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لمــــÓءات والضصغوطــــــات
بعـــد –ــــرر العدالـــة مـــن أاشصكـــال القيــــود ،ا إ

الفريـق ڤايـد صسالـح:
تطهـ ـ ـ Òالبـ ـ ـ ـ ـÓد
مـ ـ ـ ـ ـ ـن الفسس ـ ـ ـ ـ ـاد
واŸفسسديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن
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@ ’ طموحات سسياسسية لنا سسوى خدمة بÓدنا طبق ـ ـا Ÿهامنا الدسستوريـ ـة
@جهود ا÷يشش وقيادته النوفم ـÈيـ ـة أافشسلـ ـت اŸؤوام ـ ـرات وال ـدسسائسش
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بعـــد مـــرور  3أاشصهـــر عـــــن انطÓقــــــــــه

ا◊ـراك الشسعبـ ـ ـ ـي منعرج
حاسس ـ ـ ـ ـ ـم أانه ـ ـى مرحل ـ ـ ـة
وأاع ـ ـاد للشسع ـ ـب سسيادتـ ـه
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سصهرات أادبية بقاعة حاج عمر
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^ انتخاب رئيسش كل ا÷زائري Úبطريقة متحضسرة وسسلمية مطلب ملح
طالبــــوا العمـــــل بورقلة يشصتكـــون
الغمـــــــــوضض ‘ عـــروضض الشصغــــل
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«الشصعب» ترصصد تقاليدها الرمضصانية اŸرسّصخة

متعة اإ’فطار عـ ـلى رمـ ـال الشسواطـ ـئ
تتجـّدد لـ ـ ـ ـ ـدى العائـ ـ ـÓت السسكيكديـ ـ ـ ـ ـة
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ربيعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة جلط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
‘ «مقامات» اŸسسرح الوطني
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رحيلـه عن نابــو‹ مسصأالــة وقـــــت

ن ـ ـادي بـ ـ ـارما
يقـ ـ ـÎب م ـن
التّعـ ـاق ـد م ـع
أادم أاونـ ـ ـاسش
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برناوي يشسرف على
حفل تكرÁي للشسباب
أŸتأالق
يÎأاسس وزي- - - -ر الشص- - - -ب- - - -اب
وال - -ري - -اضص - -ة رؤووف سص - -ل- -ي- -م
برناوي ،يوم السصبت  25ماي
ا÷اري ،م - - - -راسص- - - -م ا◊ف- - - -ل
ال-ت-ك-رÁي ال-ذي سص-ي-قام على
شصرف الشصباب اŸتأالق واŸتوج
’و ¤ضص- - -م- - -ن
ب - - -اŸرت - - -ب - - -ة ا أ
ف-ع-اليات  20م-ه-رجانا وطنيا
ل-لشص-ب-اب خÓل  ،2018وذل-ك
ع-ل-ى السص-اع-ة ال-ع-اشص-رة ل-ي،Ó
Ãط- -ع- -م ال- -غ- -ول -ف ‘ اŸركب
’وŸبي ﬁمد بوضصياف.
ا أ

دور ألكشسافة ‘
أ◊ركة ألوطنية..
‘ ندوة تاريخية

الخميسس  ٢٣ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٨رمضضان  ١٤٤٠هـ

٠٢

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

17955

أنقطاع ‘ ألتموين بالغاز يوم أ÷معة أŸقبل ‘ عدة أحياء بالرويبة
اأع-ل-نت م-دي-ري-ة ال-ت-وزي-ع ل-ل-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-ل-ح-راشس ،ال-ت-ابعة لشصركة توزيع الكهرباء
والغاز للجزائر ،اأمسس ،عن انقطاع ‘ التموين بالغاز مÈمج يوم ا÷معة ‘ عدة اأحياء
ب-ب-ل-دي-ة روي-ب-ة (ا÷زائ-ر) ،وذلك بسص-بب وج-ود اأشص-غ-ال ت-ت-ع-ل-ق ب-اسص-ت-ب-دال صص-م-ام من نوع
الصصلب .» 80
برمج هذا ا’نقطاع بداية من السصاعة  4سصا  30د ويسصتمر اإ ¤غاية السصاعة  10سصا من
صصباح ا÷معة  24ماي ،يضصيف ذات اŸصصدر.
واأف-ادت م-دي-ري-ة ال-ت-وزي-ع ل-ل-ك-ه-رب-اء وال-غ-از ل-ل-ح-راشس ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا اأن ا’أم-ر يتعلق بحي
 80+80مسصكنا،حي  96مسصكنا ،حي  75مسصكنا وحي  150مسصكن وسصط مدينة الرويبة.
وتعتذر مديرية التوزيع للحراشس لزبائنها عن هذا العطل ،كما تضصع ‘ خدمتهم مركز
ا’تصصا’ت التابع لها ع Èاÿط  3303الذي يشصتغل يوميا على مدار  24سصاعة.

موسسيقى وأنشسطة ثقافية
بدأر عبد أللطيف

ت- -ن- -ظ- -م وزارة اÛاه -دي -ن
ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة –ت ع-ن-وان
’سص Ó-م -ي -ة
«دور ال- -كشص -اف -ة ا إ
ا÷زائ- - - - -ري- - - - -ة ‘ ا◊رك- - - - -ة
ال- - - -وط- - - -ن- - - -ي- - - -ة وال- - - -ث- - - -ورة
ال -ت-ح-ري-ري-ة» ،يشص-رف ع-ل-ي-ه
الوزير الطيب زيتو ،Êوذلك
يوم ا’ثن 27 Úماي ا÷اري،
على السصاعة  10:30صصباحا،
ب -اŸرك -ز ال -وط-ن-ي ل-ل-دراسص-ات
وال- - - -ب- - - -حث ‘ ح - - -رك - - -ة أاول
نوفم.1954 È

ربيعة جلطي ضسيفة
ألعدد أألول من
أŸوعد ألثقا‘
ي- -ت- -ن- -اول اŸوع- -د ال- -ث- -ق -ا‘
«م -ق -ام -ات» ب -ق -اع-ة اŸع-ارضس
«ح-اج-ى ع-م-ر» ع-ل-ى مسص-ت-وى
م- - -ب - -ن - -ى اŸسص - -رح ال - -وط - -ن - -ي
ا÷زائ - -ري ،ال - -ي - -وم ،ال- -ع- -دد
’ول مع الشصاعرة والروائية
ا أ
رب- -ي -ع -ة ج -ل -ط -ي ‘ «ح -رائ -ق
ال -ك -ت-اب-ة» ،وذلك اب-ت-داء م-ن
السصاعة  22:00لي.Ó

ت -ن -ظ-م ال-و
الثقا‘ ،ب ك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة ل -إ
Óشص-ع-اع
رنا›ا فن
اللطيف Ãناسصب يا متنوعا ،بدار عبد
ةش
صهر رمضصان الفضصيل.
يشصمل الÈنامج «س
ص
ه
ر
ا
ت رمضصان »2019
م-وسص-ي-ق-ى وأانشص-ط-
و 25م -اي و 01ة ث-قافية أايام 24 ،23
ج-
السص- -ه- -رات ‘ ال وان  ،2019ح- -يث أاول
Èن -
إاح -ي -اء ال -ف -ن -ان ام -ج ح -ف -ل ف -ن -ي م -ن
ال -
ك
ب
Ò
ب -ع -زي-ز ت-ك-رÁا
ل- -رشص- -ي  -د قسص- -ن- -ط-
ي
ن
ي ،ي -وم  24ماي 2019سص
إاحيا هرة فنية ‘ طابع ا أ
’ندلسصي من
ء جمعية الفن
وكذا سصهرة فني ون ا÷ميلة ا÷زائر
ة ‘ ط ا بع ا أ
’ندلسصي من
إاحياء جمعية ا÷
نادية بوفاريك ،يوم
 01ج - -وان 2019
إاح -ي -اء ال-ي-وم ال-ع-اŸي
ل-ل-ط-ف-ول-ة ح-ف-ل ف-
ن-ي م-ن إاح-ي-اء ال-ف-ن-ان
سصم Òتومي.

با
در اŸتحف العمومي ا
لوهران بتصصميم › لوطني «أاحمد زبانة»
موع
’ب -راز اÛم -وع -ات ا Ÿة من أالعاب «البازل»
إ
ت -ح-ف-ي-ة ل -أ
Óط-ف-ال قصص-د
ت-
ع
ر
ي
ف-ه-م Ãق-ت-ن-ي-ات ه-
حسص -ب -م -ا اسص -ت -ف -ي -د ل  -ذه اŸؤوسصسص-ة اŸتحفية،
دى
والبيداغوجية بذات مسص -ؤوول -ة ال -ت -نشص-ي-ط
ح
اŸت ف.
و” إا‚از أاك Ìم - - - - - - - - -
ن  50ل-ع-ب-ة ل-تجسصيد
›
موعة من صصور ا◊يوا
«ال- -ع- -ل- -وم وال- -ط- -ب- -ي -ع نات التى يضصمها فرع
ة»ال -ذي ي -ع -ت Èا’كÌ
إاسص
تقطابا للجمهور الصصغ
Ò
وقطع من اللوحات
ال- -
ف
ن
ي
ة
ا
ل -ت -ى ت -زي -ن ج
دران ف -رع «ال -ف -ن -ونال
ت
ش
ص
ك
ي
لية» وكذا واجهة
بفسصيفسصاء رائعة ،كما اŸتحف التي تزدان
أا
ضصافت نادية عد’ن.

’دارة والمالية
ا إ

‘ إاط -ار السص -ه -رات ال -رمضص -ان-ي-ة ال-ت-ي سص-ط-رت-ه-ا
’وبرا ،ليلة ا÷معة
وزارة الثقافة– ،تضصن دار ا أ
 2ماي  ،2019موسصيقى قناوي جام .كما –تضصن
4
Óوبرا.
’وركسصÎا السصمفونية ل أ
يوم السصبت ا أ

أك Ìمن  ٢١٧٠٠مكاŸة
تلقاها أمن بومردأسس

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

Œاوز ع - - -دد ا’تصص - - -ا’ت أاوال- - -بÓ- - -غ- - -ات عÈ
اÿطوط اÿضصراء اÛانية باŸصصالح اŸعنية بأامن
’رب -ع -ة
’شص -ه -ر ا أ
ب -وم-رداسس  21.700إاتصص- -ال ‘ ا أ
’و ¤من السصنة ا÷ارية ،حسصبما أافاد به أامسس
ا أ
’من الو’ئي.
’ربعاء مصصدر من ا أ
ا أ
توزعت هذه ا’تصصا’ت حسصبما أاوضصحه اŸكلف
’عÓ-م ب-أام-ن ال-و’ي-ةﬁ ،اف-ظ الشصرطة
ب-خ-ل-ي-ة ا إ
كرÁو تواتي ،ب Úكل من اÿطوط اÿضصراء (48
 )15 /بأازيد من  10.600مكاŸة واÿط (رقم 17
رق -م ال -ن -ج -دة) أاك Ìم-ن  9800م-ك-اŸة وأازي-د م-ن
 1200م- - -ك- - -اŸة أاخ- - -رى ع Èاÿط  104اÿاصس
’طفال والفئات الهشصة.
’حداث وحماية ا أ
با أ

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ت - - -ن - - -ظ- - -م وزارة الشص- - -ؤوون
’وق-اف ،الطبعة
ال-دي-ن-ي-ة وا أ
÷ 16ائ-زة ا÷زائ-ر ال-دولية
◊ف - - -ظ ال - - -ق- - -رآان ال- - -ك- - -رË
وت -رت -ي -ل -ه وŒوي -ده ،خ Ó-ل
ال- -فÎة اŸم -ت -دة ب 25 Úو30
ماي .2019

ألسسهرة ألتنافسسية
من «تاج ألقرآأن» هذأ
أ÷معة
تنظم مؤوسصسصة التلفزيون،
السص-ه-رة ال-ت-ن-افسص-ي-ة ال-ث-ال-ثة
من برنامج «تاج القرآان» ،يوم
ا÷معة  24ماي  ،2019بقصصر
اŸع - -ارضس ج - -ن - -اح السص - -اورة،
على السصاعة  11:00لي.Ó

ندوة حول ألنصسيحة
‘ أÿطاب ألديني

ت

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

موسسيقى قناوي ‘ أوبرأ أ÷زأئر
سسهرة أ÷معة

صسميم ›موعة من ألعاب «ألبازل»

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

جائزة أ÷زأئر ألدولية
للقرآأن ألكرË

’سص Ó-م -ي
ي -ن -ظ -م اÛلسس ا إ
’ع -ل -ى ب -ال-ت-ع-اون م-ع وزارة
ا أ
’وقاف،
الشص-ؤوون ال-دي-ن-ية وا أ
اليوم ،ندوة تفاعلية بعنوان
«ال - - -نصص- - -ي- - -ح- - -ة ‘ اÿط- - -اب
ال - -دي - -ن- -ي م- -ق- -وم- -ات وح- -دة
’م- -ة ،إاب -ت -داء م -ن السص -اع -ة
ا أ
 10:30صصباحاÃ ،قر اÛلسس.

«فضسل ألعشسر أألوأخر
من شسهر رمضسان»

ي - -ن - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق- -ا‘
’سصÓ-م-يÃ ،ق-رهﬁ ،اضص-رة
ا إ
’واخر
بعنوان «فضصل العشصر ا أ
من شصهر رمضصان» ،وذلك يوم
’حد  26ماي ا÷اري ،على
ا أ
السصاعة  11:00صصباحا.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  23ماي  2019م
الموافق لـ  18رمضسان  1440هـ

أاششرف على اŸراسشم بن صشالح برئاسشة ا÷مهورية

العضسو ا÷ديد باÛلسس الدسستوري أاعمر بوراوي يؤودي اليم Úالدسستورية
أاشش - -رف رئ - -يسس ال - -دول- -ة،
عبد القادر بن صشالح ،أامسس،
Ãق- -ر رئ- -اسش -ة ا÷م -ه -وري -ة،
ع -ل -ى م -راسش -م ت-أادي-ة ال-ي-مÚ
ال-دسش-ت-وري-ة ل-ب-وراوي أاع-م-ر
ال- - -عضش- - -و ا÷دي - -د ب - -اÛلسس
ال -دسش -ت -وري ،ع -م Ó-ب-أاح-ك-ام
اŸادة  183من الدسشتور.
ج - -رت م- -راسس- -م أاداء ال- -ي- -مÚ
ب - - - - -حضس- - - - -ور رئ- - - - -يسس اÛلسس
ال-دسس-ت-وري ك-م-ال ف-ن-يشس ورئيسس
اÙكمة العليا سسليمان بودي.
وع - -م  Ó- -ب - -أاح - -ك - -ام اŸادتÚ
183و 184م - -ن ال - -دسس- -ت- -ور” ،
ان- -ت- -خ -اب ب -وراوي ،رئ -يسس قسس -م
Ãج -لسس ال -دول -ة سس -اب-ق-ا ،عضس-وا
باÛلسس الدسستوري خلفا لكمال
ف- -ن- -يشس ال- -ذي ع 16 ‘ Úأابريل
اŸنصس-رم ،رئ-يسس-ا ل-ل-م-ج-لسس ب-ع-د
اسستقالة الطيب بلعيز.
و يتكون اÛلسس الدسستوري،
الذي يتمتع بالسستقÓلية اإلدارية
واŸالية من  12عضسوا ،منهم 4
ي -ع -ي -ن -ه-م رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة م-ن

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

العدد
17955

متهم ‘ قضشية تتعلق باÙافظ ÚالعقاريÚ

03

تأاجيل ﬁاكمة كمال شسيخي اŸدعو«البوشسي» إا ¤يوم  19يونيو
ق- -رر ق- -اضش- -ي ا◊ك -م Ãح -ك -م -ة ا÷ن -ح
بسشيدي اﬁمد (ا÷زائر العاصشمة) ،أامسس،
ت- -أاج- -ي- -ل قضش- -ي- -ة اŸت- -ه- -م ك- -م -ال شش -ي -خ -ي
اŸدع -و»ال -ب -وشش -ي» واŸت -ع-ل-ق-ة ب-اÙاف-ظÚ
العقاري ،Úإا ¤يوم  19يونيو.
ت -ت -ع -ل -ق ه -ذه ال -قضس -ي -ة ب -ال-وث-ائ-ق وال-دف-ات-ر
العقارية وعقود اŸلكية اÿاصسة بشسركة «كمال
شسيخي».
وم-ث-ل اŸت-ه-م ك-م-ال شس-ي-خ-ي اŸت-واج-د ره-ن
ا◊بسس الحتياطي ،رفقة  12متهما آاخرا ،أامام
ﬁكمة سسيدي اﬁمد ويتابع ‘ أاربعة ملفات
يوجد من بينها اŸلف اŸتعلق بقضسية تهريب

الكوكاي Úالذي»  ⁄يÈمج بعد» ،حسسب مصسدر
قضسائي.
وك- -ان وزي- -ر ال- -ع- -دل السس -اب -ق ،ق -د كشس -ف أان
التحقيق ‘ قضسية حجز أاك Ìمن  700كغ من
الكوكايÃ Úيناء وهران أاثبت تورط إا ¤جانب
لشس-خ-اصس ‘ قضس-اي-ا
ك -م -ال شس -ي-خ-ي ع-دد م-ن ا أ
الفسساد وتلقي مزايا مقابل تسسهيÓت.
وأاضس -اف أان ال-ت-ح-ق-ي-ق الب-ت-دائ-ي أافضس-ى إا¤
ت-ق-د Ëأاشس-خ-اصس ب-ت-ه-م-ة ال-فسس-اد وت-ل-ق-ي م-زاي-ا
مقابل تسسهيÓت للمتورط الرئيسسي ‘ قضسية
الكوكاي Úلكن ‘ إاطار نشساط آاخر له كالÎقية
العقارية.

رحابي:

ب- -ي- -ن- -ه- -م رئ- -يسس و ن- -ائب رئ- -يسس
اÛلسس وعضس -وان ي -ن -ت -خ -ب -ه -م-ا
اÛلسس الشسعبي الوطني واثنان
آاخ- -ران م- -ن- -ت- -خ- -ب -ان م -ن ط -رف
›لسس األم -ة واث -ن -ان ت -ن-ت-خ-ب-ه-م
اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا واث-نان ينتخبان
من ›لسس الدولة.
ويع Úرئيسس ا÷مهورية رئيسس
اÛلسس الدسستوري ونائبه لفÎة

واحدة مدتها ثما Êسسنوات ،فيما
يضس-ط-ل-ع اآلخ-رون Ãه-ام-ه-م مرة
واحدة مدتها ثما Êسسنوات ،على
أان يجدد عدد أاعضساء اÛلسس
الدسستوري كل أاربع سسنوات.
ويسس -ه-ر اÛلسس ال-دسس-ت-وري،
ال -ذي ه -و ه -ي-ئ-ة مسس-ت-ق-ل-ة ،ع-ل-ى
صس- -ح- -ة ع- -م -ل -ي -ات السس -ت -ف -ت -اء،
ان - -ت- -خ- -اب رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة

مكتب اÛلسس الششعبي الوطني:

والن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة وي-ع-لن
ن -ت -ائ-ج ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات ،ك-م-ا أان-ه
ي -ن -ظ -ر ‘ ج-وه-ر ال-ط-ع-ون ال-ت-ي
ي -ت -ل-ق-اه-ا ح-ول ال-ن-ت-ائ-ج اŸؤوق-ت-ة
ل Ó- -ن - -ت - -خ - -اب - -ات ال - -رئ - -اسس - -ي - -ة
والن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة وي-ع-لن
ال-ن-ت-ائ-ج ال-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ك-ل ال-عمليات
اŸنصس- -وصس ع -ل -ي -ه -ا ‘ ال -ف -ق -رة
السسابقة.

مسساندة دعوة الفريق ڤايد صسالح بخصسوصس إاجراء النتخابات الرئاسسية
ث -م -ن م -ك -تب اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي،
أامسس ،ج- -ه -ود ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي ‘
ا◊فاظ على اسشتقرار الدولة› ،ددا دعمه
ل -دع -وة ال -ف -ري -ق أاح -م-د ڤ-اي-د صش-ال-ح ،ن-ائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس
ال- - -وط- - -ن - -ي الشش - -ع - -ب - -ي ب - -خصش - -وصس إاج - -راء
النتخابات الرئاسشية.
وأاوضسح بيان للمجلسس ،أان اŸكتب الذي اجتمع
–ت رئاسسة ،معاذ بوشسارب ،رئيسس اÛلسس ،قد
ثمن «جهود ا÷يشس الوطني الشسعبي ‘ ا◊فاظ
على اسستقرار الدولة وسسÓمة البÓد ،وجدد دعمه
لدعوة الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب وزير الدفاع
ال -وط -ن -ي ،رئ -يسس أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
بخصسوصس إاجراء النتخابات الرئاسسية واإلسسراع ‘
تشس-ك-ي-ل ال-ه-ي-ئ-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة لتنظيم واإلشسراف على
هذه النتخابات».

كما أابدى اسستعداده Ÿواصسلة العمل من أاجل
ال -وصس -ول إا ¤ح -ل -ول ‘ «إاط -ار ال -دسس-ت-ور Ÿع-ا÷ة
الزم -ة ال -ت -ي ت -ع -يشس -ه -ا ال-بÓ-د» م-وج-ه-ا ‘ ،ن-فسس
الوقت ،شسكره ıتلف أاسسÓك األمن على Œندها
للحفاظ على سسÓمة األفراد واŸمتلكات.
وعقب ذلك ،درسس مكتب اÛلسس ،تصسريحا
بشس -غ -ور م -ق-ع-دي ن-ائ-ب Úاث-ن Úب-اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال-وط-ن-ي بسس-بب السس-ت-ق-ال-ة ،وق-رر ت-ب-ل-ي-غ اسس-ت-ق-الة
نائب Úآاخرين من اÛموعت ÚالŸÈانيت ÚاللتÚ
ي -ن -ت -م -ي -ان إال-ي-ه-م-ا ،ك-م-ا درسس إاث-ب-ات ◊ال-ة ت-ن-ا‘
واحدة ،يضسيف ذات اŸصسدر.
وإا ¤جانب ذلك ،درسس اŸكتب طلبا تقدمت به
÷ن -ة ال -ن -ق -ل واŸواصس Ó-ت والتصس-الت السس-ل-ك-ي-ة
وال Ó-سس -ل-ك-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ب-ع-ث-ة اسس-ت-عÓ-م-ي-ة ،ل-ي-خ-ت-م
اجتماعه بتناول قضسايا متفرقة.
و‘ بيان ثا ،Êأاعرب اŸكتب أاسسفه «الشسديد»

للتصسرفات التي بدرت عن عدد من نواب حزب
ج -ب -ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي Ÿن-ع ان-ع-ق-اد اج-ت-م-اع-ه
ب»ال -ق -وة» ،ب -اإلضس -اف -ة إا ¤اق-ت-ح-ام م-ك-تب رئ-يسس
اÛلسس «دون أادن - -ى اع - -ت - -ب- -ار Ÿك- -ان- -ة اÛلسس
كمؤوسسسسة من مؤوسسسسات الدولة»
وذلك بالرغم من أان الجتماع يندرج ،يضسيف
ذات اŸصسدر ‘« ،صسميم صسÓحيات اŸكتب التي
ي -خ -ول -ه -ا ل -ه ال -ق -ان -ون ال-عضس-وي اÙدد ل-ت-ن-ظ-ي-م
اÛلسس الشسعبي الوطني و›لسس األمة وعملهما
وك-ذا ال-عÓ-ق-ات ال-وظ-ي-ف-ي-ة ب-ي-ن-ه-م-ا وب Úا◊كومة
وكذا النظام الداخلي للمجلسس».
ودعا اŸكتب باŸناسسبة ،إا ¤تفادي التصسرفات
ال -ت -ي ل ت -خ -دم مصس -ل -ح -ة اŸؤوسسسس -ة ال -تشس -ري -ع-ي-ة
والتحلي بروح اŸسسؤوولية ،خاصسة مع اŸرحلة التي
“ر بها البÓد.

اعتÈت السشتحقاقات مرحلة حقيقية لتعزيز الدÁقراطية

«حمسس» تدعو إا ¤انتخابات رئاسسية ‘ حدود  6أاشسهر

دعت حركة ›تمع السشلم ،أامسس ،إا¤
ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة ح-رة ون-زي-ه-ة تشش-رف
عليها هيئة وطنية مسشتقلة ‘ غ Òتاريخ
 4يوليو ،وضشمن آاجال انتقالية قصشÒة ‘
لن.
حدود سشتة أاششهر من ا آ
ذك -ر ا◊زب ‘ ب -ي -ان ت -وج اج -ت -م -اع م -ك -ت-ب-ه
التنفيذي الوطني ،برؤويته التي اقÎحها ‘ عدة

مناسسبات منذ بداية ا◊راك بأان «النتخابات
الرئاسسية هي اŸرحلة ا◊قيقية لتثبيت وتعزيز
ال -دÁق -راط -ي -ة واسس-ت-ك-م-ال مسس-ار اإلصسÓ-ح-ات
بشس -رط أان ت -ك -ون ح -رة ون-زي-ه-ة ،ب-ع-د اسس-ت-ب-دال
«الباءات» اŸرفوضسة شسعبيا (بن صسالح و بدوي و
بوشسارب) ،وأان تنظمها هيئة وطنية مسستقلة ‘
غ Òتاريخ  4جويلية اŸعلن عنه وضسمن آاجال

انتقالية قصسÒة ‘ حدود سستة أاشسهر من اآلن».
و‘ ه - - - - -ذا اإلط - - - - -ار ذك - - - - -رت ا◊رك - - - - -ة
بـ»اÛه -ودات ال -ك -بÒة واŸب -ادرات ال -ع -دي-دة
التي قامت بها األحزاب والشسخصسيات فرديا
وجماعيا ◊ل أازمات البلد ومن ذلك مبادرة
ال -ت -واف -ق ال -وط -ن-ي ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ا◊رك-ة ‘
الصسائفة اŸاضسية».

منوها بسشلمية الحتجاجات ودور ا÷يشس

اÿب Òمبتول  :ا◊وار البناء ضسروري لتجاوز الوضسع اŸعقد
«الن -ت -خ -اب -ات ال-رئ-اسش-ي-ة ال-ت-ي ي-جب
تأاجيلها Ÿدة قصشÒة على أان Œرى قبل
نهاية سشنة  ،2019لتفادي صشدامات غÒ
مفيدة يرمي إاليها بعضس أاصشحاب النوايا
السش -ي -ئ -ة م -ن أاج -ل مصش -ا◊ه-م الضش-ي-ق-ة
وليسس من أاجل مصشالح البÓد».

OÉ«Y øH ó«©°S
ي- -تسس- -م ال- -وضس -ع السس -ي -اسس -ي والق -تصس -ادي
الراهن بالتعقيد ‘ وقت تنتظر فيه ا÷زائر
–دي -ات ك -بÒة ‡ا ي -ج -ع -ل ﬁاول -ة زع-زع-ة
اسستقرارها مصسدر خطر يهدد منطقة البحر
اŸتوسسط وإافريقيا ،كما يوضسحه اÿبÒ
عبد الرحمان مبتول ‘ قراءة Ÿؤوشسرات
اŸشسهد ،منّوها بالشسباب ا÷زائري وحيويته
وال -دور ال -ن -وع -ي ل -ل -ج -يشس ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
ومصسالح األمن ‘ تأام Úالحتجاجات ع Èكل
ال -ولي-ات ح-يث سس-اد السس-ل-م وال-ه-دوء ،م-اع-دا
حالت معزولة.
وأاشسار إا ¤أاهمية ا◊وار والتسسامح والنقد
ال- -ب- -ن- -اء (ه- -ي أادوات ا◊وك- -م -ة) ‘ Œسس -ي -د
التحولت الضسرورية من أاجل تفادي مواجهة
ال -ب Ó-د ل -ع -زة دول -ي -ة ،م -وضس-ح-ا أان-ه-ا السس-ب-ي-ل
الوحيد لتجاوز اÓÿفات والعثور على أاسسباب
جديدة للعيشس معا ‘ بتناغم وبناء مصسÒ
اسس -ت -ث-ن-ائ-ي م-ث-ل-م-ا أاراده آاب-اؤون-ا م-ن ج-ي-ل أاول
نوفم.1954 È
ويلخصس التحدي اŸسستقبلي للجزائر إاما

‘ وضسع إاسسÎاتيجية حقيقية للتكيّف مع هذا
ال-ع-ا ⁄اŸضس-ط-رب وغ ÒاŸسس-ت-ق-ر ،واع-ت-ماد
إاصسÓحات عميقة من أاجل تشسجيع التنمية
اŸسس- - - -ت- - - -دام- - - -ة أاو ت- - - -راج - - -ع ‘ اÛالت
الق- -تصس- -ادي- -ة ،الج- -ت- -م- -اع- -ي -ة ،السس -ي -اسس -ي -ة
وال-عسس-ك-ري-ة ،م-ذك-را Ãق-ول-ة ع-ا ⁄الق-تصس-اد
الهندي صساحب نوبل ‘ القتصساد األسستاذ
سسن ،أا .ك « ل يوجد اقتصساد جيد بدون
دÁقراطية تراعي النÎوبولوجيا الثقافية»،
ودعا إا ¤الثقة ‘ مسستقبل ا÷زائر ،ذلك أانه
بدون امن وعودة الثقة ل Áكن ا◊ديث عن
التنمية.
م -ن خ -ل -ف -ي -ة ه -ذه ال -وضس -ع -ي -ة وال-ت-وت-رات
الجتماعية اŸلحة يرى اÿب Òمبتول انه من
اÿطأا العتقاد بجدوى النتخابات الرئاسسية
ليوم  4جويلية القادم ‘ وقت «نشسهد فيه حالة
أاشس -ب -ه ب -عصس -ي -ان م -د Êع -ل-ى مسس-ت-وى رؤوسس-اء

ب -ل -دي -ات وقضس -اة ‘ ع -دد م -ن ال -ولي-ات ،م-ع
خطر مقاطعة جماعية» ،ولذلك ،يضسيف ‘
–ل -ي -ل-ه« ،الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ال-ت-ي ي-جب
تأاجيلها Ÿدة قصسÒة على ان Œرى قبل نهاية
سس -ن-ة  ،2019ل -ت -ف -ادي صس -دام-ات غ Òم-ف-ي-دة
يرمي إاليها بعضس أاصسحاب النوايا السسيئة من
أاج- -ل مصس- -ا◊ه- -م الضس -ي -ق -ة ول -يسس م -ن أاج -ل
مصسالح البÓد».
غ Òأان ه- -ذا ال- -ت- -وج- -ه ي- -جب أان ي- -ك- -ون
مشس -روط -ا ،ك -م -ا ي -واصس -ل اÿب– ‘ Òل -ي -ل-ه،
ب -إادارة سس -ي -اسس -ي -ة رئ -اسس -ي -ة ت -واف -ق -ي -ة Áك -ن
اع -ت -م -اده -ا ‘ إاط -ار ال -دسس -ت -ور ،م -ن خÓ-ل،
اسس -ت -ق -ال -ة وت -ع -ي Úرئ -يسس ج -دي -د ل -ل-م-ج-لسس
الدسستوري يتو ¤مكان رئيسس الدولة ا◊ا‹
الذي يسستوجب األمر أان يقدم اسستقالته سسواء
من خÓل تفعيل ›لسس األمن باŒاه إادارة
وحيدة أاو جماعية Ÿهمة مؤوقتة ل يجب أان
ت-ت-ج-اوز ن-ه-اي-ة السس-ن-ة ا÷اري-ة ،إاح-داث ه-يئة
Ÿراج -ع -ة سس -ج -ل ال -ه -ي-ئ-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة÷ ،ن-ة
مسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ب-عيدة عن أاي
وصساية إادارية ،وكذا حكومة كفاءات وطنية
ﬁايدة تتو ¤تسسي Òالشسؤوون العادية.
وخلصس إا ¤أان الرئيسس اŸنتخب القادم
اŸن- -ت- -خب Ãع- -اي Òالشس -رع -ي -ةÁ ،لك وح -ده
صسÓ-ح-ي-ات ضس-م-ن ت-وازن ل-لسس-ل-ط-ات مراجعة
ال- -دسس -ت -ور ،ح -ل الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه ،ق -ي -ادة
إاصس Ó-ح -ات ع -ل -ى أاسس-اسس ب-رن-ام-ج اق-تصس-ادي
واج-ت-م-اع-ي وسس-ي-اسس-ي دق-ي-ق ت-راع-ي –ولت
اÛتمع ولعا.⁄

اÿروج من األزمة يتطلب إايجاد حلول نابعة
من روح الدسستور وليسس نصسه
شش -دد ال -دب -ل-وم-اسش-ي وال-وزي-ر السش-اب-ق
عبد العزيز رحابي على أان اÿروج من
لزم -ة ا◊ال -ي-ة ال-ت-ي “ر ب-ه-ا ا÷زائ-ر
ا أ
يسش -ت -ل -زم إاي -ج-اد ح-ل-ول ن-اب-ع-ة م-ن روح
الدسشتور وليسس نصشه ،والعتماد على
ق- -راءة «ل- -ي- -ن- -ة» ل- -ه ت- -خ- -دم مصش- -ل- -ح -ة
الششعب.
‘ حوار لوأاج ،أاكد رحابي على أان الظرف
ا◊ا‹ الذي “ر به البÓد يسستدعي «البقاء
‘ روح ال -دسس -ت -ور ول -يسس نصس -ه ،وال-ل-ج-وء إا¤
قراءة لينة له تخدم مصسلحة الشسعب و“كن
من اÿروج من األزمة» ،مضسيفا بالقول «نحن
اآلن رهينة هذا الدسستور العاجز عن إايجاد
Óزمة التي تعرفها ا÷زائر ‡ا يحتم
ﬂرج ل أ
علينا الجتهاد ‘ قراءته» ألن الدسستور ‘
األخ Òهوقانون وضسعي و»ا÷زائر أاهم منه».
ك - -م- -ا ي- -رى رح- -اب- -ي ب- -أان ه- -ذا النسس- -داد
السسياسسي كان متوقعا بحكم أان اŸادة  102من
القانون األسسمى للبÓد طرحت لوحدها و⁄
ترافقها مبادرة سسياسسية ‘ ،ح Úأان التأاكيد
على أاهمية تطبيق اŸادت 7 Úو 8منه كان
لتحريك اإلرادة الشسعبية بسسبب وجود عزوف
عن اŸشساركة ‘ النتخابات.
ويؤوكد اŸتحدث أان الدسستور ‘ ا÷زائر
ل- -ط- -اŸا وظ -ف م -ن -ذ السس -ت -ق Ó-ل ل -ل -تشس -بث
Óليات
ب-السس-ل-ط-ة ،فضس Ó-ع-ن ك-ون-ه «ي-ف-ت-ق-ر ل -آ
الكفيلة بحل اŸشساكل واألزمات» ‡ا يعني
ضس -رورة ال -ذه -اب ن -ح-ودسس-ت-ور ي-وازن ب Úك-ل
السسلطات.
وب -خصس -وصس م -ط -لب ت -أاج-ي-ل الن-ت-خ-اب-ات
ال -رئ-اسس-ي-ة اŸق-ررة ‘  4ي-ول-يواŸقبل ،حمل
رحابي اÛلسس الدسستوري مسسؤوولية إاقرار
اسس-ت-ح-ال-ة ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه السس-ت-ح-ق-اق-ات وه-ي

اŸسس - -أال- -ة ال- -ت- -ي أاك- -د أان- -ه- -ا ت- -ق- -ع ‘ صس- -لب
الصسÓحيات اıولة له.
وقال بهذا اÿصسوصس «لقد ” تقز Ëدور
اÛلسس ال -دسس -ت -وري ب-ا÷زائ-ر ع Èالسس-ن،Ú
وه -وال -ي -وم يضس -ط -ل -ع ق -ان -ون -ي-ا ب-دور ﬁوري
ل -ل -خ -روج م-ن األزم-ة ا◊ال-ي-ة ب-إاصس-دار ف-ت-وى
دسستورية ‘ هذا الŒاه».
وح- - -ول “سسك اŸؤوسسسس- - -ة ال - -عسس - -ك - -ري - -ة
بإاجرائها ودعوتها إا ¤التسسريع بإانشساء الهيئة
اŸسستقلة لتنظيم واإلشسراف على النتخابات،
أاشسار رحابي إا ¤أان موقفها هذا يقع «ضسمن
دوره - -ا ال- -دسس- -ت- -وري» ،م- -ع- -ل Ó- -ذلك ب- -ك- -ون
اŸؤوسسسس -ة ال -عسس -ك-ري-ة ت-وج-د ال-ي-وم ‘ صس-لب
السسياسسية بحكم األزمة ،غ Òأانه وباŸقابل،
يسس-ت-ح-ي-ل م-ي-دان-ي-ا ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه الن-ت-خ-اب-ات
لغياب الظروف اÓŸئمة.
و‘ رده على سسؤوال يتعلق بغياب ا◊وار بÚ
السس - -ل- -ط- -ة وق- -وى اŸع- -ارضس- -ة ،ورفضس ه- -ذه
األخÒة اŸشساركة ‘ الندوة التي كان قد دعا
إاليها رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح ،يؤوكد
رحابي على أانه «ليسس من اŸمكن التفاوضس
مع رئيسس ﬁدود الصسÓحيات Áارسس مهامه
ل -فÎة م -ع -ي -ن-ة» ،يضس-اف إا ¤ذلك ك-ون ال-ل-ق-اء
ال -تشس -اوري اŸذك -ور ك -ان ﬁصس-ورا ‘ آال-ي-ات
إانشساء هيئة وطنية مسستقلة مكلفة بتحضسÒ
وتنظيم النتخابات ‘ ح Úأانه دعا كأاحد
أاطراف اŸعارضسة إا ¤إلنشساء هيئة مسستقلة
عن اإلدارة.
ولفت ‘ هذا اإلطار إا ¤وجود «مقاومة
كبÒة ضسد التغي ‘ Òا÷زائر» ،داخل الدولة
أاسساسسا وكذا القوى السسياسسية وبعضس النخب
التي ليسس من مصسلحتها التوجه نحوتكريسس
النتقال الدÁقراطي.

لوŸبية الدولية
اللجنة ا أ

قبول ترشسح بÒاف لعضسوية اللجنة التنفيذية
واف -قت ال -ل-ج-ن-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ج-ن-ة
لوŸبية الدولية «السشيو» على إاقÎاح
ا أ
ت - -رشش - -ح ا÷زائ- -ري مصش- -ط- -ف- -ى بÒاف،
Ÿنصشب ال- -عضش- -وي -ة خ Ó-ل ا÷لسش -ة 134
اŸقررة ب 24 Úو 26يونيو 2019بلوزان
(سش -ويسش -را) ،حسش -ب -م-ا كشش-فت ع-ن-ه أامسس
لوŸبية والرياضشية.
اللجنة ا أ
سس -ب -ق ÷زائ -ري Úاث-ن Úف-ق-ط م-ن-ذ ت-اري-خ
اسستقÓل ا÷زائر سسنة  ،1962إافتكاك هذا
الشسرف وهما الرئيسس األسسبق للجنة األوŸبية
ا÷زائ -ري -ةﬁ ،م -د زرق -ي -ن -ي ،ال -ذي اك-تسسب

عضسوية «السسيو» عام  1974إاضسافة إا ¤رئيسس
ال–اد الدو‹ للسسباحة ،مصسطفى العرفاوي،
الذي كان عضسوا نشسطا ضسمن الهيئة األوŸبية
الدولية من سسنة  1988إا ¤غاية  24مارسس
 2009وÁتلك حاليا العضسوية الشسرفية.وانضسم
مصسطفى بÒاف ( 65سسنة) ،الذي كان لعبا
دوليا سسابقا ‘ كرة السسلة ،مؤوخرا إا÷ ¤نة
ال-تضس-ام-ن األوŸب-ي ل-ل-ج-ن-ة ال-دول-ية األوŸبية
وه - -وال - -رئ - -يسس ا◊ا‹ ل - -ل- -ج- -ن- -ة األوŸب- -ي- -ة
والرياضسية ا÷زائرية ،إاضسافة لÎؤوسسه جمعية
اللجان الوطنية األوŸبية اإلفريقية «أاكنوا».

خلفا Ÿنصشف سشعيد عثما ÊاŸسشتقيل

رحمون زرقون رئيسسا بالنيابة Ÿنتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات
” ان- - -ت- - -خ - -اب رح - -م - -ون زرق - -ون ،أامسس،
ل-رئ-اسش-ة م-ن-ت-دى رؤوسش-اء اŸؤوسشسش-ات ب-ال-نيابة
خلفا Ÿنصشف عثما Êالذي اسشتقال من هذا
اŸنصشب ،حسشب م- -ا ع -ل -م -ت -ه «واج «م -ن ه -ذه
اŸنظمة.
أاع- -ل- -ن ال- -رئ- -يسس ب- -ال- -ن- -ي- -اب- -ة Ÿن -ت -دى رؤوسس -اء
اŸؤوسسسسات منصسف سسعيد عثما Êعن اسستقالته من
منصسبه وهذا ‘ رسسالة وجهها ا ¤أاعضساء هذه
اŸنظمة.
وق -ال ع -ث -م -ا ،Êمسس-اء ال-ثÓ-ث-اء ‘ ،رسس-ال-ة ل-ه،
–صسلت «وأاج» على نسسخة عنها« ،بعد تفك Òعميق
ووفقا Ÿبادئي وقيمي وتربيتي ،ليسس أامامي خيار
آاخر سسوى أان أاقدم لكم اسستقالتي من منصسب رئيسس
بالنيابة Ÿنتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات ابتداء من يوم
الثÓثاء».
وتقلد عثما ،Êمنذ يوم  7أابريل الفارط ،منصسب
رئيسس بالنيابة Ÿنتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات بعد أان
” انتخابه باإلجماع من طرف اÛلسس التنفيذي
للمنتدى عقب اسستقالة الرئيسس السسابق للمنتدى
علي حداد يوم  28مارسس الفارط.

و“ث -لت م -ه -م -ة ع-ث-م-ا Êال-رئ-يسس-ي-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م
ا÷معية العامة العادية بغية انتخاب رئيسس جديد
للمنتدى ،حددت ليوم  24يونيو اŸقبل.
وتصس- -در ق- -ائ- -م -ة اÎŸشس -حŸ Úنصسب رئ -اسس -ة
م -ن -ت -دى رؤوسس -اء اŸؤوسسسس -ات ﬁم-د سس-ام-ي اغ-ل-ي
وحسسان خليفاتي.
وك -تب ع -ث -م -ا ‘ Êرسس -ال -ت -ه «ع -ن -دم -ا ت-ق-ل-دت
اŸنصسب تفاجأات و ⁄أاكن أاتوقع ،مواجهة حملة
قذف عنيفة من قبل بعضس نواب الرئيسس بغية
أاهداف غ Òمعلنة تتمثل ‘ اإلبقاء على منتدى
رؤوسساء اŸؤوسسسسات على ما كان عليه».
وأاف - -اد ع- -ث- -م- -ا Êم- -وضس- -ح- -ا «رغ- -م ه- -ذا ا÷و
اŸكهرب ،أاصسررت على مواصسلة مهمتي اŸتمثلة
‘ التحضس Òلتنظيم النتخابات التي كانت مقررة
ي -وم  24ي-ون-يو  ‘ 2019إاط - -ار الحÎام الصس- -ارم
للقوان Úالتي تضسبط منظمتنا ‘ هذا الشسأان».
وعقب اسستقالة الرئيسس بالنيابة من منصسبه،
أاعلن أاحد اŸرشسح Úالذي كان ‘ الطليعة ،حسسان
خليفاتي ،رسسميا انسسحابه هو اآلخر من قائمة
اŸرشسح Úلرئاسسة منتدى رؤوسساء اŸؤوسسسسات».
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بعد مرور  3أاششهر عن انطÓقه
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ا◊راك الششعبي منعرج حاسشم أانهى مرحلة وأاعاد للششعب سشيادته
^ انتخاب رئيسش كل ا÷زائري Úبطريقة متحضشرة وسشلمية مطلب ملح

مرت  3أاششهر أامسش عن انطÓق ا◊راك الششعبي
ذات  22فيفري ،حراك كان ’ ﬁال Ãثابة منعرج
ت- -اري- -خ- -ي ت- -ع- -يشش- -ه ا÷زائ- -ر ،جسش- -دت- -ه مسشÒات

م -ل -ي -ون -ي -ة زاده-ا ق-وة سش-ل-م-ي-ت-ه-ا و–ضش-ره-ا ،خ-رج
خÓلها الششعب ا÷زائري مطالبا بالتغي Òا÷ذري
ل -ل -ن -ظ -ام السش-ي-اسش-ي ،ال-ي-وم وب-ع-د م-رور  13جمعة

كاملة وعششية ا÷معة  14أاين وصشل ا◊راك وماذا
–قق؟ وهل فع Óتراجع عدد اŸششارك Úفيه ؟ وما
أاسش -ب -اب رف -ع شش -ع -ارات م -ن -اوئ-ة ل-ب-عضش اŸؤوسشسش-ات؟

الششعب احتضشن مششروع التطه Òوالتجديد واÙاسشبة ،طايبي:

الدكتور ‘ العلوم السشياسشية ،لزهر ماروك:

اŸؤوسشسشة العسشكرية لعبت دورا تاريخيا ووطنيا
 ⁄يسشبق له مثيل ‘ تاريخ ا÷زائر

نحن ‘ حالة ﬂاضش والوعي وا◊راك غيّر موقعه نحو اŸرجعية الوطنية

ي- -ج- -زم أاسش- -ت- -اذ ع- -ل- -م ا’ج -ت -م -اع
السش-ي-اسش-ي ﬁم-د ط-اي-ب-ي ‘ تصش-ريح
’ن ‘ ح - -ال - -ة
لـ«الشش- - -عب» ،أان- - -ن- - -ا «ا آ
ﬂاضش ،وال - - - -وع - - - -ي وا◊راك غÒ
م -وق -ع -ه ن -ح -و اŸرج -ع -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة
وال- -وح- -دة ال- -وط- -ن -ي -ة وا’ث -ن -ي -ة»،
مضش - -ي - -ف - -ا أان ال- -ذي- -ن « ’ ي- -ري- -دون
انتخابات رئاسشية  ،يعرفون أانه لن
يكون لهم الفوز فيها ،هم يريدون
باŸقابل ح Óسشياسشيا وتوافقيا ليكون
لهم ‘ ا◊ظ نصشيب».

فريال بوششوية
Óسش-ت-اذ ط-اي-ب-ي ،ف-إان ه-ذه
ب -ال -نسش -ب -ة ل -أ
أإ’ششكالية جوهر أŸسشأالة إأذ «كان هناك
من ألبدأية ألقوى ألتي حركت أ◊رأك،
ك -انت ل-ه-ا صش-ف-ة ت-رشش-ي-ح م-ن-ظ-وم-ة ح-ك-م
ت -ت -ج -اوز أل -رئ -يسص أŸسش -ت -ق-ي-ل وﬁي-ط-ه
أ◊اكم ،إأ‰ا تتحالف مع نظامه مع عودة
ب - -عضص أل - -ق - -وى ،أل- -ت- -ي ك- -انت م- -وج- -ودة
ويصش -ف -ون -ه -ا ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -م-ي-ق-ة» ،ه-ذه
أÙطة أأ’و ¤ـ أسشتطرد ـ «ما كان لها أن
تصش- -ل م- -ن- -ط- -ق- -ي- -ا إأ’ ب- -ا’ن -تصش -ار ع -ل -ى
أŸؤوسشسشة ألعسشكرية وقيادتها».
وبعدما نبه إأ ¤أن «أ◊رأك تصشنيع من
أجل ألسشياسشة ويجر معه قوى تسشتعمله
ل -ل-م-ط-الب» ،أشش-ار أسش-ت-اذ ع-ل-م أ’ج-ت-م-اع
ألسش -ي -اسش -ي إأ ¤أن» أل -ق -وى أŸك -ون -ة م -ن
ﬁي- -ط أل- -رئ -يسص أŸسش -ت -ق -ي -ل وأ÷زأئ -ر
ألعميقة فششلت ‘ زحزحة أ÷يشص ،ألذي
سش- -ان- -د أ◊رأك ألشش- -ع- -ب- -ي» ،وأŸؤوسشسش- -ة
ألعسشكرية ـ أضشاف يقول ـ «حمل مششروع
تطه ÒوŒديد وﬁاسشبة وفق ما ورد ‘
خطاب ألقيادة ،فظهر مششروع بديل طرح
‘ ألسش- -اح -ة وأح -تضش -ن -ه ألشش -عب ب -نسش -ب -ة
ك- -بÒة» ،وأŸط- -الب وأضش- -ح -ة وم -ع -روف -ة
«دول-ة وط-ن-ي-ة ون-وف-مÈي-ة أل-ت-ي أك-تسشحت
ألششارع وأ◊رأك ألششعبي».

وأسش- -ت- -ن -ادأ إأ ¤ذأت أŸت -ح -دث« ،ف -إان
أŸشش -ه -د أل -ي-وم ي-ت-م-ي-ز Ãشش-روع Úأأ’ول
يحمل ششعارأت ‘ مقاصشدها ’ قول إأنها
’ئ -ك -ي -ه ت -غ -ري -ب -ي -ة أل -ت -ي –ج -ب -ه -ا ورأء
أل-دÁق-رأط-ي-ة ،ي-خ-ف-ي ن-وأي-ا إأي-ديولوجية
تقوده أقلية إأيديولوجية فرنكو ـ تغريبية،
أدأة لصشناعة ألفوضشى وليسص لبناء مششروع
ج -دي -د» ،أم -ا أل -ث-ا Êف-إان-ه وأضش-ح شش-ع-اره
أل- -ت -ط -ه ÒوأÙاسش -ب -ة وت -غ -ي Òأل -ن -ظ -ام
Ãششروعية نوفمÈية.
وخلصص طايبي إأ ¤ألقول« ،أآ’ن نحن
‘ حالة ﬂاضص ،وألوعي وأ◊رأك غÒ
موقعه نحو أŸرجعية ألوطنية وألوحدة
ألوطنية وأ’ثنية» ،إأ‰ا أıاضص ـ وفق ما
أكد ـ « ⁄ينتبه بعد إأ ¤ظهور خطاب
متششنج موجه ضشد قيادة أ÷يشص ،ألذي
ب -دأ ي -كشش -ف أل -ل -ع -ب-ة  ،ول-ه-ذأ ’ ي-ري-دون
أنتخابات ،أ’نهم يعرف أنه لن يكون لهم
أل -ف -وز ف -ي -ه -ا ،وي -ري -دون ب -اŸق -اب-ل حÓ-
سش -ي -اسش -ي -ا وت -وأف-ق-ي-ا ل-ي-ك-ون ل-ه ‘ أ◊ظ
نصشيب».
وبرأيه ،فإان هذه «أأ’قلية مسشيطرة ‘
بعضص ألفضشاءأت أإ’عÓمية بششكل عام،
و‘ أل- -فضش- -اء أأ’زرق وألصش- -ح- -ف وب- -عضص
ألقنوأت ألتلفزيونية ،وألروأبط مع أÿارج

‘ ألششبكات ألعاŸية ،ولها روأبط دعم
على أŸسشتوى ألدو‹ ،و Œمع نخبة من
أŸثقف Úألذين يناضشلون ‘ صشفوفها»،
أم-ا «أأ’غ-ل-ب-ي-ة ف-ل-ه-ا فضش-اءأتها وثقافتها،
و»ه-ذه أل-ث-ن-ائ-ي-ة أŸرج-ع-ي-ة أل-وطنية على
أختÓف تيارأتها ،وألÓئكية ‘ صشرأع عÈ
أ◊رأك» ،وإأ‰ا ‘ أŸيزأن أآ’ن –ركت
نقطة ألوزن نحو ألتيار ألوطني ،رغم ما
أصشابه من وهن منذ  2016بسشبب إأقصشاء
أإ’طارأت وألكفاءأت ،وكذأ إأضشعاف حزب
جبهة ألتحرير ألوطني».
وأوعز ألÎأجع ‘ عدد أŸششارك‘ Ú
أŸسشÒأت إأ ¤وضشوح ألرؤوية نسشبيا ،إأذ
أدركوأ أنه لو’ أ÷يشص Ÿا –ققت ألكثÒ
من أإ’‚ازأت ألتي  ⁄يكن أ◊رأك يؤومن
بحدوثها على غرأر أÙاسشبة ،وإأ ¤ذلك
«سش -اه -م ‚اح ق -ي -ادة أ÷يشص ‘ صش-ي-اغ-ة
خ -ط -اب ه -ادئ وح -ام -ل لÈن-ام-ج إأصشÓ-ح
دول- -ة» ‘ ت- -رأج- -ع- -ه أيضش- -ا ،و’ يشش- -اط -ر
منتقدي خطابها معتÈأ أن «دور أŸرأفق
جاء بششكل طبيعي ومنطقي ،أ’ن ألطبقة
ألسشياسشية هي ألتي أوصشلت ألبلد إأ ¤حالة
ألعفن» ،وذهب إأ ¤أبعد من ذلك بتأاكيده
بأان «تبذير أŸال ألعام تسشببت فيه ألقوى
ألسشياسشية أŸدنية».
وذك -ر ب -أان دور أŸؤوسشسش -ة أل -عسش -ك-ري-ة
“هيدي يوأكب ويرأفق تهيئة أ’نتقال»،
جازما ‘ ألسشياق بأانه ’ Áكن –قيق أي
شش- - -يء إأذأ  ⁄ي- - -ت - -خ - -ل أ÷يشص لضش - -ب - -ط
أ’نتقال ،و ⁄يتوأن ‘ ألتأاكيد بأانهم «ضشد
أ÷يشص أ’نه مسص ألقوة أŸالية ألفاسشدة
ألتي لها عÓقات مع ألدوأئر ألسشياسشية،
وه- -ي ت- -درك “ام أإ’درأك ب- -أان أل -فسش -اد
ي - -ف- -كك أل- -دول ،وه- -م ـ أل- -ق- -وة أŸال- -ي- -ة
وأ’سشتثمارية ـ وبعدما أحتكروأ أÛال
أŸا‹ أرأدوأ أحتكار ألسشلطة ألسشياسشية،
ويحاربون ألدولة ألوطنية وأ÷يشص لبلوغ
أهدأفهم».

أاسشتاذ القانون عبد اÛيد زع:ÊÓ

إاششكاليات يسشلط عليها الضشوء خÈاء ‘ السشياسشة
وع-ل-م ا’ج-ت-م-اع وال-ق-ان-ون ‘ –ل-يÓ-ت خصش-وا ب-ه-ا
«الششعب».

«إاذا ك - -انت ه - -ن - -اك شش- -ع- -ارات رف- -عت
ا÷م- - - -ع - - -ة اŸاضش - - -ي - - -ة ضش - - -د اŸؤوسشسش - - -ة
ال-عسش-ك-ري-ة ،ف-ه-ذا ي-ع-ن-ي أان ا◊راك ”
اخÎاق- -ه م- -ن ق- -ب -ل ت -ي -ارات سش -ي -اسش -ي -ة
’ي دور تلعبه اŸؤوسشسشة» ،طرح
مناوئة أ
داف -ع ع-ن-ه ب-ق-وة ال-دك-ت-ور اŸت-خصشصش ‘
ال-ع-ل-وم السش-ي-اسش-ي-ة وال-عÓ-ق-ات ال-دولية
لزهر ماروك ،مؤوكدا ـ ‘ تصشريح خصش
ب- -ه «الشش- -عب» ـ «“سش- -ك- -ه- -ا ب- -ال- -دسش- -ت -ور
◊م -اي -ة ال -دول -ة م -ن ا’ن -ه -ي-ار ،ول-يسش
كحلول سشياسشية فقط».

ف /بوششوية
جزم لزهر ماروك باخÎأق تيارأت سشياسشية
ل- -ل- -ح- -رأك ألشش- -ع- -ب- -ي ،مسش- -ت- -ن -دأ ‘ ذلك إأ¤
ألششعارأت ألتي أسشتهدفت أŸؤوسشسشة ألعسشكرية
أ’نها ترفضص أي دور تلعبه ’ ،فتا إأ ¤أن «ما
–قق من مكاسشب ◊د أآ’ن كان بفضشل دعم
أŸؤوسشسشة للحرأك ألششعبي وحمايتها له ،فبعد
إألغاء أ’نتخابات ،وألعهدة أÿامسشة للرئيسص
أŸسشتقيل ،وسشقوط مششروع ألتمديد وألتوريث
ك- -ل- -ه -ا ك -انت ب -فضش -ل
دع- - -م- - -ه- - -ا أل- - -ق- - -وي
ل- -ل- -ح -رأك وت -ب -ن -ي -ه -ا
Ÿط-ال-ب-ه ،أل-ذي Áثل
مسشÒة ألشش - - - - - - - - - - -عب
أ÷زأئ- -ري م- -ن أج -ل
ألتغي Òألسشلمي».
وأف -اد ‘ ألسش -ي -اق« ،أŸؤوسشسش -ة أل -عسش-ك-ري-ة
لعبت دور تاريخي ووطني  ⁄يسشبق له مثيل ‘
تاريخ أ÷زأئر ،سشوأء بحماية أ◊رأك وتلبية
مطالبه ،إأ ¤حماية أأ’من وأسشتقرأر ألدولة
أ÷زأئ -ري -ة ،إأ ¤إأسش -ق -اط ﬂط -ط -ات إأدخ -ال
أ÷زأئر ‘ حالة من ألفوضشى» ،وخلصص إأ¤
ألقول «لقد لعبت دورأ أيجابي وطني ،حيث
سش -ان -دت ب -ق -وة أ◊رأك ف -ل -بت ك -ل م -ط-ال-ب-ه،
وب -ال -ت -ا‹ أ‚زت أŸه -م -ة ‘ إأط -ار م -ه -ام-ه-ا
أل- -دسش -ت -وري -ة ،وأأ’ك Ìم -ن ذلك أن -ه -ا  ⁄ت -ق -م

تيارات سشياسشية اخÎقت
ا◊راك ...والتمسشك بالدسشتور
◊ماية الدولة من ا’نهيار

أافكار حول اللحمة ب Úا÷يشش والششعب ‘ إاطار الدسشتور
ا÷يشش الوطني الششعبي ضشمانة كÈى لبناء جمهورية جزائرية حديثة

مكانة الششعب كعنصشر أاسشاسشي أاول
‘ تكوين الدولة يسشتمدها من اŸادة
 7م- -ن ال- -دسش- -ت- -ور ال- -ت -ي وف -ق -ا ل -ه -ا
«ال ّسش- -ي- -ادة ال -وط -ن ّ-ي -ة م -لك ل -لّشش -عب
وح - -ده « ،ويضش - -م - -ن ح - -م- -اي- -ة ه- -ذه
ي الّشش -ع -بّ-ي
السش -ي -دة ا÷يشش ال -وط -ن ّ -
ال-ذي ت-ك-م-ن م-ه-م-ت-ه ال-دائ-م-ة ط-ب-ق-ا
للمادة  28من الدسشتور ‘ اÙافظة
ع-ل-ى ا’سش-ت-قÓ-ل ال-وط-نّ-ي ،والّ-دف-اع
ع -ن الّسش -ي -ادة ال-وط-نّ-ي-ة‡ ،ا يÎتب
’سش -اسش -ي
ع- -ن- -ه أان ي -ك -ون ال -ع -نصش -ر ا أ
’ول ل -ل -ح -م -ة ب Úالشش -عب وج-يشش-ه
ا أ
’سش- -اسش- -ي
م- -ت- -م- -ث ‘ Ó- -ه- -ذا ال- -دور ا أ
وال - -دائ - -م ال - -ذي ي - -ق- -وم ب- -ه ا÷يشش
ي لفائدة الششعب.
ي الشّشعب ّ
الوطن ّ

ف.بوششوية

‡ا ’ششك فيه أن أبرز عنصشر ‘ بنية
أل -دول -ة ي -ت -م-ث-ل ‘ ت-رأب-ه-ا أل-وط-ن-ي وأه-م
‡يزأته وحدته وسشÓمته وأللتان بغÒهما
’ تتحقق وحدة ألششعب .ونظرأ أ’همية
ه- -ذه أل- -وح- -دة ت -رأب -ا وشش -ع -ب -ا ف -ق -د نصص

ألدسشتور عليها ‘ أ Ÿـاّدة أأ’و ¤منه ألتي
جاء فيها :أ÷زأئر جمهورّية دÁقرأطّية
ششعبّية .وهي وحدة ’ تتجّزأ.
هكذأ تعت Èإأذن وحدة ألÎأب وسشÓمته
وم- -ن ث- -م وح -دة ألشش -عب م -ن ألضش -م -ان -ات
أأ’سش -اسش-ي-ة أل-ت-ي ب-دون-ه-ا ’ Áك-ن ل-لشش-عب
ألتعب Òعن إأرأدته أ◊رة ألسشيدة .وكل هذأ
ل- -ن ي- -ت- -أات- -ى ‘ أل- -وأق- -ع إأ’ ب- -أادأء أ÷يشص
ألششعبي ألوطني لدوره كام Óكما حدده له
أل -دسش -ت -ور خ -اصش-ة Ãوجب أŸادة  28من
ألدسشتور ألتي وفقا Ÿا جاء ‘ فقرتها
أل-ث-ال-ثة ( )3يضش -ط -ل -ع ب -الّ-دف-اع ع-ن وح-دة
ألبÓد ،وسشÓمتها ألتّرأبيّة ،وحماية ›الها
ي ،وﬂتلف مناطق أمÓكها
ي وأ÷ّو ّ
ألّّ È
ألبحرّية».
ت -لك ه -ي ب -عضص ت -ط-ل-ع-ات وط-م-وح-ات
ألششعب ألتي ’ يتصشور –قيق أدنى حد
منها بدون جيشص ششعبي وطني ،مسشتمد
أحد عناصشر قوته من ألششعب أŸلتحم به
ومسشتجيب Ÿا رسشمه له ألدسشتور من مهام
قدمت لها ديباجة ألدسشتور بإاعÓنها أن
«أ÷يشص أل -وط -ن -ي ألشش -ع -ب-ي سش-ل-ي-ل ج-يشص

ألتحرير ألوطني يتو ¤مهامه ألدسشتورية
بروح أ’لتزأم أŸثا‹ وأ’سشتعدأد ألبطو‹
على ألتضشحية كلما تطلب ألوأجب ألوطني
منه ذلك .ويعتز ألششعب أ÷زأئري بجيششه
ألوطني ألششعبي ويدين له بالعرفان على ما
بذله ‘ سشبيل أ◊فاظ على ألبÓد من كل
خطر أجنبي وعلى مسشاهمته أ÷وهرية ‘
ح- - - -م- - - -اي- - - -ة أŸوأط- - - -ن ÚوأŸؤوسشسش- - - -ات
وأŸم -ت -ل -ك -ات م -ن آأف-ة أإ’ره-اب ،وه-و م-ا

ب - -ان - -ق Ó- -ب ،ب- -ل ب- -ال- -ع- -كسص دع- -مت أ◊رأك
وحافظت على مؤوسشسشات ألدولة ،وأأ’هم أنها
حافظت على ألدسشتور».
ون - -ب - -ه م - -اروك إأ ¤أن «“سشك أŸؤوسشسش - -ة
أل -عسش -ك -ري -ة ب -ال -دسش -ت -ور ◊م-اي-ة أل-دول-ة م-ن
أ’نهيار ،وليسص كحلول سشياسشية فقط» ،مذكرأ
بأان «كل خطابات نائب وزير ألدفاع ألوطني،
رئيسص أركان أ÷يشص ألوطني ألششعبي ألفريق
أحمد قايد صشالح ،أكدت على وجود حلول»،
وب -أان «أŸؤوسشسش -ة أل-عسش-ك-ري-ة  ⁄ت-ت-دخ-ل ع-ل-ى
أإ’طÓ- -ق ‘ ألسش -ي -اسش -ة،
وك- -ل م -ا ق -امت ب -ه ج -اء
ت -ل -ب -ي -ة Ÿط-الب ألشش-عب
أ÷زأئ- -ري ،أل- -ذي Áن -ح
ألششرعية لكل خطوأتها».
و ⁄ي -ف -وت أŸن-اسش-ب-ة
ل- -يشش Òإأ ¤أن- -ه -ا «ت -ق -وم
بكل مهامها ‘ إأطار موأد ألدسشتور أÙددة
Ÿه -ام -ه -ا‡ ،ث -ل -ة ‘ ح-م-اي-ة أل-دول-ة وأأ’م-ن
ألقومي ،وسشيادة ألششعب» ،لكن ‘ ظل أأ’زمة
أل -ت -ي ت -ع -يشش -ه-ا أ÷زأئ-ر  ،أسش-ت-ط-رد أل-دك-ت-ور
ماروك ـ من غ ÒأŸنطقي وأŸعقول أن تبقى
م-ك-ت-وف-ة أأ’ي-دي أم-ام أŸن-اورأت ألسش-ي-اسش-ي-ة،
ألتي –يكها قوى ألششر‘ ألدأخل وأÿارج»،
موضشحا بأان «كل –ركاتها تندرج ‘ إأطار
ألتزأمها ‘ صشميم مهامها ألدسشتورية».
وب-رأي-ه ،ف-إان «أسش-ت-ه-دأف-ه-ا سش-ببه أختيارها
ب- - -أان ت- - -ك- - -ون ‘ صش- - -ف ألشش- - -عب ،ول- - -يسص ‘
موأجهته» ،معتÈأ بأانه «قرأر تاريخي ووطني
لقيادة أ÷يشص ،با’نحياز إأ ¤ألششعب وحماية
أ◊رأك وت -ل -ب -ي -ة م -ط-ال-ب-ه وم-رأف-ق-ت-ه» ،ك-ل-ه-ا
موأقف ـ حسشبه ـ «أثارت ضشغينة قوى ألششر
وأل- -فسش- -اد وق- -وى أخ -رى ب -ال -ت -ع -اون م -ع ق -وى
أقتصشادية ودولية من أجل دفع أ÷زأئر نحو
أ’نهيار وألفوضشى ،لكن أŸؤوسشسشة كانت لهذه
أıط -ط -ات ب -اŸرصش -اد ل -ه -ذه أıط-ط-ات
ألششريرة ،ألتي أصشبح ألعام وأÿاصص يعرفها
بوضشوح ،كانت مؤوأمرة ضشد أ÷زأئر وششعبها
وجيششها».
وأسش -ت -ن -ادأ إأ ¤ذأت أŸت -ح-دث ،ف-إان-ه «ل-و’
أنحياز ودعم ومسشاندة أ÷يشص للحرأك Ÿا
حقق ،أأ’خ Òأي ششيء» ،مفيدأ ‘ ألسشياق
«كانت هناك قوى نافذة قبل أسشتقالة ألرئيسص
ت -خ -ط -ط إ’دخ -ال أ÷زأئ -ر ‘ ح -ال-ة ط-وأرئ،
وبالتا‹ ‘ حالة موجهة مباششرة ب Úأ÷يشص
وألششعب للقضشاء على أ◊رأك ،وقد أسشقطت
أŸؤوسشسشة هذأ أıطط ،وضشغطت بقوة ‘
حدود صشÓحياتها ألدسشتورية للدفع نحو تلبية
مطالب أ◊رأك».
وألذين رفعوأ ألششعارأت أŸناوئة ـ أضشاف
يقول ـ «أقلية تعد على أأ’صشابع ألتي تدفع نحو
أŸوأجهة ولن يحدث ذلك ،إأذ ’ Áكن لها أن
ت -غ Òم -ن وأق -ع أأ’م-ر شش-ي-ئ-ا ،ع-ل-ى أع-ت-ب-ار أن
ألششعب أ÷زأئري كله ملتف حول أŸؤوسشسشة
أل- -ي- -وم وغ- -دأ وشش -ع -اره أأ’ول ي -ب -ق -ى «أ÷يشص
ألششعب خاوة ـ خاوة».

سش -اه -م ‘ ت -ع -زي -ز أل-ل-ح-م-ة أل-وط-ن-ي-ة و‘
ترسشيخ روح ألتضشامن ب Úألششعب وجيششه.
تسش -ه -ر أل -دول -ة ع-ل-ى أحÎأف-ي-ة أ÷يشص
ألوطني ألششعبي وعلى عصشرنته بالصشورة
أل -ت -ي Œع -ل -ه Áت -لك أل-ق-درأت أŸط-ل-وب-ة
للحفاظ على أ’سشتقÓل ألوطني ،وألدفاع
ع- -ن ألسش- -ي -ادة أل -وط -ن -ي -ة ،ووح -دة أل -ب Ó-د
وحرمتها ألÎأبية ،وحماية ›الها ألÈي
وأ÷وي وألبحري».
أ÷يشص أل-وط-ن-ي ألشش-ع-ب-ي سش-ل-ي-ل ج-يشص
أل- -ت- -ح- -ري -ر أل -وط -ن -ي ه -و أل -درع أ◊ام -ي
ل -ل -دسش -ت-ور وأل-دسش-ت-ور ه-و أإ’ط-ار أ◊ام-ي
للششعب فلنعمل جميعا من أجل ◊مة قوية
ودأئ - -م- -ة ب Úألشش- -عب وأ÷يشص ألشش- -ع- -ب- -ي
ألوطني ليسشتمر هذأ أأ’خ Òكما كان دأئما
Ãث-اب-ة أأ’سش-م-نت أŸسش-ل-ح ل-وح-دة ألشش-عب
وسشÓمته وتعبÒه عن إأرأدته أ◊رة ألسشيدة
سشيادة كاملة ‘ دولة ‘ خدمة ألشّشعب
وحده“ ،ارسص سشلطاتها بكلّ أسشتقÓليّة،
ب -ع -ي -دة ع -ن أّي ضش -غ -ط خ-ارجّ-ي ‘ إأط-ار
ألدسشتور وكما كان باأ’مسص جيشص ألتحرير
ألوطني سشنده أأ’ول ألششعب.
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علينا أأن نسسارع ‘ طريق حوأر جاد ب Úمن يرضسى عنهم ألشسعب

لرادة ودخلنا ‘ طريق دÁقراطي ومسساره الطبيعي انتخاب رئيسس كل ا÷زائري Úبطريقة متحضسرة
سسوف تتعرى الوجوه البائسسة من خÓل شسفافية الصسندوق ،إاذا صسدقت ا إ
لم Úبلغيث ‘ حوار لـ«الشسعب» ،وا◊لول معلومة وكثÒة ـ
وسسلمية سستصسل با◊راك مداه هو القضساء على صسفحة مؤوسسفة ‘ تاريخ ا÷زائر اŸعاصسرة ،هذا ما أاكده اŸؤورخ ﬁمد ا أ
حسسبه ـ «لكن علينا أان نسسارع ‘ طريق حوار جاد ب Úمن يرضسى عنهم الشسعب بشسخصسيات نظيفة وأاياد غ Òملوثة بالتآامر على البلد واقتصساده وهويته».

حاورته :فريال/ب
^الشس -عب :م -ا ه -ي ق -راءت -ك -م ÿل -ف -ي -ات
ا◊راك الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ذي ان -ط -ل -ق ي -وم 22
فيفري؟ وكيف تتصسورون تطوره ‘ قادم
الأيام؟
اŸوؤرخ ﬁمد الأم Úبلغيث :خلفيات هذا
ا◊راك اأو الثورة البيضضاء  ،هي:تراكمات مظا⁄
وتعسضف وغياب الشضرعية ا◊قيقية التي ينادي
بها الشضعب ا÷زائري منذ القد.Ë
وه -ذه الÎاك -م -ات “ث -لت ‘ ان -ق Ó-ب-ات ع-ل-ى
اإرادة الشضعب –ت مسضميات ﬂتلفة لكنها ‘
نهاية الأمر  ⁄تصضل اإ ¤ما كان يصضبو اإليه
الشضهداء واأبناء هذا الوطن.
ا◊راك اأو مظاهرات واحتجاجات ما قبل 22
فÈاي -ر  2019ك -انت ت-ع-بÒا ع-ن رم-ي ال-ت-ح-ف-ظ
واÿوف الذي صضنعته »الÈوبغندا« طيلة اأك Ìمن
اأرب -ع -ة ع -ق -ود اأو اأك /Ìه-و ت-خ-وي-ف ال-ن-اسس م-ن
ال -ف-ت-ن-ة ت-ارة ب-اسض-م ال-ت-دخ-ل الأج-ن-ب-ي ‘ شض-وؤون
ا÷زائر ،حامية ا◊مى ،وتارة باسضم اŸوؤامرة ‘
ال -داخ -ل واÿوف م -ن ت -قسض-ي-م ال-ب-ل-د م-ن ط-رف
اأط-راف ﬁل-ي-ة تشض-ج-ع-ه-ا دول اإق-ل-ي-م-ي-ة وغ-ربية
–ت مسضميات واأهداف ﬂتلفة.
لكن القشضة التي قصضمت ظهر البع Òهو قدوم
ال -ق -وى غ Òال -دسض -ت -وري -ة وب -اسض -م رئ -يسس م-ت-عب
ومريضس منذ نهاية  2013و–ت اأنظار العا⁄
و–ت ركوع اأزلم النظام اإ ¤صضورة كبÒة تقدم
حتى للشضخصضيات الدولية من طرف اأعلى هيئة
حكومية‡ ،ا جعلنا اأضضحوكة عاŸية ،القشضة هي
ق-دوم ف-ل-ول ال-ن-ظ-ام ب-ت-ق-د Ëب-وت-فليقة ورشضحوه
ل-ع-ه-دة خ-امسض-ة اأضض-ح-كت ال-ع-ا ⁄اŸت-حضض-ر م-ن
ن -ف -اق وفسض -اد ه -وؤلء ال -لصض-وصس وخ-ون-ة الأم-ان-ة
وخونة الشضهداء.
لكن الثابت ول يجهل علينا الناسس اأن الأمر
بداأ بالذباب اللكÎو Êالتي تسضيطر عليه القوى
غ Òال -دسض -ت -وري -ة وم -ن ورائ -ه-م ا÷Ôال ت-وف-ي-ق
وزب-ان-ي-ته» ،ع-ائ-ل-ة ال-رئ-يسس اıل-وع ،ب-وت-ف-ليقة،
ورج- -ال اŸال ال -ف -اسض -د وسُض s-ر اق ال -ب -ل -د واأح Ó-م
الصضغار والكبار.
ل -ك -ن ان -ق -لب السض -ح -ر ع -ل-ى السض-اح-ر و–ولت
اŸوؤامرة اإ ¤ثورة رائعة  ⁄تعرف لها البشضرية
‰وذجا خاصضة جمعة  8مارسس2019م التي قدر

اÓŸح -ظ -ون اأع -داد ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن خ-رج-وا
ع Èالوطن بـ 22مليون من ﬂتلف الأعمار
وا◊سضاسضيات والتقوا ‘ سضاحات اŸدن والقرى
وعÈوا براأي واحد وشضعار واحد ل «لبيع الوطن»
«ل لبوتفليقة والسضعيد».
وك -انت الشض -ع -ارات م -ت -ع-ددة وواضض-ح-ة ووضض-ع
الشضعب كل الفاسضدين ‘ سضله اŸهمÓت بل و‘
مزبلة التاريخ.
^ ب Úالأسس- - -ب - -وع الأول اŸت - -زام - -ن و 22
ف -ي -ف -ري اإ ¤الأسس-ب-وع ال-ث-الث عشس-ر ال-ذي
ت-زام-ن و 17م- -اي ا÷اري م- -اذا ت -غÒ؟ و”
رف-ع ع-دي-د الشس-ع-ارات اŸط-ال-ب-ة ب-ال-ت-غ-يÒ
ا÷ذري ل - -ل - -ن - -ظ - -ام ،وك - -ذا اŸوج - -ه - -ة اإ¤
اŸوؤسسسسة العسسكرية ،ما هي قراءتكم؟
^^ ا◊راك ‘ اأسض- - -ب- - -وع - -ه السض - -ادسس ك - -ان
م -ت -ن -اسض -ق -ا ‘ شض -ع -ارات -ه ه -ي ذه -اب ك -ل رم -وز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ومشض-ت-ق-اته بداأت بالبــــاءات الثÓثـــــة
«ب -ن صض -ال -ح ،ب -ل -ع -ي -ز  ،ب -وشض -ارب » ث -م صض-ع-دت
اŸط -الب م -ن« :ت -ت -ن -ح -او ق -اع» اإ ¤اÙاسض -ب-ة،
وشض- -ع- -ار ا◊راك السض -ل -م -ي اأو ث -ورة الب -تسض -ام -ة
«كليتوا البÓد يا السضراق ،»Úيرددها الصضغ Òقبل
الكب ،Òومن ﬂتلف اأطياف ا◊راك ،و ⁄تظهر
اأي اإشضارة سضوء نظرا Ÿصضاحبة ا÷يشس للحراك
وت-ف-ه-م م-ط-ال-ب-ه لأن-ه ه-و اŸوؤسضسض-ة ال-دسض-ت-وري-ة
ال -وح -ي -دة ال -ت -ي ب -ق-يت ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى الحÎام
وال -ت -ح -ف -ظ ‡ا ف -ع -ل السض-ي-اسض-ي-ون م-ن ت-خ-ريب
للضضمائر ونهب للمال العام ،بل وشضبهة العمالة
ل -ل -خ -ارج وف -رنسض -ا –دي -دا ،والشض-ب-اب والشض-ي-وخ
الذين خرجوا طوال هذا ا◊راك يعرفون رموز
الشض- -ر ‘ ه- -ذا ال -ب -ل -د اأو ك -م -ا سض -م -ت -ه -م ق -ي -ادة
الأركان«العصضابة»وال- - -عصض- - -اب- - -ة اأو ال - -ق - -وى غÒ
ال-دسض-ت-وري-ة اأصض-ب-حت م-ع-ل-وم-ة وكÌت ال-ت-ح-اليل
والن -ط -ب -اع -ات وال -ن -اسس ‘ ح-راك-ه-م صض-ام-دون
ول -ل -عصض -اب-ة ك-اره-ون ،وال-ذي زاد ا◊راك زخ-م-ا
وتطورا دخول الطلبة ا÷امعي Úتقريبا كل يوم
‘ حراك يومي مع شضعارات هادفة وواضضحة.
اأم -ا ب -ال-نسض-ب-ة ل-لشض-ع-ارات اŸوج-ه-ة اإ ¤ق-ي-ادة
الأركان وعلى راأسضها القايد صضالح فهي مرحلة
ك -بÒة ،لأن ال -ن -اسس ي -ن -ت-ظ-رون اأن ي-ك-م-ل مسض-اره
ووق -وف -ه وت -ع -ه-ده ب-ت-ط-ه Òال-ب-ل-د م-ن ال-لصض-وصس
واÛرم ÚواسضÎداد اŸال اŸنهوب ،لكن الذي

اإن الشض -ع -ارات اŸن -ادي -ة واÛرح -ة ل -ل -ج-يشس
خطر ﬁدق بالبلد لأن هذا ا÷يشس هو الذي
راف- -ق ا◊راك اإ ¤م- -داه ،ل- -ه- -ذا الصض Èك- -ف- -ي- -ل
بوصضول ا◊راك اإ ¤مطالبه وا÷يشس يعلم قبل
غÒه من يريد اسضتفزاز ا÷يشس با÷ماه Òالتي
ملت النتظار.

 ⁄تدركه اأع Úالناسس اأنهم ما كانوا يحلمون
يوما اأن يشضاهدوا رموز بيع البلد ونهب ماله،
وق -ائ -م -ة ›رم -ي اŸرح -ل -ة ط-ي-ل-ة ثÓ-ث-ة ع-ق-ود
مضضت.
من قام بتشضجيع العدالة؟ وهل يتصضور عاقل
اأن يقضضي واحد من هوؤلء الذين دخلوا السضجن
يوما قيلولة من ربع سضاعة ‘ سضجن ا◊راشس،
لول تدخل ا÷يشس الذي Áلك اأدلة تاآمر هوؤلء ل
ع -ل -ى اŸال ال -ع -ام ف -حسضب ب -ل ع-ل-ى اأم-ن ال-ب-ل-د
وحريته ومقوماته.
^ الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة اŸقررة يوم 4
ج -وي -ل -ي -ة ،ل -يسست ﬁل ت -رح -يب م-ن ق-ب-ل
ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسسية التي رفضست اŸشساركة
‘ ا◊وار الذي دعا له رئيسس الدولة ،ما
مدى اأهمية هذه اÙطة؟ وهل اإرجاوؤها
‘ ظل هذه اŸعطيات خيار حكيم؟
^^ اأعتقد اأن انتخابات  4جويلية ضضحك
ع -ل -ى ال -ذق -ون و“سضك غ -ري-ق ب-قشض-ة ‘ ﬁي-ط
عميق ،لكن قيادة ا÷يشس تسضعى اإ ¤ان توؤدي
م -ه -م-ت-ه-ا ال-دسض-ت-وري-ة وع-دم ات-ه-ام-ه-ا ب-ان-قÓ-ب
عسضكري اأو ما شضابه هذا ،ويبدو اأن موؤشضرات
قبول فريق اأو شضخصضية توافقية غ Òمسضتبعدة
مع تنحية بن صضالح  ،وحكومة بدوي ،لهذا جاءت
رسض-ال-ة ط-الب الإب-راه-ي-م-ي م-بشض-رة ب-اأم-ل ج-ديد
منتظر وتوافق ب Úتقديرات ا÷يشس وعواطف
ومطالب الشضعب الذي Áلك الشضرعية كاملة ‘
اختيار حكامه.

^ اأصس-در اأح-م-د ط-الب الإب-راه-ي-مي وبن
يلسس وعلي يحيى بيانا دعوا من خÓله اإ¤
ا◊وار؟ ما راأيكم ‘ مثل هذه اŸبادرات؟
وما هي ا◊لول التي Œنب النسسداد؟
^^اأحمد طالب الإبراهيمي رجل حكيم من
الزمن ا÷ميل ،ول يعÎضس عليه اإل «اÓÿط،»Ú
بلغة شضعبية جزائرية  ،فالرجل Œاوز التسضعÚ
ول يسضعى اإل للمسضاهمة ‘ ا÷مع ب Úا÷يشس
وسضمعته كموؤسضسضة حامية للدسضتور وسضيادة البلد
وب Úمطالب شضعبية هي مصضدر كل السضلطات،
ل-ه-ذا ا÷يشس Áلك م-ف-ات-ي-ح ال-ع-م-ل-ي-ة السض-ل-م-ي-ة،
وي-ع-رف م-ن ي-تÓ-عب ب-ا÷م-اه Òال-غ-اضض-ب-ة ،م-ن
اأصضحاب الكولسضة والذين يعرفون اأن اأصضحابهم
الآن ‘ السضجون ،وسضوف تتعرى الوجوه البائسضة
من خÓل شضفافية الصضندوق اإذا صضدقت الإرادة
ودخلنا ‘ طريق دÁقراطي ومسضاره الطبيعي
انتخاب رئيسس كل ا÷زائري Úبطريقة متحضضرة
وسضلمية سضتصضل با◊راك مداه هو القضضاء على
صضفحة موؤسضفة ‘ تاريخ ا÷زائر اŸعاصضرة.
ول يتاأتى هذا اإل باإتباع طريق العدل ،والعلم
والعقل واŸوصضل اإ‚ ¤اة شضعبنا ودولتنا من
اŸغامرين وعمÓء الداخل قبل اÿارج.
ا◊لول معلومة وكثÒة لكن علينا اأن نسضارع ‘
طريق حوار جاد ب Úمن يرضضى عنهم الشضعب
بشضخصضيات نظيفة واأياد غ Òملوثة بالتاآمر على
البلد واقتصضاده وهويته.
^ كلمة اأخÒة
^^ اأح-ل-ى سض-م-ف-ون-ي-ة رف-ع-ها ا◊راك سضتبقى
خالدة خلود شضعبنا ا◊ر«فرنسضا عدو اŸاضضي
وا◊اضض-ر واŸسض-ت-ق-ب-ل» وه- -ي تÎج -م م -ق -ول -ة
الشضهيد العربي التبسضي رحمه الله /من عاشس
منا فليحمل كراهيته وحقده على فرنسضا ومن
م-ات م-ن-ا ف-ل-ي-ح-م-ل ه-ذا ا◊ق-د وال-ك-راه-ي-ة اإ¤
قÈه».

»æWh

الخميسس  23ماي  2019م
الموافق لـ  18رمضسان  1440هـ

لسشبوعي Ÿنطقة بالرحمون بقورصشو
تداعيات –ويل السشوق ا أ

Œار بومرداسس يتمسصكون بالفضصاء القدË
لمن
وينتقدون غياب التهيئة وا أ
ل ت- - -زال قضش - -ي - -ة –وي - -ل السش - -وق
لسشبوعي لواد طاطاريق بولية بومرداسس
ا أ
اŸت -واج -د ب -ج -انب ﬁط -ة اŸسش -اف -ري-ن ت-ثÒ
ه -واجسس ال -ت -ج -ار اŸشش -ت-غ-ل Úب-ه-ذا ال-فضش-اء
ال -ت -ج -اري م -ن -ذ سش -ن -وات خ -لت ،ح-يث اب-دوا
م -ق -اوم -ة ك -بÒة ضش-د ق-رار ال-ت-ح-وي-ل ال-ذي
اتخذه رئيسس البلدية نحو حي بالرحمون
ب- -ق- -ورصش- -و وق- -ب- -ل- -ه اŸدخ- -ل الشش -رق -ي ◊ي
ال-ك-رم-ة ،وج-دد اŸع-ن-ي-ون مطالبهم بالعودة
لم -ن ب -اŸك -ان
ب- -ح- -ج- -ة غ -ي -اب ال -ت -ه -ي -ئ -ة وا أ
ا÷ديد..هذا ما رصشدته «الششعب» من عÚ
اŸكان.

خطر ا’عتداءات نتيجة غياب اأ’من وإادارة تشسرف
على تنظيم وتسسيير السسوق لفرضس النظام».
ك-م-ا ط-ال-ب-وا م-ن ال-وال-ي ال-ج-دي-د إاع-ادة إارج-اع-ه-م
للسسوق القديم وإانقاذ نشساطهم بعد  5أاشسهر من
التوقف عن العمل» خوفا من كسساد نشساطهم نتيجة
ضس -ع -ف اإ’ق -ب -ال وه -و ت -ق -ري -ب -ا ال -م -ط-لب ال-خ-ف-ي
للناشسطين الذين ’ يزال يحملون غصسة بعد قرار
التحويل»فهو عمليا بعيد عن المناطق الحضسرية
يليه مشسكل النقل الذي سسيعيق بدون شسك تنقل
ال-م-تسس-وق-ي-ن م-ن ك-ل ال-ف-ئ-ات خ-اصس-ة ال-نسساء ،وهي
ا’نشسغا’ت التي اشسترك فيها التاجر والزبون على
السسواء من خÓل تنديد رواد السسوق بهذا التحويل
المفاجئ».
رد ف -ع -ل السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة وم-ن-ه-ا رئ-يسس دائ-رة
بومرداسس ،اعتبر «أان قرار تحويل السسوق اإلى بلدية
قورصسو تم اتخاذه بالتنسسيق مع التجار المعنيين مع
تفهمهم بمزاولة النشساط إالى غاية تسسوية مشسكل

التهيئة والجانب القانوني بتعيين مسسير للسسوق عن
طريق المناقصسة يفرضس اأ’من والنظام ،خاصسة وأان
قرار إانشساء مثل هذا الفضساء التجاري يتطلب وقتا
وقرارا من طرف والي الو’ية على حد تصسريحه».
يذكر أان قرار تحويل السسوق اأ’سسبوعي وإاخراجه
من وسسط المدينة لذي وقعه رئيسس البلدية جاء
بعد قرار الوالي السسابق بتقليصس أايام النشساط إالى
يوم واحد فقط كل اثنين ثم تبعه القرار الجديد مع
تبريره بالمتاعب اليومية التي أاصسبح يسسببها السسوق
اأ’سسبوعي جراء ا’زدحام المؤودي إالى غلق الطريق
العام وأاغلب المنافذ وسسط المدينة ،إاضسافة إالى
ال-مشس-اك-ل ال-ب-ي-ئ-ي-ة ال-ي-وم-ية الناجمة عن المخلفات
التي يتركها التجار ورائهم ،في حين يبقى ضسعف
المردود المالي وعدم اسستفادة خزينة البلدية من
م- -داخ- -ل- -ه أاه- -م داف- -ع وراء ال- -ق- -رار حسسب ب- -عضس
المصسادر التي تحدثت لـ»الشسعب».

خزان بـ  3000م 3لسشكان تاوزيانت بخنششلة

وضصع حيز اÿدمة Ÿشصاريع الربط باŸياه والكهرباء

أاشش- -رفت السش- -ل -ط -ات اÙل -ي -ة أامسس ،ع -ل -ى
وضشع حيز اÿدمة لعدة مششاريع ‘ ›ا‹
ال-رب-ط بشش-ب-ك-ت-ي ال-ك-ه-رب-اء واŸي-اه الصشا◊ة
ل -لشش -رب ،وإاطÓ-ق ورشش-ات مشش-اري-ع ج-دي-دة
ببلديات نائية ‘ خنششلة.
في هذا اإ’طار تم وضسع حيز الخدمة لخزان مائي
جديد ببلدية تاوزيانت غرب الو’ية ،بسسعة 3000
م 3لفائدة السساكنة هناك لتدعيم منشسئات التخزين
بها ،إالى جانب وضسع حيز الخدمة لبئر «بلفوناسس»
ب-ب-ل-دي-ة شس-ل-ي-ة ل-ت-زوي-د سس-ك-ان ب-م-نطقة «المزروب»

بالمياه الصسالحة للشسرب بما يضسع حد لمعاناتهم
في هذا المجال.
ومن بلدية الحامة غربا كذلك ،أاشسرفت السسلطات
المحلية على إاطÓق أاشسغال مشسروع ربط  20بئرا
ارت -وازي -ا ب -ال -ك -ه -رب -اء ع -ل -ى مسس-ت-وى ال-مسس-ت-ث-م-رة
الفÓحية «قنيسس محمد» وكذا وضسع حيز الخدمة
لتموين سسكان حي لعجاردية ببلدية قايسس بشسبكة
الكهرباء تلبية لمطلبهم القديم الجديد في هذا
اإ’ط-ار.وف-ي م-ا ي-خصس ت-ن-ف-ي-ذ ب-رن-ام-ج ال-مشس-اري-ع
الجديدة الممنوحة للو’ية مؤوخرا ،تم إاعطاء إاشسارة

انطÓق أاشسغال مشسروع تزويد  135مسسكن ريفي
بمنطقة «فاصسالو» بالكهرباء ببلدية الحامة وعطاء
إاشسارة ا’نطÓق أ’شسغال التموين بالكهرباء لحي
اأ’م -ل ب -ب -ل-دي-ة ق-ايسس ،وك-ذا ب-عث ورشس-ات أاشس-غ-ال
مشسروع التموين بالكهرباء ل 200سسكن ريفي ببلدية
بوحمامة بالمنطقة الجبلية للو’ية.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

بعدما وافقت وزارة الصشحة على منح التجهيزات الدقيقة

مشصروع القسصطرة Ÿصصلحة األمراضس القلبية بالشصلف يث Òالرتياح

تعززت مصسلحة أامراضس القلب بالمؤوسسسسة
اإ’سستشسفائية العمومية اأ’خوات باج بالشسلف
ب-مشس-روع أاج-ه-زة ج-د م-ت-ط-ورة ت-ت-ع-ل-ق ب-جهاز
القسسطرة للكشسف وإاجراء العمليات الجراحية
ال -دق -ي -ق -ة حسسب م -ا ع -ل -م -ن-اه م-ن اإ’ط-ارات
الطبية بذات المصسلحة.
المشسروع التي منحته وزارة الصسحة لفائدة
القطاع الصسحي بالو’ية ،انجاز طالما انتظره
مرضسى القلب منذ سسنوات ،وفي حالة وضسعه
حيز الخدمة سسيرفع الغبن عن عدد كبير من

المصسابين بالو’ية والو’يات المجاورة التي
ي -ت -ج -ه ت -وج -ه م -رضس -اه -ا ن -ح -و مسس-تشس-ف-ي-ات
الجزائر العاصسمة أاو وهران للخضسوع لمثل
هذه العمليات الجراحية والكشّسافات الدقيقة
وال-ج-د م-ت-ط-ورة ي-ق-ول ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي ال-ذي
سس -ع -ى م -ن-ذ سس-ن-وات ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى م-واف-ق-ة
الوزارة لمنح هذه التجهيزات الحديثة لفائدة
ال -مصس -ل -ح -ة وال -م-ؤوسسسس-ة ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ال-ت-ي
سستتدعم بمثل هذه التجهيزات .
و حسسب مصسادر بالمؤوسسسسة فن المصسلحة

ل سشرة العÓمية
‘ أاول لقاء مع ا أ

وا‹ باتنة يتعهد بتحريك التنمية اÙلية وانشصاء دار الصصحافة
تعهد وا‹ باتنة فريد ﬁمديÃ ،واصشلة
Œسشيد برامج التنمية اÙلية  ،مؤوكدا حرصشه
الشش- -خصش- -ي ع- -ل- -ى –ق- -ي- -ق ع- -دال- -ة ‘ ت -وزي -ع
اŸشش -اري -ع ب Úال -ب -ل -دي -ات ع-ل-ى أان ي-ك-ون م-ل-ف
لسش-ت-ث-م-ار وخ-ل-ق ب-دائ-ل ث-روة ج-دي-دة وششن
ا إ
لدارة واŸرافق
حرب ضشد البÒوقراطية ‘ ا إ
العمومية من أاولوياته برنا›ه.

باتنة :حمزة Ÿوششي
كشسف ،محمدي في أاول لقاء له مع أاسسرة اإ’عÓم
بعاصسمة ا’وراسس ،عن اتخاذه لجملة من القرارات
ال -ج -ري-ئ-ة م-ن-ذ ت-نصس-ي-ب-ه ،ع-قب ال-ح-رك-ة ال-ج-زئ-ي-ة
اأ’خيرة التي أاجراها رئيسس الدولة في سسلك الو’ة،
على غرار إايÓئه لملف الصسحة أاهمية بالغة خاصسة
م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ب-عضس مشس-اك-ل سس-اك-ن-ة الو’ية
ال-م-ط-روح-ة ب-ع-ي-ادة ال-ت-ول-ي-د ،ك-ا’ك-ت-ظ-اظ وت-دن-ي
الخدمات الصسحية المقدمة،
اعطى الوالي تعليمات صسارمة لكل إاطارات قطاع
الصسحة بما فيها المجلسس العلمي والمجلسس الطبي

انطÓق حملة ا◊صشاد و الدرسس وسشط تذمر من تراجع اÙاصشيل

توقع إانتاج مليون و  200الف قنطار
من ا◊بوب Ãعسصكر

انطلقت منتصشف الششهر ا÷اري Ãعسشكر
ح -م -ل -ة ا◊صش -اد ل -ل-م-وسش-م ال-فÓ-ح-ي ا◊ا‹
وسش -ط ت -ذم -ر شش -دي -د ل-ل-فÓ-ح Úم-ن ت-راج-ع
إانتاج ا◊بوب بسشبب قلة التسشاقط و موجة
ا÷ف - -اف ال - -ت - -ي ضش - -ربت اŸن - -ط - -ق- -ة خÓ- -ل
الشش- -ه- -ري- -ن اŸاضش- -ي Úو ال- -ت- -ي ت -ع -د ال -فÎة
لسشبال  ‘ -وقت
لنسشب Ÿرحلة النمو و ا إ
ا أ
لنتاج ﬁليا على تسشاقط
تعتمد مردودية ا إ
لم -ط -ار و ت -ع -ت -م -د مسش -اح -ات ل ت -ق -ل ع-ن
ا أ
 9أالف هكتار على تقنيات السشقي ا◊ديث
ل -ت -وف Òال -ك-م-ي-ة ال-ك-اف-ي-ة م-ن م-ي-اه السش-ق-ي
التكميلي.

معسشكر :أام ا.Òÿسس

بومرداسس..ز /كمال

ق -رار ت -ح -وي -ل السس -وق اأ’سس -ب -وع -ي وإاخ -راج -ه م-ن
ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ران-ي-ة وسس-ط ال-م-دي-نة الذي اتخذه
رئيسس البلدية جعفر باكور بالتنسسيق مع الجهات
المعنية نزل كالصساعقة على التجار الناشسطين بهذا
الفضساء المتواجد بنقطة اسستراتيجية بالقرب من
محطة المسسافرين بعدما تحول إالى قبلة وشسبه
اي-ق-ون-ة ل-ل-م-واط-ن-ي-ن م-ن م-خ-ت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-و’ية
خاصسة وأانه يعرضس مختلف أانواع المنتجات من
أال -بسس -ة ،أادوات ك -ه -روم -ن-زل-ي-ة ،أاث-اث ،إال-ى ال-خضس-ر
والفواكه وبأاسسعار تنافسسية مقارنة مع المحÓت
التجارية.
ال-ت-ج-ار ال-م-ت-ع-ل-ق-ون ب-ال-فضس-اء السسابق ،نظموا بحر
اأ’سسبوع وقفة أاخرى لكن هذه المرة داخل السسوق
بعد عدة وقفات احتجاجية سسابقة واعتصسامات
أامام مقر الو’ية والدائرة لرفضس قرار المغادرة
وت -م -دي -د ف -ت -رة ال -نشس-اط إال-ى غ-اي-ة ت-ه-ي-ئ-ة السس-وق
اأ’سسبوعي بمنطقة بالرحمون الذي اسستقر عنده
رأاي السسلطات المحلية بعد مقترح حي الكرمة،
وهي تقريبا نفسس ا’نشسغا’ت التي حركت التجار
م-ج-ددا ل-ل-ت-ن-دي-د «ب-مشس-ك-ل ال-ت-ه-يئة وانعدام اأ’من
بالفضساء التجاري» على اأ’قل ما هو معلن ،حيث
كشسف البعضس منهم «أان الفضساء الجديد تنعدم فيه
التهيئة واحتÓله من قبل شسباب فرضسوا على التجار
ب-ال-ق-وة دف-ع م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ل-م-زاول-ة ال-نشس-اط ،وك-ذا
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للعيادة إ’يجاد حلول جذرية ونهائية لقضسية فصسل
مصسلحة طب اأ’طفال عن العيادة إالى غاية انتهاء
أاشسغال التوسسعة التي تعرفها ،والتي سستحل هذا
اإ’شسكال العويصس المطروح منذ سسنوات عدة.
كما تعهد محمدي بفتح دار للصسحافة تجمع كل
الفاعلين في حقل اإ’عÓم من صسحفيين ومراسسلين
م -ع -ت -م -دي -ن  ،وه -و ال -م -كسسب ال-ذي ن-اضس-ل أ’ج-ل-ه
اصسحاب مهنة المتاعب عقودا من الزمن ولم ير
النور.
وأاشسار الوالي إالى تحويل احد الهياكل العمومية
المهملة او غير المسستغلة بعد ترممها وتجهيزها
إال -ى دار ل -لصس -ح -اف -ة خ -اضس-ع-ة م-ن ح-يث ال-تسس-ي-ي-ر
لوصساية الو’ية لضسمان الحفاظ عليها وسسÓمتها
وأامنها .
كما نفى محمدي نيته التراجع في تغيير تاريخ
اإ’فراج عن قائمة السسكن ا’جتماعي بمدينة باتنة
والخاصسة بحصسة  1421سسكن  ،التي تأاجلت أاكثر من
مرة ،كاشسفا عن تسسطيره لبرنامج خاصس بتوزيع
عديد الحصسصس السسكنية من مختلف الصسيغ عبر
كل البلديات الو’ية قبل نهاية العام الجاري.

تتوفر على كفاءات طبية في تخصسصس أامراضس
ال -ق -لب واسس -ت-غÓ-ل ه-ذه ال-ت-ج-ه-ي-زات إ’ج-راء
العملية ن وهو ما سسيوفر الراحة للمرضسى
وذويهم الذين كانوا يدفعون مصساريف باهظة
خاصسة بالتنقل والعÓج .
و ع -ب -ر ال -م -رضس -ى ع -ن ارت -ي -اح -ه-م ل-حصس-ول
المصسلحة على مشسروع القسسطرة الذي وافقت
ال- -وزارة ع- -ل- -ى ت- -جسس- -ي -ده ب -ذات ال -م -ؤوسسسس -ة
ا’سس -تشس-ف-ائ-ي-ة اأ’خ-وات ب-اج ال-واق-ع-ة ب-وسس-ط
مدينة الشسلف بحي بن سسونة والتي صسارت
ب -ح-اج-ة إال-ى دع-م-ه-ا ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ال-خ-دم-ات
ال -ج -ل -ي -ل -ة ال -ت -ي ي -ق -دم -ه -ا ط -اق-م-ه-ا ال-ط-ب-ي
وال- -م- -م- -رضس- -ون ع- -ل- -ى مسس -ت -وى مصس -ال -ح -ه -ا
وأاجنحتها خاصسة بمصسلحة اأ’مراضس القلبية.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

لمن الصشناعي،
تنششط ‘ الفندقة ،ا أ
ل‹ والفنون اŸطبعية
العÓم ا آ
«الششعب» ت -م اع-ت-م-اد  17م-درسس-ة خ-اصس-ة ج-ديدة
للتكوين المهني ،عبر التراب الوطني ،حيث وقع وزير
التكوين والتعليم المهنيين دادة موسسى بلخير على 17
اع-ت-م-ادا ل-ل-م-دارسس ال-خ-اصس-ة ال-ج-دي-دة ،موزعة على
مختلف الو’يات ،تنوعت نشساطاتها بين التكوين في
ت -خصسصس -ات ال -ف -ن-دق-ة والسس-ي-اح-ة ،اأ’م-ن الصس-ن-اع-ي،
ال-تسس-ي-ي-ر ،ال-ف-ن-ون ال-م-ط-ب-ع-ي-ة ،ال-حÓ-ق-ة وال-ت-ج-م-ي-ل،
اإ’عÓم اآ’لي...
أاكد الوزير على ضسرورة الحرصس على معالجة ملفات
ال -م -واط-ن-ي-ن ال-راغ-ب-ي-ن ف-ي ا’سس-ت-ث-م-ار ف-ي م-ج-ا’ت
التكوين ،بسسرعة وبدقة قصسد عدم تعطيل شسؤوونهم،
هذا وقد عرفت مؤوخرا معالجة ملفات طلب ا’عتماد
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أام -ام ال -وضس -ع ال -م -ق -ل -ق  ،ل -ج-أا أاغ-ل-ب-ي-ة ال-فÓ-ح-ي-ن
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ال-ذي-ن ي-ع-ت-م-دون ع-ل-ى ال-م-غ-ي-اث-ية إالى
ت -ح -وي -ل إان -ت -اج -ه -م ال -ف Ó-ح -ي م -ن ال -ح -ب-وب إال-ى
Óب -ق -ار و ال -م -واشس -ي  ،ف -ي ان -ت -ظ -ار أان
أاع Ó-ف ل  -أ
تسس-ت-ج-يب السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة ل-م-ط-ال-بهم الملحة
الخاصسة برفع التجميد عن رخصس حفر اآ’بار و
ت -ذل -ي -ل الصس -ع -وب -ات اإ’داري-ة ال-خ-اصس-ة ب-إاج-راءات
الحصسول على رخصس سسلت و حفر اآ’بار .
إال- -ى ج- -انب ت -ع -م -ي -م ا’سس -ت -ف -ادة م -ن مشس -اري -ع
ال-م-ح-ي-ط-ات ال-مسس-ق-ي-ة و ت-وسس-ي-ع شس-ب-ك-ات السس-ق-ي
الفÓحي ضسمن مشساريع المحيطات الكبرى إالى
اأ’راضس -ي ال -فÓ-ح-ي-ة ال-ت-ي ل-م تشس-م-ل-ه-ا ال-دراسس-ات

التقنية لهذه المشساريع على غرار تلك المتاخمة
لسسهل غريسس الذي جرت تهيأاته و التعجيل بتسسليم
مشس-روع ت-ه-ي-ئ-ة م-ح-ي-ط ه-ب-رة ب-اع-ت-ب-ار أان م-نطقة
المحمدية هي اأ’كثر تضسررا هذا الموسسم من شسح
مياه اأ’مطار التي أاثرت على منتوج الحبوب أامام
تراجع بنحو  60بالمئة من هذا المنتوج .
في سسياق ذي صسلة  ،تتوقع المصسالح الفÓحية
المحلية انتاج  1,2مليون قنطار من الحبوب لهذا
الموسسم بمردود يقدر ب ـ 12قنطار /هكتار و هي
كمية إانتاج بعيدة عن التطلعات خاصسة في مجال
اإ’نتاج الفÓحي للزراعات اإ’سستراتيجية كما تظل
هذه النسسبة كمية « متوقعة « و مرشسحة للزيادة أاو
ال -ن -قصس -ان حسسب ظ -روف ح -م -ل -ة ال -حصس -اد ال-ت-ي
انطلقت مبكرا في بعضس المناطق النائية تحسسبا
للظروف المناخية الحارة.
و إان كانت توقعات المصسالح الفÓحية بعيدة عن
مؤوشسرات ا’نتاج في الواقع  ،بدليل تراجع مسساحة
اأ’راضس-ي ال-م-ن-ت-ج-ة ل-ل-ح-ب-وب نسس-ب-يا من  144أالف
هكتار في المواسسم السسابقة إالى  141أالف هكتار
في الموسسم الحالي مع اإضسافة ظرف المناخ الجاف
و المتقلب الذي يفترضس أان يتسسبب في تراجع
اإ’نتاج  ،حيث تتباين مؤوشسرات و توقعات تحصسيل
إانتاج أانواع الحبوب و تسستقر عند تراجع بنسسبة 31
ب -ال -م-ئ-ة م-ن إاج-م-ال-ي اإ’ن-ت-اج م-ق-ارن-ة ب-ال-مسس-اح-ة
المزروعة التي يتوقع أان تشسملها حملة الحصساد و
ال -م -ق -درة ب -م -ا ي-ع-ادل  75ب-ال-م-ئ-ة م-ن ال-مسس-اح-ة
المزروعة بالحبوب .

اŸدية –يي اليوم العاŸي للتنوع البيولوجي

مشصاريع ◊ماية الÌوة ا◊يوانية والنباتية
أاك -د مصش-ط-ف-ى راف-ع-ي م-دي-ر ال-ب-ي-ئ-ة
ب - -ولي - -ة اŸدي - -ة أامسس ،ع - -ل - -ى ه - -امشس
اح- -ت- -ف- -ائ- -ي- -ة ال- -ي- -وم ال -ع -اŸي ل -ل -ت -ن -وع
البيولوجي عند مدخل سشوق الرحمة ،
لل- -ت- -زام ب- -ت- -ط -ب -ي -ق اله -داف
ع- -ل- -ى ا إ
لسشÎات -ي -ج -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
اŸسش -ط -رة ‘ ا إ
لهذا التنوع البيولوجي .

اŸدية :علي ملياÊ
وتم البارحة اإ’عÓن أايضسا عن انشساء المرصسد
الوطني للتنوع البيولوجي ،كما أانه تم اقتراح محليا
مشساريع حيوية من بينها دراسسة لجرد واحصساء
اأ’صسناف النباتية والحيوانية على مسستوى الو’ية ،
دراسس -ة اع -ادة ت -أاه -ي -ل ال -مسس-اح-ة ال-خضس-راء ب-ب-اب
اأ’قواسس عند مدخل الو’ية قدوما من و’ية عين
الدفلى.
أاشسار رافعي الى أان مصسالحه هي اليوم أامام
حتمية الربط بين هذا التنوع البيولوجي و الغذاء
والصسحة  ،في ظل مطالبة واصسرار المواطن للعودة
إالى الطبيعة التي يرتمي إاليها ويأاكل ويشسرب من
Óبتعاد عن مشسكلة التعديلت
مصسادرها الطبيعية ل إ
والتحو’ت في الجينات من خÓل ترك اأ’كياسس
البÓسستيكية واسستعمال قفة الدوم وبعث المنتجات

التي أاسساسسها الحلفاء .
وحسسب نشسرية وزعتها هذه المديرية فإان التنوع
البيولوجي بهذه الو’ية في مجال الثروة الحيوانية
يحوي ما يقارب  394صسنفا حيوانيا منها  49صسنفا
محميا بموجب القانون ،إالى جانب  816صسنف من
النباتات منها  15محمية .و يأاتي على رأاسس ذلك
شسجرة البلوط اأ’خضسر بمسساحة  10.400هكتار
تغطي مرتفعات يتراوح علوها ما بين  700إالى
 1.200متر ،عÓوة على الصسنوبر الجبلي بالجهة
الجنوبية يحمي  135صسنف نباتي .
م -ن ج-ه-ت-ه-ا صس-رحت خ-دي-ج-ة ده-ي-ل-يسس ال-م-ك-ل-ف-ة
اإ’عÓم واإ’تصسال بالمحافظة الو’ئية للغابات بأانه
ح-ان ال-وقت ل-ت-حسس-يسس السس-اك-ن-ة ب-مشس-ك-ل-ة ح-رائ-ق
الغابات التي تهدد هذا التنوع البيولوجي  ،كما تم
ال- -ت- -ع- -ري -ف ب -ال -ح -ي -وان -ات واأ’صس -ن -اف السس -ائ -دة
والمحمية ،إالى جانب التنبيه إالى خطر السسموم
المسستعملة في قتل الخنزير على البيئة والطبيعة
،وخ-ط-ورة اأ’سس-م-دة ال-مسس-ت-ع-م-ل-ة ب-كثرة من طرف
الفÓحين على السسدود والمياه الجوفية  ،عÓوة
على خطر النمو الديمغرافي من حيث أان ارتفاع
ذلك من شسأانه أان يضساعف من احتياجات السسكان
وال-ت-ي ب-دوره-ا ت-ع-م-ل ت-دم-ي-ر ال-م-حيط والمسساحة
الغابية .

اسشتغÓل للتكنولوجيات ا◊ديثة وتوسشيع الرقمنة

جامعة اŸسصيلة تطلق خدمة ﬁاضصرات الفيديو على اÿط
باششرت جامعة ﬁمد بوضشياف باŸسشيلة أامسس ‘
إاط -ار Œسش -ي -د سش -ي -اسش -ة ال-رق-م-ن-ة و ‡ارسش-ات ج-دي-دة
ل- -ل- -ت- -دريسس ب- -طÓ- -ق أاول مشش -روع وط -ن -ي -ا Ùاضش -رات
ال - - -ف- - -ي- - -دي- - -و ع- - -ل- - -ى اÿط( .)MOOCب- -اسش- -ت- -ع- -م- -ال
لعÓم التصشال ا◊ديثة و توظيفها ‘
تكنولوجيات ا إ
العملية التعليمية ببث دروسس مكتوبة تفاعلية عÈ
منصشة موودل ( ،)Moodleو ع ÈاŸنصشة الرقمية .

اŸسشيلة  :عامر ناجح

أاكد مدير الرقمنة الدكتور «هراقمي كمال» أان
ال-ج-ام-ع-ة سس-خ-رت إام-ك-ان-ي-ات ك-ب-ي-رة أ’جل إانجاح
العملية بهدف اسستغÓل التكنولوجيات الحديثة
في ما يخدم الطالب.لما تحمله من ايجابيات في
ت -حصس -ي -ل ال -ط -الب ف-ي ج-م-ي-ع ال-م-واد خ-اصس-ة وان
المنصسات الرقمية للجامعة حسسبه بها محتوى
تعليمي ذو نوعية و مسستوى جيد،
أاشسار المتحدث إالى أان منصسة التعليم عن بعد»
موودل» تحتوي عن أاكثر من  230درسس تفاعلي

موجه لمختلف المسستويات والتخصسصسات .يشسرف
عليها أاكثر  500أاسستاذ تلقوا تكوينا منذ بداية العام
الماضسي بأامر من رئيسس الجامعة البروفيسسور كمال
بداري.
ك -م -ا ت -م حسسب ن -فسس ال -م -ت -ح -دث ف-ي شس-ه-ر م-اي
ال- -ح- -ال- -ي إاط Ó-ق مشس -روع ال -دورات ع -ب -ر ال -خ -ط
(Massive Open Online Courses
 )MOOCالذي يهدف حسسبه إالى نشسر دورات
مرئية و مكتوبة وعرضس تمارين لفائدة الطلبة .مع
إامكانية التواصسل مع اأ’سستاذ المسسئول عن الدورة
عبر الشسبكة .
وفي ذات السسياق أاكد الدكتور الهاشسمي بن واضسح
ن -ائب م -دي -ر ال -ج-ام-ع-ة ل-ل-عÓ-ق-ات ال-خ-ارج-ي-ة ،إان
إاط Ó-ق م -نصس -ة ال -دورات ال -م-ف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-خ-ط
 MOOCه-و ت-ط-وي-ر ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ال-تعليمية داخل
ال -ج -ام -ع -ة ضس -م -ن ب -ي-داغ-وج-ي-ا ال-ت-ع-ل-ي-م ال-نشس-ط.
باعتبارها اسستثمار في ثقافة الرقمنة على غرار
ما يتم العمل به في كبرى جامعات العالم.

دادة يوقع على  17اعتمادا للمدارسس اÿاصصة ا÷ديدة
تأاخرا ،قبل دخول أاحكام المرسسوم التنفيذي رقم -18
 162المؤورخ في  14جوان  ،2018المحدد لشسروط
إانشساء وفتح المؤوسسسسات الخاصسة للتكوين أاوالتعليم
المهني ومراقبتها ،والمنشسور الوزاري المؤورخ في 04
نوفمبر ،2018المحدد لدفتر الشسروط المرتبط بها
حيز التطبيق.
Óشسارة ،فإان أاغلبية الملفات المودعة لدى مديريات
لإ
التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن تم التكفل بها،
ودراسس -ت -ه -ا م -ح -ل -ي -ا ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-ل-ج-ان ال-و’ئ-ي-ة
المختصسة ،قبل ان تحول بعد ذلك على مسستوى اللجنة
الوزارية ،حيث يتم النظر حاليا في  09ملفات لطلب
ا’ع -ت -م -اد ل-ف-ت-ح م-دارسس خ-اصس-ة ،ح-يث ت-م تسس-ج-ي-ل

مÓحظات وتحفظات تخصس  04ملفات ،سسيتم إاعÓم
ال- -م- -ع- -ن -ي -ي -ن ف -ي اق -رب اآ’ج -ال ،ل -تصس -ح -ي -ح أاورف -ع
ال-ت-ح-ف-ظ-ات ،ل-ت-أات-ي ال-م-رح-ل-ة اأ’خ-ي-رة ال-م-ت-مثلة في
الموافقة على ا’عتماد وإامضسائه من طرف الوزير.
كان الوزير يلح في كل مناسسبة يلح على ضسرورة
إاع-ط-اء اأ’ول-وي-ة وا’ه-ت-م-ام ال-ك-ام-ل ل-م-عالجة ملفات
المواطنين المودعة في اقرب اآ’جال ،مؤوكدا على
ال-ح-رصس ع-ل-ى خ-دم-ة ال-م-واط-ن-ي-ن واإ’ج-اب-ة على كل
انشسغا’تهم باسستعمال كل الوسسائل المتاحة بما في
ذلك ،وسس -ائ -ل ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإ’عÓم وا’تصسال.
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الخميسض  23ماي  2019م
الموافق لـ  18رمضشان  1440هـ
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الكشسافة هي امتداد للحركة الوطنية وروح الثورة
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 30أالف دينار ıالفي قرار اŸداومة يومي العيد

عدم اسستجابة  400بلدية لقرار إا‚از
أاسسواق مؤوقتة وراء تذبذب األسسعار
كشش- -ف رئ- -يسس ا÷م- -ع- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ت -ج -ار وا◊رف -ي Úا÷زائ -ري Úا◊اج ال -ط -اه -ر
لسش-ع-ار ان-خ-فضس بـ  10دن-ان Òم-ق-ارن-ة ب-السشنة اŸاضشية،
ب -ول-ن-وار،أامسس ،أان م-ع-دل م-ت-وسش-ط ا أ
مششÒا إا ¤تسشويق  600أالف طن من اÿضشر والفواكه و 50أالف طن من اللحوم خÓل نصشف
لسشعار اŸرجعية بسشبب عدم اسشتجابة  400بلدية
لول من رمضشان الذي  ⁄يششهد احÎام ا أ
ا أ
لخÒة للجمعية.
لسشواق ا÷وارية اŸؤوقتة ،حسشبما جاء ‘ التقديرات ا أ
Ÿششروع ا أ

خالدة بن تركي

أاكد اÙاضشرون ‘ الندوة التاريخية التي نظمتها جمعية مششعل الششهيد بالتنسشيق مع يومية اÛاهد ‘ الذكرى 78
لسشتششهاد ﬁمد بوراسس ،أان الكششافة تعت Èمدرسشة الوطنية بإامتياز ،وهي جزء من الذاكرة الوطنية ،مÈزين الدور الهام
الذي لعبته هذه اŸنظومة الكششفية إابان الثورة وعلى رأاسشها الششهيد بوراسس الذي أامن بأان –رير ا÷زائر ل يكون إال بالعمل
اŸسشلح.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن

أاششاد القائد العام للكششافة اإ’سشÓمية الجزائرية
م -ح -م -د ب -وعÓ-ق ،ف-ي ت-دخ-ل-ه ب-ال-دور ال-ذي ل-ع-ب-ه
الششهيد محمد بوراسض مؤوسشسض الحركة الكششفية
الجزائرية ،بحيث كان صشاحب قضشية له بعد نظر
وطني حتى النخاع ،وقد أامن بأان تحرير الجزائر
ل -ن ي -ك -ون إا’ ب -ال -ع -م -ل ال -مسش -ل-ح وشش-رع ف-ي ج-م-ع
اأ’سشلحة واإ’تصشال باأ’لمان العدو اللذوذ لفرنسشا
لمسشاعدته على التحضشير للثورة.
أاضشاف أان اإ’دارة اإ’سشتعمارية اكتششفت تواطئه مع
اأ’لمان فزجت به في السشجن ،أاين تعرضض للتعذيب
مدة  15يوما وأاعدم في  27ماي  1941بميدان
الخروبة.
في هذا الصشدد ،دعا المؤورخين للتعمق أاكثر ،في

موضشوع الكششافة اإ’سشÓمية الجزائرية التي سشقط
منها الكثير من الششهداء وإابراز دورها إابان حرب
التحرير ،وبحسشبه فإان هذا الموضشوع لم ينل حقه
من الدراسشات التاريخية ،مؤوكدا أان نفسض الروح
الوطنية ما تزال موجودة لدى منتسشبي الكششافة
التي خرجت إاطارات قائ« :Óالمنظمة الكششفية
ت -ع -ت -ب-ر م-درسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ب-إام-ت-ي-از وه-ي ج-زء م-ن
الذاكرة الوطنية».
من جهته ،وصشف الدكتور محمد لحسشن زغيدي
أاسش-ت-اذ ال-ت-اري-خ ،ال-م-ن-ظ-م-ة ال-كشش-ف-ي-ة ب-أان-ه-ا ح-ركة
إانسشانية تربي الطفولة على حب اأ’خر والتعاون
وتكوين الرجولة في فترة مبكرة ،مسشتعرضشا تاريخ
إانششاء المنظمة الكششفية في العالم بتششكيل فوج من
اأ’ط -ف -ال سش-ن-ة  1907وف- -ي  1910ب-دأات ال-ح-ركة
الكششفية تتوسشع ،وتأاسشسشت سشنة  1914من طرف
ال-مسش-ت-وط-ن-ون ب-ال-ج-زائ-ر ل-ت-رسش-يخ مفهوم الجزائر
فرنسشية ،وإانخرط فيها قلة من الجزائريين وفي

 1930تأاسشسض أاول فوج كششفي بمليانة لكنه لم يعمر
إا’ ششهورا قليلة.
أاوضشح الدكتور زغيدي أان الششهيد بوراسض انتبه
لضش -رورة ت -أاسش -يسض م -ن -ظ -م -ة كشش-ف-ي-ة أ’ن-ه رأاى ف-ي
اأ’طفال جيشض يتحرك منظم وموحد في الزي،
وقد ربط إاتصشا’ت مع جمعية العلماء المسشلمين
الجزائريين لتأاسشيسض فوج الفÓح سشنة  ،1936وفي
 14جويلية  1937أاول نششاط كششفي أاعطى صشبغة
حزب الششعب للكششافة الجزائرية اإ’سشÓمية ونزل
العلم الجزائري أ’ول مرة بالعاصشمة ،ششارك فيه
مصشالي الحاج و 25أالف جزائري.
أاك -د أان ال -ح -رك-ة ال-كشش-ف-ي-ة ل-ع-بت دورا ه-ام-ا ف-ي
الداخل والخارج من  1946إالى  ،1954وششارك في
ع -دة م-ؤوت-م-رات ب-ف-رنسش-ا ،ب-راغ ول-ب-ن-ان وال-ق-اه-رة،
مضش -ي -ف-ا أان ال-كشش-اف-ة اإ’سشÓ-م-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ه-ي
إام -ت-داد ل-ل-ح-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة وه-ي م-درسش-ة اأ’ج-داد
واآ’باء وروح الثورة والوطنية.

لدارة ‘ اتخاذ القرار
لÎسشيخ لمركزية ا إ

لجراءات
وزارة السسياحة تتخذ جملة من ا إ
ات- - - -خ - - -ذت وزارة السش - - -ي - - -اح - - -ة
والصش -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ج-م-ل-ة م-ن
الج- - -راءات لÎسش- - -ي - -خ ع - -م - -ل - -ي - -ة
لمركزية الدارة ترمي ا ¤اسشناد
تسش -ل -ي-م ع-ق-ود اسش-ت-غÓ-ل اŸؤوسشسش-ات
الفندقية ومنح المتياز لسشتغÓل
اŸي - -اه ا◊م - -وي - -ة وك- -ذا تصش- -ن- -ي- -ف
اŸطاعم ا ¤الوا‹ اıتصس اقليميا.

في هذا ا’طار ،أاكد بيان من
وزارة السش - -ي - -اح - -ة والصش - -ن - -اع - -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ان -ه ف -ي اط-ار ه-ذه

ا’ج -راءات «صش -ادقت ال -ح-ك-وم-ة
في  12ديسشمبر من  2018على
مشش -روع تسش -ل -ي -م ع-ق-ود ال-تسش-ي-ي-ر
والمتعلقة بمنح رخصض اسشتغÓل
ال-م-ؤوسشسش-ات ال-ف-ن-دق-ي-ة ب-مختلف
ان- -واع- -ه -ا وتصش -ن -ي -ف -ه -ا واسش -ن -اد
تسش -ل-ي-م-ه-ا ال-ى ال-وال-ي ال-م-خ-تصض
اقليميا».
ك -م -ا صش -ادقت ال -ح-ك-وم-ة ف-ي 16
ج- -ان -ف -ي  2019يضش - -ي- -ف ذات
ال-مصش-در «ع-ل-ى مشش-روع م-رسش-وم

ت-ن-ف-ي-ذي ي-ع-دل وي-ت-م-م ال-م-رسشوم
التنفيذي رقم  69 -07بتاريخ 19
فيفري  2007الذي يحدد ششروط
وك- -ي -ف -ي -ات م -ن -ح ح -ق ا’م -ت -ي -از
’سش -ت -ع -م -ال واسش -ت -غ Ó-ل ال -م -ي-اه
الحموية والذي بموجبه سشيسشمح
للوالي المختصض اقليميا بمنح حق
ا’م- -ت- -ي- -از ’سش- -ت- -ع -م -ال ال -م -ي -اه
ال- -ح- -م- -وي- -ة وك- -ذا م- -ن -خ رخصش -ة
اسشتغÓل المؤوسشسشات الحموية».
أاما في مجال المطاعم السشياحية

«ف- -ق- -د ت- -مت ال- -مصش -ادق -ة ع -ل -ى
مسشتوى مجلسض الحكومة المنعقد
في  5ديسشمبر  2018على مششروع
مرسشوم تنفيذي يتضشمن تعريف
نشش- - -اط ا’ط- - -ع - -ام السش - -ي - -اح - -ي
وت-ن-ظ-ي-م-ه ،ح-يث اسش-ن-دت ع-ملية
تصشنيف المطاعم السشياحية الى
الوالي المختصض اقليميا بموجب
ق -رار ب -ع-د رأاي ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة
للتصشنيف ،يؤوكد بيان الوزارة.

حق الرد
نششرت جريدة «الششعب» بتاريخ  13ماي  2019موضشوعا بعنوان :محتجون يغلقون مقر البلدية بالسشÓسشل منذ أاكثر من ششهر
ونصشف « ،ورد إالينا من رئيسس دائرة فيضس البطمة بالجلفة هذا التوضشيح:
ردا على المقال المنششور في جريدة «الششعب» تحت عنوان «محتجون يغلقون مقر البلدية بالسشÓسشل منذ اأكثر ششهر ونصشف» والذي
كان مضشمونه اصشرار السشكان على بقائها مغلقة بعد تجاهل السشلطات الو’ئية ’حتجاجهم وتلبية مطالبهم برحيل المير وكذا
ششرعية مطالبهم المتعلقة بالتنمية والسشكن ..اإلخ.
للتوضشيح فاإن غلق البلدية لم يتجاوز الششهر والنصشف وتم التدخل مع المحتجين الذين ’يتجاوز عددهم  30ششخصشا بتحريضض من 05
اأششخاصض معروفين بمعارضشتهم السشلبية لرئيسض البلدية وتم اسشتقبالهم من طرف رئيسض الدائرة وا’جابة عن كل انششغا’تهم التي لم
تكن حجتها موضشوعية وواضشحة والتي تتمحور اأسشاسشا حول التششغيل والسشكن الريفي ولم يطالبوا اطÓقا برحيل رئيسض البلدية ،كما
اأن معظم المحتجين مسشتفيدون هم وذويهم من السشكنات الريفية وا’متيازات ا’جتماعية ا’أخرى.
اأما بخصشوصض التنمية فاإن البلدية اسشتفادت في السشنوات ا’أخيرة بعدة مششاريع تنموية هامة نذكر منها على سشبيل الذكر و’الحصشر
( عيادة متعددة ا’ختصشاصشات ـ  02اآبار عميقةـ انجاز دار ششباب ـ انجاز طريق يربط منطقة لحطيبة باأم العظام على مسشافة  45كلم
ـ انجاز طريق يربط اأم العظام بالبويقلة على مسشافة  28كلم ـ ربط البلدية بالغاز الطبيعي الذي هوفي وششك ا’نتهاء )..هذا اضشافة
الى مششاريع تنموية هامة بعنوان :سشنة  2019وخاصشة في مجال الرياضشة والششباب.
اأماعملية الربط لقنوات الصشرف الصشحي والماء الصشالح للششرب فاإنها تتجاوز نسشبة  ٪ 97بالمقابل تم تاأخير تعبيد بعضض الطرقات
البلدية الى غاية ا’نتهاء من انجاز الششبكة الداخلية للغاز.
فاإن البلدية بها ملعب بلدي اسشتفاد موؤخرا بعملية تغطيته بالعششب ا’صشطناعي ،با’ضشافة الى مسشبح بلدي ،كما نعلمكم باأن
السشكنات يتم توزيعها وفقا لعدد الطلبات ولم تسشجل على مسشتوى الدائرة سشوى  20طلب سشكن عمومي ايجاري واأغلبهم مسشتفيدين
من سشكنات ريفية.للعلم ،فاإن بلدية اأم العظام كباقي بلديات الو’ية تسشتفيد من المششاريع التنموية في كافة الميادين ويتم انجازها
بمتابعة المصشالح التقنية تحت اششراف السشلطات المحلية للدائرة.
رئيسس الدائرة
محمود غريب

أاوضش--ح ال--ح--اج خÓ--ل ال--ن-دوة الصش-ح-ف-ي-ة ال-ت-ي
نشش--ط-ه-ا ب-م-ق-ر ال-ج-م-ع-ي-ة بسش-ع-ي-د ح-م-دي-ن أان
التقديرات التي أاعلن عنها جاءت بعد اللقاء
المنعقد مع ممثلي المنتجين بأاسشواق الجملة
’جراءات الخاصشة
والتجزئة والتجار لوضشع ا إ
’سشعار المرجعية لـ 9مواد منها 7
با’لتزام با أ
مواد تششمل الخضشر وفاكهة الموز وكذا اللحوم
المسشتوردة ،غير أانها لم تحترم بسشبب عدم
اسشتجابة الو’ة لتعليمة انجاز أاسشواق رمضشانية.
أاضش--اف ال--ح--اج ف--ي سش--ي--اق أاسش--ع--ار ال--خضش--ر
والفواكه خÓل النصشف الثاني من رمضشان أانها
عرفت تراجع بين  30و 40دينارا مقارنة با’أيام
’ولى التي ششهدت ارتفاع كبير أالهب جيوب
ا أ
المواطنين ،مؤوكدا اسشتمرار ا’نخفاضض حتى
في مادة اللحوم البيضشاء التي اسشتقرت عند
المعدل المتوسشطي  260دينار للكلغ الواحد.
ح--م-ل رئ-يسض ال-ج-م-ع-ي-ة ال-مسش-ؤوول-ي-ة ل-رؤوسش-اء
البلديات الذين تماطلوا في وضشع قائمة التجار
المعنيين التي من المفروضض ضشبطها بـ 10أايام
ق--ب--ل ال--ع-ي-د م-ن اج-ل إاعÓ-م أاصش-ح-اب-ه-ا وع-دم
الوقوع في أاي مششكل من ششأانه أان يؤوثر على
التاجر والمسشتهلك ،وهوما أاكده ممثل مديرية
التجارة لو’ية الجزائر دهار العياششي خÓل
عرضشه لبرنامج المداومة ،مششيرا في سشياق
آاخر إالى عقد اتفاقية مع وزارة التكوين المهني
ل-ت-ك-وي-ن ال-ع-م-ال ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-نششاطات على
غرار المخابز النقل وغيرها.
أاعلن ممثل مديرية التجارة في ذات الخصشوصض
عن تسشخير  4105تاجر من أاصشل  7666مسشجل
للمداومة أاي ما يعادل  ،٪ 53.55با’إضشافة إالى
تخصشيصض  475مخبزة من أاصشل  646أاي ما
يعادل  ،٪73.53وهي النسشبة التي كششفت عن
رفع عدد الخبازين خÓل العيد نفسض ا’أمر
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-واد ال-غ-ذائ-ي-ة وال-خضش-ر وال-ف-واكه
حيث سشخرت الوزارة  1794تاجر أاي . ٪91.24
’خ-رى ،أاع-ل-ن ذات
ب--ال--نسش--ب--ة ل--ل--نشش--اط--ات ا أ

المتحدث عن تسشخير  1822محل من أاصشل
 3500تاجر في مختلف النششاطات على غرار
الملبنات بـ  9من أاصشل  10والمطاحن بـ 5من
’عوان
أاصش--ل  9ن--اه--يك ع-ن ت-خصش-يصض  197ا أ
’حمر
لضش-م-ان ال-رق-اب-ة ب-ال-م-وازاة م-ع ال-خ-ط ا أ
الذي يوضشع تحت تصشرف المواطنين لتقديم
أاي شش--ك--وى ال--مصش--ح-وب-ة ف-ي ح-ال تسش-ج-ي-ل اأي
مخالفات بعقوبات قدرت بـ 30أالف إالى 100
أالف دينار مع اقتراح غلق المحل لمدة  30يوما
مضشاعفة كمية الخبز بـ  3أاضشعاف خÓل العيد،
عامر:
قال رئيسض اللجنة الوطنية للخبازين عمار عمر
أان المخابز المعنية بالتسشخيرة تسشتجيب بنسشبة
 ٪100يبقى مششكل العمال المطروح بالنظر إالى
رغبة غالبيتهم التوجه لقضشاء المناسشبة رفق
ع--ائÓ--ت--ه--م ،م--ا ي--ط-رح مشش-ك-ل ن-قصض ال-ع-م-ال
والخبز في آان واحد ،غير أان المعضشلة حلت
هذه المرة بقرار وزاري يلزم مضشاعفة المادة
بـ 3أاضشعاف.

تفقد مششاريع ا‚از  3حظائر لركن السشيارات

لسسراع ‘ تسسليم
صسيودة :ا إ
اŸشساريع ‘ آاجالها اÙددة
وج-ه ،أامسس وا‹ ال-ع-اصش-م-ة ع-ب-د اÿال-ق
لسشراع ‘ ورششات ال‚از
صشيودة  ،أاوامر با إ
ل -ـ  3ح-ظ-ائ-ر ل-رك-ن السش-ي-ارات ع-لى اŸسشتوى
الق- -ل- -ي- -م ،داع -ي -ا شش -رك -ات اŸك -ل -ف -ة ب -ا‚از
اŸشش -اري -ع ب -ذل م -زي -د م -ن ا÷ه -ود م -ن أاج-ل
تسشليمها ‘ آاجالها اÙددة .

سسارة بوسسنة
والي العاصشمة خÓل زيارة تفقدية قادته اإلى
ب- -عضض ورشش- -ات ان- -ج- -از ه- -ذه ال -ح -ظ -ائ -ر اأ م -ر
بمتابعة تقدم هذه الورششات والدفع با’أششغال
على مسشتواها ،داعيا في هذا الششاأن القائمين
على ششركة «باتيجاك» والموؤسشسشات المكلفة
با’نجاز اإلى ضشرورة باسشتخدام اأدوات البناء
المحلية ذات النوعية الجيدة ،معطيا تعليمات
صشارمة للمقاولين با’إسشراع في وتيرة ا’أششغال
’إن- -ه- -اء م- -ا ت- -ب- -ق- -ى م- -ن ال - -ب - -ر ا م -ج وا’ ل -ت -ز ام
بالمواعيد المحددة لتسشليم هذه المششاريع .
تعرف اأششغال اإنجاز  3حظائر جديدة ذات
ط -واب -ق ل -رك -ن ا ل-م-رك-ب-ات ع -ل -ى م س ش -ت -وى و ’ي -ة
ا ل -ج -زا ئ -ر ا ل -ع -اصش-م-ة وا ل-ت-ي ك -ان م -ن ال -م -ت -و ق -ع
اسش -ت Ó-م -ه -ا ،خ  Ó-ل ا’أشش -ه -ر ال -م -اضش -ي -ة ت -ا أخ -ر ا
م-ل-ح-وظ-ا ،و ه-وم-ا دف-ع ا ل-ع -اصش -م -ة ع -ب د الخا ل ق
صشيودة اإلى توجيه اإنذارات ششفهية للمقاولين
خ -اصش -ة ل -مسش -وؤول شش-رك-ة « ب -ا ت -ي -ج -ا ك »  ،م -ه -ددا
اإياهم بسشحب الصشفقات في حال لم يتم تسشليم
المنششاآت خÓل الدخول ا’جتماعي القادم .
ينتظر اأن توفر هذه المواقف فور دخولها حيز
الخدمة اأزيد من  3000مكان لركن المركبات
و ه -وم -ا يسش -اه -م ف -ي ا ل -قضش -ا ء ع -ل -ى ال -ح -ظ -ائ -ر
العششوائية والتقليل من الزحمة المرورية على
مسشتوى العاصشمة.
اأم -ا ع -ن سش -ع-ة ك-ل ح-ظ-ي-ر ة ف -ت -ت -ر او ح سش -ع -ة ك -ل
واحدة منها بين  800و 600مكان للركن سشتوفر
اأزيد من  3000مكان لركن السشيارات ينتظر اأن
تدخل حيز الخدمة ،نهاية السشنة الجارية ،مما
سش -يسش-م-ح مسش-ت-ق-ب Ó-م-ن ت-خ -ف -ي -ف م ش ش -ك -ل ر ك -ن
ا ل-م-رك-ب-ات ب-ال-ع-اصش-م-ة وا ل ق ض شا ء على الحظ ائ ر
العششوائية .
تتوزع الحظائر الثÓث التي هي قيد ا’نجاز
وا ل-ت-ي ت-ن-در ج ضش-م-ن ا ل-م-خ -ط -ط ا’ إ سش -ت -ر ا ت يجي
لعصشرنة العاصشمة عبر كل من بلديات القبة،
حيدرة والمدنية وهي عبارة عن بنايات تضشم

ع -دة ط -وا ب -ق ع -ل -ي -ا م -ن -ه-ا سش-ت-ك-ون م-خصشصش -ة
ل -م -ح  Ó-ت ت -ج -ا ري -ة ف -ي ح-ي-ن سش-ت-ك-ون ال-ط-واب -ق
ا’أرضشية مخصشصشة لركن السشيارات.
في قضشية العقار المسشترجع من عمليات اإعادة
ا’إسشكان ،قال صشيودة ان مصشالح و’ية الجزائر
ق -ا مت ب -ت -ك -ل -ي -ف رو ؤ س ش -اء ال-م-ج-السض الشش-ع-ب-ي -ة
وال -و ’ة ال -م -ن -ت -د ب -ون ب-ا إ حصش-اء ه-ذه ال-ع-ق-ارا ت
المسشترجعة من عمليات اإعادة ا’إسشكان من
اجل برمجتها ’إنجاز مرافق عمومية ،مششيرا
الى ان مصشالحنا باأمسض الحاجة لهذه ا’أراضشي
واسشترجاعها لتجسشيد البرامج السشكنية عليها
خاصشة في العقارات الششاسشعة وانجاز مششاريع
ت -خص ض ال -ت -ج -ه -ي -ز ا ت ا ل -ع-م-وم-ية ومرافق ت ربو ية
ب -ا ل -ن س ش -ب -ة ل -ل -ع -ق -ا را ت الصش-غ-ي-رة  ،مشش-ددا ع-ل -ى
اسشترجاعها كليا .
ف -ي -م -ا ي -خص ض ال -م ش ش -اري-ع ال-ت-ي ت-ع-رف اإه-م-ا ’
و ت -ج -م -ي -دا خ -اصش -ة ف -ي -م-ا ي-ت-ع-ل-ق مشش-اري-ع طÓء
واأششغال الترميم وكذا السشÓلم الكهربائية التي
تعرفها الكثير من البنيات بو’ية الجزائر ،اأكد
اأن مصشالحه اأعطت تعليمات صشارمة لدواوين
ال -ت -ر ق -ي -ة وال -ت س ش -ي -ي -ر ا ل -ع-ق-اري ال-ثÓ-ث م-ن اأجل
التكفل بالنقائصض التي تعرفها ورششات الترميم
التي اسشتفاد منها البنايات من اجل اسشتغÓل
ك -ل ال -م -ي -ز ا ن -ي -ا ت ال -م -ال-ي-ة ال-ت-ي ض ش-خ ت ل-ه-ذ ه
ال -م ش ش -ا ري -ع  ،م ش ش -ي -ر ا اإل -ى اأن مصش -ال -ح -ه ت-ل-ق ت
شش -ك -ا وي م -ن ط -ر ف ب -عضض ال-م-واط-ن-ي-ن ت-ت-ع-ل -ق
ب -ت -ج -م -ي -د م ش ش -ا ري -ع ال -ت -رميم واإ ص ش Óح المصش اعد
الكهربائية هذا ما الحق ضشررا كبيرا بالنسشبة
ل -ه -م.و ب -ا ل -ن س ش -ب -ة ل -ل -م -ل ف العقار الصشنا عي اأمر ت
م صش -ا ل -ح و ’ي -ة ت -ع -ل -ي -م -ات ص ش-ارم-ة لسش-ح ب ه-ذ ه
العقارات من يد ا’أششخاصض الذين لم يسشتثمر
في هذه العقارات حيث سشيتم العمل بدفتر
الششروط الذي ينصض على ضشرورة ا’سشتثمار
ف -ي ه -ذه ال -ع -ق -ا رات ب -ع-د اأن اسش-ت-ح-د ث-ن-ا ل-ج-ن -ة
ت -ت -ك -ف -ل ب -ت -ط -ه -ي -ر ال -م س ش-تثمرين غير المسشتغل ين
ل -ه -ذه ال -ع -ق -ا را ت و ت -ق -و م ب-م-ع-اي-ن-ا ت م-ي-دان-ي -ة
واإعداد محاضشر لكل قطعة اأرضشية  ،كما قمنا
بتحرير اعذارات لهوؤ’ء قبل السشحب النهائي
منهم ،مششيرا اإلى مصشالح ترافق المسشتثمرين
الحقيقيين وترافقهم في تجسشيد مششاريعهم
لكن ا’أششخاصض الذين تحصشلوا على العقار ولم
يسشتثمروا فيه فانه سشيتم العمل على حسشب
دفتر الششروط والعمل با’آجال المحددة فيه.

من مراسسلينا

الخميسس  2٣ماي  2019م
الموافق لـ  18رمضسان 1٤٤0

بعد تع Ìإجرإءإت مرجعية أإسسعار إÿضسر وإلفوإكه

مبادرة «فضشاءات Œارة جوارية» تلقى نفسس اŸصش Òببومرداسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بسسبب تذبذب ‘ توزيع إŸياه بأاو’د جÓل ببسسكرة

 ٨ششاحنات صشهاريج لتموين اŸواطنÚ

’سساسسية ‘ شسعبة إÿضسروإت بأاسسوإق بومردإسش
بعد تع Ìتعليمة وزإرة إلتجارة بتحديد أإسسعار مرجعية لبعضش إŸوإد إ أ
’سسعار ◊ماية قدرتهم إلشسرإئية ،يلقى
تزإمنا وشسهر إلصسيام ونزو’ عند رغبة إŸوإطن ÚإŸطالب Úبضسرورة تسسقيف إ أ
’حياء إلسسكنية نفسش إŸصس Òبسسبب
’سسوإق إ÷وإرية ،أإو ما أإطلق عليه أإسسوإق «إ◊ومة» دإخل إ أ
مشسروع تفعيل عدد من إ أ
غياب إلتنسسيق ب Úمديرية إلتجارة وإلسسلطات إÙلية..

صسصست مصسالح بلدية أإو’د جÓل ‘
خّ
و’ية بسسكرة ،بالتنسسيق مع وحدة
إ÷زإئرية للمياه ،ثمان شساحنات
صسهاريج ‘ إطار إلتكفل بانشسغا’ت
إلسسكان خÓل إلشسهر إلفضسيل وإŸتعلقة
أإسساسسا بنقصش إلتزّود باŸياه إلشسروب،
جل فيها
خاصسة ‘ هذه إ أ
’يام إلتي سس ّ
إرتفاع غ Òمسسبوق لدرجة إ◊رإرة.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
بومرداسس..ز /كمال

 ⁄تعد التصسريحات والقرارات الرŒالية التي
ي- -ط- -ل- -ق -ه -ا ب -عضس اŸسس -ؤوول Úع -ل -ى ال -ق -ط -اع -ات
ا◊سس -اسس -ة ب-ولي-ة ب-وم-رداسس ت-ل-ق-ى ال-ت-ج-اوب م-ن
طرف اŸواطن وحتى الثقة ‘ ﬂتلف اإلجراءات
النظرية التي يتمّ إاطÓقها من ح Úآلخر Ÿعا÷ة
ع -دد م -ن اŸل -ف -ات األسس -اسس -ي -ة ال -ت -ي تشس -غ -ل ب-ال
اŸواطنﬂ ‘ Úتلف اÛالت ،ومنها النشساط
ال- -ت- -ج- -اري ال- -ذي اسس- -ت- -ه -لك عشس -رات اŸب -ادرات
والتصسريحات اŸهدئة ألعصساب اŸسستهلك Úالتي
تتكّرر خÓل كل مناسسبة اجتماعية هامة كشسهر
الصسيام وعيدي الفطر واألضسحى التي تزدهر فيها
عمليات اŸضساربة ‘ األسسعار والتÓعب بعملية
التوزيع عن طريق تخزين السسلع ÿلق نوعا من
الندرة حتى تلتهب األسسعار ،لكن واقعيا ل شسيئ
–قق بسسبب اŸنطلق اÿاطئ.
ف-ب-ع-د فشس-ل ال-ت-ط-م-ي-ن-ات واإلج-راءات التي أاعلنت
عنها وزارة التجارة لتحديد أاسسعار مرجعية ◊وا‹

 ٧م -واد أاسس -اسس -ي -ة ل -ل-خضس-روات ذات السس-ت-هÓ-ك
ال -واسس -ع ،إاضس -اف -ة إا ¤ال -ل -ح-وم ا◊م-راء وال-ب-يضس-اء
◊م -اي -ة ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة ل-ل-م-واط-ن خÓ-ل شس-ه-ر
رمضس -ان وال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن جشس-ع ال-ت-ج-ار ع-ن ط-ري-ق
ت-ك-ث-ي-ف ال-رق-اب-ة وم-ت-اب-ع-ة سس-لسس-ل-ة ال-ت-موين ،لعدم
Œاوب الباعة وبارونات أاسسواق ا÷ملة اŸتحكمÚ
‘ النشساط الذين “ّردوا على التعليمة والذهاب
إا ¤اإلضسراب عن العمل لشسّل نقاط التوزيع مثلما
ع -اشس -ه سس -وق ا÷م -ل -ة ب -خ -م -يسس اÿشس-ن-ة ح-م-اي-ة
Ÿصسا◊هم على حسساب اŸواطن ،عرف القرار
الثا ÊاŸتعّلق بإانشساء أازيد من  18فضساء Œاريا
صس -غ Òأاو سس -وق «ا◊وم -ة» م -ث-ل-م-ا وصس-ف-ت-ه م-دي-رة
التجارة بهدف Œميع الباعة الفوضسوي Úوتقريب
اŸنتجات من اŸواطن ،نفسس اıرج اŸسسدود
بحجة عدم Œاوب رؤوسساء البلديات مع اŸبادرة.
م- -وضس- -وع تسس- -ق- -ي- -ف األسس -ع -ار وت -ن -ظ -ي -م ال -ب -اع -ة
ال -ف -وضس -وي ÚواŸت -ن-ق-ل Úب-ولي-ة ب-وم-رداسس يشس-ب-ه
تقريبا نفسس اŸقاربة اŸتعلقة Ãحاربة ظاهرة
التجارة غ Òالشسرعية التي تغزو مدن الولية بكل

ﬂرج -ات -ه -ا السس -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى الق -تصس -اد ال -وط-ن-ي
واÙي- -ط ال- -ب -ي -ئ -ي ،ح -يث ظ ّ-ل -ت ›رد ك -ل -م -ات
فضس-ف-اضس-ة وتصس-ري-ح-ات م-ن-اسس-ب-ات-ي-ة لÓ-سس-ت-هÓك
اإلعÓمي للمسسؤوول ÚاÙلي ÚاŸتعاقب Úالذين
انتهت مهامهم دون أان تنتهي الظاهرة اŸتنامية،
وذلك نظرا لغياب التنسسيق والصسرامة بﬂ Úتلف
األطراف الفاعلة ،فيما اعتÈها بعضس اŸتتبعÚ
 Óفراغ بعضس
عبارة عن ورقة لتجنب طيشس وم أ
الشس -ب -اب ال -ع -اط -ل ع -ن ال -ع-م-ل ب-ال-ل-ج-وء إا ¤غ ّضس
الطرف عن النشساط اŸوازي ونقاط البيع التي
زادت انتشسارا شسهر رمضسان ،وأاحيانا تتجاوز كل
ه- -ذا وإال م- -ا ت- -فسس Òالصس- -ع -وب -ات ال -ك -بÒة ال -ت -ي
ت -واج -ه -ه -ا مشس -اري -ع األسس-واق ا÷واري-ة واŸغ-ط-اة
التابعة Ÿؤوسسسسة «باتيميطال» التي اسستفادت منها
تقريبا كل البلديات لتنظيم النشساط وإادخال التجار
الفوضسوي ،Úخاصسة ‘ مراكز اŸدن الكÈى كÈج
منايل ،يسسر ،خميسس اÿشسنة وغÒها التي تسستحوذ
لوحدها على أاغلب النقاط السسوداء على الرغم من
تدعيمها بأاك Ìمن فضساء Œاري؟.

الأو ¤ال -ت -ي اسس -ت -ف -ادت م -ن ال-ع-م-ل-ي-ة اÿاصس-ة
ب- -ال- -ك- -ه- -رب -اء ال -ري -ف -ي -ة خ Ó-ل زي -ارة ﬁم -دي
للمنطقة ،وذلك بتكلفة اإجمالية قدرها  ٧مليار
سسنتيم حسسب البطاقة التقنية للمشسروع.
كما قّر ر ﬁمد ي عقب اسستماعه لنشسغالت
اŸوطن Úالتكفل بـ 10عائÓت اأخرى لربطها
بشس- -ب- -ك- -ة ال -ك -ه -رب -اء ب -ك -ل م -ن اÿن -د ق واول د
ب و ر و ب ة  ⁄ ،ي ت مّ ر ب ط ه ا ب ا  Ÿش س ر و ع ل ي ع ط ي ب ع د ه ا
اإشس -ارة الن -ط Ó-ق لأشس -غ -ال رب-ط ثÓ-ث م-راك-ز
اأخ -رى ب -ال -ك -ه -رب -اء ال -ري -ف -ي -ة و ي -ت -ع ّ-ل -ق الأم-ر
بالتجمعات السسكنية الطرانشسي  1و 2والشسوعب
لفائدة  1٤0مسستفيد بغÓف ما‹ قدره ٣ . ٤
مليار سسنتيم.
اأما بلدية قيقبة ،فتم بها هي الأخرى وضسع
حيز اÿدمة Ÿركز الكهرباء «تبحرين اإزناين»

لفائدة  21٤مسسكن بتكلفة اإجمالية للمشسروع
”
بلغت الـ ٣ . ٣مليار سسنتيم ،ومن جهة اأخرى ّ
اإ ع -ط -اء اإشس -ار ة الن -ط Ó-ق لأشس-غ-ال رب-ط ثÓ-ث
مركز بالكهرباء الريفية لفائدة  ٧٤0مسستفيد
بقيمة اإجمالية قدرها  10 . ٣مليار سسنتيم.
ت- -اÿمت ه- -ي الأخ- -رى ع- -رفت اإع -ط -اء اإشس -ارة
انطÓق الأشسغال لربط ثÓث مراكز بالكهرباء
الريفية لفائدة  ٣8٧مسستفيد بغÓف ما‹ فاق 9
مليار سسنتيم.
وŒدر الإشس- - -ارة اإ ¤اأن ال- - -وا‹ ق- - -د اأع- - -ط- - -ى
ت -ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة Ÿوؤسسسس-ات ال‚از ل-تسس-ل-ي-م
اŸشس-اري-ع وف-ق-ا ل-ل-م-واع-ي-د اŸت-ف-ق ع-ليها ،كما
قّرر اأن يتمّ تدشس ÚاŸشساريع التي ”ّ اإعطاء
اإشسارة انطÓقها اليوم خÓل احتفالت عيدي
السستقÓل والشسباب اŸقبل.Ú

وأاكدت ذات اŸصسادر من البلدية ،أانها عملية
تزويد السساكنة باŸاء الصسالح للشسرب شسهد أازمة
تذبذب كبÒة على مسستوى الكث Òمن األحياء
بسسبب ضسعف قدرة اŸضسخات اŸوجودة على
عملية الضسخ ‘ ظل ارتفاع معدل السستهÓك
ال -ي -وم -ي ،ح -يث Œري األشس-غ-ال ا÷اري-ة ع-ل-ى

مسس -ت -وى م -ن -قب ل -عسس -ل إلع -ادة الع -ت -ب -ار ل -ه،
وبالتا‹ –سس Úعملية التموين.
وكان السسكان قد اضسطروا ‘ ظلّ هذا الوضسع
إا ¤اقتناء حاجتهم من هذه اŸادة ا◊يوية من
ﬂت -ل -ف ال -ب -اع -ة اŸت -ج -ول Úوال -ذي-ن ف-رضس-وا
منطقهم من خÓل بيعها لهم Ãبالغ مالية كبÒة
‘ ح÷ Úأا آاخرون إا ¤بعضس اŸنابع واŸصسادر
األخرى للتزود والتي تشسّكل خطرا حقيقيا على
صس -ح -ت -ه -م ك -ون غ -ال -ب-ي-ت-ه-ا  ⁄ت-خضس-ع ل-ع-م-ل-ي-ة
اŸراق - -ب - -ة م - -ن ط - -رف اŸصس - -ال - -ح وا÷ه- -ات
اıتصسة.
وأاك -د السس -ك -ان م -ع -ان -ات -ه -م ال -ط-وي-ل-ة م-ن ه-ذه
اŸشسكلة من عدة سسنوات رغم تخصسيصس الدولة
Ÿيزانيات معتÈة إل‚از بعضس اŸشساريع ‘
هذا الشسأان ،غ Òأان الوضسعية بقيت على حالها،
حيث أان ظاهرة انقطاع اŸياه بشسكل دوري عن
حنفياتهم ل يزال قائما.

ملبنة سسعيدة “ّون  7و’يات

رف ـع اإلن ـت ـاج إا 200 ¤أال ـف ل ـ Îم ـن ا◊ ـلي ـب

اسشتف ـ ـ ـ ـادة  1460عائل ـ ـ ـ ـة م ـ ـ ـ ـن الكهرب ـ ـ ـ ـاء بباتن ـ ـ ـ ـة

ت -دّع -م ق -ط -ع إل -ط -اق -ة ب -و’ي -ة ب -ات -ن-ة
بدخول حيز إÿدمة لطاقة إلغاز ’أكÌ
م - - -ن  1 4 6 0ع ا ئ ل ة و ك ذ ل ك إ ل ك ه ر ب ا ء
إل -ري -ف -ي -ة ،وذلك ب -ع-د إن-ت-ظ-ار دإم ل-ع-دة
ع- -ق- -ود م- -ن إل- -زم- -ن وإأشس -رف وإ‹ ب -ات -ن -ة
إ÷ديد فريد ﬁمدي على عملية تزويد
ه -ذه إلسس -ك -ن -ات ب-ال-ك-ه-رب-اء وسس-ط ف-رح-ة
عارمة للعائÓت خÓل إلشسهر إلفضسيل.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

اأشسار الوا‹ اأن العملية تندرج ‘ اإطار مواصسلة
تنفيذ برامج الدولة اŸتعلقة بتعميق التنمية
اÙل-ي-ة وال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-الت السس-اك-ن-ة خاصسة
ب-ب-عضس اŸن-اط-ق ال-ري-ف-ي-ة ال-ن-ائ-ي-ة ،وك-انت 250
ع -ائ-ل-ة Ãشس-ت-ة اأولد ع-ب-اسس ب-ب-ل-دي-ة ال-قصس-ب-ات

وإ‹ ميلة يسستمع ’نشسغا’ت إŸوإطنÚ

اŸطالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بششبكت ـ ـ ـ ـ ـ ـي التطه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ÒواŸي ـ ـ ـ ـ ـ ـاه
’منية
خÓ-ل إشس-رإف-ه ،رف-ق-ة إلسس-ل-ط-ات إ أ
ع -ل-ى ت-دشس Úم-ق-ر أإم-ن دإئ-رة ع Úإل-ب-يضس-اء
أإح -ريشش ،إسس -ت -م -ع ع -مﬁ Òم -د وإ‹ م -ي-ل-ة
’نشس - -غ - -ا’ت وم - -ط - -الب سس - -ك - -ان مشس - -ت- -ت- -ي
«ت- -يسس- -ويسش» و»إÿرب- -ة» ب- -ذإت إل- -ب -ل -دي -ة،
وإŸت -ع -ل -ق -ة أإسس -اسس -ا ب -ال -ت -ه -ي -ئ -ة إ◊ضس -ري -ة،
إل -ط -رق ،شس -ب -ك -ة إل -ت-ط-ه ÒوإŸي-اه إلصس-ا◊ة
للشسرب.
ط -الب خ Ó-ل -ه -ا سس -ك-ان مشس-ت-ة «ت-يسس-ويسس» ب-إا‚از
شسبكة التطه ÒواŸياه الصسا◊ة للشسرب ،أاين أاسسدى
الوا‹ تعليمات إا ¤رئيسس الدائرة إلعداد بطاقة
ت -ق -ن -ي -ة خ -اصس -ة ب -اŸشس -روع وت -ق -دÁه -ا ل -ه قصس -د
تخصسيصس الغÓف اŸا‹ لها وŒسسيده ‘ أاقرب
اآلجال لفائدة مواطني هذه اŸنطقة ،وفيما يخ ّصس
انشس -غ -الت سس -ك -ان مشس-ت-ة «اÿرب-ة» ح-ول ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ا◊ضسرية ،أامر الوا‹ رئيسس الدائرة ب›Èة زيارة
ميدانية تفقدية ‘ أاقرب وقت ‡كن ،تضسمّ كل من
رئيسس البلدية ومدراء قطاعات ،اŸوارد اŸائية،
األشس -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة ،دي -وان ال -ت -ط -ه ،Òورؤوسس-اء
األقسسام الفرعية لها بذات الدائرة ،من أاجل إاعداد
بطاقة تقنية خاصسة باŸشسروع ،وقد لقيت هذه
اللتفاتة اسستحسسان مواطني هاته اŸشساتي.

كما أاشسرف ﬁمد عم Òوا‹ الولية Ãعية مراقب
الشسرطة اŸفتشس ا÷هوي لشسرطة الشسرق ﬁند
الشسريف داود ،على معاينة وتدشس Úمقر أامن دائرة
ع Úالبيضساء أاحريشس ولواحقها من سسكنات وظيفية
وم -رق -د ل -ل -ع -زاب ألف -راد الشس -رط-ة ال-ع-ام-ل Úب-ه-ا،
وتدخل هذه العملية ‘ إاطار تعزيز مصسالح أامن
ال-ولي-ة Ãق-رات أام-ن-ي-ة ج-دي-دة وعصس-رن-ة وت-طوير

جهاز الشسرطة ووجوب السسهر على أامن وسسÓمة
اŸواطن Úو‡تلكاتهم.
هذا ،وتعرف الولية نسسبة تغطية أامنية إاجمالية
تقدر بأاك Ìمن  ،%95ومع دخول حيز اÿدمة Ÿقر
أامن دائرة تسسدان حدادة ‘ اŸسستقبل القريب تبلغ
النسسبة اŸئوية  %100بحول الله.

ميلة :خ.ع

ملبنة إ◊ليب إلوإقعة باŸنطقة
إلصسناعية وإÙاذية لبلدية إلرباحية
وعلى إلطريق إلوطني رقم  6تشسغل أإكÌ
’فوإج16 ،
من  146عامل وعاملة بنظام إ أ
سساعة ‘ إليوم ،وتنتج  220أإلف ل Îيوميا
من إ◊ليب نصسفه معقم ،منذ بدإية من
شسهر رمضسان .وصسّرحت إلسسيدة بشسارف
زوإوية رئيسسة إŸصسلحة إلتجارية بوحدة
إŸنبع بسسعيدة لـ»إلشسعب» أإنه خÓل
إلشسهر إلفضسيل قامت إŸؤوسسسسة بÎتيبات
لتلبية إلطلب إŸتزإيد على منتوج
إ◊ليب إŸبسس ،Îحيث قامت إŸؤوسسسسة
برفع إ’نتاج من  140أإلف إ 220 ¤أإلف
ل Îيوميا Ãا فيها  180أإلف ل Îحليب
مبسس Îبسسعر  25د.ج .وأإضسافت إŸتحدثة
” توجيه كميات من  80أإلف إ86 ¤
أإنه ّ
أإلف إ ¤و’ية سسعيدة .و‘ إلÈنامج
هناك بعضش إلو’يات إلتي تسستفيد من
’غوإط بـ 12
هذه إŸادة منها و’يتي إ أ
أإلف ل Îوإ÷لفة بـ  12أإلف ل Îوو’يتي
تيارت وإلبيضش بـ  3آإ’أف ل Îلكل منهما
’ف
كما تسستفيد ع Úإلتموشسنت بـ  4أإ أ
ل Îومشسرية بـ 16أإلف ل Îووهرإن بـ 50
أإلف ل Îيوميا خÓل شسهر رمضسان
إلكر.Ë
ومن خÓل التحضسÒات أاضسافت اŸتحدثة أان
مصسا◊ها قامت بزيادة قدرها بـ  60أالف لÎ
يوميا ،حيث كان الرتفاع لتغطية هذه اŸادة
للطلب بـ % 15مقارنة للسسنة اŸاضسية  ،2018كما
يوجد على مسستوى الولية  15موزعا لتغطية
ال -دوائ-ر وال-ب-ل-دي-ات وأاشس-ارت اŸت-ح-دث-ة إا ¤أان
مديرية التجارة هي اŸكلفة باŸراقبة وشسمولية
التوزيع بالولية ،علما أان هذه األخÒة قامت
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع ال-ت-ج-ار ل-وضس-ع آال-ي-ات م-ن أاج-ل

اŸراق -ب -ة ووضس -ع سس-ج-ل ‘ م-ت-ج-ر يسس-ج-ل ف-ي-ه
الكمية اŸسسلمة ب ÚاŸوزع والتاجر .وحسسب
اŸتحدثة ،أاكدت أان ملبنة سسعيدة هي األو¤
على مسستوى الغرب ا÷زائري من حيث طاقة
”
اإلنتاج وتقوم بتموين سسبع وليات ،علما أانه ّ
تسس -ج -ي -ل اسس-ت-ث-م-ارات خÓ-ل السس-ن-وات األرب-ع-ة
األخÒة Ãا يفوق  50مليار سسنتيم وهو ما سساهم
‘ رفع طاقة اإلنتاج وتنويعه من خÓل إانتاج
”
بعضس اŸشستقات كا÷ Íوالزبدة وغÒها ،و ّ
اق -ت -ن -اء آالت ج -دي -دة وإات-ب-اع ت-ق-ن-ي-ات ل-ل-وق-اي-ة
وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى ه- -ذه اŸادة ،ح- -يث ع -اد ذلك
باŸنفعة على الولية.
و“ّر سس- -لسس- -ل- -ة اإلن- -ت- -اج ب- -ورشس -ت Úه -ي ورشس -ة
التحضس Òالتي يتم فيها تخليط مسسحوق ا◊ليب
مع اŸاء وبعضس اŸسستلزمات اÿاصسة با◊ليب
واŸسستوردة من الÔويج وورشسة التعقيم لبسسÎة
ÓسستهÓك البشسري
ا◊ليب حتى يصسبح صسا◊ا ل إ
قبل تخزينه ‘ غرف التÈيد .كما يقوم اÈı
ب -اسس -ت -ق-ب-ال ح-ل-يب اŸرب-ي Úوإاج-راء ال-ت-ح-ال-ي-ل
الÓزمة للتأاكد من مطابقته للمعاي ÒاŸطلوبة
سس - -واء ت - -ع - -ل- -ق األم- -ر ب- -نسس- -ب- -ة اŸاء أاو درج- -ة
ا◊م- -وضس- -ة ،وه- -ذا م- -ا ي- -ع- -رف ب- -ال- -ت- -ح- -ل- -ي- -ل
الفيزيوكميائي الذي تتبعه –اليل بكÎولوجية
للتأاكد من خلوه من أاي أامراضس .أاما فيما يخ ّصس
مواد التغليف فقد كانت تسستورد من إاسسبانيا
بالعملة الصسعبة قبل التحّول إا ¤مركب اŸدية،
‘ ح Úأان قرار بدء إانتاج العلب كان ضسمن خطة
وطنية تهدف للتخلصس من الكيسس التقليدي ،إال
أان الفكرة  ⁄تعرف رواجا كبÒا ‘ ح Úأان
مصس-ل-ح-ة األم-ن وال-ن-ظ-اف-ة تسس-ه-ر ع-ل-ى م-راق-بة
اŸع- -دات وأام -ن ال -ع -م -ال وه -ي مسس -ؤوول -ة ع -ل -ى
مراقبة دخول وخروج الشساحنات والعمال.

سسعيدة :ج .علي

الخميسض  ٢٣ماي  ٢٠١٩م الموافق لـ  ١٨رمضصان ١٤٤٠
العدد

Üƒ` æ`÷G QÉ`ÑNGC
١٧٩٥٥

أاتول قرية نائية بتمÔاسشت تبحث عن التنمية اÙلية

السصكان يطالبون بالتهيئة ،واŸرافق اÿدماتية

’هقار ،بتهيئة عمرانية تتماششى مع برنامج دعم اıطط الوطني
طالب سشكان قرية أاتول  20كلم ششمال عاصشمة ا أ
للتنمية الريفية والفÓحية ،وتنفيذ آاليات تنمية مسشتدامة مبنية على حقائق ميدانية تتوازى مع –فيز السشكان
على اŸششاركة ‘ تنمية فضشاءاتهم ،ما جعلهم يطالبون السشلطات اÙلية بضشرورة التدخل العاجل والوقوف على
اŸعاناة التي يعيششها اŸواطنون ‘ إاحدى القرى الكبÒة من حيث الكثافة السشكانية بعاصشمة الو’ية.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
رفع مواطنو القرية الواقعة على مسصتوى
ال -ط -ري -ق ال -وط -ن -ي رق-م  ،٠١ج -م -ل -ة م -ن
اŸطالب التي يحتاجها اŸواطن ناشصدوا
من خÓله القائم األول على الولية دومي
جي ،‹Óبضصرورة Œسصيد مشصاريع تنموية
بدءا من ترقية الفرع البلدي للقرية إا¤
ب -ل -دي -ة ق -ائ -م -ة ب -ذات -ه -ا م -ع األخ-ذ ب-عÚ
اإلع -ت -ب-ار ،ق-ري-ة «سصÒسص-وغ» ع-ل-ى أاسص-اسض
قرية بجميع مكوناتها ،وبعدد أاحيائها من
أاجل التخفيف على البلدية األم “Ôاسصت،
ومنه تقريب اإلدارة من اŸواطن ،وتوفÒ
األمن وهذا من خÓل إانشصاء مقر للدرك

الوطني،
ورب - -ط األح - -ي - -اء بشص - -ب - -ك- -ات الصص- -رف
الصصحي ،والكهرباء ‘ األحياء ا÷ديدة،
وتوسصيع شصبكة اŸياه الصصا◊ة للشصرب ،مع
إاضص -اف-ة خ-زان-ات ج-دي-دة –ّق-ق اإلك-ت-ف-اء
الكلي للقرية ،وتهيئة الشصوارع من خÓل
إاقامة األرصصفة واإلنارة العمومية وتعبيد
الطرقات.
‘ سص -ي -اق م -تصص -ل ،ط -الب السص -ك -ان م-ن
السصلطات اÙلية بضصرورة الإلتفات إا¤
قطاع الÎيبة والتعليم وما يعانيه بالقرية
م -ن خ Ó-ل ا◊ال -ة السص -ي-ئ-ة ال-ت-ي ت-ت-واج-د
عليها اŸدارسض اإلبتدائية «بن عياط»
و»ﬁم -د ب -وضص -ي-اف» و»سص-ع-ي-د ط-وب-ال»

الذين ‘ حاجة إا ¤إاعادة تهيئة ،مع توفÒ
النقل اŸدرسصي ،وإانشصاء ثانوية مسصتقب.Ó
أاما ‘ قطاع الصصحة ،شصّدد السصكان على
ضص -رورة إانشص -اء ق -اع -ة م-ت-عّ-ددة اÿدم-ات
ك -م -ط -لب ذي أاه -م-ي-ة ك-بÒة ن-ظ-را Ÿوق-ع
القرية وعدد السصكان اŸتزايد ،مع ضصرورة
ت-وف Òأاط-ب-اء ل-ل-ف-ح-وصص-ات ال-ط-بية للقرية
وت -خصص -يصض سص -ي-ارة إاسص-ع-اف ،م-ع ضص-رورة
توف Òمسصكن للمرضض من أاجل السصتقرار
بالقرية.
‘ ه - -ذا الصص- -دد ،أاك- -د السص- -ك- -ان ع- -ل- -ى
ضص- -رورة زي- -ادة حصصصض السص -ك -ن ال -ري -ف -ي
اŸقدمة للقرية ،مع تسصجيل بناء سصكنات
اج -ت -م -اع -ي -ة ،وال -زي-ادة ‘ ع-دده-ا ن-ظ-را
لتوقف العملية ألزيد من  ٠٥سصنوات.
وÃا أان ال- -ق- -ري- -ة ذات ط- -اب- -ع فÓ- -ح -ي
ب -ال -درج -ة األو ،¤ط -الب السص-ك-ان ب-إانشص-اء
سصدود ‘ أاماكن متفرقة من الوديان من
أاج- -ل ح- -م -اي -ة األراضص -ي ال -ف Ó-ح -ي -ة م -ن
ال-ف-يضص-ان-ات ،وت-وصص-ي-ل ال-ك-ه-رب-اء ال-ريفية
ل -ل -م -ح -ي-ط-ات ال-فÓ-ح-ي-ة ،وت-رم-ي-م األب-ار
ال -فÓ-ح-ي-ة ،وتسص-وي-ة األراضص-ي م-ن-ة خÓ-ل
إاع- -ادة اŸسص- -ح ل- -ت- -م- -ك ÚاŸواط -ن Úم -ن
اإلسصتفادة من ملكيات عقارهم وتسصهيل
عمليات الدعم الفÓحي ‘ البنوك.
ه -ذا وأاك -د سص-ك-ان ال-ق-ري-ة ع-ل-ى ضص-رورة
تشصكيل ÷نة –قيق للنظر ‘  ٧٠وحدة
سصكنية للسصكن الريفي التي إاسصتفاد منها
أاشصخاصض خارج ا◊صصة اŸتفق عليها ‘
اŸداولة.

بالرغم من غياب مسشتودعات التخزين

الوادي تتطلّع إا ¤إانتاج مليون قنطار من ا◊بوب

م -ن ب Úأاه -داف ال -ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ي
بالوادي إانششاء مسشاحات كÈى ،خاصشة
ب-زارع-ة ا◊ب-وب ،وعصش-رن-ة وم-ك-ن-ن-ة
’خÒة وت-ك-ث-ي-ف-ه-ا ،إا¤
زراع -ة ه-ذه ا أ
ج -انب ال-ب-حث ع-ن آال-ي-ات ’سش-ت-ح-داث
مسش -اح -ات ل -زراع -ة ال -ب -ق -ول ا÷اف -ة،
حيث أاكد عبد القادر بن سشعيد وا‹
ال -و’ي -ة ،ع -ل -ى ه -امشض اشش -راف -ه ع-ل-ى
م- -ب- -اشش- -رة ح- -م- -ل- -ة ا◊صش- -اد وال -درسض
ل-ل-م-وسش-م ال-فÓ-حي ا÷اري ،انه خÓل
 03سش-ن-وات ال-ق-ادم-ة سش-ت-ك-ون ال-و’ية
رائ- - - - - -دة ‘ شش- - - - - -ع- - - - - -ب - - - - -ة ا◊ب - - - - -وب
ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة ،واŸسش-اه-م-ة ‘ ت-نمية
ا’ق- -تصش- -اد ال- -وط- -ن- -ي ب- -ال -ع -م -ل ع -ل -ى
ا’كتفاء الذاتي من ا◊بوب ،وبالتا‹
تقليصض فاتورة ا’سشتÒاد ،ومن جانب
اŸصش - -ال - -ح ال - -ف Ó- -ح - -ي ف - -ق - -د وضش- -عت
كÈن-ام-ج مسش-ت-ق-ب-لي بلوغ انتاج مليون
قنطار من ا◊بوب خÓل الـ 05سشنوات
ال- -ق- -ادم- -ة ،ب- -ال -ت -وسش -ع ال -ت -دري -ج -ي ‘
اسشتغÓل مسشاحات إاضشافية.

الوادي :خ.ع
تتوّقع اŸصصالح الفÓحية بالوادي ،إانتاج
ما يزيد عن  ٤٤٥أالف قنطار من ا◊بوب،
ب Úقمح صصلب وشصع ،Òوذلك بزيادة ٢٠٠
ب -اŸائ -ة ‘ م -ادة الشص -ع ،Òوه -ذا م -ق -اب-ل
السص-ن-ة اŸاضص-ي-ة ،ب-ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر أان يصص-ل
مردود القمح الصصلب ا ٤٥ ¤قنطارا ‘
الهكتار ،بإانتاج ما يزيد عن  ٣٤٤.٤أالف
ق -ن -ط -ار ب -زي -ادة تصص-ل ا ٢٧.٥ ¤باŸائة،
مقارنة بالسصنة اŸاضصية وصصل اŸردود ا¤
 ٤٢قنطار ‘ الهكتار الواحد.
اما فيما يخصض ﬁصصول الشصع ،Òفتتوقع
ذات اŸصصالح ،انتاج اك Ìمن  ١٠١.٥الف
قنطارÃ ،ردود  ٣٥قنطارا ‘ الهكتار،
بزيادة تصصل ا ٢٠٠ ¤باŸائة ،وهذا راجع
ل- -ذات اŸصص- -ادر ا ¤ت -وّج -ه ال -ع -دي -د م -ن
ال -ف Ó-ح ÚواŸسص -ت -ث -م -ري -ن ل -زراع-ة ه-ذا

اÙصصول للطلب الكب Òعليه ،من قبل
مربي اŸاشصية.
ان- -ط- -ل- -قت ح- -م- -ل- -ة ا◊صص- -اد وال- -درسض
باŸنطقة ،للموسصم ا÷اري ،بإاشصراف وا‹
الولية ،على مسصتوى منطقة «الشصكشصاك»
ببلدية بن قشصة ،التي تعد رائدة ‘ انتاج
ا◊بوب Ãسصاحة تصصل ا ¤ما يزيد عن
 ٥٥٠٠هكتار ،و“ثل ما يعادل نسصبة ٤٩
باŸائة من اŸسصاحة اŸزروعة بالولية،
وتليها بلدية حاسصي خليفة بـ ٢٢٠٠هكتار
بنسصبة  ٢٠باŸائة ،وبلدية الطريفاوي بـ
 ١٧٠٠هكتار بنسصبة  ١٥باŸائة ،ثم منطقة
اŸغ Òبـ ٧٥٠هكتار بنسصبة  ٠٧باŸائة،
ب- -ل- -غت اŸسص- -اح -ة اŸزروع -ة ب -ا◊ب -وب
” تخصصيصض ٨٢٠٠
بـ ١١.١أالف هكتار ،و ّ
ه -ك -ت -ار ل -ل -ق -م -ح الصص-لب ،و ٢٩٠٠هكتار
للشصع ،Òبنسصبة  ١٠.٧باŸائة من اŸسصاحة
الفÓحية اŸسصتغلة ،واŸقدرة  ١٠٣الف
ه-ك-ت-ار ،وق-د ّ” ات-خ-اد ج-م-ي-ع الÎت-ي-ب-ات
الÓزمة لضصمان ‚اح العملية ،من توفÒ
 ٣٩ح -اصص -دة م-ن-ه-ا  ١٠ح-اصص-دات ت-ابعة
لديوان ا◊بوب ،و ١٢ا ¤ربط.
ويطرح الفÓحون ،مشصكل التخزين الذي
يبقى اك Èعائقا امام تطور هذه الشصعبة
الفÓحية ،وهن ا÷هود الكبÒة اŸبذولة
ل -ل -ن -ه -وضض ب -زراع -ة ا◊ب-وب ‘ اŸن-اط-ق
الصصحراوية اŸبكرة ،األمر الذي أادى إا¤
إات Ó-ف ك -م-ي-ات ك-بÒة م-ن ال-ق-م-ح الصص-لب
والشصع ÒخÓل السصنوات اŸاضصية و–صصي
اŸصص- -ال- -ح ال -ف Ó-ح -ي -ة ب -ال -ولي -ة ق -درات
ال -ت -خ -زي -ن اŸت -م -ث -ل-ة ‘ ﬂازن ال-ف-ول-ي-ة
ال-ت-اب-ع-ة Ÿؤوسصسصة  ،CCLSب -ـ  ٢٥٠الف
ق -ن -ط -ار ،وﬂازن م -ق-ر ت-ع-اون-ي-ة ا◊ب-وب
بحي تكسصبت بالوادي التي تصصل قدرتها
التخزينية ا ٢٥ ¤الف قنطار.

09

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

طالبو العمل بورقلة يششتكون الغموضض ‘ عروضض الششغل

غياب الّتواصصل اإلداري أاحدث اأزمة ثقة

يششّ-ك-ل م-ل-ف ال-تشش-غيل بورقلة
أاح- -د ا’نشش- -غ- -ا’ت ا◊ادة ال- -ت -ي
مازالت –تل الواجهة ‘ الششارع
اÙل- -ي ،ح- -يث ي- -ت- -مّسش- -ك شش- -ب -اب
اŸن- -ط- -ق -ة Ãط -ل -ب -ه -م اŸت -م -ث -ل ‘
ضشرورة إاضشفاء ششفافية أاك Èعلى
عروضض العمل ،وعلى الرغم من
إاعÓن ا÷هات اŸعنية عن نيتها ‘
–سش Úال -وضش -ع ال -ذي ظ-ل ع-ال-ق-ا
Ÿدة سشنوات ،إا’ أان ذلك Á ⁄نع
م - -ن أان ال - -و’ي - -ة ظ - -لت تسش- -ج- -ل
وقفات متعددة Ãناطق متفرقة
وعلى مدار السشنة.

ورقلة :إاÁان كا‘

وقد سصجلت بولية ورقلة على الرغم
م - -ن الÎاج - -ع اŸل - -ح- -وظ ع- -ددا م- -ن
ال -وق -ف -ات ال -ت -ي ط-الب ف-ي-ه-ا الشص-ب-اب
ال -ب -ط -ال ب -ح -ق -ه -م ‘ ا◊صص -ول ع -ل-ى
م -ن -اصصب ع -م-ل ‘ ع-دة م-ن-اط-ق ع-ل-ى
غرار ورقلة ،تقرت ،ا◊جÒة ،حاسصي
مسصعود والÈمة وغÒها ،كما تعيشض كل
من أاحياء قصصر ورقلة العتيق وقفات
ل -ل -ب -ط -ال Úم -ن -ذ م -دة ،واألم -ر ن -فسص-ه
بالنسصبة لكل من ﬂادمة وبني ثور.
ورغ- -م ت- -أاك- -ي- -دات مسص- -ؤوو‹ ق- -ط -اع
ال -تشص -غ -ي -ل ب -ال-ولي-ة ،ال-ذي-ن سص-ب-ق وأان
ط -ال -ب -وا م -ن ك -اف-ة األط-راف اŸع-ن-ي-ة
Ãلف الشصغل Ãا فيهم طالبي العمل
اŸسصاهمة ‘ تسصهيل سصÒورة العملية
والتفهم بأان مثل هذه اŸكاسصب تأاتي
ب -ال -ت -دري -ج ،خ -اصص -ة وأان ولي -ة ورق-ل-ة
–وز على كم كب Òمن العروضض ،كما
أان تفعيل آاليات التشصغيل وفقا للقوانÚ
السص -اري -ة ك-ف-ي-ل-ة ب-اŸسص-اه-م-ة بضص-م-ان
الشصفافية اŸطلوبة ،إال أان الحتقان
ظل قائما ‘ الشصارع.
وأاكد بعضض البطال Úالذين –دثنا
إال -ي -ه -م ،ع -ل -ى أان -ه وب -ال-ن-ظ-ر إا ¤ع-دد
الشصركات البÎولية الناشصطة باŸنطقة
وÃق -ارن -ة ع -دده -ا م -ع ع -دد الشص-ب-اب
البطال فيها وعروضض العمل اŸصصرح

ب-ه-ا ،ف-إان األرق-ام تسص-ت-دع-ي ال-ت-ح-قيق
فيها والبحث عن األطراف اŸسصؤوولة
ع -ن ال -وضص -ع ،و‘ أاسص -ب -اب اسص -ت -م-راره
لسصنوات دون حلول فعلية وجذرية ذات
فاعلية.
ويرى بعضض اŸتابع Úللملف ﬁليا
أايضص -ا أان -ه ورغ -م اŸع -ط-ي-ات اŸت-اح-ة
ح- -ول ف- -رصض ال -ع -م -ل ال -ت -ي ت -وف -ره -ا
الشصركات البÎولية ،إال أاننا ‚د أان
شصباب الولية ل يسصتفيد بشصكل كبÒ
م-ن م-ن-اصصب ال-ع-م-ل ب-ه-ا ،خ-اصص-ة ت-لك
اŸناصصب التي ل تتطلب شصهادات عليا
م -ث -ل (ح -ارسض ،ع -ون م -ط -ب -خ ،ع -ام -ل
بسصيط ،سصائق ،)...و‘ اŸقابل ‚د
أايضص- -ا أان ف -ئ -ة م -ن الشص -ب -اب ال -ب -ط -ال
ي- -ب- -ح- -ث -ون ع -ن م -ن -اصصب شص -غ -ل وف -ق
تصصوراتهم ومتطلباتهم ل وفق حاجة
سصوق الشصغل ،وهو واقع أاضصحى يحتم
ع- -ل- -ى اŸسص- -ؤوول Úت -رك -ي -ز اله -ت -م -ام
والعمل من أاجل إايجاد حلول نهائية
Ÿشص -ك -ل ال -تشص -غ -ي-ل ب-ال-ولي-ة ،ودراسص-ة
ال -وضص -ع م -ن ك -اف -ة ال-ن-واح-ي م-ن أاج-ل
ت-ق-د Ëح-ل-ول واع-ي-ة وك-ف-ي-ل-ة ب-ت-ق-دË
ا◊ل األم -ث -ل ب-ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة ،وال-ذي
ظلت عالقة Ÿدة سصنوات على الرغم
من إاعÓن ا÷هات اŸعنية ‘ كل مرة
عن نيتها ‘ إاضصفاء شصفافية أاك Èعلى
تسصي Òهذا اŸلف.
وي -رت -ب -ط مشص -ك -ل ال-تشص-غ-ي-ل أاسص-اسص-ا
بغياب الشصفافية ‘ تسصي Òهذا اŸلف
حسصب البطال Úبالولية ،وذلك نظرا
ل -غ -ي -اب اŸع -ل -وم -ة ال -رسص -م -ي-ة بشص-ك-ل
واضصح ،وهو ما ضصاعف من حجم عدم
ثقة طالبي العمل ‘ معا÷ة وتوزيع
وك -الت ال -تشص -غ -ي -ل اÙل -ي -ة ل-ع-روضض
ال -ع -م-ل رغ-م اŸسص-اع-ي وال-ن-واي-ا ال-ت-ي
يبديها القائمون على اŸلف من أاجل
اسصÎجاع ثقة طالبي العمل وتأاكيدهم
ع- - -ل- - -ى ا◊رصض م - -ن أاج - -ل ال - -ع - -م - -ل
ب-الشص-ف-اف-ي-ة ال-ت-ام-ة Ÿع-ا÷ة ال-عروضض
على مسصتوى كافة الوكالت اÙلية
للتشصغيل اŸقدر عددها بـ  ١٢وكالة.

حي الكعابششية بطولقة

األولوية للغاز ،اŸياه واإلنارة العمومية

ي -ط-الب سش-ك-ان ح-ي ال-ك-ع-ابشش-ي-ة
Ãن-ط-ق-ة ف-رف-ار ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-لدية
ط -ول -ق -ة غ -رب ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة
بسش -ك -رة ،م -ن السش -ل -ط -ات اŸع -ن -ي-ة
ضش-رورة ال-ت-دّخ-ل ل-ل-تكفل ببعضض
انشش -غ -ا’ت -ه -م اŸت -ع -ل -ق -ة ب›Èة
بعضض اŸششاريع التنموية ا◊يوية
ال-ت-ي ي-ف-ت-ق-ده-ا حّيهم وذلك منذ
سشنوات عدة.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

وي-تصصّ-در م-ط-الب السص-ك-ان ال-ت-ن-م-وية
مشصكل تأاخر ربط سصكناتهم Ãختلف
الشصبكات ،باإلضصافة إا ¤افتقار ا◊ي
ل- -ب- -عضض اŸراف- -ق اÿدم- -ات- -ي- -ة ال -ت -ي
يحتاجون إاليها ،األمر الذي زاد من
م- -ع- -ان- -ات- -ه- -م ال -ي -وم -ي -ة ودف -ع -ه -م إا¤
الحتجاج ‘ كل مرة بعدة طرق تنتهي
ب -ت -دخ -ل السص -ل-ط-ات اÙل-ي-ة وت-ق-دË
وعود  ⁄يتحّقق أاغلبها ‘ اÛالسض
اÙلية اŸتعاقبة.
وي- - -ط - -الب السص - -ك - -ان ب - -وضص - -ع ح ّ- -د
Ÿع -ان -ات-ه-م م-ع غ-ي-اب اŸاء الشص-روب،
حيث يتكّبدون عناًء كبÒا ‘ ا◊صصول

عليها خاصصة و÷ؤوئهم للصصهاريج التي
أارهقت كاهلهم ‘ ظّل الغÓء الفاحشض
ل-ه-ا واŸن-ط-ق ال-ذي ي-ف-رضص-ه أاصص-حاب
هذه الصصهاريج التي يك Ìاللجوء إاليها
خاصصة ‘ فصصل الصصيف.
وأاشص- -ار السص- -ك- -ان إا ¤أان- -ه -م راسص -ل -وا
ﬂت - -ل- -ف اŸصص- -ال- -ح اŸع- -ن- -ي- -ة وك- -ذا
السص -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل ،غ Òأان
األم-ور ب-ق-يت ع-ل-ى ح-ال-ه-ا ،ك-م-ا ي-عتÈ
Óنارة العمومية أاكÌ
بر›ة مشصروع ل إ
من ضصرورة ـ حسصبهم ـ خاصصة ونحن
ع -ل -ى م -ق -رب -ة م-ن دخ-ول فصص-ل ا◊ر،
وذلك ب- -ال- -ن -ظ -ر إا ¤الن -تشص -ار ال -ك -بÒ
ıت -ل -ف ا◊شص -رات وال-زواح-ف ال-ت-ي
تشصّكل خطرا حقيقيا على صصحة وحياة
السصكان ‘ الفÎة الليلية كون منطقتهم
ف Ó-ح -ي -ة ،وي -ك Ìف -ي -ه -ا ت -واج -د ه -ذه
ا◊شصرات.
وك -رد ع -ل -ى ه-ذه النشص-غ-الت أاك-دت
السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة شص-رع-ي-ة اŸط-الب
مشصÒة إا ¤أان- -ه -ا ف -ع  Ó-ب -ر›ت ع -دة
عمليات تنموية كمشصروع للربط بشصبكة
ال- -غ- -از سص- -ي- -دخ -ل ح -ي -ز اÿدم -ة ف -ور
الن -ت -ه -اء م -ن -ه ،وك -ذا ع -م-ل-ي-ة ل-ل-رب-ط
الصصرف الصصحي واŸياه الشصروب.

‹hO

الخميسس  23ماي  2019م
المؤافق لـ  18رمضسان 1440هـ

الرهابيون أاك ÈاŸسستفيدين من الفوضسى المنية

إأسسماعيل شسرقي يندد بحرب ألوكالة ‘ ليبيا
دعا إاسسماعيل شسرقي مفوضص
لمن بال–اد
السسلم وا أ
لفريقي ‘ جلسسة ›لسص
ا أ
لمن إا ¤العÎاف بوجود
ا أ
تدخل خارجي ل مثيل له ‘
ليبيا ،تسسبب ‘ غمر البÓد
لسسلحة التي خلقت بيئة
با أ
مواتية لزدهار ا÷ماعات
لرهابية».
«ا إ
قال شسرقي ‘ ،كلمة له عن بعد
Ãج - - - - -لسس األم- - - - -ن أاول أامسس  ،إان
ال–اد األف-ري-ق-ي ل ي-زال م-ق-ت-نً-ع-ا
Óزمة،
بأانه ل يؤجد حل عسسكري ل أ
›دًدا دعؤته إا ¤ا◊ؤار والتؤافق
ب Úالليبي Úباعتبارهما ا◊ل الدائم
وال -ؤح -ي -د إلق -ام -ة ل -ي-ب-ي-ا مسس-ت-ق-رة
ومؤحدة.
وأاضساف الدبلؤماسسي األفريقي ،أان
«ل- -ي- -ب- -ي- -ا ت- -ت- -ده- -ؤر Ãع -دل ي -ن -ذر
ب -اÿط -ر» ،مشسًÒا إا ¤آاث -ار ال -ؤضس-ع
ا◊ا‹ «اŸدمر» على اŸهاجرين
األفارقة ‘ البÓد.
و قال « أان ليبيا أاضسحت مسسرحا
◊رب بالؤكالة ب Úفاعل Úأاجانب
يدافعؤن عن مصسا◊هم اÿاصسةعن
طريق مفؤضسﬁ Úلي.»Ú
و أاك - - -د ع - - -ل - - -ى ضس- - -رورة اعÎاف
اÛتمع الدو‹ «بالتدخل األجنبي
السسام و غ ÒاŸسسبؤق ‘ ليبيا».
التدخÓت اÿارجية تفاقم
تدهور الوضسع
و حذر السسيد شسرقي قائ Óأان «هذه
ال -ت -دخÓ-ت زادت م-ن ت-أازم ال-ؤضس-ع
غ ÒاŸسستقر أاسساسسا ‘ اŸيدان»
مؤجها باŸناسسبة نداء إاﬂ ¤تلف
ال -ف -اع -ل Úم -ن أاج -ل ا◊رصس ع-ل-ى
«صس -ؤن مصس -ال -ح الشس -عب ال -ل -ي -ب-ي و
ا◊ف -اظ ع -ل -ى سس -ي -ادت -ه و ال-ؤح-دة
الÎابية لليبيا».
و ب- -رأاي شس- -رق- -ي ف -ان ت -ك -ث -ي -ف
اŸؤاج - - - -ه - - - -ات ب Úال- - - -ط- - - -رفÚ
اŸت -ن -ازع Úب -ال -ع-اصس-م-ة ط-راب-لسس
كانت له آاثار كارثية على اŸهاجرين
األف-ارق-ة لسس-ي-م-ا اŸع-ت-ق-ل Úالذين
ُيرجح اسستعمال البعضس منهم كدرع
بشسري أاو اجبارهم على اŸشساركة
‘ اŸعارك.
و أاردف السسيد شسرقي يقؤل «فضسÓ
ع -ن ال -ت -نسس -ي -ق ال-ق-ائ-م ب-ي-ن-ن-ا و بÚ
اŸنظمة الدولية للهجرة و ال–اد

األوروب -ي ح -ؤل ه -ذه اŸسس -أال-ة ف-ان
األمر يسستدعي بذل جهؤد إاضسافية
بشسكل عاجل» ,مؤضسحا أان ال–اد
الفريقي على يق Úبعدم وجؤد حل
Óزمة ‘ ليبيا».
عسسكري ل أ
الرهابيون أاك ÈاŸسستفيدين
ق- -الت السس -فÒة الÈي -ط -ان -ي -ة ل -دى
األ· اŸتحدة كارن بÒسس إان أاكÈ
اŸسستفيدين من النزاعات اŸسسلحة
‘ ليبيا هي اÛمؤعات الرهابية،
األمر الذي عÈت عنه أايضًسا فرنسسا
والؤليات اŸتحدة.
وأاك -د السس -ف Òال -ف -رنسس -ي ف -رنسس -ؤا
دولت -ر ل -دى األ· اŸت -ح -دة ،أام-ام
›لسس األمن الدو‹ ،أامسس األول
«حيال خطر التصسعيد ،فإان األمر
اŸلح هؤ إاعÓن وقف إلطÓق النار
من دون شسروط مسسبقة ،يسستند إا¤
آالية دولية “نحه الصسدقية» ،مشسدًدا
على أان أاي طرف ل Áكن أان ينتصسر
بالقؤة».
أاطراف خارجية على ا÷بهة
بدوره ،قال السسف ÒاألمÒكي لدى
األ· اŸتحدة جؤناثان كؤهن»على
ج- -م- -ي- -ع األط- -راف النضس- -م -ام إا¤
وسساطة األ· اŸتحدة» ،علًما بأان
مؤقف واشسنطن حيال طر‘ النزاع
ل يزال مبهًما منذ ﬁادثات هاتفية
ب Úالرئيسس دونالد ترامب وحفÎ
منتصسف أافريل.

وذكر خÈاء ‘ األ· اŸتحدة ‘
وقت سسابق من هذا الشسهر ‘ تقرير
سسري Ûلسس األمن أان «صسؤاريخ
أاط- -ل- -قت ع- -ل- -ى ال- -ق -ؤات اŸؤال -ي -ة
لطرابلسس ‘ افريل اŸاضسي تشسÒ
إا ¤ترجيح هجؤم بطائرة مسسيّرة
شسارك فيه طرف ثالث «.

أاصسدرت اÙكمة ا÷نائية الدولية
‘ حقهم مذكرات تؤقيف.
و أاك- -د السس- -ي- -د سسÓ- -م- -ة ﬂاط -ب -ا
›لسس األمن أان الليبي Úيحتاجؤن
إا ¤اÛت -م -ع ال -دو‹ ال -ذي ي-ع-م-ل
على تخفيف النقسسام الذي يعانؤن
منه و ليسس تؤسسيع نطاقه.

ليبيا مهددة بالتقسسيم

قوات الوفاق تتقدم

ح -ذر اŸب -ع -ؤث ال‡ي ا ¤ل -ي -ب-ي-ا
غسسان سسÓمة أامام ›لسس المن
من «حرب طؤيلة ودامية» ‘ ليبيا
داع -ي -ا ا ¤ات -خ-اذ اج-راءات ف-ؤري-ة
لؤقف تدفق السسلحة الذي يؤؤجج
القتال.
و قدم سسÓمة تقريرا مقلقا حؤل
الؤضسع ‘ ليبيا التي قد تتعرضس إا¤
خ -ط -ر ح-رب أاه-ل-ي-ة و ت-قسس-ي-م غÒ
قابل للمحؤ» ,مصسرحا أانه أامضسى
سسنت Úأام ‘ Óتفادي القيام بهذه
اإلحاطة العÓمية Ûلسس األمن.
و أاكد بالقؤل «ما أانا بنذير شسؤؤم,
لكن العنف على مشسارف العاصسمة
ط - -راب- -لسس ل- -يسس إال ›رد ب- -داي- -ة
◊رب طؤيلة دامية على الضسفاف
ا÷نؤبية للبحر األبيضس اŸتؤسسط,
‡ا ي- -ع- -رضس أام- -ن جÒان ل- -ي- -ب- -ي- -ا
اŸباشسرين ومنطقة البحر األبيضس
اŸتؤسسط بشسكل أاوسسع للخطر».
و أاشس- - -ار ذات اŸسس- - -ؤؤول إا ¤ع- - -دة
ت -ق -اري -ر ت-ف-ي-د ب-ؤج-ؤد اره-اب-ي Úو
أاشس - -خ - -اصس داخ - -ل اŸعسس - -ك- -ري- -ن

أاح- -رزت ق- -ؤات ح- -ك- -ؤم -ة ال -ؤف -اق
ال -ؤط -ن -ي ال -ل-ي-ب-ي-ة  ،ت-ق-دم-ا ج-ن-ؤب
العاصسمة طرابلسس بعدما ‚حت ‘
السسيطرة على معسسكر كانت تتمركز
به قؤات اللؤاء اŸتقاعد خليفة
حف ،Îبحسسب قائد ميدا.Ê
وأاشسار القائد اŸيدا Êإا ¤أان قؤات
ح -ك -ؤم -ة ال -ؤف -اق «ت-ق-دمت  4كلم
جنؤب صسÓح الدين ،ويعد التقدم
الذي أاحرزته األول منذ بداية ماي
ا÷اري.
ووفقا Ÿنظمة الصسحة العاŸية ‘
ل- -ي -ب -ي -ا ،ف -إان ع -دد ال -ق -ت -ل -ى ج -راء
الشستباكات حؤل العاصسمة بلغ 510
‘ ح Úأاصسيب  ،2467كما أاحصست
اŸنظمة نزوح  75أالف مد Êمنذ
ب-دء األع-م-ال ال-عسس-ك-ري-ة ‘ ال-راب-ع
ماي عندما أاطلق اŸشس ÒحفÎ
ه-ج-ؤمً-ا ل-لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى ط-رابلسس،
لكن قؤات حكؤمة الؤفاق الؤطني
“ك -نت م -ن صس-د ال-ه-ج-ؤم وإاي-ق-اف
تقدم قؤاته.

تضسّمن إامكانية إاجراء اسستفتاء ثانٍ

م ـ ـ ـ ـ ـاي تط ـ ـ ـ ـ ـرح آأخ ـ ـ ـ ـ ـر عـ ـ ـ ـ ـ ـرضض ’إنق ـ ـ ـ ـ ـ ـاذ بريكـ ـ ـ ـ ـ ـسست

دخلت جهود رئيسسة
الوزراء الÈيطانية تÒيزا
ماي امسص الربعاء ‘ مأازق
جديد بعدما  ⁄تتمكن من
اقناع غالبيتها الŸÈانية ول
اŸعارضسة بخطتها لنقاذ
بريكسست والتي اعتÈتها
لخÒة» ،و ذلك
«الفرصسة ا أ
قبل يوم واحد من تصسويت
بريطانيا ‘ النتخابات
لوروبية التي  ⁄يكن
ا أ
ُيتوقع أان تشسارك فيها بعد
ثÓث سسنوات من إاجراء
السستفتاء بشسأان بريكسست.

أاع -ل -نت رئ -يسس -ة ال -ؤزراء الÈي -ط -ان -ي -ة
تÒي -زا م -اي ال -ث Ó-ث -اء  ،ع -ن سس -لسس -ل-ة

مبادرات على الŸÈان ،بينها إامكانية
تنظيم اسستفتاء ثاٍن ‘ شسأان بريكسست،
والبقاء ‘ ا–اد جمركي مؤؤقت مع
ال–اد األوروبي ،بهدف نيل التأاييد
ÿطتها بشسأان اÿروج من التكتل.
وطلبت ماي من النؤاب دعمها مؤؤكدة
أانها «الفرصسة األخÒة إليجاد وسسيلة»
تلبي رغبة الÈيطاني Úالذين صسؤتؤا
بنسسبة  %52لصسالح اÿروج من ال–اد
األوروبي ‘ حزيران/يؤنيؤ .2016
وكان النؤاب الÈيطانيؤن قد رفضسؤا
م -رت Úات -ف-اق ب-ري-كسست ال-ذي أاب-رم-ت-ه
م- -اي ‘ تشس -ري -ن ال -ث -ا/Êن -ؤف -م Èم -ع
بروكسسل ،ما أارغمها على إارجاء مؤعد
خ- -روج ال- -بÓ- -د م- -ن ال–اد األوروب -ي
مرت ،Úمن  29مارسس إا 12 ¤أابريل ،ثم
إا 31 ¤أاكتؤبر.
ق -الت رئ -يسس -ة ال -ؤزراء الÈي -ط -ان-ي-ة

تÒي - - -زا م - - -اي إان ن- - -ؤاب الŸÈان ‘
بÓدها سسيحصسلؤن على «فرصسة أاخÒة»
إل“ام عملية النسسحاب من ال–اد
األوروبي /بريكسست ،/داعية إاياهم إا¤
دع-م م-ا وصس-ف-ت-ه بـ»ات-ف-اق-ي-ة ب-ري-كسست
جديدة».
وأاوضس - - -حت م - - -اي أان ن- - -ؤاب الŸÈان
الÈي -ط -ا Êسس -ي -حصس -ل -ؤن ع-ل-ى ف-رصس-ة
ل-ل-تصس-ؤيت ع-ل-ى ف-ك-رة إاج-راء اسس-ت-ف-تاء
آاخر بشسأان /بريكسست /من عدمه‘ ،
حال وافقؤا على مشسروع قانؤن يتضسمن
ك-ي-ف-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق ات-فاقية النسسحاب من
ال–اد األوروبي.
ووصس -فت م -اي مشس-روع ال-ق-ان-ؤن ال-ذي
تعتزم طرحه على اŸشسرع ‘ Úجؤان
اŸقبل بأانه «اتفاقية بريكسست جديدة»
للخروج من اŸاأزق السسياسسي الذي أادى
إا ¤تأاجيل مؤعد اÿروج من ال–اد

حتى أاكتؤبر اŸقبل.
ويتضسمن مشسروع القانؤن الذي أاعلنت
عنه ماي ضسمانات جديدة حؤل حقؤق
ال- -ع -م -ال وا◊م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ي -ة وح -دود
مقاطعة إايرلندا الشسمالية ،إاضسافة إا¤
تسسؤية بشسأان ا÷مارك.
و‘ خطاب لها ‘ لندن ،طالبت رئيسسة
ال - -ؤزراء ن - -ؤاب الŸÈان ب - -ال- -تضس- -اف- -ر
والعمل سسؤيا على اÿروج من اŸأازق
ا◊ا‹ ..وقالت إان اÿروج من ال–اد
األوروب -ي ب -ط -ري -ق-ة م-ت-ف-اوضس ع-ل-ي-ه-ا
سسيكؤن مسستحي ‘ Óحال ” رفضس
خطتها.
وسس- -ب -ق أان ق -الت م -اي إان -ه -ا سس -ت -ق -دم
اسستقالتها بعد فÎة قصسÒة من طرح
اإلج - -راءات ال- -ت- -ي اقÎح- -ت- -ه- -ا ع- -ل- -ى
ال -تصس -ؤيت ‘ م -ط -ل -ع الشس-ه-ر اŸق-ب-ل،
مهما كانت النتيجة.

قال إان هدف التعزيزات العسسكرية ردع إايران

ألبنتاغـ ـ ـون :لسسن ـ ـا عل ـ ـى وشس ـ ـك ألذهـ ـ ـاب إأ ¤ح ـ ـ ـ ـرب

لمريكي
ذكر وزير الدفاع ا أ
بالوكالة باتريك شساناهان ‘
مؤو“ر صسحفي إان هدف
لمريكية من
لدارة ا أ
ا إ
تعزيز وجودها العسسكري ‘
اÿليج العربي هو «ردع
إايران وليسص خوضص حرب
ضسدها ،نحن لسسنا على وشسك
الذهاب للحرب».

وكان الرئيسس األمريكي دونالد ترامب قد
ه -دد إاي -ران ‘ ،إاط -ار ال-ت-ؤت-ر اŸتصس-اع-د
بينهما ،بقؤله «سسؤف يتأاŸؤن كثÒا ...إاذا
فعلؤا أاي شسيء» خاصسة «هجمات» ضسد

اŸصسالح األمريكية ‘ الشسرق األوسسط.
وصس -رح ب -ات -ريك شس-ان-اه-ان ،وزي-ر ال-دف-اع
األم -ري -ك -ي ب -ال -ؤك -ال -ة ،أان إادارة ال -رئ -يسس
األمريكي دونالد ترامب تسسعى لردع إايران
وليسس إلشسعال حرب ضسّدها ،وذلك بعد أان
أاطلع أاعضساء الكؤنغرسس على التطؤرات
اŸتعلقة بهذا اŸلف.
وقال شساناهان للصسحافي Úبعد خروجه
من اجتماع مغلق مع وزير اÿارجية مايك
بؤمبيؤ «هذا بشسأان الردع وليسس ا◊رب.
نحن لسسنا على وشسك الذهاب ا ¤حرب».
وأاوضس -ح شس -ان-اه-ان أان إاح-ب-اط ال-ت-ه-دي-ات
اإليرانية ” بفضسل التحركات العسسكرية
األم -ري -ك -ي-ة ال-ق-ؤي-ة ‘ األسس-اب-ي-ع األخÒة

والتي شسملت نشسر حاملة طائرات ‘ مياه
اÿليج.
وقال «قمنا بدرء هجمات ضسد القؤات
األمريكية» ،مضسيفا «تركيزنا الكب Òينصسب
‘ ه -ذه اŸرح -ل -ة ع -ل -ى م -ن -ع إاي -ران م-ن
ارت -ك -اب أاي خ -ط -أا ‘ ال-ت-ق-دي-ر .ل ن-ري-د
تصسعيداً ‘ اŸؤقف».
وقال بؤمبيؤ إانه وشساناهان وضسعا السسلؤك
اإليرا ‘ Êسسياق « 40عاما من األعمال
اإلرهابية» ،منذ عام  1979عندما أاطاحت
الثؤرة اإلسسÓمية بحكؤمة الشساه اŸؤالية
لؤاشسنطن ليحل ﬁلها نظام ديني معاد
لؤاشسنطن.
و ⁄ترضس اإلحاطة التي قدمها الؤزيران

الدÁقراطي Úالذين يقؤلؤن إان تصسعيد
ال -ت-ؤت-ر ج-اء ن-ت-ي-ج-ة م-ؤق-ف إادارة دون-ال-د
ترامب العدائي وتخليها عن الدبلؤماسسية.
أاما السسيناتؤر ب ÊÒسساندرز ،وهؤ مسستقل
يسسعى لنيل ترشسيح ا◊زب الدÁقراطي
لÓنتخابات الرئاسسية ،فقال للصسحافيÚ
«أانا أاخشسى إا ¤حد بعيد أان نخلق عن
قصسد أاو غ Òقصسد وضسعا يسسمح باندلع
حرب».
وبعد إاشسارته إا ¤أان حربي العراق وفيتنام
Óدارات
شس -ن -ت -ا ب -السس -ت -ن -اد إا ¤أاك-اذيب ل -إ
السسابقة ،قال سساندرز «أاعتقد أان حربا مع
إاي -ران سس -ت -ك -ؤن ك-ارث-ي-ة ب-اŸط-ل-ق ،وأاسس-ؤأا
بكث Òمن ا◊رب مع العراق».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألـ ـثامـ ـن ن ـ ـوفم Èي ـ ـوم وطن ـ ـي لألسس ÒأŸـ ـدÊ

اأصسدر الرئيسص الصسحراوي ،المÚ
ا ل ع ا م ÷ ب هة ا ل ب و ل ي س س ا ر ي و  ،ا ب را ه ي م
غ ا ‹ م ر س س و ما ي ح د د ف ي ه ا ل ث ا م ن نو ف م È
كيوم وطني لÓأسس ÒاŸد Êالصسحراوي،
ويتم اإحياوؤه سسنويا بفعاليات واأنشسطة
تشسرف عليها وزارة شسوؤون الأرضص
اÙتلة وا÷اليات.
ذكرت وكالة النباء الصسحراوية (واصس) اأمسس،
ان رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة ال -ع -رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية اأصسدر ،الثن Úمرسسؤما تضسمن
اأيضس -ا م -ن -ح وسس -ام ا÷م-ه-ؤري-ة Ûم-ؤع-ة م-ن
اأسس - -رى ا◊رب الصس - -ح- -راوي ” Úت- -ك- -رÁه- -م
Ãن-اسس-ب-ة ت-خ-ل-ي-د ال-ذك-رى السسادسسة والأربعÚ
لن -دلع ال -ك -ف -اح اŸسس -ل -ح والح -ت -ف-اء ب-ال-ي-ؤم
ا ل ؤ ط ن ي ÷ ي شس ا ل ت ح ر ي ر ال شس ع ب ي ا ل ص س ح ر ا و ي.
ووشس -ح رئ -يسس ال -دول -ة والأم Úال -ع -ام ل -ل -ج-ب-ه-ة
بصسفته القائد الأعلى للقؤات اŸسسلحة ،اأزيد
من  180اأسس Òحرب صسحراوي كانؤا اأسسرى لدى
مؤريتانيا باأوسسمة اإسستحقاق من درجة اأو.¤
واأحيا الشسعب الصسحراوي الثن Úالذكرى46
لن -دلع ال -ك -ف-اح اŸسس-ل-ح الصس-ح-راوي ب-ق-ي-ادة
‡ث -ل-ه الشس-رع-ي وال-ؤح-ي-د ,ا÷ب-ه-ة الشس-ع-ب-ي-ة
ل ت ح ر ي ر ا ل س س ا ق ية ا ◊م ر ا ء و و ا د ي ا ل ذ ه ب « ج ب ه ة
ا ل ب ؤ ل ي س سا ر ي ؤ » و ه ؤ ا ل ت ار ي خ ا ل ذ ي ق ر ر ف ي ه ح مل
السسÓح من اأجل اأخذ اسستقÓله اأمام ﬁتل
اسسبا ‘ Êبداية الأمر ,ثم ضسد اŸغرب الذي
اجتاح الأراضسي الصسحراوية ‘ .1975
و ت ؤ ج ه ا ل ر ئ ي س س غ ا ‹ ‘ ه ذ ه ا  Ÿنا سس ب ة ب ك ل م ة
ت ض س م ن ت ت ذ ك  Òا ب ض سر و ر ة ح ف ا ظ ا ب نا ء ا ل ش س ع ب
ا ل ص س ح ر ا و ي ع ل ى ك ل م ك تس س ب ا ت ا ل ن ض س ا ل ا  Ÿس س لح

و ا ل س س ل م ي ح ت ى – ق ي ق ا ل س س تق  Óل .
وتؤجه بتحية تقدير واإجÓل وبعث برسسالة
تضس -ام-ن وم-ؤؤازرة اإ ¤ج-م-ي-ع ب-طÓ-ت واأب-ط-ال
النتفاضسة واإ ¤معتقلي «اكد Ëاإيزيك» وجميع
ا  Ÿع ت ق ل Úال س س ي ا س س ي  Úا ل ص س ح ر او ي  ‘ Úا ل س س ج ؤ ن
ا  Ÿغ ر ب ية .
ودع -ا غ -ا‹ ‘ ك -ل -م -ت -ه ا ¤ضس -رورة ال -ع -م -ل
ل -ت-دع-ي-م م-ق-ؤم-ات الصس-م-ؤد وت-ع-زي-ز وح-م-اي-ة
اŸك- - - -اسسب وب- - - -ن- - - -اء اŸؤؤسسسس - - -ات ع Èرصس
ا ل ص س ف ؤ ف ل ل ت عا ط ي مع ا لت ط ؤ ر ا ت ‘ ا  Ÿن ط ق ة
وال - -ع - -ا ⁄وخ - -اصس - -ة ل - -ل - -تصس - -دي Ÿؤؤام- -رات
وﬂط -ط -ات الح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي ودسس -ائسس -ه
ا  Ÿت ز ا يد ة .
واع -ت 20 Èم -اي م -ن سس -ن -ة ﬁ« 1973طة
م ف ص س ل ي ة ‘ ت ا ر ي خ ا ل ش س ع ب ال ص س حر ا و ي » ك ؤ ن ه
شس -ك -ل –ؤل ع -م -ي -ق -ا ‘ صسÒورة م -ق -اوم -ت -ه
وكفاحه ع Èالعصسؤر من اأجل ا◊رية والكرامة
و ا ل ن عت ا ق .
واأك -د ال -رئ -يسس الصس -ح -راوي ،خ Ó-ل ل -ق-اء م-ع
اإعÓمي ،Úحضسره اأعضساء من الأمانة الؤطنية
وا◊ك -ؤم -ة ع -ل -ى ضس -رورة ال-رف-ع م-ن مسس-ت-ؤى
ال -ت -ح -دي وال-دف-ع ب-ان-ت-ف-اضس-ة الإسس-ت-قÓ-ل اإ¤
الأفضسل عŒ Èديد وتطؤير النضسال اŸقاوم
با  Ÿد ن ا Ùت ل ة .
واث-ن-ى ال-رئ-يسس اب-راه-ي-م غ-ا‹ ع-ل-ى نضس-الت
ج-م-اه Òشس-ع-ب-ن-ا ب-اŸن-اط-ق اÙت-ل-ة وج-ن-ؤب
اŸغ -رب واŸؤاق -ع ا÷ام -ع -ي -ة ،م-ع-رج-ا ع-ل-ى
اأهمية جبهة انتفاضسة السستقÓل ‘ اŸعركة
مع العدو ،داعيا ‘ ذات السسياق اإ ¤ضسرورة
ت ث م  Úا  Ÿكا س س ب و ا ل ع م ل ع ل ى ا◊ ف ا ظ ع ل ي ه ا .

ما‹

مقتل شسخصس ‘ Úهجوم إأرهابي بو’ية موبتي
لقي شسخصسان مصسرعهما وأاصسيب آاخر
بجروح ‘ هجوم نفذه ارهابيون
›هولو الهوية ‘ قرية «ماندو‹»
بولية موبتي وسسط ما‹ ,حسسبما
أافادت به وسسائل العÓم اÙلية امسص
الربعاء.

وأاوضسح اŸصسدر أان « ارهابي› Úهؤ‹ الهؤية كانؤا
على م Ïدراجات نارية فتحؤا النار على ›مؤعة من

الشسباب كانؤا يرعؤن مؤاشسي الثÓثاء ,ما أادى إا¤
م -ق -ت -ل شس -خصس Úوج -رح آاخ-ر ق-ب-ل أان يسس-ت-ؤل-ؤا ع-ل-ى
اŸاشسية».
وأاضسافت نفسس اŸصسادر أانه «” تسسليم جثتي القتيلÚ
آلبائهم لدفنهم ,فيما ” إاجÓء اŸصساب إا ¤اŸركز
الصسحي اŸرجعي ‘ باندياغارا  ,مشسÒة ا ¤أان
عناصسر الدرك اإلقليمي ل»باندياغارا» انتقلؤا لعÚ
اŸكان من أاجل الؤقؤف على ظروف الهجؤم والعثؤر
على اŸهاجم.Ú

رغم اسستعدادها للحرب

أ◊كومة ألفنزويلية تفضسل أ◊وأرمع ألو’يات أŸتحدة
اكد وزير اÿارجية فنزوي Óخورخي
ارياسسا ان بÓده تفضسل»ا◊وار»
ل»ا◊رب» مع الوليات اŸتحدة .

وقال وزير اÿارجية ‘ اجتماع بهافانا للمجلسس
السسياسسي للتحالف البؤليفاري لشسعؤب امريكتنا « ‘
فنزوي Óلنريد ا◊رب.
و اضساف رÃا نسستعد (◊رب) لن الظروف ÈŒنا
على ذلك ( )...لكننا نريد السسÓم» .و تابع «لينقل هذا

من التحالف البؤليفاري لشسعؤب امريكتنا ا ¤حكؤمة
ال- -ؤلي- -ات اŸت- -ح- -دة ب- -ان- -ن- -ا ن- -ري- -د ا◊ؤار ,ن- -ري -د
الدبلؤماسسية ,نريد التفاهمÃ ,ا ‘ ذلك معهم مع
كل اختÓفاتنا «.
و باتت الزمة السسياسسية ‘ فنزوي Óتنذر باÿطر
م-ن-ذ  23ج -ان -ف -ي اŸاضس -ي Ÿا خ-ؤان غ-اي-دو زع-ي-م
اŸع- -ارضس -ة و رئ -يسس الŸÈان اع -ل -ن ن -فسس -ه رئسس -ي -ا
انتقاليا خÓل Œمع ‘ العاصسمة هافانا.

الظاهرة تشسكل تهديدا للسسÓم والتنمية

أأك Ìمن  24مليون نازح قسسري ‘ إأفريقيا

بلغ عدد النازح Úقسسريا ‘ إافريقيا
 24,2مليون شسخصص ‘ نهاية سسنة
 ،2017مسسج Óزيادة Ãقدار  4,6مليون
شسخصص عن سسنة ‡ ،2016ا Áثل عبئا
كبÒا على اقتصساد القارة والبيئة
وطريقة حياة اÛتمعات اŸضسيفة وفق
ل· اŸتحدة .
ما ذكرت ا أ

قالت وكيلة األم Úالعام واŸسستشسارة اÿاصسة لشسؤون
أاف-ري-ق-ي-ا ب-ي-نسس غ-ؤان-اسس ،خÓ-ل اف-ت-ت-اح أاع-م-ال سس-لسس-ل-ة
ا◊ؤار األفريقي Ã ،2019قر األ· اŸتحدة ‘ نيؤيؤرك،
إان النزوح القسسري ليسس ›رد قصسة مأاسساة إانسسانية ،بل
يشسكل تهديدا حقيقيا
لتحقيق السسÓم والزدهار والتنمية.
وأاوضسحت اŸسسؤولة األ‡ية أان بعضس النازح Úقسسرا هم

من ذوي اŸهارات العالية واŸتعلم Úلكنهم غالبا ما
ي-قضس-ؤن سس-ن-ؤات غ Òق-ادري-ن ع-ل-ى اسس-ت-خ-دام م-ه-اراتهم
بطريقة ›دية ،مؤكدة أان هذه الطاقات Áكن تسسخÒها
‘ خدمة أافريقيا Ÿعا÷ة بعضس
اŸشساكل اŸسستعصسية التي تؤاجه القارة.
·Ó
م -ن ج -ه -ت -ه -ا  ،شس -ددت رئ -يسس -ة ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸتحدة ماريا فرناندا إاسسبينؤزا على ضسرورة التؤصسل إا¤
حلؤل دائمة لقضسايا الÓجئ ÚوالنازحÃ ،Úا ‘ ذلك
ب- -رام -ج ال -ع -ؤدة ال -ط -ؤع -ي -ة واإلع -ادة إا ¤ال -ؤط -ن حسسب
القتضساء ولكن أايضسا برامج إاعادة التؤط Úوالندماج.
وأاشسارت إا ¤التحديات الكبÒة اŸتعلقة بجمع البيانات
والتخطيط الؤطني وتقد Ëاÿدمات للمشسردين مشسÒة
ا‰ ¤ؤذج أاوغندا التي تعد ثالث أاك Èمسستضسيف لÓجئÚ
‘ العا .⁄ودعت اŸؤسسسسات متعددة األطراف ا ¤بذل
مزيد من ا÷هد ألخذ ذلك ‘ العتبار.
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«ألشسعب» ترصسد تقاليدها ألرمضسانية أŸرسّسخة

متعة اإلفطار على رمال الششواطئ تتجّدد لدى العائÓت السشكيكدية

إأعدأد :فتيحة كلوأز

مائدة
رمضسان

ك-ك-ل سسنة
نحاول
تقدË
أطباق
تقليدية
ب-ل-مسس-ة عصس-ري-ة
’ضس-اف-ة أل-رمضس-انية ألتي تبحث
ل-ت-ك-ون أ إ
عنها كل ربة بيت –اول ألتجديد فيما
’ف-ط-ار أل-تي –ضسرها
ت-ق-دم-ه ‘ وج-ب-ة أ إ
لعائلتها وأسسرتها.

ظ -روف م -ري -ح -ة ،وي -ج -د أان شش -اط-ئ ال-ب-ح-ر
م -ت -ن-فسس ل-ل-ع-ائÓ-ت ل-كسش-ر ال-روت ،Úول Œد
عناء أاو تكلفة باهظة لÓسشÎخاء ‘ مثل هذه
الجواء الرمضشانية.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ذك -رت ب -عضس ال -ع -ائÓ-ت ال-ت-ي
قصشدت هذه الششواطئ بغرضس تناول وجبة
اإلف-ط-ار ،أان م-ق-اب-ل-ة زرق-ة ال-ب-ح-ر ل-ه-ا ن-كهة
خ-اصش-ة ،وف-ي-م-ا ي-خّصس اŸائ-دة ال-ت-ي ت-ع-ده-ا
هذه العائÓت على ششاطئ البحر ،فقد أاكد
أاغلبهم أان ششربة الفريك تكون دائما حاضشرة
رفقة البوراك ،تضشاف إاليها بعضس اŸقبÓت،
وبعضس األطباق اÿفيفة ،كالبيتزا ،كما يحبذ
ال- -ب- -عضس أاك- -ل السش- -مك ك- -ث- -ا Êط- -ب -ق خ Ó-ل
اإلفطار ،وأاششار ﬁدثونا إا ¤أان قعدة البحر
تتطلب حسشب هؤولء –ضشÒا مسشبقا ،يتمثل

‘ –ضش Òإاب - -ري - -ق الشش - -اي م- -ع اŸكسش- -رات
لÓ-سش-ت-م-ت-اع ب-السش-ه-رة ،ك-م-ا ت-ت-طّ-ل-ب ا÷لسش-ة
حضش -ور ا◊ل -وي -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ،ع-ل-ى غ-رار
الزلبية ،وقلب اللوز ،تضشاف إاليها العصشائر
واŸششروبات الغازية.
كما يسشتقطب البحر زوارا آاخرين بأاعداد
كبÒة بعد انقضشاء صشÓة العششاء والÎاويح،
ح -يث ي -ع -ت« Èك -ورن -يشس سش -ط -ورة» ،ال -وج-ه-ة
اŸفضشلة للعديد من اŸواطن Úهروبا من
صشخب وفوضشى اŸدينة ،وتناول اŸثلجات
مباششرة بعد اإلفطار ،التي احتلت الصشدارة
‘ م- -ب- -ي- -ع- -ات ل- -ي- -ا‹ رمضش- -ان ،ع- -ل -ى ط -ول
ال-ك-ورن-يشس ،ح-يث تشش-ه-د إاق-ب-ال ك-بÒا ع-ل-يها
سش -اع -ات ق -ب -ل اإلف -ط -ار ف -ت -ن-ف-ذ ك-ل األن-واع
بسشرعة.

برانية بالقرنون :غراتان القرنون

طريقة ألتحضس:Ò
‘ إان- -اء ك -ب Òا◊ج -م ضش -ع -ي ا◊مصس واÿي -ار
والطماطم وقلبي.
اضش -ي -ف -ي ال -بصش -ل وال-ث-وم وال-زي-ت-ون وا÷ Íا¤
مزيج ا◊مصس واÿيار.
تبلي السشلطة با÷ Íوالليمون واŸلح
والفلفل وقلبي حتى “ام
اإلختÓط.
ضشعي السشلطة ‘ الثÓجة
Ÿدة سشاعت.Ú

 ٧ـ أاخ- -ل -ط -ي اÿب -ز ال -ي -ابسس اŸرح -ي ،ا÷Í
اŸبشش- -ور ،ال- -ب -يضس اıف -وق ،اÿمÒة ،ت -ب -ل -ي
ب-ق-رصش-ة م-ل-ح ،اÿل ،ال-ف-ل-ف-ل األسش-ود واسش-ك-ب-ي
اÿليط على القرنون واللحم حتى يتغطى كل
الطبق.
 8ـ ضشعيه يتحمر ‘ فرن متوسشط ا◊رارة مدة
 20دقيقة.
 ٩ـ انزعي الغراتان من الفرن حينما يأاخذ لونا
ذه -ب -ي -ا األع -ل -ى .ق -ط -ع -ي -ه إا ¤ق -ط -ع ،اسش -ق-ي-ه
بالصشلصشة اŸتبقية.

وصشفة رمضشانية باألرز األبيضس

سشلطة ا◊مصس با÷ Íوالزيتون

أŸقادير:
 2علبة حمصس
 2حبة خيار مقطعة
طماطم ششرائح
 2/1حبة بصشل مقطعة
 2فصس ثوم مفروم
 1علبة زيتون مقطع
ج Íفيتا مفتتة
 2/1ليمونة معصشورة
 2/1ملعقة صشغÒة ملح
 2/1ملعقة صشغÒة فلفل اسشود مطحون.

تتنافسس ا÷معيات باŸدية هذه األيام على
ف -ع -ل ا Òÿم -درك -ة اه -م -ي -ة شش -ه -ر ال -رح-م-ة
والغفران ،وقد “ّكنت جمعية «ناسس ا»Òÿ
بعاصشمة الولية خÓل النصشف األول من هذا
الششهر الكر Ëمن توزيع  242اجما‹ 8050
وجبة ما بﬁ Úمولة وعلى الطاولة ‘ اطار
برنامج إافطار عابري السشبيل.
جرى هذا بالطريق الوطني رقم  ‘ 01قرية
الصشناعات التقليدية بني عطلي ،واŸيديايتك
باŸدية Ãسشاعدة  18جمعية ،نادي ،منظمة
انسش -ان -ي -ة ب -تسش -خ Òت -ع-داد بشش-ري ب-ن-ح-و 22
متطوعة و 15متطوعا.
وتهدف هذه اŸبادرة حسشب منظميها إا¤
التقليل من ا◊وادث اŸرورية ،توف Òنقطة
اسشÎاحة وألداء الصشÓة بإامتياز ‘ الوسشط
اŸفتوح Ÿسشتعملي الطريق من الششمال إا¤
ا÷نوب ،اŸسشاهمة ‘ التكافل الجتماعي
ب ÚاŸواطن ،Úوفرصشة للتعارف ب Úالسشاكنة.

أŸقادير
 500غ ◊م غنمي مقطع
 2كغ قرنون
100غ حمصس
 1بصشل متوسشط ا◊جم
 4سشنينات ثوم
معدنوسس
ملح فلفل أاسشود
 100غ ج Íمبششور
 4بيضس ﬂفوق
 50غ خبز يابسس مرحي
 5غ خمÒة كيميائية
 1ملعقة صشغÒة كروية
 1ملعقة صشغÒة قرفة
 2ملعقة كبÒة زيت
 30غ مارغرين
 50غ زبدة
 2ليمون
 1ملعقة كبÒة خل
 1ملعقة كبÒة فرينة.
طريقة ألتحضس:Ò
 1ـ ‘ دسشيعة ،سشخني الزيت و اŸارغرين.
ضش-ع-ي أاط-راف ال-ل-ح-م ح-ت-ى ت-أاخ-ذ ل-ون-ا ذه-بيا،
أاضشيفي البصشل اŸبششور ،الثوم اŸهروسس مع
اŸل -ح ،ال -ق -رف -ة ،ال -ف -ل -ف -ل األسش -ود وال -ك -روي-ة.
حمسشي .أاضشيفي ملعقة كبÒة من الفرينة.
 2ـ غطي باŸرق ،أاضشيفي ا◊مصس للصشلصشة،
أاتركيها تطهى على نار متوسشطة.
 3ـ من جهة أاخرى ،نظفي القرنون ،أانزعي
الششوك ،قطعيه إا ¤اثنان أاو ثÓثة قطع ،حكيه
بالليمون للمحافظة على لونه األبيضس.
 4ـ حمريه ‘  5مÓعق كبÒة زيت وزبدة.
 5ـ بعد  30د من الطهي ،ضشعي القرنون ‘
اŸرق وأاكملي الطهي 15د.
 6ـ أادهني صشينية فرن ،رتبي قطع القرنون
واللحم ،أاسشقي الكل بغراف من اŸرق.

أŸقادير:
500غ أارز مطهو بنسشبة ،%80
صشلصشة الطماطم،
100غ جلبانة،
100غ جزر،
300غ ◊م مرحي،
 10بيضس مغلي،
ملح وفلفل أاسشود،
زيت.
طريقة ألتحضس:Ò
حضشÒي جميع اŸقادير كما هي موضشحة ‘
األعلى ورتبيها على طاولة التحضش Òبالششكل
الذي يناسشبك.
داخل طنجرة ،ضشعي الزيت وأاضشيفي العكري
وملعقة صشغÒة معجون الطماطم .ضشعي البصشل
اŸرح -ي وال -ط -م -اط -م اŸرح-ي-ة .ت-ب-ل-ي ب-اŸل-ح
والفلفل األسشود.
أاضشيفي ا÷لبانة وا÷زر اŸفورين اŸقطع إا¤
مكعبات صشغÒة واتركيها تسشتوي .أاضشيفي األرز
‘ األخ.Ò
‘ قالب مدهون بالزبدة ،ضشعي البيضس اŸغلي
اŸق -ط -ع إا ¤نصش -ف Úوأاصش -اب-ع ال-ل-ح-م اŸرح-ي
اŸقلية.
أاضشيفي األرز وأادخلي القالب الفرن Ÿدة 10
إا 15 ¤دقيقة .أانزعي األرز من القالب لتحصشلي
على البيضس على السشطح.

أŸدية :علي ملياÊ

’مومة ‘ رمضسان
أ أ

..كل ما تقوم Úبه عبادة
م - -ع ح - -ل - -ول شش - -ه- -ر
رمضش- - -ان ،ت - -ت - -ذم - -ر
بعضس األمهات لعدم
ق- - -درت- - -ه- - -ن ع- - -ل - -ى
‡ارسش -ة ط -ق -وسش-ه-ن
ال -رمضش -ان -ي -ة ك-ع-ام-ة
ال -ن -اسس ،ب-أاداء صشÓ-ة
الÎاوي- - - -ح ،وق- - - -راءة
القرآان ،وقيام الليل،
ليحبسشهن العذر عن
ت- - -ذوق فضش- - -ل ه - -ذا
الشش - - -ه - - -ر .ف - - -يصشÍ
ب- -السش- -ت- -ي- -اء ح- -ي -ال
انشش-غ-ال-ه-ن بأاطفالهن
ب-ال-رع-اية والهتمام،
ع- - - -دا ع - - -ن قضش - - -اء
معظم أاوقاتهن بطهو
ال -ط-ع-ام وإادارة أام-ور
اŸن -زل ،ف-ت-غ-دو أاي-ام
رمضش-ان ع-بً-ئ-ا ثقيً،Ó
وه- - -اجًسش - -ا ي - -ق - -ل - -ق
األم- -ه- -ات ال- -ل- -وات- -ي
ينتظرنه بششغف بحًثا
ع -ن ف -رصش -ة ال-ت-ج-دي-د ال-روح-ي وت-وث-ي-ق
العهد والعÓقة مع الله.
لم ألعزيزة..
ل أ
ل أادري ُ ⁄تصشر األمهات على حصشر
العبادة ‘ رمضشان بأاداء الششعائر الدينية،
‘ الوقت الذي قدم فيه اإلسشÓم صشورا
واسشعة وجميلة Ÿفهوم العبادة ،فالعبادة
‘ حياة اŸسشلم ل تقتصشر على الصشÓة
وق -راءة ال -ق -رآان ،أال -يسشت رع -اي -ة األب -ن-اء
عبادة! أاليسس ا◊فاظ على الود ‘ عÓقة
األم بأابنائها عبادة! أاليسس طهو الطعام
ا÷يد يندرج ‘ مفهوم العبادة أايضًشا!.
إان ك -ان اŸسش -ل -م ي -ث -اب ب -أاداء الشش -ع -ائ -ر
ال-دي-ن-ي-ة ف-ك-ل م-ا ذك-ر سش-ابً-ق-ا بخصشوصس
األبناء يندرج كذلك –ت مظلة العبادة
Óم األجر على فعلها،
التي يكتب الله ل أ
وحتى تضشمن أان ُتثاب على دور األمومة
الذي تقوم به ‘ الـ  24سشاعة ،ل بد لها
من ا◊فاظ على دوام «Œديد النية» وأان
تسشّر ‘ ذاتها بأان كل عمل سشتقوم به
تدخره لله وألجل الله.
م -ه-م-ا ادعت األم-ه-ات ب-ع-دم م-ق-درت-ه-ن
ع -ل -ى ام -ت Ó-ك ال -وقت ال -ك -ا‘ ‘ شش -ه-ر
رمضش- -ان ،إال أان- -ه م- -ع ال -ت -ن -ظ -ي -م ا÷ي -د

تشسّكل ألقعدة ألرمضسانية ألتي دأبت على
ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا دأر أل -ث -ق -اف-ة م-ف-دي زك-ري-اء
ب -ورق -ل -ة ك -ت -ق-ل-ي-د سس-ن-وي رمضس-ا Êإأح-دى
أ÷لسس-ات أÿاصس-ة أل-ت-ي –ظ-ى ب-ث-ن-اء من
أ÷م- -ه- -ور أÙل- -ي ،ح- -يث “ث- -ل أل- -ق -ع -دة
أل -رمضس -ان -ي -ة ج -لسس -ة ت -رف -ي -ه -ي-ة م-نّ-وع-ة
تشس-ت-م-ل ع-ل-ى سس-رد ب-عضض أ◊ك-اي-ات أل-ت-ي
تصس-ف أل-ع-ادأت وأل-ت-ق-ال-ي-د ألرمضسانية مع
ت- -ق- -د Ëم- -ق- -ارن -ات ب Úأج -وأء رمضس -ان ‘
أŸاضسي وأ◊اضسر ،كما تتضسمن وقفات عند
’ل-ع-اب أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
’م-ث-ال ألشس-ع-ب-ي-ة ،أ أ
أ أ
’شس-ع-ار
’ضس-اف-ة إأ ¤أ أ
’ل-غ-از ألشس-ع-ب-ي-ة ب-ا إ
أ أ
’سساط Òألشسعبية أŸتدأولة.
ألشسعبية وأ أ
ورقلة :إأÁان كا‘
ت-رّك-ز ال-ق-ع-دة ال-رمضش-ان-ي-ة ال-ت-ي ي-تّ-م ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ج-م-ع-ي-ة «ال-دا Êدان» ل-ل-ث-ق-اف-ة
والÎاث الولئية ،كما أاوضشح رئيسشها عبد القادر
ششبعني ‘ حديث لـ»الششعب» على سشرد تفاصشيل
ال -ق-ع-دة ال-رمضش-ان-ي-ة ‘ ا◊ي-اة ال-ب-دوي-ة ق-دÁا،
حيث يحرصس منظمو هذه القعدة على تقدË
مناقششات حول طبيعة القعدة الرمضشانية قدÁا
ومقارنتها مع الوقت ا◊اضشر بالتعرضس للعديد

م -ن ال -ت -ق -ال -ي -د اŸم-ي-زة ال-ت-ي ك-انت ت-ع-رف ب-ه-ا
األجواء الرمضشانية منها ما هو باق وبعضشها ‘
ط -ري -ق -ه ل Ó-ن -دث -ار سش -واء اŸت -ع -ل -ق-ة ب-األكÓ-ت
التقليدية التي تتوّفر عليها اŸائدة الرمضشانية،
آانذاك والتي تكون أاغلبها من مواد طبيعية بحتة
وت -تضش -م -ن “ر ال -غ-رسس وح-ل-يب اŸاع-ز وحسش-اء
ا÷اري وط-ع-ام «اŸسش-ف-وف» ك-م-ا ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا
ﬁليا وكذلك بالنسشبة لعادة «الداير» التي تعد
إاحدى العادات التي ما تزال ﬁافظا عليها لدى
بعضس األوسشاط اÛتمعية اÙلية.
ول تخلو هذه ا÷لسشات التي نالت رواجا كبÒا -
ك- -م -ا يضش -ي -ف ﬁدث -ن -ا  -م -ن ﬁاك -اة ال -ق -ع -دة
ال- -رمضش- -ان- -ي- -ة ‘ اŸاضش- -ي ،ح- -يث ي -ح -رصس ‘
تنششطيها على رسشم صشورة عن ا◊ياة البدوية
بأادق تفاصشيلها من خÓل اÿيمة التي تعد رمزا
لها إا‡ ¤يزات اللباسس التقليدي للرجل البدوي
واŸت- -م- -ث -ل ‘ «الشش -اشس» و»ال -ع -ب -اي -ة ال -ع -رب -ي -ة
العريضشة « و»السشروال العربي» ،فضش Óعن توفر
أارضشية من الزرابي اŸنسشوجة بالنسشيج التقليدي
وكذا صشينية الششاي التي تعّد ملكة ا÷لسشة كل
هذا من أاجل تقد Ëلوحة تراثية كفيلة بإاعطاء
صش -ورة ع-ن ا◊ي-اة ال-ب-دوي-ة و‡ي-زات ج-لسش-ات-ه-ا
الرمضشانية.
يذكر أان السشهرات الرمضشانية التي تنظمها دار

أ÷فاف أ÷سسمي..

الوقاية و التكفل

ال -ث -ق -اف -ة م -ف -دي زك-ري-اء ضش-م-ن ب-رن-ام-ج ل-ي-ا‹
رمضش- -ان ع- -رفت م- -ن- -ذ ان- -طÓ- -ق- -ه- -ا ك -م -ا ذك -ر
لـ»الششعب» مدير دار الثقافة سشعيد وهبي مدÊ
تنظيم حفÓت إانششادية لبعضس الفرق ومسشابقة
«حافظ القرآان الكر »Ëب ÚاŸدارسس بإاششراف
م -ن م -دي -ري -ة الشش -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة ب-اإلضش-اف-ة إا¤
مسش- -اب- -ق -ة رمضش -ان -ي -ة ب Úال -ع -ائ Ó-ت وف -واصش -ل
Óط-ف-ال
مسش -رح -ي -ة وأايضش -ا ع -روضس ت -رف-ي-ه-ي-ة ل -أ
وال -ع -ائ Ó-ت ه -ذا ويشش -م-ل الÈن-ام-ج ﬁاضش-رات
حول ﬁطات مهمة ‘ تاريخ الدين اإلسشÓمي
أايضشا.
وأاضشاف اŸتحدث ،أان دار الثقافة عملت على
إاعداد برنامج رمضشا Êمكثف من أاجل توفÒ
فضشاءات ومسشاحات ثقافية وترفيهية مسشاهمة
‘ تنششيط ا◊ركية الثقافية ﬁليا خاصشة خÓل
ششهر رمضشان الذي يتميز بأاجواء خاصشة و‡يزة،
حيث تنظم ﬁافظة اŸهرجان الثقا‘ اÙلي
ل-ل-ف-ن-ون وال-ث-ق-اف-ات الشش-ع-ب-ي-ة ل-ولي-ة وق-ل-ة ليا‹
النششاد واŸديح الديني والبتهال ضشمن برنامج
السشهرات الرمضشانية «ليا‹ رمضشان» Ãششاركة
حوا‹  4فرق ومنششد والتي تقام أايام  21و22
بدار الثقافة بورقلة و‘  23باŸقاطعة اإلدارية
تقرت و‘ يوم  25من الششهر ا÷اري بدائرة
ا◊جÒة.

’فطار
ألتدخ Úوشسرب ألقهوة عقب أ إ

مصشدرامششاكل صشحية خطÒة على ا÷سشم

سش -ت -ح -ظ-ى األم ب-أاوق-ات ج-م-ي-ل-ة “ارسس
فيها العبادة التي ترغب بها ،وهنا أاود
اإلششارة إا ¤فكرة «األوقات اŸيتة» التي
“ّر على األمهات دون اسشتغÓلها على
الوجه الصشحيح ،كأان تذكر الله بالتسشبيح
والتحميد وهي تنظف اŸنزل ،أاو تسشتمع
وهي تطهو أاو تكوي اÓŸبسس للمذياع أاو
اليوتيوب حول تفسش Òآاية أاو موعظة ما،
‘ ﬁاول- -ة لÓ- -سش -ت -ف -ادة م -ن ال -وقت ‘
رمضشان بأاقصشى درجة ‡كنة ،و‘ سشعي
Óخذ بكافة األسشباب.
دؤووب ل أ
رمضشان فرصشة ذهبية لتعزيز عÓقة األم
ب -أاط -ف -ال -ه -ا م -ن خ Ó-ل ال -تشش -ارك ب -أاداء
ال -ع -ب -ادات وت -ع -ري -ف األط-ف-ال ب-ال-ق-ي-م-ة
الدينية لهذا الششهر ،ليصشبح للعبادة معنى
ﬂتلف وليسشت ›رد طقوسس بل معنى
تربوي ترسشخه األم ‘ نفوسس أاطفالها،
Óم دعوة أابناءها للصشÓة
وهنا Áكن ل أ
ا÷ماعية أاو قراءة القرآان أاو إافطار أاحد
الصش- -ائ- -م Úأاو صش -دق -ة ،ف -ي -خ ّ-ف -ف ه -ذا
السشلوك ا÷ماعي عبء العبادة بششكلها
«ال -ف -ردي» وتصش -ب -ح ذات ﬁم-ول ق-ي-م-ي
ي- -ب -عث ال -ود والسش -ك -ي -ن -ة ‘ ع Ó-ق -ة األم
بأاطفالها.

طبيبك ‘ رمضسان

القعدة الرمضشانية تنعشس ليا‹ ورقلة

ا÷معيات تتنافسس على فعل اÒÿ
‘ الششهر الفضشيل باŸدية

م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ق-امت ا÷م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
والجتماعية ببلدية وزرة ‘ هذه الفÎة أايضشا
ب-ت-وزي-ع  1200وج- -ب- -ة ﬁم -ول -ة ع ÈاÙور
ا÷ديد عند مدخل البلدية والطريق السشيار
ب -اŒاه ب -ل -دي-ة الÈواق-ي-ة ،إا ¤ج-انب ق-ي-ام-ه-ا
قبيل هذه الفÎة بطÓء الواجهة اÿارجية
Ÿسش -ج -د ع -ب -د ا◊م -ي -د اب -ن ب -اديسس،غ Òأان
ضش -ع -ف اإلم -ك -ان -ي-ات ال-ت-ي حضش-يت ب-ه-ا ه-ذه
اŸن -ظ -م -ة ح -ال ج -ون –ق -ي-ق أاك Èع-دد م-ن
النتائج ،كما وزعت جمعية كافل اليتيم ببلدية
الثÓثة دوائر جنوب الولية أاك Ìمن  85قفة
على أارامل وأايتام البلدية.
ويسشاهم اŸكتب الولئي ÷معية جزائر
ا ‘ Òÿهذه العملية التضشامنية بنحو 250
إا 300 ¤وجبة غذائية ﬁمولة على مسشتوى
مفÎق الطرق الدورة الزرقاء باŸدية.

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

عبد ألقادر شسبعني لـ«ألشسعب»:

أك Ìمن  8آأ’ف وجبة سساخنة لعابري ألسسبيل

’فطار على ألرمال ألذهبية ،عند Œدد
سسكيكدة هي وفية ،لتقاليدها ألتي أكتسسبتها منذ زمن بعيد ،ويتجّدد نصسب موأئد أ إ
’وقات أموأجه عاتية ،فتتحّول شسوأطئ أ÷هة ألشسرقية من مدينة
شسهر ألصسيام ،رغم أن أ÷و معتدل ،وألبحر ‘ كث Òمن أ أ
لفطار لبعضض ألعائلت،
’حيان شسوأطئ ألعربي بن مهيدي غرب أŸدينة ،أ ¤أماكن ل إ
سسكيكدة ،شسوأطئ سسطورة ،و‘ بعضض أ أ
’فرأد .هذأ ما وقفت عنده «ألشسعب» بع ÚأŸكان.
وللكث Òمن أ أ
سسكيكدة :خالد ألعيفة
Œد عديد األششخاصس يتجهون مباششرة قبل
اإلفطار إا ¤الششواطئ ،وافÎاشس رمالها ،ول
ي- -ق -تصش -ر ارت -ي -اد الشش -واط -ئ ،ع -ل -ى ال -رج -ال
وحسشب ،وإا‰ا األمر يتعدى إا ¤العائÓت،
التي وجدت ضشالتها هناك ،بل العديد منها
وج -دت ضش -ال -ت -ه-ا ‘ اإلف-ط-ار ع-ل-ى ال-رم-ال،
خاصشة ‘ ظّل انتششار األمن ع Èالششواطئ،
وهو األمر الذي اسشتحسشن من قبل الوافدين
على امتداد ششواطئ سشطورة ،حيث لحظنا
وج -ود عشش -رات ال -ع -ائ Ó-ت وه -ي تصش -ط-حب
طعام اإلفطار ليسس هرًبا من حرارة اŸنزل،
ب-ل ل-ت-كسش Òال-روت Úوال-ت-ن-ع-م ب-نسش-م-ات ه-واء
عليل ،ومياه منعششة.
العائÓت التي تبادر إا ¤نصشب موائد إافطار
ب -ه -ذه الشش -واط-ئ اع-ت-ادت ع-ل-ى ذلك وأاصش-ب-ح
أامرا عاديا بالنسشبة إاليها كأاحد األششخاصس
الذي أاكد لـ«للششعب» ،أانه ل يسشتطيع مقاومة
إاغراء أامواج البحر ،واŸناظر اÓÿبة عند
غروب الششمسس».
وأاضش - -اف اŸت - -ح - -دث «أان السش- -ك- -ان ال- -ذي- -ن
ي-ق-ط-ن-ون ب-ال-ق-رب م-ن الشش-واط-ئ ع-ل-ى ط-ول
ك -ورن -يشس سش -ط -ورة ،وال -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي-دي،
اعتادوا خÓل ششهر الصشيام ،لسشيما األيام
ا◊ارة منه ،جلب فطورهم إا ¤الششاطئ حتى
يتفادوا الزدحام» ،أاما رّب أاسشرة ليسس ببعيد
عن هذا األخ ،ÒفÒى أان «منظر البحر يفتح
Óكل بخÓف اŸنزل ،حيث ل يتمكن
الششهية ل أ
ه- - -و وأاف- - -راد أاسش - -رت - -ه م - -ن
اإلف- - - - -ط - - - -ار ‘
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’فطار مباشسرة ‘ رمضسانŸ ،ا قد يسسببانه
حّذر ﬂتصسون من ﬂاطر ألتدخ Úوشسرب ألقهوة بعد أ إ
من مشساكل صسحية خطÒة .وأوضسحوأ أن تدخ Úسسيجارة بعد فÎة أنقطاع طويلة يسستث Òجميع
آأليات ألدفاع ‘ أ÷سسم ،وهو ما ’ يحدث ‘ حال تدخ Úألسسجائر على فÎأت أقل.
ال- -ك- -ث Òم -ن الصش -ائ -م Úي -فّضش -ل -ون
التدخ Úمع ششرب القهوة ،مباششرة
بعد اإلفطار ،حيث ينتظرون ◊ظة
أاذان اŸغرب ،ليكون إافطارهم على
كوب من القهوة وبعضس السشجائر.
وقد ل يتناول هؤولء األششخاصس أاي
ششئ آاخر لسشاعت Úأاو ثÓث ،وهذا
األمر له العديد من األضشرار على
الصشحة.
اıتصش- -ون ‘ أام -راضس الصش -در،
أاكدوا أان أاخطر عادات التدخ،Ú
تلك اŸرتبطة Ãواعيد وتوقيت
ت -دخ -ي -ن -ه-م ذات-ه ،وه-و م-ا ي-ج-ع-ل
اŸدخن الذى يلجأا للسشيجارة على
لفطار
الريق دون تناوله لوجبة ا إ
ال-ك-ام-ل-ة ،ي-ج-عله عرضشة ل إ
Óصشابة ب - -الصش - -در‡ ،ا ي - -تسش- -بب ذلك ف- -ى ال- -ذي –ت- -وي ع -ل -ي -ه ال -ق -ه -وة ه -و
ب -أاضش -رار ل ي -ت-وق-ع-ه-ا ،وتضش-اع-ف حدوث ضشيق ششعبى حاد مفاجئ ،الكافي ،Úوالكافي Úليسس فيتامينات
ضشرر التدخ Úذاته .حيث يعتمد ويكون الششخصس أاك Ìعرضشة للسشدة ول م -ع -ادن ت -غ -ذي ا÷سش-م ،ب-ل ه-و
ا÷سشم كله على النيكوت ،Úفيبدأا ال- -رئ- -وي- -ة اŸزم- -ن -ة وأاك Ìع -رضش -ة أاششبه بالدواء واإلفراط ‘ تناوله
Óصشابة بأاورام الرئت .Úلذا ينصشح يسش-بب ال-ع-دي-د م-ن اŸشش-اك-ل ،وم-ن
فى البحث عنه ،فيكون له تأاثÒات ل إ
سشلبية عديدة على أاجهزة ا÷سشم ،األطباء األششخاصس الذين يفطرون أاضش-رار ال-ق-ه-وة أان-ه-ا تسش-بب ف-ق-دان
ف- - -ي- - -زي - -د م - -ن ج - -ل - -ط - -ات اŸخ على تدخ Úالسشجائر مباششرة فى ال- -ك- -السش- -ي- -وم‡ ،ا ي- -ؤودي لضش- -ع -ف
والسش-ك-ت-ات ال-دم-اغ-ي-ة اŸف-اج-ئة ،شش -ه -ر رمضش -ان ،ب-اسش-ت-خ-دام ب-دائ-ل ال- -ع- -ظ- -ام وزي- -ادة إاف -راز أاح -م -اضس
كما يرفع من نسشبة حدوث ضشيق أاخرى للنيكوت Úكاسشتخدام اللبان اŸعدة‡ ،ا قد يؤودي إا ¤اإلصشابة
بشش-راي Úال-ق-لب والسش-ك-ت-ة ال-قلبية وأاقراصس اŸضشغ التى –توى على بحرقة اŸعدة.
للم
وتشش Òال- - -دراسش - -ات إا ¤أان ا آ
اŸفاجئة ،ويزيد أايضشا من حدوث بدائل للنيكوت.Ú
ال- -ذب -ذب -ة ا أ
لذي -ن -ي -ة ف -ى ال -ق -لب ،وتشش Òن -ت -ائ -ج ع -دد م -ن ال -ب -ح -وث التي يعا Êمنها الصشائم ‘ نهار
وحدوث اضشطرابات فى ضشربات بصشورة واضشحة ،إا ¤أان درجة إادمان رمضشان والتي من بينها الصشداع
القلب.
لرق
األششخاصس الذين يبدأاون إافطارهم وال -غ -ث -ي -ان وال-ق-ئ وال-دوار وا أ
وم- -ن مضش -اع -ف -ات اإلف -ط -ار ع -ل -ى بالتدخ ،Úعلى النيكوت Úأاك Èمن ومشش -اك -ل ال -ن -وم وال-ق-ل-ق وال-ت-وت-ر
التدخ Úأايضشا أانه يزيد من إافراز اآلخ -ري -ن ،ف -ع -ن -د ب -داي -ة ح -م Ó-ت والتهيج والعصشبية وفقدان الÎكيز
لسش - -ه- -ال ،ت- -رت- -ب- -ط
األحماضس باŸعدة‡ ،ا يتسشبب فى مكافحة التدخ ÚنÓحظ أانهم أاك Ìواÿم - -ول وا إ
زيادة نسشبة اإلصشابة بارŒاع اŸرئ –م Óوثباتا على عادتهم اŸضشرة ب- -أاع- -راضس انسش -ح -اب ال -ك -اف -ي،Ú
وق -رح اŸع -دة ب -نسش -ب -ة ع-ال-ي-ة‡ ،ا هذه ،لذلك ينصشحون فقط بتقليل والنيكوت Úمن ا÷سشم .ومع ذلك،
يؤودى إا ¤اإلصشابة بأاورام اŸعدة.
لفطار
فإان ıاطر تناولهما ‘ ا إ
عدد السشجائر اŸدخنة ‘ اليوم.
خÓ- -ل رمضش- -ان ،ع- -ن- -دم -ا ت -ك -ون
يقول اÈÿاء أان تدخ Úالسشجائر أاضشرار القهوة العامة
اŸباششر أاثناء اإلفطار فى رمضشان ،اإلكثار من ششرب القهوة له العديد اŸع -دة خ -ال -ي -ة ،أاضش -رار ضش-خ-م-ة
يسشاعد على دخول نيكوت Úمفاجئ م -ن األضش -رار ،ف -اŸك -ون ال-رئ-يسش-ي ُينصشح باتخاذ ا◊يطة منها.
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من ب Úالقواعد الوقائية لتفادي جفاف
ا÷سشم خاصشة لدى آابائنا و امهاتنا ‘
ه -ذا الشش -ه -ر ال -ك -ر Ëه-ي ادراج سش-ل-وك
الششرب بطريقة آالية ان امكن ذلك قبل
الحسش- -اسس ب- -ال- -ع- -طشس لن الحسش- -اسس
ب- -ال- -ع- -طشس ‘ ح- -د ذات- -ه Áث -ل م -رح -ل
ا÷فاف ...ننصشح بششرب كميات صشغÒة
م -ت -ق -ط -ع -ة م -رات ع -دي-دة ‘ ال-ي-وم لن
ششرب كمية وحيدة من اŸاء مرة واحدة
م- - -ن شش- - -أان- - -ه ان Áدد اŸع - -دة و Áن - -ح
الحسشاسس الكاذب بعدم العطشس ...كما
ينصشح تنويع ششرب اŸاء من ماء ا◊نفية
الششروب ا ¤اŸاء الغازي او ماء اŸنابع
او حتى اŸاء اŸعد ...Êقد يحتاج اŸاء
ا‹ ترطيب با÷يÓت Úخاصشة لدى كبار
السشن الذين يعانون من صشعوبة اإلبتÓع
(... )dysphasieو ال -ط -ري -ق -ة اŸث -ل-ى
لتحضش ÒاŸاء اŸبلل () eau gélifièe
اخذ ل Îمن اŸاء او عصش Òفواكه ثم
تغليته Ÿدة 10دقائق مع وضشع مغرفتÚ
من ا÷يÓت Úاو 30غ من السشكر ...ثم
وضشع اŸششروب ‘ اÈŸد و تقدÁه ا¤
الرجل اŸسشن الذي يعا Êمن صشعوبة
البتÓع...
ﬁاولة خلق طقوسس للششرب مث Óششرب
كاسس ماء عند النهوضس من النوم و كأاسس
عند النوم...
ك -م -ا Áك -ن رب -ط شش -رب اŸاء م -ع اخ -ذ
الدواء مث Óاو الطعام ...الوعي بضشرورة
ششرب اŸاء حتى ولو كان اŸسشن يعاÊ
من سشلسس البول ...كما يجب ان يكون
وعاء الششرب نظيفا و ان تكون الزجاجة
او ال- -وع- -اء م- -غ -ل -ق -ا ب -ع -ي -دا ع -ن اشش -ع -ة
الشش- -مسس ...ك- -م- -ا ي- -نصش- -ح ب -اسش -ت -ه Ó-ك
اÿضشروات الغنية باŸياه و قد يسشتوجب
المر عند اÿروج من البيت و ح Úاداء
صش Ó- -ة الÎاوي- -ح اخ- -ذ زج- -اج- -ة اŸاء و
ح -م -ل-ه-ا.....م-ن اŸع-روف ع-ن ا÷ف-اف
ا÷سشمي انه يؤودي ا ¤مضشاعفات اقل

@ بقلم  :عيسساني محمد ألطاهر*
م- -ا ي- -ق -ال ع -ن -ه -ا ان -ه -ا خ -ط Òو م -ن -ه -ا
ا÷لطات الدموية  ،الصشابات اŸعدية
البولية ,حصشى الكلى و اŸسشالك البولية
و اŸثانة  ،القبضس الهضشمي ,ارتفاع
درجة ا◊رارة و اخÒا الدوار و ضشعف
ضشغط الدم...
للتاكيد ان ما اسشلفنا من حالت ا÷فاف
اÿط( Òمع عطشس كب Òو تزامنه مع
اع -راضس اخ -رى ك -ال -ق-يء او السش-ه-ال او
الضشطرابات ‘ حالة الوعي كالوعي او
م -ا يسش -م -ى ب -السش-ل-ب-ي-ة السش-ل-وك-ي-ة و ع-دم
اله -ت -م -ام ب -اÙي -ط اÿارج -ي) ك -ل -ه -ا
اع -راضس اسش -ت -ع -ج -ال-ي-ة ت-ت-ط-لب ال-ت-ك-ف-ل
المثل ‘ الوسشط السشتششفائي حيث يتم
ح - -ق - -ن اŸريضس ب- -األمصش- -ال ك- -اŸصش- -ل
اŸل- - -ح- - -ي او مصش- - -ل ال- - -دم او اŸصش- - -ل
اÙلى...
ل- -ل- -ق -ول ‘ ال -ن -ه -اي -ة ان “ي -ي -ه ا÷سش -م
بطريقة دؤووبة و دائمة و منتظمة خاصشة
اثناء موجات ا◊رارة اŸرتفعة...
* طبيب ﬂتصض
’مرأضض
‘ تشسخيصض أ أ
عضسو أÛلسض ألوطني
’خلقيات ألطب
أ

تقبل ألله صسيام أ÷ميع

aissanimedt@yahoo.fr

صسحتك ‘ غذأئك

أانسشب صشنف طعام لتك ّسشر به صشيامك

حرصس الصشائمون ‘ ششهر رمضشان على
اإلف -ط -ار ب -ت-ن-اول ال-عصش-ائ-ر اÓÙة أاو
التمر أاو الششوربة ،ومنهم من يعا Êمن
مششكÓت ‘ اŸعدة والتخمة ،ومنهم
من ل يسشتطيع تناول وجبته ،ومنهم من
يششعر بطاقة كب Òبعد اإلفطار ،فما
أانسشب طريقة لكسشر الصشيام؟

التمر الختيار األمثل
أاوصشى الطباء بالبدء ‘ اإلفطار على
ال -ت-م-ر ،ف-ه-ي م-ن اŸأاك-ولت ال-بسش-ي-ط-ة
التي ل ترهق ا÷هاز الهضشمي وتسشاعد
‘ –سش Úالمتصشاصس وتهيئة عصشارات
اŸعدة لسشتقبال الطعام.
Ãا أان الفرد يعا Êمن انخفاضس سشكر
الدم طوال سشاعات الصشيام ،ما يتسشبب
‘ الشش -ع -ور ب -ال -دوخ -ة وع -دم الت -زان،
فالعتماد على التمر هو اŸناسشب ألنه
يسشاعد ‘ رفع مسشتوى السشكر بالدم
بشش -ك -ل ت -دري -ج -ي ول ي -ف -اج -ئ ا÷سش-م
لحتوائه على أالياف ،وبالتا‹ يحسشن
ا◊ال -ة ال -ع -ام-ة وÁن-ح ا÷سش-م ال-ط-اق-ة
الÓزمة له.

العصشائر اختيار خاطئ
اإلف -ط -ار ع -ل -ى ال -عصش-ائ-ر اخ-ت-ي-ار غÒ
موّفق “امًا ألّنه يتسشبّب ‘ رفع مسشتوى
السشكر بششكل مفاجئ ،فيششعر الششخصس
ب -الشش -ب -ع ول يسش -ت -ط-ي-ع ت-ن-اول اإلف-ط-ار
بششكل صشحيح ،ثم ينخفضس مرة أاخرى
ف -يشش -ع -ر الشش -خصس بشش -راه -ة ‘ ت -ن-اول
ال -ط -ع -ام ف -ي -ق -ب -ل ع-ل-ى ت-ن-اول ال-ط-ع-ام
بكميات كبÒة.
يزداد األمر سشوءًا ‘ حال كان العصشÒ
بارًدا ،فهذا يتسشبب ‘ انقباضس وتقلصس
األوع- -ي- -ة ال- -دم- -وي- -ة ال- -ت -ي Áر ف -ي -ه -ا
اŸششروب ،ما يؤوثر على عملية الهضشم
ويعيق امتصشاصس العناصشر الغذائية أاثناء
ال- -هضش- -م ،خ- -اصش- -ة أان ا÷سش- -م ‘ ه- -ذه

ا◊الة يركز على تنظيم درجة حرارة
ا÷سش -م ب -دًل م -ن ت -رك -ي -زه ع-ل-ى هضش-م
الطعام ،كما يتسشبب ‘ ارتباك حركة
ا÷هاز الهضشمي ،ما يؤوثر على حركة
ال - -ق - -ول - -ون ،ف - -يصش - -اب الشش - -خصس إام- -ا
ب- -الإمسش- -اك أاو اإلسش -ه -ال أاو ال -ت -ع -ن -ي -ة،
ب- -الإضش- -اف- -ة إا ¤أان- -ه ي -تسش -بب ‘ عسش -ر
ال- -هضش- -م والشش- -ع- -ور ال- -دائ- -م
بالغثيان.

الششوربة بداية
الوجبة
كما أاوصشى األطباء بكسشر
الصشيام بالتمر ثم التوجه
ألداء صشÓة اŸغرب أاو
الن - -ت - -ظ - -ار Ÿدة رب- -ع
سش-اع-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة اŸع-دة

والعصشارات الهضشمية لسشتقبال الطعام
وت-ن-ب-ي-ه اŸع-دة ل-ل-ق-ي-ام ب-وظ-ي-ف-ت-ه-ا بعد
سشاعات طويلة من التوقف ،وعند البدء
ب -ت -ن -اول وج -ب -ة اإلف -ط-ار ي-فضش-ل ال-ب-دء
ب -الشش -ورب-ة ،ف-درج-ة ح-رارت-ه-ا مÓ-ئ-م-ة
ل -ل -جسش -م ف -ت-عّ-زز م-ن إاف-راز ال-عصش-ارات
الهاضشمة التي –سشن من عملية الهضشم
والمتصشاصس.
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ثقافة

أŸمثل أŸسصرحي عصصام تعشصيت:

قضصاء إلسصهرإت إلرمضصانية رفقة
لصصدقاء Ãسصرح باتنة إ÷هوي
إ أ

ل تختلف يوميات أıرج أŸبدع وألفنان
أŸسصرحي عصصام تعشصيت ‘ رمضصان عن سصائر
أي -ام ألسص -ن -ة ف -ال -نشص -اط وأ◊ي -وي-ة وأل-ع-م-ل
لسصرة
وت-ع-زي-ز أل-عÓ-ق-ات ألج-ت-ماعية مع أ أ
لصص-دق-اء م-ي-زة ي-وم-ي-ات ت-عشص-يت ،خÓ-ل
وأ أ
ألشصهر ألفضصيل.

لغوأط
م ّسصت  40معلما با أ

Œسصيد ﬂطط
«وإسصع» لتصصنيف
وترميم إŸوإقع
لثرية
وإŸعا ⁄إ أ

جرى تجسسيد مخطط واسسع لتصسنيف
و ت -ر م -ي -م ا ل -م -ع -ا ل -م ا لأ ث -ر ي -ة و ا ل -ذ ي ش س م ل
 1 0 5م -و ق -ع و م -ع -ل -م اأ ث -ر ي ع -ب -ر و ل ي -ة
ا لأ غ و ا ط  ،ح س س ب م ا اأ ف ا د  ،اأ م س ص  ،م س س وؤ و ل و
مديرية الثقافة .مسست هذه العملية 40
م -و ق -ع -ا و م -ح -ط -ة ن -ق -و ش ص ص س -خ -ر ي -ة و 2 4
ق ص س -ر ق -د ي -م ( ع -ه -د ا لأ م -ا ز ي -غ ) و س س -ت -ة
ق ص س و ر ( م ن ا ل ف ت ر ة ا لإ س س  Óم ي ة ) و ا ل ب ا ق ي
عبارة عن معالم طبيعية وقصسور تعود
ل -م -خ -ت -ل -ف ا ل -ح -ق ب ا ل -ز م -ن -ي -ة ا ل -م ت ع ا ق ب ة ،
ك م ا اأ و ض س ح ل ـ » و اأ ج » م د ي ر ا ل ق ط ا ع م ح م د
نميلي .وفي نفسص السسياق سسيتم تحويل
ملفات خمسسة مواقع ومعالم تاريخية
م -ن ب -ي -ن -ه -ا د ا ر ا ل -و ل -ي ا ل ص س -ا ل -ح « س س -ي -د ي
الحاج عيسسى» و»دار بوعامر» بعاصسمة
ا ل - -و ل ي - -ة  ،و ك - -ذ ا ا لأ ع - -م -د ة ا ل -ر و م -ا ن -ي -ة
ا ل -م -ت -و ا ج -د ة ب -م -ن -ط -ق -ة اآ ف ل و اإ ل ى ا ل و ز ا ر ة
الوصسية بغية تصسنيفها وطنيا.
ت -ث -م -ي -ن -ا ل -ل -ج -ا ن ب ا ل -ت -ا ر ي -خ -ي ا ل -ز ا خ -ر
ل -ل -م -ن -ط -ق -ة ت -م ا ق -ت -ر ا ح ت ص س -ن -ي -ف س س -ب -ع -ة
م - -و ا ق - -ع ت -ا ر ي -خ -ي -ة ب -ك -ل م -ن ب -ل -د ي -ا ت
ا لأ غ -و ا ط و س س -ي -د ي م -خ -ل -و ف و ح -ا س س -ي
ا ل -ر م -ل ع -ل -ى غ -ر ا ر « ب -ر ج ب -و س س -ك -ا ر ي -ن »
و » ا ل - -ك - -ن - -ي س س - -ة ا ل - -ق - -د ي - -م - -ة » و » ا ل س س -ا ع -ة
القديمة».
ي ذ ك ر اأ ن ق ط ا ع ا ل ث ق ا ف ة ب و ل ي ة ا لأ غ و ا ط
و ع -ق ب ع -م -ل -ي -ة ت ص س -ن -ي -ف  1 0 5م و ق ع ا
و م -ع -ل -م -ا اأ ث -ر ي -ا و ا ل -ت -ي ت ض س -ا ف اإ ل -ى 5 6
م ص س ن ف ة ف ي و ق ت س س ا ب ق ي ح ص س ي اإ ج م ا ل
 33محطة نقوشص صسخرية و 31قصسر
ي ع و د اإ ل ى ا ل ع ه د ا لأ م ا ز ي غ ي و  1 3ق ص س ر ا
ي ع و د اإ ل ى ا ل ع ه د ا لإ س س  Óم ي و  1 4م س س ج د ا
ع ت ي ق ا ب ا لإ ض س ا ف ة اإ ل ى ع د د م ن ا ل م ع ا ل م
ا ل ط ب ي ع ي ة و ا ل م و ا ق ع ا لأ ث ر ي ة .

إأ ¤جانب جولة Ãسصرحية «بروسصي»

مرإد ›رإم يطل هذإ رمضصان ‘ مسصلسصل
أط -ل أل -ف -ن -ان أÎÙف م -رأد ›رأم ،أب-ن
م -دي -ن -ة ت -اب Ó-ط ،ب -اŸدي -ة ،وخ-ري-ج م-ع-ه-د
ألعا‹ Ÿهن فنون ألعرضص وألسصمعي ألبصصري
بÈج أل-ك-ي-ف-ان ،ه-ذأ رمضص-ان ع-ل-ى ج-م-هوره
بدور «ألغسصال» أومسصاعد « ألكروك كور» ‘
أŸسص-لسص-ل أل-ف-ك-اه-ي ب-وب-ال-ط-و ،أل-ذي ي-عرضص
لفطار على قناة نوميديا ومن أخرأج
بعد أ إ
نسصيم بومعيزة.

اŸدية :علي ملياÊ

باتنة :حمزة Ÿوششي

ي -ؤوك -د عصس -ام ت -عشس -يت ف -ي تصس-ري-ح ل-ج-ري-دة
الشسعب» ،انه يحرصص خÓل رمضسان باعتباره
م -م -ث -ل مسس -رح -ي وم -خ -رج سس -ي -ن -م-ائ-ي ع-ل-ى
مشساهدة أاحدث األعمال الدرامية والبرامج
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ال-ج-دي-دة ال-ت-ي ت-ب-ث-ه-ا م-خ-ت-ل-ف
القنوات الجزائرية والعربية خاصسة ما تعلق
ببعضص المسسلسسÓت لبعضص المخرجين العرب
المعروفين والشسباب منهم ،ليقف على أاحدث
ال-ت-ق-ن-ي-ات ال-مسس-ت-ع-ملة في اإلخراج والقضسايا
المطروحة فيها.
يحرصص ضسيفنا على الهروب إالى األماكن التي
ي- -رت- -اح ف- -ي- -ه- -ا ح- -يث ي- -زور ج- -ب -ال الوراسص
صس -راح -ة ،ل -ي -ت -ف -رغ ب -ع -د اإلف -ط -ار ل -م Ó-ق-اة
األصسدقاء في سسهرات رمضسانية مميزة رفقة
بعضص الفنانين بالمسسرح الجهوي لباتنة و مع
ت -ن -اول ك -أاسص شس -اي ب -ال -ف-ول السس-ودان-ي رف-ق-ة
زم Ó-ئ -ه ضس -ي -وف سس -ه -رات رمضس -ان ب-ال-ولي-ة
وال -ذي -ن ي -نشس -ط-ون م-خ-ت-ل-ف السس-ه-رات سس-واء
بالمسسرح أاوببعضص المرافق الثقافية األخرى
بالولية وذلك للحديث عن المشساريع الفنية
الجديدة.
أاشسار تعشسيت في هذا الصسدد إالى تحضسيره
إلنتاج فيلم قصسير بعد رمضسان ،حيث يشسرف
رفقة بعضص التقنيين على وضسح خطة العمل
ل-ل-ف-ي-ل-م وت-رت-ي-ب-ات-ه األخ-ي-رة ل-ي-ن-طلق تصسويره
م -ب -اشس -رة ب -ع -د ع -ط -ل -ة ال -ع -ي -د .وع-ن أافضس-ل
ال-وج-ب-ات ال-ت-ي ي-ح-ب-ه-ا ت-عشس-يت ل-ت-زي-ن مائدة
اإلف -ط -ار ف -أاك -د ان ط -ب-ق الشس-رب-ة ب-ال-ب-وراك،
ضسروري ليكون اإلفطار مميزا خاصسة بمنطقة
الوراسص ،ح -يث ي -ع -ت -ب -ر ه-ذا ال-ط-ب-ق لصس-ي-ق-ا
برمضسان في باتنة.

العدد
17955

15

كشس--ف م--ج--رام ،ال--ذي ه-و أايضس-ا رئ-يسص
جمعية شسباب وفنون بالمدية في تصسريح
لـ»الشس----عب» أان تصس----وي----ر م---ق---اط---ع ه---ذه
السسلسسلة الكوميدية من نوع الواسسترن من
عشسرين حلقة قد تم بأاسستوديو بإاسسبانيا،
Óسستاذ عيسسى شسريط ،
ويعود السسيناريو ل أ
مشس--ي--را أان دوره ي--ع-ت-ب-ر دورا م-ه-م-ا ك-ك-ل
لدوار الخرى والذي يمثل فيه الفنان
اأ
ف--وزي سس--ايشس--ي دور»ك--روك م-ور» واشس-ار
م--ج--رام أان «ه--ذه السس--لسس--ل--ة ال--ف--ك--اه-ي-ة
والج--ت--م--اع--ي--ة ه--ي أاول ع-م-ل ج-زائ-ري
وع----رب----ي يصس----ور ف----ي «اسس---ت---ودي---وه---ات
«وازيسص» السس--ب--ان--ي--ة ،ح--يث ت--م تصس--وي-ر

أاغلب اأفÓم الواسستارن  ،كما أان مواضسيع
ال-ح-ل-ق-ات مسس-ت-وح-اة م-ن ال-واقع المعاشص
ال--ج--زائ--ري ل--ل--م--خ-رج نسس-ي-م ب-وم-ع-ي-زة ،
يشس---ارك ف---ي ال---مسس--لسس--ل  18ف--ن-ان م-ن
الممثلين من الجيلين ويتقاسسمون كلهم
أاطوار البطولة في تجربة جديدة تؤوكد
بأانه ليسص هناك بط Óواحدا .ومن من
ه--ؤولء ال--م--م--ث--ل-ي-ن ن-ج-د ال-ف-ن-ان ال-ق-دي-ر
والمخرج والمونتور رشسيد بن عÓل  ،إالى
ج-انب ك-وك-ب-ة م-ن ال-م-م-ث-ل-ي-ن أامثال كمال
زرارة  ،نجية لعراف  ،جمال بوناب ،
فوزي سسايشسي ،تونسص ايت علي ،الطيب
بونعيجة ،زبير بلحور ،اسسÓم بوخنتاشص،
م--ون--ي--ا ال-م-دع-وة ن-ع-ن-اع-ة ،غ-زل ل-ع-ل-وي،
والمدعوين الحراشسي وسسطالين ،ديدين،
م--وم--و ،ع--ادل سس--ويسس--ي ،ب--ديسص ع-دوي،
ويوسسف قواسسمي.
أاضساف مجرام انه يقوم خÓل الشسهر
الفضسيل بجولة عبر بعضص وليات الوطن،
بمسسرحية «بروسسي» ودور القاضسي فيها،
وه--و ال--ع--م--ل م-ن إان-ت-اج ج-م-ع-ي-ت-ه شس-ب-اب
وفنون والتي لعب فيها دور القاضسي.

‘ مبادرة أو ¤من نوعها بالوأدي

 200مؤوسصسصة تسصتفيد من حملة
إلكتاب ‘ قاعات إلنتظار

ي-ت-م-ي-ز رمضسان  2019ب-ت-زام-ن-ه مع الحراك
الشسعبي السسلمي الذي تعيشسه الجزائر والذي
يطغى على سسهرات رمضسان ،مؤوكدا ضسرورة

قيام المواطن الجزائري بواجبه تجاه وطنه
متمنيا كل الخير للبÓد والمسستقبل األفضسل
ألبنائها.

سصهرأت أدبية بقاعة حاج عمر

ربيعة جلطي ‘ «مقامات» إŸسصرح إلوطني
يسص-تضص-ي-ف أŸسص-رح أل-وط-ن-ي أ÷زأئ-ري ‘ ،أول م-وع-د ل-ل-مشص-روع أ÷دي-د
لك-ادÁي-ة رب-ي-ع-ة ج-ل-طي ،وذلك سصهرة
«م-ق-ام-ات» ،ألشص-اع-رة وأل-روأئ-ي-ة وأ أ
أليوم أÿميسص بقاعة حاج عمر Ãبنى باشصتارزي .وسصيدور أللقاء ،ألذي
ي--ن--ظ--م--ه أŸسص--رح أل--وط--ن--ي وج--م--ع--ي--ة ب--يت ألشص--ع-ر أ÷زأئ-ري ،ح-ول سصÒة
ومسصارأت ألكاتبة بعنوأن «حرأئق ألكتابة» ،وقرأءة ‘ أعمالها تقّدمها آأسصيا
موسصاي ،وتخصصيصص ركن صصفحات لعرضص مؤولفات ألكاتبة للبيع با إ
لهدأء.

أاسشامة ـ إا.

ي ش س - - -ا ر اإ ل - - -ى اأ ن ا ل - - -م س س - -ر ح ا ل - -و ط - -ن - -ي
الجزائري محي الدين باشستارزي ،فتح
ف ض س -ا ء ا ت -ه ل -م -خ -ت -ل -ف ا ل -ت -ع ا ب ي ر ا ل ث ق ا ف ي ة ،
ع -ل -ى غ -ر ا ر ا لأ د ب و ا ل -ف -ن ا ل -ت ش س -ك -ي -ل -ي ،
و ه -ذ ا م -ن ش س -اأ ن -ه اأ ن « ي س س -م -ح ب -ا ل -ت -اأ ل -ي -ف
ب - -ي - -ن م - -ز ي - -ج م - -ن ا ل - -ف -ك -ر  ،و ا ل -م -ت -ع -ة ،
والنقاشص ،والفرجة ،في سسياق نابع من
ا ل -ح -ي -ا ة ا ل -ي -و م -ي -ة  ،و م -ت ص س -ل ب -ا ن ش س -غ -ا ل ت
ا ل ّ- -ر ا ه - -ن ا ل - -ث - -ق - -ا ف - -ي -ة  ،ي -ت -د ا و ل ف -ي -ه -ا
ا ل -م -ه -ت -م -و ن ب -ج -د ي -ة  ،و ل -ك -ن ب ش س -ك -ل ف -ن -ي
ت -ح ت م س س -م -ى ( م -ق -ا م -ا ت ) »  ،ي -ق -و ل ب -ي -ا ن
المسسرح الوطني.
و ي ض س ي ف ا ل ب ي ا ن اأ ن ه ذ ا ا ل ف ض س ا ء ي س س م ح
« ب -ا ل -ر ب -ط ب -ي -ن ا لأ ن -و ا ع و ا ل -م س س -ت -و ي -ا ت
ا ل -ث -ق -ا ف -ي -ة ا ل -م -ت -ع ّ-د د ة  ،و اإ ل -ى م ّ-د ج س س -و ر

ا ل ّص س -ل -ة ب -ي -ن ا ل -م -ب -د ع -ي -ن و ا ل -م -ث ق ف ي ن م ن
م ش س ا ر ب م خ ت ل ف ة  ،و ذ ل ك ب ط ر ح ا لأ ف ك ا ر
و ع -ر ض ص ا ل -م -ن -ت -ج -ا ت ا ل -ث -ق -ا ف -ي -ة ت ح ا و ر ا ،
ت ب ا د ًل  ،اإ ث ر ا ءً و ت ك ش س ف اً » .
يرفع مشسروع «مقامات» مجموعة من
ا لأ ه -د ا ف  ،م -ن -ه -ا ف -ت -ح ا ل -ن -ق -ا ش ص ح -و ل
ق ض س ا ي ا ث ق ا ف ي ة و اأ د ب ي ة و ف ن ي ة  ،ب ن ا ًء ع ل ى
م و ض س و ع ا ت م ل م و س س ة  ،ب ت ق د ي م ا ل م وؤ ل ف ي ن
و ا ل م وؤ ل ف ا ت و م ن ا ق ش س ة ا ل ظ و ا ه ر ا ل ث ق ا ف ي ة
و ا ل ج -ت -م -ا ع -ي -ة  ،اإ ل -ى ج -ا ن ب ا ل -ت -ع -ر ي -ف
ب -اأ ع  Ó-م ا ل -ث -ق -ا ف -ة ا ل -و ط -ن -ي -ة و ق ض س -ا ي ا ه ا ،
و ا ل - -ت -ع -ر ي -ف ب -ا لأ س س -م -ا ء و ا ل -م -ن -ت -ج -ا ت
ا ل - -ث - -ق - -ا ف - -ي - -ة ا ل - -ج - -د ي - -د ة م - -ن ا ل - -ك - -ت ب
و ا ل -م -وؤ ل -ف -ا ت و ا ل -ظ -و ا ه -ر ا ل ف ن ي ة و ا لأ د ب ي ة
و ا ل -ف -ك -ر ي -ة  ،و ف -ت -ح ا ل -ح -و ا ر ب -ي -ن ا لأ ن -و ا ع
ا ل ث ق ا ف ي ة و ب ي ن ا لأ ج ي ا ل .

من المرتقب أان تسستفيد اأزيد من 200
مؤوسسسسة عمومية وخاصسة بولية الوادي،
من حملة «الكتاب في قاعات النتظار».
لولى من
تأاتي هذه المبادرة الثقافية ا أ
لنشسطة
نوعها وطنيا في إاطار برنامج ا أ
ال-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-عة
ال--ع--م--وم--ي--ة ال--م-ج-اه-د ال-دك-ت-ور م-ح-م-د
ال-ط-اه-ر ال-ع-دوان-ي ب-مشس-ارك-ة العديد من
الجمعيات الثقافية والجتماعية الناشسطة
لسس-ب-وع،
ب--ال--ولي--ة وال-ت-ي ان-ط-ل-قت ه-ذا ا أ
بهدف غرسص ثقافة المطالعة من خÓل
اسس--ت--ح--داث رف--وف م--ك--ت--ب--ات ب--ق--اع--ات
لدارية
النتظار بالمؤوسسسسات والهيئات ا إ
ال--خ--دم-ات-ي-ة ،ب-حسسب م-دي-ره-ا ال-ت-ج-ان-ي
تامة.
لولى،
مسست هذه العملية في مرحلتها ا أ

إصصدإرإت

اأزيد من  20مؤوسسسسة عمومية وخاصسة في
مجال القطاع الخدماتي ،منها المطار،
لذاعة مصسحة بن
مسستشسفى العيون كوبا ،ا إ
حيان ،مصسحة الرمال ،على أان تعمم في
المراحل القادمة لتشسمل أاكثر من 200
مؤوسسسسة بين عمومية وخاصسة .وقد تم
ت--دع--ي--م رف--وف ال--م--ك--ت--ب--ات ال--زج-اج-ي-ة
المنشسأاة بقاعات النتظار ،بعناوين قيمة
في مختلف المجالت .في حين سسيتم
بعدها تنفيذ الشسق الثاني لهذه الحملة
الثقافية ،المتمثلة في تعميم «الكتاب على
لماكن والسساحات العمومية» التي تعرف
اأ
توافدا للعائÓت.

الوادي :قديري مصشباح

لعماله
لن أ
لدق ◊د أ آ
هي ألأشصمل وأ أ

لعمال إلكاملة
طبعة جديدة من إ أ
للكوإكبي بدإر إلشصروق

أصص -درت دأر ألشص -روق أŸصص -ري-ة أل-ط-ب-ع-ة
ألرأبعة من ›لد «عبد ألرحمن ألكوأكبي -
لع -م -ال أل -ك -ام -ل -ة» –ت إأشص-رأف أل-دك-ت-ور
أ أ
ﬁمد عمارة وهي طبعة مزيدة ‘ ألدرأسصة
وألنصصوصص ألتي تضصمنتها.

ت--ع--د ه--ذه ال--ط--ب--ع--ة ب--حسسب ن--اشس-ره-ا
لعمال هذا
لن أ
لدق لحد ا آ
لشسمل وا أ
اأ
المفكر الثوري الكبير موضسحا ان كتاب
«طبائع السستبداد ومصسارع السستعباد»
لعمال هوالنصص
الذي تتضسمنه هذه ا أ
المزيد والمنقح من قبل المشسرف على
الطبعة .كما تحتوي هذه الطبعة أايضسا
كما اوضسحت دار الشسروق مجموعة من
لول مرة.
النصسوصص التي تنشسر أ
يذكر ان هذا المجلد الذي صسدرت
لول-ى ع-ام  2007ع--ن ن-فسص
ط--ب--ع--ت--ه ا أ
الناشسر يحتوي على دراسسة مهمة عن
ح---ي---اة ال---ك--واك--ب--ي وف--ك--ره السس--ي--اسس--ي

لغنية أ◊ضصرية
أŸهرجان ألوطني للموسصيقى وأ أ

والجتماعي والديني الى جانب كتابي
«طبائع السستبداد ومصسارع السستعباد»،
و»أام ال----ق---رى» وم---ق---الت ال---ك---واك---ب---ي
الصسحفية ورسسائله.
ك-م-ا اح-ت-وى أايضس-ا ع-ل-ى م-ل-ح-ق ل-لصس-ور
والوثائق يتضسمن رسسائل بخط يد عبد
ال-رح-م-ن ال-ك-واك-ب-ي ،وصس-ور ل-لتعديÓت
التي أاجراها على بعضص صسفحات فصسل
«السستبداد والتربية» من كتابه «طبائع
السستبداد ومصسارع السستعباد» .ويعد
عبد الرحمن أاحمد الكواكبي الذي ولد
ب--ح--لب (سس-وري-ا) ف-ي  1855وت-وف-ى في
 1902ب--ال--ق--اه--رة أاح--د رواد ال--ن-هضس-ة
ال-ع-رب-ي-ة وم-ف-ك-ري-ه-ا ف-ي ال-ق-رن التاسسع
عشس--ر وأاح--د م--ؤوسسسس-ي ال-ف-ك-ر ال-ق-وم-ي
العربي وبدأا مشسواره بالعمل الصسحفي،
ك--م--ا اشس--ت--غ--ل ال--ك-واك-ب-ي ب-ال-ع-دي-د م-ن
الوظائف.

عنابـ ـ ـ ـة على وق ـ ـ ـع إأل◊ ـ ـ ـان إألندلسصي ـ ـ ـة إألصصيل ـ ـ ـة
لغنية أ◊ضصرية ،ألذي أسصتقطب أسصماء لمعة من ﬂتلف
لول ،باŸسصرح أ÷هوي عز ألدين ›وبي ،فعاليات ألدورة ألرأبعة عشصر من أŸهرجان ألوطني للموسصيقى وأ أ
أختتمت ،أمسص أ أ
ل‰اط أŸوسصيقية ألكÓسصيكية ،حيث تدأول على أŸنصصة  45فنانا منهم إأبرأهيم باي ،عمامرة ﬁي ألدين ،عبد‹ حسصان ،بوطرفة ﬁمد كرم ،حسصان دأود ،بابا عيسصى ،جميلي
لجيال وأ أ
أ أ
عبد ألقادر ،عاشصوري ﬁمد ،إأبرأهيم حجاج ،عباسص ريغيÿ ،ضصر كسصريﬂ ،وسص نبيل ،كر Ëخادر ،فريد نوري ،جمال بلمرأح ،وغÒهم.

اإضس---اف--ة اإل--ى ال--ج--م--ع--ي--ات وال--ورشس--ات
التكوينية مثل جمعية الرونق العنابي،
ال-ج-م-ع-ي-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-ث-قافة والسسياحة،
ورشس---ة ال---م---وسس---ي---ق---ى ل--دار ال--ث--ق--اف--ة،
والمدرسسة البلدية للموسسيقى.
رفعت هذه الدورة الرابعة عشسر كتحية
عرفان للذاكرة الموسسيقية لعنابة ،التي
تمتد اإلى قرنين من الزمن ،كما رفعت
اإل--ى روح اث--ن--ي--ن م--ن اأع--م--دة ال--ث--ق-اف-ة

والغناء العنابي :الراحلين علي مبروك
ومحمد بوحارة ،والتركيز على تركتهما
الفنية .وقّدم المنظمون التفاتة لبعضص
ال-م-وسس-ي-ق-ي-ي-ن ال-م-ت-م-رسس-ي-ن ف-ي م-جال
الأغ--ن--ي-ة ال-حضس-ري-ة ،م-ن خÓ-ل ت-ك-ري-م
ال-ف-ن-ان-ي-ن ب-وغ-ازي اأح-م-د ،بونور نذير،
ك----م----ال ع----م----ران----ي ،ب---ن ج---دو ع---ل---ي،
ومصسطفى سسليماني.
وب-ال-م-وازاة ،سس-ط-ر ال-منظمون برنامجا

ج--واري--ا ف--ي ع-دة ب-ل-دي-ات وم-وؤسسسس-ات
للرعاية الجتماعية .كما تخللت هذه
السس-ه-رات ف-واصس-ل مسس-رح-ي-ة ف-ك-اه-ي-ة،
اأضس--فت ج--وا م--رح--ا ل--دى ال--ح--اضس-ري-ن
بمختلف الفئات.
شس---ه---دت السس---ه---رة ال--خ--ت--ام--ي--ة ،اإب--داع
ال-ف-ن-ان-ي-ن ف-ي اأداء ط-ب-وع ف-ي ال-م-ال-وف
وال--ح--وزي م--ث--ل :ال--زي--دان ،ال--حسس--ي--ن،
المايا ،الرهاوي .اإضسافة اإلى المصسّدر

في طابع الذيل ،وغيرها من التنويعات
الموسسيقية والغنائية الجميلة مع الفنان
ك---ري---م خ---ادر ب---اأغ---ن---ي---ت---ي «م---اع--ن--دي
م-رسس-ول» ،و»ب-ال-ل-ه ي-ا ب-ان-ي ال-ع-رشسان».
ليخلفه المتاألق فريد نوري بـ« :مقرونة
لحواجب» ،ثم جمال موالكي بالمزموم،
وسسليم شسافي بـ»يا من سسكن صسدري»،
وب--وق--ط--اي--ة ع--ب-د السسÓ-م بـ»م-ا ع-ن-دي
زل».

إعدإد:

الخميسس  ٢٣ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٨رمضضان  ١٤٤٠هـ
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لدوار التي يتكفل بها القائمؤن على رعاية الطفؤلة هؤ تششجيعهم على تطؤير مؤاهبهم وصشقل إابداعهم سشؤاء كان ذلك ع Èبرامج اŸدارسس التعليمية أاو تلك
من أاعظم ا أ
النششاطات اŸقدمة ‘ برامج اŸدارسس القرآانية.
لكادÁية ظهرت نتائجه من خÓل سشÒورة التعليم.فÁ Óكننا أان نتحدث عن عملية تلق Úاللغة بدون أان نتطرق إا¤
التكامل اŸؤجؤد ب ÚاŸدرسشة القرآانية و اŸدرسشة ا أ
عملية تعليم ا◊روف ول Áكننا أان ننفي أاهمية التداخل اŸؤجؤد ب Úهات ÚاŸؤؤسشسشت Úفهما ÁثÓن أاو ¤خطؤات الطفل ‘ مسشÒته العلمية و اŸعرفية و من ثم تكؤينه
والؤقؤف بجانبه و إامداده بكل مايلزمه من حقائب معرفية تخؤله كششخصس ناجح و كمششروع مسشتقبل زاهر مسشلح با Òÿو الفكر السشؤي و الروح القؤية Ãخافة الله
ومراقبته ‘ كل تصشرفاته بكل حكمة و سشÓسشة..وإا ¤أان تنمؤ ‘ طفؤلتنا سشنابل الرجاء هانحن نرا ‘ ذخÒة القيم و التعليم الهادف قروب صشبح يدنؤ من مششارف بÓدنا
ليسش Òدوما نحؤ السشÓم و الرخاء و ا◊ب و ا.. Òÿ
^ فششكرا ◊املي رسشائل النؤر ‘ عا ⁄يناششد ششعاع الششمسس أان تبدد ظÓم ا÷هل بجنؤد سشÓحها ا◊ق وا◊ب من أاجل العيشس بأامان ووئام.

لوقــــاف للـــطــفـــل ا÷ـــزائــــــــــري
وزيــــر الششـــــؤؤون الـــديــنـــيــــة و ا أ
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اÿط- -اب ال- -دي- -ن- -ي ه- -ؤ ت- -لك ال -رسش -ائ -ل
القيمة وذات اŸرجعية الؤسشطية اŸؤجهة
لع-م-ار ف-ه-ؤ
ل -ك -اف -ة ال -ن -اسس وıت-ل-ف ا أ
يصش - -ب - -ؤ ÿدم - -ة اÛت - -م- -ع ال- -ذي
يتعطشس للع Èو اŸؤعظة ‘
ه- - -ذا ال- - -زم - -ن اŸتسش - -ارع
لح -داث و اŸت -ن -اقضس ‘
ا أ
ك - - -ث Òم- - -ن ال- - -ق- - -ي- - -م
ال- - -دخ - -ي - -ل - -ة ب - -ف - -ع - -ل
الحتكاك
ب- -اÛت -م -ع -ات اÛاورة
م -ن ج -ه-ة وال-ت-ق-ل-ي-د
غ Òا◊م -ي -د م-ن ج-ه-ة
أاخ -رى،ف -إاذا ك -ان ه-ذا
لخ Òق- - - - - - - -د أاث - - - - - - -بت
ا أ
م -ق -درت -ه ع -ل -ى ت -ؤح-ي-د
الصشفؤف و  ⁄الششمل و حل
ال -ع -دي -د م -ن اŸشش-اك-ل و ال-ظ-ؤاه-ر
الج -ت -م -اع -ي -ة ع ÈاŸن -اب -ر وال-ف-ت-ؤي و
النصشائح الطيبة فماذا عن حصشة الطفل
‘ اÿطاب الديني ؟
نؤه وزير الششؤؤون الدينية
لوق- - - -اف السش - - -ي - - -د
وا أ
ي-ؤسش-ف ب-ل-م-هدي
Ãدى
أاهمية
دور

اŸسشجد
‘ ح- - - - -ي - - - -اة
النشسء
ح- - - - -يث ق- - - - -ال«:
يعنى اŸسشجد بتسشطÒ
نشش -اط -ات م-ت-ن-ؤع-ة م-ؤج-ه-ة
Óط- -ف- -ال ف- -ال- -ؤزارة ال- -ؤصش- -ي- -ة ت -ن -ظ -ر
ل - -أ
للطفؤلة بع Úالعتبار و –يطها برعاية
من كافة ا÷ؤانب إاذ تقدم ما يناسشب هذه
ال -ف -ئ -ة ال -ع -م-ري-ة م-ن ت-ع-ل-ي-م و ت-ه-ذيب و
ت-ل-ق Úلسش-ي-م-ا ال-ت-ن-افسس ‘ ح-ف-ظ القرآان
Óطفال عÈ
الكر..Ëفالرسشائل اŸؤجهة ل أ
ال- -نشش- -اط -ات داخ -ل اŸسش -ج -د ه -ي Ãث -اب -ة
م-نصش-ة حضش-اري-ة ت-ؤج-ي-هية ثقافية وهي
اŸهمة التي نحن مكلفؤن بها ونسشعى دوما

لÎق-ي-ت-ه-ا وت-ط-ؤي-ره-ا Ãاي-خ-دم ت-طلعات
ب- -ل- -دن- -ا وم- -ا ي -ك -ؤن م -ن -اسش -ب -ا
لعزاء».
Óبنائنا ا أ
ل أ
أاضش -اف ‘ سش-ي-اق
حديثه»:
لن
و أ
حياة

الطفل
ل
تخلؤ من
جؤ
اللعب
وال-ت-عامل اŸششجع
ل -ت -ف -ج Òط -اق -ت -ه ك-ان
ل-زام-ا ع-ل-ي-ن-ا أان ن-راف-ق-ه منذ
اندماجه ‘ اŸدارسس القر آانية إا ¤ما بعد
ال-ت-م-درسس ..إاذ أاول م-ا ن-ل-ج-أا إال-ي-ه أاث-ن-اء
لط- - -ف- - -ال ‘ اŸسش- - -ج- - -د
م- - -زاول- - -ة ا أ
هؤتؤجيههم للقرآان و تعزيز
ب -ن -اء ف -ك -ره -م ب -ق -راءة
القصشصس
الهادفة
خاصشة
ت -لك ال-ت-ي
تروي
رمؤز
ا÷زائ -ر و
أاع Ó-م -ه-ا و
صشناع
ت-اري-خ-ه-ا اÛيد
ومن ثم تششجيعهم على
ك -ت -اب -ة الشش -ع -ر و ال -رسش -م
..وه-ذا م-ا ي-ك-ؤن ع-ل-ى ع-اتق
اŸرشش -دات و ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى ه-ذه
ال-نشش-اط-ات م-ن م-ع-ل-م Úوملقن..Úفكما
ت -ع -ؤدت ع -ل -ي -ه إادارة اŸسش -اج -د أان ت -ق -ي-م
Óط- -ف- -ال
ن - -دوات ف - -ك - -ري - -ة م - -ؤج- -ه- -ة ل - -أ
ومسش-اب-ق-ات دي-ن-ي-ة ووط-ن-ي-ة أاسش-ف-رت ع-ن
ت - -ؤاج- -د ع- -دد ك- -ب Òج- -دا م- -ن أاصش- -ح- -اب
اŸؤاهب سشؤاء كان ذلك ‘ كتابة الششعر و
‘ ال- - -رسش - -ؤم - -ات اÿاصش - -ة ب - -اŸن - -اسش - -ب - -ات
ال-ت-اري-خ-ي-ة ن-اهيك عن التنافسس ا÷ميل
لط -ف-ال ‘ م-ن-اسش-ب-ة
ال -ذي ت -ع -ؤد ع -ل -ي -ه ا أ
إاح- -ي -اء ذك -رى أاول ن -ؤف -م ÈاÛي -دة اي -ن
رأاينا حبهم للؤطن و للراية ا÷زائرية ‘

أان -ام-ل-ه-م الصش-غÒة ال-ت-ي –اك-ي ال-ك-ب-ار ‘
عمق اŸادة اŸقدمة من طرفهم
بششكل لفت ومبهر «.
ال-ط-ف-ؤل-ة ‚ده-ا
ب- -ي -ن -ن -ا ‘ أاداء
الصشلؤات
و ‘ تÓوة
ا◊زب
الراتب
‘
سشائر
ليام
ا أ
و‘ ه - -ذا
الششهر
الفضشيل
تششارك ‘
لفطار
ا إ
ا÷م - -اع - -ي ال - -ت - -ي
ت- - -ق - -ام ‘ اŸسش - -اج - -د بÚ
ال- -ف- -ي- -ن -ة و
لخرى
ا أ
ولعمري
أانها

هي
وري-ثة القيم
لسشÓ-م-ي-ة السش-م-حة الضشاربة
ا إ
‘ عاداتنا و تقاليدنا
ول -ه -ذا ن -ح-ن ن-ع-ؤل ع-ل-ي-ه-ا ‘
اŸسشتقبل لتحمل مششعل العلم و
ال -ت -ط -ؤر و ال -رق -ي وه -ي ت -ن -ع -م
لمن و السشلم و اÙصشنة بثؤابت
با أ
لم -ة اŸتشش-ب-ع-ة ب-روح ال-تسش-ام-ح و
ا أ
التعاون و التضشامن
وحتى تكتمل مهمة الرعاية بالطفؤلة
علينا تسشليط الضشؤء على بعضس النقائصس
ال- -ت- -ي ت- -ت- -ط- -لب تضش -اف -ر ج -ه -ؤد اŸرب -يÚ
والÎب -ؤي Úب -ل وك -اف-ة اŸه-ت-م Úب-ح-ق-ؤق

لسشئلة التي
الطفل ‘ بÓدنا ومن أابرز ا أ
م - -ازالت م - -ط - -روح - -ة م- -ن- -ذ م- -دة ل- -يسشت
ب- -ال- -ق- -ل- -ي- -ل- -ة أال وه -ي اأي -ن ن -ح -ن م -ن
Óطفال؟ اأين
لعمال اŸؤجهة ل أ
ا أ
نحن من الرسشؤم اŸتحركة
ال -ت -ي شش -أان -ه -ا اأن ت -ل-عب
دور ال -راع -ي ال -رسش -م-ي
ل-ل-تسش-ل-ي-ة و ال-ت-لقÚ
ال- - -ل- - -غ- - -ؤي و اŸع - -ر‘
ل-ل-ط-ف-ل ؟ ف-أاغ-ل-ب-ن-ا
يجمع على اأن معظم
ال -رسش-ؤم اŸت-ح-رك-ة
التي تبث هنا و هناك
ع Èقنؤات ﬂتلفة
ل “ت صشلة بقيمنا ول
ت -رم -ي اأب-دا Ãا ت-رب-ي-ن-ا
ع- -ل -ي -ه ن -ح -ن ك -ج -زائ -ريÚ
لل-ع-اب اŸؤج-ه-ة
.ن -اه -يك ع -ن ا أ
لذى
لهم فهي لتخلؤ من العنف و ا أ
وا◊ديث نفسشه عن بعضس أانؤاع ا◊لؤى
لح-ي-ان ال-ت-ي
غ ÒاŸراق -ب -ة ‘ ك -ث Òم -ن ا أ
Óسش-ف
لط -ف-ال واŸن-تشش-رة ل -أ
تسش -ت -ق -طب ا أ
لسش - -ؤاق و ب - -أاسش - -ع - -ار
بشش- - -ك - -ل ره - -يب ‘ ا أ
متفاوتة.
ف-إاذا ك-انت دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة اÿطاب الديني
اŸف-ع-ل بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر ل-دى ال-ط-ف-ل ي-عمل
لرششاد فإانه ‘
على تصشحيح اŸفاهيم و ا إ
نفسس الؤقت يفتح ابؤاب اŸبادرات الطيبة
من كل ا÷هات التي تخدم الطفؤلة لسشد
ف -ج-ؤات غ Òم-رغ-ؤب فيها ال-ت-ي سشبق
ذكرها آانفا.

بقلم أإمينة جابالله

á°VÉjQ

الخميسس  23ماي  2019م
الموافق لـ  18رمضصان 1440هـ

رحيله من نابو‹ مسصأالة وقت

نادي بارما يقÎب من التّعاقد مع أادم أاوناسس
ن
اقÎب الدو‹ ا÷زائري أادم أاوناسس من النتقال إا ¤فريق بارما ،حسصبما أاكده أامسس موقع «توتومÒكاتو» الذي أاّكد أا ّ
الÓعب اقÎب كثÒا من النتقال إا ¤هذا الفريق بعد أان أاعجب بالعرضس اŸقدم.

عمار حميسسي
اأضصحت اأيام اأدم اأوناسس معدودة
‘ فريق نابو‹ بعد اأن اأصصبح
خ- - - - -ارج حسص- - - - -اب- - - - -ات اŸدرب
انشصيلوتي ،الذي طالبه بالبحث
عن فريق جديد اŸوسصم اŸقبل،
وه -و الأم -ر ال-ذي شصّ-ك-ل صص-دم-ة
ك- -بÒة ل Ó-عب خ -اصص -ة اأّن -ه ك -ان
يطمح لتحقيق مسصÒة جيدة مع
فريق نابو‹ بعد اأن انضصّم اإليه
قادما من بوردو الفرنسصي.
وحسصب م -وق -ع «ت -وت -و مÒك-ات-و»
فاإن اإدارة نابو‹ عرضصت اأوناسس
‘ صص -ف-ق-ة م-ق-ايضص-ة ع-ل-ى اإدارة
ات - -الن - -ت - -ا ،اإل اأن ه- -ذه الأخÒة
رفضصت الفكرة Ãا اأنها تبحث
عن السصيولة اŸالية وليسس على
لعب Úجدد.
ودف- -ع فشص- -ل صص- -ف- -ق -ة انضص -م -ام
اوناسس ا ¤اتالنتا هذا الخÒ
للبحث عن فريق جديد ،حيث
وصص- -ل- -ت- -ه ب- -عضس ال- -ع -روضس م -ن
فرنسصا اإل اأّنه ف ّضصل البقاء ‘
ايطاليا حيث ‚ح وكيل اأعماله
‘ ا◊صصول على عرضس جيد من
فريق بارما.
انتقال اأوناسس اإ ¤بارما سصيكون

ل- -ه اأث- -ر اإي -ج -اب -ي ع -ل -ى مشص -وار
الÓعب ،خاصصة اأّنه يطمح للعب
اأك Èعدد من اŸباريات بعد اأن
لزم م- -ق -اع -د الح -ت -ي -اط م -ن -ذ
انضص -م -ام-ه ا ¤ف-ري-ق ن-اب-و‹ ‘

ظ- -ل اع- -ت -م -اد اŸدرب السص -اب -ق
سص -اري وا◊ا‹ انشص-ي-ل-وت-ي ع-ل-ى
ال -ث Ó-ث -ي مÒت -ي -نسس ،ك -ال-ي-خ-ون
والي -ط-ا‹ انسص-ي-ن-ي ،وه-و الأم-ر
الذي حال دون مشصاركة الدو‹

ا÷زائري كاأسصاسصي.
وت- -رغب اإدارة ن- -ادي ب- -ارم- -ا ‘
السصتثمار ‘ صصفقة اأوناسس من
خ Ó-ل م -ن -ح -ه ال -ف -رصص -ة ل-لÈوز
اŸوسصم اŸقبل بلعب اأك Èعدد
من اŸباريات ،وهو المر الذي
سصيتيح له فرصصة الÈوز والتاألق
بعد التعود على نسصق اŸنافسصة،
كما اأن معرفته للدوري اليطا‹
سص -يسص ّ-ه -ل م -ن م -هّ-م-ت-ه ك-ثÒا ‘
الندماج ‘ الفريق.
ومن الواضصح اأّن بقاء اأوناسس ‘
نابو‹ كان سصيكون له انعكاسصات
سصلبية على الÓعب ‘ اŸسصتقبل
Ãا اأنه  ⁄يسصتطع ›اراة النسصق
ال- -ذي ف- -رضص -ه ال -ث Ó-ث -ي ،ال -ذي
ح -ظ -ي ب -ف -رصص -ة ال -ل -عب بصص -ف-ة
اأسصاسصية ‘ الفريق.
كما اأّن بقاء الÓعب بعيدا من
اŸن -افسص -ة ل -فÎة اأخ-رى سص-ي-وؤث-ر
كثÒا على مشصواره مع اŸنتخب
ال -وط -ن -ي Ãا اأن -ه م-ن ال-ع-ن-اصص-ر
التي يعول عليها كثÒا ‘ الفÎة
اŸق- -ب- -ل- -ة خ- -اصص- -ة ب- -ع- -د ك- -اأسس
اإف-ري-ق-ي-ا اأي-ن سص-ي-ق-وم ب-ل-م-اضص-ي
Ãن -ح ب -عضس ال-ع-ن-اصص-ر ا÷دي-دة
فرصصة اأك Èللعب واŸشصاركة ‘
اŸباريات.

شصبيبة القبائل

أايـ ـ ـت طاه ـ ـر يثّمـ ـ ـن الف ـ ـوز أام ـ ـ ـام نصسـ ـر حسسـ ـ ـ Úداي

وصصف اŸناج Òالعام
لشصبيبة القبائل مراد أايت
طاهر العودة إا ¤الديار
بثÓث نقاط من موقعة 20
أاوت  55أامام النصصرية تعد
ل‚از الكب Òقبل نهاية
با إ
اŸوسصم Ãباراة واحدة وعلى
بعد نقطة من الرائد ا–اد
ا÷زائر ،فهذا دليل على
نضصج ترسصانة الشصبيبة
ورغبتها للفوز باللقب الذي
لزال ‘ اŸزاد.

فؤؤاد بن طالب
‡ا يعني أان الفوز على النصصرية
ّ
‘ هذا الوقت بالذات سصيسصاعد
ال-ف-ري-ق ع-ل-ى ت-خ-ط-ي أاه-ل-ي ب-رج
ب- -وع -ري -ري -ج ،وه -و ال -وصص -ول إا¤
حصصد اللقب الوطني الذي غاب
ع-ن خ-زائ-ن ال-ك-ناري .وق -ال إاّن
ه- - -ذا الشص - -يء م - -ه - -م ومشص ّ- -ج - -ع

ألشص -ب -ال -ن -ا ،م -ؤوّك -دا ب -أاّن اŸب-اراة
ك- -انت ق- -وي- -ة واتسص -مت ب -وج -هÚ
ال- - -وج - -ه األول ك - -ان ألصص - -ح - -اب
األرضس والوجه الثا Êأاثبتنا من
خÓله بأان لشصبيبة القبائل فريق
م-ن ط-ي-ن-ة ال-ك-ب-ار ،وب-إام-كانه رفع
التحدي أاينما حّل وار–ل.
وهذا ما Ÿسصناه ‘ احصصائيات
الفريق ،حيث فاز بـ  14مباراة
وتعادل ‘  7وخسصر  8مسصج36 Ó
ه-دف-ا وم-رت-ب-ة ث-ان-ي-ة ب-رصصيد 49
نقطة بعد  29جولة.
وبعودته للحديث عن الفوز ،قال
ذات اŸت- -ح- -دث ‘« :ا◊ق- -ي- -ق -ة
تفاجأات للوجه واŸسصتوى الذي
ظ - -ه - -رت ب - -ه ال - -نصص- -ري- -ة ،وك- -ذا
السصهولة التي وجدناها ،صصراحة
لقد توقعنا أان ‚د صصعوبة كبÒة
أام -ام اÿصص -م ،ول -ك -ن ال-رغ-ب-ة ‘
الفوز واŸثابرة جعلتنا ل نقبل
قسصمة النقاط».
آايت الطاهر وإان اعت Èالعودة من
م -ل -عب  20أاوت  55بالعاصصمة

ب- -ثÓ- -ث ن- -ق- -اط م -ن ذهب شص -يء
إاي- -ج -اب -ي ،إال أان -ه  ⁄ي -ت -وان -ى ‘
ال -ت -أاك -ي-د أان ع-م Ó-ك-بÒا ي-ن-ت-ظ-ر
الفريق ،مÈزا ‘ السصياق نفسصه
أان - -ه لب - -د م - -ن ال - -ت- -خ- -لصس م- -ن
السصلبيات قبل لقاء الÈج ،وطي
صصفحة النصصرية.
وعليه فإانّ الفريق الذي يتواجد

حاليا على بعد درجة واحدة من
م -نصص -ة ال -ت -ت-وي-ج ق-د ت-ك-ون سص-ن-ة
 2019سص-ن-ة إا‚ازات «ال-ك-ناري»،
م- -ؤوك -دا ‘ األخ Òوم -ت -م -ن -ي -ا أان
Œرى اللقاءات األخرى ‘ روح
ري -اضص -ي -ة ،وأان ي -ك -ون ا◊ك -ام ‘
اŸسصتوى خاصصة بالنسصبة للقاءات
التتويج أاو البقاء.

الÎجي التونسصي

يوسسف بÓيلي« :نهدف إا ¤ا’حتفاظ باللّقب اإ’فريقي»
أاsكد يوسصف بÓيلي ،مهاجم الÎجي
لفريقي ،لن يفلت
ن اللقب ا أ
التونسصي ،أا s
من ب Úيدي فريقه.
يحل الÎجي ،ضصيًفا على الوداد اŸغربي ،يوم
ا÷معة ‘ ذهاب نهائي دوري أابطال أافريقيا،
قبل أان يسصتضصيفه بعدها ،بأاسصبوع ‘ مباراة
اإلياب.
وق -ال ب Ó-ي -ل -ي ‘ تصص -ري -ح -ات إاذاع-ي-ة امسس
األربعاء« :الÎجي فريق كب Òل يعÎف إال
ب- -الل -ق -اب ،وه -دف -ن -ا ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ل -قب
األف -ري -ق -ي .ن -ح -ن ق -ادرون ع -ل-ى ذلك؛ ح-يث
‰تلك ›موعة طيبة من الÓعب ،Úومدرب

مانشصيسص Îيونايتد

كفء».
وأاضص- -اف« :ن- -ع -رف ج -ي ً-دا م -ا ي -ن -ت -ظ -رن -ا ‘
اŸغرب ،وسصنبذل كل ما ‘ وسصعنا لتحقيق
نتيجة إايجابية تفتح أامامنا أابواب التتويج على
مصص-راع-ي-ه-ا ،وب-إاذن ال-ل-ه سص-ي-ك-ون ال-تتويج من
نصصيب الÎجي».
وتابع« :أاعد ا÷ماه Òبأاّنني سصأابذل قصصارى
ج -ه -دي ل -ل-تسص-ج-ي-ل ومسص-اع-دة زمÓ-ئ-ي ع-ل-ى
قيادة الفريق لتحقيق اللقب للمرة الثانية على
ال- -ت- -وا‹ ،واألك -ي -د أان -ن -ا سص -ن -ك -ون ‘ ح -اج -ة
للحضصور ا÷ماهÒي الكب ‘ Òلقاء العودة ‘
تونسس».

دي خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا قـ ـ ـ ـ ـ ـد يغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر النـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادي
يتجه مانشصسص Îيونايتد الإ‚ليزي ،للموافقة
على بيع حارسصه الإسصبا Êديفيد دي خيا،
ب -ع -دم -ا رفضس ال -ع -رضس ال -ن -ه -ائ -ي ل -ت -ج-دي-د
تعاقده.
ووفًقا لصصحيفة «ديلي ميل» الإ‚ليزي ،فاإن
اإدارة باريسس سصان جÒمان الفرنسصي تخطط

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

لضصم دي خيا هذا الصصيف مقابل  60مليون
جنيه اإسصÎليني.
ورفضس دي خيا اآخر العروضس اŸقدمة من
مانشصسص Îيونايتد لتمديد تعاقده الذي ينتهي
بنهاية اŸوسصم اŸقبل ،اإل اأنه رفضس واأصصر
على الرحيل من اأولد ترافورد بنهاية عقده.

ويدرسس مانشصسص Îيونايتد اŸوافقة على بيع
دي خيا ‘ الصصيف اŸقبل ،بدل من النتظار
حتى نهاية اŸوسصم ا÷ديد ورحيله ›اًنا.
ويسصتعد باريسس سصان جÒمان لدفع الراتب
اŸطلوب لدي خيا ،والذي يصصل اإ 350 ¤األف
جنيه اإسصÎليني اأسصبوعيًا.

العدد
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انعق ـ ـ ـ ـ ـ ـاد ا÷معي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العاّم ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا’سستثنائية يوم غد ا÷معة
ل–ادية ا÷زائرية لكرة اليد جمعية عامة إاسصتثنائية حسصبما كشصفه رئيسس
تعقد غدا ا إ
ال–ادية حبيب لبان ‘ تصصريح خاصس ÷ريدة «الشصعب» ،الذي أاكد أاّنها تهدف إا¤
مراجعة ا÷انب القانو ÊاŸتعلق بالنصصوصس القانونية للهيئة والتي سصتكون Ãعهد التكوين
الرياضصي بع Úالبنيان بداية من السصاعة  10صصباحا.

نبيلة بؤقرين

ُيعت Èهذا الإجتماع جد مهم
ب-ال-نسص-ب-ة لÓ-إ–ادي-ة من اأجل
اإعادة النظر ‘ عدة نقاط
داخلية وفقا للقانون خدمة
ل-ل-مصص-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة لكرة اليد
ا÷زائ- -ري- -ة ل -ت -ف -ع -ي -ل ب -عضس
النقاط وتعديل اأخرى ،وفقا
Ÿا ه - -و م- -ع- -م- -ول ب- -ه ع- -ل- -ى
اŸسصتوى العاŸي خاصصة اأننا
ُم -ق-ب-ل Úع-ل-ى ع-دة منافسصات
ق-اري-ة وع-اŸي-ة ‘ م-ق-دم-تها
البطولة الأفريقية التي تعد
ﬁط- -ة ت- -اأه -ي -ل -ي -ة ل -ب -ط -ول -ة
ال -ع -ا .⁄ك -م -ا ُت -ع -د ا÷م-ع-ي-ة
ال -ع-ام-ة الإسص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ف-رصص-ة
ل- -ك- -ل اأسص -رة ال -ك -رة الصص -غÒة

لÓإلتقاء من جديد والتحاور
‘ ع- - - -دة ن- - - -ق - - -اط ،وط - - -رح
اإنشص -غ -الت -ه -م ُق -ب -ي -ل اإن-ع-ق-اد
ا÷م- -ع- -ي -ة ال -ع -ام -ة ال -ع -ادي -ة
ل-ل-مصص-ادق-ة ع-ل-ى ال-ت-ق-ري-ري-ن
اŸا‹ والأدب -ي ،خ-اصص-ة ب-ع-د
اŸشص -اك -ل ال -ت -ي ع-انت م-ن-ه-ا
الأن- -دي- -ة ‘ ب- -داي- -ة اŸوسص -م
ال -ري -اضص -ي بسص -بب الضص -ائ -ق-ة
اŸالية والتي اإنعكسصت على
ال -ن -ت -ائ -ج ،اإضص -اف -ة ل-لÈن-ام-ج
ال -ت -حضصÒي اÿاصس ب-ال-ف-رق
ال -وط-ن-ي-ة اُ Ÿق-ب-ل-ة ع-ل-ى ع-دة
اإسص -ت -ح -ق -اق-ات ن-ه-اي-ة السص-ن-ة
ا◊الية اأو مطلع العام القادم
ل -دى ك -ل ال -ف -ئ -ات ال -ع-م-ري-ة.
ولÓ- - - -إشص - - -ارة ،ف - - -اإن رئ - - -يسس
الفيدرالية حبيب لبان اأكد اأنه

سص - - -يÎك ق - - -رار ا◊سص - - -م ‘
موعد اإنعقاد ا÷معية العامة
ال-ع-ادي-ة لÓ-أعضص-اء ب-ع-دم-ا ّ”
–ديد تاريخ  31ماي لإجراء
الإج -ت -م-اع ‘ ق-ول-ه« :ح-ددن-ا
تاريخ  24ماي لعقد ا÷معية
الإسص - -ت - -ث - -ن- -ائ- -ي- -ة Ÿراج- -ع- -ة
النصصوصس القانونية ،و 31من
ذات الشص -ه -ر ل -ع-ق-د ا÷م-ع-ي-ة
ال -ع -ادي -ة ل -ك -ن ‘ الإج -ت -م-اع
الأول اإذا اأراد الأعضص- - - - -اء اأن
ت- -ك- -ون ه -ذه الأخÒة ي -وم 25
م - -اي ،اأي م - -ب - -اشص - -رة ب - -ع - -د
الإجتماع الإسصتثنائي اأنا لن
ي - - -ك - - -ون ل- - -دي اأي اعÎاضس،
Ÿهم اأن Œري الأمور ‘
وا ُ
ظروف جيدة وفقا Ÿا يخُدم
ا÷ميع».

شصبيبة السصاورة

نحو تعي Úمصسطفى جاليت مسسّيرا عاّما للّنادي

سصيتم تعي ÚاŸهاجم ال ّسصابق لشصبيبة السصاورة قي القريب مسصّيرا عاما للنادي ،حسصبما علم
أامسس من إادارة الفريق ببشصار.

وقال ﬁمد زرواطي خÓل
حفل تكر Ëأاقيم على شصرف
ه -ذا ال Ó-عب« :سص-ن-ع Úق-ري-ب-ا
مصصطفى جاليت مسصّيرا عاما
ل- - - -ل- - - -ن - - -ادي ،وذلك اعÎاف - - -ا
باÿدمات التي قّدمها ،ونحن
ع -ل -ى ث-ق-ة ب-أاّن خÈت-ه كÓ-عب
لكرة القدم سصتكون من خÓل
ه - - -ذا اŸنصصب Ãث - - -اب- - -ة أاداة
Ÿواصص - -ل - -ة ج - -ه - -ود ت- -ط- -وي- -ر
النادي».
وأاّدى أانصصار ومسصيّرو الّنادي
Ãلعب « 20أاوت» خÓل هذا
ا◊فل وقفة اعÎاف وتقدير
ل- -ه- -ذا الÓ- -عب ،ال- -ذي أان- -ه -ى
رسص- -م- -ي- -ا ‘ سص -ه -رة ال -ث Ó-ث -اء
مشص -واره ال -ك-روي ‘ م-ن-تصص-ف
ال- -ل -ق -اء ال -ذي ج -م -ع شص -ب -ي -ب -ة
السصاورة بوفاق سصطيف ضصمن
ا÷ولة  29من بطولة الرابطة
اÎÙفة األو« ¤موبيليسس».
وأاشص- - -ار ه- - -ذا اŸه - -اج - -م
اŸوهوب الذي كان قد التحق
بشصبيبة السصاورة ‘ جوان 2015
ب -ع -دم -ا أامضص -ى ثÓ-ث م-واسص-م
ونصصف مع مولودية ا÷زائر،

بأانه كان له «شصرف» اإلنضصمام
إا ¤ن - - -ادي السص- - -اورة« ،ال- - -ذي
عاشس معه ◊ظات كÈى ‘
كرة القدم سصواء أاكان ذلك ‘
إاطار بطولة الرابطة اÎÙفة
األو« ¤موبيليسس» أاو من خÓل
مشص - -ارك - -ت - -ه ‘ اŸن - -افسص - -ات
القارية».
«وق- -د أاع- -ط- -ى ه- -ذا الÓّ- -عب

الذي غادر كرة القدم بصصفته
كÓعب ‘ سصن  36سصنة الكثÒ
ل- -ف- -ري -ق -ن -ا سص -واء م -ن ا÷انب
ال- -ت- -ق- -ن- -ي أاو اŸع -ن -وي ،وه -ي
ال ّصص-ف-ات ال-ت-ي ج-ع-ل-ته ﬁبوبا
من طرف اŸسصّيرين واألنصصار
ال -ذي -ن وّدع -وه ب -وق -ف-ة احÎام
وتقدير» ،مثلما أاّكد مسصّير آاخر
لشصبيبة السصاورة ﬁمد جبار.

لرجنتÚ
منتخب ا أ

سسكالـ ـ ـ ـ ـو Êيسستدعـ ـ ـ ـ ـي أاغـ ـ ـ ـ ـويرو

اسصتدعى ليونيل سصكالو Êمدّرب
لرجنت ÚاŸهاجم سصÒجيو أاغويرو
ا أ
للمشصاركة ‘ كأاسس كوبا أامريكا لكرة
القدم بعدما ابتعد لعب مانشصسصÎ
سصيتي منذ تو‹ هذا اŸدرب اŸسصؤوولية
خلفا ÿورخي سصامباو‹ بعد كأاسس
العا ⁄العام اŸاضصي.

واختار سصكالو Êأايضصا باولوديبال ‘ تشصكيلته
الّ-ن-ه-ائ-ي-ة اŸكّ-ون-ة م-ن  23لع-ب-ا ،وأاع-ل-ن-ها يوم
الثÓثاء رغم ظهور لعب جوفنتوسس بشصكل مهتز
خÓل اŸوسصم ا÷اري.
لكن الّتشصكيلة  ⁄تضصم ماورو إايكاردي مهاجم
إانÎن -اسص-ي-ون-ا‹ ،ال-ذي ع-ان-ى م-ن مشص-كÓ-ت م-ع
ناديه ◊وا‹ شصهرين بسصبب خÓف حول العقد
ب Úالطّرف.Ú
وسصيعّزز أاغويرو ( 30عاما) ،الذي أاحرز 21
هدفا ‘ البطولة اإل‚ليزية ،وسصاهم ‘ فوز
سصيتي بثÓثية ﬁلية من األلقاب هذا اŸوسصم،
م -ن ق -وة ال -تشص -ك -ي -ل-ة إا ¤ج-انب ل-ي-ون-ي-ل م-يسص-ي
وأان -خ -ي -ل دي م-اري-ا وسص-ط أام-ال ب-حصص-د ال-ل-قب
وتعويضس اÿروج من دور الثمن لكأاسس العا.⁄
وهذا الثÓثي يعد ضصمن تسصعة لعب Úمسصتمرين
مع األرجنت ،Úوكانوا ‘ تشصكيلة سصامباو‹ ‘

كأاسس العا ⁄األخÒة ‘ روسصيا.
وعاد ميسصي إا ¤تشصكيلة األرجنت ‘ Úمارسس
وشص- - -ارك ‘ ال - -ه - -زÁة ( )1-3أام -ام ف -ن -زوي .Ó-
وسصيحاول ميسصي تعويضس إاخفاقه ‘ كوبا أامريكا
ع -ن -دم -ا أاضص -اع رك -ل -ة ت-رج-ي-ح ‘ ال-ه-زÁة أام-ام
الشصيلي ‘ نهائي اŸسصابقة القارية ‘ .2016
وسصتلعب األرجنت ‘ ÚاÛموعة الثانية لكوبا
أامريكا إا ¤جانب كولومبيا وباراغواي وقطر،
وسصتبحث عن لقبها األول منذ التتويج األخ‘ Ò
 .1993وسص- -ي- -ب- -دأا ف- -ري -ق م -يسص -ي مشص -واره أام -ام
كولومبيا ‘  15جوان اŸقبل .ويذكر أان ا–اد
أام-ري-ك-ا ا÷ن-وب-ي-ة ل-ك-رة ال-ق-دم (ك-و‰ي-بول) دعا
منتخبي قطر واليابان للمشصاركة ‘ البطولة.
ولن يخوضس منتخبا آاسصيا أاي بطولة الصصيف
اŸقبل ،ويأاتي على رأاسس أاسصباب اختيار اليابان
وقطر ،هو أان الدول التي “ثل ا–اد أامريكا
ا÷نوبية هي  10فقط ،ول تكفي لتكوين بطولة.
وت-ق-ام ب-ط-ول-ة «ال-ك-أاسس الّ-ذه-ب-ي-ة» ل-فرق أامريكا
الشصمالية والوسصطى ‘ نفسس توقيت بطولة «كوبا
أام-ري-ك-ا»‡ّ ،ا ي-ع-ن-ي ع-دم اسص-ت-ط-اع-ة دول م-ث-ل
اŸكسص -يك وك -وسص -ت -اري -ك -ا وال -ولي-ات اŸت-ح-دة،
اŸشصاركة ‘ بطولة الÈازيل.

لو ¤لكرة القدم (صصنف الّرديف)
البطولة اÎÙفة ا أ

تتويـ ـ ـ ـج ن ـ ـ ـادي ب ـ ـ ـ ـارادو ب ـ ـ ـ ـ ـالّلقب
تّوج نادي بارادو بلقب البطولة اÎÙفة األو ¤لكرة القد (صصنف الرديف) بعد فوزه يوم الثÓثاء
على جمعية ع Úمليلة (◊ )1-4سصاب ا÷ولة  29وما قبل األخÒة للمنافسصة اÿاصصة بالرديف.
ويتوفر «الباك» على فارق سصبع نقاط عن مÓحقه اŸباشصر وفاق سصطيف الذي تلقى هزÁة ثقيلة
( )1-6أامام شصبيبة ال ّسصاورة ،وذلك قبل جولة واحدة عن نهاية اŸوسصم .هذا اللقب هو الثا Êعلى
التوا‹ لتشصكيلة «األكادÁي »Úمتقدمة نفسس األندية اŸوسصم اŸاضصي ،وهي وفاق سصطيف ()2
وشصبيبة ال ّسصاورة ( )3مهما كانت نتائج ا÷ولة األخÒة بالنسصبة للثÓثي اŸذكور.

مواقيت
الصسÓة
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^  2٣ماي  :1٩٥٦السسلطات السستعمارية تعتقل عددا
ل–اد ال- -ع- -ام ل- -ل -ع -م -ال
ك- -بÒا م- -ن ق- -ي- -ادي- -ي ا إ
ا÷زائ -ري Úع -ل -ى رأاسس -ه -م الشس -ه -ي -د «ع-يسس-ات
–Óاد.
لم Úالعام ل إ
إايدير» ،ا أ

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

ل–اد العام
^ 2٣ماي  :1٩٥٩بداية ﬁاكمة اأعضساء ا إ
للطلبة اŸسسلم Úا÷زائري UGEMA Úبباريسص.
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بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

الرو‚ارسش و..حراسش اŸعبد

خصسصص ال-ف-ري-ق أاح-م-دڤ-اي-د صس-ال-ح ن-ائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسص أاركان ا÷يشص
ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ال-ي-وم ال-رابع ،من زيارته
إا ¤الناحية العسسكرية الرابعة لتفقد بعضص
لغ-واط
وح -دات ال -ق -ط -اع Úال -عسس -ك-ري Úا أ
وبسسكرة.

h.¥

‘ إلبدإية وÃدرسضة أإشضبال إألمة باألغوإط،
وب -ع -د م -رإسض -م إلسض -ت -ق -ب -ال ورف-ق-ة إلّ-ل-وإء حسض-ان
عÁÓية ،قائد إلناحية إلعسضكرية إلرإبعة ،إسضتمع
إلفريق إإ ¤عرضش حول إŸدرسضة قدمه قائدها،
ل -ي -ل -ت -ق -ي ب -ع -ده -ا م -ع إألشض-ب-ال ‘ ل-ق-اء ت-وج-ي-ه-ي
و–سض -يسض-ي أإل-ق-ى خÓ-ل-ه ك-ل-م-ة ذ ّك-ر ‘ مسض-ت-ه-ل-ه-ا
با◊رصش إلشضديد وإألهمية إلكÈى إللذين توليهما
إلقيادة إلعليا للجيشش إلوطني إلشضعبي لتوف Òكافة
إلظروف إÓŸئمة لهذه إلصضروح إلتكوينية إلرإئدة
إلتي سضتزود قوإتنا إŸسضلحة بجيل نخبوي متشضبع
ب -ال -ق -ي -م إل-وط-ن-ي-ة وم-ع-ت-ز ب-أا›اد وم-آاث-ر أإسضÓ-ف-ه
إŸي -ام ،Úق -ب -ل أإن ي -فسض -ح إÛال أإم-ام ت-دخÓ-ت
إألشض -ب -ال إل -ذي ع ّ-ب -روإ ع -ن إع-ت-زإزه-م وف-خ-ره-م
ب- -الن- -تسض -اب إإ ¤ه -ذه إŸؤوسضسض -ة
إلتكوينية.

اسستعداد اأ’فراد للقيام
باŸهام لي Óونهارا و‘ كافة
الظروف

وإإلم Ó-ءإت وإلضض -غ -وط-ات ،سض-م-ح ل-ه-ا
Ãمارسضة مهامها بكل حريةÃ ،ا يكفل
تطه ÒإلبÓد من إلفسضاد وإŸفسضدين:

رؤووسش العصسابة وشسركاؤوها
حاولوا التملصش واإ’فÓت من
قبضسة العدالة.

«ومن أإهم إلعوإمل إلتي ندرك جيدإ
أإن - -ه - -ا ت - -وف - -ر ب - -وإدر إلرت - -ي- -اح ل- -دى
إŸوإطن ،Úهي –رر إلعدإلة من كافة
أإشض- - - -ك- - - -ال إل- - - -ق - - -ي - - -ود وإإلم Ó- - -ءإت
وإلضضغوطات‡ ،ا سضمح لها Ãمارسضة
مهامها بكل حرية ،وÃا يكفل لها وضضع إأليدي
على إ÷رح وتطه ÒإلبÓد من إلفسضاد وإŸفسضدين،
إإل أإن أإبوإق إلعصضابة وأإتباعها– ،اول “ييع هذإ
إŸسض -ع -ى إل -ن -ب -ي -ل م-ن خÓ-ل ت-غ-ل-ي-ط إل-رإأي إل-ع-ام
إلوطني ،بالدعاء أإن ﬁاسضبة إŸفسضدين ليسضت
أإولوية و ⁄يـحـن وقتها بعد ،بل ينبغي إلنتظار إإ¤
غ -اي -ة إن -ت -خ -اب رئ -يسش ج-دي-د ل-ل-ج-م-ه-وري-ة إل-ذي
سض- -ي -ت -وﬁ ¤اسض -ب -ة ه -ؤولء إŸفسض -دي -ن .وإل -ه -دف
إ◊قيقي من ورإء ذلك هوﬁاولة إلسضعي بأاشضكال
عديدة إإ ¤تعطيل هذإ إŸسضعى إلوطني إلهام ،كي
ت-ت-م-ك-ن رؤووسش إل-عصض-اب-ة وشض-رك-اؤوها من
إل-ت-م-لصش وإإلفÓ-ت م-ن ق-بضض-ة إل-ع-دإل-ة،
وم- - -ن أإج- - -ل ذلك ح- - -اولت أإن ت - -ف - -رضش
وج -وده -ا وﬂط -ط -ات -ه -ا ،إإل أإن ج -ه -ود
إ÷يشش إل- -وط- -ن- -ي إلشض- -ع- -ب- -ي وق- -ي- -ادت -ه
إلنوفمÈية ،كانت لها باŸرصضاد وأإفشضلت
ه- -ذه إŸؤوإم- -رإت وإل- -دسض- -ائسش ب- -فضض- -ل
إ◊ك- -م -ة وإل -ت -بصض -ر وإإلدرإك إل -ع -م -ي -ق
Ÿسضار إألحدإث وإسضتشضرإف تطورإتها““.

’ طموحات
سسياسسية لنا سسوى
خدمة بÓدنا
طبقا Ÿهامنا
الدسستورية

وب -اŸدرسض -ة إل -ع -ل -ي -ا ل-ل-ق-وإت
إÿاصض -ة ب -بسض -ك-رة ،ت-اب-ع إل-ف-ري-ق
“رينا بيانيا نفذه طلبة إŸدرسضة
Ãوضضوع ““مفرزة للقوإت إÿاصضة
‘ مهمة للقضضاء على ›موعة
إإجرإمية““ ،وذلك باسضتعمال كافة
إلوسضائل إلتي تتطلبها مثل هذه إألعمال إلدقيقة
وإ◊سض-اسض-ة ،وه-وإل-ت-م-ري-ن إل-ذي ” ت-ن-ف-ي-ذه ب-دق-ة
عالية وبسضرعة فائقة وباحÎإفية كبÒة ،من خÓل
Óسض-ل-ح-ة وıت-ل-ف إل-ف-ن-ون
إلسض-ت-ع-م-ال إل-دق-ي-ق ل -أ
إلقتالية ،ما يؤوكد جليا وميدإنيا إŸسضتوى إلعا‹
ل-ل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-دريب إل-ذي “ن-ح-ه إŸدرسض-ة إل-ع-ليا
للقوإت إÿاصضة لطلبتها ومÎبصضيها ،بهدف إلرفع
إلدإئم من كفاءة وقدرة وإسضتعدإد إألفرإد للقيام
Ãخ -ت -ل-ف إŸه-ام ل-ي Ó-ون-ه-ارإ و‘ ك-اف-ة إل-ظ-روف
وإألحوإل.

أابواق العصسابة وأاتباعها –اول تغليط
الرأاي العام الوطني

إلفريق و‘ كلمته إلتوجيهية إلتي أإلقاها أإول
أإمسش أإمام إإطارإت وأإفرإد إلناحية كان قد تطرق
إإ ¤أإن –رر إل -ع -دإل -ة م -ن ك -اف -ة أإشض -ك -ال إل -ق -ي -ود

اŸسسؤوولية أامانة
موضسوعة ‘ أاعناق
أاصسحابها ،يتحملونها
أامام الله ،الوطن
وأانفسسهم

التعهد الشسخصسي ‘ اŸرافقة
العقÓنية للشسعب ا÷زائري ‘
مسسÒاته السسلمية

إلفريق جدد تعهده إلشضخصضي إلذي لن يحيد
عنه أإبدإ ،وإŸتمثل ‘ إŸرإفقة إلعقÓنية إŸتسضمة
بالصضدق وإلصضرإحة للشضعب إ÷زإئري ‘ مسضÒإته
إلسضلمية و÷هود مؤوسضسضات إلدولة و÷هاز إلعدإلة:
““ و‘ هذإ إلشضأان فقد تعهدت شضخصضيا ‘ إلعديد
من إŸرإت ،أإمام إلله وأإمام إلوطن وأإمام إلتاريخ،
وهوقسضم غليظ لن أإترإجع عنه ،إحÎإما للدسضتور
ولقوإن Úإ÷مهورية،على غرإر ذلك إلقسضم إلذي
قطعته على نفسضي أإمام شضهدإء إلثورة إلتحريرية
إŸباركة ،هؤولء إأل›اد إلذين إتبعوإ طريق إ◊ق
وإسض-تشض-ه-دوإ ‘ سض-ب-ي-ل-ه ،ف-ع-ل-ى ه-ذإ إلسض-ب-يل نسضÒ
إليوم بكل أإمانة وصضدق ،ولذلك عملنا ‘ إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي وسضنعمل ،بإاذن إلله تعا ¤وقوته،
كل ما بوسضعنا بكل صضدق وأإمانة ،على إŸرإفقة
إل-ع-قÓ-ن-ي-ة إŸتسض-م-ة ب-الصض-دق وإلصض-رإحة ،للشضعب

لرهابية سسنة 2012
التحق با÷ماعات ا إ

القبضش على اإ’رهابي ““ابوالدرداء““ بتمÔاسست
‘ إإطار مكافحة إإلرهاب وبفضضل جهود قوإتنا
إŸسضلحة“ ،كنت مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي،
يوم  21ماي  ،2019بتمÔإسضت ،إلناحية إلعسضكرية
أإلسضادسضة ،من إإلقاء إلقبضش على إإلرهابي إŸسضمى
““رﬁ.مد أإألم ÚإŸدعو““أإبوإلدردإء““ ،إلذي كان
قد إلتحق با÷ماعات إإلرهابية سضنة  ،2012تأاتي

ه-ذه إل-ع-م-ل-ي-ة إل-ن-وع-ي-ة ل-ت-ؤوك-د ع-زم ق-وإت إ÷يشش
إلوطني إلشضعبي على تعقب هؤولء إÛرم ÚعÈ
ك -ام -ل إلÎإب إل -وط -ن -ي وم -دى إل -ي -ق -ظ-ة إل-دإئ-م-ة
ألفرإده للحفاظ على أإمن وإسضتقرإر إلبÓد.
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إ÷زإئ -ري ‘ مسضÒإت -ه إلسض -ل -م -ي -ة
إل- - -رإشض- - -دة ،و÷ه - -ود م - -ؤوسضسض - -ات
إل -دول -ة ،و÷ه -از إل -ع-دإل-ة ،ول-ي-ع-ل-م
إ÷ميع أإننا إلتزمنا أإك Ìمن مرة
وب- -ك- -ل وضض- -وح أإن- -ه ل ط- -م- -وح -ات
سض -ي -اسض-ي-ة ل-ن-ا سض-وى خ-دم-ة بÓ-دن-ا
طبقا Ÿهامنا إلدسضتورية ،ورؤويتها
مزدهرة آإمنة وهومبلغ غايتنا““.

–مل اŸسسؤوولية يخضسع
بالدرجة اأ’وŸ ¤قياسش
الضسم Òا◊ي واليقظ

إلفريق أإكد على أإن –مل إŸسضؤوولية مهما كان
مسضتوإها ،ومن قبل أإي شضخصش كان ،وأإدإئها بشضكل
ن -زي -ه ،ي -خضض -ع ب-ال-درج-ة إألوŸ ¤ق-ي-اسش إلضض-مÒ
إ◊ي وإل- -ي- -ق -ظ وإ◊سش ب -ال -وإجب ح -ي -ال إل -وط -ن
وإلشض- -عب““ :ل- -ق- -د أإك- -دن- -ا أإك Ìم- -ن م- -رة ع- -ل- -ى أإن
إŸسضؤوولية هي أإمانة موضضوعة ‘ أإعناق أإصضحابها،
يتحملونها أإمام إلله وأإمام وطنهم ثم أإمام أإنفسضهم،
طوإل فÎة ‡ارسضتهم Ÿهامهم ،طبقا للصضÓحيات
إıولة لهم قانونا ،وذلك بكل نزإهة وإإخÓصش
ووفاء للعهد إŸقطوع ،هذه إلصضÓحيات إلتي ل
Áكن بأاي حال من إألحوإل و–ت أإي ظرف كان
إ◊ياد عنها ،وأإن يسضعوإ جاهدين إإ ¤أإدإء وإجبهم،
دون تفريط ول ضضغوطات من خÓل إ◊رصش على
إحÎإم موجبات إلسضلم إلوظيفي ،وإŸضضي بذلك
Ãنتهى أإعمالهم إإ ¤سضوإء إلسضبيل وإتسضام مسضارهم
إŸهني بحسضن إألدإء““.

أإظهرت إلقيادة إلعليا للجيشش مرة أإخرى
إنها أإك ÌدÁقرإطية من إألحزإب إلسضياسضية
نفسضها ،حيث إنحازت إإ ¤صضوت إلشضارع منذ
ح -رإك إلـ 22ف -ي-ف-ري ،وب-دل وأإد ه-ذه إل-ه-ب-ة
إلشضعبية ،وقفت إإ ¤جانبها وباركتها ،بل دعت
إإ ¤حمايتها من إŸتسضلل Úوأإصضحاب إلنفوسش
إŸريضضة ،كما أإكدت على تنظيمها وتأاطÒها
ليكون لها ‡ثل ،Úبعيدإ عن كل إلتأاويÓت
إلتي من شضأانها إلتقليل من حجمها.
ي- -أات -ي ح -رصش م -ؤوسضسض -ة إ÷يشش إل -وط -ن -ي
إلشضعبي على سضلمية إ◊رإك ،نابع من مكانة
ه -ذه إلخÒة ك -م-ؤوسضسض-ة دسض-ت-وري-ة ل-ه-ا م-ه-ام
إل -دف -اع ع -ن إ◊دود وح -م -اي -ة إŸم -ت-ل-ك-ات ،
وإلسضهر على إمن إلوطن وإŸوإطن ،وجاحد
من ينكر أإو يقلل من قدإسضة هذه إŸهمة
إل-ن-ب-ي-ل-ة ‘ ،ظ-روف إسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة يعيشضها إلبلد
وطنيا ،إإقليميا ودوليا ،ناهيك عن إŸؤوإمرإت
وإل -دسض-ائسش إل-ت-ي –اول إل-عصض-اب-ة وأإزلم-ه-ا،
م -ن -ذ م -دة Ãغ-ال-ط-ة إل-رأإي إل-ع-ام ‘ مسض-ائ-ل
وقرإرإت سضيادية لتوجيهه نحو فرإغ دسضتوري،
ومرحلة إنتقالية‚ ،هل عوإقبها.
إن –رر إلعدإلة من كافة إشضكال إلقيود
وإإلمÓ- -ءإت وإلضض- -غ- -وط -ات ،سض -ي -وف -ر ب -وإدر
إلرتياح لدى إŸوإطن Úويسضمح لها Ãمارسضة
مهامها بكل حرية ،لتطه ÒإلبÓد من إلفسضاد
وإŸفسضدين ،إألمر إلذي  ⁄تتقبله إلعصضابة
وأإتباعها ،فسضارعوإ إإ“ ¤ييع هذإ إŸسضعى
إلنبيل ،من خÓل تغليط إلرأإي إلوطني ،وإإثارة
إلكث Òمن إلقÓقل وإلفتاوى إ÷اهزة ،حسضب
مقاسضاتهم ،كأان ﬁاربة إلفسضاد ليسضت أإولوية،
أإو إن إلظرف ل يسضمح بفتح إŸلفات ،وإن كان
هذإ ل يحمل إي تفسض Òسضوى مسضاعدة هؤولء
ÓفÓت من سضلطان إلقانون ،ومنه تعطيل
ل إ
إŸسضعى إلوطني.
يأاتي ذكر ““قيادة إ÷يشش إلنوفمÈية““ ‘
كلمة إلفريق ڤايد صضالح ،إمتدإدإ ÿطابات
سضابقة ،حيث إشضار فيها ،إن وإجبه كمسضؤوول
عن قيادة إلركان ،وبصضفته ›اهدإ ‘ جيشش
إل -ت -ح -ري -ر ي -وجب ع -ل -ي-ه إل-تصض-دي ل-ك-ل ه-ذه
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إŸؤوإم -رإت ب -ل وﬁارب -ت -ه -ا ب -ك -ل إلشض -ك-ال،
إنطÓقا من إلعهد إلذي إقسضم ،بشضرفه على
حماية إمانة إلشضهدإء ،خاصضة وإن إلتكالب
إلفر‚ي على مؤوسضسضة إ÷يشش خرج للعلن
بشضكله إلرسضمي ،كأان إ÷زإئر –ت حماية
فرنسضية ،ذلك ما خيل لهم.
ظل إلفر„ يسضتنزفون ثروإت إلوطن ،عن
طريق إلتبعية وإلعمالة وإلهوإن ،وضضياع هذه
إل-ف-رصض-ة وب-ه-ذه إلسض-ه-ول-ة ،سض-ي-م-دد م-ن ع-مر
إلتخلف إلقتصضادي لفرنسضا ،وإن إسضتنزإف
ث- -روإت إ÷زإئ- -ر ق- -د و ،¤ول م- -ك- -ان ل- -ه ‘
إبجديات جمهورية إ◊رإك إلشضعبي إلرإفضش
ل-ك-ل ه-ذه إل-ق-ي-م إلسض-ت-ع-م-اري-ة ،بالذهاب إإ¤
–قيق إلعدإلة إلجتماعية وتكافوؤ إلفرصش.
 ⁄تتوقف أإبوإق فرنسضا وأإتباعها عن شضن
ح -رب إإع Ó-م -ي -ة ضض -د إل -ف -ري -ق ڤ-اي-د صض-ال-ح
وم -ؤوسضسض -ة إ÷يشش ،ب -ل وصض -ل ب -ه -ا إ◊ق-د إن
وصضفته بـ«مهدد إلثورة ““ أإي ثورة هذه إلتي
تخاف فرنسضا عليها من إلزوإل أإو إلشضنق؟ ،
هل هي ‘ حلم بيجار وسضالن ؟ أإم إن إلرؤوى
إختلفت عليها ،إم إن إلمر يتعلق Ãصضا◊ها،
لنعود ›ددإ مع هذه إلدعاءإت إإ““ ¤تركة
إلرجل إŸريضش““.
وجوه إلنظام إلسضابق صضارت ‘ خ Èكان،
وإلصض -ورة إلشض -ف -اف-ة إل-ت-ي ك-انت تصض-ف ه-ؤولء
إل-ف-اسض-دي-ن كشض-ف-ت-ه-ا شض-مسش إ◊ق-ي-ق-ة إل-ي-وم،
وإتضضحت للعيان ،ذعر فرنسضا إلفر‚ية ليسش
له إي تفسض Òوقد ذكره إلفريق ڤايد صضالح ‘
خطابات سضابقة ،إن هذه إلخÒة لن تصضمت
بالسضهولة ،لن مصضا◊ها وأإتباعها متجذرون
‘ دوإليب إلدإرة وب Úإطياف إلشضعب ،لكنهم
‘ إللحظات إألخÒة.
إإن بقاء إ÷يشش بهذه إلحÎإفية وإŸهنية
‘ تعامله مع إلحدإث ،ليسش صضدفة ،بل نابع
من تفك Òإإطارإت هذه إŸوؤسضسضة إلتي تعمل
ليل نهار ،إليجاد حلول ‘ إإطارها إلدسضتوري،
وإلذهاب بالبلد إإ ¤إنفرإج قريب ،بعيدإ عن
حرإسش إŸعبد ألن أإيامهم قليلة.

