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ﬁــــــــأفظأ علــــــى سصلميــــــــــة اŸسصـــــــÒات ‘ ثأمـــــن جمعــــــــــة

ا◊ ـ ـ ـراك الشسع ـ ـبي متمسس ـ ـ ـك Ãط ـ ـ ـ ـالب
الت ـغي Òا÷ ـذري ورحي ـ ـل رمـ ـ ـوز النظ ـ ـ ـام
^ مناوشسات خلفت إاصسابة  ٢٧شسرطيا وتوقيف  ١٠٨شسخصص
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رابـــــح زاوي أاسصتــــأذ بجأمعـــــة تــــيزي وزو لـ «الشصعـــب»:

ا’شستباكـ ـات ب ـ ـ Úقـ ـ ـوات اأ’مـ ـ ـن عجلـ ـ ـت بتنحيـ ـ ـة الرئيـ ـ ـسص عمـ ـ ـر البشس ـ ـ ـ ـÒ
لزمـــة
^ ا÷يــــشس السصـــودا Êمطـــألب بتفعيـــل ا◊لـــول الدسصتوريـــة للخـــروج مـــن ا أ

ل· 2019
كأسس افريقيأ ل أ

بعد انهزامه ‘ لقأء الذهأب Ãيدانه أامأم الÎجي التونسصي
ربع نهأئي
لبطأل
رابطة ا أ
لفريقية
ا إ

اŸنتخـ ـ ـب الوطنـ ـ ـ ـ ـي
‘ اÛموعـة الثالثة
رفقـ ـ ـة السسينغ ـ ـ ـ ـ ـ ـال،
كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـينيا و تنزانيـ ـ ـ ـ ـا
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شسبـ ـاب قسسنطينـ ـ ـة ‘ مهم ـ ـ ـ ـ ـة
صسعب ـ ـ ـة لك ـ ـن ليسست مسستحيلـة
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إلطبعة  28لصسالون إإلعÓم إآل‹ «سسيكوم »2019

يشس - - -رف وزي- - -ر الÎب- - -ي- - -ة
ال - -وط - -ن- -ي- -ة ع- -ب- -د ا◊ك- -ي- -م
ب -ل -ع -اب -د ،غ -دا ،ع -ل -ى أاشس-غ-ال
ال- -ن- -دوة ال- -وط- -ن- -ي -ة Ÿدي -ري
ال -ق -ط -اع .وت-خصسصض ال-ن-دوة
اŸق -ررة اب -ت -داء م -ن السس-اع-ة
10:00صس- - -ب- - -اح- - -ا ،ب- - -ق - -اع - -ة
اج - - -ت - - -م - - -اع- - -ات ال- - -وزارة ‘
اŸرادي -ة ،ل -دراسس -ة ال -قضس -اي -ا
اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -أاع -م -ال ال -فصس -ل
الثالث من الدراسسة ا÷ارية،
وال -قضس -اي-ا اŸرت-ب-ط-ة ب-ن-ه-اي-ة
اŸوسس- - - -م ال- - - -ت- - - -ع- - - -ل - - -ي - - -م - - -ي
والم - -ت - -ح - -ان- -ات وال- -دخ- -ول
الجتماعي .2020 -2019

وزإرة إلتجارة تدعو
إŸتعامل ÚإلقتصساديÚ
لتعديل سسجÓتهم
ت -ع -ل -ن وزارة ال -ت -ج-ارة إا¤
كافة اŸتعامل ÚالقتصساديÚ
أاشسخاصسا طبيعي ÚومعنويÚ
ال -ذي -ن  ⁄ي -ق -وم -وا ب-ت-ع-دي-ل
سس-جÓ-ت-ه-م ال-ت-ج-ارية بعنوان
إادراج ال - - -رم - - -ز الل - - -كÎوÊ
«سض.ت.إا» ،أانه قد ” “ديد
ال- - -ع- - -م - -ل - -ي - -ة إا ¤غ - -اي - -ة 31
ج -وي -ل-ي-ة ،داع-ي-ة اŸت-ع-ام-لÚ
إا ¤اللتحاق بالفروع اÙلية
ل -ل -م -رك -ز ال -وط -ن -ي ل -لسس -ج -ل
لج- -ال
ال- -ت- -ج- -اري ‘ أاق- -رب ا آ
ل-ت-ع-ديل سسجÓتهم التجارية
لك -ت -ظ -اظ ال -ذي
ل- -ت- -ف- -ادي ا إ
لخÒة لهذه
لي-ام ا أ
ت-ع-رف-ه ا أ
العملية.

لقاء علمي حول إلنظام
إ÷زإئري للصسحة
ت- -ن- -ظ- -م اÛل- -ة ال- -ط- -ب- -ي- -ة
«كراريسض الطبيب اŸمارسض»،
ل- -ق- -اء ن -ق -اشض ح -ول ال -ن -ظ -ام
ا÷زائ - -ري ل - -لصس- -ح- -ة ،وذلك
اليوم ،على السساعة التاسسعة
صس -ب-اح-ا ،ب-فضس-اء أاق-ورا ب-ن-ه-ج
سسيدي يحيى بحيدرة.
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إلدورة إلقرآإنية
إلثانية ببومردإسس
ل‹
ÓعÓم ا آ
أاعلنت الشسركة ا÷زائرية للمعارضض عن افتتاح الطبعة  28للصسالون الدو‹ ل إ
والتصسال سسيكوم  ،2019اليوم ،ابتداء من السساعة 13سسا و 30دقيقة ،بقصسر اŸعارضض الصسنوبر
البحري.

مركز إلتحويل ينظم ملتقيات
‘ إÙاسسبة وإŸالية

ينظم مركز التح
يومي  29و 30أاف ويل شسهادات اŸهارات،
ري
اÙاسس- -ب- -ة ،اŸال - -ل ا÷اري ،ملتقيات ‘
ي-
ة
،
ا
÷
ب
اي -ة وا أ
لسس -واق
ال-ع-م-وم-ي-ة.وي-ح-
ت
ض
س
ن
ال-ت-ظ-اه-رة ف-ندق
اŸرك Òبباب الزوار.

–ت إاشس -راف إادارة ا
الفاعلة ‘ برنامج « ل -غ -اب -ات وا÷م -ع -ي-ات
ﬁ
‘ ن-ظ-اف-ت-ه» ،ت-ن-ظ -يطي أاخضسر  3سساهموا
م ال-
ي-وم ،م-ن-اورة م-ف-تعلة
◊ريق ‘ الغابة .وتق
Œرى ب -غ -اب -ة خ -ل -و دم ‘ التظاهرة التي
‘
السساعة  09:00صسب ‘ زرال-دة ،اب-ت-داء م-ن
ا
ح
ا
،
ش
س
روح حول مفهوم
ا◊رائ -ق ،أان -واع -ه -ا،
م
س
س -ب -ب -ات-ه-ا وك-ذا ط-رق
م-
ك -اف -ح -ت -ه -ا وع -دة نش
ل - -غ - -رسض ال- -ث- -ق- -اف - -س -اط-ات ب-ي-داغ-وج-ي-ة
ة ال-
ب- -ي- -ئ- -ي  -ة ‘ ال- -وسس- -طالجتماعي.

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

إلشسوري إلوطني ÷بهة إلعدإلة
وإلتنمية إليوم

يشس -رف ع -ب -د ال-ل-ه
ج - -اب ال - -ل - -ه رئ - -يسض
ج - -ب - -ه - -ة ال - -ع - -دال- -ة
وال -ت -ن -م -ي -ة ،ال -ي -وم،
ع-ل-ى اف-ت-ت-اح الدورة
السس-ت-ث-ن-ائ-ية Ûلسض
الشس
ورى ال -وط -ن-ي ،ب-دءام
ن
ا
ل
س
س
ا
ع
ة
0
0
:
0
1
صسباحا،
Ãقر ا◊زب الوطني.

مناورة إفÎإضسية إلطفاء حريق

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

التحرير

يشس- - - -رف وزي- - - -ر الشس- - - -ؤوون
لوق-اف ي-وسس-ف
ال -دي -ن -ي -ة وا أ
ب -ل -م-ه-دي ،غ-دا ،ع-ل-ى أاشس-غ-ال
لط-ارات
ال -ن -دوة ال -وط -ن -ي-ة إ
ال - -ق- -ط- -اع– ،ضسÒا ل- -لشس- -ه- -ر
ال-فضس-ي-ل.ال-ل-ق-اء ال-ذي ينظم
لم- - -ام ،اب - -ت - -داء م - -ن
ب- - -دار ا إ
السس- - -اع- - -ة  09:00صسباحا،
غايته ضسبط رزنامة النشساط
ال- -دي -ن -ي ال -تضس -ام -ن -ي لشس -ه -ر
رمضسان الكر.Ë

مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

عرضس مسسرحي بيسسر

« إقرأإ « تقدم إلدرإسسة إلتحليلية
لكتاب» أإﬁو أإميتي بثقافة إلÓعنف»
لمية «اقرأا»،
تنظم ا÷معية ا÷زائرية Ùو ا أ
ال -ي -وم ،ي -وم -ا إاع Ó-م -ي -ا ل -ت -ق-د Ëن-ت-ائ-ج ال-دراسس-ة
التحليلية لكتاب «أاﬁو أاميتي بثقافة الÓعنف »،
وذلك ع- - -ل- - -ى السس - -اع - -ة  09:00صس-ب-اح-ا .ت-ن-ظ-م
ال -ت -ظ -اه -رة اŸدرج -ة ‘ إاط-ار نشس-اط-ات ا÷م-ع-ي-ة
Ãق - -ره - -ا ال - -واق- -ع بـ  4شس -ارع ق -ارن -ي -ي ب-ا÷زائ-ر
الوسسطى.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس

ي- -نشس- -ط ال- -دك -ت -ور م -وسس -ى
زروق إاط -ار ب -اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘
السسÓمي و›از ‘ القراءات
ال - - - -عشس - - - -ر ،غ - - - -دا ،ال- - - -دورة
ال -ق -رآان -ي -ة ال -ث -ان -ي-ة .ت-ن-ظ-م
ال- - - -دورة اŸدرج - - -ة ‘ إاط - - -ار
نشس -اط -ات اŸرك -ز ال -ث -ق -اف -ي -ة
وال-ع-ل-م-ي-ة ،ب-دءا م-ن السساعة
 13:30زوالÃ ،ق - - - - - - - -ر دار
القرآان أاحمد سسحنون ‘ حي
الوئام ببومرداسض.

ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال -وط -ن-ي
لعÓ-م ،ال-ي-وم،
ل -ل -ث -ق -اف -ة وا إ
ع -رضس -ا مسس -رح -ي -ا «ت -ق -اسس-ي-م
شسرقية» نصض وإاخراج حسسÚ
ﬁم-ود ك-ن-ا ،Êوذلك ب-ق-اع-ة
العروضض بيسسر ‘ بومرداسض،
على السساعة  1٥:00مسساء.

إلع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

» æW h
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تتابع باهتمام بالغ ألتطورأت أ◊اصضلة ‘ ألبلد

ا÷زائر تدعو إا ¤انتقال سسلمي وسسلسس للسسلطة بالسسودان
تتابع أ÷زأئر بـ«أهتمام بالغ» ألتطورأت
أ◊اصض -ل -ة ‘ ألسض -ودأن وت -دع -و إأ« ¤أن-ت-ق-ال
سض -ل-م-ي وسض-لسس ل-لسض-ل-ط-ة Ãا ت-ق-تضض-ي-ه إأرأدة
ألشض- -عب ألسض- -ودأ Êألشض- -ق- -ي- -ق وت- -ط- -ل- -ع- -ات -ه
أŸشضروعة» ،كما جاء ‘ بيان لوزأرة ألشضؤوون
أÿارجية ،أمسس أ÷معة.
وأوضض- -حت أل- -وزأرة ،أن «أ÷زأئ- -ر إأذ ت -ع Èع -ن
ثقتها ‘ قدرة هذأ ألبلد ألشضقيق على Œاوز هذه
أŸرحلة ألدقيقة Ãا يحفظ أمنه وسضÓمته ،فإانها
تبقى على يق Úمن أن ألشضعب ألسضودأ Êسضيتمكن
من –قيق آأماله ‘ مسضتقبل أفضضل ‘ كنف أ◊رية
وألدÁقرأطية».
وبعد أن دعا ألبيان إأ« ¤أنتقال سضلمي وسضلسس
ل- -لسض- -ل -ط -ة Ãا ت -ق -تضض -ي -ه إأرأدة ألشض -عب ألسض -ودأÊ

ألشض- -ق- -ي- -ق وت- -ط- -ل- -ع -ات -ه أŸشض -روع -ة» ،ذك -ر أيضض -ا
ب-ال-عÓ-ق-ات «أل-ت-اري-خ-ي-ة وأل-قوية وأŸتجذرة» ألتي
ت -رب -ط أ÷زأئ -ر ب -السض -ودأن ،مشض-ددأ ع-ل-ى ضض-رورة
«أ◊فاظ على أسضتقرأر هذأ ألبلد وأمنه».
وكان وزير ألدفاع ألسضودأ ،Êعوضس بن عوف،
أعلن ،أمسس أألول ،عن تشضكيل ›لسس عسضكري
ل -ق -ي -ادة أل -ب Ó-د ل -فÎة أن -ت -ق -ال -ي -ة م -دت -ه-ا ع-ام-ان
و»ألتحفظ على رئيسس ألبÓد عمر ألبشض ‘ Òمكان
آأمن» .كما أعلن عن تعطيل ألدسضتور وإأعÓن حالة
ألطوأرئ Ÿدة ثÓثة أشضهر.
وج- -اءت ه- -ذه أل- -ت- -ط- -ورأت ألسض -ي -اسض -ي -ة ع -قب
أŸظ-اه-رأت ألشض-ع-ب-ي-ة أل-ت-ي ي-ع-رف-ها ألسضودأن منذ
أك Ìمن ثÓثة أشضهر ،تعبÒأ عن مطالب أجتماعية
وأقتصضادية ،تطورت بعد ذلك إأ ¤مطالب سضياسضية.

بحضضور وزير ألتصضال ألناطق ألرسضمي للحكومة

تنصسيب نصسÒة شسريد مديرة عامة بالنيابة لإلذاعة الوطنية

شضدد رئيسس ألدولة ،عبد ألقادر بن صضالح ،أول أمسس ،با÷زأئر
أل -ع -اصض-م-ة ،ع-ل-ى ضض-رورة أن «ت-ع-ك-ف أ◊ك-وم-ة ع-ل-ى ألسض Òأ◊سض-ن
Óدأرة وأŸرأف- -ق أل- -ع- -م- -وم- -ي -ة» ،حسضب م -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان ل -رئ -اسض -ة
ل - -إ
أ÷مهورية.
خ Ó-ل أسض -ت -ق -ب -ال -ه ل -ل-وزي-ر أألول ن-ور أل-دي-ن ب-دوي« ،أسض-دى رئ-يسس أل-دول-ة

توجيهات تتعلق بالعمل أ◊كومي» ،مشضددأ على أن «تعكف أ◊كومة على ألسضÒ
Óدأرة وأŸرأفق ألعمومية» .كما وجه تعليماته للوزير أألول بإايÓء
أ◊سضن ل إ
عناية خاصضة لحتياجات أŸوأطنات وأŸوأطن ،’’Úيضضيف ألبيان.
وبحسضب نفسس أŸصضدر فإان هذأ أللقاء سضمح «باسضتعرأضس ألوضضع ألعام
للبÓد وكذأ أهم ألنشضاطات أ◊كومية منذ تعي Úأ◊كومة أ÷ديدة».

رئاسضيات  4جويلية 2019

سسحب اسستمارات اكتتاب التوقيعات الفردية يكون على مسستوى وزارة الداخلية
أنهت وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية
وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة ،إأ ¤علم ألرأغب‘ Ú
ألÎشضح لÓنتخابات ألرئاسضية ألتي سضتجرى
يوم  4جويلية ألقادم ،أن سضحب أسضتمارأت
أك -ت -ت -اب أل -ت -وق-ي-ع-ات أل-ف-ردي-ة ي-ك-ون ع-ل-ى
مسض- -ت- -وى م- -ق- -ر أل- -وزأرة (قصض -ر أ◊ك -وم -ة)،
حسضب ما أفاد به أول أمسس بيان للوزأرة.
وأوضض - -ح ذأت أŸصض - -در أن - -ه «ت - -ب - -ع- -ا إلمضض- -اء
أŸرسض -وم أل -رئ -اسض -ي أŸتضض -م-ن أسض-ت-دع-اء أل-ه-ي-ئ-ة
ألنتخابية من طرف رئيسس ألدولة ليوم أÿميسس 4
جويلية  2019من أجل ألنتخاب لرئاسضة أ÷مهورية
وع-م Ó-ب-أاح-ك-ام أل-ق-ان-ون أل-عضض-وي رق-م 10 - 16
أŸؤورخ ‘  25غشضت سضنة  2016وأŸتعلق بنظام
ألن -ت -خ -اب -ات ت -ن-ه-ي وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية إأ ¤علم ألرأغب‘ Ú
ألÎشض -ح ل -ه-ذه ألن-ت-خ-اب-ات ،أن سض-حب أسض-ت-م-ارأت
أكتتاب ألتوقيعات ألفردية يكون على مسضتوى مقر
ألوزأرة ألكائن بقصضر أ◊كومة نهج ألدكتور سضعدأن
أ÷زأئر».
وأبرز ذأت ألبيان أنه «يتم تسضليم ألسضتمارأت
ع -ل -ى أسض -اسس ت-ق-د Ëم-ن ط-رف أÎŸشض-ح رسض-ال-ة،

سسيناريو اŸؤوامرة للمسساسس بسسلمية اŸسسÒات تعلن عنه مديرية األمن

م -وج -ه -ة إأ ¤ألسض -ي -د وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات
أÙلية وألتهيئة ألعمرأنية ،يعلن من خÓلها ألنية
ألصضريحة ‘ تكوين ملف ترشضح لÓنتخاب لرئاسضة
أ÷مهورية».

ول -ك -ل م -ع -ل -وم -ات إأضض -اف -ي-ة ت-دع-و أل-وزأرة إأ¤
ألط Ó-ع ع -ل -ى م -وق -ع-ه-ا أإلل-كÎو Êع-ل-ى أل-ع-ن-وأن
ألتا‹http:/www.interieur.gov.dz :

أŸوأطنات وأŸوأطن Úأن فÎة مرأجعة أسضتثنائية
للقوأئم ألنتخابية مدتها ثمانية ( )08يوما ،تفتتح
من يوم ألثÓثاء  16أبريل إأ ¤غاية يوم ألثÓثاء 23
أبريل  ،2019وذلك طبقا ألحكام أŸادة  14من
ألقانون ألعضضوي رقم  10-16أŸؤورخ ‘  25غشضت
 2016وأŸتعلق بنظام ألنتخابات».
ول -ه -ذأ أل -غ -رضس ،دعت أل-وزأرة أŸوأط-ن-ات
وأŸوأط- - -ن Úغ ÒأŸسض- - -ج - -ل ‘ Úأل - -ق - -وأئ - -م
ألنتخابية لسضيما ألبالغ Úألثامنة عشضر ()18
سض- -ن -ة ك -ام -ل -ة ي -وم ألقÎأع ،أي ي -وم  04يوليو
 ،2019لطلب تسضجيل أنفسضهم ضضمن ألقائمة
ألنتخابية لبلدية إأقامتهم.

وأضضافت أنه «بالنسضبة للناخبات وألناخبÚ
ألذين غÒوأ مقر إأقامتهم ،فعليهم أن يتقربوأ
من ألبلدية مقر ألقامة أ÷ديد ألتي سضتتكفل
ب -ك -ل إأج -رأءأت ألشض -طب وأل -تسض-ج-ي-ل» ،مشضÒة
أ«¤إأرفاق طلب ألتسضجيل بوثيقة ثبوت هوية
لقامة».
أŸعني وأخرى تثبت أ إ
من جهة أخرى ،توضضح ألوزأرة أن أŸكاتب
أŸك-ل-ف-ة ب-الن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى مسض-توى ألبلديات
لسضبوع من ألسضاعة
«تبقى مفتوحة كل أيام أ أ
ألتاسضعة ( )9صضباحا إأ ¤غاية ألسضاعة ألرأبعة
وأل -نصض-ف (16سض- -ا  )30مسض - -اء ،م - -ا ع - -دأ ي- -وم
أ÷معة».

أعربت عن مسضاندتها للحرأك ألشضعبي

السسيدة قراب من الثلث الرئاسسي Ãجلسس األمة تقدم اسستقالتها
لمة أŸعينة ضضمن
أعلنت عضضو ›لسس أ أ
ألثلث ألرئاسضي ألزهرة قرأب ،عن أسضتقالتها
من أÛلسس وذلك «تدعيما للحرأك ألشضعبي
أŸط -الب ب-ال-ت-غ-ي Òألشض-ام-ل» ،ك-م-ا أورده أول
أمسس بيان للمعنية.
وأوضض -حت ألسض -ي -دة ق -رأب أن أسض -ت -ق -ال-ت-ه-ا م-ن

أÛلسس ج -اءت «ب -ع -د أسض-ت-ق-ال-ة م-ن ع-ي-ن-ه-ا ب-ه-ذأ
أÛلسس وه -و رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ألسض -اب -ق ع -ب-د
ألعزيز بوتفليقة وعقب أجتماع ألŸÈان بغرفتيه
وأخذ ألعلم بالشضغور ألنهائي لرئاسضة أ÷مهورية
وتفعيل أŸادة  102من ألدسضتور».
وأوضض -حت أŸع -ن -ي -ة أن -ه -ا ق -دمت أسض -ت -ق-ال-ت-ه-ا

«إأكرأما لضضمÒها ألذي أنصضاغ خÓل  1956لندأء
ب -ي -ان أول ن -وف -م ،Èح -يث ك -ان ع-م-ره-ا آأن-ذأك 16
سضنة» ،معربة عن «مسضاندتها للحرأك ألوطني من
منطلق أنها عضضو ‘ أŸنظمة ألوطنية للمجاهدين
ح -يث ت-دع-م أل-ب-ي-ان ألصض-ادر ع-ن-ه-ا وأŸؤوي-د ل-ل-ه-ب-ة
ألشضعبية أŸطالبة بالتغي Òألشضامل».

–تفظ بحق أŸتابعة ألقضضائية ضضد من يشضوه صضورتها

اŸديرية العامة لألمن –ذر من تداول صسور وفيديوهات مغلوطة
Óمن ألوطني
ألشضعب -دعت أŸديرية ألعامة ل أ
كافة مسضتعملي وسضائط ألتوأصضل ألجتماعي ،إأ¤
ضضرورة ألتحلي با◊يطة وأ◊ذر من تدأول ونشضر
بعضس ألصضور وألفيديوهات ألقدÁة ،وألتي تهدف
إأ ¤تضضليل ألرأي ألعام وأإلسضاءة إأ ¤جهاز ألشضرطة.
جاء هذأ ‘ بيان تلقت «ألشضعب» نسضخة منه.

بالوطن وهو يعكف على تهيئة ألشضروط ألكفيلة
لÓنتقال ببÓدنا ‘ كل أÛالت إأ ¤مرحلة نوعية
جديدة».
بدورها ،أكدت ألسضيدة شضريد أنه سضيتم «ألعمل
ع -ل-ى م-وأصض-ل-ة ضض-م-ان ت-ق-د Ëأÿدم-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
باإلذأعة ألتي “كنت من تبوأ مكانة هامة على
ألصضعيدين ألوطني وألدو‹».
Óذأعة فقد شضدد من جانبه
أما أŸدير ألسضابق ل إ
على «ضضرورة بذل أŸزيد من أ÷هود وألتضضامن
لكي تتمكن أإلذأعة ألوطنية من تأادية مهامها وأن
تكون ‘ خدمة ألشضعب وألدولة وألوطن».

أجانب ” توقيفهم وكشضف ﬂططاتهم

مراجعة اسستثنائية للقوائم النتخابية من  16إا 23 ¤أابريل ا÷اري
أع -ل -نت وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات
أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ية أن مرأجعة
أسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-لقوأئم ألنتخابية ،سضتتم من
 16إأ 23 ¤أب -ري -ل أ÷اري ،وذلك –سض -ب-ا
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات أل- -رئ- -اسض- -ي- -ة أŸق- -ررة ي -وم
أÿميسس  4يوليو  ،2019حسضب ما أفاد به
يوم أÿميسس بيان لوزأرة.
وأوضض -ح أل -ب -ي -ان أن -ه «ت -ب -ع -ا إلمضض -اء أŸرسض-وم
ألرئاسضي أÙدد لتاريخ أسضتدعاء ألهيئة ألنتخابية
ل -ي-وم أÿم-يسس  4ي-ول-يو  2019م-ن أج-ل ألن-ت-خاب
ل- -رئ- -اسض- -ة أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ت- -ن -ه -ي وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأنية أ ¤علم

نصض- -بت ،أول أمسس ،ألسض- -ي- -دة نصضÒة
Óذأعة
شض-ري-د م-دي-رة ع-ام-ة ب-ال-ن-ي-ابة ل إ
أل-وط-ن-ي-ة ،خ-ل-ف-ا لشضعبان لوناكل ،ألذي
أسضتفاد من حقه ‘ ألتقاعد.
وج -رت م -رأسض -م أل -ت-نصض-يب ب-حضض-ور وزي-ر
ألتصض-ال وأل-ن-اط-ق أل-رسض-م-ي ل-ل-ح-ك-ومة حسضن
رأبحي وإأطارأت من أإلذأعة ألوطنية.
و‘ تصضريح له عقب ألتنصضيب ،دعا ألوزير
إأ ¤أل- -ع- -م -ل ع -ل -ى «ضض -م -ان سضÒورة أÿدم -ة
ألعمومية خاصضة ‘ هذه ألفÎة من تاريخ بÓدنا
وأ◊رصس ع- -ل- -ى إأب- -ق- -اء ب Ó-دن -ا وأق -ف -ة Ãا ي -ع -زز
عضضدها وهيكلها» ،معÈأ عن أمله ‘ «Œاوز كل
م -ا م -ن شض -أان -ه إأذك -اء أل -ف-رق-ة وأل-ب-غضض-اء ب Úأب-ن-اء
ألشضعب ألوأحد».
وث -م -ن ب -اŸن -اسض -ب -ة أل-ع-م-ل أل-ذي ي-ؤودي-ه ع-م-ال
أإلذأع -ة أل -ذي -ن “ك -ن -وأ م-ن ج-ع-ل ه-ذه أŸؤوسضسض-ة
«منÈأ إلشضعاع بÓدنا وكسضب تقدير أŸوأطن،»Ú
معربا عن تقديره Ÿا «يقوم به كل ‘ موقعه من
أج -ل أيصض -ال أŸع -ل-وم-ة أ◊ق-ة ل-لشض-عب أل-ذي أب-ان
خ Ó-ل ه -ذه أل -فÎة أ◊اسض -م-ة م-ن ت-اري-خ-ه ت-ع-ل-ق-ه

وذكرت أŸديرية ‘ ذأت ألبيان أن هذه ألصضور
وأل-ف-ي-دي-وه-ات أŸت-دأول-ة ،ت-ت-ع-ل-ق ب-أاخ-بار مغلوطة
( )FAKE NEWSوأحدأث قدÁة ،منها ما حدثت
‘ دول أج - -ن - -ب - -ي- -ة ،ت- -نسضب إأ ¤ج- -ه- -از ألشض- -رط- -ة
أ÷زأئرية ،ترمي أسضاسضا إأ ¤تغليط ألرأي ألعام
ألوطني.

Óم-ن أل-وط-ن-ي أن-ه-ا
وأك-دت أŸدي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
–تفظ بحق أŸتابعة ألقضضائية Ÿروجي أألخبار
أŸغلوطة ،مذكرة أن قوأت ألشضرطة تؤودي مهامها
أل -دسض -ت -وري -ة ،ب -ك -ل ح-زم وت-ف-ان ‘ ،ظ-ل ألحÎأم
ألصض- -ارم ل- -ق- -وأن Úأ÷م- -ه- -وري- -ة وم- -ب -ادئ ح -ق -وق
أإلنسضان.

لمن ألوطني عن ﬂطط
ألشضعب -أعلنت مديرية أ أ
ت- -ق- -وم ب- -ه أط- -رأف لضض- -رب سض- -ل- -م- -ي -ة أŸسضÒأت وم -ه -ام
ألشضرطة ألدسضتورية .وكشضف عن هذأ ألسضيناريو عÈ
هذأ ألبيان ألذي تنشضره ألشضعب مفصض.Ó
منذ بدأية أ◊رأك ألشضعبي ألذي شضاركت فيه ﬂتلف
ف-ئ-ات أÛت-م-عÃ ،ا ف-ي-ه-ا أل-ط-ب-ق-ة ألسض-ي-اسض-ية وأ◊ركة
أ÷معويةÃ ،ختلف توجهاتها وإأيديولوجياتها ،للتعبÒ
عن تطلعاتها ألتي كرسضها ألدسضتور ،عمل أألمن ألوطني،
باعتباره مؤوسضسضة جمهورية وموأطنة ،على ألضضطÓع
بكل صضرأمةÃ ،هامه ألسضيادية.
وقد حرصس ‘ ،هذأ ألسضياق ،على أن Œري هذه
أألحدأث ‘ ظل أحÎأم حقوق أإلنسضان ،دون أي “ييز،
متحم Óعبء مهمته ألتي ليسضت بالسضهلة ،وأŸتمثلة ‘
أ◊فاظ على ألسضÓمة ألبدنية وأŸعنوية للمتظاهرين،
‘ ظ -ل ﬂاط -ر ألن -زلق أل -ت -ي تضض -ع ح -ي -ات -ه -م وح-ي-اة
عائÓتهم رهن أÿطر.
ك -م -ا سض -ه -رت ق -وأت ألشض -رط -ة أŸت -دخ -ل -ة ع -ل-ى ك-ل
أŸسضتويات ،من أجل تأام Úإأدأرة هذه أ◊شضود بطريقة
تضضمن سضÓمة أألشضخاصس وأŸمتلكات ،مع أ◊رصس على
أن يوأصضل أŸرفق ألعام تأادية مهامه بشضكل طبيعي‘ ،
إأطار أŸنفعة ألعامة ،لسضيما تلك أŸتعلقة باŸوأطن،
م -ه -م -ا ك -ان وضض-ع-ه أو أح-ت-ي-اج-ات-ه ،وأن ل ت-ت-أاث-ر ح-ري-ة
أ◊ركة أŸرورية باعتبارها من ب Úحقوقه أŸكرسضة.
هذه أإلدأرة للحشضود ،ألتي حرصس أ÷ميع على –ية
حرفيتها ومهارتها ،منذ بدأية أألحدأث ،سضوأء دأخل
ألوطن أو خارجه ،ليسس ‘ ألوأقع ›رد صضدفة ،بل هي
ثمرة عمل ” إأ‚ازه ‘ ألعمق وأيضضا ‘ أعلى ألسضطح،
قصضد أ◊فاظ على أŸوأطن و‡تلكاته ومصضا◊ه‘ ،
م -وأج -ه -ة دسض -ائسس سض -ي -ئ-ة أŸقصض-د ،أل-ت-ي ح-اولت ،دون
هوأدة– ،ويل أŸظاهرأت عن طابعها ألسضلمي ،صضوب
ألعنف وألفوضضى◊ ،سضاب أعدأء ألشضعب ،بهدف زرع
ألدمار وألبلبلة .خÓل هذه أألسضابيع– ” ،ديد هوية
أجانب ” ،توقيفهم وألكشضف عن ﬂططاتهم‡ ،ن
جاؤووأ خصضيصضا إلذكاء ألتوترأت ودفع ألشضباب للجوء إأ¤
أ‰اط متطرفة ‘ ألتعب ،Òقصضد أسضتغÓل صضورهم عÈ
وسضائل أإلعÓم وعلى موأقع ألتوأصضل ألجتماعي .كما
” ت -وق -ي -ف أل -ب -عضس وب -ح -وزت -ه -م Œه -ي -زأت حسض-اسض-ة،
وغÒهم يتوفرون على عقاق Òمهلوسضة بكميات معتÈة،
وألذين كانوأ ينشضطون ‘ إأطار شضبكات وضضمن نقاط
ﬁددة .خ Ó-ل ك -ل أألسض -اب -ي -ع ،وك -ل ي-وم ” ،ت-وق-ي-ف
ج -ان -ح Úوأشض -خ -اصس م -غ -رضض ،Úك-ان-وأ م-ت-وأج-دي-ن بÚ
أŸتظاهرين ،ينشضطون ب Úجماعات إأجرأمية بعضضهم
كان يحاول بيع ‡نوعات أو سضرقة أŸوأطن ،Úوحتى
ألتحرشس بهم أو ألعتدأء عليهم.
كذلك ،فإان حشضود عديدة كانت تتشضكل من أطفال
أبرياء ‘ سضن مبكرة جدأ ،وحتى تÓميذ وأشضخاصس
ضضعفاء متقدم ‘ Úألسضن ومعاق.Ú
بعضس أÙرضض Úمن ذوي ألنوأيا أŸاكيافيلية⁄ ،
ي -ك -ن ل -ه -م م -ن غ -رضس سض -وى أل -زج ب -األط -ف -ال ‘ أت -ون
أألحدأث ،على حسضاب حقوقهم أألسضاسضية ،ع Èتوقيف
درأسضتهم وتعريضضهم لكل أألخطار ألتي Áكن أن تنجم
عن مثل هذه أ◊الت.
إأن مصض -ال -ح ألشض -رط-ة أل-ت-ي م-ن ب Úم-ه-ام-ه-ا ح-م-اي-ة
أألشضخاصس أŸعرضض Úللخطر ،عملت أيضضا على وضضع
حد Ÿشضاريع إأجرأمية وأسضعة ألنطاق ،على غرأر قيامها

إأ ¤ج -انب مصض -ال-ح أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ،ب-ت-وق-ي-ف
›موعة إأرهابية مدججة باألسضلحة وألذخÒة ،وألتي
كانت تخطط للقيام بأاعمال إأجرأمية ضضد أŸوأطن،Ú
مسضتغلة ألكثافة ألبشضرية ألناجمة عن ألتعبئة.

أاسسلحة كانت بحوزة ›رم Úمتورط‘ Ú
اغتيال منتسسبي مصسالح األمن

إأن ألتحريات أŸنجزة سضمحت بالتوصضل إأ ¤أن بعضس
أألسض- -ل- -ح -ة أل -ت -ي ك -ان ي -ح -وزه -ا ه -ؤولء أÛرم -ون” ،
أسض -ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ ج-رأئ-م أغ-ت-ي-ال ‘ ح-ق ب-عضس م-ن-تسض-ب-ي
مصضالح أألمن خÓل ألعشضرية ألسضودأء.
ورغ- -م أÛه- -ودأت أŸب- -ذول- -ة م- -ن ط -رف مصض -ال -ح
ألشضرطة ،لتسضهيل ألسض Òعلى ألطريق ألعام ،فإان ألعديد
م -ن مسض -ت -ع -م-ل-ي-ه ،ل زأل-وأ يشض-ت-ك-ون م-ن أوضض-اع أ◊رك-ة
أŸرورية وألتنقل ،بعد أن أدى ألتجمهر ألدأئم أ ¤غلق
أŸسضارأت وأثر سضلبا على شضروط حياتهم ألطبيعية ،كما
أثر على Œارتهم وسضكينتهم وأنشضغالتهم.
أما على موأقع ألتوأصضل ألجتماعي ،فإان أ◊وأرأت
أŸوأطناتية ،صضارت عرضضة للتسضميم ألفكري من طرف
مسض -ت -غ -ل -ي أل -ت -ط -رف أإلي -دي-ول-وج-ي و›ن-دي شض-ب-ك-ات
Óوطان ،ألباحث Úعن ›ندين جدد من
أإلرهاب ألعابر ل أ
خÓل أسضتغÓل حالت ألسضتياء ألجتماعي لسضتعمالها
كذريعة Ÿسضار ألتطرف وألتشضدد.
إأن منهاج ألعمل ‘ ›ال حفظ ألنظام ألعام ،ألذي
تضضطلع به قوأت ألنظام ،وعلى عكسس ما يروجه ألبعضس،
سضوأء عن جهل أو عن قصضد ،ليسس ‘ جوهره قمعيا و⁄
يكن ‘ يوم من أأليام موجها ضضد أŸوأطن ألذي يبقى
‘ صضلب أهتمام ألعمل ألشضرطي .إأن هذأ أŸنهاج ثمرة
أŸهمة ألدسضتورية ألنبيلة ألتي تتمثل ‘ حماية أŸوأطن
وضضيوفه أألجانب ،من كل خطر يهدد سضÓمتهم وسضÓمة
‡تلكاتهم .إأن تطورأت ألوضضع ،تثبت يوما بعد يوم ،أن
أعدأء ألشضعب وأعدأء تاريخه ومكتسضباته ،حريصضون على
دفع ألشضارع نحو ألنزلق ،لتنفيذ ﬂططاتهم أŸغرضضة،
ألتي تسضتهدف ألوحدة ألوطنية ،حيث أن ألبعضس منهم
أŸعروفون بتهويلهم ألÓعق ⁄ ،ÊÓيÎددوأ ‘ تشضويه
أل -ت -دخ -ل أل -ق -ان -و ÊوأŸنسض -ج-م ل-ق-وأت أل-ن-ظ-ام إأفÎأء،
إلعطائه طابعا قمعيا غ Òصضحيح.
وأليوم أك Ìمن أي وقت مضضى ،يسضتدعى فيه ذكاء
ألشضعب وحكمته ،ألذي عرف منذ بدأية أŸظاهرأت
ألسضلمية ،كيف يثبت حبه لوطنه وأرتباطه Ãؤوسضسضاته،
كما تسضتدعى أحÎأفية وسضائل أإلعÓم ألوطنية وألشضعور
باŸسضؤوولية للعائÓت أ÷زأئرية أ◊ريصضة على مصضÒ
أبنائها ،وألتي عليها أن –ذر ‡ا يحاك ‘ أÿفاء خلف
أ◊رأك أŸوأطناتي أ◊قيقي.
ف -ل -ن -بَ-ق ي-ق-ظ ‘ Úم-وأج-ه-ة أل-ذي-ن ي-ري-دون أرت-ه-ان
أط -ف-ال-ن-ا ،لسض-ت-خ-دأم-ه-م ك-وسض-ائ-ل ل-ب-ل-وغ غ-اي-ات-ه-م غÒ
أŸع- -ل- -ن -ة ،ح -يث أن ألضض -م ÒوأŸسض -ؤوول -ي -ة أألخ Ó-ق -ي -ة
وألقانونية لسضلك أŸعلم ÚوأŸكلف Úبتسضي ÒأŸرأفق
ألعامة وحتى أألولياء تبقى ملزمة ‘ هذأ أ÷انب.
ولنكن وأع Úبأان أŸظاهرأت ألسضلمية ل Áكنها أن
ت -ت -م ع -ل -ى حسض -اب ح -ري-ة أ◊رك-ة وسضÓ-م-ة أألشض-خ-اصس
وأŸمتلكات وأسضتمرأرية أŸرفق ألعام وأŸصضلحة ألعامة
Óسضسس أ÷مهورية
للموأطن .إأن مصضالح ألنظام ألوفية ل أ
وألسضيادية للدولة ،هي دأئما ‘ خدمة ألشضعب وأŸوأطن،
ول Áكنها أن تفعل ذلك ،دون مسضاعدته وتفهمه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ﬁافظا على سشلمية اŸسشÒات ‘ ثامن جمعة

ا◊راك الشصعبي متمسصك Ãطالب التغي Òا÷ذري ورحيل رموز النظام

بعد اسشتدعاء الهيئة الناخبة ودعوة اÎŸششح Úإا ¤سشحب ا’سشتمارات

الطبقة السصياسصية تÎقب ‘ انتظار قرار ا◊سصم

ب-اسش-ت-دع-ائ-ه ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة يوم 4
ج -وي -ل -ي -ة اŸق -ب-ل– ،سش-ب-ا لÓ-ن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ -اسش-ي-ة ،ي-ك-ون رئ-يسش ال-دول-ة ع-ب-د
ال- -ق- -ادر ب- -ن صش- -ال -ح ،ق -د أاع -ط -ى إاشش -ارة
انطÓق اŸسشار ا’نتخابي رسشميا ،وبدأات
ا’سش-ت-ع-دادات ب-إاعÓ-ن وزارة ال-داخلية
’قليم عن
وا÷ماعات اÙلية وتهيئة ا إ
اŸراج- -ع- -ة ا’سش- -ت- -ث- -ن- -ائ- -ي- -ة ل- -ل- -ق- -وائ -م
ا’نتخابية التي تنطلق يوم  16أافريل
ا÷اري و“ت -د إا ¤غ -اي -ة  23م-ن نفسش
الششهر ،موازاة مع دعوة اÎŸششح Úإا¤
سشحب ا’سشتمارات.

فريال بوشصوية

عاششت ا÷زائر ،أامسش ،مسشÒة ثامنة،
ثابتة ،على مواقف ومطالب كانت قد
رف -عت م-ن-ذ  22ف-ي-ف-ري اŸاضش-ي ،لتكون
ششبيهة بالوقفات ا’حتجاجية السشابقة
من حيث طابعها السشلمي اŸوحد النابع
م -ن صش -وت الشش -عب ،ال -راغب ‘ ال-ت-غ-يÒ
ا÷ذري للنظام السشياسشي Ÿا هو أافضشل
وÃا يسش- -ت- -ج- -يب ل -لشش -ع -ارات اŸرف -وع -ة
واŸواقف اŸع Èعنها بطريقة حضشارية
هادئة.

ا÷زائر العاصصمة :آاسصيـا منـي
تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي
سسيول بشسرية حاشسدة ضسربت موعدا منذ
السساعات األو ¤من صسباح أامسسÃ ،قر الÈيد
اŸرك -زي ‘ ال -ع -اصس -م -ة ،ل -ت -ؤوك-د م-رة أاخ-رى
“سسكها بالدعوة للتغي Òا÷ذري ،داعية إا¤
تسس Òشسؤوون البلد بوجوه جديدة من أاجل
جزائر أافضسل.
عزÁة قوية نابعة عن مواطن Úيصسرون
على “رير مطالب دون إاعطاء بدائل أاو حتى
تعي‡ Úثل Úعنهم من أاجل توضسيح الرؤوى
أاك Ìوالوصسول إا ¤رسسم خريطة مسستقبلية،
ليتواصسل عÈها ا◊راك الشسعبي ‘ شسهره
الثا Êبنفسس الوتÒة تاركة كل التسساؤولت من
دون إاجابة حول مصس Òومسستقبل البلد ‘
ظ- -ل اسس- -ت- -م -رار خ -روج اŸلي ‘ ÚمسسÒات
ترفع فيها ‘ كل مرة مطالب جديدة.
مسسÒة وإان حافظت على طابعها السسلمي،
إال أان - -ه - -ا اخ - -ت - -ل- -فت ه- -ذه اŸرة م- -ن ح- -يث
ال-ت-ع-زي-زات األم-ن-ي-ة ال-ت-ي ب-اتت ج-د واضس-ح-ة
للعيان خاصسة على مسستوى ا◊واجز األمنية
اŸؤودي -ة إا ¤ا÷زائ -ر ال -وسس -ط -ى م -ن ج-ه-ت-ه-ا
الشس -رق-ي-ة ‘ السس-اع-ات األو ¤م-ع-ط-ي-ة ب-ذلك
ج -وا غ Òم -ري -ح ل -ل-م-ت-ظ-اه-ري-ن ،ورغ-م ذلك،
جماه ÒغفÒة من ﬂتلف األعمار والوليات
التحقت مشسيا على األقدام بوسسط عاصسمة
ال- -ب- -لد ل -ت -م -ت -ل -ئ ب -ه -ا السس -اح -ات والشس -وارع

ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر ال-وسس-ط-ى ،ج-اؤووا ل-تأاكيد
م- -واق- -ف- -ه- -م اŸداف- -ع- -ة ع- -ن ج- -زائ -ر ال -ع -زة
والكرامة.
شسعارات عديدة نادت بأاهمية اÙافظة
على طابعها الدÁقراطي السسلمي ،بعيدا عن
أاي سسلوكيات غ Òقانونية ،وهذا بعد الÎويج
ع- -ل -ى أان -ه -ا سس -ت -ك -ون ج -م -ع -ة الشس -غب ،إال أان
اŸواطن ا÷زائري برهن مرة أاخرى للعا⁄
أانه شسعب مسسا ⁄غيور على وطنه ولن يسسمح
‘ أاي ح -ال م -ن األح -وال ب -اŸسس -اسس ب-أام-ن-ه-ا
واسستقرارها.
ليطبع بذلك ا◊راك السسلمي جو احتفائي
ع Èخ-لل-ه اŸواط-ن بشس-ع-ارات م-ل-ح-ن-ة ع-ل-ى
شسكل أاغا– Êمل كلمات شسعبية وبكل حرية
عن مواقفه ورؤويته اŸسستقبلية للجزائر ،وإان
غ- - -ابت ع- - -ن - -ه ب - -عضس ال - -رؤوى السس - -ي - -اسس - -ي - -ة
واإلسستشسرافية حول واقع البلد ومسستقبلها
وما قد ينجر عنها ‘ ظل مطالبهم التي باتت
ل تعرف حدودا بعد كل مرة يتحقق فيها
م-ط-لب م-ع ،Úخ-اصس-ة وأان م-ط-ل-ب-ه-م ال-رئ-يسس
اŸتمثل ‘ إاسسقاط العهدة اÿامسسة قد ثبت.
واقع Ÿسسناه لدى طرف بعضس الذين طالبوا
ب -ال -ت -غ -ي Òا÷ذري أاو ك -م -ا أاط -ل -ق -وا ع -ل-ي-هـ ـا
«ي- -ت- -ن -ح -او ڤ -اع » ،إال أان -ن -ا لح -ظ -ن -ا ‘ نÈة
حديثهم معنا ،نوعا من الÎدد وا◊Òة ‘
ﬁاول -ة ل -ه-م إاج-اب-ت-ن-ا ع-ل-ى تسس-اؤولت-ن-ا ح-ول
الطريقة التي سسيتم تسسي Òبها البلد ‘ حالة
ت -ن -ح -ي -ة ا÷م -ي -ع وم-ا ه-و مصس ÒاŸؤوسسسس-ات
الدسستورية ،حيث غاب البديل عنهم ليكتفوا
بالقول «اŸهم ايروحوا ڤاع» وبعدها سسÔى؟.
لتبقى بذلك كل السسيناريوهات واردة مع
هذا ا◊راك الذي يعيشس شسهره الثا Êدون أان
يتمكن من تعي Úمن Áثله ‘ طاولة ا◊وار
مع السسلطات من أاجل الوصسول إا ¤حلول من
شسأانها أان تقود ا÷زائر إا ¤بر األمان وتفي
ب-ال-وع-ود م-ن أاج-ل ح-ي-اة اج-ت-م-اع-ي-ة وم-ه-ن-ي-ة
أافضسل.
و‘ ه - -ذا اإلط- -ار أاث- -ار ب- -عضس اŸواط- -نÚ
إانشس -غ-الت إاج-ت-م-اع-ي-ة ” ت-ه-م-يشس-ه-ا ‘ فÎة
ا◊كم السسابقة ،التي جعلتهم يعانون خاصسة

ما تعلق منها بغلء اŸعيشسة معطيات عدة
ج -ع -ل -ت -ه -م يصس -رون ع -ل-ى اÿروج ‘ ك-ل م-رة
للتعب Òعن رفضسهم للوضسع اŸعيشسي وحقهم
‘ الظفر بحياة أافضسل.
وبعيدا عن مطالب اŸواطن ÚاŸمتزجة
باألمل وا◊Òة واÿوف من مسستقبل ›هول،
«الشس- - -عب» ،وب- - -ع ÚاŸك- - -ان ع - -اشست صس - -ورة
ال- -تضس- -ام- -ن وال -ت -آاخ -ي م -اب ÚاŸت -ظ -اه -ري -ن
إامتزجت معها بعضس اŸشساهد العفوية اŸثÒة
ل- -لضس- -حك م -ن ط -رف ال -ب -عضس ال -ذي -ن ك -ان -وا
يرتدون أالبسسة مثÒة للدهشسة واإلعجاب ‘
ن -فسس ال -وقت ،ح -يث ط -ب -ع -ت -ه -ا أال -وان ال-راي-ة
ال -وط -ن -ي -ة دون أان ن -نسس -ى ب -عضس ال -تصس -رف-ات
النابعة من وطنية البعضس التي أاثارت النتباه.
و‘ الشس- -ق اŸت -ع -ل -ق ب -ا÷انب األم -ن -ي ‘
تسسي Òهذه ا◊شسود عرفت مسسÒة ا÷معة
الثامنة تعزيزات أامنية كبÒة تفوق ما شسهدته
األسس -اب -ي -ع ال -ف -ارط-ة فسس-اح-ة أاول م-اي ك-انت
مطوقة وانتشسار كثيف لقوات األمن على طول
شسوارع وسسط العاصسمة ،وكذا ﬂتلف الطرق
اŸؤودية إا ¤اŸؤوسسسسات الرسسمية على غرار
قصس- -ر ا◊ك- -وم- -ة ،قصس -ر اŸرادي -ة واÛلسس
الدسستوري.
وعرفت اŸسسÒة التي كانت سسلمية خلل
السس- - -اع - -ات األو ¤ب - -ال - -ع - -اصس - -م - -ة Œاوزات
وم -ن -اوشس -ات ‘ ن -ه -اي-ة أامسس وب-الضس-ب-ط ب-ع-د
السساعة السسادسسة والنصسف مسساء وهي فÎة
خ -ارج ال -ت -وق -يت اŸت -ف -ق ع-ل-ي-ه ف-ي-م-ا ي-خصس
اŸسسÒة والتي تنتهي بعد السساعة اÿامسسة
وال-نصس-ف .ح-دثت م-ن-اوشس-ات ب Úم-ت-ظاهرين
ورج -ال األم -ن وذلك بسس -بب ﬁاول -ة اج -ت -ي-از
ا◊اجز األمني ومواصسلة اŸسسÒة ع Èشسارع
ديدوشس مراد و شسارع ﬁمد اÿامسس اŸؤودي
إا ¤قصسر اŸرادية .ما اضسطر رجال الشسرطة
إا ¤اسس -ت -ع -م -ال ال -ق -ن -اب -ل اŸسس -ي -ل -ة ل -ل-دم-وع
وخراطيم اŸياه لتفريق اŸتظاهرين.
ك- -م -ا ل -وح -ظ أايضس -ا ب -ع ÚاŸك -ان ﬁاول -ة
عديد األشسخاصس غ Òمعرو‘ الهوية رشسق
رجال الشسرطة با◊جارة ما تسسبب ‘ تخريب
بعضس اللوحات اإلشسهارية.

اŸديرية العامة لألمن :إاصصابة  ٨٣شصرطيا وتوقيف  10٨شصخصص

لمن
الششعب -سسجلت اŸديرية العامة ل أ
الوطني نهاية نهار ا÷معة  12أافريل ،2019
على مسستوى نهج ﬁمد اÿامسس وشسارع
ديدوشس مراد با÷زائر العاصسمة ،إاصسابة ٨٣
شس-رط-ي-ا ،م-ن ب-ي-ن-هم  ‘ 04ح -ال-ة خ-طÒة،
لدوات
ضس- -ح- -ي- -ة اع- -ت- -داءات ب -ا◊ج -ارة وا أ

ا◊ادة م - -ن ق- -ب- -ل م- -ن- -ح- -رف Úم- -ن- -دسس.Ú
وأاضس- - -افت اŸدي- - -ري- - -ة ‘ ب - -ي - -ان ل - -ه - -ا أان
الع -ت -داءات تسس -ب -بت ‘ –ط -ي-م ع-دد م-ن
لمن الوطني ،حيث ”
اŸركبات تابعة ل أ
ت-وق-يف  10٨شس -خصس إا ¤غ -اي -ة السس-اع-ة
السسابعة والنصسف مسساء.
ال -ت -ح -ري -ات م -ت -واصس -ل -ة م -ن ق-ب-ل مصس-ال-ح

ي-ع-رف اŸشش-ه-د ال-وط-ن-ي السش-ي-اسش-ي ح-راك-ا ك-بÒا ت-زام-ن-ا مع
اسش -ت -م -رار ا◊راك الشش -ع -ب -ي السش -ل -م -ي ال -داع-ي إا ¤م-زي-د م-ن
التغي ،Òلكن التطورات تعرف حربا إاعÓمية تقودها جهات
›هولة –مل نوايا سشيئة Œاه اŸواطن والوطن ،لكن تصشريح
اŸؤوسشسشة العسشكرية يؤوكد أان حماية الدسشتور ودعوات الششعب
Óمان.
’ول ل أ
تبقى هي الصشمام ا أ

جÓل بوطي
بعيد إاعلن رئاسسة ا÷مهورية عن موعد النتخابات الرئاسسية ‘
اŸرحلة النتقالية أاصسدر التجمع الوطني الدÁقراطي بيانا توضسيحيا
رد فيه على ما جاء ‘ تقرير لقناة «ا÷زائرية وان» بخصسوصس اسستعداد
األم Úالعام للحزب أاحمد أاويحيى للÎشسح للرئاسسيات اŸقبلة.
وقال األرندي ‘ بيان ،أامسس ،نشسر على موقعه الرسسمي «تفاجأات
أاسسرة التجمع الوطني الدÁقراطي باإلشساعة التي روجت لها قناة

الشسرطة ،التي –وز على صسور وتسسجيلت
ال -ف -ي -دي -و ،ق -ي -د السس -ت -غ-لل ل-ت-ح-دي-د ه-وي-ة
اŸتسس - -ب - -ب Úاآلخ- -ري- -ن ‘ أاع- -م- -ال الشس- -غب،
لتوقيفهم وتقدÁهم أامام ا÷هات القضسائية.
عناصسر الشسرطة اŸصساب ،Úيتم التكفل
ب -ه -م ح -ال -ي -ا ع -ل-ى مسس-ت-وى اŸسس-تشس-ف-ى
لمن الوطني.
اŸركزي ل أ

Ãجرد تفعيل اŸادة  102بشسكل كلي ،بعد
اجتماع الŸÈان بغرفتيه وجوبا يوم الثلثاء
ال -ف -ارط ل -ي -نصسب ع -ب -د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ‘
م -نصسب رئ -يسس ال-دول-ة ،ت-ب-ع-ا لسس-ت-ق-ال-ة ع-ب-د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق -ة م -ن م -نصسب رئ -اسس -ة
ا÷مهورية ،وإاعلن اÛلسس الدسستوري عن
الشسغور النهائي للمنصسب ،اسستدعى بن صسالح
ال -ذي ي -ت -و ¤م -ه -م-ت-ه Ÿدة  90ي-وم-ا ،ال-هيئة
الناخبة –سسبا للنتخابات الرئاسسية اŸقررة
يوم  4جويلية اŸقبل.
ال -ط -ب -ق -ة السس -ي -اسس -ي -ة اآلن ل -ه-ا ع Úع-ل-ى
ا◊راك الشسعبي ،واألخرى على النتخابات
ال- -رئ- -اسس -ي -ة اŸق -ررة ‘  4ج-وي-ل-ي-ة اŸقبل،
لسسيما وأان التحضسÒات انطلقت رسسميا‘ ،
ان-ت-ظ-ار حسس-م-ه-ا ‘ مسس-أال-ة مشس-ارك-ت-ها فيها،
ف- -ي- -م- -ا سس- -ت- -ق- -وم ال- -تشس -ك -ي -لت السس -ي -اسس -ي -ة
والشسخصسيات التي تعتزم اŸشساركة وحسسمت
أامرها بسسحبها.
ك -ل ه -ذه اÿط -وات ت -ن -درج ‘ إاط -ار ح -ل
دسستوري ،اختارته ا÷زائر ◊ل األزمة التي

ت-ع-يشس-ه-ا م-ن-ذ ع-دة أاسس-اب-ي-ع ،ان-طلقت رافضسة
لÎشسح الرئيسس اŸسستقيل لعهدة خامسسة ،قبل
أان ي- -رت- -ف -ع سس -ق -ف اŸط -الب م -ن مسسÒة اإ¤
أاخ- -رى ،ح- -دث ه -ذا ‘ وقت ان -قسس -مت ف -ي -ه
السساحة السسياسسية ب Úمؤويد للحل الدسستوري
ومرافع ◊ل سسياسسي ،قد يقوم على التوجه
إا ¤خيار ›لسس انتقا‹ أاو ›لسس تأاسسيسسي،
غ Òأانه ” ترجيح ا◊ل الدسستوري ،يرى فيه
بعضس أاسساتذة القانون الدسستوري على غرار
األسس -ت -اذة ف -ت -ي -ح -ة ب -ن ع -ب-و ،أان ه-ذا اÿي-ار
و–دي- - - -دا اŸادة  102ه -و األ‚ع ب -ال-نسس-ب-ة
للجزائر ،خيار –دث عنه نائب وزير الدفاع
ال-وط-ن-ي رئ-يسس األرك-ان ال-ف-ري-ق أاح-م-د ق-اي-د
صسالح يوم  26مارسس األخ ،ÒوتÈر رأايها بأان
ا◊ل الدسستوري واضسح وله مراحل ويتم ‘
هدوء ،ويختلف عن ا◊ل السسياسسي الذي فيه
خ- -ي- -اران ي- -ت -م -ث -لن ‘ ال -ذه -اب إا› ¤لسس
انتقا‹ مثلما حدث عام  ،1992خيار  ⁄يكن
موفقا ـ حسسبها ـ أاو «›لسس تأاسسيسسي يÎتب
ع- -ن- -ه ح- -ل ك- -ل اŸؤوسسسس -ات» ،ك -م -ا أان «ا◊ل
السس- -ي -اسس -ي ي -ؤودي إا ¤ال -ف -وضس -ى وم -ن -ه -ا اإ¤
العنف».
غ Òأان ا◊ل الدسستوري رفضس من قبل
اŸراف-ع Úل-ل-ح-ل السس-ي-اسس-ي ال-ذي-ن ي-ط-ال-ب-ون
برحيل كل اŸسسؤوول ،Úمطلب رفعه الشسعب ‘
اŸسسÒات ،وإان  ⁄ي- - - - -ع- - - - -ارضس األخ Òا◊ل
الدسستوري ‘ شسق السستقالة ،إال أانه رفضس
تطبيق الفقرة التي تتيح لرئيسس ›لسس األمة
ق-ي-ادة اŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة ،ك-م-ا أايدت بعضس
أاحزاب اŸعارضسة و–ديدا قوى التغي Òا◊ل
بدعوتها لتطبيق اŸادة  102مرحبة با◊ل
ال -دسس -ت -وري ،وق -دمت م -قÎح-ات ت-خصس إام-ا
اŸبادرة بهيئة رئاسسية أاو بشسخصس شسرط أان
يحظى بقبول شسعبي كحل بديل لرفضس بن
صسالح.

الدكتور عيسشى بن عقون أاسشتاذ العلوم السشياسشية لـ «الششعب»:

ضصرورة تسصقيف مطالب الشصعب والكتفاء برحيل رموز النظام
دعا الدكتور عيسشى بن
ع - -ق - -ون أاسش - -ت - -اذ ال- -ع- -ل- -وم
السش-ي-اسش-ي-ة ‘ ك-ل-ية العلوم
السش - -ي - -اسش - -ي - -ة ب - -ج- -ام- -ع- -ة
ا÷زائ- -ر  ‘ ،3تصش- - -ري - -ح لـ
«الشش - - - -عب» ،إا ¤ضش- - - -رورة
تسش-ق-ي-ف الشش-عب Ÿط-ال-به،
معتÈا ثامن جمعة سشلمية
ه - - -ي إاصش - - -رار م- - -ن ق- - -ب- - -ل
اŸت-ظ-اه-ري-ن ع-ل-ى ت-ن-ح-ية
’ربع.
الباءات ا أ

حياة  /ك
يتوقع الدكتور بن عقون أان
«رئ - -يسس ال - -دول- -ة ب- -ن صس- -ال- -ح
سس- -ي- -ق- -دم اسس- -ت -ق -ال -ت -ه خ -لل
األسسبوع القادم ليعوضس برئيسس
›لسس األم - -ة ال - -ذي سس- -ي- -ت- -م
تنصسيبه ‘ نفسس األسسبوع على
أاسس- - -اسس أان ب - -ن صس - -ال - -ح م - -ن
الباءات  4التي طالب ا◊راك
أان ت -غ-ادر اŸشس-ه-د السس-ي-اسس-ي،
ك - -ون - -ه- -ا وج- -وه- -ا م- -ن وج- -وه
النظام.
اسستند بن عقون ‘ –ليله
إا ¤أان ن - - - - - - - -زول اŸلي Úإا¤
الشس-ارع ي-ع-د اسس-ت-ف-ت-اء مباشسرا
ضس -د رئ -يسس ال -دول -ة وه -ذا م-ا
جعله يتوقع «سسقوط» بن صسالح
عقب اŸسسÒات ا◊اشسدة التي
شسهدتها البلد البارحة.
وواصسل بن عقون ‘ –ليله

تطورات اŸششهد بعد إاعÓن موعد الرئاسشيات ،واقÎاحات ا÷يشش

«األرندي»ينفي ترشصح أاويحيى و»اآلفلن» يثمن موقف ڤايد صصالح
«ا÷زائرية  1بزعمها –ضس Òأاحمد أاويحيى رفقة أاعضساء قيادي‘ Ú
ا◊زب إلعلن ترشسحه للرئاسسيات اŸقبلة ،وهو أامر عار “اما من
الصسحة».
ك -م -ا اع -ت Èال -ب -ي-ان ه-ذه اÿرج-ة «إاشس-اع-ة م-غ-رضس-ة» ،م-وضس-ح-ا أان
«ق -ي-ادات وإاط-ارات ا◊زب م-نشس-غ-ل-ون Ãسس-ت-ج-دات األوضس-اع ال-وط-ن-ي-ة
لسسيما اÿروج من األزمة الراهنة والسستجابة لتطلعات الشسعب التي
تعت Èهي اŸلف األول ‘ الوقت ا◊ا‹.
و‘ سساق آاخر وعقب تصسريحات نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي الفريق ڤايد صسالح حول ﬁاربة الفسساد
وتعزيز دور القضساء ‘ اŸرحلة األو ¤نزول عند دعوات ا◊راك
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الشس-ع-ب-ي السس-ل-م-ي ث-م-ن ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي هذه القرارات
واعتÈها بداية للتغي Òاإليجابي.
وع Èالفلن ‘ بيان له –وز الشسعب نسسخة منه عن ارتياحه
لÎجيح ا◊ل الدسستوري ‘ Œاوز األزمة الراهنة و–قيق الغايات
ال -ط -م -وح -ة واŸشس -روع -ة ،ال -ت -ي ي-نشس-ده-ا الشس-عب ا÷زائ-ري ،وي-راف-ق
التعهدات التي التزم بها رئيسس الدولة ‘ اŸرحلة القادمة ،مؤوكدا أان
تفعيل اŸواد  ٨ ،7و  102من الدسستور ﬂرج يجنب ا÷زائر مغامرة
الشسغور وما قد ينجر عنها من تداعيات ›هولة العواقب.
كما أاكد الفلن دعمه اŸطلق لفتح كل اŸلفات اŸتعلقة بالفسساد،
من خلل متابعات قضسائية ضسد كل اŸتورط ‘ Úقضسايا فاسسد ونهب

ل -ل -مشس -ه-د السس-ي-اسس-ي ون-ظ-رت-ه
بالقول »:إاذا كانت اإلجراءات
الدسستورية أاوجبت مآال رئاسسة
ال - - -دول - - -ة إا ¤رئ - - -يسس ›لسس
األم -ة ،ي -جب أان ت -ك-ون ه-ن-اك
لرادة الشسعبية ،على
مرادفة ل إ
اعتبار أان الشسعب هو مصسدر
السس- -ي- -ادة ،ومصس- -در السس -ل -ط -ة
ومصسدر التشسريع ،وبالتا‹ فإان
خ-روج-ه ل-لشس-ارع ه-و اسس-ت-ف-ت-اء
مباشسر».
وب- - - -حسسب ه - - -ذا اÙل - - -ل
السسياسسي ،فإان اŸادة  12من
ال -دسس-ت-ور ال-ت-ي ت-نصس ع-ل-ى أان
«ال-دول-ة تسس-ت-م-د مشس-روع-ي-ت-ه-ا
وسسبب وجودها من الشسعب»،
ف -إان م -ا ت -خ -ط -وه ال -دول -ة م-ن
مواقف سسياسسية وإاجراءات أاو
ﬂرجات ‘ شستى اŸيادين،
ي - -جب أان ت - -ك - -ون م- -ط- -اب- -ق- -ة
Ÿط - -الب الشس- -عب ب- -ال- -ت- -غ- -يÒ
ا÷ذري ل- -ل -ن -ظ -ام السس -ي -اسس -ي

وتأاسسيسس جمهورية جديدة.
ي- -ت- -م -ث -ل ال -ت -غ -ي Òا÷ذري
حسسب ﬁدث - - -ن- - -ا ‘ ت- - -غ- - -يÒ
الباءات األربع بدءا ب Íصسالح،
والوزير األول بدوي ،ورئيسس
اÛلسس ال -دسس -ت -وري ب -ل -ع -ي -ز
وب- - -وشس- - -ارب رئ - -يسس اÛلسس
الشسعبي الوطني.
غ Òأان الدكتور بن عقون
يرى ضسرورة تسسقيف ا◊راك
اŸط -الب ،والك -ت -ف -اء ب -ت -غ-يÒ
رم- -وز ال -ن -ظ -ام ،مشسÒا إا ¤أان
اŸن- -ط- -ق ال- -ذي ي -ت -ع -ام -ل ب -ه
الشس- - -عب ه - -و»خ - -ذ وط - -الب»،
ولذلك ل بد من تراجع الشسعب
عن بعضس اŸطالب مثل حل
الŸÈان واÛلسس الدسستوري
وأان يكتفي باŸطالب الكÈى
ال- -ت- -ي –ق- -ق ال- -ت- -غ -ي Òال -ذي
ينشسده ‘ أاسسرع ›ال وأاقصسر
زمان.
وب- - -اŸق- - -اب- - -ل ل ب- - -د م - -ن
اإلسس- -راع ‘ تشس- -ك- -ي- -ل ه- -ي -ئ -ة
وط- -ن -ي -ة مسس -ت -ق -ل -ة ل -ت -ن -ظ -ي -م
وم-راق-ب-ة الن-ت-خابات ،لضسمان
ن-زاه-ت-ه-ا وشس-فافيتها ،واŸرور
إا ¤السس-ت-ح-ق-اق-ات ال-رئ-اسس-ي-ة
لخ -ت -ي -ار رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة،
باإلضسافة إا ¤تشسكيل حكومة
تكنوقراطية ذات كفاءات « ⁄
تتلطخ بصسور الفسساد « لتكون
مقبولة لدى الشسعب اŸصسمم
على التغي Òإا ¤أابعد ا◊دود.

اŸال العام ،وحيا ا◊زب التزام قيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي Ãرافقة
سس ÒاŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة اıصسصس-ة ل-ت-حضس Òالن-ت-خ-اب-ات الرئاسسية،
والسسهر على متابعتها ‘ جو من الهدوء و‘ إاطار احÎام الصسارم
لقواعد الشسفافية والنزاهة.
وأاضساف ‘ هذا اإلطار «وإاذ يجدد «اآلفلن» تثمينه ◊كمة والتزام
ق -ي-ادة ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ال-دسس-ت-ور وال-ع-م-ل ‘ إاط-ار أاح-ك-ام-ه
وان-ح-ي-ازه ال-دائ-م ل-لشس-عب ،ان-ط-لق-ا م-ن ق-ن-اع-ات-ه ال-ن-اب-ع-ة م-ن “سسكه
بالشسرعية الدسستورية وأان الشسعب هو اŸصسدر الوحيد للسسلطة ،يتوجه
ب -ت -ح -ي -ة إاك -ب -ار إا ¤ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي الضس-ام-ن ال-وح-ي-د ألم-ن
واسستقرار البلد.
وأاشساد حزب جبهة التحرير الوطني بالسسلوك ا◊ضساري والنضسج
الذي أابانه الشسعب ا÷زائري ‘ مسسÒاته السسلمية ،وأاعرب عن تقديره
ل -ق -وات األم -ن ع -ل -ى م -ا –لت ب -ه م-ن احÎاف-ي-ة وم-ث-ال-ي-ة ‘ م-راف-ق-ة
اŸسسÒات الشسعبية الداعية إا ¤التغي Òا÷ذري بكل الطرق السسلمية
الرافضسة للعنف.

السشبت  1٣أافريل  2019م
الموافق لـ  07ششعبان  1٤٤0هـ

»æWh

رفعوا شصعارات «جيشس شصعب خاوة خاوة» بسصوق اهراسس

اŸطالبة Ãرحلة انتقالية خالية من رموز السسلطة اŸسستقيلة
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طالبوا بوجوه موثوق فيها لتسصي ÒاŸرحلة النتقالية

الطÓب يشسلون ا÷امعة ببسسكرة

ل طلبة وأاسصاتذة جامعة ﬁمد خيضصر
شص ّ
ب -بسص -ك -رة وﬂت -ل -ف اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة
حركة أاقسصام الدراسصة ،كما شصاركهم موظفوا
اŸؤوسصسص -ات واŸواط -ن Úب-خ-روج-ه-م ‘ مسصÒة
ضص -خ -م -ة سص -ل -م -ي -ة ان -ت -هت ب -وق -ف -ة بسص -اح -ة
ا◊ري -ة ،ت -واف -د ع -ل -ي -ه -ا ج -م -وع شص-ب-اب م-ن
ا÷نسص Úوت -ك -اث-رت أاع-داده-م م-ن ﬂت-ل-ف
لعمار.
ا أ
أامام جدارية الششهداء بالقرب من و’ية بسشكرة
طالبوا خÓلها باسشتقالة الوجوه القديمة للنظام
التي تسشير المرحلة ا’نتقالية مدة تسشعين يوما

والسش -م -اح ل -وج -وه م -وث -وق ف -ي-ه م-ن ط-رف الشش-عب
لتنظيم ا’نتخابات الرئاسشية وقد تميزت المسشيرة
ب-م-راف-ق-ة آام-ن-ي-ة م-ت-حضش-رة ب-ال-غ-ة ال-وع-ي ب-أاه-م-ية
ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -ج -زائ -ر .وق-د ط-ال-ب-وا ب-إاع-ط-اء
الجزائر فرصشة حقيقية بحجم تضشحيات الششهداء
وضشخامة المسشيرات السشلمية الششعبية والمرافقة
اإ’ي -ج-اب-ي-ة ل-م-خ-ت-ل-ف اأ’سشÓ-ك اأ’م-ن-ي-ة وال-ج-يشس
الوطني الششعبي.

بسسكرةﬁ :مد حريز

نقاشصات بناءة ووعي متزايد وسصط فئة الشصباب

آالف اŸواطن Úيطالبون بتنحي «الباءات الثÓث» بخنشسلة

‘ ا÷معة الثامنة على التوا‹ ،خرج
للف من مواطني ولية خنشصلة ‘ مسصÒة
ا آ
شصعبية مطالبة باسصتقالة بن صصالح وحكومة
ب -دوي وب -ل -ع -ي-ز واع-ت-م-اد قÎة ان-ت-ق-ال-ي-ة ‘
ال - -ب Ó- -د ب - -ق - -ي - -ادة ›لسس رئ - -اسص- -ي ت- -ق- -وده
شص-خصص-ي-ات وط-ن-ي-ة ن-زي-ه-ة ،ت-ن-ف-ي-ذا Ÿطالب
ا◊راك الشصعبي اŸسصتمر.

باتجاه مقر البلدية ومنها إالى مقر الو’ية ،رافعين
ال-راي-ات ال-وط-ن-ي-ة وشش-ع-ارات ت-دع-و إال-ى ب-ن-اء دول-ة
ال-ق-ان-ون ب-وج-وه ج-دي-دة ون-زي-ه-ة وشش-ع-ارات أاخرى
تدعو إالى مواصشلة تمسشك الششعب بالجيشس لدرء أاي
خطر محتمل يهدد البÓد ،ما ميز المسشيرة هذه
المرة ،هو بروز نقاششات سشياسشية بناءة حول هذه
المرحلة التي تعيششها الجزائر وسشط المششاركين
خاصشة فئة الششباب تنبئ بوجود وعي متزايد لدى
ال-م-واط-ن ال-خ-نشش-ل-ي ف-ي ك-ي-ف-ي-ة المطالبة بحقوقه
بششكل يصشبو من خÓله إالى تحقيق مطالبه بحنكة
سشياسشية ششعبية بعيدة كل البعد عن العنف مهما
كان نوعه.

للف م -ن سص -ك-ان
ن -ظ -م ،أامسس ،عشص -رات ا آ
بجاية مسصÒة سصلمية ،مؤوكدين من خÓلها
ع -زم -ه -م ع -ل -ى ضص -رورة ال -ت -غ-ي Òالسص-ي-اسص-ي
ا÷ذري ‘ ال-بÓ-د ،ورغ-ب-ت-ه-م ‘ ج-م-ه-وري-ة
جزائرية جديدة بقيادة شصخصصيات نزيهة
وطنية لديها الكفاءة ويختارها الشّصعب.
المسشيرة انطلقت من دار الثقافة بمششاركة جميع
أاط-ي-اف ال-م-ج-ت-م-ع ،ح-يث ج-اب-وا م-خ-تلف الششوارع
الرئيسشية رافعين ششعارات ،تدعو ك ّ
 Óمن رئيسس
الدولة بن صشالح ،الطيب بالعيز رئيسس المجلسس

الدسشتوري ،وبوششارب المنسشق الوطني لحزب جبهة
التحرير الوطني ،إالى ا’سشتقالة فورا ،كما طالبوا
بتطبيق المادة السشابعة على اعتبار أان الشّشعب هو
مصش-در السش-ل-ط-ة ،وك-ذا ال-ت-غ-ي-ي-ر ال-ج-ذري ل-ل-ن-ظ-ام
السشياسشي بالجزائر باعتماد وجوه جديدة ،من أاجل
إارسشاء معالم جمهورية ثانية مبنية على العدالة
ا’جتماعية.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
ال-مشش-ارك-ون ف-ي ال-مسش-ي-رة ج-اب-وا شش-وارع ع-اصش-م-ة
الو’ية انطÓقا من سشاحة الششهيد «عباسس لغرور»،

البجاويون عازمون على Œسسيد مطلب التغيÒ

‘ أاجواء سصلمية رفع السصوقهراسصيون ،أامسس ،العديد من الشصعارات التي –مل مطالب سصياسصية مركزة ‘ ›ملها حول مطلب ترسصيخ إالتفاف
لنتقالية ‘ إاطار دسصتوري قانو Êيتجاوز فقط الرموز التي اسصتهلكت من قبل أاو ما يعرف
الشصعب حول جيشصه ،مطالب Úأان تسص ÒاŸرحلة ا إ
«بالباءات الثÓث « ،كما رفعت صصور الرموز الثورية Ûاهدي القاعدة الشصرقية وهو العمق التاريخي النوفمÈي للمطالب الشصعبية كرسصالة
واضصحة أان ل حلول إال ‘ إاطار تاريخنا الثوري اÛيد.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة
تصسوير  :آايت قاسسي
في ذات السشياق حـظيت الحششود التي
ان- -ط- -ل -قت م -ن م -ق -ر ال -و’ي -ة اإل -ى ق -لب
المدينة بمرافقة اأمنية لصشيقة لضشمان
انسش -ج -ام ال -ت -ظ-اه-ر وه-ذا م-اك-ان ب-ع-ي-ن

المكان دون تسشجيل اأي مضشايقات ’ من
ج- - -ه- - -ة رج- - -ال ا’أم- - -ن و’ م- - -ن ج - -ه - -ة
المتظاهرين الذين اأبانوا عن وعي كبير
في تاأطير بعضشهم بعضشا .المظاهرة لم
ت-خ-ل-و اأيضش-ا م-ن ال-ع-نصش-ر ال-نسش-وي وك-ذا
ا’أطفال وبعضس العائÓت في جو اأقل ما
يوصشف اأنه اإحتفالي ،غلبت عليه الراية
ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-ي رف-عت ع-ال-ي-ا وم-ن ع-لى

شش-رف-ات ال-م-ن-ازل وال-ت-ح-ف ب-ه-ا ال-رجال
والنسشاء ،اأيضشا لم تÓحظ اأي مظاهر
غ -ي -ر حضش -اري -ة ع -ل-ى مسش-ت-وى ت-ظ-اه-رة
ا’أمسس ع -ل -ى غ -ي -ر ال -ع -ادة م-ن م-ظ-اه-ر
الفوفوزي Óاأو الدراجات النارية وسشط
الحششود ،وكانت اأغلب المطالب واضشحة
ت - -دور ح- -ول ال- -خ- -روج م- -ن ا’أزم- -ة ف- -ي
اإطارها الدسشتوري..

قال أاحدهم «نال منا التعب لكننا سصنواصصل اŸسصÒة»

ا◊راك الشسعبي يسستبدل تسسمية سساحة عمومية Ãعسسكر
تجددت المسشيرات الششعبية الداعية إالى
تغيير النظام ،أامسس ،بمعسشكر ،عقب صشÓة
ال -ج -م-ع-ة ،واب-ت-دأات ب-ج-م-ع ق-ل-ي-ل مشش-ك-ل م-ن
أاطفال وششباب دون العششرين قبل أان تتحول
إال -ى مسش-ي-رة ح-اشش-دة ج-ابت شش-وارع م-عسش-ك-ر،
غير أانها لم تكن بقوة مسشيرات أايام الجمعة
ال -م -اضش -ي -ة ،اأ’م -ر ال-ذي ق-ال ف-ي شش-أان-ه أاح-د
ال -م -ت -ظ -اه -ري -ن أان -ه «ن -ال م -ن-ا ال-ت-عب ل-ك-ن-ن-ا

سشنواصشل الحراك».
في ذات السشياق ،جدد المتظاهرون بمعسشكر،
ال -م -ط -الب ال -ج -م -اع -ي -ة ال -داع-ي-ة إال-ى رح-ي-ل
«الباءات الثÓث في مقدمتهم رئيسس الدولة
بن صشالح ،بدوي ،بلعيز ،من خÓل ’فتات
رفعها المتظاهرون حملت عبارات «ارحلوا
جميعا» و»تفعيل المادة  7و 8من الدسشتور «،
وم -ن ج -ه -ة راف -قت ق -وات الشش-رط-ة ال-ح-راك

الششعبي بمعسشكر من خÓل انتششارها عل خط
مسشار المظاهرات وأامام المباني الحكومية
وال- -وك- -ا’ت ال- -ب- -ن- -ك- -ي- -ة ،دون أان تسش- -ج- -ل أاي
اصش-ط-دام-ات أاو م-ن-اوشش-ات م-ع ال-م-تظاهرين،
من جهة أاخرى ،افترق المششاركون في مسشيرة
اأ’مسس في سشاحة الركابة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

نددوا Ãحاولت اللتفاف على إارادة الشصعب ا◊قيقية

مسسÒات حاشسدة ببومرداسس للمطالبة بالتغي Òا÷ذري
شش- -ه- -دت ،أامسس ،م- -خ- -ت -ل -ف م -دن و’ي -ات
ب-وم-رداسس مسش-ي-رات سش-ل-م-ي-ة ح-اششدة ششاركت
ف-ي-ه-ا م-خ-ت-ل-ف ال-ف-ئ-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة حاملين
اأ’ع Ó-م ال -وط-ن-ي-ة وشش-ع-ارات ت-ن-ادي بضش-رورة
ال -ت -غ -ي-ي-ر الشش-ام-ل ورفضس ال-ق-رارات اأ’خ-ي-رة
المتخذة من قبل البرلمان بغرفتيه بتعيين بن
صشالح رئيسشا للدولة لفترة انتقالية مدتها 90
ي-وم-ا ،وت-ج-دي-د م-ط-لب رح-ي-ل ح-ك-ومة بدوي
وم -خ -ت -ل -ف ال -رم -وز السش -ي-اسش-ي-ة ف-ي السش-ل-ط-ة
ال -ح -ال -ي -ة ،وك -ل ذلك وسش-ط أاج-واء اح-ت-ف-ال-ي-ة
أاخوية مع التحذير من كل محاو’ت المسشاسس
بالعÓقة الوطيدة بين الششعب والجيشس.

Óسش -ب -وع ال -ث -ام -ن ع -ل -ى ال -ت -وال -ي ت -ت -واصش-ل
ل -أ
المسشيرات السشلمية بو’ية بومرداسس كغيرها
من و’يات الوطن للمطالبة بالتغيير الجذري
ورفضس ال -ق -رارات اأ’خ -ي -رة ل -ح -ك-وم-ة ب-دوي
الرامية إالى تجاهل مطالب الششعب الحقيقية
وم-ح-اول-ة ا’ل-ت-ف-اف ع-ل-ى رغ-ب-ت-ه ف-ي ال-تغيير
واإ’ششراف على المرحلة ا’نتقالية وا’نتقال
إال-ى ال-ج-م-ه-وري-ة ال-ج-دي-دة م-ث-ل-ما تنصس عليه
المادتان  7و 8من الدسشتور إالى جانب المادة
 102حسشب ششعارات المتظاهرين وصشيحاتهم
المرفوعة خÓل المسشيرات التي جابت مدن
الو’ية في سشلمية تامة دون تسشجيل تماسس

مباششر أاو احتكاك مع رجال اأ’من الذين ظلوا
يراقبون الحراك الششعبي عن بعد.
ك -م -ا شش -ه -دت ال -مسش-ي-رات الشش-ع-ب-ي-ة ف-ي ه-ذه
الجمعة الجديدة إاصشرارا من قبل المواطنين
على إايصشال مطالبهم السشياسشية في التغيير
الشش-ام-ل ب-وضش-وح وصش-وت ع-ال وأاح-ي-ان-ا ب-ن-برة
حادة ،خاصشة في ظل التجاهل الذي أاظهرته
السش- -ل -ط -ة ب -ع -د اسش -ت -ق -ال -ة ال -رئ -يسس السش -اب -ق
وا’سشتمرار في اتخاذ خطوات سشياسشية.

بومرداسس..ز /كمال

‘ مسصÒة ا◊سصم بالبليدة

اŸتظاهرون ينادون بتطبيق اŸادت 07 Úو 08من الدسستور
نادى اŸشصاركون ‘ اŸسصÒة السصلمية التي
لحياء الشصعبية بقلب مدينة
نظمها سصكان ا أ
ال -ب -ل -ي -دة والضص -واح -ي ،ن-ه-ار أامسس ا÷م-ع-ة،
ب -ت -ف -ع -ي-ل اŸادت 07 Úو 08م-ن ال-دسص-ت-ور،
واللتان تقران أان الشصعب هومصصدر السصلطة،
رافضص Úمن تبقوا من النظام السصابق.

ال -مسش -ي -رات ال -ت -ي ط -اف ف -ي -ه-ا ال-مشش-ارك-ون،
ششهدت المئات من المواطنين ،الذين كعادتهم
اختاروا سشاحة الحرية بقلب مدينة البليدة،

لÓنطÓق والسشير في محور نحو مقر الو’ية،
ثم ا’نعطاف على الششارع الرئيسشي محمد
بوضشياف ،للعودة إالى نقطة البداية والمرور
عبر الششارع المؤودي نحو محطة القطارات،
وك -ال -ع -ادة شش -ه -دت ت -لك ال -مسش -ي -رات ال-ه-دوء
وا’نتظام ،ومششاركة العائÓت بقوة ،خاصشة
العنصشر النسشوي واأ’طفال ،وجاءت الششعارات
داع -ي -ة إال -ى الصش -م -ود ،و’ ل -ل -ب -اءات ا’أرب-ع-ة،
والجيشس والششعب خاوة « ،والششعب يريد رحيل

بقايا النظام ،و’ لتكرار التجربة المصشرية
بيننا ،ولم تسشلم فرنسشا « من نصشيب الهتاف
ضشدها ،وجاء في الهتاف « يا فرنسشا ومن
معك لن تسشتطيعي إابطال مفعول الحراك،
سشلمية وحرية والعناق وا’عتناق « ،و»نحن
أابناء بن مهيدي اأ’حرار».

البليدة :لينة ياسسمÚ

بجاية :بن النوي توهامي

طالبوا بضصرورة ﬁاكمة رؤووسس الفسصاد

مسسÒات تطالب برحيل رموز النظام السسابق بتيبازة

شص -ه -دت ﬂت-ل-ف اŸدن ال-كÈى ب-ت-ي-ب-ازة،
عشص - -ي- -ة أامسس ،ت- -ن- -ظ- -ي- -م مسصÒات ع- -ارم- -ة
شص -اركت ب -ه-ا ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-إاصصÓ-ح-ات ج-ذري-ة ‘ م-ف-اصص-ل
النظام مع رحيل رموز النظام السصابق ضصمن
ثامن جمعة من الغضصب وا◊راك الشصعبي.

تيبازة :علي ملزي
ب -ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ت-ي-ب-ازة ك-م-ا بشش-رشش-ال وح-ج-وط
والقليعة وغيرها ،لم تتأاخر الحششود عن موعدها
رافعة الرايات الوطنية ومنادية باسشتمرار السشلمية
للجمعة الثامنة على التوالي ،بحيث دعت حناجر
المتظاهرين المحتجين إالى ضشرورة رحيل رموز

النظام السشابق وتطبيق المادتين السشابعة والثامنة
من الدسشتور ،فيما توقفت الحششود طوي Óبعاصشمة
الو’ية أامام مبنى اأ’من الو’ئي للمطالبة بضشرورة
حماية المتظاهرين وعدم التضشييق على اإ’رادة
الششعبية ’سشيما حينما يتعلق اأ’مر بفئة الطلبة
التي تششّكل في اأ’سشاسس النخبة المسشتقبلية للبÓد.
وك -انت ال -حشش-ود ال-م-ت-ظ-اه-رة ق-د ان-ط-ل-قت ب-أاك-ب-ر
سش -اح -ات وشش -وارع ال-م-دن ب-ال-و’ي-ة م-ب-اشش-رة ع-قب
ا’نتهاء من صشÓة الجمعة ورفعت ششعارات عديدة
ت-ن-ادي ب-ال-ق-ط-ي-ع-ة م-ع ال-ن-ظ-ام السش-اب-ق وال-تأاسشيسس
ل -ج-م-ه-وري-ة ج-دي-دة ع-ن ط-ري-ق م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة
يقودها رجال نزهاء ،وأاجمعت معظم الششعارات
على مواصشلة الحراك الششعبي بطريقة سشلمية دون
هوادة.

عنابة تواصصل حراكها الشصعبي

رحي ـ ـل الب ـ ـاءات الأربع ـ ـة واسستكم ـال
ما تبق ـ ـ ـ ـى م ـ ـن تغيـ ـ ـÒ
لم - -ط - -ار اŸتسص - -اق- -ط- -ة ،أامسس،
“ ⁄ن - -ع ا أ
ب -ولي -ة ع -ن-اب-ة ،سص-ك-ان ب-ون-ة م-ن الل-ت-ح-اق
بسصاحة الثورةŸ ،واصصلة مسصÒتهم السصلمية
وا◊ضص- -اري -ة ،اŸن -ادي -ة ب -ال -ت -غ -ي Òالشص -ام -ل
و–ق-ي-ق م-ط-ال-ب-ه-م اŸشص-روع-ة ك-م-ا ي-ري-دها
الشصعب ا÷زائري ،مؤوكدين على أان السصيادة
ت-ع-ود إال-ي-ه وه-وصص-احب ال-ك-ل-م-ة ،وح-راك-ه-م
الشص- -ع- -ب- -ي سص- -ي- -ت- -واصص -ل إا ¤غ -اي -ة Œسص -ي -د
مطالبهم كاملة..

ال -ح -راك الشش-ع-ب-ي ال-ث-ام-ن ال-ذي ي-ل-ت-ق-ي ف-ي-ه
المتظاهرون بو’ية عنابة ،وكما جرت عليه
العادة خÓل المسشيرات السشابقة ،فقد اتسشمت
ا’حتجاجات بالهدوء والرزانة ،لعدم تسشجيل
أاي- -ة ان- -ز’ق- -ات خ- -ط -ي -رة ،ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان
المحتجين يصشبون إالى بناء جمهورية ثانية
أاسشاسشها ا’سشتقÓلية والديمقراطية والعيشس
في كنف السشلم واأ’مان والتي يطمح إاليها كل

جزائري.
مسش-ي-رة ح-اشش-دة شش-ه-دت-ه-ا و’ي-ة ع-ن-اب-ة أامسس
ال -ت -ح -قت ب -ه -ا ج -م -ي-ع ال-ف-ئ-ات م-ن م-خ-ت-ل-ف
اأ’جناسس واأ’عمار ،حاملين الرايات الوطنية،
وششعارات متنوعة ،وعلى رأاسشها تلك الرافضشة
لـ»الباءات اأ’ربعة» والتي تطالب برحيلهم في
أاق- -رب اآ’ج -ال ،إال -ى ج -انب م -ح -ارب -ة رؤووسس
الفسشاد في هذه الو’ية وهو المطلب الذي ’
يتوان سشكان عنابة عن رفعه في كل مسشيرة،
مششيرين إالى أان هناك أاسشماء ’ تحسشب على
جوهرة الششرق بونة ،فرضشت تواجدها بهذه
المدينة منذ سشنوات لنهب خيراتها وخيرات
سشكانها.

عنابة :هدى بوعطيح

...ومسسÒة حاشسدة بÈج بوعريريج

على غرار باقي و’يات الوطن ،ششهدت مدينة
ب -رج ب -وع -ري -ري -ج ف-ي ث-ام-ن ج-م-ع-ة ل-ل-ح-راك
الشش -ع -ب -ي أاك -ب -ر مسش -ي -رات-ه-ا وال-ت-ي ق-در ع-دد
ال -مشش -ارك -ي -ن ف -ي -ه -ا ب -م -ا ي -ق-ارب  200أالف
متظاهر ،رفعوا ششعارات إاصشرار على رحيل
رم-وز ن-ظ-ام وف-ت-رة ح-ك-م ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
بالمطالبة بإاسشتقالة بن صشالح رئيسس الدولة،
وبدوي رفقة حكومته باإ’ضشافة إالى مطالبة

بلعيز بالرحيل أايضشا عن المجلسس الدسشتوري،
كما ردد المتظاهرون ششعارات تنادي بعدالة
مسشتقلة وبمحاسشبة اللصشوصس وناهبي المال
العام ،هذا باإ’ضشافة إالى رفضس اأ’نتخابات
الرئاسشية التي دعا إاليها بن صشالح في الرابع
من ششهر جويلية القادم

برج بوعريريج  -حبيبة بن يوسسف -

»æWh

السصبت  13أافريل  2019م
المؤافق لـ  07شصعبان  1440هـ

سشيدي السشعيد مثمنا من وهران ›هودات ا÷يشس

وقفنا مع ا◊راك الشصعبي ولسصنا من الذين يسصعون لركوبه
لم Úالعام للمركزية النقابية ،عبد اÛيد سشيدي السشعيد ،أاول أامسس ،من وهران ،أانه لن يÎششح لعهدة جديدة على رأاسس اŸركزية
أاّكد ا أ
لندلسشيات بالعنصشر ،ضشم
وأان تاريخ انتهاء عهدته سشيكون ‘ جانفي من سشنة  ،2020وذلك على هامشس إاششرافه على اجتماع مغلق Ãركب ا أ
–Óاد العام للعمال ا÷زائري.Ú
أاعضشاء اللجنة التنفيذية الوطنية ل إ

وهران :براهمية مسسعودة
اع-ت-رف سص-ي-دي السص-ع-ي-د ف-ي ك-ل-م-ة األ-قاها
بالمناسصبة اأن الحاجة اإلى التغيير قد اأصصبحت
ضص -رورة م -ل -ح -ة ت-م-ام-ا م-ث-ل ضص-رورة ال-ح-ؤار
ال-ه-ادف وح-ل ت-ؤاف-ق-ي ي-ت-ي-ح ب-ن-اء ج-م-ه-ؤرية
جديدة ترتقي اإلى طمؤحات واآمال واأحÓم
الشص -عب ،م -ؤضص -ح -ا اأن -ه ي -ت -ط -ل-ع اإل-ى ان-ت-ق-ال
ديمقراطي هادئ وسصلمي يعبر عن ا’إرادة
السصيدة للشصعب.
وقد اأثنى على مكانة الجيشص الؤطني الشصعبي
ودوره ا’أسصاسصي في الحفاظ على اسصتقرار
الؤطن ،قائ ’« Óيؤجد في العالم جيشص مثل
جيشصنا ،وهؤالذي تمّيز بالحكمة والحرصص
على الحفاظ على ا’أمن وا’سصتقرار في هذه
المرحلة الصصعبة» ،وذلك دون اأن يعلق على
خ-ط-اب-ات ال-ف-ري-ق اأح-م-د ڤ-اي-د صص-ال-ح ،قائد
اأرك -ان ال-ج-يشص ال-ؤط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ن-ائب وزي-ر
الدفاع .
ك-م-ا اأشص-اد ا’أم-ي-ن ال-ع-ام ل-ل-م-رك-زي-ة ال-ن-ق-ابية
بسص -ل -م -ي -ة مسص -ي -رات ال -م -ؤاط -ن -ي-ن وب-ب-ع-ده-ا

الؤطني ،مردفا بالقؤل اإّن «ا’إتحاد يسصجل
الصص-رخ-ة ال-ع-م-ي-ق-ة ل-ل-ح-راك الشصعبي ’سصيما
شصبابنا ا’أبي الذي يعبر بكل طمؤح كبير في
جزائر اأفضصل ،وقد وقفنا مع الحراك الشصعبي
واأصصدرنا بيانا في  11مارسص الماضصي ،ولسصنا
من الذين يسصعؤن لركؤبه» ،من جانب اآخر،

–ت إاششراف أام Úخان

اأوضصح سصيدي السصعيد اأنه تم ا’جتماع على
تقديم مؤعد عقد المؤؤتمر  13للمركزية ،وتم
ا’تفاق على تشصكيل لجنة وطنية للتحضصير
ل-ل-مؤؤتمر  13وال -ت-ي م-ن ال-م-رت-قب اأن ت-ع-ق-د
اج-ت-م-اع-ه-ا ال-تحضصيري بتاريخ  27م-ن شص-هر
اأفريل الجاري ،منؤها في الؤقت نفسصه اإلى
م - -ا وصص - -ف- -ه- -ا ب- -ال- -م- -ك- -اسصب ا’ق- -تصص- -ادي- -ة
وا’إجتماعية التي تحققت رئيسص السصابق عبد
العزيز بؤتفليقة في ميدان العمال وفي مسصار
اإعادة البناء الؤطني في كنف السصلم.
مع العلم اأّن ا’جتماع جرى في جؤهادئ لم
تخلله اأي مقاطعة اأواحتجاج ،وتمخضص عنه
التصصؤيت با’إجماع من قبل اأعضصاء اللجنة
ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة ع-ل-ى م-ؤاصص-ل-ة اح-ت-رام ال-ن-ظ-ام
ال -داخ -ل -ي وال -ق -ان -ؤن ا’أسص -اسص -ي ل -ل -م-رك-زي-ة
ال -ن -ق -اب -ي -ة وغ -ي -ره -ا م-ن ال-ق-رارات ال-ت-ي ت-م
المصصادقة عليها ،وذلك في ظل عدم اكتمال
ال -نصص -اب بسص -بب غ -ي -اب م -م -ث -ل-ي ات-ح-ادي-ات
سصكيكدة وسصعيدة وتلمسصان وبجاية تيزي وزو،
وال -ت -ي دعت سص -ي -دي السص -ع -ي -د اإل -ى ال -رح-ي-ل
الفؤري وبدون اأي شصروط.

لخ Òمن سصلسصل ـ ـة «نح ـ ـن ،عناصص ـ ـر
صص ـ ـ ـدور ا÷ ـ ـزء ا أ
مـ ـ ـ ـن أاج ـ ـل بي ـ ـان ا÷زائ ـ ـر السصعي ـ ـدة»
^ عÓقة اŸواطن بالعمل ومكانة اŸرأاة ‘ الفضشاء القتصشادي
صش- -در م- -ؤوخ -را ع -م -ل ج -م -اع -ي –ت
إاشش- - - - - -راف أام Úخ- - - - - -ان ب- - - - - -ع - - - - -ن - - - - -وان
«!( »Travaillerضشرورة العمل) يدرسس
عÓ- -ق- -ة اŸواط- -ن ا÷زائ- -ري ب- -ال- -ع- -م- -ل
وم- -ك -ان -ة اŸرأاة ‘ ال -فضش -اء الق -تصش -ادي
وال - - -رواب - - -ط اŸوج - - -ودة ب Úال - - -ع - - -م- - -ل
ÓصشÓ-ح ‘ اŸشش-ه-د
وال-ورشش-ات ال-كÈى ل -إ
القتصشادي والجتماعي ا÷زائري.
ويجمع هذا المؤؤلف الؤاقع في  196صصفحة
ب-ح-ؤث-ا ل-ل-ج-ام-ع-ي-ة والطبيبة النفسصانية نسصيمة
ميطاهري وا’سصتاذة في العلؤم ا’قتصصادية
فاطمة الزهراء اوفريحة -أاول امرأاة جزائرية
تحصصل على دكتؤرة دولة -التي تؤفيت في
 2018وال-دب-ل-ؤم-اسص-ي السص-اب-ق والشص-اعر أامين
خان والجامعي نجيب سصيدي مؤسصى وأايضصا
المؤؤرخ فؤاد سصؤفي.
وهذا العمل الجديد هؤ الرابع من سصلسصلة
«Nous autres, éléments pour un
»manifeste de l’Algérie heureuse

)ن -ح -ن ،ع -ن -اصص -ر ل -ب -ي -ان م -ن أاج -ل ال -ج-زائ-ر
السصعيدة(.
تشصارك الجامعية نسصيمة ميطاهري في هذا

المؤؤلف بنصص معنؤن بـ «بين خصصؤصصية الجمع
وت -ع -دد ال -م -ف -رد» ،ح -يث ت -ق -ؤم ب-اسص-ت-كشص-اف
ال -ع Ó-ق-ة ب-ال-ع-م-ل وال-ؤع-ي ع-ل-ى ال-مسص-ت-ؤي-ات
النفسصية والفلسصفية والتاريخية .
وتقؤل الطبيبة النفسصانية إاذا كان العمل «هؤ
وسصيلة للعيشص أاو فرصصة لتحقيق الذات ()...
وعامل لÓزدهار أاو ا’سصتعباد فهؤ (العمل) ’
ينحصصر-كما تقر -في تنفيذ المهام إانما هؤ
جزء ’ يتجزأا من النشصاط النفسصي».
وت- -ق- -ؤم ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء اوف- -ري- -ح -ة ف -ي
مسص -اه -م -ت -ه -ا ب -ع -ن -ؤان «ال -م-رأاة وال-ع-م-ل ف-ي
الجزائر «بتقديم صصؤرة مدعمة باأ’رقام عن
عالم المرأاة والعمل المكانة التي تحتلها هذه
ا’خيرة بحسصب مختلف التعدادات .
وتعؤد الباحثة للحديث عن مميزات النسصاء
ال -ع-امÓ-ت (السص-ن وأاه-م ق-ط-اع-ات ال-نشص-اط )
وأايضص -ا نسصب ال -ب -ط -ال -ة ف -ي ال-ؤسص-ط ال-نسص-ؤي
واأ’سصباب التي تدفع المرأاة إالى رفضص العمل
أاو ا’سص-ت-غ-ن-اء ع-ن-ه وك-ذا ال-ب-ي-ان-ات الشصخصصية
الغالبة للمرأاة العاملة وأاهم القطاعات التي
تعمل بها.
وتشصكل مسصأالة إاعداد قانؤن أاسصاسصي جديد

ل -ل -ع -م -ل ع -ن -د أام -ي -ن خ -ان شص -رط -ا «ل-ت-دع-ي-م
اإ’صصÓحات المؤؤسصسصاتية والتربؤية «وذلك من
أاجل «تصصنيع البلد و»تطؤير القدرات العلمية
الؤطنية» .
ويعتبر أامين خان في هذا النصص المعنؤن بـ»
التفسصخ  /التحؤل هذه «المحاور الخاصصة
باإ’صصÓح والتنمية كبعد أاسصاسصي «في تحؤل
الجزائر» .
وي -ؤؤك -د ع -ب-د ال-غ-ن-ي رح-م-ان-ي وه-ؤ إاط-ار ف-ي
المجال الطبي  -ا’جتماعي في «مذكرة حؤل
صص -ح -ة ال -ع-ام-ل» ع-ل-ى أاه-م-ي-ة صص-ح-ة ال-ع-ام-ل
وحمايته اجتماعيا وأايضصا على حتمية بلؤغ
«درجة مثلى من الرفاهية البدنية والذهنية
وا’جتماعية للعامل».
ويحتؤي هذا المؤؤلف على حؤالي  15صصؤرة
خاصصة بالعمل التقطتها عدسصة ارزقي طاهر
وأايضصا رسصؤمات صصحفية لرضصؤان عصصاري.
هذا الجزء الرابع يتمم سصلسصة «نحن ،عناصصر
من أاجل بيان الجزائر السصعيدة» الصصادر في
 2016التي تحتؤي إالى جانب «ضصرورة العمل»
أاجزاء ثÓثة أاخرى هي « نحن»و «عÓقتنا
بالعالم» و «فكروا».

Óمن الوطني إا ¤سشطيف
‘ زيارة اŸدير العام ل أ

تدشص Úمقرات أامنية وتوزيع سصكنات على رجال السصلك
Óم - -ن
ق- - -ام اŸدي - -ر ال - -ع - -ام ل  - -أ
ال- -وط- -ن- -ي ،ع- -ب- -دال- -ق- -ادر ق- -ارة
بوهدبة،أاول أامسس ،بزيارة عمل
وت- - -ف- - -ق- - -د ق- - -ادت- - -ه إا ¤ولي - -ة
سش -ط -ي-ف ،دشش-ن خÓ-ل-ه-ا م-ق-رات
أام - - -ن - - -ي - - -ة ج - - -واري - - -ه وأاخ- - -رى
ع -م -ل -ي -ات -ي -ة ،م -ع ت -ف -ق -د ب -عضس
اŸششاريع التابعة للقطاع وتوزيع
ع -ق -ود وم -ق -ررات اسش -ت -ف-ادة م-ن
سش- -ك- -ن- -ات ذات صش- -ي- -غ -ة «ع -دل»
لمن الوطني
ل-ف-ائ-دة م-ن-تسش-بي ا أ
البالغ عددهم  98مسشتفيدا.

سسطيف :نورالدين
بوطغان
ال -زي-ارة اسص-ت-ه-لت ب-ت-دشص-ي-ن م-ق-ر
Óم-ن ال-حضص-ري ب-م-دينة
ج-دي-د ل -آ
ب-ؤق-اع-ة ال-ؤاق-ع-ة شص-م-ال ال-ؤ’ي-ة،
م-ق-ر سص-ي-ك-ؤن إاضص-اف-ة ف-ي م-ج-ال
ت-أام-ي-ن ال-م-ؤاط-ن وم-متلكاته وفق
م- -ا ج -اء ف -ي ك -ل -م -ة رئ -يسص أام -ن
ال -ؤ’ي -ة ال -ت -ي أال -ق-اه-ا ب-م-ن-اسص-ب-ة
اف -ت-ت-اح ه-ذه ال-م-نشص-أاة ،ب-ع-د ذلك
Óمن الؤطني
تؤجه المدير العام ل أ
ال- -ذي ك- -ان م- -رف- -ؤق -ا ب -إاط -ارات
Óمن الؤطني
ال-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل أ
ال-م-رك-زي-ة وال-ج-ه-ؤي-ة والسصلطات
المحلية إالى مدينة عين ولمان،

أاين دشصن المقر الجديد للفرقة
ال -م -ت -ن-ق-ل-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة،
والذي جاء لتعزيز عمل مصصالح
اأ’م -ن ال -ؤط -ن -ي ف-ي م-ج-ال ك-ب-ح
اإ’جرام وتؤقيف المجرمين بهذه
ال-م-ن-ط-ق-ة ،أاي-ن أاك-د ع-ل-ى أاه-م-ية
ال -ع -م -ل ال -ؤق -ائ -ي وال -ل -ج -ؤء إال-ى
ال-ت-حسص-يسص ب-إاسص-ت-ع-م-ال م-خ-ت-ل-ف
وسص- - -ائ - -ل اإ’ع Ó- -م ال - -م - -ت - -اح - -ة
والؤسصائط ،خاصصة ا’ذاعة إ’قناع
المؤاطن بأاهمية تجنت سصتهÓك
المؤاد المغشصؤشصة ،ليتؤجه بعدها
إال -ى م -دي -ن -ة ال -ع-ل-م-ة ،أاي-ن ع-اي-ن
مشصروع إانجاز مقر جديد للفرقة
ال -م -ت -ن-ق-ل-ة ل-لشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة،

وأايضص - - -ا ق- - -اع- - -ة ال- - -م- - -راق- - -ب- - -ة
ب -ال -ف -ي -دي -ؤال -ت -اب -ع -ة ل -م -ق-ر أام-ن
ال -دائ -رة ،ح-يث ت-ل-ق-ى شص-روح-ات
وف - -ي - -رة ح- -ؤل ه- -ذه ال- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
الجديدة.
المحطة الثالثة كانت زيارة تفقد
ل-مشص-روع إان-ج-از م-درسص-ة ج-دي-دة
ل-لشص-رط-ة سص-ط-ي-ف ال-ج-ديدة ،أاين
تلقى شصروحات وافية حؤل تقدم
سصير أاشصغال هذا المشصروع ،الذي
يعد الهم ،حيث ومن المنتظر أان
تصص- -ب- -ح ه -ذه ال -م -درسص -ة ق -ط -ب -ا
تكؤينيا بإامتياز ،كؤنها تتؤفر على
مرافق جد هامة فضص Óعن كؤنها
تتربع على مسصاحة هامة تقدر

بـ 37.5ه-ك-ت-ار ،م-ج-ه-زة ب-ج-ميع
ال- -م- -راف- -ق الضص- -روري- -ة ،ب- -ق -درة
اسصتيعاب تناهز الـ 1000متربصص،
سصيحضصؤن حتما بتكؤين وتأاطير
عاليين.
وفي إاطار التكفل الفعلي من قبل
Óمن الؤطني
ال-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل أ
ب- -م- -ن- -تسص- -ب -ي -ه -ا وذوة ح -ق -ؤق -ه -م
إاج-ت-م-اع-ي-ا ،أاشص-رف ال-مدير العام
Óمن الؤطني في ختام زيارته
ل أ
على مراسصيم تسصليم  98مقررات
اسصتفادة من مسصاكن ذات صصيغة
«ع -دل» ل -ف -ائ -دة ق -ؤات الشص-رط-ة
ال -ع -ام -ل -ي -ن ب-م-خ-ت-ل-ف ال-مصص-ال-ح
اأ’م -ن-ي-ة ال-م-ؤزع-ة ع-ب-ر ال-ن-اح-ي-ة
الشص - -رق - -ي - -ة ،ه- -ذا وق- -د أاشص- -رف
المفتشص الجهؤي لشصرطة ناحية
الشص- -رق ،ب- -م- -ع- -ي -ة وال -ي ال -ؤ’ي -ة
ورئيسص أامن الؤ’ية ،على اإ’عÓن
الرسصمي ’فتتاح فعاليات الطبعة
ال ـ 82لتظاهرة اأ’بؤاب المفتؤحة
ح -ؤل ال -ؤق -اي -ة ال-م-روري-ة ب-ؤ’ي-ة
بسص -ط -ي -ف ،ال -ت -ي ت-ح-تضص-ن-ه-ا دار
ال-ث-ق-اف-ة «ه-ؤاري ب-ؤم-دي-ن» ع-لى
ام-ت-داد ي-ؤم-ين الـ 09و 10أافريل
 ،2019وال -ت -ي ت-ن-ظ-م ه-ذه السص-ن-ة
ت -حت شص -ع -ار «ال -م -ؤاط -ن شص-ريك
أاسصاسصي في العمل الؤقائي».

العدد
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مظاهرات سشلمية اجتاحت ششوارع قسشنطينة

شصعارات رافضصة للرئيسس ا◊ا‹
منادية برحيل رموز النظام

شش- - -ه- - -دت ع- - -اصش - -م - -ة الشش - -رق ا÷زائ - -ري ،أامسس
للف من اŸواطن ‘ Úمظاهرات
ا÷معة ،خروج ا آ
لضشخم منذ انطÓق ا◊راك الششعبي،
سشلمية هي ا أ
ضش -د ت -و‹ ال -رئ -يسس ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صش -ال -ح زم -ام
ا◊ك -م ،م -ع -تÈي -ن أان -ه ق-رار ي-ع-ارضس إارادة الشش-عب
الذي خرج مناهضشا رافعا ششعارات كلها أامل وصشمود
‘ توصشيل كلمته ورفضشه للحكومة ا◊الية معتÈا
اأن - -ه- -ا ل “ث- -ل م- -ط- -الب ا◊راك .وه- -ي م- -ط- -الب ‘
مقدمتها رحيل النظام القد.Ë

قسسنطينة :مفيدة طريفي
ج- -رى ه- -ذا ب -ع -اصص -م -ة الشص -رق ال -ج -زائ -ري ح -يث
تصصاعدت وتيرة ا’حتجاجات بخروج اآ’’ف في
مسصيرة سصلمية مرددين هتافات  »:الشصعب يثق في
جيشصه الذي لن يخرج عن إارادة الشصعب السصيد في

دولته».
طالب المتظاهرون بضصرورة إارسصاء الديمقراطية
الحقيقية وفقا لما يطمح له الشصعب الجزائري
ال -ذي خ -رج ل -لشص-ارع وال-ت-ظ-اه-ر ب-ط-ري-ق-ة سص-ل-م-ي-ة
حضصارية ،عنؤنها دائما شصعار «جيشص شصعب خاوة
خاوة» .هذا الشصعار الذي يعبر عن طمؤح الشصعب
الجزائري في العيشص في كنف اأ’من وا’سصتقرار
وعدم تقزيم مطالبه الشصرعية .كما عرفت المسصيرة
ل -ث -ام -ن ج -م -ع -ة مشص -ارك -ة ك -اف-ة سص-ك-ان ال-ب-ل-دي-ات
المجاورة رغم غلق المنافذ إا’ أانهم مروا بكل
سصلمية والتحقؤا بالمظاهرات وسصط المدينة رغم
سصؤء اأ’حؤال الجؤية واأ’مطار المتسصاقطة إا’ أان
المسصيرة كانت سصلمية وبكل المقاييسص.
وه -ت -ف ال -م-ح-ت-ج-ؤن ب-ال-ت-غ-ي-ي-ر ال-ج-ذري ل-لّ-ن-ظ-ام،
معتبرين أان ما تحقق منذ  22فيفري غير كاف و’
يسصتجيب لتطلعات الجزائريين.

..وأاخرى تطالب بالتغي Òا÷ذري للنظام السصياسصي با Ÿدية

للف من مواطني ولية اŸدية،
ششارك ا آ
ظ- -ه- -ر أامسس ‘ ،مسشÒة ث- -ام- -ن ج- -م- -ع- -ة م- -ن
ا◊راك الششعبي ،جابوا من خÓها كÈيات
ششوارع الولية ،مرددين فيها عدة ششعارات
قوية ،من بينها « الششعب يريد يتنحاو ڤاع»
م -ط -ال -ب-ة ‘ ال-وقت ذات-ه ب-ال-ت-غ-ي Òالسش-ل-م-ي
وبضش - - - -رورة “ك Úالشش - - - -عب م- - - -ن ح- - - -ق- - - -ه
ال -دسش -ت -وري ‘ اخ -ت -ي -ار شش -خصش -ي -ات ك-ف-ي-ل-ة
بإاخراج ا÷زائر من ﬁنتها.
وف -ي -م-ا اخ-ت-ل-طت اأ’صص-ؤات ال-راغ-ب-ة ف-ي ال-ت-غ-ي-ي-ر
الجذري بتلك المطالبة بمحاسصبة كل المتؤرطين
في اإ’فÓسص السصياسصي وا’قتصصادي بالبÓد ،عبرت

نسصؤة هذه الؤ’ية عن قرب مؤعد النصصر المبين
من خÓل تعالي زغاريدهن ،حيث امتزجت فيها
ح -رارة ال-مشص-ارك-ة وال-حضص-ؤر ال-ك-ب-ي-ر م-ع اأ’م-ط-ار
ال -غ -زي -رة ال -ت -ي زادت م -ن ردة ف -ع -ل الشص-ارع ب-ه-ذه
الؤ’ية عزما على ا’سصتمرار في الخروج للشصارع
من أاجل تحقيق الهدف المطلؤب بقصصد تنحية
حكم العصصابات والسصماح لمختلف فئات المجتمع
من ممارسصة حقؤقهم السصياسصية والسصيادية التي
أاقرها بيان أاول نؤفمبر.

اŸدية :علي ملياÊ

...وجموع حاشصدة ‘ مسصÒة بسصكيكدة

للف ‘ مسشÒة ي- - -وم ا÷م- - -ع - -ة
خ- - -رج ا آ
الثامنة Ãدينة سشكيكدة ،ففي ◊ظات بعد
صش Ó-ة ا÷م -ع -ة ك -ال -ع -ادة ،غصشت ال -ط -ري -ق
ال -رئ -يسس ب -اŸدي -ن -ة ب -ج -م -وع اŸواط-ن ،Úم-ن
لع -م -ار ،ح-ام-ل Úشش-ع-ارات أاك-دت
ﬂت -ل -ف ا أ
لربعة كما أاسشموهم،
على رفضشهم للباءت ا أ
وكان الرفضس معلنا من قبل اÙتج Úعلى
تعي Úعبد القادر بن صشالح رئيسشا للدولة،
وم -ؤوك -دي -ن م -ط -ال -ب-ت-ه-م ب-ال-ت-غ-ي Òا÷ذري
للنظام وكل رموز الفسشاد.

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة
مسصيرة الجمعة الثامنة بسصكيكدة ،عرفت التحاق
الكثير من المؤاطنين من مختلف بلديات الؤ’ية
تدعيما للحراك ،وشصهدت أاجؤاء تضصامنية ،فبعد
أان ك -ان ال -م -ؤاط -ن -ؤن ي -ق -دم -ؤن ال-م-ي-اه ال-م-ع-دن-ي-ة
ل -ل -مشص -ارك -ي-ن ب-ه-ده ال-مسص-ي-رات ،وال-ح-ل-ؤى ع-رفت
مختلف أاحياء المدينة مبادرة بتقديم الكسصكسص

ال -م -زي -ن ب -ق -ط-ع ال-ل-ح-م وال-ح-ل-ؤي-ات م-ن ال-ز’ب-ي-ة
وغيرها في لفتة تضصامنية مع المشصاركين الذين
التحقؤا مبكرا بالحراك وفي مشصهد أاكثر تعبيرا
قيام الجمؤع الحاضصرة بقراءة الفاتحة على أارواح
شصهدا الطائرة العسصكرية التي سصقطت ببؤفاريك
في يؤم مشصؤؤوم ،التي راح ضصحيتها  257راكب.

 ...وآالف اŸتظاهرين بجيجل
رغم األمطار الغزيرة
رغم اأ’مطار الغزيرة وبرودة اأ’جؤاء لم تمنع أازيد
من  80أالف مؤاطن من الخروج في مسصيرة الجمعة
الثامنة بمدينة جيجل ،وعرفت تؤافدا متؤاصصÓ
ل -لسص -ك-ان م-ن م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-ؤ’ي-ة م-ط-ال-ب-ي-ن
تحقيق كل المطالب المرفؤعة من قبل الشصعب،
م-ن-د ب-داي-ة ال-ح-راك ،وال-ت-غ-ي-ي-ر ال-ج-ذري وال-فعلي
للنظام.

عصصابة صصناديق النحل ‘ قبضصة الدرك بÈج بوعريريج
لق--ل--ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي ب-ب-ل-دي-ة اŸه ‘ Òت-ف-ك-يك ج-م-اع-ة
‚حت ال--ف--رق--ة ا إ
إاج--رام--ي-ة خ-طÒة Áت-د نشش-اط-ه-ا ب Úولي-ات ب-رج ب-وع-ري-ري-ج ،ال-ب-وي-رة واŸسش-ي-ل-ة
متخصشصشة ‘ السشطوعلى صشناديق النحل اŸملوؤوة.

برج بوعريريج  -حبيبة بن يوسسف

تمت العملية بناء على مكالمة هاتفية تلقتها
المجمؤعة ا’إقليمية ببرج بؤعريريج ،مفادها
شصكؤى من طرف ثÓثة اأشصخاصص حؤل تعرضص
سصرقة  37صصندوق خشصبي خاصصة بتربية النحل
مملؤءة تم ا’إسصتيÓء عليها من طرف مجهؤلين
في غابة اأو’د سصيدي اإبراهيم التي تبعد حؤالي
 03كلم جنؤب بلدية اأو’د سصيدي اإبراهم اأقصصى
غ -رب و’ي -ة ب -رج ب -ؤع -ري -ري -ج ل-ت-ب-اشص-ر مصص-ال-ح
ال -درك ب -ال -ف -رق -ة ا’إق -ل -ي -م -ي-ة ل-ل-درك ال-ؤط-ن-ي
بالمهير عملية البحث والتحري بتمشصيط جميع
الطرق والمسصالك المؤؤدية اإلى الغابة ،وعلى اإثر
ذلك وت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ن-ي-ابة تم التنقل اإلى
بلدية حمام الضصلعة و’ية المسصيلة ،اأين تم رصصد
تحركات المشصتبه فيهم وبعد التحقيقات تبين اأن
ال-مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ي-ق-ؤم-ؤن بشص-راء وب-ي-ع صص-ن-اديق
ال-ن-ح-ل ال-م-م-ل-ؤءة ك-م-ا ت-م ت-ع-رف الضص-حايا على
صص-ن-ادي-ق-ه-م ال-مسص-روق-ة ،ل-ي-ت-م ب-ع-د ذلك تؤقيف
ال -مشص -ت -ب-ه ف-ي-ه-م-ا واإسص-ت-رج-اع صص-ن-ادي-ق ال-ن-ح-ل
ال -مسص -روق -ة وتسص -ل-ي-م-ه-ا ’أصص-ح-اب-ه-ا م-ع ت-ق-دي-م
المشصتبه فيهم اأمام السصيد وكيل الجمهؤرية لدى
محكمة المنصصؤرة.

إانهيار منازل بسصبب مشصروع
بناء وكالة بنك «بدر»
اإن- -ه- -ارت  03م- -ن- -ازل واأصص- -ي- -بت  04اأخرى
بتصصدعات وتشصققات خطيرة وسصط مدينة برج
ب -ؤع -ري -ري -ج ،بسص -بب ورشص -ة ب -ن -اء ت-اب-ع-ة ل-ب-نك
ال -ف Ó-ح -ة وال -ت -ن -م -ي -ة ال-ري-ف-ي-ة ،ح-يث تسص-ب-بت

عمليات حفر ا’أسصاسصات من اأجل انجاز حائط
الدعم ا’أسصمنتي في اإنهيار البنايات الثÓث
وتشصرد العائÓت المقيمة بها.
ال -مشص-روع ي-ق-ع ب-ح-ي ال-زم-ال-ة وسص-ط ال-م-دي-ن-ة
القديمة جدا والتي تعؤد للعهد ا’إسصتعماري،
بالمكان المسصمى «حارة كرمان» ،اأين تسصبب
ه- -ذا ال- -ح- -ادث ف- -ي تشص- -ري -د ث Ó-ث ع -ائ Ó-ت،
وقضص-ائ-ه-ا ل-ل-ي-ل-ة ب-يضص-اء ب-ع-د تعرضص السصكنات
’إن-ه-ي-ارات ك-ل-ي-ة وج-زئ-ي-ة ب-ا’إضص-اف-ة اإلى بقاء
ع -ائ Ó-ت اأخ -رى وع-دده-ا  04داخ-ل سص-كناتها
ال - -ت - -ي ت - -ع - -رضصت ه- -ي ا’أخ- -رى ل- -تصص- -دع- -ات
وتشصققات في الجدران وا’أسصقف ،با’ضصافة
اإل -ى ب -عضص ال -م -ح Ó-ت ال -ت -ج -اري -ة ال -م -ح-اذي-ة
للمشصروع.
السصلطات المحلية من جهتها تنقلت اإلى عين
المكان ممثلة في رئيسص الدائرة ونائب رئيسص
ال-م-ج-لسص الشص-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ل-م-ع-اينة ا’أوضصاع،
ولحسصن الحظ لم تسصجل خسصائر بشصرية لكن
تعرضصت منازل المؤاطنين المحاذين للؤرشصة
اإلى تظرر كبير واإنهيار جعل منها غير ’ئقة
ل-لسص-ك-ن اإطÓ-ق-ا ،وط-ال-بت ال-ع-ائÓ-ت ال-مشصردة
ال -ت -ك -ف -ل ب -ه-ا ول-ؤم-ؤؤق-ت-ا ب-اإع-ت-ب-اره-ا ع-ائÓ-ت
ت-ع-رضصت ب-ي-ن ل-ي-ل-ة وضص-ح-اه-ا ل-ل-تشص-رد ،وف-يما
ت -نصص -لت اإدارة ال -ب-نك م-ن مسص-ؤؤول-ي-ة م-ا ح-دث
م-ح-م-ل-ة شص-رك-ة ا’إن-ج-از ،ح-م-ل رئ-يسص الدائرة
ال -مسص -ؤؤول-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة ل-ل-ج-ه-ة ال-مسص-ؤؤول-ي-ة ع-ن
ال-مشص-روع وع-م-ل-ي-ات ال-ح-ف-ر لÓ-أسص-اسص-ات ال-تي
تسصببت في ا’إنهيار ،وللتكفل بؤضصعية التشصرد
التي تعرضص لها سصكان محيط الؤرشصة ،تم عقد
اجتماع معهم بمقر الدائرة اأسصفر عن امكانية
التكفل بالعائÓت التي سصبق لها واأن اأودعت
ملفات لطلب السصكن ا’جتماعي ،في البرامج
المقبلة ،والتنسصيق مع مديرية البنك ’إيجاد
حل لتعؤيضص المتضصررين بسصبب هذه الؤرشصة.

ألسضبت  1٣أفريل  2019م
ألموأفق لـ  07شضعبان  1440هـ
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احتضسنته قاعة اÙاضسرات بسسعيدة

اسشÎجاع أامÓك ا÷ماعات اÙلية ‘ يوم دراسشي

ن- -ظ- -م ن- -ه -ار أاول أامسس اÿم -يسس ب -ق -اع -ة
اÙاضسرات بو’ية سسعيدة يوما دراسسيا حول
اŸن- -ازع- -ات اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -اسسÎج- -اع أام Ó-ك
ا÷م - -اع - -ات اÙل - -ي - -ة وب - -إاشس- -راف م- -ن وا‹
’ضس- -اف- -ة إا ¤ا◊ضس -ور ال -واسس -ع
ال- -و’ي- -ة ب- -ا إ
ل -ل -ف -ع-ال-ي-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة واŸن-ت-خ-ب-ة ت-ن-اول
ﬁور ت- -ف- -ويضس -ات اŸرف -ق ال -ع -ام م -ن خ Ó-ل
ت -ق -د ËاŸي -ك -ان -زم -ات ال -ع -م -ل -ي -ة ال -ك -ف -ي-ل-ة
’سسÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ‘ م-ن-ح
ب-ت-ف-ع-ي-ل-ه-ا ب-ال-ن-ظ-ر إ
’داري
’ضس- -اف- -ة ÷انب ال- -تسس- -ي ÒاŸا‹ وا إ
ا إ
للممتلكات العمومية.

سشعيدة:ج .علي
ح -ي ث أ ش ض -ا ر ع -م -ا ر ي ب -ر ز و ق ب -ج -ا م -ع -ة
ع ي ن ت م و ش ض ن ت و أ ل م ش ض ر ف ع ل ى ت اأ ط ي ر
أ ل -ل -ق -ا ء أ ل -ت -ر ك -ي -ز ع -ل -ى ت ن ص ض ي ب أ ل ل ج ا ن
أ ل -ث  Ó-ث و ه -ي ل -ج -ن -ة أ خ -ت -ي -ا ر و أ ن -ت -ق -ا ء
ألعروضص ولجنة ألتفويضضات ألمرفق
ألعام ولجنة ألتسضوية للنزأعات كما
أ ش ض -ا ر أإ ل -ى أ ل -م -ح -و ر أ ل -ث -ا ن -ي ت -ق -د ي -م
نماذج دفاتر ألشضروط حسضب ألحالة

ل - -ب - -ع ض ص أ ل - -ن ش ض - -ا ط - -ا ت أ و أ ل - -م - -ر أ ف - -ق
أ ل -م -و ج -و د ة ح س ض ب أ ل -ب -ل -د ي -ا ت و ح س ض ب
ألوليات وألمحور ألثالث هو ألتركيز
على ضضرورة فتح ألسضجÓت ألمرقمة
و م - -وؤ ش ض - -ر ع - -ل - -ي -ه -ا م -ن ط -ر ف ر ئ -ي س ص
أ ل ب ل د ي ة و ع د د ه ا خ م س ض ة س ض ج ل أإ ي د أ ع
أ ث -ن -ا ء أ ل -ت -ر ش ض -ح و س ض -ج -ل س ض -ح ب د ف -ت -ر
أ ل ش ض ر و ط و س ض ج ل ت ق ي ي م أ ل ع ر و ض ص أإ ل ى
ج -ا ن ب س ض -ج -ل أ ل -ت -ف -ا و ض ص و س ض -ج -ل ف -ت -ح
أ لأ ظ -ر ف -ة  .أ ل -ي -و م أ ل -د ر أ س ض -ي ق -د م ف -ي
محاور ألعرضص وألمناقشضة شضروحات
عن أشضكال ألتفويضضات ألمعمول بها
ل د ع م ن ش ض ا ط أ ل ج م ا ع ا ت أ ل م ح ل ي ة ت اأ ت ي
ف -ي م -ق -د م -ت -ه -ا أ ل -ت -ف -و ي ض ص ع -ن ط -ر ي -ق
أ لإ ي -ج -ا ر أ لأ ك -ث -ر ت -د أ و ل  ،ك -م -ا ح -م -ل
أ ل م ل ت ق ى ت اأ ك ي د أ ع ل ى أ ه م ي ة م ر أ ف ق ة
أ لإ ص ض  Ó- -ح - -ا ت أ ل - -ج - -د ي - -د ة ل - -ل - -و ل ي - -ة
و أ ل -ب -ل -د ي -ة ب -م -ب -ا د ئ أ ل -ف -ع -ا ل -ي -ة و ت س ض -ي -ي ر
ألحترأفية.

يوم –سسيسسي حول الظاهرة Ãقرة باŸسسيلة

عمالة الأطفال دون السشن القانونية
خطر على نفسشياتهم

اسستعرضس مدير الصسحة لو’ية معسسكر،
‘ ج -لسس -ة ع -م -ل ’ج -ت-م-اع اÛلسس ال-و’ئ-ي
التنفيذي ،تقريرا حول أافاق قطاع الصسحة
واحتياجاته بالو’ية ،كما تطرق الدكتور
ل- -ع- -م- -ري ﬁم- -د إاﬂ ¤ط- -ط ع- -م -ل ق -ط -اع
الصس -ح-ة خÓ-ل سس-ن-ة  ‘ ،2020 -2019ح Ú- -
تلقت إادارة القطاع واب Óمن ا’نتقادات من
طرف وا‹ معسسكر حميد بعيشس.

معسشكر :أام ا.Òÿسس

أكد حميد بعيشص أن مسضتوى ألصضحة
ب و ل ي ة م ع س ض ك ر و ب د ل ي ل أ لأ ر ق ا م أ ل ت ي
جاءت في تقرير مصضالح ألقطاع ل
يعكسص ألجهود ألتي بذلت في سضبيل
ت -و س ض -ي -ع ش ض -ب -ك -ة أ ل -م -ر أ ف -ق و أ ل ت ج ه ي ز أ ت
و ذ ل ك أ ن -ط  Ó-ق -ا م -ن ع -د د أ ل -ت -ح -و ي  Ó-ت
أ ل -م س ض -ج -ل -ة ف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -ا ل -ح -ا ل ت
أ ل م ر ض ض ي ة و أ ل ج ر أ ح ي ة أ ل ت ي ت ح ّو ل أإ ل ى
أ ل - -م - -وؤ س ض س ض -ا ت أ ل س ض -ت ش ض -ف -ا ئ -ي -ة خ -ا ر ج
ألولية وألتي بلغت سضنة  2018نحو
 1072تحويل ،ولفت ألوألي بعيشص أن
أ ل - -ر ق -م ي -د ل ع -ل -ى ع -د م أ ل س ض -ت -غ  Ó-ل
أ لأ م -ث -ل ل -ه -ي -ا ك -ل أ ل -ق -ط -ا ع ع -ب -ر ت -ر أ ب
ألولية وألتي توفر  1797سضرير بنسضبة
أ س ض -ت -غ  Ó-ل ت -ق -ا ر ب  6 0ب -ا ل -م -ئ ة  ،و ذ ل ك
ن - -ت - -ي - -ج - -ة غ - -ي - -ا ب و أ ض ض - -ح ل Ó- -أ ط - -ب - -ا ء
أ لأ خ ص ض ا ئ ي ي ن ف ي أ غ ل ب أ ل خ ت ص ض ا ص ض ا ت
أ ل -ط -ب -ي -ة أ ه -م -ه -ا أ ل -ق -ل ب و أ ل ش ض -ر أ ي -ي -ن ،
أ م -ر أ ض ص أ ل -ن س ض -ا ء  ،ج -ر أ ح -ة أ ل -م س ض -ا ل ك
أ ل ب و ل ي ة و ط ب أ لأ و ر أ م .
في ذأت ألصضدد ،دعا حميد بعيشص
م ص ض -ا ل -ح ق -ط -ا ع أ ل ص ض -ح -ة ل -م -ع س ض -ك ر أإ ل ى
ت -ق -د ي -م م -خ -ط -ط ص ض -ا ر م و و أ ض ض -ح م -ع
ت س ض - -ج - -ي - -ل أ ح - -ت - -ي - -ا ج -ا ت أ ل -و ل ي -ة م -ن
تجهيزأت وألختصضاصضات ألطبية من
أ ج -ل ت س ض -و ي -ة أ ل -م ش ض -ك -ل أ ل -ذ ي ت -ت -خ -ب -ط
فيه ألولية منذ سضنوأت بالتنسضيق
مع مصضالح ألوزأرة ،من جهته مدير
ألصضحة أكد أن مصضالحه سضبق و أن
ر أ س ض - -ل ت أ ل - -و ز أ ر ة أ ل - -و ص ض -ي -ة ف -ي ش ض -اأ ن
ن -ق ص ص أ لأ ط -ب -ا ء أ لأ خ ص ض -ا ئ -ي -ي -ن غ -ي -ر أ ن
أ ن - -ت -د أ ب أ ل -م -خ -ت ص ض -ي -ن ي -ت -م ب -و ت -ي -ر ة
ض ض ع ي ف ة  ،م ا ي خ ل ق م ش ض ا ك ل ج ّم ة ن ا ت ج ة
ع ن أإ ه م ا ل أ ح ت ي ا ج ا ت و ل ي ة م ع س ض ك ر
في مجال ألصضحة.
م -ن ج -ه -ة أ خ -ر ى  ،ر أ ف -ع ر ئ -ي س ص ب -ل -د ي -ة
معسضكر عن أنشضغال سضكان ألمنطقة
فيما يخصص غياب ألتكفل ألطبي على
م س ض ت و ى أ ل م ص ض ل ح ة أ ل و ل ئ ي ة ل Óأ م و م ة ،
ع -ق ب ر ح -ي -ل أ ل -ب -ع -ث -ة أ ل ص ض -ي -ن -ي -ة م -ن -ذ
أ ش ض -ه -ر و أإ ح -ا ل -ة أ ل -ط -ب -ي -ب -ة أ ل -ن س ض -ا ئ -ي -ة

ألوحيدة على مسضتوى ألمصضلحة على
أ ل س ض -ت -ي -د أ ع  ،م -ا ن -ج -م ع -ن -ه ص ض -ع -و ب -ا ت
ك -ث -ي -ر ة ت -ت -ل -ق -ا ه -ا أ ل -ن س ض -ا ء أ ل -ح -و أ م -ل
و ح -ا ل ت أ ل -و ل د ة أ ل -م س ض -ت -ع -ج -ل -ة أ ل -ت -ي
تجبر على ألتنقل مسضافات طويلة من
أ ج -ل أ ل -و ض ض -ع ف -ي ظ -ر و ف ي س ض -ت -ا ء ل -ه -ا
ح ت ى أ ط ب ا ء أ ل م وؤ س ض س ض ا ت أ ل س ض ت ش ض ف ا ئ ي ة
بسضيق وغريسص نظرأ للضضغط وظروف
عملهم ألصضعبة.
ف ي ه ذ أ أ ل ش ض اأ ن  ،ط م اأ ن م د ي ر أ ل ص ض ح ة
ل -ع -م -ر ي م -ح -م -د  ،ع -م -و م أ ل -م -و أ ط -ن -ي -ن
بالقول أنه في ظل ألعجز ألمسضجل
ف - -ي أ ط - -ب - -ا ء أ لأ م - -ر أ ض ص أ ل - -ن س ض - -ا ئ - -ي - -ة
وألتوليد تم ألسضتنجاد ببعثة صضينية
جديدة مشضكلة من  4أطباء مختصضين
ف - -ي أ م - -ر أ ض ص أ ل - -ن س ض - -ا ء  ،س ض - -ت - -ل - -ت - -ح - -ق
ب -ا ل -م ص ض -ل -ح -ة أ ل -و ل ئ -ي -ة ل  Ó-م و أ ل -ط -ف -ل
أ و أ خ ر أ ل ش ض ه ر أ ل ج ا ر ي ك اأ ق ص ض ى أ ج ل ،
ف ي ح ي ن س ض ت ع م ل م ص ض ا ل ح ه ع ل ى أإ ع ا د ة
فتح  6قاعات توليد مغلقة بالمناطق
ألنائية ،و ذلك بعد تخرج دفعة من
 25قابلة من معهد ألشضبه ألطبي هذأ
ألموسضم،،

رؤوسشاء بلديات يششتكون من
تنامي ظاهرة الحتجاج مع
اŸطالبة بالرحيل
أ شض - -ت- -ك - -ى ع - -دد م - -ن روؤسض -اء ب -ل -د ي -ات
م -عسض -ك -ر ،م -ن ظ -اه -ر ة أ ح -ت -ج -اج سض-ك-ا ن
ب- -ل - -دي - -ا ت- -ه -م ت -ح ت غ -ط -اء أل -م -ط -ال ب
ألتنموية ،بما فيها تلك ألحتجاجات
ألمتفرقة ألتي عرفتها بعضص مناطق
أل ول ي ة م وؤخر أ ،بكل م ن ع ق ا ز  ،زه انة ،
بوحنيفية وتيغنيف وغيرها ،أين حمل
ألمتجمهرون شضعارأت تطالب برحيل
ر وؤ سض اء ألب ل دي ات وأل م نت خبي ن ع لى حد
سضوأء.
م -ن ب -ي -ن أل -م شض -ت -ك -ي -ن ،رئ -يس ص ب-ل-دي-ة
سضيدي عبد ألمومن بدأئرة ألمحمدية
أل - -ذ ي أ ك - -د أ ن أل ح - -ت- -ج - -ا ج - -ات أ ل -ت -ي
عرفتها بعضص دأوأوير ألمنطقة يغذيها
ر وؤس ضاء جم ع يات مح لي ة م عت م دة  ،لفت ا
أ ن س ض - -بب ت - -األ - -ي ب أل سض - -ك -ا ن ض ض -د ه م -ن
ط -ر ف أع ضض -ا ء ه -ذه أ ل -ج -م -ع -ي -ا ت ،ه-و
رفض ض- -ه أل نص ض - -ي - -اع ل - -ت - -دخ  Ó-ت -ه -م ف -ي
ق رأ ر أت و شضوؤو ن تس ضيي ر ألب لد ية ،على
غ - -ر أ ر ع - -م - -ل - -ي - -ة ت - -و زي - -ع ألإع- -ا ن- -ا ت

أل -ت ضض-ا م-ن-ي-ة ل-ل شض-ه-ر أ ل-ك-ري-م وأإع -ا ن-ات
ألبناء ألريفي بالمنطقة ألتي تتم عن
طريق ألقرعة على حد تصضريح رئيسص
ب- -ل- -دي -ة سض -ي -دي ع -ب -د أل -م -و م -ن و ذل ك
أإ رض ض اًء لكل أ لأطر أف.
كما ذكر رئيسص دأئرة عقاز في وقت
سضابق ،أن ألحتجاجات ألتي توأصضلت
بقرية أهل ونان ببلدية عقاز ،حرضص
ع -ل -ي -ه -ا أرب -ع -ة أشض -خ -ا صص ي شض-ت-ب-ه ف-ي
ت -ورط -ه -م ف -ي أ لع -ت-د أء ع-ل-ى أرأضض-ي
أ ل -دول -ة وب -ي-ع-ه-ا ب-ط-رق غ-ي-ر ق-ان-و ن-ي-ة
ك- -ق- -ط- -ع أ رأض ص ل -ل -ب -ن -ا ء ،ألأم -ر أل -ذ ي
أس ض -ت -د ع -ى ت-دخ-ل أ ل-ب-ل-دي-ة ل-م-ن-ع م-ن-ح
ت- -رأخ- -ي ص ص أ ل -ب -ن -ا ء ،أ لأم -ر أ ل -ذي أث -ار
ح-ف-ي-ظ-ة أل سض-ك-ا ن وم-ن ح-رض ض-ه-م ع-ل-ى
ألحتجاج.
أم -ا ف -ي ب -ل -د ي -ة ب -وح -ن -ي-ف-ي-ة ف-ع-ف-وي-ة
أل-م-ت-ظ-اه-ري-ن ض ض-د أ ل سضلط ات أ لم حل ي ة
وألماطلبين بتنمية ألمنطقة ،لم تمنع
من أ ته ام بع ضص أ لأط رأف من ب ين هم
م -ن -ت -خ -ب -ي -ن م -ن أ ل-تس ض-ت-ر ت-ح ت غ-ط-اء
ألمطالب ألشضعبوية من أجل ألضضغط
ع- -ل- -ى ر ئ- -ي سص أ ل- -ب- -ل- -دي -ة ل -ن -ي -ل ب -عضص
ألمتيازأت ألخاصضة بعقارأت و أماكن
م-خ صض صض-ة ل-رك-ن أل-م-رك-ب-ات ،ف-ي ح-ي ن
أتصضفت بعضص ألحتجاجات بالشضرعية
ع -ل -ى غ -رأر أح-ت-ج-اج س ض-ك-ان ت-ي-غ-ن-ي-ف
وسض-ك-ا ن ب-ل-دي-ة م-اقضض-ة  ،ه-ذ ه أل خ-يرة
ألتي أنتفضص سضكانها ضضد ألعتدأءأت
أ ل -م -ت-ك-ررة ع-ل-ى أ ل-ع-ق-ارأ ت وألأرأض ض-ي
أ ل- -ف Ó-ح -ي -ة ط -ا ل -ب -وأ ب -اإ ع -اد ة أ ل -م سض -ح
أ لشض -ام -ل ل Ó-أرأ ضض -ي ب -م -اق ضض -ة ،ألأم-ر
ألذي أسضتجابت له ألسضلطات ألولئية
ب - -ا لأم- -ر ب- -اإع- -اد ة ف- -ت- -ح م- -ل- -ف م سض- -ح
ألأ رأض ض -ي وأ ل-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي أ لع-ت-دأء أت
أل- -ت- -ي ط -ا لت أرأضض -ي ف Ó-ح -ي -ة ت -ح ت
غطاء ألقانون.
م -ن ج-ه-ت-ه ع-ل-ق و أل-ي م-ع سض-ك-ر ح-م-ي-د
ب -ع -ي شص ع -ن أ ل -م -وضض -وع ب -ال -ق -ول  ،أ ن -ه
يÓ-ح-ظ ف-ا رق ك-ب-ي-ر ف-ي أل-ت-ن-م-ي-ة ب-ي-ن
أل - -م - -ن- -ا ط- -ق وأ خ- -تÓ- -ل ف- -ي أل- -ت- -و أزن
ألتنموي ،بسضبب مشضاكل و أخطاء في
أل- -تس ض- -ي- -ي- -ر م- -ت -وأرث -ة ،دأع -ي -ا روؤسض -ا ء
أ ل- -ب- -ل- -دي- -ا ت أإل- -ى ع- -دم أ لس ض- -ه -ام ف -ي
أح -ت -ق -ا ن أل -و ضض-ع أك-ث-ر  ،م-ع أ ل-ت-وأ صض-ل
أ ل - -ج - -اد ب - -ال - -م - -و أط- -ن- -ي- -ن و مس ض- -اي- -ر ة
أن ش ضغ ال ت هم أ لت نموية م ن خÓل أإع دأد
ب -ط -ا ق -ة ت -ق -ن -ي -ة ل -ج -م -ي-ع أح-ت-ي-اج-ات
ألسضكان.

خ - -ل ص س ا أ
’سس - -ات - -ذة اÙاضس - -رون ن- -ه- -اي- -ة
ا’أسس-ب-وع Ãرك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي وال-ت-م-هÚ
الشس-ه-ي-د ق-دور ال-ط-اه-ر Ãق-رة خÓ-ل ال-ي-وم
ال-ت-حسس-يسس-ي ح-ول ظ-اه-رة ع-م-ال-ة ا أ
’ طفا ل
اŸن -ظ -م ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع اŸؤوسسسس-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
للصسحة ا÷وارية ومديرية الÎبية ’ إا ¤أان
ظ - -اه - -رة تشس - -غ - -ي - -ل ا’أط - -ف - -ال دون السس - -ن
ال -ق -ان -ون -ي-ة ي-ع-ود اإ ¤ع-دة ع-وام-ل ن-فسس-ي-ة
وا ج ت ما عي ة .

اŸسشيلة :عامر ناجح
أك -د أل -دك -ت-ور ع-ب-د أل-ل-ه ل-ع-وي-ج-ي
ألم ختصص في علم ألنف سص أ لأ طفال
أ ن ظ -اه -رة ع -م -ال -ة أ لأ ط -ف-ا ل دو ن
أل سض -ن أل -ق -ان-ون-ي-ة أل-م-ح-ددة ب 18
سض -ن -ة ه -ي ول -ي -دة ع -وأم -ل ن-ف سض-ي-ة
وأ ج- -ت- -م- -ا ع- -ي- -ة ب- -ال -در ج -ة أ لأول -ى
وت -ت -ط -ل ب ت ضض-اف-ر ج-م-ي-ع أل-ج-ه-ود
ل -ل-ح-د م-ن-ه-ا أن-طÓ-ق-ا م-ن أ لأسض-رة
و صض و ل أإل ى أربا ب ألعمل ،م شضيرأ
أإلى أ ن ألطفل أ لأقل م ن 18ى سضن ة
ي -ج ب أ ن ي -ع -ي شص ح -ي -اة أل -ط -ف -ول-ة
أنطÓقا من أللعب ألذي يسضاعد
ح سض-ب-ه ف-ي ب-ن-اء شض-خصض-ي-ة أل-ط-ف-ل
عكسص تحمل ألمشضقة في ألصضغر
وأ ل -ذي ي -وؤدي أإل -ى أ ضض-رأ ر ن-ف سض-ي-ة
وجسضدية على ألطفل.
ومن جانبه ممثل مديرية ألتربية
«ق -ط-وشص ع-ب-د أل-وه-ا ب» رأف-ع ف-ي
م -دأخ -ل -ت -ه ع-ل-ى ضض-رورة ت-ح صض-ي-ن
أ ل -ت  Ó -م  -ي  -ذ ض ض  -د أ ل -ت س ض ر ب أ ل م د ر س ض ي

م -وؤك -دأ ب -ا ن ل -ل -ت -ل -م -ي -ذ أل -ح-ق ف -ي
ألدرأسضة بحكم أن ألدولة فرضضت
أ ل سض - - -ن  1 6سض - -ن -ة ك سض -ن أ سض -ا سض -ي
ل -ل -ت -ع-ل-ي-م لأ ج-ل م -ح-ا رب-ة أ ل-ت سض-ر ب
أ ل- -م - -در سض- -ي م- -ن خÓ- -ل م - -ت -اب -ع -ة
ألتÓميذ من ألجانب ألنفسضي عن
ط - -ري - -ق أخص ض - -ائ - -ي - -ن ف- -ي أ ل- -طب
ألنفسضي.
في حين دعا مسضتشضار ألتوجيه أ
بالتكوين ألمهني « لبوخ سضليمان «
أ ل -م -ت -ربصض -ي -ن أإ ل -ى أإن شض -ا ء ور شض-ا ت
خ -ا صض -ة ت -غ -ن -ي-ه -م وت-غ-ن -ي أب -ن-ائ -ه-م
م س ضتق ب Óع ن أل عم ل من وها أإ ل ى أن
أ لت غيي ر ل ياأتي فجاأ ة بل هو نتا ج
ع - -م - -ل م سض - -ت- -م- -ر ودوؤو ب ،خ- -لص ص
أ ل-ق-ائ -م-ون ع-ل -ى أ ل-ي-وم أ ل-ت ح سضي س ضي
أإ ل-ى ج -م-ل-ة م -ن أل -ت-وص ض-ي-ا ت أل -هام ة
ألتي عرضضها مدير مركز ألتكوين
أ ل -م -ه -ن -ي رب -ا ح -ي ف -و ضض -ي -ل و ع-ل -ى
ر أ سض -ه -ا ضض -رو رة أل -ق-ي-ا م ب-ح -مÓ-ت
ت -ح س ض -ي سض -ي -ة م سض -ت -ق -ب Ó-وم-ح -ا رب -ة
ألتسضرب ألمدرسضي وكذأ ألتكثيف
م -ن أ ل-ت -ف -ت-ي شص ل-و رش ض-ا ت أ ل-ع -مل م ن
ق - -ب -ل م -ف -ت شض -ي أ ل -ع -م -ل وت -ط -ب -ي -ق
أ ل- -ق - -وأن - -ي - -ن بصض- -ر أم- -ة ف- -ي ح -ال -ة
أ سض تغÓل أ لأ طفال من قب ل أربا ب
ألعمل ناهيك عن توصضية تشضجيع
أ لأط- -ف- -ا ل ع - -ن د خ- -ول أل - -ت- -ك- -وي- -ن
أ ل مه ني وخ لق موؤ سض سضاتهم أل خاصض ة
وت - -ق -وي -ة أ ل -ت -ك -ات -ف أ لج -ت -م -ا ع -ي
باعتباره عنصضر هام.

احتجوا على قائمة الفائزين Ãحطة توليد الكهرباء

ششباب قرية ع Úفرسس بخنششلة يطالبون بحقهم ‘ التوظيف
طالب ،سسكان قرية ع Úفرسس
ال--ت--اب-ع-ة ل-ب-ل-دي-ة ب-اب-ار ج-ن-وب
و’ي--ة خ--نشس-ل-ة ،م-ن السس-ل-ط-ات
’نصس-اف-ه-م ‘
اÙل--ي-ة ال-ت-دخ-ل إ
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وظ-ي-ف اŸعلنة على
مسس-ت-وى ﬁط-ة ت-وزي-ع ال-طاقة
ا÷دي---دة اŸت---واج---دة ب--إاق--ل--ي--م
بلدية بابار.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
أوضضح في هذأ أإلطار شضاب ممثل عن
ألسضكان «محمد.ب» لـ «ألشضعب» أن عدد
من شضاب ألقرية تم أسضتدعائهم من طرق
وكالة ألتشضغيل وأإلدأرة لمعنية وأجتازوأ
ألم-ت-ح-ان أل-خ-اصص ب-ال-ت-وظ-ي-ف منذ عدة

شض -ه-ور ،ل-ي-ت-م أإلعÓ-ن ع-ن أل-ف-ائ-زي-ن ف-ي
ألمناصضب وهم شضباب من خارج ألقرية
وهو ما يعد أإجحاف في حقهم سضيما وأن
أل -م -ج -ت -ازي -ن لÓ-م-ت-ح-ان ي-ت-وف-رون ع-ل-ى
شضروط ألتوظيف في ألمناصضب ألمذكورة.
رئيسص بلدية بابار بوماجر ألعايشص ،تحاور
مع ممثلين عن ألشضباب ألبطال بالقرية
ووع -ده -م ب -ن -ق -ل أنشض -غ -ال -ه -م إأل -ى أع-ل-ى
مسضتوى وألعمل رفقة ألسضلطات ألمعنية
على أإنصضافهم في هذأ ألشضأان دأعيا إأياهم
أإل -ى أن -ت -ه -اج سض -ب -ل أل -م -ط-ال-ب-ة ألسض-ل-م-ي-ة
لحقوقهم وعدم غلق ألطرقات حتى ل
يتسضببوأ في تعطل حركة سضير ألموأطنين
مصضالحهم.

»æWh

إلسشبت  13أإفريل  2019م
إلموإفق لـ  06ششعبان  1440هـ

قامت بها عناصسر المن اÿارجي

تفكيك ششبكة إإجرإمية ببلدية فلفلة بسشكيكدة
لم-ن اÿارج-ي ل-ب-ل-دي-ة
“ك -ن ع -ن -اصس-ر ا أ
فلفلة بسسكيكدة ،من تفكيك شسبكة إاجرامية
اختصست ‘ السسطؤ على ‡تلكات اŸؤاطنÚ
وترويعهم.

أإنششطة تربية إŸائيات ‘ إإطار جهاز إلقرضض إŸصشغر

ن- -ظ- -مت وك- -ال- -ة ال- -ق -رضض اŸصس -غ -ر «ال‚ام «
ل-ؤلي-ة سس-ط-ي-ف ،ن-ه-اي-ة السس-ب-ؤع ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع
مديرية الصسيد البحري واŸؤارد الصسيدية لذات
الؤلية ،يؤما دراسسيا مؤسسؤم بـ »:سسبل وتقنيات
‡ارسس -ة أانشس -ط -ة ت -رب -ي-ة اŸائ-ي-ات ‘ إاط-ار ج-ه-از
ال -ق -رضض اŸصس -غ -ر» ،وذلك ع -ل -ى مسس -ت -ؤى م -ع -ه -د
التكؤين اŸهني «باحمد الهادي» بحي  1006مسسكن
Ãدينة سسطيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

معا÷ـ ـ ـة  295جر Áـ ـة حضشري ـ ـة خ ـ ـÓل إلششه ـ ـر إŸنصشـ ـر

عا÷ت مصسالح أامن ولية سسطيف و‘ إاطار أانشسطته الرامية إاﬁ ¤اربة ا÷رÁة ا◊ضسرية بشستى أانؤاعها ،طؤال الشسهر الفارط ( مارسض
 295 ) 2019قضسية حققت Ãؤجبها مع  408شسخصسا ،من بينهم  24من جنسض أانثى ،وبعد ثبؤت تؤرطهم ‘ ﬂتلف قضسايا ا÷نايات وا÷نح
التي عا÷تها ﬂتلف اŸصسالح النشسطة التي تعنى بهذا اŸلف،و ” إاعداد ملفات جزائية ضسدهم ،وأاحيلؤا Ãؤجبها أامام ا÷هات القضسائية
التي أامرت بإايداع  80منهم رهن ا◊بسض.

إل-----------مسش-----------اسض ب----------ا’أمـوإل
وإل-----م----م----ت----ل----كـات ب----نسش----بــة
 ،%13 . 89وإأخ----ي----رإ قضش----اي----ا
إلمسشاسض با’قتصشاد إلوطني
ب--نسش--ب-ة .% 08 . 47إلبرنامج
إ’أمني إلمحكم إلمسشطر من
ق----ب----ل مصش---ال---ح إأم---ن و’ي---ة
سش----ط----ي----ف ،خÓ----ل إلشش---ه---ر
إلفارط (مارسض  )2019إأثمر
ب--ت--ح--ق--ي--ق ن--ت--ائ--ج إي--ج-اب-ي-ة

إأهمها  :إسشترجاع  06هوإتف
نقالة محل سشرقة،حجز 400
وح-----دة م-----ن إل----مشش----روب----ات
إل---ك---ح---ول--ي--ة،إسش--ت--رج--اع 14
سشÓ-----ح إأب-----يضض م-----ح-----ظ----ور
(خ----ن----اج---ر وق---ارورإت غ---از
مسش-ي-ل ل-ل-دموع).إما حصشيلـة
ذإت إل---مصشـال---ح ف---ي م---جـال
م----ح----اربـة ج----رإئـم ت----روي----ج
إل----م----خـدرإت وإل----م----وؤث---رإت

إلعقلية وذلك نفسض إلششهر
(مارسض  ،)2019فقد عرفـت
م-ع-الجـة  34قضش-يـة شش-هدت
تورط  51ششخصشـا إأودع منـهم
 17إل-ح-بـسض ،ف-ي-مـا ح-ج-زت
خÓ-ل-ه-ا ك-م-يـة إإج-م-ال-ي-ة م-ن
إلمخـدرإت ناهزت  0 . 5كلغ
م--ن م--ادة إل--ك--ي--ف إل--م-ع-ال-ج
إإضشـافـة إإلى  868قـرصشا من
إلموؤثرإت إلعقلية.

أاسسندت إا 5 ¤مقاولت Ãدة ا‚از بــ  60يؤما

إنطـÓق إششغـال إلكتامـة لـ  162وحـدة سشكنية بحي حمة ل ـولـو بسشوق
لشسغال إا05 ¤
انطÓق أاشسغال ا‚از الكتامة لــ  252/162سسكن بحي حمة لؤلؤ Ãحاذاة حي اŸعلم Úحيث أاسسندت ا أ
لجال
مقاولت Ãدة ا‚از تقدر بــ  60يؤما و قد شسدد الؤا‹ على ضسرورة احÎام اŸعاي Òالتقنية ‘ ال‚از و كذا ا آ
اÙددة لذلك .

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة

طاف إلوإلي بالحي و
إسشتمع إإلى إنششغا’ت
إلموإطنين و إلمتعلقة
’ن---ارة
خصش----وصش----ا ب----ا إ
إلعمومية  ،صشرف مياه
’م-------ط------ار و وضش------ع
إ أ
ح-------اوي-------ات ج------م------ع
إل-ن-ف-اي-ات إل-م-ن-زل-ي-ة و

إل---م---ن---ازل ب---ال--ط--اب--ق
’رضشي و إطلع على
إ أ
وضش---ع---ي---ت--ه--ا و م--ن--ه--ا
أإعطى تعليمات مدير
إلسش----ك----ن ل----ل----ت---ك---ف---ل
ب-ال-ت-نسش-ي-ق مع مصشالح
إلموإرد إلمائية ’نجاز
ب-ال-وع-ات صش-رف م-ياه
’م---------ط---------ار أإم---------ام
إ أ
إلعمارتين في إلقريب

إل--ع-اج-ل و ك-ذإ إن-ج-از
خ--------------ب--------------رة م-------------ع
مصشالح  CTCلترميم
جدرإن هذإ إلسشكن ،
’ضشافة إإلى تنظيف
با إ
م--ح--ي--ط إل--ع-م-ارإت و
إل--رف--ع إل-ف-وري ل-ب-ق-ي-ا
أإششغال إلكتامة.

بعد اعتدائهما على معلمت Úبالبتدائي

 6أإششهر حبسشا نافذإ لرجل وزوجته بتبسشة
لم- -ن
ق- -امت ق- -ؤات الشس- -رط- -ة ب- -ا أ
ا◊ضس -ري اÿامسض ب -إال -ق -اء ال -ق-بضض
على رجل و زوجته بعد تؤرطهما ‘
اع- -ت- -داء ع -ل -ى م -ع -ل -م -ت Úب -ال -ط -ؤر
البتدائي .
حيثيات إلقضشية تعود بعد تقدم سشيدتين
تبلغان من إلعمر « 32، 28سشنة» ،تعمÓن
م -ع -ل -م -ت -ي -ن ب -ال -ط-ور إ’ب-ت-دإئ-ي ب-أاح-دى

إل -م -دإرسض ب -ع -اصش -م -ة إل -و’ي -ة ،م-ن إج-ل
ت- -رسش- -ي- -م شش- -ك- -وى ح- -ول ق- -ي- -ام زوج- -ي -ن
ب -ا’ع -ت -دإء ع-ل-ي-ه-م-ا ب-وإسش-ط-ة إلضش-رب و
إلسشب و إلششتم ،حيث تحصشلتا على ششهادة
طبية بها عجز لمدة  3-2أإيام على إلتوإلي
Óهانة علنا وذلك بعد
 ،كما تعرضشتا ل إ
خ Ó- -ف ب- -ي- -دإغ- -وج- -ي ي- -ه- -م إب- -ن- -ت- -ه- -م
إلمتمدرسشة بذإت إلمؤوسشسشة ،و على إإثر

ذلك تم تقديم كل أإطرإف إلقضشية أإمام
وكيل إلجمهورية لدى محكمة تبسشة عن
ج -رم إإه -ان -ة م -وظ-ف-ي-ن ب-السشب و إلشش-ت-م،
متبوع بالضشرب و إلجرح إلعمدي ،أإين
صش-در ح-ك-م ب-إادإن-ت-ه-م-ا ب-ال-ح-بسض ل-مدة 6
أإششهر نافذة و غرإمة مالية.

تبسسة :خالد.ع

لحؤال ا÷ؤية
مؤازاة مع سسؤء ا أ

أإمن جيجل يدعو إŸوإطن Úللحذر أإثناء قيادة إŸركبات
إت -خ -ذ إأم -ن ج -ي -ج -ل ،ف -ي إإط-ار
نشش -اط -ات -ه إل -رإم-ي-ة إإل-ى ت-وف-ي-ر
إ’أمن للموإطن سشيما في مجال
إلسشÓ-م-ة إل-م-روري-ة و ب-ال-موإزإة
م -ع سش-وء إ’أح-وإل إل-ج-وي-ة إل-ت-ي
تعيششها إلو’ية  ،مجموعة من
إ’إج- - -رإءإت إ’سش- - -ت - -ث - -ن - -ائ - -ي - -ة
إل- -م- -ي -دإن -ي -ة م -ن خ Ó-ل ت -وزي -ع
ع-ن-اصش-ر م-ن إل-مصش-ل-حة إلو’ئية
لÓأمن إلعمومي وإأخرى من فرق

إأي -ن ل -فت إن -ت -ب-اه -ه-م م-رك -ب-ة س ش-ي-ا ح-ي-ة ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا
ششخصشين في إلعقد إلثالث وإلسشادسض من عمرهما،
وب- -ع- -د ع -م -ل -ي -ة ت -ف -ت -يش ض دق -ي -ق ل -ل -م -ر ك -ب -ة ضش -ب -ط
بدإخلها 4800كيسض من إلششمة إلمقلدة ،با’إضشافة
إإلى  600قرصض من إلفحم إلمخصشصض لمادة إلششيششة
كانت موجهة للبيع  ،بعد إسشتيفاء إإجرإءإت إلتحقيق
ف -ي إل -قضش -ي -ة  ،ق -دم إ ل -مشش -ت -ب -ه ف -ي -ه-م-ا إأم-ام وك -ي-ل
إلجمهورية لدى محكمة مسشعد ،إأين حكم عليهما
بسشتة ( )6إأششهر حبسض نافذة وغرإمة مالية قدرها
 50إألف دج

تشسجيع الشسباب على إانشساء مشساريع بسسطيف

‘ حصسيلة Ÿصسالح الشسرطة بسسطيف

ق-د أإع-ط-ى إل-ت-عليمات
ل--ل--م--ع--ن--ي--ي--ن ل-ل-ت-ك-ف-ل
إل--------ف-------وري ب-------ه-------ذه
إ’نشش--غ--ا’ت م--ث--ل م-ا
ح---------دث م---------ع ح--------ي
إلمعلمين إلمجاور كما
زإر إل------ع-----م-----ارت-----ي-----ن
إل----م---وج---ودت---ي---ن ف---ي
إلناحية إلسشفلية للحي
و دخ-----ل إإل-----ى إإح----دى

“ك- -نت ق -ؤات الشس -رط -ة ب -أام -ن دائ -رة مسس -ع -د
لسسبؤع ا÷اري ،من حجز
ولية ا÷لفة ،بحر ا أ
كمية معتÈة من مادة الشسمة اŸقلدة على مÏ
م -رك -ب -ة سس -ي -اح -ي -ة ق -ادم -ة م -ن إاح-دى ال-ؤلي-ات
الشسرقية.

هذه إلعملية جاءت على إإثر مرإقبة روتينية لعناصشر
إلششرطة باأحد إلحوإجز إلششرطية بمدينة مسشعد،

ق--امت بسش-رق-ة م-حÓ-ت ت-ج-ار ي-ة،
م--ن --ازل و ور شش--ات ب--ن--ا ء وذلك وف--ق
م--ع --ل--وم--ات ل--ه--ذه إل-مصش-ا ل-ح ت-ف-ي-د
ب --اخ--ت-ب -اء ه-ذه إل-عص ش-اب-ة ب-م-ن-ط-ق -ة
غ---ا ب---ي---ة ت--ع--رف ب « وإ د إل--ق--ط »
باأعالي إلبلدية ،إلعملية إلعصشابة،
إلبالغ عددها  03إششخاصض ،تترإوح
إأعمارهم بين  24و  30سشنة ،ليتم
ع--ل-ى إ ل-ف-ور ن صشب ك-م-ي-ن م-ك-ن م-ن
توقيف إلمششتبه بهم وحجز إلكثير
م----ن إل ----مس ش----روق----ات ،ب----ا’ إض ش---اف---ة
مهلوسشات عقلية وإأسشلحة بيضشاء.

ب-ال-نسش-ب-ة ل-تصش-ن-ي-ف إل-قضشايا
وف--ق إلشش-يء إل-مسش-ت-ه-دف إأو
إل-م-تضش-رر ،قضشـاي-ا إل-مسشاسض
با’أششخاصض إلتي جاءت في
إلصش--دإرة ب--نسش-ب-ة ،% 48 . 47
ت---ل---ي---ه---ا قضش---اي---ا إل--مسش--اسض
ب--الشش--يء إل--ع--م--وم--ي ب--نسش-ب-ة
 ،%15 . 25وت----ل---ي---ه---ا قضش---اي---ا

..وحجز  4800كيسض من إلششمة إŸقلدة با÷لفة

ا÷لفة  :موسسى بوغراب

سسكيكدة :خالد العيفة

سسطيف :نورالدين بوطغان

إلعدد
17 92 1
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إ’أم -ن إل -ع-م-وم-ي إل-ت-اب-ع-ة ’أم-ن
إل-دوإئ-ر ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف إل-نقاط،
إل- - -م- - -ح - -اور قصش - -د م - -رإف - -ق - -ة
إل -م -وإط -ن -ي -ن و تسش -ه -ي -ل ح -رك-ة
إل -م -رور ،وضش -م -ان إ’نسش -ي -اب -ي -ة
إل- -م- -روري- -ة م- -ع ت- -دع- -ي -م ه -ذه
إ’إج- -رإءإت ب -ت -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت
ت- -وع- -وي -ة ت -حسش -يسش -ي -ة ل -ف -ائ -دة
إلسش-ائ-ق-ي-ن و ت-ذك-ي-ره-م ب-قوإعد
إل -ق -ي -ادة إلسش -ل -ي -م -ة ع -ل-ى غ-رإر

إح- - -ت- - -رإم إإشش - -ارإت إل - -م - -رور و
مسشافة إ’أمان مع إلتركيز على
مخاطر إ’إفرإط في إسشتعمال
إلسشرعة بالموإزإة مع إلتسشاقط
إلكبير لÓأمطار وتاأثيرإته على
إلحالة إلعامة للطرقات و هذإ
قصش-د وق-اي-ة ج-م-ي-ع مسش-تخدمي
إلطريق من حوإدث إلمرور إلتي
غالبا ما يكثر وقوعها في مثل
هذه إلظروف إلمناخية.

حسشب مدير وكالة إلقرضض إلمصشغر لو’ية سشطيف ،
بوجÓل بدر إلدين ،فان إلهدف من هذإ إللقاء إلموجه
أإسش -اسش -ا إ’ط -ارإت إل -وك -ال -ة’ ،سش-ي-م-ا إل-م-ك-ل-ف-ي-ن ب-م-ه-ام
إلمرإفقة ،هو إإحاطتهم ،من خÓل خبرإء إلصشيد إلبحري
وتربية إلمائيات ،بمختلف إلمششاريع إلممكن تجسشيدها
ف -ي إإط -ار آإل -ي -ات إل-دع-م إل-ت-ي ت-وف-ره-ا إل-دول-ة ’سش-ي-م-ا

جهازوكالة إلقرضض إلمصشغر ،لتمكين خÓيا إلمرإفقة من
توجيه وتششجيع طالبي إلقرضض إلمصشغر ،خاصشة منهم
إلشش-ب-اب لÓ-سش-ت-ث-م-ار ف-ي م-ج-ال ت-رب-ي-ة إل-م-ائ-ي-ات إلغني
ب -ا’خ -تصش -اصش -ات ع -ل -ى غ -رإر :ت-ج-ارة أإسش-م-اك إل-زي-ن-ة،
Óسشماك ،صشناعة موإد أإولية من
إلصشناعة إلتحويلية ل أ
إلسشمك ،وغيرها من إلمششاريع إأ’خرى إلتي يحتاجها
إلسشوق إلمحلي وإلوطني بقوة ،فهو مجال مربح ،منتج
ومصش- - - -در م- - - -ه- - - -م ل - - -خ - - -ل - - -ق م - - -ن - - -اصشب إلشش - - -غ - - -ل.
وم -ن ج -ان -ب -ه كشش -ف م -دي -ر إلصش -ي -د إل -ب-ح-ري وإل-م-وإرد
إلصش -ي -دي -ة  ،ت -وف -ي -ق ب-وتشش-نت ،أإن إل-ه-دف م-ن م-دإخ-ل-ة
إلمختصشين في مجال تربية إلمائيات ،خÓل هذإ إليوم
إلدرإسشي ،هو توعية إإطارإت وكالة إلقرضض إلمصشغر و
إلششركاء إلحاضشرين حول إلنششاطات إلحديثة في مجال
ت -رب -ي -ة إل -م -ائ -ي -ات إل-م-ت-ع-ددة إلشش-عب ،ورك-ز م-ن خÓ-ل
مدإخلته ،حول تربية إلمائيات في إلمياه إلعذبة نظرإ
ل-خصش-وصش-ي-ة إل-م-ن-ط-ق-ة ،ل-تشش-جيع هذإ إلنششاط وترويجه
لدى إلششباب لÓسشتثمار.

ؤرق وتهدد يؤمياتهم
بات ت ت ؤ

إلكÓب إلضشالة ترعب سشكان ‘ حي بن جرمة با÷لفة

إإششتكى سشكان عمارإت حي بن جرمة بو’ية إلجلفة ،من
إإنتششار إلكÓب إلضشالة بصشورة بششعة فى إلمنطقة وهجومها
على إأ’طفال وإلكبار وإتÓفها للحدإئق إلخاصشة بالعمارإت
وإنتششارها إلمخيف لهذه إلحيوإنات إلمتششردة إلتي تحكم
سشيطرتها على ششوإرع إلحي و تفاقم هذإ إلمششكل بششكل
كبير في هذه إأ’يام خاصشة
بدإية من منتصشف إلليل إإلى غاية سشاعات إلصشبح إأ’ولى
ح -يث أإصش -ب-ح إل-خ-روج م-ن م-ن-ازل-ه-م شش-ب-ه مسش-ت-ح-ي-ل وع-دم
إل -ت -وج -ه إإل-ى إل-مسش-اج-د أ’دإء صشÓ-ة إلصش-ب-ح ،بسش-بب غ-ي-اب
إإ’نارة إلعمومية إلذي سشاهم في خلق إلعديد من إلمششاكل
إلتي أإّرقت إلموإطنين وأإثارت سشخطهم كالتفششي إلرهيب
للكÓب إلضشالة ،إلتي باتت تعترضض طريق إلمارين سشوإء في
إششهار

إلليل أإو في إلنهار ،ما جعلهم يضشطرون إ’لغاء إششغالهم
إلمفروضض قضشاؤوها في سشاعات متأاخرة ،وباتت تهدد حياة
سش -ك -ان إل -ح-ي خ-اصش-ة إل-ع-م-ال إل-ذي-ن ي-ت-وج-ه-ون ب-اك-رإ إإل-ى
عملهم ،حسشبما أإكده عدد من إلسشكان لـ» إلششعب» إلذين
أإششاروإ إإلى أإن إلكÓب إلضشالة باتت تتجول بين إلعمارإت
بكل حرية ما زإد من مخاوفهم مناششدين مسشؤوولي إلو’ية
ل -ل -ت -دخ -ل ل -وضش -ع ح-د ل-ه-ذه إل-ظ-اه-رة.و ف-ي ن-فسض إلسش-ي-اق
يطالبون سشكان حي» بن جرمة « إلتدخل إلعاجل للسشلطات
للقضشاء على إلكÓب إلضشالة في إلحي وخاصشة إلمتوإجدة
أإمام دإخل أإقبية إلعمارإت.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

ألسسبت  13أأفريل  2019م
ألعدد
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ألموأفق لـ  07شعبان  1440هـ

أسستلموأ شسققهم منذ  ٢01٧بع Úألبنيان

قاطنو حي  ١١٠٠مسسكن يعانون من غياب اŸرافق الّتربوية ،الصسحية وخطوط النّقل

ت-ل-مسض ب-وأدر أن-ع-دأم أŸرأف-ق أل-ع-م-وم-ي-ة با◊ي أ÷ديد  1100مسس-ك-ن تسس-اه-م-ي ب-ع Úأل-ب-نيان من خÓل
أل-غ-ي-اب أل-ت-ام ل-ل-م-ت-طّ-ل-ب-ات أÿدم-ات-ي-ة وأ÷وأري-ة ع-ل-ى غ-رأر أŸؤوسسسس-ات ألÎب-وي-ة وأل-فضس-اءأت أل-تجارية
وأŸرأكز ألطبية ،با’ضسافة إأ ¤صسعوبة ألّتنّقل نظرأ Ÿوقع أ◊ي أŸعزول.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة
طاقة أسستيعاب هذأ أ◊ي أأك Ìمن
 1000ع -ائ -ل-ة ي-ع-د ع-ددأ ه-ائ ،Ó-م-ا
يتطلّب تهيئة أ◊ي بشسكل كلي ،ولكنه
موجود ‘ موقع معزول ما يسستدعي
وسس -ائ -ل ن -ق -ل م -ن أأج -ل فك أل -ع -زل -ة
ن - -اه- -يك ع- -ن أل- -ن- -ق- -ائصض أل- -ت- -ي ”
تسسجيلها بهذأ بالتجمع ،غ Òأأن أأ’مر
ي -ت -ع -ل -ق ب -ال -ه -ي -اك -ل أل -ب -ي -دأغ -وج-ي-ة
أŸف- -ق- -ودة ،ف- -ا◊ي بضس- -خ- -ام- -ت -ه ’
ي- -ح- -ت- -وي ع -ل -ى م -دأرسض أب -ت -دأئ -ي -ة
وم -ت-وسس-ط-ات ،وي-خ-ل-و م-ن ث-ان-وي-ة أأو
باأ’حرى فهي مشسروع  ⁄يتم إأ‚ازه،

أأ’مر ألذي أسستاء له أأولياء ألتÓميذ
أل -ذي-ن ط-ال-ب-وأ بضس-رورة ت-دأرك ه-ذأ
ألنقصض ألذي يشسكل مشسك Óحقيقيا،
ويتسسّبب ‘ أكتظاظ كب Òعلى هذه
أŸرأفق ألÎبوية ألقليلة جدأ.
سس - -ك - -ان أ◊ي وّج - -ه - -وأ ن - -دأءه - -م
لل ّسسلطات بغية ألوقوف على عديد
أل- -ث- -غ- -رأت أل- -ت- -ي ’ ت- -زأل ت- -ن- -ت -ظ -ر
أ’لتفاتة ،فمنذ تسسّلمهم لشسققهم ‘
 ،2017وه-م ي-ن-ت-ظ-رون ت-زوي-د حّ-ي-ه-م
بخطوط ألنقل ،حيث أأّكد أل ّسسكان أأنّ
مسس -ؤوو‹ م -ؤوسسسس -ة أل -ن -ق-ل أ◊ضس-ري
وشس -ب -ه أ◊ضس -ري ع -اي-ن-وأ أ◊ي م-ن-ذ
فÎة ،غ Òأأّن- -ه- -م  ⁄ي- -زّودوه- -م ب- -أاي
ح- -اف- -ل- -ة ،ك- -م -ا ط -رح ه -ؤو’ء غ -ي -اب

أŸم -ه Ó-ت أل -ت -ي أأّث -رت ع -ل -ى ب -روز
حوأدث أŸرور با◊ي خاصسة بالنسسبة
أ’بنائهم.
ك -م -ا ي-ف-ت-ق-ر أ◊ي أ ¤أل-ع-دي-د م-ن
أŸرأف- -ق أÿدم -ات -ي -ة ع -ل -ى رأأسس -ه -ا
أŸرأكز ألصسحية ،ألتي تعد أŸطلب
أ’ول لسسكان أŸنطقة أ÷ديدة إأ¤
م-رأك-ز ألÈي-د وم-ل-ح-ق-ات أسس-ت-خ-رأج
أأورأق أ◊ال- -ة أŸدن -ي -ة وغÒه -ا م -ن
أ’نشسغا’ت ألتي باتت تطبع سسكان
هذأ أ◊ي.
شس - -ب - -اب أ◊ي أأب - -دوأ ت - -أاسّس - -ف- -ه- -م
وسس-خ-ط-ه-م ح-ي-ال أل-وضس-ع-ي-ة أŸزرية
أل-ت-ي يشس-ه-ده-ا ح-ي-ه-م ،ن-ت-ي-جة غياب
أأبسسط أŸرأفق ألثقافية وألرياضسية
أل-ت-ي ت-ع-د أŸت-ن-فسض أل-وح-ي-د لشس-باب
وأ’طفال ،حتى يتمّكنوأ من قضساء
أأوق- -ات ف- -رأغ- -ه- -م ف- -ي -ه -ا و‡ارسس -ة
رياضساتهم ونشساطاتهم أŸفضسلة.
وي -ع -د مشس -ك -ل أل -ن -ق-ل أأك Èمشس-ك-ل
يعا Êمنه سسكان حي  1100مسسكن
ن- -ت- -ي- -ج- -ة أل- -ن -قصض أل -ف -ادح ‘ ع -دد
أÿط -وط أل -ت -ي ت -رب -ط -ه ب -اŸن-اط-ق
أÛاورة ،ح- -يث أأك- -د أŸوأط- -ن -ون لـ
““ألشس - -عب““ ب - -أاّن - -ه - -م يضس - -ط - -رون أ¤
أ’ن -ت -ظ -ار سس -اع -ات ط -وي -ل-ة ل-ل-ظ-ف-ر
Ãق -ع -د ‘ أ◊اف -ل -ة ،ب -ا’ضس-اف-ة أ¤
أل - -زدح - -ام أŸروري أل - -ره- -يب ل- -ذي
ت- -ع- -رف- -ه أŸن- -ط- -ق -ة ،م -ا يسس ّ-ب -ب ‘
تأاخرهم بصسفة مسستمرة عن مقاعد
أل -درأسس -ة وأل -ع -م -ل ،رغ -م خ -روج-ه-م
باكرأ من بيوتهم.

 13ألف حر‘ يدعمون أ’قتصساد أÙلي بتيزي وزو

اŸواد األولية ما تزال مفقودة

ي - - -ع - - -ت Èق- - -ط- - -اع ألصس- - -ن- - -اع- - -ة
أل - - -ت - - -ق- - -ل- - -ي- - -دي- - -ة وأ◊رف م- - -ن
’سساسسية
ألقطاعات أ’قتصسادية أ أ
أل -ذي ي -ل-ق-ى أŸزي-د م-ن أ’ه-ت-م-ام
’ق - -ب - -ال م - -ن ق - -ب - -ل أŸوأط - -نÚ
وأ إ
ب -و’ي -ة ت -ي -زي وزو ،خ-اصس-ة ف-ئ-ة
ألشس- -ب- -اب وأŸرأة ب- -فضس -ل ب -رن -ام -ج
أل- -دع -م وأŸرأف -ق -ة ،ح -يث ي -ل -ق -ى
ألنشساط إأقبا’ مسستمرأ وصسل إأ¤
ح- - -دود  13أل- -ف ح- -ر‘ مسس- -ج -ل
ب -غ -رف -ة ألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة،
Áارسس - -ون ع - -م- -ل- -ه- -م ‘ ﬂت- -ل- -ف
’نشس-ط-ة أŸع-روف-ة ع-ل-ى مسس-توى
أ أ
أل- -و’ي -ة خ -اصس -ة م -ن -ه -ا صس -ن -اع -ة
أل-فضس-ة وأ◊ل-ي ،أل-ف-خ-ار ،صسناعة
أل- - - -زرب - - -ي - - -ة وع - - -دد م - - -ن أŸه - - -ن
’خ -رى أŸع -روف -ة
أل- -ت -ق -ل -ي -دي -ة أ أ
ﬁليا ،وأŸسساهمة ‘ خلق عشسرأت
مناصسب ألشسغل.

تيزي وزو :ز ــ كمال

تشستهر و’ية تيزي وزو بأانشسطتها
أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة وأ◊رف أل -ت -ي ’ ت-زأل
“ارسض وسس- -ط أل- -ع- -ائÓ- -ت ،خ -اصس -ة
باŸناطق ألريفية ألتي ظلت متوأرثة

ب Úأأ’ج- -ي -ال وتشس ّ -ك -ل مصس -در دخ -ل
رئ-يسس-ي ل-ل-ك-ث Òم-ن أأ’ف-رأد وأل-فئات
أ’ج- -ت- -م- -اع -ي -ة ت -وسّس -عت ‘ ألسس -نÚ
أأ’خÒة إأ ¤ف- -ئ- -ة ألشس- -ب- -اب ،أل- -ذي -ن
أق -ت -ح -م -وأ ه-ذأ أل-نشس-اط ‘ ﬁاول-ة
لطرح أأفكارهم أإ’بدأعية وأ’سستفادة
م -ن أأج -ه -زة أل-دع-م أÙل-ي-ة إ’نشس-اء
مؤوسسسسات مصسغرة ،وﬂتلف أأسساليب
أل-تشس-ج-ي-ع وأŸرأف-ق-ة أل-ت-ي سس-طرتها
ألدولة Ÿسساعدة أ◊رفي ،ÚوŒاوز
ع-ق-ب-ات مصس-ل-ح-ة ألضس-رأئب وألتأامÚ
أ’ج -ت-م-اع-ي ،ك-م-ا ك-ان ل-ل-م-رأأة دورأ
ك - -بÒأ أأيضس - -ا ‘ ت - -رق- -ي- -ة أل- -نشس- -اط
وول- -وج- -ه- -ا ب- -ق- -وة ع Èت- -خصسصس- -ات
تقليدية معروفة باŸنطقة كصسناعة
أل - -نسس- -ي- -ج ،أل- -زرب- -ي- -ة ،وغÒه- -ا م- -ن
أأ’نشس -ط -ة أل -ت -ي سس -اه -مت أŸرأأة ‘
أ◊فاظ عليه وحمايته من أ’ندثار.
وي- -ب- -ق- -ى نشس- -اط صس- -ن- -اع -ة أ◊ل -ي
وألفضسة من أ◊رف أأ’ك Ìحضسورأ
وأأ’ك Ìرم - - -زي - - -ة ب- - -و’ي- - -ة ت- - -ي- - -زي
وزوأŸعروفة وطنيا باحتضسانها لهذه
أ◊رفة وشسهرتها من حيث أ÷ودة
وأإ’ت - -ق - -ان ،ح - -يث –صس - -ي غ - -رف- -ة
ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ا يقارب 600
حر‘ Áثلون نصسف عدد أ◊رفيÚ

أل -ن -اشس -ط ‘ Úه -ذه أŸه -ن -ة وط -ن-ي-ا
Áارسس-ون ع-م-ل-ه-م ع Èع-دة م-ن-اط-ق
بالو’ية لكن تبقى أأبرزها بلدية أث
ي- -ن- -ي رم- -ز صس- -ن -اع -ة أ◊ل -ي ﬁل -ي -ا
ووط-ن-ي-ا ،م-ع ظ-ه-ور م-ن-اط-ق ج-دي-دة
أق- -ت- -ح -مت ه -ذأ أÛال Ãن -ت -ج -ات
رأقية وبأاشسكال إأبدأعية متنوعة على
غرأر منطقة فريحة ،بوغني وغÒها
م- -ن أŸن- -اط -ق أل -ت -ي –اول ت -رق -ي -ة
وإأثرأء ألنشساط وأ◊فاظ على عليه
كعÓمة مسسجلة تبقى مرجعا وطنيا
بالنسسبة للحرفي.Ú
مع ذلك ورغم كل هذه أÛهودأت
أŸب -ذول -ة ل -ت-ط-وي-ر أŸه-ن-ة وتسس-ه-ي-ل
ع-م-ل-ي-ة ت-دأول-ه-ا ب Úأأ’ج-ي-ال ،ت-ب-قى
ألكث Òمن ألعقبات توأجه أ◊رفيÚ
ب- -و’ي -ة ت -ي -زي ك -غÒه -ا م -ن و’ي -ات
أل -وط -ن حسسب ‡ث-ل-ي ه-ذه ألشس-ع-ب-ة،
ي -أات -ي ع -ل -ى رأأسس -ه -ا أأزم -ة أل -ت -م-وي-ن
ب - -اŸادة أأ’ول - -ي- -ة إ’ن- -ت- -اج ﬂت- -ل- -ف
ألصس -ن -اع -ة وأ◊رف م -ن ب -ي -ن-ه-ا صس-ن-اع-ة
أ◊ل -ي وأل -فضس-ة رغ-م ت-ط-م-ي-ن-ات أل-وزأرة
ألوصسية بتجاوز هذه أ’نشسغا’ت ،ومطلب
أ’سستفادة من ألدعم أŸادي وأŸا‹ عن
طريق ألصسندوق ألوطني لÎقية نشساطات
ألصسناعة ألتقليدية لكل أ◊رفي ‘ Úشستى
أأ’نشسطة أ◊رفية للمسساهمة ‘ ترقية
هذه ألصسناعة.
إأضسافة إأ ¤مشساكل أأخرى عديدة ’
تزأل تعÎضض طريق أŸهني Úمنها
مشس- -ك- -ل تسس- -وي- -ق أŸن- -ت -وج ،ون -قصض
فضساءأت ألعروضض وألبيع ألتي تقتصسر
‘ أل -غ -الب ع -ل-ى ب-عضض أل-ت-ظ-اه-رأت
وفÎة م -وسس -م أ’صس -ط -ي-اف ،تسس-طÒ
ب -رأم-ج ت-ك-وي-ن م-ت-وأصس-ل-ة ومسس-اع-دة
أ◊رفيŒ ‘ Úاوز مشسكل ألضسرأئب
وأل-ت-غ-ط-ي-ة أ’ج-ت-م-اعية على مسستوى
صسندوق ““كاسسنوسض““ ،ألذي يبقى من
أ’نشس -غ -ا’ت أل -رئ-يسس-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إأ¤
أ’رت -ف-اع أŸسس-ت-م-ر Ÿب-ل-غ أ’شسÎأك
ألسسنوي ألذي ’ يقل عن  60أألف
ينار.

للقضساء على أ’كتظاظ باŸؤوسّسسسات ألتّربوية

اسستÓم عدة مرافق خÓل السسنة ا÷ارية بتيبازة

يرتقب بأان يتم أسستÓم ألعديد من
أŸرأفق ألتابعة لقطاع ألÎبية بو’ية
تيبازة خÓل ألسسنة أ÷ارية ،على أن
ي -ت -م أسس -ت -غ Ó-ل -ه-ا ب-دأي-ة م-ن أل-دخ-ول
أŸدرسس -ي أŸق -ب -ل أل-ذي سس-يشس-ه-د زي-ادة
م-ل-ح-وظ-ة ‘ ع-دد أŸت-م-درسس ،Úحسسب
م- -ا ع- -ل- -م- -ن- -اه م- -ن م- -دي -ري -ة ألÎب -ي -ة
بالو’ية.

تيبازة :علي ملزي
‘ ذأت ألسسياق ،بر›ت أ÷هات أŸعنية
تسس -ل -ي-م كّ-ل م-ن ث-ان-وي-ة  200 / 800بفوكة
وثانوية ‡اثلة بالدوأودة لغرضض أمتصساصض
أ’ك -ت -ظ -اظ أŸسس ّ-ج -ل ب-ال-ث-ان-وي-ات أأ’خ-رى
أÛاورة خ- -اصس -ة ع -قب ت -وزي -ع ألسس -ك -ن -ات
أÛاورة أ÷دي -دة ،ك -م -ا ي -رت -قب ب -أان ي -ت-م
أ’نتهاء من مرحلة ألدرأسسات لثانوية أأخرى
‡اثلة باأ’رهاط بالناحية ألغربية ،أإضسافة
أ ¤تسس-ل-ي-م ق-اع-ة أل-ري-اضس-ات ب-ث-ان-وي-ة خيÌ
برأهيم بالدوأودة و 4أأقسسام توسسعة بثانوية
ﬁم-د زي-ب-اك ب-الشس-ع-ي-بة و 6أأقسس-ام ت-وسسعة
أأيضسا بثانوية ولد قابلية بقورأية Ãعية أإنهاء
أأشسغال ألتهيئة وإأعادة أ’عتبار لـ  6ثانويات
أأخرى.
و‘ أل- -ط- -ور أŸت- -وسس -ط ي -رت -قب أسس -ت Ó-م
م-ت-وسسطة قاعدة 300 / 7وج-ب-ة بشسرشسال
وم-ت-وسس-ط-ة قاعدة  200 / 4وج-ب-ة بأاحمر
ألع ،Úإأضسافة أ ¤أنهاء ألدرأسسات أŸتعلقة

Ãت -وسس-ط-ة ق-اع-دة  6ب -اأ’ره-اط م-ع أن-ه-اء
أأشس- -غ- -ال أل- -ت- -ه -ي -ئ -ة وإأع -ادة أ’ع -ت -ب -ار لـ 19
متوسسطة منتشسرة ع Èإأقليم ألو’ية.
كما ترتقب ألسسلطات ألو’ئية أسستÓم 3
›معات مدرسسية من صسنف أأ 1بكل من
أل -ق -ل -ي -ع -ة ،ف -وك-ة وأل-دوأودة ،وّ› 3معات
م -درسس -ي -ة م -ن صس -ن -ف ““د““ ب -ك -ل م -ن ف -وك -ة
وبوسسماعيل ومناصسر ،إأضسافة أ ¤أسستÓم 3
مطاعم مدرسسية من صسنف  200وجبة بكل
مدرسسة حي ألكرز بسسيدي رأشسد ومدرسسة
شسر’م Ãرأد ومدرسسة طازي بالدوأودة ،مع
أنهاء أشسغال ألتهيئة وإأعادة أ’عتبار على
مسس -ت-وى  19م-ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة ت-اب-ع-ة ل-لطور
أ’بتدأئي.
Œدر أ’شس- -ارة أإ ¤أّن مصس- -ال- -ح م- -دي -ري -ة
ألÎبية بو’ية تيبازة ترتقب تسسجيل 175902
ت -ل -م -ي -ذ خ Ó-ل أل -دخ -ول أŸدرسس -ي أل -ق-ادم
ب -زي-ادة  8293ت-ل-م-ي-ذأ م-ق-ارن-ة م-ع أŸوسس-م
أ◊ا‹ ،وهي ألزيادة ألتي تشسمل  120تلميذ
‘ ألطور ألتحضسÒي و 2739تلميذ ‘ ألطور
أ’بتدأئي و 2856تلميذ ‘ ألطور أŸتوسسط
و 1495تلميذ بالطور ألثانوي ،كما ترتقب
ذأت أŸصس -ال -ح تسس -ج-ي-ل  491ت-ل-ميذ بصسفة
أختبارية بأاقسسام تعليم أللغة أأ’مازيغية من
بينهم  245تلمذ ‘ ألسسنة ألرأبعة أبتدأئي
و 246ت -ل -م-ي-ذ ب-السس-ن-ة أÿامسس-ة أب-ت-دأئ-ي،
بحيث سسيتم توسسيع تدريسض هذه أللغة عÈ
عّدة بلديات أأخرى لتشسمل خÓل أŸوسسم
أل -ق-ادم ك Ó-م-ن أل-ق-ل-ي-ع-ة ،ت-ي-ب-ازة ،م-ن-اصس-ر،
سسيدي غيÓسض ،قورأية وألدأموسض.

قرية أو’د أبرأهيم ببلدية أو’د عدي لقبالة باŸسسيلة

الفّÓحون غادروا اŸنطقة بعد انهيار السسد التّقليدي

يشستكي فÓحو قرية أو’د أبرأهيم
ب-ب-ل-دي-ة أو’د ع-دي ل-ق-ب-ال-ة باŸسسيلة
م-ع-ان-اة ح-ق-ي-ق-ي-ة أضس-ط-رت ألكثÒين
’رضض وأل-ن-زوح
م -ن-ه-م ت-رك خ-دم-ة أ أ
إأ ¤أŸن-اط-ق أ◊ضس-ري-ة ،وأل-ت-خلي عن
ألفÓحة بسسبب أنهيار ألسسد ألتقليدي
أل-وح-ي-د أŸت-وأج-د ب-اŸنطقة منذ عدة
سسنوأت.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ي -ع -ت -م-د ج-ل سس-ك-ان ق-ري-ة أأو’د أب-رأه-ي-م
ألوأقعة حوأ‹  1،5كلم عن مقر بلدية أأو’د
ع-دي ل-ق-ب-ال-ة ع-ل-ى زرأع-ة أل-ق-م-ح وألشس-عÒ
وت- -رب- -ي- -ة أŸوأشس -ي ب -اع -ت -ب -اره -ا أŸصس -در
أأ’سساسسي للعديد منهم أعتمادأ على ألسسد

أŸت- -وأج- -د ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة ،وأل- -ذي ت -ع ّ-رضض
لÓنهيار منذ عديد ألسسنوأت أأج ÈألكثÒ
منهم إأ ¤سسقي موأشسيهم بشسرأء صسهاريج
أŸاء بأاسسعار جد مرتفعة ،على ألرغم من
ألشسكاوى أŸرفوعة أإ ¤ألسسلطات ،على أأمل
أإعادة أإ‚از أآخر Ãعاي Òتسسمح بحجز أأكÈ
قدر من مياه ألسسقي بحكم أأنه يقع ‘ مكان
جد هام من شسأانه سسقي أأ’رأضسي ألشساسسعة
وأÿصسبة ،يضساف إأ ¤مطلب تهيئة ألسسد
فتح بعضض أŸسسالك ألفÓحية أŸؤودية إأ¤
أأرأضسيهم ألفÓحية ،وكذأ ألطريق أŸؤودي
للقرية ألذي يعا Êهو أآ’خر من أ’هÎأء،
يضساف إأليه مشسكلة غاز أŸدينة ألذي بات
ح -ل -م -ا ÷م -ي -ع ألسس -ك -ان ،خ-اصس-ة ‘ فصس-ل
ألشستاء أأين تفتقد لقارورأت غاز ألبوتان.

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

من مراسسلينا

السصبت  ١٣أافريل  ٢0١٩م
الموافق لـ  0٧شصعبان  ١٤٤0هـ

«الشضعب» تسضتطلع حالة ﬁطات النقل بالعاصضمة

فوضشضى أالتنظيم وقلق أا’نتظار

’سضتقرار السضكان ‘ قراهم
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ي -ع-يشش ق-ط-اع ال-ن-ق-ل ا◊ضض-ري ب-ال-ع-اصض-م-ة ج-م-ل-ة م-ن اŸشض-اك-ل وال-ن-ق-ائصش ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ج-اوزات
ل
ا◊اصضلة على مسضتوى ﬁ 69طة للنقل والتي غالبا ما يكون ضضحيتها الزبائن واŸسضافرون ‘ ظ ّ
غياب الرقابة وقوان Úخاصضة بتنظيم القطاع.

ا÷زائر  :سسارة بوسسنة
تعد ا÷زائر العاصصمة مثا’ حيا على
هذه النقائصص تسصببت فيها عدة عوامل
أابرزها مشصكلة ا’ختناق اŸروري الذي
ي -ؤورق ح -ي -اة اŸسص -اف-ري-ن وي-دخ-ل-ه-م ‘
دوامات التذمر لتزيد اŸواقف السصلبية
وال-تصص-رف-ات ال-عشص-وائ-ي-ة لبعضص الزبائن
وال -ن -اق -ل Úال -ت -ي ك-ثÒا م-ا ت-ف-رز ن-ت-ائ-ج
وخ-ي-م-ة وت-زي-د ال-وضص-ع سص-وءا وت-ع-ق-يدا،
خ -اصص -ة ‘ اأ’م -اك-ن ال-ت-ي ي-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا
«اŸيÎو» و»الÎام -واي» بسص -بب ان -ع -دام
ا◊افÓت.
«الشصعب» زارت العديد من ﬁطات
ال- -ن- -ق- -ل ا◊ضص- -ري والشص- -ب- -ه ا◊ضص -ري
ب-ال-ع-دي-د م-ن ب-ل-دي-ات ال-ع-اصص-م-ة ،حيث
وق -ف -ن -ا ع -ن -د ح -ج-م اŸشص-اك-ل ون-وع-ي-ة
اÿدمة اŸقدمة للمسصافرين بعيدة كل
ال- -ب- -ع -د ع -ن اŸواصص -ف -ات واŸق -اي -يسص
اŸع -م -ول ب -ه -ا ،م -ق -اب-ل غ-ي-اب ت-ن-ظ-ي-م
حقيقي للمهنة من قبل ا÷هات الوصصية،
التي من اŸفروضص أان تطالب الناقلÚ
بضص -رورة ت -رق -ي -ة ن -وع-ي-ة اÿدم-ات Ãا
ي- - -و ّف- - -ر أاك Èراح - -ة ل - -ل - -مسص - -اف - -ري - -ن.
ﬁطتنا اأ’و ¤كانت بباشص جراح ،حيث
ك -انت وج -ه -ت -ن -ا ﬁط -ة أاول م -اي ،أاي-ن
اضصطررنا للوقوف Ÿدة نصصف سصاعة ‘
ظروف جد سصيئة نتيجة انعدام اماكن
ا’ن -ت -ظ -ار وا÷ل -وسص ،وÃج -رد وصص -ول
ا◊اف -ل -ة ت -داف -ع اŸسص -اف -رون ل -ل -ظ -ف-ر
Ãكان ‡ا أاجÈنا على الوقوف نتيجة
امتÓء ا◊افلة عن آاخرها ،حيث حرصص
السصائق والقابضص على ملئها بأاك Èعدد
‡كن دون مراعاة أادنى شصروط الراحة
والسصÓمة ،وهو اأ’مر الذي تطّلب وقتا
ك- -بÒا ،ب- -ال- -رغ -م م -ن إاب -داء اŸواط -نÚ
ÓŸمح ا’سصتياء والغضصب .
وأاوضصح اŸتحدثون أان معاناتهم ’
ت -ن-ت-ه-ي ب-ه-ذه اÙط-ة بسص-بب Œاوزات
الناقل Úاÿواصص ،إاذ أاكد اŸسصافرون أان
أاصص -ح -اب ا◊اف Ó-ت ي -جÈون -ه -م ع -ل-ى
ا’نتظار Ÿدة طويلة باŸوقف ،وذلك

من أاجل Œمع أاك Èعدد من الركاب
خاصصة خÓل الفÎة اŸسصائية ،بالتزامن
م -ع ظ -رف ي -ك Ìف-ي-ه ع-دد اŸسص-اف-ري-ن
م-ق-ارن-ة ب-ال-فÎة الصص-ب-اح-ي-ة ،ليقوم بعد
ذلك السصائقون بنقل ا◊افلة إا ¤مكان
Œم -ع ال -رك-اب ب-ط-ري-ق-ة غ Òمسص-ؤوول-ة،
وه - -و اأ’م- -ر ال- -ذي تسصّ- -ب- -ب ‘ ت- -داف- -ع
اŸواط -ن Úف -ي -م -ا ب-ي-ن-ه-م ب-غ-ي-ة ال-ظ-ف-ر
Ãقعد داخل ا◊افلة ،أاين نتج عن هذا
اŸشصكل وقوع عدة حوادث ،فضص Óعن
“اطل الناقل Úبتقد Ëخدمة النقل.

ﬁطة أول ماي ..تردي
أÿدمات

وÃج -رد وصص -ول -ن -ا ا ¤اÙط -ة ل-فت
انتباهنا سصوء التوزيع ‘ وسصائل النقل
بها ،حيث تعا Êبعضص خطوط النقل من
اإ’شصباع اŸفرط كخط بن عكنون‘ ،
ح Úتعرف فيه بعضص اÿطوط اأ’خرى
نقصصا كبÒا ،وعلى سصبيل اŸثال خط
اŸدنية حيدرة ،ما يجعل اŸسصافرين
يضص -ط -رون لÓ-ن-ت-ظ-ار ط-وي Ó-وال-ت-داف-ع
بهدف الظفر Ãقعد ‘ ا◊افلة على
مسصتوى اÿطوط التي تعرف نقصصا ‘
ع - -دده- -ا ،ب- -ا’ضص- -اف- -ة ا ¤اسص- -ت- -غ- -راق

خطوط مششّبعة وأخرى
تعا Êألنقصص ألفادح
ا◊اف Ó- -ت ان وج - -دت وق - -ت- -ا ط- -ويÓ- -
للخروج من اÙطة ،حيث ’ ينطلق
السصائق من أاي موقف إا’ بعد احتجاج
الزبائن والتÓسصن معهم وتصصل ‘ بعضص
اأ’حيان إا ¤الدخول ‘ مشصادات عنيفة،
و’ ت- -ت- -وق- -ف م- -ظ- -اه- -ر Œاوز ح -ق -وق
اŸسصافرين عند هذا ا◊ّد ،بل تتعداها
‘ كث Òمن اأ’حيان إا ¤توّقف ا◊افلة
‘ أاك Ìم - -ن م- -وق- -ف م- -ر ّخ- -صص أاو غÒ
مرّخصص.
ت-ق-رب-ن-ا م-ن ب-عضص ال-ن-اق-لŸ Úع-ررف-ة

آارائ -ه -م ح -ول ال -وضص -ع -ي-ة اŸزري-ة ال-ت-ي
ي-ع-يشص-ه-ا ق-ط-اع ال-ن-ق-ل ب-بÓدنا والعاصصة
خصص- -وصص -ا ح -م -ل ال -ب -عضص م -ن -ه -م ‡ن
ال -ت -ق -ي-ن-اه-م Ãح-ط-ة ن-ق-ل اŸسص-اف-ري-ن
بباشص جراح وأاول ماي ،ا÷زء اأ’ك Èمن
م -ا ي -ح -دث ا ¤ا÷ه-ات ال-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى
ق-ط-اع ال-ن-ق-ل ا◊ضص-ري م-ؤوك-دي-ن ب-أانهم
كناقل Úيتحملون نصصيبا من مسصؤوولية
الفوضصى التي يعيشصها قطاع النقل ،حيث
قال عز الدين وهو أاحد الناقل Úعلى
مسصتوى ﬁطة باشص جراح ،أا–ّدى أاّيا
كان أان يأاتي ليحاسصبنا على هذا الوضصع،
مشصÒا إا ¤أانه ومنذ مزاولته Ÿهنته ⁄
يتم إاصصدار أاي قانون صصارم ينظم مهنة
النقل أاو دف Îشصروط يتّم ا’لتزام به.
من جانبه ارجع «ك ﬂ -تار» أاحد
الناقلÃ Úحطة اول ماي ،سصبب تردي
مسص - - -ت - - -وى اÿدم- - -ات اŸق- - -دم- - -ة ا¤
اŸسص- - -اف- - -ري- - -ن ا ¤ح - -ال - -ة اإ’ه - -م - -ال
والÓمبا’ة التي يعيشصها قطاع النقل،
ب -ا’ضص -اف -ة ا ¤ال-ن-قصص ال-ف-ادح أ’ع-وان
اŸراقبة على مسصتوى ﬁطات النقل
ماخلق فوضصى عارمة Ãعضصمها وسصمح
بظهور منافسصة غ Òشصرعية ب Úبعضص
الناقل Úخاصصة اÿواصص منهم ،مشصÒا
‘ هذا الشصأان بأانه يأامل ‘ التدخل
ال-ع-اج-ل ل-ل-ج-ه-ات اŸع-ن-ية وعلى رأاسصها
وزارة النقل التدّخل لفرضص الرقابة على
الناقل ،Úباإ’ضصافة إا ¤توف Òشصركات
نقل جماعي حضصارية تشصجّع اŸواطنÚ
على التخلي عن اسصتعمال سصيارتهم ،كما
ه - -و م - -ع - -م- -ول ‘ ع- -واصص- -م ال- -ب- -ل- -دان
اŸتقدمة ،التي يعد فيها النقل العمومي
ﬂرج -ا أاسص -اسص -ي -ا ل -ل -ه-روب م-ن زح-م-ة
السصيارات.
ك -م -ا زاد ا’خ -ت -ن -اق اŸروري ال -ك -بÒ
وحالة ا’زدحام الشصديدة من حدة أازمة
ال- -ن- -ق- -ل ‘ ال -ع -اصص -م -ة ،ح -يث أاضص -حت
ال- -ط- -واب ÒالÓ- -م- -ت- -ن- -اه- -ي- -ة ıت- -ل -ف
السصيارات وحافÓت النقل ديكورا يوميا
يطبع ﬂتلف الطرق ‘ العاصصمة ،سصيما
تلك التي تشصهد أاشصغا’ ﬂتلفة .هذه
اŸعضص- -ل- -ة إان صصّ- -ح تسص- -م- -ي -ت -ه -ا ب -ذلك
أاصص -ب -حت ع -ائ -ق -ا ‘ وج -ه ال -ك -ث Òم -ن
اأ’شص- - -خ - -اصص واŸواط - -ن Úوزادت م - -ن
م- -ع -ان -ات -ه -م ال -ي -وم -ي -ة وأادت أايضص -ا إا¤
ه- -دره- -م اŸزي- -د م -ن ال -وقت وخ -ل -قت
عندهم حا’ت من القلق والتذمر .
مشص -ك -ل آاخ-ر م-ط-روح ب-ق-وة ‘ ق-ط-اع
النقل هو انعدام خطوط ووسصائل النقل
ب -ب -ل-دي-ات ال-ع-اصص-م-ة ،خ-اصص-ة ب-اأ’ح-ي-اء
السصكنية ا÷ديدة نظرا ’فتقار أاغلبية
هذه اأ’حياء ﬁطات نقل اŸسصافرين
لهاته اÿطوط ،حيث يلجأا العديد من
السصكان ا ¤ا’عتماد على طرق اخرى
ق-ي ت-ن-قÓ-ت-ه-م كسص-ي-ارات ال-ك-ل-وندسصتان
يحدث هذا رغم الوعود التي اطلقتها
ا÷هات اŸعنية بتوف Òخطوط نقل ا¤
اŸناطق.

ت-نّ-ف-سش سض-ك-ان ق-ري-ت-ي آايت جعاد
وت - -ي - -غÒم ،Úب - -ب - -ل - -دي - -ة أام - -ال- -و
الصض- - -ع- - -داء ،ع- - -قب اسض- - -ت - -ج - -اب - -ة
السضلطات اÙلية Ÿطلبهم اŸتضضمن
ت- -ع- -ب- -ي- -د ال- -ط- -رق ،وذلك ‘ إاط -ار
ب -رن -ام-ج ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ل-لسض-ن-ة
ا÷ارية بهدف تثبيت السضكان ‘
أاراضض- -ي- -ه- -م ومسض- -اع- -دت- -ه- -م ع -ل -ى
ا’سضتقرار.

بجاية :بن النوي توهامي
وفقا للسصيد حداد رئيسص بلدية اأمالو،
فقد ”ّ تخصصيصص غÓف ما‹ يقدر بـ
 ٣00م- -ل -ي -ون دج ل -ه -ذا اŸشص -روع ،وّ”
كذلك اختيار الشصركة لتجسصيده ،على
مسص-اف-ة  ٧.٢ك -م ،وه -و اŸشص-روع ال-ذي
انتظره سصكان هات ÚاŸنطقت Úبالنظر
ل - -ل - -ب - -ع - -د وال - -ع- -زل- -ة ،وسص- -يسص- -اه- -م ‘
اسص-ت-ق-راره-م وت-ن-قÓ-ت-ه-م بشص-ك-ل مÓئم
بعد معاناة أ’زمتهم لسصنوات.
وم- -ن ج- -ه- -ت -ه -م ،ف -ق -د أاب -دى ‡ث -ل -و
ال -ق -ري -ت Úاسص -ت -حسص-ان-ه-م ل-ه-ذا ا’‚از
الذي تأاّخر لسصنوات ،خاصصة أان اŸسصافة
ب Úقريتي آايت جعاد وتيغÒم Úبعيدان
ع -م اŸدي -ن -ة ،ح -يث ي -واج-ه ق-اط-ن-وه-ا
معضصلة حقيقية ‘ التنقل والوصصول إا¤
وجهاتهم ،ويقول السصيد جمعي‡ ،ثل
ع-ن السص-ك-ان« ،ت-ت-أال-ف ب-ل-دي-ة أام-ال-و من
عدة قرى ’ يزال السصكان فيها يأاملون
‘ –ق -ي -ق ا’سص -ت -ق -رار ،وذلك ب›Èة
مشص- -اري -ع ت -ن -م -وي -ة تسص -اه -م ‘ –سصÚ
إاطارهم اŸعيشصي ،وتفادي ÷وء العديد
من العائÓت إا ¤اŸدينة بحًثا عن بيئة
معيشصية أافضصل .وإاضصافة اإ ¤هذا يرى
الفÓحون أان فتح اŸسصالك الفÓحية،
ه- -و أافضص- -ل م- -ا Áك- -ن ال- -ق- -ي- -ام ب- -ه ‘
اŸنطقة لتشصجيع السصكان على العودة
وال -ب -ق -اء ‘ أاراضص -ي -ه -م ،وتشص -ج -ي -ع -ه -م
ل- -ل -مسص -اه -م -ة ‘ ال -ن -ه -وضص ب -ال -ق -ط -اع
ال - -ف Ó- -ح - -ي ıت - -ل - -ف اŸن - -ت- -وج- -ات
الزراعية ،على غرار زرع اأ’شصجار أاو
ع -ل -ى اأ’ق -ل ق-ط-ف ﬁاصص-ي-ل ال-زي-ت-ون
وعدم ترك أاشصجار الزيتون التي تركها
أاجدادهم “وت’.
وإادراًك -ا ل -ل -مشص -اك -ل ال -ت -ي ي -واج -ه -ه-ا
السصكان ،فيما يتعلق بتثبيتهم بأاراضصيهم،
ات -خ -ذت مصص -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة ج-م-ل-ة م-ن
اإ’ج-راءات ك-ف-ت-ح اŸسص-ارات ال-فÓ-حية
‘ هذه اŸناطق ،للسصماح لهم بالوصصول

رئيسضة دائرة الÈواقية باŸدية تلتقي Ãواطني أاو’د ذايد

اإ ¤ا◊ق- - -ول ب- - -واسص- - -ط - -ة اŸرك - -ب - -ات
وا◊فاظ على قطع اأ’راضصي ،وزراعة
اأ’شص- -ج- -ار وإاحضص- -ار ﬁاصص- -ي -ل -ه -م إا¤
م-ن-ازل-ه-م دون صص-ع-وب-ة ك-بÒة ،ع-ل-م-ا أان
بلدية أامالو مثلها مثل معظم اŸناطق
هي منطقة جبلية ،حيث يتعّذر الوصصول
إا ¤اأ’راضصي الصصا◊ة للزراعة بدون
مسص - -ارات زراع - -ي - -ة ،إان  ⁄ي - -ك - -ن ذلك
مسصتحيً.Ó
م- -ع اإ’شص- -ارة اأن السص- -ك- -ان عÈوا ع -ن
ارتياحهم ’‚از مسصارات زراعية على
غ- -رار ،ل- -ي- -دج- -ن -ان ،ب -وم Ó-لŒ ،ن -ون،
ت- -اغ- -راسصت ،ح- -يث ي- -ق- -وم- -ون ب- -ج -ن -ي
ﬁاصصيلهم وينقلونها دون صصعوبة ‘
مركباتهم ،واŸشصكلة الوحيدة ‘ فتح
اŸسصارات الزراعية هي معارضصة بعضص
م Ó- -ك اأ’راضص - -ي م- -ت- -ن- -اسص Úأان ه- -ذه
اŸسصارات هي التي Œعل أاراضصيهم بÓ
شصكّ لها قيمة.
و‘ سصياق ذات صصلة ،اسصتفادت قرى
ت -ام -ق -رة ،م -ن ال -ع -دي -د م -ن اŸشص -اري-ع
ل- -ت- -حسص Úاإ’ط- -ار اŸع -يشص -ي ل -لسص -ك -ان
ومسصاعدتهم على ا’سصتقرار ،وذلك ‘
اإطار اıطط البلدي ونال التخطيط
ا◊ضص- -ري نصص- -يب اأ’سص -د ،ح -يث ث ّ-م -ن
ال -ق -اط-ن-ون ب-اŸن-ط-ق-ة مشص-روع إاصصÓ-ح
الطرق التي تربط القرى بالبلدية ،حيث
يقول اليد صصا◊ي ‡ثل عن السصكان،
” إاعادة تأاهيل الطريق اŸشصÎك الذي
يربط قرية بوتواب ،وهذا على مسصافة
خطية من  ٩00م ،Îو‘ نفسص الوقت،
” ال -ت -خ -ط -ي-ط إ’ع-ادة ت-أاه-ي-ل اŸسص-ار
الذي Áتد على طول الطريق الو’ئي
رق -م Ã ،٢٣ن -ط-ق-ة «م-و’» ،وه-ذا ع-ل-ى
مسصافة  ٣00م Îخطي .كما أانه من بÚ
اŸشصاريع كذلك أايضًصا إاصصÓح اŸسصار،
الذي Áتد من قرية تيسصÒا إا ¤خزان
اŸياه الذي يزيد طوله عن  ١000م،Î
باإ’ضصافة إا ¤شصبكة الصصرف الصصحي،
حيث ” اإدراج العديد من العمليات،
خاصصة أان البلدية تعرف توسصًعا ملحوظا
‘ نسصيجها ا◊ضصري ،والذي يتطّلب ‘
كل مرة “ديدات باهظة الثمن وعلى
مسص-اف-ات ط-وي-ل-ة ،م-ن خÓ-ل ال-ع-م-ليات
والتخطيط لها ،إا ¤جانب ا‚از ﬁطة
للحافÓت ‘ قرية تيزي عادل.
واأخًÒا ” ،تسصجيل مشصروع لتعزيز
إامدادات الكهرباء التي تشصهد انخفاضًصا
‘ التوتر ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ‘ هذه
القرية.

ألـ ـ ـ ـ ـسشـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ـن ألـ ـ ـ ـ ـ ـري ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـي ‘ م ـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـ ـّدم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة أ’ن ـ ـ ـ ـشش ـ ـ ـ ـ ـغ ـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت
شض -رعت ف -اط-م-ة ال-زه-راء ﬁاد
رئسضية دائرة الÈواقية ‘ علمية
’دارة،
ت- - -ق- - -ريب اŸواط - -ن Úم - -ن ا إ
وه -ذا ب -ال-ت-ن-ق-ل إا ¤ال-ب-ل-دي-ات ك-ل
واح -دة ع -ل -ى ح -دى ،سض -ع -ي -ا م -ن -ه-ا
ل-ت-ذل-ي-ل الصض-ع-وب-ات وت-خ-فيف من
عناء التنقل إا ¤مقر دائرتها.

اŸدية :علي ملياÊ
كانت بلدية أاو’د ذايد على رأاسص هذه
اÿرج -ة ،ح-يث ق-امت ب-اسص-ت-ق-ب-ال ع-دد
كب Òمن اŸواطن Úلطرح انشصغا’تهم
Ãق-ر ب-ل-دي-ت-ه-م وال-ت-ي “ح-ورت أاسص-اسصا
ح- -ول ب -رام -ج السص -ك -ن ،وأاك -دت رئ -يسص -ة
ال- -دائ- -رة ‘ ه- -ذا الصص -دد ل -ل -م -واط -نÚ

ال- -راغ- -ب ‘ Úا’سص- -ت- -ف -ادة م -ن حصصصص
البناء الريفي بأان هناك تعليمة جديدة
لوا‹ الو’ية “ّكنهم من بناء الطابق
اأ’ول ل -لسص -ك -ن ال -ري -ف -ي ال -ت -اب -ع ل-ه-م أاو
أ’قاربهم.
وأامام إا◊اح هؤو’ء من قلة برامج
السص -ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ،خ-اصص-ة وأان ÷ن-ة
ال - -دائ - -رة وزعت ‘ ال - -فÎة اأ’خÒة 50
سصكنا اجتماعيا ،والتي تبقى غ Òكافية،
قالت ﬁاد رئيسصة الدائرة «إان نقصص
ال -وع -اء ال -ع-ق-اري ح-ال دون اسص-ت-ف-ادة
هذه البلدية من برامج جديدة كون
’راضص - -ي ف Ó- -ح - -ي - -ة .وب - -خصص - -وصص
ا أ
ال - -تشص - -غ - -ي- -ل دعت رئ- -يسص- -ة ال- -دائ- -رة
السصلطات البلدية إا ¤ضصرورة تشصجيع
’‚از مشص - -اري - -ع
اŸسص- - -ت- - -ث - -م - -ري - -ن إ
ب -اŸن -ط -ق-ة ،خ-اصص-ة م-ا ي-ت-عّ-ل-ق م-ن-ه-ا

با÷انب الفÓحي ’متصصاصص اليد العاملة.

وبخصصوصص التهييئة ا◊ضصرية التي

تبقى البلدية ‘ حاجة ماسصة إاليها عÈ
ال -ع -دي -د م -ن اأ’ح -ي-اء السص-ك-ن-ي-ة ،أاك-دت
رئيسصة الدائرة اأن كل اŸقÎحات اŸعّبر
ع- -ن- -ه -ا واŸق -دم -ة ‘ اط -ار الصص -ن -دوق
اŸشصÎك ل - -ل- -ج- -م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة ّ”
تخصصيصصه لبلدية أاو’د ذايد لÓسصتفادة
من مشصاريع التهيئة ا◊ضصرية ،كاشصفة ‘
ال -وقت ذات -ه بشص-أان السص-ك-ن ال-ري-ف-ي ع-ن
ال -تسص -ه -ي Ó-ت ال -ت-ي ق-دم-ه-ا ال-وا‹ ب-أان-ه
بالنسصبة للمعني Úبا‚از طابق أاول فإان
ت-ك-ال-ي-ف مسص-ت-ح-ق-ات اÈÿة م-ن م-كتب
«سصي .تي .سصي» سصيدفعها اŸواطن فيما
ت-ت-ك-ف-ل ال-ب-ل-دي-ة ب-ال-تكاليف اأ’خرى‘ ،
جل
وقت نبّهت اإ ¤اأن هذه البلدية تسص ّ
عجزا ‘ اŸيزانية و –تاج إا ¤تثمÚ
م-وارده-ا وم-ق-درات-ه-ا ع-ل-ى اأ’ق-ل ب-رفع
كراء بعضص ‡تلكاتها.
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أشسرأف :حامد حمور

ألسسبت  1٣أفريل 2019م ألموأفق لـ  0٧شسعبان  1٤٤0هـ ألعدد 1٧921

بعد أنهزأمه ‘ لقاء ألذهاب Ãيدأنه أمام ألÎجي ألتونسسي

شسباب قسسنطينة ‘ مهمة صسعبة
لكنها ليسست مسستحيلة

ربع نهائي
رأبطة
لبطال
أ أ
لفريقية
أ إ

ل· 2019
كأاسس أفريقيا ل أ

اŸنتخب الوطني ‘ اÛموعة الثالثة
رفقة السسينغال  ،كينيا و تنزانيا

ج - -رت مسس - -اء أمسس ب - -ال- -ق- -اه- -رة
ع-م-ل-ي-ة أل-ق-رع-ة ل-ن-ه-ائيات كأاسس
ل·  2019ألتي
إأف - -ري - -ق- -ي- -ا ل - -أ
سستحتضسنها مصسر ‘ ألفÎة ما بÚ
 21ج - - - - - - -وأن أ 19 ¤جويلية
2019ح - -يث سس - -ي- -ل- -عب أŸن- -ت- -خب
أل- - -وط- - -ن- - -ي أ÷زأئ- - -ري ضس- - -م- - -ن
أÛم - -وع - -ة أل - -ث - -ال - -ث - -ة رف- -ق- -ة
ألسسينغال ،كينيا وتنزأنيا.
وسس -ت -ك-ون اŸن-افسس-ة شس-دي-دة ‘ ه-ذه
ال -دورة ال -ت -ي سس -ت -ع -رف مشس -ارك -ة 24
منتخبا ألول مرة ‘ الدورة النهائية.
يسسعى أاشسبال الناخب الوطني جمال
بلماضسي ا– ¤قيق نتيجة كبÒة ‘
هذه الدورة .

اÛموعات

@ اÛم - - - -وع - - - -ة األو :¤مصس - - - -ر ،ج
.ال -ك -ون -غ -و ال -دÁوق-راط-ي-ة ،اأوغ-ن-دا،
زÁبابوي.

@ اÛموعة الثانية :نيجÒيا ،غينيا،
مدغشسقر ،بوروندي.
@ اÛم -وع -ة ال -ث -ال -ث -ة :السس -ي -ن -غ-ال،
ا÷زائر ،كينيا ،تنزانيا.
@ اÛموعة الرابعة :اŸغرب ،كوت
ديفوار ،جنوب اإفريقيا ،ناميبيا.
@ اÛموعة اÿامسسة :تونسس ،ما‹،
موريتانيا ،اأنغول
@ اÛم -وع-ة السس-ادسس-ة :ال-ك-امÒون،
غانا ،البن ،Úغينيا بيسساو
حامد.ح

بن شسريفة:

جاهزون Ÿواجهة
العودة برادسس
إأسسلم شسحرور :

سسنلعب كل حظوظنا
لتحقيق التأاّهل ..
سسم Òحوحو :

ضسرورة تسسيÒ
اŸباراة بذكاء

كلمة ألعدد

الفريق الّرمز ...

^ حامد حمور

‘ مثل هذا اليوم  13أافريل من عام 1958
ول-د ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ل-كرة
القدم ،والذي كان سسفÒا للثورة التحريرية
اÛيدة ‘ ﬂتلف دول العا ⁄من خÓل
اŸقابÓت التي كان يجريها ويقدم صسورة
ع- -ن ك- -ف- -اح الشس- -عب ا÷زائ- -ري م -ن أاج -ل
السستقÓل.
ل -ق -د ك-ان ح-دث-ا ت-اري-خ-ي-ا م-ه-م-ا ‘ مسس-ار
ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ع-ن-دم-ا قّ-رر لع-ب-ون-ا،
ال - -ذي - -ن ك - -ان - -وا ‚وم- -ا ‘ أاك Èاألن- -دي- -ة

الفرنسسية أانذاك ،مغادرة تلك الفرق واللتحاق بتونسس لتكوين فريق
جبهة التحرير الوطني ..حيث إان الصسدى اإلعÓمي الذي أاحدثه القرار
كان قويا واحتكر ا◊دث عناوين الصسحف ليكون دّعماحقيقيا للثورة
التحريرية.
” تكوين الفريق الذي كان يضسّم لعب Úكبارا أامثال ﬂلو‘،
فقد ّ
سس -وك -ان ،زي -ت -و ،Êك -رم -ا‹ ،ل-ع-ري-ب-ي ،زوب-ة ،ب-وب-ك-ر ،ب-خ-ل-و‘ ،اب-ري-ر،
ب -وم-زراق ،روي-ع-ي ..ل-ت-ك-ون الن-طÓ-ق-ة ن-ح-و ع-دد م-ن ال-ب-ل-دان ال-ذي-ن
اسستقبلت هذا الفريق الرمز الذي كان يحمل قضسية عادلة وهي الكفاح
من أاجل السستقÓل.
فقد أاسسمع فريق جبهة التحرير الوطني دوي الثورة التحريرية بفضسل
هؤولء النجوم الذين أابدعوا وتركوا صسورا جميلة تبقى راسسخة ‘ كل
األذهان.
وبفضسل تفانيهم ‘ العمل وإامكانياتهم الكبÒة ‘ لعب كرة القدم وكذا
حنكتهم ‘ التدريب والتسسي ،Òفإان أاعضساء فريق جبهة التحرير الوطني
واصسلوا مهمتهم بعد السستقÓل من خÓل الدور الكب Òالذي لعبوه ‘
تأاط Òالشسبان وإافادتهم بـ»وسسائل احÎافية» .

جلت كرة القدم ا÷زائرية أاغلى
فالثمار ظهرت بشسكل كب Òح Úسس ّ
” إارسساؤوها من طرف مدربÚ
ا‚ازاتها بفضسل الصسرامة التي ّ
أام -ث -ال ﬂل -و‘ ،ك -رم -ا‹ ،م -ع -وشس ،سس -وك -ان ووال -ي -ك -ان ،ح-يث إان
لل-ع-اب
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ت ّ-وج ب -اŸي-دال-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة ‘ دورت-ي ا أ
لفريقية  1978بقيادة اŸدرب رشسيد
للعاب ا إ
اŸتوسسطية  1975وا أ
ﬂلو‘ ..كما تأاّهل أاواسسط اŸنتخب الوطني إا ¤مونديال عام
لخ Òالذي تّوج مع «اÿضسر»
 1979بقيادة اŸدرب كرما‹ ،هذا ا أ
بأاول لقب قاري للمنتخب الوطني عام  ،199٠ويبقى اللقب الوحيد
لن.
◊ّد ا آ
والكل يتفق على أان جيل مونديال « 1982كّونه» أاعضساء فريق جبهة
لصسناف الصسغرى قبل أان يهدي
التحرير الوطني لسسنوات طويلة ‘ ا أ
أاول تأاهل للجزائر ‘ كأاسس العا ..⁄وكان ﬁمد معوشس ضسمن
لك Èعرسس كروي عاŸي.
الطاقم الفني الذي كسسب التأاهل أ
لعضساء فريق جبهة التحرير الوطني الذين
–ية تقدير واعÎاف أ
كانوا سسفراء للثورة التحريرية وخدموا الكرة ا÷زائرية بامتياز.
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ا أ
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ا إ

بعد انهزامه ‘ لقأء الذهأب Ãيدانه أامأم الÎجي التونسصي

عرامة ينتقد بر›ة
الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم

إاسصÓم شصحرور لـ«الشصعب»:

بن شصريفة لـ«الشصعب»:

أاك -د م -داف -ع شص -ب-أب قسص-ن-ط-ي-ن-ة
إاسص Ó-م شص -ح -رور ‘ ح-وار خ-أصس
÷ري - - - -دة «الشص - - - -عب» أان- - - -ه- - - -م
سصيلعبون كل حظوظهم ‘ لقأء
ال- - -ع - -ودة ضص - -د ن - -أدي الÎج - -ي
لخÒ
ال- -ت -ونسص -ي Ãل -عب ه -ذا ا أ
من أاجل تدارك التأأخر اŸسصجل
لم - - -ور ⁄
لن ا أ
‘ ال- - - -ذه- - - -أب ،أ
–سص- - - -م وم - - -أزالت  90دقيقة
ك-أم-ل-ة أام-أم-ه-م Ÿواصص-ل-ة اŸشصوار
لن خ- - -أصص- - -ة أان
اّÙق- - -ق ◊ّد ا آ
الضص -غ -ط سص-ي-ك-ون ع-ل-ى صص-أحب
لن- -ه أام- -أم
لرضس وا÷م- -ه- -ور أ
ا أ
مهمة الدفأع عن لقبه.
حأورته :نبيلة بوقرين

صس- -ح- -ي- -ح ت- -أاث -رن -ا م -ن ال -ن -اح -ي -ة
ال -بسس -ي -ك-ول-وج-ي-ة ب-ع-دم-ا ان-ه-زم-ن-ا ‘
م -ي -دان -ن -ا ب-ت-لك ال-ط-ري-ق-ة ،ح-يث ك-ن-ا
ق-ادري-ن ع-ل-ى اÿروج ب-ن-ت-ي-ج-ة أافضسل
ل -ك -ن اŸواج-ه-ة ل-ع-بت ع-ل-ى ج-زئ-ي-ات
صس- -غÒة سس -م -حت ل -ل -ن -ادي ال -ت -ونسس -ي
بالعودة بالفوز ،ولكن بعدما شساهدنا
الشسريط لعدة مرات وقفنا على كل
األخ -ط -اء اŸرت -ك -ب -ة وسس -ن-ع-م-ل ع-ل-ى
ت- -ف- -ادي -ه -ا م -ن خ Ó-ل الÎك -ي -ز ع -ل -ى
اŸرتدات للوصسول لشسباك اŸنافسس
‘ بداية اŸقابلة.
م-أ ه-ي ال-ن-ق-أط ال-ت-ي رّك-ز ع-ل-ي-ه-أ
الطأقم الفني قبل لقأء العودة؟
عملنا بشسكل عادي والÎكيز كان على

ج- -انب السسÎج- -اع ل- -ت- -ج- -اوز ع- -ام -ل
اإلرهاق بالنظر للعدد الكب Òللقاءات
التي لعبناها ◊ّد اآلن على الصسعيدين
اÙل -ي وال -ق -اري ،إاضس -اف -ة ل -ل -ج-انب
النفسسي حتى نتمكن من الدخول بقوة
‘ اŸواجهة التي تبقى مفتوحة على
ك -ل الح -ت-م-الت ،خ-اصس-ة ان الضس-غ-ط
سس -ي -ك-ون ع-ل-ى ال-ف-ري-ق اŸن-افسس ألن-ه
سس -ي -ل-عب ام-ام ج-م-ه-وره وه-و م-ط-الب
ب -ت -ح -ق -ي -ق ال -ت -أاه-ل Ÿواصس-ل-ة مشس-وار
الدفاع عن اللقب عكسس ما هو عليه
ا◊ال معنا كوننا حققنا هدفنا ببلوغ
األدوار اŸت- -ق -دم -ة رغ -م ق -ل -ة اÈÿة
والتجربة.
ك -ي -ف ت -قّ-ي-م مشص-وار ال-ف-ري-ق ‘

سصم Òحوحو لـ«الشصعب»:

جاهزون Ÿواجهة العودة برادسش
قأل الÓعب اŸتميز ‘ تشصكيلة شصبأب قسصنطينة ﬁمد وليد بن شصريفة ‘ هذا ا◊ديث ا◊صصري لـ»الشصعب»  ⁄نقصس
بعد من رابطة أابطأل أافريقيأ وحظوظنأ لزالت قأئمة وأاكد ﬁدثنأ بأأن فريقه واجه ‘ مبأراة الذهأب فريقأ كبÒا
عرف كيف يسص› Òريأت اللقأء ،لكن هذا ل يخيفنأ ول يقّلل من عزÁتنأ بل هنأك جولة ثأنية السصبت القأدم
Ãلعب رادسس بتونسس وسصنحدث اŸفأجأأة هنأك وبلوغ الدور النصصف النهأئي من هذه اŸنأفسصة القأرية وهذا ليسس
بغريب على فريق من حجم السصنأفر الذين أاثبتوا هذا اŸوسصم أانهم من طينة الكبأر.
الهدف الثالث للزوار ؟
حواره :فؤواد بن طألب
ال -ه -دف ال -ث -الث قضس -ى ع -ل -ي-ن-ا و ⁄ن-ك-ن
م- -أ ت- -ع- -ل -ي -قك ع -ل -ى اÿسص -أرة أام -أم ننتظر هذا ،لكن رغم الهزÁة فإان فريقنا
الÎجي التونسصي برسصم لقأء ذهأب ج -اه -ز Ÿوق -ع -ة رادسس وسس-ي-ك-ون ا÷واب
ال -دور رب -ع ن -ه -أئ -ي ل -راب -ط -ة أاب -ط-أل هناك ألن اÿطأا غ Òمسسموح.
أال ترى بأأنكم  ⁄تدخلوا ‘ اŸبأراة
إافريقيأ؟
صس -ح-ي-ح ان-ه-زم-ن-ا أام-ام أانصس-ارن-ا ل-ك-م  ⁄جيدا؟
نقصس بعد ألن أامامنا جولة ثانية بتونسس فع ،Óوهذا ما سسمح للمنافسس بالضسغط
يوم السسبت ولنا كلمة فيها ألن كرة القدم ع-ل-ي-ن-ا خ-اصس-ة ب-ع-د اسس-ت-ف-ادت-ه م-ن ضس-ربة
كل شسيء ‡كن ،وأاعتقد أان الفرق الكبÒة ا÷زاء ‘ الدقيقة السسادسسة وهذا ما أاثر
علينا وشسجع الفريق اÿصسم.
تعرف كيف تعود ‘ الوقت اŸناسسب.
كنتم منهزم Úوعد” ‘ النتيجة ماذا عن ضص -ي -ع -ت -م ف -رصص -أ ك-ثÒة ‘ اŸرح-ل-ة
لو ،¤مأ قولكم ‘ ذلك؟
ا أ
حسسب رأاي- -ي ك- -ن- -ا ق -ادري -ن ع -ل -ى إان -ه -اء
الشسوط األول بالتعادل وهذا لكÌة الفرصس
وال-واضس-ح-ة ،ل-ك-ن ك-ان ي-ن-قصس-ه-ا ال-تجسسيد
نظرا للسسرعة اŸفرطة ‘ القذف ونوح
شسباك خصسمنا ،ومع ذلك دخلنا الشسوط
اŸوسصم ا◊أ‹؟
الثا Êبوجه مغاير وبعزÁة قوية وسسجلنا.
ا◊مد لله حققنا مشسوارا رائعا خÓل
كيف ترى حظوظ السسنافر ‘ التأاهل؟
اŸوسسم ا◊ا‹ ،حيث بلغنا الدور ربع
أاول أاشس - -ك - -ر األنصس - -ار ع- -ل- -ى اŸسس- -ان- -دة
ال- -ن- -ه -ائ -ي Ÿن -افسس -ة راب -ط -ة اب -ط -ال
اŸت -واصس -ل -ة وال -ذي -ن ك -ان -وا ب-حّ-ق أاوف-ي-اء
افريقيا ومازالت حظوظنا قائمة ‘
أللوان الفريق ،لكن هناك مباراة أاخرى
ال -ت-أاه-ل ل-ل-م-رب-ع ال-ذه-ب-ي ضس-م-ن ه-ذه
اليوم وسسنلعبها هناك بنية الفوز ل غÒ
اŸن- -افسس- -ة اŸه -م -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى
والتأاهل إا ¤الدور القادم.
القاري ،كما “كنا من الوصسول للدور
مأذا تقول عن تعداد السصنأفر؟
نصسف النهائي ضسمن كأاسس ا÷مهورية
إا ¤غاية اليوم تعدادنا ‡تاز وأادى ما
للمرة األو ‘ ¤تاريخ النادي والذي
عليه ،سسواء ‘ لقاء الذهاب أامام الÎجي
سسيكون أامام شسباب بلوزداد بعد ثÓث
أاو م -ب -اري -ات ال -ب -ط -ول -ة وال -ك -أاسس ول -ذلك
أاي- -ام ف- -ق- -ط م- -ن م- -واج- -ه -ة الÎج -ي
ف- -األم- -ور ‘ ب -يت السس -ن -اف -ر ج -ي -دة وك -ل
ة
التونسسي ،إاضسافة إا ¤النتائج اليجابي
الÓعب Úعازمون على لعب لقاء العودة مع مثل هذه اŸباريات التي ل تؤوثر على
ب
‘ البطولة الوطنية التي جعلتنا نلع
طاقمه وهو يعمل من أاجل بعث الثقة من
بتونسس بنية الفوز ل غ Òسسواه.
ن
ب -ك -ل اري -اح -ي -ة ا÷ولت األخÒة م
ه - -ل ه - -ن - -أك ع - -دد م- -ن الÓ- -ع- -ب Úجديد ‘ صسفوف الشسبان من أاجل الدخول
ع
ج
اŸوسسم الكروي ا◊ا‹ وذلك را
لتونسس Ãعنويات الفوز والتأاهل.
يعأنون من إاصصأبأت؟
Ú
ل
و
للتيسس Òا÷يد من طرف اŸسسؤو
لدينا ثÓثة لعب Úأاسساسسي Úيعانون من على مأذا سصتعتمدون ‘ لقأء اليوم؟
ة
Á
ز
وال - -ط - -اق- -م ال- -ف- -ن- -ي وإارادة وع- -
التحضس Òالبد Êوالنفسسي هما األسساسس،
اإلصس- -اب- -ة وه- -م ال- -ع- -م- -ري ،ب- -ل- -ج- -ي‹Ó- -
ل
ك
ال Ó- - -ع - - -ب Úف - - -وق اŸي- - -دان ‘
ألن هذين العنصسرين مهم Úفوق البسساط
وبلقاسسمي وإان شساء الله سسيكونون ‘ لقاء
اŸباريات.
األخضسر ولبد من اسستغÓلهما والدخول
العودة أامام الÎجي.
أ
ه
ه
ج
و
ت
ي
ت
ل
ا
ة
ل
أ
ص
س
ر
ل
ا
م -أ ه -ي
ّ
بثقة أاك Èوبنية الفوز.
كيف وجد” النأفسس؟
؟
Óنصصأر
ل أ
ب -ك -ل روح ري -اضس -ي -ة اŸن -افسس ق -وي وم-ن مأذا عن مبأراة الكأأسس أامأ بلوزداد؟
ا
ن
و
د
ن
ا
س
س
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ي
ذ
ل
ا
ن
ي
ر
س
ص
ا
ن
Ÿ
ا
ل
ك
ر
ك
س
أاش
ال-ف-رق اŸم-ت-ازة ق-اري-ا وه-ذا م-ا ي-ح-ف-زن-ا هو نهائي آاخر ونعرف أان شسباب بلوزداد
م
س
س
و
م
ل
ل
ي
س
ض
ا
ي
ر
ل
ا
ر
ا
و
س
ش
Ÿ
ا
ة
ي
ا
د
ب
ذ
من
فريق كب Òوله كلمته ‘ هذه اŸنافسسة،
أاك Ìللعب ‘ ميدانه وإاحداث اŸفاجأاة.
ا
ن
ع
م
م
ه
ت
Ó
ق
ن
ت
ل
Ó
خ
ن
م
‹
ا
◊
ا
م- -ع- -ن- -ى أان ل -ق -أء ال -ع -ودة ل ي -ق -ب -ل غ Òأاننا سسنحضسر لها كما يجب خاصسة
‘
و
أ
ا
،
ر
ا
ي
د
ل
ا
ج
ر
ا
خ
ب
ع
ل
ن
ا
م
د
ن
ع
أانها تلعب ‘ مقابلت.Ú
القسصمة على اثنÚ؟
تواجدهم ‘ اŸدرجات Ãلعبنا وكلنا
فع ÓاŸباراة سستكون Ãثابة نهائي قبل كلمة أاخÒة؟
ام -ل ان ن -ت -م ّ -ك -ن م -ن ال -ف-وز و–ق-ي-ق
نحن جاهزون Ÿوقعة رادسس أاول والتي
األوان وي -جب ع -ل-ي-ن-ا أان ن-دخ-ل-ه-ا ب-ج-دي-ة
التأاهل ‘ تونسس حتى نسسعدهم ألنهم
وعدم الرتباك ‘ صسفوفنا ،خاصسة ‘ ن -ت -م -ن-ى أان ن-خ-رج م-ن-ه-ا سس-ا ÚŸغ-اÚ‰
يسستحقون ذلك ،خاصسة ان اÛموعة
متأاهل ،Úثم موقعة بلوزداد التي علينا أان
اÿط اÿلفي.
ت
متكاملة ونحن ّ‰ر بأافضسل الفÎا
مأذا صصرح لكم اŸدرب لفأن بعد ل نÎك عنصسر اŸفاجأاة فيها ونعلب كل
ّ
ج
ئ
خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ بدليل النتا
أاوراقنا من أاجل التأاهل ،كما أاشسكر جريدة
اŸبأراة؟
اÙققة مثلما سسبق ‹ القول.
لفان مدرب كب Òويعرف كيف يتعامل «الشسعب» على السستضسافة.

سسنلعب كل حظوظنا لتحقيق التأاّهل ..

«الشص- -عب» :م- -أ ه -ي ت -ط ّ-ل -ع -أت -ك -م
Ÿواج- -ه- -ة ال- -ع- -ودة ل -رب -ع ن -ه -أئ -ي
لبطأل؟
رابطة ا أ
«إاسسÓم شسحرور» :نحن على دراية Ãا
ي -ن-ت-ظ-رن-ا خÓ-ل م-واج-ه-ة ال-ع-ودة م-ن
منافسسة رابطة األبطال وسسنلعب كل
ح -ظ -وظ -ن -ا ألن -ه  ⁄ي-ب-ق-ى أام-ام-ن-ا م-ا
نخسسره وهذا هو ا◊ل الوحيد ،اي
ان- -ن- -ا سس -ن -ل -عب ال -ه -ج -وم م -ع ت -ف -ادي
األخ-ط-اء ال-دف-اع-ي-ة ال-ت-ي ق-د ت-كّ-ل-ف-نا
ف -ق -دان ورق -ة ال -ت -أاه -ل ل -ل -دور نصس-ف
النهائي الذي نسسعى له خÓل اŸوسسم
ا◊ا‹.
ه - -ل أان- -ت- -م ج- -أه- -زون م- -ن أاج- -ل
لط-أح-ة بصص-أحب ل-قب ال-ط-بعة
ا إ
اŸأضصية؟
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شسباب قسسنطينة ‘ مهمة صسعبة لكنها ليسست مسستحيلة

تتجّه أانظأر عشصأق شصبأب قسصنطينة وا÷مهور الريأضصي ا÷زائري بصصفة عأمة إا ¤ملعب رادسس بتونسس
مسصأء اليوم Ãنأسصبة مبأراة العودة ب ÚالÎجي التونسصي وشصبأب قسصنطينة ضصمن مرحلة العودة للدور ربع
لفريقية ،بعد أان كأن لقأء الذهأب الذي جرى بقسصنطينة قد انتهى لصصألح
لبطأل ا أ
النهأئي لرابطة ا أ
الفريق الضصيف بنتيجة 3 – 2
ال- -ه- -ج- -وم Ùاول -ة «حسس -م اŸب -اراة» سس -ط -ي -ف أاي -ام ق -ل -ي-ل-ة م-ن اسس-ت-ق-ب-ال-ه
حأمد حمور
ل- -لÎج- -ي ،وه- -و األم- -ر ال- -ذي أاغضسب
لصسا◊ه.
ك سسوف يبحث «السسي أاسس كثÒا مسسÒي السسنافر الذين أاكدوا أان
ب -ال -رغ-م م-ن أان اŸه-م-ة ت-ب-دو صس-ع-ب-ة وبدون شس ّ
Ÿمثلنا ‘ أاغلى منافسسة قارية لدى سس- -ي» ع- -ل -ى م -ب -اغ -ث -ة الÎج -ي م -ن -ذ ت -لك اŸب -اراة ‘ ال -راب -ط-ة اÎÙف-ة
األندية ،إال أان ذلك ل يعني أان زمÓء الدقائق األو ¤لزيادة الضسغط عليه األو ¤أاثرت بشسكل كب Òعلى لياقة
ب -ن شس -ري -ف -ة غ Òق-ادري-ن ع-ل-ى «ق-لب وام -ك -ان-ي-ة تسس-ي ÒاŸب-اراة ‘ ظ-روف الÓعبÚ
ال- -ط- -اول- -ة» ع -ل -ى الÎج -ي ال -ت -ونسس -ي أاحسسن ،و هو السسينايو الذي يتّمناه كل وت - -ع - -رضس ف - -ي - -ه- -ا ب- -عضس الÓ- -ع- -بÚ
األسس -اسس -ي Úإلصس-اب-ات ك-ان ب-اإلم-ك-ان
ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-ب-اراة ال-ك-بÒة ال-ت-ي ل-عبها عشساق شسباب قسسنطينة.
أاشس- - - -ب- - - -ال اŸدرب دون- - - -يسس لف - - -ان ول -ك -ن اŸه -م -ة ل-ن ت-ك-ون سس-ه-ل-ة أام-ام Œن -ب -ه -ا واسس -ت -غÓ-ل ه-ؤولء الÓ-ع-بÚ
بقسسنطينة ،ولو أان النتيجة  ⁄تكن ‘ الÎج - -ي ال - -ذي Áلك خÈة ك- -بÒة ‘ بشسكل أافضسل ‘ اŸنافسسة القارية.
مثل هذه اŸنافسسات و“كن من الفوز وم -ع ذلك ،ف -إان ك -ل ال-ظ-روف م-وات-ي-ة
صسا◊هم.
فقد اسستطاع «السسنافر» أان يعودوا ‘ ب -ال-ل-قب ‘ اŸوسس-م اŸاضس-ي ب-ال-رغ-م لشس -ب -اب قسس -ن-ط-ي-ن-ة Ùاول-ة إاح-داث
ال -ن -ت -ي -ج -ة ب -ال -رغ -م م -ن أان -ه -م ك -ان-وا من انهزامه ‘ مباراة الذهاب أامام اŸفاجأاة وإابعاد حامل اللقب والتأاهل
منهزم Úبنتيجة  0 - 2قبل أان يتمّكن األه-ل-ي اŸصس-ري ،ح-يث ي-ع-ت-م-د ع-لى ا ¤اŸربع الذهبي ،ألن ‘ كرة القدم
ال-ف-ري-ق ال-ت-ونسس-ي م-ن إاح-داث ال-فارق لعبّ‡ Úيزين أامثال يوسسف بÓيلي ك- -ل شس -ئ ‡ك -ن خ -اصس -ة ون ال -ف -ري -ق
بسس -بب اإلره-اق ال-ب-د ‘ Êال-ل-ح-ظ-ات الذي أاعطى اإلضسافة للفريق بشسكل سس -يسس -ت -ف -ي -د م-ن ت-دع-ي-م ال-ع-دي-د م-ن
أانصس- -اره ال- -ذي- -ن ت- -نّ - -ق- -ل -وا إا ¤ت -ونسس
كب ‘ Òوسسط اŸيدان والهجوم.
األخÒة من اŸباراة.
ل -تشس-ج-ي-ع زمÓ-ء ي-ط-و ‘ ه-ذه ال-ق-م-ة
التي سستفي بكل وعودها وقد يرتفع
مسستواها بالنظر إا ¤تعداد الفريقÚ
ل -ك -ن م -ب -اراة ال -ي-وم سس-ت-ك-ون ﬂت-ل-ف-ة
ورغبة كل واحد منهما لكسسب الرهان
“ام -ا وم -ن -ط-ق ا◊سس-اب-ات سس-ي-ط-غ-ى و‘ تصسريح له قبل مباراة اليوم أاشسار ومواصسلة اŸغامرة القارية ..ولو أان
عليها حيث سستكون اÿطة التكتيكية اŸناج Òالعام لشسباب قسسنطينة أان ‡ث-ل-ن-ا سس-ي-ك-ون ﬁروم-ا م-ن ح-ارسسه
هي سسيدة اŸوقف على ميدان ملعب ف-ري-ق-ه سس-ي-ل-عب م-ب-اراة ك-بÒة ب-تونسس األسس- -اسس- -ي رح- -م- -ا Êال- -ذي ت- -ع ّ-رضس
Óصسابة ‘ مباراة الذهاب
رادسس ،ح -يث إان شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي -ن -ة ق -ائ « :Ó-سس -ن -ل -عب م -ب-اراة ك-بÒة أام-ام ل إ
درسس بشسكل جيد امكانيات
الÎج- -ي ،ح- -يث أان- -ن- -ا احÎم -ن -ا ه -ذا وسس -ي -خ -ل -ف-ه ا◊ارسس عصس-م-ا Êال-ذي
ك
وط- -ري- -ق -ة ل -عب ح -ام -ل ل -قب راب -ط -ة الفريق كثÒا ‘ الذهاب ،إا ¤جانب سسيكون ‘ اŸسستوى بدون أادنى شس ّ
إلعطاء الثقة األسساسسية لزمÓئه.
األب -ط -ال اإلف -ري -ق -ي -ة ،ول -ذلك سس-وف تصسف Òضسربة جزاء لصسالح الÎجي ‘
يعتمد على قوته الضساربة اŸتكونة من الدقائق األو ¤من اŸباراة والتي  ⁄وÁكن اإلشسارة هنا إا ¤اŸسستوى الذي
لع - -ب Úل- -دي- -ه- -م اÈÿة ‘ األوق- -ات تكن واضسحة ،وسسجلوا علينا الهدف ي-قّ-دم-ه ف-ري-ق شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-نة هذا
الصس-ع-ب-ة ع-ل-ى غ-رار ب-ن ع-ي-ادة ،ع-ب-يد الثالث من وضسعية تسسلل « ..ولذلك اŸوسس - -م ،ك- -ون- -ه م- -ؤوه- -ل ‘ راب- -ط- -ة
وبلجي.‹Ó
ي-ب-دو أان شس-ب-اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ي-ك-ون ق-د األبطال اإلفريقية ،وحّقق نتائج طيبة
وسسيكون لÓعبي الوسسط دور كب ‘ Òح ّضسر مباراة اليوم من كل النواحي ‘ ال- - -راب - -ط - -ة اÎÙف - -ة األو ¤إا¤
حمل الكرة إا ¤األمام من أاجل نقل لسس- -ي- -م -ا اŸع -ن -وي -ة ال -ت -ي سس -تسس -م -ح جانب تأاهله إا ¤الدور نصسف النهائي
اآلخ- -ر إا ¤م- -رم- -ى الÎج- -ي وال- -ل -عب ل Ó-ع -ب ÚالÎك -ي -ز بشس -ك -ل ج -ي -د ف-وق لكأاسس ا÷مهورية ،األمر الذي يعني
أان-ه سسّ-ي-ر م-وسس-م-ا ‡ّي-زا ع-ل-ى ج-م-ي-ع
بذكاء لتجّنب ترك الفراغات ،لذلك أارضسية اŸيدان.
ف - -م- -ن اÙت- -م- -ل أان ي- -ل- -عب شس- -ب- -اب ك -م -ا أان ع -رام -ة ع-اد ل-ي-ن-ت-ق-د ب-ر›ة األصسعدة ..كما أانه وجد مدربا يتمتع
قسسنطينة على الهجومات اŸعاكسسة ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ق-ب-ل بكفاءة وهو دونيسس لفان الذي يعتمد
كون الفريق اŸنافسس بالرغم من فوزه م -ب -اراة ال -ذه -اب ،ح-يث أارغ-م شس-ب-اب على خ ّ
طة تناسسب المكانيات الفنية
‘ لقاء الذهاب ،إال أانه سسوف يلعب قسسنطينة من لعب مباراته أامام وفاق والبدنية لÓعبي الشسباب.

ا’عتماد على الهجومات
اŸعاكسسة
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«ضسرورة تسسي ÒاŸباراة بذكاء»
وصص- -ف الÓ- -عب السص- -أب- -ق لشص -ب -أب
قسص- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة سص- -م Òح -وح -و ‘ ح -وار
لـ»الشص-عب» م-ه-م-ة ال-ف-ري-ق ب-ألصصعبة ‘
إايأب ربع نهأئي رابطة أابطأل افريقيأ
ام -أم الÎج -ي ال -ت -ونسص -ي ال -ذي ح ّ-ق -ق
النتصصأر ‘ مواجهة الذهأب.
حأوره :عمأر حميسصي
 ⁄يفوت حوحو الفرصسة ليؤوكد ان اŸدرب
والÓعبون يتحملون مسسؤوولية اإلخفاق ‘
م-واج-ه-ة ال-ذه-اب ال-ت-ي ظ-ه-ر ف-ي-ه-ا ال-ف-ريق
بصسورة جيدة ،خاصسة خÓل الشسوط الثا،Ê
ال ان العامل السسلبي هو تلقي ثÓث اهداف
كاملة.
وي -ب -ق -ى األه -م ل -ل -ف -ري -ق حسسب ح -وح-و ه-و
الوصسول ا ¤هذا الدور والذي يبقى ا‚ازا
ك -بÒا ب -ال -ن -ظ -ر ا ¤ال -ظ-روف ال-ت-ي مّ-ر ب-ه-ا
الفريق ‘ بداية اŸوسسم واŸشساكل العديدة
التي تعرضس لها.
«الشص-عب» :ك-ي-ف ت-رى م-أأم-ورية شصبأب
قسصنطينة أامأم الÎجي التونسصي؟
حوحو :اعتقد ان اŸأاورية سستكون صسعبة
ل-ل-غ-اي-ة خ-اصس-ة ان ال-ف-ري-ق م-ط-الب ب-تحقيق
الفوز بفارق هدف Úحسسب علمي وهو امر
كب Òواألصسعب هو عدم تلقي اهداف وهو
امر ‘ غاية الصسعوبة بالنظر ا ¤المكانيات
البشسرية التي يتوّفر عليها اŸنافسس والتي
سس -م -حت ل -ه ب -ت -ح -ق -ي -ق ف-وز ع-ريضس خÓ-ل
مواجهة الذهاب رغم انه حسسب رأايي ⁄
ي- -ظ- -ه -ر اشس -ي -اء ك -ثÒة واع -ت -ق -د ان شس -ب -اب
قسسنطينة عليه تسسي Òمباراة العودة بذكاء
م -ن خÓ-ل ت-ف-ادي ف-ت-ح اŸسس-اح-ات وال-ل-عب
على الهجمات اŸرتدة هو ا◊ل الوحيد من
اجل قلب الطاولة على اŸنافسس Ãا ان فتح
اللعب امام فريق قوي كالÎجي سسيكون له
اث -ر سس-ل-ب-ي ك-ب Òع-ل-ى ال-ف-ري-ق ف-ي-م-ا ي-خ ّصس
النتيجة ،لهذا يجب لعب اŸباراة بذكاء علما
ان الفريق ل Áلك شسيئا يخسسره ،خاصسة ان
ح -ظ -وظ-ه ‘ م-واج-ه-ة ال-ذه-اب وال-ع-ودة ‘
اŸن -افسس ي -ب -ق -ى ام -را صس -ع -ب -ا ل -ك -ن -ه ل-يسس
مسستحي ،Óألنه ل يوجد امر مسستحيل ‘
ك -رة ال -ق -دم ونسس -ت -ط -ي -ع ال -ت-ع-ويضس إان ل-عب
الÓعبون مباراة كبÒة.
مأهي السصلبيأت التي شصأهدتهأ خÓل
مواجهة الذهأب؟
@@ اول ام- -ر سس- -ل -ب -ي ه -و ن -قصس ال -ت -حضسÒ
ال-ن-فسس-ي ،ف-الÓ-ع-ب Úدخ-ل-وا اŸواج-هة وهم
–ت ضسغط كب Òوكان على اŸدرب –رير
ال Ó-ع -ب Úم -ن ال -ن -اح-ي-ة ال-ن-فسس-ي-ة م-ن اج-ل
الظهور بوجه افضسل ،خاصسة ان اŸنافسس
ك -م -ا ق -لت ل -عب ب -واق -ع -ي -ة ك -بÒة واسس -ت -غ -ل
األخطاء الدفاعية القاتلة التي ارتكبها دفاع
شس -ب -اب قسس -ن -ط -ي-ن-ة وال-ت-ي ك-انت م-ن ن-ق-اط
ضس-ع-ف ال-ف-ري-ق ال-ت-ي سس-ي-ك-ون ع-ل-يه تفاديها

خÓل مواجهة اليوم وحتى اŸدرب اعتقد
ان- -ه أاخ- -ط- -أا ‘ ب- -عضس اÿي- -ارات ال- -ف- -ن- -ي -ة
والتكتيكية وهو ما قد يقوم بتداركه خÓل
مواجهة العودة امام الÎجي.
لن؟
كيف تقّيم مسصتوى الفريق ◊د ا آ
@@ شسباب قسسنطينة بدأا اŸوسسم بصسعوبة،
وهذا األمر كان منتظرا Ãا ان معظم الفرق
ك -انت ت -ب -حث ع -ن ال -ف-وز ع-ل-ي-ه وأاع-ت-ق-د ان
النتائج السسلبية اثرت كثÒا على معنويات
ال Ó-ع -ب Úال -ت -ي أادت ل -ت -ع -ف -ن ال -ع Ó-ق-ة بÚ
اŸدرب السس -اب -ق ع-م-را Êوب-عضس ال-ع-ن-اصس-ر
اŸهمة ‘ الفريق والنصسار ،لكن ل يجب
إاغفال العمل الكب Òالذي قام به عمرا Êال
ان كرة القدم ا÷زائرية لديها خصسوصسياتها
ل أاحد يدري ماذا يخبىء القدر له قد تكون
اليوم بط Óوغدا مطاردا من األنصسار وأاهم
خ -ط -وة سس -اه -مت ‘ ع-ودة ال-ف-ري-ق ب-حسسب
رأاي- -ي ه- -و ع- -دم تسسّ- -رع اإلدارة ‘ اخ- -ت -ي -ار
اŸدرب ا÷دي -د وم -ن -حت ل -ن -فسس -ه-ا ال-وقت
ال Ó-زم ق -ب-ل ات-خ-اذ ال-ق-رار وه-و م-ا م-ن-ح-ه-ا
ف -رصس -ة ات -خ -اذ ال-ق-رار الصس-ائب ،خ-اصس-ة أان
ا÷ميع كان يتوّقع تعي ÚاŸدرب ا÷ديد
مباشسرة بعد رحيل عمرا ،Êلكن العكسس هو
الذي حدث حيث جاء اŸدرب ا÷ديد بعد
فÎة ع - -رفت ع - -ودة ال- -ه- -دوء ا ¤ال- -ف- -ري- -ق
والÓعب Úاسستعادوا نوعا من مسستواهم كما
سس- -اه- -مت Ÿسس -ة اŸدرب ا÷دي -د ‘ م -ن -ح
ال-ق-وة الÓ-زم-ة ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ،خ-اصس-ة أان لفان
اسسم معروف على اŸسستوى القاري ودرب
عدة اندية ومنتخبات افريقية والعمل ‘
ا÷زائر  ⁄يكن صسعبا عليه لهذا أاعتقد أان
اإلدارة أاصسابت ‘ التعاقد ،معه ألنه وبحكم
خÈت -ه ال -ك-بÒة م-ن-ح اإلضس-اف-ة الÓ-زم-ة م-ن
الناحية التقنية والتكتيكية وسساهم ‘ الرفع
من جاهزية الÓعب ،Úكما انه عرف كيف
ي -ت -ع -ام -ل م -ع ال-ع-ن-اصس-ر اŸه-م-ة ‘ ال-ف-ري-ق
ومنحها الثقة الÓزمة وهو ما سسمح للفريق
ب -ال -ع -ودة ،ك-م-ا ان ال-ن-ت-ائ-ج الي-ج-اب-ي-ة ايضس-ا

سساهمت ‘ اعادة الÈيق لÓعب Úورفعت
معنوياتهم كثÒا وهو األمر الذي سسّهل من
مهمة اŸدرب وأاحيانا قد نعمل ،لكن النتائج
تأاتي معاكسسة وحاليا الفريق يلعب على ثÓث
جبهات البطولة والكأاسس اضسافة ا ¤رابطة
الب- -ط- -ال ول- -و ك- -نت م- -ك- -ان الدارة ل -ق -مت
بالتضسحية بإاحدى ا÷بهات ألنه من الصسعب
على الفريق اŸنافسسة على ثÓث جبهات ا¤
نهاية اŸوسسم ‘ ظلّ نقصس التعداد وهناك
ال -ع -دي -د م -ن اŸن -اصسب ال -ت-ي ت-ع-رف ب-عضس
النقصس .و‘ حالة اصسابة لعب مهم يÎاجع
اŸسس- -ت -وى و خ Ó-ل م -واج -ه -ة ال -ع -ودة ام -ام
الÎج -ي سس -ي -غ -يب ا◊ارسس األسس-اسس-ي وه-ن-ا
يظهر الفرق بينه وب Úا◊ارسس البديل و‘
البطولة الفريق حاليا Áتلك فارق كب Òمن
النقاط عن الرائد وهذا الفارق بحسسب رأايي
كب Òومن الصسعب اللحاق باŸتصسدر ،لهذا
من األفضسل التضسحية بجبهة البطولة بعد أان
يضسمن الفريق بقاؤوه بصسفة رسسمية من خÓل
منح الفرصسة ‘ اŸباريات اŸتبقية للعناصسر
ال -ت -ي  ⁄تشس -ارك ك -ثÒا وي -ت-م الÎك-ي-ز ع-ل-ى
جبهة الكأاسس ورابطة األبطال.
هل يسصتطيع الفريق التتويج بلقب ‘
نهأية اŸوسصم؟
@@ ك- -ل شس- -يء ‡ك- -ن ،ال- -ل- -قب األق -رب ا¤
ال -ف -ري -ق وال -ذي ه -و ‘ اŸت -ن-اول ه-و ك-أاسس
ا÷مهورية وأاقصسد هنا بكلمة ‘ اŸتناول ان
ا◊ظ- -وظ م- -تسس -اوي -ة ب Úالن -دي -ة الرب -ع -ة
عكسس ما هو ا◊ال ‘ رابطة األبطال اين
Áت -لك الÎج -ي افضس -ل -ي -ة ك -بÒة ‘ ال-ت-أاه-ل
بحكم انه فاز ‘ لقاء الذهاب خارج ارضسه
بنتيجة عريضسة وفيما يخصس البطولة األمور
سس -ت -تضس ّ-ح اك Ìب -ع -د ان ي -ل -عب ال -ف -ري -ق ك-ل
مبارياته اŸتأاخرة وحينها نرى اŸركز الذي
سسيحتله والفارق الذي يفصسله عن اŸتصسدر
و‘ ت -لك ال -ل -ح -ظ-ة Áك-ن –دي-د األه-داف
سسواء اŸنافسسة على اللقب او على اŸراكز
اŸؤوه- -ل- -ة ا ¤اŸن- -افسس- -ات الف- -ري- -ق -ي -ة او
العربية.

الÈنامج الكامل ŸقابÓت
الدور ربع النهائي (إاياب)
الÈن -ام -ج ال -ك -ام -ل Ÿق-ابÓ-ت إاي-اب ال-دور رب-ع
النهائي Ÿنافسسة رابطة أابطال افريقيا لكرة
القدم اŸقرر إاجراؤوها اليوم.
سسا 00ر :15تي بي مازÁبي (جمهورية الكونغو
الدÁقراطية)  -سسيمبا (تانزانيا)
سسا 00ر :18األهلي (مصسر)  -ماميلودي صسن
داونز (جنوب إافريقيا)
سس- -ا 00ر :20ال- -وداد ال- -ب- -يضس- -اوي (اŸغ- -رب) -
حورويا (غينيا)
سسا 00ر :20الÎجي الرياضسي (تونسس)  -شسباب
قسسنطينة (ا÷زائر)
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حبيب بن ميمون ..
إامكانيات فنية كبÒة وروح رياضسية عالية
بقلم  :حأمد حمور
حبيب بن ميمون ،اسسم احتكر الواجهة ضسمن
الÓعب ÚاŸمّيزين ‘ فريق مولودية وهران
‘ سس -ب -ع -ي-ن-ي-ات وث-م-ن-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضس-ي
بفضسل ح ّسسه التهديفي وذكائه ‘ مسساعدة
اÿط ال- -ه- -ج- -وم- -ي ‘ ال- -وصس -ول إا ¤م -رم -ى
اŸنافسس.
وسساهم هذا الÓعب ‘ ،النتائج اŸعتÈة التي
سسجلها ا◊مراوة ‘ فÎة لعبه ..فباإلضسافة
ا ¤إامكانياته الفنية الكبÒة “يذز بن ميمون
ب -روح -ه ال -ري -اضس -ي -ة ال -ع -ال -ي -ة واخÓ-ق-ه ف-وق
اŸي- - - -دان ،ح- - - -يث ف- - - -رضس احÎام زم Ó- - -ءه
واŸن- -افسس .. Úوأاصس- -ب- -ح ق- -ائ- -دا ل- -تشس -ك -ي -ل -ة
ا◊مري .حبيب بن ميمون من مواليد 11
أافريل  1957بوهران ،بدأا مشسواره الرياضسي ‘
الفئات الصسغرى ضسمن فريقه األول مولودية
وهران ،قبل أان يتم ترقيته ا ¤فريق األكابر
لتبدأا مسسÒته الويلة والناجحة مع النادي التي
دامت  11سسنة كاملة ‘ صسنف األكابر.
فقد لعب هداف «ا◊مراوة» مدة طويلة مع
أاجيال ﬂتلفة لهذا النادي العريق حيث بدأا
مشسواره مع لعب Úعلى غرار هد‘ ،سسبع،
بارودي ،بن قادة ..ثم جاء جيل سسباح بن
يعقوب ،مراد مزيان ،مشسري بشس ،Òشسريف
الوزا ..ÊوÁكن القول أان الفريق كان يلعب
على األلقاب سسواء بلعب األدوار األو‘ ¤
ال -ب -ط -ول -ة أاو ال -ت -ت -وي -ج ب -ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة..
وبالفعل سساهم بن ميمون ‘ تتويج اŸولودية
الوهرانية بلقب Úلكأاسس ا÷زائر عامي 1984
و ،1985حيث كان الفريق يزخر بتعداد ثري.
و“ّك -نت م -ول -ودي -ة وه -ران م-ن ال-ف-وز ب-ك-أاسس
ا÷مهورية عام  1984على حسساب نادي بناء
ا÷زائر ..و‘  1995على حسساب مقاولت
قسسنطينة ..وشسارك الفريق وكذا بن ميمون
ب-فضس-ل ال-ت-ت-وي-ج ‘ ÚاŸن-افسس-ة ال-ق-اري-ة أاين
قّدم ا◊مراوة مقابÓت كبÒة لكنهم أاقصسيوا
‘ الدور الثا.Ê
وبن ميمون لعب كذلك عدد من اŸقابÓت
ك- -م -داف -ع ح ّ-ر ب -فضس -ل رؤوي -ت -ه ا÷ي -دة ل -ل -عب
ومهاراته ‘ مداعبة الكرة والتمرير ‘ الوقت
اŸناسسب ..وبعد مشسوار طويل ‘ اŸولودية

أانهاه بفوز الفريق بلقب البطولة الوطنية عام
 1988بÓعب‡ Úتازين ،قرر بن ميمون تغيÒ
جه إا ¤فريق ا–اد بلعباسس الذي
ا÷و والتو ّ
لعب له موسسم  ..1989 - 1988قبل أان يضسع
حّدا Ÿشسواره الرياضسي كÓعب.
وبفضسل مهاراته واŸسستوى الذي كان يقدمه
مع فريق ،فإان بن ميمون اسستدعي عدة مرات
للفريق الوطني األول لفÎات ﬂتلفة منذ عام
 1982إا ¤غ -اي -ة  1987وب -ع-د مشس-واره الÌي
ومعرفته ا÷يدة ÿبايا كرة القدم بقي بن
ميمون قريبا من فريق «القلب  :أاي مولودية
وه- -ران ك- -مسس- -اع- -د ل- -ل- -م -درب أاو ك -م -ن -اجÒ
للفريق ..كونه
اسسم من األسسماء التي صسنعت أا›اد أاصسحاب
ال- -ب- -ذل- -ة ا◊م- -راء وال- -ب- -يضس -اء ‘ أاك Èن -ادي
لعاصسمة الغرب ا÷زائري.

كأأسس ا÷زائر

تأاخ Òمباراة شش.قسسنطينة – شش.بلوزداد إا 17 ¤أافريل

” تأاخ Òمباراة شسباب قسسنطينة أامام شسباب
ب -ل -وزداد ،ب -رسس -م ذه -اب ال -دور نصس-ف ال-ن-ه-ائ-ي

كأأسس «الكأف »

إاجراء مباراة الهÓل والنجم
السساحلي بإاثيوبيا
تلقى ال–اد األفريقي لكرة القدم «كاف» مراسسلة
رسسمية من نادي الهÓل السسودا ،Êأاكد فيه اختيار
إاث -ي -وب -ي-اÓŸ ،ق-اة ال-ن-ج-م السس-اح-ل-ي ‘ ،إاي-اب رب-ع
نهائي كأاسس ال–اد اإلفريقي حسسب ما أافاد به
نادي الهÓل .وخ« Òالكاف» ،الهÓل ،ب Úخوضس
اŸباراة ‘ مصسر أاوإاثيوبيا ،بسسبب األحداث األخÒة
‘ اÿرطوم؛ وفضسل الهÓل ،خوضس اŸباراة ‘
إاثيوبيا ،بدل من اللعب ‘ مصسر .وكان ال–اد
اإلفريقي قد أامهل اله ـÓل 24 ،سساعة فقط لتحديد
مكان اŸباراة ،أاوسسيقوم هوباختيار مكانها.

لكأاسس ا÷زائر ،ا ¤تاريخ  17أافريل
ا÷اري ع- -ل- -ى (45ر )17ب- - -دل ع - -ن  16أافريل،
Ãل-عب الشس-ه-ي-د ح-مÓ-وي ب-قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،حسسبما
كشس -فت ع -ن-ه ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم
(الفاف) على موقعها الرسسمي يوم اÿميسس.
برنأمج نصصف النهأئي:
الذهأب:
الثÓثأء  16أافريل :2019
سسطيف  /ملعب  8ماي  :1945وفاق سسطيف -
شسبيبة بجاية (00ر)17
لربعأء  17أافريل :2019
ا أ
قسس-ن-ط-ي-ن-ة  /م-ل-عب الشس-ه-ي-د ح-مÓ-وي :شس-ب-اب
قسسنطينة  -شسباب بلوزداد (45ر)17
ليأب  /الثÓثأء  23أافريل :2019
ا إ
بجاية  /ملعب الوحدة اŸغاربية :شسبيبة بجاية
 وفاق سسطيف (00ر)17ا÷زائر /ملعب  20أاوت  :1955شساب بلوزداد -
شسباب قسسنطينة (00ر.)17

14

السشبت  13افريل 2019م الموافق لـ  07ششعبان  1440هـ العدد 17921

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

’وŸبية أ÷زأئرية
أللجنةأ أ

تكر ËاŸتأالق ‘ ÚاألوŸبياد اÿاصش

كان مقر اللجنة األوŸبية ا÷زائرية صشبيحة
أاول أامسض ع -ل -ى م -وع -د م-ع اسش-ت-ق-ب-ال أاب-ط-ال
ا÷زائر من ذوي الحتياجات اÿاصشة الذين
ÓوŸب -ي -اد
شش- -ارك- -وا ‘ األل -ع -اب ال -ع -اŸي -ة ل  -أ
اÿاصض ب -أاب -و ظ -ب-ي .وك-انت م-ب-ادرة ال-ت-ك-رË
لهذه الفئة من طرف اللجنة األوŸبية
ورئ -يسش -ه -ا مصش -ط -ف-ى ب-راف ،ال-ذي نّ-وه ب-ه-ذه
اŸناسشبة بهذا التتويج من اŸيداليات الغالية،
منها  9ذهبيات 17 ،فضشية و 13برونزية ،وقد
ششارك ‘ هذه األلعاب عدة رياضشات منها
أال- -ع- -اب ال- -ق- -وى ،ب- -ادم -ي -ن -ت -ون ،ك -رة السش -ل -ة،
الدراجات ،كرة القدم ،رفع األثقال ،السشباحة،
تنسض الطاولة ،الفولوغ ،الكرة الطائرة على
الرمل.
وقد “ّكن هؤولء األبطال من فرضض قدراتهم
البدنية والفنية Ãششاركة رياضشي Úمن 177

دول- -ة‡ ،ا ي- -ع- -ن- -ي ال -ك -ث Òب -أان ري -اضش -ة ذوي
الحتياجات اÿاصشة دائما ‘ اŸقدمة من
حيث حصشد األلقاب واŸيداليات.
وأاكد براف بأانه من الواجب مواكبة التطّورات
اإلي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا ا◊ق-ل الرياضشي ‘
بÓدنا و‘ كل الرياضشات ،حيث صشّرح« :لقد
Ÿسشنا من رياضشيي ذوي الحتياجات اÿاصشة
كل السشتعداد والثقة من أاجل حصشد األلقاب
‘ اÙاف -ل ال -دول -ي -ة ال -ق -ادم-ة ،وال-دل-ي-ل أان
مششاركة  12اختصشاصشا ‘ األلعاب العاŸية
ب- -دب- -ي سشّ- -ج- -لت ‚اح- -ا ك -بÒا ،ح -يث “ّك -ن
أابطالنا وبطÓتنا من رفع العلم الوطني عاليا
‘ عدة مناسشبات ،بفضشل التأاط ÒواŸرافقة
الدائمة».
أاما رئيسشة األولبياد اÿاصض ا÷زائري السشيدة
حميدي بوسشكسشو ،فقد صشّرحت لنا ‘ هذه

مولودية أ÷زأئر

ال -ع -ج -ال-ة أان  37م-ي-دال-ة مسش-ت-ح-ق-ة بجدارة
واسشتحقاق ،ونحن سشعداء جدا بهذا ال‚از
ال -ذي ح ّ-ق -ق -ه ك -ل ال -ري -اضش-ي Úوال-ري-اضش-ي-ات
م -ن ّ-وه -ة ‘ األخ Òب-ه-ذه الل-ت-ف-ات-ة ال-ت-ي ق-ام
رئيسض اللجنة األوŸبية ا÷زائرية مصشطفى
براف ،الذي قّدم لنا كل اŸسشاعدات ،إاضشافة
إا ¤هذا التكر Ëالتاريخي لهذه الفئة من ذوي
الحتياجات اÿاصشة ،والتي عنوانها «دعني
أاششارك باÙاولة « ها هم أابطال ا÷زائر
يعودون من أابو ظبي بـ  39ميدالية منها 9
ذهبية  17فضشية  13برونزية أامام رياضشي Úمن
 177دولة و 7500رياضشي من أاقطار اŸعمورة
لدليل على نضشج رياضشي ذوي الحتياجات
اÿاصشة الذين برهنوا ‘ أاك Ìمن منافسشة
أانهم أاه Óللتتويجات دوليا ،وعربيا وقاريا.
فؤوأد بن طالب

›لسش اإلدارة يقّرر حل اŸكتب اŸسشيّر

قّرر أاعضشاء ›لسض إادارة الششركة الرياضشية
ذات أاسش -ه -م «ال -ع -م -ي -د» ح-ل اŸك-تب اŸسشÒ
«ال-دي-ري-ك-ت-وار» ،ع-قب ت-ع-ي Úع-م-ر غ-ريب ‘
منصشب مدير عام رياضشي Ÿولودية ا÷زائر
حسشبما جاء ‘ بيان ›لسض اإلدارة.
وجاء هذا القرار من أاعضشاء ›لسض إادارة
الششركة الرياضشية ،بعد الجتماع اŸنعقد يوم
األرب -ع -اء ،ط -ب -ق -ا ل -ل -ق -وان Úال -ت -ي تسش Òب -ه -ا
اŸؤوسشسشة.
و”ّ تنصشيب اŸكتب اŸسش Òالذي يÎأاسشه
زوب Òباششي ،بتاريخ  26مارسض اŸاضشي إاثر

قرار ›لسض اإلدارة إانهاء مهام كمال قاسشي
السش -ع -ي -د ،ال -ذي ك -ان يشش -غ -ل م -نصشب اŸدي-ر
الرياضشي العام للمولودية.
وتطّرق ﬁمد حÒشض ،رئيسض ›لسض اإلدارة،
عن امتناع مكتب باششي ،للعمل سشوية مع عمر
غريب .و‘ األخ ⁄ Òيصشمد اŸكتب اŸسشÒ
سشوى  24سشاعة منذ تعي Úغريب قبل حله.
وبعد  25جولة من بطولة الرابطة اÎÙفة
األو« ¤موبيليسض»– ،تل اŸولودية اŸرتبة
الرابعة برصشيد  38نقطة منقوصشة من مباراة
أامام ششباب قسشنطينة.

ألرأبطة أÎÙفة ألثانية

وداد تلمسشان ينافسش
بقوة للصشعود إا ¤قسشم الكبار

‚ح ن -ادي وداد ت -ل -مسش-ان ع-قب ت-ف-وق-ه
ع -ل -ى أارضش -ي -ة م -ل -عب ال -ع -ق -ي -د ل -ط-ف-ي
بتلمسشان برسشم ا÷ولة  27من بطولة
راب -ط -ة اÎÙف ال-ث-ا Êم-وب-ل-يسض ضش-د
نادي رائد القبة ،حيث أان األخ Òيصشارع
من أاجل البقاء ضشمن حظÒة القسشم،2
ف -ي -م-ا ي-واصش-ل ن-ادي ال-زرق-اء وع-اصش-م-ة
الزياني Úوأاششبال اŸدرب فؤواد بوعلي
من اŸنافسشة على بطاقة للصشعود إا¤
حظÒة الكبار واÎÙف األول موبليسض
‘ اŸوسشم القادم  .2020 2019وكانت
اŸب- -اراة ‘ أاع- -ل -ى نسش -ق ون -دي -ة ك -بÒة
وسشط حضشور جماهري كب Òرغم أان
م- -وع -د إاج -راء اŸق -اب -ل -ة ه -و م -ن أاي -ام
األسش -ب -وع ول -يسض ن -ه-اي-ة األسش-ب-وع ،ح-يث
رف-عت ا÷م-اه Òال-ت-ل-مسش-ان-ي-ة شش-ع-ارات

ولفتات ورايات تع Èعلى فرحتها وردا
لÓعتبار لنادي وداد تلمسشان.
Óشش -ارة ،إان وداد ت -ل-مسش-ان ت-ف-وق ضش-د
ل -إ
فريق رائد القبة بهدف Úدون مقابل أاين
جل الهدف األول و‘ الدقيقة  7من
سش ّ
الشش -وط األول ال Ó-عب ب Ó-ل مسش -ع -ودي
و‘ ن- -ه -اي -ة اŸب -اراة و‘ ال -دق -ي -ق -ة 90
سشج ÓالÓعب بن فولة سشيدي ﬁمد
الهدف الثا Êوعلى ضشوء هذه النتيجة
إارتقى نادي وداد تلمسشان من اŸرتبة
الثانية إا ¤اŸرتبة األو ¤برصشيد 48
ن-ق-ط-ة وب-رف-ق-ت-ه ك-ل م-ن ن-ادي-ا ج-م-ع-ي-ة
الشش- -ل- -ف وإا–اد م- -ق- -رة وب -ذلك يشش -ت -د
الصشراع بتصشدر  3فرق لبطولة القسشم
الوطني الثا ÊاÎÙف موبليسض.
تلمسشان :بكاي عمر

–ويÓت

ألكرة ألطائرة ألششاطئية

اŸنتخبات الوطنية تضشمن
مششاركتها ‘ مونديال 2019
ضشمنت اŸنتخبات ا÷زائرية للكرة الطائرة الششاطئية ‘‘ذكور
وإاناث‘‘ لفئة أاقل من  21عاما ،تأاششÒة اŸششاركة ‘ مونديال
 ،2019ع -قب ن -ت -ائ -ج -ه -ا ‘‘اŸم -ي -زة» اŸسش -ج -ل -ة ‘ ال -ب -ط-ول-ة
اإلفريقية التي جرت وقائعها من  4إا 10 ¤أافريل ا÷اري
Ãصشر ،حسشبما أاعلنت عنه الهيئة الفدرالية ‘ بيان لها .لدى
الذكورّ“ ،كن الثنائي اŸركب من عمر بن فاطمة وﬁمد
إاسشÓم كلوشض من الوصشول للمباراة النهائية قبل النهزام أامام
ثنائي من موزمبيق .وكان ‘‘اÿضشر‘‘ قد أاطاحوا Ãنتخب مصشر
‘ الدور نصشف النهائي .أاما لدى اإلناث ،حّققت كل من
سشليمة بششار ومليسشة سشواŸي اŸرتبة الثالثة بعد الفوز أامام
ثنائي مغربي ‘ اŸباراة الÎتيبية .وكانت اŸنتخبات الوطنية
ذكور وإاناث –ت تأاط ÒاŸدربﬁ Úمد غاششي وبدرالدين
ب -وت -ي -ف -ن -وششت ع -ل -ى ال-ت-وا‹ .وق-اد ◊سش-ن زي-ت-و ،Êعضش-و ‘
اŸك -تب ال -ت -ن -ف -ي -ذي ل –Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ك-رة ال-ط-ائ-رة،
اŸن -ت -خ -ب -ات ال -وط -ن -ي -ة Ãصش -ر م-ع تسش-ج-ي-ل حضش-ور ا◊ك-م-ة
ا÷زائرية الدولية ،حسشيبة بكور .وسشتجرى البطولة العاŸية
بتايÓندا ‘ الفÎة اŸمتدة من  19إا 23 ¤جوان .2019

إان ÎميÓن يضشع ششرط Úللتخلي عن بÒيسشيتشش

أافاد تقرير صشحفي إايطا‹ ،أامسض ،أان نادي إانÎ
م -ي Ó-ن -و وضش-ع شش-رط Úل-لسش-م-اح Ãغ-ادرة أاح-د ‚وم
الفريق ‘ اÒŸكاتو الصشيفي اŸقبل.
وحسشب موقع «كالتششيو مÒكاتو» اإليطا‹ ،فإان إانÎ
ميÓن يخطط لبيع أاك Ìمن لعب ‘ الفريق ،من
أاجل زيادة اŸيزانية اıصشصشة إلبرام الصشفقات ‘
الصشيف اŸقبل.
وسشيسشمح «النÒاتزوري» إليفان بÒيسشيتشض بالرحيل،
حال حصشوله على عرضض بيع نهائي ،حيث ترفضض
اإلدارة أان تÎك الÓعب على سشبيل اإلعارة مع وجود

بند للششراء .كما تششÎط إادارة إان ÎميÓنو .أال تقل
ال -ع -روضض اŸق -دم-ة لضش-م إاي-ف-ان بÒيسش-ي-تشض ع-ن 35
مليون يورو ،وذلك رغم أانها تقدر قيمة الÓعب بـ40
مليون يورو.
وكان بÒيسشيتشض على أاعتاب الرحيل عن إان ÎميÓنو
‘ اÒŸك- -ات- -و الشش- -ت- -وي اŸاضش- -ي ،ق -ب -ل أان يÎاج -ع
آارسشنال عن ضشمه ‘ اللحظات األخÒة .وإا ¤جانب
النجم الكرواتي ،فإان إان ÎميÓن يخطط أايضًشا لبيع
جواو مÒاندا ويان كرامو ‘ ،اÒŸكاتو اŸقبل ،بعد
أان خرجا من حسشابات النادي اإليطا‹.

»°VÉ` ` ` jôdG
’و ¤وطنيا وإأفريقيا
أ أ

بطولة ولئية مهنية
ألعوان ا◊ماية اŸدنية بتيبازة

أحتضشن مقّر ألوحدة ألرئيسشية للحماية أŸدنية بتيبازة أمسس أّول بطولة و’ئية
’ع -وأن أ◊م -اي-ة شش-م-لت ﬂت-ل-ف أل-ت-خصشصش-ات أŸن-درج-ة ضش-م-ن أل-نشش-اط
م -ه -ن -ي -ة أ
أ’ع-ت-ي-ادي ل-ل-ع-ون م-ع ألÎك-ي-ز ع-ل-ى أل-ل-ي-اق-ة أل-ب-دن-ية ألتي تعت Èششرطا ’بد منه
للتمكن من أدأء ألوأجب أŸهني.
تيبازة :علي ملزي
التفوق و–قيق الفعالية.
وكانت مديرية القطاع بالولية قد أاعلنت عن
وألّن ال -ت -ظ -اه-رة ت-ه-دف ب-ال-درج-ة األو ¤إا ¤إان- -ذار مسش- -ب- -ق ب- -زي -ادة ا◊وادث اŸرت -ب -ط -ة
–فيز األعوان على بذل اŸزيد من ا÷هود بتدخÓت ا◊ماية اŸدنية ومن ثّم فقد سشعت
م -ن أاج -ل ضش -م -ان ت -رق -ي-ة ن-وع-ي-ة ال-ت-دخÓ-ت جاهدة من أاجل إاعداد ﬂطط للوقاية من
اŸرتبطة بالنقاذ واإلسشعاف وغرسض ثقافة األخطار يرتبط أاسشاسشا Ãمارسشة النششاطات
عملياتية واسشعة
البدنية بششكل مرفق
وزي -ادة –سش Úال -ق -درات ال-ب-دن-ي-ة ف-ق-د ّ“ت ومواز للحياة اŸهنية العادية ،ومن هنا جاءت
ال -ب -ط -ول -ة ع -ل -ى شش -اك -ل -ة م -ن -افسش -ة م -ت -عّ-ددة ف-ك-رة ال-ب-ط-ول-ة اŸه-ن-ي-ة اŸت-عّددة الرياضشات
ال -ري -اضش -ات م -ا ب Úوح -دات ال -ق -ط -اع .وه-ي وال -ت -ي أاّط -رت -ه -ا ÷ن -ة ب -ي -داغ -وج-ي-ة ت-ك-ف-لت
اŸن -افسش -ة ال -ت -ي اع -تÈه -ا مسش -ؤوول-و ال-ق-ط-اع Ãختلف مراحل اŸتابعة والتسشي Òبطريقة
األو ¤من نوعها وطنيا وحتى افريقيا وتÎجم حيادية ومهنية بحتة .ليتّم تكر Ëالفائزين
م -دى ج -اه -زي -ة ال -ق-ط-اع ﬁل-ي-ا ل-ل-ت-أاق-ل-م م-ع ا◊اصش -ل Úع -ل -ى اŸراتب ال -ث Ó-ث -ة األو‘ ¤
” فتح ﬂت -ل -ف ال -ت -خصشصش-ات ب-ح-يث ف-از ب-اŸرت-ب-ة
اŸعطيات اŸيدانية ا÷ديدة ،كما ّ
اŸنافسشة بششكل اختياري وتطوعي Ûمل األو ¤عون حماية من وحدة ع Úتقورايت،
أافراد القطاع بغضض النظر عن رتبهم بحيث ب -ال -ت -وازي م -ع ت -ك -ر Ëال -ف -ائ -زي -ن Ãخ -ت-ل-ف
” الÎكيز على اŸواضشيع اŸتعلقة بالنششاط اŸنافسشات اŸقامة على هامشض تظاهرتي
ّ
ال -ع -م -ل -ي -ات -ي ك -اإلسش-ع-اف واإلط-ف-اء واإلن-ق-اذ اليوم ÚالعاŸي واŸغاربي للحماية اŸدنية
بخلفية ا◊رصض على تششجيع العناصشر على اÛراة خÓل ششهر مارسض الفارط.

أهلي برج بوعريريج

إاعفاء ششاوششي من مواجهة مولودية ا÷زائر
قّرر الطاقم الفني لنادي أاهلي برج بوعريريج
ال - -ن - -اشش - -ط ‘ ال - -راب - -ط- -ة اÎÙف- -ة األو¤
موبيليسض إاعفاء ا◊ارسض الدو‹ السشابق فوزي
ششاوششي من إاجراء اŸقابلة القادمة ◊سشاب
البطولة الوطنية أامام فريق مولودية ا÷زائر،
حسشب ما علم من رئيسض النادي أانيسض بن
حمادي.
وأاوضشح ذات اŸتحدث ،بأان «قرار الطاقم
ال -ف -ن -ي ب-إاع-ف-اء ا◊ارسض ف-وزي شش-اوشش-ي م-ن
التنقل إا ¤العاصشمة جاء تفاديا ◊دوث أاي
Œاوزات ب ÚاŸعني وأانصشار فريقه السشابق
وكذا لتجنب أاي مششكل».
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى أاف- -اد ذات اŸسش- -ؤوول ب- -أان
«إادارت -ه سش -تسش-وي ج-ل اŸسش-ت-ح-ق-ات ال-ع-ال-ق-ة
لÓ-ع-ب Úق-ب-ل ل-عب ل-ق-اء م-ول-ودي-ة ال-ع-اصش-م-ة،
وذلك لتحفيزهم على مواصشلة –قيق النتائج
اإلي-ج-اب-ي-ة وب-ل-وغ ه-دف ال-ب-ق-اء ب-أاري-حية قبل
نهاية اŸوسشم بخمسض جولت».
ومن جهته أاششار مدرب النادي بÓل دزيري
إا ¤أانه «لن يÈمج مقابÓت ودية وسشيكتفي
بإاجراء مباراة تطبيقية سشيضشبط من خÓلها
التششكيلة األسشاسشية للمواجهة اŸقبلة».
للتذك ،Òيحتل فريق أاهلي برج بوعريريج بعد
مرور  25جولة من بطولة الرابطة الوطنية

اÎÙف-ة األو ¤م-وب-ي-ل-يسض اŸرت-ب-ة ال-ث-ام-ن-ة
Ãجموع  32نقطة على بعد  6نقاط على ثالث
اŸهددين بالسشقوط جمعية ع Úمليلة الذي
تنقصشه مقابلة واحدة.

أŸانيا

رونالدو الششاب يطرق أابواب هوفنهاË
يوششك نادي هوفنها ËاألŸا ،Êعلى ضشّم ›موعة جديدة من الناششئÚ
إا ¤اأكادÁيته ،خÓل األيام القليلة اŸقبلة ،حسشبما أافادت به صشحيفة
«بيلد» األŸانية .وأاوضشحت الصشحيفة ،أان الفرصشة منحت لـثما Êناششئ،Ú
ÿوضض اختبارات داخل نادي هوفنها ،Ëبعد فوزهم ‘ مسشابقة.
ومن ب Úهؤولء الناششئ ،ÚاألŸا Êرونالدو كريسشتيان هاب ،Òالبالغ من
العمر  14عاًما ،والذي يلعب حاليًا ضشمن صشفوف ناششئي ميونخ .1860
وأابرز نفسض اŸصشدر .تصشريحات والدة رونالدو ،حيث قالت« :اللعب
لهوفنها Ëحلم رائع بالنسشبة لنا» .وبسشؤوالها عن اŸثل األعلى لنجلها،
أاجابت «كريسشتيانو رونالدو بكل تأاكيد ،مثله األعلى ولعبه اŸفضشل ،لكن
حمله لÓسشم ذاته يضشعه –ت الضشغط».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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فيما تبقى إŸبادرإت وإÛهودإت إلفردية هي إلغالبة

اإلبـ ـ ـداع ا÷ـ ـ ـ ـزائري يتـ ـ ـ ـأالّق وراء ا◊ ـ ـ ـدود
جل حضشورها ‘ ﬂتلف إلّتظاهرإت إلثّقافية ورإء إ◊دود ،ويبقى سشفرإؤوها من
ما فتئت إلّثقافة إ÷زإئرية تسش ّ
إŸبدع Úوإلفنان Úوإلباحث ÚيÎكون أإجمل إ’نطباعات هنا وهناك› ‘ ،هود غالبا ما يكون فرديا يبقى ينتظر
’سشماء إلتي
إدخاله ضشمن سشياق ›هود جماعي وسشياسشة وإضشحة إŸعا .⁄إرتأاينا أإن ‚مع لكم ‘ عجالة هذه إلباقة من إ أ
’نتاجات إلفنية إلعربية.
جلت حضشورها ثقافيا ،تتقّدمها إلفّنانة سشعاد ماسشي إŸششاركة ‘ أإحد أإضشخم إ إ
سش ّ
ماسشي وملحمة أإلف ليلة وليلة

ìGôaGE áeÉ°SGC

نتطّرق ‘ هذه ال ّسضانحة اإ ¤حضضور ‘ فنون
و›الت ﬂتلفة ،هي اŸوسضيقى ،الفلكلور،
اŸسضرح ،الÎاث اŸطبخي والبحث العلمي.

سشعاد ماسشي صشوت إ÷زإئر ‘ «أإلف
ليلة وليلة»
شض -اركت ال -ف -ن -ان -ة ا÷زائ -ري -ة ال-ع-اŸي-ة سض-ع-اد
ماسضي بصضوتها ‘ تسضجيل اإحدى الأغنيات التي
سض-تصض-احب اŸل-ح-م-ة ال-ف-ن-ي-ة «األ-ف ل-ي-لة وليلة:
ال -فصض -ل الأخ ،»Òال -ت -ي سض -ت -دّشض -ن اح -ت -ف -الت
«الشض -ارق -ة ال -ع -اصض -م -ة ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ك-ت-اب ل-ع-ام
.»2019
وانتهت الأوركسضÎا العاŸية بقيادة اŸايسضÎو
هاروت فازليان ،قائد فرقة الفنانة اللبنانية
ال - - - -ع - - - -اŸي - - - -ة فÒوز ،وق - - - -ائ - - - -د الأوركسضÎا
ال -ف -ي -ل -ه -ارم -ون -ي -ة ال -ل -ب -ن -ان -ي -ة ،م -ن تسض -ج -ي -ل
اŸق -ط -وع-ات اŸوسض-ي-ق-ي-ة اÿاصض-ة ب-ال-ع-رضس،
“هيدا للمشضاركة ‘ العروضس اÿمسضة التي
يسضتضضيفها مسضرح اÛاز ،خÓل الفÎة من 23
وح-ت-ى  27اأف -ري -ل ا÷اري .و” ال -تسض-ج-ي-ل ‘
اسض -ت -ودي -و «سض -م -ي -ك -ي» اأح -د السض -ت -ودي -وه-ات
ال- -ع- -اŸي- -ة ب- -ال- -ع- -اصض- -م- -ة ال- -تشض- -ي- -ك -ي -ة ب -راغ،
اسضتوديوهات قادرة على اسضتيعاب  90عازفًا
وملحنًا وموسضيقيًا ‘ وقت واحد ،وتعتمد على
اسضتخدام اأحدث تقنيات التسضجيل والصضوت.
وي -ع-م-ل ع-ل-ى ه-ذا الإن-ت-اج ،ال-ذي تشض-ارك ف-ي-ه
الفنانة سضعاد ماسضي ،فريق واسضع يضضم 537
خبÒا وﬂتصضا وفنانا عاŸيا من  25جنسضية،
ل-ت-ق-د Ëم-ل-ح-م-ة ف-ن-ي-ة «–م-ل رسض-ال-ة اإنسضانية
تعكسس اأهمية التعدد والتواصضل الثقافيو وتوؤّكد
على دور الكتاب ‘ الزدهار» .ويقّدم العمل
بالعربية ،الإ‚ليزية والفرنسضية ،ويتضضمن فنون
ال -ت -م -ث -ي -ل ،ال-ع-روضس ال-راقصض-ة ،رك-وب اÿي-ل،
الألعاب البهلوانية ،واأحدث اŸوؤثرات السضمعية

والبصضرية.

«تÓم أإمÈو» ‘ مهرجان إ’رŒال
إŸسشرحي
تشض - -ارك ف- -رق- -ة «تÓ- -م اأمÈو» ا÷زائ- -ري- -ة ‘
ف -ع -ال -ي -ات ال-دورة ال-ث-ان-ي-ة ل-ل-م-ه-رج-ان ال-دو‹
لÓرŒال اŸسضرحي ،التي اإنطلقت اأول اأمسس
اÿم-يسس ب-ال-ع-اصض-م-ة ال-ت-ونسض-ي-ة وت-ت-واصض-ل اإ¤
غاية  14اأفريلÃ ،شضاركة ›موعات مسضرحية
من خمسضة بلدان هي تونسس ،ا÷زائر ،اŸغرب،
فرنسضا وبلجيكا.
وي -ت -م -ث -ل مسض -رح الرŒال ‘ ع -روضس قصضÒة
م -ت -ع -ددة ي -قÎح ا÷م-ه-ور م-واضض-ي-ع-ه-ا وي-وؤدي
اŸمثل اŸرŒل العرضس تلقائيا ،ولكنه يعتمد
على بعضس التقنيات التي يتم تكونه عليها من
قبل ا÷معيات اŸهتمة.

حديث عن إلهوية إلّثقافية إŸغاربية
يشضارك د  -بشض Òالغريب ‘ ملتقى دو‹ اأدبي
بولية اŸهدية التونسضية اإنطلق اأمسس ا÷معة
–ت شضعار «الهوية الثقافية مسضار اأم مصض،»Ò
Ãشض -ارك -ة اأدب -اء وشض-ع-راء م-ن ت-ونسس وا÷زائ-ر
ولبنان وسضوريا .وÁثل د  -الغريب ا÷زائر
Ãداخ -ل -ة ح -ول «شض -ك -ل ال -ه -وي -ة ال -ث-ق-اف-ي-ة ‘

مسشابقة فارسس إلقوإ‘ لسشنة 2019

تتوي ـ ـ ـج فـ ـ ـ ـ ـ ـارسس ب ـ ـ ـ ـÒة
وقصصيدته «ﬁراب الغواية»

تّوج إلشّشاعر إلششاب فارسس بÒة بلقب «فارسس
إلقوإ‘  ‘ ،»2019إطار إŸسشابقة إلششعرية «فارسس
إلقوإ‘» ‘ طبعتها إÿامسشة ،إلتي إحتضشنتها دإر
إلثقافة ﬁمد سشرإج بسشكيكدة ،حيث تأالْق
بقصشيدته «ﬁرإب إلغوإية» إلتي كانت متناسشقة
ششك Óومضشمونا حسشب ÷نة إلتحكيم ،وإلتي تطرق
فيها إ ¤جمال إŸرأإة وإسشتعماله للبحر إلبسشيط.

áØ«©dG ódÉN :Ióµ«µ°S
الشضاب فارسس بÒة ،البالغ من العمر  29سضنة ،يدرسس سضنة 3
دكتوراه «تخصضصس نقد و–ليل اÿطاب» ،الذي قال على
هامشس هذا التتويج الذي كان ينتظره« ،أانه مولع بالشضعر منذ
الصض-غ-ر ،وي-ط-م-ح إا ¤ت-ط-وي-ر م-وه-ب-ت-ه الشض-ع-ري-ة مسض-ت-قب،»Ó
وكانت اŸرتبة الثانية للشضاب أاحمد العقون البالغ من العمر
 22سضنة ،عن قصضيدته «مناجاة نبضس أاخ ،»ÒواŸرتبة الثالثة
عادت للشضاعر شضاكر مقÓتي ل يتجاوز  27سضنة ،عن قصضيدته
«فهل أانت تفهمني».
يذكر أان مسضابقة «فارسس القوا‘» ،تأاسضسضت كفعل ثقا‘
Ãبادرة دار الثقافة ﬁمد سضراح بسضكيكدة بالتنسضيق مع كلية
اآلداب وال -ل -غ-ات ب-ج-ام-ع-ة  20أاوت  ،1955م -وّج-ه-ة ÷م-ي-ع
اŸبدع Úالشضباب وكذا طلبة ا÷امعة من ا÷نسض Úالذين
تÎاوح أاعمارهم ما ب 18 Úو 30سضنة ،من أاهدافها حسضب
زي -دان م -غ Ó-وي م -دي-ر دار ال-ث-ق-اف-ة «اك-تشض-اف اŸواهب ‘
الشضعر ،والتعريف بأاعمال اŸبدع Úالشضباب ‘ هذا اإلطار،
والعمل على إاتاحة الفرصضة لهم إلبراز مواهبهم وتطويرها
ومن ثم –فيزهم على مواصضلة اإلبداع ،ونسضعى إا ¤تقدË
أانشضطة ثقافية نوعية هادفة بإامكانها إاعطاء إاضضافة للفعل
ال- -ث- -ق- -ا‘» ،وأاضض -اف ذات اŸت -ح -دث« :ك -م -ا سض -م -حت ه -ذه
التظاهرة ‘ تنمية اŸيول الجدبية لدى الشضباب ورعايتها
‘ اŸسضتقبل ،خلق جسضر للتواصضل والتعرف ب ÚاŸبدعÚ
والنهوضس بشضعر اللغة العربية الفصضحى والرتقاء به ،إاضضافة
إا ¤إاح -ي -اء ال -دور اإلي -ج -اب -ي ل -لشض -ع -ر ‘ ال -ث -ق -اف-ة ال-ع-رب-ي-ة
واإلنسضانية وإابرازه كوسضيلة وقضضية.

اŸغرب العربي».
وي -تضض -م-ن ب-رن-ام-ج ال-ت-ظ-اه-رة ،ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
اŸن-دوب-ي-ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-ث-ق-اف-ة وج-م-عية اأصضالة،
ج-لسض-ت Úع-ل-م-ي-ت Úوم-داخÓ-ت شض-ع-ري-ة عÓ-وة
على الÎفيه والطرب.

إ÷زإئرية «جسشور» ‘ مهرجان
دمنهور
شضهدت الدورة السضابعة من مهرجان دمنهور
ال -دو‹ ل -ل -ف -ل -ك -ل -ور Ãصض -ر ،مشض -ارك -ة ال-ف-رق-ة
ا÷زائرية «جسضور» ،التي كانت من ضضمن 25
ف -رق -ة “ث -ل  12دول-ة ع-رب-ي-ة واأج-ن-ب-ي-ة ،ه-ي:
ا÷زائر ،السضودان ،فلسضط ،Úلبنان ،اليونان،
ج- -ورج -ي -ا ،ت -رك -م -انسض -ت -ان ،الصض ،Úت -اي Ó-ن -د،
سضÒيÓنكا ،الهند ،اإ ¤جانب الدولة اŸضضيفة
مصضر.
وامتّدت فعاليات اŸهرجان ،الذي اختتم اأول
اأمسس اÿميسس ،لأول مرة اإ ¤اأوبرا القاهرة
والإسضكندرية .وتزامن مع العرضس على مسضرح
اأوبرا دمنهور تقد 5 Ëفرق لعروضس اأخرى على
اŸسض -رح اŸكشض -وف ب-اأوب-را ال-ق-اه-رة ،ك-ان م-ن
ضضمنها «جسضور» ا÷زائرية ،اإ ¤جانب فرقة
اأوركسضÎا سضيدات لينجسضيو الصضينية ،ورانرا‚ا
السضÒلن -ك -ي -ة ،وسض -ن -ج -ار راج -ام الأن-دونسض-ي-ة،
وفرقة التنورة اŸصضرية.

األكÓت الشّصعبية ا÷زائرية تبهر جمهور الشصارقة

حضضر تراث اŸطبخ الشضعبي ا÷زائري بقوة ‘
أاي -ام الشض -ارق -ة الÎاث-ي-ةÃ ،رك-ز الÎاث ال-ع-رب-ي
التابع Ÿعهد الشضارقة للÎاث .وحرصضت الباحثة
‘ الÎاث نورية آايت ﬁيد ،من معهد الشضارقة
ل -لÎاث ،ع -ل -ى اصض -ط -ح -اب ضض -ي -وف وج -م-ه-ور
›لسس اÈÿاء ‘ رحلة تراثية غنية.
ت- -طّ- -رقت آايت ﬁي- -د إا ¤ط- -ب- -ق ال- -كسض- -كسض- -ي
التقليدي ،كما عرجت على الكث Òمن تشضكيلة
اŸطبخ ا÷زائري الشضعبي .وشضرحت الباحثة
ب-اسض-ت-ف-اضض-ة ك-ي-ف-ي-ة إاع-داد ت-لك األك-لة الشضعبية،
وفائدتها الصضحية والغذائية ،خاصضة وأانها تعتÈ
غ -ذاًء ك -ام ÷ Ó-م -ع -ه -ا ب Úالسض -م -ي -د اŸف-ت-ول
واŸفور والبقول ا÷افة مثل ا◊مصس والفول
واÿضضار الطازجة وﬂتلف اللحوم.
ك-م-ا شض-رحت ال-ب-اح-ث-ة «أاك-ل-ة األق-ف-ال الشض-ع-بية»
هذه ،وكيفية انتقالها من األم إا ¤البنت وذلك
ع Èأاجيال ،وكيف أانها –تاج إا– ¤ضض Òمسضبق
وغ-ال-ب-ا م-ا ي-ك-ون إاع-داده-ا ج-م-اع-ي-ا ،وك-يف أان
العمل على ذلك يتخلله دندنات النسضاء اللواتي
يشضاركن ‘ اإلعداد ،وهي –مل هذا السضم
«أاقفال» حسضبها ألنه ” اإلقفال عليها من كل
ا÷وانب ،كي تنضضج على نار هادئة .واعتÈت
الباحثة أان الكسضكسضي دليل على أان اإلنسضان ابن
إششهـــــــــــــــــــار

بيئته.
وحسضب ما قّدمته الباحثة ÷مهور التظاهرة،
فإان تاريخ كسضكسضي الشضع« Òيعود إا ¤الفÎة ما
ب 238 Úإا 149 ¤قبل اŸيÓد ،وتدل على ذلك
ال -ف -خ-اري-ات وب-األخصس م-ن-ه-ا أاوا Êال-كسض-ك-اسس
الفخارية ،إاضضافة إا ¤الرسضومات اŸكتشضفة على
األوا Êالتي وجدت Ãنطقة شضمال إافريقيا».
وتناقلت الوكالت حضضور اŸطبخ ا÷زائري ‘
هذه التظاهرة ،وكيف أانه متنوع وغني وصضحي،
إا ¤جانب األوا ÊالÎاثية اŸصضنوعة من الفخار
واŸزينة ببهي الرسضومات .ومن ب ÚاألكÓت إا¤
ج- -انب ال- -كسض- -كسض -ي ‚د الشض -خشض -وخ -ة ،وك -ذا
الطاج Úالذي يعد من أاشضهر األكÓت الشضعبية
‘ ا÷زائر ،واŸنطقة اŸغاربية كاملة ،ويتكون
م- -ن اÿضض- -روات وال- -ل -ح -وم ،وك -ذلك ال -ف -واك -ه
ا÷افة ،وله أانواع متعددة.
Œدر اإلشضارة إا ¤أاّن اŸطبخ ا÷زائري ،بتفّرده
وإاتقانه وطقوسضه ⁄ ،ينزل ضضيفا على تظاهرة
م- -ا إال وشضّ- -د زّواره- -ا إال -ي -ه واف -تّك إاع -ج -اب -ه -م
وفضضولهم ،وهو ما يجعلنا نتسضاءل عن سضبب
غياب اسضتثمار حقيقي ‘ هذه الÌوة الÎاثية
اŸطبخية الهائلة مقابل هذه «النجاعة» التي
تثبتها أاطباقنا كّل مرة.
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الفـ ـ ـنان الكـ ـ ـوميدي عـ ـزيز دق ـ ـة ‘ ذم ـ ـة الل ـ ـ ـه
وري الÌى ظ- -ه- -ر امسس ا÷م- -ع- -ة ج- -ث- -م -ان
ال-ف-ق-ي-د ال-ف-ن-ان ال-ك-وم-ي-دي دق-ة ع-زي-ز الÌى
ÃقÈة ع Úبنيان عزيز وسضط حضضور الهل
والقارب الفقيد تو‘ صضباح امسس ا÷معة
با÷زائر العاصضمة عن عمر ناهز  74سضنة اثر
مرضس عضضال ,حسضبما علم لدى أاقربائه،
حسضب نفسس اŸصضد.،بدأا عزيز دقة ,اŸولود
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة ‘ ن-وف-م Èسض-ن-ة ,1945
مسضاره الفني ‘ بداية السضتينات وكان معروفا
بقدراته على التنشضيط واشضتهر لدى جمهوره
بشضخصضية موح سضمينة» ‘ الفيلم السضطوري
«عمر قاتÓتو» سضنة Ÿ 1975رزاق علواشس ،
وك -ان ال -ف -ق -ي -د Áي -ل ا ¤ال -ن -وع ال -ك -وم -ي-دي
واشض -ت -غ -ل لسض-ن-وات بسض-ي-ن-ي-م-ات-يك ب-ا÷زائ-ر ،
العاصضمة وكان يحب الطفال ويقدم عروضضا
خاصضة بهم .وبعد تقاعده اصضبح يكتب لهذه
الشضريحة من اÛتمع ،وشضارك ‘ عدة افÓم
م -ن -ه -ا «صض-رخ-ة الصض-خ-ر» Cri de( 1987
 )pierreللمخرج عبد الرحمان بوقرموح و

«الطاكسضي اıفي» -Le clandes( 1988
 )tinل Íعمر بختي و»موريتوري» ((-Mori
 2007 )turiلعكاشضة تويتة  ،وقد خصضصس له
اıرج ح- -م- -ي- -د ب- -ن ع -م -رة اŸت -خصضصس ‘
الفÓم الوثائقية بورتريه.

إلشّشاعرة حورية آإيت إيزم ُتكsرم Ãصشر

تأالّق ا◊رف ا÷زائري ‘ مهرجان القلم ا◊ر بالفيوم
تأاّلق مرة أإخرى خارج إلوطن ‚م
إŸبدعة إلعصشامية حورية أإيت إيزم،
إلتي كانت «إلششعب» أإول من كتب عن
موهبتها ‘ كتابة إلششعر ،بعد
مششاركتها Ãصشر ‘ فعاليات إلدورة
Óبدإع
إلتاسشعة Ÿهرجان إلقلم إ◊ر ل إ
إلعربي ،إلذي ن ّ
’سشبوع
ظمته إ أ
إلفارط جامعة إلفيوم ،بالتعاون مع
مؤوسشسشة إلقلم إ◊ر ،وششارك فيه وفد
جزإئري متكون من  25ششاعرإ
وششاعرة ،إ ¤جانب مبدع Úمن 14
دولة عربية.

ÖjôZ áÑ«ÑM
ك ّ-رمت الشض -اع -رة اŸب -دع -ة ح -وري-ة اآيت اإي-زم ‘
مهرجان القلم ا◊ر لÓإبداع العربي ‘ دورته
التاسضعة التي احتضضنت فعالياته جامعة الفيوم
Ãصض - -ر م- -ن  02اإ 07 ¤اأف- -ري -ل ا÷اري ،ه -ذه
التظاهرة التي –تفي كل سضنة بالشضعر والأدب
والفن والصضحافة.
هذا التكر Ëالذي قالت عنه حورية اأيت اأيزم ‘
تصضريح لـ «الشضعب»« :اأشضعر بشضيء من السضعادة
تغمر Êلأن التهميشس الذي نعانيه ‘ ا÷زائر
يجعلنا نحبط رغم كل شضيء» ،مضضيفة اأن زيارتها
ه- -ذه Ÿصض -ر ج -اءت ب -ع -د ‚اح -ه -ا ‘ مسض -اب -ق -ة
اأطلقتها اإدارة ملتقى القلم ا◊ر ،واأنها –قيق
◊ل -م ع -ظ -ي -م راوده -ا م -ن-ذ الصض-غ-ر ب-زي-ارة بÓ-د
الفراعنة اأم الدنيا».
وتزامنا مع اŸلتقى ،شضارك الوفد ا÷زائري،
الذي يضضم ا ¤جانب حورية ايت ايزمﬁ ،مد
ب -وشض -ي -خ -ي ال -ب -وب -ك -ري رئ -يسس ج-م-ع-ي-ة اŸل-ك-ي-ة
ال -ف -ك -ري -ة ،والشض -ع -راء صض -ح-راوي ع-ب-د ال-وه-اب،
زول -ي -خ -ة ب -ل-ع-ل-ى ،م-ن-ى ب-ال-ك-ح-ل ،ك-م-ال ع-م-ي-ور،
الصض-دي-ق ف-ي-ث-ة ‘...الأمسض-ي-ة الشض-ع-ري-ة الشض-هرية
التي اأقامتها نقابة اŸعلم Úفرع حلوان.
وق-د اأق-امت ال-ن-ق-اب-ة ح-ف Ó-ع-ل-ى شض-رف-ه-م اختتم
بتكر Ëالشضاعرة حورية اآيت ايزم بدرع الواحة،
هذا وقد “ت اسضتضضافتها كممثلة عن ا÷زائر
واŸراأة ا÷زائرية اŸبدعة ‘ جريدة «الأهرام»
والإذاعة اŸصضرية وكذا بقناة ا◊دث الفضضائية.
نصس ◊ورية بالّديوان الشّضعري العاŸي «اŸراأة
الإلهية»

”
و‘ سضياق متصضل ،كشضفت حورية اآيت ايزم اأنه ّ
اخ -ت -ي -ار نصس ل -ه -ا ل -يصض -در ‘ ال -دي-وان الشض-ع-ري
العاŸي «اŸراأة الإلهية» ،وهو الإصضدار ا÷امع
ل -نصض -وصس اأدب -اء م -ن شض -ع -راء وك ّ-ت -اب م -ن اأوروب-ا
واإفريقيا قام بجمعها ‘ ديوان وطبعه الأديب
الإعÓ- -م- -ي ال -ع -راق -ي اŸق -ي -م ب -ب -ل -غ -راد صض -ب -اح
ال -زب -ي -دي .ال -ك -ت -اب ق -دم ب -ب-ل-غ-راد شض-ه-ر م-ارسس
الفارط خÓل الحتفال بعيد اŸراأة،
تعت Èهذه التجربة الثالثة التي تخوضضها حورية
باصضدار نصضوصضها ‘ دواوين شضعرية جامعة.
وق -د شض -اركت ح -وري -ة ‘ ه -ذا ال -دي -وان ب -نصض -ه -ا
التا‹:
كنت وكنت
كنت كل ششيء جميل
رحلت وليسس لك عندي بديل
كنت إŸصشباح و‘ إلظلماء
كنت إلدليل
حقا قد كانت رحلة إلبحث عن إŸسشتحيل
رحيلك ليسس ككل رحيل إنت ⁄
تÎك ‹ حق إلبكاء على
إلقتيل
عجبا تبك Úثم بيمينك تناولني
إŸنديل
رإحلة أإنا وإلقلب عليل
حقيبة سشفري وششاح أإهديتني ذإت مسشاء
“تمات إغانيك وبعضس إلدعاء
رإحلة وعلى معصشمي إثر عطرك
وعلى جبيني ندى ثغرك
–زن أإم تضشحك أإنت سشندباد إ◊كايا
وأإنا أإضشعت مصشباح عÓء إلدين
’ إلسشندري Óأإعارتني إ◊ذإء
و’ إ÷نية أإسشرجت إليقطÚ
’ إلتاريخ أإنصشفني ودّون إششعاري
و’ أإنت كسشرت بوصشلتك وسشكنت جوإري

حــــوار

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألسسبت  13أفريل  201٩م
ألموأفق لـ  07شسعبان 1٤٤0هـ

رابح زاوي أاسستاذ بجامعة تيزي وزو لـ «الشسعب»:

ا’شضتباكات ب Úقوات اأ’من عجلت بتنحية الرئيسض السضودا Êعمر البشضÒ
لزمة
^ ا÷يشش مطالب بتفعيل ا◊لول الدسستورية للخروج من ا أ
تقف جريدة «الشسعب « اليوم مع أاسستاذ العلوم السسياسسية بجامعة
ا’حتجاجات قد تتصضاعد
مولود معمري بتيزي وزو رابح زاوي عند تطورات الوضسع ‘
السسودان على ضسوء عزل رئيسش البÓد عمر البشس ، Òوتشسكيل
لدارة شسؤوون البÓد لفÎة انتقالية ،مدتها
›لسش عسسكري إ
عامانŒ ،رى ‘ نهايتها انتخابات.

م -ا ت -وق -ع -ك-م ل-ت-ط-ور ال-وضس-ع ‘ السس-ودان Ãع-ن-ى ه-ل سسÒضس-ى
الشسعب السسودا Êبخطوة ا÷يشش أام أانه سسيحتج على ما قد
لرادته ‘ التغيÒ؟
يعتÈها سسرقة إ

«الشسعب» :تطورات متسسارعة شسهدتها دولة السسودان توجت
أامسش الول بإاعÓن وزير الدفاع تنحية الرئيسش عمر حسسن
البشس ،Òما قراءتكم لهذه اŸسستجدات ،وما معنى إاعÓن حالة
الطوارئ وإاقرار فÎة انتقالية Ÿدة سسنتÚ؟
لسستاذ رابح زاوي ‘ :حقيقة أألمر هذه ألتطورأت جاءت بشسكل
ا أ
م -تسس -ارع وك -ن -ت -ي -ج -ة ل -لضس -غ -وط -ات أل -ت -ي ع -رف-ه-ا أل-ن-ظ-ام ط-وأل فÎة
ألحتجاجات ألسسابقة ،ولو أن ألنقطة ألتي أفاضست ألكأاسض متعلقة
بالشستباكات ألتي حدثت يوم ألثÓثاء ب Úعسسكري Úحاولوأ حماية
أÙت - -ج Úوأف - -رأد م - -ن أج- -ه- -زة أألم- -ن وأıاب- -رأت ح- -اول- -وأ فضض
ألعتصسام ،حيث ووفقا لتقرير للشسرطة أن ما ل يقل عن  11شسخصسا
لقوأ حتفهم ‘ ألشستباكات منهم سستة من أفرأد ألقوأت أŸسسلحة ،وهو
أألمر ألذي شسكل –ول كبÒأ ‘ مسسار ألحتجاجات ألتي كانت ميزتها
أألسساسسية هي ألسسلمية ،حيث أن توأصسلها ألربعة أشسهر  ،جعل ألرئيسض
ألبشس Òيلجأا إأ ¤أمتصساصض غضسب أŸتظاهرين بإاجرأء عدة تغيÒأت
هامة دأخل مؤوسسسسات ألدولة ألهامة ،وعلى رأسسها أ◊زب أ◊اكم
ووزأرة ألدفاع ،من أجل تهدئة ألشسارع ،و ⁄يتوقف أألمر عند هذأ
فقط  ،بل أيضساً ‘ ﬁاولة ضسمان أنتقال سسلسض للسسلطة ،وكذأ Œنب
ﬁاسسبة ألبشس Òدأخليًا أو تسسليمه Ùكمة أ÷نايات ألدولية ،أما فيما
يتعلق بإاعÓن وزير ألدفاع ألسسودأ Êتنحية ألرئيسض عمر ألبشسÁ ،Òكن
مÓحظة أن ألصسيغة ألتي ُكتب بها ألبيان ألعسسكري تشس Òإأ ¤ذلك،
خ -اصس -ة ت -لك أŸف -ردأت أل -ت -ي ” ت -وظ-ي-ف-ه-ا ‘ أإلعÓ-ن ت-ت-ح-دث ع-ن
أسستئصسال رأسض ألنظام وألقبضض عليه ‘ ،إأشسارة إأ ¤ألبشس ،ÒرÃا ‘
سسبيل كسسب تعاطف أŸتظاهرين.
م- -ن ج -ه -ة أخ -رى تشس Òأل -ك -ث Òم -ن أل -ت -ق -اري -ر إأ ¤ح -دوث مشس -اورأت
ومدأولت “ت دأخل قيادة أŸؤوسسسسة ألعسسكرية◊ ،ل أألزمة ألتي
قاربت مدتها  ٤أشسهر منذ أنطÓق ألتظاهرأت ألرأفضسة ◊كم ألرئيسض
عمر ألبشس ،Òلكن ألتوقيت ألذي خرجت فيه هذه ألقرأرأت  ⁄يكن
ﬁددأً ،وألطريقة ألتي ظهر بها ألبيان ألعسسكري ألذي ألقاه أبن عوف
 ⁄تكن معروفة ‘ ،ظل ألتطورأت ألسسريعة ألتي مsرت بها ألبÓد خÓل
أأليام ألسسابقة.
تو‹ ›لسش عسسكري اŸرحلة النتقالية بدل تسسليمها
لمر ؟
لسسلطة مدنية ما تفسس Òهذا ا أ
بالنظر إأ ¤تطور أألحدأث أعتقد أن حتى ألسسودأني ‘ Úحد ذأتهم
رÃا  ⁄يتوقعوأ تدخل أ÷يشض بهذه ألصسورة ألسسريعة ،ورÃا حتى
أÙاور أألسساسسية ‘ ألبيان ألذي تÓه وزير ألدفاع تبدو غ Òمقبولة
“اما ،بالنظر إأ ¤طول أŸرحلة ألنتقالية من جهة ،وتعطيل ألعمل
بالدسستور من جهة أخرى ،فبدل تسسليم ألسسلطة للمدني ، Úأ÷يشض فتح

أتوقع أن يكون هناك رفضض للبيان ألعسسكري على أعتبار أنه من جهة
حقق عزل ألرئيسض ولكنه من جهة أخرى أجهضض مسسار كام Óيطالب به
ألشسعب ألسسودأ ،Êنحن نتحدث هنا عن مطالب بتغي Òألنظام وبناء
ن -ظ -ام دÁق -رأط -ي ي -ك -ون ÷م -ي -ع أألط -ي-اف وأل-ق-وى ألسس-ي-اسس-ي-ة ع-ل-ى
أختÓفها فرصسة أŸسساهمة ‘ بناء سسودأن جديد ،بدأية ألرفضض كانت
مثلما أشسرت سسابقا برفضض قوى أŸعارضسة للبيان ألعسسكري ألصسادر عن
وزأرة ألدفاع ،وكذأ تصساعد ألدعوأت بضسرورة أسستمرأر ألحتجاجات،
وهو ما يقودنا إأ ¤ألقول أنها سسوف تسستمر ورÃا قد تتصساعد بشسكل
كب ÒخÓل قادم أأليام.
هل فع Óسسيعيد ا÷يشش السسلطة للشسعب بعد سسنت Úوما هي
الضسمانات؟
يجب دأئما ألتذك Òأن مسسار ألنتقال ألدÁقرأطي هو مسسار غÒ
مضسمون ألنتائج إأطÓقا ،وهو يقوم على تضسافر جهود جميع أألطرأف،
جيشض وأحزأب سسياسسية وموأطن ،Úباإلضسافة إأ ¤ضسرورة توفر درجة
وع-ي ومسس-ؤوول-ي-ة ك-بÒة ل-دى أŸوأط-ن Úب-أاه-م-ي-ة أŸشس-ارك-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة
ألفعالة ‘ أ◊ياة ألسسياسسية ،لكن أألمر مقرون أيضسا من جهة أخرى
Ãدى توفر ألضسمانات ،ونقصسد به على سسبيل أŸثال ضسمانات دسستورية
يتم ألحتكام إأليها ‘ حالت ‡اثلة ،أو ضسمانات من مؤوسسسسة أ÷يشض أو
أÛلسض ألعسسكري ألذي ” تشسكيله حسسب بيان وزأرة ألدفاع ألسسودأنية
بتسسليم ألسسلطة لرئيسض مد Êمنتخب بطريقة دÁقرأطية وشسفافة،
Áك -ن إأزأح -ة أل -رئ -يسض ل -ك -ن ه -ذأ ل ي -ع -ن -ي إأط Ó-ق -ا ت -غ -يÒأ ل-ل-ن-ظ-ام،
فالسسودأنيون هم وحدهم أألدرى Ãا يجب تغيÒه خÓل ألفÎة أ◊الية،
لكن رÃا أك Ìما سسوف يولد عدم ألثقة ب Úألطرف Úألشسعب وأ÷يشض
ه -م -ا ن -ق-ط-ت-ان أسس-اسس-ي-ت-ان ،أألو ¤أÛلسض أل-عسس-ك-ري أل-ذي سس-ي-ت-و¤
ألسسلطة وتعطيل ألدسستور ،وألثانية فÎة ألسسنت Úكمرحلة أنتقالية وألتي
أرأها طويلة جدأ ،وبالتا‹ Áكن مÓحظة أن ألضسمانات غائبة و ⁄يتم
أإلشسارة إأ ¤أي منها.
ما مصس Òالبشس Òحسسب رأايكم باعتقاله؟
سسوف ننتظر بدأية حتى نعرف مكان توأجد ألرئيسض ،وردة فعل ألشسعب
ألسسودأ Êعلى خطوة أ÷يشض ،وهل سسوف يتم ألكتفاء با◊جز عليه أم
ألتوجه إأﬁ ¤اسسبته رفقة بقية أفرأد ألنظام ،وبالتا‹ أعتقد أن
مصسÒه مرتبط Ãا سستفرزه أأليام ألقادمة ،وهنا علينا كذلك ألنتظار
أ ¤غاية معرفة موأقف ألدول ألعربية وألغربية ‡ا حدث.
إا ¤أاين يتجه السسودان؟
ألسسودأن خطا خطوة من ألصسعب أ÷زم بأانها صسحيحة بالنظر إأ¤
عوأقبها وألتي سسوف تكون وخيمة على ألسسودأن وألسسودأني ،Úبصسرأحة،
بعدما حدث ،أنا متشسائم من أأليام ألقادمة ،ولكن يظل هناك دأئما أمل
بغد أفضسل.

أجرت أ◊وأر  :إأÁان كا‘

يحتفظ بوزارتي
الدفاع والداخلية

أÛال وأسسعا أمام أŸؤوسسسسة ألعسسكرية للتدخل ‘ أ◊ياة ألسسياسسية،
وب-ال-ت-ا‹ أي-ن ه-ي أŸط-الب أ◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-م-ت-ظ-اه-ري-ن ،ت-غ-ي Òأل-رئ-يسض
وإأسسقاط ألنظام ،صسحيح ،لكن يجب أسستكمال أŸسسار وتسسليم ألسسلطة
للمدني Úوهنا Áكن أإلشسارة إأ ¤أŸوأقف أألولية للمعارضسة من خÓل
بيان مشسÎك صسادر عن ألتجمع و–الفات أحزأب «ندأء ألسسودأن»
و»أإلجماع ألوطني» و»ألتجمع أل–ادي ألدÁقرأطي» ألتي أتفقت فيه
على أنه ل Áكن حل أألزمة من خÓل أنقÓب عسسكري.

مهمة ا÷يشض اليوم وغدا

لرادة الشس-ارع ال-ذي
م -ا ق -ام ب -ه ا÷يشش ،ه -ل ف -ع  Ó-اسس-ت-ج-اب إ
اسستنجد به للتخلصش من رئيسش اسستمر ‘ ا◊كم  30عاما؟
أعتقد أن ألسسودأني ⁄ Úيسستنجدوأ باŸؤوسسسسة ألعسسكرية لو أنهم وجدوأ
أسستجابة من ألنظام ،كما أنه من ألضسروري ألتذك ÒباŸطالب أألسساسسية
أŸرفوعة من طرفهم ،وطريقة سس Òألحتجاجات ألسسلمية ،لكن وصسول
أألمر لغاية أسستعمال ألقوة و ﬁاولة فضض أإلعتصسامات بالقوة  ،هو ما
دفعهم إأ ¤ألسستنجاد با÷يشض ◊مايتهم من ‡ارسسة حقهم ألدسستوري
‘ ألتظاهر ألسسلمي ،لكن أŸطالب  ⁄تصسل إأ ¤غاية تو‹ أ÷يشض
للسسلطة من خÓل ›لسض عسسكري ولفÎة “تد لعام ،Úهذه  ⁄تكن
مطالب ألسسودأني ،Úكان Áكن للجيشض أن يكفل لهم حقهم ألدسستوري
وم -ن ج -ه-ة أخ-رى ي-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ف-ع-ي-ل أ◊ل-ول أل-دسس-ت-وري-ة Ãا يضس-م-ن
أ◊فاظ على أŸؤوسسسسات ألقائمة.

اÛل ـ ـسض العسضكـ ـري يع ـد بحكومـة مدنية

بعد أاربعة أاشسهر من الحتجاجات اŸطالبة
برحيله ،تدّخل ا÷يشش السسودا Êو أاعلن
اÿميسش تنحية الرئيسش عمر حسسن البشسÒ
ل ‘ السسلطة لثÓثة عقود كاملة.
الذي ظ ّ
ألع Ó-ن أث -ار ‘ أل -ب -دأي -ة غ -ب -ط-ة ألسس-ودأن-ي ،Úل-ك-ن
فرحتهم  ⁄تدم طوي Óحيث أدركوأ بسسرعة أن
أ÷يشض مسسك بزمام أألمور وأعلن ›لسسا عسسكريا
يتو ¤ألسسلطة لفÎة أنتقالية تدوم سسنت.Ú
وبينما أعلن ألشسعب موأصسلة ألحتجاجات رأفضسا ما
سسّماه ألنقÓب ألعسسكري ،حاول أÛلسض ألعسسكري
أ◊اكم ‘ ألسسودأن تقد Ëبعضض ألضسمانات للدأخل
وألتطمينات للخارج ألذي طالب هو أآلخر بتسسليم
ألسس -ل -ط -ة ل -ل-م-دن-ي ،Úوأع-ل-ن ب-أان أ◊ك-وم-ة أ÷دي-دة
سستكون مدنية “اما.
وقال أÛلسض ألذي يدير شسؤوون ألبÓد حاليا برئاسسة
وزير ألدفاع عوضض ﬁمد أحمد بن عوف ألذي تو¤

رئاسسة أÛلسض ألعسسكري ألنتقا‹ ‘ ألسسودأن وأدى
أليم Úرئيسسا للمجلسض أمسض  ،إأنه يتوقع أن تسستمر
ألفÎة ألنتقالية ألتي أعلن عنها أÿميسض عامÚ
كحد أقصسى لكنها قد تنتهي خÓل فÎة أقل بكث Òإأذأ
“ت إأدأرة أألمر دون فوضسى.
ل لتسسليم البشس Òللخارج
ك -م -ا أع -ل -ن أÛلسض أن -ه ل -ن يسس -ل -م أل -بشس Òل-ي-وأج-ه
أتهامات باإلبادة أ÷ماعية أمام أÙكمة أ÷نائية
ألدولية لكنه قال إأن ألبشس Òقد Áثل للمحاكمة ‘
ألسسودأن.
وي -وأج -ه أل -بشس Òأت -ه -ام -ات م -ن أÙك-م-ة أ÷ن-ائ-ي-ة
ألدولية ‘ لهاي ألتي أصسدرت أمرأ باعتقاله على
خ -ل-ف-ي-ة م-زأع-م ب-ارت-ك-اب ج-رأئ-م إأب-ادة ج-م-اع-ي-ة ‘
منطقة دأرفور بالسسودأن أثناء “رد بدأ ‘ عام 2003
وأودى بحياة ما يقدر بنحو  300ألف شسخصض .وينفي

عوضض بن عوف– ..ت الضضوء
عوضض ﬁمد أحمد بن عوف ..أسسم برز بقوة على ألسساحة ألسسودأنية عقب إأعÓنه أمسض أألول أÿميسض تنحية
ألرئيسض ألسسودأ Êعمر ألبشس Òوأعتقاله وتعطيل ألعمل بالدسستور.
بن عوف ألذي يتو ¤منصسب وزير ألدفاع ،يحمل رتبة فريق أول ركن ‘ ،منتصسف ألسستينيات من عمره ،وعمل خÓل
مسسÒته ألعسسكرية مديرأ لÓسستخبارأت ألعسسكرية وأألمن أإليجابي ،ونائبا لرئيسض أركان ألقوأت أŸسسلحة.
ألتحق بالكلية أ◊ربية ،وتخرج منها برتبة مÓزم ،وتلقى تدريبه ألعسسكري Ãصسر ،وتخرج ‘ ألدفعة  23مدفعية،
حيث عمل معلما بكلية ألقادة وأألركان.
وكان بن عوف قريبا من ألبشس ، Òما أتاح له ألفرصسة للÎقي وألتدرج ‘ أŸناصسب ألعسسكرية ،ليعمل مديرأ ÷هاز
أألمن ،ومديرأ لهيئة ألسستخبارأت ألعسسكرية.
بعد تقاعده عام  ،2010ع Úبن عوف Ãنصسب سسف ‘ Òوزأرة أÿارجية ،حيث تو ¤منصسب مدير إأدأرة أألزمات ،قبل
أن يع Úقنصس Óعاما للسسودأن ‘ ألقاهرة ثم سسفÒأ للخرطوم لدى سسلطنة عمان.
‘ أوت عام  ،2015أعاده ألرئيسض ألسسودأ Êعمر ألبشس Òللعسسكرية ›ددأ ،حينما أصسدر مرسسوما جمهوريا بتعيينه
وزيرأ للدفاع ألوطني.
مع تصساعد ألحتجاجات ‘ ألشسارع ألسسودأ Êألتي طالبت بإاسسقاط ألنظام ،أعلنت ألرئاسسة ألسسودأنية ‘  23فيفري
أŸاضسي ،تعي Úبن عوف نائبا أول للرئيسض مع أحتفاظه Ãنصسبه وزيرأ للدفاع ،وذلك بعد إأعÓن ألبشس ‘ Òأليوم
ألسسابق حالة ألطوأرئ ‘ ألسسودأن لعام وأحد ،وتعيينه حكومة مؤوقتة مع أإلبقاء على وزرأء ألدفاع وأÿارجية وألعدل
قبل أيام من أإلطاحة بالبشس ،Òكانت لوزير ألدفاع تصسريحات لفتة ،أكد فيها أن ألقوأت أŸسسلحة هي صسمام أمان
ألبلد ،ولن تفرط ‘ أمنه ووحدته وقيادته ،وأن ألسسودأن بأابنائه ومقدرأته أمانة ‘ عنق ألقوأت أŸسسلحة ،وأن ألتاريخ
لن يغفر لقادتها إأذأ فرطوأ ‘ أمنه.
وأكد ‘ هذه ألتصسريحات أن ألقوأت أŸسسلحة ،ليسست ضسد تطلعات أŸوأطن ،Úلكنها لن تسسمح بانزلق ألبÓد نحو
ألفوضسى ،ولن تتسسامح مع أي مظهر من مظاهر ألنفÓت أألمني.

ألبشس Òتلك ألتهامات.
ودعا مكتب أأل· أŸتحدة ◊قوق أإلنسسان ألسسودأن،
أمسض  ،إأ ¤ألتعاون مع أÙكمة أ÷نائية ألدولية ألتي
أصسدرت مذكرة أعتقال بحق ألرئيسض أıلوع عمر
ألبشس ،Òلتهامه بارتكاب جرأئم حرب قبل نحو 15
عاًما.
وقالت رأفينا شسامدأسسا ÊأŸتحدثة باسسم أŸكتب ‘
إأف -ادة صس -ح -ف -ي -ة ‘ ج -ن -ي-ف« :نشس-ج-ع ألسس-ل-ط-ات ‘
ألسس -ودأن ع -ل -ى أل -ت-ع-اون بشس-ك-ل ك-ام-ل م-ع أÙك-م-ة
أ÷نائية ألدولية ،هناك قرأر Ûلسض أألمن يعود إأ¤
عام  ،2005يدعو أ◊كومة ألسسودأنية للتعاون ألكامل
ومد يد ألعون».
اÛلسش العسسكري سسيحتفظ بوزارتي الدفاع
والداخلية
وأإلعÓن عن أن أ◊كومة أ÷ديدة سستكون مدنية
جاء على لسسان ألفريق عمر زين ألعابدين رئيسض
أل-ل-ج-ن-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة أŸك-ل-ف-ة م-ن أÛلسض أل-عسسكري
ويهدف على ما يبدو إأ ¤طمأانة أŸتظاهرين ألذين
نزلوأ إأ ¤ألشسوأرع لرفضض فرضض حكم أ÷يشض بعد
أإلطاحة بالبشس.Ò
وتعهد زين ألعابدين بأال يتدخل أÛلسض ألعسسكري
‘ ع -م -ل أ◊ك -وم -ة أŸدن -ي-ة ل-ك-ن-ه ق-ال إأن أÛلسض
سسيحتفظ بوزأرتي ألدفاع وألدأخلية.
وقال زين ألعابدين إأن أÛلسض ألعسسكري ل Áلك
حلول ألزمة ألسسودأن وإأن أ◊لول تأاتي من أÙتج.Ú
وأضساف «نحن مع مطالب ألناسض أليوم ...نحن غÒ
طامع ‘ Úألسسلطة».
وكشسف ألفريق زين ألعابدين ‘ مؤو“ره ألصسحفي أن
أللجنة تعتزم بدء حوأر مع ألكيانات ألسسياسسية .
وأعتصسم آألف أŸتظاهرين ألسسودأني Úأمسض أ÷معة
خارج وزأرة ألدفاع للمطالبة بحكومة مدنية ‘ –د
◊ظر ألتجول كما دعوأ إأ ¤تنظيم صسÓة أ÷معة
خارج وزأرة ألدفاع.
ورفضض أŸتظاهرون ألذين خرجوأ ‘ أحتجاجات
شسبه يومية ضسد ألبشس Òقرأر تشسكيل ›لسض عسسكري
أنتقا‹ وتعهدوأ Ãوأصسلة ألحتجاجات ◊ Úتشسكيل
حكومة مدنية.
وجاءت أإلطاحة بالبشس 75( Òعاما) بعد  16أسسبوعا
من أŸظاهرأت ضسد حكمه.

أل ع د د
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اسستمرار اŸعارك ‘ ﬁيط العاصسمة الليبية

ارتف ـ ـ ـاع حصضيلـ ـ ـ ـة القتلـ ـ ـ ـى وا÷رحـ ـى
و ﬂـ ـ ـ ـاوف م ـ ـ ـن كارث ـ ـ ـ ـة إانسضاني ـ ـ ـة

تتواصسل اŸعارك ‘ ﬁيط العاصسمة الليبية طرابلسش
ب Úقوات خليفة حف Îوقوات حكومة الوفاق الوطني
اŸعÎف بها دوليا‡ ،ا أادى إا ¤ارتفاع حصسيلة القتلى
وا÷رحى والفارين من مناطق القتال ،فيما حذرت
منظمة الصسحة العاŸية من كارثة إانسسانية.
أعلنت منظمة ألصسحة ألعاŸية ،أمسض ،مقتل  75شسخصسا وإأصسابة
 323آأخرين ،خÓل أألحدأث ألتي شسهدتها ألعاصسمة طرأبلسض ‘
أأليام أŸاضسيةﬁ ،ذرة من أن «Œدد ألصسرأع يهدد أيضًسا
باسستنزأف أإلمدأدأت ألطبية».
وقال ألناطق باسسم منظمة ألصسحة ألعاŸية ألدكتور سسيد جعفر
حسس ،Úإأن أŸنظمة «سسلمت أŸسستشسفيات مسستلزمات إأسسعاف
وأدوية ،تكفي تلك أسسبوع ‘ ÚأŸرحلة أÿطÒة».
وأشسار إأ ¤أن أŸنظمة «تخشسى من تفشسي أمرأضض معدية بسسبب
أŸياه غ Òألنظيفة وفرأر ألسسكان من ألقتال ألدأئر بالقرب من
أل-ع-اصس-مة طرأبلسض» .وط -لب ج -ه -از أإلسس -ع-اف وأل-ط-وأرئ،
بضسرورة فتح ‡ر آأمن Ãنطقة سسوأ Êبن يادم ( 20كم جنوبي
طرأبلسض) ،مع أسستمرأر ألشستباكات ‘ جنوب ألعاصسمة.
ونبه ألناطق باسسم أ÷هاز أسسامة علي إأ« ¤تأازم ألوضسع أإلنسساÊ
باŸنطقة ألوأقعة ب Úكل من كوبري ألزهرأء جنوًبا وكوبري
ألسسوأ Êشسماًل نتيجة ألشستباكات» .وتشس Òمفوضسية أأل·
أŸتحدة ألسسامية ◊قوق أإلنسسان إأ ¤تردي أألوضساع أإلنسسانية
‘ مناطق ألشستباكات .وأعلنت جمعية ألهÓل أألحمر فرع
طرأبلسض ،أمسض ،إأخÓء  200عائلة و 250شسخصسا من جنسسيات
أجنبية (أفارقة) من دأخل قلب أشستباكات منطقة ألسسوأ Êبني آأدم.
مصسدر قلق
ق -ال رئ -يسض أل-وزرأء ألي-ط-ا‹ ،ج-وزي-ب-ي ك-ون-ت-ي إأن أل-ت-ط-ورأت
أألخÒة ‘ ليبيا وخاصسة ألتصسعيد ألعسسكري «تشسكل مصسدر قلق
كب Òإليطاليا ،كما يجب أن يكون كذلك لكل أوروبا وأÛتمع
ألدو‹ بأاسسره».
وأوضسح كونتي ﬂاطبا ›لسض ألنوأب أليطا‹ ‘ ،جلسسة
أسستماع عن ألتطورأت ‘ أألزمة ألليبية عقدت أمسض أÿميسض،
أنه كان دأئماً على أتصسال «‘ هذه أألشسهر وأأليام وحتى ‘ هذه
ألسس -اع -ات م -ع رئ -يسض ح-ك-وم-ة أل-وف-اق ف-ائ-ز ألسس-رأج وأ÷Ôأل
خليفة حف .»Îوأشسار رئيسض أ◊كومة أإليطالية إأ ¤أن «دعمه
◊كومة ألوفاق ألوطني سسار ‘ أألشسهر أألخÒة يدأ بيد مع
إأجرأءأت قوية نابعة من قناعة أخÓقية للبحث عن كل مسساحة
‡ك-ن-ة ل-ل-ت-ف-اه-م ألسس-ي-اسس-ي م-ع أ÷ه-ات أل-ف-اع-ل-ة أألخرى» ‘
ألسساحة ألليبية.
ﬂاوف على إامدادات النفط
وسسط أسستمرأر أŸعارك ،ع ÈخÈأء عن ﬂاوف من أنقطاع
إأمدأدت ألنفط من ليبيا ألدولة ألعضسو Ãنظمة «أوبك».
وأعادت وكالة «بلومÈج» أألمÒكية ألتذك Òبارتفاع إأنتاج ألنفط
‘ أألشسهر أألخÒة مع أسستقرأر ألسسÓم ألهشض ،لكنها قالت إأن
«أŸعارك أألخÒة هي تذك Òبأان ألتدفقات أÿام أŸوثوقة ل
Áكن أن تسستأانف دون حل سسياسسي لثمانية أعوأم من ألصسرأع».
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فالك
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خـ ÈمثÒ

السشبت  ١٣أافريل  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٠٧ششعبان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٢١
mimigaga783@gmail.com

أليونسشكـ ـ ـ ـو تنظ ـ ـ ـ ـر
إأدرأج ألكُسشكُسس ضشمن
قائمة ألÎأث ألعاŸي

ق - -د ي - -ك - -ون ال- -ت- -أاخ‘ Ò
حصش- -ولك ع- -ل- -ى م- -ط- -ل -وبك
 Òÿأاراده الله لك اصش ،Èو’
تسش-ت-ع-ج-ل ،وت-ف-اءل ف-ق-د ي-ن-تظرك
م -ن ال -ن -ع -م أاك‡ Ìا ط -ل-بت ف-ل-يسش
أاعظم من الله فضشا.Ó
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ألثور

ليسشت السشعادة ‘ قوة
ضش- -ح- -ك -ات -ن -ا  ،و’ ح -ج -م
ث- -رائ- -ن- -ا  ،و’ ‘ ط- -ري -ق -ة
Óمور من
حياتنا  ..بل ‘ نظرتنا ل أ
ح- -ول- -ن- -ا و ت- -ق -ب -ل -ه -ا ب -رضش -ا داخ -ل
أانفسشنا.

أ÷وزأء

’ َبأاسش
َتمّنى َكِثÒا  ،آ
ك  ،ول- - - -ك- - - -ن ُك - - -ن
‘ ذل َ
م-ت-ي-ق-ن-اا أان م-آا ي-ك-ت-ب-ه ال-له
ك لَهو أاخ Òوأاجملُ و
ل َ
ك ‘ قد ر َ
ل من ُكل أامنيآاتك.
أافضش ُ

ألسشرطان

تقدمت ا÷زائر واŸغرب وموريتانيا
وت- -ونسس ،ب -ط -لب إا ¤م -ن -ظ -م -ة األ·
اŸت-ح-دة ل-ل-ث-ق-اف-ة وال-ع-لوم (يونسسكو)
◊صس -ول ال -ط-ب-ق الشس-ع-ب-ي اŸسس-م-ى «
الُكسسُكسس» على مكانة تراثية رفيعة
ب-إاضس-اف-ت-ه إا ¤ق-ائ-م-ة الÎاث ال-ث-ق-ا‘
غ ÒاŸادي .
وُي- -صس- -ن- -ع الُ- -ك- -سسُ- -ك -سس م -ن ال -دق -ي -ق
اŸط -ح -ون ال-ذي ُي-ط-ه-ى ب-اسس-ت-خ-دام
ب- -خ- -ار اŸاء ،وغ -ال -ب -ا م -ا ُي -ق -دم م -ع
ا◊سس - - -اء واÿضس- - -روات .و‘ ب- - -عضس
األحيان يسستخدم كطبق للتحلية مع
ال -ت -م -ر وعسس-ل ال-ن-ح-ل .وُي-ع-د ال-ط-لب
اŸشسÎك مثال نادرا للتعاون اإلقليمي
ب Úالدول األربعة ،إاذ زعمت كل منها
أان هذا الطبق الشسعبي يعود إاليها.
وحاولت ا÷زائر منذ ثÓث سسنوات أان
تنسسب هذا الطبق الشسهي لنفسسها ،لكن
ذلك أاثار اسستياء جارتها اŸغرب.
وُيعد الطلب اŸقدم من دول اŸغرب
العربي Ãثابة إاعÓن لنهاية سسنوات من
اÿصسومة ب Úا÷زائر واŸغرب حول
منشسأا هذا الطبق الشسعبي.
و–دثت زهور العلوي ،سسفÒة اŸغرب
لدى اليونسسكو ،بحماسس عن هذا الطلب،
قائلة« :هذه هي اŸرة األو ¤التي تتفق
ف -ي -ه -ا ال -دول األرب -ع-ة ع-ل-ى إارسس-ال ط-لب
مشسÎك».
وم - -ن اŸق - -رر أان ت - -ن - -اقشس ÷ن - -ة الÎاث
ال- -ع- -اŸي ‘ ال- -ي -ونسس -ك -و ال -ط -لب اŸق -دم
بخصسوصس هذا الطبق الشسعبي ‘ مقرها ‘
ال - -ع- -اصس- -م- -ة ال- -ك- -ول- -وم- -ب- -ي- -ة ب- -وغ- -وت- -ا ‘
ديسسمÈاŸقبل.

ع- - -ن- - -دم - -ا تسش - -ع - -ى
ل- - -ت- - -غ- - -ي Òوت - -ط - -وي - -ر
’ن التغيÒ
نفسشك ،كن صشبورا أ
ي- - -ح - -دث بشش - -ك - -ل ت - -دري - -ج - -ي،
ويسشتغرق وقتا فالله  ⁄يحرم
اÿم- -ر و ⁄ي- -وجب الصش- -ي -ام إا’
بالتدريج.

شش
غ
ل
ع
حيوان
قلـك

ن- -بÓ- -ء أاول- -ئك ال- -ذي- -ن
يششعرون بأانك تنهد ف‡Òوك
و  ⁄يتخذوا عليك أاجرا.

حك ـ ـم و أأمثـ ـال
@ ك- -ل حب ’ ي- -ك- -ون ف- -ي- -ه ق- -رار ح -ق -ي -ق -ي
ب-ا’رت-ب-اط ه-و ع-بث وإاه-دار ط-اق-ة سش-ت-ندم
عليها ‘ اŸسشتقبل  ،ا◊ب للششجعان فقط.
@ لنفسشك عليك حقا و أاهمها أان تهجر
كل من ’يعرف قيمتها.

نبضشنا فلسشطيني لألبـد

Óبد
نبضشنا فلسشطيني ل أ
صشور يا عا ⁄صشور والدم يسشيل
فلسشطيني ما بيقبل يحيى ذليل
جبينو عا‹ ما يوطي لو غÒو Áيل
ميل عا ’قصشى وقلو كيف بنهواه
وطنوا بينزف قدامو صشامد بيئن
بدو رجال ضشحيلو تعطي وما “ن
صشغار كبار بنتسشابق ما هم السشن
الواحد حاسشسش ببÓدو عاششت جواه

@
ال - -ك - -ن- -غ- -ر ’ يسش- -ت- -ط- -ي- -ع
–ريك ك -ل رج-ل ل-وح-ده-ا
لذلك يقوم بالقفز؟.
@ حسشب ت-ق-دي-ر
ب -عضش ع -ل -م -اء ال-ف-لك ،ف-ل-و ”
تقسشيم كل ‚وم الكون على
ال - -بشش - -ر ل - -ك- -انت حصش- -ة ك- -ل
ششخصش  ٤٤تريليون ‚م؟.

‘

@ دول-ه ‘ اسشسش-م-ه-ا
م- - - -رضش ودواء وع- - - -ب- - - -اده
Óنسش-ان واسش-م
وصش -ف-ه-ا ال-ل-ه ل -أ
ح- -ي- -وان واسش- -م ط Òوب -اسش -م ه -ذه
الدوله نهايه ا◊ياه واسشمم ششيء
يأاتي بعد الرعد وفيها منازل
اŸلوك وششيء تششاهده ‘
ا’ع- -راسش وف -ي -ه -ا اسش -م
اح- -د ا◊واسش وف -ي -ه -ا
’ح - - - - - - - -دى
اسش- - - - - - - - -م أ
ال -زراع -ات ف -م-ا اسش-م
هذه الدولة؟

حل ألعدد ألسشابق
عثمان.

وط -ن -ي الشش -ع -ب-يال
ج -ن -ود ا÷يشش وت- -وا،رح- -ل- -وا و⁄
Á
اسش- -تشش- -ه- -دوا و ⁄ءه - -م “ح - -ى و’
 -ي- - -ب - -وا ’ أاسش - -م - -ا غ-صش  -وت ي -ع  -ل  -و ع لى
ي’ - -ت-ه-م ت-نسش-ى و’
ب -ط  -و
م
ه
ل
ا
ع
ن
ت
صشو
زة والكرامة الله
لع
التي ششقت درب ا رحم من اسشتششهد
ة الوطن وي
يحفظ حما عليهم بالدعاء..
منهم ’ تبخل

ك-ل-م-ة أاسشف واعتذر
لك ل -يسشت ك -ل-م-ة م-ذل-ة
ل -ل -ن -فسش ،ب -ل ه-ي ك-ل-م-ات ُت-ق-ال -
’خر ،أانك
لكي يعرف الششخصش ا آ
’تريد خسشـارته.

أŸيزأن

ت- - - -ذك- - - -ر دائ- - - -م- - - -ا أان
ال -ك -ل -م-ات Œرح أاك Ìم-ن
’ف - -ع- -ال ،و‘ ال- -وقت ن- -فسش- -ه،
ا أ
ف -إان -ه -ا ت -ك -ون م -ق -ام ال -دواء ل -عÓ-ج
ا÷روح العاطفية،فاحرصش على أان
تكون الصشيدلية Ÿن حولك.

ألعقرب

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلدي

@ أاي -ه -ا الشش-ه-داء ال-راح-ل-ون  ..ك-ي-ف صش-ن-ع-ت-م م-ن الÓ-
وجود وجودكم وكيف يكون ‘ غيابكم ..كل هذا ا◊ضشور..
’مة ..لله ما أاعطى و لله ما
أانتم رجال و أاسشود هذا الوطن و ا أ
أاخذ.
@ والله  ⁄ننسشاكم ,وسشوف نعيشش من أاجل أان نكمل اÛد الذي
ضشحيتم من أاجله  -ششهداء الوطن ‘ قلب الوطن

ألعذرأء

رائ- -ع- -ة ه- -ي ا’ب -تسش -ام -ة
ال - -ت - -ي ت - -ق - -ول ل- -ل- -ح- -زن ل- -ن
ت -غ -ل -ب -ن -ي ،وت -لك اÙاول -ة ال-ت-ي
ت -ق -ول ل-ل-فشش-ل ل-ن ت-ت-م-ك-ن م-ن-ي ،وذلك
Óح -ب -اط ل -ن
ال- -ط- -م- -وح ال- -ذي ي- -ق -ول ل  -إ
تسشيطر علي.

كلمة من القلب

جيششنا فخرنا
للعــــÈة

أألسشد

ال- -ك- -ل- -م- -ات ا◊ل- -وة
م -ث-ل السش-ك-ر ..سش-رع-ان
ما تذوب دون أان نششعر بأاثرها..
ع-ل-ى خÓ-ف ال-ك-ل-م-ات ا÷ارح-ة
ال- -ت- -ي ت- -ف- -ع- -ل ف -ع -ل اŸل -ح ع -ل -ى
ا÷رح.

ألقوسس

جيششنا الوطني الششعبي **
سشÓلة جيشش التحرير
قواته ‘ الÈ
قواته ‘ البحر
قواته ‘ ا÷ّو
أاسشرابا كالنسشورإاطÒ
ا÷زائر وطن ششامخ ,
هامات ’ تنحني

ما احزن الله عبادا ا’ ليُسشعده
 ،وما ابتلى الله عبدا ا’ ’نه يحبه.
فقل ا◊مدلله دائماا وابدا.

أ÷دي

صش -م ُت ُم -تِ-ع-ب لَ-ك-ن-ه َي-ب-قُ-ى ارق-ى
ال َ
ى َكثِير َم ُ
وسَشيل ْ
ن الَكÓم.
ه للَرُد َعل ِ

ألدلو

ق- -د ’ ت- -ك- -وُن ج- -م- -ي- -ع أاي -ام -ن -ا ج -ي -دة
وجميلة ,ولكن ُهناك دوماا ششيء جميل ‘
كل يوم نعيشّشه.

أ◊وت

عشش عفويتك تاركاا للناسش إاثم الظنون فلك
أاجرهم ولهم ذنب مايعتقدون.

áMGÎ°SGE

السسبت  ١٣أافريل  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٧شسعبان  ١٤٤٠هـ
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الكلمــــات السسهميـــة

متاهـــــة
األرقــــام

ﬂرج
سسوري

ﬂرجة
لبنانية

وجهة نظر
السسناد
‚مع ـ م ـ
والدة

‘ صسحراء

رجاء

أاول بلد

Áشسي

للجزم

لعبــــة الحـــروف

رمز جÈي

ظرف
زمان

نام
صسوت
النفجار

رونق

للجزم

خاصستي

سسئم

حرف
مكرر
أاعÈ

رتبة
عسسكرية
يتبع

والدة

ثلثا حاد

للتمني

للنداء

للمسسؤوول ـ م ـ
حيوان
بري

سسأام

القارة
العجوز

للتخيÒ
عكسض
خÒ

سسئم
فيلم للمخرجة
السسورية نادين
ليلى

نال جائزة
أاوسسكار

أللغز:

أالح ـ ـ ـ ــل

ألكلمات ألسصهمية
كلمة ألسصر
دردشصة ألحروف
لعبة ألحروف
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اخت Èمعلوماتك:

ماهي ا÷زر التي عرفت ‘
السسابق باسسم جزر
السساندونيتشض؟
أا  -جزر اŸالديف؟
ب  -جزر الكناري؟
ج  -جزر هاواي؟
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 )١سسليم رياضض ،⁄ ،اعمل ،بان،
م -ي -م ،م-ل-ح ،رم-ة ،دا،م-ع ،Èف-ري،
أامسض ،زرط ،قلم ،مل ،باه ،سسمو،
نشس- - - - -رح ،أام- - - - -ل ،آاسس- - - - -ي- - - - -اﬁ ،ى
لرتيسست.
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ألكلمـــــــات:

ج/
ال -ع-دد ال-ذي ع-ارضض ق-رار
القدسض ‘  ٢٠١7 / ١٢ / ١١هو
 ٠9دول.

` 8

الحل  /تسسل وتثقف

9

عموديا:

` 10

 )١سسليم دادا ،لصض ،ل ،لم ،رمح،
Áرح ،سس - - -رب ،ا.ا ،م - - -ع ،ال ،راب- - -ح
عصسمة ،ا.ا ،رسسب ،أامنة رزق ،يت،
ن -اي ،ع -م-ر ف-ط-م-وشض ،رم-لﬁ ،م-د
ديب ،سسحب.

`7

أافقيا:

`` 6

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ل›د ،اÛاجة ،اŸاتن ،التمثيل،
اÛماج ،ا أ
اÛار ،اÛعة ،اÛاعة ،اÙاشض ،اÙارة ،اŸمحاة،
اıاخة ،اıرة ،اıيخ ،اıاط ،اÙالة،
لمدان ،اŸديدة ،اŸدان ،اıط ،اŸدر،
اÙيصض ،ا إ
اŸدشض.

٤

٦

`

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

‡ثل أمريكي قدير

٥

٧

٨

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

١

٢

٣

‡ثل عربي
نال جائزة
أاوسسكار

1

بن زرأري
أألهكومة
أألهوأز
محمد ألصصحاف

جد

يرق ـ م ـ

للنفي

سس -ر ب -اŒاه ا أ
لسس-ه-م
مبتدئا بحرف الياء (ي)
ح -ت -ى تصس -ل إا ¤ح -رف
ال-راء (ر) ل-ت-ج-د ال-كلمة
اŸفقودة.

برق

بعث
أا“م

دردشسة
لسسهم
اأ

1118

رقــــــــــم

عاصسمة
أاوروبية

ه-ذه الشس-ارة –ت-وي ع-ل-ى
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١ا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسض ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
رم- -ز الشس- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
›م -وع -ة أارق-ام ،ت-رج-م-ه-ا
إا ¤ح -روف ث-م اج-م-ع ه-ذه
ا◊روف ف - -ت - -حصس- -ل ع- -ل- -ى
اسسم..............
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Ÿسض

ﬂرج
أامريكي

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال- -دائ- -رة
السس-وداء ‘ أاع-ل-ى الشس-ب-كة
ل- - - -نصس- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شس -رط
السس -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٤١٠
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

ال ع د د
١ ٧٩ ٢ ١

أافقيا

عموديا

 )١أاول شس-يء ب-ن-اه ال-ل-ه ،ع-اصس-م-ة  )١مدينة عراقية ،جوهر
 )٢دول----ة ع----رب----ي----ة ،ل---ق---ي---اسض
إافريقية
اŸسسافة
 )٢جوهر ،الوالدة ،نهر عربي
 )٣مصس-----ب-----اح ،فك ـ م ـ ح-----رف  )٣لقب عثما ،Êمشسى
 )٤للتخي ،Òأاع ،Èليث
مكرر
 )٥رجاء ،حرف مكرر ،جواهر
 )٤متشسابهة ،مرضض معدي ـ م ـ
 )٦جمع الرمل ـ م ـ
 )٥كون ،شسقيقي
 )7للتعريف ،ناب ،جمع دولة ـ
 )٦مصسنع ،ترشسد
مـ
 )7رئيسض عربي راحل
 )٨ا÷واهر ،وجع
 )٨متشسابهان
 )9ث---ل---ث--ا ل--ك--ن ،ح--رف م--ك--رر،
 )9شساعرة سسورية
 )١٠خ- -اصس- -ت- -ي ،م- -رضض م- -ع- -دي ،قنصض
 )١٠عملة خليجية ،معلم ـ م ـ
يرشسد
لعلى ،واد
 )١١عكسض ا أ
 )١١وطني ،ح Èـ م ـ

info@ech-aab.com
السسبت  ١٣أافريل  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٠٧شسعبان  ١٤٤٠هـ www.ech-chaab.com

جة

ازهانت سسعدي نتفسسوث

لعوايل انلوراسس امقران ا–تفالنت سسموقي نلÈاج ذالرفيسس
بذونت اسسناي سسمدعدا ايور نتفسسوث لعوايل انلوراسس امقران اتقنت لوماكل اق Óوالفنهنت و“لنت
اسسينت ا Òÿاذلهنا ،و سسثغوسسوناي يحÓن ذي لوراسس امقرانن Ÿاكلت انÈاج ،او سسدعدا ثافسسوث
إامÒا غر أاسسان برك بذونت لعوايل أاوجذ أاقنجواي أاجديذ أاقلى راجنت لباسس بشسام أاذزاهنت سسيسس
خاطر يتلي ذيسس ا÷و يحلى او يتموكيسس أاسسميط ناŸشستا.

ني
دن
غف
ن،
سس
لل.
ين
من

بل
وت

شند
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انسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السس-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سس-ك-ل ،اشس-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشس-اويث،
اتراقيث..الشسياي يÓن هيقيث"الشسعب" مانك اتيلي سسما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشسي يÓن يÎاق اق جرنان "الشسعب"  ،واانتشسني نÎحب سساÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسسن.

أو

سس،
روم
قذ
شس
سس

ألعدد
١ ٧ ٩٢ ١

وبششام أأذحتافلن سشعدي نتفسشوث م -ل -ي -ح وأت -ري -ح ،وم -ب-ع-د أأت-غ-ط-يث
أت -ق -نت ل -ع-وأي-ل أأن-ل-ورأسس أأم-ق-رأن ألغرسس ذيسس سشÎخسشاسش Úنغروم
ذÁا أأŸاكلت ثحلى لباسس أأثششتاهر وأتقذ ذي ألطابونة أأيوم أمغروم
ذي أ÷زأير كاملن نتاث أأذلÈأج ،ن -ال -رخسش -اسس ق-دق-د ،وب-غ Òأأذي-وم
أأق -ل -ى ي -ت -م -وق -ا سش -غ -روم ذأل-غ-رسس وأت -ع -وسس م-ل-ي-ح بشش-ام أأذ–ري-قشس
ويÎأقد يحلى لباسس ،ونسشقسشوأ أأت- -كسش- -ت -ي -د وأت -دج -ذ أذيÈذ ق -ل -ي
ل -ب -اسس ن -ت -م -غ -اري -ن م -امك أ“وق-ا أومبعد أتبيذ ذأŸثلثاث ،أمسشوأن،
وأننتانغ بلي ’زم أذرقنت ألسشوق وأتسشرسشذ أإلعايلت أتتشس سشالقهوى
وأدسشغنت ألغرسس أق Óيحلى قلي  ،أن-ي-غ سش-وغ-ي ،وبشش-ام أدب-ان أل-ف-رح
وث -غ -اوسش -ي -اي ن -ت -اث أأذلÈأج أن -ي -غ مليخ أ“سشرأفنت لعوأيل أنلورأسس
أل -رف -يسس ت -ونسش-ي ،وي-ت-م-وق-ا لÈأج ج - -رأثسش - -نت لÈأج ذي لسش - -ح- -ن- -ان
ن -ورم -ال أم-غ-روم بصش-ح ي-ت-ي-ل-ي أأزذ أأمققارن مرحبا سشالربيع أدعدأن
ل- -ب- -اسس خ- -اط- -ر ’زم أت- -ق- -ذ سش -نت غرنغ ،و’نت لعوأيل ثيط أتقنت
أنتعنون Úزدنت وأتقذ جارثسشنت ألرفيسس تونسشي ما ÊغتخÓظنت
أأرخسشاسس نالغرسس بعد ما أأتصشفيذ أأرن أإي -ذ ن -ال -غ-رسس أأوب-ع-د وأأث-ق-نت

تدويرين وأأثسشونت وأأثتششنت.
ثغاوسشويناي كامل أتقنهنت لعوأيل
أن - -ل - -ورأسس أم - -ق - -رأن أم ب - -اث - -نت،
خ -نشش -ل -ة ،أم أل -ب -وأق-ي ،ق-اŸة ،ك-ل
أأسشقا سشما Êأإدتعدأ ألربيع خاطر
زه - -انت أإيسس م - -ل - -ي - -ح ،وأأق- -ي- -م- -ن
أل- -ع -دأث -اي أأم Úأإغ -ن -ت -ن -ا أ◊اج -ة
سش- -ع- -ي- -دة أإق -مÒأ و’زم أن -ح -اف -ظ
فÓسشنت خاطر تياي ذألعادأث أأنغ
وألتقاليد.
ومات أقسشزهان ثافسشوث نسشقاسس
م- -ا Êأث- -ر Êث- -وث- -ا Ÿط- -ر خ- -اط -ر
هديرق أسشقاسس يح Óمليح مليح.

باتنةŸ :وششي حمزة

أاغ ـ ـ ـ ـ ـذذ ادزي ـ ـ ـ ـ ـر ذقرول ـ ـ ـ ـ ـو سس ـ ـ ـ ـ ـزك نزم ـ ـ ـ ـ ـن

م يل نر ثمغل غر ذفر أأنف أأكن ثمر
ث -دذي -رث سش -زك ن -زم -ن أسشضش -م -ع -ن
أذقسس سشلجنسس .غف ثغز بطسس
أل -ق -رن أأن -ف أأك-ن أأطسس ق-م-ن-كشش-م-ن
إأديسشن غر ثمزغ إأوكن أأذسشبدن أأذب
سش -دو ل -ع -ن -ي أنسش-ن و ذع-فسش-ن أأق-ذذ
نثمزغ .غسس أأكن أنف أطسس أأمنكششم
إأديسشن يل يون أأسشوذم إأديب Ÿعن
أغذذ يقرسس نكن ذقذذ نثلل أرنقبل
أم -كشش -م .ذي -ن أل -ن -ف ذق -م-زري أك-ن
أأطسس إأغلذن إأقبدن ذقذم أأمنششكم
أأك -ن ي -ب -غ يسش -ع إأسش -مسس .غ-ر إأغ-ل-ذن
إأمششعن أأنف ششششناق إأقصشرضشن أأذرح
غ -ر سش -ون ن -غ مصش -ر أأن -د ي -رن أأغ-ل-ذ
أ‰رث أأن .يسش- -ب- -ك- -نسش -د أأك -ن أأغ -ذذ
نثمزغ أذون إأقزمرن أذيسشحب Èغف
أثمرث إأ سشامكن يزمر أأدير إأصشغ م
يل ثمرث أأنضشن ثعرضس أأكن أتسشمسس
أ◊رم إأنسس .سشم يسشعد أأزمن سشم
إأم -ن-كشش-م ع-رضش-ن أدسش-ب-ك ث-يث أنسس
نام إأقذ أأم قارن ألوندأل نغ ألرومان،
أل -ب -زن -ط -ي Úأل -ف -اط-م-ي ÚألÎك يك
أأفند أزذثسشن إأرقزن أتسشلون إأدبدن
ذقذم أنسشن أدنبذر غرسشن مسشنسس،
ي- -غ- -رث- -ن ،ت- -ك- -ف- -رن -اسس ،أل -ك -اه -ن -ة،
أضشوطسس قسشمون مششعن .أسش Úيلد

– ادج ـ ـ ـ ـ ـ ـال انتزداي ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
مع وبدى نيور انتفسسوت بدان
اكرزان ددباب نتجموين ا◊ملة
انودجال انتزداي Úابدانت اسسوفغ
‰رصسدان باشس اتاوي اقت الغلة
توحديت مع وتاف نونفذو جار
يور ناوت ادسسبتم. È
أم-اشش-ي أن-اسش-ان م-ع وت-اف أن-ت-فسش-وت
أدب -دى أت -تشش -ر وضش -وأ أت -ق-م-ى أشش-ات
ديارن دقت أ◊كمة أيتزعلك أدجيت
ي - -وشس أم - -ق - -رأن أخ - -دأم - -اسس دي - -ن
أدسش - -وضس ن- -وي- -فسس
أسش- - -ت- - -زدأيت غ- - -ال
تزدأيت .
أت - -غ - -وسس أن - -ودج - -ال
أم- -اروأ ت -ق -م -ن -د غÒ
دم-ن-او أك-رزأن أك-بار
أ’ن زذغ أط- - - -ف - - -ان
دأ◊رف - -ة أن - -و’ي
تزدأيت دفر أروأل
‰كرأسس أسشوخدأم
نتمورت باÿصشوصس
أخ- - -دأم أن - -ت - -زدأيت
أ’ن ت - -غسس أق - -اب - -ل
أل -ط -ول ن -وسش -قسس .
أورى ن- - - -ا◊رف- - - -ت- - - -و
أدوطوف دسس أبدأنت
أسش- -قسش -ن -و أم -دج -ورأ
م - -ن - -اوت “ج - -روي - -ن
ن- - - -ط- - - -رزأن أسش - - -وضس
دوسش - -ل- -م- -اد ن- -ا◊رف- -ة
أن- - - - - - -و’ي ت - - - - - -زدأيت
أÁك -رأسس م -ان أتسش -دج
أشس أسش- - -قسس م- - -ن- - -اوت
أل- - -دورأت ددومÓ- - -ق- - -ة
أŒروأ ي- -غ- -لب ‰زأن -ان
أوسشلماد ألكيفية أنو’ي
ت - - -زدأيت أدوخ - - -دأمسس
أدوج- - - - - -ال أدوف- - - - - -رأق
أدونكاضس أدونكال أدقاع
أبسشون أغرسشان ألعÓقة
مع ماما نات أغرسشان.
ت - - - - -و Êدقت أŸب- - - - -ادرة

ت - -وح - -ديت سش- -وف- -وسس ن- -ت- -م- -ج- -روت
أنتزدأيت أ’ن تسشوفغد يغلب ‰زأنان
أ’ن خدمان وسشان أنتفسشوت أدوسشان
أن -ون -ك -اضس ب -ع -د أج -ب-اذ ن-ك-رأزن أن-غ
ل-ق-وأري-ر أت-وغ-ان أت-اسش-ن-د أن-ت-يميمون
أدأدرأر أت- -وغ -ان أت -ق -اب Ó-ن خ -دم -ان
أتقابÓن Œموين باÿصشوصس مدأن
أت-وغ-ان أتسش-ف-ارأن أت-غ-اب-ان أف-وغÓ-ن
ديارن .

الششيخ باعلي واعمر – تغردايت –

آاوال دونزروب
^ أاون إاجبذن أامرار إاغفسس
آاث أارغر.
^ ون إاثنيسسعن ذغذرر
اريتسسقذ ذقزغر
^ لÈق برقن ذقن Ÿعن
ارغرك أاين.
^ الغم يسسول
ثعررث نغمسس
أمنكششم أفرنسشسس .غسس أأكن أثنث
ي-ق-م ذث-م-زغ غ-ف ث-غ-ز ن-ل-ق-رن ذث-لثن
إأسش -قسش -نŸ ،ع -ن أأطسس أن -ت -ق -رول -ون
إأديضش- - -رن ذث- - -ق - -ر ي - -ف - -غ أون - -كشش - -م
سشثزÿث .ثقر ثقرول ثدزيرث ثكششم
ذقمزري .أأطسس أأنتمر أأم ثرز أسشل
نثلل .إأم أأغذذ نثمزغ أأذون يسشرزن
أأسش- -ل إأي- -ل ث- -مسش -ل ،أأن -ف أأك -ن أأطسس
أأنتذي إأديضشرن سشقم إأدحل لدزير ثلل
إأنسس .أأذغ أدنبذ ثفسشث إأمزغن أأند

إأن-ل-م-ذن ن-ثسش-دوي-ن أف-غ-ند ذثمسشبنÚ
أأك- -ن أأسش أأذب ذي- -ن ن- -ع- -ي سش -ل -ح -ك -م
أمسش -ب -ط -ل .أأذب يسش -ع-زغ .ذي-ن إأن-ول
ذقسش- -ن أأي -ذغ إأن -ل أأك -ن أغ -ذذ أدزي -ر
مزلث يطف ذق Úإأسشدجن إأمزور،
يطف ذثرقز إأم إأديكر أأسش Úأأذب ذين
إألق أأذفك ألبطل .إأقذ إأحكمن ثمرث
أألقسشن أأذرحن.

ثÈتسس :ع نايت رمضشان
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مواقيت
الصسÓة

لخبار)
^  ١٣أافريل ﬁ« :١٩٦٠مد يزيد» (وزير ا أ
Áثل ا◊كومة اŸؤوقتة للجمهورية ا÷زائرية
لفريقية بتونسس.
‘ ملتقى الشسبيبة ا إ
^  ١٣أافريل  :١٩57إاقالة عميد كلية ا◊قوق
÷ام -ع -ة ا÷زائ -ر ،ج -اك ب -اي -ري -غ-ا ،م-ن م-نصس-ب-ه
بسسبب كتابته رسسالة ‘  ٠٤أافريل لرئيسس ا◊كومة،
يحتج فيها على قتل اŸدني Úالعّزل.
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الفريق ڤايد صسالح :نحرصص على توف Òعوامل النجاح لÓرتقاء بقوام اŸعركة

مدارسص أاشسبال األّمة منبت
حقيقي تتخرج منها إاطارات
مسستقبلية واعدة

إاثر ذلك التقى بشسبÓت وأاشسبال اŸدرسسة حيث
أال -ق-ى ك-ل-م-ة ت-وج-ي-ه-ي-ة ت-اب-ع-ه-ا أاشس-ب-ال اŸدارسض
العشسر على مسستوى الÎاب الوطني ،جّدد فيها
تهنئة كافة الشسبÓت واأ’شسبال على ا’نتسساب،
ع-ن ج-دارة واسس-ت-ح-ق-اق ،ل-ه-ذه الصس-روح ال-ع-ل-مية
اŸتميزة ،حاثا إاياهم على التحلي با’نضسباط
العا‹ واأ’خÓق اŸثالية ونهل العلم واŸعرفة،
أ’نه بالعلم والعمل فقط ترتقي اأ’· وتزدهر،
وباŸطالعة تتوسسع دائرة التفك Òلدى اإ’نسسان
ويزداد أافق اسستشسرافه وتبصسره:
«فمن نافلة القول التذك Òأامامكم اليوم بهذه
اŸن-اسس-ب-ة ال-ط-ي-ب-ة ،ب-أان ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض
الوطني الشسعبي قد حرصست ،على توف Òكاّفة
اإ’م -ك -ان-ي-ات ال-بشس-ري-ة واŸاّدي-ة وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة
الكفيلة بجعل مدارسض أاشسبال اأ’مّة منبتا حقيقيا

‘ تربة خصسبة ،تتخرج منها إاطارات مسستقبلية
واعدة ،شسعارها ا÷مع ب Úاسستيعاب اŸعارف
العصسرية بكافة تفرعاتها العلمية ،والتشسبع بالقيم
الوطنية لثورتنا التحريرية اŸظفرة التي أاسسسست
باأ’مسض مدارسض أاشسبال الثورة ،فتحقيقا لهذا
اŸبتغى الهام ،فإانني أاطلب من كافة اŸعنيÚ
ب-ه-ذا ا◊ق-ل ال-دراسس-ي وال-ت-ك-وي-ن-ي ،ال-ذي ح-ق-ق
حتى اآ’ن نتائج باهرة ،أان يسسهموا كل ‘ حدود
صس Ó-ح-ي-ات-ه ،ون-ط-اق م-ه-ام-ه ‘ ،ب-ل-وغ اأ’ه-داف
اŸسسطرة ،وأاشسد على أايدي ا÷ميع طالبا منهم
بأان يواصسلوا على هذا الدرب العملي السسليم ،من
أاجل كسسب رهان التعليم الناجع والتكوين النافع
اŸشسفوع Úباأ’خÓق السسوّية وا’نضسباط ال ّصسارم
بشس-ك-ل يصس-ب-ح م-ف-خ-رة ل-ل-ج-يشض ال-وط-ني الشسعبي
وأاسسوة حسسنة لكاّفة الشسباب ا÷زائري».
‘ خ -ت -ام ال -ل -ق -اء اسس -ت-م-ع ال-ف-ري-ق إا ¤ت-دخÓ-ت
اأ’شس-ب-ال ال-ذي-ن عÈوا ع-ن اع-ت-زازه-م وف-خ-ره-م
با’نتسساب إا ¤هذا الصسرح التكويني الرائد.
ق.و

توقيف  11منقبا وكشسف أاجهزة اتصسال ع Èاألقمار الصسناعية
‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،أاوق -فت
مفارز للجيشض الوطني الشسعبي ،يوم  10أافريل
 ،2019إاثر عمليات متفرقة بكل من “Ôاسست
وع Úقزام إاحدى عشسرة ( )11منقبا عن الذهب
وضسبطت سستة ( )06أاجهزة كشسف عن اŸعادن
وآالة ( )01لتكسس Òا◊جارة وجهازي ( )02اتصسال
ع Èاأ’قمار الصسناعية ،باإ’ضسافة إا ¤ثÓث ()03
م-رك-ب-ات رب-اع-ي-ة ال-دف-ع وك-م-ي-ة م-ن ق-طع الغيار
اıتلفة.
‘ سسياق متصسل ،حجز عناصسر الدرك الوطني،
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دقيقة صسمت
لكنها قالت كل شسيء  ..؟ !
أام Úبلعمري

قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك ‘ عدة مناطق
ب- - -ع“ Úوشس - -نت ( )54ك -ي -ل -وغ -رام -ا م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج ،فيما ” حجز ( )1870قرصض مهلوسض
ب -ع Úق -زام.م -ن ج -ه -ة أاخ -رى و‘ إاط-ار ﬁارب-ة
ال-ه-ج-رة غ Òالشس-رع-ي-ة ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشض
الوطني الشسعبي ( )06مهاجرين غ Òشسرعي Úمن
جنسسيات ﬂتلفة بع Úأاميناسض.
أاوقفت مفرزة للجيشض الوطني الشسعبي ،يوم 11
أاف-ري-ل  ،2019بÈج ب- -اج- -ي ﬂت- -ار ،أارب -ع -ة ()04
منقب Úعن الذهب وضسبطت سسبعة ( )07مولدات
ك -ه -رب-ائ-ي-ة وثÓ-ث ( )03م -ط -ارق ضس -غ -ط ،ف -ي-م-ا

 ١8°ا÷زائر

 2٣°وهران

الثمن  ١٠دج

لمن وقادة الوحدات
‘ اجتماع ضسم قيادة وأاركان الناحية  ،مسسؤوو‹ ا أ

لخ Òمن زيارته إا ¤الناحية العسسكرية الثانية ،وبعد إاشسرافه على
‘ اليوم الرابع وا أ
تنفيذ “رين بيا ÊبالذخÒة ا◊ية ،وتِرؤوسسه لقاء توجيهيا مع إاطارات وأافراد الناحية،
قام الفريق أاحمد قايد صسالح نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الشسعبي ،مرفوقا بالّلواء مفتاح صسواب قائد الناحية ،بزيارة كل من القاعدة البحرية
لمة بوهران.
الرئيسسية مرسسى الكب Òومدرسسة أاشسبال ا أ
‘ البداية وÃقر قيادة الناحية ترأاسض الفريق ن - -ط - -لب اŸزي- -د ،ف- -ال- -ت- -ح- -دي- -ات م- -ت- -وال- -دة
اجتماع عمل ضسم قيادة وأاركان الناحية ومسسؤوو‹ ومتسسارعة ،وا÷زائر تسستحق من كافة أابنائها
ﬂت- -ل -ف اŸصس -ال -ح اأ’م -ن -ي -ة وق -ادة ال -وح -دات ‘ ،كافة مواقعهم ،بأان يكونوا حصسنها اŸنيع،
واŸديرين ا÷هوي ،Úاسستمع خÓله إا ¤عرضض ’سسيما ‘ ظل هذه اŸرحلة ا◊اسسمة ،وأاؤوكد
شسامل حول الوضسع العام ‘ إاقليم ا’ختصساصض ،على ضسرورة بذل كل ما ‘ الوسسع بكل تفان
قّدمه رئيسض أاركان الناحية ،بعدها أالقى الفريق وم -ث -اب -رة وإاخ Ó-صض ،ط -اŸا أان اأ’م -ر ي -ت-ع-ل-ق
كلمة جدد فيها التأاكيد على ضسرورة مواصسلة بذل بسس-م-ع-ة ب-ل-دن-ا والصس-ورة ال-ن-اصس-عة ÷يشسه.إاننا
اŸزيد من ا÷هود اŸثابرة ‘ سسبيل اÙافظة على يق Úتام أانه ’ خوف على وطن يتشسبع
أافراد جيشسه بقيم تاريخهم الوطني اÛيد،
Óفراد والوحدات ‘
على ا÷اهزية القتالية ل أ
أاعلى مسستواها وعلى أان يتم التحضس Òوالتدريب ويعتÈون تثم Úعـبـره وا’سستفادة من دروسسه،
ا÷يد أ’فراد هذه الوحدات بالطريقة اŸثلى Ãث - -اب - -ة ال - -نÈاسض ال - -ذي ي - -ه - -ت - -دون ب- -ن- -وره
واŸرسس -وم -ة ،ح -ت -ى ت -ب -ق -ى ع -ل-ى ال-دوام م-ال-ك-ة نحوامتÓك اŸزيد من القوة التي بها –فظ
ه -ي -ب -ة ا÷زائ -ر وتصس -ان سس -ي -ادت -ه -ا ال -وط -ن-ي-ة
Ÿقاليد القدرة على ا’ضسطÓع Ãهامها:
«لقد ” توف Òكافة عوامل النجاح اŸطلوبة ،ووحدتها الÎابية والشسعبية».
بفضسل الرعاية اÿاصسة التي توليها القيادة العليا وبالقاعدة البحرية الرئيسسية مرسسى الكب ،Òتابع
للجيشض الوطني الشسعبي لÓرتقاء بقوام اŸعركة الفريق عرضسا شسام Óحول اŸشساريع اŸنجزة ‘
للجيشض الوطني الشسعبي إا ¤مداه اŸأامول ،و“ت
إاط -ار ت -ط-وي-ر و–ديث وعصس-رن-ة ه-ذه ال-ق-اع-دة
تهيئة كل سسبل التطور اŸهني اÎÙف من حيث البحرية الكÈى ،التي –ظى من لدن القيادة
التجهيز والتكوين والتحضس Òوالتحسسيسض ،وإاننا ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-اهتمام كب،Ò
نسس- -ج- -ل ب -ارت -ي -اح شس -دي -د ،أان ك -ل ه -ذه ا÷ه -ود انطÓقا من أاهميتها ا’سسÎاتيجية ،ليقوم بعدها
Óسس-ط-ول بالقاعدة
اŸب -ذول -ة ،ع -ل -ى أاك Ìم -ن مسس -ت -وى ،ق-د أاث-م-رت ب-ت-دشس Úم-ن-ط-ق-ة اŸع-يشس-ة ل -أ
نضس-ج-ا م-ه-ن-ي-ا رف-ي-ع-ا و“رسس-ا ق-ت-ال-ي-ا وع-ملياتيا وال -ت -ي تضس ّ-م ﬂت -ل -ف اŸراف -ق ال -ت -ي ت -وف-ر ك-ل
ع- -ال- -ي- -ا ،وأان -ت -جت ،وب -اأ’سس -اسض ،وع -ي -ا شس -دي -دا ظروف العمل واإ’قامة والراحة أ’طقم وإاطارات
بحسساسسية اŸهام اŸوكلة وبضسرورة أادائها على وأافراد القاعدة.
الوجه اأ’صسوب.
وÃدرسس -ة أاشس -ب -ال اأ’م-ة ب-وه-ران ع-اي-ن ال-ف-ري-ق
مدى تقدم أاشسغال توسسعة هذه اŸدرسسة بغرضض
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الرفع من طاقتها ا’سستيعابية لتسسع ( )1000شسبلة
بقيم تاريخهم الوطني اÛيد
وشسبل ،أاين أاوصسى بضسرورة اإ’سسراع ‘ التجسسيد
ف -ب -ق -در ه -ذا ا’رت -ي -اح ال -ذي نشس-ع-ر ب-ه ك-ل-م-ا اŸيدا Êللمشسروع ‘ أاقرب اآ’جال.
ت-ف-ق-دن-ا ال-ن-واح-ي وال-ق-وات ،ف-إان-ن-ا نبقى دوما

 ١7°ا÷زائر

 2٠°وهران

2٠°

حجزت مفرزة أاخرى ثÓث )30( Úقنطارا من
مادة النحاسض بورقلة.

...وتوقيف  4أاشسخاصص بحوزتهم
أاوراق نقدية مزورة

‘ سسياق متصسل ،أاوقفت مفرزة للجيشض بالتنسسيق
م -ع ال -درك ال -وط -ن -ي ،ب -ت -ل -مسس -ان ت -اج -ري ()02
ﬂدرات وحجزت ( )8,8كيلوغرام من الكيف
اŸعالج ومركبة سسياحية ‘ ،ح ” Úتوقيف ()04

بعد مرور عام عن فاجعة

وقفة اسستذكار لعائÓت ضسحايا سسقوط الطائرة العسسكرية ببوفاريك
مرت سسنة كاملة على فاجعة حادث سسقوط الطائرة العسسكرية ،بحدود مطار بوفاريك العسسكري شسمال
ال-ب-ل-ي-دة ،وك-ان ل-ل-ذك-رى وق-ف-ة مع عائÓت  257ضس -ح -ي-ة ،ت-واف-دوا إا ¤م-ك-ان ا◊ادث ،وب-ك-وا ‘ ح-زن
أابناءهم وأازواجهم وأاولياءهم ،حامل ‘ Úأايديهم وردا وصسورا للضسحايا ‘ صسمت حزين.
الذكرى اأ’ليمة كانت حزينة فع ،Óخاصسة وأان بعضسا
البليدة :لينة ياسسمÚ
من الذين حضسروا من تلك العائÓت حملوا بأايدهم
ب -ت-خ-وم م-ط-ار ب-وف-اريك ال-عسس-ك-ري ،ال-ت-قت ع-ائÓ-ت صسورا آ’بائهم أاو أابنائهم أاو أازواجهم ،وبكوا ‘ حرقة
الضسحايا الشسهداء ،قادمة من و’يات ع Úالدفلى موتاهم الشسهداء ،و‘ خضسم اŸشسهد ا◊زين ،قالت
وب-ات-ن-ة وال-ب-وي-رة وت-ي-ب-ازة وال-ب-ل-ي-دة واŸدية والشسلف ،طفلة تيتمت ،التقطوا صسورة أ’بي ،إانه عندي ربه
م-رف-وق Úبصس-غ-ار الضس-ح-اي-ا ،وب-أاي-دي-ه-م ح-م-ل ال-والد شسهيد ،يرقبني من فوق السسماء ،وأانا سسأاحفظ اسسمه
واأ’م ،والزوجة وا’بن والبنت وا÷د وا÷دة ،صسورا وذكرياته ،وعلى بعد م Îأاو مÎين ،حملت سسيدة
للضسحايا ،وبكوهم ‘ هدوء ،كيف ’ وهي الفاجعة صسورة ’بنها ،وقالت لقد ربيته وحيدا و ⁄يكن لدي
ال -ت -ي دوت وم ّسس -ت ك -ل ع -ائ -ل-ة ج-زائ-ري-ة ‘ ال-داخ-ل مال وأانا اŸطلقة ،و–ملت و–املت على الزمن،
واÿارج ،وتناقلتها وسسائل اإ’عÓم الوطنية والدولية ،ووفرت له قلما وكراسسا وكتابا ،وتعلم ونال الشسهادة ثم
وت- -ن- -اولت خ Èا◊ادث اŸؤوسس- -ف ب- -إاسس- -ه- -اب ،ك- -ي -ف ال -ب -ك -ال-وري-ا ،وال-ت-ح-ق بصس-ف-وف ج-يشس-ن-ا ،وك-ان ل-ه م-ا
سسقطت الطائرة العسسكرية «اليوشس ‘ ،76 Úصسبيحة يرغب ،وأاصسبح ينفق علي ،بعد أان تعبت وأاصسبحت
 11أافريل من العام  ،2018وهي –مل على متنها ما ’ عاجزة ،لكنه اليوم رحل و ⁄يعد يأاتي ليزور‘ Ê
يقل عن  257راكب ،غالبيتهم من ا÷نود والطاقم عطله ،لقد رحل وأاخذ معه قلبي وعقلي ،وليسض ‹ إا’
القائد للطائرة ،لتوصسلهم إا ¤ثكناتهم العسسكرية ،لكن الدعاء له بالرحمة.
شس- -اء ال -ق -در وÿل -ل م -ا“ ،اي -لت أاج -ن -ح -ة ال -ط -ائ -رة و‘ خضسم اŸشساهد ا◊زينة ،أابدت عائÓت أاسسفها،
الضسخمة ،وبدأات ترŒف ب Úنسسمات الهواء ،لتهوي ل -ع -دم ب-ن-اء وإا‚از نصسب ت-ذك-ار ل-لضس-ح-اي-ا الشس-ه-داء،
‘ حقل على مقربة من حي سسكني شسعبي ،قالت Ãكان وقوع ا◊ادث ،وأاعربوا عن أاملهم ‘ أان تسسارع
شسهادات تواترت وقتها ،إان قائد الطائرة –ايل ‘ ا÷هات الوصسية ،إ’‚از معلم ،يخلد أاسسماء الشسهداء،
دهاء وزمن ثم ،Úوأابعد ما اسستطاع الطائرة ،لتسسقط حتى يظل ذكرى أامام اأ’يام والتاريخ ،فيما أاعربت
وسس- -ط أارضض ول- -يسض ف -وق رؤووسض ال -ن -اسض ،ل -ت -ن -ف -ج -ر عائÓت أاخرى عن أاملها ‘ أان يتم مسساعدتها ‘
وتشس- -ت- -ع -ل ب -ه -ا ال -نÒان ،وتسس -ارع سس -ي -ارات اإ’ط -ف -اء ظروفها الصسعبة ،خاصسة وأان من تلك العائÓت ،من
واإ’سسعاف ،للتدخل ،إا’ أان الوقت  ⁄يكن كافيا ،ومات ك -ان أاب -ن -اؤوه -م الشس -ه-داء أاو أازواج-ه-م أاو آاب-اؤوه-م ،ه-م
جميع الركاب بعد أان تطايرت أاجزاء من الطائرة هنا مصسدر أارزاقهم ،وهم يسسأالون عن إاعانات وفق ما
وهناك ،وأاعلن ا◊داد ‘ كل دار وبيت با÷زائر ،يقتضسيه القانون ،تعينهم ‘ يومياتهم.
حزنا ’سستشسهاد  257راكب ،وهم ‘ طريقهم أ’داء
واجباتهم.

أاشسخاصض بع“ Úوشسنت ،بحوزتهم أاوراق نقدية
مزورة بقيمة تقدر بأاك Ìمن ( )51مليون سسنتيم
ومعدات إاعÓم آا‹ .كما ضسبط عناصسر الدرك
ال-وط-ن-ي بالوادي/ن.ع )147 ( ،4.ج -ه -از ك -امÒا
ذكية بلواحقها.من جهة أاخرى ،أاحبطت اŸفارز
ﬁاو’ت تهريب ( )5087ل Îمن الوقود بكل من
سسوق أاهراسض وتبسسة والطارف ،فيما ” توقيف
( )10م- -ه -اج -ري -ن غ Òشس -رع -ي Úم -ن ج -نسس -ي -ات
ﬂتلفة بتلمسسان.
ق.و

كاريكات /ÒعنÎ

أاسسقط الشسعب ا÷زائري ‘ اŸاء رهانات من كانوا ينتظرونها
ج -م -ع -ة ال -ط Ó-ق ب Úالشس -عب وج -يشس -ه وا◊ن -اج -ر صس-دحت ‘
ا÷معة الثامنة «جيشض شسعب..خاوة خاوة» بل أاك Ìمن ذلك
وقف اŸتظاهرون أامسض ،وسسط العاصسمة ،دقيقة صسمت ترحما
على أارواح شسهداء الطائرة العسسكرية التي سسقطت ببوفاريك
العام اŸاضسي ’ ،أاحد Áكنه أان يوقع ب Úأابناء الشسعب الواحد،
دقيقة صسمت واحدة قال فيها الشسعب كل شسيء ؟
لقد أابان الشسعب ا÷زائري عن وعي كب Òوفهم بخبايا السسياسسة
وأاف -خ -اخ -ه -ا اŸنصس -وب -ة ل -ه -ذه اŸؤوسسسس-ة ،ال-ت-ي ح-اول ال-ب-عضض
اسستدراجها للوقوع ‘ اÙظور لينقلبوا عليها وإاظهارها أامام
ال -ع -ا ،⁄أان -ه -ا م -ؤوسسسس -ة ان -ق Ó-ب-ي-ة م-ت-م-ردة داسست ال-ق-وان Úبـ
«الرو‚اسض» لتكون فريسسة للمسساومات والضسغوطات الداخلية
واÿارجية ؟ كما هو حال ا÷يشض السسودا Êالذي يبدو أان ضسغط
الشسارع أادخله ‘ ورطة والعا ⁄سسينسسى عمر البشس Òونظامه
وت-ط-ل-ع-ات السس-ودان-ي Úوآام-ال-ه-م ال-وردي-ة ،ب-ي-ن-ما يواجه ا÷يشض
السسودا Êالضسغوط وسسيضسطر إا ¤تسسديد فاتورة القطار من
ﬁطة إاقÓعه  -كما يقول اŸثل -؟ بينما كان الوضسع ‘
ا÷زائر ﬂتلفا وقيادة اŸؤوسسسسة تفطنت للمكيدة لهذا عظّت
على ا◊ل الدسستوري بالنواجذ وأاكدت أانها لن تسس ‘ Òأاي
مغامرة خارجه ،ولكن رغم ذلك  ⁄ييأاسض البعضض وواصسلوا
الضسغط إاما من خÓل “ثيليات ا’سستنجاد بها أاو ع ÈحمÓت
التشسويه اŸسسعورة واŸمنهجة واتهامها با’صسطفاف خلف من
سسماهم الفريق قايد صسالح نفسسه بـ «العصسابة» على حسساب
مطالب الشسعب اŸشسروعة ؟ للتحريضض ضسدها واسستحداث
شسرخ ب Úأابناء الشسعب الواحد ؟ غ Òأان اŸوؤامرة كما أانها ⁄
تنطل على قيادة ا÷يشض ⁄ ،تنطل كذلك على الشسعب ا÷زائري
وصسدحت حناجر اŸتظاهرين ،أامسض ،ع Èكل ربوع الوطن
بكلمة واحدة «شسعب ،جيشض ..خاوة خاوة» إانه اŸيثاق الغليظ
الذي ’ تكسسر عراه مؤوامرات معلّبة ‘ ﬂابر أاجنبية؟.
إان الشسعب ا÷زائري ّÁيز جيدا ب Úالصسديق والعدو ،كما يدرك
أان التغي ÒاŸنشسود ’ يتم بدون ا÷يشض فالتجارب الدÁقراطية
الناجحة كانت بفضسل التحالف ب Úا÷يوشض الوطنية والشسعوب
لهذا هناك رهان كب Òعلى اŸواجهة ب Úالشسعب وا÷يشض
يدرك أاصسحابه جيدا أان أافضسل طريقة ’إجهاضض ﬂاضض التغيÒ
تكمن ‘ الوقيعة بينهما وأاي سسيناريو أافضسل من إاشسغال الشسعب
وا÷يشض ببعضسهما وإادخالهما ‘ مواجهة دونكيشسوتية تضسعفهما
م -ع -ا؟ ،ل-ه-ذا أاع-ت-ق-د أان سس-ل-وك ا÷يشض ي-ح-ك-م-ه م-ن-ط-ق ا◊ذر
وا’نضسباط العسسكري الذي يكون مضساعفا ‘ حقول السسياسسة
اŸلغمة غالبا ،بينما يراه الشسارع الواقع –ت تأاث Òا◊ماسسة
وا’ندفاع أاحيانا أاو –ت تأاث Òالدعاية اŸغرضسة أاحيانا أاخرى
بأانه سسلوك بطيء أاو متخاذل ’ ،يجب أان نحرق اŸراحل،
فالعمليات القيصسرية قد تأاتي أاحيانا بجن Úمشسّوه ؟ !.

