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لقاء –سسيسسي
ألعضساء البعثة
الطبية Ÿوسسم ا◊ج

السشبت  ٢٧أافريل  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢١ششعبان  ١٤٤٠هـ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
ألعدد

يÎأسض وزي - - - -ر ألصس- - - -ح- - - -ة
وألسس - - - - - - -ك- - - - - - -ان وإأصسÓ- - - - - - -ح
أŸسس - - -تشس - - -ف- - -ي- - -ات دﬁ.م- - -د
مÒأوي ب- - - - -حضس- - - - -ور وزي- - - - -ر
ألشس -ؤوون أل-دي-ن-ي-ة وألوق-اف
وم-دي-ر أ◊ج وأل-ع-م-رة أل-يوم
لعضس- -اء
ل - -ق - -اء –سس- -يسس- -ي- -ا أ
أل-ب-ع-ث-ة أل-ط-ب-ي-ة Ÿوسسم أ◊ج
 1440هـ أŸوأفق لـ 2019وذلك
ب- - -دءأ م- - -ن ألسس- - -اع - -ة 08:30
صسباحا Ãقر ألوزأرة.

حملة –سسيسسية حول
مرضسى السسكري
وارتفاع ضسغط الدم
ت - - - -ت - - - -وأصس - - - -ل أ◊م- - - -ل- - - -ة
أل -ت-حسس-يسس-ي-ة أل-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا
وزأرة ألصس - - -ح- - -ة وألسس- - -ك- - -ان
وإأصس Ó-ح أŸسس -تشس-ف-ي-ات ح-ول
م- -رضس- -ى ألسس- -ك- -ري وأرت -ف -اع
ضس - - -غ - - -ط أل- - -دم  ،ل- - -ف- - -ائ- - -دة
أŸوأطن ÚأŸتمثلة ‘ ألعيادة
أŸت- - -ن- - -ق- - -ل- - -ة –ت ع - -ن - -وأن:
«أل -ط-ري-ق إأ ¤أل-وق-اي-ة » ،إأ¤
غ- -اي- -ة  27أف- -ري- -ل أ÷اري
بسساحة أرديسض ‘ ألعاصسمة.

زبدي ضسيف منتدى
يومية اÛاهد

17933

إاجتماع للمديرين
الولئي Úلقطاع
التكوين اŸهني

يÎأسض وزي- -ر أل- -ت -ك -وي -ن
وأل- -ت- -ع- -ل- -ي -م أŸه -ن -ي Úدأدة
لح-د
م -وسس -ى ب-ل-خ ،Òي-وم أ أ
 28أفريل أ÷اري إأجتماعا
ل - -ل - -م - -دي - -ري- -ن أل- -ولئ- -يÚ
ل- - -ل- - -ق- - -ط - -اع ،وذلك ع - -ل - -ى
ألسس - - -اع- - -ة  8.30صسباحا
ب-اŸع-ه-د أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ك-وي-ن
وأل -ت -ع -ل -ي-م أŸه-ن-ي ،Úح-يث
سس -ي -خصسصض ل -ت -ق -ي-ي-م دورة
ف - -ي- -ف- -ري  2019ودرأسسة
أŸل - - - -ف - - - -ات ذأت ألصس - - - -ل - - - -ة
ب -الÎت-ي-ب-ات أŸت-خ-ذة ع-ل-ى
أŸسس -ت -وى أŸرك -زي –ضسÒأ
لدورة سسبتم.2019 È

لقاء وطني Ÿصسالح
قطاع التجارة
يشسرف وزيرة ألتجارة ﬁمد
ج Ó-ب أل -ي -وم ع-ل-ى ل-ق-اء وط-ن-ي
Ÿصس-ال-ح أل-ق-طاع يجمع ألطارأت
وأŸدي -ري -ن أل -ولئ -ي . Úأل -ل -ق -اء
أŸق -رر ب -دءأ م -ن ألسس-اع-ة 09.30
صسباحا ‘ دأر أ÷زأئر بالشسركة
أ÷زأئرية للمعارضض وألتصسدير
«صس- -اف- -ي- -كسض» ي- -ع -رضض ﬂط -ط
عمل أŸديريات وألتدأب ÒأŸتخذة –سسبا لشسهر رمضسان.
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تنسسيقية الشسباب ◊زب
سساحلي يشسرف على
العمال Œتمع اليوم
أل - -تث -عقد تنسسيقية ألشسباب من أجل الندوة الوطنية
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للحزب.
ع - -ل - -ى أل - -ن - -دوة أل - -وط - -ن- -ي- -ة
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أاسسبوع اللغة اإلسسبانية

يسس- - -تضس- - -ي- - -ف «م- - -ن - -ت - -دى
لحد مصسطفى
أÛاهد» يوم أ أ
زبدي رئيسض جمعية حماية
وتوجيه أŸسستهلك وألبيئة ‘
نقاشض
مفتوح على
إأجرأءأت
وزأرة
ة
ر
ألتجا
يحتضسن ملعب مصسطفى تشساكر أليوم نهائي كأاسض أ÷مهورية
أ
Ò
–ضس
ل -ك -رة أل -ق-دم أل-نسس-وي-ة .ي-ج-م-ع أل-ل-ق-اء أل-ري-اضس-ي أل-ك-روي ف-ري-ق
ر
لشسه
Óم-ن أل-وط-ن-ي وف-ري-ق قسس-ن-ط-ي-ن-ة ع-ل-ى
أ÷م -ع -ي -ة أل -ري -اضس -ي-ة ل -أ
رمضسان
ألسساعة  13.00زوأل.
أŸعظم.

نهائي كأاسض ا÷مهورية لكرة القدم النسسوية اليوم

يومية وطنية إأخبارية تصسدر عن أŸؤوسسسسة ألعمومية
ألقتصسادية(شسركة ذأت أسسهم)
رأسض مالها ألجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع ألشسهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسض(021) 60.67.93 :

لدأرة وألمالية
أ إ

Œمع Ÿديري
وإاطارات األشسغال
العمومية والنقل

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسض(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

أامينة دباشض
فنيدسض بن بلة

لقاء األخوة
والصسداقة ا÷زائرية
الصسحراوية اليوم
ت- -ن- -ظ- -م ج- -م -ع -ي -ة مشس -ع -ل
لعÓميÚ
ألشس-ه-ي-د وشس-ب-ك-ة أ إ
أ÷زأئ- -ري ÚأŸتضس- -ام -ن Úم -ع
ألشس- -عب ألصس- -ح- -رأوي ،أل -ي -وم
لخ - -وة ب - -ي - -وم - -ي- -ة
،ل - -ق - -اء أ إ
أÛاه - - - -د ل - - - -ق- - - -اء ألخ- - - -وة
وألصسدأقة ب ÚأÛتمع أŸدÊ
وألشس - - - - -عب ألصس- - - - -ح- - - - -رأوي.
وي-نشس-ط أل-ل-ق-اء ‡ث-ل-ون ع-ن
أÛت - - -م - - -ع أŸد Êوأسس- - -ات- - -ذة
جامعيون بحضسور وفد رسسمي
من جبهة «ألبوليسساريو».

ملتقيات ‘ اÙاسسبة
واŸالية

ي- -ن- -ظ- -م م -رك -ز أل -ت -ح -وي -ل
شس- -ه- -ادأت أŸه- -ارأت ي -وم -ي 29
و 30أفريل أ÷اري ملتقيات
‘ أÙاسس- - - -ب- - - -ة،
أŸالية ،أ÷باية
لسسوأق
وأ أ
ألعمومية.
لعÓم عن أنطÓق برنا›ه ويحتضسن
أعلن ألديوأن ألوطني للثقافة وأ إ
Óطفال بقاعة سسيÒأ مايسسÎأ بالعاصسمة أليوم أبتدأء من ألتظاهرة
أŸوجه ل أ
ألسساعة  15.00مسساء .ينظم ألÈنامج بالتنسسيق مع بلدية سسيدي ف- - -ن - -دق أŸركÒ
لل-ع-اب أÿف-ة م-ع ع-مو ب- -ب -اب أل -زوأر ‘
أﬁم-د وأف-ت-ت-اح-ه ي-ك-ون ب-ع-روضض ‡ي-زة أ
مرأد فرأحي وألفنان سسام بعرضض لـ«فقاعات ألصسابون» إأضسافة أ ¤ألعاصسمة.
تنشسيط أÙيط «ماسسكوت».

ألرئيسسة أŸديرة ألعامة
مسسؤوولة ألنشسر

مدير ألتحرير

لشس- - -غ - -ال
يشس- - -رف وزي- - -ر أ أ
أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل مصس-طفى
ك- -ورأب- -ة أل- -ي- -وم ع -ل -ى Œم -ع
م- -دي- -ري أل- -ق- -ط -اع وأط -ارأت
أل -وزرأة ل -ت -ق -ي -ي -م أŸشس-اري-ع.
ي- -ن- -ظ- -م أل- -ل -ق -اء أب -ت -دأء م -ن
ألسساعة  08.30صسباحا Ãقر
أل-وزأرة (وزأرة أل-ن-ق-ل سس-اب-ق-ا
لبيار).
با أ

عروضض ‡يزة ‘ برنامج ديوان الثقافة واإلعÓم

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــالت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسســــل أوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإأ ¤أصسحابها نشسرت أو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

لشسهار
أŸؤوسسسسة ألوطنية للنشسر وأ إ
 1شسارع باسستور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات ألتالية:ألوسسط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شسركة ألطباعة  S.I.Oألشسرق :شسركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السسبت  27أافريل  2019م
الموافق لـ  21شسعبان  1440هـ

خÓل اجتماع Ûلسش وزاري مشسÎك –ضسÒا للشسهر الفضسيل

بدوي يوجه تعليمات Ùاربة كل أاشسكال اŸضساربة ‘ اأ’سسعار
 8مÓي Òدينار للعائÓت اŸعوزة قبل حلول رمضسان
لول نور الدين بدوي،
عقد الوزير ا أ
أاول أامسش ،با÷زائر العاصسمة ،اجتماعا
ل- -ل- -م- -ج -لسش ال -وزاري اŸشسÎك ،خصسصش
ل -دراسس -ة ت-ق-ي-ي-م ال-ت-حضسÒات ا÷اري-ة
لشس -ه -ر رمضس -ان اŸق-ب-ل ،ح-يث ” ع-رضش
كل التداب Òالتي ” اتخاذها من طرف
الوزراء اŸعني Úبالعملية ،حسسبما أافاد
لو.¤
به بيان للوزارة ا أ
أاوضس- -ح -اŸصس- -در ذات- -ه -أان -ه خ Ó-ل ه -ذا
ا’ج -ت -م -اع أاسس -دى ال -وزي -ر اأ’ول ت -وج -ي-ه-ات،
“ثلت ‘»اتخاذ كل اإ’جراءات الÓزمة» ‘
›ا’ت النظافة والصسحة العموميت Úوتهيئة
اŸسساجد وﬁيطها ’سستقبال الصسائم‘ Ú
ج -و «ي -ه -ذب ال -ن -ف -وسس ويضس -ف -ي ال-ط-م-أان-ي-ن-ة
والسسكينة».
وŸا ك -ان الشس -ه -ر ال -فضس -ي-ل يشس-ك-ل ف-رصس-ة
إ’براز قيم التضسامن واإ’خاء ب ÚاŸواطن،Ú
ف -إان -ه ي -ت -ع Úحسسب ذات ال -ب -ي -ان اسس -ت -ك-م-ال
العملية التضسامنية لفائدة العائÓت اŸعوزة
قبل حلول شسهر رمضسان «والتي ” رصسد لها»
أاك Ìمن  8مليار دينار يتم صسبها ‘ حسساباتها
الÈي- -دي- -ة ا÷اري -ة ال -ت -ي ” إانشس -اؤوه -ا ل -ه -ذا

الغرضس بد’ من اإ’عانات العينية التي كانت
تعرف سسابقا بقفة رمضسان».
كما طالب الوزير اأ’ول باŸناسسبة بـ«ضسمان
وف-رة اŸن-ت-ج-ات واŸواد ال-غ-ذائ-ي-ة اأ’سساسسية
«خÓل هذا الشسهر وكذا « متابعتها بصسورة
ي -وم -ي -ة وم -ي -دان -ي -ة وإاحÓ-ل سس-ل-ط-ة ال-ق-ان-ون
Ùاربة كل أاشسكال التخزين غ Òالقانونية

واŸضساربة ‘ أاسسعار اŸواد اأ’سساسسية حفاظا
ع -ل -ى ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن إا ¤ج-انب
ا◊رصس على ضسمان التزود باŸياه الصسا◊ة
ل -لشس -رب وال -ت -م-وي-ن ب-اŸواد ال-ط-اق-وي-ة ب-دون
ان- -ق- -ط- -اع ع Èك- -ام- -ل رب- -وع ال- -وط -ن» ،وك -ذا
«ت - -خصس- -يصس اسس- -ت- -غÓ- -ل اأ’سس- -واق ا÷واري- -ة
ا÷دي-دة ل-ف-ائ-دة الشس-ب-اب ال-ب-ط-ال ق-ب-ل نهاية
الشسهر ا÷اري بالتنسسيق مع جمعيات التجار
على اŸسستوى اÙلي».
كما دعا بدوي بهذه اŸناسسبة يضسيف ذات
اŸصس -در إا « ¤ت -ف -ع -ي -ل» ح-رك-ي-ة ال-نشس-اط-ات
الثقافية والرياضسية خÓل الشسهر الفضسيل مع «
إاعطاء اأ’ولوية « للشسباب وا÷معيات الثقافية
والرياضسية اÙلية ودعم اŸبادرات اÙلية
« ب- -اإ’ضس- -اف- -ة ا ¤تسس -ط »Òب -رام -ج ث -ق -اف -ي -ة
وروحية لفائدة أافراد ا÷الية الوطنية باÿارج
وهي «فرصسة يتم خÓلها تدعيم الروابط مع
الوطن اأ’م».
وم -ن ت -وج -ي -ه-ات ال-وزي-ر اأ’ول خÓ-ل ه-ذا
ا’جتماع  -حسسب نفسس البيان  « -تعزيز
ال -ت -داب Òاأ’م-ن-ي-ة خÓ-ل الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل Ÿا
يعرفه من حركية كبÒة لي Óونهارا».

حريصسة على اسستقÓليتها ‘ تأادية وظيفتها برزانة واحÎافية

النيابة العامة لدى ›لسس قضساء ا÷زائر  ⁄ :نتلق أاي إايعاز كي نقوم بواجب مكافحة الفسساد
شس -ددت ال -ن -ي -اب -ة ال -ع -ام -ة ل -دى ›لسش قضس-اء
ا÷زائ - -ر ،أاول أامسش ‘ ،ب - -ي - -ان ل - -ه - -ا ،ع- -ل- -ى أان- -ه- -ا
«ح-ريصس-ة ع-ل-ى اسس-ت-قÓ-ل-ي-ت-ه-ا» كما أانها « ⁄تتلق
ول تنتظر أاي إايعاز من أاي جهة كانت كي تقوم
بواجبها اŸهني ‘ مكافحة الفسساد».
و‘ هذا اإ’طار ،أاكدت هذه الهيئة على أان مكافحة
الفسساد تعد من «أاولويات السسياسسة ا÷زائية التي تسسهر
النيابة العامة على تنفيذها» ،مضسيفة أانها «حريصسة على
اسستقÓليتها و ⁄تتلق و’ تنتظر أاي إايعاز من أاي جهة
ك -انت ك -ي ت-ق-وم ب-واج-ب-ه-ا اŸه-ن-ي ‘ م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد
Ãختلف أاشسكاله بهدوء ورزانة واحÎافية».
كما أابرزت أايضسا حرصسها على «التقيد الصسارم ‘

ج -م -ي -ع ‡ارسس -ات -ه -ا واإ’ج -راءات و/أاوال -ق -رارات ال -ت-ي
تتخذها ،بسسرية التحدي والتحقيق» وذلك طبقا أ’حكام
اŸادة  11من قانون اإ’جراءات وكذا بـ»قرينة الÈاءة
اŸك -ف -ول -ة دسس -ت -وري-ا ‘ اŸادة  56م-ن-ه ،وب-ت-وف Òك-افة
ضسمانات الدفاع عﬂ Èتلف مراحل الدعوى العمومية».
ودعت النيابة العامة لدى ›لسس قضساء ا÷زائر إا¤
«ا’حتكام إا ¤هذه اŸبادئ وعدم اÿوضس فيما يؤودي
إا ¤تغليط الرأاي العام أاوالتشسويشس على القضساة وإاحباط
عزائمهم ‘ إا‚از اŸهام اŸسسندة لهم وفقا للقانون».
و‘ سسياق ذي صسلة ،تؤوكد النيابة العامة أان جميع
التحقيقات ا’بتدائية التي ” إا‚ازها أاو’زالت ‘ طور
اإ’‚از من طرف مصسالح الضسبطية القضسائية اıتصسة،

«تتم –ت اإ’دارة اŸباشسرة للسسادة وكÓء ا÷مهورية
التابع ÚلÓختصساصس وإاشسراف النائب العام» ،لتفيد بأان
مصسا◊ها «تلقت ‘ الفÎة اأ’خÒة العديد من البÓغات
اŸتعلقة بوقائع فسساد وقامت بتحويلها كلها إا ¤مصسالح
الضس -ب -ط-ي-ة ال-قضس-ائ-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة أ’سسÓ-ك اأ’م-ن ال-وط-ن-ي
والدرك الوطني والديوان اŸركزي لقمع الفسساد للتحري
بشسأانها».
كما دعت ا÷ميع إا« ¤ا’بتعاد عن إاصسدار أاحكام
مسسبقة واحÎام سسرية التحقيق وقرينة الÈاءة» ،مشسÒة
إا ¤أان خلية اإ’عÓم Ûلسس قضساء ا÷زائر «سسوف
تسسهر مسستقب ،Óكلما دعت الضسرورة لذلك ،على تقدË
اŸعلومات الصسحيحة وفقا Ÿا يسسمح به القانون».

تعزيزا ÷هودها ‘ ترقية ثقافة «العيشش معا ‘ سسÓم»

ا÷زائر تشسارك ‘ مهرجان منظمة التعاون اإ’سسÓمي بأابوظبي
لم Úال- - -ع- - -ام ل- - -وزارة الشس- - -ؤوون
يشس- - -ارك ا أ
اÿارج -ي -ة ،ن -ور ال -دي -ن ع -ي -ادي ‘ ،ف-ع-ال-ي-ات
ال -دورة ال -ث -ان -ي -ة Ÿه -رج -ان م -ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون
لسسÓ- -م- -ي ،اŸن- -ظ -م م -ن  24إا 27 ¤أابريل،
ا إ
بأابوظبي (المارات العربية اŸتحدة) ،حسسبما
أافاد به بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
Ÿنظم –ت شسعار «أامة
يهدف هذا اللقاء ا ُ
واح -دة ي -ج -م -ع -ه -ا ال-ت-ع-اون ع-ل-ى ا Òÿوال-ع-دل
’سسÓمية وإارثها
والتسسامح» إا ¤تعزيز الثقافة ا إ
ا◊ضس -اري وك -ذا ا÷ه -ود ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا م-ن-ظ-م-ة

’سسÓمي من أاجل ترقية قيم التسسامح
التعاون ا إ
والعيشس معا».
بهذه اŸناسسبة ،اغتنم عيادي الفرصسة للتذكÒ
«با÷هود التي تبذلها ا÷زائر لÎقية ثقافة العيشس
م -ع -ا بسسÓ-م ع-ل-ى الصس-ع-ي-د ال-وط-ن-ي و‘ اÙاف-ل
ال -دول -ي -ة ،ح -يث “ت اŸصس -ادق -ة ب -اإ’ج-م-اع ع-ل-ى
مبادرة ا÷زائر من خÓل ’ئحة للجمعية العامة
 ·ÓاŸتحدة كرسست  16مايو يوما دوليا للعيشس
ل أ
معا ‘ سسÓم».
على هامشس هذا ا◊فل الرسسمي الذي عرف

مشساركة اأ’م Úالعام Ÿنظمة التعاون اإ’سسÓمي
يوسسف العثيم Úإا ¤جانب العديد من الشسخصسيات
الهامة ،أاجرى عيادي ﬁادثات مع وزير التسسامح
اإ’ماراتي ،الشسيخ نهيان بن مبارك آال نهيان.
وحسسب ذات اŸصسدر فإان برنامج اŸهرجان
تضسمن تنظيم العديد من اŸنتديات واŸعارضس
والورشسات والعروضس الفلكلورية إا ¤جانب تسسليم
ج- -وائ- -ز شس- -رف -ي -ة ل -ب -عضس الشس -خصس -ي -ات ع -رف -ان -ا
ب -إاسس -ه -ام -ات -ه -م اŸم -ي-زة ‘ ا◊ف-اظ ع-ل-ى الÎاث
اإ’سسÓمي ع Èالعا.⁄

كورابة يتباحث مع مدير هيئة الطÒان اŸد Êاإ’ماراتي
ت-ب-احث ،أاول أامسش ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة،
لشس-غ-ال ال-ع-م-وم-ية والنقل ،مصسطفى
وزي-ر ا أ
كورابة واŸدير العام للهيئة العامة للطÒان
لم -اراتﬁ ،م -د السس -وي-دي،
اŸد Êب -دول -ة ا إ
حول تعزيز سسبل التعاون الثنائي ‘ ›ال
الطÒان اŸد.Ê
“حورت اÙادثات -حسسب ما جاء ‘ بيان
للوزارة -حول «تعزيز سسبل التعاون وتبادل اÈÿات
ب Úا÷زائر واإ’مارات ‘ ›ال الطÒان اŸدÊ
واŸطارات والوسسائل اŸسساعدة على تطويرها».
وخ Ó-ل ه -ذا ال -ل-ق-اء ،ث-م-ن اŸسس-ؤوو’ن «ن-وع-ي-ة
العÓقات التي تربط ب Úالبلدين خاصسة ‘ ›ال
النقل ا÷وي والعمل على مواصسلة ا÷هود لتحقيق
ال -ت -ط -ل -ع -ات اŸسس -ت -ق -ب -ل-ي-ة ال-ت-ي ت-خ-دم اŸصس-ال-ح

اŸشسÎكة».
ويتزامن هذا اللقاء مع دخول اÙطة ا÷وية
ا÷ديدة Ÿطار ا÷زائر الدو‹ هواري-بومدين
ح -ي -ز اÿدم -ة ب-ع-د غ-د ا’ث-ن Úب-ط-اق-ة اسس-ت-ي-ع-اب
قدرها  10مÓي Úمسسافر/سسنة.
ت -تضس -م -ن اÙط -ة ا÷دي-دة  20م-رك-ز اتصس-ال
للطائرات وموقف ÚللحامÓت الثقيلة من صسنف
 380أا و 16مولدا كهربائيا يشستغل بصسفة آالية ‘
حالة انقطاع الكهرباء ا ¤جانب عشسرات اÓÙت
التجارية واÿدماتية وجهاز عصسري ضسخم ’نتقاء
اأ’متعة وموقف للسسيارات يتسسع لـ 4.200سسيارة.
وسستكون اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية أاول شسركة
جوية تسستغل اÙطة ا÷ديدة برحÓت موجهة

لنور بن عبد الواحد
خلفا أ

لباريسس ،حسسب ما كشسف عنه خÓل الزيارة.
وموازاة مع تشسغيل اÙطة ،سسيتم فتح خط
السس- -كك ا◊دي- -دي -ة ال -راب -ط ب Úم -ط -ار ه -واري-
بومدين وﬁطة باب الزوار للركاب حيث Áتد
هذا اÿط على طول  2,8كم منه  1,6كم نفق
أا‚ز –ت الطريق السسيار الدائري جنوب الذي
يربط الدار البيضساء ب Íعكنون.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ” –دي -د ب -رن-ام-ج م-واق-يت
الرحÓت اÿاصس باÿط ا÷ديد الرابط ﬁطة
ا’غا باŸطار وذلك برحلة ذهابا وإايابا كل سساعة
ابتداء من السساعة اÿامسسة صسباحا إا ¤غاية 21
مسساء .كما حدد سسعر الرحلة بـ  80دج للبالغ Úو40
Óط -ف -ال ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ت -خ -ف -يضس -ات ع -ل -ى
دج ل - -أ
ا’شسÎاكات والتي تصسل إا ¤غاية .٪50

ياسس ÚصسÓحي رئيسسا مديرا عاما ’تصسا’ت ا÷زائر الفضسائية
ُع ّي َن ي ا س س  Úص س  Óح ي ر ئ ي س س ا م د ي ر ا ع ا م ا
جديدا ’تصسا’ت ا÷زائر الفضسائية خلفا
’أنور بن عبد الواحد الذي ” تعيينه على
راأسس اتصسا’ت ا÷زائر ،حسسبما اأفاد اأول

اأمسس بيان ’تصسا’ت ا÷زائر الفضسائية.
و ك -ا ن ص س  Ó-ح -ي (  5 2س س -ن -ة ) و ه -و م ه ن د س س
دولة ‘ ا’تصسا’ت قد شسغل منصسب مدير
ا ل  Èي -د و ا ’ ت ص س -ا ’ ت ا ل س س -ل -ك -ي -ة و ا ل  Ó-س س -ل -ك -ي -ة

لو’ية برج بوعريريج من  2000اإ2005 ¤
ق - - -ب - - -ل ا أ ن ي - - -ن ض س - -م ا إ  ¤ا ت ص س - -ا ’ ت ا ÷ ز ا ئ - -ر
ا ل -ف ض س -ا ئ -ي -ة ح -ي ث ت -ق -ل -د ا ل -ع -د ي -د م -ن م ن ا ص س ب
اŸسسوؤولية.

سسيكون يوم اأ’ربعاء اŸقبل عطلة مدفوعة اأ’جر
ل-ك-اف-ة مسس-ت-خ-دم-ي اŸؤوسسسس-ات واإ’دارات ال-ع-م-ومية
وال -ه -ي -ئ -ات وال -دواوي -ن ال -ع -م -وم-ي-ة واÿاصس-ة ،وه-ذا
Ãناسسبة إاحياء عيد العمال اŸصسادف للفا— مايو من
كل سسنة ،حسسب ما أافاد به بيان مشسÎك للمديرية
العامة للوظيفة العمومية واإ’صسÓح اإ’داري ووزارة
العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي.

وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «Ãناسسبة عيد العمال،
وطبقا أ’حكام القانون رقم  278 -63اŸؤورخ ‘ 26
يوليو  1963اŸعدل واŸتمم ،اŸتضسمن قائمة اأ’عياد
القانونية ،فإان يوم اأ’ربعاء  1مايو 2019يعت Èعطلة
م -دف -وع -ة اأ’ج -ر ،ل -ك -اف -ة مسس -ت -خ -دم-ي اŸؤوسسسس-ات
واإ’دارات ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ه-ي-ئ-ات وال-دواوي-ن ال-عمومية
واÿاصسة ،وكذا لكل مسستخدمي اŸؤوسسسسات العمومية

واÿاصس-ة ‘ ج-م-ي-ع ال-ق-ط-اع-ات ،م-ه-م-ا ك-ان ق-انونها
اأ’سس- -اسس- -يÃ ،ن ‘ ذلك اŸسس -ت -خ -دم -ون ب -ال -ي -وم أاو
بالسساعة».
وأاضس- -اف ال- -ب- -ي- -ان أان -ه «ي -ت -ع Úع -ل -ى اŸؤوسسسس -ات
واإ’دارات العمومية والهيئات والدواوين واŸؤوسسسسات
اŸذكورة اتخاذ التداب ÒالÓزمة لضسمان اسستمرارية
اÿدمة ‘ اŸصسالح التي تعمل بنظام التناوب».

الفا— ماي «عيد العمال» عطلة مدفوعة اأ’جر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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للية اŸبادرة الثÓثية
جددا دعوة ا÷زائر وتونسش إا ¤عقد اجتماع عاجل آ

بوقادوم وا÷هيناوي يدعوان اأ’طراف الليبية
إا ¤الوقف الفوري لÓقتتال

دعا وزير اÿارجية صسÈي بوقادوم
ون-ظÒه ال-ت-ونسس-ي خ-م-يسش ا÷هيناوي،
لط -راف ال -ل-ي-ب-ي-ة إا¤
أامسش ،ب -ت -ونسش ،ا أ
الوقف» الفوري» لÓقتتال وذلك حقنا
ل-دم-اء الشس-عب ال-ل-ي-ب-ي وŒن-با Ÿزيد من
اŸع -ان -اة وم -راع -اة اŸصس -ل -ح -ة ال -وط -ن-ي-ة
العليا لليبيا.
أاكد الوزيران ‘ نداء مشسÎك حول الوضسع
‘ ل -ي -ب -ي-ا صس-در Ãن-اسس-ب-ة زي-ارة ب-وق-ادوم إا¤
تونسس بدعوة من نظÒه التونسسي أانه «’ وجود
Óزمة الليبية ،مشسددين على
◊ل عسسكري» ل أ
أاه -م -ي -ة ع -ودة اأ’ط -راف ال -ل -ي-ب-ي-ة إا ¤ا◊وار
ال -ل -ي -ب -ي الشس -ام-ل ،واÙاف-ظ-ة ع-ل-ى اŸسس-ار
السس-ي-اسس-ي كسس-ب-ي-ل أاوح-د ◊ل اأ’زم-ة ال-ل-ي-ب-ية
وفقا أ’حكام ا’تفاق السسياسسي ،قصسد إانهاء
اŸرح -ل -ة ا’ن -ت -ق-ال-ي-ة وإا“ام ا’سس-ت-ح-ق-اق-ات
ا’نتخابية برعاية اأ’· اŸتحدة.
وجدد الوزيران دعوتهما إا ¤عقد اجتماع
ع -اج -ل آ’ل -ي -ة اŸب -ادرة ال -ث Ó-ث -ي -ة وت -ك -ث -ي-ف
ج -ه -وده -م -ا و–رك -ات-ه-م-ا ‘ ﬂت-ل-ف اأ’ط-ر
اأ’خ -رى ب -ه-دف وضس-ع ح-د ل-ت-ده-ور اأ’وضس-اع

اأ’منية والعودة سسريعا للمسسار السسياسسي.
ودعا إا ¤الوقف الفوري لÓقتتال حقنا
لدماء الليبي ÚوŒنيب الشسعب الليبي مزيدا
م-ن اŸع-ان-اة ،وم-راع-اة ل-ل-مصس-ل-حة الوطنية
العليا لليبيا .كما أاكد الوزيران على مواصسلة
’‡ي-ة ب-إاشس-راف
دع -م ال -ب -ل -دي -ن ل-ل-ج-ه-ود ا أ
’ي -ج -اد
’‡ي غسس -ان سس Ó-م -ة إ
اŸب- -ع -وث ا أ
تسسوية سسياسسية شساملة ‘ ليبيا تسستند إا¤
’طرافÃ ،ا يحفظ أامن
التوافق ب Úكافة ا أ
واسستقرار وسسيادة ليبيا.
وأاب- -رز ب- -وق -ادوم وا÷ه -ي -ن -اوي مسس -ؤوول -ي -ة
اÛتمع الدو‹ ‘ إانهاء اأ’زمة من خÓل
تشس -ج -ي -ع اأ’ط -راف ال -ل -ي-ب-ي-ة ع-ل-ى اسس-ت-ك-م-ال
اŸسسار السسياسسي.
وتدخل زيارة وزير اÿارجية إا ¤تونسس ‘
إاطار «سسنة التنسسيق والتشساور» ب Úالبلدين
’سسيما فيما يخصس الوضسع اŸتدهور ‘ ليبيا
‘ ضس- -وء ال- -ت- -ط -ورات اÿطÒة ا◊اصس -ل -ة ‘
ال-ع-اصس-م-ة ط-راب-لسس وان-ع-ك-اسس-ات-ه-ا اŸب-اشسرة
على أامن واسستقرار اŸنطقة.

›لسس اأ’مة :إاجراءات لرفع ا◊صسانة الŸÈانية
عن ولد عباسس وبركات

لمة طلب وزير
أاحال مكتب ›لسش ا أ
لختام ،اŸتعلق بتفعيل
العدل ،حافظ ا أ
إاجراءات «رفع ا◊صسانة الŸÈانية» عن
عضس -وي اÛلسش سس -ع-ي-د ب-رك-ات وج-م-ال
ول- - -د ع- - -ب- - -اسش ع- - -ل- - -ى ÷ن - -ة الشس - -ؤوون
لدارية ،حسسب ما أافاد به
القانونية وا إ
أاول أامسش بيان لهذه الهيئة التشسريعية.
وأاوضس- -ح ال- -ب- -ي- -ان أان رئ -يسس ›لسس اأ’م -ة
بالنيابة ،صسالح قوجيل ،ترأاسس اليوم اجتماعا
Ÿكتب اÛلسس ” خÓله النظر ‘ طلب
وزير العدل ،حافظ اأ’ختام اŸتعلق بـ»تفعيل
إاجراءات رفع ا◊صسانة الŸÈانية عن عضسوي
›لسس اأ’م- -ة سس- -ع- -ي -د ب -رك -ات وج -م -ال ول -د
ع - -ب- -اسس ،ط- -ب- -ق- -ا أ’ح- -ك- -ام اŸادة  127من
الدسستور ،حتى يتمكن القضساء من ‡ارسسة
مهامه الدسستورية وتفعيل أاحكام اŸادة 573
وما يليها من قانون اإ’جراءات ا÷زائية».

وع -م  Ó-ب -أاح -ك-ام اŸادة  125م-ن ال-ن-ظام
الداخلي Ûلسس اأ’مة ،فقد أاحال اŸكتب
ط -لب ال -وزي -ر ع -ل-ى ÷ن-ة الشس-ؤوون ال-ق-ان-ون-ي-ة
واإ’دارية وحقوق اإ’نسسان والتنظيم اÙلي
وت-ه-ي-ئ-ة اإ’ق-ل-ي-م وال-ت-قسس-يم اإ’قليمي «إ’عداد
تقرير ‘ اŸوضسوع ،ورفعه إا ¤اŸكتب ،على
أان ي -ع -رضس ت -ق -ري -ر ال-ل-ج-ن-ة ف-ي-م-ا ب-ع-د ع-ل-ى
اأ’عضساء للفصسل فيه ‘ جلسسة مغلقة».
ك -م -ا خصسصس ا’ج -ت -م -اع ل -ت -ب-ادل وج-ه-ات
ال -ن -ظ -ر ح -ول –ضس ÒاŸشس -روع ال -ت -م -ه-ي-دي
Ÿيزانية ›لسس اأ’مة لسسنة  ،2020ومناقشسة
بعضس القضسايا التنظيمية واإ’دارية اŸتعلقة
بسس Òالهيئة.
وأاشسار البيان إا ¤أان اجتماع اŸكتب سسبقه
لقاء تشساوري لرئيسس ›لسس اأ’مة بالنيابة مع
رؤوسساء اÛموعات الŸÈانية.

مسساهمة ضسعيفة ‘ التنمية القتصسادية

عوماري يدعو إا ¤ا’سستغÓل اأ’مثل للموارد الغابية
شسدد وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصس-ي-د ال-ب-ح-ري ،شس-ري-ف ع-وم-اري ،أاول
أامسش ،ب- -ا÷زائ- -ر ،ع- -ل- -ى ضس- -رورة ت -ث -مÚ
الÌوة ال -غ -اب -ي -ة م -ن خ Ó-ل السس -ت -غ Ó-ل
لم -ث -ل واÙك -م ل -ه -ذه اŸسس -اح -ات ب -غ -ي-ة
ا أ
اŸسساهمة ‘ الدفع بعجلة التنمية وتنويع
القتصساد الوطني.
و‘ لقاء جمعه بإاطارات قطاع الغابات جمع
اÙافظ ÚواŸسسؤوول Úعلى اŸسستوى اÙلي
Ãا فيها ا◊ظائر الوطنية ومؤوسسسسات التكوين،
أاكد الوزير على» ضسرورة اتخاذ التداب ÒالÓزمة
لتثم ÚاŸوارد الغابية ،علما أان اŸسساحة الغابية
للبÓد تقدر حاليا بـ  4مÓي Úهكتار( )...من
خÓل اسستغÓل أامثل لهذه الÌوة للمسساهمة ‘
التنمية ا’قتصسادية».
وت -اب -ع ‘ ك -ل -م-ت-ه اŸوج-ه-ة إ’ط-ارات ق-ط-اع
ال -غ -اب -ات أان « أاب -واب وزارة ال -فÓ-ح-ة م-ف-ت-وح-ة
÷ميع إاطارات القطاع اŸتواجدين على مسستوى
اإ’دارات اıت- -ل- -ف- -ة أ’خ- -ذ اإ’ج- -راءات سس -وي -ا
ل -ل -ن-ه-وضس ب-ال-ق-ط-اع ‡ا يسس-م-ح ب-ت-ق-د Ëق-ي-م-ة
إاضسافية واŸسساهمة ‘ الدفع با’قتصساد وتنويع

الصسادرات».
و‘ ه- - -ذا اإ’ط- - -ار ،أاشس- - -ار إا ¤دور الشس- - -عب
الفÓحية التي تندرج ‘ إاطار تثم Úالغابات
كشسعبة الفل Úواÿشسب وشسعبة النباتات العطرية
والطبية والتي بإامكانها أان تعطي قيمة مضسافة
وتخلق فرصس عمل للشسباب واŸرأاة الريفية.
وب - -ه- -ذه اŸن- -اسس- -ب- -ة ،وج- -ه ع- -وم- -اري ع- -دة
توجيهات للمحافظة على اŸسساحات الغابية من
ا◊رائق واتباع طرق أا‚ع ‘ عمليات اسستغÓل
م- - -ادة ال - -ف - -ل Úإا ¤ج - -انب ت - -أاط ÒاŸشس - -اري - -ع
ا’سس -ت -ث -م -اري -ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸسس-اح-ات ال-غ-اب-ي-ة
اŸوج-ه-ة ل-ل-تسس-ل-ي-ة والÎف-ي-ه فضس Ó-ع-ن التأاكيد
على أاهمية التكوين وعصسرنة ورقمنة القطاع.
ففي إاطار مكافحة حرائق الغابات مع
اقÎاب فصسل الصسيف ،نوه ذات اŸسسؤوول
ب -اÛه -ودات ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا اŸدي -ري-ة
’دارة اÙلية
ال-ع-ام-ة ل-ل-غ-اب-ات Ãشس-ارك-ة ا إ
وا÷معيات والسساكنة ‘ الريف مسستشسهدا
بتقليصس اŸسساحات الغابية اŸتضسررة من
أاك Ìمن  53أالف هكتار ‘  2017إا2.300 ¤
هكتار فقط ‘ .2018
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رئاسصيات  4يوليو  42 : 2019مÎشصحا يسصتلمون ا’سصتمارات
وصس---لت أ◊صس---ي---ل--ة أŸؤوق--ت--ة ل--ع--م--ل--ي--ة تسس--ل--ي--م
أسستمارأت أكتتاب ألتوقيعات ألفردية للرأغب‘ Ú
ألÎشسح لÓنتخابات ألرئاسسية أŸقررة يوم  4يوليو
أŸقبل أ ¤إأيدأع  42رسسالة نية للÎشسح ،حسسب ما
أفاد به بيان لوزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية

وألتهيئة ألعمرأنية.
أيدأع  42رسسالة نية للÎشسح».
وأضس--اف ن--فسس أŸصس--در أن أŸع--ن-ي« Úأسس-ت-ف-ادوأ م-ن
وج--اء ‘ أل--ب--ي--ان أن «أ◊صس--ي--ل--ة أŸؤوق--ت-ة ل-ع-م-ل-ي-ة
تسس--ل--ي--م أسس--ت--م--ارأت أك--ت--ت-اب أل-ت-وق-ي-ع-ات أل-ف-ردي-ة حصسصس خ--اصس--ة ب--اسس--ت--م--ارأت ألك--ت--ت--اب ت--ط--ب--ي--ق-ا
Óحكام ألقانونية أŸعمول بها» ،مشسÒأ أ ¤أن هذه
للرأغب ‘ ÚألÎشسح لÓنتخاب لرئاسسة أ÷مهورية ،ل أ
وأŸوقوفة إأ ¤غاية يوم  24أبريل  2019تتمثل ‘ ألعملية «تسس ‘ Òظروف حسسنة».

لزمة
أعلنت عن تنظيم لقاء وطني لبحث حلول أ أ

^ فعاليات قوى التغي Òلنصصرة خيار الشصعب :قبول كل مبادرة تلبي مطالب التغيÒ
^ فتح ملفات الفسصاد ورصصد اŸعامÓت اŸالية والعقارية ضصرورة
لقت ألدعوة إأ ¤أ◊وأر ألتي جاءت ‘
لرب-عاء
ب-ي-ان أŸؤوسسسس-ة أل-عسس-ك-ري-ة ألصس-ادر أ أ
أŸاضس -ي ،أسس -ت-حسس-ان ف-ع-ال-ي-ات ق-وى أل-ت-غ-يÒ
لنصسرة خيار ألشسعب ألتي تضسم –ت لوأئها
لح - -زأب وألشس - -خصس - -ي - -ات
›م - -وع - -ة م - -ن أ أ
أŸنتمية إأ ¤أŸعارضسة ،ألتي أكدت تفتحها
ع-ل-ى ك-ل م-ب-ادرة Áك-ن-ه-ا أŸسس-اه-مة ‘ تلبية
مطالب ألشسعب ،معلنة باŸناسسبة عن تشسكيل
«÷نة لتنظيم لقاء وطني من أجل ألبحث
ع- -ن ح -ل يسس -ت -ج -يب ل -ل -م -ط -الب ألشس -ع -ب -ي -ة
ألسسلمية».

فريال بوشصوية
التغي Òلنصسرة خيار الشسعب اŸلتئمة اÿميسض
Ãقر حزب جبهة العدالة والتنمية ‘ ،بيان توج
اج-ت-م-اع-ه-ا و–صس-لت «الشس-عب» ع-ل-ى نسس-خ-ة م-نه،
تأاكيد موقفها اŸتفتح على كل اŸبادرات لتلبية
مطالب الشسعب ،واللتزام Ãبدأا ا◊وار ‘ إايجاد
ا◊لول التي تسستجيب لذلك ،مباركة «الدعوة إا¤
ا◊وار اŸع Èعنها ‘ بيان مؤوسسسسة ا÷يشض ليوم
األربعاء  24أافريل ا÷اري.
و ⁄تفوت اŸناسسبة لتؤوكد القوى دعم اسستمرار
الشسعب ا÷زائري بكل أاطيافه ‘ هبته الشسعبية
السس -ل -م -ي -ة ،وال -رف -ع م -ن وتÒت -ه -ا ،وا◊ف-اظ ع-ل-ى
“اسس -ك -ه -ا إا ¤غ -اي-ة –ق-ي-ق م-ط-ال-ب-ه ،وث-م-نت ‘
السس- -ي- -اق «نشس- -اط ال -ط -ل -ب -ة وغÒه -م اŸت -واصس -ل ،
وخاصسة ما تعلق بالنقاشسات اŸفتوحة حول الوضسع

ال -ق -ائ -م ،داع -ي -ة ب -اق -ي ال -ف -ئ-ات الج-ت-م-اع-ي-ة إا¤
القتداء بها».
وباŸقابل دعت األحزاب اŸنضسوية –ت لواء
فعاليات قوى التغي Òاللجوء الشسباب للحفاظ على
سسلمية ا◊راك والبتعاد عن األسساليب اÿشسنة ‘
ال -ت -ع -ام -ل م -ع اıال -ف Úل -ل -رأاي ،ك -م -ا أادانت إا¤
اعتقال الناشسط Úوالنقابي،Úمبدية رفضسها «لكل
أاشس -ك -ال ال -ت -عسس -ف واله -ان -ة ال -ت -ي ي -ت -ع -رضض ل -ه-ا
اÙتجزون».
و‘ سس - -ي - -اق م - -وصس - -ول ،شس - -ددت ع - -ل- -ى ضس- -رورة
اسستقÓلية القضساء ‘ معا÷ة جميع اŸلفات ،باحÎام
ق- -واع- -د ال- -ع- -دال- -ة وال- -ن- -زاه -ة واŸسس -اواة ،وط -ال -بت
ب-اسس-ت-م-راره ‘ ف-ت-ح ج-م-ي-ع م-ل-ف-ات ال-فسساد ،وباتخاذ
اإلجراءات الحÎازية ذات طابع اسستعجا‹ لوضسع

اليد على ما تبقى من األموال اŸنهوبة واıتلسسة
من أاجل حماية الÌوة الشسعبية.
وا ¤ذلك طالبت النيابة العامة بضسرورة إاعÓم
الرأاي العام حول اŸتابعات القضسائية ‘ ملفات
الفسساد ،وفقا Ÿا يقتضسيه القانون ،داعية اإلطارات
ا÷زائرية ‘ اŸؤوسسسسات القتصسادية واŸصسرفية
إا ¤التحلي باليقظة ،ورصسد كل اŸعامÓت اŸالية
والعقارية التي تتم ‘ هذه الظروف السستثنائية
والتصسدي لها.
وبخوصض اللقاء الوطني الذي تعتزم تنظيمه من
أاجل البحث عن حل يسستجيب للمطالب الشسعبية
السس -ل-م-ي-ة ،ح-رصست ع-ل-ى ال-ت-وضس-ي-ح ب-أان-ه يسس-ت-ث-ن-ي
اŸتسسبب ‘ Úاألزمة ،وعدا ذلك فانه مفتوح على
كل فعاليات اÛتمع.

أل–ادية ألوطنية لعمال ألÈيد و أŸوأصسÓت

تأاجيل اإ’ضصراب و التمسصك با◊وار لتلبية اŸطالب اŸرفوعة
قررت أل–ادية ألوطنية لعمال ألÈيد
و أŸوأصس Ó- -ت ألسس- -ل- -ك- -ي- -ة وألÓ- -سس- -ل- -ك- -ي- -ة و
لضسرأب
ألتكنولوجيات و ألرقمنة Œميد أ إ
ألذي كان مقررأ تنظيمه أيام  29 -28و 30
أف -ري -ل أ÷اري  ،و ذلك ب -ع -د ق-رأر أل-ع-دأل-ة
لشس-ع-ار
أل -ذي ورد ‘ ح -ك -م-ه أم-ر ب-ت-ج-م-ي-د أ إ
لضسرأب .
با إ

حياة  /ك
تصصوير :فواز بوطارن
اسس- -ت- -ع- -رضض مصس- -ط- -ف- -ى اوك- -ال األم Úال -ع -ام
ل –Ó-ادي -ة اŸنضس -وي-ة –د ال–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال
ا÷زائري Úأاول أامسض خÓل الندوة الصسحفية التي
عقدها األسسباب التي جعلت النقابات الثÓث :
نقابة الÈيد و اŸواصسÓت السسلكية و الÓسسلكية ،
نقابة موبيلسض و نقابة اتصسالت ا÷زائر األسسباب
التي أادت إا ¤تأاجيل اإلضسراب  ،منها النقطاع ‘
قنوات ا◊وار مع الوصساية التي انفردت – كما قال
– بقرارات تعسسفية  ،ضسد نقابي Úمنها إاجبارهم
على الدخول عطلة مرضسية  ،و كذا التحويÓت
«العقابية» .
قال اوكال أان هناك حالة انسسداد و انقطاع
ا◊وار اŸف -روضض م -ن ق -ب -ل ال -وصس -اي -ة  ،م-ا ج-ع-ل
الفيدرالية Œد نفسسها ملزمة اآلن بطلب تدخل

العدد
17٩33
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أاعلى السسلطات ‘ البÓد  ،من اجل بدء التفاوضض
تلبية للمطالب «اŸشسروعة» للعمال ‘ أاسسرع وقت
‡كن .

حالة ا’نسصداد أازمت الوضصع
وغذت ا’حتقان وسصط العمال
وبالرغم من أان قرار اإلضسراب الذي كان كانت
آاخر ورقة اسستعملتها النقابات ،إلسسماع صسوتها
لدى الوصساية ،بغية السستجابة Ÿطالب مرفوعة
منذ سسنة  . 2017بحسسب ما أاكده اŸتحدث– إال أان

ال -وزارة – ⁄رك سس -اك -ن -ا ،ب -ل ضس -ربت ع -ل-ى ه-ذه
النقابات بجدار من صسمت  ،و  ⁄تع Òأادنى اهتمام
للتجاوزات التي يعا Êمنها العمال  ،بل راحت تتابع
ال -ن -ق -اب -ي Úو ت -ت -خ -ذ ضس -ده -م ق -رارات  ،ك-وسس-ي-ل-ة
للÎهيب و التخويف – على حد تعبÒه – مشسÒا إا¤
أان اŸطالب اŸرفوعة تركز على تطبيق القانون و
السستفادة من ا◊قوق.
ع Èال -ن -ق -اب -ي -ون خ Ó-ل ‘ رده -م ع-ل-ى أاسس-ئ-ل-ة
الصسحافة عن تفهمهم للوضسع الذي “ر به البÓد ،و
قالوا أانهم  ⁄يكن الهدف من اإلضسراب الذي قرروا
ال -ق -ي -ام ب -ه Ÿدة  3أاي -ام ،شس -ل ال-ق-ط-اع و ت-ع-ط-ي-ل
خدمات اŸواطن Úلكن فرضسه الظرف وكان اخر
ورقة توظف لسستعادة ا◊قوق.
ويذكر أان تتمحور مطالب عمل قطاع الÈيد
والتصسالت “حورت حول عدة نقاط ،منها إاعادة
ال -ن -ظ -ر ‘ سس -ل -م األج -ور وال-عÓ-وات واŸن-ح وك-ذا
مراجعة معاي ÒالÎقية األفقية والعمودية.
كما دعت هذه ال–ادية إا ¤ضسرورة فتح أابواب
ا◊وار مع الوصساية لدراسسة اŸطالب اŸرفوعة،
م -ن -ددة ب -اŸضس-اي-ق-ات اإلداري-ة ال-ت-ي ي-ت-ع-رضض ل-ه-ا
ال- -ن- -ق- -اب -ي -ون  ،سس -ي -م -ا اإلط -ارات ،ب -اإلضس -اف -ة إا¤
–ذي - -ره - -ا م - -ن ب- -عضض اÙاولت ال- -رام- -ي- -ة إا¤
مراجعة التفاقية ا÷ماعية لعمال الÈيد ،التي
تعد من أاحسسن التفاقيات ا÷ماعية ألنها –وي
مكاسسب عمالية هامة .

دعا إأ ¤حكومة كفاءأت لتسسي ÒأŸرحلة ألنتقالية

بن بيتور :مكافحة الفسصاد و التقشصف ضصروريان
لبناء اقتصصاد وطني قوي
أعت Èألوزير ألأول ألسسابق أحمد
ب -ن ب -ي -ت -ور أل -ت -ح-ق-ي-ق-ات أل-قضس-ائ-ي-ة
أ÷اري- -ة ح- -ال- -ي- -ا Ÿك -اف -ح -ة أل -فسس -اد
وأل - -رشس - -وة ع - -وأم - -ل «ضس - -روري- -ة» ‘
أŸرح-ل-ة أ◊الية ،دأع-ي-ا أ ¤أن-ت-هاج
سسياسسة تقشسف لبناء أقتصساد وطني
قوي.
خ Ó-ل ت -نشس -ي -ط -ه ﬁاضس -رة ن -ظ -م -ت-ه-ا
جمعية حصسن شسرشسال حول «التسسارع ‘
ال-ت-طور التكنولوجي ،ا◊ال-ة الق-تصسادية
‘ ا÷زائر» ،قال بن بيتور تعليقا على
سس -وؤال ح -ول اŸت -اب -ع-ات ال-قضس-ائ-ي-ة ال-ت-ي
ط - - -الت ع - - -ددا م - - -ن رج - - -ال الأع- - -م- - -ال
ا÷زائ- -ري Úاإن «ت- -وق- -ي -ف -ه -م و م -واج -ه -ة
ال -رشس -وة ضس -روري ل -ب -ن -اء اق -تصس-اد وط-ن-ي
قوي» ،مضس- -ي- -ف -ا اأن -ه «ل Áك -ن ت -ط -وي -ر
القتصساد دون ﬁاربة الفسساد».
واسسÎسسل يقول »:يجب على السسلطة
القضسائية اأن تفرضض على رجال الأعمال
الذين يثبت تورطهم ‘ تهريب الأموال
اإ ¤اÿارج اسسÎجاعها شسخصسيا» ،مضسيفا
اأنه «ل تتوفر اأي سسلطة قضسائية ،سسواء
ا÷زائ- - -ري- - -ة اأو خ- - -ارج ا÷زائ - -ر  ،على
صس Ó-ح -ي -ات و سس -ل -ط-ة اسسÎج-اع الأم-وال
اŸهربة».
واأضس- - - -اف اÙاضس- - - -ر اأن ال- - - -ق - - -وانÚ
ال -داخ -ل -ي -ة ل-ل-ب-ن-وك الأج-ن-ب-ي-ة «ل تسس-م-ح
بسسحب الأموال من ا◊سسابات البنكية اإل
م -ن اأصس -ح -اب -ه -ا و ه -ي اأغ-ل-ب-ه-ا حسس-اب-ات
اإسسمية ،و م -ن ث-م-ة ي-ت-ط-لب م-ن السس-ل-ط-ة
ال -قضس -ائ -ي-ة اإج-ب-ار اŸت-ورط ‘ Úت-ه-ريب
الأموال على اسسÎجاعها».
وبخصسوصض مدى تاأث Òا◊راك الشسعبي
على القتصساد الوطني و القدرة الشسرائية
على اŸدى القريب ،اأكد بن بيتور ،بصسفته
خبÒا اقتصساديا ،اأن اıاوف من «سسوء
ال -تسس -ي »Òو «ل -يسض ا◊راك ال-ذي ي-ن-ت-ظ-ر
منه اأن يفتح الفاق واسسعة لبناء اقتصساد
وطني».
وقال ‘ هذا السسياق اإن الوضسع ا◊ا‹
«يتطلب انتهاج خطة تقشسف و مسستوى
ع- -ال م- -ن ال- -تسس- -ي Òت- -راف- -ق -ه -ا ح -م Ó-ت
–سسيسسية ÷عل الشسعب ينخرط و يسساهم
‘ ‚اح مرحلة التقشسف» على اعتبار اأن
اŸوؤشسرات ل تبعث على التفاوؤل.
وتوقع وزير ا◊كومة السسابق (ديسسمÈ
/٩٩اأوت « )2000نسس- -ب- -ة تضس -خ -م ح -ادة»
خ Ó-ل سس -ن-ة  2021م -ع تسس -ج-ي-ل ن-درة ‘
السس-ل-ع و ت-ق-لصض ﬂزون ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة
ك-ن-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة ل-ل-ح-ل-ول ال-ظ-رف-ي-ة التي
اأقدمت عليها ا◊كومات اŸتعاقبة منذ
تسس -ج -ي-ل ان-ه-ي-ار اأسس-ع-ار ال-بÎول  ،اأهمها
التمويل غ Òالتقليدي الذي ” اعتماده

بسسبب ندرة التمويل.
ووصسف الوضسع القتصسادي بـ«الصسعب»
و تتطلب «تشسخيصض كل اŸسسائل ‘ جميع
اÛالت و الإقدام على اإجراء تغي Òكل
ال -ن -ظ -ام وال -دخ -ول ‘ م -رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة
ب -ح -ك -وم -ة ك -ف-اءات ذات مسس-ت-وى ع-ال ‘
التسسي Òللخروج ل Èالأمان» ،مÈزا اأنه «ل
Áكن العتماد على فريق حكومي كان
سسببا ‘ الفشسل».
وفيما تعلق باإمكانية لعب دور لقيادة
وتاأط Òا◊راك ،قال اأحمد بن بيتور اإنه
مسس- -ت- -ع -د Ÿراف -ق -ة و ت -ق -د ËاقÎاح -ات
وب -دائ -ل ‘ ›ال اخ -تصس -اصس-ه م-ن خÓ-ل
اقÎاح ورقة طريق للخروج من الأزمة،
ن -اف -ي -ا اأن ي -ك-ون ق-د ت-ل-ق-ى اتصس-الت غÒ
رسسمية من اأي جهة كانت.
وبعد اأن اعت Èاأن الظروف اŸوضسوعية
«غ Òم-ت-وف-رة ل-ت-ن-ظ-ي-م ان-تخابات رئاسسية
ي-وم ال-راب-ع ي-ول-ي-و ال-قادم  ،وصس-ف ت-طبيق
اŸادة  102من الدسستور لوحدها Ãثابة
«رئاسسيات بدون عهدة خامسسة للرئيسض
السسابق».
ودعا ‘ هذا السسياق اإ ¤حل سسياسسي–
دسس- -ت- -وري م- -ن خ Ó-ل «ضس -رورة ت -ط -ب -ي -ق
ا-Ÿادت 7 Ú-و  8م-ن ال-دسس-ت-ور و ت-ن-ظ-يم
مرحلة انتقالية Ãرافقة و ضسمان موؤسسسسة
ا÷يشض الوطني الشسعبي ،يتم من خÓلها
التحضس Òا÷يد لنتخابات رئاسسية».
وقال اأحمد بن بيتور –رئيسض ا◊كومة
اŸسستقيل خÓل العهدة الرئاسسية الأو¤
للرئيسض اŸسستقيل عبد العزيز بوتفليقة
بسس -بب «رفضس -ه ل -ت -م-ري-ر مشس-اري-ع ق-وانÚ
باأوامر رئاسسية دون اŸرور على ا◊كومة
و الŸÈان ب - -غ - -رف - -ت - -ي - -ه» – ب - -خصس - -وصض
اŸوؤسسسس- -ة ال- -عسس- -ك- -ري- -ة اأن- -ه -ا م -ط -ال -ب -ة
ب»مرافقة اŸرحلة النتقالية و ل تعمل
على تزكية مرشسح على اآخر» .

أسستلم مهامه وأليا للعاصسمة خلفا لزوخ

صصيودة يعطي تعليمات لÎحيل العائÓت ضصحايا انهيار العمارة
–سص Úالنقل والتعجيل باسصتكمال اıطط ا’سصÎاتيجي
أإسس- -ت- -ل- -م ع -ب -د أÿال -ق صس -ي -ودة  ،أل -وأ‹
ألسس -اب -ق ل -ولي -ة ب -ات -ن -ة  ،أول أمسس م -ه -ام-ه
أ÷دي-دة وأل-ي-ا ل-ولي-ة أ÷زأئ-ر خ-ل-ف-ا لعبد
ألقادر زوخ .وبعد تنصسيبه مباشسرة  ،أعطى
ت-ع-ل-ي-م-ات ب-ال-ت-كفل وأإعادة أإسسكان ألعائÓت
أÿمسس م- -ن ذوي ضس- -ح- -اي- -ا ألن -ه -ي -ار أل -ذي
حدث بحي ألقصسبة ألسسفلى ومرأفقة ذلك
باإجرأءأت خاصسة Ÿوأسساتهم و ألوقوف معهم
‘ ألفاجعة ألأليمة.

سصارة بوسصنة
وا‹ العاصسمة ا÷ديد ،قال اأنه سسيعمل
على اسستكمال تنفيذ اıطط السسÎاتيجي

ل -ت -ه -ي-ئ-ة وت-ع-م Òولي-ة ا÷زائ-ر اŸم-ت-دة اإ¤
غ -اي-ة  2035والسس -ه -ر ع -ل -ى –سس Úاÿدم-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،.Úم-ب-دي-ا ح-رصسه على
«مبداأ اسستمرارية الإدارة ودÁومة اŸرافق
العامة».
واع -ت Èال -وا‹ ‘ ك -ل -م -ة ال -ت-نصس-يب اول
امسض ،اأن اŸشساريع الكÈى اŸندرجة ‘
اإط- -ار اıط -ط السسÎات -ي -ج -ي ل -ت -ط -وي -ر
ال-ع-اصس-م-ة ه-دف-ه-ا «الرت-ق-اء» ب-ال-ع-اصس-م-ة،
مشسÒا اإ ¤م- -ا شس -رع ‘ Œسس -ي -ده ف -ع -ل -ي -ا
لسس -ي -م -ا «–سس Úال -ن -ق-ل ،ه-ي-ك-ل-ة ال-نسس-ي-ج
ا◊ضس- - -ري ،اإع- - -ادة و ت- - -نشس- - -ي - -ط اŸرك - -ز
ال -ت -اري -خ -ي Ÿدي -ن -ة ا÷زائ -ر وك -ذا اإع -ادة
ال-ت-وازن-ات الإي-ك-ول-وج-ي-ة واÙاف-ظ-ة على

الأراضسي الفÓحية» ،على حد قوله.
وقد التزم ا◊ضسور دقيقة صسمت ترحما
ع- -ل- -ى اأرواح ضس- -ح- -اي -ا ال -ع -م -ارة اŸن -ه -ارة
بالقصسبة السسفلى ،حيث «طماأن» الوا‹ ،
الأسس-ر اŸتضس-ررة ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ال-وضس-ع-ي-ة‘ ،
اإشسارة منه اإ ¤حالة البنايات اŸهÎئة.
و‘ ه -دا الشس-اأن ق-دم صس-ي-ودة ت-ع-ل-ي-م-ات
بضسرورة الإسسراع ‘ اإعادة اإسسكان العائÓت
اÿمسض اŸتضسررة ومرافقة ذلك باإجراءات
خاصسة Ÿواسساتهم والوقوف معهم ‘ هذه
الفاجعة.
واشس- - - -اد صس- - - -ي- - - -ودة Ãا ق- - - -ام ب - - -ه زوخ
قائ«:Óكانت له بصسمة واضسحة ‘ Œسسيد
اıط-ط السسÎات-ي-ج-ي ال-ط-م-وح و–ق-يق

مكتسسبات تنموية وثورة جمالية للعاصسمة».
بدوره قال زوخ اإنه منذ توليه مهام اإدارة
شسوؤون ولية ا÷زائر ‘ نوفم 2013 Èكان
ه -دف -ه ه -و «خ -دم -ة الصس -ال -ح ال -ع -ام» ولأن
للعاصسمة خصسوصسيتهــــــا – يضسيف– فاإنه

«اجتهد ل‚از اأشسياء كبÒة لصسا◊ها».
يـــذكر اأن اإنهـــاء مهام عبـــد القادر زوخ
ج -اء ع -قب ح -رك -ة ج -زئ-ي-ة ‘ سس-لك ال-ولة
وال- -ولة اŸن- -تـــدب Úال -ت -ي اأج -راه -ا رئ -يسض
الدولة عبد القادر بن صسالح موؤخرا .

ألسضبت  27أفريل  2019م
ألموأفق لـ  21شضعبان  1440هـ
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بن مسشعود يتفقد مششاريع سشياحية بسشعيدة

إا‚از ﬁ 20طة لنزع اŸعادن و–ويل تسشي Òاÿدمة العمومية إا ¤الششركاء

نششط وزير أŸؤأرد أŸائية علي حمام Ãقر
ألؤزأرة صشبيحة أÿميسس أجتماعا خصشصس
ل -ت -ق -ي -ي -م ح -ال-ة أÿدم-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة ل-ل-م-اء
ألشش - - -روب وألصش - - -رف ألصش- - -ح- - -ي ‘ و’ي- - -ات
أ÷ن- -ؤب ،أ’ج- -ت- -م- -اع ضش- -م م- -دي- -ري عشش- -ر
و’ي- -ات ج- -ن- -ؤب -ي -ة ب -ا’ضش -اف -ة أ ¤أط -ارأت
أل - -ق - -ط- -اع ،وخÓ- -ل أ’ج- -ت- -م- -اع ” ع- -رضس
حصش -ي -ل -ة أل-ق-ط-اع ،ع Èأل-ؤ’ي-ات وأŸشش-اك-ل
’خÒة ،و’ ت-زأل
أل -ت -ي ت -ع -ا Êم -ن -ه-ا ه-ذه أ أ
معلقة تنتظر تدخ Óمن ألؤصشاية أŸركزية،
وم -ن -ه -ا أيضش -ا م -ا ت -ع -ل-ق ب-ا÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
خاصشة على مسشتؤى ألؤ’ة.

نورالدين لعراجي
تصصوير :فواز بوطارن
ألوزير أسضتمع أ ¤كل ألعروضس ،وظهر أكÌ
ق -وة ‘ ت -ق -د Ëب -عضس أ◊ل -ول ب-ح-ك-م خÈت-ه
ودرأي -ت -ه ب -ن -وع -ي -ة ق-ط-اع أŸوأرد أŸائ-ي-ة ‘
أŸناطق ألصضحرأوية ،وقدرأتها وأإ’مكانيات
ألتي تتوفر عليها ،مثل ما –دث عن منبع
ألغز’ن بو’ية بسضكرة ألذي طالب من مدير
ألقطاع أ’سضتعجال ‘ أسضتغÓل بئر ألنعام أ‹
تعت Èنوعية مياهه ذأت جودة عالية ،أ’مر
نفسضه ‘ و’ية بشضار ،على مسضتوى منطقة
تيبلبالة ألتي تعا ÊكثÒأ من بعضس ألÎأكمات،
حيث حرصس على أ’هتمام بها.

خÓل أ’جتماع ” تقييم وضضعية أÿدمة
ألعمومية للماء ألشضروب وكذلك ألتطهÃ ،Òا
‘ ذلك ألو’يات أŸنتدبة ،حيث ” ألتطرق
أ ¤ألقدرأت أŸائية للو’يات أŸعنية ونوعية
أŸوأردÃ ،ا ‘ ذلك قدرأت ألتخزين ،على
أع -ت -ب -ار أن ك -ل م -ن -ط-ق-ة ت-خ-ت-ل-ف ع-ن أخ-رى
’عتبارأت أقتصضادية وأجتماعية وجغرأفية،
كما ” تقييم برأمج ألتوزيع ،ألتي تعت Èعصضب
أŸوأرد أŸائية ،خاصضة تزود أŸناطق ألبعيدة
ب- -اŸاء ألشض- -روب ،ب- -اإ’ضض- -اف- -ة إأ ¤وضض- -ع- -ي- -ة

ألشض- -ب- -ك- -ات ،وتسض- -ي ÒأŸرف- -ق أل- -ع -ام ل -ل -م -اء
وألتطه Òألتي تتكفل بهما كل من أ÷زأئرية
للمياه وألديوأن ألوطني للتطه Òأو ألبلديات،
و‘ أأ’خ ” Òألتطرق إأ ¤وضضعية أŸشضاريع
أ÷اري إأ‚ازه -ا ل -ت -حسض Úأل -ت -م -وي -ن وآأج-ال
تسضليمها.
حسضب أل -وزي -ر ،وف -رة أŸي-اه ل-يسضت ع-ائ-ق-ا
بالنسضبة لو’يات أ÷نوب ،إأ‰ا أÿلل يتعلق
باŸياه ألتي –توي على نسضبة ملوحة عالية،
و‘ هذأ ألصضدد يقول ،أن ” ألتكفل بهذأ
أŸشضكل من طرف وزأرة أŸوأرد أŸائية من
خ Ó- -ل إأ‚از ﬁ 20ط -ة ل -ن -زع أŸع-ادن عÈ
ﬂتلف و’يات أ÷نوب ،أما بالنسضبة للتموين
باŸاء ألشضروب ـ فقد وصضلت نسضبة ذلك إأ¤
“ ،٪95وين بشضكل يومي.
‘ ألسض - -ي - -اق ذأت - -ه أسض - -دى ح- -م- -ام ب- -عضس
ألتعليماتŸ ،ديري دأئرته ألوزأرية ،خاصضة
ما تعلق باسضتدرأك ألتأاخ ÒأŸسضجل ‘ ›ال
تنفيذ أأ’شضغال قيد أأ’شضغال ،باإ’ضضافة أ¤
ت-دع-ي-م وأÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أل-ن-ت-ائ-ج أŸسض-ج-ل-ة
وأŸشض -اري -ع أل-ت-ي ” إأ‚ازه-ا ودخ-ول-ه-ا ح-ي-ز
أ’سضتغÓل ،هذأ من جهة ومن جهة أخرى دعا
إأ ¤ت -دع -ي -م مصض -ال -ح أ’سض -ت -غÓ-ل ب-ال-وسض-ائ-ل
ألÓ- -زم- -ة ل- -ل -م -ؤوسضسض -ات أŸك -ل -ف -ة ب -اÿدم -ة
ألعمومية للماء ألشضروب ،مع موأصضلة –ويل
تسضي Òأÿدمة ألعمومية للماء ألشضروب من
أل -ب -ل -دي -ات ن -ح -وم -ؤوسضسض-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه
وألديوأن ألوطني للتطه.Ò

مدير أŸؤأرد أŸائية بالؤأدي عبد ألرحمان حليسس لـ«ألششعب»:

 38أالف بئر من اŸياه السشطحية موجهة للسشقي و 400أاخرى للفÓحة
^ Œديد ششبكة التوزيع وربط اÙطة بخزانات اŸدينة
^ إا‚از  14منششأاة من ميزانية الدولة ‘ برنامج 2020

ت- -ع- -ت Èو’ي- -ة وأدي سش- -ؤف م- -ن ب Úأه -م
ألؤ’يات أ÷نؤبية ألتي تسشاهم ‘ ألرفع من
أŸيزأن ألتجاري ألؤطني ،نظرأ للدور ألذي
Óرأضش -ي ،وزرع
ت- -ق- -ؤم ب -ه م -ن أسش -تصش Ó-ح ل  -أ
’ضشافة إأ ¤دخؤلها إأ¤
بسشات Úألنخيل ،با إ
Œرب- -ة ألشش- -رأك- -ة م- -ع دول أج -ن -ب -ي -ة قصش -د
“ؤي -ل -ه -ا ب -اŸن -ت -ؤج أل-فÓ-ح-ي م-ن خضش-روأت
’مر ألذي عزز مكانتها
و“ؤر وبقؤليات ،أ أ
أق -تصش -ادي-ا وح-ؤل-ه-ا م-ن صش-ح-رأء إأ ¤م-دي-ن-ة
منتجة على مدأر ألسشنة ،وما كان للفÓحة
من ‚اح لؤ’ أŸؤأرد أŸائية ،ألتي بدورها
تشش-ك-ل ق-ي-م-ة مضش-اف-ة وألسش-ن-د أ◊ي-ؤي لكل
إأنتاج أرضشي ‘ ،هذأ أ◊ؤأر ألذي أجريناه
م- -ع م- -دي- -ر أŸؤأرد أŸائ- -ي- -ة ع- -ب -د أل -رح -م -ان
ح- -ل- -يسس ،ح -اول -ن -ا رف -ق -ت -ه أل -غ -ؤصس ‘ ه -ذأ
ألقطاع بششكل مفصشل.

أاجرى ا◊وار :نورالدين لعراجي
تصصوير :فواز بوطارن
^ ألشش -عب :يسش -اه -م ق-ط-اع أŸؤأرد أŸائ-ي-ة
ب-ال-ؤأدي ‘ أن-ت-ع-اشس أل-فÓ-ح-ة وج-ع-ل-ها قطبا
فÓ-ح-ي-ا ب-ام-ت-ي-از ،ووأج-ه-ة أق-تصش-ادية نظرأ
÷ؤدة منتؤجها ألفÓحي ،ونؤعية مياهها،
أين يكمن دوركم ‘ هذأ أŸعطى أ◊يؤي؟
^^ عبد ألرحمان حليسس :فع ،Óتعت Èو’ية
ألوأدي قطبا فÓحيا هاما ،لذلك عملت أŸديرية
ع -ل -ى أسض -ت-غÓ-ل أŸوأرد أŸائ-ي-ة أ÷وف-ي-ة أل-ك-بÒة
وأŸياه أŸوجودة على مسضتوى ثÓثة طبقات ،منها
ألطبقات ألسضطحية ،ألطبقات ألثانية ،أما ألثالثة
فهي أآ’بار ألعميقة ،وحاليا نسضبة أŸياه أŸوجه
للفÓحة تقريبا أك Ìمن  ،٪95وÁكن ألذهاب من
أسضتغÓل وأقتصضاد هذه أŸياه ،إأ ¤أسضتخدأم أنظمة
’قتصضاد أŸياه ،وألوأدي –وز على أك Ìمن 38
ألف بئر من طبقة أŸياه ألسضطحية موجهة للسضقي،
أما بالنسضبة Ÿياه أآ’بار ألعميقة يتوأجد أك Ìمن
 400بئر موجهة للفÓحة ،منها  620بئر عميق،
و 220م -وج-ه-ة ل-ل-م-اء ألشض-روب ،وأل-ب-ق-ي-ة م-وج-ه-ة
Óشضارة أنه ‘ سضنة “ 2017ت بر›ة
للفÓحة ،ل إ
إأ‚ -از  12ب -ئ-رأ ع-م-ي-ق-ا ،م-ن أج-ل ت-دع-ي-م ق-ط-اع
أل-فÓ-ح-ة ،وه-ي م-ن ن-وع-ي-ة أ’ب-ار أل-ع-م-ي-ق-ة ،يفوق
ع -م-ق-ه-ا إأ 2000 ¤م ،ط -ول ل-ل-ب-ئ-ر ،أم-ا م-نسض-وب-ه-ا
ي-ت-جاوز  360ل / Îث -ا ‘ ،أل -ب -ئ -ر أل -وأح -دة ،وه -ي
موجهة أ’جل توسضيع أŸسضاحات ألفÓحية ضضمن
أ’سض -تصض Ó-ح أل -زرأع-ي ،وأÙاف-ظ-ة ع-ل-ى وأح-ات
ألنخيل أŸوجودة ،وسضوف تنطلق أŸشضاريع خÓل
أأ’يام ألقادمة بعد أ’جرأءأت أ’دأرية أŸعروفة،
يقوم بها ألديوأن ألوطني للسضقي« ،أ’ونيت».
^ هل Áكن ألقؤل أن سشكان وأدي سشؤف
يتزودون باŸياه ألششروب بششكل يؤمي؟
^^ بالنسضبة لقطاع ألفÓحة ’ يوجد أي أشضكال
ي -ت-ع-ل-ق ب-ذلك ،أم-ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-لسض-اك-ن-ة ،ف-ان ه-ن-اك
–دي -ات ن -ع -م -ل ع-ل-ى –ق-ي-ق-ه-ا ،وه-ن-اك –ديÚ

ي -ت -ع -ل -ق أ’ول ب -ت -حسض Úن -وع-ي-ة أŸي-اه ،أ’ن أŸي-اه
أŸتاحة أليوم –توي على ملوحة ،نوعا ما ،ونسضبة
أŸلوحة تتعدى  2غرأم ‘ ألل Îألوأحد ،حسضب
طبيعة أŸياه أŸسضتعملة ‘ ،هذأ ألصضدد ،ألقطاع
ت -ك -ف -ل ب -ا‚از ﬁط -ت -ي –ل -ي-ة ب-ك-ل م-ن ج-ام-ع-ة
وأŸغ ،Òوه -م -ا ‘ ط -ور أ’سض -ت-غÓ-ل،أم-ا أÙط-ة
ألثالثة فهي بالوأدي ،عاصضمة ألو’ية ‘ ،أطار 30
ألف ل Îمكعب ‘ أليوم وهي ‘ طور أ’‚از،
وأŸشضروع مسضند للجزأئرية للمياه ،وتصضل نسضبة
أ’‚از للشضق أŸتعلق بالهندسضة أŸدنية يصضل أ¤
 95باŸائة ،أما بالنسضبة ’قتناء ألتجهيزأت فهي 55
باŸائة ،حتى ‘ ألÈنامج أŸسضطر خÓل ألصضائفة
سضتنطلق ألتجارب ،مع ألعلم أنه ‘ و’ية ألوأدي قد
” Œديد كامل شضبكة ألتوزيع ،وربط هذه أÙطة
بخزأنات أŸدينة بنسضبة أ’‚از بلغت  24باŸائة،
وخÓل هذأ ألصضيف سضتكون أ’شضغال قد أنتهت .
بقي أشضكال وأحد ،وهوأن أŸؤوسضسضة أŸكلفة
ب -اق -ت -ن-اء أل-ت-ج-ه-ي-زأت،شض-رك-ة أج-ن-ب-ي-ة أذأ أل-ت-زمت
بتعهدأتها سضتكون ألتجارب مع بدأية هذأ ألصضيف،
ف -ه -ن -اك أج -رأءأت أخ -ت-ي-ار أ’ج-ه-زة ث-م أ’ق-ت-ن-اء،
أ÷مركة ،وغÒها سضيأاخذ ذلك وقتا طوي ،Óرغم
ذلك فهي تأاخذ بع Úأ’عتبار،أما بالنسضبة للتحدي
ألثا Êبو’ية ألوأدي ،فتوجد ﬁ 4طات لتصضفية
أŸياه أŸسضتعملة ،وهي تنتج ما حجمه حوأ‹ 35
ألف ل Îمكعب ‘ أليوم وقد تصضل أ 70 ¤ألف لÎ
مكعب ‘ أليوم،ونسضعى أ ¤أسضتعمل هذه أŸياه ‘
ألسضقي ،وقد ” أ’نطÓق ‘ ألدرأسضات ،وعند
أ’نتهاء منها سضوف نقدم أ◊لول أŸقÎحة أ’جل
ل- -غ -رضس ذأت -ه ،و‘ ح -ال -ة أسض -ت -ع -م -ال ه -ذه أŸي -اه
سضنتمكن من توزيع أ’رضضي ألفÓحية وأŸسضاحات
أŸسضقية. ،
^ هل هناك مششاريع مسشتقبلية مسشجلة
و ⁄تنطلق بعد؟
^^ كل أŸشضاريع ألتي سضجلت ” أ’نطÓق
فيها ،وأخرها أŸشضروع ألتي ” ‘ أطار برنامج

صض -ن -دوق تضض -ام -ن أ÷م -اع -ات أÙل-ي-ة ،وآأخ-ر ”
تسض - -ج- -ي- -ل- -ه م- -ن- -ذ شض- -ه- -ر ح- -يث ق- -م- -ن- -ا ب- -ك- -اف- -ة
أ’جرأءأت،ومن ب ÚأŸشضاريع ألتي أ‚زت على
سضبيل ألذكرŒ ،ديد وتركيب أنظمة ألعد للمياه
ألصض- -ا◊ة ل- -لشض- -رب ،ع Èب- -ل- -دي- -ات أل -و’ي -ة ،ه -ذأ
أŸشضروع سضيمكن من ألتحكم ‘ أسضتهÓك أŸياه
’ن كل ألبلديات غ ÒمسضÒة من طرف أ÷زأئرية
للمياه ،وتسضتعمل ألنظام أ÷زأ‘ ،وهذأ يدخل ‘
أطار ألتحضض’ ÒسضتÓم ألتسضي Òمن طرف ألشضركة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م-ي-اه’ ،ن ه-ن-اك ب-رن-ام-ج م-ع وزأرة
ألدأخلية من أجل –ويل ألتسضي Òمن ألبلديات أ¤
أ÷زأئرية للمياه ،ويدخل هذأ ضضمن تهيئة أ’رضضية
للجزأئرية للمياه،
وهناك مشضروع أخر ” تسضجيلة هوŒديد
وتوسضيع شضبكة صضرف أŸياه ع Èمرأحل بلديات
أل -و’ي -ةÃ ،ل-غ  60م-ل-ي-ار سض-ن-ت-ي-م كمرحلة أو،¤
’ضض -اف -ة أŒ ¤دي -د وت -وسض -ي -ع شض -ب -ك-ة أŸي-اه
ب -ا إ
أŸسضتعملة،ع Èألبلديات هذه ‘ حدود مبلغ 50
مليار سضنتيم ،وهذأ ما Áكن ألرفع من شضبكة
أل-رب-ط بشض-ب-ك-ة ألصض-رف’ ،ن أل-نسض-ب-ة أ’ج-م-الية
على مسضتوى ألو’ية هي نسضبة  ٪71حاليا ،وهي
نسض-ب-ة ضض-ع-ي-ف-ة م-ق-ارن-ة ب-اŸع-دل أل-وط-ن-ي ،ق-ب-ل
’ية شضبكة على مسضتوى
 ⁄ ،2010يكن من وجود أ
منطقة وأدي سضوف،
وه -ن -اك ع -م -ل -ي -ة أخ-رى وه-ي أ‚از ألشض-ط-ر
ألثا Êبشضبكة ألصضرف ب 6بلديات ،وهي تكملة
’ول ،أŸسض- -ج- -ل ‘ ج- -ان -ف -ي ،2017
ل- -لشض- -ط- -ر أ أ
ألبلديات ألسضتة Ãبلغ أجما‹ 135 ،مليار سضنتيم
للشضطرين 1و ،2من أجل أ‚از ألنوأة ألرئيسضية
لشضبكة ألصضرف وربطها مع  6بلديات ’ ،تتوفر
ع -ل -ي -ه -ا ب -ل ﬁروم -ة م -ن -ه -ا ،ل -ت-ك-ن ب-ذلك أخ-ر
ألبلديات ألتي يتم أنهاء أŸشضكل بها.
أم -ا أل -ت -ح-دي أل-ث-الث فسض-د أل-ع-ج-ز ‘ ›ال
تقسضيم أŸياه ألصضا◊ة للشضرب ،فالو’ية تعرف
عجزأ كبÒأ بالنسضبة Ÿنشضآات ألتخزين،حيث ’
يوفر أسضتغÓلها إأ’  14سضاعة مقارنة باŸعدل
ألوطني  24سضاعة ،حيث ” وضضعه حيز أÿدمة،
ما ›موعه  17ألف م Îمكعب من منشضآات
ألتخزين ‘  ،2018بنسضبة  24باŸائة ‡ا كان
موجود سضابقا ،ففي خÓل سضنة وأحدة تقريبا
رب -ع م -ا ك -ان م -وج -ود ‘ أل -فÎة أ’سض -ت-ع-م-اري-ة،
ومÈمج ‘  2019وضضع حيز أÿدمة ،ضضخ 14
ألف م Îمكعب من منشضات ألتخزين ،وقد ”
ت- - -ق- - -د ËأقÎأح ’‚از  14م -نشض -أاة أخ-رى م-ن
ميزأنية ألدولة ‘ برنامج . 2020
فيما يخصس –سض Úألنوعية فقد ” تسضجيل
درأسضات بالنسضبة للبلديات أÙرومة من ›موع
 30ب-ل-دي-ة أŸشض-ك-ل-ة ل-ل-و’ي-ة ” ،تسض-ج-يل عملية
أ‚ - -از ﬁ 9ط -ات –ل -ي -ة Ÿق -رأت أل-ب-ل-دي-ات
وألدوأئر ‘ أنتظار تعميمها على بقية ألبلديات
أ’خرى ،وفك أÿناق عن ألبلديات ألتي تقتني
مياهها من ألو’يات أÛاورة مثل تبسضة وبسضكرة
وبا‚از هذه أÙطات سضوف تقرب أŸسضافة
وألتخفيف من معاناتهم.

كششف عبد ألقادر بن مسشعؤد وزير
ألسشياحة أثناء تفقده مششاريع قطاعه
أن مشش-روع ت-رق-ي-ة ألسش-ي-اح-ة أل-ؤط-ن-ية
ع- -رف نسش -ب -ا م -ت -ق -دم -ة ج -اوزت % 80
وه- -ؤألÈن- -ام- -ج أŸسش- -ط- -ر أŸب- -ن- -ي ع- -ل- -ى
أسشÎأتيجية تنتهي سشنة  ،2030تقضشي
بتنمية ألقطاع ألسشياحي ع 5Èمرأحل
وق - -ال إأن أŸرأف - -ق ألسش - -ي - -اح - -ي- -ة حسشب
’هدأف أŸسشطرة عندنا هي  288ألف
أ أ
سشرير على أŸسشتؤى ألؤطني.

سصعيدة :علي جلطي
أضض- -اف ح- -يث أ‚زن- -ا أل- -ي -وم ح -وأ‹ 140
سض -ري -ر ع-ل-ى مسض-ت-وى ألÎق-ي-ة أإ’سضÎأت-ي-ج-ي-ة
فمشضروع ألÎقية ألسضياحية ألوطنية يركز على

أ÷ودة Ÿوأكبة أŸعاي ÒألعاŸية ‘ أ‚از
ألهياكل ألسضياحية وترقية ألوجهة ألسضياحية
أ÷زأئرية كما أشضار ألوزير إأ ¤أن أ÷زأئر
كانت غائبة عن ألوجهة ألسضياسضية للظروف
ألتي عاشضها ألوطن .وقد أصضر ألوزير على
ت -ن -ف -ي-ذ ألÈن-ام-ج أŸع-د م-ن ط-رف سض-ل-ط-ات
سضعيدة لهذه ألزيارة لتفقد مشضاريع قطاعه
–ت إأج- -رأءأت أم- -ن- -ي- -ة مشض -ددة ،ح -يث ق -ام
أل-وزي-ر ب-ت-دشض Úف-ن-دق أل-ف-رسض-ان ب-ع-د ع-ملية
تأاهليه ،وألتنقل للوقوف على مشضروع توسضعة
أ◊م - -ام أŸع - -د Êأ◊م - -وي «ح - -م - -ام رب - -ي»
و»ت -وسض -ع-ة ف-ن-دق أ’ح-د أÿوأصس ب-اŸن-ط-ق-ة،
منتقدأ ألتأاخر ألكبŸ Òشضروع توسضعة ذأت
ألفندق ،و‘ ختام ألزيارة وأجه حشضدأ من
أŸت- -ظ- -اه- -ري- -ن أم- -ام م- -دخ- -ل ذأت أ◊م- -ام
أŸعد. Ê

’دوية ،خÈأء:
إأ ¤ح Úأسشتكمال ›لسس أŸنافسشة درأسشة حؤل سشؤق أ أ

تكريسس اŸراقبة يسشمح بتفادي تراجع وتÒة التنافسس

أظهرت مؤؤششرأت أسشتطÓعية قام بها
›لسس أŸنافسشة أ÷زأئري أن تكريسس
أŸرأقبة ألفعالة للتكتÓت أ’قتصشادية
سشيسشمح بتفادي ترأجع وتÒة أŸنافسشة
على مسشتؤى ألسشؤق ألؤطنية ألتي قد
ي- - -ن - -ج - -م ع - -ن - -ه - -ا حسشب خÈأء أÛلسس
’سشعار ،وعلى
أنعكاسشات وخيمة على أ أ
ألقدرة ألششرأئية ‘ ،ح Úأعلن رئيسس
أÛلسس ع -م -ارة زي -ت -ؤ Êع-ن أسش-ت-ك-م-ال
درأسش - -ة ح - -ؤل ألسش - -ؤق أل - -ت - -ن - -افسش - -ي- -ة
Óدوية.
ل أ

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن

أوضض- -ح رئ- -يسس ›لسس أŸن- -افسض -ة ع -م -ارة
زيتو Êأنه يتع Úعلى أŸؤوسضسضات ألرأغبة ‘
إأنشضاء Œمع أقتصضادي أن –وز على موأفقة
ألهيئة –ت طائلة تعرضضها لعقوبات ،وأشضار
خÓل يوم درأسضي حول « مرأقبة ألتكتÓت
أ’قتصضادية»نظمه أÛلسس أول أمسس بفندق
أ÷زأئر بالعاصضمة أوضضح أن أÛلسس يعكف
حاليا على شضرح أŸزأيا وألنتائج أ’يجابية
للتكتÓت أ’قتصضادية ،ألتي –تاج إأ ¤مرأفقة
من طرف أÈÿأء.
وفيما يتعلق بسضوق أأ’دوية أعلن زيتو‘ Ê
تصضريح للصضحافة على هامشس أليوم ألدرأسضي
عن أسضتكمال درأسضة حول ألسضوق ألتنافسضية
Óدوي- -ة ” ،ت- -ق -دÁه -ا ıت -ل -ف أل -وزأرأت
ل - -أ
أŸعنية على غرأر ألتجارة وألعمل وأŸالية
وألصضحة ،معتÈأ أن آأرأء أÈÿأء ‘ ›ال
تقييم أŸنافسضة تؤوشضر على وجود منافسضة بÚ
ﬂتلف ألتجمعات أ’قتصضادية وهوما يخدم
أ’قتصضاد ألوطني ،لكنه أبرز ضضرورة تفادي
ترأجع ألوتÒة.
‘ مقابل ذلك من شضأان مرأقبة ألتكتÓت
أ’قتصضادية ألسضهر على تفادي ترأجع كثافة
أŸنافسضة على مسضتوى ألسضوق ‡ا قد يؤوثر
سض-ل-ب-ا ع-ل-ى أأ’سض-ع-ار وأل-ق-درة ألشض-رأئ-ي-ة وكذأ

ع- -ل -ى ن -وع -ي -ة أŸن -ت -ج -ات ،حسضب أÙام -ي
أأ’سض- -ت- -اذ رف- -ي- -ق رأب -ي -ة Ãن -ظ -م -ة أÙامÚ
بالعاصضمة وباريسس ،ألذي أكد أنه ‘ حالة
عدم خضضوع ألشضركات أŸؤوسضسضة ‘ تكتÓت
أق- -تصض- -ادي -ة إأ ¤أŸرأق -ب -ة ف -إان -ه -ا ت -ؤودي أإ¤
أنخفاضس أ’نتاج.
كما نقشس أليوم ألدرأسضي حالة طلب دمج
من طرف شضركت Úتنشضطان ‘ نفسس ›ال
أل-ت-أام-ي-ن-ات وأŸرأق-ب-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة أل-ذي «رفضضه
أÛلسس أأ’سض- -ب- -وع أŸاضض- -ي» ،ح- -يث أوضض -ح
ج -ي  ‹Ó-سض -ل -ي -م -ا Êأل -عضض -وأل -دأئ -م Ãج-لسس
أŸنافسضة أن «طلب دمج ألشضركت ” Úرفضضه
بسضبب ألوضضعية أŸالية أي ألديون أÎŸتبة
إ’ح -دى ألشض -رك -ت‡ Úا ق -د ي-ؤوث-ر سض-ل-ب-ا ع-ل-ى
ألشضركة ألتي ’ تعا Êمن وضضع ما‹ صضعب.
‘ هذأ أإ’طار بإامكان ألطرف ÚأŸعنيÚ
تقد Ëطعن لدى ›لسس ألدولة ألذي Áكنه
Œاوز قرأر أÛلسس وأŸوأفقة على إأقامة
ألتجمع ألذي له طابع أŸنفعة ألعامة حسضب
أŸتحدث .من جهته –دث أÿب Òألفرنسضي
وألعضضو‘ منظمة أÙام Úلباريسس وروما
ليونال Ÿسضور عن رفضس أŸفوضضية أأ’وروبية
ل- -ع- -م- -ل -ي -ة دم -ج ع -م Ó-ق› ‘ Úال ألسض -كك
أ◊دي- -دي- -ة مÈرأ ذلك ب- -اÿوف م -ن ت -رأج -ع
أŸن- -افسض- -ة ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى ألسض- -وق ،وحسضب
أŸعلومات ألتي قدمت خÓل أليوم ألدرأسضي
عالج ›لسس أŸنافسضة منذ سضنة  2013حوأ‹
 60قضض -ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه-ا أرب-ع-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-دم-ج
ألشضركات حسضب جي ‹Óسضليما ،Êوأوضضح أنه
من ب Úحوأ‹  60قرأرأ أصضدره أÛلسس فان
ثÓثة منها فقط قد شضكلت موضضوع أسضتئناف
أم- - -ام ›لسس قضض- - -اء أ÷زأئ- - -ر ،إأ’ أن ه - -ذه
أ’سض -ت -ئ -ن -اف ق -د رفضضت ،م -ؤوك -دأ أن ج -م-ي-ع
أل - -ق- -رأرأت أل- -ت- -ي أصض- -دره- -ا أÛلسس ح- -ول
أŸمارسضات ألتنافسضية مهما كانت ‘ شضكل
غرأمات أورفضس ألشضكاوي Áكن أن تشضكل
م - -وضض - -وع أسض - -ت- -ئ- -ن- -اف أم- -ام ›لسس قضض- -اء
أ÷زأئر.

»æWh

السسبت  27أافريل  2019م
الموافق لـ  19شسعبان  1440هـ

أ÷زأئريون ‘ عاششر جمعة سشلمية

شسعارات تدعو إا ¤وحدة الشسعب “قت الفرقة

العدد
17933
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بدأت تضشعف ويقل عددها

إانشسقاق ‘ صسفوف ا◊راك Ãعسسكر
 ⁄تختلف مÓمح مسشÒة أ÷معة ألعاششرة Ãعسشكر عن سشابقتها ألتي Œ ⁄مع سشوى عدد
قليل من أŸتظاهرين  ،ألذين رفعوأ نفسش أŸطالب ألسشياسشية ألسشابقة ألدأعية أ ¤رحيل «
ألعصشابة» ضشمن هتافاتهم و ’فتاتهم .
 ،ا’م - -ر ال- -ذي ارج- -ع- -ه ب- -عضش ال- -ف- -اع- -ل- -ي- -ن ف- -ي
المظاهرات الى ا’نقسسام الحاصسل بين ا’سسماء
و رغم دعوات الحشسد و ا’سستقطاب التي اطلقتها البارزة و بين اطراف في الحراك تفضسل التجمهر
ا’سسماء البارزة في الحراك الشسعبي بمعسسكر  ،ا’ بسساحة ا’مير عبد القادر و طرف يدعو الى تنظيم
ان بوادر التفكك قد ميزت المسسيرة العاشسرة التي مسسيرة تجوب احياء المدينة .
لم يلتحق بها سسوى نحو 300شسخصش اغلبهم اطفال

معسسكر :أم أ. Òÿسس

دعوة إا ¤تسسليم الشسباب اŸشسعل شسعار رفع با÷لفة

ضشرب أبناء أ÷لفة موعدأ جديدأ مع ألششارع ،دفاعا عن حرأكهم ألششعبي ألذي دخل
أ÷م-ع-ة أل-ع-اشش-ر ،ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن رفضش-ه-م ’سش-ت-م-رأر رم-وز ن-ظ-ام ألسش-ابق –ت عنوأن «جمعة
ألقضشاء حيث خرج آأ’ف أŸتظاهرين بعد صشÓة أ÷معة مباششرة .
البÓد ،ومحاربة الفسساد ومحاكمة المفسسدين ،
في مشسهد حضساري يعكسش مدى الوعي التي
’يام،
وأاشساد المتظاهرون خÓل هذه المسسيرة السسلمية تعيشسه مختلف الو’يات الجزائرية هذه ا أ
الشسعبية بالجيشش الوطني الشسعبي وبدوره في ح -ام -ل -ي -ن شس -ع -ارات ت -ك -ررت م-ن-ذ أاول مسس-ي-رة
ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى إاسس-ت-ق-رار ال-بÓ-د وح-م-اي-ة ترابها وأاخرى جديدة التي شسهدتها السساحة السسياسسية ،
ووحدتها الوطنية والذهاِب إالى تغيير سسياسسي وال -ت -ي تصسب ك -ل -ه -ا ف-ي خ-ان-ة م-ح-ارب-ة ال-فسس-اد
عميق ،يكون في مسستوى آامالهم وتطلعاتهم إالى ورحيل العصسابة ،والدعوة إالى فتح المجال أامام
ج -زائ -ر ج -دي -دة دي-م-ق-راط-ي-ة ح-ره وم-زده-رة» ،ال-ط-اق-ات ال-وط-ن-ي-ة ال-ح-ي-ة ال-ت-ي تتمتع بالنزاهة
’صسÓ-ح الشس-امل في والكفاءة لحمل المشسعل.
م-ط-ال-ب-ي-ن ب-تسس-ري-ع وت-ي-رة ا إ

أ÷لفة  :موسسى بوغرأب

خ- - -رج أÓŸي Úم- - -ن أ÷زأئ- - -ري Úأمسش ‘
ع -اشش -ر ج -م-ع-ة م-ن أ◊رأك ألشش-ع-ب-ي ،ث-ب-ات
ع -ل -ى أŸط -الب وت -أاك -ي -د ع -ل -ى ﬁاسش -ب -ة ك-ل
أل - -عصش - -اب - -ة ،رأف- -ع Úشش- -ع- -ارأت ت- -دع- -و إأ¤
ألوحدة ب Úألششعب «’ للفتنة ’ للتفرقة،
ف- -ال- -دÁق- -رأط- -ي- -ة أخ- -تÓ- -ف» ،رأفضش Úأي
ﬁاولة ’خÎأق صشفوفهم.

آأسسيا مني
تصسويرﬁ :مد أيت قاسسي

تمسسك برحيل «الباءات» في الجمعة العاشسرة من
الحراك ،شسعارات عديدة نادت باأهمية التغيير،
مرددين الشسعار الطابع عن الحراك « «يتنحاو قاع
« ،أاراء عبر عنها المواطنون الذين ضسربوا موعدا
بالبريد المركزي منذ السساعات اأ’ولى  ،لتأاكيد
م -رة أاخ -رى ع -ن م -واق -ف -ه-م ال-ن-اب-ع-ة م-ن إاي-م-ان-ه-م
بتحقيق مسستقبل أافضسل للوطن.
وفي محاولتنا لرصسد آاراء العديد من المواطنين
حول المسسيرات المتواصسلة  ،أاكد عدد منهم في
تصسريح لـ «لشسعب» أانهم لن يتوقفوا عن الخروج في
الدفاع عن مسستقبل البÓد ،حتى يتم تحقيق كل

ال -م -ط -الب وت -ن -ح -ي -ة رم -وز ال-ح-ك-م واسس-ت-خÓ-ف-ه-ا
بشسخصسيات وطنية جديدة ذات كفاءة  ،من شسأانها
أان تقود البÓد إالى ما هو أافضسل موضسحين  ،أان
اقتراب الشسهر الفضسيل لن يمنعهم من الخروج حتى
وإان تصس - -ادف ي - -وم ال - -ج - -م - -ع - -ة وع - -ي- -د ال- -ف- -ط- -ر
فسسيخرجون.
المواطن كمال  ،أاعتبر ما يحدث في الجزائر
بأالوانها بالثورة أالحقيقة و أان خروج المواطنين في
مسس -ي -رات ه -ي تصس -رف دي -م -ق -راط -ي ي -رم -ي إال-ى
ال -م -ط -ال-ب-ة ب-ح-ي-اة أافضس-ل وع-ل-ي-ن-ا  ،يضس-ي-ف ق-ائÓ-
«المواصسلة في الدفاع عن الحقوق المشسروع و وضسع
ح -د ل -ك -ل م -ن ي-خ-ول ل-ه ال-مسس-اسش ب-بÓ-د ال-م-ل-ي-ون
ونصسف مليون شسهيد».
وعن المشسهد اأ’مني الذي عرفته المسسيرة العاشسرة
،سسجلنا بعين المكان انتشسار لقوات اأ’من الوطني
عبر كل المحاور الرئيسسية لجزائر الوسسطى من
سساحة أاول ماي إالى البريد المركزي ،مرورا بشسارع
حسسيبة بن بوعلي ،حيث كانت اأ’جواء هادئة في
ال -ف -ت-رة الصس-ب-اح-ي-ة إال-ى م-ا ب-ع-د ان-طÓ-ق ال-حشس-ود
الكبيرة بعد أاداء صسÓة الجمعة .
كما وقامت مصسالح اأ’من بغلق المنافذ المؤودية إالى
داخل نفق الجامعي بسساحة اودان من اجل تفادي
تسسجيل أاي تجاوزات بداخلها من اجل ضسمان

حرأك ششعبي ببومردأسش

سسÓ-م-ة ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن ع-ل-ى خ-ل-فية اأ’حداث التي
عرفتها المسسيرة الثامنة عبر هذا النفق مع  ،دون
أان ن-نسس-ى صس-وت م-روح-ي-ة ال-ه-ل-ي-ك-وب-ت-ر ال-ت-ي كانت
ترصسد أاجواء المسسيرة من اأ’عالي.
ومن غرائب الحراك في الجزائر بعضسهم يحمل
’فتات مكتوبة بالفرنسسية والبعضش اأ’خر يتحدث
للصسحافة باللغة الفرنسسية رغم مطالبتهم بمقاطعة
فرنسسا كما سسجلنا العديد من الشسباب ممن قاموا
بتعليق أاكياسش كبيرة في شسوارع العاصسمة من أاجل
رمي القمامة فيها أاثناء المسسيرات  ،كما رسسمت
المرأاة أاجمل الصسور بعد توشسحهم براية الوطنية
وتزين بلون اأ’حمر واأ’خضسر واأ’بيضش.
وبهذا يواصسل الجزائريون التعبير عن مطالبهم
ومواقفهم ورؤويتهم المسستقبلية للجزائر أافضسل ،في
مسسيرة سسلمية عاشسرة مثلها مثل سسابقاتها من
ح-يث ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-ه-دوء والسس-ل-م-ي-ة والجو اأ’مني،
ح- -راك ح- -ر  ،ج- -دد م -ن خ Ó-ل -ه ع -ن م -واق -ف -ه -م
المسساندة لقرارات المؤوسسسسة العسسكرية ودعوتهم
ل -ه-ا م-رة أاخ-رى ل-ل-ح-رصش ع-ل-ى م-واصس-ل-ة ا’ن-ت-ق-ال
السسلسش في إاطار ما ينصش عليه الدسستور الجزائري
و إاسستكمال المسسار من أاجل اختيار من يقود البÓد
في ظل الشسفافية مع التأاكيد على أاهمية محاسسبة
كل المتورطين و ضسمان نزاهة العدالة.

Œديد اŸطالب اŸرفوعة بالتغي Òا÷ذري وﬁاسسبة الفاسسدين

خرجت مباشسرة بعد صسÓة الجمعة مسسيرات
حاشسدة جابت مدن بومرداسش وعاصسمة الو’ية في
موعد جديد من مسسيرة الحراك الشسعبي السسلمي
الذي انطلق يوم  22فيفري الماضسي ،شساركت فيها
مختلف اأ’طياف ا’جتماعية متمسسكين بالمطالب
ال -م -رف-وع-ة وم-رددي-ن شس-ع-ارات ال-ت-غ-ي-ي-ر ال-ج-ذري
ومحاسسبة الفاسسدين ،ورحيل رموز النظام السسابق
التي يحملونها مسسؤوولية هذا المأازق الذي تعيشسه
الجزائر سسياسسيا ودسستوريا.
حرصش كبير من طرف أابناء و’ية بومرداسش على

مواصسلة الحراك الشسعبي السسلمي في إاطار جد
منظم إالى غاية تحقيق المطالب المرفوعة الداعية
إال -ى ضس -رورة ال -ت -غ -ي -ي -ر الشس -ام-ل وح-ق الشس-عب ف-ي
م-م-ارسس-ة سس-ي-ادت-ه ال-دسس-ت-وري-ة ف-ي اخ-ت-ي-ار ممثليه
ل - -ل- -م- -رح- -ل- -ة ال- -ق- -ادم- -ة ورفضش ب- -عضش ال- -ح- -ل- -ول
والمقترحات التي تحاول السسلطة تمريرها منذ
اسس-ت-ق-ال-ة ال-رئ-يسش ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ك-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
رئاسسية لم تنل قبو’ من قبل الشسعب والمعارضسة،
وع - -ق- -د مشس- -اورات غ- -ابت ع- -ن- -ه- -ا اب- -رز ال- -وج- -وه
السسياسسية.

جمعة جديدة رفع فيها المحتجون عدة شسعارات
إال -ى ج -انب ال -ع-ل-م ال-وط-ن-ي ي-ح-ت-ف-ظ ب-ه-ا ال-ح-راك
والمسسيرات السسلمية بو’ية بومرداسش وغيرها من
و’يات الوطن وتتعلق بمطالبة العدالة بفتح جميع
م-ل-ف-ات ال-فسس-اد ال-ت-ي ط-الت رم-وز ال-ن-ظ-ام ورج-ال
اأ’عمال بدون انتقائية ،وشسعارات تؤوكد على سسلمية
ال -مسس -ي -رات وت-دع-و ال-ج-م-ي-ع إال-ى أاه-م-ي-ة ال-ت-ح-ل-ي
باليقظة وعدم ا’سستجابة لمختلف ا’فتزازات

بومردأسس..ز /كمال

’ يوجد أحد فوق ألقانون

حشسود بالبويرة تطالب برحيل رموز النظام
خ- -رج سش- -ك- -ان و’ي -ة أل -ب -وي -رة ‘ مسشÒة
سش- -ل -م -ي -ة م -ت -مسش -كÃ Úط -لب رح -ي -ل رم -وز
أل -ن -ظ -ام أل -ف -اسش-د أ’ف أŸوأط-ن Úشش-ارك-وأ ‘
أŸسشÒة ألسش- -ل- -م- -ي- -ة م- -ط- -ال- -ب Úب- -ال- -ت- -غ -يÒ
ألسشياسشي أ÷ذري و إأن كانت تقريبا نفسش
ألششعارأت ألتي يرددها أŸتظاهرون  ،خاصشة
أŸتعلقة بتنحية ألباءأت ألثÓث .
خ Ó-ل ه -ذا ال -ي -وم ن -ادي ال -ك -ث-ي-ر م-ن-ه-م إال-ي ع-دم

ا’نسسياق وراء ،بعضش النداءات التي تحاول زرع
الفتنة و التفرقة بين الشسعب علي أاسساسش الجهوية
بعد توقيف أاحد رجال أاأ’عمال ،الكثير منهم أاكدوا
دعمهم للعدالة معتبرين انه ’ يوجد أاحد فوق
القانون و الجزائريون كلهم سسواسسية أامام القانون .
هذا و خÓل المسسيرة رفعت عدة شسعارات تنادي
بالوحدة الوطنية باعتبار أان و’ية البويرة توجد
فيها جميع الحسساسسيات السسياسسية لذا وجب أاخذ

الحيطة و الحذر للمحافظة علي سسلمية المسسيرة.
و النداءات وجدت أاذان صساغية عند الشسباب الذين
ه -ت -ف -وا ع -دة م-رات «خ-اوة خ-اوة «ك-م-ا غ-ن-وا ع-دة
أاغاني معروفة في المسسيرات أاين أاظهر الشسباب
خاصسة حبهم للوطن و تفانيهم في بناءه .

ألبويرة  :ع نايت رمضسان

مششاركة مايقارب  3آأ’ف متظاهر بتلمسشان

دعم للفريق قايد صسالح ‘ تفعيل اŸادت07 Úو 08من
ت -وأصش -لت ب -و’ي -ة ت -ل -مسش-ان ل-ل-ج-م-ع-ة 10
أل -ع -اشش -رة ع -ل-ى أل-ت-وأ‹ أŸسشÒأت ألسش-ل-م-ي-ة
أŸنادية للتغي Òأ÷ذري Ÿن حكموأ مصشÒ
’مة و ألششعب أ÷زأئري لعقدين من ألزمن
أ أ
أاكد المتظاهرون أانهم يواصسلون سسلميتهم و أانهم
مع الفريق أاحمد قايد صسالح و طالبوه بضسرورة

التنسسيق مع رئيسش الدولة الحالي و تفعيل المادة
07و 08من الدسستور  .الجزائري و أان تحترم سسيادة
و ق - -رارات الشس - -عب  ،ف - -ي ه - -ذا الصس - -دد رصس- -دت
«الشس -عب» تضس -اءل ع -دد ال -مشس-ارك-ي-ن ف-ي ال-ح-راك
بعاصسمة الزياتين وبلغ عدد جمعة أامسش نحو 3000
مشس- -ارك ف- -ق- -ط ب- -ع- -دم- -ا ك -انت اإ’حصس -اءات ف -ي

وف -اءا ل -ل -ح -راك ال -وط-ن-ي سس-ار ل-ل-ج-م-ع-ة ال-ع-اشس-رة
السس -وق -ه -راسس -ي -ون ب -ق -لب ال -م -دي -ن -ة ب-ال-ع-دي-د م-ن
ال -م-ط-الب السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-رددت ف-ي ال-ج-م-ع-ات
الماضسية  ،كان ربما ابرزها هذا ا’سسبوع الدعوة
الصسريحة لمحاسسبة كل رموز الفسساد .

وخاصسة الرموز السسياسسية  ،والدعوة الى اسسترجاع
اموال الشسعب المنهوبة طيلة ازيد من  20سسنة وهي
الدعوة ذاتها التي رفعها الجيشش الوطني الشسعبي
على لسسان نائب وزير الدفاع قائد ا’ركان الفريق
ق- -اي -د صس -ال -ح  ،وال -تشس -دي -د ع -ل -ى رح -ي -ل ال -رم -وز

المسسيرات السسابقة اكبر من ذلك  ،و بالرغم من
هذا واصسلت مختلف شسرائح المجتمع  ،تجديد
مطالبهم الرامية إالى ضسرورة رحيل النظام الحالي
و كل من كانت له عÓقات و شسبهات مع رؤووسش
الفسساد .

و السسوقهراسسيون يتمسسكون برحيل رموز الفسساد
السس -ي -اسس -ي -ة ال -ت -ي ك -انت ط -رف ف-ي ا’زم-ة وت-ي-رة
ال- -ح- -راك ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ال -و’ي -ة سس -ارت بصس -ورة
م -ت -وسس -ط-ة ن-وع-ا م-ا ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي ال-ج-م-ع-ات
بالمئات من المواطنين سسيرا على ا’قدام .

سسوق أهرأسس  :سسم Òألعيفة

 ..سسكان البليدة مع تفعيل الدسستور ‘ مادتيه  07و 08

خ-رج ك-ع-ادت-ه-م سش-ك-ان أل-ب-ل-يدة و أحيائها
ألششعبية أ ¤ألسشاحات و ألششوأرع ألعامة  ،و
ششاركوأ ‘ مسشÒة أ÷معة ألعاششرة  ،هاتفÚ
برحيل بقية رموز ألنظام ألفاسشد و ألفاششل ،
و مركزين على تفعيل أŸادت 07 Úو  08من
ألدسشتور  ،و أللت– Úددأن على أن ألششعب
هو مصشدر ألسشلطة .

ألبليدة  :لينة ياسسمÚ
ل- -م ي- -نسش ال- -م- -ت- -ظ -اه -رون ف -ي ج -م -ع -ة اأمسش ،

اسستحضسار رموز ثورة  1نوفمبر  ، 19854اأين
فضسل بعضش المتظاهرين حمل صسور لشسهداء
الثورة المقدسسة  ،و التاأكيد في شسعارات على
اأنهم لن ينسسوهم  ،و الخلود لهم  ،فيما جاءات
عبارة « يتنحاو قاع « شسعار الحراك الشسعبي
الجزائري  ،الى جنب صسور و اأسسماء شسهدائنا
البررة  ،و اختار هذه المرة المشساركون في
المسسيرة السسلمية  ،و التي انطلقت من قلب
سساحة الحرية  ،شسعارات جديدة و اخرى قديمة
 ،تصسدرها شسعار « يتنحاو قاع باشش نعيشسو قاع
«  ،و ’ لÓلتفاف حول مطلب الشسعب

أاك ÈمسسÒة تشسهدها سسعيدة
مسسيرة حاشسدة شسهدتها و’ية سسعيدة مسساء
اأمسش لدعم الحراك الشسعبي والتي انطلقت
مسستشسفى اأحمد مدغري
من اأمام
ل -ت -ج -و ب م -ع -ظ -م ا ’ أ ح -ي -ا ء ا ل -ك -ب -ي -ر ة ل -ل -م -د ي -ن -ة
ح -ا م -ل -ي -ن ا ل -ر ا ي -ا ت ا ل -و ط -ن -ي -ة و ش س -ع -ا ر ا ت ت -د ع و ا
ل -م -ح -ا س س -ب -ة ا ل -م -ت -و ر ط -ي -ن ف -ي ق ض س -ا ي -ا ف س س -ا د
و ب -ا ل -ت -غ -ي -ي -ر ا ل -ج -ذ ر ي ل -ل -و ج -و ه ا ل -ق -د ي -م -ة ه -ذ ه
ا ل -م س س -ي -ر ة ا ل -ع -ا ش س -ر ة ت -ا أ ت -ي ب -ع -د ا أ س س -ب -و ع م -ن
ا ل - -ت -ط -و ر ا ت ا ل س س -ي -ا س س -ي -ة و ا أ ه -م -ه -ا ج -ر ك -ب -ا ر
ا ’ أ ع -م -ا ل ن -ح -و ا ل -ق ض س -ا ء و ا إ ق -ا ’ ت ل -م س س -و ؤ و ل -ي -ن

واأبرز مشسهد تشسهده هذه الجمعة هو التوافد
الكبير من كل ا’أعمار من البلديات ودوائر
ا ل -و ’ ي -ة ل -ل -م س س -ي -ر ة ا ل س س -ل -م -ي -ة و ت -ح ت ا إ ج -ر ا ء ا ت
ا أ م -ن -ي -ة م ش س -د د ة ر ا ف -ق ت ا ل -م -ت -ظ -ا ه -ر ي -ن ا ل -ذ ي -ن
ط -ا ل -ب -و ا ب -ت -ج س س -ي -د م -ط -ا ل ب ا ل -ح -ر ا ك ا ل ش س -ع -ب -ي
و ب -ا س س -ت -ع -ا د ة م -ك -ا ن -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر ا ل -ق -و ي -ة ل ر ج ا ل ه ا
ا ل - -ن - -ز ه - -ا ء و م -ح -ا ر ب -ة ا ل -ف س س -ا د و ا ل -م -ف س س -د ي -ن
ومحاكمة العصسابة .

سسعيدة:ج.علي

 ....إاصسرار على الرحيل واÙاسسبة ‘ مسسÒات سسطيف
ل -ل -ج -م -ع -ة أل -ع -اشش -رة ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ ،خ-رجت
مسشÒأت حاششدة ‘ أغلب ششوأرع مدينة سشطيف
،م -ن سش -ك -ان أŸدي -ن -ة وأل-ب-ل-دي-ات أÛاورة ،ج-بت
ألششوأرع ألرئيسشية  ،منها ألششيخ ألعيفة ،لتسشتقر
أم -ام م -ب -ن -ى م -ق  Ó-أل -و’ي -ة ،وه-ذأ م-ب-اشش-رة ب-ع-د
أ’ن -ت -ه -اء م -ن صش Ó-ة أ÷م -ع -ة وه -ذأ ‘ ج -و ح -ار
نسشبيا.
وق-د ردد ال-م-ت-ظ-اه-رون شس-ع-ارات م-ن-اوئ-ة ل-ل-ن-ظ-ام
ال -ح -اك-م  ،م-ط-ال-ب-ي-ن ب-م-غ-ادرة ك-ل رم-وز ال-عصس-اب-ة
ومحاسسبتهم على ما ارتكبوه ،كما طالبوا بإاجراءات

سسريعة تحقق مطالب الحراك الشسعبي الذي انطلق
في  22فبراير الماضسي.كما حملت الÓفتات التي
اسستعملها المتظاهرون شسعارات من قبيل إاسسقاط
ال -ن-ظ-ام ورم-وزه ال-ح-ال-ي-ي-ن ،وه-ذا ف-ي اسس-رع وقت
م -م -ك-ن ودون ت-م-اط-ل ،وم-ح-اك-م-ة ك-ل ال-م-فسس-دي-ن
وليسش بطريقة انتقائية  ،وان الشسعب مصسمم على
التغيير الجذري مهما طال الزمن ،وانه لن يحيد
عن مطالبه

Œ ...مع ضسخم بÈج بوعريريج

خ- - - -رج أك Ìم - - -ن  200أل- -ف م- -وأط -ن ‘
م -ظ -اه-رأت ح-اشش-دة و مسشÒة ج-ابت شش-وأرع
مدينة برج بوعريريج ألرئيسشية حيث رفع
أŸتظاهرون ششعارأت تنادي Ãحاسشبة ناهبي
أŸال أل- -ع- -ام وأŸفسش- -دي- -ن ب- -دون أسش- -ت- -ث -ن -اء،
مطالب Úبتطبيق ألعدألة على أ÷ميع .

ألÈج  :حبيبة بن يوسسف
كما رفع المتظاهرون شسعارات تنادي برحيل
حكومة بدوي ورئيسش الدولة بن صسالح  ،و كل
رموز النظام السسابق و فترة حكم الرئيسش عبد

سسطيف :نورألدين بوطغان

ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة .و ك-ال-ع-ادة توجهت الحشسود
عبر نهج هواري بومدين ،نهج الجمهورية ،نهج
ا’أمير عبد القادة قبل اأن يحتشسد المتظاهرون
ف-ي ت-ج-م-ع ضس-خ-م ب-ال-ق-رب م-ن م-ف-ت-رق ال-طرق
سسوق الفÓح  ،اأين تم اإطÓق الصسورة العمÓقة
التي يقوم برسسمها شسباب من ا’أحياء الشسعبية
تحمل رسسائل وتعبيرا عن الحراك و مطالب
المواطنين ،و التي اإختيرت لها بناية من 12
ط-اب-ق-ا ي-ع-ت-ل-ي-ه-ا الشس-ب-اب و ي-ط-ل-ق-ون منها هذه
الصسورة العمÓقة التي يتجاوز طولها  20مترا و
عرضسها  15متر....

 ...سسكيكدة طالبوا Ãحاكمة الفاسسدين واŸفسسدين

خرج سشكان سشكيكدة ‘ عاششر جمعة ‘
مسشÒة حاششدة ،أنطÓقا من حي أŸمرأت كما
ج -رت أل -ع-ادة أ ¤غ-اي-ة سش-اح-ة أول ن-وف-مÈ
مرورأ بحي ديدوشش مرأد ،مطالب Úبإاسشقاط
ما تبقى من ألنظام وبدء مرحلة أنتقالية
ج -دي -دة تشش -م -ل أوج -ه ت-وأف-ق-ي-ة ي-خ-ت-اره-ا
Óسش- -رأع ‘
ألشش - -عب ،وب - -ح - -م - -ل شش - -ع- -ارأت ل - -إ
أ’سشتجابة أ ¤أŸطالب أ’سشاسشية للحرأك.
وضس--رورة ا’سس--راع ف--ي اي--ف--اد ل--ج-ان ت-ح-ق-ي-ق
ل-ت-قصس-ي وضس-ع-ي-ة ال-ع-ق-ار ال-م-ن-هوب في المدن
السس--اح--ل--ي--ة ب-ال-و’ي-ة ع-ل-ى ال-خصس-وصش ،وف-ت-ح

ت-ح-ق-ي-ق ل-ت-ح-دي-د ال-مسس-ؤوول-ي-ات ك-م-ا ج-اء ف-ي
ب--عضش الشس--ع--ارات «ال--م--ح--اسس--ب-ة وصس-لت ل-ق-اع
البئر» ،وركز المتظاهرون في شسعارات هده
المسسيرة على محاسسبة العصسابة وعلى رأاسسها
سسعيد بوتفليقة شسقيق الرئيسش السسابق عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وج-ددوا رفضس-ه-م ل-رئ-اسسة
الدولة من قبل عبد القادر بن صسالح ،وتنحي
باقي الباءات.

سسكيكدة  :خالد ألعيفة
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أاسصتاذ العلؤم السصياسصية
بجامعة ا÷زائر ()3
ي -ل -ت -ق -ي ا ل -ت -ع -ل -ي -م و ا ل -ت غ ي ي ر ف ي
ع ---د ة ن ---ق ---ا ط ج ---و ه ---ر ي ---ة م --ن
م -ن -ط -ل -ق ا ن -ه -م -ا ف -ع -ل ت -ح و ي ل ،
ا ي --ن ي --ه --د ف ا ل --ت --ع --ل --ي --م ل --ن -ق -ل
ا ل ------ع -----ق -----ل ا لإ ن س ض -----ا ن -----ي ا ل -----ى
مسضتويات متقدمة من الفكر

»æWh

العدد
1٧933

ا÷امعـ ـ ـ ـة وسصـ ـ ـ ـؤؤال التغي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ.. Ò

و ا ل ب ----ت ----ك ----ا ر  ،ك ---م ---ا ي س ض ---ا ه ---م
ا ل --ت --غ --ي --ي --ر ف --ي ا ح --د ا ث ن --ق -ل -ة
ن --و ع --ي --ة د ا خ -ل ا ل -م -ج -ت -م -ع -ا ت ،
ل ذ ل ك ن ج د اأ ن ه ذ ا ا ل ت ك ا م ل
ا ل و ظ ي ف ي ي ت ع ز ز اأ ك ث ر ع ن د م ا
ي --اأ ت --ي ا ل --ت --غ --ي --ي --ر م -ب -ن -ي -ا ع -ل -ى
اسضسس علمية وفكرية ،وعلى
ف -ه -م و و ع -ي ب -ا ل -ر ه -ا ن -ا ت ا ل -ت ي
ي -ح -د ث -ه -ا  ،و ا ل م -ث -ل ة ع ل ى ذ ل ك
ك --ث --ي --ر ة  ،ف --ا ل --ث -و ر ة ا ل -ف -ر ن س ض -ي -ة
م --ث  Ó--ل --ع ب ف --ي -ه -ا ا ل -ف  Ó-س ض -ف -ة
دورا بارزا في تسضريع مسضار
اإ ح --د ا ث -ه -ا  .ه -ذ ا و ا ن ا ل -ت -غ -ي -ي -ر
ا ل --ذ ي ي --ح --د ث ب --ع -ي -د ا ع -ن م -ا
ي --ت --ي --ح --ه ا ل --ع --ل --م و ا ل -ت -ع -ل -م م -ن
ت ------و س ض ------ي ------ع لأ ف -----ق ا ل -----ر وؤ ي -----ة
ومسضاحات التفاعل هو سضير
نحو المجهول ،وهو ما يفتح
ا ل ----ب ----ا ب ل ن ---ت ش ض ---ا ر ا ل ش ض ---ا ع ---ة
و ت ض ض -ل -ي -ل ا ل -ع -ق -و ل  ،و ا ل ل ت ف ا ف
حول اهداف واسضسس التغيير
المنشضود ،فالتعليم هو سضÓح
الطالب المواطن في صضناعة
ا ل -------ت ------غ ------ي ------ي ------ر و اأ د ا ء ا د و ا ر ه
ب ا ل ف ا ع ل ي ة ا ل م ط ل و ب ة  ،ك م ا اأ ن
السضتعانة بالعلم في صضناعة

ا ل --ت --غ --ي --ي --ر ه --و م --ا ي ض ض -ع ح -د ا
ل ---ت س ض ---ل --ل ا ل ي --د ي --و ل --و ج --ي --ا ت و
ا ل ---ر وؤ ى ا ل ض ض ---ي ---ق --ة ا ل --ى د ا خ --ل
م ش ض --ا ر ي --ع ا ل --ت -غ -ي -ي -ر ا ل -و ط -ن -ي -ة ،
ب --ا ل ش ض --ك --ل ا ل --ذ ي ي --ج --ع --ل م --ن -ه
اإ ط ----ا ر ا ت ----ن ----م ----و ي ----ا ش ض ----ا م . Ó---
مرافقة الطلبة اليوم للحراك
ا ل --ذ ي ت --ع --ي ش ض --ه ا ل --ج -ز ا ئ -ر ه -ي
نقطة ايجابية ومهمة ،وهي
ت --ع -ب -ر ع -ن ل -ح -ظ -ة و ع -ي و ج ب
ا ل س ض -ت -ث -م -ا ر ف -ي -ه -ا لأ ن -ه -ا ت ع ي د
ب ----ع ث م ----ف ----ه ---و م ا ل ---م ش ض ---ا ر ك ---ة
ا ل س ض -ي -ا س ض -ي -ة ل -ل ش ض -ب -ا ب  ،و ت -ح م ل
ا ل ---ك ---ث ---ي ---ر م ---ن ق ---ي ---م ا ل ---و ف ---ا ء
ل --ل --ر س ض --ا ل -ة ا ل -ن -و ف -م -ب -ر ي -ة ا ل -ت -ي
د ا ف --ع ع --ن --ه --ا ط --ل -ب -ة ا ل -ج -ز ا ئ -ر
ا ل ش ض ------ه ------د ا ء اإ ب -----ا ن ح -----ق -----ب -----ة
ا ل س ض --ت --ع --م -ا ر ا ل -ف -ر ن س ض -ي  ،ل -ك -ن
ا ل و ا ج ب اإ د ر ا ك ه ا ي ض ض ا ف ي ظ ل
ا ل --ز خ -م ا ل -ذ ي ي ص ض -ن -ع -ه ح -ر ا ك
ا ل ش ض -ا ر ع  ،اأ ن ص ض -ن -ا ع -ة ا ل -ت -غ -ي ي ر
و ا س ض --ت --ك --م --ا ل م س ض --ي --ر ة ا ل --ب --ن -ا ء
ت --ح --ت --ا ج ا ل --ى ط --ل --ب -ة ي -ف -ك -ر و ن
ب -اإ ب -د ا ع ب -ع -ي -د ا ع -ن ا ل -ن -م -ط -ي -ة
ا ل --ت -ي ت ص ض -ن -ع -ه -ا ف -ي ك -ث -ي -ر م -ن
ا ل ح -ي -ا ن ا ل -ل -ح -ظ -ة ا ل ن -ف -ع ا ل ي ة

عاد الرياضصي Úا÷رحى وعز عائلة اŸرحؤمة سصعاد قريشصي

و ا ل -ظ -ر ف ي ة  ،و ي ت ط ل ب ا ل ع ق  Óن ي ة
لمواجهة الÓعقÓنية وهو ما
ل ي اأ ت ي اإ ل م ن خ  Óل ت ك ث ي ف
الجهود من اجل بناء الوعي
والدراك الداعم لبناء تغيير
حقيقي ومصضيري .
ان العؤدة القؤية لشصباب
و ط -ل -ب -ة ا ل -ج -ا م ع ا ت ل ل ح ي ا ة
ا ل س ص ---ي ---ا س ص --ي --ة و ا ’ ن --خ --ر ا ط
ا ل --ق -ؤ ي ف -ي د ع -م س ص -ي -ر و ر ة
ا ل ---ت ---غ ---ي ---ي --ر ا ل --ب --ن --ا ء ا ل --ذ ي
ي ض ص ---م ---ن م س ص --ت --ق --ب --ل --ه --م ’ ،
ي ------ك -----ت -----م -----ل ا ’ ب ض ص -----م -----ا ن
السصكينة والتنظيم داخل
ا ل ج ا م ع ا ت  ،و ا ل ت ي ي ج ب اأ ن
ت ص ص -----ب ----ح ا ل ----ي ----ؤ م و ر ش ص ----ا ت
حقيقية للتفكير في دعم
تحقيق التغيير المنشصؤد،
عبر عقد الحؤارات التي
تتيح انتاج البدائل التي
ت س ص -ع ا ل -ج -م -ي -ع ت ح ت غ ط ا ء
الؤطنية.
ه ----ذ ا و ا ن ا ل خ ----ط ----ا ء ت ----ن س ض ب
ل Ó--أ ش ض --خ --ا ص س و ل ت -ن س ض ب اأ ب -د ا
ل ----ل ----د و ل ----ة  ،و ب ----ا ل ----ت ---ا ل ---ي ف ---ا ن
م س ض وؤ و ل ي ة ح م ا ي ة ا ل د و ل ة و ب ن ا ء

«مينـ ـ ـاء ج ـ ـن جـ ـ ـن أارضصي ـ ـ ـة لتصصديـ ـ ـر مـ ـ ـؤاد البـ ـ ـ ـناء»

اشصاد بشص Òفار وا‹ جيجل على هامشس
ال- -ي- -ؤم ال- -دراسص- -ي ح- -ؤل م -ي -ن -اء ج -ن ج -ن»،
ب-ا’ن-ت-ق-ال ال-ذي ع-رف-ه اŸي-ن-اء ب-التؤجه من
’سص -م -نت إا ¤تصص-دي-ره-ا إا¤
اسص -تÒاد م -ادة ا إ
اÿارج» ،واشص- -ار ال- -ؤا‹ ‘ ذات السص- -ي -اق» أان
اŸي- -ن- -اء أاصص- -ب -ح وسص -ي -ل -ة ل -ت -دع -ي -م اŸن -ت -ؤج
ا÷زائري وإاعطاء حركية Œارية وتنؤيع
اŸب-اد’ت ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ت-ع-ؤد ب-النفع على
ا’قتصصاد اÙلي والؤطني».

جيجل  :خالد العيفة
من خÓل هذا اليوم الدراسضي ،الذي احتضضنه نزل
كتامة بجيجل  ،من تنظيم المؤوسضسضة المينائية جن
ج -ن ،ت -م ال -ت -ط -رق إال -ى م -ت -ط -ل -ب -ات ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن
الق -تصض -ادي -ي-ن ال-مصض-دري-ن و ال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ال-ج-دد
المهتمين بالتصضدير و مناقشضة األمور التي تدعم
ترقية الميناء والبيع في األسضواق الخارجية األمر
الذي يسضمح بتشضجيع اإلنتاجية و خلق المنافسضة
ل Ó-ق -تصض -اد ال -وط -ن -ي و ج -لب ال -ع -م -ل -ة الصض -ع-ب-ة و
األفضضلية التنافسضية للمنتوج الجزائري في األسضواق
العالمية ،وهذه المناسضبة جاءت بعد وصضول ميناء
جن جن إالى تصضدير واحد مليون طن من مادة

اإلسض -م -نت و ال -ك -ل-ي-ن-ك-ر ح-يث ت-م ت-ق-ي-ي-م ع-م-ل-ي-ات
التصضدير التي قام بها ميناء جن جن ابتداء من
شضهر أافريل  2018نحو بلدان إافريقيا و أاوروبا .ومن
المتوقع الوصضول إالى  2.5مليون طن من التصضدير

لمختلف المواد من اإلسضمنت ،الفلين ،السضيراميك و
ال -رخ -ام ف -ي ان-ت-ظ-ار ان-طÓ-ق شض-رك-ة ق-ط-ر سض-ت-ي-ل
للحديد و الصضلب في تصضدير  90أالف طن من
الحديد المسضلح و حديد األسضÓك عبر ميناء جن

اهتمامات تنمؤية و امتحانات مصصÒية

دراسصة الÎتيبات لتؤزيع اإ’عانات اŸالية لرمضصان  2019بالبليدة
’سصبؤع،
اج-ت-م-ع اŸسص-ؤؤول ع-ن ا÷ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ؤ’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ي-ؤسص-ف شص-رفة ،نهاية ا أ
وت -رأاسس ا’ج -ت -م -اع اŸؤسص -ع ل-ل-م-ج-لسس ال-ؤ’ئ-ي ،ل-ل-ن-ظ-ر ودراسص-ة م-ل-ف-ات مسص-ت-ع-ج-ل-ة ،خصصت
’عانات اŸالية اÿاصصة بشصهر رمضصان اŸبارك ، 2019
التحضصÒات ا÷ارية ،لتؤزيع وتسصليم ا إ
واŸؤجهة لفائدة العائÓت اŸعؤزة  ،فضص Óعن النظر ‘ التحضص ÒلÓمتحانات للفصصل الثالث،
من السصنة الدراسصية  2018و  ،2019كما ” التطرق إا ¤مؤاضصيع تنمؤية وترتيبات أاخرى
حؤل اسصتقبال مؤسصم ا’صصطياف.
ال-م-ت-ق-اع-دي-ن ،وع-ائÓ-ت ضض-ح-ايا الماأسضاة الوطنية
ويقصضد بذلك المتضضررين من العشضرية السضوداء،
الج -ت -م -اع ال -م -وسض -ع ،تضض -م -ن ال -ت -ط -رق ال -ع -م-ل-ي-ة الذين يتقاضضون 10.000دج شضهريا واخير العائÓت
ال -تضض -ام -ن -ي-ة ال-رمضض-ان-ي-ة  ،ح-ول ت-وزي-ع الع-ان-ات الضضعيفة الدخل.
ال -م-ال-ي-ة ل-رمضض-ان  ، 2019و ال -ت -ي ت -خ -ت -ل -ف ع -ن وتغطي العتمادات المالية المسضخرة بمسضاهمة
رمضضانات سضابقة  ،بتوزيع قيم مادية في شضكل كل البلديات واإدارة الولية ،وصضندوق التضضامن
اعانات مالية  ،تاأتي في اإطارالتعليمات الوزارية الوطني ،نسضبة  %81من المعوزين  ،تضضاف اإليها
حول قفة رمضضان هذه السضنة ،والقاضضية باسضتبدال مسضاهمة مديرية الشضوؤون الدينية والأوقاف عن
الطرود الغذائية  ،باإعانات مالية  ،حيث اأسضندت طريق صضندوق الزكاة  ،والتي سضتتكفل ب6349 ،
المهمة للجنة الولئية للرق ـــ ابة الجتماعية بولية مسضتفيدا  ،حسضب قوائم تعدها مديرية الشضوؤون
البليدة ،والتي باشضرت في مطلع شضهر مارسس ضضبط الدينية والأوقاف  ،والتي سضتكون في اطار الحد
قائمة المسضتفيدين من قفة رمضضان  ،و التي حددت من نسضبة العجز المسضجل في الميزانية المعدة ،اما
مبدئيا بـ  45الف مسضتفيدا ،اسضتبدلت فيها القفة ب-اق-ي ال-ع-ج-ز ال-مسض-ج-ل سض-ت-ت-ك-ف-ل ب-ه ال-مسض-اهمات
المحتملة من طرف الموؤسضسضات القتصضادية العامة
الغذائية باإعانات مالية قدرت بـ  6اآلف دينار .
وج-اءت ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ع-د تسض-ج-ي-ل ال-مسض-ت-فيدين  ،في و الخاصضة والمحسضنين.
دراسضة من قبل اللجان الجتماعية للبلديات الـ  25وفي السضياق تطرق المجلسس الولئي الموسضع ،الى
ب -ال -ولي -ة  ،و اخضض -اع-ه-ا ع-ل-ى صض-ن-ادي-ق ال-رق-اب-ة التحضضيرات بشضاأن الجاهزية ،لسضتقبال التÓميذ،
الجتماعية و تصضفيتها  ،اأين تم فيها العتماد على ف -ي الم -ت -ح-ان-ات ال-مصض-ي-ري-ة ،م-ث-ل شض-ه-ادة ن-ه-اي-ة
بطاقية  ،2018اإضضافة الى الفئات المسضجلة خÓل ال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ت-وسض-ط ،ال-ب-ك-ال-وري-ا ،ون-ه-اي-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
سضنة ،2019والتي اسضتهدفت فيها الفئات الهشضة  ،الب -ت-دائ-ي ،ح-يث ت-م ال-ح-ديث ع-ن م-دى ج-اه-زي-ة
القطاع في ذلك ،وتطرق المجتمعون ايضضا الى،
م -ث -ل ال -مسض -ن -ي -ن ال -م-ع-اق-ي-ن لق-ل م-ن ، %100و
المكفوفين و المطلقات ،و الرامل والأشضخاصس ال -ت -رت -ي -ب-ات لسض-ت-ق-ب-ال فصض-ل الصض-ي-ف ،وم-خ-ط-ط
ال -مصض -اب -ي -ن ب -ام -راضس م -زم-ن-ة ،فضض Ó-ع-ن ارب-اب مواجهة الحرائق  ،والتي في الغالب تمسس الشضريط
ال-ع-ائÓ-ت ال-م-ع-وزي-ن غ-ي-ر ال-م-وؤم-ن-ي-ن اج-ت-ماعيا و الغابي ،الممتد على طول الطلسس البليدي  ،تفاديا
الحاملين لبطاقة المعوز ،وحتى ارباب العائÓت لي خسضائر في الثروتين الغابية والحيوانية البرية،

البليدة :لينة ياسصمÚ

ركائزها ل تسضقط بل تبقى
فرضس عين على كل مواطن
ج ----ز ا ئ ---ر ي  ،و لأ ن م س ض ---وؤ و ل ---ي ---ة
البناء تدخل في صضلب وظيفة
ا ل ش ض ----ب ---ا ب ا ل ---ذ ي ---ن ي ش ض ---ك ---ل ---و ن
م س ض --ت --ق -ب -ل ا ل م -ة و ح -ا ض ض -ر ه -ا ،
ف --ا ل ش ض --ب --ا ب م --د ع --و و ا ل --ت -غ -ي -ي -ر
ن --م --ط ا ل --ت --ف --ك -ي -ر ف -ي ط -ر ي -ق -ة
ا ل ---ت ---ع ---ب --ي --ر ع --ن ط --م --و ح --ا ت --ن --ا
و م ط ا ل ب ن ا م ن ا ج ل اأ ن ن ك و ن
اأ ك -ث -ر ع -م -ل -ي -ة  ،و اأ ن ي -ن -ج ح ف ي
ق -ط -ع ا ل -ط -ر ي -ق ع -ل -ى م -م -ت ه ن ي
س ض --ر ق -ة ط -م -و ح -ا ت و ا ن -ج -ا ز ا ت
الشضباب الذي يصضنع التغيير.
م ن اأ ج ل ذ ل ك ا ع ت ق د ا ن ه ب ا ت
و ا ض ض --ح --ا ب --اأ ن ا ل --م --ط -ل -و ب م -ن
ا ل ش ض ب ا ب و ا ل ط ل ب ة خ ص ض و ص ض ا اأ ن
يحموا مطالبهم بالتغيير ،من
خ  Ó---ل ا ل --م --ب --ا د ر ا ت ا ل --ه --ا د ف --ة
ا ل -ت -ي ت -ك -و ن م -وؤ ط -ر ا ح -ق -ي -ق -ي -ا
ل ---ل ---ح ---ر ا ك  ،و اأ ن ي ---ت ---ح ص ض ---ن --و ا
بالعقÓنية والبراغماتية التي
ت --ف --ر ض ض --ه --ا م --ب --ا د ئ ا ل --و ط --ن -ي -ة
والمواطنة اليجابية.

Óطفال
العÓج الطبيعي اŸكثف ل أ
اŸصصاب Úبالشصلل الدماغي ا◊ركي

اŸطالبة Ãراكز متخصصصصة

جن سضنة 2019

فؤز بؤدريعة  ،باقة بÓل ومركز
التكؤين اŸهني للبنات ‘ مسصابقة
أاحسصن عارضس
عرفت الطبعة ال  15لعيد الفراولة بجيجل إاقبال
كبير للزوار على األجنحة المتنوعة للعارضضين من
فÓحين وتجار وحرفيين ،وهي الطبعة التي عرفت
مشضاركة  24عارضضا لفاكهة الفراولة أاو الحلويات
المحضضرة ب الفراولة وكدا العصضير.
ه -دا وق -د ف -از ف -ي مسض-اب-ق-ة احسض-ن ع-ارضس ل-ه-ذه
الطبعة كل من العارضس بودريعة فوزي المتحصضل
على المرتبة األولى وباقة بÓل على المرتبة الثانية
ومركز التكوين المهني للبنات على المرتبة الثالثة
،من جهة أاخرى تم منح وسضام شضرفي لبوصضبيعة
سضمير للمسضاهمة الفعالة في ترقية المنتوج المحلي
 ،هدا كما تحول العيد إالى سضوق لبيع الفراولة رغم
أان األسضعار كانت مرتفعة جدا وأاحيانا مضضاعفة
ألسضعار السضوق  ،المر الذي جعل القبال ضضعيف
على عملية الشضراء
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اح -تضض -نت دار ال-ث-ق-اف-ة م-ح-م-د األم-ي-ن ال-ع-م-ودي
بالوادي  ،يوم أامسس الجمعة أاشضغال الملتقى الدولي
Óطفال
ال-ع-ل-م-ي ح-ول ال-عÓ-ج ال-ط-ب-ي-ع-ي المكثف ل أ
ال-مصض-اب-ي-ن ب-الشض-ل-ل ال-دم-اغ-ي ال-حركي في طبعته
الثانية بمبادرة مجلة العزيمة الوحيدة في الجزائر
والمغرب العربي الخاصضة بفئة ذوي اإلعاقة تحت
شضعار « :صضحة أاطفالنا مسضؤووليتنا « ،وذلك على
م-دار ي-وم-ي-ن ك-ام-ل-ي-ن م-ن ال-م-داخÓت والورشضات
وال-ف-ح-وصض-ات ال-م-ج-ان-ي-ة وت-وزي-ع للكراسضي لفائدة
األطفال المصضابين.
الملتقى العلمي المذكور يشضارك في إاثراءه أاسضاتذة
ودك -ات -رة م -ن داخ -ل و خ -ارج ال -وط -ن ،وم -ه -ت-م-ي-ن
وباحثين في شضؤوون اإلعاقة ،والعائÓت المعنية
وأاب-ن-ائ-ه-م ،وف-ع-ال-ي-ات ال-م-ج-ت-م-ع ال-مدني ،ويهدف
م-ن-ظ-م-و ال-م-ل-ت-ق-ى ال-ى ال-ت-حسض-يسس ب-آالم ومعانات
هاته الفئة التي ل تجد مراكز عÓج طبيعي في
وط-ن-ن-ا وتضض-ط-ر أاغ-لب ال-ع-ائÓ-ت ل-لسض-ف-ر ل-ل-خ-ارج
لعÓج أاطفالها ،والمطالبة بحقهم في تلقي العÓج
عن طريق فتح مراكز متخصضصضة عبر كافة وليات
الوطن.

الوادي :قديري مصصباح

‘ ملتقى وطني بجامعة اŸسصيلة

’عÓمـ ـ ـي
’ب ـ ـداع ا إ
خلق حاضصنـ ـ ـات للمشص ـ ـاريع ا إ
خ-لصصت ÷ن-ة صص-ي-اغ-ة ال-ت-ؤصص-ي-ات ب-اŸلتقى
’عÓ-م
’ب-داع ‘ ع-ل-ؤم ا إ
ال-ؤط-ن-ي ح-ؤل م-داخ-ل ا إ
’ع Ó-م
وا’تصص- -ال ال- -ذي ن- -ظ- -م- -ه قسص- -م ع -ل -ؤم ا إ
وا’تصص- -ال ب- -ق- -اع- -ة ال- -ن- -دوات « زه Òاح- -دادن»
بجامعة اŸسصيلة وÃشصاركة  12مؤؤسصسصة جامعية
بأاك Ìمن  50مداخلة ,إا ¤ضصرورة تؤسصيع نطاق
الضص -ب -ط اŸصص -ط -ل -ح -ي واŸف -اه -ي-م-ي ◊دود Œل-ي
’عÓم وا’تصصال اıتلفة.
’بداع ‘ حقؤل ا إ
ا إ

اŸسصيلة :عامر ناجح
م-ن ب-ي-ن ال-ت-وصض-ي-ات ال-ت-ي خ-رجت ب-ه-ا ل-ج-ن-ة
صضياغة التوصضيات والتي قراها الدكتور غزال
عبد الرزاق هو زيادة الهتمام بموضضوع
اإلب- -داع ف- -ي اإلعÓ- -م والتصض- -ال م- -ن خÓ- -ل
توسضيع دائرية التنشضيط العلمي حول الموضضوع

من جانب ،وتضضمينه ضضمن البرامج األكاديمية
م -ن ج -انب آاخ -ر و زي -ادة اله-ت-م-ام ب-ف-اع-ل-ي-ة
التدريب في الوسضط األكاديمي والمهني على
حد السضواء من أاجل خلق قيمة مضضافة في
العمل اإلعÓمي والرقي بالمهنة اإلعÓمية
وال-م-م-ارسض-ات ال-م-رت-ب-ط-ة ب-ه-ا ب-اإلضض-اف-ة إالى
إات -اح -ة ف -رصض -ة ال -ت -م -ك -ي -ن ل -ك -ل ال -م -ب-ادرات
اإلب -داع -ي -ة داخ -ل ال -م -ؤوسضسض -ات اإلع Ó-م -ي-ة،
ورصضد شضروط النجاح لها ،والتعبير عنها ،بدءا
م -ن اإلنصض -ات إال -ى ال-ف-ك-رة واح-تضض-ان-ه-ا ،إال-ى
م - -راف - -ق- -ت- -ه- -ا أاو مصض- -اح- -ب- -ت- -ه- -ا ،وان- -ت- -ه- -اء
ب -ت-جسض-ي-ده-ا.وك-ذا خ-ل-ق م-ب-ادرات ال-ت-ح-ف-ي-ز
ال - -م- -ادي وال- -م- -ع- -ن- -وي داخ- -ل ال- -م- -ؤوسضسض- -ات
Óشض-خ-اصس
اإلع Ó-م -ي -ة ال -ت -ي ت -ف -ت -ح آاف -اق-ا ل -أ
ال- - - -م- - - -ب - - -دع - - -ي - - -ن ف - - -ي م - - -ه - - -ن الع Ó- - -م

المختلفة،واإلعÓن عنها والتعريف بها على
ن -ط -اق واسض -ع و ال-دع-وة إال-ى ت-ف-ع-ي-ل الشض-راك-ة
ال -ت -ع -اون -ي-ة وت-وسض-ي-ع ن-ط-اق-ه-ا ،ب-ي-ن م-خ-ت-ل-ف
ال- -م- -ؤوسضسض- -ات اإلعÓ- -م- -ي- -ة ف- -ي ال- -م -ج -الت
اإلبداعية المختلفة ،ناهيك عن التفكير في
خ-ل-ق ح-اضض-ن-ات ل-مشض-اري-ع اإلب-داع اإلعÓ-م-ي
على المسضتويات الرسضمية وغير الرسضمية مع
مراعاة تحديد شضروط خلق البيئة التمكينية
للفعل اإلبداعي .والعمل على تعميق الفهم
ال -م -ت -ع -ل -ق ب -ب -ي-ئ-ة ال-ع-م-ل داخ-ل ال-م-ؤوسضسض-ات
اإلع Ó-م -ي -ة ع -ب -ر تشض -خ -يصس أاك -ث-ر ل-ل-ظ-اه-رة
اإلب- -داع- -ي- -ة ،وف- -ه- -م م- -داخ- -ل- -ه -ا ال -ن -فسض -ي -ة
والجتماعية ،الهيكلية منها وحتى التنظيمية،
ت -حت مسض -م -ى ت -ح -دي -د م -ت -ط -ل -ب -ات اإلب-داع
اإلعÓمي.

التأاكيد على روح التآازر والتÓحم ب Úابناء الشصعب

 8ا’ف عائلة معؤزة تسصفيذ من إاعانات شصهر رمضصان

تواصضل المصضلحة الجتماعية و الشضؤوون العامة ببلدية
الرمشضي الواقعة نحو  26كلم مقر ولية تلمسضان عملية
وضضع الرتوشضات األخيرة و ضضبط القائمة األخيرة
للمسضتفيدين من اإلعانات المالية المحددة ب 6000
دج ال -خ -اصض -ة بشض -ه -ر رمضض -ان ال -ك -ري -م و ال -م -وج-ه-ة
للعائÓت المعوزة .
ه- -ذه الخ- -ي- -رة ت -م ت -ع -ويضض -ه -ا ب -ال -ق -ف -ة أاو ال -ط -رود
اإلسضتهÓكية التي كانت تقدم في السضنوات السضابقة

وكان محتواها مواد غذائية لكن وقعت مشضاكل جمة ،
من بينها النوعية الرديئة للمواد الغذائية المقدمة
Óسض -ر ال -ف -ق -ي -رة ح -يث أاك -د ب -عضض-ه-م ف-ي ح-دي-ث-ه لـ
ل -أ
«الشضعب» أان اإلجراءات المتخدة من طرف الدولة
وإاعطاء الفرصضة للفقراء لقتناء المواد اإلسضتهÓكية
التي يرغبون فيها ول يتم إاجبارهم على تسضلم و تناول
مواد معضضمها غير صضالح
هذا و إاسضتقبلت بلدية الرمشضي نحو 2500ملف خاصس

ب-ط-ل-ب-ات الع-ان-ة ال-م-ال-ي-ة لشض-ه-ر رمضض-ان ف-يما أانهت
لجنة البلدية  ،الموافقة على نحو  800ملف و سضيتم
ف -ي األي -ام ال -ق -ادم -ة صضب ال -م -ب -ل -غ ع-ب-ر ال-حسض-اب-ات
البريدية للمسضتفيدين وخصضصضت بلدية الرمشضي لهذا
الصض -دد م -ي -زان -ي -ة 400م -ل -ي -ون سض -ن -ت -ي-م وت-م إاسض-تÓ-م
144مليون سضنتيم من طرف ميزانية ولية تلمسضان

تلمسصان  :بكاي عمر

»æWh

السشبت  27أافريل  2019م
الموافق لـ  21شعبان  1440هـ

ششباب القرى والبلديات النائية يتطلعون إا ¤السشتفادة من اŸرافق ا÷وارية لبومرداسض

بر›ة إا‚از  108ملعب جواري لتفادي الفراغ واآ’فات ا’جتماعية

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

العدد
17933
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انتششار رهيب للحظائر العششوائية ببلدية اŸدنية

حراسس غ Òششرعي Úيفرضشون منطقهم على السشكان

ينتظر ششباب بلديات بومرداسض خاصشة الريفية منهاŒ ،سشيد برنامج ا‚از أازيد من  100ملعب جواري
معششوششب اصشطناعيا التي أاعلنت عنها السشلطات الولئية ومديرية الششباب والرياضشة ،انطلقا من ﬂطط
العمل الهادف إا ¤تأاط Òالفئات الششبانية باŸناطق اÙرومة من هذه اŸرافق ا◊يوية ،رغم الوعود اŸقدمة لهم
لفات السشلبية اŸتفاقمة..
لتحقيق مثل هذه اŸتطلبات وانتششالهم من حالة الفراغ وظاهرة ا آ

بومرداسس :ز  /كمال
وعود متكّررة عرضشها القائمون على
ق - -ط - -اع الشش - -ب - -اب وال - -ري - -اضش- -ة وك- -ذا
اŸن -ت -خ -ب-ون اÙل-ي-ون لÓ-ه-ت-م-ام أاكÌ
بفئة الششباب من خÓل Œسشيد ﬂتلف
اŸششاريع القطاعية والبلدية اŸسشجّلة
‘ ›ال اŸراف -ق ك -ق-اع-ات ال-ري-اضش-ة،
اŸسش- -اب- -ح واÓŸعب ا÷واري -ة ت -ل -ب -ي -ة
لنششغالت هذه الفئة التي ل تزال بدون
ت -أاط Òبسش -بب ن -قصض ال-ه-ي-اك-ل وأاح-ي-ان-ا
انعدامها “اما ‘ البلديات النائية حتى

داخ- -ل األح- -ي- -اء ال -كÈى وأاح -ي -ان -ا غÒ
صش-ا◊ة Ÿم-ارسش-ة األنشش-ط-ة ال-ري-اضش-ي-ة
بسشبب مششكل الصشيانة والتهيئة.
وع- -ل -ى ال -رغ -م م -ن –ّرك اŸل -ف ‘
السش-ن-وات األخÒة ب-ت-خصش-يصض م-ي-زان-ي-ة
معتÈة مششÎكة ب Úالقطاعية ،البلدية
وصشندوق الضشمان والتضشامن للجماعات
اÙلية تعّدت  56مليار سشنتيم لبعث
ب-رن-ام-ج اŸراف-ق ال-ري-اضش-ي-ة وباألخصض
اÓŸعب ا÷واري- - - -ة اŸعشش- - - -وشش - - -ب - - -ة
اصشطناعيا التي وصشلت إا ¤حوا‹ 108
م -ل -عب ،إال أان ال -واق -ع اŸل -م -وسض ل-يسض

ب-ن-فسض ال-تصش-ري-ح-ات اŸق-دمة واألماÊ
الهادفة إا– ¤قيق رغبة ششباب القرى
واŸن - -اط - -ق ال- -ري- -ف- -ي- -ة ‘ رؤوي- -ة ه- -ذه
اŸطالب الجتماعية تتحّقق على أارضض
الواقع.
ك -م -ا ت -ب -ق -ى أاشش -غ -ال ا‚از ع -دد م -ن
اÓŸعب اŸن -ط -ل-ق-ة ﬁتشش-م-ة خ-اصش-ة
بالنسشبة للمÓعب البلدية التي اسشتفادت
من مششاريع إاعادة تهيئة وا‚از العششب
الصش- -ط- -ن- -اع -ي إلع -ادة اح -ي -اء ال -ف -رق
ال -ري -اضش -ي -ة اÙل -ي-ة ‘ ،ح Úتّ-ب-خ-رت
آامال ششباب بعضض القرى على مسشتوى
بلدية اعف ،Òعمال ،قدارة وغÒها التي
اسشتفادت على الورق من وعود ومششاريع
إل‚از مÓعب جوارية ‘ إاطار مسشابقة
أاحسش -ن ق -ري -ة ال -ت-ي أاع-ل-ن ع-ن-ه-ا ال-وا‹
السشابق والتطّلع لتدارك الوضشع بإاعادة
بر›ة هذه اŸرافق ‘ إاطار الÈنامج
ا÷دي -د ال -ذي أاع -ل-ن ع-ن-ه وا‹ ال-ولي-ة
ل -ت-ح-ريك ال-ق-ط-اع ع-ن ط-ري-ق م-ب-اشش-رة
ا‚از ع- -دد م- -ن اÓŸعب ع- -ل -ى غ -رار
ملعب حي الصشمايدية بحمادي ،ملعبي
ح -ي أاولد ال -غ -ال-ي-ة والشش-ب-اششب ب-ب-ل-دي-ة
خميسض اÿششنة ،اŸلعب ا÷واري لÍ
ه -ارون ب-ب-ل-دي-ة الرب-ع-ط-اشض ،ومÓ-عب
أاخرى عﬂ Èتلف بلديات الولية مع
تسشلم مرافق ‘ كل من بغلية وسشيدي
داود ل- -ك -ن -ه -ا غ Òك -اف -ي -ة ول ت -ط -ل -ب -ي
ت -ط -ل -ع -ات الشش -ب -اب ال -ذي ي -ب -حث ع -ن
فضشاءات للعب والÎفيه.

لششغال العمومية باŸدية
 1٣عملية كÈى ل أ

ربط الو’ية باŸناطق اÛاورة لتسشهيل ا’سشتثمار

ت -راه-ن السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ل-ولي-ة
لسش -ت -م-رار ‘ ع-م-ل-ي-ة
اŸدي -ة ع -ل -ى ا إ
ت-وف Òال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة ب-قصشد ربط
ا÷انب ال -ت -ن-م-وي اŸت-وف-ر م-ع آال-ي-ات
لهداف اŸنششودة
ت-ط-وي-ر و–ق-ي-ق ا أ
لسشتثمار باسشتغلل الهياكل
بدءا با إ
القاعدية واŸنششآات الفنية من طرق
وجسشور والسشعي Ÿطابقتها للنوعية
لمنية.
والششروط ا أ

اŸدية:علي ملياÊ
ّ Œسش- - -د ذلك ‘ ج- - -زء م - -ن مضش - -م - -ون
الجتماع التحضشÒي اÿاصض باŸششروع
ال- -ت- -م- -ه- -ي- -دي ل- -ق- -ان- -ون اŸال- -ي- -ة لسش- -ن -ة
 ،2020الذي أاششرف عليه الوا‹ عباسض
ب -داوي ومسش -اع -دوه اŸب -اشش -رون ،ضش -م -ن
ﬁوره اŸتعّلق بضشبط قائمة اŸششاريع
ا÷دي -دة اŸقÎح -ة ل-ل-تسش-ج-ي-ل ،ح-يث ّ”
ال -كشش -ف ع -ن تسش -ج-ي-ل  13ع-م-ل-ية كÈى
بقطاع األششغال العمومية ،آامرا ا÷هات
اŸع -ن -ي -ة م -ن -ذ أاشش -ه -ر ب -ت -وح -ي-د ا÷ه-ود
لتعويضض أاصشحاب العقار الذين أاسشتغلت
عقاراتهم ‘ إا‚از الطرق.
واتضشح هذا الرهان اŸسشتقبلي ميدانيا
‘ إا◊اح ال- -وا‹ ع- -ل- -ى ت -ع -ب -ي -د اÙاور
اŸؤودي - -ة ل - -ل - -ولي - -ات اÛاورة خ - -اصش- -ة
الطريق الرابط ب ÚاŸدية والبويرة عÈ
ب -ل-دي-ات السش-دراي-ة ،ال-ق-لب ال-ك-ب ،Òوب-ن-ي
سشليمان والذي هو ﬁل توسشعة وتهيئة ‘
ال -وقت ال -راه -ن وال -ط -ري -ق اŸؤودي ل -عÚ
ال -دف -ل-ى م-رورا ب-ح-رب-ي-ل ،ن-ظ-را أله-م-ي-ة
ح -رك -ة ت -ن -ق-ل السش-ل-ع واÿدم-ات وت-ل-م-ي-ع
واج-ه-ات ال-ب-ل-دي-ات اŸع-ن-ي-ة ،فضش Ó-على
وج -وب ح -م -اي -ة ال -ط -رق وا÷سش -ور ال -ت-ي
م ّسش -ت -ه -ا ال -ف -يضش -ان -ات السش -اب-ق-ة ،ك-ط-رق
الزمالة بسشغوان ،كما طالب وقتها بفتح
مسش -لك إا ¤اŸن -ط -ق -ة الصش-ن-اع-ي-ة ب-قصش-ر
ال-ب-خ-اري م-ن ال-ط-ري-ق اŸزدوج ل-تسش-ه-ي-ل
اŸع -ام Ó-ت الق -تصش -ادي -ة ب -ه -ذا ال-ق-طب
الصشناعي الهام ،وŸسض سشكان هذه الولية
ومسش -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري -ق ال-ع-م-وم-ي .ه-ذا
اإلهتمام من خÓل العديد من اÿرجات
ال -ت -ي ق -اده -ا وا‹ ال -ولي -ة إا ¤ال -ط -ري -ق
السشيار ومن ببنها تلك التي عاين فيها
مدى تقّدم األششغال للششطر الرابط بÚ
ﬂرج ب - -ل - -دي - -ة الشش - -ف - -ة ن- -ح- -و ب- -ل- -دي- -ة
ا◊م -دان -ي-ة ،وم-ن ﬁاور ا◊م-دان-ي-ة إا¤
دورة الشش- -ي- -خ ب- -ن ع- -يسش -ى ع Èال -ط -ري -ق

الوطني ب Úالششمال ا÷نوب بعد أان عرف
ه - - -ذا األخ ÒوتÒة ج ّ- - -د م - - -تسش - - -ارع- - -ة
ومتقدمة.
فيما يبقى حلم العام واÿاصض بهذه
الولية وخارجها وضشع حيز العمل للششطر
الرابط ب Úالششّفة وا◊مدانية لتخليصض
السش -اك -ن -ة م-ن ح-الت اإلخ-ت-ن-اق اŸروري
وب- -خ- -اصش- -ة أاي- -ام ال- -ع- -ط- -ل بسش -بب أاف -واج
السشياحة اŸتهافت Úعلى ششرفات الششفة
وقردتها ،عاين الوا‹ مدى تقدم األششغال
النهائية بالنفق( Úذهابا وإايابا) من الششفة
إا ¤ا◊مدانية ،كما تابع أاششغال ورششات
تركيب ﬂتلف اŸعدات من عتاد اإلنارة
العمومية ،معدات تهوية األنفاق ا◊ديثة،
ك - -امÒات اŸراق - -ب - -ة ،إا ¤ج - -انب اأب- -راج
اŸراق -ب -ة وورشش -ات األشش -غ -ال اŸراف -ق -ة
ل-ل-مشش-روع كÎك-يب اŸول-دات ال-ك-ه-رب-ائية
Óن -ف -اق ب -ال -ك -ه-رب-اء ‘ ح-ال-ة
اŸم -ون -ة ل  -أ
األعطاب ‘ وقت اطلع على واقع الششطر
الثا Êمن هذا الطريق ،حيث عرف هو
اآلخر تقّدما ملحوظا ‘ نسشبة األششغال،
مؤوكدا ع Èتوصشياته حتمية ضشمان حسشن
اإل‚از ،وم- -ل- -ح -ا ‘ ن -فسض ال -وقت ع -ل -ى
القائمÃ ،Úضشاعفة ا÷هود لتسشلم ا÷زء
اŸتبقي من اŸششروع ‘ أاقرب اآلجال
اŸمكنة.

الطريق السشيار ...آافاق واعدة
أاك- -د ي- -ح -ي -ى م -زي -ا Êم -دي -ر األشش -غ -ال
العمومية بهذه الولية ‘ هذا الصشدد بأان
مسش -ار ال -ط-ري-ق السش-ي-ار «شش-م-ال/ج-ن-وب»

العابر بهذه الولية مسشافته تقدر بـ 117
كلم وقد وصشلت نسشبة ا‚ازه  90باŸائة،
ويحتوى على نحو  40منششأاة فنية ،ونفقÚ
مزدوج ،Úكما بغلت تكلفته حوا‹ 40
مليار دج.
كششف هذا اŸسشؤوول الولئي أانه فور
تسشلمه بصشفة نهائية سشتتكفل ا÷زائرية
ل -ل-ط-رق Ãت-اب-ع-ت-ه وم-راق-ب-ت-ه Ãا ‘ ذلك
م -دي -ري -ة األشش -غ -ال ال-ع-م-وم-ي-ة ،ع-ل-ى أان-ه
ب-اŸق-اب-ل سش-ي-تّ-م إاع-ادة الع-ت-ب-ار ل-لطريق
ال-وط-ن-ي رق-م واح-د ال-ق-د Ëم-ع ت-ق-وي-ت-ه،
وإا‚از ﬁط- -ات خ -دم -ات ب -ج -انب ه -ذا
اŸسشار باألخذ بع Úالعتبار تضشاريسض
اŸنطقة.
ع -دد م -زي -ا Êأاه -داف ه-ذا اŸشش-روع
ا◊ل -م ‘ ح -ذف ال -ن -ق -اط السش -وداء ال-ت-ي
ك - -انت ت - -تسش ّ- -ب - -ب ‘ ا◊وادث اŸروري- -ة
اŸميتة بالطريق الوطني رقم  ،01العمل
ع- - -ل - -ى تسش - -ه - -ي - -ل ح - -رك - -ة اŸرور أام - -ام
اŸسش- -اف- -ري- -ن ومسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ي ال- -ط -ري -ق
وال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن الضش-غ-ط ،اŸسش-اه-م-ة ‘
ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادي-ة اÙل-ي-ة وال-وط-ن-ية
وحتى اإلفريقية باعتبار أان هذا الطريق
ي -ع ّ-د ب -واب -ة ن -ح-و ا÷ن-وب ،ك-م-ا أان-ه ب-ع-د
النتهاء من ا‚از ميناء ششرششال ا÷اف
سشيتم اسشتعمال هذا الطريق وكذا طريق
لروك -اد ك -م -ع Èل -تصش -ري -ف السش -ل -ع ن -ح -و
ا÷نوب الكب Òومن ثم إا ¤أافريقيا ،فضشÓ
على أان هذا الطريق السشيار سشيفتح آافاقا
‘ السش- -ت- -ث- -م -ار الصش -ن -اع -ي وال -ف Ó-ح -ي
والسشياحي ،عÓوة على إاخراج الولية من
العزلة التي لزمتها لعدة سشنوات.

ت -ع -رف شش-وارع وط-رق ب-ل-دي-ة
اŸدنية انتششارا رهيبا لظاهرة
ا◊ظ- -ائ- -ر ال- -عشش -وائ -ي -ة وال -ت -ي
لحياء الرئيسشية
م ّسشت جميع ا أ
وال- -ف -رع -ي -ة ل -ل -ب -ل -دي -ة ،ح -يث
اسش-ت-غ-ل شش-ب-اب اŸن-ط-ق-ة ف-رصش-ة
غ-ي-اب ال-رق-اب-ة م-ن أاج-ل ف-رضض
نشش -اط -ه -م واŸت -م -ث -ل ‘ –وي -ل
أاماكن خاصشة بسشكان العمارات
إا ¤مواقف يتحّكم فيها هؤولء
الشش -ب -اب ب -ح -رم -ان السش-ك-ان م-ن
ح -ق -ه-م ‘ رك-ن سش-ي-ارات-ه-م أام-ام
منازلهم.

ا÷زائر  :بوسسنة سسارة
ل -ق -د اشش -ت-ك-ي سش-ك-ان اŸدن-ي-ة م-ن
مشش -ك -ل غ -ي -اب ا◊ظ -ائ-ر واألم-اك-ن
ال-ق-ان-ون-ي-ة ل-رك-ن سش-ي-اراتهم مؤوكدين
ب -أان ه -ذا ال -وضش -ع أاصش -ب -ح ل ي-ط-اق،
ح -يث أاصش -ب -حت ال -ط -رق واألرصش-ف-ة
القريبة من منازلهم –تل من طرف
غرباء عن ا◊ي الذين يحتلون كل
الطرق ومداخل األحياء وحتى زوايا
الطرقات إان وجدت دون اسشتثناء،
واسشتغلوها لركن سشيارات اŸواطنÚ
الذين يقصشدون مقام الششهيد بينما
ل يجد سشكان أاغلبية األحياء موقفا
Ÿركباتهم‡ ،ا جعل البعضض يضشع
لوحات “نع ذلك ‘ انتظار تكفل
السشلطات اŸعنية بهذا اŸششكل.
و‘ هذا اÿصشوصض يطالب قاطنو
اŸدنية من اÛلسض الششعبي البلدي
ا◊ا‹ وضش- -ع ح ّ-د ل -ه -ؤولء ال -غ -رب -اء

واŸنحرف Úالذين يسشيطرون على
الوضشع والذي يؤودي ‘ الكث Òمن
األحيان إا ¤مناوششات كÓمية بينهم
وب Úسش - -ك- -ان اŸن- -ط- -ق- -ة .وأاضش- -اف
اŸتحدثون أان بعضض مÓك ا◊ظائر
اÿاصش -ة واŸسش -ت -ودع -ات اسش -ت -غ-ل-وا
ف -رصش -ة غ-ي-اب ا◊ظ-ائ-ر ال-ع-م-وم-ي-ة
ل-ف-رضض أاسش-ع-ار ج-د م-رت-ف-ع-ة م-قابل
رك - -ن السش- -ي- -ارة ،ك- -م- -ا وج- -د ب- -عضض
الشش -ب -اب ضش-ال-ت-ه-م م-ن خÓ-ل ح-ج-ز
بعضض اŸسشاحات الششاغرة و–ويلها
إا ¤ح -ظ -ائ -ر ل -رك -ن السش-ي-ارات ل-يÓ-
ون-ه-ارا م-ق-اب-ل م-ب-ال-غ ب-اهظة ،تصشل
إا ¤أالف دينار لليلة الواحدة ،رغم أان
اŸك-ل-ف Úب-ا◊راسش-ة ي-خ-ل-دون للنوم
مبكرا ويÎكون سشيارات زبائنهم دون
حراسشة ما يجعلها عرضشة للسشرقات.
ب - -اŸق- -اب- -ل ق- -ال أاصش- -ح- -اب ه- -ذه
ا◊ظ- -ائ- -ر أان اسش -ت -غ Ó-ل -ه -م ل -ه -ات -ه
األماكن قانو ،Êومرخصض من طرف
ب -ل -دي-ة اÙم-دي-ة ،م-ؤوك-دي-ن ب-أان-ه-م
يعملون كحراسض نظامي Úوأاغلبيتهم
من أابناء اŸنطقة.
وعليه يناششد سشكان بلدية اŸدنية،
السش -ل-ط-ات اÙل-ي-ة م-ن أاج-ل ت-وفÒ
وت-ن-ظ-ي-م ح-ظ-ائ-ر السش-يارات ،خاصشة
وأان-ه-م أاصش-ب-ح-وا ي-رك-ن-ون سش-ي-ارات-هم
على حافة الطرقات ،حيث أاصشبحوا
›Èي -ن ع -ل -ى ت -رك-ه-ا ‘ أاي م-ك-ان
يجدونه ،سشواء قرب مكان إاقامتهم
أاو بعيدا عنه ،األمر الذي أاصشبح
يششكل هاجسشا حقيقيا بالنسشبة لهم،
خاصشة بعد تعرضض بعضض اŸركبات
للسشرقة.

انتظروا  ٥سشنوات و ⁄يسشتلموا ششققهم

دعا اŸسشتفيدون من ا◊صشة
السشكنية اŸعروفة باسشم «240
زائد  »60بالبليدة إا ¤تسشليمهم
قراراتهم ب -ع -د نشش-ر ال-ق-وائ-م
اıتومة واŸوقعة. 2014 ‘ ،

البليدة :لينة ياسسمÚ
وأاوضش -ح اŸم -ث -ل -ون لـ»الشش -عب» ،أان-ه
مضشى على انتظارهم ما يقارب الـ5
سش -ن -وات ك -ام-ل-ة ،أاي-ن ّ” اإلعÓ-ن ع-ن
ق-ائ-م-ة اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن وق-ت-ها ،إال إانهم
لغاية اليوم ما يزال  52منهم ،ضشمن
ال -ق -ائ -م -ة الح -ت -ي -اط -ي -ة ،ي -ن -ت-ظ-رون
تسش-ل-ي-م-ه-م Ÿف-ات-ي-ح ،خصش-وصش-ا وأان-هم
اسشتوفوا كل إاجراءات الطعن ،وباقي
اإلجراءات اإلدرايةÃ ،ا فيها عرضض
م-ل-ف-ات-ه-م ووضش-ع-ي-ات-ه-م ع-ل-ى ال-ل-ج-ان
اŸؤوهلة ،إال أان كل ذلك  ⁄يششفع لهم
وح -ال-ي-ا ي-تسش-اءل-ون ع-ن مصشÒه-م ،ب-ل
يقول بعضشهم أان مسشؤوول Úتعهدوا لهم
بأانهم سشيسشتلمون مقررات السشتفادة
بشش -ك -ل رسش -م -ي واŸف -ات -ي -ح ‘ ع -ي -د
السشتقÓل  5جويلية  ،2018لكن ذلك
 ⁄ي- - - -ح- - - -دث ،وه- - - -و م - - -ا اع - - -تÈوه
Ãششاعرهم ،داع Úالوا‹ إا ¤تسشوية
أازمتهم ،والتي ليسض لهم فيها أاي دخل
أاو إاششكال.

ك -م -ا جّ-دد أاصش-ح-اب أاكشش-اك سش-اح-ة
التوت بقلب مدينة البليدة ،دعوتهم
ت- -ع- -ويضش- -ه- -م ÃحÓ- -ت أاخ -رى ،ب -ع -د
هدمها ‘  ،2017عند تهيئة السشاحة
العمومية ،ومنحهم تبعا لذلك وثيقة،
تضشمنت تعويضشهم عن تلك اÓÙت
التجارية.
وج- -اءت شش- -ك -وى اŸتضش -رري -ن م -رة
أاخ- -رى ،بسش- -بب م- -ا اع- -تÈوه “اط Ó-
وعدم حصشولهم على أاجوبة مطمئنة،
لوضشعهم ،خاصشة وأانهم إا ¤غاية العام
 ،2017ك- - -انت ت - -لك األكشش - -اك م - -ورد
رزقهم ،وهم اليوم بدون عمل ،بعد
م -رور سش -ن -ت Úك -ام -ل -ت ،Úم -ن ت -ه -ي-ئ-ة
السشاحة ،والتي عرفت وقتا قياسشيا ‘
أاششغال التهيئة ،وهم متخوفون من أان
يتّم نسشيانهم ،والسشكوت عنهم ،مثل ما
حصشل ‘ العهدة النتخابية السشابقة
Ûلسشهم البلدي ،بالرغم من منحهم
وثيقة رسشمية ،تثبت التكفل بهم.
جدير التذك Òبه ،إا ¤أان رئيسض ÷نة
التعم Òوالبناء ببلدية البليدة رششدي
ع- -وف ،أاوضش- -ح لـ»الشش- -عب» ،أان م -ل -ف
” النظر فيه وطرحه على
األكششاك ّ
هيئة ›لسشهم البلدي ،بششكل جدي
ورسش -م -ي ،خÓ-ل ج-لسش-ات-ه-م ال-دوري-ة،
“ت
“ت اŸصشادقة على مداولة ،و ّ
وّ
اح- -ال- -ت- -ه ع- -ل- -ى اŸصش- -ال -ح ال -وصش -ي -ة
اŸسشؤوولة.
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’سشوأق بتيبازة
آأليات مرنة Ÿرأقبة أ أ

رفع تقارير فؤرية عن أاسصعار اŸؤاد اأ’ك ÌاسصتهÓكا

أحصشت مصشالح ألّتجارة بو’ية تيبازة  48فرقة ›نّدة Ÿرأقبة ألنششاط ألتجاري ﬁليا من ﬂتلف أ÷وأنب،
صشصشة ‘ مرأقبة أŸمارسشات ألتجارية و◊ 22ماية أŸسشتهلك وقمع ألغشش ،فيما تتكفل
من بينها  25فرقة متخ ّ
’سشعار وإأرسشالها للجهات ألوصشية يوميا.
أخرى بتسشجيل أ أ
تيبازة :علي ملزي
حسشب م- -ا ع- -ل- -م -ن -اه م -ن
م- -دي -ر ال -ت -ج -ارة ب -ال -ؤلي -ة
ﬁم- -د ح- -ج- -ال ،ف- -ق- -د ّ”
ت- -ك- -ل- -ي- -ف ف- -رق- -ة خ- -اصش -ة
ب- -تسش -ج -ي -ل أاسش -ع -ار ›م -ل
اŸؤاد األك Ìاسش - -ت - -هÓ- -ك- -ا
خÓل ششهر رمضشان لرفعها
ل -ل -ج -ه-ات ال-ؤصش-ي-ة ل-غ-رضض
التدّخل ‘ حالة الضشرورة
حينما يتعلق األمر بارتفاع
ملحؤظ ‘ األسشعار بدون
سش -اب-ق إان-ذار ،ب-ح-يث ت-ل-ج-أا
ا÷ه - -ة ال- -ؤصش- -ي- -ة ‘ ه- -ذه
ا◊الة ا ¤التحقيق ميدانيا
واتخاذ الجراءات الكفيلة
ب -اسش -ت -ق-رار السش-ؤق ح-م-اي-ة
ل -ل -مسش -ت -ه -لك ،وذلك ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ال-ق-ط-اع-ات
اŸع-ن-ي-ة ،ك-م-ا أاعّ-دت مصش-ال-ح ال-ت-ج-ارة ب-ال-ؤلية
خطة ﬁكمة Ÿتابعة النششاط التجاري من حيث
ت -قسش -ي -م الشش -ه -ر ا ¤فÎت Úم-ت-ك-ام-ل-ت ،Úت-ع-ن-ى
أاوله -م -ا ب -الÎك -ي -ز ع-ل-ى ﬂت-ل-ف اŸؤاد األكÌ
اسشتهÓكا على غرار اÿضشر والفؤاكه واŸؤاد
الغذائية ،فيما تعنى الفÎة الثانية التي تششمل
األسش -ب -ؤع Úال -ث -الث وال -راب -ع م -ن الشش -ه -ر ت-تّ-ب-ع
ا◊رك -ي -ة ال -ت -ج -اري -ة ل -ل-مÓ-بسض وم-ؤاد صش-ن-اع-ة
ا◊لؤيات واأللعاب اÿاصشة باألطفال ،غ Òأاّن
ذلك ل يعنى بتاتا الفصشل التام ب ÚاÙؤرين
خÓل الفÎت.Ú
و‘ السش- -ي -اق ذات -ه ،ف -ق -د اع -ت -م -دت مصش -ال -ح
التجارة بالؤلية  6فرق ليلية عهدت لها مراقبة
›م -ل ال -نشش -اط -ات اŸم -ارسش -ة خ Ó-ل سش-ه-رات
رمضش- -ان ك- -اŸق- -اه- -ي واŸرط -ب -ات واŸط -اع -م
وب -عضش -ا م -ن ال -نشش -اط-ات األخ-رى ،ع-ل-ى أان ي-ت-م
التنسشيق اÙكم بﬂ Úتلف الفرق عن طريق
اŸفتششيات ا÷هؤية واŸديرية الؤلئية لضشمان
متابعة ششاملة لسشÒورة النششاط التجاري.
Œدر الششارة إا ¤أانّ مصشالح التجارة بالؤلية
كانت قد ششّنت حملة –سشيسشية واسشعة النطاق
‘ األوسش -اط ال -ت -ج -اري -ة ذات الصش -ل-ة اŸب-اشش-رة
باŸسشتهلك منذ أاسشبؤع Úتقريبا تعنى بإارششاد
التجار لكيفيات التعامل مع اŸسشتهلك وŒنب

الششجارات غ ÒاÙمؤدة العؤاقب لسشيما فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-نشش-ر األسش-ع-ار و–سش Úن-ؤع-ي-ة اŸن-ت-ؤج
والتعامل برفق مع الزبائن ،وهي ا◊ملة التي
يرتقب بأان تتؤاصشل أايضشا خÓل الششهر الفضشيل
ب -ال -ت -ؤازي م -ع م -راق -ب -ة ال -نشش -اط -ات ال-ت-ج-اري-ة
اŸعهؤدة.

أك Ìمن  11مليار سشنتيم للعائÓت
أŸعوّزة
رصشدت ا÷هات اŸعنية بؤلية تيبازة مبالغ
مالية معتÈة لتغطية ›مل اŸنح اŸقدرة بـ 6
آالف دج لكل عائلة معؤزة تعؤيضشا لقفة رمضشان،
والتي تششمل هذه السشنة ما يقارب  20أالف عائلة
‘ مرحلة أاو.¤
حسشب ما أاششار إاليه رئيسض مصشلحة التصشال
الج -ت -م -اع -ي ون -ظ -ام إاع Ó-م ال-تسش-يÃ Òدي-ري-ة
النششاط الجتماعي نبيل العيششي ،فقد ”ّ إادراج
 19237عائلة ا ¤حّد السشاعة ضشمن األرضشية
ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ؤزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷ماعات اÙلية
اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-تضش-ام-ن ،وه-ي ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ّ”
التكفل بها رسشميا من طرف ا÷هات اŸعنية من
حيث حصشؤلها على منحة  6آالف دينار ،بحيث
ي -فÎضض أان ت -ت -م ع -م-ل-ي-ة صش-رف اŸب-ال-غ عشش-ي-ة
رمضشان مباششرة لتمك Úتلك العائÓت من اقتناء
مسشتلزماتها ،فيما يتم التحضش Òحاليا إلدراج

 4915عائلة أاخرى ضشمن ذات األرضشية
ب -ت-غ-ط-ي-ة م-ال-ي-ة م-ب-اشش-رة م-ن مصش-ال-ح
مديرية الدارة اÙلية بالؤلية ،كما
Áكن لبعضض البلديات اŸسشاهمة ‘
ت-خصش-يصض أارصش-دة م-ال-ي-ة م-ك-م-ل-ة ،م-ع
الشش -ارة ا ¤ك -ؤن مصش -ال -ح ال -تضش -ام -ن
والنششاط الجتماعي بالؤلية كانت قد
أاحصشت م -ؤؤخ -را  24152ع-ائ-لة معؤزة
ضشمن إاحصشاء ولئي ششامل ششاركت فيه
اÓÿي-ا ا÷ؤاري-ة وال-ب-ل-دي-ات اع-تمادا
ع -ل -ى م -ع-اي Òوط-ن-ي-ة مضش-ب-ؤط-ة ل-ي-ت-م
بذلك تطه Òقائمة اŸعؤزين ﬁليا
بشش - -طب أاك Ìم - -ن  3أالف ح -ال -ة م-ن
القؤائم مقارنة مع العام اŸنصشرم.
وكانت وزارة التضشامن الؤطني قد
سشاهمت بغÓف ما‹ قدره  17مليؤن
و 124أالف دج لفائدة معؤزي الؤلية
خ Ó-ل شش -ه -ر رمضش -ان ،ف -ي -م-ا رصش-دت
ﬂتلف البلديات مبلغا إاجماليا قدره  81مليؤن
و 400أالف دج .وأافرجت السشلطات الؤلئية عن
مبلغ مكمل قدره  16مليؤن دج ،على أان ترتفع
حصشة الؤلية مسشتقب Óبتكفلها بأاك Ìمن  4أالف
عائلة متبقية ضشمن قؤائم اŸعؤزين.
وعن الفئات اŸسشتهدفة من منحة التضشامن،
ف-ق-د أاشش-ار ‡ث-ل مصش-ال-ح ال-نشش-اط الج-ت-م-اع-ي
بالؤلية نبيل العيششي ،ا ¤أانّ األمر يتعلق بكبار
اŸع-ؤق ÚواŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن اŸن-ح-ة ا÷زاف-ية
للتضشامن ،وكذا اŸسشتفيدين من منحة الدماج
الج-ت-م-اع-ي واŸن-تسش-ب Úل-لشش-ب-ك-ة الج-ت-ماعية،
اضشافة ا ¤أارباب العائÓت ذوي الدخل األقل
من نصشف األجر الؤطني اŸضشمؤن ،وهي الفئات
التي خضشعت لعملية تطه Òواسشعة ‘ الفÎة
األخÒة Œن-ب-ا ıت-ل-ف ال-ت-ج-اوزات اŸشش-ب-ؤهة
” تسشجيل عّدة حالت منها خÓل سشنؤات
التي ّ
خلت.
و‘ سشياق ذي صشلة ،يرتقب بأان تتدّعم عملية
التضشامن قريبا بأارصشدة مالية إاضشافية عقب فتح
حسشاب بريدي خاصض مؤجّه خصشيصشا للمحسشنÚ
الراغب ‘ ÚاŸسشاهمة ‘ ذات العملية ،وهؤ
ا◊سشاب الذي أاصشبح عمليا منذ نهاية األسشبؤع
الفارط ،بحيث يفÎضض بأان يتم تؤسشيع العملية
التضشامنية وفقا للمعطيات ا÷ديدة،
و“اشش- -ي- -ا م- -ع واق- -ع ا◊الت اŸع ّ-ب -ر ع -ن -ه -ا
Ãختلف البلديات.

يرأفقون مؤوسّشسشة ألّنقل أ◊ضشري بعاصشمة ألو’ية

رخصص اسصتثنائية للّناقل Úاÿؤاصص للعمل لي ÓخÓل رمضصان ببؤمرداسص
بومردأسش :ز ــ كمال
دعت م- -دي- -ري -ة ال ّ-ن -ق -ل
ل -ؤلي -ة ب -ؤم -رداسض ك -اف -ة
ال -ن -اق -ل Úاÿؤاصض ع -ل -ى
اŸسش- - - -ت- - - -ؤى ال - - -ؤلئ - - -ي
الراغب ‘ Úالنششاط ليÓ
خÓ- -ل سش- -ه -رات رمضش -ان
إا ¤التقرب من اŸصشالح
اŸع -ن -ي -ة ل -ل-حصش-ؤل ع-ل-ى
رخصض اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة تسشمح
ل - -ه- -م ب- -ال- -ع- -م- -ل ،ون- -ق- -ل
اŸؤاطن ÚوالعائÓت إا¤
عاصشمة الؤلية الراغبÚ
‘ السشتفادة من الÈامج الÎفيهية والدينية
وﬂت -ل -ف األنشش -ط -ة ال -رمضش -ان -ي -ة األخ-رى
ا›ÈŸة خÓ- -ل ه- -ذا الشش- -ه- -ر ال- -فضش -ي -ل،
وسشتكؤن امتدادا أايضشا Ÿؤسشم الصشطياف.
ع -ل -ى غÒه -ا م -ن ولي-ات ال-ؤط-ن ،يششّ-ك-ل
غياب نقل اŸسشافرين لي Óوتؤقف ﬂتلف
ا◊ركة واألنششطة ع Èاÿطؤط الداخلية
Ÿا ب Úالبلديات وعاصشمة الؤلية مبكرا
النقطة السشؤداء التي تبقى لصشيقة بؤلية
سشياحية مثل بؤمرداسض التي تعا Êأاصش Óمن
تد Êخدمات قطاع النقل ونقصض التغطية
ع Èك- -ام- -ل اÿط- -ؤط ال- -ؤلئ- -ي -ة ب -األخصض

الريفية منها رغم اÙاولت الهادفة إا¤
إاع -ادة ت -ن -ظ-ي-م ال-نشش-اط وت-ف-ع-ي-ل اÿط-ؤط
اŸتؤقفة وŒديد حظÒة اŸركبات التي
تبقى قليلة ول تسشتجيب Ÿسشتؤى التحديات
من حيث السشرعة والعصشرنة.
ول -ت -خ -ف -ي -ف ح -دة ه -ذه األزم -ة وﬁاول-ة
ت -دع-ي-م ق-ط-اع ال-ن-ق-ل وت-نشش-ي-ط-ه م-ن ح-يث
ضش -م -ان اÿدم -ة إا ¤سش -اع-ات م-ت-أاخ-رة م-ن
ال- -ل- -ي -ل وزي -ادة ع -دد اŸرك -ب -ات Ãن -اسش -ب -ة
اقÎاب ششهر رمضشان ومؤسشم الصشطياف،
وتؤسشيع التغطية ا ¤اغلب اŸناطق ،أاطلقت
مديرية النقل مبادرة جديدة لفائدة الناقلÚ
الراغب ‘ Úالنششاط لي Óإا ¤التقدم من

مصش -ا◊ه -ا ل -ل -حصش-ؤل ع-ل-ى
رخصش-ة اسش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة لضش-م-ان
ن- -ق- -ل اŸسش- -اف- -ري- -ن خ Ó-ل
سش- -ه- -رات رمضش- -ان ب- -ه -دف
إان - -ع - -اشض ه- -ذه ال- -فÎة م- -ن
الصش- -ي- -ف وخ- -ل- -ق ت- -ق -ال -ي -د
جديدة “كن اŸؤاطن Úمن
ح- -ق السش -م -ر والسش -ت -م -ت -اع
ب -ف -رصش -ة م -ت -اب -ع-ة ﬂت-ل-ف
األنشش- - -ط- - -ة الÎف- - -ي - -ه - -ي - -ة
اŸت-م-رك-زة ت-ق-ريبا بعاصشمة
الؤلية.
م - -ع ال - -ت- -أاك- -ي- -د أايضش- -ا أان
الÈن - -ام - -ج يشش- -م- -ل نشش- -اط
م -ؤؤسشسش-ة ال-ن-ق-ل ا◊ضش-ري وشش-ب-ه ا◊ضش-ري
ل -ؤلي -ة ب -ؤم -رداسض ال -ت -ي تضش-م-ن اÿط-ؤط
ال -راب -ط -ة ب Úب-ل-دي-ات زم-ؤري ،ت-ي-جÓ-ب،Ú
قؤرصشؤ وبؤدواو إا ¤غاية منتصشف الليل من
أاجل اŸسشاهمة ‘ خلق هذه الديناميكية
ا÷ديدة لعاصشمة الؤلية التي تبقى بحاجة
ا ¤برامج ‡اثلة ،خاصشة ونحن على أابؤاب
اسشتقبال مؤسشم الصشطياف ا÷ديد الذي
تسش -ت -ق -ب -ل ف -ي -ه ال -ؤلي -ة ح -ؤا‹  15مليؤن
مصشطاف سشنؤيا هم بحاجة إا ¤خدمات
أاسشاسشية ،أاهمها هياكل السشتقبال وقطاع
النقل.

القصصبة..حتى ’ تتكّرر ا◊ادثة

«الّرحمة للشّشهداء وال ّسشÓم لقلعة الفداء» ششعار يافظة مثبتة ‘ جدار
البناية اŸنهارة بالقصشبة السشفلى مؤؤخرا بعد انتهاء عملية البحث والعثؤر
لنقاضض ،واŸقّدر عددها  ⁄ ،5يبق من أاثر تلك
على ا÷ثث من –ت ا أ
لخ Òتتقاذفهما الرياح
العائلة سشؤى اŸنششفة ولباسض ‘ الطابق العلؤي ا أ
Áينا وششمال ،ل سش ⁄Óول ششقق ،ما كان ‘ الفؤق اأطبق على التحت أاو
لسشفل.
اأ
أانظار الناسض من الفضشؤليّ ÚوغÒهم مششدودة تارة ا ¤العمارة وتارة
أاخرى ا ¤أارواح الضشحايا ،تعقبها مباششرة أاسشئلة ل تنتهي وتعليقات طؤيلة
وعريضشة على حالة هذا ال ّصشرح ا◊ضشاري ،الذي مازال يسشقط كأاوراق
اÿريف وعرضشة Ÿزيد من تأاثÒات وضشربات النسشان والطبيعة.
ملف هذا اŸعلم اŸصشّنف من قبل اليؤنيسشكؤ ‘ بداية التسشعينات لؤ
أاعيد همؤمه يعّمر أالف كتاب كما ورد ذلك ‘ أاغنية «◊مام» للحاج اﬁمد
ال-ع-ن-ق-اء ن-ظ-را ل-ت-داخ-ل-ه وت-ع-ق-ده ا ¤درج-ة م-ثÒة ل-ل-دهشش-ة والسشتغراب،
يتحّمل مسشؤؤولّيته كل أاولئك الذين نصشبؤا أانفسشهم اأوصشياء باسشم مكان
الزدياد على هذا اŸؤقع التاريخي ،خاصشة –ت غطاء جمعيات «الهف»،
تراهم يتباهؤن ‘ أازقة القصشبة ،ما يقؤمؤن به سشؤى تنظيم حفÓت
الششعبي وا◊ؤزي ثم ل تراهم سشنة كاملة ماعدا عؤدتهم يؤم  23فيفري
ال -ي -ؤم ال -ؤط -ن-ي ل-ل-قصش-ب-ة ،يضش-اف ا ¤ه-ؤؤلء أاط-راف ‘ ال-ب-ل-دي-ة وأاشش-ب-اه
الباحث Úالذين يقتاتؤن من هنا وهناك حتى من اÿارج لÓأسشف ،يتعاملؤن
مع منظمات تّدعي حفظ الÎاث؟! كان آاخرها التيان باŸعماري جؤن
نؤفال الذي ل عÓقة له Ãسشائل الÎميم باعÎافه هؤ نفسشه ،وتركنا جانبا
اÈÿاء ا÷زائري ‘ Úهذا الختصشاصض.
وسشينكششف أامر هؤؤلء من طرف السشيد عبد اÿالق صشيؤدة ،الؤا‹
ا÷ديد لؤلية ا÷زائر ،إان آاج Óأام عاج ÓانطÓقا من القاعدة الّذهبية
الفرز ب Úال ّصشالح وال ّ
طالح ،وهذا بإاعادة ا◊ماة والكفاءات التي سشهرت
قلبا وقالبا على القصشبة ،منهم الباحث ﬁمد بن مدور الذي انسشحب من
هذا الؤسشط عندما لحظ كÌة اŸتطّفل Úوالنتهازّي Úالذين يحملؤن
«ششهادات» النتماء الضشّيق للمكان فقط.
جمال أوكيلي

مطالب لششباب وأولياء ألّتÓميذ بجليدة بع Úألدفلى:

فضصاءات ّرياضصية وإاعادة اإ’عتبار
للمؤؤسّصسصات الّتربؤية

ع Úألدفلى :و  -ي  -أعرأيبي
ط -الب الشش-ب-اب وأاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ
ب- -ب- -ل -دي -ة ج -ل -ي -دة م -ن اŸن -ت -خ -بÚ
اÙل ّ-ي  Ú-بضش-رورة إا‚از فضش-اءات
ري -اضش -ي -ة وت -رف -ي -ه -ي -ة وم -ؤؤسشسش -ات
ت- -رب- -ؤي- -ة ب- -غ- -رضض –سش Úظ- -روف
ال -ت -م-درسض ،وال-قضش-اء ع-ل-ى ظ-اه-رة
لك -ت -ظ -اظ ب -اŸؤؤسشسش -ات الÎب -ؤي-ة
اإ
بذات البلدية.
لنشش- - -ط- - -ة
ت - - -ذب- - -ذب ‡ارسش- - -ة ا أ
الّرياضشية لدى الششباب جاءت بفعل
نقصض الهياكل واŸرافق الضشرورية
لضشافة إا ¤نقصض
ببلدية جليدة ،با إ
‘ عدد اŸؤؤسشسشات الÎبؤية وحاجة
ب -عضش -ه -ا ل-ع-م-ل-ي-ات الÎم-ي-م وإاع-ادة
لمر الذي سشاهم ‘
لعتبار لها ،ا أ
اإ
لك -ت -ظ -اظ ب -أاقسش-ام
ب -روز ظ -اه -رة ا إ
الدراسشة بهذه اŸؤؤسشسشات التي ”
تشش -خ -يصض إاح -ت-ي-اج-ات-ه-ا م-ن ط-رف
÷ن -ة ال -ب -ل -دي -ة اŸك -ل -ف -ة Ãت -اب -ع-ة
لب -ت-دائ-ي-ة ،ي-ق-ؤل رئ-يسض
اŸدارسض ا إ
اÛلسض ال -ب -ل -دي اﬁم -د ب -زي-ؤ ‘
لقاء سشابق Ãقر اÛلسض البلدي،
حيث اعت Èأاششغال تغطية اŸلعب
لصشطناعي وتهيئة
البلدي بالعششب ا إ
اŸدرجات وﬁيطه من اŸكاسشب
التب ” –قيقها بالقطاع لفائدة
الشش -ب -اب ،يضش -اف إال -ي -ه -م -ا م-ل-ع-بÚ
ج -ؤاري Úب -ك -ل م -ن ح-ي ل-ؤب-ي-يÓ-ف
وم -ن -ط-ق-ة ا÷ب-اب-رة ،وه-ؤ م-ا ي-ف-ت-ح
ف -رصض ‡ارسش -ة ال -ري -اضش -ة لشش -ب-اب
هذين ا◊ي ،Úيقؤل ﬁدثنا الذي
كشش-ف ع-ن ع-م-ل-ي-ات ت-ت-ع-لق بإاقÎاح
مÓ- -عب وفضش -اءات ب -ع -دة م -داشش -ر
وقرى لفائدة هذه الفئة ،يقؤل ذات
اŸنتخب.
ومن ناحية أاخرىّ– ،دث السشكان
ع -ن ن -قصض ا◊ج -رات ب-اŸؤؤسشسش-ات

الÎب- -ؤي- -ة ،وح- -اج- -ة اŸن -ط -ق -ة إا¤
م-راف-ق أاخ-رى وت-ه-ي-ئ-ة ب-عضش-ه-ا بعد
لهÎاء ال- -ت- -ي مسشت ه- -ذه
ح - -ال - -ة ا إ
الهياكل بسشبب قدمها ،يقؤل األولياء
الذين طالبؤا بفك حالة اإلكتظاظ
با◊جرات التي يتم اسشتغÓلها ‘
الظروف الراهنة.
و‘ رّده ع- - - -ل- - - -ى النشش- - - -غ- - - -الت
اŸطروحة ،أاوضشح اﬁمد بزيؤ أان
الؤلية منحت غÓفا ماليا لÎميم
أاك Ìمن  10مؤؤسشسشات تربؤية من
جملة  26اŸتؤاجدة بإاقليم البلدية،
لسش - -ت - -ف - -ادة م- -ن م- -ط- -ع- -مÚ
م - -ع ا إ
لخ-ؤة راب-ح ب-ن ع-ب-اسض
Ãدرسش -ت -ي ا إ
Ãرك -ز ال-ب-ل-دي-ة وم-ؤؤسشسش-ة سش-ع-ي-دي
جلؤل اللتان سشتكؤنان جاهزت Úمع
ال -دخ-ؤل اŸدرسش-ي ال-ق-ادم-ؤ حسشب
قؤله.
أام - -ا ب- -خصش- -ؤصض ن- -قصض األقسش- -ام
ال-دراسش-ي-ةو ف-ق-د اسش-ت-ف-ادت البلدية
من مششروع  6أاقسشام تربؤية للقضشاء
ع -ل -ى ن -ظ -ام ال-دوام Úم-ع ال-دخ-ؤل
اŸدرسشي القادم ‘ ،ح Úسشيتمّكن
تÓ- -م- -ي- -ذ ال- -ط- -ؤر اŸت- -ؤسش- -ط م -ن
لسشتفادة من فتح مؤؤسشسشة جديدة
اإ
بكل Œهيزاتها ومرافقها مع السشنة
الدراسشية ا÷ديدة ،حسشب ّﬁدثنا
ال - -ذي اعÎف ب - -ن- -قصض اŸط- -اع- -م
اŸدرسشية والنقل اŸدرسشي ،وهذا
بسشبب كÌة اŸداششر التي تفؤق 18
›م -ع -ا سش -ك -ن -ي -ا م -ت -ب -اع-دا حسشب
التؤزيع السشكا Êللبلدية ،يشش Òذات
اŸن - -ت - -خب ال - -ذي ط- -الب ا÷ه- -ات
اŸع -ن -ي -ة ب-رف-ع ح-ج-م اŸسش-اع-دات
قصش - -د ال - -ت - -ك - -ف - -ل ب - -اإلنشش- -غ- -الت
اŸط - -روح - -ة م - -ن ط - -رف سش - -ك - -ان
ال- -ن- -اح -ي -ة ،يضش -ي -ف ﬁدث -ن -ا ب -عÚ
اŸكان
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مراسسلينا

بسشبب تفششي البطالة وقّلة واŸششاريع

تسشاؤو’ت عن أاسشباب –ديد آاجال تسشليم ششطر طريق اخناق اميزور

” “ديد آاجال تسشليم ششطر طريق أاخناق  -أاميزور ،الذي Áتد على طول  26كلم على مسشتوى الطريق
ّ
’عÓن عن أاي تاريخ جديد لتسشليمه ،حيث كان من اŸتوقع تسشليمه ‘ أافريل 2019
ال ّسشيار الفرعي ،دون ا إ
كآاخر أاجل ،بالرغم من ا’ختناق الكب Òالذي يششهده الطريق الوطني رقم  26الرابط ب Úالقصشر وأاقبو.

بجاية :بن النوي توهامي
أاع- -ط- -ى وا‹ ب -ج -اي -ة أاح -م -د م -ع -ب -د،
تعليمات بفتح طرق ثانوية فرعية ،تؤودي
” تلبيسضها باإلسضفلت،
إا ¤اŸقاطع التي ّ
ك اÿناق عن الطريق الوطني
قصضد ف ّ
رقم  ،26حيث لن يكون فتح الرتفاقات
باŒاه هذا الشضطر ‡كنا قبل اسضتكمال
ب -عضش اŸنشض -آات ال -ف -ن -ي -ة وق -د سض ّ-ج -لت
األشضغال تقّدما ملحوظا على مسضتوى هذا
الشضطر اŸمتد من القرية الفÓحية إا¤
أاميزور .
أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت-عّ-ل-ق ب-ا÷زء ال-واق-ع بÚ
أاخناق وتيمزريت ،فبحسضب الشضروحات

“ت قسضمة
و‘ نفسش السضياق ،فقد ّ
شض - -ط- -ر أاخ- -ن- -اق  -أام- -ي- -زور إا ¤ثÓ- -ث- -ة
حصضصش ،ت -ت-م-ث-ل ‘ ال-ط-ري-ق واŸنشض-آات
الفنية ونفق سضيدي عيشش ،كما أان تقّدم
أاشض - -غ- -ال ال- -ردم وت- -ل- -ب- -يسش ال- -ط- -رق- -ات
ب -اإلسض-ف-لت ق-د ب-ل-غ نسض-ب-ة 75ب-اŸئ-ة‘ ،
ح Úتعرف نسضبة تقدم األشضغال اÿاصضة
با÷سضور واŸعابر تغÒا ،إال أانها بلغت
نسضبة  65باŸئة ،وأاّما فيما يتعّلق بالنفق
فقد أا‚زت منه اŸؤوسضسضة وفقا لنفسش
اŸصضدر 1200 ،م Îمن أاصضل  1600م.Î
و‘ سضياق متصضل ،فإان مشضروع –ديث
طريق منعرجات خريطة شضهد تأاخÒا
‘ بناء النفق الثا ،Êاألمر الذي جعل
السض-ي-د ال-وا‹ ي-ع-ط-ي ت-ع-ل-يمات بضضرورة
احÎام اآلج - - - - - - - - - -ال اّÙددة ‘ ا‚از
اŸشض -روع ،سض -ي -م -ا ع -ل-ى مسض-ت-وى ال-ن-ف-ق
ال -ث -ا Êوف-ت-ح-ه أام-ام ح-رك-ة اŸرور ق-ب-ل
م -وسض -م الصض-ي-ف اŸق-ب-ل ،ك-م-ا أاك-د ع-ل-ى
تركيب جهاز قياسش الزلزل على مسضتوى
األنفاق الثÓثة اıطّط له ضضمن هذا
اŸشض -روع ،لك -تشض -اف وتسض -ج -ي -ل ج-م-ي-ع
الهتزازات األرضضية.
اŸشض- - -روع ّ” إاطÓ- - -ق - -ه ‘ ن - -وف - -مÈ
اŸاضض- -ي ب -غ Ó-ف م -ا‹ ق ّ-در بـ 13مليار
دي -ن -ار ،ويضض ّ-م ت-ط-وي-ر ال-ط-ري-ق ال-ق-دË
Ÿنعرجات خراطة Ãا ‘ ذلك ثÓثة
أانفاق بطولها اإلجما‹ 1130م Îخطي،
ومن شضأانه تسضهيل حركة اŸرور الرابطة
ب Úوليتي بجاية وسضطيف ،على مسضتوى
الطريق الوطني رقم .09

بداوي يطّلع على وضشعية سشاكني اŸناطق النائية باŸدية

التكّفل الفوري بالنشضغالت اŸطروحة

ا◊قوق اıصضصضة لعمال النظافة،على
غ -رار ال -ل -ب-اسش ال-واق-ي وال-عÓ-ج ال-دوري،
والعمل بصضفة دائمة دون اإلسضتفادة من
ال -ع -ط -ل اŸوسض -م -ي -ة،ك -األع -ي -اد ال -دي-ن-ي-ة
وال -وط -ن -ي -ة و ⁄نسض -ت -ف -د إال ب -ع -ط-ل-ة ي-وم
ا÷معة ،كما نحرم من أاي مزايا تعويضضية
عن فÎة العمل اŸؤوداة».
وأابدى هؤولء الغاضضب Úأاملهم ‘ وا‹
ال- -ولي- -ة ‘ اإلسض- -ت- -ج- -اب- -ة Ÿط- -ال- -ب- -ه -م،
م -ن -اشض-دي-ن إاي-اه ال-ت-دخ-ل ل-دى السض-ل-ط-ات
اÙل -ي -ة ،ل -ت -حسض Úظ -روف -ه -م اŸه -ن -ي -ة
و“كينهم من حقوقهم الضضائعة ،وألجل
ح -م -اي -ت -ه-م م-ن األم-راضش اÿطÒة ال-ت-ي
تسضببها ﬂتلف القذورات اŸلقاة بشضكل
عشضوائي بهذه البلدية.

اط- -ل -ع ع -ب -اسص ب -داوي وا‹ و’ي -ة
اŸدي- -ة خÓ- -ل زي- -ارة ف- -ج -ائ -ي -ة إا¤
بلديات نائية بكل من أاو’د عن،Î
أاو’د هÓل والزبÒية على وضشعية
اŸواط - -ن Úوسش Òال- -ه- -ي- -اك- -ل ،ح- -يث
اسش- -ت- -م- -ع ب- -ف- -رق -ة ا◊م -رة÷ ،م -ل -ة
اŸششاكل اŸطروحة ،والتي من أاهمها
وضش- -ع- -ي- -ة ال -ط -رق ،أاي -ن أام -ر ال -وا‹
ب- -إاط Ó-ق ع -م -ل -ي -ة ل -دراسش -ة ت -ت ّ-م -ة
الششطر اŸتبقي ،تخصشيصص  5مÓيÚ
دي- -ن -ار ل -ت -ه -ي -ئ -ة مسش -الك ال -ف -رق -ة،
وإاعادة ترميم اŸدرسشة ،كما طالب
ب -ت -وف Òحصش -ة م -ن م-ن-اصشب الشش-غ-ل
لششباب اŸنطقة .

ترحيل  05عائÓت منها ،كما أالحّ على
إاع -داد كشض -ف ك -م -ي وت -ق -دي-ري ل-ت-وسض-ع-ة
ال -ك -ه -رب -اء ب-اŸن-ط-ق-ة ،إا ¤ج-انب اإع-داد
ب -ط -اق -ة Ÿسض-الك ال-ف-رق-ة وŒه-ي-ز ق-اع-ة
عÓ- -ج ب- -اŸع- -دات الÓ- -زم- -ة م- -ن ط- -رف
م -دي -ري -ة الصض-ح-ة والسض-ك-ان ،فضض Ó-ع-ل-ى
اإلسضراع ‘ تسضجيل عملية لÎميم سضقف
وج-دار ال-ف-رع ال-ب-ل-دي ،ك-م-ا أاط-ل-ق شض-ب-كة
ال -ب -ي -ومÎي ب -ال -ف -رق -ة م -ع ت-ك-ل-ي-ف ع-ون
باإلمضضاء على ﬂتلف الوثائق ‘ ،وقت
ط - -الب ف - -ي- -ه شض- -ب- -اب دائ- -رة أاولد ع- -نÎ
بضضرورة بر›ة حصضة لتوظيف البطال Úـ
اإلحتياطي Úـ ‘ اŸدارسش التي هي قيد
اإل‚از .

اŸدية :علي ملياÊ

عمال النظافة لبني سضليمان
غاضضبون

وبفرقة سضبعة رقود ببلدية أاولد هÓل،
كان للوا‹ أايضضا لقاًء وديا مع السضكان،
مسض -ج  Ó-ب -ك-ل ج-دي-ة انشض-غ-الت-ه-م ،ح-اث-ا
مسض-اع-دي-ه ع-ل-ى تسض-ج-ي-ل ع-م-ل-ية لدراسضة
وا‚از شض -ب -ك -ة ت -وزي -ع اŸي -اه ،وال -ت -ك -ف-ل
Ãدرسض -ت -ه -ا ،داع-ي-ا السض-ك-ان إا ¤ت-أاسض-يسش
جمعية إليصضال انشضغالتهم إاﬂ ¤تلف
الهيئات.
وخ Ó-ل ل -ق -ائ -ه ب -السض -ك -ان ط -رح ال -ب-عضش
وضضعية مدرسضة حمودي ‘ ذراع الطاقة
ببلدية بوغار ،واسضتجابة لهم أامر بإا‚از
مطعم مدرسضي بهذه اŸدرسضة للتخفيف
على التÓميذ .
ث بداوي عند وقوفه على وضضعية
رح ّ
سض -ك -ان ف -رق-ة ال-ق-وي-ع-ة ب-ب-ل-دي-ة ال-زبÒي-ة
ا÷ه- -ات اŸع -ن -ي -ة ع -ل -ى إا‚از م -ل -ح -ق -ة
Óك -م -ال -ي -ة ب -اŸدرسض-ة اŸه-ج-ورة ،ب-ع-د
ل -إ

ت -ت -وف-ر ب-ل-دي-ة ب-ن-ي سض-ل-ي-م-ان ب-ا÷ه-ة
الشضرقية بولية اŸدية على  24عام‘ Ó
ﬂتلف اÛالت ،من بينهم  16عامÓ
مكلفون بالسضياقة وا◊راسضة على مسضتوى
تراب البلدية ،حسضب آاخر شضكوى موقعة
ومرسضلة إا ¤كل من الوا‹ واŸفتشش العام
بالولية ،مؤورخة بتاريخ 2019 / 2/ 19
بعنوان «شضكوى بخصضوصش اللباسش والعÓج
اŸه- -ن -ي وال -ع -ط -ل ال -دي -ن -ي -ة وال -وط -ن -ي -ة
واألسضبوعية» .
وحسضب مضض -م -ون ه-ذه الشض-ك-وى ف-إان-ه
ه-ن-اك ث-م-ان-ي-ة ع-م-ال ي-ع-م-لون ‘ ظروف
مزرية وقاسضية ‘ كل الفصضول دون توفÒ
أادنى شضروط مثل هذه األعمال وحملت
ه -ذه ال -ع -ارضض -ة «أان -ن-ا ﬁروم-ون م-ن ك-ل
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شضباب بلدية سضيدي عبد الرحمان يطالبون
بعمليات اسضتثمارية

تزايد حركة اإلزدحام على الطريق الوطني  ٢٦ب Úالقصضر وأاقبو

اŸقدمة ،سضيسضتغرق إانهاء أاشضغاله وقتا
أاطول ،حيث أان األرضش على مسضتواه،
“ثّ -ل –ّدي -ا ح-ق-ي-ق-ي-ا بسض-بب ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا
الوعرة ،حيث تتميّز الÎبة على مسضتوى
نفق سضيدي عيشش وجزء سضيدي عيشش ـ
ت-ي-م-زريت ،ب-تضض-اريسض-ها ا÷بلية الوعرة،
كما أان جيولوجيا األرضش على مسضتوى
النفق ل تسضمح بالتقّدم بشضكل سضريع ‘
عملية ا◊فر ،والتقنية اŸسضتعملة للحفر
تسضمح بالتقدم مÎين فقط يوميا ،ما
ي -ج -ع -ل تسض -ل -ي -م األن-ف-اق Áت-د إا ¤سض-ن-ة
كاملة ،وهذه مدة طويلة تّÈرها الطبيعة
Óرضش ،وكذا األشضغال التي
ا÷يولوجية ل أ
ي -ن -ب -غ -ي إا‚ازه -ا ع -ل -ى سض -ب -ي -ل ت-رك-يب
التجهيزات.

العدد
17933

 ⁄يششفع اŸوقع السشياحي لبدية
سش-ي-دي ع-ب-د ال-رح-مان التي –وي
ع- - -ل- - -ى مسش- - -اح- - -ة م - -ن الشش - -ري - -ط
السشاحلي لو’ية الششلف ‘ ترقية
نشش - -اط - -ه - -ا ك - -وج- -ه- -ة سش- -ي- -اح- -ي- -ة
تسش -ت -ق -طب ال -زوار م -ع ك -ل م -وسش-م
صشيف ،ناهيك عن ضشعف مداخلها
’مر الذي جعلها
وقلة مششاريعها ،ا أ
ب- -واب -ة «ا◊راق -ة» بسش -بب ان -تشش -ار
ال-ب-ط-ال-ة وضش-ع-ف ف-رصص التششغيل
حسشب تصشريحات السشكان وششباب
الناحية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
وضضعية اŸنطقة بحاجة إاﬂ ¤طط
تنموي يسضتغل اإلمكانيات الهائلة التي
تتوفر عليها والتي مع األسضف مازالت
دون اسض -ت -غ Ó-ل واسض -ت -ث -م -ار م -ن شض -أان-ه
إان -ع -اشش اŸن -ط -ق -ة وت -ف -ع -ي -ل ط -اق -ت-ه-ا
اŸه ّ-م -شض -ة .ه -ذا ال -ن -داء سض -ج-ل-ن-اه م-ن
تصضريحات أابناء اŸنطقة الطا‘ Úﬁ
–سض Úأاوضض-اع-ه-م اŸع-يشض-ي-ة م-ن ج-هة
والدفع بعجلة التنمية اÙلية لفائدة
سضكان اŸنطقة من جهة والولية من
ناحية أاخرى يشضﬁ Òدثونا من الشضباب
ال- -ذي- -ن ي- -رفضض- -ون أان ت- -لصض -ق ظ -اه -رة
ا◊رق-ة Ãن-ط-ق-ت-ه-م ال-غ-ن-ية Ãكنوزاتها
يشض Òهؤولء البطال Úالذين اإلتقينا بهم
‘ ع ÚاŸكان.
هذا وأارجع ّﬁدثونا الوضضع اإ ¤قلة
اŸشضاريع اŸمنوحة للمنطقة ‘ ،وقت
أان خ- -زي- -ن -ة ال -ب -ل -دي -ة ت -ع -ا Êم -ن ق -ل -ة

اŸداخ- -ل ال -ت -ي م -ن شض -أان -ه -ا تسض -ج -ي -ل
ع -م -ل -ي -ات ت -ن-م-وي-ة ل-ت-ل-ب-ي-ة إاح-ت-ي-اج-ات
السض-ك-ان ،ل-ك-ن ي-ب-ق-ى األم-ل م-عّ-ل-ق ع-لى
مشضاريع تربية اŸائيات التي يعتÈها
رئ-يسش ال-ب-ل-دي-ة ﬂرج-ا ألزم-ة ال-ب-ط-الة
التي تعصضف بشضباب الناحية بسضبب قلة
اŸشض-اري-ع اإلسض-ت-ث-م-ارية اŸنتجة للÌوة
وفتح مناصضب شضغل دائمة.
أاما بخصضوصش حالة التدهور للطرقات
والشضوارع والتي صضارت تث Òقلق السضكان
اأرج- -ع رئ- -يسش ال- -ب -ل -دي -ة ال -ظ -اه -رة إا¤
عمليات ا◊فر التي تطال عمليات وضضع
شض-ب-ك-ة ال-رب-ط ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي وتهيئة
الصضرف الصضحي وقنوات اŸاء الشضروب
ال -ت -ي ت -ع ّ-د م-ن أاول-وي-ات اŸن-ت-خ-ب‘ Ú
الظرف ا◊ا‹ .أاما اŸعضضلة األخرى
ال-ت-ي ت-ؤورق مسض-ؤوو‹ ال-ب-ل-دي-ة ت-ك-م-ن ‘
مشضكل الوعاء العقاري الذي تعا Êمنه
بسضبب اŸوقع اÙاذي للشضريط الغابي
اŸقّيد باإلجراءات القانونية اÿاصضة
Ãديرية الغابات.
ه -ذه ال -وضض -ع -ي -ة ح -الت حسضب رئ-يسش
البلدية من اعتماد مشضاريع اسضتثمارية،
خاصضة فيما يتعلّق با÷انب السضياحي
كون اŸنطقة تقع على الطريق الوطني
رقم  11الرابط ب Úتيبازة ومسضتغاÂ
ووهران مرورا بولية الشضلف.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،لزالت ال -ن -اح -ي -ة
بحاجة إا ¤حصضصش سضكنية للتخفيف من
حّدة الطلب اŸتزايد ،بحيث  ⁄توزع
◊ّد السضاعة سضوى 180وحدة سضكنية ‘
انتظار اإنهاء مشضروع  50وحدة Œري
األشض- -غ- -ال ب- -ه -ا ي -ق -ول رئ -يسش اÛلسش
البلدي لسضيدي عبد الرحمان السضاحلية.

اسشتغÓل سشّد «و÷ة م ّ
Óق» قريبا بتبسشة

رفع الغ Íعن البلديات اŸتضضّررة

تسش-ع-ى الّسش-ل-ط-ات اÙل-ية بتبسشة
لرفع نسشبة التزود باŸياه الصشا◊ة
للششرب من  50إا ٪80 ¤قبل فصشل
الصشيف اŸقبل ،بتخصشيصص  16أالف
م Îم- - -ك- - -عب ي- - -وم- - -ي - -ا م - -ن اŸي - -اه
الصشا◊ة للششرب للو’ية ،انطÓقا
م- - -ن سشّ- - -د ع Úال- - -دال - -ي - -ة بسش - -وق
أاهراسص ،إاضشافة إا ¤تداب Òأاخرى
ك-ت-زوي-د سش-ك-ان اŸن-اط-ق الشش-مالية
’م -ر ال-ذي
م -ن سش ّ-د و÷ة م Ó-ق ،ا أ
سش -ي -ق ّ-ل -صص م -ن ال -ع -ج -ز اŸسش -ج -ل ‘
ت-زوي-د سش-ك-ان ال-ع-دي-د م-ن بلديات
ال - -و’ي - -ة ع - -ل - -ى غ - -رار ال - -ون - -زة،
ال- -ع- -وي- -ن- -ات ،ب- -وخضش- -رة ،م -رسش -ط
واŸري - -ج م - -ع تسش- -ج- -ي- -ل ع- -م- -ل- -ي- -ة
’‚از ح -وا‹  10آابار
إاضش- -اف -ي -ة ،إ
ع- -م- -ي- -ق- -ة ل- -ب- -ل -دي -ت -ي الشش -ري -ع -ة
والكويف.

تبسشة :خالد ـ ع
وكان الوا‹ عطا الله مولتي قد أاّكد
«أان برامج الّتنمية متواصضلة ع Èجميع
بلدّيات الولية ،و‘ جميع القطاعات،
وأاّن قطاع اŸوارد اŸائيّة والري يحظى
بأاهمّية خاصّضة لدى ال ّسضلطات اÙليّة
واŸركزّية ،وأان جهودا إا‰ائية معتÈة
مّتصضلة باŸياه بذلت وتضضع على رأاسش
أاولوّياتها تطوير ودعم منظومة اŸياه
ب -ال -ولي -ة ل-ت-دارك ال-ع-ج-ز اŸسضّ-ج-ل ‘

التزّود من هذا اŸورد الهامّ» ،مضضيفا
أاّن ال- -ولي- -ة ‘ ط- -ري- -ق -ه -ا إا ¤ال ّ-ت -أامÚ
الكامل من ناحية مصضادر اŸياه ،موصضيا
‘ ذات ال ّسضياق «بالعمل على ضضرورة
ﬁارب -ة ال ّ-ت -وصض -ي Ó-ت غ Òال ّشض -رع -ي-ة،
وخ -فضش نسض -ب -ة اŸي -اه اŸه-درة وحسض-ن
إادارة اŸوارد اŸائ ّ- - -ي - - -ة وت - - -رشض - - -ي - - -د
اسض -ت -ع -م -ال -ه -ا ،وع-دم ت-وج-ي-ه ا◊صضصش
اŸائية اŸوجّة للشّضرب اإ ¤السضتخدام
الّزراعي وال ّصضناعي».
ومن اŸنتظر البدء ‘ اسضتغÓل سضّد
«و÷ة مّÓق» الذي تصضل طاقة اسضتيعابه
 160م-ل-ي-ون م Îم-كّ-ع-ب ،وت-ب-ل-غ النسضبة
ح-ال-ي-ا  80م -ل -ي -ون م Îم -ك -عب ،ح-يث
Áكن توجيه جزء من ﬂزونه لتدعيم
ت-زوي-د  6ب-ل-دّي-ات شض-م-الّ-ي-ة ق-بل موسضم
الصضطياف الذي على األبواب ،بقدرة
ضضّ- - -خ تصض- - -ل إا 300 ¤ل ‘ Îال ّ-ث -ان-ي-ة،
وتوجيه نسضبة منه إا ¤ال ّسضقي الّزراعي،
ك-م-ا سض-يسض-م-ح ب-ت-وف ÒاŸي-اه ال ّصض-ن-اعية
Ÿشض -روع فسض-ف-اط «بÓ-د ا◊دب-ة» ب-ب-ئ-ر
العاتر ،إاضضافة إا ¤مشضروع إا‚از ﬁطة
معا÷ة اŸياه بسضد و÷ة مÓق ،الذي
تراهن عليه السضلطات الولئية للقضضاء
على أازمة اŸياه بالبلديات الشضمالية من
الولية ،والنهوضش بقطاع الفÓحة.
وم -ن اŸق ّ-رر ك -ذلك اأن ت -دخ -ل ح -ي -ز
اÿدم - - -ة ﬁط - - -ة تصض- - -ف- - -ي- - -ة اŸي- - -اه
اŸسضتعملة ،وإاعادة اسضتغÓلها فÓحيا
‘ القريب العاجل ،وكّلف هذا اŸشضروع

”
خزينة الدولة  37مليار دينار ،حيث ّ
الن - - -ط Ó- - -ق ‘ اإ‚ازه سض - - -ن - - -ة ،2014
وسضيسضمح بإاعادة تصضفية اŸياه بطاقة
انتاجية تقارب  48أالف م Îمكعب ‘
اليوم.
” Œديد ﬁطة
ر
ا
ط
إ
ل
ا
ش
س
ف
ن
و‘
ّ
الضضخّ بع Úزروق التي تزود قرابة 160
أالف نسضمة بتبسضة ،بغÓف قّدر بـ 100
م -ل -ي -ون دي -ن -ار ،وتسض-ج-ي-ل مشض-روع ه-ام
لتجديد شضبكة اŸياه ببلدية ا◊مامات،
بالنظر لوضضعية هذه الشضبكة التي باتت
مهÎئة و ⁄يتّم Œديدها من سضنوات،
سضتتيح من ا◊ّد من التسضربات ووصضول
اŸياه اإ ¤اأغلب اŸواطن Úعند اسضتÓم
اŸشض -روع ،وسض -ي -م ّ -ك-ن خّ-زا« Êالّ-دك-ان»
الّلذان أاوكلت لهما مهّمة تزويد القطب
ا◊ضضري ا÷ديد واألحياء اّŸتصضلة به.
وم - -ن شض- -أان تشض- -غ- -ي- -ل ّﬁط- -ة الضضّ- -خ
اŸتواجدة Ãنطقة «الكونغات» ،باّتجاه
بلدّية الكويف ،اŸؤوّمنة من حقل اŸياه
ببلدّية «بّكارية» ،من تدعيم تزويد أازيد
م- -ن  20أال-ف نسض-م-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ال-كويف،
والتي كانت تعا Êنقصضا فادحا Ãعدل
ي
مّرة ‘ األسضبوع ،ليصضبح بشضكل يوم ّ
وّŸدة  10سضاعات ،فضض Óعن رفع نسضبة
ق-اط-ن-ي ال ّشض-ري-ع-ة م-ن خÓ-ل السض-تفادة
من  10آابار لصضالح الولية ،والبدء ‘
–وي -ل م -ي -اه سض ّ-د ال ّصض -فصض -اف ب-اّت-ج-اه
بلدية بئر العاتر ،والبلدّيات اÛاورة
لتدعم ا÷هة ا÷نوبّية.

الرياضسي
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عبد ا◊فيظ فندي ..
موهبة صسنعت أا›اد
مولودية قسسنطينة

اشسراف :حامد حمور

السسبت  27افريل 2٠١٩م الموافق لـ  2١شسعبان  ١٤٤٠هـ العدد ١7٩٣٣

كأاسش ا÷مهورية لكرة القدم

نهائي غ Òمسسبوق ب Úشسباب بلوزداد وشسبيبة بجاية

سسعيد عليق:

أام Òسسعيود :

الفضسل ‘ التأاهل يعود
لÓعب Úو◊نكة عمراÊ

أا“نى الفوز بالكأاسس
الثامنة ‘ تاريخ النادي

كلمة العدد

وضسعية ﬁرز  ..واقÎاب «كان »2019؟

^ حامد حمور

هل سسيكون رياضض ﬁرز ‘ كامل قدراته
ال -ف -ن -ي -ة وال -ب -دن -ي-ة خÓ-ل ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسض
 ‘ ·Óج-وان ال-ق-ادم Ãصس-ر؟
إاف -ري -ق -ي-ا ل -أ
ذلك هو السسؤوال الذي يطرحه ا÷مهور
ا÷زائري بإا◊اح كب Òهذه األيام بعد أان
سساءت وضسعية «صساحب اليسسرى السسحرية»
‘ ن -ادي-ه م-انشس-يسس Îسس-ي-ت-ي ،ح-يث أاصس-ب-ح
خارج حسسابات اŸدرب غوارديول ولزم
مقعد الحتياط لفÎة طويلة.
ف -ب -ع -د أان ق -ام Ãج -ه -ودات م-ع-تÈة وقّ-دم

نافع العلوي:

كر Ëبايتاشش :

وصسولنا إا ¤النهـائي  ⁄يكن
صسدفة ..بل نتيجة عمل

أاموال كبÒة من أاجل جلب ﬁرز ‘ «صسفقة خيالية» ،تغّيرت نظرة
اŸدرب السسباŒ Êاه الÓعب والدور الذي يلعبه ‘ فريقه ،األمر
الذي أاّثر على معنويات ا÷ناح األÁن الذي يكون قد فّكر ‘ تغيÒ
األجواء حسسب آاخر األخبار.
ووضسعية ﬁرز مرتبطة بدوره اŸنتظر ‘ الفريق الوطني حيث أان
أامال كبÒة معّلقة عليه لدفع تشسكيلة اŸدرب بلماضسي نحو األمام
بفضسل خÈته وإامكانياته اŸعتÈة ..لكن عدم مشساركته مع ناديه سسوف
يجعله ‘ لياقة غ Òمسستقرة مقارنة بنجوم القارة السسمراء على غرار
سساديو ماﬁ ،Êمد صسÓح ،وانياما...
الطاقم الفني الوطني سسيسسعى إليجاد ا◊لول التي “ّكن ﬁرز من
اسستعادة «نسسقه» خÓل الّÎبصض الذي يسسبق اŸنافسسة وإاعطائه دورا
جماعيا أاك ،Ìوهذا بالعتماد على عودة بلفوضسيل إا ¤الواجهة وكذا
سسرعة بو‚اح ‘ اÿط األمامي.
ولو أان ا÷زم بأان الÓعب Úالذين لعبوا أاك Ìمن  50مباراة ‘ اŸوسسم

حققنا تأاه Óتاريخيا ..
وعازمون على كسسب الرهان

يكونون ‘ اŸسستوى خÓل العرسض القاري Ãصسر ،حيث أان الوضسعية
تختلف هذه اŸرة بعد اعتماد إاجراء اŸنافسسة ‘ الصسيف ،بعد أان
كانت Œري ‘ شسهر جانفي.
لذلك ،فإان عدم لعب ﬁرز الكث Òمن اŸقابÓت قد «يعود بالفائدة»
على اŸنتخب الوطني ‘ ظلّ التدريبات من اŸسستوى العا‹ التي
يتابعها لعب مانشسيسس Îسسيتي الذي يبقى جاهزا ‘ كل ◊ظة.
‘ ح ،Úأان الÓعب Úالذين شساركوا باسستمرار ‘ اŸقابÓت قد «يأاتون
متعب »Úمن موسسم ماراطو Êيؤوثر على لياقتهم البدنية.
وب -دون أادن -ى شسّك ،ف -إان ال -ك -ون-ف-درال-ي-ة الف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ال-ت-ي
اعتمدت هذه الصسيغة ا÷ديدة ‘ بر›ة اŸنافسسة القارية حاولت
تخفيف الضسغط على الÓعب Úوالسسماح للمنتخبات بالتحضس Òولعب
اŸنافسسة ‘ ظروف أاحسسن خÓل الصسيف ..وقد يكون القرار مناسسبا
جعا للكرة ‘ القارة السسمراء  ..وهو األمر الذي سسيقف عليه
ومشس ّ
ا÷مهور الرياضسي العريضض وكذا الختصساصسيون بعد نهاية اŸنافسسة.
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كأاسش ا÷مهورية لكرة القدم

سشعيد عليق (اŸدير الرياضشي لششباب بلوزداد) لـ «الششعب»:

ي -نّشش -ط ن-ادي-ا شش-ب-اب ب-ل-وزداد وشش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة
ن -ه-ائ-ي ك-أاسش ا÷م-ه-وري-ة ب-ع-د مسشÒة ذه-ب-ي-ة
’صشرار والطموح كان سشيد
لك Óهما ،حيث إان ا إ
اŸوق -ف ‘ م-ق-ابÓ-ت اŸرب-ع ال-ذه-ب-ي ال-ذي ك-ان-ا
ششّ- -ي- -ق- -ا إا ¤أاب- -ع- -د ا◊دود وأاع- -ط- -ى «ن- -ك- -ه- -ة»
حقيقية للمنافسشة الششعبية رقم واحد ‘ كرة
القدم ا÷زائرية.
حامد حمور

عليق وعمرا ..Êورقة طريق ناجحة

وب-اإلضص-اف-ة إا ¤ال-ن-ت-ائ-ج ال-ب-اه-رة وال-ت-قّ-دم ب-خ-طوات
جعة ‘ منافسصات كأاسش ا÷مهورية ،فإان شصباب
مشص ّ
بلوزداد خرج من الدائرة ا◊مراء ‘ البطولة ،ل سصيما
وأان مقابÓت الكأاسش أاعطت الثقة الكاملة ألشصبال
اŸدرب عمرا ،Êهذا األخ Òالذي يعد «اŸهندسش»
من الناحيت Úالفنية والتكتيكية ألداء أاصصحاب الزي
األحمر واألبيضش.
وق -د أاصص -ب -حت تشص -ك-ي-ل-ة شص-ب-اب ب-ل-وزداد م-ت-وازن-ة ‘
خطوطها تعتمد على لعب Úذوي اÈÿة على غرار
سصعيود ،جرار ،بوÿوة ،إا ¤جانب شصبان لهم إامكانيات
معتÈة أامثال بشصو ،كداد ،حايسش  ..ولعب ا÷انب

الفضسل ‘ التأاهل يعود لÓعب Úو◊نكة عمراÊ
اقÎبنا من اŸدير الرياضشي لفريق
شش -ب-اب ب-ل-وزداد سش-ع-ي-د ع-ل-ي-ق ال-ذي
–ّدث لـ «الششعب» عن تأاهل فريقه
إا ¤ن-ه-ائ-ي ك-أاسش ا÷م-ه-وري-ة ،وع-ن
إارادة الÓعب Úوحنكة اŸدرب التي
صشنعت الفارق ،كما أاششاد باحÎافية
’دارة واŸسشاهمة الفعالة Ÿؤوسشسشة
ا إ
مدار التي جعلت الفريق يعود بقوة
‘ مرحلة العودة من اŸوسشم الكروي
ا÷اري ،ك-م-ا –دث ع-ن مسش-ت-ق-ب-ل-ه
م- -ع شش- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ،وع -ن صش -ح -ة
اتصش-ال-ه ب-اŸداف-ع «شش-اف-ع-ي» وقضش-ية
«ششتال» ‘ ،هذا ا◊وار :
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصش
اŸعنوي دورا كبÒا ‘ أاداء الفريق حيث إان الÎكيز
كان بجانب أاشصبال اŸدرب عمرا ‘ Êمواجهة العودة
أامام شصباب قسصنطينة ،األمر الذي سصمح لهم التسصجيل
‘ الوقت اإلضصا‘.
واŸسصÒة الذهبية لزمÓء بالغ سصمحت لهم باسصتعادة
جمهورهم الو‘ الذي يتوافد بأاعداد غفÒة لتشصجيع
ال -ف -ري -ق ال -ذي يسص -ع -ى إا ¤كسصب ال -ل -قب ال -ث -ام -ن ‘
اŸنافسصة ،وتعود ذكريات إا ¤أاذهان األنصصار الذين
ي -ت -ذ ّك -رون ‚وم اŸاضص-ي ال-ذي-ن سص-ي-ط-روا ع-ل-ى ك-رة
القدم ا÷زائرية ‘ السصتينيات ..بالرغم من أان عشصاق
الكرة الذي يؤوكدون أان شصباب بلوزداد هو اختصصاصصي
‘ م -ن -افسص -ات ال-ك-أاسش ..وي-ن-ت-ظ-رون ف-رح-ة ال-ت-ت-وي-ج
باللقب الثامن ‘ اŸنافسصة.

العمل اŸمّيز لبوعكاز..

وح-ج-ز ف-ري-ق شص-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة م-ك-ان-ه ‘ ال-ن-هائي بكل
ج -دارة واسص -ت -ط -اع أان ي -قصص -ي أان -دي-ة ال-درج-ة األو¤

بالرغم من أانه ينتمي إا ¤الرابطة اÎÙفة الثانية،
حيث أان العديد من اŸتتبع Úكانوا يرشصحون وفاق
سصطيف للوصصول إا ¤النهائي بفضصل تعداده الÌي من
ج -ه -ة ،وك -ون -ه اخ-تصص-اصص-ي رق-م واح-د ‘ م-ن-افسص-ات
الكأاسش من جهة أاخرى.
إال أان واقع اŸيدان كان شصيئا آاخر ،حيث اسصتطاع
أاشصبال اŸدرب بوعكاز إاحداث اŸفاجأاة بشصكل ‡يّز
‘ مرحلة الذهاب من خÓل عودتهم بفوز كب Òمن
سصطيف على حسصاب الوفاق اÙلي ،األمر الذي قّدم
«جرعة معنوية» معتÈة لفريق شصبيبة بجاية الذي
“ّكن من إانهاء أاحÓم الوفاق رغم خسصارته ‘ ميدانه
“ت
خÓل مباراة العودة ..لكن نسصبة كبÒة من العمل ّ
‘ لقاء الذهاب.
ف -اÿي -ب -ة ك -انت ك -بÒة ‘ أاوسص -اط ال-وف-اق ال-ذي ك-ان
يراهن على «خطف» اللقب التاسصع لكأاسش ا÷مهورية
وإانقاذ اŸوسصم ..لكن “ّكن مدرب الشصبيبة بوعكاز

أام Òسشعيود لـ «الششعب»:

أا“نى الفوز بالكأاسس الثامنة
‘ تاريخ النادي
بعد تأاّهل فريق ششباب بلوزداد
ل- -ن- -ه -ائ -ي ك -أاسش ا÷م -ه -وري -ة،
اقÎبنا من أاحد أافضشل ’عبي
ال - -ف- -ري- -ق ‘ اŸوسش- -م ال- -ك- -روي
(« )2٠١9 - 2٠١8أام Òسشعيود»
ال -ذي اسش -ت -ع -اد ب -ري-ق-ه ب-أال-وان
الشش -ب-اب ،ح-يث أاع-رب ل-ن-ا ع-ن
سشعادته الكبÒة ببلوغ النهائي
’‚از ،ك -م -ا
ال- -ذي اع -تÈه ب -ا إ
–ّدث ع - -ن ال - -ظ - -روف ال- -ت- -ي
جرى فيها اللقاء وعن الضشغط
ال -ذي ع -اشش -ه ال Ó-ع -ب -ون ق-ب-ل
وأاثناء اللقاء ،كما –ّدث عن
أام- - -ور أاخ- - -رى ‘ ،ه - -ذا ا◊وار
ال -ذي أاج -ري -ن -اه م-ب-اشش-رة ب-ع-د
إاطÓ- - - -ق ا◊ك- - - -م الصش - - -اف - - -رة
النهائية بثوا.Ê
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصش
«الشش-عب» :ت-أاه-ل-ت-م للنهائي ١١
‘ ت -اري -خ شش -ب -اب ب -ل -وزداد ،م -ا
تعليقكم؟
أام Òسش -ع-ي-ود :ل Áك -ن -ن -ي وصص-ف ه-ذا
الشصعور الرائع الذي أاتواجد فيه حاليا
ب -ع -د ال -ت-أاه-ل ل-ن-ه-ائ-ي ك-أاسش ا÷م-ه-وري-ة
ا◊ادي عشصر بالنسصبة للفريق ول أاجد
الكلمات اŸعÈة لذلك ،نشصكر الله عز
وجل الذي  ⁄يخيبنا ‘ هذا اللقاء وكنا
نتخّوف من اإلقصصاء أامام جمهورنا وهو
أامر صصعب ومّر للغاية ،ا◊مد لله التأاهل
جاء أامام منافسش قوي ورÃا من بÚ
أاق -وى ال -ف -رق ا÷زائ -ري -ة ه -ذا اŸوسص-م،
شصباب قسصنطينة ولعبوه أاسصالوا لنا العرق
البارد طيلة الـ  120دقيقة ،وكم أاشصعر

)

عبد ا◊فيظ فندي ..
موهبة صسنعت أا›اد مولودية قسسنطينة

نهائي غ Òمسسبوق ب Úشسباب بلوزداد وشسبيبة بجاية
القليل من اŸتّتبع Úالذين راهنوا على تفّوق شصباب
ب-ل-وزداد وإام-ك-ان-ي-ة وصص-ول-ه إا ¤ت-نشص-ي-ط ال-ن-ه-ائي بعد
اŸشصاكل التي عاشصها الفريق منذ انطÓق اŸوسصم
والتي أاثرت على مردود الÓعب Úفوق اŸيدان.
شص -ب -اب ب -ل -وزداد ك -ان ‘ اŸراتب األخÒة ل -ل -راب -ط -ة
اÎÙفة األو ¤وصصّنفه متتبعو البطولة أانه من بÚ
اŸرشصحŸ Úغادرة قسصم النخبة ،قبل أان يتمّ التعاقد
مع مؤوسصسصة مادار التي مّكنت الفريق من السصتفادة
م- -ن ت- -وازن م- -ا‹ وم- -ن- -ح -ت -ه ك -ل ال -وسص -ائ -ل اŸادي -ة
الضص-روري-ة.ك-م-ا أان الع-ت-م-اد ع-ل-ى اŸدي-ر ال-ري-اضص-ي
ا÷دي-د سص-ع-ي-د ع-ل-ي-ق أاع-ط-ى ل-لشص-ب-اب ق-وة ت-ن-ظيمية
ومعنوية كبÒة بفضصل خÈته الطويلة ‘ اŸيدان من
خÓل ترأاّسصه لنادي ا–اد العاصصمة ونيله العديد من
األل-ق-اب ..ف-ح-ن-ك-ة ع-ل-ي-ق ارتسص-مت ع-ل-ى ال-ف-ريق من
ا÷انب التنظيمي حيث أاصصبح الطاقم الفني وعناصصر
التشصكيلة يركزون على العمل الفني.

ن ي (
يا زما :ي
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بالفخر ألنني “ّكنت من إاسصعاد كل هؤولء
األنصصار الذين تنقلوا إا ¤ملعب  20أاوت
والذين  ⁄يتّمكنوا من دخول اŸلعب،
خصصوصصا أان األنصصار منذ ا÷ولة األو¤
ل-ل-م-وسص-م الكروي ( 2018ـ  ،)2019وه -م
يعانون من شصّدة التخّوف على فريقهم
الذي لول قدوم هؤولء الرجال لكان اآلن
رÃا ‘ اÎÙف الثا Êرسصميا ‘ ،هذا
ال -ل -ق -اء ك -ن -ا نسص -ت -ح -ق ال-ت-أاه-ل ل-ل-ن-ه-ائ-ي
وسصنعمل كل ما ‘ وسصعنا من أاجل نيل
الكأاسش الثامنة ،كل الفضصل ‘ هذا التأاهل
ي -ع-ود لÓ-ع-ب Úواألنصص-ار ال-ذي-ن حضص-روا
بقوة وسصاندونا طيلة أاطوار اللقاء ،اآلن
ع-ل-ي-ن-ا أان ن-نسص-ى سص-ري-ع-ا ه-ذه اŸواج-ه-ة
ونفّكر ‘ اŸباراة اŸقبلة ‘ البطولة
التي سصتقّربنا من بلوغ هدفنا وهو ضصمان
البقاء ‘ حظÒة الكبار.
اŸواج - -ه- -ة ك- -انت صش- -ع- -ب- -ة
’و،¤
خصش- -وصش- -ا ‘ اŸرح -ل -ة ا أ
أاليسش كذلك؟
@@ صصحيح اŸباراة كانت صصعبة للغاية
ل- -ع -دة ع -وام -ل ،األو ¤ألن -ن -ا ن -ع -ا Êم -ن
إاره- -اق ،ف- -خÓ- -ل أاسص -ب -وع ل -ع -ب -ن -ا ث Ó-ث
م-واج-ه-ات ك-ام-ل-ة ك-ل-ه-ا مصصÒي-ة ،األو¤
كانت لقاء الذهاب ضصد شصباب قسصنطينة
وبعدها لعبنا الداربي ضصد نصصر حسصÚ
داي Ãلعب  20أاوت ‘ البطولة ،واليوم
واجهنا شصباب قسصنطينة ‘ لقاء العودة،
ول -ع -ب-ن-ا ت-ق-ري-ب-ا ب-ن-فسش ال-ت-ع-داد وأافضص-ل
العناصصر حتى نضصمن هدفنا ،ألننا كنا
ن -ري-د ب-ل-وغ ال-ن-ه-ائ-ي وه-دف-ن-ا األول ك-ان
ضصمان البقاء ،لهذا األمر بالذات عانينا
بدنيا ،ليسش لنقصش التحضص Òبل ألننا قبل
ه -ذا ب -ق-ي-ن-ا  20ي- -وم -ا ك -ام  Ó-م -ن دون
منافسصة رسصمية وهو ما أاثّر علينا بعضش

الشص -يء ،ضص -ف إا ¤ذلك الضص -غ -ط ال -ك-بÒ
الذي عشصناه قبل وأاثناء اللقاء ،كنا أافضصل
بكث Òمن شصباب قسصنطينة طيلة اللقاء
بصصراحة وسصيطرنا على أاطوار اŸباراة
كاملة و‘ اŸرحلة األو ،¤ضصيعنا فرصصا
كثÒة واŸنافسش ُ ⁄يسصّهل علينا اŸباراة
بتاتا ،حيث ّŒمع كله ‘ اÿلف وأاغلق
ع -ل -ي -ن -ا ك -ل اŸن -اف -ذ وك -ان ي -ب -حث رف-ع
الضصغط علينا لندخل ‘ التسصّرع وبعدها
يسصجل الهدف القاضصي ،ل أاخفي عليك
دخ -ل-ن-ا ب-عضش الشص ّك ع-ن-د ن-ه-اي-ة الشص-وط
األول ،ل-ك-ن-ن-ا ا◊م-د ل-ل-ه ب-ق-ي-ن-ا م-ركزين
وجاء الفرج ‘ اŸرحلة الثانية أاين “ّكنا
م -ن تسص -ج -ي -ل ه -دف السص -ب -ق وب -ع-د ذلك
بتعليمات الطاقم الفني والتغÒات التي
ق -ام ب -ه-ا ك-وتشص-ي-ن-غ م-وف-ق م-ائ-ة ب-اŸائ-ة
“كنا من إاضصافة الهدف الثا Êوهدف
التأاهل للنهائي ،آامنا بحظوظنا إا ¤غاية
ال -دق -ي -ق -ة األخÒة وه -ذه ث -م -ار ال -ع -م -ل
ا÷دي.
ششاهدتك متأاثرا وكنت تبكي

«الششعب» :تأاهل للنهائي دخلتم به
تاريخ ششباب بلوزداد الذي سشينششط
ال -ن -ه-ائ-ي الـ  ‘ ١١ت- -اري- -خ- -ه ‘ أاول
موسشم لك على رأاسش النادي؟
سش-ع-ي-د عليق :شص -ب -اب ب -ل -وزداد ن-ادي
األلقاب وفريق لديه تقاليد عريقة ‘
منافسصة كأاسش ا÷مهورية ،هذا النهائي
هو ا◊ادي عشصر ‘ تاريخ الفريق ،فازوا
بسص -ب -ع -ة ك -ؤووسش ون -ت -م-ن-ى أان ت-ك-ون ه-ذه
الثامنة.
ب -ع -د ال-ه-زÁة ‘ ل-ق-اء ال-ذه-اب ه-ل
كنتم تنتظرون –قيق التأاهل؟
** ف-ري-ق شص-ب-اب ب-ل-وزداد ي-ع-م-ل ب-ج-دي-ة
ك-بÒة ون-ت-ي-ج-ة ال-ي-وم ه-ي ن-ت-ي-ج-ة ال-ع-م-ل
ا÷دي الذي نقوم به ،عانينا وتعبنا كثÒا
وقمنا بالعديد من التضصحيات ،والفضصل
‘ كل هذا يعود لÓعب Úالذين رفعوا

من التغّلب على نغيز من ا÷انب التكتيكي ،حيث إان
زمÓء ا◊ارسش علوي كانوا األحسصن ‘ اŸقابلت.Ú
وبرأاي الختصصاصصي ،Úفإان شصباب بجاية أاثبت حنكته
‘ هذه اŸنافسصة ،خاصصة وأانه كان قد أازاح ‘ الدور
ربع النهائي أاحد الفرق القوية ‘ اÎÙف األول ،أاي
نادي بارادو ..األمر الذي زاد من عزÁة بن منصصور
وزناسصني ،نياتي Ùاولة الوصصول إا ¤الدور النهائي.
وسصيكون النهائي قويا ب Úفريق Úسصارا بخطى ثابتة
‘ ك -ل م -راح -ل اŸن -افسص -ة ،ح -يث سص -ي -ح -اول شص -ب-اب
بلوزداد إاهداء أانصصاره اللقب الثامن ،بينما سصتكون
شصبيبة بجاية أامام فرصصة الفوز باللقب الثا Êلها ‘
الكأاسش.
Óشص -ارة ،ف -ق -د ك -انت اŸن-افسص-ة ن-اج-ح-ة إا ¤أاب-ع-د
ول  -إ
ا◊دود من خÓل لعب األندية منذ الدور ربع النهائي
بنظام الذهاب واإلياب ،األمر الذي زاد ‘ اŸنافسصة
وأاعطى للفرق نفسش الفرصش..

بحرقة بعد نهاية اللقاءŸ ،اذا؟
@@ تأاثرت كثÒا لهذا التأاهل اŸسصتحق
الذي حققناه لنهائي كأاسش ا÷مهورية،
وبكيت ألمور شصخصصية ﬁضصة وأافضصل أان
أاحتفظ باألسصباب لنفسصي ،أاشصكر كل من
وقف إا ¤جانبي وعلينا أان نواصصل العمل
ب-ن-فسش اإلرادة وال-ع-زÁة ل-ب-ل-وغ أاه-داف-ن-ا
نهاية اŸوسصم ،وأا“نى أان نفوز بالكأاسش
ال-ث-ام-ن-ة ال-ت-ي ي-ن-ت-ظ-رها األنصصار بشصغف
كب ،Òوبلوغنا النهائي وهذا اŸسصتوى ‘
ال-ل-عب راج-ع ل-ل-رج-ال ال-ذي-ن ي-ع-م-لون ‘
شصباب بلوزداد على كل اŸسصتويات.
هل هي دموع الفرحة ’أنك
ث- -أارت م- -ن ال- -ذي- -ن ق -ال -وا ب -أان
«سشعيود» انتهى؟
@@ هؤولء األشصخاصش أاجبت عليهم فوق
أارضصية اŸيدان ،وكÓم الناسش ل يجب أان
يؤوثر عليك ،نحن ‘ كرة القدم يجب أان
نتقبل انتقادات اŸتتبع Úونتقبل أامور
كثÒة ،قالوا بأانني تركت لقب البطولة
لكي أالعب مع فريق سصقط رسصميا إا¤
اÎÙف الثا ،Êلكن ا◊مد لله أاقÎب
مع الشصباب لتحقيق البقاء وأانا على بعد
 90أاو 120دقيقة من أاجل –قيق لقب
كأاسش ا÷مهورية ،وما حّققناه اليوم يعتÈ
إا‚ازا بالنسصبة Ÿا كان يعيشصه الفريق ‘
بداية اŸوسصم ،ورÃا من ا÷هة اŸقابلة
لن يكون هناك أاي لقب وأاكون قد قمت
ب- -الخ- -ت- -ي- -ار األنسصب ‘ ،ك -رة ال -ق -دم ل
تعرف أاين Œد ا Òÿفقط توكل على
الله واعمل بنية خالصصة والله سصيجزيك
على عملك من دون أادنى شصك.
بصش - -راح - -ة ع - -ن- -دم- -ا أامضش- -يت
عقدك مع الششباب ،هل كنت
تتوّقع أان تبلغ النهائي؟
@@ بصص- -راح- -ة  ⁄أاك- -ن أاف- -ك -ر ب -ت -ات -ا ‘
منافسصة كأاسش ا÷مهورية وتفكÒي كله
كان منصصبا على ضصمان البقاء ‘ البطولة
وكانت عليّ مسصؤوولية كبÒة ،ألن ا÷ميع
ي آامال كبÒة منذ توقيعي ‘
كان يعلق عل ّ
الفريق ،وا◊مد لله نعت Èبلوغ النهائي
م -ك -اف-ئ-ة ل-ل-رج-ال ال-ذي-ن يسص-ه-رون ع-ل-ى
توف Òكل صصغÒة وكبÒة للفريق.

نافع العلوي
لـ«الششعب»:

«وصسولنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
إا ¤النه ـ ـ ـ ـ ـ ـائي
 ⁄يكن صسدفة..
بل نتيجة عمل»
وصشف حارسش مرمى ششبيبة بجاية
نافع العلوي ‘ حوار خاصش ÷ريدة
«الشش -عب» ،ال -ت -أاه -ل ل -ن -ه -ائ -ي ك -أاسش
ا÷م -ه -وري -ة ب -اŸسش -ت -ح -ق ب -ال -ن -ظ-ر
’ي-ج-اب-ي ل-ل-ن-ادي خÓ-ل
ل -ل -مشش-وار ا إ
ال- -ط- -ب- -ع- -ة ا◊ال -ي -ة ،ح -يث أاقصش -ى
’ول على
ثÓثة فرق من القسشم ا أ
ال -ت -وا‹ ه -ذا م -ا ج -ع -ل -ه-م ي-ؤوم-ن-ون
ب -إام-ك-ان-ي-ة ال-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب Ãا أان
ا◊ظ- -وظ م- -ت- -ك- -اف- -ئ -ة وك -ل شش -يء
‡ك -ن ضش -د شش -ب-اب ب-ل-وزداد ،وأان-ه-م
سشيحضشرون بكل جدية بعيدا عن
ال -غ -رور ل -ل -وصش -ول ل-ل-ه-دف اŸب-اشش-ر
لتعويضش تضشييعهم فرصشة الصشعود
’ول.
للمحÎف ا أ
حاورته :نبيلة بوقرين
«الشش -عب» :ك -ي-ف تصش-ف مشش-وار
فريق ششبيبة بجاية ‘ الطبعة
ا◊ال- - - -ي- - - -ة Ÿن- - - -افسش- - - -ة ك- - - -أاسش
ا÷مهورية؟
«نافع العلوي» :البداية كانت صصعبة ونحن
كنا على دراية باŸأامورية التي سصتنتظرنا
ب -ال -ن -ظ -ر ل-ل-م-ن-افسص-ة ال-ك-بÒة م-ن األن-دي-ة
الطاﬁة للوصصول إا ¤النهائي Ãا أان كأاسش
ا÷مهورية لها طابع خاصش ،وا◊مد لله

نحن لعبنا كل حظوظنا وسصÒنا اللقاءات
الواحد تلو اآلخر حتى “كنا من بلوغ آاخر
مرحلة وسصنواصصل بنفسش العزÁة واإلرادة
ضص -د شص-ب-اب ب-ل-وزداد ح-ت-ى نصص-ع-د Ÿنصص-ة
التتويج Ãا أانه كل شصيء ‡كن إاذا ابتعدنا
ع -ن ال-غ-رور ،م-ا ي-ع-ن-ي أان-ن-ا سص-ن-نسص-ى ل-ق-اء
نصصف النهائي ونفكر ‘ مواجهة شصباب
بلوزداد.
ال - -ف- -وز أام- -ام ال- -وف- -اق ‘ نصش- -ف
’م -ر الّسش -ه-ل
ال -ن -ه -ائ -ي ل -يسش ب -ا أ
أاليسش كذلك؟
@@ صص- -ح- -ي- -ح وف -اق سص -ط -ي -ف ه -و ف -ري -ق
األلقاب وله اسصم عاŸي ويلعب كرة رائعة
إاضصافة للخÈة والتجربة التي Áكلها ‘
مثل هذه اŸواعيد ا◊اسصمة ،لكن ل يخفى
على ا÷ميع أاننا أاقصصينا كل من نادي عÚ
م -ل -ي -ل -ة ون -ادي ب -ارادو ،وه -ذا األخ Òك-ان
مرشّصحا بقوة للمرور للمربع الذهبي ،لكن
ا◊مد لله بفضصل العزÁة واإلرادة الكبÒة
ل -دى ال Ó-ع -ب“ ،Úك -ن -ا م -ن ق -ول ك-ل-م-ت-ن-ا
وأاخرجنا ثÓث أاندية من القسصم األول ،ما
يؤوكد أان وصصولنا للنهائي  ⁄يأات صصدفة بل
نتيجة عمل ومثابرة من ا÷ميع.
ه -ل ك-ن-ت-م ت-ن-ت-ظ-رون ال-وصش-ول
للنهائي ‘ بداية اŸششوار؟
@@‘ البداية كان هدفنا اŸباشصر الصصعود
ل- -ل- -قسص- -م األول ،ل- -ك- -ن بسص- -بب ال- -رزن- -ام -ة
وال›Èة اŸك -ث -ف -ة وغÒه-ا م-ن ال-ع-وام-ل
التي واجهتنا  ⁄نتمكن من –قيق ذلك ،ما
ج-ع-ل-ن-ا ن-عّ-ول ك-ثÒا ع-ل-ى م-ن-افسص-ة ال-كأاسش
Óنصص-ار ونسص-ع-ده-م ألن-ه-م
ح -ت -ى ن -عّ-وضش ل -أ
سصاندونا وكانوا إا ¤جانبنا ‘ كل األوقات
وأاعدهم أاننا سصنواصصل ‘ نفسش اŸسصتوى
ح -ت -ى نصص -ع -د Ÿنصص -ة ال -ت-ت-وي-ج ون-ه-دي-ه-م
الكأاسش الثانية ألنهم يسصتحقون ذلك ،حيث

سص ّ-ي -رن -ا األم -ور ب -ذك -اء وإاحÎاف -ي -ة ح -ت -ى
ن -ت -ف-ادى الضص-غ-ط ون-ح-ن اآلن ‘ ال-ن-ه-ائ-ي
وعلى دراية تامة Ãا ينتظرنا أامام شصباب
بلوزداد.
’م-ور ال-ت-ي سشُ-ت-رّك-زون
م -ا ه-ي ا أ
ع - -ل - -ي - -ه- -ا خÓ- -ل ال- -ت- -حضشÒات
اÿاصشة بالنهائي؟
@@ النهائي سصيُلعب على جزئيات صصغÒة
والذي يكون جاهز يوم اللقاء هو الذي
سص-ي-ن-تصص-ر ‘ ال-ن-ه-ائ-ي-ة وب-ع-دما قطعنا كل
هذا اŸشصوار ،تأاكدنا أاننا ‰لك اإلمكانيات
الÓزمة لكي نفوز على أاي فريق بعدما
أاقصص-ي-ن-ا أاسص-م-اء ك-بÒة م-ن ط-ري-ق-ن-ا ،حيث
سصنلعب كل حظوظنا مثلما سصبق ‹ القول
وُنقدم ما علينا فوق اŸسصتطيل األخضصر
Ãا أان اŸواج -ه -ة سصُ-ت-ل-عب ع-ل-ى ج-زئ-ي-ات
صصغÒة والذي يكون جاهزا من الناحية
البسصيكولوجية أاكيد سصيتحّكم ‘ األمور ألن
النهائي ُيربح ول ُيلعب ،خاصصة أانّ الطرفÚ
ال -ل -ذي -ن سص-ي-نشص-ط-ان ال-ل-ق-اء ه-م-ا األفضص-ل
وÁلكان نفسش نسصبة ا◊ظوظ ‘ الصصعود
Ÿنصص -ة ال -ت -ت -وي -ج وسص -نسص -ت -غ -ل ال -ل -ق -اءي-ن
األخÒين من عمر البطولة الوطنية لنضصمن
أافضصل جاهزية لنا.
أا’ ت - -خشش - -ون الضش - -غ- -ط Ãا أان
الششباب Áلك اÈÿة والتجربة
‘ النهائي؟
@@ صصحيح فريق شصباب بلوزداد له اسصم
ك -ب ÒوÁلك اÈÿة ‘ ال -ن -ه -ائ -ي ،ل -ك-ن ل
ي -خ -ف -ى ع -ل-ى ك-ل اŸت-ت-ب-ع Úأان-ن-ا أاقصص-ي-ن-ا
الوفاق وأاندية لها إامكانيات كبÒة ،هذا
راج -ع ل -ل-ع-م-ل ال-ك-ب Òال-ذي ق-م-ن-ا ب-ه م-ن-ذ
ال- -ب- -داي -ة م -ن خ Ó-ل ال -ت -حضصÒات ا÷اّدة
وال -ع-م-ل اŸت-واصص-ل رف-ق-ة ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
ال- -ذي وضص- -ع ب- -رن- -ا›ا م- -ت- -وازن- -ا ي- -ل- -ي -ق
باÛموعة التي تتكّون من لعب Úشصبان
–ذوهم اإلرادة والعزÁة وخÈة اآلخرين
ال -ذي -ن سص -ب -ق ل -ه -م أان ل-ع-ب-وا ‘ اÎÙف
األول من قبل ،ما يعني أاننا فريق متكامل
ووصصولنا لهذه اŸرحلة  ⁄يكن صصدفة و‘
األخ Òل يوجد ما نخسصره ◊د اآلنÃ ،ا
أان التأاهل للنهائي إا‚از ‘ حّد ذاته.

رؤووسش أانصصارهم ،وكذلك للمدرب «عبد
ال -ق -ادر ع -م -را »Êوط -اق -م-ه ،ل أادري إان
لح-ظ-ت-م ال-ت-غ Òال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ال-ذي قام به
«ع -م -را ‘ »ÊاŸرح -ل -ة ال -ث-ان-ي-ة ك-ان ‘
اŸسصتوى وجلب ثماره ،قلب اŸباراة بعد
دخ -ول ال Ó-ع-ب Úالشص-اب Úع-ل-ى ال-رواقÚ
«ب- -وسص- -ل- -ي- -و» و»ح- -ايسش» ب- -اإلضص -اف -ة إا¤
«زروال» كظه Òأايسصر ‘ ،الهدف األول
«بوسصليو» قام بعمل فردي وتوّغل على
ا÷ه -ة ال -يسص -رى ووزع ك -رة ع -ل -ى ط-ب-ق لـ
«جرار» جاء منها هدف السصبق ،ليأاتي
الهدف الثا Êبعد عمل رائع من «زروال»
الذي راوغ لعب Úولعب كرة ثنائية مع
«ب -وسص -ل -ي -و» ل -ي -وزع ك -رة م -ي -ل -ي -م -يÎي-ة لـ
«حايسش» الذي سصجل هدف التأاهل.
ل -ع -ب-ت-م ت-ق-ري-ب-ا م-ن دون م-ه-اج-م،
خصش - -وصش - -ا م - -ع «بشش - -و» ال- -ذي ل- -عب
مصشابا؟
@@ الشصاب «بشصو» كان يلعب لكن إاصصابته
خ -ف -ي-ف-ة ،ألن-ه-ا ك-انت ع-ب-ارة ع-ن ت-ق-لصش
العضصÓتŸ ،اذا ذلك ألنك تلعب ثÓث
مباريات ‘ أاسصبوع وبعدها ترتاح من 15
إا 20 ¤يوما ،وهذا أامر سصيء بالنسصبة
لصص -ح -ة الÓ-عب وك-ذلك ل-ل-ط-اق-م ال-ف-ن-ي
الذي يحضصر برنامج عمله من يوم آلخر
وهم مضصطربون ‘ عملهم ،ولهذا األمر
بالذات لدينا الكث Òمن اŸصصاب.Ú
’نصش -ار ه -ت -ف -وا ك -ثÒا ب -اسش-م-ك-م
ا أ
’ن -ه -م يشش -ع-رون ب-أان ال-فضش-ل ي-ع-ود
أ
لك؟
@@ ل ول الفضصل يعود لÓعب Úالذين
آام-ن-وا ب-ق-درت-ه-م ل-ل-ت-أاه-ل للنهائي وكذلك
◊ن -ك -ة اŸدرب وط -اق -م -ه وك -ذا ال -ع-م-ل
الكب Òالذي يقوم به الطاقم الطبي وهو
عمل رائع يقوم به كل فرد ‘ شصباب
ب-ل-وزداد ،ن-ح-ن اإلدارة ج-ل-ب-ن-ا السص-تقرار
والنضص- - -ب- - -اط ،ول ي - -جب أان ل ن - -نسص - -ى
اإلضصافة الكبÒة التي جلبها ›مع مادار
الذي وضصع كل اإلمكانيات التي نطلبها
منه ،ولهذا األمر بذات بلغنا ما وصصلناه
ال- -ي -وم ،وب -دون ق -دوم ›م -ع م -دار رÃا
لسصنا هنا اليوم.
السشؤوال الذي يفرضش نفسشه حاليا،
ه -ل سش -ت -ب-ق-ى ‘ اŸوسش-م اŸق-ب-ل ع-ل-ى
رأاسش ششباب بلوزداد؟
@@ (يضصحك)– ،دثت عن هذا األمر
ع-ن-دم-ا ج-ئت ل-ل-ف-ري-ق وق-لت وق-ت-ه-ا «كل
شصيء باŸكتوب» ‘ ،الوقت ا◊ا‹ أانا ‘
شصباب بلوزداد ولدي مهمة إلنقاذ الفريق
من السصقوط إا ¤اÎÙف الثا Êوإابقائه
‘ اÎÙف األول ،وهذا األمر ◊ّد اآلن
 ⁄يتحّقق ومازال ينقصصنا من  6إا7 ¤
ن-ق-اط وسص-ن-ب-حث ع-ن-ه-م ،وب-عدها سصنقيم
موسصمنا مع مسصؤوو‹ ›مع مدار.
كيف سشتتعاملون مع النهائي ‘ ظلّ
اŸباريات اŸتبقية ‘ البطولة؟
@@ النهائي يجب أان يكون فيه التحضصÒ
ال- -ك- -ب Òع -ل -ى ا÷انب ال -ن -فسص -ي وك -ذلك
الراحة ،وهذا النهائي أاعتقد بأانه رقم 12

ب- -ال- -نسص- -ب -ة ‹ ‘ مسصÒت -ي ال -ري -اضص -ي -ة،
وسص -أاح -اول ت-ق-د ËخÈت-ي لÓ-ع-ب Úق-ب-ل
اللقاء للتحضص Òا÷يد له.
م -اذا ع -ن «شش -ت -ال» ال -ذي أاب -ع-د م-ن
’م -ر
اÛم- -وع -ة ،ه -ل صش -ح -ي -ح أان ا أ
يتعلّق بتسشريحة ششعره؟
@@ «شصتال» لديه أامور أافقدته الÎكيز
لديه مشصاكل شصخصصية ،منحناه أاك Ìمن
مرة الفرصصة معنا لكي يسصÎجع نفسصه،
واآلن الطاقم الفني طلب بأان يبعد من
اÛموعة ‘ الظرف ا◊ا‹ ‘ انتظار
أان ّÁر ب- -اÛلسش ال -ت -أادي -ب -ي وسصÔى ‘
األم - -ر ،ل - -ك - -ن األم- -ر ل- -يسش ل- -ه عÓ- -ق- -ة
بتسصريحة شصعره ألننا حاليا ‘ أاوروبا ‘
كل أاسصبوع نشصاهد تسصريحة شصعر جديدة.
وم - -اذا ع - -ن ا◊ديث ال- -ذي ي- -دور
ح -ول «شش -اف -ع -ي» ،ه -ل سش-ي-ك-ون أاول
الوافدين للموسشم اŸقبل؟
@@ «شصافعي» بكل صصراحة منذ مدة ⁄
أاشصاهده لكن يهمني كثÒا.
هل اتصشلتم به؟
@@ ب - -ك- -ل صص- -راح- -ة ل ⁄ ..اتصص- -ل ب- -ه،
اŸوسصم الكروي  ⁄يتنه ول يجب زعزعة
اسصتقرار الفرق.
لكنه مسشّرح من فريقه؟
@@ يجب خاصصة أان أاحمي اÛموعة
ا◊الية اŸتواجدة ‘ شصباب بلوزداد ول
أاشص -تت ت -رك -ي -زه-ا ،ول ي-جب ال-ت-ف-ك‘ Ò
ا÷هة األخرى فقط ،خصصوصصا أان لدينا
أاه -داف ك -بÒة ي -جب ب -ل-وغ-ه-ا م-ع ن-ه-اي-ة
اŸوسصم ا◊ا‹.
هناك كÓم عن عودتك إا ¤فريقك
السشابق إا–اد العاصشمة؟
@@ الناسش تتكلم وهم أاحرار ،و◊ّد اآلن
أانا ‘ شصباب بلوزداد وأانا مرتاح للغاية مع
هذا الفريق.

فندي رقم  ‘ ١٠تششكيلة اŸولودية القسشنطينية

بقلم :حامد حمور

عبد ا◊فيظ فندي يتذكره جل عشصاق الكرة
الذين يعطون األولوية للعب الفني والتمريرات
الذكية ،حيث كان هذا الÓعب اŸوهوب
«ﬁرك» تشص- -ك- -ي- -ل -ة م -ول -ودي -ة قسص -ن -ط -ي -ن -ة ‘
«م -رح -ل -ت -ه -ا ال -ذه -ب -ي -ة» ‘ سص-ب-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن
اŸاضصي ..فقد نافسش «الفريق األزرق واألبيضش»
أاندية قوية أانذاك ووصصل ‘ عام Úمتتال Úإا¤
نهائي كأاسش ا÷مهورية.
ول -عب ف -ن -دي إا ¤ج -انب لع -بّ‡ Úي-زي-ن ع-ل-ى
غرار قموح ،كروكرو ،زغمار ..األمر الذي جعل
مسصتوى هذا الفريق يصصعد بشصكل كب .. Òوعيون
األنصص -ار ك -انت مصص ّ-وب -ة بشص-ك-ل ك-ب Òن-ح-و ع-ب-د
ا◊فيظ فندي الذي كان يحسصن اŸراوغة ولديه
موهبة ‘ «قيادة ا◊مÓت».
فندي من مواليد  3فيفري  1950بقسصنطينة بدأا
مداعبة الكرة مع أاصصدقائه ‘ ا◊ي ،قبل أان
ينتقل إا ¤فريق مولودية قسصنطينة وعمره ل
يتجاوز الـ  13سصنة ‘ صصنف األصصاغر ،حيث
التقى ‘ كل األصصناف ا ¤أان وصصل ا ¤فريق
األكابر ويصصبح عنصصرا أاسصاسصيا ‘ التشصكيلة.
وا ¤ج -انب إام -ك -ان -ي -ات -ه ال-ف-ن-ي-ة ال-ك-بÒة وح-ب-ه
لفريقه ،فإان فندي يتمتّع بأاخÓق عالية فوق
أارضصية اŸيدان وخارج اŸلعب ويعرف بتواضصعه
الكب .. Òوكتب هذا الÓعب الكب Òصصفحات
منÒة مع اŸولودية القسصنطينية التي نشصطت
Ÿن-اسص-ب-ت Úم-ت-ت-ال-ي-ت Úن-ه-ائي كأاسش ا÷مهورية،
وكانت اÿيبة ‘ كل مرة ح Úخسصر النهائي

األول عام  1975أامام مولودية وهران بنتيجة – 0
 ،2ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ›ه- -ودات ك -روك -رو وف -ن -دي
وا◊ارسش حنشصي ،إال أان الغلبة كانت من جانب
«ا◊مراوة» بفضصل وجود كل من هد‘ ،قشصرة،
فريحة وبلكدروسصي  ..و‘ العام اŸوا‹ حجزت
مولودية قسصنطينة مكانها مرة أاخرى ‘ النهائي
أام -ام م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر وان -ه -زم زمÓ-ء ف-ن-دي
ينفسش النتيجة أامام لعبي «العميد» أامثال بن
شصيخ ،دراوي ،بÎو ،Êباشصي ،بلمو ،كاوة...واتفق
ج -ل م -ت -ت -ب -ع -ي ال -ك -رة ا÷زائ -ري -ة أان م -ول-ودي-ة
قسص -ن -ط-ي-ن-ة “لك تشص-ك-ي-ل-ة ك-بÒة وب-رز خÓ-ل-ه-ا
فندي عبد ا◊فيظ الذي جلب األنظار منذ
ال -ف -ئ -ات الصص -غ-رى األم-ر ال-ذي ج-ع-ل-ه ي-ل-عب ‘
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ‘ ك-ل األصص-ن-اف ا ¤غ-اي-ة
األكابر ،حيث أان مدربي «اÿضصر» منحوه الثقة
” اسص- - -ت- - -دع- - -اءه ‘ ع- - -دة م- - -ن- - -اسص - -ب - -ات ‘
و ّ
السص-ب-ع-ي-ن-ي-ات ..ب-ال-رغ-م م-ن اŸن-افسصة الشصديدة
بوجود أاسصماء كبÒة ‘ وسصط اŸيدان الهجومي
إال أان صصانع أالعاب مولودية قسصنطينة كان ‘
ال -ق -م -ة.وÁك -ن ال -ق -ول ،أان ف -ن -دي غ-ادر ف-ري-ق
م -ول-ودي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة ‘ ع-ام  1978وت-وج-ه ا¤
ا÷ار شصباب قسصنطينة ولعب فيه ا ¤غاية عام
 1981ثم انتقل ا ¤ا–اد ع Úالبيضصاء Ÿوسصم
واح -د ق -ب -ل أان يضص -ع ح -دا Ÿشص -واره ال -ري -اضص-ي
كÓ- - -عب ‘ ع- - -ام .1982وخÓ- -ل ذك- -ر اŸسصÒة
ال-ذه-ب-ي-ة ل-ن-ادي م-ول-ودي-ة قسص-ن-ط-ي-ن-ة يأاتي اسصم
فندي ‘ مقدمة األسصماء بالنظر Ÿا قدمه هذا
الÓعب الذي –ّول ا ¤عا ⁄التدريب وأاشصرف
على عدة أاندية مقدما خÈته للشصبان.

كر Ëبايتاشش ’ -عب ششبيبة بجاية لـ«الششعب»:

« حققنا تأاه Óتاريخيا  ..وعازمون على كسسب الرهان»
وصش -ف ك -ر Ëب -اي -ت -اشش ’عب شش -ب-ي-ب-ة
بجاية ‘ حوار لـ«الششعب» تأاهل فريقه
إا ¤ن -ه-ائ-ي ك-أاسش ا÷م-ه-وري-ة ب-ا◊دث
ال- -ت- -اري -خ -ي ،خ -اصش -ة أان ال -ع -دي -د م -ن
اŸت-اب-ع ⁄ Úي-ك-ن ي-ن-ت-ظ-ر ه-ذا التأاهل
ووصشول الفريق إا ¤اŸباراة النهائية.
حاوره :عمار حميسشي
واكد بايتاشش ان التأاهل ا ¤النهائي كان امرا
صصعبا بالنظر ا ¤قوة اŸنافسش الذي سصعى
جاهدا لتعويضش خسصارة الفريق ‘ مباراة
الذهاب على ارضصه وامام جمهوره من خÓل
تقد Ëعرضش افضصل خÓل مواجهة العودة
ببجاية.
وتفادى بايتاشش ا◊ديث عن حظوظ فريقه
‘ اŸباراة النهائية ،حيث اكد ان األمور
سصتكون ‘ غاية الصصعوبة بالنظر ا ¤قوة
شصباب بلوزداد ،لكنه  ⁄يتوان ‘ التأاكيد ان
الÓعب Úسصيعملون كل ما ‘ وسصعهم من اجل
الفوز والتتويج.
«الششعب» :حّققتم التأاهل إا ¤النهائي
ما هو ششعورك؟
بايتاشش :انه حدث مهم لفريق شصبيبة بجاية
–قيق التأاهل ا ¤اŸباراة النهائية Ÿنافسصة
ك -أاسش ا÷م -ه -وري -ة وخ -ل-ف-ن-ا ب-ذلك ت-وق-ع-ات
العديد ،حيث  ⁄يرشصحنا احد لبلوغ هذا
الدور لكن من خÓل العزÁة واإلرادة صصنعنا
الفارق ول يخفى على احد اننا ‰لك فريقا
شصابا Áتلك طموحات كبÒة هذا اŸوسصم
و ⁄ل اهداء لقب ا ¤النصصار الذين آامنوا
بقدرات التشصكيلة على –قيق نتائج جيدة
‘ الكأاسش رغم اننا خيبناهم ‘ البطولة و⁄
نكن من الفرق اŸنافسصة على بطاقة الصصعود
ا ¤ال -راب -ط -ة األو ،¤ال ان -ن -ا ع-وضص-ن-ا ه-ذا

األمر من خÓل الظهور بوجه مشصرف ‘
منافسصة الكأاسش ،وهو ما حدث حيث حققنا
اإل‚از ال-ذي أاصص-ف-ه ب-أان-ه ت-اري-خ-ي ل-ل-ف-ري-ق
الذي سصبق له التتويج باللقب ‘ مرة سصابقة
وهدفنا اعاة السصيناريو من جديد من خÓل
الدفاع على حظوظ الفريق بقوة ‘ اŸباراة
النهائية امام شصباب بلوزداد.
كيف كان التأاهل على حسشاب الوفاق؟
@@ التأاهل ا ¤النهائي  ⁄يكن سصه ÓخÓل
مواجهة الذهاب كل الÎشصيحات صصبت ‘
صص -ال -ح ال -وف -اق وا÷م -ي -ع رشص -ح -ه م-ن اج-ل
التأاهل ا ¤النهائي على حسصابنا لكننا قدمنا
م -ب -اراة ك -بÒة وب -ع -د ان ك -ن -ا م -ت -آاخ -ري-ن ‘
النتيجة .عدنا بقوة وقمنا بتعديل النتيجة
وتسصجيل هدف الفوز الذي كان وزنه من
ذهب خاصصة ان مواجهة العودة كانت اصصعب
من مباراة الذهاب وكان علينا تسصي Òالنتيجة
التي كانت ‘ صصا◊نا وخسصرنا اŸباراة ،ال

اننا حققنا الهم وهو التأاهل ا ¤النهائي
واسص -ع-دن-ا ال-ع-دد ال-ك-ب Òم-ن النصص-ار ال-ذي-ن
تنقلوا ا ¤اŸلعب من اجل مسصاندة الÓعبÚ
‘ ه- - -ذه اŸب- - -اراة الصص - -ع - -ب - -ة واآلن ي - -جب
ال-ت-حضص Òا÷ي-د ل-ل-م-واج-ه-ة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-ت-ي
سص- -ت -ك -ون صص -ع -ب -ة ه -ي األخ -رى ،خ -اصص -ة أان
اŸن- -افسش Áت -لك ›م -وع -ة ج -ي -دة ل -ك -ن -ن -ا
عازمون على صصنع اŸفاجأاة.
كيف ترى مواجهة النهائي؟
@@ اŸب-اراة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ت-ل-عب ع-ل-ى ج-زئ-ي-ات
بسص- -ي -ط -ة واألك Ìج -اه -زي -ة و–ضص Òحسصب
رأايي هو من يفوز علينا اآلن الÎكيز على
التحضص Òا÷يد واعتقد ان الدارة وا÷هاز
الفني سصيقومان بوضصع برنامج خاصش من
اجل –ضص ÒالÓعب Úجيدا لهذا اŸوعد
ال-ت-اري-خ-ي م-ن ج-م-ي-ع ال-ن-واح-ي ،سص-واء تعّلق
األمر با÷انب البد Êوالفني وحتى النفسصي
ولعب نهائي كأاسش ا÷مهورية هو حلم كل
لعب طموح وكل لعبي الفريق لديهم رغبة
‘ الظهور بشصكل جيد ‘ النهائي والدفاع
على حظوظ الفريق ،خاصصة أان ا◊ظوظ
سصتكون متسصاوية ب Úكل فريق لكن ل يجب
اخ -ذ األم -ور ب -ج -دي -ة اك Èم-ن اج-ل ت-ف-ادي
زيادة الضصغط على الÓعب Úقبل اŸباراة
واŸنافسش معروف وا÷ميع يعرف قدراته،
حيث عاد بقوة ‘ الفÎة اŸاضصية وحّقق
العديد من النتصصارات مكنته من اÿروج
من منطقة اÿطر ‘ البطولة وهو يطمح
إلنقاذ موسصمه من خÓل الفوز بالكأاسش لكن
كفريق شصبيبة بجاية نطمح ايضصا للمنافسصة
ب-ق-وة ع-ل-ى ح-ظ-وظ-ن-ا ‘ ال-ت-ت-وي-ج Ãن-افسص-ة
ال -ك -أاسش وأاع -ت -ق -د ان -ن -ا ‰لك الم -ك -ان -ي -ات
ال Ó-زم -ة ل -ت -ح -ق-ي-ق ذلك شص-ري-ط-ة ك-م-ا ق-لت
سصابقا التحضص Òا÷يد من جميع النواحي.
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لو ¤موبيليسس
الرابطة اÎÙفة ا أ

شسبيبة بجاية

نادي بارادو يسشعى ’فتكاك الوصشافة

تأاهل عن جدارة وتفاؤول كبÒ
للظفر باللقب للمرة الثانية
تأاهل ،أامسش اأ’ول ،فريق شصبيبة بجاية إا¤
ن- -ه- -ائ- -ي ك -أاسش ا÷زائ -ر ل -ل -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ‘
ت - -اري- -خ- -ه ،ب- -ع- -د ل- -قب ك- -أاسش ا÷زائ- -ر ع- -ام
 ،2008بالرغم من انهزامه أامام ضصيفه وفاق
سصطيف  ‘ ،0-1إاياب الدور قبل النهائي من
اŸنافسصة ،حيث كان أاشصبال اŸدرب بوعكاز
ق- -د ف -ازوا ‘ ل -ق -اء ال -ذه -اب خ -ارج ال -دي -ار،
Ãلعب  8مايو  1945بنتيجة ‡ ،1- 2ا منحهم
أافضصلية الهدف.Ú
وم -ب -اشص -رة ب -ع -د ن -ه -اي -ة اŸب-اراة ،خ-رج آا’ف
اأ’نصصار معÈين عن فرحتهم بهذا ا’‚از
التاريخي ،وسصط موكب ﬂتلط من اŸركبات
وال- -دراج- -ات ال -ن -اري -ة ال -ت -ي ج -ابت الشص -وارع
ال-رئ-يسص-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ‘ ،اح-تفا’ت هيسصتÒية
امتزجت فيها دموع الفرحة باأ’لعاب النارية،
و‘ أاجواء كسصرت الروت Úالذي كانت تعيشصه
عاصصمة ا◊مادي ،Úحيث انطلق العرسش من
ملعب ا’–اد اŸغاربي ببجاية ،مباشصرة بعد
كسصب ال- -ره -ان ،وق -د اق -ت -ح -م آا’ف اأ’نصص -ار
أارضص- -ي- -ة اŸي -دان ل Ó-ح -ت -ف -ال م -ع ال Ó-ع -بÚ
والطاقم Úالفني واإ’داري ،عرفانا وتقديرا
للمجهودات التي ج ّسصدت ميدانيا.
وب- -ال- -رج -وع إا ¤فÎات ال -ل -ق -اء ،ف -ق -د ع -رف
الشصوط اأ’ول بداية قوية من جانب الضصيوف
الذين رموا بثقلهم من أاجل التهديف ،حيث
ت-والت ال-ف-رصش ال-ت-ي ي-تّ-م اسص-ت-غÓ-ل-ها بالشصكل
ا÷يد من طرف الÓعب ،Úسصيما ‘ الدقيقة
 10أاين ضصيع الÓعب فرحا Êفرصصة ذهبية
ل-ل-ت-وق-ي-ع ،ل-ك-ن الÓ-عب سص-م Òع-ي-ب-ود ت-دارك
بتسصجيل الهدف اأ’ول ‘ الد  ،14بعد “ريرة
على طبق من القائد عبد اŸؤومن جابو ،وكان
ب-ذلك ت-ق-دم السص-ط-اي-ف-ي-ة ‘ ال-ن-ت-ي-ج-ة ،وب-ع-د

هدف الوفاق ضصغط ’عبو الشصبيبة بنية تعديل
النتيجة ،واقÎبوا من ذلك ‘ الدقيقت،20 Ú
و 35ب -ع-د وت-واصص-لت ﬁاو’ت ال-ف-ري-ق Úم-ن
أاجل التسصجيل ،لكن نقصش الفعالية والÎكيز
حا’ دون ذلك.
وف- -ي- -م -ا ي -خصش الشص -وط ال -ث -ا Êف -ق -د ع -رف
اسصتماتة من ’عبي الشصبيبة ،حيث أاغلقوا على
أاصص- -ح- -اب ال- -ل- -ون Úاأ’ب- -يضش واأ’سص -ود ك -اف -ة
اŸنافذ‡ ،ا جعل الزوار يكتفون بنتيجة 1
مقابل  ،0ليعلن ا◊كم نهاية اŸباراة وسصط
فرحة عارمة لدى ﬁبي الفريق البجاوي.
هذا ومن جهته ،فقد أاعرب اŸدرب بوعكاز
عن فرحته بهذا ا’‚از ،مؤوكدا أان فريقه
كسصب الرهان وافتك التأاهل على حسصاب أاحد
اıتصص ‘ Úمنافسصة السصيدة الكأاسش ،حيث
ل -دي -ه رصص -ي-د ث-م-ان-ي-ة ك-ؤووسش رف-ق-ة م-ول-ودي-ة
ا÷زائ- - -ر وا–اد ا÷زائ- - -ر ،و“ن - -ى اŸدرب
Óطاحة بشصباب
البجاوي ‘ –قيق النجاح ل إ
ب -ل -وزداد وال-ت-أاه-ل ‘ ن-ه-ائ-ي ه-ذه اŸن-افسص-ة
الكروية اأ’ك Ìشصعبية با÷زائر.
و‘ نفسش السصياق ،ثّمن رئيسش الفريق حواسصي
الفوز معتÈا أاداء الÓعب Úمباراة كبÒة ،حيث
“ك -ن -وا م -ن ال -ت -أاه-ل إا ¤ال-دور ال-ن-ه-ائ-ي ع-ن
جدارة ،الذي سصتحضصر له التشصكيلة البجاوية
اأ’سصبوع القادم بشصكل جيد ،من خÓل Œنيد
ا÷م -ي -ع م -ن ’ع -ب ،Úط -اق -م ف -ن-ي ،مسصÒي-ن
وأانصصار خلف فريقهم وتوف Òكامل الظروف
التي تسصمح لهم بلعب مباراة ‘ القمة ويتكّرر
ب-ذلك سص-ي-ن-اري-و 2008ح Úظ-ف-ر ال-ب-ج-اويون
بلقب كأاسش ا÷زائر.
بجاية :بن النوي توهامي

البطولة الوطنية للتايكواندو باŸدية

مششاركة  363رياضشي ‘ اŸنافسشة
ان -ط -ل -قت صص -ب -ي -ح -ة أامسش ب -ال -ق -اع-ة ال-كÈى
ل-ل-م-ركب ال-ري-اضص-ي ب-اŸدي-ة ال-بطولة الوطنية
ل -ل -ت -اي -ك -وان -دو صص -ن-ف أاوسص-ط Ãشص-ارك-ة 363
رياضصي من بينهم  132رياضصية تابع Úلـ 18
رابطة و’ئية– ،ت إاشصراف  30حكما ،من
بينهم  05حكام دولي.Ú
ب إابراهيم بومعزة رئيسش دائرة اŸدية
رح ّ
ن -ي-اب-ة ع-ن وا‹ ال-و’ي-ة رف-ق-ة م-دي-ر الشص-ب-اب
والرياضصة بالنيابة ،بضصيوف اŸدية ‘ هذا
ا÷و ال -ري -اضص -ي اŸف -ع -م ب -ال -روح ال -ري-اضص-ي-ة
والرابطة الو’ئية للتايكواندو ،آام Óالتوفيق
Ûموع الرياضصي Úوالرياضصيات.
كما أاعلن يزيد بن عÓوة رئيسش اإ’–ادية
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -اي -ك -وان -دو ع -ن ان -طÓ-ق ه-ذه
التظاهرة ،شصاكرا الوا‹ وكل اŸسصؤوول Úعلى
رعايتهم لهذه التظاهرة الرياضصية الشصبانية،
Ãا ‘ ذلك الرابطة الو’ئية وعائلة رياضصة
التايكواندو ،بعدما وقف ا÷ميع دقيقة صصمت
ترحما على روح الرياضصي فاروق ﬂتاري من

نادي الفنك بالعاصصمة ،وكل من الرياضصية
سصعاد قريشصي وبقاسصم هجرسصي أاحد أاعمدة
الرياضصة بو’ية اŸدية.
كرمت ا’–ادية وا‹ الو’ية ،مدير الشصباب
وال-ري-اضص-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ،ورئ-يسش الرابطة بصصفته
منظما لهذه ا◊دث الرياضصي ،ورئيسش دائرة
اŸدية ،واŸصصالح اأ’منية .صصّرح جمال منقار
رئيسش هذه الرابطة بأان هذه التظاهرة تعّد
م -ن -افسص -ة ت -أاه-ي-ل-ي-ة ‘ اخ-تصص-اصش «كÒوق-ي»
ومؤوهلة للبطولة العاŸية للرياضصة اŸدرسصية
Óشص-ب-ال ال-ت-ي سص-ت-ج-رى ب-اÛر ‘ ج-وان
ل -ل  -أ
ال -ق -ادم ،إا ¤ج-انب أان-ه-ا ان-ت-ق-ائ-ي-ة ل-ل-ع-ن-اصص-ر
الرياضصية للمنتخب الوطني الذي سصيشصارك ‘
ال-ب-ط-ول-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ها نهاية
سصبتم Èالقادم.
كما تشصارك الرابطة الو’ئية باŸدية ‘ هذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال -تصص -ف-وي-ة بـ  14ري-اضص-ي-ا و04
رياضصيات.
اŸدية:علي ملياÊ

Œري ال-ي-وم م-ق-اب-ل-ت-ان م-ت-أاخ-رتان من
لو ¤م-وب-ي-ل-يسس ،ح-يث يحل
ال-راب-ط-ة ا أ
نصس - -ر حسس Úداي ضس - -ي - -ف - -ا ع- -ل- -ى ن- -ادي
بارادوبينما يتنقل شسباب قسسنطينة ا¤
بشسار Ÿواجهة شسبيبة السساورة ‘ مباراة
مفتوحة على كل الحتمالت.
عمار حميسسي
ي -ت -واج -د ن -ادي ب -ارادو ام -ام ف -رصص -ة ذه -ب -ي-ة
’ف-ت-ك-اك اŸرك-ز ال-ث-ا Êم-ن شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
وتقليصش الفارق عن الرائد ا ¤نقطة واحدة
‘ حال فوزه اليوم على نصصر حسص Úداي‘ ،
م -ب -اراة م -ت -أاخ -رة ع -ن ا÷ول -ة الـ 24للرابطة
اأ’و ¤موبيليسش.
وسصيضصرب نادي بارادو عدة عصصاف Òبحجر
واحد ‘ حال ا’نتصصار اليوم وهو ا’مر الذي

بشسار

تكر Ëالرياضشية
الزهرة بششÒ

حضشور اŸنتخب الوطني بـ 4عناصشر

يشص- -ارك اŸن- -ت- -خب ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ري -اضص -ات
الشصراعية ،اختصصاصش ‘‘أار .أاسش .أاكسش»‘ ،
ال -دورة ال -دول-ي-ة اŸق-ررة ب-ف-رنسص-ا ‘ ،ال-فÎة
اŸمتدة من  28أافريل اإ 4 ¤مايو اŸقبل،
حسص -ب -م -ا أاع -ل -نت ع -ن -ه ا’–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -لشص -راع .وت -دخ -ل ه -ذه اŸن -افسص -ة ‘ إاط -ار
اأ’سصبوع اأ’وŸبي الفرنسصي الذي يسصتقبل كل
عام أاك Ìمن  800رياضصي Áثلون  60دولة،
بحضصور أافضصل اÓŸح ÚالعاŸي ،Úمن أاجل
Óل-ع-اب اأ’وŸب-ي-ة  2020اŸقررة
ال-ت-حضص Òل -أ
بطوكيو اليابانية ،تضصيف الهيئة الفدرالية عÈ
صص- -ف- -ح- -ت- -ه- -ا ال- -رسص- -م- -ي -ة Ãوق -ع ال -ت -واصص -ل
ا’جتماعي «فايسصبوك».

وسص -ت -ك -ون ا÷زائ-ر ‡ث-ل-ة ب-أارب-ع-ة ب-ح-اري-ن
ويتعلق اأ’مر بكل من :رمزي بوجعطيط ،بن
ن -اق -ة اسص Ó-م ،رزوا Êم -ر Ëوب-ريشص-ي ام-ي-ن-ة،
ب- -ق- -ي- -ادة اŸدرب Úن- -اصص- -ر ق- -وج- -ي- -ل وم -ن -ار
بوهاجÒة.
وي -ت -ن -ق -ل ال -وف -د ا÷زائ -ري ،ال-ذي ي-حضص-ر
ل -ل -ب -ط -ول -ة اإ’ف -ري-ق-ي-ة ب-ا÷زائ-ر (12 - 6
أاكتوبر )2019اŸؤوه - -ل - -ة ا ¤أاوŸب- -ي- -اد ،2020
اليوم إا ¤فرنسصا على أان يعود ا ¤ارضش الوطن
بتاريخ  5مايو القادم.
وم-ع-ل-وم أان ال-ن-خ-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة أاج-رت تربصصا
–ضصÒي - -ا م- -ن  18ا 24 ¤أاف -ري-ل ا÷اري
اسصتعدادا لهذا اŸوعد الكب.Ò

اŸنتخب اŸصشري يواجه تنزانيا وغينيا وديا
يخوضش اŸنتخب اŸصصري لكرة القدم مقابلتÚ
ودي- -ت Úق- -ب- -ل مشص- -ارك- -ت- -ه ‘ ن- -ه- -ائ -ي -ات اأ’·
اأ’فريقية التي تنظمها مصصر ‘ الفÎة من 21
جوان إا 19 ¤جويلية اŸقبل ،Úحسصبما أاعلنه
ا’–اد اŸصصري لكرة القدم.
وقال إايهاب لهيطة مدير اŸنتخب اŸصصري أان
ا÷ه -از ال -ف -ن -ي ل -ل -ف -ري -ق اسص-ت-ق-ر ع-ل-ى مÓ-ق-اة
منتخبي تنزانيا وغينيا يومي  13و 16جوان على
الÎتيب Ãلعب برج العرب ،بعد العرضش على

مششاركة ’ 22عبا ‘ الÎبصص التحضشÒي
يجري اŸنتخب ا÷زائري لكرة القدم (دون
 23عاما) تربصصا –ضصÒيا من اليوم إا1 ¤
ماي باŸركز الفني الوطني بسصيدي موسصى
–سص -ب-ا لÓ-سص-ت-ح-ق-اق-ات ال-رسص-م-ي-ة ال-ق-ادم-ة،
حسصبما أاعلنت عنه ا’–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم .وضصبط اŸدرب الوطني لهذا الصصنف
العمري ،لودوفيتشش باتلي قائمة تتكون من 22
’عبا ◊ضصور هذا الÎبصش.
ويسص -م -ح ل Ó-ع -ب ÚاŸع -ن -ي Úب -اŸن-افسص-ات
الوطنية يومي  27و 28أافريل اŸشصاركة مع
أانديتهم ،على أان يلتحقوا ‘ اŸسصاءÃ ،كان
إاج -راء الÎبصش ،حسصب م -ا أاوضص -ح -ت-ه ال-ه-ي-ئ-ة
ال -ك -روي -ة ع -ل-ى م-وق-ع-ه-ا ال-رسص-م-ي ل-ل-ت-واصص-ل
ا’جتماعي.
وي-حضص-ر رف-اق ب-وداوي ل-ل-م-ب-اراة اŸزدوج-ة
اŸق -ررة ‘ شص -ه -ر ج -وان ضص-د م-ن-ت-خب غ-ان-ا
◊سصاب الدور الّتصصفوي الثالث واأ’خ Òلكأاسش
إاف -ري -ق -ي-ا  2019 -ل -ه-ذا الصص-ن-ف ،واŸؤوه-ل-ة
أ’وŸبياد  2020 -بطوكيو (اليابان).
وسصيجري لقاء الذهاب ب Úغانا وا÷زائر
يوم  5جوان بأاكرا على أان Œرى مباراة اإ’ياب
يوم  9جوان با÷زائر.

الدورة الدولية للرياضسات الشسراعية بفرنسسا

–ضسÒا لكأاسس إافريقيا 2019

لقل من  23سسنة
اŸنتخب الوطني أ

وكان «اÿضصر» قد تأاهلوا للدور الثالث على
حسصاب غينيا ا’سصتوائية ( 0-0و ،) 1-3فيما
سصجلت غانا فوزا عريضصا على الغابون (0-4
و.)0-0
وسصتدور اŸرحلة النهائية لكأاسش إافريقيا دون
 23ع -ام -ا Ãصص-ر ق-ائ-م-ة الÓ-ع-ب ÚاŸع-ن-يÚ
ب -الÎبصش ع -ب-د اŸؤوم-ن سص-ي-ف-ور (ا.ا÷زائ-ر)،
سصعيد دعاسش (م .ا÷زائر) ،أاسصامة قتال
(ا.ال-ب-ل-ي-دة) .ف-اروق ب-ن م-ع-روف (ج.الشص-لف)،
ح- -م -زة م -وا‹ (ب -ارادو) ،ن -وف -ل خ -اسص -ف (ن.
حسص Úداي) ،طارق عدون (ا.بسصكرة) ،عماد
ال- -دي- -ن ع -زي (ن .حسص Úداي) ،م -ع -اذ ح -داد
(شش .سص -ك -ي -ك -دة)ﬁ ،م -د ت -وق-اي (ن .حسصÚ
داي) ،براهيم فرحي (شش .ال ّسصاورة) ،يوسصف
دوار (بارادو) ،كمال بلعربي (ا .ا÷زائر) ،عبد
الرحيم حمرة (ا .ا÷زائر) ،هشصام بوداوي
(بارادو).
بÓل بن حمودة (ا .ا÷زائر)ﬁ ،مد رضصا
بومشصرة (ا .ا◊راشش) ،عبد القادر كايبو (ج.
الشص -ل -ف) ،إاسص -م -اع -ي-ل سص-ع-دي (و .ت-ل-مسص-ان)،
مسصعود بÓل (و .تلمسصان) ،زكريا بن شصاعة (ا.
ا÷زائر) ،شصاكر قدور الشصريف (ج .الشصلف).

سصيكون ‘ غاية الصصعوبة ،خاصصة ان نصصر
حسص Úيطمح هو اآ’خر لتحقيق ا’نتصصار من
اجل ضصمان البقاء بصصفة نهائية ‘ الرابطة
اأ’و ¤وت - - -ف - - -ادي ا◊سص - - -اب - - -ات ‘ ا÷و’ت
اŸقبلة.
وي-ط-م-ح شص-ب-ي-ب-ة السص-اورة ’سص-ت-غÓ-ل ف-رصصة
م-واج-ه-ة شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة ا÷ري-ح م-ن اجل
ال- -ف- -وز ع -ل -ي -ه وا’رت -ق -اء ‘ ج -دول الÎت -يب
وا’قÎاب من ضصمان البقاء وتبدو اأ’مور ‘
صصا◊ه ،خاصصة ان اŸنافسش Áر بفÎة صصعبة.
وي -ت-م-ن-ى انصص-ار شص-ب-اب قسص-ن-ط-ي-ن-ة ان ي-ظ-ه-ر
ال-ف-ري-ق ب-وج-ه افضص-ل خÓ-ل م-واج-ه-ة شص-ب-ي-بة
السصاورة ،خاصصة انه اقصصي ـ حسصبهم ـ بطريقة
غ -ري -ب -ة وسص-اذج-ة ام-ام شص-ب-اب ب-ل-وزداد ال-ذي
تسصيد اŸباراة من البداية ا ¤النهاية.
وصصدم فريق شصباب قسصنطينة أانصصاره ليسش
بالهزÁة بهدف Úنظيف Úفقط ،وإا‰ا بالوجه

الشصاحب الذي ظهر به إا ¤درجة أان الفريق
على مدار  120دقيقة ‘ مواجهته لشصباب
ب -ل -وزداد  ⁄ي -ت -مّ-ك-ن م-ن ال-وصص-ول إا ¤م-رم-ى
حارسصه السصابق سصيديريك سصوى مرة واحدة
من قذفة جانبية من أاحسصن ’عب ‘ الفريق
بلخ Òو ⁄يتمكن من الوقوف ‘ وجه الشصباب
وم -درب -ه السص -اب-ق ع-ب-د ال-ق-ادر ع-م-را Êال-ذي
سصيطر بالطول وبالعرضش على فريق من دون
روح وك -أان -ه دخ -ل اŸب -اراة وه -و م -ق -ت -ن -ع ب-أان
اŸنافسش أاقوى منه بكث.Ò
سص -وء ال -ت -خ-ط-ي-ط ووضص-ع اأ’ه-داف ب-دق-ة ه-و
الذي جعل الفريق يخرج من اŸوسصم صصفر
اليدين ،فقد وجد نفسصه ‘ فÎة من فÎات
اŸوسصم متقدما ‘ كل ا÷بهات ولكن اإ’دارة
ورئيسصها طارق عرامة اختاروا ا◊لول الصصعبة
وهي رابطة اأ’بطال وكأاسش ا÷مهورية.
وعادة ‘ الفرق الكÈى وحتى الصصغرى يتمّ
اŸراهنة على البطولة وليسش الكأاسش أ’ن اأي
ف -ري -ق ب -إام -ك -ان -ه ال-ت-ع-ويضش ‘ ح-ال-ة خسص-ارة
مباريات ‘ البطولة ،بينما الكأاسش ُيلعب على
ا◊ظ ‘ ضص -رب -ات الÎج -ي-ح وال-ت-ع-ويضش ف-ي-ه
يكون مسصتحي.Ó
وب- - -ق- - -ل - -ي - -ل م - -ن الÎك - -ي - -ز ك - -ان ب - -إام - -ك - -ان
«السصنافر» اŸنافسصة على اللقب الذي فاز به
اŸوسص- -م اŸاضص- -ي ،خ -اصص -ة أان ال -رائ -د ا–اد
العاصصمة ومنافسصه اأ’ول شصبيبة القبائل تعÌا
كثÒا داخل وخارج الديار وحتى لو فشصل ‘
التتويج باللقب فقد يحصصل على اŸركز الثاÊ
الذي ُيمّكنه من اللعب للموسصم الثا Êعلى
التوا‹ بطولة رابطة أابطال إافريقيا ولو حصصل
على اŸركز الثالث فسصيتنافسش على بطولة
الكونفدرالية ولكنه فّرط ‘ البطولة فخرج
من كل اŸنافسصات.
الÈنامج
نادي بارادو  -نصصر حسص Úداي 16:00
شصبيبة السصاورة  -شصباب قسصنطينة 18:00

حظيت الرياضصية بشص Òالزهرة والبالغة من
العمر  34سصنة بالتفاتة خاصصة وتكر Ëعلى
إاثر –قيقها لبطو’ت مشصّرفة ‘ الرياضصة
اÙلية ،الوطنية والعاŸية ،سصيما ‘ ›ال
رفع اأ’ثقال وأالعاب القوى ،حيث كانت بطلة
ا÷زائ- -ر ع- -ل- -ى ال- -ت- -وا‹ م- -ن- -ذ سص- -ن- -ة 2015
بحصصولها على اŸيدالية الذهبية.
كما حصصلت على اŸرتبة الرابعة باÛر عام
 ،2017أاين بلغت مسصتوى حمولة عالية مكنتها
م - -ن اح - -ت Ó- -ل الصص - -دارة م- -ن ب Úاأ’ب- -ط- -ال
اأ’صص -ح-اء وذوي ا’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة ع-ل-ى
ح ّ- -د سص - -واء .أاب - -ى وا‹ و’ي - -ة بشص- -ار ،إا’ أان
يسص-ت-ج-يب ل-ن-دائ-ه-ا ل-ت-دخ-ل م-ن أاج-ل دع-م-ه-ا
سصيما بتوف Òدراجة نارية لذوي ا’حتياجات
اÿاصصة مع تخصصيصش دخل يغطي حاجياتها
ب -ال-ت-ن-ق-ل وال-نشص-اط ‘ م-ي-دان-ه-ا ،وإاع-ط-ائ-ه-ا
الصصورة التي تليق ببطلة شصرفت ا÷زائر و
و’ية بشصار على وجه اÿصصوصش.
بشسار  /جمال دحمان

اŸه -ن -دسش ه -ا Êأاب-وري-دة اŸشص-رف ال-ع-ام ع-ل-ى
اŸن -ت -خب ال-ذي اسص-ت-ع-رضش م-ع خ-اف-ي ÒأاجÒي
اŸدير الفني للفريق اأ’سصباب الفنية لÓختيار.
وك -ان م -ن -ت -خ -ب -ا ت -ن -زان -ي -ا وغ-ي-ن-ي-ا ق-د أاب-دي-ا
موافقتيهما للقاء اŸنتخب اŸصصري ضصمن عدة
م -واف -ق-ات حصص-لت ع-ل-ي-ه-ا إادارة ال-ف-ري-ق خÓ-ل
ا’تصصا’ت التي أاجرتها وشصملت أاغلب الفرق
اŸتأاهلة للبطولة ،فيما عدا الفرق الثÓثة التي
تشصارك مصصر ‘ ›موعتها.

لفريقية للجيدو
البطولة ا إ

تتويج كل من نورين وبلقاضشي بالذهب
أاهدى اŸصصارعان فتحي نورين (أاقل من  73كلغ)
وأامينة بلقاضصي (أاقل من  63كلغ) ا÷زائر أاو¤
ميداليتها الذهبية خÓل منافسصات اليوم الثا Êمن
فعاليات بطولة إافريقيا للجيدو‘ صصنف اأ’كابر
(رجال وسصيدات) التي جرت أامسش Ãدينة كاب
تاون بجنوب إافريقيا .وجاء تتويج اŸصصارعÚ
ا÷زائ- -ري Úأام- -ام اŸصص- -ري ﬁم- -د ﬁي ال -دي -ن
واŸغربية صصوفيا بلعطار .بعد هذا ا◊صصاد الÌي،
يصصبح ‘ رصصيد اŸنتخب ا÷زائري  6ميداليات
منها :ذهبيتان وفضصية وواحدة و 3برونزيات ‡ا
يسصمح له باحتÓل اŸركز اأ’ول مؤوقتا ‘ الÎتيب
العام أامام على التوا‹ :تونسش (  2ذ  1 -ب) ومصصر
( 1ذ  2 -ف  1 -ب) .وكانت اŸيداليات ا÷زائرية
ا’رب -ع اأ’و ¤ال -ت -ي ج -اءت ي -وم اÿم -يسش ،فضص -ي-ة
واحدة من نصصيب هاجر مسصرم ( 48-كلغ) لدى
السصيدات بعد انهزامها ‘ النهائي أامام ا÷نوب

اإ’فريقية جÒوناي ويتيبوبينما نالت اŸيداليات
الÈون -زي -ة ك -ل م -ن م-ر Ëم-وسص-ى ( 52-ك-ل-غ) بعد
ان-ه-زام-ه-ا ‘ ال-دور نصص-ف ال-ن-ه-ائ-ي أام-ام ت-اسص-يانا
سصيزار من غينيا بيسصاولتفوز بعدها ‘ اŸنازلة من
أاج -ل الÈون -ز ع -ل -ى اŸغ -رب -ي -ة ف -اط -م -ة ال -زه -راء
القرشصي .وكذلك ا’مر بالنسصبة للمصصارعة Áينة
حÓطة ( 57-كلغ) وإاÁان ربيعي اللت Úتنافسصتا من
أاج -ل اŸرك -ز ال -ث -الث ل -ت -ع -د اŸي -دال-ي-ة الÈون-زي-ة
◊Óطة .لدى الرجال فاز سصليم رباحي ( 60-كلغ)
ب -اŸي -دال -ي -ة الÈون -زي-ة ب-ع-د ف-وزه أام-ام اŸغ-رب-ي
عصصام باسصو .و ⁄يحالف ا◊ظ زميله وائل الزين
( 66-كلغ) الذي انهزم ‘ منازلة ا’سصتدراك من
أاج -ل اŸرك -ز ال -ث -الث أام -ام اŸصص -ري أاح -م-د ع-ب-د
الرحمان لينهي اŸنافسصة ‘ اŸركز اÿامسش بينما
أاقصص - -ي ه - -ود زردا 66-( Êك -ل -غ) إاب -ت-داء م-ن دور
اÛموعات.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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نظمه قسصم اللغة العربية وآادابها بكلية ا◊قوق ببودواو

ملتقـ ـ ـى وطن ـ ـي حـ ـ ـول النق ـ ـد الثقـ ـ ـ ـ ـا‘
فـ ـ ـ ـي اÿطـ ـ ـ ـ ـاب النقـ ـ ـ ـ ـ ـدي العـ ـ ـ ـ ـ ـربي

أاسسامة إافراح
شص -ه -د م -ل -ت -ق-ى «ال-ن-ق-د ال-ث-ق-ا‘ ‘ اÿط-اب
ال- -ن -ق -دي ال -ع -رب -ي اŸع -اصص -ر ،ب Úال -ت -ن -ظÒ
واŸم -ارسص -ة» مشص -ارك -ة اأسص -ات-ذة م-ن ﬂت-ل-ف
جامعات الوطن ،حيث وصصل عدد اŸداخÓت
 75مداخلة ،قّدمها اأسصاتذة من  12جامعة من
ج- -ام -ع -ات ال -وط -ن ،ب -الإضص -اف -ة ا ¤اأسص -ات -ذة
ا ل ق س ص م  ،و  Ãش ص ا ر ك ة ط ل ب ة م د ر س صة ا ل د ك ت و ر ا ه .
و‘ م -داخ -ل -ت -ه -ا ،ذّك-رت رئ-يسص-ة قسص-م ال-ل-غ-ة
ال -ع -رب -ي -ة واآداب -ه -ا ،ال -دك -ت-ورة م-يسص-اء مÓّ-ح،
 Ãخ ت ل ف ا ل ن ش ص ا طا ت ا لت ي ن ظ مه ا ا ل قس ص م  ،م ن
ملتقيات وطنية ودولية واأيام دراسصية .وقالت
اإن «ال- -ن- -ق- -د ال- -ث- -ق -ا‘ وج -د م -رت -ك -زا ل -ه ‘
ال-دراسص-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة اıت-ل-فة منذ منتصصف
القرن العشصرين ،وما زال اإ ¤الآن ‘ رحلة
ال -ت -ط -ور خ -اصص -ة ال-ن-ق-د ال-ع-رب-ي اŸع-اصص-ر».
واأضص -افت ال -دك-ت-ورة مÓّ-ح اأن ال-ن-ق-د ال-ث-ق-ا‘
«ي- -ن- -ط -ل -ق م -ن ال -نصض ،اأو اÿط -اب ،ح -ام Ó-
ل ل ع  Óم ا ت ا ل ث قا في ة ا لت ي ي ن ب غ ي ا ل ت ع ا م ل م ع ه ا ،
فهما ،وتفسصÒا ،وتاأوي ،Óلسصتكشصاف الأنسصاق
Ÿضصَمرة».
ا ل ث ق اف ي ة ا ُ
من الأهداف التي رمى اإليها اŸلتقى مقاربة
م-ف-اه-ي-م وم-ق-ولت ال-ن-ق-د ال-ث-ق-ا‘ ،وم-ت-ابعة
ج ه و د ا ل ن ق ا د ا ل عر ب و ن ق د  Œا ر ب ه م م ع ا ل ن قد

ال -ث -ق -ا‘ ت -ن -ظÒا وت -ط -ب -ي -ق-ا ،و“ك Úط-ل-ب-ة
اŸاسص Îوالدكتوراه من اآليات اشصتغال النقد
الثقا‘ على اÿطاب الأدبي وغÒه .وخدمة
ل-ه-ذه الأه-داف“ ،ح-ورت اإشص-ك-ال-ي-ة اŸل-ت-قى
ح -ول ت-ل-ق-ي ال-ن-ق-د ال-ع-رب-ي اŸع-اصص-ر ل-ل-ن-ق-د
الثقا‘ ،من حيث التنظ ÒواŸمارسصة ،و‘
ه -ذا السص -ي -اق ،اأثÒت ع -دي -د الأسص -ئ -ل -ة ال -ت-ي
ت- -ت- -ط- -لب م- -ن ال -ب -اح -ث Úوال -ن -ق -اد اإج -اب -ات
م س ص ت ف ي ضص ة  ،م ن ب ي ن ه ا  :م ا مو ق ف ا ل ن ق ا د ا ل ع ر ب
من النقد الثقا‘؟ هل اسصتوعبوا اأطروحاته
ومفاهيمه؟ هل اأصّصل النقد العربي لهذا النقد
اأم انه اأجرى تعدي Óعلى مقولته مراعاة
ÿصصوصصيات خطابه؟ اأم انه تبّناها بكليتها
تسصليما Ãا اأقرته الثقافة التي انتجت هذا
ال -ن -ق -د واÿط -اب ال -ف-ك-ري ال-ذي اأف-رزه؟ م-ا
ا÷ديد الذي اأضصافه النقد الثقا‘ اإ ¤النقد
العربي اŸعاصصر؟ واإ ¤اأي مدى وصصل النقاد
ا ل ع ر ب ب هذ ا ا ل ن ق د ت ن ظ  Òا و ت طبي ق ا ؟
وت- - -وزعت اŸداخ Ó- -ت الـ ،75ال -ت -ي ق -دم -ه-ا
الأسص-ات-ذة اŸشص-ارك-ون ،ع-ل-ى ﬁاور اŸل-ت-ق-ى
ت
ا ل ت ي ح د د ت ها ا ل ل ج ن ة ا ل ع ل م ي ة ل ل م لت ق ى ‘ س ص ّ
ﬁاور ك- -ام- -ل -ة ،ه -ي :ق -راءة ‘ م -رج -ع -ي -ات
واإشص -ك -الت ال-ن-ق-د ال-ث-ق-ا‘ ،وال-ن-ق-د ال-ث-ق-ا‘
ونظريات النقد الأدبي ،وتلق Úالنقاد العرب
ل -ل -ن -ق -د ال -ث -ق -ا‘ (ال -ت -حصص -ي -ل وال -ت -اأصص-ي-ل)،

وت-ط-ب-ي-ق-ات ال-ن-ق-د ال-ث-ق-ا‘ على نصصوصض من
الأدب العربي ،وتطبيقات النقد الثقا‘ على
نصص- -وصض م- -ن الأدب ا÷زائ -ري ،وم -ق -ارب -ات
النقد الثقا‘ لÓأدب الرقمي.
و‘ اÿتام ،خلصض اŸلتقى اإ› ¤موعة من
ال -ت -وصص -ي -ات ت Ó-ه -ا رئ-يسض ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-م-ي-ة
الدكتور نور الدين لبصص ،ÒوÁكن تلخيصصها
‘ :ترقية اŸلتقى اإ ¤ملتقى دو‹ وتنظيمه
بشص -ك -ل دوري ،ت -رق -ي -ة ﬁور ال -ن-ق-د ال-ث-ق-ا‘
والأدب الرقمي اإ ¤ملتقى وطني وا◊رصض
على تنظيمه السصنة القادمة ،اختيار اأحسصن
اŸداخ Ó- -ت وف - -ق شص - -روط وم - -ع - -اي Òي- -ت- -م
–دي-ده-ا لح-ق-ا م-ن ط-رف ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-لمية
ل-ل-م-ل-ت-ق-ى واإصص-داره-ا ضص-م-ن ك-ت-اب ج-م-اعي،
ت- -وصص- -ي- -ة ب- -رف -ع ا◊ج -م السص -اع -ي ل -ت -دريسض
ا  Ÿق اي ي س ض ا  Ÿر ت بط ة با ل نق د ا ل ثق ا ‘ ‘ ط و ر ي
ا ل ل ي س ص ان س ض و ا  Ÿاس ص  ، Îفت ح م س صا ر ل ل ت ك وي ن ‘
ا ل ل ي س ص ان س ض و ا Ÿا سص  ‘ Îا ل ن ق د ا ل ث ق ا ‘ ل ي ك و ن
اأرضصية صصلبة لفتح مدرسصة الدكتوراه.
ُيذكر اأنه بعد هذا اŸلتقى الوطني ،احتضصن
قسص-م ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة واآداب-ه-ا ،ب-ك-ل-ية ا◊قوق
ب- -ودواو ،ن- -ه- -اي- -ة الأسص- -ب- -وع ،ن- -دوة ع- -ل- -م- -ي -ة
م ت خ ص ص ص صة – ت ع ن و ان « ا ل ن ظ ر يات ا  Ÿع ر ف ي ة
التاأسصيسصية :مفاهيمها وفاعليتها ‘ فهم اللغة
و ا  ÿط ا ب ».

الفنان التشصكيلي مراد قرميط لـ «الشصعب»:

اهتم ـ ـام بلوحـ ـاتي ع ـ ـ Èالفضض ـ ـاء األزرق واŸنمنمـ ـ ـات ‘ الصض ـ ـ ـ ـدارة
أالوان زيتية على القماشس أامتعت عشصاق الريشصة وطنيا وعربيا

أاكد مراد قرميط فنان
تشصكيلي بدار الثقافة حسصن
ا◊سصني ‘ اŸدية ‘ تصصريح
ليومية «الشصعب» عرضصه ’
ك Ìمن  200لوحة فنية
’زرق من
ع Èالفضصاء ا أ
بينها « مقاد Ëوعدة
حناشصة....منمنماتي
القدÁة ،الرجوع إا¤
اŸشصوار  .....أالوان زيتية
على القماشس وبتقنية
السصك ،Úصصمود ما وراء
الطبيعة...أالوان زيتية
على القماشس،الدرسصة
والت Íوا◊افر
مسصمر.....الريق ناشصف
والسصاق مشصمر ...أالوان
زيتية على القماشس».

وق -ال ال -ف -ن-ان ان ه-ذه ال-ع-روضض
سص - -م - -حت ل - -ه ب - -اك - -تشص - -اف ذلك
النبهار بلوحات عا÷ت العديد
من اŸواضصيع وقد اتضصح ذلك
‘ التجاوب العفوي والكب Òمن
طرف عشصاق الريشصة من داخل
وخ -ارج ال -وط -ن ،اإ ¤ح -د دع-وت-ه
ل-ل-مشص-ارك-ة ب-ع-دة ب-ل-دان صص-دي-قة
ك-ال-ع-راق،ت-ونسض ،ت-رك-ي-ا ،فرنسصا،
ودولة اŸغرب الشصقيقة  ،وهذا
الدعوات تاأتي تبعا على مدار كل
اأسصبوع.

اأوضص - - -ح ال- - -ف- - -ن- - -ان اıتصض ‘
اŸن -م -ن -م -ات ب -اأن Œرب-ة ع-رضض
اأع-م-ال-ه ع Èالشص-ب-ك-ة ال-ع-نكبوتية
،م -ك -ن -ت-ه اأيضص-ا م-ن ال-ت-ع-رف ع-ن
رغبات ا÷مهور الذواق والذي
ب- -ات ي- -ب- -دي ب- -راأي -ه ‘ اأع -م -ال -ه
ب-ع-كسض ال-ع-رضض ال-ت-ق-ليدي داخل
القاعات اأو بالسصاحات العمومية
،كاشصفا باأن اأعماله التي يتتبعها
رواد ال- - - - -ع- - - - -ا ⁄الفÎاضص- - - - -ي ،
ان- - -قسص - -مت ب ÚاŸن - -م - -ن - -م - -ات،

واأعمال ﬁسصوبة على اŸدرسصة
الواقعية والنطباعية  ،كما اأن
ه -ذه ال -ت -ج -رب -ة سص -اع -دت اأيضص -ا
ال -ك -ث‡ Òن “ع -ن ‘ ل -وح -ات-ه ه
توجيهه نحو اŸنمنمات لكونهم
انبهروا بلمسصتي ‘ هذا اÛال
الفني الراقي .
وع- -ن ك- -ي- -ف- -ي -ة ت -رق -ي -ة ال -ف -ن -ون
التشصكيلية ‘ ا÷زائر والتعريف
بها  ،قال الفنان قرميط ا◊ائز
على شصهادة شصرفية من اŸركز

ال-ث-ق-ا‘ ال-ع-راق-ي ل-ل-خط العربي
وال -زخ -رف -ة خ Ó-ل مشص -ارك-ت-ه ‘
ملتقى القلعة الدو‹ الأول لفن
اÿط ال- -ع -رب -ي وال -زخ -رف -ة  ،اأن
ذلك متوقف على تدعيم الفنان
من كل ا÷وانب كاŸبيعات مثÓ
والأع- -م- -ال ال- -راق- -ي -ة م -ن خ Ó-ل
وضصعها ‘ متحف خاصض ‘ كل
ولية.
ن - -اشص - -د ال - -ف - -ن - -ان السص - -ل - -ط - -ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ب-تشص-ج-ي-ع ال-ف-ن-ان م-ن
خÓل شصراء اأعمالهم اأواعطائهم
ف - -ر ص ص - -ة ا  Ÿش ص - -ا ر ك - -ة ف - -ي - -ا ‚ ا ز
مشص -اري -ع ك -ا÷داري -ات اأو ت -زيÚ
اÙيط ،اإ ¤جانب فتح اÛال
واسص -ع -ا ل -ل -مشص -ارك -ات ال -وط -ن -ي -ة
واÿارجية حتى يكون الفنان له
قابلية لÓإبداع والتطور والنتاج،
مشصÒا ‘ ه - - -ذه اÙط - - -ة ب- - -اأن
ال-ف-ن-ان ب-ط-ب-ع-ه ل-يسض ف-نانا فقط
واإ‰ا شصخصصا مبدعا Áكن له اأن
ي- -ت- -دخ -ل ‘ اأم -ور ال -ب -ن -اء م -ث Ó-
والنظافة وكث Òمن الأعمال حتى
تضصفى لها تلك ا÷مالية.
وبهذا يكون الفنان ذو شصخصصية
‘ م- -راآة ع- -ي- -ن- -ه وﬁب- -وب ل -دى
اÛت - - - -م - - - -ع و السص- - - -م- - - -اح ل- - - -ه
ب - -ا  Ÿس ص - -ا ه - -م - -ة ‘ غ - -ر س ض ا ل - -ر و ح
الوطنية ‘ اأنفسض ا÷مهور على
حد تعب Òمراد قرميط

اŸدية :علي ملياÊ
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’منيــــة للـــــــــــÎاث الثقـــــــــا‘»
«ا◊مايـــــة ا أ
عنـــــــــــوان ا’حتفاليــــة بشصهــــر الــــــــــÎاث

ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروضض ‘ الفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن التشضكيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـولت سضياحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ تيبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـازة
تتواصصل ا’حتفالية بشصهر الÎاث ‘ تيبازة التي انطلقت بدار الثقافة
الدكتور احمد عروة بالقليعة برنامج ا’حتفال بشصهر الÎاث –ت
’منية للÎاث الثقا‘» ،وهو الÈنامج الذي يضصم معرضصا ‘ الفن
شصعار»ا◊ماية ا أ
التشصكيلي و جو’ت تربوية و سصياحية و مداخÓت متخصصصصة ذات صصلة
Ãوضصوع الÎاث.هذا ما رصصدته «الشصعب» بع ÚاŸكان.

تيبازة :علي ملزي

نظم قسصم اللغة العربية واآدابها ،بكلية ا◊قوق بودواو جامعة اﬁمد بوقرة بومرداسس ،اŸلتقى الوطني ا’أول
حول «النقد الثقا‘ ‘ اÿطاب النقدي العربي اŸعاصصر ،ب Úالتنظ ÒواŸمارسصة» .عرف اŸلتقى مشصاركة قوية
كّما ونوعا ،من اأجل مناقشصة ›موعة من ا’أسصئلة الراهنة ،على غرار موقف النقاد العرب من النقد الثقا‘،
ومدى اسصتيعابهم اأطروحاته ومفاهيمه ،وا÷ديد الذي يكون النقد الثقا‘ قد اأضصافه اإ ¤النقد العربي
اŸعاصصر.

العدد
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‘ ذات السصياق انظم معرضض
ال-ف-ن-ون ال-تشص-ك-ي-ل-ية حول الÎاث
ال-ث-ق-ا‘ ب-أاروق-ة ال-دار Ãشص-اركة
ع -دي -د ال -ف -ن-ان Úال-واف-دي-ن م-ن
ﬂتلف بلديات ولية تيبازة و
هو اŸعرضض الذي يتواصصل ا¤
غاية  4ماي اŸقبل ،كما نظمت
ورشص-ة ف-ن-ي-ة ع-ل-ى ال-ه-واء ال-طلق
باآلثار الرومانية Ÿدينة تيبازة
‘ الفا— ماي اŸقبل Ãشصاركة
›م - -ل ال - -ف- -ن- -ان Úال- -ع- -ارضصÚ
باŸناسصبة و هو اŸوعد الذي

تسص -ب -ق -ه ج -ول-ة ث-ق-اف-ي-ة ت-رب-وي-ة
سصياحية Ÿتحف اآلثار بشصرشصال
ل - -ف- -ائ- -دة أاط- -ف- -ال ورشص- -ات دار
الثقافة اليوم السصبت حسصب ما
علمناه من مديرية الدار.
ك -م -ا ي -رت -قب ب -ان ي -ن -ظ -م غ -دا
األح- - - -د ي- - - -وم دراسص- - - -ي ح - - -ول
اŸوروث الثقا‘ الÓمادي من
ح- -يث ال -واق -ع واآلف -اق ب -ت -أاطÒ
ع -دد م-ن اıتصص Úي-ت-ق-دم-ه-م
ك- -ل م -ن ال -دك -ت -ور وال -ب -احث ‘
الÎاث الشص -ع -ب -ي ع -ب -د ا◊م -ي-د
ب - -وراي - -و وال - -دك - -ت- -وري- -ن ع- -زي
ي-وخ-ال-ف-ة وح-م-ي-د ب-ل-ح-بيب من
جامعة ا÷زائر على أان تختتم

التظاهرة بيوم دراسصي آاخر يوم
 4م- -اي اŸق- -ب- -ل ح- -ول الÎاث
اŸادي اÙل - - - -ي Ãشص- - - -ارك- - - -ة
متحفي شصرشصال و تيبازة.
وباŸركب الثقا‘ عبد الوهاب
سصليم بشصنوة ،اسصتمتع ا÷مهور
م- -ؤوخ- -را ب -اŸع -رضض ا÷م -اع -ي
ل -لصص -ن -اع -ات ا◊ري -ة Ãشص -ارك-ة
ال- -ع -دي -د م -ن ح -ر‘ اŸن -ط -ق -ة
بالتوازي مع اقامة معرضض آاخر
ل-ل-ف-ن-ون ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ة ذات الصص-لة
ب -الÎاث ل-ل-ف-ن-ان-ة رÁان سص-ادات
شص -رف -اوي م-ن ال-ع-اصص-م-ة Ãع-ي-ة
أامسص - -ي - -ة شص- -ع- -ري- -ة م- -ن ت- -أاطÒ
شصاعرين ﬁلي.Ú

تكشصف عن عراقة حضصارة

النق ـ ـوشض الصضخري ـ ـة بتاغـ ـيت عرضضـ ـة للخطـ ـر
كنوز تطالها اأعمال التخريب وحمايتها فرضس عÚ
ت- -وج- -د ﬁط -ات ال -ن -ق -وشض
الصصخرية اŸنتشصرة بإاقليم تاغيت
ب -ولي -ة بشص -ار وال -ت -ي “ث -ل ت -راث-ا
ثقافيا ماديا ‘ مرمى اÿطر,
بسص- -بب ت- -أاخ- -ر ت- -ن- -ف- -ي- -ذ مشص -روع
ﬂطط حماية تلك اŸواقع التي
ت -ك -تسص -ي أاه -م -ي-ة ك-بÒة ‘ ت-اري-خ
البشصرية  ,حسصب ما ذكر مسصؤوولو
قطاع الثقافة.
ولزال ت- -ن- -ف -ي -ذ اıط -ط ال -ذي
صصودق عليه ‘  2016من طرف
م - -دي- -ري- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ة و اÛلسض
الشص -ع -ب -ي ال -ولئ -ي وال -ذي يشص-م-ل
اÙط - -ات ال - -ثÓ- -ث ل- -ل- -ن- -ق- -وشض
الصصخرية بتاغيت بكل من الزاوية
ال -ت -ح -ت -ان -ي -ة وﬁط-ت-ان ب-ك-ل م-ن
ب -راب -ي و ح-اسص-ي ل-ع-وج ال-ت-اب-ع-تÚ
ل -ب -ل-دي-ة ت-اغ-يت ( 97ك-ل-م ج-ن-وب
بشصار) ,مرهون بتوف Òالقروضض
م -ن ط-رف وزارة اŸال-ي-ة ل-ت-م-وي-ل
األشصغال اŸدرجة ضصمن ﬂطط
حماية هذه اŸواقع األثرية.
هذا اıطط الذي كان موضصوع
ن -ق -اشض واسص -ع م -ن ط -رف أاعضص-اء
اÛلسض الشصعبي الولئي والذي
تطلب إاعداده “وي Óقطاعيا بـ
 10مÓي Úدج يتضصمن كذلك تهيئة
الطريق اŸؤودي إا ¤تلك اŸواقع
األثرية على مسصافة  20كلم ,إا¤
ج- -انب إانشص- -اء م- -رك -ز ل -ل -ت -وج -ي -ه
واإلع Ó- -م ح - -ول ف - -ن ال - -ن- -ق- -وشض
الصصخرية  ,مثلما شصرح
عبد القادر جنايحي.كما يتضصمن
أايضصا اسصتحداث متحف Ÿا قبل

التاريخ بتاغيت  ,بهدف ضصمان
غرسض ثقافة فاعلة لدى ا÷مهور
حول أاهمية ا◊فاظ على الÎاث
اŸادي ,إاضص- - -اف- - -ة إا ¤ت - -ع - -زي - -ز
ا◊راسصة بهذه اŸواقع التي تركت
عرضصة للعوامل الطبيعية وأاعمال
التخريب.
و” اسص-ت-ك-م-ال اŸل-ف-ات ال-ثقافية
واإلداري -ة وال -دراسص -ات ال -ت -ق -ن -ي -ة
اÿاصصة بهذا اıطط ‘ يونيو
 ,2016وصص -ودق ع -ل -ي -ه-ا م-ن ق-ب-ل
اÛلسض الشصعبي الولئي ,ورفعت
إا ¤ال - -وزارة ال - -وصص - -ي - -ة ل - -غ- -رضض
اŸوافقة عليها من قبل الهيئات
ال- -وط- -ن -ي -ة ونشص -ره -ا ‘ ا÷ري -دة
الرسصمية ,يضصيف جنايحي.
سصلوكات تضصر بالقيمة
التاريخية للنقوشس الصصخرية
وعلى الرغم من القيمة التاريخية
ال- -ك- -بÒة ال- -ت- -ي ت- -ك -تسص -ي -ه -ا ت -لك
اÙطات ,إال أانها ظلت معرضصة
لسص - -ل - -وك - -ات وتصص - -رف- -ات ت- -ه- -دد
رسص-وم-ات-ه-ا ,وم-ن ب-ي-نها اسصتعمال
الطÓء و الكتابة عليها ,أاو أاعمال
ال -ت -خ -ريب ال -ت -ي ي -رت-ك-ب-ه-ا ب-عضض
األشصخاصض الغ Òواع Úبأاهميتها
التاريخية ,مثلما ذكر مدير قطاع
الثقافة.
وت - - -تضص - - -م - - -ن ت- - -لك اÙط- - -ات
اŸن -تشص -رة ع Èم -ن -ط -ق -ة ﬁم-ي-ة
“تد على مسصاحة  500هكتار,
وتقع على مسصافة غ Òبعيدة عن

ت- -اغ- -يت سص- -لسص- -ل -ة م -ن ال -ن -ق -وشض
الصصخرية التي تعود إا ¤عهود ما
قبل التاريخ من العصصر ا◊جري
ا◊ديث ,وم -ن ب -ي -ن -ه -ا رسص-وم-ات
تروي جوانب من التواجد البشصري
ب-اŸن-ط-ق-ة ,وأاخ-رى ل-ع-دي-د أانواع
ا◊يوانات الÈية التي كانت تعيشض
بها ,سصيما منها الضصباء والفيلة و
ال- -ن- -ع- -ام- -ات وال- -غ -زلن وا÷م -ال
والزرافات.
و‘ اŸق -اب -ل ه-ن-اك ارت-ي-اح ك-بÒ
إازاء اÙط -ات األرب-ع-ة ل-ل-ن-ق-وشض
الصصخرية التي يعود تاريخها إا¤
أازي - -د م- -ن  8.000سص -ن -ة  ,ال -ت-ي
اك- -تشص- -فت م- -ن -ذ أاك Ìم -ن خ -مسض
سص -ن-وات ‘ م-وق-ع خ-ن-اق تصص-اوي-ر
(م -ن -ع -رج-ات الصص-ور) ال-واق-ع-ة ‘
م-ن-ط-ق-ة خ-ال-ي-ة ع-لى بعد  16كلم
غ -رب ب -ل -دي -ة ال -ع-ب-ادل-ة ( 88كلم
ج- -ن- -وب بشص -ار) وال -ت -ي  ⁄تشص -ه -د
ت- -ده- -ورا ,ب- -فضص- -ل ب- -ع -ده -ا ع -ن
سصلوكات اإلنسصان ,مثلما أاضصاف
ذات اŸتحدث.
و تشص -م -ل ت -لك اÙط -ات ح-وا‹
أاربع Úمن رسصومات البقريات و
أان -واع م -ن ا◊ي -وان-ات ال-ت-ي ك-انت
تعيشض ‘ تلك ا◊قب التاريخية,
وتتواجد Ãوقع ذي قيمة تاريخية
كبÒة  ,لتواجد مدافن والفخار
وع- -دي- -د اŸواد األث -ري -ة األخ -رى
ال -ت -ي ت -ك -تسص -ي أاه -م -ي -ة ب-ال-غ-ة ‘
م-ع-رف-ة ت-اري-خ م-ن-ط-قة السصاورة و
الوطن و البشصرية جمعاء ,حسصب
مدير الثقافة ببشصار.

ينقل شصهادات ناشصطي ا◊ركات ا’حتجاجية منذ 2011

عرضض الفيلم الوثائقي «شضظايا األحÓم» لبهية بن الشضيخ لفقون بالعاصضمة
” يوم اÿميسس با÷زائر العاصصمة
عرضس الفيلم الوثائقي «شصظايا
ا’حÓم» للمخرجة بهية بن الشصيخ
لفقون التي سصلطت الضصوء على مسصار
فاعلي اÛتمع وشصهادات لناشصطي
ا◊ركات ا’حتجاجية منذ .2011

وقد صُصّور هذا الفيلم الوثائقي (75د) الذي عرضض
Ãت -ح-ف السص-ي-ن-م-ا ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصص-م-ة ب Úن-ه-اي-ة
 2012وب-داي-ة  2013ب-ح-يث تضص-م-ن أاق-وال شص-ب-اب
ج -زائ -ري ÚعÈوا ع -ن اسص -ت -ي -ائ -ه-م م-ن ال-ع-يشض ‘
ا÷زائر حيث كان Áنع ا◊ق ‘ التظاهر.
وقد تناول هذا العمل العديد من الشصهادات التي
أاد ¤بها جزائريون مثل اطباء شصباب وجامعيÚ
وب- -ط -ال Úم -ن اÛت -م -ع اŸد Êون -اشص -ط Úع -ل -ى
الشصبكة العنكبوتية باإلضصافة إا ¤الصصحفي عادل
سصيد منشصط بإاذاعة الطارف اÙلية الذي طرد
بعد أان أاعرب عما يخا÷ه.
ودع -مت السص -ي -دة ب-ن الشص-ي-خ ل-ف-ق-ون ه-ذه األق-وال
الصصريحة الداعية للحرية وا◊وار والسصلم بصصور
ومقاطع من األرشصيف نشصرت على مواقع التواصصل
الج-ت-م-اع-ي وال-ت-ي تÈز الج-ت-م-اع-ات ال-ل-ي-لية بÚ
اŸناضصل Úومشصاهد لتنظيم و–ضص Òالحتجاجات
السص-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ك-ان ي-زم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا أام-ام مقرات
السصلطات العمومية بطريقة سصلمية.
وب Úمدينة واخرى ,سصمحت كامÒات اıرجة
للمشصاهدين ان يخرجوا من واقعهم ليشصاهدوه على
الشصاشصة وهي اŸسصافة التي تسصمح ,حسصب العديد

من اŸتفرج Úبالفهم ا÷يد لظروف معيشصتهم.
وكان الفيلم قد برمج للعرضض ‘ ختام الطبعة 16
للقاءات بجاية السصينمائية ‘ سصبتم 2018 Èإال ان
اŸن-ظ-م ⁄ Úي-ت-حصص-ل-وا ع-ل-ى ال-ت-أاشصÒة ال-ث-ق-اف-ي-ة
ل -ع -رضص -ه ألن «شص-ظ-اي-ا األحÓ-م» ك-ان ق-د م-ن-ع م-ن
العرضض .اما عن اسصباب هذا اŸنع فقد سصبق وأان
ج -اء ‘ ب -ي -ان صص -ادر ع -ن ÷ن -ة مشص-اه-دة الفÓ-م
السصنيمائية التي يÎاسصها مراد شصويح (رئيسض مركز
الوطني للسصينما والسصمعي البصصري) نقلته وأاج أان
الفيلم الوثائقي «شصظايا الحÓم» يروج لناشصطÚ
ع -ل -ى شص-ب-ك-ة األنÎن-يت صص-درت ‘ ح-ق-ه-م اح-ك-ام
قضصائية .وعلى اثر ذلك أاعلن منظمو الطبعة ال16
للقاءات بجاية السصنيمائية توقيف هذه التظاهرة
السصنوية احتجاجا على منع هذا الفيلم الوثائقي.
وبفضصل ا÷معية السصنيمائية «بروجاكت هورتسض»
ببجاية فقد ” تقد Ëالعرضض الول لهذا الفيلم
يوم  23مارسض الفارط بذات اŸدينة.
وŒدر اإلشص- -ارة إا ¤ان ه- -ذا ال- -ع- -م- -ل ال- -ذي “ت
دعوته إا ¤العديد من اللقاءات الدولية (فرنسصا
وبوروندي وأاŸانيا واسصبانيا) قد ُكّرم بإايطاليا ‘
«مهرجان األرضض السصنيمائي» عام .2018
ويعد «شصظايا الحÓم» ثا Êعمل وثائقي لبهية بن
الشصيخ لفقون بعد «حنا بّرا» ( 52د) الذي أاخرج عام
 2014بالشصراكة مع مر Ëعاشصور بوعكاز.
وع -رضض ه -ذا ال -ف -ي-ل-م ب-فضص-ل مسص-اع-دة ›م-وع-ة
(سصيوفÒسض) ,وهو نادي سصينما ينشصط منذ 2014
إاذ ب -رم -ج ل -ل -ع-رضض م-رة واح-دة Ãت-ح-ف السص-ي-ن-م-ا
با÷زائر العاصصمة.
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ألسضبت  27أفريل  2019م
ألمؤأفق لـ  21شضعبان 1440هـ

الرئيسس السسريÓنكي يكشسف تفاصسيل العتداءات الدموية

منفذو هجوم عيد الفصسح لهم عÓقة بتجارة اıدرات

قال الرئيسس السسريÓنكي
مايÎيبال سسÒيسسنا أامسس،
لرهابي Úالذين نفذوا
إان ا إ
تفجÒات عيد الفصسح لهم
عÓقة بتجارة اıدرات.
وذكر ألرئيسس ‘ مؤؤ“ر صضحفي
ع -ق-د ‘ ك-ؤل-ؤم-ب-ؤ أن أل-ه-ج-م-ات
رÃا ن - - -ف - - -ذت ق - - -ب- - -ل أŸؤع- - -د
أıط- -ط ل- -ه- -ا بسض -بب ح -م -ل -ت -ه
Ÿكافحة أıدرأت.
وك- -ان أل- -رئ- -يسس سضÒيسض- -ي -ن -ا ق -د
طالب كل من فرناندو ,وكذلك
أŸف-تشس أل-ع-ام ل-لشض-رط-ة ب-ؤج-يث
ج- - -ي- - -ا سض- - -ؤن- - -دأرأ ,ب- - -ت - -ق - -دË
أسض -ت -ق -ال -ت -ي -ه -م -ا ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة
ألهجمات أإ’رهابية ألتي ضضربت
ألبÓد.
وأسضتقال قائد شضرطة سضريÓنكا
ع - -ل - -ى أث - -ر أع - -ت - -دأءأت أأ’ح - -د
أŸاضضي ألتي أسضفرت عن مصضرع
 253شض- -خصض -ا ‘ ه -ذه أ÷زي -رة
أل-ؤأق-ع-ة ج-ن-ؤب آأسض-ي-ا ،ك-م-ا أعلن
أ÷م - -ع - -ة رئ - -يسس أ÷م - -ه - -ؤري- -ة
مايÌيبا’ سضÒيسضينا.
وق- -ال أل- -رئ -يسس خ Ó-ل ل -ق -اء م -ع
أإ’ع Ó- - -م إأن «أŸف- - -تشس أل- - -ع- - -ام
للشضرطة قد أسضتقال» ،علماً أن
ق - - -ائ - - -د ألشض - - -رط - - -ة ب - - -ؤج- - -يت
ج -اي -اسض -ؤن -دأرأ ه-ؤ ث-ا Êمسض-ؤؤول
سض-ريÓ-ن-ك-ي رف-ي-ع ي-غ-ادر م-نصض-به
جرأء إأخفاق ألسضلطات ‘ تفادي
أل -ه -ج-م-ات ،وذلك ب-ع-د أسض-ت-ق-ال-ة
وزير ألدفاع مسضاء أÿميسس.
وك - - -انت أ’ع - - -ت - - -دأءأت أل - - -ت- - -ي
أسض -ت -ه -دفت ك -ن -ائسس وف -ن -ادق ‘
أل -ع -اصض -م -ة ك-ؤل-ؤم-ب-ؤ وخ-ارج-ه-ا،

أسضفرت عن سضقؤط  253قتي.Ó
ويأاتي قرأر قائد ألشضرطة ،غدأة
أسضتقالة وزير ألدفاع هماسضÒي
فرناندو بعد أسضؤأ أعتدأءأت ‘
ت -اري -خ سض -ري Ó-ن -ك -ا م -ن-ذ أن-ت-ه-اء
أ◊رب أأ’هلية قبل أك Ìمن عشضر
سضنؤأت.
وأق -رت ك -ؤل-ؤم-ب-ؤ ب»ت-قصض‘ »Ò
أÛال أأ’م- -ن- -ي أ’ن ألسض -ل -ط -ات
عجزت عن منع وقؤع حمام ألدم
رغم أنها كانت “لك معلؤمات
مهمة قبل حصضؤله.
وكان قائد ألشضرطة –دث عن
م -ذك -رة –ذي -ري-ة ق-ب-ل  15يؤما
كشض- -فت أن «ج -م -اع -ة أل -ت -ؤح -ي -د
ألؤطنية» أإ’رهابية كانت تخطط
’عتدأءأت.
و ⁄يتم إأبÓغ رئيسس أ◊كؤمة و’
كبار ألؤزرأء بها .وكان ألتحذير

يسضتند إأ ¤عناصضر نقلتها «وكالة
أسض -ت -خ -ب-ارأت أج-ن-ب-ي-ة» وع-م-مت
على أجهزة ألشضرطة.
و أك- -د أل- -رئ- -يسس ألسض- -ريÓ- -ن- -ك -ي
م -ايÌي -ب -ا’ سضÒيسض-ي-ن-ا أمسس ،أن
منفذ أ’عتدأءأت ألتي وقعت ‘
ق -ت -ل ‘ ه -ج-ؤم ن-ف-ذه ع-ل-ى أح-د
ألفنادق ألفخمة ‘ كؤلؤمبؤ.
وق- -ال أل- -رئ- -يسس ألسض- -ريÓ- -ن- -ك- -ي
لصض -ح -اف -ي Úإأن «م -ا أب-ل-غ-ت-ن-ي ب-ه
وك- -ا’ت أ’سض- -ت- -خ- -ب -ارأت ه -ؤ أن
منفذ أ’عتدأء أ’رهابي أŸدعؤ
ﬁم -د زه -رأن ،ق-ت-ل ‘ أل-ه-ج-ؤم
على (فندق) شضانغري .»’-لكنه
 ⁄يؤضضح دوره ‘ هذأ ألهجؤم
أل - -ذي ك - -ان وأح - -دأ م - -ن سض - -ت - -ة
أعتدأءأت أدت إأ ¤سضقؤط أكÌ
من  250قتي.Ó
وأوضضح رئيسس ألدولة بعد ذلك أن

ه -اشض -م ق -اد أل-ه-ج-ؤم أ’ن-ت-ح-اري
على ألفندق ،مع أنتحاري آأخر ”
ألتعريف عنه باسضم «إألهام».
‘ ف -ي -دي -ؤ ب -ث-ه أل-ثÓ-ث-اء ت-ن-ظ-ي-م
أل -دول -ة أإ’سض Ó-م -ي -ة أل-ذي أع-ل-ن
مسض-ؤؤول-ي-ت-ه ع-ن أل-ه-جمات ،يظهر
ه -اشض -م بشض -ك -ل وأضض -ح .وق-د ب-دأ
ب-ؤج-ه-ه أŸسض-ت-دي-ر ‘ أل-تسضجيل،
ألرجل ألؤحيد ألذي كشضف وجهه
ب Úثمانية أشضخاصس.
وك -انت أ◊ك -ؤم -ة ألسض -ري Ó-ن-ك-ي-ة
وجهت أصضابع أ’تهام بشضكل غÒ
مباشضر إأ ¤هاشضم عندما رجحت
وق -ؤف م-ن-ظ-م-ة إأسضÓ-م-ي-ة –م-ل
أسضم «جماعة ألتؤحيد ألؤطنية»،
ورأء أ’عتدأءأت .وقالت شضرطة
سضريÓنكا إأن هاشضم ألذي عرفت
عنه باسضم هاشضمي ،هؤ زعيم هذه
أ÷ماعة.

لجراءات اŸعلنة من قبل ماكرون
 ⁄تقتنع با إ

«السسÎات الصسفراء» تع Èعن خيبة أامل وتواصسل التظاهر
عﬁ Èتجون من «السسÎات
الصسفراء» عن خيبة أاملهم
عقب اŸؤو“ر الصسحفي
للرئيسس الفرنسسي إاÁانويل
ماكرون ،الذي كشسف فيه
لجراءات التي اتخذها
عن ا إ
بعد دراسسة نتائج ا◊وار
الوطني الكب ،Òللخروج من
أازمة تعصسف بفرنسسا منذ
نحو سستة أاشسهر.
وقدم ماكرون أمسس ،ردود على
غضضب ألسضÎأت ألصض- - - - - -ف- - - - - -رأء،
وأعÎف Ãسض- -ؤؤول- -ي -ت -ه ‘ غضضب
أÙتج ،Úلكنه أكد ‘ مؤؤ“ر
صضحفي أنه ماضس ‘ إأصضÓحاته.
و–دث أل- - -رئ- - -يسس أل - -ف - -رنسض - -ي
لسض-اع-ت Úونصض-ف ب-ه-دف أح-ت-ؤأء
أ’حتجاج وألعديد من أأ’زمات
ألعالقة ‘ ألبÓد.
لداري
لصسÓح ا إ
الدسستور وا إ
ودأف- -ع م- -اك- -رون ع -ن أل -ق -رأرأت
أ’ق -تصض-ادي-ة أل-ت-ي أت-خ-ذه-ا م-ن-ذ
وصضؤله للسضلطة قبل عام ،Úوأكد
«مدى جدوأها ‘ معا÷ة أزمات
أÛت -م-ع أل-ف-رنسض-ي ع-ل-ى أŸدى
ألطؤيل».
وأعÎف ‘ ألؤقت ذأته «با◊اجة
ÓصضÓح على عدد كبÒ
أŸلحة ل إ
م -ن أŸسض -ت -ؤي -ات أ’ج -ت -م -اع -ي -ة
وأ’ق- - -تصض- - -ادي- - -ة وأإ’دأري- - -ة و‘
ألسض -ي -اسض -ة أل -دأخ -ل -ي -ة وم-رك-زي-ة
ألقرأرأت».
وم- -ن ج- -م- -ل- -ة أل- -ق- -رأرأت أل- -ت- -ي
أت-خ-ذه-ا»إأصضÓ-ح دسض-ت-ؤري سضتتم
م -ن -اقشض -ت -ه أل -ع-ام  ،2020ودع- - -م
أت- -خ- -اذ أل- -ق- -رأرأت ’ م- -رك- -زي- -ا
وإأعطاء أŸزيد من ألصضÓحيات
للمجالسس أإ’قليمية وإألغاء أŸزيد
م - -ن أŸن - -اصضب أ◊ك - -ؤم - -ي- -ة ‘
أإ’دأرة أŸركزية».
وأع -ل -ن أل -رئ -يسس أل -ف -رنسض -ي ع-ن
«ألتفك Òجديا ‘ إألغاء أŸدرسضة
Óدأرة و“ك ÚأŸزيد من
ألعليا ل إ
شض -رأئ -ح أÛت -م -ع م -ن أل -ؤصض-ؤل

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لمن حول Œديد عهدة بعثة اŸينورسسو
عشسية مشساورات ›لسس ا أ

الرئي ـ ـ ـسس الصسح ـ ـراوي يدع ـ ـو إا ¤التصس ـ ـ ـدي
لÓنتهاكات اŸغربية ’تفاق وقف إاطÓق النار
دعا الرئيسس الصسحراوي,
ابراهيم غا‹ ›لسس
لمن إا ¤إادانة انتهاكات
ا أ
اŸغرب لتفاق وقف
اطÓق النار بقوة إاذ Áكن
أان تعيق ا÷هود الرامية
إا ¤ايجاد حل سسياسسي
لنزاع الصسحراء الغربية.
‘ رسضالة وجهها يؤم أأ’ربعاء
أŸنصض- - -رم إأ ¤رئ - -يسس ›لسس
أأ’من كريسضتؤف هؤسضغن كتب
غ- -ا‹ أن -ه «عشض -ي -ة مشض -اورأت
›لسس أأ’م - -ن ح - -ؤل Œدي - -د
ع -ه -دة ب -ع -ث -ة أŸي-ن-ؤرسض-ؤ م-ن
وأج -ب -ي أن أل -فت أن -ت -ب -اه -ك -م
بشضأان تصضاعد مؤجة أنتهاكات
أŸغ -رب ’ت -ف-اق وق-ف أطÓ-ق
أل- - -ن- - -ار وألضض - -رورة أŸل - -ح - -ة
ب- - -ال- - -نسض- - -ب - -ة Ûلسس أأ’م - -ن
للتحرك بسضرعة من أجل إأدأنة
مثل هذه أأ’عمال».
و أضضاف أبرأهيم غا‹ أ’أمÚ
أل -ع-ام ÷ب-ه-ة أل-ب-ؤل-يسض-اري-ؤ أن
«أل - - -ؤقت ق - - -د ح- - -ان Ûلسس
أأ’م - -ن ل- -ؤضض- -ع ح- -د ل- -ت- -ع- -نت
أŸغ- - -رب» م - -ن خ Ó- -ل إأدأن - -ة
نشضاطاته ألرأمية إأ ¤زعزعة
أ’سضتقرأر».
وأردف يقؤل «عدم إأدأنة مثل
هذأ ألتعنت بقؤة مؤؤشضر خطÒ
ق - -د يشض- -ج- -ع ع- -ل- -ى أرت- -ك- -اب
أن- -ت- -ه- -اك- -ات ج- -دي -دة ‘ ظ -ل
ألÓعقاب».
ل -دى ت -ط-رق-ه إأ ¤أ’ن-ت-ه-اك-ات
ألصض-ارخ-ة لÓ-ت-ف-اق أل-عسض-كري
رقم  1ألتي تطرق إأليها أ’أمÚ
أل - -ع - -ام أأ’‡ي ‘ ت - -ق - -ري - -ره
أأ’خ Òحؤل ألصضحرأء ألغربية
ي-دي-ن أب-رأه-ي-م غ-ا‹» سض-لسضلة
من أأ’عمال أŸرتكبة عن سضؤء
نية» من قبل أŸغرب و ألتي

زأدت من حدة ألتؤترأت و تأازم
ألؤضضع ميدأنيا.
‘ تقريره أدأن غؤتÒيسس ‘
ذأت أل- -ت -ق -ري -ر ب -ن -اء أŸغ -رب
÷دأر رم -ل -ي ج -دي-د ب-ال-ق-رب
من أأ’رأضضي أÙتلة منطقة
أÙبسس وأل - - - -ذي وصض - - - -ف- - - -ه
ب- -ان- -ت- -ه- -اك صض- -ارخ ل Ó-ت -ف -اق
أل- -عسض- -ك -ري رق -م  ,1م -ط-ال-ب-ا
ب -ت -ف -ك -يك ه -ذأ أ◊اج-ز و ك-ل
أŸرأكز ألعسضكرية.
وأوضضح غا‹ أنه «‘ ألؤقت
ألذي ُدعي فيه ألطرفان إأ¤
ألتحلي بحسضن ألنية و أ’بتعاد
أن أي عمل قد يعرقل مسضار
أŸف- -اوضض- -ات ب- -رع- -اي -ة أأ’·
أŸت- - -ح- - -دة ي- - -ق- - -ؤم أŸغ - -رب
ب -ال-ع-كسس “ام-ا» م-ت-ط-رق-ا ‘
ه -ذأ ألسض -ي -اق إأ ¤أ’ن-ت-ه-اك-ات
أÿطÒة ◊ق - - - -ؤق أ’نسض - - - -ان
أŸؤثقة لدى أأ’· أŸتحدة و
ألقيؤد أŸفروضضة على حرية
ح- -رك- -ة ب- -ع- -ث -ة أŸي -ن -ؤرسض -ؤ و
أŸب- - -ع- - -ؤث أأ’‡ي ه - -ؤرسضت
وأك - -د أل- -رئ- -يسس
كؤهلر.
ألصض -ح -رأوي ي -ق -ؤل «ب -ات م-ن

ألضض- -روري ب -ال -نسض -ب -ة Ûلسس
أأ’م -ن أل -ت -ح -رك ل -دع-م ع-م-ل
أŸب- -ع- -ؤث ألشض -خصض -ي أأ’‡ي
إأ ¤ألصض - -ح - -رأء أل - -غ - -رب- -ي- -ة و
أ◊رصس ع- - -ل- - -ى أن ُت- - -فضض- - -ي
أŸرأح -ل أŸق -ب -ل -ة إأ ¤ن-ت-ائ-ج
ملمؤسضة بالنسضبة لشضعبنا».
وب -ع -د أن ج -دد أل -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
ب- -ق- -اء أل- -ط- -رف ألصض- -ح -رأوي
م -ل -ت -زم -ا ب -اŸسض-ار ألسض-ي-اسض-ي
أل -ذي أع -ادت أأ’· أŸت -ح-دة
تفعيله أعت Èألسضيد غا‹ أنه
م - -ن «ألضض- -روري» ب- -ال- -نسض- -ب- -ة
أ’عضض -اء ›لسس أأ’م -ن ح -م -ل
أŸغ - - -رب ع - - -ل - - -ى أ’ل- - -ت- - -زأم
Ãف- - - -اوضض- - - -ات دون شض - - -روط
مسضبقة و عن حسضن نية.
وخلصس أŸسضؤؤول ألصضحرأوي
إأ ¤ألقؤل ينبغي ألزأم أŸغرب
ب - -إاط Ó- -ق سض - -رأح ألسض - -ج- -ن- -اء
ألصض- - -ح- - -رأويÃ Úا ف- - -ي- - -ه - -م
›م- -ؤع- -ة أك- -د Ëأي -زيك م -ع
ألسض -م -اح ل-ل-م-رأق-ب Úأل-دول-يÚ
◊ق- - -ؤق أ’نسض - -ان و وسض - -ائ - -ل
أ’ع Ó- -م ب - -دخ - -ؤل أأ’رأضض- -ي
أÙتلة.

أاكدت توثيق جرائم ا◊رب

البعثة اأ’‡ية تسسعى ÷مع اأ’طراف الليبية

للمناصضب ألسضامية».
وأف- -اد ب- -ت -ح -دي -د ع -دد أل -فÎأت
ل-ل-ن-ؤأب ألŸÈان-ي Úوك-ذأ إأطÓ-ق
مفاوضضات لتخفيضس عدد ألنؤأب
بنسضبة  20باŸئة على أأ’قل.
الضسرائب والعمل
و‘ ألشض- - -ق أ’ق- - -تصض- - -ادي ،ق - -ال
ماكرون إأنه يتع Úعلى ألفرنسضيÚ
أن ي -ع -م -ل-ؤأ أك Ìأح-ت-ذأء بسض-ك-ان
دول أ÷ؤأر أ’ن أل- -ع- -م- -ل ه- -ؤ م -ا
يؤؤدي إأ ¤ترأكم ألÌوأت.
وأع -ل-ن ع-ن ت-خ-ف-يضس م-ل-م-ؤسس
ل-لضض-رأئب ع-ل-ى أل-دخ-ل ب-ال-نسض-ب-ة
للعامل( Úما يقرب من  5مليارأت
يؤرو) ويتم “ؤيلها من خÓل سضد
أل-ث-غ-رأت ألضض-ري-ب-ي-ة أل-ن-اŒة عن
أإ’عفاءأت وزيادة سضاعات ألعمل
وتخفيضس ألنفقات أ◊كؤمية.
ورفضس م - - -اك - - -رون م - - -د ألسض - - -ن
أل -ق-ان-ؤن-ي-ة ل-ل-ت-ق-اع-د ( 62عاما
حاليا) إأ 64 ¤عاما وألعمل على
حل مشضكلة ألبطالة.
و ⁄ينسس ماكرون عام Óمن أهم
أل- -ع- -ؤأم- -ل أل- -ت- -ي ف- -ج -رت أزم -ة
ألسضÎأت ألصض - - - -ف- - - -رأء أ’ وه- - - -ؤ
ألضض- - -رأئب أŸف- - -روضض- - -ة ع - -ل - -ى
م -ع-اشض-ات أŸت-ق-اع-دي-ن.و -رب-ط

أŸعاشضات أأ’قل من  2000يؤرو
بنسضبة ألتضضخم أ’قتصضادي.
العلمانية
–دث م- - - -اك- - - -رون أيضض - - -ا ع - - -ن
أل -ع -ل -م -ان -ي -ة وق -ي -م أ÷م -ه -ؤري -ة
أل -ف-رنسض-ي-ة أل-ت-ي تشض-ك-ل أأ’سض-اسس
ل -دول -ة أل -ق -ان -ؤن ‘ ب -ل-د م-ت-ع-دد
أأ’عرأق وألثقافات وأأ’ديان كما
فرنسضا.
وأكد أهمية ألقؤأن Úألعلمانية ‘
حماية أÛتمع و◊مته وأ’بتعاد
به عن ألتمزق ألطائفي ،معتÈأ
‘ أل - - -ؤقت ذأت - - -ه أن «أ’سض Ó- - -م
ألسضياسضي خطر على فرنسضا».
وقال ،قانؤن ألعام  1905أÿاصس
ب- -فصض- -ل أل -دي -ن ع -ن أل -دول -ة ه -ؤ
م - -رت - -ك - -ز ›ت - -م - -ع - -ي وإأج - -رأء
مشض -اورأت م -ع ‡ث -ل-ي أل-دي-ان-ات
إ’دخ-ال إأصضÓ-ح-ات ع-ل-ي-ه وزي-ادة
ألشض - -ف- -اف- -ي- -ة ‘ “ؤي- -ل أم- -اك- -ن
ألعبادة.
خيبة أامل
وب- - -ع- - -ي- - -د أŸؤؤ“ر ألصض - -ح - -ف - -ي
Ÿاكرون ،عÈت حركة» ألسضÎأت
ألصض -ف -رأء» ع -ن خ-ي-ب-ة أم-ل-ه-ا م-ن

أإ’جرأءأت ألتي أعلن عنها .ويرى
أÙتجؤن أن ألرئيسس ألفرنسضي
ل-يسس ل-دي-ه ن-ي-ة ل-ت-غ-ي Òسض-ي-اسضته.
وي -ؤؤك -دون ع -ل -ى إأصض-رأره-م ع-ل-ى
مؤأصضلة أ’حتجاج.
وقال جÁÒي كليمان أحد قادة
أ’حتجاج «من أŸؤؤكد أن ألرئيسس
سض-م-ع-ن-ا وف-ه-م م-ط-ال-ب-نا ،لكنه ⁄
يسضتجب لها كنا نتؤجسس من ذلك
وكنا على حق ⁄ .يعد ألرئيسس
ألنظر ‘ سضياسضته خÓل ألعامÚ
أŸاضضي Úحتى لؤ –دث عنا».
وأ÷ؤأب سض -ي -أات -ي ب -ال -ت-أاك-ي-د م-ن
ألشضارع بدأية من ألسضبت ألقادم،
ككل سضبت منذ  17نؤفم2018 È
وسض -ط ﬂاط -ر رد أل -ف -ع -ل ع -ل -ى
تخييب أآ’مال وتطلعات يصضعب
–ديدها.
خ-ط-أا فادح م-ن ج-ان-ب-ها ،عÈت
أصضؤأت من أŸعارضضة من أقصضى
يسضارها إأ ¤أقصضى Áينها ،عن
أل- -ي- -أاسس وأإ’ح- -ب- -اط م -ن إأصض -رأر
م -اك -رون ع -ل -ى م -ؤأصض -ل -ة ن-ه-ج-ه
ألسض -ي -اسض-ي وع-ج-زه ع-ن أل-ت-غ-ي،Ò
مؤؤكدة على أرتكاب ماكرون خطأا
ف- -ادح- -ا ق- -د ي -ع -اقب بسض -ب -ب -ه ‘
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات أأ’وروب- -ي- -ة أل -ت -ي
سض -ت-ج-ري ب 23 Úو 26م-ن م-اي
أ÷اري.

جدد غسسان سسÓمة اŸمثل اÿاصس
 ·ÓاŸتحدة ‘ ليبيا,
Óم Úالعام ل أ
ل أ
ل· اŸتحدة تواصسل
أامسس ,،إان ا أ
لطراف اŸتصسارعة ‘
جهودها ÷مع ا أ
لفضسل
ليبيا أام ‘ Óأان تدرك أانه من ا أ
التمسسك بالعملية السسياسسية بدل من
مواصسلة القتال.
وأضضاف سضÓمة ‘ ,تصضريحات صضحفية ,أن
أأ’· أŸتحدة تؤأصضل دورها ‘ ليبيا ,حيث
تقدم أŸسضاعدة آ’’ف أأ’سضر أŸتضضررة من
ألقتال ,ألتي سضيتم نقلها إأ ¤مناطق أخرى,
ب - -اإ’ضض - -اف - -ة إأ ¤ع - -م - -ل - -ه - -ا م- -ع ألÓ- -ج- -ئÚ
وأŸهاجرين أŸؤجؤدين حاليا ‘ ليبيا.
وذكر أن هناك عمليات جارية لنقل جميع
أŸه -اج -ري -ن وأل Ó-ج -ئ ÚأŸت -ب-ق ‘ Úم-رك-ز
قصضر بن غشض ‘ Òطرأبلسس إأ ¤مناطق أكÌ
أم - -ان - -ا ,مشضÒأ إأ ¤إأن م - -ف - -ؤضض - -ي - -ة شض- -ؤؤون
ألÓ- -ج- -ئ Úأك- -م- -لت م -ع أŸن -ظ -م -ة أل -دول -ي -ة
ل- -ل -ه -ج -رة ,أأ’رب -ع -اء ,ت -رح -ي -ل ’ 328جئا
ومهاجرأ من مركز أ’حتجاز ,وسضط تدهؤر
ألؤضضع أأ’مني وتصضاعد ألعنف.
وتأاتي عمليات أإ’جÓء ألتي تتم بدعم من
ألسضلطات ألليبية وأأ’· أŸتحدة ‘ أعقاب
أع -م -ال ع -ن -ف شض-ه-ده-ا أŸرك-ز ي-ؤم أل-ثÓ-ث-اء
أŸاضضي ,وقد ” تنسضيق وقف إأنسضا Êأ’عمال
ألعنف مع جميع أأ’طرأف ,من أجل ألسضماح
Ãرور آأمن للمهاجرين وألÓجئ.Ú
وبحسضب أأ’· أŸتحدة فإان ألظروف أ◊الية
‘ ل -ي -ب-ي-ا ’ ت-زأل ت-ؤؤك-د ح-ق-ي-ق-ة أن-ه-ا صض-ارت
م - -ك - -ان - -ا خ - -طÒأ وغ Òم - -ن- -اسضب لÓ- -ج- -ئÚ
وأŸهاجرين.
وقد جددت مفؤضضية أأ’· أŸتحدة لشضؤؤون
ألÓجئ Úألتأاكيد على أنه ’ ينبغي أدخار أي
ج -ه-د Ÿن-ع أل-ذي-ن ” أن-تشض-ال-ه-م ‘ ع-م-ل-ي-ات
أإ’نقاذ ‘ ألبحر من ألعؤدة إأ ¤ليبيا مرة
أخرى.
وتشضهد مناطق قرب طرأبلسس ,منذ ألرأبع
من أفريل ,أشضتباكات متقطعة منذ أن بدأت
أŸيليشضيات أŸسضلحة للؤأء أŸتقاعد خليفة
مف Îهجؤما للسضيطرة على ألعاصضمة ألتي

تقؤدها حكؤمة» ألؤفاق ألؤطني» أŸعÎف بها
دوليا.
ون- -ددت أأ’· أŸت -ح -دة وأ’–اد أأ’وروب -ي
وأل- -ع- -دي- -د م -ن دول أل -ع -ا ⁄ب -ه -ذأ أل -ت -ح -رك
ألعسضكري من جانب قؤأت حف ,ÎوأعتÈته
م- -ق- -ؤضض- -ا ل -ك -ل أ÷ه -ؤد أŸب -ذول -ة م -ن أج -ل
ألتؤصضل إأ ¤حل سضياسضي ‘ ليبيا ينهي أزمة
ألصضرأع على ألسضلطة ألذي “ر به ألبÓد منذ
عام .2011
وقالت بعثة أأ’· أŸتحدة للدعم ‘ ليبيا إأّنها
ت -ؤأصض -ل «رصض -د وت -ؤث -ي -ق أن-ت-ه-اك-ات أل-ق-ان-ؤن
أإ’نسض -ا Êوأل -ق -ان -ؤن أل -دو‹ ◊ق-ؤق أإ’نسض-ان
وأإ’ب Ó-غ ع -ن -ه -ا إأ ¤ه -ي -ئ -ات أأ’· أŸت -ح-دة
أıتصض -ة» ‘ ،ظ -ل تصض -اع -د أل-ت-ؤت-ر أأ’م-ن-ي
بالضضؤأحي أ÷نؤبية للعاصضمة طرأبلسس.
معارك ضسارية
م -ي -دأن -ي -ا ،ذك -رت وسض -ائ -ل إأع Ó-م-ي-ة ﬁل-ي-ة،
ضضاحية ع Úزأرة ،إأ ¤أ÷نؤب من طرأبلسس
شض -ه -دت أشض -ت -ب -اك-ات ع-ن-ي-ف-ة أسض-ت-خ-دم ف-ي-ه-ا
أ÷ان - -ب - -ان أŸدف - -ع- -ي- -ة وأŸدأف- -ع أŸضض- -ادة
للطائرأت.
و“ك-نت أل-ق-ؤأت أŸؤأل-ي-ة ◊ك-ؤم-ة ط-رأب-لسس
م -ن دف -ع ق -ؤأت ح -ف Îل -ل -خ -ل -ف ع -ل-ى ب-عضس
أ÷بهات أ÷نؤبية.
وسضمع دوي إأطÓق ألنار ‘ شضارع ضضيق يعج
بشض -اح -ن -ات صض -غÒة ع -ل -ي -ه -ا م -دأف -ع مضض-ادة
للطائرأت بينما هتف أŸقاتلؤن أŸتحالفؤن
مع قؤأت طرأبلسس «نحن قادمؤن يا حف.»Î
‘ أŸاب -ل ،ق -الت أل -ل -ج -ن -ة أل-دول-ي-ة ل-لصض-ل-يب
أأ’حمر ‘ بيان لها إأن أŸعارك ألتي تشضهدها
ألعاصضمة ألليبية طرأبلسس منذ  4أفريل ،أدت
إأ ¤تدهؤر كب ‘ Òألؤضضع أإ’نسضا ÊباŸدينة.
وأع- -ربت أل -ل -ج -ن -ة ع -ن ق -ل -ق -ه -ا إأزأء ت -ك -ث -ف
أŸع -ارك ،ح -يث «ت -ت -ح -ؤل م -ن -اط -ق سض -ك -ن-ي-ة
تدريجيا إأ ¤سضاحات معارك».
و–دث يؤنسس رحاوي رئيسس مكتب أللجنة
ألدولية ‘ ألعاصضمة ألليبية ،عن تأاث Òألعنف،
أل- -ذي ت -رك -ز ع -ل -ى ألضض -ؤأح -ي أ÷ن -ؤب -ي -ة ‘
طرأبلسس ،على ألسضكان.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإ’براهيمي
شسـارع الشسهـداء

يوميـ ـات إإسسـÓمي ـ ـة
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هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

خطرها عظيم على اŸؤومن

أاثـ ـ ـ ـر الّذنـ ـ ـ ـوب واŸعاصسـ ـ ـ ـي على اÛتمـ ـ ـ ـع
إاّن ال -ذن -وب وال -م -ع -اصش -ي خ-ط-ره-ا ع-ظ-ي-م
وتعرضس العبد إالى مقت الله وعقابه عاجًÓ
أام آاجً ،Óوالمؤومن يحاسشب نفسشه عند كل
قول أاو فعل يقدم عليه قبل أان تزل قدمه ثم
يندم حين ل ينفع الندم ،وليكن دائما وأابًدا
ع -ل -ى ح -ذر م -ن ع -دوه الشش -ي -ط -ان ون -فسش -ه
األمارة بالسشوء فإان الششيطان لعنه الله إاذا
رأاى العامل بطاعة الله يحاول أان يفسشدها
عليه ،فتارة يأاتيه من باب التقصشير ،وتارة
م -ن ب -اب ال -غ-ل-و ف-ي-ه-ا ،وق-د ن-ه-ى ال-ل-ه أاه-ل
ال-ك-ت-اب أان ي-غ-ل-وا ف-ي دي-ن-ه-م ف-ق-ال ت-عالى:
ل َي- -ا أاَْهَ- -ل اْل ِ-ك َ-ت -اِب َ’ َت ْ-غ ُ-ل -وا ِف -ي
﴿ُقْ - -
م﴾ [المائدة ،]77 :أاي ل تتجاوزوا
ِديِنُك ْ
الحد في اتباع الحق ،وقد أاخبر الله عنه
م
عندما قال في يوم بدرَ﴿ :وِإاْذ َزsي َ
ن َلُه ُ
الشsسْي َ
ل َ’ َ
م
طا ُ
م َوَقا َ
ب َلُك ُ
ن أاَْعَماَلُه ْ
غاِل َ
ج-اٌر َلُ-كْ-م َفَ-لsما
الَْ-يْ-وَم ِمَ-ن الs-ن-اسِس َوِإا uن-ي َ
َت َ-راَءِت الِْ-فَ-ئَ-ت-اِن َنَ-كَ-صس َعَ-ل-ى َعِ-قَ-بْ-يِ-ه
م ِإاuني أاََرى مَا َ’
َوَقا َ
ل ِإاuني بَِريٌء ِمْنُك ْ
َت َ-رْوَن ِإا uن -ي أاََخ -اُف ال s-ل َ -ه َوال s-ل ُ -ه شَسِ -
ديُ-د
الِْعَقاِب﴾ [األنفال ،]٤8 :سشول لهم وأاملى
لهم ثم تجهم بقوله إاني أاخاف الله ،وما نزل
ب Ó-ء إال ب -ذنب ول ي -رف -ع -ه ال -ل -ه إال ب -ت-وب-ة
صشادقة ،فإان ما أاحله الله باألمم السشالفة
م -ن ال-هÓ-ك ال-ج-م-اع-ي إان-م-ا ه-و م-غ-ب-ة م-ا
اقترفوه من الذنوب قال الله جل وع:Ó
م َم ْ
ن أاَْرسَسْلَنا
﴿َفُك Óvأاََخْذَنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُه ْ
ح -اصِس -بً -ا َوِم ْ-ن ُ-ه ْ-م َم ْ -
ن أاََخ َ-ذْت ُ -ه
َع َ-ل ْ-ي ِ-ه َ
م َم ْ
’َْرض َس
ن َخ َسسْفَنا ِبِه ا ْ أ
حُة َوِمْنُه ْ
ال sصسْي َ
ن ال s-ل -هُ
م َمْ - -
ن أاَغَْ- -رْق َ-ن -ا َوَم -ا َك -ا َ
َومِْ- -نُ- -هْ - -
م َوَل ِ-ك ْ -
ن َك -اُن -وا أاَْن ُ-ف َ-سس ُ-ه ْ-م
ِلَ- -ي- -ظِْ- -ل َ-م ُ-ه ْ -
َي ْ
ظِلُمونَ﴾ [العنكبوت ،]٤0 :فمن اغتر
ب-ح-ك-م ال-ل-ه وت-م-ادى ف-ي م-عصس-ية الله
أان -زل ال -ل-ه ب-ه ب-أاسس-ه و’ م-ن-ق-ذ ل-ه م-ن
ذلك ي -ق -ول ت -ع -ال -ىَ﴿ :ف َ-ل s-م -ا َن ُ-سس -وا مَ-ا
م أاَْبَ-واَب ُكu-ل
ُذuك ُ-روا ِب ِ-ه َف َ-ت ْ -
ح َ-ن -ا َعَ-لْ-يِ-هْ -
شَس ْ- -يٍء َح s- -ت- -ى ِإاَذا َفِ- -رُح- -وا ِبَ- -م- -ا أاُوُت- -وا
م ُم-بِْ-لُ-سس-ونَ﴾
م َبْ-غَ-تً-ة َفِ-إاَذا ُهْ -
أاََخ ْ-ذ َن -اُهْ -
[األنعام ،]٤٤ :أاي آايسشون من كل خير.
فالواجب الوقوف على أانفسشنا فنحاسشبها
ونقارن بين نعم الله التي خولنا فيها وبين
قيامنا بما أاوجبه علينا من طاعته ،ولنكن
منصشفين ،فإان رسشول الله  -صشلى الله عليه
وسشلم  -قال فيما رواه أابو داود« :لن يهلك

الناسس حتى َيْعذِْروا أاو ُيْعذِروا من أانفسشهم»،
ومعنى يعذر أاي ل يهلكهم الله حتى تكثر
ذن -وب-ه-م وع-ي-وب-ه-م ف-ت-ق-وم ال-ح-ج-ة ع-ل-ي-ه-م
ويظهر لهم عذر من يعاقبهم ،ولنعلم أان الله
ل يخفى عليه خافية من أاعمالنا حسشنها
وقبيحها ولكنه رحيم بعباده غفور لمن تاب
إال- -ي- -ه وأان- -اب ك- -م -ا وصش -ف ن -فسش -ه ب -ق -ول -ه:
حَ- -م- -ةِ َلْ- -و
﴿َوَرtب َ - -
ك اْل َ- -غ ُ- -ف - -وُر ُذو ال s- -ر ْ
ُي َ-ؤواِخ ُ-ذُه ْ-م ِب َ-م -ا َك َ-سس ُ-ب -وا َل َ-ع -جَ-sل َلُ-هُ-م
الَْعَذا َب﴾ [الكهف ،]58 :أاي يعجل لهم
ع-ق-وب-ت-ه-م ف-ي ال-دن-ي-ا ول-ك-ن ي-م-ه-لهم لعلهم
يتوبون ،وإال فÓبد من العقاب إاما عاجًÓ
في الدنيا بأانواع المصشائب والمحن ،وإاما
آاج  Óً-ف -ي اآلخ -رة ،ألن -ه ي -ق-ولَ﴿ :بْ-ل َلُهْم

َم ْ-وِع ٌ-د َل ْ-ن َي ِ-ج ُ-دوا مِ ْ-ن ُدوِنِ-ه َمْ-وِئ﴾Óً-
الكهف ،58 :أاي ملجأا ومحي ًصشا.
إان ال -ع-اق-ل ق-د أاع-ذر م-ن ن-فسش-ه وي-ن-ت-ظ-ر
ال-ع-ق-وب-ة ال-م-ه-ل-ك-ة ال-ت-ي ت-وع-د الله بها من
نسشيه وغفل عما خلقه له من عبادته في
حَنا
قولهَ﴿ :فَلsما َن ُسسوا َما ُذuكُروا بِِه َفَت ْ
َع -لَ -يْ ِ-ه -مْ أاَْبَ-واَب ُكu-ل شَسْ-يٍء﴾ [األن- -ع -ام:
 ،]٤٤فقد فتح الله علينا أابواب الخير في
ال -دن -ي -ا م -ن ك -ل شش -يء ع-ل-ى ت-قصش-ي-رن-ا ف-ي
طاعته وجرأاتنا على معصشيته أاليسس ينادى
ل -لصش Ó-ة ف -ي ال -مسش -اج -د ول ي-حضش-ره-ا إال
ال-ق-ل-ي-ل؟ ،أال-يسس ال-مصش-ل-ي يصش-ل-ي وال-م-غ-ن-ي
يغني؟ ،أاليسس األمر بالمعروف والنهي عن
المنكر قد ضشعف عند البعضس منا ،وذهب

من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة

الشّسيخ أاحمد بن مالك الفو’Ê

اح-م-د ب-ن م-ح-م-د ال-ف-و’ن-ي عام 1890
ول-د ال-ح-اج
ل ،اشستغل في سسن مبكرة بطلب العلم،
ببلدة سساه
طنة حادة وعرف بين أاقرانه بالزهد،
وكانت له ف
ن وقرأاه على سسبعة أاحرف مّما جعل
حفظ القرآا
ي-زه إاج-ازة م-تصس-ل-ة السس-ند في القرآان،
شس-ي-خ-ه ي-ج-
ه يموت أاحمد ويموت معه اثنان :علم
وقال شسيخ
القرآان وعلم التوحيد.
ي -خ إال -ى ورق-ل-ة وب-ق-ي ف-ي-ه-ا م-دة ي-ع-ل-م
رح -ل الشس -
درسسه ثم ولى وجهته إالى أارضس الهقار
القرآان وي
عامين ،وعاد بعد ذلك غلى أارضس توات
لبث فيها
’ه-ق-ار وواصس-ل
ع -د أان ت -رك م-ن ي-خ-ل-ف-ه ب-بÓ-د ا أ
ف -ي نشس -ر ا’سس Ó-م وتصس -دى ل -ه-ج-م-ات
مسس -ي -رت -ه
ال-ت-ي اشس-ت-دت إابان ا’حتÓل الفرنسسي
ال-ت-نصس-ي-ر
على هذه المنطقة المسسلمة.
الذي كان من ورائها شسارل (دو فوكو)
جبار بالتصسدي لكل محاو’ت التنصسير
قام الشسيخ بعمل
ن أاهل الهقار ،كما كان له دور في حل
كانوا يعملون على نشسر المسسيحية بي
وأاتباعه من الذين
ت التي كانت تطرأا بين أابناء المنطقة.
في مدينة المنيعة وهو في طريقه إالى
الخÓفا
عن عمر يناهز السستين عاما سسنة 1952
توفي رحمه الله
الحرمين الشسريفين رحمه الله.

حكمة العدد

قال ا◊سسن :ابن آادم ،إا‰ا أانت أايام ،كلما ذهب يوم ،ذهب بعضسك.

من البعضس اآلخر ،ف Óيأامر ول ينهى حتى
أاولده ومن تحت يده ،أاليسس الربا والغشس
في البيع والششراء ظاهًرا علًنا ول تسشمع
منكًرا له ول محذًرا منه إال ما ششاء الله،
Óت من آالت اللهو
أاليسشت البيوت قد امت أ
التي يعرضس فيها كل منكر وزور من أافÓم
خ- -ل- -ي- -ع- -ة ت- -دع- -و الشش- -ب- -اب إال -ى ال -ت -فسش -خ
والنحÓل ،يعكف الناسس عليها وتصشدهم
عن الصشÓة وخاصشة صشÓة الفجر ،هل ينكر
هذا أاحد في مجتمعنا!؟ ما ينكره إال مكابر
فإانا لله وإانا إاليه راجعون.
روى البخاري في صشحيحه عن أابي مالك
أاو أابي عامر األششعري  -رضشي الله عنه -
قال :قال رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم
 «ليكونن من أامتي قوم يسشتحلون الِحَروالحرير والخمر والمعازف ولينزلن أاقوام
إالى جنب علم يروح عليهم بسشارحة لهم
فيأاتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون :ارجع
إال-ي-ن-ا غً-دا ف-ي-ب-ي-ت-ه-م ال-ل-ه ت-عالى يضشع العلم
وي -مسش -خ آاخ -ري -ن ق -ردة وخ -ن -ازي-ر إال-ى ي-وم
القيامة» ،والعلم الجبل ،ومعنى ذلك أانهم ل
نعيشس من الله تروح عليهم سشارحتهم أاي
م-واشش-ي-ه-م وب-ي-ت-ه-م ال-ع-دو أاي ط-رق-هم وهم
غافلون ،فعلينا يا عباد الله تجديد التوبة
إال -ى ال -ل -ه إلصش Ó-ح م -ا فسش -د م -ن أاع -م-ال-ن-ا
وال -ت -ك -اث-ف ف-ي إاصشÓ-ح م-ج-ت-م-ع-ن-ا ب-األم-ر
بالمعروف والنهي عن المنكر ،وليكن لنا
ع -ب -رة ب -غ -ي -رن-ا م-م-ن نسش-م-ع أاخ-ب-اره-م ف-ي
الصشباح والمسشاء وما يحيط بهم من اآلفات
وال- -ن -ك -ب -ات م -ن ق -ت -ل وتشش -ري -د وان -ت -ه -اك
حرمات ،كل ذلك بسشبب ما أاضشاعوا من
ن ال -لَ -sه َ
’ ُيَ-غ-يُ-uر َم-ا ِبَ-قْ-وٍم
أاوام -ر ال -ل-هِ﴿ :إا s
حs-ت-ى ُيَ-غu-يُ-روا َم-ا ِب-أاَْنُ-فسِسِه ْم﴾ [ال -رع-د:
َ
.]١١

جوإبك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

^ سس :إاذا ل -م ت -ج -د ال -م -اء ف -م -ا ه -و ال -ب -دل ع-ن ال-م-اء ف-ي إازال-ة
الحدث؟
^^ ج :إاذا تعّذر اسستعمال الماء لعدمه أاو التضسرر باسستعماله،
فإانه يعدل عنه إالى التيمم.
^ سس :كيف نتيّمم؟
’رضس ث -م ي -مسس-ح ب-ه-م-ا وج-ه-ه
^^ ج :أان يضس -رب ي -دي -ه ع -ل -ى ا أ
ويمسسح بعضسهما ببعضس.

أأقوأل مأأثورة

قال الحسسن بن صسالح:
إان الشس -ي -ط -ان ل -ي-ف-ت-ح
للعبد تسسعة وتسسعين
ب-ابً-ا م-ن ال-خ-ي-ر ،ي-ريد
بها بابًا من الشسر.

خخÒÒإإللههددىى
ع-ن ع-م-ر ب-ن ال-خ-ط-اب -
رضسي الله عنه  -قال :قال
رسس- -ول ال -ل -ه  -صس -ل -ى ال -ل -ه
ع -ل -ي -ه وسس -ل -م « -إاّن ال -ل -ه ي -رف -ع ب-ه-ذا
الكتاب أاقواما ،ويضسع به آاخرين»
(رواه مسسلم).

تتحّقق بها ا◊سسنات

الّتوبـ ـ ـة وأاهميّته ـ ـا فـ ـ ـي ا’سس ـ ـÓم

م مََتاًعا
قال تعالىَ﴿ :وأاَ ِ
م ُتوبُوا ِإالَْيهِ ُيَمتْuعُك ْ
ن اسْسَتْغِفُروا َرsبُك ْ
م ُث s
ِ
ُ
ْ
ن َتَوsلْوا
ك
ت
ؤ
و
ي
و
ى
م
س
س
م
ل َف ْضسَلُه َوِإا ْ
ل ِذي َف ْضس ٍ
ج ٍ
ُ
ُ
ل ََ v
ح َسسًنا ِإاَلى أاَ َ
َ
s
م َعَذاَب َيْوٍم َكِبي ٍر﴾ [هود.3 :
َفِإاuني أاََخا ُ
ف َعَلْيُك ْ
حٍد ِمن
ومّما ششرعه الله وأامر به التوبة ،فهي واِجَبٌة على كuل َأا َ
المسشِلِمين ،فالَواقُِع ِفي كبيرٍة تِجب عليه التّوبُة لئ ّ
ت وهو
َ Óيبَغَته المو ُ
ب عليه التّوبة ألّن الِإصشَراَر
على المعصشيةِ ،والَواقُِع في صشغيرٍة تِج ُ
ع -ل -ى ال ّصش -غ -ائ -ر ي -ؤودي ب -ه -ا ل -ل-ك-ب-ائِ -ر ،وال-مَ-ؤوuدي ل-ل-وا ِجَ-ب-اِت الs-ت-ارُك
حق الَعَمَل مِن الشّشرو ِ
ط
للمحّرمات تِجب عليه الّتوبة أايضًشا لما َيل َ
وانتفاءِ موانِع قبولِه ،وما ُيخشَشى على العامِل مَِن الشّشوائب التي ترtد
العمَل ،عن األغuر بن يسشار المزنّي  -رضشي الله عنه  -قاَل :قالَ رسشول
ال -ل -ه  -صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسش-ل-م َ« -ي-ا أاّي-ه-ا الّ- -ن اسس ،ت-وب-وا إال-ى ال-لِ-ه
واسشتغِفروه ،فإاّني أاتوُب في اليَوِم ماَئَة مَsرة» (رواه مسشلم).
والّتوبُة مع ما فيها من مغفرة الذنوب فهي باٌب َعظيم َتَتحّقق بهِ
الحسشناتُ الَكِثيرُة الَعِظيمة التي يحّبها الله؛ ألنّ الَعبَد إاذا َأاحَدث لكلّ
َذنبٍ يَقع فيه توبًة كُثَرت حسشناُته وَنَق َصشت سشيّئاُته ،قالَ الله تعالى:
﴿ َواsل ِ
ن َمَع الsلِه ِإاَلًها آاَخَر َوَ’ َيْقُتُلونَ الsنْفسَس الِsتي
ذي َ
ن َ’ َيْدُعو َ
ن َوَم ْ
ق أاَثَاًما *
ل َذلِ َ
ح u
ك َيلْ َ
ق َوَ’ َيْزُنو َ
ن َيْفَع ْ
حsرَم اللُsه ِإاِ ’sباْل َ
َ
ف َلُه الَْعَذاُب َيْوَم الِْقَياَم ِ
ة َوَي ْ
خُلْد ِفيِه ُمَهاًنا * ِإا ’sمَ ْ
ن
ُيضَساَع ْ
م
َتاَب َوآاَم َ
حا َفأاُولَِئ َ
ن َوَعِم َ
ل َعَمً Óصَسالِ ً
ك ُيَبuد ُ
ل اللُsه سَسuيَئاِتِه ْ
ن الsلُه َ
غُفوًرا َرِحيًما﴾ [الفرقان.]70 - 68 :
ح َسسَناٍت َوَكا َ
َ
عباد اللهَ ،تَذsكُروا سَشَعَة َرحمةِ اللهِ َوَعظيَم َفضشِله َوِحلِمه َوجوِده
ف
حي ُ
ث َقِبل َتوَبَة التsائبين ،وأاقالَ َعثرَة المذِنبين ،وَرِحم ضَشع َ
وَكَرِمهَ ،
هَذا اإلنسشانِ الِمسشكين ،وأاثابَه على التsوبةَِ ،وَفَتَح له َأابَواَب الطّهارِة
ي  -رضشي الله عنه  -عِن الsنبّي -
والخيرات ،عن أابي موسَشى األششعر u
صشلى الله عليه وسشلم  -قال« :إان sالله َتَعالى َيب ُسشط يَده باللsيلِ ليتوَب
ُمسشيء النّهار ،ويب ُسشط يَده بالّنهار ليُتوَب مسشيُء اللّيل» (رواه مسشلم).

إاخوة اإليمان إان التوبة من أاعظم ِ العباداِت وأاحuبها إالى الله تعالى،
حه ،وظَهر في األمورِ نجاحُه ،قال اللهُ
َمن اّتصش َ
ف بها تحsقق فُ Ó
تعالىَ﴿ :فأاَsما َم ْ
ن
ن مِ َ
ن َتاَب َوآاَم َ
حا َفَع َسسى أاَ ْ
ن َيُكو َ
ن َوَعِم َ
ل صَساِل ً
اْلُمْفِلِحينَ﴾ القصشصس.67 :
حا ششديًدا ،عن أانسٍس -
وكفى بفضشِل التّوبةِ ششَرًفا فرُح الّرuب بها فَر ً
رضشي الله عنه  -قال :قالَ رسشول الله  -صشلى الله عليه وسشلم « -للهُ
حا بتوبِة عبِده من أاحِدكم إاذا اسشتيقظ على بعيره قد أاضشله
أاششtد َفَر ً
بأارضِس فÓة» (رواه ومسشلم).
جَوارِح والقلبِ ،واليوُم الذي َيُتوُب الله فيه على
إان التّوبُة عبادٌة للهِ بال َ
الَعبِد خيُر أاّياِم الُعُمر ،وال ّسشاعة التي يفتَح فيها الرtب لَعبِده باَب الّتوبة
وَيرحُمه بها أافضشُل سشاعاِت الُعمر؛ ألّنه قد سشلك بذلك طريق السشعادة
في الدنيا واآلخرة.
قال أاهُل الِعلم :إاذا كاَنتِ المعصشيُة بيَن العبِد ورuبه ل حsق آلدمxي فيها
فششرو ُ
طها أان ُيقِلَع عن المعصشيِة وأان ينَدَم على فعِلها وأان يعزَم أان ل
َيعوَد إاليها ،وإان كانتِ المعصشية تتعلّق بحّق آادمي xف Óبsد مع هذه
ي إاليه حsقه أاو َيسشَتِحّله منه بالَعفو.
الشّشروط أان يؤوّد َ
والتّوبة من جميِع الّذنوب واجبَة ،وإان َتاَب المذنب ِمن بَعضسِ الّذنوِب
حت توبُته من ذلك الّذن ِ
ب ،وبقَي عليه ما لم يُتب ِمنه.
صَش ّ
فتوبوا إالى الله أاّيها المسشلمون ،وأاقِبلوا إالى رxب َكريم ،أاسشبََغ عليكم
ِنَعَمه الظاهرَة والباِطَنة ،وآاتاكم من كuل ما سشأالتموه ،ومَsد في آاجالِكم،
حا
قال تعالىَ﴿ :ياأاَtيَها الsذِي َ
ن آامَنُوا ُتوُبوا ِإالَى اللsهِ َتْوَبًة َن ُصسو ً
ٍ
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يٍء َقدِي ٌر﴾ [التحريم.8 :
ُنوَرَنا َواغِْفْر لََنا ِإاsن َ
ك َعلَى ُك u
ل شَس ْ
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مواقيت
الصسÓة

^  2٧أاف-ري-ل  :1958ب-داي-ة اأشسغال
م- - -ؤو“ر ط - -ن - -ج - -ة ال - -ت - -اري - -خ - -ي
Ãشساركة جبهة التحرير الوطني
ا÷زائري ،حزب السستقÓل اŸغربي،
وا◊زب الدسستوري التونسسي.
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اإلرهابي مولي يسشلم نفسشه للسشلطات العسشكرية بتمÔاسشت

 20°وهران

الثمن  10دج

17933

لرهابية سسنة 2018
التحق با÷ماعات ا إ

 19°وهران

2٤°

26°

france prix 1

أاشسرف عليها العميد بودراسس

أابواب مفتوحة على مدرسشة ضشباط الصشف للمعتمدية بقاŸة

تنفيذا ıطط اإ’تصسال للجيشس الوطني
الشسعبي لسسنة  ،2019/2018اŸصسادق عليه من
ط -رف ال-ف-ري-ق؛ ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي،
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،أاشسرف
ال -ع -م -ي -د ب -ودراسس ن -ور ال -دي -ن ق -ائ -د ال -ل -واء
اÿامسس لرادار الكشسف واŸراقبة ،نيابة عن
اللواء قائد الناحية العسسكرية اÿامسسة على
اف -ت-ت-اح اأ’ب-واب اŸف-ت-وح-ة ل-ف-ائ-دة ا÷م-ه-ور
ح -ول م -درسس -ة ضس -ب -اط الصس -ف ل -ل -م-ع-ت-م-دي-ة
ب - -ق - -اŸة ،اول امسس ،ب - -حضس - -ور السس- -ل- -ط- -ات
العسسكرية اŸدنية وأاسسرة اإ’عÓم.
ت - -ه - -دف ه - -ذه ال- -ت- -ظ- -اه- -رة إا ¤ت- -ق- -ريب
م- -ؤوسسسس- -ات ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشس -ع -ب -ي م -ن
ا÷مهور ،من خÓل “كينه من اإ’طÓع عن
كثب على ﬂتلف نشساطات ومهام مدرسسة
ضسباط الصسف للمعتمدية ،كما تعت Èفرصسة
ل -ت -ع -ري -ف اŸواط -ن Úوخ -اصس -ة ف-ئ-ة الشس-ب-اب
الراغب ‘ Úا’لتحاق بهذا الصسرح التكويني
بشسروط وكيفيات التجنيد.
باŸناسسبة نظم معرضس ıتلف الورشسات
والتخصسصسات اإ’دارية والتقنية اŸعمول بها
‘ اŸدرسس- -ة وك- -ذا م -ع -رضس ل -لصس -ور ي -خ -ل -د

ت -اري -خ -ه -ا ونشس -اط-ات-ه-ا ،ك-م-ا ط-اف ا◊ضس-ور
Ãخ-ت-ل-ف م-راف-ق ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل ال-ت-كويني أاين
ت -اب -ع -وا ع -روضس -ا ري -اضس -ي -ة م-ت-ن-وع-ة ق-دم-ه-ا
مÎبصس- -و وط- -ل -ب -ة اŸدرسس -ة ل -ق -يت اع -ج -اب
واسستحسسان ا◊ضسور.

ق.و

“نى أان يكون ضسابطا ‘ السسلك ليوم واحد

لره -اب ،و ب -فضس -ل
‘ إاط -ار ﬁارب -ة ا إ
ج -ه -ود ا÷يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،سّس-ل-م
لرهابي ““مولي ﬁمد الصسالح““ اŸدعو
ا إ
““صس -ال -ح““ ن -فسس -ه ل -لسس-ل-ط-ات ال-عسس-ك-ري-ة
بتمÔاسست/ن.ع ،6.ي - - - - - -وم  25أافريل
 ،2019ال- - -ذي ال- - -ت- - -ح - -ق ب - -ا÷م - -اع - -ات
لرهابية سسنة .2018
ا إ

ق.و
اكتششاف ﬂ 3ابئ لألسشلحة وحجز ذخÒة
‘ ن -فسس السس -ي -اق كشس -فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ب-ت-مÔاسست/ن.عﬂ 6.باأ
Óسسلحة والذخÒة يحتوي على ( )01بندقية
ل أ
نصسف آالية من نوع سسيمونوف و( )03بنادق
ت-ك-رارية و( )30ق -ذي -ف -ة ه -اون ع-ي-ار  82ملم
و( )3134ط -ل -ق -ة ن -اري -ة ،ك-م-ا كشس-فت ودم-رت
مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي (ﬂ )02بأاين
و( )01ق-ن-ب-ل-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع ومواد لصسناعة
اŸتفجرات بكل من جيجل/ن.ع 5.وتيزي
وزو/ن.ع.1.

حجز طائرة بدون طيار ،خراطيشش
وحبوب مهلوسشة

و‘ إاطار حماية ا◊دود وﬁاربة ا÷رÁة

اŸن -ظ -م -ة ،أاوق -ف ع -ن -اصس -ر ال-درك ال-وط-ن-ي
وح-راسس السس-واح-ل ب-ك-ل م-ن م-ي-ل-ة وسس-ك-ي-كدة
وباتنة/ن.ع )08 ( ،5.أاشس- -خ -اصس وح -ج -ز()01
عربة و( )184خرطوشسة عيار 16ملم و()310
غرام من مادة البارود و( )1840قرصس مهلوسس
وطائرة دون طيار.

توقيف  12منقبا عن الذهب ،ضشبط
سشيارات ومولدات كهربائية

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وع-ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي،
خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات م -ت -ف -رق -ة ب -ك -ل م-ن ج-انت
وبسسكرة/ن.ع 4.وع Úق - -زام وب - -رج ب - -اج- -ي
ﬂتار/ن.ع )15( ،6.منقبا عن الذهب وضسبط
ث Ó-ث ( )03سس- -ي -ارات و( )12م-ول-دا ك-ه-رب-ائيا
و( )11م -ط -رق -ة ضس-غ-ط و( )04ه-وات-ف ن-ق-ال-ة
و( )11كيسسا ‡لوءا با◊جارة ’سستخراج مواد
ثمينة و( )03شساحنات ‡لوءة بالسسلع ،فيما
أاح - -ب - -ط ح - -راسس ا◊دود ﬁاو’ت ت - -ه- -ريب
كميات من الوقود تقدر بـ( )11965ل Îبكل من
سسوق أاهراسس ،تبسسة و الطارف /ن.ع.5.

إاحباط هجرة لـ  16مهاجرا غ Òششرعي

‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ه-ج-رة غ Òالشس-رع-ي-ة،
أاوق -فت م -ف -ارز ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي
وع - -ن - -اصس - -ر ال - -درك ال - -وط - -ن - -ي ب - -ك - -ل م - -ن
تلمسسان/ن.ع 2.وبشسار/ن.ع 3.وجانت/ن.ع4.
وسس -وق أاه-راسس/ن.ع )16 ( ،5.م -ه -اج -را غÒ

تلقى مكاŸة هاتفية

الدرك يوقف سشارق اŸواششي بالÈج
ب -ن-اء ع-ل-ى م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة م-ن فÓ-ح
كان ضسحية سسرقة Ÿواشسيه“ ،كن أافراد
ال -ف -رق -ة الق -ل -ي -م -ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
Ãج- -ان- -ة شس -م -ال ب -رج ب -وع -ري -ري -ج م -ن
ت-وق-ي-ف شس-خصس وإاسسÎج-اع ع-ج-ول م-ن
عصسابة ﬂتصسة ‘ سسرقة اŸواشسي Áتد
نشساطها إا ¤ولية اŸسسيلة.

الÈج :حبيبة بن يوسسف

مباشسرة بعد أان تلقت اÛموعة اإ’قليمية
ل -ل -درك ال -وط -ن -ي بÈج ب -وع -ري-ري-ج ،م-ك-اŸة
هاتفية مفادها سسقوط عجل من على مÏ
مركبة نفعية نوع بيجو  504كانت –مل 03
عجول بالضسبط بالقرية الشسمالية Ÿدينة برج
ب -وع -ري -ري -ج ‘ ،ن -فسس ال -ي -وم ع -ل -ى السس -اع-ة
السسابعة و 45دقيقة تقدم اŸسسمى (ب.ر) من
أاجل التبليغ عن سسرقة  03عجول من اإ’سسطبل
بقرية بونشسادة التي تبعد  07كلم عن بلدية
›انة.
ليتحرك أافراد الفرقة اإ’قليمية للدرك
الوطني Ãجانة على الفور إا ¤ع ÚاŸكان،

و” إاتخاذ جميع اإ’جراءات الÓزمة بتفعيل
ﬂطط مكافحة سسرقة اŸواشسي للبحث عن
ال-ع-ج-ول اŸسس-روق-ة ،ك-م-ا ” “شس-ي-ط ج-م-ي-ع
الطرق واŸسسالك اŸؤودية إا ¤القرية وتطويق
جميع اŸنافذ Ãشساركة أاها‹ القرية.
Óسسطبل
وبعد البحث والتحري واŸعاينة ل إ
الذي كانت تتواجد به العجول واإ’سستفسسار
مع الضسحيت Úأاين أافضسى التحقيق إا ¤توجيه
الشس- -ك -وك إا ¤أاح -د ال -ع -م -ال السس -اب -ق Úل -دى
الضس -ح -ي -ة اŸن -ح -در م-ن ب-ل-دي-ة خ-ب-ان-ة و’ي-ة
اŸسس - -ي - -ل - -ة ،وع - -ل - -ى إاث- -ره- -ا وب- -ع- -د “دي- -د
اإ’ختصساصس ” ،التنقل إا ¤بلدية خبانة و’ية
اŸسسيلة ،حيث ” رصسد –ركات اŸشستبه فيه
وكشس - -ف اإ’سس- -ط- -ب- -ل ال- -ذي ي- -ح- -ت- -وي ع- -ل- -ى
اŸسس- -روق- -ات ،أاي- -ن ت -ع -رف الضس -ح -اي -ا ع -ل -ى
عجولهم اŸسسروقة ،و” توقيف اŸشستبه فيه
وح- -ج- -ز اŸرك -ب -ة اŸسس -ت -ع -م -ل -ة ‘ السس -رق -ة
واسسÎجاع  04عجول وتسسليمها أ’صسحابها،
و” ت -ق -د ËاŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه أام-ام السس-ي-د وك-ي-ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة برج بوعريريج الذي
أاودعه ا◊بسس.

شسرعي من جنسسيات ﬂتلفة.

حجز بندقيت Úو 4كلغ من الكيف اŸعالج
و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة اŸن - -ظ- -م- -ة،
أاوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
وع- -ن- -اصس- -ر ال- -درك ال -وط -ن -ي شس -خصس)02( Ú
وضس -ب -طت ب -ن -دق -ي-ت-ي ( )02صس -ي -د وب -ن -دق -ي -ة
مضس- - -خ- - -ي- - -ة ب- - -ك- - -ل م- - -ن سس - -ع - -ي - -دة/ن.ع2.
واأ’غواط/ن.ع ،4.فيما أاوقف عناصسر الدرك
الوطني أاربعة (Œ )04ار ﬂدرات بحوزتهم
( )4,4ك -ي -ل -وغ -رام م -ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ب-عÚ
“وشسنت/ن.ع.2.

...وتوقيف  62منقبا عن الذهب و53
مهاجرا غ Òششرعي

م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق-فت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشس
ال- -وط- -ن -ي الشس -ع -ب -ي ب -ك -ل م -ن ج -انت/ن.ع4.
و“Ôاسست/ن.ع )62 ( ،6.م -ن-ق-ب-ا ع-ن ال-ذهب
وضسبطت ( )19مولدا كهربائيا و( )10مطارق
ضسغط وجهاز كشسف عن اŸعادن ‘ ،ح” Ú
توقيف ( )53مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات
ﬂتلفة بكل من إايليزي وبرج باجي ﬂتار.

ا◊ماية اŸدنية –قق حلم الطفل ““بوصشري أايوب““ با÷لفة
ح -ق -قت مصس -ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ب-و’ي-ة
ا÷ل -ف -ة ح -ل -م ال -ط -ف -ل وال -ت -ل -م -ي -ذ ال -ن -ج-يب
““ب- -وصس -ري أاي -وب ““ ت -ل -ب -ي -ة ل -ط -لب م -ن أاه -ل -ه
وأاسساتذته Ãتوسسطة ““حاشسي بلقاسسم““ ليكون
ضسابطا للحماية اŸدنية ليوم واحد ،وذلك
بأاخذه ‘ جولة يوما كام Óمعهم.
حيث بدت عÓمات الفرح والسسرور عليه،
وهو بالزي الرسسمي للحماية اŸدنية ،بعد أان
حقق عناصسر ا◊ماية اŸدنية حلمه والتعرف

ع -ل -ى م -ه -ام -ه -م ع -ن ق -رب ،و‘ خ -ت -ام ه -ذه
الزيارة ،حرصس ““بوصسري أايوب““ على التقاط
الصسور لتبقى ذكرى له ،حيث ع Èعن مدى
فرحته وسسعادته بارتداء بذلة ا◊ماية ،مؤوكدا
أان -ه سس -ي -ق -وم بسس -رد وق -ائ -ع ه -ذا ال -ي-وم ع-ل-ى
أاصسدقائه ‘ الدراسسة ،مبديا أامله ‘ –قيق
حلمه مسستقب ،Óلينضسم إا ¤صسفوف ا◊ماية
اŸدنية.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

لسسباب ›هولة
تبقى ا أ

وفاة ششخصش ‘ Úحادث Úبسشطيف
سسجلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لو’ية سسطيف ،خÓل نهاية اأ’سسبوع ،وفاة شسخصس‘ Ú
حادثﬂ Úتلف ،Úآاخرهما حادث دهسس سسجل ،فجر اÿميسس ،راح ضسحيته رجل بالغ من العمر
 49سسنة بحي ا◊اسسي شسرق مدينة سسطيف ،على الطريق الوطني رقم  ،5أاما اأ’ول فخلف مقتل
سسائق يبلغ من العمر  42سسنة ‘ حادث انقÓب جرار فÓحي بدوار الزيات بلدية ع Úعباسسة،
تكفلت فرق النجدة لوحدتي ا◊ماية اŸدنية سسطيف وع Úآارنات بنقل الضسحيت Úإا ¤مسستشسفى
سسطيف ،بعد اسستكمال التحقيقات اŸيدانية Ÿصسالح الدرك الوطني.

كاريكات /ÒعنÎ

سسطيف :نورالدين بوطغان

