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هدام ومÒاوي يششرفان
على إاختتام أاششغال
اليوم العلمي
تشش- - -رف وزي- - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال -ط -اق -ات اŸت -ج -ددة ف-اط-م-ة
لحد
الزهراء زرواطي ،يوم ا أ
 05م -اي  ،2019ع -ل -ى ل-ق-اء م-ع
م-دي-ري وم-ف-تشش-ي ال-ب-يئة على
مسش - -ت- -وى  48ولي - -ة ،قصش- -د
تنصشيب خÓيا يقظة ومراقبة
«صش- - -ف- - -ر خسش - -ائ - -ر» ،ت - -ك - -ل - -ف
Ãراق-ب-ة وت-ق-ي Úوإاحصش-اء كل
اŸؤوسشسش- - -ات اŸصش- - -ن - -ف - -ة ع - -ل - -ى
مسشتوى كل ولية والتي Áكن
أان تشش -ك -ل خ -ط -را ع-ل-ى صش-ح-ة
اŸواطن والبيئة ،على السشاعة
 09:00صشباحاÃ ،قر الوزارة.

ندوة حول سشوق األدوية

ي -ع -ق -د ال -دك -ت -ور ب -ورك -ايب
ج - -واد ب - -راه - -م اŸدي - -ر ال - -ع- -ام
ل - -لصش - -ي- -دل- -ة وال- -ت- -ج- -ه- -ي- -زات
الصشحية ،اليوم ،ندوة صشحفية
لدوي-ة،
ت-ت-م-ح-ور ح-ول سش-وق ا أ
وذلك ع - -ل - -ى السش - -اع - -ة 09:30
صشباحاÃ ،قر وزارة الصشحة.

اŸلتقى الوطني اÿامسس
حول إاتصشال األزمات
لعÓ-م
ت -ن -ظ -م ك -ل-ي-ة ع-ل-وم ا إ
لتصشال،
لتصشال قسشم علوم ا إ
وا إ
اليوم ،اŸلتقى الوطني اÿامسس
لزمات واليقظة
حول إاتصشال ا أ
ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة ،ع-ل-ى السش-اع-ة
 09:30صش-ب-اح-ا ،ب-اŸق-ر ا÷ديد
ل -ل -ك -ل -ي -ة ال-ك-ائ-ن ب-ط-ري-ق دودو
ﬂتار ب Íعكنون.

يشش -رف وزي -ر ال -ع -م -ل وال-تشش-غ-ي-ل
والضشمان الجتماعي تيجا Êحسشان
ه -دام ،رف -ق -ة وزي -ر الصش-ح-ة ﬁم-د
مÒاوي ،ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى إاخ - -ت - -ت - -ام
ف- -ع- -ال- -ي -ات أاشش -غ -ال ال -ي -وم ال -ع -ل -م -ي
لضش- -ط- -راب- -ات
وال- -تسش- -يسش- -ي ح- -ول ا إ
ال-عضش-ل-ي-ة ال-ه-ي-ك-ل-ي-ة ،ح-ال-ة آالم ال-ظهر ،وذلك على السشاعة  14:00ب-ع-د ال-زوال ،ب-اŸرك-ز العائلي
لجراء ب Íعكنون.
لجتماعية للعمال ا أ
للصشندوق الوطني للتأامينات ا إ

يوم –سشيسشي حول
الصشياد اŸسشؤوول
ت -ن -ظ-م م-دي-ري-ة الصش-ي-د
ال-ب-ح-ري واŸوارد الصشيدية
ل-ولي-ة ا÷زائ-ر ب-التنسشيق
م - -ع ج - -م - -ع - -ي - -ة «ال - -ب- -يت»
ل -ت -ي -ب -ازة ي -وم -ا –سش-يسش-ي-ا
ح- -ول «الصش -ي -اد اŸسش -ؤوول»،
ع- - - -ل - - -ى السش - - -اع - - -ة 08:30
صش-ب-اح-اÃ ،دي-ري-ة الصش-ي-د
ال -ب -ح -ري ل -ولي -ة ا÷زائ-ر
بع Úالبنيان.

لدارة والمالية
ا إ

ي -ح -ي -ي م -ن -ت -دى ال -ذاك-رة ال-ذي
ت -ن -ظ -م -ه ج-م-ع-ي-ة مشش-ع-ل الشش-ه-ي-د
ب- -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م -ع ي -وم -ي -ة اÛاه -د
وج-م-ع-ي-ة أاصش-دق-اء م-دينة خميسس
م - -ل - -ي - -ان - -ة ،ال - -ي - -وم ،ال - -ذك- -رى ٦0
لسشتششهاد سشي إاﬁمد بوقارة ،على
إ
السش- -اع -ة  9:30صش-ب-اح-ا ،ب-ج-امعة
الشش-ه-ي-د ج-ي ‹Ó-ب-ون-ع-امة خميسس
مليانة.

...واŸتحف الوطني
للمجاهد يحي الذكرى

لق- - -تصشـــــادي
ي - - -نشش- - -ط اÿبـــــــ Òا إ
عبد الرحمان مبتــول ،يــــــوم السشبت
 4ماي  ،2019ندوة بعنوان» ا÷زائر ‘
م - - - -واج- - - -ه- - - -ة ال- - - -ره- - - -ان- - - -ات ا÷ي- - - -و
إاسش -تÒات-ي-ج-ي-ة» ،ع-ل-ى السش-اع-ة 14:00
بعد الزوال.

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد
ن- - -دوة ت - -اري - -خ - -ي - -ة ح - -ول اŸسش - -ار
ال -نضش -ا‹ وا÷ه-ادي ل-لشش-ه-ي-د ،ي-وم
لحد  5ماي ا÷اري ،على السشاعة
ا أ
 14:00ب- -ع- -د ال- -زوال ،ي -نشش -ط -ه -ا
أاسشاتذة ﬂتصشون و›اهدون.

كاريكات /ÒعنÎ

ت - -ن- -ظ- -م ال- -ق- -ن- -اة ا إ
لذاع- -ي- -ة
ا أ
لو ،¤ال -ي -وم ،ال-دور ال-ن-ه-ائ-ي
ط
ل -ل  -ب-ع-ة ال-راب-ع-ة م-ن ب-رن-ام-ج
«ب Úال- -ث- -ان -وي -ات» ،ال -ذي ي -بث
على اŸباششر من النادي الثقا‘
عيسشى مسشعودي ،يتنافسس فيه
ع- -ل- -ى اŸرت- -ب- -ة ا أ
لو ¤ك- -ل م -ن
م- - -ن- - -ت- - -خب ولي- - -ة خ - -نشش - -ل - -ة
وم- -ن- -ت- -خب ث -ان -وي -ة ا إ
لم -ت -ي -از
ل- -ل- -ري- -اضش- -ات ب- -ال- -ق- -ب- -ة ،ع -ل -ى
السش -اع -ة  14:00ب -ع-د ال-زوال.
ك - -م - -ا سش - -ي- -ت- -م ا إ
لعÓ- -ن ع- -ل- -ى
ا أ
لع- -م -ال ال -ف -ن -ي -ة ال -ف -ائ -زة ‘
مس
ش
ا
ب
ق
ة
ا
ÿط ال -ع -رب -ي ال-ت-ي
ف
ق
را ه -ا وأاشش -رف ع -ل-ي-ه-ا م-ع-ه-د
الفنون ا÷ميلة با÷زائر.

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

...جمعية مششعل
الششهيد –يي الذكرى

الطبعة  4لÈنامج
«ب Úالثانويات»

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

التحرير

مبتول ينششط ندوة الرهانات
ا÷يو إاسشتÒاتيجية

ت -ن -ظ -م م-ؤوسشسش-ة ذاك-رة ال-ولي-ة
ال-راب-ع-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ال-ي-وم ،ندوة
لسشتششهاد
إاح- -ي- -اء ل- -ل- -ذك -رى  ٦0إ
العقيد أاحمد بوقرة «سشي أاﬁمد»،
ب-حضش-ور رف-ق-اء الشش-ه-ي-د ‘ ال-ك-ف-اح
ومثقف Úوجامعي ،Úعلى السشاعة
 09:30صش- -ب- -اح- -اÃ ،ق -ر اŸؤوسشسش -ة
بالعفرون.

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رسضالة رئيسس الدولة Ãناسضبة العيد العاŸي للشضغل

إاشسراك كل القوى ا◊ية لأÓمة ،بحثا عن ا◊لول التوافقية
أاخلقة ا◊ياة العامة وخلق اقتصساد غ Òريعي معركة يجب كسسبها
بعث رئيسس الدولة ،عبد القادر بن صضالح،أامسس،
رسضالة عشضية ا’حتفال بالعيد العاŸي للشضغل .هذا
نصضها الكامل:
«أاخواتي العاملت إاخوا Êالعمال،
أاتوجه لكم جميعا أاينما كنتم بأاسشمى عبارات
ال -ت -ق -دي -ر وآاي -ات ال-ع-رف-ان Ÿا ت-ب-ذل-ون-ه م-ن ج-ه-د
وتضشحية Ãناسشبة عيدكم اŸصشادف للفا— من ماي
من كل سشنة ،هذا ا◊دث العاŸي الذي جسشد كفاح
الششغيلة ع Èالتاريخ.
إان ع - -ي- -د ال- -ع- -م- -ال ‘ بÓ- -دن- -ا ح- -دث ‡ه- -ور
ب -تضش -ح-ي-ات ال-دم-اء وال-ع-رق ع Èعشش-رات السش-ن،Ú
منذ تأاسشيسس ال–اد العام لعمالنا بقيادة الششهيد
ال -رم -ز ع -يسش -ات إاي -دي -ر ورف -اق -ه م-ن اÛاه-دي-ن
واŸناضشل.Ú

وضسع خÓفاتنا جانبا
والرتقاء بالوطن
أاخواتي العاملت إاخوا Êالعمال،
إان اح- -ت- -ف- -ال ه- -ذه السش- -ن- -ة ي- -ج- -ري ‘ ظ- -رف
اسشتثنائي“ ،يزه هبة ششعبنا اŸباركة وانتفاضشته
ال -ت -ي شش -دت إال -ي -ه -ا أان -ظ-ار ال-ع-ا ،⁄ل-ي-ج-دد ع-ه-ده
لششهدائنا الÈرة ‘ دولة ُتَكsرسس فيها قيم الفضشيلة و
السشتحقاق وُيَقsدر فيها ا÷هد والتفا ،Êودعوته
للمخلصش Úمن أابناء وطننا اŸفدى لتوحيد ا÷هود
ل Ó- -رت - -ق - -اء ب - -ه - -ذا ال - -وط - -ن إا ¤مصش - -اف ال- -دول
اŸتقدمة.إان هذا الظرف العصشيب الذي “ر به
بÓدنا يسشتوجب منا جميعا أان نكون على موعد
مع التاريخ ،فنضشع خÓفاتنا جانبا و نصشوب
جهودنا إا ¤ما يوحد إاراداتنا ‘ ا◊فاظ على
مقومات أامتنا ومكتسشبات دولتنا التي جاءت ثمرة
تضشحيات أاجيال بكاملها.
ف  Ó-ب -د م -ن خ -ل -ق أاج -واء ال -تصش -ا‘ وال-ت-ف-اه-م
Óمة ،بحثا عن ا◊لول
وإاششراك كل القوى ا◊ية ل أ
التوافقية Ãا يسشتجيب إلرادة الششعب السشيد ،وتلبية
Ÿط -ال -ب -ه اŸشش-روع-ة ‘ ح-ي-اة ك-رÁة ،وت-ط-ل-ع-ات-ه
ا◊اسشمة ‘ إاحداث تغي Òجذري على نظام ا◊كم
‡ارسشات ورجال.
فنعيد العتبار لششرف العمل وقدسشيته وألخلقة
ا◊ي -اة ال -ع -ام-ة وط-ه-ره-ا ،وال-ذي ب-دون-ه-ا تضش-ع-ف
الدولة وتÎهل ،وينتكسس اÛتمع ويتقهقر ،وينهار

القتصشاد ويتدهور.
إان ب Ó-دن -ا ال -ي-وم ‘ ح-اج-ة ل-ه-ب-ة وط-ن-ي-ة ل-رف-ع
–دي التنمية اŸسشتدامة وخلق الÌوة و–ريك
القتصشاد Ãا يعود على ششعبنا بالرخاء والرفاه،
ويسش -اه -م ‘ ت -وف ÒاŸزي -د م -ن م -ن -اصشب الشش-غ-ل،
ويفتح آامال عريضشة لششبابنا ‘ مسشتقبل واعد.
إان رهاننا على ربح معركة أاخلقة ا◊ياة العامة
وخلق اقتصشاد منتج للÌوة غ Òريعي ل يتحقق إال
Ãششاركة ا÷ميع دون إاقصشاء ول مفاضشلة ‘ إاطار
تشش -ارك -ي تسش -وده ال -ث-ق-ة اŸت-ب-ادل-ة ،ح-يث ت-ت-ك-ام-ل
األفكار وتتنافسس اŸششاريع.

الوطن يبنيه ا÷ميع ل اقصساء
ول تهميشض فيه
أاخواتي العاملت إاخوا Êالعمال،
إان الوطن يبنيه ا÷ميع مع ا÷ميع ،ل إاقصشاء
فيه ول تهميشس ،ول انتقائية ول تصشفية حسشابات،
وهي قيم كفيلة بفرز اÒÿين من اŸفسشدين ‡ن
عّرضشوا ويعّرضشون مصشالح البÓد العليا للخطر.
لقد دّوى صشوت ا÷زائريات وا÷زائري Úعاليا
‘ ربوع بÓدنا غطى أاد Ëالوطن براية واحدة
ج -م -عت –ت -ه -ا ك -ل أاط -ي -اف ›ت -م-ع-ن-ا وت-رج-مت
“سشكهم بوحدتهم اŸقدسشة ،وقد بلغ صشداه العا⁄

أاج-م-ع ،أاب-ه-رت-ه بسش-ل-م-ي-ة م-ظ-اه-رات-ه-ا وان-ت-ظ-ام-ها
و–ضشرهاÃ ،ا أاعطى صشورة ◊صشانة أامتنا من أاي
خطر داهم.

فضسائل التشساور مع الشسركاء
الجتماعي ÚوالقتصساديÚ
أاخواتي العاملت إاخوا Êالعمال،
لقد كنتم دوما وقود اŸعارك اŸنتصشرة ورواد
الهبات اŸنقذة وحََملة مششعل التحديث.
فسشتظل دولتنا وفية ‘ الدفاع عن مكتسشباتكم،
وŒدد دعمها للمزيد من اŸكاسشب وال‚ازات،
ك- -م- -ا سش- -ت- -ظ- -ل فضش- -ائ- -ل ال- -تشش- -اور م- -ع الشش -رك -اء
الجتماعي Úوالقتصشادي ÚدأابهاÃ ،ا يفتح اŸزيد
م- -ن اآلف- -اق أام- -ام اإلرادات اÒÿة لÓ- -ن- -دم -اج ‘
العملية التطورية الضشامنة ألمننا القومي.
أاخواتي العاملت إاخوا Êالعمال،
أاج -دد ل -ك-م ج-م-ي-ع-ا ،ت-ه-ا Êا◊ارة وال-تÈي-ك-ات
اÿالصشة بعيدكم داعيا الله العلي القدير أان يعيده
على بÓدنا باليمن والÈكات.
وفقنا الله جميعا Ÿا فيه ا ÒÿللبÓد والعباد.
’برار».
اÛد واÿلود لشضهدائنا ا أ

بحسضب بيان رئاسضة ا÷مهورية

جازية جدو مديرة عامة بالنيابة للمؤوسسسسة الوطنية لÓتصسال والنشسر واإلشسهار

ع Úرئيسس الدولة ،عبد القادر بن صضالح ،أامسس ،جازية
ج-دو م-دي-رة ع-ام-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لتصضال
’م Úشضيكر ،حسضب ما أافاد به بيان
’شضهار ،خلفا أ
والنشضر وا إ
لرئاسضة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان أان « عبد القادر بن صشالح ،رئيسس الدولة ،ع Úأاول
أامسس ،جدو جازية ‘ وظيفة مديرة عامة بالنيابة للمؤوسشسشة الوطنية
لÓتصشال والنششر واإلششهار ،خلفا ألم Úششيكر ،الذي أانهيت مهامه».
وت -ع -د ج -ازي-ة ج-دو اط-ار ب-اŸؤوسشسش-ة ال-وط-ن-ي-ة لÓ-تصش-ال وال-نشش-ر و
الششهار.

 ...وكمال عيسسا Êمديرا عاما للضسرائب

ع Úرئيسس الدولة ،عبد القادر بن صشالح ،أاول أامسس ،كمال عيسشاÊ
مديرا عاما للضشرائب ،خلفا Ÿصشطفى زيكارة ،حسشب ما أافاد به بيان
لرئاسشة ا÷مهورية.
وجاء ‘ البيان أان « عبد القادر بن صشالح ،رئيسس الدولة ،ع ،Úكمال
عيسشا ‘ Êوظيفة مدير عام للضشرائب ،خلفا Ÿصشطفى زيكارة ،الذي
أانهيت مهامه».

اŸنتدى العاŸي اÿامسس للحوار ب Úالثقافات

تشش- -ارك وزي- -رة ال- -ث- -ق -اف -ة م -ر Ëم -رداسش -ي ‘
اŸن-ت-دى ال-ع-اŸي اÿامسس ل-ل-ح-وار ب Úال-ث-ق-اف-ات
ب-ال-ع-اصش-م-ة األذري-ة ب-اك-و ال-ذي ت-ع-ق-د ف-ع-ال-ياته ‘
الثا Êوالثالث من مايو اŸقبل وفق بيان لوزارة

مرداسسي تعرضض جهود ا÷زائر ‘ باكو
الثقافة.
و–ت ششعار «دمج ا◊وار ‘ ا÷هود اŸناهضشة
ل -ل -ت -م -ي -ي -ز وع -دم اŸسش-اواة وال-ن-زاع-ات ال-ع-ن-ي-ف-ة»
سشيتناول هذا اŸنتدى الدور ا◊اسشم للحوار بÚ

ال -ث -ق -اف -ات ب -اع -ت -ب-اره اسشÎات-ي-ج-ي-ة ع-م-ل-ي-ة ل-ب-ن-اء
ال -تضش -ام -ن اإلنسش-ا Êومسش-اع-دة اÛت-م-ع-ات ع-ل-ى
مواجهة ظاهرتي العنف والتمييز وفقا للبيان.

قضضية حرق سضيارة زوجة صضحفي بالعاشضور

توقيف اŸشستبه فيه الرئيسسي من طرف أامن العاصسمة
أاوق - -فت مصض- -ال- -ح أام- -ن و’ي- -ة ا÷زائ- -ر
اŸشض -ت -ب -ه ف -ي-ه ال-رئ-يسض-ي ‘ قضض-ي-ة ا◊رق
العمدي Ÿركبة ملك لزوجة صضحفي شضهر
أاب -ري -ل اŸنصض -رم ب -واد ال -رم -ان ب -ال-ع-اشض-ور،
’ربعاء بيان لذات
حسضب ما أافاد به اليوم ا أ
’منية.
الهيئة ا أ
أاوضشح البيان أان مصشالح أامن ولية ا÷زائر
ب -اشش -رت –ق -ي -ق -ات ع-م-ي-ق-ة وم-وسّش-ع-ة ‘ ه-ذه
القضشية التي أاثارت جدل واسشعا خصشوصشا بعد
تداولها عﬂ Èتلف وسشائل التواصشل اإلجتماعي
وذلك انطÓقا من مسشرح ا÷رÁة حيث وثقت
الششرطة العلمية مسشرح ا◊ادثة بتاريخ  10أافريل
 2019ع -ل -ى مسش-ت-وى ح-ي  20أاوت واد ال -رم -ان
ب -ب -ل -دي -ة ال -ع-اشش-ور ب-اŸق-اط-ع-ة الداري-ة دراري-ة
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ورف-عت ج-م-ل-ة اآلث-ار ال-ت-ي
ط-الت اŸرك-ب-ة ج-راء احÎاق ج-ه-ت-ه-ا األم-ام-ي-ة
وﬁركها ششأانها ششأان مركبة أاخرى رابضشة قربها

مسشتها النار ‘ بابها اÿلفي.
وأابرز ذات اŸصشدر أانه مواصشلة للتحريات ‘
ه -ذا الشش -أان وب -اسش -ت -غ Ó-ل اŸع -ط -ي-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة
وال-دلئ-ل ال-ع-ل-م-ي-ة ت-و ّصش-لت اŸصش-ل-حة اÙققة
التابعة للمقاطعة الغربية للششرطة القضشائية إا¤
التعرف و–ديد هوية اŸششتبه فيهما اللذان كانا
على اتصشال دائم فيما بينهما.
وبإاششراف السشلطات القضشائية اıتصشة ”
“ديد الختصشاصس ،مع وضشع خطة عملياتية
م -دروسش -ة م -ك -نت م -ن ت -وق -ي -ف اŸشش -ت -ب -ه ف -ي-ه
الرئيسشي الذي بعد مواجهته Ãختلف الدلئل
والقرائن إاعÎف باقÎافه للفعل اŸنسشوب إاليه
مرجعا السشبب ‘ ذلك إا« ¤خÓفات ششخصشية
ناŒة عن تعامÓت سشابقة» ،حسشب نفسس البيان.
وخ-ت-م ال-ب-ي-ان أان-ه ب-ع-د اسش-ت-ك-م-ال الإجراءات
القانونية اŸعمول بها ” تقد ËاŸششتبه فيه
الرئيسشي أامام وكيل ا÷مهورية اıتصس إاقليميا

أاين أامر بوضشعه ‘ ا◊بسس اŸؤوقت فيما ل تزال
األبحاث متواصشلة لتوقيف اŸششتبه فيه الثاÊ
اŸوجود ‘ حالة فرار.

’دارات والهيئات واŸرافق العمومية
مكلفة Ãتابعة رقمنة ا إ

بدوي يÎأاسض الجتماع السسادسض للجنة الوزارية اŸشسÎكة
’ول ،نور
ترأاسس الوزير ا أ
ال -دي -ن ب -دوي ،أاول أام - - -سس
،الثلثاء  ،ا’جتماع
السض -ادسس ل -ل -ج -ن -ة ال -وزاري -ة
اŸشضÎك-ة ل-ل-ت-نسض-ي-ق اŸك-ل-ف-ة
’دارات
Ãت- -اب- -ع -ة رق -م -ن -ة ا إ
والهيئات واŸرافق العمومية،
’ج- - - - -راء
و ال - - - - -ذي خصضصس إ
«ت-ق-ي-ي-م م-رح-ل-ي» ل-ل-ع-م-ليات
التي شضرع فيها ‘ إاطار اشضغال
÷ن- - -ة ال- - -دع- - -م ال - -ت - -ق - -ن - -ي
للرقمنة ،حسض -ب -م -ا أاف -اد ب -ه
’و.¤
،أامسس بيان للوزارة ا أ
وأاوضش- -ح ن -فسس اŸصش -در ،أان
التقارير اŸقدمة من طرف ﬂتلف اŸتدخل‘ Ú
هذا الجتماع قد «سشمحت بالوقوف على مدى تقدم
األششواط اÿاصشة»،ول سشيما فيما تعلق ب»تعميم رقم
ال- -ت- -ع- -ري -ف ال -وط -ن -ي ووضش -ع ال -ت -وق -ي -ع وال -تصش -دي -ق
اإلل-كÎون-ي Úح-ي-ز ال-ت-ن-فيذ» ،وك - -ذا «مشش- -روع إا‚از
اŸركز ا◊كومي للمعلومات الذي أاسشند إا› ¤موعة
من اŸؤوسشسشات العمومية والذي من اŸقرر اسشتÓمه
‘ أاواخر ششهر نوفم Èمن السشنة ا÷ارية».
وأاضشاف ذات البيان أانه و‘ إاطار مواصشلة عملية
ال -رق -م-ن-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ك-اف-ة اإلدارات واŸؤوسشسش-ات

العمومية «تقرر إانششاء سشلطة وطنية
م-ك-ل-ف-ة بضش-ب-ط إاسشÎات-يجية وطنية
للرقمنة من أاجل Œسشيد مششروع
ا◊كومة اإللكÎونية « وكذا «اللجوء
حصشريا» إا ¤الكفاءات الوطنية ،ول
سشيما من خÓل»إاقحام» اŸؤوسشسشات
الناششئة ا÷زائرية اÙلية (start-
 )upوالكفاءات ا÷زائرية اŸقيمة
باÿارج ‘ ،ت- -ن- -ف -ي -ذ السش -ي -اسش -ة
الوطنية التي ” وضشعها.
ك -م -ا ت -ق-رر أايضش-ا -حسشب ن-فسس
اŸصشدر  « -تناسشق طرق ووسشائل
ال-ع-م-ل وŒم-ي-ع-ه-ا م-ن أاج-ل –قيق
األهداف اŸسشطرة بالعتماد على
التجارب القطاعية األك‚ Ìاحا» و كذا «السشتعمال
ال-ت-ل-ق-ائ-ي» ل-رق-م ال-ت-ع-ري-ف ال-وط-ني ‘ جميع قواعد
البيانات والتطبيقات اŸنجزة أاو اŸسشتقبلية.
Óشش -ارة حضش -ر ه -ذا الج -ت-م-اع وزراء ال-داخ-ل-ي-ة
ل -إ
وا÷م -اع-ات اÙل-ي-ة ،ال- -ع -دل ،اŸالية ،والطاقة،
بالضشافة ا ¤الصشناعة ،الÈيد واŸواصشÓت السشلكية
والÓسشلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،والتعليم العا‹،
وال -ع -م -ل وك -ذا اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -وظ -ي -ف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
والصشÓح اإلداري.

يقوم بزيارة رسضمية بدعوة من نظÒه السضعودي

بوقادوم يسستقبل من طرف خادم ا◊رم ÚالشسريفÚ
اسض - -ت- -ق- -ب- -ل أاول أامسس ،ب- -ال- -ري- -اضس وزي- -ر
الشض - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة صضÈي ب- -وق- -ادوم م- -ن
طرف خادم ا◊رم Úالشضريف ÚاŸلك سضلمان
بن عبد العزيز ‘ مسضتهل زيارته الرسضمية
إا ¤اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السض-ع-ودي-ة بدعوة من
ن -ظÒه ال-دك-ت-ور إاب-راه-ي-م ب-ن ع-ب-د ال-ع-زي-ز
العسضاف.
” خ Ó-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء اسش-ت-ع-راضس ال-عÓ-ق-ات
لخوية اŸتميزة ب Úا÷زائر و اŸملكة العربية
ا أ
السشعودية التي تتسشم بالنسشجام و التكامل ‘
العديد من اÛالت و بحث سشبل تعزيزها ‘
ششتى اŸيادين ل سشيما على ضشوء نتائج الزيارة
لمÒ
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا صش -احب السش -م -و اŸل -ك-ي ا أ
ﬁمد بن سشلمان بن عبد العزيز ،و‹ العهد
نائب رئيسس ›لسس الوزراء وزير الدفاع ،إا¤
ا÷زائر ‘ ششهر ديسشم.2018 È
تلى هذا اللقاء مششاورات موسشعة ب Úالسشيد

بوقادوم و نظÒه السشعودي تناولت أابرز اŸواضشيع
ذات اله- -ت -م -ام اŸششÎك و سش -ب -ل ت -ع -زي -ز ا◊وار
Óرادة
السشÎاتيجي و الششراكة القتصشادية وفقا ل إ
اŸششÎكة لقيادتهما إاضشافة إا ¤بحث اŸسشتجدات
القليمية والدولية و العراقيل التي تقف ‘ طريق
اسشتكمال مسشار السشÓم ‘ الششرق األوسشط و ششمال
افريقيا.

جددت دعمها Ÿسضار تقرير اŸصضÒ

ا÷زائر تعرب عن ارتياحها للديناميكية األ‡ية ا÷ديدة بالصسحراء الغربية
أاع- -ربت ا÷زائ- -ر ع -ن ارت -ي -اح -ه -ا ل -ق -ي -ام
’م-ن ب-ت-جسض-يد
ال-ع-دي-د م-ن أاعضض-اء ›لسس ا أ
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ا÷دي-دة التي أارادها ا’مÚ
ل· اŸت-ح-دة و م-ب-ع-وث-ه الشض-خصض-ي
ال -ع -ام ل -أ
Ÿسض -ار ت -ق -ري -ر اŸصض Òل -لشض -عب الصض -ح -راوي،
ال -رئ -يسس ه -ورسضت ك -وه -ل-ر ،حسض -ب-م-ا ج-اء
،أامسس ‘ ،بيان لوزارة الشضؤوون اÿارجية.
وأاوضش- -ح ال -ب -ي -ان أان «›لسس الم -ن ج -دد Ÿدة
ﬁددة بسش -ت -ة أاشش -ه -ر ع-ه-دة ب-ع-ث-ة ال· اŸت-ح-دة
لتنظيم اسشتفتاء ‘ الصشحراء الغربية (مينورسشو)
م -وج -ه -ا ب -اŸن -اسش -ب -ة ن -داء م -ل -ح-ا ل-ط-ر‘ ال-ن-زاع
(اŸغرب و الصشحراء الغربية) من أاجل الششروع ‘
مفاوضشات حقيقية دون ششروط مسشبقة وعن حسشن
النية بغية التوصشل ا ¤حل عادل و دائم و مقبول
من الطرف Úمن ششأانه أان يفضشي إا ¤تقرير مصشÒ
الششعب الصشحراوي».
و ب-ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ،ف -إان ا÷زائ -ر «ت -ع-رب ع-ن

ارتياحها لقÎاح عدة أاعضشاء ،لسشيما جمهورية
جنوب افريقيا و فيدرالية روسشيا ألفكار بناءة من
أاج-ل Œسش-ي-د ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ا÷دي-دة ال-ت-ي أارادها
الم Úال -ع -ام Ÿن -ظ -م -ة ال· اŸت-ح-دة و م-ب-ع-وث-ه
الششخصشي ،هورسشت كوهلر» ،يضشيف البيان.
وأاكدت وزارة الششؤوون اÿارجية ‘ بيانها أان
«ا÷زائر ،ب-اع-ت-ب-اره-ا ب-لدا جارا ،سش-تسش-ت-مر بكل
مسش -ؤوول -ي-ة وأام-ل ‘ ت-ق-د Ëدع-م-ه-ا ل-ل-مسش-ار ال-ذي
يباششره هورسشت كوهلر».
وخلصس البيان إا ¤أانها «Œدد تششجيعها لطر‘
النزاع ،الذي طال أامدهŸ ،باششرة مفاوضشات جادة
من أاجل تسشوية عادلة ونهائية تفضشي إا ¤تقرير
مصش Òالششعب الصشحراوي مثلما تدعو إاليه الÓئحة
 ،)2019( 2468و–رر كل الطاقات اŸبدعة من
أاج -ل ب -ن -اء الصش-رح اŸغ-ارب-ي ال-ك-ب Òال-ذي ل-ط-اŸا
تتطلع إاليه كافة ششعوب اŸنطقة».

قضضايا تبديد اŸال العام ومنح امتيازات غ Òمشضروعة

أاويحيى امتثل امام وكيل ا÷مهورية Ãحكمة سسيدي أاﬁمد بالعاصسمة
ام- -ت- -ث- -ل ال- -وزي- -ر ا’ول السض- -اب- -ق اح -م -د
اوي -ح-ي-ى اول امسس أام-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة
لدى ﬁكمة سضيدي اﬁمد لتقد Ëافادته
ح- -ول قضض- -اي- -ا ت- -ب- -دي- -د اŸال ال- -ع- -ام وم- -ن- -ح
امتيازات غ Òمشضروعة.
وق -د ل -وح -ظ ت -واج -د ام -ن -ي م -ك -ث-ف Ãح-ي-ط
اÙكمة وسشط حضشور عدد كب Òللمواطن Úالذين
كانوا ينادون بششعارات معادية للوزير السشابق.
وكانت فصشيلة البحاث التابعة للدرك الوطني

بعد صضراع مع اŸرضس

قد وجهت اسشتدعاءات السشبوع اŸاضشي للوزير
الول السشابق أاحمد أاويحيى ووزير اŸالية ا◊ا‹ و
ﬁافظ بنك ا÷زائر السشابق ﬁمد لوكال للمثول
أام -ام ﬁك -م -ة سش -ي-دي اﬁم-د ‘ قضش-اي-ا «ت-ب-دي-د
اŸال العام وامتيازات غ Òمششروعة».
وقد مثل ﬁمد لوكال يوم الثن Úأامام وكيل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة سشيدي اﬁمد بالعاصشمة
لÓسشتماع إا ¤أاقواله ‘ إاطار التحقيق ‘ قضشايا
«تبديد اŸال العام».

وفاة صسÓح ﬁمد ‡ثل ا÷بهة الشسعبية لتحرير فلسسط ‘ Úا÷زائر

ت - -و‘ مسض - -اء ال- -ث- -لث- -اء،
ال-ق-ائ-د واŸن-اضض-ل ال-ت-اريخي
و‡ث -ل ا÷ب -ه -ة الشض -ع -ب -ي-ة
لتحرير فلسضط ‘ Úا÷زائر
صضلح ﬁمد ﬁمود صضلح
ال- -رﬁي «أاب- -و ﬁم -د» ،ع -ن
عمر يقارب ( )82عاًما بعد
صضراع طويل مع اŸرضس.
الرﬁي يعد أاحد منتسشبي
ح -رك -ة ال -ق-وم-ي Úال-ع-رب وأاح-د
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ف- - - -لسش- - - -ط Úم- - - -ن - - -ذ ب - - -داي - - -ة
ال -ت -أاسش -يسس.وظ -ل وف -ي -ا ÿط-ه-ا
السش -ي -اسش -ي وم -ب -ادئ-ه-ا اŸن-اوئ-ة
لÓ- -ح -ت Ó-ل ال -رافضش -ة Ÿشش -روع
القرن الذي تصشفه بانه مؤوامرة
اخ - -رى ل - -تصش - -ف - -ي - -ة ال - -قضش- -ي- -ة
الفلسشطينية.
وك- -ان ال- -ق -ي -ادي ‘ ا÷ب -ه -ة
الششعبية لتحرير فلسشط Úمداوم
ع- -ل- -ى اŸشش -ارك -ة ‘ ال -ن -ق -اشس
اŸف -ت -وح Ãن-ت-دى الشش-عب ح-يث

ي-ع-رضس ارائ-ه ال-رصش-ي-ن-ة ال-رزينة
اŒاه قضشايا المة العربية التي
ت-ع-يشس ازم-ات م-ع-ق-دة وت-ف-رضس
ع- -م Ó- -مششÎك- -ا ي- -ؤوم- -ن األم- -ن
ال - - -ق - - -وم - - -ي م - - -ن األخ - - -ط- - -ار
وال-ت-دخÓ-ت اÿارج-ي-ة.كما كان
يشش- -ي- -د دوم- -ا Ãوق -ف ا÷زائ -ر
البلد العربي الوحيد الذي ظل
وف- -ي- -ا لسش- -ي- -اسش- -ت- -ه وم- -ق- -ول- -ت -ه
التاريخية «مع فلسشط ÚظاŸة
او مظلومة».
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أشسرف على ألحتفالية بعيد ألعمال ،هدأم:

فتح اÛال أامام الكفاءات
الشسابة و–سس Úظروف العمال
التعددية النقابية مكسسب وا◊وار ا’جتماعي عصسب ا’سستقرار
لتعزيز العمل بÚ
الوزارة والشسريك
ا’جتماعي

شس- -ك- -لت م- -ن- -اسس- -ب- -ة ع- -ي- -د
ألشس- -غ -ل ف -رصس -ة ل -لسس -ل -ط -ات
أل -ع -م-وم-ي-ة ل-ت-أاك-ي-د م-وق-ف-ه-ا
ع- -ل -ى ضس -رورة –سس Úوضس -ع
لجله
ألعمال ،وهو ما رأفع أ
وزي- -ر أل- -ع- -م- -ل وأل- -تشس- -غ -ي -ل
وألضس- - -م- - -ان ألج - -ت - -م - -اع - -ي
ت- - -ي- - -ج - -ا Êحسس - -ان ه - -دأم ‘
أشس -رأف -ه ع -ل -ى ألح -ت -ف-ال-ي-ة
Ãقر ألوزأرة يوم ألثÓثاء.

جÓل بوطي
ب- -حسصب ت- -ي- -ج -ا Êه -دأم ف -إان
ت -وف Òأحسص -ن ألشص -روط ل -ل -ع -م -ل
أل Ó-ئ -ق وضص -م -ان ح-ق-وق أل-ع-م-ال
أŸادي -ة وأŸع -ن-وي-ة م-ن أول-وي-ات
ألقطاع ‘ ألوقت ألرأهن ،مشصÒأ
خ Ó-ل ل-ق-اء م-ع إأط-ارأت أل-ق-ط-اع
أŸرك - -زي - -ة ن- -ظ- -م ،أمسشÃ ،ق- -ر
أل -وزأرة Ãن -اسص-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي
للعمال أن توف Òمناخ إأجتماعي
إأي-ج-اب-ي ل-ل-ط-ب-ق-ة ألشص-غيلة يسصمح
ل- -ه- -ا ب- -رف- -ع أل- -ت- -ح- -دي -ات ورف -ع
أŸردودية نحو خدمة أ’قتصصاد
ألوطني بشصكل فعال يسصهم فيه كل
أبناء أ÷زأئر.
ذك- -ر وزي -ر أل -ع -م -ل  ،أن ع -ي -د
أل-ع-م-ال ف-رصص-ة ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-لى أن
ت -وف Òأحسص -ن ألشص -روط ل -ل -ع -م -ل
ألÓئق وضصمان حقوقهم أŸادية
وأŸع -ن -وي -ة ت -ع -د أو ¤أول -وي -ات
قطاعه ،معتÈأ أن أ’سصتثمار ‘
أŸورد أل - - -بشص- - -ري ي- - -ع- - -د ألÌوة
أ◊ق -ي -ق -ي-ة أ’ي م-ؤوسصسص-ة ،دأع-ي-ا

أŸسصؤوول Úإأعطاء ألعناية Ÿسصأالة
أل -ت -ك -وي -ن وأل -ت -ك -وي -ن أŸسص -ت-م-ر
و–سص Úب- -ي- -ئ- -ة أل- -ع -م -ل وت -وفÒ
أإ’م -ك -ان-ي-ات ألضص-روري-ة ،خ-اصص-ة
أŸادية منها.
أبرز هدأم أهمية فتح ألباب
أمام ألقدرأت وألكفاءأت ألشصابة
وتشصجيع أŸبادرأت سصوأء على
أŸسصتوى أŸركزي أو أÙلي،
وذك- -ر أن- -ه أع- -ط -ى ت -ع -ل -ي -م -ات
صص- -ارم- -ة أ ¤أŸسص -ؤوول Úع -ل -ى
مسص - - -ت- - -وى أ’دأرة أŸرك- - -زي- - -ة
وأŸدي -ري -ن أل-ع-ام Úل-ل-ه-ي-ئ-ات
–ت ألوصصاية بضصرورة –سصÚ
ظ- - -روف أل- - -ع - -م - -ال و–ق - -ي - -ق
أŸسص -اوأة ب -ي -ن -ه -م دون إأقصص-اء،
وأن- -ه سص -يسص -ه -ر ع -ل -ى م -ت -اب -ع -ة

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

تنفيذها وŒسصيدها.
‘ هذأ ألصصدد أعت Èألوزير
أنه كما للعامل حقوق فإان عليه
وأج-ب-ات ي-ن-ب-غ-ي ع-ل-ي-ه أ’ل-ت-زأم
بأادأئها ،كما نوه تيجا Êهدأم
ب -ج -ه -د ألشص -ريك أ’ج -ت -م -اع-ي
أل- -ذي ي -ؤودي دوره ب -ام -ت -ي -از ‘
إأط -ار وع -ي وحسش ب-اŸسص-ؤوول-ي-ة
أل - -ت- -ي ت- -وأزن ب Úمشص- -روع- -ي- -ة
أŸط- -الب ومصص- -ال- -ح أل -ق -ط -اع،
دأع -ي -ا ألشص -رك -اء أ’ق -تصص -اديÚ
وأ’ج- -ت- -م -اع -ي Úإأ ¤م -وأصص -ل -ة
مسصار أ◊وأر وألتشصاور ‘ إأطار
روح أل -ث Ó-ث -ي -ة ،وأل -ع -م -ل ع -ل -ى
أسص-ت-ق-رأر ع-ا ⁄ألشص-غ-ل وت-غ-ليب
أŸصصلحة ألعامة للوطن.

أك- - - - - -د ه- - - - - -دأم أن أب- - - - - -وأب
ألوزأرة مفتوحة وسصتظل كذلك
أم -ام أ÷م -ي -ع م -ن أج -ل م-ع-ا÷ة
كافة أنشصغا’ت ألعمال وألشصركاء
‘ حدود أإ’مكان و‘ حدود ما
يسصمح به ألقانون ،مشصÒأ إأ ¤أن
أ◊ق ألنقابي وألتعددية ألنقابية
مكسصب وعامل قوة ومبدأ ’ حياد
ع -ن -ه ،أ’ن أن «◊ري -ة أل -ن -ق -اب -ي-ة
وت- -ع- -دد أآ’رأء وت- -ب- -ادل أأ’ف -ك -ار
ضص -م -ن أأ’ط -ر أŸؤوسصسص -ات-ي-ة ه-ي
أفضص - -ل ألسص - -ب - -ل ل - -ل - -وصص- -ول أ¤
أإ’ج- -م- -اع و–ق- -ي- -ق أŸصص- -ل -ح -ة
أŸشصÎكة.
تنفيذأ لهذأ ألتوجه قال هدأم
قبل تكر Ëعمال متقاعدين أن
ألوزأرة شصرعت مؤوخرأ ‘ –يÚ
أŸل- -ف- -ات أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -أاسص -يسش
ألنقابات أŸودعة لدى مصصا◊ها
أıتصصة ،وشصرعت ‘ أسصتدعاء
أŸع -ن -ي Úوم -رأف-ق-ت-ه-م م-ن أج-ل
م-ط-اب-ق-ة م-ل-فاتهم لتشصريع ألعمل
ألسصاري أŸفعول ،مضصيفا أن هذه
أإ’ج- -رأءأت سص- -تسص- -م -ح ب -اع -ط -اء
ديناميكية جديدة للعمل ألنقابي
وتعزيز ألتعددية ألنقابية ألقائمة
‘ أ÷زأئر.
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ألتزم من ألبليدة بدفع مسستحقاته ‘ أقرب أجل

كورابة :الشسريك الصسينيي مدعو للتعجيل بفتح
نفقي الشسفة وا◊مدانية
لشس - - -غ - - -ال
دع- - - -ا وزي- - - -ر أ أ
أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-نقل مصسطفى
ك - -ورأب - -ة  ،خÓ- -ل أل- -زي- -ارة
أل-ت-ف-ق-دي-ة أل-ت-ي قادته نهار
أمسس Ÿ ،ع -اي -ن -ة م -دى ت-ق-دم
لشسغال  ،على مسستوى
سس Òأ أ
ن -ف -ق -ي ألشس -ف -ة ‘ أل-ب-ل-ي-دة ،
وأ◊م - - -دأن - - -ي - - -ة ‘ أŸدي - - -ة
أŸزدوج ÚأŸشس -ك -ل Úلشس-ط-ر
م-ن أل-ط-ري-ق ألسس-ي-ار أل-ع-اب-ر
أ ¤ألصس - - -ح - - -رأء ،أŸؤوسسسس - - -ة
ألصس -ي -ن-ي-ة أŸك-ل-ف-ة ب-ال‚از
أ ¤ألتعجيل ‘ جلب بقية
أل- - -ت- - -ج - -ه - -ي - -زأت ،أÿاصس - -ة
ألسس Ó-م -ة أŸروي -ة ،م -ع -دأت أل -ت -ه -وي -ة،
لج-ل ف-ت-ح أل-ط-ري-ق
وإأط-ف-اء أ◊رأئ-ق ،أ
أمام مسستعمليه.
مصصطفى كورأبة  ،أبدى قلقه من ألتأاخر ‘
تسصلم ألنفق Úألهام ،Úوأ’نتظار لوقت أطول،
خ- -اصص -ة وأن أŸسص -اف -ة أل -ت -ي Áت -د عÈه -م -ا
ألنفقان ’ ،تزيد عن ألـ  10كيلومÎأت ،وهو ‘
ه - -ذأ ألشص - -أان ي - -فضص - -ل أن ي - -ت - -م ج - -لب ت - -لك
أل -ت -ج -ه -ي -زأت وأŸع-دأت ،ع Èوسص-ي-ل-ة أل-ن-ق-ل
أ÷وي ،بدل طريق ألبحر ‘ ،حال أقتضصى
أأ’مر ذلك  ،مÈرأ مقÎحه  ،بأانه من غÒ
أŸن -ط -ق-ي أن-ت-ظ-ار وصص-ول ه-ذه أل-ت-ج-ه-ي-زأت
أل -ن -ه -ائ -ي -ة Ÿ ،دة شص -ه-ري Úأخ-ري ،Úوه-و م-ا
يجعل فتح ألنفق Úمعلق Úنتيجة ذلك.
وأك -د أل -وزي -ر ع -ل-ى أن ف-ت-ح أل-ن-ف-ق Úأم-ام
مسص- -ت -ع -م -ل -ي أل -ط -ري -ق ،ب -ات م -ل -ح -ا ك -ثÒأ ،
خصص- -وصص- -ا م- -ع أل- -ت -أاخ -ر أŸسص -ج -ل ‘ آأج -ال
ألتسصليم ،قائ Óأن ألطرف أ÷زأئري  ⁄يخل

بتعهدأته وألتزأماته وهو ما يجعل ألتعجيل ‘
إأنهاء ما تبقى من أمور فنية نهائية ‘ أقرب
أجل.
ت -ع -ه -د أل-وزي-ر ‘ شص-أان دف-ع أŸسص-ت-ح-ق-ات
أŸال -ي-ة أŸت-ل-ق-ي-ة ،أل-ت-ي ط-ال-بت ب-ه-ا ألشص-رك-ة
ألصصينية قريبا دون تاأخ Òأو تقصص.Ò
جديربالذكر أن مشصروع ألطريق أŸزدوج
ألعابر للصصحرأء ،ينتظره مسصتعملو ألطرقات
بفارغ ألصص ،Èأ’هميته أ’قتصصادية و ألسصياحية
أيضصا ،وخاصصة ‘ شصقه أŸمتد ب Úألبليدة
وأŸدية ،حيث تك Ìحركية مكثفة للمركبات،
وخصصوصصا ‘ ألشصطر أŸمتد من ألشصفة نحو
أ◊مدأنية .
ويزدأد ألنشصاط أŸروري ‘ موسصم ألربيع
ح -يث ي -قصص -ده ألسص -ي -اح ل -ل -ت -م-ت-ع ب-ال-ط-ب-ي-ع-ة
وح- -ي- -وأن- -ات- -ه- -ا ألÈي- -ة وشص’Ó- -ت -ه -ا أŸائ -ي -ة
أŸتدفقة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

عقب أنتخابه أمينا عاما للحزب ألعتيد ،جميعي:

اأ’فÓن سسيسساهم بفعالية للخروج من الوضسع الذي “ر به البÓد

خÓل إأشسرأفه على أحتفالية عيد ألعمال ،صسيودة:

عمليات إاعادة إاسسكان سسكان القصسبة قبل شسهر رمضسان
رفع التجميد عن مشساريع تنموية بالعاصسمة
أكد وأ‹ ألعاصسمة عبد أÿالق
صس - -ي - -ودة أن ع - -م - -ل - -ي - -ة ت - -رح - -ي- -ل
مسس-ت-ع-ج-ل-ة خ-اصس-ة بسس-ك-ان أل-قصسبة
–ضس- -ر ح- -ال- -ي- -ا ع Èضس- -ب -ط ق -وأئ -م
لسس-ك-ان
أل -ع -ائÓ-ت أŸع-ن-ي-ة ب-اع-ادة أ إ
لجال.
وألتي سستكون ‘ أقرب أ آ

سسارة بوسسنة
على هامشش حفل ألتكر Ëألذي نظم
ع -ل -ى شص -رف أل -ع -م -ال أŸت -ق -اع -دي-ن م-ن
م -وظ -ف-ي أل-و’ي-ة و ﬂت-ل-ف أŸق-اط-ع-ات
أإ’دأرية و أŸؤوسصسصات ألعمومية ألو’ئية ،
قال صصيدوة أن عملية ترحيل مسصتعجلة
خاصصة بالقصصبة Áكن أن تتم قبل حلول
شصهر رمضصان ألكر ، Ëمؤوكدأ أن عدد
ألعائÓت ألتي سصيتم ترحيلها  ⁄يضصبط
بعد  ،و يجري إأعدأد قوأئم أŸسصتفيدين
على مسصتوى ألو’ية أŸنتدبة.
وب-خصص-وصش ع-م-ل-ي-ات ألÎح-ي-ل إأجما’

،ق - -ال صص - -ي- -ودة أن- -ه ’ زأل ي- -وج- -د ع- -دة
عمليات ترحيل بالعاصصمة  ،و سصيشصرع
ف-ي-ه-ا ب-ع-د أن-ت-ه-اء فÎة أم-ت-ح-ان-ات ن-هاية
ألسص -ن -ة أل-درأسص-ي-ة م-ن أج-ل ضص-م-ان رأح-ة
أل -ت Ó-م -ي -ذ أل -ذي -ن يسص -ت -ع-دون أ ¤أج-رأء
أمتحاناتهم.

وب - -خصص - -وصش م - -ل- -ف أل- -ط- -ع- -ون ل- -غÒ
أŸسص -ت -ف -ي -دي -ن م -ن ع -م -ل -ي -ات ألÎح-ي-ل
ألسصابقة ألتي عرفتها ألو’ية منذ جوأن
، 2014ق -ال صص-ي-ودة أن-ه ي-ت-م ت-ع-ال-ج ب-ك-ل
شصفافية و سصيتم ألرد على أصصحابها فور
أنتهاء درأسصة ملفاتهم.
من جهة أخرى أعلن أŸسصؤوول أ÷ديد
ع -ن أ÷ه -از أل -ت -ن -ف -ي -ذي ل -ل -ع -اصص-م-ة ،أن
ألتحضص Òجاري لرفع ألتجميد عن عديد
أŸشصاريع ‘ قطاعات ﬂتلفة  ،مضصيفا
‘ هذأ ألسصياق أنه يعمل «على تطهÒ
مدونة ميزأنية ألو’ية لرفع ألتجميد عن
تلك أأ’موأل وألتي سصتوجه لتسصجيل برأمج
ت -ن-م-وي-ة ج-دي-دة ’سص-ي-م-ا م-ن-ه-ا أ÷وأري-ة
وذلك ‘ قطاعات ألغاز وألكهرباء وتعبيد
ألطرقات و أŸنشصآات أ÷وأرية أıتلفة
Ãا فيها أŸوجهة لفئة ألشصباب.من جانب
آأخر قال وأ‹ أ÷زأئر ألعاصصمة بأان كل
أŸشصاريع أ›ÈŸة تتوأصصل أ’شصغال بها
وسصيتم تسصليمها ‘ أجلها أÙددة.

لم Úأل- -ع- -ام أ÷دي- -د ◊زب
أك- -د أ أ
ج- -ب- -ه- -ة أل- -ت- -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ﬁم -د
ج -م -ي-ع-ي ,مسس-اء أول أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر
أل-ع-اصس-م-ة ,أن تشس-ك-ي-ل-ت-ه ألسس-ياسسية «
سس -تسس -اه -م ب -ف -ع -ال -ي -ة « ل -ل -خ -روج م-ن
ألوضسع ألذي “ر به ألبÓد أليوم.
ق- -ال ج- -م -ي -ع -ي ‘ أول تصص -ري -ح ل -ه ع -قب
أنتخابه ‘ منصصب أم Úعام من طرف أعضصاء
أل- -ل- -ج- -ن- -ة أŸرك- -زي -ة أŸن -ع -ق -دة ‘ دورت -ه -ا
أ’سصتثنائية أن « أبناء حزب جبهة ألتحرير
ألوطني تنتظرهم وأجبات كثÒة ’سصيما ‘
م -ث -ل ه -ذه أل -ظ -روف أل -ت-ي “ر ب-ه-ا أل-بÓ-د «
مؤوكدأ أن حزبه « سصيسصاهم بفعالية للخروج
من ألوضصع « ألذي “ر به أ÷زأئر.
وبعد أن أشصاد بالدور ألذي يقوم به أ÷يشش
ألوطني ألشصعبي وكافة أسصÓك أأ’من ,تعهد
أأ’م Úألعام « Ãخاطبة ألشصعب وأŸناضصلÚ
با◊قيقة « مشصÒأ ‘ هذأ ألسصياق أن حزب
جبهة ألتحرير ألوطني « خرج من رحم ألشصعب

أ÷زأئري ويؤومن Ãطالبه ألشصرعية» .
كما نوه جميعي ب» أأ’جوأء ألدÁقرأطية «
ألتي سصادت عملية أنتخاب أأ’م Úألعام من
طرف أعضصاء أللجنة أŸركزية للحزب .
Óشص-ارة ف-ق-د –صص-ل ج-م-ي-ع-ي ع-ل-ى 223
ل -إ
صصوت مقابل Ÿ 126نافسصه جمال بن حمودة,
فيما –صصل رئيسش أÛلسش ألشصعبي ألوطني
ألسص -اب -ق ألسص -ع -ي -د ب -وح -ج -ة ع -ل-ى  35صصوتا
ومصصطفى معزوزي على  18صصوتا وذلك من
ضصمن  418صصوت مع Èعنه.
وك -ان ج -م-ي-ع-ي ,وه-و رج-ل أع-م-ال ح-ام-ل
لشصهادة ليسصانسش ‘ ألتسصي Òوشصهادة درأسصات
عليا (تخصصصش دبلوماسصية) ,قد أنتخب عدة
م-رأت ن-ائ-ب-ا ب-اÛلسش ألشص-ع-ب-ي أل-وط-ن-ي عن
و’ية تبسصة بدأية من سصنة  , 2002كما شصغل
أيضصا منصصب نائب رئيسش أÛلسش ألشصعبي
ألوطني وترأسش ألكتلة ألŸÈانية ◊زب جبهة
ألتحرير ألوطني.

جبهة اŸسستقبل :ا’نتخابات اأ’سسلوب اŸع Èعن إارادة الشسعب ا◊رة»
أع- - -ت Èح- - -زب ج- - -ب - -ه - -ة أŸسس - -ت - -ق - -ب - -ل ,أمسس ,أن
لسس -ل-وب أل-دÁق-رأط-ي أل-وح-ي-د
ألن -ت -خ -اب -ات ه -ي «أ أ
لرأدة ألشسعب أ◊رة» ,دأعيا
لمن وألضسامن أŸع Èإ
وأ آ
لج-رأء أن-ت-خ-اب-ات
أ ¤إأع -ط -اء «ضس -م-ان-ات ح-ق-ي-ق-ي-ة إ
رئاسسية حرة ونزيهة ‘ جو من ألطمأانينة».
وأكد أ◊زب ‘ بيان توج أجتماع هيئته ألتنسصيقية أنه
«إأدرأكا لعوأقب أŸرأحل أ’نتقالية وما ينجر عنها من
سصلبيات ‘ كل أÛا’ت وألتمسصك بالدسصتور وأحÎأما
لسص- -ل- -ط- -ة ألشص- -عب» ,ف -إان أ’ن -ت -خ -اب -ات ه -ي «أأ’سص -ل -وب
أل -دÁق -رأط -ي أل -وح -ي -د وأآ’م -ن وألضص -ام-ن أŸع Èإ’رأدة

ألشصعب أ◊رة وŒسصد سصيادته ‘ إأقرأر خيارأته بعيدأ عن
أŸزيدأت وألشصكوك ,لذأ وجب ألعمل على أجرأئها ‘
أآ’جال ألدسصتورية أÙددة».
وأضصاف أن ألدولة «تتحمل مسصؤوولياتها ألتاريخية Œاه
ألوطن وألشصعب على كافة أŸسصتويات باتخاذ إأجرأءأت
فعلية فورية مطمئنة للرأي ألعام تعطي ضصمانات حقيقية
إ’ج -رأء أن -ت -خ -اب -ات رئ -اسص -ي -ة ح -رة ون -زي -ه -ة ‘ ج -و م-ن
ألطمأانينة وألشصفافية’ ,سصيما أ◊رصش على تشصكيل هيئة
مسص - -ت - -ق - -ل - -ة ل- -ل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م وأإ’شص- -رأف وأعÓ- -ن ن- -ت- -ائ- -ج
أ’ن- -ت- -خ- -اب- -ات»دأع- -ي- -ا ألشص- -عب أ–« ¤م- -ل مسص -ؤوول -ي -ت -ه

ب -اŸشص-ارك-ة وح-م-اي-ة أصص-وأت-ه وخ-ي-ارأت-ه ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن
أ◊رأك حرر أ÷ميع».
وط-الب أ◊زب أل-ط-ب-ق-ة ألسص-ي-اسص-ي-ة وأÛت-م-ع أŸدÊ
ب»أعتماد أ◊وأر كأاسصلوب وحيد بعيدأ عن كل أ◊سصابات
عدأ تلك أŸتعلقة بصصالح ألوطن ,إ’يجاد آأليات عملية
تقرب وجهات ألنظر ألتي من شصأانها توف Òأ÷و أÓŸئم
إ’جرأء أ’نتخابات ألرئاسصية وأÿروج سصريعا من هذه
أأ’زمة من خÓل أ’حتكام إأ ¤ألصصندوق كمعيار فاصصل
للتعب Òعن أإ’رأدة ألشصعبية».
و‘ ذأت ألسصياق ,حذرت جبهة أŸسصتقبل من «أسصاليب

وم -ن -اورأت أأ’ط -رأف أل -غ Òدسص -ت -وري -ة وغ Òأل -دÁق-رأط-ي-ة
أŸسصتغلة ıتلف ألفضصاءأت لعرقلة مسصار ألتغي Òوعلى
رأسص -ه -ا أ’ن -ت -خ -اب -ات ,وأل -ت -ي ي -ع -ز ع-ل-ي-ه-ا أن ت-رى ألشص-عب
أ÷زأئري متمسصكا بإارأدته بانتخابات حرة ونزيهة وشصفافة».
من جهة أخرى ,أكد أ◊زب أنه «متخندق مع ألشصعب
أ÷زأئري ‘ موأجهة كل ألتحديات بكل مسصؤوولية وذلك
ببعث سصبل عملية كفيلة بضصمان –قيق مطالبه» ,مؤوكدأ
على «أعتماد أسصلوب أ◊وأر Ÿوأجهة كل أأ’زمات ,أأ’مر
أل -ذي ي -ق -تضص -ي م -ن أ÷م -ي -ع أل -ي -ق-ظ-ة وألصص Èوأ◊ك-م-ة
وألتبصصر».
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رافع Úششعارات تطالب برحيل سشيدي السشعيد واسشتعادة الكرامة

حشسود من العمال ‘ مسسÒات سسلمية
بالعاصسمة احتفا’ بعيد الشسغل

اسسÎجاع اÿط ا’صسلي الذي ناضسل من اجله الشسهيد عيسسات ايدير

العدد
17937

’م Úالو’ئي
منعوا ا أ
من الدخول

05

إاطارات ا’–اد يغلقون مقر
ا’–اد العام للعمال
بوهران باأ’قفال
’–اد
أاق -دم ال -عشش -رات م -ن م -ن -اضش-ل-ي ا إ
ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع- -م- -ال ا÷زائ -ري Úوإاط -ارات -ه
ب -وه-ران ،امسس ع-ل-ى وق-ف-ة اح-ت-ج-اج أام-ام
مدخل البوابة الرئيسشية للمكتب الو’ئي
ب- -وسش- -ط اŸدي- -ن- -ة وغ- -ل- -ق- -ه- -ا ب- -السشÓ- -سش -ل
’ق - -ف - -ال ،ح- -ام- -ل Úشش- -ع- -ارات ت- -ط- -الب
وا أ
’م Úال-ع-ام ع-ب-د اÛي-د سش-يدي
ب-رح-ي-ل ا أ
السش- -ع -ي -د واŸنسش -ق ال -و’ئ -ي ل -ل -م -رك -زي -ة
النقابية ،جطو عبد القادر.

وهران :براهمية مسسعودة

 ⁄يكن ا’حتفال بالعيد العاŸي للعمال بالنسشبة للجزائري‡ Úاث Óللذي قام به نظرائهم ‘ ﬂتلف الدول .فهم فضشلوا هذه اŸرة Œسشيده على طريقتهم
’قصشاء  ’ ،لتهميشس ’ لÓحتكار اŸهنة““ ،مرافع Úبضشرورة
اÿاصشة بخروجهم ‘ مسشÒة حاششدة عﬂ Èتلف ششوارع العاصشمة من أاجل إاسشماع صشوتهم عاليا  ’““ :إ
إاسشÎج-اع م-ك-ان-ت-ه-م وت-ق-ديسس ال-ع-م-ل واحÎام ح-ق-وق ال-ع-ام-ل وك-ذا ا◊ق ال-ن-ق-اب-ي وال-ت-ح-رر م-ن ك-ل اŸم-ارسش-ات غ ÒاŸشش-روع-ة.ك-م-ا ن-ادى ال-ع-م-ال ‘ ح-راك سش-لمي
’صشلي ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úالذي ناضشل من أاجله الششهيد عيسشات إايدير وحماية اŸؤوسشسشات التي يعملون فيها بضشمان ترقيتها
ب«إاسشÎجاع اÿط ا أ
وتأاهيلها ““.التفاصشيل رصشدتها ““الششعب““ من ع ÚاŸكان.

آاسسيـا منـي
تصسوير فواز بوطارن
عمال موعودون بالصس Èوالثبات من أاجل –قيق التغيÒ
لضسمان حياة مهنية اجتماعية أافضسل ،حمل احتفالهم هذه
السسنة نكهة خاصسة أاضسافها ا◊راك الذي تعيشس على وقعه
ا÷زائر منذ الـ 22فيفري اŸاضسي  ،شسكلت فيها هذه النخبة
القوة الضساغطة ‘ –قيق اŸطالب اŸرفوعة ،لتدوي هذه
اŸرة بصسوت واحد ع Èمدرجات الÈيد اŸركزي الذي
–ول ا ¤فضساء حر يتم تبادل فيه الرؤوى والدفاع عن هذه
القوى القتصسادية الهامة ‘ النهوضس بالبلد و–قيق رقيه
وازدهاره .
عمال خرجوا ،منذ السساعات األو ¤من صسباح أامسس،
للمطالبة بتجسسيد حقوقهم اŸشسروعة وعلى رأاسسها إاحÎام
ال -ع -ام -ل و إاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ األج-ور Ãا ي-ت-م-اشس-ي وال-ق-درة
الشسرائية اŸتمادية ‘ النهيار  ،مراجعة القانون اÿاصس
بالتقاعد  ،وغÒها من النشسغالت اŸع Èعنها على غرار
ا◊صسول على اŸنح التعويضسية من سساعات العمل اإلضسافية
وأايام العطل.
ول -ع -ل أاه -م م -ا يشس -غ -ل ال -ع-م-ال اŸنضس-وون –ت ال-ن-ق-اب-ة
الوطنية للعمال ا÷زائري Úهو اŸطالبة بتنحية األم Úالعام

ا◊ا‹ سسيدي سسعيد ،حيث نادوا مطول وبأاعلى صسوت”” ،
سسيدي سسعيد إارحل”” ،رافضس Úكل اŸقÎحات اŸقدمة من
طرفه من أاجل إايجاد حلول أافضسل للخروج من هذه األزمة «،
م -ت -مسس -كÃ Úط -ل-ب-ه-م ‘ ت-ق-د Ëاسس-ت-ق-ال-ت-ه ال-ف-وري-ة قصس-د
اإلنتقال ا ¤مرحلة أاخرى من أاجل مسستقبل أافضسل ””.على
حد تعبÒهم.
إاختارت الطبقة العمالية الوقوف ‘ البداية بالقرب من
اŸركزية النقابية بـ دار ””الشسعب”” ‘ اول ماي  ،متهم Úإاياه
بالتقصس ‘ ÒاŸدافعة عن الفئة الهشسة من العمال وŒاهل
مطالبهم اŸشسروعة ،أامل ‘ Úتسسليم اŸشسعل Ÿن هو قادر
على الدفاع عنهم.
و رفع آاخرون من النقابات اŸسستقلة ‘ وقفتهم السسلمية
شسعارات ضسد ”” نهب األموال العمومية”” مطالب Úبضسرورة
ﬁاسسبة اŸتورط ‘ Úتبديد اŸال العام وتقد Ëامتيازات
لرجال األعمال مع العمل على اسسÎجاع كل ما نهب من
اÿزينة العمومية.
كانت اŸناسسبة أايضسا لوقوف العديد من الشسباب البطال
Ÿسساندة فئة العمال واŸطالبة هم اآلخرون ‘ مناصسب عمل
بعدا أان Œرعوا من شسبح البطالة التي أانهت أاحÓمهم رغم
أانهم متحصسلون على شسهادات عليا كان من اŸفروضس أان
يعيشسوا مسستقب Óأافضسل ‡ا هم عليه اليوم بعيدا عن قوارب
اŸوت .
«الشسعب”” كان لها حديث مع العديد من العمال الذين

افلتوا من ا÷دار األمني الذي منعهم ‘ البداية من السسÒ
م- -ن سس- -اح- -ة أاول م- -اي ا ¤الÈي- -د اŸرك- -زي ح- -يث ك- -ون- -وا
›موعات متفرقة ع Èمقر اŸركزية النقابية والتحقوا
بالÈيد اŸركزي اسسوة بآاخرين ‚حوا ‘ اŸسسÒة والوصسول
ا ¤مبتغاهم بعد احتكاكات مع رجال األمن اللذين غلقوا
اŸنافذ حتى ‘ وجه اŸواطن.Ú
‘ هذا الطار قال خلفة عبد العزيز عامل بقطاع
التصسالت مدة  40سسنة ،انه قدم من ميلة رفقة ابنه من
اجل أان يطلعه على كيفية الدفاع عن حقوقه اŸشسروعة،
مضسيفا ان ان العامل ا÷زائري ل يزال يحتاج ا ¤نقابة حرة
مسستقلة تدافع عنه من اجل اسسÎداد حقوقه اŸهضسومة
و‡ارسسة حقه ‘ اإلضسراب ‘ حال تعرضسه ا‡ ¤ارسسات
غ Òمشسروعة وفق ما ينصس عليه الدسستور.
ودعا خلفة ا ¤فسسح اÛال للشسباب من أاجل تقلد
اŸناصسب والدفاع عن ا◊قوق اŸشسروعة اŸسسلوبة من
العامل ا÷زائري وسس Òنحو تأاسسيسس مرحلة جديدة يسسودها
العدل ‘ بلد القانون.
من جهتهم ع Èعمال نفطال ‘ تصسريح لـ«الشسعب”” عن
آامالهم ‘ أان يحقق ا◊راك الذي خرج من أاجله اÓŸيÚ
ما يأامل فيه كل ا÷زائري Úبالظفر بحياة إاجتماعية أافضسل
يسسودها الرقي والتي لن تتحقق حسسبهم ا ¤من خÓل
تسسليم اŸشسعل ا ¤فئة تعرف عن قرب معاناة هؤولء..

تأاتي هذه ا◊ركة الحتجاجية السسلمية ،التي
 ⁄تعÎيها أاية اختÓلت أامنية Ãناسسبة اليوم
الوطني للعمال ومسساندة الشسعب ا÷زائري ‘
ح - - -رب - - -ه ضس - - -د ال - - -فسس - - -اد وال - - -ف - - -اسس- - -دي- - -ن،
حسسبما أاكده الفاعل النقابي بن سسعادة قدور
عبد ا◊ق ،إاطار قطاع الÎبية ومسس Òاÿدمات
الجتماعية سسابقا ،متحسسرا على ما آال إاليه
اإل–اد واألهداف اŸتوخاة من وراء تأاسسيسسه.
أاوضسح بن سسعادة ل«الشسعب”” ،أاّن مطالب
ا◊راك الشس -ع -ب -ي واضس-ح-ة وع-ادل-ة ومشس-روع-ة،
ولسس - -ي - -م - -ا م - -ن - -ه - -ا رح - -ي - -ل رم - -وز ال- -ن- -ظ- -ام
وﬁاسسبة جميع اŸتورط ‘ Úقضسايا الفسساد،
ق - - - - -ائ ‘ Ó- - - - -ه- - - - -ذا اÛال ”” :م- - - - -ن ه- - - - -ذا
اŸنطلق يطالب ا÷زائريون وإاطارات ال–اد
ال -ع -ام ل -ل -ع -م-ال ا÷زائ-ري Úب-ال-رح-ي-ل ال-ف-وري
لسس -ي -دي السس-ع-ي-د و–ال-ف-ه األورل-ي-غ-ارشس-ي ضس-د
حقوقنا ومطالبنا””.
وأاك -د اŸت -ح-دث رف-ق-ة ع-دد م-ن م-ن-اضس-ل-ي
وإاط- -ارات ال–اد ب- -ع- -اصس- -م- -ة ال- -غ- -رب ،أان -ه -م
سسيعملون جاهدا من أاجل إاعادة سسمعة اإل–اد
وقيمته ومبادئه السسامية التي ضسحى من أاجلها
آالف ال-ع-م-ال ،وع-ل-ى رأاسس-ه-م م-ؤوسسسس-ه الشس-ه-ي-د
عيسسات إايدير واŸرحوم عبد ا◊ق بن حمودة
الذي اغتالته أايادي الغدر ‘ سسنوات ا÷مر.
من جهته حاول اŸنسسق الولئي للمركزية
ال -ن -ق -اب -ي -ة ب -وه -ران ج-ط-و ع-ب-د ال-ق-ادر ،إاق-ن-اع
اŸتظاهرين بأانّ ما Áر به اإل–اد حاليا هو
خÓ- -ف- -ات ب Úاألع- -داء ح -ول مصس ÒاŸرك -زي -ة
النقابية ،و أانه ل Áكن التدخل ‘ أامور نقابية.
ك -م -ا ت -ق -دم ج -ط-و ‘ ال-وقت ن-فسس-ه بشس-ك-وى
ل -وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ومصس -ال -ح األم-ن بشس-ان م-ا
ت -ع -رضس ل -ه م -ن مضس -اي-ق-ات وت-ه-ج-م حسسب م-ا
أاكدته مصسادرنا.
جدير بالذكر أان جطو عبد القادر ،عّمر
Ãنصسبه على رأاسس اإل–اد لـ  5عهدات متتالية،
ورغ -م اŸواق -ف اŸع -ارضس -ة ل -ه ،ولسس-ي-م-ا ب-ع-د
انتهاء عهدته ‘ شسهر مارسس من سسنة  ،2015إال
أانه ظل Áارسس مهامه وسسط أاجواء مشسحونة
من الÎقب واليأاسس وانعدام األمل ‘ إامكانية
–سسن األوضساع.

’مسس ونضشا’ت اليوم
تضشحيات ا أ

عمال ‘ قلب ا◊راك يتطلعون إا ¤مسستقبل أافضسل
شش-ك-لت ال-ط-ب-ق-ة الشش-غ-ي-ل-ة ع-ل-ى م-ر ال-ت-اري-خ ال-وط-ن-ي اÙور ال-رئ-يسش-ي واŸركزي
’وضشاع
ıت-ل-ف ا◊رك-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة والسش-ي-اسش-ي-ة اŸط-ال-ب-ة ب-التغي ÒوإاصشÓح ا أ
اŸه-ن-ي-ة ،وك-انت أايضش-ا ال-عضش-د واŸت-ك-أا الصش-لب ال-ذي اسش-ت-ن-دت إال-ي-ه نضش-ا’ت الشش-عب
اŸق -ه -ور ال -ت -واق إا ¤ا◊ري-ة ورغ-ب-ة ا’ن-ع-ت-اق م-ن ق-بضش-ة ا’سش-ت-ع-م-ار واŸم-ارسش-ات
الÓ-نسش-ان-ي-ة بسش-بب ال-ت-م-ي-ي-ز وا’سش-ت-غÓ-ل ال-ف-اضش-ح وم-ن-ه-ا ك-ف-اح ال-ط-ب-ق-ة ال-ع-املة
ب-ا÷زائ-ر ال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ع ا◊رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-اسش-م ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة العامة للعمال
اŸت -ح -دي -ن وصش -و’ إا ¤م -رح-ل-ة ت-أاسش-يسس ا–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال ا÷زائ-ري Úسش-ن-ة 56
برئاسشة الششهيد عيسشات ايدير وبغطاء سشياسشي ÷بهة التحرير الوطني..

بومرداسس..ز /كمال

ال- -ي -وم وب -ع -د ع -دة أاسس -اب -ي -ع م -ن ان -ط Ó-ق
ا◊راك الشسعبي السسلمي ‘ ا÷زائر اŸطالب
بالتغي Òالشسامل ورحيل رموز النظام السسياسسي
ال-ت-ي ط-ب-عت اŸشس-ه-د ل-ع-ق-ود ،شس-ك-لت الطبقة
الشسغيلة أايضسا النواة األسساسسية والصسلبة بÚ
ﬂتلف الفئات الجتماعية األخرى اŸتحركة
ككتلة متكاملة وÃطالب موحدة التف حولها
ا÷ميع لكن مع ذلك  ⁄تغب اŸطالب اŸهنية
الفئوية الداعية إا ¤ضسرورة –سس Úاألوضساع
اŸهنية والجتماعية اŸتدنية نتيجة تراجع
القدرة الشسرائية وعودة اŸطالب الراديكالية
التي خفت لفÎة من الزمن اŸطالبة بتغيÒ
ال -وج -وه ال -ن -ق -اب -ي-ة ‘ ال–اد ال-ع-ام ل-ل-ع-م-ال

ا÷زائري ÚاÙسسوبة على جماعة اŸصسالح
اŸنتفعة بحقوق العمال –ت ذريعة العمل
النقابي على رأاسسهم زعيم اŸركزية النقابية
م-ث-ل-م-ا ت-اب-ع-ن-اه أامسس ‘ ال-وق-ف-ة الحتجاجية
للعمال بسساحة أاول ماي وغÒها من الوليات
األخرى.
الÓفت ‘ هذه ا◊ركة العمالية اŸتواصسلة
أان -ه -ا شس -م -لت ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع-ات اإلداري-ة
واŸؤوسسسسات القتصسادية العمومية واÿاصسة
وكذا قطاع الÎبية والتعليم الذين نظموا عدة
مسس-رات واع-تصس-ام-ات وح-ت-ى إاضس-راب-ات م-ن-ذ
بداية ا◊راك لتمرير مطالبهم الفئوية وسسط
م-ط-الب اŸواط-ن ،Úل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى حضسورهم
القوي والفاعل ‘ السساحة وكرقم مهم ‘ هذه
اŸع- -ادل- -ة وع- -دم ت- -ف- -ويت ف- -رصس -ة تسس -ج -ي -ل
حضس- -وره- -م ‘ ه- -ذه اÙط- -ة ال- -ت- -اري- -خ- -ي -ة

واŸفصسلية التي “ر بها ا÷زائر اŸتحولة
ت-دري-ج-ي-ا ن-ح-و م-رح-ل-ة ج-دي-دة Ãسساهمة كل
أاب-ن-ائ-ه-ا وف-ئ-ات-ه-ا الج-ت-م-اع-ي-ة دون إاقصساء أاو
تهميشس Ãا فيها الطبقة الشسغيلة التي تسساهم
بشس -ك -ل ك -ب ‘ Òت -ن -م -ي -ة الق -تصس -اد ال -وط -ن-ي
وضسمان دÁومة ﬂتلف األنشسطة حتى ‘ عز
ا◊راك الشسعبي.
وه -ك -ذا إاذن تسس -ت-م-ر ا◊رك-ة ال-ع-م-ال-ي-ة ‘

عطائها ونضسالها واŸسساهمة بشسكل أاسساسسي
‘ ب -ن -اء ج -زائ -ر ال -غ -د م -ث -ل -م -ا ق -امت ب -ه ‘
اŸاضس -ي م -ع ب -داي-ة عصس-ر ال-ن-هضس-ة وال-ت-ح-رر
ب -وق -وف -ه -ا ‘ وج-ه اŸسس-ت-ع-م-ر وت-ب-ن-ي أاف-ك-ار
الكفاح والنضسال التي قادته ا◊ركة الوطنية
مطلع القرن العشسرين وبالضسبط منذ نهاية
ا◊رب العاŸية األو ¤مع بزوغ أاول حركة
سسياسسية وطنية منظمة سسنة  1926متمثلة ‘

ح -زب ‚م شس -م -ال اف -ري -ق -ي -ا م -رورا ب -ح -زب
الشس- - -عب وح - -رك - -ة الن - -تصس - -ار ل - -ل - -ح - -ري - -ات
ال -دÁق -راط -ي -ة وت-أاسس-يسس ÷ن-ة ال-ع-م-ال سس-ن-ة
 1947من طرف الشسهيد عيسسات ادير.
إاضس -اف -ة إا ¤ع -دة ﬁط -ات أاخ -رى م -ه -م -ة
عرفتها ا◊ركة النقابية العمالية منها أاحداث
الثامن ماي  45وتداعيات إالغاء قانون األها‹
سسنة  1943وصسول إا ¤اŸنعطف األهم مع
ظ -ه -ور ج -ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ت-ي ق-ادت
الكفاح اŸسسلح ا ¤جانب النضسال الطÓبي
وال -ع -م -ا‹ ب -ت -أاسس -يسس ال–اد ال -ع -ام ل -ل-ع-م-ال
ا÷زائري Úسسنة  1956وما تبعه من نضسالت
أاخرى ومكاسسب ‘ مرحلة ما بعد السستقÓل
أابرزها تأاميم اÙروقات واŸسساهمة ‘ بناء
القتصساد الوطني ورفع التحدي التنموي على
الرغم من الظروف الصسعبة التي مرت بها
و“ر ب -ه -ا ال -ي -وم م -ن أاج-ل ال-ت-ح-رر ال-ت-ام م-ن
ال-ع-ب-اءات السس-ي-اسس-ي-ة ل-ب-عضس ال-وج-وه ال-ن-قابية
اŸنتفعة التي –اول دائما قطف ثمار العمال
وتضسحياتهم وقتل روح اŸبادرة فيهم –ت
تسس -م -ي -ات ﬂت -ل -ف-ة ،وب-ال-ت-ا‹ شس-ك-ل ا◊راك
الشس -ع -ب -ي ال-قشس-ة ال-ت-ي يسس-ت-ن-ج-د ب-ه-ا ال-ع-م-ال
للخروج من هذا الوضسع اŸتأازم نحو مسستقبل
أافضسل.
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احتفا’ بعيد العمال

تدشض Úالسضاحبة ا÷ديدة ““إايجيلجلي ““ 2
لتسضهيل اÓŸحة البحرية
أاح-يت ج-ي-ج-ل م-ن-اسش-ب-ة ال-يوم العاŸي
ل-لشش-غ-ل اŸواف-ق لـ 01م -اي م-ن ك-ل سش-ن-ة،
بتنظيم عديد النششاطات والتدششينات
ب- - - -حضش - - -ور وا‹ ال - - -و’ي - - -ة بشش Òف - - -ار
وﬂتلف السشلطات اŸدنية والعسشكرية
حيث كانت البداية من مقÈة الششهداء
ب -ب -ل-دي-ة ج-ي-ج-ل ،ب-الÎح-م ع-ل-ى أارواح
الششهداء الطاهرة ليتم بعد ذلك إاعطاء
إاشش - - - -ارة ان- - - -طÓ- - - -ق سش- - - -ب- - - -اق سش- - - -ع- - - -اة
’و ¤للعدو
الÈيد ،والدورة ا÷هوية ا أ
ع- -ل- -ى ال- -ط- -ري- -ق اŸن- -ظ- -م- -ة م- -ن ط -رف
الو’ية.

ق-اع-ة ألج-ت-م-اع-ات ل-ل-م-ي-ن-اء ” تكر Ëبعضس
متقاعدي ألولية ،متقاعدي أŸيناء ،عائÓت
أل -ع-م-ال أŸت-وف ،Úأل-ف-ائ-زي-ن ‘ سش-ب-اق سش-ع-اة
ألÈيد وألفائزين ‘ أŸنافسشات ألرياضشية.

...و وا‹ تبسضة يشضرف
على سضباق سضعاة الÈيد
وبنفسس أŸناسشبة أحيت تب ّسشة – وعلى
غرأر

ولي -ات أل-وط-ن ذك-رى ع-ي-د
ألعّمال ،أŸصشادف لغّرة ماي من كّل سشنة،
فمن أمام أ÷دأرّية أّıلدة للشّشهدأء Ãدينة
تب ّسشة ،أششرف صشباح أمسس عطاألله مولتي
وأل ألولية ،مرفوق برئيسس أÛلسس ألشّشعبي
أل- -ولئ- -ي ،وألّسش- -ل- -ط- -ات أإلدأرّي- -ة ،أألم- -نّ- -ي- -ة
،وألعسشكرّية ،و‡ّثلي ﬂتلف ألهيئات ألّنقابية

وأل ّ-ط -ب -ق -ة ألّشش-غ-ي-ل-ة ،وأألسش-رة ألّ-ث-وري-ة ،ع-ل-ى
م-رأسش-ي-م إأح-ي-اء ألّ-ذك-رى ،ب-رف-ع أل-ع-لم وعزف
أل ّسش Ó-م أل -وط -ن -ي ووضش -ع إأك -ل -ي-ل م-ن ألّ-زه-ور
وق -رأءة ف -ا–ة أل -ك -ت -اب ت -رّح -م -ا ع-ل-ى أروأح
ألشّشهدأء أألبرأر.
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““سشكانسشكا ““ ،ومن أمام مقّر ألÈيد ” ،أعطاء
إأشش -ارة أن -ط Ó-ق سش -ب -اق سش-ع-اة ألÈي-د ب-اّت-ج-اه
ﬁور ألّدورأن ““ أŸسشجد ألقطب ““ وألعودة
إأ ¤بريد ““ سشكانسشكا ““،وباŸناسشبة قدم وأ‹
ألولية ألتها Êلكافة ألعّمال وألطبقة ألشّشغيلة
وم - -ن خ Ó- -ل- -ه- -م إأ ¤م- -وأط- -ن- -ات
وموأطني ألولية ،حاّثا
أŸسش -ؤوول Úع-ل-ى ب-ري-د
ت -بّسش -ة ،ب -وج-وب أّت-خ-اذ
أإلج- - -رأءأت ألÓّ- - -زم- - -ة
ل- - -ل- - -ت- - -كّ- - -ف - -ل أألم - -ث - -ل
باŸسشتفيدين من أإلعانة
أŸال ّ-ي -ة أŸع ّ-وضش-ة ل-قّ-ف-ة
رمضش -ان ،أل -ت -ي رصش-دت-ه-ا
أل ّ-دول-ة ل-ف-ائ-دة أل-ع-ائÓ-ت
أŸع -وّزة ،وضش-رورة تسش-ري-ع
ألعملّية وتسشهيل أإلجرأءأت
ل- -ل -مسش -ت -ف -ي -دي -ن أل -ذي -ن ل
Áل- -ك -ون حسش -اب -ا ب -ري -دّي -ا،
حيث Áكنهم أسشتÓم أŸبلغ
أŸرصش- -ود ل -ه -م ع -ن ط -ري -ق
أ◊ّوألة ألÈيدّية ،موصشيا ‘
ذأت ألسش -ي -اق ،ب -ال -ع -م-ل ع-ل-ى
ت -وف Òأإلم -ك -ان -ي -ات ألّ-ت-ق-ن-ي-ة
وأل -بشش -رّي-ة Ãرأك-ز ألÈي-د ع Èإأق-ل-ي-م أل-ولي-ة
،وأ◊رصس على تخفيف أل ّضشغط خÓل ألشّشهر
ألفضشيل ،لتمك ÚأŸوأطن من قضشاء حاجاته
بكل أريحّية ،مفيدأ أنّ كل أإلجرأءأت أّتخذت
لتوف Òجميع أحتياجات أŸوأطن من أŸوأد
ألسشتهÓكية وأŸسشتلزمات أألخرى.

تكر ËاŸتقاعدين وعائÓت شضهداء الواجب الوطني
إأسشتحسشانا كبÒأ من طرف عائÓت ششهدأء
ألوأجب و أرأملهم و أبناءهم  ،و تأاكدوأ أن
رجال أ÷زأئر  ⁄ينسشوهم أبدأ و تنموأ أن
تعاد هذه أŸبادرأت ‘ أŸسشتقبل و‘ ذأت
ألسشياق وبعد ألدعوة ألتي تلقاها من قبل
أ÷معية ألجتماعية و ألثقافية Ÿسشني مدينة
تلمسشان.
وÃناسشبة أإلحتفال باليوم ألوطني للمسشنÚ

‘ أ÷زأئر وأŸصشادف ل  27أفريل من كل
سشنة  ،قام علي بن يعيشس وأ‹ ولية تلمسشان
رف- -ق- -ة رئ- -يسس أÛلسس ألشش- -ع- -ب- -ي أل- -ولئ -ي
وألسشلطات أÙلية بزيارة إأ ¤مقر أ÷معية
وسش -ط ت -ل -مسش -ان  ،ح -يث ق -ام ب -ت -ك-ر Ëب-عضس
أŸشش-اي-خ وأŸت-ق-اع-دي-ن أل-ذي-ن خ-دموأ لعقود
قطاعاتهم.

..وا’حتفالية بنكهة ا’حتجاج ببششار

تلمسشان :بكاي عمر

عمال اŸديرية ا÷هوية للبث اإلذاعي والتلفزي غاضضبون
خرج ،أمسس ،عمال أŸديرية أ÷هوية للبث
أإلذأع- - -ي وأل - -ت - -ل - -ف - -زي ب - -بشش - -ار ‘ وق - -ف - -ة
أح -ت-ج-اج-ي-ة ث-ان-ي-ة ت-زأم-ن-ا م-ع ع-ي-د أل-ع-م-ال
،حيث أسشتهلوأ وقفتهم بدقيقة صشمت وترحم
ع- -ل- -ى ألشش- -ه- -دأء وع- -ل- -ى ع -م -ال أŸؤوسشسش -ة ،
مغتنم Úألفرصشة للمطالبة برحيل مديرها،
حسش -ب -ه -م ع -رفت أسش -وأ م -رأح-ل تسش-يÒه-ا ‘
عهدته.
ع- -م- -ال أŸدي- -ري -ة ق -رروأ ت -ن -ظ -ي -م وق -ف -ة

تكر Ëإاطارات نقابية Ãعسضكر

اح - - - -تضش - - - -نت اÙط- - - -ة ا◊م- - - -وي- - - -ة
لبوحنيفية Ãعسشكر أامسس ،ا’حتفا’ت
اÙلية بالعيد العاŸي للششغل ‘ أاجواء
ﬁتشش -م -ة ،وت -خ -ل -ل ا’ح -ت-ف-ال ت-ك-رË
ب- -عضس ع- -م- -ال اŸؤوسشسش- -ات ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة
ون- -ق- -اب- -ي ‘ Úا’–اد ال- -ع- -ام ل- -ل- -ع -م -ال
ا÷زائري.Ú

وألن أليوم ألعاŸي للششغل أŸصشادف للفا—
م -اي أقÎن ه -ذه ألسش -ن -ة ب-ال-ظ-روف أÿاصش-ة
أل -ت -ي “ر ب -ه -ا أل -ب Ó-د  ،ج -اءت ألح -ت-ف-الت
باŸناسشبة ﬁتششمة يششوبها ألÎقب وأمتناع
أغ- -لب أط -ي -اف أÛت -م -ع أŸد Êوأل -ط -ب -ق -ة
ألششغيلة لسشيما أإلطارأت ألنقابية Ãعسشكر
ع -ن أل -ت-ع-ل-ي-ق ع-ن أل-وضش-ع ،م-ن ب-ي-ن-ه-م أألمÚ
ألولئي ل–اد ألعمال أ÷زأئري Úعبد ألله
هوأري ألذي أكتفى بتÓوة بيان ألفا— ماي
وألÎك - -ي - -ز ع- -ل- -ى أه- -م- -ي- -ة ت- -ق- -ريب أآلرأء و
أل -ت -وج -ه-ات ل-ل-ب-حث ع-ن ح-ل-ول ل-ت-ج-اوز ه-ذه
أŸرحلة أ◊اسشمة.
وقال عبد ألله هوأري ‘ ،كلمة للقوأعد
ألعمالية  ،أن أ÷زأئر “ر Ãنعطف صشعب ،ل
بد فيه من توخي أ◊يطة و أ◊ذر من أي

’منية
’جهزة ا أ
من منتسشبي ﬂتلف ا أ

ب- -ادرت أمسس ،أل- -ت- -نسش- -ي- -ق- -ي- -ة أل- -وط- -ن- -ي -ة
Ÿت -ق -اع -دي وم -ع -ط-وب-ي ومشش-ط-وب-ي أ÷يشس
ألوطني ألششعبي وذوي أ◊قوق وأألرأمل لولية
ت -ل -مسش -ان ،ب -ت-ك-ر Ëع-ائÓ-ت شش-ه-دأء أل-وأجب
أل -وط -ن -ي أل -ذي -ن سش-ق-ط-وأ ‘ م-ي-دأن ألشش-رف
دفاعا وحفاظا على أمن أسشتقرأر هذأ ألبلد.
وحسشب م - -ا كشش- -ف ع- -ن- -ه ب- -وط- -يب ع- -ل- -ي
““م -ت -ق -اع -د م -ن أ÷يشس““ ““ أن أŸب -ادرة ل-ق-يت

اسشتغÓل الطاقات البششرية واÈÿات ÿلق اŸزيد من الÌوة

معسشكر :ام ا Òÿسس

جيجل /تبسشة :خالد العيفة
وباŸناسشبة ” وضشع قيد أÿدمة ألوكالة
ألتجارية – غرب – لسشونلغاز ألكائنة بحي
موسشى جيجل ،هذه ألوكالة ألتي من ششأانها
تقريب ألزبائن من أŸؤوسشسشة ‘ ›ال توزيع
ألطاقة ألكهربائية وتخفيف معاناة تنقÓتهم
سشيما أŸتوأجدين ‘ ألبلديات ألبعيدة كبلدية
جيملة ،بن ياجيسس ،وتاكسشنة حتى يتمكنوأ من
تسشديد فوأتÒهم وألتكفل بانششغالتهم ،وبحي
حرأثن ” تدشش Úمكتب ألÈيد  05جويلية
ألذي من ششأانه تقريب أÿدمة من أŸوأطن
وتسشهيل عملية ألتعامل ألÈيدي.
وب -ن -فسس أŸن -اسش -ب -ة ،أشش-رف وأ‹ أل-ولي-ة،
رفقة ألسشلطات أŸدنية وألعسشكرية على وضشع
حجر أألسشاسس Ÿششروع ألرصشيف أıصشصس
ل- -وح- -دأت أÛم- -وع- -ة أإلق- -ل- -ي- -م -ي -ة ◊رسس
ألسشوأحل وأرصشفة خاصشة بوحدأت ميناء جن
ج - - -ن أŸم - - -ول م - - -ن
طرف مؤوسشسشة ميناء
جن جن بقيمة مالية
ق- -دره- -ا  82مليار
سش- -ن- -ت- -ي- -م و‘ م -دة
إأ‚- - - -از  22ششهر
وألتي سشيتم إأ‚ازه
م -ن ط -رف شش-رك-ة
جزأئرية .وبنفسس
أŸن - - -اسش- - -ب- - -ة ”
أف-ت-ت-اح ألسش-اح-بة
أ÷دي - -دة أل- -ت- -ي
–م- - - - -ل إأسش - - - -م
““إأيجيلجلي““
وأل- -ت- -ي ت- -ع- -تÈ
ألسشفينة
ألوحيدة
أÛهزة
ب-أاح-دث أل-ت-ك-نولوجيات حيث
ب -إام -ك -ان -ه-ا أل-ت-ح-رك بسش-ه-ول-ة ‘ ألŒاه-ات
وألتي تعت Èكإاضشافة إأ ¤ألسشاحبة أألو ¤حيث
ق - -در أل- -غÓ- -ف أŸا‹ ل- -ه- -ات Úألسش- -اح- -ب- -تÚ
إأجيلجيلي  01وإأيجيلجلي  ،02ما يقارب 260
مليار سشنتيم ،حيث أكد بشش Òفار على هامشس
أŸناسشبة ““ ،هذين أŸكسشب Úإأضشافة للميناء
ول- -ل- -ولي- -ة ك- -ك- -ل ح -يث م -ن شش -أان -ه -ا إأع -ط -اء
دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة أق-تصش-ادي-ة وŒارية للميناء““ ،و‘

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

أح -ت -ج -اج -ي -ة م -رددي -ن ع -ب-ارأت ““ أرح-ل ،ل-ن
نرضشى باŸهانة لن نرضشخ ول نسشاوم ،نحن
ع -م -ال ه -ذه أŸؤوسشسش -ة وه -ذأ وط -ن-ن-ا ،ك-ف-ان-ا
إأذلل ، ،كفانا “ييزأ ل للمدير أ÷هوي ل
للردأءة““ ““ ،مطالب Úأ÷هات ألوصشية بدأية من
أل -وزأرة م -رورأ ب -اŸدي -ري-ة أل-ع-ام-ة ب-ال-ت-دخ-ل
وأرسشال ÷نة –قيق لوضشع حد لهذأ ألتسشيب
وألتسشي Òألسشيئ.
وأوضشح بن زيان لـ ““ألششعب““ أن أعوأن

وإأطارأت هذه أŸؤوسشسشة ‘ كل ﬁطاتها
وم -رأك -زه -ا ،ي -دع -ون أŸسش -ؤوول Úأل -غ -ي -وري -ن
للوقوف وقفة وأحدة وألضشرب بيد من
حديد على كل من تسشول له نفسشه ألعبث
Ãق -درأت أŸرأف -ق أل-ع-م-وم-ي ل-ل-بث أإلذأع-ي
وألتلفزي ‘ منطقة بششار أ◊دودية.

بششار :دحمان جمال
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م -ن -اورأت ودسش -ائسس ب-ق-يت تÎصش-د ب-ال-وح-دة
ألوطنية و أسشتقرأر ألبÓد منذ فÎة من ألزمن
 ،مششÒأ أن -ه م -ن خ Ó-ل أن -خ -رأط أل -ع -م -ال و
ألعامÓت ‘ أ◊رأك ألششعبي فإان أل–اد
ألعام للعمال أ÷زأئري Úيؤوكد أن ألتغي Òيأاتي
ب -ا◊ك -م -ة وأل -ت-وأف-ق وأ◊وأر ل-ب-ل-وغ أل-غ-اي-ات
أŸنشش -ودة ،م -ث -م -ن -ا ‘ سش -ي -اق ك -ل -م -ت -ه ع-م-ل
أŸؤوسشسش -ة أل -عسش -ك -ري -ة ع -ل -ى م-رأف-ق-ة أل-ه-ب-ة
ألششعبية ورعاية مطالبها Ÿا “ليه ألتزأماتها
ألوطنية حيال مهمتها أألسشمى.
من جهته ،وأ‹ معسشكر حميد بعيشس  ،عرج
عل أŸكتسشبات ألتي حققتها ألطبقة ألعاملة
منذ سشبتم 1998 Èبدأية من أرتفاع أألجر
ألوطني أألدنى أŸضشمون بـ 300باŸئة ،أإ¤
أآلل- -ي- -ات أل- -ت- -ي سش- -عت أل- -دول -ة إأ ¤وضش -ع -ه -ا
لمتصشاصس معدلت ألبطالة من خÓل أجهزة
دعم و تششغيل ألششباب وتششجيع ألسشتثمار.
وأكد نفسس أŸسشؤوول أنه ‘ ظل أŸتغÒأت
ألتي تعرفها ألبÓد ،ل بد من أسشتغÓل كل
ألطاقات ألبششرية و أÒÿأت ألتي تزخر بها
ألبÓد ÿلق أŸزيد من ألÌوة  ،لفتا أنه رغم
م- -ا –ق- -ق م- -ن م- -ك- -اسشب ،إأل أن -ه ل ب -د م -ن
ألعÎأف أن عدد كب Òمن أجور أ÷زأئريÚ
 ⁄تعد تسشاير أŸسشتوى أŸعيششي أŸتصشاعد
طرديا بفعل أرتفاع أسشعار أŸوأد ألسشاسشية
أŸسشتوردة غالبيتها من أÿارج.

خÓل مسشÒة سشلمية ببجاية

نقابات عمالية تطالب بالعدالة اإلجتماعية

ط- -الب ،أامسس ،ال- -ع- -م- -ال ‘ ع- -ي- -ده -م
’خ- -ذ ب- -أاي- -دي- -ه- -م
ال - -ع- -اŸي ،بضش- -رورة ا أ
وال -ت -ك -ف -ل ب -انشش -غ -ا’ت -ه -م ب -ال-ن-ظ-ر إا¤
ضشعف القدرة الششرائية ،ومنحهم كامل
حقوقهم اŸتمثلة ‘ زيادة أاجورهم ،كما
ط-الب ع-م-ال ال-ف-روع ال-ن-ق-اب-ي-ة التابعة
ل –Ó-اد ال -و’ئ -ي ل -ل -ن -ق -اب -ة اŸرك -زي-ة،
بضشرورة رحيل سشيدي السشعيد.

بجاية :بن النوي توهامي
ن-ظ-م ع-م-ال ع-دة ق-ط-اع-ات ب-ولي-ة ب-ج-اية
مسشÒة سشلمية ،طالبوأ من خÓلها بتحسشÚ
أŸع-يشش-ة أل-ي-وم-ي-ة ل-ل-ع-م-ال وأحÎأم ح-ق-وقهم
وحرياتهم ،حيث أكد ‡ثلو ألعمال ومن بينهم
ألسش- -ي- -د خ- -ال- -دي ،ع- -ام -ل ب -ب -ل -دي -ة ب -ج -اي -ة،
“لـ“ألشش - -عب““ ،ل زل - -ن - -ا نشش - -ك- -و أل- -ع- -دي- -د م- -ن
أل-ن-ق-ائصس ،خ-اصش-ة م-ا ت-عّ-ل-ق بضش-ع-ف أألجور،
بالرغم من أن بÓدنا غنية من ناحية أŸوأرد
وألÌوأت ،وقد أكدت نقاباتنا على ضشرورة
أألخذ بأايدينا وأنتششالنا من معاناتنا إأل أن
ششيئا  ⁄يتغ ،Òلكن أملنا كب ‘ Òغد أفضشل
يعيد لنا ألعتبار ويوفر لنا ألعيشس ألكر.“Ë
سشعيدة موظفة بقطاع ألفÓحة ،تقول ‘
نفسس ألسشياق“ ،نحن ل نفهم Ÿاذأ ل يوجد
ع -دأل -ة أج -ت-م-اع-ي-ة ب-بÓ-دن-ا ،ح-يث أن روأتب
عمال ألقطاع ألقتصشادي يفوق بكث Òألقطاع
ألعمومي ،ول ننكر أŸكاسشب ألتي –ّققت
وت- -ك- -ريسس أل- -دسش- -ات Òأ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ح -ق -وق
ألنقابية ،إأل أنها  ⁄تكن كافية لتحسش Úروأتب

أرباب ألعائÓت ،ألذين يجدون أنفسشهم أمام
وأقع مّر ل يسشتطيعون ألتخلصس منه بسشبب
غÓ- -ء أŸع- -يشش- -ة ،ف- -احÎأم ح -ق -وق أل -ع -م -ال
وألسش -ت -ج -اب -ة Ÿط -ال -ب-ه-م ت-ق-اب-ل ‘ ك-ل م-رة
بالرفضس“.
ويرى جمال موظف بقطاع ألÎبية “ ،ل
يوجد مششكل ‘ من Áثل ألعمال فالكل يدرك
جيدأ مطالبهم ،غ Òأن ما نعيششه ميدأنيا له
عÓقة بتجاهل مطالب ألفئات ألعمالية ألتي
تتقاضشى أجورأ ضشعيفة جدأ ،وكأان أ÷هات
أŸعنية ل تدرك أن هؤولء ألعمال يعيششون
ظروفا صشعبة للغاية ،ف Óيختلف حال ألبطال
عن ألعامل ببÓدنا فكÓهما يعيششان دون أي
إأم-ك-ان-ي-ات ،ف-م-ث Ó-ع-م-ال أإلدأرة ‘ أل-ق-ط-اع
أل-ع-م-وم-ي ي-خ-ت-ل-ف رأت-ب-ه-م عن عمال ألقطاع
ألق- -تصش- -ادي ،وألسش -ؤوأل أŸط -روح Ÿاذأ ه -ذأ
أل -ف -رق أل -ك -بÒ؟ ،وع -ل -ى ك -ل ن -أام-ل ن-ح-ن م-ن
أŸسشؤوول Úعلى ششؤوون ألبÓد ‘ ،تغي Òششامل
يعود بالفائدة عل ألعمال ويحقق مطالبهم“.
وأكد عمال ألفروع ألنقابية ألتابعة ل–Óاد
ألولئي للنقابة أŸركزية ،على لسشان ألسشيد
عبد ألعزيز حمÓوي ،أألم Úألعام ل–Óاد
فرع بجاية“ ،نؤوكد مطلبنا أŸتمثل ‘ ألرحيل
Óم Úألعام للمركزية ألنقابية ،عبد
ألفوري ل أ
أÛيد سشيدي ألسشعيد وكل أŸكتب ألتنفيذي،
ونرفضس قد أŸؤو“ر أل–اد ألعام للعمال
أ÷زأئري ÚأŸقرر لـ21جوأن ألقادم ،ونرفضس
كّل أ◊لول ألتي يتقّدم بها حيث قام بتششكيل
÷نة وطنية لهذأ ألغرضس“.

...وتكر Ëللعمال بسضوق أاهراسس

أح- -يت ولي- -ة سش- -وق أه- -رأسس أح- -ت- -ف -الت
أل -ع -م -ال ‘ أل -ت -ف -ات-ة أ ¤أألسش-رة أل-ع-ام-ل-ة ‘
ع- -ي- -ده -ا أل -ع -اŸي ،أي -ن ت -وج -ه وأ‹ أل -ولي -ة
أل - -ون - -اسس ب- -وزق- -زة و ألسش- -ل- -ط- -ات ألم- -ن- -ي- -ة
وألعسشكرية أ ¤مقÈة ألششهدأء ووضشع أكليل
من ألورود على مقام ألششهدأء ن وألسشتماع
أ ¤كلمة Ãناسشبة عيد ألعمال ،عكف ألوفد
أ ¤أعطاء أششارة أنطÓق سشباق سشعاة ألÈيد
من أمام مقر ألقباضشة ألرئيسشية ببدلية سشوق
أهرأسس على ششرف أŸناسشبة.
ل -ي -ت -م ب -ع-د ذلك ألسش-ت-م-اع أ‡ ¤ث-ل أح-د
أل -ع -ام -ل ‘ Úك -ل -م -ة ب -اŸن-اسش-ب-ة ،ح-يث ع-دد
أ÷هود ألكبÒة ألتي تبذلها ألطاقات ألعاملة
على مسشتوى كل ألقطاعات ‘ سشبيل تعزيز

أل-ن-هضش-ة أل-وط-ن-ي-ة وت-ف-ان-ي-ا ‘ أدأء وأج-باتها،
م- -ن- -وه -ا ب -ك -ل م -ا ت -ع -ان -ي -ه ه -ذه أل -ط -ب -ق -ات
ألجتماعية من ظروف وجب على أ÷ميع أن
ي -أاخ -ذه -ا ب -ع Úألع -ت -ب -ار ،وح -ظ -يت أألسش-رة
أل -ع -ام -ل -ة ‘ أل -ولي -ة ب -ت -ك-ر Ëرم-زي ل-ب-عضس
رموزها أعÎأفا لها با÷هود ألكبÒة أŸبذولة
‘ سش -ب -ي -ل خ-دم-ة أل-وط-ن ،ك-م-ا ن-ظ-م أل–اد
ألولئي للعمال أ÷زأئري Úيوما على ششرف
عمال ألولية أŸنتسشب Úإأ ¤أل–اد ‘ وقفة
رم -زي -ة ل -ل -ج -ه-ود أل-ت-ي ي-ب-ذل-ه-ا أل-ع-م-ال ع-ل-ى
مسش -ت -وى ق -ط -اع -ات -ه -م ك -م-ا ” ت-ك-ر Ëب-عضس
ألوجوه نظ Òما قدمته ‘ قطاعاتها.

سشوق اهراسس :العيفة سشمÒ
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«الشسعب» تزور مدرسسة تقنيات اŸعتمدية بالبليدة

برأمـ ـ ـج نوعيـ ـ ـة لتخـ ـ ـرج نخب عسسكريـ ـ ـة مؤوهلـ ـ ـة
موارد بشسرية ذات تكوين عا‹ تعزز مصسالح ا÷يشش

اطلع ‡ثلو ﬂتلف العناوين ا’عÓمية
خÓل الزيارة اŸوجهة ا ¤مدرسسة تقنيات
’و¤
اŸع -ت -م -دي -ة ب -ال -ن -اح -ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ا أ
ب -ال -ب -ل -ي -دة  ،اول امسش ع -ل -ى م-ع-اي ÒاŸرف-ق
’مكانات
العسسكري اŸعر‘ العالية  ،اŸزود با إ
و ال-ت-أاط Òو ل-ت-ج-ه-ي-زات  ،ال-ت-ي –وز ع-ل-يها
لتخرج كفاءات ونخب تعزز مصسالح ا÷يشش
الوطني الشسعبي .
ان -ه-ا م-درسص-ة م-رج-ع-ي-ة ت-وق-ف العÓ-م-ي-ون ف-ي
مقدمتهم ممثلة «الشصعب» عندها مطلعين عن
ق-رب ع-ل-ى ت-خصصصص-ات-ه-ا ال-م-ت-ع-ددة الوج-ه التي
تفسصر لماذا يحمل خريجوها العسصكريون كفاءات

مهنية تجعلهم على اقتدار لمواجهة الطوارئ
وال -ت -ح -دي -ات ب-روح ال-مسص-وؤول-ي-ة وال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
تفرضصها  ،لم تكن عشصية الحتفال بعيد العمال
ككل سصنة  ،حيث اختار إاطارات و قيادة مدرسصة
تقنيات المعتمدية الشصهيد بونعامة الجيÓلي  ،و
التابعة للناحية العسصكرية األولى في البليدة ،أان
ي -راف -ق -وا أاسص -رة اإلع Ó-م  ،ل -زي -ارة م -راف-ق ه-ذه
ال-م-درسص-ة ال-م-ث-ال-ي-ة ف-ع ، Ó-ك-انت ال-ب-داية بكلمة
قائد المدرسصة العقيد سصامي مرداسصي  ،حيث
عرف من خÓلها  ،بالمعتمدية  ،واألهداف
ال -م-ن-وط-ة ب-ه-ا  ،وأاه-م ال-نشص-اط-ات ال-مسص-ن-دة ل-ه-ا
والتي تخصض جوانب التكوين في مجالت حيوية

منها الفندقة و الخياطة  ،و التبريد والتسصخين و
مراقبة الجودة بفروعها  ،و الطاقات المتجددة ،
وذكر العقيد بتخصصصصات اخرى للمدرسصة منها
الحÓقة و تحضصير الطعام بشصكل تقليدي و
عصصري متطور ،مضصيفا بان الغاية من الزيارة
التفقدية  ،هي مد جسصور نحو فئةو شصريحة
الشصباب  ،و توطيد رابطة « جيشض أامة  ،و التي
تعول و تعطي لها القيادة العليا للجيشض الوطني
الشصعبي  ،العناية و الهمية الكبيرتين.

البليدة :لينة ياسسمÚ

زيارة إاعÓمية موجهة إا ¤مركز التدريب للهندسسة ببجاية

تنفيذا ıطط ا’تصسال للجيشش الوطني الشسعبي لسسنة  ،2019/2018اŸصسادق عليه من طرف الفريق نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش
’عÓم الوطنية ،يوم  29أافريل ،2018
أاركان ا÷يشش الوطني الشسعبي ،نظم مركز التدريب للهندسسة ببجاية زيارة موجهة لفائدة وسسائل ا إ
أاشسرف على افتتاح هذه الزيارة قائد اŸدرسسة التطبيقية للهندسسة ببجاية نيابة عن قائد الناحية العسسكرية اÿامسسة بحضسور وسسائل
’عÓم والسسلطات العسسكرية واŸدنية.
ا إ

ق.و

ال -ت-ع-رف ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ت-دريب وال-ت-ك-وي-ن
الملقن بالمركز ،في األخير عبر المدعوين
من رجال اإلعÓم عن إاعجابهم بالمركز،

وع- -ن سص- -ع- -ادت- -ه- -م ب- -حضص -ور ه -ذا ال -زي -ارة
الموجهة التي مكنتهم من التعرف أاكثر على
هذا الهيكل التكويني.

تÓميذ ‘ ضسيافة مركز ألتكوين أŸهني بالعفرون
التكوين المهني أاحمد كبير بنفسض البلدية تحت
إاشص - -راف السص - -ي - -دة «ح- -م- -ودي ب- -ل- -ه- -ول ن- -ج- -اة
«.وهي خبيرة محلية لبرنامج «آافاق» للتكوين
المهني والتمهين بالبليدة .
كانت الغاية من الزيارة الطÓع عن قرب على
ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ف-ي شص-ق-ي-ه النظري والتطبيقي
ومعاينة ورشصات حية قيد اإلنجاز وتوضصيح دور
م -راك -ز ال -ت -ك -وي -ن ف -ي ت -خ -رج ع-م-ال أاك-ف-اء ف-ي
تخصصصصات مهمة كالبناء على وجه التحديد ،وهو
التخصصصض الذي اشصتهر به مركز العفرون منذ
عقود رغم توفره على  18تخصصصصا حاليا إال أانه
يبقى رائدا في مجال البناء.

اسص -ت -ق -ب -ل ال -ت Ó-م-ي-ذ ب-ح-ف-اوة ك-ب-ي-رة م-ن ط-رف
مؤوطري مركز التكوين وتلقوا الهتمام البالغ من
ال -م-ك-ون-ي-ن وال-م-ت-ك-ون-ي-ن ح-يث ع-ب-روا ع-ن ب-ال-غ
سصعادتهم وهم يتلقون كل المعلومات في غاية
الهمية  .كانت اسصئلة التÓميذ تنم عن ذكاء
وف-ط-ن-ة ادت ب-األسص-ات-ذة ال-م-ك-ون-ي-ن ال-ى ت-ق-دي-م
المزيد من الشصروح حول التخصصصصات كالطÓء
وتركيب الزجاج الذي أاسصهب فيه األسصتاذ»أاحمد
يحيى جيÓلي» بالشصرح واإلجابة على أاسصئلة
الزائرين الصصغار .

البليدة :لينة ياسسمÚ

راحت ضسحيته زوجة صسحفي بالعاشسور

أŸشستبه ألرئيسض ‘ قضسية حرق سسيارة بوأد ألرمان ‘ قبضسة أ’من
أاوق - -فت مصس - -ال - -ح أام - -ن و’ي - -ة ا÷زائ- -ر،
اŸشس- -ت- -ب -ه ف -ي -ه ال -رئ -يسس -ي ‘ قضس -ي -ة ا◊رق
ال -ع -م -دي Ÿلك ال -غ Òال -ذي ط-ال ب-ت-اري-خ 10
أافريل  ،2019على مسستوى حي  20أاوت واد
’دارية درارية)
الرمان العاشسور (اŸقاطعة ا إ
م -رك -ب -ة م -لك ل -زوج -ة صس-ح-ف-ي ،وذلك ب-ع-د
–ّري -ات مسس -ت -ف -يضس -ة –ت إاشس -راف ا÷ه-ات
ال-قضس-ائ-ي-ة اıتصس-ة ،مسس-ت-ع-م-ل-ة ف-يها جميع
الوسسائل القانونية اŸتاحة.
sقضصية الحال التي أاثارت جدل واسصعا خصصوصصا
ب -ع -د ت -داول -ه -ا ع -ب-ر م-خ-ت-ل-ف وسص-ائ-ل ال-ت-واصص-ل
اإلج-ت-م-اع-ي ،ب-اشص-رت م-ن خÓ-ل-ه-ا مصص-ال-ح أام-ن
ولي -ة ال -ج -زائ -ر ت -ح -ق-ي-ق-ات ع-م-ي-ق-ة وم-وسّص-ع-ة،

ان -ط Ó-ق -ا م -ن مسص -رح ال -ج -ري -م -ة ،ح -يث وث -قت
الشصرطة العلمية مسصرح الحادثة ورفعت جملة
اآلثار التي طالت المركبة جراء احتراق جهتها
األم-ام-ي-ة وم-ح-رك-ه-ا ،شص-أان-ه-ا شص-أان م-ركبة أاخرى
رابضصة قربها مسصتها النار في بابها الخلفي ،
مواصصلة للتحريات في هذا الشصأان ،وباسصتغÓل
ال-م-ع-ط-ي-ات ال-ت-ق-ن-ي-ة وال-دلئ-ل ال-ع-لمية ،توّصصلت
ال-مصص-ل-ح-ة ال-م-ح-ق-ق-ة ال-ت-اب-عة للمقاطعة الغربية
للشصرطة القضصائية إالى التعرف وتحديد هوية
المشصتبه فيهما اللذان كانا على اتصصال دائم فيما
بينهما.
وب-إاشص-راف السص-ل-ط-ات ال-قضص-ائ-ي-ة ال-م-ختصصة تم
ت-م-دي-د الخ-تصص-اصض ،م-ع وضص-ع خ-ط-ة ع-م-ل-ياتية

مدروسصة مكنت من توقيف المشصتبه فيه الرئيسض،
الذي بعد مواجهته بمختلف الدلئل والقرائن،
إاع-ت-رف ب-اق-ت-راف-ه ل-ل-ف-ع-ل ال-منسصوب إاليه مرجعا
السصبب في ذلك إالى خÓفات شصخصصية ناتجة عن
ت -ع -ام Ó-ت سص -اب -ق-ة .ب-ع-د اسص-ت-ك-م-ال اإلج-راءات
القانونية المعمول بها ،تم تقديم المشصتبه فيه
الرئيسصي أامام وكيل الجمهورية المختصض إاقليميا
أاين أامر بوضصعه في الحبسض المؤوقت ،فيما ل
ت-زال األب-ح-اث م-ت-واصص-ل-ة ل-ت-وق-ي-ف ال-مشصتبه فيه
الثاني الموجود في حالة فرار.

ق.و

إاحداهن اسستعانت بابنها كسسائق

تفكيك عصسابة «نسسوة» يتاجرن ‘ أŸؤوثّرأت ألعقلية
ع - -ا÷ت مصس - -ال - -ح أام - -ن و’ي- -ة ا÷زائ- -ر،
قضس- -ي- -ة ح- -ي- -ازة أاق- -راصش ذات أاسس- -اسش ّﬂدر
ل-غ-رضش اŸت-اج-رة ،م-ع ح-ي-ازة وصس-ف-ات طبّية
صس -وري -ة وم -زّورة ،ح -يث ّ” ت -وق -ي-ف ثÓ-ث
نسس- -اء وشس -اب ،م -ع ح -ج -ز ( )300م-ؤوّث-ر ع-ق-ل-ي
ووصس-ف-ات ط-بّ-ي-ة ب-أاسس-م-اء ﬂت-ل-ف-ة مشس-ك-وك
فيها
ت-مّ-ك-نت مصص-ال-ح اأم-ن ال-م-ق-اط-ع-ة الإدارية لبئر
التوتة ،من توقيف ثÓث نسصاء وشصاب ،على
خ -ل -ف -ي -ة م-ت-اج-رت-ه-م ف-ي ال-م-وؤث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة،
القضصية انطلقت اأطوارها بع اسصتقاء معلومة
موؤّكدة مفادها ترّدد امراأتان على متن سصيارة

تدمﬂ Òابئ للجماعات أ’رهابية وفقا إ’حدأثيات دقيقة

على إاثر عملية اسستطÓع جوي نفذتها طائرة بدون طيار « ا÷زائر  ،»54يومي  28و 29
’حداثيات دقيقة ” ،إاعطاء
’رهابية وفقا إ
أافريل  ،2019تفيد بوجود ﬂابئ للجماعات ا إ
’هداف بدقة عالية ،ع Èاسستعمال طائرتÚ
’وامر لتنفيذ رمايات حقيقية لتدم Òتلك ا أ
ا أ
بدون طيار «ا÷زائر  »55إاذ كللت اŸهمة بالنجاح التام وأاثبتت فعاليتها ومدى كفاءة طاقمها
’رضسي.
ا أ

ق.و
تجدر اإلشصارة أانه قد تم تجريب هاته الطائرات
ميدانيا في شصهر ديسصمبر الفارط تحت إاشصراف
الفريق؛ نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسض أاركان
الجيشض الوطني الشصعبي ،بالميدان المركزي للجو
بحاسصي بحبح /ن ع  ،1هذه الطائرات المصصنعة
بالجزائر ،بأايادي وكفاءات وطنية من مهندسصي
وت -ق -ن -ي -ي ال -ج -يشض ال -وط -ن -ي الشص -ع-ب-ي ،م-ج-ه-زة
ب-ال-ت-ق-ن-ي-ات وال-وسص-ائ-ل ال-ح-دي-ث-ة وت-م تسصميتها بـ
«ال-ج-زائ-ر  « 54و»ال -ج -زائ -ر  »55ت-ي-م-ن-ا ب-ه-اتين

سص-ي-اح-ي-ة شص-ب-ه ي-وم-ي-ا ،ع-ل-ى صص-ي-دل-ي-ات ق-طاع
الإخ-تصص-اصض ت-ح-مÓ-ن م-ع-ه-م-ا وصص-ف-ات ط-بّ-ي ة
م-وصص-وف ب-ه-ا اأدوي-ة م-ه-ل-وسص-ة قصص-د شص-راءها،
لتباشصر ذات المصصالح على اإثر ذلك عمليات
التحّري ،حيث تّم التاأّكد من هوّيتهما وتوقيف
ال -مشص -ت -ب -ه ف -ي -ه -ا الأول -ى وه -ي ح -ام -ل -ة ك -يسض
بÓسصتيكي به ( )300موؤّثر عقلي ووصصفات طبّية
ب -اسص -م -ه -ا ال -خ -اصض ووصص -ف-ات اأخ-رى ب-اأسص-م-اء
مختلفة ،بالإضصافة الى بطاقات تعريف وطنية
باأسصماء مختلفة تبدوا مزّورة ومبلغ مالي قدره
( )2. 5م -ل -ي -ون سص -ن -ت -ي -م ،ف -ي ح-ي-ن تّ-م ت-وق-ي-ف
ال-مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي ك-انت ع-ل-ى م-ت-ن

ال-م-ح-ط-ت-ي-ن ال-ت-اري-خ-ي-ت-ي-ن ال-ب-ارزت-ي-ن في مسصار
الثورة التحريرية المباركة ،لتؤوكد حرصض القيادة
ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض ال-وط-ن-ي الشص-ع-بي على المسصايرة
ال -ف -اع -ل -ة ل -ل -ت -ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي ال-ذي يشص-ه-ده
الميدان العسصكري ،لسصيما في مجال الطائرات
بدون طيار ،والتي أاصصبحت أاحد أاهم الوسصائل
ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة ال-ح-دي-ث-ة ،ف-ي م-خ-ت-ل-ف أاشص-ك-ال
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ق-ت-ال-ي-ة ،لسص-ي-م-ا ال-م-راق-ب-ة ال-جوية
ال-مسص-ت-م-رة وال-بث اآلن-ي ل-م-ع-ل-وم-ات السصتطÓع
والمشصاركة في عمليات الكشصف ،والتدمير في
إاطار مكافحة اإلرهاب وحماية الحدود.

ÓرهابيÚ
كشسف وتدمﬂ 16 Òبأا ل إ
ومطبخ رفقة معدأت أخرى
‘ إاط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة ا’إره -اب وع -ل -ى إاث -ر
ع -م -ل -ي -ة اسس-ت-طÓ-ع وقصس-ف ج-وي ب-واسس-ط-ة
ط-ائ-رة ب-دون ط-ي-ار ‘ م-ن-ط-ق-ة ج-ب-ل لبيضش
بتبسسة/ن.ع ،5.كشس- - -فت ودم- - -رت م - -ف - -رزة
ل -ل -ج-يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ي-وم  30أافريل
 2019إاث -ر ع -م -ل -ي -ة ب -حث و“شس -ي -ط ب-ذات
Óره -اب -ي Úوم -ط -ب-خ
اŸن -ط-ق-ةﬂ )16( ،ب -أا ل  -إ
وق -ن-ب-ل-ة ت-ق-ل-ي-دي-ة الصس-ن-ع وم-ع-دات ت-ف-جÒ
وأاغراضش أاخرى.

ق.و

اعجبوا بالورشسات التطبيقية خاصسة البناء

Œسس-ي-دا لÈن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن وال-تشس-غ-ي-ل «
’وروبي والذي
’–اد ا أ
آافاق» ،بالتعاون مع ا إ
كانت البليدة ‰وذجه ،انطلقت عشسية عيد
’و ¤اŸوج-ه-ة ل-تÓ-م-ي-ذ
ال -ع-م-ال ال-زي-ارة ا أ
مدارسش اÿامسسة إابتدائي والرابعة متوسسط
وال- -ث- -ال- -ث- -ة ث- -ان- -وي إا ¤م- -رك- -ز ال- -ت- -ك- -وي -ن
اŸه -ن -ي أاح -م-د ك-ب Òب-ال-ع-ف-رون ‘ ال-ب-ل-ي-دة.
وه-ي زي-ارة ت-رف-ق ب-أاخ-رى ت-ن-ظ-م شس-ه-ريا ‘
الفÎة اŸمتدة ا ¤غاية .2020
شصاركت «الشصعب» في الزيارة الموجهة األولى
ال -ت -ي ك -انت م -ن نصص -يب م-ج-م-وع-ة م-ن تÓ-م-ي-ذ
مدرسصة «المكرفي محمد» بالعفرون إالى مركز

إاثرعملية اسستطÓع جوي نفذتها طائرة بدون طيار « ا÷زائر »54

’رهاب Ÿفارز ا÷يشش
‘ إاطار مكافحة ا إ

توطيد ألعÓقة مع وسسائل أ’عÓم و نقل ألصسورة للتطور أ◊اصسل

في مسصتهل هذه الزيارة أالقى قائد المركز
كلمة رحب فيها بممثلي وسصائل اإلعÓم،
أاك- -د ف- -ي- -ه- -ا أان ال -ه -دف م -ن ه -ذه ال -زي -ارة
ال -م-وج-ه-ة ه-و ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ة م-ع وسص-ائ-ل
اإلعÓم الوطنية ،وتمكينها من نقل الصصورة
للتطور الحاصصل على مسصتوى مركز التدريب
للهندسصة ،بالمناسصبة تم عرضض فيلم قصصير
تناول جانبا من نشصاطات المدرسصة ،لينتقل
بعدها الجميع في زيارة ميدانية لكل من
المجمع الدراسصي وقاعة المقلدات وسصياقة
اآلل -ي -ات ال-ه-ن-دسص-ة ،ك-م-ا حضص-ر ال-م-دع-وي-ن
ل -درسض ت -ط -ب -ي -ق -ي ل -ل-ت-دريب ع-ل-ى اآلل-ي-ات
الهندسصية ،ثم تمرين بياني لتفتيشض وتأامين
محور في منطقة مشصبوهة ،إاضصافة لتمارين
الحركات والكوكسصول الجماعية ،مّكنهم من
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السص-ي-ارة وب-ح-وزت-ه-ا ( )08نسص -خ م -ن ب -ط -اق -ات
ت -ع -ري -ف وط -ن -ي -ة ل-عّ-د ة اأشص-خ-اصض ك-م-ا تّ-م ف-ي
السصياق ذاته ،توقيف اإبن المشصتبه فيها الأولى
الذي كان يتولّى سصياقة السصيارة .كما اأسصفرت
التحرّيات المسصتمرة ،الى توقيف مشصتبه فيها
رابعة تمّ توقيفها وحجز بحوزتها حقيبة يدوية
بها نسصخة لوصصفة طبّية  ،تّم عرضض المشصتبه
فيهم على وكيل الجمهورية المختصض اإقليميا،
اأين اأمر باإيداع اثنان منهما الحبسض الموؤّقت،
فيما وضصع الآخران تحت الرقابة القضصائية.

ق.و

..توقيف  25منقبا عن الذهب وضصبط مركبتين
وفي إاطار محاربة الجريمة المنظمة ،أاوقفت
م- -ف -ارز ل -ل -ج -يشض ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ب -ك -ل م -ن
جانت/ن.ع 4.وت-م-ن-راسصت وع-ي-ن ق-زام/ن.ع،6.
( )25منقبا عن الذهب وضصبطت مركبتين ()02
رب-اع-ي-ت-ي ال-دف-ع و( )54م -ول -دا ك-ه-رب-ائ-ي-ا و()19

مطرقة ضصغط و( )03أاجهزة كشصف عن المعادن
و( )140كيسض من خليط خام الذهب والحجارة
و( )2180لتر من الوقود و( )3,25طن من المواد
الغذائية.

 ...توقيف  3اشسخاصش
بحوزتهم  8بنادق صسيد و3
اخرى تقليدية

من جهة أاخرى ،أاوقف عناصصر الدرك الوطني
واألم- -ن ال- -وط- -ن- -ي ب- -ك- -ل م -ن ال -ن -ع -ام -ة/ن.ع2.
وخنشصلة/ن.ع ،5.ثÓثة ( )03أاشصخاصض بحوزتهم
( )08بنادق صصيد و( )03بنادق تقليدية الصصنع
وكمية من الخراطيشض وأاغراضض اخرى،
...و توقيف  42مهاجرا غير شصرعي
في حين تم توقيف ( )42مهاجرا غير شصرعي من
جنسصيات مختلفة بكل من عين قزام وخنشصلة.

’م وابنيها
تتكون من ا أ

ألغاز يبيد عائلة بحي «قمبيطا» بوهرأن

لفظ ليلة أاول أامسش  3أاشسخاصش من عائلة
’خÒة ب-ح-ي «ق-م-ب-ي-ط-ا»
واح -دة أان -ف-اسس-ه-م ا أ
الشس -ع -ب -ي ب -وه-ران ،حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه اŸك-ل-ف
’ع Ó-م ب -اŸدي -ري -ة ال -و’ئ -ي -ة ل -ل -ح-م-اي-ة
ب -ا إ
اŸدنية .

وهران :براهمية مسسعودة
و حسصب ن - -فسض ا ل - -م ص ص - -در ،ف - -اإّن ال ض ص - -ح - -ا ي - -ا
يتمثلو ن في الأ م ا لتي تبلغ م ن ال ع م ر  4 0سصنة ،
واب -ن -ت -ه -ا صص -اح-ب-ة ا لـ  1 7سص -ن -ة و ك -ذا ا ب -ن -ه -ا
الأصصغر صصاحب  7سص ن وات ،و ذل ك اإث ر ت س ص رب
ق-وي ل-غ-از ا ل-م-دي-ن-ة  ،اأي-ن اأصص -ي -ب -وا ب ا لخ ت ن ا ق
المفضصي للموت في حدود السصاعة العاشصرة
ل ي  ، Óوقد تدخل اأ ع وان ا ل ح م ا ية المد ن ية لك ل
م -ن و ح -دة ح -ي ا ل -ع-ق-ي-د ل -ط -ف -ي و ك -ذا وح -دة
ا ل -م -ي-ن-اء ،ف-ي-م-ا ف-ت-حت ا ل -م صص -ا ل -ح ال ش ص -ر ط -ي -ة
المعنية تحقيقا معمقا حول مÓبسصات هذه
ا ل حاد ث ة الأ ل ي م ة  ،وفق ما اأشصي ر اإليه.
...و حجز  621قرصض مهلوسض من مختلف
الأنواع بو ه ران
ي- -واصص- -ل اأم- -ن و ه- -ران ع- -م - -ل -ه ال -دوؤوب م -ن
اأج-ل ح-م-اي-ة ا ل-وط-ن وسص Ó-م -ة اأ م -ن م -واط -نيه
وحمايتهم ،لسصيما في ظل النتشصار الرهيب
ل - -ل - -م - -خ - -درات ب - -م - -خ - -ت - -ل - -ف اأ شص - -ك - -ا ل - -ه - -ا

واأصصن ا ف ها  ،وال ت ي تعتبر من اأكبر المخ اطر
ال -ع -ا ل -م -ي -ة واأ ه -م ت -ح -دي-ات ال-ف-ك-ر الشص-رطي ،
و ق - -د ت - -م - -ك - -نت ف - -ي ه- -ذا الإط- -ار ال- -ف- -رق -ة
ال -م -ت -ن -ق -ل -ة ل -ل ش ص -ر ط -ة ال-قضص-ا ئ-ي-ة «فÓ-وسص-ن» ،
اأ م س ض الأر ب ع ا ء م ن الإط احة بشص خصض يبلغ م ن
ال -ع -م ر  26سص -ن -ة ع -ل -ى مسص-ت-و ي م-ح-ط -ة ن-ق-ل
المسصافرين الباهية ،وذلك بعد عملية ترصصد
و تح ر ي ،اأ سصف ر ت عن ح جز كمية معتبرة م ن
الأ ق -ر اصض ال -م -ه -ل -و س ص-ة ي-ق-در ع-دده-ا ب289
قرصض من نوع «بريقابلين»  300ملغ ،عثر
عليها بداخل كيسض بÓسصتيكي كان بحوزته
م ن اأ ج ل ب ي عها  ،و ق د تم تحرير ض ص ده اإجرا ء
ق ض صائي  ،سصيحا ل ب م و جبه اأما م العدالة.
ك م ا ت مك ن الأ م ن الحضصري  07لوهران خ Óل
نفسض اليوم من توقيف شصاب ثÓثيني ،من
ذوي ال س ص -وا ب -ق ال -ع -دل-ي-ة ،ي-نشص-ط ف-ي م-ج-ا ل
ت ر ويج الم وؤث ر ا ت ال ع قلية ،عثر بمنزله على
 332ق ر صض م هلو س ض م ن مختلف الأنواع  ،منها
 261م ن الأ ق ر اصض ا لطبية «بريج ابالي»1 5 ،
ق - -ر ص ض «اإ ك س ص - -ت - -ا ز ي »  4 5،ق - -رص ض م- -ن ن- -و ع
« ريف و ت ر ي ل »  ،اإضصا ف ة اإلى  11قرص ض من نو ع
« ك -ي -ت -ي -ل » و ك -م -ي -ة م -ن ال-ك-ي-ف ال-م-ع-ال-ج ي-ق-د ر
وزنها ب 24 . 65غرام ،ليتم مباشصرة تحرير
ضص -ده اإ ج -ر اء ق ض ص -ائ -ي ،ق -د م ب -م -وج-ب-ه اأم-ا م
ال ع دالة  ،اأي ن صصدر ف ي حقه اأمر اإيداع .

العملية “ت على مسستوى مطار بجايـة

توقيف شسخصض تورط ‘ قضسية حيازة موؤثرأت عقلية
ت-م-ك-نت ع-ن-اصص-ر ف-رق-ة شص-رط-ة ال-حدود الجوية،
بمطار عبان رمضصان بجاية ،أامسض األول ،من
معالجة قضصية تتعلق بحيازة أاقراصض مهلوسصة،
ح- -يث ج -اءت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي -ة ب -ع -د ق -دوم أاح -د
المسصافرين من باريسض إالى مطار بجاية ،وبعد
إاخضص-اع أام-ت-ع-ت-ه ال-م-دف-وع-ة وال-م-ؤوشصر عليها من
ط-رف ع-ن-اصص-ر الشص-رط-ة ال-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى

ق-اع-ة ال-وصص-ول ال-دول-ي ،ضص-ب-ط ب-داخ-ل ح-ق-ي-بته
ع - -ل - -ى 180ق- -رصض م- -ه- -ل- -وسض ،وي- -ت- -ع -ل -ق األم -ر
ب -ال-م-دع-و»سض ي»  27سص -ن-ة ،وق-د أان-ج-ز م-ل-ف
جزائي ضصده وتم تحويله إالى السصلطات المختصصة
لسصتكمال اإلجراءات القانونية الÓزمة.

بجاية :بن النوي توهامي

توقف مسسبوق قضسائيا بحوزته سسÓح أبيضض من طرف أمن جيجل

ال--قت مصص--ال--ح ام--ن ج--ي-ج-ل ،ع-ل-ى مسص-ب-وق
قضصائيا بحوزته سصÓح ابيضض ،إاثر دوريات
ليلية لعناصصر الشصرطة العاملة بالميدان ،
ع-ب-ر شص-وارع و أاح-ي-اء ال-م-دي-ن-ة ال-رام-ي-ة إال-ى
لم--ن و ح--م--اي--ة ال--م--واط--ن--ي-ن ف-ي
ت--وف--ي--ر ا أ
أارواحهم ،و ممتلكاتهم ،حيث لفت انتباههم
لخير و بتقدمهم منه
شصخصض مشصبوه  ،هذا ا أ
و إاجراء عملية التلمسض الجسصدي عليه عثر
بحوزته على سصÓح أابيضض محظور «سصكين»،
أاين تم توقيفه و تحويله لمقر المن ،و يتعلق

لمر بشصاب يبلغ من العمر  23سصنة مسصبوق
اأ
لجراءات القانونية
قضصائيا ،بعد اسصتكمال ا إ
ضصده قدم أامام الجهات القضصائية المختصصة
لجل قضصية حمل سصÓح أابيضض من الصصنف
أ
السص--ادسض ب--دون م--ب--رر شص--رع--ي و ت--ط--ب--ي-ق-ا
لجراءات المثول الفوري تم إاصصدار حكم
إ
في حقه يقضصي بإادانته بسصنة واحدة حبسض
ن--اف--ذة و غ--رام-ة م-ال-ي-ة ق-دره-ا  10مÓيين
سصنتيم مع إايداعه الحبسض بمؤوسصسصة إاعادة
التربية.

الخميسض  02مأي  201٩م
الموافق لـ  26شسعبأن  1440هـ

من مراسسلينا

ألّنفايات ديكور يومي بأاحياء باشش جرأح

تبادل الّتهم ب Úال ّسضكان ومصضالح الّنظافة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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موأقع عمومية تتحّول إأ ¤حظائر «مرسّسمة» بالعاصسمة

كسضب ود الشّضباب ’ يكون على حسضاب اŸواطن

تعيشش أحياء بلدية باشش جرأح على وقع أ’نتشسار أŸذهل للّنفايات أŸنزلية أّÙولة مع مرور ألوقت إأ ¤شسبه
’ح-ي-اء أل-تي لطاŸا عانت من غياب
م-ف-رغ-ات ع-م-وم-ي-ة تشس-م-ئ-ز ل-ه-ا أل-ن-ف-وسش ،وشسّ-وهت أŸن-ظ-ر أ÷م-ا‹ ل-ه-ات-ه أ أ
أل-ن-ظ-اف-ة وأل-ت-ط-ه Òبسس-بب “اط-ل مصس-ال-ح أل-ن-ظ-اف-ة ب-ه-ا ‘ إأزأل-ة ه-ذه أŸف-رغ-ات ،ع-ل-ى ح-د ت-عب Òقاطني هذه
’حياء.
أ أ

أ÷زأئر :سسارة بوسسنة
سس -ك -أن ح -ي «ل -ي -ج -ي -ك -و» ع ّ-ب-روا لـ
«الشسعب» عن امتعأضسهم من تراكم
القأذورات التي بأتت تشسّوه اŸنظر
ال -ع -أم ،وت -زي -د م -ن ان -تشس-أر ال-روائ-ح
الكريهة وا◊يوانأت الضسألة كألكÓب
وا÷رذان وال -ب -ع -وضض ،ي -ح -دث ه -ذا
على مرأاى ومسسمع ا÷ميع ،حيث أاّكد
السسكأن أاّن الّتقأعسض ا◊أصسل ‘ رفع
ال-ق-م-أم-ة ب-ه-ذا ا◊ي ج-ع-ل-ه-أ تÎاك-م
دون أان –ّرك مصس- -أل- -ح ال- -ن- -ظ- -أف- -ة
سسأكنأ.
نفسض الوضسعية وجدنأ بهأ حي بأشض
جراح  ،1حيث وجدنأه يعج بأألكيأسض
اŸت -ن -أث -رة أام -أم ال -ع -م-أرات ،غ Òأان
السسكأن أالقوا الÓئمة على بعضسهم،
و‘ ه -ذا الشس -أن ق -أل أاح -د السس -ك -أن
أاّن -ه -م ل ي -ع -رف -ون م -ع -ن -ى ال ّ-ن-ظ-أف-ة

ويلقون القمأمة بعد حضسور شسأحنة
ت-ف-ري-غ ح-أوي-أت ال-ق-م-أم-ة ّ‡أ ج-ع-ل
النفأيأت تÎاكم ،والشسيء األمر أاّنهم
يÎك- -ون أاك- -ي- -أسض ال- -ق- -م- -أم- -ة داخ -ل
ال- -ع- -م- -أرات ،م -أ ي -ج -ع -ل -ه -أ ع -رضس -ة
للجرذان وا◊شسرات الضسأرة ،والتي
انتشسرت بكميأت كبÒة ‘ السسنوات
األخÒة».
مواطنو البلدية أاعربوا ‘ حديثهم
لـ «الشسعب» امتعأضسهم وتذّمرهم من
ال- -وضس- -ع ال -ذي ب -أت ي -ت -ك ّ-رر م -رارا،
مؤوّكدين بأّنه أاصسبح ل يحتمل بسسبب
ال -ن -ف -أي -أت اŸكّ-دسس-ة ‘ ك-ل الّ-زواي-أ
واألرك-أن ت-ن-ب-عث م-ن-ه-أ روائ-ح ك-ريهة
أاصسبحت تسسيء ÷مأل اŸنطقة‘ ،
ظل انتشسأرهأ الواسسع أامأم العمأرات
وعلى األرصسفة وحتى أامأم األسسواق
ا÷واري -ة ل -تصس-ل ح-د ال-ط-رق ،األم-ر
الذي حّول مداخل وﬂأرج البلدية
إا ¤م-ف-رغ-ة ع-م-وم-ي-ة ب-أم-ت-ي-أز ت-عيق

حركة سس ÒاŸأرة وحتى اŸركبأت.
‡ن –ّدثنأ إاليهم
وقد أارجع الكثّ Ò
من اŸواطن Úذلك إا ¤غيأب ا◊سض
وال -وع -ي ل -دى ال -ك -ث Òم -ن السس -ك-أن،
خ- -أصس -ة وأان ال -ك -ث Òم -ن -ه -م ي -رم -ون
الفضسÓت والنفأيأت خأرج ا◊أويأت
اıصسصسة لهأ ‘ ،ح Úكأن يجب
ع- -ل- -ى اŸواط- -ن ÚاحÎام م- -واع- -ي -د
الرمي لتسسهيل عمل عمأل النظأفة،
ب-ي-ن-م-أ حّ-م-ل ب-عضس-ه-م عمأل النظأفة
مسس -ؤوول -ي -ة ان -تشس -أر ه-ذه األك-وام م-ن
الفضسÓت بسسبب تقأعسسهم عن أاداء
مهأمهم.
السس -ك-أن ق-أل-وا ب-أّن-ه-م ق-أم-وا ب-رف-ع
شسكأوي عديدة Ÿصسألح البلدية من
أاجل تسسطﬂ Òطط عأدل للتنظيف
Óح-ي-أء ،غ Òأان
ال -دوري وال -ي -وم -ي ل -أ
شس-ك-أوي-ه-م  ⁄ت-ل-ق آاذان-أ صس-أغ-ي-ة م-ن
طرف القأئم Úعلى حفظ النظأفة،
‘ ظل غيأب الوعي وا◊سض البيئي
لدى اŸواطن ،Úالذين يلجأون إا¤
رم- -ي ق- -م- -أم- -أت- -ه- -م ع Èاألرصس- -ف- -ة
وال -ط -رق دون أادن -ى اع-ت-ب-أر ل-لصس-ح-ة
العمومية ،التي قد تتضسّرر من األمر.
كمأ تشسهد العديد من أاحيأء بلدية
ب- -أشض ج- -راح ع- -ودة ق- -وي- -ة ل -ل -ب -أع -ة
ال- -ف- -وضس- -وي ،Úإاذ أاصس -ب -ح -وا ي -غ -زون
األرصس- -ف- -ة م- -ن- -ذ م- -أ ي -ق -أرب ث Ó-ث
سسنوات من إازالة األسسواق الفوضسوية،
فبألرغم من منع مثل هذه التجأرة إال
أان غ-أل-ب-ي-ة ال-ب-أع-ة ع-أدوا ل-ي-كتسسحوا
األرصسفة عأرضس Úسسلعهم اıتلفة،
م Ó- -بسض ال - -نسس - -أء وال - -رج- -أل ،أاواÊ
م-ن-زل-ي-ة وم-واد ال-ت-ج-م-ي-ل وب-ع-ودت-ه-م
ع-أدت اŸف-أرغ ال-عشس-وائ-ي-ة ل-ل-نفأيأت
لتغزو اŸنطقة.

منهم من أمضسى أك Ìمن  32سسنة ‘ أŸيدأن

عّمال التّربية ببجاية ينتظرون إادراجهم ضضمن اŸهن الشّضاقة

م- -ازأل ع- -م- -ال ألÎب- -ي -ة ب -و’ي -ة
ب-ج-اي-ة ي-ن-ت-ظ-رون إأدرأج-ه-م ضسمن
’ع -م -ال ألّشس -اق-ة ‘
ق -ائ -م -ة م -ه -ن أ أ
ألتّقاعد ألّنسسبي ،حيث يعت Èهذأ
أŸطلب أك Ìمن ضسرورة Ÿا يعانون
م-ن-ه ،ك-ون م-ه-ن-ة أل-ت-دريسش ل-ديها
آأثار سسلبية على صسحة هذه ألفئة
بشسهادة أıتصس.Ú

بجاية :بن ألنوي توهامي
«الشس -عب» وق-فت ع-ل-ى م-ط-ألب ع-م-أل
الÎب -ي -ة ب -ب -ج -أي -ة ،ح-يث ي-ق-ول ‘ ه-ذا
الصسدد ‡ثلو العمأل أان «قطأع الÎبية
ي -جب أان ي -ك-ون ضس-م-ن ق-أئ-م-ة أاصس-ح-أب
اŸهن الشسأقة ،اŸعني Úبألسستفأدة من
ال -ت -ق -أع -د اŸسس -ب -ق وال -ت -ي تصس -ل إا5 ¤
سسنوات ،حيث من شسأنهأ إاراحة العمأل

ب -ع -دم -أ ّ” ت -أج -ي -ل ال -بت ‘ م -ط-ل-ب-ه-م
لسسنوات».
األسس -ت -أذ «ك -ر »Ëي-ق-ول ‘ اŸوضس-وع:
«‘ ا◊قيقة تعت Èمهنة التدريسض من
اŸهن الشسأقة ،حيث ل يعقل أاّنني بدأات
التعليم ‘ سسن  1٩من عمري ،ويقأل ‹
لن تسستفيد من التقأعد إال بعد بلوغي
سسن  ،60ألنني ل أاسستطيع خأصسة وأان
ال-ع-م-ل م-ع ال-تÓ-م-ي-ذ جّ-د م-ت-عب ذه-ن-يأ
وب -دن -ي -أ ،وع -ل -ى سس -ب -ي-ل اŸث-أل إاذا ك-أن
عندك ‘ البيت أابنأء ،فإأن الكث Òمن
األوليأء يشستكون ول يسستطيعون التكفل
الفعلي بهم من نأحية الÎبية ،ومأ بألك
أانأ الذي أاعلّم وأاربّي ‘ نفسض الوقت،
و‘ كل مرة Œد Êأاكّرر نفسض الكÓم
طول السسنة الدراسسية ،و‘ بعضض األحيأء
Œد Êأاريد أان أارمي الطبشسور وأاهرب،
وعليه فإأن ضسمّ التعليم إا ¤اŸهن الشسأقة
أامر ضسروري من أاجل مصسلحة التلميذ

قبل األسستأذ».
األسستأذة «نعيمة» تقول ‘ اŸوضسوع:
«‘ ا◊قيقة ل يوجد عدالة فيمأ يخصض
ال -ت -ق -أع -د ال -نسس -ب -ي ،ف -ه -ن -أك أاسس -أت -ذة
اسس-ت-ف-أدوا م-ن ال-ت-ق-أع-د ب-ح-ك-م القأنون
اŸأضسي و ⁄يتعدوا  30سسنةمن اÿدمة
بل أاقل من ذلك ،ويأتي القأنون ا÷ديد
‘ ج - -أن- -ف- -ي  2017ل -ك -ي ي -ق -ف أام -أم
الراغب ‘ Úاÿروج بعد  32سسنة عمل،
هذا إاجحأف ‘ حق هذه الفئة التي
تعأ ‘ Êصسمت للعمل ‘ ظروف جد
صس- -ع- -ب- -ة ،ح- -يث أان ق- -درات األسس- -أت- -ذة
ﬁدودة ح“ Úر العديد من السسنوات
من اÿدمة ،وعليه فيجب مراعأة هذا
اŸوضسوع ودراسسته بدقة وإانصسأف فئة
األسسأتذة».
األسس- -ت- -أذ «خ -وضس »Òي -ق -ول ب -دوره ‘
اŸوضسوع« :على مسسؤوو‹ القطأع إادراك
أان اختيأر العديد من األسسأتذة اإلحألة
على التقأعد قبل حلول سسنة  ،2017كأن
خوفأ من قرار مواصسلة العمل إا ¤غأية
سس -ن  ،60وه -ذا ي -ؤوك -د ج -ل -ي -أ أان ع-م-أل
القطأع ليسض Ãقدورهم العمل أازيد من
 30سسنة من اÿدمة ،ألّنهم يعأنون طيلة
عملهم من أامراضض ﬂتلفة والدليل على
ذلك هي تقأرير األخصسأئي .Úوأامر آاخر
أاريد التطرق إاليه وآامل أان يجد آاذانأ
Óسس -أت -ذة ا÷دد
صس -أغ -ي -ة ،ب -أل -نسس -ب -ة ل  -أ
Áكنهم العمل حتى سسن  ،60ألنهم ⁄
يبدؤووا العمل مبكرا على غرار ا÷يل
القد Ëمن األسسأتذة ،وهذا أامر يجب
أاخذه بع Úالعتبأر ول يحق حرمأن من
وصسفوا ‘ وقت سسأبق ،بأآليل Úللزاول
من السستفأدة من التقأعد اŸسسبق».

م -ا ن -ق -ف ع -ل -ي -ه أل -ي -وم ب -ن-ق-اط
م -ع ّ-ي-ن-ة وسس-ط أل-ع-اصس-م-ة يÎج-م
ذهنية أ◊لول أل ّسسهلة وألقرأرأت
ألشّس - -ع- -ب- -وي- -ة أل- -ت- -ي ي- -رأد م- -ن- -ه- -ا
أŸن - -ت- -خ- -ب- -ون أÙل- -ي- -ون كسسب ود
بعضش ألشسباب ألباحث عن ألعمل،
وه - -ذأ ع - -ن - -دم - -ا ي - -رّخ - -صش ل- -ه- -م
باحتÓل و–ويل موأقع و‡رأت
عمومية إأ ¤حظائر «قانونية» ’
–م -ل أŸوأصس -ف -ات أŸع -م-ول ب-ه-ا ‘
هذأ ألشسأان.

جمال أوكيلي
ك -ي -ف ي -ع -ق -ل اسس -ت -ب-دال ط-ري-ق ذات
اŸنفعة العأمة إا ¤موقف للسسيأرات،
Óسسف هذا مأ يحدث نهأرا جهأرا
ل أ
Ã Óأ يسسمى بسسأحة ﬁمد
وأامأم ا Ÿأ
ال -ت-وري ق-ب-أل-ة اŸسس-رح ال-وط-ن-ي ﬁي
ال -دي-ن بشس-ط-أرزي ون-أدي «اÛأه-د»،
ب Úعشسيّة وضسحأهأ وبقدرة قأدر غيّر
هؤولء طبيعة اŸكأن من فضسأء مفتوح
ل-ق-أصس-دي-ه إا ¤سس-أح-ة م-غ-ل-ق-ة تسس-تقبل
اŸرك- -ب -أت ف -ق -ط بسس -ع -ر خ -ي -أ‹ 100
دي- -ن- -أر ،واألده -ى واألم -ر ه -ن -أ ه -و اأّن
ال- -ذي- -ن قّ- -رروا ذلك وضس- -ع -وا ي -أف -ط -ة
جل عليهأ معلومأت غريبة األطوار
مسس ّ
أاو قل اسستفزازية تسسته Îبعقول النأسض
عندمأ يقولون بأّنه «مفتوح من السسأعة
 7صسبأحأ ا ¤غأية اŸسسأء» ،وهو عبأرة
عن حّيز ﬁدود جدا ل يتوفر على
أاب- -واب أاو م- -دخ -ل رسس -م -ي ب -ألّشس -روط
الّتقنية اŸعروفة ،التي ل تسسمح اأبدا
وألي أاحد القدام على مثل هكذا عمل
اŸن -أ‘ ل -ل -تشس -ري -ع اŸسسŸ Òث -ل ه-ذه
ا◊ألت.
نفسض العّينة أاو ال ّصسورة ‚دهأ ‘
شسأرع كر Ëبلقأسسم «تيلملي» سسأبقأ ،مأ
ك -أن ت -أب -ع -أ ل -ع -م -أرة» اآي -رو اآب -ي -ت-أ» ثّ-م
السس-ت-يÓ-ء ع-ل-ي-ه ل-ي-ف-رضض ع-ل-ى ه-ؤولء
حظÒة ل يسسمح بهأ للسسكأن التأبعة
لهم أان يسستغلوهأ ،وإا‰أ منحت ألنأسض
آاخ -ري -ن قصس -د تسس -يÒه -أ..اأي م -ن -ط-ق

هذا؟!
هذه ال ّ
ظأهرة ال ّسسلبية اŸنتشسرة بقوة
ب -ولي-ة ا÷زائ-ر اب-ت-دع-ه-أ ال-ب-عضض م-ن
أاجل الّدعأء بأّن هنأك منأصسب شسغل،
هذا ليسض صسحيحأ بتأتأ ألنهأ وهمية
وغ Òمبنية على اأسسسض اقتصسأدية صسلبة
لهأ بعد الدÁومة.
وهكذا فإأن ولية ا÷زائر تعأ Êحقأ
من ظأهرة ا◊ظأئر الفوضسوية ‘ ،كل
زاوية اأشسخأصض يهّددون النأسض ،وحتى
اآلن  ⁄ينفع أاي إاجراء اتخذ ‘ هذا
الط-أر ،ك-م سس-م-ع-ن-أ ب-أّن ه-ن-أك ح-م-ل-ة
إلزالة هذه الفوضسى اŸن ّ
ظمة ،لكن ل
ندري اأين جرت  ⁄يتغيّر أاي شسيء ‘
اأحيأئنأ ،نفسض الوجوه مأتزال –تكر
ال ّ
طرق العأمة ،كل شسهر يأتون رفقة
دف Îأاو سسجل للمطألبة بأموال كبÒة ل
ت- -خضس- -ع ل- -ل- -م- -راق -ب -ة ول ل Ó-ق -ت -ط -أع
الضسريبي .هل نواصسل على هذا الدرب
Ãجيء السسيد عبد اÿألق صسيودة ا¤
ولية ا÷زائر؟ ل نعتقد ذلك من بأب
أاّن هذا اŸلف يعد من األولويأت كونه
Áسض م -ب -أشس-رة اŸواط-ن ،ال-ذي ع-أن-ى
منه ومأزال كذلك ا ¤غأية يومنأ هذا،
و‘ كل مرة يكون ﬁل نظرة ضسيقة
ورؤوية ﬁدودة ،واألك Ìمن هذا الÎدد
اÓŸح- -ظ ‘ ت- -ن- -أول ه- -ذا اŸوضس- -وع
وع -دم ال -ق -درة ا◊سس -م ف -ي -ه ك -م-أ ك-أن
دائ-م-أ ي-ن-ت-ظ-ره ا÷م-ي-ع ،ال-ذين يأملون
إايجأد ا◊ل الÓئق Ÿشسكلة أارهقتهم
فع Óإا ¤درجة ل تطأق.
لذلك ،فإأن اأو ¤ا◊لول اŸطروحة
هي مراجعة أاو اإعأدة النظر ‘ تلك
الجراءات السسألفة الذكر ،أاي القضسأء
ع -ل -ى ك-ل ت-لك اŸظ-أه-ر ال-ت-ي شسّ-وهت
األح- - -ي- - -أء وغÒه - -أ وال - -ت - -ي اتسس - -مت
ب-أل-ظ-رف-ي-ة م-ن اأج-ل حسس-أب-أت م-ع-ي-ن-ة
اأّث- -رت ت- -أثÒا م- -ب -أشس -را ع -ل -ى سسÒورة
األوضس- -أع ال- -ع- -أدي- -ة ،م- -أت -زال آاث -أره -أ
ظأهرة للعيأن كأن بإأمكأن ال ّسسلطأت
العمومية تسسوية ذلك ‘ وقت قيأسسي
ل يتطّلب كل هذا التمأطل الذي وّلد
تداعيأت ل تعد ول –صسى.

أسسعار جنونية بأاسسوأق تيارت

اÙتكرون يضضربون بقّوة

قبل أيام من حلول شسهر رمضسان
أل- -ك- -ر Ëل- -وح -ظ أرت -ف -اع ج -ن -وÊ
للخضسر وألفوأكه بأاسسوأق وÓﬁت
و’ي-ة ت-ي-ارت ،ف-ف-ي ج-ول-ة ق-ادتنا
’سس -وأق أل -ي -وم -ي -ة
ل- -ل -ع -دي -د م -ن أ أ
وح- -ت- -ى أŸوأزي- -ة ’ح -ظ -ن -ا زي -ادة
مذهلة للموأد.
ف -أم اŸط -ب -خ ال -ب -ط -أط -أ ب-ع-دم-أ ك-أن
سسعرهأ يÎاوح ب 40 Úو 45دج ارتفع إا¤
أاك Ìم- - -ن  70دج ل-ل-ك-ي-ل-وغرام الواحد،
وح -ت -ى ال -بصس -ل ال-ذي أاصس-ب-ح ي-ج-م-ع ‘
أاكوام ع Èاألريأف نظرا لكسسأده بسسبب
كÌة إان -ت -أج -ه ب-أ÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة ل-ولي-ة
تيأرت حيث كأن يعرضض بسسعر  25دج
ل -ل -ك-ل-غ ال-واح-د ارت-ف-ع إا 40 ¤دج ،أام -أ
ال -ط -م -أط -م ف -ق -د أابت ه -ي األخ-رى اأن
ت-رف-ع م-ن ق-ي-م-ت-ه-أ عŒ Èأر ال-ت-ج-زئة،
الذين سسعروهأ بـ  130دج للكلغ بعد مأ
كنت تعرضض على اŸسستهلك بـ  60دج،
أامأ البزلء فقد ارتفع ثمنهأ ا140 ¤
دج والفأصسوليأء إا ¤أاك Ìمن  200دج

للكلغ الواحد ،اأمأ اÿسض فقد فأق 120
دج عوضض  50دج التي كأن يعرضض بهأ.
ال -ف -واك -ه ف -أقت اŸع -ق -ول م-ن خÓ-ل
التفأح الذي Œأوز كل التوقعأت ،حيث
سسألنأ عن سسعره اÙدد بـ 0 68دج بعد
مأ كأن يذهل اŸواطن Úمن خÓل سسعر
 400دج ،ومع دخول الفأكهة ا÷ديدة
اŸتمثلة ‘ البطيخ الخضسر أاو الدلع
فأŸواطن اأصسبح يتحأشسى السسؤوال عن
ثمنه لكونه فأق  150دج للكلغ الواحد.
أامأ اللحوم البيضسأء فقد ارتفع الثمن
ا 330 ¤دج ل-ل-ك-ي-ل-وغ-رام ال-واحد ،أامأ
اللحوم ا◊مراء والتي أاصسبحت حكرا
على الغنيأء فقد بقي سسعرهأ بـ 1300
دج للكيلوغرام و◊وم البقأر بـ 1600
دج ،التمور التي كأنت تعرضض ‘ جميع
األسس -واق واألزق -ة ،وال -ت -ي ي -ك Ìع-ل-ي-ه-أ
الطّلب خÓل شسهر رمضسأن ارتفع السسعر
من  500دج اإ 800 ¤للكلغ.

تيارت :ع ــ عمارة
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بفضشل مششروع القرن من ع Úصشالح إا ¤عاصشمة الو’ية

 ٪ ٩٧من أاحياء “Ôاسشت تسشتفيد من اŸياه ال ّصشا◊ة للشّشرب

’هقار تششهد نقلة نوعية ‘ أاحد أاهم ›ا’ت ا◊ياة اليومية
قرابة العقد من دخوله حّيز اÿدمة ،جعل عاصشمة ا أ
للمواطن اÙلي ،وتتخّلصص من كابوسص الندرة وا’نقطاعات اŸتكّررة.

متى تعود القطرات إا ¤أاحياء
متناتÓت ،صشور والفولتيف؟

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
مششروع نقل أŸياه أو ما يعرف Ãششروع
ألقرن ،من ششمال عاصشمة ألتديكلت إأ¤
عاصشمة أأ’هقار ،على مسشافة تزيد عن
 ٧50كلم ،إأ‚از ”ّ Œسشيده لينهي بذلك
بشش- -ك -ل شش -ب -ه ك -ل -ي مسش -لسش -ل أّرق سش -ك -ان
أŸنطقة مع نقصس أŸياه ،وتقليصس ألطلب
أل-ك-ب Òع-ل-ى شش-رأء صش-ه-اري-ج أŸي-اه ،أل-ت-ي
أّرقت جيب أŸوأطن باŸنطقة.
صشّ-ن-ف ك-أاح-د أŸشش-اري-ع ألّضش-خ-م-ة أل-تي
عملت ألدولة أ÷زأئرية على Œسشيدها
لفائدة أŸوأطن بأاقصشى جنوب ألوطن‘ ،
خطوة من أجل تنمية متوأزنة ‘ جميع
ربوع ألوطن ،ليضشاف له ‘ وقت ’حق
مششروع ألتصشفية أ÷اري من أجل –لية
أŸاء وجعله ‘ مسشتوى ألتطلعات ،وألذي
بلغ أزيد من  ‘ ٩0أŸائة منه.
أّكد ألعديد من موأطني وسشكان عاصشمة

أأ’ه- -ق- -ار ‘ ح -دي -ث -ه -م لـ ““ألشش -عب““ ،ع -ن
رضش-اه-م ب-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-زود ب-اŸاء ألشش-روب،
وألتكفل أأ’مثل وأ÷دي بها ،وأن أŸياه
أصش -ب -حت م -ت -وّف -رة ‘ أ◊ن -ف-ي-ات بشش-ك-ل
يومي.
تشش Òأأ’رق- -ام وأإ’حصش- -ائ- -ي -ات أل -ت -ي
– ّصش -لت ع -ل -ي -ه -ا ““ألشش -عب““ م -ن م -دي-ري-ة
أŸوأد أŸائ -ي -ة ،إأ ¤أّن أل ّ-ت-غ-ط-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة
“Ôأسشت بلغت ربط  ٢6148زبون منهم
 ٢466٢زبون بعاصشمة ألو’ية ،يسشتفيدون
من أŸياه بششكل عادي ومنتظم ،لتصشل
نسشبة تغطية عاصشمة ألو’ية ‘ ٩٧أŸائة.
‘ ه- -ذأ ألصش- -دد ،وم- -ن أج- -ل إأك- -م- -ال
ع -م -ل -ي -ة رب -ط ج -م -ي -ع سش-ك-ان ع-اصش-م-ة
’هقار Ãششروع ألقرن ،كششفت تقارير
أأ
– ّصش- -لت ع -ل -ي -ه -ا ““ألشش -عب““م -ن ق -ط -اع
أŸوأرد أŸائ- -ي- -ة ‘ ت- -وسش- -ي- -ع وŒدي -د
حوأ‹  41ألف م Îطو‹ من قنوأت
ششبكة تزويد أŸياه ألصشا◊ة للششرب عÈ
ألو’ية.

م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،ت -ع -الت ه -ذه أأ’ي -ام
أصشوأت سشكان أحياء كل من متناتÓت،
صشور وألفولتيف بعاصشمة أأ’هقار ،بسشبب
ألوضشعية ألتي يعيششونها قرأبة ششهر كامل
جرأء غياب أŸاء عن حنفياتهم ،أأ’مر
أل- -ذي دف- -ع ب- -اŸوأط- -ن Úإأ ¤أإ’ح -ت -ج -اج
وألتعب Òعن تذمّرهم من ألÓمبا’ة ألتي
ي -تصش -رف ب -ه -ا أل -ق -ائ -م -ون ع -ل-ى أل-ق-ط-اع
أŒاههم’ ،سشيما مع دخول فصشل أ◊ر ما
يتطلب توأجد أŸياه بصشفة يومية.
‘ هذأ ألصشدد ،عبّر أحد سشكان حي
م -ت -ن -ات Ó-ت ع -ن ت -ذّم-ره م-ن أ◊ال-ة أل-ت-ي
يعيششها سشكان أ◊ي ،جرأء غياب أŸاء
عن أ◊نفيات ،أأ’مر ألذي أضشطرهم إأ¤
أل - -ل- -ج- -وء ’ق- -ت- -ن- -اء أŸي- -اه أŸسشّ- -وق عÈ
ألصشهاريج ‘ ،وقت من أŸفÎضس أن يتم
رب- -ط- -ه- -م Ãشش- -روع أل -ق -رن ك -غÒه -م م -ن
أأ’ح-ي-اء ،وه-ذأ رغ-م أل-ق-ي-ام ب-ال-ع-م-ل-ي-ة ‘
وقت سشابق ،إأ’ّ أن أ◊ي ’ زأل وإأ ¤حد
أآ’ن يعا ‘ Êوقت يششهد أŸششروع ألسشنة
ألثامنة من دخوله حيز أÿدمة.
‘ ن - - -فسس ألسش - - -ي - - -اق ،أّك - - -دت إأح - - -دى
أŸوأط -ن -ات ب -ح -ي صش -ور وأل-ف-ول-ت-ي-ف ،أن
أ◊نفيات جافة كون أ◊ي كان ‘ وقت
سشابق متصشل بالششبكة ألقدÁة ،ومع مرور
ألوقت ” ربطه بششبكة جديدة أأ’مر ألذي
بعث أإ’رتياح ‘ نفوسس أŸوأطن ،Úلتعود
أ◊ن -ف-ي-ات ل-ل-ج-ف-اف ب-ع-د  0٩أشش-ه-ر م-ن
أسش-ت-ف-ادت-ه-م م-ن أŸاء ،تضش-ي-ف أŸت-حدثة
أن- -ه وب- -ال- -رغ- -م م- -ن أإ’تصش- -ال ب- -ا÷ه -ات
أŸع- -ن- -ي- -ة ،إأّ’ أّن- -ه -م ط -ال -ب -وأ أŸوأط -نÚ
بضشرورة تركيب ألعدأدأت ودون تخلّف أي
موأطن من أجل أسشتفادتهم كلهم من أŸاء
بصشورة طبيعية.

معاناة مواطني الوادي مع الطّرق ’ تنتهي

ك ـ ـابـ ـ ـوسس ي ـ ـومـ ـ ـي يـ ـ ـÓح ـ ـ ـق أاصش ـ ـحـ ـ ـاب اŸـ ـ ـركـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـات

أاع-ط-يت إاشش-ارة ا’ن-طÓ-ق ال-ف-ع-لية
’‚از مشش -روع ازدواج-ي-ة ال-ط-ري-ق
إ
ال- -وط -ن -ي رق -م  03ب -ال -وادي ،وذلك
Ãب -اشش -رة ا‚از الشش -ط -ر ا’ول ع-ل-ى
مسش - -اف - -ة  20ك- -ل- -م ،م -ن ال -ن -ق -ط -ة
ال -ك -ي -ل-ومÎي-ة  383ا ¤ال -ن -ق -ط -ة
ال-ك-ي-ل-ومÎي-ة  ،403وحّ- - -ددت م- - -دة
ا’‚از بـ  06أاششهر.

الوادي :خ ــ ع

وكان بن سشعيد ،وأ‹ ألوأدي ،قد تفّقد
م- -دى ت- -ق- -دم أشش- -غ -ال إأ‚از أ’زدوأج -ي -ة
أل-ط-ري-ق رق-م  ،48ع -ل -ى مسش-اف-ة  ٣6كلم،
’سش -ي -م -ا وأن أل -ط -ري -ق ج -د ه-ام وح-ي-وي
بالنسشبة للو’ية ،حيث يربط ب Úألو’يات
ألششمالية من ألبÓد بالو’يات أ÷نوبية،
ول-ل-وضش-ع-ي-ة أل-ت-ي ي-وج-د ع-ل-ي-ها ،تسشّبب ‘
تسش -ج -ي -ل أل -ع-دي-د م-ن أ◊وأدث أŸروري-ة

أŸم -ي -ت -ة ،وه -ذأ ل -ل -ح -رك -ة أل -ك-بÒة أل-ت-ي
يعرفها ،وعدم أسشتيعاب ألعدد ألكب Òمن
وسش-ائ-ل أل-ن-ق-ل أıت-ل-ف-ة أ’ح-جام ،أأ’مر
ألذي جعل مسشتعملي ألطريق يقومون ‘
كث Òمن أŸناسشبات باحتجاجات عارمة،
ويطالبون بضشرورة توسشيع ألطريق ،ب›Èة
مششروع أ’زدوأجية ،ألذي –ول أ ¤هاجسس
أرق ألسش -ائ -ق Úوأل -رك -اب ع -ل-ى ح-د ألسش-وأء،
’سشتحالة أسشتعماله بكل أريحية.
أŸسش- - -ؤوول أ’ول أل- - -ت- - -ن- - -ف- - -ي- - -دي ع - -ل - -ى
ألو’ية ،أعطى تعليمات صشارمة للمقاو’ت
أ’‚از ،وذلك خÓل نزوله للمششروع وتفقد
سش Òأ’شش -غ -ال ،وأك -د خÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى ت-دع-ي-م
ألورششات بالعمال ،وتسشليم ألششطر أ’ول من
أŸشش- -روع ‘ آأوأن- -ه ب -غ -رضس ت -أام Úح -رك -ة
أŸرور وأ◊د م- - - - - -ن أ◊وأدث أŸروري- - - - - -ة
أÿطÒة.
وت -ع -رف أغ -لب أل -ط -رق Ãدي-ن-ة أل-وأدي

ت -ده -ورأ ك -بÒأ ج-ع-ل أصش-ح-اب أŸرك-ب-ات
ي -ع -يشش -ون ك -اب -وسش -ا ’زم-ه-م ط-وي ،Ó-رغ-م
أ’حتجاجات أŸسشتمرة ،وأ’سشتياء ألكبÒ
بسشبب جملة أŸششاكل ألتي باتت تؤورقهم
ي- -وم- -ي -ا ‘ ،ظ -ل غ -ي -اب ت -ام ل -لسش -ل -ط -ات
أÙلية ،وعدم أهتمامها بهذأ أ÷انب.
فاŸعاناة حسشب ألعديد من أŸوأطنÚ
ألتي يتخبطون فيها منذ فÎة طويلة ،أّدى
بهؤو’ء إأ ¤مناششدة ألسشلطات أÙلية من
أج -ل ح -ل ول -و ج-زئ-ي م-ن أŸشش-اك-ل أل-ت-ي
زأدت تفاقما ،ومن بينها أهÎأء طرقات
عاصشمة ألو’ية ،ألتي باتت تعرقل حركة
أŸرور ،ن- - -اه - -يك ع - -ن كÌة أŸم - -ه Ó- -ت
أل-عشش-وأئ-ي-ة وأل-ت-ي ب-دوره-ا ’ ت-ت-وف-ر ع-لى
م -ع -اي Òألسش Ó-م-ة وأأ’م-ان بسش-بب ع-ل-وه-ا
ألذي خلف خسشائر أ’صشحاب ألسشيارأت،
كما تسشّببت ‘ حدوث مرور ،وذلك بفعل
ﬁاولة ألسشائقŒ Úنب أŸمهÓت وبعضس
أ◊ف- -ر أŸت- -وأج -دة ب -ه -ا‡ّ ،ا ي -ج -ع -ل -ه -م
يخرجون عن أ’Œاه ألذي يسشÒون فيه
إأ ¤أ’Œاه أŸعاكسس بكل ما يّÎتب عن
ذلك من حوأدث خطÒة.
و–ّولت أ◊رك - -ة أŸروري- -ة ب- -اŸدي- -ن- -ة
ع-ائ-ق-ا ومشش-ك Ó-ح-ق-ي-ق-ي-ا ،ي-ت-طّلب تدخل
ألسش -ل -ط -ات أŸع -ن -ي-ة ب-ه-ذأ أل-وضش-ع ،وذلك
ب- -ال- -ن- -ظ- -ر إأ ¤م- -ا ت -ع -رف -ه ه -ذه أ◊رك -ة
أŸروري -ة م -ن صش -ع -وب -ات ك -بÒة وخ -اصش -ة
وسشط أŸدينة ،وأيضشا على مسشتوى معظم
ألشش- -وأرع أل- -رئ- -يسش- -ي- -ة خ- -اصش -ة أل -ط -ري -ق
أل- -رئ- -يسش- -ي أŸؤودي إأ ¤سش- -اح- -ة ألشش -ب -اب
وم- -دخ- -ل سش -وق أل -وأدي وط -ري -ق أل -ن -زل -ة
وألطريق أŸؤودي إأ ¤أÓŸح وغÒها من
ألطرق ،حيث يصشعب ألدخول وأÿروج من
وسش- - -ط أŸدي- - -ن - -ة أو ألسش Òوأل - -ت - -ح - -رك
باŸركبة ‘ ششوأرعها.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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’رصشفة مهملة بورقلة
ورششات تهيئة ا أ

األششغال ل تخضشع Ÿعاي Òال‚از اŸعمول بها

أاع- -رب م- -واط- -ن- -و ورق -ل -ة ع -ن
ق -ل -ق -ه-م اŸت-زاي-د م-ن ال-وضش-ع-ي-ة
Óرصشفة التي أاضشحت
اÎŸدية ل أ
‘ ح -اج -ة إا ¤إاع -ادة ت -ه -ي -ئ -ت -ه-ا
م- - -ع- - -اي Òا’‚از ،ح- - -يث أاّك- - -د
ال -ع -دي -د م -ن -ه -م ‘ ح -دي -ث -ه-م لـ
““الشش- -عب““ أاّن- -ه ه- -ن -اك مشش -اري -ع
ب-عضش-ه-ا غ Òم-ط-اب-ق-ة ل-لشش-روط
اŸع -م -ول م -ن ق -ب -ل ال -ب -عضص م -ن
اŸقاول Úاÿواصص.

ورقلة :إاÁان كا‘

’رصشفة دأخل
وأنتقد بعضشهم حالة أ أ
ألتجّمعات ألسشكنية وحتى ‘ ألششوأرع
أل -رئ -يسش -ي-ة ،خ-اصش-ة وأن م-ع-ظ-م-ه-ا ‘
حالة مÎدية و‘ حاجة إأ ¤ألتدخل
ل -ت -حسش Úوضش -ع-ي-ت-ه-ا ،مششÒي-ن إأ ¤أّن
أŸسش -اح -ة أıصشصش -ة غ Òم -دروسش-ة
‡ا يصش -عب أسش -ت -خ -دأم-ه-ا م-ن ط-رف
ّ
’ضشافة إأ ¤أن ألعديد من
ألرأجل ،Úبا إ
منها تسشتغل مسشاحة معتÈة منها لزرع
’ششجار دون مرأعاة ألنوعية
ألنخيل وأ أ
أŸناسشبة ،حتى ’ تتسشّبب ‘ عرقلة
حركة أŸارة.
و‘ هذأ ألسشياق ،طالب سشكان حي
ألسشÓم Ãنطقة سشعيد عتبة أ÷هات
أŸسشؤوولة ﬁليا بالتحقيق ‘ معايÒ
’رصشفة با◊ي
إأ‚از مششروع لتهيئة أ أ
أل -ذي ت -أاّخ -رت أشش-غ-ال أ’ن-ت-ه-اء م-ن-ه،
مؤوّكدين أّنهم ’حظوأ وجود غشس فيه
ن -ظ-رأ ل-غ-ي-اب أل-رق-اب-ة ،ح-يث أّن ه-ذه
’رصشفة من ألصشعب أسشتخدأمها من
أأ
طرف أŸارة وألرأجل ،Úناهيك عن
’رصشفة
ألوضشعية أŸزرية لبعضس هذه أ أ
أŸت -وأج -دة وسش -ط ع -اصش -م-ة أŸدي-ن-ة
ورقلة وأهÎأء عدد كب Òمنها ،فإان
’عادة
بعضشها ” فتح ورششات ألعمل إ
ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا ،إأ’ أن ع-م-ل-ي-ة أ’ن-طÓق ‘

أشش -غ -ال إأ‚ازه -ا  ⁄ت -رى أل-ن-ور ب-ع-د،
’مر ألذي سشاهم ‘ تطاير أأ’تربة
أأ
وألرمال بششكل ملفت لÓنتباه ،وهو ما
يÈز خاصشة ‘ بعضس ألششوأرع ألتي
تسشجل حركة يومية متوأصشلة.
’ششارة إأ ¤أّن وتÒة سشÒ
وŒدر أ إ
مشش -اري -ع ت -ه -ي -ئ -ة ألشش -وأرع أل-رئ-يسش-ي-ة
بورقلة ألتي مازألت بعضشها عبارة عن
ورشش-ات م-ف-ت-وح-ة ،وأخ-رى  ⁄ت-ن-ط-لق
ب -ع -د غ Òم -رضش-ي-ة حسشب أŸوأط-ن،Ú
ألذين طالبوأ بضشرورة ألتسشريع فيها
م -ن أج -ل أ’ن -ت -ه -اء م -ن-ه-ا ‘ أل-ق-ريب
ألعاجل.
’مر بعمليات إأعادة تهيئة
ويتعلق أ أ
أÙيط ألتي ” إأطÓقها من أجل
تهيئة ششوأرع أŸدينة ألتي  ⁄تسشتفد
من عمليات ‡اثلة منذ سشنة ،٢00٢
ح -يث تسش -ت-ه-دف ه-ذه أأ’خÒة ت-ه-ي-ئ-ة
شش -وأرع كÈى ‘ ب -ل -دي -ة ورق -ل -ة ،وم-ن
أŸن-ت-ظ-ر أن “سس ع-م-ل-ي-ات أل-ت-ه-ي-ئة،
تعبيد ألطرق وإأعادة تأاهيل أأ’رصشفة
’ن -ارة أل -ع -م -وم -ي -ة ب -ال-ط-اق-ة
وإأ‚از أ إ
ألششمسشية من أجل تثم Úهذه ألطاقة
وأل -ت -خ -ف -يضس م -ن ف -ات -ورة أل-ك-ه-رب-اء،
إأضشافة إأ ¤مششاريع إ’‚از مسشاحات
خضش -رأء وف -ق -ا ل -ل -م -ع-اي ÒأŸط-ل-وب-ة،
وذلك ب -ه -دف –سش ÚأŸن -ظ -ر أل -ع -ام
لوجه أŸدينة.
وهنا يذكر أنّ هذه أŸششاريع قد
ت -ق ّ-رر إأط Ó-ق -ه -ا م -ن ط -رف أ÷ه-ات
أŸسش- -ؤوول -ة ﬁل -ي -ا ،وذلك أسش -ت -ج -اب -ة
ل- -ل- -ن- -دأءأت أŸت- -ك- -ررة لسش- -ك -ان ه -ذه
أŸدينة ،ألذين طالبوأ ‘ أك Ìمن مرة
بضش -رورة إأع -ادة ت -ه -ي -ئ -ة ع -دة شش -وأرع
رئ- -يسش- -ي- -ة وسش- -ط أŸدي- -ن- -ة م -ن أج -ل
–سش Úأل- -وج -ه أ◊ضش -ري وأسشÎج -اع
ألطابع أ÷ما‹ للمدينة ورقلة ،وألتي
ظ ّ-ل -ت Ÿدة ط-وي-ل-ة خ-ارج ﬂط-ط-ات
مششاريع ألتهيئة ألعمرأنية للمدن.

ردا على إانششغا’ت اŸواطن ÚوالفÓح Úببسشكرة

 14مـ ـنـ ـق ـ ـبـ ـا انـ ـت ـ ـه ـ ـ ـت بـ ـه ـ ـا األشش ـ ـغ ـ ـ ـال
بـ ـ ـدون ك ـ ـه ـ ـرب ـ ـاء ب ـ ـولي ـ ـة ب ـ ـسشـ ـ ـكـ ـ ـرة

ن - -فت مصش- -ال- -ح م- -دي- -ري- -ة ال- -ري
واŸوارد اŸائ- -ي- -ة ل- -و’ي- -ة بسش- -ك -رة،
تسش- -ج- -ي -ل ت -ذب -ذب ي -ؤوث -ر ‘ شش -ك -ل
ت- -وزي- -ع اŸي -اه الشش -روب ب -ال -و’ي -ة،
بسش -بب ن -قصص ك -م -ي -ات اŸي-اه ،ح-يث
أارج- - - -عت ذات اŸصش - - -ادر مشش - - -اك - - -ل
التذبذب ا◊اصشلة إا ¤سشوء تسشيÒ
و ت - - -وزي- - -ع ه- - -ذه اŸادة ا◊ي- - -وي- - -ة
ب -ال -ب-ل-دي-ات ال-ت-ي أارج-عت ب-دوره-ا
السش - -بب إا ¤ق- -ل- -ة خÈت- -ه- -ا وع- -دم
ت -وف -ره -ا ع -ل-ى ا’إم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة
وال- -بشش- -ري- -ة اÿاصش- -ة ب- -ت- -ق- -ن -ي -ات
التسشي ÒالÓزمة.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

وأششارت مصشادرنا إأ ¤أن و’ية بسشكرة
ل -وح -ده -ا تسش -ت-ه-لك أك Ìم-ن م-ل-ي-ار مÎ
م- -ك- -عب م- -ن أŸي -اه ،م -ا ي -ع -ادل خ -مسس
أإ’ن- -ت- -اج أل -وط -ن -ي ،أأ’م -ر أل -ذي ي -ع -ن -ي
تسشجيل تبذير لكميات كبÒة من أŸياه
إأضشافة إأ ¤أ’سشتهÓك ألوأسشع للفÓحÚ
بأارأضشيهم ألفÓحية.
وأك -دت ذأت أŸصش -ال -ح أن -ه -ا رأسش -لت
أ÷هات ألوصشية مركزيا لتدعيم ألبلديات
أل -ت -ي ت -ع -ا Êم -ن ن -قصس أل-ت-ذب-ذب وك-ذأ
مصش -ال -ح أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -م -ي-اه ب-ال-وسش-ائ-ل
أŸادي- -ة و أل -بشش -ري -ة أل Ó-زم -ة ل -ت -حسشÚ
عملية ألتزويد باŸاء ألششروب  ،وذلك
من خÓل تكوين أعوأن مهمتهم ألتحكم
‘ ع -م -ل-ي-ات أل-ت-وزي-ع ،ب-ط-ري-ق-ة ع-ل-ي-م-ة
خ -اصش-ة وأن أل-و’ي-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى أŸي-اه
أ÷وفية ‘ “وينها ،وذلك كحل Ÿششاكل
ألتذبذب و تطوير عملية ألتسشي.Ò
وأشش-ارت م-دي-ري-ة أل-ري إأ ¤ت-ن-ف-ي-ذها
للعديد من ألعمليات أÿاصشة بتجديد و
إأع- -ادة ت -أاه -ي -ل ح -وأ‹  60ب-اŸائ-ة م-ن

أل -ق -ن -وأت Ãخ -ت -ل-ف أأ’ح-ي-اء و ألشش-وأرع
للحد من ألتسشربات ألتي ترأجعت كثÒأ
منذ دخول هذه ألعمليات حيز أÿدمة،
ك -م -ا ” أ‚از ›م -وع -ة م -ن أÿزأن-ات
أŸائية لتحسش Úسشعة ألتخزين.
و‘ سش - -ي - -اق م - -تصش - -ل أوضش- -حت ذأت
أŸصشالح ‘ ردها على أنششغا’ت فÓحي
ألو’ية بخصشوصس تأاخر أسشتÓم ألعديد
من أŸناقب أŸوجهة للسشقي ألفÓحي
ألتي تهدف لتدعيم عملية ألتموين Ãياه
ألششرب على مسشتوى عدد من بلديات
ألو’ية ،إأ ¤أن أإ’ششكال يرجع أسشاسشا إأ¤
ت -أاخ -ر شش -رك -ة ت -وزي -ع أل-ك-ه-رب-اء و أل-غ-از
ب -رب -ط -ه -ا ب-ال-ك-ه-رب-اء رغ-م أ’ن-ت-ه-اء م-ن
أششغال أإ’‚از بـ 14منقبا خاصشا Ãياه
ألشش -رب ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-ل-دي-ات أل-ف-يضس،
سش- -ي- -دي خ- -ال -د ،أو’د ج Ó-ل ،ط -ول -ق -ة،
لوطاية ،برأنيسس و غÒهم إأ ¤جانب 6
مناقب للري ألفÓحي،
أت - -خ - -ذت ك - -ل أإ’ج- -رأءأت ألÓ- -زم- -ة
ل-رب-ط-ه-ا ب-ال-ك-ه-رب-اء ل-ت-ب-ق ب-ذلك ع-م-ل-ية
أل-ت-م-وي-ن ،و ت-دع-ي-م ألسش-ق-ي وأل-رف-ع م-ن
نسشبة ألضشخ و–سشينه مؤوجلة إأ ¤إأششعار
أخر.
وطالب ألفÓحون و سشكان أŸناطق
أŸعنية بهذه أŸناقب من وأ‹ بسشكرة
أح- -م- -د ك- -روم بضش- -رورة أل- -ت -دخ -ل ل -دى
مصشالح سشونالغاز إ’جبارها على أإ’سشرأع
‘ ربطها بالكهرباء لتدخل حيز أÿدمة
وتضشع حدأ Ÿعاناة ألفÓح Úوألسشاكنة
جرأء نقصس ألتزود Ãياه ألششرب وألسشقي
أل-فÓ-ح-ي خ-اصش-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-لديات
أو’د جÓ- -ل ،سش- -ي- -دي خ- -ال- -د وأل -ف -يضس
وأل -ذي أجÈت -ه -م ه -ذه أل -وضش -ع -ي-ة ع-ل-ى
أل- -ل- -ج -وء إأ ¤ألصش -ه -اري -ج أل -ت -ي أره -قت
ك - -اه - -ل - -ه- -م ‘ ظ- -ل أل- -غÓ- -ء أل- -ف- -احشس
أ’سشعارها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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مطالبة اŸغرب بإانهاء احتÓله للصسحراء الغربية

البوليسساري ـ ـ ـو – ـ ـث ›لـ ـ ـ ـسس اأ’مـ ـ ـ ـن
علـ ـ ـى وضسـ ـ ـ ـع ح ـ ـ ـ ـد للوضس ـ ـ ـ ـع القـ ـ ـ ـ ـائم

حثت جبهة البوليسساريو
’من الدو‹ ،على
›لسس ا أ
إانهاء الوضسع القائم ومطالبة
اŸغرب بإانهاء احتÓله غÒ
الشسرعي للصسحراء الغربية.

وأك -دت أ÷ب -ه -ة م -ن ج -دي-د ع-قب
صض- -دور ق- -رأر ›لسش أأ’م- -ن ح -ول
ألصضحرأء ألغربية ألذي يحمل رقم
 )201٩( 2٤68أن أ◊ل أل- -ع- -م- -ل -ي
ألوحيد وألوأقعي وألدأئم هو ألذي
Áن -ح شض -ع -ب -ن -ا ح -ق -ه غ Òأل -ق -اب -ل
للتصضرف ‘ تقرير مصضÒه بحرية
ودÁقرأطية ودون شضروط مسضبقة.
صضادق ›لسش أأ’من ألدو‹ صضباح
أمسش أأ’ول على قرأره رقم 2٤68
أل -ذي ق -رر Ãوج -ب -ه “دي -د و’ي -ة
بعثة أأ’· أŸتحدة لÓسضتفتاء ‘
ألصض -ح -رأء أل -غ -رب -ي-ة (أŸي-ن-ورسض-و)
Ÿدة سض- - -ت - -ة أشض - -ه - -ر ب - -دأت أمسش
أأ’رب- - - -ع- - - -اء وت- - - -ن - - -ت - - -ه - - -ي ‘ 31
أك -ت -وب -رأŸق-ب-ل ،م-ع دع-وت-ه ط-ر‘
أل- -ن- -زأع ،ج- -ب- -ه- -ة أل- -ب- -ول- -يسض- -اري- -و
وأŸغ- - - -رب ،إأ ¤أسض- - - -ت- - - -ئ- - - -ن- - - -اف
أŸف -اوضض-ات ب-رع-اي-ة أأ’م Úأل-ع-ام
ب -ه -دف أل-ت-وصض-ل إأ ¤ح-ل سض-ي-اسض-ي
عادل ودأئم ومقبول للطرف Úيكفل
لشض -عب ألصض -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة ت-ق-ري-ر

مصضÒه.

“ديد «اŸينورسسو» لـ  6أاشسهر
وعقب صضدور ألقرأر ،أد ¤ألدكتور
سضيدي ﬁمد عمار‡ ،ثل جبهة
أل -ب -ول-يسض-اري-و ل-دى أأ’· أŸت-ح-دة
ببيان أكد من خÓله أن ألبوليسضاريو
تؤوكد من جديد أن «أ◊ل ألعملي
ألوحيد وألوأقعي وألدأئم هو أ◊ل
ألذي Áنح شضعبنا حقه غ Òألقابل
للتصضرف ‘ تقرير مصضÒه بحرية
ودÁقرأطية ودون شضروط مسضبقة.
إأن سضبب وجود جبهة ألبوليسضاريو
هو ألدفاع عن أ◊قوق غ Òألقابلة
ل- -ل- -تصض- -رف ل- -لشض- -عب ألصض -ح -رأوي
وتطلعاته أŸشضروعة ،وبالتا‹ فإاننا
لن نقبل بأاقل من أ’حÎأم ألكامل
◊ق شضعبنا غ Òألقابل للتصضرف ‘
تقرير أŸصض Òوأ’سضتقÓل».
وأضضاف «إأنه بتجديده لو’ية ألبعثة
Ÿدة سضتة أشضهر للمرة ألثالثة على
ألتوأ‹ ،فقد أكد ›لسش أأ’من من
ج-دي-د أل-ت-زأم-ه ب-اŸضض-ي ق-دمًا ‘
عملية أأ’· أŸتحدة للسضÓم ‘
ألصضحرأء ألغربية على ألرغم من
أŸعارضضة ألشضديدة أ’ولئك ألذين
يسض- -ع -ون ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى أل -وضض -ع

ألقائم .ومع ذلك ،فإاننا نأاسضف أ’ن
›لسش أأ’م- -ن ق- -د أضض- -اع ف- -رصض -ة
ك -بÒة ل -ل -مضض -ي ق -دم-ا ‘ أل-ت-زأم-ه
بوضضع حد للوضضع ألقائم وŸطالبة
أŸغ - -رب ب - -إان- -ه- -اء أح- -تÓ- -ل- -ه غÒ
ألشضرعي للصضحرأء ألغربية».

ل - -لسض Ó- -م وأ’ن - -ح- -رأف ب- -ه- -ا ع- -ن
مسض- -اره- -ا Ãا ‘ ذلك ع -ن ط -ري -ق
رفضش أت -خ -اذ ت -دأب Òل -ب -ن-اء أل-ث-ق-ة
إ’بدأء أسضتعدأده إ’حرأز تقدم على
أŸسض - - -ار ألسض - - -ي- - -اسض- - -ي .إأن ه- - -ذه
أل -ت -ه -دي -دأت ل -لسض Ó-م ت-ت-ط-لب ردأً
وأضض- -حً- -ا م- -ن ق -ب -ل ›لسش أأ’م -ن
ويجب أن تتم مسضاءلة أŸغرب عن
أفعاله هذه.

ك -م-ا أشض-ار أل-دك-ت-ور سض-ي-دي ﬁم-د
عمار أن عدم قيام ›لسش أأ’من
باإ’دأنة ألصضارمة أ’عمال أŸغرب
أŸزع -زع -ة ل Ó-سض -ت -ق -رأر وج-ه-وده
ألكثÒة ألتي تنم عن سضوء ألنية لن
يسضاهم إأ’ ‘ تشضجيع قوة أ’حتÓل
أŸغ- -رب- -ي- -ة ع- -ل- -ى أ’سض- -ت -م -رأر ‘
ع- -ن- -اده- -ا ‡ا ي- -ق -وضش أل -ع -م -ل -ي -ة
ألسضياسضية ألتي ماتزأل هشضة .لقد
رأينا بالفعل أ’آثار ألضضارة أÎŸتبة
ع- -ن صض- -مت ›لسش أأ’م- -ن .ف -ف -ي
أأ’شض- -ه -ر أأ’خÒة زأد أŸغ -رب م -ن
وتÒة وح- -ج -م أن -ت -ه -اك -ات -ه ل -وق -ف
إأطÓ- -ق أل- -ن- -ار وق- -م -ع -ه أل -وحشض -ي
ل - -لسض - -ك - -ان ألصض- -ح- -رأوي Úأل- -ذي- -ن
يعيشضون ‘ أ’أرأضضي أÙتلة .كما
ب- - -ذل أŸغ- - -رب قصض- - -ارى ج - -ه - -ده
ل -ت -ع -ط -ي -ل ع -م-ل-ي-ة أأ’· أŸت-ح-دة

التزام بإا‚اح اŸفاوضسات

ا’حتÓل يقّوضس عملية
السسÓم و ’ من يحاسسبه

وختم أن جبهة ألبوليسضاريو تؤوكد
من جديد تعاونها ألصضادق وألبناء
·Ó
م - -ع ج - -ه- -ود أأ’م Úأل- -ع- -ام ل - -أ
أŸت- -ح- -دة وم- -ب -ع -وث -ه ألشض -خصض -ي،
أل- -رئ- -يسش ه -ورسضت ك -ول -ر ،وك -ذلك
أسضتعدأدها لÓنخرأط بشضكل بناء
‘ أŸف- -اوضض- -ات أŸب- -اشض -رة أل -ت -ي
ت- - -يسض- - -ره- - -ا أأ’· أŸت- - -ح - -دة بÚ
أل- - -ط- - -رف .Úول- - -ذلك ف- - -إان - -ه م - -ن
ألضض - - - -روري أن Áضض - - - -ي أÛلسش
قدما وبشضكل عاجل لتعزيز ألعملية
ألسض - -ي- -اسض- -ي- -ة وضض- -م- -ان أن –ق- -ق
أŸرأح-ل أل-ق-ادم-ة ن-ت-ائ-ج م-ل-موسضة
لشضعبنا وأن –Îم بشضكل تام حقه
غ Òأل -ق -اب -ل ل -ل -تصض -رف ‘ ت-ق-ري-ر
أŸصض Òوأ’سضتقÓل.

بومبيو ’ يسستبعد العمل العسسكري ‘ فنزويÓ

تنديد Ãحاولة ا’نقÓب على مادورو ودعوة إا ¤حل اأ’زمة بالتفاوضس
توعد الرئيسس الفنزويلي
نيكو’سس مادورو ،أامسس
’ربعاءÃ ،عاقبة الضسالعÚ
ا أ
‘ ﬁاولة ا’نقÓب التي
أاقدمت عليها ›موعة من
العسسكري Úمرتبطة
باŸعارضسة.

وقال مادورو ‘ خطاب بالقصضر
ألرئاسضيﬁ« :اولة أ’نقÓب هذه
ل- -ن “ر دون ع- -ق- -اب– ،دثت م- -ع
أل -ن -ائب أل -ع -ام ‘ ف -ن -زوي  Ó-ب -ه -ذأ
أÿصض- - - - - - -وصش ،وأآ’ن ن - - - - - -ق - - - - - -وم
بالتحقيقات ألÓزمة».
وت -ق -دم م -ادورو ب -الشض -ك-ر ل-ل-ج-يشش
أل- -ف- -ن- -زوي- -ل- -ي« ،ل- -دوره ‘ إأفشض -ال
ﬁاول - -ة أ’ن - -ق Ó- -ب ،وإأخ Ó- -صض- -ه
وتصضرفه بانضضباط».
ون -ف -ى أل-رئ-يسش أل-ف-ن-زوي-ل-ي صض-ح-ة
أدعاءأت سضقوط قاعدة «’كارلوتا»
أ÷وية بيد أ’نقÓبي ،Úمؤوكدأ أن
جميع ألقوأعد ألعسضكرية ما زألت
–ت سضيطرة ألدولة.
ولفت إأ ¤أن أŸعارضض Úأسضتهدفوأ
قوأت أأ’من أ◊كومية وأسضتخدموأ
أل -رصض -اصش أ◊ي ‘ أ’شض -ت -ب -اك -ات
ألتي جرت أثناء ﬁاولة أ’نقÓب.
وصض ّ- -رح ب - -أان أŸع - -ارضش ألسض - -اب- -ق
ليوبولدو لوبيز ،هو من قاد ﬁاولة
أ’نقÓب ،وأن أأ’خ Òلعب دورأ ‘
ك -اف -ة أÙاو’ت أل -ت -ي شض -ه -دت -ه-ا
ألبÓد خÓل ألسضنوأت  18أأ’خÒة.
وظ - -ه- -ر غ- -وأي- -دو ،أمسش أأ’ول‘ ،
م -ق-ط-ع مصض-ور ﬁاًط-ا ب-عسض-ك-ريÚ
م -دج -ج Úب -السض Ó-ح ،وإأ ¤ج -ان -ب-ه
أل- -ق- -ي- -ادي أل- -ك- -ب Òب- -اŸع- -ارضض- -ة،
ل- -ي- -وب -ول -دو ل -وب -ي -ز ،ع -ن -د ق -اع -دة
كارأكاسش أ÷وية.
أ ¤ذلك أع- -ل- -ن أŸت- -ح ّ-دث ب -اسض -م

أل-رئ-اسض-ة ألÈأزي-ل-ي-ة أوت-اف-ي-و ري-غ-و
باروسش ،أن  25عنصضًرأ من أ÷يشش
ألفنزويلي طلبوأ أللجوء إأ ¤سضفارة
بÓده بالعاصضمة كارأكاسش ،موضضحا
أن- - -ه ل- - -يسش ه- - -ن- - -اك مسض- - -ؤوول- - -ون
عسض -ك -ري -ون رف -ي -ع -و أŸسض-ت-وى بÚ
طالبي أللجوء.

تلويح بعمل عسسكري
من جهة أخرى ،نفى مادورو ما
أع -ل -ن-ه وزي-ر أÿارج-ي-ة أأ’م-ري-ك-ي
م- -ايك ب- -وم- -ب- -ي- -و م -ن أن أل -زع -ي -م
أ’شضÎأكي كان على وشضك ألفرأر
من بلده ألثÓثاء للعيشش منفيا ‘
كوبا لو  ⁄تثنه روسضيا عن ذلك.
وأعلن ألرئيسش ألفنزويلي أن «مايك
بومبيو قال إأن مادورو كانت لديه
طائرة جاهزة لنقله إأ ¤كوبا ولكن
ألروسش منعوه من مغادرة ألبÓد.
سضيد بومبيو ،أرجوك ،هذه مزحة
حقا».
ه -ذأ وأع -ت Èب -وم -ب -ي -و ،أن أن-ظ-م-ة
صض-وأري-خ إأسش 300-أل-روسض-ية ألتي
Áل-ك-ه-ا ج-يشش ف-ن-زويÁ ’ Ó-ك-ن-ها
ع-رق-ل-ة ع-م-ل-ي-ة عسض-ك-ري-ة أم-ريكية
ﬁت -م -ل -ة ضض -د أل-رئ-يسش ن-ي-ك-و’سش
مادورو.
وقال بومبيو ردأ على سضؤوأل بهذأ
ألصضدد« :أعتقد أنه ’ ينبغي أ’حد
أن يخطئ ،أ’نه ‘ حال أتخذت
ألو’يات أŸتحدة مثل هذأ ألقرأر،
و‘ ح - - - -ال ” أخ - - - -ت- - - -ي- - - -ار أ◊ل
أل- - -عسض- - -ك - -ري ،سض - -ي - -ك - -ون أ÷يشش
أأ’مريكي قادرأ على تنفيذ ألعملية
ل -ت -ح -ق -ق أل -ن -ت -ي-ج-ة أل-ت-ي ي-ري-ده-ا
ألرئيسش».

تنديد دو‹
لقيت ﬁاولة أ’نقÓب ألفاشضلة ‘
ف-ن-زوي Ó-ت-ن-دي-دأ وأسض-ع-ا م-ن ق-ب-ل
أل -دول أŸؤوي -دة لشض -رع -ي-ة أل-رئ-يسش
أŸن - -ت- -خب ن- -ي- -ك- -و’سش م- -ادورو و
أجمعت على رفضش هذه أÙاولة
أل - -ه - -ادف - -ة أ« ¤ت - -دم Òأل- -ن- -ظ- -ام
أل- -دسض- -ت- -وري و أل -دÁق -رأط -ي» ‘
ألبÓد ،مع دعوتها إأ ¤ضضرورة حل
أأ’زم -ة أل -ق-ائ-م-ة ه-ن-اك م-ن خÓ-ل
أ◊وأر ب Úجميع ألقوى ألسضياسضية
أŸسضؤوولة.
‘ ألسضياق ،أسضتنكرت روسضيا عÈ
بيان أصضدرته وزأرة أÿارجية سضعي
أŸعارضضة ألفنزويلية أ ¤أ’طاحة
بالرئيسش أŸنتخب و «تبنيها مسضار
تصض-ع-ي-د أل-ن-زأع ‘ أن-ت-ه-اك ل-لنظام
ألعام ‘ ألبÓد» ،ودعت إأ ¤ضضرورة
ح-ل أأ’زم-ة أل-ف-ن-زوي-ل-ي-ة م-ن خÓ-ل
ع- -م- -ل- -ي -ة ت -ف -اوضش «مسض -ؤوول -ة دون

شضروط مسضبقة»
ك -م -ا أع -رب رئ -يسش ب -ول -ي-ف-ي-ا إأي-ف-و
م - -ورأل - -يسش ،ع - -ن «أسض - -ف» ب Ó- -ده
’سض - -ت - -م - -رأر دع - -م ب - -عضش أل- -دول
ل-ل-و’ي-ات أŸت-ح-دة« ،رغ-م وق-وف-ها
ورأء ﬁاول -ة أ’ن -ق Ó-ب» أل-ف-اشض-ل-ة
أل- -ت- -ي وق- -عت ‘ ف- -ن -زوي  ،Ó-وق -ال
مورأليسش «إأن ترأمب تعرضش للفشضل
 ›ددأ  ‘ -أنقÓبه ألعدوأ،ÊÓسض- -ف ه- -ن- -اك ›م- -وع -ة م -ن
ول - -أ
أ◊كومات أخطأات وقامت بتأاييد
أ’نقÓب» .مشضددأ على «ضضرورة
أŸرأه- -ن- -ة دأئ- -م- -ا ع -ل -ى ألسض -ي -ادة
وألسض Ó- -م وألسض Òع - -ل - -ى ط - -ري - -ق
أ◊وأر».
ه -ذأ وسض -ارعت أل-و’ي-ات أŸت-ح-دة
وع - - - -دد م - - - -ن كÈى دول أمÒك- - - -ا
أل Ó-ت -ي -ن -ي -ة وم -ن ب -ي -ن -ه -ا ألÈأزي-ل
وألبÒو وتشضيلي إأ ¤دعم غوأيدو،
ت -ب -ع -ت -ه -ا ب -ع -د ذلك ع -دة دول م -ن
أ’–اد أأ’وروبي.

صسدامـ ـ ـ ـ ـات واعتق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت Ãسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒات
عي ـ ـ ـ ـد العمـ ـ ـ ـال ‘ فرنسس ـ ـ ـا
كانت فرنسسا ،أامسس،
مسسرحا Ÿواجهات
وصسدامات عنيفة بÚ
الشسرطة واŸتظاهرين
الذين خرجوا ‘ مسسÒة
صساخبة Ãناسسبة عيد
العمال.

ألصض -دأم -ات ب -دأت ح -ت-ى ق-ب-ل
إأن- -طÓ- -ق أŸسضÒة أل -ن -ق -اب -ي -ة
Óول م - -ن م - -اي ب Úق - -وأت
ل - - -أ
ألشض -رط -ة ون -اشض -ط Úم -ع-ادي-ن
ل-ل-رأسض-م-الية وألفاشضية أنضضموأ
إأﬁ ¤ت - - - - - -ج - - - - - -ي «ألسضÎأت
ألصضفرأء».
و‘ أجوأء من ألتوتر ألشضديد،
أط -ل-قت ق-وأت أأ’م-ن أل-ق-ن-اب-ل
أŸسض -ي -ل -ة ل -ل-دم-وع ع-ل-ى بضض-ع
م -ئ -ات م -ن ه -ؤو’ء أل -ن -اشض-طÚ
أل- -ذي- -ن ت- -ظ- -اه -روأ م -رت -دي -ن
مÓ- - -بسش سض - -ودأء وم - -ل - -ث - -مÚ
وي -ع -رف -ون بـ»ب Ó-ك ب-ل-وك» ‘
جادة مونبارناسش.
ورشض- -ق أŸت- -ظ- -اه- -رون ق -وأت
ألشض- -رط- -ة ب- -ا◊ج- -ارة ،ف -ي -م -ا
ذك - -رت مصض- -ادر أن ﬁت- -جÚ
أصضيبوأ بجروح ‘ ألرأسش ،كما
” أع -ت -ق -ال أل -عشض -رأت م -ن-ه-م
خÓل عمليات أسضتبقت خروج
تظاهرأتهم.
ونظمت تظاهرأت عيد ألعمال
‘ فرنسضا هذأ ألعام ،إأحتجاجا
ع -ل -ى ألسض -ي-اسض-ي-ة أ’ق-تصض-ادي-ة
ألتي يتبعها ألرئيسش إأÁانويل
ماكرون.
وق- - - - -ب - - - -ل ن - - - -زول أآ’’ف إأ¤
ألشض -وأرع ،سض -ارعت ألسض -ل-ط-ات
إأ ¤نشض -ر ق -وأت م -ع -ززة ،ك -م -ا
شضددت من أإ’جرأءأت أأ’منية،
خشض - -ي - -ة م - -ن أع - -م- -ال شض- -غب
وت - - - -كسض ، Òح- - - -يث نشض- - - -رت
ألسض-ل-ط-ات أل-ف-رنسض-ي-ة أك Ìمن
 ٧٤00ع -نصض -ر شض -رط -ة ودرك
لتأام Úألعاصضمة ،و” إأحصضاء
أك Ìمن  3٧00عملية تفتيشش
وقائيةŒ ،نبا لتكرأر سضيناريو

م- - - -ظ- - - -اه- - - -رأت أأ’ول م - - -اي
أŸاضضي.

حركة «بÓك بلوك»
للشسغب والعنف
ه- -ذأ وق- -د أصض- -ب- -حت ح- -رك- -ة
«بÓ- -ك ب- -ل- -وك» أŸت- -ط- -رف -ة
تشض - -ك - -ل ه- -اجسض- -ا ل- -لشض- -رط- -ة
أل -ف -رنسض -ي -ة ،ف -ان -خ-رأط-ه-ا ‘
أŸظ -اه -رأت وأ’ح -ت -ج-اج-ات
غالبا ما ينتهي بأاعمال عنف
خ- - -طÒة ،ف- - -م- - -ن ه- - -ي ه - -ذه
أ◊ركة؟
إأنهم ملثمون يرتدون مÓبسش
سض-ودأء وأق-ن-ع-ة غ-از وي-ح-ملون
غ - -ال - -ب - -ا زج - -اج- -ات ح- -ارق- -ة
وم -ط -ارق أل -ب-ن-اء ،وي-ن-ت-ظ-م-ون
عادة ‘ نوأة مكونة من ٤50
إأ 500 ¤شض-خصش ،سضÓ-ح-ه-م
ألعنف خاصضة ضضد قوأت حفظ
ألنظام .إأنهم ﬁتجو حركة
«بÓك بلوك» (ألكتل ألسضودأء)
ألذين  ⁄يتوأنوأ عن ألدعوة
إأ– ¤وي- -ل ب -اريسش Ãن -اسض -ب -ة
ع- -ي -د أل -ع -م -ال إأ« ¤ع -اصض -م -ة
ألشضغب».
ه-ذه أÛم-وع-ة أل-ت-ي ظ-ه-رت
‘ أŸانيا سضنة  1٩80قبل أن
ت- - -ن- - -تشض- - -ر ‘ ك - -ام - -ل أل - -دول
أأ’وروب -ي -ة ،ك -انت ورأء أع-م-ال

ع -ن -ف وشض-غب ك-بÒة شض-ه-دت-ه-ا
أل -ع -اصض -م -ة أل -ف -رنسض -ي-ة خÓ-ل
أح-ت-ف-ا’ت ع-ي-د أل-ع-م-ال أل-عام
أŸاضضي.
وحسضب م-ا كشض-ف-ت-ه ألسض-ل-ط-ات
ألفرنسضية ‘  2018فإان أعضضاء
ه - -ذه أ◊رك - -ة «م- -ت- -ط- -رف- -ون
يسضاريون (بÓك بلوك) معادون
ل- -ل- -رأسض- -م- -ال- -ي- -ة وأل- -ف- -اشض- -ي- -ة
وم - - -وج - - -ودون ‘ ق - - -لب ك - - -ل
أŸع -ارك أل-ع-ن-ي-ف-ة أŸن-اهضض-ة
ل-ه-م-ا» ،يسض-ت-خدمون «باروكات
(شض- -ع- -ر مسض -ت -ع -ار) ،وي -رت -دون
م Ó-بسش سض -ودأء وأق -ن -ع-ة غ-از،
وه-م م-ل-ث-م-ون .ي-ح-م-لون غالبا
زج- -اج- -ات ح- -ارق -ة وم -ط -ارق
ألبناء».
وم -ع -روف ع -ن -ه-م ك-ذلك أن-ه-م
«م- -ع- -ادون أ’ج- -ه- -زة أل- -دول- -ة،
وي-ع-ارضض-ون أل-ق-وأن Úأ÷ن-ائية
ون -ظ -ام ألسض -ج -ون ،ي -ت -ن -ق -ل -ون
باسضتمرأر ،وهم Îﬁفون ‘
ت -غ -ي Òم -ن -ظ-ره-م ومÓ-بسض-ه-م
خÓل أ’حتجاجات».
وط - -الب أل - -رئ - -يسش إأÁان- -وي- -ل
ماكرون منذ ألثÓثاء ‘ حال
وقوع أعمال عنف برد «بالغ
أ◊زم» وذلك ب - - - - -ع - - - - -د ورود
دعوأت على شضبكات ألتوأصضل
أ’ج -ت -م-اع-ي م-ن أج-ل –وي-ل
باريسش إأ« ¤عاصضمة ألشضغب».

التوتر سسّيد اŸوقف بليبيا

قـ ـ ـ ـ ـ ـوات الوفـ ـ ـ ـ ـاق تعـ ـ ـ ـ ـزز سسيط ـ ـ ـرتها
عززت قوات حكومة الوفاق الليبية
مواقعها ‘ منطقة السسبيعة جنوب
العاصسمة طرابلسس بعد “كنها من
السسيطرة على مواقع متقدمة ‘
الطريق الرابط ب Úمنطقة السسبيعة
وسسوق اÿميسس امسسيحل.

وذكرت مصضادر عسضكرية أن قوأت ألوفاق أسضرت
أك Ìم- -ن عشض- -ري -ن ع -نصض -رأ م -ن ق -وأت أل -ل -وأء
أŸتقاعد خليفة حف ،Îبينهم قائد ميدأ.Ê
وكانت حكومة ألوفاق ألليبية أتهمت دو’ ⁄-
تسض-م-ه-ا -ب-ال-ت-دخ-ل ب-ط-ائ-رأت-ه-ا ل-دع-م حف‘ Î
هجومه على طرأبلسش وباسضتهدأف أŸدني.Ú
سض -ي -اسض-ي-ا ،ق-ال رئ-يسش أÛلسش أأ’ع-ل-ى ل-ل-دول-ة

أل -ل -ي-ب-ي خ-ال-د أŸشض-ري إأن ألسض-ي-اسض-ة أأ’مÒك-ي-ة
Œاه أأ’زمة ‘ بÓده «تفتقر إأ ¤ألوضضوح ،ونحن
نبحث عن توضضيح».
وقال ‘ مقابلة مع صضحيفة وأشضنطن بوسضت إأن
حكومة ألوفاق أŸعÎف بها دوليا ’ تزأل تفتقر
إأ ¤ألتفسض Òألرسضمي من إأدأرة ألرئيسش أأ’مÒكي
دون -ال -د ت-رأمب بشض-أان م-ك-اŸت-ه م-ع ح-ف Îأل-ت-ي
أعÎف ف- -ي- -ه- -ا ت- -رأمب ب -دور ح -ف« ÎأŸه -م ‘
مكافحة أإ’رهاب وتأام Úموأرد ليبيا ألنفطية».
وشضدد أŸشضري على أن «ما يحاول حف Îألقيام
به ليسش ﬁاربة أإ’رهاب بل أ◊رب ضضد جميع
خصض- -وم -ه ألسض -ي -اسض -ي– Úت شض -ع -ار م -ك -اف -ح -ة
أإ’رهاب».

اليابان

اإ’م ـ ـ ـÈاط ـ ـور ناروهيتـ ـو يعتل ـ ـي العـ ـ ـرشس
شسهد القصسر ا’إمÈاطوري ‘
طوكيو ،اأمسس ا’أربعاء ،مراسسم
جلوسس ا’إمÈاطور ا÷ديد
ناروهيتو على العرشس بعد نزول
والده اأكيهيتو عنه الثÓثاء.

وقبل مرأسضم أ÷لوسش ،أحتشضد أ÷مهور ‘
ألسض- -اح -ة أŸق -اب -ل -ة ل -ل -قصض -ر وع -ل -ى ط -ول

ا’–اد اإ’فريقي يطالب اÛلسس العسسكري السسودا Êبتسسليم السسلطة ŸدنيÚ
وأضضاف أ’–اد ،أنه شضعر «بأا ⁄عميق» أ’ن أ÷يشش  ⁄يتنح
جانبا ويسضلم ألسضلطة إأ ¤مدني ÚخÓل فÎة ألـ 15يوما ،ألتي
حددها أ’–اد أأ’فريقي ألشضهر أŸاضضي.
وذكر ألبيان أن مهلة  60يوما هي ألتمديد أأ’خ Òللمجلسش
ألعسضكري ألسضودأ Êلتسضليم ألسضلطة للمدني.Ú
وتأاتي هذه أÿطوة بعد يوم من إأعÓن أ’–اد أأ’فريقي أن
مهمته تتمثل ‘ مسضاعدة ألسضودأن للوصضول إأ ¤حلول يصضنعها
أŸوأطنون باأنفسضهم.
وأل -ت -ق -ى أŸت -ح -دث ب -اسض -م أÛلسش أل -عسض -ك -ري أ’ن -ت -ق-ا‹ ‘
ألسضودأن ،ألفريق ركن شضمسش ألدين كباشضي ،مع مبعوث أ’–اد

1٧٩3٧

’منية اŸشسّددة
رغم التداب Òا أ

أامهله  60يوما

’فريقي اÛلسس العسسكري ا’نتقا‹ ‘
دعا ا’–اد ا أ
السسودان ،إا ¤تسسليم السسلطة Ûلسس مد ÊخÓل  60يوما.

ألعدد
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أأ’فريقي إأ ¤ألسضودأن ﬁمد أ◊سضن ليباد ،بالقصضر ألرئاسضي
باÿرطوم.
وأتفق أŸشضاركون ‘ قمة تشضاورية بشضأان ألسضودأن ،أسضتضضافتها
ألقاهرة ،ألثÓثاء أŸاضضي ،على “ديد مهلة أ’–اد أأ’فريقي
لتسضليم ألسضلطة ◊كومة أنتقالية ‘ ألسضودأن من  15يوما إأ3 ¤
أشضهر.
وت -ط -الب ق -وى إأع Ó-ن أ◊ري-ة وأل-ت-غ-يÃ Òج-لسش رئ-اسض-ي م-دÊ
و›لسش تشض - -ري - -ع- -ي م- -د Êو›لسش وزرأء م- -د Êمصض- -غ- -ر م- -ن
ألكفاءأت ألوطنية يقوم باŸهام ألتنفيذية للفÎة أ’نتقالية.
ومنذ  6إأبريل أŸاضضي ،يعتصضم أآ’’ف أمام مقر قيادة أ÷يشش
ألسضودأ Êباÿرطوم‡ ،ا أدى إأ ¤إأغÓق جسضري «لنيل أأ’زرق
وألقوأت أŸسضلحة ،أللَذين يربطان أÿرطوم Ãدينة بحري.

ألطريق ألذي سضلكه موكب و‹ ألعهد من
م - -ق - -ره أإ ¤أل- -قصض- -ر أ’إمÈأط- -وري ،وه- -م
يرددون هتافات ألتحية «باندزأي» (عاشش
أ’إمÈأطور)
وÁكن فقط للبالغ Úألذكور من ألعائلة
أ’إمÈأطورية أŸشضاركة ‘ أ◊فل ويسضمح
ب -وج -ود أل -نسض -اء ب Úألضض -ي-وفÃ ،ن ف-ي-ه-م
ألوزرأء و‡ثلو فروع ألسضلطات ألثÓث.
و أصضبح ناروهيتو أ’إمÈأطور  126لليابان
أع-ت-ب-ارأ م-ن م-ن-تصض-ف ل-ي-ل أل-ثÓ-ث-اء ،ح-يث
خÓل أ’حتفال ألقصض Òألذي أسضتمر سضت
دقائق فقط تسضلم ألشضارأت أ’إمÈأطورية
أŸقّدسضة ألتي تضضفي ألطابع ألرسضمي على
م- -ك- -ان- -ت -ه أإمÈأط -ورأ وه -ي سض -ي -ف وم -رأآة
وجوهرة.
و‘ كلمته أ’أو ¤أŸوجهة للشضعب أليابا،Ê
أقسضم أ’إمÈأطور أ÷ديد باأن يكون دأئما
م -ع ألشض -عب ،و أن ي -خ -دم رم -وزه ب-اإخÓ-صش
حسضب ألدسضتور.
وقال ،أإنه سضيتمسضك باŸسضار ألذي سضلكه
صضاحب أ÷Óلة أإمÈأطور ألشضرف أكيهيتو،
و أضضاف « :أ“نى ألسضعادة للشضعب ألياباÊ
ومزيدأ من ألرخاء لليابان ،وألسضÓم للعا⁄
كله».
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صصوت واحد دوى ‘ كل ربوع الوطن

عدم صصدور القانون العضصوي اÙدد لـــ «اÙكمة العليا للّدولة»

ا◊راك الشسعبي و –ديات األزمة

هل يؤودي إا ¤التملصس من اŸسساءلة ا÷زائية و/أاو اإلفÓت من اÙاسسبة ؟

قضس- -ائً- -ي- -ا أ’ن اŸادة  1٧٧ال -ف -ق-رة اأ’و ¤م-ن
ال- -دسس- -ت- -ور ،صس -ري -ح -ة ت -ت -ك -ل -م ع -ل -ى اأ’ف -ع -ال
اŸوصس- -وف- -ة بـ ـ ج- -رÁة اÿي -ان -ة ال -ع -ظ -م -ى «،
وÃفهوم اıالفة فإان جميع ا÷رائم أاو ا÷نح
اأ’خرى فليسس له أاي حصسانة من اŸتابعة أاو
العقوبة إاذا ثبت عليه تهم الفسساد اŸا‹ أاو
....إالخ ،و’ يحق لرئيسس الدولة ا◊ا‹ أان Áنح
أاي عفو لهم ...وأاي طرح آاخر يجنب هؤو’ء
اŸسساءلة ا÷زائية قد يؤودي إا ¤جرÁة إانكار
العدالة Ãفهومها ( ا÷زائي) و/أاو Ãفهومها
(ا◊قوقي).

فيما يخصش
لول»
«الوزير ا أ

بقلم :شصبلي خالد
باحث جامعي ‘ القانون الدسصتوري
والشصؤوون الŸÈانية
عضصو Ãخ Èالقانون العمران واÙيط

ملخصش ُ « :
طرِحت اشصكالية التملصش
من اŸتابعة ا÷زائية ‘ غياب اÙكمة
العليا للدولة اıتصصة بهكذا نوع من
ا÷رائ -م وَخ -لصصت الج -اب -ة إا ¤ع-دم
إامكانية التنصصل دسصتوريا ».

 I /-النصش الدسصتوري:

«ا- Ÿادة  : 1٧٧ت-ؤوسّس-سس ﬁك-م-ة ع-ل-ي-ا ل-لّ-دول-ة،
تخت ّصس Ãحاكمة رئيسس ا÷مهورّية عن اأ’فعال
اّلتي Áكن وصسفها باÿيانة العظمى ،والوزير
اأ’ول ع -ن ا÷ن-اي-ات وا÷ن-ح ،اّل-ت-ي ي-رت-ك-ب-ان-ه-ا
Ãناسسبة تأاديتهما مهامهما.
ي تشسكيلة اÙكمة العليا
يحّدد قانون عضسو ّ
ل-لّ-دول-ة وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وسسÒها وكذلك اإ’جراءات
اŸطّبقة».

 II/التحليل القانو: Êأاولً  /مدخل مفاهيمي
قانو: Ê
أا  -يقصسد با’متياز القضسائي منح فئة من

موظفي الدولة قانون خاصس و /أاو إاجراءات
خاصسة ‘ اŸتابعة واÙاكمة عند ارتكابهم
÷ناية أاو جنحة أاثناء مزاولتهم وظيفتهم  ،هذا
ا’م -ت -ي -از ال-ذي أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه ال-ب-عضس مصس-ط-ل-ح
ا’ختصساصس ا’سستثنائي أاو قواعد ا’ختصساصس
اÿاصسة.
ب  -ا’متياز القضسائي اإ’جرائي اŸتعلق
بالسسلطة التنفيذية ‘ ا÷زائر Áكن تقسسيمه
إانطًÓقا من اŸنظور الدسستوري  ،إا: ¤
لمتياز القضصائي اÿاصش برئيسش
 1ا إلول ﬁ :اكمة رئيسس
ا÷مهورية والوزير ا أ
ا÷م -ه -وري -ة ب -ت -ه -م -ة « اÿي -ان -ة ال -ع-ظ-م-ى» أاو

–ليل قانو Êمن منظور دسستوري
ا÷ن-اي-ات وا÷ن-ح ال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا ال-وزي-ر اأ’ول
Ãن-اسس-ب-ة ت-أادي-ة م-ه-ام-ه ،ت-ن-ظ-م Ãوجب ق-ان-ون
عضسوي ،وفًقا للفقرة الثانية من اŸادة  1٧٧من
الدسستور.
 2ا÷رائم وا÷نح اŸرتكبة من طرفأاعضص- - -اء ا◊ك- - -وم- - -ة وال- - -قضص - -اة وب - -عضش
اŸوظف ( Úاإ’جراءات اŸنصسوصس عليها ‘
ال- - -ك- - -ت- - -اب اÿامسس اŸع - -ن - -ون ب ـ « ‘ ب - -عضس
ا’جراءات اÿاصسة  /الباب الثامن اŸواد :
 581-5٧3قانون اإ’جراءات ا÷زائية) ،نظمت
Ãوجب ق - -ان - -ون ع - -ادي( اأ’م- -ر رق- -م 155-66
اŸعدل واŸتمم) ،ووفقا للمادة  1٤0اŸطة 0٧
من الدسستور ا◊ا‹.
لشص-ك-الت ال-ق-ان-ون-ي-ة وا◊ل-ول
ث -ان ً-ي -ا /ا إ
اŸمكنة :
إاذا الصسنف الثا ÊواŸتعلق بالوزراء ا◊الي Úأاو
السسابق ’ Úيث Òإاشسكا’ً ‘ مسسأالة متابعتهم
قضسائيا بالرغم من هذا ا’متياز القضسائي ،
اŸه- -م ه- -و إاحÎام اإ’ج- -راءات ف- -ق- -ط ،ول- -ك -ن
اإ’شسكال الذي يطرح ‘ مسسأالة متابعة رئيسس
ا÷مهورية أاو الوزير اأ’ول ‘ ظل تعنت السسلطة
ال -ق -ائ -م -ة وع -دم م -ب -ادرت -ه-ا ب-إاصس-دار ال-ق-ان-ون
ال -عضس -وي اÙدد ل -تشس -ي -ك-ل-ة اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا
ل-ل-دول-ة وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وسسÒها وكذلك اإ’جراءات
اŸط -ب -ق-ة ،ف-إان-ه يسس-ت-ل-زم ال-ب-حث ع-ن اıارج
اŸمكنة  ،ومنها :

ابن باديسس ...ملهمنا
بقلم:جمال
نصصرالله
شصاعر
وصصحفي
جزائري

مر علينا يوم العلم لهذه السسنة مرور الكرام..ولرÃا جاء
هذا الفتور إاذ “ت مقارنته بسسنوات مضست ,على إاثر
تزامن الذكرى وأاحداث ا◊راك الذي كما هو معلوم
انخرط فيها الكل وبجميع أاطيافهم ‘...إاحدى اŸرات
قرأات بأان العÓمة الشسيخ ابن باديسس كان يجمع الكث Òمن
 Óبها مكتبته اÿاصسة سسواء كانت ›Óت أاو
اŸصسادر و Áأ
كتب أاوﬂطوطات لكبار الكتاب والعلماء الذين سسبقوه أاو
عاصسروه.وأان فضسيلة الشسيخ وعلى الرغم من قصسر عمره ‘
ا◊ياة الدنيا كان ينشسر مقا’ته ‘ الكث Òمن اÓÛت

اıارج اŸمكنة :

اŸب -ادرة ال -تشس -ري-ع-ي-ة «  :ف-وًرا
وح - -اً’ إ’صس - -دار نصس ق- -ان- -ون
عضس- -وي لسس- -د ه- -ات- -ه ال- -ث- -غ -رة
ال-ق-ان-ون-ي-ة ،ول-ك-ن ‘ ال-ظ-روف
ا◊ال- -ي- -ة  ،مسس- -ت- -ب- -ع -دة ه -ات -ه
اŸب- -ادرة بسس -بب ف -ق -دان الŸÈان
والسس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذية للشسرعية الشسعبية
وبالتا‹ اŸشسروعية الدسستورية ،إا’ إاذا أارادوا
إاعطاء صسورة أاخرى على أان السسلطة التشسريعية
‡ثلة ‘ ك Óمن غرفتي الŸÈان إاصسطفت مع
الشسعب ‘ مواجهة الفسساد.
لمتياز القضصائي»  :فيما يخصس
 -2تطبيق ا إ
اŸت- -اب- -ع- -ة ا÷زائ -ي -ة وﬁاك -م -ة ال -وزي -ر اأ’ول
السسابق ،تطبيق ا’متياز القضسائي اŸنصسوصس
عليه ‘ اŸادة  5٧3من ق إا.ج وما يليها بصسفته
عضس- -و ‘ ا◊ك- -وم- -ة  ،...وذلك ل -غ -ي -اب ال -نصس
القانو ÊاÙدد ‘ الفقرة الثانية من اŸادة
Óحكام الدسستورية
 1٧٧من الدسستور ،وإاعماً’ ل أ
ا’نتقالية اŸنصسوصس عليها ‘ اŸطة اأ’و¤
من اŸادة  180من الدسستور قبل تعديل 2016
والتي تنصس صسراحة على  « :ريثما يتم تنصسيب
اŸؤوسسسسات اŸنصسوصس عليها ‘ هذا الدسستور:
 يسستمر سسريان مفعول القوان Úالتي تتعلقب- -اŸواضس- -ي- -ع ال- -ت- -ي ت- -خضس -ع Ûال ال -ق -وانÚ
ال- -عضس- -وي- -ة ،إا ¤أان ُت- -ع- -دل أاو ُت- -سس- -ت -ب -دل وف -ق

والدوريات العربية النشسطة آانذاك..وقلت ‘ قرارة نفسسي
ما أاعظمك أايها الرجل..وماذا كنت سستكون لو أاطال الله
سسبحانه ‘ عمرك؟! قلت بأانه وعلى الرغم من قصسر العمر
هذا فإان العÈة هي ‘ أان نتمعن جيدا فيما تركه لنا هذا
ال-ع-ب-ق-ري ال-ف-ذ.وإا’ م-ا ت-ه-افت ع-ل-ى أاع-م-ال-ه ك-ب-ار ال-ن-قاد
والدارسس.Úوأاّلفوا بشسأانه عشسرات الكتب والبحوث؟ا وهذا
بفضسل شسخصسيته أاو’ وأاخÒا ليسس إا’ ؟!
ابن باديسس مثله مثل البشس Òاإ’براهيمي ومالك بن نبي
وال -فضس -ي -ل ال -ورت  ÊÓ-وغÒه -م ‡ن ي -ف -ت -خ-ر ب-ه-م ت-اري-خ
ا÷زائ -ر ال-ث-ق-ا‘.ب-ح-يث ُي-ع-دوا أام-ث-ل-ة ح-ي-ة و‰اذج وجب
اإ’قتداء بتجاربهم واإ’نتفاع برؤواهم الفكرية وتبصسرهم
الناضسج...هذه الرحلة الشساقة التي امتهنها شسيخنا الفاضسل
 ⁄تكن ›رد كونه راصسدا Ÿصسادر وبواطن العلم واŸعرفة
بل انعكسست جملة وتفصسي Óعلى حياته الشسخصسية.بحيث
كانت شسخصسيته أاقرب للمتصسوف والعا ⁄ا÷ليل اÿلوق
التقي.ومن هذا اŸنحنى بالذات نكتشسف السسر ‘ خلود
هذا النوع من اأ’عÓموالرجال.فلم تكن جهودهم منصسبة
على ا÷ري والهرع نحو الشسهادات قدرما كانوا ُيصسرون
على –ذيق شسخصسياتهم وشسحذ هممهم لغاية ‘ ذواتهم
وه -ي أان ال -ث -ق-اف-ة واŸع-رف-ة ه-ي ق-ب-ل أان ت-ك-ون ن-ظ-ري-ات
ومعاد’ت على الورق ,هي سسلوك على أارضس الواقع.وهنا
يحضسرنا قول مالك بن نبي يوم قال (الثقافة نظرية ‘
السسلوك أاك Ìمنها نظرية ‘ اŸعرفة) أ’ن ابن باديسس

اإ’جراءات
اŸنصسوصس
ع- - -ل- - -ي- - -ه - -ا ‘
الدسستور ،»،أاي
وفقا
للمنظومة
ال -ق -ان -ون -ي -ة ا◊ال -ي -ة ،ول -ك-ي ’
ي- -تسس- -ف -ي -د ه -ؤو’ء م -ن ت -قصسÒه -م ‘ اŸب -ادرة
بإالتزاماتهم...
وهذا ما تؤوكده ضسمنًيا اŸادة  213من اأ’حكام
ا’ن- -ت -ق -ال -ي -ة ‘ صس -ي -غ -ة ال -دسس -ت -ور ا◊ا‹»...
(ج -دي -دة)  :يسس -ت -م -ر سس-ري-ان م-ف-ع-ول ال-ق-وانÚ
العادية التي حولها هذا الدسستور إا ¤قوانÚ
عضس - -وي - -ة ،إا ¤أان ت - -ع - -دل أاو تسس - -ت - -ب- -دل وف- -ق
اإ’جراءات الدسستورية».
›مل القول Á ’ :كن لرئيسس ا÷مهورية أاو
الوزير اأ’ول سسابق كان أاو حا‹ التنصسل من
اŸت- -اب- -ع- -ة واŸسس- -اءل- -ة ا÷زائ- -ي- -ة  ....بسس -بب
«التقصس Òالتشسريعي من قبل السسلطة أاو ﬁاولة
–ايلها على القانون «  ،وذلك من خÓل :

فيما يخصش «رئيسش ا÷مهورية «
بخصسوصس رئيسس ا÷مهورية فيمكن متابعته

وغÒه كانوا يدركون بأان الشسخصسية البشسرية ’ بد لها من
ت-ك-وي-ن وت-ط-ع-ي-م ح-ت-ى يصس-ب-ح ب-إاسس-تطاعتها ا’عتماد على
نفسسها كلما حان وقت ا◊سسم واÿطر.وإا’ ما فائدتها إان
كانت ›رد معلومات نحفظها و’ تنعكسس باإ’يجاب على
ن -ف -وسس -ن-ا وت-ك-ون ف-اع-ل-ة وف-ع-ال-ة ‘ ح-ي-ات-ن-ا...ه-ك-ذا ه-ي
اŸعرفة التي نح ّصسلها هنا وهناك ’..بد لها أان تصسبح
كائنا حيا يقظا فطنا.توجه حياتنا بانتظام ودقة فائقة
Óف-ك-ار .ول-يسست مسس-ت-ه-ل-ك-ة ف-ق-ط
وك-ذلك تصس-ب-ح م-ن-ج-ة ل -أ
.وتقف عند حدود معلومة ومرسّسمة..أ’ن اإ’عتماد على
ب ا÷وهر واŸعنى,وقسس هذا ع Èكافة
الشسكل دائما ُيذه ُ
مناحي ا◊ياة من فنون وآاداب و›ا’ت...هذه النقطة
ب -ال -ذات ول-ع-ل-م ج-م-ي-ع اŸه-ت-م Úب-ال-ف-لسس-ف-ة ‚ده-ا ع-ن-د
الفيلسسوف اأ’Ÿا Êكانت.ح Úقال ذات مرة (’ تهمني
الشس -ه -ادات ال -ت-ي ي-ح-وزه-ا ال-دك-ات-رة وا÷ام-ع-ي.Úي-ه-م-ن-ي
اإ’نسسان البسسيط.فأانا أاتواصسل مع إاسسكا‘ أاو بائع خضسار
Áلك من اأ’خÓق والطيبة والصسدق أافضسل بأالف مرة .من
حامل شسهادة وفيه من السسلوكات السسيئة ما ينفر حتى
ا◊يوان وليسس اإ’نسسان فقط) إان اإ’نسسانية أاو’ وقبل كل
شس-يء أاخÓ-ق وم-ع-ام-ل-ة ي-وم-ي-ة.ول-ن-ع-ت Èم-ن دي-ن-نا ا◊نيف
ح -ي -ن -م -ا ن -ح-ف-ظ ب-أان ال-دي-ن م-ع-ام-ل-ة.وه-ذه ه-ي ال-ث-ق-اف-ة
ا◊قيقية وليسس حيازة الشسهادات الكÈى التي تعت ‘ Èهذا
اŸقام ›رد غطاء أاجوف وديكور براق.

Áكن متابعة الوزير اأ’ول سسابًقا كان أاو ا◊ا‹
Ãوجب القانون ا÷زائري و’ يحق لهم الدفع
بعدم وجود قانون عضسوي اÙدد للمحكمة
العليا للدولة ،للتملصس من اŸسسؤوولية ا÷زائية،
و‘ ه- -ات -ه ا◊ال -ة؛ ي -ت -م ت -ط -ب -ي -ق «اإ’ج -راءات
اÿاصسة بعضسو ا◊كومة اŸنصسوصس عليها ‘
اŸادة  5٧3من ق.إا.ج « فاأ’صسل أان اŸركز
ال -ق -ان-و Êل-ل-وزي-ر اأ’ول ‘ ا÷زائ-ر ’ ي-خ-ت-ل-ف
ك - -ثÒا ع - -ن اŸرك - -ز ال - -ق- -ان- -و Êأ’ي عضس- -و ‘
ا◊كومة من حيث التزاماته الوظيفية  ،فهو
›رد م -ن -ف -ذ وم -نسس -ق ل -ه -ا ( ل -ذلك اسس -ت -خ-دم
اŸشسرع الدسستوري ﬂ « :طط عمل ا◊كومة
ول- -يسس ﬂط- -ط ع- -م- -ل ال- -وزي -ر اأ’ول  ،أان -ظ -ر
اŸادت 9٤ : Úو  9٧من الدسستور) ‘ ظل تقليصس
صسÓحياته دسستورًيا ،لصسالح رئيسس ا÷مهورية،
من جهة ،ومن جهة أاخرى وهي اأ’هم وهي:
ن- -ي- -ة اŸؤوسسسس ال- -دسس- -ت- -وري ا÷زائ- -ري ال -ت -ي
تكشسفها الهندسسة الدسستورية اŸتكاملة حيث أان
اأ’حكام اإ’نتقالية تصسدت إا ¤هاته ا◊الة قبل
وقوعها بتأاكيد اŸؤوسسسس الدسستوري Ãقتضسى
اأ’حكام ا’نتقالية للدسستور والسسالفة البيان ،
وال -ت -ي –ي -ل ع -ل -ى ال -ق-وان Úال-ع-ادي-ة السس-اري-ة
اŸف- -ع- -ول واŸع -م -ول ب -ه -ا سس -اب ً -ق -ا (إا ¤غ -اي -ة
اسس -ت -ح -داث اسس -تصس -دار ه -ذا ال -نصس ال -ق -ان -وÊ
العضسوي) ،صسراحة قبل التعديل الدسستوري لعام
( ( 2016اŸادة  180اŸطة اأ’و )¤وضسمنيًا ‘
ضس -وء م -ا ب -ع -د ه -ذا ال-ت-ع-دي-ل (اŸادة  213من
الدسستور ا÷ديدة) ....ففي هاته ا◊الة دائما
يجب الرجوع إا ¤اأ’حكام الدسستورية اÿتامية
ذات الصسبغة ا’نتقالية التي تصسدت إا ¤هذا
الفراغ اŸرحلي « اŸؤوقت « والذي أاراد البعضس
جعله «دائما « ف Óيعقل أان هذا النصس القانوÊ
الذي يسستوجب اŸبادرة به منذ  23سسنة ⁄
يصسدر بعد (وهنا دليل وقرينة واضسحة على سسوء
ال-ن-ي-ة ال-ت-ي يسس-ت-وجب ع-دم إاسس-ت-ف-ادة م-رتكبيها
منه.).

بقلم :د-وليد بوعديلة
جامعة سصكيكدة
ل· والشص-ع-وب أان وط-نا
سص-يسصّ-ج-ل ت-اري-خ ا أ
خ - -رج ف- -ي- -ه أاه- -ل- -ه ب- -اÓŸي ‘ Úالسص- -اح- -ات
والشصوارع بصصوت واحد «سصلمية ..سصلمية»،
ح-ب-ا Ûد أاج-داده-م وشص-وق-ا Ÿسص-ت-ق-بل زاهر
لمل و ل أافق للجزائري Úإال
مفتوح على ا أ
أافق النتصصار والنهوضش والتغي Òالشصامل.
كانت نهاية مشساورات الرئيسس منتظرة ‘ ،ظل
عزوف الطبقة السسياسسية اŸعارضسة عن ا◊ضسور،
ب- -ل وب- -عضس أاح- -زاب اŸوا’ة م- -ث -ل «Œم -ع أام -ل
ا÷زائر وا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية ؟؟) ،وقد
اتفق ا÷ميع على أان ‡ارسسات النظام البائد ⁄
تتغ ،Òذهب بوتفليقة وجاء بن صسالح وغم أاصسوات
الشس -عب ت-ردد ب-اÿروج ا÷م-اع-ي ل-رم-وز ال-ن-ظ-ام
السسياسسي إا’ أان السسلطة  ⁄تتجاوب مع مطلب
التغي Òا÷ذري مصسرة على البقاء واŸسسك بزمام
ا◊كم؟؟
وا◊راك السسلمي يريد رحي Óكليا لنظام الفسساد
وا’سستبداد و’ تريد تغيÒا ‘ الرجال والوجوه
فقط ،وليسس الشسعب هو اŸتسسبب ‘ ا’نسسداد
السسياسسي أاو الÎاجع ا’قتصسادي بل أاقلية سسلطوية
ق -اب -ع -ة ع -ل -ى الصس -دور غ -م رفضس -ه -ا الشس -ع -ب -ي؟؟
والشسعب يبحث عن التغي Òا÷ذري ليتفرغ لبناء
دول-ت-ه وال-ن-ه-وضس ال-وط-ن-ي ب-روح ن-وف-مÈية –قق
أاحÓم الشسباب اŸتوهج وطنية ومعرفة وأام.Ó
ومن ا÷يد اŸبادرة برسسائل إاعÓمية -قانونية
ت-ق-دم صس-ورة حسس-ن-ة ل-لشس-عب ع-ن ال-ن-ي-اب-ة ال-ع-ام-ة
Ûلسس قضساء العاصسمة ،وهي التي نفت تلقيها
اإ’ي -ع -از ل -ل -ت -دخ -ل ،وأاك -دت واج -ب -ه -ا اŸه -ن-ي ‘
مكافحة الفسساد باحÎافية ،وجاء بيانها ليوم 25
أاف -ري -ل ل -ي -ع -ت Èم -ك -اف-ح-ة ال-فسس-اد م-ن أاول-وي-ات
السسياسسة ا÷زائية التي تسسهر عليها .مع ضسمان

ندوة نقاشش بجامعة سصكيكدة

سسرية التحري والتحقيق ،كما دعت لعدم تغليط
الرأاي العام أاو التشسويشس على القضساة .فهل يكون
ال -قضس -اء ق -وي -ا وع -اد’ وي -ح -ق -ق ط-م-وح الشس-عب؟
وي- -واصس- -ل ال- -دف- -اع ع- -ن م -ال وع -ن شس -عب وط -ن
الشسهداء اŸسسروق /اıطوف؟؟

عن –الف اŸال والسسياسسة؟؟
ودعا الشسعب ‘ مسسÒاته للبحث عن السسياسسيÚ
ال -ذي -ن سس -اع -دوا رج -ال اأ’ع-م-ال وشس-ك-ل-وا ح-ل-ف-ا
معهم ،مع عدم تطبيق ا◊بسس ا’نتقائي الذي
ي -ح ّ-ول اأ’ن -ظ -ار ع-ن م-ط-الب ج-وه-ري-ة أاسس-اسس-ي-ة
للحراك الشسعبي ،وعلى القضساء ا÷زائري‘ -
دولة العدالة و اŸسساواة -أان يبدأا عمليات ﬁاربة
ال -فسس -اد السس -ي -اسس -ي ق -ب -ل ال -فسس-اد اŸا‹ ،وع-ل-ى
العدالة فتح أابواب مؤوسسسسات الدولة وحسسابات
رجال حكوماتها وأاجهزتها اıتلفة ،قبل خزائن
وحسسابات مصسرفية لرجال اŸال واأ’عمال.
شسارك ا÷Ôال اŸتقاعد حسس Úبن حديد
‘ ال--ن--ق--اشس ال--وط--ن-ي ل-ي-وّج-ه رسس-ال-ة ل-ق-ائ-د
’ركان ،ع Èالصسحافة ،واعت Èأان ا÷يشس
ا أ
وقيادته هي» الدرع ا◊صس Úالوحيد الذي
ب----إام---ك---ان---ه ال---وق---وف ‘ وج---ه ال---ق---وى غÒ
ال--دسس--ت--وري--ة وال--تصس--دي ل--ه--ا...إان ا’ن-ت-ق-ال
الديقراطي دون حل النظام وأاجهزته التابعة
ل--ه ’ Áك--ن أان ي--ح--ق--ق ان-ه-ي-ار ه-ذا ال-ن-ظ-ام
ك--ل--ي--ا...،إان ال--ث-ورة ال-ه-ادئ-ة والسس-ل-م-ي-ة ال-ت-ي
تشسهدها بÓدنا تع Èعن الرغبة ‘ وضسع حد

ل---ل--ن--ظ--ام ا’سس--ت--ب--دادي قصس--د بسس--ط ن--ظ--ام
دÁقراطي من خÓل تنظيم انتخابات حرة».

ترقب ا◊لول واŸبادرات
لقد أاكد نائب رئيسس أاركان ا÷يشس ‘ زيارته
للناحية العسسكرية ‘ خطابه ليوم  16أافريل2019
على »:ضسرورة قيام العدالة Ãحاسسبة اŸتورطÚ
‘ قضس- -اي- -ا ال -فسس -اد» ،وحث ع -ل -ى تسس -ري -ع وتÒة
معا÷ة ملفات اسستفادة البعضس من قروضس بآا’ف
اŸل -ي -ارات وإاف Ó-سس اÿزي -ن-ة؟؟ وه-ذا م-ا ي-ري-ده
ا◊راك الشسعبي بسسرعة ،قبل هروب الفاسسدين
الناهب Úللمال العام ،ونتمنى –قيقه إ’رجاع مال
الشسعب.
كما ركز خطاب قائد ا÷يشس على نبذ العنف
وا◊ف -اظ ع-ل-ى اŸم-ت-ل-ك-ات ال-ع-ام-ة واÿاصس-ة ‘
اŸسسÒات ،وهو ما حرصس عليه شسباب ا◊راك
الشسعبي و‘ كل خطواته ووقفاته واحتجاجاته
الرافضسة للسسلطة ،لكن لنا أان نتسساءل :ماذا عن
عنف رجال السسلطة؟ ماذا عن الرسسائل اŸوجهة
للنظام ورموزه؟ إان ا◊راك سسلمي وحضساري منذ
يومه اأ’ول ،وهو يقÎح ا◊لول ويقدم الرسسائل،
ف -م-ا ه-ي م-واق-ف م-ن ي-تشس-ب-ث-ون ب-أاوراق وح-روف
ال -دسس -ت -ور وي-دوسس-ون أاصس-وات وم-ع-ا Êالشس-عب ‘
ميادينه الوطنية ،النوفمÈية ،الباديسسية؟؟؟
ويّدعون -اليوم -ا’لتزام بالدسستور وقد داسسوه
لسس-ن Úط-وال وسس-ع-وا ل-تشس-وي-ه اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-نية
ل-لشس-عب وإاب-ع-اده ع-ن دي-ن-ه وه-وي-ت-ه ال-ث-ق-افية بكل

ا◊راك ا÷زائري من منظور القانون والسسياسسية

نظمت كلية ا◊قوق والعلوم السسياسسية ÷امعة
سسكيكدة يوم  30أافريل ،يوما دراسسيا بحث موضسوع
«ح -راك الشس -عب ا÷زائ -ري م -ن م -ن -ظ -ور ال -ق -ان-ون
والسسياسسية» ،بإاشسراف من ›موعة من اأ’سساتذة،
ح -يث ك-ان رئ-يسس ال-ن-دوة ال-دك-ت-ور ف-يصس-ل ب-وصس-ي-دة
ورئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-ع-ل-م-ي-ة ال-دك-ت-ور م-نصس-ور رحماÊ
ورئيسس اللجنة اŸنظمة الدكتور ﬁمد  ÚŸمسسيخ.
ذكر الدكتور فيصسل بوصسيدة ‘ ،كلمة ا’فتتاح أان
ه- -دف ال- -ن- -دوة ه -و ت -دارسس ا◊ل -ول السس -ي -اسس -ي -ة و
الدسستورية وتقدي التوعية النوعية والعلمية للطلبة،
والبحث ‘ ا◊راك الشسعبي ومواقفه من السسلطة،
وﬂت -ل -ف ال -ق -راءات وال -قضس -اي -ا ال -ت -ي ط-رحت م-ع
ال- -ت- -غ- -يÒات السس- -ي- -اسس- -ي- -ة وال- -ف- -ك- -ري- -ة ‘ ال -واق -ع
ا÷زائري...
خ Ó-ل ا÷لسس -ة اأ’و ¤ب -رئ-اسس-ة ال-دك-ت-ور ك-ي-ف-اج-ي،
ن- -اقشس ال- -دك- -ت- -ور بشس Òشس- -ايب م- -وضس- -وع» ا◊راك
اÛت -م -ع -ي ‘ ا÷زائ -ر ب Úال -ت -أاط Òوال -ت -م-ث-ي-ل»،
وح -اول ف -ي -ه-ا م-ن-اقشس-ة قضس-ي-ة رفضس وق-ب-ول وج-ود

‡ثل Úللحراك Ùاورة السسلطة ،و اقÎح وكيÓ
ل- -ل- -ح- -راك ه- -و ا÷يشس بشس -رط أان ي -خ -ت -ار الشس -عب
مسستقب Óرئيسسه بطريقة دÁقراطية.
كما تناول اأ’سستاذ بعضس اأ’مور التي Áكن أان تقع
‘ ظل غياب اŸمثل ،Úو–دث عن ا’ختÓفات
ال - -واق - -ع - -ة داخ - -ل ا◊راك ،وتسس- -اءل »:ه- -ل ن- -ح- -ن
مسس -ت -ع-دون ل-ن-ق-اشس دÁق-راط-ي ح-ق-ي-ق-ي؟» ...ك-م-ا
ت- -وق- -ف ع- -ن- -د ب -عضس Œارب ا◊راك ‘ اوك -ران -ي -ا
وتونسس وليبيا...
وبحث الدكتور عبد الله صسا‘ « ا◊راك والوعي
ال -دسس-ت-وري» ،ودرسس ﬂت-ل-ف اıارج ال-دسس-ت-وري-ة
Óزم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ،وب Úحضس- -ور ال- -وع- -ي Ãواد
ل --أ
ال- -دسس -ت -ور م -ع ت -ط -ورات ا◊راك الشس -ع -ب -ي ،وق -دم
ال- -دك -ت -ور صس -خ -ري ط -ه م -داخ -ل -ة ع -ن اŸق -وم -ات
اأ’سس-اسس-ي-ة ل-ن-ج-اح ا◊راك» ،واخ-تصس-ره-ا ‘ ن-ق-اط
م-ن-ه-ا السس-ل-م-ي-ة ،ا◊ك-م-ة و ال-ت-ع-ق-ل ،ا’سستمرارية و
اŸواصسلة ،التصسدي Ùاو’ت بث اليأاسس ،التكيف
ا’يجابي مع قرارات السسلطة...

وبحث د-فيصسل بوصسيدة « الدسستور آاليا كخيار»،
ف -ب -حث اŸف -ه -وم وت -اث Òال -ع -وŸة ع -ل -ى ال -دسس-اتÒ
الوطنية ،ومسسائل خرق الدسستور ‘ الدول اŸتخلفة
من منظور فقهاء الدسستور ،وحرصس على اهمية
ضس-م-ان ا◊ري-ات وح-م-اي-ت-ه-ا ‘ ال-دسس-ات Òوت-ن-ظ-ي-م
العÓقة ب Úالسسلطات...

م -ن ج -ه -ت -ه ن-اقشس د -م-نصس-ور رح-م-ا« Êال-ت-أاصس-ي-ل
الشسرعي للمسسÒات واŸظاهرات»،بتقد Ëا÷وانب
اللغوية وا’صسطÓحية ،و آاراء اŸانع Úو اÛزين
ل -ل -ت -ظ-اه-ر ضس-د ا◊ك-ام ،ف-ق-رأا رأاي وح-ج-ج ع-ل-م-اء
وشسيوخ كل فريق ،وتوقف عن مفهوم البدعة بÚ
العبادة و الوسسيلة...

ال -وسس -ائ -ل وال -ط -رق ،ك -م-ا ح-اصس-روا ث-وابت اأ’م-ة
واأرادوا تشسكيل ›تع منسسلخ معوق ،مسستلب...
واأك Ìم -ن ه -ذا ان -ح -رف -وا ع -ن م -ب -ادئ الشس -ه-داء
وشسرف جهادهم؟؟؟
وسسيظل ا÷يشس على اأهبة ا’سستعداد Ÿواجهة كل
خطر خارج Úوكذلك داخلي ،بتÓحمه الوطني
جهة
النوفمÈي مع الشسعب ،وأاسسلحة ا÷يشس مو ّ
أ’عداء الوطن وليسس للشسعب ،ورجاله أاك Ìحرصس
على اأن ’ تراق قطرة دم واحدة أ’حفاد وطن
الشسهداء واأ’حرار ‘ ،انتظار خطوات جريئة من
ق -ي -ادة ا÷يشس ورج -ال -ه Ÿراف-ق-ة ف-ع-ل-ي-ة ل-ل-ن-بضس
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،م-ن ج-يشس-ه ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي،
إ’ب- -ع- -اد عصس- -اب- -ة حّ- -رقت اأ’رضس ون- -ه- -بت اŸال
وشسوهت ›د الشسهداء؟؟؟

‘ اÿتام

ب -دأات م Ó-م -ح اŸشس -ه -د ا÷زائ-ري ‘ ال-وضس-وح،
ونحن أامام حراك شسعبي سسلمي ’ يريد التوقف،
وج -يشس يسس -ان -ده ب -ك -ل روح ن -وف -مÈي -ة ،وسس -ل-ط-ة
ﬁاصسرة ومرفوضسة ،ويتسساقط كل من يدعمها أاو
ي -خ -ت -ف -ي خ-ل-ف-ه-ا م-ن أاصس-ح-اب اŸال ال-ف-اسس-د أاو
ج -م -اع -ات سس -ي -اسس -ي-ة شسّ-وهت ك-ل ع-م-ل سس-ي-اسس-ي
مؤوسسسساتي؟؟
اإن -ن -ا ن -رى الشس -ه-داء وه-م ي-ت-أام-ل-ون ه-ذا ا◊راك
الشس -ع -ب -ي وه -ذه اŸسسÒات اŸل -ي -ون -ي -ة السس-ل-م-ي-ة
ا◊ضسارية ،وينتظرون منا أان نعيد ›دهم ونفي
ب-وع-ود ال-وف-اء ال-ت-ي ح-ول-ه-ا ال-زائ-ف-ون واÿائ-ن-ون
لسسجل Œاري؟؟ ف‰ Óلك إا’ ا’نتصسار ،و’ Áلك
الفاسسدون اإ’ الرحيل...

وت -ن -اول ال-دك-ت-ور الضس-ي-ف ك-ي-ف-اج-ي ح-راك الشس-عب
مقارنة بأاحداث اأكتوبر سسنة  ،1988و–دث صسليلح
سس -ع -د ال -ت -غ-ي Òا÷ذري ل-ن-ظ-ام ا◊ك-م ب Úم-ط-الب
ا◊راك الشسعبي وأاحكام الدسستور ،وناقشس نو الدين
فليغة تفعيل السسيادة الشسعبية كمصسدر للسسلطات...
وقدمت نوال لصسلج بحثا عن القراءة الدسستورية
ل Ó-صس Ó-ح -ات م -ت-وق-ف-ا ع-ن-د م-وط-ن ال-ق-وة واÿل-ل
مقدمة رايها ‘ عÓج هذه اŸسسالة ﬁل جدل
ونقاشس.
كانت اŸداخÓت هامة جدا ‘ ،إاطار أاكادÁي
نخبوي Îﬁم ،يحسسب أ’سساتذة ا◊قوق و العلوم
السس -ي -اسس -ي -ة،وŒلت ا’خ -ت Ó-ف -ات ‘ ط-رق واآل-ي-ات
–ل -ي -ل ا◊راك الشس-ع-ب-ي والسس-ل-ب-ي-ات وا’ي-ج-اب-ي-ات
واŸسسائل الدسستورية و السسياسسية ‘ الثورة السسلمية،
‘ ظل انتظارات كبÒة من ا÷امعة لتقد Ëاأ’فكار
ومناقشسة التحو’ت السسياسسية و اÛتمعية الراهنة،
ف-ب-م-ث-ل ه-ذا ال-ل-ق-اء ت-ن-ف-ت-ح ا÷ام-ع-ة ع-لى ﬁيطها
وتواكب كل جديد ‘ اÛتمع والدولة.
علما اأن اللقاء العلمي شسهد حضسور أاسساتذة من
ﬂت -ل -ف ك -ل -ي -ات ا÷ام -ع-ة ،وت-د ّخ-ل ب-عضس ال-ط-ل-ب-ة
ÓÃحظاتهم وتسساؤو’تهم حول مسسائل من صسلب
عرضش:أا-وليد بوعديلة
ا◊راك الشسعبي.

ثقافة

الخميسش  02ماي  2019م
الموافق لـ  25شسعبان  1440هـ

لفÓم ألقصسÒة بدمشسق
أŸهرجان ألسسادسس لسسينما ألشسباب وأ أ

ا÷زائري العمراوي أاحسسن ﬂرج عن فيلمه «صسفحة بيضساء»
ألفن ألسسابع أ÷زأئري يفرضس نفسسه وسسط منافسسة كبÒة

لفÓم ألقصسÒة بالعاصسمة
فاز أıرج أ÷زأئري ﬁمد ‚يب ألعمرأوي بجائزة أفضسل إأخرأج ‘ أŸهرجان ألسسادسس لسسينما ألشسباب وأ أ
ألسسورية دمشسق ،وذلك عن فيلمه ألقصس« Òصسفحة بيضساء» ،ألذي تّوج من ب 21 Úفيلما متنافسسا .فيما حصسل ألفيلمان ألتونسسيان «آأية»
و»منحوسس» على جائزتي أفضسل فيلم وأفضسل سسيناريوعلى ألتوأ‹ ،وجائزة ÷نة ألتحكيم مناصسفة ب Úألفيلم أللبنا« Êسستارة» وألفيلم
ألسسوري «خلل».

أاسسامة إافراح  /الوكا’ت

عادت جائزة اأفضسل اإخراج ،في
ال -م -ه -رج -ان السس -ادسش لسس -ي -ن-م-ا
الشس - -ب- -اب وا’أف- -لم ال- -قصس- -ي- -رة
بالعاصسمة السسورية دمشسق ،اإلى
ال- -ف- -ي- -ل -م ال -ج -زائ -ري ال -قصس -ي -ر
«صسفحة بيضساء» .تّم هذا التتويج
خ- - -لل اخ - -ت - -ت - -ام ف - -ع - -ال - -ي - -ات
ال- -م- -ه- -رج- -ان ،ب -اإع -لن اأسس -م -اء
ال -ف-ائ-زي-ن ب-مسس-اب-ق-ت-ي «ا’أف-لم
ا’ح -ت -راف -ي-ة ال-قصس-ي-رة» و»دع-م
سس -ي -ن -م -ا الشس -ب -اب» ،ف -ي مسس-رح
ا’أوب- -را ب -دار ا’أسس -د ل -ل -ث -ق -اف -ة
والفنون .وقد شسهد المهرجان،
ال-ذي اأق-ام-ت-ه ال-م-وؤسسسس-ة ال-عامة
للسسينما ،تنافسش  29فيلما على 7
جوائز في مسسابقة دعم سسينما
الشسباب ،فيما تسسابق  21فيلما
ع -ل -ى خ-مسش ج-وائ-ز ف-ي ج-ائ-زة
ا’أفلم القصسيرة ا’حترافية.
ت -راأسش ل -ج -ن -ة ت-ح-ك-ي-م مسس-اب-ق-ة
ا’أف -لم ال -قصس -ي -رة ا’ح-ت-راف-ي-ة
المخرج جود سسعيد ،كما ضسمت
في عضسويتها الممثلة التونسسية
فاطمة ناصسر والممثلة اللبنانية
داري - -ن ح- -م- -زة ..وق- -د م- -ن- -حت
اللجنة جائزتها مناصسفة لكل من
ال-ف-ي-ل-م ل-ل-ب-ن-ان-ي «سستارة» اإخراج
سس -ارة م -زه-ر ،وال-ف-ي-ل-م السس-وري
«خلل» للمخرج السسدير مسسعود.
وذه- - - - -بت ج- - - - -ائ- - - - -زة اأفضس - - - -ل
سس- -ي- -ن- -اري- -ول- -ل -ف -ي -ل -م ال -ت -ونسس -ي
«م - -ن - -ح- -وسش» اإخ- -راج درصس- -اف
ال -حسس -ن -ي ،ف -ي -م -ا ن -ال ال -ف -ي -ل -م
التونسسي «اآية» ،سسيناريوواإخراج
م -ف -ي -دة فضس -ي -ل ،ج -ائ-زة اأفضس-ل
فيلم.

اأم- -ا ف- -ي ج -ائ -زة دع -م سس -ي -ن -م -ا
الشس -ب -اب ،ال -ت -ي ت -راأسش ل-ج-ن-ت-ه-ا
المخرج نجدة اإسسماعيل اأنزور،
فقد ذهبت جائزة اأفضسل اإخراج
اإلى فيلم «هدوء» من اإخراج لبنى
البدوي ،والجائزة الذهبية اإلى
ف -ي -ل -م «ال -وج -ه ا’أول اأم -ي» م -ن
اإخ -راج السس -وري -ة رب -اب م -ره-ج،
والفضسية اإلى فيلم «خرزة زرقاء»

اإخ -راج ع -ب -د ال -ل -ط -ي-ف ك-ن-ع-ان،
ب-ي-ن-م-ا ذه-بت ال-ب-رون-زي-ة ل-ل-ف-يلم
السسوري «الحرامي» من اإخراج
فراسش محمد.
وف -ي تصس -ري -ح اإع -لم -ي ل-ه ،نّ-وه
المخرج نجدة اإسسماعيل اأنزور
ب- -مسس -ت -وى ا’أف -لم ال -مشس -ارك -ة،
مشس- -ي -ر اإل -ى اع -ت -م -اد ع -دد م -ن
ال -م -ع -اي -ي -ر ف-ي ت-ق-ي-ي-م ا’أف-لم،

اأهمها اللمسسة السسينمائية لدى
الكاتب والمخرج ،وقدرته على
ت- -رك بصس -م -ة ف -ن -ي -ة م -ن خ -لل
الصس- - -ورة والصس- - -وت وا’إضس- - -اءة،
اإضسافة اإلى تعامله مع الممثلين،
«ا’أمر الذي توافر لدى اأغلب
الشسباب المشساركين ،وهذا يدل
ع -ل -ى ال -ت -ط -ور ال -حسس -ي ال -ف-ن-ي
لديهم مما اأدهشش لجنة التحكيم
بمسستواه الجيد» ،يقول اأنزور.
«صس -ف -ح-ة ب-يضس-اء» ( 19دقيقة)،
هوفيلم قصسير من اإخراج محمد
ن-ج-يب ال-ع-م-راوي ،وت-م-ثيل اأكرم
جغيم ،اأميرة هيلدا دوادة ،عزيز
بوكروني ونورة بن زراري .يروي
ال -ف -ي -ل -م ال -قصس -ة قصس -ة ح -ك -ي-م،
ال -ك -اتب ال -ذي ي-واج-ه م-ت-لزم-ة
الصس -ف -ح-ة ال-ب-يضس-اء اأوالشس-اغ-رة،
وي -ف -ت -ق -ر ب -ح ّ-دة اإل -ى ا’إل -ه-ام..
زوج- -ت- -ه ت- -ع- -بت م- -ن ال -مشس -اك -ل
ال-م-ال-ي-ة ،وان-ت-ه-ى ب-ه-ا ا’أمر اإلى
ه-ج-ران-ه اآخ-ذة م-ع-ه-ا ط-ف-ل-ه-ما،
فيما يسسعى ناشسره اإلى تحقيق
ال -رب -ح ،ف -ق -ط ’ غ -ي-ر .وي-ط-رح
الفيلم سسوؤا’ يجد حكيم نفسسه
في مواجهته :هل يواصسل طريقه
كاأديب له روؤيته الخاصسة اأم اأنه
يسس-تسس-ل-م ل-لضس-غ-وط ا’ج-ت-ماعية
واإرضساء طلبات ا’آخرين؟
واإلى جانب هذا التتويج ،فقد
سس- -ب- -ق ل- -ل -ف -ي -ل -م اأن شس -ارك ف -ي
مختلف التظاهرات السسينمائية،
ع-ل-ى غ-رار ال-م-ن-افسس-ة ال-رسس-مية
لمهرجان وهران للفيلم العربي،
في دورته الحادية عشسرة السسنة
ال -م -اضس -ي-ة  ،2018وال -م -ه -رج-ان
المغاربي السسابع للفيلم بوجدة
المغربية ،في نفسش السسنة.

ألذكرى أل 500لوفاة ليوناردودي فينشسي

عرضض مونولوغ «ماتورينا فونتيسسكا» با÷زائر العاصسمة
لي-ط-ال-ي-ة ب-ات-ري-زي-ا لف-ون-ت-ي ،مؤوخرأ با÷زأئر
ق-دمت أل-ف-ن-ان-ة أ إ
ألعاصسمة ،مونولوغ بعنوأن «ماتورينا فونتيسسكا ،وريثة ليوناردودي
فينشسي» ‘ إأشسادة منها ÃسسÒة هذأ ألفنان وألعا ⁄ألذي ترك إأرثا
Óنسسانية جمعاء.
ثمينا ل إ

واسستمتع الحضسور على مدار سساعة من الزمن بالعرضش الذي احتضسنه
المسسرح الصسغير للسسفارة اإ’يطالية بالجزائر بمناسسبة مرور  500سسنة
على وفاة الفنان اإ’يطالي سسنة  1519بمدينة أامبيوز بفرنسسا.
وجاء اسسم المسسرحية ماتورينا فونتيسسكا نسسبة إالى خادمة ليوناردودي
فينشسي التي كانت جد وفية له حيث برعت الممثلة الكوميدية باتريزيا
’ فونتي في أاداء دورها وحبك سسيناريوالعرضش بغية اإ’شسادة بأاحد
أاعمدة الفن والعلم في ايطاليا والعالم.
وت -دور ال -قصس-ة ح-ول م-ات-وري-ن-ا ال-خ-ادم-ة ال-م-ط-ي-ع-ة وال-وف-ي-ة لسس-ي-ده-ا
وعلقاتها مع طلبه وأاصسدقائه وأاعيان كل المدن التي زارتها برفقته
فلورنزيا وروما ’ سسيما امبيوز.
وبعد وفاة سسيدها دي فينشسي بحثت ماتورينا عن عمل آاخر معتقدة في
قرارة نفسسها انها الوحيدة الجديرة بإارث سسيدها لكنها لم تؤوتى نصسيبها
أ’نها «ابنة عائلة متواضسعة» ترعرعت في مجتمع ذكوري .واسستطاعت
باتريزيا ’ فونتي ببراعتها اشسراك الجمهور في العرضش.
ووصسف الحضسور المونولوغ بالناجح معبرين عن سسعادتهم ’كتشساف
العديد من الجوانب الخفية في حياة أاب النهضسة.

نورالدين لعراجي

رحيل الفنان اŸسسرحي سسماحي مرفوعة
لغوأط أŸمثل
لثن ÚأŸاضسي با أ
تو‘ يوم أ إ
أŸسس -رح -ي سس -م -اح -ي م -رف -وع -ة ،وذلك ب -ع -د
صسرأع مع أŸرضس ..ألفنان من موأليد ،1960
وه -وم -ن أل -ف -ن -ان Úأل -ذي -ن نشس-ط-وأ ألسس-اح-ة
لغ -وأط -ي -ة م -ن -ذ أي -ام شس-ب-اب-ه،
أŸسس -رح -ي -ة أ أ
وت- -ع- -ام- -ل ك- -م- -م- -ث- -ل م- -ع ع- -دي- -د أıرجÚ
أŸسس -رح -ي .Úك -م -ا ك -ان أل -ف -ق -ي -د ح -اضس-رأ ‘
لذأع-ي ،وأع-ت-زأزه ب-وط-ن-ه وت-رأث
أŸسس -رح أ إ
منطقته ألتي مّثلها ‘ أك Ìمن مناسسبة.

أاسسامة إافراح

رح -ل أامسش اإ’ث-ن-ي-ن ال-م-م-ث-ل ال-مسس-رح-ي سس-م-اح-ي
مرفوعة ،وذلك بعد صسراع مع المرضش ،وخلّف
رحيله صسدمة لدى محّبي الفن الرابع ..الفنان من
م-وال-ي-د  ،1960وه -وم -ن ال -ف -ن-ان-ي-ن ال-ذي-ن نشس-ط-وا
السساحة المسسرحية اأ’غواطية منذ الشسباب ،حينما
شسارك رفقة أافواج الكشسافة ا’سسلمية ومثل في
بعضش المسسرحيات التربوية والوطنية.
سسنوات الثمانينيات ،التحق الفقيد بفرقة اأ’سستاذ
اح -م -ي -دة م -راد ،ق -ب -ل أان ي -ن -ق -ط -ع ع -ن ال -ت -م-ث-ي-ل
المسسرحي من أاجل مواصسلة تربصسه كتقني سسامٍ في
الصس -ح -ة ،م-ا سس-م-ح ل-ه ب-أان ي-ل-ت-ح-ق ب-ال-مسس-تشس-ف-ى،
ويتدّرج في مهامه حتى صسار رئيسش مصسلحة.
عودته إالى النشساط المسسرحي كانت من باب فرقة
مسسرح اأ’غواط ،كممثل في مسسرحية «البارود»
التي أالّفها وأاخرجها هارون الكيلني ،ومّكنه ذلك
من المشساركة أ’ول مرة بمهرجان مسستغانم سسنة
.1998
خلل اأ’لفينياتُ ،عرف الفقيد بثنائي إاذاعي في
برنامج «لمقدم والوقاف» ،مع رفيقه الحاج حبيب
لذاعة ،كما
محصسر الذي كان يكتب البرنامج ل إ
ُع -رف ضس -م -ن ب-رن-ام-ج آاخ-ر ت-حت ع-ن-وان «ن-ح-ك-ي
لذاع -ة ه -ارون
ون- -دردشش» ال- -ذي ك- -ان ي- -ك- -ت- -ب -ه ل  -إ
ال -ك -ي -لن -ي ،ال -ذي ي -ق-ول ف-ي ه-ذا الصس-دد « :ف-ت-ح
المسسرح اإ’ذاعي الشسهية لسسماحي مرفوعة ،ليعود
سسنة  2015للمشساركة في أاعمال مناسسباتية عن
تاريخ المدينة في المسسرح ،ضسمن جمعية درب
اأ’صس -ي -ل ،وأايضس -ا ك -م -م -ث-ل ف-ي سس-ي-ن-م-ا ال-ه-واة م-ع
ال -م -خ -رج الشس -اب ي -اسس -ي-ن ح-رزل-ي ،وق-د عّ-ب-ر م-ن
خ-لل-ه-ا ت-ع-ل-ق-ه ال-ك-ب-ي-ر ب-ت-اريخ المنطقة ،ووطنيته
أايضس -ا ،وب -ق -ي وف -ي -ا ل -ل -مسس -رح ف-ي مشس-ارك-ات-ه ف-ي
اأ’سسابيع الثقافية ،إالى جانب بعضش المهرجانات؛
كمهرجان مسستغانم ،وأايام مسسرح الجنوب ،وأايام
المونودراما».
ويضسيف المسسرحي هارون الكيلني (الذي ذكره
ال -راح -ل سس -م -اح -ي م -رف -وع -ة ،ف -ي أاح-د ح-وارات-ه
الصس -ح -ف -ي -ة ،ضس -م -ن ع -م -ال -ق -ة ال -ف -ن ال -مسس -رح-ي
والسسينمائي في الجزائر الذين اقتدى بهم وأاحبهم،
رفقة سسيراط بومدين وامحمد بن قطاف ،وعبد
القادر علولة ،وعبد الرحمن كاكي) يقول« :وفاة
السس-م-اح-ي م-رف-وع-ة ج-اءت ف-ي أاي-ام ت-ع-رف ال-ب-لد

رسسم طريق جديدة نحوالمسستقبل ،في زمن تتقياأ
الشسوارق عبر أافواه الشسعب مرارة العيشش والتوق
إالى الحرية وا’نعتاق الحقيقي ..غادر السسماحي
في هذا الزمن الذي تحتاج فيه الحركة المسسرحية
ا’لتفات إالى نفسسها وإاعادة حسساباتها والغطسش في
ب -ح -ر ال-ن-واي-ا ال-ط-ي-ب-ة ..غ-ادر السس-م-اح-ي ف-ي أاي-ام
عصسيبة على المسسرح اأ’غواطي داخل اأ’غواط،
ضسمن شستات ’ ينفع غد الجيل القادم ليفهم أان
طريق المسسرح قد كانت طويلة وشساقة» ..ويعود
الكيلني إالى بعضش اأ’سسماء اأ’غواطية التي شسّقت
طريق المسسرح وعّبدتها ،اسسما اسسما ،مؤوكدا أانها
غ -يضش م -ن ف -يضش ،وي -ذك -ر زم -ن «م-الك ال-ج-ودي،
مرورا بباشسا ،وبيريز ،وسسنوسسي ،والنوار ،وبوسسعيد،
مرورا باأ’سستاذ القائد والمؤوسسسش أاحمد مراد ،إالى
جيل بديار بشسير ،والليناني ،وبدرينة ،وروقاب ،إالى
جيل النوي ،وصسفي الدين ،والعايب ،ومخلوفي ،ثم
جيل التخي وبن علية ،وسسويسسي ،والزايد ،وباهي،
وحاجي ،وإالى جيل بخاوة ،والنحوي ،وبلخضسر،
واللقاني بن مويزة ،وبدران ،ومعامير ،إالى جيل
رح -م -ون ،وم -خ -ت -ل ،وشس -اع -و ،إال -ى ج-ي-ل ك-وديشس-ة،
وزروق ،ونسس- -ن- -اسش زي- -رق ب -ن ده -ق -ان ،إال -ى ج -ي -ل
سسحيري ،وصسفراني ،وفطام ،وشسرقي ،وبن سسعدة،
إال -ى ج -ي -ل صس -ف -ي ال -دي -ن ،وب -ون -اصس -ر ،وال -ط-الب،
وقربون ،وبلغيث ...ليسش على سسبيل الحصسر إانما
على سسبيل المثال».
وي -خ -ت -م ال -ك -ي -لن -ي تصس -ري -ح -ه ب-ال-ق-ول« :غ-ادرن-ا
السس -م -اح -ي ون -ح-ن ف-ي أامسش ال-ح-اج-ة إال-ى ب-عضش،
وتصس -ف -ي-ة ال-ق-ل-وب ،وت-ج-دي-د ال-ت-وب-ة ،وال-ن-ظ-ر إال-ى
مسس-ت-ق-ب-ل ال-ح-رك-ة ال-مسس-رح-ي-ة ،وت-ن-ظيف اأ’رواح،
وا’ت -ح -اد أ’ج -ل ح -رك-ة ث-ق-اف-ي-ة ج-ادة ب-ع-ي-دة ع-ن
الرداءة ...لنتحد ونتسسامح ونتعاون فل شسيء يدوم
وال -ت -اري-خ يسس-ج-ل ..رح-م ال-ل-ه ف-ق-ي-دن-ا السس-م-اح-ي
لسس-رة
م -رف -وع -ة وأال -ه -م ذوي -ه الصس -ب-ر وت-ع-ازي-ن-ا ل -أ
المسسرحية».

أتفاقية ب Úجمعية ألقصسر للثقافة وألصسÓح وألقطاع أŸهني

 30شسابا سسيسستفيدون من تكوين
‘ البناء الÎاثي بورڤلة

ورڤلة :إاÁان كا‘

وت-خ-رجت ب-ات-ري-زي-ا ’ ف-ون-ت-ي م-ن أاك-ادي-م-ي-ة ال-ف-ن-ون ال-درام-ي-ة بروما
واسستطاعت ان تشسق طريقها بسسرعة في فنون التمثيل كممثلة وكاتبة
ومخرجة منذ حوالي  30سسنة تنقلت فيها ما بين المسسرح والتلفزيون
والسسينما.
نظم العرضش «ماتورينا فونتيسسكا ،وريثة ليوناردودي فينشسي» من طرف
السسفارة اإ’يطالية والمعهد الثقافي اإ’يطالي بالجزائر بحضسور السسفير
اإ’يطالي باسسكوال فيريرا.

جمعية جزايرنا تدعو ا ¤حماية اŸعا ⁄من السسرقة والتعدي

تقول الدكتورة فايزة رياشش اسستاذة علم ا’ثار
ب-ج-ام-ع-ة ال-ج-زائ-ر  3ورئ-يسس-ة ال-ج-م-ع-ي-ة ،ان
ال -مسس -اسش ب -م -ث -ل ه -ذه ال -م -ع-ال-م ه-و مسس-اسش
ب -ال -ه -وي -ة وال -ت -اري -خ وال -حضس-ارة ال-ت-ي ت-ج-م-ع
الشس -ع -وب ،وال -وط -ن ال -ذي ’ ي-ح-م-ي ت-اري-خ-ه
وم -ع -ال -م -ه م -ن ال -زوال  ،ه-و وط-ن سس-ي-م-ح-ى
ح-اضس-ره م-اضس-ي-ه ،ل-ذلك وجب ال-ت-ن-دي-د ب-م-ثل

لغوأطي ‘ حدأد
ألركح أ أ

لنطÓق ‘ مشسروع أخيام للتكوين ‘ ألبناء ألÎأثي
أعطيت Ãناسسبة شسهر ألÎأث بورڤلة إأشسارة أ إ
وألتأاثيث ألذي سسيوجه لفائدة  30شسابا وذلك عقب توقيع إأتفاقية من طرف جمعية ألقصسر للثقافة
لصسÓح مع قطاع ألتكوين أŸهني ‘ إأطار ألشسرأكة مع مركز ألتكوين أŸهني وألتمه Úع Úألبيضساء
وأ إ
وجمعية وهرأن سسيدي ألهوأري بوهرأن.

ألتعدي على قوسس ماركونة بتازولت

ن -ددت أ÷م -ع -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ت -رأث «ج -زأي -رن -ا»
ب - -ال - -ت - -ع - -دي ألصس - -ارخ ،أل - -ذي مسس أŸع - -ل- -م ألث- -ري
ألمÈأطور ماركوسس أرليوسس ،حيث ” ألعتدأء
ع-ل-ى ق-وسس أل-نصس-ر ب-اŸوق-ع ألث-ري «م-رك-ون-ة» حاليا
Ãحاذأة بلدية تازولت ولية باتنة.
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هذه السسلوكيات المشسينة التي تتعرضش لها هذه
المعالم .وتضسيف رياشش انه يومي  18و 19من
الشسهر الحالي تم ا’عتداء على قوسش النصسر
م- -ارك- -ون- -ة ،وه- -و مصس- -ن- -ف حسسب ال -ج -ري -دة
الرسسمية الصسادرة في  23جانفي  1968العدد
رقم  ،7التعدي مسش الجهتين العلوية والسسفلية
للمعلم ا’ثري ا’مبراطور ماركوسش ارليوسش
الذي صسمد ،قرونا من الزمن ،وبات اليوم
مهددا با’نهيار الكلي ،بعد أان انهارت أاجزاء
منه  ،بسسبب أاشسغال قام بها مقاول اأ’شسغال
العمومية ،حين تعرضش لهذه التحفة النادرة،
وه-و ت-ع-دي صس-ارخ ل-م-م-ت-لك ث-ق-اف-ي م-ح-م-ي،
ويعاقب عليه القانون حسسب المادة  96من
القانون  ،04 / 98كما طالبت المعنية بفتح

تحقيق معمق في الواقعة ،حفاظا على هذا
الكنز ،وحماية له من التشسويه و السسرقة ،مع
العلم ان الجزائر عرفت العديد من عمليات
مشسابهة لذات العملية التي وقعت بمركونة ،
لث-ار ،ف-م-ن-ه-ا م-ن
ع-ب-ر ال-ح-ظ-ي-رة ال-وط-ن-ي-ة ل -آ
تعرضست للسسرقة ،وحتى المتاجرة بها وراء
البحار.

وب-حسسب رئ-يسش ال-ج-م-ع-ي-ة
حسسان بوغابة لـ»الشسعب»،
فإان برنامج هذا التكوين
سس--ي--ك--ون ع--ل-ى م-رح-ل-ت-ي-ن
وع---ل---ى م---دار  24شسهرا،
حيث سستخصسصش المرحلة
’ولى منها والتي سستكون
اأ
موجهة في فائدة  15شسابا
متربصسا تتراوح أاعمارهم
م--ا ب-ي-ن  15إال--ى  20سسنة
حددت مدتها بـ 12شسهرا
ت-تضس-من  6أاشس-ه-ر للتكوين
ال---ت---ط---ب--ي--ق--ي وال--ن--ظ--ري
’ضس---اف---ة إال--ى م--راح--ل
ب---ا إ
’م-ر
أاخ-رى ل-ل-ت-حسس-يسش وا أ
ن-فسس-ه ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-رح-ل-ة
ال---ث--ان--ي--ة ال--ت--ي سس--تشس--م--ل
تكوين  15شسابا آاخرين في
فترة ممتدة إالى  12شسهرا.
وقد حدد هذا التخصسصش
حسسب ال--م--ت--ح-دث وال-ذي
ي--ع--ن--ى بـ»ال--ب--ن--اء ال--ت-راث-ي
والتأاثيث» من أاجل إاعادة
ت--ث-م-ي-ن م-ن-ت-ج-ات ال-ن-خ-ل-ة
التي تراجع ا’هتمام بها
’خ-ي-رة،
خ--لل السس-ن-وات ا أ
خ--------اصس--------ة أان ال-------م-------ادة
’سس--اسس--ي--ة ل-ه-ذه ال-ح-رف
اأ

ت-ع-ت-م-د ع-لى مسستخرجات
ال--ن--خ--ي--ل وذلك لصس--ن--اع--ة
’ثاث المنزلي
الكراسسي وا أ
ال--ت--ق--ل-ي-دي وك-ذا صس-ن-اع-ة
’ضس--اف--ة اإل--ى
السس---ع---ف ب--ا إ
ت-زي-ي-ن ال-ب-ي-وت بمنتوجات
ال----ت----ح----ف ال----م----ن----زل----ي----ة
المصسنوعة من الكرناف.
’طار شسرعت
وفي هذا ا إ
الجمعية ضسمن اتفاقية مع
مديرية التربية في إاطلق
ح-م-لت ت-حسس-يسس-ي-ة ع-ل-ى
مسس-----ت-----وى ال-----م-----ت-----ح----ف
الصس------ح------راوي ب------ه------دف
اسس-ت-ق-ط-اب الشسباب الذين
قد يجدون في اختيار هذا

ال-------ت-------خصسصش ف-------رصس------ة
لن---دم---اج ف---ي ال---ح--ي--اة
ل ---إ
المهنية من أاجل تحفيزهم
ل-ل-ت-وج-ه إال-ى ه-ذه ال-حرفة
وال----ح----ف----اظ ع----ل---ى ه---ذا
الموروث كما ذكر حسسان
بوغابة.
ي-ذك-ر أان ب-رن-ام-ج ال-ط-ب-عة
 17ل--ع--ي--د ال--قصس-ر ال-ذي
اأح-يت ف-ع-ال-ي-ات-ه ال-ج-معية
منذ انطلق شسهر التراث
سس--ج--ل اه--ت-م-ام-ا واضس-ح-ا
بالطفل والتراث ،حيث تم
ت--وج--ي--ه--ه ل-ل-ط-ف-ل وشس-ه-د
اسس--ت--ق-ط-اب  1500طفل
ل-ل-مشس-ارك-ة ف-ي م-ن-افسس-ات
’ل----ع----اب
ن-----ظ-----مت ف-----ي ا أ
ال-ت-ق-ل-ي-دية ومسسابقات في
م--ع--ل--وم--ات ح--ول ال--ت-راث
الثقافي على مدار يومين،
ه--ذا وت--م ت--ن--ظ--ي--م ج--ول--ة
ت---راث---ي--ة سس--ي--اح--ي--ة ع--ل--ى
مسستوى القصسر لمجموعة
م---ن ت---لم---ي--ذ ال--م--رح--ل--ة
الثانوية من أاجل التعريف
’زق---------ة والشس---------وارع
ب----------ا أ
ومسساهمة ودور السساحات
العمومية في إاصسلح ذات
البين.

إأعدأد:

الخميسس  ٠٢ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٦ششعبان  ١٤٤٠هـ

حياة ب Óقمح
من أاهم اŸطالب التي
ي-ت-مّ-ن-اه-ا أاط-فال مرضص
السضيلياك أان تتحّقق ‘
أارضص الواقع هو توفÒ
أاغ - -ذي - -ة خ- -ال- -ي- -ة م- -ن
ا÷لوت Úعلى مسضتوى
’سض- - -واق ذات أاسض- - -ع - -ار
ا أ
معقولة.
ق - - -ل - - -ي - - -ل ه - - -و ع- - -دد
’طفال الذين يعانون
ا أ
م -ن م -رضص حسض -اسض-ي-ة ال-ق-م-ح ،ال-ق-ادرون
ع-ل-ى اق-ت-ن-اء أاغ-ذي-ة ب-دي-ل-ة ع-ن ال-ق-مح،
وكث Òهم من منعتهم قدرتهم اŸعيشضية
م -ن ال -وصض -ول ح -ت -ى إا ¤رائ -ح -ة م -ن -ت-وج
غذائي خاصص Ãرضضهم.
فما ب Úسضهولة اسضتحداث آاليات لدعم
انتاج أاغذية خالية من القمح وصضعوبة
ال-ت-ف-ك ‘ Òت-وفÒه-ا ،ي-ب-ق-ى ح-لم أاطفال
’سضر
مرضص السضيلياك خاصضة من ذوي ا أ
اŸع -وزة وم-ت-وسض-ط-ة ال-دخ-ل ‘ اق-ت-ن-اء م-ا
ي -ل -زم -ه -م م -ن أاك -ل وغ -ذاء سض-ل-ي-م ،ووف-ق
جعلت خصضيصضا ◊سضاسضية
معاي Òصضحية ُ
ا÷ل - - -وت Úره Úال - - -واق- - -ع ال- - -ذي رغ- - -م
’مل.
ضضبابية ا◊لول يبقى متم ّسضكا با أ
ن أاطفال
فيا أاّيها الغد اÛهول اŸعا..⁄إا ّ
م -رضص السض -ي -ل -ي-اك ل-ن ّÁل-وا م-ن ان-ت-ظ-ار
رؤوي -ة شض -مسضك وه -ي –م -ل م -ع-ه-ا بشض-ائ-ر
م -ل -م -وسض -ة ،واŸت -م -ث-ل-ة ‘ تسض-ري-ع ع-ج-ل-ة
ا’هتمام بهذا الداء اŸنسضي ،ولكل مهتم
أاو م- -ت- -ع- -ام- -ل Œاري أاو صض- -احب مشض -روع
خ -اصص Ãن -ت -وج -ات غ -ذائ -ي-ة أاو أاصض-ح-اب
ء وفضض Óوليسص أامرا ا◊ياة
اıابز..رجا ً
ل- -يسضت م- -ق- -تصض -رة ع -ل -ى ال -ق -م -ح ف -ق -ط،
وا◊ي- -اة ع- -ن -د ال -ب -عضص ’ ت -ع -اشص إا’ إاذا
كانت ب Óقمح.
بقلم أمينة جابالله

يتم التّشضخيصص عن طريق سضحب
عّينة من الدم لقياسص مسضتوى
مضضادات مادة ا÷لوت ،Úوهي دقيقة
بنسضبة  98باŸئة ،وأاحيانا يتم التأاكد
’معاء
عن طريق أاخذ عينة من ا أ
الدقيقة عن طريق منظار للجهاز
الهضضمي.

أمينة جابالله
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م ـــــ ر ض ض أ ل ــ س س ــ ي ــ ل ــ ي ــ ا ك أأ و أ ل ـــ د أ ء أ  Ÿــ ن ــ س س ـــــ ي
ديك وك- - -روك - -ر ،ورغ - -م
خ - - -ط - - -ورة ه - - -ذا اŸرضص
وان -تشض -اره ال -ك -ب Òإا’ أان
ال -ع -ن -اي-ة ب-ه م-ت-واضض-ع-ة،
ول- - -دى ه- - -ؤو’ء اŸرضض - -ى
م - - -ع - - -ان - - -اة شض - - -دي- - -دة ‘
تشض- -خ- -يصص اŸرضص ،وم- -ن
ثم إايجاد الغذاء اŸناسضب
ل- - -ه- - -م وال- - -ذي ي- - -جب أان
ي- -ك -ون خ -ال -ي ً-ا “ام ً-ا م -ن
مادة ا÷لوت.Ú

ال -داء ال -ب -ط -ن -ي ،ال -داء
ال - -ز’ق - -ي ،حسض- -اسض- -ي- -ة
ا÷ل - - - - - -وت ،Úم - - - - - -رضص
السض -ي -ل -ي -اك ،حسض-اسض-ي-ة
ال -ق -م -ح..ك ّ-ل -ه -ا أاسض -م -اء
Ÿرضص واحد عرف هذا
اŸرضص من قد Ëالزمان
’ول من
رÃا ‘ القرن ا أ
اŸيÓ-د ،ول-ك-ن ت-وصض-يفه
ال- - -ط - -ب - -ي ك - -ان ‘ ع - -ام
1954م ع -ل-ى ي-د ال-ع-ا⁄

مرضص السضيلياك ليسص حسضاسضية غذائية أاو عدم –ّمل نوع من الطعام ،وإا‰ا أاحد أامراضص اŸناعة الذاتية.
’معاء الدقيقة ،وا◊مية الغذائية اÿالية من
عند مرضضى السضيلياك ،يسضّبب تناول ا÷لوت Úأاضضراًرا ‘ ا أ
ا÷لوت Úهي العÓج الوحيد.

أأهم ألأعرأضض ألتي تظهر لدى
أألطفال حاملي مرضض ألسسيلياك

الغضضب الدائم.
سضرعة ا’نفعال.
’نتفاخ ‘ البطن.
ا إ
الّنقصص ‘ النمو.
الّتأاّخر ‘ البلوغ.

شضحوب ‘ الوجه.
إاسضهال مزمن مع وجود
مادة دهنية ‘ الÈاز
ورائحة كريهة.

أألطعمة ألتي –توي
على مادة أ÷لوتÚ
منتجات اÿبز والكعك
والفطائر واŸعكرونة ،وشضراب
القمح ،والتي تتكون من حبوب
القمح.
منتجات الشضع ،Òالشضوفان
وصضبغات الطعام ،ا◊نطة،
السضميد ،دقيق النخالة
والÈغل.

أأغذية طبيعية خالية من أ÷لوتÚ
^ الّلحوم الطّازجة والدواجن واŸأاكو’ت البحرية.
^ الفواكة واÿضضروات ال ّ
طازجة واّÛمدة بشضرط عدم وجود إاضضافات.
’رز ،الكينوا ،الشضوفان.
^ا أ
’لبان.
^ معظم منتجات ا أ
^ الزيوت (زيت الزيتون..إالخ).

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ا÷معية العامة العادية للرابطة اÎÙفة لكرة القدم

اŸصشادقة باإلجماع على التقريرين اŸا‹ واألدبي

لدبي للرابطة الوطنية التي أاقيمت،
لجماع على التقريرين اŸا‹ وا أ
صشادق أاعضشاء ا÷معية العامة للرابطة اÎÙفة لكرة القدم با إ
لو¤
لندية الرابطت ÚاÎÙف Úا أ
مسشاء الثÓثاءÃ ،ركز –ضش ÒاŸنتخبات الوطنية بسشيدي موسشى والتي حضشرها  41عضشوا ‡ثل Úأ
لعضشاء ‘ مقدمتهم «ﬁمد زرواطي» من الرئيسس «عبد الكر Ëمدوار» تأاجيل ا÷معية
لمر طالب بعضس ا أ
والثانية ،رغم أانه ‘ بداية ا أ
العامة العادية للرابطة إا ¤ما بعد ا÷معية العامة ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم التي سشتقام اليوم بذات اŸركز.

ﬁمد فوزي بقاصص

جدد أاعضشاء ا÷معية العامة للرابطة اÎÙفة لكرة القدم الثقة ‘ رئيسس الرابطة «عبد
الكر Ëمدوار» بعدما راجت ‘ اأ’يام اأ’خÒة أاخبار بأان بعضس اأ’عضشاء ينوون سشحب البسشاط
من –ت أاقدامه ،وبعد مطالبة البعضس بالتأاجيل والدخول ‘ مفاوضشات دامت سشاعة كاملة
Ãطعم مركز «سشيدي موسشى» ،تقرر إاقامة ا÷معية العامة التي صشادق فيها جميع اأ’عضشاء
على التقريرين اŸا‹ واأ’دبي.
«مدوار» خÓل الندوة الصشحفية ،أاوضشح «“ت اŸصشادقة باإ’جماع على التقريرين اŸا‹
واأ’دبي ،هناك صشوت واحد امتنع على التقرير اأ’دبي ،وكان هناك نقاشس حاد يؤوكد اختÓف
الرؤوى ،والكل تدخل ووقف مع الرابطة ا◊الية التي عاششت اŸششاكل منذ يوم تنصشيبها ،وحتى
من الفرق التي كانت تتكلم ‘ البÓطوهات وتنتقد سشياسشتنا».
مدوار :ما عششناه خÓل اŸوسشم الكروي ا◊ا‹  ⁄يعششه أاحد قبلنا
رئيسس الرابطة أاكد بأان نششأاة اŸكتب ا÷ديد للرابطة ا◊الية جاء ‘ ظروف اسشتثنائية ،حيث
أانه ‘ بداية اŸوسشم قوبلوا Ãششكل ÷نة النزاعات وبعده انطÓق اŸنافسشات القارية أ’ول مرة
‘ ششهر نوفم ،Èوقال بهذا الششأان « ‘ السشابق كانت اŸنافسشات القارية تنطلق ششهر فيفري
لكن هذه السشنة بدأات ششهر نوفم ÈوسشÒنا جيدا الÈنامج ‘ مرحلة الذهاب ،لكن ‘ مرحلة
العودة بدأات تداخل اŸباريات القارية وكأاسس ا÷مهورية مع البطولة ،ونششكر كل من إا–اد
العاصشمة ووفاق سشطيف وكذا مولودية ا÷زائر الذين لعبوا مبارياتهم ‘ أاوقاتها اÙددة»،
وأاضشاف «نصشر حسش Úداي  ⁄يلعب Ÿدة  55يوما مباريات البطولة رفقة ششباب قسشنطينة الذي
ابعد عن اŸنافسشة اÙلية Ÿدة  50يوما ،لكي يكونوا ‘ ظروف حسشنة ‘ اŸنافسشات القارية،
نحن وقفنا مع هذه الفرق لكنها هي من انتقدتنا ‘ اأ’خ ،Òولو طبقنا عليهم قانون اŸنافسشة
بحذافÒه نكون اليوم قد انهينا البطولة و ⁄نقع ‘ هذا اŸششكل»« ،مدوار» –دث عن التسشيÒ
الذي  ⁄يكن سشه Óخصشوصشا خÓل الششهرين اأ’خÒين بسشبب الظروف السشياسشية التي تعيششها
ا÷زائر وما ا‚ر عنها من قرارات سشيادية Ÿسشؤوول Úسشياسشي Úوأامني ،Úأالزمت الرابطة
بتأاجيل العديد من اŸباريات وا÷و’ت ،موضشحا بأان ما عاششه مكتب الرابطة من أاحداث
خÓل اŸوسشم الكروي ( ⁄ )201٩– 2018يعششه أاحد من قبل معتÈا إاياه يدخل ‘ عامل
اÈÿة.
«عبد الكر Ëمدوار» أاكد بأان بعضس الرؤوسشاء لتÈير فششلهم يتهجمون على ششخصشه مثلما حدث
له مع التصشريحات اأ’خÒة لـ «عرامة» ،وقال «بعضس الرؤوسشاء ضشعفاء يكذبون على أانصشارهم
ويضشغطون أاك Ìعلى ’عبيهم لكنهم يدركون بأانهم ﬂطئون وكل ذلك ’متصشاصس الغضشب
الششعبي ،ولو يثبت ما قاله سشأاسشتقيل نهائيا من عا ⁄كرة القدم» ،كما –دث عن قضشية
تصشريحات «زعيم» رئيسس إا–اد عنابة الذي اعÎف بأانه نفق  ٧مÓي ÒلÎتيب نتائج مباريات،
أاين قال بأان مكتب الرابطة قام بعمله وا’–ادية كذلك ،لكن ’ Áكنهما القيام بعمل يتجاوز
صشÓحياتهم.
منحنا  30مليار سشنتيم «تسشبيقات» للفرق عن حقوق البث ...
«مداور» كششف بأانه رفقة أاعضشاء مكتبه يناضشلون لتكون الرابطة مسشتقلة ولكي تكون لها قوة
اقÎاح ،لكن الوضشع اŸتأازم للكرة ا÷زائرية  ⁄يجعله يتقدم ‘ عمله ‘ سشنته اأ’و ،¤كما عرج
للحديث عن حقوق البث التي  ⁄تتلقاها الرابطة وقال « اŸدير السشابق للتلفزة الوطنية خÓدي
’ يعرف كيف يتم بر›ة لقاء ينتقد ‘ Êبيان ح Úطالبته بحقوق الرابطة اÿاصشة باŸوسشم
اŸاضشي عن الششطرين الثالث والرابع الذي  ⁄نتلقاه ◊د اآ’ن ،والتلفزيون العمومي يواصشل بث
اŸباريات دون مششاكل معنا ،وأاذهب إا ¤أابعد من هذا اŸؤوسشسشة العمومية باعت حقوق البث
لقنوات أاجنبية وهي ’ “لك عقدا مع الرابطة الوطنية للموسشم ( )201٩ – 2018وأاترك لكم
التحليل ،وعلى مسشؤوو‹ القسشم الرياضشي اإ’جابة» ،وتابع «من قالوا بأان هذا اأ’مر فجر مششكÓ
بيني وب Úزطششي كاذب ،لسشت متخاصشما معه ولدينا احÎام متبادل» ،رئيسس جمعية الششلف
اأ’سشبق أاكد بأانه منذ انتخابه على رأاسس الرابطة  ⁄تدخل خزائنها أاي سشنتيم ’ من التلفزيون
العمومي و’ من التلفزيونات اÿاصشة و’ من «موبيليسس» ،وقال بأانه منح  30مليار سشنتيم
كتسشبيق للفريق.
«مدوار» عاد للحديث عن عقوبة مقرة ،مسشتغربا تصشريحات رئيسس فريقها الذي قال مباششرة

عز الدين بن ناصشر
(رئيسس ‚م مقرة):

سشنلجأا إا ¤اÙكمة الّرياضشية لسشÎجاع الّنقاط التي خصشمت منّا

سشتلجأا إادارة فريق ‚م مقرة إا ¤اÙكمة
لربع التي
الرياضشية من أاجل اسشتعادة النقاط ا أ
خصشمتها منه ÷نة النضشباط التابعة للرابطة
لحداث التي
اÎÙفة لكرة القدم ،بسشبب ا أ
عرفتها مباراة فريقه أامام الضشيف مولودية
سشعيدة برسشم ا÷ولة  27من بطولة الرابطة
الثانية اÎÙفة لكرة القدم ،والتي انتهت
بالتعادل ( ،)1-1حسشبما كششف عنه رئيسس النادي
عز الدين بن ناصشر.
وصشّرح بن ناصشر على هامشس أاششغال ا÷معية العامة العادية
للرابطة الوطنية اÎÙفة باŸركز الفني الوطني بسشيدي
م -وسش -ى «ب -اشش -رن -ا اإ’ج -راءات ل -ك -ي ن -ت -وّج -ه إا ¤اÙك -م-ة
الرياضشية (تاسس) ’سشÎجاع النقاط ا’ربع اıصشومة من
أاجل رد ا’عتبار لنا واسشتعادة مرتبتنا اأ’و.»¤
وأاقّرت ÷نة ا’نضشباط بخسشارة النجم ‘ هذه اŸباراة مع
خصشم ثÓث نقاط إاضشافية من رصشيده دون احتسشاب نقاط
الفوز Ÿولودية سشعيدة ،بسشبب أاعمال الششغب التي اعقبت
اŸواجهة.
وأاضشاف« :ا÷ولة  30ا’خÒة كانت سشتكون احتفالية لو’ هذه
القرارات اÛحفة
‘ حقنا ،أ’ننا نعت Èأانفسشنا ‘ الصشدارة بـ  54نقطة وليسس بـ
 50نقطة ،ورغم ذلك بإامكاننا الصشعود».
وأاكد مسشؤوول النادي ا’زرق واأ’بيضس أان فريقه  ⁄يتأاثر
معنويا رغم العقوبة القاسشية وواصشل بقية اŸباريات بنفسس
العزÁة‡ ،ا يبقي على آاماله ‘ اقتطاع تأاششÒة الصشعود.
وأافاد« :العدالة اإ’لهية أانصشفتنا ومصشÒنا ’ يزال ب Úأايدينا

«الراديوز» –قق أامنية
الفقيد ﬁمد ششراق

وسشنكون من ب Úا’ندية الثÓثة ا’و ¤الصشاعدة ،ولو فششلنا
لكنا قد اندثرنا وتراجعنا ا ¤الصشف
اÿامسس أاو السشادسس».
وقال أايضشا« :سشنلعب ا ¤آاخر رمق وبإامكاننا الصشعود رغم
خصشم النقاط ،سشنتنقل ا ¤القبة Ãعنويات عالية وسشنلعب من
أاجل الفوز لÎسشيم الصشعود ا ¤الرابطة ا’و ،¤بالرغم من أان
ا–اد بسشكرة قد ضشمن إاحدى التأاششÒات ‘ انتظار التعرف
على النادي Úاآ’خرين ‘ ختام البطولة».
ووصشف بن ناصشر العقوبات اŸسشلطة على ناديه بـ «الظلم»،
مضشيفا أان ÷نة العقوبات «تسشرعت» ‘ اتخاذ القرارات،
مؤوكدا ‘ نفسس الوقت أان بعضس اللقاءات ششهدت أاحداثا أاكÌ
عنفا غ Òأان اأ’ندية  ⁄تتعرضس لنفسس العقوبة ،تعّرضشنا ا¤
ظلم كب ،Òلذا ÷أانا إا÷ ¤نة الطعون ’سشتعادة حقوقنا ،لكنها
ثبتت القرار .هذه العقوبات جاءت متسشرعة كثÒا خصشوصشا
وأان الرسشمي Úأاكدوا ‘ تقاريرهم بأان مسشؤوو‹ ‚م مقرة
ح -م -وه -م ف -وق أارضش -ي -ة اŸي-دان ،و ⁄ي-ن-ق-ل اي شش-خصس ا¤
اŸسشتششفى عقب اللقاء».
وأاردف أايضش -ا« :ه -ن -اك م Ó-عب ت -ع -رضس ف -ي-ه-ا ’ع-ب-ون ا¤
ا’عتداء باÿناجر ،لكن الفرق  ⁄تتعرضس ا ¤مثل هذه
العقوبات و ⁄تخصشم من رصشيدها نقاط».
وتأاسّشف بن ناصشر عن قلة التضشامن من قبل مسشؤوو‹ الفرق
اŸنتمية ا ¤بطولتي الرابطت Úاأ’و ¤والثانية اÎÙفت.Ú
وصشّرح ‘ هذا الششأان ⁄« :نتلق الدعم من رؤوسشاء اأ’ندية
حول الظلم الذي تعرضس له فريقنا ،باسشتثناء القلة منهم وهذا
أام -ر م-ؤوسش-ف ،ع-ل-ي-ن-ا أان ن-ك-ون ج-م-ي-ع-ا ك-ت-ل-ة واح-دة ون-خ-دم
مصشلحة كرة القدم ا÷زائرية».

وت -ط -رق ب -ن ن -اصش -ر ا ¤مشش -ك -ل ال›Èة ،ال -ت -ي وصش -ف-ه-ا بـ
«الكارثية» ،رافضشا –ميل كل اŸسشؤوولية للرابطة اÎÙفة
Ãفردها.
واخ -ت -ت -م ق -ائ « :Ó-ه -ن -اك أام -ور ‘ ال›Èة خ-ارج ال-ن-ط-اق
الرياضشي و’ Áكن –ميل الرابطة كل اŸسشؤوولية رغم أانها
كارثية ‘ .مرحلة الذهاب تنقلنا ا ¤سشعيدة لكن ا÷ولة
تأاجلت ‘ آاخر ◊ظة ،بقرار ارŒا‹ وهو ما أاثر علينا
كثÒا».
ويحتل ‚م مقرة الصشف الرابع بـ  50نقطة وبفارق خطوتÚ
فقط عن اŸتصشدر ا–اد بسشكرة (52ن) ونقطة واحدة عن
صش -اح-ب-ي اŸرك-زي-ن ال-ث-ا Êوال-ث-الث ،وداد ت-ل-مسش-ان واوŸب-ي
الششلف (51ن).
و‘ ا÷ولة  30واأ’خÒة ،اŸقررة السشبت اŸقبل ،يتنقل
النجم ا ¤العاصشمة ÓŸقاة رائد القبة (اŸركز 26 ،15ن)
الذي تأاّكد سشقوطه إا ¤بطولة الهواة.

والـ ـداه بالبقـ ـاع اŸقدسش ـة لتادي ـة مناسشـك العمرة

الششعب -حققت «الراديوز» بقيادة قادة ششا‘ أامنية
الصشحفي الراحل ششراق ﬁمد الذي وافته اŸنية
السشنة اŸاضشية حيث يتواجد والداه منذ ا’ثنÚ
اŸاضش -ي ‘ م -ك -ة اŸك -رم -ة ’داء م -ن-اسشك ال-ع-م-رة
.وك -انت ال -رادي -وز ع -ل -ى رئسش -ه -ا ق-ادة شش-ا‘ و‚وم
كروية على غرار ،بلومي ،كويسشي ،ششعيب سشعيد ،بن
شش -ي -ح -ة وح -نصش -ال ق -د تضش -ام-ن-وا م-ع ع-ائ-ل-ة ف-ق-ي-د
الصش -ح -اف -ة ا÷زائ -ري-ة ب-ب-ل-دي-ة ا◊ط-اطب مسش-ق-ط
راسشه.
ب -اŸن -اسش -ب -ة ن -وه سش -م Òشش -ق -ي -ق اŸرح -وم Ãب-ادرة
ا÷معية اÿاصشة Ãنح عمرة لوالدي ششروق معتÈا
ا’لتفاتة –مل دلو’ ومعنى كبÒين قائ ‘ Óهذا
اÛال »:اداء وال- -دي Ÿن- -اسشك ال -ع -م -رة م -ن -اسش -ب -ة
عظيمة للÎحم بالبقاع اŸقدسشة على أاخي الفقيد
ﬁمد اÙبوب من العائلة ،ا÷Òان وا’عÓمي.»Ú
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خÓل حضشوره ملتقى «ا÷يدو واŸدرسشة»

برناوي« :مدارسس الّتكوين للجيدو سشتسشاه ـ ـم
‘ الّرف ـ ـ ـ ـ ـع مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن مسشتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى الّرياضشـ ـ ـ ـ ـ ـة»

أاّكد وزير الششباب والرياضشة
عبد الرؤووف برناوي على
أاهمية الششراكة مع ال–اد
الدو‹ للجيدو ،والذي أاثمر
بإانششاء عدة مدارسس للتكوين
بالتنسشيق مع ا–ادية الرياضشة
اŸدرسشية ،وهذا خÓل إاششرافه
أامسس على افتتاح ملتقى
«ا÷يدو واŸدرسشة» بفندق
لوŸبي» بدا‹ ابراهيم
«ا أ
بالعاصشمة.

عمار حميسسي
بعد العقوبة Ÿاذا أانا أاول من يطبق عليّ القانون ،موضشحا بأان قرارات ÷نة العقوبات  ⁄تكن
ظاŸة وطبقت القوان Úعلى حذافÒها.
عمر غريب :طالبنا من مدوار «نفضس الغبار عن نفسشه»
من جهة أاخرى ،كششف اŸناج Òالعام Ÿولودية ا÷زائر «عمر غريب» لـ «الششعب» بأان أاعضشاء
ا÷معية العامة وضشعت النقاط على ا◊روف مع الرئيسس «عبد الكر Ëمدوار» وطالبوه
بالتحرك ÷عل الرابطة الوطنية أاك Ìقوة وتفعيل صشÓحياته« ،رئيسس الرابطة الذي ليسشت له
صشÓحيات لتسش Òبطولته على أاكمل وجه ،وصشÓحياته تنتهي ‘ بر›ة لقاء وتأاجيل آاخر لسشنا
بحاجة إاليه ،وطالبنا من مدوار نفضس الغبار عنه وا’نتفاضس لكسشب أاك ÌصشÓحيات» ،وأاضشاف
«على رئيسس الرابطة أان يكون مسشتق Óو’ يسشÒه رئيسس الفاف وهذا هو مطلبنا الرئيسشي ،كيف
تدفع الرابطة أاجور ا◊كام و’ Áكنها القيام بالتعيينات» ،وذهب إا ¤أابعد من ذلك ح Úأاكد بأان
هذا اأ’مر يحدث منذ اŸكتب الفدرا‹ السشابق ويتواصشل Ãوجب ا’تفاقية اÈŸمة بÚ
الرابطة وا’–ادية ،وقال أايضشا «روراوة عندما كنت أانا وﬁمد ششريف حناششي وبعضس الرؤوسشاء
الذين Áلكون الششجاعة للتحدث ،كان رئيسس الفاف يخاف أان يقدم على أامور تهز الرابطة،
وعن «ﬁفوظ قرباج» عند قدوم «زطششي» حاولوا تنحيته لكن عندما كنا نحن على مسشتوى
أانديتنا  ⁄يتحرك وبعد رحيلنا رحل معنا هذه هي ا◊قيقة ،عدم ا’سشتقرار هو الذي جعلنا ’
نتمكن من إاكمال خطة الطريق» ،غريب أاوضشح بأان ا’قÎاحات التي قام بها أاعضشاء ا÷معية
العامة للرابطة سشتطرح على رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية خÓل ا÷معية العامة ليوم اÿميسس
اŸقبل ،موضشحا بأانهم سشيطالبونه بتفعيلها.
سشرار :مدوار أافضشل من سشابقيه ولدي ما أاقوله ‘ ا÷معية العامة
للفاف
من جانبه ،اŸدير العام إ’–اد العاصشمة «عبد ا◊كيم سشرار» أاكد بأانه خÓل كل جمعية عامة
دائما ما نأاخذ نفسس اأ’ششخاصس ونعيد ا◊ديث عن نفسس النقاط التي طرحت ‘ ا÷معية
العامة السشالفة ،موضشحا بأان ا÷معيات العامة Áيزها ‘ كل مرة النفاق ،وقال «ح Úأاخذت
الكلمة أاكدت لهم بأان مسشتوى ا÷معية العامة جد ضشعيف“ ،نيت حظا موفقا لـ «عمر غريب»
بعد تنصشيبه على رأاسس مولودية ا÷زائر ،كما هنأات فريق إا–اد بسشكرة على عودته للمحÎف
اأ’ول ،وطالبت ا÷ميع برفع اŸسشتوى باÿصشوصس ‘ التصشريحات التي تقام ‘ وسشائل
اإ’عÓم ،أ’ن ا÷ميع يحمل اسشم لديه عائلة وأاطفال».
«سشرار» ختم تصشريحاته لـ «الششعب» مؤوكدا بأان «مدوار» أافضشل بكث Òمن الذين مروا على
منصشبه ،كونه سش Òالبطولة ‘ ظرف اسشتثنائي للبÓد والبطولة تلعب رغم تذبذب ال›Èة من
جولة أ’خرى ،وقال «يجب أان يضشع ا÷ميع ‘ ذهنه بأانه ‘ ا÷زائر دائما ا’–ادية هي التي
تهيمن على تسش Òالرابطة ،ولدي ما أاقوله يوم اÿميسس ‘ ا÷معية العامة ل–Óادية ،وسشأاكون
مغايرا للجمعية العامة للرابطة».
Óششارة منع رئيسس ششبيبة القبائل «ششريف مÓل» من دخول مركز سشيدي موسشى ◊ضشور أاششغال
لإ
ا÷معية العامة العادية بسشبب العقوبة اŸسشلطة عليه ‘ وقت سشابق من ذات الهيئة.

العدد
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عرف هذا اŸلتقى حضشور مصشطفى
ب - -راف رئ - -يسس ال- -ل- -ج- -ن- -ة ا’وŸب- -ي- -ة
ا÷زائ - -ري - -ة وخÈاء دول - -ي Úوب - -عضس
اŸؤوط -ري -ن واŸدرب ،Úوغ -ي -اب ’فت
لرئيسس ا’–ادية ا÷زائرية للجيدو،
وه- -و مشش- -ه- -د ت -ك ّ-رر ك -ثÒا ‘ ال -فÎة
اŸاضشية.
ن ّ-وه وزي -ر الشش -ب -اب وال -ري -اضش -ة ب -ه-ذه
اŸبادرة حيث قال« :هذا اŸلتقى جاء
ليÈز اÿطوط العريضشة للششراكة التي
“ت ب Úال -ل -ج -ن -ة ا’وŸب-ي-ة وا’–اد
الدو‹ للجيدو حتى يقوم هذا اأ’خÒ
Ãراف -ق -ة م -دارسس ال -ت -ك-وي-ن ال-ت-ي ”
إانششاء البعضس منها ‘ ﬂتلف ربوع
ال -وط -ن ب -ال -ت -نسش -ي-ق م-ع وزارة الÎب-ي-ة
الوطنية وا–ادية الرياضشة اŸدرسشية
وأايضشا ا–ادية ا÷يدو ،وسشيسشمح هذا
ا’م -ر ب -اك -تشش -اف اŸواهب الصش-اع-دة
وم-راف-ق-ت-ه-ا ح-ت-ى تصش-ل ا ¤اŸسش-توى
العا‹ .وهنا أانّوه بالدعم الذي قّدمته
وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وأايضش-ا ال-ل-ج-نة
ا’وŸب -ي -ة ال -ت -ي ت-ق-وم ب-ع-م-ل ك-ب‘ Ò
›ال تطوير ﬂتلف الرياضشات من
خÓل مرافقة ا’–اديات اŸعنية».
وي-ب-ق-ى ال-ع-ام-ل ا’ي-ج-اب-ي أان مدارسس

ال -ت -ك-وي-ن ل-ل-ج-ي-دو ” انشش-اؤوه-ا داخ-ل
م -دارسس ،وه -و م -ا ي-وف-ر ال-وقت ل-ب-ن-اء
م- -نشش- -أاة ج- -دي- -دة ح- -يث ” اخ- -ت- -ي -ار
اŸدارسس ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ال-ق-اعات
واŸسشاحات التي تسشمح Ÿمارسشة هذه
الرياضشة ‘ كل من العاصشمة ،وهران،
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ب-ج-اي-ة ،ت-ي-زي وزو ،بششار،
تندوف وغرداية.
«لسشت مضشطّرا للحديث مع
ا÷ميع»
قال برناوي إاّنه ليسس مضشطرا للحديث
م - -ع ج - -م - -ي- -ع ال- -ف- -اع- -ل ‘ ÚاÛال
الرياضشي ردا على سشؤوال حول ما قاله
رئ- -يسس ال- -راب- -ط- -ة م- -دوار م -ن أان -ه ⁄
يتواصشل ◊د اآ’ن مع الوزارة الوصشية،
حيث قال« :لو قمت با◊ديث مع كل
الفاعل ‘ ÚاÛال الرياضشي هاتفيا
لن أانتهي من هذا ا’مر لو بقيت يوما
كام ،Óلهذا لسشت مضشطرا للحديث مع
جميع الفاعل ‘ ÚاÛال الرياضشي
كل ششخصس مسشؤوول ‘ هذا اÛال
عليه تطبيق برنامج عمله ،وما علينا
ا’ مراقبة هذا ا’مر ،وهذا ’ يقلل
م- -ن ﬂت- -ل -ف ال -ف -اع -ل Úول -ك -ن لسشت
مضشطرا للقيام بهذا ا’مر اي التواصشل
هاتفيا معهم جميعا ،فلدي اهتمامات
ك -ثÒة اك Ìاه -م-ي-ة وال-ت-ي ي-ب-ق-ى ع-ل-ى

رأاسش -ه -ا ا’ه -ت-م-ام ب-اÛال Úالشش-ب-اÊ
والرياضشي».
«ا÷معية العامّة سشيّدة ‘
الّرابطة وال–ادية»
أاكد الوزير برناوي أان ا÷معية العامة
سش -ي-دة ،ح-يث ق-ال« :ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
ل -ل -راب -ط -ة صش -ادقت ع-ل-ى ال-ت-ق-ري-ري-ن
اŸا‹ واأ’دب - -ي ،وه - -ي ح - -رة ‘ ذلك
وأا“نى أان يتفرغ ا÷ميع للعمل ا’ن و
ت -ف -ادي الÎك -ي -ز ع -ل-ى ال-كÓ-م ف-ق-ط،
ون -فسس ا’م-ر ي-ن-ط-ب-ق ع-ل-ى ا’–ادي-ة
التي سشتجري جمعيتها العامة ،وهي
ح -رة وسش -ي -دة ‘ ق-راره-ا وسش-ن-حÎم-ه
مهما كان».
براف« :على رئيسس ا–ادية
ا÷يدو الّتحّلي باŸسشؤوولية»
اسش -ت -غ -رب رئ -يسس ال -ل -ج -ن-ة ا’وŸب-ي-ة
ا÷زائ - -ري- -ة غ- -ي- -اب رئ- -يسس ا–ادي- -ة
ا÷يدو ،حيث قال« :لقد تكرر هذا
اأ’مر كثÒا وهو يعكسس حسشب رأايي
غ -ي -اب روح اŸسش -ؤوول -ي -ة أ’ن-ه ح-ت-ى ل-و
ك -انت ه-ن-اك مشش-اك-ل شش-خصش-ي-ة ي-جب
وضشعها جانبا وتغليب مصشلحة رياضشة
ا÷يدو ،كما أانه مطالب بحل مششاكله
مع جمعيته العامة وتفادي التأاث Òعلى
السش Òا◊سش -ن ل -ه -ذه ال -ري-اضش-ة ،ح-يث
أا“نى أان تتح ّسشن اأ’مور مسشتقب.»Ó

(رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لل ّسشباحة) لـ «الششعب»:

ا÷معية العامّة لإل–اد العربي للحسشم ‘ ملفات حيوية
لجتماع القادم سشنة »2020
«ا÷زائر سشتحتضشن ا إ

اختتمت أامسس أاششغال
ا÷معية العامة العادية
ل–اد العربي
لكل من ا إ
ل–اد اŸغاربي للسشباحة
وا إ
التي جرت وقائعها بتونسس
على مدار ثÓث أايام،
تطرق خÓلها كل اŸعنيÚ
لواقع هذه الرياضشة
والتحديات التي تنتظرهم
من اجل تطويرها من
لسشÎاتيجية
خÓل وضشع ا إ
الÓزمة للوصشول للمسشتوى
العاŸي إانطÓقا من العمل
اŸششÎك لتبادل اÈÿات
والتجارب وسشتكون
ا÷معية القادمة با÷زائر
حيث تتزامن مع إاحتضشان
البطولة العربية سشنة
..2020

نبيلة بوقرين

وصشف رئيسس اإ’–اد اŸغاربي وعضشو
–Óاد العربي ﬁمد
ا÷معية العامة ل إ
ح- -ك- -ي- -م ب -وغ -ادو ‘ تصش -ري -ح خ -اصس
÷ريدة «الششعب» ،ا÷معية بالفرصشة
اŸوات -ي -ة ل -ل -ت -ب-احث ح-ول آال-ي-ات رف-ع
اŸسش-ت-وى ال-ع-ام ل-لسش-ب-اح-ة ال-ع-رب-ية ‘
قوله« :ا÷معية العامة العادية لكل من
اإ’–اد اŸغ- -ارب- -ي واإ’–اد ال -ع -رب -ي
جرت ‘ ظروف ‡تازة جمعت بÚ
كل ‡ثل Úالهيئت Úعلى التوا‹ ،حيث
توصشلنا لعدة توصشيات من ششأانها أان
ت - -دع - -م ال - -ع - -م - -ل اُŸششÎك ب Úك - -ل

لو ¤موبيليسس
تسشوية رزنامة الرابطة اÎÙفة ا أ

فوز ششباب قسشنطينة على مولودية ا÷زائر

فاز مسشاء أامسس فريق ششباب قسشنطينة على ضشيفه
مولودية ا÷زائر بنتيجة Ã 0 – 2لعب الششهيد حمÓوي
ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ‘ اط-ار تسش-وي-ة رزن-ام-ة ال-راب-طة اÎÙفة
اأ’و ¤موبيليسس حيث سشجل “ السشنافر “ عن طريق كل من
بن ششريفة و بلقاسشمي ‘ الششوط اأ’ول .
و بالتا‹  ،اسشتعاد ششباب قسشنطينة توازنه بعد هذه
النتيجة التي سشÎفع من معنويات الÓعب ‘ ÚاŸقابÓت
اŸتبقية للبطولة .

ال -ف -اع-ل Úم-ن أاج-ل ت-ط-وي-ر اŸسش-ت-وى
ال -ع -ام واإ’رت-ق-اء أاك Ìل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج
إايجابية ‘ اŸواعيد الدولية القادمة،
خ -اصش -ة ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ج-انب ال-ع-م-ل
اŸششÎك لتبادل اÈÿات والتجارب».
«سشتجمُعنا اّتفاقية عمل مع
ل–ادية القطرية»
ا إ
كشش -ف ب -وغ -ادو ع-ن اŸشش-اروات ال-ت-ي
جمعته مع مسشؤوو‹ اإ’–ادية القطرية
وت-ف-اصش-ي-ل إات-ف-اق-ي-ة ع-مل مششÎك بÚ
الطريف Úمسشتقب ‘ Óقوله« :اللقاء
ال -ذي ج -م-ع ب ÚاŸسش-ؤوول Úال-ق-ائ-مÚ
ع -ل -ى السش-ب-اح-ة اُŸدرج ضش-م-ن ج-دول
أاعمال اإ’–اد العربي واŸغاربي كان
فرصشة Ÿناقششة بعد اأ’مور ب‡ ÚثلÚ
الفيدراليات ،من بينها اإ’تفاقية التي
سش -ن -ع -ق ُ-ده -ا م-ع اإ’–ادي-ة ال-ق-ط-ري-ة
بعدما إاتفقنا مع الرئيسس واأ’م Úالعام
على كل النقاط التي تخُدم الطرف،Ú
وبقي فقط التوقيع الرسشمي وسشتكون
Ÿدة سشنة قابلة للتجديد».
أاضش -اف رئ -يسس اإ’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة
قائ« :Óإاتفقنا مع ُنظرائنا القطريÚ
ح- -ول ال -ع -م -ل اŸششÎك ب -ال -ت -ك -وي -ن،
ال -ت -دري-ب-ات ،وك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا÷انب
الطبي ،حيث سشيكون هناك تربصشÚ
ب Úا÷زائر وقطر من خÓل التنقل
بتعداد مُتكامل سشباح Úوحكام حسشبما
سش -تسش-ط-ره ال-ط-واق-م ال-ف-ن-ي-ة ،ك-ل ه-ذا
يدخل ‘ إاطار سشعينا ÿدمة السشباحة
ا÷زائ- -ري- -ة أ’ن -ن -ا ‰لك شش -ب -اب ل -ه -م
إام -ك -ان -ي -ات ك -بÒة وم -ن الضش -روري أان
تكون مثل هذه اإ’تفاقيات حتى نسشمح
لهم بتطوير مهاراتهم خاصشة ‘ ظل
اأ’ج -واء اأ’خ -وي -ة ال -ت -ي Œم -ع -ن -ا م-ع
اأ’ششقاء العرب».
أام -ا ع -ن ت -ق -ي -ي -م مشش -ارك -ة اŸن-ت-خب
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ك- -رة اŸاء ‘ ال- -ب -ط -ول -ة
اأ’فريقية ،قال بوغادو« :أانا جد فخور
وسشعيد بالنتيجة التي حققها الفريق

ال -وط -ن -ي ل -ك -رة اŸاء خÓ-ل ال-ب-ط-ول-ة
اأ’فريقية لفئة أاقل من  16سشنة التي
جرت مؤوخرا Ãصشر رغم أانه حديث
النششأاة ثÓث أاششهر فقط“ ،كنا من
إاح -ت Ó-ل اŸرك -ز ال-راب-ع رغ-م صش-ع-وب-ة
اŸأامورية ‘ ظل اŸنافسشة القوية من
ط-رف م-ن-ت-خ-ب-ات ل-ه-ا ت-ق-ل-ي-د ‘ ه-ذا
اإ’ختصشاصس حيث تغلبنا على كل من
ت -ونسس واŸغ-رب ،م-ا ي-ع-ن-ي أان-ن-ا ب-ط-ل
اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ب-إام-ك-ان-يات ﬁدودة
جدا من خÓل رفع التحدي».
أاضشاف الرجل اأ’ول على رأاسس إا–ادية
السشباحة قائ« :Óنحن كمسشؤوول Úعلى
السشباحة ا÷زئرية نششكر الفني Úعلى
العمل الذي قاموا به ‘ ظرف قياسشي
’ يتجاوز الششهر ،وسشنواصشل العمل مع
هؤو’ء الششباب أ’نهم صشغار ‘ السشن
ولهم إامكانيات كبÒة سشنقوم بدعمها
ب -ت-وف Òك-ل ال-ظ-روف اŸن-اسش-ب-ة ح-ت-ى
ت-ك-ون ه-ن-اك ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ‘ ق-ادم
اŸواعيد من خÓل تسشط Òبرنامج
خاصس ،كما إاسشتحدثنا بطولة أ’قل من
 13و 16سشنة لتمثيل ا÷زائر ‘ صشنف
اأ’كابر حتى نحقق اأ’فضشل مسشتقبÓ
بحول الله».
تطّرق بوغادو إا› ¤ريات البطولة
ال -وط -ن-ي-ة أاصش-اغ-ر وأاواسش-ط ب-ت-ل-مسش-ان
قائ« :Óحّددنا الفÎة اŸمتدة من الـ 1
إا ¤الـ  4ماي ا÷اري لتنظيم البطولة
الوطنية ‘ صشنفي اأ’صشاغر واأ’واسشط
ب- -اŸسش- -ب- -ح اأ’وŸب -ي أاح -م -د ال -غ -ازي
بتلمسشان وسشتعرف مششاركة  388عنصشر
من بينهم  133سشباحة يتنافسشون على
اŸراكز اأ’و ‘ ¤كل اإ’ختصشاصشات،
وسش -ت -ك -ون ف-رصش-ة م-ن أاج-ل ال-ت-حضشÒ
لقادم اإ’سشتحقاقات و‘ نفسس الوقت
تسشمح للمديرية الفنية لتقييم اŸسشتوى
العام من أاجل إانتقاء أافضشل العناصشر
ل- -ل- -مشش- -ارك- -ة م- -ع ال- -ف- -رق ال- -وط -ن -ي -ة
مسشتقب.»Ó
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هذه إلصشفحة –توي على آإيات قرآإنية
كرÁة وإحاديث نبوية ششريفة ،إلرجاء إ◊فاظ
عليها وحمايتها من إلتدنيسس .وششكرإ

Óنسشان كرإمته وتزيده مقامة
–فظ ل إ

الّتربية على العّزة تربيٌة على معا‹ األخÓق وﬁاسِصنها
إلعزة هي إلرفعة وإلبعد عن موإطن
إل -ذل وإŸه -ان -ة ،ف-ال-ل-ه ي-أام-رن-ا أإن ن-ك-ون
’ح -د م -ن
أإع- -زإء ’ ،ن- -ذل و’ ن- -خضش- -ع أ
إلبششر ،وإÿضشوع إ‰ا يكون لله وحده،
ف -اŸسش -ل -م ي -ع -ت -ز ب -دي-ن-ه ورب-ه ،وي-ط-لب
إلعزة ‘ رضشا إلله  -سشبحانه  -يقول عمر
ب- -ن إÿط- -اب  -رضش -ي إل -ل -ه ع -ن -ه  -ك ّ-ن -ا
أإذ ّ
’سشÓ- -م ،ف -إان
’ء ،ف- -أاعّ- -زن- -ا إل- -ل- -ه ب- -ا إ
إبتغينا إلعزة ‘ غÒه أإذلّنا إلله.
والعزة التي أاتحدث عنها هي حالة نفسسية
تصساحبها قوة معنوية ،وتنبثق منهما أاقوال
وأافعال تدل على الشسعور بالفخر والسستعÓء
والسس-ت-قÓ-ل ع-ن ال-ك-اف-ري-ن ،وصس-دق النتماء
لهذا الدين مع تواضسعٍ ورحمة بالمؤومنين.
والغاية منها :الرفعُة ب Óتكبر ،وهي نابعٌة من
ال-خ-ي-ري-ة ال-ت-ي َي-ن-تُ-ج ع-ن-ه-ا ال-خ-يُ-ر ل-لبشسر من
مناصسرة للفضسيلة ومقارعة للرذيلة واحترام
ت تكبًرا أاو تفاخًرا،
للمثل العليا .والعزة ليسس ْ
وليسست بغًيا أاو عدواًنا ،وليسست هضسًما لحٍق أاو
ظلًما إلنسساٍن ،وإانما هي الحفاظُ على الكرامة
والصس- -ي- -ان- -ة ل -م -ا ي -جُب أاْن ُي -صس -اَن ،ول -ذلك ل
ت -ت -ع -ار ُضص ال -ع -زة م-ع ال-رح-م-ة ،ب-ل ل-عs-ل خ-يَ-ر
األعزاء هو من يكون خيَر الرحماء ،وهذا
يذكرنا بأان sالقرآاَن الكريم قد كsرَر قوله عن
ك َلُ- -هَ- -و إْل َ-ع ِ-زي ُ-ز
ن َرsبَ - -
رب ال- - - -ع- - - -زةَ{ :و ِإ s
م} تسسَع مرات في سسورة الشسعراء ،ثsم
إلsرِحي ُ
ذكَر في كxل من سسورة يسص والسسجدة والدخان
م} مرة واحدة.
ي{ :اْلَعِزيُز إلsرِحي ُ
وصسَف ْ
والعزة نوعان :عزة ممدوحة عزة مذمومة.

مفاهيم –ت إÛهر
ف -ال -ع -زة ال-م-م-دوح-ة ه-ي ال-ت-ي ل-ل-ه ول-رسس-ول-ه
وللمؤومنين ،فهي عزة حقيقية دائمة؛ ألنها من
ب ول ُيقاَوم سسبحانه:
الله وبالله الذي ل ُيغاَل ُ
ه إْلِعsزُة َوِلَرسُشولِ ِ
{َوِلsل ِ
ه َوِلْلُمْؤوِمِنينَ}.
أام -ا ال-ع-زُة ال-م-ذم-وم-ة ف-ه-ي ال-ت-ي ي-ت-خ-ذه-ا
ل إsل ِ
ن َكَفُروإ
ذي َ
الكافرون ،قال تعالىَ{ :ب ْ
ِف-ي ِعs-زٍة َوشِشَ-قا ٍ
ق}صص ٢ :وه- -ذا وإاْن ك -ان
ظاهُره العزة؛ ولكْن في باطنه الذلُة والعذاُب،
ويرجُع األمر في حقيقته إالى الذلة المذمومة،
ق -ال سس -ب -ح -ان -ه ح -ك -اي ً-ة ع-ن ح-ال ال-ك-اف-ري-ن
{َوإsت -خَُ-ذوإ ِمْ-ن ُدوِن إلs-لِ-ه آإِلَ-هً-ة ِلَ-يُ-ك-وُن-وإ
ن ِبِ-عَ-ب-اَدِتِ-هْ-م
َل ُ-ه ْ-م ِع v-زإ * َك  sÓ-سَش َ-ي ْ-كُ-فُ-رو َ
م ضِشvدإ} مريم.]8٢-81 :
َوَيُكوُنو َ
ن َعَلْيِه ْ
ق ِإsنَ- -ك أإَْنَ- -ت إلَ- -ع ِ-زي ُ-ز
وق- -ال ت- -ع- -ال- -ىُ{ :ذ ْ
م} الدخان ،٤9 :ومعناه :ذق بما كنت
إلَكِري ُ
َتُعtد نفسسك في أاهل العز والكرم ،كما قال
تعالى في نقيضسهُ{ :كُلوإ َوإشْشَرُبوإ َهنِيئًا بَِما

’رضس
أإّمة تبني إ أ
وتعّمرها باÒÿ

ن} المرسسÓت ،٤٣ :وقد نزلت
م َتْعَمُلو َ
ُكنتُ ْ
اآلية األولى في أابي جهل كما قال الزجاج
وك -ان ي -ق-ول :أان-ا أاعt-ز أاه-ل ال-وادي وأام-نُ-ع-ه-م،
فكان رtد الله سسبحانه وتعالى ،ذْق هذا العذاَب
إانك أانت القائل أانا العزيز الكريم ،ومفهوُم
ف باختÓف العقيدِة التي يحملُها
العزة يختل ُ
الشس-خصص ،ف-ي-وجُ-د ه-ن-اك ال-م-ف-ه-وُم ال-خ-اطُئ
للعزة ،والمفهوُم الصسحيُح لها.
ت عنه اآلية
فالمفهوُم الخاطئ هو الذي تحدث ْ
ال -م-ب-اركُ-ة ح-ك-ايً-ة ع-ن ال-م-ن-اف-ق-ي-ن ف-ي صس-در
اإلسسÓم والذي يحمله كثيٌر من الناسص ،حتى
في زماننا الحالي ،وهو أاsن العزة تتمثُل في
ك- -ث- -رة األم- -وال واألولد وال -عشس -ي -رة ،وال -ج -اه
والسسيطرة على اآلخرين والقوة والبطشص بهم
والسس-ت-يÓ-ء ع-ل-ي-ه-م وق-هِ -ره-م ،ح-ت-ى وإان ك-ان
ظلًما وعدواًنا.
أاما المفهوم الصسحيح للعزة فهو المفهوم الذي
تحدث عنه القرآانُ والسسنُة النبوية .قال تعالى:
ه إْلِعsزُة َوِلَرسُشوِل ِ
{َوِلsل ِ
ن َوَلِك s
ن
ه َوِلْلُمْؤوِمِني َ
ت
إْلُمَناِفِقينَ ’ َيْعَلُمو َ
ن} ،وهذه اآلية نزل ْ
ف-ي م-ق-اب-ل-ة ق-ول ال-م-ن-افقينَ{ :لِ-ئْن َرَجْعَنا
ِإَل -ى إلْ َ-م ِ-دي َ-ن ِ-ة َل ُ-ي ْ -
’ََع t-ز ِمْ -نَ-ه-ا
خ ِ-رَج s-ن إ ْ أ
ل} ،يريدون أانهم األعtز ،وأاsن رسسوَل الله
إْ أ
’ََذ s
والمؤومنين األذلون ،فبيsن اللُه تعالى أانه ل عزةَ
لهم ،فضس Óعن أانْ يكونوا هم األعزين ،وأانs
العزة لله ولرسسوله وللمؤومنين .ومقتضسى قول

المنافقين أاsن الرسسوَل  -صسلى الله عليه وسسلم
 والمؤومنين هم الذين يخرجون المنافقين،ألنهم أاهُل العزة ،والمنافقين أاهلُ الذلة ،ولهذا
كانوا يح َسسبون كsل صسيحٍة عليهم ،وذلك لذلهم
وهلعهم ،وكانوا إاذا لقوا الذين آامنوا ،قالوا:
آامنا ،خوًفا وجبًنا ،وإاذا خلْوا إالى شسياطينهم،
قالوا :إانا معكم ،إانما نحن مسستهزئون! وهذا
غ -اي ُ-ة ال -ذل .أام -ا ال -م -ؤوم -ن-ون ،ف-ك-ان-وا أاع-زاَء
ب -دي -ن -ه -م ،ق-ال ال-ل-ه ع-ن-ه-م ف-ي م-ج-ادل-ة أاه-ل
ن َتَوsلْوإ َفُقوُلوإ إشْشَهُدوإ ِبأاَsنا
الكتابَ{ :فِإا ْ
ن} ،فيعلنونها صسريحة ،ل يخافون
ُم ْسشِلُمو َ
في الله لومَة لئم ،وبمقتضسى العزة الممدوحة
ي -جب ع -ل-ى ال-مسس-ل-م أان ي-ع-تّ-ز ب-دي-ن-ه وي-رت-ف-ع
ب-ن-فسس-ه ع-ن م-واضس-ع ال-م-ه-ان-ة ،فُ Ó-ي-ري-ق ماَء
وجهه ول َيبُذُل ِعرضَسه فيما ُيدنسسه ،فيبقى
موفوَر الكرامة مرتاَح الضسمير مرفوَع الرأاسص
شسامخَ العرين سسالًما من أالم الهوان متحرًرا
من رق uاألهواء ومن ذuل الطمع ،ل يسسيُر إال
وفَق ما ُيمليه عليه إايماُنه والحtق الذي يحمله
ويدعو إاليه ,يقول أاحُد الصسالحين :ثÓثة من
أاعمال المراقبة :إايثاُر ما أانزل اللُه ،وتعظيُم
ما ع ّ
ظم اللهُ ،وتصسغيُر ما صسّغر الله .قال:
وث Ó-ث ٌ-ة م -ن أاع Ó-م الع-ت-زاز ب-ال-ل-ه :ال-ت-ك-اثُ-ر
ب-ال-ح-ك-م-ة ول-يسص ب-ال-عشس-ي-رة ،والسستعانُة بالله
وليسص بالمخلوقين ،والتذلُل ألهِل الدين في
الله وليسص ألبناء الدنيا.

إاsن التربية على العزة أامٌر بالغُ األهمية؛ ألsنها
تربيٌة على معالي األخÓق ومحاسسنِها ،لسسيما
أان sهذه األهميَة تزداد في هذه األزمنةِ التي
َتعtج بالِفتن والِمحن ،حتى أاصسبحَ الذtل والخوُر
والهواُن َيدtب في الفرد قبلَ األمة ،وما ذلك
إال ألsن األمَة ابتعدت عن كتاِب ربها ،وسسنِة
نبيها  -صسلى الله عليه وسسلم -والنهِل من
معينهما.
ومن عجب أان sالله يريُد لهذه األمةِ العزة
والرفعَة ،ثم هي تريُد الذsل والهوانَ وال َصسغار،
لقد أاراد اللُه ألمة محمد  -صسلى الله عليه
وسسلم  -أاْن تكونَ عزيزةً ألنه تعالى أاراد لها أانْ
تبنيَ األرض َص وتعمَرها بالخير ،ومن المعلوم
ي
أانه ل يبني األرض َص ذليٌل وإانما يبنيها القو t
العزيز.
واإلسسÓ- -م ل ي -أام ُ-ر ال -م -ؤوم -ن -ي -ن ب -ال -ع -ب -ادات
واألخÓق أامرا قانونيا جافا ،أاو يعللها لهم
تعلي Óعقليا باردا ،وإانما يربيهم عليها تربيًة
أاخÓ-ق-ي-ة خ-اصس-ة؛ ف-ن-رى ال-ق-رآاَن ي-ب-ي-نُ جَÓ-ل
العبادِة أاو الفعل األخÓقي من صسÓة وصسوم،
أاو صسدق أاو بر ،عق Óويكرُر الحديث عنه في
مواضسَع متعددة ،بإاظهار محاسسنه أاو أامرٍ به،
أاو ث -ن -اٍء ع -ل -ى أاصس -ح-اب-ه ،ف-ي-ن-غ-رسصُ حt-ب-ه ف-ي
القلب ،وتتوجُه له النف ُسص لتؤودَيه ،وكذلك يبيُن
رtب -ن -ا ت -ب -ارك وت -ع -ال -ى سس -ي -ئ-اِت الشس-ر وي-ك-رُر
ال-ح-ديث ع-ن-ه ب-ي-نَ ب-ي-اٍن ل-فسس-اده أاو اسس-ت-ن-كا ٍر
لفعله ،أاو ذxم لصساحبه .وبذلك يتحسس ُسص المرء
جماَل الخير ويميُل إاليه ،ويتحسس ُسص قبحَ الشسر
ف منه.
عق Óوقلبا فيأان ُ
ف-ك-ان مَِ-ن ال-م-ه-م-ات ال-ت-ي ت-ت-ح-تُ-م على األمة
اإلسس Ó-م-ي-ة ب-أاسس-ره-ا أاْن ت-ت-رب-ى ع-ل-ى م-ع-ان-ي
ال-ع-زة ،وأاْن ت-ح-ي-ي ه-ذه الَ -خ-صس-ل-ة ف-ي ن-ف-وس ِص
أابنائها ،ولنْ يسستطيعَ فعلَ ذلك إال الغيورون
على دينهم.

أأقوأل مأأثورة
ما نرإه صشعبا هو يسشير على إلله،
وم-ا ن-رإه ك-ب-ي-رإ ،ه-و صش-غ-ي-ر عند
إلله ،وما نرإه مسشتحي Óهو هيّـن
على إلله ،فقط علينا أإن نقصشد
بابه.

من علماء إ÷زإئر إ◊بيبة

عبدا◊ليم بن علي بن عبد الرحمن خوجة بن سصماية
ي ،عاشص في الجزائر ،وأاقام مدة في تونسص،

ولد بالجزائر (العاصسمة) وفيها توف
كما زار بÓد الشسام.
يد والده العربية والفقه والتوحيد ،كما أاخذ
حفظ القرآان الكريم ،وتعّلم على
ص ،والحسساب والفرائضص عن علي بن حمودة.
المنطق والبÓغة عن طاهر تيطوس
وتتلمذ على نخبة من كبار العلماء.
التراث حتى تكونت له ملكة قوية في العلوم
حفظ المتون وقرأا أامهات كتب
رنسسية وعم ّل صسحفيًا في جريدة «المبشسر»،
العربية والشسرعية ،ودرسص اللغة الف
ين كان يلقي الدروسص متطوًعا في المسسجد
ثم بالتجارة في دكان صسغير؛ في ح
ّدته اإلدارة الفرنسسية ( )1896خطة التدريسص
الذي كان يدّرسص فيه والده .قل
ئر العاصسمة ،وفي ( )1900أاسسندت إاليه خطة
بالمدرسسة الرسسمية بالجزا
ي ،انتقل إاليها وظل مدرسًسا بها إالى أان أاحيل
التدريسص بالجامع الجديد الحنف
بده زمن وجوده بالجزائر ،وسسفرت الرسسائل
إالى التقاعد.التقى اإلمام محمد ع
لية ،وظل المترجم له وفيًا لمنهج اإلمام في
بينهما حين غادر اإلمام إالى صسق
ة) ،كما كان من معارضسي تجنيد الجزائريين
اإلصسÓح.
Óمية (الوحدة تحت راية الخÓفة اإلسسÓمي
كان من مناضسلي الجامعة اإلسس
في الجيشص الفرنسسي.
ف عصسره :الإقدام ،وكوكب إافريقيا ،والمغرب
السسياسسة والجتماع واألخÓق ،نشسرتها صسح
كتب مقالت في األدب و
تان في الفقه والتصسوف .وبحث في «فلسسفة
سير والوزير التونسسيتين ،وغيرهما ،وله رسسال
(الجزائرية) ،وفي جريدتي المش
منه على الحضسور ،غير أان حكومة الحتÓل
تشسرقين بالجزائر ( )1905قرأا الفصسل األول
اإلسسÓم» ،قّدمه إالى مؤوتمر المسس
عمال المؤوتمر ،وهو اآلن في حكم المفقود.
رفضست طبعه ضسمن أا
عبد الحليم بن سسماية وأاسسكنه فسسيح جناته.
رحم الله شسيخنا

حكمة العدد

أاكيسس الكيسس التقوى ،وأاحمق ا◊مق الفجور ،وأاصصدق الصصدق األمانة ،وأاكذب الكذب اÿيانة.

جوإبك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

^ سس :ما حكم الّرجل الذي يطلّق زوجته وهي حائضس؟

^^ هذإ إلطÓق يسشمى بال ّ
طÓق إلبدعي ،وهو ضشد
إلطÓق إلسشني إلذي يكون في حالة طهر لم يمسشها فيه،
وبالتالي فإان هذإ إلطÓق ’ يقع ويجب عليه أإن يرجعها
إلى بيت إلزوجية.

خخÒÒإإللههددىى
عن عائششة  -رضشي إلله عنها
 قالت :ما ضشرب رسشول إلله -صشلى إلله عليه وسشلم  -ششيئاً قط
بيده و’ إمرأإة و’ خادمًا ،إ’ أإن
ي-ج-اه-د ف-ي سش-ب-ي-ل إل-ل-ه ،وما نيل
م -ن -ه شش -يء ق -ط ف-ي-ن-ت-ق-م م-ن صش-اح-ب-ه إ’ أإن
ي -ن -ت -هك شش -يء م -ن م -ح -ارم إل-ل-ه ت-ع-ال-ى
ف- -ي- -ن- -ت- -ق- -م ل- -ل -ه ت -ع -ال -ى( .روإه
مسشلم).

ترششده إ ¤إلطّريق إلسشوي

طاء وخ Òاّ ÿ
كل بني آادم خ ّ
طائ Úالتّوابون

من طبيعة اإلنسسان الوقوع في الخطاأ
والذنب ،كما في الحديث« :كل بني آادم
خّ- -ط -اء ،وخ -ي -ر ال -خ ّ-ط -ائ -ي -ن ال -ت -واب -ون»
(الترمذي وابن ماجه والحاكم وصسححه)
ل- -ك- -ن ل ح- -ج- -ة ل- -ه ف- -ي ذلك ،ول م- -ب -رر
ل Ó-سس -ت -م -رار ف -ي ال -ذنب ،ب -ل إان-ه م-أام-ور
ب-تصس-ح-ي-ح خ-ط-ئ-ه .وال-ج-م-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
ال- - - -ح- - - -ديث ت- - - -رشس- - - -ده إال - - -ى ط - - -ري - - -ق
ال -خ Ó-صص،وت -ف -ت -ح ل -ه ب-اب األم-ل «وخ-ي-ر
ال -خ-ط-ائ-ي-ن ال-ت-واب-ون» .وك-ذلك ق-ول ال-ل-ه
ن إلs- -لَ- -ه ُيِ- -ح t-ب إل s-ت s-وإِب -ي َ-ن
سسبحانهِ {:إ s
ن} ،وق -ول -ه ت -ع -ال-ى:
َوُيِ-حt-ب إْلُ-مَتَطuهِري َ
{َوُهَو إsل ِ
ل إلsتْوَبَة َع ْ
ن ِعَباِدِه
ذي َيْقَب ُ
ن إل sسشuيَئاِت}.
َوَيْعُفو َع ِ
ف- -م- -ن ت- -دّب- -ر ه -ات -ي -ن اآلي -ت -ي -ن وم -ا ف -ي
معناهما؛ علم أانه ل عذر له في اإلقامة
على الذنب ،وقد دعاه الله عز وجل إالى
التوبة كما قال صسلى الله عليه وسسلم« :إانّ
ال -ل-ه ع-ز وج-ل ي-بسس-ط ي-ده ب-ال-ل-ي-ل ل-ي-ت-وب
مسسيء النهار ،ويبسسط يده بالنهار ليتوب
مسسيء الليل» (مسسلم) ،وقال« :الله أافرح
بتوبة عبده من أاحدكم ،سسقط على بعيره،
وقد أاضسله في أارضص فÓة» (البخاري).
صس -ح -ي -ح أان ك  Óً-م-ن-ا ف-ي-ه ع-ي-وب ،ول-دي-ه

ذنوب ،كثيرا ما نقع فيها ،فإاما ارتكاب
محرم ,أاو تقصسير في واجب ،ولكن من
رح -م -ة ال -ل -ه ب -ع-ب-اده أان شس-رع ل-ه-م ال-ت-وب-ة
وأام - - - - -ره- - - - -م ب- - - - -السس- - - - -ت- - - - -غ- - - - -ف- - - - -ار.
فيجب اجتناب الكبائر والتوبة منها ،ثم
معالجة األخطاء التي كثيرا ً ما يقع فيها
المسسلم ،خصسوصسًا ما وافق منها هوىً في
نفسسه.
ف-غ-ال-بً-ا م-ا ي-ك-ث-ر ال-وق-وع ف-ي-م-ا ت-م-ي-ل إاليه
النفسص من الشسهوات المحرمة ,ثم يأالف
ذلك الذنب وقد يسستصسغره ،وهنا مكمن
الخطر.
فالسسيئات التي ُيتهاون بها قد تكون أاخطر
ع -ل -ي -ه م -ن ال-ك-ب-ائ-ر ،ألن ل-ل-ك-ب-ائ-ر وحشس-ة
شسديدة ،ووقعُ زاجرها أاكبر ،ونادرا ً ما تقع

م -ن ال -مسس -ل -م ،ل -ك -ن ال -ب Ó-ء ف -ي ال -ت-ه-اون
ب-الصس-غ-ائ-ر ،ل-ذلك حّ-ذر م-ن-ه-ا رسس-ول ال-ل-ه
صسلى الله عليه وسسلم فقال:
«إاّي- -ـاكـم وم- -حـ ّق- -رات ال- -ذن- -وب ،ف- -إان- -ه- -ن
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه ،كمثل
قوم نزلوا أارضص فÓة ،فحضسر صسنيع القوم
 أاي :ط-ع-ام-ه-م -ف-ج-ع-ل ال-رج-ل ي-ن-ط-ل-قف -ي-ج-يء ب-الُ-ع-ود ،وال-رج-ل ي-ج-يء ب-ال-ع-ود،
ح -ت -ى ج -م -ع -وا سس -وادا ً ،ف -أاج -ج-وا ن-ارا ً»..
(أاح-م-د وال-ط-ب-ران-ي وصس-ح-ح-ه األل-ب-ان-ي).
واسستصسغار اإلنسسان لذنوبه يجعله ل يلقي
لها باًل فينسساها ،وقد ل يسستغفر أاو يتوب
منها ،فيظل على خطر عظيم طالما كان
مقيمًا على ذلك الذنب ،وفي غفلة عما
هو فيه .وهنا الخطورة أايضسًا حيث تتراكم
عليه الذنوب فتهلكه ،من حيث ل يشسعر.
ل- -ك- -ن م- -ت -ى آاف -اق وك -انت ل -دي -ه ال -رغ -ب -ة
الصسادقة في التوبة ،فليعلم أان مما يعينه
على التخلصص من الذنب أان يدرك أانه
مذنب ومخطئ ،فيلجأا إالى ربه ويسسأاله
ال -ت -وف -ي -ق ل -ل -ت-وب-ة ال-نصس-وح ،وأان ي-ك-ون ذا
بصسيرة بمداخل الشسيطان وشسهوة النفسص
التي توقعه في الذنوب ،واإلنسسان بصسير
بنفسسه وهو طبيبها ،فإان أاراد لها السسÓمة
فلن يعجزه الظفر بها متى اسستعان بربه
تعالى ،وصسدق في توبته.

مواقيت
الصسÓة
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الفرنسسية  OASتنّفذ عملية إاجرامية بواسسطة
سسيارة مف ّ
خخة خّلفت عشسرات القتلى وا÷رحى
‘ صسفوف عمال ميناء العاصسمة.
لفرو ـ أاسسيوية
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وزارة الدفاع بحوزتها معلومات مؤوكدة حول ملفات فسساد ثقيلة

الفريق ڤايد صصالح يؤؤكد اطÓعه الشصخصصي عليها بأارقام ومبالغ خيالية
‘ ال -ي-وم ال-ث-ا Êم-ن زي-ارت-ه إا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
اÿامسسة ،أاشسرف الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي،
على انطÓق ›ريات تنفيذ التمرين البيا ÊبالذخÒة
ا◊ية ،اŸعنون ““الثبات .““2019

أاي تغي Òأاو تبديل أ’حكام الدسصتؤر ليسصت من صصÓحية ا÷يشض

h.¥

‘ البداية ورفقة اللواء عمار عثامنية قائد الناحية العسصكرية
اÿامسص -ة ،وب -حضص -ور ال -ل -واء حسص -ان ع ÁÓ-ي -ة ق -ائ -د ال -ن -اح -ي -ة
العسصكرية الرابعة ،اسصتمع الفريق إا ¤عرضس قائد الفرقة اأ’و¤
مدرعة مدير التمرين ،الذي قدم الفكرة العامة للتمرين وخطة
ومراحل تنفيذه ميدانيا.
وÃيدان الرمي للناحية العسصكرية اÿامسصة ،تابع الفريق عن
كثب اأ’عمال القتالية التي قامت بها الوحدات اŸقحمة ‘ هذا
ال -ت -م -ري -ن ال -ب-ي-ا Êب-ال-ذخÒة ا◊ي-ة ،وال-ذي
شصاركت فيه الوحدات العضصوية والوحدات
ال -ف -رع -ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ف-رق-ة اأ’و ¤م-درع-ة،
مدعمة بوحدات جوية من طائرات مقاتلة
وحوامات إاسصناد ناري.

ا÷اهزية ودرجة ا’حÎافية العالية ،التي
ب-ل-غ-ت-ه-ا ق-وات-ن-ا واسص-ت-ع-داده-ا ال-دائم لتأامÚ
حدودنا الوطنية اŸديدة وما حققته من
نتائج حاسصمة ‘ ميدان مكافحة اإ’رهاب،
›ددا التأاكيد على حرصس قيادة ا÷يشس
الوطني الشصعبي على مرافقة جهاز العدالة
‘ أاداء مهامها النبيلة وا◊سصاسصة ،بعد أان
–ررت م -ن ك -ل ال -ق -ي -ود والضص -غ -وط -ات ،ب-ع-ي-دا ع-ن ا’ن-ت-ق-ائ-ي-ة
والظرفية ودون اسصتثناء أاي ملف ،وبعيدا عن أاي ظلم أاو تصصفية
حسصابات:

بعيدا عن أاي ظلم أاو تصصفية
حسصابات سصتتم اÙاكمات

احÎافية Ãسصتؤى تكتيكي
وعملياتي تعكسض جدية ا÷انب
التخطيطي والتنظيمي والتحضصÒي

يعت Èهذا التمرين التكتيكي ،الذي ينفذ تبعا لسصلسصلة التمارين
البيانية بالذخÒة ا◊ية اŸنفذة مؤوخرا على مسصتوى النواحي
العسصكرية الرابعة والثانية واأ’و ¤على التوا‹ ،مناسصبة إ’ظهار
Óطارات واأ’فراد وكذلك التحكم
القدرات والكفاءات القتالية ل إ
‘ الوسصائل الكÈى ومنظومات اأ’سصلحة ıتلف أاصصناف القوات
بغية الوقوف على مدى ا÷اهزية العملياتية والقتالية لوحدات
ه -ذه ال -ف -رق-ة وت-دريب ال-ق-ادة واأ’رك-ان-ات ع-ل-ى ت-نسص-ي-ق ا÷ه-ود
وال -ت -ع-اون بﬂ Úت-ل-ف اأ’سص-ل-ح-ة وال-ق-وات ،وه-ي اأ’ع-م-ال ال-ت-ي
اتسص -مت ب -ح -ق ب -احÎاف -ي -ة ع -ال -ي -ة ‘ ج -م-ي-ع م-راح-ل ال-ت-م-ري-ن
وÃسص-ت-وى ت-ك-ت-ي-ك-ي وع-م-ل-ي-ات-ي ج-د ع-ا‹ ي-ع-كسس جدية ا÷انب
التخطيطي والتنظيمي والتحضصÒي.
‘ ن -ه -اي -ة ال-ت-م-ري-ن ،و‘ ل-ق-اء ت-ق-ي-ي-م-ي م-ع أاف-راد ال-وح-دات
اŸشص -ارك -ة ،ث ّ-م -ن ال-ف-ري-ق ا÷ه-ود ال-كÈى اŸب-ذول-ة ط-وال سص-ن-ة
التحضص Òالقتا‹ ،مهنئا جميع اŸشصارك Úعلى النجاح الذي
حققوه ميدانيا من خÓل تنفيذ هذا التمرين.
ب-ع-ده-ا وب-اŸدرسص-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ق-وات اÿاصص-ة ب-بسص-ك-رة ت-رأاسس
الفريق لقاء توجيهيا أالقى خÓله كلمة تابعها أافراد جميع وحدات
ال -ن -اح -ي -ت Úال-عسص-ك-ري-ت Úال-راب-ع-ة واÿامسص-ة ع-ن ط-ري-ق ت-ق-ن-ي-ة
التخاطب اŸرئي عن بعد ،أاكد ‘ بدايتها أان النهج التواصصلي
الذي يتبناه مع أافراد ا÷يشس الوطني الشصعبي ع Èكافة النواحي
العسصكرية ،ينبع من حرصصه على إاسصداء التوجيهات والتوصصيات
الضص -روري -ة ،اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ال-ت-حضص Òال-ق-ت-ا‹ ل-ل-ق-وات ،ع Èإاج-راء
“ارين بيانية بالذخÒة ا◊ية ،بغرضس اختبار وتقييم مسصتوى

حماية لÓقتصصاد الؤطني مصصالح اأ’من وضصعت
اŸلفات –ت تصصرف العدالة
«وب -خصص -وصس ﬁاسص -ب -ة ك -ل م -ن ت -ورط ‘ ن -هب اŸال ال -ع -ام
وتبديد خÒات البÓد ،والتي تعد من أاهم اŸطالب التي رفعها
الشص -عب ا÷زائ -ري ب -إا◊اح ،م -ن -ذ ان -ط Ó-ق
مسصÒات- -ه السص- -ل- -م -ي -ة ،أاوّد أان أاشص -ي ـر إا ¤أان
مصص -ال -ح وزارة ال -دف-اع ال-وط-ن-ي –وز ع-ل-ى
معلومات مؤوكدة حول عدة ملفات فسصاد
ثقيلة ،اطلعت عليها شصخصصيا ،تكشصف عن
نهب اأ’موال العامة بأارقام ومبالغ خيالية،
وانطÓقا من حرصصنا الشصديد على حماية
ا’قتصصاد الوطني ،فقد تولت مصصالح اأ’من وضصع هذه اŸلفات
–ت تصصرف العدالة ،لدراسصتها والتحقيق بشصأانها ومتابعة كل
اŸتورط Úفيها.

الشصعب اŸلحة وŸا يخوله الدسصتور وقوانÚ
ا÷مهورية ،يتحمل مسصؤووليته أامام التاريخ،
حيث قدمت قيادة ا÷يشس الوطني الشصعبي
الضصمانات الكافية وتعهدت Ãرافقة جهاز
العدالة ‘ أاداء مهامها النبيلة وا◊سصاسصة،
بعد أان –ررت من كل القيود والضصغوطات
واإ’مÓءات ،بعيدا عن ا’نتقائية والظرفية
ودون اسصتثناء أاي ملف ،وبعيدا عن أاي ظلم أاو تصصفية حسصابات،
كما نؤوكد على ضصرورة تفادي التأاخر ‘ معا÷ة هذه اŸلفات،
بحجة إاعادة النظر ‘ اإ’جراءات القانونية التي تتطلب وقتا
أاطول‡ ،ا قد يتسصبب ‘ إافÓت الفاسصدين من العقاب.

كنا السصباق ‘ Úإاحالة
إاطارات عسصكرية سصامية
على القضصاء العسصكري

تفادي التأاخر ‘ معا÷ة اŸلفات بحجة إاعادة النظر
‘ اإ’جراءات القانؤنية
و’بد من اإ’شصارة إا ¤أان هذه العملية ’ زالت ‘ بداياتها
وسصيتم ،إان شصاء الله ،تطه ÒبÓدنا نهائيا من
ال - -فسص - -اد واŸفسص- -دي- -ن ،ون- -ح- -ن ‘ ا÷يشس
الوطني الشصعبي  ⁄ولن نسصكت عن الفسصاد،
بل قدمنا اŸثال وكنا سصباقﬁ ‘ Úاربته
من خÓل إاحالة إاطارات عسصكرية سصامية
على القضصاء العسصكري ،متمثل ‘ Úالقادة
السصابق Úللنواحي العسصكرية اأ’و ¤والثانية
والرابعة والدرك الوطني واŸدير السصابق للمصصالح اŸالية ،الذين
تأاكد تورطهم ‘ قضصايا فسصاد باأ’دلة الثابتة””.

الرئيسض اŸنتخب مسصتقبÓ
وفقا لإÓرادة الشصعبية ا◊رة
من يحق له تغي Òالدسصتؤر

ا÷يشض باŸرصصاد وفقا Ÿطالب الشصعب وŸا يخؤله
الدسصتؤر وقؤان Úا÷مهؤرية
وسصيبقى ا÷يشس الوطني الشصعبي باŸرصصاد ،وفقا Ÿطالب

تهيئة الظروف اÓŸئمة لتنظيم انتخابات رئاسصية ‘ أاقرب وقت ‡كن
الفريق أاكد على “سصك ا÷يشس الوطني الشصعبي باŸسصار
الدسصتوري ،والذي يسصتوجب العمل على تهيئة الظروف اÓŸئمة
لتنظيم انتخابات رئاسصية ‘ أاقرب وقت ‡كن ،باعتبارها ا◊ل
اأ’مثل للخروج من اأ’زمة:

..وخÓل ترؤوسسه لقاء توجيهيا باŸدرسسة العليا للقوات اÿاصسة ببسسكرة

الفريق يؤؤكد تعهده على مرافقة الشصعب ومؤؤسصسصات الدولة

“ي-زت زي-ارة ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-ايد صسالح،
ن -ائب وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ -يسس أارك -ان
ا÷يشس الوطني الشسعبي ،يوم أامسس الثÓثاء
إا ¤ال -ن -اح -ي -ة ال-عسس-ك-ري-ة اÿامسس-ة بÎؤوسس-ه
لقاء توجيهيا باŸدرسسة العليا للقوات اÿاصسة
ب-بسس-ك-رة ،رف-ق-ة ال-ل-واء ع-م-ار ع-ث-ام-ن-ي-ة قائد
ال-ن-اح-ي-ة ال-عسس-ك-رية اÿامسسة واللواء حسسان
عÁÓية قائد الناحية العسسكرية الرابعة.

h.¥

أال- -ق- -ى خ Ó-ل -ه ك -ل -م -ة ت -اب -ع -ه -ا إاط -ارات وأاف -راد
الناحيت Úالعسصكريت Úالرابعة واÿامسصة ،جدد من
خÓلها التأاكيد على وفائه لتعهداته على مرافقة
الشصعب ومؤوسصسصات الدولة ‘ هذه اŸرحلة ا◊اسصمة
من تاريخ بÓدنا:

ا’شصادة باسصتجابة الشصخصصيات
واأ’حزاب أ’همية انتهاج مبدأا ا◊ؤار

«من جهة أاخرى ،فإانني تعهدت أامام الله والشصعب
والتاريخ ،منذ بداية اŸسصÒات السصلمية ،على العمل،
دون كلل و’ ملل ،على مرافقة الشصعب ومؤوسصسصات
الدولة ‘ هذه اŸرحلة ا◊اسصمة من تاريخ بÓدنا.
وإانني على قناعة تامة أان اعتماد ا◊وار البناء مع
مؤوسصسصات الدولة ،هو اŸنهج الوحيد للخروج من

اأ’زمة ،إادراكا منا أان ا◊وار هو من أارقى وأانبل
أاسص -ال -يب ال -ت -ع -ام -ل اإ’نسص -ا ،Êوه -و اŸسص-لك اأ’‚ع
ال -ك-ف-ي-ل ب-ت-ق-د ËاقÎاح-ات ب-ن-اءة وت-ق-ريب وج-ه-ات
النظر و–قيق التوافق حول ا◊لول اŸتاحة.

اقÎاحات بناءة وجهات النظر لتحقيق
التؤافق حؤل ا◊لؤل اŸتاحة

وه- -ن- -ا أاود اإ’شص- -ادة ب- -اسص- -ت- -ج -اب -ة ال -ع -دي -د م -ن
الشصخصصيات واأ’حزاب أ’همية انتهاج مبدأا ا◊وار،
الذي يتع Úأان تنبثق عنه آاليات معقولة للخروج من
اأ’زمة ،وهو موقف يحسصب لهم ‘ هذه اŸرحلة التي
ي -جب أان ت-ك-ون ف-ي-ه-ا مصص-ل-ح-ة ال-وط-ن ه-ي ال-ق-اسص-م
اŸشصÎك ب Úكافة اأ’طراف.
وما تأاكيدنا ‘ العديد من اŸناسصبات على جدوى
تبني هذا النهج ا◊كيم ،من طرف كافة فئات شصعبنا
اأ’بي ،بعيدا عن ا◊سصابات الشصخصصية الضصيقة ،و‘
إاطار تغليب اŸصصالح العليا للوطن ،إا’ دلي Óقاطعا
على حرصصنا على أامن واسصتقرار البÓد ووحدتها
الÎاب -ي -ة والشص-ع-ب-ي-ة’ ،سص-ي-م-ا ‘ ظ-ل وضص-ع إاق-ل-ي-م-ي
متوتر.

بعضض اأ’طراف ترفضض اŸبادرات اŸقÎحة
وتعمل على زرع النعرات والدسصائسض

وقد حققت ›مل الÎتيبات اŸتخذة ◊د ا’آن
توافقا وطنيا Ÿسصناه من خÓل الشصعارات اŸرفوعة

«إان ال- -ت -مسصك الشص -دي -د ل -ق -ي -ادة ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي
بالدسصتور الذي زكاه الشصعب من خÓل ‡ثليه ‘ الŸÈان ينبع
من كون أاي تغي Òأاو تبديل أ’حكامه ليسصت من صصÓحية ا÷يشس
ال -وط -ن -ي أالشص -ع -ب -ي ب -ل ه-ي م-ن الصصÓ-ح-ي-ات اıول-ة ل-ل-رئ-يسس
Óرادة الشصعبية ا◊رة ،هذا اŸوقف
اŸنتخب مسصتقب Óوفقا ل إ
اŸبدئي يعد عÓمة فالقة ودائمة على مدى تصصميم ا÷يشس
ال -وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ع-ل-ى أان ’ ي-ح-ي-د ع-ن ال-دسص-ت-ور ،م-ه-م-ا ك-انت
الظروف واأ’حوال ومن يقول عكسس ذلك فهو ›حف ‘ حق
ا÷يشس وم -واق -ف -ه ال -ث -اب -ت -ة’ ،سص -ي -م -ا أاول-ئك ال-وصص-ول-ي Úال-ذي-ن
اسصتفادوا من خÒات البÓد على أاك Ìمن صصعيد ويريدون اليوم
تقد Ëالدروسس للجيشس الوطني الشصعبي وقيادته ،وإاننا ’ نقبل بل
نرفضس هذه السصلوكيات ا’نتهازية جملة وتفصصي Óأ’نها ’ تخدم
ا÷زائر و’ تسصهم فعليا ‘ حّل أازمتها ،لذا
يتع Úعلى ا÷ميع التحلي بالتعقل والتبصصر
وŒنب ال -دخ -ول ‘ م -ت -اه -ات ،وصص-راع-ات
هامشصية ’ طائل منها و’ تخدم اŸصصلحة
العليا للوطن والتي من شصأانها إاطالة عمر
اأ’زم -ة ،وإان -ن -ا ن -ن -ت -ظ -ر م-ن ك-ل اŸواط-نÚ
ال-غ-ي-وري-ن ع-ل-ى مسص-ت-ق-ب-ل وط-ن-ه-م ،تضص-اف-ر
ا÷هود الصصادقة إ’يجاد أاحسصن السصبل للوصصول بالبÓد إا ¤بر
اأ’مان.

‘ اŸسصÒات Ãخ -ت -ل -ف و’ي -ات ال -وط-ن ،ب-اسص-ت-ث-ن-اء
ب - -عضس اأ’ط - -راف ،ال - -ت - -ي ت - -رفضس ك - -ل اŸب - -ادرات
اŸقÎحة ،وتعمل على زرع النعرات والدسصائسسÃ ،ا
يخدم مصصا◊ها الضصيقة ومصصالح من يقف وراءها.
وق- -د ان- -كشص- -فت ال- -ن- -واي -ا السص -ي -ئ -ة ل -ه -ذه اأ’ط -راف
وفضص -ح -ت -ه -ا وأادان-ت-ه-ا ﬂت-ل-ف ف-ئ-ات الشص-عب ،ال-ت-ي
عÈت ع -ن وع -ي وط -ن -ي م -ت -م -ي -ز وأاصص-ي-ل ،ورفضصت
أاطروحاتها التي تهدف إا ¤ضصرب مصصداقية وجهود
م -ؤوسصسص -ات ال -دول -ة ‘ ،ب -ل -ورة وإاي -ج-اد ﬂارج آام-ن-ة
Óزمة ،وعليه وجب توخي ا◊ذر من الوقوع ‘ فخ
ل أ
تعك Òصصفو اŸسصÒات السصلمية ،وتغي Òمسصارها من
خÓل تلغيمها بتصصرفات تكن العداء للوطن وتسصاوم
ع -ل -ى ال -وح -دة الÎاب -ي -ة ل -ل-ج-زائ-ر ،واسص-ت-غÓ-ل ه-ذه
اŸسصÒات لتعريضس اأ’من القومي للبÓد ووحدتها
الوطنية للخطر””.

تصصرفات تكن العداء للؤطن وتسصاوم
على الؤحدة الÎابية للجزائر

الفريق جدد التذك Òبأان ا÷زائر وطن ا÷ميع
من حقها على كافة أابنائها ،أان ينتبهوا ويدركوا ما
يحدق بها من ﬂاطر وتهديدات ،تسصتوجب التحلي
باليقظة وا◊يطة وا◊ذر:
«إان اŸقÎح -ات ال -ت -ي ق -دم -ه-ا ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشصعبي نابعة من وعيه الراسصخ بأاهمية هذه اŸرحلة
‘ حياة البÓد وباŸسصؤوولية التاريخية اŸلقاة على

ع- -ات- -ق -ه وع -ل -ى ع -ات -ق ك -اف -ة ا÷زائ -ري Úا’أوف -ي -اء
واıلصص Úلوطنهم الذين ’ يرضصون سصوء ببÓدهم،
فاأ’جدر أان يشصعر ا÷ميع Ãسصؤوولية حفظ وصصون
وطنهم أامانة الشصهداء ،فا÷زائر وطن ا÷ميع من
حقها على أابنائها كافة أابنائها ،كل ‘ موقعه وحدود
مسصؤوولياته ،أان ينتبهوا ويدركوا ما يحدق بها من
ﬂاط -ر وت -ه -دي -دات ،تسص -ت-وجب ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة
وا◊يطة وا◊ذر.

علينا ا’سصتفادة من دروسض اŸاضصي
باسصتحضصار التضصحيات ا÷سصام والثمن
الباهضض

وعليه ،يواصصل ا÷يشس الوطني الشصعبي ،رفقة
كافة اÒÿين من أابناء الشصعب ا÷زائري ،العمل على
Œنيب بÓدنا مغبة الوقوع ‘ فخ العنف وما يÎتب
عنه من مآاسصي وويÓت ،وعلينا ا’سصتفادة من دروسس
اŸاضص -ي ب -اسص-ت-حضص-ار ال-تضص-ح-ي-ات ا÷سص-ام وال-ث-م-ن
الباهضس الذي قدمه الشصعب ا÷زائري سصواء إابان
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة ال-ت-ي ت-وجت باسصÎجاع
ا’سصتقÓل والسصيادة الوطنية ،أاو خÓل فÎة مكافحة
اإ’رهاب التي اسصتعادت فيها بÓدنا اأ’من والسصكينة،
وه-ي اŸك-اسصب ال-غ-ال-ي-ة ال-ت-ي ي-جب ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا
وعدم التفريط فيها ،وفاء لتضصحيات شصهداء الثورة
التحريرية وشصهداء الواجب الوطني””.

على ا÷ميع التحلي بالتعقل والتبصصر وŒنب الدخؤل ‘ متاهات

ومن هذا اŸنظور ،واحÎاما للدسصتور ومؤوسصسصات الدولة،
وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف اÓŸئمة لتنظيم
انتخابات رئاسصية ‘ أاقرب وقت ‡كن ،باعتبارها ا◊ل اأ’مثل
للخروج من اأ’زمة والتصصدي لكل التهديدات واıاطر اÙدقة
ببÓدنا وإافشصال كافة اıططات اŸعادية الرامية إا ¤الوقوع ‘
فخ الفراغ الدسصتوري والزج بالبÓد ‘ متاهات الفوضصى وزعزعة
اسصتقرارها ،فهذه اآ’لية الدسصتورية هي التي تسصمح بانتخاب
رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ل-ه الشص-رع-ي-ة والصصÓ-ح-ي-ات ل-ت-حقيق اŸطالب
الشص-ع-ب-ي-ة اŸشص-روع-ة اŸت-ب-ق-ي-ة ،وه-ي ك-ذلك ال-ق-اع-دة اأ’سصاسصية
’نطÓق بÓدنا من جديد ‘ مسصÒة التنمية والبناء.

انتخاب رئيسض جمهؤرية له الشصرعية والصصÓحيات
لتحقيق اŸطالب الشصعبية اŸتبقية
و‘ هذا الصصدد ،فقد أاكدت ‘ لقاء سصابق بأاننا بصصدد تفكيك
اأ’ل -غ -ام ال -ت -ي ي -ع -رف الشص -عب ا÷زائ -ري م -ن زرع -ه -ا ‘ ك -ام-ل
مؤوسصسصات الدولة وأان هذه اأ’زمة ،التي كنا ‘ غنى عنها” ،
افتعالها بهدف زرع بذور عدم ا’سصتقرار ‘ ا÷زائر ،من خÓل
خلق بيئة مناسصبة للفراغ الدسصتوري ،فهؤو’ء الذين تسصببوا عن
قصصد ‘ نشصوب هذه اأ’زمة هم أانفسصهم من يحاول اليوم اخÎاق
اŸسصÒات ويلوحون بشصعارات مشصبوهة ومغرضصة يحرضصون من
خÓلها على عرقلة كافة اŸبادرات البناءة التي تكفل اÿروج من
اأ’زمة ،وقد برهنوا بذلك بأانهم أاعداء الشصعب ،الذي يدرك جيدا
ب -ال -ف -ط -رة ،رف-ق-ة ج-يشص-ه ،ك-ي-ف ي-ح-ب-ط ه-ذه اŸؤوام-رات ويصص-ل
بالبÓد إا ¤بر اأ’مان””.

ة الفريق ڤايد صصالح

مقتطفات من كلم

@ صصراعات هامشصية ’ طائل منها تطيل عمر اأ’زمة
 ’،تخدم اŸصصلحة العليا للوطن
@ تضص -اف-ر ا÷ه-ود الصص-ادق-ة إ’ي-ج-اد أاحسص-ن السص-ب-ل
للوصصول إا ¤بر اأ’مان
@ وجب ع -ل -ي-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف ل-ت-ن-ظ-ي-م
انتخابات رئاسصية ‘ اأقرب وقت ‡كن
@ ا’نتخابات الرئاسصية ا◊ل ا’أمثل للخروج من
اأ’زمة والتصصدي للتهديدات اÙدقة ببÓدنا
@ إافشص- -ال اıط -ط -ات ال -رام -ي -ة اإ ¤ف -خ ال -ف -راغ
الدسصتوري والزج بالبÓد ‘ الÓاسصتقرار
@ الوصصولي Úاسصتفادوا من خÒات البÓد ويريدون
اليوم تقد Ëالدروسس للجيشس وقيادته
@ سصلوكيات انتهازية ’ تخدم ا÷زائر نرفضصها جملة
وتفصصيÓ
@ من تسصببوا عن قصصد ‘ نشصوب اأ’زمة هم أانفسصهم
من يحاولون اليوم اخÎاق اŸسصÒات
@ مباشصرة ا’جراءات حتى ’ يفلت الفاسصدين من العقاب.
@ اجدد حرصس ا÷يشس على مرافقة العدالة ‘ أاداء مهامها
@ ﬁاسصبة كل من تورط ‘ نهب اŸال العام وتبديد
خÒات البÓد

