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أفتتاحيـــة

السشكوت عـ ـن اÿمول فسشأد!
^ بقلم :أمينة دباشص

أمام أنتشصار موأقع ألتوأصصل أ’جتماعي

وسشأئ ـ ـل اإلعـ ـ ـÓم الوطنيـة
مطألبة بإأثبأت نفسشهأ «كسشلطـ ـ ـ ـة رابع ـة»
^ اإلع ـÓم العم ـومي – ـرر م ـن القي ـود بت ـأأث Òا◊ـ ـراك ا4ل-0شش05ع-ـ ـ6ـ0ـبي
صصـــــــــــــــــــــــــــــ

جددت مطالبها بعدم ألتسصامح مع ألعصصابة ‘ أ÷معة ألسصلمية11

مسشـ ـÒات

حأشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة تتمسشـ ـ ـ ـ ـك بألتغـ ـيÒ
ا÷ ـذري ورحيـ ـل رم ـ ـ ـوز النظ ـ ـأم

صصـــ3
7ـــ0ـ0ـ

نحن واعون وللفسشأد رافضشون ...هتأفأت دوت ع Èالوطن
تصصوير :م .آأيت قاسصي

ن-ط-ق ألشص-ارع فصص-م-ت-ن-ا وج-ف-ف-ن-ا ق-لم أفتتاحيتنا
أحÎأم- -ا وإأصص- -غ -اء Ÿط -الب أ÷م -اه ÒأŸت -ت -ال -ي -ة،
إأدرأك -ا م-ن-ا أن ’ صص-وت ي-ع-ل-و ع-ل-ى صص-وت ألشصعب
وقناعة منا كوسصيلة إأعلمية عمومية تلعب دور
أل -وسص -ي -ط ب ÚأÛت -م-ع وأل-دول-ة بضص-رورة –سصÚ
أدأئ -ن -ا أŸه -ن -ي وف -ق م-ت-ط-ل-ب-ات أل-رأه-ن وت-ط-ل-ع-ات
أŸسصتقبل ،خاصصة وأن عنوأن يوميتنا يحمل أسصم
ألشصعب.
خ-ط-ن-ا أ’ف-ت-ت-اح-ي يضص-ع أŸصص-ل-ح-ة أل-ع-ليا للوطن
ف- -وق ك- -ل أع -ت -ب -ار ،ونسص -ع -ى ج -اه -دي -ن لÎق -ي -ة
أŸع-ل-وم-ة أ÷وأري-ة م-ن خ-لل ت-غ-طياتنا أليومية،
’سص-ب-وع-ي-ة و–ق-ي-ق-ات-ن-ا أل-دوري-ة ،فلم
م-ل-ف-ات-ن-ا أ أ
’ل -ي -ات أŸل -م -وسص -ة
ي- -ه -دأ ل -ن -ا ب -ال إأ’ ب -ع -د وضص -ع أ آ
لتحقيق ذلك ،على رأسصها إأحدأث شصبكة مرأسصلينا
‘ شص -ت-ى أن-ح-اء أ÷م-ه-وري-ة ل-ن-ق-ل أخ-ب-ار أ÷زأئ-ر
أل -ع -م-ي-ق-ة وت-غ-ط-ي-ة ك-اف-ة م-ن-اط-ق أل-وط-ن شص-م-ا’
ج -ن-وب-ا شص-رق-ا وغ-رب-ا ،إأضص-اف-ة إأ ¤فضص-اءأت ت-ع-بÒ
أخ- -رى ك- -اŸن- -ت- -دى و«ضص- -ي -ف ألشص -عب» وﬂت -ل -ف
مسصاهمات خÈأء وباحث ،Úهذأ بالنسصبة للنسصخة
أل -ورق -ي -ة رغ-م ق-ل-ة أ’م-ك-ان-ي-ات ،أم-ا ‘ م-ا ي-خصص
أŸوقع أ’لكÎو ،Êنحرصص على ألتحسص ÚأŸسصتمر
÷ري -دت-ن-ا أل-رق-م-ي-ة ،صص-ف-ح-ة أل-ف-يسص-ب-وك وق-ن-اة
أل -ي -وت -وب ،إأ’ أن -ن -ا و‘ ه-ذأ أل-ي-وم أل-ع-اŸي ◊ري-ة
أل -ت -ع -ب Òوألصص -ح -اف -ة ،ن -ك -رر ألسص -ؤوأل أل-ذي ط-اŸا
ط -رح -ن-اه ‘ ل-ق-اءأت-ن-ا أŸت-ع-ددة وأج-ت-م-اع-ات-ن-ا م-ع
’علم ألعمومي ؟»
مسصؤوولينا « :ماذأ نريد من أ إ
‘ ظ -ل أل -ت -ط -ورأت أŸتسص -ارع-ة أل-ت-ي ت-ط-رأ ع-ل-ى
أŸي -دأن أل -ت -وأصص -ل -ي  ،ه -ن -اك شص -ع -ور ل-دى م-ه-ن-ي-ي
قطاعنا ألعمومي بأانهم ‘ مفÎق ألطرق ،خاصصة
وأن ب-عضص أل-دوأئ-ر وج-دت ل-ن-فسص-ه-ا وسص-ائل أخرى
وق -ن -وأت ت -زوده -ا ب -آاخ -ر أŸسص -ت-ج-دأت وأŸع-ل-وم-ات
ألسص -ب -ق -ي -ة دون أن ت -ع Òأدن -ى أه -ت -م -ام ل -وسص -ائ -ل
ألدولة.
’سص-اسص-ي-ة ،ت-تمثل ‘ ‡ارسصتنا أليومية
م-ي-زت-ن-ا أ أ
وفق متطلبات أخلقيات أŸهنة :تقد ËأŸعلومة
ألصص-ح-ي-ح-ة وأل-ت-أاك-د م-ن مصص-ادرهاŒ ،نب ألقذف
وألشصتم وﬁاربة «ألفيك نيوز» أŸتسصللة بهيسصÎيا
’ع -لم-ي زأرع-ة ألشص-وك وألشص-ك-وك
أ ¤أŸشص -ه -د أ إ
وسصط ألرأي ألعام.
م -وأزأة م-ع ذلك ووسص-ط ح-م-ل-ة م-ك-اف-ح-ة أل-فسص-اد
أل-ت-ي ت-ع-يشص-ه-ا أل-ب-لد وأل-ت-ي ن-أام-ل أن ت-ت-ح-ول إأ¤
‡ارسصة منتظمة دأئمة وليسصت ظرفية عابرة،
وأنطلقا من أن ألسصكوت على أÿمول فسصاد أيضصا،
’علمية
’ج-در ت-ف-ع-ي-ل أدأء وسص-ائ-لنا أ إ
ن-رى م-ن أ أ
لبلوغ مسصعاها ،علما أن أعظم دول ألعا ،⁄بقدر
م-ا ت-ق-دسص ح-ري-ة أل-ت-ع-ب Òوأل-ت-ف-ت-ح ،ت-ع-م-ل ع-لى
تقوية ودعم قطاعها ألعمومي ماديا وإأخباريا.
نقول هذأ ،قناعة منا بتكامل أدوأر ألقطاعÚ
ألعمومي وأÿاصص ،وفاء Ÿهنتنا  ،خدمة للصصالح
ألعام وإأخلصصا للبلد وألعباد.
ف-ه-ن-ي-ئ-ا م-رة أخ-رى ل-ك-ل أل-زم-لء ب-ال-يوم ألعاŸي
◊ري-ة أل-ت-ع-ب Òوألصص-ح-اف-ة ورح-م-ة ع-لى شصهدأء
ألوأجب أŸهني.
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السشبت  ٠٤ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٨ششعبان  ١٤٤٠هـ

“ازيت تÎأاسس لقاء
تقييميا حول القطاع
تÎأاسس وزي- -رة الصص- -ن- -اع -ة
واŸن -اج -م ج-م-ي-ل-ة “ازي-رت،
غ -دا ا’ح -د ،ل -ق -اًء ت-ق-ي-ي-م-ي-ا
ح- - -ول ق- - -ط- - -اع الصص- - -ن- - -اع - -ة
واŸن- -اج- -م ب- -حضص- -ور إاط- -ارات
الوزارة واŸديرين الو’ئيÚ
ل- -لصص- -ن- -اع -ة واŸن -اج -م وذلك
ع -ل -ى السص -اع -ة  8:00صصباحا
ب- -قصص- -ر اŸع- -ارضس الصص- -ن- -وب- -ر
البحري.

برناوي يÎأاسس حفل
تتويج كأاسس ا÷زائر
لكرة القدم
يÎأاسس وزي- - - -ر الشص- - - -ب- - - -اب
وال - -ري - -اضص - -ة رؤووف سص - -ل- -ي- -م
برناوي ،اليوم ،مراسصم ا◊فل
ال -ت -ك -رÁي ال -ذي ي-ق-ام ع-ل-ى
شصرف النادي الرياضصي وفاق
ورق-ل-ة وذلك إاث-ر ت-ت-وي-ج-هب
ك -أاسس ا÷زائ -ر ل -ك -رة ال -ق -دم
أاق- -ل م -ن  .17م -راسص -م ا◊ف-ل
ال-ت-ك-رÁي ت-ت-م على السصاعة
 12:00م-ن-تصص-ف ال-نهار Ãقر
الصص -ن-دوق ال-وط-ن-ي Ÿب-ادرات
الشص- - - - -ب- - - - -اب واŸم- - - - -ارسص - - - -ات
الرياضصية – غرمول».

حزب العمال يعقد
دورته العادية

هدام يشضرف على
اللقاء الوطني
للمكلف Úباإلصضغاء
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زرواطي تشضرف على لقاء
مع مديري ومفتشضي البيئة
تشص-رف وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اق-ات
اŸتجددة فاطمة الزهراء زرواطي،
غدا ،على لقاء مع مديري ومفتشصي
ال-ب-ي-ئ-ة ع-ل-ى مسصتوى  48و’ي-ة ،قصص-د ت-نصص-يب خÓ-ي-ا ي-ق-ظ-ة وم-راق-ب-ة «صص-ف-ر خسص-ائ-ر» ،ت-ك-لف
Ãراقبة وتقييم وإاحصصاء كل اŸؤوسصسصات اŸصصنفة على مسصتوى كل و’ية والتي Áكن أان تشصكل
خطرا على صصحة اŸواطن والبيئة ،وذلك على السصاعة  9:00صصباحا Ãقر الوزارة.

ندوة صضحفية ل–ادية
اÿبازين

مبتول ينشضط ندوة
«الرهانات ا÷يو
إاسضتÒاتيجية»
ينشصط اÿب Òا إ
’قتصصادي
عب
د الرحمان مبتول ،اليوم،
ن- -
د
وة ب- -ع -ن -وان« :ا÷زائ -ر ‘
م-وا
ج-ه-ة ال-ره-ان-ات ا÷ي-و إاسص
تÒات-يجية» ،وذلك علىالسص
ا
ع
ة
0
0
.
 14بعد الزوال.

ي- - -ع- - -ق - -د ح - -زب
ال- -ع- -م- -ال ،ال- -ي- -وم،
دورت- -ه ال- -ع- -ادي- -ة،
ع - - -ل - - -ى السص - - -اع- - -ة
ي- -ن- -ظ- -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ا إ
’سص Ó-م -ي ل -و’ي -ة ب -وم -رداسس ،دروسص -ا
Ã 10:00قر ا◊زب
رمضصانية طيلة الشصهر الفضصي
ل
ب
ع
ن
و
ا
ن« :رمضصان مدرسصة روحية»،
ببلفور با◊راشس.
Ãشصاركة أاسصاتذة ﬂتصص ‘ Úعلوم النفسس والشصريعة ا إ
’سصÓمية
وذلك أايام ا إ
’ثن Úواÿميسس ابتداء من السصاعة  10:30صصباحا
Ãقر اŸركز.

دروسس رمضضانية باŸركز الثقا‘ اإلسضÓمي

لعام والناطق الرسصمي
قا
ينظم اŸنسص ل- -ل- -ت- -ج- -ار وا◊رف -يÚ
امل - -إ
–Óاد ال- -ع -وم ،ن-دوة م-ن ت-نشصيط
ا÷زائ-ري ،Úال-ي-
ف رئ- -يسس ا’–ادي- -ة
وسص- -
ق - -ل - -ف - -اط ي  - -ين وذلك على السصاعة
الوطنية للخباز
’م-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة
10:0صص-ب-اح-ا Ãق-ر ا أ
 0رع العربي بن مهيدي.
بشصا

شصرعت «جزائر ا ‘ »Òÿنشصاطها اÒÿي
والÎبوي وطنيا Ãناسصبة حلول شصهر التوبة
والغفران ،حيث انطلقت مكاتب ا÷معية ‘
’و ¤م-ن اŸسص-اع-دات ع-ل-ى
ت -وزي-ع ال-دف-ع-ة ا أ
ال -ع -ائ Ó-ت اÙت -اج -ة ع -ل -ى مسص -ت-وى م-ق-ره-ا
اŸرك -زي ب -ب -اب ال-زوار .وت-ت-واصص-ل ال-ع-م-ل-ي-ة
التي شصرع فيها ا’ثن ،Úإا ¤السصبت القادم.

’ول من عام  2019حيث
واصصلت «جازي» الشصركة الرائدة ‘ تقنيات ا’تصصا’ت الرقمية وتÒة النمو ‘ الربع ا أ
ارتفع عدد زبائنها وزاد حجم اسصتثماراتها خÓل هذه الفÎة.
Œاوز عدد زبائن شصركة جازي عتبة  16مليون مشصÎك بتاريخ  31مارسس  .2019مع تسصجيل أازيد من 193،000
مشصÎك ج- -دي -د أاي ب -نسص -ب -ة زي -ادة وصص -لت ا ٪4 ¤م -ق -ارن -ة ب-ال-فÎة ن-فسص-ه-ا م-ن ع-ام  2018و–ق -ق ذلك ب-فضص-ل
’ضصافة إا ¤أاداء شصبكتي ا÷يل Úالثالث والرابع.
اسصÎاتيجية Œارية قوية للغاية ركزت على خدمات ا’نÎنت والصصوت ،با إ
’ول ،أاي بانخفاضس  ٪1مقارنة بنفسس الفÎة من عام  .2018كما
’يرادات فقد سصجلت جازي 22.8 ،مليار دينار ‘ الربع ا أ
أاما فيما يتعلق با إ
’سصعار.
عرفت الشصركة انتعاشس نشصاطها ‘ سصوق تنافسصية للغاية “يزت بضصغط قوي على ا أ
’ول أاي بزيادة  ٪26على أاسصاسس سصنوي .وارتفع عدد مشصÎكي خدمات
وبلغت إايرادات خدمات ا’نÎنت  6.3مليار دينار ‘ الربع ا أ
ا’نÎنت بنسصبة ‡ ،٪18.3ا أادى إا ¤زيادة  ‘ ٪110اسصتخدام ا’نÎنت من  1.06جيغابايت إا 2.24 ¤جيغابايت لكل مسصتخدم مقارنة
بالفÎة نفسصها من عام .2018
تعود هذه الزيادة ا ¤جاذبية العروضس واسصتمرار سصياسصة ا’سصتثمار ‘ توسصيع و–سص Úالشصبكة.
’ول من العام إا 2.3 ¤مليار دينار أاي بزيادة سصنوية نسصبتها ‡ ،٪44ا يؤوكد مرة أاخرى إالتزام
كما وصصل حجم ا’سصتثمارات ‘ الربع ا أ
’نÎنت ع Èالهاتف النقال ‘ ا÷زائر.
شصركة جازي باŸسصاهمة ‘ تطوير وتعميم اسصتخدام ا إ
يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ندوة تاريخية حول
الشضهيد أاحمد بوقرة

«جزائر ا »Òÿتباشضر نشضاطها التضضامني

«جازي» ترفع عدد زبائنها وتضضاعف اسضتثماراتها

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

يشص - - -رف وزي - - -ر ال- - -ع- - -م- - -ل
وال - - -تشص - - -غ- - -ي- - -ل والضص- - -م- - -ان
ا’ج -ت-م-اع-ي ت-ي-ج-ا Êحسص-ان
ه -دام ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى اف-ت-ت-اح
أاشص - -غ - -ال ال - -ل - -ق- -اء ال- -وط- -ن- -ي
’صصغاء واŸنظم
ل-ل-م-ك-ل-ف Úبا إ
’صص - -غ - -اء ‘
–ت شص- - -ع- - -ار« :ا إ
خدمة اŸواطن» وذلك بداية
م - -ن السص - -اع- -ة  8:30صصباحا
باŸركز العائلي ب Íعكنون.

–ت إاشص - - - - - - - -راف وزي- - - - - - - -ر
اÛاه-دي-ن وإاح-ي-اء ل-ل-ذك-رى
السص -ت’ Úسص -تشص -ه -اد ال -ب -ط -ل
ال-رم-ز ال-ع-ق-ي-د أاح-مد بوقرة،
ي-ن-ظ-م م-ت-ح-ف اÛاهد ندوة
ت- - -اري- - -خ- - -ي- - -ة ح- - -ول اŸسص - -ار
النضصا‹ للشصهيد الرمز ،غدا
ا’ح-د ،ع-ل-ى السص-اع-ة 14:00
بد الزوال باŸتحف.

«على خطوات راسضم»
معرضس ‘ رياضس الفتح
ينظم ديوان رياضس الفتح،
اليوم ،معرضصا لفن الزخرفة
واŸنمنمات –ت عنوان «على
خ -ط -وات راسص -م» .ي -ت -ب-ع ه-ذا
’سص -ت -اذ
ال- -نشص- -اط ب- -ت -ق -د Ëا أ
ال -ط -اه -ر ب -ل -ق -روي م -داخ -ل-ة
ب- -ن- -ادي ف- -ران- -ز ف- -ان- -ون ي- -وم
ا÷معة  10ماي ا÷اري –ت
عنوان« :سصنوات راسصم» بدءًا
من العاشصرة صصباحا.
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بن صشالح يسشتقبل وزيري ألششؤوون ألدينية وألتجارة
اسصتقبل رئيسس الدولة ،عبد القادر
بن صصالح ،أاول أامسس ،وزيري الشصؤوون
لوق-اف ي-وسص-ف ب-ل-م-ه-دي
ال -دي-ن-ي-ة وا أ
والتجارة سصعيد جÓب ،عشصية حلول
شص -ه -ر رمضص -ان ،حسص -ب -م -ا أاف-اد ب-ه ب-ي-ان
لرئاسصة ا÷مهورية.
أأوضش -ح أل-ب-ي-ان أأن وزي-ر ألشش-ؤوون أل-دي-ن-ي-ة
’وق- -اف ت- -ط- -رق إأ ¤ت- -ن -ظ -ي -م أل -ط -ب -ع -ة
وأ أ
ألسش-ادسش-ة عشش-رة ل-ل-ج-ائ-زة أل-دول-ي-ة ل-ل-قرآأن
أل -ك -ر ،Ëب -حضش -ور مشش -ارك Úم -ن أأزي-د م-ن
خمسش Úدولة ،وأŸسشابقة ألوطنية لتششجيع
حفظة ألقرآأن ألكر Ëألصشغار ،وأ’حتفال
أل-رسش-م-ي ب-ل-ي-ل-ة أل-ق-در أل-ت-ي سش-ي-ت-م خ-للها
ت- -ت- -وي- -ج أل- -ف- -ائ- -زي- -ن ‘ أŸسش- -اب -ق -ة وك -ذأ
شش-خصش-ي-ات م-ع-روف-ة ب-ت-مسش-ك-ه-ا بكتاب ألله
إأضشافة إأ ¤تنظيم مسشابقات قرآأنية وطنية

لكافة ألششرأئح ألعمرية ع ÈألÎأب ألوطني.
’طار ،أأمر رئيسس ألدولة «وزير
‘ هذأ أ إ
ألشش -ؤوون أل -دي-ن-ي-ة ب-ا◊رصس ع-ل-ى أل-ت-ن-ظ-ي-م
أ÷يد للنششاطات ألدينية مثلما هي م›Èة
‘ ه - -ذه أŸن - -اسش - -ب- -ة م- -ن ط- -رف دأئ- -رت- -ه
ألوزأرية».
م -ن ج -ه-ت-ه ،ق-دم وزي-ر أل-ت-ج-ارة ع-رضش-ا
ح -ول أل -ت -دأب ÒأŸت -خ -ذة م -ن ق -ب-ل دأئ-رت-ه
أل -وزأري -ة ‘ إأط -ار أل -ت -حضشÒأت أل -ك -ف -ي -ل-ة
با’سشتجابة ،على أأحسشن وجه’ ،حتياجات
أŸوأط -ن’ Úسش -ي -م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس أل-ت-م-وي-ن
’سشاسشية
أŸنتظم للسشوق باŸوأد ألغذأئية أ أ
و تكثيف عمليات أŸرأقبة من خلل ترتيب
عملياتي يششمل بصشفة خاصشة وضشع أأسشعار
م -رج -ع -ي -ة ل -ب-عضس أŸوأد ذأت أ’سش-ت-ه-لك
أل -وأسش -ع ب -ه -دف م -ك -اف -ح -ة أŸن-افسش-ة غÒ

أل-ن-زي-ه-ة إأضش-اف-ة إأ ¤ت-ع-زي-ز شش-ب-ك-ة أل-توزيع
ل-ل-وح-دأت أل-ت-ج-اري-ة وإأع-ادة أ’ع-ت-ب-ار لعدة
أأسشوأق خضشر وفوأكه مغطاة جوأرية غÒ
’سش-وأق
مسش -ت-غ-ل-ة وك-ذأ إأ‚از أل-ع-دي-د م-ن أ أ
ألتجارية ألتي أنتقل عددها من  866إأ¤
’و¤
 1567وألتي يسشتفيد منها بالدرجة أ أ
 13.000ششاب.
وباŸوأزأة مع هذه ألتدأب ،Òتقرر ألقيام
بعمليات جديدة للمرأقبة من أأجل مكافحة
أŸنافسشة غ Òألنزيهة بغية أÙافظة على
ألقدرة ألششرأئية للموأطن.
وختم بيان رئاسشة أ÷مهورية أأن ألسشيد
رئ-يسس أل-دول-ة أأم-ر وزي-ر أل-ت-ج-ارة «ب-السش-ه-ر
على ألتطبيق ألسشريع وألصشارم لكل ألتدأبÒ
ألضشرورية لضشمان أŸتابعة أليومية لوضشع
ألسشوق طوأل ششهر رمضشان».

“ت اŸصصادقة عليها ‘ اجتماع ا◊كومة

مششاريع مرأسشيم تنفيذية وأ’سشتماع لعروضس قطاعات وزأرية
صص -ادقت ا◊ك -وم -ة ‘ اج-ت-م-اع
ع - -ق - -دت - -ه ،أاول أامسس ،ب - -رئ - -اسص- -ة
لول ن -ور ال-دي-ن ب-دوي،
ال -وزي -ر ا أ
ع-ل-ى مشص-اري-ع م-راسص-ي-م ت-ن-ف-ي-ذية
واسص- -ت- -م -عت إا ¤ع -روضس خ -اصص -ة
بقطاعات اŸالية والصصحة والنقل
والتعليم العا‹ ،حسصب ما أاورده
لو.¤
بيان Ÿصصالح الوزارة ا أ
أأوضشح ذأت أŸصشدر ،أأن أ◊كومة
صش -ادقت خ -لل ه -ذأ أ’ج -ت -م -اع ع-ل-ى
مششروع أŸرسشوم ألتنفيذي ألذي يعدل
ويتمم أŸرسشوم ألتنفيذي رقم 120-17
أŸؤورخ ‘  22مارسس  2017أÙدد
لشش-روط وك-ي-ف-ي-ات –صش-ي-ل أل-غ-رأم-ات
وأŸصشاريف ألقضشائية من قبل أ÷هات
ألقضشائية.
وأأسش- -دى أل -وزي -ر أأ’ول ت -وج -ي -ه -ات
وتعليمات دعا فيها إأ« ¤أنخرأط جميع
أل- -ق -ط -اع -ات ‘ ه -ذأ أŸسش -ع -ى أل -ذي
ي -ه -دف إأ ¤ت -رشش -ي -د أسش -ت -ع-م-ال أŸال
أل -ع -ام ،ع Èوضش-ع آأل-ي-ة سش-تشش-رف ع-ل-ى
درأسش -ة م -وضش -وع -ي -ة ل -ع-م-ل-ي-ة –صش-ي-ل
أل-غ-رأم-ات وأل-رسش-وم وك-ذأ ك-ل أ◊ق-وق
أل -ت -اب -ع -ة ل -ل-دول-ة ،وف-ق ن-ظ-رة ج-دي-دة
ت -ت -م -اشش -ى وأل -وأق -ع أ’ق-تصش-ادي أل-ذي
تعرفه ألبلد ‘ أŸرحلة ألرأهنة».
ك- -م- -ا دع- -ا ب- -دوي أأن تشش- -رك ه -ذه
أآ’ل -ي -ة ،أل -ت -ي سش -يشش -رف ع -ل -ي-ه-ا وزي-ر
أŸال - -ي - -ة ‘ ،أأشش - -غ - -ال- -ه- -ا ،أıتصشÚ
وأŸتدخل ‘ Úعملية ألتحصشيل كونها
تتعدى أ÷انب أإ’دأري ألتقليدي مع
أأ’خذ بع Úأ’عتبار ألتجارب ألدولية
ألناجحة ‘ ›ال ألتحصشيل أ÷بائي
وأل- -غ- -رأم- -اتÃ ،ا Áك- -ن- -ه- -ا ب -اÿروج
ÃقÎحات جادة وعملية» ،مع ضشرورة

أأن «يندرج أŸششروع ألتمهيدي لقانون
أ÷ب -اي -ة أÙل-ي-ة ضش-م-ن ه-ذه أل-ن-ظ-رة
لم-لك أل-ع-م-وم-ي-ة خ-اصش-ة
أŸث -م -ن-ة ل -أ
أÙلية وألرفع من أأدأئها ‘ ›ال
–صشيل مسشتحقاتها».

–ديد مهام ألوكالة ألوطنية
للموأد ألصشيد’نية
كما صشادقت أ◊كومة على مششروع
م-رسش-وم ت-ن-ف-ي-ذي ي-ح-دد م-ه-ام أل-وكالة
ألوطنية للموأد ألصشيد’نية وتنظيمها
وسشÒها ومن ب Úمهامها «ألسشهر ‘
›ال أأ’م -ن ألصش -ح -ي ع -ل -ى م -رأق -ب -ة
ن-وع-ي-ة وم-ط-اب-ق-ة أŸوأد ألصش-ي-د’ن-ية،
وأŸسشلتزمات ألطبية وأÈÿة أÿاصشة
بها ،وكذأ ألتدقيق وألتفتيشس أŸيدأÊ
للمؤوسشسشات ألصشيد’نية».
ك -م -ا تسش -اه -م أل -وك -ال -ة ‘ «–دي-د
قوأعد أŸمارسشات أ◊سشنة ألصشيد’نية
وإأع -دأد أŸدون -ات أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -م-وأد
ألصش -ي -د’ن -ي -ة وأŸسش -ت-ل-زم-ات أل-ط-ب-ي-ة
أŸسش -ت -ع-م-ل-ة ‘ أل-طب أل-بشش-ري ،وك-ذأ
إأعدأد قائمة أأ’دوية ألقابلة للتعويضس
من طرف ألضشمان أإ’جتماعي».
و‘ هذأ ألصشدد ،أأكد ألوزير أأ’ول
على «ضشرورة أأن تضشطلع هذه ألوكالة
بدورها ألكامل من أأجل ضشبط وتنظيم
سشوق أŸنتجات ألصشيد’نية ،وأ◊يلولة
دون ح- -دوث ن -درة ‘ أأ’دوي -ة خ -اصش -ة
ت - -لك أŸوج- -ه- -ة إأ ¤ع- -لج أأ’م- -رأضس
أŸزمنة» ،كما أألح على «وجوب تهيئة
ألششروط ألكفيلة بتششجيع أإ’سشتثمارأت

دأخل ألوطن ‘ ألصشناعة ألصشيد’نية،
‡ا سشيسشمح بتخفيف ألعجز ألوطني
‘ ه - - -ذأ أÛال وت - - -وف Òم- - -ن- - -اصشب
ألششغل».

تدأب Òللحفاظ على
أحتياطي ألصشرف
وبخصشوصس ألعروضس ألتي أسشتمعت
إأل-ي-ه-ا أ◊ك-وم-ة ،ف-ت-ت-ع-ل-ق بعرضس وزير
أŸال -ي -ة ح -ول «أل -ت -دأب Òأل -ت -ي ي -ت -عÚ
أت- -خ- -اده- -ا ل- -ت- -ق- -ل -يصس ع -ج -ز م -ي -زأن
أŸدف- -وع- -ات ب- -ه- -دف أ◊ف- -اظ ع -ل -ى
أحتياطات ألبلد من ألصشرف» .وبعد
أإ’سش -ت -م-اع ل-ه-ذأ أل-ع-رضس ،ق-رر أل-وزي-ر
أأ’ول «إأنشش - -اء ÷ن - -ة وزأري- -ة مششÎك- -ة
تتو ¤درأسشة كل جوأنب هذأ أŸوضشوع
ع -ل -ى أأن ت-ع-رضس أأو ¤ن-ت-ائ-ج أأع-م-ال-ه-ا
خلل أجتماع أ◊كومة أŸقبل ،بالنظر
إأ ¤أإ’جرأءأت ألتي يجب أتخاذها على
أŸدي Úألقريب وأŸتوسشط».
كما أسشتمعت أ◊كومة لعرضس وزير
ألصش- - - - -ح - - - -ة وألسش - - - -ك - - - -ان وإأصش - - - -لح
أŸسشتششفيات حول «ألششرأكة ب Úقطاع
لتصشا’ت ،تهدف
ألصشحة وأ÷زأئرية ل إ
إأ ¤ت- -رق- -ي- -ة ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات أإ’ع -لم
وأإ’تصشال ‘ قطاع ألصشحة وذلك قصشد
أل- -ت- -حسش Úم- -ن أÿدم- -ات ألصش- -ح- -ي- -ة
ل -ل -م-وأط-ن Úورب-ط شش-ب-ك-ة أŸؤوسشسش-ات
ألصش -ح -ي -ة ف -ي -م -ا ب -ي -ن -ه -ا وم -ع أل-وزأرة
ألوصشية».
كما قدم وزيرأ أأ’ششغال ألعمومية
وألنقل وألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي،

ع -رضش -ا ح -ول «وضش-ع-ي-ة وخ-ط-ة ت-ق-وË
أŸدرسشة ألوطنية ألعليا للبحرية وكذأ
ع -ن وضش -ع -ه -ا أل -ب -ي -دأغ-وج-ي ،ت-ن-ف-ي-ذأ
ل -ق-رأرأت أج-ت-م-اع أ◊ك-وم-ة ألسش-اب-ق»،
بحيث يسشاهم أإ’ششÎأك ‘ ألوصشاية
أل- -ب -ي -دأغ -وج -ي -ة ب Úأل -وزي -ر أŸك -ل -ف
ب-ال-ب-ح-ري-ة أل-ت-ج-اري-ة وأŸوأنئ وألوزير
أŸك -ل -ف ب-ال-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ ‘ «–سشÚ
أŸسش -ت -وى أل -ك-م-ي وأل-ن-وع-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م،
خ -اصش -ة أل -ت -ك -وي -ن ‘ م -نصشب م-ا ب-ع-د
أل -ت -خ -رج ،ك -م-ا يسش-م-ح ك-ذلك Ãت-اب-ع-ة
مسش-ت-م-رة ل-ل-ت-ع-ل-ي-م وأأع-مال ألبحث ،مع
أأ’خ- -ذ ب- -ع Úأإ’ع -ت -ب -ار خصش -وصش -ي -ات
ألتكوين ألبحري وأŸينائي».
وب -ه-ذه أŸن-اسش-ب-ة ،ط-لب ب-دوي م-ن
أل -وزرأء «إأنشش -اء ÷ان ي -ق-ظ-ة وم-ت-اب-ع-ة
ع -ل -ى مسش -ت -وى ك -ل أل -دوأئ -ر أل -وزأري -ة
ل- -ل- -ت- -ك -ف -ل أأ’م -ث -ل ب -ت -ن -ف -ي -ذ ألÈأم -ج
وألقرأرأت ألتي لها علقة مباششرة مع
م-ت-ط-ل-ب-ات أ◊ي-اة أل-ي-وم-ي-ة ل-ل-موأطنÚ
وأأ’ه-دأف أإ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأإ’ق-تصش-ادي-ة
للبلد».
كما أألح على ضشرورة «أنطلق كل
أŸششاريع ألسشكنية أŸتوقفة أأو ألتي ⁄
تنطلق بعد وإأيلء إأ‚ازها حصشريا إأ¤
ألششركات ألوطنية فيما تعلق باأ’ششغال
ألكÈى ،وإأسشناد أأ’ششغال ألثانوية إأ¤
ألشش -رك -ات ألشش -ب -ان -ي-ة أŸسش-ت-ف-ي-دة م-ن
آأليات ألدعم وإأدماج ألششباب Ãا يوفر
مناصشب ششغل خاصشة لششريحة ألششباب
ويضشفي ديناميكية وحيوية على قطاع
ألبناء وأأ’ششغال ألعمومية ،ويسشري هذأ
أل-ق-رأر ع-ل-ى ك-ل أل-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي ل-ه-ا
مششاريع مسشجلة وغ Òمنطلقة».

الناطق الرسصمي للحكومة يشصدد على أاخÓقيات اŸهنة

ألصشحافة ألوطنية مدعوة إأ ¤ألتحلي باليقظة وأŸسشؤوولية خدمة للوطن
أاكدت ا◊كومة ،أامسس ،أان الصصحافة الوطنية
ب -ك -ل م -ك -ون -ات -ه -ا م-دع-وة إا ¤ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة
واŸسصؤوولية والوضصوح ‘ القيام بدور ل يقل عن
دور الوسصيط ◊وار حيوي ب Úجميع ا÷زائريÚ
خدمة للمصصلحة العليا للوطن.
أأوضشحت أ◊كومة ‘ تصشريح أأد ¤به باسشمها وزير
أ’تصشال ألناطق ألرسشمي ،حسشان رأبحيÃ ،ناسشبة أليوم
ألعاŸي ◊رية ألصشحافة أŸصشادف لـ  3مايو  2019أأنه
«ي -جب أأن ت -ك-ون أل-ي-ق-ظ-ة وأŸسش-ؤوول-ي-ة وأل-وضش-وح أأدوأت
أسش-ت-بصش-ار ل-ك-ل صش-ح-اف-ة Îﬁف-ة و ت-ت-م-ي-ز ب-أاخ-لق-يات
أŸهنة حتى تكون ‘ مسشتوى ألقيام بدور ’ يقل عن دور
ألوسشيط ◊وأر حيوي ب Úجميع أ÷زأئري ‘ Úخدمة
لمةّ».
أŸصشلحة ألعليا ل أ
وجاء ‘ ألتصشريح أأن «أ÷زأئر –يي مع باقي بلدأن
أŸعمورة أليوم ألعاŸي ◊رية ألصشحافة وتفكÒها متجه
نحو كل أأولئك ألذين يؤودون هذه أŸهنة أإ’علمية ألنبيلة
‘ ظل أıاطرة بحياتهم أأحيانا».
وأأضش -افت أأن «ه -ذه أل -ف -رصش -ة م -وأت -ي -ة ل -ل-ت-ن-وي-ه ب-أان
ألصش -ح -اف -ة أ÷زأئ -ري -ة أل -ت -ي أل-ت-زمت ب-اأ’مسس ب-خ-دم-ة
ألقضشية ألوطنية إأبان حرب ألتحرير ألوطني  ⁄تكن أأقل
أل -ت -زأم -ا ‘ خ -دم -ة أŸسش -ع -ى أل -وط -ن -ي ل-ل-ت-ن-م-ي-ة غ-دأة
أ’سشتقلل مباششرة ،وقد دفعت ثمنا باهظا ‘ سشنوأت
أإ’ره-اب ج-رأء م-ق-اوم-ت-ه-ا ل-ل-ظ-لم-ي-ة وأل-ع-ن-ف ‘ إأطار
“سشكها بخدمة أ◊فاظ على أ÷مهورية».
ك - -م - -ا أأشش - -ار أل - -تصش - -ري - -ح إأ ¤أأن «أسشÎج- -اع أأ’م- -ن
وأ’سش -ت -ق -رأر ق -د فسش -ح أÛال ل -لرت -ق -اء ب -الصش -ح-اف-ة
وت- -ط- -وي- -ر م- -وأرده- -ا أل- -بشش- -ري -ة ووسش -ائ -ل -ه -ا أل -ت -ق -ن -ي -ة
وألتكنولوجية ،وقد تطلب أأ’مر ‘ نفسس ألوقت ألذهاب
أأبعد من ذلك لتجسشيد أأششوأط أأخرى من ألتقدم سشوأء
م- -ن ح- -يث أŸسش -اه -م -ات ‘ أÛال أل -ت -ق -دم أل -ت -ق -ن -ي
وأل -ت -ك-ن-ول-وج-ي أأو م-ن ح-يث أن-ف-ت-اح وسش-ائ-ل أإ’ع-لم ‘
أÛا’ت ألسشمعية ألبصشرية وأإ’لكÎونية».

وأأوضشح ذأت أŸصشدر أأن «ألوسشائل ألتي حششدت ‘
أÛا’ت أÿاصشة وألعمومية وما نتج عنها من تعددية
وسشائل أإ’علم ،قد سشاهمت ‘ إأعطاء ديناميكية تÈز
ألدور ألهام ألذي تقوم به وسشائل أإ’علم أ÷زأئرية
وألذي يجب أأن تسشتمر ‘ ألقيام به أأمام ألتحديات ألتي
توأجهها أ÷زأئر على ألصشعيدين ألوطني وألدو‹».
ومن هذأ أŸنطلق ،فإان ألصشحافة أ÷زأئرية يضشيف
ألتصشريح «مدعوة إأ ¤ألعمل على كل ما من ششأانه أأن
يعكسس بششكل أأفضشل ألرهانات وألتحديات أ◊الية لدى
ألرأأي ألعام ألوطني ،مثلما هي مدعوة إأ ¤ترقية مششاريع
أ◊دأثة وألرقي أ’جتماعي ،من خلل تششجيع أ◊جج
ألبناءة وأ◊وأر ألهادف على مسشتوأها ،بصشفتها أŸرأفقة
للمجتمع ونسشائه ورجاله ،على درب ألتغي ÒأŸنششود».
غ Òأأن مثل هذه أŸهام يؤوكد تصشريح أ◊كومة ’
Áكن أأن تتجسشد دون توف Òألششروط أ’جتماعية أŸهنية
أŸناسشبة ألتي –Îم أŸتطلبات ألدنيا أŸرتبطة بالقيود
ألتي “ليها مهنة ألصشحفي وتلك أŸرتبطة باأ’خلق
وألكرأمة أللت Úينبغي أأن يتحلى بها كل صشحفي» مضشيفا
أأن ألصش -ح -اف -ة أ÷زأئ -ري -ة« ،أن -ط -لق -ا ‡ا ي -ت -ح -ل-ى ب-ه
صش -ح -ف -ي -وه -ا م -ن صش ÈوإأÁان ،ه -ي ب-ح-اج-ة أإ ¤آأل-ي-ات
ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة وضش-وأب-ط م-ه-ي-ك-ل-ة تشش-ج-ع ششروط أŸمارسشة

أŸهنية وأأخلقيات مهنة ألصشحفي».
«وإأننا ‘ هذأ أŸنظور يؤوكد ألتصشريح ،أ◊كومة
ل-ع-ازم-ون ع-ل-ى أل-ع-م-ل بصش-ف-ت-ن-ا سش-ل-ط-ات ع-مومية ،على
مسشاعدة هذأ ألسشلك أŸهني على أ’نتظام وألتوحد على
نحو يجعل ألصشحفي Úيتكفلون بأانفسشهم با’نششغا’ت
ذأت ألطابع أأ’خلقي وأŸهني ألتي تثÒها أŸمارسشة
أليومية Ÿهنتهم بالفعل ،فإان ألتحديات أŸتعددة ألتي
ت -وأج -ه ب -لدن -ا ’ Áك -ن أأن ي -رق -ى إأ ¤مسش -ت-وأه-ا سش-وى
صشحافة مسشؤوولة ويوسشعها ألتكفل بنفسشها ،وتعرف ‘
ذأت أل -وقت ،ك -ي -ف ت -ع-ك-ف بشش-ك-ل أأفضش-ل ع-ل-ى م-ع-ا÷ة
أ’نششغا’ت أ’جتماعية أŸهنية للصشحفي Úأأنفسشهم».
فضش -ل ع -ن ذلك ،ف -إان -ه «’ ت -خ -ف -ى ع-ل-ى أأي وسش-ي-ل-ة
إأعلمية وأأي صشحفي ،رهانات أŸرحلة أÿاصشة ألتي
تششهدها بلدنا وألتي تنطوي على فرصس بالنسشبة أ’متنا،
بقدر ما هي مفعمة باıاطر بالنسشبة للتطلعات ألتي
يحملها كل جزأئرية وكل جزأئري لنفسشه وللجزأئر».
وخلصس ألتصشريح إأ ¤ألتأاكيد على ضشرورة «أأن تكون
ألصش -ح -اف -ة أل -وط -ن -ي -ة ،أŸك -ت-وب-ة وأإ’ذأع-ي-ة وألسش-م-ع-ي-ة
ألبصشرية وأإ’لكÎونيةÃ ،ثابة ألفضشاء أŸسشؤوول للتوفيق
ب Úمسشاعي هؤو’ء وأأولئك من أأجل تكريسس ششروط حل
توأفقي ‡كن».

مصصحوبة برعود ورياح قوية

أمطار غزيرة على و’يات ششمال ألوطن
لرصشاد أ÷وية أأن أأمطارأ غزيرة تكون أأحيانا مصشحوبة برعود
أأفادت نششرية خاصشة للديوأن ألوطني ل أ
وهبوب رياح قوية سشتميز يومي أ÷معة وألسشبت ألعديد من و’يات وسشط وششرق ألوطن.
وأأوضشح ألبيان أأن هذه أأ’مطار ألغزيرة سشتميز و’يات تيزي وزو و ألبويرة و جيجل و برج بوعريريج و
سشطيف وسشكيكدة وعنابة وألطارف وقاŸة وسشوق أأهرأسس وأأم ألبوأقي وقسشنطينة وميلة وباتنة.
ومن أŸتوقع أأن تبلغ كمية أأ’مطار أŸتسشاقطة أأو تفوق ﬁليا  25ملم خلل مدة صشلحية ألنششرية ألتي
سشتدوم من أأمسس أ÷معة على ألسشاعة ألسشادسشة مسشاء إأ ¤غاية أليوم ألسشبت على ألسشادسشة صشباحا.

إأنهاء مهام بوعبانة كمدير للمنظومات وألوسشائل أŸعلوماتية
لرئاسشة أ÷مهورية
أأنهى رئيسس ألدولة ،عبد ألقادر بن صشالح ،أأول أأمسس ،مهام بوعبانة ششوهاد كمدير
للمنظومات وألوسشائل أŸعلوماتية لرئاسشة أ÷مهورية ،حسشب ما أأفاد به بيان للرئاسشة.

 ...إأنهاء مهام آأيت عرقوب عبد ألكر Ëكمدير للموأكب ألرسشمية وألنقل
أأنهى رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صشالح ،أأول أأمسس ،مهام آأيت عرقوب عبد ألكر،Ë
ك-م-دي-ر ل-ل-م-وأكب أل-رسش-م-ي-ة وأل-ن-ق-ل ل-رئ-اسش-ة أ÷م-ه-وري-ة ،حسشب م-ا أأف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-رئ-اسش-ة
أ÷مهورية.

...إأنهاء مهام ﬁمد سشبايبي كرئيسس للهيئة ألوطنية للوقاية
من ألفسشاد ومكافحته
أأنهى رئيسس ألدولة ،عبد ألقادر بن صشالح ،أأول أأمسس ،مهام ﬁمد سشبايبي ،كرئيسس للهيئة
ألوطنية للوقاية من ألفسشاد ومكافحته ،حسشب ما أأفاد به بيان لرئاسشة أ÷مهورية.

عيسشا Êيتسشلم وظائفه كمدير عام للضشرأئب
تسص- -ل -م ك -م -ال ع -يسص -ا ،Êأاول أامسس،
با÷زائر العاصصمة ،مهامه كمدير عام
ل -لضص -رائب خ -ل -ف -ا Ÿصص -ط -ف -ى زي -ك-ارة،
حسصبما أافاد به بيان وزارة اŸالية.
أأضش- -اف ذأت أل- -ب- -ي -ان أأن «وزي -ر أŸال -ي -ة
ﬁمد لوكال ششرع ،أأول أأمسسÃ ،قر ألوزأرة
ب- -ت- -نصش- -يب ك- -م- -ال ع- -يسش -ا Êك -م -دي -ر ع -ام

ل -لضش-رأئب خ-ل-ف-ا ل-لسش-ي-د مصش-ط-ف-ى زي-ك-ارة
’ط -ارأت ومسش-ؤوو‹
وه -ذأ ب -حضش -ور ك -ب -ار أ إ
ألوزأرة».
” تعي Úعيسشا Êألثلثاء أŸاضشي من
طرف وزير ألدولة عبد ألقادر بن صشالح ‘
منصشب مدير عام للضشرأئب خلفا لزيكارة
ألذي تقلد أŸنصشب منذ جوأن .2017

’ّمة
يششارك وفد برŸا Êعن ›لسس أ أ
‘ أأششغال ألدورة ألعادية  2من ألفÎة
’فريقي،
ألتششريعية أÿامسشة للŸÈان أ إ
أŸزمع تنظيمها ‘ ،ألفÎة أŸمتدة من
 02إأ 18 ¤مايو أ÷اري ،بجوهانسشبورغ
(ج--ن--وب إأف--ري--ق--ي-ا) ،حسشب م-ا أأورده أأول

أأمسس ،بيان للمجلسس.
وتناقشس ألدورة عدة موأضشيع تخصس
’ف-ري-ق-ي-ة ك-ال-لج-ئ Úوأل-ع-ائدين
أل-ق-ارة أ إ
وأŸشش-ردي-ن وأل-دي-ون وم-ك-اف-ح-ة أل-فسش-اد
’م--ن وألسش-ل-م وت-ن-ف-ي-ذ م-ي-ث-اق أل-ن-هضش-ة
وأ أ
’حزأب ألسشياسشية.
’فريقية وأ أ
ألثقافية أ إ

وفد من ›لسس أأ’مة يششارك ‘ أأششغال ألŸÈان أإ’فريقي

عرضصت جهود ا÷زائر من باكو ،مرداسصي:

أ◊وأر ب Úألديانات هو ألوسشيلة أأ’نسشب إ’حياء أللحمة ألوطنية
اع-تÈت وزي-رة ال-ث-ق-اف-ة م-ر Ëمرداسصي،
لدي-ان
أامسس ،ب -ب -اك -و ،أان إاق-ام-ة ا◊وار ب Úا أ
لنسصب م-ن
وب Úال -ث -ق -اف-ات ه-ي «ال-وسص-ي-ل-ة ا أ
أاج-ل إاح-ي-اء ال-ل-ح-م-ة ال-وط-ن-ي-ة» ،م-ؤوك-دة أان
ا÷زائ-ر «ت-واصص-ل ال-ك-ف-اح ضصد إايديولوجية
الرفضس وعدم التسصامح».
‘ كلمة لها خلل ألدورة أÿامسشة للمنتدى
ألعاŸي للحوأر ب Úألثقافات ألذي يسشتمر إأ ¤غاية
يوم أ÷معة بباكو (أأذربيجان) ،أأوضشحت ألوزيرة أأن
ألرفضس ألنابع من ألتطرف ألعنيف وألرأديكالية
وإأيديولوجية أإ’قصشاء هو «نتيجة Œربة سشاهمت
‘ توعية ألششعب أ÷زأئري حول أأهمية أسشتيعاب
رهانات ألسشلم وأ’سشتقرأر (.»)...
وق -الت م -ردأسش -ي إأن أ÷زأئ -ر تشش -ارك م -ب-ادرة
حكومة أذربيجان ألتي تسشتضشيف هذأ أŸنتدى.

كما دعت ألوزيرة إأ ¤تعزيز أŸقاربة ألعاŸية
’حÎأم أل-ث-ق-اف-ات وأل-ت-ق-ال-ي-د ألشش-ع-بية ،مؤوكدة أأن
«أل-ت-ع-ايشس ألسش-ل-م-ي وإأي-ج-اد م-ن-اخ م-ن-اسشب للتطور
يششاركان ‘ تقارب أ◊ضشارأت ومششاركة ألتقاليد.
وبعدما أأبرزت أأهمية أ◊وأر ألذي يغذي ألتقدم
وأ’سشتقرأر وألوفاق أŸتبادل ب Úألدول ،ششددت
ألوزيرة على أأن ثقافة أ◊وأر «سشابقة» للتسشامح
وأ’حÎأم أŸت -ب -ادل «Ÿك-اف-ح-ة ك-رأه-ي-ة أأ’ج-انب
وألتعصشب ومعادأة ألسشامية».
وتابعت تقول إأن ثقافة ألسشلم وحوأر أ◊ضشارأت
وأحÎأم إأرأدة ألشش -ع -وب ت -ن -ب -ع م -ن ط -ب -ي -ع -ة إأرأدة
ألتصشحيح من أأجل إأقامة «نظام جديد» قائم على
أŸشش - - -ارك - - -ة وأŸسش- - -اوأة وك- - -ذأ «أ◊ق ‘ أحÎأم
ألششعوب ‘ بناء مسشتقبلهم وأختيار مصشÒهم ‘
ظل أ’حÎأم وألتسشامح».

له-ل-ة وأŸوأق-يت
أأع -ل -نت أل -ل -ج -ن -ة أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
ألشش -رع -ي -ة ل -وزأرة ألشش -ؤوون أل -دي -ن-ي-ة وأ’وق-اف أأن
موعد ليلة ألششك لÎقب ششهر رمضشان سشيكون غدأ،
حسشب ما أأفاد به بيان للجنة.
له-ل-ة
وأأف -اد أل -ب -ي -ان أأن «أل -ل -ج -ن -ة أل -وط -ن -ي-ة ل -أ
وأŸوأق- -يت ألشش- -رع- -ي -ة ل -وزأرة ألشش -ؤوون أل -دي -ن -ي -ة
وأأ’وق -اف ،ت -ع-ل-م ك-اف-ة أŸوأط-ن Úأأن م-وع-د ل-ي-ل-ة
ألششك لÎقب هلل ششهر رمضشان أŸعظم لهذأ
ألعام 1440هـ2019/م سشيكون يوم أأ’حد  29ششعبان

 1440هـ أŸوأفق لـ 05مايو  2019م».
وإأح-ي-اء ل-ه-ذه ألسش-ن-ة أŸب-ارك-ة يضش-ي-ف أل-ب-ي-ان
سشتعقد ندوة خاصشة بليلة ألششك أبتدأء من صشلة
أŸغرب بدأر أ’مام أÙمدية وسشتبث ع Èوسشائل
أإ’علم.
لهلة وأŸوأقيت
لششارة فإان أللجنة ألوطنية ل أ
ل إ
ألششرعية لديها فروع على مسشتوى  48و’ية وهي
تتششكل من علماء ‘ ألششريعة أإ’سشلمية وخÈأء ‘
علم ألفلك.

ليلة ألششك لÎقب ششهر رمضشان غدأ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وسصائل اإلعÓم الوطنية مطالبة بإاثبات نفسصها «كسصلطة رابعة»
لسصباب
صصناعة وتوجيه الرأاي العام يفلت من الصصحافة ..وهذه هي ا أ
أام -ام الن -تشص -ار ال -واسص -ع لسص -ت-خ-دام-ات م-واق-ع ال-ت-واصص-ل
لعÓم الوطنية على اختÓف
الجتماعي ،باتت وسصائل ا إ
توجهاتها وملكيتها ،أامام –ديات تتجاوز «حرية التعب»Ò
لع Ó- -م» ،ح- -يث ت- -ت- -ج- -ه ن- -ح- -وف- -ق- -دان دوره- -ا
و»ا◊ق ‘ ا إ
«كسصلطة رابعة» شصك Óومضصمونا.

حمزة ﬁصصول
 ⁄ي -ك -ن ال-قصص-د م-ن إاطÓ-ق ت-وصص-ي-ف «السص-ل-ط-ة ال-راب-ع-ة» ،ع-ل-ى
الصصحافة Ãختلف فروعها ،وضصعها ‘ مرتبة السصلطات الدسصتورية
اŸع-روف-ة «السص-ل-ط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة»« ،السص-ل-ط-ة ال-تشص-ري-ع-ي-ة» و»السص-لطة
التنفيذية».
التسصمية نبعت من قوة التأاث ‘ Òالرأاي العام بشصكل يعادل أاويفوق
تأاث Òا◊كومات ،و’ يحمل هذا التأاث Òد’لة سصلبية ،إا‰ا يتعلق
بالقدرة على تشصكيل وتوجيه الرأاي العام ‘ إاطار الضصوابط اŸهنية
اÙتكم إاليها.
ومع الثورة الناجمة عن انتشصار وسصائل التواصصل ا’جتماعي،
اسص -ت-ط-اعت وسص-ائ-ل اإ’عÓ-م ا’سص-ت-ف-ادة م-ن خ-اصص-ي-ة «ال-ت-ف-اع-ل-ي-ة»،
وج-ع-ل-ت-ه-ا «أاداة ج-دي-دة» م-ك-ن-ت-ه-ا م-ن ت-وط-ي-د عÓ-ق-ت-ه-ا ب-ا÷مهور،
وبالتا‹ «ضصمان قاعدة جماهÒية» “نحها حوافز ا’سصتمرار.
‘ ا÷زائر– ،اول وسصائل اإ’عÓم الوطنية ،بكل ما أاتيح لها
م -واك -ب -ة ث -ورة اŸع -ل -وم -ات ،ب -اسص-ت-غÓ-ل فضص-اءات م-واق-ع ال-ت-واصص-ل
ا’جتماعي لبلوغ أاك Èقدر من «ا÷مهور ا’فÎاضصي».
و‘ الواقع ،تباينت قدرة ﬂتلف الصصحف والقنوات ‘ التكيف
مع التغÒات التقنية الهائلة التي غÒت معا ⁄اŸمارسصة اإ’عÓمية
على الصصعيد العاŸي من حيث «قوة التأاث ‘ ،»Òالرأاي العام.
وم-ن خÓ-ل ال-ن-ق-اشص-ات ال-ذي تصص-در «م-ن-اسص-ب-ات-يا» ،البÓطوهات
وصصفحات ا÷رائد ،حول «واقع اإ’عÓم الوطني» ‘ العقد ا◊ا‹،
بدا أان اŸطالب والنقائصص التي كانت مطروحة قبل ثورة اŸعلومات
’زالت نفسصها  ⁄تتغ.Ò
اŸؤوسصسصات اإ’عÓمية ا÷زائرية ما تزال تطرح اŸوارد اŸالية
(اإ’شصهار) ،وسصقف حرية التعب( ÒالعÓقة مع السصلطات العمومية)،
وما ‚م عنها من وضصع اجتماعي بائسص للصصحفي ،Úعلى رأاسص قائمة
اŸطالب وا’نشصغا’ت اŸهنية ا’جتماعية وا’عÓمية وكلما طرحت
إاشصكاليات اأ’داء اإ’عÓمي ،تسصتحضصر سصلطات الضصبط و›السص
أاخÓقيات اŸهنة ،دون Œسصيد على أارضص الواقع.
ومع تسصارع اسصتخدامات وسصائل التواصصل ا’جتماعي ،وتنامي
عدد اŸشصÎك Úفيها بأاضصعاف مضصاعفة ‘ السصنوات اأ’خÒة ،بدأا
اإ’عÓم ‘ ا÷زائر يتقهقر.
وخلصصت دراسصة أاكادÁية حديثة ،أا‚زت على مسصتوى جامعة
ا÷زائر ،إا ¤تراجع سصحب الصصحف الورقية ،بنسصبة  ٪65منذ سصنة
.2012

حرية التعبÒ؟
ودائما ما ترتبط حرية الصصحافة (حرية التعب ‘ )ÒالبÓد،
حصصراÃ ،صصادر التمويل وبالضصبط با’سصتفادة من اإ’شصهار ،وباتت

هذه العÓقة «‰طية» ،يعلق عليها مصص Òاإ’عÓم سصواء ‘ النجاح
أاوالفشصل.
‘ اŸقابل ،وخارج دائرة نشصاط وسصائل اإ’عÓم ،برزت منصصات
مواقع التواصصل ا’جتماعي ،التي “كنت من اسصتقطاب اÓŸي،Ú
مسصتغلة الكم الهائل من اŸعلومات التي يتم تداولها بسصرعة فائقة
وعلى نطاق واسصع دون قيود تقنية أاو معنوية.
هذه الفضصاءات ا’فÎاضصية ،خلقت مسصاحات للرأاي واŸعلومات
«خارج السصيطرة» ،إاذ ’ تخضصع أ’ية ضصوابط ،ماعدا ما تعلق بكل ما
يدخل ضصمن نطاق «ا÷رائم ا’لكÎونية».
من هنا ،اسصتطاعت Œاوز إاشصكاليات «حرية التعب ،»Òو–ولت
تدريجيا إا« ¤اإ’عÓم البديل» ،الذي ” تغذيته بظهور ما سصمي
«اŸواط -ن الصص-ح-ف-ي» ،وال-ن-ت-ي-ج-ة ه-ي :سص-حب ال-بسص-اط م-ن وسص-ائ-ل
اإ’عÓم اÎÙفة ‘ تشصكيل وتوجيه الرأاي العام.

السصتثمار يغ Òموقعه
و‘ ظ -ل ال -ف -وضص-ى ا◊اصص-ل-ة ‘ ح-ق-ل اإ’عÓ-م وم-ع-ان-اة م-ع-ظ-م
الوسصائل اإ’عÓمية مع مصصدر التمويل التقليدي (اإ’شصهار) ،اسصتمر
التقهقر ،وأاضصيفت ثورة التقنيات اŸعلوماتية إا ¤اŸتاعب العميقة
واŸعقدة للصصحافة الوطنية.
وب -اتت صص -ف -ح -ات خ -اصص -ة ع -ل -ى م -واق -ع ال-ت-واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي
(فايسصبوك وتوي ،)Îتابعة أ’ناسص ’ عÓقة لهم بالصصحافة– ،وز على
مشصÎك Úأاك Èبأاضصعاف من مشصÎكي الصصفحات الرسصمية للجرائد
والقنوات على مسصتوى هذه اŸنصصات.
الواقع ا÷ديد ،يخÈنا اليوم ،أان الرأاي العام يصصنع ويشصكل على
مسصتوى مواقع التواصصل ا’جتماعي و’ تصصنعه الصصحف أاواÛا’ت

أاوالقنوات.
لقد أاصصبحت اŸواضصيع اأ’ك Ìتداو’ ‘ الفضصاءات ا’فÎاضصية،
تشصكل مواد إاعÓمية «خام» ،تشصتغل عليها وسصائل اإ’عÓم ،بينما من
النادر رؤوية مقا’ت وتقارير صصحفية تشصعل فتيل النقاشص ب Úرواد
هذه الشصبكات ا’جتماعية.
وأامام تغ Òموازين «صصناعة الرأاي العام» ،أاصصبحت أاموال ضصخمة
تسصتثمر ‘ إانشصاء صصفحات على مواقع التواصصل ،وخلق ما يسصمى
«با÷يوشص اإ’لكÎونية» أاو»الذباب اإ’لكÎو ،»Êلتوجيه الرأاي العام
ع Èالتعليقات.
وحتى وسصائل ورغم ما تعانيه من مشصاكل مالية ،وجدت نفسصها
›Èة على اسصتثمار أاموال طائلة ،إاذا ما أارادت ا◊صصول على عدد
معت Èمن اŸتابع Úوانتشصارا واسصعا Ÿوادها اإ’عÓمية على مواقع
التواصصل ا’جتماعي.
و‘ الظرف ا◊ا‹ الذي تعرفه البÓد منذ  22فيفري اŸاضصي،
Óحداث ،وليسصت
وجدت وسصائل اإ’عÓم نفسصها ›رد «مرافق» ل أ
فاع Óرئيسصيا Áارسص الرقابة اŸهنية واŸوضصوعية من خÓل أاداء
احÎا‘ على السصلطات العمومية وÁنح اŸواطن حقه ‘ اŸعلومة
الدقيقة وبالتا‹ يحميه من اأ’خبار اŸضصللة.
وم -ن غ ÒاŸع -ق -ول أان ت -ف-ق-د ال-وسص-ائ-ل اإ’عÓ-م-ي-ة ،ري-ادت-ه-ا ‘
صصناعة وتوجيه الرأاي ‘ ظرف حسصاسص كهذا أ’ن اأ’مر يتعلق
«باÛال السصياسصي» ،الذي يرتبط بشصكل وثيق بأاسصباب وجوديتها.

النبعاث ا÷ديد
ليسص من اŸبالغة القول ،ان الصصحافة ا÷زائرية باتت مهددة
بفقدان تأاثÒها على الراأي العام الوطني ،إاذا ما اسصتمر تنامي

ارتباط ا÷مهور بكل ما يبث بشصكل هاوي على مواقع التواصصل
ا’جتماعي.
ووسصائل اإ’عÓم الوطنية ،ليسصت ‘ حاجة إا ¤ابتكار أاسصاليب
جديدة ‘ ‡ارسصة اŸهنة ،للتعامل مع الوضصع ،بقدر ما هي ‘
حاجة إا ¤ا’متثال الفعلي للقواعد اŸهنية واأ’خÓقية التي أاسصسصت
عليها الصصحافة منذ النشصأاة.
ويكفي –ري اŸصصداقية والدقة واŸوضصوعية والتوازن ،لكل
مؤوسصسصة إاعÓمية ولكل صصحفي Îﬁف ،حتى يتم ابتعاث الصصحافة
من جديد وتسصتعيد مكانتها لدى ا÷مهور الواسصع.
واŸشصكلة ليسصت ‘ مواقع التواصصل ا’جتماعي وما جاءت به من
تغيÒات عميقة ‘ صصناعة «اŸعلومات» وتوجيه الرأاي العام عÈ
«التفاعلية» ،فهناك صصحف عاŸية ’ “لك مواقع الكÎونية و’
صصفحات خاصصة على شصبكات التواصصل ،و’زالت –تفظ Ãكانتها
لدى القراء.
وهناك وسصائل إاعÓم –تفظ بسصمعتها اŸرموقة كاملة ،من
خ Ó-ل م -ك-اف-ح-ة ا’خ-ب-ار ال-ك-اذب-ة ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصص-ل ب-اأ’خ-ب-ار
الدقيقة ،واŸواد اإ’عÓمية اŸنجزة باجتهاد كب.Ò
و’ بديل ،اليوم ،عن العودة إا ¤أاصصل صصناعة اأ’خبار ‘ إاطار
الضص -واب -ط اŸه -ن -ي -ة اŸت -ع -ارف ع-ل-ي-ه-ا ،و–ري ال-ت-م-ي-ز م-ن خÓ-ل
ا’سص-ت-قصص-اء وا’ب-ت-ع-اد ع-ن ك-ل أاشص-ك-ال ال-دع-اي-ة ،إ’رسص-اء مصص-داقية
اŸؤوسصسصة اإ’عÓمية لدى ا÷مهور الذي يتميز بحسص انتقائي كب.Ò

التميز والتمايز
لقد بات اليوم العاŸي ◊رية التعب Òواليوم الوطني للصصحافة،
مناسصبت Úسصنويت ،Úلتقييم واقع اإ’عÓم الوطني ماله وما عليه.
والÓفت أان معظم اŸؤوسصسصات اإ’عÓمية تطرح نفسص اأ’نشصغا’ت،
Ãا جعلها توضصع جميعها دون اسصتثناء ‘ سصلة واحدة ،بالرغم من
اختÓفات التوجه (اÿط ا’فتتاحي) واŸلكية.
فهل يعقل أان تشصتكي الصصحف العمومية واÿاصصة من نفسص
اŸشصاكل (تقريبا)؟ وهل من اŸنطقي أان يسصتمر البحث عن
ميثاق أاخÓقيات اŸهنة واحد– ،تكم إاليه جميع اŸؤوسصسصات
اإ’عÓمية دون اسصتثناء ،بغضص عن اختÓف خطها التحريري
وقوة تأاثÒها ونفوذها؟
قد يكون عدم مراعاة ا’ختÓفات سصببا ‘ تأاخر Œسصيد
ا◊لول اŸقÎحة منذ سصنوات ،و’بد أان يفضصي هذا التأاخر إا¤
ابتكار طريقة جديدة ‘ أاداء اŸؤوسصسصات اإ’عÓمية وتسصيÒها،
بناء على تقييم موضصوعي.
وأام -ام الصص -راع ع -ل -ى ال -ب -ق -اء ب -ال-نسص-ب-ة ل-عشص-رات الصص-ح-ف
والقنواتÁ ،كن للبحث عن التميز باعتماد معاي Òالكفاءة ‘
انتقاء اŸورد البشصري وتوخي الضصوابط اŸهنية أان يكون قارب
‚اة لكل وسصيلة إاعÓمية.
وÁكن لكل مؤوسصسصة إاعÓمية أان تخلق الظروف اÓŸئمة
Ÿمارسصة العمل الصصحفي ،بوضصع ميثاق أاخÓقيات خاصص بها
يتماشصى وتوجهاتها وطموحاتها ‘ ا◊قل اإ’عÓمي ،وعندها
سص-ت-ج-د ل-ن-فسص-ه-ا ح-ي-زا ‘ اŸشص-ه-د ل-ن ي-ف-لت م-ن-ه-ا م-ه-م-ا ك-انت
اŸتغÒات.

لعÓم ،القانون وعلم الجتماع السصياسصي لـ«الشصعب»:
ﬂتصصون ‘ ا إ

ا◊راك الشصعبي منعرج حاسصم ...حرر اإلعÓم والقضصاء وأاسصسس Ÿرحلة جديدة
رصصدتها :فريال بوشصوية
لعل أابرز القطاعات التي تأاثرت با◊راك الشصعبي
لسصابيع
الضصخم وأاثرت فيه ،الذي ميز ا÷زائر طيلة ا أ
لع Ó- -م وال - -قضص - -اء وت - -زام - -ن - -ا
لخÒة ،ق- - -ط- - -اع - -ا ا إ
ا أ
والح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم ال-وط-ني ◊رية التعب ÒاŸصصادف
للثالث ماي من كل سصنة الذي جاء بنكهة ا◊راك،
سص- -ل -طت «الشص -عب» الضص -وء ع -ل -ى ه -ذه ال -زاوي -ة ع -ل -ى
اعتبار أانها Ãثابة منعرج حاسصم فا–ة اÛال أامام
أاسص- -ات- -ذة ﬂتصص Úل- -ت- -ق- -د Ëرؤوي- -ت- -ه- -م و–ل- -ي- -ل -ه -م
Óشصكالية .فكانت هذه الشصهادات ا◊ية.
ل إ

عبد السصÓم في ‹Óمن جامعة عنابة:

وسصائل اإلعÓم التي تبقى ع Úالشصعب
السصاهرة وا◊ريصصة
ك -انت ح -ب -ة ال -ث -ل -ج،
ال- -ت- -ي ج- -ع -لت ا◊راك
ك- -رة ت- -ع- -اظ -مت ك -ل -م -ا
تدحرجت بقوة جاذبية
الشص- -عب ج- -م- -ع- -ة ب- -ع -د
ج- -م- -ع- -ة ،م- -ك -ون -ة م -ن
غضصب ت- - -راك- - -م ط - -وال
سص- -ن Úط- -وي -ل -ة .غضصب
–ول إا ¤تنديد صصامت
ورفضص ت- - - - -وظ - - - -ي - - - -ف
مؤوسصسصات الدولة ÿدمة جماعات اŸصصالح .كانت العهدة اÿامسصة
هي مهماز كرة الثلج ،ح Úخرج عشصرات اآ’’ف من اŸواطن Úيوم
 22ف-ي-فري  201٩ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن م-ع-ارضص-ت-ه-م ل-هذه العهدة ا÷ديدة،
واŸطالبة باسصتعادة الشصعب حقه ‘ اختيار ‡ثليه.
لقد –قق هذا اŸطلب ،ولكنه  ⁄يكن اŸطلب الوحيد أ’ن وراءه
كانت تقف «عصصابة» أارادت “ديد وضصعية ا’متيازات التي اسصتفادت
منها ،ومن ثم بدا أان هم ا◊راك بعد إاعادة ا’عتبار Ÿؤوسصسصات
ال- -دول- -ة (ال- -رئ- -اسص- -ة ،الŸÈان ،ال- -ع -دال -ة )،،،ه -وال -كشص -ف ع -ن ت -لك
اŸمارسصات اŸافيوية التي أاضصرت بسصمعة البÓد ومصصالح الشصعب
والتنديد بها ع Èشصعار « كليتولبÓد يا السصراق.»Ú

لقد بدا أان اŸعركة اأ’سصاسصية هي ﬁاربة الفسصاد واŸفسصدين
بواسصطة بناء شصرعية جديدة يكون الشصعب هومصصدرها ،وبالتا‹ بناء
دولة ا◊ق والقانون.
إاننا نعتقد أان ا◊راك سصوف يفقد زخمه إان  ⁄يجعل هاتÚ
اŸسصأالت Úهما ﬁور اŸطالبة ،فح Úيتم التأاسصيسص لقيم ا◊ق ودولة
القانون يسصهل بعد ذلك تطه Òا◊ياة السصياسصية من عبث اŸفسصدين
ومصص -اصص -ي ال -دم-اء ون-اشص-ط-ي الصص-ال-ون-اتÃ ،ع-ن-ى أا’ ي-ك-ون ب-ديÓ-
ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي وح-ده-ا ال-ك-فيلة باختيار ‡ثلي الشصعب،
فالشصعب مصصدر كل سصلطة ولكن وحدها اآ’ليات الدÁقراطية التي
–قق هذا الهدف.
Ãت-اب-ع-ة ت-ط-ور اأ’ح-داث ان-خ-رطت الصص-ح-اف-ة ال-وط-ن-ية ،بعضصها
إاÁانا باŸهنة ووظيفتها وبعضصها ملتحقا بالركب ‘ ،مسصار تصصحيح
ا’خت’Óت البنيوية التي عاشصتها وتعيشصها ا÷زائر ،ح ” Úالتنديد
Ãم -ارسص -ات اأ’ول-ي-غ-ارشص-ي-ة واسص-ت-غÓ-ل-ه-ا Ÿؤوسصسص-ات ال-دول-ة وكشص-ف
أاحابيلها وتÓعباتها ،إاننا هنا ’ نشص Òفقط إا ¤الصصحف والقنوات
التلفزيونية بل أايضصا اÿطابات التي كانت تنقلها وسصائل ا’تصصال
ا÷دي-دة ‘ «ال-ف-يسص-ب-وك» و»ال-ي-وت-ي-وب» ،ف-ت-م تسص-م-ي-ة أاول-ئك ال-ذي-ن
اسصتفادوا بشصكل غ Òقانو Êمن مشصاريع ضصخمة جعلت ثرواتهم تبلغ
أارقاما خيالية ،ما أادى إا ¤حتمية تدخل العدالة.
نقطة مهمة ‘ مثل هذه الظروف ا’سصتثنائية التي “ر بها
بÓدنا ،تخصص ضصرورة تفادي عدالة تصصفية ا◊سصابات وا’نتقام ،ما
يؤودي إا ¤العمل بآاليات العدالة ا’نتقالية التي تراعي حسصاسصية هذه
الظروف وهشصاشصة الوضصعية العامة بسصبب عدم وجود مؤوسصسصات
شصرعية منتخبة.
إان اأ’كيد هوأان أامر اÙاسصبة قد اسصتجد وطرح بشصكل ’ رجعة
ف -ي -ه م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل أاج-ه-زت-ه-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ب-ن-وك وال-وزارات
واŸؤوسصسصات ذات الصصلة  ،ويتع Úأان يتم الكشصف عن الطرق اŸلتوية
التي كانت تتيح التÓعب وا’حتيال وا’ختÓسص ومن ثم –صصÚ
اŸال العام وجعل الوصصول إاليه يتم بطرق شصفافة ونزيهة.
إاننا نعتقد جازم Úأانه ’ Áكن –قيق هذا بدون عمل دؤووب من
قبل وسصائل اإ’عÓم التي تبقى ع Úالشصعب السصاهرة وا◊ريصصة على
وضصع حد للتÓعب بأامواله ،وحتما يجب أان يواكب جهاز القضصاء هذا
التحول بالتخلصص من حالة الÓمبا’ة ح Úيتعلق اأ’مر بوصصول أاخبار
حول ŒاوزاتÃ .عنى أانه يجب أان تتحرك العدالة إاذا ما تعلق اأ’مر
بأاخبار ذات مصصداقية حول الفسصاد.
’ يجب أان نكون مثالي ،Úفأاهداف ا◊راك النبيلة تظل موضصع
نضصال مسصتمر ودائم ،وأان تغي Òالوضصع العام يتطلب فكرا جديدا
يقوم على أاسصاسص أافكار اŸشصاركة ،الرقابة ،اÙاسصبة ،وا’نخراط
‘ الشصأان العام من قبل جمهور كب Òمن الناسص .أاي أان ينضصم
اŸواطن إا ¤اللعبة السصياسصية فيكون فاع Óأاسصاسصيا ،وليسص ›رد

صصوت يتم اسصتدعائه Ÿا يعلن عن إاجراء انتخابات.
فروح ا◊راك هي اŸواطن الواعي برهانات اÛتمع والذي
يهمه ويسصتفيد من أان يكون له رأاي ودور فيها ،هكذا نقول بصصحافة
مواطنية ،أاي صصحافة مواطن Ÿواطن وليسص ›رد مهنة من يعرف
إا ¤من ’ يعرف.
وأاما جهاز القضصاء فهوسصلطة قائمة بذاتها ،تبدأا من الدسصتور ثم
الŸÈان وأاجهزته اŸنتشصرة ‘ كامل الÎاب الوطني ،إان مهمته
اأ’و ¤ه -ي ت -ط -ب -ي -ق ال -ق -ان -ون وت -ك -ريسص اŸسص -اواة ب ÚاŸواط-ن،Ú
و–ق -ي -ق ال -ع -دال -ة بشص -ك-ل ي-ج-ع-ل ال-ن-اسص راضص Úوم-ق-ت-ن-ع Úب-ح-ال-ة
الÓتكافؤو نتيجة معاي Òالكفاءة وا’جتهاد ،أاي أا’ يكون النجاح ﬁل
شصبهة بل ﬁل تقدير واحتفاء ،وهذا أايضصا أاحد اأ’هداف التي يجب
أان يعÎف اÛتمع ا÷زائري أانه مقصصر ‘ حقها.

أاسصتاذة القانون الدسصتوري فتيحة بن عبو:

ا◊راك كرسس السصتقÓل الداخلي للقضصاة..
واÿارجي تكرسصه مراجعة القوانÚ
ا◊راك الشصعبي
ح - -رر وع - -ي ال- -ق- -اضص- -ي
وضص -مÒه ،ه-ن-اك ع-دال-ة
ق- -د ت- -ك- -ون ،مسص- -ت- -ق -ل -ة
وه- - - -ن- - - -اك ال- - - -قضص- - - -اة
اسصتقÓلهم يعني أانهم ’
ي-ح-ول-ون م-ن م-ن-اصص-ب-ه-م
أ’سص - -ب - -اب سص - -ي - -اسص- -ي- -ة،
واŸت-ق-اضص-ي ’ ي-ت-حصصل
ع-ل-ى ح-ق-ه ،واسص-ت-قÓلية
القاضصي ليسصت باأ’مر البسصيط ذلك أانه يبقى خائف من فقدان
منصصب عمله ،حتى ‘ ظل توفر كل الشصروط ،حتى ‘ ظل اسصتقÓلية
العدالة داخل ذهنه يبقى مقيد داخل ذهنه وخائف ،والسصبب ‘
بعضص اأ’حيان التكوين.
’ بد من تغليب القانون على السصياسصة ،ما يهم تطبيق القانون ،ما
يؤوشصر على أان القاضصي يسص Òعلى الطريق اŸسصتقيم ،ليصصدر أاحكام
تخضصع لضصمÒه ،ومن هذا اŸنطلق فان التكوين وا’طمئنان والثقة
أاهم أاسصباب ا’سصتقÓلية الداخلية التي تكرسص –رره الداخلي ،ليكون
‘ توافق مع اÛتمع ،فا◊راك الشصعبي حرر داخليا بعضص القضصاة
و–ديدا اÿمسص منهم ،يعملون طبقا للقانون وضصمÒهم اŸهني
واŸبادئ والقيم ،وبالتا‹ كان له أاثرا ايجابيا على اسصتقÓله الداخلي
الذي تخلصص من تخوفاته من تنحيته من قبل السصلطة التنفيذية،

ومن –رروا اآ’ن قادرين على اتخاذ القرارات طبقا للقانون  ،و’
ينتظرون أاوامر.
بالنسصبة لÓسصتقÓلية اÿارجية للقضصاء ،فإانها تسصتلزم وسصائل
قانونية جديدة تكرسصها مراجعة القانون اأ’سصاسصي اŸتعلق بالقضصاة،
ال -ق -ان -ون ال -عضص -وي اŸؤورخ ‘ سص -ن -ة  200٤ح -ول اÛلسص اأ’ع -ل-ى
للقضصاء ،لضصمان قضصاء مسصتقل بوسصائل قانونية“ ،كن القاضصي من
إاصصدار أاحكاك تخضصع لقناعته اÿاصصة.

أاسصتاذ علوم اإلعÓم والتصصال عمار عبد الرحمان:

اإلعÓم اسصتعاد مكانته...والعمومي
أاصصبح مصصدرا هاما للمعلومة

ك - -انت ل - -ل - -ح - -راك الشص- -ع- -ب- -ي
إاسص -ق -اط -ات ع-ل-ى ك-ل ال-ق-ط-اع-ات
وليسص اإ’عÓم والقضصاء فقط ،لكن
ون -ح -ن ن-ت-ح-دث Ãن-اسص-ب-ة ال-ث-الث
ماي اليوم العاŸي ◊رية التعب،Ò
’ بد أان نشص Òإا ¤أانه حرك قطاع
اإ’عÓ- -م ال- -ذي ك- -ان ت- -ق -ري -ب -ا ‘
سص-ب-ات ،م-ك-ت-وب وم-رئ-ي ومسصموع
الذي كان ‘ منحى روتيني ،لكن
ال -ق -اصص -ي وال-دا’ Êح-ظ أان-ه غÒ
خ -ارط -ة ط -ري -ق وسص -ائ -ل اإ’عÓ-م
بشص- -ك- -ل م- -ث ÒلÓ- -ن- -ت- -ب -اهﬁ ،ررا
اإ’عÓم عموما والعمومي الثقيل التلفزيون ‘ مقام أاول متبوع باإ’ذاعة
على وجه التحديد ،ليصصبح مصصدرا هاما للمعلومة.
كما كان اإ’عÓم دافع حقيقي لظهور النخب  ⁄تكن لتظهر لو’
ا◊راك ‘ منابر الصصحف وبÓطوهات القنوات التلفزيونية ،اكتشصفها
ا÷مهور على اختÓف مشصاربه ،وبكل بسصاطة كان دافعا أاسصاسصيا إ’قحام
ÓعÓمي مكانته ا◊قيقية كموجه للرأاي العام ومرشصد
اإ’عÓم ،معيدا ل إ
له ،صصفة زالت تقريبا ‘ معظم الوسصائل اإ’عÓمية ا÷زائرية.
اأ’مر ينطبق كذلك على العدالة إاذا كان ا◊راك الشصعبي دافعا
لتحرير العدالة ،بدليل أان الكث Òمن ملفات الفسصاد مطروحة اليوم على
طاولتها ،مكرسصا اسصتقÓليتها التي كانت تصصبوا إاليها منذ عقود ،وذلك
Ãرافقة اŸؤوسصسصة العسصكرية الضصامنة لذلك ،ونقول بكل فخر واعتزاز
عدالة متحررة ومسصتقلة ‘ قراراتها ،بعدما كانت حبيسصة لغة الهاتف
والتقييد ،أامر حرر القضصاة وأاضصفى نكهة الدÁقراطية ا◊قيقية على
البÓد ،وأاعطى ضصمانات للمواطن بأان العدالة هي النÈاسص.
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ألسسبت  0٤ماي  201٩م
ألموأفق لـ  2٨شسعبان  1٤٤0هـ

لتصشال لـ«الششعب»
لعÓم وا إ
الدكتور أاحمد حمدي عميد كلية ا إ

اإلعÓم أاك Ìمن سصلطة رابعة
‘ صصنع الرأاي العام

^ «الصصحفي اŸواطن» أاظهر ما يعرف بـ«األخبار اŸضصللة »
^ ا÷زائر تعيشش وضصعا سصياسصيا انعكسش على اŸشصهد اإلعÓمي
لعÓم واجهة ا◊راك الششعبي الذي دخل جمعته الـ 11والتي تزامنت والعيد العاŸي ◊رية الصشحافة
ا إ
لعÓم بصشفة عامة واÿاصص على وجه التحديد مع هذه
اŸصشادف لـ 3ماي من كل سشنة  ،كيف تعاطى ا إ
لعÓم أان تسشتوعب تداعياته ؟ هذه أاسشئلة وغÒها أاجابنا عنها
اŸظاهرات  ،وهل اسشتطاعت وسشائل ا إ
لتصشال ‘ هذا ا◊وار الذي أاجرته «الششعب» معه .
لعÓم وا إ
الدكتور أاحمد حمدي عميد كلية ا إ

أجرت أ◊وأر :حياة  /ك
لع Ó- -م أاصش - -ب - -ح واج - -ه- -ة
الشش - -عب :ا إ
للحراك الششعبي  ،كل اŸظاهرات التي
ششهدتها ا÷زائر منذ  22فيفري اŸاضشي
حظيت بتغطية واسشعة من قبل وسشائل
لعÓم اıتلفة .ما تقييمك؟
ا إ
^^ال -دك -ت -ور أاح-م-د ح-م-دي :يشسكل
أإلعÓ- -م وأج- -ه- -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ◊رأك ألشس -عب
أ÷زأئ -ري ،وأ◊ق -ي -ق -ة أن صس -ن -اع-ة أŸشس-ه-د
ألسسياسسي ل تتم دون تفعيل أإلعÓم ،ولهذأ
أرى أن أإلعÓم أصسبح أك Ìمن سسلطة رأبعة ،
فهوألذي يصسنع ألرأي ألعام ويوجهه.
وصسناعة ألرأي ألعام تدخل ضسمن صسميم
ألعمل ألسسياسسي ،أآلن ،أ÷زأئر تعيشص ﬂاضسا
ك-بÒأ وت-ع-يشص وضس-ع-ا سس-ي-اسس-ي-ا ج-دي-دأ ،ف-ه-ي
تعيشص حالة من ألتحول ألجتماعي ،هذه كلها
تنعكسص ع Èوسسائل أإلعÓم ،يبقى ألتسساؤول،
ه -ل ه -ذه أل -وسس -ائ-ل أسس-ت-ط-اعت أن تسس-ت-وعب
تدأعيات أŸشسهد ألسسياسسي أم ل؟ ل أدري.
^ ‘ ظ -ل ا◊راك وسش -رع -ة وتÒت -ه
واتسش -اع -ه ‘ ال -زم-ان واŸك-ان أاصش-ب-ح م-ن
لخ-ب-ار الصش-حيحة من
الصش-عب م-ع-رف-ة ا أ
اŸغلوطة ما تعليقك على ذلك؟
^^ Œربة ألصسحافة ‘ أ÷زأئر عريقة
بدون تأاكيد ،لكن كانت ضسمن نطاق تقليدي،
أآلن وبفضسل ثورة تكنولوجيا وسسائل أإلعÓم
تغÒت أŸعطيات كلها ‘ صسناعة ألرأي ألعام،
ه -ن -اك وسس -ائ -ل ج -دي -دة خ-اصس-ة أوم-ا يسس-م-ى
بوسسائل أإلعÓم أŸد›ة ،ألتي أسستطاعت
نقل أ ‘ Èÿوقته.
أآلن هناك تدفق معلوماتي غ Òصسادر عن
أحÎأف- - -ي ،Úب- - -ل صس- - -ادر ع- - -ن م- - -ا يسس - -م - -ى
بـ»ألصس -ح -ف -ي أŸوأط -ن» وه -ن-ا تصس-ب-ح أألم-ور
صس -ع -ب-ة خ-اصس-ة ب-ظ-ه-ور م-ا ي-ع-رف بـ»أألخ-ب-ار
أŸضس - -ل - -ل - -ة» ،وأدى إأ ¤أزده- -ار ألصس- -ح- -اف- -ة
ألصسفرأء ،كما أن أŸتلقي هوألذي أصسبح يفرز
أŸع -ل -وم -ات ول -يسص ح -ارسص أل -ب -وأب -ة أل-ق-دË
(مدير ألنشسر ،رئيسص ألتحرير ورئيسص ألقسسم).
Áر أŸشس - -ه- -د ألسس- -ي- -اسس- -ي أآلن Ãرح- -ل- -ة
أن -ت -ق -ال -ي -ة ك-بÒةÁ ،ك-ن أن نÓ-ح-ظ أيضس-ا أن
أ◊رأك ألشسعبي ليسص له جهة ما فكل يع Èعن
رأيهÃ ،عنى أنه ل يوجد له مؤوطرين ،وهنا
تصس -ب -ح صس-ع-وب-ة ك-بÒة ‘ ت-ق-د ËأŸع-ل-وم-ات
ومدى دقتها وصسحتها.

حرية اإلعÓم ‘ ا÷زائر متوفرة
^الصشحافة مهنة متاعب ومسشؤووليتها
كبÒة خاصشة ‘ ظل الظرف ا÷زائري
الراهن كيف ترى ذلك؟
^^ لحظنا ‘ أ◊رأك أنه تلقائي (كانت
أألح- - -دأث ت- - -ل- - -ق- - -ائ- - -ي- - -ة ول - -يسست م›Èة)
وأإلسسÎأŒية ألتي يعتمدها أإلعÓم أآلن أن
Œمع حرية ألتعب ،Òوحرية أإلعÓم وأقول
هذأ Ãناسسبة أليوم ألعاŸي ◊رية ألصسحافة
ألذي أحتفلت به أ÷زأئر أمسص ،وأريد ألتأاكيد
هنا أن حرية ألصسحافة ‘ أ÷زأئر متوفرة ،
ول ي- -وج -د صس -ع -وب -ات ‘ نشس -ر أŸع -ل -وم -ات،
وأعتقد أن ألصسحافة  ⁄تعد مهنة أŸتاعب
فحسسب وإأ‰ا مهنة «أŸسسؤوولية».
وأعتقد أن قانون ألسسمعي ألبصسري وحده
ل يكفي ،لبد أن تتبعه قوأن Úتطبيقية ألتي ل
ت -وج -د ح -ال -ي -ا ،ول -ذلك ف -إان سس -ل-ط-ة ألضس-ب-ط
ألسسمعي ألبصسري ل Áكنها أن تتحكم ‘ هذه
ألقنوأت أÿاصسة ألتي تخضسع لقوأن Úأجنبية.

إاصصدار النصصوصش التطبيقية
لقانون اإلعÓم أامر ضصروري
ول - -ذلك أرى أن - -ه م - -ن ألضس - -روري إأصس- -دأر
ألقوأن Úألتطبيقية لقانون ألسسمعي ألبصسري،

حتى تصسبح قنوأت جزأئرية (أك Ìمن  20قناة)
ألنها أآلن عبارة عن مكاتب.
هذه ألقنوأت ألتي تنشسط كلها ل –سسب
لصسالح أ÷زأئر وإأ‰ا لصسالح ألدول أألجنبية
(ألدول ألتي تصسدر فيها ‘ بريطانيا وعمان)
وهذأ يؤوثر على مرتبة أ÷زأئر ‘ ›ال حرية
ألتعب( Òتوجد حاليا ‘ ذيل ألÎتيب).

القنوات اÿاصصة «نفسش الوجوه
الشصعبوية ‘ اختيار الضصيوف»
^ ك-ي-ف ت-ق-رأا ت-غ Òط-ري-ق-ة ت-غطية
القنوات اÿاصشة Ûريات ا◊راك ؟
^^أتابع تغطية ألقنوأت أÿاصسة للحرأك
ألشسعبي ألذي تعرفه أ÷زأئر ،ولحظت أن
ع-نصس-ر أŸف-اج-أاة أل-ذي ك-انت ت-رك-ز أل-ق-ن-وأت
أÿاصس -ة ع -ل -ي -ه وه -وأŸظ -اه -رأت أوأ◊رأك
ألذي دخل جمعته ألـ ⁄ ،11تعد حدثا ،بل ماذأ
سستتبع هذه أ÷معات ،فيما قبل كانت حدثا،
أما أآلن  ⁄تعد كذلك وإأ‰ا ما سسينتج عنها.
لحظت تكرأر نفسص ألوجوه ‘ ألقنوأت،
كما أنها تبث ‘ نفسص ألوقت ،ولحظت نوعا
م-ن «ألشس-ع-ب-وي-ة» ‘ أخ-ت-ي-ار ألضس-ي-وف ،أل-ذين
يجب أن يكونوأ ذوي مسستوى كالباحث،... Ú
وهذأ ما يدل على نقصص ألحÎأفية ،ولذلك
أط -الب بضس -رورة رسس -ك -ل -ة ألصس-ح-اف-ي Úل-ب-ل-وغ
مسستوى هذه أألخÒة.

عمار عبد الرحمان لـ«الششعب»:

اإلعÓم العمومي –رر من القيود وعليه اسصتعادة مكانته األصصلية

كسش -بت ا÷زائ -ر مسش -اح-ة م-ن ح-ري-ة
ال -ت-ع-ب ÒاŸرت-ب-ط-ة اأسش-اسش-ا ب-ف-ت-ح اÛال
اأمام الإعÓم اÿاصص الذي اسشتفاد من
ا◊ري -ة ب -ت -ن -اول -ه ل -ل -قضش -اي -ا الأم -ن -ي-ة
واŸسش -ائ -ل السش -ي-اسش-ي-ة ‘ ال-بÓ-د،غ Òان
الإعÓ- -م وج- -د ن- -فسش- -ه ‘ ظ -ل ا◊راك
الشش-ع-ب-ي ال-ذي دخ-ل شش-ه-ره ال-ث-الث بÚ
م- - -رح- - -ل- - -ة الششك والÎدد الإع Ó- -م - -ي
ومرحلة التحرر من القيود التي لعب
فيها الششعب اŸعادلة حقيقية للوصشول
اإ ¤اإعÓم نزيه وموضشوعي.

خالدة بن تركي
يرى أسستاذ ألإعÓم وألتصسال عمار عبد
أل-رح-م-ان ب-ج-ام-ع-ة أ÷زأئ-ر  ‘ 3أتصس -ال
بـ«ألشسعب» Ãناسسبة أليوم ألعاŸي ◊رية
ألتعب« Òأن تناول ألإعÓم ألعمومي للحرأك
ألشس -ع -ب -ي ‘ شس -ه -ره أل-ث-الث م-ر Ãرح-ل-تÚ
ألشسك ألإعÓ- -م- -ي أل- -ذي ي- -دخ- -ل ‘ أإط -ار
ت-ق-د Ëخ-دم-ة م-ف-ي-دة ب-ال-رغ-م م-ن ت-ق-ي-ي-د
أ◊رية ‘ ألتعاطي مع أ◊رأك وأŸرحلة
أل -ث -ان -ي -ة م -اث -ل ل -ل -خ Èأي أل-ع-ودة Ÿه-ام-ه

أ◊قيقية تاأدية خدمة عمومية».
ق- -ال ع -م -ار ع -ب -د أل -رح -م -ان ‘ تصس -ري -ح
لـ»ألشسعب» ،أن أ◊ديث عن ألتناول ألإعÓمي
للحرأك يقتضسي ألقول أن ألإعÓم بشسكل عام
‘ كل ألقوأن ÚوأŸوأثيق يقÎن باŸوضسوعية
وألنزأهة و أخÓقيات أŸهنة غ Òأنه عندما
يصس -ب -ح ي -ع -م -ل وف -ق أج -ن -دأت ع -م-ل ي-ف-ت-ق-ر
ل-ل-م-وضس-وع-ي-ة ‘ أل-ت-ن-اول ألإعÓ-مي للقضسايا
سسوأء كانت أجتماعية ،أقتصسادية أوسسياسسية.
وأضس - -اف ب - -ذأت أÿصس - -وصص أن ألإع Ó- -م
ألعمومي ينقل خدمة عمومية كما كان ‘
ألسسابق Ãا فيها ألإعÓم ألثقيل «ألتلفزيون
ألعمومي» ألذي بات ﬁل أسستغرأب ألكثÒين
ب -ال -ن-ظ-ر أإ ¤أل-ق-در أل-ك-ب Òم-ن أ◊ري-ة أل-ت-ي
وصسل أإليها ،حيث أصسبح ينقل ألأخبار من
مصس - -دره- -ا ع- -كسص ب- -عضص وسس- -ائ- -ل ألإعÓ- -م
أÿاصسة ألتي تعمل وفق أجندأت عمل ما
يعني ألتعاطي مع من Áنح «ألإشسهار» أك،Ì
هذأ ألهاجسص ألذي جعلها تعيشص على أنقاضص
أŸصس- - -دأق- - -ي- - -ة وأل - -ن - -زأه - -ة ‘ ‡ارسس - -ت - -ه
ألÓأخÓقية أŒاه ألإعÓم ألذي يلعب دور
خارج ألأطر ألأخÓقية.
وأشس- -ار أŸت- -ح -دث أإ ¤أل -ت -غ -ي Òأ◊اصس -ل

موؤخرأ ‘ أجندة أإعÓم ألتلفزيون ألعمومي
ألذي أصسبح مصسدر للخ Èونقل أŸعلومة من
مصسادرها عكسص ألإعÓم أÿاصص ألذي دخل
‘ متاهة ألبحث عن «ألإشسهار» ألأمر ألذي
ق-ل-ل م-ن ق-ي-م-ة أŸع-ل-وم-ة ل-دي-ه ،م-وؤك-دأ أن-ها
م- -وج- -ودة أل- -ي -وم بشس -ك -ل خ -اصص ‘ ألإع Ó-م
ألعمومي.
وعرج ألأسستاذ أإ ¤بعضص ألقنوأت أÿاصسة
أل-ت-ي ت-ف-ت-ق-ر ل-ل-م-ع-ل-وم-ة ب-اع-ت-ب-ار أن أ÷م-يع
ي -ت -ح -دث ع -ن أ◊رأك ألشس -ع-ب-ي دون أرضس-ي-ة
أإعÓمية Œعله يوؤدي أإعÓم موضسوعي كما
ت -نصص ع-ل-ي-ه أل-ق-وأن ÚوأŸوأث-ي-ق ،م-ا ج-ع-ل-ه-ا
تبتعد عن أدأء ألرسسالة ألإعÓمية.
ووج -ه ع -م -ار ع -ب -د أل -رح -م -ان ‘ أÿت -ام
رسسالة أمل ‘ ظل –رر ألإعÓم ألعمومي من
ألقيود أŸفروضسة عليه « أن يسستعيد مكانته
ألأصس -ل -ي -ة وت -ق -د Ëمشس -اه-دة وق-رأءة ‡ت-ع-ة
للقارئ ويقدم خدمة عمومية كما هوموجود
‘ ج -م -ي-ع أل-ق-ن-وأت» ،دأع-ي-ا ألصس-ح-ف-ي Úأإ¤
أسستغÓل أ◊رية لتلبية رغبات ألشسعب ألذي
Áثل معادلة حقيقية ‘ أ◊رية ألتي وصسل
أإليها ألإعÓم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العمل لإÓرتقاء بهذه اŸهنة الشصريفة

جمعتها :نبيلة بوقرين

تباينت آأرأء ألزمÓء وألزميÓت ألصسحفيÚ
حول وأقع ألصسحافة ألرياضسية با÷زأئر إألّ
أن -ه -م أج-م-ع-وأ ع-ل-ى ضس-رورة ت-وف Òأل-ظ-روف
أŸناسسبة من أجل ألعمل ‘ مناخ يسساعد على
أإلرت -ق -اء ب -ه -ذه أŸه -ن -ة ألشس -ري -ف-ة ،م-ن أج-ل
إأيصسال أŸعلومة ألصسحيحة للجمهور أŸتابع
ألنها أŸرآأة ألعاكسسة.

سشفيان مهني صشحفي جريدة ليÈتي:

«حرية التعب ‘ ÒاÛال عرفت تطورا كبÒا»

أك -د أل -زم -ي -ل ألصس -ح -ف-ي ب-ج-ري-دة ل-يÈت-ي
سس -ف-ي-ان م-ه-ن-ي ‘ تصس-ري-ح خ-اصص لـ»ألشس-عب»
Ãن -اسس -ب -ة أل -ي -وم أل -ع -اŸي ◊ري -ة ألصس-ح-اف-ة
أŸصس -ادف ل ـ 3م -اي م -ن ك -ل سس -ن -ة أن ُحّ-ري-ة
ألتعب Òخطت أشسوأط كبÒة ‘ بÓدنا ‘ قوله
«ب - -دأي - -ة أه - -ن- -أا ك- -ل أل- -زمÓ- -ء وأل- -زم- -يÓ- -ت
أإلع Ó-م -ي Úع -ام -ة وأıتصس ‘ Úأل-ري-اضس-ة
خ -اصس-ة ،أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-وأق-ع ألصس-ح-اف-ي-ة
أ÷زأئرية خطت أشسوأط كبÒة ‘ ألسسنوأت
أألخÒة من خÓل موأكبة عا ⁄ألرقمنة على
ألصس -ع -ي -د أل -وط -ن -ي و‘ ن -فسص أل -وقت ن -ب -ق-ى
بعيدين كل ألبعد على ألدول أŸتقدمة ‘ ،ما
يخصص هذأ أ◊انب مازأل ينتظرنا عمل كبÒ
‘ هذأ أ÷انب حتى نتمكن من أإلرتقاء أكÌ
‘ ظل أإلنفتاح».
أضساف ﬁدثنا قائ« :Óألصسحافة ألرياضسية
سسÓح ذوحّدين منها ألتي تنتهج أŸصسدأقية
وُتؤوثر إأيجابيا على ألوسسط وهناك ألعكسص
بسس -بب ت -ف-ك Òب-عضص ألصس-ح-ف-ي Úأإلن-ت-ه-ازيÚ
يعملون حسسب مصسلحتهم ،ولكن بالرغم من
ذلك ‚د أنّ ألصس- -ح -اف -ة أل -ري -اضس -ي -ة –ظ -ى
بحرية أك ÈباŸقارنة مع أ÷انب ألسسياسسي
وب -اإلم -ك -ان ت -ق -د Ëأألفضس -ل خ -اصس-ة ب-ع-دم-ا
أعطى أ◊رأك ألسسلمي ألذي تعيشسه أ÷زأئر
على مدأر  11جمعة درسسا للجميع ‘ ،جانب
وع - -ي ألشس - -عب أ÷زأئ - -ري أل - -ذي ت - -اب- -ع ك- -ل
أل- -ت- -غ -ط -ي -ات أل -ت -ي ق -امت ب -ه -ا ك -ل أ÷ه -ات
أإلعÓمية من ألقطاع Úألعمومي وأÿاصص
وم -ن دون شسك سس -ن -ج -ن -ي أل -ث -م -ار م -ن خÓ-ل
أل- -ت- -حt- -رر أك ‘ Ìأل -ع -اج -ل أل -ق -ريب خ -دم -ة
للمصسلحة ألعامة للوطن».

نوال بن قطاف قناة «الششروق»:

«ا◊راك قضصى على سصياسصة تكميم األفواه»
نوأل بن قطاف صسحفية بقناة «ألشسروق تي
‘» ه -ن -أات ك -ل أل -ع -ام -ل ‘ Úق -ط -اع أإلعÓ-م
Ãناسسبة يوم  3ماي ‘ قولها «Ãناسسبة أليوم
ألعاŸي للصسحافة أحّيي كل زمÓء وزميÓت
أŸهنة ‘ كل أÛالت وخاصسة ‘ أإلعÓم
ألرياضسي ،ألذين يسسعون دأئما ÷لب أŸعلومة
أل -ري-اضس-ي-ة ألصس-ح-ي-ح-ة رغ-م صس-ع-وب-ة أŸه-م-ة
خاصسة إأذأ تعلّق أألمر بكرة ألقدم ألتي أُرّكز
عليها دأئما باعتبار أّن كل مشسوأري أŸهني
كان ‘ هذأ أإلختصساصص ،وبالرغم من تغtير
أألم -ور ب Úأألمسص وأل -ي -وم إأّل أن -ن -ي أت -أاسس-ف
لبعضص أألمور ألسسلبية ‘ ظل ألظروف ألتي
أصسبحت –يط بالرياضسة بصسفة عامة».
أضسافت زميلتنا أإلعÓمية قائلة «أعتقد أّن
Óحسس-ن مسس-ت-ق-ب Ó-ب-ال-ن-ظ-ر
أألم-ور سس-ت-ت-غ Òل -أ
للصسور ألرأئعة ألتي صسنعها أ÷زأئريون ألتي
كانت سسببا مباشسر ‘ ألقضساء على سسياسسة
ت -ك -م -ي -م أألف -وأه أل-ت-ي ك-انت ‘ ألسس-اب-ق ق-ب-ل
إأن - -ت- -ف- -اضس- -ة ألشس- -ارع ،وخÓ- -صس- -ة أل- -ق- -ول أن
Ÿعطيات تغّيرت وكلنا أمل أن تتغ Òظروف
أُ
ع -م -ل ألصس -ح -ف -ي ألن -ه -ا غ Òم -وأت -ي -ة بسس-بب
أŸعاناة ألتي يجدها ‘ جميع ألنوأحي ،ألن
ألصس -ح -اف -ة ه -ي أŸرآأة أل -ع -اكسس -ة تسس-اه-م ‘
تطوير ألرياضسة إأذأ مارسست مهامها بالشسكل
أŸطلوب».

ﬁسشن العاششوري جيل أاف أام:

«ب ÚاإلحÎافية والشصهرة تضصارب كب»Ò

ﬁسس- -ن أل- -ع -اشس -وري إأع Ó-م -ي ‘ أل -قسس -م
ألرياضسي لقناة أإلذأعية «جيل أف أم» ،كشسف
أن أŸشسهد أإلعÓمي ألرياضسي ‘ صسرأع كبÒ
إليصسال أŸعلومة ‘ قوله «أŸشسهد أإلعÓمي
ألرياضسي أ÷زأئري ‘ ألفÎة أ◊الية تتصسارع
فيه أŸهنية وألعمل أإلحÎأ‘ مع تصساعد تيار
ي -ب -حث ع -ن ألضس -ج -ة أإلع Ó-م -ي -ة ب -أاي ث-م-ن،
ŸعلنÚ
بغرضص رفع نسسب أŸشساهدة وجلب أ ُ
‘ مهنة ينتسسب إأليها بشسكل متزأيد من يفتقد

لتكوين سسليم وأدب وأخÓقيات وأدأب ألعمل
ألصسحفي ‘ ،أألصسل يجب أن نركز على ألعمل
أل -ذي ب -ه -دف ل -وضس -ع أل -رأي أل -ع -ام وأŸت-اب-ع
عموما ‘ ألصسورة أ◊قيقية لوأقع ألرياضسة
دون مزأيدأت ول تهويل».
وأصس- -ل ﬁدث- -ن- -ا ق- -ائ ‘ Ó- -ذأت ألسس -ي -اق
«ضس -م-ن م-رح-ل-ة ت-ع-رف إأرت-ف-اع سس-ق-ف ح-ري-ة
أل -ط-رح وأل-ت-ع-ب Òبشس-ك-ل غ Òمسس-ب-وق ل-درج-ة
ألوقوع ‘ هفوأت ألقدف وألتشسه Òوهوما
يضس -ر بصس -ورة أإلع Ó-م أل -ري -اضس-ي و‡ارسس-ي-ه
بشسكل عام ،أما بالنسسبة للحرأك ألسسلمي ألذي
تعيشسه أ÷زأئر صسار ب Óشسك مصسدر فخر
جهاتنا إأذ عزز
وأعتزأز لنا بشستى ألوأننا وتو t
أنتمائنا لهاته أألرضص ألطيبة وأتنمى أن يكون
مسس -ت -ق -ب -ل ُم -زه -ر ب -ح -ول أل -ل -ه –ي-ا ج-زأئ-ر
أ◊رأك بسسوأعد أبنائها ألذين رفعوأ رؤووسسنا
ب Úأأل·».

نسشيبة قرباج قناة البÓد:

«الصصحافة الرياضصية تعمل ‘ ظل ا◊رية»
نسسبة قرباج صسحفية بقناة ألبÓد تي ‘ ترى
أن ألصسحافة ألرياضسية ‘ أ÷زأئر تعمل ‘ ظل
أ◊ري- -ة ب- -اŸق- -ارن- -ة م -ع أÛالت أألخ -رى ‘
قولها «أهنأا كل زمÓء أŸهنة بهذه أŸناسسبة
ألسس -ع -ي -دة ،أم -ا ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-وأق-ع ألصس-ح-اف-ة
ألرياضسة أعتقد أنها تنعم با◊رية وغُ Òمقّيدة
باŸقارنة مع أÛالت أألخرى ألننا نسستطيع
أل- -كشس -ف ع -ن ب -عضص أ◊ق -ائ -ق أل -ت -ي –دث ‘
ألسساحة ألرياضسية ،وعلينا أن نسستغل هذأ ألتوحُد
أل -ذي صس -ن -ع ألشس -عب أ÷زأئ -ري خ Ó-ل أ◊رأك
ألذي كان على كلمة وأحد نعم ◊ياة عادية ‘
ظل أ◊رية خدمة للوطن وأ“نى أن يكون غد
أفضسل للصسحافة وأ÷زأئر».

بÓل بناري من التلفزيون العمومي:

«يجب أان نتغ ÒلأÓحسصن ‘
ترقية مسصتوى الصصحافة»

ب Ó-ل ب -ن -اري صس -ح -ف -ي ب -ال -قسس -م أل -ري -اضس-ي
للتلفزيون أ÷زأئري تأاسسف كثÒأ Ÿا آألت إأليه
ألصس -ح -اف -ة أ÷زأئ -ري-ة ‘ ألسس-ن-وأت أألخÒة ‘
ق -ول -ه «‘ أل -ب -دأي -ة أه -ن -ئ ك-ل زمÓ-ء وزم-يÓ-ت
أŸهنة ألشسرفاء Ãناسسبة ألعيد ألعاŸي ◊رية
ألتعب ،Òبأايّ حال ُعدت يا عيد حال نسستطيع
ألقول بأانه يرثى له من حال صسحافتنا ألرياضسية
بسسبب ما فعلته ألبÓطوهات بالقنوأت أÿاصسة،
وألكل يعلم أنه طاŸا كان ‘ أ÷زأئر صسحافيون
أكفاء برزوأ ‘ عهد أألزمة و‘ عهد أ◊زب
ألوأحد ‘ عهد أإلمكانيات أŸنعدمة عندما
كان يعا Êألصسحفي ماديا،إأجتماعيا وأمنيا ،كان
يودع أسسرته عند خروجه ألنه ل يدرك إأذأ كان
سسيعود ‘ أŸسساء».
وأصسل زميلنا قائ ‘ Óذأت ألسسياق «مع
ذلك إألّ أن- -ه ك- -ان ي- -ح -م -ل ‘ روح -ه ألضس -مÒ
وأŸه -ن -ي -ة إليصس-ال أل-رسس-ال-ة أإلعÓ-م-ي-ة ب-ك-ل
موضسوعية وإأحÎأفية بعيدأ عن ألذأتية⁄ ،
يكن يبحث عن أإلسسم ول ألشسهرة بل هtمه
ألوحيد إأيصسال رسسالة إأعÓمية هادفة يتبناها
ألشسعب إألّ أنهم غادروها لظروف ما وصسنعوأ
أ›اد كÈيات ألقنوأت ألعاŸية ،ونحن أليوم
نعيشص ‘ ظروف ُيرثى لها ألنه ومع أألسسف
تغيّرت أŸعطيات وتعددت ألقنوأت وألعناوين
وتعددت معها أŸصسائب ،ف ÓأخÓقيات ول
حيادية ول موضسوعية ألكل أصسبح يلهث ورأء
ألشtسهرة وأإلسسم على حسساب أŸهنة وألرسسالة
ألنبيلة ألتي وجدت من أجلها».
أضساف بناري قائ ‘« ÓأŸاضسي ألقريب
كان يقول أإلعÓمي عليّ أن أرتقي Ãسستوى
أ÷مهور إأ ¤مسستوأي ول أنزل أنا إأ ¤مسستوى
أ÷مهور لكن هذأ ألأخ Òأليوم أثبت أنه من
مسستوى عال بثقافته ،وخ Òدليل ما شساهدناه
‘ أŸسسÒأت ألسس -ل -م -ي -ة ط -ي -ل-ة  11أسسبوعا،
رسسائل رأقية بطابع سسلمي ،حضسارية  ⁄تقدر
هذه ألقنوأت على إأيصسالها طيلة فÎة وجودها
“كن جمهور من ذهب أن يوصسل رسسالة للعا⁄
بأانه رأقي وحضساري ،ولهذأ على ألصسحافة
أÿاصسة أن تضسبط نفسسها من خÓل سسلطة
ألضس- -ب- -ط ألن ه- -ذأ أÛال ل -يسص م -ه -ن -ة م -ن
لمهنة له وأنا أقول هذأ ألكÓم وُكلّي حزنا
على ما آألت إأليه صسحافتنا أليوم ،ولكن أعتقد
أن ألقادم أفضسل بعد ألهّبة ألتي قام بها شسعبنا
Óحسسن»
من خÓل شسعار «يجب أن نتغ Òقاع ل أ
ونسس Òب- -ه -ذه أŸه -ن -ة ألشس -ري -ف -ة إأ ¤مصس -اف
أل -ع -اŸي-ة ون-وصس-ل أل-رسس-ال-ة أل-ت-ي وج-دت م-ن
أجلها».

»æWh

السسبت  04ماي  ٢0١٩م
الموافق لـ  ٢٨شسعبان  ١440هـ

‡ثلة ““الششعب““ ضشمن اŸكرمÚ

وا‹ العاصسمة يشسدد على اإلعÓم
ا÷واري ‘ خدمة اŸواطن

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’عÓمية:
’سشرة ا إ
Óمن الوطني مهنئا ا أ
اŸدير العام ل أ

اإلعÓم ا÷زائري حقق تقدما بعد نضسال وتضسحيات

Óمن
«الششعب»ـ ع ÈاŸدير العام ل أ
ال -وط -ن -ي ع -ن اع -ت -زازه Ãا ح -ق -ق -ه
’عÓم ا÷زائري من تقّدم وتطّور
ا إ
بعد سشنوات من النضشال والتضشحيات
وا÷ه- -ود وا’ج- -ت -ه -ادات ‘ خ -دم -ة
قضشايا الوطن.
وذك -ر اŸدي -ر ال -ع -ام ‘ ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة
لÓسسرة العÓمية Ãناسسبة اليوم العاŸي
◊رية الصسحافة اŸصسادف لـ  03ماي من
كل سسنة ،بجهود ونضسال أاسسرة اإلعÓم
Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه اŸك -ت -وب-ة ،السس-م-ع-ي-ة
وال -بصس -ري -ة ،وم -ا ح -ق -ق -ت -ه م -ن م-ك-اسسب
مشس -ه -ودة و‚اح -ات م -ع -تÈة ،ت -ع-ت-ز ب-ه-ا
بÓ- -دن -ا وت -ف -ت -خ -ر ،ج -ع -لت م -ن اإلع Ó-م
منظومة عصسرية قوّية ،متنّوعة ثرّية ،كما
جعلت حرّية اإلعÓم وحق اŸواطن ‘
اإلعÓ- -م ضس- -م -ان -ات أاك -ي -دة م -ك ّ-رسس -ة ‘

الدسستور ا÷زائري.
ودعا اŸدير العام ‘ ذات الÈقية التي
تسس -ل -مت ““الشس -عب““ نسس -خ -ة م-ن-ه-ا السس-رة
العÓمية ا ¤مواصسلة مهامها النبيلة ‘
الدفاع عن حرية اإلعÓم وكل ا◊قوق
وا◊ري- -ات األسس- -اسس- -ي -ة ال -ت -ي ك ّ-رسس -ت -ه -ا
اŸواثيق الّدولية وكذا دسستور ا÷مهورية
ا÷زائرية.
واضساف ان الدولة ا÷زائرية عملت
ع -ل -ى دع -م اإلع Ó-م وت -رق -ي -ت -ه ،وضس-م-ان
ح -ري -ت -ه واسس -ت -قÓ-ل-ي-ت-ه ،و‘ ه-ذا الشس-أان
Óمن الوطني
حرصست اŸديرية العامة ل أ
دوما على توطيد عÓقات عمل وتعاون
إايجابية مثمرة مع أاسسرة اإلعÓم ،مؤوكّدة
على أاهمية توف ÒاŸعلومات الضسرورية
وال -ظ -روف اŸن -اسس -ب-ة Ãا يسس-اع-د أاف-راد
اأسسرة اإلعÓم على حسسن أاداء عملهم.

إاشسادة بدور اإلعÓم ‘ التكفل
بهموم اŸواطن بقسسنطينة

حظيت ›موعة من الصشحفي Úمن ﬂتلف وسشائل ا’عÓم ‘ مقدمتهم ““الششعب““ ،بتكر Ëمن قبل وا‹
ا÷زائر عبد اÿالق صشيودة ورئيسس جمعية صشحفيي العاصشمة سشليمان عبدوشس ،تقديرا Ûهوداتهم ‘
’حداث واŸتابعة اليومية ’نششغا’ت اŸواطن.Ú
مواكبة ﬂتلف ا أ

سسارة بوسسنة

جاء حفل التكر Ëالذي احتضسنه مديرية
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ولي-ة ا÷زائ-ر أاول أامسص
Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -ع -اŸي ◊ري -ة ال -ت -ع -بÒ
والصسحافة حيث ” تقد Ëشسهادات شسرفية
وهدايا رمزية للصسحفي Úعرفانا بدورهم ‘
تنوير الرأاي العام.
وث -م -ن وا‹ ا÷زائ -ر خ Ó-ل ك -ل-م-ة أال-ق-اه-ا
ب -اŸن -اسس-ب-ة اÛه-ودات اŸب-ذول-ة م-ن ط-رف
الصس-ح-ف-ي Úب-ال-ولي-ة ل-دع-م ال-ت-ن-مية اÙلية،

وأاكد اسستعداده التام Ÿسساعدتهم على أاداء
ÓعÓمي اÙلي من دور هام
مهامهم Ÿا ل إ
‘ مرافقة اŸسسؤوول Úوالسسلطات ‘ Œسسيد
الÈامج التنموية من جهة ،ونقل انشسغالت
اŸواطن Úمن جهة ثانية““.
وأالح صسيودة ‘ ذات السسياق على ““ضسرورة
العمل على التكفل بانشسغالت مواطني الولية
ل-ت-حسس Úإاط-اره-م اŸع-يشس-ي و–ق-ي-ق ال-تنمية
القتصسادية والجتماعية اŸرجوة““ وأاشسار إا¤
ع- -زم مصس- -ا◊ه ع- -ل -ى ال -ت -ك ّ -ف -ل ب -انشس -غ -الت
اŸواط -ن Úال-ت-ي سس-ت-ح-ول ل-ل-مصس-ال-ح اŸع-ن-ي-ة

إليجاد ا◊لول العاجلة لها.
ولفت وا‹ العاصسمة إا ¤أان الحتفال بهذا
اليوم هو““ﬁطة من ﬁطات عديدة شسهدها
تاريخ ومسسÒة العÓم ‘ ا÷زائر‡ ،ا سسمح
ب -ت -ح -ق -ي -ق ال -ه -دف اŸنشس-ود وجسس-د اŸع-ن-ى
ا◊قيقي Ÿبدأا حرية التعب Òوكرسص ثقافة
الرأاي والرأاي الخر““.
من جانبه دعا سسليمان عبدوشص ا– ¤رير
ق -ط -اع الصس -ح -اف -ة والع Ó-م ودع -م السس -اح -ة
اإلعÓمية Ãا يسسمح للقطاع بالتطور وفق ما
تقتضسيه مبادئ العÓم النزيه والشسفاف.

نظمت ،أاول أامسص ،سسلطات ولية سسطيف،
يتقدمها الوا‹ ا÷ديد ﬁمد بلكاتب ،حفل
اسس-ت-ق-ب-ال وت-ك-ر Ëألف-راد األسس-رة اإلعÓ-م-ي-ة
بالولية ،وهذا بدار الضسيافة وسسط اŸدينة
،وم -أادب -ة غ -داءÃ ،ن -اسس -ب -ة الح-ت-ف-ال ب-ال-ي-وم
العاŸي ◊رية التعب Òوالصسحافة ،وقد حضسر
ا◊ف -ل ‡ث -ل -و األج -ه -زة األم-ن-ي-ة ومسس-ؤوول-ون
ﬁل- -ي- -ون ،إاضس- -اف -ة إا› ¤م -وع -ة ك -بÒة م -ن
الصسحفيÁ Úثلون وسسائل اإلعÓم اŸسسموعة
واŸرئية واŸكتوبة واللكÎونية بالولية.
وكان ا◊فل مناسسبة للوا‹ ليؤوكد ان هذا
اللقاء أاراده ان يكون اخويا ،وللتعارف أاك ÌبÚ

الطاقم الصسحفي الكب Òبالولية وكل طاقات
الولية ،وسستكون لقاءات اخرى ‘ اŸسستقبل،
مشسÒا إا ¤ان حرية التعب Òعرفت أاشسواطا
ك - - -بÒة ‘ ب Ó- - -دن- - -ا ،وه- - -ذا بشس- - -ه- - -ادة ك- - -ل
اÓŸحظ ،Úوخاصسة ‘ هذا الظرف الذي
“ر به البÓد ،داعيا رجال مهنة اŸتاعب
Ÿرافقة السسلطات الولئية ‘ ا‚از برامج
التنمية ‘ هذه الولية الكبÒة التي قطعت،
حسسبه ،أاشسواطا كبÒة ‘ اÛال Úالقتصسادي
والجتماعي.
وت-ن-اول ب-عضص الصس-ح-ف-ي Úال-ك-ل-م-ة ليؤوكدوا
على التزامهم بالعمل ا÷اد ،ووفق أاخÓقيات

اŸه- -ن- -ة ،م -ذك -ري -ن ب -ب -عضص اŸشس -اك -ل ال -ت -ي
يصس-ادف-ون-ه-ا ‘ اŸي-دان ،ع-ل-ى غ-رار صس-ع-وب-ة
ال - - - -وصس - - - -ول إا ¤مصس - - - -ادر ا ‘ Èÿب- - - -عضص
اŸديريات واŸؤوسسسسات ،وهذا يعرقل عملهم
‘ تنوير الرأاي العام ،داع Úالوا‹ إا ¤اتخاذ
التداب ÒالÓزمة.
كما ” تكر Ëالصسحفي Úمن كل الوسسائل
اإلعÓمية ،ومنها جريدة «الشسعب» ،قبل إاقامة
مأادبة الغذاء على شسرفهم.

قام ،أاول أامسص ،وا‹ بشسار أاحمد مباركي
ب -ت -ك -ر Ëاألسس -رة اإلع Ó-م-ي-ة ب-ال-ولي-ة ،وذلك
Ãن- - - -اسس- - - -ب - - -ة ال - - -ي - - -وم ال - - -ع - - -اŸي ◊ري - - -ة
الصسحافة اŸصسادف لـ 03ماي من كل سسنة ‘
حفل بهيج احتضسنته دار الضسيافة Ãقر الولية
ب- -حضس- -ور السس- -ل- -ط- -ات اŸدن- -ي- -ة و األم- -ن- -ي -ة
والعسسكرية.
وأاشس- -اد م- -ب- -ارك- -ي خÓ- -ل ك -ل -م -ة أال -ق -اه -ا

باŸناسسبة ،باŸكتسسبات التي حققها اإلعÓم
ا÷زائ -ري ط-ي-ل-ة السس-ن-وات اŸاضس-ي-ة ،م-ذك-را
بالتضسحيات التي بذلها أاهل مهنة اŸتاعب و
مثمنا الدور الذي تلعبه الصسحافة ‘ «نقل
ا◊ق- -ائ -ق وم -ن مصس -ادر م -وث -ق -ة» وك -ذلك ‘
إايصسال صسوت اŸواطن و اŸسساهمة ‘ –قيق
ال -ت -ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،إا ¤ج-انب –سس Úاإلط-ار
اŸع - - - - - -يشس - - - - - -ي ل - - - - - -ل - - - - - -ج - - - - - -زائ - - - - - -ري.Ú

...حفل تكر Ëعلى شسرف صسحفيي سسطيف

سسطيف :نورالدين بوطغان

...تكر Ëللعامل ‘ Úمهنة اŸتاعب ببشسار
وعرف ا◊فل تكر Ëالعديد من الصسحفيÚ
من بينهم ‡ثل جريدة ““الشسعب““ الذين قدموا
من ﬂتلف وسسائل اإلعÓم الناشسطة بالولية،
حيث منحت شسهادات شسرفية و هدايا لوجوه
إاعÓمية ﬂضسرمة وأاخرى شسابة.

بشسار  /دحمان جمال

وا‹ اŸدية ‘ احتفالية  ٤ماي:

“ك Úالصسحفي من الوصسول إا ¤مصسدر اŸعلومة
تقاسسمت السسلطات اÙلية بولية اŸدية
و‡ثلي الشسعب عشسية أاول أامسص غمرة فرحة
ال -ي -وم ال -ع -اŸي ◊ري -ة الصس -ح -اف-ة م-ع رج-ال
الع Ó-م اŸع -ت-م-دي-ن ‘ م-ب-ادرة اسس-ت-حسس-ن-ه-ا
اŸشستغلون ‘ هذا اŸيدان.
ع Èع - -ب - -اسص ب- -داوي وا‹ اŸدي- -ة ب- -ه- -ذه
اŸناسسبة عن مدى فخره واعتزازه Ãا بلغته
وحققته الصسحافة الوطنية من مهنية ‘ أاداء
رسسالتها على مسستوى الولية خدمة للمصسلحة
العليا للوطن  ،مؤوكدا ‘ هذا الصسدد على
وجوب “ك Úالصسحفي من حقه ‘ الوصسول

إا ¤اŸعلومة الصسحيحة تفاديا للمغالطات ،
خصس- -وصس- -ا وأان ا÷زائ- -ر ب- -اتت Œاب -ه ال -ي -وم
رهانات كبÒة تسستوجب حسسبه التنسسيق ا÷اد
م -ا بﬂ Úت -ل -ف ف -ئ -ات اÛت -م -ع ل -ل -ن-ه-وضص
بإاقتصساد البÓد ،مطمئنا ‘ هذه السسانحة بأان
مصسا◊ه سستعمل على مرافقة اإلعÓمي‘ Ú
مسس-اره-م اŸه-ن-ي واإلج-ت-م-اع-ي ب-غ-ي-ة ت-رق-ي-ة
األداء .
ووسسط أانغام فرقة الشسهاب الÎاثية بقصسر
البخاري  ،التي اعطت لÓحتفالية نكهة قام
بداوي وا‹ Ãنح  03عمرات خاصسة بالعشسر

األخ Òم -ن الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل  ،وع -ادت ه -ذه
العمرات بعد القرعة إا ¤ثÓث صسحفي ، Úكما
ق -دمت السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ‘ ه -ذا اŸق-ام
شس -ه-ادات ت-ق-دي-ر وه-داي-ا رم-زي-ة ل-لصس-ح-ف-يÚ
الناشسط Úبالولية وعلى رأاسسهم مراسسل يومية
الشسعب  ،كما ترحمت على شسهداء الواجب
ال- -وط- -ن- -ي ‘ ه- -ذا ال- -ق- -ط -اع م -ن اع Ó-م -يÚ
واعÓميات.

اŸدية :علي ملياÊ

احتفال باليوم العاŸي ◊رية التعبÒ
والصس- -ح -اف -ة ،ن -ظ -مت اأمسص ،السس -ل -ط -ات
اÙل-ي-ة ل-ولي-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة وع-ل-ى رأاسسها
وا‹ الولية ““عبد السسميع سسعيدون““ حفÓ
تكرÁيا على شسرف األسسرة اإلعÓمية” ،
خÓ- -ل- -ه- -ا ت- -ك- -ر Ëع- -دي -د األسس -م -اء م -ن
صس -ح -ف -ي Úوع-ل-ى رأاسس-ه-م ‡ث-ل-ة ج-ري-دة
““الشسعب““ .وشسمل التكر Ëايضسا مصسورين
وت -ق -ن-ي Úو‡ارسس-ي اŸه-ن-ة م-ن ﬂت-ل-ف
العناوين.
” خÓل ا◊فل التكرÁي اشسادة Ãا
يقدمه اإلعÓم اÎÙف خدمة للصسالح
العام  ،وتوزيع هدايا رمزية اسستحسسنها
العÓ-م-ي-ون ال-ذي-ن اب-دوا –مسس-ا ل-ت-ادية
اŸه -م -ة Ãه -ن -ي -ة واحÎاف -ي -ة ل -ل -ن -ه-وضص
بالوطن وإاخراجه من األزمة التي يعرفها.

ك-م-ا اسس-ت-ف-اد ب-عضص الصس-ح-اف-ي Úم-ن
ق -رع -ة ل -ت -ادي -ة م -ن -اسسك ع -م-رة ب-ال-ب-ق-اع
اŸقدسسة حيث اكد الوا‹ سسعيدون ‘
ك -ل-م-ت-ه ع-ل-ى أاه-م-ي-ة اإلعÓ-م ‘ صس-ن-اع-ة
ال - -راأي ال - -ع - -ام و‘ ت - -ق- -د ËاŸع- -ل- -وم- -ة
الصس -ح-ي-ح-ة ل-ل-م-واط-ن ب-اع-ت-ب-ار أان رج-ال
اإلعÓ- - -م ه- - -م وسس- - -ط- - -اء ب ÚاŸسس- - -ؤوول
واŸواط -ن ،ك -م -ا ه -ن -ا ك -اف -ة الصس-ح-ف-يÚ
باليوم العاŸي داعيا إا ¤مواصسلة ا÷هود
خدمة للبÓد والعباد.
من جهتها خصست مديرية األمن العائلة
اإلعÓ- -م- -ي- -ة ب -ت -ك -ر Ëرم -زي ل -ع -دد م -ن
الصس -ح -ف -ي Úوالصس -ح-ف-ي-ات مشس-ددة ع-ل-ى
ال -عÓ-ق-ة اŸت-ي-ن-ة م-ع العÓ-م ‘ ح-م-اي-ة
الوطن.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

مراسسلون يحظون بتكر Ëخاصص بتيارت
’سش- -رة ا إ
ك- -انت ا أ
’ع Ó-م -ي -ة ل -و’ي -ة اÛتمع و حتى للسسلطات اÙلية التي
تيارت أاول أامسس على موعد مع ذكرى كانت تتلقى مواضسيع ع Èوسسائل اإلعÓم
ا’حتفال باليوم العاŸي ◊رية التعب Òول سسيما ملفات السسكن والÎبية التي قال
اŸصشادف للثالث ماي من كل سشنة ،حيث عنها ان بعضص اŸنشسات كانت لها األولوية
حظي ا إ
’عÓميون بتكر ËباŸناسشبة من على غ Òبعضسها كاŸؤوسسسسات الÎبوية،
ط -رف ال -وا‹ ب -ن ت -وات -ي ع -ب -د السش Ó-م
ال- -ذي اشش- -رف رف- -ق -ة إاط -ارات ال -و’ي -ة ح- - - -يث ” اسس- - - -ت - - -دراك ‘ اÿارط - - -ة
ب - -حضش- -ور  ١6صش- -ح -ف -ي -ا م -ن ﬂت -ل -ف اŸدرسسية.
ك-م-ا اأع-ط-يت الأول-وي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات ال-تي
ال -ع -ن -اوي -ن م -ن ب -ي -ن -ه -م ‡ث -ل ج -ري-دة
“لك م -ؤوه Ó-ت بشس-ري-ة ك-ع-دد ال-نسس-م-ات
““الششعب““.
وب-ع-ده-ا ع-ن األوسس-اط ا◊ضس-ري-ة خ-دم-ة
تيارت :ع.عمارة
ل -ل -ت Ó-م -ي -ذ ح -يث ” اع -ت -م -اد ث -ان -وي-ات
ومتوسسطات كتوسسنينة وشسحيمة ومدريسسة
اŸن -اسس -ب -ة ك -انت ف -رصس -ة إلث-ارة ع-دة
وغÒها من البلديات ،و” اعتماد طريق
ملفات تخصص اإلعÓمي Úكمصسدر اÈÿ
اصسÓ- -ح ط- -اولت الب -ت -دائ -ي ع Èاع -ادة
الذي قال عنه وا‹ تيارت بأانه يتحدث
إاصسÓحها ع Èمراكز التكوين اŸهني.
دوريا وتقريبا يوميا عن جميع اŸلفات
اأما ملف السسكن فقد تطرق الوا‹ إا¤
ع Èوسسائل الإعÓم كما يعرضص يوميا لكل
ال - -ب - -ط - -اق - -ي- -ات اŸع- -ت- -م- -دة ‘ –دي- -د
م- -ا ي- -دور داخ- -ل ال- -ولي- -ة ح- -ت- -ى األم -ور
اŸسستفيدين ،حيث اشسرف شسخصسيا كما
اÿاصسة.
قال على الطعون التي قدمت وأانصسف
ع Èالوا‹ عن الدور الكب ‘ Òتنوير
الكث‡ Òن اجحف ‘ حقهم.

ذكرى وترحم
مرت اليوم  04ماي 5 ،سسنوات على رحيل األب
العزيز سشنوسشي قدور تاركا وراءه فراغا رهيبا ل
يعوضسه سسوى اإلÁان بقضساء الله وقدره.
وبهذه الذكرى الليمة تدعوعائلة سشنوسشي وابناؤوه
واحفاده وكل من عرف اŸرحوم الدعاء له بالرحمة
واŸغفرة .
اللهم اسسقه من حوضص نبيك ﬁمد صسلى الله عليه
وسسلم شسربة هنيئة مريئة ل يظمأا بعدها أابدا ً.
«إانا لله وانا اليه راجعون»
الششعب ٢٠١٩/٠٥/٠٤ :

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

»æWh
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ا÷معة  11من ا◊راك الششعبي السشلمي ببومرداسس

إاصسرار على مواصسلة التجند لتحقيق التغي Òالشسامل

“سسك باŸطالب وŒديد للعهد مع التغيÒ
«كفاكم تهميششا لنا نرغب ‘ حياة ومسشتقبل أافضشل”” ،ششعارات نابعة من قلوب يئسشت من أامسس مضشى ويوم تعيششه بكل أا⁄
’فضشل  ،غدا تششرق فيه أامال وأاحÓم ظنوها لسشنوات طويلة أانها وئدت ‘
وغد تبحث ‘ كل جمعة فيه عن سشبل –ويله ا ¤ا أ
’مسس مثل مثيÓتها خرجوا جماعات ،جماعات يحملون الراية الوطنية ،مؤوكدين من خÓلها أانه ’ بديل لهم عن
اŸهد ،ا أ
أاخضشر رمز لنماء ،وأاحمر امتزجت به دماء الششهداء لتوحدهم على مسشتقبل واحد و لون أابيضس ربطهم كما ربط أاجدادهم
’مان ’ ،لتبديل و’ تغي Òفا÷زائر وطن ا÷ميع وا÷ميع يبنيها.
بالسشلم وا أ

جدد مواطنو و’ية بومرداسس موعدهم
م- -ع ا◊راك الشش -ع -ب -ي السش -ل -م -ي ‘ ا÷م -ع -ة
الـ ،11ح -يث شش -ه -دت ﬂت -ل-ف م-دن ال-و’ي-ة
مسشÒات سش-ل-م-ي-ة شش-ارك ف-ي-ه-ا ال-عشش-رات م-ن
اÙت-ج Úراف-ع Úشش-ع-ارات ت-ط-الب بالتغيÒ
الشش- -ام- -ل ورفضس اسش- -ت- -م- -رار رم -وز ال -ن -ظ -ام
السشابق ‘ سشدة ا◊كم و مششاركتهم ‘ قيادة
اŸرحلة ا’نتقالية القادمة.

بومرداسس..ز /كمال
Óسصبوع ا◊ادي عشصر عملية التعبئة
تتواصصل ل أ
وسص -ط اŸواط -ن Úب -و’ي -ة ب-وم-رداسس م-ع اإ’صص-رار
على مواصصلة التجند لتحقيق اŸطالب اŸرفوعة
م -ن -ذ ب-داي-ة ا◊راك ب-ت-اري-خ  22ف-ي-فري اŸاضصي
ورفضس ك -ل اŸقÎح -ات ال -ت -ي ب -اشص -رت-ه-ا السص-ل-ط-ة
كتعي Úحكومة تصصريف أاعمال وتعي Úبن صصالح
Óشصراف على اŸرحلة
رئيسصا للدولة Ÿدة  3أاشصهر ل إ

ا’نتقالية وتنظيم ا’نتخابات  ⁄يتم التوافق عليها
ح-ال-ي-ا ،وه-ذا ب-اقÎاح شص-خصص-ي-ات وط-ن-ي-ة معروفة
لتشصكيل حكومة كفاءات بإامكانها ايصصال ا÷زائر
إا ¤بر اأ’مان.
ك -م -ا ’ ت -زال قضص -ي -ة م -ك -اف -ح -ة ال-فسص-اد ال-ذي
عشص -عشس داخ -ل دوال -يب ا◊ك -م ح -اضص -رة ب -ق-وة ‘
ح - -ديث الشص - -ارع وه - -ت - -اف- -ات- -ه- -م اŸدوي- -ة خÓ- -ل
اŸسصÒات ،ح -يث أاج -م -عت م-ط-الب اŸت-ظ-اه-ري-ن
الذين خرجوا Ãدن برج منايل ،دلسس ،عاصصمة
الو’ية وغÒها من البلديات اأ’خرى على ضصرورة
ﬁاسصبة الفاسصدين و–رير قطاع العدالة Ùاكمة
كل اŸتورط ‘ Úاأ’زمة السصياسصية وا’قتصصادية
وأارباب اŸال الذين تسصببوا ‘ هدر اŸال العام
بشصفافية واسصتقÓلية وهذا دون اسصتثناء أاو انتقاء،
مع التأاكيد ““أان اŸسصÒات سصتتواصصل كل أاسصبوع
حتى ‘ شصهر رمضصان وعدم التنازل عن اŸطالب
اŸشص -روع -ة ل -ت -ح -ق-ي-ق ال-ت-غ-ي ÒاŸنشص-ود وŒسص-ي-د
السصيادة الشصعبية.

صشوت الششعب يهز مدينة ا÷لفة

مئات اŸتظاهرين ‘ الشسارع ..و ““ا÷يشش
والشسعب““ البطل الوحيد

آاسسيا مني
تصسوير ﬁمد ايت قاسسي
جمعة فردية برقمها““ ،ا◊ادي عشصر““ ،غ Òأانها
زوجية Ãطالبها اŸوحدة ب Úكل فئات الشصعب
ا÷زائري الذي ع Èعن وعيه السصياسصي برفعه
لÓ-ف-ت-ات ت-ط-الب ب-ال-دÁق-راط-ي-ة وإات-اح-ة ال-فرصس
لنخب شصابة مثقفة ذات كفاءات عاليا لقيادة البÓد
إا ¤ب -ر اأ’م -ان م -ع ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أاه-م-ي-ة احÎام
اŸؤوسصسصات الدسصتورية وقوان Úا÷مهورية.
« نحن واعون وللفسصاد رافضصون““ ،مطلب ”
ا◊رصس عليه ‘ هذه اŸسصÒة لتأاكيد على ضصرورة
ﬁاسصبة كل الفاسصدين الذين خولت لهم أانفسصهم

ب-اأ’مسس ال-ق-ريب اŸسص-اسس ب-ه-ذا ال-وط-ن م-ط-ال-بÚ
بالتغي Òا÷ذري للنظام ا◊اكم رافضص Úالوضصع
الراهن من خÓل مسصÒة سصلمية جابت ﬂتلف
شصوارع العاصصمة من سصاحة أاول ماي ا ¤الÈيد
اŸركزي مرورا بشصارع حسصيبة بن بوعلي متوغلÚ
نحو ﬂتلف الطرقات الثانوية اŸؤودية ا ¤سصاحة
موريسس أاودان متدفق Úعلى شصارع ديدوشس موارد ،
وكذا شصارع عمÒوشس شصوارع حملت أاسصماء شصهداء
الثورة التحريرية لتتبني مرة أاخرى ثورة سصلمية من
أاجل حرية حقيقية.
وأ’ن الشصعب أاثبت وعيه للعا ⁄ككل ،رفع ‘ هذه
اŸسصÒة شصعار ضصد اŸناورات السصياسصية التي ’
ت- -خ- -دم ا◊راك وت- -رغب ‘ كسص- -ر مصص- -داق- -ي- -ت -ه،
م -ؤوك -دي -ن أان م -ط -ل -ب -ه -م واضص-ح ي-رغب ‘ ال-ت-غ-يÒ

ا÷ذري للنظام ورحيل الباءات الثÓث وكل الرموز
التي لها عÓقة بالنظام القد.Ë
وبهذا تبقى ا◊شصود تواصصل خرجاتها كل يوم
ج -م -ع -ة ،م -ت-مسص-ك-ة Ãط-ال-ب-ه-ا وم-واق-ف-ه-ا ورؤواه-ا
اŸسصتقبلية ÷زائر أافضصل و إاسصتكمال اŸسصار ’جل
إاختيار من يقود البÓد ‘ ظل الشصفافية مع التأاكيد
على نزاهة العدالة ورمضصان الكر Ëلن Áنعهم من
اسصتكمال مابدأاوا فيه منذ  22فيفري.
وككل جمعة شصهدت شصوارع العاصصمة تعزيزات
أامنية مكثفة من أ’جل ضصمان أامن اŸتظاهرين
وسصÒهم Ãا يسصمح لهم بالتعب Òعن مواقفهم بكل
حرية ودÁقراطية بعيدا عن أاي سصلوكيات خارجة
عن القانون أاو من شصأانها أان “سس من طابعها
السصلمي.

خ- -رج ،أامسس ،سص- -ك- -ان و’ي -ة ب -ج -اي -ة ‘ مسصÒة
سصلمية ،للجمعة ا◊ادية عشصرة على غرار و’يات
ال -وط -ن ،وك -ل-ه-م تصص-م-ي-م ع-ل-ى –ق-ي-ق م-ط-ال-ب-ه-م
اŸتمثلة ‘ التغي Òا÷ذري للنظام ا◊اكم ،ورحيل
رم -وز ال -ن -ظ -ام وم -واصص-ل-ة ﬁاسص-ب-ة اŸت-ورط‘ Ú
قضصايا الفسصاد وتبديد اŸال العام.
اŸسصÒة انطلقت من دار الثقافة لو’ية بجاية،

ج -اب خ Ó-ل -ه -ا اÙت -ج-ون ال-ذي-ن ت-وشص-ح أاغ-ل-ب-ه-م
بالراية الوطنية الشصوارع الرئيسصية ،رافع Úشصعارات
تدعو إا ¤تغي Òالنظام ،من خÓل رحيل رئيسس
الدولة عبد القادر بن صصالح والوزير اأ’ول نور
الدين بدوي ،ومطالب Úبسصلطة الشصعب وﬁاسصبة
اŸتورط ‘ Úقضصايا فسصاد.
“ّي- -زت ه- -ذه ا÷م -ع -ة الـ ،11ب -ال-ت-واف-د ال-ك-بÒ

ıتلف فئات اÛتمع الذين قدموا من بلديات
الو’ية ،للمشصاركة وبقوة ‘ هذه اŸسصÒة السصلمية
من أاجل بلوغ الهدف اŸنشصود ،واŸتمثل ‘ Œسصيد
مطالب ا◊راك الشصعبي الذي انطلق ‘  22فيفري
اŸاضصي ،ومبدين “سصكهم لتحقيق التغي Òا÷ذري
مهما طالت اŸدة الزمنية– ،ت شصعرا “ما ضصاع
حق وراءه طالب“.

البجاويون ’ :تنازل عن اŸطالب

اŸششاركون تششبثوا Ãطلب التغي Òا÷ذري

بجاية:بن النوي توهامي

حشسود ا◊راك ‘ تراجع مسستمر بخنشسلة

ل -ل -ج -م -ع -ة ا◊ادي -ة عشص-رة ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ،خ-رج
اآ’’ف من اŸواطن ‘ ÚمسصÒتهم اŸعتادة بو’ية
خنشصلة ‘ ،مشصهد عكسس صصور الÎاجع اŸسصتمر ‘
أاعداد ا◊شصود اŸشصاركة من ﬂتلف جهات الو’ية
منذ ا÷معة التاسصعة ،وسصط دعوات متواصصلة إا¤
ضص- -رورة ا◊وار وال- -ن- -ق -اشس بﬂ Úت -ل -ف ال -ف -ئ -ات
ل -دراسص -ة أاسص -ب -اب ه -ذا الÎاج -ع اŸسص -ت -م-ر ل-و’ي-ة

خنشصلة التي كانت ‘ الطليعة عند بداية ا◊راك.
ق -ام اŸشص -ارك -ون وق -ف -ة اح -ت -ج -اج -ي -ة بسص -اح-ة
النافورة Ãشصاركة اŸئات من اŸواطن ،ÚرافعÚ
الشصعارات اŸعتاد كل جمعة منها ““الشصعب ا÷يشس
خاوة خاوة““ ،مطالب Úبأاصصوات عالية برحيل عبد
القادر بن صصالح وبدوي وكل رموز النظام الباقية
‘ ا◊كم ‘ ،الوقت الذي طالبت ›موعات أاخرى

برحيل قائد ا÷يشس القايد صصالح.
وبعدها سصار اŸشصاركون ي مسصÒة من سصاحة
النافورة إا ¤البلدية ومنها إا ¤الو’ية ،غابت عنها
ا◊شصود الكبÒة أ’بناء الو’ية من ﬂتلف اأ’طياف
واŸشص- -ارب م- -ث- -ل- -م- -ا ح- -دث ‘ ا÷م- -ع- -ات اأ’و‹
للحراك.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

جمعة ا◊ادي عشسرة ..ا’سستمرار لتحقيق اŸطالب
خرج أامسس ،مواطنو و’ية سصعيدة كباقي و’يات
ال -وط -ن ‘ مسصÒة سص-ل-م-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ة ا◊ادي عشص-ر
بدعم ا◊راك الشصعبي حامل Úالرايات الوطنية
ورافع Úشصعارات عديدة تدعوا إا ¤رحيل الباءات
اŸتبقية وكل الوجوه القدÁة التي ’ تزال تتصصدر
اŸشصهد السصياسصي ‘ البÓد .
اŸسصÒة ال-ت-ي ج-ابت م-ع-ظ-م ال-ط-رق ال-رئ-يسص-ية
دعت إا ¤رح -ي -ل ال -وج -وه ال -ف -اسص-دة ال-ت-ي أافسص-دت
البÓد وأاخرجتها عن سصكة التطلعات اŸسصتقبلية
وأارادت إادخالها ‘ دوامة ا’نحطاط والتخلف،

اŸواط -ن -ون وم -ن خ Ó-ل مسصÒت -ه -م ا◊ادي عشص -ر
طالبوا Ãحاسصبة كل ناهبي أاموال الشصعب وخزينة
ال- -دول- -ة ورددوا ه- -ت- -اف- -ات وشص -ع -ارات ت -دع -وا إا¤
مواصصلة ا◊راك الشصعبي السصلمي إا ¤غاية –قيق
مطالبهم .
وق -د ع -رفت م -دي -ن -ة سص-ع-ي-دة خÓ-ل ا÷م-ع-تÚ
اأ’خÒت Úت-ع-ل-ي-ق ال-ع-دي-د م-ن الÓ-ف-ت-ات الضص-خ-مة
ع -ل-ى واج-ه-ات اŸب-ا Êال-ع-ال-ي-ة ،ك-م-ا ت-خ-ل-لت ه-ذه
اŸسصÒة أام -ط -ار ال -رح -م -ة سص -م -اه-ا اŸت-ظ-اه-رون
ب -أام -ط-ار ا’ن-ف-راج Ÿا ع-ان-اه الشص-عب حسص-ب-ه-م م-ن

شص -ه -دت شص -وارع وسص -ط م -دي -ن -ة سص -ط -ي -ف
مسصÒات سص -ل -م -ي -ة ان-ط-ل-قت أاكÈه-ا م-ن أام-ام
اŸسص - -تشص - -ف- -ى ا÷ام- -ع- -ي ﬁم- -د سص- -ع- -ادن- -ة
عبدالنور ،لتلتقي أامام مقر الو’ية ،وهذا ‘
ا÷معة  11للحراك الشصعبي السصلمي اŸطالب
بالتغي Òا÷ذري للنظام القائم.

اŸسصÒات انطلقت بعد صصÓة ا÷معة،و
ح-م-ل ف-ي-ه-ا اŸت-ظ-اه-رون ك-ال-ع-ادة م-ط-ال-بهم
اŸتمثلة ‘ إاحداث التغي Òا÷ذري ‘ نظام
ا◊كم  ،وبناء جزائر جديدة Ãغادرة رموز
النظام الفاسصد.

..و سسطيف ‘ اŸوعد

سسطيف :نورالدين بوطغان

سصن ‘ Úظل حكم العصصابة التي اختلسصت أاموال
الشصعب عنوة وبالنفوذ متمن Úأان تعود ا÷زائر إا¤
مسص -ار ال -ب -ن -اء وال-تشص-ي-د –ت أاي-ادي أام-ي-ن-ة ت-خ-دم
اŸصصلحة العامة والوصصول بها إا ¤بر اأ’مان.

سسعيدة:ج.علي

عرفت و’ية ا÷لفة بعد صصÓة ا÷معة مباشصرة
بوسصط اŸدينة ،مسصÒة سصلمية شصارك فيها اآ’’ف
من اŸواطن Úومن ﬂتلف ا÷نسص Úمطالب Úفيها
بضص- -رورة ال- -ت- -غ- -ي Òا÷ذري و إاج- -راء إاصص Ó-ح -ات
ع -م -ي -ق -ة ‘ ال -ب Ó-د  ،مسص -ان -دي -ن ق-رارات ا÷يشس
الوطني الشصعبي ،وا◊فاظ على إاسصتقرار البÓد
وحماية ترابها ووحدتها الوطنية .
وحمل اŸتظاهرون الورود واأ’عÓم الوطنية،
وسصط أابواق السصيارات مرددين شصعارات تطالب
برحيل النظام– ،ت عنوان الشصعب وا÷يشس هما
““البطل الوحيد““ ““،مؤوكدين على بقاء ا◊راك حتى
(رحيل الباءات وجميع العصصابات) ،و–يا ا÷زائر
بشصعبها واحدة موحدة ،وا÷يشس والشصعب ““خاوه
خاوه ““ و مطالبÃ Úحاربة الفاسصدين وﬁاكمتهم،

،وسصط تأاطﬁ Òكم من أاعوان اأ’من ،خاصصة قوات
مكافحة الشصغب التي طوقت مقر الو’ية.
وع -رفت ﬂت -ل -ف ب -ل -دي-ات ال-و’ي-ة ع-ل-ى غ-رار
وسصارة ،مسصعد ،بحبح ،اإ’دريسصية ،خروج اآ’’ف
م-ن السص-ك-ان م-رددي-ن ه-ت-اف-ات وح-ام-ل Úشص-ع-ارات
ﬂتلفة حامل Úالراية الوطنية ،وشصعارات ا÷يشس
ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي‡ ،ا ج-ع-ل-ه-ا ت-ن-ت-ه-ي ‘ ط-اب-ع
‰وذجي للسصلمية والوعي.
و‘ هذا السصياق طالب اŸتظاهرون من قضصاة
ا÷م -ه -وري -ة وال -ن -واب ال -ع -ام Úبضص -رورة ت -وق-ي-ف
وﬁاسصبة كل اŸتورط Úوفتح –قيق ‘ فضصائح
الفسصاد.

ا÷لفة:موسسى بوغراب

منذ بداية ا◊راك الششعبي

عدد اŸتظاهرين يÎاجع Ãعسسكر

خرج أامسس ،العشصرات من اŸواطنÃ Úعسصكر
 ‘،مسصÒة هي الثالثة من نوعها من حيث تراجع
عدد اŸتظاهرين  ،بعد  11أاسصبوعا من اŸسصÒات
ا◊اشص- -دة ج -م -عت زه -اء  10آا’ف م -ت-ظ-اه-ر م-ن
ﬂتلف الشصرائح ا’جتماعية و اŸسصتويات العمرية
و الفكرية  ،إاذ عرفت مسصÒة اأ’مسس مشصاركة نحو
 100شصخصس أاغلبهم أاطفال و مراهق ، Úبشصكل
يوحي أان ا◊راك الشصعبي بو’ية معسصكر قد بلغ
مرحلة من الضصعف و الفشصل بعد نفاذ الصصراع بÚ
اŸتنافسص Úعلى زعامته  ،إا ¤النخبة التي أاضصحت
تفضصل ا’لتحاق باŸسصÒات الشصعبية خارج الو’ية .
ظهرت بوادر الصصراع على الزعامة من خÓل
هجمات شصرسصة متبادلة ب Úشصخصصيات و أاسصماء
ب- -ارزة وسص- -ط ا◊راك الشص- -ع- -ب- -ي ﬁل- -ي -ا  ،ك -انت
وسصائط التواصصل ا’جتماعي مسصرحا لها ،و تبادلت

ف -ي -ه -ا أاط -راف الصص -راع ال -ت-ه-م و الشص-ت-ائ-م ل-درج-ة
أافقدت قوة اŸسصÒة و أاثرت على سصبل اإ’قناع ‘
التعبئة الشصعبية Ÿواصصلة ا◊راك ،من اجل –قيق
اŸط-الب ال-ت-ي رف-ع-ه-ا اŸت-ظ-اه-رون م-ن-ذ انطÓق
اŸسصÒات قبل أاسصابيع.
و يعد ا’ختÓف ب ÚاŸتظاهرين حول تنظيم
مسصÒة أاو ا’كتفاء بالتجمهر ‘ السصاحات العمومية
ب -ق -لب م -دي -ن-ة م-عسص-ك-ر  ،م-ن اب-رز اأ’سص-ب-اب ال-ت-ي
أاججت الصصراع ب ÚاŸتقدم Úلقيادة اŸسصÒات
الشصعبية  ،قبل ان يتحول هذا ا’ختÓف إا ¤اتهام
بعضس اŸنتخب Úو الناشصطÃ Úحاولة اختطاف و
تبني اŸسصÒة  ،اأ’مر الذي شصتت الصصفوف و أاسصهم
إا ¤ح - -د ك - -ب ‘ Òبث ال- -ف- -ت- -ن- -ة و ال- -ت- -ف- -رق- -ة بÚ
اŸتظاهرين من أاجل التغي. Ò

معسسكر :ام ا.Òÿسس

 ...و البويرة مع إارجاع السسيادة للشسعب

أاك - -دت أامسس ،ا◊شص- -ود ال- -ت- -ي شص- -اركت ‘
اŸسصÒة السص -ل -م -ي -ة ب -ال -ب-وي-رة ع-ل-ى م-واصص-ل-ة
اŸطالبة برحيل كل رموز النظام التي كانت
سصببا ‘ الفسصاد وشصاركت ‘ ا◊كومات التي
تعاقبت منذ عشصرون سصنة .
‘ ا÷م- -ع -ة ا◊ادي -ة عشص -ر ،خ -رج سص -ك -ان
الو’ية ‘ مسصÒة للتأاكيد علي مطالبهم سصيما
ما تعلق بتفعيل اŸادة السصابعة و الثامنة من
الدسصتور و التي تشص Òإا‹ أان ’ سصلطة فوق
سص -ل -ط -ة الشص -عب ،م -ؤوك-دي-ن ع-ل-ى رح-ي-ل ع-ب-د
القادر بن صصالح رئيسس الدولة معتÈين أان
بقاءه يÎجم بقاء النظام السصابق الذي طرده
الشصعب من الباب ورجع من النافذة.
كما طالبوا برحيل حكومة بدوي أ’ن بقائها

يشص -ك -ل اسص -ت -ف-زازا ل-لشص-عب ا÷زائ-ري و ع-دم
ا’سصتجابة Ÿطالبه اŸشصروعة التي تدعو إا‹
التغي Òالسصياسصي ا÷ذري،و كالعادة انطلقت
اŸسصÒة من أامام سصاحة الشصهداء متجهة إا¤
مقر الو’ية ثم جابت أاك Èشصوارع اŸدينة.
رغم مرور إاحدى عشصر جمعة إا’ أان العزم
ع -ل -ى م -واصص -ل -ة ا◊راك م-ازال ب-اق-ي-ا ،ح-يث
عرفت اŸسصÒة مشصاركة كبÒة من طرف كل
أاطياف و جل مدن الو’ية و قراها،و رفعت
ع -دة شص -ع -ارات ت -ط -الب ب -ال -ت -غ-ي Òا÷ذري و
ا’سص -ت -ج -اب -ة ال -ف -وري -ة ل -ل -م -ط -الب ،م-ن-ددي-ن
بالتماطل لربح الوقت.

البويرة:ع.نايت رمضسان

مششاركة ضشئيلة و ششعارات قوية بتلمسشان

ﬁاكمة اŸفسسدين من لهم قضسايا ‘ العدالة
تواصصلت بو’ية تلمسصان للجمعة 11على
ال- -ت- -وا‹ ‘ اŸسصÒات السص- -ل- -م -ي -ة اŸن -ادي -ة
للتغي Òا÷دري Ÿن حكموا مصص Òاأ’مة و
الشصعب ا÷زائري لعقدين من الزمن و‘ هذا
الصص- - -دد رصص- - -دت ““الشص- - -عب““ تضص- - -اءل ع- - -دد
اŸشصارك ‘ Úا◊راك بعاصصمة الزياني Úوبلغ
عدد أامسس نحو  2000مشصارك فقط بعدما
كانت اإ’حصصاءات ‘ اŸسصÒات السصابقة تشصÒ
ا10 ¤آا’ف و20أالف و25أالف.

وبالرغم من هذا واصصل ﬂتلف شصرائح
اÛت -م-ع م-ن أاط-ف-ال وشص-ب-اب ونسص-اء وشص-ي-وخ
Œديد مطالبهم الرامية إا ¤ضصرورة رحيل
ال -ن -ظ -ام ا◊ا‹ وك -ل م -ن ك -انت ل -ه ع Ó-ق-ات
وشصبهات مع رؤووسس الفسصاد بو’ية تلمسصان و
على الصصعيد الوطني.
وأاكد اŸتظاهرون أانهم يواصصلون سصلميتهم
و أانهم مع نائب وزير الدفاع الوطني الفريق و
ط -ال-ب-وه بضص-رورة ال-ت-نسص-ي-ق م-ع رئ-يسس ال-دول-ة

ا◊ا‹ و تفعيل اŸادة 07و 08من الدسصتور
ا÷زائري و احÎام سصيادة و قرارات الشصعب و
التي قال كلمته منذ 22فÈاير  2019وع48 È
و’ية.
ومن أاهم الشصعارات التي رفعت ‘ مسصÒة
أامسس بتلمسصان ““عدالة قوية ضصد اŸفسصدين““،
““’ دراسصة ’ تدريسس حتى يخرج رئيسس الدولة
بن صصالح عبد القادر““.

تلمسسان:بكاي عمر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’لعاب اŸتوسضطية ،برناوي:
خÓل اجتماع تنسضيقي مع أاعضضاء ÷نة تنظيم ا أ

’مور بوتÒة أاسضرع»
«Ãيزانية قدرها  75مليون دو’ر ،يجب أان تسض Òا أ
’وŸبي بوهران
^ نحو فسضخ العقد مع اŸؤوسضسضة الصضينية اŸكلفة با‚از اŸركب ا أ
أاوضض- -ح وزي- -ر الشض- -ب- -اب وال- -ري- -اضض -ة،
رؤووف سض- -ل- -ي -م ب -رن -اوي ،ب -أان اŸي -زان -ي -ة
’لعاب البحر
التقديرية للنسضخة الـ 19أ
اŸت- - -وسض - -ط ب - -وه - -ران ( 25ي- -ون- -ي -و5 -
يوليو )2021قدرت ب 75مليون دو’ر،
مناشضدا اللجنة التنظيمية «بالتسضريع ‘
وتÒة ال - -ع - -م - -ل» م- -ن أاج- -ل إا‚اح ه- -ذا
ا◊دث.
وصشرح الوزير خÓل اجتماع تنسشيقي مع
اأعضشاء لجنة تنظيم ا’ألعاب المتوسشطية،
مسش- -اء اأول اأمسض ب- -ال- -ج- -زائ- -ر ،ب- -حضش -ور
مصشطفى براف ،رئيسض اللجنة ا’أولمبية
والرياضشية الجزائرية ونائب رئيسض األعاب
ال-ب-حر المتوسشط 2021 -ق-ائ« :Ó-يفصشلنا
 26شش -ه -را ع -ن ان -ط Ó-ق ال -نسش -خ-ة الـ 19
لÓألعاب المتوسشطية التي تششكل تحديا
للجزائر المتعودة على تنظيم التظاهرات
ال-ري-اضش-ي-ة ال-ك-ب-رى ذات صش-ب-غ-ة اإف-ري-ق-ية
ودولية».
وع-رف ا’ج-ت-م-اع ال-ت-نسش-ي-ق-ي ال-ث-الث م-ن
نوعه ،حضشور اأيضشا المدير العام لÓألعاب
ال-م-ت-وسش-ط-ي-ة  ،2021 -م- -ح- -م- -د ال -م -ورو،
ومدير الششباب والرياضشة لو’ية وهران،
بدر الدين غربي ومدير المركب ا’أولمبي
بوهران ،سشليم اإيÓسض.
واأضش -اف ال -وزي -ر م -ذك -را« :ل -ق -د ن -ظ -مت
ال- -ج- -زائ- -ر السش- -ن- -ة ال- -م- -اضش -ي -ة ا’أل -ع -اب
ا’إفريقية للششباب ،وهي تظاهرة كلفت
ال -خ -زي -ن -ة ال -ع -م-وم-ي-ة م-ب-ل-غ  500مليار
سشنتيم» ،مناششدا لجنة التنظيم ب»اإعداد
دفتر اأعباء وطني ودولي ،من اأجل حسشن
تسشيير الموارد التي قدمتها الدولة ،وبكل
ششفافية».
واأل- -ح وزي- -ر الشش- -ب- -اب وال- -ري -اضش -ة ب -ه -ذه
ال-م-ن-اسش-ب-ة ع-ل-ى ضش-رورة حسش-ن التفاوضض
خ Ó- -ل م - -رح - -ل - -ة ال - -ت - -حضش- -ي- -رات ه- -ذه
وبالخصشوصض في مجال تسشيير المرافق
من اأجل اإنجاح الحدث.
و ي ض ش -ي -ف ب -ر ن -ا و ي م -ا ي -ل -ي  « :ت -ع -ل -ق ا ل -ل ج ن ة

الدولية لÓألعاب المتوسشطية اآما’ كبيرة
على مدينة وهران من اأجل اإعادة بعث
هذه المنافسشة في صشورة جديدة .ينبغي
اأن يكون هناك رد فعل اإيجابي لÓسشتثمار
مقابل تنظيم مثل هذا الحدث .كما اأن
الدولة لن تدخر اأي جهد لترقية صشورة
الجزائر .لكن علينا اأ’ّ نهمل ا’أمور التي
تصشنع دائما الفارق».
م -ن ج -ه-ت-ه ،اع-ت-ب-ر ن-ائب رئ-يسض ا’أل-ع-اب
المتوسشطية ،مصشطفى براف «اأن ا’أمور
تسش-ي-ر ف-ي ا’ت-ج-اه الصش-ح-ي-ح ب-ع-د ت-ع-ي-ين
م- -دي- -ر ع- -ام لÓ- -أل -ع -اب وم -دراء ل -ل -و’ي -ة
مكلفين با’إششراف على مختلف اللجان».
ويقول براف في هذا السشياق« :نعتقد اأن
ا’أم- -ور ي- -جب اأن تسش- -ي- -ر ب- -وت -ي -رة اأسش -رع
وب-ت-خ-ط-ي-ط اأفضش-ل ي-م-ك-ن-ن-ا م-ن ا’ن-تقال
ل -لسش -رع -ة ال -قصش -وى ،شش -ري -ط -ة اأن ت -ك-ون
المرافقة بنششاطات اأكثر نجاعة .فمدينة
وهران مدينة متوسشطية هامة تسشتحق اأن
تكون في مسشتوى سشمعتها».
اأما المدير العام لÓألعاب المتوسشطية -
 ،2021محمد المورو ،فقد اعترف لدى
ت-ق-دي-م ال-م-خ-ط-ط ال-ع-ام ل-ل-نسش-خ-ة ال ،19
بوجود «مششاكل صشغيرة» ،مناششدا الوزير
با’إسشراع في تنصشيب اللجنة التنظيمية
لÓ- -أل- -ع- -اب ال- -م- -ت -وسش -ط -ي -ة ال -ت -ي ق -درت
م -داخ -ي -ل-ه-ا ب  52م -ل-ي-ون دو’ر ب-ي-ن-م-ا
سشتقارب المصشاريف  75مليون دو’ر.
وكشش- -ف ال- -م- -وروم -ا ي -ل -ي« :ف -ي ان -ت -ظ -ار
ت -نصش -يب ال -ل -ج -ن -ة ال -ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة لÓ-أل-ع-اب
المتوسشطية ،علينا تكليف اإطارات دائمة
تعمل تحت اإششراف والي وهران .لدينا
 43عقدا يتطلب تطبيقه ،لكن في غياب
ا’أم - -وال ،ت - -ع - -رف ا’أم - -ور ت - -اأخ - -را ف- -ي
ت -جسش -ي -ده -ا م -ي -دان -ي -ا .ن -ح-ن م-ط-ال-ب-ون
ب-ال-م-رور ل-ل-م-رح-ل-ة ال-م-وال-ية في تحضشير
وتنظيم األعاب  021 2 -المتوسشطية».
من جهة اأخرى اأكد برناوي ،اأن وزارته
ت-ت-ط-ل-ع ل-فسش-خ ع-ق-د ال-م-وؤسشسش-ة الصش-ي-ن-ية

 MCCالمكلفة باإنجاز المركب ا’أولمبي
بوهران ،كون اأن هذه الموؤسشسشة لم تحترم
ال -ع -ق -د ال -م-ب-رم م-ع السش-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
ل- -م -دي -ن -ة وه -ران ،وك -ذلك ال -ت -ح -ف -ظ -ات
المتعلقة بصشناعة ا’أعمدة الحديدية التي
ت -غ -ط -ي ال -ق -اع -ة ال -م -ت -ع -ددة ال-ري-اضش-ات
والمسشبح ‘‘.
بالنسشبة للوزير ،ا’أششغال بالملعب تسشير
بوتيرة حسشنة في انتظار اتمام ما تبقى
م-ن ا’أشش-غ-ال ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-ورشش-ة ق-ب-ل
الششروع في وضشع العششب الطبيعي سشواء

كان ذلك في الميدان الرئيسشي اأوالملحق.
واأضشاف برناوي‘‘ :اأششغال انششاء الملعب
ا’أول -م -ب -ي ال -ذي ي -ح -ت -وي ع -ل -ى 40 . 000
مقعدا قد بغلت  %80ولكن سشجلنا تاأخرا
م -ع -ت -ب -را ف -ي ق -اع-ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضش-ات
وال-مسش-اب-ح ا’أرب-ع-ة ال-م-غ-ط-اة .ا’آن علينا
فسش -خ ال -ع -ق -د وال -ت -وج -ه ن -ح -وم-وؤسشسش-ات
جزائرية مثل كوسشيدير وباتي ميتال‘‘.
ويعد المركب ا’أولمبي بوهران المتواجد
ببلدية بئر الجير (ششرق وهران) من بين
المنششاآت الرياضشية الجاري اإنششاوؤها اإلى

’و ¤من العملية  25للÎحيل بالعاصضمة:
اŸرحلة ا أ

الشضـروع ‘ إاعادة إاسضك ـان ح ـوا‹  300عائلة تقطـن ببلدية القصضبـة اليوم
سض-تشض-رع مصض-ال-ح و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ال-يوم
وغ -دا ‘ ،ت -رح -ي -ل وإاع -ادة إاسض -ك-ان ح-وا‹
’نهيار
 300عائلة تقطن بنايات مهددة با إ
ب -ب -ل -دي -ة ال -قصض -ب-ة وذلك ‘ إاط-ار اŸرح-ل-ة
’و ¤م -ن ال-ع-م-ل-ي-ة اÿامسض-ة وال-عشض-رون
ا أ
’سضكان ،حسضبما أافادت
للÎحيل وإاعادة ا إ
به أامسض ا÷معة مصضالح الو’ية.

وأاوضش -ح ال -ب-ي-ان أان-ه م-واصش-ل-ة ل-ع-م-ل-ي-ات
الترحيل وإاعادة اإ’سشكان التي باششرتها
مصش- -ال- -ح و’ي- -ة ال- -ج- -زائ- -ر وف- -ي إاط -ار
المرحلة اأ’ولى من العملية  25سشتششرع
الو’ية في ترحيل وإاعادة إاسشكان حوالي
 300عائلة تقطن على مسشتوى  39بناية
مهددة باإ’نهيار ببلدية القصشبة.
وكان والي و’ية الجزائر الجديد عبد
ال - -خ - -ال - -ق صش- -ي- -ودة أاك- -د م- -ؤوخ- -را ف- -ي
تصشريحات له انه يتم حاليا التحضشير
ل -ع -م -ل -ي -ة ت -رح -ي -ل مسش -ت -ع -ج-ل-ة خ-اصش-ة
ب -ال-قصش-ب-ة ،ح-يث ت-ج-ري ع-م-ل-ي-ة ضش-ب-ط
ق -وائ -م ال -ع-ائÓ-ت ال-ت-ي سش-تسش-ت-ف-ي-د م-ن
العملية المقبلة إ’عادة اإ’سشكان والتي

سشتتم في اقرب اآ’جال.
وقال الوالي عبد الخالق صشيدوة انه يتم
حاليا التحضشير لعملية ترحيل مسشتعجلة
خ-اصش-ة ب-ال-قصش-ب-ة ،ح-يث ت-ج-ري ع-م-ل-ية
ضشبط قوائم العائÓت التي سشتسشتفيد
م-ن ال-ع-م-ل-ي-ة ال-م-ق-ب-ل-ة إ’ع-ادة اإ’سش-ك-ان

والتي سشتتم في اقرب اآ’جال.
وب-خصش-وصض ع-م-ل-ي-ات ال-ت-رح-ي-ل إاج-ما’
ق - -ال ال - -وال- -ي ان- -ه ’ زال ي- -وج- -د ع- -دة
ع-م-ل-ي-ات ت-رح-ي-ل ب-ال-ع-اصش-مة ،وسشيششرع
فيها بعد انتهاء فترة امتحانات نهاية
السشنة الدراسشية من اجل ضشمان راحة

التÓميذ وعدم التأاثير عليهم سشلبا وهم
بصشدد التحضشير ’متحاناتهم.
وأاب - -رز ب - -خصش - -وصض م - -ل - -ف ال - -ط- -ع- -ون
للمقصشيين من عمليات الترحيل السشابقة
التي عرفتها الو’ية منذ جوان 2014
قال اليد صشيودة انه يتم دراسشتها بكل
ششفافية وسشيتم الرد على أاصشحابها فور
انتهاء دراسشة ملفاتهم.
من جهة أاخرى أافاد رئيسض البلدية في
تصشريح سشابق ل/واج أان مصشالح بلدية
ال- -قصش- -ب- -ة ق- -امت ب -إاحصش -اء ال -ع -ائ Ó-ت
المقيمة بششارع علي تمقليت بالقصشبة
السشفلى تحضشيرا لعملية الترحيل وإاعادة
اإ’سشكان وسشتمسض  7عمارات مصشنفة في
خانة اأ’حمر والبرتقالي كما تم الششروع
ف- -ي «إاحصش- -اء ال- -ع- -ائÓ- -ت ال- -م- -ق- -ي- -م -ة
بالعمارات اآ’يلة للسشقوط بششارع علي
ت -م -ق -ل-يت وه-ا  4مصش -ن-ف-ة ف-ي ال-خ-ان-ة
الحمراء و 3برتقالي درجة .»4

ج-انب ق-اع-ة م-ت-ع-ددة ال-ري-اضش-ات ،م-رك-ز
مائي يضشم اأربعة اأحواضض ،وملعب ’ألعاب
القوى.
وكان وفد يضشم خبراء وتقنيين قد انتقل
للصشين من اأجل التاأكد من انطÓق اأششغال
ا’أع -م -دة ال -ح-دي-دي-ة ل-ل-ق-اع-ة ال-م-ت-ع-ددة
ال-ري-اضش-ات ولÓ-أح-واضض ول-ك-ن ال-م-وؤسشسشة
الصشينية تاأخرت في تقديمه ،حسشب رضشا
دوم - -ي ،مسش - -تشش - -ار ال - -وزي - -ر ال- -م- -ك- -ل- -ف
بالمنششاآت.

‘ ثا Êإاسضتدعاء يوجه له:

الهامل Áثل أامام قاضضي
التحقيق Ãحكمة سضيدي
اﬁمد بالعاصضمة
م- -ث- -ل ال -م -دي -ر ال -ع -ام
Óمن الوطني
السشابق ل أ
ال- -ل -واء ع -ب -د ال -غ -ان -ي
هامل ،أاول أامسض ،أامام
ق-اضش-ي ال-ت-ح-قيق لدى
م - -ح - -ك - -م - -ة سش - -ي- -دي
ام- -ح- -م -د ب -ال -ج -زائ -ر
ال -ع -اصش-م-ة ف-ي قضش-ي-ة
م- -ح -اول -ة ادخ -ال 701
كلغ من الكوكايين عبر
ميناء وهران.
وك- -ان ع- -ب- -د ال- -غ- -ان -ي
ه- -ام -ل ق -د م -ث -ل ي -وم
ا’ث-ن-ي-ن ال-ماضشي اأمام
ق- -اضش- -ي ال- -ت- -ح- -ق- -ي -ق
ب-ال-م-ح-ك-مة ا’بتدائية

ب - -ت- -ي- -ب- -ازة ف- -ي إاط- -ار
ت-ح-ق-ي-ق قضش-ائي حول
شش-ب-ه-ات فسش-اد ت-ت-ع-ل-ق
بـ»اسش -ت -غ Ó-ل ال -ن-ف-وذ»
و»سش- - -وء اسش - -ت - -خ - -دام
الوظيفة».

فنانون تطوعوا ’ضضفاء بعضض ا’لوان على ا◊ي العتيق

روح ا’خــــــــــاء والتضضامــــــــــن تصضنــــــــــع الفرجــــــــــة بقصضبــــــــــة ا÷زائــــــــــر
‘ جو بهيج انضضم العديد من سضكان حي
سضوسضطارة بالقصضبة (ا÷زائر العاصضمة) إا¤
ف -ن -ان Úتشض -ك -ي -ل -ي Úم -ن رسض -ام Úون -ح -اتÚ
’ل-وان ع-ل-ى ه-ذا
’ضض-ف-اء ب-عضض ا أ
ت -ط-وع-وا إ
’خاء
ا◊ي العتيق ‘ مبادرة جسضدت روح ا إ
و التضضامن بﬂ Úتلف شضرائح اÛتمع.

وق -ال ب -عضض شش -ب -اب ح -ي ال -قصش -ب -ة ال -ذي -ن
سشاهموا في هذه المبادرة «نحن نفعل ما
بوسشعنا لتقديم المسشاعدة لمن تطوعوا من
اجل ترميم حينا و هي فرصشة ايضشا لنتعلم
من خÓل ما يطلبون منا فعله».
وك -ان ال-ن-ح-ات ع-ب-د ال-غ-ن-ي شش-ب-وح م-ن ب-ي-ن
ال -ف -ن -ان -ي -ن ال-ذي-ن اأب-وا اإ’ ان يشش-ارك-وا ف-ي
مبادرة «الفن عمومي» حيث نقل جزءا من
ورششته غلى سشاحة سشوسشطارة بغية انجاز
عمل فني هو ا’أول من نوعه والذي اأثار

فضشول سشكان الحي ’ سشيما ا’أطفال الذين
نفذ صشبرهم لروؤية النتيجة.
وت -ع -م -ل م -ج -م -وع -ة م-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن و ط-ل-ب-ة
مدرسشة الفنون الجميلة على تنفيذ برنامج
نششاطات ثقافية وجوارية يسشتمر من  1اإلى
 3مايو بهذا الحي العتيق الذي يفتقر ’أدنى
المرافق الثقافية.
واأط -قت م -ب-ادرة ال-ف-ن ع-م-وم-ي سش-ن-ة 2017
باإحدى ا’أحياء القصشديرية بمدينة بجاية
لتنتششر بعدها في مدينة الجزائر وجيجل
وا’أغواط وسشكيكدة والبليدة.
وع -رفت ال -م -ب -ادرة ك -ذلك ح -م -ل -ة ت-ن-ظ-ي-ف
واسش- - - -ع- - - -ة مسشت السش- - - -اح- - - -ات ال- - - -ث Ó- - -ث
«السش- -ج -ي -ورات» وال -م -ل -عب ال -ج -واري ك -م -ا
سش -اع -دوا ب -ده-ن ال-ج-دران ب-ال-ل-ون ا’أب-يضض
لياأتي بعدها الفنان علي حفيان من انجاز

جداريات بمعية طلبة الفنون الجميلة.
ومن بين المواضشيع التي تناولتها ا’أعمال
ال -ف -ن-ي-ة ،ظ-اه-رة «ال-ح-رق-ة» (ال-ه-ج-رة غ-ي-ر
الششرعية) والتي جسشدها الطلبة في قارب
عليه مجموعة من الششباب يحاولون عبور
البحر المتوسشط ،علما ان العديد من ششباب
الحي ماتوا في البحر.

اŸبادرة اسضتعادة للفضضاء العام
العديد من ا’لوان الفنية ا’خرى سشجلت
حضش-وره-ا ب-ال-ت-ظ-اه-رة ع-ل-ى غ-رار ال-ك-ت-اب-ة
والششعر والرسشم و بعضض الورششات الخاصشة
بتعليم الممارسشات ا’إيكولوجية الحسشنة و
كيفية الحد من التبذير.

وبهذ الخصشوصض قالت منسشقة المبادرة في
العاصشمة  ،كنزة بلجيÓبي اأن هذا النششاط
ي-ه-دف ب-ال-خصش-وصض اإل-ى «اسش-ت-ع-ادة الفضشاء
العمومي واششراك المواطن و جعله مسشوؤو’
على حيه» ،مبدية املها في ان «تسشتمر»
هذه النششاطات في هذا الحي المصشنف في
التراث
العالمي لÓإنسشانية و الذي يعاني ا’إهمال.
واضشافت السشيدة بلجيÓلي اأن المواطن قد
قفد الثقة في كل برامج اعادة الترميم لكن
م -ن ال -م -م -ك-ن ج-دا ان «ي-ت-ك-ف-ل م-ن ج-ان-ب-ه
بمحيطه المباششر» ويفتح المجال للفنانين
«م -ن اأج -ل اع -ط -اء ل -مسش-ة ث-ق-اف-ي-ة وت-ق-وي-ة
ال -رواب -ط ا’ج -ت -م -اع-ي-ة» .اإن ه-ذا ال-م-رك-ز
التاريخي ،تقول ذات المتحدثة ،يجب ان
يتم التكفل به بجدية سشواء من ناحية البناء

اأو من ناحية ا’نسشان وهذا بغية اعادة بعث
الروابط ا’جتماعية التي تÓششت بفعل
زوال ام- -اك- -ن ال- -ل- -ق- -اء وغ- -ي- -اب ال- -م- -راف -ق
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-م-ح-ي-ط ال-ذي ي-عرف حالة
متقدمة من التردي في ا’وضشاع.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه ل- -خصض ف- -ارسض اإي- -دي -ر وه -و
اأخصشائي نفسشاني وقاصض ومنششط لورششات
رسشم وكتابة بهذه التظاهرة الوضشعية في
هذه ا’حياء العتيقة بالقول «هناك معاناة
اجتماعية حقيقية وغياب لÓآفاق» وهو ما
ت -ع -كسش -ه ال -نصش -وصض ال -ت -ي ك -ت -ب -ه-ا السش-ك-ان
المششاركون في الورششة بينما تعبر رسشومات
ا’أط-ف-ال ع-ل-ى «صش-دم-ة وشش-ع-ور ب-الÓ-اأم-ن»
امام خطر انهيار المسشكن في اأي لحظة
بالنظر لهششاششة وقدم البنايات.
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زيارة ميدإنية قادت «إلشسعب» إ ¤إŸدرسسة إلوطنية إلتحضسÒية لدرإسسات مهندسس بالرويبة

العميــــــــــــد سسعــــــــــــال يشسيــــــــــــد برسسالــــــــــــة
لعــــــــــــÓم
ودور الفعــــــــــــال وسسائــــــــــــل ا إ
^ تسستقبل سسنويا ما معدله  400طالب  ٪ 17منهم إناث

’ول مرة سسبتم ÈإŸقبل
^ فتح جذع ÚمشسÎك Úأ
إسس -ت-ط-اعت إŸدرسس-ة إل-وط-ن-ي-ة
إل -ت-حضسÒي-ة ل-درإسس-ات م-ه-ن-دسس
ب -اج -ي ﬂت -ار ب -ال-روي-ب-ة،ك-ف-اءة
م-وإرده-ا أإن تضس-ع ط-ري-ق-ا للنجاح
ب - -فضس - -ل ك - -ف - -اءت - -ه- -ا إل- -بشس- -ري- -ة
وج-ه-وده-ا إل-ت-ي م-ك-ن-ت-ه-ا من فتح
أإب-وإب-ه-ا ل-ل-ط-ل-ب-ة إŸت-حصس-ل Úع-لى
شس -ه -ادة إل -ب -ك -ال-وري-ا ل-ل-ت-ك-وي-ن ‘
›ال إلهندسسة منذ نشسأاتها سسنة
 ، 1998حيث تعاقب على قيادتها
7ق -ادة سس -اه -م -وإ ‘ رف -ع ب -ن -ي -ان-ه-ا
ت - -ط - -ب - -ي - -ق - -ا Ÿا Áل - -ي - -ه إل- -وإجب
إلوطني.

»côJ øH IódÉN
¿hQÉWƒH RGƒa : ôjƒ°üJ

بمثابة النافذة التي سستنقل لشسريحة
واسسعة من الجمهور الصسورة الحقيقية
والمسستوى الذي وصسلت إاليه المدرسسة
ل -ل-مسس-اه-م-ة ف-ي اسس-ت-ق-ط-اب وت-ج-ن-ي-د
ال -ن -خ -ب -ة م -ن ال -ت Ó-م -ي -ذ وت -ل -م-ي-ذات
م-ع-ن-وي-ات ال-وط-ن وال-م-ت-حصس-ل-ين على
أاعلى شسهادة البكالوريا قصسد التسسجيل
وال -مشس -ارك -ة ف -ي مسس -اب -ق -ة الل-ت-ح-اق
بالمدرسسة دورة 2019

إلطلبة يشسيدون بدور
’حدإث
’عÓم ‘ تتبع إ أ
إ إ
وتقصسي إ◊قائق
خ Ó-ل ت -ه -ن-ئ-ة األسس-رة اإلعÓ-م-ي-ة ف-ي
عيدها  ،أاكد الطلبة على الدور الهام
لوسسائل اإلعÓم في تقصسي الحقائق
وإاعÓم المواطن بما يدور في السساحة
ب-اع-ت-ب-اره ال-ع-ي-ن ال-ت-ي ت-رق-ي-ه وت-جعله
ملما بما يحدث حوله  ،ناهيك عن
الجانب التثقيفي للوظيفة التي تسساهم
في تنوير الرأاي العام  ،وكذا التوعية
اإلع Ó-م -ي -ة خ -اصس -ة ع -ن -دم -ا ت-ت-ح-ل-ى
بالحترافية والمصسداقية التي تسسمح
ب -الط Ó-ع ع -ل-ى اآلراء وال-مسس-ت-ج-دات
التي تطرأا في كل حين  ،معتبرين إاياه
حلقة وصسل بين المواطن والحدث ،
م-ع ح-رصس-ه-م ع-ل-ى ت-ق-دي-م إاعÓ-م ح-ر
نزيه.

تسستقبل المدرسسة  400طالب سسنويا أاي
ما يعادل  1200في السسنوات الثÓث
خÓل الزيارة الموجهة لفائدة األسسرة
اإلع Ó-م -ي-ة ب-م-ن-اسس-ب-ة ال-ي-وم ال-ع-ال-م-ي
لحرية الصسحافة المصسادف لـ 3ماي
من كل سسنة في كلمة أالقاها العميد
سسعال محمد المدير العام للمدرسسة»
ب- -ال- -رسس -ال -ة السس -ام -ي -ة ال -ت -ي ي -ؤودي -ه -ا
اإلعÓ- -م -ي -ون ب -إاخ Ó-صص ع -ل -ى ع -ه -د
أاسسÓفهم الذين كانوا باألمسص رافدا
قويا لكشسف ظلم الحتÓل الفرنسسي
وإاسسماع صسوت القضسية الجزائرية في
ال -م -ح -اف -ل ال -دول -ي -ة ورف-ع م-ع-ن-وي-ات
الشسعب على غرار صسوت العرب التي إ’رتقاء Ãسستوى إلطالب
زادت ال -ث -وار آان -ذاك ع -زم -ا وإاصس-رارا وإلسسÒعلى خطى إŸدإرسس
على النصسر مترحما في ذات السسياق
إلكÈى
ع -ل-ى شس-ه-داء ال-واجب م-ن إاعÓ-م-ي-ي-ن
وإاعÓميات ممن سسقطوا في ميدان
ت -ن -اول ال -ف -ل -ي -م ال -وث-ائ-ق-ي ل-ل-م-درسس-ة
الشسرف من اجل الجزائر »
مسساعي القادة المتعاقبين على السسمو
والرتقاء بها إالى أاعلى مسستوى من
إ’تصسال جزء ’ يتجزأإ من الح- -ت- -راف- -ي- -ة والسس -ي -ر ع -ل -ى خ -ط -ى
إلبنية إلتنظيمية للمدرسسة ال-م-دارسص ال-ك-ب-رى ل-مواكبة التطورات
في كل المجالت ومواصسلة الجهود
أاب -رز ال -ع-م-ي-د ف-ي ذات ال-ك-ل-م-ة ال-دور التي تبذلها القيادة بعد اسستÓم المهام
الفعال لÓتصسال والمكانة الهامة التي الجديدة الموكلة لها خاصسة في ظل
يتميز بها في حضسن األمة التي جعلت المسساحة التي تتربع عليها وسسمحت
منه جزء ل يتجزأا منها ،هذه الوظيفة ب-إان-ج-از ال-ع-دي-د م-ن ال-م-نشس-آات الهامة
التي يجب أان تبقى في حركية دائمة وال- -ه- -ي- -اك- -ل ال- -ق- -اع- -دي -ة وال -م Ó-عب
ف -ي ظ -ل صس -ح -اف -ة ف-ع-ال-ة ل م-ن-ف-ع-ل-ة ال-ري-اضس-ي-ة  ،خ-اصس-ة ف-ي ظ-ل ال-رع-اي-ة
معتبرا زيارة وسسائل اإلعÓم فرصسة ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا ال-ف-ري-ق ق-اي-د صسالح إالى
ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى ال-ق-اع-دة ال-بشس-ري-ة م-ن المدرسسة من خÓل الهتمام البالغ في
أاسس-ات-ذة وم-ت-ربصس-ي-ن وكذا اإلمكانيات بث ال -مشس -اري -ع وإارسس-اءه-ا ع-ل-ى أارضص
المادية والمنشسآات البيداغوجية التي الواقع .
أاقرتها القيادة العليا للجيشص الوطني وت- -ع- -م- -ل ال- -م- -درسس- -ة ع- -ل- -ى ت- -وف- -ي -ر
الشس -ع -ب-ي ب-اع-ت-ب-اره-ا ورشس-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة اإلم -ك -ان -ي -ات ال -م -ادي -ة الÓ-زم-ة ال-ت-ي
للتكوين والتحضسير الجيد لوضسع حجر تسس -م-ح ب-ت-ل-ق-ي-ن ت-ع-ل-ي-م ذو م-واصس-ف-ات
األسس-اسص ضس-اب-ط م-ه-ن-دسص ال-مسس-ت-قبل وم -ق -اي -يسص ع-ال-م-ي-ة يضس-م-ن ل-ل-ط-الب
المتشسبع بالعلوم والمعارف .
م-ع-ارف ت-ق-ن-ي-ة ت-ت-م-اشس-ى وم-ت-ط-ل-ب-ات
ى
ل
ع
ة
س
س
ر
وأاك -د ال -م -دي -ر ال -ع-ام ل-ل-م-د
العصسر لÓرتقاء بمسستواه إالى مراتب
ي
ف
م
Ó
ع
إ
ل
ضس -رورة إاشس -راك وسس -ائ -ل ا
أاسس- -م -ى وه -و اله -ت -م -ام ال -ذي ج -ع -ل
ا
ه
ذ
ف
ن
ي
ي
م -خ -ت -ل -ف ال -نشس -اط-ات ال-ت
ال -م -درسس -ة ق -ب -ل-ة ل-م-خ-ت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات
ة
ه
ج
ن
م
ي
ال -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-
العسسكرية والوفود الوطنية واألجنبية
ه
س
ش
ي
ج
و
ن
ط
ا
وتوطيد العÓقة بين المو
ووجهة لعدة دول لتبادل الخبرات و
ة
ه
ج
ن
م
»
ة
م
وتقوية الرابطة جيشص_ ا
المهارات
ي
ر
و
ح
م
ل
ا
أاخ - -رى ،وه - -و ال - -ه - -دف
وف-ور صس-دور ن-ت-ائ-ج ال-ب-ك-ال-وري-ا ت-ف-ت-ح
ي
ن
ط
و
ل
ا
ص
ش
ي
ج
إلسستراتيجية التصسال لل
ال-م-درسس-ة أاب-واب-ه-ا ل-ل-ط-ل-بة والطالبات
ة
ي
م
Ó
ع
إ
ل
ا
ة
ر
ه
الشسعبي ،معتبرا التظا
الراغبين في الدخول إاليها والنضسمام

إال- -ى صس- -ف- -وف -ه -ا ح -يث ي -ق -ب -ل اآللف
لج -ت-ي-از ال-مسس-اب-ق-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي ل
ت -ق -ب -ل إال م -ن ت -ت -وف -ر ف -ي -ه-م شس-روط
م -ح -ددة وه-ي ال-حصس-ول ع-ل-ى شس-ه-ادة
ب-ك-ال-وري-ا ع-ل-م-ي لسس-ن-ة القبول بتقدير
قريب من الجيد على األقل السسن اقل
م- -ن  20سس -ن-ة وت-ت-وف-ر ف-ي-ه-م شس-روط
ت -ج -ن -ي -د ال -ط-ل-ب-ة الضس-ب-اط ال-ع-ام-ل-ي-ن
والجنسسية الجزائرية والتمتع بالصسحة
الجيدة من خÓل الخضسوع إالى فحصص
طبي ونفسسي .
للتكوين العسسكري أاهمية كبيرة و دور
ف-ع-ال ف-ي ت-حضس-ي-ر ضس-ب-اط م-ه-ن-دسسي
ال-مسس-ت-ق-ب-ل ت-حضس-ير عسسكري مؤوهلين
وم -ت -ج -انسس -ي -ن ف-ي األف-ك-ار  ،ح-يث ل
ت -ق -تصس -ر الم -ت -ي -ازات ع -ل-ى ال-ت-ك-وي-ن
العسسكري بل تشسمل ايضسا تربصص في
ت-ق-ن-ي-ات السس-ي-ارة والسس-ي-اق-ة ل-ل-حصسول
ع -ل -ى رخصس -ة السس -ي -اق -ة ال -عسس-ك-ري-ة ،
باإلضسافة إالى مسسايرة احدث المناهج
ال -م -ع -ت -م -دة ف -ي م -خ -ت -ل-ف ال-م-ع-اه-د
العسسكرية والعلمية بمقاييسص عالمية
وهذا اسستنادا للعنصسر البشسري الكفء
الذي يعد عام Óأاسساسسيا لنجاح مهام
المدرسسة .
وجاء في الفيلم أاهمية التكوين الذي
ي -ع -د ال -ورشس -ة ال -ح -ق -ي -ق -ة وال -ق -اع-دة
األسس -اسس-ي-ة ل-ب-ن-اء رج-ال ق-ادري-ن ع-ل-ى
التكيف مع التحديات الراهنة وهذا
Óم-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي تضسعها تحت
وف-ق-ا ل -إ
تصسرفه على غرار العناوين واألبحاث
ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ال-م-ك-ت-ب-ة وال-ى سس-اعات
م -ت -أاخ-رة م-ع ت-وف-ي-ر فضس-اء لÓ-ن-ت-رنت
ومصس -ل -ح -ة ل -ل -ط -ب -اع -ة وال -نسس-خ وك-ذا
المنشسآات الرياضسية التي تعد مكسسبا

لمختلف األفراد .
يقوم المدير العام للمدرسسة باإلشسراف
البيداغوجي والدعم العلمي والتقني
ضسمن منظومة التعليم بالمدرسسة التي
يعتبر النشساط الثقافي والترفيهي فيها
ج- -زء ل ي- -ت- -ج- -زأا م- -ن ال -ح -ي -اة داخ -ل
المدرسسة حيث يلجا الطلبة أاصسحاب
الهوايات إالى مختلف النوادي الثقافية
والعلمية تتوج بحفل يحييه الطلبة في
الذكرى المزدوجة لتأاسسيسص المدرسسة
ويوم العلم مع تنظيم رحÓت دراسسية
وم-ي-دان-ي-ة م-ن-وع-ة ي-ت-م-كن من خÓلها
ال -ط -ل -ب -ة م -ع-رف-ة ط-ري-ق-ة ال-ع-م-ل ف-ي
مؤوسسسسات الدولة المدنية والعسسكرية .

تقد Ëتعليم علمي وتقني
من أإولويات إŸدرسسة
م -ن م-ه-ام وت-ن-ظ-ي-م ال-م-درسس-ة ت-ق-دي-م
تعليم يمتد على ثÓث سسنوات جامعية
يتلقى من خÓلها تعليما علميا وتقنيا
رفيع المسستوى وتعليما عاما وتكوينا
بدني ونفسسي موجها لصسقل شسخصسية
ال -ط -الب وط-ب-ع-ه ل-ي-ت-وج ال-ت-ك-وي-ن ف-ي
ال -م-درسس-ة بشس-ه-ادة ال-ط-ور ال-ج-ام-ع-ي
الأول وشسهادة قائد فصسيلة مشساة ،
الأم -ر ال-ذي ج-ع-ل-ه-ا ت-حـظ-ى ب-م-ك-ان-ة
مميزة بين الموؤسسسسات الوطنية .
واأثناء مزاولة الطالب لدراسسته داخل
المدرسسة يتمتع بنظام داخلي وراتب
شسهري وجهاز حاسسوب محمول ضسمن
عدة وسسائل بيداغوجية اخرى التي
تندرج ضسمن القاعدة المادية للقيام
بمهامها على اأكمل وجه ،حيث تضسم

جناح اإيواء بسسعة اإجمالية  1164سسرير
وغ -رف -ا ل -ل -ط -ل-ب-ة وم-ج-م-ع-ا لÓ-إط-ع-ام
ونوادي للطلبة وقاعة دروسص بسسعة
 24م-ق-ع-دا ب-ي-داغ-وج-ي ل-ك-ل ق-اعة ،
بالإضسافة اإلى  4مدرجات بسسعة 140
م -ق -ع -د ب -ي -داغ -وج -ي ل -ك -ل واح -د و8
مدرجات بسسعة  72مقعد بيداغوجي
لكل واحد و 8مخابر تكنولوجيا و9
مخابر فيزياء و 3كيمياء
وتضسم اأيضسا حسسب العرضص ورشسات
الصس -ن -اع -ة ال -م -ي -ك -ان -ي -ك -ي -ة وق-اع-ات
الإعÓ- -م الآل- -ي وال- -رسس- -م الصس -ن -اع -ي
وم -خ -اب -ر م -ت -ع -ددة ال -وسس-ائ-ط بسس-ع-ة
اإج-م-الية  136م-ق-ع-د وم-ك-تبة تحتوي
على رصسيد وثائقي كبير وقاعة سسينما
بسس-ع-ة اإج-م-الية  450م-ق-عد ومنشساآت
ري-اضس-ي-ة وت-ث-ق-ي-ف-ي-ة م-ن-ه-ا م-ل-عب كرة
القدم ومسسبح نصسف اولمبي وقاعات
تقوية العضسÓت وقاعة الجمباز .
بدورها تلعب هياأة الأسساتذة دور فعال
ف -ي ال -رف -ع م -ن مسس-ت-وى ال-ط-ل-ب-ة اإل-ى
جانب الأرضسية اللكترونية للتعليم
ال-ت-ي ت-ت-م-اشس-ى م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات التعليم
ال- -عصس- -ري  ،ه- -ذا م- -ا وق- -فت ع- -ل- -ي -ه
«الشسعب» خÓل الزيارة الميدانية التي
ق-ادت-ه-ا ل-م-خ-ت-ل-ف ال-م-نشس-اآت السس-الفة
الذكر التي يحرصص الجيشص بصسفتها
جزء ل يتجزا من التنظيم التكويني
للجيشص الوطني الشسعبي على توفيرها
وق-ام ال-ع-م-ي-د سس-ع-ال ب-م-ن-اسس-ب-ة ال-ي-وم
ال -ع -ال-م-ي ل-ح-ري-ة الصس-ح-اف-ة ب-ت-ك-ري-م
الأسس-رة الإعÓ-م-ي-ة ب-م-ا ف-ي-ه-ا ج-ريدة
«الشسعب» اعترافا بالدور الذي تلعبه
وسسائل الإعÓم في اإيصسال المعلومة
لشسريحة واسسعة من المجتمع.
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متى توّزع أل ّسسكنات أ’جتماعية أ÷اهزة Ãفتاح؟

اŸواطنون قلقون من اŸسساسص بقوائم اŸسستفيدين

’درأج ،حيث يوجد  500عائلة تنتظر
’تزأل ألعديد من ملفات طالبي ألسسكن أ’جتماعي حبيسسة أ أ
’فرأج عن ألقوأئم ألنّهائية للمسستفيدين من أ◊صسة أل ّسسكنية ألتي تأاّخر موعد تسسليمها إأ ¤غاية
أ إ
ألسساعة ‘ ،ألوقت ألذي أعلن فيه أŸسسؤوولون مرأرأ وتكرأر بأاّنها قيد ألتوزيع ،غ Òأن ألوأقع عكسش ذلك.

ا÷ز ائر :سسارة بوسسنة
أث-ار ألّ-ت-م-اط-ل ‘ ت-وزي-ع ألسس-ك-ن-ات
أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة م-ف-ت-اح أسس-ت-ياء
أŸسس -ت -ف-ي-دي-ن م-ن أ◊صس-ة ألسس-ك-ن-ي-ة
أ’جتماعية أŸقّدرة بـ  500وحدة،
وأّ ıصس-صس-ة ل-ط-ال-ب-ي ألسس-ك-ن ب-ه-اته
ألبلدية ،ما جعل ألعديد من ألعائÓت
أŸع -ن -ي -ة تشس -ع -ر ب -ا’ح -ب-اط وأل-ق-ل-ق
نتيجة ألتماطل وتأاخ Òأ◊لم ألذي
ط -اŸا أن-ت-ظ-روه ،م-ن-اشس-دي-ن ‘ ه-ذأ
ألصسدد ألتدخل وألتعجيل ‘ ألعملية،

وأنتشسالهم من ألضسيق ألذي عانوأ منه
لسسنوأت.
أŸعنّيون ‘ حديثهم مع ““ألشسعب““
قالوأ بأان أ÷هات أŸعنية كانت قد
وعدتهم بتوزيعها قبل أشسهر ،غ Òأن
ذلك  ⁄يتج ّسسد على أرضض ألوأقع،
وهو ما أّثر سسلبا على حياتهم أليومية
باعتبار أّنهم ينتظرون فرق أŸرأقبة
وأŸعاينة ألتي تزور منازلهم للّتأاكد
م -ن صس -ح -ة ب -ي -ان -ات-ه-م أŸوج-ودة ‘
أŸلفات ،متّهم Úألسسلطات ألبلدية
بالتماطل ‘ أدأء مهامها.
م -وأط -ن -و ب-ل-دي-ة م-ف-ت-اح أّك-دوأ ب-أاّن

ألتÓعبات ‘ ألقوأئم أ’سسمية هي
سسيدة أŸوقف ‘ كل مرة توزع فيها
ألسس -ك -ن -ات ب -ب -ل -دي -ة م -ف -ت -اح ،وأل-ت-ي
يسستفيد منها ألكل إأ’ أهل مفتاح،
مشسÒين إأ ¤أنّ ألقائمة أأ’ولية قد ”
تغيÒها وإأسسقاط عدد من أŸوأطنÚ
وت- -ع- -ويضس -ه -م ب -آاخ -ري -ن غ -رب -اء ع -ن
أŸنطقة ،مطالب Úوأ‹ ألبليدة بفتح
–قيق ليأاخذ كل ذي حق حّقه.
و‘ هذأ ألشسأان ،أفاد مصسدر بأانّ
مصسالح ألبلدية سستباشسر عملية توزيع
أ◊صس- -ة ألسس- -ك- -ن- -ي- -ة ،وأإ’ع Ó-ن ع -ن
أل-ق-ائ-م-ة ألّ-ن-ه-ائية للمسستفيدين عقب
أ’نتهاء من مرحلة درأسسة أŸلفات،
وإأجرأء ألتحقيقات ألتي قال إأنها ‘
Ÿسس -ات -ه -ا أأ’خÒة ،دأع -ي -ا أŸع -ن-يÚ
ألتحلي بال ّصس.È
Óشسارة ،فإاّن وأ‹ ألبليدة على حد
ل إ
قول سسكان بلدية مفتاح كان قد أّكد
‘ تصسريحات سسابقة ،بأان ألسسكنات
ج -اه -زة وأّن -ه -ا سس -ت -وّزع ف -ور أن -ت-ه-اء
أل -ب -ل -دي -ات م -ن إأج -رأء أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات
ألÓزمة ،وكان قد طالب ‘ تعليمة
أرسسلها إأ ¤أ÷هات أŸعنية بضسرورة
تسس- -ري- -ع ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -ت- -وزي- -ع ع- -ل- -ى
مسس -ت -ح -ق -ي -ه -ا ،غ Òأّن أل -ع -دي -د م-ن
أل- -ب -ل -دي -ات  ⁄ت -ن -ت -ه م -ن ع -م -ل -ي -ات
أل -ت -ح -ق -ي -ق وأل -ت -دق-ي-ق ‘ أŸل-ف-ات،
وضس- -ربت ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ة أل- -وأ‹ ع- -رضض
أ◊ائط.

سسكان بلدية ع ÚألÎكي بع Úألدفلى يناشسدون أل ّسسلطات أÙلية

اك ـ ـت ـ ـظ ـ ـاظ األق ـ ـسس ـ ـام وضس ـ ـع ـ ـف ح ـ ـصس ـ ـصص ال ـ ـسس ـ ـّك ـ ـن ال ـ ـّري ـ ـف ـ ـي

يأامل سسكان بلدية ع ÚألÎكي
‘ ع Úأل -دف -ل -ى أن ت -ن -ظ -ر إأل-ي-ه-م
ألسسلطات ألو’ئية بع Úأ’هتمام
’ن - -ه - -اء غ Íن - -قصش ألسس - -ك - -ن - -ات
إ
’ج-ت-م-اع-ية وألريفية ،وظاهرة
أ إ
’ب-ت-دأئ-ية
’ك-ت-ظ-اظ ب-اŸدأرسش أ إ
أ إ
حسسب تصس -ري-ح-ات أب-ن-اء أŸن-ط-ق-ة
وإأنشس -غ -ا’ت أل -ع -ام -ل Úب -ال -ق -ط-اع
ألÎبوي.

ع Úالدفلى :و  -ي  -أاعرايبي

بحسسب ﬁدثينا من سسكان بلدية
ع ÚألÎك- - -ي وم- - -دأشس- - -ره- - -ا ،ف- - -إان
أ◊صسصض أل ّسس - - -ك - - -ن - - -ي- - -ة أل- - -ت- - -ي ”
تخصسيصسها منذ أك Ìمن 15سسنة قليلة
جدأ باŸقارنة مع ألبلديات أأ’خرى
أل- -ت- -ي ك- -ان ح- -ظ- -ه -ا م -ن أŸشس -اري -ع
ألسسكنية كبÒأ يقول ﬁدثونا بعÚ
أŸكان ،حيث كشسف هؤو’ء أن حصسة
ألسس- -ك- -ن أإ’ج- -ت- -م- -اع -ي خ Ó-ل ه -ذه
ألسسنوأت أŸنصسرمة إأ ¤حد ألسساعة
- - - - Œ ⁄اوز  90وح -دة سس -ك -ن-ي-ة”ّ ،
ت -وزي -ع -ه -ا ع -ل-ى مسس-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،ف-ي-م-ا
’زألت م- -ل- -ف- -ات ع- -دي- -دة ي- -ن- -ت- -ظ -ر

أصس -ح-اب-ه-ا أل-ف-رج ‘ ،ظ-ل أ’ن-ف-ج-ار
ألسسكا Êألذي شسهدته أŸنطقة خÓل
ه - - - - -ذه ألسس- - - - -ن- - - - -وأت أأ’خÒة يشسÒ
أÙروم - -ون م - -ن ألسس - -ك - -ن - -ات ذأت
ألطابع أإ’جاري.
ي -ح -دث ه -ذأ ب -ال -رغ-م م-ن حصس-ول
أŸنطقة على أقتطاع عقار يفوق 75
ه -ك -ت -ار ” إأدرأج -ه ضس -م -ن ﬂط -ط
ألتوسسع ألعمرأ Êللبلدية ألتي عانت
من هذه أŸعضسلة حسسب تصسريحات
أŸنتخب Úألذي تعاقبوأ عن تسسيÒ
شسؤوون ألبلدية.
و‘ ذأت ألسسياق ⁄ ،يسسلم قاطنو
أŸناطق ألريفية من معضسلة ألسسكن
ألريفي ،حيث ’زأل ألنقصض مسسجÓ
ب- -اŸدأشس- -ر أل- -ت- -ي فضس- -ل سس- -ك -ان -ه -ا
أإ’سس- -ت- -ق -رأر Ãن -اط -ق -ه -م أأ’صس -ل -ي -ة
وأÙافظة على نشساطهم ألفÓحي
وأ◊ر‘ ب- -ذأت أل- -ن- -وأح -ي أ÷ب -ل -ي -ة
بأاعا‹ منطقة زكار أŸعروفة Ãثل
هذأ ألنشساط ألفÓحي ،ألذي يؤومن
ل- -ه- -ؤو’ء ق- -وت رزق- -ه- -م ‘ ظ -ل ق -ل -ة
أŸشس-اري-ع وأل-ورشس-ات أل-ت-ي أل-ت-ي م-ن
شس -أان -ه -ا ت -وف Òم -ن-اصسب شس-غ-ل ل-ف-ئ-ة
ألبطال Úخاصسة ب Úأوسساط ألشسباب

وأرب -اب أل -ع-ائÓ-ت .ه-ذأ وع-ل-م-ن-ا أن
ألبلدية  ⁄تسستفد خÓل هذه ألعهدة
ألتي مر عليها أك Ìمن عام إأ’ من
 120إأعانة ريفية  ⁄تكن كافية لتلبية
عدد أŸلفات أŸودعة لدى أŸصسالح
أŸعنية ،حسسب رئيسض ألبلدية علي
أﬁمدي ،ألذي أكد لنا أن مصسا◊ه
ق -دمت نسس -ب -ة م-ن أŸل-ف-ات أل-ت-ي ”
درأسستها للجهات أŸعنية.
وم -ن ج -ه-ة أخ-رى’ ،زألت مشس-ك-ل-ة
ن- -ظ- -ام أل -دوأم Úب -أاقسس -ام أŸدأرسض
أإ’بتدأئية بإاقليم ألبلدية تث Òأنشسغال
أأ’سس-رة ألÎب-وي-ة وأأ’ول-ي-اء وأب-ن-ائهم،
ألذين يدرسسون بنظام ألدوأم‘ Ú
ظل قلة أ◊جرأت وأأ’قسسام ألÎبوية
كحل لضسمان ألتمدرسض ألذي أنتهجه
أŸدرأء وأŸؤوطرون للعملية ألÎبوية
بذأت أŸؤوسسسسات أإ’بتدأئية ،أ’مر
أل -ذي تسس ّ-ب -ب ‘ م -ت -اعب ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
أأ’سسرة ألÎبوية خاصسة أأ’ولياء ألذين
ط - -اŸا رف - -ع - -وأ ه - -ذه أإ’نشس- -غ- -ا’ت
للمنتخب ÚأÙلي ،Úألذين  ⁄تعد
›ه - - - -ودأت - - - -ه - - - -م أ÷ب - - - -ارة حسسب
تصس- -ري- -ح- -ات أأ’ول- -ي- -اء ك -اف -ي -ة ◊ل
أŸعضسلة ،خاصسة Ãؤوسسسسة ﬁمد بن
سسعدة وأحمد ›دوب.
ه- -ذه أل- -وضس- -ع -ي -ة ج -ع -لت مصس -ال -ح
ألبلدية تÈمج عملية إأ‚از مدرسسة
بحي سسيدي موسسى سستكون جاهزة
مع موسسم ألدخول أŸدرسسي ألقادم،
ي -ق -ول رئ -يسض أل -ب -ل-دي-ة م-ع ت-رم-ي-م 6
م -دأرسض ك-انت ب-ه-ا ن-ق-ائصض ع-دي-دة،
وه- -ذأ لضس- -م- -ان ظ -روف أل -ت -م -درسض
أ÷ي -دة ي -ق -ول ذأت أŸن-ت-خب ،أل-ذي
أوضس - -ح أن أل - -وأ‹ وع- -دة Ãشس- -اري- -ع
ل-ف-ائ-دة أŸن-ط-ق-ة وت-غ-ط-ي-ة ألنقائصض
أŸسس-ج-ل-ة ،وأل-ت-ي أع-ادت أإ’ط-مئنان
ل -لسس -ك -ان ب -ع -د ت -وصس -ي -ل م -ادة أل-غ-از
أل -ط-ب-ي-ع-ي و–ق-ي-ق ب-عضض أŸشس-اري-ع
أل- -ه- -ام- -ة ذأت أأ’ول -وي -ة ،ي -ق -ول ذأت
أŸنتخب.

تفعيل أŸقاو’تية ‘ ألوسسط أ÷امعي بتيبازة

“ ـ ـويـ ـ ـ ـل  ١٤م ـ ـؤوسس ـ ـّسس ـ ـ ـة والـ ـب ـ ـق ـ ـي ـ ـة تـ ـ ـأات ـ ـ ـي

أّكد وأ‹ و’ية تيبازة ﬁمد بوشسمة
على هامشش أجتماع أÛلسش ألتنفيذي
للو’ية لدرأسسة ملف ألتشسغيل ،على
أّن - - -ه ’ ف - - -ائ - - -دة م- - -ن أع- - -ت- - -م- - -اد دور
ل -ل -م -ق -او’ت -ي-ة ب-اŸؤوسسسس-ات أ÷ام-ع-ي-ة
دون أسستقطاب فعلي لفئة أ÷امعيÚ
’نشساء مؤوسسسسات مصسّغرة على مسستوى
إ
وكالة ““أونسساج““.

تيبازة :علي ملزي
ك -م -ا أشس -ار وأ‹ أل -و’ي -ة ‘ ت-ع-ل-ي-ق-ه ع-ل-ى
حصس- -ي- -ل -ة أل -ق -ط -اع خ Ó-ل أل -ع -ام أŸنصس -رم
وألثÓثي أأ’ول من ألسسنة أ÷ارية إأ ¤أّن
خريجي مرأكز ألتكوين أŸهني عادة ما تتاح
ل- -ه- -م ف- -رصض أل- -تشس- -غ- -ي- -ل ‘ أل- -ع- -دي- -د م -ن
ألتخصسصسات ألتي ’ تسستدعي أصس Óأنشساء
م- -ؤوسسسس- -ات مصس- -غ- -رة ب- -ه- -ا م- -ن م- -ن- -ط- -ل -ق
خصسوصسيات ألو’ية ،إأ’ّ أنّ أ’شسكال يبقى
م -ط -روح -ا ب -ح ّ-دة ع -ل -ى مسس -ت -وى خ-ري-ج-ي
أ÷امعة ألذين يصسطدمون بحاجز ألبطالة
عقب ألتخّرج ،ومن ثمّ وجب تفعيل نشساطات
دور أŸقاو’تية وتكثيف ‡ثل وكالة دعم
تشسغيل ألشسباب بها لنشساطه من أجل أإقناع
أل -قسس -ط أأ’ك Èم -ن أل-ط-ل-ب-ة لÓ-نضس-م-ام أ¤
›تمع أŸقاو’تية وأ’عتماد على ألقدرأت
ألعلمية وألفكرية ألشسخصسية لبناء مسستقبلهم،
وذلك بالرغم من كون وكالة تيبازة لدعم
تشسغيل ألشسباب “ّكنت من بلوغ سسقف “ويل
 14م -ؤوسسسس -ة مصس -غ-رة خ-اصس-ة ب-ا÷ام-ع-يÚ
خ Ó-ل أل -ث Ó-ث -ي أأ’ول م -ن ألسس -ن -ة أ÷اري-ة،
أأ’مر ألذي “نّه وأ‹ ألو’ية وأعتÈه قفزة

نوعية وجّد مرضسية تسستوجب دعمها بآاليات
أك Ìفاعلية.
على صسعيد آأخر ،كشسف ألتقرير أŸف ّصسل
أل -ذي أع ّ-ده م -دي -ر أل -تشس -غ-ي-ل ب-ال-و’ي-ة ع-ن
سسÒورة أج -ه -زة أل -تشس-غ-ي-ل أıت-ل-ف-ة خÓ-ل
أل -فÎأت أŸنصس -رم -ة ع -ن أن -خ -ف -اضض نسس-ب-ة
ألبطالة من  9باŸائة خÓل ألعام أŸنصسرم
أ 8,68 ¤باŸائة حاليا ،ما يÎجم أ÷هود
أŸب- -ذول- -ة ع- -ل- -ى أرضض أل -وأق -ع ،إأ’ أّن وأ‹
ألو’ية أّكد ‘ تعليقه على ذلك بأاّن أأ’رقام
أÙصسلة Áكنها أن تكون غ Òصسائبة لغياب
ألتنسسيق أÙكم ما ب Úجميع ألقطاعات
أŸع -ن-ي-ة ب-ال-تشس-غ-ي-ل م-ن ح-يث ع-دم إأحصس-اء
أل -ع -دي -د م -ن م -ن -اصسب ألشس -غ -ل أل -دأئ-م-ة أو
أŸوسسمية خاصسة ‘ ألقطاع ألفÓحي ألذي
يعت Èألعصسب أ◊يوي أأ’ول للو’ية Ãعية
ق -ط-اع أل-ب-ن-اء وأأ’شس-غ-ال أل-ع-م-وم-ي-ة ،ب-ح-يث
أشس- -ارت م- -دي- -رة أل- -فÓ- -ح- -ة ع- -ل -ى ه -امشض
أÛلسض أإ ¤كون تطور ملف ألشسرأكة ‘
ألقطاع أفرز أسستقدأم يد عاملة من و’يات
›اورة Ÿب- -اشس- -رة أل- -نشس- -اط عﬂ Èت- -ل- -ف
بلديات ألو’ية ،أأ’مر ألذي أفرز قدرأ كبÒأ
م -ن ألضس -ب -اب -ي -ة ح -ول ه -ذأ أŸوضس -وع أل-ذي
يقتضسي تنسسيقا أك Èما ب Úألقطاعات ودقة
أك ‘ Èتثبيت أأ’رقام للتمكن من تسسطÒ
سسياسسة مسستقبلية وأضسحة ‘ أÛال ،بحيث
أم -ر وأ‹ أل-و’ي-ة ب-اع-ت-م-اد خÓ-صس-ة أآ’ف-اق
أŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة أŸقÎح -ة م-ن ط-رف م-دي-ر
أل-ق-ط-اع ك-ورق-ة ط-ري-ق ل-ل-مسس-ت-ق-ب-ل م-ع دعم
أل -ت -نسس -ي -ق م -ع ب -اق-ي أل-ق-ط-اع-ات ،وإأع-ط-اء
ف -اع -ل -ي -ة ومصس -دأق -ي -ة أك ÈلÓ-سسÎأت-ي-ج-ي-ة
أŸعتمدة من طرف أجهزة ألتشسغيل.

قرية أو’د بوعزيز ببلعايبة باŸسسيلة

قـ ـ ـاعـ ـ ـة الع ـ ـ ـÓج مـ ـ ـغـ ـ ـلـ ـ ـقـ ـ ـة مـ ـ ـنـ ـ ـذ  ٨سس ـ ـ ـن ـ ـ ـوات
ط -الب سس -ك -ان ق -ري -ة أو’د
ب- -وع- -زي- -ز أل- -ت- -اب- -ع -ة إأدأري -ا
لبلدية بلعايبة شسرق و’ية
أŸسسيلة من ألسسلطات أÙلية
ضس -رورة أل -ت -دخ -ل أل -ع -اج-ل
لرفع عنهم أŸعاناة ألطويلة،
م- - -ع غ - -ي - -اب م - -ي - -اه ألشس - -رب
وألتهيئة أ◊ضسرية ،وإأعادة
أ’ع -ت -ب -ار ل-ل-م-رف-ق ألصس-ح-ي
ألوحيد أŸتوأجد بالقرية.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ورفع سسكان قرية أو’د بوعزيز
‘ ع -دة وق -ف -ات أم -ام م -ق -ر أل-ب-ل-دي-ة ع-دة
أنشس -غ -ا’ت ل-لسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ،ع-ل-ى أم-ل
ألنظر فيها إأ’ أّنها ما تزأل ترأوح مكانها
وعلى رأسسها توف Òمياه ألشسرب أŸنقطعة
ع-ن ح-ن-ف-ي-ات-ه-م ،ك-م-ا ط-ال-ب-وأ بإاعادة تعبيد
وف-ت-ح أŸسس-اك أل-ري-ف-ي-ة ل-يسس-ه-ل ت-نّ-قÓ-تهم
أل -ي -وم -ي -ة أ’دأء نشس -اط -ه -م أل-فÓ-ح-ي أل-ذي
يعتمدون عليه بشسكل كلي ،ويعت Èمصسدر
رزق ألكثÒين ،ناهيك عن فتح قاعة ألعÓج
أل- -ت- -ي مضس- -ى ع- -ل- -ى إأ‚ازه- -ا أك Ìم -ن 08

سسنوأت كاملة دون أن دخولها حّيز أÿدمة،
وهو ما فرضض على ألسسكان ألتنقل أ ¤مركز
أŸدينة أو إأ ¤أبعد من ذلك أ’جل أبسسط
أل -ف -ح -وصس-ات أو أل-ل-ق-اح-ات أل-ع-ادي-ة ،ع-ل-ى
ألرغم من ألتزأيد أŸسستمر لسسكان ألقرية
من سسنة إأ ¤أخرى ،ويضساف إأ ¤هذأ أنعدأم
قنوأت ألصسرف ألصسحي بالقرية ألتي يعتمد
جميع ألسسكان على حفر ألتّرسسيب ،وألتي
أف -رزت ع -دة مشس -اك -ل ع-ل-ى غ-رأر مشس-ك-ل-ة
خطر أنتشسار أأ’وبئة أŸتنّقلة عن طريق
أ◊شسرأت ،وخاصسة ‘ فصسل ألصسيف.

الرياضشي
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زمــــــــان...يا زمـــان

عبد القادر حر ..
وفاء كب Òلفريق
ديناميكية بناء ا÷زائر

اششراف :حامد حمور

السشبت  ٠٤ماي ٢٠١٩م الموافق لـ  ٢٨ششعبان  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٣٨

كسشب ثقة أاعضشاء ا÷معية العامةلـ «الفاف»

زطشصي« :حصصيلتنا إايجابية وسصنعيد
الÈيق للكرة ا÷زائرية بالتكوين»

روراوة:

«هناك ثغرات مالية وعقود وهمية
لتÈير األموال اŸصصروفة»
كلمة العدد

عودة ..الشصباب

^ حامد حمور

ح ّ-ق -ق ف-ري-ق شش-ب-اب ب-ل-وزداد ق-ف-زة ن-وع-ي-ة
وحجز مكانا ‘ نهائي كأاسس ا÷مهورية..
إانها مسشÒة ذهبية  ⁄يكن أاغلب متتبعي
ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ي-ن-ت-ظ-رون-ه-ا ك-ون ال-نادي
ال -ع -اصش -م-ي ع-ان-ى ك-ثÒا ‘ ب-داي-ة اŸوسش-م
ا◊ا‹ وعاشس فÎات صشعبة ،حتى أانه كان
م -ن ضش -م -ن أاك ÈاŸه ّ-ددي -ن Ãغ -ادرة قسش-م
النخبة.
وتنف ّسس جل عششاق اللون Úاألحمر واألبيضس

مراد ◊لو لـ«الششعب»:

األجواء التي جرت فيها ا÷معية
– ⁄مل أاي مفاجأاة
بعد عودة الفريق إا ¤الواجهة من خÓل خروجه تدريجيا من مؤوخرة
ترتيب الرابطة اÎÙفة األو ¤وكذا “ّيزه ‘ منافسشات الكأاسس.
ولعّل النقطة الرئيسشية التي جعلت الششباب يسش ‘ Òهذا اŸنحى
ال-تصش-اع-دي ت-ت-عّ-ل-ق ب-ا÷انب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ال-ذي ع-رف ت-وف Òال-وسش-ائ-ل
الضشرورية للعمل إا ¤جانب قدوم مسشÒين لهم كفاءة عالية ‘ التسشي.Ò
ف-ق-د وّف-ر ›م-ع «م-ادار» اإلم-ك-ان-ي-ات اŸال-ي-ة ال-ت-ي سش-م-حت ل-ل-ف-ري-ق
الطمئنان على هذا ا÷انب الهام ضشمن األندية اÎÙفة ،باإلضشافة
إا ¤إاعطاء الثقة للمدير الرياضشي سشعيد عليق الذي و ّ
ظف خÈته التي
اك -تسش -ب -ه-ا م-ع ا–اد ال-ع-اصش-م-ة ‘ رسش-م خ-ارط-ة ط-ري-ق ج-د مششّ-ج-ع-ة
سشاهمت ‘ عودة الثقة لÓعب Úالذين ارتاحوا لطريقة عمله.
كما أان ا÷انب الفني بقيادة عبد القادر عمرا Êكان واضشحا فوق
” توظيف المكانيات ا◊قيقية لÓعب ،Úخاصشة وأان
اŸيدان ،حيث ّ
اŸدرب اŸذكور «أارسشى منافسشة» كبÒة ب ÚالÓعب Úوأاعطى الفرصشة

لعناصشر ششابة “ّكنت من فرضس وجودها.
هذا ا÷و العملي جعل من فريق ششباب بلوزداد من ب Úأاحسشن الفرق
خÓل مرحلة العودة حيث «أازاحت» صشور الفرحة التي لحظناها لدى
ال Ó-ع -ب Úخ Ó-ل اŸق-ابÓ-ت األخÒة ،ت-لك ال-ل-ح-ظ-ات اŸؤوسش-ف-ة ال-ت-ي
عاششها الفريق ‘ بداية اŸوسشم والتي انطلقت بخصشم  3نقاط من
رصشيده.
لذلك ،فالعمل على توف Òالظروف اÓŸئمة والسش Òوفق هدف معيّن
يبقى من األمور األسشاسشية ألنديتنا ÷علها ‘ الطريق الذي يؤودي إا¤
الحÎاف ،ذلك أان ال Ó-ع -ب Úوال -ط -واق-م ال-ف-ن-ي-ة ل-ن ي-ج-دوا ضش-ال-ت-ه-م
ويفقدون تركيزهم ‘ حالة غياب إاسشÎاتيجية عمل ﬁكمة.
وينتظر أانصشار ششباب بلوزداد الكث Òمن فريقهم ‘ نهاية اŸوسشم
ا◊ا‹ بÎسشيم بقاء النادي ‘ قسشم الكبار وإامكانية التتويج بكأاسس
ا÷مهورية...
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كسصب ثقة أاعضصاء ا÷معية العامة لـ””الفاف””

زمــــــــان...

زطشضي« :حصضيلتنا إايجابية وسضنعيد الÈيق للكرة ا÷زائرية بالتكوين»
ع ّ-ب-ر رئ-يسس ال-ن-ادي ال-ه-اوي ل-ف-ري-ق
نصصر حسص Úداي مراد ◊لو ‘ حوار
خاصس ÷ريدة «الشصعب» ،عن أاسصفه
لدبي من
ل-ل-تصص-ويت ع-ل-ى ال-تقرير ا أ
ط- -رف أاعضص- -اء ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -ع -ام -ة
–Óادي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ك-رة ال-قدم
ل -إ
بسص- -بب ع -دم ق -درة اŸسصÒي -ن ع -ل -ى
ليجاد ا◊لول اŸناسصبة
رأاسس الهيئة إ
خÓل الفÎة اŸاضصية ،هذا ما يدل
على فشصل الرئيسس زطشصي ومكتبه
لهداف التي جاؤووا من
‘ –قيق ا أ
أاجلها.

حامد حمور
وكان زطشصي مرتاحا للغاية بعد ا÷معية العامة ،ل
سصيما وأانها جاءت بعد أان كان الضصغط كبÒا من طرف
الفاعل ‘ Úكرة القدم قبل هذا اŸوعد من خلل
ال-تصص-ري-ح-ات ال-ع-دي-دة اŸن-ت-ق-دة Ÿسص-توى كرة القدم
ا÷زائرية.
وخ- -ط- -وة ا◊صص- -ول ع- -ل -ى اŸواف -ق -ة Œع -ل اŸك -تب
ال -ف -ي -درا‹ ي -ع-م-ل وف-ق الÈن-ام-ج ال-ذي سص-ط-ره م-ن-ذ
قدومه والذي يرتكز على التكوين بالدرجة األو،¤
وهذا بالعتماد على إانشصاء مراكز للتكوين التي تعتÈا
دعما كبÒا للشصبان الذين سصيجدون الظروف اŸواتية
التي سصتجعلهم يطوّرون مواهبهم وفق معاي Òعلمية.
فالكرة ا÷زائرية تعا Êمنذ سصنوات من تد Êمسصتوى
األداء حتى أان الفريق الوطني ل Áكنه العتماد على
›م -وع -ة ك -بÒة م -ن ال -لع -ب Úال -ذي -ن يشص-ارك-ون ‘
ال-ب-ط-ول-ة اÙل-ي-ة ،وه-ي ال-ن-ق-ط-ة ال-ت-ي ارت-ك-ز ع-ليها
رئ -يسض ال -ف -اف ا◊ا‹ ال -ذي يسص -ع -ى إا ¤وضص -ع ن-فسض

بقلم  :حامد حمور

األجواء التي جرت فيها ا÷معية – ⁄مل أاي مفاجأاة

السصÎاتيجية التي ‚ح فيها مع نادي بارادو الذي
يبقى مثال يقتدى به.
كما أان الناحية التنظيمية تعت Èزاوية مهمة للوصصول
إا ¤األهداف اŸسصطرة ‘ ظّل معاناة األندية من
ع -دم السص -ت -ق -رار بسص -بب ع-دم ال-ت-حّ -ك-م ‘ ال-ت-ن-ظ-ي-م
اŸوفق رغم أاننا طبقنا منذ سصنوات نظام الحÎاف..
فاألمور ما زالت تراوح مكانها ومعظم األندية ⁄
Œد ضصالتها .وبالتا‹ أاصصبح من الضصروري اعتماد
خطة “ّكن األندية من السص Òضصمن آاليات مدروسصة
تعطي األولوية للتنظيم الذي يجعلها Îﬁفة بأا”ّ
م -ع-ن-ى ال-ك-ل-م-ة أاي-ن ي-ج-د ك-ل ال-ف-اع-ل ‘ Úك-ل ال-ق-دم
ا÷زائرية ظروف أاحسصن ألداء مهمته ،لتكون الفائدة

شضـرك ـة أاديداسص األم ل تتعاق ـد
مع ال–ادي ـات

داف -ع رئ -يسس ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل-ك-رة ال-ق-دم خ Òال-دي-ن زطشص-ي ع-ل-ى
حصص-ي-ل-ت-ه السص-ن-وي-ة خÓ-ل ال-ن-دوة الصص-ح-ف-ي-ة ال-تي عقدها أاول أامسس Ãركز
سصيدي موسصى بعد اختتام أاشصغال ا÷معية العامة العادية «للفاف».
عمار حميسصي
إلعادة هيكلة اللجنة الفيدرالية للتحكيم».
رّد رئيسض اإل–اد ا÷زائري على إانتقادات
واسص -ت -غ -ل زطشص -ي ال -ف -رصص -ة ل-ي-وّج-ه ع-دة رئ- -يسض «ال- -ف- -اف السص- -اب- -ق ﬁم- -د روراوة
رسص- -ائ- -ل Ÿن- -ت -ق -دي -ه م -ف -اده -ا أان ال -ك -رة بخصصوصض عقد التمويل مع شصركة األلبسصة
ا÷زائ -ري -ة ‘ أاي -دي أام-ي-ن-ة ،ح-يث ت-عّ-م-د ال - - -ري - - -اضص - - -ي - - -ة أادي - - -داسض ورّد زطشص- - -ي
ال -ت -ذك ‘ Òك -ل م -رة ع-ن ال-وضص-ع-ي-ة ال-ت-ي ق -ائ -ل «ع -ق -د رئ-يسض ال-ف-اف السص-اب-ق م-ع
وصص -لت إال-ي-ه-ا ال-ك-رة ا÷زائ-ري-ة ب-ع-د فÎة شص- -رك- -ة أادي- -داسض ك -ان بـ  700أال -ف دولر
رئ -اسص -ة روراوة ﬁم -ل إاي -اه ضص -م -ن -ي -ا ك-ل فقط وكان مع أاديداسض دبي كيف يقول
روراوة اليوم يجب أان تكون الشصراكة مع
مشصاكل الكرة التي نعيشصها اآلن.
ون -الت ا◊صص-ي-ل-ة اŸال-ي-ة ح-ث-ة األسص-د م-ن الشص -رك -ة األم ألدي -داسض و ي -جب أان ي -ع -ل-م
كلم زطشصي الذي اسصÎسصل ‘ ا◊ديث ا÷م- -ي- -ع أان ه- -ن- -اك م -دي -ري -ات ج -ه -وي -ة
ألديداسض هي التي “ضصي مع ال–اديات
بالتفصصيل عن كيفية صصرف األموال خلل
عهدته مطالبا من يتهمه بسصوء التسصي Òونحن كإا–ادية قمنا بتحسص Úالعقد إا1 ¤
مليون أاورو».
بجلب الدليل.
Ÿح رئيسض اإل–اد ا÷زائري لكرة القدم
ّ
خ Òال- -دي- -ن زطشص- -ي إا ¤ع- -دم ت- -ر ّشص -ح -ه
لرئاسصة جديدة بعد نهاية عهدته األو¤
م- -ن رئ- -اسص- -ة ال- -ف- -اف ورّد زطشص- -ي ع- -ل -ى
ات -ه -ام -ات ﬁم -د روراوة ق -ائ -ل مشص-روع
التكوين كان بالتشصاور مع أاعضصاء ا÷معية أاشص -ار ال -رئ -يسض السص -اب -ق «ل -ل-ف-اف» روراوة
العامة وليسض بطريقة إانفرادية ال–ادية لوجود ثغرة مالية بقيمة مليار سصنتيم ‘
هي جمعية ملك لكل ا÷زائري Úوليسض الشصهر خلل التقرير اŸا‹ الذي قدمه
ملكية فردية ألن البعضض يسص Òبشصعار أانا زطشصي خلل ا÷معية العامة ورّد زطشصي
وب -ع -دي ال -ط -وف -ان ب -ع -د ن -ه -اي -ة ال -ع -ه-دة ق -ائ -ل« :روراوة ك -ان ق -د أاشص -ار إا ¤ث -غ -رة
سصنÎكها لنفسض جديد لسصنا هنا من أاجل مالية بقيمة مليار ‘ الشصهر وغادر القاعة
دون اإلسص -ت -م -اع إا ¤إاج -اب -ة السص -ي -د غ-رزة
اÿلود على رأاسض هذا اŸنصصب».
ع Èرئيسض «الفاف» عن عدم رضصاه عن اÙافظ اŸا‹ للفاف وأاؤوكد لروراوة أان
حصصيلة التحكيم لهذا اŸوسصم نافيا وجود اŸليار سصنتيم كان يصصرف كراتب شصهري
أاي ح - - -ديث ع - - -ن اسص- - -ت- - -ق- - -ال- - -ة ﬂت- - -ار ل -ل -ن -اخب ال -وط -ن -ي السص -اب -ق راب -ح م -اج-ر
أامالو وصصرح زطشصي ‘ هذا اÿصصوصض وطاقمه الفني».
ّ
« ⁄ن -ت -ح -دث ‘ اŸك -تب ال -ف -ي-درا‹ ع-ن
اسصتقالة أامالو لكننا نقوم بدراسصة حصصيلة
÷ن -ة ال -ت -ح -ك-ي-م ألن-ن-ا غ Òراضص-ي Úع-ل-ى
ا◊صصيلة التحكيمية على كل حال أاشصكر
ﬂت -ار أام-ال-و ع-ل-ى ال-ع-م-ل ال-ذي ي-ق-وم ب-ه
أاوضص -ح رئ -يسض اإل–اد ا÷زائ -ري ل -ك -رة
سصواء أاحببنا أام كرهنا فهو يقوم بعمل كب Òالقدم الطريقة التي سصيتم بها اسصتغلل
ومن غ ÒاŸعقول انتقاد التحكيم ‘ كل واإلسص -ت -ف -ادة م-ن م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن وصصّ-رح
جولة وهناك بعضض رؤوسصاء األندية الذين زطشص- -ي «أاك- -ادÁي- -ات ال- -ف- -اف سص- -ي- -ك- -ون
ي-ن-ت-ق-دون ال-ت-ح-ك-ي-م م-ن أاج-ل ال-تهرب من ب -إام -ك -ان -ه -ا ت -دع -ي -م األن -دي -ة ا÷زائ -ري-ة
مسص -ؤوول -ي -ات -ه -م وع-ل-ي-ن-ا اإلعÎاف ب-وج-ود وسصنوّقع شصراكة مع فريق ا–اد بلعباسض
نقائصض على مسصتوى التحكيم وسصنجتمع وسصنلعب بأالوان النادي وسصنعمل بالشصراكة
بأاعضصاء اŸكتب الفيدرا‹ نهاية اŸوسصم م -ع األن -دي -ة اÙل -ي -ة واŸواهب الشص -اب -ة

مليار سضنتيم شضهريا أاجرة ماجر
وجهازه الفني

هكذا سضنسضتفيد
من مراكز التكوين

عامة ويرتسصم ذلك على البطولة الوطنية والفريق
الوطني .ودعا زطشصي خلل هذه ا÷معية العامة إا¤
ف عن ﬁاولة تقسصيم عائلة كرة القدم
ضصرورة الك ّ
ا÷زائرية قائل« :كلنا معنيون ..مصصلحتنا الوحيدة
تتمثل ‘ إاعادة هيكلة كرة القدم ا÷زائرية».
وال- -ع- -م- -ل م -نصصب ح -ول إاع -ادة الÈي -ق ل -ك -رة ال -ق -دم
ا÷زائرية من خلل التكوين والتنظيم ،وكذا العتماد
على تسصيﬁ Òكم ıتلف اŸنتخبات الوطنية ل
سصيما للفئات الصصغرى.
وسصيكون اŸنتخب الوطني األول على موعد هام قد
يسص -اه -م ‘ اإلسصÎات -ي -ج -ي -ة ال -ت -ي ّ” وضص-ع-ه-ا خ-لل
ل· اŸقّررة Ãصصر ‘
مشصاركته ‘ كأاسض إافريقيا ل أ

سص -ت -ع -يشض ‘ األك-ادÁي-ة وسص-نسص-جّ-ل-ه-م ‘
بطولة إاقل من  17سصنة بعد  3سصنوات
فريق ا–اد بلعباسض سصيسصتفيد من أاحد
اŸواهب وب- -ق- -ي -ة ال -لع -ب Úسص -ي -ج -ذب -ون
إاه -ت -م -ام أان -دي-ة أاخ-رى و‘ ح-ال-ة ضصّ-م أاي
نادي ألحد اŸواهب اإل–ادية سصتسصتفيد
من  %50من قيمة الصصفقة والـ %50األخرى
ت- -ع -ود ل -ل -ن -ادي ال -ذي سص -اه -م ‘ ت -ك -وي -ن
اللعب».

قيمة عقد رعاية شضركة
كيا  25مليار سضنتيم
كشصف خ Òالدين زطشصي سصبب تعاقد
الفاف مع شصركة «كيا» لÎكيب السصيارات
‘ ا÷زائ -ر ق -ال زطشص -ي «أامضص -ي -ن-ا ع-ل-ى
عقد مع «كيا» سصنة  2019ول Áكن أان
ن -ن -ق -اشض حصص -ي -ل-ة ه-ذه السص-ن-ة م-ع السص-ن-ة
اŸاضص -ي -ة ت-ع-اق-دن-ا م-ع «ك-ي-ا» بـ  25مليار
مقسصمة ب 6 Úملي Òو 6.5مليار ‘ كل
سص- -ن -ة Ÿدة  4سص -ن -وات ب-اإلضص-اف-ة إا10 ¤
سصيارات وحافلة من  50مقعدا للمنتخب
ال -وط -ن -ي ول Áك -ن -ن -ا أان ن -رفضض ع -رضص-ا
كهذا».

ل يوجد مشضكل
مع التلفزيون ا÷زائري

أاوضص -ح رئ -يسض اإل–اد ا÷زائ -ري ل -ك -رة
القدم خ Òالدين زطشصي قضصية اŸشصاكل
ال-ع-ال-ق-ة م-ع ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري بسص-بب
قضص- -ي- -ة اŸسص- -ت- -ح- -ق -ات اŸال -ي -ة و–دث
زطشصي قائل« :ل يوجد أاي قضصية هناك
إات- -ف- -اق- -ي- -ة ب Úال- -ت- -ل- -ف- -زي- -ون ا÷زائ- -ري
واإل–ادية والرابطة العقد يجّدد تلقائيا
‘ ح- -ال  ⁄ي- -تّ- -م Œدي- -ده م -ن ال -ط -رفÚ
وتصصريحات مدوار كانت نتيجة الضصغط
الذي يتعّرضض له من طرف رؤوسصاء األندية
وي -واج -ه صص-ع-وب-ة ‘ تسص-دي-د ح-ق-وق ال-بث

الصص -ي -ف ال -ق -ادم ،ح -يث إان ال -ن -اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال
بلماضصي كّرر ‘ تدخلته أان هدف «اÿضصر» هو
ك قوة
التتويج باللقب ‘ –د سصيعطي بدون أادنى شص ّ
معنوية للعب Úخلل اŸنافسصة.
لشص- -ارة ،ع -رفت ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة تصص -ري -ح -ات
ول - -إ
وانتقادات الرئيسض السصابق لل–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم ﬁمد راوراوة ،الذي رّكز على عدم موافقته
لختيار بناء مراكز التكوين من طرف ال–ادية على
حسص- -اب مشص- -روع إانشص- -اء ف- -ن- -دق ..وأاشص -ار أان م -راك -ز
ال -ت -ك -وي -ن م -ن صص -لح -ي -ات األن -دي -ة ،ك -م -ا ك -انت ل -ه
م -لح -ظ -ات ح -ول ال -ت -ق -ري-ر اŸا‹ وذلك م-ن خ-لل
التصصريحات التي أادلها.

حاورته :نبيلة بوقرين
«الشصعب» :كيف ُتعلّق على تصصويت
أاعضصاء ا÷معية العامة للفاف على
لدب-ي ل-لسص-ن-ة
ال -ت -ق -ري -ري-ن اŸا‹ وا أ
2018؟
«مراد ◊لو» :األجواء التي جرت فيها
ل–ادية ا÷زائرية ⁄
ا÷معية العامة ل إ
–م- -ل أاي م- -ف- -اج -أاة ،ال -ن -ق -اشض  ⁄ي -ك -ن
مفتوحا بدليل منع رورواة من قول كلمة
‘ هذا اإلجتماع ،ومن جهة أاخرى عندما
شصاهدت التصصويت على التقريرين اŸا‹
واألدب- -ي ف -ك -رت أان األعضص -اء  ⁄ي -ق -رأاوا

اÙتوى وُخلصصة القول كأاّنهم جاؤووا ‘
ُنزهة ،ألنهم ُ ⁄يناقشصوا األمور ا÷وهرية
م -ن أاج -ل إاخ -راج ك -رة ال-ق-دم م-ن ال-وضص-ع
ا◊ا‹ خاصصة ‘ ا÷انب األدبي الذي
يبقى بعيد كل الُبعد عن اŸضصمون الذي
جاء من أاجله اŸكتب ا◊ا‹ و‘ حال
التطُرق لهذه األمور ل يعني أان األعضصاء
ضصد قرارات اإل–ادية.
م -ا ه -ي ال -ن -ق -اط ال -ت-ي ُت-ع-اب ع-ل-ى
لدبي؟
التقرير ا أ
@@ التقرير اŸا‹ عادي جدا اŸصصادقة
ع- -ل- -ي- -ه ب -ال -ق -ب -ول ب -ع -دم -ا ق -ام ﬁاف -ظ
ا◊سصابات بعرضض ا◊صصيلة ،لكن األمور
تختلف بالنسصبة للتقرير األدبي الذي ⁄
‚ده على أارضض الواقع ،بدليل عدم ُقدرة
اŸسص ّ-ي Ò-ي -ن ‘ إاي -ج -اد ا◊ل -ول ال -لزم-ة
ل -ل -قضص -اء ع -ل-ى ظ-اه-رة ت-ن-اول ال-ك-وك-ايÚ
واŸنشص -ط -ات ب-ع-دم-ا ّ” تسص-ج-ي-ل ح-الت
كثÒة ‘ اŸوسصم األخÒة ،التعtفن الكبÒ
ع- -ل -ى ك -ل اُŸسص -ت -وي -ات ول -يسض ف -ق -ط ‘
اÎÙف األول وال - -ث- -ا Êألن- -ه ح- -ت- -ى ‘
األقسصام ال tسصفلى هناك Œاوزات كبÒة.
ما هي ا◊لول التي تراها مناسصبة ‘
مثل هذا الوضصع؟
@@ هناك عدة أامور يجب أان يعاد النظر
ف-ي-ه-ا ،ه-ذا م-ا ج-ع-ل-ن-ي أات-ف-اج-أا ‘ ق-ب-ول

التقرير األدبي من طرف األعضصاء عوضض
م-ن-اقشص-ت-ه ل-تصص-ح-ي-ح األم-ور ألن-ه ي-تضصمن
السصلبيات أاك Ìمن اإليجابيات باسصتثناء
تأاهل اŸنتخب الوطني للموعد القاري
Ãصص - -ر ‚د خ - -روج ف - -ري- -ق السص- -ي- -دات،
البطولة بكل أاقسصامها ،ترتيب اŸقابلت،
التحكيم ،العنف ،كل هذه النقاط تؤوكد
لهداف التي
فشصل زطشصي ‘ الوصصول ل أ
ج-اء م-ن أاج-ل-ه-ا رف-ق-ة م-ك-ت-ب-ه الفيدرا‹،
ولهذا يجب أان يعاد النظر ‘ كل األمور
اŸذكورة لكي نعود للطريق الصصحيح من
خ -لل اإلع -ت-م-اد ع-ل-ى أاه-ل اإلخ-تصص-اصض
للخروج من الوضصع ا◊ا‹.

لصص -ال -ح األن -دي -ة وأان-ا م-ت-ع-اط-ف م-ع
مدوار».

روراوة:

يجب تفادي تقسضيم عائلة
كرة القدم ا÷زائرية

لدبي أاكدا فشصل ال–ادية»
«ا◊صصيلة سصلبية والتقريران اŸا‹ وا أ

طالب زطشصي من الفاعل ‘ Úكرة
القدم ا÷زائرية بالكفّ على تقسصيم
عائلة كرة القدم من أاجل مصصلحة
اللعبة وأاوضصح زطشصي قائل« :علينا
ف على تقسصيم عائلة كرة القدم
الك ّ
نتواجد جميعنا ‘ مركب واحد كلنا
م- -ع -ن -ي -ون رئ -يسص -ا وأاعضص -اء اŸك -تب
ال -ف -ي -درا‹ ورؤوسص -اء األن -دي-ة وال-راب-ط-ات
مصصلحتنا الوحيدة تتمثل ‘ إاعادة هيكلة
الكرة ا÷زائرية وأانا سصعيد بالسص Òا◊سصن
ألشصغال هذه ا÷معية وأاقدم تشصكراتي لكل
أاعضصاء ا÷معية العامة بدون اسصتثناء بعد
مصص -ادق -ت-ه-م ب-اإلج-م-اع ع-ل-ى ا◊صص-ي-ل-تÚ
األدب -ي -ة واŸال -ي-ة لسص-ن-ة  ،2018ي - - -جب أان
يعلموا بأان ا◊صصيلت Úليسصتا لنا فقط بل
ل -ه -م ك -ون-ه-م أاعضص-اء ‘ ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
وه -ن -اك م -ن أاراد ال-تشص-ويشض ع-ل-ى أاشص-غ-ال
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ،ل -ك-ن األعضص-اء –ل-وا
بالتعقل وبح ّسض اŸسصؤوولية «.

قضضية أالكاراز مازالت
على مسضتوى الفيفا
أاك- -د رئ- -يسض ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة
ال -ق -دم ب -أان ال -قضص-ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه ال-ف-اف
بالناخب الوطني السصابق السصبا Êلوكاسض
أالكاراز ما زالت قيد الدراسصة على مسصتوى
«الفيفا» قائل« :أاحيط ا◊اضصرين الكرام
علما بأان ملف أالكاراز ل زال قيد الدراسصة
ع - -ل - -ى مسص - -ت - -وى ال–اد ال - -دو‹ ل - -ك- -رة
القدم لذا يجب أان تعلموا بأاننا  ⁄ندفع أاي
سصنتيم ‘ هذه القضصية باسصتثناء الرواتب
الشص -ه -ري -ة Ÿا ك -ان ال -ت -ق -ن -ي السص-ب-ا‘ Ê
م- -نصص -ب -ه ،ل -و ق -م -ن -ا ب -ال -ع -كسض ل -ظ -ه -رت
ا◊سصابات ‘ ا◊صصيلة اŸالية وأاذكركم
بأان اŸلف ل زال قيد الدراسصة ل Áكننا
دفع راتب لشصخصض ل زلنا معه ‘ خلف
Ÿا تفصصل الفيفا ‘ القضصية وإاذا رأاينا
ب -أان -ن -ا م-ظ-ل-وم-ون م-ق-ارن-ة ب-ق-رار ال-ه-ي-ئ-ة
العاŸية سصيكون لنا ا◊ّق ‘ الطعن لدى
ﬁكمة التحكيم الرياضصي
وسص-ن-واصص-ل ع-ن-دئ-ذ م-ت-اب-ع-ة القضصية حتى
نهايتها Ÿا تنتهي كل اجراءات الطعون
سص -ن -ك -ون ‘ ت -لك ا◊ال -ة م -رغ -م Úع -ل -ى
تطبيق قرار الدفع عندئذ سصنحيط الرأاي
العام علما باŸبلغ اŸدفوع».

«هناك ثغرات مالية وعقود وهمية لتÈير األموال اŸصضروفة»
صصنع ﬁمد روراوة ا◊دث خÓل
حضص -وره أاشص -غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
ال- -ع- -ادي -ة ل –Ó-ادي -ة ا÷زائ -ري -ة
ل-ك-رة ال-ق-دم Ãرك-ز سص-ي-دي م-وسصى
أاول أامسس م -ن خ Ó-ل تصص -ري -ح -ات -ه
ال -ن -اري -ة ال -ت -ي شصّ-ك-كت ‘ ط-ري-ق-ة
تسصي Òزطشصي ومكتبه الفيدرا‹
ل –Ó-ادي -ة ،ح -يث ات -ه-م-ه ضص-م-ن-ي-ا
ب -ال -فسص -اد م -ن خ Ó-ل ال -تشص -ك-يك ‘
التقرير اŸا‹.
عمار حميسصي
و ⁄يفوت روراوة الفرصصة ليفتح النار
على زطشصي ،حيث كان ‘ قمة الغضصب
بعدما منع من التدخل وإابداء رأايه ‘
بعضض األمور اÿاصصة بالتقرير اŸا‹
وأايضصا األدبي وهو ما وضصفه بأانه سصابقة
‘ تاريخ ال–ادية دون نسصيان ما سصماه
«طرد» الصصحافة خارج القاعة وهنا أاكد
ان- -ه  ⁄يسص -ب -ق ل -ه أان م -ن -ع الع -لم م -ن
تغطية أاشصغال ا÷معية العامة.
كشصف الرئيسض السصابق لـ»الفاف» ﬁمد
روراوة إاح- -دى ال -ن -ق -اط ال -ت -ي ك -ان ي -وّد
مناقشصتها خلل أاشصغال ا÷معية العامة
وصصرح روراوة «” منعي من حق التدخل
Ÿناقشصة ا◊صصيلة األدبية واŸالية التي
” عرضصها اليوم ‘ ا÷معية العامة ‘
ّ
ا◊صص -ي -ل -ة األدب -ي -ة ك -نت أاود ال-رد ع-ل-ى
تصصريحات زطشصي الذي صصّرح للتلفزيون
ال -ع -م -وم -ي أان-ه  ⁄ت-ك-ن ه-ن-اك مشص-اري-ع
للفاف ‘ السصابق واŸركز الذي نتواجد
ف -ي -ه ح -ال -ي -ا ه -و م -ن ضص-م-ن مشص-اري-ع-ن-ا
اŸن -ج -زة م -ق -ر ال -ف -اف م -ن مشص-اري-ع-ن-ا
وق-ان-ون ال-ب-اه-ام-اسض أايضص-ا م-ن مشص-اريع
اإل–اد السص - -اب - -ق ،إاضص - -اف - -ة مشص - -ارك - -ة
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ‘ ك-أاسض ال-ع-ا‘ ⁄
مناسصبتÚ
ل–ادية
و‘ اŸقابل اŸشصروع الوحيد ل إ
ا◊الية هو  4مراكز تكوين بـ 110مليار
باإلضصافة قيمة الدراسصات لكل منها».

«قميصص اديداسص ثمنه  3أاورو»

فتح ﬁمد روراوة النار على اإل–ادية
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال-ق-دم ورئ-يسص-ه-ا خÒ
الدين زطشصي وقال نائب رئيسض اإل–اد

العربي لكرة القدم على هامشض انعقاد
ا÷معية العامة العادية للفاف «‘ زمن
ﬁم -د روراوة ك -انت ال -ف-رق ال-عسص-ك-ري-ة
ومنتخبات كرة اليد تسصتفيد من إالبسصة
اديداسض بفضصل العقد الذي امضصيناه مع
ه -ذه الشص -رك -ة ومصص -ر ب-ل-د بـ 100مليون
نسص -م -ة و“ ⁄ضص -ي ع -ق -ده -ا م-ع شص-رك-ة
أادي- -داسض ب- -اŸب -ل -غ ال -ذي أاع -ل -نت ع -ن -ه
اإل–ادية ا÷زائرية لكرة القدم والذي
قدرته بـ 1.9مليون اورو».
ل–اد ا÷زائري
أاكد الرئيسض السصابق ل إ
ل -ك -رة ال -ق -دم ﬁم -د روراوة أاّن السص -ع -ر
ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-ق-م-يصض ا÷دي-د ل-ل-م-ن-تخب
الوطني ل يتعدى  3أاورو فقط و–دث
روراوة قائل« :القميصض ا÷ديد الذي
كشصف عنه زطشصي بعد التوقيع مع احد
السصماسصرة ل يتعدى ثمنه  3اورو وهو
أامر خط Òول يعكسض قيمة اŸنتخب
الوطني».
كشص - - -ف روراوة أاّن شص - - -رك - - -ة األل- - -بسص- - -ة
الرياضصية أاديداسض  ⁄توّقع أاي عقد مع
اإل–ادي -ة ا◊ال -ي -ة ح -يث ق -ال« :م -دي-ر
أاديداسض راسصلني عن طريق رسصالة نصصية
وأاكد ‹ أانه Á ⁄ضضِ أاي عقد مع الفاف
كما أاكد ‹ أانهم وّقعوا عقدا مع احد
السص- -م- -اسص- -رة اŸع- -روف Úب- -إاع- -ادة ب -ي -ع
األق -مصص -ة وه-و م-ن ت-ع-اق-دت ال–ادي-ة
معه».

«ما حدث مع بهلول أامر شضخصضي»

كشص - -ف ﬁم - -د روراوة رئ - -يسض ال - -ف- -اف
السصابق حيثيات اŸشصكل الذي وقع له مع
عضصو اŸكتب الفيدرا‹ ا◊ا‹ عمار
ب- -ه- -ل- -ول م- -ؤوخ -را وق -ال روراوة ‘ ه -ذا
اÿصص- -وصض «ل أاري -د ح -ت -ى ن -ط -ق اسص -م
ع-م-ار ب-ه-ل-ول ال-ذي ق-ام ب-ان-ت-ق-ادي ل-دى
شصخصصيات اجنبية وكان من اŸفروضض
ترشصيح رئيسض اإل–ادية Ÿنصصب عضصو
اŸكتب التنفيذي للكاف ونحن ُنرشصح
رئ -يسض راب -ط-ة ت-ت-ك-ون م-ن  8ف-رق ل-هذا
اŸنصصب اŸه -م ل -ق -د ج -ع -ل ه -ذا األم-ر
ا÷ميع يسصتغربون اÿطوة التي قامت
بها ال–ادية».
وسص -رد روراوة م -ا ح -دث م -ع ب -ه -ل-ول ‘
الفندق حيث قال« :إالتقيت عمار بهلول

برواق الفندق وكان معي عامل وشصخصض
ل علقة له بالرياضصة جاء ليُصصافحني
ف- -رفضصت ذلك ب- -بسص- -اط- -ة سص- -م Òزاه -ر
رئيسض اإل–اد اŸصصري السصابق إانتقد
ا÷زائر وŸا إالتقيت به ‘ دولة أاجنبية
وب - -حضص - -ور شص - -خصص - -ي - -ات ك - -بÒة ج - -اء
لُ-ي-صص-اف-ح-ن-ي ف-ق-مت ب-إاه-ان-ت-ه ،م-ن هذا
ع -م -ار ب -ه -ل -ول ح -ت -ى اضص -ع ل -ه ك-ل ه-ذا
الهتمام كما انه  ⁄يحÎم نفسصه عندما
انتقد Êامام شصخصصيات اجنبية وهو ما
دفعني للقيام Ãا قمت به».

«التكوين من صضÓحيات
األندية وليسص الفاف»

إانتقد الرئيسض السصابق لـ»الفاف» ﬁمد
روراوة السصياسصة التي ينتهجها الرئيسض
ا◊ا‹ خ Òالدين زطشصي وباÿصصوصض
مشص-روع م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن وصص-رح ﬁم-د
روراوة ع -ل -ى ه -امشض أاشص -غ -ال ا÷م -ع-ي-ة
العامة «التكوين من صصلحيات األندية
و ⁄أافهم سصبب الÎكيز على إانشصاء أاربعة
م -راك -ز ت -ك -وي -ن وŸاذا ي-ت-م صص-رف 450
مليار لبناء هذه اŸراكز بدل التأاط Òمع
األندية ليقوم كل منها ببناء مركز تكوين
خاصض به ...هل سصمعتم بأاي إا–ادية
سصواء الفرنسصية أاو اليابانية قامت ببناء
مراكز تكوين ألن التكوين من صصلحيات
األندية وليسض ال–ادية التي ترافقهم
من خلل التأاط Òفقط».
ل–اد ا÷زائري
فتح الرئيسض السصابق ل إ

لكرة القدم ﬁمد روراوة
النار على الوزير السصابق
ل - -لشص - -ب - -اب وال - -ري- -اضص- -ة
الهادي ولد علي وصصّرح
ﬁم - - - -د روراوة ع - - - -قب
أاشص - - -غ - - -ال ا÷م - - -ع - - -ي- - -ة
ال -ع -ام -ة ل -ل -ف -اف ق-ائ-ل:
«ال-وزي-ر السص-اب-ق ل-لشصباب
وال -ري -اضص -ة ال -ه -ادي ول-د
علي مع لوبيات هم من
كان رواء زطشصي ومكتبه
ال - -ف - -ي - -درا‹ وه - -م م- -ن
م- -ن- -ع -و Êم -ن م -واصص -ل -ة
ع -م -ل -ي ل -ت -ط -وي -ر ال-ك-رة
ا÷زائرية».
وتابع روراوة تصصريحاته أاين طعن ‘
شص -رع -ي -ة خ -ل -ي -ف -ت-ه خ Òال-دي-ن زطشص-ي
قائل« :الوزير ولد علي والعصصابة هم
من ن ّصصبوا زطشصي ومكتبه وهذا األمر
غ Òقانو ،Êخاصصة أان باعمر كشصف كل
شص -يء ب -ع -د ذلك وّ” ت -ه -م -يشص -ه ك -م-ا أان
زرواطي –دث بإاسصهاب عن األمر ‘
أاحد القنوات التلفزيونية».
ل–ادي - -ة
–دى ال - -رئ - -يسض لسص - -اب - -ق ل  - -إ
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق-دم ﬁم-د روراوة
ال- -رئ- -يسض ا◊ا‹ ل- -ل- -ف- -اف خ Òال- -دي- -ن
زطشصي بأان يكون إاسصتفاد من أاي سصنتيم
خ - - - - -لل فÎة رئ - - - - -اسص - - - - -ت- - - - -ه و–دث
روراوة قائل« :أا–دى أاي كان من يقول
أان -ن -ي أاخ -ذت سص -ن -ت -ي-م-ا واح-دا أاو أان-ن-ي
إاشصÎيت ت - -ذك - -رة ط - -ائ - -رة م - -ن أام - -وال
الفاف».

هناك ثغرة مالية
بـ 12مليار سضنتيم

كشص -ف روراوة ب -وج -ود ث-غ-رات م-ال-ي-ة ‘
التقرير اŸا‹ حيث قال« :هناك مبلغ
بقيمة مليار سصنتيم كان يوجه كل شصهر
ألحد األشصخاصض أانا أاعرفه جيدا ،لكن
على زطشصي الكشصف عنه ألن هذا اŸبلغ
ل يعني اجر بلماضصي وجهازه الفني وكل
شصهر يوجه هذا اŸبلغ ألحد ا◊سصابات
اÿاصصة بأاحد األشصخاصض وهنا زطشصي
مطالب بالتÈير من هذا الشصخصض الذي
يتقاضصى مليار سصنتيم شصهريا و 12مليار
سصنويا».

)

عبد القادر حر ..
وفاء كب Òلفريق ديناميكية بناء ا÷زائر

مراد ◊لو لـ«الشصعب»:

“ّك - -ن زطشص - -ي م - -ن ا◊صص - -ول ع - -ل - -ى الضص - -وء
لخضصر وكسصب ثقة أاعضصاء ا÷معية العامة
ا أ
ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم الذين زكوا
لغ-ل-ب-ي-ة السص-اح-ق-ة ع-م-ل ال-ه-ي-ئ-ة ال-ك-روي-ة
ب-ا أ
الوطنية خÓل ا÷معية العامة العادية التي
ج -رت ي -وم اÿم -يسس اŸاضص -ي ب -اŸرك -ز ال-ت-ق-ن-ي
لعضص-اء ع-ل-ى
لسص -ي -دي م -وسص-ى ..ف-ق-د صص-ادق ا أ
ا◊صص -ي -ل -ت ÚاŸع -ن -وي -ة واŸال -ي -ة لسص-ن-ة ،2018
وك -ذا ع -ل -ى مشص-روع إانشص-اء راب-ط-ت Úل-ل-ج-ن-وب
لضص-اف-ة إا¤
الشص -رق -ي وا÷ن -وب ال -غ -رب -ي ..ب-ا إ
اŸيزانية التقديرية للعام ا◊ا‹..

ن ي (
يا زما :ي
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هل “ّكن زطشصي
رف -ق -ة م-ك-ت-ب-ه م-ن
–ق- -ي- -ق اŸط- -ل- -وب
لن؟
◊ّد ا آ
@@اآلن يجب أان يكون
ع - -م - -ل ك- -ب ‘ Òظّ- -ل
ا◊راك الذي تعيشصه
ا÷زائ- -ر ال -ذي أاث -بت
أان ا÷زائري Úلي ُسصوا
‡ارسصي العنف مثلما
ُي -نسصب ل -ه -م ب -ال -ن-ظ-ر
ل -لصص-ور ال-رائ-ع-ة ال-ت-ي
أاب - -ه - -رت ال - -ع - -ا‘ ⁄
اŸسصÒات السص-ل-م-ي-ة وال-ت-ي سص-ج-ل-ن-ا ف-ي-ها
أاخ -لق راق -ي -ة ت -ع -كسض ال-واق-ع ا◊ق-ي-ق-ي
Ÿجتمعنا ،ومن هنا علينا نفهم أاّن اÿلل
ُ
م -وج -ود ‘ اُŸسصÒي -ن ألن -ه -م  ⁄ي -ج -دوا
ا◊ل -ول ال -لزم -ة ل -ل -قضص -اء ع-ل-ى ظ-اه-رة
العنف ‘ اŸلعب وكل السصلبيات التي
ُتشصوه كرة القدم ا÷زائرية.
ماذا عن برنامج اŸوسصم القادم؟
@@ الÈنامج غ Òواضصح وهذا ما يعني أان
اŸسص-ت-ق-ب-ل سص-ي-ك-ون غ-امضص-ا ألن ال-رئيسض
ا◊ا‹ لـ»الفاف» ُ ⁄يغيّر أاي شصيء وبقيت
األمور مثلما وجدها بدليل إاعÎافه أان
التعtفن كان موجودا من قبل ،رغم أانه
Áلك اإلمكانيات التي تسصمح له بتغيÒ
الكث Òمن خلل وضصع اآلليات اŸناسصبة
من خلل اإلعتماد على ÷نة أاخلقيات
اŸه- -ن- -ة ب- -الشص- -راك -ة م -ع مصص -ال -ح األم -ن
الوطني للخروج بنتيجة تخدم كرة القدم
ا÷زائرية.

ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر ح- -ر ..ي- -ع- -د م- -ن ب Úأاحسص- -ن
اŸداف - -ع Úال - -ذي- -ن اأ‚ب- -ت- -ه- -م ك- -رة ال- -ق- -دم
ا÷زائرية حيث عرف بتفانيه ‘ العمل ودوره
ال- -فّ- -ع -ال ‘ ال -تصص -دي Ùاولت اŸن -افسصÚ
بذكاء كب ،Òحيث سصطع ‚مه ‘ ثمنينيات
القرن اŸاضصي ضصمن فريق ديناميكية بناء
ا÷زائر وكذا اŸنتخب الوطني.
وشصّكل حر ثنائيا ‡ّيزا ‘ ناديه ديناميكية
البناء مع اŸدافع األنيق اآلخر جمال أاوŸان،
حيث أان اŸسصتوى الذي ظهر به هذا النادي
جعله يحقق نتائج كبÒة ‘ البطولة الوطنية
وكأاسض ا÷مهورية.
عبد القادر حر من مواليد  10نوفم1953 È
با÷زائر العاصصمة ،لعب جل مشصواره ضصمن
ن-ادي دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ال-ب-ن-اء ،ح-يث ت-كّ-ون بشص-ك-ل
موّفق بهذا النادي الذي كان يركز على إاعطاء
ال-ف-رصص-ة ل-لشص-ب-ان ب-ت-ك-وي-ن ›م-وع-ة م-توازنة
وم -ت -ك -ام-ل-ة ب-رزت ب-ال-ل-عب ا÷م-اع-ي ب-ق-ي-ادة
لع- -ب‡ Úي- -زي -ن ع -ل -ى غ -رار ب -ن ب -وث -ل -ج -ة،
سص -ع -دود ،شص-ري-ك-ي ،دم-دوم ،أاوŸان ،ج-ن-ادي،
ح -يث ك-ان ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ضص-م-ن اŸن-ت-خ-ب-ات
الوطنية.
وÁتاز اللعب حر بتمركزه ا÷يد والرقابة
«الضصيقة» على اŸهاجم ،Úا ¤جانب الرد
على الكرات العالية ..وهو األمر الذي أاهله
ألخذ مكان ضصمن التشصكيلة األسصاسصية.
ويحوز حر على لقب كأاسض ا÷مهورية لسصنة
 ،1982كما تأاهل مع فريقه ا ¤نهائي 1984
و ⁄ي -ل -عب ال -ن -ه -ائ -ي األول أام-ام نصص-ر حسصÚ
داي ،ك -ون -ه ك -ان ‘ م -ون -دي -ال اسص -ب -ان -ي -ا م -ع
اŸنتخب الوطني وخسصر النهائي الثا Êأامام
مولودية وهران ..ووصصل مع ناديه ا ¤الدور
لندية ا◊ائزة
ربع النهائي لكأاسض افريقيا ل أ
على الكؤووسض عام .1983
وب- -فضص- -ل ح- -ن- -ك -ت -ه ودوره ال -ك -ب Òم -ع ن -ادي -ه
اسصتدعى عبد القادر حر ا ¤الفريق الوطني

عام  1978حيث أان مشصواره ثري مع «اÿضصر»
بـ 51مباراة “كن خللها من الفوز باŸيدالية
لل-ع-اب الف-ري-قية  .. 1978ون- -ال
ال-ذه-ب-ي-ة ل -أ
اŸي-دال-ي-ة الÈون-زي-ة ‘ األل-ع-اب اŸت-وسص-طية
بسصبليت (يوغسصلفيا سصابقا) عام  ..1979كما
شص -ارك ‘ ال -تصص -ف -ي -ات اŸؤوه -ل -ة ألوŸب -ي -اد
موسصكو عام  ..1980وشصارك ‘ نهائي كأاسض
ل·  ..1980ونال اŸركز الرابع مع
افريقيا ل أ
ل· عام
اŸنتخب الوطني ‘ كأاسض افريقيا ل أ
 ..1982ا ¤ج- -انب مشص- -ارك- -ت -ه ‘ م -ون -دي -ال
اسصبانيا لنفسض العام.
ف- -ق- -د ” اسص- -ت -دع -اءه ب -اسص -ت -م -رار لصص -ف -وف
«اÿضصر» ‘ الفÎة ما ب 1978 Úو 1982كونه
ب- -ق- -ي ‘ اŸسص- -ت- -وى م- -ن خ- -لل م- -ردوده ‘
اŸنافسصات اÙلية ..وكان للمدافع حر دور
هجومي ‘ «الكرات العالية» حيث سصجل 12
ه- -دف- -ا م -ع ن -ادي -ه ال -ذي ب -ق -ي وف -ي -ا ل -ه (أاي
ديناميكية بناء ا÷زائر) ..كما سصجل هدفÚ
مع اŸنتخب الوطني.
وبقي عبد القادر حر قريبا من ميدان كرة
القدم ،بال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم من
خ -لل ع-م-ل-ه ‘ اŸدي-ري-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
Ãركز سصيدي موسصى.

عز الدين بن ناصصر (رئيسس فريق ‚م مقرة) لـ«الشصعب»:

ضضرورة ضضبط الرزنامة قبل انطÓق اŸوسضم وا◊رصص على تطبيقها
اقÎبنا من رئيسس ‚م مقرة «عز الدين بن ناصصر» الذي –دث لنا عن ما حدث خÓل أاشصغال ا÷معية العامة للرابطة اÎÙفة
لخطاء التي وقع فيها اŸكتب اŸسص Òا◊ا‹ للرابطة وعن فريقه ‘ ،هذا
لكرة القدم  ،وتكلّم عن واقع كرة القدم ا÷زائرية ،وا أ
ا◊وار:
حاورهﬁ :مد فوزي بقاصس
تقل التصصريحات النارية التي أاصصبحت تضصّر
بسصمعة الكرة ا÷زائرية.
لجماع على ا◊صصيلة اŸالية
صصوّتم با إ
هل تكلمتم على حقوق فريقكم؟
لدبية للرابطة اÎÙفة مع Œديد
وا أ
@@ ل  ⁄أا–دث ،ما الذي سصتقوله بعد خصصم
الثقة ‘ رئيسصها «عبد الكر Ëمدوار»؟
 4نقاط ،نحن ا◊مد لله مصصÒنا ب Úأايدينا
@@ كانت اŸصصادقة باإلجماع على التقريرين
وخدمتنا ا÷ولة اŸاضصية أاين انهزمت جمعية
اŸا‹ واألدب -ي ل-ل-راب-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة اÎÙف-ة
الشص -ل -ف ‘ غ -ل -ي -زان وان -ه -زمت ت -ل -مسص-ان ‘
لكرة القدم ،كان هناك امتناع عن التصصويت
ميدانها وهو ما  ⁄يكن يتوقعه ا÷ميع ،وكان
Ÿمثل شصبيبة القبائل «بن عبد الرحمن» ،و‘
من اŸفروضض بعد معاقبتنا أان نتأاثر معنويا
لمر بعد ذلك
البداية كان «زرواطي» رافضصا ل أ
وي -ج -ع -ل -ن -ا ذلك ن -ن-ه-زم ‘ ا÷ولت اŸوال-ي-ة
ح Úصص- -ادق ا÷م- -ي- -ع رف -ع ال -ي -د ه -و اآلخ -ر،
ونخرج من سصباق الصصعود ،لكن حدث العكسض
بالنسصبة ‹ صصادقت على التقريرين ألنه من
وذلك األمر زاد اللعب Úوالطاقم Úالفني
اŸفروضض أان تكون هناك مصصاريف للرابطة
واإلداري إارادة وإاصص - -رارا م- -ن أاج- -ل –ق- -ي- -ق
ول دخل لنا فيها ،كانت هناك أامور للمناقشصة
الصصعود وا◊مد لله حققنا فوزين متتال،Ú
لكن الكلمة أاحيلت لـ «سصرار» ولرئيسض أامل
بوسصعادة هم الوحيدين الذين بعثوا بأاسصئلتهم شص -ه -ر رمضص -ان اŸع -ظ -م ب -داي -ة م -ن السص -اع-ة ونحن نتفاوضض جيدا خارج الديار وكما قلت
قبل الوقت اّÙدد ،ونحن  ⁄نخلط مشصاكلنا ال -راب -ع -ة مسص -اء وه-و أام-ر خ-ط Òع-ل-ى صص-ح-ة لك مصصÒنا ب Úأايدينا وسصنتنقل إا ¤القبة من
أاجل –قيق الفوز ،وباŸناسصبة أاشصكر سصريع
مع هذا ا÷معية العامة لنب Úللجميع بأاننا اللعب.Ú
ه- -ل ك- -انت ه- -ن- -اك ضص- -م- -ان- -ات رÃا م -ن غ -ل -ي -زان ع -ل -ى ن -زاه -ت -ه -ا وه-ي ال-ت-ي م-ددت
فريق Îﬁف ،لكننا لن نسصكت على حقنا.
«السصوسصبانسض» وجعلت الفريق الثا Êوالثالث
ا أ
لمور؟
لجواء كانت مشصحونة بعضس الشصيء ،رئيسس الرابطة لتحسص Úا أ
@@ خلل النقاشض هناك بعضض الرؤوسصاء على الصص -اع -د ل -ل -م-حÎف األول ي-ع-رف ‘ ا÷ول-ة
أاليسس كذلك؟
@@ ‘ البداية قبل انطلق األشصغال كانت غرار «عمر غريب» طالبوا بتجديد الثقة ‘ األخÒة ،وا◊مد لله العدالة اإللهية موجودة
ه- -ن -اك ت -دخ -لت ل -رئ -يسض شص -ب -ي -ب -ة السص -اورة ال-رئ-يسض ا◊ا‹ وت-دع-ي-م-ه وك-ذلك مسص-اعدته وك -انت إا ¤ج -ان -ب -ن-ا وسص-ن-ك-ون م-ن ب Úال-ف-رق
«زرواط -ي» ورئ -يسض م -ول -ودي -ة وه -ران «ب -اب -ا» Ÿواصصلة العمل ،بالنسصبة ‹ حتى تكون األمور الثلثة التي سصتصصعد إا ¤الرابطة اÎÙفة
وغÒهم الذين –دثوا عن ا◊قرة وال›Èة شص -ف -اف-ة ي-جب ضص-ب-ط ال›Èة السص-ن-وي-ة ق-ب-ل األو ¤لكرة القدم إان شصاء الله.
وعقوبات ÷نة النضصباط وغÒها من األمور انطلق اŸوسصم ،تعلن فيها خلل شصهر جوان وماذا بخصصوصس نقاطكم اıصصومة ،هل
التي يعا Êمنها فرق اÎÙف Úاألول والثا ،Êعن ال›Èة ويتم تطبيقها على حذافÒها من إاجراء قمتم به لسصÎجاعها؟
مهما كان األمر حتى ينصصف ا÷ميع ،ويجب @@ بطبيعة ا◊ال ،باشصرنا العملية وسصنتنقل
ولكن سصارت األمور كما ينبغي بعدها.
لشص- -غ- -ال ك- -ان ه- -ن -اك عليهم أاخذ بع Úالعتبار كل التواريخ الفيفا إا ¤التاسض ،ألننا نحن منذ حوا‹  10جولت
ق- -ب- -ل ان- -طÓ- -ق ا أ
اجتماع غ Òرسصمي ،حيث أاراد البعضس وتربصصات األصصناف الشصابة حتى ل نقع ‘ ونحن نحتل صصدارة اÎÙف الثا Êبفارق
اÿلل ›ددا ،مثلما هو معمول به ‘ كل كب ،Òوحاليا قبل إاجراء ا÷ولة األخÒة من
تأاجيل ا÷معية العامة؟
اŸوسص - -م ال - -ك- -روي ( )2019 – 2018م- - -ن
@@ شص -اه -د“و Êوصص -لت م -ت -أاخ -را ألن -ه ك -ان بطولت العا.⁄
ازدحام كب Òعلى مسصتوى األخضصرية ،وقيل ‹ ما رأايك ‘ منع رؤوسصاء الفرق اŸعاقب ÚاŸفروضض لول خصصم النقاط ‰لك بحوزتنا
ح-ال-يا  54ن-ق-ط-ة ،ون-ك-ون ق-د ضص-م-ن-ا الصصعود
بأانه كان هناك مد وجزر ،لكن األمور عادت من حضصور ا÷معية العامة؟
إا ¤نصص -اب -ه -ا .ه -ذه ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة خ-اصص-ة @@ ب- -ال- -نسص -ب -ة ‹ ك -ان م -ن األفضص -ل ت -رك -ه -م نهائيا واحتفلنا مع أانصصارنا ،وا÷ولة األخÒة
بالعام األول للمكتب ا◊ا‹ للرابطة الوطنية ،ي -حضص -رون أاشص -غ-ال ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة مفروضض أان نلعب لنحتل اŸرتبة األو‘ ¤
ا÷ميع يعلم بأان ال›Èة كارثية على ا÷ميع ،للرابطة ،حتى تنقصض اŸشصاحنات ب Úالفرق الÎتيب العام بـ  57نقطة ،اآلن سصنتنقل إا¤
لدينا  30جولة سصننهي اŸوسصم مع نهاية شصهر واŸسصؤوول ‘ Úالكرة ا÷زائرية ،وكذلك لكي ال -ت -اسض لسص -ت-ع-ادة ح-ق-ن-ا اŸهضص-وم وذلك ردا
للعتبار ل أاك Ìول أاقل.
م-اي وسص-ن-ل-عب ك-ل ال-ل-ق-اءات اŸت-ب-ق-ي-ة خ-لل
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نهائي واعد ب ÚاÛمع البÎو‹ وششبيبة سشكيكدة

جولة حاسشمة لتحديد الصشاعدين وآاخر النازلÚ

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

كأاسس ا÷زائر لكرة اليد

سستجري اŸباريات النهائية لكأاسس ا÷زائر ‘
ك-رة ال-ي-د ال-ي-وم ب-ال-ق-اع-ة ال-ب-يضس-اوي-ة ال-ت-اب-عة
ل -ل-م-ركب األوŸب-ي «ﬁم-د ب-وضس-ي-اف» وال-ت-ي
تعت« Èتكرارا» ،علما وأان منشسطي النهائيÚ
سسبق لهما أان تقاب Óمرارا ‘ مثل هذا الدور
م -ن اŸن-افسس-ة ،ح-يث ي-واج-ه أاك-اب-ر سس-ك-ي-ك-دة
وسس- -ي- -دات األب- -ي -ار ع -م Ó-ق ال -ك -رة الصس -غÒة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ،اÛم- - -ع ال - -بÎو‹ ،ا◊اضس - -ر
ب -ان -ت -ظ -ام م -ن -ذ ع -ه -د م -ول -ودي -ة ا÷زائ-ر ‘
اÙطة األخÒة للسسيدة الكأاسس.
ففي نهائي الرجال ،يتقابل الفريقان للمرة
الرابعة ،إان  ⁄نقل اÿامسسة لو يضساف نهائي
 2000ب ÚاŸولودية ووداد سسكيكدة ،حيثيحلم أابناء «روسسيكادا» نقشس اسسمهم ‘ سسجل
اŸنافسسة ألول مرة ‘ تاريخ اŸدينة.
من جهته ،يرغب اÛمع البÎو‹ ،اŸتوج بـ

 19كأاسسا منها  13بتسسميته السسابقة (مولودية
ا÷زائر) ،إانهاء موسسم  ،2019 - 2018بالتتويج
ب -ال -ك -أاسس ب -ع -د أان ضس -اع م -ن -ه ل -قب ال-ب-ط-ول-ة
الوطنية لصسالح شسباب برج بوعريريج ،وبالتا‹
اسسÎجاع الكأاسس التي تّوج بها العام اŸاضسي
وفاق ع Úالتوتة.وتسسعى شسبيبة سسكيكدة ،التي
انهزمت ‘ نهائيات  )26-32( 2006 -و2009
( )21-34و  )27-31( 2012أام- - - -ام ن - - -فسس
اŸنافسس البÎو‹ ،إا ¤وضسع حّد هذه اŸرة
للشسبح األسسود الذي طاŸا لزمه.
ولبلوغ اÙطة النهائية لهذه الطبعة ،واجه
النادي السسكيكدي منافسس Úأاقوياء من القسسم
اŸم -ت -از ع -ل -ى غ -رار ن -ادي األب -ي -ار وشس-ب-اب
شسلغوم العيد قبل أان يقصسي حامل الكأاسس،
وفاق ع Úالتوتة ‘ ،الدور نصسف النهائي.
لدى السسيدات ،تتوا ¤األعوام وتتشسابه حيث

تتقابل لعبات اÛمع البÎو‹ ونادي األبيار
للمرة ا◊ادية عشسرة والسسابعة على التوا‹ ‘
ال-ن-ه-ائ-ي .ف-ال-ف-ري-ق-ان ي-ت-عارفان جيدا خاصسة
وأانهما تقاب Óيوم الثÓثاء اŸاضسي ‘ ا÷ولة
األخÒة للبطولة الوطنية والتي تْوج اÛمع
بلقبها السسادسس والعشسرين رغم النهزام (-20
 )22وهو األول له هذا اŸوسسم.
وسسيكون لقاء اليوم ثأاريا بالنسسبة للفريق،Ú
حيث يسسعى اÛمع Ùو آاثار هزÁته األو¤
‘ اŸوسسم ،بينما يحاول نادي األبيار تعويضس
اللقب الوطني الضسائع بكأاسس سسادسسة يزين بها
خزانة أالقابه.
Œدر اإلشسارة ،أان الفريق Úتقاب 10 Óمرات
‘ الدور النهائي ما ب 2004 Úو 2018فاز منها
اÛمع بـ  6كؤووسس مقابل  4لنادي األبيار.
وأاسسندت ال–ادية ا÷زائرية لكرة اليد مهمة
إادارة ن- -ه- -ائ -ي ال -رج -ال (سس -ا 00ر )17ل-ل-ث-نائي
ال- -دو‹ ب- -ل- -خÒي  -ح- -م- -ي- -دي ،أام -ا م -ب -اراة
السس - -ي- -دات (سس- -ا 00ر )15ف -ع -ادت ل -ل -ح-ك-مÚ
الدولي Úفارسسي وقهواجي.
الÈنامج (اليوم):
صسنف أاقل من  17سسنة ذكور (سسا 00ر:)11
نادي األبيار  -نادي ميلة
صسنف أاقل من  19سسنة ذكور (سسا 00ر:)13
شس -ب -ي -ب -ة األرب -ع -اء  -ن -ادي ال-ك-ه-رب-اء و ال-غ-از
ا÷زائر
صسنف السسيدات (سسا 00ر:)15
اÛمع البÎو‹  -نادي األبيار
صسنف الرجال (سسا 00ر:)17
اÛمع البÎو‹  -شسبيبة سسكيكدة
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بوهدبة يكّرم عناصشر ا÷معية الرياضشية لألمن الوطني

Óمن الوطني ،عبد القادر قارة
قام اŸدير العام ل أ
بوهدبة ،يوم اÿميسس با÷زائر العاصسمة ،بتكرË
أابطال ا÷زائر الذين ينتمون للجمعية الرياضسية
Óمن الوطني ،نظ Òتأالقهم خÓل موسسم - 2018
لأ
ﬂ ‘ 2019تلف الختصساصسات على الصسعيدين
اÙلي والدو‹ .وخ ّصس التكر Ëفريق كرة القدم
Óمن الوطني اŸتّوج بالثنائية (بطولة و
النسسوي ل أ
ك- - - -أاسس ا÷زائ - - -ر) ،أا ¤ج - - -انب  20ري-اضس-ي-ا م-ن
اŸصس-ارع-ة ،الشس-ط-ر„ ،أال-ع-اب ال-ق-وى وال-ك-ون-غ ف-و
توجوا بأالقاب وميداليات« ،وذلك ‘ إاطار ترقية
وت -رسس -ي -خ اŸم -ارسس -ة ال -ري -اضس-ي-ة ‘ ج-ه-از األم-ن
Óم-ن
ال -وط -ن -ي» ،حسسب ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ

الوطني .و‘ كلمته باŸناسسبة ،أاثنى السسيد بوهدبة
ع -ل -ى ج -ه -ود ري-اضس-ي-ي األم-ن ال-وط-ن-ي اŸت-وج،Ú
«داع -ي -ا اي -اه -م ا ¤اŸزي -د م -ن ال -ت -أال -ق و–ق -ي -ق
النجاحات لتشسريف األلوان الوطنية ‘ اÙافل
Óم-ن ال-وطني
ال-دول-ي-ة و“ث-ي-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
أاحسسن “ثيل» ،مشسÒا إا ¤أان الرياضسة ‘ األمن
ال-وط-ن-ي ل-ط-اŸا ك-انت ق-اط-رة ل-ل-ح-رك-ة ال-ري-اضسية
الوطنية» .كما اعت Èأان «لهذه النخبة الرياضسية
ت- -أاث Òاي- -ج- -اب -ي ع -ل -ى اŸم -ارسس -ة ال -ري -اضس -ي -ة ‘
اÛتمع» ،مضسيفا باŸناسسبة أان «قيادة اŸديرية
Óمن الوطني تقدم كل الدعم للممارسسة
العامة ل أ
الرياضسية ‘ صسفوف األمن الوطني وحريصسة كل

لول ماي وذكرى
إاحياء أ
اسستشسهاد سسي أاﬁمد بوقرة

دورة رياضشية ‘ كرة القدم
ألقل من  13سشنة بالÈواقية
Óجيال عندما تتوفر اŸبادرة وتتضسح
Áكن أان تكون الرياضسة ناقل للتاريخ ل أ
الرؤوية .هذا ما قامت به مدرسسة كرة القدم الروح الرياضسية Ÿدينة الÈواقية
(ولية اŸدية) بتنظيم يوم فا— ماي ،دورة ‘ كرة القدم ألقل من  13سسنة ،تزامنا
مع إاحياء تواريخ رمزية يتقدمها حلول الذكرى  60لسستشسهاد العقيد سسي أاﬁمد
بوقرة قائد الولية الرابعة التاريخية الذي سسقط ‘ ميدان الشسرف ‘  5ماي
 ،1959واليوم العاŸي للشسغل عيد العمال اŸوافق ألول ماي وتيمنا باسستقبال
شسهر رمضسان الكر Ëكما أاوضسحه رئيسس ا÷معية ناصسر بورياح.الدورة جرت
Ãلعب الشسهيدين فرقا Êوقرنينة Ãدينة الÈواقيةÃ ،شساركة عدد من الفرق
لناود عديدة مثل مولودية ا÷زائر وبومرداسس كما حضسر كل من معوشس وزوبا عن
جمعية فريق جبهة التحرير الوطني اللذين نشسطا نوة ‘ اŸسساء حول الرياضسة
ودورها ‘ الكفاح التحرري.كما سسجل حضسور ابن أاخ الشسهيد بوقرة قادما من
فرنسسا حيث Áارسس الطب ،بينما اعتذر اÛاهد ﬁمد برواقية عن ا◊ضسور
بسسبب وفاة شسقيقته (نتقدم إاليه بأاخلصس التعازي القلبية وجميل اŸواسساة).
اŸبادرة لقيت ترحيبا من السسكان وخاصسة الشسباب خاصسة وان اŸنظم Úراعوا
ارتباط التÓميذ اŸمارسس Úلرياضسة كرة القدم Ãواعيد المتحانات اŸدرسسية.
وت -رم -ي ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة صس -اح -ب -ة اŸب-ادرة إا ¤نشس-ر الÎب-ي-ة اŸدن-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة
الصسحيحة والتاريخية ‘ أاوسساط التÓميذ والÈاعم من خÓل ربطها Ãواعيد
بارزة ‘ تاريخ بÓدنا.لذلك فإانها –تاج فع Óإا ¤مرافقة ودعم من ا÷هات
اÙلية اŸعنية ضسمن النفتاح على اÛتمع اŸد Êالبناء.
سس.ب

ا◊رصس على تسسخ Òاإلمكانيات البشسرية واŸادية
ل -ك -اف -ة ال-ت-خّصس-صس-ات ال-ري-اضس-ي-ة ،ف-ردي-ة ك-انت أام
جماعية ‘ ،سسبيل الرقي باŸمارسسة الرياضسية ‘
صسفوف الشسرطة ا ¤مصساف الحÎافية».وحسسب
ن -فسس اŸصس -در ،ف -ق-د –صس-لت ع-ن-اصس-ر ا÷م-ع-ي-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي خÓ-ل م-وسس-م - 2018
ال-ري-اضس-ي-ة ل -أ
 2019على  354ميدالية منها 151ذهبية .وعلى
الصس -ع -ي -د ال -دو‹ ،ك -انت ا◊صس-ي-ل-ة  108ميدالية،
توزعت على النحو التا‹ ‘ 63 :البطولت العربية،
 ‘ 18البطولت الفريقية ‘ 6 ،بطولت البحر
األبيضس اŸتوسسط ‘ 16 ،الدورات الدولية و‘ 5
البطولة العاŸية.

لو ¤موبيليسس
الرابطة اÎÙفة ا أ

ا–اد بلعباسس يواجه ششبيبة
السشاورة ‘ مباراة مفتوحة

سس -ي -ل-عب صس-احب اŸرت-ب-ة األخÒة
ا–اد ب- - -ل- - -ع- - -ب- - -اسس مصسÒه ل - -دى
اسس-ت-ق-ب-ال-ه لشس-ب-ي-ب-ة السس-اورة ،اليوم
(سس- -ا 00رÃ )16ل - - -عب  24فÈاير
◊ 1956سس- -اب تسس- -وي -ة رزن -ام -ة
ال - - -ب - - -ط - - -ول - - -ة اÎÙف- - -ة األو¤
«موبيليسس» لكرة القدم ‘ جولتها
الـ .24وي -ع-يشس ‡ث-ل «اŸك-رة»
موسسما كارثيا حيث يبقى مطالبا
بحصسد النقاط الثÓث للمحافظة
ع -ل -ى ح -ظ -وظ -ه ‘ ال -ب-ق-اء ضس-م-ن
أاندية النخبة .وتبدو مهمة أاشسبال
اŸدرب ا÷دي - -د ،سس - -ي - -د اح- -م- -د
سس -ل -ي -م -ا ،Êم -ع ّ-ق -دة ل -ل-غ-اي-ة أام-ام
منافسس ل يزال يأامل ‘ الصسعود
ع- -ل- -ى اŸنصس- -ة الشس -رف -ي -ة ن -ه -اي -ة
اŸوسسم الكروي ا÷اري.
فا–اد بلعباسس ،الذي حّقق فوزا
ث -م -ي -ن -ا خ Ó-ل ا÷ول -ة الـ 26أامام
م - -ه ّ- -دد آاخ- -ر ب- -السس- -ق- -وط ،دف- -اع

تاجنانت ،وهو األول له منذ الذي
سس-ج-ل-ه ي-وم  4ي-ن-اي-ر ع-لى حسساب
وفاق سسطيف ( ،)0-2سسيعمل على
ت-أاك-ي-د صس-ح-وت-ه م-ن أاج-ل ت-ق-ل-يصس
الفارق ‘ سسباق البقاء قبل أاربع
جولت عن نهاية اŸوسسم.
من جهتها ،تتنقل شسبيبة السساورة
إا ¤سس -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ب-ه-دف ﬁو
آاثار هزÁتها األخÒة أامام نادي
ب- - -ارادو ( ،)2-0سس- -ع- -ي- -ا م -ن -ه -ا ‘
–سس Úمردودها خارج قواعدها،
وذلك Áر طبعا ع Èمردود كبÒ
ل-رف-اق زي-ري ح-م-ار ل-ب-ل-وغ ال-هدف
اŸسسطر .و‘ حال الفوز ،سسيصسعد
فريق شسبيبة السساورة (السسادسس -
 37ن-ق-ط-ة) ل-ل-م-رك-ز ال-رابع بفارق
ثÓث خطوات عن شسبيبة القبائل،
وهو رهان مهم للسساورة التي –لم
Ãشس -ارك -ة ق -اري-ة ج-دي-دة اŸوسس-م
اŸقبل.

الرابطة اÎÙفة الثانية

سستكون ا÷ولة الـ 30واألخÒة من عمر بطولة
الرابطة الثانية (موبيليسس) لكرة القدم ،اŸقررة
اليوم ابتداء من السساعة 00ر ،16فاصسلة Ÿعرفة
ه -وي -ة ال -ف -ري -ق ÚاÙظ-وظÃ Úراف-ق-ة ا–اد
بسسكرة ا ¤حظÒة النخبة من جهة ،وكذا –ديد
صس- - -احب «سس - -وء ا◊ظ» ال - -ذي سسÒاف - -ق ا–اد
البليدة ورائد القبة ا ¤قسسم الهواة.
ومن الصسدف التي تزيد من الثارة والتشسويق ‘
هذه ا÷ولة األخÒة من عمر البطولة ،هو أان
ال-ف-ري-ق ÚاŸرشس-ح Úل-لصس-ع-ود ،اوŸب-ي الشس-لف
ووداد تلمسسان اللذان يتقاسسمان اŸركز الثاÊ
بـ 51نقطة ،سسيلتقيان ‘ مقابلة مباشسرة «نارية»
ل –تمل القسسمة على اثن.Ú
فنتيجة هذه اŸقابلة اŸثÒة سستكون «قاتلة»
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق اÿاسس-ر ال-ذي سس-ي-ج-د ن-فسس-ه
›Èا على البقاء ‘ بطولة الرابطة الثانية،
مانحا بذلك نادي ‚م مقرة (اŸركز الرابع
بـ 50ن -ق-ط-ة) ف-رصس-ة ك-بÒة لÓ-ل-ت-ح-اق Ãصس-اف
الكبار ،باعتبار ان ‡ثل ولية اŸسسيلة سسÒسسم
صسعوده لو يعود بالفوز من السسفرية التي تقوده
ا ¤العاصسمة Ÿواجهة رائد القبة.
وم-دع-وم-ا ب-ع-ام-ل-ي اŸل-عب وا÷م-ه-ور ،سس-تكون
ال-ك-ف-ة م-رج-ح-ة نسس-ب-ي-ا ل-ف-ري-ق ج-م-ع-ي-ة اوŸب-ي
الشسلف ‘ مقابلة سسيكون عنوانها توظيف كل
األوراق اŸت- -اح- -ة م- -ن اج- -ل اق- -ت- -ط -اع ت -أاشسÒة
الصسعود ،خاصسة وأان منافسسه ‘ هذه ا÷ولة قد
أابان عن هشساشسة نسسبية ‘ ا÷ولت األخÒة من
ال -ب -ط -ول -ة ،ك -م -ا ت -ع -كسس-ه ب-وضس-وح ه-زÁت-ه غÒ
اŸتوقعة بقواعده امام ا–اد بسسكرة ‘ ا÷ولة
الـ.29
وعلى مسستوى مؤوخرة الÎتيب ،سسيكون الصسراع
م- -ن اج -ل ال -ب -ق -اء ﬁت -دم -ا ب Úا–اد ا◊راشس
ومولودية سسعيدة وترجي مسستغا .Âومن فعل
الصسدف كذلك ان –مل هذه ا÷ولة مقابلة
م-ثÒة ب Úم-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة وت-رج-ي مسس-ت-غا،Â
ع -ل-م-ا ان اÙل-ي Úي-ت-واج-دون ح-ال-ي-ا ‘ م-وق-ع
ال -ف -ري -ق األول اŸه ّ-دد ب -السس-ق-وط Ãج-م-وع 33
نقطة ،ما
ي-ج-ع-ل-ه-م م-ه-ددي-ن بصس-ف-ة اك ،Èم-ق-ارنة با–اد

ا◊راشس
وترجي مسستغا Âاللذان Áلكان  35نقطة ‘
العداد وسسيخوضسان غمار هذه ا÷ولة من موقع
مريح نسسبيا.
وÁكن القول أان النقطة اليجابية الوحيدة التي
Áك-ن ل-ف-ري-ق م-ول-ودي-ة سس-ع-ي-دة السس-ت-ثمار فيها
بذكاء ،هي كونه الوحيد الذي سسيكون مدعوما
ب -ع -ام -ل -ي اŸل -عب وا÷م -ه -ور ‘ ،ال -وقت ال-ذي
سسيكون فيه ا–اد ا◊راشس على موعد مع تنقل
صسعب ا ¤سسكيكدة (اŸركز التاسسع بـ 37نقطة).
وبخصسوصس اŸقابÓت األربع األخÒة ا›ÈŸة
‘ هذه ا÷ولة الـ 30واألخÒة ،فإانها تفتقر ألي
ره -ان ب -اسس -ت -ث -ن -اء سس -ع -ي ال-ف-رق اŸنشس-ط-ة ل-ه-ا
لتحقيق نتيجة ايجابية Œعلها تنهي اŸوسسم ‘
أاحسسن رواق ‡كن وأاهم من ذلك تقد Ëأاداء
تبهج به قلوب مناصسريها.
ف-ب-ع-اصس-م-ة «ال-زي-ب-ان» بسسكرة ،سسيحتفل ال–اد
اÙلي بصسعوده Ÿا يسستقبل جمعية وهران التي
حققت من جهتها البقاء بصسعوبة خÓل ا÷ولة
الفارطة.
ك -م -ا Œرى ك -ذلك م -ق -ابÓ-ت شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة -
مولودية العلمة وامل بوسسعادة  -ا–اد عنابة
ال -ذي -ن ضس -م -ن -وا ‘ وقت سس-اب-ق ب-ق-اءه-م ول-يسس
لديهم اي حظ ‘ الصسعود ،فيما يتنقل سسريع
غليزان (اŸركز اÿامسس بـ 47نقطة) ا« ¤مدينة
الورود» البليدة Ÿواجهة ال–اد اÙلي الذي
رسسم سسقوطه منذ عدة أاسسابيع ،لكنه سسجل مع
هذا فوزا باهرا ‘ اÿرجة األخÒة التي قادته
ا ¤العلمة (.)1-2
الÈنامج
شسبيبة سسكيكدة  -ا–اد ا◊راشس
مولودية سسعيدة  -ترجي مسستغاÂ
شسبيبة بجاية  -مولودية العلمة
ا–اد البليدة  -سسريع غليزان
اوŸبي الشسلف  -وداد تلمسسان
ا–اد بسسكرة  -جمعية وهران
امل بوسسعادة  -ا–اد عنابة
رائد القبة ‚ -م مقرة

يسستقبل وداد تلمسسان

األوŸبي ‘ مهمة تأاكيد الصشعود
ت -ع -يشس ج -م -اه ÒأاوŸب -ي الشس -ل -ف ع -ل-ى
ن-بضس م-ق-اب-ل-ة الصس-ع-ود ل-قسس-م ال-راب-ط-ة
لو ¤الذي تتغنى به حناجر
اÎÙفة ا أ
لم-ر ال-ذي
الشس-ل-ف-اوة م-ن-ذ  4سس -ن-وات ،ا أ
جعل أابناء أاسسد أام درمان الزاوي سسمÒ
يعدون الدقائق والثوا ‘ Êمقابلة ضسد
ضس -ي -ف -ه وداد ت -ل -مسس -ان ل -ت -ف -ج Òنشس -وة
لن- - - -تصس- - - -ار و–ق - - -ي - - -ق ح - - -ل - - -م آالف
ا إ
لنصس -ارم-ن ال-ولي-ة واŸن-اط-ق اÛاورة
ا أ
Óسسود.
اŸناصسرين ل أ
الشسلف :و.ي .أاعرايبي
«لبديل عن الفوز أاو التعادل على األقل» هو
الشسعار الذي يرفعه الشسلفاوة الذين عاشسوا
طوال السسنوات  4على أاحر من ا÷مر Ÿعانقة
تاج الصسعود الذي صسار هذا اŸوسسم حلما
طاŸا رافقهم ‘ –ّد من أاطوار البطولة التي
عان فيها أابناء الزاوي سسم Òالكث Òمن أاجل
الوصسول إا ¤هذه اŸرتبة ..وعمل كل طرف
وجهة إادارية أاو جهاز فني وطبي على توفÒ
شس- -روط ‚اح- -ه- -ا ب -ك -ل روح ري -اضس -ي -ة وك -رم
الضسيافة ألبناء عاصسمة الزياني Úوداد تلمسسان
الذين ل بديل لهم سسوى الفوز إان أارادوا خلق
اŸفاجأاة التي التي أاعد لها رفقاء بن مليكة
وق -ي -ب -وع اÿط -ة ال -ن -اج -ع -ة إلب -ط -ال-ه-ا رف-ق-ة

اŸن-اصس-ري-ن ال-ذي-ن ي-حضس-رون أاع-راسس-ا ك-بÒة
لتحقيق هذا التتويج الذي صسار يرّدده الشسارع
الشسلفي منذ مدة.
–ق -ي -ق ت-واب-ل الصس-ع-ود ال-ت-ي أاع-ده-ا ا÷ه-از
ال -ف -ن -ي Ãع -ي -ة ال -ف -ري -ق ال -ط -ب -ي وÃسس -ان-دة
ا÷م -اه Òوال -ت -ي سس -ي -ك -ون م -ركب ب -وم-زراق
مسسرحا لها اكتملت إلفتكاك ورقة الصسعود
والعودة بالفريق إا ¤مكامنته األصسلية التي
غادرها قبل  4سسنوات ،عاشس فيها الشسلفاوة
وذاقوا فيها طعم اÿيبات ،األمر الذي أاصسبح
دافعهم القوي ‘ إافتكاكهم هذه الورقة بجيل
من الÓعب Úالشسباب وذوي اŸهارات الفنية
ال -ت -ي ت -ذك -ر أاب -ن -اء ال -ف -ري -ق ب -اŸواهب ال-ت-ي
خ -رجت م -ن رح -م -ه أام -ث -ال ال -ع-رب-ي سس-وداÊ
وح -اج -ي وم -كسس -ي وم -غ -اري -ا صس-خ-رة ال-دف-اع
لسس-ن-وات ال-ث-م-ان-ي-ن-ات .ه-ذه ال-ن-ج-وم-ية ألبناء
Óحتفال
أاسسود الشسلف حاضسرة ‘ معظمها ل إ
بهذا العرسس الذي حضسرت له ÷نة األنصسار
كل الشسروط اŸناسسبة لتكون حافزا ‘ صسنع
هذا العرسس واإلنتصسار الذي أاعده له اŸدرب
ال- -زاوي سس- -م Òك- -ل األوراق واإلح- -ت- -ي- -اط -ات
إلفتكاك ‘ آاخر رمق من عمر البطولة Ãلعب
م -ركب الشس -ه -ي-د ب-وم-زراق ب-الشس-ل-ف ال-ذي ل-ن
ي -خ -رج ع -ن إاط -ار ال -روح ال -ري -اضس -ي-ة ل-ع-راق-ة
وتاريخ الفريق Úوتقارب األنصسار ‘ التشسجيع
النظيف.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تششجي ـ ـ ـع ا÷ـ ـ ـ ـودة،ا÷ّدي ـ ـ ـ ـة وا’بتكـ ـ ـ ـ ـار العلمـ ـ ـي
نظم  Èﬂالدراسسات
و–ليل السسياسسات العامة ‘
ا÷زائر ،بالتعاون مع كلية
العلوم السسياسسية
والعÓقات الدولية جامعة
ا÷زائر  ،3الطبعة الثانية
من التظاهرة العلمية
«جلسسات الدكتوراه»،
اŸوجهة لفائدة طلبة
الدكتوراه ‘ تخصسصض
العلوم السسياسسية ،بغية
“ك Úهوؤلء من عرضض
اإشسكالتهم ومشساريعهم
البحثية ‘ ﬂتلف
اŸواضسيع اŸسسجلة اŸوؤهلة
لإعداد اأطروحاتهم
العلمية ،وذلك وفق اŸناهج
العلمية اŸتعارف عليها عن
طريق ﬁاكاة اŸناقشسة.
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تعت Èجلسشات الدكتؤراه ،التي احتضشنتها كلية العلؤم السشياسشية
األسشبؤع الفارطÃ ،ثابة دورات تكؤينية
( )doctorat trainingلطالب الدكتؤراه ،تسشمح له بإا‚از
البحث ‘ ظروف علمية من ششأانها أان تسشاعده ‘ التقدم ‘
إا‚از األط -روح -ة وŒاوز ال -ع-راق-ي-ل اŸن-ه-ج-ي-ة وضش-م-ان ا÷ؤدة
والفعالية ‘ ﬁتؤى األطروحة .وقد نظمت هذه ا÷لسشات ‘
شش-ك-ل ورشش-ات ع-م-ل ‡ن-ه-ج-ة ،م-رف-ق-ة ب-ن-ؤع م-ن ال-ت-دريب ع-ل-ى
اإلعداد والبناء ومناقششة األطروحة ‘ كنف ا÷ؤدة والفعالية.
وتعت Èهذه فرصشة سشانحة تسشمح Ÿرافقة الطلبة حتى تكؤن لهم
نظرة واضشحة وثابتة وششاملة تسشمح لهم بالتعميق ‘ التفكÒ
والتحليل ،بغية تثم Úأاعمالهم –ت إاششراف نخبة من األسشاتذة
ا÷ام -ع -ي‡ّ Úن يشش -ه -د ل -ه -م ف -ك -ف -ئ-ات-ه-م وق-درات-ه-م ال-ع-ل-م-ي-ة،
واŸت-ط-ؤع Úب-ؤق-ت-ه-م و›ه-ؤده-م إلرشش-اد ال-ط-ل-ب-ة وم-راف-ق-ت-هم
وتؤجيههم.

تعزيز للثقة و–فيز على العمل

كما ترمي هذه ا÷لسشات إا ¤تعزيز الثقة ‘ قدرات الطلبة،
و–فيزهم على مزيد العمل ‘ مسشار إا‚از البحث ‘ آاجاله
اÙددة .وي -ق -ؤل م -ن-ظ-م-ؤال-ت-ظ-اه-رة ‘« :خضشّ-م ه-ذا اŸعÎك
العلمي النبيل ،نتؤخى –قيق بحث علمي أاصشيل واحÎام القؤاعد
العلمية واألكادÁية وحماية ا÷هد اŸبذول لطالب الدكتؤراه
لضشمان ا÷ّدة ،األصشالة ،واŸلكية الفكرية».
وت -ع -ت Èج -لسش -ات ال -دك -ت -ؤراه اŸب -ادرة األو ¤م -ن ن -ؤع -ه-ا ع-ل-ى
اŸسشتؤى الؤطني ،التي سشبق ونظمها ا Èıسشنة  ،٢٠16واعتÈ
اŸششرفؤن على التظاهرة أانها حققت ‚احا ‘ طبعتها األو،¤
وأانها تركت أاثرا واضشحا لدى اŸششارك ،Úما دفعهم إا ¤تكرار
التجربة فيي طبعة ثانية ،وجعلها «سشّنة حميدة Ÿرافقة طلبة
الدكتؤراه اŸسشجل ‘ Úالبحث وإاعداد مششاريع الدكتؤراه».
و‘ هذا الصشدد ،أاششار الÈوفيسشؤر ﬁمد رضشا مزوي ،مدير
 Èﬂدراسشات و–ليل السشياسشات العامة ‘ ا÷زائر ،إا ¤أان هذه
ا÷لسشات باتت مثال ُيحتذى به ‘ عديد جامعات الؤطن ،بعد
التجربة األو ¤قبل ثÓث سشنؤات ،التي لقت اسشتحسشانا كبÒا.
من جهتها ،عبّرت رئيسشة اللجنة العلمية للتظاهرة ورئيسشة فرقة
«السشياسشة القتصشادية والتنمية اŸسشتدامة» با ،Èıالدكتؤرة
‚ية مقدم ،عن أاملها ،رفقة الفريق اŸن ّ
ظم ‘ ،أان تششّكل هذه
ا÷لسشات قاطرة دافعة لتكريسض سشنة حميدة ‘ حقل البحث
العلمي واŸعرفة ،وذلك ضشمانا للجّدية وا÷ؤدة.

مشساريع علمية ..با÷ملة

“ت
تعّددت اŸؤاضشيع التي تناولتها مششاريع الدكتؤراه التي ّ
مناقششتها ،وما Áكن مÓحظته هؤالتنؤع الكب Òفيها ،والذي يتمّ
إانتاج العششرات من مثيÓتها ‘ ﬂتلف ا÷امعات ،ولسشنا نعلم إاذا
ما كان ُيسشتفاد من هذه اÛهؤدات النظرية ‘ –سش Úأاداء
م -ؤؤسشسش -ات -ن -ا أام ل ..وع -ل -ى سش -ب-ي-ل ال-ف-ائ-دة ،نسش-ت-ع-رضض ‘ ه-ذه
السش -ان -ح -ة ع -ن-اوي-ن م-ا ج-اد ب-ه ب-اح-ث-ؤال-دك-ت-ؤراه اŸشش-ارك-ؤن ‘
ا÷لسشات.
خصشصض ال- -ي- -ؤم األول م- -ن ا÷لسش- -ات Ÿن- -اقشش- -ة ›م- -ؤع -ة م -ن
اÙاور ،كان اÙؤر األول منها «إاششكالية بناء الدولة» ،و“ت ‘
إاطاره مناقششة مششاريع دكتؤراه على غرار «–ديات بناء الدولة
‘ اŸغرب العربي ،تؤنسض أا‰ؤذجا» (لطالب الدكتؤراه سشامي
ك -ع -ي -بشض)« ،إاشش-ك-ال-ي-ة ب-ن-اء ال-دول-ة ‘ ال-ي-م-ن ‘ ظ-ل ال-ت-ح-دي-ات
الداخلية واÿارجية» (إابراهيم الؤارث)« ،إاششكالية إاعادة بناء
الدولة ما بعد النزاع ‘ كؤت ديفؤار» (تؤاتيت لطفي).
أام -ا اÙؤر ال -ث -ا« Êالسش -ي -اسش -ات ال -ع -ام -ة» ،فشش -م -ل ورشش -ة ع-ن
السشياسشات العامة التعليمية ،نؤقشض فيها «تقييم سشياسشة التعليم
العا‹ ‘ ا÷زائر (»٢٠1٨/٢٠٠٤فرد حياة)« ،دور اإلصشÓحات
الÎب -ؤي -ة ‘ –ق -ي -ق ج-ؤدة ال-ت-ع-ل-ي-م (ا÷زائ-ر ا‰ؤذج-ا) /1٩6٢
( »٢٠1٨منصشؤري سشمية) ،و»نظرية اإلمكانات ب Úمارتانسشيؤم
وأامارتيا سشان وحدود تطبيقها ‘ إاطار سشياسشة عامة ـ دراسشة
مقارنة» (داود هششام).
فيما اششتمل اÙؤر الثالث «التنظيم اإلداري» مناقششة مششاريع
«إادارة التغي– ‘ Òقيق التنمية اإلدارية –دراسشة حالة مؤؤسشسشة
سشؤنلغاز بالبيضض ›( »٢٠1٩/٢٠1٧دوبي سشهام)« ،دور التمكÚ
اإلداري ‘ –سش Úأاداء اإلدارة اÙلية» (بن يحي ÿضشر)،

و»ا◊كؤمة اإللكÎونية ودورها ‘ ترششيد اÿدمة العمؤمية ـ
دراسشة مقارنة :ا÷زائر تؤنسض» (عÓل عؤ.)Ê
وتضشمن اÙؤر الرابع «ا◊ركات اإلسشÓمية» ورششة إاششكالية
الدين والسشياسشة لدى ا◊ركات اإلسشÓمية ،نؤقششت ‘ إاطاره
مششاريع «إاششكالية الدين والسشياسشة لدى ا◊ركات اإلسشÓمية بÚ
الفكر واŸمارسشة ـ دراسشة مقارنة ب Úحركة النهضشة ‘ تؤنسض
وحزب العدالة والتنمية ‘ تركيا (( »)٢٠1٤/٨٩بن حتة إالياسض)،
Óحزاب السشÓمية ‘ ا◊كم ،مقارنة بÚ
«اŸششاركة السشياسشية ل أ
ح -رك -ة ال -ن -هضش -ة ال -ت -ؤنسش -ي-ة وح-رك-ة ›ت-م-ع السش-ل-م ‘ ا÷زائ-ر
«حمسض» (زايد إالهام) ،و»التطرف العنيف ‘ اŸنظمة العربية
وتداعياته على ا÷زائر» (عمروسض عمارة).
أاما اليؤم الثا Êمن ا÷لسشات ،فقد ششهد مناقششة عديد اŸششاريع
–ت ›م -ؤع -ة ﬂت -ل -ف -ة م -ن اÙاور ،ف-ت-حت ﬁؤر إاشش-ك-ال-ي-ة
ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،ن-ؤقششت م-ؤاضش-ي-ع «اŸق-ارب-ة ال-تششاركية كآالية
ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة :ب-ل-دية اÙمدية ا‰ؤذجا / ٢٠1٢
( »٢٠1٧ثلجة بدرة)« ،دور اÛتمع اŸد– ‘ Êقيق التنمية
اÙلية اŸسشتدامة ‘ ا÷زائر (جمعيات حماية البيئة لؤلية
ت-ي-ب-ازة ﬂ( »)٢٠1٧ / ٢٠1٢ت -اري م -ر« ،)Ëسش -ي-اسش-ة م-ك-اف-ح-ة
السشرطان ‘ ا÷زائرﬂ ،طط مكافحة السشرطان دراسشة مقارنة
ب Úا÷زائ - -ر وف- -رنسش- -ا ( »٢٠1٩ / ٢٠15إاسش-م-اع-ي-ل-ي ع-دي-لة)،
«التخطيط اإلسشÎاتيجي كأاداة لتفعيل اإلدارة اÙلية با÷زائر ـ
ولية سشعيدة» (لعقبي أاحمد).

معـــــــــــــــــــارضض للصســــــــــــــــــور
وورشســـــــــــات عـــــــــن ا◊ـــــــرف

و‘ ﬁؤر السش -ي -اسش-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة وال-ع-م-ران ،ن-ؤقشض «دور السش-ي-اسش-ة
ال-ع-ام-ة ال-ب-ي-ئ-ي-ة ‘ م-ك-اف-ح-ة ت-ل-ؤث اŸي-اه ب-ا÷زائ-ر» (طؤاهرية
منى)« ،األمن البيئي ومقتضشيات التنمية اŸسشتدامة ‘ ا÷زائر –
دراسشة مقارنة ب Úالفؤاعل ‘ إاطار حماية البيئة» (بركاتي فا—)
و»–ليل وتقييم السشياسشة العمرانية ‘ ا÷زائر ()٢٠1٩ / 1٩٩٩
قراءة نقدية لسشياسشة اŸدن ا÷ديدة» (عÓم زيد اŸال ‚ؤى).
أاما ﬁؤر السشياسشة العامة اÿارجية ،فناقشض «إامكانيات التكامل
ال-ع-رب-ي ‘ إاط-ار ا÷ام-ع-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ ضش-ؤء ال-ت-ج-ارب ال-ع-اŸي-ة
الناجحة» (سشدراتي عبد الرحيم)« ،اسشÎاتيجية روسشيا الفيدرالية
Œاه الششرق األوسشط وششمال أافريقيا– دراسشة مقارنة ب Úليبيا
وسشؤريا» (بهلؤل ﬁمد) ،و»مصشادر الطاقة اŸسشتقبلية ودورها ‘
–قيق أامن الطاقة للجزائر» (هششام درويشض).
و‘ إاطار ﬁؤر التحؤل الجتماعي“ ،ت مناقششة «التمكÚ
السشياسشي للمرأاة ا÷زائرية ـ دراسشة فاعلية النسشاء الŸÈانيات
حالة اÛلسض الششعبي الؤطني ( »٢٠٢٢ / ٢٠1٧عدان نبيلة)،
«هجرة ا÷زائري Úمن بديل إالزامي إا ¤مششروع حياة» (جعجع
وه -ي -ب -ة)« ،اÛت -م -ع اŸد Êودوره ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ‘
ا÷زائر» (غريبي عائششة)« ،أاثر الثقافة التنظيمية على سشلؤكات
اŸؤاطنة التنظيمية» (مÒي كرÁة) ،ومششروع باللغة الفرنسشية

Les chaines transnationales
d informations en continu comme acteurs

géopolitiques et leur rôle dans la gestion
( du conflit interne libyenعدنان ششبيني).

و‘ ﬁؤر النتقال الدÁقراطي ‘ الدول اŸغاربية ،نؤقشض «دور
ال -ع -دال -ة الن -ت -ق -ال -ي -ة ‘ مسش -ار –ق -ي -ق اŸصش -ا◊ة والن -ت -ق-ال
الدÁقراطي – دراسشة مقارنة ب Úتؤنسض وليبيا» (وحيؤن كمال)،
«أاثر إاصشÓح العملية النتخابية على جؤدة العملية السشياسشية ‘
ا÷زائ-ر م-ن خÓ-ل السش-ت-ح-ق-اق-ات الن-ت-خ-ابية »٢٠1٧ / ٢٠1٢
(خليل فيششؤشض)« ،تنظيم السشلطة السشياسشية وإاششكالية التحؤل
ال- -دÁق- -راط- -ي ‘ ا÷زائ- -ر» (ن- -دي- -ة ب- -ن أاح- -م -د)« ،دور اإلدارة
اإلل -كÎون -ي -ة ‘ –سش Úأاداء ق -ط -اع ال -ع -دال-ة ا÷زائ-ري-ة دراسش-ة
ميدانية وزارة العدل ( »٢٠1٩/ 1٩٩٩عماري حياة).
وكان اÙؤر األخ« Òالسشياسشة القتصشادية» ،و‘ إاطاره نؤقشض
«التسشي ÒاÙلي :تثم ÚاŸمتلكات وترششيد النفقات» (أاسشامة
ياهؤ« ،)Êدور الششراكة ب Úالقطاع العام واÿاصض ‘ تطؤير
القطاع الصشناعي – دراسشة حالة ا÷زائر ( »٢٠1٩ / ٨٩بؤراسض
عفاف) و»تأاث Òسشياسشة عقؤد ما قبل التششغيل على أاداء اŸؤؤسشسشة
واŸؤظف ا÷زائري ولية تيارت أا‰ؤذجا ( »٢٠1٧ / ٢٠1٢بلبال
حمزة).
و‘ ان -ت -ظ -ار ت -ع -م -ي -م ه -ذه اŸب -ادرة ع -ل -ى ﬂت -ل-ف ا÷ام-ع-ات
ا÷زائ -ري -ة ،ي -ب -ق -ى ال-ب-اح-ث-ؤن ا÷ام-ع-ي-ؤن ي-ب-ذل-ؤن ج-ه-ده-م م-ا
اسشتطاعؤا ‘ ،انتظار تثم Úأاعمالهم العلمية والسشتفادة منها
على أارضض الؤاقع.

الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوادي –تف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي بششهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎاث

” تسسط Òبرنامج ثري لإحياء
شسهر الÎاث Ãبادرة
من القطاع الثقا‘ لولية
الوادي بالشسراكة مع العديد من
اŸوؤسسسسات الثقافية اÙلية.
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ششارك ‘ هذه التظاهرة التي نظمت –ت
ششعار« :ا◊ماية األمنية للÎاث الثقا‘»،
مؤؤسشسشات ثقافية على غرار دار الثقافة
ﬁمد األم Úالعمؤدي وملحقاتها وإاذاعة
ال- -ؤادي ا÷ه- -ؤي- -ة ،حسشب ج- -م- -ال ال -دي -ن
عبادي مدير الدار.
وي -ت -م الÎك -ي -ز خ Ó-ل شش -ه-ر الÎاث ،ع-ل-ى
تثم ÚالÎاث الثقا‘ كقيمة اقتصشادية من
خÓل تعزيز التعاون مع جميع الششركاء ‘
›ال حماية الÎاث.
وق -د ب -ر›ت ب -اŸن -اسش -ب -ة ع -دة م-ع-ارضض
ك-م-ع-رضض الصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،الصشؤرة
الفؤتؤغرافية  ،معرضض للغؤط وما يحتؤيه
من أادوات  ،خياطة يدوية  ،فن تششكيلي ،
األك -ل -ة الشش -ع-ب-ي-ة وا◊ل-ؤي-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،
م -ع-رضض ل-ل-ق-رآان ال-ك-ر Ëوم-ع-رضض ل-لصش-ؤر
التاريخية باŸناسشبة ....
ك -م -ا سش-ي-ت-ي-ح شش-ه-ر الÎاث أايضش-ا ال-ف-رصش-ة
ل Ó-ط Ó-ع ع -ل -ى وضش -ع-ي-ة ﬂت-ل-ف اŸؤاق-ع
واŸعا ⁄التاريخية خÓل جؤلت ميدانية
وﬁاضشرات وندوات ‘ ا◊ماية األمنية
ل-لÎاث ال-ث-ق-ا‘ ومسش-ت-ق-ب-ل الÎاث ال-ثقا‘
اÙلي .
و‘ ه - -ذا الصش- -دد  ،سش- -ي- -تسش- -ن- -ى لسش- -ك- -ان
الؤادي السشتفادة من زيارات مؤجهة إا¤
اŸؤاق -ع ال -ت -اري -خ-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ل-م-دي-ن-ة
كالزاوية التجانية بقمار وزيارات للمعا⁄
األثرية اŸنازل ا÷بسشية...
وترمي هذه الفعاليات السشنؤية إا ¤إاعطاء

نفسض جديد لتثم ÚالÎاث السشؤ‘  ،وإاعادة
نسشج الروابط مع اŸاضشي وإابراز منطقة
الؤادي والتعريف بÌاء الÎاث الذي تزخر
به اŸدينة .ويتعلق األمر أايضشا بإادماج هذا
الÎاث ‘ الششبكة القتصشادية والجتماعية
ل-ل-بÓ-د ،ب-ه-دف ت-رق-ي-ة السش-ي-اح-ة ال-ث-ق-افية
وحماية اŸعا ⁄من النهب والتلف.
كما بر›ت عدة مسشابقات منها مسشابقة
Óطفال زوار اŸعرضض الÎاثي لتعريفهم
ل أ
بالÎاث الثقا‘ ا ¤جانب مسشابقة منششد
الؤادي ومسشابقة الصشائم الصشغ Òوأامسشيات
شش -ع -ري -ة Ãشش -ارك -ة ›م -ؤع -ة م-ن شش-ع-راء
الششعر اŸلحؤن وعروضض مسشرحية .
...واأنشسطة موجهة للعائÓت
‘ الشسهر الكرË
سش - -ط - -رت دار ال - -ث - -ق - -اف- -ة ﬁم- -د األمÚ
ال -ع -م-ؤدي ب-ال-ؤادي ب-رن-ا›ا ث-ري-ا و‡ي-زا
Ãن -اسش -ب -ة شش -ه-ر رمضش-ان ال-فضش-ي-ل  ،ح-يث

سشتقدم العديد من النششاطات والفعاليات
ال -ث -ق -اف -ي -ة اŸؤج-ه-ة ıت-ل-ف اŸؤاط-نÚ
والعائÓت السشؤفية .وسشيكؤن ا÷مهؤر
طيلة هذا الششهر على مؤعد مع سشهرات
ف -ن -ي -ة وع -روضض مسش -رح -ي-ة م-ت-ن-ؤع-ة  ،إا¤
جانب نششاطات ثقافية لتجديد اŸؤعد مع
السش -ه -رات ال -رمضش -ان-ي-ة ال-ت-ي اع-ت-ادت دار
ال- -ث -ق -اف -ة ﬁم -د األم Úال -ع -م -ؤدي ع -ل -ى
تنظيمها.
“ت ب- -ر›ة م- -ع- -رضض ل- -ل- -ق- -رآان ال -ك -رË
وسش- -ي- -ك- -ؤن ل- -ل- -ج -م -ه -ؤر ا◊اضش -ر ف -رصش -ة
لك-تشش-اف م-ع-ج-زات ال-ل-ه وح-ك-م-ة ال-ق-رآان
ال- -ك- -ر ، Ëوم- -ع- -ارضض أاخ- -رى ل- -ل- -ك- -ت -اب (
إاصشدارات دار الثقافة )  ،الفن التششكيلي ،
معارضض تاريخية وندوات ‘ إاطار ششهر
الÎاث وجلسشة رمضشانية حؤل ليلة القدر .
ك- -م- -ا ي -ك -ؤن ع -ل -ى م -ؤع -د م -ع السش -ه -رات
اإلنشش - -ادي - -ة والسش - -م - -ر ال- -ث- -ق- -ا‘ اÿاصض

بالعائÓت التي “ت بر›تها يؤميا على
السشاعة العاششرة لي Óلعششاق وﬁبي الفن
األصشيل والتؤاصشل والسشتماع إا ¤نخبة من
الفنان .Úوت-ت-م-ي-ز ه-ذه السش-ه-رات ال-ف-نية
بتنؤع على مدار ششهر رمضشان اŸعظم ،
والتي سشينششطها عدة فنان Úوا ¤جانب
ذلك سش -ي -ك -ؤن ا÷م -ه -ؤر ع -ل -ى م -ؤع-د م-ع
العروضض اŸسشرحية الÎفيهية على غرار
عرضض مسشرحي ÷معية بانؤراما للفنؤن
اŸسش -رح -ي -ة  ،وع -رضض مسش -رح-ي ÷م-ع-ي-ة
عششاق اÿششبة  ،وعرضض من تقد Ëفرقة
بسشمة Ÿسشرح العرائسض  ،كما سشتكؤن هناك
مسشابقات كمسشابقة ترتيل القرآان الكر، Ë
مسشابقة رمضشان الكÈى  ،مسشابقة منششد
الؤادي  ،مسشابقة الصشائم الصشغ Òوهدايا
ووصشÓت مؤسشيقية وفقرات فنية وحفÓت
إانشش-ادي-ة  ،وع-روضض سش-ي-ن-ي-م-ائ-ي-ة ب-ؤاسشطة
دتاششؤ.
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هوّية وحضسارة عريقة

القصصبة...تاريخ ينهار

’فطار أ÷ماعية ألعÓمة أŸميّزة
ألّتضسامن يصسنع أ◊دث وموأئد أ إ

أي -ام ف -ق -ط وي -ح -ل ألشس -ه -ر أل-ك-ر Ëأل-ذي
يسس- - -ت- - -ق - -ب - -ل - -ه أ÷زأئ - -ري - -ون ب - -ك - -ث Òم - -ن
أ’سس- -ت- -ع- -دأدأت ،أل -ت -ي ت -ع -كسس ‘ ›م -ل -ه -ا
أهميته ألدينية وأ’جتماعية ألتي يحتلها
عندهم ،من تنظيف أŸنازل وإأعادة طÓئها
إأ ¤شسرأء أدوأت منزلية تضسفي على أŸطبخ
أل -رمضس -ا Êأل -ك -ث Òم-ن أل-ت-ق-ال-ي-د أل-رأفضس-ة
لÓندثار.
‘ ه -ذأ أ’سس -ت -طÓ-ع أقÎب-ن-ا م-ن أŸوأط-ن
أ÷زأئ -ري ل -نسس -أال -ه ع-ن آأخ-ر أسس-ت-ع-دأدأت-ه،
«ألشس- -عب» ت- -رصس -د ت -ف -اصس -ي -ل أل -ت -حضسÒأت
ل -لشس -ه-ر أل-فضس-ي-ل ب-ال-ع-اصس-م-ة ،أل-ذي ي-ح-م-ل
نكهة وميزة خاصسة.

فتيحة كلواز

اسستطÓع :ف ــ كلواز

وجهتنا األولى كانت سساحة الشسهداء أاين تلتقي
نسسائم الماضسي ترسسلها القصسبة بكل ما تحتويه
من عبق التاريخ ،هناك الوجهة األولى التي
ت -فضس-ل-ه-ا ال-نسس-وة لÓ-سس-ت-ع-داد ل-لشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل
مثلما توضسحة هذه الشسهادات الحية لنا.

تنّوع يج ّسضده رمضضان
^ «ج -م -ي -ل -ة» ،رّب-ة ب-يت وج-دن-اه-ا ت-ت-جّ-ول ف-ي
«الروتشسار» سسأالناها عما تحضسره أايام فقط قبل
حلول رمضسان فأاجابت:
«كما تعّودت منذ أان كنت صسغيرة آاتي إالى هنا
لشسراء األواني والتوابل الخاصسة باألطباق التي
ي -ت -م-ي-ز ب-ه-ا شس-ه-ر رمضس-ان ،خ-اصس-ة وأان-ه-ا ت-ب-اع
طازجة ومتنوعة تعطي رائحتها ذوقا خاصسا
لكل أاكلة تضساف إاليها ،ل أاسستطيع تجاوز هذه
المرحلة فهي مهمة لدخول الشسهر الذي ننتظره
منذ انتهائه في السسنة الماضسية».
ت-وق-فت «ج-م-ل-ي-ة» ق-ل-ي Ó-ث-م أاضس-افت« :رمضسان
يحتل مكانة ل تضساهيه فيها أاي مناسسبة أاخرى،
من األواني وغسسل المنزل أاو دهنه لمن يسستطيع
ذلك إالى الفواكه الجافة كالعينة والمشسمشص،
ب -اإلضس -اف -ة إال -ى ب -عضص ال -ف -واك -ه األخ-رى ال-ت-ي
أاصس -ب -حت ت-ب-اع ف-ي اآلون-ة األخ-ي-رة ك-األن-ان-اسص
وال -م -وز وصس -ول إال -ى ال -م -ق -ط -ف -ة ال-ت-ي ت-عّ-ودت
تحضسيرها منذ صسغري ،فوالدتي كانت شسربة
م -ق -ط -ف -ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ه-ا م-ن ضس-روري-ات الشس-ه-ر
ال -ك -ري -م ،ل -ك-ن وبسس-بب ت-غ-ي-ر ب-عضص ال-م-ك-ون-ات
الج -ت -م-اع-ي-ة ل-ل-ع-اصس-م-ة أاصس-ب-ح ال-ي-وم ال-ف-ريك
الحاضسر األقوى على الموائد الرمضسانية في
العاصسمة رغم كونه من الشسرق الجزائري ،وكذا
الحريرة التي تعد أاهم الخصسائصص والمميزات
الرمضسانية في الغرب الجزائري».
وأاكملت «جميلة» تصسريحها قائلة« :هذا التنوع
ال-ث-ق-اف-ي ي-ج-ع-ل م-ن ال-ع-ادات وال-ت-ق-اليد وسسيلة
فّ-ع-ال-ة ل-ج-م-ع ال-م-ج-ت-م-ع ال-ج-زائري حول هوية
مكوناتها غير قابلة لÓنفصسال ،ولعل المسسيرات
ال -ت -ي ن-راه-ا ونشس-ارك ف-ي-ه-ا ك-ل أاسس-ب-وع ي-ع-ط-ي
صسورة حقيقية لهذا ،لذلك رمضسان هذه السسنة
ج -اء وال -ج -زائ -ر ت -ع -يشص م -ن -ع-رج-ا ف-اصس Ó-ف-ي
تاريخها ل تصسنع ايجابيته سسوى بقائها سسلمية
في مطالبها وتحركاتها».

مصضائب..عند قوم فوآئد
^ «رضسا» واحد من الذين يبيعون بعضص السسلع
ال -رمضس -ان-ي-ة كـ «ال-دي-ول» و»ال-ق-ط-اي-ف» وب-عضص

أرسسلت ع Èأ◊سساب ألÈيدي
أ÷اري بدل قّفة رمضسان

ال- -ح- -ل- -وي- -ات ال- -خ -اصس -ة ب -الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل كـ
«المحنشسة»« ،الصسامصسة» و»صسبيعات العروسسة»
وكذا «البوراك» الحاضسر األقوى على المائدة
الرمضسانية ،سسأالته «الشسعب» عن رمضسان هذه
السسنة فقال« :رمضسان شسهر مقدسص يحتل مكانة
مهمة في التقاليد واألعراف الجزائرية ،فمنذ
صسغري أاشساهد كل تلك التحضسيرات التي كانت
ت -ق-وم ب-ه-ا أام-ي م-ع ب-داي-ة شس-ه-ر شس-ع-ب-ان ،ح-ت-ى
ج-دران ال-قصس-ب-ة ك-ان سس-ك-ان-ه-ا ي-ل-بسس-ونها لباسسا
أابيضسا ناصسعا لسستقبال الشسهر الكريم معلنون
في الوقت ذاته العد التنازلي لحلول هÓل غّرة
الشس-ه-ر ال-ك-ري-م ،ط-ب-ع-ا ف-ي ال-م-اضس-ي م-ث-ل ه-ذه
ال-ح-ل-وي-ات والسس-ل-ع ك-انت تصس-ن-ع-ه-ا ال-نسس-وة ف-ي
بيوتهّن دون أان تحتجنّ إالى شسرائها ،لكن تغير
األم-ر ال-ي-وم م-ع ت-غ-ي-ر ن-م-ط ال-ح-ي-اة وأاصس-ب-حت
ال -م-ه-ام ال-م-ن-وط-ة ب-ال-م-رأاة اك-ب-ر ،ح-يث صس-ارت
م -ل -زم -ة ب -دوام م -ه -ن -ي أاب -ع-ده-ا ع-ن ك-ث-ي-ر م-ن
التقاليد أاو لنقل عن التحضسيرات التي كانت
تقوم بها النسسوة من قبل».
واسستطرد «رضسا» قائ« :Óرغم ذلك أاوجدت في
المقابل مهن لبعضص الشسباب الذين تخصسصسوا
في التجارة الموسسمية ولن تخرج تلك التجارة
في رمضسان عن بعضص السسلع الخاصسة بالشسهر
ال -ك-ري-م ،ف-أاب-ي-ع م-ث« Ó-ال-دي-ول» ال-ت-ي تصس-ن-ع-ه-ا
أاخواتي« ،المقطفة» التي «تفتلها» أامي وزوجتي
و»القطايف» وبعضص الحلويات التقليدية التي
ت-حضس-ره-ا زوج-ت-ي ،ف-ك-ل-هّ-ن نسس-اء م-اك-ث-ات ف-ي
البيت ولكنهّن يعملنّ في هذا المجال منذ عشسر
سسنوات تقريبا...هي تجارة مربحة خاصسة شسهر
الصس -ي -ام ف -ال -ج -م -ي -ع ي-ب-حث ع-ل-ى وج-ود ن-ك-ه-ة
رمضسان من خÓل توفير مثل هذه الحلويات أاو
األطباق ،وصسدق من قال مصسائب قوم عند قوم
فوائد».

مطاعم آلّرحمة..حركية دآئمة
سسوق «ميسسوني» كان وجهتنا الثانية أاين التقينا
«م -ون -ي» السس -ي -دة ال -ت -ي ت -ج -اوز سس -ن -ه-ا ال-ع-ق-د
السس -ادسص ،ول -ك -ن-ه-ا م-ازالت ت-ؤوك-د ع-ل-ى أاه-م-ي-ة
التحضسير للشسهر الكريم قائلة« :ربما كان تغيُر
أاولويات المرأاة في الجزائر سسببا مباشسرا في
ف -ق -دان الشس-ه-ر ال-فضس-ي-ل ال-ك-ث-ي-ر م-ن ال-ع-ادات
والتقاليد التي تعودت عليها األسسرة الجزائرية،
وربما توفر السسلع والمواد في األسسواق جعل من
ال-ت-حضس-ي-رات ال-خ-اصس-ة ب-الشس-ه-ر م-ج-رد ت-ق-اليد

يتحدث عنها من هم في سسني ،لكن األصسعب أان
يفقد الشسهر الكثير من روحانيته ،ففي الماضسي
ك -ن -ا ن -وازن ب -ي -ن ت -ن -ظ -ي -ف ال -ب -ي -وت وت -ط -ه-ي-ر
القلوب...قبل رمضسان وفي ليلة النصسفية من
شس -ع-ب-ان ت-ج-ت-م-ع ك-ل ال-ع-ائ-ل-ة ل-تصس-ف-ي-ة ال-ق-ل-وب
وال -تسس -ام -ح م -ن اج-ل اسس-ت-ق-ب-ال الشس-ه-ر ب-رب-اط
أاسسري قوي ،لكن اآلن أاصسبحت األسسرة الواحدة
وفي بيت واحد توضسع فيها مائدتان أاو ثÓث
موائد إافطار بسسبب الخÓفات التي غالبا ما
تكون وراءها «كنّة» ماكرة أاو عجوز شسمطاء،
فيكون مفعول العداوة أاشسد من السسحر فيصسبح
رمضسان شسهر إلثقال كهول الصسائمين بالسسيئات
وقطع الرحم بعدما كان شسهرا لصسلة الرحم
وكسسب الحسسنات».
أاضسافت «موني» في نفسص السسياق قائلة« :إالى
جانب كل ما ذكرت ،يصسنع الحراك الشسعبي هذه
السس -ن -ة ال -واج-ه-ة وال-ح-دث ول-ن يسس-ت-ث-ن الشس-ه-ر
الكريم من تبعاته فأاحد أابنائي قّرر مع بعضص
أابناء الحي فتح مطعم رحمة للمشساركين في
المسسيرات الشسعبية في رمضسان ،خاصسة أاولئك
ال-ق-ادم-ي-ن م-ن ال-ولي-ات ال-م-ج-اورة ط-ال-ب-ا مني
الوقوف على المطبخ والبحث عن نسساء تعملن
فيه حتى نربح أاجر إافطار الصسائمين ،ونسساهم
في إاعطاء المجتمع واألجيال القادمة دروسسا
ف -ي األخ -وة وال -وح-دة ب-ي-ن ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،وه-ي
معاني افتقدناها لسسنوات طويلة عادت بقوة
منذ شسهرين أاو يزيد».

أآخÒآ...
م -ن خ Ó-ل ج -ول -ت -ن -ا اسس -ت-ط-ع-ن-ا ال-وق-وف ع-ل-ى
تحضسيرات العائلة الجزائرية للشسهر الفضسيل،
الذي ل تفصسلنا عنه سسوى أايام معدودة ،واألكيد
أان األج-واء السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ه-ا ال-ج-زائ-ر
أاضس -فت ع -ل -ي-ه-ا ن-ك-ه-ة خ-اصس-ة ،ج-ع-لت اه-ت-م-ام
المواطنين ينصسب عن الطريقة المثلى للخروج
في مسسيرات شسعبية في الشسهر الفضسيل دون
اإلخÓل بحرمته وقدسسيته ،ولكن لم يمنع ذلك
من وضسع أافكار خاصسة تتمثل في موائد إافطار
كبيرة في الشسوارع حتى يفطر الجزائريون معا،
م -ث -ل -م -ا ي -ق -ف -ون ال -ي -وم م -ع -ا ضس -د أاي مسس -اسص
باسستقرار الجزائر وأامنها ،وطبعا اتفق الجميع
على أامنيات ترّكزت في مجملها حول الوطن
ومسستقبل جامع وشسامل.

ألقصسبة كتاب مفتوح على ألتاريخ..أزّقتها ألضسيقة تروي في كل
’صسالة حتى ألثمالة
صسة مدينة تشسّربت أ أ
خطوة تخطوها دأخلها ق ّ
منذ أن جلسس «هرقل» وأصسدقاؤوه ألعشسرة على شسوأطئها ،وهناك
’رضس
’نسسان وجودأ جغرأفيا متميزأ يربط بين شسمال أ أ
أكتشسف أ إ
وجنوبها ،بين صسحرأئها وبحرها.
ألقصسبة ألحي ألعتيق ألذي أبت أسسوأره إأ’ أن تبقى شساهدة على أكثر
من حقبة تاريخية مّرت بها ،حي ينازع في كل يوم أ’ندثار
’فول في ركام تتهاوى مع جدرأنها ألمحطمة تاريخ إأنسسان مر من
وأ أ
هناك ،حي بنت جدرأنه حياة ’ يعرف معناها سسوى من ترعرع بين
أسسوأرها و«دويرأتها» ألتي جمعت لقرون حضسارأت مختلفة.
ألقصسبة عروسس بكت وشسكت لسسنوأت بقعا سسودأء لطّخت فسستانها
’بيضس ،لكن هيهات أن تجد مسستمعا لمناجاتها أو أنينها ،فتغييب
أ أ
ألمحب يجعل من ألمحبوب في حالة من ألغربة وألتوحد ،هكذأ هي
ألقصسبة عندما سسادها من ’ يعرفون قيمتها مّمن لم يرتشسفوأ في
’نسسانية وألجيرة ،ولم يلعبوأ في درجها ألضسيق ولم
أزّقتها معاني أ إ
يشسّموأ روأئح «ألعوأشسير» على أختÓف توأريخها وعبق مسسك ألليل
وألياسسمين ،لم ير رؤويا ألعين «عمر ألصسغير» وهو ينادي «علي
لبوأنت» ولم يشساهد كما حدثت في ألقرن ألثامن ألعشسر حادثة
ألمروحة ’ يسستطيع أن يفهم أنين ألتاريخ ألصسامت على جدرأنها
ألتي فقدت بياضسها ولن يعي كم من ألحضسارأت سسكنت أحياءها.
ألمحروسسة ألتي غاب عنها أبناؤوها ،وغابت عنها تلك ألحميمية ألتي
’سساسسية ربما هو طمسس متعّمد لهويتها وربما هو
كانت ميزتها أ أ
’ولى ،وربما
محاولة يائسسة لتغييبها عن ألجزأئر ألتي كانت نوأتها أ أ
هي ألّÓمبا’ة ألتي أهدرت تاريخ أمة كاملة ،وبين هذه وتلك
فقدت ألقصسبة بياضسها وأعلنت جدرأنها وأزقتها أفولها ،ولكن هيهات
’نها وجود غائر في ألتاريخ ،وجدت مع
أن تكون ألقصسبة كذلك أ
شسمسس سساطعة أعلنت ميÓد ألمحروسسة ألتي كانت لقرون طويلة
’بيضس ألمتوسسط ،ولعل في تجربة أ’سستعمار ألذي
عروسس ألبحر أ أ
’خفائها لكنها هيهات أن تطمسس معالمها فالذهب
بنى مدينة كاملة إ
ألخالصس ’ يزول و’ «يحول»..بقيت رغم كل تلك ألبنايات ألتي
شسّيدتها فرنسسا ألقلب ألنابضس للعاصسمة ،فكانت مهد معركة ألجزأئر
وحاضسنة ألفن ألشسعبي ألذي عبّر لسسنوأت طويلة عن ألهوية
ألجزأئرية ،ألدور ألمهم ألذي لعبته خÓل فترة أ’سستعمار تحول
إألى تهميشس وتغييب رغم تصسنيفها من طرف أليونيسسكو كموروث
عالمي في  ،1992ألسسؤوأل ألمحير كل من مّر من ألمسسؤوولين عليها
يتغنى بمكانتها وأهميتها ،ولكن بقيت دأئما في قائمة أ’حتياط.

’زيد من  80أآلف عائلة معوّزة بو’ية آ÷زآئر
 6آآ’ف دج أ

تسستفيد أزيد من  80ألف عائلة من و’ية أ÷زأئر هذه ألسسنة من ألعملية ألتضسامنية أıصسصسة لشسهر رمضسان ألفضسيل وأŸتمثلة ‘ صسكوك بقيمة  6000دج ،وتبقى قوأئم أ’سستفادة من ألعملية مفتوحة.

مسست لحد اآلن  71.382شسخصص ( )% 96.48من
إاج -م -ال -ي ال -مسس -ت -ف -ي -دي-ن ،ت-حصس-ل-وا ع-ل-ى ه-ذه
المسساعدة عبر رقم حسساب بريدي جاري ،فيما
سستوجه حوالت بريدية تحمل هذه اإلعانات
المقدرة قيمتها بـ  6000دج بالنسسبة للذين لم
يتمكنوا من فتح حسسابات بريدية جارية.
وتشسمل القوائم المَعsدة األشسخاصص المدمجين
ضسمن المنظومة الجتماعية الخاصسة بالفئات
ال -هشس -ة (أاي ال -م -دم -ج -ي-ن ف-ي ب-رن-ام-ج الشس-ب-ك-ة
اإلج -ت -م -اع -ي -ة وب -رن-ام-ج اإلدم-اج اإلج-ت-م-اع-ي)
وال -م -ح -ت -اج -ي -ن ع -دي-م-ي ال-دخ-ل وذوي ال-دخ-ل
الضس -ع -ي -ف م ّ-م -ن ل ت -ت -ع-دى م-داخ-ي-ل-ه-م األج-ر
الوطني األدنى العام.
بعد اإلطÓع على قوائم المسستفيدين من إاعانات
رمضسان خÓل السسنوات الفارطة ،تبين أان هذه
األخ -ي -رة ط -رأات ع -ل -ي -ه -ا ت -غ -ي -ي -رات ت-دري-ج-ي-ة
بالتزامن مع الحركية التي شسهدتها الولية في
م -ج -ال ت -رح-ي-ل وإاع-ادة إاسس-ك-ان ب-عضص األح-ي-اء،

لسسيما على مسستوى بعضص البلديات ،فبعضسها
عرفت إانخفاضسا في عدد المسستفيدين كبلديات
ب-رج ال-ك-ي-ف-ان ،الشس-راق-ة ،جسس-ر قسس-ن-ط-ينة ،باب
الوادي ،القصسبة ،وادي قريشص ،بوزريعة ،سسيدي
امحمد ،الجزائر الوسسطى وبراقي ,فيما تزايد
عدد المسستفيدين بكل من بلديات أاولد فايت،
عين البنيان ،الحراشص والرويبة.
وتمّ تمويل العملية من الميزانية الولئية عن
طريق رصسد مبلغ إاجمالي بأاكثر من  158مليون
دج لدعم  31بلدية ذات المداخيل المحدودة،
بحيث تم تبليغ قرارات الدعم المالي لكل بلدية
قصس- - -د ال- - -مصس - -ادق - -ة ع - -ل - -ى م - -داولت ف - -ت - -ح
العتمادات.
وتختلف نسسب اإلعانة المقدمة للبلديات بحيث
ان  12بلدية سستعتمد في برنامجها التضسامني
ع -ل -ى دع -م ال -ولي -ة ب -نسس-ب-ة ( % 100ال-م-رسس-ى،
السسويدانية ،الدويرة ،الخرايسسية ،بابا أاحسسن،
باب الوادي ،وادي قريشص ،المقرية ،بوزريعة،

بوروبة ،باب الوادي وهراوة) ،فيما تعتمد 11
بلدية في برنامجها التضسامني على دعم الولية
بنسسبة تفوق ( % 50برج البحري ،برج الكيفان،

عين طاية ،المعالمة ،الرحمانية ،عين البنيان،
ال-ح-م-ام-ات ،جسسـر قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،بولوغين ،رايسص
حميدو ،أاولد الشسبل) .

كما سستعتمد  08بلديات في برنامجها التضسامني
ع- -ل- -ى دع- -م ال- -ولي- -ة ب -نسس -ب -ة ت -ق -ل ع -ن % 50
(السس -ح -اول -ة ،ال -قصس -ب -ة ،م -ح -م -د ب-ل-وزداد ،ب-ن-ي
مسس -وسص ،ال -م -دن -ي-ة ،ال-ح-راشص ،سس-ي-دي م-وسس-ى،
تسس- -ال- -ة ال- -م -رج -ة) ،ب -اإلضس -اف -ة إال -ى اسس -ت -ف -ادة
المؤوسسسسة الولئية للتضسامن الجتماعي بإاعانة
ق - -درت بـ  8مÓ-ي-ي-ن دج قصس-د ال-ت-ك-ف-ل ب-أاماكن
اإلط -ع -ام ال -مسس -ي -رة م-ن ط-رف أاف-واج ال-كشس-اف-ة
اإلسسÓمية الجزائرية.
وتمّكنت  26بلدية بالعاصسمة من تغطية تكاليف
العملية التضسامنية على عاتق ميزانياتها بنسسبة
 ،% 100وه -ي ال -ب-ل-دي-ات ال-ت-ي ت-ع-رف ت-وازن-ا اأو
ف- -ائضس- -ا ف -ي إاي -رادات -ه -ا ع -ل -ى غ -رار ال -ج -زائ -ر
ال -وسس -ط -ى ،سس -ي -دي ام -ح-م-د ،ب-ئ-ر م-راد رايسص،
األبيار ،بئر خادم ،براقي ،وادي السسمار ،حسسين
داي ،ال -ق -ب -ة ،ال -دار ال -ب -يضس -اء ،ب -اب ال-زوار ،ب-ن
عكنون ،دالي ابراهيم ،المرادية وحيدرة.
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الموافق لـ  28ششعبان 1440هـ

لمÓءأت على ألفلسصطينيÚ
عريقات يتهم وأشصنطن بفرضس سصياسصة أ إ

«صصفقة القرن» تكرسس القدسس عاصصمة
إلسصرائي ـ ـل وتعرق ـ ـل «ح ـ ـل ال ـ ـ ـدولت»Ú
أتهم أم Úسصر أللجنة
ألتنفيذية Ÿنظمة ألتحرير
ألفلسصطينية صصائب عريقات
لدأرة
أمسس أ÷معة ،أ إ
لمريكية بفرضس سصياسصة
أ أ
لمÓءأت على ألفلسصطينيÚ
أ إ
فيما يتعلق بحل ألصصرأع مع
إأسصرأئيل.
ق -ال ع -ري-ق-ات ‘ ب-ي-ان ع-قب ل-ق-ائ-ه
وف- -دا أام- -ري- -ك -ي -ا يضش -م شش -خصش -ي -ات
أاك-ادÁي-ة وسش-ي-اسش-ي-ة وث-ق-اف-ية ‘ رام
ال -ل -ه ،إان إاط Ó-ق صش-ف-ة الصش-ف-ق-ة (‘
إاششارة إا ¤صشفقة القرن األمريكية)
بدل من اŸعاهدة يدل بوضشوح على
ن -ي -ة اإلم Ó-ءات ول -يسش الت -ف -اق عÈ
اŸفاوضشات.
وأاضشاف أان الصشفقة قد تعني موافقة
ط -رف ع -ل -ى ب -ي -ع ‡ت-ل-ك-ات-ه ن-ت-ي-ج-ة
افÓسش ،أاي أانها –مل ‘ طياتها
ط -رف -ا راب -ح -ا وآاخ -ر خ -اسش -را ،وه -و
اصشطÓح يسشتخدم ‘ عا ⁄العقارات
وأالعاب الÎفيه التلفزيونية ‘ ،حÚ
ت -ع -ن -ى م -ع -اه-دة السشÓ-م ات-ف-اق-ا بÚ
طرف Úأاو أاك ،Ìينتج عنها معادلة
رب-ح ÷م-ي-ع األط-راف ،وي-ط-ل-ق ع-ل-ى
اسش -تسش Ó-م األط -راف ال -ت -ي ت-ه-زم ‘
ا◊روب ( صشك).
وأاكد أان البحث عن حلول خارج إاطار
ال - -ق - -ان - -ون ال - -دو‹ وق- -رارات األ·
اŸتحدة وÃا يضشمن إانهاء الحتÓل
اإلسشرائيلي وŒسشيد اسشتقÓل دولة
فلسشط Úبعاصشمتها القدسش الششرقية
لتعيشش بأامن وسشÓم ،إا ¤جانب دولة
إاسش- -رائ -ي -ل ع -ل -ى ح -دود ال -راب -ع م -ن
حزيران  ،1967وحل قضشايا الوضشع
ال-ن-ه-ائ-ي ك-اف-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا قضش-ي-تا
الÓجئ Úواألسشرى ،اسشتنادا لقرارات
الششرعية الدولية ذات العÓقة «ليسش
سش -وى م -ط-اردة ل-لسش-راب وال-ع-يشش ‘
األوهام».
واع -ت Èع -ري-ق-ات أان ج-م-ي-ع ق-رارات

اإلدارة األم- -ري- -ك -ي -ة بشش -أان ال -ق -دسش
والÓ- -ج- -ئ Úوالسش -ت -ي -ط -ان وا◊دود
Óراضش- -ي ال- -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة
والضش- -م ل - -أ
اÙت -ل -ة وا÷ولن ال -ع-رب-ي السش-وري
اÙت - -ل ،وغÒه - -ا م - -ن ال - -ق- -رارات
«باطلة ولغية ،وﬂالفات فاضشحة
ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ والشش-رع-ي-ة الدولية،
ولن تخلق حقا ولن تنششأا التزاما».
وأاوق -ف ال -ف -لسش -ط-ي-ن-ي-ون اتصش-الت-ه-م
السشياسشية مع اإلدارة األمريكية منذ
قرارها ‘ كانون أاول/ديسشم2017 È
العÎاف ب- - -ال- - -ق- - -دسش ع- - -اصش- - -م - -ة
إلسشرائيل.
ألكشصف عن «صصفقة ألقرن»
نهاية رمضصان
ات -ه -ام -ات ع -ري -ق -ات  ،ج -اءت ع-قب
إاع Ó-ن صش -ه -ر ال -رئ -يسش األم -ري -ك -ي
دون -ال -د ت -رامب ومسش -تشش -اره غ -اري -د
ك - -وشش Ôاÿم - -يسش ،أان- -ه سش- -ي- -كشش- -ف
النقاب عن خطته اŸنتظرة للسشÓم

‘ الششرق األوسشط أاو ما بات يعرف
بـ»صش -ف-ق-ة ال-ق-رن» ب-ع-د ان-ت-ه-اء شش-ه-ر
رمضشان مطلع جوان اŸقبل .وأاكد
ك - - -وشش Ôأان العÎاف ب - - -ال - - -ق- - -دسش
عاصشمة إلسشرائيل «سشيكون جزءا من
أاي اتفاق نهائي» وأان خطته للسشÓم
لن تأاتي على ذكر «حل الدولت »Úألنه
خ ، ‘Óعلى الرغم من أان هذا ا◊ل
كان على مدى سشنوات عديدة ﬁور
الدبلوماسشية الدولية الرامية إلنهاء
النزاع العربي-اإلسشرائيلي.
وك -ان ت -رامب اأوك -ل ق -ب -ل ع-ام Úإا¤
صشهره الذي يتمتع بنفوذ واسشع مهمة
صشياغة «التفاق النهائي» ◊ل النزاع
ب Úاإلسش -رائ -ي -ل -ي Úوال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي.Ú
وق- -ب -ل أاسش -ب -وع Úأاع -ل -ن ك -وشش Ôأان -ه
سشيكششف النقاب عن هذه اÿطة بعد
ان -ت -ه -اء شش -ه-ر رمضش-ان م-ط-ل-ع ج-وان
اŸقبل.
وبدأا كوشش ،Ôالذي لطاŸا كان مقÓ
وح - -ذرا ‘ ال - -ك Ó- -م أام - -ام وسش - -ائ- -ل
اإلعÓم ‘ ،اآلونة األخÒة يكششف

›ّددأ إألتزأمه بخطوأت أ◊وأر

روي- - -دا روي - -دا ع - -ن ب - -عضش ج - -وانب
خ -ط -ت -ه ،أاق -ل -ه خ-ط-وط-ه-ا ال-ع-ريضش-ة
والفلسشفة التي تقوم عليها.
«حل ألدولت »Úغ Òمطروح
و‘ ما يتعلق Ãوضشوع «حل الدولت»Ú
الذي لطاŸا اعتÈته األسشرة الدولية
ع- -م- -اد تسش- -وي- -ة ال- -ن- -زاع ال- -ع- -رب- -ي-
اإلسش -رائ -ي -ل -ي ق -ب -ل أان ت -دي -ر اإلدارة
األمريكية ا◊الية ظهرها له ،أاوضشح
كوشش Ôأان خطته للسشÓم لن تأاتي على
ذكر هذا اŸوضشوع كونه خÓفيا.
وب -حسشب ك -وشش Ôف -إان خ-ط-ة السشÓ-م
التي أاعدها وسشط تكتم يكاد يكون
غ Òمسش -ب -وق وسش -اع -ده ف -ي -ه-ا ف-ري-ق
صش - -غ Òق- -ي- -ل إان- -ه ق- -ريب ج- -دا م- -ن
إاسش - -رائ - -ي - -ل« ،ت- -ع- -ال- -ج ال- -ك- -ث Òم- -ن
اŸوضشوعات بطريقة قد تكون أاكÌ
تفصشي Óمن أاي وقت مضشى».
وإاذ أاك - - -د أان العÎاف ب- - -ال- - -ق- - -دسش
عاصشمة إلسشرائيل «سشيكون جزءا من
أاي اتفاق نهائي» ،دعا كوشش Ôالكيان
الصشهيو Êإا ¤تقد Ëتنازلت».

اÛلسس العسصكري السصودا Êيدرسس وثيقة دسصتور قدمتها قوى التغيÒ
دفعت ÷نة وسصاطة ،أÿميسسÃ ،قÎحات
للمجلسس ألعسصكري ألنتقا‹ ،وقوى إأعÓن
أ◊رية وألتغي Òلتجاوز خÓفاتهما بشصأان
تشصكيل أÛلسس ألسصيادي.
ق -ال مصش -در م -وث -وق ،إان ÷ن -ة ال -وسش -اط-ة ،ق-دمت
مقÎحا يششمل ›لسشا سشياديا قوامه  7مدني ،Úو3
عسش -ك -ري ،Úب -رئ -اسش -ة رئ -يسش اÛلسش ال -عسش -ك-ري
النتقا‹ ،ونائبان أاحدهما عسشكري واآلخر مد.Ê
وأاوضش - -ح اŸصش - -در أان اÛلسش السش- -ي- -ادي ي- -خ- -تصش
بالسشلطات السشيادية كما ورد ‘ اإلعÓن الدسشتوري.
ونوه إا ¤أان الوسشاطة اقÎحت أايضشا ›لسشا يسشمى
باألمن والدفاع القومي ،من  7عسشكري Úو 3مدنيÚ
بحكم عضشويتهم ‘ ›لسش الوزراء وهم ،رئيسش
الوزراء ،ووزيرا اŸالية واÿارجية.
على أان يتبع جهاز األمن للمجلسش الذي يختصش
بكل ششؤوون الدفاع واألمن ويرأاسشه رئيسش اÛلسش
العسشكري .والتقت أاطراف من الوسشاطة ،رئيسش
اÛلسش العسشكري عبد الفتاح الÈهان ،وأاطلعته
على اŸقÎحات التي وعد بدراسشتها.
وتضش -م ال -وسش -اط -ة ال -ت -ي تشش -ك-لت م-ؤوخ-را ،ب-حسشب
وسشائل إاعÓم ﬁلية ،ششخصشيات وطنية ،أابرزها
اÿب ÒاإلعÓمي ﬁجوب ﬁمد صشالح ،ورجل

اŸال واألع - -م- -ال ،أاسش- -ام- -ة داوؤود ،وال- -ن- -اشش- -ط ‘
منظمات اÛتمع اŸد ،Êنصشر الدين ششلقامي،
وششخصشيات أاخرى.
تعهدأت أÛلسس ألعسصكري با◊وأر
أاعلن اÛلسش العسشكري النتقا‹ ‘ السشودان،أانه
شش -رع ‘ ال -ن -ظ -ر ودراسش-ة ال-وث-ي-ق-ة ال-دسش-ت-وري-ة ال-ت-ي
تسشلمها ،من قوى ا◊رية والتغي Òللرد عليها.
ج -اء ذلك خ Ó-ل ب -ي -ان صش -ح-ف-ي  ،أاوردت-ه وك-الة
Óنباء ،وصشف فيها هذه اÿطوة بأانها
السشودان ل أ
«“ثل خطوة ايجابية تدفع با◊وار ب ÚالطرفÚ
إا ¤األم -ام»› ،ددا ح -رصش-ه ب-الل-ت-زام Ãواصش-ل-ة
خطوات ا◊وار والتفاوضش مع قوى ا◊رية والتغيÒ
وصشول للغايات اŸنششودة.
Óششارة فإان أابرز بنود اإلعÓن الدسشتوري لقوى
ل إ
ا◊ري- -ة وال- -ت- -غ- -ي Òتضش- -م- -نت إاج- -راءات ال -ت -ح -ول
ال -دÁق-راط-ي الن-ت-ق-ا‹ اŸد Êم-ن خÓ-ل ت-ق-دË
رؤوي -ة م -ت -ك -ام-ل-ة لشش-ك-ل ا◊ك-م ‘ ›لسش السش-ي-ادة
والوزراء والتششريعي إلرسشاء مبادئ دولة اŸواطنة
وا◊ريات ع ÈفÎة انتقالية مدتها أاربع سشنوات
ت -ب -دأا م -ن ت -اري -خ دخ-ول ال-دسش-ت-ور الن-ت-ق-ا‹ ح-ي-ز
التنفيذ ،على أان تقسشم مسشتويات ا◊كم اإ ¤ثÓثة
مسشتويات ا–ادي وإاقليمي وﬁلي ،وطالبت بوقف

لنتخابات ألŸÈانية
أعقبت أ إ

عودة الهدوء إا ¤عاصصمة بن Úبعد
يوم Úمن أاعمال العنف
عاد ألهدوء إأ ¤عاصصمة بن Úكوتونو ،أمسس أ÷معة ،بعد يوم Úمن
أعمال ألعنف ألتي أعقبت ألنتخابات ألŸÈانية ،وأسصفرت عن مقتل
لخرين.
لقل ،وأصصابة عشصرأت أ آ
شصخصص Úعلى أ أ
قام قوات ا÷يشش والششرطة منذ اÿميسش بتفريق اŸتظاهرين ،حيث
ذكرت اŸعارضشة أان قوات ا÷يشش والششرطة وجهوا فوهات بنادقهم صشوب
حششود اŸدني Úليقتلوا ثÓثة أاششخاصش وهو ما نفته السشلطات اÙلية.
و‘ أاع- -ق- -اب ذلك ،أاع-ل-نت اÙك-م-ة ال-دسش-تورية ،ع-ن ال-ن-ت-ائ-ج ال-نهائية
لÓنتخابات الŸÈانية التي جرت األحد اŸاضشي و ⁄يسشمح للمعارضشة
باŸششاركة فيها رسشميا ألسشباب إادارية و‘ ظل مششاركة ضشعيفة للناخب،Ú
مؤوكدة أان «اıالفات» و»الضشطرابات» اŸسشجلة خÓل عمليات التصشويت،
 ⁄ي -ك -ن م -ن شش -أان -ه -ا أان «ت -ه-دد ج-دي-ة القÎاع» ،ل-ي-ت-ق-اسشم حزبا /الكتلة
ا÷مهورية /و/ال–اد التقدمي /اŸقاعد الـ  ‘ 83برŸان بن.Ú
للتذك Òفإان الرئيسش السشابق بو Êيايي ( ،)2016-2006ورئيسش سشابق آاخر
هو نيسشيفور سشولغلو ( )1996-1991كانا قد دعيا مواطني بن Úإا ¤مقاطعة
هذه النتخابات ،التي وصشفها بأانها «انقÓب انتخابي» ،ثم وجها انذارا ا¤
الرئيسش ا◊ا‹ باتريسش تالون
إلل-غ-اء التصشويت .وŒم -ع م -ئ -ات األشش-خ-اصش م-ن م-ن-اصش-ري ال-رئ-يسشÚ
السشابق ‘ Úوسشط العاصشمة كوتونو حول منزل بو Êيايي منذ األربعاء،
خشش -ي -ة أان ت -ع -ت-ق-ل-ه الشش-رط-ة ع-قب دع-وت-ه ل-ل-خ-روج إا ¤الشش-وارع ،ووقعت
صشدامات ب Úقوات األمن واÙتج Úأاسشفرت عن مقتل ششخصش Úهما
امرأاة ‘ العاصشمة ،وششاب ‘ مدينة كاندي ششما‹ البÓد إا ¤جانب اصشابة
العششرات اآلخرين ،كما سشجل اضشرام النار ‘ مصشنع كب Òللقطن يعود
للرئيسش ا◊ا‹ قبل انخراطه ‘ السشياسشة.

العمل بدسشتور  2005وأان تضشم مؤوسشسشات ا◊كم
سش -ل -ط -ة قضش -ائ -ي -ة مسش -ت -ق -ل -ة إاضش -اف -ة إا ¤ال-ق-وات
النظامية.
كما طالبت الوثيقة ،بإاعطاء ›لسش الوزراء حق
إاعÓن الطوارئ ووضشع السشياسشات العامة للدولة.
أل–اد ألفريقي يرسصل بعثة خاصصة
أارسشل ال–اد األفريقي اÿميسش  ،فريق خÈاء
ل- -دع- -م اŸف- -اوضش- -ات ب Úاألط- -راف اŸع- -ن- -ي -ة ‘
السشودان  ،من أاجل تيسش Òالتوصشل إا ¤اتفاق يتيح
صشياغة –ول توافقي وبقيادة مدنية.
وكشش -فت ال -ك -ت -ل-ة األف-ري-ق-ي-ة أايضش-ا  ،أان ب- -ع -ث -ة ال–اد
األفريقي التي كلفها رئيسش مفوضشية ال–اد األفريقي
موسشى فقي ﬁمد« ،بدأات مششاوراتها بالفعل».
وت- -اب- -ع ب- -ي- -ان ال–اد األف- -ري -ق -ي «ب -ع -ث -ة ال–اد
األفريقي مفوضشة بدعم اŸفاوضشات ب Úاألطراف
اŸع -ن -ي -ة السش -ودان -ي -ة وت -يسش Òال -ت -وصش -ل ب -الشش -ك-ل
اŸناسشب إا ¤اتفاق يتيح صشياغة –ول توافقي
وبقيادة مدنية».
ويأاتي إارسشال البعثة اÿاصشة إا ¤السشودان بعد يوم
واح -د م -ن ال -دع -وة ال -ت -ي وج -ه -ه-ا ›لسش السشÓ-م
واألمن بال–اد األفريقي إا ¤ا÷يشش السشوداÊ
لتسشليم السشلطة إا ¤قيادة مدنية خÓل  60يوما.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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نوأب من طÈق يرفضصون هجوم حف Îعلى طرأبلسس

اŸعارك ترفع عدد النازح Úإا 55 ¤أالفا
أعلن أك Ìمن  40نائبا ‘ ›لسس ألنوأب ألليبي -
ألذي يتخذ من طÈق شصرقي ألبÓد مقرأ -خÓل
أجتماع لهم ‘ طرأبلسس أÿميسس رفضصهم ألعملية
ألعسصكرية ألتي يشصنها أŸشص Òخليفة حف Îبهدف
ألسصيطرة على ألعاصصمة ،مشصÒين إأ ¤أنهم قاطعوأ
جلسصات ألŸÈان.
وصش -ف أاعضش -اء اÛلسش ج -لسش -ت -ه -م ب-أان-ه-ا ل-تصش-ح-ي-ح مسش-ار
اÛلسش ليمارسش دوره الرقابي والتششريعي اŸنوط به بعيدا
ع -ن ارت -ه -ان -ه ل-رغ-ب-ة ج-ه-ات وأاف-راد شش-رع-ن-وا ا◊رب ع-ل-ى
طرابلسش.
وقال رئيسش ا÷لسشة النائب الصشادق الكحيلي «اليوم ‚تمع مع
زمÓئنا من ﬂتلف اŸدن ،للوقوف على اآلثار اŸدمرة التي
ت -تسش -بب ب -ه -ا ا◊رب غ ÒاÈŸرة ع -ل -ى ال -ع -اصش -م-ة ،ون-ح-ن
اجتمعنا بهدف اتخاذ موقف ينهي اŸعارك».
وهذا هو الجتماع األول من هذا النوع ‘ طرابلسش ،ويقع
مقر اÛلسش ‘ طÈق بأاقصشى ششرقي البÓد ،وهو ‘ األصشل
يدعم اللواء اŸتقاعد خليفة حف ،Îلكن النواب الرافضشÚ
للحرب على طرابلسش عقدوا جلسشاتهم ‘ العاصشمة معلنÚ
«اسش-ت-ي-اءه-م» م-ن م-وق-ف رئ-اسش-ة ال-ن-واب وت-أاي-ي-ده-ا ال-ع-م-لية
العسشكرية .والŸÈان اŸنتخب ‘  2014يضشم  188نائبا،
ويحظى باعÎاف دو‹ ،وكان من اŸفÎضش أان ينتقل ا¤
طرابلسش كما حصشل مع حكومة الوفاق الوطني برئاسشة فائز
السشراج اŸعÎف بها دوليا التي انتقلت إا ¤ليبيا منذ مارسش
 ،2016ل -ك -ن-ه  ⁄ي-ف-ع-ل بسش-بب ت-ع-ق-ي-دات ‘ األزم-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة،
وواصشل ‡ارسشة مهامه إا ¤جانب حكومة موازية ‘ الششرق

برئاسشة عبد الله الثني.
عدد ألنازح ‘ Úأرتفاع
أاعلن مسشؤوول اŸركز اإلعÓمي التابع للقيادة العامة لـ»ا÷يشش
ال -وط -ن -ي ال -ل -ي-ب-ي» ب-ق-ي-ادة اŸشش Òخ-ل-ي-ف-ة ح-ف ،Îاسش-ت-ع-ادة
السش-ي-ط-رة ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة اسش-ب-ي-ع-ة ج-ن-وب ال-ع-اصش-م-ة ال-ل-ي-ب-ية
طرابلسش.
و‘ سش -ي -اق م -تصش -ل ق-الت ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وط-ن-ي ال-ل-ي-ب-ي-ة
اŸعÎف بها دوليا إان عدد النازح Úمن جّراء اŸعارك
الدائرة حول العاصشمة طرابلسش ارتفع إا 55 ¤أالف نازح.
وقال عثمان عبد ا÷ليل ،نائب رئيسش ÷نة الطوارئ اŸكلفة
برعاية النازح Úإان اللجنة «سشجلت  11أالف أاسشرة نازحة يبلغ
›موع عدد أافرادها  55أالف نازح» ،مششÒا إا ¤أان اللجنة
خ-صش-صش-ت « 40م- -رك -ز إاي -واء و 27م -درسش -ة» إلي -واء ه-ؤولء
النازح.Ú
وأاضشاف ‘ مؤو“ر صشحفي من طرابلسش« ،نسشقنا لسشتقبال
 15أالف نازح إاضشا‘» ،مؤوكدا «وجود ﬂزون اسشÎاتيجي من
Óششهر القادمة».
السشلع يكفي ل أ
وكان رئيسش حكومة الوفاق فايز السشراج ششكل ÷نة الطوارئ
ل -ت -وف Òك-اف-ة الح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة بسش-ك-ان ال-ع-اصش-م-ة م-ن
خدمات وعÓج جرحى اŸعارك.
وتششهد العاصشمة الليبية طرابلسش تصشعيدا عسشكريا حادا منذ
أاوائل ششهر أافريل اŸاضشي ،إاذ بدأا «ا÷يشش الوطني الليبي»
بقيادة اŸشش Òخليفة حف Îزحفه نحو اŸدينة  ،وأاسشفر
القتال اŸسشتمر خÓل ثÓثة أاسشابيع عن مقتل أاك Ìمن 250
ششخصشا ،حسشب التقييمات األ‡ية.

بينما يحث مادورو على ألوحدة ألعسصكرية

زعيم اŸعارضصة الفنزويلية يدعو إا ¤التظاهر اليوم
دعا خوان غوايدو زعيم اŸعارضشة الفنزويلية مؤويديه إا¤
ال-ت-ظ-اه-ر ال-ي-وم السش-بت أام-ام ال-ق-واع-د ال-عسش-ك-ري-ة ‘ ال-بÓد
Ÿطالبة ا÷يشش بوقف دعمه للرئيسش نيكولسش مادورو.
ويعت Èا÷يشش طرفا أاسشاسشيا ‘ السشلطة الفنزويلية ،ويسشيطر
على قطاع النفط الذي يؤومن  96باŸئة من موارد البÓد،
وكذلك على عدد كب Òمن الوزارات ،كما أانه يدعم الرئيسش
نيكولسش مادورو.
وكان الرئيسش مادورو قد دعا القوات اŸسشلحة اÿميسش إا¤
«ﬁاربة جميع النقÓبّي ،»Úوذلك بعد يوم Úمن إاعÓن
Óطاحة بنظام الرئيسش الششرعي .
ا÷يشش إاحباط ﬁاولة ل إ
وقال مادورو «نعم ،نحن ‘ خضشمّ اŸعركة ،واŸعنوّيات يجب
أان ت -ك-ون ‘ أاع-ل-ى مسش-ت-وي-ات-ه-ا ل-ت-ج-ري-د ج-م-ي-ع اÿون-ة م-ن
أاسشلحتهم ،جميع النقÓبّي.»Ú
وتشش -ه -د ف -ن -زوي  Ó-ت-وت-را سش-ي-اسش-ي-ا ك-بÒا م-ن-ذ  23جانفي
اŸاضشي ،بعد إاعÓن زعيم اŸعارضشة خوان غوايدو نفسشه
رئيسشا مؤوقتا للبÓد ،بينما يؤوكد الرئيسش نيكولسش مادورو
وأانصشاره أانه الرئيسش الششرعي للبÓد.
واعÎفت نحو  50دولة من بينها الوليات اŸتحدة وفرنسشا

وأاŸانيا وبريطانيا ومعظم الدول اÛاورة لفنزوي ،Óبزعيم
اŸعارضشة رئيسشا انتقاليا ‘ ،ح Úمازالت غالبية دول العا⁄
و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا روسش-ي-ا والصش ،Úت-عÎف بشش-رع-ي-ة ال-رئ-يسش
مادورو،
الذي بدأا ‘ ششهر جانفي اŸاضشي فÎة رئاسشية ثانية مدتها
سشت سشنوات.
مادورو يحث على ألوحدة ألعسصكرية
ق -اد ال -رئ -يسش ال -ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-ولسش م-ادورو «مسشÒة ل-ل-ولء
العسشكري» اÿميسش ،داعيا القوات اŸسشلحة البوليفارية
الوطنية للبقاء موحدة.
وقال مادورو «إاننا نصشنع تاريخا جديدا ويجب على القوات
اŸسشلحة البوليفارية الوطنية أان تظهر أامام الششعب موحدة
ومتماسشكة ،موحدة على نحو متزايد ،ومتماسشكة على نحو
متزايد ،ومنضشبطة على نحو متزايد ،وأاك Ìخضشوعا للقيادة
الدسشتورية».
وكان الهدف من هذا ا◊دث هو العÎاف بدور ا÷يشش ‘
إاحباط ﬁاولة «النقÓب» التي قام بها زعماء اŸعارضشة يوم
الثÓثاء.

مع أتهام وزير ألعدل بـ «ألكذب» أمام ألكونغرسس

احت ـدام اŸواجه ـة بـ ـ Úتـ ـرامب وال ـدÁقراطيÚ

لمÒكي
أتهم ألدÁقرأطيون أÿميسس وزير ألعدل أ أ
بيل بار بالكذب أمام ألكونغرسس بشصأان ألتقرير أŸدوي
للتحقيق حول ألدور ألروسصي ‘ ألنتخابات ألرئاسصية
ألمÒكية ‘  ،2016مهددين ألوزير بعقوبات لرفضصه
أŸشصاركة ‘ جلسصة أسصتماع برŸانية.
‘ تصشعيد جديد ،أاكد الدÁقراطيون أان بيل بار «كذب على
ال -ك -ون -غ -رسش» ح -ول م-راسشÓ-ت-ه م-ع روب-رت م-ول-ر ،اÙق-ق
اÿاصش ‘ تدّخل روسشيا ‘ النتخابات الرئاسشية األمÒكية
‘  2016وششبهات تعامل دونالد ترامب مع موسشكو.
و‘ وقت سشابق اÿميسش ،تخلّف بار عن جلسشة اسشتماع
متصشلة بطريقة تعامله مع تقرير مولر ،دعت إاليها ÷نة
العدل ‘ ›لسش النواب.
ويبني الدÁوقراطيون موقفهم على تصشريحات علنية للوزير.
وحصشل بار على تقرير مولر أاواخر مارسش ،أاي قبل أان يحصشل عليه
الكونغرسش وقبل أان ينششر للرأاي العام ،ونششر ملخصشًا عنه ‘  24مارسش.
وأاكد الوزير حينها أان تقرير مولر يÈئ ترامب وفريقه من كل
ششبهات التواطؤو مع روسشيا.
لكن ‘ جزء آاخر من اŸلخصش يتعلق بششبهات عرقلة العدالة،
ينقل بيل بار عن روبرت مولر قوله إانه «إاذا  ⁄يخلصش هذا
التقرير إا ¤أان الرئيسش قد ارتكب جرÁة ،فهو ل يعفيه
أايضشاً» ،قبل أان يسشتنتج أانه ل توجد حيثيات Ÿقاضشاة الرئيسش.
و‘  10ابريل ،سشأال السشناتور الدÁقراطي كريسش فان هولن

بيل بار خÓل جلسشة اسشتماع علنية ما إاذا كان مولر يدعم
اسشتنتاجاته.
و‘ تلك ا÷لسشة زعم بار أانه ل يعلم ما إاذا كان مولر أايد مذكرته
اŸثÒة للجدل التي ÿصش فيها تقرير اÙقق اÿاصش وأانه ل
يعلم ما إاذا كان اعضشاء فريق ترامب مسشتائ Úمن اŸذكرة.
ال انه اتضشح الثÓثاء انه عندما قال بار ذلك كانت بحوزته
رسشالة من مولر بتاريخ  27مارسش تتحدث عن اسشتياء اÙقق
اÿاصش من ملخصش وزارة العدل.
“ويه ألتقرير ◊ماية ترأمب
ويتهم الدÁقراطيون بار الذي تو ¤منصشبه ‘ فÈاير بتمويه
ﬁتوى تقرير مولر ،من أاجل حماية ترامب.
وأاغضشب غياب بار عن جلسشة السشتماع اÿميسش رئيسشة ›لسش
النواب نانسشي بيلوسشي التي تتهم وزير العدل بتضشليل النواب.
والدÁقراطيون غاضشبون أايضشاً من رفضش وزارة العدل تسشليم
اللجنة نسشخة صشافية من تقرير مولر اŸؤولف من  448صشفحة
والذي نششر ‘  18ابريل مع إاخفاء بعضش مقاطعه ألنها «سشرية».
وتقرير مولر هو نتيجة  22ششهرا ً من التحقيقات ،اتهم وأادين
خÓلها  34ششخصشًا وثÓث ششركات .وأاكد التقرير على أان
عمÓء روسش حاولوا مسشاعدة ترامب بالفوز على اŸرششحة
الدÁوقراطية هيÓري كلينتون ‘ .2016
وت -وصش -ل ال -ت -ق -ري-ر إا ¤أان ح-م-ل-ة ت-رامب ع-ل-مت Ãح-اولت
التدخل الروسشية لكنها  ⁄تسشعَ عمدا ً إا ¤التعامل مع الروسش.

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء
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هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشسكرأ

من أسسباب ألّنصسر وألّتمكÚ

ب ا ل ّر ج و ع إ ل ص س ا د ق إإ  ¤د ي ن إ ل ل ه ن س س ت ح ق إ ل ّن ص س ر ع ل ى إ لأ ع د إ ء

إاsن الواقع اŸرير الذي يعيششه اŸسشلمون
اليوم ل يسشتغرب من قبل العا ÚŸبسش الله -
تبارك وتعا ‘ - ¤التغي ،Òحيث إاsن هذا
الواقع هو النتيجة الطبيعية للبعد عن دين
الله  -تبارك وتعا - ¤وعدم السشتسشÓم
لششرعه ،ول ننتظر ‘ ضشوء السش الربانية
غ Òهذا ،والله  -تبارك وتعا - ¤يقول:
¬pØp∏rNn ørephn ¬pjrónjn øp«rHn øeu ä
{l ÉÑn≤u©neo ¬odn
Éen ôo«u¨njo ’n ¬n∏qdG ¿sGEp ¬p∏qdG ôperGCn ørep ¬ofnƒ¶oØnërjn
GPn GEphn ºr¡p°pùØofrÉCnpH Éen Grhôo˘«u˘¨n ˘jo ≈˘às˘Mn Ωm ƒr˘≤n˘Hp
º¡odn Éenhn ¬odn Osônen Ónan GkAƒ°oS Ωmƒr≤nHp ¬o∏qdG OnGQnGCn
( }ٍ∫Ghn øep p¬fphOo øeuسشورة الرعد.)١١ :
ويقول الله  -سشبحانه وتعاÉ¡njtGCn Éjn{ - ¤
ºrcoôr°üo æjn ¬ns∏dG Ghôo°üo æ˘Jn ¿GEp Gƒ˘æo˘enGB øn˘jòp˘sdG
(}ºrµoenGónbrGCn âسشورة ﬁمد ،)٧ :أاما
r Ñuãnjohn
الذين يجهلون سش الله  -تبارك وتعا - ¤أاو
ي -غ -ف -ل -ون ع -ن -ه -ا وي -نسش -ون -ه -ا؛ ف -ه-م ال-ذي-ن
يسش-ت-غ-رب-ون م-ا ي-ح-ل ب-اŸسش-ل-م Úال-ي-وم م-ن
ﬁنٍ ووي Ó-ت ،وه -م ال -ذي-ن ي-تسش-اءل-ون أاّن-ى
ه -ذا؟ وك-ي-ف ي-حصش-ل ه-ذا ون-ح-ن أاصش-ح-اب
الدين ا◊ق؟ فيجيبهم الله  -تبارك وتعا¤
 Ãا أاجـاب به من سشأال من أاصشحاب ﬁمد صشلى الله عليه وسشلم  -مثل هذا السشؤوالف -ق -ال ال -ل -ه  -سش -ب -ح -ان-ه وت-ع-اÉªsndhnGCn{ - ¤
É¡n«rn∏ãreu ºàoÑr°nUGCn órbn ál˘Ñn˘«˘°pü˘et º˘µo ˘àr˘HnÉ˘°nUGCn
¿sGEp ºrµo°pùØofrGCn ópæYp ørep ƒngo πrbo Gòngn ≈fsGCn ºrào∏rbo
( }ôljópbn Am»r˘°Tn πu˘co ≈˘∏n˘Yn ¬n˘∏q˘dGسش- - - -ورة آال
عمران .)١65 :ونتيجة لنسشيان هذه السشنة
الربانية أاو الغفلة عنها؛ يقع النحراف ‘
اŸواق - -ف اıت- -ل- -ف- -ة إازاء ه- -ذه األح- -وال
اŸري -رة ال -ت -ي Áر ب -ه -ا اŸسش-ل-م-ون م-ا بÚ
ي -ائس ٍس م -ن ال -ت -غ -ي Òق -د أاصش -اب-ه اإلح-ب-اط،
وأالقى بيده ينتظُر اŸهدي أاو اŸسشيح -
عليه السشÓم  -إلنقاذ األمة ،والتمك Úلها
‘ األرضس ،أاو مسشتعجل قد نفد صشÈه ‡ا
ي -رى م -ن ال -ك -ف -ر وال -ن -ف -اق ،ف -ق-رر ا÷ه-اد
اŸسشلح واŸواجهة مع أاعداء الدين غÒ
ملتفت للقواعد الششرعية ،وأاصشول التمك،Ú

وأاسش- -ب- -اب ال- -نصش- -ر؛ ف- -ن- -ج- -م ع -ن ذلك م -ن
اŸفاسشد الكثÒة ما الله بها عليم ،وآاخر
رأاى مهادنة األعداء ،والرضشا منهم بأانصشاف
ا◊ل -ول ،وال -دخ -ول م -ع -ه -م ‘ م -ف -اوضش-ات
ومقايضشات  ⁄تـثمر إاsل مزيدا ً من التمكÚ
للمفسشدين ،واإلقرار لهم بالششرعية والوجود
ومن أاسشباب النصشر ما يلي:
أو ً
لÁان بالله  -تبارك وتعا¤
ل :أ إ
 وألعمل ألصسالح:وع -د ال -ل -ه  -ت -ب -ارك وت -ع-ا - ¤اŸؤوم-نÚ
بالنصشر اŸب Úعلى أاعدائهم وذلك بإاظهار
دي -ن -ه-م ،وإاهÓ-ك ع-دوه-م وإان ط-ال ال-زم-ن
قال  -تعاønjpòsdGhn Éænn∏°oSQo ôo°üo ærænnd ÉfsGEp{ - ¤
Ωoƒ≤ojn Ωnƒr˘jnhn É˘«n˘frót˘dG IpÉ˘«n˘ën˘drG »˘ap Gƒ˘æo˘neGB
ºr¡oJoQnòp©ren Ú
n ªpdpÉs¶dG ™oØnærjn ’n Ωnƒrjn OoÉ¡n°rT’Cn r G
( }Qِ GósdG Aoƒ°oS ºr¡odnhn áoæn˘©r˘∏s˘dG ºo˘¡o˘dnhnسش -ورة
غافر.)5١ :
ثانياً :نصسر دين ألله  -تعا:- ¤
ومن أاعظم أاسشباب النصشر نصشر دين الله -

تبارك وتعا - ¤والقيام به قولً ،واعتقادا ً،
وعم ،ًÓودعوًة قال الله  -تبارك وتعا- ¤
{’sGEp x≥Mn ôp«r¨npH ºrpgQpÉjnOp øpe GƒLoôpNrGCo ønjpòsdG
¬p˘∏s˘dG ™o˘arOn ’nƒr˘dnhn o¬˘∏s˘dG É˘æn˘HtQn Gƒ˘doƒ˘≤o˘˘jn ¿GCn
™oepGƒn°nU ârenóu¡ods ¢m†©rÑnHp º¡o˘°†n ˘©r˘Hn ¢nSÉ˘æs˘dG
ºo°rSG É¡n«ap ôocnòrjo óoLpÉ°ùn enhn läGƒn∏n°nUhn ™l«nHphn
¿sGEp √oôo°üo æjn øne ¬o∏sdG ¿sôn°üo æ«ndnhn GkÒãpcn ¬p∏sdG
»ap ºrgoÉæsµses ¿GEp ønjòpdsG * õljõpYn …wƒp≤nnd ¬n∏sdG
GhôoenGCnhn InÉcnõsdG GƒoJnGBhn InÓn°üs dG GƒeoÉbnGCn ¢pVQr’Cn r G
¬p˘∏s˘pdhn ôp ˘µn ˘æ˘ªo˘rdG øp ˘Yn Gƒr˘¡n˘fnhn ±phôo˘©r˘ªn˘drÉ˘Hp
( }ِQƒeo’Co r G áoÑnbpÉYnسشورة النور ،)55:فالعاقبة
للمتق.Ú
لخ-ذ
ث -ال -ث ً-ا :أل -ت -وك -ل ع-ل-ى أل-ل-ه وأ أ
لسسباب:
با أ
التوكل على الله  -تبارك وتعا - ¤مع
إاعداد القوة من أاعظم عوامل النصشر ،وذلك
لقوله  -تبارك وتعا¿pÉànØnFpÉBWs âªsgn PrGEp{ - ¤
¬p∏qdG ≈∏nYnhn Éªn¡o«tdphn ¬o∏qdGhn Ón°nûØrJn ¿GCn ºrµoæep
( }¿َ ƒæoepƒDrªodrG πpcsƒnàn«n∏ranسشورة آال عمران:

ّŒنب أإسسباب إلغفلة وإإلكثار من ذكر إلله Œعلك من إلّذإكرين
من ال ّصشفات اŸذمومة التي ذمّها الله ورسشوله :الغفلة،
قال تعا ¤عن الكفارÉ«nfrótdG IpÉ«nëndrG øneu GôkgpÉXn ¿nƒªo∏n©rjn{ :
 }¿ƒo∏apÉnZ ºrgo IpônNp’BG øpYn ºrgohnالروم ٧ :وقال تعاs¿GE{ :¤
Grƒn ftÉCnªnWrGhn É«nfrótdG IpÉ«ëndrÉHp Grƒ°o VQnhn ÉfnAÉ≤ndp ¿nƒLoôrjn ’n ønjòpdsG
∂ QoÉætdG ºogoGhnÉCren
n ÄpdnhrGCo ¿ƒ∏oapÉZn ÉænJpÉjnGB ørYn ºrgo ønjòpdsGhn É¡nHp
 }¿ƒÑo°pùµrjn GrƒfoÉcn ÉªnHpيونسس.٨-٧ :
وقد نهى الله تبارك وتعا ¤نبيه عن الغفلة ،قال تعا:¤
∂ ôp¡réndrG ¿nhOohn ákØn«Nphn ÉkYôt°n†Jn
∂ n °pùØrfn »ap
{n HsQs ôcoPrGhn
øn˘˘˘eu ø˘˘˘µo ˘˘˘Jn ’nhn ∫pÉ˘˘˘°Un ’BGhn huóo˘˘˘¨o ˘˘˘drÉ˘˘˘Hp ∫p ƒr˘˘˘≤n˘˘˘˘drG øn˘˘˘˘ep
}Ú∏papÉ¨ndrGاألعراف.٢٠5 :
وقد تكون الغفلة عن الله عقوبة من الله للعبد على
م -عصش -ي-ت-ه ،ق-ال ت-ع-ا≈∏nYn ¬o∏qdG ™nÑn˘Wn øn˘jòp˘sdG ∂n ˘Äp˘dnhGCo{ :¤
∂ }¿ƒ∏oapÉ¨ndrG ºogo
n Äp`dnhGCohn ºrgpQpÉ°ün HrGCnhn ºr¡p©pªr°nShn ºr¡pHpƒ∏obo
النحل.١٠٨ :

ما هي أإسسباب إلغفلة حتى يجتنبها إŸؤومن؟

لسسباب:
أقول :إأن من هذه أ أ
أولً :النقطاع الكث Òعن زيارة القبور ،وتذكر اŸوت
والدار اآلخرة :قال تعاºoJoQrRo ≈àsMn ôKoÉµnsàdG ºocoÉ¡ndrGCn{ :¤
}ôpHÉ≤nªndrGالتكاثر .٢-١ :قال ابن كث Òرحمه الله :أاششغلكم
حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب اآلخرة وابتغائها
و“ادى ب- -ك- -م ذلك ح- -ت -ى ج -اءك -م اŸوت وزر” اŸق -اب -ر
وصشر” من أاهلها.
روى ابن ماجه ‘ سشننه من حديث أابي هريرة رضشي اللُه
عنه أان النبي  -صشلى اللُه عليه وسشلم  -قالَ““ :أاْكِثُروا ِذْكَر
ت .““-
َهاِدِم اللssذاِت َ -يْعنِي الَْمْو َ
ثانياً :الن -غ -م-اسس ‘ اŸب-اح-ات ،والنشش-غ-ال ب-ال-دن-ي-ا
وششهواتها وملذاتها والسشعي ‘ التجارات وجني األرباح،
روى الÎمذي ‘ سشننه من حديث ابن عباسس رضشي اللهُ

ع -ن -ه-م-ا أان ال-ن-ب-ي  -صش-ل-ى ال-لُ-ه
ع -ل -ي -ه وسش -ل -م  -ق -الَ““ :م ْ-ن سَش َ -ك-نَ
الَْباِدَيَة جََفاَ ،وَمنِ اsتَبَع ال sصشْيَد غََفَل،
َوَمْن َأاَتى َأاْبَواَب ال tسشْل َ
طاِن اْفُتِتَن““.
ثالثًا :النقطاع عن ›السس الذكر وعدم اÙافظة على
األذكار الششرعية ‘ الصشباح واŸسشاء وعند دخول اŸسشجد
واÿروج منه وعند الدخول إا ¤اŸنزل واÿروج منه وغÒ
∂
∂ n °pùØrfn »ap
ذلك من اŸواضشع ،قال تعاn HsQs ôcoPrGhn{ :¤
∫pÉ°nU’BGhn huóo¨odrÉHp ∫pƒr≤nrdG ønep ôp¡réndrG n¿hOohn ákØn«Nphn ÉkYôt°n†Jn
 }Ú∏papÉ¨ndrG øneu øµoJn ’nhnاألعراف.٢٠5 :
رابعاً :النقطاع عن بيوت الله وهجر صشÓة ا÷ماعة
وقراءة القرآان ،قال تعا™nanôrJo ¿GCn ¬o∏sdG ¿nPpGCn ämƒ«oHo »ap{ :¤
∫É°nU’BGhn huóo¨odrÉHp É¡n«ap ¬ond íoÑu°ùn jo ¬oªo°rSG É¡n«ap ôncnòrjohn
ΩpÉbnGEphn p¬∏sdG ôpcrPp øYn ™l«rnH ’nhn IlQnÉénJp ºr¡p«¡p∏rJo ’s ∫lÉLnQp
Üoƒo∏≤ordG ¬p«ap Ö
o s∏≤nànJn Éekƒrjn n¿ƒaoÉînjn IpÉcnõsdG AÉànjGEphn IpnÓ°üs dG
 }QÉ°ün Hr’CnGhnالنور.٣٧-٣6 :
وقال تعاَ :¤وَقاَل الsرسُشوُل {GhòoînJsG »epƒrbn ¿sGEp ÜuQn Éjn
 }GQkƒéo¡ren ¿nGBnôr≤odrG Gòngnالفرقان .٣٠ :روى ابن خزÁة ‘
صشحيحه ،وا◊اكم ‘ اŸسشتدرك من حديث أابي هريرة
وعبد الله بن عمرو ابن العاصس رضشي الله عنهم أان النبي -
صشلى اللهُ عليه وسشلم  -قال““ :مَْن َقَرَأا َعشْشَر آاَياٍت ِفي َليَلةٍ
ْ
 ،““ÚواŸراد بهذا ا◊ديث صشÓة الليل
ب مَِن الَغاِفِل َ
َلْم ُيْكَت ْ
وتعاهد القرآان حتى ل يكون من الغافل.Ú

إÓÿصسة

أان م -ن أاراد أان ي -ن -ج -و م -ن ال -غ -ف-ل-ة ،ف-ع-ل-ي-ه Œنب
لكثار من ذكر الله حتى يكون
لسشباب السشابقة ،وا إ
ا أ
من الذاكرين ،ومن أاولياء الله الذين ل خوف عليهم
ول هم يحزنون.

 ،)١٢٢وقال  -سشبحانه ºocoôr°üo æjn ¿GEp{ :-
GPn øªnan ºrµordòoîrjn ¿GEphn ºrµond Ö
n dpÉZn Ónan ¬o∏qdG
p¬˘∏q˘dG ≈˘∏n˘Ynhn √póp˘©r˘nH ø˘eu º˘coôo˘°üo æ˘jn …òp˘˘sdG
(}¿nƒæopeƒDrªodrG πpcuƒnàn«nr∏anسشورة آال عمران:
)١6٠
رأب- -عً- -ا :كÌة أل- -دع- -اء وكÌة ذك- -ر
ألله:
وم - -ن أاع - -ظ - -م وأاق - -وى ع- -وام- -ل ال- -نصش- -ر
السشتغاثة بالله  -تبارك وتعا - ¤وكÌة
ذك- -ره ،ألن- -ه ال- -ق- -وي ال -ق -ادر ع -ل -ى ه -زÁة
أاعدائه ،ونصشر أاوليائه قال  -تعاGPnGEphn{ - ¤
Öo«Lp GCo Öljôpbn »fuÉEp˘an »˘æu˘Yn …OpÉ˘Ñn˘Yp ∂n ˘dnÉCn˘°nS
p GósdG InƒnYrOn
´ »pd GrƒÑo«épàn°ùr «nr∏an ¿pÉYnOn GPnGEp
( }¿َ hóo°To ôrjn ºr¡o∏s©ndn »Hp Grƒæo˘peƒDr˘«o˘rdhnسش -ورة
ال-ب-قرة ،)١٨6 :وق- - -ال  -ت - -ع - -ا∫nÉbnhn{ - ¤
ønjòpdsG ¿sGEp ºrµodn Örép ˘àn˘°rSGCn »˘fpƒ˘YoOrG ºo˘µo ˘HtQn
¿nƒ∏oNoór«n˘°nS »˘JpOnÉ˘Ñn˘Yp ør˘Yn ¿nhôo˘Ñp ˘µr ˘àn˘°ùr ˘jn
(}ønjôpNpGOn ºnæs¡nLnسشورة غافر.)6٠ :
خ -امسس -ا :ألج -ت-م-اع وع-دم أل-ت-ف-رق
وألتنازع:
ل يخفى على أاحد من الناسس أاهمية جمع
كلمة اŸسشلم ،Úوأان ذلك سشبب ‘ النصشر
ع -ل -ى ع -دوه -م ،وق -د أام -ر ال -ل -ه  -ت-ع-ا- ¤
ب- -الج- -ت -م -اع ‘ آاي -ات ك -ثÒة ﬁذرا ً م -ن -ه،
وداعيًا لهم بالعتصشام بحبله اŸت ،ÚوأاخÈ
أان التفرق والتنازع سشبب ‘ حصشول الفششل
والهزÁة فقال سشبحانه¬n∏qdG Grƒ©o«WpGCnhn{ :
Öngnòr Jnhn Grƒ∏o°nûØrànan Grƒ˘YoRnÉ˘næ˘Jn ’nhn ¬o˘dnƒ˘°oSQnhn
™n˘˘˘en ¬n˘˘˘∏q˘˘˘dG ¿sGEp Grhôo˘˘˘Ñp ˘˘˘°rUGhn rº˘˘˘µo ˘˘˘˘ëo˘˘˘˘jQp
(}øَ jôpHpÉ°üs dGسشورة األنفال.)٤6 :
واÓÿصشة :أانه ل بد من الرجوع إا ¤دين
الله  -تبارك وتعا - ¤بصشدق حتى نسشتحق
النصشر على األعداء ،نسشأال الله  -تبارك
وتعا - ¤أان يرد اŸسشلم Úإا ¤دينهم ردا ً
جمي ًÓحتى يسشتحقوا النصشر على األعداء،
ونسشأاله أان يوحد صشفهم ،ويقوي ششوكتهم،
وا◊مد لله رب العا ،ÚŸوالصشÓة والسشÓم
على نبينا ﬁمد وآاله وصشحبه أاجمع.Ú

سسلوك ‘ أŸيزأن

ظاهرة إلعنف ‘ إÓŸعب

تظهر ظاهرة العنف ‘ العديدِ من اÓŸع ِ
ب بعد كلّ
م-ب-اراة ري-اضشs-ي-ة ب Úم-ؤوّي-دي ال-ف-رق ال-ري-اضشu-ي-ة اıت-ل-فة،
ويأاخذ فيها العنف مظاهَر متعددة ،من اعتداء بالضشرب
و–ط-ي-م ل-ل-م-رك-ب-ات ،وغ Òذلك ،ول-ه-ذه ال-ظ-اه-رة أاسش-ب-اب
متعددة منها:
ب الرياضشي ،وعدم التحلي بالروح الرياضشsية
^ التع ّصش ُ
العالية ،حيث يتعصشب أانصشار كل فريق لفريقهم وعلى أايu
ظ -رف وح -ال ك -ان أاداؤوه .ا÷ه -ل وع -دم ال -وع -ي ب -ط -ب -ي-ع-ة
العÓقات اإلنسشانsية والتنافسس ب Úالفرق ،فالعÓقات بÚ
الsناسس يجب أان تكون على أاسشاسس الوuد والتسشامح والحÎام،
والتنافسس ب Úالفرق الرياضشsية يجب أان يعكسس مظهرا ً
حضشاريًا نظيفا وششريفا.
^ فقدان ثقافة الوuد والتسشامح ،واسشتبدالها بثقافة العداء
والتباغضس وا◊سشد.
^ األنانsية اŸفرطة ،ورغبة كل فريق السشتئثار Ãراتب
الفوز وعلى أاي uوضشع كان .نزعة التعصشب القبلي ،فيتعصشب
مؤويدو الفرق لفرقهم لنتمائهم لنفسس الدولة مث.ًÓ
ث الوعي Ãا يجب أان
وحل و عÓج هذه الظاهرة ،هو ب ّ
تكون عليه الرياضشة ،وتنبيه النsاسس ول سشيsما اŸششجع Úإا¤
ال-ن-ت-ائ-ج اŸأاسش-اوsي-ة ال-ت-ي ق-د ت-ن-ج-م ع-ن ه-ك-ذا تصش-رف-ات،
ويجب أان يكون للمنابر ،مثل :اŸدرسشة ،واŸسشجد ،دور
ب ‘ ذات الهدف ،وهناك واجب
هام ‘ ذلك وتوجيه يصش t
مضش -اع -ف ع -ل -ى مسش -ؤوو‹ ال -ف -رق ال -ري -اضش s-ي -ة Ãخ -اط -ب -ة
اŸششجع Úقبل وأاثناء الذهاب لكل مباراة مع التششديد بكل
ÓعÓم دور عظيم ‘ ذلك سشواء
قsوة على هذه الناحية ،ول إ
كان أاثناء تغطيته للمباريات ،أاو قبلها أاو بعدها ،وذلك
بإابراز الروح الرياضشيsة التي يجب أان تسشود ‘ اÓŸعب،
واŸؤواخاة.
والÎك - - - -ي - - - -ز ع - - - -ل - - - -ى ق- - - -ي- - - -م ا◊uب

ió¡dG ÒN
لشس- -ع- -ري -
ع - -ن أب- -ي م- -وسس- -ى أ أ
رضسي ألله عنه  -عن ألنبي صسلى
أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-لم قال““ :تعاهدوأ
ألقرآأن ،فوألذي نفسسي بيده لهو
لب-ل ‘ ُعُ-ق-ل-ها““
أشس-د ت-فصسu-ي-ا م-ن أ إ
(روأه ألبخاري ومسسلم).

❊ سس :ما حكم من قال لزوجته
ب- -ال- -ك- -ف -ارة وصس -ي -ام أل -ع -ام وأنت
حرأم علي؟
❊❊ ج :ه - -ذأ ي - -ع - -د م- -ن أل- -ف- -اظ
ألطÓق ألبدعي ألذي ل يجوز،
وي -أاث -م صس -اح -ب -ه ل -ت-ل-ف-ظ-ه ه-ذأ،
لن ألطÓق
ويجب عليه ألتوبة أ
ألذي هو أبغضس أ◊Óل عند ألله
أل- -ف- -اظ- -ه ي- -جب أن ت- -ك- -ون ع -ل -ى
ألسس -ن-ة وأن ت-ط-ل-ق أŸرأة ك-م-ا بÚ
ألله ،و‘ هذه أ◊الة ألطÓق ل
ي-ق-ع وع-ل-ى أŸت-ل-ف-ظ ب-ه-ذأ أل-ل-ف-ظ
أل - -ك - -ف - -ارة صس- -ي- -ام ثÓ- -ث- -ة أي- -ام
متتابعة أو إأطعام عشسرة مسساكن
أو كسسوتهم.

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال سسلمة بن دينار:
أشس - -ت - -دت م- -ؤون- -ة أل- -دي- -ن
وألدنيا ،قيل :وكيف؟ قال:
أم -ا أل -دي -ن ،ف Œ Ó-د ع -ل -ي -ه
أعوأنا ،وأما ألدنيا ،ف“ Óد
ي- -دك إأ ¤شس- -ئ م -ن -ه -ا إأل
وج- -دت ف- -اج- -رأ ق -د
سسبقك إأليه.

Oó©dG áªµM
ن أل ّ-رج -ل ل -ي -ذنب أل ّ-ذنب
إأ ّ
فيحرم به قيام ألّليل.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

ج - -م - -ي - -ل ان ت- -ك- -ون
ال -ن -فسش راق -ي-ة وتسس-م-و
ب-اخÓ-ق-ه-ا ك-ن كالنخيل
ع -ن ا’ح -ق -اد م -رت -ف-ع-ا
ي -رم -ي بصس -خ -ر ف -ي-ل-ق-ي
اطيب الثمر.

17

السسبت  ٠٤ماي  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٢٨شسعبان  ١٤٤٠هـ ـ العدد ١٧٩٣٨
mimigaga783@gmail.com

يعزف على
ألبيانو ويغني..
قدرأت أسستثنائية
لـ«كلب فنان””

ألثور

سس - -ع - -ادة ال- -روح ‘
رضس - -ا رب- -ه- -ا وسس- -ع- -ادة
ال-ن-فسش ب-وصس-ال ق-ل-وب
نحبها فمن وثق بالله
أاغناه ومن توكل عليه
كفاه.

أ÷وزأء

ل -يسش سس -ي -ئ -ا ج-دا
أان ي- -ت- -غ Òت -ف -كÒك
فجأاه فتصسبح ترغب
بشسيء و تريد شسيئا
من أايّ شسخصش تصسبح
ح-ي-اتك ك-ل م-نت اه-ا
ان ت- - -ك- - -ون ب- - -خ’ Ò
اك.Ì

ألسسرطان

كشس -ف ك -لب ““م -وه -وب““
ع-ن م-ه-ارات اسس-ت-ثنائية
‘ ال -ع-زف ع-ل-ى ال-ب-ي-ان-و
وال -غ-ن-اء ،وأاث-ار إاع-ج-اب
ال-ك-ثÒي-ن ،ب-ع-د أان نشسر
’ليف
صساحب ا◊يوان ا أ
م -ق -اط -ع ف -ي -دي -و ت -ظ -ه-ر
قدراته الفريدة.
واح-ت-ف-ل ال-كلب ،ويدعى
““ب- - -ودي““ ،ق- - -ب - -ل ي - -وم،Ú
’نقاذه
ب-ال-ذك-رى ال-ث-الث إ
من قِبل عائلة أامÒكية‘ ،
جزيرة ““لونغ آايÓند““ قرب
نيويورك  ،وكان ا’حتفال
بالعزف اŸنفرد على البيانو
والغناء.

قلوب
ألبشسر و قلوب ألسسيارأت

للع
È
ة

من أاروع ما سستقرأا عن جراّح القلب وميكانيكي
السسيارات:
يحكي أانه كان هناك جراح قلب عطلت سسيارته
ف-ذهب إا ¤اŸي-ك-ان-ي-ك-ي ’صسÓ-ح-ه-ا وب-ي-نما كان اŸيكانيكي
’شس-ي-اء
ي -ق -وم ب -ف -ت-ح م-وت-ور السس-ي-ارة وي-خ-رج م-ن-ه-ا ب-عضش ا أ
ويسستبدلها بأاخرى سسليمة  ،فكر قلي ً
 Óونظر
إا ¤ال- -ط -ب -يب وق -ال ل -ه  :أاتسس -م -ح ‹ أان
أاسس -الك سس -ؤوا’ ،ف -ق -ال ل -ه ال -ط-ب-يب :
طبعًا تفضسل
ق -ال اŸي -ك -ان -ي -ك -ي  :أانت ت-ق-وم
ب-إاج-راء ال-ع-م-ل-ي-ات على قلوب
ال - -بشس- -ر وأان- -ا أاق- -وم ب- -اج- -راء
’صسÓ- -ح- -ات
الصس - -ي - -ان - -ة وا إ
تشسبه العمليات على قلوب
السس- -ي- -ارات م -ث -لك “ام -ا ،
فلماذا تكسسب أانت الكثÒ
’م - -وال والشس - -ه - -رة
م- - -ن ا أ
واŸك -ان -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ،
بينما أانا أاقل منك بكثÒ؟
اب -تسس -م ا÷راح وه-مسش ‘
أاذن اŸي -ك -ان -ي -ك -ي ب-ه-دوء :
ك Ó-مك صس -ح -ي -ح ول-ك-ن ه-ل
Áك - -نك أان ت - -ق - -وم ب- -اصسÓ- -ح
السسيارة دون أان تطفئها؟!

نبضسنا فلسسطين ـي لألب ـد

أأنا إأسسمي فلسسطيني

^عالŸلى اصلس -فقا-اكهت اةل:-ت-ي ن-راه-ا شسغ
ل
ع
ق
ي-ع-ت-ق-د ال-ب-عضش أاّن ال-غ-رضش الوحيد لـك

م - -ن ه - -ذه اŸلصس - -ق - -ات اŸوج - -ودة ع - -ل- -ى
الفاكهة هو فقط Ÿعرفة بلد اŸنشسأا ولكن
قّلة منهم فقط يدري أانه يوجد ‘
هذه اŸلصسقات أارقام لها د’’ت
م - -ث - -ل :إاذا ك - -انت –وي ع - -ل- -ى ٤
’ول ٤أاو ،٣
أارقام وكان الرقم ا أ
”
فهذا يعني أان هذه الفاكهة قد ّ
رشّسها باŸبيدات ا◊شسرية ،وإاذا
’رق -ام  5وأاول
ك- -ان ع -دد ا أ
رقم منها هو  ٩فذلك يدل
ع- -ل- -ى أان ه -ذه ال -ف -اك -ه -ة
عضسوية ،أاما إاذا كان أاول
ن
رقم  ٨فهذا يعني أا ّ
ه - -ذه ال- -ف- -اك- -ه- -ة
معّدلة وراثياً

إانسسان
^
وزوج -ت -ه ’ه -و م -ن
ب- -ن- -ي آادم و ل- -ه- -ي م -ن
بنات حواء..من هما؟

حل ألعدد ألسسابق
^ ت -ب -دأا ب-السسÚ
’ه- -ي سس- -ي- -ف و’
سس - -ك Úأاو’ده- -ا
عمرها
١٢
سس- - -ت Úف - -م - -ن
ت - -ك - -ون؟ ه- -ي
السساعة.

حك ـ ـم و أأمثـ ـال
لسس-ع-ادة
^ ل -ت -ب-ل-غ اك Ãن ’
رب- -ط ق- -ل -ب َ
من أاجلك عشسنا ياوطني
انهاية له
أابطا’ كنا ’ نرضسى
ن
’ تعشش بعيدا عدة غ Òا’أ›اد –يينا
لب السسعا
^
نزهو باŸاضسي ‘ ثقة
الله وتط
وا◊اضسر يعلو ماضسينا
فجرنا الثورة من أازل

أألسسد

ق - -واع - -د السس- -ع- -ادة
’رب- - -ع- - -ة ’ :ت - -ك - -ره
ا أ
أاح- -دا م- -ه -م -ا أاخ -ط -أا ‘
حقك ،عشش ‘ بسساطة
م-ه-م-ا ع Ó-شس-أانك،توقع
Òا مهما ك ÌالبÓء،
خ ً
أاع-ط-ي ال-ك-ث Òح-ت-ى لو
امتلكت القليل.

ألعذرأء

بعضش ا’عتذارات كالتعازي ’ ترد ميت
إاحذر أان تكسسر قلب شسخصش ثم تÈر فعلك وتقول :
’عتذار
سسوف اعتذر له ..فا÷رح ’ يعالج با أ
’عتذار ُيقبل بخطأا غ Òمقصسود وليسش ح Úتتسسبب
ا إ
‘ جرح عميق لقلب إانسسان.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

إاذا اردت ان
تسس- -ع- -د ال -ن -اسش وم -ن
ح -ولك اب -دأا ب -إاسس -ع -اد
ن- - - -فسسك او’ ف- - - -ل - - -ن
تسس - -ت - -ط - -ي - -ع اسس- -ع- -اد
ال -ن -اسش وانت ت -ع -يسش
وف - - -اق - - -د الشس - - -يء ’
يعطيه.

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

سسجل يا دهر معالينا
’ك Èكان لنا
والنصسر ا أ
›دا من صسنع أايادينا
من أاجلك يا من أاجلك يا
..ياوطني

ع-ن-دم-ا “ر ب-ظروف
ق-اسس-ي-ة وأاحداث صسعبة
ت- -أاك- -د أانك ت- -دف- -ع ث -م -ن -ا
للحصسول على حياة أافضسل
.

أŸيزأن

ق- -د ي- -ح ُ-دث أان ُت -صس -ادَف
ل ماذا ُتريد منه
شسخصساً Œه ُ
ِ
ل -ك -نّ -ك ُت -ري -ده ب ال -ق -رب
دوماً.

ألعقرب

ُه-ن-اك ُح-دود َشس-خصس-ي-ة غÒ
قاِبلة للِنقاشش وُهناك ُميول ِلُكل
شَس- -خصش َي- -جب َع- -ل- -ي -ن -ا إاحÎاُم -ه
فا÷ميع حُر ِبما َيفعل حتى لو ُكنا
َنراُه َخطأا:

ألقوسس

ال- -وف- -اء ..ل- -يسش ›رد صس- -ف- -ة أاو
ك -ل -م -ة ي -ردده -ا ال -ن -اسش ع -نك ب -ل ه-و
موقف ثابت أاصسيل تتخذه مع نفسسك
’خ - - -ري - - -ن ‘ ﬂت - - -ل- - -ف ال- - -ت- - -غÒات
وا أ
واŸسستجدات.

أ÷دي

^ قالك شسيخ على فراشش اŸوت ..اسستدعى او’دو قالهم راه كاين كنز –ت السسكن
كي ‰وت اجبدوه وتقسساموه خاوا خاوا
ي
قل دائما:اللهم ’ Œعلني أاسسيء الظن
بعد ما مات الشسيخ هدمو او’دو السسكن وبداو البحث على الكنز
رها وتدرين كÈى
اق-ه ال-
بأاحد َ ،و ’ أاحد يسسيء الظن بي َ ..و ’
وكانو فرحان Úبزاف
مغاوت ال-ط-
Ê
و
ذل
ك
Œعل ‘ قلبي شسيئًا على أاحد  ،و ’ Œعل ‘
ك -ي ل -ق -او ال-ك-ن-ز ل-ق-اوه صس-ن-دوق ك-ب .. Òف-ت-ح-وه ل-ق-او ف-ي-ه رسس-ال-ة
ي
’مت
 - -ن ‘ي كل ب -ت أ
قلب أاحد شسيء علي.
مكتوب فيها
م-ي ع-ل-
وقل Óح ال- - - -دي- - -اق - -ي
ست اسس-
-اع- - -م-
« اذا كنتو رجال عاودو ابنو السسكنة ““
قشع-لي صس - - -م- - -اق
اع- -
ناŸياديني يسس-م-و
^ ق -الك واح -د راح مصس-ن-ع ان-ت-اع م-رك-ب-ات ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة  ,ل-ق-ى
ل -ل -ث -أار
ي
ب-ارز
ينادين وب -ت -ي
صسهريج فيه حمضش الكلور  HCL ,حب يعرف وشش هو
’هتمام
رÃا ت-خ-ت-ل-ف اط-ب-اع-ن-ا ل-ك-ن-ن-ا ج-م-ي-عً-ا ن-حب ا إ
ل ع -ر
ب-خ-ط عناويني م- - - - - -ي
Ê
و
ك
ع
ً
و
رير تد
ط-ويت
’سسيد  ,دخل يدو ثمة  ,كي خرج مالقاشش يدو
ا أ
ونذوب عشسقا أامام من يحدثنا بلطف.
كل ال روف اسس - - - - - -يشس-ن-ي
ح
ي
ي ت -ع-ا
-؟؟؟ آاو(ذابت ‘ ا◊مضش ) ؟ داخ  ,زاد ’ح
للت اي -ات -ي ال -ت  -طيني
ح - - - -ح -ق -ن -
ور
وات ح
’قصس-ى
ت Ó-
’خرى وخرجها مالقاهاشش ؟
يدو ا أ
روح- -ي علي رب ذن ا أ
وت م-ؤو
تغذيني ن- -ار ‘
أاي - - -ا ’ح راسس- - -و ي - -ح - -وسش
’سساءة  ...على أانها سسلوك Áثل صساحبه و
عندما تنظر إا ¤ا إ

أبتسسم

ألدلو

أ◊وت

ال - -
ني
ت - -بثضش ‘ شسرايي رف-ن-ي
ار ت-ع-وتنب ال ال -ن
ج -ب -

وصس-

عليهم .

Òا من ردة فعلك سسيختلف
ليسست تقلي Óمن شسخصسك فإان جزءا كب ً
فع.Ó

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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انسض -رسس ج -ار  Êف -اسض -ن ان -ك-م ك-ل اسس ن-السض-بث اغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êات-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا اسس ووال-ن يÓ-ن نسض-ن-ي-ه-ن اق غ-ورن سض-ك-ل ،اشض-ن-ويث ،ام-زاب-يث ،اق-ب-اي-ل-يث ،اشض-اويث،
اتراقيث..الشضياي يÓن هيقيث"الشضعب" مانك اتيلي سضما او ازاث ان كل نوقراي..الهدف انغ نتا
اعذال نالشضي يÓن يÎاق اق جرنان "الشضعب"  ،واانتشضني نÎحب سضاÿطواث انيغ لرياي Ê
قراين نوجرنان مانك اثنحسضن.

ثذينت نثمني Úذبرذ غر ثقذذث

م نبد غف ثز بسس ا‰قل غر اين ادضضرن ذثمر ث
ث -م -زغ أان -ف أاك -ن السض-اسس اردي-ب-ذ آاسس .أاق-ذذ ي-رزأاسض-ل
أان -ت -ق -ذن سض -قسض -قسس ن -ث -م -ن -ي Úأاسض -م إادف -غ -ن إان -ل-م-ذن
نثسضدوين نثزى وزو يك لدزير ثمنغث أاننسس ذلثن
أاذب نعي ذقزقل إادسضرسضذ غف إامقريضس أانغ .قرنسس
وث زك ون يع Úسضثعكمت أاتسضذكر.إاه أاك انف أاكن
أاقذذ أاند ميل يسضحسضف إالبطل إاديسضرسضن إاقذ إاحكمن
ثمرث نثمزغ ذيل ثمسضلت.

ثÈتسس  :ع نايت رمضشان

أأذغ أأين أأريقبل آأر ثسضكممت غذمن إأوغذذ ذق Úيع ثسضرثث.
ذثلث أأن أألق أتسضلذ ذمغنسش أقون أأك Èأند أرثزمرذ أدفكذ
ث -م -غ -ل أأنضض-ن غ-ف Úأأسض-ول-ن ن-ث-ن ن-غ أدبضش ث-ك-ث-ون ث-م-ي-ن-ث-ن .
أرغرسضن أبرذ ينجر يقرد غفيضش أأكن أدثبعن ذفر أأمزمرن.
ميل ذين يع إأذلسش أنف أأكن شضدن ثمرث نثكزغ سضذلسش نثمر
ثÈن Úأمكن ثسضليث نثمزغث ثغل أمكن أتسضمنكشضمت.

ذين ي Íإأنامذن أأذرزن أأسضل أنتقذن ودفغن سضÈذ أأكن أقذذ
أدحل ثلل أأنسش ذيل ثمسضلت أأم ذين يع ثسضرثث نغ أأين إأدشضدن
سضذلسش أأمزغ .أأمكن إأدضضر أين أأم قرن أأحبسش غف أأسضلمذ أأند
غف ثغز أأسضقسش إأمغرسضن نتثليث ثمزغث أسضÌن أأكن تثليث
أأدكشضم سضغربز.
أأسض Úألنتد ثذي نتلث أأم قرن ثفسضث بركنت أأند إأمزذغ أنتم
ألقبيل أفغند أإثكلت أأنضضن أأكن أأدبدن ذقذم نلبطل إأم يتسضونغ
يون إأŸز غففسش إأجدرم .Úسضم إأسضقسضن رنن ,سضم أأمذنن
أدزذن ذلفهم وثتسضرحسضن ثقذن أأذب.
أأيق أثنف ذلث ن  ٨٨أند إأŸزين أفغند سضÈذ ذثمسضبنÚ
مقرن ذلدزير ثمنغث أذوطسش أنتمون أأنضضن ،ثمسضبن Úإأدقجن
أأذب أأذعوذ ثمغل ذثسضرثث أأند إأقبدل ثمندوث أسض Úبنند
أأطسش إأكÈن.
غسش أأكن إأبدل وذم نثسضرثث ذثموغ Ÿعن أأطسش إأسضيقرن أأكن
أأذب إأبد غف ثجعل أتسضكرضش ألرزق نثمرث .ذين إأثي Íأأديفغ
إأثكلت أأنضضن و أذيسضول سضبدل أ◊كم ذسضلح أشضغل نثمت بل
ثجعل.

لثار اكبار انوغÓن

اغÓن ي Óدسس يغلب نالغÒان
ام - -اسس ن - -ورران ات - -وغ - -ان دنشض- -ان
ان- -وع- -م- -ار ا‰دان ام- -ازغ- -ان ن- -ات
مصضعب مدان امزوار اعمران “و
انوغÓن دتÔي.

الششيخ باعلي واعمر  -تغردايت

توجاذنت ارمضضان

لعوايل انلوراسس امقران تراجنت يور نا Òÿذلهنا

سضالغÒأن أ’ن غال أماروأ ألغار أ’ن
ج -ار أت ب -ن -ور دŒن -نت أسض-ق-ارن أغ-زو
أنفيغر دألغار أنوغزو نولوسش .أماشضي
أ’ن- - -ن دخ م- - -ن- - -او أل- - -غÒأن أضضضض - -نÚ
أتوغÈأن دقد “ورت أناألغÒأن أ’ن
أدأي أنوورير أ‰وركي ” نوغرم نات
أزجان .
أما فون أعنان جاج نالغÒأن أتوغان
ت -دأر أن -وع -م -ار أن-اف م-ن-او دزدج-رأرن
ألطول دألعرضش ألغرفنسضان يو‹ يغلب

أوسض - -ي - -ن- -د أي- -درل- -ن ن- -وري- -رأن أدسض- -ان
نÎج -وي -ن أن -وم -ان دŒم-وي-ن أت-وغ-انت
تدألي Úأسضتدأق Úأدلرهاط نالهوشش
أتوغان أتربان تدرأن أسضيسضان.
أم- -اشض -ي أ’ن دخ م -ن -او أل -غÒأن ”
أنÈق -ان أن -ال -غ -ار ن ’Ó-ع-يشض-ا Œم-ي
نا◊نيت فديسش أنوحباسش دسش مناو
أصض -وي -رأن دتÒى أن -ت -ي -ف-ن-اغ أن-ب-ك-ري
أماسش أنوضضغ أماشضي أ’نن دخ مناو
لضضضضن Úأنالغار أسضقارن قارت ألغار
أن -ك -ف -وسش أدم -ن -اوت تضضضض -ن -ت“ Úو
أنتÔي.
أل -غÒأن -و أت -وغ -ان دنشض -ان أن -وع -م -ار
أ‰دأن قبل أ’ي نغرمان أ’ن أماروأ
دقن
وزمول أنغ ألدليل بل ” أنوغÓن أتوغ
ت -ع -م -ر أسض -م-دأن أم-ازي-غ-ان ديÓ-ن أ’ن
أق -م -ان غ-ال أم-ارو أط-ف-ان دلصض-ل-نسض-ان
دلسضنسضان دومزروينسضان.

آاوال دونزروب
^ وين يتششان يتششا وين
اورنتششي ثاربويث ثتواكسس
أام ك- - -ل اسض- - -ق - -اسس ب - -ت - -ونت زيك
ل - - -ع - - -واي - - -ل ان- - -ل- - -وراسس ام- - -ق- - -ران
ات-وج-اذنت اق-ي-ور ان-رمضضان و“لن
سض- -ي رب- -ي ادع- -دا سض- -ا Òÿاذل -ه -ن -ا
سضÒت -و اسض -ق -اسس اق  Ó-ث-ع-قب ذيسس
ثامورث انغ ا÷زائر فلباسس ننزقام
سض - -م - -ق - -ب - -ذو اﬁرك - -اي ام - -ب - -ارك
‚زايرين.

باتنةŸ :وششي حمزة
و أأذق -ي -مشش إأرمضض-ان أل-ع-ظ-ي-م ل-ب-اسش
أنوسضان وأدعدأ ما Êإأبدونت ◊رأير أنع
أت -وج -اذنت م-ل-ي-ح أأق-ي-ورأي أأق Ó-غ-رسش
أمكان يقعمر ويعز لباسش ذأأقÓون أنغ،
و’زم ب- - - - -غ Òأدع - - - -دأ أذي - - - -اف أزأثسش
إأج - -زأي - -ري- -ن أت- -رج- -ان ذيسش  ،خ- -اط- -ر
يسض- -روسض -اث -ي -د رب -ي سض -ب -ح -ان -و ألÈأكث
ت -ام -ق -رأنت أأق  Ó-ن-ت-دج-ا أأسض-ع-قب أنسش
يسضهل حتى ذي ألظروف أأق Óأوعرنت

أأم ألسضخانت أق Óثعدأد أسضناي.
ونهنا لباسش ناÓÿث أق Óأترأقنت
لسض -وق بشض-ام أدق-ظ-انت ث-غ-وسض-وي-ن أقÓ-
–وأجنهنت بشضام أذزمنت أيسضمت أم
◊رور أنيغ سضإازلفن ،أأق Óتكسضنتيد سضي
ث-ارع-ق-يث و›رن-ت-ي-د وأث-ح-رق-نت مليح
وم - -ن ب - -ع - -د أأثسض - -ف - -انت وأثسض - -غ - -ارنت
وأثهرسضنت ذي ثاسضÒث أأق Óثتوأخذم
سض -اقسض-ق-ري-و ،وغ-رسش أل-ب-ن-ة ت-ام-ق-رأنت
ول- -يشش ذي أل -وق -ث -اي أأق  Ó-إأوي -ا ك -لشض -ي
يتوخذأم سضلماشضن ثقار خالتي ألزهرة
أأق Ó- -أنÓ- -ق- -انت ثسض -اغ ق -ل -ي ن -ل -ح -رور
أرمضضان ذي باثنت.
وآ’نت أÓÿث أ–ب- - -انت أذسض - -غ - -نت
ل- -وم- -اع -ن إأق -ح Ó-ن أأق  Ó-ت -وأف -رن غÒ
إأŸناسضباث يحÓن أأم لوفال أأذلعيوذ أنيغ
أأذرمضض - - -ان ،وأذرق - - -نت غ- - -ن- - -خ- - -ام- - -ن
تصض -ف -ان -ه -نت م -ل -ي-ح م-ل-ي-ح ،وت-وج-اذنت
إأث- -اسض- -ي- -لت  ،وث- -غ -اوسش ث -يشضت ف -ت -ل -نت
أÓÿث أنزيك لباسش نÈبوشش بشضام بغÒ

أدعدأ رمضضان أذأفنت أ Òÿزأثسضنت
وذكالنت كل كاسش سضهقينتيد ثÒبا ذي
إأسضيارن وفتلنت ،خاطر رمضضان أأنزيك
ي Óيتوسضعقاب سضشضوربة أنلفريك أنيغ
سضÈب -وشش ب -رك ول -يشش ط -ول ل-ب Ó-أأقÓ-
أ’ن أمÒأ.
وغ Òسضديرقا لفرجدأر و’نت تفرنت
ق -ل-ي ن-ت-غ-اوسض-وي-ن أم-ط-م-اط-م أت-يشض-رث
بصض -ح زيك أ’نت سض -غ-رأي-نت أل-ط-م-اط-م
ورحانت ثيشضرث أيذ نالدونت وخدمنت
أيسش لقوألب نالصضابون وتفرنت ذقمكان
يسضمك وبغ Òأدخلذ رمضضان جبذنتيد
قيتشش قيتشش أم Úأحوأجنت ونصضبنت
أيسش.
وزيك زيك أ’ن ◊رورثاي أتوزون ذو
أقفرأقب سضمانت أتدأه سضÒتو ألكسضÈ
ومن بعد أتكسضنتيد وتصضفانت مليح مليح
وسضاغنتيد ◊رور أققيمن سضي Ÿدينت،
رمضضان أنزيك يح Óويعز لباسش خاطر
ث Óذيسش ألÈأكث تامقرأنت .

^ حكيغآاآاسس لهميو
إاومداكليو أاتسشا فلي
^ تآاآاسشوسشمي
ثغلب تآاآاموسشني
^ أاحقآاآار
فكآاآاسس نآاآاغ
كسشآاآاسس

مواقيت
الصسÓة
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^ 0٤ماي  :19٥3جاك شسوفالييه عمدة ا÷زائر،
اقÎح لقاء مع السسيد عبد الرحمن كيوان
عضس- -و ال- -ل -ج -ن -ة اŸرك -زي -ة ◊زب الشس -عب
ا÷زائري.
^  0٤ماي  :1960ا◊كومة اŸوؤقتة للجمهورية
ا÷زائ -ري -ة تصس -در ب -ي -ان -ا ت -ن ّ-دد ف -ي -ه ب -اŸسس -اع-دات
’مريكية لفرنسسا.
ا أ

السسبت  28شسعبان  1٤٤0هـ الموافق لـ  0٤ماي  2019م
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العدد

 17°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

””راديسسون ا÷زائر”” يعزز ا◊ظÒة الفندقية والوجهة السسياحية
^ اسستثمار يوفر  200منصسب عمل دائم والتكوين ا◊لقة األقوى

فنيدسس بن بلة
على هذا األسساسس كان التأاكيد من صساحبة
ف -ن -دق الع -م -ال راديسس -ون ب -ل -و م-ن سس-لسس-ل-ة
الفنادق العاŸية –مل هذه التسسمية ،السسيدة
وسسيلة با‹ وهي مهندسسة معمارية على ان
يكون فندق العمال اŸشسيد بعد سسنوات ان
يحمل هذه اÿصسوصسية ويكون السسند اŸروج
للÎاث ا÷زائري اŸتعدد الثقافات والفنون
اŸازج ب Úالصسالة واŸعاصسرة Áنح الزائر
والزبون راحة بال واسستمتاع برسسومات والواح
ع- -ن ع -م -ق ا÷زائ -ر وسس -ح -ره -ا وان -ت -م -ائ -ه -ا
المازيغي الضسارب ‘ اعماق التاريخ.
وذكرت السسيدة با‹ مطول بجدوى اللمسسة
ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا وح-رصست ع-ل-ي-ها مع
زوج -ه -ا ‘ مسس -ار السس -ت-ث-م-ار ب-ا÷زائ-ر ب-ع-د
Œربتي تونسس وفرنسسا انها اشسركت فنانÚ
جزائري Úلهم مكانة وشسانا واعتمدت على
مواد جزائرية ‘ الديكور الذي يرحل بالزبون
ا ¤ح -ك -اي -ات ال-ف ل-ي-ل-ة ول-ي-ل-ة م-ن السس-اطÒ
وا◊ك -اي-ات الشس-ع-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي ت-وج-د
م -غ -روسس -ة م-ك-رسس-ة ‘ الÎاث ال-وط-ن-ي ال-ذي
يسستمر ‘ الحتفال به على مدار الشسهر كل
سسنة.

وق- - -الت ‘ ه - -ذا الشس - -ان ›ي - -ب - -ة ع - -ل - -ى
اسستفسسارات السسرة العÓمية ا◊اضسرة بعÚ
اŸكان يتقدمهم ‡ثل جريدة ““الشسعب““  ،أان
ال -ه -ن -دسس -ة اŸع -م-اري-ة ل-ل-ف-ن-دق م-ن ‚ 4وم
اŸدشسن بحي مالكي بجوار كلية علوم العÓم
والتصسال مسستوحات من قصسبة ا÷زائر التي
ت - -روي ع - -راق حضس - -ارة ل ت - -ف - -ن - -ي وتÎج - -م
خصسوصسية مدينة عتيفة تقاوم رياح العوŸة
با◊فاظ على الذاتية والهوية.
اعادت السسيدة با‹ ا◊ضسور ا ¤الديكور
الفني الذي يحمل عÓمة جزائرية خالصسة
بالقول انها تع Òهذا ا÷انب الولوية و“نحه
قيمة واعتبارا ا ¤اقصسى ا◊دود .لهذا يفهم
Ÿاذا حملت جميع أاجنحة و غرف الفندق
ذلك الطابع اŸعماري و التصساميم التي تعكسس
اŸوروث الثقا‘ و الهوية ا÷زائرية والتي
–قق نوع من التميز وطنيا وعاŸيا  ،كلها
صسممت بأايادي وكفآاءات بأاغلبية جزائرية.
من جهته ذكر مرداسسي ياسس Úكر Ëمدير
التسسويق والتصسال ان ›مع با‹ اŸعرف
ب-نشس-اط-ات-ه ‘ الÎق-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة ب-اÿصسوصس
وا‚از السس -ك -ن -ات ب -تصس -ام-ي-م اي-ة ‘ ا÷م-ال
“ك - -ن م - -ن خ Ó- -ل ق - -ن- -دق « Radisson
» Bluمن خلق قرابة  200منصسب شسغل دائم ،
حيث ” اعطاء األولوية ا ¤عنصسر مهم ‘

قامت بها مصسالح الشسرطة بسسكيكدة

توقيف  03أاشسخاصص ‘ قضسيت ÚمنفصسلتÚ

’من
“كنت مصسالح أامن سسكيكدة با أ
ا◊ضس - -ري ال - -ت- -اسس- -ع ،م- -ن ت- -وق- -ي- -ف 03
أاشس -خ -اصس تÎاوح أاع -م -اره -م م -ا ب20 Ú
’و¤
و 26سسنة ‘ قضسيت Úمنفصسلت ،Úا أ
ت-ت-ع-ل-ق ب-السس-رق-ة –ت ط-ائ-ل-ة التهديد
’ب -يضس ،وال-ث-ان-ي-ة ب-الضس-رب
ب -السس Ó-ح ا أ
’بيضس.
وا÷رح العمدي بالسسÓح ا أ

سسكيكدة:خالد العيفة

ح-يث ت-ع-ود وق-ائ-ع ال-قضس-ي-ة األو ¤ح-ي-ن-م-ا
تلقت مصسالح األمن ا◊ضسري التاسسع شسكوى
من طرف طالب جامعي تعرضس لسسرقة –ت
طائلة التهديد بالسسÓح األبيضس ،من طرف
شس-خصس Úي-ج-ه-ل ه-وي-ت-ه-م-ا ب-اŸكان اŸسسمى
““برج حمام““ Ãدينة سسكيكدة  ،حيث إاسستهدف
اŸشس-ت-ب-ه ب-ه-م-ا ح-ق-ي-ب-ة ج-ل-دية كانت بحوزته
وب -داخ -ل -ه -ا ج -ه -از ه -ات -ف ن-ق-ال ،وك-ذا صسك
ب -ري -دي وب-عضس ال-وث-ائ-ق الشس-خصس-ي-ة اÿاصس-ة
بالضسحية ،وبناء على األوصساف اŸقدمة من
طرف الضسحية كثفت قوات الشسرطة باألمن

ا◊ضسري التاسسع من عملية البحث والتحري،
والتي أاثمرت توقيف اŸشستبه بهما و–ويلهما
ل-ل-مصس-ل-ح-ة أاي-ن ت-ع-رف ع-ل-ي-ه-م-ا الضس-ح-ية من
الوهلة األو.¤
أام -ا ب -خصس -وصس ال -قضس -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة وال-ت-ي
ع -ا÷ت -ه -ا ذات اŸصس -ل -ح -ة ت -ت -ع-ل-ق ب-الضس-رب
وا÷رح ال - -ع - -م- -دي ال- -ذي ت- -ع- -رضس ل- -ه أاح- -د
األشسخاصس على مسستوى““ طريق ليلو““ من قبل
أاح -د م-ع-ارف-ه ك-ان-ا ع-ل-ى خÓ-ف سس-اب-ق م-ع-ه،
واسس -ت -ع-م-ل اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه سس-ك Úم-ن ا◊ج-م
الكب ÒخÓل العتداء ‡ا أادى إا ¤إاصسابة
ل -لضس -ح -ي -ة ع -ل -ى مسس-ت-وى ال-ي-د ق-ب-ل أان ي-ق-وم
بالفرار باسستعمال دراجته النارية ،فيما ”
نقل الضسحية للمسستشسفى لتلقي العÓج ،وبفتح
–قيق من قبل قوات الشسرطة“ ،كنت من
تشس -خ -يصس وت -وق-ي-ف اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه وم-ن ث-م-ة
–ويله Ÿقر اŸصسلحة ،ليتم إا‚از ‘ حق
اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه-م م-ل-ف-ات قضس-ائ-ي-ة منفصسلة ”
Ãوجبها تقدÁهم أامام وكيل ا÷مهورية لدى
ﬁكمة سسكيكدة.

france prix 1

اإلرهابي حمزة يسسلم نفسسه وبحوزته أاسسلحة
حربية و 18قنبلة

’ره -اب وب-فضس-ل
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ا إ
ج-ه-ود ق-وات ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-بي،
سّسلم إارهابي نفسسه ،يوم  01ماي ،2019
ل- -لسس- -ل- -ط- -ات ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ب -ت -مÔاسست
بالناحية العسسكرية السسادسسة .ويتعلق
’م -ر ب -اŸسس -م-ى ““ال-ه-م-ال زي-ن-ي““ اŸدع-و
ا أ
““ح- -م- -زة““ال- -ذي ال- -ت- -ح- -ق ب- -ا÷م- -اع- -ات
’رهابية سسنة .2016
ا إ

اإلره- -اب -ي ك -ان ب -ح -وزت -ه مسس -دسس ()01
رشساشس من نوع كÓشسنيكوف ،ومسسدسس ()01
رشساشس من نوع  ،FMDPوبندقية نصسف آالية
من نوع سسيمونوف ،وقذيفتي ( )02هاون عيار
Óف -راد،
 82م- -ل -م ،و( )18ق- -ن -ب -ل -ة مضس -ادة ل  -أ
باإلضسافة إا ¤أاربعة (ﬂ )04ازن وكمية من
الذخÒة من ﬂتلف العيارات تقدر بـ()1690
طلقة.

اÛال السسياحي و الفندقي و هو التكوين  ،و
ذلك لتحسس Úاÿدمة و ضسمان نوعية عالية ‘
ﬂت -ل -ف اÿدم -ات اŸق -دم -ة  .ك -م -ا يصس -ب-و
اÛمع كذلك ا ¤اŸسساهمة ‘ –قيق تلك
ال -ط-ف-رة ال-ن-وع-ي-ة ل-لسس-ي-اح-ة ا÷زائ-ري-ة ع-ل-ى
اŸدى القريب و العمل على –سس Úصسورة
ا÷زائ -ر و “ث -ي -ل -ه-ا ع-ل-ى اŸسس-ت-وى ال-ع-اŸي
أاحسسن “ثيل .
ي -ع -ت Èف -ن-دق رادسس-ون ب-ل-و م-ن اŸشس-اري-ع
السسياحية التي تدعمت به ا◊ظÒة الفندقية
على مسستوى ولية ا÷زائر من ب› Úموعة
من الفنادق العاŸية اŸرتقب Œسسيدها من
طرف ›مع با‹ على اŸسستوى الوطني .
يتوفر الفندق على  131غرفة و  9أاجنحة ،
ب -الضس -اف -ة ا ¤ج -ن-اح Úرئ-اسس-ي ، Úم-ط-اع-م
فخمة “زج ب ÚاألكÓت التقليدية ا÷زائرية
وال -عصس -ري -ة  ،ب -الضس -اف-ة ا ¤ا◊م-ام-ات ذات
ال -ط -اب -ع ال -ع -اصس -م -ي ا÷زائ -ري و مسس -اح-ات
لÓسسÎخاء وذلك على مسساحة تقدر ب 12
أالف م Îمربع بتكلفة مالية تصسل ا ¤حدود
 2.8مليار دينار.

2٤°

التحق با÷ماعات ا’رهابية سسنة 2016

ق.و

حمل افتتاح فندق ““راديسسون بلو““ بالعاصسمة ليلة اÿميسس حالة من التمايز وا’سستثناء ’نه صسادف ا’حتفالية باليوم
العاŸي ◊رية الصسحافة اŸصسادف ل 3ماي ،وكذا تصسادفه مع شسهر الÎاث اŸمتد ا ¤غاية  18من الشسهر ا÷اري .لهذا جاء حامÓ
للمدلول Úالبارزين اللذين طبعا هذا اŸرفق الذي يعزز ا◊ظÒة الفندقية عصسب ا’سستقطاب السسياحي ‘ منافسسة مفتوحة
على كل الرهانات.

 18°وهران

الثمن  10دج

17938

هندسسة معمارية مسستوحاة من القصسبة وديكور من الÌات

 18°وهران

22°

...توقيف تاجر ﬂدرات وحجز  34كلغ
من الكيف اŸعالج

و‘ إاط - -ار ﬁارب - -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة،
أاوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
وع -ن -اصس -ر ال -درك ال-وط-ن-ي ،إاث-ر دوري-ة ب-حث
وتفتيشس بتندوف/ن.ع ،3.تاجر ﬂدرات على
م Ïم- -رك- -ب- -ة سس- -ي- -اح- -ي- -ة ﬁم- -ل -ة بـ ()34,5
كيلوغرام من الكيف اŸعالج ‘ ،ح Úحجز
حرسس السسواحل ( )35,5كيلوغرام من نفسس
اŸادة بالغزوات/ن.ع.2.

..توقيف  3اشسخاصص وحجز أاجهزة كشسف اŸعادن

م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي ،بالوادي/ن.ع ،4.ثÓثة ()03
أاشسخاصس وحجزت ( )5808وحدة من اŸواد
شس-ب-ه الصس-ي-دلن-ي-ة اŸوج-ه-ة ل-ل-ت-ه-ريب ،ف-ي-م-ا
ضسبطت مفرزة أاخرى بالتنسسيق مع مصسالح
ا÷مارك بع Úأامقل ،ولية “Ôاسست/ن.ع،6.
جهازي ( )02كشسف عن اŸعادن.

الضسحية يبلغ من العمر  37سسنة

وفاة شسخصص بعد سسقوطه ‘ بئر بفيضص البطمة با÷لفة

ت -دخ -لت مصس -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ل -ل -وح -دة
الثانوية لفيضس البطمة شسرق ولية ا÷لفة ،أاول
أامسس ،م -دع -وم -ة ب -ف -رق -ة ال-ت-دخÓ-ت واإلن-ق-اذ ‘
األماكن الوعرة  GRIMPمن الوحدة الرئيسسية
وذلك بعد تلقي بÓغ من طرف مواطن ،Úيتعلق
بسسقوط شساب داخل بئر بعمق  40مÎا ،وقطر 01

م Îو  80سسم به ماء حوا‹  50سسم ،وقد اسستخرج
الضسحية من طرف أاعوان ا◊ماية اŸدنية متوفى
وهو من جنسس ذكر يبلغ من العمر  37سسنة ،فيما
فتحت مصسالح الدرك الوطني –قيقا ‘ مÓبسسات
ا◊ادث.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

بعد تلقي مصسالح الشسرطة لعدة شسكاوى

القبضص على ›رم خط Òيسستهدف اŸركبات ببجاية
“كن عناصسر فرقة الشسرطة القضسائية ،باألمن
ا◊ضس- -ري األول ألم- -ن ولي- -ة ب- -ج -اي -ة ،أامسس ،م -ن
توقيف ›رم Îﬁف السسرقات داخل اŸركبات
وتوابعها ببجاية ،حيث تفاصسيل العملية جاءت بعد
تلقي مصسالح الشسرطة ،لعدة شسكاوى تتعلق بسسرقة
ﬁت-وي-ات وت-واب-ع م-رك-ب-ات م-ع ال-ت-خ-ريب ال-عمدي
Ÿلك الغ ‘ ،ÒالفÎات الليلية باŸدينة القدÁة
ببجاية.
وبناء على هذه الشسكاوى ” ،تكثيف األبحاث
والتحريات وباسستعمال الوسسائل التقنية ا◊ديثة ”
–ديد هوية الفاعل ،والذي ثبت تورطه بشسكل

كاريكات /ÒعنÎ

م -ب-اشس-ر ‘ ج-م-ي-ع ع-م-ل-ي-ات السس-رق-ة اŸقÎف-ة ‘
اŸن-ط-ق-ة ،ك-م-ا ب-ي-نت ال-ت-ح-ري-ات ب-أان اŸع-ن-ي بعد
ترصسده للمركبة اŸسستهدفة لي ،Óوبعد تأاكده من
خلو اŸكان يقوم بتحطيم زجاج النوافذ ،ليقوم
بتنفيذ عملية السسرقة ÷ميع اÙتويات وأاي شسيء
ث -م Úي -ج -ده ب -داخ -ل -ه -ا ،وع-ل-ي-ه ب-ع-د وضس-ع خ-ط-ة
ميدانية ﬁكمة ” ترصسد اŸشستبه فيه ،واŸتواجد
‘ حالة فرار دائمة من قوات الشسرطة ليتم إايقافه
بأاحد أاسسواق اŸدينة ،كما ضسبط بحوزته على كمية
من اŸهلوسسات.

بجاية :بن النوي توهامي

