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انتخاب رئيسس غرفة
التجارة و الصصناعة
يوم  15جوان
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ت - -ن - -ظ - -م ك - -ل- -ي- -ة أل- -ع- -ل- -وم
ألسص- - -ي - -اسص - -ي - -ة وأل - -ع Ó- -ق - -ات
أل - -دول - -ي - -ة ي - -وم  10جوأن
أ÷اري ي- -وم- -ا درأسص- -ي -ا ح -ول
«ت -ن -م-ي-ة أŸن-اط-ق أ◊دودي-ة
با÷زأئر..أي دور للجماعات
أÙل - -ي - -ة؟».ي - -ج - -ري أل - -ي- -وم
أل-درأسص-ي ب-ق-اع-ة أÙاضص-رأت
«ه - -وغ- -و شص- -اف- -ي- -ز» ويسص- -ل- -ط
ألضص -وء ع-ل-ى أه-م-ي-ة أŸن-اط-ق
أ◊دودي- - -ة أسصÎأت- - -ي- - -ج - -ي - -ا
بصص - -ف - -ت - -ه - -ا فضص - -اء ت- -وأصص- -ل
وت -ب -ادل وع -م -ل -ي -ة ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا
ﬁط -ة م -فصص -ل-ي-ة ’سص-ت-ق-رأر
ألسص - -ك - -ان وت - -رسص - -ي- -خ أ’م- -ن
وأ’ن -ف-ت-اح أ’ق-تصص-ادي ع-ل-ى
أÙيط أ’فريقي.

ت-ن-ظ-م أل-غ-رف-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-تجارة وألصصناعة غدأ
’عمال أ÷زأئري
’حد  09جوأن أ÷اري ،منتدى أ أ
أ أ
ألكوبي باŸدرسصة ألعليا أ÷زأئرية لÓعمال بقصصر أŸعارضص ألصصنوبر ألبحري بدءأ من ألسصاعة
 08.30صصباحا.

اŸلتقى الوطني السصادسس
حول اŸاء من  12إا14 ¤
جوان ا÷اري

التحول القتصصاديŒ :ارب
اÛر ،بولندا والتشصيكا

ألعدد

يتم أنتخاب رئيسص ألغرفة
أ÷زأئ - - -ري - - -ة ل - - -ل - - -ت - - -ج- - -ارة
وألصص- -ن- -اع- -ة ي -وم ألسص -بت 15
جوأن أ÷اري ،و ذلك بقاعة
أÙاضص - -رأت ع - -ل- -ي م- -ع- -اشص- -ي
ب -قصص -ر أŸع -ارضص ب -الصص -ن -وب -ر
أل -ب -ح -ري «صص -اف -كسص»  ،ع -ل-ى
ألسصاعة  09:00صصباحا .

1٧9٦٦

منتدى األعمال ا÷زائري
الكوبي غدا

ي -ن -ظ -م «ن -ادي ك -ار» أ’ق -تصص-ادي ،ن-دوة
ن- - -ق - -اشص ح - -ول «أ’ق - -تصص - -اد ‘ م - -رح - -ل - -ة
أ’ن- - -ت- - -ق - -ال - -ي - -ةŒ :ارب أÛر ،ب - -ول - -ن - -دأ
وأل -تشص -ي-ك-ا» وه-ذأ ي-وم  12ج -وأن أ÷اري
ب-ف-ن-دق سص-وف-ي-ت-ال.وي-نشص-ط أل-لقاء خÈأء
م -ن أل-دول أل-ثÓ-ث-ة ع-اشص-وأ أل-ت-ج-ارب ع-ن
ق - -رب وه - -ذأ ب - -دءأ م - -ن ألسص - -اع - -ة 09.00
صصباحا بحضصور أقتصصادي ÚوأعÓمي Úمهتم ÚباŸسصالة.
’ندماج
’صصÓحات ألتي سصاهمت ‘ أ إ
مع ألعلم حققت ألدول ألثÓثة نتائج أقتصصادية هامة بفضصل أ إ
با’–اد أ’وروبي.
ي-ن-ظ-م  ÈﬂأŸي-اه ب-ج-امعة
م -ول -ود م -ع -م -ري ب-ت-ي-زي وزو
أŸل- -ت- -ق- -ى أل- -وط -ن -ي ألسص -ادسص
ح - - -ول أŸاء م - - -ن  12إأ14 ¤
يونيو أ÷اري  ،حسصبما علم
من أŸنظم.Ú
أل - -ل - -ق - -اء أل - -ذي ي - -ن - -ع- -ق- -د
ب - -ال - -ت - -ع- -اون م- -ع أ÷م- -ع- -ي- -ة
أ÷زأئرية
للهيدروجيولوجيا ،يتطرق
’رب- -ع- -ة ﬁاور ه -ام -ة وه -ي
أ
«تأاث Òمنشصآات ألري ألكÈى
و أل - - - - - - -ت - - - - - - -ح- - - - - - -ويÓ- - - - - - -ت»
و«ألهيدروجيولوجيا
أ÷ه-وي-ة ‰ ،وذج و ع- - -رضص
ع - - - -وأم - - - -ل أŸوأرد أŸائ - - - -ي- - - -ة
وأŸناخية» « ،أŸوأرد أŸائية و
ألسص-دود» و «ن-وع-ي-ة وح-ماية
أŸياه».
يتم ألتطرق ‘ أŸلتقى أ¤
أ◊وضص أŸائ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ي
وأل-ه-ي-درول-وجي –أŸناخي مع
ت - -أاثÒأت - -ه ع - -ل - -ى أŸسص - -ت- -وى
’ضصافة إأ¤
ألعاŸي و أÙلي با إ
ن- -وع- -ي- -ة أŸي- -اه و م -ع -ا÷ت -ه -ا
وحمايتها».

–ضص Òرزنامة اŸهرجانات

ت-ع-ك-ف وزأرة أل-ث-ق-
اف-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ﬁاف-ظي
أŸه- -رج -ان -ات أıت -ل -ف
ة ع -ل -ى أل -ت -حضص ÒلسصÒورةأنطÓق أŸهرجانات أل
قادمة وذلك حسصب ألرزنامة
أŸسصطرة مسصبقا لكل
مهرجان على غرأر أŸهرجان
أل -دو‹ «ت -ي -م -ق -اد»ب
 Úأل-فÎة  25و  30جويلية
وأŸهرجان ألثقا‘ ألد
و‹ للمسصرح ب 15 Úإأ21 ¤
أكتوبر ألقادم ببجاية.

يومية وطنية إأخبارية تصصدر عن أŸؤوسصسصة ألعمومية
أ’قتصصادية(شصركة ذأت أسصهم)
رأسص مالها أ’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع ألشصهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسص(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسص(021)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسصة أŸديرة ألعامة
مسصؤوولة ألنشصر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

مهرجان اŸوسصيقى
والرياضصة بتيبازة
ي -ح -تضص -ن ف -ن-دق م-ت-اريسص
ب- - -ت - -ي - -ب - -ازة أول م - -ه - -رج - -ان
للموسصيقى وألرياضصة يوم 21
ج- -وأن أ÷اري ب- -حضص -ور ٧00
م - -ت - -ف - -رج .أŸه- -رج- -ان أل- -ذي
ت -ت -وأف -د ع -ل -ي -ه أل -ع-ائÓ-ت ‘
م -وسص -م أ’صص -ط -ي -اف غ -اي -ت -ه
ج- - - - -م- - - - -ع أ◊ضص - - - -ور ح - - - -ول
أ’ح- - -ت- - -ف- - -ال ب - -اŸوسص - -ي - -ق - -ى
وع Ó-ق -ت -ه-ا ب-ال-ري-اضص-ة ح-يث
يذهب جزء من أŸدأخيل إأ¤
ج -م -ع -ي -ة «أل -ف-ج-ر» Ÿسص-اع-دة
مرضصى ألسصرطان.
خÓ- -ل أŸه- -رج- -ان ب -ر›ت
Óط-ف-ال وأنشص-ط-ة
مسص -اب-ق-ة ل -أ
ت-رف-ي-ه-ي-ة وفضص-اءأت ل-ت-بادل
أط- - - - - - - - - - - - - - - -رأف أ◊ديث بÚ
أŸوأطن ‘ Úيوم له د’لته.

تخصصصصات حرفية جديدة لفائدة ﬂتلف الفئات العمرية

أدرجت غ-رف-ة ألصص-ن-اع-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة و أ◊رف ب-و’ي-ة أل-ب-ل-يدة ضصمن قائمة
أل-ت-خصصصص-ات أل-ت-ي ت-وف-ره-ا ل-ف-ائ-دة أل-رأغ-ب ‘ Úت-علم حرف ما› ،ا’ت ت-كوين
جديدة تتماشصى مع ألتطور ألتكنولوجي و هذأ لفائدة ﬂتلف ألفئات ألعمرية،
حسصبما كشصف عنه مدير ألغرفة ،سصعدي آأيت رزوق.
و تتمثل هذه ألتخصصصصات أ÷ديدة ألتي ’ طاŸا شصكلت مطلب أŸهتم Úبتعلم
حرف جديدة تتناسصب مع مؤوهÓتهم و أهدأفهم أŸسصتقبلية خاصصة ألشصباب ،وفق
’بعاد و ألديكور ألدأخلي و كذأ
’رضصيات ثÓثي أ أ
ذأت أŸسصؤوول ‘ تخصصصص أ أ
تخصصصص تصصليح أللوحات ألرقمية و ألهوأتف.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصصحابها نشصرت أو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’شصهار
أŸؤوسصسصة ألوطنية للنشصر وأ إ
 1شصارع باسصتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسص(021)73.95.59... :

وسصسصات ألتالية:ألوسصط :مطبعة  S.I.Aألغرب :شصركة ألطباعة  S.I.Oألشصرق :شصركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

السصبت  08جوان  2019م
الموافق لـ  05شصوال  1440هـ

بن صضالح ‘ خطاب إا ¤الأمة:

وضسعية البÓد تلزمني ا’سستمرار ‘ اŸسسؤوولية حتى انتخاب رئيسش ا÷مهورية
^ أادعو الطبقة السسياسسية ،اÛتمع اŸد Êوالشسخصسيات الوطنية إا ¤ا◊وار
^ فتح النقاشش لرسسم طريق اŸسسار التوافقي ‘ أاقرب اآ’جال

وج-ه رئ-يسس ال-دول-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
Óمة،
لول ،خطابا ل أ
صضالح ،مسضاء أامسس ا أ
هذا نصضه الكامل:
بسضم الله الرحمن الرحيم
والصض Ó- - -ة والسض Ó- - -م ع- - -ل- - -ى أاشض- - -رف
اŸرسضلÚ
وعلى آاله وصضحبه إا ¤يوم الدين
ل -ق -د م ّ-ن ال -ل-ه ع-ل-ى شص-ع-ب-ن-ا ب-ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸب-ارك ،ب-ع-د شص-ه-ر الصص-ي-ام وال-ق-ي-ام .وب-هذه
اŸناسصبة السصعيدة ،أاتوجه إا ¤كل ا÷زائريÚ
وا÷زائريات ‘ داخل الوطن وخارجه بتهاÊ
اÿالصصة لهم ،راجيا لهم من العلي القدير أان
يتقّبل منهم أافضصال العبادة ،وأانعام الرحمة،
وغ -دق ال -غ -ف -ران ،وأان ّÁت-ع-ه-م ب-ع-ي-د ال-ف-ط-ر
اŸبارك ويرزق بÓدنا األمن والسصؤودد.

–قيق تطلعات
الشسعب السسيد أاولويتنا
أاي- -ت -ه -ا اŸواط -ن -ات ال -فضض -ل -ي -ات ،أاي -ه -ا
لفاضضل
اŸواطنون ا أ
كما تابعتم ،فقد أاعلن اÛلسس الدسصتوري،
يوم األحد  02جوان  ‘ 2019بيان له ،عن
ع- -دم ت- -وف -ر الشص -روط اŸط -ل -وب -ة ‘ م -ل -ف -ي
الÎشصح اŸودع Úلديه ‘ إاطار النتخابات
الرئاسصية للرابع من شصهر جويلية اŸقبل .وقد
صص - -رح ع- -ل- -ى ضص- -وء ذلك
باسصتحالة تنظيم انتخاب
رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ‘
اŸوع- - - - - - -د اŸذك- - - - - - -ور
وبضصرورة إاعادة تنظيمها
من جديد.
وق - -د رأاى ‘ سص - -ي - -اق
ذلك ،أانه ومادام الدسصتور
«يقر بأان اŸهمة األسصاسصية Ÿن يتو ¤وظيفة
رئ -يسس ال -دول -ة ه -ي ت -ن -ظ -ي -م ان-ت-خ-اب رئ-يسس
ا÷مهورية ،فإانه يتع Úعليه تهيئة الظروف
اÓŸئ-م-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وإاح-اط-ت-ه-ا ب-الشص-ف-اف-ية
وا◊ياد اŸطلوب ،Úمن أاجل ا◊فاظ على
اŸؤوسصسصات الدسصتورية التي “كن من –قيق
تطلعات الشصعب السصيد».
كما أاقر اÛلسس أايضصا بأانه «يعود لرئيسس
ال-دول-ة اسص-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة م-ن جديد
واسصتكمال اŸسصار النتخابي إا ¤ح Úانتخاب
رئيسس ا÷مهورية وأادائه اليم Úالدسصتورية».

تخطي العقبات با◊كمة
أاي- -ت -ه -ا اŸواط -ن -ات ال -فضض -ل -ي -ات ،أاي -ه -ا
لفاضضل
اŸواطنون ا أ
إان هذه الوضصعية تلزمني على السصتمرار
‘ –م -ل مسص -ؤوول -ي -ة رئ-يسس ال-دول-ة إا ¤غ-اي-ة
انتخاب رئيسس ا÷مهورية .وإانني لعلى يقÚ
مسصتقر بعظم هذه اŸسصؤوولية.
إان هذه الوضصعية السصتثنائية– ،تم علينا
ك-ل-ن-ا أان نسص-ت-ل-ه-م ب-ذك-ائ-ن-ا ا÷م-اع-ي لÎج-يح
اِ
◊ك َ-م َ-ة ال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا أان تسص-اع-دن-ا ع-ل-ى
ت -خ -ط -ي ال -ع -ق -ب -ات ال -ت-ي تسص-ب-بت ‘ ال-وضص-ع
ا◊ا‹ ،وأان ن- -ب -ن -ي م -ع -ا اŸرح -ل -ة ال -ق -ادم -ة
مسصتحضصرين الظروف الÓزم توفÒها وكذا
اŸي- -ك- -ان- -زم- -ات ال -واجب وضص ُ-ع -ه -ا ل -نضص -م -ن
لÓنتخابات الرئاسصية كل أاسصباب النجاح.

كل ا’نشسغا’ت
اŸتعلقة بالرئاسسيات
تكون ضسمن نقاشش موسسع
أاي- -ت -ه -ا اŸواط -ن -ات ال -فضض -ل -ي -ات ،أاي -ه -ا
لفاضضل
اŸواطنون ا أ
لقد دعوت بكل صصدق ‘ خطابات سصابقة
إا ¤ا◊وار والتشصاور ،ولقد تعهدت أامامكم أان
ÓقÎاع ال- -رئ- -اسص- -ي ك -ل ال -ظ -روف
أاضص- -م- -ن ل - -إ
اÓŸئمة إلجراء انتخابات نزيهة،
حرة وشصفافة ،كما يطلبها شصعبنا.
إان هذه اŸرحلة ا÷ديدة هي
ح-ق-ا ف-رصص-ة ث-م-ي-ن-ة ل-ت-وط-ي-د الثقة
وحشصد القوى الوطنية لبناء توافق
واسصع حول كافة القضصايا اŸتعلقة
ب -ا÷انب ال -تشص -ري -ع-ي وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي
وال-ه-ي-ك-ل-ي ل-ه-ذه الن-ت-خابات ،وكذا
ميكانزمات الرقابة واإلشصراف عليها.
ل-ذا ف-إا ،Êسص-ي-دات-ي سص-ادت-ي ،أادع-وال-ط-ب-قة
السص -ي -اسص -ي -ة واÛت-م-ع اŸد Êوالشص-خصص-ي-ات
الوطنية الغيورين على وطننا ومصصÒه ،أاقول
أادع -وه -م ج -م -ي -ع -ا إا ¤اخ-ت-ي-ار سص-ب-ي-ل ا◊وار
الشصامل وصصول إا ¤اŸشصاركة ‘ رسصم معا⁄
طريق اŸسصار التوافقي ،الذي سصتعكف الدولة
على تنظيمه ‘ أاقرب اآلجال ،أاقول أادعوهم
ألن ي- -ن- -اقشص- -وا ك- -ل النشص- -غ- -الت اŸت- -ع -ل -ق -ة
بالنتخابات الرئاسصية القادمة والتوصصل من
ث -م إا ¤وضص-ع م-ع-ا ⁄خ-ارط-ة ط-ري-ق م-ه-م-ت-ه-ا
اŸسص -اع -دة ع -ل -ى ت -ن-ظ-ي-م القÎاع ال-رئ-اسص-ي

الذهاب إا ¤تنظيم
انتخابات رئاسسية
دو‰ا إاضساعة للوقت

اŸق- -ب- -ل ‘ ج- -وم- -ن ال- -ت- -واف- -ق والسص- -ك- -ي- -ن -ة
والنسصجام.
صصحيح أان بلدنا بحاجة إا ¤إاصصÓحات
وإا ¤رسص -م آاف -اق ج -دي -دة ‘ شص -ت -ى اŸي -ادي-ن
السص-ي-اسص-ي-ة والق-تصص-ادي-ة والج-ت-ماعية .ذلكم
ه -واŸب -ت -غ -ى ال -ذي ع Èوُي -ع Èع -ن -ه شص -ع -ب-ن-ا
بطريقة واضصحة وسصلمية.
وه -ن -الك أايضص -ا ره -ان -ات و–دي-ات أاخ-رى
عديدة وصصعبة تنتظر بلدنا الذي يحتاج إا¤
حشصد كل القوى ا◊ية التي بداخله.
وي- -ب- -ق- -ى ي- -ق -ي -ن -ي راسص -خ -ا م -ن أان رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة اŸن-ت-خب دÁق-راط-ي-ا ه-ووح-ده
ال -ذي ي -ت -م -ت -ع ب -ال-ث-ق-ة والشص-رع-ي-ة الÓ-زم-تÚ
إلطÓق هذه اإلصصÓحات واŸسصاهمة ‘ رفع
التحديات التي تواجه أامتنا.
من هنا اسصتمد قناعتي بأان الذهاب إا¤
ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسص-ي-ة ‘ آاج-ال مقبولة،
دو‰ا إاضص -اع -ة ل -ل -وقت ،ه -ي السص -ب -ي -ل األ‚ع
واألوحد سصياسصيا واألك ÌعقÓنية دÁقراطيا.
‘ ه - -ذا اإلط - -ار ،أاج - -دد ن- -دائ- -ي إا ¤ك- -ل
األطراف اŸعنية باŸوضصوع للمشصاركة ‘ هذا
اŸسص-ار ال-ت-واف-ق-ي وت-غ-ل-يب ا◊ك-مة ومصصلحة
الشصعب ،سصواءً ‘ نقاشصاتهم أاو‘ مطالبهم،
وأادع -وه -م أايضص -ا إا ¤اغ -ت -ن -ام ه -ذه ال -ف-رصص-ة
ا÷دي -دة ل -ل -مشص-ارك-ة ب-ق-وة ‘ ال-تشص-اور ال-ذي
ندعوإاليه اليوم أاك Ìمن أاي وقت مضصى.

رفضش كل إاقصساء ومغامرة حول
مسستقبل الوطن
أاي- -ت -ه -ا اŸواط -ن -ات ال -فضض -ل -ي -ات ،أاي -ه -ا
لفاضضل
اŸواطنون ا أ
الوقت ثم ،Úلذا أاهيب با÷ميع أان يتفادوا
تضصييعه والنصصراف إا ¤العمل ا÷اد الذي من
شصأانه اŸسصاعدة على التوصصل إا ¤إايجاد صصيغ
ا◊ل-ول ال-ت-واف-ق-ي-ة ال-ك-ف-يلة بتنظيم انتخابات
رئاسصية نزيهة و‘ أاجواء تنافسصية شصفافة.
أاوجه ندائي هذا أايضصا إا ¤كل أاصصحاب
النوايا ا◊سصنة ،أاولئك الذين يحبون وطنهم
وي -ت -ف -ان -ون ‘ خ -دم -ت -ه واŸؤوم -ن -ون ب -ال -هّ-ب-ة
ا÷م-اع-ي-ة وال-ع-قÓ-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رفها السصاحة
الوطنية ،أاولئك الذين يرفضصون كافة أاشصكال
اإلقصصاء واŸغامرة خاصصة Ÿا يتعلق األمر
Ãسصتقبل الوطن.
لصضغاء
شضكرا لكم جميعا على كرم ا إ
والسضÓم عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاشضت ا÷زائر.
لبرار».
اÛد واÿلود لشضهدائنا ا أ

تركيب السضيارات ‘ 2019

اسستÒاد  1,234مليار دو’ر أاجهزة
اسض - -ت- -وردت ا÷زائ- -ر م- -ا ي- -ف- -وق ع- -ن
 1,234مليار دولر من ›موعة CKD-
 SKDاŸوجهة لÎكيب السضيارات وذلك
لو ¤من سضنة
لربعة ا أ
لشضهر ا أ
خÓل ا أ
 2019مقابل  1,025مليار دولر خÓل
نفسس الفÎة من سضنة  ،2018أاي بارتفاع
ي-ق-در بـ ٪20,36حسض-ب-م-ا ع-ل-م-ت-ه «وأاج»
لدى اŸديرية العامة للجمارك.

‘ ه- - -ذا الصص- - -دد ،أاوضص- - -حت م- - -دي- - -ري - -ة
الدراسصات والسصتشصراف للجمارك ،أان قيمة
اسص- -تÒاد ›م- -وع- -ات  SKDاŸسص-ت-ع-م-لة ‘
ت -رك -يب السص -ي-ارات م-ن ال-وزن اÿف-ي-ف ب-ل-غت
 928,07مليون دولر خÓل األشصهر األربعة
األو ¤من  ،2019مقابل  882,44مليون دولر
خÓل نفسس الفÎة من سصنة  ،2018أاي بزيادة
قدرت بـ 45,63مليون دولر (.)٪5,17+

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

م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ارت-ف-عت واردات ›م-وع-ات
 SKDاŸوج- -ه- -ة لÎك- -يب م- -رك- -ب- -ات ن- -ق- -ل
األشص -خ -اصس وال-بضص-ائ-ع ب-أاك Ìم-ن  ٪100ل-ت-بلغ
 306,64مليون دولر خÓل األشصهر األربعة
األو ¤من سصنة  ،2019مقابل  143,41مليون
دولر خÓل نفسس الفÎة من سصنة  2018أاي
ب- - -زي- - -ادة ب - -ل - -غت  163,23م- -ل- -ي- -ون دولر
(.)٪113,82+
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17966
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تتضضمن التصضديق على اتفاقيات ومذكرات تفاهم

رئيسش الدولة يوقع  5مراسسيم ‘ عدة ›ا’ت
وق -ع رئ -يسس ال -دول -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن
صض- -ال- -ح ،اأمسس الأول ،خ -مسض -ة م -راسض -ي -م
رئ- -اسض- -ي- -ة ت- -تضض- -م- -ن ال- -تصض- -دي- -ق ع- -ل- -ى
ات- -ف- -اق- -ي- -ات وم- -ذك -رات ت -ف -اه -م ت -خصس
التعاون مع عدد من الدول ،وهذا طبقا
للمادة  9-91من الدسضتور ،بحسضب ما اأفاد
به بيان لرئاسضة ا÷مهورية.
ويخصس اŸرسصوم الأول التفاق اŸتعلق
ب - -تسص - -ل - -ي - -م اÛرم Úب Úا÷م - -ه - -وري- -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة الشص- -ع- -ب- -ي -ة
وجمهورية اأذربيجان ،اŸوقع بباكو بتاريخ
 21جوان سصنة .2018
ويتعلق اŸرسصوم الثا Êباتفاق اŸقر
ب Úح - -ك - -وم- -ة ا÷م- -ه- -وري- -ة ا÷زائ- -ري- -ة
الدÁقراطية الشصعبية وموؤسصسصة التمويل
ال -دول -ي -ة ،اŸوق -ع ب -ا÷زائ -ر ب -ت -اري -خ 11
ديسصم.2004 È
اأم -ا اŸرسص -وم ال -ث-الث ف-ي-خصس م-ذك-رة
التفاهم ب Úحكومة ا÷مهورية ا÷زائرية
الدÁقراطية الشصعبية وحكومة جمهورية
الصص Úالشص -ع -ب -ي-ة بشص-اأن ال-ت-ع-اون ‘ اإط-ار
مبادرة ا◊زام القتصصادي لطريق ا◊رير
وط- -ري- -ق ا◊ري- -ر ال- -ب- -ح -ري ل -ل -ق -رن ،21
اŸوق-ع-ة ب-ب-ي-ج Úب-تاريخ  4سص-ب-تم Èسصنة
.2018
ويتعلق اŸرسصوم الرئاسصي الرابع Ãذكرة
التفاهم ب Úحكومة ا÷مهورية ا÷زائرية
ال- -دÁق -راط -ي -ة الشص -ع -ب -ي -ة وح -ك -وم -ة دول -ة
الإمارات العربية اŸتحدة بشصاأن التعاون ‘
›ال اŸنشص - -اآت ال - -ق - -اع - -دي - -ة ،اŸوق - -ع - -ة
با÷زائر ‘  17سصبتم Èسصنة .2018

اأما اŸرسصوم الأخ Òفيخصس التفاق
ب Úح- - -ك- - -وم- - -ة ا÷م- - -ه- - -وري - -ة ا÷زائ - -ر
الدÁقراطية الشصعبية وحكومة جمهورية
ب- -ي Ó-روسس ح -ول الإع -ف -اء م -ن ال -ت -اأشصÒة
◊املي جوازات السصفر الدبلوماسصية اأو
Ÿهمة ،اŸوقع Ãينسصك بتاريخ  20فيفري
سصنة .2018

...ويعزي اأسسرة ا’إعÓم
بوفاة فوؤاد بوغاÂ
اأك- -د رئ- -يسس ال -دول -ة ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن
صصالح ،اأن اأسصرة الإعÓم والصصحافة ‘
ا÷زائ -ر ف -ق -دت ب -رح -ي -ل م -دي -ر ج-ري-دة
«لوسصوار دا÷Òي» ،فوؤاد بوغا« ،Âقامة
اإعÓمية مرموقة وقلما وطنيا اأصصي.»Ó
وقال رئيسس الدولة ‘ رسصالة تعزية اإ¤
ع- - -ائ - -ل - -ة اŸرح - -وم اإن «اأسص - -رة الإع Ó- -م
والصصحافة وكل جمهور القراء ‘ بÓدنا
ف -ق -دت ق -ام -ة اإعÓ-م-ي-ة م-رم-وق-ة وق-ل-م-ا
وط-ن-ي-ا اأصص-ي ،Ó-اŸغ-ف-ور ل-ه ،ب-اإذن-ه ت-عا¤
اŸرح -وم ف -وؤاد ب -وغ -ا ،Âط -يب ال-ل-ه ث-رى
رمسصه واأكرم وفادته اإ ¤جواره ‘ هذه
الأيام اŸباركة».
واأضصاف بن صصالح قائ« :Óواإذ اأعرب
لأسص -رت -ه ال -ك -رÁة ول-ذوي-ه الÈرة ول-ك-اف-ة
زمÓ- -ئ -ه وق -رائ -ه الأف -اضص -ل ع -ن ع -زائ -ي
الأخوي ودعواتي لهم بالصص Èوالسصلوان،
اأسصتخÒه تعا ¤اأن ينزله مقاما يرتضصيه له
‘ جنات اÿلد والنعيم».

بدوي يعزي عائلة الفقيد مدير «لوسسوار دا÷Òي»
ب - -عث ال- -وزي- -ر الأول ن- -ور ال- -دي- -ن
ب -دوي ،مسض -اء اأمسس الأول ،ب -رسض -ال-ة
ت - -ع - -زي - -ة اإ ¤اأسض - -رة اŸرح - -وم ف - -وؤاد
ب- -وغ- -ا ،Âم- -دي- -ر ي- -وم- -ي -ة «ل -وسض -وار
دا÷Òي» وال- - -ذي واف- - -ت- - -ه اŸن- - -ي - -ة
الأربعاء الفارط.
ق -ال ب -دوي ‘ ال-رسص-ال-ة« :ل-ق-د ت-ل-ق-يت
ب-ب-ال-غ ا◊زن والأسص-ى وع-م-ي-ق ال-ت-اأث-ر ن-ب-اأ
الفاجعة التي اأŸت بكم اإثر وفاة اŸغفور
له ،باإذن الله ،الفقيد فوؤاد بوغا ،Âرحمه
ال- -ل- -ه وط- -يب ث -راه ،واأف -اضس ع -ل -ى روح -ه

مغفرة وثوابا».
واأضص - -اف ق - -ائ « :Ó- -وع - -ل - -ى اإث- -ر ه- -ذا
اŸصصاب ا÷لل ،ل يسصعني اأمام قضصاء الله
وقدره ،اإل اأن اأشصاطركم الآلم والأحزان
ف-ي-م-ا اأصص-اب-ك-م ب-رح-ي-ل-ه ،واأن اأت-ق-دم ل-ك-م
ب - -اأخ - -لصس ع - -ب- -ارات ال- -ت- -ع- -ازي واأصص- -دق
اŸواسصاة والتعاطف ،داعيا اŸو ¤العلي
القدير ،اأن يتغمد روحه الطاهرة بواسصع
الرحمة والغفران ،ويسصكنه فسصيح ا÷نان
ويكرم مثواه ،واأن يلهمكم وذويه جميعا
جميل الصص Èوعظيم السصلوان».

لفة
جددت تضضامنها مع مصضر ‘ مكافحة ا آ

ا÷زائر تدين «بقوة» ا’عتداء اإ’رهابي
على عناصسر للشسرطة Ãصسر
أادانت ا÷زائ-ر «ب-ق-وة»
لرهابي الذي
العتداء ا إ
لرب-ع-اء
اسض -ت -ه -دف ي -وم ا أ
ال- - - -ف - - -ارط ،ع - - -ن - - -اصض - - -ر
ل-لشض-رط-ة ج-ن-وب م-دي-نة
العريشس بجمهورية مصضر
ال - - - -ع- - - -رب- - - -ي- - - -ة› ،ددة
«دع- -م- -ه- -ا» ل- -ه- -ذا ال- -ب -ل -د
«ووق-وف-ه-ا» إا ¤ج-ان-ب-ه ‘
هذه اÙنة.
و‘ تصصريح لـ«وأاج» ،قال
ال- -ن- -اط- -ق ال- -رسص -م -ي ل -وزارة
الشص - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ،ع- -ب- -د
ال -ع -زي -ز ب -ن ع -ل-ي الشص-ري-ف:
«ن- - -دي- - -ن ب - -ق - -وة الع - -ت - -داء
اإلرهابي الذي اسصتهدف يوم
األرب -ع -اء ع -ن -اصص -ر ل-لشص-رط-ة
ج - -ن- -وب م- -دي- -ن- -ة ال- -ع- -ريشس
ب -ج -م-ه-وري-ة مصص-ر ال-ع-رب-ي-ة،
ون -ن -ح-ن-ي إاجÓ-ل أام-ام أارواح
ضص-ح-اي-ا ه-ذا ال-ع-م-ل الشص-ن-يع
الذي ينتهك قداسصة النفسس
ال-بشص-ري-ة وح-رم-ة ال-عيد ،كما
ن- -ت- -ق- -دم ب- -أاخ -لصس ع -ب -ارات
ال-ت-ع-ازي واŸواسص-اة ألسصرهم
وذويهم ،ونعرب عن تضصامننا
م -ع ح -ك -وم-ة مصص-ر وشص-ع-ب-ه-ا
الشصقيق».

وأاضصاف بن علي الشصريف:
«وإاذ ‚دد دعمنا ÷مهورية
مصص- -ر ال- -ع -رب -ي -ة الشص -ق -ي -ق -ة
ووقوفنا إا ¤جانبها ‘ هذه
اÙن -ة ،وأام -ام الع -ت-داءات
اإلره -اب -ي -ة اŸت-ك-ررة ،ف-إان-ن-ا
نتمنى أان تتمكن من الوقوف
‘ م- - -واج - -ه - -ة ه - -ذه اآلف - -ة
واÿروج معافاة من آاثارها
وŒاوز ال -ت -ح -دي -ات ال-ك-بÒة
ال -ت -ي ت -واج -ه -ه-ا ‘ ﬂت-ل-ف
اÛالت».

....وتدين بقوة
ا’عتداء اإ’رهابي
Ãدينة طرابلسش
شسمال لبنان
أادانت ا÷زائ- - -ر»ب - -ق - -وة «
الع- -ت- -داء اإلره- -اب- -ي ال- -ذي
اسص- - -ت- - -ه- - -دف ي- - -وم الث- - -نÚ
الفارط ،عناصصر من ا÷يشس
واألم- -ن ال- -ل- -ب- -ن- -اÃ Êدي- -ن -ة
طرابلسس شصمال لبنان.
‘ تصص- -ري- -ح لـ«واج» ،ق- -ال

ال- -ن- -اط- -ق ال- -رسص -م -ي ل -وزارة
الشص - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ،ع- -ب- -د
ال -ع -زي -ز ب -ن ع -ل-ي الشص-ري-ف:
«ن- - -دي- - -ن ب - -ق - -وة الع - -ت - -داء
اإلرهابي الذي اسصتهدف ليلة
ال- -ث- -الث م- -ن شص- -ه -ر ي -ون -ي -و،
ع -ن -اصص-ر م-ن ا÷يشس واألم-ن
ال -ل -ب -ن -اÃ Êدي -ن -ة ط-راب-لسس
شص- -م- -ال ل- -ب- -ن- -ان» ،مضص- -ي- -ف -ا
«ن -ن -ح-ن-ي أام-ام أارواح ا÷ن-ود
الذين سصقطوا إاثر هذا العمل
اإلره -اب -ي ون -ت -ق-دم ب-أاخ-لصس
ع-ب-ارات ال-ت-ع-ازي واŸواسص-اة
ألسص - -ر الضص - -ح- -اي- -ا وذوي- -ه- -م
و◊ك -وم -ة ل -ب -ن -ان وشص -ع -ب -ه -ا
الشصقيق».
وأاك -د ال -ن -اط -ق ال -رسص -م -ي
ل - -وزارة الشص- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة
«تضصامن ووقوف ا÷زائر إا¤
ج- -انب ج- -م- -ه- -وري- -ة ل- -ب -ن -ان
الشص -ق -ي -ق ‘ ال -تصص -دي ل -ك -ل
اÙاولت ال- - -ت- - -ي تسص- - -ع - -ى
ل -زع -زع -ة أام -ن -ه واسص-ت-ق-راره
وضصرب وحدة شصعبه»› ،ددا
‘ ذات السص- - -ي- - -اق م- - -وق- - -ف
Óرهاب
ا÷زائر «الرافضس ل إ
بكل أاشصكاله ومظاهره مهما
كانت مÈراته ومسصوغاته».

اŸوافقة على تعي Úسسف ÒنيجÒيا ا÷ديد
وافقت ا◊كومة ا÷زائرية على تعيﬁ Úمد عبد الله مبدول ،بصصفته سصفÒا فوق العادة
ومفوضصا ÷مهورية نيجÒيا الفيدرالية ،لدى ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشصعبية،
بحسصب ما أافاد به ،أامسس األول ،بيان لوزارة الشصؤوون اÿارجية.
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’سستاذ رخيلة:
قال إان عهدة بن صسالح تتجدد Ÿدة  90يوما ،ا أ

أامام رئيسس الدولة الوقت الكا‘ إلجراء حوار حول تشسكيل ÷نة النتخابات
^ قرارات اÛلسس الدسستوري غ Òقابلة للطعن ...وتغي Òالنظام ليسس مرتبطا باألشسخاصس
’سس -ت-اذ ‘ ال-ق-ان-ون ال-دسس-ت-وري
ع -اد ا أ
عامر رخيلة ،إا ¤التفاصسيل اŸتبعة بعد
إاعÓن اÛلسس الدسستوري عن اسستحالة
اسس- -ت -ك -م -ال اŸسس -ار ا’ن -ت -خ -اب -ي –سس -ب -ا
’نتخابات الرابع جويلية’ ،فتا إا ¤أان
رئ-يسس ال-دول-ة سس-يصس-در م-رسس-وم-ا ي-ل-غي
مرسسوم اسستدعاء الهيئة الناخبة ،على
أان ت -ك -ون أاب-رز م-ه-م-ة ل-ه وضس-ع خ-ط-وط
ال- -ت- -واصس- -ل م- -ع ال- -ط- -ب- -ق- -ة السس -ي -اسس -ي -ة
والتنظيمات واÛتمع اŸد ،Êوأاكد بأان
ع- -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح أام -ام -ه ال -وقت
ال- -ك- -ا‘؛ ذلك أان -ه وب -ع -د ف -ت -وى اÛلسس
سستتجدد عهدة من  90يوما بعد التاسسع
جويلية.

فريال بوششوية
قال األسستاذ رخيلة ‘ تصسريح لـ «الشسعب»
أامسس ،إان - -ه وف - -ي- -م- -ا ي- -خصس إال- -غ- -اء اÛلسس
الدسستوري أاو إاعÓنه عن اسستحالة اسستكمال
اŸسسار النتخابي ليوم  4جويلية ،يعت Èقرارا
جاء بعد ترشسيحات  ⁄تأات بنتائج ،إاذ  ⁄يتعد
عدد اŸلفات اŸودعة اثن Úفقط  ⁄يسستوفيا
أاسساسسا الشسروط اŸنصسوصس عليها ‘ الدسستور
والقانون للÎشسح Ÿنصسب رئيسس ا÷مهورية،
وحتى وإان اسستوفتها فإان النتخابات لن تكون
تعددية ،وسستكون أاقرب منها إا ¤دور ثان من
الن- -ت- -خ- -اب- -ات ،وم -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق خ -لصس
اÛلسس ال -دسس -ت -وري إا ¤وج -وب اسس -ت -ح -ال -ة
إاجرائها.
و‘ رده ح- -ول أاه- -م- -ي- -ة ت- -ف -ع -ي -ل اÿط -وة
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ل -ج -ن -ة اŸسس -ت -ق -ل -ة ل -ت -ن -ظ -ي-م

الن -ت -خ -اب -ات ،ح -رصس األسس -ت -اذ رخ-ي-ل-ة ع-ل-ى
ال -ت -وضس -ي -ح ب -أان ل -رئ -يسس ال -دول -ة صسÓ-ح-ي-ات
السسلطة التنظيمية ،إاذ يخول له القانون تنظيم
÷ان وه -ي -ئ -ات ،واسس -ت-دل ب-ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
Ÿراق-ب-ة الن-ت-خ-اب-ات ق-ب-ل دسسÎت-ه-ا ‘ ال-عام
 ،2016ال -ت -ي ك -ان ي -ب -ادر ب -ت -أاسس -يسس -ه -ا رئ-يسس
ا÷مهورية Ãوجب صسÓحياته التنظيمية.
وق- -ب- -ل ذلك ،شس- -دد ذات اŸت- -ح -دث ع -ل -ى
ضسرورة ،أان يكون تناغم مع ما صسرحت به
قيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي ،وذلك بعمد
رئيسس الدولة إا ¤وضسع خطوط التواصسل مع
ك -اف -ة ال -ف-ع-ال-ي-ات ب-دءاً ب-ال-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة
واÛت -م -ع اŸد ،Êم -ن أاج -ل ال -تشس -اور ح -ول
تشسكيل ÷نة تنظيم ومراقبة النتخابات.
وأاف- -اد ‘ سس -ي -اق م -وصس -ول« ،ع -ل -ى رئ -يسس
الدولة تكثيف التصسالت وفتح باب ا◊وار،

وأام - -ام رئ - -يسس ال - -دول - -ة ال - -وقت
الكا‘؛ذلك أان العهدة ا÷ديدة
ال - - -ت- - -ي م- - -دده- - -ا ل- - -ه اÛلسس
الدسستوري ،تنطلق بعد انقضساء
اŸهلة األو ¤اŸتزامنة ويوم 9
ج -وي-ل-ي-ة اŸق-ب-ل» أاي أان ع-ه-دت-ه
سس -ت-م-ت-د إا ¤غ-اي-ة شس-ه-ر أاك-ت-وب-ر
اŸقبل.
وردا على بعضس اıتصسÚ
الذين اعتÈوا “ديد عهدة بن
صسالح غ Òدسستوري ،جزم أاسستاذ
ال-ق-ان-ون ال-دسس-ت-وري رخ-ي-لة ،بأان
الوحيد اıول بالفتوى ‘ هذه
اŸسسأالة هو اÛلسس الدسستوري،
الذي قدم فتواه باسستمراره من
خÓل Œديد عهدته ،منبها إا ¤أان قرارات
اŸؤوسسسسة الدسستورية غ Òقابلة للنقاشس ول
يحق ألي أاحد الطعن فيها ،وقد سسبق وأان قدم
قراءة للمادة  102من الدسستور والتي تفيد بأان
مهمة رئيسس الدولة تنتهي بإاجراء النتخابات
وتسسليم العهدة إا ¤رئيسس ا÷مهورية.
Óسستاذ رخيلة ،فإان مطلب رحيل
وبالنسسبة ل أ
رئيسس الدولة والوزير األول غ Òعق ،ÊÓوأانه
‘ حال رحيلهما سسيتم اŸطالبة برحيل البقية
وع-دم ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات ،ث-م سس-يتم اŸطالبة
بهيئة ،وخلصس إا ¤القول« :إادارة شسؤوون الدولة
يسستلزم شسيئا من ا◊زم ،األمر ل يتعلق بلعبة
الشسطر„ ،كما أان تغي Òالنظام ليسس مرتبطا
باألشسخاصس ،وبن صسالح ل وجود ول تأاث Òله،
وت-ن-ت-ه-ي م-ه-م-ت-ه ب-ت-ن-ظ-يم النتخابات ،واألمر
ينطبق كذلك على الوزير األول».

 ÚŸشسريط ،أاسستاذ القانون الدسستوري لـ«الشسعب»:

ا◊راك ل يرفضس ا◊وار وإاجراء النتخابات يجنب البلد اıاطر
أاك - -د  ÚŸشس - -ري- -ط أاسس- -ت- -اذ ال- -ق- -ان- -ون
الدسستوري ‘ تصسريح لـ «الشسعب» ،على
’سسراع ‘ تنظيم ا’نتخابات
ضسرورة ا إ
ال- -رئ- -اسس- -ي- -ة ،غ Òأان اسس- -ت -م -رار رئ -يسس
الدولة بن صسالح ‘ منصسبه يعمق حالة
’ن ذه- -اب- -ه Áث- -ل م- -ط- -ل -ب -ا
ا’نسس- -داد ،أ
أاسس- - -اسس- - -ي- - -ا ‘ ا◊راك ،ك- - -م- - -ا ي - -ج - -ع - -ل
ا’نتخابات ‡كنة.

حياة كبياشش
قال شسريط ،إان ا◊راك “سسك Ãطالبه
منذ البداية و ⁄يغÒها ،ويعتقد أان بقاء بن
صسالح ‘ منصسبه ل يسساهم ‘ الذهاب إا¤
ا◊وار الذي دعا إاليه رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الشسعبي ،واعت Èأان بقاءه ‘ منصسبه
«يتحّدى» ا◊راك الشسعبي الذي يؤوكد ‘ كل
مرة على ذهاب بن صسالح ،ألنه Áثل رمزا
قويا من رموز نظام بوتفليقة.
وإاذا ك- -ان ا◊راك ي- -رفضس ب- -ق -اء ال -ب -اءات
وع -ل -ى رأاسس -ه-ا ب-ن صس-ال-ح ،ف-ه-ذا ل ي-ع-ن-ي أان-ه
يرفضس ا◊وار بل بالعكسس ،بحسسب ما يعتقد
اŸت- -ح -دث ،واألج -در أان يسس -ت -ج -يب اŸع -ن -ي
باألمر Ÿطالب الشسعب ،ألن ذلك سسيقلل رÃا

من الشسحناء ومن حدة الضسغط الذي Áارسسه
الشسارع من أاجل إاسسقاط رموز النظام ،ألن
الشسعب مصسمم على البقاء.

«يتنحاو قاع» تعني ذهاب الباءات
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بشس-ع-ار «ي-ت-ن-ح-او ق-اع» ،فإانها
تعني ‘ نظر الدكتور شسريط أان رموز النظام

واŸقصس -ود ب -ه -ا ال -ب -اءات (ب -ن صس -ال -ح ،ب-دوي
وبوشسارب )..يجب أان ينسسحبوا من السسلطة،
مشسÒا إا ¤عدة مطالب رفعها ا◊راك ”
السستجابة إاليها على غرار ﬁاكمة العصسابة
التي كانت تسس ÒالبÓد من وراء السستار.
و‘ ذات الوقت ،يعت Èهذا القانو Êأان
اسستمرار ا◊راك الشسعبي Ÿدة أاطول يشسكل
ذلك خطرا كبÒا على ا÷زائر ،كما أانه ليسس
من مصسلحته أان يطول زمنه ،ألن هناك تخوف
من السستحواذ على مطالبه من طرف أاناسس
ي -ت -ق -دم -ون ك -زع -م -اء و‡ث -ل ،Úوي -ت-م –وي-ل
اŸط- - -الب ،لف - -ت - -ا إا ¤أان ه - -ن - -اك ﬁاولت
لتنظيم هذا ا◊راك غ Òأانها  ⁄تثمر بعد.
كما انتقد األسستاذ عدم –ديد اÛلسس
الدسستوري زمن إاجراء النتخابات الرئاسسية
وتركها مفتوحة ،قائ ‘ Óهذا اÛال« :ل
يعقل أان يبقى منصسب الرئاسسة شساغرا لفÎة
طويلة ،ألن ذلك يشسكل ﬂاطر كبÒة على
الدولة ولبد أان يتم التوصسل إا ¤حل ‘ ا◊وار
إلجراء هذه النتخابات الضسرورية للتصسويت
ع- -ل- -ى شس- -خصس ل- -ه الشس- -رع- -ي- -ة ال- -ق- -ان- -ون- -ي -ة
والسس- -ي- -اسس- -ي- -ة ،وه- -و ال- -ذي ي- -ت- -و ¤ال- -ق- -ي- -ام
بإاصسÓحات عميقة».

اعتÈها ﬂرج ا’نسسداد

جميعي :تهيئة الظروف لتنظيم الرئاسسيات ‘ أاقرب اآلجال
’م Úالعام ◊زب جبهة
أاكد ا أ
التحرير الوطنيﬁ ،مد جميعي،
’رب- -ع -اء ال -ف -ارط ع -ل -ى ضس -رورة
ا أ
تهيئة الظروف لتنظيم انتخابات
’ج - - -ال»
رئ - - -اسس - - -ي - - -ة «‘ أاق - - -رب ا آ
’مثل للخروج
باعتبارها «ا◊ل ا أ
’زم- -ة» وت- -ف- -ادي ال -وق -وع ‘
م- -ن ا أ
«متاهات اŸراحل ا’نتقالية».
‘ ك -ل -م -ة ل -ه Ãن -اسس -ب-ة إاح-ي-اء ع-ي-د
ال -ف -ط -ر اŸب-ارك ،أاع-رب ج-م-ي-ع-ي ع-ن
«إاÁان» ا◊زب بـ»ضسرورة اŸضسي ‘
ح - -وار ج- -دي وصس- -ادق وه- -ادئ ورصسÚ
ل -ت -ه -ي -ئ -ة ال -ظ-روف اÓŸئ-م-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
انتخابات رئاسسية ‘ أاقرب اآلجال».
واع -ت Èه -ذه السس -ت-ح-ق-اق-ات «ا◊ل
األم -ث-ل ل-ل-خ-روج م-ن األزم-ة وال-تصس-دي
لكل التهديدات واıاطر اÙدقة ببÓدنا
وإافشسال كافة اıططات اŸعادية الرامية
ا ¤الوقوع ‘ فخ الفراغ الدسستوري والزج
بالبÓد ‘ متاهات اŸراحل النتقالية وما قد

يÎتب ع- - -ن - -ه - -ا م - -ن ﬂاط - -ر غﬁ Òم - -ودة
العواقب».
وحرصس األم Úالعام ◊زب جبهة التحرير
ال- -وط- -ن- -ي ع- -ل- -ى ت- -ث -م« Úال -رؤوي -ة ا◊ك -ي -م -ة
واŸتبصسرة والسسيدة» لقيادة ا÷يشس الوطني

الشسعبي ‘ معا÷ة األزمة التي “ر بها
البÓد ،كما حيا «الدور اÙوري لها ‘
م- -راف- -ق- -ة ا◊راك الشس- -ع -ب -ي وت -ط -ل -ع -ات -ه
اŸشس -روع -ة ‘ –ق -ي -ق ال -ت -غ -ي ÒاŸنشس -ود
بالطرق السسلمية وا◊ضسارية وŒنيب البÓد
ﬂاطر النزلق نحو اÛهول».
ون -دد ب-ه-ذا اÿصس-وصس «بشس-دة ب-ا◊م-ل-ة
ال -ق -ذرة ال-ت-ي تسس-ت-ه-دف اŸسس-اسس بسس-م-ع-ة
جيشسنا البطل ووطنيته وقيادته من خÓل
ح-رب إاعÓ-م-ي-ة ق-ذرة وتصس-ري-ح-ات ت-ه-دف
إا ¤ضسرب عÓقة الثقة التي تربط الشسعب
بجيشسه».
وإازاء ذلك ،لفت جميعي إا ¤أان مهمة
اŸنتم Úإا ¤حزب جبهة التحرير الوطني
هي اŸسساهمة مع كل اÒÿين ‘ البÓد ‘
«التوعية بأاهمية ا◊ل ‘ اإلطار الدسستوري
وفضسح ‡ارسسات األطراف التي تعمل Ãنطق
ال- -عصس- -اب- -ة» وك- -ذا «كشس- -ف اŸن- -دسس Úداخ -ل
ا◊راك لتغي Òمسساره والعمل على ضسرب أامن
البÓد وسسلب آامال الشسعب».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد اسستحالة تنظيم ا’سستحقاقات الرئاسسية للرابع جويلية

هل يجد نداء بن صسالح إا ¤ا◊وار وتغليب
ا◊كمة اسستجابة من الطبقة السسياسسية؟

^ فريال بوششوية

بعدما رسّسم اÛلسس الدسستوري بقاء رئيسس الدولة ‘ منصسب رئيسس للدولة لعهدة جديدة
“تد إا ¤غاية أاكتوبر ،هل ينجح عبد القادر بن صسالح ‘ مهمة جد صسعبة لكن ليسست
مسستحيلة؟ للطبقة السسياسسية وﬂتلف الفعاليات دور كب ‘ Òرفع التحدي وتتويجه بانتخابات
رئاسسية تفرز رئيسسا للجمهورية ،يقع على عاتقه Œسسيد تطلعات شسعب ع Èعنها خÓل
اŸسسÒات الشسعبية التي انطلقت ذات  22فيفري اŸنقضسي.
‘ أاول خطاب له وجهه إا ¤األمة ‘ أاعقاب إاعÓن اÛلسس الدسستوري عن اسستحالة
اŸسسار النتخابي ،شسرح رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح الوضسع وطابعه السستثنائي ،وكذا
وجوب اسستمراره ‘ مهامه إا ¤غاية تسسليم مقاليد ا◊كم لرئيسس ا÷مهورية الذي تفرزه
النتخابات الرئاسسية ،جازما أان اŸرحلة ا÷ديدة فرصسة ثمينة «لبناء توافق واسسع حول كافة
القضسايا اŸتعلقة بالنتخابات» ،ما جدد دعوة «ا÷ميع إا ¤اختيار سسبيل ا◊وار الشسامل
وصسول إا ¤اŸشساركة ‘ رسسم معا ⁄طريق اŸسسار التوافقي ،الذي سستعكف الدولة على
تنظيمه ‘ أاقرب اآلجال».
ل سسبيل إا ¤انتخابات رئاسسية دون توافق ،ول سسبيل إا ¤التوافق دون حوار ،وقد تأاكد ذلك
بعد إالغاء ثا Êمسسار انتخابي اقتصسرت فيه اŸلفات اŸودعة لدى اÛلسس الدسستوري على
ملف Úفقط ⁄ ،يسستوفيا على األرجح الشسروط اŸطلوبة لتو‹ منصسب رئيسس ا÷مهورية‘ ،
وقت فضسلت فيه األحزاب السسياسسية موالة ومعارضسة عدم اŸغامرة باŸشساركة فيها ،مؤوكدة
تخندقها إا ¤جانب ا◊راك الشسعبي الذي  ⁄يرفضس اŸبدأا كحل للوضسع الراهن ،بقدر ما
اعÎضس على عدم رحيل الباءات ‘ ،إاشسارة إا ¤رئيسس الدولة والوزير األول ـ وإان كانت
مهمتهما تنتهي بتنظيم السستحقاقات ـ وكذا رئيسس اÛلسس الشسعبي الوطني.
وفيما يخصس النقطة األخÒة –ديدا ،فإان رئيسس الدولة الذي تسستمر مهمته رسسميا إا¤
غاية أاكتوبر اŸقبل بعد Œديد عهدته لـ 90يوما أاخرى ⁄ ،يغفلها ‘ خطابه وحاول جاهدا
شسرح الوضسع ،بالتذك ‘ Òمرحلة أاو ¤بأان «الدسستور يقر بأان اŸهمة األسساسسية Ÿن يتو¤
وظيفة رئيسس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيسس ا÷مهورية ،فإانه يتع Úعليه تهيئة الظروف
اÓŸئ -م -ة ل -ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وإاح-اط-ت-ه-ا ب-الشس-ف-اف-ي-ة وا◊ي-اد اŸط-ل-وب ،Úم-ن أاج-ل ا◊ف-اظ ع-ل-ى
اŸؤوسسسسات الدسستورية التي “كن من –قيق تطلعات الشسعب السسيد» ،األمر الذي يسستلزم
ويÈر اسستمراره ‘ مهمته إا ¤غاية «تسسليم ا◊كم إا ¤رئيسس ا÷مهورية اŸنتخب من قبل
الشسعب ا÷زائري».
التحدي كب Òك ÈاŸسسؤوولية التي تقع على عاتق عبد القادر بن صسالح بحكم اŸنصسب
والظرف ا◊سساسس والسستثنائي ،فهل ينجح رئيسس الدولة ‘ إاقناع كل األطراف و‘ مقدمتها
الطبقة السسياسسية با÷لوسس إا ¤طاولة ا◊وار؟ وقياسسا إا ¤ردود فعل األحزاب التي أاعقبت
خطاب نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي الفريق أاحمد قايد
صسالح التي أاكد فيها أاهمية ا◊وار ،تؤوشسر على قبول مبدأا ا◊وار الذي قد يكلل بنجاح إاذا ما
وقع توافقا.
هل Œد دعوة رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح القاضسية بـ «الذهاب إا ¤تنظيم انتخابات
رئاسسية ‘ آاجال مقبولة» ،باعتبارها «السسبيل األ‚ع واألوحد سسياسسيا واألك ÌعقÓنية
دÁقراطيا»هذه اŸرة صسدى ،لعل األمر األكيد أانه ل سسبيل إا ¤انتخابات رئاسسية تفرز رئيسسا
منتخبا من قبل الشسعب يعمل على تكريسس اإلصسÓحات وŒسسيد التطلعات ،ومن هذا
اŸنطلق أاهاب «با÷ميع أان يتفادوا تضسييعه والنصسراف إا ¤العمل ا÷اد ،الذي من شسأانه
اŸسساعدة على التوصسل اإ ¤إايجاد صسيغ ا◊لول التوافقية ،الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسسية
نزيهة ،و‘ أاجواء تنافسسية شسفافة» ،و‘ هذا اإلطار يصسب نداءه إا« ¤كل أاصسحاب النوايا
ا◊سس-ن-ة ،أاول-ئك ال-ذي-ن ي-ح-ب-ون وط-ن-ه-م وي-ت-ف-ان-ون ‘ خ-دم-ت-ه واŸؤوم-ن-ون ب-ال-ه-بة ا÷ماعية
وال-ع-قÓ-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا السس-اح-ة ال-وط-ن-ي-ة ،أاول-ئك ال-ذي-ن ي-رفضس-ون ك-افة أاشسكال اإلقصساء
واŸغامرة خاصسة Ÿا يتعلق األمر Ãسستقبل الوطن».

مبتول يحّذر من مرحلة انتقالية طويلة

خيار ا◊وار اŸثمر مفتاح األزمة اŸعقدة
حّذر اÿب Òمبتول
م -ن ال-وق-وع ‘ م-رح-ل-ة
ان-ت-ق-ال-ي-ة طويلة اŸدة
ب-ح-يث ي-ق-ود ال-ب-لد إا¤
م- - - - -أازق اق- - - - -تصس- - - - -ادي
وسسياسسي ‡ا يسستعجل
ال- - -ت- - -وج- - -ه إا ¤ح - -وار
م- -ث- -م- -ر ي -رت -ك -ز ع -ل -ى
ت - -ن - -از’ت م- -ت- -ب- -ادل- -ة
’طراف
يقدمها كافة ا أ
قصس- - -د ت- - -ف - -ادي أازم - -ة
اق- -تصس- -ادي- -ة ف -ادح -ة.
وأابدى تفضسيله إاجراء
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسسية
’خ Òمن
‘ الثÓثي ا أ
السسنة ا÷ارية .وكان
اÛلسس الدسستوري قد
أاع -ل -ن اسس -ت -ح -ال -ة ه-ذا
اŸوع - - - -د ‘  4جويلية
وفسسح اÛال أامام ورقة طريق أاخرى
تراعي الواقع .وأاشسار ‘ قراءة للمشسهد
إا ¤أان ا◊راك م- - -ن- - -ذ  22ف-ي-فري أاخذ
م - -ن - -ح - -ى تصس - -اع - -دي- -ا مضس- -ي- -ف- -ا أان م- -ن
الضس -روري إاي -ج -اد ح -ل-ول لÓ-زم-ة ح-ت-ى
ي -ت -ف -ادى ال -وق -وع ‘ أازم -ة م -ؤوسسسس -ات-ي-ة
ت -ن -ع -كسس سس-ل-ب-ا ع-ل-ى سس-م-ع-ة ا÷زائ-ر ‘
ال - -ع - -ا ⁄وت - -ع - -م- -ق الشس- -رخ ب ÚاŸوط- -ن
والدولة.
وبعد أان أاكد أاهمية الذهاب بسسرعة إا¤
حوار هادئ حذر من شسعارات متطرفة ترفع
وسسط جموع «ا◊راك» وتدفعه إا ¤انسسداد
يضسر به ،مشسÒا إا ¤حالة األحزاب التي تعرف
اضسطرابات داخلية فقادة مصسداقيتها بحيث
ل ت -ب -دوق -ادرة ع -ل -ى ال-ت-ج-ن-ي-د وال-ت-أاط‡ Òا

ي -ت -ط -لب وج -ود م -ن-ظ-م-ات ج-دي-دة م-ط-اب-ق-ة
للمجتمع تكون وسسيطا سسياسسيا واجتماعيا.
وخ- -لصس م -ب -ت -ول إا ¤رّصس صس -ورة ل -ل -وضس -ع
السسياسسي والقتصسادي الراهن ‘ بداية شسهر
ج -وان ب-أان-ه-ا ت-تسس-م ب-ال-ت-ع-ق-ي-د ب-ال-ن-ظ-ر ل-ع-دد
السسكان يتجاوز  42مليون نسسمة و–تاج إا¤
 350 / 300أالف منصسب عمل ‘ السسنة إاضسافة
إا ¤نسس -ب -ة ال-ب-ط-ال-ة ا◊ال-ي-ة م-ن أاج-ل ت-ف-ادي
توترات اجتماعية ،ولذلك اعت Èأان ا÷زائر
–تاج إاŒ ¤ميع كافة أابنائها على تنوعهم
ون-ب-د ال-ت-ف-رق-ة ،ل-تسس-ت-ع-ي-د ا÷زائ-ر ع-اف-ي-ت-ه-ا
وتنطلق ›ددا ‘ بناء اقتصساد يقوم على
إان-ت-اج ال-ق-ي-م-ة اŸضس-اف-ة ب-ال-ره-ان ع-ل-ى العلم
واإلنسسان.

سشعيد بن عياد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسضÒأت ع Èألوطن Œدد “سضكها برحيل
رموز ألنظام وﬁاسضبة أŸتورط ‘ Úألفسضاد
خ- -رج م -ئ -ات اŸت -ظ -اه -ري -ن أامسص ‘ ،أاكÈ
مسسÒة سس -ل -م-ي-ة شس-ع-ب-ي-ة ب-ع-د شس-ه-ر رمضس-ان،
وهي ا÷معة  16من عمر ا◊راك الشسعبي
ال - -ذي ت - -واصس- -ل إا ¤غ- -اي- -ة سس- -اح- -ة الÈي- -د
اŸرك -زي ل -ل -رد ع -ل -ى خ-ط-اب رئ-يسص ال-دول-ة
ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ال-ذي أاك-د ف-ي-ه ع-ل-ى
ا◊وار ،ومواصسلة مهامه على رأاسص الدولة،
’مر الذي رفضسه هؤو’ء وعÈوا من خÓله
ا أ
ع-ن رفضس-ه-م ب-ت-واف-ده-م ال-ق-وي ع-ل-ى سساحة
ا◊راك م-رددي-ن شس-ع-ارات ت-دع-وإا ¤ت-غ-يÒ
رموز النظام و–قيق مطالب الشسعب.

خالدة بن تركي
تصسوير :آايت قاسسي
“يزت اŸسشÒة  16من عمر ا◊راك الششعبي
ب -رف -ع ال -راي -ات ال -وط -ن -ي -ة الضش -خ -م -ة والشش-ع-ارات
اŸت-ن-وع-ة ب-ق-ول-ه-م «ل-ل-ن-ظ-ام رافضش .. Úب-ن صش-ال-ح
رافضش- - -ون  ...ب- - -دوي رافضش- - -ون»  ،وغÒه- - -ا م- - -ن
الششعارات التي تطالب Ãعاقبة اŸفسشدين بقولهم «
يا قضشاة ا◊رية  ...ششعبكم هوالششرعية» « ،افتحوا
التحقيقات «
وسشط توافد كب ⁄ Òتششهده ا÷معات السشابقة

من رمضشان  ،أاقبل عدد كب Òمن اŸواطن Úوسشط
العاصشمة التي عرفت تطويقا امنيا مششددا ،عÈ
ششوارعها Ã ،ا فيها غلق مدخل نفق ششارع حسشيبة
بن بوعلي ما تسشبب ‘ تزاحم فضشيع للمتظاهرين
أامام ا◊اجز البششري لقوات اأ’من  ،آامل Úالوصشول
إا ¤نقطة ا’لتقاء سشاحة الÈيد اŸركزي مرددين
شش -ع -ارات ت -دع -وال -قضش -اة إا ¤م -ع -اق-ب-ة اŸت-ورطÚ
بقولهم «يا قضشاة العدالة  ..فيهم ا Òÿوأاصشالة « ،
ح-رك-وا اŸل-ف-اة ...اب-دؤووا ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات  ..ح-اكموا
الطغاة « داع Úإا ¤اإ’لتفاف حول مؤوسشسشة ا÷يشض
بقولهم « ا÷يشض الششعب ..خاوة خاوة «.
وعرف ا◊راك الششعبي ‘ جمعته الـ 16حمل
’ف-ت-ات ت-خ-ل-د ال-ث-ورة اÛي-دة وأاب-ط-ال-ها العظماء
«ا÷زائ- -ر ن- -وف- -مÈي -ة ..اب -ن ب -اديسض إارت -اح إارت -اح
..سشنواصشل الكفاح» ،مؤوكدين على ضشرورة التمسشك
ب -ال -وح -دة والسش -ل -م-ي-ة ب-ق-ول-ه-م «سش-ل-م-ي-ة سش-ل-م-ي-ة..
والششبيبة واعية» وهي الششعارات التي ظلت تردد
على طول الطريق اŸؤودي إا ¤ششارع حسشيبة بن
بوعلي سشاحة اودان فالÈيد اŸركزي الذي ششهد
اق-ب-ا’ م-ن-ق-ط-ع ال-ن-ظ Òل-ل-م-ت-ظاهرين ومن و’يات
ﬁيطة بالعاصشمة حسشب لوحات ترقيم السشيارات.
‘ جمعة اإ’صشرار على اŸطالب ،دعا مئات
اŸتظاهرون إا ¤ا◊فاظ على سشلمية ا◊راك إا¤

غ -اي-ة ت-ل-ب-ي-ة اŸط-الب اŸنشش-ودة ،ح-م-اي-ة ل-ل-وط-ن،
ووحدته والتأاكيد على روح التضشامن اŸتزامنة مع
ا’حتفال بعيد الفطر اŸبارك الذي ششهد توزيع
كبı Òتلف أانواع ا◊لويات من طرف النسشوة
واأ’طفال الذين خرجوا خصشيصشا أ’جل اŸبادرة
ال -ت -ي وج -دوا ف -ي -ه ال -وسش -ي-ل-ة ل-دع-م اŸواط-ن‘ Ú
حراكهم الششعبي.

...سضكان أ◊ضضنة يطالبون برحيل بقايا ألباءأت
خ-رج سش-ك-ان ع-اصش-م-ة ا◊ضش-ن-ة اŸسش-ي-ل-ة مسش-اء
أامسض للجمعة السشادسشة عششر على التوا‹ للمطالبة
ب-رح-ي-ل ب-ق-اي-ا رم-وز ال-ن-ظ-ام السش-اب-ق ان-طÓ-ق-ا من
مسشجد النصشر وصشو’ إا ¤مقر الو’ية Ãششاركة
اآ’’ف م -ن اŸواط -ن Úم -رددي -ن شش-ع-ارات ت-ط-الب
برحيل ا◊كومة ا◊الية ورفضض ا◊وار مع بقايا

النظام السشابق.
وك-ذا ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ت-ي يشش-رف ع-ل-ي-ه-ا حسشبهم
نظام العصشابات وهتفوا بسشلمية اŸسشÒة وا÷يشض
والششعب خاوة خاوة وان مطالبهم تعت Èششرعية ’
رجعة فيها إا ¤غاية –قيقها كلية ‡ثلة ‘ رحيل
ب- -اق- -ي ال- -ب- -اءات ،اÙت- -ج -ون سش -اروا ع Èشش -وارع

Œمعت الوفود بعد صشÓة ا÷معة أامام سشاحة
اأ’م Òعبد القادر «البÓصض» ليتوجهوا نحوششارع
ب -اب وه -ران وال-ن-ف-ق ÚاŸت-واج-دي-ن ،وصش-و’ م-ق-ر
و’ية تلمسشان وبعدها صشوب حي الكيفان وحي
إامامة وبعدها الرجوع إا ¤سشاحة البÓصض اÙاذية

للمسشجد الكب Òرافع Úششعارات ﬂتلفة.
أاك -د سش -ك -ان ت -ل -مسش-ان أان-ه-م ل-يسش-وا ب-ح-اج-ة إا¤
التششكيÓت السشياسشية وانتفضشوا بأاعلى صشوت وضشد
ك-ل اأ’ح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة وط-ال-ب-وا ب-رح-ي-ل ال-ب-اءات
الثÓثة ،مع ضشرورة إاجراء اإ’نتخابات الرئاسشية من

اŸدينة من كل ا’صشناف على الرغم من درجة
ا◊رارة اŸرت -ف -ع -ة ال-ت-ي “ ⁄ن-ع-ه-م م-ن م-واصش-ل-ة
اŸسشÒة وإابÓغ رسشالتهم بششعارات و’فتات معÈه
عن مطالبهم.

اŸسسيلة :عامر ناجح

....وخوضض غمار ألنتخابات بوجوه جديدة مطلب ألتلمسضانيÚ
Óشش- - -ارة ح - -دثت ب - -عضض
دون وج- - -وه ال- - -فسش- - -اد ل - - -إ
اŸناوششات ‘ صشفوف اŸتظاهرين ،ما اسشتدعى
تدخل العقÓء لفك اÿصشام.

تلمسسان :بكاي عمر

...ومسضÒة أإلصضرأر على ألرحيل بسضطيف
خرج سشكان سشطيف ،أامسض بعد صشÓة ا÷معة
مباششرة ‘ ،مسشÒات ششارك فيها آا’ف اŸواطنÚ
جابوا خÓلها ششارع الششيخ العيفة ،وصشو’ إا ¤مقر
الو’ية والÈيد اŸركزي ،رغم الطقسض ا◊ار.
طالب اŸتظاهرون ‘ سشلمية تامة برحيل ما

ت- -ب -ق -ى م -ن رم -وز ال -ن -ظ -ام واإ’صش -رار ع -ل -ى ذلك،
وإاحداث التغي ÒاŸنششود من طرف الششعب منذ 22
فÈاير اŸاضشي ،مع الرفضض القاطع Ÿا تقÎحه
السشلطة من حلول لÓزمة السشياسشية الراهنة ،كما
ح -م -لت ب -عضض الشش -ع -ارات م-ط-ال-ب-ا Ãح-اسش-ب-ة م-ن

شش -ه -دت و’ي -ة ب -رج ب -وع-ري-ري-ج ‘ ا÷م-ع-ة 16
مسشÒة متواضشعة من حيث العدد  ⁄ ،يتجاوز عدد
اŸشش-ارك Úف-ي-ه-ا  5خ -مسش -ة آا’ف -ا ،وك-انت مسشÒة
متباينة من حيث الششعارات ب Úششعارات تنادي
ب -رح -ي -ل ال -ب -اءات ورفضض اإ’ن-ت-خ-اب-ات ،وشش-ع-ارات
تنادي باإ’سشراع ‘ إاجراء اإ’نتخابات .

كما تخلل اŸسشÒة ششعارات تنادي «جيشض ششعب
خاوة خاوة» وششعارات أاخرى مناوؤوة لتدخل ا÷يشض
‘ السشياسشة ،حيث إانطلقت اŸسشÒة مباششرة بعد
صشÓة ا÷معة بعد Œمع اŸواطن Úأامام مفÎق
ال -ط -رق دار ال -ث -ق -اف -ة وم -فÎق ال-ط-رق أام-ام م-ق-ر
ال -و’ي -ة وع -م -ارات ق -رواشض .ب-ال-رغ-م م-ن درج-ات

’’ف من مواطني و’ية
Œمع ،أامسص ،ا آ
خنشسلة أامام مبنى قاعة السسنماتيك مقابل
سس -اح -ة الشس-ه-ي-د «ع-ب-اسص ل-غ-رور» ،ب-ع-اصس-م-ة
ال -و’ي -ة ،راف -ع Úشس-ع-ارات ت-ط-الب ب-رح-ي-ل
ال -ن -ظ-ام وت-رفضص إاج-راء أاي ح-وار م-ع وج-وه
النظام القد Ëبن صسالح وبدوي ‘ رسسالة رد
ع- -ل- -ى خ- -ط- -اب رئ- -يسص ال- -دول- -ة ب- -ن صس -ال -ح
الداعية للحوار ›ددا.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
اŸششاركون ‘ حراك ا÷معة السشادسشة عششر،
ابرزوا تششبثهم بالسشلمية ووحدة ا÷زائر و“اسشك

ا÷زائري Úببعضشهم من كل جهات الوطن مهما
ك -انت ال -ظ-روف ،م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى م-واصش-ل-ة ا◊راك
ورف -ع م -ط -ال -ب -ه -م السش-ي-اسش-ي-ة إا ¤غ-اي-ة –ق-ي-ق-ه-ا
منددين بالفسشاد الذي نخر البÓد وضشيع مسشتقبل
ششبابها.
اŸششاركون طالبوا –ت أاششعة حرارة الششمسض
اŸرت -ف -ع -ة ،ب -رح-ي-ل ب-دوي وب-ن صش-ال-ح وك-ل وج-وه
ا◊كومة ا÷ديدة مبدي Úأارائهم التي كانت ‘
›ملها منقسشمة إا ¤مطالبÃ Úرحلة انتقالية،
ب- -وج- -ود ج -دي -دة ون -زي -ه -ة م -ع -روف -ة ،وم -ط -ال -بÚ
ب -ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسش -ي-ة ‘ اق-رب وقت دون اŸرور
Ãرحلة انتقالية بوجوه جديدة ونزيهة كذلك.

إأصضرأر على موأصضلة أŸسضÒأت بباتنة

جدد سسكان عاصسمة ا’وراسص ،اŸوعد مع
اŸسسÒات الشس- -ع- -ب -ي -ة ال -رافضس -ة ل -ك -ل رم -وز
ال-ن-ظ-ام ،ح-يث شس-ه-دت شس-وارع و’ي-ة ب-ات-ن-ة
’’ف م-ن
وم -دن -ه -ا ال -كÈى ،أامسص ،خ -روج ا آ
’عمار ومن
اŸواطن Úمن ﬂتلف الفئات وا أ
ك  Ó- - -ا÷نسس ‘ Úا÷م - - -ع- - -ة الـ 16اŸطالبة
بإاصسÓحات جذرية ورافضسة ÿطاب رئيسص
الدولة عبد القادر بن صسالح.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
رف -ع اŸواط -ن -ون ‘ مسشÒات-ه-م ا◊اشش-دة،
أامسض ،نفسض اŸطالب القدÁة ا÷ديدة وهي
ال- -ت- -غ -ي Òا÷ذري ،ح -يث “ي -زت الشش -ع -ارات

اŸرددة من قبلهم باإ’ششادة Ãرافقة قيادة
ا÷يشض ال- -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب -ي ل -ه -ذا ال -ت -ح -ول
ال-دÁق-راط-ي ال-ت-اري-خ-ي ال-ك-ب Òالذي تششهده
ا÷زائ -ر ،م -ع ال -ت -أاك -ي -د ع -ل-ى وج-وب –ق-ي-ق
التغي Òا÷ذري للنظام.
ك- -م- -ا ع ÈاŸواط- -ن- -ون ع- -ل -ى ق -ن -اع -ت -ه -م
وتأاييدهم لفتح حوار ششامل من أاجل اÿروج
من اأ’زمة غ Òأانهم أاكدوا اسشتحالة إاجراء
هذا ا◊وار اومششاركة رموز النظام السشابق
ف -ي -ه Ãا ف -ي -ه -م أاح-زاب ال-ت-ح-ال-ف ال-رئ-اسش-ي
والششخصشيات اÙسشوبة على نضشام الرئيسض
اŸسشتقيل وعصشابته خاصشة اŸتورط Úمنهم
‘ قضشايا الفسشاد الذي تخر ا÷زائر يضشيف
اŸواطنون ‘ ششعاراتهم وهتافاتهم .

أŸطالبة بشضخصضية وطنية –قق أإلجماع تقود أ◊وأر
خ - -رج السس - -ك- -ي- -ك- -دي- -ون أامسص ‘ ،مسسÒة
ا÷م -ع -ة السس -ادسس -ة عشس -ر ،ك -ب -اق -ي و’ي -ات
الوطن ،رغم درجة ا◊رارة اŸرتفعة ،حيث
ت - -واصس - -ل ا◊راك ب- -ات- -خ- -اذه ن- -فسص اŸسس- -ار،
وبشس- -ع- -ارات -ه اŸع -ت -ادة ،ال -ت -ي ات -ف -قت ع -ل -ى
اŸطالبة برحيل الباءات.

ا’ف Ó-ن وا’رن -دي ،م -ع ت -ع -ي Úشش -خصش-ي-ة وط-ن-ي-ة
–قق ا’جماع لتقود ا◊وار ،إاضشافة إا ¤تعيÚ
حكومة كفاءات ،وأاكد اŸواطن Úمن اŸششاركÚ
بهذه اŸسشÒة ،انه كل جمعة «سشنخرج من جديد
حتى يحقق الششعب ما يريد» ،وكانت مسشÒة اخرى
Ãدي -ن -ة ع -زاب -ة شش -رق سش -ك -ي-ك-دة ،ن-ظ-مت ب-وسش-ط
اŸدينة ،أابرز ششعاراتها كانت ضشد “ديد و’ية بن
صشالح على راسض الدولة ،واعتÈتها ’ دسشتورية،
وه -ي ‘ ا’سش -اسض “دي -د ل -ع -م -ر اأ’زم-ة ،و“دي-د
ل -ع -ه-دة ال-عصش-اب-ة ،ك-م-ا ج-ددت اŸسشÒة اŸط-ال-ب-ة
برحيل الباءات.

’’ف م - - - - -ن
خ- - - - - -رج ،أامسص ،عشس - - - - -رات ا آ
اŸت- -ظ -اه -رون ‘ مسسÒة ح -اشس -دة ب -ب -ج -اي -ة،
ط-ال-ب-وا م-ن خÓ-ل-ه-ا ضس-رورة Œسسيد مطالب
ا◊راك الشس - -ع - -ب - -ي ،م - -ن خ Ó- -ل ال- -ت- -غ- -يÒ
ا÷ذري ل -ن -ظ -ام ا◊ك -م ‘ ال -بÓ-د وŒسس-ي-د
مرحلة انتقالية بشسخصسيات نزيهة.

ط -ال -ب -وا ب -رح ل ك -ل وج -وه ال-ن-ظ-ام السش-اب-ق ،وع-ل-ى
رأاسض م رئ سض ال- -دول- -ة ع- -ب- -د ال- -ق -ادر ب -ن صش -ال -ح،
وحكومة الوزير اأ’ول نور الدين بدوي.
وأاك- -د ال- -ب- -عضض م -ن -ه -م لـ«الشش -عب» ،أان ا◊راك
الششعبي لن يتوقف إا’ بتلبية جميع اŸطالب ،ومنها
إابعاد الوجوه القدÁة نهائيا ،والوصشول إا ¤مرحلة
انتقالية بششخصشيات نزيهة ،مع التأاكيد على اتخاذ
التداب ÒالÓزمة التي تقود إا ¤بر اأ’مان وإاعادة
ا’سشتقرار للوضشع السشياسشي ،وكذا ا◊فاظ على
اŸك- -اسشب ال- -رئ- -يسش- -ة ال- -ت- -ي راه -ن الشش -عب ع -ل -ى
Œسشيدها.

سسكيكدة :خالد العيفة
والبعضض من الششعارات طالبت بتحييد حكومة
بدوي ،و–ييد كذلك أاحزاب اŸوا’ة من حزبي

ألبجاويون– :قيق مطالب ألتغيÒ

بجاية :بن النوي توهامي

أاوصشلوا البÓد ا ¤ما آالت إاليه من أاوضشاع صشعبة ‘
اŸيادين السشياسشية وا’قتصشادية وا’جتماعية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

....وأخرى متوأضضعة من حيث ألعدد بÈج بوعريريج

...أŸشضاركون ‘ أ◊رأك بخنشضلة يرفضضون أ◊وأر مع رموز
ألنظام ألقدË

سسكيكدة Œدد العهد مع اŸسسÒات

ا◊رارة اŸرتفعة جدا ،وغاب «تيفو» قصشر الششعب
الذي  ⁄يقم ششباب بإا‚ازه ،هذا اأ’سشبوع وهورسشم
ع-مÓ-ق ي-ت-م ت-ع-ل-ي-ق-ه م-ن إاح-دى ال-ب-ن-اي-ات ‘ طور
اإ’‚از.

برج بوعريريج  :حبيبة بن يوسسف

اŸتظاهرون جابوا الششوارع الرئيسشية لعاصشمة
ال -و’ي -ة ،راف -ع Úشش -ع -ارات ح -م-لت أاب-رزه-ا ع-ب-ارة
«صش -ام -دون ،صش-ام-دون ‘ ح-راك-ن-ا م-اضش-ون» ،ك-م-ا

...وألبويريون يؤوكدون مسضاندتهم Ÿؤوسضسضة أ÷يشض

‘ ا÷معة  16خرج أامسص أا’ف اŸواطنÚ
ب -ال-ب-وي-رة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن “سس-ك-ه-م Ãواصس-ل-ة
اŸسسÒات إا ¤غ - -اي - -ة –ق - -ي- -ق م- -ط- -ال- -ب- -ه- -م
الشس -رع -ي -ة واŸت-م-ث-ل-ة ‘ ال-ت-غ-ي Òالسس-ي-اسس-ي
ا÷ذري وذه- -اب ك- -ل رم -وز ال -ن -ظ -ام ،ع -ل -ى
رأاسسهم رئيسص الدولة.
نداء الواجب الوطني اŸنادي للتغي Òوالتطلع
إا ¤مسشتقبل أافضشل كان أاقوى من ارتفاع درجة
ا◊رارة ال- - -ت - -ي Œاوزت  30درج -ة ،ح -يث ت-واف-د

اŸتظاهرون من كل ربوع الو’ية ،بدأات صشامتة
دون رفع أاي ششعار ‘ اŸربع اأ’ول ،بعد ذلك تلته
عدة مربعات لكل منها ششعار خاصض وكذلك ’فتات
ت -ط -الب ب -رح -ي -ل ك-ل م-ن ث-بت ت-ورط-ه ‘ ال-فسش-اد،
معÈين عن مسشاندتهم Ÿؤوسشسشة ا÷يشض الوطني
الششعبي ع Èترديد ششعار «ا÷يشض الششعب خاوة
خاوة».

البويرة :ع نايت رمضسان

’زمة
لبحث «خارطة طريق» للخروج من ا أ

أزيد من  500مشضارك ‘ ندوة أÛتمع أŸد Êيوم  15جوأن
سس -يشس-ارك أازي-د م-ن  500شس-خصص Áثلون
حوا‹  40نقابة وجمعية ومنظمة وطنية
‘ ال-ن-دوة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع اŸد ÊاŸزم-ع
تنظيمها يوم 15جوان ا÷اري ،وذلك بهدف
ا’تفاق على «خارطة طريق» للخروج من
’زم -ة ال -ت -ي ت -ع -ا Êم-ن-ه-ا ال-بÓ-د ،سس-ت-ط-رح
ا أ
’حقا على السساحة السسياسسية.
وينتمي اŸششاركون ‘ هذه الندوة إا ¤ثÓث
ديناميكيات هي –الف النقابات ا◊رة ،اŸنتدى
ال -وط -ن-ي ل-ل-ت-غ-ي Òو–ال-ف اÛت-م-ع اŸد Êال-ذي
يضش -م ال -ع -دي -د م-ن ا÷م-ع-ي-ات وم-ن-ظ-م-ات ح-ق-وق
اإ’نسش- - -ان ،ويÎقب أان ي- - -ج- - -ت- - -م- - -ع غ - -دا السش - -بت
منظموهذه الندوة لضشبط كافة الÎتيبات الفنية
واللوجيسشتيكية اÿاصشة بها ،وكذا للمصشادقة على
«خارطة الطريق الكفيلة باÿروج من اأ’زمة».
و‘ هذا الصشدد ،كششف اŸنسشق الوطني للنقابة
الوطنية اŸسشتقلة أ’سشاتذة التعليم الثانوي والتقني
(سشنابسشت) مزيان مريان لوأاج ،أان ا÷هات اŸنظمة
لهذا اللقاء الوطني سشتطلب رسشميا من السشلطات
العمومية الÎخيصض لعقد هذه الندوة ،حيث من
اŸتوقع أان تششارك «أازيد من  40نقابة وجمعية
وط-ن-ي-ة ‘ ال-ن-دوة ال-ت-ي سش-ت-ت-وج ال-ل-ق-اءات السشابقة
لفعاليات اÛتمع اŸد.»Ê
وأاوضش- -ح ذات ال- -ن -ق -اب -ي ،أان ‡ث -ل -ي اÛت -م -ع
اŸد Êعقدوا أاربعة لقاءات –ضشÒية ‘ الفÎة
السش- -اب- -ق -ة ” ،خ Ó-ل ا’ج -ت -م -اع اأ’ول «م -ن -اقشش -ة
اأ’وضش -اع السش -ي -اسش -ي -ة وﬂاط -ر ح -ال -ة ا’نسش-داد»،
واسش-ت-غ-ل اÛت-م-ع-ون ال-ل-ق-اء ال-ث-ا Êلـ»ت-بادل اآ’راء
وط - -رح ﬂت - -ل- -ف وج- -ه- -ات ال- -ن- -ظ- -ر واŸب- -ادرات
وا’قÎاحات» فيما حاولت النقابات وا÷معيات ‘
اللقاءين الثالث والرابع «بلورة ﬂتلف ا’قÎاحات

Ùاول -ة ال -وصش -ول إا ¤أارضش -ي -ة م -وح -دة وخ -ارط-ة
طريق سشيتم عرضشها خÓل الندوة الوطنية».
وأاك- -د م -زي -ان م -ري -ان ،أان أارضش -ي -ة اÿروج م -ن
اأ’زمة «سشتعرضض ’حقا على الرأاي العام الوطني،
كما سشيتم عرضشها على الطبقة السشياسشية قريبا ‘
ن- -دوة وط- -ن- -ي- -ة أاخ- -رى تشش- -ارك ف- -ي- -ه- -ا اأ’ح- -زاب
السشياسشية» ،مششÒا إا ¤أان اأ’زمة السشياسشية التي
تعا Êمنها البÓد «تفاقمت إا ¤أازمة اقتصشادية ،
وعن اŸششارك ‘ Úالندوة الوطنية للمجتمع اŸدÊ
وت- -لك ال- -ت- -ي Œم- -ع- -ه- -ا م- -ع اأ’ح- -زاب ،ق- -ال ذات
اŸت -ح -دث أان «اأ’ب -واب سش -ت -ك -ون م -ف -ت -وح -ة ل -ك-ل
ال -ف -اع -ل Úالسش -ي -اسش-ي Úو‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد،Ê
بشش- -رط أان ’ ت- -ك- -ون ه- -ذه اأ’ح- -زاب وال -ن -ق -اب -ات
وا÷معيات قد ششاركت ‘ تسشي Òششؤوون البÓد مع
النظام السشابق» ،معتÈا أان «هذه اأ’طراف كانت
سشببا مباششرا ‘ اأ’زمة ا◊الية وبالتا‹ فÁ Óكن
أان تكون طرفا ‘ ا◊ل».

طلب حوأر مباشضر مع أŸوؤسضسضة ألعسضكرية
وإأمكانية أÿروج بحلول من دأخل ألدسضتور

وأاوضشح مريان أان هذا «اإ’قصشاء من ا◊وار
م -ن -ط -ق -ي» ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان «إارادة الشش-عب اŸعÈ
ع -ن-ه-ا ‘ اŸسشÒات الشش-ع-ب-ي-ة ت-ط-الب ب-ج-م-ه-وري-ة
جديدة والقطيعة مع جميع رموز النظام أالسشابق ،
ول -ت -ف -ع-ي-ل اŸب-ادرة السش-ي-اسش-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-خ-رج ب-ه-ا
اأ’رضش- -ي- -ة أاŸوح -دة سش -ي -ت -م «ط -رح ه -ذه اŸب -ادرة
للنقاشض مع مؤوسشسشات ا÷مهورية ورÃا مؤوسشسشة
ال -رئ -اسش -ة» -حسشب م -زي -ان م -ري-ان -ال-ذي أاك-د أان
اÛتمع ‘ Úالندوة الوطنية سشيدرسشون «الطريقة
الكفيلة بإايصشال اŸبادرة إا ¤أاصشحاب القرار».
وعن تفاصشيل هذه اأ’رضشية ،قال ذات النقابي

أانها «تقÎح مرحلة انتقالية لتأاسشيسض دولة جديدة
مبنية على احÎام القانون والفصشل ب Úالسشلطات
وŒسشيد اإ’رادة الششعبية وﬁاربة الفسشاد» ،مؤوكدا
أان النقاشض لن يكون مؤوطرا بالدسشتور ا◊ا‹ الذي
«Œاوزته اأ’حداث وكان سشببا مباششرا ‘ اأ’زمة
السشياسشية وقد حان الوقت لتغيÒه».
وم -ن ج -ان -ب -ه ،أاك -د رئ -يسض الشش -ب -ك-ة ا÷زائ-ري-ة
للدفاع عن حقوق الطفل (ندى) ومنسشق اŸنتدى
الوطني للتغي Òعبد الرحمان عرعار ،أان الهدف
من الندوة الوطنية التي سشيششارك فيها «أازيد من
 500م-ائ-ة مشش-ارك ي-ن-ت-م-ون ل-ثÓ-ث دي-ن-ام-ي-ك-ي-ات
للمجتمع اŸد ،Êهوا’تفاق على خارطة الطريق
ال -ت -ي سش -ت -دع-م ا◊وار م-ع ال-ن-ظ-ام ا◊ا‹ ب-غ-رضض
Œاوز حالة ا’نسشداد السشياسشي» ،مؤوكدا ‘ ذات
السشياق أان «ا◊ديث عن النظام ا◊ا‹ ’ يعني
رئيسض الدولة عبد القادر بن صشالح والوزير ا’أول
نور الدين بدوي اللذين يطالب الششعب ا÷زائري
برحيلهما».
وأاوضش -ح أان ف -ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êت-ط-الب
ب -ف-ت-ح «ح-وار م-ب-اشش-ر م-ع اŸؤوسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة ‘
م -رح -ل -ة أاو ،¤ع -ل -ى أان ي-واصش-ل السش-ي-اسش-ي-ون ه-ذا
ا◊وار من أاجل العودة إا ¤الششرعية عن طريق
تنظيم انتخابات حرة وششفافة» ،متوقعا أان يلقى
هذا الطلب «ردا إايجابيا من قيادة ا÷يشض».
Óزمة
ويرى عبد الرحمان عرعار ،أان «ا◊ل ل أ
ا◊الية يكون Ãجلسض رئاسشي توافقي أاوبششخصشية
وطنية توافقية» لتسشي ÒاŸرحلة ا’نتقالية ،مششÒا
إا ¤أان «ا◊ل ي- -ن -ب -غ -ي أان ي -ك -ون سش -ي -اسش -ي -ا ول -يسض
دسشتوريا» ،دون أان يسشتبعد «التوصشل إا ¤حل من
داخل الدسشتور إاذا أافضشى ا◊وار إا ¤ذلك».
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لسصعار
لنتاج وارتفاع ‘ ا أ
اسصتقرار ‘ ا إ

توقع إانتاج يفوق  27أالف قنطار من الفراولة بسسكيكدة

تتوّقع اŸصصالح الفÓحية بالولية– ،قيق انتاج ازيد من  27أالف قنطار خÓل اŸوسصم ا◊ا‹ من فاكهة الفراولةÃ ،ردود
لنتاج Ãقارنة بانتاج اŸوسصم اŸاضصي ،وذلك على مسصاحة
يصصل ا 90 ¤قنطارا ‘ الهكتار الواحد ،وبذلك تسصجيل اسصتقرارا ‘ ا إ
مزروعة تصصل ا 303 ¤هكتار ،با÷هة الغربية من مدينة سصكيكدة.
انشس -غ -الت -ه -م ع -ل -ى ال -مسس-ؤوول-ي-ن
ال- -م- -ع- -ن- -ي- -ي- -ن ف -ي ال -ع -دي -د م -ن
ي- -رج- -ع اسس- -ت -ق -رار الن -ت -اج ه -ذا
ال -م -ن -اسس -ب -ات ،ع -ل -ى أام-ل إاي-ج-اد
ال -م -وسس -م حسسب ذات ال -مصس -ادر،
حلول لها والرتقاء بهذه الشسعبة،
إالى الظروف المناخية المÓئمة
ال ان الوضسعية لم تعرف انفراجا
Óم-ط-ار،
وال -تسس -اق -ط ال -ك -ب -ي -ر ل  -أ
م - -ن - -ذ سس - -ن - -وات ،ول - -م ت - -ح - -رك
وت -ب -ق -ى السس-ع-ار م-رت-ف-ع-ة ح-يث
السس -ل -ط -ات ال -م -ع-ن-ي-ة ل-فضس ه-ذا
ت -راوحت خ Ó-ل ه-ذه السس-ن-ة ب-ي-ن
األشس -ك -ال وال-م-ت-م-ث-ل اسس-اسس-ا ف-ي
 350و 4500دج للكيلوغرام ،بعد
تسس -وي -ة وضس -ع -ي -ة األراضس -ي ال-ت-ي
أان كان سسعرها خÓل سسنة 2016
يسس-ت-غ-ل-ون-ه-ا وال-ت-ي تتبع محافظة
يتراوح بين  150إالى  250دج.
ال- -غ- -اب -ات ،اضس -اف -ة ال -ى ان -ع -دام
تتوفر ولية سسكيكدة على أانواع
ال-مسس-الك ال-م-ؤودي-ة إال-ى أاراضس-يهم
عديدة من الفراولة التي تغرسس
رغم كثرة الشسكاوى ،حيث تعتبر
طبيعيا وليسس على مسستوى البيوت
من بين أابرز المشساكل التي يعاني
ال-بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة وال-م-ع-دل-ة وراث-ي-ا،
م-ن-ه-ا م-ن-ت-ج-و ال-ف-راول-ة بالولية،
ع - -ل - -ى غ - -رار «روسس - -ي- -ك- -ادا» ،أاو
لسسيما وان عدم اسستقرار العقار
«ال-م-ك-رك-ب-ة» ك-م-ا ت-ع-رف م-ح-ل-ي-ا أاوضس- -ح- -ت- -ه م -دي -ري -ة ال -مصس -ال -ح هذين النوعين اللذين أادخ Óعلى يحد من السستثمار المكمل لهذه
وال -ت-ي ت-ع-د األك-ث-ر وف-رة واألك-ث-ر الفÓحية ،حيث عرف هذا النوع ال-م-ن-ط-ق-ة سس-نة  1970ف -ي إاط-ار الزراعة ،وبالتالي تحفيز وتطور
ط-ل-ب-ا م-ن ق-ب-ل ال-م-واط-ن-ين نظرا ط -وال ال -ق -رن ال -م -اضس -ي ت -ط -ورا اإلرشس- -اد ال- -فÓ- -ح- -ي م -ن ط -رف هذه الشسعبة الفÓحية.
ل-ل-ون-ه-ا األح-م-ر ال-ف-اق-ع ومذاقها م -ل -ح -وظ -ا ل -خصس-ائصس-ه ال-وراث-ي-ة م -ع -ه-د ت-ن-م-ي-ة زراع-ة م-ح-اصس-ي-ل ورغم ذلك الكثير من العائÓت
الحلو والمتميز كما يعتبر موسسم خاصسة وأان نوعية التربة والمناخ ال -خضس -ر أان -ه-م-ا ي-ق-اوم-ان ال-ن-ق-ل ال - - -ت- - -ي ك- - -انت ت- - -م- - -ارسس ه- - -ذا
جني محصسول الفراولة من عام وال-ب-ي-ئ-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة أاع-ط-ت-ه نكهة وي -ت -ح-مÓ-ن م-دة ال-ت-خ-زي-ن ال-ت-ي النشساط وهاجرتها بنزوحها إالى
ال-م-راك-ز ال-ع-م-ران-ي-ة ال-ك-ب-رى في
آلخ- -ر مصس- -درا ه- -ام- -ا ل- -ل- -دخ- -ل خاصسة.
تصسل إالى أاربعة أايام.
سسنوات التسسعينيات ابدت الرغبة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ع -ائ Ó-ت ال -ف Ó-ح-ي-ن كما توجد بسسكيكدة أانواع أاخرى
ف- - -ي ال- - -ع - -ودة إال - -ى أاراضس - -ي - -ه - -ا
االل --نم- -اقش-س -درط -يع- -نددف -ه -يم به --ذحه-واالل-شسي-ع 0-ب-0ة« 6عا-ل-دت-ي-ي-دوةغ-ام»-نوا»لا-ل-ف-درواوغل--ةÓسع-لس»-ىال-لغ--تريانر أاصصحاب اÙاصصيل
لممارسسة مجددا هذا النوع من
ت-تصس-ف-ان ب-ح-ج-م-هما الكبير نوعا ينتظرون تسصوية
منتج عبر إاقليم الولية.
ال -زراع -ة ،ل -ك -ن ان -ع -دام وسس-ائ-ل
ن
م
،
»
ا
د
ا
وي - -ع- -د ن- -وع «روسس- -ي- -ك-
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وضصعية أاراضصيهم
وإان- -ج- -از ال- -مسس- -الك ،و السس- -ك- -ن
الفراولة األكثر وفرة واألكثر طلبا لكنهما يحمÓن نسسبة مرتفعة من
ف- -ي ال- -وقت ال -راه -ن وف -ق -ا ل -م -ا ال-ح-م-وضس-ة ل-ت-ب-ق-ى م-ن إايجابيات ال -فÓ-ح-ون م-ن ج-ان-ب-ه-م ط-رح-وا الريفي ،حد من هذه الرغبة.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

نظمت على مسصتوى ميناء القل

وقفة احتجاجية لعائÓت البحارة اŸفقودين بعرضس البحر بسسكيكدة
ن -ظ -مت ع -ائ Ó-ت اŸف -ق -ودي -ن م -ن ب -اخ-رة
ي -ونسس  ،2وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
م -ي -ن -اء ال -ق-ل م-ن-اشص-دي-ن السص-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة،
إازالة الغموضس والتحري بجد حول أاسصباب
اخ- -ت -ف -اء ال -ب -اخ -رة ،خ -اصص -ة ‘ ظ -ل ت -داول
معلومات حول وجود خمسصة أافراد من طاقم
الباخرة ﬁتجزين ‘ السصجون التونسصية.

ع-ائÓ-ت ال-م-ف-ق-ودي-ن ال-م-ح-ت-ج-ة حملت وزير
العدل السسابق ،والسسفير الجزائري في تونسس

مسسؤوولية الغموضس ،ورفضسهم التحري في هذه
القضسية ،وأاملها كبير في فتح تحقيق جدي
والفصسل في الموضسوع نهائياً ،وتعيشس عائÓت
 07بحارة منهم اثنان من مدينة القل بولية
سس-ك-ي-ك-دة ع-ل-ى وق-ع اخ-ت-ف-اء غ-امضس لسس-ف-ينة
صسيد سسمك التونة تحمل أاسسم» يونسس « 02
وعلى متنها البحارة السسبعة في رحلة صسيد
ع -ادي -ة ،ق -ادم -ي -ن م -ن إاي -ط -ال -ي -ا ن-ح-و م-ي-ن-اء
بوسسماعيل بالجزائر العاصسمة بعد انتهائهم

من فترة عميلة صسيانة السسفينة التي دامت 4
أاشس -ه -ر اسس -ت-ع-دادا ل-ل-دخ-ول ف-ي ف-ت-رة الصس-ي-د
المعتادة ،وذلك خÓل سسنة  ،2018وبخصسوصس
البحارة المنحدران من القل فيتعلق األمر بكل
من ( م .ج) يقطن بحي رامول عبد العزيز و(
ع.م ) من قرية حجرية ببلدية كركرة.

خالد .ع

سصكنات «عدل» بالعلمة

تعليم ـ ـ ـ ـات لفت ـ ـ ـ ـح –قي ـ ـ ـ ـق ف ـ ـ ـ ـي عي ـ ـ ـ ـوب اإل‚ ـ ـ ـ ـاز

ت - -ت - -داول مصص- -ادر م- -ت- -ط- -اب- -ق- -ة
لخÒة،
Ãدي- -ن -ة سص -ط -ي -ف ،ه -ذه ا أ
خÈا يتعلق بأامر صصادر عن النيابة
ال-ع-ام-ة ل-دى ›لسس قضص-اء سص-طيف
ل -ف -ت -ح –ق -ي -ق اب -ت -دائ -ي ‘ قضص -ي-ة
ال - -غشس ال - -ت - -ي مسصت ال - -ع- -دي- -د م- -ن
سصكنات مشصروع أالف مسصكن بصصيغة
ع - -دل ،وال- -ت- -ي وزعت ق- -ب- -ل شص- -ه- -ر
رمضص -ان اŸب -ارك بضص -واح -ي م-دي-ن-ة
العلمة ،شصرق عاصصمة الولية.

سسطيف :نورألدين بوطغان
ج- -اء ه -ذا ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ب -عضس
ال -ف -ي-دي-وه-ات ال-ت-ي ت-م ب-ث-ه-ا م-ن
ط-رف ب-عضس ال-مسس-ت-ف-ي-دي-ن ع-لى
م -واق -ع ال -ت -واصس -ل الج -ت -م -اع -ي
واليوتوب ،حول عيوب كثيرة في
عملية النجاز التي طالها غشس
مفضسوح في مواد البناء ،وطريقة
الن - - -ج- - -از ،م- - -ا اج- - -ل ف- - -رح- - -ة
ال -مسس -ت -ف -ي -دي -ن ال -ذي-ن ان-ت-ظ-روا
سس-ك-ن-ات-ه-م م-ن-ذ  ،2013وشس -رع-وا
مضس-ط-ري-ن ف-ي ع-م-ل-يات الترميم

الÓزمة قبل اسستغÓلها.
وحسسب هذه التعليمات تم فتح
تحقيق ابتدائي من طرف مصسالح
الم -ن ،ف -ان -ه ي -ن -ت-ظ-ر ان ي-ت-ق-دم
ال- -م- -واط- -ن- -ون بشس- -ك- -اوي -ه -م ال -ى
ال-ج-ه-ات ال-م-ك-ل-فة بالتحقيق ،مع
اح -ت -م -ال اسس -ت -دع -اء ال-م-ق-اول-ي-ن
وال-م-وظ-ف-ي-ن ال-م-كلفين بالمتابعة
والمراقبة ،واحتمال انجاز خبرة
تقنية في البناء للوقوف على أادلة
في الغشس.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ط-م-أان ال-وال-ي
محمد بلكاتب ،طالبي السسكن من
صس- -ي- -غ- -ة ع- -دل ،خ- -اصس -ة ب -ن -فسس
المدينة ،بالتدخل لدى المديرية
ال -ع -ام -ة ل -وك -ال -ة ت-ط-وي-ر السس-ك-ن
وتحسسينه عدل من اجل اإلسسراع
في إافادتهم بقرارات التخصسيصس
ال -ت -ي ي -ط -ال -ب -ون ب -ه-ا ،وك-ذا ح-ل
مشس -ك -ل -ة الع -ان -ات م-ن صس-ن-دوق
ال-م-ع-ادل-ة ل-ل-خ-دمات الجتماعية
«افنبوسس».
وب -ال -م-ن-اسس-ب-ة ،ط-م-أان ال-وال-ي ك-ل

ال -م -رق -ي -ن ال -ع-ق-اري-ي-ن ال-ج-ادي-ن
ال -م -ع -ن -ي -ي -ن ب -ان -ج -از السس -ك -ن-ات
ب -م -خ -ت-ل-ف الصس-ي-غ ،ب-م-راف-ق-ت-ه-م
وت -ذل -ي -ل الصس-ع-اب ف-ي وج-وه-ه-م
ل -ت -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن ان-ج-از أاشس-غ-ال
مشساريعهم في اآلجال المحددة
ودون عراقيل ادارية.

...و تذبذب التموين
بالغاز يؤورق سسكان
اŸناطق ا÷بلية بسسطيف
تشس-ه-د ب-عضس ال-م-ن-اط-ق ال-ج-ب-ل-ي-ة
التابعة للمنطقة الشسمالية الغربية
لولية سسطيف بعضس النقطاعات
وال -ت-ذب-ذب ف-ي ع-م-ل-ي-ة ال-ت-م-وي-ن
ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ،وهي المناطق
ال -ت-ي اسس-ت-ف-ادت م-ن ه-ذه ال-م-ادة
ال-ح-ي-وي-ة ف-ي السس-ن-وات األخ-ي-رة،
في إاطار مشساريع ربط السسكان
بشسبكة الغاز الطبيعي.
خ-ل-فت ه-ذه ال-مشس-ك-ل-ة ال-م-زعجة

اسستياء السسكان المعنيين ،ما ادى
ب -م -دي -ري -ة الصس -ن-اع-ة وال-م-ن-اج-م
ل -ل -ولي -ة ل -ل -ع -م -ل ع -ل -ى ال -ت-ك-ف-ل
ب - -النشس - -غ - -ال ،قصس- -د ت- -حسس- -ي- -ن
الخدمة ،حيث تم مد شسبكات نقل
بقوة  120بوصسة ،وكذا عمليات
ل-ت-ام-ي-ن ت-م-وي-ن ال-مناطق الجبلية
وحمايتها من اضسطرابات التوزيع
والن -ق -ط -اع ،وك -ل -فت ال -ع-م-ل-ي-ات
المتعلقة بالربط ب  3مÓيير دج.
وتعتبر منطقة بني ورتيÓن ،في
شس -م -ال غ -رب ال -ولي -ة ،ب -ق -راه -ا
وب -ل -دي -ات -ه -ا م -ن أاك-ث-ر ال-م-ن-اط-ق
ت -ع -رضس -ا ل -ل -ظ -اه -رة ،م-م-ا ي-دف-ع
ب-مصس-ال-ح شس-رك-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رباء
والغاز للتدخل في كل مرة من
اج -ل م -ت -اب -ع -ة ع -م -ل-ي-ة ال-ت-م-وي-ن
العادي والجتهاد إلنهاء التذبذب
ال- -مسس- -ج -ل،وي -أام -ل السس -ك -ان م -ن
ال- -ج- -ه- -ات ال- -م- -ع- -ن -ي -ة ال -ت -ك -ف -ل
ب -النشس -غ -ال بشس -ك-ل ن-ه-ائ-ي ،ب-ع-د
معاناة مع الظاهرة والتي تزداد
خÓل فترات الطقسس البارد.

كان بصصدد تغطية اŸسصÒة بسصاحة الأم Òعبد القادر

اعتداء غ Òمقبول على صسحفي قناة تلفزيونية Ãعسسكر
لعÓمية
لسصرة ا إ
انسصحب ،أامسس‡ ،ثلو ا أ
Ãعسصكر مبكرا من تغطية مسصÒة ا◊راك
الشص-ع-ب-ي ل-ل-جمعة  ،16ب-ع-د ت-ع-رضس صص-ح-ف-ي
لدى قناة تلفزيونية إا ¤اعتداء من طرف
ب- -عضس ال- -ع- -ن- -اصص- -ر ال -ت -ي ك -انت م -وج -ودة ‘
م- -ق- -دم -ة اŸسصÒة واÙسص -وب -ة ع -ل -ى أاح -زاب
سصياسصية معارضصة.
وجاء انسسحاب ممثلي األسسرة اإلعÓمية المحلية
المنتسسبين عموما إالى الصسحافة المكتوبة ،تضسامنا
مع زميلهم في القناة الخاصسة وتنديدا بالهجمات

غير المبررة ول البريئة على الصسحافيين منذ بداية
ال-ح-راك الشس-ع-ب-ي ،وال-ت-ي مسست إاح-داه-ا صس-ح-ف-ية
بقناة خاصسة لدى تأاديتها مهمة التغطية اإلعÓمية
للجمعة الرابعة للحراك الشسعبي.
Óشس -ارة ،أان اع -ت -داء األمسس ع -ل-ى صس-ح-ف-ي ق-ن-اة
ل -إ
وجريدة الشسروق ،لم يكن األول من نوعه وجاء بعد
م - -ق- -ال ل- -ل- -م- -راسس- -ل الصس- -ح- -ف- -ي ل- -فت إال- -ى دع- -م
المتظاهرين لقرارات الجيشس ـ ما دفع هؤولء الى
التهجم والعتداء على الصسحفي أامام مرأاى من
ال-م-ت-ظ-اه-ري-ن ورج-ال األم-ن ك-ط-ري-ق-ة للتعبير عن

موقفهم المخالف لما جاء في المقال الصسحفي.
ي -ذك -ر ،أان ال -تصس-رف ال-ذي أاق-دمت ع-ل-ي-ه ع-ن-اصس-ر
تتقدم الحراك منذ أاسسابيع ،لقي اسستنكارا واسسعا
من طرف المواطنين وجعل الصسحفيين المحليين
ي -ف -ك-رون ف-ي ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة ل-ل-ت-ن-دي-د
بالهجمات التي يتعرضس لها ممارسسو المهنة على
ال -مسس -ت -وى ال -م -ح -ل -ي ،ت -ت-ب-ع ب-إاعÓ-ن ب-عضس-ه-م ع-ن
مقاطعة التغطية اإلعÓمية لمسسيرات الجمعة.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–سصبا لنهائي كأاسس ا÷مهورية

اŸديرية العامة لأÓمن الوطني تضسع خطة أامنية
Óم-ن ال-وطني
وضص-عت اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
خ - -ط - -ة أام - -ن - -ي- -ة Ãن- -اسص- -ب- -ة ن- -ه- -ائ- -ي ك- -أاسس
ا÷م -ه -وري -ة ل -ك-رة ال-ق-دم ،اŸق-رر ال-ي-وم 08
ج - -وان  2019ب Úف -ري -ق -ي شص -ب -اب ب -ل-وزداد
وشص -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة Ãل-عب مصص-ط-ف-ى تشص-اك-ر
ب-ال-ب-ل-ي-دة.ج-اء ه-ذا ‘ ب-ي-ان تلقت «الشصعب»
نسصخة منه.

ق.و
الخطة الأمنية المسسطرة بهذه المناسسبة ،التي
ي -ت -م ت -ن -ف -ي -ذ ه -ا ق -ب -ل و ا أ ث -ن -ا ء و ب -ع -د ا ل -م -ب -ا ر ا ة ،
س ُس خ ّر ت ل ه ا ك ا ف ة ا ل إ م ك ا ن ي ا ت ا ل ب ش س ر ي ة و ا ل م ا د ي ة
الÓزمة لتاأمين هذا الحدث الرياضسي الوطني،

مدعمة بتشسكيÓت اأمنية على مسسار الطرق
و ا ل ش س -و ا ر ع ا ل -م -و ؤ د ي -ة ا إ ل -ى ا ل -م -ل -ع ب  ،ت س س -ه -ر ع -ل -ى
ضسمان النسسيابية المرورية.
ك -م -ا ت س س -ه -ر د و ر ي -ا ت ر ا ك -ب -ة و ر ا ج -ل -ة ل -ق -و ا ت
ا ل ش س - -ر ط ّ - -ة  ،ع - -ل -ى ض س -م -ا ن ا أ م -ن ا ل -م -ن -ا ص س -ر ي -ن
ا ل - -و ا ف - -د ي -ن ع -ب -ر ا ل -م -ح -ط -ا ت ا ل -ب -ر ي -ة ل -ن -ق -ل
ا ل -م س س -ا ف -ر ي -ن و م -ح -ط -ا ت ا ل س س -ك -ة ا ل -ح -د ي -د ي -ة ،
ب -ا ل -م -ن -ا س س -ب -ة  ،ت -د ع -و ا ل -م -د ي -ر ي -ة ا ل -ع -ا م -ة ل  Ó-أ م -ن
الوطني كافة المناصسرين اإلى احترام قواعد
ا ل س س - -ي -ا ق -ة ا ل س س -ل -ي -م -ة و ك -ذ ا ا ل -ت -ح -ل -ي ب -ا ل -ر و ح
ا ل -ر ي -ا ض س -ي -ة  ،ك -م -ا ت ض س -ع ت -ح ت ت ص س -ر ف -ه -م ا ل -ر ق -م
ا ل أ خ ض س -ر  4 8 1 5و م -خ -ت -ل -ف ا ل -د ع ا ئ م ا ل ت ص س ا ل ي ة
لÓأمن الوطني ،للتبليغ والتواصسل.

بعد اسصتعماله لتقنية مسصتحدثة لتعطيل تشصغيل جهاز
التحكم بالسصيارة

األمن ا◊ضسري  1ببومرداسس يلقي القبضس
على أاربعيني سسرق مركبة
Óمن ا◊ضصري
“كنت عناصصر الشصرطة ل أ
لول ببومرداسس من معا÷ة قضصية سصرقة
ا أ
اسص - -ت - -ه- -دفت م- -رك- -ب- -ة أاح- -د اŸواط- -ن Úم- -ن
بومرداسس والتي تورط فيها شصخصس أاربعيني
من بومرداسس قام باسصتعمال تقنية تعطيل
ج -ه -از ال -ت -ح-ك-م ع-ن ب-ع-د لسص-ي-ارة الضص-ح-ي-ة
قصصد سصرقتها.

ق.و
قام هذا الأخير باسستعمال جهاز التحكم
عن بعد خاصس باإنزال السستائر الذي كان
بحوزته ليعطل تقنية اإغÓق سسيارة اأثناء
ق -ي -ا م ص س -ا ح -ب -ه -ا ب -غ -ل -ق -ه -ا و ب -ع -د ا ن ص س -ر ا ف -ه
ت -و ج -ه ا ل -م ش س -ت -ب -ه ف -ي -ه ن -ح -و ا ل س س -ي -ا ر ة و ق -ا م

ب س س -ر ق -ة ا أ غ -ر ا ض س ك -ا ن ت ب -د ا خ -ل -ه -ا  ،ا أ ي -ن
ت -ف -ط -ن ل -ه ع -ن -ا ص س -ر ا ل ش س -ر ط -ة و ت -م ض س -ب -ط ه
متلبسسا اأثناء قيامهم بدوريات مراقبة،
ليتم اإلقاء القبضس عليه ومن ثم تحويله
وحجز كل الأغراضس المسسروقة.
و ب -ع -د س س -م -ا ع -ه ع -ل -ى م -ح ض س -ر ر س س -م -ي ت م
اإتمام اإنجاز ملف قضسائي في حقه مع
ا إ ر ج - -ا ع ا ل - -م - -م - -ت - -ل -ك -ا ت ا ل -م س س -ر و ق -ة ا إ ل -ى
صساحبها وبعد اسستكمال كافة الإجراءات
ا ل -ق -ا ن -و ن -ي -ة ف -ي ح -ق -ه  ،ت -م ت -ق -د ي -م -ه ا أ م -ا م
ا ل س س -ي -د و ك -ي -ل ا ل -ج -م -ه -و ر ي -ة ل -د ى م -ح -ك -م -ة
ب - -و م - -ر د ا س س  ،ا ل - -ذ ي ا أ م -ر ب -ا إ ي -د ا ع -ه ر ه -ن
الحبسس اإلى غاية محاكمته.

تدخل ا◊ماية جنب احÎاق ا◊قول اÛاورة

النـ ـ ـ ـ ـÒان تأاتـ ـ ـي عل ـ ـى  4.5هكتـ ـ ـارات
مـ ـ ـ ـن الشسعـ ـ ـ Òو 300شسج ـ ـÒة بع Úمليلة
نشصب ،ظ -ه -ر أاول أامسس ،ت -زام -ن -ا وارت -ف-اع
درج- -ة ا◊رارة اÙسص- -وسس ،ح- -ري- -ق م -ه -ول
Ãزرع -ة فÓ-ح-ي-ة ،ب-ح-ي الصص-و◊ي-ة ب-دوار
الكواهي الواقع ببلدية ع Úمليلة ‘ اÙيط
ال- -ري -ف -ي غ -رب ولي -ة أام ال -ب -واق -يﬂ ،ل -ف -ا
إاتÓف  4.5هكتار من الزرع القائم ◊بوب
الشصع ÒاŸوشصك على اكتمال ‰وه.

أم ألبوأقي :أسسكندر ◊جازي
ك -م -ا ت س س -ب -ب ت ا ل س س -ن -ة ا ل -ل -ه ب ف -ي ا إ ت  Ó-ف
اأكثر من  300شسجيرة من نوع الصسنوبر

الحلبي وكذا احتراق  30اأنبوب خاصس
بالسسقي بهذه المزرعة قبل اأن تتدخل
عناصسر الحماية المدنية لوحدة عين
مليلة وتخمد السسنة اللهب بمسساعدة
اأصسحاب المزرعة وسسكان المشستة ،ما
ج -ن ب ا م -ت -د ا د ا ل -ن -ي -ر ا ن ل -ك -ا م ل ا ل م ز ر ع ة
و ا ل -ح -ق -و ل ا ل -م -ج -ا و ر ة  ،ع -ن -ا ص س -ر ف -ر ق -ة
ا ل -د ر ك ا ل -و ط -ن -ي ا ل -م -خ -ت ص س -ة ا إ ق -ل -ي -م -ي -ا
ف - -ت -ح ت ت -ح -ق -ي -ق -ا ح -و ل ا أ س س -ب -ا ب ه -ذ ا
ا ل - -ح - -ر ي - -ق ا ل -م -ت -ز ا م -ن و ا ر ت -ف -ا ع د ر ج -ة
الحرارة بالولية.

إاثر اصصطدام سصيارت Úبالطريق الوطني 48

إاصسابة أاربعة أاشسخاصس بجروح وكسسور
ت س س - -ب ب ح - -ا د ث م - -ر و ر و ق - -ع  ،ا أ و ل ا أ م س س  ،ع - -ل - -ى
الطريق الوطني رقم  48بولية اأم البواقي ،في
ا إ ص س - -ا ب -ة ا أ ر ب -ع -ة ا أ ش س -خ -ا ص س ب -ج -ر و ح و ر ض س -و ض س
خطيرة في اصسطدام سسيارتين سسياحيتين من
عÓمة «بيجو».
ا ل -ح -ا د ث و ق -ع ب -ا إ ق -ل -ي -م ب -ل -د ي -ة س س -و ق ن -ع -م -ا ن
و ب -ا ل ض س -ب -ط ب -ق -ر ي -ة ل -ق -و ا د ر ي -ة  ،ح ي ث ا ص س ط د م ت
س س -ي -ا ر ت -ي -ن س س -ي -ا ح -ي -ت -ي -ن ف -ي ا ح -د ا ل -م -ن -ع -ر ج -ا ت
هناك ببعضسهما مخلفة اإصسابة الركاب الأربعة

من السسيارتين بجروح خطيرة نقلوعلى اأثرها
اإلى العيادة متعددة الخدمات لذات البلدية
من طرف عناصسر الحماية المدنية ،الضسحايا
تتراوح اأعمارهم بين  21و 60سسنة ينحدرون
من ولية اأم البواقي ،وعلى اثر ذلك فتحت
ا ل -ج -ه -ة ا ل أ م -ن -ي -ة ا ل -م -خ -ت ص س -ة ت -ح -ق -ي -ق -ا ح -و ل
مÓبسسات الحادث.

أم ألبوأقي :إأسسكندر ◊جازي

لمن –قق ‘ خلفيات ا◊ادث
مصصالح ا أ

حريق باŸسسجد القطب يث Òالهلع Ãعسسكر
لم-ن
ف -ت -حت مصص -ال-ح ا أ
Ÿعسص - - -ك - - -ر –ق - - -ي- - -ق- - -ا ‘
خلفيات حريق شصب على
مسصتوى السصطح اÿشصبي
لقبة اŸسصجد القطب « 10
أالف مصص- - - -ل - - -ي « ا÷اري
ا‚ازه ب- -أاع- -ا‹ م- -دي -ن -ة
معسصكر.

ال - -ع -م -ا رات ا Ûا ورة ل -ور شس -ة
ا Ÿش س - -ر وع ،ب - -ع - -د اأن وصس - -ل -ه -ا
جزيئات ا÷مر اŸنبعث من
اÿشسب اÎÙق التي قذفتها
التيارات الهوائية اإ ¤شسرفات
العمارات.

تسسجيل  39حريقا
معسسكر:أم أ.Òÿسس و 16حادثا مروريا
“كنت فرق الإطفاء للحماية خÓل يومي العيد

اŸدنية من السسيطرة بصسعوبة
ع- -ل- -ى اأ لسس- -ن- -ة ا ل- -ل- -هب ا ل- -ت - -ي
ارت- -ف -عت ‘ سس -م -اء م -عسس -ك -ر
ع ص س - - -ر الأمسس الأول ،م- - -ثÒة
ح -ال -ة م -ن ا ل-ذع-ر وا ل-ه-ل-ع ب Ú
اŸواط- -ن  Úلسس- -ي- -م- -ا سس- -ك -ان

س س - -ج - -ل ت م ص س - -ا ل - -ح ا ◊ م - -ا ي - -ة
ا  Ÿد ن - - -ي - - -ة  Ÿع س س - - -ك - -ر  ،ع - -د ة
تدخÓت ميدانية خÓل يومي
ا ل -ع -ي -د ع -ل -ى م س س -ت -و ى ش س -ب -ك ا ت
ط -ر ق ا ل -و ل ي -ة ا ل -ت -ي ش س -ه -د ت

ح ص س -ي -ل -ة م -ر ت -ف -ع -ة م ن ح و ا د ث
ا  Ÿر و ر “ ث - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل ت
‘  1 6ح -ا د ث م -و ؤ  ⁄ا أ س س -ف -ر
ع ن  2 2ج -ر ح و ح -ا ل -ت -ي و ف -ا ة
اإضسافة اإ ¤اÿسسائر اŸادية
ا ل - - -ت - - -ي ط - - -ا ل ت  2 5م ر ك ب ة
ودراجة نارية.
كما سسجلت ذات ا÷هة نحو
 39حريق بعدة نقاط اأهمها
ا  Ÿق - -ا ب - -ر ا ل - -ت - -ي غ - -ط - -ت - -ه - -ا
ا ل أ ع ش س - - - - -ا ب ا ل - - - - -ي - - - - -ا ب س س - - - - -ة
و ا  Ùا ص س - -ي -ل ا ل -ز ر ا ع -ي -ة غ Ò
ا  Ÿو ؤ م -ن -ة ب -ا ◊ و ا ج -ز ا ل  Îا ب -ي -ة ،
ا إ ض س - -ا ف - -ة ا إ  ¤ح - -ر ا ئ - -ق د ا خ - -ل
ا ل - -ن س س - -ي - -ج ا ل - -ع - -م - -ر ا  Êب س س -ب ب
ا ل ن -ت ش س -ا ر ا ل -ك -ث -ي -ف ل  Ó-أ ع ش س -ا ب
والنفايات اŸنزلية.

»æWh

إلسشبت  08جوإن  2019م
إلموإفق لـ  05ششوإل  1440هـ

فيما أاكدت مديرية الÎبية إاسستعداد مصسا◊ها للحدث

أازيد من  13أالف مÎشسح لمتحانات شسهادة التعليم اŸتوسسط ببجاية

وّفرت مديرية الÎبية لو’ية بجاية كل الÎتيبات الÓزمة ،لضسمان السس Òا◊سسن ’متحانات نهاية السسنة الدراسسية ،من
خÓل توف Òجميع الوسسائل اŸادية والبشسرية لفائدة اÎŸشسح ،Úحيث بلغ عدد اÎŸشسح Úمن أازيد 13أالف مÎشسحا طيلة
ثÓثة أايام.

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

إلعدد
17966
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بحضسور  68أاخصسائيا نفسسانيا

 16673تلميذ على موعد مع المتحانات بتيارت

ي-ل-ت-ح-ق غدا  16673مÎشس-ح-ا ’جتياز
شسهادة التعليم اŸتوسسط بو’ية تيارت ،منهم
 8037ذك-ور و 8636ان -اث ح -يث ” تسس-خÒ
جميع اŸوارد البشسرية اŸتمثلة ‘  68رئيسص
م -رك -ز و 204ن - -ائب و 402م-ك-ل-ف ب-تسسيÒ
Óشس -راف ع -ل-ى
’م- -ان -ات و 3058اسس -ت -اذا ل  -إ
ا أ
ا◊راسس -ة و 68اخصس-ائ-ي-ا ن-فسس-ان-يا وعدد من
Óشسراف على ا’متحانات.
اÓŸحظ Úل إ

تيارت :ع.عمارة
تم ،إأمسص إلجمعة ،سشحب إلموإضشيع من فرع
إلديوإن إلوطني لÓمتحانات وإلمسشابقات
بو’ية سشعيدة برفقة مصشالح إ’من وإلدرك
إل--وط--ن--ي ،ك--م--ا ت--م ج--ن--د م--م--ث--ل--ي--ن إول-ي-اء
إل--تÓ--م-ي-ذ لÓ-طÓ-ع ع-ل-ى إل-تسش-ي-ي-ر إل-م-ادي
لÓمتحانات.
إأما إلتحضشير إلمادي فقد تم تحضشير جميع
إلموؤسشسشات إلمسشخرة لÓمتحانات من حيث
إل--طÓ--ء وت--ف--ق--د إل--ه-وإت-ف وتشش-ف-ي-ره-ا م-ن
طرف مصشالح إلبريد وتكنولوجيات إ’عÓم،
لÓتصشال إلفوري من طرف روؤسشاء إلمرإكز
عند كل طارئ إلى مديرية إلتربية ،كما تم

تسش-خ-ي-ر وسش-ائ-ل إل-ن-ق-ل وإل-م-ط-اع-م ’إط-عام
إل-م-م-ت-ح-ن-ي-ن وإل-م-وؤط-ري-ن وإلششركاء كما تم
تسش---خ---ي---ر رج--ال إ’م--ن وإع--وإن إل--ح--م--اي--ة
إل-م-ن-ي-ة ،وإ’ط-ب-اء ،وج-م-ي-ع إل-مششرفين على
إل--ع--م--ل--ي--ة ،ك-م-ا تسش-خ-ي-ر  6 3م-رك-ب-ة ل-ن-قل
إل--م--م--ت--ح--ن--ي--ن وإل--مشش--رف--ي--ن ع--ل--ى م-رإك-ز
إ’جرإء ،وكذإ تسشخير ممثلين عن مديريات
إلصشحة وتوزيع إلكهرباء وإلغاز وإلجزإئرية
للمياه
و قد إأكدت مديرة إلتربية بوكابوسص حدودة
إن ج--م--ي--ع إ’ج--رإءإت إل--م--ادي--ة وإل--بشش-ري-ة
وإلمعنوية قد تم إ’نتهاء بها بالتنسشيق مع
إلهيئات إلمختصشة من مصشالح ديوإن وإل
ي-ال-و’ي-ة وإل-دوإئ-ر وإل-ب-ل-دي-ات ن وإلمصشالح
إل---م---خ---تصش---ة ،ح---يث إك---دت ع---ل---ى إلسش---ه---ر
إلشش----خصش---ي ل---ل---ع---م---ل---ي---ة ،وإل---ت---ن---ق---ل وقت
إ’متحانات لÓششرإف وإلتوجيه وقد سشبقت
إل--ع--م--ل--ي--ة إج-ت-م-اع-ات م-ع روؤسش-اء إل-م-رإك-ز
ل-م-ن-اقشش-ة ج-م-ي-ع إ’م-ور ل-كون إ’جتماعات
مسشت إل-م-وؤط-ري-ن وإل-ح-رإسص ق-ب-ي-ل إ’جرإء
لتمكين روؤسشاء إلمرإكز من ضشبط رزنامات
إلحرإسشة وإلتاطير.

الوا‹ تعهد بتوزيع كل ا◊صسصص

نحو اسستÓم وتوزيع أاك Ìمن  12أالف
لوراسش
وحدة سسكنية بعاصسمة ا أ
بجاية :بن ألنوي ألتوهامي
أإكد بدر إإبرإهيم ،مدير إلتربية لو’ية بجاية ،أإن
مصش -ال -ح -ه ع -ل -ى أإت ّ-م إ’سش-ت-ع-دإد إ’ج-رإء إم-ت-ح-ان
شش -ه -ادة إل -ت -ع -ل-ي-م إل-م-ت-وسش-ط ،ح-يث ت-م ت-خصش-يصص
59م-رك-ز إإج-رإء ع-ل-ى مسش-ت-وى ج-م-ي-ع إل-م-ؤوسشسش-ات
إلتربوية ،للمترششحين إلذين بلغ عددهم هذه إلسشنة
 13687مترششحا ،منهم  13005متمدرسشون682 ،
أإح -رإرإ ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  82م-ن م-رك-ز إإع-ادة إل-ت-رب-ية
وإلتأاهيل ،وفيما يخصص إلحرإسص فقد تم تجنيد
2516حارسشا ،إإلى جانب  59أإخصشائيا نفسشانيا ،في

ح-ي-ن ع-دد إل-مÓ-ح-ظ-ي-ن ب-ل-غ  59مÓ-ح-ظا ،وفيما
يخصص إلحرإسص هناك 3أإسشاتذة لكل قاعة بالنسشبة
للمتمدرسشين ،و 4حرإسص في كل قاعة للمترششحين
إأ’حرإر.
أإوضش-ح م-دي-ر إل-ت-رب-ي-ة أإن-ه تّ-م ت-وف-ي-ر كّ-ل إل-ظ-روف
إل-م-وإت-ي-ة م-ن وسش-ائ-ل م-ادي-ة وبشش-ري-ة إ’ن-ج-اح هذإ
إلحدث إلوطني ،مبينا مدى إأ’همية إلقصشوى إلتي
توليها إلجهات إلوصشية لهذإ إ’متحان ،كما أإوضشح
أإنه تم ضشمان إإ’طعام لكل إلمؤوطرين وإلمرششحين،
ووضش- -عت مصش -ل -ح -ة إ’م -ت -ح -ان -ات وإل -مسش -اب -ق -ات
بالمديرية كلّ إلترتيبات إ’نجاح هذإ إلموعد ،من

خÓل تسشخير لجميع طاقتها إلبششرية وإإمكانياتها
إلمادية.
من جهتها ،سشطرت مصشالح إأ’من إلوطني مخططا
أإمنيا ،يرتكز على تجنيد مصشالح إلششرطة لتأامين
م -رإك -ز إ’م -ت -ح -ان -ات إل -م-ت-وإج-دة ب-ك-اف-ة إل-ت-رإب
إل -و’ي -ة ،م -ن خ Ó-ل ت -ب -ن -ي ج-م-ل-ة م-ن إإ’ج-رإءإت
إأ’منية إلعملياتية لضشمان إ’نسشيابية إلمرورية،
وتسشهيل حركة إلمرور بالمحاور وإلطرق إلمؤودية
إإلى مرإكز إ’متحانات ،باإ’ضشافة إإلى تششكيÓت
أإمنية متخصشصشة لمرإفقة وتأامين أإورإق إأ’سشئلة
وإأ’جوبة إإلى مرإكز إلتصشحيح.

دعا إا ¤مواصسلة العمل التضسامني Ãعسسكر

بعيشش :إاطÓق  ٪90من اŸشساريع التنموية خÓل هذه الصسائفة

اسستقبل وا‹ معسسكر حميد بعيشص أامسص
’ول ،ب- -قصس -ر اŸؤو“رات ،ع -دد م -ن ‡ث -ل -ي
ا أ
ا◊ركة ا÷معوية وفعاليات اÛتمع اŸد،Ê
ل -ت -ب -ادل ت -ه-ا Êع-ي-د ال-ف-ط-ر ‘ ح-ف-ل رم-زي
’م- -ن- -ي- -ة
حضس- -رت- -ه السس- -ل- -ط- -ات اŸدن- -ي- -ة وا أ
’سسرة الثورية ،أاين ثمن الوا‹ ا◊ركية
وا أ
ال -ت -ي اتسس -م ب -ه شس -ه -ر رمضس-ان ال-فضس-ي-ل ،م-ن
ح-مÓ-ت ت-ط-وع-ي-ة وتضسامنية ،دعا اŸسسؤوول
إا ¤اŸواصسلة فيها بنفسص الوتÒة والنفسص من
أاج- - -ل ال- - -ت- - -خ- - -ف - -ي - -ف م - -ن وطء ال - -ف - -وارق
ا’جتماعية ،كل Ÿا يسسمح بتعزيز اللحمة
الوطنية ب Úشسرائح اÛتمع.

معسسكر :أم أ.Òÿسس
في سشياق متصشل ،أإعطى إلمسشؤوول إلتنفيذي إأ’ول
لو’ية معسشكر تقييما مقتضشبا حول أإهم إلزيارإت
إلوزإرية إلتي حلت بمعسشكر في إأ’سشابيع إلماضشية،
من بينها زيارة وزير إلموإرد إلمائية إلتي تكللت
ب -تسش -ج -ي -ل ع -دد م-ن إل-ع-م-ل-ي-ات إل-ت-ن-م-وي-ة ل-ف-ائ-دة
إل -م -ن -ط-ق-ة وم-ن شش-أان-ه-ا ت-حسش-ي-ن إإ’ط-ار إل-م-ع-يشص
للموإطنين ودعم قطاع إلفÓحة وإلموإرد إلمائية،
مششيرإ أإنه قد تم تسشجيل محطة تصشفية إلمياه
لعاصشمة إلو’ية على أإسشاسص أإن تسشتفيد مناطق

إخ -رى ع -ل -ى غ -رإر سش-ي-ق وت-ي-غ-ن-ي-ف م-ن م-ح-ط-ات
ل-تصش-ف-ي-ة إل-م-ي-اه ’ح-ق-ا ضش-م-ن م-خ-ط-طات إلتنمية
إلقطاعية وإلبلدية ،مذكرإ من جهته أإن زيارة وزير
إل-م-وإرد إل-م-ائ-ي-ة أإث-م-رت إيضش-ا ب-مشش-اري-ع ل-ت-جديد
ششبكات مياه إلششرب بعدة بلديات وتدعيم نظام
إلتموين بالماء إلششروب من خÓل  5أإبار إرتوإزية
زيادة على كفل إلوزإرة بتوسشيع نظام إلششرب من
سشد وإد إلتحت إإلى بلديات تيغنيف وإلسشهايلية.
كما أإعلن حميد بعيشص عن قرإر إلوزإرة إأ’ولى
تسشجيل مششروع إإنجاز مسشتششفى بمعسشكر بطاقة
 120سشرير قابلة للتوسشيع إإلى  240سشرير سشيتم
إ’نطÓق في إنجازه مطلع إلسشنة إلقادمة بالمكان
إلمسشمى «إلبرك إلقديم للخردوإت –طريق وهرإن
« ،مششيرإ أإنه يرتقب تخصشيصص زيارة لوزير إلصشحة
إإلى معسشكر في إأ’يام إلقادمة من أإجل إلوقوف
على مششاكل ونقائصص وإحتياجات إلقطاع بالو’ية،
في ذإ إلسشياق أإكد نفسص إلمسشؤوول إنه ’ بد من بعث
إأ’مل في نفوسص إلموإطنين مادإم « إلخير موجود
وإلدولة عازمة على موإكبة إ’حتياجات» على حد
ت -ع -ب -ي -ره ،مضش -ي -ف -ا أإن-ه ي-ت-وق-ع إن-ف-رإج ف-ي إل-وضش-ع
إل-ت-ن-م-وي ب-دإي-ة م-ن إلشش-ه-ر إل-ج-اري ،ح-يث ت-ع-تزم
مصشالحه إإطÓق  ٪90من إلمششاريع إلتنموية لفائدة
إلموإطنين خÓل هذه إلصشائفة ،وهي مششاريع تمت
إ’سشتفادة منها مؤوخرإ في جميع إلقطاعات.

ب أإجور عمال إلنظافة وإقتناء  35ششاحنة لرفع
صش ّ
إلنفايات .
أإما عن إلوضشع إلبيئي إلذي بات يششكل هاجسشا
تتقاسشمه إلسشلطات إلمحلية مع إلموإطن على حد
سش -وإء ،ق -ال ب -ع -يشص أإن -ه ت -م وضش -ع خ -ارط -ة ط-ري-ق
إ’خرإج إلمؤوسشسشة إلعمومية للنظافة من إلمششاكل
إلمالية إلموروثة و إلمترإكمة إلتي تتخبط فيها منذ
تأاسشيسشها ،قائ Óأإنه ’ بد أإن يعي إلموإطن أإن
مصش -ال -ح -ه ل -م ت -قصش -ر ف -ي إإن -ق -اذ إل -م -ؤوسشسش -ة م -ن
إ’فÓسص ،بدإية من إلقضشاء على مششكل تأاخر صشب
أإجور عمال إلنظافة ووضشع عقود بين إلمؤوسشسشة
وإل-ب-ل-دي-ات ت-ح-دد وإج-ب-ات ومسش-ؤوول-ي-ة ك-ل ط-رف،
إإضش -اف -ة إإل -ى إق -ت -ن-اء  35شش-اح-ن-ة ل-رف-ع إل-ن-فايات
إلمنزلية وهي عملية لم تتم منذ سشنة  – 2013تاريخ
إإنششاء إلمؤوسشسشة إلعمومية للنظافة.
إإضشافة إإلى ذلك كششف حميد بعيشص عن تسشجيل
وزإرة إل-ب-ي-ئ-ة ل-ع-م-ل-ي-ت-ي-ن ت-ن-م-وي-ت-ين لفائدة إلقطاع
ب -م -عسش -ك-ر إإح-دإه-ا ت-خصص إإنشش-اء مسش-لك سش-ي-اح-ي
بمحمية إلمقطع بقيمة  200مليون دينار و تسشجيل
ع-م-ل-ي-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة ح-دي-قة باسشتور بقيمة  450مليون
دينار ،حيث إختتم إلمسشؤوول تقييمه للوضشع إلتنموي
بالو’ية متفائ Óبالقول أإنه ’ بد من تضشافر جهود
إل -ج -م -ي -ع م -ن أإج -ل ب -ل -وغ إل -م -ق -اصش -د وت -حصش -ي -ل
إلمكاسشب.

تسسجيل شّسهادات حّية من ›اهدين بتبسسة

اسستغÓل الوسسائل ال ّسسمعية البصسرّية والوسسائط اإللكÎونّية ◊ماية الذاكرة

ط- -لب ع- -ط- -اال- -ل- -ه م- -و’ت- -ي وا‹ ت- -بّسس- -ة
اسستغÓل جميع الوسسائل ال ّسسمعية البصسرّية،
والوسسائط ا’لكÎونيّة ا◊ديثة ،لتسسجيل
الشّس - -ه - -ادات ا◊ّي- -ة ل- -ع- -دد م- -ن اÛاه- -دي- -ن
’ح -ي -اء ،وا◊رصص ع -ل -ى ن -ق-ل شس-ه-ادات-ه-م،
ا أ
وج -م -ع ال -وث -ائ -ق ال ّ-ت -اري -خ -ي -ة وت -دوي -ن -ه-ا،
’ّم -ة م -ت -وّق -دة»،
ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى ذاك -رة ا أ
وأاهمّية ذلك ‘ كتابة تاريخ الثورة يقول
’جيال».
الوا‹» ليبقى مكسسبا تتوارثه ا أ

تبسسة :خالد.ع
ششدد مو’تي «على ضشرورة إإعادة إ’عتبار لرموز
إلّ- -ث ورة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ،وإل-ت-كّ -ف-ل إل-ت-ام ّب-ال-م-ج-اه-دي-ن
إأ’حياء وذوي إلحقوق ،وضشمان إلّرعاية إلصشحيّة
ل-ه-م ،وإل-ح-رصص ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ة إل-م-وإق-ع إل-ت-اري-خّ-ي-ة،
وترميم روضشات إلشّشهدإء» ،جاء ذلك ،أإثناء مناقششة
ودرإسش-ة م-لّ-ف ق-ط-اع إل-م-ج-اه-دي-ن ،خÓ-ل إجتماع
إل-م-ج-لسص إلّ-ت-ن-ف-ي-ذي ل-ل-و’ي-ة،ب-ق-اع-ة إ’ج-تماعات
بمقّر إلو’ية.

وكشش -ف وإل -ي إل -و’ي -ة ع -ن م-ب-اشش-رة إع-دإد درإسش-ة
إ’ن -ج-از م-ع-ل-م ت-اري-خّ-ي ب-م-ن-ط-ق-ة « ق-اّرة إلسش-ن-ون»
بجبل» بوخضشرة « ،تخليدإ أ’روإح ششهدإء إلمنطقة،
وفي هذإ إ’طار دعي بالمناسشبة إإلى صشون إأ’مانة
وتبليغها ،موصشيا إلجهات إلمعنّية بوجوب إإخضشاع
ف تسشمية إلمرإفق وإلمؤوسّشسشات إلعمومّية ،إإلى
مل ّ
درإسش -ة م -د ّق -ق -ة ت -ب -ت -ع -د ع -ن إأ’ن -ان ّ-ي -ة وإل -ق-ب-لّ-ي-ة
وإلمصشالح إآ’نية ،وإإنششاء لجنة تحرصص على درإسشة
إل -م -ل ّ -ف -ات وإأ’سش-م-اء إل-م-ق-ت-رح-ة درإسش-ة م-عّ-م-ق-ة،
وإإعطاء كل ذي حّق حّقه.
وذكر في نفسص إ’طار ،مسشؤوول مديرية إلمجاهدين
ب-أاف-اق إل-ق-ط-اع م-ن إن-ج-از ك-ت-اب ي-تضش-م-ن م-ختلف
إلمعارك وإ’ششتباكات وإلكمائن على ترإب إلو’ية،
إلذي تم إقترإحه من قبل وإلي إلو’ية ،وإلذي تم
إلششروع في إنجازه ،إلوصشول إلى تسشجيل إكبر عدد
من إلششهادإت إلحية إ’يصشال ثورة إلتحرير إلوطني،
برمجة سشلسشلة من إلزيارإت إلتكريمية لمجموعة
م-ن ك-ب-ار م-ع-ط-وب-ي ح-رب إل-ت-ح-ري-ر إل-وطني ،على
مسش -ت -وى إل-و’ي-ة ،وإلسش-ع-ي إل-ح-ث-يث ل-ت-رم-ي-م ب-ق-ي-ة

مقابر إلششهدإء عبر بلديات إلو’ية.
أإما إلنقائصص إلمسشجلة فأاوضشح ذإت إلمسشؤوول عن
عدم إلتمكن من تأاهيل  13مسشكنا إجتماعي بمقر
مركز إلرإحة للمجاهدين بالحمامات لتصشبح قابلة
لÓسشتعمال ،إضشافة إلى عدم وجود وسشيلة نقل من
إجل إقامة إلمعارضص إلمتنقلة ،وتسشجيل إلششهادإت
إل -ح -ي -ة ،إضش -اف -ة إل -ى إيصش -ال إ’ج-ه-زة إلضش-روري-ة
للمعطوبين ،ناهيك عن عدم وجود مقر مسشتقل
للملحقة تجهيز معطوبي حرب إلتحرير إلوطني
وذوي إلحقوق.
Óشش-ارة ،م-ل-ح-ق-ة ت-ج-ه-ي-ز م-ع-طوبي ثورة إلتحرير
ل -إ
بالحمامات ،تضشم  07و’يات على غرإر إم إلبوإقي،
باتنة ،سشوق إهرإسص ،إلوإدي ،بسشكرة ،وو’ية تبسشة،
إنشش -ئت سش -ن -ة  ،2005وإح -تضش -نت إل-م-رك-ز إل-و’ي-ة،
لوجودها في منطقة حدودية ،يمر بها خطي ششال
وموريسص ،ووجود عدد كبير من معطوبي حرب
إل-ت-ح-ري-ر ،وضش-ح-اي-ا إ’ل-غ-ام وإل-م-ت-ف-جرإت ،وبلغت
إل-م-ل-ف-ات إل-م-ودع-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى إل-م-ل-ح-ق-ة 1436
للو’يات إلمعنية.

كشس -ف ،وا‹ ب -ات -ن -ة ف -ري -د ﬁم -دي ع-ن
مواصسلته لÈنامج توزيع ا◊صسصص السسكنية
’شسغال
من ﬂتلف الصسيغ والتي انتهت بها ا أ
بكل إاقليم الو’ية ،حيث أافاد قرب تسسليم
وتوزيع أاك Ìمن  12أالف وحدة سسكنية قبل
نهاية العام ا÷اري 7790 ،وحدة سسكنية
’شس-ه-ر ال-ق-ل-يلة
ع-م-وم-ي-ة اي-ج-اري-ة ،خÓ-ل ا أ
اŸقبلة وكذلك  5719وحدة سسكنية ‘ ‰ط
التسساهمي والÎقوي اŸدعم ،وسستمكن هذه
ا’‚ازات حسسب ﬁمدي من –سس Úمعدل
شسغل السسكن مقارنة مع اŸعدل الوطني.

باتنة :حمزة Ÿوشسي
إأوضش-ح م-ح-م-دي ،ع-ل-ى ه-ام ش ص ح -ف -ل إل -ت س ش -ل -ي -م
إلرمزي لمفاتيح  853وحدة سشكنية بمختلف
إلصشيغ ،إلمنظم موؤخرإ ،بدإر إلثقافة محمد
إ ل -ع -ي -د إأل خ -ل -ي -ف -ة  ،وإ ل -ت -ي ت -ن -درج ف -ي إإط -ا ر
إ ل- -ب- -رن -ام -ج إ ل -ذي سش -ط -ره وإل -خ -اصص ب -ت -و ز ي -ع
إلسشكنات من مختلف إ’أنماط وإلصشيغ بالو’ية
ضش -م -ن ب -رن -ام -ج ط -م -و ح يضش -م إآ ’ف إل -وح -دإ ت
إلسشكنية إلموجهة لتلبية إلطلب إلمتزإيد على
إلسشكن.
وكان إلوإلي قد إأكد في كلمته خÓل تسشليم
شش -ه -اد إت إ’سش -ت -ف -اد ة ع -ل -ى إأن ع -م -ل -ي -ة ت -و ز ي -ع
إلسشكن سشتتم بوتيرة سشريعة ،خاصشة بعد إن
وقف ميدإنيا خÓل خرجاه إ’خيرة لمختلف
ورششات إلسشكن كذإ عقده’ ،جتماع عمل بمقر
إلو’ية إسشتمع خÓله إإلى عرضص مفصشل حول
ب -رن -ام -ج إ لسش -ك-ن ،ع-ل-ى مسش -ت -وى إإ ق -ل -ي -م إل -و ’ي -ة

خصشوصشا فيما تعلق باإنجاز إلسشكنات وربطها
بمختلف إلششبكات إإلى جانب إأششغال إلتهيئة
و ك -ذإ م -خ -ت -ل -ف إل -ع -م -ل-ي-ا ت إ’إ دإري-ة وإل-ت-ق-ن-ي -ة
إلمرتبطة بها ،وذلك في حضشور مدرإء إلقطاع
وإل -م -ر ق -ي -ن إل -ع -ق -ا ري -ي -ن وإل-م-ق-او’ت إل-م-ك-ل-ف -ة
با’نجاز،إأين إأعطى تعليمات بتوزيع وتسشليم
إلمفاتيح إلخاصشة بكل إلسشكنات إلتي إنتهت
بها إ’أششغال ،على غرإر حصشة  167مسشتفيد
ب -ه -ذه إلصش -ي -غ -ة ب -ت -ا ر ي-خ  05ج-وي-ل-ي-ة إلمقبل ،
و ت -خص ص إل -ع -م -ل -ي -ة إل -مسش -ت-ف-ي-دي-ن ض ش-م-ن ع-دة
مششاريع.
وتاأتي هذه إلعملية زيادة على عملية إلتوزيع
إل -ت -ي سش -ت -م س ص إأ ز ي -د م -ن  330مسش-ت-فيد بصشي غة
إلترقوي إلمدعم في نفسص إلتاريخ وتم تحديد
ق -ائ -م -ة إل -م ش ش -ا ري -ع إل -م -ع-ن-ي-ة ب-ال-ت-وزيع في وقت
سش -ا ب -ق  ،ف -ي إ ن -ت -ظ -ا ر ت -ح-دي-د ق-ا ئ-م-ة إل-ت-وزي -ع
إلخاصشة بصشيغة إلسشكن إلعمومي إ’إيجاري.
ك - -م - -ا إأع - -ط - -ى إل - -م س ش- -وؤول إ’أول ع- -ن إل- -ه -ي -ئ -ة
إل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ت -ع -ل -ي -م -ات ل-مسش-وؤول-ي ق-ط ا ع إلسش ك ن
بضشرورة توزيع حصشتين إإضشافيتين من إلسشكن
إ’ ج -ت -م -اع -ي إل -ت س ش -ا ه -م-ي ب-ع-د شش-ه-ر رمضش-ا ن
إل -م -ع -ظ -م م -ب -ا شش -ر ة ت -ت -وإج-د ب-ال-قط ب إلعمرإن ي
إلجديد حملة  3ببلدية وإدي إلششعبة وإأخرى
ببلدية وإدي إلطاقة.
ويرتقب إأن يم قبل نهاية إلعام إلجاري توزيع
 900وحدة سشكنية إجتماعية إإيجارية عمومية
عبر  11بلدية تسشبقها عملية توزيع  1421سشكنا
إ ج -ت -م -اع -ي -ا ب -دإئ -ر ة ب -ا ت -ن-ة ب-ك-ل م-ن ح -م-ل-ة 3
وإل - -م - -ن ش ش - -ا ر م - -ب - -ا شش - -رة ع- -قب إ’ن- -ت- -ه- -اء م- -ن
إ’متحانات إلرسشمية.

قبل الدخول ا’جتماعي اŸقبل

اسستÓم أازيد من  3576وحدة سسكنية بسسوق اهراسش
‘ إاط-ار ت-ق-ي-ي-م-ه ل-وضس-ع-ي-ة ق-ط-اع السسكن
بالو’ية ،أافاد وا‹ الو’ية الوناسص بوزقزة
أان ج- -م- -ي- -ع ب- -رام- -ج السس- -ك- -ن ا’ج- -ت- -م- -اع -ي
ا’ي- -ج- -اري ان- -ط- -ل- -قت ع- -ل -ى مسس -ت -وى الـ 26
ب -ل -دي -ة ،خ -اصس -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ب -ل-دي-ات
ال -كÈى ،وع-ل-ى رأاسس-ه-ا ب-ل-دي-ة سس-وق أاه-راسص
ب -حصس -ة  2900مسس -ك -ن نسس -ب -ة ا’شس-غ-ال ب-ه-ا
متفاوتة.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
هناك إلتزإم باسشتÓم  2500سشكن مع نهاية
إلسشنة ،با’إضشافة إإلى  620وحدة سشكنية ،مع
إلتعهد باسشتÓم  3576وحدة سشكنية وإلدخول
إ’جتماعي إلمقبل بمعدل إإجمالي ،إأيضشا هناك
حصشصص ع -ل -ى مسش-ت-وى إل-دوإئ-ر إل-ك-ب-رى ،م-ن-ه-ا
سش - -درإت- -ة بـ  500وح -دة سش-ك-ن-ي-ة ،وم-دإوروشص
ب-ح-وإلي  790وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ت-وزع م-ع إل-دخ-ول
إ’جتماعي إلمقبل ،وهي إلبرإمج إلتي تعتبر
متقدمة فيها نسشبة إ’أششغال.
مششيرإ إإلى إلجدية في إسشتكمال هذه إلمششاريع
ل -ت -ع -زي -ز إل -حضش -ي -رة إلسش -ك -ن -ي -ة خ Ó-ل إل -ف-ت-رة
إلصش-ي-ف-ي-ة ،ع-ل-ى إأن ي-ت-م إسش-ت-ك-م-ال-ه-ا م-ع ب-دإية
إلدخول إ’جتماعي إلمقبل ،كذلك على مسشتوى
ب -اق -ي إل -ب -ل -دي -ات إ’أخ -رى إل -ت -ي ي -ت-رإوح ع-دد
إلسشكنات بها من  40إلى  90وحدة سشكنية في
كل بلدية تقريبا نحن بصشدد إلمتابعة إلدورية
وإ’أولوية إلقصشوى للموإطنين إلذين ينتظرون
تسشلم سشكناتهم.
معطيا تعهدإ في ذإت إلسشياق إنه ’ يتم إإسشكان
إأي موإطن ما لم يتم إسشتكمال تهيئة إلمحيط
إلخارجي ،وإ’أششغال إلمرتبطة بالربط بالمياه
وقنوإت إلصشرف إلصشحي وإلكهرباء وإلغاز ،كما

إأكد على نوعية إ’أششغال وإلموإد إلمسشتعملة في
إ’نجاز من ناحية إلجودة ،إإلى جانب ضشرورة
ت - -وإج - -د إل- -م- -رإف- -ق إلضش- -روري- -ة ك- -ال- -م- -دإرسص
إ’بتدإئية على مسشتوى هذه إ’أحياء إلجديدة،
على إأن تضشبط إلقوإئم قبل إلدخول إ’جتماعي
إلمقبل من طرف روؤسشاء إلدوإئر.
ف -ي-م-ا ي-خصص  620وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ب-ب-لدية سشوق
إأهرإسص ،يطمئن إلوإلي سشكان سشوق إأهرإسص إأن
هاته إلسشكنات إنتهت بها إ’أششغال ،لكن بقيت
إل-ت-ه-ي-ئ-ة إل-خ-ارج-ي-ة ون-ح-ن بصش-دد إسش-ت-ك-مالها،
وربما إ’أحوإل إلجوية إ’أخيرة عطلت من وتيرة
إ’أششغال نسشبيا’ ،أنه لم يبقى إلكثير لتسشليم
هاته إلسشكنات لمسشتحقيها’ ،أننا نتابعها عن
قرب وبوتيرة مكثفة.
ب-ال-نسش-ب-ة ل-لسش-ك-ن إل-ت-رق-وي إل-م-دع-م بصش-ي-غ-ت-ي-ه
إلقديمة وإلجديدة ،إأكد إلوإلي إنه فيه سشكنات
م-ن-ذ  2005و 2007ل-م ي-ت-م إسش-تÓ-م-ه-ا ،بحصشة
 1900وحدة سشكنية وحوإلي  300مسشكن مازإلت
تعاني إلتاأخر ،فهذإ إ’أمر غير مششرف ،موؤكدإ
إن -ه ت -م إإع -ط -اء ت -ع -ل -ي -م -ات صش -ارم-ة ل-ل-م-رق-ي-ن
إلعقاريين’ ،سشتكمال هاته إلبرإمج.
إأما بالنسشبة للفئات إلمتقاعسشة نحن بصشدد
تسشليط عقوبات قد تقضشي بالمتابعة إلقانونية
’سش -ت -رج -اع ه -ات -ه إل -ع -ق-ارإت وإإع-ط-ائ-ه-ا ل-م-ن
يسشتكملها’ ،أنه من غير إلمقبول إلتمادي في
هاته إ’أخطاء باأزيد من  15سشنة وإلسشكنات لم
تسش-ل-م ل-مسش-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،وه-ذإ غ-ي-ر م-ق-ب-ول ونحن
ب-ال-م-رصش-اد ’ت-خ-اذ إإج-رإءإت صش-ارم-ة ف-ي ه-ذإ
إ’إطار’ ،ن هذه إلممارسشات ’ يمكن تصشنيفها
سشوى في باب إلجرإئم في حق إلموإطنين من
طرف بعضص إلمرقين إلعقاريين إلمتقاعسشين.

السسبت  08جوان  2019م
الموافق لـ  05شسوال  1440ه ـ
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 600أالف قنطار من ا◊مضسيات أانتجتها سسكيكدة

أŸنتجؤن قلقؤن من أنعدأم معامل ألتّحؤيل
كشسفت مديرية اŸصسالح الفÓحية عن –قيق إانتاج حوا‹  600الف قنطار من ا◊مضسيات للموسسم الفÓحي ا÷اري،
وأارجعت ذات اŸصسالح سسبب هذه الوفرة «للظروف اŸناخية اŸناسسبة ،وتوفر وسسائل ا’نتاج ،إاضسافة إا ¤التحكم ‘ اŸسسار
التقني من قبل الفÓح ،»Úوتشستهر حمضسيات سسكيكدة بنوعيتها وكميتها خاصسة ببلديات ا◊دائق ،صسالح بوالشسعور ورمضسان
جمال منها «الكليمونت ،»Úالتي كانت ‘ سسنوات الثمانينيات تصسّدر لفرنسسا انطÓقا من ميناء الو’ية.

وب- -ل -غ إان -ت -اج ا◊مضس -ي -ات بسس -ك -ي -ك -دة أاك Ìم -ن
 589000قنطاراÃ ،ختلف أانواعها التي تصسل ا¤
 16نوعا ،خÓل اŸوسسم الفÓحي ا÷اري‘ ،
ح Úوصسل مردود الهكتار إا 227 ¤قنطارا ،على
مسساحة تصسل ا 2599 ¤هكتار ،وأاوضسح رابح
مسس -ي -خ إاط -ار Ãدي -ري -ة اŸصس -ال -ح ال -ف Ó-ح-ي-ة لـ
«الشسعب» ،بأان الولية تضسم مسساحة كلية تقدر بـ
 3147.75هكتار ‘ ،ح Úأان اŸسساحة اŸنتجة
للحمضسيات تقدر بـ  2599.25هكتار ،كما أانّ هذه
الشسعبة عرفت تطورا كبÒا خÓل العشسر سسنوات
األخÒة ،وذلك بنسسبة تزيد عن  20باŸائة من
حيث اŸسساحة اŸغروسسة ،و 15باŸائة من حيث
اŸسساحة اŸنتجة ،كما أانّ اإلنتاج قفز بنسسبة
 100باŸائة مقارنة بالسسنوات األخÒة ،نفسض
الم- -ر ي- -ت- -ع -ل -ق ب -اŸردود ال -ذي وصس -ل ا227 ¤
باŸائة.
ويتوّزع إانتاج ا◊مضسيات على عدة مناطق بعدما
كانت ﬁصسورة ‘ سسهل الصسفصساف ،با◊دائق،
صس-ال-ح ب-والشس-ع-ور ورمضس-ان ج-م-ال ،ل-ت-ت-وسّسع إا¤
ﬂت -ل -ف ب -ل -دي -ات ال -ولي -ة ،ع -ل -ى غ -رار ا÷ه-ة
الشس -رق -ي -ة م -ن ال -ولي -ة ،خصس -وصس -ا ب -ع Úشس -رار
وبكوشض ÿضسر ،و‘ ا÷هة الغربية من الولية
ب-ت-م-ال-وسض وك-رك-رة ،وي-ع-ود سس-بب اإلن-ت-اج الوفÒ
لهذه الفواكه إا ¤السسياسسة اŸتبعة ‘ ترقيه هذا

بئر هني باŸسسيلة

ألسشكان يطالبؤن
باسشتعادة سشيارة
أإ’سشعاف
طالب سسكان بئر هني الواقعة جنوب عاصسمة
اŸسسيلة بضسرورة توف Òسسيارة إاسسعاف للعيادة
اŸتواجدة ‘ ظل حوادث اŸرور التي تعرفها
ط -رق اŸن -ط -ق -ة واŸت -ك -ررة ،ب -اإلضس-اف-ة إا¤
م -ع -ان -اة ا◊الت ا◊رج -ة م -ن اŸرضس -ى إا¤
كÈى مسستشسفيات الولية.
وه ّ-دد سس -ك -ان ب -ئ -ر ه -ن -ي ب -ال -ق -ي -ام ب -ح -رك-ة
احتجاجية ‘ األيام القادمة ‘ حالة عدم
اسس -ت-ج-اب-ة السس-ل-ط-ات Ÿط-ال-ب-ه-م ،واŸت-م-ث-ل-ة
ب-ت-وف Òسس-ي-ارة إاسس-ع-اف بشس-ك-ل دائ-م ل-ل-ع-يادة،
خ - -اصس- -ة وأان ا◊ادث األخ Òال- -ذي وق- -ع بÚ
سسيارة من نوع  505وسسيارة من نوع «باتنار»
خ ّ-ل-ف اسس-ت-ي-اًء ك-بÒا ح Úق-ام السس-ك-ان ب-ن-ق-ل
ا÷رحى إا ¤مسستشسفى رزيق البشس Òببوسسعادة
بسسياراتهم اÿاصسة ،وهذا بسسبب  -حسسبهم -
–ويل سسيارة السسعاف التي كانت بعيادة بئر
هني إا ¤بن سسرور من قبل اŸسسؤوول ،Úوهوما
يشسكل حسسبهم خطورة كبÒة على السسكان ‘
ظ -ل ت -غ -ط-ي-ة سس-ي-ارة اإلسس-ع-اف اÿاصس-ة ب-ه-م
ث Ó-ث ب -ل -دي -ات ع -ل -ى غ -رار ب-ل-دي-ة ا◊وام-د
واÿبانة ومسسيف.
ومن جهته أاّكد السسيد حسسان رئيسض اŸكتب
البلدي للمجتمع اŸد Êببئر هني ،أانّ سسيارة
اإلسس- -ع -اف ” –وي -ل -ه -ا ا ¤ب -ن سس -رور رغ -م
شسكاويهم اŸتكررة للسسلطات اŸعنية ،إال أان
األمر ما زال يراوح مكانه ،وطالب باسستعادة
سس -ي -ارة اإلسس -ع -اف ‘ اق-رب اآلج-ال أله-م-ي-ة
وجودها باŸنطقة ،مشسÒا إا ¤أانه ‘ لقائه
م-ع م-دي-ر الصس-ح-ة السس-اب-ق أاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات
إلعادة سسيارة اإلسسعاف إا ¤عيادة بئر هني،
إال أان األمر مازال يراوح مكانه.

اŸسسيلة :عامر ناجح

النوع من النشساط ،إاضسافة إا– ¤كم الفÓح‘ Ú
اŸسسار التقني لتحسس Úقدراتهم اŸهنية بفعل
األيام التكوينية والتحسسيسسية ،وكذا الدعم اŸا‹
من خÓل برنامج الدعم الفÓحي خاصسة ما
ت-ع-ل-ق ب-اŸراق-ب-ة وال-ع-ت-اد اŸت-ط-ور ال-ذي حصسل
عليه فÓحو اŸنطقة ،وأاشسار ذات اŸسسؤوول أانّ
«ارت -ف -اع اŸردود راج -ع ا ¤اسس-ت-ب-دال الأشس-ج-ار
اŸث -م -رة ب -أاخ -رى ّ‡ا سس-اه-م ‘ ارت-ف-اع سس-ق-ف
اإلنتاج» ،واضساف ذات اŸسسؤوول «وزيادة مسساحة
زراعة ا◊مضسيات بـ  100هكتار اضسافية دحلت
مرحلة النتاج خÓل هذا اŸوسسم» ،ناهيك عن
توفر المطار ‘ الوقت اŸناسسب ،وعلى فÎات
هامة ،ووسسائل ومواد النتاج.
وحسسب ن- -فسض اŸصس- -در ،ف- -إان ع -م -ل -ي -ة Œدي -د
أاشسجار الÈتقال جارية من طرف اŸسستثمرين
بالتنسسيق مع اŸصسالح الفÓحية ،وهذا من شسأانه
أان يسس -اه -م ‘ ت -ط-وي-ر ه-ذه الشس-عب ال-فÓ-ح-ي-ة،
وتتحول الولية إا ¤منتجة ألنواع ﬂتلفة من
ا◊مضس-ي-ات وي-أات-ي ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا ال-ك-ل-ي-م-ونت،Ú
واشس-ن-ط-ن ،سس-ون-ق-ي-ل ،دوب-ل-فﬁ Úسس-ن-ة ،ب-رتقال
ﬁل- -ي ف- -ال- -نسس- -ي- -ا ،لف- -ارن- -ي -ا ،ب -اإلضس -اف -ة إا¤
اŸندرين ،الكليمنت Úبدون نواة وغÒها.
وتتوّقع اŸصسالح الفÓحية تزايد نسسبة اإلنتاج
خÓ-ل اŸواسس-م اŸق-ب-ل-ة ،بسس-بب ت-زاي-د اه-ت-م-ام
ال -ف Ó-ح Úب -ه -ذه ال-زراع-ة وت-وسس-ع زراع-ت-ه-ا إا¤
بلديات ومناطق جديدة ،و ⁄تعد زراعتها –تكر
على اŸناطق اŸشسهورة ،وتزايد الهتمام بهذه
ال -زراع -ة حسسب ن -فسض اŸت -ح -دث« ،لع-ت-ب-ارات
وع -وام-ل ﬂت-ل-ف-ة ،ي-أات-ي ‘ م-ق-دم-ت-ه-ا مÓ-ءم-ة
اŸناخ لهذا النوع من الزراعة ووفرة اŸوارد
اŸائية «.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ت -أاسّس -ف م-ن-ت-ج-و ا◊مضس-ي-ات
بالولية لنعدام مصسانع –ويلية باŸنطقة الذي
خلق مشساكل كبÒة لهم خاصسة بعد توقف نشساط
مصس -ن -ع «سس -ي-ج-ي-ك-و» إلن-ت-اج ال-عصس-ائ-ر وال-وح-ي-د

ب -ال -ولي -ة ال -ك -ائ -ن ب -رمضس -ان ج-م-ال ،ال-ذي ك-ان
الضسامن الوحيد لتسسويق اŸنتوج ويسساهم أايضسا
‘ خلق روح التنافسض ب ÚاŸنتج ،Úلكن بعد
غ -ل -ق -ه ت -ف -اق -مت ال -وضس -ع -ي -ة أاك ،Ìوه-ن-اك م-ن
الفÓح Úمن تعّذر عليهم تسسويق منتوجهم ‘
ظل وفرته ،كما أابدوا «اسستعدادا كبÒا إل‚از
مشساريع اسستثمارية ‘ هذا اÛال نظرا Ÿا لها
من أاهمية كبÒة من الناحية القتصسادية ،وأايضسا
لكونها قادرة على إاعادة بعث حركية Œارية
واقتصسادية ليسض فقط على مسستوى الولية وإا‰ا
على مسستوى ا÷هة الشسرقية للوطن» ،كما أانّ مثل
هذه اŸشساريع الهامة سستسساهم ‘ خلق مناصسب
شسغل للبطال ،Úإاضسافة إا ¤انشسغال آاخر طرحه
اŸن- -ت- -ج- -ون ي- -ت -م -ث -ل ‘ ن -قصض غ -رف ال -تÈي -د
باŸنطقة.
ومن اŸشساكل التي أاصسبح يواجهها الفÓحون ‘
السس -ن -وات األخÒة ن -قصض ال -ي -د ال -ع -ام -ل -ة ÷ن-ي
ا◊مضس-ي-ات ،م-ع ال-ع-زوف ال-ك-ب Òل-لشس-ب-اب ع-ل-ى
هذه اŸهن ،وذكر لنا أاحد اŸنتج Úلهذه الشسعبة
الفÓحية ،بأاّن أاغلب العمال ‘ حقول البسساتÚ
هم من كبار السسن أاو أابناء الفÓح ‘ ،Úح Úفئة
الشس-ب-اب خ-اصس-ة م-ن سس-ك-ان اŸن-اط-ق ا◊ضس-ري-ة
وشسبه ا◊ضسرية يعزفون عن العمل ‘ الفÓحة
Ãا ف -ي -ه -ا ح-ق-ول ا◊مضس-ي-ات ،رغ-م أان ال-ع-ام-ل
يتلقى أاجرة يومية تÎاوح ما ب 1000 Úو1500
دي -ن -ار ،وي -رج-ع أاغ-لب اŸن-ت-ج Úال-ذي-ن –ّدث-ن-ا
إاليهم غÓء أاسسعار الليمون الذي وصسل سسعره ا¤
 300دج ،باألسسواق اÙلية بالدرجة األو ¤إا¤
اŸضس- -ارب Úوال- -وسس- -ط -اء ‘ ﬂت -ل -ف اŸراح -ل
ان- -ط Ó-ق -ا م -ن ا÷ن -ي ،ح -يث Ãج -رد م -ا يصس -ل
اŸن-ت-وج إا ¤أاسس-واق ال-ت-ج-زئ-ة ح-ت-ى ي-ب-ل-غ سس-ع-ره
أاضسعاف بيعه من قبل الفÓح ÚثÓث أاو أاربع
مرات ،إاضسافة إا ¤أان الكميات اŸنتجة ل تكفي
احتياجات اŸواطن ÚاŸتزايدة.
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مكتتبـــــو «عــــدل  1و »2بأاغــــزر اوزاريــــف قلقـــون

أأششغـ ـ ـ ـ ـال ألتّهيئ ـ ـة أÿارجي ـ ـ ـة
تؤؤخـّر عمليـة ألّتسشليـم

عّبر مكتتبو «عدل  1و »2ببجاية عن
اسستيائهم الشسديد من التأاخر الكب‘ Ò
ا‚از التهيئة اÿاريجية لسسكناتهم،
الواقعة بالقطب السسكني «إاغزر
أاوزاريف» ،مؤوكدين أان الوضسعية
الراهنة سساهمت ‘ معاناتهم بالرغم من
اسستيفائهم كافة الشسروط اÿاصسة
با’لتزامات اŸالية ،لكن ’ شسيء يتغÒ
وبقيت الوضسعية على حالها.

بجاية :بن النوي توهامي

وب -حسسب السس -ي -دة أاوراب -ح صس -ارة ‡ث -ل -ة ع-ن
مكتتبي عدل ببجاية ،لـ «الشسعب»« :لقد عّبرنا
‘ العديد من اŸرات على امتعاضسنا للوضسعية
الراهنة التي نعيشسها ،حيث  ⁄يف اŸسسؤوولون
اÙليون بوعودهم التي بقيت حÈا على ورق،
ي تÈيرات للتأاخر اŸسسجل خاصسة
و‚ ⁄د أا ّ
وأان -ه ” ت -وف Òال -وارد اŸال -ي -ة ◊ل اŸشس -ك -ل-ة
ن -ه -ائ -ي -ا ب-حسسب تصس-ري-ح-ات ال-وزارة ال-وصس-ي-ة،
لخÒة  ⁄تكن كافية،
ويبدو أان التطمينات ا أ
ومازالت السسكنات  ⁄تسسلم بعد بسسبب عدم
انتهاء أاشسغال التهيئة اÿارجية.
وقد اجتمع وا‹ ولية بجاية ،السسيد أاحمد
م -ع -ب -دÃ ،ق -ر ال-ولي-ة ،م-ع ﬂت-ل-ف اŸدي-ري-ن
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ÚواŸسس-ؤوول Úع-ل-ى إا‚از مشس-روع
ال- -ق -طب ا◊ضس -ري ا÷دي -د «إاغ -زر أاوزاري -ف»
ب -وادي غ ،ÒواŸت -م ّ-ث -ل ‘ Úك -ل م -ن م -دي-ري-ة
العمران والبناء ،مديرية السسكن وديوان الÎقية
لضسافة إا‡ ¤ثلي مكتب
والتسسي Òالعقاري ،با إ
ال-دراسس-ات اŸكّ-ل-ف Ãت-اب-ع-ة أاشس-غ-ال ال-ت-ج-هيز
باŸرافق الضسرورية ‘ هذا اŸوقع ،وقد ”
لشسغال اŸنجزة والتي ⁄
تقد Ëعرضض حول ا أ
يتم Œسسيدها بعد.
ووف -ق -ا ل -ل ّشس -رح-ات ال-ت-ي قّ-دم-ه-ا اŸت-د ّخ-ل-ون،
عرفت أاشسغال ا‚از البنايات تقدما ملحوظا
وشسهدت وتÒة متسسارعة ،حيث ” اإلنتهاء من
إا‚از مئات من السسكنات ،إاّل أان توزيعها على
اŸسستفيدين منها ،مرهون بتقدم أاشسغال إا‚از
ال -ط -رق والشس -ب-ك-ات اıت-ل-ف-ة ،ع-ل-م-ا أان ه-ذه
اŸرح -ل -ة ت -ع-رف ت-أاخ-را ك-بÒا ،ول-ت-دارك ه-ذا
التأاخر ،وجّه وا‹ ولية بجاية تعليمات إا¤

سسكيكدة :خالد العيفة
مدير اŸؤوسّسسسة ا’سستشسفائية بالصسبحة بالشسلف

اŸدراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي ÚاŸع-ن-ي Úب-ه-ذا اŸشس-روع،
مفادها تنظيم اجتماعات على مسستوى ورشسة
هذا القطب ا◊ضسري ا÷ديد ،حيث صسّرح:
«من اآلن فصساعدا ،سسيتّم تنظيم اجتماعات
دورية ‘ اŸيدان ،على مسستوى موقع إاغزر
أاوزاريف».
من جهة أاخرى ،وبغاية تسسريع وتÒة األشسغال
للّتمكن من تسسليم هذه السسكنات التي ينتظرها
آالف من اŸواطن ‘ Úأاقرب اآلجال ،أالّح وا‹
الولية على ضسرورة اختيار مؤوسّسسسات مؤوهلة،
ح- -يث ق- -ال ‘ ه- -ذا الشس- -أان« :ي -جب أان ن -ك -ون
صسارم Úونقوم باختيار مؤوسسسسات ذات كفاءة،
قصسد النهاء بسسرعة من هذه األشسغال وتسسليم
السسكنات اŸعنية واŸقدر عددها بـ  16أالف
وحدة سسكينة بكل أانواعها ،واŸقرر إا‚ازها
على ذات اŸوقع».
إاضسافة إا ¤هذا ،دعا السسيد الوا‹ اŸسسؤوولÚ
اŸع -ن -ي Úب -أاشس -غ -ال ال -ورشس-ة ،إا ¤ال ّسس-ه-ر ع-ل-ى
ضس-م-ان ن-وع-ي-ة أاشس-غ-ال ال-ت-ه-ي-ئة اŸقررة ،حيث
سسبق أان ” توجيه تعليمات تهدف إا ¤أاخذ فئة
األشس- -خ- -اصض ذوي الح- -ت- -ي -اج -ات اÿاصس -ة ب -عÚ
العتبار عن طريق تخصسيصض ‡ّرات خاصسة بهم.
وم -ن ا÷دي -ر ال -ت -ذك Òأان -ه ق -د سس -ب-ق ل-وزارة
ال -داخ -ل-ي-ة ،أان م-ن-حت ال-قسس-ط األول اŸق-درة
قيمته بـ  200مليار سسنتيم ،ذات اŸبلغ الذي
وع -د ب -ه وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة األسس-ب-ق ،ن-ور ال-دي-ن
بدوي ،الوزير األول حاليا ،خÓل الزيارة التي
قام بها إا ¤اŸنطقة بداية ال ّسسنة اŸنصسرمة،
قصسد إا‚از أاشسغال الطرق والشسبكات اıتلفة
التابعة لهذا القطب ا◊ضسري ا÷ديد ،كما اأنّ
ال-ب-ع-ث-ة ال-وزاري-ة ل-لسس-ك-ن واŸشسّ -ك-ل-ة من أامينها
العام وأاربعة مديرين مركزّي ،Úتنّقلوا ‘ شسهر
أاك- -ت- -وب- -ر اŸاضس- -ي إا ¤ولي- -ة ب- -ج- -اي -ة ،قصس -د
السستعÓم حول تقدم أاشسغال نفسض اŸشسروع،
وق-د ط-م-أانت السس-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ح-ول ال-ت-زام
السسلطات اŸركزية بتوف ÒاŸرافقة اŸالية،
ل‚از كافة أاشسغال الطرق والشسبكات اıتلفة
اÿاصسة بهذا القطب ا◊ضسري ا÷ديد ،قصسد
السسماح للمسستفيدين منه باسستÓم شسققهم ‘
أاقرب اآلجال.

نضشم ـ ـ ـ ـن أŸدأوم ـ ـ ـ ـة ألطبي ـ ـ ـ ـة للمرضش ـ ـ ـ ـى وأ◊ ـ ـ ـ ـا’ت أ’سشتعجالي ـ ـ ـ ـة
’سستشسفائية باŸؤوسسسسات
تعمل اŸصسالح ا إ
العمومية بو’ية الشسلف على التغطية
الصسحية اÿاصسة باŸناوبة الطبية خÓل
’سستعجالية
قصسد التكفل با◊ا’ت ا إ
واŸتابعة الطبية العادية Ãسستشسفى
الصسبحة ،الذي صسار يؤودي دورا هاما با÷هة
الغربية من الو’ية بالنظر إا ¤حجم
التوزيع السسكا Êالتابع للمداشسر والبلديات
اÿاصسة بالتغطية خÓل موسسم
’صسطياف.
ا أ

الشسلف :و  -ي  -أاعرايبي

وبحسسب اŸصسالح اإلسستعجالية اŸتواجدة بهذه
اŸؤوسسسس -ات اإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ،ف-إان ضس-م-ان ال-ت-غ-ط-ي-ة
الطبية والتدخÓت الفورية خاصسة خÓل موسسم
اإلصسطياف الذي أاضسحى من اŸهام التي دأابت
ع-ل-ى ال-ق-ي-ام ب-ه-ا ل-ف-ائ-دة اŸرضس-ى اŸوزع Úع-ل-ى
أاج- -ن -ح -ت -ه -ا ،وك -ذا اŸصس -اب Úال -ذي -ن ي -ل -ت -ح -ق -ون
ب -اŸؤوسسسس -ة ‘ ا◊الت ال -ق -ه -ري -ة ال -ت -ي ت -ت -ط -لب
ت -دخ Ó-ت اسس -ت -ع -ج -ال -ي -ة ،ي -ق -ول م-دي-ر اŸؤوسسسس-ة
ال -ع -م -وم-ي-ة اإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ب-الصس-ب-ح-ة سس-ي-د أاح-م-د
دكوكة .وحسسب ذات اŸسسؤوول عن اŸؤوسسسسة ،فإان
كل اإلجراءات العملية على مسستوى اŸسستشسفى يتم
ضس-ب-ط-ه-ا ي-وم-ي-ا ÷ع-ل ال-ف-ري-ق الطبي واŸمرضسÚ
يقومون بواجبهم للمتابعة الطبية اليومية حفاظا
على صسحتهم وسسÓمتهم من أاي مضساعفات مرضسية
التي تعكف مصسا◊نا على مراقبتها بدقة وبإانتظام
ع Èأاجنحة اŸؤوسسسسة ،و–ت رعاية فريق طبي

يشستغل بكل مهنية وإاحÎاف ألداء واجبه بإاخÓصض،
يقول ﬁدثنا بع ÚاŸكان.
وب-خصس-وصض ال-ف-ري-ق ال-ط-ب-ي واŸم-رضس Úال-عاملÚ
لي Óونهارا ألداء مهامه اÿدمات التي تتطلبها
ا◊الت ال-ع-ادي-ة واإلسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ب-اŸؤوسسسس-ة ال-ت-ي
ترافق السس Òالعادي للنشساط الطبي الذي نعمل
ع -ل -ى ت -وف Òل -ه ك -ل األج -واء وال-ظ-روف ÷ع-ل-ه ‘
أاحسس- -ن صس- -ورة ت- -ل- -ق- -ى ارت- -ي- -اح اّÎŸددي- -ن ع -ل -ى
مصسا◊ها من مرضسى وذويهم من اŸرافق Úلهم،
يشسﬁ Òدث- -ن -ا ب -خصس -وصض ذات ال -نشس -اط ال -ع -ادي
واإلسستعجا‹ الذي تقدمه اŸصسالح اإلسستشسفائية
بالصسبحة التي شسهدت قفزة نوعية من حيث التكفل
خÓ- - -ل السس - -ن - -وات األخÒة ،حسسب تصس - -ري - -ح - -ات

اŸرضسى الذين إالتقينا بهم ‘ ع ÚاŸكان.
وع- -ن م- -واج- -ه- -ة ا◊الت ال -ط -ارئ -ة وال -ت -دخ Ó-ت
اإلسستعجالية اŸتعلقة با◊وادث اŸروعة ،والتي
تسستدعي التحرك السسريع كحالت التسسمم على
مسستوى ا÷هاز الهضسمي ومضساعفات آالم الرأاسض
والشسعور بالضسغط وا◊مى والتقي والغثيان ،والتي
تعود ‘ كث Òمن األحيان إا ¤اإلفراط ‘ تناول
اŸأاك- -ولت وا◊ل -وي -ات واŸشس -روب -ات ال -غ -ازي -ة أاو
اإلكثار من األكل غ ÒاŸنتظم ،تتطلب منا اتباع
إاجراءات عملية للتخفيف من األخطار والصسدمة
الو ،¤لتتبع اŸراقبة الدقيقة لوضسعية اŸصساب
وانقاذه سسواء كان من داخل إاقليم الولية ببلدياتها
ومداشسرها أاو تابعا لوليات أاخرى ،خاصسة فيما

يتعلق بحوادث الطريق السسيار شسرق  -غرب ،التي
تتطلب حسسب سسيد احمد دكوكة السسرعة ‘ انقاذ
ا◊الت ال- -ت- -ي تصس -ل اŸسس -تشس -ف -ى ج -راء ح -وادث
اŸروراÿطÒة ،وهذا لكون اŸؤوسسسسة قريبة من
ذات اŸسسلك الذي من اŸنتظر أان يشسهد تزايدا
كبÒا خاصسة مع اقÎاب موسسم اإلصسطياف أاين
ي -رت -ف -ع ع-دد اŸرك-ب-ات بشس-ك-ل ﬁسس-وسض ،خ-اصس-ة
تنقل العائÓت من ولية إا ¤أاخرى للبحث عن
فضس-اءات اإلسس-ت-ج-م-ام وال-ت-ن-زه ال-ذي –رصض ع-ل-ى
القيام به هذه األسسر التي عادة مار تكون ضسحية
حوادث خطÒة سسببها التهور ‘ قيادة اŸركبات
من طرف السسائق ،Úوكذا عدم إاحÎام إاشسارات
قوان ÚاŸرور خاصسة على ﬁور ذات اŸسسلك.
ومن جهة أاخرى ينبغي اأن يكون ا◊ذر مطلوبا لدى
‡ا ينجر عن تناول اŸأاكولت
العائÓت واألفراد ّ
واŸشسروبات بدون مراقبتها أاو معرفة طبيعتها،
والتي عادة ما تكون وراء كوارث حقيقية تفتك
بصسحة اŸواطن وخاصسة سسكان الولية من ذات
ال -ن -اح-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا صس-ح-ي-ا م-ن ح-يث ال-ت-غ-ط-ي-ة
والتكفل ،يشس Òذات اŸسسؤوول.
ومن ناحية أاخرى ،أاكد لنا اŸدير الولئي القطاع
الصسحي الشسلف مسسعود قلفن ،إاسستعداد مصسا◊ه
لضسمان اÿدمة الصسحية بكل مراحلها ،و‘ كل
Óطار
األوقات من باب اŸهنية والدور اإلنسسا Êل إ
الطبي واŸسسؤوول اإلداري كل واحد ‘ مركز عمله
ودائ- -رة نشس- -اط -ه ،ي -ق -ول ذات اŸسس -ؤوول األول ع -ن
القطاع الصسحي.

السسبت  ٠٨جوان  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٠٥شسوال 1٤٤٠هـ

دكتور ﬁيي الدين عميمور
لو¤
ا◊لقة ا آ

لسس- - -ب- - -وع
ع - - -رف ا أ
اÿامسس عشس- - -ر م- - -ن
ا◊راك الشس- - -ع- - -ب- - -ي
ا÷زائ - - - - -ري ع - - - - -دة
أاحداث كان لكل منها
ان-ع-ك-اسس واضس-ح على
الشس - -ارع ا÷زائ- -ري،
وإان كانت فضسائياتنا
اŸت-ل-ف-زة ‘ م-ع-ظ-م-ه-ا
 ⁄ت- -ب -ذل ج -ه -ودا ‘
ال-ب-حث والسستقصساء
وال -ت -ح-ل-ي-ل واك-ت-فت
ب -اسس-تشس-ارة م-ن وضس-ع
نفسسه أامام كامÒاتها
‘ سس- - -اح - -ة أاح - -داث،
ك Ìف - -ي - -ه- -ا اÈÿاء
واÙللون
لسسÎاتيجيون،
ا إ
وأاصس- -ب- -ح ه -ن -اك م -ن
يسس- - -ارع إا ¤ح- - -ج- - -ز
م-ك-ان ل-ه ‘ ج-وان-ب-ها
ق -ب-ل خ-روج اŸصس-لÚ
م -ن صس Ó-ة ا÷م -ع-ة،
وه- - - -م ال- - - -رصس - - -ي - - -د
ال -رئ -يسس -ي ل -ل -ح-راك
الشسعبي.
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كان أاول األحداث وفاة طبيب من «ميزاب» اتهم
بالتوجهات النفصسالية وعرف عنه ارتباطه بالعميل
الصس-ه-ي-و Êف-رح-ات م-ه-ن-ي ،ال-ذي ت-ن-اق-لت الصس-حف
صسور مشسÎكة لهما معا ،كما ورد اسسمه ‘ أاحداث
ولية غرداية منذ عدة سسنوات ،وكان قد أاضسرب عن
الطعام احتجاجا على اعتقاله ،ونقل عندما سساءت
حالته إا ¤اŸسستشسفى حيث وافته اŸنية.
الÎحم على اŸتو‘ هو التزام كل مسسلم ،لكن
ك- -ثÒي -ن ي -رون أان ال -وف -اة ح -دثت ‘ ظ -روف ت -ب -دو
غامضسة ،وزاد ‘ غموضسها لفتات رفعت لسستفزاز
اŸؤوسسسس -ة ال -عسس -ك-ري-ة ع-ل-ي-ه-ا صس-ورة ك-ل م-ن ف-خ-ار
وال -ف -ري -ق ق -اي -د صس -ال -ح ،وف -وق صس -ورة األول ك -ل-م-ة
«مناضسل» وفوق صسورة الثا Êكلمة «خائن» ،وكان
هذا ‘ األسسبوع الذي ت Óتهجمات أاحد رموز التيار
ال Ó-ئ -ك-ي ع-ل-ى ا÷يشش ا÷زائ-ري م-ت-ه-م-ا إاي-اه ب-أان-ه
جيشش مسستعمر ،وتوازى مع Œمعات صساخبة كانت
تنادي «دولة مدنية ل عسسكرية» ،وبدا وكأان هناك
من يسستجدي عقوبة من نوع ما Œعله من شسهداء
ا◊راك التاريخي.Ú
كانت هذه اŸواقف مثار سسخرية الكثÒين ‡ن
يعرفون عÓقات معظم عناصسر ذلك التيار ا◊ميمية
مع السسلطات العسسكرية ‘ التسسعينيات ،وارتباطهم
بنظام ا◊كم النقÓبي آانذاك ،لكنهم  ⁄يتصسوروا
أان الوضسع تغ Òفراحوا يطالبون اŸؤوسسسسة العسسكرية
‘ أاواخ -ر عشس -ري -ت -ن -ا ه-ذه ب-ت-ح-م-ل «مسس-ؤوول-ي-ات-ه-ا»
اسس- -ت -ج -اب -ة ل -رغ -ب -ة ا÷م -اه Òال -رافضس -ة ل -ل -ع -ه -دة
اÿامسسة.
ك -انت اÿل -ف -ي -ة األم َ-ل ‘ اسس -ت -نسس -اخ وضس -ع -ي-ة
ال- -تسس- -ع- -ي- -ن- -ي- -ات ،ل- -ك- -ن اآلم -ال أاصس -ب -حت أاوه -ام -ا
وال -ط -م -وح -ات أاصس -ب -حت ك -واب-يسس-ا ،وه-ك-ذا ت-غÒت
اŸقاربة إا ¤الضسد على طول اÿط ،وراحت تلك
التيارات تنتحل ا◊ديث باسسم الشسعب مدعية أانه
«ي- -ري- -د اÿروج م- -ن ق- -بضس- -ة السس- -ل- -ط -ة وجÈوت -ه -ا
وفسس -اده -ا وي -ط -الب ب -رح-ي-ل-ه-ا ،والسس-ل-ط-ة م-تشس-ب-ث-ة
بشسكليات دسستورية Œاوزتها األحداث بغرضش فرضش
اسستمرارية النظام القائم» !! .و ⁄يكن سسّرا أانها
فرضسيات بÓغية ل Œسسد أاي إاجماع جماهÒي.
اÛلسس التأاسسيسسي..
 ⁄تسستجب اŸؤوسسسسة العسسكرية Ÿا كان ينتظره
القوم ،و“سسكت بالتطبيق ا◊ر‘ لنصش الدسستور
رافضس-ة ك-ل ﬁاول-ة ل-ت-ك-وي-ن ه-ي-ئ-ة رئ-اسس-ي-ة ل-تسس-يÒ
اŸرحلة ا◊الية ،وÛرد أان هذا هو عمل انقÓبي
مرفوضش بكل اŸقاييسش ،فتصساعد غليان الطموح،
وتعالت اŸطالبة بانتخاب «›لسش تأاسسيسسي سسّيٍد
يتو ¤تعي Úرئيسش الدولة وا◊كومة ،وإاعداد دسستور
Óرادة الشسعبية ،وبعد إاعداد الدسستور
جديد وفقا ل إ
والسس -ت -ف -ت-اء ع-ل-ي-ه ،ي-ت-م ت-نصس-يب اŸؤوسسسس-ات وف-ق-ا
للدسستور ا÷ديد».
القوم يدعون بأان اÛلسش التأاسسيسسي هو «مطلب
تاريخي للحركة الوطنية Áثل السسبيل الدÁقراطي
الذي يحلّ معضسلة الشسرعية القائم منذ السستقÓل»،
وهي مغالطة بذيئة ألن من يطالبون بذلك أاقلية ل
“ثل إارادة كل وليات ا÷مهورية ،وإاقامة ›لسش
تأاسسيسسي هو إاجراء يتم عادة Ãجرد انتزاع أاي دولة
لسسيادتها ،وهو ما حدث فع ‘ Óا÷زائر Ãجرد
اسسÎجاع السستقÓل ،واŸطالبة به اليوم هي إاهانة
لكل ما قامت به ا÷زائر منذ اسسÎجاع السستقÓل
من إا‚ازات ل تعيبها النقائصش التي هي جزء من أاي
عمل إانسسا ،Êوهي اسستهانة بجهود مئات اآللف من
الرجال والنسساء الذين ضسحوا با÷هد وبالعرق لبناء
دولة ل تزول بزوال الرجال وتغ Òا◊كومات ،وإانكار
ه -ذه ال‚ازات ه -و ج -ح -ود ُي-ح-ب-ط مشس-اع-ر شس-عب
صس -ن -ع أاروع ال -ث -ورات ال -ت -اري -خ-ي-ة وأاع-ط-ى ب-ح-راك-ه
السسلمي صسورة ناصسعة إلرادة شسعب واٍع ل ُيمكن
خداعه ،ومن السسقوط األخÓقي أان يحاول البعضش
تدم ÒعزÁته بالقول إانه  ⁄يكن خÓل أاك Ìمن
نصسف قرن أاك Ìمن ›رد زائدة دودية  ⁄تفعل

شسيئا و ⁄تنجز شسيئا و ⁄تعرف شسيئا.
غ Òأان ه- -ن- -اك م- -ن رأاى خ- -ل- -ف- -ي- -ة مسس -تÎة وراء
اŸط -ال-ب-ة Ãج-لسش ت-أاسس-يسس-ي ،وه-ي ت-أاه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة
التمرد التي قامت بها بعضش الŒاهات ‘ 1٩٦3
ضسد سسلطة الدولة متزامنة مع الغزو اŸغربي لغرب
البÓد ،ليكتسسب ذلك التمرد صسفة حركة ثورية ،بدل
من حقيقته كخÓف شسخصسي ب Úاثن Úمن قيادات
الثورة ا÷زائرية ،كان أاول شسرخ ‘ الوحدة الوطنية
وما زالت آاثاره السسلبية ،بكل أاسسف ،كامنة –ت رماد
السسن ،Úوهو ما يجب أان يذّكر هنا برجولة العقيد
موحاند أاو◊اج ،الذي أاوقف التمرد وانضسم بقواته
إا ¤ا÷يشش الوطني لدحر الغزاة ،وأاصسبح منذ ذلك
التاريخ جزءا فاع ‘ Óالقيادة السسياسسية ،ومسستشسارا
وفيا لهواري بومدين ،إا ¤أان وافته اŸنية.
وعندما حّل الزمن الرديء ،بتعب Òعبد ا◊ميد
مهري ،أاصسبحت الŒاهات الفرانكو لئكية ترى ‘
الفريق قايد صسالح رئيسش األركان عدوها األول،
ولول العجز وقلة ا◊يلة واÿوف من سسوء اŸآال
الذي لن يرحم أاحدا لرفعت شسعار تشسرشسل  :أاغرقوا
«بسسمارك» ،البارجة األŸانية الرهيبة التي كانت
تث Òالذعر ‘ قلوب ا◊لفاء.
هذا هو ما يفسسر خلفية إاشساعات كثÒة ،ليسش
هناك ما يؤوكدها علميا ،تتهم عناصسر معينة بتصسفية
السسيد فخار بهدف اسستغÓل ا÷رÁة ضسد قايد
صسالح وإاثارة فتنة Áكن أان تذهب بالفريق بعيدا عن
دائرة التأاث Òعلى األحداث ،خصسوصسا وقد ارتفعت
هتافات ‘ مناطق معينة ،هي نفسسها دائما ،حاولت
تأاليب القوات اŸسسلحة ضسد مسسؤوولها األول‡ ،ا
أاثار سسخط مئات اآللف ‡ن يرون أان اسستقرار
ا÷يشش الوطني الشسعبي هو ضسمان السستقرار ل ‘
ا÷زائر وحدها وإا‰ا بالتبعية ‘ ،منطقة اŸغرب
العربي.
كانت اŸفارقة هنا أان من وجه السسباب للفريق
قايد صسالح رئيسش أاركان اŸؤوسسسسة العسسكرية كان هو
نفسسه الذي وجّه السسباب ‘ ،نفسش األسسبوع ،ألول
رئيسش ألركان ا÷يشش الوطني الشسعبي وهو العقيد
ه -واري ب -و م -دي -ن ،ل -ن -ف -ه -م أان ال-ع-داء ق-د Ëق-دË
...ياولدي.
والسس -بب ...قضس -ي -ة الن-ت-م-اء ال-ع-رب-ي اإلسسÓ-م-ي،
قضسية باديسش ونوفم.È
التقصس Òواضسح ‘ قضسية فخار
ل بد هنا أان أاندد بتقصس Òمصسالح الطب الشسرعي
واألبحاث ا÷نائية ‘ القيام بتحقيق مدقق يكشسف
كل اŸعطيات ،ويب Úما إاذا كان األمر إاهمال أاو
قصسورا أاو إاجراما ،وسسبق أان أاشسرت إا ¤التقصسÒ
اإلعÓمي الكب Òالذي نعيشسه ‘ ،مقابل النشساط

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اÙم -وم ل -ك -ل م-ن ي-ت-ح-رك-ون ضس-د األسس-ل-وب ال-ذي
تتعامل به السسلطات مع األحداث ،والذين أاعطتهم
وفاة فخار فرصسة اسستفزازات قد تكون لها عواقب
غ Òحميدة.
وواقع األمر أان التوجهات الفرانكو لئكية كانت
قد بدأات تشسعر بضسمور التعاطف معها ،نظرا لتعنتها
الذي Œاوز كل ا◊دود ،والذي وصسل إا ¤حد القول
صسراحة وعلنا بأان النتخابات سسÎفضش حتى ولو
ُع -زلت ك -ل ال -ب -اءات ،وه -و م -ا ك -ان م-ادة الشس-ع-ارات
الصساخبة التي كانت ترفعها نفسش العناصسر وجندت
حولها مئات أاعجبهم شسعار «يتنحاْو قع».
اتضسح اآلن أان اŸطالبة برحيل ا÷ميع ،ورغم
أانها كانت مÈرة بحجم الفسساد الكب Òالذي عانت
منه البÓد ‘ السسنوات األخÒة ،إال أان األنظار ⁄
يفتها وجود متحمسس Úلهذا الشسعار على هامشش
التحركات ا÷ماهÒية ،كانوا من أاك ÌاŸسستفيدين
من الفسساد ،سسياسسيا وديبلوماسسيا وماليا ،وهنا سساد
الشسعور بأان اŸقصسود برحيل ا÷ميع عند هؤولء كان
ي -قصس -د اخ -ت -ف -اء شس -خصس -ي -ات م -ع -ي -ن -ة ⁄ ،يصس -ب -ه-ا
«الزهاÁر» بعد ،وما زالت قادرة على أان تكشسف
نفاق الكثÒين وخداع الكثÒين وﬁاولة أاك Ìمن
ثّيب ا◊صسول على عذرية جديدة.
ك -انت اŸط -ال-ب-ات ت-رف-ع ‘ ال-ب-داي-ة شس-ع-ار «حّ-رة
...دÁقراطية» ،رغم أان اŸطالبات كانت متناقضسة
مع قوان Úا÷مهورية ،وعن غ Òطريق اŸؤوهلÚ
لتجسسيد سسلطة الشسعب دÁوقراطيا ،وهنا تغÒت
اللغة وسسقطت األقنعة.
ف- -ال -ن -اشس -ط الشس -ه Òال -ذي َرف َ-ع لسس -ن -وات شس -ع -ار
ال-دÁق-راط-ي-ة أاصس-ب-ح يصسّ-رح ب-أان «ال-دÁق-راط-ي-ة ل
Áك -ن اخ -ت -زال -ه-ا ‘ صس-ن-دوق القÎاع ال-ذي ُي-ك-م-م
ب -اسس -م األغ -ل -ب-ي-ة ك-ل األصس-وات اŸع-ارضس-ة ويسس-ح-ق
األق -ل -ي -ات» ،وه -ذا ف -إان القÎاع ال -ع -ام ،ك-م-ا ي-ق-ول
ا◊قوقي اŸعروف ،قد يصسبح «مقÈة تدفن فيها
من جديد (من جديد) كل اآلمال التي ضساعت «منذ
السس-ت-قÓ-ل» (م-ن-ذ السس-ت-قÓ-ل) وال-ت-ي اسسÎج-ع-ت-ها
«ثورة» فيفري.
ال -غ -ريب أان ال -ق -ائ -ل ك-ان ع-نصس-را نشس-ط-ا ‘ ك-ل
اŸم -ارسس -ات السس-ي-اسس-ي-ة والŸÈان-ي-ة ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
البÓد منذ سسنوات وسسنوات ،لكنه يصسدر بيانا مليئا
بالتناقضسات ،يصسف الوضسعية بأانها «حوار ال ُصسّم» بÚ
اŸتظاهرين والسسلطة الفعلية التي «فرضست نفسسها
عن طريق رئيسش األركان» ،ودائما رئيسش األركان،
ويكرر بأان الشسعب ،الذي ُيمثله هو بالطبع ،يريد
اÿروج م -ن ق -بضس -ة السس -ل -ط -ة وجÈوت-ه-ا وفسس-اده-ا
وي-ط-الب ب-رح-ي-ل-ه-ا ،والسس-ل-ط-ة «م-تشس-ب-ث-ة بشس-ك-ل-ي-ات
دسس- -ت- -وري- -ة Œاوزت- -ه- -ا األح- -داث» ب- -غ -رضش ف -رضش
اسستمرارية النظام القائم.
يتبع

السسبت  08جوان  201٩م
العدد
17٩66
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الموافق لـ  05شسوال  1440ه ـ

بالّرغم من مشسروع تهيئة  11شساطئا جديدإ ببومردإسس

اسستمرار ظاهرة الÈيكو’ج وعودة مافيا الشّسواطئ
’يام
قبل أإيام قليلة من إفتتاح موسسم إ’صسطياف بو’ية بومردإسس إلذي بدأإت معاŸه تÎسسم بارتفاع درجة إ◊رإرة ‘ إ أ
’خÒة إلتي دفعت بالكثÒين للتوجه إ ¤إلشسوإطئ إلقريبة من إجل إ’سستجمام ’ ،تزإل إلتحضسÒإت إŸيدإنية ’سستقبال
إ أ
’شسغال إ›ÈŸة لتهيئة إلشسريط إلسساحلي وتوفÒ
ضسيوف إلو’ية ﬁتشسمة ،و ⁄تتّضسح بعد إلصسورة إ◊قيقية لطبيعة إ أ
ﬂتلف إÿدمات إلضسرورية بالشسوإطئ إŸسسموحة للسسباحة إŸنتظر أإن تتجاوز هذه إلسسنة  50شساطئا.

وإدي إلسسمار..
بلدية مهملة

اŸرافق اÿدماتية وا÷وارية ‘ حالة كارثية
أإرصسفة مهÎئة وهشسة ،طرق
متدهورة وغياب للتهيئة وإŸرإفق
إلضسرورية هو إŸشسهد إليومي لوإد
إلسسمار بالعاصسمة ،بالرغم من تدعيمها
Ãبالغ مالية من طرف و’ية إ÷زإئر
بغرضس رفع مسستوى إلتنمية إÙلية،
إ’ أإن وإقع إ◊ال يؤوكد إلعكسس ،على
حد تعب Òسسكانها.

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

بومرداسس :ز ــ كمال
ك -ك -ل سس -ن -ة وق -ب -ل أاشس -ه -ر م-ن اف-ت-ت-اح م-وسس-م
الصسطياف يتم تكليف ÷نة ولئية مشسÎكة
تتكون من عدة هيئات معنية بطريقة مباشسرة،
إا ¤ج -انب السس -ل -ط -ات اÙل-ي-ة ‘ ال-ب-ل-دي-ات
السس -اح -ل -ي -ة ل-ل-ت-حضس Òل-ل-م-وسس-م ووضس-ع ك-اف-ة
الÎتيبات لسستقبال اŸصسطاف Úعن طريق
تهيئة الشسواطئ ا›ÈŸة ،وإاعداد ﬂطط
عمل يسسهر على توف Òاÿدمات األسساسسية
كالنقل ،ا◊ماية وتنظيم عملية الدخول ا¤
الشس- -واط- -ئ ،ال- -ت- -ي ل ت- -زال ت- -ث Òح- -ف- -ي- -ظ- -ة
اŸصس -ط -اف Úوال -ع -ائ Ó-ت خ Ó-ل ك -ل م -وسس -م
بسسبب عملية البتزاز التي يتعرضسون لها من
ق- -ب- -ل شس- -ب -اب –ت غ -ط -اء ح -ق السس -ت -غ Ó-ل
للشسواطئ وحظائر ركن السسيارات.

كل هذه اإلجراءات التنظيمية اÿاصسة Ãوسسم
الصس-ط-ي-اف  ⁄ت-ت-ح-دد م-ع-اŸه-ا ب-ع-د ب-ولي-ة
ب -وم -رداسص رغ -م ت -أاك -ي -دات وا‹ ال -ولي-ة ع-ن
الشسروع ‘ عملية التحضس ،Òوبر›ة مشسروع
ل-ت-هيئية  11شس-اط-ئ-ا ج-دي-دا ل-ل-رف-ع م-ن ع-دد
الشس -واط -ئ اŸسس -م -وح -ة ل -لسس -ب-اح-ة ع Èط-ول
الشسريط السساحلي اŸمتد من بودواو البحري
إا ¤اع- -ف Òشس- -رق- -ا ،ون- -فسص األم -ر ب -ال -نسس -ب -ة
Ÿبادرات رؤوسساء البلديات اŸعني Úمباشسرة
بعملية التحضس ،Òالتي تبقى رمزية وتفتقد
للتصسورات اŸسستقبلية الهادفة ا ¤اسستغÓل
موسسم الصسطياف للÎويج السسياحية وايجاد
موارد اقتصسادية ومالية ﬁلية تسساهم ‘ دعم
اŸيزانية البلدية الهشسة.
ك -م -ا ي -ب -ق -ى السس-وؤال م-ط-روح-ا ح-ول م-دى
Œسس -ي -د ه-ذه الأشس-غ-ال ع-ل-ى اأرضص ال-واق-ع
خ -اصس -ة ون -ح-ن ع-ل-ى اأب-واب اإع-ط-اء اإشس-ارة

افتتاح اŸوسسم ا÷ديد ،وبالتا‹ تهيئة هذه
اŸواق- -ع ب- -ك- -ل اŸسس -ت -ل -زم -ات الضس -روري -ة
ل -ت -ج -نب ال -ن -ق -ائصص ال-ت-ي ع-رف-ه-ا اŸوسس-م
الفارط ،وكذا طبيعة الحتياطات اŸتخذة
◊ماية اŸصسطاف Úمن اÛموعات التي
–ت- -ل ال- -فضس- -اءات ال- -ع- -ام- -ة ب- -الشس- -واط- -ئ
اıصسصسة للعائÓت من اجل فرضص رسسوم
اجبارية بداعي توف Òاÿدمات اŸتعلقة
بكراء الشسمسسيات واÿيم التي تبقى خدمة
اخ -ت-ي-اري-ة ول-يسست اإج-ب-اري-ة حسسب اأصس-داء
اŸصس- -ط- -اف ،Úال- -ذي- -ن ان- -ت- -فضس- -وا السس -ن -ة
اŸاضسية ضسد هذه التÓعبات التي دفعت
Ãصس- -ال- -ح الم- -ن ا ¤ال- -ت- -دخ- -ل ل- -ت -ح -ري -ر
الشسواطئ من قبضسة اŸافيا اŸتواطئ Úمع
ب -عضص اŸن -ت -خ -ب ÚاÙل-ي Úم-ن-ه-ا شس-اط-ئ
راأسص جنات اŸركزي الذي تطرقت اليه
«الشسعب» ‘ اأك Ìمن مناسسبة.

شسعــــــــروإ بإاجحــــــــاف فــــــــي حّقهــــــــم بتيسسمسسيلــــــــت

عمـ ـال معهـ ـد التكويـ ـن اŸهنـ ـي يهـ ـّددون Ãقاطعـ ـة ا’متحانـ ـات
لّوح عمال إŸعهد إلوطني
إŸتخصسصس ‘ إلتكوين إŸهني
بتيسسمسسيلت Ãقاطعة
إ’متحانات ،وإلدخول ‘
إضسرإب تنديدإ
بتخصسيصس سسكن وظيفي
وإحدإ فقط لصسا◊هم من
أإصسل  14سسكنا منجزإ Ãقر
عاصسمة إلو’ية.

تيسسمسسيلت :ع ــ عمارة

اعت ÈاÙتجون ‘ بيان موجه
لك Ìمن جهة ،أانّ الضسراب جاء
«اسس -ت-ج-اب-ة ل-ق-رار أاغ-لب ال-ع-م-ال
ال-رافضس Úل-ه-ذا ال-ت-قسس-ي-م ج-م-ل-ة
وتفصسيŸ ،»Óا فيه من إاجحاف
‘ حق منتسسـبي اŸعهد الوحيد
ب -ال -ولي-ة» ،م-ط-ال-ب Úب-ت-وزي-ع ك-ل
السسكنات على مؤوسسسسات عاصسمة
الولية دون سسواها ،مع تخصسيصص
 6سسكنات لفائدة عمال اŸعهد
الذي يشسغل حسسبهم  76موظفا،
ويضس -م -ن ت -ك -وي -ن -ا ألك Ìم-ن 700
مÎبصص ‘ ﬂتلف ال‰اط.
واعت Èالعمال أاّن اللجنة الولئية
ل-لسس-ك-ن اÛت-م-ع-ة ع-ل-ى مسس-توى
م- -دي- -ري- -ة ال -ت -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م

اŸهني ،Úاعتمدت على «معايÒ
غ Òشس ّ-ف -اف -ة وغ Òواضس -ح -ة» ‘
ت -وزي -ع ا◊صسصص السس -ك -ن-ي-ة ع-ل-ى
اŸؤوسسسس - - -ات ال - - -ت- - -ك- - -وي- - -ن- - -ي- - -ة
واŸدي- - -ري- - -ة،ح- - -يث أاسس- - -ق - -طت
اŸع- - -اي ÒاÙددة م- - -ن ط- - -رف
الوزراة على غرار السستفادات
السسابقة وبعد السسكنات اŸنجزة
ع- - - -ن م- - - -ق- - - -رات اŸؤوسسسس- - - -ات
ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ،وك-ذا ع-دد ال-ط-ل-بات
واŸلفات اŸودعة ،بالضسافة ا¤

خصس-وصس-ي-ة اŸن-ط-ق-ة و»ع-قÓنية
ال - - -ت - - -وزي - - -ع» .وه- - -و م- - -ا ح- - -رم
اŸعهد من أاحقيته ،وذلك بعد
–دي- -د حصس- -ت- -ه «بسس- -ك -ن واح -د
ف - -ق- -ط» م- -ن ›م- -وع  14سسكنا
وظ-ي-ف-ي-ا غ Òق-اب-ل ل-ل-تنازل ،وهو
المر الذي دفع ‡ثل الشسريك
الج -ت -م-اع-ي ع-ل-ى ال-ت-ح-ف-ظ م-ن
قرار اللجنة واŸسسجل ‘ ﬁضسر
رسسمي.
وأان ذات اللجنة أاقصست  4ملفات

م - - -ن ›م- - -وع  14م -ل -ف م-ودع
ومسس- - - - - -ت- - - - - -و‘ ل - - - - -لشس - - - - -روط،
ح -يث اع-ت-م-دت ع-ل-ى  10ملفات
ف -ق -ط ‘ ال-دراسس-ة ،وه-و ال-ق-رار
ال- -ذي اع- -تÈه ال -ع -م -ال «ظ -ل -م -ا
وإاج -ح -اف -ا ‘ ح -ق-ه-م» ،وكشس-ف-وا
أان توزيع ا◊صسصص ” من دون
الرد على الطعون اŸقدمة من
ط - - - - -رف ب - - - - -عضص اŸوظ- - - - -ف،Ú
م-ع-تÈي-ن «ال-ط-ع-ون ح-ق مكرسص»
وأان دراسس - -ت- -ه- -ا وال- -رد ع- -ل- -ي- -ه- -ا
ب - -اإلي- -ج- -اب أاو ب- -ال- -رفضص «ح- -ق
مشسروع لطالبها» .وهي الطعون التي
رفضست أام- -ان- -ة اŸدي- -ري- -ة ال -وصس -ي -ة
تسسجيلها ضسمن الÈيد الوارد.
واّت- -ه- -م اŸضس- -رب- -ون ،اŸدي- -ري -ة
ال-وصس-ي-ة ب-ع-دم ت-ل-ب-ي-ة م-ط-الب ”
التعهد بتلبيتها سسابقا ،و” رفعها
ضسمن ﬁاضسر رسسمية ‘ اكÌ
من لقاء.
هذا ويرى اÙتجّون أانهم ل
ي- -زال- -ون ي- -حÎم- -ون ل -غ -ة ا◊وار
ك-وسس-ي-ل-ة ل-ت-ل-ب-ية مطالبهم حفاظا
ع -ل -ى م-ؤوسسسس-ت-ه-م ،غ Òأان-ه ع-ل-ى
اŸسس- -ؤوول Úالسس- -ت- -م- -اع إال- -ي- -ه- -م
وانتهاج إاجابة مقنعة.

يعا Êقاطنو بلدية واد السسمار من عديد
ال -ن -ق -ائصص ال -ت -ي ب -اتت ت -ط -ب-ع ي-وم-ي-ات-ه-م ‘
ﬂت- -ل- -ف اÛالت ،ع- -ل- -ى رأاسس- -ه- -ا ان -ه -ي -ار
ال-ب-ن-اي-ات ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر دوره-ا ل-لÎم-يم ،وكذا
الطرق الهشسة التي تنتظر التعبيد واÓŸعب
ا÷وارية وغÒها من اإلنشسغالت التي وقفت
عليها «الشسعب» ‘ جولة قادتها إا ¤ا◊ي.
كما أابدى ّﬁدثونا اسستياءهم من الوضسعية
ال-ك-ارث-ي-ة ل-ل-ط-رق ،ال-ت-ي  ⁄تشس-ه-د أاي ع-م-ل-ية
ترميم أاو تعبيد منذ سسنوات ،وأاضسحت مطبات
ت- -راب- -ي- -ة وح -ف -را ن -ب -تت ب -ه -ا ﬂت -ل -ف أان -واع
األعشساب الضسارة نتيجة الضسرر الذي تسسببه
الشساحنات بسسوق ا÷ملة ،ناهيك عن الغياب
Óرصسفة ما شسّكل عائقا أامام أاصسحاب
التام ل أ
اŸرك -ب -ات م-ن ق-اط-ن-ي ا◊ي ،م-ا يضس-ط-ره-م
ل-ت-ح-م-ل م-ع-ان-اة ه-ذه ا◊ف-ر واŸط-ب-ات ال-تي
تتحول إا ¤برك وأاوحال شستاءً ،مؤوّكدين أان

البلدية قد أاطلقت برنا›ا غ Òأان األشسغال
تسس Òببطء كب.Ò
ويبدي سسكان بلدية واد السسمار لـ «الشسعب»
قلقهم من سسياسسة “اطل السسلطات اÙلية
Œاه مطالبهم اŸتعلقة بضسرورة اإلسسراع ‘
إاعادة التهيئة على غرار البلديات اÛاورة،
معّبرين ‘ ذات الوقت عن امتعاضسهم الشسديد
من تراجع عجلة التنمية ‘ البلدية بسسبب
ال Ó-م -ب-الة وع-دم –رك السس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة
ب -ال -ن -ظ -ر اﬂ ¤ت -ل -ف ال -ن -ق -ائصص اŸوج -ودة
بالبلدية.
وانعدام مرافق التسسلية ببلدية واد السسمار زاد
من تذّمر السسكان ،خاصسة الشسباب منهم الذين
يضس -ط -رون ل -ل -ت -ن -ق -ل ي -وم -ي -ا ن-ح-و ال-ب-ل-دي-ات
اÛاورة ل -غ -ي -اب -ه-ا ع-ن ا◊ي ،ك-م-ا ل ت-وج-د
أام -اك -ن ﬂصسصس -ة ل -ل -عب أام-ام غ-ي-اب م-راف-ق
رياضسية أاو ترفيهية تسسمح للشسباب Ãمارسسة
هواياتهم وقضساء أاوقات فراغهم.
كما تشسهد أاحياء بلدية واد السسمار انتشسارا
مذه Óللقاذورات والنفايات اŸنزلية ،والتي
شسكلت مع مرور الوقت نتيجة عدم رفعها شسبه
مفارغ عمومية تشسمئز لها النفوسص ،وشسوهت
اŸنظر ا÷ما‹ لهاته األحياء التي لطاŸا
ع -انت م-ن غ-ي-اب ال-ن-ظ-اف-ة وال-ت-ط-ه Òبسس-بب
“اط -ل مصس -ال -ح ال -ن-ظ-اف-ة ب-ه-ا ‘ إازال-ة ه-ذه
اŸف -رغ -ات ،ع -ل -ى ح -د ت -ع -ب Òق -اط -ن-ي ه-ذه
األحياء.

توعز إ ¤إل ّسسرعة إŸفرطة وإلّتجاوز إÿطÒ

 ١٨ح ـ ـ ـ ـادثا م ـ ـ ـ ـروريا على الطّري ـ ـ ـ ـق
ال ّسسري ـ ـ ـ ـع مزاف ـ ـ ـ ـران  -شسرشس ـ ـ ـ ـال

جلت إÛموعة
سس ّ
إ’قليمية للدرك
إلوطني بتيبازة ترإجعا
نسسبيا ◊وإدث إŸرور
باŸناطق غ Òإ◊ضسرية
على مدإر شسهر رمضسان
إŸنقضسي قّدر بـ ٪ 17
مقارنة مع نفسس إلفÎة
ن
للعام إŸاضسي ،إ’ أإ ّ
إ◊وإدث إŸسسجلة ’
تزإل تث Òإلرعب ‘
أإوسساط مسستعملي
إلطريق.

تيبازة :علي ملزي

و‘ ذات السس - - -ي - - -اق ،ف- - -ق- - -د
أاحصست اÛموعة  18حادثا
م-ع-ظ-م-ه-ا ب-ال-ط-ري-ق السس-ري-ع
الرابط ب Úمزفران وشسرشسال
م -ن ب-ي-ن-ه-ا  13ح-ادث-ا جسس-م-ان-ي-ا و 5حوادث
‡يتة ،بحيث أاسسفرت ا◊صسيلة عن وفاة 5
أاشسخاصص وجرح  25آاخر بدرجات متفاوتة،
فيما يبقى العنصسر البشسري اŸسسؤوول األول ‘
تلك ا◊وادث بفعل السسرعة اŸفرطة وعدم
احÎام قوان ÚاŸرور.
من جهتها أاحصست مصسالح ا◊ماية اŸدنية
ب -ال-ولي-ة  163ح -ادث -ا عﬂ Èت -ل -ف أاق -ال -ي-م
ال -ولي -ة ،ت -ط-ل-بت إاج-راء  250ت-دّخ-ل م-باشسر
لنقاذ وإاسسعاف مسستعملي الطريق ‡ا أاسسفر
عن جرح  161شسخصص بدرجات متفاوتة ،مع
تسسجيل حالة وفاة واحدة بع ÚاŸكان على
مسستوى الطريق السسريع األك Ìفتكا باألرواح،

وق- - -ال رئ - -يسص م - -ك - -تب الحصس - -اء والع Ó- -م
ب -اŸدي -ري -ة ال -ولئ -ي-ة ل-ل-ق-ط-اع اÓŸزم األول
ﬁم- -د مشس- -ال- -ي- -خ ،ب- -أاّن السس -رع -ة اŸف -رط -ة
وال -ت -ج -اوز اÿط Òوال -ت -غ -اضس -ي ع -ن ق -وانÚ
اŸرور ت- -ع- -ت ‘ Èال- -واق -ع م -ن ب Úاألسس -ب -اب
اŸباشسرة التي تسسفر عادة عن وقوع ا◊وادث
وف-ق-ا ل-ل-مÓ-ح-ظ-ات اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي سس-جلتها
مصسالح القطاع.
وب- -ه- -ذه ال -وتÒة اŸره -ب -ة واŸرع -ب -ة ت -ب -ق -ى
ال - -ط- -رق- -ات مصس- -در م- -وت واره- -اب م- -ف- -زع
للمواطن ،صسّعب على ا÷هات اŸعنية احتواءه
وال -ت -ك -ف -ل ب -ه ب -ال -رغ-م م-ن ﬂت-ل-ف ح-مÓ-ت
ال-ت-حسس-يسص وال-ت-وع-ي-ة ال-ت-ي ت-ق-ام ه-نا وهناك
والتداب Òالوقائية اŸتخذة بقانون اŸرور.

الرياضسي
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اشسراف :حامد حمور

السسبت  ٠٨جوان  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٥شسوال  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٦٦

كأاسش ا÷مهورية

نهائي مفتوح على كل الحتمالت
ب Úششباب بلوزداد وششبيبة بجاية

@ معز بوعكاز :

مششكلتنا ‘ النّهائي تكمن
‘ غيـابنا الّطويل عن اŸنافسشة
@ لطفي عمروشش :

اŸباراة مفخّخة ..وا◊ذر مطلوب
كلمة العدد

دور «النّجوم»
‘ اŸوعد القاّري

^ حامد حمور

ب -دأ أل -ع -د أل ّ-ت -ن-از‹ Ÿوع-د أن-طÓ-ق ك-أاسس
 2019 ·Óألتي –تضضنها مصضر،
إأفريقيا ل أ
حيث أن كل أŸنتخبات أŸشضاركة تكّثف من
–ضضÒأت-ه-ا ب-إاج-رأء م-ق-ابÓ-ت ودي-ة “ّك-ن

@ سسفيان بوشسار :

لن نسشتصشغر اŸنافسس وعلينا اللّعب بكل قّوة
@ سسليمان ع: ‹Ó

سشنلعب كل حظوظنا للتّتويج بالكأاسس

@ كر Ëبختي:

نسشعى ألداء مباراة كبÒة

ألطوأقم ألفنية ألوقوف على حالة ألÓعب Úمن جهة ،ورسضم أّ ÿ
طة
ألتكتيكية أŸناسضبة من جهة أخرى.
وسضتكون أألنظار مشضدودة خÓل هذأ ألعرسس ألكروي ألقاري مشضدودة
نحو «ألنجوم» ألتي تأاّلقت طيلة أŸوسضم ‘ أك Èألبطولت أألوروبية
ألتي تسضعى لقيادة منتخباتها نحو أللقب.
وتعرف بطولة هذأ ألعام توأجد لعبّ‡ Úيزين أبهروأ ألعا ⁄بفنياتهم،
وقّدموأ صضورة جد موّفقة عن ألكرة ‘ ألقارة أل ّسضمرأء ،على غرأر
ﬁم -د صض Ó-ح ،ري -اضس ﬁرز ،صض-ادي-وم-ا ،Êخ-ال-ي-ل-وك-ول-ي-ب-ا‹ ،ي-اسضÚ
برأهيمي...وألقائمة طويلة بالنسضبة لكل ألنجوم ألتي سضتحضضر موعد
مصضر.
ويعرف جل أŸتتّبع Úأّن أŸنتخبات ألتي “لك «ألقاطرة أŸناسضبة» لها
حظوظ للتأالق ‘ مثل هذه ألبطولت ،حيث أن أغلب ألتتويجات
«صضنعها» ألÓعب أŸمّيز ‘ ألفريق ألذي يكون له تأاث Òفني ومعنوي

على أÛموعة.
وبالنسضبة للمنتخب ألوطني ،فإاّن أŸدرب بلماضضي سضوف يضضع أ◊الة
ألتي يتوأجد فيها رياضس ﬁرز ‘ مقدمة أهتماماته بتقد« Ëألوصضفة»
أل -ت -ي “ّك -ن-ه م-ن ألسض-ت-ف-ادة م-ن ك-ل إأم-ك-ان-ي-ات-ه ،خ-اصض-ة وأن م-ه-اج-م
مانشضيسض Îسضيتي Áلك Œربة معتÈة من خÓل مشضاركته ‘ عدة
موأعيد قارية.
فبالرغم من أن كرة ألقدم تبقى لعبة جماعية ،و‚اح أي فريق يكمن ‘
مدى وجود توأزن ‘ ألتشضكيلة ،إأل أن أŸنتخبات ألتي “لك «لعبا
‡ّيزأ» كثÒأ ما كانت «تصضنع ألفارق» ‘ أللحظة أ◊اسضمة..وأألمثلة
عديدة ‘ هذأ أÛال أين كان روجي مي Óمع ألكامÒون ،رأبح ماجر
مع أ÷زأئر ،عبد ألرزأق مع غانا ،أبوتريكة مع مصضر...
فمن سضيدخل قائمة ألّنجوم خÓل دورة  2019ألتي سضتكون فريدة من
نوعها من خÓل إأجرأئها ‘ فصضل أل ّصضيف...؟
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معز بؤعكاز (مدّرب ششبيبة بجاية) لـ «الششعب» :

مشسكلتنا ‘ النّهائي تكمن ‘ غيابنا الّطويل عن اŸنافسسة

نهائي مفتوح على كل الحتمالت ب Úشسباب بلوزداد وشسبيبة بجاية

قبل نهائي كأاسس ا÷مهؤرية اتصشلنا باŸدرب التؤنسشي «معز بؤعكاز» ،الذي –دث لنا عن
فريقه ششبيبة بجاية وكيفية التحضش Òللمؤعد اŸرتقب من كل عششاق السشاحرة اŸسشتديرة ‘
لزيد من
ا÷زائر ،حيث أاوضشح بأانه جد متخؤف من ابتعاد فريقه عن اŸنافسشة الرسشمية أ
ششهر كامل ،وأاكد بأان مششكلتهم ‘ النهائي ليسشت ‘ اسشم اŸنافسس ،وقال بأان فريق سشيكؤن جد
حذر ‘ النهائي ،كما –ّدث عن الغيابات وعن أامؤر أاخرى ‘ هذا ا◊ؤار.

يحتضشن ملعب مصشطفى تششاكر مسشاء اليؤم ( 17.00سشا) نهائي كأاسس ا÷مهؤرية ب Úششباب بلؤزداد
لطؤار السشابقة،
لثارة ب Úفريق Úقدما مششؤارا ‡يّزا طيلة ا أ
وششبيبة بجاية ‘ ،مؤاجهة واعدة با إ
وسشتكؤن مباراة مفتؤحة على كل الحتمالت.
حامد حمؤر
قام ك Óألفريق ÚبتحضسÒأت مكّثفة لدخول ألنهائي ‘
ظ -روف م-وأت-ي-ة ،ح-يث أأن أل-ت-ن-افسض سس-ي-ك-ون ت-ك-ت-ي-ك-ي-ا بÚ
مدرب Úلهما مسستوى ‡ّيزأ من هذأ أ÷انب ،وظهر ذلك ‘
أŸقابÓت ألتي أأجرأها شسباب بلوزدأد وشسبيبة بجاية ،حيث
أأن عمرأ Êوبوعكاز قّدما ألكث Òلفريقيهما منذ ألتحاقهما
بالعارضسة ألفنية.
شسبيبة بجاية بالرغم من أأنه ينتمي أ ¤ألرأبطة أÎÙفة
ألثانية ،أ’ أأن طموحاته كبÒة للفوز باللقب ألثا Êله ‘
كأاسض أ÷مهورية،حيث يؤوكد بوعكاز أأن خÓل أŸبارأة كل
شسيء ‡كن وسسيعتمد على عزÁة ألÓعب Úلتحقيق ألفارق،
خاصسة وأأن تشسجيعات أ÷مهور سسيكون لها دور لدفع زمÓء
بايتاشض لتقد Ëمبارأة ‡ّيزة.و“ّكنت شسبيبة بجاية من
‡ا يعني
إأزأحة أأندية تنتمي إأ ¤ألرأبطة أÎÙفة أأ’وّ ،¤
أأن ألفريق لديه من أإ’مكانيات ما يجعله يقف ألند للند مع
شسباب بلوزدأد .،ولو أأن بوعكاز يعÎف أأن ‘ أ÷هة أŸقابلة
يوجد فريق يعت Èمن أأحسسن أأ’ندية خÓل مرحلة ألعودة
للمحÎف أأ’ول.ورّكز ألطاقم ألفني لشسبيبة بجاية على
أ÷انب Úألبد Êوألبسسيكولوجي خÓل ألÎبصض ألذي أأجرأه
ألفريق بالعاصسمة ،وهذأ ’بقاء ألÓعب Úعلى جاهزية طيلة
أأط-وأر أل-ن-ه-ائ-ي ،وك-ذأ ألÎك-ي-ز وأل-ت-ح-ف-ي-ز ل-ل-عب م-بارأة ‘
أŸسستوى.أأما شسباب بلوزدأد ،فإانه يسسعى للفوز بالكأاسض

حاورهﬁ :مد فؤزي بقاصس

أل-ث-ام-ن-ة ‘ مشس-وأره وأ’ل-ت-ح-اق ب-ال-ثÓ-ث-ي –اد أل-ع-اصس-مة،
مولودية أ÷زأئر ووفاق سسطيف ‘ عدد أأ’لقاب ،حيث يعد
«أأبناء ألعقيبة» من ب Úأ’ختصساصسيّ ‘ Úمنافسسات ألكأاسض
كونهم وصسلوأ ( )11مرة أ ¤ألنهائي ،أأ’مر ألذي سسيكون له
أأثر معنوي إأيجابي على ألÓعب.Ú
كما أأّن أŸدّرب عمرأ Êأأبقى ألفريق ‘ ديناميكية ألفوز
من خÓل ألنتائج أ’يجابية أÙققة من طرف ألفريق ‘
مرحلة ألعودة للرأبطة أÎÙفة أأ’و ،¤وضسمان ألبقاء
ألذي أأسسعد كل عشّساق ألفريق أأ’حمر وأأ’بيضض.
وإأ ¤جانب ذلك ،فإاّن حقيقة أŸيدأن هي ألتي سستفصسل ‘
نهائي كأاسض أ÷مهورية أليوم ،ولذلك ،فإان ألطاقم ألفني
سسÒسسم خطة “ّكن زمÓء بوشسار من ألوصسول أ ¤مرمى
أŸن -افسض ب -ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى خÈة أل -ع -دي -د م -ن ألÓ-ع-بÚ
وإأمكانياتهم ألكبÒة على غرأر سسعيود ،نسساخ ،بوÿوة وبالغ.
وبالتا‹ ،فإان كل فريق لديه ألنقاط ألتي سسيعتمد عليها ‘
هذأ ألنهائي ألذي سسيعرف حضسور جمهور غف ،Òبالنظر
لÓقبال ألكب Òألذي عرفته عملية بيع ألتذأكر .كما أأن إأدأرة
ملعب مصسطفى تشساكر وّفرت كل ألظروف إ’جرأء مبارأة
‘ أŸسستوى كون أأرضسية أŸيدأن ‘ حالة جيدة.
وبالتا‹ ،سستكون أإ’ثارة كبÒة ‘ ألنهائي ،وأنتظار من
سس-ي-ب-تسس-م ل-ه أ◊ظ ب-ال-نسس-ب-ة ل-لسس-ي-دة أل-ك-أاسض ،ه-ل سس-تكون
ألثانية لشسبيبة بجاية أأم ألثامنة لشسباب بلوزدأد؟

سشفيان بؤششار (ششباب بلؤزداد) لـ «الششعب»:

«لن نسستصسغر اŸنافسس
وعلينا اللّعب بكل قّوة من أاجل الفوز»

أاّكد سشفيان بؤششار لعب ششباب بلؤزداد ‘ حؤار لـ «الششعب» ،أان الفريق جاهز لتحقيق
لقب كأاسس ا÷مهؤرية ،حيث عبّر عن طمؤحه للفؤز خÓل النهائي الذي سشيجمع الفريق
اليؤم Ãلعب مصشطفى تششاكر بالبليدة.
حاوره :عمار حميسشي
أأيضس - -ا إأغ - -ف - -ال ع- -ام- -ل
أŸف -اج -أاة أŸع -روف ‘
ألكأاسض .وأأتذّكر خÓل
و ⁄يفّوت بوشسار ألفرصسة ليؤوّكد أأّن
أل- -ن- -ه- -ائ- -ي أأم- -ام وف- -اق
ألنهائي سسيكون صسعبا ‘ ظل رغبة
سس -ط -ي -ف أ÷م-ي-ع ر ّشس-ح
أŸن-افسض شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ‘ –ق-ي-ق
هذأ أ’خ Òللفوز بحكم
أل- -ل- -قب ،ح- -يث رفضض أ◊ديث ع- -ن
ت -وف -ره ع -ل -ى ›م -وع-ة
أأفضس-ل-ي-ة ل-ف-ري-ق-ه شس-ب-اب بلوزدأد ‘
‡يزة من ألÓعب ،Úإأ’
ألنهائي .من جهة أأخرى عاد بوشسار
أن أل - -ع - -كسض ه- -و أل- -ذي
للحديث عن أ◊الة ألبدنية للفريق،
حدث وحّققنا أللقب ‘
ح- - -يث أأ ّك- - -د أأن أ÷ه- - -از أل- - -ف- - -ن- - -ي
أل- -وقت أ’ضس -ا‘ ،ل -ه -ذأ
وأÙضس-ر أل-ب-د Êي-ق-وم ب-ع-م-ل ك-بÒ
شسخصسيا ’ أأفضسل منح
م- -ن أأج- -ل أع -ادة Œه -ي -ز أل Ó-ع -بÚ
أأفضسلية لنا ‘ ألنهائي،
ليكونوأ ‘ أŸوعد خÓل ألنهائي.
وه - - - -و إأحسس- - - -اسض ك- - - -ل
❊ الشش- - - - - -عب :ك- - - - - -ي - - - - -ف Œري
أل Ó-ع -ب Úوح -ت -ى أŸدرب أأب -دى أحÎأم -ا ك-بÒأ
التّحضشÒات للّنهائي؟
❊❊ سشفيان بؤششار :ألّتحضسÒأت Œري بطريقة للمنافسض خÓل عملية ألتحضس ،Òحيث طالبنا
ج -ي -دة ل -ل -ن -ه -ائ -ي ح -يث ك-ان أ÷ه-از أل-ف-ن-ي ق-د بضس -رورة ت -ف -ادي أسس -تصس -غ -ار أل -ف-ري-ق أŸن-افسض
خ ّصسصض برنا›ا خاصسا من أجل Œهيز ألÓعب Úوأللعب بكل قوة من خÓل أحÎأم فريق شسبيبة
ل -ي -ك-ون-وأ ‘ أŸوع-د خÓ-ل أل-ن-ه-ائ-ي ،وه-ذأ م-ن ب- -ج -اي -ة أل -ذي وصس -ل أ ¤أل -ن -ه -ائ -ي ع -ن ج -دأرة
خÓ- -ل إأج- -رأء أ◊صسصض أل- -ت- -دري- -ب- -ي- -ة أÿاصس -ة وأسستحقاق.
ب- -ت- -حضس Òأل Ó-ع -ب Úب -دن -ي -ا ،وه -و أأ’م -ر أل -ذي ❊ كيف تقّيم مسشتؤى الفريق هذا اŸؤسشم؟
سسينعكسض إأيجابا على مسستوأنا خÓل موأجهة ❊❊ أŸوسسم كان صسعبا  ⁄أأكن حاضسرأ خÓل
ألنهائي ألتي سستكون صسعبة بحكم أبتعاد ألفريق مرحلة ألذهاب ألتي عانى فيها ألفريق كثÒأ من
ع -ن أŸن -افسس -ة ل -ك -ن أ÷ه-از أل-ف-ن-ي وم-ن خÓ-ل سس -وء أل-ن-ت-ائ-ج ،وه-و أ’م-ر أل-ذي ج-ع-ل-ه ي-ت-وأج-د
أÙضسر ألبد Êعمل على تقليل تاثر ألÓعب Úضس -م -ن أأن-دي-ة أŸؤوخ-رة ط-ي-ل-ة م-رح-ل-ة أل-ذه-اب،
ب- -ن- -قصض أŸن- -افسس- -ة م- -ن خÓ- -ل ›م -وع -ة م -ن وخÓ- -ل م- -رح- -ل- -ة أل -ع -ودة أ’م -ور ت -غÒت ن -ح -و
أ◊صسصض أل -ت -دري -ب -ي -ة أÿاصس-ة أل-ت-ي تسس-م-ح ل-ن-ا أ’فضس -ل ،ح -يث أل -ت -ح -قت ب-ال-ف-ري-ق خÓ-ل فÎة
بالبقاء ‘ جاهزية كاملة قبل موأجهة ألنهائي ،أ’ن- -ت -ق -ا’ت ألشس -ت -وي -ة ،وŸسست ت -غÒأ ك -بÒأ ‘
وم-ن ن-اح-ي-ة أأخ-رى م-ع-ن-وي-ات ألÓ-ع-ب Úم-رتفعة طريقة ألتسسي Òوحتى ›يء أŸدرب لعب دورأ
كثÒأ وكل أÛموعة عازمة على قول كلمتها ك -بÒأ ‘ إأح -دأث أل -ت -وأزن دأخ -ل أل -ف-ري-ق ،وه-و
خÓل موأجهة ألسسبت أمام شسبيبة بجاية وأعادة أ’مر ألذي أنعكسض أيجابا على مسستوى ألشسباب
سس-ي-ن-اري-وأŸوسس-م م-ا ق-ب-ل أŸاضس-ي ع-ن-دم-ا فزنا خÓ-ل م-رح-ل-ة أل-ع-ودة أسس-ت-ط-ع-ن-ا –قيق ألهدف
باŸوأجهة ألنهائية على حسساب وفاق سسطيف أŸنشسود ،وهو ضسمان ألبقاء ،إأضسافة أ ¤ألوصسول
ويجب علينا أ◊فاظ على ألÎكيز قبل أŸبارأة إأ ¤نهائي كأاسض أ÷مهورية.
وه -وأل -ع -ام -ل أل -ذي سس -ي -ع -زز م -ن ق -وت -ن -ا خÓ-ل ❊ ماذا عن دور اŸدّرب؟
❊❊ أŸدّرب عمرأ Êغني عن ألتعريف ،هو من
أŸوأجهة على أرضسية أŸيدأن.
❊ م-ن الّ-ن-اح-ي-ة ال-ف-ن-ي-ة ه-ن-اك من يرى أاّن أŸدّرب Úألذين حّققوأ نتائج ‡يزة ‘ كل ألفرق
ششباب بلؤزداد لديه أافضشلية على حسشاب أل-ت-ي ل-ع-ب-وأ ف-ي-ه-ا ،وأأع-ت-ق-د أأن أأ’م-ر ت-كّ-رر م-عه
خÓل توأجده ‘ شسباب بلوزدأد ،حيث حّقق معنا
اŸنافسس؟
❊❊ ’ أأحّبذ أŸقارنة ب Úأأ’ندية ورغم أأّن شسبيبة نتائج ‡يزة وŸسسته كانت وأضسحة ‘ ألفريق
بجاية ‘ ألرأبطة ألثانية ،إأ’ أأّن هذأ أ’مر ’ خÓل مرحلة ألعودة ألتي عرفت –سسن ألنتائج
يقلل من قوته خاصسة أأنه أأقصسى فريق وفاق مقارنة Ãرحلة ألذهاب ،وأأيضسا –قيق نتائج
سس- -ط- -ي- -ف أل- -ذي Áت- -لك ›م -وع -ة ‡ي -زة م -ن ‡ي -زة ‘ ك -أاسض أ÷م -ه -وري -ة م -ن خÓ-ل وصس-ول
ألÓعب ،Úوأأنهى أŸوسسم ‘ مركز أأفضسل من ألفريق أ ¤ألنهائي ،وأأعتقد أأن أŸوسسم أŸقبل
أŸركز ألذي نتوأجد فيه ،وهو مؤوشسر يجب أأخذه سس- -ت- -ك- -ون أأ’م- -ور أفضس- -ل ،ح -يث ن -ع -د أ’نصس -ار
‘ أ◊سسبان ،وهو أأن هذأ ألفريق جاهز من ب- -ت -ح -ق -ي -ق مسس -ت -وى ون -ت -ائ -ج أأفضس -ل م -ن أل -ت -ي
جميع ألنوأحي من أأجل قول كلمته ،و’ يجب حققناها.
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لطفي عمروشس لـ «الششعب»:

سشليمان ع: ‹Ó

اŸباراة مفخّخة..وا◊ذر مطلوب

«سسنلعب كل
حظوظنا
للتّتويج بالكأاسس»
أاّكد مدافع فريق ششبيبة بجاية
سشليمان ع ‘ ‹Óحؤار خاصس
÷ريدة «الششعب» ،أانهم سشيلعبؤن
كل حظؤظهم خÓل مؤاجهة
نهائي السشيدة الكأاسس الذي
سشيجمعهم مع نادي ششباب بلؤزداد
Ãلعب مصشطفى تششاكر ،وأاّنهم
على دراية تامة Ãا ينتظرهم
أامام منافسس Áلك اÈÿة ‘ مثل
هذه اŸباريات التي تلعب على
لنهم ح ّ
ضشروا
جزئيات صشغÒة أ
جيدا خاصشة ‘ ا÷انب
البسشيكؤلؤجي.
حاورته :نبيلة بؤقرين

سسيكون لها دور كب Òلصسنع ألفارق ،ما
جعلنا نركز عليها كثÒأ لكي يكون كل
ألÓعب ‘ ÚأŸوعد بحول ألله ونتوج
باللقب.
❊ م -اذا ع-ن م-ع-ن-ؤي-ات الÓّ-ع-ب‘ Ú
الفÎة التي تسشبق اŸباراة؟
❊❊ ك ّ-ل -ن -ا ع-ل-ى درأي-ة Ãا ي-ن-ت-ظ-رن-ا ‘
موأجهة ألنهائي ضسد منافسض قوي وله
خÈة وŒربة ‘ مثل هذه أŸباريات
بحكم عدد ألتتويجات ألتي حّققها ،لكن
يجب أأن يعرف أ÷ميع بأان ألنهائي ’
يلعب بل يجب ألفوز به م أ’نه سسيبنى
ع -ل -ى ج -زئ-ي-ات صس-غÒة ،وأل-ذي ي-ع-رف
كيف يتحكم ‘ ألكرة ويتفادى أأ’خطاء
أأكيد سسيفوز ‘ ألنهاية ،إأضسافة إأ ¤أأنه
فرصسة يتمناها كل ’عب ‘ مشسوأره
أ’ن ألفرصسة قد تأاتي مرة وأحدة ،كل
ه -ذه أأ’م-ور سس-ت-ج-ع-ل-ن-ا ن-قّ-دم أأ’فضس-ل
Óنصس-ار أل-ذي-ن
ح -ت -ى ن -ه -دي أل -ك -أاسض ل -أ
سساندونا طيلة أŸوسسم ألكروي.

وصشف مسشاعد مدرب ششباب بلؤزداد لطفي عمروشس ،مباراة الدور النهائي من كأاسس ا÷مهؤرية أامام ششبيبة بجاية
باŸفخّخة وا◊ذر فيها مطلؤب ،كما تتطلّب برودة أاعصشاب كاملة مع اللعب بحذر ششديد وبروح اÛمؤعة نظرا
لخطاء الفردية وتؤخي ا◊ذر أامام اŸنافسس الذي
لقيمة ا◊ؤار ‘ حسشابات كل طرف ،مطالبا لعبيه بتفادي ا أ
ن للششباب القدرة الكافية على Œاوز عقبة ششبيبة بجاية
يحسشن التفاوضس ‘ مثل هذه اŸباريات الهامة .وقال إا ّ
وترسشيم ورقة الفؤز بكأاسس ا÷مهؤرية الثامنة ،وانطÓقا من معرفة لطفي Ÿثل هذه النهائيات والتي فاز بها مع
لسشئلة
عدة فرق وعلى رأاسشها العميد..وكان ÷ريدة «الششعب» هذا ا◊ؤار ا◊صشري مع اŸدرب ،حيث أاجاب عن ا أ
بصشدر رحب حؤل مؤقعة لقاء اليؤم Ãلعب تششاكر بالبليدة.
حاور فؤؤاد بن طالب
فريقا عرف كيف يصسل إأ ¤نهائي كأاسض ذهنيا وبدنيا له أأ’فضسلية ،وعليه فنحن
أ÷مهورية للمرة ألثانية ،وقد سسبق له ك-ج-ه-از ف-ن-ي ن-ع-ي ج-ي-دأ ب-أان-ن-ا سس-ن-وأجه
الشش -عب :ك -ي -ف ت -ت -ؤّق-ع ح-ؤار ه-ذه وأأن فاز بها ،ما يعني إأن أ◊ذر وأ◊يطة ف -ري -ق -ا م-ت-م-ي-زأ ول-ه خÈة ‘ م-ث-ل ه-ذه
أŸباريات ،وطلبنا من ألÓعب Úموأجهته
ال- - -ظ- - -هÒة ب Úشش- - -ب- - -اب ب- - -ل - -ؤزداد ضسروريان فوق ألبسساط أأ’خضسر.
بحذر وبدون غرور أ’ن ألكرة ’ تفرق
كيف هي معنؤيات الÓعب Ú؟
وششبيبة بجاية ؟
ل-ط-ف-ي عمروشس :أŸب -ارأة ل-ن ت-ك-ون أأعتقد بعدما حّققوأ تأاشسÒة ألبقاء ‘ ب Úألكب Òوألصسغ Òو’ هي علوم دقيقة،
سسهلة كما يتصسّور ألبعضض لكن لÌأء تعدأد أأ’ول أÎÙف ،ف-م-ع-ن-وي-ات-ه-م م-رت-ف-عة ب- - -ل أŸي - -دأن ه - -و أل - -ف - -يصس - -ل وأل - -عÈة
ألشس- - -ب - -اب وضس - -م - -ان ب - -ق - -ائ - -ه ‘ أأ’ول ووصسول ألفريق إأ ¤ألدور ألنهائي بعدما باÿوأ”.
أÎÙف ،فاŸعنويات عالية وهو قادر أأزأح م- -ن ط -ري -ق -ه أأع -ت -ى أل -ف -رق أأث -ن -اء م -ا ه -ي الّصش -ع -ؤب -ات ال -ت-ي Áك-ن أان
ع -ل -ى ق -لب أل -ط -اول -ة ‘ م -وق -ع-ة م-ل-عب ألتصسفيات ،فهذأ يعد حافزأ إأضسافيا لهم تكؤن عائقا فؤق اŸيدان؟
أأظن أأن هذه أŸبارأة تختلف كثÒأ عن
تشس- -اك- -ر وكسسب ورق- -ة أل- -ف -وز ب -ال -ك -أاسض Ÿوأصسلة أŸغامرة ،خاصسة وأأّننا ح ّضسرنا
أÛموعة من كل أ÷وأنب لهذأ ألنهائي أŸب -اري -ات ألسس-اب-ق-ة ،ك-ون-ه-ا ن-ه-ائ-ي بÚ
ألغالية.
هل من –ضش Òخاصس لهذه اŸباراة أŸتميز ،وبالتا‹ فكل ألظروف مهيأاة ف -ري -ق Úل -ه-م-ا ن-فسض أل-رغ-ب-ة وأل-ط-م-وح
Ãا ع -ل -ي -ه -م إأ’ أأدأء م-ب-ارأة ك-بÒة ت-ل-ي-ق ل -ل -ف -وز ب -ه -ذأ أل -ت-اج ،ول-ذلك ف-ال-ت-ن-افسض
الهاّمة؟
ألّتحضس Òجرى ‘ ظروف عادية بقيادة بسسمعة ألفريق وإأ‚ازأته ألتاريخية ‘ وألصس -رأع سس -ت -حسس -م-ه ب-عضض أ÷زئ-ي-ات،
أ÷ه- -از أل- -ف- -ن- -ي وع- -ل- -ى رأأسس -ه أŸدرب سس -م -اء أل -ك -رة أ÷زأئ -ري -ة م -ن ب -ط-و’ت فالشسباب › Èعلى أأن يلعب أŸبارأة
بهدوء وبدون أأخطاء ،وأأعتقد أأن أ◊وأر
ع -م -رأ Êم -ع ألÎك -ي -ز ‘ ع -م -ل -ن -ا ع -ل-ى وكؤووسض.
لمؤر لن تكؤن سشهلة سس-ي-ط-غ-ى ع-ل-ي-ه-ا أ÷انب أل-ت-ك-تيكي أأكÌ
أ÷انب أل- -ن -فسس -ي وأل -ب -د Êدون نسس -ي -ان أال ترى بأانّ ا أ
أل -ع -م -ل م-ع خ-ط أل-دف-اع وأأم-ام أŸرم-ى أام- -ام ف- -ري- -ق ط- -م- -ؤح ،ويشش- -ه -د ل -ه منه فني.
بالنسسبة للمهاجم ،Úإأ ¤جانب –ضس Òب -ال -ك -ف -اءة ال-ت-ق-ن-ي-ة ف-ؤق ال-بسش-اط أانت كمسشاعد مدرب وقد سشبق لك
وأان فزت مع العميد بالكأاسس 2016
لخضشر؟
حرأسض أŸرمى أ’ننا سسنلعب مبارأة من ا أ
ن -وع خ -اصض وف -ي -ه -ا أل -ك-ث Òم-ن أل-ت-وأب-ل بكل تأاكيد فاأ’مور لن تكون سسهلة للظفر كمدرب ،على ماذا سشتعتمدون؟
ألتقنية ،ويجب ألتحضس Òلها من جميع بالكأاسض وكل أ’حتما’ت وأردة ‘ هذأ
ب-دأي-ة سس-ن-ع-ت-م-د ع-ل-ى أل-تشس-كيلة أأ’كÌ
أ÷وأنب أ’ّننا سسنجابه أل-ن-ه-ائ-ي ،وع-ل-ي-ه ف-إان أل-ف-ري-ق أÙضس-ر ج -اه -زي -ة ،أأم -ا ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-خ-ط-ة أل-ت-ي

❊ الشش - -عب :ه - -ل أان- -ت- -م ج- -اه- -زون
Ÿؤاجهة نهائي السشّيدة الكأاسس؟
❊❊ سش -ل -ي -م -ان ع :‹Ó-أأك -ي -د ن-ح-ن
ج-اه-زون ل-ه-ذه أŸوأج-ه-ة أل-ه-ام-ة ألتي
سس -ت -ج -م -ع-ن-ا م-ع ف-ري-ق شس-ب-اب ب-ل-وزدأد
ضس-م-ن ن-ه-ائ-ي ك-أاسض أ÷م-ه-وري-ة ،ح-يث
عملنا كثÒأ ‘ فÎة ألتحضسÒأت لهذأ
أŸوع- -د ل -ك -ي ن -ت -م ّ -ك -ن م -ن م -وأصس -ل -ة
أŸشس- -وأر وب- -ل- -وغ أل- -ه -دف
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أ’خضس- -ر ،وه -ن -اك
ن-ق-ط-ة م-ه-م-ة أ÷انب أل-بسس-ي-كولوجي
فؤؤاد بن طالب

نسسعى ألداء مباراة كبÒة

ششبيبة بجاية
حواسسي:
«لن نفّرط ‘
الفوز»
يسسعى فريق شسبيبة بجاية ،عشسية أليوم،
بدأية من ألسساعة أÿامسسة ،إأ– ¤قيق
ألفوز ‘ أŸبارأة ألنهائية من منافسسة
ك -أاسض أ÷م -ه -وري-ة أأم-ام شس-ب-اب ب-ل-وزدأد،
وه -و أل-ل-ق-اء أل-ذي ي-ك-تسس-ي أأه-م-ي-ة ك-بÒة
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ب-ج-اوي Úأل-ذي-ن يسس-ت-ه-دف-ون
تسسجيل بصسمتهم للمرة ألثانية ‘ تاريخ
ألفريق من خÓل ألتتويج بالكأاسض.
ع -م -د أل -ط -اق -م أل -ف -ن -ي ب-ق-ي-ادة أŸدرب
ألتونسسي معز بوعكاز ،إأ ¤معا÷ة كافة

سسنعتمد عليها هو وضسع إأسسÎأتيجية ‘
وسس-ط أŸي-دأن وف-ق-ا ل-ق-رأءت-ن-ا ل-ط-ري-قة
أŸن- -افسض ،غ Òأأن- -ن- -ي أأؤوك- -د أأن ل- -دي- -ن -ا
ألعديد من أÿيارأت و’ خوف ‘ ذلك.
وم -اذا ع -ن اŸن-افسس ال-ذي ي-نشش-ط ‘
الثا ÊاÎÙف ،وقد سشبق له وأان
فاز بهذه الكأاسس؟
إأّننا على يق Úمن أأن أŸنافسض ألذي
دخل مبكرأ ‘ تربصض مغلق بضسوأحي
ألعاصسمة لدليل على رغبته أŸلحة ليكون
جاهزأ ‘ حوأر هذه ألظهÒة ،ولذلك
ف-ن-ح-ن م-ط-ال-ب-ون ب-ت-أام Úأÿط أÿلفي
وق- -د ع- -ا÷ن- -ا ب- -عضض أل- -ن- -ق -ائصض أل -ت -ي
’حظناها ،ولذلك يجب وضسع ألثقة ‘
ج -م-ي-ع ألÓ-ع-ب Úأ’ن-ه-م Áل-ك-ون أل-ق-درة
أل-ك-اف-ي-ة ع-ل-ى –ق-ي-ق أل-هدف أŸسسطر،
ولو أأّنني أأرى بأان أŸبارأة سستكون قوية
وشس-دي-دة أل-ت-ن-افسض ،م-وضس-ح-ا أأن أأشس-ب-ال
ألشسباب ’ Áلكون إأ’ خيارأ وأحدأ غÒ
أŸرأهنة على ورقة ألهجوم ،أ’نني أأدرك
بأان ألتهديف أŸبكر ،سسيما ‘ ألشسوط
أأ’ول ،يعد ألسسبيل ألوحيد إ’زألة ألضسغط
وجعله يكون على أÿصسم.
ماذا طلبتم من ال ّ
ÓعبÚ؟

أل-ن-ق-ائصض أل-ت-ي وق-ف ع-ل-ي-ها
خ Ó- -ل أŸب - -اري- -ات أŸاضس- -ي- -ة ،وّ”
ألÎك -ي-ز ع-ل-ى أ÷انب أل-ن-فسس-ي وأل-ب-د،Ê
ك -م -ا ط -الب م -ن ألÓ-ع-ب Úبضس-رورة أأخ-ذ
أأ’مور ﬁمل أ÷ّد ،خاصسة وأأن أŸنافسض
ي- -ه- -دف إأ– ¤ق- -ي- -ق أ’ن- -تصس -ار ب -دوره،
وهوما يسستلزم أأخذ أأ’مور بجدية وعدم
ألتهاون لتفادي أأي مفاجأاة غ Òسسارة.
وسس -ي -ك-ون ت-ع-دأد ألشس-ب-ي-ب-ة م-ن-ق-وصس-ا م-ن
خدمات ألÓعب Úشساوشسي ومعمر يوسسف
بدأعي أإ’صسابة.

الّÓعبون عازمون
على رفع الّتحّدي

وق -د Ÿسس -ن -ا رغ -ب-ة ك-بÒة ل-دى ألÓ-ع-بÚ
خÓل أ◊صسصض ألتدريبية أأ’خÒة ،وألتي
” تركيز أ÷ميع
أأجرتها ألتشسكيلة ،حيث ّ
ع -ل -ى ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي ل-ن ي-ك-ون سس-هÓ-
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة أ’ب- -ن- -اء «Áا ق- -ورأي -ا» ،وه -م
مطالبون Ãضساعفة أÛهودأت لتحقيق

طلبنا منهم ألÎكيز على مبارأة ألكأاسض،
ونسسيان فرحة ألبقاء ،أ’ّننا ’ نريد أأن
نقع ‘ فخ أ’سستهزأء وألغرور ،سسيلعبون
مبارأة من نوع خاصض ،وخاصسة ألشسباب
م-ن-ه-م أل-ذي-ن ي-ل-ع-ب-ون أل-ن-ه-ائي أ’ول مرة
فهذه فرصستهم ليدخلوأ ألتاريخ من بابه
ألعريضض.
ك - -ي - -ف ت- -ت- -ؤّق- -ع ه- -ذا ا◊ؤار أام- -ام
شش -ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ال-ت-ي ف-اج-أات ك-ب-ار
الفرق ‘ التّصشفيات ال ّسشابقة؟
أأ’مر يتعلق بنهائي ،و’ نعÎف بالقسسم
ألذي ينشسط فيه أŸنافسض أ’ن أŸيدأن
هو ألفيصسل ،نبقى فقط مركزين على
ه -ذأ أل -ن -ه -ائ -ي م -ن أأج-ل أل-ف-وز ب-ال-ل-قب
أل- -ث- -ام- -ن ‘ ت- -اري -خ أأب -ن -اء ب -ل -وزدأد أ’ن
أأ’نصسار ينتظرون هذه أŸبارأة على أأحر
م -ن أ÷م -ر ،وي -جب أأن ن -ث -ل-ج صس-دوره-م
بالفوز ومعانقة ألكأاسض ألتي تبقى هدفنا
جميعا.
اŸباراة سشتجرى ‘ ملعب تششاكر ،ما
رأايك ‘ ذلك؟
‘ مباريات ألكأاسض ’ يهم أأين تلعب،
أأ’هم هو ألÎكيز وألعمل أ÷ماعي فوق
أŸيدأن وتفادي أأ’خطاء دون ألتفك‘ Ò
أأمور أأخرى ،وألشسباب متعود على أللعب
أأينما حل وأر–ل ،وألكل وأع باŸسسؤوولية
ومدى أأهمية هذأ أللقاء ألكب ‘ Òأأجندة
أ÷هاز ألفني وأإ’دأري وألÓعب رقم 12
«أأ’نصسار».
Ãاذا ي - -ؤد ع - -م - -روشس إان - -ه - -اء ه- -ذا
ا◊ؤار لقّراء «الششعب»؟
فريقنا مطالب بحمل شسعار ألتحدي،
م -ع أل-ل-عب ب-ال-روح أل-ق-ت-ال-ي-ة أ’ن أأسس-ب-اب
ألنجاح متوفرة ،وبإامكانه Œاوز منعرج
شس -ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة وت-ع-زي-ز م-ك-ت-ب-ة ألشس-ب-اب
بالكأاسض ألثامنة.

أ’ن- -تصس- -ار وإأسس- -ع- -اد أأنصس- -اره -م ،أل -ذي -ن
ي- -ن- -ت -ظ -رون ه -ذأ أŸوع -د ب -ف -ارغ ألصسÈ
خاصسة أأنه موعد مع ألتاريخ ،بعد أأن سسبق
ل -لشس -ب -ي -ب -ة أأن ُتّ-وجت ب-ه-ذأ أل-ل-قب خÓ-ل
موسسم .2008-2007
وي -و‹ أل -ب -ج -اوي -ون أأه -م -ي -ة ك -بÒة ل-ه-ذأ
أل-ن-ه-ائ-ي ،وسس-ي-ح-اول-ون أل-ت-ت-وي-ج ب-الكأاسض
إ’نقاذ أŸوسسم بعد موسسم كروي فاشسل،
حيث  ⁄يتم –قيق ورقة ألصسعود وألعودة
إأ ¤حظÒة ألكبار ،و‘ هذأ ألصسدد أأكد
ألتقني بوعكاز ،أأن ألÎبصض أأ’خ Òكان
ن - -اج- -ح- -ا ،وق- -د ” Œسس- -ي- -د ألÈن- -ام- -ج
أل -ت -حضسÒي م-ي-دأن-ي-ا و–ل-ى ألÓ-ع-ب-ون
با’نضسباط وŒاوبوأ مع برنامج ألعمل.

أانصسار الشسبيبة يشسÎون التّذاكر
Ÿشساهدة اŸباراة

حّول أأ’نصسار كافة ألسساحات ألعمومية
Ãدي- -ن- -ة ب- -ج- -اي -ة إأ ¤فضس -اءأت إ’ق -ام -ة
أ’حتفا’ت –سسبا لهذأ أŸوعد ألهام،

❊ الششعب :عيدكم مبارك كل عام وأانتم
بخ.Ò
❊❊ أŸدّرب معز بوعكاز :عيدكم مبارك كل عام
وأأ’مة ألعربية وأŸسسلمة بأالف خ Òخصسوصسا
ألشسعب Úأ÷زأئري وألتونسسي ،وكل أأنصسار شسبيبة
بجاية.
❊ تتؤاجدون ‘ ترّبصس بالعاصشمة ،كيف
لج- -ؤاء داخ -ل اÛم -ؤع -ة؟ (ا◊ؤار
ه- -ي ا أ
أاجري أامسشية اÿميسس).
❊❊ أÛم- -وع -ة ت -ت -وأج -د ‘ أأحسس -ن أل -ظ -روف
وأأ’جوأء رأئعة ب ÚألÓعب Úوﬂتلف ألطوأقم،
نحن خÓل هذأ ألنهائي سسنكتشسف أأ’جوأء أ’ن
ه -ذأ أأ’م -ر غ Òم -ع -روف ب -ال -نسس -ب -ة ل-ن-ا ولسس-ن-ا
متعودين على أŸباريات ألنهائية ،أأما بالنسسبة
ل-ل-ت-حضسÒأت ك-م-ا ي-ع-ل-م-ه أ÷م-ي-ع ت-وق-ف-ن-ا فÎة
طويلة عن أŸنافسسة ،بعدها عدنا إأ ¤أأجوأء
ألعمل وألتحضس Òلهذأ أللقاء منذ أأسسبوع ،Úو‘
ح-ق-ي-ق-ة أأ’م-ر ’ ن-ع-رف ت-ط-ور أأ’م-ور ب-ال-نسس-بة
لÓ-ع-ب Úب-خصس-وصض أل-ع-م-ل أŸن-ج-ز خÓ-ل ه-ذه
ألفÎة و’ ندرك إأن Œاوبوأ معه أأم ’ ،أ◊مد
ل- -ل- -ه ‘ أل- -وقت أ◊اضس -ر نسس Òع -ل -ى أل -ط -ري -ق
ألصس-ح-ي-ح وك-ل ألÓ-ع-ب Úم-رك-زي-ن وت-أاق-ل-موأ مع
ألÈنامج أŸنجز من قبل ألطاقم ألفني ،خÓل
ألـ  48سساعة أŸتبقية سسنقوم ببعضض ألتوضسيحات
وألتعديÓت على ألتشسكيلة لنكون جاهزين ليوم
ألنهائي.
❊ أانصش-ار شش-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة م-ت-خّ-ؤفؤن بعضس
لزيد
الششيء من ابتعادكم عن اŸنافسشة أ
من ششهر ،هل هذه الّنقطة سشتؤؤّثر عليكم
يؤم الّنهائي؟
❊❊ بالطبع ،نحن ’ نتوأجد ‘ أأحسسن أأحوألنا
أ’ّن ب -ط -ول -ت -ن -ا ت -و ّق -فت م -ب -ك -رأ ،وك -انت ل -دي-ن-ا
صس- -ع- -وب- -ات ك- -بÒة ل- -ل- -ت- -حضس Òل -ن -ه -ائ -ي ك -أاسض
أ÷م -ه -وري -ة ،ل -ك -ن ل -يسض ب -ح-وزت-ن-ا خ-ي-ار آأخ-ر،
ب -ط-ول-ت-ن-ا ت-وق-فت ي-وم  04م -اي وه -ن-اك ب-عضض
ألÓعب Úمنذ تاريخ  26أأفريل  ⁄يخوضسوأ أأي
لقاء رسسمي أ’ّننا أأرحنا ألبعضض وألبعضض أآ’خر
ك-ان مصس-اب-ا ،أب-ت-ع-ادن-ا ع-ن أŸن-افسس-ة أل-رسس-م-ية
Ÿدة طويلة وهذأ ما يجعلنا متخوف Úبطبيعة
أ◊ال ،ونتمنى أأن يكون ألعمل ألذي قمنا به
خÓل أأيام ألÎبصض ‘ صسا◊نا يوم ألنهائي ،و’
يكون غيابنا عن أŸنافسسة ألرسسمية Ÿدة طويلة
عائقا بالنسسبة لنا ،وسسنحاول تعويضسه باإ’رأدة
وأل -رغ -ب -ة ‘ أل -ت -ت -وي -ج ب-ال-ك-أاسض ك-ون ألÓ-ع-بÚ
ي -ب-ح-ث-ون ع-ن دخ-ول أل-ت-اري-خ وك-ت-اب-ة أأسس-م-ائ-ه-م
بأاحرف من ذهب ‘ ألنادي.
❊ ه-ل عّ-ؤضش-ت-م غ-ي-اب اŸن-افسش-ة الّ-رسش-مية
Ãباريات ودية أاو تطبيقية؟
❊❊ تعرفون بأاّننا بقينا بدون منافسسة رسسمية
وخÓ- -ل شس- -ه- -ر رمضس -ان ف -رق أÎÙف أل -ث -اÊ
وأ÷هوي كانت كلها ‘ عطلة ،وفرق أÎÙف
أأ’ول كانوأ يعانون من كÌة أŸباريات وأل›Èة
ألكثيفة ،وهو ما حرمنا من إأقامة مباريات ودية
–ضسÒي -ة ل -ن -ه -ائ -ي ك -اأسض أ÷م-ه-وري-ة ،ب-ع-ده-ا
ألÓعبون أأخذوأ عطلة قصسÒة و‘ أ’سستئناف
ق-ام-وأ ب-إاضس-رأب بسس-بب مسس-ت-ح-ق-ات-ه-م أل-ع-ال-قة،
وخÓل كل هذه ألفÎة لعبنا لقاء وديا وحيدأ
أأ’سسبوع ألفارط ضسد أŸنتخب ألعسسكري لكرة
ألقدم وأنهزمنا بهدف دون رد ،وكان لقاء مهما
بالنسسبة لنا من أأجل إأعادة ألÓعب Úبعضض ألشسيء

ح-يث ق-ام-وأ ب-ح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة ل-ل-ت-أاكيد
ع -ل -ى ضس-رورة أل-ت-ن-ق-ل ب-أاع-دأد ك-بÒة إأ¤
م -ل -عب تشس -اك -ر Ãدي -ن -ة أل -ورود ،ب -ه-دف
تشسجيع فريقهم وألوقوف إأ ¤جانبه ‘
هذه أŸهمة ،ومن جانبهم قام أأ’نصسار
ألقاطنون Ãختلف ألبلديات ،بتحركات
لضس-م-ان وسس-ائ-ل أل-ن-ق-ل لÓ-ل-ت-حاق Ãلعب
ألبليدة ،ووأصسلت عملية بيع ألتذأكر إأ¤
غ -اي-ة ي-وم أÿم-يسض ع-ل-ى مسس-ت-وى أأرب-ع-ة
شسبابيك Ãلعب ألوحدة أŸغاربية ببجاية.
أأّكد رئيسض شسبيبة بجاية بلقاسسم حوأسسي
بأان مشسوأر ألفريق  ⁄يكن سسه Óوقد
ب- -ذلت ›ه -ودأت ك -بÒة م -ن أأج -ل ب -ل -وغ
ألنهائي ،وذلك بالنظر إأ ¤أŸشساكل ألتي
توألت على ألنادي ألبجاوي ’ ،سسيما من
أل -ن -اح -ي -ة أŸادي -ة ودخ -ول أل Ó-ع -ب‘ Ú
إأضسرأب ،وعليه سستوأصسل ألتشسكيلة تأالقها
من أأجل ألظفر بالكأاسض وألفرصسة سسانحة
ل-ذلك ،ع-ل-م-ا أأن أŸه-م-ة سس-ت-ك-ون صس-ع-ب-ة

ل-ل-غ-اي-ة ،وه-ذأ بسس-بب ط-اب-ع أل-ن-ه-ائي وما
Áي- -ز ه- -ذه أŸن- -افسس- -ة ن- -ظ -رأ ل -ت -ك -اف -وؤ
أ◊ظوظ ورغبة ك Óألفريق ‘ Úألتتويج
ودخول ألتاريخ ،و‘ نفسض ألسسياق دعا
حوأسسي أأ’نصسار للتحلي بالروح ألرياضسية
وأ’ل -ت -زأم ب -حسس-ن أÿل-ق ،وك-ذأ تشس-ج-ي-ع
أل -ف -ري -ق ط-ي-ل-ة فÎأت أŸب-ارأة ل-ت-خ-ط-ي
عقبة شسباب بلوزدأد وألعودة بالكأاسض إأ¤
بجاية.

بلمسسعود:
ّ
«سسنقّدم كل ما بوسسعنا للتتويج»
أأّكد بلمسسعود أأن «أŸبارأة ألتي سستجمع
فريقه بشسباب بلوزدأد سستكون ‘ غاية
ألصسعوبة ،كون أأ’مر يتعلق بنهائي كأاسض
أ÷م-ه-وري-ة وأل-ك-ل ي-ط-م-ح ل-ل-تتويج..وقد
حضس-رن-ا ب-ك-ي-ف-ي-ة ج-ي-دة ل-ه-ذأ أل-ل-ق-اء من
خÓل ألÈنامج ألذي سسطرنا مع أŸدرب

إأ ¤ج - -و أŸن - -افسس- -ة وأ’ح- -ت- -ك- -اك Ãن- -افسس،Ú
وحاولنا أأن نعوضض ببعضض أŸباريات ألتطبيقية.
❊ وم -اذا ع -ن ال ّ-ت -ع-داد ه-ل ا÷م-ي-ع ج-اه-ز
ل- -ل- -ن- -ه- -ائ- -ي..أال- -يسس ل -دي -ك -م مصش -اب -ؤن ‘
الّتعداد؟
❊❊ نحن كنّا نريد أسسÎجاع قائد ألفريق «معمر
ي -وسس -ف» أل -ذي ت -ل -ق -ى إأصس -اب-ة م-ن-ذ ل-ق-اء وف-اق
سسطيف ‘ منافسسة كأاسض أ÷مهورية ‘ نصسف
أل- -ن -ه -ائ -ي ،وأ◊ظ  ⁄ي -ك -ن م -ع -ه أ’ن أ’إصس -اب -ة
Óسس -ف ألشس -دي -د ل -ن ي -ك -ون ج-اه-زأ
ع -اودت -ه ول  -أ
ل -ل -ن-ه-ائ-ي ،ون-فسض أأ’م-ر ح-دث ل-ن-ا م-ع أل-ظ-ي-ه-ر
أأ’يسس -ر «سس -م Òشس-اوشس-ي» ،أل-ذي أأج-رى ع-م-ل-ي-ة
جرأحية على مسستوى أأ’ربطة ألصسليبية ويتوأجد
‘ فÎة نقاهة وإأعادة ألتأاهيل.
❊ أانصش -ار شش -ب -اب ب -ل -ؤزداد م -ت -خ ّ-ؤف -ؤن م-ن
الّ-ث-ق-ة ال-ت-ي اك-تسش-ب-ه-ا لعبؤكم بعد إابعاد
ك- -ل م- -ن ب -ارادو ووف -اق سش -ط -ي -ف ‘ ك -أاسس
ا÷مهؤرية؟
❊❊ ‘ أللقاء ألنهائي كما قلت لك منذ قليل ⁄
يكن أÿيار بأايدينا وأأخذنا ما هو موجود وﬁتّم
ع- -ل -ي -ن -ا ،ك -ن -ا نسس ‘ Òدي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ج -ي -دة ‘
أŸباريات و‘ تلك ألفÎة كل ألفرق كنا نوأجها
ندأ للند ،و‘ ألنهائي سسنوأجه أأفضسل فريق ‘
أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة أأ’و ¤ل -ك-رة أل-ق-دم خÓ-ل
مرحلة ألعودة ،عندما وأجهنا نادي بارأدو كان
أأفضسل فريق ‘ تلك ألفÎة ‘ ألبطولة ،وبعدها
ح Úأأب -ع -دن -ا أل -وف -اق ك -ان ه -و أآ’خ -ر ي -ع-ود ‘
أŸنافسسة بنتائج جيدة ،و“كنا من ألفوز عليهم
‘ ذلك أللقاء بعقر ديارهم وسسÒنا جيدأ لقاء
ألعودة ببجاية ،مشسكلتنا ‘ ألنهائي ليسست ‘
منافسسنا بل ‘ غيابنا ألكب Òعن أŸنافسسة ،لسسنا
‘ أأفضسل مسستوياتنا وهذأ ما سسيجعلنا نكون جد
حذرين ،ونعي بأانه سسيكون أأصسعب لقاء بالنسسبة
لنا خÓل موسسم (.)2019 - 2018
لّول مرة ‘ مسشÒتك
❊ سشتخؤضس النّهائي أ
الّ-ت-دري-ب-ي-ة والّ-ث-ا Êل-ف-ريقك ،وأانت على
بعد لقاء وحيد لكتابة اسشمك بأاحرف من
ذهب ‘ الشّشبيبة؟
❊❊ نحن على موعد مع ألتاريخ أ’ّننا ’ نلعب
نهائي كأاسض أ÷مهورية كل سسنة ،ونتمنى من
أأنصسارنا أأن يكون ‘ جاهزية كبÒة من أأجل
مسساندتنا طوأل أأطوأر أللقاء ،سسنكون بحاجة
◊ناجرهم لتعويضض نقصض منافسستنا فوق أأرضسية
أŸيدأن ،ونحن بإاذن ألله سسنكون عند حسسن
ظنهم ونشسّرف أألوأن فريقنا ،و ’ ⁄كما قلت ‹
نكتب أأسسماءنا بأاحرف من ذهب ‘ هذأ ألنادي
ألكب ،Òألذي ’ يوجد ‘ مكانته ‘ أÎÙف
ألثاÊ؟.
بوعكاز ،ونأامل أأن نكون عند حسسن ظن
أأ’نصس - -ار أ’ن أŸب - -ارأة سس- -ت- -ل- -عب ع- -ل- -ى
ج -زئ -ي -ات ،ل -ك ّ-ن -ن -ا سس -ن-ق-دم م-ا ب-وسس-ع-ن-ا
ل-ت-ح-ق-ي-ق ح-ل-م أ÷م-ي-ع وألتتويج بالنجمة
ألثانية ‘ تاريخ ألنادي ألبجاوي».

 300حافلة لنقل أانصسار الشسبيبة
” Œن- -ي- -د عشس- -رأت أ◊افÓ- -ت وثÓ- -ث
ّ
ق -ط -ارأت ع -ل -ى مسس -ت -وى ك -ل أل -ب -ل-دي-ات
لضسمان نقل أ’أنصسار بنصسف ألسسعر ،وكان
وأ‹ ب -ج -اي -ة أأح -م -د م -ع -ب-د ،ق-د أأع-ط-ى
تعليمات –سسبا لنهائي كأاسض أ÷مهورية،
بهدف ألسسماح أ’ك Èعدد من أأ’نصسار
من ألتنقل إأ ¤ملعب «مصسطفى تشساكر»
ب -ال -ب -ل -ي -دة ،وه -ي أŸسس -اع -ي أل-ت-ي ’قت
أسستحسسانا لدى أأ’نصسار وأŸسسÒين على
حد سسوأء.
بجاية :بن النؤي تؤهامي
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شسبأب بلوزداد

أأ’نصشار يهلّلون للكأاسس ألثّامنة
حّمى نهائي آلطبعة آلـ  55من كأاسس
تصصاعدت ُ
آ÷م -ه -وري -ة ل -ك -رة آل -ق -دم ُق -ب -ي -ل آŸوآج -ه-ة
آŸرتقبة ب Úشصباب بلوزدآد وشصبيبة بجاية،
آليوم Ãلعب «مصصطفى تشصاكر» بالبليدة (: 00
 17سصا) ،لتبلغ ذروتها عند ُعشّصاق «آ◊مرآء»،
آلذين قاموآ بتزي Úآلشصارع آلرئيسصي ﬁمد
ب -ل-وزدآد وﬂت-ل-ف م-ع-اق-ل آأ’نصص-ار ب-اأ’عÓ-م
جدة للفريق ،مبدين
وآلرآيات وآلشّصعارآت آŸم ّ
تفاؤو’ وثقة ‘ أآشصبال آŸدرب عبد آلقادر
ع- -م- -رآ ،Êم- -ن أآج- -ل ت- -زي Úخ -زآئ -ن آل -ن -ادي
آلعاصصمي بالكأاسس آلثامنة.
فأاجوآء آلبهجة وآ’حتفال هي أآهم ما Áيز
ب-ل-دي-ات ب-ل-وزدآد ،آل-ع-ن-اصص-ر ،آŸدن-ية ،سصيدي
أآﬁم- -د وغÒه- -ا م- -ن آأ’ح- -ي -اء آل -ع -اصص -م -ي -ة
«آلعريقة» .فمن خÓل دردشصات جانبية ن ّصصب
أآنصصار آلشصباب فريقهم كمرشصح فوق آلعادة
للتتويج بالكأاسس آلغالية على حسصاب آلفريق
آلبجاوي آŸنتمي إآ ¤آÎÙف آلثا.Ê
وي-غّ-ذي ج-م-اه Òآلشص-ب-اب آآم-ال-ه-م ‘ آل-ف-وز
بالعودة «آلباهرة «لرفاق آلقائد شصمسس آلدين
ن ّسصاخ ،خÓل آلشصطر آلثا Êللبطولة و–قيقهم
آلبقاء «بأاعجوبة» ضصمن قسصم آأ’ضصوآء بعد
ق-دوم شص-رك-ة «م-دآر» لÓ-سص-ت-ث-م-ار ‘ آل-ن-ادي،
وت-نصص-يب آŸسصّ-ي-ر «آıضص-رم» سص-ع-ي-د ع-ليق،
كمدير عام للفريق.
فبلهجة حماسصية ،أآّكد آŸناصصر آسصماعيل أآّن
«آل -ك -أاسس سص -ت -ك -ون ب -ل -وزدآدي -ة ’ ﬁال ()...
سصنذهب إآ ¤آلبليدة إ’حضصار آلتاج آلثامن.
خضصنا موسصما عسصÒآ إآ ¤غاية قدوم آلشصركة
(م- -دآر) آل- -ت- -ي ضص ّ -خ -ت آأ’م -وآل ،فضص  Ó-ع -ن
شص -ج -اع -ة آل Ó-ع-ب Úآل-ذي-ن دآف-ع-وآ ع-ن أآل-وآن

آلفريق» ،ليسصتطرد« :آلعامل آأ’برز هو جمهور
آلشص- -ب- -اب آل- -ذي ل- -عب دورآ ك- -بÒآ ‘ آل -ب -ق -اء
Ãسصاندته للفريق إآ ¤آآخر ◊ظة ،فهذه هي
ميزة آŸناصصر آلبلوزدآدي آلو‘ ’ يتخلى عن
تشصجيع فريقه عند آلظروف آلصصعبة ،ولهذآ
نحن متفائلون بكسصب آلكأاسس بالبليدة».
وŒلّ -ت ع -رآق -ة وم-دى شص-ع-ب-ي-ة ف-ري-ق أآب-ن-اء
«لعقيبة» بتوآفد ّﬁبيه من خارج أآسصوآر مدينة
آ÷زآئ -ر آل-ع-اصص-م-ة ،وه-و ح-ال «ع-م-ي ﬁم-د
رآبحي» آلقادم من مدينة موزآية (آلبليدة)،
وآلتي تبعد عن وسصط آلعاصصمة بحوآ‹ 60
ك- -ل- -م ،ح- -يث ت -ن ّ -ق -ل Ÿل -عب  20أآوت 1955
بالعناصصر لشصرآء تذآكر ولوج مسصرح آلنهائي:
«أآنا مناصصر و ّ
‘ للفريق منذ سصنة  1967عندما
كان يسصمى «بالشصباب آلكب »Òمنذ كان عمري
 10أآعوآم وأآنا آليوم أآبلغ
 62سصنة و’زلت أآعشصق آلفريق ◊د آلنخاع .أآنا
م -ت -ف -ائ -ل ب -كسصب آل-ره-ان وآل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ك-أاسس
آلثامنة ،فريقي هو آأ’جدر بذلك».
وتصصّدرت طاو’ت آلباعة آŸتجولÃ Úحاذآة
ملعب  20أآوت وباقي معاقل آلفريق آŸشصهد
آل-ع-ام ،ب-ب-ي-ع آل-ق-مصص-ان م-ن ﬂت-ل-ف آأ’شص-كال
وآأ’عمار وكل آللوآزم آŸزينة بلو Êآلنادي
(آأ’حمر وآأ’بيضس) ،فضص Óعن آأ’وشصحة آلتي
صُصّممت خصصيصصا لهذآ آلنهائي بشصعار «جيبولنا
آل -ث -ام-ن-ة» ،إآضص-اف-ة ’رت-دآء آأ’نصص-ار ل-ق-م-يصس
أآحمر يحمل صصورة ›سصم كأاسس آ÷مهورية،
ومكتوب عليها رقم  8وهي كلها د’’ت على
رغبة وحرصس شصباب بلوزدآد ‘ نيل آلكأاسس
آلثامنة ‘ تاريخ آلنادي.
من جانبهم ،يعمل أآعضصاء «آأ’لÎآسس» على

قدم وسصاق من أآجل آلتحضص Òلصصنع أآجوآء
آح -ت -ف -ال -ي -ة ‘ آŸدرج-ات ي-وم آل-ل-ق-اء ،ح-يث
يسصعى آŸنخرطون ‘ هذه آÛموعة عÈ
آلتأالق بوآسصطة «آلكرآكاج» وآأ’هازيج وآأ’غاÊ
بهدف “رير رسصائلهم ،وآلتميز على أآنصصار
شصبيبة بجاية وباقي آأ’ندية آ÷زآئرية ،دعما
وخدمة لفريقهم.
وتعمل آلصصفحات آŸتوآجدة على ﬂتلف
م -وآق-ع آل-ت-وآصص-ل آ’ج-ت-م-اع-ي ،آُŸخ-تصص-ة ‘
نشصر أآنباء وخبايا آلشصباب آلرياضصي لبلوزدآد،
على نقل أآجوآء و–ضصÒآت ما قبل موعد
آلنهائي «آلكب »Òلتضصع آŸناصصرين ‘ آلصصورة،
وت -زي -د م -ن آإ’ث -ارة وآل -تشص -وي -ق ل-ه-ذآ آ◊دث
آلكروي.
وÁتلك شصباب بلوزدآد  7كؤووسس ‘ خزآئنه،
أآحرزها سصنوآت 1978 - 1970 - 1969 - 1966
  2009 - 1995و ،2017حيث يطمح آ÷يلآ◊ا‹ لتتبع خطوآت سصابقيه وترك بصصمته ‘
سصجل آلنادي ،وتذّوق حÓوة آلكأاسس بعد مرور
سصنت Úعن آآخر تتويج.
وآشص-ت-ع-لت ل-ي-ا‹ ب-ل-وزدآد آل-ع-ت-ي-ق-ة ،ع-ل-ى وقع
آأ’ل -ع -اب آل -ن -اري -ة وأآه -ازي -ج أآنصص -ار آلشص -ب -اب
وأآصصوآت منبهات سصيارآتهم آلتي Œوب أآحياء
رويسص- -و ،آ◊ام- -ة ،آل- -ع- -ق- -ي- -ب -ة ،نصصÒة ن -ون -و،
آلكونفور ،ديار آÙصصول وسصاحة أآول ماي،
آلتي آرتدت حلة آلفريق برآيات حملت آلعديد
م- -ن آلشص- -ع- -ارآت م- -ث -ل «سص -ال -ك -ة ي -ا آ◊م -رآء
Óبد»« ،جيبولنا آلثامنة»
سصالكة»« ،آلشصباب ل أ
كتعب Òعن آبتهاجهم بنجاة فريق «آلقلب» من
«مقصصلة» آلسصقوط ،وتنشصيط آلنهائي آل  11له
‘ تاريخ منافسصة كأاسس آ÷مهورية.

جعفر نعأر (مدير الشّسبأب والّريأضسة لو’ية البليدة):

فتح أأبوأب ملعب مصشطفى تششاكر على أل ّسشاعة ألّتاسشعة صشباحا

سس-ت-ف-ت-ح أاب-واب م-لعب «مصسطفى تشسأكر»
ب -أل -ب -ل-ي-دة ال-ذي ي-ح-تضس-ن ن-ه-أئ-ي ك-أأسس
ا÷زائر لكرة القدم ب Úشسبأب بلوزداد
وشسبيبة بجأية اليوم ،أابوابه أامأم أانصسأر
ال-ف-ري-ق Úاب-ت-داء م-ن السس-أع-ة ال-تأسسعة
صسبأحأ ،حسسب مأ أافأد به مدير الشسبأب
والريأضسة للو’ية ،جعفر نعأر.
وأآوضص -ح آلسص -ي -د ن-ع-ار أآّن-ه ت-قّ-رر ف-ت-ح أآب-وآب
آŸلعب أآمام آŸناصصرين آŸنتظر توآفدهم
بقوة آليوم آلسصبت Ÿؤوآزرة فريقيهم آبتدآًء من
آلسصاعة آلتاسصعة صصباحا ،مع آلعلم أآن آŸبارآة
مÈم -ج آن -ط Ó-ق -ه -ا ع -ل -ى آلسص -اع-ة آÿامسص-ة
مسصاًء.
و‘ هذآ آلسصياق أآكد مدير آلشصباب وآلرياضصة
أآّن إآدآرة آŸركب ط - - - - - -رحت  22أآل-ف ت-ذك-رة
مناصصفة ب Úآلفريق ،ÚمشصÒآ إآ ¤أآن عملية
بيع آلتذآكر “ت على مسصتوى كل من ملعب
 20أآوت با÷زآئر آلعاصصمة وملعب آلوحدة

»°VÉ` ` ` jôdG
أاهلي برج بوعريريج

أإ’دأرة تقّرر عدم Œديد عقد دزيري بÓل

’و ¤اÎÙفة لكرة القدم) «عدم
قّررت إادارة أاهلي برج بوعريريج (الرابطة ا أ
Œديد عقد مدربهأ بÓل دزيري» ،حسسب مأ أاّكده يوم اÿميسس رئيسس ›لسس
إادارة النأدي أانيسس بن حمأدي.
وأآوضصح ذآت آŸصصدر أآّنه بعد تشصاور ب Úوضصعت آسصم آŸغربي رشصيد آلطاوسصي على
أآعضص - -اء ›لسس آإ’دآرة آت - -خ- -ذ ق- -رآر «ع- -دم رأآسس آلقائمة ،حسصب ما “ت آإ’شصارة إآليه.
ون - -اشص - -د رئ- -يسس ›لسس آإ’دآرة أآن- -يسس ب- -ن
Œدي- -د ع- -ق- -د آŸدرب بÓ- -ل دزي -ري ،آل -ذي
آن -ت -ه -ى م-ع آآخ-ر م-ب-ارآة ل-ل-م-وسص-م أآم-ام وف-اق حمادي آلسصلطات آلعمومية من أآجل مسصاعدة
سصطيف رغم –قيق هدف آلبقاء آلذي كان آل -ن-ادي ،ووضص-ع ك-ل آل-ظ-روف آÓŸئ-م-ة آل-ت-ي
تسصمح بالتحضص Òآ÷يد للموسصم آŸقبل من
مسصطرآ».
وقد أآثنى ذآت آŸتحدث على آŸدرب بÓل خÓل آإ’سصرآع ‘ عملية Œديد بسصاط ملعب
دزيري نظ« Òآلعمل آلكب »Òآلذي قام به منذ  20أآوت  ،1955وك -ذلك م-ن-ح ق-ط-ع-ة أآرضص-ي-ة
آل -ت -ح -اق -ه ب -ال -ع -ارضص -ة آل -ف -ن -ي -ة أ’ه -ل -ي ب-رج Ãنطقة غابة بومرقد إ’نشصاء مركز تدريب
ب -وع -ري -ري -ج ق -ب -ل م -رح -ل -ة آل -ع-ودة ل-ل-م-وسص-م للفريق.
آŸنصصرم .وتطمح إآدآرة أآهلي برج بوعريريج للتذك ،Òفقد أآنهى نادي أآهلي برج بوعريريج
إآ« ¤تعاقدآت نوعية» مع ’عب ÚخÓل فÎة آŸوسص -م آŸن -قضص -ي ‘ آŸرت -ب -ة آل-ت-اسص-ع-ة ‘
آ’نتقا’ت آلصصيفية ،وكذآ آلتعاقد مع مدرب آلÎتيب آلعام ،ضصامنا بذلك آلبقاء برصصيد 37
أآجنبي لقيادة آلفريق آŸوسصم آŸقبل ،حيث نقطة.
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 3حك ّام جزأئرّي ‘ Úألقائمة ألّنهائية

آخ-ت ÒثÓ-ث-ة ج-زآئ-رّي ‘ Ú-آل-ق-ائ-م-ة آل-نهائية
ل -ل-ح-ك-ام آأ’ف-ارق-ة آŸع-ي-ن Úإ’دآرة م-ق-ابÓ-ت
 2019 ·Óل-ك-رة آل-ق-دم،
ك- -أاسس إآف -ري -ق -ي -ا ل  -أ
آŸقررة من  21جوآن إآ 19 ¤جويلية Ãصصر،
حسصب ما أآعلنت عنه آلكونفدرآلية آإ’فريقية
لكرة آلقدم (آلكاف).
وي-ت-ع-ل-ق آأ’م-ر ب-ا◊ك-م آل-رئ-يسص-ي ،مصصطفى
غربال وآ◊كم ÚآŸسصاعدين مقرآن قورآري
آŸغاربية ببجاية.
و‘ سصياق ذي صصلة ،وبهدف ضصمان ﬂتلف
آÿدم - -ات آلضص - -روري - -ة آل- -ت- -ي ي- -ح- -ت- -اج- -ه- -ا
آŸن -اصص -رون ،خ -اصص -ة وأآن ع-ددآ ك-بÒآ م-ن-ه-م
سصيدخلون آŸلعب سصاعات قبل آنطÓق نهائي
آلطبعة آل  ،55أآفاد ذآت آŸسصؤوول أآنه تقرر
وأ’ول مرة فتح ،على مسصتوى آŸلعب ،نقاطا
ل -ب -ي -ع آŸأاك-و’ت آÿف-ي-ف-ة وك-ذآ آŸشص-روب-ات

خاصصة ‘ ظل آرتفاع درجات آ◊رآرة.
من جهة أآخرى ،أآّكد نعار جاهزية أآرضصية
آŸلعب آلتي تخضصع لعمليات صصيانة بشصكل
دوري ،هذآ باإ’ضصافة إآ ¤إآعادة تهيئة كل من
غرف تغي ÒآÓŸبسس وﬂتلف آŸرآفق آلتي
يتوفر عليها هذآ آŸلعب آلذي ” Œهيزه
أآيضص -ا ب -إاضص -اءة ع -ال -ي -ة آ÷ودة ،وآل -ت -ي ت-رق-ى
للمعاي Òآلدولية.

وعبد آ◊ق إآتشصيا‹.
وسصيكون إآتشصيا‹ حاضصرآ للمرة آÿامسصة ‘
ه -ذآ آ◊دث آل-ق-اري آل-ب-ارز،ف-ي-م-ا سص-ي-خ-وضس
غربال وقورآري هذه آلتظاهرة أ’ول مرة ‘
مشصوآرهما آلتّحكيمي.
للتذك ،Òشصارك آ◊كام آلثÓث ‘ تربصس
–ضصÒي كان  ،2019آنتظم آلشصهر آŸاضصي
باŸغرب.

كرة السسلة

إأعادة نهائي ألطّبعة ألـ  50لكأاسس أ÷زأئر

جمعية وهران

ألشّشركة ألّرياضشية ‘ حالة إأفÓسس و’ أثر للمرشّشح Úلششرأئها

يعقد آŸسصاهمون ‘ نادي جمعية وهرآن يوم
 16ج -وآن آ÷اري ج-م-ع-ي-ت-ه-م آل-ع-ام-ة ،ح-يث
ي -رت -قب أآن ت -ع -رف آنسص -ح -اب -ات ب -ا÷م -ل-ة ‘
آل- -وقت آل- -ذي ’ ي- -ل- -وح ‘ آأ’ف -ق أآي مشص -روع
لشص- -رآء أآسص -ه -م آلشص -رك -ة آŸف -لسص -ة ،حسصب م -ا
آسصتفيد من آلنادي آلناشصط ‘ آلرآبطة آلثانية
لكرة آلقدم.
وعاشصت آ÷معية موسصما صصعبا جديدآ بعدما
آنتظرت إآ ¤غاية آ÷ولة ما قبل آأ’خÒة من
آل -ب-ط-ول-ة ل-ت-ف-ادي آلسص-ق-وط إآ ¤قسص-م آل-ه-وآة،
وه -ي آل -وضص-ع-ي-ة آل-ت-ي أآرج-ع-ه-ا آŸسصÒون إآ¤
آأ’زمة آŸالية آÿانقة آلتي يعا Êمنها آلنادي

منذ عدة موآسصم.
وأآّدت ه -ذه آل -وضص -ع -ي -ة إآ ¤آنسص-ح-اب رئ-يسس
آلنادي آلهاوي ،مروآن بغور ،من تسصي Òآلنادي
آÎÙف ،مؤوكدآ أآنه سصيهتم فصصاعدآ بشصؤوون
آلفروع آأ’ربعة آلتي يضصمها آلنادي آلهاوي.
وم- -ن آŸرت- -قب أآن ت- -زدآد وضص- -ع -ي -ة ف -ري -ق
‘‘آŸدي -ن -ة آ÷دي -دة‘‘ ت-ع-ق-ي-دآ ‘ ح-ال-ة م-ا إآذآ
“ ّسصك بغور Ãوقفه ،سصيما وأآنه يعد آŸمول
آل -رئ -يسص -ي ل -ل -ن -ادي آÎÙف آل -ذي ه-ج-رت-ه
آلشصركات آلرآعية كليا منذ سصنت.Ú
وشص -ع -ورآ م -ن -ه -م بصص -ع-وب-ة آŸأام-وري-ة آل-ت-ي
تنتظرهم ،قّرر أآغلبية آŸسصاهم ÚوآŸسصÒين

اŸنتخب الّتونسسي

آ’نسصحاب هم أآيضصا ،ما يؤوشّصر أ’زمة جديدة
سص -تضص -رب آل -ن -ادي آل -وه -رآ Êآل -ث -ا– Êسص -ب -ا
للموسصم آŸقبل ،وهو آأ’مر آلذي دفع آأ’نصصار
إآ ¤آ’سص -ت -ن -ج -اد Ãدي -ر آلشص -ب -اب وآل -ري-اضص-ة
ط -ال -ب Úم -ن -ه آل -ت -دخ-ل إ’ع-ادة ت-رت-يب آل-ب-يت
آلدآخلي ‘ أآقرب آآ’جال.
وكان وآ‹ وهرآن ،مولود شصريفي ،قد أآعلن ‘
جانفي آŸنصصرم بأانه بصصدد إآجرآء آتصصا’ت
م -ع مسص -ؤوو‹ ب -عضس آŸؤوسصسص -ات آ’ق-تصص-ادي-ة
آلعمومية “هيدآ لشصرآء إآحدآها أ’غلبية أآسصهم
آلشص-رك-ة آل-ري-اضص-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ،ول-ك-ن ’ شصيء
ّ Œسصد ◊د آآ’ن ‘ هذآ آلصصدد.

أأ’ن جÒأسس يوّجه ألّدعوة لـ ’ 9عبﬁ ÚلّيÚ

جه آآ’ن جÒآسس صصباح أآمسس آ÷معة آلدعوة
و ّ
ل- -تسص -ع -ة ’ع -بﬁ Úل -ي Úل Ó-ل -ت -ح -اق بÎبصس
آŸنتخب آلتونسصي ،آلذي كان آنطلق آلسصبت
آŸاضص- -ي Ãشص- -ارك- -ة آلÓ- -ع- -ب Úآل- -ن- -اشص- -طÚ
باÿارج آسصتعدآدآ لنهائيات كاسس آ· آفريقيا
مصصر  ،2019وسصيضصم وفد آŸنتخب آلتونسصي
آلذي سصيتحول آ ¤كروآتيا للتباري وديا مع
وصص -ي -ف ب -ط -ل آل-ع-ا’ 25 ⁄ع -ب-ا (’ 9عبÚ
ﬁلي Úو’ 16عبا ينشصطون باÿارج) على آن
يتم آ’عÓن عن آلقائمة آلنهائية (’ 23عبا)
يوم  11جوآن بعد آŸبارآة آلودية مع كروآتيا.

ويذكر أآن آŸنتخب آلتونسصي سصيختتم سصلسصلة
مقابÓته آلودية بالتباري مع نظÒه آلبورندي
ي- -وم  17ج- -وآن آ÷اري ب- -رآدسس .وي- -خ -وضس
آŸنتخب آلتونسصي آلدور آ’ول من نهائيات
أآ· آف- -ري- -ق- -ي -ا ‘ آÛم -وع -ة آÿامسص -ة آ¤
جانب منتخبات ما‹ وآنغو’ وموريتانيا.
وفيما يلي قائمة آلÓعب ÚآÙلي:Ú
نسص -ي -م ه -ن -ي-د وف-رآسس شص-وآط وأآÁن دح-م ـان
(آل- -ن- -ادي آل- -ري -اضص -ي آلصص -ف -اقسص -ي) ،وجـ ـدي
كشصريدة (آلنجم آلرياضصي آلسصاحلي) ،معز بن
شصريفية وغيÓن آلشصع ‹ÓوأآÁن بن ﬁمد

وأآنيسس آلبدري وطه ياسص Úآÿنيسصي (آلÎجي
آلرياضصي آلتونسصي).

سصيعاد نهائي آلطبعة آل  50لكأاسس آ÷زآئر
لكرة آلسصلة  -أآكابر  -رجال ،ب ÚآّÛمع
آل -بÎو‹ (ح -ام -ل آل -ل-قب) وآ–اد آل-ب-ل-ي-دة ‘
تاريخ ’حق ،عقب أآعمال آلشصغب آلتي آندلعت
‘ آŸدرجات ب Úأآنصصار آلفريق Úليلة آ’حد
إآ ¤آإ’ث -ن ÚآŸاضص -ي Úب -ا÷زآئ -ر آل -ع -اصص-م-ة،
حسصبما أآعلنته آ’–ادية آ÷زآئرية للعبة.
وقّرر أآعضصاء آللجنة آلوطنية للمنافسصات‘ ،
آجتماعهم يوم آÿميسس إآعادة لعب آلنهائي
وسصيجتمعون ›ّددآ يوم غد آأ’حد لتحديد
ت-اري-خ وم-ك-ان إآج-رآء آل-ل-ق-اء ،م-ث-ل-م-ا أآوضص-حه
ﬁمد بوفنيك ،عضصو ‘ آللجنة.
وتوّقفت آŸبارآة قبل أآربع دقائق عن نهاية
آلربع آأ’ول ،حيث كان آ’–اد متقّدما ‘
آلنتيجة بوآقع ( )11-15بسصبب أآعمال آلشصغب
آل - -ت - -ي آن - -دل - -عت ‘ آŸدرج - -ات ب Úأآنصص- -ار
آل -ف -ري -ق .Úوآن-دل-عت آŸن-اوشص-ات ب Úأآنصص-ار
آل -ف -ري -ق ÚخÓ-ل وقت مسص-ت-ق-ط-ع ،ح-يث ب-دأآ
مشص ّ-ج -ع -و آÛم-ع ‘ رم-ي آŸق-ذوف-ات ق-ب-ل
آل -ت -وج -ه آ ¤آ÷ه -ة آل -ت -ي ك -ان ي-ج-لسس ف-ي-ه-ا
ج-م-ه-ور آل-ف-ري-ق آÿصص-م وآل-دخ-ول م-ع-ه-م ‘

شص -ج -ارآت ع -ن -ي -ف -ة آسص -ت -م -رت ◊وآ‹ عشص -ر
دقائق ،آأ’مر آلذي أآثار آلذعر سصيما وسصط
آŸدرجات آıصصصصة للعائÓت.
وقّرر آ◊كام إآنهاء آللقاء ‘ ،آنتظار رفع
آل- -ت -ق -اري -ر آŸت -ع -ل -ق -ة Ãا ح -دث ل -دى ÷ن -ة
آل-ت-ح-ك-ي-م آل-ت-اب-ع-ة ل–Ó-ادية آ÷زآئرية لكرة
آلسصلة ،وآلتي سصتتخذ آلقرآرآت آلÓزمة فيما
يخصس تاريخ إآعادة آجرآء آلنهائي.
وصصّرح ﬁافظ آللقاء ،نسصيم مسصاويدي ،أآّنه
«’ Áك -ن م -وآصص -ل -ة آل -ن -ه -ائ -ي ‘ م -ث -ل ه -ذه
آلظروف آأ’منية» ،مشصÒآ إآ ¤أآّنه «بعد توقف
آŸبارآة أ’ك Ìمن  30دقيقة وتزآمنها مع شصهر
آلصص-ي-ام ،ف-إان-ه يسص-ت-ح-ي-ل م-وآصص-ل-ت-ها آ ¤غاية
صصÓة آلفجر».
وهذه ثا Êمرة ‘ ظرف شصهر تتوقف فيه
م -ب -ارآة ك -رة آلسص -ل -ة بسص -بب أآع -م -ال شص-غب ‘
آŸدرجات.
ويتعلق آأ’مر بنصصف نهائي آلبطولة آلوطنية
للقسصم آأ’ول (رجال) ،وآلذي جمع ب Úودآد
بوفاريك ونادي سصطاوآ‹ ،حيث توّقف لنفسس
آأ’سصباب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ششغف البحث عن ا◊قيقة دفعني اإ ¤الكتابة

حــــــــــوار

تكلم الباحث عبد القادر عامر حميدة ‘ كتاباته بلغة غ Òتلك اŸعهودة ‘ البحث الديني فأانتج فكرا وجدناه قد جذب إاليه القارئ الذي يبحث دائما عن ا÷ديد ،هذا
’نا»
’سشئلة التي تراود الباحث عن ا◊قيقة اŸطلقة عند ◊ظة انعزاله عن العا ،⁄ودخوله ‘ وجودية «ا أ
التجديد الذي قد أاجاب بحسشب أاهل ا’ختصشاصس على الكث Òمن ا أ
اÙققة بالتفك .Òدكاترة وعلماء باركوا كتاباته؛ بل ومنهم من ششرح بعضس أافكاره ،هذا القبول جعلنا نسشلط الضشوء على بعضس أافكاره؛ فكان لنا معه هذا ا◊وار.

حاوره :موسسى بوغراب
الشش - - - -عب :م- - - -ا ا÷دي- - - -د ‘
كتاباتك؟
عبد القادر عامر حميدة :سسؤوال لو
ُ
طرح على القارئ لكان أافضسل وأاحسسن
ج -واب -ه :رÃا وج -دت
ن -فسس -ي وع-ل-ى سس-ب-ي-ل
اŸث - -ال؛ ق- -د أاع- -دت
صس - -ي- -اغ- -ة ال- -ن- -ظ- -ام
ال- -غ- -ي -ب -ي ‘ م -ادت -ه
األهم ،واŸتمثلة ‘
م - -وضس- -وع ال- -قضس- -اء
وال -ق -در؛ ب -ط -ري -ق-ة
طرح  ⁄أاُسسبق إاليها
 ..ط- -ري- -ق- -ة ك- -انت
ن-ت-ائ-ج-ه-ا ت-ت-جاوب
م- -ع اŸادة األصس -ل
‘ هذا اŸوضسوع؛
ن -ت -ائ -ج -ه -ا ت -ع -تÈ
ن-ق-ط-ة ال-ت-ق-اء م-ع
ب - -عضض م - -ا ق- -ي- -ل
داخ- - -ل م - -دارسض
متنافرة
كاŸدرسسة الصسوفية ‡ثلة ‘ أاقوال
شسيخها األك ،ÈواŸدرسسة السسلفية ‡ثلة
‘ أاق -وال ج -ه -ب -ذ م -ن ج -ه -اب-ذت-ه-ا ‡ن
وصسلت إاليه الرياسسة على هذا الطريق.
^ حّ- - - -دث- - - -ن- - - -ا ع- - - -ن ه - - -ذه
الطريقة..
ا◊ديث عنها سسيأاخذ منا أاك Ìمن هذه
اŸسساحة اŸتاحة لشسخصسي على صسفحة
جريدتكم اÎÙمة ،باعتبار أاننا نتكلم
عن فضساءات فكرية متداخلة مع بعضسها
البعضض –تاج إا ¤الكث Òمن التفصسيل؛
إال أاّن هذا ل Áنع من أان أاُشس ‘ Òعجالة
إا ¤بعضض اŸفاهيم التي “خضست عن
ط -ري -ق-ت-ي اŸقÎح-ة ك-م-ف-ه-وم اŸت-ع-ل-ق
ب- -اŸوضس- -وع السس- -ال -ف ال -ذك -ر اŸت -ع -ل -ق
ب -ال -قضس -اء وال-ق-در ،وال-ذي أارى ف-ي-ه ب-أان
القدر يعد األسساسض الذي يقوم عليه هذا
ال -ن -ظ -ام ال -وج-ودي ب-ي-ن-م-ا ال-قضس-اء ي-ع-د
اŸادة ال -ت -ي –ف -ظ -ه ‘ اسس -ت-م-راري-ت-ه.
كذلك ما يتعلق باللوح اÙفوظ والكتب
اŸت -ول-دة ع-ن-ه اŸت-م-ث-ل-ة ‘ الصس-ح-ائ-ف
ال - -ت- -ي ب Úأاي- -دي اÓŸئ- -ك- -ة ،م- -وضس- -وع
مشس- -ح- -ون ب- -ال -ت -ن -اقضس -ات ‘ ال -ث -ق -اف -ة
اإلسسÓمية؛ كانت لنا رؤوية فيه أارغمتنا
على وضسع اŸصسطلحات كـ :كتب نسسبية،
كتب مطلقة ،إا ¤غ Òذلك من إاعادة
صسياغة األسساسسيات اŸتعلقة بهذه اŸادة
وفق امÓءات الطريقة اŸقÎحة.
^ ذك - - -ر” سش - - -ي - - -دي ك- - -تب
نسش-ب-ي-ة ،ك-تب م-ط-ل-قة ،هل
ت -فضش -ل -ت -م ع -ل -ي -ن -ا ب-الشش-رح
ب -إاع -ت -ب -ار أان اŸصش -ط -ل -ح ق-د
سشيق من ششخصشكم الكر.Ë

ن -ع-م ب-ك-ل سس-رور؛ «ك-تب نسس-ب-ي-ة» Ãع-ن-ى
كتب أاقدارها مقيدة بغÒها غ Òمطلقة
األحكام ،ومصسطلح «كتب مطلقة» أاي ل
تقبل الحتمال» .أايضساً؛ الرباعية التي
عادة ما يبدأا بها ‘ مثل هذا اŸوضسوع
واŸت -م -ث -ل -ة ‘ «ج -م -اد ،ن-ب-ات ،ح-ي-وان،
إانسس -ان» اخ -ت -زل -ن -اه -ا ل -تصس« Òم -ع-ط-ى،
اختيار»؛ اختيار ‘ حد ذاته ُيعد معطى
له قوابل امكانية ‘ العا⁄

اŸسستقبلي .رؤوية ‘ ›ملها تفصسح عن
مسسÒة اإلنسسان الدنيوية اÎŸاوحة بÚ
التخي Òب Úأاقدار الله والتسسي Òإا ¤ما
قضساه الله .وهذا اŸفهوم ‘ حد ذاته
جواب ﬂتصسر للسسؤوال األبرز على هذا
ال- - -ط- - -ري - -ق « ..ه - -ل اإلنسس - -ان مسس Òأام
»Òﬂ؛ م- -ف -ه -وم ل -ط -اŸا ك -ان م -ع َ-ل -م -ه
مفقود.

سش - -اخ - -رة ..ك - -ي- -ف ت- -فسش- -ر
ذلك؟
أاتعتقد أانها كانت كذلك ..لقد وجدت أان
هذا األخ Òقد تكلم عن أاشسياء ل –تاج
إا ¤معادلت لتفنيدها .مث Óوعلى سسبيل
اŸثال؛ يرى هذا الشسخصض بأان علم الله
ع -ل -م إاح-ت-م-ا‹ ،وأان-ه ل-يسض ‘ ع-ل-م ال-ل-ه
إاح-ت-م-ال م-رج-ح م-ع-رف-ي-ا ع-ل-ى إاح-ت-م-ال
آاخ- -ر؛ ب- -ل ك- -ل اإلح- -ت -م -الت ‘ ع -ل -م -ه
م-تسس-اوي-ة سس-واء ال-ت-ي
إاخ -ت -اره-ا اإلنسس-ان أاو
التي  ⁄يخÎها دون
“اي -ز م -ع -ر‘ مسس-ب-ق
ب- -ي -ن -ه -ا ،ه -ذه ال -رؤوي -ة
ا÷دي - - -دة ‘ ن - - -ظ - - -ر
معتقدها جعلته يعتقد
أان ال- - -ق- - -رارات ال - -ت - -ي
يتخذها اإلنسسان ويعزم
عليها ل يعلمها الله إال
حينما يختارها اإلنسسان
م -ن ج-م-ل-ة اإلح-ت-م-الت
التي تكون واردة أامامه؛
فيتحول بها علم الله من
ع -ل -م اح -ت -م -ا‹ إا ¤ع-ل-م
ي -ق -ي -ن -ي .ي -رى أان ال-ل-ه ل
يعلم ‘ األزل إان كان أابو
جهل سسيؤومن أام سسيكفر؛
ع -ل -م-ه ‘ ه-ذا ي-ب-ن-ى ع-ل-ى الح-ت-م-الت
بنسسب متسساوية ،يتحول هذا العلم من
باب الحتمال إا ¤باب اليق Úبعد أان
يقرر أابو جهل وجهته اıتارة مع عدم
وجود فارق زمني ب◊ Úظة القرار وعلم
اإلله كما يقول؛ Ãعنى أان أابا جهل أاو كما
ذكر ‘ مثاله عن ذلك أاعلم من الله

^ على أاي أاسشاسس قام
بناء هذه اŸفاهيم؟
هذه الطريقة مسستنبطة
من بعضض القواعد التي
إارت- -ك- -ز ع- -ل- -ي- -ه -ا ع -ل -م
ال›Èة ا◊اسس- -وب- -ي -ة،
ُوظ - -فت ع - -ل - -ى ب- -عضض
ال -ت-فسسÒات ال-ق-ط-ع-ي-ة
فأانتجت بناءات فكرية
ق -د ي -راه-ا م-ن ب-ع-ي-د؛
م -ن بصس -ره ‘ ال -ف -ك-ر
حديد .هذا ألننا ‘
ا◊ق- - -ي- - -ق - -ة ‘ ج - -و
يسس- -ت- -ث -ن -ى م -ن رؤوي -ة
ا- - Ùاولت ا÷ - -ادة
لع - -ت- -ب- -ارات ك- -ثÒة
نضس - - - -ع ‘ ال - - - -وقت
الراهن –تها الكثÒ
من اÿطوط.
^ وج - - -دن - - -اك ‘ ك - - -ت- - -ابك
’خ Òت- -ن- -ت- -ق- -د اŸه -ن -دسس
ا أ
ﬁم- -د شش- -ح- -رور ‘ مسش -أال -ة
’ل- -ه -ي ب -ط -ري -ق -ة
ال- -ع- -ل- -م ا إ

رÃا الكتابة ‘ الفكر  ⁄تسستهوينا لذاتها
وإا‰ا شسغف البحث عن ا◊قيقة فعل
فعلته بنا ففاضست عنه ورقات بحثية قد
ي -ك -ون ل -ه -ذه ال-ورق-ات ع-م-را ً آاخ-را ً ب-ع-د
رح -ي -ل-ن-ا ن-أام-ل ذلك ال-ت-اري-خ ع-ل-م-ن-ا أان-ه
لف -ك -ار ا÷ادة وُي-خ-ل-د
ي -نصس -ف دائ -م -ا ا أ
أاصس -ح-اب-ه-ا .ي-ك-ف-ي-ن-ي م-ن ك-ل ه-ذا أان-ن-ي
اشستغلت بطريقة ﬂتلفة على اŸطلق
إاشستغلت عليه حبًا فيه ل حبًا ‘ الطريقة
لخ -ت Ó-ف ‘ اŸع -ا÷ة؛ سس -ي-ذك-ر
ه -ذا ا إ
ال -ت -اري -خ ح -ك -اي -ت-ه ك-ل-م-ا ن-ط-ق اŸط-ل-ق
با÷ديد.
^ Ãعنى؟

دائما بالقوة عند كل نقطة من النقاط
ال -زم -ن -ي -ة اŸت -دف -ق -ة ب Úح -اضس-ر اإلل-ه
ومسس -ت -ق -ب -ل -ه  ..م-ع ه-ذا ال-ط-رح «اإلل-ه»
›sرد من صسفات الكمال ،غ Òمؤوهل
ألن ُيعبد ،وهذا وهم فاحشض ﬁال على
الله تعا.¤
^ دعنا نتكلم عن بدايتكم
’ف- -ك- -ار؛ ك- -ي- -ف
م- -ع ه- -ذه ا أ
كانت؟
كانت مع كتاب «أاسسلوب حياة ،ال›Èة
ال-رب-ان-ي-ة م-ن م-ن-ظ-ور إاب-داع-ي» الصس-ادر
سسنة  ،2010هذا الكتاب الذي رأاى فيه
البعضض ا÷انب التطبيقي ألفكاري .هذا
ال- -ذي ت- -ب -ل -ور ن -ت -اج اع -ت -ق -ادي ب -وج -ود
تقاطعات ب Úما وجدته ‘

لمر التكويني،
عواﬂ ⁄تلفة؛ «عا ⁄ا أ
لنسس -ان»،
لع -م -ال وا إ
اÓŸئ- -ك- -ة ،ع -ا ⁄ا أ
Óقدار من
وفسسر تلك التحولت الغيبية ل أ
شسقها اŸعلق إا ¤شسقها اÈŸم .كل هذا
وغÒه شسرحته ‘ كتابي «اŸعقبات بÚ
العلم والدين – مفا— الغيب» الصسادر
سسنة  ،2015عند تطرقي فيه إا ¤ا÷مع
ب Úال-رؤوى ال-ت-فسسÒي-ة اŸت-ع-ل-ق-ة Ãط-لع
اآلية ا◊ادية عشسرة من سسورة الرعد.
^ ي- -ع- -يب ع- -ل- -ي- -ك- -م ب- -عضس
ال- - -ن- - -ق- - -اد ع- - -دم تسش- - -وي - -ق
أافكاركم من خلل ملتقيات
أاو ورشش - -ات ع - -م - -ل ،وع - -دم
طرحها بششكل آاخر خارج ما
يسش -م -ى بـ« :ك -ت-اب-ة ك-ت-اب».
’ن صش- -ن- -اع- -ة إاسش- -م ‘
ه- -ذا أ
اÛال ال - -ف- -ك- -ري ت- -ت- -ط- -لب
ذلك .واسش - - -مك أاسش- - -ت- - -اذن- - -ا
ال- - -ف - -اضش - -ل م - -ع احÎام - -ن - -ا
لشش-خصش-ك-م ال-ك-رُ ⁄ Ëيu-ششع
ب-ع-د ،ه-ذا ب-ال-رغ-م من ثقل
ما –ملونه من أافكار.

اع-ل-م سس-ي-دي ال-ف-اضس-ل أان-ه وب-ال-رغ-م من
كÓمكم الصسحيح والصسريح إال أانني قد
ت -ل -ق -يت ب -عضض ال -دع-وات ل-ل-مشس-ارك-ة ‘
م -ل -ت-ق-ي-ات وأامسس-ي-ات .ك-ان م-ن ب Úت-لك
اŸل-ت-ق-ي-ات ال-ت-ي دع-يت ل-ل-حضس-ور ف-ي-ه-ا
ÃداخÓ- -ت؛ اŸل- -ت -ق -ى ال -دو‹ ا◊ادي
عشسر للشسيخ عبد ا÷بار التيجا Êالذي
لغواط سسنة  .2016كذلك
أاقيم بولية ا أ
وم- - -ن ح Úإا ¤آاخ - -ر تصس - -ل - -ن - -ي ب - -عضض
ال- -دع- -وات م -ن ج -م -ع -ي -ات ن -اشس -ط -ة ‘
اÛال ال - -ف- -ك- -ري م- -ن داخ- -ل ال- -وط- -ن
وخارجه .أايضسا أاُبشسرك سسيدي إان كان
‘ هذا ا Èÿما ُيفرحكم ،أانني أاعمل
على إاعداد حصسة تلفزيونية مع فريق
عمل وجدت فيه اÙرك الذي سسُيسسuير
ع -رب -ة «م -ا ن -ع -ت -ق-د» إا ¤أام-اك-ن ت-واج-د
لفكار.
اŸشساهد الذي يبحث عن هذه ا أ
سسيكون ظهورها قريبا إان شساء الله.
^ ن- -ت- -م- -ن- -ى ذلك  ..ك- -ل -م -ة
أاخÒة
لخ Òأاشسكرك سسيدي الفاضسل على
‘ا أ
هذا الهتمام ،كما أاشسكر من خÓلكم
السسادة القراء على اختيارهم لهذا اŸنÈ
لعÓمي؛ هذا Ÿا Ÿسسناه ووجدناه من
ا إ
لصسغاء.
للقاء وا إ
كرم الضسيافة وحسسن ا إ
–ياتي.

’بيضس اŸتوسشط»
–ت عنوان «غرقى ‘ البحر ا أ

إاقبال متميز على معرضض الفنان
التششكيلي هاششمي عامر Ãدريد

تعا¤
ألن الÎتيب هنا قد فرضسته العبارة .هذه
النظرة Œعل اإلله كائنا متزمنا أاو قل
«متأانسسنا» ‘ ،ح Úأان التأاله قد أاضسحى
من طبيعة الزمن .كيف ل وهذا األخÒ
ق -د ك ّ-ون ح -اج -زا غ-ي-ب-ي-ا ي-ف-رضض ن-فسس-ه

ك -تب ال -ت -فسس Òع -ن-د ب-عضض
اآليات وبعضض اŸفاهيم ا◊اسسوبية عا⁄
ال -رق-م-ن-ة اŸن-ب-ث-ق م-ن ال-ق-رآان «ال-ك-ت-اب
اŸرقوم» هذا الكتاب الذي جمع بÚ

جابــــــــت مراكـــــــز ثقافيـــــــة ‘ احتفاليـــــــة الـــــــÈاءة

قافل ـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـروضض مسشرحيـ ـ ـ ـة وترفيهيـ ـ ـ ـة ألطفـ ـ ـ ـال النعامـ ـ ـ ـة
’ث-ن ،Úسش-ه-رات ق-افلة
اخ-ت-ت-مت ،سش-ه-رة أامسس ا إ
ال -ع -روضس اŸسش -رح -ي -ة والÎف -ي -ه-ي-ة ،ال-ت-ي ج-ابت
ابتداء من سشهرة السشبت عددا من بلديات و’ية
لطفال،
النعامة لتقد Ëلوحات فنية متنوعة ل أ
تزامنا مع ا’حتفال بعيدهم العاŸي.
قدمت نشساطات هذه القافلة ،اŸنظمة من طرف مديرية
الثقافة ،على مدار ثÓث سسهرات رمضسانية على مسستوى
قاعات اŸراكز الثقافية والشسبانية باŸدن الكÈى للولية
(ال- -ن- -ع- -ام- -ة ومشس -ري -ة وع Úالصس -ف -راء)Ã ،شس -ارك -ة ف -رق
مسسرحية ﬁلية من بينها جمعيات «الشسموع الثقافية»
و»ال -رم -ال ال -ذه -ب-ي-ة « و «أال-وان» ل-قصس-ر سس-ي-دي ب-وت-خ-ي-ل
و»القرية» Ÿسسرح الطفل ،وفق ذات اŸصسدر.
قدمت باŸناسسبة  10عروضض فنية ومسسرحية تنوعت بÚ
مسس-رح ال-ط-ف-ل واألل-ع-اب السس-ح-ري-ة و ال-ب-ه-ل-وان-ي-ة ال-غ-ن-ية
ب -األل -وان وال -رقصس -ات الشس -ع -ب -ي -ة ال -ت -ي سس-ت-ؤودي-ه-ا ال-ف-رق
اŸشس- -ارك- -ة .ع- -ا÷ت األع- -م- -ال اŸسس- -رح -ي -ة ا›ÈŸة
م -واضس -ي -ع ه -ادف -ة ك -الصس -دق و اإلخ Ó-صض وال -تضس -ام -ن و
الحÎام و ا◊فاظ على البيئة و ا◊ث على اŸطالعة و
غÒها.

تندرج هذه التظاهرة الفنية ‘ إاطار تشسجيع اŸمثلÚ
ال -ه -واة وا÷م -ع -ي -ات ال -ث-ق-اف-ي-ة اÙل-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-ع-ري-ف

بإابداعاتهم و الÎويج لها من خÓل الحتكاك اŸباشسر مع
األطفال و ا÷مهور العريضض.

يعرف اŸعرضض الفردي للوحات الفنية ا◊ديثة ،بعنوان «غرقى ‘ البحر األبيضض
اŸتوسسط» ،للفنان التشسكيلي هاشسمي عامر ،اŸنظم بالعاصسمة اإلسسبانية مدريد،
يعرف إاقبال متميزا من ﬁبي هذا الفن.
أاب -رز ال-ف-ن-ان ه-اشس-م-ي ع-ام-ر ‘ أان اŸع-رضض اŸق-ام بـ»ال-ب-يت ال-ع-رب-ي» ب-ال-ع-اصس-م-ة
السسبانية توافد عليه العديد من الزوار من فنان Úتشسكيلي Úومثقف Úوﬁبي فن
«الكريليك» ،إا ¤جانب ‡ثلي سسفارة ا÷زائر باسسبانيا ومن السسلك الدبلوماسسي
لبلدان إافريقية وعربية.
يحتوي اŸعرضض ،الذي انطلق منذ  30ماي اŸنصسرم ،على زهاء  40لوحة تشسكيلية
بتقنية األكريليك على القماشض ،أا‚زها الفنان خÓل أاربع سسنوات ،ومسستوحاة من
مواضسيع السساعة ،والتي تشسغل الرأاي العام ،كما تسسمح بالتعريف بالفن التشسكيلي
ا÷زائري.
و–اكي هذه اللوحات التشسكيلية موضسوع السساعة الذي تعا Êمنه ﬂتلف القارات،
وهو النزوح والهجرة غ Òشسرعية إا ¤السسواحل األوروبية بصسفة عامة والشسواطئ
اإلسسبانية على وجه اÿصسوصض.
ك -م -ا يصس -احب اŸع -رضض ال -ذي ي -ت-واصس-ل إا ¤غ-اي-ة  7ج-وي-ل-ي-ة ال-ق-ادم  ،دل-ي-ل غ-ني
بالنصسوصض باللغات العربية واإل‚ليزية واإلسسبانية والفرنسسية ،وذلك برعاية الديوان
الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة.
ينظم هذا اŸعرضض برعاية رواق الفن الياسسم Úوسسفارة ا÷زائر بإاسسبانيا والديوان
الوطني ◊قوق اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة .
للتذك Òفقد نظم الفنان التشسكيلي هاشسمي عامر معارضض ‡اثلة منذ سسبتمÈ
اŸنصسرم عﬂ Èتلف اŸدن السسبانية على غرار أاليكانت وايبيزا وباŸا دي مايوركا
وكذا متحف الفن اŸعاصسر بيغو.

‹hO

السشبت  0٨جوان  2019م
الموافق لـ  0٥ششوال  1440هـ

سسÓمة يؤؤّكد أن ليبيا ضسحية ألتدخل أÿارجي

Ãزيد من أŸناورأت وألدسسائسس

الحتÓل اŸغربي يسشتهدف ا÷بهة الداخلية الصشحراوية لكسشر انتصشاراتها

Óم-ان-ة ال-وط-ن-ي-ة
أاك-د اŸك-تب ال-دائ-م ل -أ
للجبهة الششعبية لتحرير السشاقية ا◊مراء
ووادي ال-ذهب (ال-ب-ول-يسش-اري-و) ،اÿم-يسس،
أان إاسشتهداف العدو للجبهة الداخلية هو
ن-ت-ي-ج-ة Ÿا –ق-ق-ه ال-قضش-ي-ة ال-وط-نية من
إان- -تصش- -ارات وم- -ك- -اسشب ‘ .اج- -ت -م -اع -ه
ب- -رئ- -اسش- -ة رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة
الصش-ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ،األم Úال-عام
÷بهة البوليسشاريو إابراهيم غا‹ ،أاوضشح
اŸكتب ‘ ،بيان له نقلته وكالة النباء
الصشحراوية (وأاصس) ،أان «اسشتهداف العدو
ل -ل -ج -ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة Ãزي-د م-ن
اŸناورات والدسشائسس إا‰ا هو نتيجة Ÿا
حققته القضشية الوطنية من مكاسشب ،وما

م -ن -يت ب -ه دول -ة الح -ت Ó-ل اŸغ -رب-ي م-ن
انتكاسشات وإاخفاقات متتالية على السشاحة
ال -دول -ي -ة خ -اصش-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى إاف-ري-ق-ي-ا
وأاوروبا».
كما جاءت اŸناورات اŸغربية نتيجة
الصش -ع -وب -ات «ال -داخ -ل -ي -ة اÿان -ق-ة» ال-ت-ي
يعيششها النظام اŸغربي ‘ ظل الزمات
الجتماعية والسشياسشية والقتصشادية التي
تعصشف بهذا البلد ،يضشيف البيان .تناول
الج - -ت - -م - -اع آاخ - -ر ت- -ط- -ورات ال- -قضش- -ي- -ة
الصش -ح -راوي -ة ،ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال -وط -ن-ي
وا÷هوي والقاري والدو‹ و‘ اŸقدمة
ان -ت -ف -اضش-ة السش-ت-قÓ-ل ،وم-ا تسش-ج-ل-ه م-ن
فصش - - - -ول الصش- - - -م- - - -ود واÛد والإب- - - -اء.

ب-اŸن-اسش-ب-ة وج-ه م-ك-تب الم-ان-ة ال-وط-نية
ال -ت -ح -ي -ة إا ¤ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر الشش -ع -ب-ي
الصش- -ح -راوي وه -و ي -تصش -دى ل -ل -م -خ -اط -ر
والتحديات الناجمة عن سشياسشات العدو
العدوانية التي تهدد السشلم والسشتقرار ‘
كامل اŸنطقة.
كان الجتماع قد تناول التحضشÒات
للÈنامج الصشيفي للششباب والطلبة لسشنة
 ،2019ك -م-ح-ط-ة وط-ن-ي-ة ب-ارزة وك-ت-ج-رب-ة
م- -ت- -م- -ي- -زة Œسش- -د اŸشش- -ارك- -ة ال -واع -ي -ة
واŸسشؤوولة التي ميزت الششباب والطلبة
الصشحراوي Úمنذ اللحظات األو ¤للكفاح
ال -وط -ن -ي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ال-ت-أاه-ي-ل ال-ف-ك-ري
والسش-ي-اسش-ي اŸسش-ت-م-ر وت-ع-زي-ز اŸقدرات

لفريقي
بعد تعليق عضسؤية ألسسؤدأن بال–اد أ أ

رئيسس وزراء إاثيوبيا ‘ اÿرطوم للوسشاطة
حل رئيسس وزراء إاثيوبيا آابي أاحمد ،أامسس
ا÷معة ،باÿرطوم ‘ ﬁاولة للوسشاطة بÚ
أاطراف األزمة السشودانية اÛلسس العسشكري
وقوى ا◊رية والتغي ،Òوذلك بعد يوم من قرار
ال–اد األفريقي تعليق عضشوية السشودان إا¤
ح Úتسشليم السشلطة للمدني.Ú
ب -اŸن-اسش-ب-ة ،ق-ال ال-ق-ي-ادي ‘ ق-وى إاعÓ-ن
ا◊ري- -ة وال- -ت- -غ -ي ،Òم -د Êع -ب -اسس ،إان م -ب -دأا
ال -ت-ف-اوضس م-ع اÛلسس ال-عسش-ك-ري الن-ت-ق-ا‹
السشودا Êغ Òمطروح حاليا ‘ ،موقف يبدو
متششددا .
أاضش -اف ع -ب-اسس ت-ع-ل-ي-ق-ا ع-ل-ى زي-ارة رئ-يسس
الوزراء اإلثيوبي ،آابي أاحمد ،إا ¤اÿرطوم
«ن- -ت- -ف- -ه -م ا◊رصس اإلث -ي -وب -ي ع -ل -ى سش Ó-م -ة
السش -ودان واسش-ت-ق-راره ،ف-ه-ي ج-ارة ق-ري-ب-ة ،م-ا
يحدث ‘ السشودان يؤوثر وتتأاثر به كل دول
اإلقليم ،و‘ مقدمتها إاثيوبيا».
اسشتمرت زيارة أاحمد التي التقى خÓلها
‡ثل Úعن الطرفŸ Úدة يوم واحد فقط.
ت -اب -ع ع -ب -اسس أان زي -ارة آاب-ي «“ث-ل ف-رصش-ة
بالنسشبة لقوى «ا◊رية والتغي »Òلكي يسشتمع
ق -ادة اإلق -ل -ي -م بشش -ك -ل صش -ح -ي-ح Ÿا ح-دث ‘
السش -ودان ،خ -اصش -ة فضس اع -تصش-ام أام-ام ق-ي-ادة
ا÷يشس».
قال إان العودة إا ¤التفاوضس غ Òمطروحة
حاليا بالنسشبة لقوى «ا◊رية والتغي ،»Òلكن ما
Áك -ن أان ن -وضش -ح-ه ل-دول اإلق-ل-ي-م ه-و رؤوي-ت-ن-ا
لعملية النتقال إا ¤سشلطة مدنية».
أاضشاف مد Êعباسس أانه ل Áكن أان يكون
(اÛلسس العسشكري) جزءا من معادلة ا◊ل
ألزم- -ة اخ- -ت- -ل- -ق- -ه -ا ه -و» ‘ ،إاشش -ارة إا ¤فضس
العتصشام أامام مقر قيادة ا÷يشس قبل أايام.
شش- -دد ال- -ق- -ي- -ادي ‘ ق- -وى إاع Ó-ن ا◊ري -ة
والتغي Òعلى أان «الدور الوحيد الذي Áكن أان
يلعبه اÛلسس العسشكري ‘ الفÎة اŸقبلة هو
تسشليم السشلطة إا ¤اŸدني.»Ú
لفت إا ¤أان انزلق السشودان نحو العنف،
لن يكون من طرف قوى اŸعارضشة فهي جهة

أانباء عن لقاء مرتقب ب Úحف Îوترامب ‘ البيت األبيضس

ل· اŸتحدة رئيسس بعثتها
قال مبعوث ا أ
للدعم ‘ ليبيا ،غسشان سشÓمة إانه «ليسس
هناك من حرب داخلية واحدة ‘ العا ⁄ل
ت-ت-م-ي-ز ب-ال-ت-دخ-ل اÿارج-ي» ،وأان-ه «ع-ن-دما
يكون البلد نفطًيا ولديه موارد أاخرى من
ال -غ -از وال -ذهب وال -ب Ó-ت Úوع -ن -دم -ا ي-ك-ون
موقعه ‘ قلب البحر اŸتوسشط فإان التدخل
اÿارجي سشيكون أاقوى وأاششرسس» ‘ إاششارته
إا ¤م -ا ي -ج -ري ‘ ل -ي -ب -ي -ا ح -ال -ي -ا .أاضش-اف
سش Ó-م -ة ،اÿم -يسس ،أان «ل -ي -ب -ي -ا ال -ي -وم ه -ي
ل·
ضش -ح -ي -ة ت -دخ -ل خ-ارج-ي ك-ب »Òوأان «ا أ
اŸتحدة على علم بذلك» ،لكنه لفت إا¤
ضشرورة أان «يكون هناك مسشتوى مقبوًل من
التدخل».
أاوضش -ح أان -ه «ع -ن -دم -ا ت-دع-م سش-ي-اسشً-ي-ا أاو
دبلوماسشيًا طرًفا تعجبك آاراؤوه لكن يصشبح
اŸوضشوع غ Òمقبول عندما “وله بالسشÓح
لطÓق
أاو باŸال أاو يصشبح غ Òمقبول على ا إ
عندما تذهب بنفسشك إا ¤مسشاعدته على
الفوز عسشكرًيا وتتدخل مباششرة ‘ ششؤوون
البÓد».

أ◊ديث عن حظر ألسسÓح نكتة

غ Òمسشلحة ،وتتبنى السشلمية .قال إان «هناك
ششروطا أاسشاسشية من أاجل اسشتقرار ا◊ياة ‘
السش -ودان ،ل م -ن أاج -ل ال -ت -ف -اوضس ،ت-ت-ف-ق م-ع
متطلبات اÛتمع الدو‹ ،وهي نقل السشلطة
إا ¤اŸدني.»Ú

لسستكمال مسسار ألنتقال
دعؤة إ
ألسسياسسي
دعا األم Úالعام ÷امعة الدول العربية،
أاح- -م- -د أاب -و ال -غ -ي -ط ،أامسس ،ك -اف -ة األط -راف
السش- -ودان- -ي- -ة إا ¤ضش- -ب -ط ال -ن -فسس وŒنب أاي -ة
تصش -رف -ات م -ن شش -أان -ه -ا أان تسش -ه -م ‘ ت-أاج-ي-ج
اŸوقف وتصشعيده أاو تؤودي إا ¤ا÷نوح عن
النهج السشلمي إل“ام عملية النتقال السشياسشي
‘ البÓد.
صشرح السشفﬁ Òمود عفيفي ،اŸتحدث
الرسشمي باسشم األم Úالعام ،بأان أابو الغيط
ي -ت -اب -ع «ب -ق -ل -ق واه -ت-م-ام» ب-ال-غ Úال-ت-ط-ورات
األخÒة التي ششهدها السشودان ،وبششكل خاصس

سشقوط عششرات القتلى واŸصشاب ‘ Úأاعمال
ال -ع -ن -ف ال-ت-ي وق-عت ،ي-وم الث-ن Úال-ث-الث م-ن
جوان ‘ العاصشمة اÿرطوم ،وأادت إا ¤توقف
ا◊وار ب ÚاÛلسس ال- -عسش- -ك- -ري الن- -ت- -ق -ا‹
وحركة إاعÓن قوى ا◊رية والتغي.Ò
أاوضش -ح السش -ف Òع -ف-ي-ف-ي أان األم Úال-ع-ام
÷امعة الدول العربية رحب بإاعÓن اÛلسس
العسشكري النتقا‹ عن إاجراء –قيق ششامل
أاح-داث ال-ع-ن-ف ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا ال-بÓد مؤوخرا
والتي تسشببت ‘ مقتل أاك Ìمن  60ششخصشا ‘
م-ن-اط-ق م-ت-ف-رق-ة ب-ال-بÓ-د اث-ر ت-دخ-ل ا÷يشس
لفضس اعتصشام احتجاجي امام القيادة العامة.
‘ ذات السشياق ،أاششار اŸتحدث الرسشمي
إا ¤أان أابو الغيط دعا إا ¤بذل ا÷هد من أاجل
العمل علي تقريب اŸواقف والرؤوى اإلقليمية
Óط -راف السش -ودان -ي-ة
وال -دول -ي -ة اŸسش -ان -دة ل  -أ
لتمكينها من اسشتكمال وإا‚اح مسشار النتقال
الدÁقراطي الذي يتطلع السشودانيون إاليه ‘
سشياق وطني خالصس ودون أاي تدخل أاو ضشغط
خارجي.

نيجÒيا

مقتل  16ششخصشا ‘ هجوم ارهابي
قتل  16ششخصشا على األقل وأاصشيب 14
آاخرون ،اÿميسس ،بعد هجوم ششنه ارهابيون
ب -ولي -ة زم-ف-را شش-م-ال غ-رب-ي ن-ي-جÒي-ا .وذك-ر
يوسشف إادريسس اŸتحدث باسشم حاكم الولية،
‘ تصشريح له ،أان ›موعة ارهابية هاجمت
أاها‹ مقاطعة كانوما‡ ،ا أادى إا ¤مقتل 16

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

شش -خصش -ا وإاصش -اب-ة  14آاخ -ري -ن ج -راء إاطÓ-ق
الرصشاصس .أاضشاف اŸسشؤوول ا◊كومي بأانه ”
توجيه أاجهزة األمن للتحرك الفوري وإالقاء
القبضس على مرتكبي هذا الهجوم.
 ⁄يششر اŸسشؤوول إا ¤ا÷هة التي تقف
وراء تنفيذ هذا الهجوم.
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تششكل ولية زمفرا مسشرحا لعدة هجمات
خ Ó-ل السش-ن-وات اŸاضش-ي-ة ن-ف-ذت-ه-ا عصش-اب-ات
وقطاع طرق مسشلحون ارهابيون ،األمر الذي
أاج Èا◊كومة ‘ نيجÒيا العام اŸاضشي على
إاعÓن حالة اسشتنفار قصشوى ‘ عدة مناطق
من البÓد جراء اسشتفحال هذه الظاهرة.

ت -اب -ع «ن -ح -ن ع -ل-ى ك-ل ه-ذه اŸسش-ت-وي-ات
لم -ن
ه -ن -اك ÷ن -ة خÈاء ت -اب -ع -ة Ûلسس ا أ
الدو‹ وليسس البعثة التي أاترأاسشها ،وظيفتها
‘ آاخر كل عام أان –دد من يدخل ‘ هذه
ل· اŸت -ح -دة
الصش- -ف- -ة ﬂال- -ف- -ة ل- -ق- -رار ا أ
الداعي ◊ظر التسشلح عن ليبيا» ،مبينًا أان
هذه اللجنة «سشمت السشنة اŸاضشية عدًدا
م- -ن ال- -دول وق- -الت إان ه -ذه ال -دول ت -رسش -ل
أاسشلحة إا ¤ليبيا بالسشم لكن هذا  ⁄يؤود إا¤
ششيء لذلك ‘ إاحاطتي الأخÒة إا› ¤لسس
لمن قلت بصشريح العبارة إاذا كان ›لسس
اأ
لمن يقبل اليوم ليسس فقط أان يتم تزويد
اأ
لط -راف اŸسش -ل -ح -ة ‘ ل -ي -ب -ي-ا Ãزي-د م-ن
اأ
السشÓح ،لكن يتم ذلك على عينك يا تاجر
ي -ع -ن -ي ع -ل -ى اŸضش -وح ول ي -ت-ح-رك ›لسس
لسشلحة أاصشبح
لمن فإان هذا ا◊ظر على ا أ
اأ
نكتة سشمجة».

أŸعارك فجرت ألؤحدة ألهشسة
للمؤقف ألدو‹
أاك-د سشÓ-م-ة أان-ه ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ح-الة الليبية
«كان هناك وحدة هششة وسشطحية» للموقف
الدو‹ حيالها حاول ا◊فاظ عليها «لكن
لخÒة فجرت هذه الوحدة بسشبب
اŸعارك ا أ
لن كل جهدي ينصشب ل سشيما
هششاششتها ا آ
منذ ششهر وهذا ما حملني إا ¤واششنطن وإا¤
باريسس وموسشكو Ùاولة رأاب الصشدع ‘
ل‡ية التي تصشدعت بصشورة
هذه الوحدة ا أ
كثيفة منذ ششهرين».
ق -ال سش Ó-م -ة «إان -ه ب -ع -د شش -ه -ري -ن م-ن
لرضس آان
القتتال واŸأازق العسشكري على ا أ
لوان لكي يغلب التعقل ولكي Œتمع الدول
اآ
الكÈى حول موقف واحد يع Èعنه ‘ قرار
ي -وج -ه رسش -ال -ة ق -وي -ة ل -ل -ي -ب -ي Úب -أان اÿي-ار
ا◊قيقي ‘ بلدهم ليسس ب Úالنصشر السشريع
وب Úالقتتال اÿيار ا◊قيقي هو ب Úحرب
ط -وي -ل -ة م -دي-دة م-ك-ل-ف-ة وب Úوق-ف ال-ق-ت-ال
والعودة إا ¤طاولة اŸفاوضشات».

ألشسعب هؤ صساحب ألشسرعية
حول إامكانية تنظيم انتخابات ‘ ليبيا،
ق -ال سش Ó-م -ة إان «ال -ل-ي-ب-ي Úل-دي-ه-م مشش-ك-ل-ة
شش -رع -ي -ة غﬁ Òسش -وم -ة ول-دي-ه-م ب-رŸانÚ

وحكومت Úومصشرف Úمركزي ،»... ÚمششÒا
إا ¤أان «Œم - -ي - -د» ال- -دائ- -رة ال- -دسش- -ت- -وري- -ة
ب-اÙك-م-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ح-ال دون حسش-م
ششرعية هذه اŸؤوسشسشات من عدم ششرعيتها.
وأاكد سشÓمة أان ليبيا «بحاجة إا ¤ششخصس
واح -د ي -حسش -م ه -ذه الشش -رع -ي -ة وه -و ف-ق-ط
الششعب الليبي وليسس غÒه القادر على حسشم
هذه الششرعية».

تعرضس مطار معيتيقة للقصسف
تعرضس ،أامسس ،مطار معيتيقة الدو‹
ب-ال-ع-اصش-م-ة ال-ل-ي-ب-ية طرابلسس ،لقصشف جوي
من قبل طÒان قوات اللواء اŸتقاعد خليفة
حف ،Îللمرة الثانية خÓل  24سشاعة.
جاء القصشف ا÷وي بعدما ” اسشتهداف
م -ط -ار م -ع -ي -ت -ي -ق -ة ال -دو‹ ‘ وقت م -ب -ك-ر
اÿميسس.
وذك -رت ح -ك -وم -ة ال -وف -اق ال -وط -ن -ي ب-أان
القصشف تسشبب ‘ عرقلة حركة اÓŸحة
ا÷وية ،وتعريضس حياة اŸدني Úاآلمن‘ Ú
العاصشمة للخطر.
يعد مطار معيتيقة الدو‹ اŸقام داخل
ق- -اع- -دة ط -راب -لسس ا÷وي -ة اŸن -ف -ذ ا÷وي
الوحيد ‘ غرب ليبيا والعاصشمة طرابلسس
منذ تدم Òمطار طرابلسس الدو‹ اŸنفذ
ا÷وي الرئيسشي ‘ ليبيا جراء معارك ‘
ال -ع-ام  .2014تشش -ه -د ل -ي -ب -ي -ا م-ع-ارك ق-رب
ط -راب -لسس ب Úق -وات ح -ف Îوق-وات م-وال-ي-ة
◊ك- -وم -ة ال -وف -اق ،م -ن -ذ إاع Ó-ن ح -ف‘ ،Î
ال -راب -ع م -ن أاف -ري -ل اŸاضش -ي ع -ن ع -م -ل -ي -ة
عسش-ك-ري-ة ق-اب-ل-ت-ه-ا ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ب-ع-ملية
«بركان الغضشب» لصشد الهجوم.

لقاء مرتقب ب Úحف Îوترأمب
نقلت وكالة أانباء «نوفا» اإليطالية عن
مصش -ادر م -ط-ل-ع-ة أان اŸشش Òخ-ل-ي-ف-ة ح-ف،Î
القائد العام لـ»ا÷يشس الوطني الليبي» تلقى
دع -وة رسش -م -ي -ة ل -زي -ارة ال -ولي-ات اŸت-ح-دة
م -ن -تصش -ف الشش -ه -ر ا÷اري .أاف-ادت ال-وك-ال-ة
ليطالية بأان مصشدرا مقربا من حف Îفضشل
اإ
عدم الكششف عن اسشمه ،أابلغها بأان هذه
الزيارة التي من اŸتوقع «أان تكون ‘ الثامن
عششر من جوان سشتبدأا بقمة ب Úالرئيسس
لمريكي دونالد ترامب وا÷Ôال حف‘ Î
اأ
لب -يضس ،ب -حضش -ور وزي -ر اÿارج-ي-ة
ال -ب -يت ا أ
مايك بومبيو».
اŸصشدر ذاته كششف أايضشا جدول أاعمال
هذه «القمة اŸرتقبة» وأاكد أانه سشيتضشمن
ب-حث م-ل-ف-ات م-ن-ه-ا «م-ك-اف-ح-ة ال-ت-نظيمات
لره -اب -ي -ة وا÷رÁة اŸن -ظ -م -ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا،
اإ
وت- -أام Úال- -ن -ف -ط ،،إاضش -اف -ة إا ¤سش -ب -ل دع -م
السشتقرار ‘ البÓد» .كما سشيتطرق ترامب
وح -ف Îإا ¤م -واضش -ع ت -ت -ع-ل-ق بÎت-يب ال-ب-يت
الداخلي منها «توف Òالظروف اŸناسشبة ‘
ل -ي -ب -ي-ا م-ن أاج-ل إاج-راء ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة
وب-رŸان-ي-ة شش-ام-ل-ة“ ،ه-ي-دا ل-ل-تصش-ويت على
دسشتور دائم للبÓد».
يذكر أان الرئيسس األمريكي دونالد ترامب
ق- -د أاج -رى اتصش -ال ه -ات -ف -ي -ا ‘  19أافريل
اŸاضشي مع حف Îالذي تششن قواته عملية
عسشكرية لقتحام طرابلسس منذ الرابع من
أافريل.
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تركت بريكسست وراءها

ماي تسشتقيل من رئاسشة حزب أÙافظ Úوألسشباق Óÿفتها يششتد
غادرت رئيسشة الوزراء الÈيطانية تÒيزا
م- - -اي ،أامسس ا÷م- - -ع- - -ة ،رئ- - -اسش- - -ة ا◊زب
اÙاف- -ظ م- -ع- -ل- -نً- -ة ب- -ذلك ب- -دء السش- -ب- -اق
Óÿفتها الذي سشُيحّدد من سشيتو ¤اŸهمة
الششاقة بالنجاح حيث فششلت ماي ،وهي
تنفيذ بريكسشت.
كانت ماي البالغة  62عامًاُ ،عّينت على
رأاسس ا◊كومة الÈيطانية ‘ جويلية ،2016
بعد وقت قصش Òمن تصشويت الÈيطانيÚ
ب-نسش-ب-ة  ٪52لصش - -ال - -ح اÿروج م - -ن ال–اد
األوروبي خÓل اسشتفتاء  23جوان من العام
نفسشه.
ك -ان يÎتب ع -ل -ي-ه-ا إاذاً ق-ط-ع عÓ-ق-ات
عمرها أاك Ìمن أاربع Úعامًا مع ال–اد
األوروبي لكن أايضشًا جمع الÈيطاني Úخلف
رؤوي- -ة م- -وّح- -دة لÈي- -كسشت ق -اب -ل -ة إا ¤سش ّ-د
ال -ف -ج -وة ب Úم -ن -اصش -ري وم -ع -ارضش -ي ه-ذا
النفصشال التاريخي ،وهو األول ‘ ال–اد،
إال أانها  ⁄تتمكن من كسشب التحدي.
رفضس النواب الÈيطانيون ثÓث مرات
اتفاق بريكسشت الذي ” التفاوضس بششأانه على
مدى أاششهر مع بروكسشل والذي ُيفÎضس أان
ينظم خروجًا سشلسشاً من ال–اد ،ما اعُتÈ
هزائم مهينة لرئيسشة الوزراء.

رحيل بعد فشسل
بعد تقد Ëاسشتقالتها من منصشب رئاسشة
ا◊زب اÙاف -ظ ،سش -ت -ب -ق -ى تÒي -زا م -اي ‘
مهامها حتى تعي Úحزب اÙافظ Úخلفًا
ل -ه -ا ب -ح -ل -ول أاواخ -ر ج -وي -ل -ي -ة و‘ اŸم -ل -ك-ة
اŸتحدة ،يتو ¤منصشب رئاسشة الوزراء ،رئيسس
ا◊زب الذي Áلك أاكÌية ‘ الŸÈان.
أاوضشح اŸتحدث باسشم ماي ،اÿميسس ،أان
خ Ó-ل األسش -اب -ي -ع ال -ق -ادم -ة ،سش -ت -واصش-ل م-اي

خطاب أالقته أامام  10داونينغ سشÎيت.
بدا التأاثر على ماي فأاسشرعت إا¤
إان -ه -اء خ-ط-اب-ه-ا وال-دخ-ول إا ¤م-ك-ت-ب-ه-ا
ﬁاولة إاخفاء دموعها.

مكان لبؤريسس جؤنسسؤن

«العمل من أاجل ششعب هذا البلد .أاما ‘ ما
يخ ّصس بريكسشت ،فقد أاششارت ماي إا ¤أانه لن
يÎتب عليها هي الدفع بهذه اآللية إا ¤األمام،
لكن سشيكون على خلفها القيام بذلك».
بعد أان نفدت وسشائلها لتجنّب خروج من
دون ات- -ف- -اق ،األم- -ر ال -ذي ت -خشش -اه األوسش -اط
القتصشادية ،أاُرغمت تÒيزا ماي على إارجاء
موعد بريكسشت إا 31 ¤أاكتوبر بعد أان كان
مقرراً ‘ األصشل ‘  29مارسس.
عاقب الÈيطانيون حزب اÙافظ Úعلى
هذا التأاخ ‘ Òتنفيذ بريكسشت ‘ صشناديق
القÎاع ،إاذ إانه حّل ‘ اŸركز اÿامسس ‘
النتخابات األوروبية التي أاجريت ‘  23ماي.
ماي التي أاضشعفها بريكسشت فضش ً
 Óعن
اŸؤوامرات والنتقادات التي تعرضشت بها ‘
صش -لب ح -زب -ه -ا اŸن -قسش -م بشش -دة ح -ي -ال ه -ذه
اŸسش -أال -ة ،أاع -ل-نت ‘  24م-اي اسش-ت-ق-التها ‘

سشتÎك تÒيزا ماي إاذاً إا ¤رئيسس
ا◊كومة الÈيطانية اŸقبل مهمة إاعادة
بريكسشت إا ¤السشكة ،سشواء ع Èإاعادة
ال- -ت- -ف- -اوضس بشش- -أان ات- -ف -اق ج -دي -د م -ع
ب -روكسش -ل ،أاو ع Èاخ -ت -ي -ار اÿروج م-ن
دون ات - -ف - -اق ،وه- -م- -ا سش- -ي- -ن- -اري- -وه- -ان
مطروحان ‘ خضشّم السشباق Óÿفتها.
م - -ن ب ÚاŸرشش- -ح ÚالـÓÿ 11فة
م - -اي ،ي - -ب - -دو األوف - -ر ح- -ظً- -ا ال- -ن- -ائب
اÙافظ بوريسس جونسشون الذي ششغل
م- -نصشب رئ- -يسس ب- -ل- -دي- -ة ل- -ن- -دن ووزي -ر
اÿارجية ‘ السشباق وهو قائد معسشكر
مؤويدي بريكسشت.
يحظى جونسشون البالغ  54عامًا ،بتقدير
كب Òمن جانب الناششط ‘ Úقاعدة حزب
اÙافظ Úوهو سشياسشي ّﬁنك وجذاب ،يثÒ
‘ اŸقابل ردود فعل أاك Ìتباينًا من جهة
النواب اÙافظ Úالذين ُيفÎضس أان يختاروا
مرششح Úاثن Úليقرر الناششطون بعدها من
سشيتو ¤منصشب رئاسشة ا◊زب.
ُيقدم جونسشون على أانه حصشن ضشد صشعود
الشش- -ع- -ب -وي ن -اي -ج -ل ف -اراج ال -ذي ح ّ-ل ح -زب
بريكسشت الذي يتزعمه والذي ” تأاسشيسشيه
قبل بضشعة أاششهر ‘ ،الصشدارة ‘ النتخابات
األوروب -ي -ة وب -ات ي -ط -م -ح إا ¤إان-ه-اء ال-ث-ن-ائ-ي-ة
ا◊زب -ي -ة ال -ت -ي تسش -ود ‘ ا◊ي -اة السش -ي -اسش -ي-ة
الÈي- -ط- -ان- -ي- -ة ب ÚاÙاف- -ظ ÚواŸع- -ارضش -ة
العمالية.

بهدف –سس Úالتعامل مع اŸسسافرين الشسرعيÚ

أ’–اد أأ’وروبي يدخل تعديÓت جديدة على تأاششÒة ششنغن
أاعلن ال–اد األوروبي ،أامسس ا÷معة ،عن
إاجراء تعديÓت جديدة على قانون التأاششÒات
اÿاصشة بدول منطقة «ششنغن» ،وذلك بهدف
–سش Úال -ت -ع -ام-ل م-ع اŸسش-اف-ري-ن الشش-رع-يÚ
والقدرة على التصشدي لتحديات الهجرة غÒ
الشش- -رع -ي -ة .وق -ال وزراء ال -داخ -ل -ي -ة وال -ع -دل
ب - -ال–اد األوروب - -ي ‘ ،ب - -ي- -ان مششÎك« ،إان
ال- -ت- -ع- -ديÓ- -ت ا÷دي -دة سش -ت -ج -ع -ل إاج -راءات
ال- -ت- -أاششÒة األوروب- -ي- -ة أاسش- -رع وأاك Ìوضش- -وح -ا

للمسشافرين الششرعي.»Ú
من جانبه ،ذكر موقع «ششنغن فيزا إانفو» أان
هذه التعديÓت اقÎحت ،مضشيفا «قد تدخل
حيز التنفيذ بداية من جانفي  2020لو “ت
اŸصشادقة عليها بششكل نهائي الششهر اŸقبل».
يششار إا ¤أانه من ب ÚالتعديÓت التي ”
ال -تصش -دي -ق ع -ل-ي-ه-ا ،السش-م-اح ب-ت-ق-د Ëط-ل-ب-ات
التأاششÒة Ÿدة تصشل إا 6 ¤أاششهر ،و‘ موعد ل
يتجاوز  15يوما قبل الرحلة ،إا ¤جانب توفÒ

إامكانية ملء ‰وذج الطلب وتوقيعه إالكÎونيا
 ..ك -م -ا سش -ت-ق-دم ال-ت-ع-ديÓ-ت ا÷دي-دة ن-ه-ج-ا
م- - -نسش- - -ق- - -ا م - -ن ال–اد األوروب - -ي إلصش - -دار
ت- -أاششÒات م- -ت- -ع -ددة ال -دخ -ول ل -ل -مسش -اف -ري -ن
النظامي Úالذين لديهم سشجل تأاششÒة إايجابي.
‘ اŸق - -اب - -ل ،ق - -رر ال–اد زي- -ادة رسش- -وم
التأاششÒة إا 80 ¤أاورو ( 90دولرا) لضشمان قيام
الدول األعضشاء ‘ ال–اد األوروبي بتغطية
تكاليف اسشتخراج التأاششÒات بششكل أافضشل.

بينما جددت روسسيا معارضستها للتدخل ‘ شسؤؤون كراكاسس

أأمريكا تششّدد ألعقوبات ألنفطية على فنزويÓ
ششّددت وزارة اÿزانة األمريكية ضشغطها
على ششركة النفط الفنزويلية اŸملوكة للدولة
بي.دي.‘.إاسس.إايه قائلة أان تصشدير ششركات
الشش -ح -ن ال -ع -اŸي -ة ıف -ف-ات ال-ل-زوج-ة رÃا
يخضشع لعقوبات أامريكية.
وال -ت -ع -دي -ل ،ال -ذي أاع -ل -ن-ت-ه وزارة اÿزان-ة
األمريكية على موقعها اإللكÎو ،Êهو أاحدث
إاج- -راء أام -ري -ك -ي ي -ه -دف إا ¤الضش -غ -ط ع -ل -ى
ال -رئ -يسس ال -ف -ن -زوي-ل-ي ن-ي-ك-ولسس م-ادورو عÈ
ت- -ق- -ي- -ي- -د ال- -وصش- -ول إا ¤إاي- -رادات الصش -ادرات
النفطية من بي.دي.‘.إاسس.إايه.
اعتمدت بي.دي.‘.إاسس.إايه لفÎة طويلة
على ﬂففات اللزوجة من الوليات اŸتحدة
لكي تضشيفها إا ¤نفطها الثقيل جدا ليُصشبح
اÿام قاب Óللتصشدير .لكن تلك التجارة جرى
حظرها ‘ جانفي الفارط‡ ،ا أاج Èالششركة
على البحث ‘ اÿارج عن موردين آاخرين.
انخفضشت صشادرات فنزوي Óالنفطية ٪17
‘ ماي بسشبب العقوبات.
وق -ال اŸسش -ؤوول إان السش -ل -ط-ات األم-ري-ك-ي-ة
ت- -خ- -ط- -ط لت- -خ -اذ اŸزي -د م -ن ال -ت -ح -رك -ات
القتصشادية ‘ األسشابيع اŸقبلة.

روسسيا تزيد عدد خÈائها
العسسكريÚ
من ناحية ثانية ،أاعلنت وزارة اÿارجية
الروسشية ،أامسس ،عن اسشتعداد موسشكو لزيادة
ع -دد خÈائ -ه -ا ال -عسش -ك-ري ‘ Úف-ن-زوي ،Ó-إاذا
احتاجت كاراكاسس ذلك .قال السشيد أالكسشندر
شش -ي -ت-ي-ن Úم-دي-ر دائ-رة أام-ري-ك-ا الÓ-ت-ي-ن-ي-ة ‘
ال-وزارة  »،ل-دي-ن-ا ع-ق-ود م-ع ف-ن-زوي ،Ó-وع-ل-ي-نا
تنفيذ أاعمال صشيانة اŸعدات التي قدمناها
لها ،وكل األعمال تتطلب مششاركة أاششخاصس،

وي -ك -ون ع -دده -م أاك Èأاح -ي -ان -ا وأاق -ل أاح -ي-ان-ا

إا ¤إاحدى السشاحات ،ينظر إا ¤السشماء ويعلن

أاخ- -رى» .ك- -ان ال- -رئ -يسس ال -روسش -ي ف Ó-دÒÁ
بوت ،Úقد أاوضشح ‘ تصشريحات له اÿميسس،
أان بÓده تعارضس التدخل ‘ الششؤوون الداخلية
ل -ف -ن -زوي ،Ó-وأان م-وسش-ك-و  ⁄ت-رسش-ل ق-وات إا¤
هناك.
و هاجم بوت Úزعيم اŸعارضشة ‘ فنزويÓ
قائ«:Óالفوضشى سشتعم الكرة األرضشية جمعاء».
ن -ق-لت وك-الت األن-ب-اء ال-روسش-ي-ة ع-ن ب-وتÚ
قوله على هامشس اŸنتدى القتصشادي ‘ سشان
بطرسشبورغ ،متحدًثا عن غوايدو« ،يخرج رجل

ن -فسش-ه رئ-يسش-ا ل-ل-ح-ك-وم-ة أام-ام ال-ل-ه .ه-ل ه-ذا
طبيعي أام غ Òطبيعي؟ ‘ حال كان هذا األمر
طبيعيا ،فهذا يعني أان الفوضشى سشتعم الكرة
األرضشية جمعاء».
تابع بوت Úبلهجة سشاخرة «Ÿاذا ل نختار
رئ -يسس ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ب -ه-ذه ال-ط-ري-ق-ة؟
ون-خ-ت-ار رئ-يسس ا◊ك-وم-ة ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا ب-ه-ذه
ال -ط -ري -ق -ة ،وأايضش -ا ال-رئ-يسس ال-ف-رنسش-ي .م-اذا
سشيحصشل عندها؟» .تدعم روسشيا والصش Úبقوة
نظام الرئيسس نيكولسس مادورو ‘ فنزوي.Ó
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قمم ألسشعودية
وألتأاكيد على حقوق
ألششعب ألفلسشطيني
ألتاريخية
بقلم :سسري القدوة
سسف Òالنؤايا ا◊سسنة ‘ فلسسطÚ
رئيسس –رير جريدة الصسباح الفلسسطينية
infoalsbah@gmail.com

لسشÓمية اللت Úعقدتا ‘ مكة اŸكرمة قوة
لقد عكسشت قرارات القمت Úالعربية وا إ
لمريكية وحرصس اŸملكة
Óدارة ا أ
اŸوقف الفلسشطيني والعربي وحملت رسشالة واضشحة ل إ
العربية السشعودية على ترسشيخ مÓمح العمل العربي اŸششÎك من اجل صشياغة اسشÎاتيجية
ششاملة Ÿواجهة اıاطر التي –دق ‘ المة العربية وتلك اŸؤوامرات والدسشائسس التي
تسشتهدف وجودنا العربي وبعدنا القومي القليمي.
على الصشعيد الفلسشطيني كانت قمة الرياضس الطارئة عنوانا لبناء سشد منيع Ÿواجهة
صشفقة القرن ومششاريع التاآمر والتصشفية للقضشية الفلسشطينية وخلق بدائل هنا وهناك لتكون
بدي Óعن منظمة التحرير الفلسشطينية.
إاننا نثمن اŸواقف الصشائبة والصشلبة ونبارك ÿادم ا◊رم Úالششريف Úوالدبلوماسشية
السشعودية وللششعب السشعودي الششقيق ‚اح القمم الثÓث وباسشم الششعب الفلسشطيني نثمن
عاليا اصشرار خادم ا◊رم ÚجÓلة اŸلك سشلمان بن عبد العزيز وسشمو عهده األم Úصشاحب
لمﬁ Òمد بن سشلمان مواقفهم الثابتة واŸهمة بهذه اŸرحلة التي تتعرضس
السشمو اŸلكي ا أ
القضشية الفلسشطينية للمؤوامرات والتأاكيد ›ددا على التمسشك Ãبادرة السشÓم ،وقرارات
قمة الظهران ( قمة القدسس)  ،2018وقمة تونسس  2019والتي عكسشت التوجه السشياسشي
Ÿنظمة التحرير الفلسشطينية اŸمثل الششرعي والوحيد للششعب الفلسشطيني.
لسشرائيلي على التصشرف كدولة فوق القانون الدو‹ هي
إان من يششجع دولة الحتÓل ا إ
لمريكية التي دمرت أاسشسس ومرجعيات عملية السشÓم ،واتخذت إاجراءات خارجة
لدارة ا أ
اإ
عن الششرعية الدولية والتي ترفضشها القيادة الفلسشطينية ،كما رفضشها اغلب الدول العربية
واÛتمع الدو‹.
لسشرائيلي قامت مؤوخرا باقتطاع غ Òششرعي ÷زء كب Òمن الموال
إان دولة الحتÓل ا إ
اŸعروفة بعائدات الضشرائب ،بذريعة أان السشلطة الفلسشطينية تدفع رواتب لعائÓت الششهداء
لسشرى وا÷رحى ،الذين ل Áكن أان تتخلى القيادة الفلسشطينية عنهم بأاي ششكل ،حتى وإان
وا أ
لمر الذي أادخل السشلطة الفلسشطينية
كان ذلك آاخر ما “لك القيادة الفلسشطينية من أاموال ،ا أ
‘ أازمة مالية خانقة تعيق عمل مؤوسشسشاتنا الوطنية وتفرضس حصشارا ماليا من قبل سشلطات
الحتÓل السشرائيلي.
ان اهمية قرارات قمة الرياضس الطارئة جاءت من اجل التأاكيد ›ددا على ضشرورة
تفعيل قرارات القمم السشابقة اÿاصشة بتوف Òششبكة أامان مالية لتمك Úششعبنا من الصشمود
والثبات ‘ ،ظل هذه الظروف الصشعبة وا◊صشار الظا ⁄اŸمارسس على الششعب الفلسشطيني،
كما اكدت قمة الرياضس على اهمية ان تقوم الردن بالوصشاية على القدسس وأاكدت على
اهمية دور الردن فى الدفاع عن القدسس وحماية اŸسشجد القصشى حيث اششادت قمة مكة
لردنية الهاششمية ودور جÓلة اŸلك عبد الله الثا ،Êالوصشي
با÷هود التي تبذلها اŸملكة ا أ
لسشÓمية واŸسشيحية ‘ القدسس الششريف ‘ ،الدفاع وحماية وصشون
على اŸقدسشات ا إ
لسشÓمية واŸسشيحية.
مدينة القدسس ومقدسشاتها ا إ
انه من غ ÒاŸقبول أان يظل الوضشع العربي على ما هو عليه وتسشتمر العواصشف اŸرعبة
لرهاب وتهديد األمن القومي العربي ‘
‘ اŸششهد السشياسشي العربي وان يبقي مششهد ا إ
صشدارة اŸؤوششرات اŸسشتقبلية للمششهد السشياسشي العربي والذي يعزز بؤور التوتر والÓجئÚ
لنسشانية والتششريد وإابقاء اŸنطقة العربية خاضشعة لنتائج هذه اŸمارسشات
واŸآاسشي ا إ
لرهاب و‡ارسشاته اÿارجة عن قيمنا ومششروعنا ا◊ضشاري العربي كما أانه من
وﬂلفات ا إ
غ ÒاŸقبول أان تدار قضشايانا العربية اŸرتبطة مباششرة بأامننا القومي خارج أاطر العمل
العربي اŸششÎك.
بات من الضشروري اسشتعادة زمام اŸبادرة وخاصشة بعد النجاح الكب Òلقمة الرياضس
الطارئة وانه حان الوقت لتأاخذ اŸملكة العربية السشعودية الصشدارة ‘ قيادة المن القومي
العربي على طريق اقامة ال–اد العربي وتعزيز التعاون المني والقتصشادي والتنمية
العربية اسشوتا بتجربة ال–اد الوروبي Ÿعا÷ة أاوضشاعنا ووضشع ا◊لول اŸناسشبة للبنية
السشاسشية Ÿؤوسشسشات تنموية عربية مسشتقلة تأاخذ على عاتقها فتح سشوق عربية جديدة امام
لجيال القادمة والششباب العربي من أاجل خلق فرصس للتنمية القتصشادية والجتماعية
اأ
لجواء العربية وتنمية أاواصشر التضشامن
اŸسشتدامة والعمل على Œاوز اÓÿفات وتنقية ا أ
الفعلي ب Úالكل العربي وهذا ما نأامل –قيقه ‘ العا ⁄العربي على أان يكون من
مسشتخرجات القمم العربية والتأاكيد عليه مسشتقب. Ó
اننا نتطلع ا‹ ضشرورة النهوضس ‘ ›ال العÓم الرقمي ويجب على العا ⁄العربي خلق
الفرصس و–فيز الششباب للمششاركة فى مهارات التصشال وتكنولوجيا اŸعلومات الرقمية
والوسشائط متعددة السشتخدام فى العا ⁄العربي ‡ا يؤوكد على فتح ›الت التنمية
الع Ó-م -ي-ة وت-ع-زي-ز الم-ن العÓ-م-ي ال-ع-رب-ي ‡ا يسش-اه-م إاﬁ ¤ارب-ة م-ظ-اه-ر ال-ت-ط-رف
لرهاب الفكري وبؤور الفسشاد ويعزز احÎام ا◊قوق السشياسشي ومسشتويات حقوق اإلنسشان
وا إ
وا◊ريات بششكل عام.
Óنسشانية والتي ل “ت
لسشÓم وا÷رائم اŸعادية ل إ
ان ﬁاربة التطرف اŸغطى با إ
ÓسشÓم بصشلة وأان هذه الظاهرة اŸششؤوومة حيثما كانت هي عدوة السشÓم والسشÓم
ل إ
والبششرية.
ان الرهاب هو ظاهرة دولية لبد من التصشدي لها والعمل علي ضشمان القاء القبضس على
لرهابية وتقدÁهم للمحاكمة وضشرورة تفعيل ﬁكمة عربية
لعمال ا إ
من يتورط فى ا أ
لرهابي Úحتى ل يفلتوا من العدالة وتفعيل ا÷هد الدو‹
ÓŸحقة ›رمي ا◊رب وا إ
والتعاون العربي Ùاربة الرهاب حيث يجب ان يتضشاعف من اجل مكافحة الرهاب
اŸنتششر ع Èالعا.⁄
انه Ÿن اŸهم العمل العربي اŸششÎك من اجل وضشع السشياسشات الهادفة إا ¤توحيد
اŸوقف العربي والتأاكيد على مبادرة السشÓم العربية ورفضس أاي –ركات خارج نطاق
لجماع العربي وضشرورة التأاكيد على اŸوقف القومي من القضشية الفلسشطينية ‘ ضشوء
اإ
لمريكية وطرحها للمبادرة التي أاطلقت عليها صشفقة القرن.
التحركات ا أ
ان دعم القيادة الفلسشطينية وتعزيز صشمود الششعب الفلسشطيني بششتى الطرق والوسشائل
اŸادية والسشياسشية ودعمه ‘ مواجهة ورفضس أاي صشفقة أاو خطة ل تتفق أاو تنسشجم مع
القانون الدو‹ والتفاقيات والششرعية الدولية وقراراتها واŸرجعيات اŸتفق عليها والتي
لجماع العربي واŸوقف اŸوحد من عملية السشÓم الششاملة .اننا على ثقة
–توي على ا إ
كاملة بأان قمة الرياضس سشتحقق أاهدافها وسشÎسشخ Ÿرحلة جديدة من اجل الدفاع عن
لسشÓمية و‘ مقدمتها القضشية الفلسشطينية
قضشايا أامتنا العربية وا إ
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يبتلع سسكينأً فوق شسبكة كهربأء

لرفع عدد
اŸشسÎكÚ
‘ «اليوتيوب»
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بلغ الهوسش بالÈيطا Êروبي بورثويك ( 22عامًا) لزيادة عدد اŸشسÎك Úعلى قناته ‘«يوتيوب» مداه ،فخاطر بحياته عÈ
تصسوير مقاطع فيديو يÎاوح كل منها دقيقة تظهره وهو يتد ¤بيد واحدة من أاعلى برج شسبكة كهرباء ويبتلع سسك Úمطبخ
لخر بتسسلق ناطحات السسحاب والرافعات لتصسوير
طوله  8بوصسات ،وصسوره صسديقه الفيسش بوجدانوف الذي يشستهر هو ا آ
حركات خطرة لزيادة عدد متابعيه على «إانسستجرام».
ي -ب -ل -غ ع -دد أل -مشش-ت-رك-ي-ن ف-ي ق-ن-أة ب-ورث-ويك 79
مشش-ت-ركً-أ ف-ق-ط ،وب-ع-د ب-ث-ه م-ق-أط-ع أل-ف-ي-دي-و على
«ي -وت -ي -وب» خ -أب مسش -ع -أه ف -ي حصش -د م -زي -د م -ن
أل -مشش -ت-رك-ي-ن ،ب-ع-د أسش-ت-دع-أئ-ه م-ن ق-ب-ل ألشش-رط-ة
أ’سشكتلندية للتحقيق معه ،إأضشأفة إألى أ’نتقأدأت
ألوأسشعة ألتي تلقأهأ بسشبب تعريضض حيأته للخطر.
وقأل ألمتحدث بأسشم ششركة ألطأقة ،ألتي تدير
م -ح -ط -ة أل -ك -ه -رب -أء أل -ت -ي ك-أنت م-وق-عً-أ ل-تصش-وي-ر
ألمخأطرة« :تصشرف غير مسشؤوول ،إأنهم ’ يكتفون
بتعريضض حيأتهم للخطر ،بل يعرضشون ألخدمأت
أأ’سشأسشية للتعطل» ،مؤوكدأً عدم وجود أفرأد أمن
ل-ح-رأسش-ة ت-لك ألشش-ب-ك-أت أل-ت-ي ت-ك-ت-ف-ي ب-ك-أميرأت
أل -م -رأق -ب -ة ،وط -ألب م -ن أل -ج -م -ي-ع أل-ت-ح-ل-ي ب-روح
ألمسشؤوولية ،وششجعهم على أ’تصشأل بخط ألطوأرئ
ألوطني للكهربأء حأل رصشدهم أي سشلوك غريب
م -ن أح -د أأ’شش -خ -أصض .أم -أ ب -ورث -ويك ف -رد ع -ل -ى
أ’نتقأدأت قأئ ً
 ’« :Óأريد إأخأفة أحد ،ولسشت
م -ج -ن -ون ً-أ ،ل -ك-ن ل-يسض ل-دي أي سش-بب ل-ل-خ-وف م-ن
ألموت ،إأنه أمر حتمي لنأ جميعأً».

من هنا وهناك

يسسرق سسيأرة ليعود إا ¤السسجن!!

أوقف سشأئق توصشيل ششأحنته على جأنب
ألطريق في فرسشأي غرب بأريسض ،وترك
ألمفأتيح فيهأ ،فسشرقهأ ششأب ( 29عأمأً)،
تبين أنه أدين بقضشية مخدرأت ويمضشي
عقوبته وفق نظأم حرية مششروطة ،بهدف
ألعودة إألى ألسشجن في ألوقت ألمحدد كي
’ يتعرضض للعقأب.

اŸشسÎي يواجه األرضش ‘ 10جوان ا÷أري

أع- -ل- -نت إأدأرة أل -ط -ي -رأن
وألفضشأء أأ’مريكية «نأسشأ» ،أن
كوكب ألمششتري سشيوأجه أأ’رضض في
أقرب نقطة له في ألعأششر من جوأن،
«أ’ثنين ألمقبل» .وتحدث هذه ألظأهرة
ألسش-ن-وي-ة ع-ن-دم-أ ي-ك-ون أل-مششتري وألششمسض
ع - -ل - -ى خ- -ط وأح- -د م- -ع أأ’رضض .وسش- -يضش- -أء
ألمششتري بألكأمل بوأسشطة ألششمسض مأ يجعله
أكثر إأششرأقأً لي ًÓفي ألسشمأء.
إأ’ أن رؤوي- -ة أأ’ق- -م -أر أأ’رب -ع -ة ألضش -خ -م -ة
أل- -خ- -أصش- -ة ب- -ك- -وكب أل- -مشش- -ت- -ري ،وه -و
أأ’ضش-خ-م ف-ي أل-م-ج-موعة ألششمسشية،
ل- -ن ي- -م- -ك- -ن رؤوي- -ت- -ه -أ ب -أل -ع -ي -ن
ألمجردة ،وسشيتحتم على
محبي مششأهدة

يسسهل عليها ايجاد القوت

البطري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق اإلفريق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي «مرشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد مأئ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي»

يحلو لطيور ألمأء أن تكون برفقة ألبطريق
أإ’ف-ري-ق-ي ،ف-ه-ذه أل-ح-ي-وأن-أت تسش-ه-ل عليهأ
إأيجأد ألقوت ،في إأطأر «مسشأر تيسشيري

طبيعي» أُثبت وجوده بين أأ’نوأع في لقطأت
فيديو.
ي -ظ -ه -ر أح -د أل -تسش -ج -ي Ó-ت ط-أئ-ر ب-ط-ري-ق
يغطسض على عمق أكثر من  60مترأً حتى

يجد مجموعة من سشمك أأ’نششوجة .فتنضشم
إأليه حيوأنأت أخرى من فصشيلته ’صشطيأد
هذه أأ’سشمأك ألتي ُتدفع إألى سشطح ألميأه.
ويأكل طأئر ألبطريق أثنتين ،في حين ينتهز
«ج -ل -م م -أء» أل -ف -رصش -ة ل -ي-ل-ت-ه-م ب-دوره ه-ذه
أأ’سشمأك.
أل-ب-ط-ري-ق أإ’ف-ري-ق-ي أل-معروف علميأ بأسشم
سشفينيسشكوسض ديميرسشوسض ،ينتششر خصشوصشأ
في جنوب إأفريقيأ ونأميبيأ .ويتمّيز بظهره
ومنقأره أأ’سشودين ،ويصشل طوله مأ بين 60
و 70سشنتيمترأً ويرأوح وزنه بين كيلوجرأمين
وأرب -ع -ة .وف -رأئسش -ه أل -م -فضش -ل -ة ه -ي سش-مك
ألسش- -ردي- -ن وأأ’نشش- -وج- -ة .وه- -و م -ن أأ’ن -وأع
أل-م-ع-رضش-ة ل-ل-خ-ط-ر أل-م-درج-ة ف-ي أل-ق-أئ-مة
ألحمرأء لÓتحأد ألدولي للطبيعة.

نقاشش  ⁄يأالفه بلد السساموراي

أازمة ‘ اليأبأن يثÒهأ «الكعب العأ‹» ؟؟

أضش-ط-رت أل-ح-ك-وم-ة أل-ي-أب-أن-ي-ة ل-ت-حديد
موقفهأ من جدل ثأر في ألبÓد حول أنتعأل
Óحذية ذأت ألكعب ألعألي ،ألذي
ألسشيدأت ل أ
أضشحى محل نقأشض في أليأبأن في أأ’سشأبيع
أأ’خ- -ي- -رة .إأذ دأف- -ع وزي- -ر ألصش- -ح- -ة وأل -ع -م -ل
أليأبأني ،تأكومي نيموتو ،عن أربأب ألعمل،
ألذين يطلبون من ألموظفأت لديهم أنتعأل
ألكعب ألعألي أثنأء ألوجود في ألمكأتب .وقأل
أمأم لجنة تششريعية ،أول من أمسض« :إأن هذأ
أأ’مر (أرتدأء ألكعب ألعألي) ششيء ضشروري
ومنأسشب من ألنأحية ألمهنية».

ه -ذه أل -ظ-أه-رة أل-ف-ري-دة
أسش - -ت - -خ - -دأم أل- -م- -ن- -أظ- -ي- -ر ،أو
أل-ت-لسش-ك-وب-أت ألصش-غ-ي-رة لتأمين رؤوية
أوضشح ،بحسشب مأ أوضشحت «نأسشأ».

تأأجيل ﬁأكمة ديك ‘
فرنسسأ!!

أرجأت محكمة روششفور أ’بتدأئية ،جنوب
غ -رب-ي ف-رنسش-أ ،م-ح-أك-م-ة ديك م-ت-ه-م ب-أن-ه
يصشيح بأكرأً جدأً إألى  4جويلية ألقأدم ،في
مسشعى إألى حلّ هذه ألمسشألة بألترأضشي.
ويمتلك ألديك زوجأن متقأعدأن ويسشبب
صشيأحه إأزعأجأً أ’ثنين من ألجيرأن ألذين
رفعأ ألقضشية.

أاغرب من اÿيال

صسبي يخلع جلده مرت Úأاسسبوعيًأ!!
بسس -بب م-رضش ن-ادر ج-دا،
يخلع صسبي جلده كما تفعل
لف- - -اع - -ي ،ف - -ي - -م - -ا ت - -وق - -ع
ا أ
لط - -ب- -اء سس- -اب- -ق- -ا أان Áوت
ا أ
ال-رضس-ي-ع ق-ب-ل ب-لوغه السسنة
م -ن ع -م -ره ول -ك-ن ...ي-ع-اÊ
الطفل إايليو فيغوريدة (13
سس - -ن - -ة) ب- -ولي- -ة ف- -ل- -وري- -دا
لم -ري -ك -ي-ة ،م-ن اضس-ط-راب
ا أ
نادر يج Èجسسده على خلع
ا÷لد وكأانه أافعى .ودحضش
ه-ذا ال-ط-ف-ل ج-م-يع توقعات
لط - -ب - -اء ال- -ق- -ا“ة ،ال- -ت- -ي
ا أ
أاك-دت ب-أان-ه ل-ن ي-ع-يشش سس-نة
كاملة.
شش- -خصض أ’أط- -ب- -أء إأصش- -أب -ت -ه
بأضشطرأب َخلقي ششبيه بمرضض
ألسش -م -أك .ب -ت -ع -ب-ي-ر آأخ-ر ،ي-ن-ت-ج
جسش-م أل-ط-ف-ل أل-خÓ-يأ ألجديدة
بسشرعة غريبة ،مأ يحرمه من
حأجز وقأئي يرطب جلده ألذي
يعأني من تقششر مسشتمر ،وفقأ
لمأ نششرته روسشيأ أليوم.

بسش - -بب ل - -ون ج - -ل - -ده أأ’ح - -م - -ر
وتقششره ،يرفضض بقية أأ’طفأل
أللعب معه أ’نهم يعتبرونه قبيحأ
وم -ع -أق-أ ح-ت-ى أن ب-عضض أق-رأن-ه
نصش-ح-وه ب-أ’ن-ت-ح-أر .ول-ك-ن ع-لى
أل -رغ -م م -ن ك-ل ه-ذه ألسش-ل-ب-ي-أت
ألطفل متفأئل ويريد أن يكون
Óطفأل أآ’خرين ألذين
ملهمأ ل أ
ي- -ع- -أن- -ون م -ن ألسش -م -أك .ل -ذلك
يدعوهم إألى رفضض أ’نعزأل في
أل- -ب- -يت وأل- -خ- -روج إأل- -ى ألشش -أرع
دأئمأ ،أ’ن هنأك أنأسشأ طيبين و

لطفأء يفهمون حألتنأ.
ج -رأء ه -ذأ أ’ضش-ط-رأب ي-خضش-ع
ألطفل إألى نظأم عÓجي خأصض،
ي- -ت -ط -لب إأزأل -ة أل -ج -ل -د أل -زأئ -د
ب-أسش-ت-م-رأر ،وي-خضش-ع م-رتين في
أأ’سش-ب-وع ل-ع-م-ل-ي-ة ت-ب-ي-يضض ج-لده
وكل  3-2سشأعأت يخضشع لعملية
ت -رط -يب ج -ل-ده ب-أل-ف-أزل-ي-ن .أم-أ
ت- -ع -رضش -ه ل -لشش -مسض ف -يسش -بب ل -ه
ح -روق -أ م -ؤول -م -ة ل -ذلك ي -رت -دي
مÓ- -بسض ك- -ث- -ي -رة ل -ل -وق -أي -ة م -ن
ألششمسض.

 ⁄تكن ‘ ا◊سسبان

ﬂألفة بسسبب «ا÷مأل اŸفرط»؟؟

شسمأمتأن بـ  5مÓي Úين؟؟

في ألوقت ألذي ’ يزيد فيه ثمن ألششمأمة
أل -وأح -دة ف -ي أل -ي -أب -أن ع -ل-ى ثÓ-ث-ة دو’رأت،
حققت ششمأمتأن في مدينة يوبأري أليأبأنية
ثمنًأ قيأسشيًأ .حيث بيعتأ بمبلغ  5مÓيين ين
يأبأني ،وهو مأ يوأزي خمسشًأ وأربعين ألف
دو’ر أمريكي ،وذلك في ألمزأد أأ’ول للموسشم

ألزرأعي هذأ ألعأم في ألبÓد.
ششمأم يوبأري هي فأكهة متخصشصشة تزرع في
مدينة يوبأري أليأبأنية ،وتعتبر صشنفًأ مميزأً
في ألبÓد ،يتميز بحÓوته مثل لب ألبرتقأل،

أطلق بسشتأني في ملبورن مصشأب بألسشرطأن أول
إأج- -رأء ق- -أن- -ون- -ي ف- -ي أسش- -ت -رأل -ي -أ ضش -د شش -رك -ة
«م-ونسش-أن-ت-و» أل-ع-أل-م-ي-ة ل-لصش-ن-أع-أت أل-ك-ي-م-ي-أئية
أل-زرأع-ي-ة ،أل-ت-ي ت-م-ل-ك-ه-أ ع-مÓ-ق-ة أل-ك-يميأئيأت
أأ’لمأنية «بأير» ،بسشبب مبيد أأ’عششأب ألششهير
«رأوند آأب» ألذي تنتجه ألششركة.
تم تششخيصض حألة مأيكل أوجأليرولو ( 54عأمأ)
بأنه مصشأب بورم ليمفي ’هودجكيني عأم 2011
بعدمأ أسشتخدم مبيد أأ’عششأب ألمذكور بأنتظأم
لعمله كبسشتأني حر على مدأر  18عأمأ.
جأء في ألدعوى ألتي رفعت لدى ألمحكمة
ألعليأ بو’ية فيكتوريأ أن ششركة «مونسشأنتو» في
أسشترأليأ لم تحذر من أن مبيدأت «رأوند آأب»
تششكل خطرأ على صشحة أإ’نسشأن ،بمأ في ذلك

أنهأ تسشبب ألسشرطأن.
ت -م رب -ط م -أدة «أل-غ-ل-ي-ف-وسش-يت» -وه-ي أل-م-أدة
ألفعألة في «رأوند آأب» بمرضض ألسشرطأن بعد
أكتششأف للوكألة ألدولية أ’بحأث ألسشرطأن عأم
 .2015ذكرت «بأير» أأ’لمأنية -ألششركة أأ’م
لمونسشأنتو -أنهأ كأنت على علم بتقأرير وسشأئل
أإ’عÓم ،لكنهأ لم تتلق أي أمر بششأن ألقضشية
أأ’سشترألية .قألت «بأير» في بيأن لوكألة أأ’نبأء
أأ’لمأنية «لدينأ تعأطف كبير مع أي فرد مصشأب
بألسشرطأن ،لكن ألمجموعة ألوأسشعة من ألعلوم
ح - -ول م - -ب- -ي- -دأت أأ’عشش- -أب أل- -ق- -أئ- -م- -ة ع- -ل- -ى
أل -غ -ل -ي-ف-وسش-يت ع-ل-ى م-دى أرب-ع-ة ع-ق-ود ،ت-دع-م
أ’سشتنتأج ألقأئل بأن رأوند آأب ’ يسشبب ألورم
ألليمفي ألÓهودجكيني».

بسسبب السسرطان

ألعدد
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وق -د ت -م ب -ي -ع ن -ح -و  1000ق-ط-ع-ة م-ن شش-م-أم
ي-وب-أري ،ف-ي م-زأد ع-ل-ن-ي بسش-وق أل-ج-م-ل-ة ف-ي
سشأبورو ،وفقأً للتقأرير.

يقأضسي شسركة مصسنعة Ÿبيد حشسأئشش ضسأرة

تلقت فتاة كانت تسس Òبسسيارتها ‘ أاحد
الشسوارع ‘ أاوروغوايﬂ ،الفة  ⁄تكن ‘
ا◊سس - -ب- -ان ،ك- -م- -ا أان السس- -بب ال- -ذي أاع- -ط- -ى
Ãوج- -ب -ه الشس -رط -ي اıال -ف -ة ل -ل -ف -ت -اة ك -ان
لم-ر ال-ذي اسس-ت-دع-ى ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘
غ -ري-بً-ا ،ا أ
ا◊ادثة.
أع-ط-ى ألشش-رط-ي أل-ف-ت-أة م-خ-أل-ف-ة بسش-بب «أل-جمأل
ألمفرط على ألطرق ألعأمة» ،وفق مأ كتب على
ألورقة ألتي سشلمهأ لهأ.
لم يكتف ألششرطي بكتأبة هذه ألعبأرة ألغريبة على
وصشل ألمخألفة ،بل كتب في قسشم ألمÓحظأت منه
أيضشًأ عبأرة «أنأ أحبك» ،وهو مأ أعتبره كثيرون حسشبأنه أن ألحأدثة سشتتطور إألى تحقيق معه ،وفق
مأ ذكر ششهود عيأن.
إأسشأءة للفتأة.
لقيت فعلة ألششرطي ردود فعل مختلفة في موأقع
ي- -ج -ري ح -أل -ي ً-أ أل -ت -ح -ق -ي -ق م -ع ألشش -رط -ي بسش -بب
أسشتخدأمه وثيقة رسشمية أ’غرأضض غير مصشرح بهأ ،أل -ت -وأصش-ل أ’ج-ت-م-أع-ي ،ف-ف-ي ح-ي-ن أب-دى أل-ب-عضض
ب -ع -د أن أن -تشش -رت ورق -ة أل -م -خ -أل -ف -ة ف -ي وسش -أئ-ل إأع-ج-أب-ه-م ب-ط-ري-ق-ة ألشش-رط-ي ف-ي م-غ-أزل-ة أل-فتأة،
أل -ت -وأصش -ل أ’ج-ت-م-أع-ي ع-ل-ى ن-ط-أق وأسش-ع .وق-عت أتهمه آأخرون بإأسشأءة أسشتخدأم ألسشلطة وألتحرشض.
أل-ح-أدث-ة غ-ي-ر أل-ع-أدي-ة ف-ي  25م-أي أل-م-أضش-ي في وأطلق ألبعضض على ألششرطي وصشف «ششرطي مرور
ألحب».
مدينة بأيسشأندو غربي أوروغوأي.
ع- -ل- -ى م- -أ ي -ب -دو أن ألشش -رط -ي ك -أن
ي-ح-أول أن ي-ك-ون ل-ط-يفًأ
م -ع أل -ف-ت-أة ،ول-م
ما يجب معرفته
ي- -ك- -ن ف -ي

أضشأفت أن ألدرأسشأت ألمسشتفيضشة ألتي أجرأهأ
أل -ع -ل -م -أء وأل -ج -ه-أت أل-م-ن-ظ-م-ة خ-لصشت إأل-ى أن
أل-غ-ل-ي-ف-وسش-يت «ل-يسض م-أدة مسش-رط-ن-ة» ،وسش-ت-قف
ألششركة إألى جأنب «منتجأتهأ وسشتدأفع عنهأ لكن
أل -رئ -يسش -ة أل -ت -ن -ف -ي -ذي-ة ل-م-ج-لسض ألسش-رط-أن ف-ي
أسش-ت-رأل-ي-أ سش-أنشش-ي-أ أرأن-دأ ق-ألت إأن-ه ي-جب ع-ل-ى
ألنأسض تجنب أسشتخدأم منتج ألغليفوسشيت «إأذأ لم
يكن ذلك ضشروريأ ،كمأ ينبغي على أولئك ألذين
ي-ح-ت-أج-ون إأل-ى أسش-ت-خ-دأم-ه أت-خ-أذ أ’حتيأطأت نقلت صشحيفة «ذي صشن» ألبريطأنية ،أن لغة وثقأفة أليأغأن ،ألتي يبلغ
ألÓزمة للصشحة وألسشÓمة».
عمرهأ  10آأ’ف عأم ،على وششك أ’نقرأضض ،أ’ن ألمتحدثة ألوحيدة بهأ
في مأي ألمأضشي ،قضشت هيئة محلفين في هي جدة «معمرة» من تششيلي يبلغ عمرهأ  91عأمأً.
ك -أل-ي-ف-ورن-ي-أ ب-م-ن-ح زوج-ي-ن أم-ري-ك-ي-ي-ن ت-ع-ويضش-أ يمكن ألقول أإن كريسشتينأ كألديرون ،ألتي أعترفت ألحكومة ألتششيلية بأنهأ «كنز بششري حي» ،هي
بمليأري دو’ر بعدمأ خلصشت إألى أن «رأوند آأب»
آأخر أمل حي لثقأفة ششعب أليأغأن .ويجري حأليأً تدوين أللغة وتعليمهأ بششكل موسشع ،على أمل
تسشبب في إأصشأبتهمأ بألسشرطأن.
أن تعيشض بعد وفأة كألديرون.

لغـ ـ ـ ـة تتحدثـ ـ ـ ـهأ سسيـ ـ ـ ـدة
واحـ ـ ـ ـدة ‘ العـ ـ ـ ـأ⁄؟؟
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طق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوسس –اف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظ عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى
معانيه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Èالعصضص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـور
أاولوية في العيد ،متذكرة موتاها وزيارتهم،
حيث يخصسصس األوراسسيون الفترة الصسباحية
لثاني أايام العيد لزيارة المقابر التي تكتظ
حيث أاصسبح هذا التقليد مقدسسا لدى غالبية
الجزائريين.
فبعد النتهاء من صسÓة العيد مباشسرة توجه
ال -م -واط -ن -ون رف -ق-ة ع-ائÓ-ت-ه-م إال-ى ال-م-ق-ب-رة
وت-وزي-ع ب-عضس ال-ح-ل-وي-ات ال-ت-ي يصس-ط-ح-ب-ونها
م- -ع -ه -م ع -ل -ى ال -ف -ق -راء وال -م -ع -وزي -ن ال -ذي -ن
يصس- -ادف- -ون- -ه- -م ف -ي ال -ط -ري -ق وع -ل -ى ح -واف
المقبرة ،حيث يقومون بقراءة الفاتحة عند
قبر الميت والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

ام-ت-زجت الشس-ع-ائ-ر ال-دي-ن-ي-ة بباتنة بفسسيفسساء
العادات والتقاليد ،ما إان أادرك شسهر رمضسان
أاسسبوعه األخير ،حتى تسسابقت ربات البيوت
في إاعداد مختلف أانواع الحلويات التقليدية و
ت -ن -ظ -ي -ف ال -ب -ي-وت و اق-ت-ن-اء أافضس-ل األف-رشس-ة
والزرابي بالنسسبة للعائÓت الميسسورة الحال
ب-ه-دف صس-ن-اع-ة دي-ك-ور م-ن-زل-ي ج-ميل احتفاء
ب-ال-ف-ط-ر ،ال-ذي زاده ال-ت-مسسك ب-ت-ق-ال-يد الحنة
وصسلة الرحم وقيم التكافل والتضسامن والتآازر
بعدا جماليا نادرا.
العيد حسسبهم مناسسبة لقديم التبريكات و
التهاني للجميع دون اسستثناء حتى المارة ،أاين
اخذ الحديث عن الحراك الشسعبي والتغيرات
المتسسارعة لتي تشسهدها بÓدنا حيزا كبيرا من
أاحاديث الباتنيين ولقاءاتهم في العيد.
كما كان للتواجد الميداني والمكثف لمختلف
مصسالح األمن والدرك خÓل يومي العيد أاثر
إاي -ج -اب -ي ف -ي ح -ف -ظ ال-ن-ظ-ام ال-ع-ام ،وت-أام-ي-ن
ال -م -واط-ن-ي-ن ،لسس-ي-م-ا ب-األم-اك-ن ال-ع-م-وم-ي-ة ،
كالمسساجد ومحطات النقل ،كما أاظهر التجار
ال-ت-زام-ه-م ب-ق-وان-ي-ن ال-م-داوم-ة ل-ت-وف-ي-ر السسلع
والخدمات ذات السستهÓك الواسسع ما جعل
عيد الفطر مناسسبة دينية عاشسها سسكان باتنة
في أاجواء من السسعادة والفرح وسسط األهل و
األحباب.

ﬂطط أمني خاصس
خÓل يومي ألعيد
نفذ أامن باتنة طيلة يومي عيد الفطر المبارك
مخططا أامنيا خاصسا شسمل تسسخير إامكانات
بشسرية ومادية ،لسسيما على مسستوى المرافق
العمومية ومحطات نقل المسسافرين وأاماكن
ال-ت-ن-زه وم-خ-ت-ل-ف ال-ن-ق-اط ال-م-روري-ة ال-ك-ثيفة
الحركة ،وكذا تأامين مختلف المناطق التي
شس-ه-دت ت-واج-دا ك-ب-ي-را ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،وق-د ت-م
تنفيذ هذا المخطّط بوضسع تشسكيÓت وقائية
م -ن دوري -ات راج -ل -ة وم -ت -ن -ق-ل-ة خ-اصس-ة ع-ل-ى
ال-مسس-ارات ال-م-ؤودي-ة إال-ى ال-م-ق-اب-ر وال-مسساجد
وحدائق التسسلية ،التي عرفت توافدا كبيرا،
خÓل يومي العيد.
ك -م -ا ت -م ال -ت -رك -ي -ز ب -حسسب م -ا وق -فت ع -ل -ي-ه
«الشس -عب» ،ع -ل -ى أاوق -ات ال -ذروة ال-ت-ي ع-رفت
حركية كبيرة عقب السساعات التي تلت صسÓة
ال -ع -ي -د وأاوق -ات زي -ارة األه -ل واألق -ارب ،م-ن
خÓل التواجد المكثف والميداني لفرق األمن

عادة مرسصخة ‘
ألذأكرة أ÷ماعية
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عادأت تبادل أطباق
أ◊لويات وألزيارأت
صصامدة و  ⁄تختف

قيم ألتسصامح وألتآازر
تطبع يوميات سصكان
ألورأسس
ال -ع -م -وم -ي ،ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ط-رق ال-رئ-يسس-ي-ة
وال-ف-رع-ي-ة ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة والدوائر الكبرى
كعين التوتة ،بريكة ،مروانة ،أاريسس..وغيرها،
كونها تعرف كثافة مرورية عالية.
كان الهدف بحسسب مصسالح الشسرطة من وراء
ه -ذا ال -م-خ-ط-ط ضس-م-ان ح-م-اي-ة ال-م-واط-ن-ي-ن
وم-م-ت-ل-ك-ات-ه-م ،ل-ت-وف-ي-ر أاج-واء م-ن ال-ط-مأانينة
والسس -ك -ي -ن -ة ،م -ع ضس -م-ان ال-ت-واج-د ال-مسس-ت-م-ر
والدائم لقوات الشسرطة ودورياتها إالى سساعات
متأاخرة من الليل ،تزامن ذلك مع قيام فرق
الشسرطة القضسائية ،بعدة نشساطات اسستباقية
وق -ائ -ي -ة ل -ل -ح -د م -ن ال-ج-رائ-م ،ع-ل-ى مسس-ت-وى
مداخل ومخارج المحيط الحضسري ،و تنظيم
Óماكن والمركبات
عمليات مداهمة فجائية ل أ
المشسبوهة.
كما بادرت ذات المصسالح األمنية في إاطار
عملها اإلنسساني و الجواري ،بتنظيم زيارات
معايدة وتقديم التهاني للمرضسى المتواجدين
ب -ال -مسس -تشس -ف -ي-ات ودور ال-ع-ج-زة وك-ذا م-راك-ز
الطفولة المسسعفة.

الفرحة ونشسر البسسمة على وجوه هذه الفئات
الهشسة المحرومة من الدفء العائلي.
تعتبر عادة وضسع الحناء في الليلة األخيرة من
شسهر رمضسان المعظم من بين أاولويات األسسر
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ،ح-يث ن-ج-د األم-ه-ات أاو الجدات
Óطفال البنات واألولد على حد
تضسع الحناء ل أ
سسواء ،لزرع قيم الحنان والحب بينهم ،ليناموا
ع -ل -ى أام -ل ع -ي-د م-ب-ارك سس-ع-ي-د ،تسس-اب-ق ف-ي-ه
األمهات الزمن منذ سساعاته األولى لتحضسير
م -ائ -دت -ي ال -ع -ي -د األول-ى خ-اصس-ة ب-ال-ح-ل-وي-ات
والثانية بوجبة الغداء الذي غالبا ما يزينها
ط-ب-ق-ي الشس-خشس-وخ-ة األوراسس-ي-ة أاو ال-ب-رب-وشسة
المعروفة بالكسسكسسي المزينة بمختلف أانواع
الفواكه واللحوم البيضساء والحمراء والبيضس
م -ع ال -ف -ل -ف -ل ال -ط -رشس -ي والسس-ل-ط-ة ال-م-ن-وع-ة
وال-مشس-روب-ات ال-غ-ازي-ة وال-عصس-ائ-ر ال-م-خ-ت-ل-ف-ة
والفواكه الموسسمية ،يسستغله األطفال فرصسة
هذا التنوع في التقاط صسور تذكارية رفقة
ال -ع -ائ -ل -ة ب -ع -د شس -ه -ر م -ن الصس -ي -ام و ال-ع-ب-ادة
والتكافل الجتماعي.

أجوأء إأÁانية للÎأحم
ومظاهر رأئعة للتآازر

لطفال باقتناء
فرحة أ أ
للعاب
أÓŸبسس وأ أ

تعتبر باتنة من بين الوليات التي حرصس
م -واط -ن-وه-ا خÓ-ل ع-ي-د ال-ف-ط-ر ،ع-ل-ى ت-ب-ادل
ال - - - -زي - - - -ارات ب - - - -ي - - - -ن األه- - - -ل واألق- - - -ارب،
والمسستشسفيات ،مراكز الطفولة المسسعفة ودار
ال -ع -ج-زة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-م-ب-ادرات ال-خ-ي-ري-ة
للجمعيات ،ومصسالح األمن في تقليد سسنوي
راسسخ من أاجل توزيع الهدايا الرمزية إلدخال

أاما األطفال فوجدوا في العيد مناسسبة للعب
واللهو والفرح ،وجمع لنقود التي يدرها عليهم
األق -ارب وال -ج -ي -ران ب -ع-د ان ت-زي-ن-وا ب-أاج-م-ل
ال -ث -ي -اب وات -خ -ذوا م -ن السس-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
والشس -وارع ،م Ó-ذا ل -ه -م ل -ل-ت-روي-ح ع-ن ال-ن-فسس
والحتفال بالعطلة الصسيفية في أاجواء جد
مميزة ،رغم من الحرارة المرتفعة ،حيث صسنع

األطفال رفقة عائÓتهم صسورا رائعة تمازج
فيها وقار اآلباء مع براءة األطفال والحضسور
القوي للنسساء بعفويتهن و أازيائهن التقليدية
ال -ت -ي ح -رصس -ن ع -ل-ى اق-ت-ن-ائ-ه-ا أاو صس-ن-اع-ت-ه-ا
خصسيصسا لهذه المناسسبة.
كانت أاغلب أاسسواق باتنة ومحÓتها التجارية
قد تكيفت مع اقتراب العيد حيث شسهدت
Óط-ف-ال ع-ل-ى
نشس-اط-ا ك-ب-ي-را وإاق-ب-ال م-ل-ف-ت-ا ل -أ
اق-ت-ن-اء م-خ-ت-ل-ف األل-ع-اب وأاح-دث-ه-ا ،ك-أاب-ط-ال
ال -رسس -وم ال -م -ت -ح -رك -ة ،خ -اصس -ة ل -دى ال -ب-اع-ة
المتجولين الذين يكثر انتشسارهم في مثل هذه
ال -م -ن -اسس -ب -ات ح -يث ي -ت -وزع -ون ع -ل -ى ح-واف
األسسواق والطرقات التجارية الرئيسسية يغرون
ال -ب -راع -م ب -أال -ع -اب ج -م-ي-ل-ة و أاح-ي-ان-ا خ-ط-رة
كالمسسدسسات والقنابل التي رغم مجهودات
األمن في محاصسرة مسستورديها ،إال أانها غزت
األسسواق وحقق مبيعات كبيرة ورواجا وسسط
األط -ف -ال وأاول -ي -ائ -ه -م ال-ذي ل-م يصس-م-دوا أام-ا
إالحاح األبناء وضسغط األمهات على اقتنائها
لهم رغم أاسسعارها المرتفعة ،واضسطرارهم في
أاح -ي -ان ك -ث -ي -رة ل Ó-ق-ت-راضس لشس-راء ال-مÓ-بسس
واأللعاب.

زيارة ألقبور وتذكر أŸوتى
من أولويات ألعائÓت
رغ -م ت -وج -ي -ه -ات األئ -م-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت بضس-رورة
تجنب زيارة األموات في اأول أايام العيد وإان
لحظنا هذه السسنة التزاما بهذه التوجيهات
إال ان الكثير من العائÓت خاصسة تلك التي
فقدت ميتا حديثا تتخذ من زيارة المقابر

ت-ح-رصس ال-ع-ائÓ-ت األوراسس-ي-ة ع-ل-ى ال-ح-ف-اظ
على العادات والتقاليد المتوارثة عن األجداد
Óج-ي-ال ال-ج-دي-دة خÓ-ل ي-وم ال-ع-يد
ون-ق-ل-ه-ا ل -أ
كزيارة المقابر وتبادل الزيارات حاملة أاطباق
الحلوى لتقاسسم الفرحة حيث ل تتوانى كل ربة
بيت في تحضسير مجموعة من األطباق تملؤوها
بمختلف أانواع الحلويات التي أاعدتها بمناسسبة
العيد وتخصسيصسها لÓأقارب والجيران كهدية
خÓل زيارتها لهم بعد تزيينها ،حيث تتنوع
الحلويات وسسط تنافسس النسساء في صسنعها
خاصسة التقليدية منها ،فÓبد ان يكون الطبق
مليئا ومتنوعا وملونا.
المتفق عليه بباتنة هو أان تكون حلوى المقرود
وكذا البقÓوة هي عروسس المائدة في عيد
ال -ف -ط -ر ،يضس -اف ل-ه-ا ن-وع-ان أاو ثÓ-ث-ة حسسب
قدرة وإامكانية كل عائلة ،لتتحول بذلك بيوت
األوراسس لما يشسبه المهرجان في أاجواء من
ال -م -ح -ب -ة وال -تسس -ام -ح م -رددي -ن ت-ه-ان-ي «صس-ح
عيدكم..كل عام وانتوما بخير».
فعلى غرار كل المناسسبات الدينية ورغم إاقبال
العائÓت هذا العيد على الزيارات الميدانية
Óه-ل واألق-ارب ل ي-زال اسس-ت-ع-م-ال م-خ-ت-لف
ل -أ
وسسائل التواصسل اإلجتماعي يطغى على تهاني
ال-ع-ي-د ،ف-ال-م-ع-اي-دة الإل-ك-ت-رونية سسرقت حيزا
م -ه -م -ا م -ن ال -زي -ارات وال-ت-ه-ان-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
ح- -يث غ- -زت ت- -ه -ان -ي ال -ف -ايسس -ب -وك ه -وات -ف
الجزائريين وهناك من أاسستحسسنها كبديل
للبعد الجغرافي بالنسسبة للذين يقطنون في
وليات بعيدة ول يسستطيعون اللتقاء في حين
اع-ت-ب-ر آاخ-رون أان ن-ك-ه-ة ال-ع-ي-د ف-ي ال-ل-ق-اءات
ال -م-ب-اشس-رة ال-ع-ف-وي-ة ل-ل-ت-غ-اف-ر وم-ح-و ال-ذن-وب
واإلط -م -ئ-ان م-ب-اشس-رة ع-ل-ى األه-ل و األح-ب-اب
وت- -ب- -ادل ال- -زي -ارات وال -ح -ل -وي -ات وال -ت -راح -م
والتقاط الصسور في هذه المناسسبة السسعيدة
وب -ال-ت-ال-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى ال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د
ال -راسس -خ -ة رغ -م بسس -اط -ت -ه-ا ك-ت-ق-دي-م ال-ن-ق-ود
Óطفال لشسراء الحلويات واأللعاب وهو ما ل
ل أ
يتحقق إال باللقاء المباشسر وليسس الفتراضسي.

العيـ ـ ـ ـ ـديـ ـ ـ ـ ـة  ..فرحـ ـ ـ ـ ـة العيـ ـ ـ ـ ـد عنـ ـ ـ ـ ـد الـ ـ ـ ـ ـÈاءة بالبليدة

بعد أيام من أحتفالنا بعيد ألفطر بدأ ألصصغار ‘ ترتيب أŸال ألذي جمعوه أول و ثا Êأيام ألعيد ،فهو ألعيد ألذي يفرح فيه ألناسس كجائزة لصصومهم ،و ألصصغار Ãلبسصهم أ÷ديد ،وجمع بعضس أŸال ‘ عادة تعرف بـ «
لضصحى بعيد أÿروف ،وعيد ألفطر بعيد جمع «ألدرأهم» ،إأل أن هذه
لطفال باÿصصوصس ،حتى أن منهم من ل يدرك معا Êألعيد من ألÈأءة ،إأل أنه ُيعرف عيد أ أ
ألعيدية « ،وهي ألعادة ألتي أنطبعت ‘ أذهان أ أ
ألعادة أŸوروثة باتت كل سصنة تختفي ‘ ألبليدة كعينة ،وبدأت تختفي معها أيضصا عادة تبادل أ◊لوى ،خصصوصصا ب Úأ÷Òأن .ألتفاصصيل ترصصدها «ألشصعب» ‘ هذأ ألسصتطÓع.
أاكرمهم ،وتصسدق عليهم ببعضس النقود ،وثان
وثالث و عاشسر ،ثم تأاتي الدائرة على الخال
ال -ع-ي-دي-ة ال-م-رسس-خ-ة ف-ي ال-ذاك-رة ال-ج-م-اع-ي-ة والعم وبقية شسجرة العائلة ،وتجدهم يجمعون
ت- -ق- -اوم ال- -نسس- -ي- -ان .وه- -و م -ا ط -رح و ي -ط -رح ت-لك ال-دن-ان-ي-ر ،وي-ت-ب-اه-ون وال-ف-ائ-ز م-ن ج-م-ع
اسستفهامات عن السسبب من وراء ذلك ،في أاك -ث-ر ،ث-م ت-راه-م ي-ن-تشس-رون ب-ي-ن ال-ح-وان-يت و
ت
وقت تيسسرت أامور الناسس نسسبيا ،على عكسس ط -اولت ب -ي -ع األل -ع -اب ،وي -ق-ت-ن-ون ال-ب-ال-ون-ا
أاما عن تبادل الحلوى ،فاألمر ل يختلف عن «
زم - -ن اآلب - -اء واألج - -داد ،أاي - -ن ك- -ان ال- -ع- -وز و
نقصس الحاجة عنوانين يتقاسسمها الغالبية ،ثم وال- -مسس -دسس -ات ،و ال -دم -ى و ال -ع -رائسس ،وف -ي عيدية النقود»  ،فالمÓحظ أان بعضس الجيران
أان العيدية هي في رمزيتها «دنانير « بسسيطة  ،ال -ع -ادة أان األط -ف -ال ي-ق-وم-ون ب-ج-ولت مسس-ح أاصسبحوا يمتنعون عن تلك العادة الجتماعية،
ب -األح -ي-اء ،ي-دق-ون أاب-واب ال-ج-ي-ران وي-ب-ادل-ون و تجدهم يسستعجلون في «صسمت « «عشسية «
ل تضسر و ل تتطلب ميزانية كبيرة.
رب -ات ال -ب -ي -وت واآلب -اء ال-ق-ب-ل وال-ت-ح-ي-ة ،دون العيد و صسبيحته ،بحمل أاغراضسهم ،و زيارة
نسس -ي -ان ال -ع -ب -ارة الشس -ائ -ع -ة «صس -ح ع -ي -دك-م»  ،ذويهم ،دون حتى تبادل تحية العيد ،أاما بقية
ويتلقون مقابل ذلك اإلكراميات من النقود ،ثم الجيران ،ف Óترى لحلواهم طعما ،و لحتى
ي-غ-ادرون وه-م ي-ن-تشس-ون ف-رح-ا،ل-ك-ن ف-ي العيد ظهور لهم ،تجدهم يختفون دون أاثر إالى أان
المÓحظ في عيد الفطر للعام الجاري  ،2019الجاري و أاعياد ليسست بالبعيدة ،بدأات تلك يظهروا ثالث يوم العيد في الغالب ،و هو ما
أان «العيدية « و تبادل الحلوى بين الجيران ،العادة تتÓشسى ،وبدأا األطفال يÓحظون ذلك جعل البعضس يعلق على الظاهرتين و يحللها،
سس- -ق- -طت م- -ن ق- -وام- -يسس ب- -عضس ال- -ع- -ائÓ- -ت ويعبرون عن اسستيائهم ،ويتذمرون ألجل ذلك ،بأان تغير الزمن ،و انتشسار األنانية و البخل بين
Óفطار في رمضسان ،ت -وج -ي -ه م -ث -ل ه -ذه ال -دع -وات ،وب -ات م -ائ-دة
مرا ،مثل توجيه دعوات ل إ
والجيران ،بشسكل ملفت ظاهر ،في وقت لم بل إان منهم من بكى و أاذرف الدموع ،خاصسة البعضس ،وتطبيق مقولة «نفسسي نفسسي» ،
ي -ك-ن ب-ال-ب-ع-ي-د ،ك-ان األط-ف-ال و ه-م ي-ف-رح-ون حينما يلتقون مع بقية أاتراب أاحياء بالجوار ،هي األسسباب من وراء انقراضس و تÓشسي مثل أاي -ن ارتسس -مت ف-ي رمضس-ان ال-م-ن-قضس-ي السس-ن-ة اإلفطار الرمضسانية يتقاسسمها أافراد األسسرة
هذه العادات ،وعادات أاخرى ،أاصسبحت وقاعا ال -ج -اري -ة و ف -ي سس -ن -وات مضست ،ع -زوف ع-ن الواحدة وفقط
بلبسس الجديد ،يتفاخرون بأان جارهم فÓن وقد جمعوا تلك اإلكراميات.

البليدة :لينا ياسسمÚ

العيدية Ÿن تكّرم وتفضضل ..

تبادل ا◊لوى تسضقط من
قاموسس ا÷Òان..

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

ح- -اول أان ت- -ه- -دأا ق- -ب- -ل أان
تطلق غضسبك ‘ وجه من
–ب-ه-م ،وان-ظ-ر إا ¤أاخ-ط-اء
اآ’خ-ري-ن ك-ج-راح ت-ؤوŸه-م ،وت-عاطف
م -ع -ه-م ب-د’ م-ن أان ت-ث-ور ع-ل-ي-ه-م ي-ا
حمل.
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ألثور
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’ ي- -ن- -ب- -غ -ي ي -ا ث -ور..أان
ت -ط -لب ◊اسس -دك ع-ق-وب-ة
أاك‡ Ìا ه- -و ف- -ي- -ه ،ف- -إان- -ه ‘ غ -م
عظيم و’ يرضسيه إا’ زوال نعمتك،
وكلما زادت نعمتك زاد عذابه.

يكرم مشصجّع
ببناء “ثال له

ه -ذا “ث -ال مشس-ج-ع ل-ف-ري-ق ف-ال-نسس-ي-ا
صس-احب ت-ذك-رة م-وسس-م-ي-ه ل-ل-عديد من
السسنوات ‘ ملعب ميسستايا ،وانتهى به
اأ’م - - -ر إا ¤أان أاصس - - -ب- - -ح أاع- - -م- - -ى ‘
اÿمسسينيات من عمره ،لكنه اسستمر
‘ شسراء التذاكر اŸوسسمية أ’نه أاراد
أان يشس- -ع- -ر ب- -اأ’ج -واء ‘ اŸب -اري -ات.
ع -ن -دم -ا واف -ت -ه اŸن-ي-ة ق-ب-ل ع-ام،Ú
وضس- -ع ال- -ن- -ادي “ث- -اا’ ل- -ه ‘
اŸقعد اıصسصش له ،
ل- -ذلك سس -ي -ك -ون إا¤
اأ’بد حاضسرا
‘ اŸباريات.

أ÷وزأء
ه ّ- - - -دئ ن- - - -فسسك ي- - - -ا
ج- -وزاء..ق- -ب- -ل إاع- -ط- -اء
تقييمات لÓآخرين وهذا ينطبق
ع - -ل - -ى ال - -ت- -ق- -ي- -ي- -م Úالسس- -ل- -ب- -ي
وا’يجابي.

ألسصرطان

مكانها قد يصصبح
مكانك يوما ما

للعÈة

شص

غل
ع
ق
ل
ـ
ك

^ هل تعلم أن
أ◊دي -د  ⁄ي -ت -ك-ون
لرضش كغÒه من
من دأخل أ أ
أŸع- - - - - -ادن وإأ‰ا ن - - - - -زل م - - - - -ن
ألسسماء ...؟

ح ّ-ول ن -دم ال -ي -وم إا¤
أاه- - -داف ال- - -غ- - -د ي- - -ا
سسرطان..فبمجرد
سس- -م- -اع ن- -فسسك ت -ق -ول «ل -يت أاÊ
ف -ع -لت» ،ت -وّق -ف وأاع -د صس -ي -اغ-ة
العبارة لتصسبح «غدا إان أاتيحت ‹
الفرصسة لـ..فسسوف أاعمل.

^ ما هو ألشسيء
أل- - -ذي ل- - -ه أرب- - -ع - -ة
أرج - - - - - - - - - - - - - - -ل ول
يسستطيع أŸشسي؟

أألسصد
ي - -ا أاسس- -د..اأ’سس- -ل- -وب
ال - -ذي ي - -ع - -ام - -لك ب- -ه
اآ’خ- -رون ه- -و ان- -ع -ك -اسش
لشسعورهم Œاه أانفسسهم أاك Ìمنه
ان-ع-ك-اسس-ا لشس-ع-وره-م Œاهك ،فÓ
تنزعج من صسرفات صسادرة عن كل
من يتعامل معك.

أاعتذر على قسساوة ال ّصسورة ‘ يوم يفرح فيه الناسش
‡ن تنتظرن حضسن
وتبكي فيه هذه اأ’م وغÒها ّ
أاب -ن -ائ -ه -ن ،صس -ورة م -ل-ت-ق-ط-ة ي-وم ال-ع-ي-د أ’ح-د
اأ’مهات ‘ دار العجزة جلسستها –كي كل
لنسس- -ان ُم -ه -يء
^ ه- -ل ت- -ع- -ل- -م أن أ إ
‚مة.
شسيء.
لصسوأت
جينياً على ألّ يسسمع أ أ
من فرط ‘ أاقدام سسكنت فوق ا÷نة..ربي
أل- -ت- -ي ت- -ق- -ل ع -ن ٢٠
يهديكم..وتخّيلوا أانفسسكم مكانها ◊ظة
إان أاردت ال- -ت- -أاث Òع- -ل -ى
واح- -دة ف- -ق- -ط..وأاج- -ي -ب -وا دم -وع ال -عÚ
اآ’خ -ري -ن ي -ا ع -ذراء..ك-ن
ع -ن-دم-ا ت-ع-ان-ق ذك-ري-ات م-ول-دك-م وه-ي
إاي -ج -اب -ي -ا م-ع-ه-م ،شسّ-ج-ع-ه-م ،اعÎف
تسسأالكم« :هل نسسيتم ◊ظاتكم مع من
ب -ج -ه -وده -م ،ام-ن-ح-ه-م اأ’م-ل ،ف-أانت
خرجتم من رحمها؟».
’تسستطيع أان تكون خصسما وتصسبح من
فإاذا كان ا÷واب ب ⁄ Óننسش..فلم
ذوي التأاث ‘ Òآان واحد.
إاذا أانتم ÷ميلها ناكرون؟
حقيقة يجب قولها« :أن ينظر بعضش ألبشسر لكبار ألسسن نظرة سسلبية ويقّلل من شسأانهم،
وصسح عيد كل أام ولدت وكÈت
لفكار ل يهمشش دورهم».
فوجودهم بركة وأختÓف ألزمن وأ أ
وت- - -ع - -بت وب - -ك - -ات وف - -رحت
وضسحات وتعرات وجاعت
ك -ن مسس -ت -ع -دا ل -لصس -ف -ح ع -ن
وع -طشست ب -اشش و’ده -ا
أاخ- - - -ط- - - -اء اآ’خ- - - -ري- - - -ن ي- - - -ا
يعيشسو بسسÓم.
م-ي-زان..ب-ن-فسش السس-ه-ول-ة ال-ت-ي تنسسى بها
ت
ا
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
ـ
ـ
ح
ا
Ÿ
ا
ت
’
ز
ا
ن
ل
ا
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ا
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س
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ّ
ْ
أاخ- -ط- -ائك ،ف- -إاذا  ⁄ت- -ت -ع -ل -م ك -ي -ف –ب
والuدماء الّزاكيــات الطّاهــــــراتْ
اآ’خ -ري-ن وتصس-ف-ح ع-ن-ه-م فسس-ت-ع-ا ‘ Êك-ل
والبُنوِد الّÓمعات اÿافـــقــــاتْ
مكان تذهب له.
‘ا ِ
ت
÷بال الشّساﬂاِت الشّساهقـــا ْ
نحن ُثرنا َفحياةٌ أاو مـــــمــــاتْ
وعقدنا العزمَ أان –يا ا÷زائـــــْر
فــــاشسهدوا...
خذها نصسيحة من أاخت ›ربة يا
فــــاشسهدوا...
عقرب..تتحول كث Òمن جلسسات حل
فــــاشسهدوا...
^ م -ا أج -م -ل ك -ب -ار ألسس -ن ،ي -دأه -م -ه -م
جنُد ‘ سسبيلِ ا◊قّ ثُرنـــَا
اŸشساكل إا ¤سساحة قتال ،تتخذ فيها القرارات
نحن ُ
ألنسسيان ‘ كل شسي؛ ماعدأ «ذكر ألله.
وإا ¤اسستقÓلِنا با◊ْرب ُقـمـــنـــــا
بناء على القوة ’ ا◊كمة ،اجعل موقفك نابعا من
Ú
^ ل -ت -ع -يشش أ◊ي-اة خ-ذ م-ن أŸسسّ-ن-
Ÿا نطقنــــــا
 ⁄يكن يصسغى لنا ّ
ْ
بحثك عن الصسواب بد’ من كÈيائك.
فاّتخذنا رّنــــَة البـــَـاُروِد وْزنــــا
لطفال قلوب م ،ومن
عقول م ،ومن أ أ
وعزفنا نغمَة الرشّساشِش ◊ــَنــــا
أل- -ع- -ظ- -م -اء ي -بت م ،وم -ن أل -ف -ق -رأء
وعقدنا العزمَ أان –يا ا÷زائـــــْر
صس Èم.
فــــاشسهدوا...
تذّكر دائما ياقوسش أان الكلمات Œرح أاكÌ
.
.
.
ا
و
د
ه
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ش
ا
ـ
ـ
ـ
ـ
ف
من اأ’فعال ،و‘ الوقت نفسسه ،فإانها تكون مقام
فــــاشسهدوا...

حل ألعدد ألسصابق

ألعذرأء

أŸيزأن

فــــــــــــــــي حبـــــــــــــــك يـــــــــــــــا بـــــــــــــــÓدي

حكم و أأمثـال

ألعقرب

ألقوسس

اأبتسسصم

^ ‘ كل ›لسش نسسوي توجد هناك واحدة جالسسة
كأانها صسنم لكن ’ يغّرك هذه على وضسع تسسجيل
وبعدئذ سستقوم ببث كامل للحلقة.

الدواء لعÓج ا÷روح العاطفية،فاحرصش على أان تكون
الصسيدلية Ÿن حولك.

أ÷دي

ملوحة البحر ’ تتأاّثر مع كÌة اŸطر ،فكن كالبحر يا
جْدي…’ يتأاثّر بكÓم البشسر ،و’ تكره أاحدا ابدا فكل من
آاذاك أاعطاك درسسا على طبق من ذهب وهو ’ يعلم.

ي- -ا أو ¤أل -ق -ب -ل -تÚ
ويا ثالث أ◊رمÚ
سس -ت -ب-ق-ى ق-ب-ل-ت-ن-ا ألو ¤وسس-ت-ب-ق-ى
فلسسط Úعربية
‘ صسدورنا ألبنادق وعيوننا عليك
وبيوتنا خنادق وأروأحنا تفديك
ي - -ا مسس - -رى أل - -رسس- -ول ل- -ن ت- -ب- -ق- -ي
مغصسوبةأ

ولن نرضسى بحلول إأل
بقدسش ألعروبة
شسهدأءنا قوأفل وعظامنا جبال
ل نركع لسسافل ول نهاب أعتقال
‘ قلب أ÷ن Úمكتوبة فلسسطÚ
مرفوع أ÷ب ‘ Úبطن أمه شسهيد
ع -رب-ي-ة ع-رب-ي-ة ع-رب-ي-ة ف-لسس-طÚ
عربية

^ قالت لزوجها وهي غاضسبة :أانت ’ –ب السسفر و’
–ب اÿرجات و’ أاكل اŸطاعم ،فقل بربك
ماذا –ب ‘ الدنيا أانت؟ قال :أاحبك
كثÒا وبحكم العمل والتعامÓت اليومية يا حوت..أان نقابل أاناسسا
م -ث -ب -ط ،Úي -ه-دم-ون اأ’م-ل وي-ح-ب-ط-ون ال-ع-زائ-م ب-ع-ب-ارات «’ Áك-ن»’ ،
أانتِ..أافسسد عليها الهجمة ذلك الثعلب
تسستطيع» فهم وإان كانت نواياهم طيبة ،إا’ أانهم يبقونك صسغÒا ويسسلبون حريتك.
من كتاب« :كن دفاعي ‘
ترويضش اأ’فاعي».
أ◊وت

ألدلو

’ يوجد وقت مثا‹ للبدء يا جوزاء..فأاك Ìالناجح Úقدموا أافضسل ما Áكن ‘ الظروف
التي وجدوا أانفسسهم فيها دون أان ينتظروا –سسن الظروف العام التا‹.

السسبت  ٠٨جوان  ٢٠١٩م

info@ech-aab.com
الموافق لـ  ٠٥شسوال  ١٤٤٠ه ـ www.ech-chaab.com
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أنسس -رسس ج -ار  Êف -اسس -ن أن -ك-م ك-ل أسس ن-السس-بث أغ-م-يسس ن-ت-م-ازي-غث..م-ا Êأت-اف-م ÿب-ار
ن -ت -م-ورث-ن-ا أسس ووأل-ن يÓ-ن نسس-ن-ي-ه-ن أق غ-ورن سس-ك-ل ،أشس-ن-ويث ،أم-زأب-يث ،أق-ب-اي-ل-يث ،أشس-اويث،
أترأقيث..ألشسياي يÓن هيقيث"ألشسعب" مانك أتيلي سسما أو أزأث أن كل نوقرأي..ألهدف أنغ نتا
أعذأل نالشسي يÓن يÎأق أق جرنان "ألشسعب"  ،وأأنتشسني نÎحب سساÿطوأث أنيغ لرياي Ê
قرأين نوجرنان مانك أثنحسسن.

لعويذ آنزك ذتولث إآمينثن

إأعدأ سسا Òÿذألفرح أذلهنا

لباسس نلعوآيد ورعان –افاظنت فÓسسنت
لعوآيل آنلورآسس ذي آلعيذ أآمزيان

ي -ل أغ -ذذ أث -ن -ف يسس -ع ل-ع-وي-ذ إأسس-دج-ن وذ إأغ-ي-ج-ن ذي-ل
ثمسسلت أمذي أينيع ثمت بغذذ ،أذلعويذ أيذغ يطف وغذذ أيسس ألديفرر غف
ويضس،ي -ال أغ -ذذأث -ن -ف يسس -ع ذشس إأث -يسس -م-خ-ل-ف-ن غ-ف ويضس ،ل-ع-وي-ذ إأدج-ن ذي-ن إأدشس-دن غ-ر
أثمدرث أقمذنن أمكن ذين إأديتشسدن غر إأعقلن أم نلعرشس نغ نثوشسلت ،أذغ أدنبذر غرسسن أين إأدشسدن
سسسسمكث نكر ألعويذ أمذي ألعيذ ثمشسطحث نغ إأغف أسسقسس أذوين غدشسدن سسسسلح نثمت أبغذذ أمزغ نغ إأنسسلم.
أمذي أدنبذر أين إأديلن ذدرث أق أند إأنسسلمن أند م ’ن ثفكيسسند ثقنتسس أكن أدح Úآأسس نلعيذ ثمشسطحث أمبعذ.
أذغ أنف أكن غسس مزل إأقذ يطفن ذلعويذ أنزك Ÿعن ألن أند لتسسرحن إأم إأدكشسمن أتولث أسسوضس إأمينثن ،أذغ أنف أكن غر
لعويذ إأدجن أكن ثلون أسسنكرنت ذلون ألفجر أكن أذرحنت غر ثل أدغمنت أمان قرنتسس أدنب أمان أنزمزم ،أسس Úإأعقلن أدكرن
وذشسشسفن إأوكن أذرحن غر Ÿصسل نغ أ÷مع إأوكن أذزلن ثزلث نلعذ ،أثنث أكن ألسسند إأقندير يك أتسسيغ إأبرنيسس .
أمبعذ Ÿغفر ذثجمعث أدغلن سسمغفر غر إأعقلن نثوشسلت وذ كملت إأمغرن أنتدرث ،أسس Úأرغز بغم أذيركب غف ثغمرث و ذرح
أدغفر يسسمسس يك أتسسعممثن إأسس إأقبعذ غف ثدرث ،أسسنتيو ثرزفث نغ أ◊ن نلعذ ،أمكن إأديتسسل آأسس نلعذ يون إأمكل ألديسسدكلن
إأعقلن أنتوشسلت أكن م ’ن ،غاسس إأقذ يل روحن إأنغن غر أثمر أنضسو Ÿعن ذلعوشسر يك أددكلن سسخم أوكن أذزضسم ثغمتسس
غرسسن.
م يل أنول ثر أنف أكن أطسس ألعويذ أليÎحن أذغ أنف أكن أتولث أسسوضس إأمينث أذوذك إأقبدلن لعويذ ،ألن إأقذ
يسسغفرن إأمولن أنسسن سستولث نتلفوف بل م إأروح أثندول ،ألن أند كت Íسستولث أسسوضس إأمينثن نغ أنÎنت أسسربح
نلعذ غسس أذيل يزذغ ذقوث أنتمنط Ÿعن أذيعذز أذرح سسمولنسس أثنول و ذيقم يذسسن،أيق ذين يتسسجن
ثوشسلت أتفرق  ،أمذن غلقسس أذرح و ذيقم ذمولنسس مقبل أذيند مل غ Íأند أندم ثتسسد ثقر
بسس ،ألعذ أمربح إأينسسلمن أكن ملن أند ملن.

ثÈتسس:ع نايت رمضضان
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أم كل أسسقاسس ورعان لباسس
نالعادأث ذألتقاليد أق Óأورثنتهنت
لعوأيل أنلورأسس أمقرأن فلجدود
أنسسنت أدرنت وتبدأنت ذقوذم
ألوقثاي أق Óثنغيذ ألتكنولوجيا
وأ◊الت أق Óثطور مليح
سسلنÎنيت بصسح ÷يال Ò‰أ كل
ألعيذ أتعاشس يخسس ذمقرأنن أنيغ
ذمزيانن نلعوأيذأي أنزيك وفرحن
أسسنت.
ويتسساد ا◊ني ذقفاسسن أاسش نالعيذ نتا
اقسس-ب-ه-اي-ن ا◊الت وي-ت-ب-ي-ان ب-ل-ي العايلت
ذي-ن ث-زه-ا سس-ال-ع-ي-ذ م-ا Êاق-ت-م-وق-ا أاسسان
ان -ق -وم -را ن -رمضس -ان وسس -اغ-ن-ت-ي-د ل-ع-واي-ل
ا◊ن Úال -ورق سس -ن -ت -ح-ون-ا اق Ó-ازن-وزانت
ل -ع-ق-اق-ر و’زم اذي-ل-ي ذاج-دي-ذ وم-ن ب-ع-د
اث-رح-انت م-ل-ي-ح واسس-خ-ل-ط-نت قلي نومان
وا’ن -ا ي -ا اق  Ó-ات -اف -نت ذال -ف-رصس-ة بشس-ام
اذدوان سسÒت- -و اضس- -ارن واخ- -ف -اون انسس -ن
واسس- -رن Úق- -ل -ي ن -ل -ع -ق -اق -ر اق  Ó-اح Ó-ن
اŸرضساي وايط اتقنت فلجال نالعيذ ومن
ب -ع -د اذم -وق ذي -ق -ف -اسس -نت واذنسس -ن ايسش
وب -غ Òاذيصس -ب -ح ا◊ال اث -كسس -نت وادي -رق
ازوغ مليح ويسسبهاي افاسسن.
ث -غ -اوسس -ا ث -يشست اق ’ Ó-زم ات -ي -ل-ي ذي

ال -ع -ي -ذ ام -زي -ان غ-نشس-اوي-ن ن-ت-اث ام-وق-ي
نشسخشسوخ وابربوشش اسسان امزورا نالعيذ
ام Úاخسس -ن ل -ع -واي -ل واذت -واط -ب -خ م-ل-ي-ح
سساÿوضسر اذكسسوم واكÎنت سسيسش خاطر
لباسش انلعباذ اق Óهسسنكثب واذتشش سسيسش
وي-ت-وزي-ان سس-ت-مÓ-ل Úذال-ف-ل-ف-ل ال-ط-رشس-ي
ولباسش اق Óاذتقاومنشش واثتشش ذي لباسش
نتدار اق Óتعدانهنت.
وم-ن ب-ع-د ات-راق-نت ل-ع-واي-ل ف-ت-عشسويث
واتروحانت غالفاميلت ذالهل انسسنت ماÊ
ات- -راق- -ن ارق- -ازن زيك تصس- -ب- -ح Úن -ه -نÚ
ذال- -دريث انسش اغ Ó- -ن -ت -زال -يت ن -ال -ع -ي -ذ
ونهنت Úا–بانت ثاعشسوين و’زم اتقيم
ثيشست ذي ثدارث خاطر قاونت اداسسن
غرسسن الضسياف.
ل -ع -واي -داي ورع -ان ا’نت واق-وانت ذي
ث -م -ورث نشس -اوي -ن خ -اط -ر ال-ع-ي-ذ ام-زي-ان
غرسش امكان ذامقران ذقو’ون انسسن.
فلجال نشسياي اسسعقبنت أاوسسان إامزورا
ن- -ال- -ع- -ي- -ذ سس- -ا Òÿأال- -ذل- -ه- -ن- -ا ذال -و’يث
ان-ب-اث-نت،م-ا Êإاوج-ذنت ال-عوايل انلوراسش
أام -ق -ران إال -ع-ي-ذ سس-السس-م-انت ق-ب-ل سسÒت-و
ال -قشش ن -ال -دريث إام-زي-ان-ن أاو ث-غ-اوسس-وي-ن
نالقاطو.

باتنةŸ :وشضي حمزة

“و أنوغÓن ي Óدسس يغلب ننازورأن أنغ ألفنانÚ
أندهان أحرشس ناŸسسرح دتسسك Óأدمناو أحرشسان نوسسو‚م ا‰دنو ادوقول غرسسان د“شسراسش ا’ن تدران
أضسضسن Úأشس حد يغسس أدسسوضس تكÒدة أعنانت دسسنت.
تغردايت :الشضيخ باعلي اعمر
“دورت د“شسرأسس دبسسون أ’ن تدرأن دسسانت
مدأن أغÓن.
بكري اتوغ اشش العرسش اقن سسغرمان نغزر انلكزاب
اتوبرماج دسش اقت اŸسسرحية دسسات مدان اسساو’ن دسش
ف- -ت- -م- -دورت ا‰دان ادون ا’ن رق -ب -ان “دورت -نسس -ان دقت
اŸن- -اسس- -ب- -ة ج- -روان دسش ي- -غ- -لب ا‰دان ات- -رزم ت- -ط -اوي -ن
تسسفاقاتان فون ا’ن اضسرى ادسسسسنسسان.
ام -اشس -ي ادف -غ -ان ي -غ -لب ن -ن -ازوران ات -غ-ن-ان اسس-ت-وتÓ-يت
ان -ت -وغ -رسس -انت ان-ع-م-ر ال-ع-ادل ت-دشس Ó-ن-وتشس-ي-دان ادم-ن-او
اضسضسن Úادج Úانشساننسسان احرشش نالفن اغزر انوغÓن
ددزير يغلب اسسسسيان امضسانانغ بدان سسوغانى ادور Êغال
دسسات.
اما فون اعنان انازوران اندهنت لعراسش داŸناسسبات
اغÓن ادوزغار اننو ‚مان باشش ادسسل Úالفن غال اوجانا
انعمر داودي بوسسعدة ادمناو اضسضسن Úادج Úانشساننسسان
“دروت انوغÓن.
سسمكراسش دخ ا’ن اتارين سستوتÓيت انتوغارسسنت يÓ
ن َث ْسسِعيضْس أََي ْ
^ أََي ْ
ن َث ْسسِويضْس
غرنغ عبد الوهاب فخار لعسساكر ا‚مان باشش ادسسوضسان
ِ
َ
َ
ّ
ْ
ن َيتشسانْ كرأ أثي َ
^ ِوي ْ
خلصْس
اوال دتكرداوين غال ايولو مدان اسساو’ن فتمدروت نات
ُ
صسْبَرأَرأ َف ْ
ْ
ْ
طَÓم أُوِريَزَرأَرأ ِإأِطيج
ن
أ
ن
ي
و
^
اغرسسان دومزروي دكل بي Óشسرى اقان اسسوغÓن
ِ
َ
ن أيَوْزَن ْ
^ وِي ْ
ن أََوأِليسْس أُوْيَغuلَياَرأ أَuفيِميسْس
اسش ان - -ت - -ام ج - -وان دسش ا’ن تسس- -و‚ام دسش ادزي- -ر اسش
نونازور دايولو وسش انده احرشش نضسلسش دقت اŸناسسبة

-آآوآل دونزروب:

موأقيت
ألصضÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٨ج- - -وأن  :195٨إأغ -ت -ي -ال أŸن -اضض-ل وأŸط-رب
أ÷زأئ -ري أŸل -ت -زم «ع -ل -ي م -ع -اشض -ي» م-ن ط-رف
سضلطات ألحتÓل.
^  0٨جوأن  :1955أمام ألضضربات أŸوجعة ألتي
ت - -ل - -ق- -ت- -ه- -ا ق- -وأت ألح- -تÓ- -ل ع- -ل- -ي أي- -دي أل- -ث- -وأر
أ÷زأئ -ري ،Úأ◊ك -وم -ة أل-ف-رنسض-ي-ة ت-قّ-رر ت-ن-ف-ي-ذ ط-لب
جاك سضوسضتال بإارسضال وحدأت عسضكرية إأضضافية.
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التمارين التي “ت وحظيت باŸتابعة عن قرب.
وضسعت ›لة ““ا÷يشس““ خطؤطا حمراء ’ تقبل

اŸسس -اسس ،خ -اصس -ة Ÿا ي -ت -ع -ل-ق اأ’م-ر ب-السس-ي-ادة
وا’سستقرار الذي –قق بأاقصسى درجة النضسال
وال -تضس -ح -ي-ات ا÷سس-ي-م-ة م-ؤؤك-دة ب-اŸل-م-ؤسس ‘
–ذير اŸغامرين اŸتمادين ‘ الضسرب على
وت -ر ا◊ل -ؤل اأ’خ -رى غ Òال -دسس -ت -ؤري-ة أان ه-ذا
اÿيار غ Òمقبؤل أ’نه يزج بالبلد نحؤ الفؤضسى
،اÛهؤل والسسراب.
م- -ن اج- -ل ذلك ي- -ف- -رضس ال- -ؤاق- -ع ا÷زائ- -ري
تضس -ح-ي-ة ث-ان-ي-ة ل-ت-ح-دي-د م-ع-ا ⁄خ-ارط-ة ط-ري-ق
Œنب البلد انز’قا آاخر والعؤدة بها ا ¤سسنؤات
الدمؤع والدم  ،وهؤ كابؤسس مفزع ’ زال ﬁفؤرا
‘ الذاكرة ا÷ماعية وجروحه  ⁄تندمل.
مصسلحة الؤطن ‘ هذا الظرف ا’سستثنائي
–ت -م ال -ت-ج-ن-د م-ن اج-ل ح-ؤار ب-ن-اء ي-ت-ح-رر م-ن
خ-لل-ه-ا اأ’ط-راف ال-ف-اع-ل-ة م-ن ‡ث-ل-ي ال-ط-بقة
السس -ي -اسس -ي -ة ،اÛت -م -ع ي -اŸد Êوالشس -خصس-ي-ات
الؤطنية من اأ’نانية وا◊سسابات الظرفية غايتهم
ق -ط -ع ال -ط -ري -ق أام-ام م-رح-ل-ة ان-ت-ق-ال-ي-ة يصس-عب
التحكم فيها والتفاهم على أارضسية عمل ‘ إاطار
دسس -ت -ؤري ي -ؤؤدي إا ¤ه -ي -ئ -ة مسس -ت -ق -ل-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م
انتخابات شسفافة ونزيهة.
أاع- -ادت ›ل -ة ا÷يشس““ ا ¤اأ’ذه -ان م -ؤق -ف
اŸؤؤسسسسة العسسكرية منذ بداية ا◊راك الشسعبي،
وإاصسرارها على الشسرعية الدسستؤرية ‘ التغيÒ
اŸنشسؤد والتحؤل السسلسس مؤؤكدة على جلؤسس
الشسخصسيات الؤطنية والنخب الؤفية للؤطن إا¤
طاولة ا◊ؤار إ’يجاد ﬂرج تؤافقي للزمة التي
يتجند الكل من اجل ا◊رصس على عدم إاطالتها مهما
كان الثمن.

‘ إأطار ﬁاربة ألتهريب وأ÷رÁة أŸنظمة

توقيف تاجري ﬂدرات وحجز  490كلغ من الكيف اŸعالج
‘ إأط - - -ار ﬁارب - - -ة أل - - -ت- - -ه- - -ريب وأ÷رÁة
أŸنظمة و‘ سضياق ألعمليات ألنوعية ألهادفة
لŒار ب - -اıدرأت
لصض- - -د أن - -تشض - -ار ظ - -اه - -رة أ إ
ب - - - - - -ب Ó- - - - - -دن - - - - - -ا ،أوق- - - - - -ف ح- - - - - -رسس أ◊دود
بتلمسضان/ن.ع ،2.ي - - - - - -وم  04ج - - -وأن ،2019
تاجري (ﬂ )02درأت وحجزوأ كمية كبÒة
م -ن أل-ك-ي-ف أŸع-ال-ج ت-ق-در بـ( )490ك-ي-لوغرأم،
كانت ﬂبأاة بحقل فÓحي.

ق.و

تأاتي هذه العملية لتضساف إا ¤عديد العمليات التي

سس - -اه - -مت ‘ إاح - -ب - -اط ﬁاو’ت إادخ - -ال وت - -روي- -ج
اıدرات داخل الÎاب الؤطني ،ولتؤؤكد مرة أاخرى
ع-ل-ى ال-ي-ق-ظ-ة اŸسس-ت-م-رة وا’سس-ت-ع-داد الدائم اللذين
تتحلى بهما قؤات ا÷يشس الؤطني الشسعبي اŸرابطة
ع Èكافة أانحاء البلد وحرصسها الشسديد على إاحباط
كل ﬁاو’ت إاغراقها بهذه السسمؤم.

....وتوقيف Œ 7ار ﬂدرات وضسبط  68كلغ
بوهران وتلسسمان

‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز للجيشس الؤطني الشسعبي بالتنسسيق مع

أسضتجوب بفرنسضا على خلفية شضبهات فسضاد

اإلفراج عن رئيسس ““الكاف““ أاحمد أاحمد دون متابعة قضسائية
ذكرت وسسائل إاعلم فرنسسية ،أامسس ا÷معة،
اسس -ت-ن-ادا إا ¤اŸدع-ي ال-ع-ام Ÿرسس-ي-ل-ي-ا ““ج-ن-ؤب
البلد““ ،أانه  ⁄تقرر أاية متابعة من قبل القضساء
الفرنسسي ‘ حق رئيسس الكؤنفيدرالية اإ’فريقية
ل- -ك -رة ال -ق -دم ““ك -اف““ أاح -م -د أاح -م -د ،ال -ذي ”
اسس -ت -ج -ؤاب -ه ،اÿم -يسس ،ب-ف-رنسس-ا ،ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
““شسبهات فسساد ‘ فسسخ من طرف واحد لعقد
مع شسركة ““بؤما““ اأ’Ÿانية للتجهيزات الرياضسية
واسستبداله بعقد مع شسركة ““تاكتيكال سستيل““ التي
تتخذ من فرنسسا مقرا لها.
وأاضسافت اŸصسادر ،أان أاحمد أاحمد ““الذي
كان رهن ا◊راسسة النظرية أافرج عنه دون أاية

متابعة ‘ هذه اŸرحلة““.
و” اسستجؤاب رئيسس الكاف ‘ إاطار –قيق
قضسائي فتح Ãرسسيليا ‘  28ماي اŸاضسي.
وكان ا’–اد الدو‹ لكرة القدم ““فيفا““ قد
ذكر ‘ بيان ،أانه أاُحيط علما باأ’حداث اŸتعلقة
بأاحمد أاحمد الذي يخضسع للسستجؤاب من قبل
السس -ل -ط -ات ال -ف -رنسس-ي-ة بشس-أان م-زاع-م م-رت-ب-ط-ة
بؤ’يته على رأاسس الكاف .وأاضساف ا’–اد ،انه
طلب من السسلطات الفرنسسية ““أايّ معلؤمات قد
ت-ك-ؤن ذات صس-ل-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق-ات ي-ج-ري-ه-ا ““ال-فيفا““
ضسمن ÷نة اأ’خلقيات التابعة له.

إأثر سضكتة قلبية أŸت به بفرنسضا

اŸسس Òالسسابق Ÿولودية ا÷زائر قصسباجي ‘ ذمة الله

ت - -و‘ ،أمسس ،أل - -ك - -اتب أل - -ع - -ام ل - -ل - -ن - -ادي
أل-ري-اضض-ي ل-ل-ه-وأة Ÿول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ““ﬁم-د
ك -م -ال قصض -ب -اج-ي““ ،ب-حسضب مصض-در م-ق-رب لـ
““ألشض -عب““ .أل -ف -ق -ي -د أصض -يب بسض -ك-ت-ة ق-ل-ب-ي-ة
بفرنسضا أودت بحياته حيث كان يعالج بأاحد
مسضتشضفيات باريسس منذ مدة ،على مسضتوى
ألقلب.
عن عمر ناهز  68سسنة انتقل الفقيد ﬁمد
كمال قصسباجي ا ¤ذمة الله ،بعد مضساعفات مع
اŸرضس غيبته عن اصسدقائه وﬁبيه ،حيث خاضس
مشسؤارا رياضسيا ،ع Èعدة اندية ﬁلية من بينها
ال-ف-ري-ق ال-ري-اضس-ي ل-ل-ج-زائ-ر ال-ؤسس-ط-ى ““ا’رب-ي-يؤ““،
ومنها مؤلؤدية ا÷زائر ،التي قضسى فيها قرابة
ثلثة عقؤد من التسسي Òواإ’شسراف ،كما خاضس

اŸرحؤم Œربة التسسي ‘ Òا÷ماعات اÙلية من
بينها رئيسسا للمندوبية التنفيذية لبلدية ا÷زائر
الؤسسطى ،ثم عضسؤا باÛلسس الؤطني ا’نتقا‹
سسنة  ،1992ثم نائب عن و’ية ا÷زائر العاصسمة ‘
او ¤ان -ت -خ -اب -ات ت -ع-ددي-ة سس-ن-ة  1997ع-ن ق-ائ-مة
ال-ت-ج-م-ع ال-ؤط-ن-ي ال-دÁق-راط-ي ،ورغ-م م-ه-ام-ه ‘
الŸÈان “ ⁄نعه من مرافقة ا◊ركة الرياضسية،
وحضس -ؤر ا’ج -ت -م -اع -ات والسس -ف -ري -ات ال -ت-ي ك-انت
ت -خ -ؤضس -ه -ا اŸؤل -ؤدي -ة ا ¤ج-انب ج-ؤاد وم-ع-ري-ف
وغÒهم ،جثمان الفقيد سسيؤارى الÌى بعد وصسؤله
ا ¤ارضس ال -ؤط -ن م -ب -اشس -رة خ-لل ا’ي-ام ال-ق-ادم-ة
حسسب ما علم من مصسدر مقرب من العائلة.

نورالدين لعراجي

25°

france prix 1

كلمة سسواء...

›لة ا÷يشس :حل األزمة Áر ع Èالشسرعية الدسستورية

على نفسس الدرب تسس ÒاŸؤؤسسسسة العسسكرية
واضسعة ‘ ا◊سسبان نؤفم Èعقيدة مرجعية ’
تقبل اŸسساسس –ت اي ظرف وطارئ انشسغالها
اأ’بدي حماية ا÷زائر من اأ’خطار والتهديدات
وإابقائها شساﬂة الرأاسس مثلما أاوصسى بها من
فجروا الثؤرة التحريرية.
إانها عقيدة ما انفكت القيادة العليا للجيشس
تذكر بها كل مرة ،مقيمة ما –قق من إا‚ازات
وم -ك -اسسب ‘ السس-ي-اسس-ة ال-دف-اع-ي-ة وم-ا ي-ن-ت-ظ-ر،
لحداث اŸتسسارعة ‘ عا⁄
عارضسة قراءتها ل أ
القرية ورؤويتها ا’سستشسرافية التي بفضسلها تسستمر
وح- - -دات ا÷يشس ‘ اح - -ت - -لل أاو ¤الصس - -ف - -ؤف
مظهرة التماسسك عصسب أاي إاسسÎاتيجية ماضسيا،
حاضسرا ومسستقبل.
هكذا أاوردت ›لة ““ا÷يشس““ ‘ عددها لشسهر
ج -ؤان  2019م-ع-ط-ي-ة –ل-ي-لت-ه-ا اآ’نية للظرف
ال -ذي “ر ب -ه ال -ب -لد م -راف -ع -ة Ÿب-دأا الشس-رع-ي-ة
الدسستؤرية ‘ مرافقة مطلب ا◊راك ‘ التغي،Ò
Ÿا يحمله من معنى وقؤة ‘ اŸرور ا◊تمي إا¤
بر اأ’مان .وهذه الشسرعية الدسستؤرية ظلت دوما
حلقة مفصسلية ‘ تؤجيهات الفريق قايد صسالح
وهؤ يجؤب النؤاحي العسسكرية متابعا لصسÒورة
عصسرنة و–ديث القؤات العسسكرية وفق برنامج
ت -ك -ؤي -ن دق -ي -ق ي -ح -ت -ؤي ت -خصسصس -ات تسس -ت-ج-يب
ل-ل-م-رح-ل-ة وي-ط-الب ب-ه-ا ال-راه-ن واŸسس-تقبل.ظل
هذا اŸعطى الثابت رهان التحدي الكبı Òتلف

 41°أ÷زأئر

 25°وهرأن

ألثمن  10دج

جددت مرأفقتها للشضعب ‘ مطلب ألتغيÒ

^ فنيدسس بن بلة

 30°أ÷زأئر

 25°وهرأن

26°

عناصسر الدرك الؤطني ،يؤم  06جؤان  ،2019إاثر
عمليات متفرقة بكل من تلمسسان ووهران/ن.ع،2.
سسبعة (Œ )07ار ﬂدرات وضسبطت ( )68كيلؤغراما
م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج و( )400ق-رصس-ا م-ه-ل-ؤسس-ا وثلث
( )03سسيارات سسياحية.

...والدرك يوقف تسسعة مهاجرين غ ÒشسرعيÚ
بالنعامة

‘ ح ” Úإاحباط ﬁاو’ت تهريب ( )6803لÎا
م - -ن ال - -ؤق- -ؤد ب- -ك- -ل م- -ن ت- -بسس- -ة وال- -ط- -ارف وسس- -ؤق
أاهراسس/ن.ع .5.م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق -ف ع -ن -اصس -ر
الدرك الؤطني بالنعامة تسسعة ( )09مهاجرين غÒ
شسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة.

أام Úبلعمري
كم نحن بحاجة إا ¤هذه الكلمة و ا÷زائر تعيشس مرحلة
فارقة من تاريخها بعؤدة الكلمة إا ¤الشسعب ،انها فرصسة
يجب أان ’ تضسيع منا حتى ’ يضسيع معها حلم بناء دولة
القانؤن التي نحلم بها جميعا ،دولة يتسساوى فيها الضسعيف
والقؤي وفق ﬁدد اŸؤاطنة.
إان ا’نسسداد الذي وصسلنا إاليه يؤشسك اأن يعصسف  ’ -قدر
الله  -بكل ما –ّقق و يأاتي على حلم رؤوية هذه ا÷مهؤرية
ا÷دي -دة؟ ك -ي -ف ’ وال -ه -ؤة ت -زداد اتسس -اع -ا ي -ؤم-ا ب-ع-د ي-ؤم
فحراك اليؤم ليسس حراك  22فيفري الذي “ّيز بؤحدة
كلمته و وضسؤح أاهدافه اŸتمثلة ‘ رحيل النظام برمؤزه
و‡ارسس -ات -ه واسس -ت -لم اŸشس -ع -ل م-ن ج-ي-ل شس-اب Áك-ن-ه أان
يسس -ت -ث -م -ر ‘ اأ’رضس و اإ’نسس -ان وي -خ -رج ال -ب -لد م-ن ح-ال-ة
ا÷مؤد متعدد اأ’بعاد الذي جعلها رهينة برميل خام بعد
 60سسنة كاملة على اسستقللها؟
صسحيح أان ا’نتقال نحؤ جمهؤرية جديدة ’ يكؤن إا’
بإاحداث قطيعة ابسستيمؤلؤجية مع النظام السسابق ومع كل
‡ارسساته ،غ Òأان ذلك يتطلب وصسفة تؤافقية تضسمن عدم
اج -ه -اضس مسس -ار ال -ت -غ -ي ،Òأ’ن ال -ؤضس-ع ا’ق-تصس-ادي ل-ل-ب-لد
واŸعطيات ا÷يؤسسياسسية اÙيطة بنا قد ’ يسسعفانا أاكÌ؟
لسسف  ⁄ -يتعد
علينا التصسرف ماذا ننتظر؟ وا◊ؤار ـ ل أ
مرحلة اÿطابات وإاعلن حسسن النؤايا بعد؟ ،آان اأ’وان
’تخاذ إاجراءات عملية والكل Ÿا بعد خطاب رئيسس الدولة
الذي يجب أان يكؤن متبؤعا بقرارات و إاجراءات تؤؤسسسس
أ’رضسية ثقة ،حتى ’ تلقى الدعؤة إا ¤هذا ا◊ؤار نفسس
مصس ÒاŸشساورات التي أاطلقتها رئاسسة الدولة شسهر أافريل
اŸاضس -ي؟ ف -ا÷زائ -ر ’ –ت -م-ل ت-أاج-ي-ل ا’قÎاع ال-رئ-اسس-ي
للمرة الثالثة على التؤا‹  ’ -قدر الله  -أ’ن ذلك قد يزعزع
شسرعية اŸؤؤسسسسات داخليا و يضسر Ãصسالح ا÷زائر دوليا بل
يفتح عليها باب اŸسساومات؟.
أاصسبح واضسحا أان ا’نسسداد الذي تعيشسه البلد ’ يخدم
إا’ ا◊ا ÚŸبسسيناريؤ اŸؤاجهة ب Úالشسعب و جيشسه و
تؤريط هذه اŸؤؤسسسسة ‘ متاهات ،البلد ‘ غنى عنها،
لهذا يبدو ا’قÎاع الرئاسسي كأاولؤية قصسؤى بشسرط أان تكؤن
العملية شسفافة و نزيهة تفرز الرئيسس الذي اختاره الشسعب،
ح-ي-ن-ه-ا سس-ي-ك-ؤن إاع-لن ال-ن-ت-ائ-ج ع-ي-دا أ’ول-ن-ا وآاخرنا وليسس
مؤعدا تتجدد فيه ا’حتجاجات واŸشساحنات وبهذا نكؤن
ق -د خ -ط -ؤن -ا ›رد خ -ط -ؤة أاو ¤ن-ح-ؤ ج-م-ه-ؤري-ة ““ال-ك-ل-م-ة
السسؤاء““.
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