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جÓب يشضرف على تكرË
إلفائزين ‘ مسضابقة
إŸؤوسضسضات إلناشضئة
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إلعدد

يشض- - -رف وزي - -ر إل - -ت - -ج - -ارة
سض -ع -ي -د ج Ó-ب ،إل -ي-وم ،ع-ل-ى
إلسضاعة  10:00صضباحا ،بدإر
إ÷زإئر بقصضر إŸعارضس ،على
إفتتاح ورشضة تأاط Òمشضاركة
لول م- - - - - - - -رة ‘
إ÷زإئ - - - - - - - -ر أ
إلصض- - - - - - - -ال- - - - - - - -ون إل- - - - - - - -دو‹
ل -ل -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات إ◊دي-ث-ة
ب- - -ب- - -اريسس ،ب - -ح - -يث ي - -ق - -دم
إ÷وإئز للفائزين ‘ مشضاريع
إŸؤوسضسضات إلناشضئة.

«كرإمة للتأامينات»
تعلن عن منتوجها
للصضحة ‘ إ÷زإئر

17935

يوم –سضيسضي حول إلصضيام
وإألمرإضس إŸزمنة
ت -ن -ظ -م وزإرة إلصض -ح -ة وإلسض -ك -ان
وإصضÓ- - -ح إŸسض- - -تشض- - -ف - -ي - -ات ،ي - -وم - -ا
–سض -يسض -ي -ا –ت ع -ن -وإن «:إلصض -ي -ام
لمرإضس إŸزمنة» ،ينشضطه خÈإء
وإ أ
لختصضاصس ،إليوم ،على إلسضاعة
‘إ إ
 09:00صض -ب -اح -ا ،ب-اŸع-ه-د إل-وط-ن-ي
ل-لصض-ح-ة إل-ع-م-وم-ي-ة .وع-ل-ى ه-امشس
ه- -ذإ إل- -ي- -وم ي- -ت- -م ع -رضس إل -دل -ي -ل
إلÎبوي Ÿريضس إلسضكري خÓل شضهر رمضضان.

عسضول «ضضيف منتدى إÛاهد»

ينظم مركز إلتحويل شضهادإت إŸهارإت ،إليوم وغدإ ،ملتقيات
لسض-وإق إل-ع-م-وم-ي-ة .وي-حتضضن
‘ إÙاسض-ب-ة ،إŸال-ي-ة ،إ÷ب-اي-ة وإ أ
إلتظاهرة فندق إŸرك Òبباب إلزوإر ‘ إلعاصضمة.

أإسضبوع إللغة إإلسضبانية

‘ إط- - -ار أإسض - -ب - -وع إل - -ل - -غ - -ة
لسضبانية با÷زإئر ،يتوإصضل
إ إ
إلÈنامج إلثقا‘ إلذي نظمته
سض - -ف - -ارإت إسض - -ب - -ان - -ي- -ا ،ودول
أإم-ري-ك-ا إلÓ-ت-ي-ن-ي-ة إŸع-ت-م-دة
لرج - - -ن - - -ت ،Úإلشض- - -ي- - -ل- - -ي،
(إ أ
ك -ول -وم -ب -ي-ا ،ك-وب-ا ،إŸكسض-يك،
إل -بÒو ،وف -ن-زوي ،)Ó-وم-ع-ه-د
«سضÒفنتاسس» بالعاصضمة ،إ¤
غاية  28أإفريل إ÷اري.

إحياء إلذكرى  60إلسضتشضهاد
إلعقيد أإحمد بوقرة
ت- -ن- -ظ- -م م- -ؤوسضسض- -ة ذإك- -رة إل- -ولي- -ة إل- -رإب -ع -ة
إلتاريخية ،يوم إÿميسس  02ماي  ،2019ندوة
لسض-تشض-ه-اد إل-ع-ق-ي-د أإح-مد
إح -ي -اء ل -ل-ذك-رى  60إ
ب-وق-رة «سض-ي أإﬁم-د» ،ب-حضض-ور رف-ق-اء إلشض-هيد ‘
إلكفاح ومثقف Úوجامعي ،Úوذلك على إلسضاعة
 09:30صضباحاÃ ،قر إŸؤوسضسضة بالعفرون.

ن-ظ-م ،إل-ي-وم ،إŸت-ح-ف إل-وط-ن-ي ل-لمجاهد بقسضمة عÚ
ي-
ي- -ة ،إل- -ل- -ق- -اء إ÷م- -اع- -ي إŸوسض- -ع رق- -م  357لتسضجيل
ط - -ا
هادإت إ◊ية إıصضصس Ÿوضضوع «طريقة نصضب إلكمائن
إلشض
ق -وإت إل-ف-رنسض-ي-ة م-ن ط-رف إÛاه-دي-ن خÓ-ل إل-ث-ورة
ل -ل -
إلتحريرية» ،وذلك على إلسضاعة  10:00صضباحا.

ي- -ن- -ظ- -م إŸرك- -ز إل- -ث- -ق- -ا‘ إ إ
لسضÓ- -م- -ي ل -ولي -ة
بومردإسس دروسضا رمضضانية طيلة إلشضهر إلفضضيل
ب -ع-ن-وإن «:رمضض-ان م-درسض-ة روح-ي-ة»Ã ،شض-ارك-ة
أإسض -ات -ذة ﬂتصض ‘ Úع -ل -وم إل -ن -فسس وإلشض-ري-ع-ة
إ إ
لسضÓ- - -م- - -ي - -ة ،وذلك أإي - -ام إ إ
لث - -نÚ
وإÿميسس ،إبتدإء من إلسضاعة 10:30
صضباحاÃ ،قر إŸركز.

.....وينظم أإمسضية شضعرية

أإمانة إلمديرية إلعامة

إلهاتف(021) 60.69.55:
إلفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

...وإ◊صضة إألسضبوعية «موعد مع إلتاريخ»

لصضطياف ،تعلن شضركة «سضيال» عن
‘ إطار إلتحضضŸ Òوسضم إ إ
أإشضغال Œديد إÛمع إلرئيسضي Ÿياه إلتطهÒإلوإقعة وسضط مدينة
لشضغال
ع Úطاية ،بحيث تنظم إŸؤوسضسضة زيارة إعÓمية Ÿوإقع إ أ
لشض -غ -ال وت -أاثÒه-ا ع-ل-ى –سضÚ
لع Ó-م إŸوإط -ن ع -ن ط -ب -ي -ع -ة إ أ
إ
ن -وع-ي-ة إÿدم-ة ،غ-دإ ،إب-ت-دإء م-ن إلسض-اع-ة  10:00صض-باحا ،على
مسضتوى إÛمع سضركوف شضطر ﬁطة إ◊افÓت بع Úطاية.

إلرئيسضة إŸديرة إلعامة
مسضؤوولة إلنشضر

أإمينة دباشس
مدير إلتحرير

فنيدسس بن بلة

ت - -نشض - -ط إل - -ق - -اضض - -ي - -ة سض - -اب - -ق- -ا
وإÙامية باÙكمة إلعليا ورئيسضة
ل–اد م- - - -ن أإج- - - -ل إل - - -ت - - -غ - - -يÒ
«إ إ
وإل-ت-ق-دم» ،زب-ي-دة عسض-ول ،إل-يوم،
ندوة Ãنتدى إÛاهد ،تقدم فيها
–ل -ي Ó-ت -ه -ا ح -ول م -وق -ف ح -زب-ه-ا
مقارنة بتطور إلسضاحة إلسضياسضية
لج-رإءإت إلقانونية
م-ع ت-وضض-ي-ح إ إ
إŸتخذة حول قضضايا إلفسضاد حاليا
وإŸودع- -ة ل- -دى إل- -ع- -دإل- -ة ،وذلك
على إلسضاعة  10:00صضباحا.

شضهاب صضديق ضضيف
«منتدى لوكوريي»

ن -ظ -م إŸت -ح -ف إل -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د –ت شض-ع-اري
◊ف- -اظ ع- -ل- -ى إل- -ذإك- -رة» ،غ -دإ ،إل -ع -دد  207من
«إ
لسض - -ب - -وع - -ي - -ة «م - -وع - -د م - -ع إل - -ت - -اري - -خ»
إ◊صض - -ة إ أ
ن -وإن«:ه -ي-ب-ة إ÷زإئ-ر وم-ك-ان-ت-ه-ا إل-ت-اري-خ-ي-ة ‘
ب -ع -
ا ،»⁄ي -نشض-ط-ه-ا أإسض-ات-ذة ج-ام-ع-ي-ون ،وذلك ع-ل-ىإل -ع
إلسضاعة  14:00بعد إلزوإلÃ ،قره.

زيارة إعÓمية للمجمع إŸائي لع Úطاية

Ãشض - -ارك- -ة ن- -خ- -ب- -ة م- -ن شض- -اع- -رإت
وشض -ع -رإء ولي -ة ب -وم -ردإسس ،ت -ن -ظ -م،
إل- - - - -ي- - - - -وم ،أإمسض - - - -ي - - - -ة شض - - - -ع - - - -ري - - - -ة
بعنوإن«:خوإطر إلشضعرإء ‘ رمضضان»
–ت شضعار «نلتقي لÔتقي».

إلÈيد إ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊإŸوقع إ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
إلتحرير(021) 60.67.83 :
إلفاكسس(021) 60.67.93 :

إللقاء إ÷ماعي إŸوسضع رقم 357
لتسضجيل إلشضهادإت إ◊ية

دروسس رمضضانية باŸركز إلثقا‘ إإلسضÓمي

يومية وطنية إخبارية تصضدر عن إŸؤوسضسضة إلعمومية
إلقتصضادية(شضركة ذإت أإسضهم)
رأإسس مالها إلجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع إلشضهدإء إلجزإئر

لدإرة وإلمالية
إ إ

يسض -تضض-ي-ف م-ن-ت-دى إ◊وإر،
إل-ي-وم ،رئ-يسس ج-ب-هة إŸسضتقبل
ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،للحديث
عن ﬂتلف تطورإت إلسضاحة
إلسض- - -ي- - -اسض - -ي - -ة وإ◊ديث ع - -ن
إ◊ل - -ول إŸقÎح - -ة ◊ل- -ح- -ل- -ة
لزم- -ة ،وذلك ع -ل -ى إلسض -اع -ة
إ أ
 10:30صضباحا ،ب Íعكنون.

ملتقيات ‘ إÙاسضبة وإŸالية

ت- -ن- -ظ- -م وك- -ال- -ة «ك- -رإم -ة»
ل- -ل- -ت -أام -ي -ن -ات ،إل -ي -وم ،ن -دوة
لعÓ-ن ع-ن
صض -ح-ف-ي-ة ح-ول إ إ
أإول م- - -ن- - -ت- - -وج ل- - -لصض - -ح - -ة ‘
Óشض -خ-اصس
إ÷زإئ -ر م -وج -ه ل  -أ
وإل- - -ع- - -ائÓ- - -ت ،وذلك ع - -ل - -ى
إلسض- - -اع- - -ة  10:00صضباحا،
لورإسضي.
بفندق إ أ

إلتحرير

بلعيد «ضضيف منتدى إ◊وإر»

يسضتضضيف منتدى لوكوريي
دإ÷Òي ،إليوم ،نائب إلتجمع
إلوطني إلدÁقرإطي باÛلسس
إلشضعبي إلوطني صضديق شضهاب،
ل -ل -ح -ديث ع -ن أإزم -ة إلرن -دي
ون - -ت - -ائ- -ج- -ه- -ا إŸب- -اشض- -رة ع- -ل- -ى
إ◊رإك إلشض - -ع - -ب - -ي م - -ن أإج - -ل
إل -ت-غ-ي ،Òوذلك ع-ل-ى إلسض-اع-ة
 10:30صضباحاÃ ،قر إ÷ريدة.

إلع ـÓناتكـم إتصضل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
إŸقـــالت وإل- - -وث- - -ائ- - -ق إل- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أإوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإ ¤أإصضحابها نشضرت أإو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة إ÷ريدة بها

لشضهار
إŸؤوسضسضة إلوطنية للنشضر وإ إ
 1شضارع باسضتور ـ إ÷زإئر
إلهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
إلفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات إلتالية:إلوسضط :مطبعة  S.I.Aإلغرب :شضركة إلطباعة  S.I.Oإلشضرق :شضركة إلطباعة  S.I.Eإلجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الثنين  2٩أافريل  201٩م
الموافق لـ  2٣شسعبان  1440هـ

‘ إاطار اŸسساعي التشساورية

هل ينعشس «إ◊رإك» إلسضياحة؟

رئيسس إلدولة عبد إلقادر
بن صضالح يسضتقبل قوجيل

¯OÉ«Y øH ó«©°S

اسستقبل رئيسس الدولة ،عبد القادر بن صسالح ،أامسس،
لمة بالنيابة،
Ãقر رئاسسة ا÷مهورية ،رئيسس ›لسس ا أ
صسالح قوجيل.
يندرج هذه اللقاء ‘ إاطار اŸسساعي التشساورية التي ينتهجها
رئيسس الدولة Ÿعا÷ة األوضساع السسياسسية ‘ البÓد.

...يتلقى من بوقادوم عرضضا
عن زيارته إإ ¤تونسس
قدم وزير اÿارجية ،صسÈي بوقادوم ،أامسس ،عرضسا
لوضس-اع
ل -رئ -يسس ال -دول -ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ح-ول ا أ
لمن
ال-دول-ي-ة ال-راه-ن-ة ،سس-ي-م-ا ت-لك اŸت-ع-لقة بتحديات ا أ
والسستقرار والسسلم بدول ا÷وار ،بحسسب ما جاء ‘ بيان
رئاسسة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان ،أان «رئيسس الدولة ،عبد القادر بن صسالح،
اسستقبل اليوم Ãقر رئاسسة ا÷مهورية ،وزير اÿارجية صسÈي
بوقادوم الذي قدم له عرضسا حول األوضساع الدولية الراهنة ،سسيما حول
اŸسسائل اŸتعلقة بتحديات األمن والسستقرار والسسلم بدول ا÷وار بكل
من أافريقيا والعا ⁄العربي».

كما قدم وزير اÿارجية باŸناسسبة« ،عرضسا حول نتائج زيارته
األخÒة إا ¤تونسس ،حيث اسستقبل من طرف رئيسس ا÷مهورية التونسسي
السسيد باجي قايد السسبسسي والوزير األول يوسسف الشساهد» ،يضسيف بيان
رئاسسة ا÷مهورية.

Óمن والصسحة ‘ العمل
احتفال باليوم العاŸي ل أ

ضضرورة إإدرإج إلوقاية من إألخطار إŸهنية ‘ عمل إŸؤوسضسضة
لم Úال -ع -ام ل -وزارة ال-ع-م-ل
أاك -د ا أ
وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان الج-ت-م-اع-ي،
ﬁم- - -د خ- - -ي - -اط ،امسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال - -ع - -اصس - -م - -ة ،ع - -ل- -ى ان ال- -ه- -ي- -ئ- -ات
اŸسستخدمة مطالبة بإادراج الوقاية
لخ-ط-ار اŸه-ن-ي-ة ‘ ن-ظ-ام ع-م-ل
م-ن ا أ
اŸؤوسسسس - -ة وذلك م- -ن أاج- -ل ت- -رق- -ي- -ة
لمن والصسحة ‘ العمل.
ا أ
وأاوضسح خياط ،خÓل لقاء Ãناسسبة اليوم
Óم -ن والصس-ح-ة ‘ ال-ع-م-ل ال-ذي
ال -ع -اŸي ل  -أ
يصس- -ادف ي -وم  28أاب -ري -ل م -ن ك -ل سس-ن-ة ،أان
«وظيفة الوقاية من الخطار اŸهنية يجب
ان تدرج ‘ نظام عمل اŸؤوسسسسة على غرار
وظائف التسسي ÒالكÓسسيكية الخرى».
واضساف ذات اŸسسؤوول ،ان كل هيئة
مسستخدمة مطالبة «بالسستثمار ‘ البعد

السسÎاتيجي للوقاية الرامية ا ¤تطوير
اآلل -ي-ات ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا –ق-ي-ق ال-ع-م-ل
الÓئق وتطوير الوقاية ‘ ›ال األمن
والصسحة ‘ العمل التي تسساهم جميعها ‘
م-ردودي-ة أافضس-ل ل-ل-م-ؤوسسسس-ة وف-عالية أاكÈ
لليد العاملة».
كما ذكر بالسسياسسة الوطنية للوقاية من
األخ -ط -ار اŸه -ن -ي -ة ،سس -ي -م -ا ع Èاإصس-دار
نصس -وصس ذات ط -اب -ع ق -ان -و Êوت -ن -ظ-ي-م-ي
وك-ذلك ال-ت-غ-ط-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة من جميع
األخطار اŸعروفة على اŸسستوى الدو‹.
أاشسار خياط من جانب آاخر ،إا ¤أاهمية
اسستغÓل «جميع أادوات التصسال من اجل
ال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ط-وي-ر شس-راك-ات م-ع ق-ط-اع
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وكذلك
ال -ت -ك -وي -ن اŸه-ن-ي ب-غ-ي-ة ت-ع-زي-ز ا÷وانب

اŸرتبطة بالصسحة واألمن ‘ العمل ‘
برامج تكوينهم».
أاما جمال الدين عبد الغني دريدي،
اŸدير العام للمعهد الوطني للعمل التابع
ل -وزارة ال -ع -م -ل ،ف-ق-د اوضس-ح ان اŸع-ه-د،
سس -يشس -رع ،ق -ري -ب -ا ‘ اع-داد دراسس-ة ح-ول
Óشسخاصس اŸعاق‘ Ú
الدماج اŸهني ل أ
عا ⁄الشسغل من اجل الطÓع على مدى
تطبيق النصسوصس القانونية اŸتعلقة بعمل
هذه الفئة من اÛتمع.
و قد ” الÎكيز ‘ هذه الدراسسة على
ارب- -ع ولي- -ات وي- -ت- -ع -ل -ق الم -ر ب -ك -ل م -ن
ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة وقسس-ن-ط-ي-ن-ة ووه-ران
وورق- -ل- -ة وذلك ب- -ه- -دف السس- -م- -اح Èÿاء
اŸعهد بإا‚از هذه الدراسسة بالتعاون مع
الهياكل التابعة لقطاع التضسامن الوطني.

لجراء
دعت وزارة الÎبية إا ¤التفك ‘ Òا إ

جمعية أإولياء إلتÓميذ تقÎح دورة ثانية لشضهادة إلبكالوريا
لولياء
دعت ا÷معية الوطنية أ
ال -ت Ó-م -ي -ذ ،أامسس ،وزارة الÎب -ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة إا« ¤ال-ت-ف-ك ‘ »Òإاج-راء
دورة ث -ان -ي -ة لشس -ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
ل- -ه- -ذه السس- -ن- -ة ‘ ظ- -ل «ال -ظ -روف
السستثنائية التي تعيشسها البÓد».
أاوضسحت ا÷معية ‘ بيان لها ،أانها

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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«تناشسد وزارة الÎبية الوطنية بالتفكÒ
‘ إاجراء دورة ثانية لشسهادة البكالوريا
ه- -ذه السس- -ن- -ة وه- -ذا ن- -ظ -را ل -ل -ظ -روف
السستثنائية التي تعيشسها البÓد وما لها
من تأاث Òمباشسر على نفسسية التÓميذ
لكادÁي ا÷اد والفعال».
و–صسيلهم ا أ
واعتÈت ا÷معية ،أان هذا القÎاح،

إان ” قبوله ،من شسأانه «بعث الطمأانينة
‘ نفوسس أاولياء التÓميذ ،وهو عامل
من عوامل التهدئة التي تسساهم ‘ بناء
ح- -ل- -ق- -ة ال- -ت- -نسس- -ي -ق ا÷اد ب Úشس -رك -اء
ا÷م -اع -ة الÎب -وي -ة وأاول -ي -اء ال -تÓ-م-ي-ذ
ال -ذي -ن ي-ت-ط-ل-ع-ون إا– ¤ق-ي-ق مصس-ل-ح-ة
التلميذ».

خ -ارج ن -ط -اق اŸط -الب السس -ي -اسس -ي -ة ،كشس -ف ا◊راك ‘ ﬂت-ل-ف م-واع-ي-ده ع-ن م-ؤوشس-ر
اجتماعي وسسلوكي يبعث على التفاؤول بإامكانية بعث الثقافة السسياحية ‘ أاوسساط اÛتمع.
مظاهر تنظيف أاماكن الحتجاج ،نبذ العنف ،اختفاء مشساهد العتداء على الغ،Ò
البتسسامة ،التسسامح ،التفاؤول ،النفتاح على اآلخر ،حب ا÷زائر وغÒها من تلك الصسور
الرائعة ،أاظهرت عودة سسلم القيم لدى اإلنسسان ا÷زائري.
السسياحة ل تقتصسر على منشسات ومرافق ووسسائل مادية ،وإا‰ا أايضسا على مدى اسستعداد
الفرد ‘ الشسارع التعامل مع الوافدين من ﬂتلف جهات العا ،⁄لسستكشساف ا÷زائر أاو
Œديد التواصسل معهاŸ ،ا تتميز به من طاقات طبيعية وثقافية وتاريخية لها قدرة على
منافسسة وجهات إاقليمية وعاŸية.
Óنسسان ا÷زائري ،بخÓف تلك الصسورة النمطية التي
اظهر «ا◊راك» الوجه ا◊قيقي ل إ
رسسمها البعضس عنه ‘ عشسريات ماضسية ،خاصسة خÓل العشسرية السسوداء ،جعلته يوضسع ‘
خانة سسلبية انعكسس ذلك على سسوق السسياحة بشسكل معت.È
‘ الوقت الذي راهن فيه البعضس من القائم Úعلى هذا القطاع على ا÷وانب اŸادية
Óسسف أانهم Œاهلوا أاو اغفلوا ا÷انب
واŸالية والعقارية للنهوضس بالسسياحة ،يسسجل ل أ
اإلنسسا Êوكل ما يرتبط باÙيط الجتماعي ،ذلك أان الفرد بحد ذاته معني أايضسا بالفعل
السسياحي الذي Áثل البديل اŸمكن.
العامل اإلنسسا ‘ Êالدورة القتصسادية عامة ،وباألخصس ‘ السسياحة ،حلقة جوهرية ل
Áكن تهميشسه ،التقليل من شسأانه أاو تغييبه ،وÁكن الرهان عليه ‘ ترجمة التطلعات التي
ع Èعنها الشسارع بتحويل تلك الطاقة الكامنة إا ¤قيمة مضسافة من خÓل اŸسساهمة بشستى
األشسكال ذات الصسلة باÿدمات وكل روافد السسوق السسياحية.
لكن هل تنتبه ا÷ماعات اÙلية لهذا ا÷انب بحيث يدرجه ‘ برا›ها التنموية التي
ل تتطلب إامكانيات مالية ضسخمة ،وإا‰ا فقط مرافقة الشسباب ‘ ا‚از مشساريع تؤوسسسس
للسسياحة ا÷وارية بجوانبها الثقافية والفنية والغذائية ،التي تعطي للصسناعة التقليدية من
خÓل إاقحام األسسر فرصسة للÈوز ‘ السساحة.
إان اÛتمعات ا◊يوية هي تلك التي تعرف كيف –ول عناصسر التعب Òا÷ديدة التي
تفرزها احتجاجات إا ¤طاقة تعزز مسسار التنمية بوضسع اإلنسسان ‘ صسلب اŸعادلة كونه،
خاصسة الشسباب من ا÷نسس ،ÚاÙرك ا◊قيقي للنمو مهما كان حجمه.

‘ عاشسر Œمع سسلمي لهم بباريسس

مئات إ÷زإئري Úيجددون عزمهم على بناء جزإئر جديدة
ج -دد اŸئ -ات م -ن ا÷زائ -ري Úال -ذي-ن
Œم -ع -وا امسس ب -ب-اريسس ت-أاك-ي-د ع-زم-ه-م
ع - -ل - -ى ب - -ن - -اء ج- -زائ- -ر ج- -دي- -دة –دث
«قطيعة جذرية» مع النظام السسياسسي
اŸوجود ووضسع لبنات عدالة اجتماعية
«حقيقية».
وضس- -رب ج- -زائ- -ري- -و ب -اريسس وضس -واح -ي -ه -ا
اŸوعد مثل العادة ‘ سساحة ا÷مهورية على
ال- - - - -رغ - - - -م م - - - -ن رداءة
الح- -وال ا÷وي- -ة ال- -ت -ي
منعت العديد منهم من
التنقل وبالتا‹ فقد كان
التجُند اقل من اŸرات
السسابقة.
و “حورت الشسعارات
◊كام
هذه اŸرة حول ا ُ
ا◊الي Úللسسلطة حيث اكد اŸتظاهرون ان
«الشسعب ليسس غبيا»› ،ددين التأاكيد على
رفضس التعامل مع «رؤووسس النظام» الذي اعلن
«إاف Ó-سس -ه»› .ددي-ن ق-ول-ه-م ان رح-ي-ل رم-وز
النظام غ Òقابل للتنازل.
كما حرصس اŸتظاهرون على التذك Òبأان
ا÷زائر «واحدة ول تنقسسم» وشسعبها اختار
من خÓل  10اسستفتاءات شسعبية (مظاهرات
يوم ا÷معة) التغي Òا÷ذري للنظام السسياسسي
وكل من Áثله».
واخ-ت-ار ب-عضس اŸت-ظ-اه-ري-ن شس-ع-ارات م-ن

ال -ث -ق -اف -ة وال -ت -اري-خ ال-ف-رنسس-ي Úم-ث-ل م-ق-ول-ة
مارسسيل بروسست «ليسس هناك ‚اح سسهل ول
فشسل نهائي».
وكان اŸتظاهرون ‘ سساحة ا÷مهورية
يهتفون بعبارة واحدة وبصسوت واحد «الشسعب
ه -و السس -ي -د ول -يسس ه -ن -اك اي شس -خصس ي -ق-رر
مكانه» وهذا ‘ تلميح لرئيسس الدولة عبد
القادر بن صسالح ولرئيسس ا◊كومة نور الدين
بدوي حيث طالب برحيلهم وببقاء
الهيئة العسسكرية ا ¤جانب الشسعب
ا÷زائري.
وخÓ- -ل ال -ت -ج -م -ع ع -ن -دم -ا ك -ان
الشس -ب -اب ي -نشس -دون «ك-ازا اŸرادي-ة»
ت- -لك الغ- -ن- -ي- -ة ال- -ت -ي خ -رجت م -ن
اÓŸعب وت-ب-ن-ت-ه-ا ا◊رك-ة الشس-ع-بية
و‘ ب - - -عضس الح- - -ي- - -ان ي- - -نشس- - -دون
الناشسيد الوطنية ،كان البعضس اآلخر ينظم
منتديات يع Èفيها عن الوضسع ‘ ا÷زائر
وآاخ -ر ال -ت -ط -ورات ،م -ع ال -ت -ع-ب Òع-ن رؤوي-ت-ه-م
لÓنتقال الدÁقراطي وكيفية تسسيÒه.
وأالح البعضس اآلخر على –رير الصسحافة
ووسسائل العÓم ،داع Úبعضس وسسائل العÓم
اÿاصس -ة ،ل سس -ي -م -ا ال -ق -ن-وات الخ-ب-اري-ة ا¤
اŸزيد من الحÎافية.
وجرى التجمع ‘ هدوء وكاŸعتاد ‘ جو
عرسس مع تواجد ﬁتشسم للشسرطة ،حسسبما
لوحظ بع ÚاŸكان.

إ÷زإئر وإحدة
ورحيل رموز إلنظام
غ Òقابل للتنازل

ﬁاكمة السسيناتور بوجوهر:

إلتماسس  8سضنوإت سضجنا نافذإ و 5سضنوإت حرمان من ‡ارسضة أإي وظيفة سضامية
ال -ت -مسست ن -ي -اب -ة ﬁك -م -ة ت -ي -ب-ازة ،أامسس‘ ،
لم -ة ،م -ل -يك
ج- -لسس- -ة ﬁاك -م -ة عضس -و ›لسس ا أ
بوجوهر ،اŸتهم ‘ قضسية فسساد  8سسنوات سسجنا
نافذا و 5سسنوات حرمان من ‡ارسسة أاي وظيفة
سسامية ‘ الدولة ،فيما رفضست رئاسسة اÙكمة
ال-دف-وع الشس-ك-ل-ي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ب-طÓ-ن إاج-راءات
اŸتابعة.
ك -م -ا ال -ت -مسس ‡ث -ل ا◊ق ال -ع-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة
اŸسساعد خيار ﬁمد 6 ،سسنوات حبسسا نافذا ‘ حق
م-ت-ه-م Úاث-ن Úآاخ-ري-ن ت-ت-اب-ع-ه-م-ا السس-لطات القضسائية
بتهمة «اŸشساركة ‘ تلقي مزية بدون وجه حق»” ،
ضس-ب-ط-ه-م م-ن ق-ب-ل الضس-ب-ط-ي-ة ال-قضس-ائ-ي-ة رفقة اŸتهم
ال -رئ -يسس-ي ◊ظ-ة ت-وق-ي-ف-ه م-ت-ل-بسس-ا ي-وم  14أاغسسطسس
اŸاضسي.
كما رفضست رئاسسة ﬁكمة تيبازة الدفوع الشسكلية
اÿاصس -ة ب -ب -ط Ó-ن إاج-راءات اŸت-اب-ع-ة ال-ت-ي راف-ع م-ن
أاجلها هيئة دفاع اŸتهم الرئيسسي ،على اعتبار أانه
لمة ويتمتع با◊صسانة إا ¤يومنا هذا،
عضسو ›لسس ا أ
لم-ة م-ثلما
م-ط-ال-ب Úب-إاظ-ه-ار وث-ي-ق-ة إاخ-ط-ار ›لسس ا أ
يقتضسيه قانون العقوبات ،واصسف Úالقضسية بـ «السسابقة»
‘ تاريخ العدالة ا÷زائرية ،على حد تعب Òكل من

لسستاذ آايت مقران العربي وكذا الزاهي سسعيد.
اأ
وجاء ‘ مرافعة وكيل ا÷مهورية اŸسساعد خيار
‡ث Óللحق العام ،أان اŸتهم يفÎضس أانه ينتمي لسسلطة
لك Ìحرصسا على احÎام القانون ،إال
تشسريعية يكون ا أ
أان وق -ائ -ع ال -قضس -ي -ة ث-اب-ت-ة وت-ؤوك-د ت-ورط-ه ‘ ال-قضس-ي-ة
اŸتابع فيها «تلقي مزية بدون وجه حق» و»إاسستغÓل
لسساءة للوظيفة».
النفوذ» و»ا إ
وأابرز أان اŸتهم اسستدرج الضسحية للحصسول على
م -ب-ل-غ  2م -ل -ي -ون دج ب -اسس -ت -غ Ó-ل ع -دد م -ن ال -وق-ائ-ع
والظروف ،أاهمها صسدور مقال صسحفي يتحدث عن
ع -دم شس -رع -ي -ة اŸشس -روع ال -ذي ك -ان الضس -ح-ي-ة بصس-دد
تشسييده Ãنطقة أاوزاكو بتيبازة إا ¤غÒها من الظروف
لخرى.
اأ
من جهته نفى اŸتهم الرئيسسي جملة وتفصسي Óالتهم
اŸوج -ه-ة إال-ي-ه ،م-ؤوك-دا أان-ه اسس-ت-ن-ج-د ب-الضس-ح-ي-ة ع-ل-ى
أاسساسس أانه صسديقه ليطلب منه مسساعدة مالية بهدف
تسسديد مصساريف دراسسة ابنته باÿارج التي كانت ‘
أام ّسس ا◊اجة Ÿبلغ  7000أاورو ،فيما طالب دفاعه
بÈاءة موكلهم من التهم اŸنسسوبة له.
كما “سسك الضسحية بالوقائع والتهم اŸوجهة ‘
ح -ق اŸت -ورط ،ÚمÈزا أان -ه ضس-ح-ي-ة «اح-ت-ي-ال واب-ت-زاز

باسستعمال وسسيلة إاعÓم ﬁلية كأاداة للضسغط عليه ما
جعله يصسر على إايداع شسكوى لدى مصسالح الشسرطة
القضسائية».
ورفعت رئيسسة ا÷لسسة القاضسية ،بن غزال راضسية،
بعد انتهاء اŸرافعات ثالث جلسسة لهذه اÙاكمة التي
” تأاجيلها Ÿرت Úمتتاليت Úقبل التداول على قرار
لسسبوع اŸقبل.
ا◊كم وصسدوره ا أ
وكانت هيئة اÙكمة قد رفضست طلب هيئة دفاع
اŸتهم ‘ Úجلسست Úمتتاليت Úبتاريخ  21و 14أابريل
لفراج عن اŸتهم
اŸاضسي Úعلى التوا‹ القاضسي با إ
الرئيسسي ،السسيناتور بوجوهر.
لمة التي
ويبلغ عدد أاطراف قضسية عضسو ›لسس ا أ
أاث-ارت ي-وم-ه-ا ج-دل سس-ي-اسس-ي-ا وق-ان-ون-ي-ا ع-ل-ى السس-احة
الوطنية  6منهم ثÓثة متهم( Úمنهم اŸتهم الرئيسسي)
وضسحية وثÓثة شسهود.
و” ت-وق-ي-ف السس-ي-ن-ات-ور ب-وج-وه-ر م-ن ق-ب-ل مصس-الح
لمن تيبازة متلبسسا باسستÓم مبلغ
الشسرطة القضسائية أ
ما‹ يقدر بـ 2مليون دج يكون قد طلبها اŸتهم من
مسستثمر خاصس ‘ قطاع السسياحة مقابل تسسوية ملفه
لدارية ،فيما
السستثماري الذي هو لدى اŸصسالح ا إ
يؤوكد اŸتهم أانه كان بصسدد اقÎاضس اŸبلغ من قبل

اŸسستثمر وقدم له مقابل ذلك صسكا على بياضس.
وب -ت -اري-خ  16أاغسس - -طسس اŸاضس - -ي أاصس - -در ح- -زب
لرندي» قرارا يقضسي بفصسل السسيناتور نهائيا من
«ا أ
صسفوف ا◊زب ‘ قرار للمكتب الوطني حمل توقيع
لحكام القانون
أام-ي-ن-ه ال-ع-ام أاح-م-د أاوي-ح-ي-ى اسس-ت-ن-ادا أ
لسساسسي للحزب.
اأ
وتقضسي إاجراءات القانون ا÷زائي  -حسسب قرار
لحالة  ‘ -قضسايا التلبسس ،سسيما منها أاحكام اŸادة
اإ
 128من الدسستور واŸادة  111من قانون العقوبات التي
اسستند لهما وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة تيبازة يومها
بـ «توقيف اŸتهم اŸتمتع با◊صسانة الŸÈانية فورا
ومباشسرة التحقيق القضسائي دون انتظار».
م -وازاة م-ع م-ب-اشس-رة ال-ت-ح-ق-ي-ق ال-قضس-ائ-ي وت-وق-ي-ف
لخ-ت-ام ب-إاخ-ط-ار
اŸت -ه -م ،ي-ق-وم وزي-ر ال-ع-دل ح-اف-ظ ا أ
رئ -يسس ال -غ -رف -ة الŸÈان -ي -ة ال -ت -ي ي-ن-ت-م-ي ل-ه-ا ال-عضس-و
اŸتورط متلبسسا ‘ قضسية ما على أان يجتمع مكتب
اÛلسس لت- -خ- -اذ ق -رار ،سس -واء ب -رف -ع ا◊صس -ان -ة ع -ن
اŸت -اب-ع قضس-ائ-ي-ا أاو ت-ث-ب-ي-ت-ه-ا (ا◊صس-ان-ة) ،إال أان ق-رار
الغرفة الŸÈانية يبقى بدون تبعات قانونية تؤوثر على
صسÒورة اŸتابعة القضسائية وإاسسقاطها عنه وفقا أاحكام
اŸادة  111من قانون العقوبات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاكد فتح حوار مع الشصريك الجتماعي

وزير إلتكوين إŸهني :مطالب إلعمال مشصروعة وحلها أإولوية
 382أإلف مÎبصص خÓل إلدخول إŸقبل
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لشصخاصس اŸسصنÚ
بهدف نشصر ثقافة رعاية وحماية ا أ

إلدإلية تشصرف على ملتقى حول إهمال إلفروع لأÓصصول
الشص- - - - -عب /أاشص - - - -رفت
وزي- - - -رة ال- - - -تضص- - - -ام - - -ن
لسص- - -رة
ال - - -وط - - -ن - - -ي وا أ
وقضص- -اي- -ا اŸرأاة ،غ -ن -ي -ة
ال- -دال- -ي- -ة ،أامسسÃ ،ق -ر
ال- -وزارة ب- -ب- -ئ- -ر خ -ادم،
ع- -ل- -ى اف- -ت -ت -اح أاشص -غ -ال
م-ل-ت-ق-ى «مسص-أال-ة إاه-مال
Óصص - -ول»،
ال- - -ف- - -روع ل - - -أ
ح-يث ” م-ن-اقشص-ة واق-ع
القضصية وعواقبها وكذا
لليات الكفيلة Ãعا÷تها.
ا آ
يهدف اŸلتقى إا ¤العمل على نشصر
ثقافة رعاية وحماية اأ’شصخاصس اŸسصنÚ

كمسصؤوولية وقيمة إانسصانية،
وكذا توسصيع ثقافة التبليغ
وا’إخطار عن كل حا’ت
اŸسص- -اسس ب- -ح- -ق -وق ه -ذه
الفئة Ãختلف أاشصكالها.
Óشص-ارة حضص-ر أاشص-غال
ل -إ
اŸل -ت -ق -ى ‡ث -ل-و ال-دوائ-ر
ال -وزاري -ة اŸع -ن -ي -ة ،ع-ل-ى
غ - - - -رار وزارة ال- - - -ع- - - -دل،
الصصحة والسصكان وإاصصÓح
اŸسص -تشص-ف-ي-ات ،ا’تصص-ال،
الشصؤوون الدينية وا’أوقاف ،وكذا ‡ثلون
ع -ن ق -ي -ادة ال -درك ال -وط -ن -ي واŸدي -ري-ة
Óمن الوطني.
العامة ل أ

ملتقى تكويني لضصمان تأاط Òأافضصل للشصعÒة الدينية

بلمهدي يدعو إ ¤إ’رتقاء باإ’رشصاد إلديني ‘ إ◊ج وإلعمرة
وعد وزير التكوين والتعليم اŸهنيÚ
دادة م-وسص-ى ب-ل-خ ،Òأامسس ،ب-السص-ت-ج-ابة
السص- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي- -ة ◊ل مشص -اك -ل ع -م -ال
ال- -ق- -ط- -اع ،والسص -ت -م -اع لنشص -غ -الت -ه -م
اŸطروحة ،بعد أان وصصفها باŸشصروعة،
م -ع -تÈا الشص -ريك الج -ت -م -اع -ي ح -ل-ق-ة
ه-ام-ة ‘ ت-وج-ي-ه ال-ق-ط-اع ن-ح-و ال-ط-ريق
الصص -ح -ي -ح ،ب -الرت -ك -از ع -ل -ى م -ن-ظ-وم-ة
متكاملة لتحقيق السصتقرار خاصصة مع
اŸوسص -م ال -ق -ادم “اشص -ي -ا م -ع م -ت -ط -ل -ب -ات
القتصصاد الوطني ،كاشصفا عن  382أالف
مÎبصس خÓل الدخول اŸقبل.

جÓل بوطي
تصصوير :فواز بوطارن
‘ أاول لقاء له مع اŸديرين الو’ئي Úمنذ
تعيينه على رأاسس وزارة التكوين اŸهني منذ
شصهر فتح دادة موسصى أابواب ا◊وار مباشصرة
لÓ-سص-ت-م-اع ’نشص-غ-ا’ت ال-ع-م-ال اŸرفوعة من
طرف فدرالية القطاع ،وأاكد أان هناك مشصاكل
اجتماعية ’بد من معا÷تها وتسصويتها نهائيا،
ل-لسص-م-اح ب-ال-ق-ط-اع ل-ل-ت-وج-ه ن-ح-و إاسصÎات-يجية
جديدة ‘ التسصي Òقوامها اŸورد البشصري.
وأاكد دادة ‘ ندوة صصحفية عقدها على
هامشس لقائه باŸديرين الو’ئيÃ Úقر معهد

التكوين بالعاصصمة ،أامسس ،أان أاو ¤اŸلفات
التي سصتطرح للنقاشس مع الشصريك ا’جتماعي
ه-ي م-ل-ف السص-ك-ن-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة خ-اصص-ة ع-ل-ى
مسصتوى الو’يات ،إاضصافة إا ¤ملفات تتعلق
باŸنح اŸالية ،وكذا التكوين ،قائ »Óأان هناك
أاولويات ‘ دراسصة اŸشصاكل اŸطروحة».
وÁث -ل اسص -ت -ق -رار ال -ق -ط -اع رك -ي -زة م -ه-م-ة
ان-طÓ-ق-ا م-ن تسص-وي-ة اŸشص-اك-ل ال-ع-ال-ق-ة ال-ت-ي
عÈت عنها فدرالية عمال التكوين اŸهني،
وقالت إانها مشصروعة خاصصة تعديل القانون
اأ’سص- -اسص- -ي ،وأاك- -دت اسص -ت -ع -داده -ا Ÿراف -ق -ة
الوزارة ،من خÓل التشصاور الدائم ،وهو ما
قال موسصى دادة نحرصس على تنفيذه باعتماد
سص-ي-اسص-ة ح-وار م-ف-ت-وح-ة ،م-ؤوك-دا أان ا◊ك-ومة
أاعطت تعليمات صصارمة Ÿتابعة كل اŸلفات.
‘ م -ق -اب -ل ذلك ح -ظ -ي ق -ط -اع ال -ت -ك -وي -ن
والتعليم اŸهنيÃ Úيزانية معتÈة السصنة سصنة
Œ 2019اوزت حسصب وزير القطاع  4800مليار
سصتسصمح بتحقيق نتائج ايجابية بعنوان السصنة
ا÷اري -ة ،ح -يث ي -ه -دف ب -رن -ام-ج ال-نشص-اط-ات
ب -اÿصص-وصس إا ¤ال-ت-حسص ÚاŸسص-ت-م-ر ل-ن-وع-ي-ة
ال -ت -ك -وي -ن ،وال -ت-ك-ف-ل ب-ا’ح-ت-ي-اج-ات وت-أاه-ي-ل
اŸوارد ال-بشص-ري-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن ب-رام-ج ال-ن-مو
ال- -ق- -ط- -اع- -ي- -ة ‘ اŸي- -ادي -ن اإ’سصÎات -ي -ج -ي -ة
واÙددة ‘ ﬂطط النمو ا’قتصصادي.
كما يعكف قطاع التكوين اŸهني باأ’سصاسس
إا ¤التكيف مع احتياجات ا’قتصصادي الوطني

بولنوار لـ«الشصعب»:

سصيما ‘ الوقت الراهن ،اأ’مر الذي يسصتدعي
حسصب الوزير العمل على –ي Úمدونة الفروع
اŸهنية ،واختصصاصصات التكوين اŸهني ،وكذا
ال - -ت - -ك - -ف - -ل ب - -ال - -ت - -خصصصص - -ات اŸرت - -ب - -ط - -ة
ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-دة ،وم-ن ج-ه-ة أاخرى
ضصمان إامكانية التأاهيل اŸهني لكافة الفئات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-لسص-م-اح ب-ا◊صصول على منصصب
شصغل أاو ا’سصتفادة من أاجهزة اŸسصاعدة على
إانشصاء اŸؤوسصسصات.
مع بلوغ التعداد اإ’جما‹ ÿريجي القطاع
بعنوان سصنة  2018إا 314،567 ¤متخرج ،قال
دادة موسصى أان القطاع يضصبط هياكله للدخول
ا÷ديد اŸقرر يوم  29سصبتم Èالقادم ،داعيا
إا ¤اتخاذ كل التداب ÒالÓزمة ‘ ،ح Úأاكد
توفر كل اإ’مكانيات ،معلنا عن اسصتÓم 220
فرعا للتكوين سصنة  2020لفائدة اŸؤوسصسصات
التي سصيتم إانشصاؤوها قانونا.
وبلغة اأ’رقام ابرز وزير التكوين اŸهني
التحضص Òالهام للموسصم ا÷ديد ،حيث أان
تعداد اŸكون Úيبلغ مع ا’فتتاح القادم 2000
مكون ‘ ﬂتلف التخصصصصات والرتب ،كما
سص -ي -ت -م ت -ك -وي -ن و –سص ÚاŸسص-ت-وى لـ12.708
موظف موزع Úعلى التكوين البيداغوجي،
ال -ت -ك -وي -ن ق -ب -ل الÎق -ي-ة ،إاضص-اف-ة إا– ¤سصÚ
اŸسص - -ت- -وى ورسص- -ك- -ل- -ة اŸك- -ون ،Úورسص- -ك- -ل- -ة
اŸق- -تصص -دي -ن اŸسصÒي -ن ،وذلك “اشص -ي -ا م -ع
تنويع وتكييف عروضس التكوين.

 600سصوق جوإري تسصاهم ‘ إسصتقرإر إأ’سصعار
ج-اءت ال-ت-ع-ل-ي-م-ة ال-وزاري-ة اŸوج-ه-ة
إا ¤ولة  48ولية بضصرورة تخصصيصس
ل‚از  600سص-وق ج-واري-ة
مسص - -اح- -ات إ
اÿاصص -ة بشص -ه -ر رمضص -ان والن -ت-ه-اء م-ن
إاع- -داد ال- -ق- -ائ- -م- -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار
الناشصط Úعلى مسصتواها ‘ أاجل أاقصصاه
لج- -ل الشص- -روع ‘
لسص - -ب - -وع أ
ن - -ه - -اي - -ة ا أ
‡ارسص- -ة نشص- -اط- -ه- -م ب- -ه -ذه ال -فضص -اءات
لسصعار خÓل
وا◊فاظ على اسصتقرار ا أ
الشصهر الفضصيل.

خالدة بن تركي
أاوضصح بولنوار ‘ اتصصال بـ «الشصعب» أان
الوزارة وحرصصا منها ا◊فاظ على اسصتقرار
اأ’سصعار خÓل شصهر رمضصان أاصصدرت تعليمة
ع- -اج- -ل- -ة إا ¤ال- -و’ة ل- -ت- -خصص -يصس مسص -اح -ات
’ح -تضص -ان اأ’سص -واق اŸؤوق -ت -ة ال -ت -ي سص -ت-ك-ون
Ãثابة التجربة اأ’و ¤لتجسصيده سصائر اأ’يام
العادية ع Èكافة الو’يات ’سصيما التي تعاÊ
نقصس و–ديد القائمة النهائية للباعة.

وبخصصوصس الغرضس من
إا‚از أاسص - - -واق ج- - -واري- - -ة
م -ؤوق -ت -ة ،ق -ال ا◊اج إان -ه-ا
تهدف لتقريب اŸنتوجات
م- -ن اŸسص- -ت- -ه -لك وإادم -اج
ال - -ن - -اشص - -ط Úب - -اأ’سص- -واق
اŸوازي- - - - - -ة ‘ السص- - - - - -وق
النظامية بعد ا’نتهاء من
التسصجيÓت على مسصتوى
ال -ب -ل-دي-ات ودف-ع  200دج
ك- -م- -ب- -ل- -غ رم -زي Ÿزوال -ة
نشص -اط -ه -م وال-قضص-اء ع-ل-ى
مشصكل لهيب اأ’سصعار.
وتسص- -اه- -م ه- -ذه ال -فضص -اءات ‘ اسص -ت -ق -رار
اأ’سصعار خاصصة بالبلديات التي تعا Êنقصس ‘
اأ’سصواق ،حيث “ثل ا◊ل باŸوازاة مع 800
سصوق جواري اŸوجود على مسصتوى الوطني
ووسص -ي -ل -ة Ùارب-ة اأ’سص-واق ال-ف-وضص-وي-ة ال-ت-ي
تنتشصر بشصكل كب ‘ Òالصصيف و شصهر رمضصان
خاصصة باأ’حياء الشصعبية حسصب ما أاكده ا◊اج

أاصص-يب  13شص-خصص-ا ب-ط-ل-ق-ات ب-ارود ببلدية ا◊مامات
بتبسصة ‘ احتجاجات وقعت أامسس أامام مصصنع «يوكوسس»
ل -ت -ع -ب -ئ-ة اŸي-اه الصص-ا◊ة ل-لشص-رب ‘ ال-وقت ال-ذي ك-ان-وا
ي-ط-ال-ب-ون ف-ي-ه ب-ت-حسص Úال-ت-زوي-د بهذه اŸادة ا◊يوية،
لمن الولئي.
حسصبما علم من مصصالح ا أ
تصصاعد التوتر ب ÚاÙتج Úالذين يطالبون بأاحقيتهم
‘ ا’سصتفادة من منابع «يوكوسس» قبل تعبئتها ومالكي هذا
اŸصصنع ليتم اسصتخدام ذخÒة حية من البارود من طرف
هؤو’ء لتفرقة اÙتج Úالذين قاموا بدورهم بإاضصرام
النار ‘ عجÓت مطاطية وشصاحنة لبيع اŸياه حسصب نفسس

” ،أامسس ،ب-----ال-----ن-----ادي
الوطني للجيشس ،تنظيم
م--ل--ت--ق--ى ت--ك--وي-ن-ي ح-ول
لرشصاد الديني ‘ ا◊ج
ا إ
وال--ع--م--رة ب--غ--ي--ة ضص-م-ان
ت-------أاط Òأافضص------ل Ÿوسص------م
ا◊ج .2019
‘ كلمة له باŸناسصبة ،دعا
وزي - - -ر الشص - - -ؤوون ال- - -دي- - -ن- - -ي- - -ة
واأ’وقاف ،يوسصف بلمهدي ،إا¤
«ا’رت-ق-اء ب-اأ’خÓ-ق وب-اأ’نفسس
إا ¤مصصاف هذه الشصعÒة الدينية».
وأاكد بلمهدي ‘ هذا اŸلتقى اŸنظم من
ط- -رف ال- -دي- -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ح -ج وال -ع -م -رة
بالتنسصيق مع كلية العلوم اإ’سصÓمية بجامعة
ا÷زائر ،على أاهمية «ا’نخراط ‘ اŸنظومة
اŸتكاملة التي تخدم هذه الشصعÒة الدينية».
وأاضص - -اف أان ا÷زائ - -ر «ت- -ع- -يشس م- -رح- -ل- -ة
اسص- -ت- -ث- -ن -ائ -ي -ة» ،مشصÒا إا ¤أان -ه ي -ت -ع Úع -ل -ى

انتقد ارتفاع سصعر منتوجات بأاك Ìمن ٪700

زبدي :إŸضصاربة تهدد إلقدرة إلشصرإئية للمسصتهلكÚ
ث - -م - -ن مصص - -ط - -ف - -ى زب- -دي
رئ - -يسس ج - -م - -ع- -ي- -ة ح- -م- -اي- -ة
لج -راءات ال -ت -ي
اŸسص -ت -ه -لك ا إ
ات-خ-ذه-ا وزي-ر ال-ت-جارة بشصأان
ب- - -عضس اÿضص- - -ر ،م- - -ن خ Ó- -ل
–دي- - -د السص- - -ع- - -ر اŸرج- - -ع - -ي
اŸت- - -ع - -ل - -ق ب - -ه - -ا ،واع - -تÈه - -ا
خريطة طريق عامة وخطوة
ه- - -ام- - -ة ◊م- - -اي- - -ة ال- - -ق - -درة
الشصرائية للمسصتهلك.

حياة كبياشش

الطاهر بولنوار لـ «الشصعب» .
ق -ال ا◊اج ‘ سص -ي-اق ح-م-اي-ة
اŸسص- - -ت - -ه - -لك إان إا‚از أاسص - -واق
ج - -واري - -ة م- -ن شص- -أان- -ه ح- -م- -اي- -ة
اŸواطن من أاخطار اقتناء مواد
اسصتهÓكية ’ تتوفر على شصروط
ا◊فظ والصصحة ،باإ’ضصافة إا¤
ضص-م-ان ال-ت-م-وي-ن اŸسص-ت-م-ر لهذه
الفضصاءات ،نفسس الوضصع ينطبق
ع -ل -ى سص -ك -ان ب -ل -دي -ة ب-اب ال-واد
بالضصبط سصوق السصاعات الثÓث
الذي سصيسصتفيد سصكانه من سصوق
جواري عوضس اآ’خر اŸهدم من
أاجل “ويلهم بجميع اŸواد ا’سصتهÓكية التي
يحتاجونها خÓل هذا الشصهر.
وتعد مسصاهمة ا÷معية ‘ ‚اح اŸشصروع
مهمة بالنظر إا ¤ربط جميع التجار بأاسصواق
ا÷م-ل-ة ل-ل-خضص-ر وال-ف-واك-ه ل-ت-مويلهم اŸباشصر
ب -اŸواد بشص -رط ا’ت -ف -اق ع-ل-ى ه-امشس ال-رب-ح
واحÎام اأ’سصعار اŸرجعية.

أاوضص - -ح زب- -دي ،أامسس ،م- -ن
خÓ- - -ل م- - -ن- - -ت- - -دى ج- - -ري- - -دة
«اÛاهد» أان هذه اإ’جراءات
م- -ن شص- -أان- -ه- -ا ال- -قضص- -اء ع- -ل -ى
اŸضص- -ارب -ة وا’ح -ت -ك -ار ال -ذي
عانت منه اأ’سصر Ÿدة طويلة ،
مشصÒا إا ¤أان سص- - -ع- - -ر ب - -عضس
اŸن-ت-وج-ات ق-د ارت-ف-ع ب-نسص-ب-ة
 700ب- - -اŸائ- - -ة و ه - -ذا «غÒ
م- -ع -ق -ول» حسصب ق -ول -ه  ،وق -د
انعكسس ذلك بشصكل كب Òعلى
القدرة الشصرائية للمواطن و قد
أاع- -ل- -ن ‘ ه- -ذا السص- -ي- -اق ع- -ن
انخراط اŸنظمة ‘ كل عمل
يصصب ‘ اŒاه ح- - - - -م- - - - -اي - - - -ة
اŸسصتهلك.
وأاف - - - - - -اد اŸت - - - - - -ح- - - - - -دث
ب-اÛه-ودات ال-ت-ي ق-امت ب-ه-ا
اŸن -ظ -م -ة م -ن -ذ إانشص-ائ-ه-ا م-ن
خÓل اإ’بÓغ عن التجاوزات

احتجاجات أامام مصصنع «يوكوسس» للمياه بتبسصة

إإصصابة  13شصخصصا بجروح ببلدية إ◊مامات
اŸصصدر.
وك -ان اÙت -ج -ون ت-وج-ه-وا خÓ-ل الصص-ب-ي-ح-ة إا ¤م-ق-ر
ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-زوي-ده-م ب-اŸي-اه الصص-ا◊ة للشصرب
خ -اصص -ة وأان ب -ل -دي-ة ا◊م-ام-ات م-ع-روف-ة Ãخ-زون اŸي-اه
الباطنية ومنابعها الطبيعية ،وفقا لنفسس اŸصصدر.

اŸسص -ؤوول Úع -ن ع -م-ل-ي-ة ا◊ج
«إاعطاء صصورة تليق با÷زائر
وأان ي- - -ك- - -ون- - -وا ‘ مسص- - -ت- - -وى
اŸسص -ؤوول -ي -ة واأ’م-ان-ة اŸل-ق-اة
على عاتقهم».
م -ن ج-ان-ب-ه ،أاوضص-ح اŸدي-ر
ال-ع-ام ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لحج
وال -ع -م -رة ،ي-وسص-ف ع-زوزة ،أان
ه -ذا ال -ل -ق -اء «ي -أات -ي ل -ت -ع -زي-ز
ال- - - - -ت- - - - -ع - - - -اون ب Úال - - - -وزارة
واŸؤوسصسص- -ات ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ه -ا
وا÷امعة من أاجل تبادل اÈÿات والبحث
ع -ن ا◊ل -ول ال -ف -ق-ه-ي-ة ال-ت-ي –ت-اج-ه-ا ب-عضس
اŸسصائل اŸتعلقة Ãناسصك ا◊ج».
ويهدف هذا اللقاء التكويني لÓئمة و÷نة
الفتوى إا ¤تدارسس ومناقشصة ﬂتلف اآ’راء
الفقهية التي تسصتند إا ¤اŸرجعية الدينية من
أاجل اÿروج بفتاوى تتعلق ببعضس اŸسصائل
اŸتعلقة بأاداء مناسصك ا◊ج.

وقد أاعرب اÙتجون عن اسصتيائهم من منح السصلطات
اÙلية والو’ئية Ÿصصنع «يوكوسس» لتعبئة اŸياه اŸعدنية
ترخيصصا ’سصتغÓل منابع جديدة “ثل –حسصبهم– موارد
لتزويدهم بهذه اŸادة ا◊يوية.
وبسصبب عدم ا’سصتجابة Ÿطالبهم ،توجه اÙتجون أامام

انطÓقا من معاينات ميدانية
أاو م -ن خ Ó-ل الشص -ك -اوى ال -ت-ي
تصص- -ل- -ه- -م م -ن اŸسص -ت -ه -ل -ك،Ú
م- -ذك -را أان ج -م -ع -ي -ة ح -م -اي -ة
اŸسص- -ت- -ه -لك ط -ال -بت سص -اب -ق -ا
اŸن- -ظ -م -ة ب -ت -ح -دي -د ه -امشس
ال -رب -ح ب -ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ن-ت-وج-ات
اأ’سصاسصية ،يسصتفيد منها واحد
م- -ن سص- -لسص- -ل- -ة اŸت -دخ -ل‘ Ú
السصلسصلة التجارية مقÎحا أان
سصعر اŸنتوج «اÿضصر» يحدده
اŸنتج وهو الفÓح.

تأاكيد على إ’سصتمرإر ‘ مكافحة
«إلفسصاد ‘ إ’سصتهÓك»
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اأ’سص-واق
ا÷واري -ة (اŸوج -ودة ح -ال -ي -ا)
ع -دده -ا م-ن  866سص -وق ،غÒ
ك- -اف -ي -ة Ãع -ن -ى سص -وق واح -دة
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ب-ل-ديت ،Úقال زبدي
إانه سصبق وأان طالبت ا÷معية
ب-إاق-ام-ة «اأ’سص-واق ال-باريسصية»،

أ’نها ’ –تاج إا ¤منشصآات من
أاسصمنت ،وإا‰ا Áكن إاقامتها
ب-وسص-ائ-ل بسص-ي-ط-ة ت-قتصصر على
طاولة وشصمسصية وذكر زبدي ‘
هذا الصصدد أان هناك إاجراءات
” ات - -خ - -اذه - -ا ‘ السص - -ن- -وات
اŸاضصية بهدف القضصاء على
اأ’سصواق الفوضصوية ،لكنها ⁄
تقدم البديل للشصباب.
واع - -ت Èأان اأ’م- -ور أاخ- -ذت
تسص ‘ Òا’Œاه الصصحيح من
خÓ- - - -ل اإ’ج - - -راءات ال - - -ت - - -ي
اتخذتها وزارة التجارة بإانشصاء
أازي -د م -ن  600سص-وق ج-وارية،
أ’ن -ه -ا ت -ق-رب اŸن-ت-وج-ات م-ن
اŸسصتهلك وضصمان الوفرة ،كما
ث - - - - -م - - - - -ن اإ’ج- - - - -راء اÿاصس
ب-اŸسص-ت-ه-ل-ك« Úشص-ب-ك-ة اإ’نذار
وت- -ب- -ادل اŸع -ل -وم -ات» ،ح -يث
اع- -ت Èأان- -ه- -ا سص- -ت- -ج- -ع- -ل م- -ن
اŸواطن مراقبا اإ’ضصافة إا¤
كونه مسصتهلكا.
وي- -ت- -ط- -ل -ع زب -دي إا ¤أان ’
ت - -ت - -وق - -ف اإ’ج - -راءات ال- -ت- -ي
ات-خ-ذت-ه-ا ال-وزارة ع-ن-د الشص-هر
ال- -فضص- -ي- -ل وإا‰ا “ت -د إا ¤م -ا
ب - -ع - -ده ،وأان يشص - -م - -ل السص- -ع- -ر
اŸرج -ع -ي م -ن-ت-وج-ات أاخ-رى،
ح-ت-ى ي-ت-م ال-ت-م-ك-ن م-ن ضص-ب-ط
السص - -وق وﬁارب- -ة اŸضص- -ارب- -ة
وا’حتكار ،موؤكدا أان ا÷معية
سصتسصتمر ‘ ا’نتقاد وﬁاربة
«الفسصاد ‘ ا’سصتهÓك».

مقر اŸصصنع للتعب Òعن رفضصهم لهذا القرار وأاحقيتهم ‘
ا’سص-ت-ف-ادة م-ن م-ن-اب-ع «ي-وك-وسس» ق-ب-ل ت-ع-ب-ئ-ت-ه-ا وب-ي-ع-ها لكن
سص -رع -ان م -ا تصص-اع-دت وتÒة ا’ح-ت-ج-اج-ات ب ÚاÙت-جÚ
ومالكي اŸصصنع ليتم اسصتخدام ذخÒة حية من البارود من
طرف مالكي اŸصصنع لتفرقة اÙتج Úالذين قاموا بدورهم
بإاضصرام النار ‘ عجÓت مطاطية وشصاحنة لبيع اŸياه.
وقد أاسصفر ذلك عن إاصصابة  13شصخصصا بجروح متفاوتة
اÿطورة ” نقلهم إا ¤مسصتشصفى ذات ا÷ماعة اÙلية
قبل أان يتدخل عناصصر الدرك الوطني للسصيطرة على
الوضصع.

اإ’ثن 29 Úأافريل  2019م
الموافق لـ  23شضعبان  1440هـ

»æWh

بعد اختتام اŸراجعة السضتثنائية للقوائم النتخابية

 34505مسضجل جديد وشضطب  21745آاخر

أافرزت عملية اŸراجعة السضتثنائية
ل-ل-ق-وائ-م الن-تخابية– ،سضبا للرئاسضيات
اŸقبلة ،والتي اختتمت الثÓثاء اŸاضضي
إاحصض -اء  34505مسض-ج-ل ج-دي-د وشضطب
 21745مسض- -ج- -ل ،حسضب م- -ا أاف- -ادت ب- -ه
وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة
والتهيئة العمرانية ،أامسس ‘ ،بيان لها.
‘ بيان تضضمن سضلسضلة التداب Òواإ’جراءات
العملية التي جاءت تنفيذا لقرارات اجتماع
ا◊ك -وم-ة ل-ي-وم  03أاب -ري -ل ا÷اري ،أاوضض-حت
وزارة الداخلية أان مصضا◊ها باشضرت التحضضÒ
للعملية ا’نتخابية اŸقبلة بعد نشضر اŸرسضوم
الرئاسضي اŸتضضمن اسضتدعاء الهيئة الناخبة
’نتخاب رئيسس ا÷مهورية ‘  04يوليو،2019
حيث أاشضرفت على فÎة اŸراجعة ا’سضتثنائية
للقوائم ا’نتخابية التي امتدت من  16إا23 ¤
أابريل  ،2019والتي أافرزت تسضجيل ““34505
مسضجل جديد““ و«شضطب .““21745
وكانت وزارة الداخلية قد دعت اŸواطنÚ
غ ÒاŸسضجل ‘ Úالقوائم ا’نتخابية’ ،سضيما
البالغ 18 Úسضنة كاملة يوم ا’قÎاع ،لتسضجيل
ان-فسض-ه-م ضض-م-ن ال-ق-ائ-م-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ب-ل-دية
اق-ام-ت-ه-م ،ف-ي-م-ا دعت ال-ن-اخ-ب Úال-ذين غÒوا
مقر إاقامتهم ،إا ¤التقرب من البلدية مقر
ا’ق-ام-ة ا÷دي-د ال-ت-ي ت-ت-ك-ف-ل ب-ك-ل إاج-راءات
الشضطب التسضجيل.
وحسضب قانون ا’نتخابات فإان اŸادة 14
تنصس على أان القوائم ا’نتخابية تعت Èدائمة،
تتم مراجعتها خÓل الثÓثي اأ’خ Òمن كل
سضنة .كما Áكن مراجعتها اسضتثنائيا Ãقتضضى
اŸرسضوم الرئاسضي اŸتضضمن اسضتدعاء الهيئة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ال -ذي ي -ح -دد فÎة اف -ت -ت -اح -ه -ا
واختتامها.
أاما اŸادة  15من نفسس القانون فتنصس على
أان إاعداد القوائم ا’نتخابية ومراجعتها ‘ كل
بلدية يتم –ت مراقبة ÷نة إادارية انتخابية
ت- -ت- -ك- -ون م -ن ق -اضس ي -ع -ي -ن -ه رئ -يسس اÛلسس
ال-قضض-ائ-ي اıتصس إاق-ل-ي-م-ي-ا ل-رئ-اسض-ة ال-لجنة
ورئيسس اÛلسس الشضعبي البلدي واأ’م Úالعام
ل-ل-ب-ل-دي-ة ون-اخ-ب Úاث-ن Úم-ن ال-ب-ل-دي-ة ي-عينهما
رئيسس اللجنة.
أام -ا ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة أ’ف-راد
ا÷ال -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة اŸق -ي-م-ة ب-اÿارج ،ف-ي-ت-م
إاعدادها ومراجعتها ،حسضب اŸادة  16من
ن- -فسس ال- -ق- -ان- -ون ،ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى ك -ل دائ -رة
دب -ل -وم -اسض -ي -ة أاوق-نصض-ل-ي-ة –ت م-راق-ب-ة ÷ن-ة

إاداري -ة ان -ت -خ -اب -ي-ة يÎأاسض-ه-ا رئ-يسس اŸم-ث-ل-ي-ة
الدبلوماسضية أاورئيسس اŸركز القنصضلي الذي
يعينه السضف.Ò
و‘ سضياق ذي صضلة ،ذكرت وزارة الداخلية
‘ ب-ي-ان-ه-ا ب-أان ع-م-ل-ي-ة اسض-ت-ق-ب-ال رسض-ائ-ل ن-ي-ة
الÎشضح وسضحب اسضتمارات اكتتاب التوقيعات
ال-ف-ردي-ة ت-ت-واصض-ل ،ح-يث ب-ل-غت حصض-ي-ل-تها 45
رسضالة نية ترشضح ،إا ¤غاية يوم اأ’ربعاء 25
أابريل .2019

أازيد من  76مليار دج للدخول اŸدرسضي اŸقبل

خصضصضت وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية أازيد من  76مليار
دج لتحسض Úظروف الدخول اŸدرسضي اŸقبل
منها  34مليار دج إ’عادة تأاهيل اŸدارسس
ا’بتدائية ،حسضب بيان للوزارة نشضر ،أامسس.
اوضضح البيان أانه تنفيذا لقرارات اجتماع
ا◊كومة ليوم  03ابريل  2019اŸتضضمن جملة
من التداب Òالرامية ا ¤مرافقة اŸقتضضيات
الدسضتورية للمرحلة ا’نتقالية وضضمان السضÒ
ا◊سضن للمرافق العمومية ومواصضلة التكفل
بانشضغا’ت اŸواطن ،Úتواصضل مصضالح القطاع
ال-ع-م-ل ل-ل-ت-حضض Òاأ’م-ث-ل ل-ل-دخ-ول اŸدرسض-ي
وا’ج-ت-م-اع-ي اŸق-ب-ل ضض-م-ن ال-ل-ج-نة الوطنية
اŸعنية بالتنسضيق مع جميع القطاعات ذات
الصض - -ل - -ة وذلك لضض - -م - -ان أاحسض - -ن ال - -ظ - -روف
’سضتقبال اŸتمدرسض’ ،Úسضيما إاعادة تأاهيل
اŸدارسس ا’بتدائية الذي خصضصس له غÓف
ما‹ قدر بـ  34مليار دج ،منها  585مليون دج
موجهة للقضضاء على اكتظاظ اأ’قسضام.
وأاضض- -اف ذات اŸصض -در أان -ه ” ت -خصض -يصس
أايضض - - -ا  15م- -ل- -ي- -ار دج لصض -ي -ان -ة وح -راسض -ة
اŸؤوسضسضات التعليمية و  2,6مليار دج لتدفئة
اŸدارسس ا’ب -ت -دائ -ي-ة و 25م-ل-ي-ار دج ل-ل-ن-ق-ل
اŸدرسضي ،فيما يتواصضل برنامج تعميم تزويد
اŸدارسس ا’بتدائية بالطاقة الشضمسضية بعدما
شضمل  80مدرسضة ‰وذجية ع ÈالÎاب الوطني
كمرحلة أاو.¤
وقصضد ضضمان التأاط Òاأ’مثل للمؤوسضسضات
الÎب-وي-ة ب-ال-ط-ور ا’ب-ت-دائ-ي ،وب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع
اŸصضالح اıتصضة ” ،تنفيذ برنامج سضمح
بتوظيف  45000مؤوطر للمدارسس ا’بتدائية
واŸط -اع -م اŸدرسض -ي-ة م-ن-ه-ا  14000منصضب
خاصس بالو’يات ا◊دودية ،و 39000منصضب
ﬂصضصس ل-ل-ح-راسض-ة وال-ت-ن-ظ-ي-ف ف-يما يرتقب
اسض -تÓ-م  1046ه -ي -ك -ل ‘ ﬂت -ل -ف اأ’ط-وار
التعليمية ع Èو’يات الوطن ،باإ’ضضافة إا¤

 1155ق- -اع- -ة ت- -دريسس ج- -دي- -دة ب -اŸدارسس
ا’بتدائية خÓل الدخول اŸدرسضي اŸقبل.
و‘ ن- -فسس اÛال تسض- -ه- -ر مصض- -ال -ح وزارة
ال -داخ -ل -ي -ة  -حسضب ال-ب-ي-ان  -ع-ل-ى اŸت-اب-ع-ة
اŸي -دان -ي -ة Ÿدى ت -ن -ف-ي-ذ ج-م-ي-ع ال-ت-ع-ل-ي-م-ات
وال - -ت - -داب Òذات الصض - -ل - -ة ب- -تسض- -ي ÒاŸدارسس
ا’ب-ت-دائ-ي-ة م-ن خÓ-ل وضض-ع ن-ظ-ام م-ع-لوماتي
م- -رك- -زي ح- -ي- -ز اÿدم- -ة وت- -ك- -ث- -ي -ف اŸه -ام
ال -ت -ف -ت -يشض -ي -ة ،وال -ت -ي مسضت  15519مدرسضة
ابتدائية على أان تتواصضل العملية لتشضمل 3726
مدرسضة أاخرى قبل الدخول اŸقبل.
وب- -خصض- -وصس ام- -ت- -ح -ان -ات ن -ه -اي -ة السض -ن -ة
الدراسضية  ،2019 - 2018تعكف الوزارة على
توف Òكافة الشضروط الضضرورية لسضÒها ا÷يد
’ سض -ي -م -ا ت -أام Úم -راك -ز ا’م-ت-ح-ان-ات ،وذلك
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف اŸصض-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ‘
إاط -ار ال -ل -ج -ن -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ت-حضض Òم-واع-ي-د
ا’متحانات.

...والÎخيصص لـ  18حزبا سضياسضيا لعقد
مؤو“راتها التأاسضيسضية

ب-ل-غ ع-دد اأ’ح-زاب السض-ي-اسض-ي-ة اŸت-حصض-ل-ة
على ترخيصس عقد مؤو“راتها التأاسضيسضية 18
تشض-ك-ي-ل-ة سض-ي-اسض-ي-ة ،ف-ي-م-ا ب-لغ عدد ا÷معيات
اŸسض -ج -ل-ة ل-دى وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙل -ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة  510جمعية،
حسضب م - -ا كشض - -فت ع - -ن- -ه ال- -وزارة ،أامسس‘ ،
حصضيلتها اŸؤوقتة.
وبهذا اÿصضوصس ،أافادت وزارة الداخلية
بأانه ““” إا ¤غاية  23أافريل ا÷اري الÎخيصس
لـ  18حزبا سضياسضيا من أاجل عقد مؤو“راتها
ال -ت -أاسض -يسض -ي-ة م-ع دع-وة ح-زب Úسض-ي-اسض-ي Úإا¤
اسض -ت -ك -م -ال إاج -راءات ال -ت -أاسض -يسس وذلك ب -ع -د
اسضتفادتهما سضابقا من رخصس عقد اŸؤو“ر
التأاسضيسضي““.
أاما بالنسضبة للجمعيات ،فقد ““” إاصضدار 27
وصض- -ل تسض- -ج- -ي- -ل ÷م- -ع -ي -ة وط -ن -ي -ة وم -ا بÚ
الو’يات““ ،حسضب ما أاشضارت إاليه الوزارة التي
أاوضضحت ‘ هذا اإ’طار أانه ” تسضجيل ““380
جمعية ﬁلية (بلدية وو’ئية) و 130جمعية
دينية مسضجدية““.
و‘ سضياق التسضهيÓت ذات الصضلة بإانشضاء
اأ’ح- -زاب السض- -ي- -اسض -ي -ة وا÷م -ع -ي -ات لصض -ال -ح
اŸواطن Úالراغب ‘ ÚاŸشضاركة ‘ ا◊ياة
السضياسضية وا÷معوية ،ذكرت وزارة الداخلية
أانه ” تنصضيب خلية على مسضتواها ،للرد على
كل اŸهتم Úوتوجيههم ،فضض Óعن اعتماد
مقاربة إاعÓمية –سضيسضية من أاجل التعريف
بكافة اإ’جراءات والقوان ÚاŸعمول بها وذلك
عﬂ Èتلف الوسضائط اŸتاحة ،منها اŸوقع
اإ’ل - -كÎو Êل - -ل - -وزارة وال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق اŸوج- -ه
Ÿسض -ت -ع -م -ل -ي ال-ه-وات-ف ال-ن-ق-ال-ة والصض-ف-ح-ات
ال- -رسض- -م- -ي- -ة ل- -ل -وزارة ع Èم -واق -ع ال -ت -واصض -ل
ا’جتماعي.
أاما على مسضتوى ا÷ماعات اÙلية ،فقد
” إاشضعار الو’ة بـ«ضضرورة اإ’سضراع ‘ إانهاء
دراسض -ة م -ل -ف-ات ا÷م-ع-ي-ات ال-و’ئ-ي-ة وم-ا بÚ
الو’يات اŸودعة والبت فيها مع توف Òكافة
ال- -ظ- -روف ’سض- -ت- -ق- -ب- -ال اŸل -ف -ات ا÷دي -دة““
وه-ون-فسس الشض-أان ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-جمعيات الدينية
اŸسضجدية ،حسضب الوزارة.

تداعيات ا◊راك الشضعبي بكلية ا◊قوق لبودواو

إاجماع على اŸزاوجة ب Úا◊لول الدسضتورية والسضياسضية
أاجمع اŸتدخلون ‘ اليوم الدراسضي حول
““ضضمانات نفاذ القواعد الدسضتورية ‘ دول
اŸغ- -رب““ ال- -ذي اح- -تضض- -ن- -ت -ه ك -ل -ي -ة ا◊ق -وق
ب- -ب- -ودواوع- -ل- -ى ““أاه- -م- -ي- -ة اŸزج ب Úا◊ل- -ول
الدسضتورية والسضياسضية Ÿعا÷ة اأ’زمة ا◊الية
با÷زائر واÿروج من حالة ا’نسضداد““ ،مع
اإ’شض -ادة «بسض -ل -م-ي-ة ا◊راك الشض-ع-ب-ي وا◊سس
ا◊ضضري الكب Òالذي أابداه الشضعب ا÷زائري
ودور م- - -ؤوسضسض- - -ة ا÷يشس ‘ ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى
ا’سض- - -ت- - -ق - -رار وم - -راف - -ق - -ة ال - -ت - -ظ - -اه - -رات
واŸت-ظ-اه-ري-ن ‘ ت-ب-ل-ي-غ م-ط-البهم اŸرفوعة
بكل حرية ومسضؤوولية»..
شضكل موضضوع ا◊راك الشضعبي ‘ ا÷زائر
اŸت -واصض-ل م-ن-ذ  22ف -ي-ف-ري اŸاضض-ي ﬁور
ج- -لسض- -ات ا◊وار واŸداخÓ- -ت خ Ó-ل ال -ي -وم
الدراسضي بجامعة بومرداسس الذي بادرت إاليه
ك -ل -ي -ة ا◊ق -وق Ãشض -ارك -ة أاسض -ات -ذة ق -ان-ون-يÚ
وباحث Úمن عدة جامعات وطنية ،عكفوا على
مناقشضة ظاهرة ا◊راك الشضعبي وتداعياته
السض-ي-اسض-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة وح-ت-ى ا’ق-تصضادية
على ا÷زائر ،وضضرورة إاقحام الطبقة اŸثقفة
والنخبة ‘ تقد Ëتصضورات وأارضضيات عمل

ق -ان -ون -ي -ة وسض -ي -اسض -ي-ة م-ن اج-ل إاي-ج-اد ح-ل-ول
وم-قÎح-ات ل-ت-ج-اوز م-ظ-اه-ر اأ’زم-ة ا◊ال-ي-ة
دون ا’بتعاد على نصس الدسضتور وروحه إا¤
جانب اŸقÎحات السضياسضية التي تقدمت بها
اŸعارضضة ومطالب ا◊راك.
اŸلتقى الذي جاء –ت عنوان ““ضضمانات
ن -ف -اذ ال -ق -واع -د ال-دسض-ت-وري-ة ‘ دول اŸغ-رب
ال -ع -رب-ي““ وا÷زائ-ر ‰وج-ذج-ا ،شض-ه-د ت-ق-دË
عدة مداخÓت من قبل اŸشضارك Úركزت ‘
›م -ل -ه -ا ع -ل -ى ط -ب -ي -ع -ة ا◊راك وم -ط -ال -ب-ه
السض -ي -اسض -ي -ة وسض -ب -ل اÿروج م -ن ه -ذه اأ’زم-ة
الدسضتورية والسضياسضية بأارضضية توافقية ترضضي
ج -م -ي-ع اأ’ط-راف و–اف-ظ ع-ل-ى اسض-ت-م-راري-ة
م- - -ؤوسضسض- - -ات ال- - -دول- - -ة وŒنب ف - -خ ال - -ف - -راغ
الدسضتوري وشضبح عدم ا’سضتقرار ،و‘ هذا
اŸق - -ام ب - -ال- -ذات دعت اأ’سض- -ت- -اذة ع- -ق- -ي- -ل- -ة
خ - -رب - -اشض - -ي““إا ¤ضض - -رورة الÎاف - -ق ب Úا◊ل
الدسضتوري وا◊ل السضياسضي Ÿعا÷ة اأ’زمة
ا◊الية وحالة ا’نسضداد““ معتÈة ““أان ا’حتكام
إا ¤النصس الدسضتوري فقط دون ا’لتفاف إا¤
مطالب الشضعب وتطلعاته ’ يؤودي إاﬂ ¤رج،
وعليه ’ بدا من مرافقة سضياسضية أ’ن الفÎة

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

ا◊الية برئاسضة بن صضالح هي مؤوقتة وهي
بحاجة إا ¤كل اŸقÎحات واŸشضاورات““.
كما حذرت الباحثة من جهة أاخرى من
ا◊لول اأ’خرى لÓزمة بعيدا “اما عن إاطار
الدسضتور بتأاكيدها ““ان العصضف كلية بالدسضتور
معناه اÛازفة بوجود الدولة كدولة ،كما ان
اÛازفة بوجود الدولة القانو Êله انعكاسضات
سض-ل-ب-ي-ة وام-ت-دادات خ-ارج-ي-ة ول-يسضت داخ-ل-ية
فقط قد تبقي ا÷زائر ‘ حرج خارجي““.
ه -ذا وح -م -ل ا◊راك السض -ل-م-ي وا◊ضض-ري
ل -لشض -عب ا÷زائ -ري ‘ ال -ت -ع-ب Òع-ن م-ط-ال-ب-ه
إاشضادة أايضضا من قبل اŸشضارك Úبالتأاكيد““ أان
سضلمية ا◊راك مسضتمدة من التفاف الشضعب
على اŸطالب اŸرفوعة رغم عدم وجود من
Áثله أاويؤوطره بصضفة رسضمية وشضعار ا÷زائر
للجميع دون اسضتثناء““ ،مع اإ’شضادة أايضضا““بحالة
ال - -ت- -آازر ال Ó- -مشض- -روط ب Úالشض- -عب وا÷يشس
باعتبارها مؤوسضسضة دسضتورية تلعب دورا كبÒا
‘ م- -راف- -ق- -ة ا◊راك وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أام -ن
واسضتقرار البÓد.

بومرداسس..ز /كمال
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خÓف داخلي كب Òوتنافسس أاك Ìمن  10مÎشضحÚ

هل –سضم اللجنة اŸركزية لـ ““اأ’فÓن““ هذا
الثÓثاء ‘ منصضب اأ’م Úالعام؟

Œتمع اللجنة اŸركزية ◊زب جبهة
لفÓن““ ›ددا هذا
التحرير الوطني ““ا أ
الثÓثاء ،باŸركز الدو‹ للمؤو“رات ‘
جولة ثانية من دورة اسضتثنائية فشضلت
قبل أاسضبوع و–ديدا الثÓثاء اŸاضضي ‘
ان- -ت -خ -اب أام Úع -ام خ -ل -ف -ا ÷م -ال ول -د
ع- -ب- -اسس ال -ذي ق -دم اسض -ت -ق -ال -ة رفضضت،
و–سض- -ب -ا ل -ذلك اج -ت -م -عت أامسس ÷ن -ة
لك-ي-د أان ع-دد
الÎشض -ي-ح-ات ،وإاذا ك-ان ا أ
اŸرشضح Úل يقل عن  10مبدئيا ،فإانه ل
ي -وج -د اسض -م ” ت -زك-ي-ت-ه م-ا ي-وح-ي ب-أان
لمور – ⁄سضم بعد.
ا أ

فريال بوششوية
 ⁄يحسضم أاعضضاء اللجنة اŸركزية أاعلى
هيئة ‘ حزب جبهة التحرير الوطني بعد ‘
مسضأالة اأ’م Úالعام الذي يقود ا◊زب العتيد
خلفا ÷مال ولد عباسس ،وذلك رغم مرور
أاسضبوع على التئامهم ‘ دورة اسضتثنائية فشضلت
‘ التوصضل إا ¤توافق ،ولعل ما زاد من تعقيد
اأ’مر عدد اŸرشضح ،Úفشضل جاء ‘ وقت
رجح فيه اسضم عضضو اŸكتب الوطني فؤواد
سض -ب -وت -ة م-ن ق-ب-ل ال-داع-م Úل-تشض-ب-يب ا◊زب
وبعث نفسس جديد فيه ،وطرح فيه أايضضا رئيسس
اÛلسس الشض -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي اأ’سض-ب-ق السض-ع-ي-د
ب- -وح- -ج -ة ،ال -ذي  ⁄يسض -ت -ط -ع إاق -ن -اع ج -م -ي -ع
اأ’عضضاء على ما يبدو.

«اأ’ف Ó-ن““ ال -ذي ك-ان ‘ م-ق-دم-ة ال-ط-ب-ق-ة
السضياسضية طيلة أاعوام بافتكاكه حصضة اأ’سضد
‘ ﬂتلف ا’نتخابات اŸتعاقبة ،وترتب عن
ذلك حصض- -ول- -ه ع- -ل- -ى اأ’غ- -ل -ب -ي -ة ‘ الŸÈان
بغرفتيه و‘ اÛالسس اŸنتخبة ،يجد صضعوبة
›ددا ‘ اجتياز حاجز اÓÿفات الداخلية
وا’نشضقاق الذي دب ‘ صضفوفه قبل أاعوام
ط -وي -ل -ة ،وت -ع-م-ق إا ¤درج-ة ب-ات م-ن الصض-عب
احتواؤوه.
وان- -ع -كسس ذلك بشض -ك -ل ج -ل -ي ‘ اج -ت -م -اع
اللجنة اŸركزية ‘ دورته ا’سضتثنائية التي
تضضطر إا ¤ا’جتماع للمرة الثانية ’نتخاب
أام Úعام للمرة اأ’و ¤بعدما كانت مثل هذه
اإ’ج- -راءات ت- -ت- -م ب -ات -ف -اق مسض -ب -ق و‘ إاط -ار
الكواليسس ،وا’جتماع يكتفي بÎسضم اÿيار،
وق -ي -اسض -ا إا ¤م -ا ع -اشض -ه ا◊زب ‘ السض-ن-وات
اأ’خÒة ‘ بيته الداخلي إا ¤درجة امتناع
اأ’م Úالعام اأ’سضبق عمار سضعدا Êوخليفته
جمال ولد عباسس عن عقد اللجنة اŸركزية
التي التئمت فقط ’سضتخÓفهما بعد إايداع
اسضتقالتهما من اŸنصضب.
ورغم أانه من الصضعب التكهن Ãا سضيحدث
ال -ث Ó-ث -اء ب -اŸرك -ز ال -دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات ع-ب-د
اللطيف رحال ،إا’ أان اŸؤوشضرات توحي بأانه
لن يتم Œاوز الصضعوبات بعد ما طرح تسضاؤول
جدي حول إامكانية اختيار اأ’م Úالعام ،واإ¤
غاية أامسس  ⁄تكن ا’أمور واضضحة وقد تبقى
حالة ا’نسضداد.

ل زمة السضياسضية
اعتÈتها أافضضل خيار ◊Óا أ

ا◊ركة الدÁقراطية ا’جتماعية تدعو إا ¤ندوة
وطنية شضاملة
اع- -ت ÈاŸنسض- -ق ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ح- -رك -ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ,ف -ت -ح-ي
غ - -راسس ,امسس م - -ن ت - -ي- -زي وزو اأن ح- -ل
اأ’زمة السضياسضية ا◊الية ““سضيكون من
خÓل تنظيم ندوة وطنية شضاملة““.
وقال غراسس متحدثا ‘ مؤو“ر بكلية
ال -طب ب -ج -ام-ع-ة م-ول-ود م-ع-م-ري اأن-ه م-ن
خ Ó-ل ه -ذه ال -ن -دوة سض -ي-ت-م ““ات-خ-اذ ق-رار
بشض- - -أان ت- - -اري- - -خ ومضض- - -م - -ون اŸرح - -ل - -ة
ا’ن -ت -ق -ال -ي -ة““ ,مضض -ي -ف-ا اأن ““ه-ذه ال-ن-دوة
سض -يشض -ارك ف -ي -ه -ا ,عÓ-وة ع-ل-ى ال-ط-ب-ق-ة
السضياسضية ,كل أاطياف اÛتمع اŸد Êو
‡ثل Úعن الدينامكية ا◊الية““.
و‘ هذا السضياق ,دعا منسضق حركة
ال -دÁق-راط-ي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة اإ““ ¤اإع-ط-اء
الوقت للحراك الشضعبي ا÷اري لتنظيم
ن -فسض -ه““ ,مسض -ت -ث -ن -ي-ا ““ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات
رئاسضية ‘  4يوليو القادم كما هو مقرر““.
كما سضينبثق عن هذه الندوة  -يضضيف
السضيد غراسس÷““ -نة –قيق سضتعمل من

أاج -ل ت -نصض -يب ع -دال -ة ان -ت -ق-ال-ي-ة ت-ت-ك-ف-ل
Ãعا÷ة جميع القضضايا الرئيسضية التي لها
صضلة با◊ياة الوطنية““.
وب -ع -دم -ا أاك -د أان -ه ““’ ي -ن-ب-غ-ي اع-ت-ق-ال
أاشضخاصس والزج بهم ‘ السضجون دون فتح
جميع اŸلفات و القضضايا الشضائكة التي
ت -ه -م ال -راأي ال -ع -ام““ ,مسض-تشض-ه-دا ‘ ذلك
ب -قضض -اي -ا ““اÿل -ي -ف -ة““ و ““سض -ون -اط -راك““ و
““ال-ط-ري-ق السض-ي-ار شض-رق-غ-رب““ Ãا ي-ل-بي
““تطلعات و طموح الشضعب ا÷زائري من
خÓ-ل اإح-داث ق-ط-ي-ع-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة مع هذا
النظام““ .
وعÓ- - -وة ع - -ل - -ى ذلك ,دع - -ا اŸنسض - -ق
الوطني للحركة الدÁقراطية ا’جتماعية
إا““ ¤ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ط -اب -ع السض -ل -م -ي و
الوحدة لهذه الديناميكية الشضعبية““ والذي
اع- - -ت Èأان- - -ه- - -ا ““سض - -ت - -ق - -ود ا÷زائ - -ر إا¤
دÁق- - -راط- - -ي - -ة واع - -دة““ و إا““ ¤تسض - -وي - -ة
ال- -ن- -زاع- -ات داخ -ل اÛت -م -ع م -ن خ Ó-ل
ا◊وار و بعيدا عن العنف.

متهم ‘ قضضايا فسضاد

قاضضي التحقيق يسضتمع لوا‹ تيبازة السضابق
خضضع وا‹ تيبازة السضابق موسضى غÓي ،اأمسس ،لسضماع أاقواله من طرف قاضضي
التحقيق لدى ﬁكمة تيبازة ا’بتدائية ‘ إاطار –قيق قضضائي مفتوح حول شضبهة فسضاد
حسضبما علمته وأاج من مصضادر قضضائية.
وكانت ﬁكمة تيبازة اسضتدعت الوا‹ السضابق الذي تو ¤شضؤوون تسضي Òو’ية تيبازة ‘
الفÎة اŸمتدة ما ب Úاأكتوبر  2016وسضبتم 2018 Èقبل اأن تنهى مهامه Ãقتضضى
مرسضوم رئاسضي لسضماع أاقواله ‘ اإطار –قيق قضضائي يجري حاليا على مسضتوى قاضضي
التحقيق حول قضضايا فسضاد حسضب ذات اŸصضادر.
Óمن الوطني اللواء عبد الغا Êهامل
وينتظر من جهته أان Áثل اŸدير العام السضابق ل أ
رفقة أاحد أابنائه غدا ا’ثن Úلسضماع أاقوالهما ‘ إاطار التحقيق القضضائي اŸفتوح حول
قضضايا فسضاد حسضب اŸصضادر.

»æWh

لثنين  29أافريل  2019م
اإ
الموافق لـ  23شصعبان  1440هـ

Î– ⁄م ألششروط أŸهنية وألصشحية بحسشب مفتششية ألعمل ببومردأسس

ﬁ 70ضضر ﬂالفة ضضد  199مؤوسضسضة تنشضط ‘ اÛال الطبي
 761أعذأر إأ 11 ¤ألف مؤوسشسشة أخلت بالتزأمات سشÓمة ألعمال

moc..baahc-hce@ofni
www.ech-chaab.com
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تعرف بالتكنولوجيات أ◊ديثة ‘ ﬁاربة أ÷رÁة

توافد على ا’بواب اŸفتوحة على
الدرك الوطني بالوادي

قامت مصشالح مفتششية ألعمل لبومردأسس خÓل خرجاتها ألرقابية Ÿؤوسشسشات وورششات ألعمل بتحرير ﬁ 70ضشر ﬂالفة مهنية ضشد 199
مؤوسشسشة منخرطة ‘ ميدأن طب ألعمل خÓل سشنة  ،2018وهورقم يبقى بعيدأ عن ألتطلعات وأنششغالت فئة ألعمال ألذين يعانون من
Œاوزأت أرباب ألعمل ،كغياب ألتأام Úوألتغطية ألجتماعية ،هضشم أ◊قوق وعدم أحÎأم ﬂتلف ألتفاقيات أ÷ماعية دأخل أŸؤوسشسشات
لششغال ألعمومية وكذأ ألفÓحة أكÌ
لجور ‘ ،ح Úيبقى وضشع ألعمال بورششات ألبناء وأ أ
لدأرية أŸتعلقة بالÎقيات ورفع أ أ
ألقتصشادية وأ إ
غموضشا .

تتوأصشل منذ أمسس ،ألأبوأب أŸفتوحة على مؤوسشسشة ألدرك ألوطني بدأر ألثقافة ﬁمد
لم Úأل -ع -م -ودي ب -ال -وأدي وأل -ت -ي أشش -رف ع -ل -ى أف -ت -ت-اح-ه-ا أل-وأ‹ رف-ق-ة ألسش-ل-ط-ات أŸدن-ي-ة
أ أ
وألعسشكرية.

الوادي :قديري مصسباح

ت--ه--دف الب-واب ال-م-ف-ت-وح-ة اإل-ى ت-ع-ري-ف
الجمهور الذي كان حاضصرا بقوة على أاهم
إانجازات الجهاز المني من خÓل عرضس
م-خ-ت-ل-ف ال-وسص-ائ-ل م-ن ت-ج-ه-ي-زات ت-ق-ن-ية
واتصص--ال--ي--ة وال-م-رك-ب-ات ال-مسص-ت-ع-م-ل-ة م-ن
لم--ن وال--وث--ائ-ق وك-ذا السص-جÓ-ت
ط--رف ا أ
لقليمية
ال-مسص-ت-ع-م-ل-ة م-ن ط-رف ال-فرقة ا إ
للدرك الوطني بالوادي اإلى جانب إاعطاء
لول للسصنة
لحصصائيات الثÓثي ا أ
حوصصلة إ
ال--ج--اري--ة م--ن ح-وادث م-رور وم-خ-ال-ف-ات
وجنح.

بومرداسس..ز /كمال
ج - -ا ء ت ه - -ذ ه ا ل ر ق - -ا م ب - -م - -ن - -ا س ص -ب -ة ا ل -ي -و م
ا ل -ع -ا ل -م -ي ل -ل ص ص -ح -ة و ا ل س ص  Ó-م -ة ف -ي ا ل -ع -م -ل
ا ل م ص ص ا د ف ل ـ  2 8اأ ف ر ي ل م ن ك ل س ص ن ة  ،ح ي ث
ت - -م ت ا ل ح - -ت - -ف -ا ل -ي -ة ب -ه و س ص -ط ت -ح -د ي -ا ت
ا ل ل -ت -ز ا م ب -ا ل -م -و ا ث -ي -ق ا ل -د و ل -ي -ة ف -ي م -ج -ا ل
ح -م -ا ي -ة ا ل -ح -ق -و ق ا ل -م -ه -ن -ي -ة و ا ل ج -ت -م -ا ع -ي -ة
ل -ل -ع -م -ا ل و ض ص -ر و ر ة ت -و ف -ي -ر ب -ي -ئ -ة ص ص -ح -ي -ة
و س ص ل ي م ة ت ح ت ر م ك ر ا م ت ه م ا لإ ن س ص ا ن ي ة و ا ل و ق ع
ا ل ج - -ت - -م - -ا ع - -ي ا ل -ه ش س ن -ت -ي -ج -ة ا ل -ظ -ر و ف
ا ل ق -ت ص ص -ا د ي -ة و ت -ر ا ج -ع ا ل -ق -د ر ة ا ل ش ص -ر ا ئ -ي -ة
م - -ق - -ا ب - -ل م -ط -ا ل ب و ا ن ش ص -غ -ا ل ت م -ت -ج -د د ة
للطبقة الشصغيلة في مختلف القطاعات
ا ل ق -ت ص ص -ا د ي -ة و ا لإ د ا ر ي -ة ا ل -م -ن -ا د ي -ة ب -ر ف -ع
ا لأ ج -ر ا ل -ق -ا ع -د ي و ت -ح س ص -ي -ن ا لأ ج -و ر ب -م -ا
يتماشصى وارتفاع القدرة الشصرائية وغÓء
المعيشصة.
ولية بومرداسس تحوي طبقة شصغيلة كبيرة
م و ز ع ة ب ي ن ع د ة ق ط ا ع ا ت اإ د ا ر ي ة و ت ر ب و ي ة

و اأ ن ش ص -ط -ة ا ق -ت ص ص -ا د ي -ة ت -ق -ا ب -ل -ه -ا ي -د ع -ا م -ل -ة
م -ع -ت -ب -ر ة ي -م -ث -ل -ه -ا و ع -ا ء ا ل -ق -ط -ا ع ا ل -خ -ا ص س
ا ل م ز د ه ر ف ي م ج ا ل ت ا لأ ش ص غ ا ل ا ل ع م و م ي ة
والري ،البناء ،الصصيد البحري ،الفÓحية
و ك - -ذ ا ا ل - -ن ش ص - -ا ط ا ل ص ص - -ن - -ا ع - -ي و ا ل - -و ح - -د ا ت
النتاجية المختلفة ،تسصاهم يوميا وبشصكل
اأ س ص ا س ص ي ف ي خ ل ق ا ل ث ر و ة ا ل م ح ل ي ة و ت ن م ي ة
ا ل ق - -ت ص ص - -ا د  ،م - -ق - -ا ب - -ل ظ - -ر و ف م - -ه - -ن - -ي - -ة
واجتماعية هشصة حسصب تقديرات العمال
اأ ن ف س ص ه م ا ل ذ ي ن ي ش ص ت ك و ن م ن غ ي ا ب ا ل ح ق و ق
اأ ه م ه ا ا ل ت اأ م ي ن ا ل ج ت م ا ع ي و ض ص ع ف ش ص ب ك ة
ا لأ ج - -و ر خ - -ا ص ص - -ة ف - -ي ا ل - -ق - -ط -ا ع ا ل -خ -ا ص س
و ح ر م ا ن ه م م ن ا ل ت م ث ي ل ا ل ن ق ا ب ي اأ و ض ص ع ف
ا ل - -ت - -م -ث -ي -ل ا ل -ذ ي س ص -ا ه -م ف -ي ب -ق -ا ء ه -ذ ه
الوضصعية على حالها.
وتعمل مصصالح مفتشصية العمل لبومرداسس
من اجل حماية حقوق هذه الفئة ودراسصة
ت -ظ -ل -م -ا ت -ه -ا ا ل -م -ر ف -و ع -ة ض ص -د اأ ر ب -ا ب ا ل ع م ل
و ا ل -م س ص -ت -خ -د م -ي -ن ب س ص -ب ب ا ل -ت -ج -ا و ز ا ت م -ن
خÓل القيام بخرجات ميدانية للمراقبة

والتفتيشس شصملت  70مخالفة مسصت 1597
ع ا م ل ع ب ر  1 9 9م وؤ س ص س ص ة ع م و م ي ة و خ ا ص ص ة
م ن خ ر ط ة و م ل ت ز م ة ب م ب د اأ ا ح ت ر ا م ا ل ش ص ر و ط
ا ل -م -ه -ن -ي -ة و ا ل ص ص -ح -ي -ة و س ص  Ó-م -ة ا ل -ع -ا م -ل ،
ب ا لإ ض ص ا ف ة اإ ل ى ت و ج ي ه  7 6 1ا ع ذ ا ر م س ص ت
 1 1 6 0 0ع -ا م -ل  ،م -ع ت -ك -ث -ي -ف ا ل -ح -م  Ó-ت
التحسصيسصية لشصرح هذه التدابير.
و ح ث ا ل م وؤ س ص س ص ا ت ا ل ق ت ص ص ا د ي ة و ا ل ص ص ن ا ع ي ة
ع -ل -ى اأ ه -م -ي -ة ت -و ف -ي -ر ب -ي -ئ -ة ص ص ح ي ة و س ص ل ي م ة
ل ل ع ا م ل و ا ل ع م ل ب م ب د اأ ا ل و ق ا ي ة و ا ل س ص  Óم ة
ل -ت -ج -ن ب م -خ -ت -ل -ف ا ل -ح -و ا د ث ا ل -م -ه -ن -ي ة ا ل ت ي
ت ش ص - -ك -ل خ -ط -ر ا ع -ل -ى ح -ي -ا ة ه -ذ ه ا ل -ف -ئ -ة
ا ل م ه ن ي ة  ،خ ا ص ص ة اإ ذ ا ع ل م ن ا اأ ن ن س ص ب ة ك ب ي ر ة
اأ ي ض ص - -ا م - -ن ا ل -ي -د ا ل -ع -ا م -ل -ة ت -ب -ق -ى خ -ا ر ج
ا ل ت غ ط ي ة و ا لإ ح ص ص ا ء ا ل ر س ص م ي ل د ى م ف ت ش ص ي ة
العمل تنشصط في بطريقة غير قانونية في
ق - -ط - -ا ع - -ا ت خ - -ا ص ص - -ة اأ ب - -ر ز ه - -ا ا ل - -م - -ج - -ا ل
الفÓحي.

طالبوأ سشلطات وهرأن بالتدخل ألعاجل

منتخبون وسضكان سضيدي بن يبقى ينتفضضون ضضد «ا»ÒŸ
ششهد صشبيحة أمسس ،مقر بلدية سشيدي بن يبقى ششرقي وهرأن أحتجاجات عارمة ششارك فيها سشكان أŸنطقة ومنتخب Úعن ألبلدية من
لحزأب ألسشياسشية أŸششكلة للمجلسس ألششعبي ،يطالبون بالتدخل ألسشريع وألعاجل من أجل إأيجاد حال ◊الة ألنسشدأد.
ﬂتلف أ أ

وهران :براهمية مسسعودة
ان-ت-ق-د ال-م-ح-ت-ج-ون ب-ما وصصفوه
ب- - -ح- - -ال- - -ة «ال- - -ج- - -م - -ود» ال - -ت - -ي
ي- -ع- -يشص- -ه- -ا ال- -م -ج -لسس ال -ب -ل -دي،
خصص -وصص -ا ف -ي ظ -ل ع -دم وضص-وح
موقف اإلدارة ممثلة في مصصالح
الدائرة والولية ومديرية التنظيم
والشص -ؤوون ال -ع -ام -ة بشص-أان مصص-ي-ر
البلدية ومصصالحها العمومية التي
تمارسس مهامها دون رئيسس ألزيد
من شصهريين متتاليين.
وطالب هؤولء المحتجون برحيل
رئ - - - - - - -يسس ال - - - - - - -م- - - - - - -ج- - - - - - -لسس
الشص - - -ع - - -ب - - -ي ال- - -ب- - -ل- - -دي ال- - -ذي
يعرف حالة انسصداد تام منذ شصهر
جويلية من سصنة  ،2018مما أاثر
سصلبا على التنمية والسصير الحسصن
ل- -مصص -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة ب -م -خ -ت -ل -ف
ال -ج -وانب اإلداري -ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
وال-ت-ن-م-وي-ة وغ-ي-ره-ا م-ن القضصايا
ال- - - - - -ت- - - - - -ي زادت م - - - - -ن ح - - - - -دة
ال- - -مشص- - -اك- - -ل الج- - -ت- - -م - -اع - -ي - -ة
والضصغوطات النفسصية.

وم - - -ن ج - - -ان - - -ب - - -ه- - -م،
ان - -ت - -ق - -د م- -ن- -ت- -خ- -ب- -و»األفÓ- -ن»
و»األرن-دي» و»ج-ب-ه-ة ال-مسص-ت-ق-ب-ل
«م -ا «بسص -ي -اسص-ة األم-ر ب-الصص-رف»
الممارسصة من قبل رئيسس دائرة
أارزيو»على حد تعبيرهم مؤوكدين
ع - - -ل- - -ى م- - -ب- - -دا الشص- - -ف- - -اف- - -ي- - -ة
وال -تشص -اور وال -مشص -ارك -ة ب -م-وجب
مبدأا سصيادة القانون.

...وأ÷معيات ألدينية
وأŸسشجدية يقاطع
أجتماعات مديرية ألقطاع
ق- -ررت ال- -ج- -م- -ع -ي -ات ال -دي -ن -ي -ة
المسصجدية بولية وهران ،اأمسس
الأح -د ،م -ق -اط -ع -ة ال-ل-ق-اء ال-ذي
نظمته مديرية الشصوؤون الدينية
والأوق -اف ب -ال -م -رك -ز ال -ث -ق -اف-ي
الإسصÓمي بحي العقيد لطفي.
ج -اء ذلك ف -ي ال -ب-ي-ان ال-خ-ت-ام-ي
للجمعية العامة لÓإتحاد الولئي
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ال-دي-ن-ية المسصجدية
الذي احتضصنه مقره الجتماعي

ب -ح -ي ال -ح -م-ري ي-وم السص-بت 27
اأف - -ري - -ل ب - -مشص- -ارك- -ة م- -م- -ث- -ل- -ي
الجمعيات المعتمدة.
وان -ت -ق -د ال -م -ج -ت-م-ع-ون ت-ج-اه-ل
انشص-غ-الت ومشص-اك-ل ال-ج-م-ع-يات
م -ن-ذ  4سص -ن -وات ،وك -ذا اإقصص-اء
الإتحاد الولئي الممثل الرسصمي
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ال-دي-ن-ي-ة ال-م-ع-ت-مدة
وعدم اسصتدعاوؤه للمشصاركة في
اللقاء الذي نظمته اأمسس الأحد
م - -دي - -ري - -ة الشص- -وؤون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
والأوق -اف ب -ال -م -رك -ز ال -ث -ق -اف-ي
الإسصÓمي بحي العقيد لطفي.
ف - -ي سص - -ي - -اق م - -تصص - -ل ،ن- -دد
المشصاركون بما سصموه «تماطل»
ال -مصص-ال-ح ال-م-ع-ن-ي-ة ف-ي ت-ط-ب-ي-ق
ق- -رار وزي- -ر الشص- -وؤون ال- -دي- -ن -ي -ة
والأوق- -اف ،ي- -وسص- -ف ب- -ل -م -ه -دي
ال -ق -اضص -ي ب -رف -ع ال -ت-ج-م-ي-د ع-ن
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-مسصجدية الدينية،
وذلك عقب قرار محمد عيسصى
الصصادر في  30جوان من سصنة
 ،2018الذي اأقر وقف تجديدها
اإلى اإشصعار اآخر ،بسصبب اأحداث

ع- - -رف- - -ت- - -ه - -ا ب - -عضس مسص - -اج - -د
الجمهورية.
اأك- -د رئ- -يسس الإت- -ح- -اد ال- -ولئ- -ي
ل-ل-ج-م-ع-ي-ات ال-دي-ن-ية المسصجدية
جمال قاسصمي «وجود الكثير من
التجاوزات التي تخالف اأحكام
ال -ق-ان-ون  ،12/06ت -ح -دي -دا ف -ي
نصس مادته ،»47معلنا في الوقت
ن - -فسص - -ه ع - -ن اإحصص- -اء زه- -اء 50
ج-م-ع-ي-ة دي-ن-ي-ة مسص-ج-دية لم يتم
ت - -ج - -دي - -د اأوم- -ن- -ح- -ه- -ا رخصص- -ة
للنشصاط.
واأشص- -اد ق- -اسص- -ي -م -ي ف -ي سص -ي -اق
م ّ-ت-صص-ل ب-ق-رار ال-وزي-ر ال-ج-دي-د،
ال- -ذي يسص- -تشص- -ف م- -ن- -ه ،حسص -ب -ه
دائما ،اأهمية الجمعيات الدينية
ف-ي ال-م-ج-ت-م-ع وت-اأك-ي-دا لوقوفها
بجانب الإمام بعديد المهمات،
ع-ل-ى غ-رار م-ت-اب-ع-ة اأشص-غ-ال ب-ناء
ال-مسص-اج-د م-ن ق-ب-ل ال-محسصنين،
وع -م -ل -ي -ات ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-ج-ه-ي-ز
وغ-ي-ره-ا م-ن ال-واج-بات الملزمة
بها ،وفقا للقوانين السصارية.

لبواب المفتوحة بالقوانين التي
وتعرف ا أ
لخضص-ر ب-اع-ت-ب-اره ج-ه-ازا
تسص-ي-ر السصÓ-ح ا أ
جمهوريا كاشصفا اإبراز الوسصائل والتقنيات
ال-م-ت-ط-ورة ال-ت-ي اسص-ت-ح-دث-ه-ا بالوادي من
اأجل مكافحة كل اأنواع الجريمة والحرصس
على اأمن المواطن والوطن.
Óشص--ارة ف--إان ه--ذه ال--ت--ظ--اه--رة شص--م--لت
ل --إ
م--ع-رضص-ا ل-لصص-ور وم-خ-ت-ل-ف ال-ت-خصصصص-ات
لولية  ،جناح خاصس
Óسصعافات ا أ
كجناح ل إ
لحصصائيات
ب-السص-جÓ-ت ،ج-ن-اح خ-اصس ب-ا إ
على غرار جناح السصتقبال الذي يشصرف
ع---ل---ى ت---وج--ي--ه الشص--ب--اب ال--م--ق--ب--ل ع--ل--ى
لمني.
النخراط في هذا السصلك ا أ

أصشحاب أŸركبات ضشاقوأ ذرعا بالوضشعية

غلق ثÓثة طرق وطنية ببجاية
ششهدت ولية بجاية ،أمسس ،غلق ثÓثة
طرق وطنية أحتجاجا على “اطل أ÷هات
ألوصشية ‘ ألسشتجابة Ÿطالب أŸوأطن،Ú
و رغ -م أل-وع-ود أل-ت-ي ق-دم-ه-ا أŸسش-ؤوول-ون
أÙليون إأل أن ششيئا  ⁄يتغ ،Òوهوما سشاهم
‘ توأصشل معاناتهم على مسشتوى ألعديد من
ألقرى.

بجاية :بن النوي توهامي
أاقدم سصكن قرية ‘السصاحل‘ ببلدية ملبو ،غلق
ط -ري -ق ال -وط-ن-ي رق-م 43ال-راب-ط ب-ي-ن ولي-ت-ي
ب-ج-اي-ة وج-ي-ج-ل ،ل-ل-م-ط-ال-ب-ة بتجسصيد مشصروع
الصص-رف الصص-ح-ي ،ال-ك-ه-رب-اء ،وال-ت-هيئة ،حيث
أاك -د م -م -ث -ل -والسص-ك-ان أان-ه-م مّ-ل-وا م-ن الصص-ب-ر،
وق ّ-رروا الح -ت -ج -اج ب-ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة إلسص-م-اع
صصوتهم ،ومن جهته أاكد السصيد يزيد خلفون
رئيسس البلدية بشصرعية المطالب لكن المشصكل
يكمن في نقصس التمويل ،حيث أان ميزانية
البلدية ل تسصمح بحل انشصغالت السصكان ،كما
طالب بضصرورة اللجوء إالى الحوار لحل كافة
انشص-غ-الت ال-م-واط-ن-ي-ن دون ال-ل-ج-وء إال-ى غلق
الطرق.
أاما سصكان ‘أاجيون‘ ببلدية ذراع القايد ،فقد
قاموا بغلق الطريق الوطني رقم  ،09على
مسص- - -ت- - -وى ن- - -ف- - -ق خ- - -راط- - -ة ل- - -م - -ط - -ال - -ب - -ة
ب -ت -وزي-ع 231سص-ك-ن اج-ت-م-اع-ي ب-ع-دما انتهت
األشصغال بها منذ خمسس سصنوات ،وفي هذا
الصصدد يقول ممثل عن السصكان‘ ،نحن نعاني
نذ سصوات ظروفا جد صصعب في ظل غياب

سصقف يأاوي أاسصرنا ،وقد تأاخر اإلعÓن عن
ق -ائ -م -ة ه -ذه السص -ك -ن -ات ب -ال -غ-م م-ن ان-ت-ه-اء
األشصغال بها منذ خمسس سصنوات ،وهوما جعلنا
نحتج بهذه الطريقة‘ .من جهته أاكد السصيد
رحموني الزوبير رئيسس بلدية ذراع القايد ،أان
ال -مشص-ك-ل م-ط-روح م-ن-ذ سص-ن-وات ط-وي-ل-ة ع-ل-ى
مسص -ت-وى ل-ج-ن-ة ال-دائ-رة ،ول عÓ-ق-ة ب-مصص-ال-ح
البلدية في هذا التأاخر ،وسصيتم اإلعÓن عن
القائمة المسصتفيدين بحر هذا األسصبوع.
وشصهد الطريق الوطني رقم  24الرابط بين
م -دي -ن -ة ب -ج -اي -ة والسص -واح -ل ال -غ-رب-ي-ة ،ن-فسس
المصصير بغلقه من طرف سصكان قرية «الفجة»،
ال-ذي-ن ط-ال-ب-وا ب-وضص-ع ح-د لÓ-ع-ت-داءات ال-ت-ي
ط-الت ال-ع-ق-ار ،ح-يث ي-غ-ت-ن-م ال-ب-عضس ال-فرصصة
ويتعدون على األراضصي دون وجه حق ،وعليه
فإان ممثلي السصكان يؤوكدون ضصرورة تدخل
ال-ج-ه-ات ال-وصص-ي-ة وإان-ه-اء ه-ذا ال-مسص-لسص-ل في
القريب العاجل.
وعّبر مسصتعملوالطريق عن تذمرهم للحالة
التي تعيشصها الولية بسصبب غلق الطرق ،حيث
وجدوا أانفسصهم رهائن عل خلفية شصلل حركة
المرور والختناق المروري ،والذي نجم عن
هذه الحركات الحتجاجية ،حيث حال الوضصع
دون أان يتمكن أاصصحاب المركبات والحافÓت
من اللتحاق بوجهاتهم ،داعين في نفسس
ال- -وقت ال- -م- -ح- -ت -ج -ي -ن إال -ى ان -ت -ه -اج ال -ط -رق
ال - -حضص - -اري - -ة إليصص- -ال انشص- -غ- -الت- -ه- -م وحّ- -ل
مشصاكلهم.

أششتكوأ من ألتهميشس

’خضضر بتلمسضان يحتجون
سضكان وادي ا أ
أق -دم صش -ب -ي -ح -ة أمسس ،أŸئ-ات م-ن سش-ك-ان
لخضش -ر شش -و‹ سش-اب-ق-ا أل-ت-اب-ع-ة
ب -ل -دي -ة وأد أ أ
إأقليميا إأ ¤دأئرة أولد ميمون بتلمسشان على
ألح -ت -ج -اج ج -رأء أل -ت -ه-م-يشس أل-ك-ب Òأل-ذي
ي -ك -اب -دون م -رأرت -ه ل -ع -ق-ود خ-لت ه-ذأ وق-ام
ألغاضشبون بغلق مدخل ألبلدية .
اأكد المحتجون لـ»الشصعب» اأنهم يطالبون بتدخل
ال- -وال- -ي ع -ل -ي ب -ن ي -ع -يشس ،م -وج -ه -ي -ن رسص -ائ -ل
وشصعارات وحناجرهم تصصدح بضصرورة «رحيل
رئيسس البلدية الذي تعيشس بلديته وسصط تخبط
كبير وانسصداد دام لمدة سصنة وهذا ما نجم عنه
ت-وق-ف ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ال-ب-ل-دي-ة ع-ب-ر م-ختلف
ال- -م- -ج- -الت وال- -م- -ي- -ادي- -ن وي- -ب- -ق -ى ال -م -واط -ن
هوالضصحية الأولى ومن جهتهم تدخلت عناصصر
الدرك الوطني لمنع حدوث اأي انحرافات وتم
التحاور ما بين المصصالح الأمنية والمواطنين

الغاضصبين».
وف-ي ال-ج-ه-ة ال-م-ق-اب-ل-ة تسص-ل-مت «الشص-عب» ب-ي-ان
ووثيقة موقعة من طرف  9اأعضصاء المجلسس
الشص -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ل -ل-واد الأخضص-ر ح-يث اأك-دوا
«اأن -ه -م ي -ت -ب-راون م-ن تصص-رف-ات رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة
واأك- -دوا اأن- -ه- -م راسص- -ل- -وا السص- -ل- -ط -ات ال -ولئ -ي -ة
والجهات الأمنية والقضصائية عقب الخروقات
ال -ت -ي وق -عت ب -ب -ل -دي -ت-ه-م وه-م ك-اأعضص-اء ل-يسص-وا
مسصوؤولين».
وتضص-م-ن ال-ب-ي-ان ت-ه-م ل-رئ-يسس ال-ب-ل-دية ورئيسس
دائرة اأولد ميمون وياأملون من زيارة الوالي
وتجميده لعمل المجلسس الشصعبي البلدي اإلى
حين تسصوى كل النزاعات.

تلمسسان :بكاي عمر

»æWh

’حد  2٨أافريل  2019م
اأ
الموافق لـ  22شسعبان  1440هـ

تفاديا ’نز’ق ألÎبة وŒنبا ıاطر تسساقط أ’مطار

وا‹ البليدة يأامر بتعليق الطريق العام ب Úحمام ملوان و بوقرة
أع- -ط- -ى وأ‹ أل- -ب- -ل- -ي -دة ي -وسس -ف شس -رف -ة
ت-ع-ل-ي-م-ات ب-ت-ع-ل-يق ألطريق ألعام أŸؤودي إأ¤
مركز حمام ملوأن ألرأبط ب Úدأئرة بوقرة
وألشس - -رق “ام - -ا ،ح - -م- -اي- -ة ل- -ل- -م- -وأط- -ن Úو
مسستعملي ألطريق،و تفاديا لوقوع حوأدث
م- -روري- -ة غ Òمسس -ت -ب -ع -دة ،بسس -بب أن -ز’ق
ألÎبة .جاءت هذه ألتدأب Òأ’حتياطية
’ضس -رأر أل -ت -ي خ -ل -ع -ه-ا ف-يضس-ان م-ي-اه
ب -ع -د أ آ
’خ Òوتسس -ب -ب -ه ‘ أضس -رأر ك -بÒة
أل -وأدي أ أ

–ت شسعار «خليها كيما لقيتها»

حمÓت لتنظيف اŸناطق
لهقار
السشياحية بعاصشمة ا أ
ب- -اشس- -رت أŸن -ظ -م -ة أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ب -ي -ئ -ة
وأŸوأط -ن -ة ب -ع -اصس -م -ة أ’أه -ق -ار ‘ ،ت -ن -ظ-ي-م
ح - -م Ó- -ت م - -ن أج - -ل ت - -ن - -ظ - -ي - -ف أŸن - -اط- -ق
ألسس -ي -اح -ي -ة،و –سس -يسس أŸوأط-ن Úب-أاه-م-ي-ة
’م-اك-ن أل-تي
أÙاف-ظ-ة ع-ل-ى أل-ب-ي-ئ-ة ب-ه-ذه أ أ
ت -ع -ت ÈأŸقصس-د أل-وح-ي-د ل-ل-ع-ائÓ-ت وأل-زوأر،
وهذأ Ãشساركة ألفرقة أŸوسسيقية «إأمرهان»
للقيتارة ،ومرأسسل Úصسحفي Úلعدة عناوين
إأعÓ- -م- -ي- -ة ‘ م- -ق- -دم- -ت- -ه- -م ‡ث -ل ج -ري -دة
«ألشسعب».

البليدة :لينة ياسسمÚ
ت -ع -ل -ي -م -ا ت ا ل -و ا ل -ي  ،ج -ا ء ت ع -ل -ى ه -ا م ش س
ا ل -ز ي -ا ر ة ا ل -ف -ج -ا ئ -ي -ة  ،ا ل -ت -ي ق -ا د ت -ه اإ ل -ى
ب -ل -د ي -ة ح -م -ا م م -ل -و ا ن  ،ح -ي ث و ق -ف ع -ل -ى
حجم الضسرر الذي تعرضس له الطريق
ا ل -ع -ا م ا ل -و ’ ئ -ي ر ق -م  ، 6 1ب -ف -ع -ل ا ن -ج ر ا ف
ا ’أ ت ر ب ة ع ق ب ا ل ف ي ض س ا ن ا ’أ خ ي ر  ،ا ل ذ ي
ع -ر ف -ت -ه ا ل -م -ن -ط -ق -ة و ا ل -و ا د ي ا ل -ه -ا د ر ف -ي
فضسل الشستاء الماضسي.
و خ ش س -ي -ة و ق -و ع ح -و ا د ث ب -ي -ن م س س -ت -ع -م -ل -ي
ا ل ط ر ي ق م ن اأ ص س ح ا ب ا ل م ر ك ب ا ت  ،ب ح ك م
اأ ن ا ل -م -ن -ط -ق -ة س س -ي -ا ح -ي -ة و ت -ع -ر ف ت -و ا ف -د ا
ه - -ا م - -ا ل - -ل - -ز و ا ر و ع ش س - -ا ق ا ل - -ط - -ب - -ي - -ع - -ة
و ا ل -ح -م -ا م -ا ت ا ل -م -ع -د ن -ي ة  ،ج ا ء اآ م ر ت ع ل ي ق
ا ل -ط -ر ي -ق و ا ل -ن -ف -ق ا ل -م -ر و ر ي ا ل -ج -د ي -د ،
و ت -ك -ل -ي -ف ش س -ر ك -ة ك -و س س -ي -د ا ر  ،ب -م -ع -ا ل -ج -ة
ظ - -ا ه - -ر ة ا ’ ن - -ز ’ ق و اإ ع -ا د ة ا ل -ت -ر ب -ة اإ ل -ى
ح -ا ل -ت -ه -ا ا ’أ ص س -ل -ي -ة  ،ف -ي ع -م -ل م ش س -ت -ر ك
و م -ن س س -ق م -ع م ص س -ا ل -ح م -د ي -ر ي -ة ا ’أ ش س -غ -ا ل
العمومية  ،وبلدية حمام ملوان وصسيانة
ا ل ط ر ي ق و اإ ع ا د ة ت ع ب ي د ه م ج د د ا .
ف ي س س ي ا ق ذ ل ك ت م ت و ج ي ه س س ك ا ن ا ’أ ح ي ا ء
الشسعبية بالجوار  ،و الزوار الوافدين
اإ ل -ى م -ر ك -ز ح -م -ا م م -ل -و ا ن و ح -ي م -ق -ط -ع
ا ’أ ز ر ق ن ح و ا س س ت ع م ا ل ا ل ط ر ي ق ا ل ج ب ل ي ،
الرابط بين حي تباينت في دائرة بوينان
و مركز المدينة السسياحية.
و اأ ث - -ا ر ت ت - -ع - -ل -ي -م -ا ت ا ل -و ا ل -ي  ،ا ح -ت -ج -ا ج
م -و ا ط -ن -ي -ن ا ل -ذ ي -ن ع -ب -ر و ا ع -ن ر ف ض س -ه -م
ل -ل -ق -ر ا ر ’ ،أ ن -ه -م ي -ع -ت -ق -د و ن ب -اأ ن -ه س س -ي -ع -ز ل
ا ل - -م - -ن -ط -ق -ة  ،و س س -ي -ح -ر م -ه -م م -ن ز ي -ا ر ة
ا ل س س - -ي - -ا ح  ،خ ص س - -و ص س - -ا ف - -ي ه - -ذ ه ا ’أ ي - -ا م
ا ل ر ب ي ع ي ة  ،و ا ل ت ي ي ك ث ر ف ي ه ا اإ ق ب ا ل ا ل ن ا س س
على حمام ملوان ،و حي مقطع ا’زرق
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“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
الحملة التي كانت انطÓقتها من المنطقة
السس-ي-اح-ي-ة (إاه-ن-غسس) ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة ،التي
ت -ع -ت -ب-ر م-قصس-د ل-ل-ع-ائÓ-ت م-ن أاج-ل ال-راح-ة،
جاءت تحت شسعار « خليها كيما لقيتها».
أاك -د م -ن خ Ó-ل -ه -ا عضس -و ال -م -ك -تب ال -وط -ن -ي
للمنظمة ميمي عليلي ،أان هذه المبادرة التي
ت -أات -ي ب -ال -ت -زام -ن م-ع فصس-ل الصس-ي-ف وتشس-م-ل
المناطق التي تعرف اسستقطاب للزوار ،تعد
خ -ط -وة م -ن أاج -ل غ-رسس ال-حسس ال-ب-ي-ئ-ي ل-دى
المواطن ومنه التحلي بالثقافة البيئية لدى
اأ’جيال المسستقبلية ،خاصسة أان العملية عرفت
مشساركة إاحدى الفرق الموسسيقية التي لديها
صسدى كبير لدى الشسباب بالدرجة اأ’ولى.
من جهة أاخرى يضسيف المتحدث ،يعمل مكتب
ال -م -ن -ظ-م-ة ب-ع-اصس-م-ة اأ’ه-ق-ار ع-ل-ى ت-جسس-ي-د
شس-راك-ة ف-ع-ل-ي-ة رف-ق-ة اإ’عÓ-م ال-م-ح-ل-ي ال-ذي

يلعب دور مهم في المنطقة من أاجل إابراز
هذه العملية التي من المنتظر أان تتواصسل
لتشسمل عدة مناطق سسياحية.
ف- -ي ن- -فسس السس- -ي -اق ،أاضس -اف ال -ف -ن -ان صس -دام
إايمرهان نجم الفرقة ،ان هذه المبادرة التي
تعد جد إايجابية من أاجل المحافظة على
البيئة ،مؤوكدا على ضسرورة مسساهمة وخدمة
ال-ف-ن ل-ل-ب-ي-ئ-ة ،وال-ت-حسسيسس بأاهمية المحافظة
عليها من خÓل الرسسائل الفنية التي يقدمها
الفنان لمتتبعيه.
من جهة أاخرى ،ناشسد المكلف باإ’عÓم على
مسستوى المنظمة أاحمد أانسسباغور المجتمع
ال- -م- -دن- -ي،وك- -ذا ال- -م- -ؤوسسسس -ات ا’ق -تصس -ادي -ة
والمهتمة بالبيئة من أاجل المشساركة في مثل
هذه الحمÓت ،خاصستا فيما يخصس تقديم
ال-دع-م إ’ن-ج-اح-ه-ا ،ن-ظ-را ل-م-ا ت-ح-ت-اج-ه ه-ذه
المبادرات من موارد مادية لمواصسلتها ،مما
سس-ي-م-ك-ن ال-م-ن-ظ-م-ة م-ن م-واصس-ل-ة ب-رن-ام-ج-ها
ال-مسس-ط-ر ،وال-وصس-ول إال-ى ال-م-ن-اطق السسياحية
البعيدة من أاجل تنظيفها.
وجدير بالذكر أان المنظمة الجزائرية للبيئة
والمواطنة بعاصسمة اأ’هقار ،كانت في وقت
سس -اب-ق ن-ظ-مت ح-مÓ-ت أاخ-رى ف-ي ال-تشس-ج-ي-ر
تحت شسعار «ما تخليهاشس تيبسس» ،وهذا قبل
أان تنظم مسسابقة هي اأ’ولى من نوعها في
الو’ية في تدوير المخلفات والنفايات ،في
خطوة من أاجل خلق محيط بيئي في أاكبر
و’ية من حيث المسساحة بالوطن.

أنتظر ألسسكان ألفريق ألطبي بحرقة

بالضسواحي ،لÓسستجمام و ا’سستحمام.
التمتع بمياه منبع وادي الحراشس ،و
ه و ا ء ا ل ط ب ي ع ة ا ل ص س ا ف ي و ا ل ن ق ي  ،و اأ ي ض س ا
ف -ي ه -ذ ه ا ’أ ي -ا م ا ل -ت -ي ي -ن -ت -ظ -ر ه -ا ش س -ب -ا ب
المنطقة و فÓحوها ،لعرضس منتجاتهم
الزراعية والحرفية وا’تجار فيها ،مثل
الليمون والطماطم البرتقالية المشسهورة
هناك ،و خضسار الفول و السسلق و فواكه
م -و س س -م -ي -ة  ،ن -ا ه -ي ك ع -ن ت -ج -ا ر ة ا ’أ ل -ب -ا ن
و ا ’أ ج -ب -ا ن ا ل -م ص س -ن -و ع -ة ت -ق -ل -ي -د ي -ا  ،و اأ ن

ت -ع -ل -ي -ق ا ل -ط -ر ي -ق ف -ي ا ل -و ق ت ا ل -ح -ا ل -ي ،
سسيعزلهم ويجعلهم يعانون بطالة وركودا
اقتصساديا محليا.
و اأ م - -ا م ك - -ل ه - -ذ ا ف -ه -م ي -ف ض س -ل -و ن ح س س ب
ت ص س -ر ي -ح -ا ت ا ل -ب -ع ض س م -ن -ه -م  ،ا ل -ع -م -ل و
ا ل -ت -ط -و ع ل -ت -ن -ظ -ي -م ح -ر ك -ة ا ل -م -ر و ر  ،ب -د ل
تعليق حركة السسير عبرها ،و بالموازاة
ع  Óج و ص س ي ا ن ة ا ’أ ض س ر ا ر  ،ا ل ن ا ج م ة ع ن
انز’ق التربة.

 26طبيبا ﬂتصشا يعززون اŸرافق
الصشحية لÈج بوعريريج

’مرأضس أŸهنية
للوقاية من أ◊وأدث وأ أ

آاليات التحسشيسس متواصشلة بسشيدي بلعباسس
أجمع ﬂتصسون ‘ ›ال طب ألعمل وألوقاية من أıاطر أŸهنية Ãناسسبة أليوم ألعاŸي للسسÓمة وألصسحة ‘ مكان ألعمل –ت شسعار
ألسسÓمة وألصسحة ومسستقبل ألعمل بسسيدي بلعباسس بضسرورة أعتماد آأليات ناجعة بالتحسسيسس أŸتوأصسل ◊ماية ألعامل ‘ مقر عمله ‘ ظل
’مرأضس أŸهنية.
أنتهاج أنظمة فعالة للوقاية من أ◊وأدث وأ أ

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
ت -ع -م -ل ا ل -ه -ي -ئ -ا ت ا ل -م -ع -ن -ي -ة ب -و ’ ي -ة س س ي د ي
ب -ل -ع -ب -ا س س ع -ل -ى ت -ك -ث -ي -ف ا ل -ج -ه -و د ل -ت -ع م ي م
التوعية بالوقاية من المخاطر المهنية
ف -ي اأ و س س -ا ط ا ل -ع -م -ا ل و ا ل -م س س -ت -خ -د م -ي -ن
و ت ض س - -م - -ن م -ف -ت ش س -ي -ة ا ل -ع -م -ل ع -م -ل -ي -ا ت
ا ل -م -ر ا ق -ب -ة  ،ا ل -ت -ف -ت -ي ش س و ا ل -ت د خ ل ف ي ح ا ل
ت س س ج ي ل اأ ي خ ط ر م ه ن ي و ف ق ا ل ق و ا ن ي ن
المعمول بها.
و اأ ف ا د ع ز ا ل د ي ن اأ و ر ا ق ي م ف ت ش س ا ل ع م ل
اأ ن ف ر ق م ش س ت ر ك ة ت ض س م م ف ت ش س ي ن  ،اأ ط ب ا ء
ا ل - -ع - -م - -ل ت - -و ك -ل ل -ه -م م -ه -م -ة ت ش س -خ -ي ص س
ا ’أ م -ر ا ض س ا ل -م -ه -ن -ي -ة ت -ق -و م ب -م ه ا م ه ا ع ل ى
م س س -ت -و ى ك -ل ا ل -ق -ط -ا ع -ا ت ب -م -ا ف -ي ذ ل ك
ق ط ا ع ا ل ب ن ا ء و ا ’أ ش س غ ا ل ا ل ع م و م ي ة  ،ف ض س Ó
ع ن ه ي ئ ة ا ل و ق ا ي ة م ن ا ’أ خ ط ا ر ا ل م ه ن ي ة
ف ي ن ش س ا ط ا ت ا ل ب ن ا ء و ا ’أ ش س غ ا ل ا ل ع م و م ي ة

و ا ل - -ر ي ا ل - -ت - -ي ت ض س - -م -ن ا ل -ت -غ -ط -ي -ة ل -ك -ل
ا ل م وؤ س س س س ا ت ا ل ن ش س ط ة ف ي ه ذ ا ا ل م ج ا ل .
و ع ن د و ر ه ا اأ ك د ع ت و ب ن ع ب د ا ل ق ا د ر
م - -ك - -ل - -ف ب - -ا ل - -د ر ا س س -ا ت ب -و ح -د ة س س -ي -د ي
ب -ل -ع -ب -ا س س اأ ن ه -ذ ه ا ل -ه -ي -ئ -ة ت -م اإ ن ش س -ا وؤ ه -ا
ب - -م - -و ج ب ا ل - -م - -ر س س - -و م ا ل -ت -ن -ف -ي -ذ ي ر ق -م
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و ز ا ر ة ا ل - -ع - -م - -ل و ا ل - -ت ش س - -غ - -ي - -ل و ا ل ض س - -م -ا ن
ا ’إ ج -ت -م -ا ع -ي م -ن ب -ي -ن ا ل -م -ه -ا م ا ل -م س س -ن -د ة
اإ ل - -ي - -ه - -ا ا ل - -و ق - -ا ي - -ة م - -ن ح -و ا د ث ا ل -ع -م -ل
و ا ’أ م ر ا ض س ا ل م ه ن ي ة ف ي ن ش س ا ط ا ت ا ل ب ن ا ء
و ا ’أ ش س -غ -ا ل ا ل -ع -م -و م -ي -ة و ا ل -ر ي  ،ت -ح -ل -ي -ل
ا ’أ س س -ب -ا ب ا ل -ت -ق -ن -ي -ة ’أ خ -ط -ا ر ا ل -ع -م -ل م -ن
خ  Óل ت ن ظ ي م ز ي ا ر ا ت م ن ت ظ م ة ف ي اأ م ا ك ن
ا ل - -ع - -م - -ل ك - -و ر ش س - -ا ت ا ل - -ب -ن -ا ء  ،ا ل -ن -ج -ا ر ة
و ا ل -م -ح -ا ج -ر  ،و ا ل -ت -ح -ق -ي -ق ف -ي ح -و ا د ث
ا ل -ع -م -ل ا ل -خ -ط -ي -ر ة و ا ل -م -م -ي -ت -ة م -ع ل -ج -ن -ة
م -ت -ك -و ن -ة م -ن اأ ع -و ا ن ا ل -و ق -ا ي -ة ا ل -ت -ا ب -ع -ي -ن

ل ل ص س ن د و ق ا ل و ط ن ي ل ل ض س م ا ن ا ’إ ج ت م ا ع ي
و م ف ت ش س ي ة ا ل ع م ل ا ل م خ ت ص س ي ن اإ ق ل ي م ي ا م ع
ت -و ج -ي -ه اأ ص س -ح -ا ب ا ل -م -وؤ س س س س -ا ت و ا ل -ع -م -ا ل
اإ ل -ى ا ل -ت -ك -و ي -ن ف -ي ا ’أ م -ن و ا ل س س  Ó-م -ة ف -ي
المجال المهني .
وتسسهر مصسلحة طب العمل بالمسستشسفى
الجامعي عبد القادر على ضسمان صسحة
ا ل - - -ع - - -ا م - - -ل و ا ل - -ت - -و ع - -ي - -ة ف - -ي اأ و س س - -ا ط
المسستخدمين والعمل مع التركيز على
ا ل - -و ق - -ا ي - -ة م - -ن ا ’أ خ - -ط - -ا ر ا ل - -م - -ه - -ن - -ي - -ة
و ا ل -ت -ح س س -ي س س ض س -م -ن ا ل -ع -م -ل ا ل -م س س -ت -د ا م
لصسلحة طب العمل  ،ومن جهتها تدعو
ا ل -و ك -ا ل -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة ل -ل ص س -ن -د و ق ا ل -و ط -ن -ي
ل - -ل - -ت - -اأ م - -ي - -ن -ا ت ا ’إ ج -ت -م -ا ع -ي -ة ل -ل -ع -م -ا ل
ا ’أ ج - - -ر ا ء ب ض س - - -ر و ر ة ا ’إ ط  Ó- - -ع ع - - -ل - - -ى
ا ’إ ج ر ا ء ا ت ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ’أ م ر ا ض س ا ل م ه ن ي ة
وحوادث العمل داخل الوسسط المهني

تضسامنا مع ألعائÓت أŸعوزة

ششباب الكرامة با÷لفة يصشنعون ا◊دث
أن-ط-ل-قت ح-م-ل-ة تضس-ام-ن-ي-ة وأسس-ع-ة ‘
’سساسسية ألغذأئية Ÿسساعدة
جمع أŸوأد أ أ
أŸعوزين وألفقرأء وأŸسساك ‘ Úمبادرة
تعد ألرأبعة من نوعها قبل حلول ألشسهر
ألكر.Ë

تواصسل مجموعة «الكرامة» أاعمالها
الخيرية والتي يرعاها شسباب يلجأاون
إالى المتبرعين للحصسول على بعضس
ال--م--ع--ون-ات ،م-ع ف-رضس وج-وده-م م-ن
خÓل مسساعدة الفقراء في التحضسير
لهذا الشسهر خÓل جو’ت و خرجات

للمناطق المحرومة على الغالب التي
’ تصس--ل--ه--ا أاع--ي--ن ال--مسس-ؤوول-ي-ن وال-ت-ي
تتواجد في أاحياء سسكنية نائية إان صسح
القول.
وتهدف الحملة حسسب منظميها ،إالى
ج-م-ع أاك-ب-ر ق-در م-ن ال-م-واد ال-غ-ذائ-ية
لتوزيعها على الفقراء ،حيث جسسدت
’دخال الفرحة إالى
كل صسور التكافل إ
ن--ف--وسس أاط--ف--ال ال--ع--ائÓ--ت ال--م--ع-وزة
والفقيرة ودعم المعوزين من خÓله

ت--ل--ب--ي--ة ك--ل اح--ت--ي--اج--ات ال--ع--ائÓ--ت،
تجسسيًدا للعمل الخيري التي ينتظر أان
تصسل القفة إالى عدد كبير من الفقراء،
و توزع قبل حلول الشسهر الفضسيل وكذا
ال--ت--ك--ف-ل ب-ال-ت-ح-ال-ي-ل ال-ط-ب-ي-ة وت-وزي-ع
مÓبسس العيد في آاخر أاسسبوع من شسهر
رمضسان وإادخال الفرحة على قلوب
هذه الفئات المحتاجة.

ا÷لفة:موسسى بوغراب

إأسس- -ت -ف -ادت مسس -تشس -ف -ي -ات ب -رج
ب-وع-ري-ري-ج و م-رأف-ق-ه-ا ألصس-ح-ية
م -ن ت -دع -ي-م ن-وع-ي ب-ال-ت-ح-اق 26
ط - - -ب - - -يب ﬂتصس - - -ا ‘ ج - - -م- - -ي- - -ع
ألتخصسصسات كدفعة أو ¤من بÚ
 86م-نصس-ب-ا م-ف-ت-وح ح-يث سس-ي-ت-م
ت - - -وزي - - -ع - - -ه - - -م ع- - -ل- - -ى أŸرأف- - -ق
وأŸؤوسسسس-ات أ’سس-تشس-ف-ائية حسسب
دوريا بتنظيم قوافل صسحية أاخرها كانت
أÿريطة ألصسحية .

.برج بوعريريج:حبيبة بن يوسسف

في نفسس السسياق اشسرف بكوشس بن عمر
والي برج بوعريريج على اجتماع تنسسيقي
ل -ل -ج -ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تضس-ام-ن ال-م-ت-ك-ون-ة م-ن
لجنتين فرعيتين تسسهر كل واحدة منها على
إاعداد برامج قوافل طبية واجتماعية تحت
رع- -اي- -ة م- -دي- -ري- -ت- -ي الصس- -ح- -ة وال- -نشس -اط
ا’ج-ت-م-اع-ي وب-مسس-اه-م-ة ف-ع-ل-ي-ة م-ن خ-يرة
اأ’ط- -ب- -اء والصس -ي -ادل -ة وج -راح -ي اأ’سس -ن -ان
ب-ال-و’ي-ة ي-ؤوط-ره-ا ل-ج-ن-ة أاخÓ-ق-ي-ات م-ه-ن-ة
الطب ونقابة الصسيادلة وجراحي اأ’سسنان،
فضس  Ó-ع -ن ج -م -ع-ي-ات نشس-ط-ة ف-ي ال-ج-انب
الصس-ح-ي وا’ج-ت-م-اع-ي،اي-ن ت-م ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة
عرضس تقارير عمل هذه اللجان التي تقوم

على مسستوى بلدية العشس أاين شسهدت إاقبال
كبير من الفئات الهشسة والمعوزة.
ك- -م -ا ت -م ط -رح وم -ن -اقشس -ة ب -رن -ام -ج ع -م -ل
ال -ق -واف-ل خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان و م-ا ق-ب-ل-ه-ا
حيث من المنتظر أان تتنقل القافلة الطبية
التضسامنية إالى بلدية تاقلعيت بتاريخ 4ماي
م-ع ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-المرضسى من
خÓ- -ل ال- -ق- -ي- -ام ب- -ال- -ف -حصس وال -تشس -خ -يصس
الكلينيكي أ’كبر عدد من المواطنين في
هذه المناطق الريفية .
كما تم ا’تفاق على تسسطير برنامج يتعلق
Óطفال بمناسسبة
بعملية الختان الجماعي ل أ
ا’حتفال بأاسسبوع ليلة القدر بداية من 21
رمضسان إالى غاية ليلة  29من نفسس الشسهر
ال -ك -ري -م ي -خصس أاط -ف -ال م -خ-ت-ل-ف م-ن-اط-ق
الو’ية.

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

من مراسسلينا

اإلثن 29 Úأافريل  2019م
الموافق لـ  23شسعبان  1440هـ

’حتواء الّتجارة الفوضسوية

إاجراءات جديدة لتنظيم النّشساط الّتجاري

اعتماد  4أاسشواق رحمة بتيبازة

اعتماد صشيغة أاسشواق ““ا◊ومة““ للخضشر والفواكه

ي -رت-قب اف-ت-ت-اح  4أاسس-واق رح-م-ة
هذه السسنة ع Èإاقليم و’ية تيبازة
ل -ف -ائ-دة اŸتسس-وق Úع-ل-ى م-دار شس-ه-ر
رمضسان ،بالتوازي مع فتح  9أاسسواق
أاخرى ’حتواء التجارة الفوضسوية،
حسسب ما علمناه من مدير التجارة
بالو’ية ﬁمد حجال.

تيبازة :علي ملزي

’جراءات العملية اŸتعلقة بتنظيم
’طÓق جملة من ا إ
تسستعد مديرية التجارة بالتنسسيق مع ا÷ماعات اÙلية إ
النشساط التجاري ،وتأاط Òالفضساءات ونقاط البيع العشسوائية للخضسر والفواكه بالبلديات عن طريق تهيئة وخلق
أاسسواق ““ا◊ومة““ والتجمعات السسكنية يتم من خÓلها تأاط ÒوŒميع الباعة الفوضسوي Úللحد من حالة الفوضسى
’نشسطة اŸمارسسة من قبل شسباب يف ّ
ضسلون
التي يتميز بها القطاع خاصسة ‘ شسهر رمضسان ،حيث تزدهر الكث Òمن ا أ
’حياء السسكنية للمدن.
عرضض منتجاتهم على أارصسفة الطرق واÙاور الرئيسسية داخل ا أ

بومردإسس :ز ــ كمال

ل -ه -ذا ال-غ-رضس الج-رائ-ي و“اشس-ي-ا م-ع
م-قÎح-ات وزارة ال-ت-ج-ارة اÿاصس-ة ب-ف-ت-ح
أازيد من  500فضساء جديد لفائدة الشسباب
وتهيئة  171سسوق جواري ومغطاة خÓل
شس -ه -ر رمضس -ان ،وال -ت-ف-ك ‘ Òإاع-ادة ف-ت-ح
وبعث األسسواق األسسبوعية التي تÓشست ‘
الكث Òمن وليات الوطن بهدف تنظيم
القطاع ومراقبة سسلسسلة التسسويق وبعضس
ا◊ل -ق -ات اŸف -ق-ودة م-ا ب Úن-ق-اط ال-ب-ي-ع
ب- -ا÷م- -ل -ة وال -ت -ج -زئ -ة ال -ت -ي يسس -ت -غ -ل -ه -ا
اŸضس -ارب -ون ،ن ّ-ظ -مت م -دي -ري -ة ال-ت-ج-ارة
لبومرداسس ورشسة عمل خ ّصسصست Ÿناقشسة
م -ل-ف اŸن-افسس-ة واŸم-ارسس-ات ال-ت-ج-اري-ة
–ت ع- - -ن - -وان ““م - -ه - -ام ودور اŸصس - -ال - -ح
اÿارج -ي -ة ل -وزارة ال -ت -ج -ارة ‘ ت -ن -ظ -ي -م
السس -وق““ م -ن ت -ن -ظ -ي -م م -دي -ري -ة ال-ت-ج-ارة
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع غ-رف-ة الصس-ن-اع-ة السس-احل،
ا–اد التجار وجمعية حماية اŸسستهلك
ومصسالح اŸتابعة بالولية.
الّلقاء الّتشساوري التنظيمي مع الشسركاء
ال - - -ف - - -اع - - -ل ‘ ÚاŸي - - -دان ج- - -اء حسسب

تصسريحات مديرة التجارة سسامية عبابسسة
ب- -غ- -رضس ““وضس -ع آال -ي -ات Ÿراق -ب -ة السس -وق
وﬂتلف األنشسطة التجارية –ت إاشسراف
اŸصسالح اÿارجية لوزارة التجارة التي
“لك صسÓ- -ح- -ي- -ات اŸت- -اب -ع -ة وت -ن -ظ -ي -م
األسس -واق ،ا◊رصس ع -ل -ى ع -م -ل -ي -ة “وي-ن
السس -وق ،م -ت -اب-ع-ة واقÎاح إانشس-اء الأسس-واق
اıتلفة ا÷وارية واŸغطاة والعمل على
ضس- -ب- -ط السس- -وق ع- -ن ط -ري -ق اŸراق -ب -ة““،
مشسÒة إا““ ¤أاّن ال ّ-ل -ق -اء سسÒف -ع ت-وصس-ي-ات
Óدارة اŸرك -زي-ة م-ن أاج-ل
وم -قÎح -ات ل  -إ
ت -ق -د Ëا◊ل-ول اŸم-ك-ن-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ق-ط-اع
ال-ت-ج-ارة وﬂت-ل-ف ه-ي-اك-ل-ه-ا اŸت-م-ث-لة ‘
األسسواق البلدية والولئية ،والتقليل من
ظاهرة التجارة الفوضسوية.““..
ي - -ذك - -ر أاّن ق- -ط- -اع ال- -ت- -ج- -ارة ب- -ولي- -ة
ب- -وم- -رداسس ل ي- -زال ي- -ع -ا Êم -ن ان -تشس -ار
األنشس -ط -ة غ ÒاŸؤوّط -رة ق -ان -ون -ا ال -ق -ارة
واŸتنقلة عن طريق أاصسحاب اŸركبات
التي تغزو األحياء السسكنية ،وهو ما خلق
ال -ك-ث Òم-ن ال-ف-وضس-ى وت-رك اسس-ت-ي-اء ل-دى
ال -ت -ج -ار ال -رسس -م -ي Úال -ذي -ن ي -ع-ان-ون م-ن
تكاليف الرسسوم الضسريبية والكراء ،فقد
أاحصست مصسالح الرقابة Ÿديرية التجارة

أاك Ìمن  1100تاجرا فوضسويا ع37 È
ن -ق -ط -ة سس -وداء م -ع -روف -ة ﬁل -ي-ا Ãراك-ز
اŸدن الكÈى كبودواو ،خميسس اÿشسنة،
يسس- -ر ،ب- -رج م- -ن- -اي- -ل وغÒه -ا ،وعشس -رات
ال -ن -ق -اط األخ -رى اŸن -تشس -رة ب-ال-ب-ل-دي-ات
الصسغÒة رغم تهيئة وا‚از أازيد من 30
سس-وق م-غ-ط-اة وج-واري ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ق-طاع،
وت-ث-ب-يت ال-ت-ج-ار ال-ف-وضس-وي ‘ Úم-رب-عات
بسسبب غياب التنسسيق ب Úا÷هات اŸعنية
Ãحاربة هذا النوع من النشساط.

ج- -اء ق- -رار ف- -ت- -ح األسس -واق األرب -ع -ة
Œسسيدا Ÿشساورات ماراطونية ب Úجميع
القطاعات اŸعنية مع وا‹ الولية ﬁمد
ب-وشس-م-ة ع-ل-ى م-دار أارب-ع-ة أاسس-اب-ي-ع ك-املة
تعنى بالتحضس Òا÷ّيد لشسهر رمضسان من
حيث توف› Òمل الضسروريات التي يكÌ
” تكليف رؤوسساء
عليها الطلب ،بحيث ّ
ال - -دوائ - -ر ال - -عشس- -رة لقÎاح ال- -فضس- -اءات
اŸؤوهلة لتأاط Òالنشساط التجاري خÓل
الشسهر الفضسيل ،و”ّ انتقاء  13سسوقا من
ب  26 Ú-سس -وق -ا م-قÎح-ا ع-ل-ى أان –ظ-ى
أاربعة منها Ãختلف الجرءات التموينية
والتنظيمية اÿاصسة بأاسسواق الرحمة من
ح- -يث ضس- -ب- -ط ق- -وائ- -م ال- -ف Ó-ح ÚوŒار
ا÷م -ل -ة ل-ل-خضس-ر وال-ف-واك-ه وك-ذا ال-ت-ج-ار
والصس-ن-اع-ي ÚاŸع-ن-ي Úبضس-م-ان اŸداومة
والتدخل بها ،فيما ”ّ تخصسيصس  9أاسسواق
أاخ- -رى لح- -ت- -واء ال- -ت- -ج- -ار ال- -ف -وضس -ويÚ
اŸن- -تشس- -ري- -ن عﬂ Èت- -ل -ف اŸسس -اح -ات
والطرق العمومية وفقا Ÿقتضسيات تنظيم
التجارة ﬁليا.
وحسسب مدير التجارة بالولية دائما،
” البقاء على كل من السسوق البلدي
فقد ّ

 1520إاعانة لل ّسشكن الّريفي بورقلة

شسرعت  18بلدية بو’ية ورقلة ‘
إاع -داد ق -وائ -م اÎŸشس -ح Úم -ن أاج -ل
توزيع حصسة إاعانات السسكن الريفي،
’جما‹ بـ 1520
والتي قدر عددها ا إ
حصسة اسستفادت منها الو’ية ‘ إاطار
ب- -رن- -ام -ج إاع -ان -ات ال -دول -ة ل -لسس -ك -ن
الريفي لسسنة .2019
كشسفت مصسالح مديرية السسكن لولية
ورقلة أان الولية اسستفادت من برنا›Ú
ل-لسس-ك-ن ال-ري-ف-ي لسسنة  2019شس-م-ل 1000

إاع -ان-ة ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج ت-ك-م-ي-ل-ي ج-ن-وب
و 500إاعانة ‘ برنامج .2019
وبلغ ›موع ا◊صسة اŸمنوحة لكل من
دائ -رة ورق -ل -ة ودائ -رة سس -ي-دي خ-وي-ل-د 80
حصس-ة ل-ب-ل-دي-ة ورق-لة و 140حصس-ة ل-بلدية
ال -رويسس-ات و 70حصس -ة م-وج-ه-ة لسس-ي-دي
خ-وي-لد و◊ 50اسس -ي ب -ن ع -ب -د ال -ل-ه و80
لبلدية ع Úالبيضساء.
قّدرت حصسة كل من بلديات ا◊جÒة
والعالية الطيبات ،أانقوسسة والÈمة وبلدة

مششاري ـ ـ ـ ـع حيويـ ـ ـ ـة لصشالـ ـ ـ ـ ـح اŸواطنـ ـ ـ ـÚ
تفّقد عطا الله مو’تي ،وا‹ تبسسة ،ورشسات إا‚از  120سسكن اجتماعي عمومي ايجاري ببلدية بو◊اف
’شسغال بها “اما ،و34
الّدير ،ومشساريع تنموية جاٍر ا‚ازها ع Èإاقليم الو’ية على غرار  86سسكنا منتهية ا أ
’شسغال وبوتÒة عالية ،حيث أاّكد الوا‹ على ضسرورة مضساعفة ا÷هود ’سستكمال اŸشسروع
سسكنا جارية بها ا أ
وإا“ام الّتهيئة اÿارجّية ،وربط ﬂتلف الشّسبكات من ماء وكهرباء وغاز ،اسستعدادا لتسسليم ال ّسسكنات إا¤
أاصسحابها قبل نهاية السسنة ا÷ارية.

تبسسة :خالد ــ ع
ب-ب-ل-دّي-ة م-رسس-ط ،ت-فّ-ق-د ال-وا‹ ورشسة
ا‚ - -از  30سس-ك-ن-ا اج-ت-م-اع-ي-ا ،ا◊ّصس-ة
اŸتبّقية من مشسروع  230سسكن ،والتي
وّزع- - -ت  200م-ن-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-ح-ق-ي-ها،
والعملّية أاسسندت إا ¤مقاولة ثانية بعد
فسس -خ ال -ع -ق -د م -ن اŸق -اول األول ع -ل -ى
عاتقه بسسبب تقاعسسه ‘ العمل ،وجار
مباشسرة األشسغال بها.
ك -م -ا ك-ان ق-ط-اع األشس-غ-ال ال-ع-م-ومّ-ي-ة
بدوره ﬁلّ اهتمام من لدن وا‹ الولية،
إاذ أاشسرف على معاينة األشسغال بالطريق
لجتنابي ببلدّية تب ّسسة ‘ شسطره الثّالث،
وتفّقد الطريق الولئي رقم  01الّرابط
الشّس - -ري - -ع - -ة ب - -ب - -ئ - -ر ال - -ع - -ات - -ر ،م- -رورا
ب - -ب - -ل - -دّي - -ة ال - -ع - -ق - -ل - -ة اŸا◊ة ،ع - -ل- -ى
مسسافة  60كلم ‘ ،أاجزائه اŸهÎئة
على مسسافة  38كلم.
وب-الّ-ط-ري-ق الج-ت-ن-اب-ي ب-ت-ب ّسس-ة ،تفقد

ب -ا◊ي الداري ب -ع -اصس -م-ة ال-ولي-ة وم-ق-ر
ال -ت -ع -اون -ي -ة ال -ف Ó-ح -ي -ة ب -ف-وك-ة كسس-وقÚ
للرحمة على غرار العام اŸنصسرم ،أاضسيف
ل- -ه- -م- -ا السس -وق اŸغ -ط -ى ب -ح -ي ب -ال -ي -ل -ي
ب -ب -وسس -م -اع -ي-ل والسس-وق اŸغ-ط-ى ب-وسس-ط
مدينة أاحمر الع ،Úوهي األسسواق األربعة
التي حظيت بضسبط ›مل اŸتدّخل Úبها
خ Ó-ل ج -لسس -ة ال -ت-ق-ي-ي-م ل-ن-ه-اي-ة األسس-ب-وع
اŸنصسرم ،بحيث يفÎضس بأان يتم اعتماد
اأسسعار ا÷ملة بها على مدار الشسهر‘ ،
ح Úت -ت -واج -د األسس-واق األخ-رى اŸع-ن-ي-ة
باسستقبال التجار الفوضسوي Úعلى مسستوى
حي اÿشسب اŸقدسس بقوراية وحي شسايق
ب-الشس-ع-ي-ب-ة وخ-م-يسستي اŸدينة وخميسستي
اŸيناء ،اإضسافة ا ¤أاسسواق أاخرى بكل من
مسس -ل -م-ون وال-دام-وسس وح-ي  200مسسكن
ب- -ال- -دواودة وح -ي واد م -رزوق ب -ع -اصس -م -ة
” اقÎاح السسوق األسسبوعي
الولية ،كما ّ
لبوركيكة لسستقبال التجار بوتÒة يومية.
وألّن إاق - -ن - -اع ال - -ت - -ج- -ار ال- -ف- -وضس- -ويÚ
ب- - -النضس- - -م- - -ام ا ¤األسس - -واق اŸقÎح - -ة
ألغراضس تنظيمية ،فقد شسرعت مصسالح
ال -ت -ج-ارة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة
اŸسس-ت-ه-لك ال-ولئ-ي-ة م-ن-ذ فÎة ‘ ح-م-ل-ة
–سسيسسية واسسعة النطاق تصسب ‘ هذا
اŸن-ح-ى ،ك-م-ا –ّم-لت ال-ب-ل-دي-ات اŸع-نية
قدرا كبÒا من اŸسسؤوولية لقناع هؤولء
بالسستفادة من فضساء مسستقر يضسمن لهم
قوت عيشسهم ،كما Œدر الشسارة هنا إا¤
إاق-دام ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ع-ل-ى السس-ت-ع-ان-ة
ب- -ت- -ج- -ار ا÷م- -ل- -ة ل- -ل- -خضس- -ر وال- -ف- -واك -ه
با◊طاطبة لتموين أاسسواق الرحمة بشسكل
مباشسر لسستدراك إاشسكالية عدم بلوغ عدة
منتجات فÓحية مرحلة ا÷ني ﬁليا.

 18بلدية شسرعت ‘ إاعداد قوائم اŸسستفيدين

تبسســــــة و’يــــــة واعــــــدة تنمويــــــا

عطا الله مولتي ،الذي كان Ãعية مدير
األشس -غ -ال ال-ع-م-ومّ-ي-ة ،األشس-غ-ال ا÷اري-ة
إل‚از اŸنشسآات الفنيّة اÿاصّسة بالشّسطر
الّ- -ث- -الث م- -ن اŸشس- -روع ،ال ّ-راب -ط ﬁور
الّدوران طريق الكويفÃ،حور الدوران
ط -ري -ق ب ّ-ك -اري -ة ،ع -ل-ى مسس-اف-ة  06كلم
م- -زدوج ،واŸدّع- -م ب- -إاح -دى  11منشسأاة
“ت
فنّية ،توجد ‘ طور ال‚از ،فيما ّ
مباشسرة اإلجراءات اإلدارّية والقانونيّة،
ل -ت -ع-ي ÚاŸق-اول-ة لÓ-ن-طÓ-ق ‘ أاشس-غ-ال
ا‚از ال ّ
طريق اŸزدوج.
وك-انت ﬁط-ت-ه الّ-راب-ع-ة م-ن ب-رن-ام-ج
اÿرجة اŸيدانّية الطريق الولئي رقم
واحد ،الّرابط بلدّية الشّسريعة ببلدّية بئر
ال-ع-ات-ر ،م-رورا ب-ب-ل-دّي-ة ال-ع-ق-لة اŸا◊ة،
على مسسافة  60كلم حيث عاين وضسعّية
الّ- -ط- -ري- -ق ‘ أاج -زائ -ه اŸهÎئ -ة ،ع -ل -ى
مسسافة  38كلم ،وتفّقد الورشسة اŸكلّفة
بإاعادة العتبار لـ  6كيلومÎات ،موصسيا
ب- - - -اإلسس - - -راع ‘ وتÒة ال‚از ،واحÎام
اŸقاييسس اŸطلوبة.

العدد
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ف-ي-م-ا ّ” م-ب-اشس-رة اإلج-راءات ل-ت-عيÚ
اŸق -اولت اŸك ّ-ل -ف -ة ب -إاع -ادة الع -ت-ب-ار
Óج -زاء اŸت -ب ّ-ق -ي -ة ،ب -ع -د تسس-ج-ي-ل 03
ل -أ
ع - - -م - - -ل ّ- - -ي- - -ات م- - -قّسس- - -م- - -ة إا ¤ثÓ- - -ث
م -راح -ل ،اŸرح -ل-ة األو ¤ع-ل-ى مسس-اف-ة
 6ك-ي-ل-ومÎات ،ال-ث-ان-ي-ة ع-لى مسسافة 15
كلم ،والثالثة بـ  13كلم بقيمة إاجمالية
ت- -زي -د ع -ن  60م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ،وعملّية
ال‚از سس- -ت- -ت ّ-م وف -ق -ا Ÿع -اي Òال ّ-ط -رق
الوطنّية ،بعرضس  07م.Î
وا÷دي -ر ب -ال ّ-ذك -ر ،أاّن ه -ذا ال ّ-ط-ري-ق
السسÎاتيجي الذي يشسهد كثافة مرورّية
كبÒة ،كان ﬁلّ انتقاد وتذمّر شسديدين
من طرف مسستعمليه ،وسسّكان البلدّيات
اŸرت- -ب -ط -ة ب -ه‡ّ ،ا ح -ذا ب -الّسس -ل -ط -ات
اŸرك- -زّي- -ة واÙلّ- -ي- -ة ،ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى
ت- -خصس -يصس اع -ت -م -اد م -ا‹ ه -اّم إلع -ادة
الع-ت-ب-ار ل-ه ،م-وازاة م-ع ال-ت-كّ-ف-ل ب-ب-اقي
الطرق الولئيّة ع Èإاقليم ولية تب ّسسة
ضس -م-ن ب-رن-ام-ج شس-ام-ل ي-ج-ري Œسس-ي-ده
على مراحل.

ع - -م- -ر بـ  100اإع -ان-ة ل-ك-ل ب-ل-دي-ة ،ف-ي-م-ا
خ ّصسصس لبلدية اŸنقر  90إاعانة ونفسس
جهت لكل من بلدية اŸقارين
ا◊صسة و ّ
وبلدية سسيدي سسليمان ،كما ” تخصسيصس
 80اإعانة لكل من بلدية بن ناصسر وبلدية
“اسس ،Úوب -ل -غت حصس-ة ب-ل-دي-ة ال-ن-زل-ة 20
إاعانة وبلدية الزاوية العابدية  50إاعانة.

ورقلة :إÁان كا‘

09

اإ’ثنين  2٩أافريل  20١٩م الموافق لـ  2٣ششعبان ١٤٤0
العدد

١7٩٣5

دعوة إا ¤عقلنة وصصفات العطل اŸرضصية بباتنة

ا◊ّد من اŸمارسسات الطبية اŸبالغ فيها

جيجل قدرات مائية هائلة

أاشسغال متسسارعة ’سستكمال اŸشساريع اŸتبقية

ب- - -دخ - -ول ﬁط - -ة م - -ع - -ا÷ة اŸي - -اه
الصشا◊ة للششرب باŸيلية التي تعرف
لط-ب-اء اŸسص-تشص-اري-ن ال-ت-اب-عÚ
لط-ب-اء ال-واصص-ف Úوا أ
أاوصص -ى اŸشص -ارك -ون ‘ اŸل -ت -ق -ى ا÷ه -وي ال -ت -اسص -ع ل -أ
اششغا’ متسشارعة ،تنتهي معاناة العديد
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لجراء،
للصصندوق الوطني للضصمان الجتماعي للعمال ا أ
من بلديات الو’ية ‘ ا÷هة الششرقية،
وذلك ب- -رب -ط ب -ل -دي -ات اŸي -ل -ي -ة ،اأو’د
ا ¤عقلنة الوصصفة الطبية وترشصيدها لتكريسس اŸمارسصات الطبية ا◊سصنة ‘ هذا اÛال.
يحيى ،السشطارة ،غبالة ،سشيدي معروف
وأاو’د راب -ح ب -اŸي -اه الصش -ا◊ة ل-لشش-رب
ان -طÓ-ق-ا م-ن سشّ-د ب-وسش-ي-اب-ة ،وخّصش-صص
ل-ل-ع-م-لية  ٩١٣م-ل-ي-ار سش-ن-ت-ي-م وإاع-ط-اء
اأ’ولوية ‘ اŸرحلة هذه لسشكان بلديتي
اŸي -ل -ي -ة ،وسش -ط -ارة ،وب -اق-ي ال-ب-ل-دي-ات
اŸت -م -ث-ل-ة ‘ غ-ب-ال-ة ،سش-ي-دي م-ع-روف،
او’د ي-ح-ي-ى خ-دروشص ،وال-ع-نصش-ر ،ب-ع-د
ت -خصش -يصص دراسش -ة اأخ -رى ل -ت -زوي -ده -م
باŸياه الصشا◊ة للششرب.
كما أان مششروع تزويد بلدية تاكسشنة
باŸياه الصشا◊ة للششرب ،انطÓقا من
سشد العقرم ،الذي تصشل سشعته ا٣٤ ¤
مليون م Îمكعب ّÁول منطقة الطاهÒ
والبلديات اÛاورة لها ،من اŸنتظر
ع -ن -د اسش-تÓ-م اŸشش-روع ،ت-زوي-د سش-ك-ان
بلدية تاكسشنة باŸياه الششروب ،انطÓقا
م- -ن سش -د ال -ع -ق -رم،،خصش -وصش -ا وأان -ه ّ”
ا’ن -ت -ه -اء م -ن وضش -ع ال-ق-ن-وات ورب-ط-ه-ا
Ãحطات الضشخ بسشد العقرم ،وخÓل
الصش-ائ-ف-ة اŸق-ب-ل-ة سش-ن-ت-مكن من تدعيم
اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضش-م-ان ل -ل -طّب ال -داخ-ل-ي وك-ذا ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة بلدية تاكسشنة Ãياه الششروب.
باتنة :حمزة Ÿوشصي
وب-دخ-ول سش-د ت-اب-ل-وط ح-ي-ز اÿدم-ة،
’ضشافة إا ¤اÛلسص الوطني
ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -ع -م -ال اأ’ج-راء ‘ تصش-ري-ح للطب العام .با إ
الذي يعد من ب Úأاهم اŸنششآات اŸائية
أاك -د اأ’ط -ب -اء اŸشش -ارك -ون ‘ ف -ع -ال-ي-ات ÷ريدة «الششعب».
’طباء ا÷زائري.Ú
لعمادة ا أ
وأاث -ار اŸشش -ارك -ون دور ال -رق -اب -ة ال -ط -ب -ي-ة من حيث قدرة ا’سشتيعاب هذه ،بسشعة
تندرج التظاهرة حسشب مدير وكالة باتنة
ال -ت -ظ -اه -رة اŸن -ظ -م-ة –ت شش-ع-ار «ل-ن-وح-د
ج- -ه- -ودن- -ا م- -ن أاج- -ل شش- -راك- -ة مسش- -ت- -دام- -ة ،لذات الصشندوق مراد آايت ا◊سش ‘ Úتصشريح ل-لصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-ماعية تخزين تصشل إا 2٩٤ ¤مليون م Îمكعب
وال -ن -اشش -ط -ون ع -ل -ى مسش -ت-وى و’ي-ات ب-ات-ن-ة ،لـ»الشش- - -عب» ‘ ،إاط - -ار ت - -ع - -زي - -ز الشش - -راك - -ة ل- -ل- -ع- -م -ال اأ’ج -راء وشش -روط سش ÒاŸراق -ب -ة حجم –ويل يقدر بـ  ١8٩مليون مÎ
بسشكرة ،خنششلة الوادي وتبسشة ،والتابعون ا’سشÎاتيجية مع اŸهني Úالصشحي ،Úبهدف الطبية وكذا تسشي Òاأ’مراضص اŸزمنة من مكعب من اŸياه نحو سشّد ذراع الديسص
جيجل :خالد العيفة
للقطاع Úالعام واÿاصص ،والتي احتضشنها تنظيم النفقات وضشمان تكّفل ناجع باŸؤوّمن قبل الصشندوق ،حيث ”ّ عرضص قائمة بـ  26بالقرب من العلمة و’ية سشطيف من
 Èﬂال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي ÷ام -ع -ة الشش -ه -ي -د ل-ه-م اج-ت-م-اع-ي-ا وب-أافضش-ل ال-ت-ك-ال-ي-ف لضشمان م- -رضش- -ا ي- -ن- -درج ضش- -م- -ن ا◊ق ‘ ت- -ع- -ويضص
’داءات العينية بنسشبة تكفل بـ  ١00باŸائة،
مصشطفى بن بوالعيد باتنة  ،02على ضشرورة دÁوم- -ة اŸن- -ظ- -م- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -لضش- -م -ان ا أ
بعد معاناة مع غياب قنوات الصصرف الصصحي
Óجيال القادمة.
فتح نقاشص حول اقتصشاديات الصشحة وتبادل ا’جتماعي ل أ
’ضشافة إا ٣ ¤أامراضص أاخرى يتّم التكفل
با إ
ك -م -ا أاوضش -ح اŸصش -در أان ت-ك-ريسص م-ق-ارب-ة ب -ه -ا ب-نسش-ب-ة  80ب-اŸائ-ة ك-ال-رب-و ال-ت-حّسشسشي
اÈÿات فيما ب ÚاŸهني Úالصشحي Úحول
أا‚ع السشبل التي من ششأانها تعزيز مسشاعي جديدة للتعاون مع الواصشف Úوإارسشاء جسشر وم -رضص ك -رون والضش-غ-ط ال-دم-وي الشش-ري-اÊ
الصشندوق الوطني الرامية للحّد من بعضص تواصشل ب Úالطرف Úمن أاولويات الصشندوق ا◊ميد.
اŸفتوحة وتلويثها للحقول والبسشات،Ú
بجاية :بن النوي توهامي
اŸم -ارسش -ات ال-ط-ب-ي-ة السش-ل-ب-ي-ة الصش-ادرة ع-ن الوطني قصشد ضشمان تكفل أافضشل للمؤومّن
كما تطّرق اŸششاركون بحضشور عدة فاعلÚ
وي - - -أات - - -ي ه - - -ذا اŸشش- - -روع ‘ ال- - -وقت
د
بعضص اأ’طباء و’ سشيما ما يتعّلق بالعطل اج -ت -م -اع-ي-ا ‘ ›ال ال-عÓ-ج الصش-ح-ي ،وق-
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ب -ر›ت ب -ل -دي -ة ف -ن -اي -ة ال -ع -دي-د م-ن اŸن - -اسشب ،أ’ن - -ه ‘ ن- -ه- -اي- -ة اŸط- -اف
ن
اŸرضشية اŸفتعلة ،الوصشفات الطبية اŸبالغ شش- -ارك ‘ ال -ت -ظ -اه -رة ا÷ه -وي -ة ،ع -دد م -
ق
ح
و
ر
ئ
ا
ز
÷
ا
ب
ة
ي
ن
ا
ط
ر
ش
س
ل
ا
ص
ض
ا
ر
م
أ
’
ا
ب
اŸشش -اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ‘ ،إاط-ار ب-رن-ام-ج سش- -ي- -قضش -ي ع -ل -ى ه -ذه ال -ب -ؤور وت -ف -ادي
ف -ي -ه -ا وال -ع -دي -د م-ن اŸواضش-ي-ع ذات الصش-ل-ة ا÷معيات العلمية التي تنششط ‘ اÛال اŸريضص ‘ ا’سشتفادة من التكفل بالعطل
اıط-ط ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،اسش-ت-جابة Ÿطالب اأ’م-راضص خ-اصش-ة ون-ح-ن م-ق-ب-ل-ون ع-لى
بتحسش Úاÿدمة العمومية ،كما أاكده ‡ثل ع- -ل -ى غ -رار اأ’ك -ادÁي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ع -ل -وم اŸرضشية بواسشطة اŸمارسش Úا’سشتششاريÚ
السشكان الذين طاŸا عانوا من عديد فصشل الصشيف».
أام -راضص ا◊سش -اسش -ي -ة وا÷م -ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة التابع Úللصشندوق
و‘ سشياق ذات صشلة ،اسشتفادت قرى
نقائصص ،ومنها تلّوث البيئة واÙيط،
ح- -يث يشش ّ-ك -ل غ -ي -اب ق -ن -وات الصش -رف أام- -ي- -زور ،م- -ن ع -دة مشش -اري -ع ‘ إاط -ار
لنارة العمومية بكامل أاحياء خنشصلة
Œديد ا إ
الصش -ح -ي مشش -ك -ل -ة ك-بÒة ع-ل-ى مسش-ت-وى برنامج اıطط البلدي للتنمية ،ومنها
مششروع Œديد ششبكة الصشرف الصشحي
القرى.
‘ ه- - - - -ذا الصش- - - - -دد اأك - - - -د مصش - - - -در ‡ا سشيسشمح برفع الغ Íعن السشكان،
مسش -ؤوول ،لـ«الشش -عب»« ،اŸشش -ك -ل-ة ك-بÒة الذين كانوا يسشتعملون الطريقة البدائية
ا◊ج-م وت-ت-طّ-ل-ب ب-ذل ج-ه-ود م-تواصشلة واŸت -م -ث -ل -ة ‘ تصش -ري -ف -ه -ا ع-ن ط-ري-ق
خنشصلة :اسصكندر ◊جازي
وت -ع -ب -ئ -ة م -وارد م-ال-ي-ة ضش-خ-م-ة ل-ت-ك-ون اŸط -ام -ر وا◊ف -ر ،ح -يث ّ” تسش -ج -ي -ل
البلدية قادرة على ا◊د منها ،و’ Áكن مشش- -اري- -ع شش- -ب -ك -ات الصش -رف الصش -ح -ي
تتواصشل بعاصشمة الو’ية خنششلة ،أاششغال
ال- -قضش- -اء ع- -ل -ى ›اري م -ي -اه الصش -رف لفائدة قرى ،تهمامت ،إاحجارين ،آايت
È
Œديد جميع مصشابيح اإ’نارة العمومية ع
الصش- -ح- -ي اŸف- -ت- -وح- -ة اإ’ ب- -ال -ت -دري -ج ،عÓوة ،وبوغجن.
ق
ي
كافة الششوارع الرئيسشية واأ’حياء عن طر
Óششارة ،تواجه السشلطات اÙلية
ول إ
وب - -ال- -نسش- -ب- -ة ل- -لÈن- -ام- -ج ا◊ا‹ ف- -ق- -د
ة
ق
ت -ع -ويضش -ه-ا ب-ن-ظÒت-ه-ا اŸق-تصش-دة ل-ل-ط-ا
اسش -ت -ف -ادت ق -ري -ة ل -ع -زيب م -ن مشش-روع –دي-ات ك-بÒة ،ت-ت-عّ-ل-ق أاسش-اسش-ا ب-ج-انب
ن
م
اŸسش - -م- -اة بـ«’د ـ ‡ ،»ledا سش -ي -قّ-ل-ل
ل- -ت- -ج- -دي- -د وت -وسش -ي -ع شش -ب -ك -ة الصش -رف التنمية وŒسشيد انششغا’ت السشكان على
‹
ا
ت
ف -ات-ورة ال-ك-ه-رب-اء ب-نسش-ب-ة ع-ال-ي-ة ،وب-ال-
الصش -ح -ي ،وا÷دي -ر ب-ال-ذك-ر ،اأن ه-ن-اك مسش -ت-وى ال-ق-رى واŸداشش-ر ،واŸت-ع-ل-ق-ة
ي
ت
ل
ا
تخفيف العبء على ميزانية البلدية
مششكلتان لتجسشيد اŸزيد من اŸششاريع اأسشاسشا بضشروريات ا◊ياة اليومية من
تششهد عجزا متواصش.Ó
ال -ت -ن -م -وي -ة ،ت -ت -ع -ل-ق اأ’و ¤ب-الشش-ب-ك-ات مششاريع الصشرف الصشحي ،مياه الششرب،
‹
ا
م
ف
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غ
ب
ة
ي
’
و
ل
ا
اŸششروع بادرت به
ال -داع -م -ة وه -ي أايًضش -ا صش-غÒة ا◊ج-م ،وال - -ت - -ه - -ي - -ئ - -ة ،ن- -اه- -يك ع- -ن مشش- -اك- -ل
ة
ي
ل
خ
ا
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ل
ا
ة
ر
ا
ز
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ة
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ن
ا
ز
ج -د م -ع -ت Èم -ن م-ي-
والثانية ذات عÓقة بطول الششبكة والتي واه-ت-م-ام-ات اج-ت-م-اع-ي-ة أاخ-رى ت-ن-تظر
،
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ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي
’ تغطي جميع اŸنازل ،مع العلم اأن ال- -ت- -ف- -ات- -ة Ÿسش- -اع- -دة السش- -ك- -ان ع- -ل -ى
ة
ي
ر
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ف
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ل -ي -تّ-م إاطÓ-ق اأ’شش-غ
اŸششروع ا◊ا‹ يخضشع للدراسشة قصشد ا’سشتقرار ،علما أان بلدية أاميزور تضشّم
ح
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ل
اإ’دارة اÙل -ي -ة ب -ا
حوا‹  75قرية ويزيد عدد سشكانها على
مواصشلة “ديد الششبكة».
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خ
ال -ب -ل-دي-ة وإادارات أا
من جهتهم عّبر القرويون باŸنطقة  5000نسش -م-ة ،وي-ؤودي ازدي-اد نسش-ي-ج-ه-ا
ا÷ي - -د وت - -ك - -م - -ل - -ة اأ’شش- -غ- -ال ‘ اآ’ج- -ال اأ’حياء من جهة ويضشفي جمالية وإاضشاءة بكافة اأ’حياء اأ’خرى.
عن ارتياحهم الششديد لهذه ا’لتفاتة من ا◊ضشري حتما إا ¤ا◊اجة اŸاسشة إا¤
اّÙددة.
متطّورة من جهة ثانية.
يذكر أان «الششعب» نقلت ‘ عديد اŸرات ط- -رف مسش- -ؤوو‹ ال- -ب- -ل- -دي- -ة ،و‘ ه- -ذا “دي -د الشش -ب -ك -ات اıت-ل-ف-ة ،ووسش-ائ-ل
ورششات اŸششروع ،اŸتضشمن Œديد آا’ف
سش -ك -ان اŸدي -ن -ة اسش-ت-حسش-ن-وا إا‚از ه-ذا ضشمن أاعداد سشابقة معاناة السشاكنة ع Èالصش -دد ،ق -ال السش -ي -د غ -ادي ‡ث-ل ع-ن ال - -راح- -ة اأ’خ- -رى Ÿواك- -ب- -ة ال- -ت- -وسش- -ع
اŸصش -اب -ي -ح واأ’ع -م -دة ”ّ ،إاط Ó-ق -ه -ا م -ن ال-ع-م-ل وه-م يشش-اه-دون الشش-وارع ال-رئ-يسش-ية ع-دي-د اأ’ح-ي-اء وب-ق-لب اŸدي-ن-ة م-ن غ-ي-اب السشكان« ،بإامكاننا اآ’ن القضشاء النهائي ا◊ضشري ،وذلك أاسشاسًشا يتطلب إاعانات
الشش-وارع ال-رئ-يسش-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ،ع-ل-ى أان ي-تّم تكتسشي حلّة من أاعمدة جديدة ومصشابيح وقطع اإ’نارة العمومية وما ا‚ّر عن ذلك ع -ل -ى ال -ت -أاثÒات السش -ل -ب-ي-ة ج-راء اإل-ق-اء م- - -ال- - -ي - -ة م - -ع - -تÈة ل - -ل - -قضش - -اء ع - -ل - -ى
ت-ع-م-ي-م-ه-ا ‘ م-رح-ل-ت-ه-ا ال-ثانية على جميع مضشيئة ذات جمالية عمرانية ع Èششوارع م- -ن مشش -اك -ل أام -ن -ي -ة أاع -اق السش Òال -ع -ادي اŸياه اŸسشتعملة ‘ الطبيعة ،والروائح النقائصص بجميع أانواعها هنا وهناك.
اأ’حياء السشكنيةÃ ،ا سشيقضشى على النقاط طريق بابار ،حي اŸمرات ،اŸدخل الغربي ل -ل -م -رك -ب -ات وال -راج -ل Úط -ي -ل -ة السش -ن -وات ال -ك -ري -ه-ة ال-ن-اج-م-ة ع-ن ه-ذه اÛاري
Óن -ارة ال -ع-م-وم-ي-ة ع Èعشش-رات للمدينة وغÒها ‘ انتظار إاكمال اأ’ششغال اŸاضشية
السش -وداء ل  -إ
أاج - -ل سش- -ق- -ي ح- -وا‹  20أال-ف ه-ك-ت-ار
و“وي -ن  ١6ب-ل-دي-ة ب-ه-ذه ال-و’ي-ة Ãياه
الششرب ،اإضشافة إا ٤ ¤بلديات أاخرى
ب-و’ي-ة ج-ي-ج-ل «ج-ي-م-ل-ة ،ب-ن-ي ي-اجيسص،
تاكسشانة ،ووجانة».
ه- -ذه اŸنشش- -أاة اŸائ- -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -تÈ
اÿامسشة وطنيا من حيث سشعة التخزين
ح -ل -ق -ة ه -ام -ة ‘ ال -ن -ظ -ام «الشش -رق -ي»
ل -ت -ح-وي-ل اŸي-اه ن-ح-و ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا،
ويششمل النظام على  ٤2كلم من القنوات
ب- -أاق- -ط -ار ﬂت -ل -ف -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤ع -دة
م- -نشش- -آات وŒه -ي -زات وسش -ي -ط -ة م -ن -ه -ا
رواق ،وق -درت ت -ك -ل -ف -ة اŸشش -روع بـ ٤0
مليار دينار .
Óشش -ارة ،ت -ع -رف ج -ي -ج-ل ب-ط-اب-ع-ه-ا
ل -إ
الغابي الكثيف الدائم ا’خضشرار ،بسشبب
ت -ه -اط -ل ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن اأ’م -ط -ار
م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-دي-د م-ن م-ن-اط-ق ال-وط-ن،
حيث تÎاوح كمياتها من  800إا،١200 ¤
و ١800ملم ‘ بعضص اأ’حيان ،ما جعلها
“ت -از Ãنسش -وب م -ائ -ي وشش -ب -ك-ة م-ائ-ي-ة
كثيفة ،ويتعّلق ا’أمر بـتوفرها على 20
واديا و 7٤مليون م Îمكعب من اŸياه
ا÷وف -ي-ة سش-ن-وي-ا ،وأازي-د م-ن  5٩مليون
م Îمكعب Áكن اسشتغÓلها ‘ ،حÚ
ت- -قّ- -در اŸي- -اه الصش -ا◊ة ل -لشش -رب بـ ٤8
مليون م Îمكعب ،ومياه السشقي بـ 22
مليون م Îمكعب سشنويا ،إاضشافة إا¤
ت -وّف -ر ج -ي-ج-ل ع-ل-ى عشش-رات ا◊واج-ز
اŸائية‡ ،ا جعل الو’ية خزانا مائيا
ب -ال-نسش-ب-ة Ÿن-اط-ق شش-رق ال-بÓ-د ،سش-ي-م-ا
ب -إا‚از شش -ب -ك -ة م-ن السش-دود ع Èت-راب
الو’ية.

ارتياح سسكان قرية لعزيب ببجاية Ÿشسروع توسسيع الشسبكة

القضساء على النقاط السسوداء لتأام Úتنّقل اŸواطن ليÓ

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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حجر األسساسض في أاي عمل إابداعي يحمل مواصسفات ومقاييسض
@ الكششف عن موطن الجمال
في المؤولفات والدواوين
@ أعمال أدبية كثيرة ونقد قليل

كلمة العدد

البوصسلة..
وَحَجر الميزان
بقلم :أاسشامة إافراح
ب أنك ،عزيزي ألقارئ ،ربّان سسفينة أبحرت في
ه ْ
أل-م-ح-ي-ط ألشس-اسس-ع ،وُج-بت أل-ب-ح-ار وأل-خلجان ،ولكن
دون أج -ه -زة ق -ي -اسس أو ب -وصس -ل -ة ..أو أنِك ،ع -زي-زت-ي
ألقارئة ،عزفتِ على آألة موسسيقية ،أو حتى غّنيتِ
بالصسوت فقط« ،آأّ’ كابيّ »Óكما يقال باإ’يطالية،

ول-ك-ن دون ن-وت-ة م-رج-ع-ي-ة ت-ع-رف-ي-ن ب-ه-ا م-وق-عك من
ب أننا دخلنا ألسسوق لنشستري ما
ألسسلم ألموسسيقي ..ه ْ
يلزمنا من خضسر وفوأكه ،ولكن دون أن يكون في
ألسسوق ميزأن ،أو أن يكون هنالك ميزأن بكفتين ولكن
دون حجر.
دون ب -وصس -ل-ة ،سس-تضس-ي-ع أل-ف-لك وي-تÓ-عب ب-ه-ا أل-م-وج
حيثما شساء ،ودون سسّلم ،سسيكون ألغناء نشسازأ ’ تناغم
فيه و’ توأفق ،ودون حجر وميزأن ،سستختل ألموأزين
وتضسيع ألتجارة ..لكّل مجال مرجع ،ووحدأت قياسس،
نهتدي بها إألى ألطريق ألمرجّو ،ونحّدد بها موقعنا
في ألزمان وألمكان.
كذلك أإ’بدأع ،بحر شساسسع ’ يكاد ينتهي ،وتوليفات
أل -ح -ان ’ ت -نضسب ،وسس -وق ل -ه -ا وزن-ه-ا ف-ي أ’ق-تصس-اد
وُتحسسب قيمتها بالمÓيير ..من أجل ذلك ،أحتاج
أإ’بدأع أأ’دبي إألى مرجعيات ،إألى أدوأت «قياسس»
ت-ق-ت-رب م-ن أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-م-وضس-وع-ي-ة م-ا أسس-ت-طاعت،
للمفاضسلة بين هذأ ألعمل وذأك ،وفكّ شسيفرة ما

يجود به ألروأئي وألشساعر وألقاصس من نصسوصس
إأبدأعية.
وهنا تكمن ألصسعوبة :محاولة ألحكم بموضسوعية على
ألفن ،هذأ ألنشساط أإ’نسساني ألذي هو قّمة ألذأتية..
من أجل ذلك ،يتحّول ألنقد عموما ،وألنقد أأ’دبي
خصسوصسا وهو موضسوع ملفنا أليوم ،يتحّول بدوره إألى
عملية إأبدأعية ،تقرأ دوأخل ألنصس أأ’دبي وتشسرحه
ك طÓسسمه ،وتعمل على تقييمه وتقويمه ،وتبيان
وتف ّ
ما له وما عليه ،ليكون للمبدع بوصسلة ،ونوتة مرجعية،
وحجر ميزأن.
ليسس ألنقد عملية جامدة ،أو كائنا ثقافيا يعيشس
متطّف Óعلى ما يصسدر من إأبدأع ..ألنقد ،في حّد
ذأته ،عملية إأبدأعية ،ترتقي بالذأئقة ألفنية ،وبالفهم
وب-ل-وغ أل-غ-اي-ة ،وأل-ن-اق-د أل-حّ-ق ي-مّ-ك-ن أل-م-ب-دع م-ن أن
ي -ك -تشس -ف ف-ي نصس-وصس-ه ع-دي-د أل-زوأي-ا أل-ت-ي ُح-ج-بت
ع -ن-ه ..وي-مّ-ك-ن-ه م-ن أإ’ب-ح-ار ب-أام-ان ،أ’ن-ه أل-ب-وصس-ل-ة،
جُر ألميزأن.
حَ
وَ

@ النقد الحقيقي يتّجه اإلى جوهر
العملية األدبية
@ لإلعلم الثقافي دور كبير
في النهوضض بالنقد األدبي
والفني ببلدنا
@ غزارة في األعمال اإلبداعية األدبية
تقابلها قلة األعمال النقدية
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البروفيسسور أامحمد العماري:

مجال مهم انحصسر في النظريات العربية المترجمة

حجر األسساسس في أاي عمل إابداعي يحمـل م ـواصسفـات ومقاييسس
جه
ل يمكن للثقافة بكل مجالتها أان تتطّور وترقى دون نقد بناء ،يو ّ
ال-م-واهب ن-ح-و الشس-ه-رة ،وي-دع-م ت-ق-دم-ه-م ف-ي ال-مسسار الصسحيح ،وينتقي
Óسسلوب الراقي
لدب-ي-ة ل-ل-ج-م-ه-ور ال-م-ت-عّ-ط-شس ل -أ
لفضس-ل م-ن ال-ن-ت-اج-ات ا أ
ا أ
ل الزخم
والمتميز .فكيف هو واقع النقد ا أ
لدبي اليوم في الجزائر في ظ ّ
Óصسدارات وظهور المواهب الشسابة؟
الكبير ل إ

الكشسف عن موطن الجمال
في المؤولفات والدواوين

الدكتور عبد الحميد هيمة:

تطّرق الدكتور عبد الحميد هيمة ،أاسستاذ في قسسم اللغة العربية وآادابها بجامعة قاصسدي مرباح بورقلة في حديثه
لبداع إالى مقولة المفكر والناقد حسسين
لدبي في الجزائر وانعكاسساته على ترقية ا إ
لـ«الشسعب» ،عن واقع النقد ا أ
مروة ،ليمنى العيد «نحن بحاجة إالى ممارسسات نقدية ،ل إالى نظريات في النقد».
ال - -ت - -خّصش - -صص الضش - -ي - -ق- -ة،
ال- - -ع - -م - -ل بشش - -روط إان - -ت - -اج - -ه
ورڤلة :إايمان كافي
وت- - -م - -ك - -ن - -ن - -ا م - -ن إادراك
وسش -ي-اق-ات-ه-ا ،وم-ع-رف-ة م-واط-ن
ال -ظ-واه-ر ال-م-دروسش-ة ،ف-ي
أاوضش-ح األسش-ت-اذ ع-ب-د ال-ح-م-ي-د ه-ي-م-ة أان-ه ت -م -ي -ز ه -ذه األع -م-ال األدب-ي-ة،
سشياقاتها الثقافية العامة،
انطلق من هذه المقولة ألنها تششخّصص أاهم وم -ق -دار إاضش -اف -ت -ه-ا إال-ى ال-ن-وع
على اعتبار أان الثقافة هي
إاششكالية يعاني منها اليوم نقدنا العربي األدبي ،ومن ثّم حدث التباعد،
ال -ح -اضش -ن -ة ال -ك -ب -رى ال-ت-ي
ع -ام -ة وال -ج -زائ-ري خ-اصش-ة ،وه-و ضش-ع-ف وازدادت ال- -ه- -وة ب- -ي- -ن ال- -ن- -ق -د
حضشور النقد التطبيقي ،الذي يسشتنطق ال- -ج -ام -ع -ي وج -م -ه -ور ال -ق -راء
تحتوي داخلها كل العناصشر
النصشوصص ويسشبر أاغوار األعمال األدبية ،والمبدعين».
ال -ج -زئ -ي -ة ال -م -ادي -ة وغ-ي-ر
ومن ثّمة يسشهم في تطور اإلبداع األدبي ،ك -ل ه -ذا حسشب ال -دك-ت-ور ع-ب-د
ال-م-ادي-ة ،ف-ه-ي ال-ت-ي ت-م-نح
وإان ك -ن -ا ـ ك -م -ا ق -ال « -ل ن -ن -ك -ر أاه -م -ي-ة ال -ح -م -ي -د ه -ي -م -ة م -ه-د ل-م-وت
Óجزاء مÓمحها
بكليتها ل أ
النظرية والتنظير في النقد ،فإاننا نعتقد الناقد :الذي أاخلى مكانه ،وتركه للقارئ ودللتها ،ولكنها بدورها تتلقى من هذه
أان ال-ن-ق-د ال-ح-ق-ي-ق-ي ه-و ال-ذي ي-ت-ج-ه إالى الذي يسشتطيع اآلن في ضشوء تطور ششبكة األجزاء ما يثريها ويحورها ،فالثقافة في
األن-ت-رن-يت ،ووسش-ائ-ل ال-ت-واصش-ل أان يضش-في ت -غ-ي-ي-ر دائ-م ،يسش-ت-وعب ال-ج-دي-د ،وي-ط-ور
النصص ،الذي هو جوهر العملية األدبية».
قيمة على األعمال اإلبداعية التي يقرأاها القديم ،ويسشعى إالى اسشتششراف المسشتقبل.
دون الحاجة إالى ناقد متخ ّصشصص ،يرششده وإاذا ك -ان ال -ن -ق -د األدب -ي ج -زء م -ن ال -ك-ل
ويدله على ما يسشتحق القراءة ،وأاصشبحت الثقافي ،فإانه يعمل من جهة على إاثراء
مواقع اإلنترنيت هي التي توجّه القراء الثقافة بما يبدعه من مفاهيم ،وما يضشع
ب -دل م -ن ال -ك-تب ال-ن-ق-دي-ة ال-م-ت-خصشصش-ة ،م- -ن م- -ن- -اه- -ج وم- -ا ي -ن -ج -ز م -ن دراسش -ات
وذكر المتحدث أان «لعل هذا ما أاششار إاليه فأاغرقت السشاحة األدبية بنصشوصص ضشعيفة للظواهر ،الثقافية ،تجعل المتلقي يزداد
ت- -ودروف ف- -ي ك- -ت -اب -ه اّألدب ف -ي خ -ط -ر ،وم -ت -ه -اف -ت -ة ،بسش -بب ضش -ع-ف دور ال-ن-اق-د ،ف -ه -م-ا ووع-ي-ا ب-ه-ذه ال-ظ-واه-ر وم-ن ج-ه-ة
عندما قال مخاطبا النقاد :إان األدب في وتضش- -اؤول حضش- -وره ف -ي ال -مشش -ه -د األدب -ي أاخرى يسشتفيد النقد من عناصشر الثقافة
خطر ألننا في المدرسشة أاصشبحنا ل نتعّلم العام ،بسشبب ابتعاده عما يمكن تسشميته ما يرسشخ رؤويته ويجعلها أاكثر تفتحا على
عن ماذا تتحدث األعمال األدبية ،وإانما ب -ال -ن -ق -د ال -ت -ن -وي -ري ،وانسش -ح -اب ال-ن-ق-اد المكونات الثقافية كلها ،وهذا في رأايي
عن ماذا يتحدث النقاد» ،مششكلة أاخرى األكاديميين إالى النقد الششكÓني المغرق من ششأانه أان يطّور ممارسشاتنا النقدية،
تواجه نقدنا المعاصشر وهي طغيان النقد ف-ي ال-غ-م-وضص وال-م-ج-ان-ي-ة ،وال-م-ل-يء بلغة وي -ف -ت -ح م -ج -ال رح-ب-ا ل-ل-م-ب-دع-ي-ن إلث-راء
الششكÓني الذي يغتال األدب ل بدراسشة ال -رط -ان -ة ال -ت -ي ل ت -ف -ه -م -ه -ا إال ال-ن-خ-ب-ة تجاربهم وتعميقها باألبعاد الثقافية .ومن
نصش -وصص غ-ي-ر أادب-ي-ة ،ب-ل ب-ج-ع-ل األع-م-ال ال -م -ت -خّصش -صش-ة ال-م-ط-ل-ع-ة ع-ل-ى ال-م-ن-اه-ج ث-م ت-ط-وي-ر ال-ت-ج-رب-ة األدب-ي-ة ك-ي تÓ-مسص
األدب -ي -ة م -ج -رد أام -ث -ل -ة إايضش-اح-ي-ة ل-رؤوي-ة النقدية المعاصشرة.
ال -م -ع -رف -ة اإلنسش -ان -ي -ة ألن األدب م -ث -ل-م-ا
الفلسشفة ،ومثلما العلوم اإلنسشانية هو فكر
Óدب مغرقة
ششكÓنية أاو عدمية أاو أانانية ل أ
ومعرفة للعالم النفسشي والجتماعي الذي
في الغموضص قد ل يفهمها إال الباحث
نسش -ك-ن-ه وال-واق-ع ال-ذي ي-ط-م-ح األدب إال-ى
ال -م -ت -خصش-صص وه-ذا أادى إال-ى ت-ع-ال-ي ه-ذا
النقد ّعن الجمهور العام للقراء والذين م -ن ه-ن-ا اع-ت-ب-ر ذات ال-م-ت-ح-دث أان ع-ل-ى فهمه هو بكل بسشاطة التجربة اإلنسشانية
ي -ه-م-ه-م م-ن ق-راءة األدب م-ع-رف-ة عÓ-ق-ة نقدنا أان يتجه إالى العتماد على مناهج بكل أابعادها وتجلياتها.
أاك -ث -ر ت -ف -ت -ح -ا ،ت -خ -رج ال-ع-ل-وم م-ن دائ-رة

النقد الشسكلني وسّسع الهوة
بين النقد األكاديمي
وجمهور القراء والمبدعين

النقد في حاجة لعتماد
مناهج أاكثر تفتّحا

بين التخ ّصسصس والحتراف والتيه والحقد
النقاد هم أايضسـا مبدع ـ ـون

تتحدث ا أ
لكاديمية وأاسستاذة الأدب العربي ،صسليحة براهيمي ،في هذا الحوار ُمصشغية،
مع جريدة «الشسعب» عن دور النقد في الحياة ا أ
لدبية والثقافية ،وتركز على وُم -ط -ي -ع -ة ف-ي
أاصس -ن -اف ال -ن -ق -اد وال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ال-نصس-وصس ال-ت-ي ي-ط-رح-ه-ا ال-م-ب-دع ف-ي السس-اح-ة أاكثر األحيان .لكن في الجانب ذاته ُهناك
ٍ
الثقافية ،حيث تختلف أاراء المتتبعين والنقاد بين محترف ومت ّسسلط.
ي
ُنّقاد يحتاج أاسشلوبهم الّنقد ّ
ي إالى نقد أادب ّ
ون -ظ -ري -ات-ه ..أام-ا الت-ج-اه ال-ث-ان-ي :ال-ن-ق-د من جان ٍ
ب ُمعاكسصٍ يقّومه وُيسشّدد طريقه،
حاورها :نورالدين بوطغان
الصشحفي ،فيغلب عليه ممارسشة القراءات ألّنهم ـ على خبرتهم النّقدّية  -يجهلون
«الششعب» :بداية ماذا يمكن أان تضشيفيه ال-ت-أاث-ي-ري-ة الن-ط-ب-اع-ي-ة ال-ت-ي ل ت-ن-جو في الّ-ط-ري-ق-ة ال-ل-ف-ظّ-ي-ة الّصش-ح-يحة في تقديم
مجملها من التعجل والتناقضص والمجاملة ،النّصشيحة البّناءة للنّصص وكاتبه دون تفري ٍ
ط
إالى قاموسص تعريف النقد األدبي؟
صشليحة براهيمي :ليسص النقد لونًا جديداً وب-ط-ب-ي-ع-ة ال-ح-ال ك-ل م-ب-دع م-عرضص للنقد في اإلششارة إالى إايجابيّاته ،وإافراطٍ في
م-ن م-ك-ون-ات-ن-ا ال-ث-ق-اف-ي-ة ،وإان-م-ا ه-و أاق-دم واآلراء ،فإاما هذا النقد يكون بناء فيحفزه ُم-ه-اج-م-ة ال ّسش-ل-بّ-ي-ات ب-ط-ري-قٍ-ة قادرٍة على
ال-ع-ل-وم وال-م-ع-ارف ف-ي ب-ي-ئ-ت-ن-ا العربية ،إاذ ويششجعه على الكتابة وإاما يكون هداما تعقيد نفسشّية الكاتب ،وتدمير ثقته بنفسشه،
وت -ن -ف -ي -ره م -ن السش -ت -م -رار ف -ي ال -ك-ت-اب-ة.
ي -ع -ت -ب -ر ال -ن -ق -د األدب -ي م -ن أاك -ث-ر األل-وان يكسشر قلمه ويلوي عنقه.
الفكرية تعقيداً ،والناقد ينبغي عليه أان ه- -ن- -اك ال -ك -ث -ي -ر م -ن ال -م -ت -ت -ب -ع -ي -ن والتّعقيد والّتدمير والّتنفير موهبٌة ٌكبرى ل
لدب- -ي -ة ،ف -ه -ل ي -م -ك -ن ُي- -درك- -ه -ا إال ال ّ-راسش -خ -ون ف -ي ال ّ-ت -ج -ري -ح
يكون ملمًا وُمطلعًا على مÓبسشات الحركة ل- -ل- -نصس- -وصس ا أ
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ،وأان يكون موضشوعيًا تصس-ن-ي-ف-ه-م حسسب ج-ديتهم وميولهم الُمب ّ
طن ،الذين يسشتطيعون بخمسص كلماٍت
ه-دم ث-قٍ-ة يصشُ-ع-ب ه-دم-ه-ا ب-خ-مسش-ي-ن أالَف
وع-ارفً-ا ب-ح-ق-ائ-ق األم-ور وت-داخÓ-ت-ها؛ إاذ في النقد والمتابعة؟
كان أاعلم الناسص باللغة والششعر والبÓغة @@ ن- - -ع - -م ،ال - -ذي - -ن ُي - -دل - -ون ب - -آارائ - -ه - -م صشفحة ُكتبت بيٍد غير مُتمّرسشٍة في الهدم
وال-خ-ط-اب-ة .ال-ن-ق-اد ه-م م-ن ي-ن-ب-رون ل-هذه وانطباعاتهم عن إاصشدارات المبدع األدبية حّتى وإان كان عن حُسشن نّية.
وُه-ن-اك ُنّ-ق-اد آاخ-رون يسش-ت-ه-وي-هم قصشف
ال-م-ه-م-ة وي-تصش-دون لسش-ت-عراضص النتاجات ثÓثة نماذج من البششر وهم :أاّوًل :النّّقاد
األدب -ي -ة ل -لشش -ع -راء وي -ق -وم -ون ب -ت-ح-ل-ي-ل-ه-ا ال ُ-م -ت -خّصش -صش -ون ال -ذي-ن ي-م-ت-ل-ك-ون ث-ق-افً-ة م -ع -ن -وّي -ات ال -ك -اتب ع -ن سش -اب -ق تصش-م-ي-م،
ونقدها ،وعلى ضشوء ذلك يحددون أافضشلها شش -م -ول ّ-ي ً-ة ع -امّ -ة ،وث-ق-افً-ة أادبّ-يً-ة خ-اّصش-ة ،وتصش ّ-ور ،وسش -وء ن ّ-ي -ة ،وضش -ح -ال -ة ت -ه -ذيب،
ويسشعون لÓرتفاع بوعي القارئ وبقدراته وم -ه -اراٍت ن -ق-دّيٍ-ة ت-ؤوّه-ل-ه-م ل-ل-ت-غ-ل-غ-ل ب-ي-ن وقصشوٍر فاضشٍح في الثّقافة والشّشعور .هؤولء
على التقاط األثر األدبي؛ إاذ يغدو ذلك من ح- -روف الّ- -ن- -صص وف- -واصش- -ل- -ه ،وت- -ح -ل -ي -ل -ه ُه -م ال -ذي -ن وصش -ف -ت -ه -م ال -ك -ات -ب -ة (أاح Ó-م
ف- -م- -ن ي- -ك- -ون ال- -ن- -اق- -د ح- -ام -ل ه -ذه بموضشوعّيةٍ ل ُيجانبها الكثير من الُعمق ُم-سش-ت-غ-ان-م-ي) ب-أاشش-خاصص (ُيمارسشون الّنقد
وال ّصشواب .وهؤولء عددهم قليلٌ جُدا في ت- -ع -ويًضش -ا ع -ن أاشش -ي -اء أاخ -رى) ،وه -ؤولء ل
الصسفات؟
@@ الناقد هو من المبدعين الذين يقف الجزائر ،وأاقلّ منهم أاولئك الذين يهتّمون يسشتحّقون أاكثر من الّتجاُهل الذي حّرضشت
ي لوجه األدب وحده دون ع -ل -ي -ه ع -ل -ى لسش -ان ب-ط-ل رواي-ت-ه-ا ب-ق-ول-ه:
ع-ل-ى ال-ن-ت-اج اإلب-داع-ي ل-ل-غ-ي-ر م-ن ال-كتاب بنقد ن ّصص أادب ّ
واألدباء من ششعراء ورواة وغيرهم ،إاضشافة اع-ت-ب-اراٍت شش-خصشّ-يٍ-ة أاو مُ-ج-امٍÓ-ت راف-دٍة «سشيقول ُنّقاد ُيمارسشون النّقد تعويضًشا عن
أاششياء أاخرى ،إاّن هذا الكتاب ليسص رواية،
إالى تراكماته القرائية وخبراته المتعّددة ،لعÓقاتهم العاّمة.
وال -ن -ق -د ن -وع-ان ،ال-ن-ق-د األول األك-ادي-م-ي آاراء هذا الّنوع من حاملي رسشالة النّقد وإاّن -م-ا ه-ذي-ان رجٍ-ل ل ع-ل-م ل-ه ب-م-ق-اي-يسص
يتمحور حول نصشوصص الكبار من الششعراء ُتقابل باهتماٍم واحتراٍم ششديدين من ِقًبلي األدب .أاؤوّكد لهم مُسشبًقا جهلي ،واحتقاري
والكتاب والمبدعين قديماً وحديثاً معتمداً ككاتبة ،وأاعتبر أانّ ُكّل كلمةٍ يكتُبها أاحُدهم ل -م -ق -اي-يسش-ه-م .ف Ó-م-ق-ي-اسص ع-ن-دي سش-وى
ف -ي ذلك ع -ل -ى م -ع -اي -ي -ر ال -ن -ق-د وف-ن-ي-ات-ه هي بمثابة نصشيحةٍ تسشتحقّ من قلمي أاذًنا م- -ق -ي -اسص األل -م ،ول ط -م -وح ل -ي سش -وى أان

البروفسسور باديسس فوغالي:

لإلعلم الثقافي دور كبير في النهوضس بالنقد األدبي والفني ببلدنا

لبداعي
لدب العربي بجامعة العربي بن مهيدي بأام البواقي ،أان النقد هو مطمح العمل ا إ
يرى ،البروفسسور ،باديسس فوغالي ،أاسستاذ ا أ
لنشسائية ،وأاي عمل إابداعي سسواء أاكان سسرديا أاو شسعريا أاو مرئيا أاو مسسموعا ،أاي العمل الفني بكل أانواعه ،وتجلياته،
في صسورته ا إ
لسسلوب المعتمد ،فإانها تظلّ فاقدة
لدوات والمنهج وا أ
وفضساءاته ،وأا دواته إان لم يحتذ بقراءات ،أاو إاجراءات نقدية مع اختÓف ا أ
قيمتها التي من أاجلها أانشسئت.
باتنة :حمزة لموشسي
ف -ال -ن -ق -د ي -كشش -ف األسش -ت -اذ ف -وغ -ال -ي ف-ي تصش-ري-ح
لـ»الششعب» ،في وقتنا الحالي لم يعد مقصشورا على
الناقد المتخ ّصشصص الذي يرصشد األعمال الجديدة
ف-ي-ق-دم-ه-ا ل-ل-ق-راء وف-ق-ا إلم-ك-ان-ات ن-ق-دية تسشترفد
منجزها من الرؤوية الجمالية للعمل ،واسشتمطار هذه
الرؤوية المحمولة بزاد ثقافي ثري ومتنوع تضشيف
للعمل اإلبداعي قيمة تمكنه من أان يعيشص فترة من
الزمن قد تطول ،وتقصشر ،وتتعّمق قيمة هذا العمل
ب-ت-ن-وع ال-م-ن-ه-ج ال-م-ع-ت-م-د ل-دراسش-ت-ه أاو ن-قده وتمكن
الناقد يضشف فوغالي من اسشتنطاق مكنوناته ،فإالى
جانب الناقد المتخ ّصشصص يبرز القارئ المتخصشصص
ال -ذي ي -ق -رأا ال -ع -م -ل اإلب -داع -ي وف -ق -ا ل -ج-م-ل-ة م-ن
المكتسشبات ،بعضشها جمالي ،وبعضشها اآلخر ذوقي
م-ح-م-ول ع-ل-ى ذخ-ي-رة ث-ق-اف-ي-ة م-رج-ع-ي-ة ،وب-ه-ات-ي-ن
المعادلتين تنهضص القراءة النطباعية المنتجة من

خÓل ثقافة مرجعية مترسّشبة في أاعماق الذاكرة
القرائية أاو ما يسشمى المقروئية ،من خÓل هذين
العاملين للعمل النقدي يحافظ المنتج اإلبداعي
على حيويته ويظلّ حيا لفترة من الزمن قد تطول أاو
تقصشر كما أاسشلفت ،تبعا لتواصشل العمل النقدي في
صشورتيه ،وأاقصشد أان النقد ليسص توثيقا فحسشب ،بل
ه -و م-ت-اب-ع-ة م-ت-جّ-ددة ل-ل-ع-م-ل اإلب-داع-ي ب-ال-وسش-ائ-ل
الورقية واإلليكترونية المتاحة أاو الصشوتية.
و حسشب تصشور فوغالي كي يصشير الفرد ناقدا
ينبغي أان يعّبر جملة من المعابر والمسشارات التي
تجعل منه ناقدا فاع Óومؤوثرا ،فالناقد ليسص من
يقف عند قوى النصص أاو مؤوششرات ضشعفه ،إانما هو ـ
حسشبه ـ من يختزن تجارب متفاعلة تفاع Óعميقا
يمكن أان ينتج ثقافة نوعية في إامكانية تفجير النصص
اإلبداعي بما ل ينتبه إاليه عامة القراء ،ويضشع بين
أايديهم منجزا ل يزول بزوال عمر النصص بل يسشتمر
في مخزون القارئ أاو المتلقي بما أاضشيف إاليه من

أاعمال أادبية
كثيرة ونقد قليل

الأكاديمية صسليحة براهيمي:

حـــــــوار

النقد الحقيقي يتجّه إالى جوهر العملية األدبية

ثقافة جديدة ومعارف عارفة مسشتمدة من امتÓك
ع-م-ي-ق ل-ل-ت-اري-خ وال-واق-ع ال-م-ت-حّ-ول ام-تÓكا معرفيا
فلسشفيا وجماليا.

الهدف التجاري البحت لدور النشسر
أابعدها عن حركتها الحضسارية والثقافية
المأامولة

وبخصشوصص دور اإلعÓم في تعرية الواقع والتعريف
بالكتاب والنقاد معا ،فينبغي حسشب مؤولف كتاب
«الزمان والمكان في الششعر الجاهلي» ،التفريق بين
أان-م-اط اإلعÓ-م وال-م-قصش-ود ه-ن-ا اإلعÓ-م ال-ث-قافي،
الخاصص بالمÓحق الثقافية والدوريات المتخ ّصشصشة
في المجال األدبي والنقدي ،حيث أان هذا اإلعÓم
الذي يعنى بمسشتجدات السشاحة الثقافية يقدم دورا
م -ه -م -ا ورائ -دا ف -ي ت -ق -دي-م األع-م-ال اإلب-داع-ي-ة أاو

ال -ن-ق-دي-ة ال-ج-دي-دة ،ل-ك-ن
ي -ن -ب -غ -ي أان ي -ن-هضص ب-ه-ذا
ال -دور م -ت -خصشصش -ون م -ن
ي-م-ت-ل-كون إامكانات نقدية
وإاب -داع -ي -ة ل -ت-ق-دي-م ه-ذه
األع -م-ال ،أام-ا إاذا اك-ت-ف-ى
ه -ذا اإلع Ó-م ب -ال -ت-ن-ع-يت
وت- -ق- -دي- -م ال- -ج -دي -د م -ن
األع- -م -ال بصش -ورة ب -اردة،
فإانه ل يقّدم ششيئا جديدا للقارئ بقدر ما ينعت
العمل المطبوع وفقا لنقل خبر النششر وكفى.
والواقع أان السشاحة اإلعÓمية الجزائرية تفتقر إالى
اإلعÓم الثقافي المتخ ّصشصص الذي يعنى بكل جديد
تنعيتا ودراسشة ومتابعة ،وبعضص التجارب الجزائرية
في هذا المجال لم تعمر طوي Óنتيجة غياب الدعم
المادي المتمثل على األقل في اإلششهار ،ويسشتدل
فوغالي هنا بجسشور أاسشبوعية ثقافية كانت تصشدر
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،دف-ات-ر نسش-ائ-ي-ة ل-زي-نب ل-ع-وج ،ال-رواي-ة
لجيÓلي خÓصص ،البيان والتبيين للجاحظية ،مجلة
آامال ،والثقافة عن وزارة الثقافة وغيرها.
ويؤوكد فوغالي أان دور النششر في الجزائر وبغير
اسشتثناء ذات طابع تجاري مربح وفقط ،لذا تظّل
بعيدة عن حركتها الحضشارية والثقافية المأامولة،
نتيجة جملة من األسشباب والعوامل يلخصشها في
اف- -ت- -ق- -ار دور ال- -نشش -ر ال -ح -ال -ي -ة إال -ى ل -ج -ان ق -راءة
متخ ّصشصشة ،وتقرير لجنة القراءة يعطي مصشداقية
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ل-ل-ع-م-ل ال-م-ط-ب-وع ،ألن ال-ن-اشش-ر سش-وف ي-ذي-ل الكتاب
اإلبداعي أاو النقدي بما أاقره أاحد أاعضشاء اللجنة
مث ،Óومن ثّم تصشدق جدية المطبوع وتوكل هذه
المهمة لذوي خبرة وششهرة ثقافية وحضشور إاعÓمي
ب -ارز ف -ي ال-ح-ق-ل اإلب-داع-ي وال-ث-ق-اف-ي ب-وج-ه ع-ام،
إاضش -اف -ة إال -ى غ -ي -اب حضش -ور ومشش -ارك -ة دور ال -نشش-ر
الجزائرية في المسشابقات العربية والعالمية والتي
ي-م-ك-ن أان تصش-ي-ر ع-ج-ل-ة ل-ت-ح-ريك ال-راه-ن ال-ث-ق-افي
وإاخراجه من قمقم المحلية الضشيقة ،وكذا مششاركة
ال-حصشصص ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة واج-ت-ه-ادها في
اإلشش - -ه - -ار ع - -ل - -ى األق - -ل ل - -ج- -دي- -د ال- -م- -نشش- -ورات
والمطبوعات بعيدا عن العÓقات الششخصشية القائمة
على المصشلحة بكل أاششكالها.

مسسؤوولية تطوير واقع النقد بالجزائر
يتحّملها الجميع
وعن سشؤوال «من يتحمل مسشؤوولية ما آال إاليه واقع
ال -ن -ق -د األدب -ي ب-ال-ج-زائ-ر؟» ،ي-ج-يب صش-احب ك-ت-اب
«ال-ت-ج-رب-ة ال-قصشصش-ي-ة ال-نسش-ائ-ي-ة ف-ي ال-جزائر» ،بأان
ال-ن-ق-د ع-ن-دن-ا ب-خ-ي-ر وي-ع-رف ت-ن-وع-ا وث-راء وحركية
دي-ن-ام-ي-ة م-ت-ن-ام-ي-ة وم-تسش-اوق-ة م-ع األبحاث العلمية
المنجزة ..إالخ ،غير أان النقد الذي يتابع األعمال
المنششورة الجديدة وعادة ما يرتبط باإلعÓم فهذا
م -م -ك-ن نÓ-ح-ظ ت-قصش-ي-را وان-حسش-ارا ف-ي مسش-اح-ت-ه

أادهشش ِ
ك أانتِ ،وأان أاب - -ك- -يِك أانِت ،ل- -ح- -ظ- -ة
تنتهين من قراءة هذا الكتاب» ..فالشّشعور
هو أاسشاسص األدب ،ومقياسشه األّول ،ثمّ تليه
مقاييسص الّنقد الفنّية وما ُيحّرضص عليه من
تقنيات أادبّيٍة ُمسشتمّرة في التغيّر والتطّور.
وف -ي الّ-ن-ه-اي-ة ،ل ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ى ال-ك-اتب أان
يحمل النّقد كّله على محمل الجّد دون
غربلةٍ ،ألنّ ذلك خليٌق بقتل كّل حماسشه
ي ،وأاكثر ششهيّته للكتابة .األمر الذي
األدب ّ
يجعلني مؤومنًة أاششّد اإليمان بعبارة الكاتب
أاح-م-د خ-ال-د ت-وف-ي-ق ال-ت-ي ت-ق-ول« :ع-ندما
تتزايد ملكة الّنقد ل يعود المرء قادًرا على
كتابة حر ٍ
ف واحد ..من الُمفيد أان يكون
األديب على درجةٍ من ال ّسشذاجة والغرور
ال ّ
ي وإال لما كتَب حرًفا»..
طفول ّ
وم -ن ه -م ال -ق -راء ال-م-ح-ت-رف-ون ف-ي
نظرك؟
@@ ه-م الُ-قّ-راء الُ-م-ح-ت-رف-ون ،وه-ؤولء م-ن-هم
ال ُ-م -ت -م ّ-رسش -ون ف -ي م -ي-دان ال-ك-ت-اب-ة األدبّ-ي-ة
الحترافيّة ،ومنهم الُمبدعون في مجالٍت
أاخرى ،ومنهم القّراء الُمخضشرمون الذين ل
ت -ع -رف -ه -م األوسش -اط ال ّ-ث -ق -اف ّ-ي -ة ال ُ-م -ح-اط-ة
باألضشواء؛ ولكنّهم يمتلكون ذائقًة أانضشجها
اّ
طÓعهم على مئات الُكتب .ولهذا ّيفصشحون
عن آاراءٍ قد تتفّوق ـ بسشلبّيها وإايجابيّها -على
رأاي النّاقد الُمختصص أاحياًنا ،ألّنهم يتحّدثون
عما أاجاد فيه الّنصص أاو أاخفق تحت سشق ٍ
ف
ّ
ُمعتدل من الّدافعيّة للجمال واإلتقان دون أان
ُيدخلوا الكاتب في متاهاٍت ُتعّقده نفسشّيا،
وُتعّقد قَلَمه معه.
وك-ي-ف ن-ع-رف الُ-قّ-راء الُ-م-نسس-اق-ي-ن
والّتائهين؟
@@ وهؤولء هم ال ّسشواد األعظم من جمهور
المدلين بتعليقاتهم على مضشمون أايّ كتاٍب
ُيكتب له سشعة النتششار في وطننا العربيّ.
م -ن-ه-م اإلّم-ع-ة الُ-م-نسش-اق ل-ق-راءة أاّي ك-ت-اٍب
م -ح-ف-وٍف ب-الّ-ت-ط-ب-ي-ل والّ-ت-زم-ي-ر واإلعÓ-ن
الّ-ت-ج-ارّي الُ-م-كّ-ث-ف م-ه-م-ا ب-ل-غ م-ن ت-ف-اهة
المضشمون واألسشلوب ،ومنهم من ُيسشارعون
ب -حشش -ر أان -فسش -ه -م ب -ي -ن أاف-واج الُ-م-طّ-ب-ل-ي-ن
الهاتفين لصشالح إاصشداٍر دون قراءته .وجُّل

أارباح كتابات الفسشق والتعّري الُمبالغ فيه
والفجور الورقيّ الفاضشح تتغّذى من جيوب
أاولئك السشّذج .وآاراؤوهم ششديدة الخطورة
ي ،ألنّ أاذواقهم
على مُسشتقبل األدب العرب ّ
الُمراهقة ترّوج للعناوين الّتافهة بكثافة،
ول يفهمون من اللغة المقروءة إال أارذلها
وأاششّ- -ده- -ا اب -ت -ذاًل ..وق -د ت -وسش -وسص ل -ه -م
أانفسشهم بأاّنهم من ُنخبة القّراء ،فتدفعهم
للجرأاة في مُهاجمة اإلصشدارات التي ل
ُتسشاعدهم مواهبهم الفكرّية ال ّضشعيفة على
فهم مضشمونها حتّى وإان فهمها سِشواهم من
القّراء الّذّواقين .لكّن جهلهم يبقى ُعذًرا
ل ُ-ه -مُ ،م -ذّكً-را ب-ح-ك-م-ة الّشش-ع-ر ع-ل-ى لسش-ان
(الخليل بن أاحمد الفراهيدي) حين أانششد:
ت تعلم ما أاقول عذرتني
لو ُكن َ
ت تعلم ما تقولُ عذلُتكا
أاو ُكن َ
لكن جِهلتَ مقالتي فعذلتني
وعلم ُ
ل فعذرُتكا.
ت أاّن َ
ك جاه ٌ
هل توجد أاصسناف أاخرى عدا التي
ذكرتها؟
@@ ي -م -ك -ن ،إاذا أاخ -ذن-ا ال-ج-انب ال-ن-فسش-ي
وال -ذات -ي ال -ب-ع-ي-د ع-ن ك-ل م-وضش-وع-ي-ة ف-ي
المعالجة والطرح ،ويتعلق األمر بالمرضشى
الّ-ن-فسشّ-ي-ي-ن وال-ح-اق-دي-ن ،ف-ه-ؤولء ف-عددهم
ُي-ن-افسص أاع-داد ال-ق-م-ل والّ-ذب-اب .يكششفون
عن أانفسشهم بكلماٍت موغلةٍ في سُشخريتها،
وإاه- - -ان- - -اٍت لشش- - -خصص ال - -ك - -اتب ن - -فسش - -ه،
وُم -ح -اولٍت م -كشش -وف ٍ-ة إلسش -ق -اط ال-ك-ت-اب
وإال -غ -اء شش -أان -ه ب -أاسش -ل -وٍب ُي -فشش -ي ج -ه-ل-ه-م
ب-مضش-م-ون ال-ك-ت-اب وع-دم اّطÓ-ع-ه-م ع-ليه
أاصش ً
 ،!Óومن ال ّصشعب أان ُيÓم أامثالهم على
نشش-اط-ات-ه-م ال-ل-ف-ظّ-ي-ة الّسشاّمة ،ألّنها وليدة
أامراضص وُعقد نفسشّية ناجمة عن عدم ثقٍة
ب -ال ّ-ن -فسص ،وح -ق ٍ-د ع-ام ع-ل-ى الّ-ن-اج-ح-ي-ن،
وع -ج ٍ-ز ع -ن إادراك ركب ال ّ-ن -ج -اح ،وف -راٍغ
ي ل يجد ال ّ
طريق إالى إاششباع نفسشه.
روح ّ
إاّنهم مسشاكين يحتاجون العÓج ويسشتحّقون
الشّشفقة .وأاولئك المرضشى ليسشوا فقط غير
ُمسشتحّقين لكلماتنا ،أاو التفاتنا ،وإاّنما أاقّل
ششأاًنا حّتى من الّدقائق التي قد ننفقها في
الّتفكير بتفاهاتهم.

والسشبب يعود ـ حسشبه ـ إالى تقصشير دور النششر
وت -خ -ل -ي -ه-ا ع-ن ال-دور ال-م-ن-وط ب-ه-ا وه-و م-ت-اب-ع-ة
األعمال وتكليف من يتولى تقديمها في صشورة
ن -ق -دي -ة ل -ل -م -ط -ب-وع ،إاضش-اف-ة إال-ى ان-حسش-ار دائ-رة
اإلعÓم الثقافي الذي كان يخ ّصشصص جانبا من
هذا الهتمام ،والمسشؤوولية يتقاطع في تحّملها كل
األطراف ابتداء من المبدع الذي يأابى أان يهدي
ب -عضص نسش -خ -ه إال -ى ن -ق -اد م -ع -روف-ي-ن أاو دارسش-ي-ن
متخصشصشين في اللون اإلبداعي ،مرورا بالناششر
ال -ذي ل ي -ه -م -ه سش-وى تسش-ل-م م-ب-ل-غ أات-ع-اب ال-نشش-ر
والطباعة ،وبعدها يتخلصص من العمل نهائيا ،ألن
الناششرين اآلن يتخلصشون من تبعة التوزيع ومتابعة
ال-م-نشش-ور ب-ع-د ط-ب-ع-ه ،وان-ت-ه-اء ب-ال-مشش-رف-ين على
قطاع الثقافة الذين ل يبادرون إالى تنظيم ندوات
أاو أاي- -ام أادب- -ي -ة اح -ت -ف -اء ب -األع -م -ال ال -م -نشش -ورة،
فالمسشؤوولية يتقاسشمها الجميع.
وي -خ -ت -م ف -وغ -ال -ي ب -ت -وضش -ي-ح ال-ف-رق ب-ي-ن ال-ن-ق-د
الح -ت -راف -ي ال -ذي ي -ق ّ-دم ع -ادة ف -ي أاط -روح -ات
ورسشائل جامعية ،والجهود التي تسشعى إالى تقديم
المنششورات الجديدة ،وإاذا كان األول يعمد إالى
تبني المناهج النقدية الصشارمة ،كي يخلصص إالى
جملة نتائج يترقبها من البدء ،فإان الثاني يهدف
إالى الكششف عن جماليات العمل المنششور بطغيان
النشش-غ-ال ال-ذات-ي وت-وظ-ي-ف ال-خ-ب-رة ال-م-ت-راكمة،
وك Ó-ه -م -ا ف -ي واق -ع األم-ر ي-ق-دم خ-دم-ة ج-ل-ي-ل-ة
للحقل النقدي.

لدبية أاو الفنية أاو الواقع الثقافي عموما ،أادلى
في تحليل وإابداء رأاي حول واقع النقد في الجزائر ،سسواء كان يخصّس الجوانب ا أ
لداب واللغات ،بجامعة
لدب والنقد ورئيسس المجلسس العلمي بكلية ا آ
لكاديمي البروفسسور أامحمد العماري ،المختصس في ا أ
ا أ
لشس-ك-ال ،واع-ت-ب-ر أان واق-ع ال-ن-ق-د ف-ي بÓ-دن-ا يسس-ي-ر ول ي-ك-اد ي-ظ-ه-ر إال ف-ي ب-عضس
ع-ل-ي ل-ون-يسس ال-بليدة  ،2ب -وج -ه-ة ن-ظ-ره ف-ي ا إ
لصسابع ،ويكاد ينحصسر في اجترار النظريات النقدية الغربية المترجمة.
لكاديميين يحسسبون ـ كما يقال ـ على ا أ
المحاولت أ
مسش -ت -وى ال -رواي -ة ال -عشش -رات م-ن
البليدة :لينة ياسسمين
والسش-ل-ب-ي-ات ،ب-ل غ-اي-ت-ه السش-امية،
الروايات الجديدة ،في حين أان
ه -ي إاب -راز «ال -ج -م-ال-ي-ات» ،ح-ت-ى
ال -ك -تب ال -ن -ق -دي-ة ال-ت-ي ت-درسش-ه-ا
يعترف األسشتاذ أامحمد العماري ،تكون ورقة طريق إان صشحّ التعبير،
وتششرحها وتمحصشها ،ل نجد إال
بأان النقد بالجزائر ،يكاد ينحصشر ويتبعها ويسشير على نهجها بقية
عددا قلي Óجدا ،أاما الجلسشات
ف-ي اج-ت-رار ال-ن-ظ-ري-ات ال-ن-ق-دي-ة األدباء وأاهل الفن.
النقدية التي يتقابل فيها النقاد
ال-غ-رب-ي-ة ال-م-ت-رج-م-ة ،وه-ذا نقÓ
مع المبدعين ،سشواء في األدب أاو
عن المششارقة والمغاربة ،وجزء
الموضشة أاو السشينما ،فإانها غائبة
بسش - -ي - -ط ف - -ي ت - -رج - -م - -ة ب- -عضص
ت -م -ام -ا ف -ي ج -زائ -رن-ا ،وه-ذا م-ا
األك- -ادي- -م- -ي- -ي- -ن ال- -ج -زائ -ري -ي -ن،
يضش-ع-ف ال-مشش-ه-د ال-ث-قافي ويقّلل
والمÓحظ حسشبه ،أان النقد في
ويقول األكاديمي العماري ،أان
Óبداع ،وذلك
من مسشايرة النقد ل إ
ششّ-ق-ه ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي يكاد ينعدم في تحديد المسشاوئ يسشاعد ويكون ل - -ل- -م- -ي- -ول واآلراء الشش- -خصش- -ي- -ة،
بسش -بب إاه -م -ال ه-ذا ال-ج-انب م-ن
السش - -اح - -ة ال- -ن- -ق- -دي- -ة واألدب- -ي- -ة غاية ،في ششقّ أانه هذه الششريحة وال -ث -ان -ي ي -ح -ت -ك-م ل-ل-م-وضش-وع-ي-ة
ط - -رف ال- -ج- -ه- -ات ال- -م- -خ- -تصش- -ة
ب- -ال -ج -زائ -ر ،وه -ذا راج -ع ل -ك -ون م-ن ال-ن-خ-ب-ة ال-م-ث-ق-فة والمتعلمة ،وال -ع -ل -م -ي-ة ،ل-ك-ن كÓ-ه-م-ا م-ف-ي-د
والمؤوهلة ،وخاصشة في السشنوات
العملية النقدية التطبيقية صشعبة ألن ت -ت -ج -ن -ب -ه -ا أاث -ن -اء ال -ع -م -ل -ي-ة ل -ت -ط -وي -ر ت -ج -رب -ة األداء ال -ف -ن-ي
والعقود األخيرة ،وحتى التششجيع
ن- -وع- -ا م- -ا ،وت- -كشش- -ف «ال -غ -ل -ط» اإلب-داع-ي-ة ،ف-ت-طّ-ور ال-ف-ن السشابع واألدبي ،ششريطة أان يكون هناك
ب -ج -وائ -ز ت -ح-ف-ي-زي-ة ،ب-ات غ-ائ-ب-ا
مباششرة عند الناقد ،في حين أان «السش - -ي - -ن - -م - -ا» أاو أاب - -و ال - -ف- -ن- -ون م -ا ي -عّ-ل-ل وي-ب-رر اآلراء ال-ن-ق-دي-ة،
ت -م -ام -ا ،ف -م -ا ن -ذك-ره أاو ن-حسش-ب-ه
الششّق النظري يصشعب الحكم على «المسشرح» ،أاو الرواية ،أاو حتى ما ب- -ح -ج -ج م -ق -ن -ع -ة وب -ذوق رف -ي -ع
ح -دث ف-ي ال-ج-زائ-ر ،ه-ي ج-ائ-زة
صش - -اح - -ب- -ه ،إان ك- -ان مصش- -ي- -ب- -ا أاو يطلق عليه «الفايششن» بمعنى
يششترك فيه الجميع.
واح- -دة ،ت- -ت- -رج -مت ف -ي ج -ائ -زة
م -خ -ط -ئ -ا ،وال -ح -ق -ي -ق -ة يضش -ي -ف «الموضشة» في الملبسص واللباسص،
أاحسشن قصشيد ،والتي جاءت في
ال-ب-روف-يسش-ور ال-ع-م-اري ،إان ال-نقد ف- -ه- -و م- -ره- -ون ب- -ت- -ق -دم ال -ن -ق -د
وصشف المسشجد األعظم من قبل
ضش - -روري ج - -دا ف - -ي ال - -مشش- -ه- -د وت -حسش -ي -ن أادائ-ه ،وإال ل-م-ا ت-طّ-ور
وال -م Ó-ح -ظ أان ف -ي ال -ج -زائ-ر رئ -اسش -ة ال -ج -م-ه-وري-ة ،وال-ح-ك-م-ة
الثقافي ألنه يحسشن من األداء ،واسش -ت -ط-اع أاه-ل ت-لك الصش-ن-اع-ات
ويرقى ويعلو بالعمل الفني إالى ال -ف -ن -ي -ة وال -ذوق -ي -ة وال -خ -ي -ال -ي-ة حسشب تبصشر ونظر العماري ،أان والعبرة في القول والفعل ،أان ل
أافضش- -ل ال -م -راتب ،وه -و ي -ع -ت -ق -د «اإلب - -داع» وت - -ق- -دي- -م ال- -ج- -دي- -د النقد انحصشر وكاد يكون فقط ،تقتصشر مثل هذه التحفيزات في
ويجزم ،أانه لول النقد لما تطّور الجميل ،وهنا نجد أانفسشنا أامام في البحوث األكاديمية الجامعية ،ما يششبه الرسشميات فقط ،بل ل
األدب ،ولما تح ّسشن الذوق الفني م -ف -ت -رق ط -رق ،أاي أام -ام ال -ن-ق-د وعدم مواكبة اإلسشهامات النقدية بد من أان يتعّداه ويتوسّشع عرضشيا
في كل المجالت ،ألن غاية النقد ال-ت-ذوق-ي ال-ف-ط-ري ،وأامام الذوق ل-ل-ع-م-ل-ي-ة اإلب-داع-ي-ة ،ف-م-ث Óفي وطوليا ،لضشمان التقدم والتطّور
ليسشت التهجم أاو إاظهار المسشاوئ ال- -م -وضش -وع -ي ،ف -األول ي -ح -ت -ك -م الجانب األدبي فإاننا نحصشي على في هذا المششهد.

جرد السسلبيات من شسأانه
أان يسساعد على تصسحيح
المسسار

غياب تام للقاءات مباشسرة
بين النقاد والمبدعين

لسستاذ عبد الرحيم شسنين:
ا أ

غزارة في األعمال اإلبداعية األدبية تقابلها قلة األعمال النقدية
لسستاذ في قسسم اللغة العربية وآادابها بجامعة قاصسدي مرباح بورقلة أان وظيفة النقد
لسستاذ عبد الرحيم شسنين ا أ
يعتبر ا أ
لبداع فيها ،لذلك
لدبية وتقويمها ،وتبيان صسحيحها من سسقيمها ،وإابراز مكامن الجمال وا إ
لعمال ا أ
والناقد تكمن في تقييم ا أ
لدبي الجزائري ،خاصسة وأاننا إاذا نظرنا إالى
ومن خÓل هذه الرؤوية يمكن البحث في تحقق هذه الوظيفة في الواقع النقدي ا أ
لدبي والثقافي في الجزائر بعين الفاحصس وجدنا أانفسسنا أامام حقائق ما إالى إانكارها من سسبيل.
المشسهد ا أ
ورڤلة :إايمان كافي
أاوضشح المتحدث ،أان ما تششهده
السشاحة األدبية سشنويا من أاعمال
إاب- -داع- -ي- -ة ـ ب- -غّضص ال- -ن- -ظ -ر ع -ن
ج-ودت-ه-ا وم-ط-اب-ق-ت-ه-ا ل-ل-م-ع-اي-ي-ر
ال-ن-ق-دي-ة وم-ا ت-ق-تضش-ي-ه أاج-ن-اسشها
األدبية ـ يششuكل «تسشونامي» مقابل
ال-دراسش-ات ال-ن-ق-دي-ة ال-ت-ي ت-رافق
ت-لك األع-م-ال وت-واك-ب-ه-ا ت-دق-ي-ق-ا
وت-م-ح-يصش-ا وت-وج-ي-ه-ا ب-ل ت-ق-ويما
وت -ق -ي -ي -م -ا ،ف -ال -ق -ل -ي -ل م -ن ت -لك
األع-م-ال م-ا ي-ل-ق-ى ع-ن-اي-ة ال-ن-قاد
ويثير انتباههم.
ك -م -ا أاشش -ار أان -ن -ا ل-و أاخ-ذن-ا ع-ل-ى
سش- -ب- -ي- -ل ال -م -ث -ال م -ا ي -وّج -ه إال -ى
األط- -ف- -ال م- -ن قصشصص وأاشش -ع -ار،

الغد على هناتها .وهنا نتسشاءل:
أاين دور لجان القراءة؟ بل أاين
الرقابة على النششر؟

انعدام فرصس التأاطير
والتوجيه األكاديمي
للمبدعين

ف -إان -ن -ا سش -ن-ج-د أان ه-ذه األع-م-ال
ت-ف-ت-ق-ر ف-ي أاغ-ل-ب-ه-ا إالى المراقبة
ال-ل-غ-وي-ة وال-ن-ق-د مضشمونا وششكÓ
ورؤوية ،وتنششر لتسشتهلكها أاجيال

وأابرز األسشتاذ عبد الرحيم ششنين
جانبا آاخر في الموضشوع ،يتعلّق
بفرضص التأاطير والذي ذكر فيه
أانه وعلى الرغم من ثراء السشاحة
األدب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ب-ال-ج-م-ع-يات
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ن-وادي ،بل وبأاقسشام
اللغة العربية في الجامعات ،إال
أان غالبية المنتوج األدبي ل يرقى
إالى ما نأامله من مسشتوى إابداعي
ششك Óومضشمونا ورؤوية ،ولعّل هذا
م- -رده إال- -ى ع- -دم ت -وف -ر ج -و م -ن
التأاطير األكاديمي لتلك المواهب
الناششئة ،ويرجع هذا بدوره إالى
أامر ل يمكن إانكاره أاو التغاضشي
عنه متمث Óفي التششجيع المفرط
لمن له موهبة أاو من يفتقر إاليها
ع -ل -ى حx-د سش-واء ،ف-ط-ال-م-ا ق-رأان-ا
أاع -م -ال ل ت-رق-ى إال-ى أان ي-ك-ت-ب-ه-ا
مبتدئ ،ونجدها تقّدم كأانها نخبة
ال- -ن- -خ- -ب- -ة ،وه- -ذا ي- -ج ّ-رن -ي إال -ى
الحديث عن أامر ل أاحّبذ الخوضص
ف-ي-ه ه-و ذات-ي-ة ال-ن-اق-د ال-م-ف-رط-ة
التي ل تلجمها موضشوعيته التي
هي أاسشاسص وظيفته ناقدا.

ب ودّب
جرأاة كل من ه ّ
على األدب واكتسسابه لقب
الشساعر والقاصس والروائي
دون أان يكون له من تلك
األلقاب إال السسم

ومن خÓل هذه الزاوية ،ذكر أان
ال- -م- -ت- -تّ- -ب- -ع ل -لشش -أان األدب -ي ف -ي
الجزائر يÓحظ أان الكثير ممن

ل تمت كتاباته  -أاو قل إان ششئت
خربششاته ـ إالى األدب بصشلة قد
أاصشبح يقّدم في المحافل فيلقي
تل
بعضص ما أانتج فكان كالمنَْب ّ
ظهرا أابقى ول أارضشا قطع ،بل إان
ب -عضص ال -م-حسش-وب-ي-ن ع-ل-ى ال-ن-ق-د
وأاهله ومن بعضص األكاديميين هم
السشبب في جعل هؤولء وأامثالهم
ي- -ت- -وّه- -م- -ون أان- -ه -م أادب -اء بسش -بب
المجامÓت المجانية التي تهدى
إاليهم.
ك- -م -ا أاك -د شش -ن -ي -ن ع -ل -ى أان م -ا
لدبي
تحّدث عنه هو الراهن ا أ
في السشاحة الثقافية الجزائرية،
وهو ما وصّشفه دون مواربة أاو
م-ب-ال-غ-ة ،مضش-ي-ف-ا« :أان-ه ول-وضش-ع
ال -ن -ق -اط ع -ل -ى ح -روف-ه-ا وجب
ت -ب -ي -ان أاسش -ب -اب ال -ظ -اه -رة م -ن
خÓل ،تواطؤو لجان القراءة لدى
جهات النششر ،حيث يتّم نششر كل
م -ا ات -ف -ق ت -حت دواع -ي شش -ت-ى،
ك-تشش-ج-ي-ع ال-م-واهب ،وال-رب-ح..،
وغ -ي -ره -ا ،ت -خ ّ-ل -ي ال -ن -ق-اد ع-ن
َمَ-هs-مِ-ت-ه-م ك-م-راف-قين ومؤوّطرين
ل -ل -م -واهب الشش-اّب-ة ،م-ج-امÓ-ت
ال- - -ن- - -ق- - -اد وت- - -نصش- - -ل - -ه - -م م - -ن
للقاب
موضشوعيتهم ،وتوزيعهم ا أ
ع -ل -ى م -ن ل يسش -ت -ح -ق-ه-ا ،ع-دم
لكاديمية للفعل
تأاطير النخب ا أ
لدبي الثقافي إال في النادر،
اأ
وإان حدث فدون فاعلية ،ضشعف
مخرجات التعليم بأاطواره ،وأاثر
لسشاليب والتعابير ،بل
ذلك في ا أ
وف -ي شش ّ-ح ال -م -رج -ع -ي -ات؛ م-م-ا
ي- - -وجب إاع- - -ادة ال - -ن - -ظ - -ر ف - -ي
المنظومة التعليمية.
م- -ن ه- -ن- -ا أاك -د ال -م -ت -ح -دث أان
ال- -ع Ó-ج ف -ي ن -ظ -ره ي -ك -ون ف -ي
لسش-ب-اب ال-ت-ي أاشش-ار
م -ع -ال -ج -ة ا أ
إاليها كاملة دون إالقاء اللوم على
لخ -ر،
ب- -عضش- -ه- -ا دون ال -ب -عضص ا آ
وهذا ما ل يتحّقق إال بتضشافر
الجهود وتكاملها.
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آلنقد آلجزآئري ...آلوآقع وآلمأامول

يكتمل جمال الشصيء أاو أاي
إاب -داع ان -ط Ó-ق-ا م-ن ع-ي-ن
مبصصرة موجهة ،وهذه في
الحقيقة سصنة كونية ،فÓ
يكتمل جميل إا’ بمعجب
أام ممقت ،المعجب يثني،
والممقت يقدح ،وكÓهما
رسص - -ول إال - -ى ال - -ف - -ن - -ان أاو
ال -م-ب-دع م-ن أاج-ل ال-مضص-ي
في رسصالته الجمالية.
اأ’دب ال-ع-رب-ي شص-ع-ر ون-ثر
مجال واسصع من مجا’ت بقلم :د .أاحمد بقار
جامعة ورقلة
اإ’ب -داع ال -ج -م-ال-ي ق-دي-م-ا
وحديثا ،ولقد رافقه النقد منذ انبعاثته اأ’ولى في عصصر
الجاهلي ،وقد كان الشصعراء  -إاذاك  -يخشصون سصطوة
النقد ،فيجتهدون على وزن شصعرهم لغة وتصصويرا بميزان
الذهب ،فبكلمة منه يعلو في سصماء اإ’بداع طو’ وعرضصا،
وبأاخرى يهوي إالى الحضصيضض ،وبقي النقد كذلك تذوقيا
إالى أان أاتيح للعرب ا’حتكاك بالثقافة اليونانية وتعرفوا
على أارسصطو وأافÓطون وغيرهما من النقاد والمبدعين
اإ’غريق ،غير أانه بقي في حدود النقد البÓغي؛ أاي أان
المبدع ملزم أان يبدع في حدود ما أاقره علماء البÓغة من
جودة اللفظة والصصورة أاو في إاطار علوم البÓغة ،وا’لتزام
بعمود الشصعر الذي اتفق عليه جل علماء النقد والبÓغة ـ
وقتذاك ـ فاأ’مر كان ملزما والخروج عنه يعد نشصازا ومن
أاوائل من حاول ا’ختÓف الشصاعر العباسصي أابو نواسض،
وأابو تمام ،وبشصار بن برد وغيرهم وبقي النقد العربي هكذا
يراوح مكانه وما زاد الطين بلة عصصر الضصعف الذي عرفت
فيه أاغلب صصنوف المعرفة تراجعا ،أاضصف إالى ذلك دخول
الجزائر في ليل احتÓلي طويل مزق فيها كل جميل

بدآية آ’نتعاشش مع جمعية آلعلماء آلمسصلمين
ب-دأات ان-ت-ع-اشص-ة ال-ن-ق-د ف-ي ال-ج-زائ-ر م-ع ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ل-ماء
ال-مسص-ل-م-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،وت-ح-دي-دا م-ع ج-ريدة البصصائر،
والحسض النقدي البÓغي الذي نجده عند الشصيخ البشصير

اإ’براهيمي ،ومقا’ته في كل عدد من أاعدادها ،ولمحاته
النقدية التشصجيعية للشصباب المبدعين الذين تمّر أاعمالهم
ك رجل محنك في هذا الباب ،وهو
اإ’بداعية على مح ّ
الذي وعى حفظا وفهما مصصادر اأ’دب والنقد العربي
القديم ،وهي في حقيقتها محاو’ت لرد اأ’مة لثوابتها،
وم -ع-ال-ج-ة ك-ل م-ح-او’ت ال-مسص-خ وال-فسص-خ ال-ت-ي ت-م-ارسص-ه-ا
السصلطات ا’حتÓلية؛ لذلك ف Óغرابة أان نجد هذا النقد
أاصصوليا محافظا ،وقد صصنعت هذه الجريدة جي Óمتمكنا
من لغته وتراثه القديم ،وهو الذي اسصتطاع وضصع البرامج
الدراسصية ،وتكوين جيل آاخر قاد البÓد بعد اسصتقÓلها،
يصص-ف اأ’سص-ت-اذ ع-ب-د ال-ل-ه ال-رك-ي-ب-ي ه-ذه ال-م-رح-ل-ة ب-قوله:
«كانت النظرة إالى النقد اأ’دبي في الجزائر هي النظرة
القديمة التي تهتم بالجزء دون الكل ،فالنقد كان لغويا
ج-زئ-ي-ا صص-رف-ا ،اتضص-حت ف-ي-ه ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-ل-غ-ة ب-م-ف-ردات-ها
وبتراكيبها».

آلسصبعينات :مرحلة آلتجّدد
بدأا النقد الجزائري يعرف طريق التجّدد من أاواسصط
سصبعينيات القرن الماضصي عن طريق ا’حتكاك بالنقد في
المشصرق العربي وكذا النقد اأ’وروبي ،وكلما تقّدم الزمن
ت -ع -رف ه -ذا ال -ن -ق -د ع -ل -ى ال -م -ن -اه -ج ال-ن-ق-دي-ة ال-ح-دي-ث-ة
والمعاصصرة ،المناهج النقدية السصياقية والنسصقية ،نقد يهتم
ب -خ -ارج ال -نصض م -رة ون -ق-د ي-غ-وصض ف-ي داخ-ل-ة ال-نصض م-رة
أاخرى ،فتحول النقد من كونه نقدا تذوقيا إالى نقد يعتمد
ع -ل-ى ال-ف-حصض وال-ت-ح-ل-ي-ل وال-وصص-ف وال-ت-ق-وي-م ،وف-ي ه-ذه
الحدود تباينت اآ’راء واأ’حكام النقدية للمناهج النقدية
المختلفة وفي النظر إالى النصض من الخارج أاو من الداخل
ومن الواضصح أان المنهج العام يختلف عن النظرة الفردية
اأ’ح-ادي-ة؛ أ’ن ال-م-ن-ه-ج «ه-و ال-ط-ري-ق-ة ال-ت-ي يسص-ي-ر ع-ل-ي-ه-ا
الباحث ليصصل إالى حقيقة في موضصوع من موضصوعات
اأ’دب أاو قضصاياه ..منهج البحث مظهر حضصاري تشصتد
الحاجة إاليه بعد الحاجة إالى الدرسض والتأاليف وما يصصحب
ذلك من تراكم الخبرات وتضصخم المادة ،وما يتصصل بهما
عادة من اضصطراب وفوضصى وجهل فتضصيع الحقيقة» وهذه
هي مهمة المنهج النقدي المسصتحكم الحلقات.

ب -رزت م -جÓ-ت م-ه-م-ة ف-ي اإ’ب-داع اأ’دب-ي وم-ت-اب-ع-ة ه-ذه
اأ’عمال نقديا منها (مجلة الثقافة ومجلة آامال ،ومجلة
التبيين  )...وغيرها من المجÓت اأ’دبية التي دفعت قدما
اأ’صصوات الشصبانية ،والحق يقال أانها أابرزت للوجود اأسصماء،
غير أانها لم تحرك سصاكنا أامام أاسصماء ذات قيمة فنية
عالية ،ويشصير إالى هذا من طرف خفي الدكتور عيسصى
شصريط« :أاما عن واقع النقد اأ’دبي في الجزائر ،فأاعتقد
أانه تأاسصسض على قاعدة المحاباة بشصكل مغال وتبنى
معادلة (أاحبك ،أاباركك ’ ..أاحبك ،أالعنك) ،فانكب على
ممارسصة وظيفته النقدية على أاسصاسصها غير مبال بجودة
النصض أاو رداءته ،ولعله أاهمل بذلك أاجود النصصوصض التي
وجدها تسصتحق العرضض والقراءة النقدية خدمة وترقية
للفضصاء اأ’دبي الجزائري».

أآثر آلمناهج آلنقدية أآوروبا آلمعاصصرة
ك-انت م-ن-ط-ل-ق-ات ال-ن-ق-د ال-م-ع-اصص-ر ف-ي ال-جزائر تنظيرية
لمناهج نقدية أاوروبية معاصصرة ،ربما كان التنظير بدءا
ل-ي-ت-ع-رف ال-ق-ارئ ال-ج-زائ-ري ع-ل-ى ه-ذه ال-مناهج ،وليقارن

مششروع طموح في حاجة للدعم والمرافقة

فيلم «آآرآك دآرآك» نافذة على زخم آلترآث آلثقافي لقصصر ورقلة
ت -زام -ن -ا وا’ح -ت -ف -ا’ت بشش -ه -ر ال -ت -راث
ب - -ورق- -ل- -ة شش- -رع م- -ؤوخ- -را ف- -ي تصش- -وي- -ر
’مازيغي
’ول-ى م-ن ال-ف-يلم ا أ
ال-مشش-اه-د ا أ
ال- -ورق- -ل- -ي ال- -ذي ح- -م- -ل ع -ن -وان «آاراك
داراك» وال- -ذي ي -ع -د ت -ج -رب -ة م -ح -ل -ي -ة
ف-ري-دة  .ال-ف-ي-ل-م ال-ث-ق-اف-ي ا’ج-ت-م-اعي
ي -جسش -د ب -ال -ل -ه -ج -ة ال -م -ح -ل -ي-ة وي-ه-دف
’سش-اسس إال-ى إاب-راز م-ك-ن-ونات الموروث
ب-ا أ
الثقافي المادي والÓمادي لقصشر ورقلة
ال- -ع- -ت- -ي- -ق حسش- -ب- -م- -ا أاوضش -ح ال -ق -ائ -م -ون
عليه.التفاصشيل تسشردها «الششعب».

تنظمها مؤوسشسشة رابح واحمد عسشلة

بن عزوز يفوز بجائزة آلمسصابقة
آلوطنية للفنون آلتشصكيلية

م--ن--حت ب--ال--ج--زائ--ر ال--ع--اصص--م--ة ،ج--ائ-زة
ال--مسص--اب--ق--ة ال--وط--ن--ي--ة السص--ن-وي-ة ل-ل-ف-ن-ون
ال-تشص-ك-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا م-ؤوسصسصة رابح
واحمد عسصلة للفنان التشصكيلي نور الدين
ب---ن ع--زوز خÓ--ل م--ع--رضض يضص--م ج--م--ي--ع

ورقلة:إايمان كافي
ي- -ح- -اك -ي ف -ي -ل -م «آاراك داراك» ال -ذي ي -ع -ن -ي
بالعربية «ابنك يبقى ابنك» طبيعة الحياة في
ال-م-ج-ت-م-ع ال-ورق-ل-ي خÓ-ل ف-ت-رة ال-ث-م-ان-ي-ن-ات
والتسصعينات ،حيث يحاول من خÓله القائمون
ع -ل -ى ال -ف-ي-ل-م ف-ت-ح ن-اف-ذة ع-ل-ى زخ-م ال-ت-راث
الثقافي الذي يزخر به قصصر ورقلة العتيق مع
مراعاة عدة جوانب مهمة تطلبت البحث فيها
واسصتشصارة المختصصين والباحثين في القصصة
والحكاية الشصعبية وقاموسض اللهجة الورقلية
ب -ال -ع -ودة إال -ى مصص -ط -ل -ح -ات ق -دي -م-ة ت-راج-ع
اسص -ت -خ -دام -ه -ا ،ح -رصص -ا ع -ل -ى ت-ق-دي-م صص-ورة
صصحيحة عن المجتمع وأاسصلوب العيشض في
أاوسصاطه خÓل الفترة الزمنية المحددة .
انه امر تم من خÓل ورشصة دام العمل عليها
مدة شصهر ونصصف لبناء سصيناريو الفيلم كما ذكر
لـ»الشص- -عب» ال- -م -دي -ر ال -ف -ن -ي «م -ح -م -د ع -ل -ي
محجر».
واضصاف محمد علي ان الفيلم سصيجسصد باللغة
اأ’مازيغية في متغيرها الورقلي «تقارقرنت»
تصصاحبها ترجمة إالى العربية مÓمح الوجه
الثقافي لقصصر ورقلة وعادات وتقاليد سصكانه
عبر المشصاهد التي سصتعرضض والتي سصتحدد
ف-ي-ه-ا مسص-اح-ة م-ه-م-ة ل-ع-رضض ب-عضض اأ’نشصطة
ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة وال-ح-رف ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
واأ’كÓ- -ت الشص- -ع -ب -ي -ة وال -ل -ب -اسض ال -ت -ق -ل -ي -دي
والكلمات المفقودة والتي أاصصبح اسصتخدامها
ن -ادرا ف -ي ال -ل -ه -ج -ة ال -م -ح-ل-ي-ة وح-ت-ى ب-عضض
اأ’لعاب التقليدية من أاجل تجسصيد مختلف
صصور القيم ا’جتماعية اأ’صصيلة في المجتمع
الورقلي.
ومن خÓل اأ’ماكن التي تم اختيارها لتصصوير

القارئ الحذق بينها وبين النقد العربي القديم ،وهاهو
اآ’ن يجمع التنظير بالتطبيق ،مع ظهور أاسصماء مهمة في
هذا المجال ،وأاكثرهم أاكاديمي :عبد المالك مرتاضض ،عبد
الحميد بورايو ،واسصيني اأ’عرج ،رشصيد بن مالك ،حسصين
خمري ،السصعيد بوطاجين ،فاتح عÓق ،وغيرهم ،وتوزعت
أاع -م -ال ه-ؤو’ء ح-ول م-ن-اه-ج ن-ق-دي-ة أاه-م-ه-ا( :اأ’سص-ل-وب-ي-ة،
ال-ب-ن-وي-ة ،السص-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،ال-ن-ق-د ال-ث-ق-اف-ي ،والمناهج ما بعد
البنوية) ،وأاكثر ما سصاعدهم في الجمع بين التنظير
والتطبيق هو مجالهم البحثي في مخابر الجامعة التي
يشصرفون عليها أاو كونهم أاعضصاء فاعلين فيها ،أاضصف إالى
ذلك إاشص-راف-ه-م ع-ل-ى ال-رسص-ائ-ل واأ’ط-اري-ح ال-ج-ام-عية التي
تسصتدعي فيم تسصتدعي الجمع بين التنظير والتطبيق.
لم تتضصحّ بعد الرؤوية حول نقد جزائري معاصصر يحمل هذه
المÓمح التي تجعله متميزا ،ومما سصاعد على ذلك هو
ب -ق -اء ا’ج-ت-ه-ادات ف-ردي-ة وع-دم ال-ت-ف-ك-ي-ر ف-ي ل-م الشص-م-ل
وتوحيد الجهود في تكتل رسصمي ،هذا وغيره جعل النقد
يراوح مكانه ولم ترتسصم مÓمح نقد جزائري له مÓمحه
ومبادؤوه ،وبقي في حدود الترجمة واإ’تباع للنقد اأ’وروبي،
هذا إان كانت هناك ترجمة حقيقية وجادة.

ا’عمال الفنية المشصاركة في المسصابقة.
وفاز الفنان التشصكيلي نور الدين بن عزوز
ب-ال-ج-ائ-زة ا’ول-ى ع-ن اح-دى ل-وح-ات-ه ال-ف-ن-ي-ة
ال- -م- -ع- -اصص- -رة ت- -جسص- -د واق -ع ال -م -ج -ت -م -ع -ات
ا’سصتهÓكية.
وحصص -ل ب -ن ع -زوز ع -ل-ى ال-ج-ائ-زة ال-ت-ي ت-ب-ل-غ
قيمتها  100.000دج عن لوحته التي اعتمد
فيها على تقنية ا’سصترجاع حيث اسصتعمل في
تشصكيلها العديد من المواد مبرزا من خÓلها
ان «كل شصيء يمكنه ان يتحول إالى عمل فني
يخرج عن اأ’طر الكÓسصيكية للجمال»
ل-ل-ت-ذك-ي-ر ،يسص-ت-م-ر ال-م-ع-رضض ال-م-ن-ظ-م ب-م-ق-ر
مؤوسصسصة احمد و رابح عسصلة إالى غاية الثامن
يونيو المقبل.

قدموا باقة فنية مميزة
في موسشيقى الـ«بوليرو» الكوبية

مشص -اه-د م-ن ال-ف-ي-ل-م  ،سص-ت-ع-رضض ال-ع-دي-د م-ن
المعالم التاريخية للقصصر من زوايا ومسصاجد
وسص -اح -ات وواح -ات ال-ن-خ-ي-ل وب-عضض الشص-وارع
واأ’زقة المهمة في القصصر.
وبحسصب المدير الفني للفيلم  ،فإان مواقع
تصصوير المشصروع تتجاوز مسصاحته الزمنية 40
دقيقة سصتكون أاغلبها داخل القصصر العتيق،
حيث من المتوقع أان يتواصصل تصصوير مشصاهد
الفيلم إالى نهاية هذه السصنة من أاجل تصصوير
مشص -اه -د ذات ع Ó-ق -ة ب -ف -ت -رة زم-ن-ي-ة م-ع-ي-ن-ة
مرتبطة با’هتمام بغابات النخيل.
وذكر المتحدث أانه وفريق العمل والهيئات
اإ’عÓمية والجمعوية المشصاركة وجدوا في
فكرة تجسصيد فيلم اجتماعي ثقافي أاسصلوبا
أاكثر فعالية من ا’عتماد على شصريط وثائقي
إ’لقاء الضصوء على بعضض العادات والتقاليد
التي تسصجلها الذاكرة الجماعية لسصكان القصصر
أاو تصصوير بعضض المعالم التعريفية به ،مشصيرا
إال-ى أان-ه ي-ع-د خ-روج-ا ع-ن ال-ط-اب-ع ال-ت-ق-ل-ي-دي
ل- -ل- -نشص -اط ال -ج -م -ع -وي خ Ó-ل شص -ه -ر ال -ت -راث
والمرتبط في أاحيان كثيرة بتنظيم المعارضض
وإاحياء لوحات الفلكور الشصعبي إالى محاولة
تجسصيد فيلم اجتماعي ثقافي يحمل رسصالة
اجتماعية ويحفظ الذاكرة الثقافية الجماعية

في آان معا.
ومن هذا المنطلق عرج المتحدث على أاهمية
تعاون الجهات المسصؤوولة من أاجل التسصريع في
اإ’جراءات اإ’دارية المطلوبة  ،موضصحا أانهم
كفريق في حاجة إالى دعم مالي وتقني من
أاجل تجسصيد الفيلم خاصصة وأان كل الجمعيات
والمجموعات اإ’عÓمية المهتمة مشصاركة في
ال -مشص-روع بشص-ك-ل ت-ط-وع-ي وق-د ت-ل-ق-وا وع-ودا
للدعم من عدة جهات ،حيث تشصرف على هذا
ال-مشص-روع ت-نسص-ي-ق-ي-ة ج-م-ع-ي-ات القصصر بورقلة
ومن بين الهيئات المشصاركة ،اأ’من الوطني،
مسص -تشص -ف -ى م -ح -م-د ب-وضص-ي-اف ،ج-م-ع-ي-ة أاوال
ل-لصص-وت اأ’م-ازي-غ-ي ،ج-م-ع-ي-ة إادل-ي-ل-ن ال-خ-ي-ر،
ج-م-ع-ي-ة ال-زي-ن ق-دح ،ج-م-ع-ي-ة ال-قصصر للثقافة
واإ’صصÓح ،مجموعة شصباب الواحة ،مجموعة
عدسصة اإ’عÓمية هذا باإ’ضصافة إالى بعضض
الهيئات المسصاهمة في انتظار توسصع دائرة
ا’ه-ت-م-ام ب-ه-ذا ال-مشص-روع ل-دع-م-ه سص-واء على
المسصتويين المحلي أاو الوطني.
يذكر أان قصصة الفيلم «آاراك داراك» تحمل
العديد من الرسصائل القيمة التي من المنتظر
أان يفكك شصفرتها المشصاهد ويكشصف الغطاء
عنها بعد ا’نتهاء من تجسصيد الفيلم وقديمه
للعرضض.

ثÓثي موسصيقي إآسصباني في حفل
فني سصاهر بالجزآئر آلعاصصمة
أاحيا ثÓثي موسصيقي إاسصباني سصهرة السصبت
بقاعة ابن زيدون بالجزائر العاصصمة حفÓ
فنيا سصاهرا أامتعوا خÓله الجمهور العاصصمي
بباقة فنية مميزة في موسصيقى الـ «بوليرو»
الكوبية.
وك -ان ه -ذا ال -ح -ف -ل -ال -ذي ن -ظ -م-ه ال-م-ع-ه-د
اإ’سصباني بالجزائر بالتعاون مع وزارة الثقافة
و»ال-ب-يت ال-م-ت-وسص-ط-ي» ب-أال-ي-ك-ان-ت-ي (إاسص-ب-ان-يا)
ب -م -ن -اسص-ب-ة أاسص-ب-وع ال-ل-غ-ة اإ’سص-ب-ان-ي-ة -ف-رصص-ة
لعشصاق الفن الراقي لÓسصتمتاع بمجموعة من
ال-وصصÓ-ت ال-غ-ن-ائ-ي-ة واأ’ل-ح-ان ال-ت-ي أاب-دع في
أادائها كل من المغنية ماريا سصافاتير وعازف
ال-غ-ي-ت-ار ب-ي-ب-ي ب-ورن-اي ب-ا’إضص-اف-ة إال-ى ع-ازف
الناي خوان فرانسصيسصكو كايويÓسض.
وتحت شصعار «ماسض كي بوليروسض» (أاكثر من
ب -ول -ي -رو) ق-دم ال-ثÓ-ث-ي ال-م-ت-أال-ق ال-ع-دي-د م-ن
العناوين المعروفة على غرار رائعة «بيسصامي
م -وتشص -و» (ق -ب -ل -ن -ي ك -ث -ي -را) ال-ت-ي أال-ف-ت-ه-ا ف-ي
الثÓثينيات من القرن الماضصي عازفة البيانو
المكسصيكية كونسصويلو فيÓسصكيز و»إايسصتا فيدا
لوكا» (هذه الحياة مجنونة) التي أالفها ولحنها

الموسصيقي الكوبي فرانسصيسصكو ثيسصبيدسض في
نهاية التسصعينيات.
وت-أال-قت م-اري-ا ك-ث-ي-را خÓ-ل السص-ه-رة ب-أادائ-ها
الراقي وتفاعلها الجميل مع الجمهور الذي
ك- -ان ف- -ي أاغ -ل -ب -ه م -ن اإ’سص -ب -ان وال -ك -وب -ي -ي -ن
ال -م -ق -ي -م -ي -ن ب -ال -ج -زائ-ر وأايضص-ا ط-ل-ب-ة ال-ل-غ-ة
اإ’سص -ب -ان -ي -ة وال -ذي -ن صص -ف -ق -وا ورددوا م -ع -ه-ا
وصصÓتها إالى آاخر لحظة وخصصوصصا اأ’غنية
ال -وط -ن -ي -ة ال -ك-وب-ي-ة «غ-وان-ت-ان-ام-ي-را» (ال-م-رأاة
الريفية من غوانتانامو) التي لحنها الكوبي
خ- -وسص- -ي- -ي- -ت- -و ف- -رن- -ان- -دي- -زدي- -از ف -ي ن -ه -اي -ة
العشصرينيات.
وت-ع-ت-ب-ر م-وسص-ي-ق-ى «ب-ول-ي-رو» م-ن أابرز اأ’نواع
الموسصيقية في أامريكا الÓتينية حيث ظهرت
أ’ول مرة بكوبا في القرن التاسصع عشصر من
طرف الملحن والمغني وعازف الغيتار الكوبي
بيبي سصانتشصز قبل أان تنتشصر بالمكسصيك ومن
بعدها في العديد من بلدان أامريكا الÓتينية
وتصصبح من أاهم اأ’نواع الموسصيقية هناك إالى
ج- -انب الصص- -الصص- -ا وال- -تشص- -اتشص -ا وم -وسص -ي -ق -ى
المارياتشصي وغيرها.
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“ديـــــد عهـــــــدة «اŸينورسســـــــو»:

›لسس األمن يؤوجل التصسويت على الÓئحة إا ¤غاية الثÓثاء

اأجل ›لسس ا’أمن ،ا¤
غاية يوم غد الثÓثاء،
التصسويت على الÓئحة
التي تقضسي بتمديد عهدة
بعثة ا’أ· اŸتحدة
لتنظيم ا’سستفتاء
بالصسحراء الغربية
(مينورسسو)’ ،إتاحة
امكانية فحصس التحفظات
التي اأبداها بعضس
ا’أعضساء حول النصس الذي
عرضسته الو’يات اŸتحدة
ا’أمريكية.
وك- -انت اŸصش- -ادق- -ة ع- -ل- -ى ه -ذه
ال Ó- -ئ - -ح - -ة ال- -ت- -ي “دد ع- -ه- -دة
اŸي- -ن -ورسش -و ،م -ق -ررة اج -راوؤه -ا
ال -ي -وم الإث -ن ، Úم -ن -ذ سش-ت-ة ()06

اأششهر.
واأششار مصشدر قريب من اŸلف
لواأج اأن بعضس الأعضشاء يعتÈون
اأنه “ت صشياغة اŸسشودة الأو¤
‘ اأسشلوب مث Òللبسس‡ ،ا جعل
النصس غ Òمتوازن.
وي- - - - -وضش - - - -ح ذات اŸصش - - - -در اأن
التعديÓت التي اقÎحها هوؤلء
الأعضشاء تخضشع حاليا للدراسشة
من طرف الوفد الأمريكي الذي
ي -اأم -ل اأن ي -ت -وصش -ل ا ¤مصش-ادق-ة
على الÓئحة بالتوافق.
مششروع الÓئحة ل يراعي العديد
م- - -ن اÓŸح- - -ظ - -ات ال - -واردة ‘
تقرير الأم Úالعام ،خاصشة تلك
ال -ت -ي تشش Òا ¤ح -ق -وق النسش -ان
والن- -ت- -ه- -اك -ات اÿطÒة ل -وق -ف

اطÓق النار من طرف اŸغرب.
وخÓفا لتقرير الأم Úالعام ،ل
ي- -ذك- -ر ال- -نصس ب -السش -م اŸغ -رب
ك- -ال- -ط- -رف ال- -ذي ارت- -كب ه- -ذه
النتهاكات والذي فرضس القيود
ع - -ل - -ى ح - -ري - -ة ت - -ن - -ق- -ل ب- -ع- -ث- -ة
م- -ي- -ن -ورسش -وواŸب -ع -وث ه -ورسشت
كوهلر.
واإذا كان مششروع الÓئحة الذي ل
يسش -م -ي بصش -راح -ة ب-ل-د اŸغ-رب،
ف -ان -ه اأع -رب ع -ن انشش-غ-ال-ه اأم-ام
انتهاكات اتفاقات وقف اإطÓق
النار ويدعوطر‘ النزاع لتجسشيد
ال- -ت- -زام- -ات- -ه- -م -ا Œاه اŸب -ع -وث
الششخصشي والتوقف عن اأي عمل
من ششاأنه اأن يقوضس اŸفاوضشات
التي تسشهلها الأ· اŸتحدة.

لÓ- - - -إشش- - - -ارة ،دع- - - -ا ال - - -رئ - - -يسس
الصش- -ح- -راوي ،اب- -راه- -ي- -م غ -ا‹،
الأربعاء اŸنصشرم› ،لسس الأمن
اإ ¤اإدان - -ة ب - -ق- -وة «ال- -نشش- -اط- -ات
اŸغ -رب -ي-ة» ال-رام-ي-ة اإ ¤زع-زع-ة
السشتقرار ‘ .رسشالة وجهها اإ¤
رئيسس ›لسس الأمن كريسشتوف
ه -وسش-غ-ن ،ك-تب السش-ي-د غ-ا‹ اأن-ه
«عششية مششاورات ›لسس الأمن
ح - -ول Œدي - -د ع - -ه - -دة ب - -ع - -ث - -ة
اŸينورسشو ،من واجبي اأن األفت
ان-ت-ب-اه-ك-م بشش-اأن تصش-اع-د م-وجة
ان-ت-ه-اك-ات اŸغ-رب لت-ف-اق وقف
اط Ó-ق ال -ن-ار والضش-رورة اŸل-ح-ة
بالنسشبة Ûلسس الأمن للتحرك
بسشرعة من اأجل اإدانة مثل هذه
الأعمال».

Óزمـــــــة
Òا ل أ
‘ خطــــوة ُتشسكـــــل اخÎاقـــًـا كــــب ً

اتف ـ ـاق عل ـ ـى مشسارك ـة اŸـ ـدني ‘ Úالسسلطـ ـ ـ ـة بالسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودان

توصسل قادة ا’حتجاجات وا÷يشس
ال ّسسودا Êالذي يتو ¤ا◊كم ‘ البÓد
إا ¤اتفاق على تشسكيل ›لسس مشسÎك
م مدنّي Úوعسسكرّي ‘ ،Úخطوة
يضس ّ
Óزمة التي
Òا ل أ
ُتشسكل اخÎاًقا كب ً
اندلعت منذ أاك Ìمن أاسسبوع Úبعد
’طاحة بالرئيسس عمر البشس.Ò
ا إ
ج- -اء ه- -ذا الت- -ف- -اق ت- -ل- -ب- -ي- -ة Ÿط- -الب آالف
اŸتظاهرين اŸعتصشم Úمنذ ثÓثة أاسشابيع
أام-ام م-قّ-ر ال-ق-ي-ادة ال-ع-اّم-ة ل-ل-قّ-وات اŸسشّ-لحة
السشودانّية ‘ اÿرطوم للمطالبة بنقل السشلطة
إا ¤إادارة م -دن ّ-ي -ة .وب -ات -وا ح -ال ً-ي -ا ي -ن-ت-ظ-رون
ال -تشش-ك-ي-ل ال-ف-ع-ل-ي ل-ل-م-ج-لسس اŸششÎك ال-ذي
أاُع -ل -ن ع -ن -ه السش -بت ،ق -ب-ل ات-خ-اذ ق-رار بشش-أان
مصش Òاعتصشامهم.
وي- -ن- -درج ه- -ذا الع- -تصش- -ام ‘ إاط- -ار ا◊رك -ة
الحتجاجية التي انطلقت ‘  19ديسشم Èضشد
ق- -رار ا◊ك- -وم- -ة زي- -ادة سش- -ع- -ر اÿب -ز ث Ó-ث -ة
أاضش- -ع- -اف .إال أان- -ه- -ا سش -رع -ان م -ا –ّولت إا¤
احتجاجات ضشد البشش Òالذي أاطاح به ا÷يشس
وأاوقف ‘  11أابريل.
وبعد رحيل البشش Òالذي حكم السشودان ثÓثÚ
ع -اًم -ا ،واصش -ل اŸت -ظ -اه-رون الضش-غ-ط ◊ضس
اÛلسس العسشكري النتقا‹ الذي تسشّلم زمام

ا◊كم ‘ البÓد ،على التخلي عن السشلطة
وﬁاكمة البشش ÒواŸسشؤوول Úالرئيسشي‘ Ú
نظامه.
ج ،Úأاحمد الربيع ،الذي
وقال ‡ثل اÙت ّ
شش -ارك ‘ الج -ت-م-اع األول ل-ل-ج-ن-ة اŸششÎك-ة
التي تضشّم ‡ثل Úعن الطرف« :Úاّتفقنا على
›لسس سش- - - -ي- - - -ادي مششÎك ب ÚاŸدن ّ- - -ي Ú- - -
والعسشكرّي.»Ú
وسش - -يشش - -ك - -ل ه - -ذا اÛلسس اŸششÎك ال- -ذي
سش -ي -ح ّ-ل ﬁل اÛلسس ال -عسش -ك -ري ب -رئ -اسش-ة
ال-ف-ري-ق ال-رك-ن ع-ب-دال-ف-ت-اح الÈه-ان ،السشلطة
العليا للبÓد وسشيكون مكلًفا تششكيل حكومة
مدنية انتقالية جديدة إلدارة الششؤوون ا÷ارية
و“هيد الطريق ألول انتخابات بعد البشش.Ò
خطوة ‘ اŒاه ا’سستقرار
وأاضش- -اف ال- -رب -ي -ع« :اآلن اŸشش -اورات ج -اري -ة
ل- - -ت- - -ح- - -دي- - -د نسشب (مشش- - -ارك - -ة) اŸدن ّ- -ي Ú- -
وال- -عسش- -ك- -رّي ‘ Ú- -اÛلسس» .ويشش- -ك- -ل ه -ذا
التفاق اخÎاًقا ‘ األزمة التي تبعث ﬂاوف
من خروج الوضشع عن السشيطرة ‘ هذا البلد
الواقع ‘ القرن األفريقي.
وقال أاحد اŸتظاهرين ﬁمد ندجي امسس :

تظاهــــروا ›ــــددا ورفضســـــوا
التـــــداب Òالتـــــي أاعلنهـــــــــــا

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

«أانا سشعيد بنتائج اÙادثات» مضشيًفا« :لكن
ن- -ن -ت -ظ -ر إاع Ó-ن تشش -ك -ي -ل اÛلسس» .واع -تÈ
م- -ت- -ظ -اه -ر آاخ -ر ﬁم -د أام Úأان «م -ا حصش -ل
ه -وخ -ط -وة ‘ اŒاه إانشش -اء سش -ل -ط-ة م-دن-ي-ة».
وتابع« :عندما ُتششكل حكومة مدنيةÁ ،كننا
إاًذا القول إاننا على الطريق الصشحيح».
اÙكمة ا÷نائية الدولية
ووجهت اÙكمة ا÷نائية الدولية اتهامات
للبشش Òبسشبب مزاعم ارتكابه جرائم حرب
وج -رائ -م ضش-د اإلنسش-ان-ي-ة وإاب-ادة ج-م-اع-ي-ة ‘
منطقة دارفور بغرب السشودان وهي اتهامات
ينفيها البشش .Òوقال الصشادق اŸهدي الزعيم
اıضش -رم ◊زب األم -ة ال -ق -وم -ي اŸع -ارضس
والذي يششكل جزءا من –الف قوى إاعÓن
ا◊رية والتغي Òإانه يرى أانه يجب انضشمام
السشودان للمحكمة .وصشرح للصشحفي Úإان من
الضشروري النضشمام فورا للمحكمة ا÷نائية
الدولية ولكن يجب تنسشيق هذا اŸوقف مع
اÛلسس العسشكري .وطبقا Ÿصشدر قضشائي
فقد أاششار اÛلسس العسشكري من قبل إا ¤أان
البشش Òسشيحاكم ‘ السشودان حيث بدأا النائب
العام ‘ التحقيق معه.
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’من مسسؤوولية ما يجري ‘ ليبيا
حملت ›لسس ا أ

حك ـ ـوم الوفـ ـاق تطال ـب بكشس ـف الداعمÚ
لعـ ـ ـ ـ ـدوان حفـ ـ ـ ـ ـ Îعل ـ ـ ـ ـى طرابل ـ ـ ـ ـسس
اتهمت حكومة الوفاق
الوطني الليبية اŸعÎف
بها دوليا ،اأمسس،
الضسابط اŸتقاعد خليفة
حف ،Îالذي يتخذ من
شسرق البÓد مقرا له،
بقصسف اŸدني‘ Ú
العاصسمة طرابلسس.
ق -ال ال -ن -اط -ق ب -اسش -م ح-ك-وم-ة
الوفاق الوطني الليبية ،مهند
يونسس ‘ ،بيان له ،أان «حكومة
ال-وف-اق ال-وط-ن-ي –م-ل ال-ب-عثة
األ‡ي- - - - - -ة و›لسس األم- - - - - -ن
مسش-ؤوول-ي-ة سش-ك-وت-ه-م وت-هاونهم
Œاه م- -ا ي -ق -وم ب -ه ح -ف Îم -ن
قصش-ف ل-ل-ع-اصش-م-ة واسش-ت-ع-ان-ت-ه
ب-ال-طÒان األج-ن-بي ،وتطالبهم
بكششف حقيقة الطائرات التي
تدعم حف ‘ Îعدوانه على
طرابلسس».
وقال اŸتحدث باسشم حكومة
الوفاق إان «حف Îهذا يغطي
ه-زائ-م-ه وان-كسش-ار ج-ن-ده ع-لى
أاسش -وار ط -راب-لسس ب-السش-ت-ع-ان-ة
ب - -طÒان أاج - -ن - -ب - -ي ل - -قصش - -ف
اŸدن- - - -ي Úال- - - -ع- - - -زل داخ - - -ل
اŸدينة» .
الرد ‘ اŸيدان
وأاضش -اف ال -ب -ي -ان أان «ح -ك-وم-ة
ال - -وف - -اق سش - -ي- -ك- -ون رده- -ا ‘
اŸي- - -دان ال- - -عسش- - -ك - -ري وعÈ
اÓŸح-ق-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ل-كل من
شش - -ارك ‘ ه - -ذا ال - -ع - -دوان»،
مششÒا إا ¤أان «ما حدث ليلة
أاول أامسس ه - -وج - -رÁة ح - -رب
تضش -اف إا ¤سش -لسش -ل -ة ا÷رائ -م
اŸرت-ك-ب-ة م-ن-ذ ب-داية العدوان
وأان ع- -م- -ل -ي -ة ب -رك -ان ال -غضشب
مسشتمرة».
وكان مصشدر عسشكري بحكومة
ال -وف -اق ال -وط-ن-ي اف-اد Ãق-ت-ل

شش -خصش Úوإاصش -اب -ة ع -دد آاخ-ر
ب- -ج- -روح إاث- -ر غ- -ارات ج- -وي- -ة
تعرضشت لها العاصشمة الليبية
ط- -راب- -لسس ،ل- -ي -ل -ة السش -بت ا¤
الحد ،حيث اسشتهدفت عدة
م- -واق- -ع دون أان العÓ- -ن ع -ن
هوية منفذيها.
تصسعيد خطÒ
أاع- -ل -نت السش -ل -ط -ات ال -ت -اب -ع -ة
◊كومة الوفاق الوطني األحد
م-ق-ت-ل أارب-ع-ة أاشش-خ-اصس وجرح
عششرين آاخرين ‘ طرابلسس،
ونسشبت هذه الغارات إا ¤قوات
حف Îالتي تششن هجوما على
العاصشمة الليبية.
وق- - -ال مصش - -در عسش - -ك - -ري ‘
قوات حكومة الوفاق الوطني
ل- - -ف- - -رانسس ب- - -رسس األح - -د إان
«مواقع عدة تعرضشت لقصشف
ج - -وي ‘ وقت م- -ت- -أاخ- -ر م- -ن
السش -بت م -ا تسش -بب ‘ سش -ق-وط
عدة ضشحايا من اŸدني.»Ú
وح -ول اŸواق -ع اŸسش -ت-ه-دف-ة،
أاوضش -ح أان «م -ع -ظ-م الضش-رب-ات
اسش -ت-ه-دفت م-ن-اط-ق ‘ ب-ل-دي-ة
أاب- -وسش- -ل -ي -م» ل -ك -ن -ه -ا  ⁄تصشب
«مواقع عسشكرية» .
ويأاتي هذا التصشعيد ‘ وقت

دخلت فيه األعمال العسشكرية
ب Úق - - - -وات ح- - - -ف Îوق- - - -وات
حكومة الوفاق الوطني قرب
وح -ول ال -ع -اصش -م -ة أاسش -ب -وع-ه-ا
الرابع منذ إاعÓن خليفة حفÎ
‘ الرابع إابريل ا÷اري عن
عدوان عسشكري للسشيطرة على
العاصشمة.
وارتفعت حصشيلة الششتباكات
ال -ت -ي ت -دور ح -ول ال -ع -اصش -م -ة
طرابلسس إا 278 ¤قتي Óو1282
جريحا فيما ” إاحصشاء قرابة
 40أال -ف ن -ازح ،ب -حسشب األ·
اŸتحدة.
موؤسسسسة النفط –ذر
ح-ذرت م-ؤوسشسش-ة ال-ن-ف-ط ‘ ل-ي-ب-يا
من «عسشكرة» اŸنششآات النفطية
‘ البÓد ،داعية إا ¤حمايتها من
أاي ششكل من أاششكال الصشراع.
وقالت اŸؤوسشسشة ‘ بيان امسس
إان- -ه- -ا «ت- -ع- -رب ع- -ن إادان- -ت -ه -ا
الشش -دي -دة ل -عسش -ك-رة اŸنشش-آات
ال-ن-ف-ط-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ ل-ي-ب-يا»،
م -ؤوك -دة ع -ل -ى «اسش -ت-قÓ-ل-ي-ت-ه-ا
وح -ي -اده -ا» .وأاع-ل-نت رفضش-ه-ا
ال-ق-اط-ع لسش-ت-خ-دام اŸنشش-آات
ال -ن-ف-ط-ي-ة ألغ-راضس عسش-ك-ري-ة
أاوسشياسشية.

’سسرائيلي على سسفينة مرمرة
الهجوم ا إ

ا÷نائي ـ ـ ـ ـة الدوليـ ـ ـ ـة تعقـ ـ ـ ـ ـ ـد جلسسـ ـ ـ ـة
‘ م ـ ـ ـ ـاي اŸقبـ ـ ـ ـل حـ ـ ـ ـ ـول اإلعت ـ ـ ـ ـ ـداء
اأعلنت هيئة ا’إغاثة الÎكية،
اأمسس ،اأن اÙكمة ا÷نائية الدولية
سستعقد ،مطلع شسهر ماي اŸقبل،
جلسسة اسستماع Ùامي ضسحايا الهجوم
ا’إسسرائيلي على سسفينة «مرمرة»،
الذي اأدى ،سسنة  ،2010اإ ¤مقتل 10
متضسامن Úاأتراك واإصسابة 56
اآخرين.
ن -ق -لت وسش -ائ -ل إاع Ó-م ت -رك-ي-ة ،ع-ن غ-ول-دن
سشو‰از نائبة رئيسس الهيئة ،قولها أان هذه
ا÷لسشة ،األو ¤من نوعها ،تأاتي تتويجا ÷هود
مسش -ت -م -رة م -ن-ذ سش-ن-ة  ،2014وسش -ت -ع -ق-د Ÿرة
واحدة قبل صشدور قرار القضشاء ‘  15من
الششهر نفسشه.
وأاوضشحت أان اŸدعي العام قال إان اÙكمة
تنظر ‘ القضشايا الكÈى التي تهم اإلنسشانية،
وليسشت هناك ضشرورة Ùاكمة الفاعل‘ Ú

هذه اÙكمة« ،لصشغر حجم ا÷رÁة ،إاذ أان
القتلى  10أاششخاصس فقط».
وأاضش -افت سش -و‰از «اعÎضش -ن -ا ع -ل-ى م-راف-ع-ة
اŸدع-ي ال-ع-ام ،وان-ت-ق-ل-ن-ا ل-ل-م-ح-ك-م-ة األع-ل-ى
وطلب القاضشي إاعادة النظر ‘ ا◊كم ،وهكذا
اسشتمر األمر منذ  ،2014و‘ كل مرة يتخذ
اŸدعي العام قرارا ضشدنا ،نعود بالعÎاضس
وهكذا حتى العام ا◊ا‹».
وأاششارت إا ¤أان القرار النهائي حول ما اإذا
كان سشيتم فتح –قيق ضشد إاسشرائيل سشيصشدر
الشش -ه -ر اŸق -ب -ل ،وب-ن-اء ع-ل-ى ه-ذا ” –دي-د
جلسشة اسشتماع ÷ميع األطراف.
وك - -انت ق - -وات إاسش - -رائ - -ي- -ل- -ي- -ة شش- -نت31 ‘ ،
مايو ،2010هجوما على سشفينة «مرمرة» ،التي
كانت ضشمن أاسشطول مسشاعدات عرف بإاسشم
«أاسشطول ا◊رية» والذي أابحر بهدف كسشر
ا◊صشار على قطاع غزة.

السس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎات الصسفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء تتح ـ ـ ـ ـ ـدى الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ـسس الف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرنسسي

كما كان متوقعا ⁄ ،تفلح التداب Òالتي اعلنها الرئيسس
الفرنسسي اإÁانويل ماكرون ‘ ،اإيقاف احتجاجات السسÎات
الصسفراء التي تعرفها البÓد منذ  5اأشسهر ،حيث خرج اآ’ف
اŸتظاهرين للسسبت الرابع والعشسرين تواليا.
خرج ناششطو»السشÎات الصشفراء» ›ددا للتظاهر ‘ السشبت الرابع والعششرين
تواليا ،خصشوصشا ‘ باريسس وسشÎاسشبورغ ،يوم Úعلى عرضس الرئيسس الفرنسشي
إاÁانويل ماكرون إاجراءاته للخروج من األزمة الجتماعية التي “ر بها البÓد.
ومنذ أاك Ìمن خمسشة أاششهر ،ينزل هؤولء اÙتجون كل يوم سشبت للششارع
للمطالبة بعدالة اجتماعية وضشريبية أاكŒ ‘ ،Èمعات تششهد أاحيانا أاعمال
عنف.
وشسهد هذا السسبت بعضس التوتر ب ÚاŸتظاهرين وقوات
الشسرطة ‘ سسÎاسسبورغ
وقالت وزارة الداخلية إان عدد اŸششارك ‘ ÚاŸظاهرات ‘ كافة أانحاء فرنسشا
بلغ  23أالفا و 600مقابل  27أالف و 900السشبت اŸاضشي .واعتÈت هذه اŸششاركة
ب Úاألضشعف ،إاذ  ⁄يسشجل عدد أاقل سشوى ‘ السشادسس أافريل ،عندما بلغ عدد
اŸششارك 22300 Úمتظاهر.

لكن مسشؤوول« ‘ ÚالسشÎات الصشفراء» –دثوا عن مششاركة  60أالف ششخصس ‘
اŸظاهرات ‘ كافة انحاء البÓد.
سسÎاسسبورغ عاصسمة ا’حتجاجات
وقبل ششهر من النتخابات األوروبية ،ششارك نحو 2000ششخصس من «السشÎات
الصش -ف -راء» ‘ م -ظ -اه -رة ‘ شش -وارع سشÎاسش-ب-ورغ ال-ت-ي تسش-ت-ق-ب-ل م-ق-ر الŸÈان
األوروبي.
وسشارت الحتجاجات بهدوء قبل أان تششهد بعضس التوتر مع قوات األمن.
وأاق- -ف- -لت ق- -وات األم- -ن ال- -ط -رق اŸؤودي -ة إا ¤م -ق -رات اŸؤوسشسش -ات األوروب -ي -ة
واسشتخدمت القنابل اŸسشيلة للدموع Ÿنع اŸتظاهرين من القÎاب منها ،فيما
قام هؤولء برششق عناصشر األمن با◊جارة.
وعند وصشول عدد من اŸتظاهرين اŸلثم Úإا ¤مقربة من مقر ›لسس أاوروبا
ال -ذي يضش -م  47ب-ل-دا أاوروب-ي-ا ،اسش-ت-خ-دمت الشش-رط-ة ال-ق-ن-اب-ل اŸسش-يلة للدموع
لردعهم .ذ
وقال اŸتظاهر باسشكال هارتر ( 58عاما) ‘ سشÎاسشبورغ ،إانه  ⁄يجد «ششيئا
عمليا» ‘ ما أاعلنه ماكرون.
وأاكد هذا اŸتظاهر أان تصشريحات ماكرون «حفزتني ›ددا» على مواصشلة

التحرك ،معتÈا أانها  ⁄تكن أاك Ìمن «كÓم فارغ».
ويسشعى الداعون إا ¤التظاهر ‘ سشÎاسشبورغ إا ¤إاعطاء طابع «دو‹» للتحرك
‘ هذه اŸدينة.وقد رفعت بالفعل بعضس األعÓم األŸانية إا ¤جانب األعÓم
الفرنسشية.
مظاهرات ‘ باريسس
و‘ باريسس سشارت مظاهرتان األو ¤ششارك فيها بضشعة آالف ششخصس تلبية
لدعوة من نقابة «سشي جي تي» (الكونفدرالية العامة للعمل) ومن «السشÎات
الصشفراء» .أاما الثانية التي جرت بدعوة من حركة «السشÎات الصشفراء» وحدها،
فسشارت أامام مقر العديد من وسشائل اإلعÓم ‘ العاصشمة الفرنسشية تعبÒا عن
الحتجاج على طريقة تغطية ا◊راك.
و‘ األسشبوع الرابع والعششرين من اŸظاهرات على التوا‹ ،أاعلن عن Œمعات
‘ جميع اأنحاء فرنسشا.
ففي تولوز (جنوب غرب) التي تعد من معاقل التعبئة ◊ركة «السشÎات
الصشفراء» ،منع التظاهر ›ددا ‘ سشاحة كابيتول ،لكن اÙتج Úدعوا اإ¤
التجمع مع ذلك ‘ وسشط اŸدينة .ومنع التظاهر ‘ وسشط اŸدينة أايضشا ‘ ليل
(ششمال) ورين (غرب) وروان (ششمال غرب).
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لمÒكية
ردا على العقوبات ا أ

طهران تهدد بإاغÓق مضسيق هرمز و النسسحاب
مـ ـ ـ ـن معاهـ ـ ـ ـدة حظ ـ ـ ـر األسسلح ـ ـ ـة النووي ـ ـة
قال وزير اÿارجية
الإيراﬁ Êمد جواد
ظريف اإن النسضحاب من
معاهدة حظر انتشضار
السضلحة النووية هو
واحد من «خيارات
عديدة» اأمام طهران للرد
على العقوبات
الأمÒكية ،بحسضب ما
ذكر العÓم الرسضمي
امسس الحد.
اأع- -ادت ال- -ولي- -ات اŸت- -ح -دة
فرضس ›موعة من العقوبات
ع -ل-ى ا÷م-ه-وري-ة الإسضÓ-م-ي-ة
الإي- -ران- -ي- -ة م- -ن- -ذ انسض- -ح- -اب
ال -رئ -يسس دون -ال -د ت -رامب م-ن
الت- -ف- -اق ال- -ن -ووي اÈŸم م -ع
ايران ‘ .2015
والث- -ن Úاأع- -ل- -نت واشض- -ن -ط -ن
انهاء العفاءات التي منحتها
لثما Êدول مسضتوردة للنفط
الي- -را ،Êوك- -انت صض -ن -فت ‘
وقت سض -اب -ق م -ن ه-ذا الشض-ه-ر
ا◊رسس ال- -ث- -وري الإي- -را Êب
«اŸن - - -ظ - - -م- - -ة الره- - -اب- - -ي- - -ة
الجنبية».
وق -ال ظ -ري -ف ‘ تصض-ري-ح-ات
لصض- - -ح- - -اف- - -ي Úاي - -ران - -ي‘ Ú
ن -ي -وي -ورك ب -ث -ه -ا ال -ت -ل-ف-زي-ون
ال -رسض -م -ي «ام -ام ا÷م -ه-وري-ة
الإسض Ó- -م - -ي - -ة ال - -ع- -دي- -د م- -ن
اÿي- - -ارات  ..م- - -ن ب - -ي - -ن - -ه - -ا
النسضحاب من معاهدة حظر
انتشضار الأسضلحة النووية».
وردا ع- -ل- -ى سض- -وؤال ل- -ل- -وك- -ال -ة
الي -ران -ي-ة ال-رسض-م-ي-ة Ÿاذا ⁄
تفكر ايران ‘ النسضحاب من
اŸعاهدة النووية كاأحد ردود
فعلها اÙتملة ،قال ظريف
اإن «اŸسض - - -وؤول ‘ Úال- - -بÓ- - -د
يناقشضون» ﬂتلف اÿيارات.
واأضض -اف اأن اح -ت -م-ال اÿروج

من اŸعاهدة هو من ب Úهذه
اÿيارات .اإل اأنه  ⁄يتطرق
اإ ¤اÿيارات الأخرى.
ووصض- -فت اي- -ران ال- -ع- -ق -وب -ات
الأمÒكية باأنها «غ Òقانونية»
وح- -ذر ظ -ري -ف الرب -ع -اء م -ن
«ع- - -واقب» ‘ ح- - -ال ح- - -اولت
الوليات اŸتحدة منع ايران
من مواصضلة بيع نفطها.
تهديد بغلق مضضيق هرمز
من جهته ،هدد رئيسس هيئة
الأرك - -ان الإي- -ران- -ي- -ة ا÷Ôال
ﬁمد باقري ،باإغÓق مضضيق
هرمز ،اŸمر اŸائي ا◊يوي
لشضحنات النفط العاŸية‘ ،
ح - - - -ال م- - - -ن- - - -ع بÓ- - - -ده م- - - -ن
اسضتخدامه.
وق - - -ال ب - - -اق - - -ري ،اإن ب Ó- - -ده
مسضتعدة ◊ماية اŸضضيق اإذا
حاولت ا÷هات الأخرى خلق
مشضاكل فيه.

واأضض- - -اف اأن- - -ه ‘ ح- - -ال- - -ة ⁄
ت- -ت -م -ك -ن اإي -ران م -ن تصض -دي -ر
ن- - -ف- - -ط- - -ه- - -ا ع ÈاŸضض- - -ي - -ق،
فبالتاأكيد لن تسضتطيع الدول
الأخرى ذلك  ،حسضب تعبÒه.
اŸسضوؤول الإيرا ،Êاأوضضح اأن
بÓده ل تعتزم اإغÓق اŸضضيق
حاليا ،لكنها قد تفعل ‘ حال
اأجÈت ع -ل-ى ات-خ-اذ خ-ط-وات
مضضادة ضضد الأعداء .
واأف - -اد ب - -اأن ا÷يشس الإي- -راÊ
مسضتعد لتنفيذ اأي قرار يتعلق
ب- -اإغÓ- -ق اŸع ،Èيصض- -در ع -ن
السضلطات الإيرانية.
ومضضيق هرمز اأحد الشضرايÚ
الرئيسضية حول العا ‘ ⁄نقل
النفط ،حيث Áر عÈه نحو
 80ب - -اŸئ - -ة م- -ن ال- -ن- -ف- -ط
السض - - -ع - - -ودي ،وال - - -ع- - -راق- - -ي،
والإم- -ارات -ي ،وال -ك -وي -ت -ي‘ ،
ط - -ري - -ق ال - -تصض- -دي- -ر اإ ¤دول

متهم بالفسضاد

م -ع -روف-ة ب-اع-ت-م-اده-ا ال-ع-ا‹
ع -ل -ى مصض -ادر ال -ط -اق -ة م -ث -ل
الصض ،Úوال - -ي - -اب - -ان ،وك- -وري- -ا
ا÷ن- - - -وب- - - -ي- - - -ة ،وال - - -ه - - -ن - - -د،
وسضنغافورة.
وحسضب ب - - - - -ي - - - - -ان- - - - -ات اإدارة
معلومات الطاقة الأمريكية،
ف - -اإن مضض - -ي - -ق ه- -رم- -ز ي- -ع- -د
اŸضضيق الأول حول العا ⁄من
حيث كمية النفط التي “ر
عÈه ،حيث بلغ معدل مرور
ال -ن -ف -ط ال -ي -وم -ي م-ن-ه ،2016
حوا‹  18 . 5مليون برميل ،ما
يشض -ك -ل ن -ح-و  ٤0ب-اŸئ-ة م-ن
Œارة النفط ع Èالبحار.
و‘  22اأبريل ا◊ا‹ ،اأعلن
ال -رئ -يسس الأم -ري -ك -ي دون -ال -د
ترامب ،وقف اإعفاءات شضراء
النفط الإيرا ،Êكانت حصضلت
عليها  8بلدان ‘  5نوفمÈ
.2018

حكوم ـ ـ ـ ـ ـة بÒو تأام ـ ـ ـ ـ ـر باعتقـ ـ ـ ـ ـال رئي ـ ـ ـ ـسس سسابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
قالت حكومة بÒو اإن الرئيسس
السضابق بيدرو بابلو كوشضينسضكي
سضيقضضي ثÓث سضنوات رهن الإقامة
ا÷Èية فيما يجري اإعداد اتهامات
بالفسضاد ضضده بسضبب ما تردد عن
تقاضضيه رشضا من شضركة اأودبريشضت
الÈازيلية لÓإنشضاءات.
و‘ وقت سضابق هذا الشضهر ،اأمر القضضاء ‘
بÒو ب -ح -بسس ك -وشض -ي -نسض -ك -ي ث Ó-ث سض -ن-وات
ان-ت-ظ-ارا ل-ل-م-ح-اك-م-ة .وق-ال م-ك-تب اŸدعي
العام يوم السضبت اإنه جرى تخفيف ا◊كم

بسضبب مشضكÓت صضحية يعا Êمنها الرئيسس
السض -اب-ق ال-ب-ال-غ م-ن ال-ع-م-ر  80ع-ام-ا .وكان
ف -ري -ق ال -دف -اع ع -ن ك -وشض -ي -نسض -ك -ي ي -ط-الب
ب- -الع- -ت- -ق -ال اŸن -ز‹ بسض -بب سض -وء ح -ال -ت -ه
الصضحية .وينفي كوشضينسضكي وهو مصضر‘
سض- -اب- -ق ع -م -ل ‘ وول سضÎيت ،ارت -ك -اب اأي
ﬂالفات .ياأتي القرار بعد اأيام من انتحار
رئيسس سضابق لبÒو هو اآلن جارسضيا لتجنب
اع -ت -ق -ال -ه ف -ي -م -ا ي -تصض -ل ب -فضض -ي-ح-ة شض-رك-ة
اأودبريشضت الÈازيلية.
وÃوجب ال - -ق - -ان - -ون ‘ بÒو Áك - -ن ح - -بسس

اŸشضتبه بارتكابهم جرائم فÎة تصضل اإ¤
ث Ó-ث سض -ن -وات ق -ب -ل ﬁاك -م -ت -ه -م اإذا اأث-بت
الدعاء اأن من اŸرجح اإدانتهم واأنهم قد
يحاولون الهرب اأو عرقلة سض Òالتحقيقات
اإذا  ⁄يتم سضجنهم.
واأمر القضضاء بحبسس اآخر اأربعة روؤسضاء لبÒو
وزعيم اŸعارضضة انتظارا للمحاكمة فيما
يتعلق بفضضيحة اأودبريشضت منذ اأن اعÎفت
الشضركة ‘ اأواخر  2016باأنها دفعت نحو 30
مليون جنيه رشضا لسضياسضي ‘ ÚبÒو مقابل
عقود لÓأشضغال العامة.

القضضايا اÓÿفية ب Úروسضيا وأاوكرانيا

كيي ـ ـف تبـ ـ ـدي اسستعـ ـ ـدادها لتف ـ ـاوضس مشسروط مـ ـع موسسكـ ـ ـو
اأبدى الرئيسس الأوكراÊ
اŸنتخب فولودÒÁ
زيلينسضكي اسضتعداده
لإجراء مفاوضضات مشضروطة
مع روسضيا بشضاأن القضضايا
اÓÿفية ب Úالبلدين.
قال زيلينسضكي ‘ ،تغريدة على
حسض -اب -ه الشض -خصض -ي ع-ل-ى م-وق-ع
ال -ت -واصض -ل الج -ت -م-اع-ي «ت-وي»Î
ام - -سس « ،اإن -ن -ا ع-ل-ى اسض-ت-ع-داد
Ÿن - - -اقشض- - -ة شض- - -روط ج- - -دي- - -دة
ل-ل-ت-ع-ايشس السض-ل-م-ي ب Úاأوك-ران-ي-ا
وروسضيا».
واأوضض -ح زي -ل -ي -نسض-ك-ي ب-خصض-وصس
ع - - -رضس ال - - -رئ - - -يسس ال- - -روسض- - -ي
فÓ- - - -د ÒÁب - - -وت Úا÷نسض - - -ي - - -ة
ال -روسض -ي -ة ع-ل-ى الأوك-ران-ي Úاأن-ه
«ع- - -ل- - -ى ب - -وت Úاأل ي - -ت - -وق - -ع اأن
يسضتجيب الكث Òمن الأوكرانيÚ

ل-ع-رضض-ه Ãن-ح-ه-م ج-وازات سض-فر
روسضية».
وكان بوت Úقد اأفاد يوم السضبت
ب- -اأن م- -وسض- -ك- -و ت -ب -حث تسض -ه -ي -ل
اإج- -راءات م- -ن -ح ج -وازات سض -ف -ر
روسض- -ي- -ة لأي م- -واط- -ن اأوك -را،Ê
مشضÒا اإ ¤اأن- -ه ي- -ري- -د اأن ي -ع -ل -م
موقف زيلينسضكي من الصضراع ‘
شضرق اأوكرانيا خاصضة واأن لديه
ان -ط -ب -اع -ا ب -اأن-ه ل-ن ي-ط-ب-ق ب-ن-ود
اتفاق سضÓم مÈم ‘ مينسضك قبل
اأربعة اأعوام.
واأد ¤ب -وت Úب-ه-ذه ال-تصض-ري-ح-ات
ب -ع-د اأي-ام م-ن ت-وق-ي-ع-ه م-رسض-وم-ا
لتسضهيل اإجراءات ا◊صضول على
جواز سضفر روسضي للمقيم‘ Ú
شض -رق اأوك -ران -ي-ا ‡ا دف-ع ك-ي-ي-ف
ل- -ل- -دع- -وة ل- -ف- -رضس اŸزي- -د م- -ن
العقوبات الدولية على موسضكو.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عضسويـ ـة بولوني ـ ـا ‘ «النات ـ ـو» وال– ـ ـاد
األوروب ـ ـي «ضسم ـ ـان أاسساسس ـ ـ ـ ـي ألمنهـ ـ ـا
اعت Èوزير الدفاع
البولو Êماريوسس
بÓشضتشضاك ،امسس أان
عضضوية البÓد ‘ حلف
لطلسضي (الناتو)
شضمال ا أ
لوروبي
وال–اد ا أ
لمنها
«ضضمان أاسضاسضي أ
ومصضا◊ها
السضÎاتيجية» .
وأاكد الوزير ‘ كلمة له اليوم
Ãن- - -اسض- - -ب- - -ة اسض- - -ت - -ع - -راضس
عسضكري ،أان عضضوية بولونيا
‘ ح -ل -ف شض -م -ال األط -لسض -ي
وال–اد األوروب- - - - -ي «ه - - - -ي
رك -ائ -ز أام -ن ال -ب Ó-د ب -ك-ل م-ا
ت -ع -ن -ي ال -ك-ل-م-ة م-ن م-ع-ا،»Ê
مضضيفا أان «سضنة  2019هي
سضنة خاصضة بالنسضبة لبولونيا،
إاذ ق- -ب- -ل  20عاما ،انضضمت
ب- -ول -ون -ي -ا إا ¤ح -ل -ف شض -م -ال
األطلسضي ،وقبل  15عاما ا¤
ال–اد األوروبي «.
وأاب- -رز أان ح- -دث- -ي انضض- -م- -ام
ال -ب Ó-د ل -ل -ن -ات -و ث -م ل –Ó-اد
األوروبي «‘ غاية األهمية
للبÓد ،سضواء ‘ اŸاضضي أاو

‘ اŸسضتقبل ،إاذ بهما حدد
ال- -ت- -وج- -ه ال- -ع- -ام ل -ب -ول -ون -ي -ا
وم-ك-ن-اه-ا م-ن –ق-يق حلمها
السض- - - -ي- - - -اسض- - - -ي واألم - - -ن - - -ي
والقتصضادي «.
و‘ سضياق متصضل ،قال وزير
الدفاع البولو Êأان بولونيا ‘
ط-ور إاع-ادة ه-ي-ك-ل-ة و–ديث
ق -وات -ه -ا اŸسض -ل -ح -ة ب-ج-م-ي-ع
ومراجعة
تصضنيفتها،
اŸؤوسضسض-ات ال-عسض-ك-ري-ة ال-ت-ي
تشض -ك -ل ج -وه -ر أام -ن ال -دول-ة
البولونية.
وسضتنظم بولونيا يوم  3ماي

اŸق- -ب- -ل ع- -رضض- -ا عسض -ك -ري -ا
سض- -تشض -ارك ف -ي -ه تشض -ك -ي Ó-ت
ل- - -دول أاعضض - -اء ‘ ال - -ن - -ات - -و
وغÒها ،م -ن -ه -ا ال -ولي-ات
اŸت- - -ح- - -دة األم- - -ري- - -ك- - -ي- - -ة
وبريطانيا ورومانيا وكرواتيا
من ›موعة الناتو القتالية
متعددة ا÷نسضيات ،اŸنتشضرة
‘ ا÷ب- -ه- -ة الشض- -رق- -ي- -ة م- -ن
البÓد ،إاضضافة ا ¤جنود من
ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ا وا÷ب- -ل األسض -ود
وجمهورية التشضيك وليتوانيا
ولتفيا والÈتغال وسضلوفاكيا
وإايطاليا.

ردا على اعÎافها بزعيم اŸعارضضة

فنزويـ ـ ـ Óتعل ـ ـ ـ ـ ـن انسسحابهـ ـ ـ ـا الرسسمـ ـ ـ ـي
م ـ ـ ـ ـن منظمـ ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـدول األمريكيـ ـ ـ ـ ـة
اأعلنت ا◊كومة
الفنزويلية انسضحابها
الرسضمي من منظمة
الدول الأمريكية،
وقالت انه حتى يوم
السضبت اŸنصضرم ”
اإدراجها كعضضو ‘
منظمة الدول
الأمريكية ،وبالتا‹
فاإن اأي قرار صضادر عن
تلك الهيئة لن يكون له
تداعيات ‘ بلدها.
واوضضحت وزارة اÿارجية
الفنزويلية ‘ بيان «اعتبارا
من هذا التاريخ لن يكون
لأي - -ة وث- -ي- -ق- -ة م- -وق- -ع- -ة اأو
صضادرة عن منظمة الدول
الأمريكية اأثر سضياسضي اأو
ق- - -ان- - -و Êع- - -ل- - -ى ال - -دول - -ة
الفنزويلية وموؤسضسضاتها».
وك - - - - - -انت اÿارج- - - - - -ي- - - - - -ة
ال-ف-ن-زوي-ل-ية اأعلنت الثÓثاء
اŸاضضي اأن حكومة بÓدها

ق- -ررت م- -غ- -ادرة م- -ن -ظ -م -ة
ال-دول الأم-ري-ك-ية،ب -ع -د اأن
اعÎف اÛلسس ال - - -دائ - - -م
ل-ل-م-ن-ظ-مة برئيسس الŸÈان
الفنزويلي اŸعارضس خوان
غوايدو رئيسضا للبÓد.
وقالت وزارة اÿارجية ‘
بيان ،وقتها «هذا واحد من
اأقسض - -ى ال - -ق - -رارات ال - -ت- -ي
ات -خ-ذت-ه-ا ،م-ن-ظ-م-ة ال-دول
الأمريكية ( ،العÎاف
ب غ و ا ي د و )  ،ف ض ض  Ó- - -ع - - -ن
اسض - -ت- -خ- -دام- -ه- -ا الب- -ت- -زاز
اŸب- -ت- -ذل ل- -لضض- -غ- -ط ع -ل -ى
ال - -دول الأعضض- -اء ،لتلبية
رغبات سضياسضة واشضنطن».
واأضضاف البيان اأن «حكومة
ف-ن-زوي Ó-ال-ب-ول-يفارية توؤكد
على قرارها الذي ل رجعة
فيه Ãغادرة منظمة الدول
الأم- -ري- -ك -ي -ة اع -ت -ب -ارا م -ن
امسس،وف- - -ق- - -ا ل- - -لشض- - -ك- - -وى
اŸق -دم -ة ق -ب -ل ع-ام Úو‘

اإط - - - - -ار الإج- - - - -راءات ذات
الصضلة».
وتاأتي هذه التطورات ،ذلك
ب- - -ع- - -د اأن اعÎف اÛلسس
ال -دائ -م ل -ل -م-ن-ظ-م-ة Ãم-ث-ل
غ - -واي - -دو ل - -دي - -ه - -ا ‡ثÓ- -
لفنزوي.Ó
وم -ن-ذ  23ي-ن-اي-ر اŸاضضي،
تشض - -ه - -د ف - -ن - -زوي  Ó- -اأزم- -ة
سضياسضية حادة ،اإثر اإعÓن
غ -واي -دو زع -ي -م اŸع-ارضض-ة
رئ- - - -يسس الŸÈان ن - - -فسض - - -ه
رئ -يسض -ا ل -ل -ب Ó-د ،والذي
سض- - -رع- - -ان م- - -ا اعÎف ب - -ه
ال-رئ-يسس الأم-ري-ك-ي دون-الد
ترامب به رئيسضا «انتقاليا»
لفنزوي ،Óوتبعته ›موعة
م- -ن ال- -دول ال- -غ- -رب -ي -ة م -ن
اأم-ري-ك-ا الÓ-ت-ي-نية واأوروبا،
م- - -ق- - -اب- - -ل رفضس روسض- - -ي - -ا
والصض Úومعظم دول العا⁄
ال - - -ت - - -ي م - - -ازالت ت - - -عÎف
بشضرعية الرئيسس مادورو.

بسضبب إاضضراب طياريها

اÿط ـ ـ ـوط ا÷ويـ ـ ـ ـة اإلسسكندنافيـ ـ ـ ـة
«سس ـ ـ ـاسس» تلغ ـ ـ ـ ـ ـي  1213رحل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اأع- - - - -ل- - - - -نت شض- - - - -رك - - - -ة
اÿط - - - - -وط ا÷وي - - - - -ة
الإسضكندنافية
/سضاسس ، /امسس ،عن
اإل- - -غ - -اء  1213رحلة
ج- -وي- -ة ك- -انت م -ق -ررة
ال -ي-وم الث-ن ، Úوغدا
بسضبب
الثÓثاء ،
اإضض- - - -راب مسض- - - -ت- - - -م- - - -ر
للطيارين ‘ الد‰ارك
والÔويج والسضويد.
واع -ت -ذرت الشض -رك-ة ‘ ،
ب -ي -ان اأصض -درت -ه اأمسس  ،لـ
اآلف راك - - - - - - - -ب
110
سض -ي -تضض-ررون م-ن ال-ق-رار ،
ونصض - -ح - -ت- -ه- -م Ãراج- -ع- -ة
اŸوقع الإلكÎو Êللشضركة
Ÿعرفة تفاصضيل عن اإلغاء
الرحÓت وحقوق الركاب،
مشضÒة اإ ¤اأن ع - - - - - - - - - - -دد
اŸتضضررين من الرحÓت

التي كانت م›Èة لليوم
اŸق - - -در ع- - -دده- - -ا بـ 667
رحلة يبلغ حوا‹  61األف
راكب.
واأسض - - - - -ف - - - - -ر الإضض- - - - -راب
اŸسض -ت -م -ر م -ن -ذ ا÷م -ع -ة
اŸاضضي ،عن اإلغاء مئات
ال-رحÓ-ت ا÷وي-ة وت-ع-طل
ن - -ق - -ل ح - -وا‹  170األف
راكب من بينهم  98األفا
‘ مطلع الأسضبوع.
وكانت ﬁادثات الوسضاطة
م- - -ع ن - -ق - -اب - -ات ط - -ي - -اري
/سضاسس ،/التي “ثل نحو
 1500طيار  ،ق-د ان-هارت
‘ سضاعة مبكرة من صضباح
ا÷معة ،دون التوصضل اإ¤
اتفاق ‡ ،ا تسض- - - - - -بب ‘
الإضضراب  ،ح - -يث ذك - -ر
ال- -وسض- -ط -اء ‘ ال -ع -واصض -م
الإسض-ك-ن-دن-افية الثÓث اأن

ه -ن -اك اخ -ت Ó-ف -ات ك-بÒة
ب Úاأطراف اÙادثات.
وي-ط-الب ط-ي-ارو /سضاسس/
با◊صضول على تعويضضات
م -ق -اب -ل خ -فضس روات -ب -ه-م
وت-ن-ازلت اأخ-رى ق-دموها
ع- -ام  2012ع-ن-دم-ا كانت
الشض - - -رك - - -ة “ر ب - - -اأزم - - -ة
اقتصضادية  ،وع -م -دوا اإ¤
تعطيل الرحÓت الداخلية
‘ منطقة دول الشضمال،
عÓوة على الرحÓت اإ¤
ال- - - - - -دول الأوروب- - - - - -ي - - - - -ة
والوجهات بعيدة اŸدى.
يشضار اإ ¤اأن اÙادثات
ب Úن- -ق- -اب -ات ال -ط -ي -اري -ن
والشض -رك -ة ت -ت -واصض -ل م-ن-ذ
م - -ارسس اŸاضض- -ي  ،وقد
ح -ذرت ال -ن -ق-اب-ات م-ط-ل-ع
اأبريل ا÷اري من القيام
باإضضراب.

á°VÉjQ

أإلثنين  29أأفريل  2019م
ألموأفق لـ  23شسعبان  1440هـ

عّدة أندية تريد ألّتعاقد معه أبرزها «ألعميد»

إادارة ششباب بلوزداد تنوي “ديد عقد عمراŸ Êوسشم إاضشا‘
باششرت إأدأرة ششباب بلوزدأد مفاوضشاتها مع أŸدرب عبد ألقادر عمرأ Êمن أجل “ديد عقده مع ألفريق Ÿوسشم إأضشا‘ ،خاصشة
لندية ‘ ألتعاقد معه بعد نهاية أŸوسشم.
بعد ألعمل ألكب Òألذي قام به من جهة ولقطع ألطريق على أ أ

عمار حميسسي

أأضس-ح-ى ب-ق-اء ع-م-رأن-ي ف-ي شس-ب-اب ب-ل-وزدأد ألشس-غل
ألشس -اغ -ل ألنصس -ار شس -ب-اب ب-ل-وزدأد ،خ-اصس-ة ب-ع-د أأن
وصسل ألى مسسامعهم ألعرضس ألذي تقدمت به إأدأرة
«ألعميد» للتعاقد معه بعد نهاية ألموسسم ،وهو ما
ج -ع -ل م-جّ-م-ع «م-دأر» ي-م-ر أل-ى ألسس-رع-ة أل-قصس-وى
لÓحتفاظ بالمدرب ألذي أعاد ألبريق من جديد
أل -ى أل -ف -ري -ق ،وج-ع-ل-ه ي-ع-زز ح-ظ-وظ-ه ف-ي ضس-م-ان
ألبقاء.
وق-دمت إأدأرة أل-ف-ري-ق نسس-خ-ة م-ن أل-ع-ق-د أل-ج-دي-د
للمدرب ألذي لم يعارضس فكرة ألبقاء في ألفريق
لموسسم آأخر ،خاصسة أأنه وجد كل أأسسباب ألنجاح في
ظل أحترأفية أإلدأرة ألتي سساهمت في إأعادة هيبة
ألفريق ألتي غابت خÓل ألفترة ألماضسية.
ورغم أأنه مطلوب من عدة أأندية أأبرزها مولودية
أل- -ج- -زأئ- -ر ،إأل أن ع- -ب- -د أل -ق -ادر ع -م -رأن -ي رفضس
ألتفاوضس مع أأي فريق مفضس Óألبقاء في شسباب
بلوزدأد ،حيث ينتظر أن يمضسي على عقده ألجديد
في ألفريق خÓل ألفترة ألمقبلة من أأجل طمأانة
ألنصسار وألÓعبين وقطع ألطريق على ألندية ألتي
تريد ألتعاقد معه في نهاية ألموسسم.

لدأرة عامل
أحÎأفية أ إ
جع على ألبقاء
مشش ّ
سساهمت أحترأفية أدأرة شسباب بلوزدأد في تشسجيع
ألمدرب عمرأني على ألبقاء في ألفريق ،خاصسة أأنه
ل-مسس ت-غ-ي-ي-رأ ك-ب-ي-رأ ف-ي ط-ري-ق-ة أل-تسس-ي-ي-ر م-قارنة

باألندية ألتي أشسرف عليها من قبل ،وهو ما جعل
ألمدرب يفكر بجدية في ألبقاء.
أحترأفية إأدأرة ألشسباب كانت من خÓل ألتسسلسسل
ألمنطقي في ألولويات فأاول شسيء بدأأ به رئيسس
م -ج -لسس أإلدأرة أل-ج-دي-د ع-ط-ي-ة شس-رف أل-دي-ن ه-و
ت- - -نصسب سس- - -ع- - -ي- - -د ع - -ل - -ي - -ق أل - -رئ - -يسس ألسس - -اب - -ق
لتحاد ألعاصسمة مديرأ عاما للفريق ،وهذأ ما أأثار

جدل وأسسعا في بيت شسباب بلوزدأد لسسيما وسسط
ألÓعبين ألسسابقين ألذين عارضسوأ بشسدة ونّددوأ
ب-ت-نصس-يب ع-ل-ي-ق وح-ت-ى أل-ج-م-اه-ي-ر ك-انت منقسسمة
بشسأان عليق ،فمنهم من رأأى أأنه ألمنقذ ول يهم
ت -اري -خ -ه أل -ري -اضس -ي ،ف -ي-م-ا ع-ارضس آأخ-رون ف-ك-رة
إأشسرأف رئيسس فريق عاصسمي آأخر على ألشسباب،
وفي ألنهاية تمكن عليق من جمع ألكل حوله وحول
ألنادي لسسيما مع تسسلسسل ألنتائج أإليجابية في
م-رح-ل-ة أل-ع-ودة م-ع أل-م-درب ع-ب-د أل-ق-ادر ع-مرأني
ألذي كان عليق ورأء قدومه للشسباب رفقة أأمير
سسعيود ألذي أسستعاد بريقه مع ألشسباب.
ولم تبخل أإلدأرة ألجديدة بأاي شسيء ،فقد وفرت
كل أإلمكانيات ألمادية وألبشسرية إلخرأج ألفريق
من ألمنطقة ألحمرأء ،وسسّددت كل ديون ألرئيسس
ألسس-اب-ق م-ح-م-د ب-وح-فصس وأأغ-ل-ب-ي-ة روأتب ألموسسم
أل -ج -اري ،ك -م -ا رف -عت سس -ق -ف أل-عÓ-وأت ل-ت-ح-ف-ي-ز
ألÓعبين أأكثر.
وقد أأتت هذه ألسسياسسة أأكلها ،فالشسباب حاليا في
نهائي كأاسس ألجمهورية وحصسد  20نقطة من أأصسل
 30ممكنة في ألبطولة ألوطنية لحد أآلن ،وتنقصسه
موأجهة متأاخرة أأمام شسباب قسسنطينة.
مشسروع ألفريق ألعامل في إأدأرة بلوزدأد ل يقتصسر
على ألفريق أألول بل على ألتكوين أأيضسا وألعودة
إألى ألعمل ألقاعدي مع مختلف ألفئات ألسسنية ،فتم
ألتعاقد مع ألمدرب بوعÓم شسارف فاألخير يحمل
مشس -روع ري -اضس-ي ل-رف-ع مسس-ت-وى ك-ل أألصس-ن-اف ف-ي
بلوزدأد وجعلها خزأنا للفريق أألول ،بحيث وّفرت
له أإلدأرة كل أإلمكانيات رفقة فريق عمله ألموسسع
وألنتائج مرتقبة بعد سسنوأت من ألعمل.

بعد تتويجه بكأاسس فرنسشا مع فريق رأن

بن سشبعين ـ ـي يه ـ ـدي الّلق ـ ـب إا ¤عائلت ـ ـه ون ـ ـادي ب ـ ـارادو
أهدى أŸدأفع ألدو‹ أ÷زأئري ،رأمي بن
سش-ب-ع-ي-ن-ي ،ت-ت-وي-ج-ه ب-ك-أاسس ف-رنسش-ا م-ع ناديه
رين ،بعد ألفوز سشهرة ألسشبت ‘ ألنهائي على
ح-ام-ل أل-ل-قب ب-اريسس سش-ان ج-رم-ان ب-ركÓ-ت
ألÎجيح ( ،)5-6أ ¤عائلته ونادي بارأدو،
حسشب م- -ا أوضش- -ح- -ه ألÓ- -عب ع- -ل- -ى حسش -اب -ه
ألرسشمي Ãوقع «توي.»Î

ونشسر بن سسبعيني ما يلي« :أأهدي هذأ
أللقب لكل من عائلتي وفريقي ألسسابق
ب - -ا ر أ د و  ،ه - -ذ أ ع - -ط - -ا ء م - -ن أ ل - -ل -ه و أ أ ش س -ك -ر
جماهير رين».
وشسارك لعب نادي مونبيلييه ألسسابق في
جميع أأطوأر هذأ ألنهائي ألذي أنتهى في
وقتيه ألصسلي وألضسافي بالتعادل ()2-2
ع - -ل - -ى م -ل -ع ب « س س -ا ن د و ن -ي » ب -ا ل -ع -ا ص س -م -ة
أ ل -ف -ر ن س س -ي -ة ب -ا ر ي س س  ،ل -ي -ل -ج -ا أ أ ل -ن -ا د ي -ا ن أ ل -ى
ر ك  Ó-ت أ ل -ت -ر ج -ي -ح  ،ح -ي ث ت -م ّ -ك -ن خ -ر ي -ج
أ أ ك -ا د ي -م -ي -ة ب -ا ر أ د و م -ن ت س س -ج -ي -ل أ ل -ر ك -ل -ة
ألخامسسة.

وسسجل ألبرأزيليان دأني أألفيشس (د )13
ونيمار (د  )21هدفي سسان جرمان ألذي

أأهدر له ألبديل كريسستوفر نكونكو ألركلة
ألترجيحية ألسسادسسة ،وبريسسنل كيمبيبي
(د  40ضسد مرماه) وألموزمبيقي أإيدسسون
أأندريه سسيتو (د  )66هدفي فريق رين.
وبهذأ يحرز نادي رين أللقب ألثالث له
في ألمنافسسة وألأول له منذ عام ،1971
ك -ا س س -ر أ ف -ي ن -ف س س أ ل -و ق ت س س -ل س س -ة أ أ ر ب -ع -ة
ت -ت -و ي -ج -ا ت م -ت -ت -ا ل -ي -ة ل -ل -ن -ا د ي أ ل -ب -ا ر ي س س -ي
( 2017 ،2016 ،2015و.)2018
وينتهى عقد بن سسبعيني ( 24سسنة) مع
ناديه في جوأن  ،2020علما أأن عدة أأندية
أأوروبية ترغب في ألتعاقد معه.
و ش س -ا ر ك أ ب -ن م -د ي -ن -ة ق س س -ن -ط -ي -ن -ة ف -ي 2 1
مبارأة مع فريقه هذأ ألموسسم في مختلف
أ ل -م -ن -ا ف س س -ا ت ( أ ل -ب -ط -و ل -ة أ ل -ف -ر ن س س -ي -ة  -ك -ا أ س س
ف -ر ن س س -ا  -أ أ و ر و ب -ا ل -ي -غ )  ،ح -ي ث ت -م -ك -ن م -ن
ت س س -ج -ي -ل ث  Ó-ث -ة أ أ ه -د أ ف ف -ي أ ل -ب -ط -و ل ت
ألمذكورة.

كرة أليد

لول
صشعود تاريخي لنادي آافاق مواهب وهران إا ¤القسشم ا أ

ح ّ-ق -ق ن-ادي آأف-اق م-وأهب وه-رأن صش-ع-ودأ
لول (رجال)
ت-اري-خ-ي-ا إأ ¤أل-قسش-م أل-وط-ني أ أ
ل-ك-رة أل-ي-د ب-ع-د ف-وزه ب-ال-ل-ق-اء أل-ف-اصشل أمام
وفاق تيسشمسشيلت (.)28-30
وهذأ هو ألصسعود ألرأبع على ألتوألي لهذأ ألنادي
ألذي تأاسسسس سسنة  2014ليصسبح بذلك على بعد
خطوة وأحدة من ألقسسم ألممتاز.
وحسسب رئيسس ألنادي ،سسيد أحمد جندأرة ،فإان
مهمة تشسكيلته ،ألتي تأاهلت إألى ألمبارأة ألفاصسلة
ب-ع-د ت-ت-وي-ج-ه-ا أل-مسس-ت-ح-ق ب-ل-قب أل-رأبطة ألجهوية
ألوهرأنية في ألقسسم ألثاني ،لم تكن سسهلة أأمام
منافسس أأبان عن قدرأت كبيرة حيث أنتهت ألمقابلة
ألتي جرت بقاعة عين ألبنيان بالجزأئر ألعاصسمة

بفارق هدفين فقط.
وأأضساف نفسس ألمسسؤوول« :أألهم بالنسسبة لنا أأّننا
حّققنا ألهدف ألمسسطر ألذي كلل مجهودأت موسسم
كامل».
وبفضسل هذأ ألنجاز ،يلتحق آأفاق موأهب وهرأن
بالنادي ألعريق للمدينة مولودية وهرأن في ألقسسم
أألول ،ب -ع -دم-ا ع-ج-زت أل-م-ول-ودي-ة ف-ي أل-ع-ودة إأل-ى
أل-قسس-م أل-م-م-ت-از أل-ذي غ-ادرت-ه ف-ي ن-ه-اي-ة أل-موسسم
ألفارط.
وبخصسوصس طموحات ألصساعد ألجديد إألى ألقسسم
أألول ألموسسم ألمقبل ،أأكد سسيد أحمد جندأرة بأان
فريقه سسيسسعى في بادئ أألمر إألى ضسمان بقائه في
هذأ ألقسسم على أأن يسستهدف ألقسسم ألممتاز على

ألمدى ألمتوسسط.
ولم تكن فرحة عائلة ألنادي مكتملة بعد إأخفاق
سسيدأت أآلفاق في ألصسعود إألى ألقسسم أألول حيث
أك -ت -ف -ي -ن ب-ال-م-رت-ب-ة أل-ث-ان-ي-ة ف-ي دورة أل-ل-قب أل-ت-ي
أختتمت يوم
ألسس -بت ب -ق -اع -ة ب -رأق-ي ب-ال-ج-زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،إأث-ر
ه -زي -م -ت -ه -ن ف -ي أل -م-ب-ارأة أل-ث-ال-ث-ة وأألخ-ي-رة أأم-ام
نظيرأتهن من بسسكرة.
وحسسب رئيسس ألنادي فإان أألمل في صسعود لعباته
إألى ألقسسم أألول ل يزأل قائما في أنتظار قرأر
ألتحادية ألذي قد يسسمح لصساحب ألصسف ألثاني
ف -ي دورة أل -ل -قب م -ن م-رأف-ق-ة أل-ب-ط-ل إأل-ى أل-قسس-م
أألعلى.

برششلونة

بارتوميو« :نسشعى للفوز بالثÓثية هذا اŸوسشم هذا»
أأّك -د ج -وسس -يب م -اري -ا ب -ارت -وم-ي-و رئ-يسس ن-ادي
برشسلونة أأن ألتتويج بالثÓثية سسيكون هدف فريقه
هذأ ألموسسم بعدما حسسم لقب ألبطولة أإلسسبانية
لكرة ألقدم بفوز على ليفانتي ( )0-1في ألجولة
 35يوم ألسسبت.وفي تصسريحات بعد ألفوز على
ألضسيف ليفانتي بهدف لميسسي ،أأكد بارتوميو أأن
ألهدف هو تكرأر إأنجاز ألثÓثية (ألبطولة وألكأاسس
في إأسسبانيا ،رأبطة أأبطال أأوروبا) كما فعل ألنادي
«ألكاتالوني» عامي  2009و.2015
وقال «لقد أأحرزنا أللقب ألثامن في «ألليغا» في
آأخ -ر  11م -وسس -م -ا ،ون-ح-ن رأضس-ون ج-دأ ع-ل-ى م-ا
يحققه ألنادي في أألعوأم ألمتتالية ،هذأ موضسع
فخر».وأأضساف« :ألليغا هي هدفنا كل عام ،ألناسس
يريدون ألكأاسس ،رأبطة أألبطال ،ألثنائية ،ألثÓثية،

ل -ك -ن -ن -ا ن -رك -ز ك-ث-ي-رأ ع-ل-ى أل-ل-ي-غ-ا ،أآلن سس-ن-وأج-ه
تحديات أأكبر حتى ،مثل رأبطة أألبطال بدءأ من
أألربعاء .كل أأللقاب تدفعنا لنحلم ،ويجب أأن
نقول بأان ألهدف أآلن هو ألثÓثية ،طبعا كما كل
عام».وتابع« :لدينا نصسف نهائي صسعب جدأ في
رأب -ط -ة أألب -ط-ال أأم-ام ف-ري-ق ق-وي ج-دأ ،ولح-ق-ا
سسنخوضس نهائي ألكأاسس أأمام فالنسسيا ألذي يقدم
أأدأًء م- -تصس- -اع- -دأ ،ت -ن -ت -ظ -رن -ا م -ب -اري -ات م -ث -ي -رة
لÓهتمام».
ومنح هذأ ألفوز برشسلونة أللقب  26في «ألليغا» .
ول -م ي-ن-ت-ه أل-م-وسس-م ب-ع-د ل-ف-ري-ق أل-م-درب إأرنسس-ت-و
فالفيردي وألنجم أألرجنتيني ليونيل ميسسي ،إأذ
ت-ن-ت-ظ-ره-م-ا م-وأج-ه-ة م-رت-ق-ب-ة ف-ي نصس-ف ن-ه-ائي
رأبطة أأبطال أأوروبا أأمام ليفربول أإلنجليزي (في
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برشسلونة ذهابا في ألفاتح من ماي ,وفي ليفربول
إأيابا في ألسسابع من نفسس ألشسهر) ،ونهائي مسسابقة
كأاسس ألملك في إأسسبانيا أأمام فالنسسيا في  25ماي.
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بÓل دزيري (مدّرب أهلي برج بوعريريج) لـ «ألششعب»:

مواصشلة العمل لضشمان البقاء ‘ حظÒة الكبار

بعد أقÎأب فريق أهلي برج بوعريريج
من ضشمان ألبقاء ،أقÎبنا من مدربه بÓل
دزي -ري ،أل -ذي –دث ل -ن -ا ع-ن أل-ب-ق-اء وع-ن
أŸباريات أŸتبقية ،وعن أمور أخرى ‘ هذأ
أ◊وأر.

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

^ ألشش -عب :أق -ت -رب -ت -م م -ن ت -ح -ق-ي-ق ه-دف
أل -م -وسش -م وه -و ضش -م -ان أل -ب-ق-اء ف-ي أل-رأب-ط-ة
لولى لكرة ألقدم؟
ألمحترفة أ أ
❊❊ بÓل دزيري :صسحيح أأّننا أقتربنا من تحقيق
ه- -دف أل- -م- -وسس -م بضس -م -ان أل -ب -ق -اء ف -ي أل -رأب -ط -ة
أل -م-ح-ت-رف-ة أألول-ى ل-ك-رة أل-ق-دم ،ل-ك-ن-ن-ا ل-م ن-ح-ق-ق
مبتغانا بعد ومازلنا مهددين بالسسقوط ،ألحمد لله
ت-ن-فسس-ن-ا ألصس-ع-دأء ب-ع-د أل-ن-ت-ائ-ج أإليجابية أألخيرة
ألتي جعلتنا نرتقي إألى ألمركز ألتاسسع برصسيد 33
نقطة ،نحن أآلن بفارق  6نقاط عن فريق مولودية
ألجزأئر صساحبة ألمركز ألرأبع في ألترتيب ألعام
وكذلك بفارق  5نقاط عن أأول ألمهددين بالسسقوط
نادي مولودية وهرأن ،وهو ما يجعلنا نضسع أألرجل
في أألرضس ونوأصسل ألعمل ألننا لم نحقق أأي شسيء
لحد أآلن ونحن مطالبون بالبحث عن نقاط جديدة
فيما تبقى من مشسوأر ألبطولة ،حتى نضسمن ألبقاء
ونتمنى أأن يكون ذلك في أأقرب وقت ممكن حتى
نكمل ألموسسم برأحة.
^ م -ن -ذ ق -دومك ت -حّسش -نت أوضش-اع أل-ف-ري-ق
وبششهادة ألجميع لمسشتك ظهرت في فريق
ألبرج؟
❊❊ أل -ح -م -د ل -ل -ه سس -ر أل-ن-ج-اح ه-و أل-ع-م-ل ب-ج-دي-ة
وب-إاخÓ-صس أأي-ن-م-ا ت-ح-ل ،أل-م-وسس-م أل-ماضسي ح ّققت
نتائج جيدة مع فريقي ألسسابق نصسر حسسين دأي
وهذأ ألموسسم أأحقق مشسوأرأ طيبا مع أأهلي ألبرج،
أأنا في بدأية مشسوأري ألتدريبي وألحمد لله عملت
ف -ي أل -ع -دي-د م-ن أألن-دي-ة أل-ك-ب-ي-رة وأل-ع-ري-ق-ة وم-ع
مدربين مخضسرمين وهو ما أأكسسبني ألخبرة ،تّم
أسس -ت -ق -دأم -ي إأل -ى أأه -ل -ي أل -ب -رج م-ن أأج-ل مشس-روع
رياضسي كبير في هذأ ألفريق ،وألحمد لله نسسير في
ألطريق ألصسحيح حاليا من أأجل ضسمان ألبقاء في
أل-رأب-ط-ة أل-م-ح-ت-رف-ة أألول-ى ل-ك-رة أل-ق-دم ،وب-عدها
سسنفكر في ألموسسم ألمقبل ،لنحاول أأن ندخله بقوة
ون -ح -ق -ق ن -ت -ائ -ج أأفضس-ل م-ن أل-ت-ي ح-ق-ق-ن-اه-ا ه-ذأ
ألموسسم ،أآلن كامل تركيزنا على نهاية ألموسسم
ألجاري وضسرورة ضسمان ألبقاء.
^ ت -ن -ت -ظ -رك -م م-ب-اري-ات ق-وّي-ة ف-ي ن-ه-اي-ة
ألموسشم لضشمان ألبقاء؟
❊❊ صسحيح ،سسنكون في مناسسبتين في موأجهة
منافسسينا ألمباشسرين على ألبقاء ،حيث سسنسستقبل
ف -ري -ق شس -ب -اب ب -ل -وزدأد وك -ذلك أأول -م-ب-ي أل-م-دي-ة،
وسستكون لنا أأفضسلية أألرضس وألجمهور من أأجل
محاولة ضسمان ألبقاء ،كما سسنتنقل إألى سسطيف
ل-م-وأج-ه-ة أل-وف-اق أل-م-ح-ل-ي وك-ذلك إأل-ى ت-يزي وزو
لمقابلة ألشسبيبة ،مباريات نهاية ألموسسم كلها صسعبة

وقوية ،ونتمنى أأن نكون في يومنا وكما قلت لك
منذ قليل سسنحاول ضسمان ألبقاء في أأقرب وقت
ممكن حتى ننهي ألموسسم بأاريحية ،لكن متأاكد من
أأن أألمور لن تكون سسه Óبتاتا ل علينا ول على
منافسسينا.
^ ف-رضش-ت-م ألّ-ت-ع-ادل ع-لى مولودية ألجزأئر
وحّققتم ثاني نتيجة إأيجابية على ألّتوألي
بعد ألفوز على نادي بارأدو؟
^^ تنّقلنا إألى ألعاصسمة بنية تحقيق نتيجة إأيجابية
من أأجل تعزيز رصسيدنا وكسسب أأكثر ثقة لباقي
مشسوأر ألبطولة ،أأتيحت لنا ألعديد من ألفرصس من
أأجل ألتسسجيل سسوأء في ألمرحلة أألولى أأو ألثانية،
وكان بإامكاننا ألعودة بالنقاط ألثÓثة للبرج ،لكن
Óسسف ألفعالية خانتنا في مبارأتنا أأمام ألمولودية
ل أ
ألتي أأعقنا تحركاتها جيدأ فوق أأرضسية ألميدأن،
ولم نتمّكن من هز شسباك ألحارسس ألمنافسس ،لكنني
رأضس عن ألنتيجة ألنهائية ،ويجب علينا موأصسلة
ألعمل لبلوغ هدفنا.
^ ت -وأج -ه -ون شش -ب -اب ب -ل -وزدأد ف -ي أل ّ-ل-ق-اء
ألمقبل ،كيف ترى ألّلقاء؟
Óسس -ف ألشس -دي -د سس -ن -ت-و ّق-ف م-ن ج-دي-د ع-ن
^^ ل  -أ
ألمنافسسة ألرسسمية ،وهذه ألمرة إألى غاية لعب كل
ألمباريات ألمتأاخرة في ألرأبطة ألمحترفة أألولى
لكرة ألقدم ،وهذأ ما يضسعنا دأئما في حرج من
أأجل ألتحضسير للمباريات ألمقبلة ،شسباب بلوزدأد
م-ن-افسس-ن-ا ع-ل-ى أل-ب-ق-اء ع-كسس-ن-ا سس-ي-ب-قى في أأجوأء
ألمنافسسة حيث سسيوأجه شسباب قسسنطينة في لقاء
متأاخر بملعب  20أأوت ويمكنه تحقيق فوز جديد،
وب -ال -ت-ال-ي سس-نصس-ب-ح ب-ن-فسس ع-دد أل-ن-ق-اط ،وه-و م-ا
سسيجعل من موأجهتنا في لقاء ألجولة ألـ  27مهما
للغاية ،خصسوصسا أأن ألشسباب تحسسن أأدأئه كثيرأ في
أألسسابيع أألخيرة ،لكننا مطالبون بتحقيق ألفوز
وهو ما يعد بمبارأة كبيرة.

بعد تأالّق أبنه ‘ دورة تلمسشان ألدولية للتنسس (أوأسشط)

لمكانيات
عزيز ريحان« :يوسشف Áلك ا إ
للتّأاّهل Ÿوعد طوكيو»
ُتّ- -وج لعب أل- -ت- -نسس أ÷زأئ- -ري ي- -وسش -ف
ريحان بلقب ألطبعة ألـ  13لدورة تلمسشان
Óوأسش-ط ب-ع-د ف-وزه ع-ل-ى أŸغربي
أل-دول-ي-ة ل -أ
سش -ف -ي -ان أŸصش -ب -اح -ي ب -ن-ت-ي-ج-ة شش-وط Úدون
مقابلﬁ ،ققا بذلك ألهدف أŸباششر له من
خÓل إأعتÓء منصشة ألتتويج ‘ هذأ أŸوعد
لهمية نقاطه ‘ ألتصشنيف
ألكب Òبالنظر أ
ألدو‹.

نبيلة بوقرين

جاء هذأ ألتتويج بعد ألمشسوأر أإليجابي وألتأالق
ألكبير للدولي ألجزأئري منذ بدأية ألمنافسسة حتى
أل -ن -ه -اي -ة ح-يث أأقصس-ى ألÓ-عب أإلسس-ب-ان-ي ك-ارلسس
هيرنانديز ،ألفرنسسي أأكسسيل غارسسيان ،ألمغربي
إأسسماعيل سسعدي ،أإلسسباني ماكسس أألكال غيري
ع -ل -ى أل -ت -وأل -ي ل -ي -ف-تك ب-ذلك أل-ل-قب ب-ك-ل ج-دأرة
وأسستحقاق ،مؤوكدأ بذلك ألنتائج ألتي سسبقت هذأ
ألموعد.
Óوأسس-ط يحتل
ب-ال-ت-ال-ي ف-إان ن-ائب ب-ط-ل أأف-رق-ي-ا ل -أ
أل-م-رك-ز  70ف -ي سُس -ل -م أل -ت-رت-يب أل-ع-ال-م-ي حسسب
أإلتحاد ألدولي للعبة ،وبعد هذأ ألتتويج سسيرتقي
للمرأكز ألـ  50ما يعني أأنه يتوأجد ضسمن أأفضسل
 100لعب في هذأ ألصسنف ما سسيؤوهله للمشساركة
ف-ي م-ن-افسس-ات أألك-اب-ر ب-م-ا أأن ألصس-ي-غ-ة أل-ج-دي-دة
إلنتقاء أألسسماء أأصسبحت تعتمد على ألتدريج بين
أألصسناف وصسول إألى أألكابر.
Óشسارة ،فإان ألدورة عرفت مشساركة  76لعب
ل إ
ولعبة يمثلون  24دولة و تونسس ،ألمغرب ،مصسر،

أسس -ب -ان -ي -ا ،أسس-ت-رأل-ي-ا ،ف-رنسس-ا ،ألسس-وي-د ،أي-ط-ال-ي-ا،
أل-دن-م-ارك ،سس-ويسس-رأ ،روم-ان-ي-ا ،ب-ل-جيكا ،أنجلترأ،
روسسيا ،بولونيا ،فنلندأ ،أليونان ،بورندي ،نيجيريا،
ه -ول -ن -دأ ،أل -ك-ام-ي-رون ،م-دغشس-ق-ر ،ك-ي-ن-ي-ا إأضس-اف-ة
للجزأئر ألبلد ألمضسيف.
ب -ه -ذأ ألصس -دد كشس -ف ع -زي -ز ري -ح-ان وأل-د ي-وسس-ف
ومدربه أأن هذه ألنتيجة كانت متوقعة في قوله:
«ألتتويج بلقب دورة تلمسسان ألدولية في طبعتها ألـ
 13كان منتظرأ منذ ألبدأية ألنه هدف مباشسر
ليوسسف بعد عودته ألقوية في ألموسسم ألحالي،
بالنظر ألهمية ألنقاط ألتي سستسسمح له بالتوأجد
ل- -ه ف- -ي أل- -م -رك -ز ألـ  53ضس-م-ن أل-تصس-ن-ي-ف ألقادم
Óتحاد ألدولي للتنسس حتى يتمكن من ألمشساركة
ل إ
في منافسسة رولن غاروسس ألتي سستكون بين 27
ماي و 8جوأن بباريسس».
أأضساف محدثنا قائ« :Óل يخفى على ألجميع أأن
يوسسف عانى في ألسسنة ألماضسية من إأصسابة أأبعدته
ع -ن أل -م -ن -افسس -ة ،ل -ك-ن أل-م-ه-م ع-ودت-ه أل-ق-وي-ة ف-ي
ألموسسم ألحالي ،وتمكن من تحقيق نتائج إأيجابية
سسمحت له بالتوأجد ضسمن قائمة أأفضسل  100لعب
Óتحاد ألدولي للعبة ،كما تنتظره عدة موأعيد
ل إ
كبيرة في مقدمتها دورة إأيطاليا ألدولية ألـ سستكون
من  7إألى  11ماي ألدأخل ،وبعدها دورة بلجيكا
وأل -ت-ي ت-ع-د ن-ق-اط-ه-م-ا م-ه-م-ة ،ك-م-ا سس-يشس-ارك م-ع
أألكابر في أأللعاب أألفريقية بالرباط أأوأخر شسهر
أأوت من أأجل جمع ألنقاط للتأاهل ألولمبياد طوكيو
.»2020

ريال مدريد

نحو تدعيم التّششكيلة بالّÓعب ندومبيلي
أأّكد تقرير صسحفي إأيطالي ،أأمسس أأن نادي ريال
مدريد تحّرك من أأجل تأامين ألتعاقد مع أأحد
أأهدأفه في خط ألوسسط خÓل ألميركاتو ألمقبل.
ووفًقا لموقع كالتشسيو ميركاتو أإليطالي ،فإان
ري -ال م -دري -د ،أل-ت-ق-ى ب-م-م-ث-ل-ي أل-ف-رنسس-ي ت-ان-ج-ي
ندومبيلي ،لعب وسسط ليون ،في أأليام ألماضسية

لÓتفاق على تفاصسيل ألصسفقة.
وأأشسار إألى أأن ألÓعب ألفرنسسي يحظى باهتمام
أل -ع -دي -د م -ن أألن -دي -ة أألوروب-ي-ة م-ث-ل ج-وف-ن-ت-وسس
وم -انشسسس -ت -ر ي-ون-اي-ت-د وألسس-ي-ت-ي ،ول-ذلك أأرأد ري-ال
مدريد قطع شسوط كبير نحو تأامين ألصسفقة.
وأأوضسح أأن ريال مدريد ينتظر أأوًل معرفة مصسير

صسفقة ألفرنسسي بول بوغبا ،لعب وسسط مانشسسستر
يونايتد ،وألتي سسيؤودي فشسلها إألى تحرك ألميرنغي
سس - - - - -ري ً- - - - -ع - - - - -ا لضس- - - - -م ن- - - - -دوم- - - - -ب- - - - -ي- - - - -ل- - - - -ي.
يذكر أأن ألعديد من ألتقارير أإلسسبانية أأكدت أأن
ري -ال م -دري -د ي -خصسصس  500م-ل-ي-ون ي-ورو ،إلب-رأم
صسفقات قوية في ألميركاتو ألصسيفي ألمقبل.

مواقيت
الصصÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  29أافريل  :19٥8أاصصدرت اÙاكم
العسصكرية ‘ مدن ا÷زائر وهران
لعدام غيابيا
وقسص-ن-ط-ي-ن-ة أاح-ك-ام-ا با إ
على عدد من اŸناضصل.Ú
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خÓل هذه ألزيارة ،يششرف ألفريق على تنفيذ “رين
تكتيكي بالذخÒة أ◊ية ،يهدف Ÿرأقبة أŸرحلة ألثانية من
ألتحضش Òألقتا‹ ،ويعقد لقاء توجيهيا مع إأطارأت وأأفرأد
ألناحية ألعسشكرية أÿامسشة.

أ÷يشش يكشضف ويدمر ﬂبأا لإÓرهابي Úوقنبلت Úتقليديتي ألصضنع

انتزعوا  1390ميدالية منها  490ذهبية

برناوي يكرم ألرياضضي ÚأŸتوج Úسضنة 2018
 430مليون دج –ضضÒأ للموأعيد ألكÈى
ث-م-ن وزي-ر الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ع-ب-د
ال-رؤووف ب-رن-اوي امسس ال-ن-ت-ائج اÙققة
خÓل سصنة  2018من طرف الرياضصيÚ
ا÷زائريﬂ ‘ Úتلف اŸواعيد القارية
والدولية  ،داعيا ‘ حفل تكرÁي كبÒ
ن- -ظ- -م ع- -ل- -ى شص- -رف اŸت -وج ‘ Úاج -واء
ع -ائ-ل-ي-ة رائ-ع-ة صص-ن-ع-ه-ا ا◊اضص-رون ا¤
م- - -واصص- - -ل- - -ة ا÷ه - -ود لع Ó- -ء ال - -راي - -ة
الوطنية.

إŸركز إلدو‹ للمؤؤ“رإت:نبيلة بؤقرين
ع- -رف أ◊ف -ل أل -ت -ك -رÁي أل -ذي ج -رى ‘
أجوأء أحتفائية ‡يزة ،حضشور طاقم وزأري
وأأعضش -اء م -ن سش -لك دب-ل-وم-اسش-ي وأق-تصش-اديÚ
رؤوسش- -اء أ–ادي- -ات وأل- -ري- -اضش- -ي ÚأŸت -وج،Ú
شش -ه -دوأ ع -ل -ى تسش -ل -ي -م أ÷وأئ -ز وألشش -ه -ادأت
للمتالق.Ú
طالب ألوزير من ألرياضشي Úموأصشلة ألعمل
أك Ìللتأالق ‘ قادم أŸوأعيد قائ «: Óأششكر
ك- -ل أل -ري -اضش -ي Úأل -ذي -ن ت -وج -وأ ‘ ﬂت -ل -ف
أŸوأع-ي-د ورف-ع-وأ أل-رأي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأسش-م-ع-وأ
أل -نشش -ي -د ع-ال-ي-ا ‘ م-ن-اسش-ب-ات ع-دي-دة ب-دل-ي-ل
–ق- -ي -ق -ه -م ل  1390م -ي -دأل-ي-ة م-ن ﬂت-ل-ف

أŸعادن منها  490ذهبية ما يؤوكد ألعودة
ألقوية للرياضشة أ÷زأئرية ◊ظÒة ألكبار““
وأصش -ل أل -رج -ل ألول ع -ل -ى رأسش أل -ق -ط-اع
قائ «: Óهذه ألنتيجة كانت ثمرة ›هودأت
و–ضشÒأت مكثفة من ألرياضشي Úوألطوأقم
أل -ف -ن -ي -ة وك -ل أل -ق -ائ -م Úع -ل -ى أل -ري -اضش -ة ‘
أ÷زأئر ،وهم مششكورين على هذأ ألدأء ““.
أكد برناوي أن ألوزأرة سشÎأفق ألرياضشيÚ
ب  Ó-أسش -ت -ث -ن -اء ‘ –ضشÒأت -ه -م ل -ل -م -وأع-ي-د
ألقادمة من أجل ضشمان أفضشل أسشتعدأد من
خ Ó-ل ت -خصش -يصش  430م -ل-ي-ون دي-ن-ار ،و‘
مقدمة أŸوأعيد أللعاب ألوŸبية بطوكيو
 ، 2020أŸت -وسش -ط-ي-ة Ãدي-ن-ة وه-رأن 2021
أضشافة Ùطات عاŸية وقارية هامة يرأهن
عليها ‘ تششريف أ÷زأئر.

تو‘ إاثر انقÓب حافلة بعد مباراة مولودية وهران وشصبيبة القبائل

””ألرأديوز”” تتضضامن مع عائلة أŸناصضر شضويرف

الشصعب /وفية لتقاليدها
أل-تضش-ام-ن-ي-ة زأرت ““ألرأديوز““
ب- -رئ- -اسش- -ة ق- -ادة شش- -ا‘ ب -يت
ع- -ائ- -ل -ة أŸن -اصش -ر أŸرح -وم
شش-وي-رف ب-ن ع-يسش-ى ل-ت-ق-دË
ألتعازي وألرفع من معنويات
عائلته أŸتأاثرة بفقدأن فلدة
كبدها .وقد تو‘ ششويفر بعد
ن-ه-اي-ة ل-ق-اء م-ول-ودي-ة وه-رأن
وششبيبة ألقبائل إأثر أنقÓب
أ◊افلة.

وق- -د أأه- -دت ““أل- -رأدي- -وز““
خÓ-ل أل-ت-ف-ات-ت-ه-ا أل-تضش-امنية
 3ع -م -رأت ل -وأل-دة أل-رأح-ل
وأأخيه وأأخته بحضشور وجوه
ري- - -اضش - -ي - -ة صش - -ن - -عت أأ›اد
م -ول -ودي-ة وه-رأن ع-ل-ى غ-رأر
ششريف ألوزأ ،Êميصشابيح ،بن
شش- -ي -ح -ة ،وأسش -ط -ي ،وأ◊ك -م
أل- -دو‹ ح- -نصش -ال وب -حضش -ور
أأصشدقاء وأأقارب أŸرحوم.
وأل- -دة أŸرح- -وم ألسش -ي -دة

م-ل-وك-ة ت-أاث-رت ب-ه-ذه أل-زي-ارة
وك-ذأ أل-ع-م-رأت أل-ت-ي أأهديت
لها وكانت رغبة أبنها ألذي
وع -ده -ا ب -ال -ذه -اب ل -ل -ب -ق-اع
أŸق -دسش -ة ألسش -ن -ة أل -ق-ادم-ة.
لكن ألفرأق حال دون حضشوره
لتحقيق أأمنية ألوألدة.
م - - -ن ج - - -ه - - -ت- - -ه ،رئ- - -يسش
““أل -رأدي -وز““ ق -ال إأن أŸب-ادرة
وأجب أل -تضش -ام -ن م-ع ع-ائ-ل-ة
أŸرح -وم أل -ذي ك -ان ي -ت-م-ي-ز
ب-األخÓ-ق أ◊سش-ن-ة وﬁب-وب
من طرف أأصشدقائه إأضشافة
إأ ¤مسش -ت-وأه أ÷ام-ع-ي وح-ب-ه
أل- -ك- -ب Òل- -ف- -ري- -ق م- -ول- -ودي -ة
وهرأن.
ودع- -ا ق- -ادة أŸن -اصش -ري -ن
Œنب سش-رع-ة ألسش-ي-اق-ة ع-ن-د
ت- -ن- -قÓ- -ت -ه -م وأج -ت -ن -اب ك -ل
أأسش -ال -يب أل -ع -ن-ف ‘ أŸل-عب
ب -ت -ط -ب -ي -ق أل -روح أل-ري-اضش-ي-ة
وإأعÓئها فوق كل أ◊سشابات.

france prix 1

أإم Úبلعمري

مواصصلة ÷هود مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة

كششفت ودمرت مفارز للجيشش ألوطني ألششعبي ،بكل من
Óرهابي Úوقنبلت Úتقليديتي
بومردأسش وجيجلﬂ ،بأا ل إ
ألصشنع ،حسشب ما أأفادت به وزأرة ألدفاع ألوطني أأمسش ‘
بيان لها.
وجاء ‘ ألبيان أأنه و«‘ إأطار مكافحة أإلرهاب ،كششفت
ودمرت مفارز للجيشش ألوطني ألششعبي ،يوم  27أأفريل

26°

ﬁاكمة ألعدألة..؟!

ألفريق قايد صضالح ‘ زيارة عمل وتفتيشش
إأ ¤ألناحية ألعسضكرية أÿامسضة

 2019ب -ب -وم-ردأسش ب-ال-ن-اح-ي-ة أل-عسش-ك-ري-ة أألو ¤وج-ي-ج-ل
Óرهابي ÚوقنبلتÚ
بالناحية ألعسشكرية أÿامسشةﬂ ،بأا ل إ
تقليديتي ألصشنع وأأغرأضش أأخرى““.
أأما ‘ إأطار ﬁاربة أ÷رÁة أŸنظمة ،فقد ““أأوقفت
مفارز للجيشش ألوطني ألششعبي خÓل عمليات ﬂتلفة بكل
بتمÔأسشت وع Úقزأم بالناحية ألعسشكرية ألسشادسشة ،خمسشة

 20°ا÷زائر

 19°وهران

الثمن  10دج

ء توجيهيا بقسصنطينة
يشصرف على “رين ويعقد لقا ً

الشصعب -يقوم ألفريق أأحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير
ألدفاع ألوطني ،رئيسش أأركان أ÷يشش ألوطني ألششعبي ،من
 29إأ 30 ¤أأفريل  ،2019بزيارة عمل وتفتيشش إأ ¤ألناحية
ألعسشكرية أÿامسشة بقسشنطينة .جاء هذأ ‘ بيان وزأرة
ألدفاع تلقت ““ألششعب““ نسشخة منه.

 21°ا÷زائر

 19°وهران

26°

منقب Úعن ألذهب وضشبطت ثÓث مركبات رباعية ألدفع
ودرأجت Úناريت Úو( )03مولدأت كهربائية و( )03مطارق
ضشغط وجهاز كششف عن أŸعادن““.
من جهة أأخرى ”““ ،توقيف ( )56مهاجرأ غ Òششرعي
من جنسشيات ﬂتلفة بكل من ع Úصشالح وتيارت ووهرأن““،
يضشيف نفسش أŸصشدر

تعرف ا÷مهور Ãختلف تخصصصصاتها

أيام إأعÓمية حول قوأت ألدفاع
أ÷وي عن أإلقليم بورڤلة

ت - - -واصص - - -لت ،أامسس ،ب- - -دار
ال - -ث - -ق- -اف- -ة م- -ف- -دي زك- -ري- -ا
لعÓ-م-ي-ة
لي-ام ا إ
ب -ورق -ل-ة ،ا أ
ح- -ول ق -وات ال -دف -اع ا÷وي
لق -ل-ي-م ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
ع -ن ا إ
ق-ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة
الرابعة بالتنسصيق مع قيادة
ق - -وات ال - -دف - -اع ا÷وي ع- -ن
لق- - -ل- - -ي- - -م خÓ- - -ل ال- - -فÎة
ا إ
اŸم -ت -دة م-ن  28إا 30 ¤من
الشصهر ا÷اري.

ورقلة:إÁان كا‘
ليام
أأششرف على أفتتاح هذه أ أ
لعÓمية نيابة عن أللوأء قائد
أ إ
ألناحية ألعسشكرية ألعميد عاصشم
ب-وع-ك-از أل-ق-ائ-د أ÷ه-وي ل-لدفاع
أ÷وي م-ؤوك-دأ أأه-م-ي-ة أل-تظاهرة
‘ تعزيز ألرأبطة ““جيشش-أأمة““
وذلك من خÓل تعريف أ÷مهور
أل - -ع - -ريضش ب - -دور ه- -ذأ ألسشÓ- -ح

وم -ه-ام-ه وﬂت-ل-ف نشش-اط-ات-ه ‘
إأط- -ار أŸن- -ظ- -وم- -ة أل- -دف- -اع -ي -ة
للجيشش ألوطني ألششعبي.
شش - -ه- -دت ه- -ذه أل- -ت- -ظ- -اه- -رة
ورشش -ات ع -روضش م -ق -ام -ة ب -ه-ذه
أŸن-اسش-ب-ة تضش-م-نت شش-روح وأفية
ق -دم -ه -ا إأط -ارأت ق -وأت أل -دف-اع
لضشافة إأ¤
لقليم با إ
أ÷وي عن أ إ
عرضش ششريط وثائقي توضشيحي
Ÿهام هذه ألقوأت ألتي تعرف
إأقبال من أŸوأطن Úألذين أأبدو
لنشش-طة
أه-ت-م-ام-ه-م Ãث-ل ه-ذه أ أ
ألتي تعد تعزيزأ لصشلة ورأبطة
أ÷يشش بالششعب.
وذكر لنا بعضش ألوأفدين على
أل- -ت- -ظ- -اه- -رة أن- -ه- -م “ك- -وأ م- -ن
لطÓع على ألتطورأت أ◊اصشلة
أ إ
‘ ﬂت -ل -ف أل -وح -دأت أل -ت -اب-ع-ة
لق- -ل- -ي- -م
ل- -ل- -دف- -اع أ÷وي ع- -ن أ إ
وف- -رصش أل- -ت- -ج -ن -ي -د وأل -ت -ك -وي -ن
أŸت - -اح- -ة وشش- -روط ألل- -ت- -ح- -اق
Ãخ- -ت- -ل- -ف ه- -ي- -اك- -ل أل- -ت -ك -وي -ن
أŸفتوحة.

–ركت ألعدألة أأخÒأ –ت ضشغط ألششارع بعد أأن أسشتولت
سشياسشة ألÓعقاب على أŸششهد و ⁄يعد ألفسشاد غريبا بيننا؟ ل
أأحد يلقي بال أأويتسشاءل كيف أأصشبح هؤولء ،أأباطرة مال وأأعمال
لمر  ⁄يقتصشر عليهم بل على
بينما  ⁄يكونوأ ششيئا مذكورأ ؟ وأ أ
لمانة إأل أأنهم خانوها
مسشؤوول Úحّملهم ألششعب أ÷زأئري أ أ
وخانوأ ألوطن؟ و–ولوأ من بسشاطة ألوظيفة إأ ¤فحشش ألÌأء؟،
دون أأن يسشأالوأ من أأين هذأ؟ لذلك كانت أŸناصشب تششÎى
لنها أسشتثمار أأكيد يسشتحق ألتنافسش وألتنابز بل
بـ«ألششكارة““ أ
حتى ألقتتال بينما كانوأ يوهموننا أأنهم يتقاتلون من أأجل
ألوطن؟
هذأ هوأŸششهد ألعام لسشنوأت عاشش خÓلها ألششعب ““ألقنطة““
وأ◊سشرة وهو يرى أأموأله وخÒأته يتÓعب بها قلة ،فتحت
لبوأب بينما أأوصشدت ‘ وجه بقية ألششعب ،وبالرغم
أأمامها كل أ أ
من أأن صشفحات أ÷رأئد وبÓطوهات ألتلفزيون كانت تعج
لفسشاد إأ ¤درجة أأن أŸلفات وألصشور كانت
بأاخبار ألفسشاد وأ إ
ت -بث ع-ل-ى شش-اشش-ات ب-عضش أل-ت-ل-ف-زي-ون-ات أÿاصش-ة ⁄ ،ت-ت-ح-رك
ألعدألة وكأان كل تلك ألدلئل وألقرأئن ،كانت ›رد مسشلسشÓت
ليعاز  ⁄يأات وألهاتف  ⁄يرن
تركية أأوهندية؟ ل تهمها Ãا أأن أ إ
هل كنا نعيشش زمن ألتطبيع مع ألفسشاد؟.
ألسشتفاقة أŸفاجئة للششعب بعد صشعقة ألعهدة أÿامسشة ألتي
أأسشقطها وأأطاح بعدها بالتمديد وألتجديد ،جعلته ينتقل إأ¤
ألسشرعة ألثانية وأŸطالبة با◊سشاب وألعقاب وأسشÎدأد أأموأله
أŸنهوبة ليسشمع أ÷يشش نبضش ألششعب ويطالب بدوره ألعدألة
ب-ال-ت-ح-رك ل-ت-ب-دأأ سش-لسش-ل-ة ت-وق-ي-ف-ات و–ق-ي-ق-ات  ⁄تطل رجال
لول؟ وبينما كنا ننتظر
أأعمال فقط بل رجال حكم من ألصشف أ أ
لعذأر
ﬁاكمة هؤولء بدأأ ألبعضش Ãحاكمة ألعدألة بإايجاد أ أ
وألتÈيرأت للموقوف ÚوأŸششتبه Úلتثبيط عملها وألتششويشش
ع-ل-ي-ه ،ف-ف-ري-ق وصش-ف-ه-ا ب-الن-ت-ق-ام-ي-ة وآأخ-ر وصش-فها بالنتقائية
لمر أأن
لدهى وأ أ
وثالث قال إأننا نعيشش فصشول فلم هندي ؟ وأ أ
لحكام أŸدججة بالتوظيف ألسشياسشي ،أأطلقها (قانونيون
تلك أ أ
وحقوقيون) طاŸا نادوأ بتحرير ألعدألة وإأطÓق يدها ولكن
Ãجرد أأن –ركت ،حاكموها قبل أأن –اكم من أششتبه ‘
فسشادهم؟ ‘ ح Úكان عليهم أنتظار نهاية هذأ ألفلم ألهندي
عّله يكون حقيقة؟ ودعم هذه ألبدأية ألتي تبعث فينا بذرة أأمل
‘ بناء دولة قانون ل تكون فيها ألعدألة ل موسشمية ،ل أنتقامية
ول أنتقائية؟
لخ Òمن كان يتوقع أأنه سشيطلع علينا يوم تسشتدعي فيه
‘أ أ
ألعدألة رئيسش حكومة أأسشبق أأووزيرأ ‘ منصشبه أأوحتى مديرأ
لعمال ألذين
Óمن للتحقيق ،ناهيك عن أأباطرة أŸال وأ أ
عاما ل أ
كانوأ يقررون أأحوأل ألطقسش ‘ أ÷زأئر ،يكفي أأن ألعدألة
كسشرت حاجز أÿوف وألÎدد؟!.
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