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ت-ن-ظ-م ال-غ-رف-ة ا÷زائ-رية
ل -ل -ت-ج-ارة والصس-ن-اع-ة ،ال-ي-وم
’ح- - -د  09ج- - -وان ا÷اري،
ا أ
’عمال ا÷زائري –
منتدى ا أ
ال- -ك- -وب- -ي ب- -اŸدرسس -ة ال -ع -ل -ي -ا
Óع-م-ال ب-قصس-ر
ا÷زائ -ري -ة ل -أ
اŸع -ارضص الصس-ن-وب-ر ال-ب-ح-ري،
ب- - -دءا م- - -ن السس- - -اع - -ة 08:30
صسباحا.
اŸنتدى اŸنظم بالتعاون مع
سس-ف-ارة ك-وب-ا ب-ا÷زائ-ر غايته
تسسليط الضسوء على مشساريع
ا’سس- -ت- -ث- -م -ار ب Úال -ب -ل -دي -ن،
’سس -ي -م -ا م -ا “ث -ل -ه ك -وب -ا م-ن
Óع- - -م- - -ال
سس - - -وق واع - - -دة ل - - -أ
واŸن -ت -وج ا÷زائ -ري ال-ب-احث
ع- - -ن فضس- - -اءات خ- - -ارج- - -ي - -ة
للتصسدير.
وتعرف قطاعات الفÓحة،
الصسيدلة ،السسياحة واŸناجم
ح- - -رك- - -ي- - -ة ك - -بÒة ‘ ك - -وب - -ا
تسستدعي ا’هتمام.

التحول القتصضادي Œارب
اÛر ،بولندا وتشضيكا

يوم دراسضي حول
اŸناطق ا◊دودية
با÷زائر

179٦7

اŸلتقى الوطني السضادسس حول اŸاء من  12إا 14 ¤جوان ا÷اري
ينظم  ÈﬂاŸياه بجامعة مولود معمري بتيزي
وزو اŸلتقى الوطني السسادسص حول اŸاء من  12إا¤
 14يونيو ا÷اري ،بحسسب ما علم من اŸنظم.Ú
ال -ل -ق -اء ال -ذي ي -ن -ع -ق -د ب -ال -ت -ع -اون م -ع ا÷م -ع -ي-ة
’رب-ع-ة
ا÷زائ -ري-ة ل-ل-ه-ي-دروج-ي-ول-وج-ي-ا ،ي-ت-ط-رق أ
ﬁاور ه- -ام- -ة وه- -ي «ت -أاث Òم -نشس -آات ال -ري ال -كÈى
وال -ت -ح -وي Ó-ت» و»ال -ه -ي -دروج -ي -ول-وج-ي-ا ا÷ه-وي-ة،
‰وذج وع -رضص ع -وام -ل اŸوارد اŸائ -ي -ة واŸن-اخ-ي-ة»،
«اŸوارد اŸائية والسسدود» و»نوعية وحماية اŸياه».
ي - -ت - -م ال - -ت - -ط - -رق ‘ اŸل- -ت- -ق- -ى ا ¤ا◊وضص اŸائ- -ي
وال- -ه- -ي- -درول- -وج- -ي –اŸن- -اخ- -ي م- -ع ت- -أاثÒات -ه ع -ل -ى
’ضسافة إا« ¤نوعية اŸياه ومعا÷تها وحمايتها».
اŸسستوي ÚالعاŸي واÙلي ،با إ

تخصضصضات حرفية جديدة لفائدة ﬂتلف الفئات العمرية
أادرجت غرفة الصسناعات التقليدية وا◊رف بو’ية البليدة ضسمن قائمة التخصسصسات التي توفرها
لفائدة الراغب ‘ Úتعلم حرف ما› ،ا’ت تكوين جديدة تتماشسى مع التطور التكنولوجي وهذا
لفائدة ﬂتلف الفئات العمرية ،بحسسب ما كشسف عنه مدير الغرفة ،سسعدي آايت رزوق.
تتمثل هذه التخصسصسات ا÷ديدة التي لطاŸا شسكلت مطلب اŸهتمÚ
بتعلم حرف جديدة تتناسسب مع مؤوهÓتهم وأاهدافهم اŸسستقبلية
’رضسيات ثÓثي
خاصسة الشسباب ،وفق ذات اŸسسؤوول ‘ تخصسصص ا أ
’بعاد والديكور الداخلي وكذا تخصسصص تصسليح اللوحات الرقمية
ا أ
والهواتف.
ت-ع-ك-
ف وزارة ال-ث-ق-اف-ة ب-التنسسيق
م -ع ﬁا
ف -ظ -ي اŸه-رج-ان-ات اıت-ل-ف-ة
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ح
ض
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م- -ه- -رج
 -ان ،ع- -ل- -ى غ- -رار اŸه- -رج- -انالدو‹
«
ت
ي
م
ق
اد» ب ÚالفÎة من 25
إا30 ¤
ج-وي-ل-ي-ة واŸه-رج-ان الثقا‘
ال- -دو
أاك ‹ ل- -ل- -مسس- -رح ب 15 Úإا21 ¤
توبر القادم ببجاية.

–ضض Òرزنامة اŸهرجانات

ي - - - -ن - - - -ظ - - - -م «ن - - - -ادي ك - - - -ار»
ا’قتصسادي ،ندوة نقاشص حول
«ا’ق - - - -تصس- - - -اد ‘ م- - - -رح- - - -ل- - - -ة
ا’ن - -ت - -ق - -ال- -ي- -ةŒ :ارب اÛر،
بولوندا وتشسيكا» وهذا يوم 12
ج- - - - -وان ا÷اري ب- - - - -ف - - - -ن - - - -دق
سسوفيتال.
ي- -نشس- -ط ال- -ل- -ق- -اء خÈاء م -ن
الدول الثÓث عاشسوا التجارب
ع- - -ن ق- - -رب وه- - -ذا
ب -دءا م -ن السس -اع -ة
صسباحا
09:00
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ال- -ثÓ- -ث ن- -ت -ائ -ج الصسحفية بفندق أازول با ن  .2019وتعقد الندوة
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التي سساهمت ‘ الذي يسستقطب العائÓت  7شسخصص على اŸهرجان
‘م
ج-م-ع ا◊ضس-ور ح-ول ا’ح -وسسم ا’صسطياف غايته
ا’ندماج
ت-ف-ا
ل
ب
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لري
اضسة حيث يذهب جزء
«الفجر» Ÿسساعدة مرضسى ال من اŸداخيل إا ¤جمعة
’وروبي.
ا أ
سسرطان.

ت- -ن- -ظ- -م ك- -ل- -ي- -ة ال- -ع- -ل- -وم
السس - -ي - -اسس - -ي- -ة وال- -عÓ- -ق- -ات
ال - -دول- -ي- -ة ي- -وم  10جوان
ا÷اري ي -وم -ا دراسس -ي-ا ح-ول
«ت-ن-م-ي-ة اŸن-اطق ا◊دودية
ب - - - - - - -ا÷زائ - - - - - - -ر ...أاي دور
للجماعات اÙلية؟».
–تضس -ن ال -ي -وم ال-دراسس-ي
ق- -اع -ة اÙاضس -رات «ه -وغ -و
شسافيز» ويسسلط الضسوء على
أاه -م -ي-ة اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة
اسسÎات-ي-ج-ي-ا بصس-ف-تها فضساء
ت -واصس -ل وت -ب -ادل وع -م -ل-ي-ة
ت -ه -ي -ئ-ت-ه-ا ﬁط-ة م-فصس-ل-ي-ة
’سس-ت-ق-رار السسكان وترسسيخ
’م - - - - -ن وا’ن - - - - -ف - - - - -ت - - - - -اح
ا أ
ا’ق- -تصس- -ادي ع- -ل -ى اÙي -ط
’فريقي.
ا إ

انتخاب رئيسس غرفة
التجارة والصضناعة
يوم  15جوان
ي - -ت - -م ان - -ت - -خ - -اب رئ - -يسص
الغرفة ا÷زائرية للتجارة
والصس -ن -اع -ة ي-وم السس-بت 15
ج- - - - - - - - - - - -وان ا÷اري ،وذلك
ب- -ق- -اع- -ة اÙاضس- -رات ع- -ل -ي
م- -ع- -اشس- -ي ب- -قصس- -ر اŸع- -ارضص
ب- - -الصس- - -ن- - -وب- - -ر ال- - -ب- - -ح- - -ري
«صس -اف -كسص» ،ع -ل -ى السس-اع-ة
 09:00صسباحا.

ندوة صضحفية حول مهرجان
اŸوسضيقى والرياضضة بتيبازة

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
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اسستجابة لدعوة بن صسالح للحوار ا÷اد

الطبقة السسياسسية Œدد طلبها بضسرورة توف ÒاŸناخ السسياسسي للرئاسسيات
^ تطبيق اŸادة الثامنة من الدسستور Œسسيدا للتغي ÒاŸنشسود

العدد
1٧96٧

03

لشسغال العالقة حول منظمة التجارة ا◊رة
إانهاء ا أ

جÓب شسارك ‘ اللقاء الثامن لوزراء التجارة
األفارقة بأاديسس أابابا
شسارك وزير التجارة ،سسعيد جÓب ‘
ال-ل-ق-اء ال-ث-ام-ن ل-وزراء ال-ت-ج-ارة ل-ل-دول
لعضس- -اء ‘ ال–اد الف- -ري- -ق- -ي ال- -ذي
ا أ
اخ -ت -ت-مت أاشس-غ-ال-ه أامسص ‘ ،اديسص اب-ي-ب-ا
(اث- -ي- -وب- -ي- -ا) ،ب- -حسسب م- -ا اف- -اد ب -ه ب -ي -ان
للوزارة.
أاوضسح البيان ،ان هذا اللقاء اندرج ‘ اطار
تطبيق خارطة الطريق التي ترمي ا ¤إانهاء
األشس -غ -ال ال-ع-ال-ق-ة ذات الصس-ل-ة ب-اŸف-اوضس-ات
ح- -ول م- -ن- -ط- -ق- -ة ال- -ت- -ج- -ارة ا◊رة ال- -ق- -اري -ة
اإلفريقية.
ك -م -ا ج -اء ه -ذا الج -ت -م-اع –سس-ب-ا ل-ل-ق-م-ة
السس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ل -رؤوسس -اء ال -دول وا◊ك -وم -ات
اإلفريقية ا›ÈŸة ليوم  ٧يوليو ‘ ٢٠19

نيامي (النيجر) والتي سسيتم خÓلها إاطÓق
اŸرحلة األوŸ ¤نطقة التجارة ا◊رة القارية
اإلفريقية.
كانت الدول األعضساء ‘ ال–اد اإلفريقي
اŸوقعة على التفاق اŸنشسئ Ÿنطقة التجارة
ا◊رة القارية الفريقية ،قد أاعطت خÓل
قمة كيغا‹ اŸنعقدة ‘ مارسس  ٢٠18إاشسارة
ق -وي -ة ل -ت -دع -ي -م وت -ع-زي-ز ال-ت-ج-ارة ب Úال-دول
األفريقية بهدف إانشساء سسوق إافريقية واحدة.
وت-وف-ر م-ن-ط-ق-ة ال-ت-ج-ارة ا◊رة اإلف-ري-قية
القارية مسساحة ديناميكية تتشسكل من سسوق
ألك Ìمن  1.٢مليار شسخصس Áثلون حوا‹
 ٢.5٠٠مليار دولر من إاجما‹ النا œالداخلي
اÿام.

رخصص اسستÓم غ Òقابلة للتنازل أاو نقل ملكيتها

مرسسوم تنفيذي يحدد شسروط وكيفيات اسستغÓل
اŸؤوسسسسات الفندقية

سسارعت أاحزاب سسياسسية ،إا ¤تثمÚ
خ -ط-اب رئ-يسص ال-دول-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
Óم- -ة ال- -ذي دع -ا م -ن خ Ó-ل -ه
صس- -ال- -ح ل - -أ
الشس- - -عب ،وال- - -ط- - -ب- - -ق- - -ة السس - -ي - -اسس - -ي - -ة
والشس-خصس-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة إا ¤ال-دخول ‘
ح - -وار ج- -اد وشس- -ام- -ل ،يسس- -م- -ح ب- -ت- -وفÒ
ظ- -روف حسس- -ن- -ة وشس- -ف- -اف- -ة ل- -ت -ن -ظ -ي -م
لجال.
انتخابات رئاسسية ‘ أاقرب ا آ

جÓل بوطي

األرندي :دعوة لتطبيق اŸادة 8
من الدسستور
رحب ال- -ت- -ج- -م- -ع ال -وط -ن -ي ال -دÁق -راط -ي
«األرندي» ‘ ،بيان له ،أامسس األول ،بالدعوة
ال -ت -ي وج -ه-ه-ا رئ-يسس ال-دول-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن
صس-ال-ح ل-ل-ط-ب-ق-ة السس-ي-اسس-ي-ة واÛتمع اŸدÊ
والشسخصسيات الوطنية ،من أاجل الدخول ‘
حوار جاد لتوف Òالظروف اŸناسسبة إلجراء
ان -ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة .وأاك-د «األرن-دي» أان-ه ح-ان
ال -وقت ل-ت-ط-ب-ي-ق اŸادة  8م -ن ال-دسس-ت-ور عÈ
انتخاب رئيسس ا÷مهورية الذي يجسسد التغيÒ
واإلصسÓحات اŸرجوة.
وأاضساف البيان ،أان ا÷زائر تناشسد جميع
ال -وط -ن -ي Úل -ل -ج -ل -وسس م-ع-ا وت-وج-ه م-ع ب-عضس
لنتخابات رئاسسية ‘ أاقرب وقت ‡كن ،لكي
نضس- -م- -ن ج- -م- -ي- -ع- -ا السس- -ت- -ق- -رار السس- -ي -اسس -ي
والقتصسادي والجتماعي لبÓدنا.

التحالف ا÷مهوري:

Œاوز تعقيدات اŸرحلة ‘ إاطار
دسستوري
م -ن ج-ه-ت-ه ع ،Èأامسس ،ال-ت-ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ا÷م -ه -وري ع -ن ارت -ي -اح-ه Ÿضس-م-ون خ-ط-اب
رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح اŸوجه
Óم -ة ،م -ث -م-ن-ا ال-دع-وة ◊وار وط-ن-ي شس-ام-ل
ل -أ
لسس -ت -ج-م-اع وت-وف Òأاحسس-ن ال-ظ-روف إلج-راء
النتخابات الرئاسسية ‘ أاقرب وقت ‡كن
ل -ت -ج -اوز ت -ع -ق -ي -دات اŸرح-ل-ة ‘ إاط-ار ا◊ل
الدسستوري.
قال التحالف ا÷مهوري ‘ بيان له تلقت
«الشسعب» نسسخة منه أان ا◊وار الذي دعا إاليها
بن صسالح ينسسجم مع اŸوقف الثابت اŸعÈ
ع -ن -ه م -ن ط -رف ا◊زب م -ن -ذ ب -داي -ة األزم-ة
السسياسسية ‘ البÓد ،والتي تعت Èبأان ا◊وار
الشس -ام-ل وا÷اد ،وغ Òالقصس-ائ-ي ه-والسس-ب-ي-ل
ال-وح-ي-د ل-ت-ج-اوز ت-ع-ق-ي-دات اŸرح-لة ‘ إاطار
ا◊ل الدسستوري والنتخابي.
كما دعا ا◊زب جميع الشسركاء من أاحزاب
سس -ي -اسس -ي -ة و›ت -م -ع م -د Êو‡ث -ل -ي ا◊راك
الشس-ع-ب-ي إا ¤ضس-رورة ت-غ-ل-يب اŸصس-ال-ح ال-ع-ل-ي-ا
Óم -ة ف -وق اŸصس-ال-ح ا◊زب-ي-ة أاوالشس-خصس-ي-ة
ل -أ
الضس -ي -ق -ة ،والشس -روع دون تضس -ي -ي -ع م -زي -د م-ن
الوقت ‘ ،حوار مسسؤوول واقعي وبناء.
‘ م - -ق - -اب - -ل ذلك أاك- -د ب- -ي- -ان ا◊زب ان- -ه

يسس -ت -وجب م -ن ا÷م -ي-ع الشس-ع-ور ب-اŸسس-ؤوول-ي-ة
التاريخية اŸلقاة على عاتق كل طرف ‘ هذه
الظروف اŸصسÒية والدقيقة التي “ر بها
ال -ب Ó-د ،م -ع -تÈا أان ا◊وار ال -واق-ع-ي ي-ت-ط-لب
الن- -طÓ- -ق ‡ا ه- -وك- -ائ- -ن ل- -ل -وصس -ول إا ¤م -ا
هو‡كن ،وليسس ما هوواجب أان يكون ،وحوار
بناء يتع Úأان يصسل بالبÓد إا ¤ا◊لول التي
–تاجها ع Èالتنازلت اŸشسÎكة واŸتبادلة
لفائدة الوطن وليسس لفائدة طرف أاوذاك.
وشس-دد ال-ت-ح-ال-ف ا÷م-ه-وري ع-ل-ى ضسرورة
ال- -ت- -وج -ه إا ¤ح -وار ج -اد سس -يسس -م -ح ب -ت -ل -ب -ي -ة
ال -ط-م-وح-ات واŸط-الب اŸشس-روع-ة ل-ل-ح-راك
الشسعبي ،وŒسسيد اإلرادة الشسعبية السسيدة ‘
كنف انتخابات رئاسسية ل تشسوبها شسائبة ،تكون
ب-داي-ت-ه-ا ال-ت-واف-ق ح-ول ه-ي-ئ-ة وط-نية مسستقلة
لتنظيم واإلشسراف على النتخابات ‘ ،حÚ
طالب بضسرورة –ديد أاجندة دقيقة لÓنتقال
الدÁقراطي مع التأاكيد على مبدأا اسستمرارية
الدولة وتفهم مطالب ا◊راك الشسعبي التي
يجب التكفل بها عن طريق حوار وطني شسامل
وغ Òإاقصسائي.

أابوجرة :التوافق شسرط ‚اح ا◊وار
دع -ا رئ -يسس اŸن-ت-دى ال-ع-اŸي ل-ل-وسس-ط-ي-ة،
أاب - -وج - -رة سس - -ل - -ط- -ا ،Êإا ¤ب- -ذل م- -زي- -د م- -ن
اÛه -ودات ا÷ادة ،وال -ت -ن -ازلت اŸت -ب -ادل-ة،
ل -ت -ح -ق -ي -ق اŸصس -ل -ح -ة اŸشسÎك -ة ب Úج -م-ي-ع
اŸواطن Úا÷زائري ،ÚواقÎح ‘ بيان له،
أامسس ،على ا÷هات التي تدعوللحوار موافاة
اŸدعوين Ãشسروع أارضسية حوار وطني ،يكون
منطلقا لندوة وطنية جامعة.
وحسسب سسلطا Êفان أارضسية ا◊وار تباركها
اŸؤوسسسسة العسسكرية وتقدم ضسمانات صسارمة
ل-ل-م-راف-ق-ة وŒسس-ي-د ﬂرج-ات-ه-ا ،وتعمل على
–فيز كل من يسسهم ‘ إايجاد ﬂرج عاجل
لهذه الوضسعية اآلخذة ‘ التعقيد ،مشسÒا إا¤
أانه Ÿسس ‘ آاخر مسستجدات الوضسع با÷زائر،
شس -ب -ه ت -واف -ق وط -ن -ي ح -ول ضس -رورة الل -ت-ق-اء
وا◊وار.
وأاوضسح أابوجرة سسلطا Êل يزال الختÓف
قائما ،حول ﬁتوى ا◊وار وآالياته وا÷هات
ال -داع -ي -ة إال -ي-ه والشس-خصس-ي-ات اŸدع-وة ل-ذلك
ال-وقت ضس-اغ-ط وال-ت-ط-ورات اإلق-ل-ي-م-ية –ثنا
ع -ل-ى ح-م-اي-ة م-ك-تسس-ب-ات الشس-عب وم-وؤسسسس-ات
ال -دول -ة ،وال -ت -واف-ق ع-ل-ى ح-ل وط-ن-ي ب-ا◊وار
والتشساور والتنازل ،مؤوكدا انه بدون توافق لن
يكتب ألي مبادرة النجاح.

لصسÓح الوطني:
حركة ا إ

نرفضس مسسارا غ Òآامن يوؤدي
إا ¤فراغ دسستوري

ث -م -نت ح -رك-ة اإلصسÓ-ح ال-وط-ن-ي مضس-م-ون
خ -ط -اب رئ -يسس ال -دول -ة ،ال -ذي دع -ا ف -ي-ه إا¤
انتهاج ا◊وار للوصسول إا ¤توافق وطني واسسع
معلنة عن اسستجابتها ،كما عÈت ا◊ركة عن

رفضسها ألي مسسار غ Òمدروسس وغ Òآامن قد
يقودنا إا ¤مرحلة فراغ مؤوسسسساتي.
وشس- -ددت ا◊رك- -ة ‘ ب- -ي -ان ت -وج اج -ت -م -اع
اŸك- -تب ال- -وط- -ن- -ي اŸن- -ع- -ق -د أامسس ب -اŸق -ر
اŸركزي ،على ضسرورة الذهاب العاجل إا¤
ج - -لسس - -ات ح - -وار وتشس - -اورŒ ،م - -ع ﬂت- -ل- -ف
ال- -ف- -اع- -ل ‘ ÚاÛم- -وع -ة ال -وط -ن -ي -ة ُت -زاوج
ﬂرجاته ب Úالنصس الدسستوري وب Úا◊لول
السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ُت-سس-ت-ن-ب-ط ت-دابÒه-ا من روح
الدسستور لتحقيق توافق وطني واسسع ،يضسع
ورق- -ة ط- -ري- -ق ت- -واف- -ق- -ي -ة وآام -ن -ة ،ت -ق -ود إا¤
اسستحقاق رئاسسي ‘ أاقرب اآلجال ،يضسمن
مشساركة سسياسسية وشسعبية عريضسة ،تفرز رئيسسا
جديدا للجمهورية ،يضسطلع Ãواصسلة تعميق
اإلصسÓحات ‘ ﬂتلف اŸلفات.
واقÎحت ‘ حركة اإلصسÓح الوطني عقد
ندوة للحوار خÓل الشسهر ا÷اري ،كما نقÎح
أان ُيوسّسـ ـع اإلشسراف على ندوة ا◊وار ليشسـمل
ب- -اإلضس- -اف- -ة Ÿن ت -ك -ل -ف -ه -م رئ -اسس -ة ال -دول -ة،
شسخصسيات وطنية حيادية ﬁل قبول واسسع ‘
اÛتمع ،يعملون مع بعضس لتحضس Òا◊وار
واإلشسراف عليه ومتابعة تنفيذ ﬂرجاته.
وج -ددت ا◊رك -ة ‘ ال -ب -ي -ان ال -ذي ت -ل -قت
«الشس -عب» نسس -خ -ة م -ن -ه ،ال -ت -زام-ه-ا Ãواصس-ل-ة
السس-ه-ام ‘ ج-م-ع وت-رك-ي-ز اÛه-ود ال-وط-ن-ي
ومقاربة التوفيق ب Úأاصسحاب اآلراء اıتلفة
والتنازل للمصسالح العليا للوطن وهوما يضسبط
عÓ- -ق- -ة ا◊رك- -ة م- -ع ﬂت- -ل -ف األط -راف ‘
اÛم- -وع- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ،م -ذك -رة ب -دع -وت -ه -ا
باسستمرار إا ¤ا◊وار والتشساور والعمل على
جسس - -ر ال - -ه- -وة ب Úأاصس- -ح- -اب ال- -رأاي وال- -رأاي
اıالف من خÓل للوصسول إا ¤حالة انسسجام
وطني واسسع ،يكون Ãقدوره –قيق التغيÒ
السس - -ي - -اسس- -ي ال- -ع- -م- -ي- -ق اŸنشس- -ود وŒسس- -ي- -د
اإلصسÓ-ح-ات ال-ن-اج-ع-ة اŸط-ل-وب-ة ‘ ﬂت-ل-ف
اŸلفات القتصسـادية والجتماعية والثقافية
وغÒها.
كما عÈت ا◊ركة عن رفضسها ألي مسسار
غ Òمدروسس وغ Òآامن قد يقودنا إا ¤مرحلة
ف -راغ م -ؤوسسسس -ات -ي وإاح -داث إارب -اك دسس-ت-وري
ي - -ف - -ت - -ح ال - -ب- -اب أام- -ام ﬁاولت الج- -ت- -ه- -اد
والرŒال خ- -ارج ال- -دسس- -ت- -ور Ãا ل ي- -ح -ظ -ى
بإاجماع وطني ول يحقق التوافق بﬂ Úتلف
ال -ف -اع -ل -يـ ـن ،األمـر ال -ذي ق -د ي -ف -ت -ح ع -ل -ي-ن-ا
الضسطـرابات الداخلية والعواصسف اÿارجية
التي ل تعمل إال علـى اسستئصسال السسـ ـيادة،
واسستهداف اŸشسروع ا◊ضساري للجزائر.
وف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق Ãح-ارب-ة ال-فسس-اد ،ج-ددت
م -وق -ف -ه-ا ال-داع-ي إا ¤ضس-رورة مسسك م-ل-ف-ات
الفسساد بكل مسسؤوولية وشسمولية مع أاخذ الوقت
الكا‘ لعÓجها ،بعيدا عن أاي ضسغوط ،وهذا
م-ا سس-ي-ج-ع-ل ق-ط-اع ال-ع-دال-ة أام-ام مسس-ؤوول-ياته
الكاملة ،وأان الوقت حان أايضسا لتتناول العدالة
وب- -ك- -ل مسس- -ؤوول- -ي -ة ك -ذلك مضس -ام Úت -ق -اري -ر
«›لسس اÙاسسبة» بع Úالعتبار وعلى مر
السسنوات اŸاضسية ‘ إاطار الشسفافية التامة
Ÿتابعة صسرف وتسسي ÒاŸال العام والعمل و‘
أاقرب اآلجال على اسسÎجاع أاموال ومقدرات
الشس -عب ا÷زائ -ري ‡ن اسس -ت -ح -وذوا ع -ل -ي -ه-ا
بطرق غ Òقانونية وأاسساليب غ Òمشسروعة.

صس -در م -رسس -وم ت -ن-ف-ي-ذي ‘ ا÷ري-دة
ال -رسس -م -ي -ة لشس -ه -ر م-اي-و اŸاضس-ي ،ي-ع-رف
اŸؤوسسسس -ات ال -ف -ن -دق -ي -ة وي -ح-دد شس-روط
وكيفيات اسستغÓلها وتصسنيفها واعتماد
مسسÒيها.
وي -قصس -د Ãؤوسسسس -ة ف-ن-دق-ي-ة ،ب-حسسب ه-ذا
اŸرسس- -وم ،ال -ذي ي -ح -م -ل رق -م  ،158-19ك- -ل
م -ؤوسسسس -ة ذات ط -اب -ع Œاري تسس-ت-ق-ب-ل زب-ائ-ن
مارين أاو مقيم Úدون أان يتخذوها سسكنا لهم،
م- -زودة Ãراف- -ق ت- -ق- -دم خ- -دم- -ات اإلط- -ع- -ام
وال- -تسس -ل -ي -ة وال -ت -ن -زه وال -ت -نشس -ي -ط وال -ت -داوي
وال -رف -اه-ي-ة وال-راح-ة وال-ري-اضس-ة واŸؤو“رات
واÛم-ع ال-ب-ح-ري (اŸاري-ن-ا) وم-ي-ن-اء النزهة
وجميع األنشسطة األخرى اŸتعلقة بالسسياحة.
وي -ح -دد اŸرسس -وم اŸؤوسسسس -ات ال -ف-ن-دق-ي-ة
بالفنادق واŸركبات السسياحية أاو قرى العطل
وشس -ق -ق ال-ف-ن-ادق والق-ام-ات ال-ف-ن-دق-ي-ة وك-ذا
اŸوت- -يÓ- -ت أاو ن- -زل ال- -ط- -ري- -ق واıي -م -ات

السس-ي-اح-ي-ة وه-ي م-ل-زم-ة ب-ت-وف Òت-أاج Òغرف
وأاجنحة عند القتضساء.
وترتب اŸادة الرابعة من اŸرسسوم الفنادق
‘  5أاصسناف :األول من ‚ 5وم والثا Êمن 4
‚وم والثالث من ‚ 3وم والرابع من ‚متÚ
واألخ Òم - -ن ‚م - -ة واح - -دة .ف- -ي- -م- -ا ت- -رتب
اŸركبات السسياحية أاو قرى العطل وكذا شسقق
ال-ف-ن-ادق أاو اإلق-ام-ات ال-ف-ن-دق-ي-ة واŸوت-يÓت
(ن -زل ال -ط -ري -ق) واıي -م -ات السس-ي-اح-ي-ة ا¤
ثÓثة أاصسناف :من ‚ 3وم ا‚ ¤مة واحدة.
ويقوم الوا‹ اıتصس إاقليميا ،بناء على
اقÎاح من اŸدير الولئي اŸكلف بالسسياحة،
بتسسليم رخصس اسستغÓل اŸؤوسسسسات الفندقية
التي تعد غ Òقابلة للتنازل أاو نقل ملكيتها،
غ Òأانه ‘ حالة وفاة اŸالك Áكن لذوي
ا◊ق -وق السس -ت -م -رار ‘ اسس-ت-غÓ-ل اŸؤوسسسس-ة
الفندقية.

الدكتور باŸدرسسة الوطنية العليا للصسحافة سسم Òعرجون لـ «الشسعب»:

الصسحافة اŸكتوبة أاهم قناة إاعÓمية إل‚اح
ا◊وار ...ولقادة الرأاي دور ﬁوري

لعÓ-م والتصس-ال
أاك-د أاسس-ت-اذ ع-ل-وم ا إ
لعÓم ‘
سسم Òعرجون ،أاهمية دور ا إ
مرافقة اÿطوة اŸقبلة ‡ثلة ‘ ا◊وار
ال- -ذي دع- -ا إال -ي -ه رئ -يسص ال -دول -ة ع -ب -د
القادر بن صسالح ،لفتا إا ¤أان الصسحافة
اŸك- -ت- -وب- -ة ت- -أات -ي ‘ م -ق -دم -ة ال -ق -ن -وات
ال -ف -ع -ال -ة ،ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان -ه-ا ت-خ-اطب
ال-ن-خ-ب-ة وأاغ-لب شس-رائ-ح اÛت-مع وتأاثÒ
لقوى.
القراءة الذي يبقى ا أ

فريال بوششوية
ي- -ك -تسس -ي دور اإلع Ó-م Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه
م- -ك- -ت- -وب وم- -رئ- -ي ومسس -م -وع وك -ذا اإلع Ó-م
اإللكÎو Êالذي افتك لنفسسه حيزا هاما ‘
أاوسساط أاك Èالشسرائح من اÛتمع الشسباب،
ب-ال-غ األه-م-ي-ة ‘ اŸرح-ل-ة اŸق-ب-ل-ة ،لسس-ي-م-ا
ب -ع -دم -ا ” الت -ف -اق ع -ل -ى ان -ه ل سس -ب -ي -ل إا¤
النتخابات دون حوار يؤوسسسس لتوافق شسامل،
يكفل باقÎاع رئاسسي يفرز رئيسسا للجمهورية
ينتخبه الشسعب ا÷زائري.
و‚اح اŸرح -ل -ة اŸق -ب -ل -ة م-ره-ون ب-ت-وف-ر
›م- - -وع- - -ة م- - -ن الشس - -روط وال - -ظ - -روف‘ ،
مقدمتها مرافقة اإلعÓم Ÿسسعى ا◊وار Ãا
يضس -م -ن ‚اح-ه ،ول-ع-ل اإلق-ن-اع ب-ا÷ل-وسس إا¤
طاولة ا◊وار أاك Èالرهانات ،وعلى األرجح
فإان كسسبه قد يتوقف على مرافقة وسسائل
اإلعÓم ،و‚احها ‘ مهمتها.
ه -ذا ال -ط -رح ي -ؤوك -ده ال -دك -ت -ور ب-اŸدرسس-ة
الوطنية العليا للصسحافة سسم Òعرجون ،الذي
أاكد ،أامسس ‘ ،تصسريح لـ»الشسعب» ،أانه إاذا ما
أاراد اŸسسؤوولون النجاح ‘ اإلقناع با◊وار
وإا‚احه ،عليهم العتماد بدرجة أاو ¤على
اإلعÓم اŸكتوب ،على اعتبار أانه موجه إا¤
نخب مثقفة وشسرائح واسسعة من اÛتمع،
بينهم اŸعلمون واألسساتذة الطارات.
األسس- -ت- -اذ ع -رج -ون ال -ذي ث -م -ن ‘ سس -ي -اق
موصسول التغطية اإلعÓمية التي “يزت بقدر
كب Òمن اŸوضسوعية وا◊ياد ،باسستثناء بعضس
ﬁاولت توجيه الرأاي العام ،نبه أايضسا إا¤

عدم إاغفال نقطة أاخرى ل تقل أاهمية تتمثل
‘ ق -ادة ال -رأاي ال -ع -ام ،مشس -ددا ع-ل-ى ضس-رورة
تركيز ا÷هود ‘ هذا ا÷انب من خÓل وجوه
جديد– ،ل ﬁل وجوه  ⁄تتغ Òعلى مدار
عقدين كامل Úمن الزمن.
وإا ¤ج- -انب الصس- -ح -ف ال -ت -ي ت -ن -ق -ل ب -ك -ل
موضسوعية حيثيات ا◊راك الشسعبي بعد 16
أاسسبوعا ،وكذا مسستجدات السساحة الوطنية،
لعبة بذلك دورا جد إايجابي ،فإان اإلذاعة
بدورها تخلت بدرجة كبÒة من اŸهنية ‘
نقلها للتحاليل والنتقادات ،ورغم أانها ملكة
الفÎة الصسباحية ،إال أانها ل “سس شسريحة
واسس -ع -ة ،ع -ل-ى غ-رار اإلعÓ-م اŸك-ت-وب ال-ذي
يبقى رأاسسها ‘ األذهان بفضسل القراءة.

غياب اŸعلومة اآلنية
‘ التلفزيونات يدفع اŸشساهد
إا ¤قنوات أاجنبية ل تريد
ا Òÿللجزائر
‘ ت -ق -ي -ي -م -ه ل -ت -غ -ط -ي-ة اإلعÓ-م السس-م-ع-ي
البصسري ،عموميا وخاصسا ،للحدث ،أاكد اأنه
ك -ان إاي -ج -اب-ي-ا إا ¤غ-اي-ة األسس-ب-وع ال-ث-ام-ن اإ¤
التاسسع ،لكن بعد ذلك ابتعد عن اŸوضسوعية
شس -ي -ئ-ا فشس-ي-ئ-ا ،داف-ع-ا ا÷م-ه-ور ال-ع-ريضس إا¤
البحث عن النقل اŸباشسر واŸعلومات اآلنية
‘ قنوات أاجنبية ،تفتقد كلية للموضسوعية،
ت -ق -دم إاعÓ-م-ا م-وج-ه-ا  -ب-حسس-ب-ه  -و“ول-ه-ا
أاطراف ل تريد ا Òÿللجزائر.
ك -م -ا شس -دد ع -ل -ى ضس-رورة اسسÎج-اع وك-ال-ة
األن- -ب- -اء ا÷زائ -ري -ة حصس -ري -ة ن -ق -ل األخ -ب -ار
الرسسمية مثلما هو معمول به ‘ كل العا⁄
Ÿراف- -ق- -ة ال- -دول -ة واŸسس -ؤوول ‘ ÚاŸرح -ل -ة
اŸقبلة ،معتÈا منح هذه ا◊صسرية للتلفزيون
خطأا جوهري ،ألن دور األخ Òتلقي اŸعلومة
من وكالة األنباء ومعا÷تها.

ا’حد  09جوان  2019م
الموافق لـ  06شضوال  1440هـ
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«ألششعب» ترصشد أمتحانات نهاية ألطور أŸتوسشط أليوم

 631.395مÎشسح يجتازون عقبة الدخول إا ¤اŸرحلة الثانوية
^ ﬁ 4332بوسس Áتحن ـ ـ ـون ع 43 Èموؤسسسسـ ـ ـ ـ ـ ـة عقابي ـ ـ ـة
^ أاجهزة تشسويشس متطورة وكامÒات مراقبة Ÿكافحة الغشس
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أازيد من  14أالف مÎشسح ‘ اŸوعد ببومرداسس
يتوجه ،صشباح أليوم 14677 ،مÎششح إأ¤
لجرأء
مرأكز ألمتحان بولية بومردأسس إ
أمتحان ششهادة ألتعليم أŸتوسشط ،من بينهم
 565مÎشش- -ح ح -ر و 35مÎشش-ح-ا م-ن م-رك-ز
أل- -وق- -اي- -ة ل- -ت- -ي -ج Ó-ب ،Úم -وزع Úع -ل -ى 54
م -رك -زأ ‘ ،ظ -روف ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة سش-خ-رت ل-ه-ا
م -دي-ري-ة ألÎب-ي-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ألسش-ل-ط-ات
لم-ك-انيات وألوسشائل
أل-ولئ-ي-ة أŸع-ن-ي-ة ك-ل أ إ
ألضش -روري-ة ÿل-ق أج-وأء ﬁف-زة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
أŸمتحن..Ú

تربويا هاما ‘ مسضÒة التÓميذ ويتعلق بامتحان
شض-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسض-ط ال-ذي Áت-د ع-ل-ى مدى
ثÓثة أايام ،حيث عرف اŸوعد ارتفاعا ملحوظا ‘
عدد اŸمتحن Úمقارنة مع السضنة اŸاضضية قدر
بـ 92مÎشضحا إاضضافة إا 108 ¤مÎشضح من القطاع
اÿاصس ‡ثل Úلعدة مدارسس خاصضة و 8مÎشضحÚ
من مدرسضة صضغار اŸكفوف.Ú
وبهدف إا‚اح اŸوعد ” ،حسضب مدير الÎبية
ل -ب-وم-رداسس تسض-خ Òع-دد م-ن اŸؤوط-ري-ن وال-ن-واب
Ÿراقبة مراكز اإ’جراء باإ’ضضافة إا 2349 ¤حارسس
م- - - - - -وزع Úع 762 Èق- -اع- -ة ،ف- -ي -م -ا ق -در ع -دد
اÎŸشض -ح ‘ Úال -ل -غ -ة ا’م -ازي -غ -ي -ة  998مÎشضح
موزع Úعلى  7مراكز إاجراء ،مع تخصضيصس مركز
واح -د ل -ل -تصض -ح -ي -ح ب -اك -م -ال -ي -ة رح -ي-ل راب-ح ال-ذي
سضيسضتقبل أاوراق امتحانات من و’يات أاخرى أايضضا،
‘ انتظار اŸوعد اأ’خ Òمن رزنامة امتحانات
نهاية السضنة الدراسضية اŸتمثل ‘ شضهادة البكالوريا
اأ’سضبوع اŸقبل.

ي -رت -قب أن ي -ل -ت -ح-ق ،أل-ي-وم ،أك Ìم-ن 11
لح-رأر بـ38
أل -ف مÎشش-ح م-ن أل-ن-ظ-ام-ي Úوأ أ
م -رك -ز إأج -رأء لم -ت -ح -ان شش -ه -ادة أل -ت -ع -ل -ي -م
أŸت-وسش-ط ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة ،ب-حسشب م-ا علمناه
من مديرية ألÎبية بالولية وألتي جنّدت
ﬂتلف ألوسشائل ألبششرية وأŸادية ألكفيلة
بإاجرأء ألمتحان ‘ ظروف مريحة.

كما جّندت مصضالح الÎبية الوطنية بالو’ية
ت-رسض-ان-ة م-ن ال-ع-م-ال اŸه-ن-ي Úو‡ث-ل Úل-قطاعات
الصضحة وا◊ماية اŸدنية واأ’سضÓك اأ’منية Ãعية
أاخصض -ائ -ي Úن -فسض -ان -ي Úوه -ي ال -ع-ن-اصض-ر اŸشض-ك-ل-ة
للكتيبة اŸتناسضقة اŸهيّأاة سضلفا من خÓل حزمة
م-ن ال-ل-ق-اءات ال-ت-حضضÒي-ة وال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ن-ظيمية
لغرضس إاجراء ا’متحان ‘ ظروف مريحة بعيدا
عن الضضغوط التي كشضفتها التجارب السضابقة.
Œدر ا’شضارة ا ¤ان اŸصضالح اŸعنية كانت قد
سض -ج -لت إاج -راء ا’م -ت-ح-ان-ات اŸسض-ب-ق-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -الÎب -ي -ة اŸوسض -ي -ق-ي-ة والÎب-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة والÎب-ي-ة
ال -تشض -ك-ي-ل-ي-ة ‘ وقت سض-اب-ق وّ” تسض-ج-ي-ل وإاحصض-اء
›مل العمليات اŸرتبطة بهذه ا’ختبارات ليتم
التفّرغ بداية من اليوم وعلى مدار ثÓثة أايام للمواد
اأ’خ-رى اŸدرج-ة ضض-م-ن ام-ت-ح-ان ن-ه-اي-ة اŸرح-لة
اŸتوسضطة وهو ا’متحان الذي تعّول عليه مصضالح
الÎبية كثÒا بو’ية تيبازة من حيث التمركز ضضمن
اŸراتب اأ’و ‘ ¤ترتيب الو’يات على غرار ما
حصضل خÓل السضنوات اŸاضضية.

بومرداسش :ز.كمال
ب -ع -د ام -ت -ح-ان شض-ه-ادة ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
ا’ب -ت -دائ -ي ال -ت -ي ج-رت ‘ ظ-روف ع-ادي-ة وت-ركت
ارتياحا ب ÚالتÓميذ واأ’ولياء خاصضة من حيث
طبيعة مواضضيع اأ’سضئلة التي كانت ‘ اŸتناول
تقريبا– ،تضضن و’ية بومرداسس نهار اليوم حدثا

 38مركزا ’سستقبال  11183مÎشسح بتيبازة
ت -ن -ط -ل -ق ،أل -ي -وم ،أم -ت -ح -ان-ات ن-ه-اي-ة
ألطور أŸتوسشط لسشنة  ،2019حيث يصشل
ع- -دد أÎŸشش- -ح Úإأ 631.395 ¤تلميذ،
وق- -د أرت- -ف- -ع ع -دد أÎŸشش -ح Úلشش -ه -ادة
ألتعليم أŸتوسشط بـ 35.530مÎششح عن
سش- - -ن- - -ة  595.865( 2018مÎششح)،
لضش -اف -ة إأﬁ 4332 ¤ب-وسس م-رشش-ح
ب- -ا إ
لهذه ألششهادة على مسشتوى  43مؤوسشسشة
عقابية.

حياة كبياشش
ت -ع -ت Èشض -ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسض-ط شض-ه-ادة
مهمة ‘ مسضÒة الطالب الدراسضية ،حيث أانها
ت -أات -ي ت -ت -وي -ج -ا ل -ل-ن-ج-اح ‘ م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسضط من أاجل ا’نتقال للطور الثانوي،
غ Òأان- -ه- -ا ‘ ه- -ذه السض -ن -ة ت -ن -ظ -م ‘ ظ -رف
اسضتثنائي “ر به البÓد ،ولعل ذلك ما يرفع
درجة التخوف لدى اأ’ولياء من تكرار سضيناريو
التسضريبات ،و‘ ذات الوقت يتطلعون إا ¤أان
تكون مواضضيع ا’متحانات ‘ متناول أابنائهم.
ب -اŸن -اسض-ب-ة ج-ن-دت ال-وسض-ائ-ل إ’‚اح ه-ذه
اŸواعيد اŸصضÒية ،من بينها توف Òوسضائل
م - -ك- -اف- -ح- -ة ال- -غشس اإ’ل- -كÎو’ Êسض- -ي- -م- -ا ‘
ام -ت -ح-ان-ات شض-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ،ح-يث ق-امت
وزارة ال-دف-اع ال-وط-ن-ي ب-ت-زوي-د ق-ط-اع الÎب-ية
الوطنية بأاجهزة تشضويشس جد متطورة ،ويتم
وضضعها على مسضتوى اŸراكز ا÷هوية التابعة
ل-ل-دي-وان ال-وط-ن-ي لÓ-م-ت-ح-ان-ات واŸسض-ابقات
اıصضصضة ÷مع وتوزيع اŸواضضيع ،على حد
م -ا ق -ال -ه وزي -ر ال -ق -ط -اع  -سض -اب-ق-ا ،م-ت-وع-دا
بتسضليط العقوبات الصضارمة على اŸتورطÚ
‘ نشض -ر اŸواضض -ي -ع ع Èشض -ب -ك -ات ال -ت -واصض -ل
Óجراءات القانونية.
ا’جتماعي ،وفقا ل إ

أاجهزة تشسويشس متطورة
Ÿكافحة الغشس اإ’لكÎوÊ
مع اإ’شضارة إا ¤أان هذه اأ’جهزة قد نصضبت
ع 66 Èمركزا جهويا ،بدل  9مراكز فقط ،أاي

على مسضتوى اŸراكز ا÷هوية للديوان ،وكذا
مديريات الÎبية التي سضتتحول خÓل تنظيم
ا’م -ت -ح-ان-ات ال-رسض-م-ي-ة إا ¤م-ل-ح-ق-ات ت-اب-ع-ة
ل - -ل- -دي- -وان ،أاي إا ¤م- -راك- -ز ◊ف- -ظ وت- -وزي- -ع
اŸواضضيع ،إا ¤جانب  16مركزا متقدما سضيتم
إانشضاؤوها بالو’يات ا÷نوبية.
لضض -م -ان السض Òا◊سض-ن ل-ه-ذه ا’م-ت-ح-ان-ات
التي تسضتمر لثÓثة أايام ( 10 ،9و 11جوان)،
جندت الوزارة الوصضية كل الوسضائل الضضرورية
مادية وبشضرية حتى يتم اجتيازها ‘ ظروف
مÓئمة ومريحة نفسضيا للتÓميذ ،حيث يبلغ
عدد اŸراكز اıصضصضة  18.811مركز ،بينها
 18.570مركز إاجراء و 47مركز Œميع و191
م -رك -ز تصض-ح-ي-ح و 3م -راك-ز خ-اصض-ة ب-إاعÓ-ن
النتائج.
وب - -حسضب اأ’رق - -ام ال - -ت - -ي أاوردت- -ه- -ا وزارة
الÎب- -ي -ة ،ف -ان ه -ذه ا’م -ت -ح -ان -ات ي -وؤط -ره -ا
 627.655مؤوطر ‘ مراكز اإ’جراء و51.114
Óقفال و95.916
مؤوطر ‘ مراكز التجميع ل إ
مؤوطر ‘ مراكز التصضحيح.
يذكر ،أان توزيع اŸواد التي Áتحن فيها
اÎŸشضحون لشضهادة التعليم اŸتوسضط كاآ’تي،
ح - -يث خصضصس ال - -ي- -وم اأ’ول ( 9م -اي) Ÿادة
العربية ،علوم فيزيائية وتكنولوجيا ،الÎبية
اإ’سض Ó-م -ي-ة والÎب-ي-ة اŸدن-ي-ة ،وب-رم-ج ل-ل-ي-وم
الثا 10( Êماي) الرياضضيات ،اللغة ا’‚ليزية،
التاريخ وا÷غرافيا ،فيما يتم ‘ اليوم اأ’خÒ
ا’م -ت -ح -ان ‘ م -واد ال -ل-غ-ة ال-ف-رنسض-ي-ة ،ع-ل-وم
الطبيعة وا◊ياة واللغة اأ’مازيغية.

أازيد من  57أالف مÎشسح
بالعاصسمة
سضيكون أازيد من  57الف تلميذ وتلميذة
ب -ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى م-وع-د م-ع
امتحان نيل شضهادة التعليم اŸتوسضط للموسضم
الدراسضي ( )2018/2019وذلك ع 173 Èمركز
ام -ت -ح -ان ،ب-حسضب م-ا ع-ل-م م-ن مسض-ؤوول Úم-ن
مديريات الÎبية الثÓث (شضرق ،غرب ووسضط)

لو’ية ا÷زائر.
ي-ب-ل-غ ت-ع-داد ال-تÓ-م-ي-ذ ال-ذي-ن سض-ي-ت-ق-دمون
’ج-ت-ي-از ه-ذا ا’م-ت-ح-ان ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-مة
 .57.133تلميذ وتلميذة ،موزع Úع Èمراكز
امتحانات بتعداد  173مركز ،متواجدة عÈ
اقليم العاصضمة Ãديرياتها الثÓث وبإاشضراف
 12.966مؤوطر.
واوضضح زرار رشضيد اأ’م Úالعام Ÿديرية
الÎبية وسضط بالعاصضمة ‘ تصضريح لـ»واج» ،ان
 12974تلميذ وتلميذة سضيكونون على موعد
مع امتحان نيل شضهادة التعليم اŸتوسضط على
غرار زمÓئهم ‘ باقي و’يات الوطن ،مؤوكدا
ان «ك - -ل ال - -ظ - -روف وال- -ت- -حضضÒات ج- -اه- -زة
’سض- -ت- -ق- -ب- -ال ال- -تÓ- -م- -ي -ذ اÎŸشض -ح Úل -ه -ذا
ا’متحان».
وقال إان التÓميذ اŸعني Úبهذا اŸوعد
سضيوزعون ع 41 Èمركز امتحان ،مشضÒا ا¤
تقدم  662تلميذ من ا’حرار لهذا ا’متحان
والذي سضيشضرف على تأاطÒه  2315اسضتاذ ا¤
ج -انب  476مشض- -رف ع- -ل -ى ا÷انب ا’داري،
ف -ي-م-ا ” ضض-ب-ط  -ك-م-ا ق-ال -ك-ل ال-ت-ف-اصض-ي-ل
اŸتعلقة بالنقل وا’طعام وكافة ا’جراءات
اŸط - -ل - -وب - -ة لضض - -م- -ان السض Òا◊سض- -ن ل- -ه- -ذا
ا’متحان.
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ذك-رت صض-ون-ي-ا ق-اي-د ،م-دي-رة
الÎب-ي-ة ل-غ-رب ال-ع-اصض-م-ة ان «ك-ل ا’م-ك-ان-يات
اŸادي- -ة وال- -بشض- -ري -ة ضض -ب -طت –سض -ب -ا ل -ه -ذا
اŸوعد» ،والذي سضيتقدم له ما يعادل 22261
تلميذ وتلميذة ،موزع Úع 66 Èمركز امتحان
وب -ت -أاط Òبشض -ري ي-ع-ادل  5234مشض-رف وع-ن
م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة لشض -رق ا÷زائ -ر سض -ي -ت -ق-دم
’متحان نيل شضهادة التعليم اŸتوسضط للموسضم
الدراسضي ( 21898 )2018/2019مÎشضح من
بينهم  11828اناث و” توزيع اÎŸشضح ÚعÈ
 66مركز امتحان ،حسضبما علم ا’م Úالعام
للمديرية عماري عيسضى.
وأاوضض- - -ح ع - -م - -اري ان ع - -دد اÎŸشض - -حÚ
ا’حرار لهذا ا’متحان بلغ هذه السضنة 26
مÎشض -ح ،ام -ا ت -ع -داد اÎŸشض-حÃ Úؤوسضسض-ات
اعادة الÎبية فوصضل ا 96 ¤مÎشضحا ،علما ان
العملية تتم بتأاط Òمن  4941مشضرف.

خالد أحمد ،رئيسس جمعية أولياء ألتÓميذ لـ «ألششعب»:

أاجهزة تشسويشس وكامÒات مراقبة Ÿنع تسسرب اŸواضسيع
أسشفر ألجتماع ألتنسشيقي ألذي جمع
وزي -ر ألÎب -ي -ة أل -وط-ن-ي-ة ع-ب-د أل-ك-رË
بلعابد بجمعيات أولياء ألتÓميذ بدأية
شش- -ه- -ر رمضش -ان ،ع -ن أت -خ -اذ ج -م -ل -ة م -ن
ألتدأب ÒألحÎأزية Ÿنع تسشرب ونششر
م -وأضش -ي -ع أم -ت -ح -ان -ات شش -ه -ادة أل-ت-ع-ل-ي-م
أŸت - - -وسش - - -ط ع Èم - - -وأق- - -ع أل- - -ت- - -وأصش- - -ل
ألجتماعي ،حيث كرسس ألتفاق ألذي
” ب Úأل -وزأرة وأ÷م -ع -ي-ة ،ع-ل-ى وضش-ع
أج -ه -زة أل -تشش -ويشس وت -نصش-يب ك-امÒأت
لول مرة Ãرأكز توزيع وحفظ
مرأقبة أ
م-وأضش-ي-ع ألم-ت-ح-ان-ات ألرسشمية Ùاربة
ألغشس بامتحانات «ألبيام ».

خالدة بن تركي
يعت Èهذا ا◊ل يقول رئيسس جمعية أاولياء
ال - -ت Ó- -م - -ي - -ذ ‘ تصض - -ري - -ح لـ «الشض- -عب « م- -ن
ا’قÎاح- -ات ال- -ت- -ي ق- -دم -ت -ه -ا وزارة الÎب -ي -ة

ال -وط-ن-ي-ة Ùارب-ة ال-غشس ‘ شض-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸت- -وسض- -ط وم- -ن -ع تسض -رب ونشض -ر اŸواضض -ي -ع
Ãراكز التوزيع اŸوجودة ع Èو’يات الوطن،
خاصضة بعد جملة ا’نشضغا’ت التي طرحتها
ا÷م- -ع- -ي -ة واŸت -ع -ل -ق -ة بـتسض -رب اŸواضض -ي -ع،
اأ’خ -ط -اء اŸط -ب -ع -ي -ة وال -ع -ل -م -ي-ة وك-ذا نشض-ر
اŸواضضيع بعد فتح اأ’ظرفة وصضعوبة التحكم
‘ الظاهرة ع Èمواقع التواصضل ا’جتماعي.
جاءت الوزارة -يقول اŸتحدث -بجملة
من التداب Òالتي اتخذت أ’ول مرة Ùاربة
التسضرب ونشضر اŸواضضيع ‘ شضهادة التعليم
اŸتوسضط على غرار وضضع أاجهزة التشضويشس
على اŸواضضيع ا◊قيقية واŸفÎضضة Ÿنع إاي
ﬁاولة للغشس خاصضة ‘ السضاعة اأ’و ¤من
ا’متحانات Ÿنع الغشضاشض Úمن نشضرها ‘
شضبكة التواصضل ا’جتماعي ،مع إامكانية وهذا
ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع وزارة ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا اإ’عÓ-م
وا’تصضال من قطع ا’نÎنيت ‘ السضاعات
اأ’و ،¤وهو اأ’مر الذي ترك للتفاوضس بÚ

الوزارت.Ú
ويضض- -اف إا ¤اإ’ج -راءات ال -وق -ائ -ي -ة ال -ت -ي
ات -خ -ذت-ه-ا ال-وزارة ت-نصض-يب ك-امÒات م-راق-ب-ة
وأ’ول مرة Ãراكز التوزيع وا◊فظ أاي التي
–وي اأ’ظرف ،وهي العملية التي “نع أاي
ﬁاولة لتصضوير موضضوع ا’ختبار أاو أاخذه أاو
اسضتغÓله لصضالح إاي جهة من ا÷هات ،إا¤
ج -انب ال-ت-حضضÒات اأ’خ-رى ت-رم-ي-م وإاصضÓ-ح
ال-دي-وان ال-وط-ن-ي لÓ-م-ت-ح-ان-ات واŸسض-اب-قات
أ’جل “ك Úاأ’عوان من أاداء مهامهم بشضكل
جيد و‘ ظروف مÓئمة.
ووجه رئيسس جمعية أاولياء التÓميذ خالد
اح -م -د رسض -ال-ة إا ¤اŸم-ت-ح-ن Úي-دع-وه-م م-ن
خÓ-ل-ه-ا إا ¤ال-ع-م-ل ب-ج-د خÓ-ل ا’م-ت-ح-ان-ات
للتتويج بشضهادة التعليم اŸتوسضط التي تعتÈ
جد مهمة ‘ مسضÒة الطالب الدراسضية كونها
ت -أات -ي ت -ت -وي -ج -ا ل -ل-ن-ج-اح ‘ م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸتوسضط من أاجل الدخول إا ¤الثانوية.

تيبازة :علي ملزي
بحسضب مصضدرنا من مديرية الÎبية دائما فإاّن
عدد اÎŸشضح Úبلغ هذه السضنة  11183مÎشضح
ب-زي-ادة  408مÎشض -ح م -ق-ارن-ة م-ع ال-ع-ام اŸنصض-رم
بالوازي مع رفع عدد اŸراكز من  36مركزا ا38 ¤
مركز إاجراء “اشضيا والتطورات ا◊اصضلة بالقطاع.
ويندرج ضضمن هذا العدد  10956نظامي و227
مÎشضح حر وينقسضم هؤو’ء جميعا ا 5068 ¤مÎشضح
ذكر و 6115مÎشضحة ‘ ح Úتضضم ›معة ا’حرار
 180ذكر و 47أانثى ويؤوطر هؤو’ء  2598مؤوطر من
ﬂتلف التخصضصضات واŸهام.

فرقنيسس ،عضشو ›لسس ألنقابة أŸسشتقلة لعمال ألÎبية:

ا◊راك  ⁄يؤوثر على اسستكمال اŸقرر الدراسسي

أك -د ‡ث -ل أل -ن -ق -اب -ة أŸسش -ت -ق -ل -ة ل -ع -م -ال
ألÎب- -ي -ة وأل -ت -ك -وي -ن ،ورئ -يسش -ة أ÷م -ع -ي -ة
لول -ي -اء أل -ت Ó-م -ي -ذ ‘ تصش -ري -ح
أل- -وط -ن -ي -ة أ
ل»ألشش -عب» ،أسش -ت -ك -م -ال ألÈن-ام-ج أل-درأسش-ي
لقسش -ام ألسش -ن -ة أل -رأب -ع -ة م -ت -وسش -ط –سش -ب -ا
أ
لمتحانات ششهادة ألتعليم أŸتوسشط أللسشنة
ألدرأسشية  2019 / 2018ألتي Œري ،أليوم،
مششÒين إأ ¤أن كل ألتحضشÒأت وألظروف
ج -اه -زةÃ ،ا Áك -ن أل -ت Ó-م -ي-ذ م-ن إأف-ت-ك-اك
لنتقال إأ ¤ألطور ألثانوي.
تأاششÒة أ إ

سسهام بوعموشسة
قال نبيل فرقنيسس عضضو اÛلسس الوطني
للنقابة اŸسضتقلة لعمال الÎبية والتكوين ،إان كل
ال -ت -حضضÒات ج -اه -زة لسض Òإام-ت-ح-ان-ات شض-ه-ادة
التعليم اŸتوسضط للسضنة الدراسضية ،2018/2019
ع -ل -ى مسض -ت-وى و’ي-ة ب-ج-اي-ة وال-ظ-روف ع-ادي-ة،
ب -ح -يث خصضصس رؤوسض -اء ال -ب-ل-دي-ات ل-ل-مÎشض-حÚ
واŸؤوط - -ري - -ن ع - -ل - -ى مسض- -ت- -وى اإ’ب- -ت- -دائ- -ي- -ات
واŸتوسضطات باŸناطق النائية الوسضائل الÓزمة
من حافÓت النقل ،واإ’طعام ،بحكم أان هذه
اŸؤوسضسضات تابعة للبلديات ‘ ح Úالثانويات
تابعة Ÿديريات الÎبية والوزارة الوصضية.
و‘ رده عن سضؤوال «الشضعب» حول مدى تأاثÒ
Óخ - -ت- -ب- -ارات
ا◊راك ع - -ل - -ى ال - -ت - -حضضÒات ل  - -إ
وإاسض -ت -ك -م -ال اŸق -رر ال -دراسض -ي ‘ وق -ت -ه ،أاك -د
ف -رق -ن -يسس أان-ه – ⁄دث مشض-اك-ل ع-ل-ى مسض-ت-وى
اإ’ب-ت-دائ-ي-ات واŸت-وسض-ط-ات إاسض-تكملوا الÈنامج
الدراسضي ما عدى بعضس اŸشضاكل التي حدثت
خ Ó-ل ا◊راك ع -ل -ى مسض -ت -وى ال-ث-ان-وي-ات ،ك-ون
ال -ت Ó-م -ي -ذ خ-رج-وا ‘ مسضÒات ل-ك-ن اأ’سض-ات-ذة
–كموا ‘ الوضضع وأاعادوهم للدراسضة بتكثيف
سضاعات الدراسضة واإ’نتهاء من الÈنامج.
م- - -وازاة م- - -ع ذلك ،أاوضض- - -ح عضض- - -و اÛلسس
ال -وط -ن -ي لـ»سض -ات -اف» أان ع -دد اÎŸشض-ح Úب-ل-غ
 13687مÎشضح ،منهم  682مÎشضح حر ،و 13أالفا
و 05مÎشضح Úعادي Úوخمسضة مÎشضح Úمن
ذوي اإ’ح-ت-ي-اج-ات اÿاصض-ة ب-ال-ت-ح-دي-د م-ع-اقÚ
حركيا و 682مÎشضح حر على مسضتوى مراكز
إاعادة الÎبية والتأاهيل موزع Úعلى  59مركز
إاجراء إامتحان ،بحيث وضضع عشضرون مÎشضحا ‘
كل قسضم ،خصضصس لهم ثÓثة حراسس .مشضÒا إا¤
Óغ-ف-ال ي-ت-م ع-ل-ى مسضتوى
أان م-رك-ز ال-ت-ج-م-ي-ع ل -إ
ثانوية أاحمد قادري بالبويرة ،ومركز التصضحيح
على مسضتوى ثانوية الشضهداء عنا Êببجاية.
‘ سضؤوال آاخر حول إاشضاعة تسضجيل حا’ت
ال -غشس ‘ ام -ت -ح -ان -ات السض-ن-ة اÿامسض-ة ،ق-ال

فرقنيسس إانه قرأا ا ‘ Èÿا÷رائد وأانه ليسس
من ا÷يد تعليم الغشس وتسضريب اأ’سضئلة على
مواقع التواصضل اإ’جتماعي ،أ’ن ذلك سضيفقد
مصضداقية الشضهادة والوزارة والعمال ،موجها
رسضالة للمؤوطرين ليكونوا واع ،Úمضضيفا بأانه
وجه تعليمات للحراسس داخل اŸراكز Ÿنع
اسض-ت-ع-م-ال ال-ه-وات-ف سض-واء ل-ل-ت-لميذ وا◊ارسس
لتفادي حا’ت الغشس.

خياري :تواريخ إاجراء
ا’متحانات درسست بعناية
م -ن ج -ه -ت -ه-ا ،أاب-رزت رئ-يسض-ة ج-م-ع-ي-ة أاول-ي-اء
ال- -ت Ó-م -ي -ذ ج -م -ي -ل -ة خ -ي -اري ،اسض -ت -ع -دادات -ه -م
للتحضضÒات لشضهادة التعليم اŸتوسضط ،بحيث
كانت لقاءات مع اŸعني Úباأ’مر قائلة »:كنا
م- -ت- -خ- -وف Úم -ن ح -دوث إاضض -راب -ات وت -أاخ‘ Ò
الدروسس ،لكن اأ’مور جرت ‘ ظروف جيدة و’
يوجد أاي خلل» ،مضضيفة أان ا÷معية أاكدت مع
ال -وزارة ال -وصض-ي-ة أ’خ-ذ ب-ع Úاإ’ع-ت-ب-ار ال-دروسس
وإاسض -ت -ك -م -ال -ه -ا ،ك -م-ا أان ه-ذه السض-ن-ة  ⁄تسض-ج-ل
إاضض- -راب- -ات وك- -انت م- -ت- -اب- -ع- -ة ل -ل -دروسس داخ -ل
اŸدارسس.
وع -ن ال -ت -حضضÒات ع -ل -ى مسض -ت -وى اŸن-اط-ق
ال-ن-ائ-ي-ة وا÷ن-وب ،ق-الت رئ-يسض-ة ج-م-ع-ي-ة أاول-ياء
التÓميذ أان هذه اأ’خÒة طرحت اŸسضأالة على
مديريات الÎبية ورؤوسضاء الفيدراليات بالتنسضيق
مع الو’ة،والكل ›ند أ’نه إامتحان أاخر السضنة
ك -ون ال -ت -ل -م -ي -ذ ه -و ال-ق-اع-دة ،مضض-ي-ف-ة أان-ه م-ن
اŸف- -روضس ت- -وف Òوسض- -ائ- -ل ال- -ن- -ق- -ل واإ’ط -ع -ام
للمÎشضح Úأاخذت بع Úاإ’عتبار.
ب- -اŸق -اب -ل ،أاشض -ارت خ -ي -اري إا ¤أان ت -واري -خ
إاجراء اإ’متحانات “ت دراسضتها بعناية وبذل
جهود حثيثة كي ’ Œرى ‘ شضهر رمضضان ليكون
التلميذ ‘ راحة.
وعن إاشضاعة حا’ت الغشس بإامتحانات السضنة
اÿامسضة ،أاكدت رئيسضة جمعية أاولياء التÓميذ
أان- -ه- -ا  ⁄تسض- -ج- -ل ذلك ف- -ق- -د ك- -ان- -وا م -ت -اب -عÚ
Óم-ت-ح-ان-ات وم-ت-واج-دي-ن م-ع ال-ب-لدية والو’ية
ل -إ
على مسضتوى اŸؤوسضسضات الÎبوية ،وعلى خÓف
ال -ع -ام اŸاضض -ي ال -ذي شض -ه -د تسض -ريب اأ’سض -ئ -ل-ة
أ’شضخاصس كانت لهم نية سضيئة على حد قولها،
مÈزة أان- -ه ي- -جب أان ت- -ك -ون اŸدرسض -ة ل -ل -ت -ع -ل -م
والتعليم وإابعادها عن الغشس كي نحافظ على
الÎبية.

»æWh

ا’حد  09جوان  2019م
الموافق لـ  06شصوال  1440هـ

بلقأضسي مدير الÎبية ببأتنة:

أأزيد من  21أألف مÎششح ’متحانات ششهادة ألتعليم أŸتوسشط
يرتقب اأن يلتحق ،اليوم ،اأك Ìمن 21
األ - -ف - -أ و 667مÎشس - - -حÃ ،راك - - -ز اإج- - -راء
امتحأنأت شسهأدة التعليم اŸتوسسط بعأصسمة
ا’أوراسص ب-أت-ن-ة ،ب-ي-ن-ه-م  137م -ن اŸدارسص
اÿأصس- -ة و 67م -ن م -درسس -ة أاشس -ب-أل ا’أم-ة
و 282م-ن مÎشس-ح-ي م-راك-ز اإع-أدة الÎبية
و 13من ذوي ا’حتيأجأت اÿأصسة وسسبعة
مÎشس- -ح Úاأج -أنب ‘ ،اأج -واء ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة
ﬁك - -م- -ة ،ب- -حسسب م- -أ اأف- -أدت ب- -ه مصس- -أل- -ح
م د ي ر ي ة ا ل  Îب ية .

ب ا ت ن ة  :ح م ز ة  Ÿو شس ي
‘ ه -ذا ا’ط -ار ،أاشص -ار م -دي -ر الÎب -ي-ة ج-م-ال
بلقاضصي خÓل ندوة صصحفية نظمها باŸناسصبة،
اإ ¤اأنه سصيشصرف على تاأط Òهذه ا’متحانات
الوطنية اŸصصÒية 4851 ،موؤطر ع 77 Èمركزا،
’ضص -اف -ة اإ ¤م -رك -ز Œم -ي -ع لÓ-إغ-ف-ال وم-رك-ز
ب -ا إ
تصصحيح اأمنتها جميع ذات اŸصصالح بالتنسصيق مع
ﬂتلف الشصركاء بالو’ية.
واأك -د ب -ل -ق -اضص -ي اأن ضص -ب -ط ك -اف -ة الÎت -ي-ب-ات
والتحضصÒات اŸتعلقة با’متحانات الرسصمية ‘
ط -وري اŸت-وسص-ط وال-ث-ان-وي ق-د اسص-ت-غ-رقت ع-دة
اأشصهر واإمكانات مادية وبشصرية ضصخمة ،سصتمكن
من ضصمان اجتياز التÓميذ لهذه ا’متحانات ‘
اأجواء تنظيمية واأمنية ﬁكمة سصتسصاعد  70األف
تلميذ ترشصح لهذه ا’متحانات على –قيق نتائج
جيدة ورفع نسصبة الو’ية ‘ النتائج الرسصمية.
وق- -ال اŸت- -ح- -دث خÓ- -ل ع- -رضص- -ه ıت- -ل -ف
’جراءات
’‚اح ا’متحانات ،اإن ا إ
ا ل ت ح ض ص  Òات إ
’م -ن -ي -ة ن -فسص-ه-ا اŸت-خ-ذة ع-ل-ى غ-رار ك-ل سص-ن-ة،
اأ
اإضصافة ’تخاذ قرار بوقف عمليات ترميم بعضس
اŸوؤسصسصات اإ ¤غاية ا’نتهاء من ا’متحانات.
م- -دي- -ر ال- -ق- -ط- -اع كشص- -ف ب -خصص -وصس شص -ه -ادة

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

العدد
17967

05

Óشسراف على ا’متحأنأت
’سسÓك الÎبوية ل إ
تسسخ Òكل ا أ

أك Ìمن  7600مÎششح لششهادة ألتعليم أŸتوسشط بخنششلة
أاورد ب -ي -أن Ÿدي-ري-ة الÎب-ي-ة ل-و’ي-ة
خ -نشس -ل-ة ،أان ع-دد اÎŸشس-ح’ Úج-ت-ي-أز
ام -ت -ح -أن -أت شس -ه -أدة ال -ت -ع -ل-ي-م اŸت-وسس-ط
اŸسس - -ج - -ل Úل - -ه- -ذه ال- -دورة ،ب- -ل- -غ 7683
مسسجل ،منهم  3922إانأث ،و 252مÎشسح
ح-ر ،م-ن ب-ي-ن-ه-م  08مÎشس-ح Úم-ن ف-ئ-ة
ذوي ا’ح-ت-ي-أج-أت اÿأصس-ة 03 ،إاعأقة
بصسرية و 05إاعأقة حركية.
بحسصب ذات اŸصصدر ،فقد ” تسصخ Òكل
اإ’مكانات البشصرية واŸادية لقطاع الÎبية،
بالتنسصيق مع عدة قطاعات أاخرى للسصهر على

السص Òا◊سصن للعملية ،حيث ” تسصخ2563 Ò
مؤوطر من ﬂتلف الرتب واأ’سصÓك الÎبوية
واإ’داري -ة ل-ل-ق-ط-اع ل-تسص-ي Òا’خ-ت-ب-ارات ع-ل-ى
مدار ثÓثة أايام ع 32 Èمركز اجراء.
و” اختيار ثانوية الشصهيد «عثما Êعبد
الوهاب» بعاصصمة الو’ية خنشصلة’ ،حتضصان
ع -م -ل -ي -ة تصص -ح -ي -ح أاوراق اإ’ج-اب-ة م-ن ط-رف
أاسصاتذة من خارج و’ية خنشصلة 720 ،مصصحح،
ابتداء من  17جوان وإا ¤غاية  28من نفسس
الشصهر.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

...و 13ألف مÎششح ع 52 Èمركزأ بتبسشة
البكالوريا ،عن تسصجيل  16األفا و 756مÎشصح ،من
بينهم  6507ذكور و 10اآ’ف و 249اإناث ومن بÚ
اÎŸشصح 65 ،Úمن اŸوؤسصسصات اÿاصصة و243
م - -ن م - -راك - -ز اإع - -ادة الÎب - -ي - -ة و 21م - - -ن ذوي
ا’حتياجات اÿاصصة و 5اأجانب و 10اآ’ف و961
مÎشصح حر.
’ح- -رار
وب - -خصص - -وصس م - -راك- -ز اÎŸشص- -ح Úا أ
ب- -ع- -اصص- -م- -ة ال- -و’ي- -ة ،ف -اأك -د اŸدي -ر ان -ه ق -د ”
ت -خصص-يصس م-رك-ز ل-ه-م ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ك-ل ال-ظ-روف
’ح -رار
مشصÒا اإ ¤ع- -ل- -ى ع -دم اإم -ك -ان -ي -ة دم -ج ا أ
بالنظامي ،Úلصصعوبة ذلك تقنيا كما اأفاد انه قد
” اإ‚اح امتحانات شصهادة نهاية مرحلة التعليم
ا’بتدائي التي اأجريت ع 490 Èمركز ترشصح لها
 28األفا و 632تلميذ مÎشصح ،بينهم  192مÎشصح
‘ مدارسس خاصصة و 12مÎشصحا أاجنبيا من سصوريا

و 62من ذوي ا’حتياجات اÿاصصة اأطرها 6749
موؤطر.
وا÷دير بالذكر ،ان وا‹ باتنة فريد ﬁمدي
ق- -د خصصصس م- -ن- -ذ ت- -ول- -ي- -ه تسص -ي Òال -و’ي -ة ع -دة
اج-ت-م-اع-ات وخ-رج-ات م-ي-دان-ي-ة ل-ل-ت-حضص Òل-ه-ذا
ا◊دث ال -وط -ن -ي ال -ه -ام اŸت -م -ث -ل ‘ ال -ت -حضصÒ
لÓمتحانات الرسصمية ،حرصس من خÓلها على
توجيه تعليمات بضصرورة السصهر على نقل التÓميذ
اإ ¤م -راك -ز اإج -راء ا’م -ت -ح -ان -ات بشص -ك -ل ي-وم-ي،
خصصوصصا ‘ القرى النائية ،وتفعيل مكاتب الوقاية
’ضصافة اإ ¤اأوامر
Ÿراقبة الوجبات الغذائية ،با إ
بفتح عيادة خاصصة على مسصتوى كل مركز اإجراء
ا’متحان ،وŒهيزها بكافة اللوازم الطبية وكذا
توف ÒاŸرافقة النفسصية؛ من خÓل اأخصصائيÚ
نفسصاني Úعلى مدار كل ا’متحانات الرسصمية.

بوعزقي مدير الÎبية لسسيدي بلعبأسص

 11500مÎششح Áتحنون ع 59 Èمركزأ
أاكد مدير الÎبية لو’ية سسيدي بلعبأسص
م- -ي- -ل- -ود ب- -وع- -زق- -ي أان مصس -أ◊ه ه -ي -أأت ك -ل
’سس-ت-ق-ب-أل
’م -ك -أن -ي -أت اŸأدي-ة وال-بشس-ري-ة إ
ا إ
’ج -ت -ي -أز إام -ت-ح-أن شس-ه-أدة
 11507مÎشس -ح إ
ال -ت -ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط م-وزع Úع-ل-ى  59مركز
إاج - -راء ،م- -ؤوك- -دا أان ال- -ت- -حضسÒات اÿأصس- -ة
Óطوار التعليمية
بإأمتحأنأت نهأية السسنة ل أ
الثÓث كأنت منذ بداية السسنة.
و“ت ت -ه -ي -ئ -ة ك -ل ال -ظ -روف م -ع الÎك-ي-ز ع-ل-ى
ا÷انب اأ’م- -ن -ي ،ال -ن -ق -ل واإ’ط -ع -ام وك -ذا ا÷انب

الصصحي ومن ذلك مراقبة التغذية ،وأاضصاف أان من
ب ÚاÎŸشصح 10886 ÚمÎشصح متمدرسس و622
مÎشصح من فئة اأ’حرار ،و 3مÎشصح Úمن فئة
ذوي اإ’ح -ت -ي -اج -ات اÿاصص -ة وم-ن ذوي اإ’ع-اق-ات
ا◊ركية ،فيما ” فتح مركز واحد باŸسصتشصفى
ا÷ام -ع -ي ع -ب -د ال -ق -ادر حسص -ا Êل -ف -ائ-دة م-ريضص-ة
واحدة.
كما ” تخصصيصس ثانوية زدور إابراهيم كمركز
للتصصحيح .ومن جهتهم أابدى رؤوسصاء مراكز اإ’جراء
إاسصتعدادهم للتكفل باÎŸشصح ÚواÎŸشصحات أايام

تسستقبل ،صسبأح اليوم ،مديرية الÎبية
ل -و’ي -ة اŸسس -ي -ل -ة أاك Ìم-ن  18أال-ف مسس-جل
’ج-ت-ي-أز ام-ت-ح-أنأت شسهأدة التعليم اŸتوسسط
ع Èك -أم -ل م -ن -أط -ق ال -و’ي -ة ،ح -يث وف -رت
الشس- -روط الÓ- -زم -ة ’سس -ت -ق -ب -أل ال -ت Ó-م -ي -ذ
ان -ط Ó-ق -أ م-ن ن-ق-ل تÓ-م-ي-ذ اŸن-أط-ق ال-ب-ع-ي-د
’ضسأفة إا ¤وجبة الغداء وتهيئة قأعأت
بأ إ
ا’م-ت-ح-أن-أت Ãك-ي-ف-أت ه-وائية وتوف Òميأه
الشسرب بهدف زيأدة تركيز التÓميذ.

سصجلت مصصالح مديرية الÎبية باŸسصيلة 18504
مرشصح ’جتياز شصهادة التعليم اŸتوسصط منهم 374
مرشصح وفق نظام ا’حرار و 18130نظامي Úمنهم
 10مرشصح Úمن ذوي ا’حتياجات اÿاصصة منهم
 03من ذوي اإ’عاقة البصصرية و 07إاعاقة جسصدية.
خصصصصت لهم  64مركز إ’جراء ا’متحانات يشصرف
عليهم  5241مؤوطر و 67مÓحظ وكذا تخصصيصس
مركزين لتصصحيح أارواق ا’متحانات.
وي-ت-وق-ع اŸت-ت-ب-ع Úل-لشص-أان الÎب-وي ب-ال-و’ي-ة ان

اإ’متحان من خÓل توف Òكل الظروف اÓŸئمة
خاصصة ا÷انب النفسصي.
Óشص -ارة ف-إان ع-م-ل-ي-ة تصص-ح-ي-ح أاوراق إام-ت-ح-ان
ل -إ
شصهادة التعليم اإ’بتدائي تشصارف على نهايتها داخل
م-رك-ز ال-تصص-ح-ي-ح Ãت-وسص-ط-ة ال-ك-اهنة ،بعد إاجتياز
Óمتحان من بينهم  3من
أازيد من  13أالف مÎشصح ل إ
ذوي اإ’حتياجات اÿاصصة موزع Úعلى  267مركز
إاجراء.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

أŸسشيلة تسشتقبل أأك Ìمن  18ألف مرششح
–قق اŸسصيلة نتائج ’ باسس بها لهته السصنة لعدة
اعتبارات اهمهام عدم وجود اضصرابات وكذا توفÒ
اŸناخ اÓŸئم للتÓميذ إ’جراء ا’متحانات‘ ،
ح ” Úتسص -ج -ي -ل اسص -ت -ي -اء ب-عضس اأ’سص-ات-ذة ال-ذي-ن
أاوك -لت ل -ه -م م -ه -م-ة ا◊راصص-ة بسص-بب ت-ع-ي-ي-ن-ه-م ‘
م-ن-اط-ق ب-ع-ي-دة ع-ن م-ق-ر سص-ك-ن-اه-م وخ-اصص-ة م-نهم
النسصاء وطالبون السصلطات اŸعنية بضصرورة إاعادة
النظر ‘ هكذا قرارات.

اŸسسيلة :عامر ناجح

 18647مÎششح بتلمسشان و 7670بع“ Úوششنت
سس- -ي -ك -ون ،ال -ي -وم ،زه -أء  18647مÎشسح
’ج-ت-ي-أز إام-ت-ح-أن شس-ه-أدة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسسط
ب -و’ي -ة ت -ل-مسس-أن حسسب م-أ ع-ل-م م-ن مصس-أدر
م -ق -رب -ة م -ن م -دي-ري-ة الÎب-ي-ة لـ «الشس-عب»،
ح -يث ” ت -خصس -يصص  65م -رك-ز إاج-راء ،و”
تسس -ج-ي-ل  915مÎشس- - -ح ح - -ر و 17مÎشسحأ
تأبع Úللمدارسص اÿأصسة و 57مÎشسحأ من
م-ؤوسسسس-ة إاع-أدة الÎب-ي-ة و 08مÎشس-ح Úمن
’عأقة ا◊ركية و 08آاخرين من ذوي
ذوي ا إ
’عأقة
’عأقة البصسرية وكذا  04من ذوي ا إ
ا إ
السسمعية.
ا÷ديد ‘ دورة جوان  2019هو دخول عملية
الرقمنة ‘ عملية دفع مسصتحقات اŸؤوطرين من

حراسس ورؤوسصاء مراكز ونوابهم ،حيث يتم إايداع
اŸعلومات الرسصمية والشصخصصية للمؤوطر ،إاضصافة
إا ¤رقم حسصابه ا÷اري ويتم إارسصالها ع Èتقنية
وبرنامج الرقمنة اÿاصس بوزارة التعليم.
يضص- -اف إا ¤ذلك ،تسص- -خ Òم- -دي -ري -ة الÎب -ي -ة
ıطط نقل خاصس باŸؤوطرين والتÓميذ الذين
يقطنون خارج ›مع تلمسصان الكÈى وهذه نقطة
–سصب للمديرية ‘ ،ح Úأان النقطة السصوداء بذات
اŸدي- -ري- -ة ه -و ان -ع -دام ا’تصص -ال وشص -غ -ور م -نصصب
اŸكلف باإ’عÓم ومدير الÎبية هاتفه الشصخصصي ’
يرد وحتى الهاتف الثابت ’ يرد وسصجلنا كذلك
شصغور منصصب اأ’م Úالعام للمديرية الذي حول
مؤوخرا لو’ية البيضس.

ي -ل -ت -ح -ق ،صص -ب -اح ال -ي -وم ،تÓ-م-ي-ذ ال-راب-ع-ة
متوسصط ،إا ¤مراكز ا’متحانات  26اŸنتشصرة
ع Èتراب الو’ية’ ،جتياز امتحانات شصهادة
التعليم اŸتوسصط ‘ ،ظروف تنظيمية جيدة،
بحسصب ما صصرحت به ،مديرة الÎبية سصكتو
ب -وصص -ب -ي-ع-ات «ل-لشص-عب» ،ح-يث ” تسص-خ Òك-ل
اإ’مكانيات الضصرورية إ’‚اح اŸوعد اŸهم
بالنسصبة لتÓميذ الطور اŸتوسصط ،بحيث ”
إاضصافة  04مراكز إامتحان جديدة من أاجل
ضصمان أاريحية التÓميذ ‘ اŸناطق البعيدة
والتقليل من معاناة تنقلهم.
وم- -ن اŸن -ت -ظ -ر ،ب -حسصب م -ا أاف -ادت ب -ه

اŸتحدثة ،أان يتوجه  3855مرشصح ،من بينهم
 21م- -رشص- -ح -ا ح -را ،و 08ن- -ز’ء اŸؤوسصسص -ة
ال- -ع -ق -اب -ي -ة ،وك -ذا  06ت Ó- -م- -ي- -ذ م- -ن ذوي
اإ’ح -ت-ي-اج-ات اÿاصص-ة اŸع-وق Úسص-م-ع-ي-ا إا¤
مراكز ا’متحان اŸوزعة ع Èإاقليم الو’ية.
يسص -ه -ر ع -ل -ى ت -أاطÒه -م ق -راب -ة  800مؤوطر،
موزع Úما ب Úرؤوسصاء مراكز ونواب وحراسس
وأاعضصاء أامانة ومÓحظ.Ú
ونظرا أ’همية ا’متحان بالنسصبة للتÓميذ،
كونه يعد مرحلة مفصصلية لÓنتقال إا ¤الطور
ال-ث-ان-وي ،ون-ظ-را ل-لضص-غ-وط ال-ن-فسص-ية التي قد
تنجم ‘ مثل هذه اŸواعيد ،فقد أاكد مدير

وبو’ية ع“ Úوشصنت أاحصصت مديرية الÎبية
 7670مÎشصح لشصهادة التعليم اŸتوسصط مسصجلÚ
على مسصتوى  68متوسصطة من بينهم  308مÎشصح
حر هذا وكشصفت مصصادر رسصمية «للشصعب» أانه ”
إاحصصاء تلميذ مكفوف وآاخر معاق حركيا.
ال-تÓ-م-ي-ذ سص-ي-خ-وضص-ون غ-م-ار اإ’م-ت-حان على
مسصتوى  29مركز إاجراء وموزع Úعلى  382قاعة
وسصيشصرف على تأاط Òاإ’متحان  812ما ب Úحراسس
ورؤوسص- -اء اŸراك- -ز ون- -واب- -ه -م وم Ó-ح -ظ Úوأاع -وان
اأ’مانة.

تلمسسان/ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

أأزيد من  3800مرششح بتمÔأسشت

الÎبية بأان مصصا◊ها سصخرت  26نفسصانيا من
أاج -ل ال -ت -ك -ف -ل اأ’م -ث -ل ب -ال -ت Ó-م -ي-ذ وت-ق-دË
اإ’رشص- -ادات الÓ- -زم -ة م -وزع Úع -ل -ى ج -م -ي -ع
اŸراكز.
وب- -خصص- -وصس اŸواد اŸسص -ب -ق -ة ‘ ال -ط -ور
اŸتوسصط (الÎبية البدنية ،الÎبية التشصكيلية،
الÎب -ي-ة اŸوسص-ي-ق-ي-ة) ،ق-امت مصص-ال-ح الÎب-ي-ة
بعاصصمة اأ’هقار وبقرار من الوزارة اŸعنية،
ب -ت -خصص-يصس م-ت-وسص-ط-ة ح-ب-ادي أاح-م-د ◊ج-ز
وصصب هذه اŸواد فيه.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

ضس- -ب- -ط ق- -ط -أع الÎب -ي -ة ب -ت -بسس -ة،
الÎت -ي -ب -أت ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة ال Ó-زم-ة
–سس - -ب - -أ ’إج- -راء ام- -ت- -ح- -أن شس- -ه- -أدة
ال - -ت - -ع - -ل- -ي- -م اŸت- -وسس- -ط اŸق- -رر ،وه- -و
ا’م -ت -ح -أن ال -ذي ي -ت -ق-دم ل-ه 12955
مÎشس - -ح ب- -أل- -و’ي- -ة ،م- -ن- -ه- -م 12456
م-تمدرسص ،و 499ح -ر ،م-وزع ÚعÈ
 52م -رك -ز اإج -راء ،ح -يث خصسصص 43
م- -رك- -ز اإج- -راء ل -ل -م -ت -م -درسس ،Úو03
مراكز لفأئدة اÎŸشسح Úا’أحرار.

تبسسة :خالد.ع
‘ هذا السصياق ،اأكدت مديرية الÎبية
ع -ل -ى لسص -ان م -نصص -ر ع -ب-د اÛي-د ،م-دي-ر
ال -ق -ط -اع ،ع -ل -ى ضص -ب -ط ك -اف -ة الÎت -ي-ب-ات
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة الÓ-زم-ة –سص-ب-ا ’إج-راء ه-ذا
ا’م- -ت- -ح- -ان ‘ احسص- -ن ال -ظ -روف ،ح -يث
اسص-ت-ح-دثت ه-ذه ا’خÒة ،م-راك-ز ل-ل-ت-ك-فل
ب - - -اÎŸشص- - -ح ÚاŸت- - -م- - -درسص Úال- - -ذي- - -ن
سص -ي -ج -ت -ازون ام -ت -ح -ا Êشص -ه -ادة ال -ت -ع-ل-ي-م
اŸت -وسص-ط وال-ب-ك-ال-وري-ا ب-ع-ي-دا ع-ن ب-ل-دي-ة
اقامتهم.
وت -وف -ر ه -ذه اŸراك -ز ب -عضس اÿدم-ات
التي “نح راحة للمÎشصح ،وكان وا‹ و’ية
تبسصة مو’تي عطا الله ،اأكد على اإنهاء
الÎت -ي -ب -ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ام-ت-ح-ا Êال-ت-ع-ل-ي-م
اŸت-وسص-ط وال-ب-ك-ال-وري-ا ،م-وضص-ح-ا ‘ ذات
السصياق اأن قطاع الÎبية يحقق ‚احات
تسص -ت -ح -ق ال -ذك -ر ،واضص -اف «اأن اŸسص-اع-ي
ج- -ادة ح- -ت -ى ت -ك -ون و’ي -ة ت -بسص -ة م -ن بÚ
ال -و’ي -ات ال-عشص-ر ا’أو ‘ ¤نسص-ب-ة ال-ن-ج-اح
الوطنية هذه السصنة.

وك- -انت م- -ت- -وسص- -ط- -ة ال- -ع -ق -ي -د ﬁم -ود
الشصريف بتبسصة ،ان احتضصنت لقاء توجيهيا
خصصصصته مديرية الÎبية لروؤسصاء مراكز
اإجراء امتحان شصهادة التعليم اŸتوسصط ـ
دورة  ،2019واأشصرف على هذا اللقاء مدير
ال- -ق- -ط- -اع ،وحضص- -ره ك -ذلك ب -عضس روؤسص -اء
اŸصصالح واŸكاتب باŸديرية ،اأين قدم
رئ-يسس مصص-ل-ح-ة ال-ت-م-درسس وا’م-ت-ح-ان-ات
خÓل ا’جتماع تقريرا مفصص Óعن تعداد
اÎŸشصح ÚواŸراكز بالو’ية ،كما عرج
على مهام رئيسس اŸركز والنظام ا÷ديد
اÿاصس ب- -رق- -م- -ن- -ة ت- -ع -ويضص -ات م -وؤط -ري
ا’م-ت-ح-ان-ات اŸدرسص-ي-ة ال-رسص-م-ية ،فضصÓ
عن عدة جوانب اأخرى تقنية.
ونبه منصصر عبد اÛيد مدير الÎبية
ب - -ذات ا’ج - -ت - -م- -اع ،روؤسص- -اء اŸراك- -ز اإ¤
اŸه -م -ة اŸل -ق -اة ع -ل -ى ع -ات -ق-ه-م ‘ ه-ذا
ا’إم- -ت- -ح -ان ،مشصÒا اإ ¤ضص -رورة ال -ت -ق -ي -د
با’إجراءات اÙددة ‘ دليل ا’متحانات،
مقدما جملة من التوجيهات والتعليمات
التي على روؤسصاء اŸراكز ا’سصتئناسس بها
يوم اإجراء ا’متحان.
من ب Úتلك التوجيهات ،توف Òا’أجواء
اŸن - -اسص - -ب- -ة ل- -ل- -مÎشص- -ح’ Úإج- -راء ه- -ذا
ا’م -ت -ح -ان ‘ ك -ن -ف ال -ه -دوء والسص -ك -ي -ن -ة
والطماأنينة ،شصاكرا ا÷ميع على ما بذلوه
من ›هودات طيلة السصنة الدراسصية بغية
–سص Úن-ت-ائ-ج ال-تÓ-م-ي-ذ ،ك-م-ا ك-ان ال-ل-قاء
ف- -رصص- -ة ل -روؤسص -اء اŸراك -ز ل -ط -رح ع -دي -د
ا’أسصئلة حول اŸهمة التي تنتظرهم يوم
ا’متحان ،وقد تكفل مدير الÎبية وكذا
رئ-يسس مصص-ل-ح-ة ا’م-ت-ح-ان-ات ب-الرد عليها
وتوضصيح النقاط العالقة.

أاك Ìمن  5آا’ف مؤوطر بعأصسمة الهضسأب

 25374مÎششح لÓمتحانات بو’ية سشطيف
يتوجه ،صسبأح اليوم 25374 ،تلميذ
مÎشس- -ح ’ج- -ت- -ي -أز اخ -ت -ب -أرات ن -ه -أي -ة
مرحلة التعليم اŸتوسسط ،ع 92 Èمركز
اجراء وضسعتهأ مديرية الÎبية لو’ية
سس -ط -ي -ف ل -ه-ذه ا’م-ت-ح-أن-أت ال-رسس-م-ي-ة
والتي تدوم  3أايأم.
ات-خ-ذت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ك-اف-ة اإ’جراءات
التنظيمية الÓزمة للعملية ع Èكافة اŸراكز
التي يؤوطرها  5480مؤوطر ،ويتوزع التÓميذ
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف اŸراك -ز ب -ع-دد  11380تلميذ
و 13994تلميذة ،فيما بلغ عدد اŸتوسصطات

النظامية  229مؤوسصسصة ،و 7مدارسس خاصصة
بعدد  162مÎشصح.
ويشصارك ‘ ا’متحانات 10معوق Úبصصريا
و 3م -ن الصص -م ال-ب-ك-م ،و 5مÎشص-ح Úأاح-رار،
و 266م- -ن ال -ت -ع -ل -ي -م اŸع -م -م ،و 69نزيÓ
Ãؤوسصسصات اعادة الÎبية بالو’ية،اما عن مادة
ا’م-ازي-غ-ي-ة ‘ ا’م-ت-ح-ان-ات ،فسص-ي-ك-ون 1340
مÎشصحا من  24متوسصطة معني Úبها ،على ان
تتم عملية التصصحيح بثانويتي اŸعز لدين الله
الفاطمي وفاطمة الزهراء Ãدينة سصطيف.

سسطيف :نورالدين بوطغان

كل الظروف مهيأأة بسسعيدة

 6587مÎششح ’جتياز ششهادة ألتعليم أŸتوسشط
سس -يشس-رع أازي-د م-ن  06آا’ف مÎشس-حأ
ابتداء من اليوم إا ¤غأية يوم الثÓثأء،
‘ اجتيأز شسهأدة التعليم اŸتوسسط دورة
جوان  2019وذلك على مسستوى مراكز
ا’متحأنأت التي ” تسسخÒهأ للعملية.
أاك -دت م -دي -رة الÎب -ي -ة سص -م -ي -ة ح -م-ان-ة
لـ»الشص-عب» ،ي-ت-ق-دم ال-ي-وم  6587مÎشص-ح ،م-ن
ب-ي-ن-هم  398مÎشص -ح ح -ر ب -ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
للتكوين عن بعد إ’جراء ا’متحان ،موزعÚ
على  27مركز إاجراء ،عÓوة على نحو 156

مÎشصح من نز’ء اŸؤوسصسصات العقابية .من
ب ÚاÎŸشص -ح Úلشص -ه -ادة ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسص-ط
هناك  800مÎشصح معنيون بالنقل واإ’طعام.
وأاشصارت مديرة الÎبية أان العملية سصيشصرف
عليها  2048أاسصتاذ مكلف Úبا◊راسصة وتأاطÒ
هذه ا’متحانات ،كما تتكفل مديرية الصصحة
اŸت- -اب- -ع -ة ال -ن -فسص -ي -ة وال -ط -ب -ي -ة خ Ó-ل أاي -ام
ا’متحان.

سسعيدة :ج .علي

...قرأبة  14ألف ‡تحن باŸدية

Áتحن بدءا من صصبيحة اليوم ،على مدار
ي- - -وم 13728 ÚمÎشص -ح -ا لشص-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸت -وسص -ط ب -و’ي-ة اŸدي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م 12987
نظاميا ،و 165من فئة اأ’حرار ،على مسصتوى
 59م -رك -ز ،وي -أات -ي ع -دد ا’ن-اث ب-ن-ح-و6963
مÎشصحة ،و 6775مرشصحا.

سص -خ -رت مصص -ال -ح أام -ن ال-و’ي-ة زه-اء1992
شصرطي من ﬂتلف الرتب ،لتأام Úامتحانات
جميع اأ’طوار ع 255 Èمركز ،و 05مراكز
تصصحيح.

اŸدية:علي ملياÊ

»æWh

أأ’حد  09جوأن  2019م
ألموأفق لـ  06ششوأل  1440هـ

لتسصهيل إاجراء السصتحقاق ‘ ظروف حسصنة

تسصخ 3000 Òشصرطي لتأام Úا’متحانات بسصطيف
لمكانات اŸادية
سصخرت مصصالح أامن ولية سصطيف ،ضصمانا لسص Òأامثل Ûريات امتحانات نهاية التعليم اŸتوسصط ،كافة ا إ
والبشصرية الكفيلة لضصمان تغطية كل مراكز المتحانات والتصصحيح اŸتواجدة ‘ قطاع اختصصاصصها ،مع اتخاذ كافة الÎتيبات
التي من شصأانها توف Òجو مÓئم وموات للممتحن Úطوال فÎات الختبارات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاصصدروا رخصصة بناء قاعة أاعراسس أامام اŸقÈة

سصنتان حبسصا نافذا ‘ حق رئيسس بلدية خنشصلة ونائبيه

أادانت اÙكمة البتدائية لدائرة بوحمامة ،رئيسس بلدية خنشصلة كمال حشصوف ،اŸوقوف
م-نذ  19ف -ي-ف-ري اŸاضص-ي –ف-ظ-ي-ا ،بسص-ن-ت Úح-بسص-ا ن-اف-ذا ‘ ح-ق-ه و‘ ح-ق ن-ائ-ب-ه وعضص-و آاخ-ر
بالبلدية عن جنحة التزوير واسصتعمال اŸزور ‘ ﬁررات رسصمية واسصتغÓل السصلطة ،فيما
اسصتفاد موظف بالبلدية ‘ نفسس القضصية بالÈاءة.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي
ت-ف-اصش-ي-ل أل-قضش-ي-ة ت-ع-ود ل-نهاية سشنة
 ، 2 0 1 7ع--ن--دم--ا أق--دم ن-ائ-ب-ه أل-م-دأن
«ب.ع» أل--م-ك-ل-ف ب-ال-ع-م-رأن ب-اإصش-دأر
رخصش-ة ب-ن-اء ل-ف-ائ-دة أل-عضش-و أل-م-دأن
«ب.سس» ل--ت--م--ك--ي--ن ه--ذأ أ’أخ-ي-ر م-ن
تششييد قاعة حفلت مقابل ألمقبرة
أ ’إ س ش ل م ي ة ل م د ي ن ة خ ن ش ش ل ة د و ن و ج ه
حق.
وبعد ألتحقيق في ألقضشية ،تبين أن
رئ---يسس أل---ب---ل---دي---ة ون--ائ--ب--ه وأل--عضش--و
أل--م-دأن-ي-ن ت-وأط-اأوأ ’إصش-دأر رخصش-ة
أل---ب---ن---اء دون أل---ت---ق--ي--د ب--ا’إج--رأءأت
أ ل ق ا ن و ن ي ة أ ل م ط ل و ب ة ’إ ص ش د أ ر ر خ ص س
أل--ب--ن--اء ،ضش--ارب--ي--ن ب-ال-ق-ان-ون ع-رضس
أل--ح--ائ--ط ل--ت--م--ك-ي-ن أل-عضش-و «ب.سس»
ب--ط-ري-ق-ة م-ل-ت-وي-ة م-ن تشش-ي-ي-د ق-اع-ة

ح ف ل ت ب ا س ش م أإ ح د ى ق ر ي ب ا ت ه م ق ا ب ل
أ ل م ق ب ر ة أ ’إ س ش ل م ي ة .
في نفسس ألقضشية أسشتفاد ألموظف
«م.ع» م----ن أل----ب----رأءة ب---ع---د أن أث---بت
ل--ق--اضش--ي أل--ح--ك--م أن--ه رفضس أل-ق-ي-ام
ب--ا’إج--رأءأت غ--ي--ر أل--ق--ان--وي--ة ل--ه--ذه
أل-رخصش-ة ،بصش-ف-ت-ه م-وظ-ف-ا بمصشلحة
أل---ع---م---رأن ب---ال---ب--ل--دي--ة ون--ب--ه ه--وؤ’ء
و أ ل م ع ن ي ب اأ ن ذ ل ك م خ ا ل ف ل ل ق ا ن و ن ،
أإ ’ أ ن ه م ت ع ن ت و أ و أ ص ش د ر و أ أ ل ر خ ص ش ة
دون وجه حق.
حكم ألمحكمة هذأ ،لقي أسشتحسشانا
لدى ألعامة بو’ية خنششلة لما لهذه
ألقضشية من حسشاسشية تجاه ألسشكان
وم---ا تشش---ك---ل--ه م--ن مسش--اسس ب--ح--رم--ة
أ ’أ م و أ ت ب ت ش ش ي ي د ق ا ع ة أ ع ر أ س س و س ش ط
ألسشكان مقابل ألمقبرة.

حدثت بحي باب الزيات Úبتبسصة

ﬁاولة سصرقة كادت أان تتحول إا ¤جرÁة قتل
سشطيف :نورالدين بوطغان
أل-م-خ-ط-ط أل-وق-ائ-ي أل-ذي أن-ت-ه-جته مصشالح
ألششرطة بسشطيف ،يششمل جملة من أإ’جرأءأت
أأ’م-ن-ي-ة أل-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-أام-ي-ن م-رأكز أ’متحانات
وأأ’ماكن ألمحيطة بها ليل ونهارأ ،لضشمان
جوآأمن يمكن من خلله ألمششاركين أجتياز
أ’متحانات في ظروف جد ملئمة ،حيث تم
تسش -خ -ي -ر م -ا ي -رب -وع -ن  3000شش-رط-ي ل-ه-ذه
أل -ع-م-ل-ي-ة ،م-ع أت-خ-اذ ك-اف-ة أل-ت-دأب-ي-ر أأ’م-ن-ي-ة

لضشمان سشلمة هؤو’ء ألتلميذ بمحيط تلك
ألمرأكز ،وذلك عن طريق وضشع نقاط مرأقبة
ث -اب -ت -ة وأخ -رى م -ت -ح -رك -ة ،تسش -ن -د ل-ه-ا م-ه-ام
ألمسشاهمة في ضشمان ألظروف ألحسشنة لسشير
ه- -ذه أ’م -ت -ح -ان -ات ع -ب -ر ك -ل رب -وع أل -و’ي -ة،
وأل -ح -ي -ل -ول -ة دون أي إأخ-لل ب-السش-ي-ر أل-حسش-ن
لهمية ألبالغة ألتي
للعملية ،وهذأ بالنظر ل أ
تكتسشيها.
كما سشتسشهر مصشالح ألششرطة أيضشا على تأامين
م -رك -ز أل-ت-ج-م-ي-ع وأل-ت-وزي-ع أل-ك-ائ-ن ب-م-دي-ري-ة

أل -ت -رب-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ،ل-ك-ل أ’م-ت-ح-ان-ات ،وح-ت-ى
أل -ب -ك-ال-وري-ا ،وك-ل م-رأك-ز أل-ت-ج-م-ي-ع وأل-ت-وزي-ع
ألفرعية ،وأيضشا مرأكز ألتصشحيح ألتي قدر
ع -دده-ا بـ 06م -رأك-ز ،م-ع ضش-م-ان أل-م-رأف-ق-ة
أأ’منية لموأضشيع أأ’سشئلة وأورأق أإ’جابات من
وإألى تلك ألمرأكز ،كما سشتعمد إألى تششكيل
ف -رق ووح -دأت أسش -ن -دت ل -ه -ا م-ه-م-ة ت-ك-ث-ي-ف
أل -دوري-ات أل-رأك-ب-ة وأل-رأج-ل-ة ع-ب-ر أرج-اء ك-ل
مرأكز أ’متحان ألبالغ عددها بقطاع مصشالح
ألششرطة  358مركزأ لكل أ’متحانات.

هÓك شصخصص Úغرقا بتلمسصان وع“ Úوشصنت

إانعدام اŸسصابح يدفع الشصباب واŸراهق Úللسصباحة ‘ اÛمعات اŸائية
حتى ’ يضشيع أبناؤوهم في أأ’ماكن ألممنوعة
للسشباحة وهناك حالة أخرى قبل سشنوأت غرق
هناك تلميذ آأخر أسشمه حرير إأبرأهيم وفي
سش -ي -اق ذأت صش -ل -ة و’ي -ة ع -ي-ن ت-م-وشش-نت ه-ي
أأ’خرى سشجلت في نفسس أليوم حالة غرق
مماثلة حيث تدخلت ألوحدة ألثانوية للحماية
ألمدنية لعين أأ’ربعاء إ’نتششال جثة غريق يبلغ
م -ن أل -ع -م-ر 18سش-ن-ة وه-وم-ق-ب-ل ع-ل-ى إأج-ت-ي-از
إأم-ت-ح-ان-ات شش-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا وي-قطن بقرية
أل -خ -دأي -دة ح-يث ت-دخ-لت ف-رق-ة أل-غ-ط-اسش-ي-ن
ل-ل-ب-حث ع-ن ألضش-ح-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى أل-م-ج-مع
ألمائي ألمخصشصس لسشقي أأ’رأضشي ألفلحية
ب-وأدي أل-غ-اسش-ول أل-ت-اب-ع ل-ب-ل-دي-ة ت-م-زوغ-ة وتم
أل-ع-ث-ور ع-ل-ى أل-ج-ث-ة وت-ح-وي-ل-ه-ا ن-ح-وأل-ط-ب-يب
ألششرعي ومن ثم فتحت مصشالح أأ’من تحقيقا
للتعرف على ملبسشات ألحادث

...وتوقيف تاجري ﬂدرات
وأاقراصس مهلوسصة
لخÒة سص- -ك -ان
أاه- -ت- -ز ‘ السص- -اع- -ات ا أ
بلدية بني بوسصعيد بولية تلمسصان على
وقع حادث وفاة أاحد الشصباب البالغ من
العمر  20سصنة واŸدعو دردارات ﬁمد
صص -ال -ح غ -رق-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى سص-د ت-اي-رت
بقرية الزوية.

تلمسشان/ع“ Úوششنت :بكاي عمر
تششير مصشادر لـ»ألششعب» من عين ألمكان أن
ألضشحية توجه رفقة أصشدقاءه بسشبب إأرتفاع

درج- -ة أل -ح -رأرة م -ن أج -ل م -م -ارسش -ة ه -وأي -ة
ألسشباحة وأإ’سشتجمام على مسشتوى هذأ ألسشد
لكن حدث ما لم يكن في ألحسشبان وتوفي
غرقا ،هذأ وتدخل أصشدأقه من أجل إأنقاذه
لكن لم يوفقون في مهمتهم ومن جهتها فتحت
مصش -ال-ح أأ’م-ن أل-م-خ-تصش-ة إأق-ل-ي-م-ي-ا ت-ح-ق-ي-ق-ا
للتعرف على حيثيات هذأ أأ’ليم.
ومن جهتهم وعقب هذأ ألحادث أأ’ليم طالب
سشكان بلدية بني بوسشعيد ألحدودية مع ألبلد
أل -م -ج -اور وأل -م -ه -مشش -ة ،ألسش -ل -ط-ات أل-و’ئ-ي-ة
وأل-م-ح-ل-ي-ة بضش-رورة أل-ت-ف-ك-ي-ر ب-إانشش-اء مسش-ابح

نجحت في ألسشاعات أأ’خيرة عناصشر ألششرطة
أل-قضش-ائ-ي-ة ل-دأئ-رة أل-ع-ام-ري-ة ب-أامن و’ية عين
تموششنت من توقيف ششخصشين  02مختصشين
ف-ي أل-م-ت-اج-رة ب-ال-م-ؤوث-رأت أل-عقلية وترويجها
بين أوسشاط ألششباب تنششط بمدينة ألعامرية
مع حجز  120قرصس مهلوسس.
أل -مشش -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ت -م ت -ق -دي-م-ه-م أم-ام وك-ي-ل
أل -ج -م -ه -وري -ة ل-دى م-ح-ك-م-ة أل-ع-ام-ري-ة أل-ذي
أحالهم للمثول ألفوري أين صشدر في حقهم
أمر إأيدأع إألى غاية محاكمتهم ،بتهمة ألحيازة
بدون سشبب ششرعي على موأد طبية.

” على إاثرها توقيف أاربعة أاشصخاصس

حجز أاك Ìمن نصصف قنطار من مادة البارود اأ’سصود باŸسصيلة

“ك -نت مصص -ال -ح ال -درك ب -اŸسص-ي-ل-ة ‘
ع-م-ل-ي-ت Úم-ت-ف-رق-ت ‘ Úإاط-ار م-ك-اف-ح-ة
ا÷رÁة بشصتى أانواعها من حجز  52كلغ
لسص- -ود و87غ م - -ن
م - -ن م - -ادة ال- -ب- -ارود ا أ
الكيف اŸعالج وتوقيف  04أافراد.
في ألعملية أأ’ولى حسشب ما أفادت به ذأت
أل -مصش -ال -ح ف-ق-د ت-م أل-ت-م-ك-ن م-ن ضش-ب-ط م-ادة
ألبارود أأ’سشود ألمقدرة بـ( 47كلغ) كانت معبئة

في أكياسس ومخبئة بإاحكام دأخل ششاحنة نوع
ه- -ي- -ون -دأي  100Hوت -وق -ي -ف أأ’شش-خ-اصس
أل-م-ت-ورط-ي-ن ف-ي-ه-ا أل-ق-اط-ن-ي-ن بالجهة ألغربية
ألشش -م -ال-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ،وع-ن-اصش-ر أخ-رى ب-إاح-دى
أل- -و’ي- -ات أل- -م- -ج -اورة،ك -م -ا ت -م حسشب ن -فسس
ألمصشدر حجز ما يقدر بـ 05كلغ من مادة
ألبارود أأ’سشود كانت مخبأاة على متن سشيارة
من نوع بيجو  505ألمقتادة من طرف ألمسشمى

(ع.ح) ألبالغ من ألعمر  28سشنة رفقة ألمسشمى
(ع.ف) ،مصشالح ألدرك فتحت تحقيقا معمقا
في ألقضشيتين على أن يتم تقديم ألمتهمين
أم -ام أل -ج -ه -ات أل -قضش -ائ-ي-ة ف-ور أ’ن-ت-ه-اء م-ن
ألتحقيق.

اŸسشيلة :عامر ناجح

ك ا د ت م ح ا و ل ة س ش ر ق ة أ ن ت ت ح و ل أإ ل ى
ج ---ر ي ---م ---ة ق --ت --ل  ،ع --ل --ى م س ش --ت --و ى ب --ا ب
ألزياتين بمدينة تبسشة ،أ’عتدأء قام
به ششخصس على دركي ،بعد أن تفطن
ه ذ أ أ ’أ خ ي ر ل م ح ا و ل ة س ش ر ق ت ه  ،و أ ث ن ا ء
د ف --ا ع --ه ع --ن ن --ف س ش --ه ت --ع --ر ض س ل --ط -ع -ن -ة
خنجر على مسشتوى ألصشدر من أحد
ألمعتدين.
ألضشحية في ألعقد ألثالث من ألعمر
ه ---ا ج --م --ه ل ص ش --ا ن  ،ع --ن --د م --د خ --ل ب --ا ب

أ ل ---ز ي ---ا ت --ي --ن  ،ق --ا م --ا ب --خ --ط --ف ه --ا ت --ف --ه
وألفرأر ألى وجهة مجهولة ،ويعمل
ألضشحية في فرقة لحرسس ألحدود،
ن ------ق ------ل ف -----ي ح -----ا ل -----ة ح -----ر ج -----ة أإ ل -----ى
أ ’ س ش --ت --ع --ج --ا ’ ت  ،و و ض ش -ع ف -ي أ ل -ع -ن -ا ي -ة
أ ل -م -ر ك -ز ة  ،ب -ي -ن -م -ا ’ ت -ز أ ل أ ل -ت -ح -ر ي -ا ت
أ ’أ م -ن -ي -ة م -ت -و أ ص ش -ل -ة م -ن أ ج -ل ت -و ق -ي ف
ألجناة.

تبسشة :خالد.ع

جرها ا÷ناة بدراجة نارية ‘ صصورة وحشصية

توقيف اŸشصتبه فيهما ‘ حادث
ا’عتداء على فتاة بعنابة

” توقيف شصاب Úيشصتبه تورطهما ‘
ح- -ادث الع- -ت -داء ع -ل -ى ف -ت -اة ب -غ -رضس
السص - -رق- -ة وج- -ره- -ا ب- -ال- -ط- -ري- -ق ال- -ع- -ام
باسصتعمال دراجة نارية Ãدينة عنابة،
بحسصب ما علم ،امسس السصبت ،من خلية
لمن الولية.
التصصال أ
وتم في ظرف قياسشي ،مسشاء ألجمعة،
توقيف ألششابين أللذين ينحدرأن من
مدينة عنابة ويبلغان من ألعمر حوألي
 1 7ب ع د ت ح ر ي ا ت ف ر ق ة أ ’أ م ن أ ل ح ض ش ر ي
ألسشابع بعنابة ألتي أسشتعانت بتسشجيل
ك--ام--ي--رأت أل-م-رأق-ب-ة وج-ن-دت وسش-ائ-ل
أل-ت-ح-ري ألضش-روري-ة ل-ت-وق-يف ألمششتبه
ف ي ه م ا ف ي أ س ش ر ع أ ’آ ج ا ل  ،ب ح س ش ب ذ أ ت
ألمصشدر.

وقد أصشيبت ألضشحية جرأء أ’عتدأء
بجروح على مسشتوى ألظهر وألرجلين
وت---ل---قت أل--ت--ك--ف--ل أل--ط--ب--ي ألضش--روري
ب---مصش---ل--ح--ة أ’سش--ت--ع--ج--ا’ت أل--ط--ب--ي--ة
وأل---ج--رأح--ي--ة ب--مسش--تشش--ف--ى أب--ن رشش--د
ب-ع-ن-اب-ة ،ف-ي-م-ا ي-رت-قب تقديم ألمششتبه
ف--ي--ه--م--ا أم-ام وك-ي-ل أل-ج-م-ه-وري-ة ل-دى
محكمة عنابة بعد أسشتكمال ألتحقيق،
كما ذكر ذأت ألمصشدر .جدير بالذكر،
أنه تم تصشوير مششاهد أ’عتدأء وجر
ألفتاة على عدة أمتار بالطريق ألعام
أل--ذي وق--ع ،مسش--اء أل--خ-م-يسش-ال-م-اضش-ي
ومشش--ارك--ت--ه--ا ع--ب--ر شش--ب--ك--ة أل--ت-وأصش-ل
أ’جتماعي حيث ’قت أسشتياء وتذمر
ألمششاهدين.

حجز  29300أاورو Ãطار وهران

ت--م--ك--نت ق--وأت ألشش-رط-ة ب-ال-م-ط-ار
ألدولي أحمد بن بلة بوهرأن ،أمسس،
ب---ال---ت---نسش--ي--ق م--ع مصش--ال--ح أل--ج--م--ارك
أل---ج---زأئ---ري--ة ،م--ن ت--وق--ي--ف مسش--اف--رة
حاولت تهريب مبلغ مالي من ألعملة
ألصشعبة يقدر بـ 29300أورو.
ه-ذه أل-ع-م-ل-ي-ة ألشش-رط-ي-ة ،ج-اءت أثناء
قيام قوأت ألششرطة بالمطار ألدولي

أح--م--د ب--ن ب--ل--ة ب--وه--رأن ،ب--اإج--رأءأت
أل--م--ع--ال--ج--ة ألشش--رط--ي--ة ل--ل--مسش--اف-ري-ن
أ ل م ت و ج ه ي ن أإ ل ى ت ر ك ي ا  ،أ ي ن ت م ت و ق ي ف
أل-م-ع-ن-ي-ة ب-ا’أم-ر ،أل-ت-ي ق-امت ب-اإخفاء
أ ل م ب ل غ أ ل م ا ل ي أ ل م ح ج و ز ب اإ ح ك ا م  ،د و ن
أل-ق-ي-ام ب-اإج-رأءأت أل-تصش-ري-ح أل-معمول
بها.

لربعاء
يصصل جثمانه مطار هواري بومدين يوم ا أ

الفقيد قصصباجي يوارى الÌى ÃقÈة
سصيدي اﬁمد بالعاصصمة

يصصل جثمان الفقيد ﬁمد كمال قصصباجي ،اŸسص Òالسصابق للمجلسس الهاوي الرياضصي
مولودية ا÷زائر يوم الأربعاء صصباحا باŸطار الدو‹ هواري بومدين ،لينقل جثمانه ا¤
لخÒة على روحه ،ليوارى الÌى بعد عصصر
بيته العائلي بدا‹ إابراهيم ،وإالقاء النظرة ا أ
الربعاء ÃقÈة سصيدي اﬁمد بالعاصصمة حسصب مصصدر مقرب من عائلته.

نورالدين لعراجي
لششارة توفي قصشباجي أول أمسس ألجمعة
ل إ
ب-أاح-د مسش-تشش-ف-ي-ات ف-رنسش-ا إأث-ر سش-ك-ت-ة قلبية،
أل -مت ب -ه وب-ع-ت-ب-ر أل-ف-ق-ي-د أح-د ألشش-خصش-ي-ات
ألبارزة في مكتب تسشيير مولودية ألجزأئر،
كما خاضس تجارب في ألجماعات ألمحلية،
كرئيسس ألمندوبية ألتنفيذية لبلدية ألجزأئر

أل -وسش -ط -ى ،ث -م عضش -وأ ب -ال -م -ج -لسس أل -وط -ن-ي
أ’نتقالي سشنة  ،1992ونائبا بالمجلسس ألششعبي
ألوطني في أول عهدة تعددية سشنة ،1997
م- -رشش- -ح- -ا ع- -ن ق- -ائ -م -ة أل -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي
ألديمقرأطي ،ألفقيد متزوج وله ولدأن و5
أحفاد

»æWh

إألحد  09جوإن  2019م
إلموإفق لـ  06شسوإل  1440هـ

راح ضشحيته رعيتان من دولة فيتنام

أامن جيجل يوقف اŸتورط ‘ Úالعتداء

ت -م -ك -نت إل -مصس -ال -ح إلأم-ن-ي-ة
ب -ج -ي -ج -ل ،م-م-ث-ل-ة ف-ي ع-ن-اصس-ر
إل - -ب - -حث وإل - -ت - -ح - -ري ب- -الأم- -ن
إلحضسري إلأول بالطاهير ،من
ت-وق-ي-ف إل-م-ت-ورط-ي-ن ف-ي عملية
إلع- -ت- -دإء وإلسس- -رق -ة إل -ت -ي رإح
ضسحيتها إلرعيتان إلأجنبيان من
دول -ة «ف-ي-ت-ن-ام» ،وإسس-ت-رج-اع ك-ل
إلمسسروقات.

يذكر إن إلعتدإء إلذي تعرضست
له إلرعيتان إلأجنبيان في إلعقد
إل -خ -امسش م -ن ع-م-ره-م-ا ،ب-ح-ي
زع -م -وشش ب-ال-ط-اه-ي-ر ،م-ن دول-ة
فيتنام يعمÓن باإحدى إلشسركات
ب-ج-ي-ج-ل ،ن-ف-ذت-ه م-ج-م-وع-ة من
إلشس -ب -اب ،إث -ر م -ح -اول -ة سس -رق-ة
ه-وإت-ف-ه-م-ا وإأم-وإل-ه-م-ا ،وقد تم
ن-ق-ل إلضس-ح-ي-ت-ي-ن إل-ى مسستشسفى

إل - -ط - -اه- -ي- -ر ل- -ل- -عÓ- -ج و إج- -رإء
إلفحوصسات إلطبية إلضسرورية.

...واأمن سشكيكدة
يحرر قاصشرا من
ﬂتطفيها بعزابة
ح -ررت مصس -ال -ح إأم-ن سس-ك-ي-ك-دة
على مسستوى دإئرة عزإبة ،طفلة

ت -ب -ل -غ م-ن إل-ع-م-ر  12سس-ن-ة ،ت-م
تحويلها من قبل مجموعة من
إلشس -ب -اب ت -ت-ك-ون م-ن  12فردإ،
ت-ت-رإوح إأع-م-اره-م ب-ي-ن  19و28
سسنة.
إلعملية ،بحسسب مصسادر محلية،
ت -مت ب -ع -د ورود م-ع-ل-وم-ات ع-ن
تحديد مكان إلطفلة إلتي كانت
م- -ح- -ل ب- -حث ،إث- -ر م -ع -ل -وم -ات
إأف -ادت ب -وج -ود إل -ط -ف -ل -ة ع -ل-ى
مسس -ت-وى شس-اط-ئ ق-رب-از ب-ب-ل-دي-ة
ج- -ن- -دل سس- -ع- -دي م- -ح- -م- -د م- -ع
مجموعة من إلشسباب.
ل- -ت -ق -وم مصس -ال -ح إلأم -ن ب -نصسب
كمين محكم ،مكن من إلقبضش
عليهم وإقتيادهم إلى محافظة
إلشسرطة ،حيث تم فتح إلتحقيق
ف- -ي إل- -قضس- -ي- -ة ،ح- -يث ب- -ي -ن إأن
إل- -ط- -ف -ل -ة ت -ع -رضست ل Ó-ع -ت -دإء
إلجنسسي من قبل  05إأفرإد من
إل- -م- -ج- -م -وع -ة ،وه -م إلآن ق -ي -د
إل - -ح - -ج - -ز ب- -غ- -رضش م- -وإصس- -ل- -ة
إل-ت-ح-ق-ي-ق ،ع-ل-ى إأن ي-ت-م ت-ق-ديم
إلمتهمين إأمام وكيل إلجمهورية
ل-دى م-ح-ك-م-ة ع-زإب-ة ع-ن ت-ه-مة
تحويل قاصسر بالقوة.

جيجل /سسكيكدة:
خالد العيفة

أاحياء تعيشص التهميشص منذ 1991

القمامة –اصشر سشكان «سشوناتيبا» بأام البواقي
وجه سشكان حي عمارات  750مسشكن اŸعروف بحي «سشوناتيبا» الواقع خلف مقر دار الششباب بعاصشمة الولية أام البواقي ،صشباح أامسص ،نداء
إا ¤مؤوسشسشة التحسش Úا◊ضشري لم البواقي للتدخل الفوري لرفع أاكوام القمامة اÎŸاكمة با◊ي منذ  15يوما ،والتي تسشببت ‘ انتششار
ليام.
الروائح الكريهة وأاضشحت تهدد صشحة السشكان بهذا ا◊ي لسشيما مع الرتفاع اŸسشتمر لدرجة ا◊رارة هذه ا أ

أام البواقي :اسسكندر ◊جازي
أإوضسح ممثل عن إلحي «ع.ب» لـ»إلشسعب»،
لط--ار ،أإن إلسس--ك--ان ي--ع--يشس--ون
ف---ي ه--ذإ إ إ
لمّ--ري--ن ج--رإء ع--دم رف--ع إل--ق-م-ام-ة م-ن
إأ
لم
ط--رف م-ؤوسسسس-ة إل-ت-حسس-ي-ن إل-حضس-ري أ
إلبوإقي إلمكلفة بتسسيير إلقمامة بعاصسمة
إلولية ،إلى جانب وضسعية حيهم إلكارثية
من حيث إلتهيئة حيث لم يسستفد إلحي من

ع--م--ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة م-ن-ذ إنشس-ائ-ه سس-ن-ة .1991
وأإضساف ذإت إلمصسدر ،أإن حالة إلعمارإت
لرصسفة وإلطرق جد متدهورة ومهترئة
وإ أ
ع--ن آإخ--ره--ا م--ا ي--ت--ط-لب ضس-رورة ت-دخ-ل
لعادة طÓء إلعمارإت
إلسسلطات إلمعنية إ
لنارة
لرصس-ف-ة وت-دع-ي-م إلحي با إ
وت-ه-ي-ئ-ة إ أ
إلعمومية.
ك--م--ا أإب--دى إلسس--ك--ان ت--أاسس--ف--ه--م ف--ي ذإت
إلسسياق ،على عدم تنفيذ رئيسش إلبلدية

لوعوده تجاه سسكان إلحي ،على إلرغم من
رفع شسكوإهم عدة مرإت للمجلسش ،لكن
دون جدوى .علما وإن موقع إلحي بعيد
ع--ن أإع--ي--ن إلسس--ل-ط-ات ول يشس-ك-ل وإج-ه-ة
ع---م---رإن---ي---ة ل---ل---م---ارة ،ف--ي إل--وقت إل--ذي
لح-ي-اء إلسس-ك-ن-ي-ة
إسس--ت--ف-ادت ف-ي-ه ع-دي-د إ أ
لرصسفة
ب-ال-م-دي-ن-ة م-ن ع-م-ل-ي-ات تجديد إ أ
لنارة وطÓء إلعمارإت وغيرها.
وإ إ

‘ حصشيلة للحماية اŸدنية بسشطيف

 294تدخل ‘ حوادث مرور وحرائق خÓل  3أايام

لسشعاف
ششهدت مصشالح ا◊ماية اŸدنية لولية سشطيف ،خÓل  72سشاعة اŸاضشية ،والتي تزامنت مع عطلة العيد وما بعدها ،نششاطا مكثفا إ
لخÒة ،وقد بلغ عدد
ليام ا أ
لخماد عدة حرائق اندلعت مع أاجواء الطقسص ا◊ار الذي ششهدته الولية ‘ ا أ
وإاجÓء مصشاب ،Úوالتدخل إ
التدخÓت  294تدخل ع Èبلديات الولية.

سسطيف :نور الدين بوطغان
تم إسسعاف  49مصسابا بجروح متفرقة
في  29حادثا مروريا سسجلت خÓل
تلك إلفترة ،كما تم إلتدخل لإخماد
عدة حرإئق خطيرة ،بلغ عددها 55
حريقا ،منها  44حريقا تم إخمادها
ف---ي ب---دإي---ت--ه--ا ت--م--ث--لت ف--ي ح--رإئ--ق
لحشسائشش ونفايات متنوعة وهذإ في
إلوسسطين إلحضسري وإلريفي.
كما سسجلت نشسوب  10حرإئق إأخرى
م---ن---ه---ا ح---ري--ق مسش م--رإأب ل--ت--رب--ي--ة
إل--دوإج--ن ب--دوإر ل--ب--ع--ادشس--ة ب--ب-ل-دي-ة

قÓ--ل ،ج--ن-وب إل-ولي-ة ،وخ-ل-ف ن-ف-وق
 1400ديك رومي ،كما إأتلف حريق
إآخر  630حزمة تبن و 3هكتارإت من
إل--حشس--ائشش ب--ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات ق-ج-ال
وب---ئ---ر ح---دإدة وع---ي---ن إآزإل ج--ن--وب--ا،
وبلدية بني ورتيÓن شسمال.
إأما إلحرإئق إلتي سسجلت في إلوسسط
إلحضسري ،فقد إأتلف إحدها فضساء
تجاريا ببلدية عين ولمان جنوبا ،إأتى
على  15مح Óصسغيرإ ،مع حماية 15
م--ح Ó--إآخ-رإ ،ك-م-ا تسس-بب ح-ري-ق ف-ي
مرإأب منزل بقرية بوعوإجة ،ببلدية
ق---ج---ال ،ف---ي إتÓ--ف سس--ي--ارة وب--عضش

إلأج--ه--زة إل--ك--ه-روم-ن-زل-ي-ة ،ف-ي ح-ي-ن
تسس--بب ح--ري--ق إآخ--ر ف--ي م--رإأب إأح-د
إل--م--ن--ازل ف--ي تضس-رر  3سس-ي-ارإت م-ع
إسسعاف إأصسحاب إلبيت ،كما شسملت
ت--دخÓ--ت إل--ح--م--اي--ة إل--م--دن--ي--ة ن-ق-ل
إأشس--خ--اصش إأصس--ح-اب إأزم-ات م-رضس-ي-ة
إلى إلموؤسسسسات إلصسحية.
يذكر إن طقسسا حارإ عرفته إلولية،
منذ إليوم إلأول للعيد ،بشسكل مفاجئ
ب---ع---د إأن شس---ه---دت إآخ---ر إأي---ام شس---ه---ر
رمضس-----ان إل----م----ب----ارك إأج----وإء ب----اردة
منعشسة.

طالبوا Ãلعب جواري ومرافق ششبانية

ششباب حي  1044مسشكن يحتجون بÈج بوعريريج
أاغلق ششباب بحي  1044مسشكن Ãدينة
ب -رج ب-وع-ري-ري-ج ال-ط-رق اŸؤودي-ة إا ¤ح-ي-ه-م
والشش-ارع ال-رئ-يسش-ي ب-ا◊ي ل-ل-مطالبة Ãلعب
ج-واري م-عشش-وششب إاصش-ط-ن-اع-يا ،والذي قالوا
بششأانه إانهم سشئموا من الوعود ،وصشار حلمهم
ا◊صش -ول ع -ل -ى ه -ذا اŸل-عب ،ع-ل-ى غ-رار ك-ل
أاح- -ي- -اء اŸدي- -ن -ة ال -ت -ي اسش -ت -ف -ادت م -ن ه -ذه
لخÒة.
اÓŸعب ‘ السشنوات ا أ

وأإضساف إلمحتجون أإن حي  1044يعد من
لح-ي-اء ف-ي إل-م-دي-ن-ة ل-ك-ن-ه ي-ف-ت-ق-ر
أإك--ب-ر إ أ
ل-ل-مسس-اح-ات إل-خضس-رإء ومسس-اح-ات إل-لعب
ومÓ---عب ج---وإري---ة ،م---ا ج---ع---ل إلشس--ب--اب
يتنقلون غلى خارج إلمدينة أإوإلى أإحياء

أإخرى من أإجل إللعب ودفع مبالغ مالية
مقابل ذلك.
رئ-يسش إل-م-ج-لسش إلشس-ع-ب-ي إل-ب-ل-دي ل-بلدية
برج بوعريريج عبد إلكامل حناشسي ،أإكد
لرضس--ي--ة إل--م--ق--ت-رح-ة ت-اب-ع-ة لمÓ-ك
أإن إ أ
لحتياط ،ما
إلصسندوق إلطني للتوفير وإ إ
إسس--ت--وجب م--ف--اوضس--ات وإسس--ت--غ--رق وق--ت--ا
للوصسول إلى نتيجة إيجابية ،وتم رسسميا
لجرإءإت من طرف إلمصسالح
مباشسرة إ إ
لن-طÓ-ق ف-ي مشس-روع
إل-ت-ق-ن-ي-ة م-ن أإج-ل إ إ
إلملعب إلجوإري.
وخÓل لقائه بالشسباب إلمحتجين طمأانهم

أإن مطلبهم متكفل به وما عليهم سسوى
إلصسبر لتجسسيده قريبا جدإ ،دإعيا إياهم
لنتهاء منه،
إل-ى إل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ي-ه ب-ع-د إ إ
وأإك--د ل--ه--م أإن ب--ل--دي-ة ب-رج ب-وع-ري-ري-ج أإن
إل-مسس-اح-ات إل-خضس-رإء ومسس-اح-ات إل-ل-عب
وإل--مÓ--عب إل--ج--وإري--ة ت-ع-د م-ن أإول-وي-ات
إلمجلسش إلشسعبي إلبلدي إلذي لم يتوقف
عن تسسجيل وتجسسيد عدة عمليات في
هذإ إلشسأان.

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسسف

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

إلعدد
17967
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نظ Òتدخله وإانقاذه امرأات Úبوهران

وزير الداخلية Áنح وسشام الششجاعة
للعريف عبد القادر سشحنون

أاششرف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية صشÓح الدين دحمون،
ع -ل -ى ت -ك -ر Ëال -ع -ري -ف ‘ صش -ف -وف ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة ،ع-ب-د ال-ق-ادر سش-ح-ن-ونÃ ،ن-ح-ه «وسش-ام
الششجاعة» ،نظ Òالعمل البطو‹ الذي قام به وإانقاذه لمرأات Úمن اŸوت اÙقق ،اÿميسص
اŸاضشي ،بحي اŸدينة ا÷ديدة بوهران ،على إاثر حريق ششبّ بداخل مطعم معرضشا حياته
للخطر رغم وجوده ‘ يوم راحة.

وتم إلتكريم بحضسور إلمدير إلعام للحماية
إلمدنية إلعقيد بوعÓم بوغÓف وإلمدير
Óم-ن إل-وط-ن-ي ع-ب-د إل-ق-ادر ق-ارة
إل--ع--ام ل -أ
ب--وه--دب-ة ،إل-ى ج-انب إط-ارإت إل-م-دي-ري-ة
إلعامة للحماية إلمدنية
وأإكد دحمون أإن هذإ إلبطل يعد «فخرإ
للجزإئر» ،مشسيرإ إلى إأن عمله إلبطولي
لنسس--ان--ي»
ن---اب---ع م---ن ط--ب--ي--ع--ة ع--م--ل--ه «إ إ
و»ضس-م-ي-ره إل-م-ه-ن-ي».وب-ع-د أإن حّيا إلوزير
رج-ال إل-ح-م-اي-ة إل-م-دن-ي-ة ع-ل-ى م-ه-ن-ي-تهم
وعملهم إلمشسهود له في كل إلعالم ،تم
م---ن---ح ع---ب---د إل---ق---ادر سس---ح---ن---ون «وسس---ام
إلشسجاعة» ،كما تم منحه «وسسام» فارسش
ف---ي--ل--ق إلشس--رف» م--ن ط--رف إل--م--ن--ظ--م--ة
إلعالمية للحماية إلمدنية ،وبالمناسسبة تم
أإيضسا تكريم وإلدي هذإ إلبطل.
وعلى هامشش إلتكريم ،أإكد إلوزير أإن عبد
إلقادر سسحنون إلذي قلد بوسسام عريف
نظير إلعمل إلبطولي دليل على «إلمروءة
وإلجرأإة» إلتي يتمتع بهما.
وبمناسسبة إقترإب موسسم إلصسطياف ،دعا
لمن
إلوزير مصسالح إلحماية إلمدنية وإ أ

إل--وط--ن--ي إل--ى إع--دإد «ب--رن--ام--ج م-ك-ث-ف»
ل-م-رإف-ق-ة إل-م-وإط-ن-ي-ن ب-ه-دف قضساء هذإ
إل---م--وسس--م ف--ي أإحسس--ن إل--ظ--روف ،دإع--ي--ا
إل--م--وإط--ن--ي--ن إل--ى إلل--ت--زإم ب--ال--ع-م-ل-ي-ات
إلتحسسيسسية وإلجرإءإت إلوقائية ،خاصسة
على مسستوى إلشسوإطئ وإلطرق لتفادي
ح--وإدث إل--م--رور وح--م--اي--ة إل--غ--اب--ات م-ن
إلحرإئق.
من جانبه ،عبر عبد إلقادر سسحنون عن
إمتنانه للتكريم إلذي حظي به من طرف
إلسس-ل-ط-ات إل-وط-ن-ي-ة وإل-م-حلية ،مؤوكدإ أإن
عمله إلبطولي نابع من «وإجبه كرجل من
رجال إلحماية إلمدنية في أإدإء عملهم
سس--وإء ن--ظ--ام--ي--ا أإو ف-ي أإوق-ات إل-ع-ط-ل-ة»،
وإأرجع إلفضسل في ذلك إلى إلتكوين إلذي
إسستفاد منه بمدرسسة إلتدريب وإلتدخل
ل--ل--ح--م-اي-ة إل-م-دن-ي-ة ب-ال-ح-م-ي-ز وم-رإف-ق-ة
إل-ق-دإم-ى إل-ذي-ن ق-ام-وإ ب-ت-دريبه ورفقائه
على إلتدخل في إلشسارع.
Óشس--ارة ،ق--ام إل--م--دي--ر إل--ع-ام ل-ل-ح-م-اي-ة
ل --إ
إلمدنية منذ يومين بترقية إلعون سسحنون
عبد إلقادر إلى رتبة عريف.

‘ ظل انعدام اŸسشابح با÷لفة

خطر األودية واŸسشتنقعات يÎبصص باألطفال والششباب

لولياء وفعاليات اÛتمع اŸد Êبولية ا÷لفة ،من السشلطات الولئية
طالب عششرات ا أ
لطفال والششباب مع حلول فصشل ارتفاع درجات ا◊رارة وغياب
بالتدخل العاجل ◊ماية ا أ
لودية واŸسشتنقعات ،متجاهل Úاıاطر
فضشاءات لÓسشتجمام كاŸسشابح ،حيث يلجأاون ا ¤ا أ
الصشحية بل والنتحار الإرادي باŸوت غرقا الذي بات الرفيق اÎŸبصص بهم كل يوم.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
ع - -ا د ت ظ - -ا ه - -ر ة إ ت - -خ - -ا ذ ب - -ر ك إ ل - -م - -و ت
إ ل م ت و إ ج د ة ب ا ل ع د ي د م ن إ لأ م ا ك ن ب ا ل ج ل ف ة
ه -ر و ب -ا م -ن ح -ر إ ر ة إ ل -ط -ق س ش إ ل -م -و س س -م -ي -ة
إلتي تعرفها إلمدينة كمتنفسش لموإجهة
م - -و ج - -ة إ ل - -ح -ر  ،ج -ر إ ء ن -ق ص ش إ ل -م س س -ا ب -ح
ب ا ل و ل ي ة و ق ل ة إ لإ م ك ا ن ا ت إ ل م ا د ي ة ل ل ت ن ق ل
إ ل - -ى إ ل ش س - -و إ ط - -ئ ب - -ا ل - -ر غ - -م م -ن إأ ن ه -ذ ه
إ ل -م -ج -م -ع -ا ت إ ل -م -ا ئ -ي -ة ت -ح ص س -د س س -ن -و ي -ا
عشسرإت إلضسحايا.
غياب إلبديل في مدينة إلجلفة يدفع
ب ش س - -ب - -ا ب - -ه - -ا و إأ ط - -ف - -ا ل - -ه - -ا إ ل - -ى ت - -ح - -و ي - -ل
إ ل - -ن - -ا ف - -و ر إ ت إ ل - -ع - -م - -و م -ي -ة إ ل -ى م س س -ا ب -ح
إصسطناعية ناهيك عن إلوديان وإلبرك
إ ل - -ر إ ك - -د ة  ،إ ل - -م - -ت - -و إ ج -د ة ع -ل -ى م س س -ت -و ى
إ ل -م -ن -ا ط -ق إ ل -م -ج -ا و ر ة ر غ -م إ ل -م -خ -ا ط -ر
إ ل ص س -ح -ي -ة إ ل -ت -ي ت ص س -ي -ب -ه -م م -ث -ل إ ل -ت -ه ا ب ا ت
إ ل -ع -ي -و ن و إ لأ ن -ف و إ ل -ح -ن -ج -ر ة  ،و إ لأ م ر إ ض ش
إلجلدية وإلصسدرية ،وحتى إلكوليرإ ،كما
ن -ا ش س -د إ ل -ع -د ي -د م -ن إ لأ و ل -ي -ا ء إ ل -م س س -وؤ و ل
إ لأ و ل ب ا ل و ل ي ة ب ا ل ت د خ ل إ ل ع ا ج ل و و ض س ع
ح د ل ه ذ ه إ لأ و د ي ة إ ل ت ي إأ ص س ب ح ت ت ش س ك ل
خ ط ر إ ح ق ي ق ي ا ع ل ى إأ ط ف ا ل ه م .

...غلق سشبع مرامل غÒ
قانونية

ف ي إ ل و ق ت إ ل ت ي ع ا ن ت ف ي ه إ لأ و د ي ة م ن
س س -ر ق -ة إ ل -ر م -ا ل و إ ل -ت -ع -د ي ع -ل -ى ب -ط -و ن -ه -ا
ب -و ل ي -ة إ ل -ج -ل -ف -ة  ،ق -ا م ت م ص س -ا ل -ح إ ل -د ر ك

إ ل -و ط -ن -ي  ،ب -ف -ت -ح ت -ح -ق -ي -ق م -ع -م -ق ح -و ل
إ ل -م -ر إ م -ل إ ل -ت -ي ت -ن ش س -ط ف -ي إ ط -ا ر غ -ي -ر
قانوني وتحويل ملفاتهم إلى إلعدإلة مع
غ -ل -ق -ه -ا  ،ب س س -ب ب ع -د م م -ط -ا ب -ق -ت -ه -ا ل -د ف -ت -ر
إ ل ش س -ر و ط  ،م -ا خ -ل -ف ك -ا ر ث -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة ف -ي
ع -م -ل -ي -ا ت ن -ق -ل إ ل -ر م -ل و إ ل -ت -ي إأ ص س -ب -ح ت
إ ل -م ص س -د ر إ ل -ر ئ -ي س س -ي ل -ت -م -و ي -ن ع -د د م -ن
إلمشساريع ،وسسط صسمت مطبق للجهات
إ ل -م -خ -ت ص س -ة إ ل -ت -ي ل -م ت -ت -ح -ر ك ل -ت -و ض س -ي -ح
وتبديد إلشسكوك إلتي تحوم حول عملية
إ س س ت خ ر إ ج ر م ا ل إ لأ و د ي ة .

 . . .و ح ر ي ق ي ل ت ه م اأ ر ب ع ة
مسشتودعات لÎبية
الدواجن بحاسشي فدول
ت -د خ -ل ت إ س س -ع -ا ف -ا ت إ ل -و ح -د ة إ ل -ث -ا ن -و ي -ة
ل س س -ي -د ي ل -ع -ج -ا ل م س س -ا ء إأ م س ش م -ن إأ ج -ل
حريق مسستودعات لتربية إلدوإجن وذلك
بمنطقة «إلرجل» بطريق حاسسي فدول
وإلتي تبعد عن ولية إلجلفة بـ170كلم،
ح -ي ث ت -م ت س س -ج -ي -ل خ س س -ا ئ -ر م -ا د ي -ة م -ن -ه -ا
إ ح -ت -ر إ ق إأ ر ب -ع -ة م س س -ت -و د ع -ا ت  ،و م -خ -ت -ل -ف
ع -ت -ا د إ ل -ت -د ف -ئ -ة و إ ل -ت -ب -ر ي د إ ل خ ا ص ش ب ت ر ب ي ة
إ ل -د و إ ج -ن و  2 4 0 0د ج -ا ج -ة و  5 1 0 0ب ي ض س ة
و إنقاذ بعضش إلممتلكات موإد إلتغذية +
 200دجاجة ،إلحادث وقع بسسبب شسرإرة
كهربائية حسسب وحدة إلحماية إلمدنية.

»æWh

اأ’حد  ٠٩جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠6ششوال  ١٤٤٠هـ

إاعادة بعث اŸششاريع اŸد›ة ببلدية برج منايل

إألول ـ ـويـ ـة ل ـ ـلـ ـمـ ـناط ـ ـق إلـ ـنـ ـائـ ـيـ ـة لنـ ـتـ ـشسـ ـالـ ـهـ ـا مـ ـ ـن إل ـت ـ ـهـ ـمـ ـيـ ـ ـ ـشش

أاششار وا‹ و’ية بومرداسس يحيى يحياتن ‘ خرجاته اŸيدانية التي قادته إا ¤عدد من البلديات منها
بلديتا سشيدي داود وبغلية ،إا ¤أان السشلطات الو’ئية بصشدد –ريك ملف التنمية اÙلية عن طريق تفعيل
اŸششاريع العالقة وتسشجيل أاخرى ‘ ›ال التهيئة ا◊ضشرية التي تعا Êمنها أاغلب البلديات ،خاصشة النائية
’عادة إاحياء هذه
منها ،حيث كششف عن تخصشيصس ما يزيد عن  5٠مليار سشنتيم لفائدة مدينة برج منايل إ
اŸنطقة وإارجاع صشورتها التي ضشاعت ب Úأاكوام النفايات واŸطبات بسشبب التدهور الكب Òالذي تعرفه أارصشفة
’حياء..
الششارع الرئيسشي والطرق الفرعية داخل ا أ

بومرداسس..ز /كمال
م- -ا ع- -دا ع- -اصش- -م- -ة ال -و’ي -ة
ت -ق -ري -ب -ا ال -ت -ي اسش -ت -ف-ادت م-ن
مششاريع تزينية والقيام بأاششغال
تهيئة اأ’رصشفة والطرقات وكذا
السش-اح-ات ال-ع-ام-ة واŸسشاحات
اÿضش- -راء ال- -ت -ي اق -تصش -رت ‘
م- -رّب -ع ضش -ي -ق ’ ي -ت -ع -دى ق -لب
اŸدي-ن-ة وشش-وارع-ه-ا ال-رئيسشية،
– ⁄ظ باقي اأ’حياء الكبÒة
كحي  ٨٠٠مسشكن وحي ١٢٠٠
مسش -ك -ن ،ح -ي ف-واع-يصس وغÒه
م -ن ا’ه -ت -م -ام ‘ ،ح Úي-ب-ق-ى
واقع التنمية والتهيئة بالبلديات
الـ 3٢اŸم - -ت- -دة م- -ن ب- -ودواو
البحري غربا إا ¤اعف Òششرقا
يجلب الششفقة لقاطنيها الذين
سش -ئ -م -وا م-ن ال-وضش-ع إا ¤درج-ة
التكيف والتعايشس مع الوضشعية
اŸأاسش - -اوي - -ة وم- -ن- -اظ- -ر شش- -ب- -ه
اÿراب ال -ذي ت -ع-رف-ه م-داخ-ل
اأ’حياء وأارصشفة الطرقات التي
ت- -آاك- -لت بسش- -بب اŸي- -اه ون -قصس
الصش-ي-ان-ة م-ث-ل-ه-ا ك-م-ث-ل ال-ط-رق
التي تسشبّب الصشداع أ’صشحاب
اŸرك- - -ب - -ات وح - -ت - -ى ح - -وادث
اŸرور ن -ت -ي -ج -ة ا◊ف-ر وب-ق-اي-ا
اأ’ششغال اليومية التي ’ تعود
أابدا إا ¤سشابق عهدها..
أام- -ام ه- -ذا ال- -وضش -ع اÎŸدي
ال- -ذي أاف -ق -د م -دن ب -وم -رداسس
ب-ري-ق-ه-ا ال-ت-اري-خ-ي وا◊ضشاري
على غرار بودواو ،الثنية ،برج
م- -ن- -اي- -ل ،يسش- -ر ،دلسس وغÒه -ا
ن -ت -ي -ج -ة ال-ت-ه-م-يشس وال-ت-ح-ام-ل

عليها وعلى صشورتها التاريخية
م- - - -ن ق - - -ب - - -ل اŸسشÒي Úم - - -ن
م -ن -ت -خ -ب Úوت-ن-ف-ي-ذي– ،Úاول
السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ح-ف-ظ ماء
ال -وج-ه ›ّددا ل-ه-ذه ا◊ضش-ائ-ر
ون -فضس غ -ب -ار السش -ن Úع -ل -ي -ه -ا
بإاطÓق برنامج تنموي ششامل
‘ ›ال ال -ت -ه -ي -ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
بتمويل من الصشندوق اŸششÎك
ل - - -ل- - -ج- - -م- - -اع- - -ات اÙل- - -ي- - -ة
واıط-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة ل-لتنمية
ينتظر أان ينطلق قريبا وّ Áسس
عدد من البلديات الهامة على
غ -رار ب -ل-دي-ة ب-رج م-ن-اي-ل ال-ت-ي
ت- - -ع- - -ت Èم- - -ن أاك Èضش- - -ح - -اي - -ا
ال -ت -ه -م -يشس ،ح -يث كشش -ف وا‹
الو’ية عن تخصشيصس أازيد من
 ٥٠م -ل -ي -ار سش -ن-ت-ي-م Ÿب-اشش-رة
أاشش-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة شش-ام-ل-ة ل-لمدينة
وأاح- -ي -ائ -ه -ا اÛاورة وق -راه -ا
اŸه- - - - -مشش- - - - -ة “سس Œدي - - - -د
ال -ط-رق-ات وت-ع-ب-ي-ده-اŒ ،دي-د
اأ’رصش- - -ف - -ة وت - -زي ÚاÙي - -ط
ا◊ضش- - -ري ب- - -إا‚از ﬂت- - -ل - -ف
اŸرافق اÿدماتية الغائبة ،إا¤

اششهار

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
و’ية  /تبسشة
دائرة  /الكويف
بلدية  /الكويف

إعÓن عن فتح –قيق عمومي

يعلن السشيد  /رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي لبلدية الكويف عن فتح
–قيق عمومي حول موجز مدى التأاث Òعلى البيئة Ÿششروع إا‚از
«موصشل بري» كائن باŸكان اŸسشمى راسس العيون ببلدية الكويف لفائدة
السشيد :جباري ﬁمد بن عبد الله
 وهذا بناء على القرار رقم ٨٤٥ :اŸؤورخ ‘  ٢١ماي  ٢٠١٩الصشادر عنالسشيد وا‹ و’ية تبسشة (مديرية البيئة) وقد ع Úالسشيد :بسشريا Êموسشى
كمحافظ ﬁقق لهذا اŸششروع و‘ حال غيابه ينوبه السشيد  /خÓيفية
هششام.
 Áكن لكل ششخصس طبيعي أاو معنوي يهمه اأ’مر ا’طÓع على ملفاŸششروع ويدون مÓحظات وآارائه ‘ سشجل معد خصشيصشا لهذا الغرضس
لدى اÙافظ اÙقق (مكتب اŸصشلحة التقنية) بلدية الكويف ابتداء
من أاول يوم إاعÓن با÷رائد اÙلية Ÿدة تقدر بـ ( )١٥يوما من السشاعة
التاسشعة ( )٠٩ . ٠٠صشباحا إا ¤غاية السشاعة ( )١٥ . ٠٠الثالثة زوا’ خÓل
أاوقات العمل الرسشمية.
رئيسس اÛلسس الششعبي البلدي
الششعب ٢٠١٩/٠٦/٠٩

ج -انب م-ل-ف اÙي-ط وال-ب-ي-ئ-ة
التي تعا Êمنها البلدية.

دلسش خارج إلتغطية

ب -ل -دي -ات أاخ -رى ع-دي-دة ’
تختلف صشورتها عن بلدية برج
منايل ينتظر أان Áسشها برنامج
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-ري-ة وال-ع-مرانية
اŸعلن عنه اŸتوقف على مدى
ال -ت -ط -ب-ي-ق ال-ف-ع-ل-ي واŸت-اب-ع-ة،
وأاخ -رى ب -ح -ال -ة مسش -ت-ع-ج-ل-ة ’
ت -ن -ت -ظ -ر ال -ت -أاخ Òب -ع -د ت -ك ّ-رر
اح - - -ت- - -ج- - -اج- - -ات اŸواط- - -نÚ
اŸط -ال -ب Úب-ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
وإا‚از أاششغال التهيئة اŸعطلة
“ام -ا ،وأاك Èم -ث -ال ع -ل -ى ذلك
ب -ل -دي -ة دلسس السش -اح -ل -ي -ة ال-ت-ي
سش -تسش -ت -ق -ب -ل ب -ع -د أاي-ام م-وسش-م
ا’صش -ط -ي-اف واŸصش-ط-اف‘ Ú
أاوضش -اع ك -ارث -ي -ة ج -راء مشش -ك-ل
ال -ت -ه -ي -ئ -ة والÎاج -ع ال -ك-ب‘ Ò
ﬂتلف اÛا’ت ،فإا ¤جانب
أازم -ة اÿدم -ات الضش-ع-ي-ف-ة م-ن
نقل وانعدام مرافق ا’سشتقبال،
تعا Êالبلدية من تدهور كبÒ
‘ ›ال ال - -ت - -ه - -ي - -ئ- -ة واهÎاء
ال -ط -رق -ات ال-ب-ل-دي-ة وال-ث-ان-وي-ة
وباقي اŸرافق اأ’خرى خاصشة
الÎفيهية منها.
ه -ذه ال -وضش -ع -ي -ة ال-ت-ي ت-زداد
سش - - -وء بشش - - -ه - - -ادة اŸواط- - -نÚ
وم- -ع- -اي- -ن- -ة «الشش- -عب» ،دف- -عت
بسشكان اŸدينة ا÷ديدة أاو حي
«اŸراقد» كما يسشمى الغارق ‘
اأ’وح- - -ال وال- - -ن- - -ف- - -اي - -ات ،إا¤
ا’ح- -ت- -ج- -اج وغ- -ل- -ق ال -ط -ري -ق
ال -رئ -يسش -ي اŸار ب-ا◊ي ب-اŒاه
ب -ل -دي -ة ت -اورق -ة ب-ح-ر اأ’سش-ب-وع
اŸاضش- -ي ل- -ل- -ت- -ن- -دي- -د ب- -ح -ال -ة
التهميشس وانسشحاب السشلطات
اÙل- -ي- -ة م- -ن رئ- -يسس ب- -ل- -دي -ة
ودائ-رة ل-ف-رضس سش-ل-ط-ت-ه-م على
صش -احب اŸق -اول -ة ال -ذي ت -رك
أاشش-غ-ال ت-ع-ب-ي-د الطريق الو’ئي
رق- -م  ١٥٤ب-ع-د ت-خ-ري-ب-ها دون
ا‚از ،أاو القيام بأاعمال صشيانة
لتسشهيل حركة اŸرور ومركبات

08 ١٧٩6٧
Ÿاذإ ل تسستأانف حركة إلنقل بعد إ◊رإك؟
info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

نقل اŸسشافرين الذين يعانون
يوميا كما يعا Êسشكان ا÷وار
وأاصشحاب اÓÙت من الغبار
اŸتطاير منذ حوا‹  ٥أاششهر،
ن - -اه - -يك ع - -ن م- -ي- -اه الصش- -رف
الصشحي التي Œري ‘ الطريق
Óعطاب
ال-ع-ام ب-ع-د ت-ع-رضش-ها ل أ
وطبيعة اأ’ششغال الرديئة.
ه -ذه ال -ظ -روف اŸت -ح -ام -ل -ة
أاث - -ارت ح - -ف - -ي - -ظ - -ة السش - -ك- -ان
وأاخ- -رج- -ت- -ه- -م ع- -ن صش- -م -ت -ه -م
للمطالبة بأادنى احÎام لكرامة
اإ’نسشان والتجاهل اŸطبق من
ق -ب -ل اŸسش -ؤوول ،Úب -اÿصش-وصس
رئ- - -يسس ال - -ب - -ل - -دي - -ة واÛلسس
ا÷دي - - -د ال - - -ذي ي - - -ت- - -عّ- - -رضس
’ن -ت -ق -ادات شش -دي -دة م -ن ق -ب-ل
سش -ك -ان اŸن -ط -ق -ة بسش-بب ع-دم
ت -ق-دÁه أاي ج-دي-د ل-ل-ب-ل-دي-ة أاو
م -ب -ادرات Ãق -ام ه -ذا اŸع -ل -م
التاريخي منذ تنصشيبه بالرغم
م - -ن ال - -وع - -ود ا’ن - -ت - -خ- -اب- -ي- -ة
اŸقدمة ،وغياب التجانسس بÚ
اأ’عضش -اء وال -ت -ف -رد ب -السش -ل -ط-ة
حسشب تصش- -ري- -ح- -ات ال- -ب- -عضس،
اأ’م- -ر ال- -ذي زاد م- -ن ت- -ده -ور
أاوضشاع هذه البلدية التي ابتليت
ب - -ال - -ك - -وارث ،سش - -وء ال - -تسش- -يÒ
والتهميشس اŸمنهج ،وإاذا كان
ح -ال اŸدن ال -ت -اري -خ -ي -ة ال-ت-ي
“لك رصشيدا حضشاريا ‡زوجا
ب Úا◊ق - -ب - -ة ال - -ع - -ث - -م - -ان - -ي - -ة
وا’سشتعمارية على هذا الششكل
م -ن اŸأاسش -اة ،ف -م -ا ب -ال ب -اق -ي
البلديات اأ’خرى ومنها الريفية
ب - -اÿصش - -وصس ال - -ت- -ي  ⁄يصش- -ل
سشكانها بعد إا ¤مطلب التهيئة
ا◊ضش- -ري- -ة ال- -ت- -ي ت- -ع- -ت Èم- -ن
ال - -ك - -م - -ال- -ي- -ات م- -ق- -ارن- -ة م- -ع
اأ’سش -اسش -ي -ات اŸغ -ي -ب -ة ك -م -ي-اه
الشش -رب ،غ -از اŸدي -ن-ة ،ال-ن-ق-ل
اŸدرسش- -ي ،وم -راف -ق الشش -ب -اب
واأ’م -ث -ل -ة ‚ده-ا ‘ ب-ل-دي-ات،
اعف ،Òتيمزريت ،او’د عيسشى،
لقاطة ،وغÒها بعضشها ’ “لك
ث -ان -وي -ة ◊د ال-ي-وم ل-وضش-ع حّ-د
Ÿعاناة التÓميذ..
اششهار

تشش -ل ح -رك -ة وسش -ائ-ل ال-ن-ق-ل ك-ل
يوم ا÷معة من الفÎة الصشباحية
إا ¤اŸسش -ائ -ي -ة بشش -ك -ل م -ق-ل-ق ح-ق-ا،
ُي - -ح - -رم اŸواط - -ن م- -ن اسش- -ت- -ع- -م- -ال
ا◊اف Ó- - - -ت ،اŸيÎو ،الÎام - - - -وي،
م -اع-دا ال-ن-زر ال-ق-ل-ي-ل م-ن سش-ي-ارات
’جرة ‘ اŒاهات ﬁددة جدا،
ا أ
’ تخرج عن أاحياء ومرافق وسشط
العاصشمة فقط.
وإان ك- -انت ه- -ن -اك اع -ت -ب -ارات اأخ -رى
م -رت -ب -ط -ة ب -ال-ت-زام-ات م-ع-ي-ن-ة وت-ت-عّ-ل-ق
ب -ظ -رف م -ع ،Úح-ف-اظ-ا ع-ل-ى اأ’مÓ-ك
العمومية ،فإان الفÎة اŸسشائية ما بعد
السشاعة السشادسشة وعند انتهاء ا◊راك
ب-اإ’م-ك-ان اسش-ت-ئ-ن-اف نشش-اط ال-نقل على
مسش- -ت- -وى ال- -ع- -اصش- -م- -ة خ -اصش -ة اŸيÎو
Óسشف هذا  ⁄يحدث
والÎاموي ..لكن ل أ
منذ فÎة طويلة جدا.
’ يعقل أان نربط تنقÓت اŸواطن بـ
«ا◊راك» هذا غ Òمعقول ،ومرفوضس
بتاتا ،فمنعه من الذهاب إا ¤أاششغاله
ونÎكه حبيسس  ٤جدران ‘ بيته ،مؤوجÓ
ك - -ل خ - -رج - -ات - -ه إا ¤أاه- -ل- -ه اأو ع- -م- -ل- -ه
ودواليك..
إاننا نأاسشف للصشورة التي وقفنا عليها
أامسس بالعاصشمة كل اÙطات مغلقة
ال -ت -اب-ع-ة لـ «اŸيÎو» أاسش-دلت سش-ت-ائ-ره-ا
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ا◊ديدية بدءا من الÈيد اŸركزي وإا¤
غ- -اي- -ة ا◊راشس ’ ي- -وج- -د م- -ن ه- -و ‘
مسش- - -ت- - -وى اإن- - -ق - -اذ اŸواط - -ن ‘ ه - -ذه
ال -ل -ح-ظ-ات ا◊رج-ة سش-وى م-ا يسش-م-ون-ه
بـ»ال -ك -ل -ون -دسش -ت -ان» أاي «ال-ف-رود» ال-ذي
ينتهز هذه الفرصشة ‘ غياب ا÷ميع
بسشعر معقول جدا  ١٠٠دينار من أامام
ﬁط- -ة ال- -ق- -ط -ار ب -ا◊راشس إا ¤غ -اي -ة
نواحي ميناء ا÷زائر.
اأما غ Òهذه ا◊الة ا’سشتثنائية فÓ
اأث- -ر لسش- -ي- -ارات ا’أج- -رة الشش- -رع -ي -ة و’
ال- -ق- -ط -ار أاو اŸيÎو أاو الÎام -وي ..ك -ل
ششيء متوقف اإ ¤اإششعار آاخر ،خوفا من
Œاوزات ا◊راك وإان كان الغلق خÓل
ال-فÎة الصش-ب-اح-ي-ة م-ف-ه-وما من الناحية
اأ’م- -ن- -ي- -ة ،واıط -ط اŸدرج ‘ ه -ذا
اإ’طار فإانه باإ’مكان فتح ا◊ركة خÓل
اŸسشاء بدءا من السشاعة السشادسشة أاو
السشابعة ريثما تغادر ا÷موع ا◊راك ‘
وسشائلها اÿاصشة.
و’ Áكن أان تبقى اأ’مور على هذه
ا◊ال -ة ف -ي -ك -ف -ي اÿروج ب -ع-د السش-اع-ة
السش -اب-ع-ة مسش-اء ل-تشش-اه-د أاو ل-ت-ت-أاّك-د م-ا
قلناه سشالفا «كل جمعة حركة النقل ميتة
م-ا ع-دا م-رك-ب-ات «ال-ك-ل-ون-دسش-تان ،فإا¤
متى هذا الغلق؟

ا÷زائر :جمال أاوكيلي

بفعل ا’نسشداد مع ÷نة اÿدمات ا’جتماعية بتيبازة

متقاعدو قطاع إلÎبية يطرقون أإبوإب إÙكمة إإلدإرية
أاق- -دم ب -عضس م -ت -ق -اع -دي ع -م -ال
الÎب- -ي -ة ب -ت -ي -ب -ازة م -ؤوخ -را ع -ل -ى
م-ق-اضش-اة م-دي-رة الÎبية بالو’ية
’داري-ة ل-ل-مطالبة
ل-دى اÙك-م-ة ا إ
بتفعيل اŸادة  4٢من قانون ÷نة
اÿدمات ا’جتماعية التي تششهد
انسشدادا فعليا منذ سشنة . ٢٠١٦

تيبازة :علي ملزي

وحسشب م -ا أاشش -ار إال-ي-ه م-نسش-ق-و ›م-وع-ة
اŸت -ق -اع -دي -ن ف -ق -د ّ” ا’تصش -ال ب -ج -م -ي-ع
الهيئات والسشلطات اŸعنية وطرق أابواب
جميع اŸكاتب ذات الصشلة بالقضشية على
م -دار السش -ن -ة اŸنصش -رم -ة وخ Ó-ل اأ’شش -ه-ر
اأ’و ¤م- -ن السش -ن -ة ا÷اري -ة ،إا’ أاّن ج -م -ي -ع
اآ’ذان ك - -انت صش - -م - -اء و ⁄ت - -ت- -ج- -اوب م- -ع
انشش-غ-ا’ت اŸت-ق-اع-دي-ن اŸشش-روع-ة وال-ت-ي
ترجع جذورها إا ¤غاية سشنة  ٢٠١٥حÚ
ت -وق -ف صشّب م -ن -ح ال-ت-ق-اع-د ل-ف-ائ-دة دف-ع-ة
اŸتقاعدين ا÷دد واسشتمّر الوضشع كذلك
إا ¤غ -اي -ة السش -ن -ة ا÷اري -ة ،ب -ح -يث ي -رج -ع
السشبب الرئيسس ‘ ذلك إا ¤حصشول انسشداد
ع -ويصس ع -ل -ى مسش -ت -وى ال -ل -ج -ن -ة ال -و’ئ -ي-ة
للخدمات ا’جتماعية  ⁄تتمكن ’ اللجنة
ال -وط -ن -ي -ة و’ م -دي -ري-ة الÎب-ي-ة م-ن اي-ج-اد
ﬂرج مششّرف له طيلة السشنوات الفارطة.
وحسشب ‡ثل منسشقي اÛموعة السشيّد
سشعدون نور الدين ،فإاّن ‡ثلي اŸتقاعدين
طرقوا أابواب الوزارة الوصشية Ÿرات عديدة
ب -ال -ت -وازي م -ع –ري اأ’م -ر ل -دى ال -ل -ج -ن-ة
الوطنية للخدمات ليأاتي الدور أاخÒا على
وا‹ ال- -و’ي- -ة ال- -ذي ك ّ-ل -ف اŸف -تشس ال -ع -ام
Ãتابعة اŸلف ،إا’ أاّن ا’خفاق ‘ حّله ظّل

ك
سشّيد اŸوقف و ⁄تتمكن آايه جهة من ف ّ
اللغز اÙيّر ،مع ا’ششارة ا ¤كون و’يتي
غيليزان وتبسشة كانتا قد ششهدتا وضشعيات
” ح ّ-ل -ه-ا ب-الÎاضش-ي ل-ي-ع-ود مسش-ار
‡اث -ل -ة ّ
اÿدمات ا’جتماعية ا ¤وضشعه الطبيعي
م -ن خ Ó-ل ق -بضس اŸت -ق -اع -دي-ن Ÿن-ح-ه-م،
ناهيك عن اسشتفادة ﬂتلف عمال القطاع
م -ن خ -دم -ات ﬂت-ل-ف-ة ،اأ’م-ر ال-ذي ي-ت-ل-ف
“اما عن واقع ا◊ال بو’ية تيبازة التي
يتواصشل بها ا’نسشداد على مسشتوى اللجنة
الو’ئية للعام الرابع على التوا‹.
وع- -ن اıرج اÙت- -م- -ل ◊ّل اإ’شش -ك -ال
ال- -ق- -ائ- -م وف -ح -وى ط -رق أاب -واب اÙك -م -ة
ا’دارية قال ﬁدثنا بأانّ القانون اŸسشيّر
للجنة اÿدمات ا’جتماعية واضشح وضشوح
ي كان
الششمسس و’ يحتاج ا ¤اجتهاد من أا ّ
بحيث تشش ÒاŸادة  ٤٢منه ا ¤اللجوء إا¤
تعويضس اأ’عضشاء اŸفصشول Úأاو اŸنسشحبÚ
من اللجنة أ’سشباب أاو أ’خرى عن طريق
قائمة ا’حتياطي Úالتي ”ّ إاعدادها منذ
فÎة انتخاب أاعضشاء اللجنة ،إا’ أاّن مديرية
الÎب -ي -ة اŸم -ث -ل -ة ل -ل -وزارة ال-وصش-ي-ة ﬁل-ي-ا
ترفضس رفضشا مطلقا تطبيق هذه اŸادة
أ’سشباب تبقى ›هولة ‡ا أاسشهم ‘ بروز
أاجواء من التششّنج وا’حتقان مع ا’ششارة
ا ¤كون اللجنة الوطنية كانت قد أاصشدرت
ق- -رارات ب- -ال -فصش -ل ‘ ح -ق ث Ó-ث -ة أاعضش -اء
ب-ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ن-ه-اي-ة سش-نة  ،٢٠١6دون
تعويضشهم بآاخرين إا ¤حّد السشاعة ،ومن ثّم
ف -إاّن اŸط -لب ال -رئ-يسس اŸقّ-دم ل-ل-م-ح-ك-م-ة
ا’داري -ة ي -ك-م-ن ‘ إارغ-ام م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة
على تطبيق القانون وتششكيل ÷نة و’ئية
ج -دي-دة Áك-ن-ه-ا صش-رف م-ن-ح اŸت-ق-اع-دي-ن
العالقة.

تعلن

العروضس

اأ’ولية

مقره

وعليه
ا◊سشاب

ا◊سشاب
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 2ـ ـ ـة واألخÒة
ا◊لـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
’سسبوع إÿامسس
عرف إ أ
عشسر من إ◊رإك إلشسعبي
إ÷زإئري عدة أإحدإث
كان لكل منها إنعكاسس
وإضسح على إلشسارع
إ÷زإئري ،وإن كانت
فضسائياتنا إŸتلفزة ‘
معظمها  ⁄تبذل جهودإ
‘ إلبحث وإ’سستقصساء
وإلتحليل وإكتفت
باسستشسارة من وضسع نفسسه
أإمام كامÒإتها ‘ سساحة
أإحدإث ،ك Ìفيها إÈÿإء
وإÙللون
’سسÎإتيجيون ،وأإصسبح
إ إ
هناك من يسسارع إ¤
حجز مكان له ‘ جوإنبها
قبل خروج إŸصسل Úمن
صسÓة إ÷معة ،وهم
إلرصسيد إلرئيسسي للحرإك
إلشسعبي.
م
سســا
ه
م
تلزم ات :
م
ق
ا’
إ’ إ
أصسحـاب ت ’
ها

الهدف اسستبعاد الراأي
النتخابي للجماهÒ
هكذا باختصشار ششديد يتضشح اأن القوم ل يريدون
الن-ت-خ-اب-ات ،وال-دÁوق-راط-ي-ة ال-ت-ي ك-ان-وا ي-رف-عون
ششعارها لتدم ÒالŒاهات الدينية والوطنية والتي
تسش Òعليها دول العا ⁄اŸتقدم اأصشبحت رجسشا من
عمل الششيطان ،وهو ما ُيعلق عليه الششاعر ﬁمد
“يمي قائ Óباأن معنى هذا اأنّ هناك اأقلية ل تريد
التحاكم اإ ¤الصشندوق ول لÓنتخاب العام ،مدعية
ب -اأن الأغ -ل -ب -ي-ة سش-ت-ت-ح-ك-م ب-ذلك ‘ الأق-ل-ي-ة ،واإذن،
فالواجب البحث عن طريقة اأخرى Œعل الأقلية
ت-ت-ح-ك-م ‘ الأغ-ل-ب-ي-ة ،وه-ذه ال-ط-ري-ق-ة ل-يسشت سشوى
(التعي ،Úكما حدث ‘ .)1٩٩٢
يتاأكد بالتا‹ اأن القضشية ليسشت مششكلة تنحية
باءات اأو اإبعاد موؤسشسشة ا÷يشش اأو حتى اإيجاد ÷نة
مسشتقلة ونزيهة لÓنتخابات ،القضشية هي اأن الأقلية
ل تريد اأن تذهب اإ ¤انتخابات لن تفوز فيها ،وهذه
الأقلية سشتفعل كل ششيء وتذهب كل مذهب لإفششال
النتخابات التي Œعل ا◊كم ينتقل من الأقلية التي
حكمت البÓد منذ السشتقÓل ،اإ ¤الأغلبية التي
ع -اششت م -ن -ذ السش-ت-قÓ-ل ‘ ال-ظ-ل و–ت ال-ه-ي-م-ن-ة
والسشتفزاز ،وصشÈت حتى ملّ الصشْبر منها.
يحاول الأديب بششاعريته اأن يجد ح ّ
 Óتوافقيا
للمششكلة فيقول :ما علينا اإل اأن نتفق على (قانون
ﬁاصشصشة) يكون فيه لÓأقلية من النفوذ واŸناصشب
مع ما يتناسشب مع عددها ،ويكون لÓأكÌية من ذلك
ما يناسشب عددها.
لكن اŸششكل هو اأن الأقلية تريد اأن تاأخذ مكان
الأكÌية ‘ السشلطة والÌوة ،بدون انتخاب.
ه- -ن- -ا ن- -ف- -ه- -م Ÿاذا يسش- -ت- -م- -يت ال- -ق- -وم لإفشش- -ال
النتخابات ،ومنهم من صشرح باأنه ل انتخابات حتى
ولو سشقطت كل الباءات ،وهو ما كان يجب اأن يفهمه
ا÷م -ي -ع ،لأن -ه الشش-يء ال-وح-ي-د ال-ذي سش-ي-ب Úضش-اآل-ة
حجتهم وسشيكششف زيفهم ،واإن سشقطت النتخابات
–ت اأي مÈر فاإن الذي سشيسشقط حينها هو جزائر
الأكÌية ،وهي اأكÌية – ⁄اول يوما سشحق الأقلية
الوطنية ،ولعل العكسش هو الذي حدث ،ونظرة على
ت-وزي-ع اŸن-اصشب والإم-ك-ان-ي-ات ع-ل-ى اأب-ن-اء ا÷زائر
ك-ل-ه-م ت-كشش-ف ح-ق-ائ-ق ق-د سش-تصش-دم ا÷م-ي-ع ،لأن-ه-ا
سشتكششف كم عانى ششعبنا من دكتاتورية الأقلية ‘
معظم اÛالت .
هكذا ،فاإن معنى كÓم ا◊قوقي الكب ،Òكما
يقول التميمي :نحكمكم كما كنا نفعل دائما..اأو
نقتلكم كما فعلنا ‘ التسشعينيات)  ..اختاروا ..
من هنا “لكت البعضش حالة هيسشتÒيا متششنجة،
نتيجة فششلهم ‘ خداع اŸوؤسشسشة العسشكرية وفرضش
م-ن-ط-ق-ه-م ع-ل-ى ا◊راك الشش-ع-ب-ي ن-فسش-ه ،ب-ل وع-ل-ى
كثÒين من الششخصشيات الوطنية التي بداأت تكتششف
موؤخرا اأن هناك من يحاول اأكل الششوك بفمها.
ه -ن-ا ح-دثت ع-م-ل-ي-ة راأى ف-ي-ه-ا ال-ك-ثÒون ع-م-ل-ي-ة
ال -ت-ف-اف وت-وزي-ع اأدوار ،وذك-رت ال-ك-ثÒي-ن ب-خ-دي-ع-ة
تاريخية كانت ششرارة الفتنة الكÈى ،وهي اÿديعة
التي وقع فيها اأبو موسشى الأششعري عندما كلف
بالتحكيم ب Úعلي بن اأبي طالب ومعاوية بن اأبي

سشفيان.
هكذا سُشّرَب بيان ُنسشب لعدد من رجال الدين،
وكانت عناصشره هي نفسشها اŸطالب اŸتناقضشة مع
الدسشتور والتي كانت تطالب بها اŒاهات لئكية
فششلت ‘ ﬁاولة فرضشها ،وانفضشت ا÷ماه Òعن
كث Òمن التجمعات التي كانت تنادي بها ،خصشوصشا
عندما برزت لفتات تهاجم رئيسش اأركان اŸوؤسشسشة
ال-عسش-ك-ري-ة ب-ل وت-ت-ه-م-ه ب-اÿي-ان-ة ،وت-زام-ن ذلك مع
حمÓت بعضش الصشحف الفرنسشية ضشد اŸوؤسشسشة
العسشكرية ا÷زائرية.
اسش -ت -ع -م -ل ب -ي -ان الشش -ي -وخ ن -فسش ت-ع-ب« :Òالشش-عب
مصشدر للسشلطة» ،مع ا÷ملة التي تردد مضشمونها ‘
الأسشابيع الأخÒة والتي تقول اإن «السشتفتاء الذي
قدمه الششعب ‘ ﬂتلف جمعات حراكه لُيغني عن
اأي اسشتفتاء اآخر» !! ،وهذه ا÷ملة “ثل رفضشا
صش -ري -ح -ا واضش-ح-ا ل-نصش اŸادت )8 ( Úو (  )٩ال -ذي
ي- -وضش- -ح اأن الشش -عب «Áارسش سش -ل -ط -ت -ه ع -ن ط -ري -ق
الهياكل اŸنتخبة» ،فنحن لسشنا ‘ اأثينا ،بجانب اأن
اعتبار السشتفتاء بدي Óعن النتخابات هو صشياغة
دب -ل -وم -اسش -ة م -اك -رة ل يسش -ت -ع -م -ل -ه -ا ع -ل-م-اء ال-ف-ق-ه
والششريعة الأجÓء.

من يضسع ا÷رسس ‘ رقبة الّقط
يقول بÓغ رجال الدين بضشرورة اإسشناد اŸرحلة
النتقالية (دائما اŸرحلة النتقالية) Ÿن «يحظى
Ãوافقة اأغلبية الششعب لتو‹ مسشوؤولية قيادة الوطن
نحو انتخابات حرة ونزيهة وذات مصشداقية» ،وهو
كÓم جميل عاّم مُرسشلÁ ،كن اأن يقوله اأي جلوسش ‘
مقًهى عام ،لكن اŸششكل ا◊قيقي هو كيفية –قيق
ه -ذا اŸط -لب ول -يسش ›رد ال -ت -غ-ن-ي ب-ه وال-ت-ع-نت ‘
الإصشرار عليه للخروج عن نصش الدسشتور.
كان الغريب اأنني  ⁄اأجد تعب« Òالنتماء العربي
الإسشÓمي» ‘ بيان السشادة العلماء على الإطÓق ،و⁄
تكن هناك اإششارة لثÓثية ابن باديسش عن ا÷زائر
والإسشÓم والعربية ،بل اإن كلمة العربية  ⁄تذكر اأبدا
‘ البÓغ الذي كان من ب Úمن قيل اأنهم وقعوه
ششخصشيات دينية سشامية متقاعدة ،منهم من ينتمون
Ÿن -اط -ق اأع -ل -ن ال -ع-دي-د م-ن روؤسش-اء ب-ل-دي-ات-ه-ا ع-ل-ن-ا
انسشحابهم من عملية تنظيم النتخابات الرئاسشية‘ ،
ﬁاولة لإفششال ا÷هد اŸبذول للخروج من الأزمة
بتاأث Òالتوجهات الÓئكية الرافضشة لÓنتخابات.
وك - -ان الأك Ìغ - -راب - -ة اأن ال - -ب - -ي - -ان ،وه - -و ي- -ق- -دم
القÎاح -ات السش -ي -اسش -ي-ةُ ⁄ ،ي -ح-اول اإدان-ة ال-دع-وات
النفصشالية الإجرامية التي عرفتها نفسش اŸنطقة
موؤخرا ،و ⁄يع Èعن اأسشفه بكلمة واحدة عن السشباب
الذي وجّه من نفسش الŒاهات اإ ¤قائد اŸوؤسشسشة
ال -عسش -ك -ري -ة ،وُ ⁄ي -ششْ-ر  ،ول-و بشش-ك-ل غ Òم-ب-اشش-ر ،اإ¤
ضشرورة احÎام كل الآراء والتوجهات التي تصشدر عن
الششخصشيات الوطنية ،بغضش النظر عن اأي اختÓف
‘ الراأي.
هكذا راأى كثÒون اأن التوجهات الÓئكية ÷اأت اإ¤
عملية التفاف ،فقررت اأن تتسش Îوراء ششخصشيات
دينية مرموقة ،اأي اأن الأمر ببسشاطة هو عملية توزيع
اأدوار اسشتعمل فيها اأسشلوب سشياسشوي اأسشاء اإ ¤قمم

فقهية جزائريةُ ⁄ ،يعرف عنها تخصشصش ‘ القوانÚ
الدسشتورية و اهتمام بالتنظيمات السشياسشية.
مع التقدير الكب Òلعلمائنا الأجÓء فاإن رد الفعل
كان سشلبيا اإ ¤حد كب ،Òبرغم الإيحاء باأن البيان جاء
اسش -ت -ج -اب -ة ل -دع -وات اŸوؤسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة ،وت-زاي-د
الششعور باأن كÌة اŸبادرات غ ÒاŸدروسشة سشوف
تخلق فتنة ‘ السشاحة السشياسشية والدينية على حد
سش -واء ،وق -د ت -وؤدي اإ ¤ن -وع م -ن ال -ف -وضش-ى ي-ن-ج-ح ‘
–قيق ما سشوف ترضشى عنه بÓد ا÷ن واÓŸئكة
وعششاقها ومريدوها.

اآخر الكÓم:

@  -كتب معلق كر Ëجدا قائ Óعن أاخيكم :نÓحظ أان
األسشتاذ اÎÙم الذي كان يزور صشفحات «رأاي اليوم»
وقبلها «القدسش العربي» مرة أاو مرت ‘ Úالششهر أاصشبح
مقيما دائما على صشفحات هذه ا÷ريدة الغراء وذلك منذ
مدة ليسشت قصشÒة  ⁄تتصشادف مع بداية ا◊راك لنعزوها
لتحرر الكلمة ،بل ابتداء تقريبا من ا÷معة السشادسشة أاو
السشابعة.
واŸعلق على حق باسشتثناء أانني بدأات كتاباتي ‘ «رأاي
اليوم» قبل ا◊راك الششعبي ‘ ا÷زائر ،وكنت –مسشت
ل -ل-ك-ت-اب-ة وأان-ا أارى أام-ام-ي ك-ارث-ة م-ق-ب-ل-ة اسش-م-ه-ا «صش-ف-ق-ة
ال- -ق- -رن» ،م -ن ا÷ Íأال أاح -اول ال -تصش -دي ل -ه -ا ب -ق -در م -ا
أاسشتطيع.
الذي حدث هو أانني كنت ‘ العششرية اŸاضشية رئيسشا
للجنة الششؤوون اÿارجية Ãجلسش األمة وعضشوا ‘ هيئة
اŸسشتششارين Ÿؤوسشسشة الفكر العربي وعضشوا ‘ ›لسش
ج -ائ -زة الصش -ح -اف -ة ب-دب-ي و‡ث Ó-ل-لŸÈان ا÷زائ-ري ‘
ا–اد الŸÈانات اإلسشÓمي وعضشوا فاع ‘ Óمتحف
اÛاهد بالعاصشمة ا÷زائرية ،و“كنت ‘ الوقت نفسشه
م -ن إاصش -دار ن -ح -و  1٤ك-ت-اب-ا وعشش-رات الÈام-ج اŸت-ل-ف-زة
بجانب كتابات متواصشلة احتضشنتها األهرام ووجهة نظر
‘ مصشر واأليام ‘ اŸغرب والصشباح ‘ تونسش والراية ‘
ق- -ط- -ر وال- -ع- -دي- -د م -ن الصش -ح -ف ا÷زائ -ري -ة ب -ال -ع -رب -ي -ة
وبالفرنسشية.
ال -ي -وم ،وق -د اسشÎحت م -ن مسش -ؤوول -ي -ات -ي السش-ي-اسش-ي-ة
والŸÈانية وتقدم بي العمر ،أاصشبحت ›رد إاطار متقاعد
«فارغ ششغل» ،هوايته القلم ،ولهذا تفرغت للكتابة ،ولو كنا
ما نزال ‘ العهد البائد !! حيث كانت تسشود األخÓقيات
الكرÁة ،لقرأات Ÿن يقول ‹ :الله يبارك ،الله يقويك ،الله
يعطيك الصشحة أاو الله يعطيك العافية بالتعب ÒاŸششرقي،
بدل من السشتنكار اŸبطن الذي ل مكان له لدى األخيار،
ولهذا ل أاملك ،والعصشر عصشر الرداءة ،إال أان أاقول :حسشبي
الله ونعم الوكيل ،وحمدا لله الذي وهبني القوة واإلرادة
لكي أاواصشل ا÷هاد بالقلم ،ول أاصشبح ششيئا مثل نباتات
الزينة ‘ حديقة مهملة ،وأان أاع Èعما أاؤومن به قبل أان
يأاتيني هادم اللذات ومفرق ا÷ماعات ،ويسشÎيح مني من
ل يرى راحة ‘ وجودي.
@  -ششكرا جزي Óلكل الذين يتفضشلون بالتعليق على
كتاباتي بدون مناقششة النقاط التي أاثرتها ‘ ا◊ديث،
وم -ك -ت -ف Úب -أاح -اديث م -رسش-ل-ة ونصش-ائ-ح هÓ-م-ي-ة وأاح-ك-ام
مطلقة ،وهذا تأاكيد بأان ما كتبته ليسش بعيدا عن الصشواب،
وهم بهذا يعفونني من الدخول ‘ جدل خا“ته الصشداع.
وكل عام وأانتم بخ.Ò

إنتهى

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لصشحاب القصشابات بسشيدي بلعباسس
Œاوزات با÷ملة أ

بـ ـي ـ ـع الـ ـل ـح ـوم ا◊ـ ـم ـ ـراء بـ ـدون أاخـ ـت ـ ـام الـ ـبـ ـيـ ـاط ـ ـ ـ ـرة
ششهدت Œارة اللحوم بولية سشيدي بلعباسس Œاوزات با÷ملة بعد “كن ا÷هات اıتصشة من حجز كميات
كبÒة جدا من اللحوم الفاسشدة واللحوم غ ÒاŸطابقة فاقت الطن والقنطارين ،وهي الكمية التي ضشبطت على
فÎات متفاوتة داخل  124قصشابة خالف أاصشحابها القوان ÚاŸعمول بها ‘ ›ال Œارة اللحوم واŸتعّلقة بششروط
لضشافة إا¤
لختام البيطرية وكذا إاقتناء اللحوم من مصشادر الذبح غ Òالششرعي ،با إ
ا◊فظ والنظافة وانعدام ا أ
” حجزها على م Ïمركبات للنقل تنعدم بها ششروط ا◊فظ.
كميات أاخرى ﬂالفة ّ

سسيدي بلعباسس :غ  .شسعدو
‘ إاط -ار ت -ن -ف -ي -ذ ب -رن -ام -ج اŸراق -ب -ة
اŸي-دان-ي-ة ل-ل-م-حÓ-ت ال-ت-ج-ارية “ّكنت
مصصالح أامن الولية حجز أاك Ìمن 1٢
قنطارا من اللحوم كانت موجهة لغرضس
اŸت-اج-رة ف-ي-ه-ا م-ع إاف-ت-ق-اده-ا لشص-روط
ا◊فظ والنظافة ،وهي الكمية التي ”ّ
ح- -ج -زه -ا ب -ع -د م -راق -ب -ة ال -ع -دي -د م -ن
ال -قصص -اب-ات اŸت-واج-دة Ãدي-ن-ة سص-ي-دي
ب -ل -ع -ب -اسس .ع -م-ل-ي-ات ا◊ج-ز ب-اشص-رت-ه-ا
اŸصص -ل -ح -ة ال -ولئ -ي -ة ل-لشص-رط-ة ال-ع-ام-ة
وال- -ت -ن -ظ -ي -م ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع الشص -رك -اء
اıتصص ،Úح - -يث ضص - -ب- -طت ك- -م- -ي- -ات

م-ت-ف-اوت-ة م-ن ال-ل-ح-وم Ãخ-تلف أانواعها
بعد مراقبة ﬁ 1٢٤ل Œاري .و‘ هذا
اإلطار ”ّ حجز  8٧٩كلغ من اللحوم
ا◊مراء ٢30 ،كلغ من اللحوم البيضصاء،
 ٩٦كلغ من األسصماك ،حيث ”ّ إاتÓفها
بالتنسصيق مع ا÷هات اıتصصة .ومن
جهتها كشصفت مصصالح مفتشصية البيطرة
لولية سصيدي بلعباسس عن حجز أازيد من
 1,1ط -ن م -ن ال -ل -ح -وم ال -ف -اسص -دة م-ن
” إاتÓفها بعÚ
ﬂتلف األنواع والتي ّ
اŸكان و–رير ﬁاضصر وﬂالفات ‘
حّ-ق م-ال-ك-ي-ه-ا م-ن أاصص-ح-اب ال-قصص-اب-ات
وق -د وصص-فت اŸف-تشص-ي-ة ه-ذه ا◊صص-ي-ل-ة
بالثقيلة جدا بعد أان بلغت ‘ ›ملها
 1155ك -ل -غ م -ن ﬂت-ل-ف أان-واع ال-ل-ح-وم

ا◊مراء والبيضصاء واألسصماك الفاسصدة
Óسص -ت -ه Ó-ك ال -بشص-ري
وغ Òالصص -ا◊ة ل  -إ
وال- -ت -ي ّ” ضص -ب -ط -ه -ا خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات
اŸراقبة للقصصابات اŸنتشصرة ع Èإاقليم
ال -ولي -ة ،وأارج -عت اŸف -تشص-ة ال-رئ-يسص-ي-ة
للبيطرة ضصيا‘ فايزة أاسصباب عمليات
ا◊ج- -ز إا ¤ن- -قصس شص- -روط ال- -ن- -ظ -اف -ة
واŸم - -ارسص - -ة غ Òالشص- -رع- -ي- -ة ل- -ب- -عضس
ال- -قصص- -اب -ات ال -ت -ي خ -ال -ف أاصص -ح -اب -ه -ا
القوان ÚاŸعمول بها واŸتعلقة بشصروط
ا◊ف -ظ وغ -ي -اب األخ -ت -ام وغÒه -ا م -ن
القوان ،Úوقد نتج عن عمليات اŸراقبة
ح -ج-ز  55٤ك -ل -غ م -ن ال-ل-ح-وم ا◊م-راء
الفاسصدة ،و 550كلغ من اللحوم البيضصاء
تضصّم أانواع ﬂتلفة كالدجاج اŸفروم
واŸعّد سصابقا والدجاج اÙضصر على
شصكل نقانق ،وكذا ◊وم الديك الرومي
ال-ف-اسص-دة ،ب-اإلضص-اف-ة إا ¤نصص-ف ق-نطار
” إاتÓف
من األسصماك الفاسصدة ،حيث ّ
الفاسصدة منها فيما ”ّ توجيه الكميات
ÓسصتهÓك إا ¤مركز النعمة
الصصا◊ة ل إ
ب -ع -د ال -ت -أاك -د م -ن صص Ó-ح -ي -ت -ه-ا ÃخÈ
التحليل .ونتيجة للمخالفات اŸذكورة
قامت ذات اŸصصالح بتحرير ﬁ ٧اضصر
Óع-ذارات.
غ -ل-ق وﬁ ٧اضص -ر أاخ -رى ل -إ
ك- -م- -ا ج- -ددت ذات اŸصص -ال -ح دع -وت -ه -ا
ل -ل -مسص -ت -ه -ل -ك Úم -ن أاج -ل ال-ت-ح-ل-ي أاكÌ
ب -ال -ث -ق -اف -ة اإلسص -ت-هÓ-ك-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار أان
اŸواطن هو ا◊لقة األهم ‘ ا◊ّد من
مثل هذه التجاوزات.

بريــــرة بلديــــة معزولــــة بالششلف تـعــــا Êوضشعــــا معيششيـــا صشعبـــــا

تـ ـراج ـ ـع الـ ـنشسـ ـ ـ ـاط ال ـت ـنـ ـمـ ـ ـوي أاثـ ـر عـ ـلـ ـ ـى السسـ ـكـ ـ ـ ـ ـان

خ- -ل- -فت ح- -ال- -ة ت -فشش -ي م -ظ -اه -ر
ال - -ب - -ط - -ال- -ة ب Úأاوسش- -اط السش- -ك- -ان
وال-ع-ائÓ-ت ال-ف-قÒة ببلدية بريرة
أاوضش -اع -ا م-زري-ة ل ي-ق-در السش-ك-ان
ع -ل -ى –م-ل-ه-ا وال-ذي  ⁄ت-ع-د ف-ي-ه
 1500ع-ائ-ل-ة ق-ادرة ل-رف-ع م-ظ-اهر
ال - -غ Íال - -ت - -ي سش - -ج- -ل- -ن- -اه- -ا ب- -ذات
الناحية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي
“ث - -لت م- -ت- -اعب ه- -ؤولء السص- -ك- -ان ‘
األوضصاع التي صصارت لتطاق ‘ ظل
حالة البطالة الروت Úالقاتل ليومياتهم
الصصعبة التي تزداد تدهورا ‘ ظل غياب
ال -ورشص -ات واŸشص-اري-ع ال-ت-ي م-ن شص-أان-ه-ا
توف Òمناصصب شصغل لسصكان البلدية‡ ،ا
أاثر على أاوضصاع عائÓتهم اÙتاجة مع

ان-ع-دام ت-وف Òح-اج-ي-ات-ه-م ،ي-ق-ول ع-مي
ﬁم -د ،ال -ذي وج -دن -اه رف -ق -ة زم Ó-ئ-ه
ب -إاح-دى الشص-وارع ال-ق-دÁة ال-ت-ي أاخ-ذت
من أاوقاتهم زمن العمر وŒاعيد الوجوه
التي –كي تفاصصيل الوضصع اŸزري ‘
م -ن -ط -ق-ة ت-ع-ا Êن-ق-ائصس ع-دي-دة ،يشصÒ
الشصاب علي رفقة فريد اللذان يتطلعان
للحصصول على منصصب عمل يوفر لهما
العيشس الكر ،Ëبحسصب قولهما.
عن ظروف ا◊ركة التجارية بذات
اŸنطقة ،أاكد لنا أاحدهم أان الناحية
ت -ع -يشس رك -ودا ك -بÒا م -ن -ذ سص -ن-وات ،ب-ل
تعمق خÓل هذه السصنة كون أان الوضصع
صص -ار م -أاسص -وي -ا وا◊صص -ول ع -ل -ى ل -ق-م-ة
العيشس تواجهه مصصاعب كبÒة خاصصة
بعدما تراجعت مظاهر ا◊ياة التجارية
ع- -ل -ى ق -ل -ة نشص -اط -ه -ا اŸع -ه -ود ،ي -ق -ول
ﬁدثنا .األمر الذي يجعل بعضصهم يغÒ
وجهته نحومنطقة سصوق اإلثن Úببلدية
تاشصتة الغابية ،أاين صصار سصوق اÿضصر

ه -واآلخ -ر ي -ع -ا Êرك -ودا ب -اŸق-ارن-ة م-ع
السص -ن -وات األخÒة ب -ف -ع -ل ق-ل-ة ال-نشص-اط
وضص-ع-ف ع-دد ال-واف-دي-ن ع-ل-ى اŸن-طقة
اŸعروفة بإانتاج اÿضصر ،يشص Òالشصيخ
ق -وي -در وج -اره ا÷ي  ‹Ó-ال -ل-ذان أاب-دي-ا
تأاŸهما ‡ا وصصلت إاليه اŸنطقة التي
ت-ت-ج-رع أاوضص-اع ال-ع-زل-ة ون-قصس م-ظ-اهر
ال -نشص -اط اإلج -ت -م -اع -ي ل -ل -قضص -اء ع -ل-ى
ظ -روف ا◊ي -اة الصص -ع -ب -ة ال -ت -ي  ⁄ي-ع-د
هؤولء قادرون على مواجهتها ‘ تدÊ
ف -رصس ال-تشص-غ-ي-ل ال-ت-ي ت-راج-عت بشص-ك-ل
ره - -يب خ Ó- -ل السص- -ن- -وات اŸنصص- -رم- -ة
ومازالت على نفسس الوضصعية اŸؤوŸة
ل -ل -غ -اي -ة‡ ،ا ي-ت-ط-لب ب-رام-ج ل-ت-ح-ريك
ال - -وضص - -ع اŸع- -يشص- -ي ،ع- -ل- -ى ح- -د ق- -ول
ﬁدثينا الذين يأاملون ‘ منح برامج
ت -ن -م -وي -ة م -ن شص-أان-ه-ا ام-تصص-اصس ال-ع-دد
ال -ه -ائ -ل م-ن ال-ب-ط-ال Úال-ذي-ن ي-ك-اب-دون
ال -غ Íاإلج -ت -م -اع -ي ،ب -حسصب أاق -وال -ه-م
الناقمة عن الوضصع.
من ناحية أاخرى ⁄ ،تعد ا◊صصة التي
م-ن-حت لسص-ك-ان اŸن-ط-ق-ة ك-اف-ي-ة ل-ت-ل-بية
إاحتياجات العائÓت اŸعوزة ،حيث ⁄
تكن حصصة 1500مسصتفيدا سصوى عبارة
عن مسصكنات ◊الة العوز التي يتخبط
ف -ي -ه -ا السص -ك -ان ،يشصﬁ Òدث-ون-ا ال-ذي-ن
عجزوا عن إاقتناء حاجياتهم الضصرورية،
ناهيك عن حرمانهم من توف Òكسصوة
العيد ألبنائهم كبقية السصكان ‘ اŸدن
ذات النشصاط وا◊ركة اإلقتصصادية التي
ت -در ع -ل -ى م -واط -ن -ي -ه-ا Ãن-اصصب شص-غ-ل
لتحسص Úوضصعهم اŸعيشصي الذي صصار
ي -ت-ف-اوت م-ن م-ن-ط-ق-ة إا ¤أاخ-رى ،ي-ؤوك-د
اŸواطنون بذات اŸنطقة التي صصارت
بحاجة ماسصة لتدخل السصلطات الولئية
لتدارك الوضصع اŸزري.
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ل‚از اŸششاريع بسشعيدة
متابعة دقيقة إ

نـ ـفـ ـق واد الوكـ ـريـ ـف سسـ ـيـ ـسسـ ـلـ ـ ـم
‘ آاج ـ ـ ـالـ ـ ـ ـه ا Ùـ ـ ـ ـ ـ ـّددة

لششغال العمومية عصشب
تعّد ا أ
لسش-ت-ث-م-اري-ة ال-ه-امة
اŸشش-اري-ع ا إ
ل‚اح اŸسش -ار ال -ت -ن -م-وي .وق-د
إ
سش- -ط -ر ال -ق -ط -اع ع -دة مشش -اري -ع
كÈى من بينها إا‚از ‡ر سشفلي
ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى واد ال -وك -ري -ف
ب-ع-اصش-م-ة ال-ولية سشعيدة الذي
لششغال به من نهايتها
تقÎب ا أ
خÓل هذه الصشائفة واسشتÓمه
‘ وق -ت -ه اÙدد ك -م-ا ي-ع-ت Èم-ن
أاهم اŸعا ⁄التي اسشتفادت منها
ال -ولي -ة ي -ن -ط -ل -ق م -ن اŸسش -ج -د
ال -ع -ت -ي-ق ب-ق-لب اŸدي-ن-ة وصش-ول
إا ¤م -فÎق ال -ط -رق Ÿسش -تشش -ف -ى
اح - -م - -د م - -دغ- -ري وق- -د سش- -م- -ح
بتوف Òعدة مناصشب ششغل وأانه
سش -ي -ك-ون اŸت-ن-فسس Ÿق-ر ال-ولي-ة
ويخّفف الضشعط اŸروري وخلق
منافذ جديدة و–سش ÚاŸنظر
ا÷ما‹ للمدينة باعتباره يقع
وسشط النسشيج العمرا.Ê

سسعيدة :ج .علي
” إا‚از منشصأا فني على واد
وقد ّ
الوكريف يربط حي سصيدي الشصيخ
ب - -وسص - -ط اŸدي- -ن- -ة وإا‚از ح- -ظÒة
للسصيارات مشصكلفة من عدة طوابق
م -ن-ه-ا ط-واب-ق ّﬂصص-صص-ة Ÿسص-اح-ات
Œارية خضصراء وفضصاءات ترفيهية
ل - -ل - -ع - -ائÓ- -ت وي- -ع- -ود ه- -ذا ا÷ه- -د
السصتثنائي ‘ الدعم اŸا‹ الذي
خ ّصصصصته الدولة وكذا مصصالح الولية
لغرضس Œسصيد هذا اŸشصروع الكبÒ
لولية باتت ‘ ذيل الÎتيب عن باقي
وليات الوطن على حجم اŸشصاكل
واŸع- -ان- -اة ال -ت -ي ع -ايشص -ت -ه -ا ط -وال
السصن ÚاŸاضصية والتي أاثرت سصلبا
وبشصكل كب ‘ Òظل غياب مشصاريع
إا‰ائية هامة وغياب الطرق اŸعبدة
منها البلدية والولئية والوطنية ما
تسص ّ- -ب- -ب ‘ ال- -ع- -دي- -د م- -ن ا◊وادث

اŸروري- - -ة ا ¤ج- - -انب اŸشص- - -اري- - -ع
اŸع - -ط- -ل- -ة واÛم- -دة خÓ- -ل فÎة
زمنية ‡ا ا‚ر عنها تخلف واضصح
‘ ك - -ل اÛالت ،خ - -اصص - -ة ا◊ف- -ر
اŸتعّددة التي ‰ت كالفطريات ‘
م- -ع -ظ -م األح -ي -اء ال -كÈى ل -ل -نسص -ي -ج
ال-ع-م-را Êبسص-ع-ي-دة وت-ده-ور الطرق،
‡ا إاضصطر العديد من السصكان لرفع
شصكاويهم إا ¤السصلطات لÓطÓع ما
ت-ع-ان-ي-ه ولي-ت-ه-م ،وال-ت-أاخر الكب‘ Ò
›مل اŸشصاريع ،وا‹ الولية سصيف
اإلسصÓم بعد تعينه على رأاسس الولية
إاسصتطاع إاعادة ترتيب ما آالت إاليه
مدينة العقبان اأين أاكد على إايجاد
ح -ل -ول ن -اج -ح -ة ل -وضص-ع حّ-د ع-ن م-ا
تسصبب ‘ تعطيل الÈامج اıصصصصة
ل -ل-ولي-ة وأاع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صص-ارم-ة
بالسصراع ‘ ا‚ازات كل اŸشصاريع
اŸعطلة والرفع عن اÛمدة ووضصع
حّد للتÓعبات باŸال العام وشصّكل
÷ن -ة م -راق -ب -ة وم-ت-اب-ع-ة م-ن صص-ح-ة
األرق -ام اŸق -دم -ة وم -دى ‚اع -ت-ه-ا
ل-ل-مصص-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة حسصب األولويات
ب- -داي- -ة م- -ن اŸشص- -اري- -ع ا◊سص- -اسص -ة
الكÈى كالطرقات الولئية والوطنية
والسص- -ك- -ن ب- -ك- -ل أان- -واع- -ه والÎب- -ي- -ة
والصصحة ،حيث “يزت الفÎة التي
” تعيينه فيها أاعطت أاكلها وظهرت
ّ
اŸشصاريع على قدم وسصاق وتسصوية
اŸل-ف-ات ال-ع-ال-ق-ة ال-ت-ي وق-ف ع-ل-يها
شصخصصيا وأاعلن ا◊رب على الفسصاد
وم -ت-اب-ع-ت-ه ال-ي-وم-ي-ة ل-ي Ó-ن-ه-ار ع-ل-ى
ق - -ط - -اع - -ه وﬂاط- -ب- -ة ك- -ل اŸدراء
التنفيذي Úباإلسصراع ‘ ال‚ازات
اŸق -دم -ة ل -ه -م وه -و م -ا ج -ع-ل ه-ذه
السصÎاتيجية اŸتبعة تسصلك طريق
آاخ- -ر ت- -ه- -دف إا ¤غ- -اي- -ة م- -زدوج -ة
والسص -ت -ج -اب -ة لـم-ت-ط-ل-ب-ات ال-ت-ن-م-ي-ة
الق -تصص -ادي -ة والج -ت-م-اع-ي-ة وع-ودة
ولي- -ة اŸي -اه اŸع -دن -ي -ة إا ¤ضص -م -ن
حضصÒة ال - -ولي - -ات اŸت - -ق - -دم- -ة ‘
ال‚ازات والتقدم.

كتابات مسسيئة Ãدخل حي البخايتية

فتحت مصصالح الشصرطة القضصائية
ال- -ت- -اب -ع -ة ألم -ن دائ -رة اÙم -دي -ة
–قيقا حول خلفيات العثور على
كتابات حائطية باŸدخل الرئيسصي
ŸقÈة حي البخايتية رقم  01حيث
تضصمنت عبارات مسصيئة للصصحابة.
لقت اسصتنكارا واسصعا من سصكان
اŸن -ط -ق -ة و شص -م -ل ال-ت-ن-دي-د ب-ه-ذه

التصصرفات اŸشصينة الناشصط Úعلى
م- -واق -ع ال -ت -واصص -ل الج -ت -م -اع -ي ،
داع Úالسصلطات األمنية والقضصائية
إا ¤ال -ت -ح -رك ل -وق -ف ك-ل م-ا Áسس
ب-اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ية من اعتداءات
وانتهاكات.

معسسكر  :ام ا .Òÿسس

…OÉ`°üàb’G
11

أششرأف :سشعيد بن عياد

لحد  ٠٩جوأن  ٢٠١٩م ألموأفق لـ  ٠٦ششوأل  ١٤٤٠هـ ألعدد ١٧٩٦٧
أ أ

لنتاج
«أوبك » تتجه نحو “ديد أتفاق خفضض أ إ

أسسعار ألنفط تنتعشش ›ددأ فوق  63دو’رأ

انتعششت أاسشعار النفط بششكل طفيف بعد تأاكد نية منظمة أاوبك السش Òنحو “ديد اتفاق خفضض انتاج النفط
بعد ششهر جوان ا÷اري ،حيث ارتفعت العقود اآلجلة ÿام برنت بنحو  1.62دولر ،أاي Ãا يعادل نسشبة 2.6
باŸائة ،ليصشل سشعر التسشوية عند حدود  63.29دولرا للÈميل .وباŸوازاة مع ذلك أاغلق اÿام األمريكي غرب
تكسشاسض الوسشيط على  53.99دولرا للÈميل ،مسشج Óارتفاعا بحوا‹  1.40دولر أاو ما يناهز  2.7باŸائة.
كان وزير الطاقة السشعودي خالد الفالح قد كششف خÓل مؤو“ر اقتصشادي انعقد ‘ روسشيا أان منظمة البلدان
اŸصشدرة للبÎول «أاوبك» وششركاءها سشوف Áددون تخفيضشات إانتاج النفط.بل أاششار ‘ سشياق متصشل أان دول
«أاوبك» تقÎب من إابرام التفاق ،وعلى حد تقديره  ⁄يبق سشوى عقد اŸزيد من اÙادثات مع الدول غÒ
األعضشاء ‘ اŸنظمة اŸششاركة ‘ التفاق القاضشي بخفضض اإلنتاج إا ¤حدود  1.2مليون برميل يوميا والذي
ينتهي نهاية ششهر جوان ا÷اري.

تعود للوأجهة عششية موسشم ألصشطياف

هل تتدأرك ألسسياحة ألنقائصش و–ّقق ألنمو أŸنتظر؟
جلوأجي (صشاحب مؤوسشسشة
لسشفار) لـ«ألششعب»:
للسشياحة وأ أ

موعد لتسستعيد أ÷زأئر
مك ـ ـ ـانتها ‘ ألسسـ ـ ـوق
أإ’قليميـ ـة وألعـ ـاŸية

ألدكتور ﬁمد حششماوي
يرصشد –ّديات قطاع ألسشياحة:

أ◊رأك Áنح صسورة جيدة
للسسياحة إأذأ نضسج وترجم
إأ ¤دÁقرأطية وأسستقرأر

كلمة ألعدد

مؤوشسرأت خطÒة
خ -ل -ف ال -دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة الح -ت -ج -اج -ي-ة ذات ال-ط-اب-ع
ا«السشياسشي» تختفي ﬂاطر اقتصشادية كÈى سشوف
تعصشف Ãكاسشب اÛموعة الوطنية وتضشع البÓد
على حافة انهيار ما‹ غ Òمسشبوق يعيد معه ششبح
اللجوء إا ¤السشتدانة اÿارجية ،بكل ما يÎتب عنها
م -ن ت -داع -ي -ات ت -ه -دد األم -ن اŸا‹ وتضش -ع السش -ي-ادة
الوطنية ‘ مواجهة مباششرة مع العوŸة التي توظفها
ال- -ق -وى ال -ع -اŸي -ة اŸه -ي -م -ن -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق أاه -داف -ه -ا
ا÷يوسشياسشية ،ع« Èكسشر عضشد» البلدان الناششئة.
باŸوازاة مع تثم Úا◊راك Ÿا يتميز به من سشلمية

وانتظام ،هناك أاوسشاط تدفع إا ¤إابقاء الوضشع على
حاله ،دون تسشجيل تقدم على مسشار ا◊وار الششامل
واŸف- -ت- -وح ،م -ن اج -ل م -واصش -ل -ة ت -ع -ط -ي -ل ا◊رك -ي -ة
Óمر الواقع
القتصشادية وتكريسض حالة اسشتسشÓم ل أ
وانتظار وعود غ Òمضشمونة ‘ اŸسشتقبل ،وحينها
سشوف تكون الفاتورة ثقيلة يتحملها اŸواطنون أاكÌ
من غÒهم‡ ،ا يتطلب إادراك اÿطر والتحول إا¤
ال -ت -ع -اط -ي ب-ع-قÓ-ن-ي-ة وت-بصش-ر م-ع اıارج اŸم-ك-ن-ة
Óزمة ،لتمك ÚالبÓد من مواجهة التحديات.
ل أ
ل Áكن Œاهل اŸؤوششرات التي تصشدر عن مراكز
قرار اقتصشادية عاŸية ورسشمية مثل مراجعة البنك
العاŸي Ÿؤوششر النمو ‘ ا÷زائر إا 1.9 ¤باŸائة
السش- -ن -ة ا÷اري -ة ،وان ك -ان ه -ن -اك زي -ادة ﬁسش -وسش -ة
مقارنة بتوقع السشنة اŸاضشية ،غ Òأان اŸعدل يÎاجع
إا 2020 ‘% 1.7 ¤و  ‘ %1.4السشنة اŸوالية بدل

ت- - - -وق- - - -ع 1.8
%
سشابقا(حتى القتصشاد
ال- -ع- -اŸي ي- -ع -ا Êم -ن
أازمة تعطل النمو).
أاما ﬁليا ،فالوضشعية
ل تبعث على اإلفراط
‘ «ال- -ت- -ف- -اؤول» ،ف- -ان
اح- -ت -ي -اط -ي ال -ع -م -ل -ة
الصشعبة ل يزال يعاÊ
من الÎاجع ،بتسشجيل
 79.88م -ل -ي -ار دولر ن -ه -اي -ة سش-ن-ة  ،2018وي-ت-واصش-ل
السش- -ت- -ن- -زاف رغ- -م إاج -راءات الÎشش -ي -د ل -ل -ح -رك -ي -ة
الق -تصش -ادي -ة ،ال -ت -ي ت -ب -ق-ى ﬁدودة األث-ر ‘ غ-ي-اب
انتعاشض للنمو ،الذي يتطلب توف Òمناخ ايجابي يعيد
ال- -ث -ق -ة إا ¤ع -ا ⁄اŸؤوسشسش -ات وي -ط -م -ئ -ن اŸه -ت -مÚ

ب -السش -ت -ث -م -ار ‘ مشش -اري -ع اإن -ت -اج-ي-ة –ق-ق ال-ق-ي-م-ة
اŸضشافة.
أامام وضشع بهذه الهششاششة ،ينبغي للفاعل ‘ Úالششارع،
Ãا فيها الطبقة السشياسشية ،واإلعÓمية واÛتمع
اŸد Êالتنبيه اإ ¤ما هو قادم حتى ل يفاجأا الششعب
ا÷زائري حينها Ãا ل يطيق أان تتحمله األجيال
ا÷ديدة اŸتطّلعة للّرفاهية ،التي ل سشبيل إلدراكها
إال بعودة عا ⁄القتصشاد بكل مكوناته ،مؤوسشسشات
عمومية وخاصشة ،رجال اأعمال جاّدين ومسشتثمرين
م -ي -دان-ي ،Úإا ¤سش-ك-ة ال-ن-م-و ا◊ق-ي-ق-ي ،ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
اŸبادرة والبتكار والششراكة اŸنتجة للÌوة وليسشت
اŸبّددة لها ‘ ،ظل إاعادة ترتيب اŸششهد ،مواكبة
◊ت-م-ي-ة ال-ت-غ-ي Òال-ع-م-ي-ق وال-ب-ن-اء ،ب-دءا ب-كسشر ششوكة
الفسشاد وا◊رصض على اسشتئصشاله وفقا Ÿا يقتضشيه
القانون والقضشاء اŸسشتقل.
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تعود للواجهة عششية موسشم ا’صشطياف

’حد  09جوان  2019م الموافق لـ  06ششوال  1440هـ العدد 17967
ا أ
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مسشاهمة

هل تتدارك السسياحة النقائصص
و–ّقق النمو اŸنتظر؟
يعود ا◊ديث عن واقع وآافاق السشياحة ،التي يتزايد
الرهان عليها ‘ –سش Úمعدل النمو ا’قتصشادي ،خاصشة
وأان ك-ل ال-ع-ن-اصش-ر ال-ت-ي تششّ-ج-ع ع-ل-ى ذلك ق-ائ-مة اليوم.
إاضش -اف -ة إا ¤اŸم -ي -زات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ف-ق-د أاظ-ه-رت وج-ه-ة
ا÷زائ -ر السش -ي -اح -ي -ة ع -ل -ى أاك Ìم -ن صش -ع -ي -د إام -ك -ان-ات
مند›ة لتدارك التأاخر ،فزيادة على –سشن ا◊ظÒة
ال-ف-ن-دق-ي-ة وت-طّ-ور مسش-ار اŸشش-اري-ع ا’سش-تثمارية ،يظهر
اÛتمع درجة ملموسشة من الوعي بأاهمية التعامل مع
ال-ق-ط-اع ب-ن-ظ-رة اق-تصش-ادي-ة تسش-اه-م ‘ –سش Úم-ؤوششرات
العمل والدخل.
اŸوسش -م ا÷دي -د ف -رصش -ة ل -ت -ق -ي-ي-م م-دى ت-طّ-ور ال-ق-ط-اع
ب -ج -م -ي -ع م -ك -ون -ات -ه ،وق -ي-اسش م-دى ج-اه-زي-ة اŸؤوسشسش-ات

مسسؤوولية وكا’ت
السسياحة واأ’سسفار

ال -ع-م-وم-ي-ة واÿاصش-ة Ÿواج-ه-ة ال-ط-لب ال-ذي ي-رت-قب أان
ل ما تتميز به ا÷زائر من اسشتقرار
يكون مرتفعا ‘ ظ ّ
’فضشل.
وهدوء ودينامكية سشليمة للتغي Òنحو ا أ
جل على مسشتوى الدائرة الوزارية للقطاع
باŸوازاة يسش ّ
ت -وّج -ه ل -ت -وسش-ي-ع مسش-اح-ة اŸشش-ارك-ة ‘ الÎوي-ج ل-وج-ه-ة
ا÷زائ-ر السش-ي-اح-ي-ة ب-ت-ن-وع-ه-ا ال-طبيعي وثرائها الثقا‘،
ب -ح-يث ي-تّ-م ال-ع-م-ل ع-ل-ى ب-ن-اء جسش-ور ت-واصش-ل ل-ه-ا أاب-ع-اد
ت -تصش -ل ب -ال -ن -م -و م -ن خ Ó-ل ت -وسش -ي-ع مسش-اح-ة ال-تشش-غ-ي-ل
’داء أام ‘ Ó- -ال- -وصش -ول إا ¤إان -ت -اج ال -ق -ي -م -ة
وت- -رق- -ي- -ة ا أ
اŸضش -اف -ة ،وي -ب -ق-ى ال-ت-ح-دي ك-ي-ف ي-تّ-م اسش-ت-ع-ادة حصش-ة
ا÷زائر ‘ السشوق العاŸية التي تعرف انتعاششا.
سشعيد .ب

’سشفار) لـ«الششعب»:
جلواجي (صشاحب مؤوسشسشة للسشياحة وا أ

موعد لتسستعيد ا÷زائر مكانتها ‘ السسوق اإ’قليمية والعاŸية
’فراد ا÷الية ا÷زائرية
رغم ارتفاع كلفة النقل توقع قدوم مكثف أ

Óسش-ف-ار»  ،يرصشد ‘ هذا
اŸت-ع-ام-ل ‘ السش-ي-اح-ة ،إاب-راه-ي-م ج-ل-واج «م-دي-ر وك-ال-ة م-ي-د ل -أ
ا◊وار ﬂتلف مؤوششرات اŸششهد الراهن ،داعيا إا ¤إادماج اŸؤوششرات ا’يجابية التي
’خر وا◊رصش على
أاظهرها «ا◊راك» ،خاصشة السشلمية ‘ التعب Òوا’نفتاح على ا آ
ح -م -اي -ة ال -ب -ي -ئ -ة ،ك -م -ا يÈز دور اŸت -ع -ام -ل ‘ –سش ÚوتÒة ال-نشش-اط-ات السش-ي-اح-ي-ة،
وا’سشتثمار ‘ وجهات ذات نوعية مثل الصشحراء والواحات مع إاطÓق جسشور تبادل
’بيضش اŸتوسشط.
على مسشتوى البحر ا أ
أاجرى ا◊وار :سشعيد بن عياد
«الشش- -عب» :عشش- -ي -ة م -وسش -م ا’صش -ط -ي -اف
كيف يبدو لك اŸششهد السشياحي حاليا؟.
إابراهيم جلواجي :بداية أاملي كمتعامل ‘
السشياحة أان يكون اŸوسشم القادم ايجابيا من
ا÷انب ا’ق-تصش-ادي ،ل-تسش-ت-ع-ي-د وج-ه-ة ا÷زائر
م -ك -ان -ت -ه -ا ‘ السش -وق ال -ع -اŸي ل -لسش -ي-اح-ة ول-و
بالتدريج ،بحيث تسشتقطب الطلب اŸع Èعنه
م- -ن ا÷زائ- -ري Úب- -ال- -درج -ة اأ’و ¤وب -اأ’خصص
ا÷الية اŸقيمة باÿارج ،خاصشة وأان ا◊ظÒة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-ادق تسشّ-ج-ل ت-قّدما بفضشل ا‚از
منششآات جديدة.
اÓŸحظ منذ سشنت Úأان بعضص اŸتعامل‘ Ú
الفندقة بدأاوا يواكبون الطلب من كافة جوانبه
وبالتا‹ يحاولون –سش Úاأ’داء مقارنة Ãا هو
موجود على الصشعيد العاŸي وهي مؤوششر لبادرة
خ Òيشش Òإا ¤انتهاج مسشار ا’حÎافية وفقا
للمعاي Òالدولية.
اŸبادرة الثانية تسشجّل على مسشتوى ا◊جوزات
بشش-رك-ات ال-ن-ق-ل اıت-ل-ف-ة ا÷وي-ة وال-ب-ح-ري-ة،
فاŸعطيات لدينا تفيد أان وسشائل النقل عÈ
وك -ا’ت -ه -ا ‘ ﬂت -ل -ف اŸدن اأ’وروب-ي-ة – ّق-ق
نسشبة إاقبال مرتفعة‡ ،ا يؤوكد أان القدوم إا¤
ا÷زائر سشوف يششهد ارتفاعا معتÈا ،رغم كلفة
النقل اŸرتفعة ،بحيث تقّدر تذكرة الطائرة بÚ
 400إا 500 ¤أاورو ذهابا وإايابا .فبالرغم من
غÓء ثمن النقل هناك طلب موجود وهو بحد
ذاته مؤوششر لعودة مكثفة للجالية ا÷زائرية إا¤
الوطن اأ’م ‘ الصشيف.
‘ ن - -فسص اإ’ط - -ار أاي ان - -ف - -ت - -اح اÛال أام- -ام
السشياحة يÓحظ أان «ا◊راك» الششعبي الذي
ّÁيز اŸششهد ا÷زائري منذ أاك Ìمن ثÓثة
أاششهر ،أاعطى نفسشا جديدا لسشوق السشياحة ،من
خÓل إاعطاء وتسشويق صشورة Ûتمع متمدن
ومسشا ،⁄ع Èمسشار للتغي Òيتكّرسص بالتدريج،
واŒاه البÓد إا ¤انفتاح ،بينما يÈز اÛتمع
اŸد ‘ ÊاŸيدان Áكنه أان يسشاهم ‘ تنششيط
الفعل السشياحي .هذا التطور ،ينبغي أان يتمّ
اسشتثماره Ÿا يحمله من حيوية للمجتمع اŸدÊ
‡ا يحّقق مكاسشب ‘ تطوير السشياحة مثل
باقي القطاعات اأ’خرى أايضشا.
‘ ه - -ذا اÛال ،ف - -إان اتسش - -اع ›ال ا◊ري - -ة
وت-رسش-ي-خ ال-دÁق-راط-ي-ة وال-ط-اب-ع السش-ليم الذي
يحفّز حركة التنقل ترمز لعنوان كب Òيع Èعن
صشورة جميلة ترسشم اŸعامل ا÷دية للمجتمع
ا÷زائري وا÷زائر.
كل هذا التطور الذي يسشجل ‘ السشاحة Áنح
ن -ق -اط -ا إاضش -اف-ي-ة Ÿك-ان-ة ا÷زائ-ر ‘ تصش-ن-ي-ف
البلدان اŸطلوبة للسشياحة على مسشتوى البحر
اأ’ب -يضص اŸت -وسش -ط .وي -ك -ف -ي أان ن -ع-رف ك-ي-ف

ن -وّظ -ف -ه -ا ‘ ا’Œاه ا’ي -ج -اب -ي وف -ق -ا ل -رؤوي -ة
واضش -ح -ة اŸع -ا ،⁄ع -ل -م-ا أان أاسش-واق-ا سش-ي-اح-ي-ة
›اورة بدأات تسشتعيد رواجها من خÓل ارتفاع
‘ اأ’سشعار‡ ،ا يؤوكد وجود طلب دو‹ Ãعدل
يتوقع أان يرتفع ب 4 Úإا 6 ¤باŸائة ‘ هذه
السشنة .لذلك يبقى ا’سشتثمار ‘ السشياحة خيارا
اق -تصش -ادي -ا م -رب -ح -ا وي -ت -ط ّ-ل -ب ف -ق-ط ا÷دي-ة
والتعامل الناجع مع الطلب.
‘ ه- -ذا ال- -ظ- -رف ال- -راه -ن ،ك -ي -ف Áك -ن
إادراج «ا◊راك» خ- - - -اصش- - - -ة ‡ي- - - -زات- - - -ه
السش-ل-م-ي-ة وا◊ري-ات ،ضشمن الديناميكية
ا’قتصشادية لتعزيز النمو؟.
@@إان خÈاء علوم التسشويق يرصشدون ميزانيات
ضش -خ-م-ة لÎوي-ج وت-غ-ي Òصش-ورة ال-ب-ل-د (ال-وج-ه-ة
السشياحية) ،وهناك دول لها إامكانيات علمية
وتقدم اسشÎاتيجي لكنها ’ “لك صشورة جيدة،
بحيث ’ تسشتطيع اسشتقطاب السشياح.
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا ك-ن-ا ب-ع-ي-دي-ن ع-ن سش-وق السش-ي-اح-ة
لسش-ن-وات ل-غ-ي-اب ا’ه-ت-م-ام ’ع-ت-بارات ﬂتلفة،
لكن اليوم ،الصشورة بدأات تتغيّر نحو اأ’حسشن،
لÎسشم معا ⁄جديدة للمجتمع ا÷زائري ،من

أاح -د اŸع -ارضص ال-دول-ي-ة Ÿه-ن-ي-ي السش-ي-اح-ة ‘
مارسص اŸاضشيÃ ،رسشيليا ،فوجدت من خÓل
النقاششات والتبادل حديثا ايجابيا عن ا÷زائر
وهذا أاعطا Êقوة وفخرا ،علما أان تلك اآ’راء
كانت Èÿاء ‘ السشياحة ويدركون التقييم.
هذا اŸكسشب اŸعني ينبغي أان نعرف كيف
ن -وّظ-ف-ه ونسش-ت-غ-ل-ه ‘ الÎوي-ج ل-وج-ه-ة ا÷زائ-ر
السشياحية ،خاصشة وأان لبلدنا أاوراق حاسشمة ‘
كسشب اŸنافسشة ،مثل اŸوروث الثقا‘ ،التعبÒ
السشلمي ،فلتكون بذلك اأ’بواب مفتوحة .وهنا
أامام ا÷زائري› Úال واسشع إ’يجاد ا◊لول
ا’ي -ج -اب -ي-ة وف-ق-ا ÿي-ار ال-دÁق-راط-ي-ة ب-ح-يث
يتج ّسشد التغي ÒاŸنششود Ãا ترافقه من حركية
اقتصشادية مطلوبة اليوم أاك Ìمن اŸاضشي.
ل-ك-ن ك-ي-ف Áك-ن Œسش-ي-د ه-ذا ال-طموح،

@ا’سستثمـ ـ ـار مرب ـح شسريطة ا÷دي ـ ـ ـة
وا’حÎافية واحÎام اŸعاي Òالبيئية
@«ا◊ ـ ـراك» يسسـ ـ ـاهـ ـ ـ ـم ‘ –سسـ ـ ـ ـ ـÚ
صسـ ـورة اÛتمع بسسلميته وانفت ـ ـ ـ ـاحه

خ Ó-ل ال -دي -ن-ام-ي-ك-ي-ة الشش-ع-ب-ي-ة ال-ت-ي Œري ‘
الشش- -ارع ،خ- -اصش- -ة وأان ال- -دول- -ة تسشّ- -ي- -ر اأ’زم -ة
ب -ع -ق Ó-ن -ي-ة ،ك-م-ا أان م-ؤوسشسش-ة ا÷يشص ال-وط-ن-ي
الششعبي حامي الوطن يتصشّرف Ãسشؤوولية ‘
مرافقته Ÿسشار «ا◊راك».
‘ ه -ذه ال -ل -ح-ظ-ة اŸفصش-ل-ي-ة ،وح-ت-ى ت-ت-حّ -ق-ق
مكاسشب اقتصشادية ع Èالسشياحة ،كنت انتظر
م -ب -ادرات م -ن ا÷ه -ات ال -ت -ي ت -رّوج ل -لسش-ي-اح-ة
والثقافة حتى يتمّ اسشتغÓل ا◊ماسص الششعبي،
وخ -اصش -ة م -ا أاظ -ه -ره م -ن ح -رصص ع -ل -ى السش-ل-م
واأ’سشلوب الراقي للمواطن ‘ التعب ،Òوهي
جوهر لصشورة جميلة للجزائر ،التي ترتكز على
ماضص حضشاري عريق.
هناك كث Òمن العمليات التي Áكن إا‚ازها
على هذه اÿلفية من بينها إاطÓق مسشÒات
وق -واف -ل سش -ي -اح -ي -ة ب ÚاŸدن –م-ل اŸوروث
الثقا‘ لتششمل كل و’يات الوطن ،فقد أاصشبح
اŸواطن ا÷زائري حقيقة ﬁل احÎام من
الششعوب التي انبهرت بسشلوكه الراقي .لقد زرت

وأاقصشد دور اŸتعامل ‘ السشياحة ،حتى ’
’رادة وت- -درج ‘ ا’Œاه
تضش - -ي - -ع ت - -لك ا إ
السشليم؟
@@ ينبغي أان يتّم العمل على مسشتوى ا÷الية
ا÷زائرية باعتباره خ Òسشف Òللبلد ،خاصشة
وأانه تضشم مثقف Úيريدون اÛيء إا ¤بÓدهم
للمسشاهمة ‘ التطوير.
‘ هذا اإ’طار ،بعد إا‚از علمية ‘ فيفري
اŸاضش -ي ب-اسش-ت-ق-دام ›م-وع-ة ضش-ي-وف أاج-انب
تضشّ- -م مسش- -رح -ي Úوم -ث -ق -ف Úل -زي -ارة ا÷زائ -ر
وت-ن-ق-ل-وا إا ¤م-دي-ن-ت-ي ت-ي-ب-ازة وب-وسش-عادة ،حيث
اك -تشش -ف -وا ع-ن ق-رب ن-وع-ي-ة السش-وق السش-ي-اح-ي-ة
وت -ن-وع-ه-ا وت-رح-يب السش-ك-ان وان-ف-ت-اح-ه-م ع-ل-ى
ال -ع -ا ،⁄اقÎحت ع -ل -ى زمÓ-ء م-ن سش-ت-ة ب-ل-دان
Ãنطقة اŸتوسشط تنظيم رحلة ثقافية بحرية،
ووافق على اŸبادرة التي يرتقب أان تتجسشد ‘
أاكتوبر  ،2020بحيث تنطلق القافلة من مرسشيليا
وتشش -م -ل ت -ونسص ،اŸغ -رب ،اسش -ب -ان -ي-ا ،اي-ط-ال-ي-ا
وا÷زائر ،التي تكون بلد الششرف.
هذه القافلة تضشمّ رجا’ ينششطون ‘ الفنون

وال - -ث- -ق- -اف- -ة واآ’داب إا ¤ج- -انب م- -ت- -ع- -ام- -لÚ
اق -تصش-ادي ‘ Úالسش-ي-اح-ة ،ت-خ-ت-ل-ف ع-ن أاخ-رى
ت -ق -ل -ي -دي -ة ،ف -رصش -ة ج -واري -ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ن-دوات
وورششات تبادل طيلة مدة الرحلة بحضشور أاكÈ
الشش- -رك- -ات ،ونسش- -ع- -ى ◊ضش- -ور  10مؤوسشسشات
اقتصشادية من كل بلد مششارك ،حيث يصشعد ‘
ك - -ل ﬁط - -ة وخ - -اصش - -ة ب- -ا÷زائ- -ر ف- -ن- -ان- -ون،
مسش -رح-ي-ون ،ورؤوسش-اء م-ؤوسشسش-ات وح-رف-ي-ون ‘
ال -ط -ب -خ والّ-ل-ب-اسص ال-ت-ق-ل-ي-دي ل-ع-رضص مشش-اري-ع
شش -راك -ة ،خ -اصش -ة وأان ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا÷دي-ة
تسش- -م -ح ب -ذلك ،ونسش -ج -ل ال -ي -وم أاول دع -م م -ن
اÛلسص ا÷ه -وي ÷ن -وب م -رسش-ي-ل-ي-ا ون-ت-طّ-ل-ع
لدعم من ﬂتلف البلدان اŸعنية.
و‘ أاكتوبر القادم سشوف تنظم قافلة Œوب
ال- -واح- -ات ،وي- -ج- -ري ضش- -ب- -ط ك- -ل اإ’ج- -راءات
ال -ت -ن -ظ-ي-م-ي-ة ،ب-ح-يث ت-ن-ط-ل-ق م-ن واح-دة ت-وزر
التونسشية باŒاه الوادي ثم غرداية فتيميمون،
جه ا÷ولة إا ¤الواحات بهذه اŸناطق،
حيث تو ّ
إ’براز خصشوصشياتها ،علما أان ا÷زائر تتوفر
على واحات رائعة Áكن إادراجها ‘ التطوير
السشياحي البيئي ،والهدف هو السشعي إا ¤جمع
م -ت -ع -ام -ل ÚوخÈاء والسش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة ح-ول
م-وضش-وع السش-ي-اح-ة وال-ت-ن-م-ية اŸسشتدامة ،لذلك
القافلة عبارة عن جامعة متنقلة “هد للمنتدى
الدو‹ اŸسشطر باŸغرب ،وأاحرصص على أان
أاطلب من الوزير اŸسشاعدة ’حتضشان الطبعة
اŸوالية با÷زائر سشنة  .2021للتوضشيح هذا
اŸل - -ت - -ق - -ى ال- -ذي ي- -ن- -ظ- -م ك- -ل سش- -ن- -ت Úوب- -دأا
ب -ج -وه -انسش -ب-ورغ ‘  2003ت-رع-اه ال-ي-ونيسشكو
اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة ل-لسش-ي-اح-ة ي-رم-ي إا ¤حماية
خصشوصشيات كل منطقة ‘ مواجهة التغÒات
اŸناخية واıاطر اŸهّددة للبيئة.
ي -ن -ظ -م اج -ت-م-اع  5+5لضش -ف-ت-ي غ-رب
اŸت-وسش-ط Ãرسش-ي-ل-يا يومي  23ـ  24جوان
ا÷اري ،ما هي مسشاهمة اÛتمع اŸد‘ Ê
إاقامة جسشور للتبادل السشياحي؟.
@@ ط -ب -ي -ع -ة السش -ائ -ح ال -ي-وم أان-ه  ⁄ي-ع-د ب-ت-لك
الصشورة النمطية التقليدية ،فالزبون الذي يزور
بلدا ‘ ظلّ انفتاح اÛتمعات يريد دائما أان
ينفق أامواله ‘ ›تمع منفتح يتوفر على حّد
أادنى من ا◊ريات واŸمارسشة الدÁقراطية،
جه إا¤
وبالتا‹ أاصشبح السشياح يحجمون عن التو ّ
وجهات سشياحية ‘ بلدان تفتقر لهذه اŸعاي.Ò
ن -ح -ن ‘ سش -ي-اح-ة ف-اع-ل-ة ول-يسشت ›رد ع-ب-ور
سش- -وقÃ ،ع- -ن- -ى السش- -ائ- -ح ا◊ديث ي -ب -حث ع -ن
التفاعلية من خÓل الوصشول إا ¤عمق اÛتمع
ال -ذي ي -رغب ‘ زي -ارت -ه ،وي -خ -ت -ل -ف ه -ذا ع-ن
سشياحة اأ’عمال التي تنحصشر ‘ فنادق ومواقع
اقتصشادية ’ توجد فيه خصشوصشيات اإ’نسشان
اÙلي.
وا◊راك ا÷زائري يقدم اليوم صشورة Ûتمع
حي ،مبدع وخÓق يتج ّسشد ‘ سشلمية فريدة
تعطيه ذلك ا’حÎام لدى الششعوب اأ’خرى،
وبذلك فجر طاقات ’ ينبغي أان تضشيع لÎسشم
صشورة جيدة عن السشياحة ‘ بلدنا ،ومن ثّمة
ف -إان ›ت -م -ع -ا ي -ب-ق-ى ع-ل-ى ذلك اŸسش-ت-وى م-ن
التطّلعات ويدرك الرهانات الكÈى سشوف يكون
له موقع ‘ سشوق السشياحة العاŸية.

الدكتور ﬁمد حششماوي يرصشد –ّديات قطاع السشياحة

ا◊راك Áنح صسورة جيدة للسسياحة إاذا نضسج وترجم إا ¤دÁقراطية واسستقرار
ضشرورة تعزيز البنى التحتية وتعميم ا’حÎافية ‘ التسشويق

اششÎط ال -دك-ت-ور ﬁم-د حشش-م-اوي أاسش-ت-اذ ا’ق-تصش-اد ،ت-ه-ي-ئ-ة ال-ب-ن-ى
ال-ت-ح-ت-ي-ة م-ن أاج-ل ت-ف-ع-ي-ل مسش-ار –ريك وإان-ع-اشش القطاع السشياحي
الواعد بÌواته غ ÒاŸسشتغلة ‘ ،ظل اقتصشار عدد أاسشرة الفنادق
على  120أالف سشرير فقط ،ويرى أان ا◊ل ‘ النهوضش بالقطاع ‘ ظل
ا◊راك الشش -ع -ب -ي السش -ل -م -ي ،ي -ك -م -ن ‘ أان -ه ’ إان-ت-ع-اشش إا’ ب-ت-ح-ق-ي-ق
اسش-ت-ق-رار سش-ي-اسش-ي واج-ت-م-اع-ي ،وم-ن ث-م إاطÓ-ق رؤوية ﬁددة ورسشم
’هداف الدقيقة ،على اعتبار أان السشائح
سشياسشات واضشحة لتحقيق ا أ
واŸسشتثمر يبحثان على حد سشواء عن مششهد سشياسشي واضشح وهادئ،
م- - -ؤوك - -دا أان ا◊راك Áن - -ح صش - -ورة ج - -ي - -دة إاذا نضش - -ج وت - -رج - -م إا¤
دÁقراطية وأاسشفر عن وعي واسشتقرار ،وبالتا‹ فتح اÛال لتطوير
السشياحة وقطاعات أاخرى .و ⁄يخف اÿب Òأانه من الذين يتوقون
ل -ي -ت -ح -ول ا◊راك إا ¤إا‚ازات ع-ل-ى أارضش ال-واق-ع ،وا’ن-ف-ت-اح ع-ل-ى
’طراف ،وبالتا‹ اÿروج برؤوية مّوحدة تتفق
حوار يضشم جميع ا أ
على مصشلحة الوطن.
اسشتقطاب  1مليون سشائح أاغلبهم من
فضشيلة بودريشش
اŸغÎب Úا÷زائري ‘ Úاÿارج وكذا
اعت Èالدكتور ﬁمد حششماوي أاسشتاذ رج -ال اأ’ع -م -ال اأ’ج -انب ،ب-ي-ن-م-ا دول
ا’ق -تصش -اد ،أان ال -ق-ط-اع السش-ي-اح-ي م-ن ا÷وار ت -ت -ح-دث ع-ن اسش-ت-ق-ب-ال-ه-ا لـ 10
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ا’ق- -تصش- -ادي- -ة ال -رائ -دة م Ó-ي Úسش -ائ -ح أاج-ن-ب-ي .أاك-د ال-دك-ت-ور
وا◊يوية اŸدرة للÌوة ،حيث اعتمدت حششماوي ‘ هذا اŸقام أان ا÷زائر
ع- - -ل - -ي - -ه - -ا ال - -ع - -دي - -د م - -ن ال - -دول ‘ ي -ن -ت -ظ -ره -ا ع -م -ل ك-ب Òل-ت-ك-ون وج-ه-ة
اقتصشادياتها ،وبالتا‹ “كنت أان تقفز سش-ي-اح-ي-ة م-ن-افسش-ة ،مشش-رح-ا ال-ع-راقيل
بنسشب التنمية إا ¤سشقف  ،٪ 18ويرى واŸع -وق -ات ال-ت-ي ح-الت دون ان-ت-ع-اشص
أان ا÷زائر تنام على إامكانيات سشياحية ح -ي -وي-ة السش-ي-اح-ة ،و‘ صش-دارت-ه-ا ذك-ر
هائلة ومتنوعة ،غ Òأانه تأاسشف كونها أاسش -ت -اذ ا’ق -تصش -اد ،ع -دم ت-ط-ور ال-ب-ن-ى
غ Òمسش -ت -غ -ل -ة ب -الشش -ك -ل اأ’م -ث -ل م-ث-ل التحتية على غرار الفنادق ،بالرغم من
العديد من دول البحر اŸتوسشط ،كونها اسشتÓم العديد منها لكنها ليسشت كافية،
تتوفر على وجهة مغرية تزخر بسشياحة على خلفية تسشجيل إاجما‹  120أالف
سش-اح-ل-ي-ة ب-ح-ري-ة وج-ب-ل-ي-ة وصش-ح-راوية سش -ري -ر ف -ق -ط ،وي -ب -دو ال-رق-م ضش-ع-ي-ف-ا
وت- -اري- -خ- -ي- -ة ع -ري -ق -ة ،وÁك -ن وصش -ف بالنظر إا ¤الطلب اÙلي ،وبسشبب أان
منتوجها اŸميز بغ ÒاŸسشتثمر وغ Òاأ’سش -رة ق -ل -ي -ل -ة ،ي -فضش -ل اÓŸي Úم -ن
مسشتغل لذا ’ Áكن أان ينافسص حاليا ا÷زائ- -ري Úقضش- -اء ع- -ط- -ل- -ه- -م خ- -ارج
بقية الوجهات السشياحة التي ’ ترتقي ال -وط -ن .وي -ع -ت -ق -د حشش -م -اوي أان-ه م-ن
إا ¤مسش- -ت- -وى إام- -ك- -ان- -ي- -ات السش- -ي -اح -ة العراقيل التي تسشببت ‘ عدم تطور
ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي م -ازالت ت -ف-ت-ق-د إا ¤السشياحة غياب الششفافية ،والنقصص ‘
ال-ت-ن-افسش-ي-ة .ب-ن-ظ-رة تشش-ريحية –دث جودة اÿدمات والهياكل ،وأارجع كل
اأ’سش -ت -اذ اÿب Òع -ن ضش-ع-ف السش-ي-اح-ة ذلك إا ¤الذهنية والنظرة اإ’يديولوجية
ﬁليا التي ’ تلبي رغبات الزبائن‡ ،ا السشابقة للجزائري Úالذين كانوا بعد
دف -ع ا÷زائ -ري إا ¤ت -فضش -ي -ل وج -ه-ات ا’سشتقÓل يرون أان السشياحة ﬂصشصشة
Óغنياء ،وهذا ما أاثر على ‰و القطاع
سشياحية أاجنبية ليقضشي فيها عطلته ،ل أ
وه -ذا م -ا ج -ع -ل السش -ي -اح-ة ا÷زائ-ري-ة وت - -ده - -وره ،ح - -يث  ⁄ي - -ت- -ع- -د ح- -ج- -م
ا’سشتثمارات لفائدة قطاع السشياحة ‘
غائبة دوليا.
اÿطط اÿماسشية السشابقة حدود .٪ 5
ورغم إانششاء بعضص معاهد التكوين ‘
كل من تيزي وزو وبوسشعادة وكذا معهد
ال -ف -ن -دق -ة ال -ك -ائ -ن ب-اأ’وراسش-ي ،إا’ أان
ووقف حششماوي بإاسشهاب على نقاط
ا◊اج -ي-ات وال-ط-ل-ب-ات ال-ه-ائ-ل-ة  ⁄ي-ت-م
ق- - -وة السش- - -ي - -اح - -ة ا÷زائ - -ري - -ة وك - -ذا
تلبيتها ،و ⁄تنجح ‘ تطوير القطاع،
اŸعوقات التي  ⁄تسشمح لها بالتطور
وب -ال -ت -ا‹ فشش -ل ‘ م -راف -ق -ة ال -ت -ط-ور
‘ ظل وجود ششريط سشاحلي بحري ’
ا÷اري إاقليميا ودوليا.
يقل عن حدود  1465كلم وليسص كما
يشش- -اع  1200ك -ل -م ،ومسش -اح -ة ت-ف-وق 2
م -ل -ي -ون ك-ل-م م-رب-ع ،وأاشش-ار إا ¤أاه-م-ي-ة
الشش -ري -ط السش-اح-ل-ي غ Òمسش-ت-غ-ل ،ل-ذا
ت- -ب- -دو وج- -ه -ت -ن -ا ضش -ع -ي -ف -ة م -ن ح -يث
ة
اسش-ت-ق-ط-اب السش-ي-اح اأ’ج-انب ،م-ق-ارن-
يعتقد دكتور العلوم ا’قتصشادية ﬁمد
ص
ع -ل -ى سش -ب -ي -ل اŸث -ال ب -ك -ل م -ن ت-ونس
حشش- -م -اوي أان اıط -ط ال -ت -وج -ي -ه -ي
ت
واŸغ- - -رب ،و ⁄ي- - -خ- - -ف أان- - -ه ‘ وق
للسشياحة لعام  ،2008حاول إارسشاء رؤوية
ا÷زائ- - - -ر سش- - - -ج- - - -لت ‘ ع- - - -ام 2018
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صشحيح وحقيقي Ÿا تتمتع به السشياحة.

ورقة طريق واضسحة

لتكريسص التنمية اŸسشتدامة ،و–قيق
›م- -وع- -ة م- -ن اأ’ه -داف ،م -ن خ Ó-ل
ت-ث-م Úاإ’م-ك-ان-ي-ات اŸت-وف-رة وإاع-ط-اء
صش -ورة ج -دي-دة سش-اط-ع-ة ع-ن السش-ي-اح-ة
ا÷زائ - - - -ري- - - -ة ،م- - - -ن خÓ- - - -ل –سشÚ
اÿدم- - -ات ،وت- - -ع- - -زي- - -ز ا’حÎاف - -ي - -ة
السش-ي-اح-ي-ة ،ع-ن ط-ري-ق ال-ت-كوين ا÷يد
للمورد البششري واŸرافقة ‘ تسشيÒ
اŸششاريع السشياحية وتششجيع ا’سشتثمار
‘ ال- -ق- -ط- -اع م- -ع ت- -ن- -وي -ع اŸن -ت -ج -ات
السشياحية ،واششÎط حششماوي لÓنفتاح
ع -ل -ى ا’سش -ت -ث -م -ار السش -ي-اح-ي اÙل-ي
واأ’ج-ن-ب-ي ،ضش-رورة ت-وف Òم-ن-اخ وب-ي-ئة
م Ó-ئ -م -ة ورف -ع ﬂت -ل-ف ال-ع-راق-ي-ل ‘
صش- -دارت- -ه- -ا ت -وف Òال -ع -ق -ار واخ -ت -ف -اء
ال -بÒوق -راط-ي-ة ،وإاطÓ-ق –ف-ي-زات ‘
اÛال ÚاŸا‹ وا÷ب- - - -ائ- - - -ي ،وك - - -ذا
اسشتغÓل ﬂتلف اإ’مكانيات اŸتوفرة
بالششكل اأ’مثل ،باإ’ضشافة إا ¤تطوير
البنى التحتية ،بهدف مواجهة ﬂتلف
التحديات التي قد يتعرضص لها القطاع
من بينها اŸنافسشة الششرسشة على هذا
اŸن -ت -وج ا’ق -تصش -ادي ا’سشÎات -ي -ج -ي،
وكفاءة العامل واŸوظف أ’نه يششÎط
حسش- -ن ا’سش -ت -ق -ب -ال ،وي -ع -ت -ق -د اÿبÒ
حشش - -م - -اوي أان اÿدم- -ة السش- -ي- -اح- -ي- -ة
م -رت -ب -ط -ة ب -ع -دة ق -ط -اع -ات ال-ت-ي م-ن
اŸفÎضص أان تكون متطورة مثل قطاع
ال -ن -ق -ل وك -ذا الصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
وا’تصش- -ا’ت ،وب- -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ق -ط -اع
ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ى وج-ه اÿصش-وصص ،وك-ل-ها
›ت - -م - -ع - -ة ت - -ل- -عب دورا ‘ ت- -ط- -وي- -ر
اŸنتجات السشياحية.
أاثار اÿب Òحششماوي مسشأالة الضشعف
‘ تسش -وي -ق اŸن -ت -وج السش-ي-اح-ي ،ورغ-م
ب - -ذل ب - -عضص اÛه- -ودات م- -ن ط- -رف
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -لسش -ي -اح -ة وب -عضص
الوكا’ت السشياحية ،لكن التسشويق بقي
بحسشب تقديره دون اŸسشتوى ‘ ظل
ضش -ع -ف ال -ت -ن-افسش-ي-ة ،ب-ل وأ’ن ا÷زائ-ر
بقيت ‘ خانة البلد اŸصشدر للسشياح
وليسص ا÷اذب للسشياح اأ’جانب .وكون
الوكا’ت السشياحية ا÷زائرية مطالبة
بقلب اŸعادلة ا◊الية السشارية وجذب
السش- -ي- -اح اأ’ج- -انب م- -ن خ Ó-ل ت -روي -ج

بخصشوصص مسشتجدات قطاع السشياحة
‘ اŸرح -ل -ة ال -راه -ن -ة ،ذك -ر ال -دك-ت-ور
حششماوي وجود ›موعة من اŸششاريع
السشياحية على مسشتوى وزارة السشياحة،
التي يرتقب أان ترى النور مسشتقب،Ó
وتسشاهم ‘ تطوير القطاع .أاما فيما
ي -ت -ع -ل -ق Ãدى ت -أاث Òا◊راك الشش-ع-ب-ي
السشلمي على قطاع السشياحة سشواء كان
ذلك إايجابيا أاو سشلبيا ،أاوضشح حششماوي
أان السش -ائ -ح واŸسش -ت-ث-م-ر ‘ السش-ي-اح-ة،
دون ششك يبحثان عن مدى ا’سشتقرار
اŸك -رسص ،ل -ذا ي -ل -عب ا’سش-ت-ق-رار دورا
كبÒا ‘ إانعاشص القطاع السشياحي ،لذا
ف- -إان ا◊راك ي- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى ان- -ت- -ع- -اشص
السشياحة ،كون كل الدول التي تششاهد
ح - -رك - -ات اج - -ت - -م- -اع- -ي- -ة وح- -راك ‘
السش-اح-ات ،ت-ن-ذر م-واط-ن-يها وتنصشحهم
با’بتعاد عن الدول التي تششهد ا◊راك
واسش-ت-ب-دال-ه-ا ب-أاخ-رى ت-عرف اسشتقرارا،
ل -ذا السش-ائ-ح واŸسش-ت-ث-م-ر ي-ب-ح-ث-ان ع-ن
مشش - -ه - -د سش - -ي - -اسش - -ي واضش - -ح وه- -ادئ،
واŸسشتثمر ينتظر ورقة طريق واضشحة،
وه - -ن - -اك م- -ن ي- -رى أان ا◊راك Áن- -ح
صش- -ورة ج- -ي- -دة إاذا نضش- -ج وت- -رج- -م إا¤
دÁقراطية وأاسشفر عن وعي واسشتقرار،
وبالتا‹ فتح اÛال لتطوير السشياحة
وقطاعات أاخرى .و ⁄يخف اÿب Òأانه
م- -ث- -ل أاغ- -لب ك -ل ا÷زائ -ري ÚاÙبÚ
ل-ب-ل-ده-م ي-ت-وق-ون ل-ي-ت-حول ا◊راك إا¤
إا‚ازات على أارضص الواقع ،من خÓل
اسش -ت -غ Ó-ل ال -ف -رصص ل -رؤوي -ة م -وح -دة و
ان- -ف- -ت- -اح ع -ل -ى ح -وار ي -ج -م -ع ج -م -ي -ع
اأ’ط- -راف ،وب- -ال- -ت- -ا‹ اÿروج ب- -رؤوي -ة
م -وح -دة ت -ت -ف-ق ع-ل-ى مصش-ل-ح-ة ال-وط-ن
والشش - - - -عب ‘ ،ظ - - - -ل وج- - - -ود ب- - - -عضص
اÎŸبصش Úب - -ا÷زائ - -ر أام - -ام الصش- -راع
ا÷ي -وسش -ي -اسش -ي ال -ك -ب Òال -ذي يشش -ه-ده
العا ⁄والتخوف من ا÷زائر أان تكون
ق -وة إاق -ل -ي -م -ي -ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ،و‘ ظ-ل
السش -ب -اق ن -ح -و ال -ت -م -وق -ع والÎت -ي -ب -ات
ال -ق -ائ -م -ة م-ن ط-رف ب-عضص اأ’ط-راف،
وخ -لصص حشش-م-اوي إا ¤ال-ق-ول ب-أاه-م-ي-ة
–وي -ل ا◊راك الشش -ع -ب-ي السش-ل-م-ي إا¤
ف -رصص ح -ق -ي-ق-ي-ة ل-دخ-ول ا÷زائ-ر إا¤
مرحلة جديدة ،تششرك فيها الششباب
وت -ث-م-ن ف-ي-ه-ا ال-ق-درات واإ’م-ك-ان-ي-ات،
وجعل السشياحة منتوجا يسشوق برواج ‘
اأ’سشواق الدولية ،وكششف عن قناعته
اŸتمثلة ‘ أان ا◊ل يكمن ‘ أانه ’
نهوضص إا’ بتحقيق اسشتقرار سشياسشي
واج - -ت- -م- -اع- -ي ورؤوي- -ة ﬁددة ،ورسش- -م
سش-ي-اسش-ات واضش-ح-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق اأ’هداف
الدقيقة.

ت -ل -عب السش -ي-اح-ة دورا رئ-يسش-ي-ا ‘
ا’ق -تصش -اد ال -وط -ن -ي ،ب-اع-ت-ب-اره-ا
واجهة البÓد أامام اÿارج ،حيث
أان- -ه- -ا تصش -ن -ف ‘ خ -ان -ة ال -ب -دي -ل
اŸم- -ك- -ن ل- -ل -م -ح -روق -ات ‘ ظ -ل
ال -ت -ن -وي -ع ا’ق -تصش -ادي .وت-ت-جسش-د
العملية السشياحية ‘ الواقع ،ومن
وجهة النظر القانونية ،عن طريق
عقد السشياحة ،اÈŸم ب Úالسشائح
واŸؤوسشسش -ة ال -ف -ن -دق -ي -ة أاو وك -ال -ة
السش-ي-اح-ة والسش-ف-ر ،وه-ي ال-ع-م-ل-ية د .بوقميجة ‚ـيـبـة
ال -ت -ي ت -ت -م أاح -ي -ان-ا ،وه-و ال-ت-وج-ه (كلية ا◊قوق /جامعة
ا÷ديد ‘ السشوق ،ع Èالتعاقد
ا÷زائر)1
اإ’ل- -كÎو ‘ ،Êإاط- -ار م- -ا ي -ع -رف
بـ»السشياحة اإ’لكÎونية».
إا’ أان ﬁدودية البعد التكنولوجي بخصشوصص هذا النوع من
السشياحة ،واإ’ششكال اŸلحوظ أايضشا ‘ إاطار التعاقد التقليدي،
أادى ‘ كلتا ا◊الت Úبالزبون إا ¤تواجده ‘ وضشع الضشحية،
ب -ال -نسش -ب -ة ل -ت-ع-ام-ل-ه م-ع وك-ا’ت السش-ي-اح-ة اŸع-ت-م-دة وح-ت-ى غÒ
اŸعتمدة منها ،نتيجة اسشتعمال الطرق اŸضشللة إ’غراء الزبون.
‘ اأ’صشل تÎتب على هذا العقد التزامـات ملقاة على عاتق
ال -وك-ال-ة اŸع-ن-ي-ة’ ،سش-ي-م-ا وأان-ه-ا تسش-ت-ع ‘ Úت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-زام-ات-ه-ا
Ãمتهني تقد Ëاÿدمات السشياحية من نقل وفندقة وزيـارات،
وهو ما جعل مسشؤوولية الوكا’ت السشياحية ذات طبيعة هجينة،
حيث أان دور وكا’ت السشياحة والسشفر ‘ ا÷زائر بدأا بالوسشاطة
ب Úمقدم اÿدمة والسشائح (الزبون) ،فبعد ان كان ينحصشر ‘

ال-ن-ق-ل وال-ت-زوي-د ب-ال-ت-ذاك-ر ،وه-ن-ا تÎتب اŸسش-ؤوول-ي-ة الشش-خصشية،
أاصشبح لها حاليا دورا مباششرا ’ ينحصشر ‘ ›رد الوسشاطة ،وإا‰ا
توسشع إا ¤غاية تنظيم ا÷و’ت متعددة اŸراحل .و‘ غالب
اأ’ح -ي -ان ’ Áك -ن -ه -ا –م -ل ك -ل اÿدم -ات ل-وح-ده-ا ب-ل تضش-ط-ر
لÓسشتعانة Ãؤوسشسشات سشياحية أاخرى ،خصشوصشا ‘ إاطار السشياحة
ا’لكÎونية ،وهنا تكون اŸسشؤوولية غÒية ،أاي –مل مسشؤوولية
الغ.Ò
نصص القانون  01-99اÙدد للقواعد اŸتعلقة بالفندقة ،على
›موعة من ا’لتزامات ،أاغلبها غ› Òسشدة فعليا على أارضص
الواقع ،ومثال ذلك دفع الزبون للمبلغ اŸقدر قيمته بحسشب نوعية
اÿدمة اŸقدمة ،حيث أان العقد الفندقي Áكنه أان يكون يومي
أاو أاسشبوعي( 07أايام) أاو ششهري( 28يوما) ،ويختلف اŸبلغ اŸقدم
عن كل يوم بحسشب اŸدة.
باإ’ضشافة إا ¤ا’لتزام باإ’عÓم ،وبالرغم من أاهميته ،اإ’ أانه غÒ
Îﬁم من طرف الوكا’ت ‘ غالب اŸعامÓت ،ومثال ذلك ‚د
التضشليل ‘ إاطار الÎويج الكاذب ،الذي يتضشرر منه العديد من
اŸت -ع -ام -ل Úم -ع وك -ا’ت السش -ف -ر م -ن أاج -ل ا’ن-ت-ق-ال إا ¤روسش-ي-ا
Ãناسشبة كأاسص العا ،2018 ⁄حيث أان البعضص وجد نفسشه بدون
تذكرة الدخول للملعب ،واضشطروا ’قتنائها من السشوق السشوداء.
كما أان توسشع اŸنتوج السشياحي إا ¤الصشناعة السشياحية ،بأانواعها
اıتلفة ،والتي أاصشبحت ’ تنحصشر ‘ فÎات العطل فقط،
منها :سشياحة اآ’ثار ،السشياحة الدينية ،السشياحة الرياضشية ،العلمية
والسشياحة البيئية كالسشياحة الصشحراوية ،وهي اŸتوفرة حاليا ‘
السشوق ا÷زائرية ،والتي يسشتوجب اسشتغÓلها على نطاق واسشع،
وعلى وجه ا’سشتعجال اأ’مثل ،بالنظر إا ¤وفرة اŸنتوج.
باإ’ضشافة إا ¤إالزامية إاعادة توجيه السشائح نحو الوجهة الداخلية،
بششرط ا’سشتجابة للمتطلبات اŸطابقة للمعاي Òالدولية ،أ’ن
اŸسشتهلك ا÷زائري اكتسشب ثقافة السشياحة من اÿارج ويحرصص
على جودة اÿدمات .ذلك مع العمل على –قيق اأ’من السشياحي
باعتباره جزءا من اأ’من ا’قتصشادي ،وباعتبار أان هدف السشائح
هو ا’سشتمتاع والÎويح عن النفسص ،فإان التوتر من ششأانه اŸسشاسص
باسشتقرار السشائح ونفوره ،سشواء كان جزائريا أام أاجنبيا ،وهنا
تكمن حلقة النجاعة التي ينبغي ا◊رصص على التحكم فيها لتعزيز
موقع ا÷زائر ‘ سشوق السشياحة العاŸية أاو اإ’قليمية على اأ’قل.

عقبات تؤوخر إا‚از اسشتثمارات بالعوانة (جيجل)

حرصص على متابعة اŸشساريع ‘ اŸيدان

ت- -ع- -رف اŸشش -اك -ل اŸط -روح -ة Ãن -ط -ق -ة
التوسشع السشياحي بالعوانة (و’ية جيجل)،
بطئا كبÒا ‘ اŸعا÷ة ا÷ادة من قبل
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي -ة ،ل -ظ -ه -ور ال -ع -دي -د م -ن
ال -ع -ق -ب -ات و ال-ع-راق-ي-ل ،ع-ل-ى غ-رار ت-أاخ-ر
ان- -طÓ- -ق أاشش- -غ- -ال –وي- -ل ق -ن -اة الصش -رف
الصشحي بالضشخ و الذي خصشصص له غÓف
ما‹ جد هام ،ما تسشبب ‘ تعطل انطÓق
أاصش-ح-اب مشش-روع ،Úك-ون ال-ق-ن-اة السش-ابقة
تتواجد داخل قطعهم اأ’رضشية ،وأاوضشحت
مصش- -ادر م -ت -ط -اب -ق -ة ‘ ه -ذا الشش -أان ،ب -أان
اŸعني ” Úتعويضشهم بغÓف ما‹ قارب
 40م - -ل- -ي- -ون دي- -ن- -ار ،إا’ أان- -ه- -م رفضش- -وا
ال -ت -ع -ويضش -ات اŸق -دم -ة ع-ل-ى ‡ارسش-ت-ه-م
Óرضشية
للنششاط الفÓحي وليسص ملكيتهم ل أ
وال-ت-ي ” –وي-ل ط-ب-ي-ع-ت-ه-ا ال-ق-انونية منذ
سشنة  ،2006كما أانها تعت Èملكا للدولة ،و⁄
ي -ت-م تسش-دي-د ث-م-ن ا’سش-ت-غÓ-ل ‘ ال-نشش-اط
الفÓحي .سشجل هذا التأاخر جراء عدم
Óشش -غ -ال
دراسش- -ة م- -ل -ف ال -غ Ó-ف اŸا‹ ل  -أ
اإ’ضشافية اıصشصشة و الذي عرف عدة
–فظات سشابقة من قبل اللجنة اŸششرفة،
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤وج -ود ع -راق -ي -ل  ⁄ت -ف-ه-م
أاسش- -ب -اب -ه -ا ،ك -ون اŸل -ف إاداري و ي -ت -ط -لب
معا÷ة من قبل اإ’دارات اŸتششاركة ‘
دراسش -ة م -ل -ف ت -ه -ي -ئ -ة م -ن -ط -ق -ة ال -ت -وسش -ع
السش - -ي- -اح- -ي ،وتشش- -ه- -د اŸن- -ط- -ق- -ة وج- -ود
اعÎاضش -ات م -ن ق -ب -ل م -واط -ن ،Úي -دع -ون
ملكية قطع أارضشية داخل منطقة التوسشع
السشياحي ،قاموا با’عÎاضص على إا‚از
مششروع إا‚از مركز Œاري و ترفيهي ،منذ
ما يقارب السشنة و منعه من مباششرة أاششغال
اإ’‚از ب -ال -رغ -م م -ن حصش -ول -ه ع-ل-ى ق-رار
ا’سش -ت -ف -ادة Ãن -ط -ق -ة ال -ت -وسش -ع و ق-د ق-ام
اŸعنيون بتسشييج القطعة اأ’رضشية التي من
اŸفروضص أان تنطلق بها اأ’ششغال.
أ’ن م -وضش-وع ا’سش-ت-ث-م-ار السش-ي-اح-ي ي-ثÒ
ال -ك -ث Òم -ن ا÷دل ﬁل -ي -ا ،وه-و م-ا وق-ف
ع -ل -ي -ه وا‹ و’ي -ة ج -ي -ج -ل خ Ó-ل أاشش -غ-ال
ال -دورة اأ’و ¤ال -ع -ادي-ة ل-ل-م-ج-لسص ال-و’ئ-ي
لسشنة  ،2019حيث –دث فيه عن فششل
بعضص اŸسشتثمرين ‘ Œسشيد مششاريعهم
ميدانيا ،وعلى أارضص الواقع ،منها مششروع
إا‚ -از  55ب-ن-غ-ال-و ،ال-ذي  ⁄ي-ق-م صش-اح-ب-ه
ب -ت-جسش-ي-ده ‘ آاج-ال-ه ،ورغ-م أان السش-ل-ط-ات
اÙلية اŸعنية قد رافقت اŸعني ،إا’ أانه
 ⁄يلتزم بوعوده ،ورغم وقوف السشلطات
اÙلية التي عملت على إازالة كل العراقيل
لتسشهيل عمله إا’ أانه  ⁄يكن ﬁل ثقة ،وهو
ما كان سشببا ‘ إاقرار وا‹ الو’ية عدم

صساحب مشسروع «  55بنغالو»
 ⁄يلتزم بآاجال ا’‚از اÙددة؟

تسش -اه -ل -ه مسش -ت-ق-ب Ó-م-ع اŸت-ق-اعسش Úم-ن
اŸسشتثمرين مهما كانت صشفتهم .كما ششدد
ع -ل -ى ضش -رورة ات -خ -اذ إاج -راءات ق -ان -ون-ي-ة
صش- -ارم- -ة ضش- -ده -م ،وأاشش -ار إا ¤أان ال -دول -ة
تشش-ج-ع اŸسش-ت-ث-م-ري-ن ا◊ق-ي-ق-ي ‘ ،ÚحÚ
أانها لن تغضص الطرف على اŸتقاعسشÚ
إ’رغ- -ام -ه -م ع -ل -ى احÎام م -واع -ي -د إا‚از
وŒسشيد مششاريعهم ،وتطرق إا ¤العراقيل
ال -ت -ي رف -عت م -ن م -ك -ان ه -ذه اŸشش -اري -ع،
وم -ن -ط -ق -ة ال -ت-وسش-ع السش-ي-اح-ي ك-انت ﬁل
اعÎاضشات قدمها مواطنون ،وقد سشاهم
ذلك ‘ تأاخر Œسشيدها ،وبذلك انطÓقها
‘ ت -ق -د Ëاإ’ضش -اف -ة اŸن -ت -ظ-رة ،وت-ن-م-ي-ة
اŸنطقة ‘ هذا اÛال ،من ناحية خلق
مناصشب الششغل أاو خلق الÌوة للبلدية.
ك -انت اŸن -اسش -ب -ة ف -رصش -ة ل -ل -ت-ط-رق إا¤
ال -ب -ن-اي-ات ال-ف-وضش-وي-ة ال-ت-ي ت-ه-دد م-ن-اط-ق
ال -ت -وسش -ع السش -ي -اح -ي وك -ل اŸن -اط -ق ع -ل-ى
مسشتوى البلديات ،و‘ هذا الششأان أاششار
وا‹ الو’ية إا ¤مسشؤوولية رؤوسشاء البلديات
وكذا رؤوسشاء الدوائر ‘ ذلك ،خاصشة مع
اسشتمرار Œاوزات اŸواطن Úعلى مسشتوى
مناطق التوسشع السشياحي ،وخاصشة ‘ حالة
غياب البلديات ‘ متابعة ذلك باعتبار أان
ال -ظ -اه -رة ع -ام -ة وتشش -م-ل ح-ت-ى اأ’راضش-ي
الفÓحية ،وهو ما يسشجل Ãنطقة التوسشع
السشياحي بالعوانة ،وهذا بتسشجيل سشكنات
فوضشوية منها على طرف الطريق الوطني،
وه- -و م -ا يسش -ت -دع -ي ال -ت -دخ -ل م -ن ط -رف
السشلطات اÙلية بالبلدية والذي أاكد عليه
وا‹ الو’ية ،كما أابدى أاثناء إاجابته على

أاسش -ئ -ل -ة اŸن -ت -خ -ب Úت -أاسش -ف-ه ع-ل-ى ت-ق-لصص
اŸسشاحات التي كانت ﬂصشصشة Ÿناطق
التوسشع السشياحي خÓل السشنوات الفارطة
جراء هذه الظاهرة السشلبية ،حيث اعتÈ
أان ه -ذه ال -ظ -اه -رة غ Òصش -ح-ي-ة وتسش-ت-ل-زم
التدخل والقضشاء عليها وﬁاربتها حماية
Óوعية العقارية من هذه التجاوزات ،أ’ن
ل أ
ذلك سشيؤوثر على مسشتقبل الو’ية ‘ هذا
اÛال ،ونظرا أ’همية هذه الظاهرة أاكد
على ا÷ميع من منتخب Úورؤوسشاء الدوائر
بضشرورة الوقوف Ùاربة هذه الظواهر
السش -ل -ب -ي -ة ،وضش -رورة –ل -ي ا÷م -ي -ع ب-روح
اŸسشؤوولية إ’يقاف هذه التجاوزات .وعقد
بشش Òفار وا‹ الو’ية ،اجتماعا لدراسشة
وضش -ع -ي -ة ا’سش -ت -ث-م-ار السش-ي-اح-ي ب-ال-و’ي-ة،
ب -حضش -ور اŸسش -ت -ث -م -ري -ن ،رؤوسش-اء ال-دوائ-ر
وم-دي-ري ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ،حيث “ت
دراسشة  48ملف اسشتثماري حينها ،من
ح-يث ال-وضش-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة و ال-ع-راق-ي-ل ال-تي
ت -ق -ف دون Œسش -ي -د اŸشش-اري-ع ‘ ال-واق-ع،
حيث ” خÓل ا’جتماع تسشليم  07رخصص
بناء إ’‚از مششاريع سشياحية .و” التأاكيد
على أان اŸششاريع ا’سشتثمارية السشياحية
ا›ÈŸة سشواء كانت على أاراضشي ملك
ل -ل -دول-ة أاو خ-اصش-ة ،سش-ت-ك-ون ﬁل م-ت-اب-ع-ة
م -ي -دان -ي -ة دق -ي -ق -ة ومسش -ت -م -رة ،وم-راف-ق-ة
اŸسشتثمرين ا÷ادين الذين يبدون عزمهم
على Œسشيد مششاريعهم ‘ أاقرب اآ’جال
من أاجل خلق الÌوة ومناصشب العمل.
جيجل :خالد العيفة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشصعب» «فوانيسس» صشرحا ضشمن صشفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنششر
إابداعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية ششعر ،قصشة ورواية ،
راسصلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسشهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصشة للجميع.
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بادر سشيف
 ⁄يعد يفصشلني عن غابة اŸعنى
سشوى سشر ‘ عيون اŸوج
ألتّوج صشيغ ا◊ناء با÷نون
أاتهجى خطى ا◊ب
ارحل ‘ دليل الليا‹ اŸثخنة باآلثام
افكك رجج األسشماء اللهثة ‘ عجينة
الصشحاري
أارجعها أاصشل اللوثة أاسشئلة الدروب
وإاذا ششاخ الوقت تعذر الكلم
أامد بسشاط السشلم
اهوي إا ¤قناديل الششعر
أاطفأا حمى ا÷دران الهاوية إا ¤رتل الظلل
اسشتنطق مفردات جاﬁة
أاتسشلى بغلل الششتاء
وإاذا داهمتني موسشيقى الرمال
أادسس زند الرؤوى دن اÿيال
أاواسشي ›اري الضشوء و رياح األماÊ
اعلمها لغة العباءات الطرية
انصشب لها خيما قرب زيتون العهود
ثم امضشي Ãجاديف الزمن اÎŸهل
إا ¤الوجوه السشابحة ‘ صشحاري الرمق
اسشتل منها ‚ما يضشئ كف الÎانيم
ليلك السشفر ‘ متاريسس البهجة
أاعيشس هذه األيام و ضشوء القمر
اكسشر لفافة العششق
كي يضشحك اŸوت بششفاه غليظة
يرتل معي صشلة الرعاة
يركن دابة ا◊ن Úصشواري النحاسس
بدايات ا◊ياة
أالف الصشباح ‘ خرقة اÛاري العابثة
اكتب على ششمسشها تعاويذ اŸوج
دمع البحر
ابكي كلما ازدانت السشنابل بفراششات السشهو
و‘ مهب الششرود
دهششة اŸطر العابر قرب براعم اليأاسس
انهي اليوم قرب ششبابيك الفصشول
وعششب الششهوة
أاطرز األسشماء والينابيع القششيبة
على جلد الغبار
و حينما تنام العصشور  /القصشور  /أاغصشان
ا÷راح
أالوح للجة الفتح Ãقافيل السشرر اŸنتهية
وكان الليل نسشيجا من صشوف
يسشامر األحجار و الكآابة
ليل كÔد يحبل باحتمالت اŸرايا
ووجوه تتكسشر كلما هب صشهد التششهي
ليل يرحل قبل الوقت
إا ¤سشكرة اŸششاعر
يهدهد األجفان بوسشن الغمامات اÿفية
يلسشع نبضس الظلم بنور من ششتات اŸصشائر
و يعششق اإلثم
بلدة الثلوج ،كنه الرحيل إا ¤فلزة النخيل
÷سشد يكتسشي مفارق الرحيل
جسشد هزيل
أانهكته السشوسشنة
يهز جذع الصشور القتيلة
اŸصشلوبة فتيل
أانسشج من غيمة الفصشول طرق الرجوع
اكنسس عواصشم الوجوه الواجمة
اصشبغها تعب الكلم
وطء الصشخور و الرخام و البخور
أا‰ق Ÿدن العرفان ›اهرة األسشرار و
النسشور
احلل تركيبة الظلم و القبور
أارتل مع قناع الصشبح ما تبقى من دششم
الدهور
أالطخ مرآاة ا÷سشد اŸوششى
اŸبهور تسشانيم اللفظ و السشرور
ثم امضشي بسشاطة النيام والششعور
العابث بسشحب اÿصشام
اهمسس لفنجان الرفضس اŸهمل اŸكسشور
خرائف اŸسشالك ‘ ضشفاف الريب
راسشما بريششة الوهم
Ãخمل الوهم آاية النفور .

يدة

قصش
ششويرب مسشعود /
غرداية
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مّرت أاعوام على ششتيل
و صشÈا
وم -ازل -ن -ا ن -حصش -ي دم -وع -ه -ا
قطرة فقطرة
تخجل دماءنا من حمرتها
ح Úغدت أارواحها غدرا
يا موسشى سشأانبئك
Ãا  ⁄تسشتطع عليه صشÈا
أاما السشفينة فأاضشحت هدية

ح Úك - -انت Ÿلك ل ي - -ع- -رف
الفقر
يرقصس بسشيف يبلغ السشماء
و‘ ا◊رب ل يخدشس فأارة
أاما ا÷ولن فكان ◊اكم
أاخذت منه األرضس قسشرا
وح Úثار ششعبه عن حقه
أاعد له مأا“ا وقÈا
أاما ا÷دار فلكيان غاصشب
يأاخذ كل يوم من أارضشنا ششÈا
يزرع اÿوف بقلب األنظمة
ليششم ذلهم عطرا
ويسشأالونك عن صشفقة القرن

خاطرة
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ششاعة صشÈين البليدة

كثÒة توقفت عندك..
وأان- -ا أاصش -رخ ،أائ -ن ،أات -ن -ه -د..
لسش- - - -ف ل صش - - -وت ألŸي..
ل - - - -أ
ت -تسش -اق -ط دم-وع-ي ،ت-ظ-ن إان-ه-ا
ت -خ -ف-ف ع-ن-ي ،ل-ك-ن-ه-ا Œع-ل-ن-ي
مثÒة للششفقة ..و توكأات على
ح -ائ -ط ل -ك -ن -ه ان -ه -ار م -ن ث -ق-ل
مشش- -اع -ري ،أا–ط -م ،ت -ت -ط -اي -ر
أاجزائي ‘ الهواء ،وأانا عاجزة
عن إايقافها..
سش-م-عت أان األي-ام سش-ت-نسش-ي-ني
حبك ،لكنها تثبت ‹ أاك ÌأاÊ
يتيمة من دونك..

إا Êأاقع أاعمق و أاعمق ،و كلما
أاك -اد أاق-ف أاسش-ق-ط ب-ق-وة بسش-بب
ن -ظ -رة م -نك ،أام -ر م-ن أام-امك،
ق- -ل- -ب- -ي ي- -ب- -ك- -ي ،إان -ه ي -ري -د أان
يضش- -مك ..ل- -ك -نك ل تسش -م -ع -ه و
عيناي مع كل رمششة تخÈك أاÊ
احبك ،و أانت ل تنتب فتتقوسس
لعلى راسشمة ابتسشامة
ششفاهي ل أ
م- -زي- -ف -ة لك ت -كسش -ر ،Êأامشش -ي،
أاك- -م -ل ط -ري -ق -ي ،إال أان أاشش -ي -اء

قصشيدة
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حسش Úعلي غالب
سشوف اأجعل منك اأمÒة
وأاتوجك بتاج من الياسشمÚ
تضشعه على راأسشك
بلبل الصشباح ا÷ميل
فقط ابتسشامتك ‹
هذه جائزتي
لتدخلي الفرحة
إا ¤قلبي اŸسشكÚ
ول تقو‹ اأي كلمة
فنظراتك تقول ‹
أالف كلمة وكلمة
تلخصس ‹ حبك
طيلة هذه السشنÚ
ولنمضشي معا
خطوة تلو خطوة

قصصة قصصÒة

كما الطفل الصشغÒ
اأنا واأنت
‘ هذه ا◊ياة
‰لك ا◊ب واŸودة
فهما زادنا الثمÚ
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مصشطفى غراب
أايا فارسس القوا‘ ما‹ أاراك صشامتا
وجفون الع ⁄ Úتذرف دمعا ول دما
سشقت لنا األسشى و األنÚ
و ⁄تفصشح لنا عن ذاك الهم والŸا
أاسشكون الليل أاطبق عليك طيفه
آام نور القمر اغششي خيالك اŸلهما
آام الدهر أاعياك بنوائبه
فأارداك جمادا ل تتكلما
أام طيشس العابث ‘ Úالنهار
سشجن لسشانك ‘ الليل واحرما
أام تسشابق النسشاك على منابر الدنيا
أافضشى بك ‘ اÙراب قائما

ششعر

قل سشأاتلو لكم منها سشطرا
إان فلسشط Úضشاعت
ماب Úاÿليج ومصشرا.

قصش

ي دة

أام تزاحم الزهاد على الولئم
زوى جسشمك الهزيل معتكفا صشائما
إانها إلحدى الك Èب Úا÷د والهزل
مصشيبة ششاعر  ⁄يتأاخر و ⁄يتقدما
كنت فيما مضشى لسشان الفصشحاء
إاذا نطق أانصشت ا÷ميع واسشلما
وكانت سشوق عكاضس ناديا
تنششد فيه القصشائد زخما
وكنت سشنان الفوارسس ‘ الوغى
تقدم زحفا إاذا أادبر ا÷مع واسشتسشلما
وكنت جليسس اŸلوك مقربا
“نح العطايا عن كل بيت منظما
وكنت ‘ السشراء والضشراء حاضشرا
ششاهدا على اÿطوب لسشانا وقلما
أاما اليوم فقد غبت طوعا وكرها
‘ عصشر الرقمنة والعوŸة
وحلت لغة التملق قنوات الششاششات
سشبيل كل جهول ومتعلما
ششعر الششعراء وسشط الغوغاء
كفر يسشتحل به اŸال والدما
فاصشمت خÒا لك يا ششاعر
ففي السشكوت ل وزن ول قافية ول نغما
واخرج من هذا العا ⁄الغريب
واعتزل الكلمات حتى تسشلما
وابق كما أانت ‘ غارك
مادام فيك نبضس فبه تنعما
فل ظل ول صشدى لك ‘ هذا الليل
حتى ينقضشي ششؤومه وان طال واظلما
انه زمن اŸوبقات ‘ ا÷هر قبل السشر
فل عجب من .جود ششاعر ابكما.
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عباسص ثائر

كّنا صشغاًرا،
و أاراَد أاحُدنا أان نسشّمَيُه فجًرا
كان يحب tأان يكونَ فجًرا.
صشاَح رجٌل  ⁄يبلغْ من اŸعرفةِ ششيًئا:
اُقتلوُه واخنُقوا ال ّصشبَح ‘ نفسِشْه.
وصشاَح آاخُر معّتٌق ‘ الوعظِ والوعيدِ
أاطفئوا ما تبّقى من ضشوِئِه،
ك روِحِه؛
أاغلقوا ششبّا َ
ك الفجُر،
لئلّ يتسشّرَب ذل َ
فيصشَ Òثقً ً
ل يقصشمُ ظهَرنا.

كاَن يريُد أان ُينعتَ فجًرا؛
فاألنفاسُس نائمٌة؛
ول يؤوخُذ من هوائِهِ إالّ قليٌل.
أانا أاعرُفُه ،كان سشّكًة ل تعرُفها األقدامُ،
أاو تسشحقُ أانَفها اÿطواتُ.
 Òو‘ رأاسِشِه ششيٌء
صشغ ٌ
من حكمةِ األرضسِ،
وششيٌء من إاباءِ النّهِر؛ إاذ ل ينظُر خلَفُه،
أاو يكُÎث ْŸن يرميِه بحجرٍ.
ك -اَن ي -ق -وُل :م -ا ا◊ك -م ُ-ة م-ن أان يسشَ Òالّ-ن-هُ-ر
قدوًما؟
ما ا◊كمُة ح Úل يعطشُس مثَل األرضِس،
بينما Áوتُ مثَل اإلنسشانِ؟

هاجر زيادي
ظ - -ن- -ن- -ت- -ه ي- -وم- -ا رائ- -ع- -ا‘.....
م-درسش-ت-ي ا÷دي-دة ‘ ....م-دي-نة
 ⁄أات- -ع -ود م -ع -يشش -ت -ه -ا ف -أان -ا ب -نت
الرمال ..بنت الصشحراء
ل -ك-ن-ه ك-ان ع-كسس ت-وق-ع-ات-ي ك-ان
يوما فظيعا فقد أانتهكت فرحتي
فيه بعد أان إاعتقاد أان اŸدرسشة
مكانا غ Òالششارع...
سش -رت ب -خ-ط-وات م-ت-ب-اط-ئ-ة ك-ي
أاحاول أان أاسشÎجع ما حدث ‹
اليوم ‘ اŸدرسشة..

أاتعرفون ما حدث!!
ما إان دخلت للقسشم حتى –ولت
ابتسشامتي لغيضس أاكبته فقد رأايت ‘
ملﬁهم إاسشتهزاءً سشبق أان تعرضشت
إاليه ‘ الششارع...يلمزون أانفسشهم،
ي-ت-ب-ادل-ون ن-ظ-رات سش-اخ-رة ل-ك-ن م-ع
هذا أاردت أان أاŒاوزهم و أاعرف
بنفسشي كما طلبت اŸعلمة لكن هاته
اŸرة انفجر ا÷ميع ضشاحكا على
لكنتي و الذي أادهششني أان اŸعلمة
ششاركتهم اŸوقف.
أاخ -ف -يت غ -يضش -ي ودم -وع -ي –ت
شش -ع -ري اÛع -د ال -ذي ط -اŸا ك -ان
مظلة سشيئة الصشنع وإاتخذت لنفسشي
م -ق -ع -دا ل -ل -وراء ،و ح -ي -ن-م-ا ه-م-مت
با÷لوسس أامام إاحدى الزميلت ( بل
إاحدى اŸتنمرات) نظرت ‹ نظرة
مششمئزة وهي تغلق أانفها متحججة
أان رائحة اŸسشك الذي أاضشعه رائحة
كريهة ‡ا جعلني أانسشحب بصشمت
أاحمق ﬂتارة ا÷لوسس وحيدة وهنا
تأاكدت أان اŸدرسشة ل تختلف عن

خاطرة

الششارع ‘ ششيء..
دخلت للبيت و اŒهت للمطبخ كي
آاكل لقمة أاسشد بها جوعي ألنني ⁄
آاك -ل شش -ي -ئ -ا م -ن -ذ الصش -ب -اح ،ف -ك-يسس
Ûتي اختطفوه مني وقت الراحة
عنوة دون ان يعÒوا انتباه لصشراخي
أاو بكائي.
كان لبد ‹ أان أاحضشن وسشادتي و
أابكي على أاول يوم ‹ ‘ اŸدرسشة
لكنني لن أافعل فقد اعتدت على
األصش- -وات ال- -ت- -ي ت -رك -ل مسش -ام -ع -ي
بضشحكات و كلمات عنيفة و اعتدت
على األششباح التي تسشتخف بششكلي و
وج - -ودي ‘ الشش - -ارع و ت - -ل - -ق- -ب- -ن- -ي
بـ»الصشومالية» ألنني نحيلة بسشحنة
سشوداء و ششعر ›عد ،و أايضشا أانا
اعتدت حياتي ‘ هاته اŸدينة رغم
تعرضشي Ÿواقف قاسشية ،فمثل ذات
مرة تعمد احدهم على وضشع حفنة
تراب ‘ ششعري و رغم بششاعة ذلك
اŸوق - -ف ،إال أان - -ه  ⁄ي - -ك - -ن ق - -اسس
ك-م-وق-ف ط-ف-ل-ة ب-ع-م-ر الرابعة تبكي
ووالدها يحاول إاسشكاتها قائل :هيا
أاسشكتي و إال ناديت على الغولة «،
مششÒا ‹ طبعا‡ ،ا جعلني أاتسشمر
م- -ك- -ا Êوسش -ط ق -ه -ق -ه -ات اŸاري -ن
حو‹ ،ل أاعرف ماذا أافعل ،لكن ‘
األخ Òه -م -مت ب -ال -ركضس م -ب -ت-ع-دة
عنهم
ان -زويت ل -غ -رف -ت -ي ألب -دأا رح -ل-ت-ي
ب -ع -ي -دا ع -ن واق -ع ط-اŸا أاسش-ت-ه-ج-ن
ششكلي ووجودي ،مؤومنة أانني سشأاجد
سش- -ر اخ- -ت -ل‘ ع -ن غÒي ،رغ -م أان
ال -واق-ع كسش-ر ث-ق-ت-ي ب-ن-فسش-ي و ه-دد
ط- -م- -وح- -ي ب- -اإلن- -ق -راضس إال ان -ن -ي
سشأاحاول  ،فششرف اÙاولة يكفي
على أان أابقى ‘ دكة البكاء و العويل
ع- -ل- -ى ح -ال أاسش -ت -ط -ي -ع أان أاغÒه إان
أاردت و أاثبت للجميع « العود اللي
–قرو يعميك».

’´GóH
E G ¬æc

جمال الدين خنفري /ا÷زائر

اإلبداع هو الذي يخرج من عباءة التقليد ليأاخذ َنَفسس اÿلود .اإلبداع
بششتى صشنوفه ل يزدهر اإل ‘ ظروف مناخية تتوفر على قدر كب Òمن
فضشاء ا◊رية و تتماششى مع القيم النبيلة للمجتمعات اإلنسشانية .اإلبداع
هو ا÷مال الذي يسشتفز روح اإلنسشان لÒتقي بذوقه إا ¤مراتب الكمال
لحسشاسس بتجليات الكون ‘ سشيمفونية التناغم بعاطفة الود و اإلÁان
ل إ
بكنه اŸوجود.
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منظمة «عدألة» ألÈيطانية تدين ألصسمت ألدو‹

قمع وحشسي مغربي Ÿواطن ÚصسحراويÚ
أكدت منظمة عدألة ألÈيطانية أن «ألسسلطات أŸغربية مرة أخرى تضسرب عرضس أ◊ائط باللتزأمات وأŸعاهدأت ألدولية
ألتي تعد ألدولة أŸغربية طرفا فيها ،حيث سسلطت أŸنظمة ألضسوء على مقطع فيديو ُنشسر على نطاق وأسسع على موأقع
ألتوأصسل ألجتماعيُ ،يظهر كيف وصسل أك Ìمن  13من رجال ألشسرطة على م ÏثÓث سسيارأت إأ ¤أŸكان ألذي تتوأجد به
سسيارة مدنية على متنها ثÓثة موأطن Úصسحرأوي Úبعد إأيقافها ومنعها بالقوة من ألوصسول إأ ¤منزل أŸعتقل ألسسياسسي
أŸفرج عنه صسÓح ألدين لبصس ،Òودون أن يقولوأ كلمة ،بدأوأ ‘ ضسربهم بهرأوأت مكافحة ألشسغب على ألرؤووسس ولكمهم
وركلهم ‘ جميع أنحاء أجسسامهم».

واأشسارت اŸنظمة الÈيطانية اإ ¤اأنه «بعد ضسربهم،
” اإخراجهم بالقوة من السسيارة وسسحلهم ،لياأتي
ثمانية اآخرين من رجال الشسرطة لضسرب الشسبان
الثÓثة الذين ظهروا ‘ الفيديو وهم شسبه عاجزين
عن ا◊ركة بعد عدة ﬁاو’ت للهرب ،نتيجة ا’أ⁄
من شسدة الضسرب اÈŸح ،مضسطًرين اإ ¤الزحف ‘
ﬁاولة يائسسة لتحرير اأنفسسهم من رجال الشسرطة،
بينما واصسل رجال الشسرطة لكمهم وضسربهم بقسسوة
على ا’أضسÓع والروؤوسس والسساق.»Ú
واأضسافت عدالة الÈيطانية اأنه «” نشسر الفيديو ‘
مواقع التواصسل ا’جتماعي الذي بدوره خلف موجة
غضسب عارمة ‘ اأوسساط الراأي العام ‘ الصسحراء
ال -غ -رب -ي-ة اÙت-ل-ة ،ب-ع-د سس-اع-ات ف-ق-ط م-ن اإطÓ-ق
سس -راح اŸع-ت-ق-ل السس-ي-اسس-ي الصس-ح-ف-ي صسÓ-ح ال-دي-ن
لبصس Òبعد اأربع سسنوات من السسجن ،حيث منعت
سس- - -ل- - -ط- - -ات ا’ح - -ت Ó- -ل اŸغ - -رب - -ي اŸتضس - -ام - -نÚ
الصس- -ح- -راوي Úم- -ن ال- -وصس- -ول اإ ¤م -ن -زل اŸع -ت -ق -ل
مسستعملة القوة اŸفرطة والسسب والشستم ،وقد ”

توثيق جزء كب Òمنها بالصسور ومقاطع الفيديو».
واأب- -رزت اŸن- -ظ- -م- -ة اأن- -ه «يسس- -اوره- -ا ال- -ق- -ل- -ق اإزاء
ا’سس-ت-خ-دام اŸف-رط ل-ل-ق-وة اأث-ن-اء اŸظ-اه-رات مثل
قضس-ي-ة الشس-ب-اب ضس-ح-ي-ة الضس-رب ال-وحشس-ي اŸسس-جل
على شسريط الفيديو على اأيدي عدة ضسباط من
شس -رط -ة ا’ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي -ة ‘ م -دي -ن -ة السس -م-ارة
اÙتلة شسرق الصسحراء الغربية ،والذين كاد اأحدهم
اأن يفقد عينه ‘ اإحدى اللقطات اŸسسجلة على
الفيديو».

على ألحتÓل أحÎأم ألتفاقيات
ألدولية

ودعت منظمة عدالة الÈيطانية سسلطات ا’حتÓل
اŸغ- - -رب- - -ي - -ة اإ ¤احÎام ح - -ق - -وق ا’إنسس - -ان وف ً- -ق - -ا
للمعاهدات وا’تفاقيات الدولية التي صسادقت عليها
الدولة اŸغربية وتفعيل التوصسيات الوجيهة الصسادرة
ع -ن اآل -ي -ات ›لسس ح -ق -وق ا’إنسس -ان ال -ت -اب -ع ل Ó-أ·
اŸتحدة’ ،سسيما اآلية ا’سستعراضس الدوري الشسامل

اŸقدمة للمملكة اŸغربية؛ حيث كان وزير حقوق
ا’إنسسان اŸغربي قد اأكد ‘ مداخلة له خÓل الشسق
الرفيع اŸسستوى للدورة العادية ا’أربعÛ Úلسس
حقوق ا’إنسسان التابع لÓأ· اŸتحدة بجنيف «اأن
اŸملكة اŸغربية سستواصسل انفتاحها وتعاونها مع
منظومة ا’أ· اŸتحدة ◊قوق ا’إنسسان والتزامها
بتفعيل هذه التوصسيات».
واأب -رز رئ -يسس اŸن -ظ -م -ة الÈي -ط -ان -ي -ة سس-ي-د اأح-م-د
اليداسسي اأن «السسلطات اŸغربية يجب اأن –Îم
ا◊ق ‘ حرية التعب ،Òتكوين ا÷معيات والتجمع،
بحيث Áكن للناسس ‡ارسسة ذلك دون خوف من
ا’أذى ،ب- -د’ م- -ن ف- -ق- -دان ح- -ري- -ت- -ه- -م اأو ح -ي -ات -ه -م
وسس Ó-م-ت-ه-م ال-ن-فسس-ي-ة وال-ب-دن-ي-ة « مضس-ي-فً-ا اأن-ه «م-ن
الضسروري اإدانة اأي عمل عنف اأو سسوء معاملة يسسعى
اإ ¤ت -خ -وي -ف اأو اإسس -ك -ات اأول-ئك ال-ذي-ن ي-رغ-ب-ون ‘
‡ارسس - -ة ح - -ق - -ه - -م اŸشس - -روع ‘ ت- -ق- -ري- -ر اŸصسÒ
وا’سس -ت -قÓ-ل واŸشس-ارك-ة ‘ اŸظ-اه-رات السس-ل-م-ي-ة
والتضسامنية مع اŸعتقل Úالسسياسسي Úالصسحراوي.Ú

‘ تصسريحات تعّمق ألرفضس ألفلسسطيني لصسفقة ألقرن

السسفـ ـ Òاأ’مÒكـ ـي يجـ ـيز إ’سسرائيـ ـل ضسـ ـم أاراضٍس م ـن الضسف ـ ـة

لمÒكي لدى أسسرأئيل ديفيد فريدمان ‘ مقابلة صسحافية أمسس ،أن دولة ألحتÓل “لك أ◊ق ‘ ضسم جزء
قال ألسسف Òأ أ
لمÒكية أŸنتظرة.
من أرأضسي ألضسفة ألغربية أÙتلة ‘ ،تصسريحات يرجح أن تعّمق ألرفضس ألفلسسطيني ÿطة ألسسÓم أ أ

وق -ال ف -ري -دم -ان ‘ م -ق -اب-ل-ة نشس-رت-ه-ا
صسحيفة «نيويورك تاÁز» أامسس السسبت
«‘ ظ- -ل ظ -روف م -ع ّ-ي -ن -ة ،أاع -ت -ق -د أان
إاسسرائيل “لك ا◊ق ‘ اÙافظة على
جزء من ،لكن على اأ’غلب ليسس كل،
الضسفة الغربية».

وكان صسائب عريقات ،أام Úسسر اللجنة
التنفيذية Ÿنظمة التحرير ،اعت Èأان أاي
سس-ي-اسس-ة م-ن ه-ذا ال-ن-وع ت-ع-كسس ت-واط-ؤوا
أامÒكيا مع خطط إاسسرائيل.
وشس -ك -ل ت -أاسس -يسس دول -ة ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة ‘
اأ’راضسي التي احتلتها إاسسرائيل خÓل

حرب اأ’يام السستة عام Ã 1967ا فيها
الضس -ف-ة ال-غ-رب-ي-ةﬁ ،ور ج-م-ي-ع خ-ط-ط
السسÓم السسابقة ‘ الشسرق اأ’وسسط..
و ⁄ي- -ت- -م ب -ع -د –دي -د م -وع -د م -ؤوك -د
للكشسف عن خطة إادارة ترامب ،رغم أانه
سسيتم عقد مؤو“ر ‘ البحرين ‘ وقت

مادورو يفتح أ◊دود مع كولومبيا

’ح -ق ه -ذا الشس -ه -ر ل -ع -رضس ج -وان -ب-ه-ا
ا’قتصسادية.
وي - - -ن - - -ظ - - -ر اÛت - - -م- - -ع ال- - -دو‹ إا¤
اŸسس -ت-وط-ن-ات اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة ‘ الضس-ف-ة
ال-غ-رب-ي-ة ،ع-ل-ى أان-ه-ا غ Òشس-رع-ي-ة وأاكÈ
عقبة ‘ طريق السسÓم.

الو’يـ ـات اŸتحـ ـ ـدة تفشس ـ ـ ـل ‘ سسياسسته ـ ـ ـا ضس ـ ـ ـ ـد فنزوي ـ ـ ـ ـÓ
أمر ألرئيسس ألفنزويلي
نيكولسس مادورو بإاعادة
فتح أ◊دود مع كولومبيا ‘
ولية تاشسÒأ غربي ألبÓد،
وذلك بعد إأغÓق أسستغرق
عدة أشسهر.

وكتب مادورو ع« Èتوي »Îأانه «‘ إاطار
‡ارسس-ت-ن-ا ال-ت-ام-ة لسس-ي-ادت-ن-ا أام-رت ب-ف-تح
اŸعابر ا◊دودية مع كولومبيا ‘ و’ية
تاشسÒا اعتبارا من السسبت».
وأاغلقت السسلطات الفنزويلية ا◊دود مع
ك -ول-وم-ب-ي-ا ‘  23ف-ي-ف-ري اŸاضس-ي ب-ع-د
يوم Úمن إاغÓق ا◊دود مع الÈازيل،
وذلك –سسبا Ùاولة اŸعارضسة إادخال
أاطنان من اŸسساعدات الغذائية والطبية،
ق ّ-دم-ت-ه-ا ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة ودول أاخ-رى
أايدت اŸعارضسة بقيادة رئيسس الŸÈان
خوان غوايدو.
وب- -ررت السس- -ل -ط -ات إاغ Ó-ق ا◊دود ب -أان
إادخال اŸسساعدات التفافا على القنوات
الوطنية أاو الدولية الرسسمية Áثل انتهاكا
لسس -ي -ادة ال -ب Ó-د ،وشس -ددت ع -ل -ى ضس -رورة
تنسسيق العمليات اإ’نسسانية مع ا◊كومة
واسس -ت -خ-دام ال-ق-ن-وات اأ’‡ي-ة اŸت-ع-ارف
عليها.
وك-انت السس-ل-ط-ات ال-ف-ن-زوي-ل-ية قد أاعادت
ف -ت -ح ا◊دود م -ع ك -ول -وم -ب -ي -ا ج -زئ-ي-ا ‘
منتصسف مارسس ،أامام الطÓب وا◊ا’ت
اŸرضسية.

من فنزوي.Ó

مÓي ÚألنازحÚ
وحسسب اأ’· اŸتحدة ،فقد غادر أاكÌ
من  3مÓي Úفنزويلي بÓدهم هربا من
اأ’زمة ا’قتصسادية اÿانقة.
وتسستضسيف بلدان أامريكا الÓتينية الغالبية
ال -ع -ظ -م -ى م -ن ال -ف -ن -زوي-ل-ي ،Úح-يث ب-ل-غ
ع -دده -م ح-وا‹  1.3م -ل-ي-ون شس-خصس ‘
كولومبيا و 768أالفا ‘ بÒو و 288أالفا ‘
شسيلي و 263أالفا ‘ إاكوادور و 168أالفا ‘
الÈازي -ل و 130أال -ف -ا ‘ اأ’رج-ن-ت .Úك-م-ا
تسس - -تضس - -ي - -ف اŸكسس- -يك ودول أام- -ري- -ك- -ا
الوسسطى ومنطقة البحر الكاريبي أايضسا
أاعدادا كبÒة من الÓجئ ÚواŸهاجرين

لمن
›لسس أ أ
يجدد دماءه

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

أŸعارضسة منقسسمة
فشسلت ا◊كومة اأ’مريكية ‘ خطتها
ل-زع-زع-ة ا’سس-ت-ق-رار ‘ ف-ن-زوي Ó-وتشسهد
اŸعارضسة اÙلية «أاسسوأا ◊ظاتها» ،وفق
ما أافاد ديوسسدادو كابيلو رئيسس ا÷معية
التأاسسيسسية الوطنية ‘ فنزوي.Ó
وذك- -ر دي- -وسس- -دادو ك -اب -ي -ل -و  ‘ -م -ؤو“ر
صس -ح-ف-ي ‘ ه-اف-ان-ا ق-ب-ل وقت ق-ل-ي-ل م-ن
عودته إا ¤كاراكاسس بعد زيارة اسستمرت
Ÿدة يوم -Úإان اŸعارضسة التي يقودها
غوان غايدو «منقسسمة» و»من دون قيادة».
وأاضساف كابيلو إان «الو’يات اŸتحدة تفهم

اآ’ن أانها كانت ﬂطئة ‘ اختيار قيادتها
‘ ف - - -ن - - -زوي  »Ó- - -مشسÒا إا ¤غ - - -واي - - -دو
وال -تصس -ري-ح-ات اأ’خÒة ل-وزي-ر اÿارج-ي-ة
اأ’مريكي مايك بومبيو.
وذك-ر ت-ق-ري-ر نشس-رت-ه صس-ح-ي-ف-ة «واشسنطن
بوسست» ‘ وقت سسابق من هذا اأ’سسبوع،
أان ب -وم -ب -ي -و إاعÎف ب -أان إاب -ق-اء م-ع-ارضس-ة
ف -ن-زوي Ó-م-وح-دة «أاث-بت صس-ع-وب-ة ك-بÒة»،
حيث إان هناك أاك Ìمن  40قائدا يعتقدون
أان- -ه- -م «اÿل- -ف -اء الشس -رع -ي -ون» ل -ل -رئ -يسس
نيكو’سس مادورو.
وقال كابيلو إان «كاراكاسس منفتحة على
ا◊وار مع ›موعة ليما وكندا وأاي دولة
أاخرى ولكن مع احÎام سسيادة فنزويÓ
وسسلطاتها اŸشسروعة».

خمسسة دول بينها تونسس و النيجر –صسل على العضسوية

لول ،أنتخاب إأسستونيا ودولة سسانت
” أمسس أ أ
فنسسنت وألغرينادين ،أ÷زيرة ألكاريبية ،لعضسوية
لو ¤ألتي
لمن ألدو‹‡ ،ا Áثل أŸرة أ أ
›لسس أ أ
–تل فيها ألدولتان مقاعد بأاقوى هيئة ‘ أل·
أŸتحدة.
كما فازت كل من النيجر وتونسس وفيتنام بفÎة و’ية مدتها
سسنتان ،وسستتخذ الدول اÿمسس مواقعها ا÷ديدة ‘ العام
اŸقبل ‘ اÛلسس اŸكون من  15عضسًوا.
وق- -ال رئ- -يسس وزراء سس- -انت ف- -نسس- -نت وال- -غ -ري -ن -ادي -ن ،رال -ف
غونسسالفيسس ،بعد أان أاصسبحت بÓده واحدة من أاصسغر الدول
التي انتخبت ‘ عضسوية اÛلسس إانها «مناسسبة تاريخية».

وأاوضسح أان مواطني سسانت فنسسنت يأاملون ‘ العمل على
معا÷ة «العواقب اأ’منية لتغ ÒاŸناخ ا◊اد» ،من ب Úأامور
أاخرى .ويضسم ›لسس اأ’من خمسسة أاعضساء دائم Úيتمتعون
ب -ح -ق ال -ن -قضس (ال -ف -ي -ت-و) :الصس Úوف-رنسس-ا وروسس-ي-ا واŸم-ل-ك-ة
اŸتحدة والو’يات اŸتحدة.
بينما يتم انتخاب اأ’عضساء اآ’خرين من قبل  193دولة ‘
اÛلسس لفÎات متداخلة مدتها سسنتان .ويتم اختيار خمسسة
كل عام .وتنتهي فÎة عضسوية الكويت وغينيا ا’سستوائية وكوت
ديفوار وبÒو وبولندا هذا العام ،فيما سستظل بلجيكا وجمهورية
الدومينيكيان وأاŸانيا وإاندونيسسيا وجنوب أافريقيا ‘ اÛلسس
حتى نهاية .2020
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لي أتفاق قبل تلبية شسروطها
أمام رفضس قوى ألتغي Òأ

اÛلـ ـسس العسسك ـ ـري السسـ ـ ـودا Êيثّم ـ ـ ـ ـن
الوسساطة اأ’ثيوبية ويتمسسك باŸفاوضسات
ثّمن أÛلسس ألعسسكري
ألنتقا‹ ‘ ألسسودأن،
أمسس ألسسبت ،أŸبادرة ألتي
يقودها رئيسس ألوزرأء
لثيوبي ،آأبي أحمد،
أ إ
للوسساطة بينه وب Úقوى
إأعÓن أ◊رية وألتغي،Ò
ألتي تقود أ◊رأك
ألشسعبي ‘ ألبÓد ،مؤوكدأ
«أنفتاحه وحرصسه على
ألتفاوضس».

أاك - -د اÛلسس ‘ ب - -ي- -ان «ح- -رصس- -ه
وانفتاحه على التفاوضس للوصسول إا¤
تفاهمات مرضسية تقود إا– ¤قيق
ال -ت -واف-ق ال-وط-ن-ي ،وال-ع-ب-ور ب-ال-فÎة
ا’نتقالية إا ¤بر اأ’مانÃ ،ا يفضسي
للتأاسسيسس للتحول الدÁقراطي الذي
هو هدف التغي Òوالتداول السسلمي
للسسلطة ‘ البÓد».
وأاع- - - -رب اÛلسس ال - - -عسس - - -ك - - -ري
ا’ن- -ت- -ق- -ا‹ ع- -ن شس- -ك -ره وت -ق -دي -ره
◊كومة جمهورية إاثيوبيا الفدرالية
ع-ل-ى «م-ب-ادرت-ه-ا ال-ك-رÁة وح-رصسها
ع -ل -ى ت -ق -ريب وج -ه -ات ال -ن-ظ-ر بÚ
اأ’طراف السسياسسية ‘ السسودان».
وك -ان رئ -يسس ال -وزراء اإ’ث -ي-وب-ي آاب-ي
أاح - -م- -د حث اÛلسس ال- -عسس- -ك- -ري
ا◊اك - -م ‘ السس - -ودان واŸع - -ارضس- -ة
اŸدن -ي -ة ع-ل-ى ال-ت-ح-ل-ي ب-الشس-ج-اع-ة
واŸسسؤوولية ‘ ﬁاولة ا’تفاق على
فÎة انتقالية دÁقراطية توافقية ‘
ال - -ب Ó- -د ،وب - -ي - -ن- -م- -ا ق- -ال اÛلسس
ال -عسس -ك -ري إان-ه مسس-ت-ع-د ل-ل-ت-ف-اوضس،
تشسدد اŸعارضسة على أانها لن توافق
ع -ل -ى أاي ات -ف -اق ق -ب-ل ت-ل-ب-ي-ة ج-م-ي-ع
شسروطها.
وق-ال ال-ق-ي-ادي ب-ت-ح-ال-ف اŸع-ارضسة
خ -ال -د ع -م -ر ،إان آاب -ي أاح -م -د اقÎح
تشس -ك-ي-ل ›لسس ان-ت-ق-ا‹ م-ك-ون م-ن
ث-م-ان-ي-ة م-دن-ي Úوسس-ب-ع-ة عسس-كري،Ú
على أان تكون رئاسسته دورية .وأاضساف

إان اŸع- -ارضس -ة ل -ن ت -واف -ق ع -ل -ى أاي
اتفاق قبل تلبية جميع شسروطها.
وج -اءت زي -ارة آاب -ي أاح -م -د ب -ع -دم -ا
اقتحمت قوات ﬂيم ا’عتصسام عند
وزارة ال- -دف- -اع ‘ وسس- -ط اÿرط -وم
ح -يث ي-ط-الب اŸت-ظ-اه-رون ب-ح-ك-م
م- -د ،Êم -ا تسس -بب Ãق -ت -ل عشس -رات
اأ’شسخاصس هناك منذ يوم ا’ثن.Ú
كما جاءت بعد يوم من تعليق ا’–اد
اأ’ف-ري-ق-ي أانشس-ط-ة السس-ودان ودع-م-ه
Ÿطالبة اŸعارضسة بحكم مد.Ê
وقال أابي أاحمد ‘ بيان« :يجب أان
ي -تصس -رف ا÷يشس والشس -عب وال -ق -وى
السس -ي-اسس-ي-ة بشس-ج-اع-ة ومسس-ؤوول-ي-ة ‘
ات -خ -اذ خ-ط-وات سس-ري-ع-ة ن-ح-و فÎة
ان -ت -ق -ال-ي-ة دÁق-راط-ي-ة ت-واف-ق-ي-ة ‘
البÓد».
وقال اÛلسس العسسكري إانه مسستعد
ل -ل -ت -ف-اوضس ل-ل-وصس-ول إا‹ ح-ل ‘ أاي
وقت ‘ ،ح ÚاشسÎطت قوى ا◊رية
وال- -ت -غ -ي- Òل -ق -ب -ول ال -ت -ف -اوضس م -ع
اÛلسس ال- -عسس -ك -ري -أان ي -ت -ح -م -ل
اÛلسس مسس -ؤوول -ي-ة فضس ا’ع-تصس-ام
أام-ام ال-ق-ي-ادة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-يشس ف-ج-ر
ا’ثن ÚاŸاضسي.
كما اشسÎطت إاجراء –قيق دو‹ ‘

واق- -ع- -ة فضس ا’ع- -تصس- -ام ،وإاطÓ- -ق
سسراح السسجناء السسياسسي ،Úوحماية
ا◊ري -ات ال -ع -ام -ة وح-ري-ة اإ’عÓ-م،
ورفع ا◊ظر عن اإ’نÎنت ،وإانهاء
اŸظ -اه -ر ال -عسس -ك -ري -ة ‘ الشس -وارع
واŸيادين العامة.

÷نة –قيق
أام- -ا Œم- -ع اŸه- -ن- -ي Úالسس -ودان -يÚ
أاحد مكونات –الف قوى التغي-Òف- -اشسÎط تشس- -ك- -ي- -ل ÷ن- -ة –ق -ي -ق
مسس -ت-ق-ل-ة ب-دع-م دو‹ ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ‘
فضس ا’عتصسام ،وقال إانه يتعامل مع
الوسساطة اإ’ثيوبية بوصسفها وسساطة
غ Òمباشسرة وفق شسروط مبدئية أ’ي
عملية سسياسسية ،وإان الهدف من أاي
وسساطة يجب أان يكون تدب Òنقل
ا◊كم لسسلطة انتقالية مدنية.
كما أاعلن التجمع “سسكه بالعصسيان
اŸد Êالشس - -ام- -ل ال- -ذي دعت ق- -وى
التغي Òإا ¤خوضسه ابتداء من اليوم
اأ’حد ،معتÈا ‘ بيان له أان العصسيان
«خطوة نحو إا“ام سسقوط اÛلسس
ال- -عسس- -ك- -ري ا’ن- -قÓ- -ب -ي و–ق -ي -ق
النصسر».

هّددها برسسوم جمركية ثقيلة

ترامب يتوصّسل ’تفاق مع اŸكسسيك بشسأان الهجرة

لمÒكي
أعلن ألرئيسس أ أ
دونالد ترأمب ،أن
ألوليات أŸتحدة
توصسلت إأ ¤أتفاق مع
أŸكسسيك بشسأان ألهجرة،
وبالتا‹ فإان ألرسسوم
أ÷مركية ألعقابية ألتي
كان يهدد بفرضسها على
مكسسيكو ” تعليقها إأ¤
أجل غ Òمسسمى.

وق - -ال ت- -رامب ‘ ت- -غ- -ري- -دة ع- -ل- -ى
«ت -وي« :»Îيسس -ع -د Êأان أاب -ل -غ -ك-م ب-أان
الو’يات اŸتحدة توصسلت إا ¤اتفاق
م - -وsق - -ع م - -ع اŸكسس - -يك .ال - -رسس- -وم
ا÷مركية التي كان مقرًرا فرضسها
م- -ن ق- -ب -ل ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ي -وم
اإ’ث -ن Úضس -د اŸكسس -يك ” ،ب-ال-ت-ا‹
تعليقها إا ¤أاجل غ Òمسسمى».
وأاضس- - -اف« :إان اŸكسس- - -يك واف- - -قت
ب -دوره -ا ع -ل -ى ات -خ-اذ ت-داب Òق-وي-ة
ل - -وق- -ف ت- -دف- -ق اŸه- -اج- -ري- -ن عÈ
اŸكسسيك إا ¤حدودنا ا÷نوبية».
وأاوضسح أان هذه التداب Òسستؤودي إا¤
«خفضس كب ،Òأاو القضساء على الهجرة
غ Òالشسرعية القادمة من اŸكسسيك

إا ¤الو’يات اŸتحدة» ،مشسًÒا إا¤
أان «ت-ف-اصس-ي-ل ا’ت-ف-اق-ي-ة سس-ت-نشس-ره-ا
قريًبا وزارة اÿارجية».
وط- -ال -بت إادارة ت -رامب م -كسس -ي -ك -و،
م -راًرا ،ب -ات -خ -اذ خ -ط -وات صس -ارم -ة
لوقف تدفق مئات آا’ف اŸهاجرين
القادم Úمن دول أامÒكا الوسسطى
ع Èاأ’راضس- - -ي اŸكسس - -ي - -ك - -ي - -ة إا¤
ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة ،مصس s-رة ع -ل -ى
ضسرورة أان تغلق اŸكسسيك حدودها
ا÷نوبية مع غواتيما’ ،وأان توافق

على السسماح لطالبي اللجوء بتسسجيل
طلباتهم داخل اأ’راضسي اŸكسسيكية.
وه -دد ت -رامب ،اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي،
ب -ف-رضس رسس-وم ج-م-رك-ي-ة ب-نسس-ب-ة %5
اع -ت -ب -اًرا م -ن اإ’ث -ن Úع -ل -ى ج -م -ي-ع
الصس -ادرات اŸكسس -ي -ك -ي -ة إا ¤بÓ-ده.
وأاضساف أان النسسبة سسÎتفع Ãعدل
خمسس نقاط مئوية كل شسهر وصسوً’
إا ،%25 ¤وسستبقى عند هذا ا◊د إا¤
ح Úاسس -ت -ج -اب -ة م-كسس-ي-ك-و Ÿط-الب
واشسنطن بشسأان ضسبط حركة الهجرة.

ل عصسار
ألرئيسس جورج ويا ‘ ع Úأ إ

اآ’’ف يحتجون ضسد الفسساد والÎدي ا’قتصسادي بليبÒيا
للف ‘ ليبÒيا إأ ¤شسوأرع ألعاصسمة
خرج أ آ
مونروفيا أحتجاجا على ألفسساد وتردي ألوضسع
ألقتصسادي ،وŒمعت حشسود من أÙتجÚ
بالقرب من مقر ألرئاسسة ورفعوأ لفتات
وصسفت ألرئيسس و‚م كرة ألقدم ألسسابق
جورج ويا بأانه «خائن» .ومن أهم أسسباب
ألحتجاجات ركود ألقتصساد حيث ل يزأل
معظم ألسسكان يعيشسون ‘ فقر مدقع وفضسيحة
وقعت ‘ ألعام أŸاضسي ،فقدت ألبÓد فيها
أورأقا نقدية جديدة قيمتها  100مليون
دولر خصسصست للبنك أŸركزي.
خرج آا’ف اŸواطن ‘ ÚليبÒيا ،ا÷معة ،إا ¤شسوارع
ال-ع-اصس-م-ة م-ون-روف-ي-ا لÓ-ح-ت-ج-اج ع-ل-ى ال-فسساد والتدهور
ا’ق -تصس -ادي ،وال -ذي ي -ل -ق -ي ال-ك-ثÒون Ãسس-ؤوول-ي-ت-ه ع-ل-ى
الرئيسس و’عب كرة القدم السسابق جورج ويا .وŒمعت
حشسود من اÙتج Úبالقرب من مقر الرئاسسة ورددوا
هتافات ورفعوا ’فتات وصسفت ويا بأانه «خائن» ،وذلك ‘
تناقضس صسارخ مع ا’حتفا’ت العارمة بفوز ‚م كرة
القدم السسابق ‘ انتخابات الرئاسسة ‘ عام .2017

وسس-ل-م م-ن-ظ-م-و ا’ح-ت-ج-اج ع-ريضس-ة ل-وزي-ر ال-عدل فرانك
موسسى دين ،اتهموا فيها ا◊كومة بسسوء اسستغÓل اأ’موال
ال -ع -ام-ة وان-ت-ه-اك ح-ري-ات الصس-ح-اف-ة وال-فشس-ل ‘ “وي-ل
الصسحة وبرامج التعليم على نحو مÓئم.
ومن أاهم أاسسباب ا’حتجاجات ركود ا’قتصساد ،حيث ’
يزال معظم السسكان يعيشسون ‘ فقر مدقع وفضسيحة ‘
العام اŸاضسي فقدت البÓد فيها أاوراقا نقدية جديدة
قيمتها  100مليون دو’ر خصسصست للبنك اŸركزي.
وتضسرر اقتصساد ليبÒيا بشسدة بسسبب تفشسي اإ’يبو’ بÚ
عامي  2014و‡ ،2016ا أاسسفر عن مقتل اآ’’ف إاضسافة
إا ¤انخفاضس أاسسعار الصسادرات الرئيسسية مثل خام ا◊ديد
واŸطاط وتراجع اŸسساعدات اأ’جنبية.
وكان الكثÒون ‘ ليبÒيا يرون أان ويا ،الذي نشسأا ‘ حي
فق ‘ Òمونروفيا قبل أان يصسبح مهاجما معروفا ‘ بعضس
أاهم فرق كرة القدم اأ’وروبية ،سسيجلب عصسرا جديدا
للبÓد .لكنه بد’ من ذلك يواجه نفسس ا’نتقادات بسسبب
الفسساد الذي ’حق سسلفه إايل Úجونسسون سسÒليف.
وي -ت -ه -م اŸن -ت -فضس -ون وي-ا ن-فسس-ه ب-ب-ن-اء عشس-رات اŸن-ازل
الفاخرة بعدما امتنع عن اإ’فصساح عن ‡تلكاته.

á«îjQÉJ äÉ£fi
طني
و
ليوم ال نان
ا للف

م -ا زاد ع -ظ-م-ة ث-ورت-ن-ا اÛي-دة
هو أان كل فئات اÛتمع ا÷زائري
شس -اركت ‘ ال -ث -ورة ،م -ن ف Ó-ح،Ú
Œار،ع - -م - -ال ،ط- -ل- -ب- -ة‡ ،رضسÚ
وفنان Úجلهم سسقطوا شسهداء من
أاج-ل إاسسÎج-اع السس-ي-ادة ال-وطنية
وعلى رأاسسهم الشسهيد علي معاشسي
ال - - - -ذي ي - - - -ع ّ- - - -د م - - - -ن اŸط - - - -ربÚ
ا÷زائ- - -ري Úال- - -وط - -ن - -ي Úال - -ذي
اسستشسهد من أاجل حرية وطنه.

إعدإد :سشهام بوعموششة
األحد  09جوان  2019م الموافق لـ  06شسوال  1440هـ

الـ ـصسـحـفي ع ـمار بل ـخوج ـة ي ـسسـت ـعرضض مـ ـسسÒة رائـد اأ’غـن ـيـة الـ ـوطـ ـنيـة
^ علي معاشسي غنى للجزائر وخلّد اسسمه ‘ سسجّل العظماء
اŸنزل ،إال أانها رفضست
بسسبب أابيها فوصسف ذلك
بقصسيدة :

لغدوجاتني بريا
وقالت ا◊ب ما بقاشش
أانا ليك يا عزيز عليا
حبك ‘ قلبي ما فناشش
أانا من جهتي ماذابيا
بالصسح بويا ما بغاشش

كان علي مثابرا وقويا ،فسسمحت له
ه- -ذه اإلسس- -ت- -ع- -دادات ب- -تسس- -ي Òف ّ-ع -ال
للمصسالح العائلية بعد وفاة أابيه ورغم
ذلك ف- -إان م- -ع- -اشس- -ي ل- -يسست ل- -ه ال -روح
الفÓحية وهو شساب Áيل إا ¤اŸغامرة
والتعطّشس إا ¤اإلكتشساف ،جلبه البحر
أاك Ìمن األرضس ولكي يكتشسفه اأحسسن
ج -ع -ل ن -فسس -ه ب -ح -ارا وه-و صس-غ Òج-دا
إاسس - -ت - -ب - -ق اإلسس - -ت - -دع - -اء إا ¤اÿدم- -ة
العسسكرية ،بعد أان خرج من التجنيد
رجع إا ¤مسسقط رأاسسه ،وذلك بعد أان
ب -ق -ي م-دة ط-وي-ل-ة ‘ م-دي-ن-ة ا÷زائ-ر،
األسس- -ف -ار واÙط -ات ‘ اŸوان -ئ ق -د
أاعطته إاثراءات متنوعة.
فكر والده بتزويجه ليحطّ الرحال
بصس -ف -ة ن -ه-ائ-ي-ة ‘ م-رسس-اه األول ،وه-و
تيارت إاختار له بنتا من أاحد أاقربائه
الطاهر ،تزوج ‘ سسّن  25سسنة ،تنقل
اŸغني الشسه Òأاحمد خليفة من مدينة
ا÷زائ-ر إلح-ي-اء ال-ع-رسس وت-ك-ر Ëع-ل-ي
معاشسي مولي السسلطان هكذا يسسمون
العرسسان ا÷دد ،تشساجرا أابناء العمومة
وأاث -ر ع -ل -ى ال -زوج Úال -ل -ذي-ن إان-فصسÓ-
وأاخرج معاشسي كل هذا ‘ الغناء وهو
ف -ن سس -ي -ط-ر ع-ل-ي-ه ح-ب-ان ،حب زوج-ت-ه
وحب ا÷زائر ⁄ ،يتحمل إال بصسعوبة
هذه اŸأاسساة ألنه ﬁب لزوجته ،حاول
اإلتصسال بها سسريا ليقنعها بالعودة إا¤

علي معاشسي  ⁄يكن
له ا◊ظ ‘ ترك وريث
بعده ،الولد الوحيد الناœ
ع -ن زواج -ه م -ع ف -اط-م-ة
مات شسهرين بعد ولدته
ألن ال- -ع- -ائ- -ل- -ت -ان ك -ان -ت -ا
م-تشس-اج-رت Úع-ندما ولد
ال -رضس -ي -ع ،ع-ن-دم-ا سس-م-ع
م- - -ع - -اشس - -ي Ãوت ول - -ده
إاجتاحته موجة من حزن
ال- -ع- -ا ،⁄ح- -م- -ل ا÷سس -م
الصسغ Òليدفنه وهو ثمرة
حب كب ،Òأا ⁄ل يحتمل
ل -دى ه -ذا ال -رج -ل ال -ذي ي -ب -ك-ي ا◊ب
ال- -ذي  ⁄يسس- -ت- -ط- -ع إاه- -داءه ك -ل -ي -ا إا¤
زوج -ت -ه ،وال -ع -اط -ف -ة ال-ت-ي  ⁄يسس-ت-ط-ع
ت-ق-دÁه-ا ل-رضس-ي-ع-ه ،ف-ي-ذكره ‘ إاحدى
أاحسسن مرثياته:
تفكرت ثا Êاللي منها ليا
لوكان بقا لينا وعاشش
ا–ن الكبدة وتزول السسية
نفرحو أاونذبحو لكباشش
لكن اŸوت ما دير أامزيا
كفنو عزي ‘ القماشش
رؤوي -ة زوج -ت -ه م -رة أاخ -رى أاصس -ب-حت
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل -ه ه -اجسس -ا ،ل -ذلك ح -اول
اŸسس-ت-ح-ي-ل إاخ-ت-ار أان ي-ت-ن-ك-ر ‘ ل-باسس
سسائل ودق باب منزل صسهره وهو يشسبه
سسائ Óتائها يبحث عن لقمة أاو صسدقة،
‘ ذلك اليوم كان صسهره غائبا فاطمة
هي التي جاءت لفتح الباب لتجيب على
تسس-اؤولت السس-ائ-ل ،م-ع-اشس-ي اب-تسس-م ل-ها
ف -ع -رف -ت -ه ال -ف -رح-ة وصس-لت إا ¤أاوج-ه-ا
وب - - - -كت ا◊ب الضس- - - -ائ- - - -ع وزوج” Ú
ت -ف -ري -ق -ه -م -ا خ -ارج إارادت -ه -م -ا إان-ت-هت
ب-ال-طÓ-ق ي-وم  27ج-وي-لية  ،1954ه -ذا
ا◊ب اŸسستحيل حكاه لنا علي معاشسي
بقصسيدة:
حتمو عليها تسسمح فيا
بصسح قلبها ما خÓهاشش
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جرÁة ثقافية ارتكبتها فرنسسا ا’سستعمارية دون متابعة
^ أاك Ìمن  400أالف كتاب التهمتها أالسسنة النÒان

’ج-رام ال-ث-ق-ا‘ ل-تضس-ع ثÓ-ث ق-ن-اب-ل داخ-ل اŸك-تبة
‘  7ج-وان  1962ع-ل-ى السس-اعة  12.30زوا’ ،ام-ت-دت يّ-د ا إ
ا÷امعية –ّولت أاقدم مؤوسسسسة ثقافية وعلمية وأافضسل «ما أا‚زته» الرسسالة ا◊ضسارية «‘ ◊ظات إا› ¤رد
’ربعة بأاكملها ،وأاتلفت عناوين دوريات وسسÓسسل يفوت
كومة من الرماد « :هدمت البناية بقاعتها وﬂازنها ا أ
’و ¤للطباعة با◊رف العربي وا◊رف الÓتيني تعت Èمن اŸعا⁄
عمرها اŸائة سسنة ،وكتب من السسنوات ا أ
’حصسائيات إا 400 ¤أالف كتاب أاكلتها أالسسنة النÒان و–طيم البناية
اŸطبعية وﬂطوطات عربية وحّددت ا إ
بأاكملها.

سس.بوعموششة

بحسسب ما نقلته جريدة فرانسس -
سس -وار «أالسس -ن -ة ال -ن -ار ت -ل -ت -ه -م اŸك-ت-ب-ة
ا÷ام- - -ع- - -ي- - -ة ،ح - -يث –Îق 600.000
ك-ت-اب» وتشس-ه-د ج-ري-دة ل-وفيغاروقائلة:
« 500.000كتاب ” حرقها من أارصسدة
اŸك-ت-ب-ة ا÷ام-ع-ي-ة ب-ا÷زائ-ر» ،ون-فسس
ا Èÿن -ق -ل -ت -ه ج-ري-دة ل-وم-ون-د ق-ائ-ل-ة:
«ق-راب-ة › 600.000ل-د ووث-ي-ق-ة كانت
طعما أللهبة النار ‘ اŸكتبة ا÷امعية
با÷زائر».
وعلى إاثر حرق اŸكتبة ا÷امعية ‘
 07ج -وان  ،1962دخ- -لت وح -دات م -ن
ا÷يشس ال - -ف - -رنسس - -ي ع- -ل- -ى اŸك- -ت- -ب- -ة
◊م -اي -ت -ه -ا م -ن اع -ت -داءات اŸن -ظ -م-ة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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‘ كـــــتـــــابــــــه «الـــــنــــشســــيـــــد اŸـــــغـــتــــــــــال»

سس .بوعموششة
‘ هذا الصسدد ،اسستعرضس الباحث
والصس -ح -ف -ي ع-م-ار ب-ل-خ-وج-ة ‘ ك-ت-اب-ه
«النشسيد اŸغتال» الصسادر عن دار أالفا
ل -ل -نشس -ر اŸسسÒة ال -ف -ن -ي -ة وال -نضس -ال -ي-ة
ل -لشس -ه -ي -د ع -ل -ي م -ع -اشس -ي ال -ذي غ -ن-ى
ل- -ل- -ج- -زائ- -ر وخ- -ل- -د اسس- -م -ه ‘ سس -ج -ل
ال-ع-ظ-م-اء ،وم-ول-ده يوم  27أاوت 1927
ب -ت -ي -ارت و–دي -دا ‘ ح -ي ب-ن-اصس-ر ‘
منزل والده قدور ،فÓح Áلك أاك Ìمن
 500هكتار ‘ منطقة ع Úبوشسقيف
على بعد  20كلم شسرق مدينة تيارت،
والده كان من أاعيان اŸدينة يدغدغ
السس- -ي -اسس -ة وك -ان مÎشس -ح -ا ‘ السس -لك
الثا ،Êوصسار مسستشسارا بلديا ما بÚ
 1929و ،1932إا ¤ج- - - - - -انب ع- - - - - -دة
شسخصسيات معروفة بتأاثÒها ‘ أاوسساط
السس- -ك- -ان ا÷زائ- -ري ÚاÙل- -ي Úم -ث -ل
ال - -ط - -يب ال - -ت - -ي- -ج- -ا ،Êفضس- -ي- -ل ع- -دة
كمرشسح Úأاحرار.
ك -ان ع -ل -ي م -ع -اشس -ي رائ -د األغ -ن -ي-ة
ال -وط -ن -ي-ة وصس-وت ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة،
ي- -ت- -م ّ-ت -ع بصس -ف -ات ع -دي -دة ،اŸوه -ب -ة،
األن -اق -ة ،ال -ل -ي -اق -ة ،ال -ث -ق -اف -ة ،ال -ب -ع-د
اإلنسسا Êوالعطاء كان مغنيا لطيفا ،كان
م- -ث- -اب- -را وصس- -ارم- -ا ‘ ال- -ت- -م- -ري- -ن- -ات
اŸوسس-ي-ق-ي-ة ،م-نضس-ب-ط-ا ،ع-ن-دم-ا ي-غيب
ي- -خ- -ل- -ق- -ه م- -ك- -ي ب- -ن ع -ودة ‘ اإلدارة
بكفاءته الكبÒة ‘ التسسي ÒاŸوسسيقي
وتكوين اŸوسسيقي Úخاصسة.
وبحسسب ما ورد ‘ كتاب الباحث عمار
بلخوجة ،فإان علي معاشسي كان من بÚ
القلة القليلة من ا÷زائري Úالذين كان
لهم ا◊ظ ‘ الذهاب إا ¤اŸدرسسة ‘
فÎة  ⁄ي -ك -ن ف -ي -ه -ا إال م -درسس -ة واح-دة
تسس -م -ى م -درسس -ة األه -ا‹ ،وك-انت –م-ل
اسسم ›رم حرب ا÷Ôال « بوجو» ،ومع
ذلك ف-إان ال-ت-ي-ارت-ي Úي-فضس-ل-ون تسس-م-ي-ت-ها
ع Úالكرمة ‘ ،دورة جوان ّ – 1941صسل
على شسهادة الدراسسات اإلبتدائية.

اŸوقع اإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr
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السس -ري -ة و‘ ه -ذه األث-ن-اء ك-ان ال-ع-م-ال

األوروبيون قد غادروا اŸكتبة.

عليها نظمت ذي لقصسيا
‘ الق Èما ننسساهاشش
بعد الفراق بدأا يكتب ويلحن ويغني
إاقÎح ع -ل -ي -ه أاب -وه أان ي -ع -ي -د ت -زوي -ج -ه
ف- -رفضس ،فصس- -ار ي- -ت -ن -ق -ل ب Úم -دي -ن -ة
ا÷زائ -ر وت -ي -ارت ،م -ات وال -ده وع-اشس
م -آاسس -ي م -ت -ت -ال -ي -ة ،ح -ي-اة اÿف-اء ،ك-ان
عنصسرا من ›موعة «سسف Òالطرب»
إال -ت -ح -قت ب -خ -ل -ي -ة إان ال -وح-دة ال-ف-ن-ي-ة
Ÿع -اشس -ي ق -د –سس -نت ب-وج-ود ح-م-اÊ
جازري لعب الدربوكة ‘ اÛموعة
وه- -و صس- -دي- -ق ﬂلصس ل- -ك- -اتب أان- -غ -ام
ا÷زائر.
‘ هذا السسياق ،أاوضسح بلخوجة اأن
إانشساء جوق الطرب كان سسنة  ،1953كان
أاحمد قائدي كث Òالنشساط ابتداء من
 ،1951يحّرضس شسباب القسسمة اÙلية
على اإلنخراط ‘ دروسس اŸوسسيقى
‘ اŸدرسس -ة ال -ت -ي-ارت-ي-ة ال-ت-ي ي-دي-ره-ا
األسستاذ  ،Tony Di Rosaاإن العضسو
اŸسستقبلي ‘ أاركان جيشس التحرير ⁄
يسسمح ‘ تلك الفÎة اأن تعطى دروسس
اŸوسسيقى فقط ألبناء اŸعمرين ،بينما
م -ي -زان -ي -ة ال-ب-ل-دي-ة ت-غ-ذي-ه-ا ‘ ال-غ-الب
اÛموعة ا÷زائرية ،األسستاذ تو Êقد
شسكل جوقا حصسريا من اأبناء اŸعمرين
الذي كان ينشسط كل سسنة حفÓت 14
جويلية .

خدم الثورة من خÓل جوقه
«سسف Òالطرب»
اÛم -وع -ة ال -ف -ن -ي-ة ك-انت ت-تضسّ-م-ن
خÓ- -ل ت- -لك ال- -فÎة ﬂت- -ار ع -ك -اشس -ة،
مصسطفى بلعربي ،عبد القادر تركي،
ﬁمد مغراوي ،خالد عربان وغÒهم
الذين تخلوا عن ذلك زمنا قصسÒا من
ب -ع -د ي-وم  14ج-وي-لية  1952التÓميذ
ا÷زائ- -ري- -ون ال -ذي -ن ق -ام -وا ب -ت -ق -دË
Œارب- -ه- -م ّ” ق- -ب- -ول -ه -م داخ -ل غ -رف -ة
اŸوسسيقى ،إلثبات أان ا÷زائري Úهم
أايضسا قادرون على ‡ارسسة اŸوسسيقى
واألدوات العصسرية.
‘  1953ع-ن-دم-ا ع-اد م-ع-اشس-ي إا¤
تيارت تطورت األمور كثÒا ‘ اÛال
ال - -ف - -ن - -ي ،م - -ك- -ي ب- -ن ع- -ودة ورف- -اق- -ه
ب- -األن- -دلسس- -ي- -ة صس- -اروا مشس- -ه -وري -ن ‘
اŸدينة و‘ كل الناحية ﬂتار عكاشسة
اŸثقف النشسط واŸسسا ⁄ولسسان حال
اŸدرسسة ا◊رة ،يزرع الفن واŸعرفة
ومع ذلك  ⁄يسستسسلم ا÷يل األول
من مثقفي السستقÓل أامام هذا العمل
اإلج -رام -ي ‘ ح ّ-ق ال -ث-ق-اف-ة والِ-ك-ت-اب
حدوا على قلتهم وقلة اإمكانياتهم
فتو ّ
إلن- -ق- -اذ اŸك- -ت- -ب -ة ا÷ام -ع -ي -ة واإع -ادة
إاع -م -اره-ا ب-ال-ك-تب وب-ال-ع-ت-اد ،ف-ف-ي 19
ديسس - - - -م 1962 Èت -أاسسسست «ال -ل -ج-ن-ة
ال- -ع- -اŸي- -ة إلع- -ادة إاع- -م- -ار اŸك- -ت- -ب- -ة
ا÷ام -ع -ي -ة ب -ا÷زائ -ر» ،وال -ت -ي تشس -ك-ل
مكتبها منﬁ :مود بوعياد (رئيسسا)،
نورالدين سسكندر (نائبا للرئيسس) ،جان
سسيناك (سسكرتÒا عاما) ،اآلنسسة جان -
م -اري ف-رانسس (سس-ك-ري-تÒة مسس-اع-دة)،
السسيدة صسÓح باي (مكلفة باŸالية)،
سس - -ع - -د ال - -دي- -ن ب- -ن اشس- -نب (م- -ك- -ل- -ف
ب- -ال -ع Ó-ق -ات اÿارج -ي -ة) ومصس -ط -ف -ى
حرتراتي (مكلفا بالعÓقات الداخلية).
وŒدر اإلشس - -ارة ،أا ¤اأن اŸك - -ت - -ب - -ة
الوطنية ا÷زائرية تعت Èأاقدم مؤوسسسسة
ث -ق -اف -ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،ح-يث ي-ع-ود ت-اري-خ
نشس- -أات- -ه- -ا إا ¤ي- -وم  13اأك -ت-وب-ر ،1835
Ãوجب م - - -رسس- - -وم م- - -ن وزارة ا◊رب
آانذاك التي كان على راأسسها «جانتي
ديبوسسي»  Genty Debussy.وقد
ك- -انت ح Úصس -دور أام -ر ت -أاسس -يسس -ه -ا ل
–توي أاي رصسيد ،إال أان اŸرسسوم مهد
لعمليات البحث وا÷مع التي اأسسندت
مهمتها ألول ﬁافظ للمكتبة « أادريان
بÒب-روج-يه» -Adrien Berbrug

واŸشساعر الوطنية ،الكشسافة ا÷زائرية
م-ع م-غ-راوي وال-ع-رب-ي ج-بÎي ي-ك-ون-ان
الشسباب من الذكور واإلناث من الذين
يحبون الفن والتسسلية مع تظاهراتهم
واأغ -ان -ي -ه -م ال -وط -ن -ي -ة ،ف -إان ال-كشس-اف-ة
ا÷زائ- -ري -ة ت -ع -ط -ي مشس -اع -ر ال -ف -خ -ر
والرفاهية للعائÓت التيارتية.
ه- -ؤولء الشس- -ب- -اب سس- -ي- -ل- -ع- -ب- -ون دورا
مشسهودا ‘ ترقية األغنية ،اإلتصسالت
األو ¤م -ع م -وسس-ي-ق-ى ت-ي-ارت ك-انت م-ع
م- - -ك- - -ي ب- - -ن ع- - -ودة ،أاخ- - -ذ الشس - -ب - -اب
اŸوسس -ي -ق -ي -ون اأدوات -ه -م ول -ع-ب-وا ب-عضس
اŸق -اط-ع كÈه-ان أام-ام م-ع-اشس-ي ال-ذي
ف- -رح واإقÎح ف- -ك- -رة ت- -أاسس- -يسس ج- -وق -ه
واسستخرج من الكشسافة عناصسر شسابة
م- -ث- -ل خ- -ال- -د ع -رب -ان ،زم -ري م -ولي،
ع -ك -اشس-ة ﬂت-ار ول-د اŸسس-ل-م-ي ،لعب
اŸزم- -ار ‘ ج- -وق- -ه «سس- -ف Òال -ط -رب»
ومناضسل نشسيط ‘ اŸدرسسة ا◊رة ‘
تيارت اسستشسهد سسنة .1958
اخ -ت -ار م -ع -اشس -ي األل -وان ال -وط -ن -ي-ة
÷وق- -ه ،واسس- -م سس -ف Òال -ط -رب رئ -يسس
ا÷م -ع -ي -ة ا÷دي -دة أاح -م -د ب -ن ت-وات-ي
م-دي-ر األك-ادÁي-ة اŸسس-ت-ق-بلي للجزائر
اŸسس -ت-ق-ل-ة م-ن  1953إا ،1955 ¤ق- -ام
سسف Òالطرب بإا‚از مآاثر كثÒة ،كما
تصس- - -احب ال- - -راقصس- - -ات اÛم- - -وع - -ة
اŸوسس- -ي -ق -ي -ة ك -ل -ث -وم ،ع -ل -ي م -ع -اشس -ي
واأصسدقائه كانوا يقومون بالتمثيل ‘
اŸسس- -رح وال- -غ- -ن- -اء ك -أادوات ل -ت -ح -ري -ر
الشسباب اÙلي ،وذلك بأان يسسمح له ‘
نفسس الوقت لتقوية مشساعره الوطنية.
تخلى موسسيقيو سسف Òالطرب عن
اأدوات -ه -م ال -ت-ي ك-ان-وا يسس-ت-ع-م-ل-ون-ه-ا ‘
ال-ك-ف-اح ال-ث-ق-ا‘ ،وج-اء ال-ن-داء بأاسسلحة
ج- -دي- -دة ﬂت- -ار ع- -ك -اشس -ة ،وال -غ -رب -ي
الهاشسمي ولد الغرد إالتحقا با÷بل ماتا
ﬁارب Úاألول سسنة  1958والثا‘ Ê
 ،1959واختفى علي معاشسي ‘ ظروف
اأك Ìمأاسساوية ،عندما ”ّ اغتياله علق
‘ شسجرة ‘ سساحة عمومية بتيارت
ي- -وم األح -د  8ج -وان  1958أاح-اط ب-ه
ال- -عسس- -اك- -ر ال- -ف- -رنسس- -ي Úراضس- -ون ع -ن
جرÁتهم.
أاعماله :اأعتبني الصسيف ،يا بابور،
ال -ول -ف صس -ع -يب ،ي -ا سس Ó-م ع-ل-ى ب-ن-ات
ال-ب-ن-ات ،وع-ب-ق-ري-ت-ه ع-ل-ى توقيع ابتكار
م -وسس -ي -ق -ي ‘ ن -غ -م -ة شس-رق-ي-ة« ،أان-غ-ام
ا÷زائر» ،تكر Ëقّدمه معاشسي للتنوع
الثقا‘ وقراء الÎاث وجمال ا÷زائر،
يضسيف بلخوجة.

 gerال- -ذي ك- -ان ي- -راف- -ق ا◊م Ó-ت
ال -عسس -ك -ري-ة السس-ت-ع-م-اري-ة إا ¤كÈي-ات
اŸدن ا÷زائرية ،فجمع ما يقرب من
ﬂ 700ط- -وط- -ة ‘ ب- -ادئ األم- -ر م -ن
م -دي-ن-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة وال-ت-ي ك-انت ال-ن-واة
األو ¤ل- -رصس- -ي- -د اŸك- -ت- -ب- -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا÷زائرية ،وأاودع هذا الرصسيد Ãقر
اŸك -ت -ب -ة األول ‘ ب-يت سس-ك-ن-ي بشس-ارع
«صسولي» سسابقا بباب الواد ثم نقلت
سسنة  1838اإ ¤ثكنة عسسكرية انكشسارية
بباب عزون ،حيث بقيت هناك إا ¤سسنة
 .1848ومع ازدياد رصسيد اŸكتبة ضساق
ب- -ه- -ا ه- -ذا اŸق- -ر أايضس -ا ل -ذا ك -ان م -ن
الضسروري البحث عن مكان أاوسسع فوقع
الخ -ت -ي-ار ع-ل-ى قصس-ر مصس-ط-ف-ى ب-اشس-ا
ال-واق-ع بشس-ارع «ام-ي-ل م-وب-اسس» سس-اب-ق-ا
بالقصسبة ،وكان ذلك ‘ سسنة  1863وإا¤
غاية .1958
اسس -ت -م -رت رح -ل -ة الصس -م-ود ل-رصس-ي-د
اŸك-ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة إا ¤أان ف-ت-ح م-ق-ره-ا
ا÷ديد بشسارع فرانسس فانون بتليملي
‘ اأعا‹ العاصسمة سسنة  ،1958وألول
مرة منذ إانشسائها تربعت اŸكتبة على
مبنى يليق بها ،حيث قدرت مسساحتها
بـ 4800:م بقاعة مطالعة تتسسع لـ450 :
مقعد أاما اıازن فكان ›موع طولها
يقدر بـ 17 :كلم– ،توي على 600.000
ك-ت-اب ،أام-ا السس-ع-ة اإلج-م-ال-ي-ة ل-ل-م-كتبة
فيمكن اأن تصسل اإ 2 ¤مليون كتاب.
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بلماضسي سسÒكز على العامل الفني

بعث ـ ـة «اÿضش ـ ـر» – ـ ـل بالدوح ـ ـة –سشب ـ ـا
’نط ـ ـÓق اŸرحل ـ ـة الثاني ـ ـة م ـ ـن الÎب ـ ـصض
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رحيله من سسبال اليطا‹ مسسأالة وقت

ناب ـ ـ ـو‹ و’زي ـ ـ ـو
يتنافسشان عل ـ ـى
خدمـ ـات ﬁمد
فارسض

كشس- -فت ت- -ق- -اري -ر إاع Ó-م -ي -ة إاي -ط -ال -ي -ة ع -ن
–رك - -ات م - -ن ن - -ادي لزي - -و لضس- -م ال- -ظ- -هÒ
ليسس- -ر ا÷زائ- -ري ل- -ن- -ادي سس- -ي- -ب -ال ﬁم -د
ا أ
ف -ارسس خ Ó-ل فÎة ال -ت -ح -ويÓ-ت الصس-ي-ف-ي-ة
ا÷ارية.

ح- -لت ،اأمسس ،ب- -ع- -ث -ة
اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ب -ال -ع -اص س -م -ة
ال-ق-ط-ري-ة الدوحة Ÿباش س ر ة اŸرحلة
ال- -ث- -ان - -ي- -ة م- -ن الÎبصس ب- -ع- -د ن -ه -اي -ة
اŸر ح - -ل - -ة الأو ¤ال - -ت - -ي ج - -رت Ãر ك - -ز
سس - -ي -دي م -وسس -ى ح -يث سس -ي -ق -وم ال -ن -اخب
الوطني بالÎكيز على العامل الفني.

»°ù«ªM QÉªY
سسافرت ،أامسس ،بعثة المنتخب الوطني الى
العاصسمة القطرية الدوحة على متن طائرة
خاصسة حيث تنقلت البعثة على السساعة الثالثة
بعد الزوال من مطار هواري بومدين لتصسل
ف -ي ال -مسس -اء ال -ى ال -دوح -ة .ع -رفت ال -رح-ل-ة
تواجد كل الÓعبين والجهاز الفني حيث أابدى
ال-ج-م-ي-ع سس-ع-ادة ب-ال-ظ-روف ال-ت-ي سس-ارت فيها
الرحلة خاصسة بعد ان قامت شسركة الخطوط
الجوية الجزائرية بتخصسيصس طائرة خاصسة
لنقل المنتخب الى الدوحة ومنها الى مصسر.
ان-ت-هت ال-م-رح-ل-ة األول-ى م-ن ال-ت-ربصس ب-م-ركز
سسيدي موسسى والتي تم خÓلها التركيز على
العامل البدني من خÓل قيام الجهاز الفني
ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ال-م-حضس-ر ال-ب-دن-ي ب-ت-خصس-يصس
برنامج بدني خاصسة لكل الÓعبين من اجل
تجهيزهم من الناحية البدنية  .أابدت العناصسر
الوطنية تجاوبا كبيرا مع هذا البرنامج حيث
ك -ان ك -ل ال Ó-ع -ب -ي -ن ف -ي ح -ال-ة ب-دن-ي-ة ج-ي-دة
وهواألمر الذي أاسسعد جمال بلماضسي الذي
كان يراهن على نجاح التربصس في ظل قوة
المنافسسة التي تنتظر المنتخب .
من ناحية أاخرى ،أابدى بلماضسي رضساه على
الحالة البدنية لجل العناصسر الوطنية رغم ان

البعضس منها انهى المنافسسة منذ فترة إال ان
ه-ذا الم-ر ل-م ي-ق-ل-ل م-ن ج-اه-زي-ت-ه-م ال-ب-دنية
وهوما وفر الكثير من الوقت .
يمكن القول ان المور الجدية سستنطلق اليوم
من خÓل الدخول في صسلب التحضسير الفني
لكأاسس افريقيا والتي سسيقوم خÓلها الناخب
الوطني بوضسع معالم التشسكيلة السساسسية التي
سسيبدأا بها غمار المنافسسة اضسافة الى النهج
التكتيكي المزمع اتباعه  .سسيواجه المنتخب
الوطني نظيره منتخب بورندي وديا في اولى
المواجهات قبل كاسس افريقيا والتي سسيقوم
خÓلها بلماضسي بوضسع تصسور حول امكانية
اجراء بعضس التغييرات الفنية.

ا÷هة اليسشرى من الدفاع
صشداع ‘ رأاسض اŸدرب
رغ- -م ان- -ه حسس- -م ب- -نسس- -ب -ة ك -ب -ي -رة ف -ي ب -عضس
المناصسب التي سسيبدأا بها المنافسسة ال ان
هناك بعضس المراكز مازالت لم تحسسم بعد
حيث هناك تردد كبير من بلماضسي بخصسوصس
الÓعبين الذين سسيراهن عليهم .
تتواجد الجهة اليسسرى من الدفاع على راسس
ال-مشس-اك-ل ال-ف-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-ان-ي م-ن-ها بلماضسي

بعد نهاية عقده مع «اŸوب»

ششبيب ـة السشـ ـاورة تتعاقـ ـ ـد
مـ ـع خليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل سشماح ـ ـ ـي
‚ح نادي شسبيبة السساورة ‘ التعاقد مع
خ-ل-ي-ل سس-م-اح-يŸ ،دة م-وسس-م Úق-ادًم-ا م-ن
مولودية بجاية .ووصسل سسماحي مدينة
بشس -ار ،صس -ب-اح أامسس ،وات-ف-ق م-ع ال-ن-اط-ق
ال-رسس-م-ي ل-لشس-ب-يبة ﬁمد زرواطي على
كافة تفاصسيل العقد ،قبل أان يوقع ويتم
لعÓم .أانهى شسبيبة
تقدÁه لوسسائل ا إ
السس - - -اورة ال- - -دوري ا÷زائ- - -ري خÓ- - -ل
اŸوسس -م اŸاضس-ي ‘ اŸرك-ز ال-راب-ع ب-رصس-ي-د
 47نقطة.
يشسار إا ¤أان سسماحي سسبق له “ثيل
كل من أاوŸبي الشسلف ومولودية بجاية.
من جهة اخرى وضسع مهاجم شسبيبة السساورة الجزائري مصسطفى جاليت حدا لمشسواره
الكروي ،على هامشس اللقاء الذي جمع فريقه ضسد وفاق سسطيف لحسساب الجولة  29وما
ق - - - - - - - - - -ب - - - - - - - - - -ل الخ- - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - -رة م- - - - - - - - - -ن ال- - - - - - - - - -دوري ال- - - - - - - - - -ج- - - - - - - - - -زائ- - - - - - - - - -ري.
قرر جاليت اإنهاء مشسواره الكروي مع فريق القلب شسبيبة السساورة ،وبملعب  20اأوت ببشسار
في سسهرة رمضسانية رائعة ،وبحضسور اأنصسار الفريق ،بعد سسنوات من العطاء في العديد
من الأندية الجزائرية.
ق -ب -ل ب -داي -ة ال -ل -ق -اء ح -ظ -ي ج-ال-يت ب-ت-ك-ري-م خ-اصس م-ن ق-ب-ل اإدارة ال-ن-ادي ،ال-ت-ي ن-وهت
ب- -ال- -م- -ج- -ه- -ودات ال- -ت- -ي ب- -ذل -ه -ا ط -ي -ل -ة السس -ن -وات ال -ت -ي ح -م -ل ف -ي -ه -ا األ -وان الشس -ب -ي -ب -ة.
قررت اإدارة شسبيبة السساورة تعيين جاليت في منصسب المدير الرياضسي للنادي بداية من
ال - - - - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - - - - -وسس - - - - - - - - - - - - -م ال - - - - - - - - - - - - -ك - - - - - - - - - - - - -روي ال - - - - - - - - - - - - -ج - - - - - - - - - - - - -دي- - - - - - - - - - - - -د.
لÓإشسارة ،فاإن شسبيبة السساورة انهت الموسسم في المرتبة الـرابعة برصسيد  44نقطة بعد
فوزها في مواجهة ضسد وفاق سسطيف بثنائية مقابل هدف.

خ -اصس -ة ب -ع -د ت-أاك-د غ-ي-اب غ-ولم ح-يث وضس-ع
بلماضسي بعضس التصسورات بخصسوصس الÓعب
الذي سسيشسغل الجهة اليسسرى.
من المنتظر ان يقوم بلماضسي بمنح الفرصسة
ل-ع-ط-ال ل-ل-عب ع-ل-ى ال-ج-ه-ة ال-يسس-رى واشس-راك
زفان أاوماندي على الجهة اليمنى أاما الحل
الثاني هوإاشسراك عطال على الجهة اليمنى
وم -ن-ح ال-ف-رصس-ة ل-ب-ن سس-ب-ع-ي-ن-ي اوف-ارسس ع-ل-ى
الجهة اليمنى.

الرهان على بلقبلة وبوداوي
ي-راه-ن ب-ل-م-اضس-ي ك-ث-ي-را ع-ل-ى ال-ث-ن-ائ-ي بلقبلة
وبوداوي في صسناعة اللعب من الخلف في ظل
اف- -ت- -ق- -اد ال- -م- -ن- -ت -خب ال -وط -ن -ي ل Ó-عب ف -ي
م-واصس-ف-ات ال-ث-ن-ائ-ي ال-مذكور وهوالمر الذي
سسيجعل الحمل ثقي Óعلى الثنائي .يتميز كل
م -ن ب -وداوي وب -ل -ق -ب -ل-ة ب-مسس-ت-وى ف-ن-ي م-م-ي-ز
وق-درت-ه-م ال-ك-ب-ي-رة ع-ل-ى الصس-ع-ود ب-ال-ك-رة م-ن
منطقة المنتخب وصسول الى منطقة المنافسس
ف-ي ظ-روف ج-ي-دة ويسس-ت-ط-ي-ع-ون ح-ت-ى اك-مال
الهجمة من خÓل منح التفوق العددي داخل
م -ن -ق -ط -ة ال -ج -زاء وه -و الم -ر ال -ذي ي -ح-ب-ذه
بلماضسي.

–سسبا للموسسم الكروي
2020/ 2019

÷نة معاينة اÓŸعب تششرع
‘ مهمتها غدا ا’ثنÚ
سستشسرع لجنة المعاينة التقنية للمÓعب في
م -ه -م -ت-ه-ا ه-ذا اإلث-ن-ي-ن ،قصس-د م-ت-اب-ع-ة ح-ال-ة
م Ó-عب أان -دي -ة ال -راب -ط -ة ال-م-ح-ت-رف-ة األول-ى
والثانية ،اسستعدادا للموسسم الكروي الجديد
.2020/2019
طلبت الرابطة المحترفة لكرة القدم في بيان
م-ن األن-دي-ة ال-م-ح-ت-رف-ة تسس-ه-ي-ل م-ه-م-ة ل-ج-نة
المعاينة التقنية للمÓعب ،وذلك عبر اتخاذ
كل اإلجراءات قصسد الشسروع في أاشسغال ترميم
المÓعب والمنشسآات والمرافق ،وتهيئتها كي
ي-ت-م ت-وط-ي-ن م-ب-اري-ات األن-دي-ة ع-لى مسستواها
خÓل الموسسم الجديد ،لتتطابق مع المعايير
وال-م-ق-اي-يسس والشس-روط ال-م-ط-ل-وبة تماشسيا مع
القوانين المنظمة للبطولة المحترفة ،سسيما
المادة  57منها والتي تنصس على سسعة اسستقبال
ال- -م- -ل- -عب ،أارضس- -ي- -ة م -ن ال -عشسب ال -ط -ب -ي -ع -ي
أاوالصس -ط -ن -اع -ي ف-ي ح-ال-ة ج-ي-دة ،م-درج-ات
ع-زول-ة م-خصسصس-ة ل-ل-ج-م-اه-ي-ر الزائرة ،منصسة
شسرفية ومنصسة خاصسة بوسسائل اإلعÓم .كما
شس -دد ب -ي -ان ال -راب -ط -ة ع-ل-ى ضس-رورة أان ت-وف-ر
النوادي ،بشسكل اجباري اإلنارة على مسستوى
الملعب ،تحسسبا لبرمجة المباريات لي.Ó
نبهت الرابطة بالمقابل ،فريقي أامل بوسسعادة
ونجم مقرة بالحالة السسيئة التي تتواجد عليها
أارضس-ي-ة م-ل-ع-ب-ي-ه-م-ا ،ع-ل-ى أام-ل اصسÓ-ح-ه-ا في
أاقرب وقت.

العدد
17967
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قالت ذات المصسادر اإن نادي لزيو
شسرع في مفاوضسات مع نظرائهم في
نادي سسيبال للحصسول على خدمات
م --ح --م --د ف --ا ر س س  ،ا ل --ذ ي ي --ت -و ا ج -د م -ع
المنتخب الوطني في تربصس سسيدي
م ---و س س ---ى ت ---ح س س ---ب ---ا ل ---ل --م ش س --ا ر ك --ة ف --ي
نهائيات كاأسس اأمم اإفريقيا المقررة
بين  21جوان الجاري و 19جويلية
بمصسر .
اأن مسسوؤولي» لزيو» ثامن البطولة
ا ل إ ي --ط --ا ل --ي --ة ي --ر ي --د و ن ح س س --م ص س -ف -ق -ة
« ف ا ر س س » ف ---ي ا أ ق --ر ب ف --ر ص س --ة  ،و ه --م

م س س --ت --ع -د و ن ل -ت -ل -ب -ي -ة ش س -ر و ط ا ل -م -ا ل -ي -ة
و د ف --ع ا ل ش س --ر ط ا ل --ج --ز ا ئ --ي ل --ل -ح ص س -و ل
ع --ل --ى خ --د م --ا ت --ه خ  Ó--ل ا ل --م --ي --ر ك --ا ت --و
ا ل ------ج -----ا ر ي  .ي ش س -----ا ر ا إ ل -----ى ا أ ن ن -----ا د ي
العاصسمة روما ليسس الفريق الوحيد
ا ل --ذ ي ي --ر ي --د م --ح --م --د ف --ا ر س س  ،ا ل -ذ ي
يلقى اهتماما من عدة فرق اأخرى
خ --ا ص س --ة ب --ع --د ا ل -م -و س س -م ا ل س س -ت -ث -ن -ا ئ -ي
الذي قدمه مع نادي سسيبال الذي
تفادى السسقوط اإلى الدرجة الثانية،
س س ----و ا ء ف ---ي ب ---ط ---و ل ت ا أ خ ---ر ى ا أ و ف ---ي
ا إ ي --ط --ا ل --ي --ا ع --ل -ى غ -ر ا ر ن -ا د ي ن -ا ب -و ل -ي
ا ل --ذ ي ي --ب --ح ث ع --ن ب --د ي --ل ل --م --و ا ط -ن -ه
فوزي غÓم .
في سسياق متصسل ،فند اإينزورايول
و ك ---ي --ل ا أ ع --م --ا ل ا ل  Ó--ع ب ا ل --ج --ز ا ئ --ر ي
محمد فارسس اأن يكون الأخير تلقى
عرضسا من لزيو .واأكد اأن المدافع
الأيسسر للخضسر لم يتحصسل على اأي
عرضس من لزيو .وقال« :ل يوجد
اأي شسيء حقيقي وكل ما يقال عن
م ----ح ----م ----د ف ----ا ر س س ف ----ي ل ز ي ---و ل ---ي س س
صسحيحا».

اŸدرب كازو Êطالبه بالرحيل

إادارة «العميد» ترفضض Œديد عقد الÓعب عزي
اسستقرت إادارة مولودية الجزائر ،على إانهاء
التعاقد مع المدافع أايوب عزي بصسفة رسسمية،
ب-ع-د  5سس -ن-وات قضس-اه-ا ه-ذا األخ-ي-ر ب-أال-وان
ال -ع -م-ي-د ،والسس-م-اح ل-ه ب-ال-رح-ي-ل خÓ-ل ف-ت-رة
النتقالت الصسيفية المقبلة .كان قرار إادارة
ال -ع -م -ي -د ج-اء ب-ال-تشس-اور م-ع ال-م-درب ب-رن-ارد
كازوني ،الذي رفضس تواجد عزي ضسمن قائمة
المولودية ،خÓل الموسسم المقبل .عاشس عزي
ل -م-دة  5سس -ن -وات ك -ام -ل-ة داخ-ل أاروق-ة ن-ادي
م-ول-ودي-ة ال-ج-زائ-ر ،وتّ-وج ب-ك-أاسس ال-ج-م-ه-ورية
سسنة  .2016سسبق لبن ورقلة أان حمل أالوان
كل من اتحاد الحراشس قبل أان يحط رحاله
ف - - - - -ي ال - - - - -ع - - - - -م - - - - -ي - - - - -د سس - - - - -ن- - - - -ة .2014
ت-م-ك-نت إادارة ال-م-ول-ودي-ة ،م-ن ال-حصس-ول ع-لى
توقيع مدافع نصسر حسسين داي وليد عÓتي
بصسفة رسسمية لموسسمين ،والفريق في انتظار

اسستكمال باقي الصسفقات.
اقدمت إادارة مولودية الجزائر ،على التعاقد
م -ع ال -م -داف-ع ول-ي-د عÓ-ت-ي ،ق-ادم-ا م-ن نصس-ر
حسس- -ي- -ن داي ،ب- -ع- -ق- -د ي- -م- -ت -د ل -م -وسس -م -ي -ن.
ات-ف-ق عÓ-ت-ي ع-ل-ى ك-اف-ة ت-ف-اصس-ي-ل ال-ع-قد مع
إادارة ال -م -ول-ودي-ة ،ع-ل-ى ه-امشس ال-م-ف-اوضس-ات
التي جمعته بالمدير العام ،عمار غريب ،في
األيام الفارطة ،قبل أان يحل بالعاصسمة ،من
أاجل ترسسيم انضسمامه للعميد .يعتبر عÓتي
أاول مسستقدمي مولودية الجزائر ،في سسوق
النتقالت الصسيفية ،في انتظار إابرام العديد
م - - - - - - -ن الصس - - - - - - -ف - - - - - - -ق - - - - - - -ات األخ- - - - - - -رى.
سسبق لعÓتي أان حمل أالوان نصسر حسسين داي،
لمدة موسسمين ،وحقق الصسعود برفقة اتحاد
بسسكرة ،كما كانت له تجربة قصسيرة في اتحاد
الحراشس.

قادما من تشسلسسي ‘ صسفقة قياسسية

ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد
لسسبا ،Êعن انتدابها النجم الكروي البلجيكي إايدين
أاعلنت إادارة نادي ريال مدريد ا إ
هازارد ِلمّدة  5مواسسم اُŸرادف حتى صسيف  .2024وسستُقّدم إادارة نادي ريال مدريد لعبها
لعÓم 13 ‘ ،من جوان ا◊ا‹ .ينشسغل إايدين هازارد حاليا
ا÷ديد إايدين هازارد لِوسسائل ا إ
ِباŸنافسسة مع منتخب بÓده بلجيكا ،الذي واجه ضسيَفيه كازاخسستان واسسكتلندا ،أامسس السسبت،
وبعد ثÓثة أاّيام من ذلك ،على التوا‹ِ .برسسم تصسفيات بطولة أا· اأوروبا .2020

سس -ب -ق ل Ó-عب إاي -دي -ن ه-ازارد ( 28سس-ن-ة) أان
ي فريَقي ليل الفرنسسي ما بين 2007
ارتدى ز ّ
و ،2012وتشسيلسسي اإلنجليزي ما بين صسيَفي
 2012و.2019
ه-ك-ذا سس-ي-ل-عب م-ت-وسس-ط ال-م-يدان الهجومي
إايدين هازار تحت إامرة المدرب زين الدين
زي-دان ،ال-ك-روّي ال-ذي ك-ان ال-ن-ج-م ال-ب-ل-ج-يكي
ي-رت-دي أاق-مصس-ت-ه أاّي-ام ط-ف-ول-ت-ه ،وي-ح-لم ِببلوغ

مجده.
ُي-مّ-ن-ي إاي-دي-ن ه-ازارد الّ-ن-فسس أايضس-ا ِب-إاح-راز
كأاسس رابطة أابطال أاوروباِ ،بأالوان العمÓق
ال -م -دري -دي ال -م -خ -ت ّصس ف -ي ه -ذا ال -ن -وع م -ن
المنافسسات .ذلك أان صسانع األلعاب البلجيكي
م -ازالت رف -وف خ -زان -ت -ه ت -ف-ت-ق-ر ِل-ه-ذا ال-ت-اج
القاري ،عكسس مسسابقة الدوري األوروبي التي
ن-ال ك-أاسس-ه-ا مّ-رت-ي-ن ع-اَم-ي  2013و 2019مع
فريق تشسيلسسي.

äÉªgÉ°ùe

’حد  ٠٩جوان  ٢٠١٩م
اأ
الموافق لـ  ٠٦شصوال  ١٤٤٠هـ

من أاعÓم
ا÷زائر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قال عنه سصعد الله إانه من جيل آاخر

ألشسيـ ـ ـ ـخ عمـ ـ ـ ـر دردور ..
مسسـ ـ ـ ـÒة كفـ ـ ـ ـاح من أأجـ ـ ـ ـل ألوطـ ـ ـ ـن
^ قاوم اŸسصتعمر بخÓيا جمعية العلماء ،وقعها أاشصد من الرصصاصص
ت من خÓل التأمل في شصخصصية
وقد خُل ْصص ُ
الشصيخ عمر دردور وتتبع مواقفه والنظر في
مسصيرة حيأته إالى التأكد من تحليه بجملة من
الخصصأئصص الشصخصصية التي قلمأ تجتمع في
رجل واحد ،وهي في نظري كمأ يلي:

وسصيبقى إان شصأء الله.

سسابعا :ألوفاء

ُعرف الشصيخ رحمه الله بألوفأء الشصديد لمبأدئ
اإ’سص Ó-م وق -ي -م ث-ورة ن-وف-م-ب-ر .ك-م-أ ُع-رف ب-وف-أئ-ه
أ’سص -ت -أذه الشص-ي-خ اإ’م-أم ع-ب-د ال-ح-م-ي-د اب-ن ب-أديسص
رحمه الله ،الذي اتخذه قدوة في حيأته ،واتخذ من
خصصأله وأاعمأله نبراسصأ يضصيئ دروبه ويرسصم مسصأر
حيأته ،وظل يذكره وُيشصيد بخصصأله وأاعمأله.
وُع -رف الشص -ي -خ ك -ذلك ب -وف -أئ -ه ل-زمÓ-ئ-ه وإاخ-وان-ه
وأاصص -دق-أئ-ه ال-ذي-ن ج-م-ع-ت-ه ب-ه-م م-خ-ت-ل-ف م-راح-ل
الحيأة ،وكأن حريصصأ على توثيق صِصÓته بهم في
م-خ-ت-ل-ف ال-م-ن-أسص-ب-أت ،وظ-ل ي-ذك-ر م-ن ت-وفوا قبله
منهم بألخير وُيثني عليهم بمأ قدموا من صصألح
اأ’عمأل.

أو’ :ألعمل ألدأئب وأ÷هاد
أŸسستمر

بقلم :أ.د .مسسعود فلوسسيكلية
ألعلوم أإلسسÓمية – جامعة باتنة1

مقدمة
من الصصعوبة Ãكان –ديد
اÿصص - -ائصص ال - -ت - -ي ان - -ط - -وت
ع- -ل -ي -ه -ا شص -خصص -ي -ة ال -ع Ó-م -ة
اŸصص -ل-ح اÛاه-د الشص-ي-خ ع-م-ر
دردور رح - -م- -ه ال- -ل- -ه (-1913
2009م) ،ذلك أان عم Óكهذا
يتطلب أان يكون صصاحبه ‡ن
رب- -ط- -ت- -ه- -م عÓ- -ق -ة وث -ي -ق -ة
باŸتحsدث عنه و‡ن صصحبه
‘ أاط -وار ح-ي-ات-ه و‘ ﬂت-ل-ف
شص- -ؤوون- -ه وع- -رف- -ه ع- -ن ق- -رب
و’زم -ه م Ó-زم -ة مسص -ت -م -رة،
وك- -ل ه- -ذا ‡ا  ⁄أاح- -ظ ب- -ه،
ف -ع Ó-ق-ت-ي ب-الشص-ي-خ  ⁄ت-ت-ع-د
زي -ارات ق -ل-ي-ل-ة ل-ه ‘ ب-ي-ت-ه ‘
’خÒة ،وقبل ذلك
سصنواته ا أ
 ⁄أاكن أاعرفه إا’ من خÓل
اŸشصاهدة ‘ بعضص اŸناسصبات،
دون أان ي - - - -ك - - - -ون ‹ شص- - - -رف
ال-ت-ق-رب م-ن-ه أاو اÓŸزم-ة ل-ه.
وم- -ع ذلك ف- -ي- -م- -ك- -ن ت- -ل- -مسص
مÓ-م-ح شص-خصص-ي-ة الشصيخ عمر
دردور رحمه الله من خÓل
الكلمة اŸوجزة التي قالها ‘
ح- - - - -ق- - - - -ه شص - - - -ي - - - -خ اŸؤورخÚ
ا÷زائ - -ري Úال - -دك - -ت - -ور أاب- -و
القاسصم سصعد الله رحمه الله،
والذي عرفه ‘ القاهرة حÚ
ك- -ان ي -زاول دراسص -ت -ه ه -ن -اك
وكان الشصيخ دردور عضصوا ‘
م-ك-تب ج-ب-ه-ة ال-ت-حرير فيها،
ح -يث ي -ق -ول ال -دك -ت-ور سص-ع-د
ال - -ل- -ه ‘ ح- -ق الشص- -ي- -خ« :ك- -ان
الشص - -ي - -خ ع - -م - -ر؛ ب - -ه - -ي- -ئ- -ت- -ه
وه- - - -ن- - - -دام - - -ه وح - - -دي - - -ث - - -ه
وصص-رام-ت-ه ،ي-ب-دو ل-ن-ا أان-ه م-ن
جيل آاخر ،جيل تطمئن إاليه
ال - -ن - -فسص ،وت - -ث - -ق ‘ كÓ- -م- -ه
وصص-دق-ه» ]حصص-اد اÿري-ف:
 [.266والرجل الذي تطمئن
إاليه النفوسص وتثق ‘ كÓمه
وصص- - -دق - -ه’ ،ب - -د أان ي - -ك - -ون
م-ت-ح-ل-ي-ا ب-ج-م-ل-ة م-ن اÿصصال
ال - - -ن - - -فسص - - -ي- - -ة واÿصص- - -ائصص
الشص -خصص -ي -ة ال -ت-ي “ي-زه ع-ن
غÒه وترفعه إا ¤مرتبة أان
ي - -ك- -ون م- -وضص- -ع ث- -ق- -ة وﬁل
اطمئنان.

إان النأظر في مسصيرة حيأة الشصيخ عمر دردور
يÓحظ أان الرجل تميز بعمله الدائب وجهأده
Óمة
المسصتمر في خدمة المصصلحة العأمة ل أ
والسص -ع -ي ف -ي -م -أ ي -ن-ف-ع ال-ن-أسص وي-ع-ود ع-ل-ي-ه-م
بألخير ،وقد بدأا هذا منذ شصبأبه البأكر وظل
مÓزمأ له إالى أان أاقعده العجز ومنعه من
الحركة في إاطأر المجتمع ،في مسصيرة ’ تقل
ع -ن سص -ب -ع -ي -ن ع -أم -أ م -ت -واصص -ل -ة م-ن ال-ع-ط-أء
والجهأد.
فهو قد انخرط في بداية شصبأبه في جمعية
العلمأء المسصلمين الجزائريين ،وسصخر نفسصه
ل-ت-ع-ل-ي-م ال-ن-أشص-ئ-ة وغ-رسص ال-روح ال-وط-ن-ي-ة في
النفوسص ومقأومة المحتل بألقول والعمل من
خÓل تأسصيسص خÓيأ الجمعية ثم من خÓل
اإ’سصهأم في التحضصير للثورة ،ثم بألمشصأركة
فيهأ ،ثم بألخروج إالى الخأرج لتمثيلهأ في
المشصرق العربي .وبعد ا’سصتقÓل أاسصسص معهد
التعليم اأ’صصلي بمدينة بأتنة وأاداره ودsرسَص فيه
رفقة ثلة من أاصصدقأئه الذين اسصتعأن بهم في
تأسصيسصه وإاقأمة دعأئمه ،ثم انخرط في قطأع
الشص-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة ف-ت-ول-ى ع-دة م-ن-أصصب ،وبعد
Óفتأء وإاصصÓح ذات البين ،ولم
تقأعده تفرغ ل إ
ينكفئ على نفسصه ويقعد في بيته إا’ بعد أان
طعن في السصن ولم يعد قأدرا على الخروج
والمشصأركة في اأ’عمأل العأمة.

ثانيا :ألشسجاعة وأإ’قدأم
تميزت مسصيرة الشصيخ رحمه الله بألشصجأعة
في المواقف واإ’قدام على القيأم بأأ’عمأل
ع- -ن- -د ال- -ت- -أك- -د م- -ن ف -أئ -دت -ه -أ ،دون حسص -أب
للصصعوبأت والعراقيل والعقبأت ،و’ اهتمأم
ب-أل-م-خ-أط-ر ال-م-ح-دق-ة ب-ه ن-ت-ي-جة قيأمه بهذه
اأ’ع-م-أل ،م-ح-تسص-ب-أ أاج-ر ع-م-ل-ه ع-ن-د رب-ه عز
وجل.
فقد واجه الشصيخ رحمه الله  -وهو شصأب مقبل
على الحيأة  -جبروت سصلطأت ا’حتÓل في
م- -ن -ط -ق -ة اأ’وراسص ،ول -م ي -ت -ردد ف -ي ان -ت -ق -أد
إاج -راءات -ه -أ وق-رارات-ه-أ م-م-أ ع-رضص-ه ل-لسص-ج-ن
والتعذيب.
كمأ أانه لم يتردد في اإ’سصهأم في التحضصير
للثورة وا’نخراط في أاعمألهأ بعد اند’عهأ
من خÓل اتصصأ’ته واجتمأعأته مع قأدتهأ في
اأ’وراسص ،دون حسص- -أب ل- -م- -راق- -ب -ة سص -ل -ط -أت
ا’حتÓل له والتقأرير التي كأن يرفعهأ الخونة
ضص-ده ،م-م-أ ع-رضص-ه إال-ى ال-مÓ-ح-ق-ة وم-ح-أولة
ال-ق-بضص ع-ل-ي-ه ،وه-و م-أ ج-ع-ل ج-ب-ه-ة ال-تحرير
ال -وط -ن -ي ت -رسص-ل-ه إال-ى ال-خ-أرج ل-ت-م-ث-ي-ل-ه-أ ف-ي
ال -مشص -رق ال -ع -رب -ي وال -دع -أي -ة ل -ل-ث-ورة وج-م-ع
المسصأعدات لهأ.
وب -ع -د ا’سص -ت -ق Ó-ل ف -ك-ر ف-ي ت-أسص-يسص م-ع-ه-د
إاسص Ó-م -ي ،وب -أشص -ر ال -م -ه -م -ة دون أان ي -حسصب
حسصأبأ لمأ قد ينجر عنهأ من عواقب ومأ قد
ي -واج -ه -ه -أ م -ن ع -ق -ب-أت وت-ح-دي-أت ،ف-أج-رى
ا’تصصأ’ت وطلب المسصأعدات وجمع اأ’موال
ووظ -ف ع Ó-ق -أت -ه وأاع -ل -ن م -ب-أشص-رة ع-ن ف-ت-ح
التسصجيÓت وشصرع في التدريسص في ظرف
وجيز لم يتجأوز السصنة الواحدة ،وقد كأن هذا
مجأزفة ومخأطرة ’ يقدم عليهأ إا’ من كأن
عميق اإ’يمأن راسصخ اليقين صصأدق التوكل على
الله.

ثالثا :أ◊كمة وحسسن ألتصسرف
‘ أŸوأقف
مع مأ تحلى به الشصيخ من شصجأعة وإاقدام في
القيأم بأأ’عمأل والنهوضص بألمهمأت الصصعبة،
إا’ أان ذلك ل- -م ي- -ك- -ن ب- -ت- -ه- -ور وسص -وء تصص -رف
Óخرين ،وإانمأ كأن بحكمة وِحْنكة
واسصتعداء ل آ
ح ْ-سص -ن سص -ي -أسص -ة ،وم -وازن -ة ب -ي -ن ال -مصص -أل -ح
وُ

ثامنا :سسÓمة ألنفسس
من أ’أضسغان

لم يكن رجل مثل الشصيخ عمر دردور رحمه الله
ليشصغل نفسصه بُبغضص غيره اأو يحمل في نفسصه
الحقد والضصغينة ’أحد ،فقد شصغلته ا’أعمأل
الكبيرة والمهمأت العظيمة التي تصصدى لهأ عن
التفكير في اأولئك الذين ظلموه اأو سصعوا في
اإي -ذائ -ه اأو ع -م -ل -وا ع -ل -ى ع -رق -ل -ت -ه ع -ن اإن-ج-أز
مشصأريعه وتحقيق مسصأعيه اأو نشصروا في حقه
ا’فتراءات وا’أكأذيب.وهكذا عأشص رحمه الله
صص- -أف- -ي ال- -ن -فسص سص -ل -ي -م ال -ق -لب م -ن ا’أح -ق -أد
والضصغأئن.

تاسسعا :حسسن ألسسمت
وجمال ألوقار
والمفأسصد.
هذه الحكمة تجلت في موقفه الذي اتخذه
إ’ق-ن-أع السص-ل-ط-ة السص-ي-أسص-ي-ة ب-أع-ت-م-أد م-ع-أهد
التعليم اأ’صصلي ،حيث إانه عند زيأرة الرئيسص
ه -واري ب -وم-دي-ن رح-م-ه ال-ل-ه إال-ى ب-أت-ن-ة ،ق-أم
الشص-ي-خ ع-م-ر ب-ت-ه-ي-ئ-ة ع-دد م-ن ط-ل-ب-ة ال-معهد
الذين يثق فيهم للقيأم بتصصرف يلفت انتبأه
ال -رئ -يسص إال -ى ه -ذا ال -م -وضص -وع ،ف -أع-د ’ف-ت-ة
تضصمنت عبأرات تطلب من الرئيسص اعتمأد
المعهد وسصلمهأ لهؤو’ء الطلبة وأامرهم بتركهأ
ملفوفة وعدم فتحهأ إا’ عندمأ يكون الرئيسص
بصص -دد إال -ق -أء خ -ط -أب -ه ،وف -ع  Ó-ع -ن -دم-أ ك-أن
الرئيسص يتحدث بدأا الطلبة في نشصر الÓفتة
فأنتبه الرئيسص إالى اأ’مر والتفت إاليهم ورأاى
مأ كتب في الÓفتة وفهم الموضصوع ،فمأ كأن
م -ن -ه إا’ أان اسص-ت-ج-أب ل-ل-ط-لب وأام-ر ب-أع-ت-م-أد
ال -م -ع-ه-د وق-ب-ول شص-ه-أدات ط-ل-ب-ت-ه.إال-ى ج-أنب
مواقف أاخرى تجلت فيهأ حكمته وبصصيرته
رحمه الله.

رأبعا :أأ’مانة وألورع

عندمأ التحق الشصيخ عمر رحمه الله بألوفد
ال-خ-أرج-ي ل-ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ف-ي ال-ق-أه-رة ت-م
تكليفه بمهمة أامين المأل على مسصتوى مكتب
القأهرة ،فكأنت اأ’موال كلهأ تودع عنده وهو
الذي يتولى توزيعهأ وإاعطأءهأ لمسصتحقيهأ،
Óط- -أرات وي -ع -ط -ي
ف- -ي- -دف- -ع ال- -م- -رت- -ب- -أت ل - -إ
المسصأعدات للطلبة ويتولى شصراء مأ ُيحتأج
إاليه من لوازم.
وقد ُعرف عن الشصيخ رحمه الله صصرامته في
هذا اأ’مر وحرصصه الشصديد على وضصع كل
ق -رشص أاو ُج -ن -ي -ه ف -ي م -وضص -ع -ه دون زي -أدة أاو
نقصصأن ،وقد حأول البعضص إاغراءه واسصتمألته
أاحيأنأ أاو تهديده أاحيأنأ أاخرى للحصصول منه
على نصصيب من المأل لتوظيفه في مصصألحهم
الخأصصة ،إا’ أان الشصيخ وقف بصصرامة وحزم
أامأم هذه المحأو’ت ولم ُيبأل بألتهديد و’
بألوعيد الذي حأول بعضصهم أان يضصغط به
عليه.
وكمأ كأن الشصيخ يمنع غيره من الحصصول على
مليم واحد ’ يسصتحقه من أاموال الجبهة ،لم
يكن يسصمح لنفسصه بذلك بداهة ولم يذكر عنه
أاحد أانه مد يده أ’خذ شصيء لصصألحه من المأل
ف ولذكره
الذي ائًتمن عليه ،ولو حدث لُعِر َ

أاولئك الطأمعون الذين حأولوا أان يحصصلوا
على شصيء منه ،بل لقد اعترف له الجميع
بأأ’مأنة والنزاهة وحسصن التسصيير.

خامسسا :أŸروءة وألنجدة

تميز الشصيخ رحمه الله بألمروءة والنجدة وتقديم يد
المسصأعدة لكل من يقصصده ،فلم يكن يتأخر في
اسص -ت -ع -م -أل ع Ó-ق -أت -ه ف -ي مسص -أع -دة م -ن ُع-رق-لت
مصص -أل-ح-ه-م ،ك-م-أ ك-أن ُي-سص-خ-ر سص-ي-أرت-ه ف-ي خ-دم-ة
مصص -أل -ح اأ’م-ة ومسص-أع-دة م-ن ي-ح-ت-أج إال-ي-ه-أ ،وك-أن
يقدم المسصأعدات المألية لمن يقصصده في حأجة
عجز عن قضصأئهأ ولم يجد من يسصأعده فيهأ .كمأ
لم يتردد في الدفأع عن المظلومين والتدخل لرفع
المظألم عنهم.
ومواقفه في هذا البأب كثيرة ’ ُتحصصى .ويكفي مأ
ك -أن ي -ع -أم-ل ب-ه اأ’سص-أت-ذة ال-مشص-أرق-ة ال-ذي-ن ك-أن-وا
يدرسصون في المعهد اإ’سصÓمي ،حيث يحرصص على
قضصأء حوائجهم ويسصعى في توفير راحتهم ويجتهد
في إادخأل السصرور على نفوسصهم .وكذلك كأن حأله
مع الطلبة الذين كثير منهم فقراء محتأجين ،فكأن
ي-ج-ت-ه-د ف-ي مسص-أع-دت-ه-م وج-م-ع ال-ت-برعأت للتكفل
بهم.

سسادسسا :ألزهد وألتوأضسع
وخمول ألذكر
على الرغم من المكأنة ا’جتمأعية التي تبوأاهأ
الشص -ي -خ وال-عÓ-ق-أت ال-واسص-ع-ة ال-ت-ي رب-ط-ت-ه ب-أن-أسص
أاصصبحوا وزراء ومسصؤوولين في مختلف قطأعأت
ال- -دول- -ة ،إا’ أان- -ه ب- -م- -ج- -رد حصص- -ول ال -ب Ó-د ع -ل -ى
اسصتقÓلهأ عأد إالى مقر سصكنأه بتأزولت ،ولم يفكر
Óق-أم-ة ف-ي-ه-أ وت-ول-ي
ف -ي ال-رح-ي-ل إال-ى ال-ع-أصص-م-ة ل -إ
المسصؤووليأت بهأ.
فقد زهد في الدنيأ وآاثر التواضصع وخمول الذكر،
ولم يسصع إالى الشصهرة وعلّو المكأنة الدنيوية ،راغبأ
ف- -ي ال -ع -يشص وسص -ط ال -ن -أسص ل -م -ع -رف -ة ه -م -وم -ه -م
واإ’حأطة بألمشصكÓت التي تواجههم والسصعي في
مسص- -أع- -دت- -ه- -م ورف- -ع ال- -م -ع -أن -أة ع -ن -ه -م وخ -دم -ة
مصصألحهم.
كل ذلك بتواضصع ونكران للذات وتجأوز للمنفعة
الشصخصصية ،وهو مأ كأن سصببأ في أان يرفع الله
م -ك -أن -ت -ه وي -ب -وئ -ه م -ق -أم -أ ت -م -ن -أه ط-أل-ب-و الشص-ه-رة
والحريصصون على المنأصصب الدنيوية الزائلة دون أان
ي-حصص-ل-وا ع-ل-ي-ه ،ف-ق-د سص-ق-طت أاسص-م-أؤوه-م ونسص-يهم
النأسص بمجرد خروجهم من المنأصصب ،بينمأ ظل
ذكر الشصيخ عأليأ في حيأته وبعد وفأته ومأ يزال

اإن كل تلك الخصصأئصص النفسصية التي تفرد بهأ
الشصيخ عمر دردور واجتمعت في شصخصصيته ،كأن
ل -ه -أ اأث -ره -أ ال -واضص-ح ع-ل-ى ح-ي-أت-ه ،ف-ق-د ت-ج-لت
بصصورة واضصحة في ذلك الصصمت المميز والوقأر
الفريد الذي كأن يميز المظهر الخأرجي للشصيخ
رحمه الله.
ف-أإل-ى ج-أنب ال-ه-ن-دام ال-ج-م-ي-ل ال-ن-ظ-يف ا’أنيق،
والمشصية المتزنة ،والهدوء والرزانة ،كأن هنأك
النور المنبعث من الوجه والمنعكسص على الكيأن
ك -ل -ه ،وه -و م -أ اأع -ط -ى لشص -خصص-ي-ة الشص-ي-خ ه-ي-ب-ة
يحسصهأ كل من اقترب منه ،بل يحسصهأ حتى من
يراه من بعيد ،ويسصتشصعرهأ القريب والبعيد على
سصواء .وهي هيبة لم تكن تبعث على الخوف
والرهبة ،واإنمأ كأنت هيبة تدعو اإلى المحبة
والتوقير والتقدير وا’حترام.
والمت أمل في الصصور التي الُتقطت للشصيخ رحمه
الله في مختلف مراحل حيأته منذ شصبأبه البأكر
واإل -ى شص -ي -خ -وخ -ت -ه ال -م -ت -ق -دم-ة ،وف-ي م-خ-ت-ل-ف
ال -م -ج -أ’ت ال -ت -ي ت -ح -رك ف -ي -ه -أ ،يÓ-ح-ظ ه-ذا
الصصمت المتميز وهذا الوقأر الفريد من نوعه.
و’ريب اأن مثل هذا الصصمت والوقأر ’ يتحقق
اإ’ لمن اأخلصص نفسصه لله ،وتخلصص من الميل مع
الهوى والشصهوات الدنيوية الفأنية ،وجعل غأيته
رضصوان الله عز وجل والفوز بألجنة والنجأة من
النأر يوم القيأمة.

خا“ة

لقد كأن الشصيخ عمر دردور رحمه الله  -فيمأ
ن- -حسصب ،و’ ن -زك -ي ع -ل -ى ال -ل -ه اأح -دا  -م -ن
الموؤمنين الربأنيين الصصأدقين ،وكأن  -بحق -
رج  Ó-ن -هضص ب -م -أ ه-ي -أه ال-ل-ه ل-ه م-ن م-ه-م-أت
وسصخر نفسصه في خدمة دينه ووطنه وبني
قومه ،ولم يطلب من وراء ذلك مأ’ و’ جأهأ
و’ منصصبأ.
و’شصك اأن اأم-ت-ن-أ ،ووط-ن-ن-أ ال-ج-زائ-ر خ-أصص-ة،
ب -ح -أج -ة اإل -ى اأم -ث-أل ه-ذا ال-ن-وع م-ن ال-رج-أل
الذين يجعلون غأيتهم خدمة الدين والوطن،
م-ب-ت-غ-ي-ن ب-ذلك م-رضص-أة ال-ل-ه وح-ده ،ف-بمثلهم
ت-ن-هضص ال-بÓ-د وت-ع-ل-و م-ك-أن-ت-ه-أ وتتخلصص من
اأم-راضص-ه-أ وي-ت-ق-دم شص-ع-ب-ه-أ وت-ح-ق-ق ل-ن-فسص-هأ
م-ك-أن-ة ت-ج-ع-ل غ-ي-ره-أ م-ن ال-ب-لدان والشصعوب
تحترمهأ وتقدرهأ وتحسصب حسصأبهأ.
ك -م -أ ’شصك اأن شص -ب -أب -ن-أ واأج-ي-أل-ن-أ الصص-أع-دة
بحأجة مأسصة اإلى ا’قتداء بمثل هذا النوع
م -ن ال -رج -أل ،ح-ت-ى يسص-ت-ط-ي-ع-وا اأن ي-خ-دم-وا
دينهم ويبنوا وطنهم ويحققوا مأ ترجوه ا’أمة
منهم.

موأقيت
ألصسلة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 0٩ج- - -وأن  :1٩60ألسس-ل-ط-ات ألسس-ت-عمارية
–جز ألباخرة ألأŸانية (لسس باŸاسس) أÙملة
لسس- -ل- -ح -ة أŸوّج -ه -ة إأ ¤أل -ث -وأر ب -السس -وأح -ل
ب- -ا أ
ألشسرقية أ÷زأئرية.
^  0٩جوأن  :1٩٥٩أطلق جيشس ألتحرير ألوطني سسرأح
 ٣أسسرى فرنسسي Úقرب قسسنطينة.
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شسباب بلوزدأد  2ـ شسبيبة بجاية0

””أأبناء لعقيبة”” يتّوجون باللقب ألثامن ‘ تاريخ ألنادي

أأصصدأء من أŸلعب

توج فريق شسباب بلوزدأد أمسسية ألسسبت
ب -ال -ك -أاسس أل -ث -ام -ن -ة ‘ خ-زأئ-ن-ه ب-ع-دم-ا أط-اح
ب -ف-ري-ق شس-ب-ي-ب-ة ب-ج-اي-ة ب-ه-دف Úن-ظ-ي-ف‘ Ú
أل -ن -ه -ائ -ي أل -ذي أح -تضس -ن-ه م-ل-عب ””مصس-ط-ف-ى
تشس-اك-ر”” ب-ال-ب-ل-ي-دة ،ل-ي-ن-ه-ي ع-ن-اصس-ر أل-فريق
وأل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي أŸوسس-م أل-ذي أن-طلق كارثيا
بكأاسس غالية.

ملعب تششاكرﬁ :مد فوزي بقاصص
تصشوير :فواز بوطارن

مرحلة جسس إلنبضس  ⁄تكن طويلة ،حيث –صصل
فريق شصبيبة بجاية على ﬂالفة ‘ (د  )5نفذها
إŸهاجم ““بن سصايح““ ناحية إلرؤووسس ،لكن إ◊ارسس
““سص -ي -دريك““ إرت -ق -ى ف -وق إ÷م -ي -ع ي -ن-ق-ذ إŸوق-ف
ويتحصصل على ﬂالفة ،رد إلشصباب جاء ‘ (د )13
من إللعب بالغ إلذي رإوغ أإربع لعب Úلكنه قدم
“ريرة خاطئة ‘ ظهر ““بشصو““ ليفوت على فريقه
فرصصة فتح باب إلتهديف مبكرإ ،لقطة أإنعشصت
هجوم إلعاصصمي Úإلذي رإح يضصغط على أإبناء Áا
قورإية ،ثلث دقائق بعد ذلك ““جرإر““ يقود هجمة
يقذف إلكرة تضصرب ‘ أإحد إŸدإفع Úوتعود له
ي-رإوغ ويسص-ق-ط ‘ م-ن-ط-ق-ة إل-ع-م-ل-ي-ات ل-كن إ◊كم
““سصعيدي““ يأامر Ãوإصصلة إللعب.
إلدقيقة إلـ 23شصهدت أإخطر فرصصة ‘ إللقاء،
أإين وصصلت إلكرة للشصباب ““بشصو““ يقذف بقوة من
ع -ل -ى خ-ط  18مÎإ ك- -رت -ه رده -ا إ◊ارسس ““ن -اف -ع
إلعلوي““ بأاعجوبة ،تعود للمهاجم ““جرإر““ يقدم كرة
عرضصية على طبق لقائده ““نسصاخ““ يسصجل لكن إ◊كم
ي -رفضس إل -ه -دف ب-دإع-ي إل-تسص-لسص-ل ،ل-تشص-ه-د ب-اق-ي
فÎإت إŸرحلة إألو ¤أإخذإ ورد وتنتهي كما بدأإت
بالتعادل إلسصلبي.

ألفجر0٣.27................:
ألشسروق0٥.27..............:
ألظهر12.٤7.................:
ألعصسر16.٣٨................:
ألمغرب20.07...............:
ألعشسـاء21.٥2..................:

إلشص -وط إل -ث -ا Êك -ان كسص -اب-ق-ه ح-يث  ⁄نشص-اه-د
مسصتوى كب Òب Úإلفريق ،Úورغم إلسصيطرة إلشصبه
ك -ل -ي -ة ألصص -ح-اب إل-ب-ذل-ة إ◊م-رإء وإل-ب-يضص-اء إإل أإن
أإخطر فرصصة كانت للشصباب ‘ (د  ،)47بعدما نفذ
““سصعيود““ إلذي كان ظل لنفسصه ‘ هذإ إللقاء بسصبب
فرضس رقابة لصصيقة عليه من قبل ““نياطي““ ورفاقه،
ن -ف -ذ ﬂال -ف-ة م-ن ع-ل-ى ب-ع-د  35م Î-إ - Œد رأإسس
““ج -رإر““ إل -ذي إرت -ق -ى ل -ك -ن ك -رت -ه ك -انت ضص-ع-ي-ف-ة
ووج- -دت أإحضص -ان إ◊ارسس ““إل -ع -ل -وي““ ،ل -يسص -ي -ط -ر
ب -ع -ده -ا أإشص-ب-ال إŸدرب ““ب-وع-ك-از““ ع-ل-ى ›ري-ات
إل -ل -ق -اء ،ح -يث ضص -غ-ط-وإ بشص-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى إل-دف-اع
و–صصلوإ على إلكث Òمن إıالفات إلقريبة قرب
منطقة إلعمليات ،أإخطرها كانت ‘ (د  )73حيث
تلقى متوسصط إŸيدإن ““نياطي““ كرة قذفها برمية
م -قصص -ي-ة رده-ا إ◊ارسس ““سص-ي-دريك““ ل-ت-ع-ود ل-ن-فسس
إللعب أإسصكنها ‘ إلشصباك لكن إ◊كم ““سصعيدي““
يرفضس إلهدف وÁنح ﬂالفة لشصباب بلوزدإد ،وهي
إللقطة إلتي حركت أإبناء لعقيبة إلذين قادوإ هجمة
خاطفة ‘ (د  )76عن طريق ““سصعيود““ إلذي مرر

للبديل ““بوسصليو““ إلذي توغل ‘ منطقة إلعمليات
وأإعاد إلكرة لسصعيود إلذي سصجل إلهدف إألول ‘
إللقاء.
أإصصحاب إللون Úإألحمر وإألبيضس كان بإامكانهم
مضصاعفة إلنتيجة عن طريق ““بالغ““ إلذي إنطلق ‘
هجمة معاكسصة ركضس بالكرة حوإ‹  20مÎإ وقذف
لكن إ◊ارسس ““علوي““ أإخرجها بقبضصة إليدين‘ ،
إل-وقت إل-ب-دل إلضص-ائ-ع مسصك لع-ب-وإلشص-ب-ي-ب-ة إل-ك-رة
وأإسصالوإ إلعرق إلبارد للشصباب ‘ أإك Ìمن فرصصة
حيث كانوإ قاب قوسص Úأإوأإدنى من تعديل إلنتيجة
عن طريق ““نياطي““ إلذي قذف ‘ إإلطار لكن
““سصيدريك““ أإنقذ فريقه وحول إلكرة نحوإلركنية
إلتي جاءت منها إلهجمة إŸعاكسصة إلتي قادها
““سصعيود““ ومرر إلكرة ناحية إلشصاب ““بوسصليو““ إلذي
وضصع إلكرة على طريقة إلكبار ‘ شصباك إ◊ارسس
““إل-ع-ل-وي““ م-ه-دي-ا ب-ذلك إل-ك-أاسس إل-ث-ام-ن-ة ‘ ت-اريخ
شصباب بلوزدإد ليلتحق بذلك أإبناء لعقيبة بكل من
إإ–اد إلعاصصمة ومولودية إ÷زإئر ووفاق سصطيف
‘ إŸرتبة إألو.¤

إشصهار

^ أبوأب أŸلعب فتحت على ألسساعة ألـ10
صسباحا :ع - -كسس م - -ا صص- -رحت ب- -ه إإدإرة م- -ل- -عب
““مصصطفى تشصاكر““ بالبليدة ،فتحت أإبوإب إŸلعب
بدإية من إلسصاعة إلعاشصرة صصباحا أإي بتأاخر مدته
سصاعة كاملة ،وهو ما أإثار حفيظة أإنصصار شصباب
ب -ل -وزدإد إل -ذي -ن شص -رع-وإ ‘ إل-ت-وإف-د ع-ل-ى م-دي-ن-ة
إلبليدة ‘ إلسصاعات إألو ¤من يوم أإمسس.
لت عن آأخرها
^ «مدرجات ألشسباب”” أمت أ
لب-وأب :ن-ظ-رإ للتوإفد
ب-ع-د سس-اع-ة م-ن ف-ت-ح أ أ
لت
إل- -ك -ب Òألب -ن -اء إل -ع -ق -ي -ب -ة ع -ل -ى إŸل -عب إم -ت  -أ
إŸدرجات إلشصمالية إÿاصصة بهم كاملة بعد فتح
إألبوإب بعد سصاعة وحيدة لتغلق بعدها ‘ ،ح Úأإن
إŸدرجات إ÷نوبية إÿاصصة بأانصصار شصبيبة بجاية
بدأإت “تلئ بدإية من إلسصاعة إلوإحدة زوإل بعد
لنصص -ار م -ن
وصص- -ول إل- -ق- -ط- -ار إألول إıصصصس ل  -أ
مدينة بجاية إإﬁ ¤طة بني مرإد بالبليدة.
^ أنصسار ألفريق Úعانوأ من غياب أŸياه
وﬁلت أل-وج-ب-ات أÿف-ي-فة :ع-ان-ى إأنصص-ار
إل-ف-ري-ق Úم-ن غ-ي-اب إŸي-اه خصص-وصص-ا إل-ع-اصص-ميÚ
إل -ذي -ن إل-ت-ح-ق-وإ ‘ سص-اع-ات م-ب-ك-رة م-ن صص-ب-ي-ح-ة
إلسصبت ،ما جعل إلصصهاريج إıصصصصة لهم تفرغ
مبكرإ ،وهو ما وقفت عليه ““إلشصعب““ ‘ إ÷ولة
إلتي قامت بها قبل إنطلق إللقاء ،غياب إŸياه
وكذإ ﬁلت بيع إلوجبات إÿفيفة عكسس ما صصرح
به مدير إŸلعب ما جعلهم يعانون طيلة إليوم،
خصصوصصا أإن مدينة إلبليدة تعدت بها درجة إ◊رإرة
 ، 30ليتكرر سصيناريو إلسصنوإت إŸاضصية.
^ أنصس -ار ألشس-ب-اب يسس-ت-ق-ب-ل-ون ””ع-ل-ي-ق””
ب-ح-ف-اوة وي-ط-ال-ب-ونه بالبقاء :ب -ع -دم-ا كÌت
إإلشص- -اع -ات ‘ إلشص -ارع إل -ب -ل -وزدإدي ح -ول رح -ي -ل
إŸناج Òإلعام للفريق ““سصعيد عليق““ بعد إإجرإء

إŸب-ارإة إل-ن-ه-ائ-ي-ة ،إسص-ت-ق-ب-ل أإنصص-ار إلشص-ب-اب عليق
بحفاوة كبÒة وطالبوه بالبقاء ‘ إلفريق  ،بعدما
سصاهم إلرجل ‘ إإنقاذ أإصصحاب إللون Úإألحمر
وإألبيضس من إلسصقوط وقادهم إإ ¤إلتتويج بالكأاسس.
^ لع- -ب -و ألشس -ب -اب أول م -ن أل -ت -ح -ق -وأ
باŸلعب :كانت حافلة لعبي شصباب بلوزدإد إألو¤
إلتي إلتحقت بأارضصية ميدإن ““مصصطفى تشصاكر““
بالبليدة على إلسصاعة  15:40لتليها حافلة شصبيبة
بجاية على إلسصاعة إلثالثة و عشصر دقائق  ،وهو
إألمر إلذي ““فجر““ إŸدرجات إلتي كانت هادئة
بسصبب إ◊رإرة إلكبÒة إلسصائدة ‘ مدينة إلبليدة.
^ م-ن-اوشس-ات ك-بÒة ق-ب-ل أن-ط-لق أŸبارأة
Ãحاذأة أŸنصسة ألشسرفية :إنزعج أإنصصار شصبيبة
بجاية من تنظيم إإدإرة ملعب ““مصصطفى تشصاكر““
إل- -ت- -ي م- -ن- -حت إŸنصص- -ت ÚإÙاذي -ت Úل -ل -م -نصص -ة
إلشصرفية للمدعوين من قبل إإلدإرة إلبلوزدإدية،
وهو ما جعل أإبناء Áا قورإية يدخلون ‘ مناوشصات
ح -ادة م-ع-ه-م وت-رإشص-ق ب-ا◊ج-ارة ،ق-ب-ل أإن ي-ت-دخ-ل
إألمن ويعيد إلهدوء دقائق قبل إنطلق إلنهائي.
^ ت- - -ن - -ظ - -ي - -م سس - -يء دأخ - -ل وخ - -ارج
أŸلعب :ع-كسس إلسص-ن-وإت إŸاضص-ي-ة ك-ان إل-ت-ن-ظ-يم
Ãناسصبة إلطبعة إلـ  54لنهائي كأاسس إ÷مهورية
متوإضصعا  ،حيث عان رجال إلعلم من أإجل دخول
إŸلعب ،وبعد معاناتهم إلكبÒة قوبل إŸصصورون
بقرإر إŸنع من دخول إأرضصية إŸيدإن و ⁄يكن لهم
ذلك إإل قبيل إنطلق إŸوإجهة بعشصر دقائق ‘
سص -اب -ق -ة  ⁄تشص -ه -ده-ا إŸلعب م-ن ق-ب-ل ،وه-و م-ا
جعلهم يقومون باحتجاج على طريقتهم إÿاصصة
ب-ع-دم-ا رفضص-وإ إل-ع-م-ل ووضص-ع-وإ آإلت-ه-م إلتصصويرية
على خط إلتماسس و ⁄يلتقطوإ أإي صصورة.

جمعهاﬁ :مد فوزي بقاصص

