اŸراحضس اŸتدهورة وبروائحها الكريهة ،حيث
ت- -ن- -ع- -دم سش- -ب- -ل ال- -ن- -ظ -اف -ة واÿدم -ات اŸري -ح -ة
للمسشافرين الذين تلسشعهم ششدة ا◊ر وتعبث بهم
التسشاقطات اŸطرية ششتاء .وأامام هذه األوضشاع
اŸزرية واŸششينة والتي ل تششّرف الولية ،ومع
ان -ت -ق -ادات السش -ك -ان وزب -ائ -ن اÙط -ة ال -رئ -يسش -ي-ة
وغضشب م -ن -ت -خ -ب -ي اÛلسس الشش -ع -ب-ي ال-ولئ-ي ‘
دورت -ه-م ح-ول ال-ق-ط-اعّ– ،ركت اŸصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة
ل- -ع Úال- -دف -ل -ى ال -ت -ي خّصش -صشت مشش -روع -ا إلع -ادة

اإلع -ت -ب-ار ل-ل-م-ح-ط-ة حسشب رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة ﬁم-د
لفÒكي ،الذي أاّكد لنا أان اŸششروع يهدف إا ¤تغيÒ
اÙط -ة وإاع -ط-ائ-ه-ا وج-ه-ه-ا الÓ-ئ-ق ‘ اسش-ت-ق-ب-ال
اŸسشافرين ،وهذا بخلق مرافق وفضشاءات مريحة
تسش -ت -ج -يب Ÿع -ايﬁ Òط -ات ال-ن-ق-ل الÈي-ة ،وه-ذا
ب-ت-خصش-يصس  4مÓ- -ي Òو 800م -ل -ي-ون إل‚از ه-ذه
األششغال ،و–سش Úالواجهة ضشمن عصشرنة اÙطة
وإازالة مظاهر التدهور بها ،مششÒا إا ¤أان أاششغال
ال -ت -ه -ي-ئ-ة ﬁددة بـ  6أاشش-ه-ر حسشب م-ا ضش-ب-ط-ت-ه-ا
صش- -اح- -ب -ة اŸشش -روع وم -ك -تب ال -دراسش -ة ال -ت -ق -ن -ي -ة
اŸتخصشصشة ‘ هذا اÛال ،يقول رئيسس البلدية.
أام - -ا ب - -خصش - -وصس ال- -ب- -ل- -دي- -ات األخ- -رى ف Ó- -أاث- -ر
للمحطات ،بل هناك أاماكن للتوقف والتي تفتقد
ألبسشط اÿدمات كما هو ا◊ال بالعامرة والعبادية
وج -ن -دل وب -وم -دف -ع وواد ا÷م -ع -ة وا÷م -ع-ة أاولد
الششيخ وتÈكان ،ÚوغÒها من البلديات التي  ⁄تعر
اهتماما لهذا القطاع الذي كان من اŸفروضس أان
يكون رافدا Ÿيزانية البلدية العاجزة حسشب رؤوسشاء
اÛالسس .أام -ا ب -خصش -وصس ال -ن -ق -ل ا◊ضش -ري ف-إان
ا◊افÓ- -ت ال- -ت- -ي ” اق -ت -ن -اؤوه -ا خ Ó-ل السش -ن -وات
اŸاضش -ي -ة  ⁄ت -ع -م -ر ط -وي ،Ó-ب -ل أاصش -ب-حت ت-زاح-م
الششاحنات العاطلة ‘ ا◊ظائر البلدية.

ثقافة

الثلثاء  09أافريل  2019م
الموافق لـ  03ششعبان  1440هـ

ثمرة شضراكة جزائرية تونسضية بإاخراج مصضري

«أاغسشطينوسس ابن دموعها» ‘ احتفالية
لسشكندرية
بكاتدرائية ا إ
شض-ه-دت ف-ع-ال-ي-ات ال-ع-رضس اÿاصس للفيلم
ا÷زائ- -ري ال- -ت- -ونسض- -ي «أاغسض- -ط- -ي -ن -وسس اب -ن
دم-وع-ه-ا» ،واŸق-ام-ة ب-ال-ك-ن-يسض-ة الكاتدرائية
اŸرقسض- -ي- -ة ب- -ال- -ع- -ب- -اسض- -ي- -ة ،حضض- -ور ال- -ب- -اب- -ا
لسض -ك-ن-دري-ة وب-ط-ري-رك
ت -واضض -روسس ب -اب -ا ا إ
لرثوذكسضية .ويتطرق
الكنيسضة القبطية ا أ
ال -ف -ي -ل-م إا ¤ح-ي-اة ال-ق-ديسس أاغسض-ط Úال-ذي
يعت Èواحدا من أاهم الشضخصضيات اŸؤوثرة ‘
اŸسض -ي -ح -ي -ة ال -غ -رب -ي -ة وأاح-د آاب-اء ال-ك-ن-يسض-ة
البارزين.

ضشرورة إانششاء قناة متخصشصشة للفن السشابع
يبقى إاشضكال اŸوضضوع ‘ السضينما ا÷زائرية ا◊ديثة قائما وبقوة ،فعلى الرغم من قلة
لمكانيات اŸادية ،ال ان اغلب
العروضس ،رغم التطور اŸادي الهائل ‘ ›ال التصضوير وا إ
اŸواضضيع ما زالت تتناول التاريخ الوطني ،خاصضة الثورة التحريرية ‘ أاول نوفم1954 È
لخÒة شض-خصض-ي-ات ب-ع-ي-ن-ه-ا ،ب-دل ت-اري-خ الشض-عب
لفÓ-م ا أ
،وان ت -غÒت الصض -ورة ل-ت-ت-ن-اول ‘ ا أ
واŸع-ارك ال-ت-ي خ-اضض-ه-ا ‘ م-واج-ه-ة السض-ت-ع-م-ار ال-غ-اشض-م ،ن-ذك-ر ع-ل-ى سض-ب-ي-ل اŸث-ال الشض-هداء
مصضطفى بن بولعيد ولطفي وزبانة والعربي بن مهيدي ،ا ¤مسضلسضل عبد ا◊ميد بن باديسس،
لغلب هذه
وغÒه-ا م-ن اŸن-ت-ج-ات السض-ي-ن-م-ائ-ي-ة وب-دع-م م-ن السض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ك-منتجة أ
لفÓم .
ا أ

اإن غ- -ي- -اب شش -رك -ات ك -ب -ي -رة
م-ن-ت-ج-ة ل-لأف-لم ال-ج-زائرية
جعلها رهينة لمواضشيع تدعم
وتقترح من السشلطات ،وهذا
’ يخدم السشينما بتاتا على
اع-ت-ب-ار اأن-ه-ا اإب-داع ب-الدرجة
ا’أول -ى ي -ق -تضش -ي ا’ج -ت -ه -اد
والمثابرة .
ورغ - - -م م - - -ح- - -اول- - -ة ب- - -عضس
ال -م -خ -رج -ي -ن ال -ج -زائ-ري-ي-ن
التطرق اإلى مواضشيع اأخرى
اج-ت-م-اع-ي-ة وت-ح-اك-ي ال-واق-ع
،م-ث-ل ال-ح-راق-ة وال-ع-ن-ف ف-ي
ال- -م- -ج -ت -م -ع ،اإ’ اأن ا’إن -ت -اج
السشينمائي ،و’ نتحدث عن
ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي ،ك -ان ضش-ئ-ي-ل
مقارنة بما اأنتجته السشينما
الجزائرية في هذا المجال
،خ -لل سش-ن-وات السش-ب-ع-ي-ن-ات
ال- -ت- -ي ك- -انت ف- -ت -رة ذه -ب -ي -ة
ل - -لإن - -ت - -اج السش - -ي - -ن - -م - -ائ- -ي
الجزائري ،وحتى سشنوات ما
بعد ا’سشتقلل.
وي - -ب - -ق- -ى اإشش- -ك- -ال ق- -اع- -ات
السش -ي -ن -م-ا ال-ت-ي ب-ل-غ ع-دده-ا
اأكثر من  340قاعة عرضس
ع- -ل -ى ال -مسش -ت -وى ال -وط -ن -ي،
وظ- -لت م- -غ- -ل- -ق- -ة ف- -ي وج- -ه
ال-ج-م-ه-ور وع-دم اسش-ت-غ-للها
م- -ن- -ذ اأك- -ث- -ر م- -ن  20سشنة،
باسشتثناء قلة قليلة ’ تتجاوز
ال 80ق -اع-ة وط-ن-ي-ا ،ك-اأح-د
العوامل غير المسشاعدة على

ا’إط-لق ل-ل-ن-ه-وضس بالسشينما
ال -ج -زائ -ري -ة،ف -ال -م -ار ب -ه-ذه
ال- -ق- -اع- -ات ،وه- -ي م- -غ -ل -ق -ة
وم -ع -رضش -ة ل -لإه -م -ال ال -ت-ام
،ي-ج-ع-ل-ه يشش-ع-ر بكل الحسشرة
وا’ألم ،كما هو الحال في 4
ق- -اع- -ات سش- -ي- -ن -م -ا م -غ -ل -ق -ة
بسشطيف ،منذ سشنوات طويلة
وح -ت -ى ف -ي ال -م -ن -اسش -ب-ات ’
تسشتغل ،وهي متروكة تواجه
مصشيرها المحتوم .
في حديثنا مع بعضس باعة
ا’أشش- -رط- -ة السش- -ي- -ن- -م- -ائ- -ي- -ة
،صش - -رح - -وا ك- -ل- -ه- -م اأن ه- -ذه
ال -م -ه -ن -ة ف -ي ط -ري -ق-ه-ا اإل-ى
ال -زوال ،ف-ي-ع-د غ-ل-ق ق-اع-ات
السش- -ي -ن -م -ا ،اسش -ت -ن -ج -د ب -ه -م
ال -ج-م-ه-ور ال-م-ت-ع-طشس ل-ل-ف-ن
السش -اب -ع لسش -ن -وات ،م -ن اج-ل

اقتناء كل جديد ،خاصشة من
ا’أف -لم ا’أج -ن -ب -ي-ة ال-غ-رب-ي-ة
ال-ج-دي-دة ،ل-ت-ع-رف ال-ظاهرة
خ- -م- -و’ ك- -ب- -ي- -را ،اإذ اأصش -ب -ح
الجميع يششاهد ما يريد عبر
ق - - -ن- - -وات ال- - -ت- - -ل- - -ف- - -زي- - -ون
المتخصشصشة وعبر ا’نترنت،
وفي هذا ا’إطار نرى انه من
الصش - - -واب خ - - -ل - - -ق ق - - -ن - - -اة
م - -ت - -خصشصش- -ة ل- -بث ا’أف- -لم
ال-ج-زائ-ري-ة ،وه-و م-ا يشش-ج-ع
الجمهور على متابعة ا’إنتاج
الوطني ،وهذا بدوره سشيعمل
ع -ل-ى تشش-ج-ي-ع ال-م-واهب م-ن
ال-م-خ-رج-ي-ن الشش-ب-اب ل-مزيد
من ا’إنتاج السشينمائي ،واإ’
ف -ان السش -ي -ن -م -ا ال -ج -زائ -ري-ة
سشتظل على حالها بعيدة عن
كل التطلعات.

أايام الإبداع اŸغاربي بزغوان التونسضية

البحر المتوسشط ،كما تم عرضشه في الدورة
الـ 27أ’يام قرطاج السشينمائية سشنة  ،2016وتم
تقديمه في عروضس أاولية في أامريكا ودول

عربية وأاوربية.
ويتتبع المخرج المصشري سشمير سشيف الحياة
اأ’ولى للفيلسشوف النوميدي منذ و’دته في

من اŸدن الرمانية العتيقة النادرة بباتنة

لثـ ـ ـري «ديـ ـ ـانـ ـ ـا فيتـ ـ ـÒانـ ـ ـوروم»
إاع ـ ـ ـادة العتبـ ـ ـار للموقـ ـ ـع ا أ
^آالهة الصضيد عند الرومان،معلم يتوفر على بقايا الفخار وفسضيفسضاء

ي-رت-قب ف-ور الن-ت-ه-اء م-ن ع-ملية تسضييج
لثري «ديانا فيتÒانوروم» اŸتواجد
اŸوقع ا أ
ب-ب-ل-دي-ة زان-ة ال-ب-يضض-اء ،ال-واق-ع-ة ع-ل-ى ب-ع-د
ح -وا‹  50ك-ل-م شض-م-ال غ-رب م-دي-ن-ة باتنة،
واسض-تÓ-م-ه دف-ع ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة السض-ي-احية
ب-اŸن-ط-ق-ة اŸشض-ه-ورة وط-ن-ي-ا بÌائ-ه-ا ب-اŸعا⁄
لثرية ،وذلك حسضبما أافادت
التاريخية وا أ
به مصضادر من مديرية الثقافة بالولية.

موعد نقششت فيه «الرواية
لنسشاق السشوسشيوثقافية»
وا أ
احتضضنت دار الثقافية أابو القاسضم الشضابي Ãدينة زغوان التونسضية من 05ا 07¤افريل
لبداع اŸغاربي ،شضارك فيه أادباء و شضعراء و أاكادميون من
ليام ا إ
ا÷اري فعاليات اŸلتقى  25أ
لنسضاق السضوسضيو -ثقافية
تونسس ا÷زائر اŸغرب و موريتانيا ،كما حمل شضعار « الرواية و ا أ
« كان الهدف منه ،حسضب الروائي اÙسضن بن هنيية رئيسس فرع زغوان ل–اد الكتاب و
لدباء التونسضي« Úتدعيم التواصضل ب Úمبدعي اŸغرب العربي روائي Úونّقادا ومثقف،Ú
ا أ
وإاثراء اŸنجز النقدي حول الرواية من خÓل ما سضيقدم من بحوث سضتكون مدار نقاشضات
ثرية ومتنّوعة.

حبيبة غريب

باتنة :حمزة Ÿوششي

تشش -رف مصش -ال -ح ال -دي -وان ال -وط -ن-ي ل-تسش-ي-ي-ر
واسش-ت-غ-لل ال-م-م-ت-ل-ك-ات الثقافية ،على عملية
التسشييج وإاعادة اإ’عتبار لهذا المعلم اأ’ثري
النادر ،حيث انطلقت اأ’ششغال منذ مدة بعد
تعيين المقاولة المكلفة بإانجاز اأ’ششغال التي
حسشب بطاقتها التقنية سشتدوم حوالي  3أاششهر
ح -يث ت -ن -درج ال -ع -م -ل -ي -ة ف -ي إاط -ار م-خّ-ط-ط
اسش-ت-ع-ج-ال-ي م-رك-زي أاط-ل-ق-ت-ه ال-وزارة لحماية
ال -م -واق -ع اأ’ث -ري -ة ب -ع -دة و’ي -ات ع -ل-ى غ-رار
تيبازة،عنابة والمسشيلة ،وكذا موقع تاموقادي
بباتنة.
وك -انت م -دي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة ق-د راسش-لت ال-وزارة
الوصشية عدة مرات خلل السشنوات اأ’خيرة
ب-خصش-وصس ضش-رورة ال-ت-دخ-ل ال-ع-اج-ل ل-ح-ماية
آاثار منطقة «ديانا» وموقعها اأ’ثري ،ووضشع
حد للتدهور الكبير الذي طا’ بفعل عوامل
ط -ب -ي -ع -ي -ة وأاخ -رى بشش -ري -ة ،خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق
ب -ال -زح-ف ال-ع-م-ران-ي ،ح-يث ي-ت-واج-د ال-م-ع-ل-م
الروماني بالقرب من التجمع الثانوي لزانة
أاو’د سش -ب -ع ،ب -م -ح -اذاة ال-ط-ري-ق ال-و’ئ-ي 153
الرابط بين الطريق الوطني رقم  75وبلدية
وادي الماء.
ويعتبر معلم «ديانا فيتيرانوروم»،من المدن
ال -روم -ان -ي -ة ال -ع-ت-ي-ق-ة وال-ن-ادرة ب-ال-ج-زائ-ر ت-م
تششييدها في القرن الثاني للميلد من طرف
ال -ف -رق -ة ال -ث -ال-ث-ة اأ’غسش-ط-ي-ن-ي-ة ،ح-يث ت-ق-در
ال -مسش -اح -ة اإ’ج -م -ال -ي -ة ل -ه -ا ال -م-وق-ع اأ’ث-ري

Ÿواجهة أازمة السضينما ا÷زائرية

سشطيف :نور الدين بوطغان

أاسشامة.إا

ج -اءت ه -ذه ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة ب -مسش-رح ال-ك-ن-يسش-ة
ال-م-رقسش-ي-ة ب-اإ’سش-ك-ن-دري-ة ،التي ششهدت أايضشا
حضشور وزيرة الهجرة المصشرية نبيلة مكرم،
باإ’ضشافة إالى مخرج الفيلم وعدد من الفنانين
واإ’ع -لم -ي -ي-ن والشش-خصش-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة« ،ب-ع-د
النجاح الذي حققه الفيلم في ا’فتتاحية التي
أاق -ي -مت ي-وم ال-ث-ان-ي م-ن أاف-ري-ل ال-م-اضش-ي ف-ي
اأ’نبا رويسس بالكنيسشة المرقسشية بالعباسشية»،
ك -م-ا ن-ق-ل-ت-ه ب-عضس وسش-ائ-ل اإ’ع-لم ال-مصش-ري-ة
والعربية.
يذكر أان الفيلم إانتاج جزائري تونسشي مششترك
بشش -راك-ة ف-ن-ي-ة م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ك-اتب السش-ي-ن-اري-و
وال -ح -وار سش -ام-ح سش-ام-ي ،وال-مسش-تشش-ار ال-ف-ن-ي
ي -وسش -ف م -نصش -ور ،وال -م -خ -رج سش -م -ي-ر سش-ي-ف،
وم-وسش-ي-ق-ى ال-م-وسش-ي-قار الجزائري المايسشترو
سشليم دادة ،وقد اسشتغرق إانتاج الفيلم  3سشنوات
واششترك في إانتاجه أاكثر من  500ششخصس
وصشور في اأ’ماكن الطبيعية التي دارت فيها
أاحداث الفيلم.
ويتناول الفيلم على مدار سشاعتين ،ويتناول
قصش-ة ح-ي-اة ال-ق-ديسس وال-ف-ي-لسش-وف ال-جزائري
أاغسشطين ،وششارك في الفيلم طاقم عمل من
ع- -دة دول م- -ن- -ه- -ا مصش- -ر وت -ونسس وال -ج -زائ -ر
وإاي -ط -ال -ي-ا وف-رنسش-ا ،وم-ن ال-ط-اق-م ال-مشش-ارك
نذكر أاحمد أامين بن سشعد ،وبهية راششدي،
ونجلء بن عبد الله ،وعلي بن نور .فيما أادت
أاغ-ن-ي-ة شش-ارة ال-ف-ي-ل-م ال-ف-ن-ان-ة اللبنانية ماجدة
الرومي.
وقد حصشل فيلم «أاغسشطينوسس ابن دموعها»
ع -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن ال -ج -وائ -ز ،م -ن -ه -ا ج-ائ-زة
ال -ج -م-ه-ور ف-ي م-ه-رج-ان وه-ران السش-ي-ن-م-ائ-ي
ب -ال -ج -زائ -ر ،وج -ائ-زة أافضش-ل إان-ج-از ف-ن-ي م-ن
مهرجان اإ’سشكندرية السشينمائي لدول حوضس
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بحوالي  76,5هكتارا ،انطلقت فيه اأ’بحاث
اأ’ث -ري -ة سش -ن -ة  1850اسش -ت -ف-اد م-ن ال-دراسش-ة
الخاصشة بحمايته واسشتصشلحه وكذا تصشنيفه
ف - -ي إاط- -ار م- -راج- -ع- -ة ال- -دراسش- -ة ال- -خ- -اصش- -ة
بالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير لبلدية
زانة البيضشاء كمنطقة غير قابلة للتعمير.
وترجع تسشمية الموقع إالى الملكة التي كانت
تحكم في تلك الفترة ،ويقال بأان اسشم «ديانا»
الذي يعني آالهة الصشيد عند الرومان ،يتوفر

ع- -ل- -ى ب- -ق- -اي- -ا ال -ف -خ -ار ب -زخ -ارف -ه ال -رائ -ع -ة
وال- -فسش -ي -فسش -اء ،وه -و م -ن ال -م -ع -ال -م اأ’ث -ري -ة
الواضشحة بهذه المدينة العتيقة ،والتي ما زال
الجزء اأ’كبر منها محفوظا تحت اأ’رضس ،وتم
تصش -ن -ي-ف-ه-ا وف-ق ال-مصش-در ف-ي ق-ائ-م-ة ال-ت-راث
الوطني عام  ،1900ليصشدر هذا القرار بعد
ذلك في الجريدة الرسشمية رقم  7بتاريخ 23
ي- -ن -اي -ر  ،1968أاق- -واسس ال- -نصش- -ر وال- -ك- -ن- -يسش- -ة
المسشيحية والقلعة البيزنطية.

كششف الروائي المحسشن بن
هنيية في تصشريح لـ
« الشش - -عب» « اأن اخ - -ت - -ي- -ار
ال- -رواي- -ة ك- -م- -وضش- -وع ل- -ن -دوة
ال -م -ل -ت -ق -ى ال -دوري ل -لإب -داع
المغاربي « كان موؤششر على
اأه-م-ي-ة ال-رواي-ة ك-جنسس اأدبي
م -ا ف -ت -ئت سش -ل -ط-ت-ه ت-ج-ت-ذب
اإل -ي -ه -ا ال -م-ب-دع-ي-ن م-ن ششّ-ت-ى
المجا’ت ا’أدبي والفّني ومن
مجا’ت اأخرى ،باعتبارها ،
ي- - -ق- - -ول «ال- - -ج- - -نسس ا’أدب- - -ي
ا’أرحب القادر على اسشتيعاب
اإشش - -ك - -ال - -ي- -ات ه- -ذا ال- -واق- -ع
ال-م-ع-ول-م ،وم-ا ت-ط-رح-ه ع-ل-ى
ال -ذات ف-ي ع-لق-ت-ه-ا ب-ا’آخ-ر
م- -ن ت- -ح- -دي- -ات وم- -ا ت- -ح -وق
بهويته في ششّتى تنويعاتها من
مخاطر».
واأششار الروائي بن هنية في
ذات السشياق اإلى اأن الرواية
ه- - -ي ذلك ال - -ج - -نسس ا’أدب - -ي
ا’أكثر انفتاحا على غيره من
ا’أج - -ن - -اسس ا’أدب - -ي- -ة وغ- -ي- -ر
ا’أدب -ي -ة ،ك -م -ا ا’أك -ث-ر ق-درة
ع-ل-ى م-ح-اورت-ه-ا وم-ج-ادل-ت-ها
ف-ي سش-ي-اق ت-وظ-ي-ف-ه-ا عناصشر
ت -ك -وي -ن -ي -ة تسش -ه -م م -ت -راف -دة
ومتنافذة في تششكيل عوالمه
الممكنة».
فالرواية ،يضشيف بن هنية
«ج -نسس اأدب-ي» ت-ن-ف-ت-ح ع-ل-ى
مختلف ا’أنسشاق التي تنبني
ع- -ل- -ي -ه -ا م -ن -ظ -وم -ة ال -ح -ي -اة
ا’إنسش -ان -ي -ة السش -وسش -ول -وج -ي -ة
م-ن-ه-ا وال-ث-ق-اف-ي-ة والسش-ي-اسشية

والدينية والحضشارية وغيرها
م - -ن ا’أنسش- -اق ال- -ت- -ي تسش- -ه- -م
م - -ج - -ت - -م - -ع- -ة وم- -ت- -ف- -اع- -ل- -ة
ومتضشافرة في تششكيل نسشيج
م- - -ن- - -ظ - -وم - -ة ا’إنسش - -ان ف - -ي
الوجود».
واأم- -ام ت -ع ّ-د د ا’أنسش -اق ال -ت -ي
ت-ن-ب-ن-ي ع-ل-ي-ه-ا ال-رواي-ة وت-نّو ع
مجا’ت انتمائها فاإّننا ،يقول
« اآث -رن -ا ال -ب -حث ف-ي ع-لق-ة
الرواية بنسشقين منها ،وهما
ال - -نسش - -ق السش - -وسش- -ي- -ول- -وج- -ي
وال- -نسش- -ق ال- -ث- -ق- -اف- -ي .ح- -يث
ت-ت-ع-ال-ق ال-رواي-ة م-ع م-كّ-ون-ين
اأسش- -اسش- -ي- -ي- -ن م- -ن م- -كّ- -و ن -ات
ع-وال-م-ه-ا ال-م-م-كنة .فالرواية
ف - -ي ع - -لق - -ة عضش - -وي - -ة م- -ع
ا’أنسش- -اق ا’إج- -ت -م -اع -ي -ة ف -ي
شش ّ-ت -ى ت -ن -وي -ع-ات ع-ن-اصش-ره-ا
التكوينية ،ممثلة في اأحكام
ال- -ب- -ي- -ئ- -ة واأنسش- -اق اأع -راف -ه -ا
وع-ادات-ه-ا وت-قاليدها وتراثها
في مختلف روافده وتجلياته،
ك -م -ا اأن-ه-ا -اأي ال-رواي-ة -ف-ي
ع- -لق- -ة ع- -ف- -وي- -ة ب -ا’أنسش -اق

ال -ث -ق -اف -ي-ة  :ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن-ه-ا
وا’إق-ل-ي-م-ي-ة وا’إنسش-ان-ي-ة ،ف-ي
ششّ- -ت- -ى م- -ج -ا’ت ان -ت -م -ائ -ه -ا
الثقافي».
وق -د ت -ط -رق ال -ن -ق-اشس خ-لل
ال -م -ل-ت-ق-ى ي-ق-ول ال-روائ-ي ب-ن
هنية في تصشريح لـ» الششعب»
’إششكالية ا’أسشاسشية  :الرواية
وا’أنسش -اق السش -وسش -ي -وث-ق-اف-ي-ة
وم - -ا ي - -ت - -ف ّ- -رع ع - -ن - -ه - -ا م- -ن
اإشش-ك-ال-ي-ات ن-ظ-ري-ة واإجرائية
ف -ي م -ح -اور ك -ب -رى اأه ّ-م -ه -ا،
ال-نسش-ق  :ال-م-اه-ي-ة وال-م-ف-هوم
وا’أن -واع ،ال -رواي -ة وا’أنسش -اق
السش- -وسش- -ي- -ول- -وج -ي -ة ال -رواي -ة
وا’أنسش -اق ال -ث -ق-اف-ي-ة واأخ-ي-را
ال - -رواي - -ة واأنسش - -اق ال - -ق- -راءة
والتلّقي.
وق-د ك-ان ال-م-ل-ت-ق-ى م-ناسشبة
اأيضشا لتكريم الفائزين في
مسشابقة القصشة القصشيرة التي
دعا اإليها فرع زغوان ’تحاد
ال-ك-ت-اب و ا’أدب-اء ال-ت-ونسش-يين
وجمعية ثقافية محلية ،بداية
السشنة الجارية.

الثÓثاء  09أافريل  2019م الموافق لـ  0٤ششعبان  1٤٤0هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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قّدموا صسورة ‡يزة عن ا◊راك السسلمي كل جمعة

شسبـ ـاب يصسنع ـون الفرجـ ـة Ãنصسات
لوشسح ـة
للتعب ـ Òالفن ـي وبيع الرايات وا أ

’خراج
أاضسحى ا◊راك الشسعبي فرصسة للشسباب من اجل ا’سسÎزاق ا◊Óل وأايضسا لتفج Òطاقتهم اŸكبوتة من خÓل اسستغÓل هذا ا◊دث اŸهم كل جمعة إ
طاقاتهم وإابراز مواهبهم ،وهو الذي أاضساف الكث Òمن ا÷مالية للحضسور ا÷ماهÒي الكب Òكل جمعة وسسط العاصسمة ،حيث اسستغلت جريدة «الشسعب» الفرصسة من
أاجل رصسد حركة الشسارع Ãا يكتنزه من معا ⁄تعكسس طبيعة الشسعب ا÷زائري الذي يسسعى دائما للرقي والتح ّ
ضسر وتقد Ëصسورة ‡يزة للعا ⁄عن حراكه السسلمي
الذي أاصسبح مصسدر فخر لكل من يريد التغي Òالسسلمي وا’يجابي.

»°ù«ªM QÉªY

وجد كثير من الششباب واألطفال في الحراك الششعبي مصشدر رزق
لهم حيث اغتنموا الفرصشة لنصشب طاولتهم على حافة الششوارع
وضشّمنوها مختلف المواد األسشاسشية التي يتزود بها المتظاهرون
من أاعÓم هدايا وغذاء ،حيث حضشرت «البيتزا» و»الزلبية» بقوة
في قلب مسشيرات الجمعة.
كل ششيء يباع على أارصشفة الطرقات فالجماهير المكتظة التي د
تصشطف منذ السشاعات األولى على امتداد الششوارع بين سشاحة
أاول ماي وسشاحة البريد المركزي ،بحاجة ماسشة إالى العثور على
ما تسشّد به رمقها أاو جوعها وهو ما تفطن إاليه بعضض الششباب
وحتى األطفال الذين حاولوا كسشب بعضض الدنانير من سشلمية
الحراك الششعبي .
تعّد الرايات الوطنية وبقية الهدايا وحتى القمصشان الوطنية أاّول
ما بادر لبيعه بعضض الششباب البطال وبعد ما وقفوا عليه من إاقبال
ل-ل-م-واط-ن-ي-ن وال-م-ت-ظ-اه-ري-ن ت-وسّش-عت ال-رقعة وبات تواجد هؤولء
الباعة مسشج Óعبر معظم األزقة والششوارع.
ترّوج هذه األيام في أاسشواق مختلف الوليات العديد من األششياء
التي تحمل األلوان الوطنية الجزائرية والتي يتباهى الجزائريون
بحملها أاو وضشعها على أاجسشامهم مع كل مناسشبة احتفالية.
وقد ششهدت تجارة األعÓم الوطنية ومختلف األغراضض بأالوان
العلم الوطني منذ بداية الحراك الششعبي في  22فيفري الماضشي
انتعاششا كبيرا بعد تزايد اإلقبال عليها من طرف المواطنين
الذين يتباهون بحمل الراية الوطنية أاو وضشعها على أاكتفاهم
خÓل خروجهم في المسشيرات الششعبية للمطالبة بالتغيير السشلمي
ومنح الفرصشة للكفاءات الششابة.
وقد دفع اإلقبال المتزايد على الراية الوطنية بمختلف أاششكالها
وأاحجامها في األسشابيع األخيرة إالى اإلسشتثمار في هذه التجارة
واقتناء كميات معتبرة من األعÓم من أاسشواق الجملة خاصشة منها
سشوق ششارع دبي بالعلمة في ولية سشطيف أاو عين فكرون وعين
م -ل -ي -ل -ة ب-ولي-ة أام ال-ب-واق-ي ون-ق-ل-ه-ا إال-ى ولي-ات-ه-م إلع-ادة ب-ي-ع-ه-ا
للمتظاهرين خÓل أايام األسشبوع بمبالغ مختلفة يحققون فيها
م-داخ-ي-ل وأارب-اح م-ال-ي-ة م-ت-ف-اوت-ة ول-م ي-ع-د األم-ر م-ق-تصش-را ع-لى
مختلف أاحجام وأاششكال الراية الوطنية فحسشب بل تعداه إالى
أاغراضض أاخرى يمتزج فيها اللون األحمر باألبيضض واألخضشر في
رمزية للعلم الوطني واختلفت من ربطات وكوفيات إالى قبعات
بمختلف األششكال واألنواع وحتى أاقنعة للوجوه بأالوان الراية
الوطنية.

شسهادات من عمق اŸسسÒات
وق -د أاك -د ب -عضض ال -ع -ارف -ي -ن ب -ال -ح -رك -ة ال -ت-ج-اري-ة ف-ي األسش-واق
الجزائرية «للششعب» أان المؤوسشسشات الصشناعية المتخصشصشة في
خ -ي -اط -ة األع Ó-م ال -وط -ن -ي -ة وب -عضض ورشش -ات ال-خ-ي-اط-ة ل-م ي-ع-د
بمقدورها تلبية احتياجات السشوق الوطنية وتلبية الحتياجات
ال -وط -ن -ي -ة م -ن األع Ó-م ب -ع -د ارت -ف -اع ال-ط-لب ع-ل-ي-ه-ا م-ن ط-رف
المواطنين واإلدارات العمومية على حّد سشواء خاصشة وتزامن
الحراك الششعبي مع اإلحتفال الرسشمي بإاحياء بعضض المناسشبات
الوطنية خاصشة منها إاحياء عيد النصشر المصشادف لتاريخ 19
م -ارسض وال -م -ت -زام -ن ه -ذه السش -ن -ة م-ع ال-ح-راك الشش-ع-ب-ي وخ-روج
المÓيين من العمال والموظفين في مختلف األسشÓك والطلبة
في مسشيرات يومية رافعين الرايات في مختلف وليات الوطن.
وفي ظّل تلك المعطيات سشارع مسشتوردون إالى جلب كميات هائلة
من األعÓم من بلدان أاخرى وطرحها في السشوق بأاسشعار تعتبر
جد منخفضشة مقارنة مع تكلفة صشنعها في الجزائر انطÓقا من
حجمها ونوعية القماشض المسشتعمل في خياطتها وفكرة اإلبداع
ال-ت-ي ت-ف-ت-ق-ده-ا أاغ-لب ال-م-ؤوسشسش-ات ال-ج-زائ-ري-ة ال-م-تخصشصشة في
صشناعة األعÓم الوطنية.
وقد ظلت تجارة الرايات الوطنية ومختلف األغراضض األخرى
التي ترمز لها مرتبطة بانتصشارات المنتخب الوطني لكرة القدم
في مختلف المنافسشات القارية ونهائيات كأاسض العالم قبل ظهور
الحراك الششعبي الذي طالب بالتغيير نحو األفضشل بسشلمية.
رغم ما يوّفره المواطنون من قارورات مياه معدنية بالمجان إالّ
أانها لم تكن كافية وهو ما جعل بعضض التجار يغتنمون الفرصشة
لتوفيرها بمبالغ معقولة تضشاهي أاسشعارها في المحÓت وإالى
جانب المياه يعرضض هؤولء الباعة قارورات مختلف العصشائر
الباردة التي يقتنيها المتظاهرون سشيما من يصشطحب معه أاطفاله
الصشغار الذين يلحون عليه للششراء فيسشتجيب بعد إالحاحهم.
وخÓل األسشبوعين األخيرين ،أاضشيفت إالى قائمة المبيعات بعضض
المأاكولت الخفيفة من المملحات والمحليات على غرار قطع
«البيتزا» بأانواعها إالى جانب بعضض العجائن التقليدية على غرار
تتصشدرها «المحاجب» و»الفطير» و»الخفاف» وحتى «المطلوع»
مع الجبن والبيضض المسشلوق .
وكانت «الزلبية» جاضشرة بقوة في مسشيرات الجمعة في قلب
العاصشمة باعتبارها محبوبة لدى الجزائريين ،حيث لجأا العديد
من الششباب إالى تحميل ششاحنات صشغيرة بهذه الحلوى التي كانت
المطلب األول للمششاركين في الحراك الششعبي.
واسشتحسشن كثير من المتظاهرين األمر حيث بات بإامكانهم تناول
وجبات خفيفة بدل صشومهم طوال اليوم مثل ما كان يحدث معهم
في األيام األولى من الحراك الششعبي ،خاصشة أامام غلق كثير من
المطاعم والمحÓت األكل السشريع أابوابها.
وي-غ-دو وي-روح ب-ائ-ع-و الشش-اي ال-م-ت-ج-ول-ون ب-ي-ن ال-م-تظاهرين وفي

ا’نخراط ‘ مسسعى
التغي Òبطرق متجّددة
جميع التجاهات حاملين معهم إابريق الششاي وكميات من النعناع
والمكسشرات وتنتعشض هذه التجارة بششكل لفت بعد الظهيرة أاي
بعد الغذاء ،حيث تعّود غالبية الجزائريين على ششرب قهوة أاو
ششاي يعدلون به مزاجهم.
أابدى متظاهرون ششاركوا في مسشيرات الجمعة في دردششة مع
«الششعب» رضشاهم بما يعرضشه باعة األرصشفة والباعة المتجولون
خÓل مسشيرات الجمعة ،كما أاكدوا أانّ األسشعار المطبقة معقولة
ومرضشية وتراعي القدرة الششرائية ألبناء الششعب المتظاهرين
وب -دوره -م أاك -د ال -ب -اع -ة أاّن ه -دف-ه-م ل-يسض الغ-ت-ن-اء ع-ل-ى ظ-ه-ور
المتظاهرين وإانما توفير خدمة لهم يكسشبون من خÓلها بضشعة
دنانير تكون معي Óلهم على تلبية حاجيات أاسشرهم.

Óكل اÿفيف تسستهوى
طاو’ت ل أ
ا÷ماهÒ
على غير العادة في يوم الجمعة أاين تغلق جميع محÓت األكل
الخفيف والمطاعم أابوابها وتعتبر اليوم عطلة صشنع كثير منها
السشتثناء خÓل جمعة المسشيرات ،سشيما الجمعتين األخيرتين
بعد أان اسشتيقن التجار سشلمية الحراك وحاجة المتظاهرين إالى
من يوفر لهم خدمات اإلطعام والششرب وغيرها.
وع- -ل- -ى ام- -ت- -داد الشش -وارع واألزق -ة ب -ال -ع -اصش -م -ة ت -ج -ذبك صش -ور
ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن ب-األعÓ-م واألوشش-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة وه-م ج-السش-ي-ن في
قاعات محÓت األكل الخفيف يصشطفون على مداخل المطاعم
لتناول وجبة خفيفة أاو «سشاندويتششات» تسشاعدهم على مواصشلة
المسشيرة في كامل لياقتهم البدنية .
وج -د ب -عضض ال-ت-ج-ار ال-ذي-ن نشش-ط-وا ب-ق-وة خÓ-ل ال-مسش-ي-رات ف-ي
الحراك الششعبي فرصشة لضشرب عصشفورين بحجر واحد ،فمن
جلوا حضشورهم ومششاركتهم في أايام تاريخية كما قالوا
جهة سش ّ
ومن جهة أاخرى حّققوا مداخيل من تجارتهم التي لم تتعطّل بل
على العكسض انتعششت في أايام كانت تعد بالنسشبة إاليهم عطلة كما
أانهم اجمعوا على عدم انتهازهم الفرصشة للتÓعب والتضشخيم في
األسشعار إايمانا منهم بأان القضشية وطنية والمكسشب يجب أان يكون
معقول.
ششكلت تجمعات المتظاهرين األسشبوعية السشلمية مصشدرا إللهام
العديد من الششباب بأافكار جديدة تعمل على اسشتغÓل التواجد
الكبير لقرابة مليون ششخصض في مكان واحد من أاجل إاعطاء
صشورة حضشارية وراقية عن الششعب الجزائري الطامح إلنششاء
الجمهورية الثانية لتكون فكرة ششاحنات التبرع بالدم في محيط
المظاهرات حافزا لتعزيز العمل الخيري التطوعي وتششجيعهم
عليه.
حظي مقترح بعضض الششباب حول تخصشيصض ششاحنات ومراكز
للتبرع بالدم على المسشتوى الوطني خÓل المسشيرات المليونية
األسشبوعية والمظاهرات اليومية المطالبة بالتغيير السشلمي في
جميع وليات الوطن بدعم نششطاء وسشائل التواصشل الجتماعي
الذين رحبوا بالفكرة ودعوا لتعميم تواجدها واسشتغÓل مششاركة
الششباب بقوة في الحراك الششعبي لفعل الخير وهي السشمة الغالبة
وال-م-م-ي-زة ل-ل-م-ظ-اه-رات م-ن-ذ ان-طÓ-ق-ه-ا ،ف-إال-ى ج-انب سش-لميتها
يحرصض المششاركون فيها على القيام بنششاطات خيرية وتطوعية.
وكان بعضض الششباب على مسشتوى وسشائل التواصشل الجتماعي قد
تحدثوا عن قلة المتبرعين بالدم فخÓل سشنة  2018تم جمع 600
أالف كيسض فقط وهو عدد ضشئيل جدا مقارنة بعدد المرضشى

ال - -م - -ح - -ت - -اج - -ي- -ن ل- -ه وت- -ع- -ان- -ي
المسشتششفيات من نقصض حاد في
ال- -دم وي- -زداد م- -ع ق -دوم فصش -ل
الصش -ي -ف وال -ع -ط -ل -ة ول -ذا ي-رى
اصشحاب الفكرة في تخصشيصض
ششاحنات متنقلة للتبرع بالدم
في أاماكن التجمعات والتي
ت- - -ع- - -رف إاق - -ب - -ال ك - -ب - -ي - -را
للمتظاهرين يقدرهم بعضض
ال-خ-ب-راء بـ 15م-ل-ي-ونا فلو
سشاهم بعضض المتظاهرين
ب-ال-ت-ب-رع ب-دم-ائ-هم ألنهوا
معاناة وعذاب الكثير من
المرضشى .وتعد عملية التبرع بالدم
سشهلة جدا فخÓل فترة ل تتجاوز دقيقة قد تسشاهم بمنح
الحياة لششخصض آاخر .

الوجه ا◊ضساري Ûتمع يتوق
للسسلم
وفي حال تمكن ششباب الحراك الششعبي من تجسشيد هذه الفكرة
على أارضض الواقع فإانهم سشيتمكنون مرة أاخرى من إابهار العالم
بسشلوكياتهم وخرجاتهم الحضشارية والمتجّددة في كل مرة والتي
تكششف عن وجه آاخر للششعب المتحضشر والراقي الذي يسشعى لفعل
ال-خ-ي-ر وت-ع-زي-زه ب-م-خ-ت-ل-ف سش-ب-ل-ه وم-ظ-اه-ره م-ن خÓ-ل حمÓت
تنظيف الششوارع والطرقات مباششرة بعد انتهاء المظاهرات وكذا
توزيع المياه والطعام على المحتجين والتخفيف من معاناتهم
وفتح أابواب منازلهم أامامهم حتى يرتاحوا من مششقة الطريق
لتكون فكرة التبرع بالدم في سشاحات الحتجاجات سشابقة من
ن-وع-ه-ا واألول-ى ع-ال-م-ي-ا خصش-وصش-ا وأان ه-ن-اك ق-ب-ول ك-ب-ي-را ل-هذه
الفكرة ولكل فعل خيري فيه صشÓح للبÓد والششعب.
واسشتطاعت هذه الفكرة لفت أانظار المتظاهرين لفئة المرضشى
ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون ال-ويÓ-ت ف-ي ال-مسش-تشش-ف-ي-ات بسش-بب سش-وء التسشيير
فشش -رع -وا ف -ي ال -ب -حث ع -ن ال-م-راك-ز ال-م-خصشصش-ة ل-ل-ت-ب-رع ب-ال-دم
وأارششدوا بعضشهم البعضض إلحدى الششاحنات المخصشصشة لذلك
على مسشتوى بلدية الجزائر الوسشطى بمقربة من البريد المركزي
أاي-ن ي-ت-ج-م-ع ي-وم-ي-ا م-ئ-ات ال-م-واط-ن-ي-ن م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ق-طاعات
والفئات العمرية للتعبير عن رغبتهم في رؤوية الجزائر تتطور
وترقى نحو األفضشل ويتظاهر فيها الجمعة من كل أاسشبوع أازيد
من مليون ششخصض وهذا منذ  22فيفري الماضشي معلنين عن
رغ-ب-ت-ه-م ال-ك-ب-ي-رة ف-ي خ-وضض ه-ذه ال-ت-ج-رب-ة وت-ح-ف-ي-ز م-ع-ارف-هم
وأاصشدقائهم لتقديم دمائهم لعّلها تكون سشببا في إانقاذ حياة
ششخصض.
سشخّر الششباب جميع اإلمكانيات المادية والبششرية وكذا مواقع
ال -ت -واصش-ل الج-ت-م-اع-ي إلن-ج-اح ال-ح-راك الشش-ع-ب-ي ون-ق-ل أاوج-ه-ه
وصشوره في حّلة بهية وكذا العمل على إايصشال صشداه إالى العالم
قاطبة ولذا أاطلقوا عدة تحديات مسشتغلين تطبيق «تيك توك»
الشش-ه-ي-ر ب-م-ي-زات-ه ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ل-ل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن حبهم الكبير لوطنهم
وضشرورة العمل لتحريره من المسشيرين الفاششلين.
اسشتغل غالبية الششباب المولعين باسشتخدام التكنولوجيا تطبيق
«التيك توك» الذي يحظى برواج كبير هذه األيام لتصشوير عدة

ف-ي-دي-وه-ات وإاطÓ-ق ت-ح-دي-ات
ي -ع -ل -ن -ون م -ن خ Ó-ل-ه-ا رفضش-ه-م
Óوضش-اع السش-ائ-دة وم-ط-ال-ب-ت-ه-م
ل -أ
ب-رح-ي-ل أاوج-ه ال-ن-ظ-ام ال-م-ت-عّ-ددة
التي ل هدف لها سشوى نهب أاموال
الشش -عب ،ح -يث ارت -دى ال -ت -ط -ب -ي -ق
العالمي أالوان الراية الوطنية حتى
ك-ادت م-واق-ع ال-ت-واصش-ل الج-ت-ماعي
و»ال- -ي- -وت- -وب» ت- -ن- -ف- -ج- -ر م- -ن ك- -ث -رة
الفيديوهات المصشورة منذ  22فيفري
الماضشي إالى يومنا هذا.
ان أاششهر التحديات وأاولها على «التيك
توك» كان حول العهدة الخامسشة ،حيث
صش -ور الشش -ب -اب م -ئ -ات م-ق-اط-ع ال-ف-ي-دي-و
يعلنون فيها رفضشهم لترششح الرئيسض عبد
العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسشة بطرق
متعّددة فهناك من راح يغني وهناك من ارتأاى التعبير من خÓل
أاغان سشاخرة فعلى وزن أاحد الغاني الششهارية المعروفة ظهر
ششباب يرقصشون ويغنون .

إابداعات «التيك توك»
–ّير العقول
ل -م ت -ت -وق-ف إاب-داع-ات وم-واهب «ال-ت-يك ت-وك» ح-ت-ى ب-ع-د إاعÓ-ن
ال -رئ -يسض ع -دم ت -رشش -ح -ه ل -ع -ه -دة خ -امسش -ة ل -ت -ك -ون ف-ي ك-ل م-رة
الفيديوهات مواكبة للتطورات الراهنة ولما يششهده األسشبوع من
أاحداث واعتمد الششباب على األغاني الوطنية كالنششيد الوطني
قسشما ،موطني ،من جبالنا ..وغيرها من األناششيد الوطنية التي
تقششعر لها األبدان لتصشوير فيديوهاتهم محاولين التأاكيد في كل
مرة أان ششباب «التيك توك» و»الفايسشبوك» هم سشليلو جيل الثورة
وسشائرون على العهد لبناء الجزائر اأمانة الششهداء ،كما حاولوا
الترويج لذلك من خÓل صشور الششهداء والرموز التاريخية التي
تعمدوا وضشعها في الغرف واألماكن خÓل تصشوير الفيديو .
وحظيت األغاني الجديدة المواكبة للحدث على غرار اغنية
«الحرية «لسشولكينغ بحصشة األسشد في تحديات «التيك توك»،
حيث كان غالبية الششباب يعتمدون عليها للتعبير عن انششغالهم
بقضشية الوطن الكبرى وضشرورة اسشتغÓل هذه الوسشائل للترويج
للحراك السشلمي إلفششال محاولت الذباب اإللكتروني المجند
من قبل النظام للتششويشض عليهم وتششويه صشورة الششعب الجزائري
الواعي والمتحضشر السشاعي لبناء جمهورية ثانية.
كما سشجلت األغنية الرياضشية المعروفة بتناولها لمششاكل الششعب
وهمومه التي تؤورقه حاضشره بقوة على التطبيق.
ومن خÓل هذه الكلمات المؤولمة والموجعة أاطلق الششباب العنان
إلبداعاتهم وراحوا يصشورون حياة البؤوسض والششقاء ول بد من
التغيير حتى يعود الحق ألصشحابه ،خصشوصشا أان جميع األغاني
تحكي عن البطالة قوافل «الحرقة» والمخدرات التي غرق في
ب-ح-ر إادم-ان-ه-ا خ-ي-رة الشش-ب-اب ل-ي-نسش-وا مشش-اك-ل-ه-م وه-مومهم وألن
األغ-ان-ي ال-ري-اضش-ي-ة لسش-ان صش-دق ال-م-ج-ت-م-ع وال-ع-اكسض ألوضش-اع-ه
وجميع ششعوب المغرب العربي تعيشض المأاسشاة ذاتها اعتمدت فئة
أاخ-رى ع-ل-ى اغ-ان-ي اخ-رى ت-ع-ب-ر ع-ل-ى ال-واق-ع ال-م-ع-اشض و ك-ي-ف-ي-ة
الوصشول الى مسشتوى أافضشل.
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’و ¤موبيليسس
ألرأبطة أ أ

مبارإة مثÒة ب Úدفاع تاجنانت وشضباب بلوزدإد
Œري أليوم مقابلتان متاأخرتان عن أ÷ولة ألـ ١9و 22للرأبطة أ’أو ¤موبيليسس حيث تتجه أ’أنظار أإ ¤ملعب
لهوي أسسماعيل ألذي سسيحتضسن ألقمة أŸرتقبة ب Úدفاع تاجنانت وشسباب بلوزدأد بينما يحل مولودية وهرأن
ضسيفا على مولودية أ÷زأئر.

عمار حميسسي

يوأجه ششباب بلوزدأد ضشيفه دفاع
ت -اج -ن -انت ‘ م -ب-ارأة صش-ع-ب-ة ع-ل-ى
ألفريق Úخاصشة أن ألفوز سشيعزز
من حظوظ أŸنتصشر على ضشمان
أل -ب -ق -اء وألب -ت -ع -اد ع -ل -ى م -ن-ط-ق-ة
أÿطر وهوما يجعل ألتششويق سشيد
أŸوقف.
وتبدومهمة ألششباب صشعبة للغاية
ع -ن -دم -ا ي -ن -زل ضش -ي -ف -ا ع-ل-ى دف-اع
ت -اج -ن -انت ‘ م-ب-ارأة م-ت-أاخ-رة ع-ن
أ÷ولة ألـ 19لبطولة ألدرجة أألو¤
«موبيليسس» ل سشيما وأن ألدفاع من
ب Úأألن- -دي- -ة أŸن -افسش -ة م -ب -اشش -رة
ل -لشش -ب -اب ع -ل -ى أل -ب-ق-اء وسش-ي-ح-اول
أسشتغÓل عاملي أألرضس وأ÷مهور
لوقف زحف «أبناء لعقيبة».
وم -ا ي -زي -د م -ن صش -ع-وب-ة م-أام-وري-ة
ألششباب هوأنه يتنقل إأ ¤تاجنانت
دون ه -ج -وم ف -ال -ن -ي -ج -ري ب -وب-ك-ار
سشمانيا غ Òمعني باŸبارأة ألنه ⁄
ي -ك-ن م-ؤوه Ó-م-ن ق-ب-ل أل-رأب-ط-ة ‘
أ÷ولة ألـ 19بينما عوقب يوسشف
بشش - - - -وÃب- - - -ارأة وأح- - - -دة بسش- - - -بب
أحتجاجاته على قرأرأت أ◊كم ‘
«أل- - - -دأرب - - -ي» أألخ Òأم - - -ام أ–اد
ألعاصشمة إأضشافة إأ ¤عطية ألذي ⁄
يششف بعد من أإلصشابة فيما تبقى
مششاركة صشانع أأللعاب أم Òسشعيود
غ Òمؤوكدة علما أن أألخ Òتلقى
إأصش- -اب -ة ‘ أل -ع -قب خ Ó-ل م -ب -ارأة
أألرب- -ع- -اء أŸاضش- -ي أجÈت- -ه ع -ل -ى
مغادرة أŸلعب قبل نهاية ألششوط
أألول.
وقام أŸدرب عبد ألقادر عمرأÊ
ب -ت -حضش Òأب -وسش -ف -ي -ان ب -ال -غ أل -ذي
أسشتنفد ألعقوبة ‘ أ÷ولة ألسشابقة
لقيادة هجوم ألششباب رفقة خالد
بوسشليووجمال ألدين ششتال فيما قد
ي -ع -ود ع -ادل ج -رأر إأ ¤أل -تشش -ك-ي-ل-ة

أألسشاسشية ‘ حال ألتأاكد من عدم
قدرة سشعيود على أللعب.
م -ن ج -ه -ت-ه أج-رى دف-اع ت-اج-ن-انت
ت-دري-ب-ات-ه ‘ أج-وأء م-ري-ح-ة وه-ذأ
بسش-بب أرت-ف-اع م-ع-ن-وي-ات ألÓ-ع-بÚ
عقب ألفوز ألسشابق أÙقق أمام
ششبيبة ألقبائل وهوألمر ألذي جعل
ألن -ظ -ار م -نصش -ب -ة ب -ع -د ذلك ع-ل-ى
مبارأة أليوم أمام ششباب بلوزدأد ‘
إأطار تسشوية رزنامة ألبطولة .
وتعول تششكيلة ألدفاع على موأصشلة
ن -غ -م -ة ألن -تصش-ارأت خصش-وصش-ا وأن
أŸب- -ارأة سش- -ي- -ك- -ون م- -ل -عب ل -ه -وي
إأسشماعيل مسشرحا لها حيث طالب
أألنصش-ار بضش-رورة أل-ظ-ف-ر ب-ال-نقاط
ألثÓث بغية موأصشلة إأثرأء ألرصشيد
و–سش ÚأŸرت -ب -ة أل -ع -اشش -رة أل -ت -ي
ي-ح-ت-ل-ه-ا أل-ف-ري-ق حاليا بـ 28نقطة
ح -يث ي -ع -ول أل -ط-اق-م أل-ف-ن-ي ع-ل-ى
جاهزية لعبيه –سشبا Ÿوعد أليوم
أل -ذي يصش -ف -ه أل -ك -ث Òب-ا◊اسش-م ‘

سشبيل تعزيز حظوظ ألبقاء.
و‘ هذأ أ÷انب سشيوأصشل بوطبة
ألغياب بسشبب أإلصشابة ‘ ألوقت
ألذي ينتظر أن يعود عطوشس إأ¤
قائمة أل 18علما أن إأدأرة قرعيشس
ك- - -انت ق- - -د ط - -م - -أانت أل Ó- -ع - -بÚ
ب -خصش -وصس م -ن -ح-ة أل-ف-وز أÙق-ق
أمام ششبيبة ألقبائل وأŸقدر قيمتها
بـ 10مÓي Úوأعدة ‘ ألوقت نفسشه
Ãنحة ‡اثلة ‘ حال ألفوز أمام
ششباب بلوزدأد.
ويسشتقبل مولودية أ÷زأئر نظÒه
مولودية وهرأن وعينه على ألنقاط
ألثÓث ألتي تسشمح له بالرتقاء أ¤
أŸرك -ز أل -رأب -ع ل -وح -ده وه-وألم-ر
ألذي سشيزيد من أهمية أŸوأجهة
بالنسشبة لششبال أŸدرب ﬂاز. Ê
ولن يرضشى أنصشار «ألعميد» بغÒ
أل -ف -وز خ -اصش -ة أن –ق -ي -ق ن-ت-ي-ج-ة
أخرى سشيفجر ألوضشاع أكÃ Ìا أن
ألنصش - -ار  ⁄ي - -هضش - -م - -وأ ◊د ألن

أÿسشارة ألتي تكبدها ألفريق أمام
جاره نصشر حسش Úدأي.
وتبدومهمة «ألعميد» صشعبة خاصشة
أن أŸن - -افسس م- -ه- -دد ب- -السش- -ق- -وط
وسشيعمل كل ما ‘ وسشعه من أجل
–ق-ي-ق ألن-تصش-ار أوأل-ع-ودة ب-ن-قطة
ع- -ل- -ى ألق- -ل لث- -رأء رصش- -ي -ده م -ن
أل- -ن- -ق- -اط ‘ أن- -ت -ظ -ار أŸب -اري -ات
أŸقبلة.
وي-ط-م-ح م-ول-ودي-ة وه-رأن Ÿب-اغتة
«أل -ع-م-ي-د» أم-ام أنصش-اره وه-وألم-ر
ألذي سشÒبك ألفريق كثÒأ أل أن
ألم-ور ت-ب-دوصش-ع-ب-ة ‘ ظ-ل ت-رأج-ع
مسشتوى «أ◊مرأوة» ‘ أŸباريات
أŸاضشية.
ألÈنامج
مولودية أ÷زأئر -
مولودية وهرأن ١7 : 4٥
دفاع تاجنانت  -شسباب
بلوزدأد ١8 : 00

ألبطولة ألوطنية للهوأة

أإوŸبي أإرزيو على بعد  4نقاط من إلصضعود إإ ¤إلرإبطة إلثانية

أضسحى فريق أوŸبي أرزيو بحاجة أإ¤
أربع نقاط فقط لÎسسيم صسعوده أإ¤
ألرأبطة ألثانية أÎÙفة لكرة ألقدم
عن ›موعته ألغربية وذلك قبل أربع
جو’ت عن نهاية ألبطولة ألوطنية
للهوأة.
و“كن ألأوŸبي من توسشيع ألفارق أك Ìبعد
أ÷ولة أل 26ألسشابقة حيث أصشبح يقدر بثماÊ
نقاط عن منافسشه ألوحيد ‘ سشباق ألصشعود
شش -ب -ي-ب-ة ت-ي-ارت ،م-ا ي-ج-ع-ل-ه ي-قÎب م-ن حسش-م
بطاقة ألصشعود قبل ألأوأن.
وأع -ت Èم -درب أل -ف -ري-ق ,ح-اج م-ري-ن ,ب-اأن
ألفوز أŸسشجل Ãيدأن ششبيبة تيارت ‘ أ÷ولة
م -ا ق -ب -ل ألسش -اب -ق -ة ج -ع -ل تشش -ك -ي -ل-ت-ه ت-وأصش-ل
أŸنافسشة باأريحية كبÒة ,قبل أن تزيد نتائج
أ÷ول -ة أŸاضش -ي -ة ‘ ت -ع -ب -ي -د ط -ري -ق -ه-ا ن-ح-و

ألصشعود.
وف -از أشش -ب-ال م-ري-ن ألأرب-ع-اء أŸاضش-ي ع-ل-ى
ألضشيف أ–اد مغنية ( ‘ ،)1-3ألوقت ألذي
ت -عÌت ف -ي -ه ألشش -ب-ي-ب-ة ›ددأ أم-ام أŸضش-ي-ف
مديو Êوهرأن ( ،)1-2تاركة ألنطباع باأنها
أنسشحبت من سشباق ألصشعود.
ويتنقل ألأوŸبي أليوم  ,ضشمن أ÷ولة أل,27
أإ ¤ألكرمة Ÿوأجهة أل–اد أÙلي صشاحب
أŸرتبة ألرأبعة ‘ ﬁلية ولية وهرأن ,فيما
يسشتقبل أبناء تيارت أ–اد مغنية ألذي يحتل
ألصشف ألأخ ‘ Òمبارأة سشتلعب بدون جمهور
بسشبب ألعقوبة أŸسشلطة على أÙلي.Ú
وي -اأم -ل أŸدرب ح -اج م -ري-ن ‘ تسش-ج-ي-ل ف-وز
جديد بالكرمة رغم أعÎأفه بصشعوبة أŸهمة
ألتي تنتظر فريقه بالنظر أيضشا أإ ¤ألطابع
أÙلي للقاء أمام منافسس أدى مششوأرأ جيدأ

‘ ثا Êموسشم له بالقسشم ألثالث ،على حد
قوله.
من جهة أخرى ,بد أت أإدأرة ألأوŸبي ألتفكÒ
‘ أŸوسش -م أŸق-ب-ل وأضش-ع-ة ضش-م-ن أول-وي-ات-ه-ا
ت -اأه-ي-ل أŸل-عب أل-ب-ل-دي ل-ت-م-ك Úف-ري-ق-ه-ا م-ن
أسشتضشافة منافسشيه ووجه أŸسشÒون ‘ هذأ
ألإطار ندأء أإ ¤ألسشلطات أÙلية من أجل
ألإسشرأع ‘ رفع ألعوأئق ألتي من ششاأنها أن
ت -تسش -بب ‘ ع -دم ت -اأه-ي-ل أŸل-عب أل-ب-ل-دي م-ن
طرف أللجنة أıتصشة ألتي سشÎسشلها رأبطة
كرة ألقدم أÎÙفة ‘ حال ما أإذأ ترسشم
صشعود فريقهم أإ ¤ألرأبطة ألثانية طبعا.
وكان ألأوŸبي قد أسشتضشاف ‘ أآخر مششاركة
له ‘ ألرأبطة ألثانية زوأره Ãلعب أ◊بيب
ب -وع -ق -ل ب -وه -رأن ع -ل -ى خ-ل-ف-ي-ة ع-دم ت-اأه-ي-ل
أŸلعب ألبلدي لأرزيو أآنذأك.

’وŸبية  2020لكرة ألقدم ألنسسوية
’لعاب أ أ
تصسفيات أ أ
أليوم (  : ) ١٥ :00تشساد  -أ÷زأئر

إŸنتخب إلوطني أإمام مهمة إلتأاكيد
يطمح أŸنتخب ألوطني لكرة ألقدم (سسيدأت) أ ¤تأاكيد
فوزه ‘ لقاء ألذهاب ( ،)0-2من أجل بلوغ ألدور ألتصسفوي
ألثا ÊأŸؤوهل أ ¤أ’لعاب أ’وŸبية  2020بطوكيو
(أليابان) ،عندما يوأجه نظÒه ألتشسادي بالعاصسمة
‚امينا أليوم ( ١٥:00بتوقيت أ÷زأئر)◊ ،سساب أياب
’ول ألتصسفوي.
ألدور أ أ
ومن أŸنتظر أن تكون مهمة زميÓت ألÓعبة مرجان بلخي( Ìنادي
ماتز ألفرنسشي)،صشاحبة ثنائية ألذهاب ‘ ،متناولهن لكن أ◊ذر
يبقى مطلوبا لتفادي أي مفاجأاة غ Òسشارة.
فيما باتت ألناخبة أ÷ديدة ،صشونيا هزيرأج ،ألتي حققت بدأية
موفقة مع أ÷زأئر ,مطالبة با◊فاظ على تركيز ألفريق أمام
فريق سشÒمي بكل ثقله من أجل أقتطاع تأاششÒة ألتأاهل و ألذى خلق
ب -عضس أŸت -اعب ل -ل-ن-خ-ب-ة أل-وط-ن-ي-ة ‘ ألشش-وط أل-ث-ا Êم-ن م-وأج-ه-ة
ألذهاب.
وأصشبح ألفريق ألوطني ألنسشوي مطالبا Ãحو آأثار مششاركته ألسشيئة
 2018-·Óبغانا ،عندما أقصشي ‘ ألدور
‘ نهائيات كأاسس إأفريقيا ل أ
لول و Œرعه لثÓث خسشائر ‘ ثÓث مباريات.
أأ
و–سشبا لهذه أŸوأجهة أŸزدوجة  ،وجه ألطاقم ألفني ألوطني
ألدعوة ل 21لعبة من بينهن  5ينششطن ‘ أÿارج.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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كـ ـل إ’حتـ ـما’ت وإردة ‘ نصض ـف إلنهـ ـائي
أسسفرت ألقرعة أÿاصسة بالدور نصسف ألنهائي أÿاصس Ãنافسسة كأاسس أ÷مهورية على
لقاءين كبÒين ب Úأربعة أندية لها تقاليد ‘ مثل هذه أŸوأعيد أ◊اسسمة وأŸثÒة ،ما يعني
’ثارة خÓل
ن ُمحبي أل ّسساحرة أُŸسستديرة سسيعيشسون فرجة كبÒة ‘ أŸدرجات تتخللها أ إ
أ ّ
’وأن.
’ن ك ÓأŸبارت Úعبارة عن نهائي قبل أ أ
أŸربع ألذهبي أ

نبيلة بوقرين
ي- -ط- -م- -ح صش -احب أك Èع -دد
تتويجا بلقب ألسشيد ألكأاسس
وف - -اق سش- -ط- -ي- -ف إأ ¤أŸرور
للدور ألنهائي خÓل أŸوسشم
ألكروي أ◊ا‹ وألعمل على
أل -ع -ودة Ÿنصش -ة أل-ت-ت-وي-ج م-ن
جديد بعدما غاب عنها ‘
ألفÎة أألخÒة بسشبب مرحلة
أل-ف-رأغ أل-ت-ي ع-اشش-ه-ا أل-ن-ادي
وأل -ت -ي ت -ع -ود أسش-اسش-ا ل-غ-ي-اب
أإلسش- -ت- -ق- -رأر ،م- -ا ي- -ع -ن -ي أن
ألقائم Úعلى ألنسشر أألسشود
ي- - -رغ- - -ب- - -ون ‘ م- - -وأصش- - -ل - -ة
أŸشش -وأرة ضش -م -ن أŸن -افسش -ة
كأاسس أ÷مهورية ألتي تبقى
Óسش-ع-اد
ألسش -ب -ي -ل أل -وح -ي -د ل  -إ
أ÷م - - -اه ÒأŸت - - -ع - - -طشش - - -ة
Óل - -ق - -اب خÓ- -ل أŸوسش- -م
ل --أ
أ◊ا‹ Ãا أن- - -ه- - -م ف- - -ق - -دوأ
فرصشة ألفوز بلقب ألدوري.
ي-ط-م-ح أب-ن-اء أل-هضش-اب ألعليا
إأ ¤إأضش - - -اف- - -ة أل- - -ل- - -قب ألـ 9
ÿزأئنهم بعد تلك ألتي كانت
‘ سش- - - - - - - - - - - - -ن - - - - - - - - - - - -وأت ألـ
،1968 ،1963،1964،1967
،2012 ،1990،2010 ،1980
ول -ه -ذأ ف -إان أل Ó-ع -ب Úع -ل -ى
درأية تامة بأان أŸأامورية لن

تكون سشهلة أمام فريق ششبيبة
بجاية ألطاﬁة هي أألخرى
إأ ¤ألعودة Ÿنصشة ألتتويج من
ج -دي -د ب -ع -دم -ا “ك -ن -وأ م-ن
ضش -م -ان أل-ب-ق-اء ‘ أÎÙف
ألثا Êبصشفة رسشمية.
Óشش-ارة ف-إان ف-ري-ق شش-ب-يبة
ول -إ
بجاية هو أآلخر له تاريخ ‘
منافسشة ألسشيدة ألكأاسس ألتي
ت- -ذوق ط -ع -م -ه -ا سش -ن -ة 2008
ع -ن-دم-ا ف-از ب-ال-ن-ه-ائ-ي وك-ان
أل -وصش -ي -ف ضش -م -ن أل -ب -ط -ول-ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ب- -ع- -د أل- -ن- -ت -ائ -ج
أإلي -ج -اب -ي -ة أل -ت -ي ح -ق -ق-ت-ه-ا
›موعة من ألÓعب ÚتعتÈ
Ãثابة أ÷يل ألذهبي ألبناء
Áا قورأيا.
أم- -ا شش- -ب- -اب ب -ل -وزدأد أل -ذي
ع -ان -ى ك -ثÒأ خ Ó-ل أŸوسش-م
أ◊ا‹ بدليل أنه يصشارع من
أج -ل ضش -م -ان أل -ب -ق -اء ضش-م-ن
أÎÙف أألول ب- - -ال - -ن - -ظ - -ر
÷م-ل-ة أل-ن-ت-ائ-ج ألسش-لبية ألتي
ط- -ال- -ت- -ه -م بسش -بب أŸشش -اك -ل
أŸالية وألصشرأعات أإلدأرية
ألتي إأنعكسشت بششكل مباششر
على أŸسشتوى ألعام للفريق،
ي- -ط- -م -ح ل -ت -ج -اوز أŸن -افسس
شش -ب -اب قسش -ن -ط -ي -ن-ة وأŸرور
ل- -ل- -دور أل- -ن- -ه -ائ -ي م -ن أج -ل

أل- -تصش- -ال -ح م -ع أألنصش -ار م -ن
خÓل إأهدأئهم أللقب ألـ 8
بعدما فعلها آلخر مرة سشنة
 2017وق -ب -ل -ه -ا ‘ سش -ن-وأت
،1966،1969
.2009 ،1970،1978،1995
ب -ي -ن -م-ا ي-ط-م-ح ن-ادي شش-ب-اب
قسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة إأ ¤م -وأصش -ل -ة
أŸشش- - - -وأر ضش- - - -م - - -ن ك - - -أاسس
أ÷مهورية Ãا أنه Áلك كل
أŸؤوهÓ- -ت أل -ت -ي تسش -م -ح ل -ه
ب - -ذلك سش - -وأء م - -ن ن - -ح- -اي- -ة
أل -ت-ع-دأد أل-بشش-ري أل-ذي ي-ع-د
أفضشل جيل ،بدليل ألوصشول
ل -ل-دور نصش-ف أل-ن-ه-ائ-ي أل-ذي
يعد أفضشل نتيجة ضشمن هذه
أŸن -افسش -ة ‘ مشش -وأره ك -ك -ل
ب -ع -دم -ا خ-رج م-ن أل-دور رب-ع
أل -ن -ه -ائ -ي سش -ن-ة 2013/2012
أم - -ام ن - -فسس م- -ن- -افسس ه- -ذه
أل -ط-ب-ع-ة شش-ب-اب ب-ل-وزدأد ،م-ا
يعني أن ألسشنافر سشيدخلون
أللقاء بنية رد أإلعتبار Ãا أن
م -ن -افسش -ه -م ه-ذه ألسش-ن-ة Áر
ب- -فÎة ف- -رأغ ك- -بÒة رغ- -م أن
أألمور تختلف ‘ مثل هذه
أŸوأع- -ي- -د ألن أŸسش -ت -ط -ي -ل
أألخضشر هو ألفاصشل ألوحيد
وألكاأسس هي ألتي تختار من
يفوز بها ‘ ألنهاية.

بلقاسسم حوأسسي (رئيسس شسبيبة بجاية) :

سضنلعب كامل حظوظنا للفوز أإمام وفاق سضطيف
أكد رئيسس ششبيبة بجاية بلقاسشم حوأسشي،
لـ’ألشش -عب’’ ،ف -ري -ق ألشش -ب -ي -ب -ة سش -ي -ل -عب ك-ام-ل
ح -ظ -وظ -ه ‘ م -ن -افسش-ة أل-ك-أاسس ،ب-ال-رغ-م م-ن
صشعوبة أŸهمة أمام أŸنافسس وفاق سشطيف،
ح-يث سش-ي-ع-م-ل أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي على ألتحضشÒ
ب -ك -ي -ف-ي-ة ج-ي-دة لق-ت-ط-اع ت-أاششÒة أŸرور إأ¤
ألدور ألنهائي ،ونحن نو‹ أهمية بالغة لهذأ
أللقاء ،ألذي نرأهن فيه على إأرأدة ألÓعبÚ
م -ن أج -ل –ق -ي -ق أل -ف-وز ،وم-وأصش-ل-ة سش-لسش-ل-ة
ألنتائج أإليجابية ،من خÓل ألتحضش Òأ÷يدأ
وألÎك -ي -ز ع -ل -ى أ÷انب أل -ن -فسش-ي ،وم-ط-ال-ب-ة
ألÓعب Úببذل أÛهودأت ألÓزمة ،للظفر
ب -ك-ام-ل أل-زأد ومضش-اع-ف-ة أ◊ظ-وظ ل-ت-ح-ق-ي-ق
ألهدف أŸنششود’..
رئ -يسس أل -ف -ري-ق أضش-اف ب-ال-ق-ول ،أن ألشش-ب-ي-ب-ة
ب -ل -غت أŸرب -ع أل -ذه-ب-ي وسش-ت-دأف-ع ع-ن ك-ام-ل

حظوظها ،وموأصشلة أŸسشÒة من أجل دخول
أل-ت-اري-خ م-ن ج-دي-د وأل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ك-أاسس ل-لمرة
ألثانية.
كما كششف أن ألفريق Áر بضشائقة مالية على
خ- -ل- -ف -ي -ة ت -أاخ -ر دخ -ول إأع -ان -ات ألسش -ل -ط -ات
أÙل -ي -ة ،ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤ع -زوف ألشش -رك -ات
وأŸؤوسشسشات أÿاصشة على “ويله ،وعليه فقد
ناششد حوأسشي كافة أألطرأف ألفاعلة من أجل
دعم ألنادي ألبجاوي ماليا ،ألجل مسشاعدته
‘ ه- -ذه أŸرح- -ل -ة و–ف -ي -ز أل Ó-ع -ب Úع -ل -ى
موأصشلة أŸششوأر ‘ منافسشة ألكأاسس وألتتويج
ل -ل -م -رة أل -ث-ان-ي-ة ،أل-ذي سش-ي-ع-ي-د أ‚از م-وسش-م
 2008/2007وإأهدأء هذأ أللقب لكافة أنصشار
ألنادي.

بجاية :بن النوي توهامي

تنسس

تأاخر إنطÓق إلعمل Ãركز –ضض ÒإŸوإهب إلشضابة بوهرإن

تأاسشف أمسس رئيسس رأبطة وهرأن للتنسس ،جمعي
ت-ي-ج-ي-ن-ي ،ل-ت-أاخ-ر أف-ت-ت-اح أŸرك-ز أل-فدرأ‹ لتكوين
أŸوأهب ألششابة بالولية ألذي كان مقررأ أن يششرع
‘ ألعمل مع بدأية ألسشنة أ÷ارية.
وصشرح هذأ أŸسشؤوول لوأج بأان ألسشبب ‘ هذأ
ألتأاخر يعود إأ ¤عدم تعي Úأل–ادية أ÷زأئرية
للعبة للطاقم ألتدريبي ألذي سشيششرف على ألعملية
وفقا Ÿا ألتزمت به ‘ وقت سشابق.
وأششار إأ ¤أن ألرأبطة ألولئية للتنسس قد قامت
بكل ألتدأب ÒأŸوكلة إأليها من أجل ألنطÓق ‘
أل -ع -م -ل ب -اŸرك -ز ‘ أآلج-ال أÙددة وم-ن ب-ي-ن-ه-ا
أختيار ألرياضشي ÚأŸرششح ÚلÓسشتفادة من هذأ
أŸششروع ألذي من أŸفروضس أن يقام على ميادين
أل - -ت - -نسس ل - -ل - -م - -ركب أل - -ري- -اضش- -ي ل- -ن- -ادي ألÈي- -د
وأŸوأصشÓ- - -ت أŸت - -وأج - -د ب - -ال - -ق - -رب م - -ن ح - -ي
’’أ◊مري’’.
وكان رئيسس أل–ادية أ÷زأئرية للتنسسﬁ ،مد
بسشاعد ،قد زأر وهرأن ‘ ديسشم ÈأŸنصشرم من
أج -ل وضش -ع آأخ -ر أل -روت-وشش-ات أل-ت-ي تسش-ب-ق أف-ت-ت-اح
أŸركز ألذي أخت Òأن يكون أألول ضشمن مششروع
سشتة مرأكز لتحضش ÒأŸوأهب ألششابة من أŸقرر

رونالـ ـ ـدو يع ـ ـ ـود إإ ¤إلتدريب ـ ـ ـات
كششفت تقارير صشحفية ،أن ألنجم ألÈتغا‹ كريسشتيانو رونالدو مهاجم نادي جوفنتوسس ،قد تعافى من
لربعاء مع «ألسشيدة ألعجوز» ‘ مبارأة أجاكسس ‘ ذهاب ألدور ربع
لصشابة ،وبات جاهزأ للمششاركة يوم أ أ
أإ
ليطا‹ «فوتبال أيطاليا» ،أن رونالدو عاد للتدريبات
ألنهائي من رأبطة أبطال أوروبا .وذكر أŸوقع أ إ
أ÷ماعية ،وذلك قبل أيام قليلة من موأجهة أجاكسس أمسشÎدأم .وأششار أŸصشدر إأ ¤أن لعب ألوسشط
لŸا ÊإأÁري جان ،ألذي أصشيب مؤوخرأ ‘ كاحله ،قد ل يلتحق Ãبارأة أجاكسس .وتعرضس رونالدو ‘
أأ
لصشابة ‘ عضشÓت ألفخذ خÓل مششاركته ‘ مبارأة منتخب بÓده ألÈتغال ضشد ضشيفه
ألششهر أŸاضشي ،إ
ألصشربي ( ،)1-1وأضشطر على إأثرها للغياب عن مباريات فريقه ‘ ألبطولة أليطالية.

أن ينطلق ألعمل بها ,فضش Óعن مدينة وهرأن،
بكل من أ÷زأئر ألعاصشمة وألبليدة وعنابة وبسشكرة
وتلمسشان.
وي -ت -وأج-د أŸشش-روع ضش-م-ن ألÈن-ام-ج أل-ذي ق-دم-ه
بسشاعد إأ ¤أعضشاء أ÷معية ألعامة قبل أنتخابه
على رأسس أل–ادية ‘  ،2017حيث يطمح من
خÓله إلعطاء نفسس جديد للتنسس أ÷زأئري ألذي
ت- -رأج- -ع مسش- -ت -وأه بشش -ك -ل ﬁسش -وسس ‘ ألسش -ن -وأت
أألخÒة ،حسشب
أıتصش.Ú
وششدد نفسس أŸسشؤوول على أن أختيار ألرياضشيÚ
أŸعني ÚباŸششروع يجب أن يتم على ضشوء ألنتائج
أŸسش - -ج - -ل- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف أŸن- -افسش- -ات أ÷ه- -وي- -ة
وألوطنية ،على أن يسشتفيدوأ من حصشصس تدريبية
إأضشافية Ãعدل ثما Êسشاعات ‘ أألسشبوع –ت
إأششرأف مؤوطرين مؤوهل Úتتكفل بهم أل–ادية.
وت- -رأه- -ن أ–ادي -ة أل -ت -نسس ك -ثÒأ ع -ل -ى م -رأك -ز
ألتحضش Òأ÷هوية ألسشتة إلعدأد أŸوأهب ألششابة
–سش-ب-ا ل-ل-م-وأع-ي-د أŸق-ب-ل-ة ،و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ألعاب
ألبحر أألبيضس أŸتوسشط ألتي سشتحتضشنها وهرأن
عام .2021
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مواقيت
الصصÓة

^  ٠٩أافريل  :1٩٥٦جريدة «ا◊رية» العراقية ‘
عددها  ٥٥٥تنشصر نصس عريضصة رفعها أاربعة
وسص -ب-ع-ون ﬁام-ي-ا إا ¤رئ-يسس ال-وزراء (ن-وري
السص -ع -ي -د) ﬁت -ج Úع -ل -ى سص-ي-اسص-ة ا◊ك-وم-ة
الفرنسصية ‘ ا÷زائر.
^  ٠٩أافريل  :1٩٥٧فرقة عسصكرية من اŸظليÚ
ت-أاسص-ر ال-ف-دائ-ي-ة ج-م-ي-ل-ة ب-وحÒد ،ب-ح-ي ال-قصصبة بعد
إاصصابتها بجروج بليغة.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
 1٦°ا÷زائر

عنابة

العدد

الفريق ڤأيد صسألح يؤوكد على ا÷أهزية العمليأتية لوحدات ا÷يشس
‘ إاط ـ ـأر متأبعة مدى تنفيذ برنـ ـأمج سسنة التحضس Òالقت ـ ـأ‹
 2019 / 2018ع Èكأفة وحدات ا÷يشس الوطني الشسعبي وعÈ
كأفة النواحي العسسكرية ،شسرع الفريق أاحمد ڤأيد صسألح ،نأئب
وزير الدفأع الوطني ،رئيسس أاركأن ا÷يشس الوطني الشسعبي ،امسس
الثن Úبزيأرة عمل وتفتيشس إا ¤وحدات النأحية العسسكرية الثأنية
بوهران.
يشسرف اليوم الفريق على “رين بيأ ÊبألذخÒة ا◊ية تقوم
بتنفيذه وحدات برية وجوية ،وذلك بهدف تقييم اŸرحلة الثأنية
من برنأمج سسنة التحضس Òالقتأ‹  ،2019 / 2018كمأ سسيÎأاسس
الفريق لحقأ لقأء توجيهيأ مع إاطأرات وأافراد النأحية ،ويتفقد
بعضس الوحدات.
فبألقأعدة ا÷وية بوسسفر ،وبعد مراسسم السستقبأل رفقة اللواء
مفتأح صسواب قأئد النأحية العسسكرية الثأنية ،وأامأم ›موعة من
إاطأرات النأحية أاكد الفريق أان حضسوره الشسخصسي Ÿثل هذه
التمأرين البيأنية بألذخÒة ا◊ية ينبع من حرصسه الشسديد على
الطÓع على مدى تنفيذ الÈامج السسنوية اŸسسطرة ،وبهدف
الطÓع اŸيدا Êعلى مسستوى ا÷أهزية العمليأتية الذي بلغته
وح -دات ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي ،وال -ذي ي -دع-وف-ع Ó-ل-ل-ف-خ-ر
ق.و
والعتزاز.

لمن اŸشصÎكة
‘ عمليات منفصصلة قامت بها مفارز ا أ

توقيف Œ 6أر ﬂدرات ،حجز مركبت Úو 4كلغ من الكيف
‘ إاطأر ﬁأربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-بي وعنأصسر
الدرك الوطني ،بألتنسسيق مع مصسألح األمن
الوطني ،يوم  07أافريل  ،2019إاثر عمليتÚ
م- -ن- -فصس- -ل- -ت Úب- -ك- -ل م -ن ت -ل -مسس -أن/ن.ع2.
وتبسسة/ن.ع ،5.سس -ت -ة (- Œ )06أر - ﬂدرات
وح -ج -زت ( )4,09ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال-ك-ي-ف
اŸعألج ومركبت )02( Úسسيأحيت.Ú

...وتوقيف  4أاشسخأصس بحوزتهم
 11كيسسأ من خليط ا◊جأرة وخأم
الذهب

كان ﬁل بحث بـ  4أاوامر بالقبضس

توقيف ›رم خط Òمسسبوق قضسأئيأ بتيأزة
زمرة دموية ودفÎي شسيكأت ودف Îعأئلي واحد و3
بطأقأت لÓقأمة بدول أاجنبية ،كمأ ع Ìاأعوان الشسرطة
أايضسأ بحوزة منزل اŸعني على  5بطأقأت رمأدية ‡لوءة
بهويأت أاشسخأصس وهوا◊أل بألنسسبة لـ 7رخصس سسيأقة و6
ب-ط-أق-أت ت-ع-ري-ف وط-نية و 4ب -ط-أق-أت زم-رة دم-وي-ة و5
شسيكأت بألعملة الصسعبةÃ ،عية جملة من قطع ﬂتلفة
من العتأد اŸسستعمل للتزوير والذي يشسمل على وجه
اÿصسوصس جهأز كمبيوتر وطأبعة مزودة بتقنية السسكأنÒ
وختم جأف مقّلد وأاختأم مقّلدة ﬂتلفة خأصسة بعّدة
م -ؤوسسسس -أت خ -أصس -ة .وأاف-رزت ال-ت-ح-ق-ي-ق-أت اÛراة م-ع
اÛرم اŸعني وجود شسريك له ‘ الواقع يوجد حأليأ ‘
ح- -أل -ة ف -رار إال أاّن -ه ّ” –دي -د ه -وي -ت -ه وه -و ﬁل أام -ر
ب -أل -ق -بضس بشس -أأن قضس -ي -ة نصسب واح-ت-ي-أل صس-أدرة ب-ولي-ة
” تقد ËاŸعني أامسس لوكيل ا÷مهورية
بجأية ،وقد ّ
Ùكمة تيبأزة ،مع اإلشسأرة إا ¤تصسريح  3ضسحأيأ فقط
إا ¤حّد اآلن بتعّرضسهم للنصسب والحتيأل من طرف
اÛرم اŸذكور.
تيبازة :علي ملزي

إانقاذ ﬂ 13تنقا بالغاز بÈج بوعريريج

حأدث مرور يخلف وفأة فتأة ‘ السسأبعة من العمر

األولية ‘ ع ÚاŸكأن و” نقلهم إاﬂ ¤تلف اŸصسألح
اإلسستشسفأئية .من جهة أاخرى ،أانقذت مصسألح ا◊مأية
اŸدنية بÈج بوعريريج ﬂ 13تنقأ بغأزات ﬁروقة
منبعثة من اŸدفأأة و“ت خÓل ثÓث عمليأت األو¤
بحي أاول نوفم Èبعأصسمة الولية أاين ” إاسسعأف سسبعة
ﬂتنق Úب 13 Úشسهرا و 71سسنة من بينهم  04إانأث ،كمأ
” إاسسعأف خمسسة ﬂ 05تنق Úبحي  450مسسكن بÈج
بوعريريج أايضسأ ،أاعمأرهم ب 13 Úسسنة إا 47 ¤سسنة ،أامأ
التدخل الثألث بحي  170مسسكن فتم فيه إاسسعأف أاربعيني
ﬂتنق وتقد Ëالسسعأفأت األولية له بع ÚاŸكأن ،و”
إاجÓؤوهم جميعأ إا ¤مسستشسفى ÿضسر بوزيدي لتلقي
العÓج.
برج بوعريريج :حبيبة بن يوسصف

‘ سس -ي -أق م -تصس-ل ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي بجأنت/ن.ع ،4.أاربعة ()04
أاشسخأصس بحوزتهم ( )11كيسسأ من خليط
ا◊ج- -أرة وخ- -أم ال -ذهب ،ف -ي -م -أ ” ح -ج -ز
( )1560ل Îم -ن ال -وق -ود اŸوج -ه ل -ل-ت-ه-ريب
بتمÔاسست/ن.ع.6.
من جهة أاخرى و‘ إاطأر ﬁأربة الهجرة
غ Òالشس- -رع- -ي- -ة ،أاوق -فت م -ف -أرز ل -ل -ج -يشس
الوطني الشسعبي ( )18مهأجرا غ Òشسرعي
م -ن ج -نسس -ي -أت ﬂت -ل -ف -ة ب -ك -ل م -ن ج -أنت
والنعأمة.

 1٦°وهران

 1٦°وهران

الثمن  1٠دج
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يشصرف على “رين تكتيكي بوهران

خلف حأدث مرور أاليم وقع على الطريق الوطني رقم 05
بÈج بوعريريج وفأة فتأة ،حيث لقيت الضسحية ‘ سسن
سسبع سسنوات حتفهأ إاثر إاصسطدام ب Úسسيأرة من نوع
ه-ي-ون-داي وشس-أح-ن-ة ذات صس-ه-ري-ج ب-أل-ط-ري-ق الج-ت-نأبي
للطريق الوطني رقم  05ببلدية برج بوعريريج .وحسسب
خ -ل -ي -ة اإلع Ó-م Ÿدي -ري -ة ا◊م-أي-ة اŸدن-ي-ة ف-إأن سس-أئ-ق
السسيأرة ‘ سسن  33من العمر رفقة أاربعة آاخرين ”
إاخراجهم من السسيأرة ‘ حألة صسدمة من بينهم مصسأب،
فيمأ ” إاخراج سسأئق الشسأحنة سسنه  30سسنة ‘ حألة
صسدمة أايضسأ ،هذا وأاحصست مصسألح ا◊مأية اŸدنية عÈ
إاقليم الولية خÓل الفÎة اŸمتدة من  04إا 06 ¤أافريل
ا÷أري  11حأدث مرور ،خلف  19مصسأبأ مع تسسجيل
حألة وفأة ،كل الضسحأيأ اŸصسأب Úقدمت لهم اإلسسعأفأت

 13°ا÷زائر

عنابة

الثÓثاء  ٠3شصعبان  144٠هـ الموافق لـ  ٠٩أافريل  ٢٠1٩م

Óمن ا◊ضسري
“كنت فرقة الشسرطة القضسأئية التأبعة ل أ
الثأŸ Êدينة تيبأزة ،بداية األسسبوع ا÷أري ،من القبضس
على ›رم خط ‘ Òالسسبعينيأت من عمره ينحدر من
ولية بجأية وينشسط منذ فÎة بإأقليم بلدية تيبأزة.
حسسب م -أ أاشس -أر إال -ي -ه رئ -يسس خ -ل -ي -ة اإلعÓ-م والتصس-أل
وال- -عÓ- -ق- -أت ال- -ع- -أم- -ة ب- -أألم -ن ال -ولئ -ي اÓŸزم األول
إاسسمأعيل بورعدة فإأّن اŸعني صسدرت ‘ حقه  4أاوامر
ب -أل -ق-بضس ‘  4قضس-أي-أ ﬂت-ل-ف-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-خيأنة األمأنة
والنصسب والحتيأل والتزوير والسسرقة بألتعدي ومسسبوق
قضسأئيأ بأأربعة قضسأيأ أاخرى ،و”ّ إالقأء القبضس عليه
بأسستغÓل معلومة وردت إا ¤اŸصسألح األمنية مفأدهأ
وجود شسخصس ينشسط بإأقليم بلدية تيبأزة بوثأئق مزورة
Óمن ا◊ضسري
بحيث “كنت فرقة الشسرطة القضسأئية ل أ
ال -ث-أ Êم-ن ال-ت-عّ-رف ع-ل-ي-ه واق-ت-ي-أده إا ¤م-رك-ز الشس-رط-ة
للتحقيق ،قبل أان يتم حجز ›موعة من الوثأئق اإلدارية
Ãنزله الكأئن بحي عدل وفقأ إلذن بألتفتيشس صسأدر عن
وكيل ا÷مهورية Ùكمة تيبأزة ليتم العثور على 36
بطأقة رمأدية فأرغة و 13رخصسة سسيأقة فأرغة أايضسأ
وهوا◊أل بألنسسبة لـ  20بطأقة تعريف وطنية و 9بطأقة

الفجر٠4.٥1................:
الشصروق٠٦.٢٧..............:
الظهر1٢.٥1.................:
العصصر1٦.٢٦................:
المغرب1٩.1٦...............:
العشصـاء٢٠.4٠..................:

1٧°
18

france prix 1

بعد تصصريحات زعيم رئيسس ا–اد عنابة

الرابطة تتأسسسس كطرف مدÊ

قررت الرابطة الوطنية اÎÙفة لكرة القدم,
أان تتأأسسسس كطرف مد ‘ Êقضسية رئيسس ا–أد
عنأبة (الرابطة اÎÙفة الثأنية) ,عبد البأسسط
زعيم ,بسسبب «تصسريحأت خطÒة حول الفسسأد
وترتيب اŸقأبÓت» ,أاد ¤بهأ سسهرة األحد ‘
اسستوديو قنأة تلفزيونية خأصسة.
«قرر اŸكتب التنفيذي للرابطة اÛتمع اليوم
الث- - -ن 8 Úأاب -ري -ل بصس -ف -ة ع -أدي -ة ب -أ÷زائ-ر,
اسستدعأء كل من رؤوسسأء شسبأب قسسنطينة ,طأرق
عرامة ,وا–أد عنأبة ,عبد البأسسط زعيم,
ل -ت -وضس -ي -ح تصس -ري -ح -أت -ه-م-أ األخÒة ال-ت-ي مسست
بشسرف وكرامة الرسسمي ,»Úوهذا مأ جأء ‘
بيأن نشسرته الهيئة اŸسسÒة Ÿنأفسسأت البطولة
اÎÙفة امسس ع Èموقعهأ الرسسمي.
وف -ج -ر رئ -يسس ا–أد ع -ن -أب -ة ق-ن-ب-ل-ة م-ن ال-ع-ي-أر
الثقيل ,حينمأ اعÎف بإأنفأق مبلغ  7مÓيÒ
سسنتيم لشسراء مقأبÓت ,وهو مأ سسمح لفريقه
ب -ت-ح-ق-ي-ق الصس-ع-ود اŸوسس-م ال-ف-أرط م-ن ال-قسس-م
ال-وط-ن-ي ل-ل-ه-واة إا ¤ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-أنية
«موبيليسس».
وأاكد زعيم ‘ اسستديو فضسأئية الهداف «أاعÎف
أانني صسرفت  7مÓي Òسسنتيم من أاجل شسراء

مبأريأت بهدف إاحراز الصسعود لفريقي ا–أد
عنأبة إا ¤الرابطة الثأنية .وبألتأ‹ أاقول للذين
يشستمون والدتي أان زعيم ليسس بألسسأرق .إان ⁄
أانفق من أاموا‹ اÿأصسة ففريقهم ل يزال يلعب
‘ قسسم الهواة».
«‘ حألة صسعود جمعية اÿروب وا–أد خنشسلة
إا ¤ال- -راب- -ط- -ة ال- -ث -أن -ي -ة ,ي -ع -ن -ي أان -ه -م اشسÎوا
اŸبأريأت .من ل يعمل بهذه الطرق اŸلتوية ‘
بطولة الشسرق لن يحلم بتحقيق الصسعود .األمور
تسس Òبهذا النظأم ⁄ .آاتي إا ¤عنأبة للشسراء
والبيع ,لكنهم يدفعوننأ للقيأم بهذه األمور»,
أاضسأف اŸتحدث.

◊يازتهما اıدرات

ا◊كم على بن يوسسف وأاوقأسسي بشسهرين حبسسأ غ Òنأفذ
أادانت ﬁك- - -م - -ة
الشس -راڤ-ة لع-ب-ي
شس -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-أئ-ل
لو¤
(ال -راب-ط-ة ا أ
ل - -ك- -رة ال- -ق- -دم)،
اليأسس بن يوسسف
وج-وب-أ أاوق-أسس-ي،
بشس -ه -ري-ن ح-بسس-أ
غ Òن - - - - - -أف- - - - - -ذ
وغ -رام -ة م -أل -ي -ة
قدرهأ  20أالف دج لرتكأبهمأ جنحة حيأزة
لجل السستهÓك حسسب
اıدرات الصسلبة أ
مأ جأء ‘ منطوق ا◊كم أامسس .وحسسب
وق -أئ -ع ج -لسس -ة اÙأك -م -ة ف -أإن «م Ó-بسس -أت
ال-قضس-ي-ة ب-دأات ع-ن-دم-أ اتصس-لت ف-ت-أة ب-أل-رقم
Óمن الوطني وأابلغت عن تواجد
لخضسر ل أ
ا أ
لمÒ
الÓعب Úوصسديقهمأ ‘ غرفة بفندق ا أ
ب -ألشس-راڤ-ة ي-ت-ع-أط-ون اıدرات ح-يث ع-ل-ى
إاثرهأ داهمت الضسبطية القضسأئية اŸتهمÚ
وحجزت  0.25غرام من اıدرات الصسلبة

كأريكأت /ÒعنÎ

من نوع كوكأيÚ
وورقة نقدية من
ف- -ئ -ة  1000دج
ملفوفة».
و” إاح - - - - -أل - - - - -ة
اŸت-ورط Úع-ل-ى
العدالة
ل-ل-م-حأكمة حيث
أان - -ك - -ر ج- -م- -ي- -ع
اŸت-ه-م Úال-ف-عل
اŸنسسوب إاليهم وأاجمع اŸتهم ÚالثÓثة على
أان ال- -قضس -ي -ة م -ل -ف -ق -ة م -ن ط -رف اŸت -ه -م -ة
لحد الÓعب Úبعد تركهأ.
الصسديقة السسأبقة أ
وك- -أن دف- -أع الÓ- -ع- -ب Úق- -د ط- -ألب ب- -إأف- -أدة
الÓعب Úبألظروف اıففة لكي ل يتأأثر
مشسوارهمأ الريأضسي .كمأ قررت إادارة شسبيبة
لو ¤لكرة القدم) إابعأد
القبأئل (الرابطة ا أ
الÓعب Úاليأسس بن يوسسف وجوبأ أاوقأسسي
نهأئيأ من تعداد الفريق بعد توقيفهمأ ليلة
ا÷معة إا ¤السسبت بحيأزة ﬂدرات.

