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@ مشسروع وزأري إلعادة ألعتبار للهيئة ألبيدأغوجية قيد ألتحضسÒ

لبطــــال
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اتفـــــاق الصصيـــــــد البحـــــــــري متواصصلــــــــة
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ألطالب عمر :إأع ـ ـÓن أŸغـ ـرب عـدم سسيادتـ ـ ـه
على أألرأضسي ألصسحرأوية يفضس ـ ـح تناقضسات ـ ـ ـ ـ ـه
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فـــــي يومــــه الوطــــني ،اإشصــــادة بعطــــــاء الفـــّنان الجــــزائري وموهبته
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طرحــــت خيار النتخابــات بشصـــروط
واسصتبعــــــدت اŸرحلــــة النتقاليـــــة
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بعـــد تتويجــه بكـأاسس ا÷مهورية
للمــــــّرة الّثامنــــــة ‘ تاريخـــــه
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ا’ثنين  ١٠جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٠٧ششوال  ١٤٤٠هـ

 2000شصاب ‘
قافلة نحو الوليات

يوم –سصيسصي
Ÿكافحة التدخÚ
بباتنة

02

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ت-ط-ب-ي-ق-ا للÈنامج الصصيفي
ل-ل-ع-اصص-م-ة Ÿوسص-م ا’صصطياف
 ،2019يشص- -رف ال- -وا‹ ع- -ب- -د
اÿالق صصيودة ،يوم ا’ثنÚ
 10ج - -وان  ،2019ب -ح -ظÒة
اŸركب ا’وŸب- - - - - - -ي ﬁم - - - - - -د
ب - -وضص - -ي - -اف ب - -ب - -ل- -دي- -ة دا‹
إابراهيم على انطÓق القافلة
الشصبانية السصياحية اŸتكونة
من  2000شصاب يجوبون عدة
و’يات.
ا’ن - -ط Ó- -ق ل - -ل - -ت- -غ- -ط- -ي- -ة
’ع Ó-م -ي -ة ي -ك -ون م -ن م -ق-ر
ا إ
و’ي-ة ا÷زائ-ر ع-ل-ى السصاعة
 07:00صصباحا.

التحول القتصصادي
Œارب اÛر ،بولندا
وتشصيكا
ي- - - -ن- - - -ظ- - - -م «ن- - - -ادي ك- - - -ار»
ا’ق - -تصص- -ادي ،ن- -دوة ن- -ق- -اشس
ح -ول «ا’ق -تصص -اد ‘ اŸرح -ل-ة
ا’ن- -ت- -ق- -ال -ي -ةŒ :ارب اÛر،
بولوندا وتشصيكا» ،وهذا يوم
 12ج- -وان ا÷اري ،ب -ف -ن -دق
سص- -وف -ي -ت -ال .ي -نشص -ط ال -ل -ق -اء
خÈاء م- -ن ال- -دول ال- -ث Ó-ث -ة
ع -اشص -وا ال -ت -ج -ارب ع -ن ق -رب
وه- - -ذا ب- - -دءا م- - -ن السص - -اع - -ة
 09:00صص- -ب- -اح -ا ب -حضص -ور
اق - - -تصص - - -ادي Úوإاع Ó- - -م- - -يÚ
مهتم ÚباŸسصأالة.
مع العلم أانه حققت الدول
ال -ث Ó-ث -ة ن -ت -ائ -ج اق-تصص-ادي-ة
’صص Ó-ح -ات
ه- -ام- -ة ب- -فضص -ل ا إ
ال- -ت- -ي سص- -اه -مت ‘ ا’ن -دم -اج
’وروبي.
با’–اد ا أ

انتخاب رئيسس غرفة
التجارة والصصناعة
يوم  15جوان
يتم انتخاب رئيسس الغرفة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ل - - -ل - - -ت - - -ج- - -ارة
والصص -ن -اع -ة ،ي -وم السص -بت 15
جوان ا÷اري ،وذلك بقاعة
اÙاضص- -رات «ع -ل -ي م -ع -اشص -ي»
ب -قصص -ر اŸع -ارضس ب -الصص -ن -وب -ر
ال -ب -ح -ري «صص -اف -كسس» ،ع -ل -ى
السصاعة  09:00صصباحا.

17968

يوم إاعÓمي حول مكافحة تلوث الهواء
تشص- - - -رف وزي- - - -رة
ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸت -ج -ددة ،ف -اط -م -ة
ال- -زه -راء زرواط -ي،
ال-ي-وم ا’ث-ن ،Úعلى
ي- -وم إاع Ó-م -ي ح -ول
م - -ك - -اف - -ح - -ة ت- -ل- -وث
ال - -ه - -واء .وي - -ن - -ظ- -م
اللقاء اŸدرج ‘ إاطار
إاح-ي-اء ال-ي-وم العاŸي
للبيئة اŸصصادف لـ 5
ج-وان م-ن ك-ل سص-ن-ة،
’وراسص -ي،
ب -ف -ن -دق ا أ
ب -دءا م -ن السص -اع-ة  09:00صص -ب -اح -ا Ãشص-ارك-ة وزراء الصص-ن-اع-ة واŸن-اج-م ،الصص-ح-ة ،اŸوارد اŸائ-ي-ة
’شصغال العمومية والنقل.
وا أ

يوم دراسصي حول اŸناطق ا◊دودية با÷زائر

بولنوار ينشصط ندوة صصحفية بقسصنطينة

’دارة والمالية
ا إ

أانشصطة متعددة باÛلسس
اإلسصÓمي الأعلى بوهران
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اŸلتقى الوطني
السصادسس حول اŸاء
من  12إا 14 ¤جوان
ا÷اري

ي-ن-ظ-م  ÈﬂاŸي-اه ب-ج-امعة
تنظم كلية العلوم السصياسصية والعÓقات الدولية ،يوم  10جوان ا÷اري ،يوما دراسصيا حول « تنمية
م -ول -ود م -ع -م -ري ب-ت-ي-زي وزو
اŸناطق ا◊دودية با÷زائر..أاي دور للجماعات اÙلية؟» .يجري اليوم الدراسصي بقاعة اÙاضصرات
اŸل- -ت- -ق- -ى ال- -وط -ن -ي السص -ادسس
«ه-وغ-و شص-اف-ي-ز» ويسص-ل-ط الضص-وء ع-ل-ى اه-م-ي-ة اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة اسصÎات-ي-ج-ي-ا بصص-فتها فضصاء تواصصل
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ال - -ل - -ق - -اء ال - -ذي ي - -ن - -ع- -ق- -د
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ا’قتصصادي.
يذهب جزء
جمعة «الفجر» Ÿسصاع
دة مرضصى السصرطان.

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

التحرير

ت- - -ن- - -ظ- - -م وزارة الصص- - -ح - -ة
والسص - - - - - - -ك- - - - - - -ان وإاصصÓ- - - - - - -ح
اŸسص-تشص-ف-ي-ات ي-وم-ا –سص-يسصيا
–ت ع - - -ن - - -وان «ال - - -ت- - -دخÚ
وصص -ح -ة ال -رئ -ت .»Úوي -ج -ري
ال- -ي- -وم ال -ت -حسص -يسص -ي إاح -ي -اًء
ل - -ل - -ي - -وم ال - -ع- -اŸي Ÿك- -اف- -ح- -ة
ال- -ت- -دخ Úب- -ال- -ت- -نسص- -ي- -ق م- -ع
م -دي -ري -ة الصص -ح -ة ل -ب -ات -ن-ة،
ب -ج -ام-ع-ة ع-اصص-م-ة ا’وراسس،
يوم الثÓثاء  11جوان ،2019
ب- - -دءا م- - -ن السص- - -اع - -ة 09:00
صصباحا.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

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

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

»æWh

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

’جراءات الكفيلة بصسيانة الطرق البلدية والو’ئية
درسس ا إ

يشسغلون مهام إادارية

آ’ثنين  10جوآن  2019م
آلموآفق لـ  07شسوآل  1440هـ

›لسس وزاري مشسÎك إلعادة تنظيم
تسسي Òالنقل ا◊ضسري وشسبه ا◊ضسري

آنعقد ،أآمسس› ،لسس وزآري مشسÎك ،برئاسسة
آلوزير آأ’ول نورآلدين بدوي ،خصسصس لدرآسسة
آإ’شسكاليات آŸتعلقة بصسيانة آلطرق وإآعادة
ت-ن-ظ-ي-م تسس-ي ÒآŸؤوسسسس-ات آل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
آ◊ضسري وشسبه آ◊ضسري ،بحسسب ما أآفاد به
بيان Ÿصسالح آلوزير آأ’ول.
و” آل -ت -ط -رق خ Ó-ل ه -ذآ آ’ج -ت -م -اع ،آل -ذي
حضسره وزرآء آلدآخلية وآلنقل وآŸالية ،إآ¤
«آإ’جرآءآت آلوآجب آتخاذها ‘ ›ال صسيانة
آل-ط-رق-ات آل-ب-ل-دي-ة وآل-و’ئ-ي-ة ع-ل-ى آŸسس-ت-وى
آلوطني ،حيث تقرر إآعادة آلنظر ‘ تنظيم
هذه آلعملية وتخصسيصس آليات دآئمة من أآجل
آلتكفل بها عن طريق تعبئة كل آإ’مكانيات
آلتي –وزها آ÷ماعات آÙلية ومديريات
آأ’شس -غ -ال آل -ع-م-وم-ي-ة وآل-ن-ق-ل» ،ب-حسسب ن-فسس
آŸصسدر.
وسستتو÷ ¤نة مكونة من قطاعات آلدآخلية
وآأ’شس- -غ- -ال آل- -ع- -م- -وم- -ي -ة وآŸال -ي -ة ب -ت -ق -دË
مقÎحاتها ‘ هذآ آلشسأان للمصسادقة عليها من
طرف آ◊كومة ،يضسيف آلبيان.
من جهة أآخرى ” ،تكليف وزير آلنقل بتقدË
ع -رضس خ Ó-ل آ’ج -ت -م -اع آŸق -ب -ل ل -ل-م-ج-لسس
آل- -وزآري آŸشسÎك ،ح- -ول ع- -م- -ل -ي -ة صس -ي -ان -ة
آلطريق آلسسيار شسرق -غرب وآلبت ‘ تسسيÒه
وف -ق-ا Ÿق-ارب-ة آق-تصس-ادي-ة ت-ت-مشس-ى وآŸع-ايÒ

” ،أآمسس ،إآنهاء مهام آلسسيدين بغدآد‹ عبد آÛيد وقÓفاط ﬁمد مهدي ،على آلتوآ‹ مدير
آإ’دآرة آلعامة ومدير آإ’طارآت برئاسسة آ÷مهورية ،بحسسب ما أآفاد به بيان للرئاسسة.
وجاء ‘ آلبيان ”« ،أآمسس آأ’حد  9يونيو  ،2019إآنهاء مهام آلسسيدين بغدآد‹ عبد آÛيد
وقÓفاط ﬁمد مهدي ،على آلتوآ‹ مدير آإ’دآرة آلعامة ومدير آإ’طارآت برئاسسة آ÷مهورية.
كما ” إآنهاء مهام آلسسيدة آسسيا “يمي بصسفتها مكلفة Ãهمة برئاسسة آ÷مهورية».

مثول أاويحيى وزوخ أامام قاضسي التحقيق Ãحكمة سسيدي اﬁمد
مثل ›ددآ ،بعد ظهر آأمسس ،آلوزير آأ’ول
آلسسابق أآحمد أآويحيى أآمام قاضسي آلتحقيق
ل - -دى ﬁك - -م- -ة سس- -ي- -دي آﬁم- -د ب- -ا÷زآئ- -ر
آلعاصسمة ،بحسسب ما لوحظ بع ÚآŸكان.
و’ توجد أآية معلومات حول سسبب آسستدعائه
للمثول أآمامها كمشستبه فيه أآو كشساهد وذلك
نتيجة إآجرآءآت أآمنية مشسددة أآمام آÙكمة.
كما مثل وآ‹ آلعاصسمة آلسسابق عبد آلقادر
آلدولية ذآت آلصسلة.
وخ Ó-ل ت -دخ-ل-ه ح-ول ’م-رك-زة تسس-ي Òآل-ن-ق-ل
آ◊ضسري وشسبه آ◊ضسري ،أآكد آلوزير آأ’ول
على ضسرورة أآن يعالج هذآ آŸلف من خÓل
«مقاربة شساملة تسسمح باسستغÓل كل وسسائل
آل-ن-ق-ل آل-ع-م-وم-ي سس-وآء آل-ت-ق-ليدية أآو آ◊ديثة
بشس- -ك- -ل أآم- -ث- -ل وم -ت -ج -اوب م -ع آح -ت -ي -اج -ات
آŸوآطن.»Ú
وبهذآ آلشسأان ،كلف ÷نة قطاعية (آلدآخلية،

آل -ن -ق -ل ،آŸال -ي -ة وآل -تشس -غ -ي -ل) ت -ق-وم ب-اقÎآح
«آآ’ل -ي -ات آل -ع-م-ل-ي-ة ل-ت-وف Òن-ق-ل ع-م-وم-ي ذي
ن -وع -ي-ة وم-ت-وآف-ق م-ع ح-رك-ي-ة آلسس-اك-ن-ة وف-ق-ا
Ÿت-ط-ل-ب-ات آل-ت-ن-م-ية آ’قتصسادية وآ’جتماعية
Óوسس- -اط آ◊ضس- -ري -ة وشس -ب -ه
وآل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ل - -أ
آ◊ضسرية ،مع منح آسستغÓل خطوط جديدة
ل -ف -ائ -دة آلشس -ب -اب آŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ﬂت-ل-ف
وسس -ائ -ل آل -دع -م ،ع Èك -اف -ة و’ي-ات آل-وط-ن»،
بحسسب آلبيان.

ا÷زائر تشسارك ‘ الندوة الوزارية حول البحث العلمي بروما
’ثن ،Úبروما ‘ ،أاشسغال الندوة الوزارية الرابعة
يشسارك وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي الطيب بوزيد ،ابتداء من اليوم ا أ
حول البحث وا’بتكار والتعليم العا‹ ‘ إاطار ا◊وار  ،5+5بحسسب ما أاكدته الوزارة ،أامسس ‘ ،بيان لها.
موضسوع آلندوة هذه آلسسنة لتعزيز آلتعاون ‘ آل- -رئ- -يسس- -ي- -ة آŸتضس- -م -ن -ة ‘ ب -رن -ام -ج ع -م -ل وأآوضسح آلبيان ،أآن آلوزير سسيكون على رأآسس
›ال آلبحث وآ’بتكار وآلتعليم آلعا‹ «بغية « 2020-2019سس - -تÎأآسس آ÷زآئ - -ر ع- -م- -ل Úوف-د ثÓ-ث-ي آل-تشس-ك-ي-ل-ة رف-ي-ع آŸسس-ت-وى ،يضسم
ترقية آلنمو آ’قتصسادي آŸسستدآم وآإ’دماج مناصسفة :أآحدهما مع إآيطاليا حول تنصسيب ‡ثل Úعن آ◊كومة وعن آلعمال ومنظمات
آ’ج-ت-م-اع-ي وك-ذآ آسس-ت-ح-دآث ف-رصس ج-ديدة شسبكات (تعزيز آلشسرآكة وآلشسركات آıتلطة أآصسحاب آلعمل.
لشس -ب -اب م -ن -ط -ق-ة غ-رب آŸت-وسس-ط» ،ب-حسسب ومبادرآت آŸتوسسط آلغربي من خÓل “ويل وأآضساف ذآت آŸصسدر ،أآن برنامج هذه آلدورة
نفسس آŸصسدر.وتضسيف آلوزآرة ،أآنه سسيكون ب -رآم -ج أآوروب -ي -ة ودول -ي -ة م -ت -ع -ل -ق -ة ب-ال-ب-حث سس-ي-ت-م-ي-ز ب-ا’ح-ت-ف-ال ب-ذك-رى م-ئ-وي-ة Ÿنظمة
ل -ب -وزي -د خ Ó-ل ه -ذه آل -ن -دوة ت -دخ -ل «ب -اسس -م وآ’بتكار وآلتعليم آلعا‹) وآخر مع إآسسبانيا آلعمل آلدولية ،إآذ سستشسهد آŸرآسسم حضسور
آ÷زآئر بغية آلتعب Òعن دعمها لهذه آŸبادرة ح-ول آل-ق-اب-ل-ي-ة ل-ل-تشس-غ-ي-ل (ك-ي-ف-ي-ة آسس-ت-حدآث «عدد هام من رؤوسساء آ◊كومات وآلوزرآء من
آل- -ق- -ارآت آÿمسس ،ل- -ل -وق -وف ع -ل -ى إآ‚ازآت
فرصس جديدة لصسالح آلشسباب).
وسسيقوم أآيضسا بالتوقيع على بيان روما».
آŸن-ظ-م-ة وآل-ت-ح-دي-ات آل-ت-ي ت-وآج-ه-ه-ا ورسس-م
ويهدف ﬂطط عمل هذآ آلبيان ،إآ« ¤تعزيز
معا ⁄آسسÎآتيجياتها آŸسستقبلية ،خاصسة فيما
آلشس-رآك-ة وآل-ت-ع-اون آل-ع-ل-م-ي وآل-تكنولوجي بÚ
يتعلق بالعمل آلÓئق وآلعدآلة آ’جتماعية».
آلدول آأ’عضساء ‘ حوآر  5+5لتحسس Úآلتعاون
آلعلمي وآلتكنولوجي وترقية آسستحدآث فرصس يشس -ارك وزي -ر آل -ع -م -ل وآل -تشس -غ -ي-ل وآلضس-م-ان وم -ن آŸن -ت -ظ -ر أآن ي -ل -ق -ي آل -وزي -ر ،آأ’رب -ع -اء
جديدة وضسمان نوعية آلتعليم آلعا‹ وتطوير آ’جتماعي ،تيجا Êحسسان هدآم ،آبتدآء من آŸق- -ب -ل ،،ك -ل -م -ة ب -اسس -م آ÷زآئ -ر ‘ أآشس -غ -ال
آلنشساطات ‘ ›ا’ت آلبحث ذآت آأ’ولوية آل-ي-وم ،ب-ج-ن-ي-ف بسس-ويسس-رآ ‘ ،أآشس-غ-ال آل-دورة آ÷لسسة آلعامة للمؤو“ر ،كما يجري ﬁادثات
بالنسسبة ◊وآر  5+5وقطاعات آلتعليم آلعا‹»Ÿ 108 .ؤو“ر آلعمل آلدو‹ ،بحسسب ما أآفاد به ،ثنائية مع نظرآئه من وزرآء آلعمل آŸشساركÚ
م -ن ج -ه -ة أآخ -رى ،وضس -م -ن آأ’ع-م-ال آلسس-ب-ع-ة أآمسس ،بيان للوزآرة.
‘ آ’جتماع.

...وتشسارك بجنيف ‘ أاشسغال
الدورة Ÿ 108ؤو“ر العمل الدو‹

طرحت خيار ا’نتخابات بشسروط واسستبعدت اŸرحلة ا’نتقالية

األحزاب السسياسسية :حل األزمة انطÓقا من –قيق مطالب الشسعب

’حزاب رؤويتها للحل من زوايا ﬂتلفة ركزت ‘
لزمة السسياسسية ،وطرحت بعضس ا أ
اقÎحت ،أامسس ،الطبقة السسياسسية حلو’ ل أ
›ملها على توف Òظروف نزيهة وشسفافة لتنظيم انتخابات تشسرف عليها سسلطة وطنية ،كما انتقدت ‘ نفسس الوقت التماطل
‘ ا’سستجابة Ÿطالب ا◊راك الشسعبي بعد ا÷معة  ،16وكذا اسستمرار رموز النظام السسابق.

البناء ترافع لسسلطة مسستقلة
لÓنتخابات

طرحت حركة آلبناء آلوطني ورقة طريق ◊ل
آأ’زم-ة ت-ق-وم ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م آن-ت-خ-ابات رئاسسية
نزيهة تنطلق من آحÎآم آإ’رآدة آلشسعبية ،مع
آلتأاكيد على مرآفقة آŸؤوسسسسة آلعسسكرية ‘
آل - -وقت آ◊ا‹ ل - -ل - -ح - -رآك بضس - -م- -ان إآج- -رآء
آنتخابات نظيفة ونزيهة ،مؤوكدة أآن هذآ كان
مطلب آ◊ركة منذ بدآية آ◊رآك ‘  22من
فيفري آŸاضسي.
أآوضس -حت ح -رك -ة آل -ب -ن-اء ‘ ب-ي-ان ل-ه-ا ،ت-ل-قت
«آلشسعب» نسسخة منه ،أآمسس ،بأان أآي “ثيل
حقيقي ’بّد وأآن يسستمد شسرعيته من آلسسلطة
آŸمنوحة له من آلشسعب ‘ إآختيار حّر عن
ط -ري -ق إآن -ت -خ -اب -ات ن -زي-ه-ة وشس-ف-اف-ة دون أآي
وصساية من آحد ،مشسÒة إآ ¤أآن آ◊ل يكمن ‘
صس - -ن- -ادي- -ق آ’قÎآع ول- -يسس ‘ آŸت- -اج- -رة ‘
آأ’زمة أآو آإ’طالة من عمرها أآو بطرح شسروط
تعجيزية للبحث عن حالة آلفرآغ أآو آŸرآحل
آ’نتقالية غﬁ Òمودة آلعوآقب.
‘ مقابل ذلك ترى حركة آلبناء أآن –قيق
آن-ت-خ-اب-ات شس-ف-اف-ة ي-ك-ون ع-ن ط-ريق موآصسلة
آ÷يشس آل -وط -ن -ي آلشس -ع-ب-ي م-رآف-ق-ة آ◊رآك،
وبقاء آ◊رآك مسستمرآ حتى –قيق مطالبه
وتنفيذ إآنتخابات شسفافة تشسرف عليها ÷نة

إانهاء مهام ثÓثة إاطارات برئاسسة ا÷مهورية

’عمال علي حداد
مواصسلة للتحقيق ‘ قضسية رجل ا أ

‘ إاطار ا◊وار 5+5

جلل بوطي
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أآمسس ،أآن دعوة رئيسس آلدولة للحوآر مرفوضسة
أ’ن -ه غ Òشس -رع -ي ،أ’ن -ه ح -اول ت-ن-ظ-ي-م ح-وآر
ورفضست قوى آأ’مة ‘ آأ’حزآب وآŸنظمات
وغÒها آلتجاوب معه ،ففشسلت ندوته آلتي
خصسصسها لذلك ،كما حاول تنظيم آ’نتخابات
آل-رئ-اسس-ي-ة وح-دد ت-اري-خها بـ 04ج-وي-لية ،و⁄
ي-ت-ج-اوب م-ع-ه أآح-د ،ف-فشس-ل مسس-ع-اه ،وتسس-اءل
ج -اب آل -ل -ه ف-ك-ي-ف يصس-ر ع-ل-ى آ’سس-ت-م-رآر ‘
آلسس -ل -ط -ة م -ع ه -ذه آ◊ال وه -ذآ آل -رفضس م-ن
آلشسعب له؟ بحسسبه.

اسستفاد من امتيازات غ Òمسستحقة

طحكوت أامام ﬁكمة سسيدي اﬁمد بالعاصسمة

مُثل ،بعد ظهر أآمسس ،رجل آأ’عمال ﬁي
آلدين طحكوت أآمام وكيل آ÷مهورية لدى
ﬁك-م-ة سس-ي-دي آﬁم-د ب-ا÷زآئ-ر آل-ع-اصسمة،
بشسأان قضسايا متعلقة باسستفادته من آمتيازآت
غ Òمسستحقة ،بحسسب ما لوحظ.
ويتابع طحكوت وعدد من أآفرآد عائلته ‘
قضس -اي -ا آ’سس -ت -ف -ادة غ ÒآŸسس -ت -ح -ق -ة م -ن
آم -ت -ي -ازآت م -ن -حت ل -ه م -ن ط-رف إآط-ارآت

ب -ال -دي -وآن آل -وط -ن -ي ل -ل-خ-دم-ات آ÷ام-ع-ي-ة
ووزآرة آل - -ن- -ق- -ل ‘ آل- -قضس- -ي- -ة آŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
باÿدمات آ÷امعية ،ومن طرف إآطارآت
ب-وزآرة آلصس-ن-اع-ة وآل-وك-ال-ة آل-وط-ن-ي-ة لÎقية
آ’سس -ت -ث -م -ار ‘ آل-قضس-ي-ة آŸت-ع-ل-ق-ة بشس-رك-ة
(سس -ي-م-ا م-وت-ورز) آل-ت-ي Áل-ك-ه-ا ،ح-يث م-ث-ل
’طارآت
رفقته أآمام آÙكمة عدد من آ إ
آلعاملة ‘ هذه آلهيئات.

 300مليون دو’ر حجم اŸباد’ت التجارية ب Úالبلدين

منتدى األعمال ا÷زائري  -الكوبي
يطالب برفع مسستوى العÓقات الثنائية

توسسيع الشسراكة إا ¤الصسيد’نية ،السسياحة واÿدمات..
حجم التباد’ت التجارية ب Úا÷زائر
وك- -وب- -ا ’ ي -ت -ع -دى  300م -ل-ي-ون دو’ر
سس - - -ن - - -وي - - -ا ،ح - - -يث –ت - - -ل الصس - - -ادرات
’سسد،
ا÷زائرية من اÙروقات حصسة ا أ
ف -ي -م-ا ب-ل-غت  22م -ل-ي-ون دو’ر ج-ان-ف-ي
 ،2019ب -حسسب م -ا أاع -ل -ن ع -ن-ه ،أامسس‘ ،
’ع -م -ال ‘ ك -وب -ا
ال -ل -ق -اء ح -ول ف -رصس ا أ
لعمال.
باŸدرسسة العليا ا÷زائرية ل أ
حياة كبياشس
–دث معمر جÓل سسرآندي ،رئيسس غرفة
آلتجارة وآلصسناعة لو’ية تيبازة ‘ ،آلكلمة
آل -ت-ي أآل-ق-اه-ا ب-اŸن-اسس-ب-ة ،ع-ن أآه-م-ي-ة آل-ل-ق-اء
ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-م-ت-ع-ام-ل Úم-ن آل-ب-ل-دي-ن ،خ-اصس-ة
آ÷زآئري Úآلرآغب ‘ Úإآقامة آسستثمارآت ‘
هذآ آلبلد آŸتوآجد ‘ أآمريكا آلÓتينية.
وصسفت سسفÒة دولة كوبا با÷زآئر آلسسيدة

كÓرآ بوليدو آسسكند‹ ،عÓقات آلتعاون بÚ
آ÷زآئ -ر وب Ó-ده -ا بـ»آ÷ي -دة» ،وأآك -دت ع -ل-ى
آلنوعية آ÷يدة للمحروقات آلتي “ثل أآهم
وآردآت -ه -ا م -ن آ÷زآئ-ر ،خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
Ãجال آلطب ،حيث يتوآجد أآطباء ‘ عدة
ت -خصسصس -ات م -ن-ه-ا طب آل-ع-ي-ون وطب آل-نسس-اء
وآلتوليد متمرسسون وذوو كفاءآت ‘ آ÷زآئر
متمركزون باŸناطق آلدآخلية وآ÷نوب على
وجه آلتحديد.
آسستعرضست آلسسفÒة ‘ آلكلمة آلتي أآلقتها ‘
آللقاء سسبل آلشسرآكة ونقل آÈÿآت ‘ ›ال
آلوقاية وقالت إآن بلدها “تلك من آÈÿة
آلكافية وآŸعÎف بها ‘ هذآ آÛال وتتطلع
آŸتحدثة إآ ¤توسسيع ›ال آلتعاون لنطاق
أآوسس -ع ل -يشس -م -ل ق -ط -اع-ات أآخ-رى ع-ل-ى غ-رآر
آلصس-ن-اع-ات آلصس-ي-د’ن-ي-ة «ب-ي-وف-ارم-اسس-وت-يك»
وآلسسياحة وآÿدمات..

اŸديرة العامة لـ «كاسسي» ‘ تصسريح لـ «الشسعب»:

›لسس أاعمال ثنائي ‘  19جوان ا÷اري

وط-ن-ي-ة مسس-ت-ق-ل-ة تشس-رف وت-ن-ظ-م وتعلن نتائج
آإ’نتخابات بدي Óعن أآدوآر آإ’دآرة.
لتحقيق هذآ آŸطلب جدد بن قرينة حسسب
ب-ي-ان آ◊رك-ة م-ط-ال-ب-ت-ه ب-ت-ع-دي-ل آلدسستور من
ثÓث أآرباع آلŸÈان ،أآو أآن ْمنح صسفة آلسسلطة
ل-ه-ذه آل-ل-ج-ن-ة آŸسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-تخابات حتى ’
تتناقضس مع آلدسستور وآلتشسريع آŸعمول به
’ن أآن آلدسستور وكذآ آلتشسريع آŸعمول به
Áن-ح-ان حصس-ري-ا م-ه-م-ة ت-ن-ظ-ي-م آ’ن-ت-خ-ابات
ل -لسس -ل -ط -ات ،وآشسÎطت إآن ت -ت -م -ت -ع آلسس -ل-ط-ة
آل-وط-ن-ي-ة ب-الشس-خصس-ي-ة آŸع-ن-وي-ة وآإ’سس-ت-قÓل
آŸا‹ وآإ’دآري ويكون لها أآهلية آلتقاضسي.
وأآن ت -ت -و ¤دون غÒه -ا آل -ت -ن-ظ-ي-م وآإ’شس-رآف
وآل-رق-اب-ة وآإ’عÓ-ن وضس-م-ان صس-ح-ة آل-عمليات
آ’نتخابية.

األفافاسس يرفضس ا◊وار وينتقد
تعامل السسلطة مع ا◊لول اŸقÎحة

من جهته أآكد رئيسس جبهة آلعدآلة وآلتنمية
ع -ب -د آل -ل -ه ج -اب آل -ل -ه ،آن آ◊ل آل -وح-ي-د ه-و
–قيق مطالب آلشسعب بتسسليم آلسسلطة إآ¤
شس-خصس-ي-ات م-دن-ي-ة ي-حÎم-ه-ا آلشس-عب ،وت-كون
أآه  Ó-ل -ل -ت -حضس Òآ÷ي -د ل -ل -ع -ودة إآ ¤آŸسس -ار
آ’نتخابي بالصسورة آلتي سسبق شسرحها ‘ أآكÌ
م -ن رسس -ال -ة سس -اب-ق-ة ،وي-ك-ون ذلك ع-ن ط-ري-ق
مسساعدة آŸؤوسسسسة آلعسسكرية.
وآعت Èجاب آلله ‘ منشسور له على صسفحة
جبهة آلعدآلة آلرسسمية على موقع فيسسبوك،

‘ سسياق آخر ،قالت جبهة آلقوى آ’شسÎآكية ‘ بيان لها ،أآمسس ،بعد آجتماع آŸكتب آلوطني
آلتنفيذي ،إآن آسستمرآر آ’نتخابات آلرئاسسية باعتبارها آÿيار آلسسياسسي آلوحيد للنظام آ◊ا‹،
مقدما ‘ شسبه حوآر مقيدآ ‘ آŒاه وآحد ،لن يقنع سسوى أآولئك آلذين سسارعوآ إآ ¤آŸباركة أآو
آإ’Áان بعرضس حوآر مقدم من سسلطة آسستبدآدية ،موضسحة آن ذلك سسيشسجع آلشسعب آ÷زآئري على
موآصسلة نضساله آلسسلمي ،حتى آلرحيل آلنهائي للنظام آ’سستبدآدي ،ورموزه غ Òآلشسرعية وزوآل كل
أآتباعه .وأآوضسح «آأ’فافاسس»إآن آلسسلطة آلتي ’ تهتم سسوى بإاطالة عمرها ،وتسسعى فقط إآ ¤كسسب
آلوقت –ت أآمل ترآجع وترآخي آلثورة آلشسعبية ،حيث يوآصسل آلنظام ‘ تصسرفاته بتجاهل آلتطلعات
آŸشسروعة للشسعب آ÷زآئري آŸعبأا منذ أآك Ìمن أآربعة أآشسهر للمطالبة بتغي Òجذري للنظام وإآرسساء
آ÷مهورية آ÷ديدة من خÓل آنتقال دÁقرآطي حقيقي ،مؤوكدة أآن آŸسسؤوولية تقع على عاتق
آلسسلطة آ◊قيقية آلتي ترفضس جميع آ◊لول آلسسياسسية آÿارجة عن سسيطرتها ،فهذه آ◊لول
آلسسياسسية للخروج من آأ’زمة موجودة لتغي Òسسلمي للنظام ،لكنها توآجه غياب آإ’رآدة آلسسياسسية
للنظام.

جاب الله:
تلبية مطالب الشسعب هي ا◊ل

زوخ أآمام آÙكمة آلتي غادرها بعد دقائق
من دخوله.
وك -ان آŸسس -ؤوو’ن ق -د م -ث  Ó-رف -ق -ة ع-دد م-ن
آŸسس -ؤوول Úآآ’خ -ري-ن أآم-ام وك-ي-ل آ÷م-ه-وري-ة
آلذي آسستدعاهم منتصسف مايو آŸاضسي ‘
إآطار موآصسلة آلتحقيقات ‘ إآطار قضسية رجل
آأ’ع -م -ال ع -ل -ي ح -دآد ،ب -حسسب م -ا أآوضس -ح -ه
آنذآك آلتلفزيون آلعمومي.

أآفادت وهيبة بهلول آŸديرة آلعامة للغرفة
آ÷زآئ -ري-ة ل-ل-ت-ج-ارة وآلصس-ن-اع-ة «ك-اسس-ي»‘ ،
تصسريح لـ «آلشسعب» على آلهامشس ،أآن آللقاء
يدخل ‘ إآطار ترقية آلعÓقات آ’قتصسادية
وآلتجارية ب Úآ÷زآئر وكوبا ،وقد ” آختيار
ه -ذه آأ’خÒة ‘ ه -ذآ آل -ي -وم أ’ن -ه -ا سس -ت -ك -ون
ح -اضس -رة ب -ق -وة ‘ م -ع -رضس آ÷زآئ -ر آل -دو‹
بحوآ‹  20شسركة.

قالت بهلول إآن هذآ آللقاء Áثل كذلك “هيدآ
لعرضس فرصس آلتعاون مع كوبا وكذآ آلتحضسÒ
آŸتعامل Úآ’قتصسادي Úلبحث كيفية تطوير
آل -ع Ó-ق -ات .ول -ف -تت ‘ سس -ي-اق م-تصس-ل إآ ¤أآن
آلعÓقات آلتجارية ب Úآلبلدين تبقى ﬁتشسمة
بالرغم من أآن آلعÓقات آلسسياسسية جيدة.
وآسس -ت-ع-رضست آŸت-ح-دث-ة أآرق-ام-ا ح-ول ح-ج-م
آلتباد’ت آلذي مايزآل ’ يرقى ـ بحسسبها -
إآ ¤مسستوى تطلع آلبلدين حيث بلغ  350مليون
دو’ر أآم- -ري- -ك- -ي سس- -ن- -ة  2017ت-ط-غ-ى ع-ل-يه
صس-ادرآت آÙروق-ات وب-ال-ت-ا‹ ف-ه-و «لصس-ال-ح
آ÷زآئر» ،غ Òأآن حجم آلتباد’ت  -تضسيف -
آنخفضس إآ 310 ¤مليون دو’ر أآمريكي سسنة
 .2018وأآضس- - -افت آŸت- - -ح- - -دث - -ة ،أآن ه - -ن - -اك
قطاعات وآعدة Áكن توسسيع ›ال آلتبادل
ف- -ي -ه -ا م -ن -ه -ا ق -ط -اع آل -زرآع -ة ،آلصس -ن -اع -ات
آلغذآئية ،آأ’دوية وآ’أجهزة آلطبية ،باإ’ضسافة
إآ ¤آلسس- -ي- -اح- -ة ،مشسÒة إآ ¤أآن ك- -وب- -ا “ت- -لك
تقاليد ومعرفة ‘ هذآ آلقطاع.
وذك -رت آŸدي -رة آل -ع -ام ل -ل -غ -رف -ة آ÷زآئ-ري-ة
للصسناعة وآلتجارة ،آنه Ãناسسبة زيارة وفد
كوبي رفيع آŸسستوى إآ ¤آ÷زآئر ” إآنشساء
›لسس أآعمال جزآئري  -كوبي ،سسيتم تنصسيبه
ي -وم  19ج- -وآن آ÷اري وذلك ع- -ل- -ى ه -امشس
معرضس آ÷زآئر آلدو‹ ،وآلتوقيع على ورقة
آلطريق  2020 -2019بالنسسبة للتعاون مع هذآ
آلبلد ،خاصسة مع آلقطاع آÿاصس.

ا’ثنين  10جؤان  2019م
المؤافق لـ  07ششؤال  1440هـ
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أإششرف على إمتحان ششهادة إلتعليم إŸتوسشط من قسشنطينة وباتنة

بلعابد ’:وجود للتسسريب بل هناك نشسر Ÿواضسيع خاطئة
^ مشسروع وزاري إ’عادة ا’عتبار للهيئة البيداغوجية قيد التحضسÒ
^ عملية التصسحيح يـ ـ ـوم  17جوان ا÷اري والنتائج بدايـ ـة جويلي ـ ـ ـة
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أاسسئلة سسهلة والتفاؤول بالنجاح مؤوشسر اليوم اأ’ول لÓمتحان

وإاح -ت -ؤاء ك -ل اŸع -ط -ي -ات ال-ب-ي-داغ-ؤج-ي-ة ’ج-ت-ي-از
ا’م- -ت- -ح- -ان- -ات  ،ك- -اشش -ف -ا ع -ن إان -ط Ó-ق اأ’سش -ب -ؤع
اŸدرسشي ‘  23جؤان ا÷اري.

امتحانات ترقية الرتب
‘ جويلية الداخل

أإشش -رف وزي -رة إلÎب -ي -ة إل -وط -ن -ي -ة ع -ب-د
إ◊ك- -ي -م ب -ل -ع -اب -د رف -ق -ة وإ‹ قسش -ن -ط -ي -ن -ة
’جتماعي Úأإمسس على إنطÓق
وإلششركاء إ إ
إمتحان ششهادة إلتعليم إŸتوسشط دورة 2019
Ãت- -وسش- -ط -ة ﬁم -د خ -ب -اب -ة  ،ب -ح -يث ج -رت
إل- -ع- -م- -ل- -ي -ة ‘ ظ -روف ج -ي -دة ح -يث إج -ت -از
إŸمتحنون ‘ إلصشبيحة مادتي إللغة إلعربية
وإل-ع-ل-وم إل-ف-ي-زي-ائ-ي-ة وإل-ت-ك-ن-ول-وجيا.وبعد
قسشنطينة توجه إلوزير وإلوفد إŸرإفق له
إ ¤متوسشطة عبد إلرحمن خلدون بباتنة
حيث تابع إلعملية عن قرب.

مبعوثة «الششعب» إا ¤قسشنطينة وباتنة:
سشهام بوعموششة
‘ هذا الصشدد ،أاكد الؤزير ‘ ندوة صشحفية
ع -ل -ى ه -امشس ال -زي -ارة أان اŸع -ط-ي-ات اأ’و ¤ال-ت-ي
وردت م - -ن ﬂت - -ل - -ف ج - -ه - -ات ال- -ؤط- -ن ع- -ن سشÒ
ا’متحانات إايجابية ،مششيدا با÷هؤد التي تبذلها
ال -ؤ’ي-ة ل-ل-ن-ه-ؤضس ب-ق-ط-اع الÎب-ي-ة ،مضش-ي-ف-ا أان ك-ل
الظروف مهيأاة والدولة ا÷زائرية  ⁄تدخر أاي
›هؤد ‘ تؤف Òكل اإ’مكانيات البششرية واŸادية
وال-ل-ؤج-يسش-ت-ي-ة إ’‚اح ا’م-ت-ح-ان-ات ،م-ث-ل-م-ا ج-رت
اختيارات نهاية التعليم ا’بتدائي ،كما حظي ذوو
ا’حتياجات اÿاصشة برعاية واهتمام لتمدرسشهم
و“كينهم من إاجراء ا’متحانات ‘ ظروف جيدة
م-ث-ل-م-ا ي-نصس ع-ل-ي-ه دل-ي-ل ا’م-ت-ح-ان-ات ل-ه-ذه ال-فئة
ا◊سشاسشة من اÛتمع.
أاعطى الؤزير أارقاماعن عدد اÎŸششح Úالذي
بلغ 631395مÎششح على اŸسشتؤى الؤطني مؤزعÚ
على  2429مركز امتحان ،بحيث فتحت قبل يؤمÚ
 18مركز Œميع التي سشتؤدع فيها أاوراق اأ’جؤبة،
و 61م -رك -ز تصش-ح-ي-ح .ك-م-ا أان ع-م-ل-ي-ة ال-تصش-ح-ي-ح
سش-ت-ن-ط-ل-ق ي-ؤم  17ج - -ؤان ا÷اري واإ’عÓ- -ن ع- -ن
النتائج سشيكؤن ‘ الفا— جؤيلية الداخل.

 20موضسوعا خاطئا ” تسسريبه
وحؤل ما يروج عن تسشريب مؤاضشيع قال بلعابد
أانه« :مثلما جرت العادة يتم وضشع  20مؤضشؤعا
خ -اط -ئ -ا Ãراك -ز ا’م -ت -ح -ان ÷سس ال -ن -بضس ،ل -ك -ن
Óسشف ” تسشريبها ونششرها وكأانها حقيقة قائمة
لأ
ما أاحدث كل هذا الهؤل» ،مضشيفا أان اŸسشؤؤولÚ
ع -ن ذلك سش -ي -ت -م م -ع -اق-ب-ت-ه-م وف-ق ال-ق-ان-ؤن أ’ن-ه-م
يششؤششؤن عن التÓميذ ،علما أان هناك هيئة تقؤم
بعملها ‘ هذا الششأان  ،كما ششدد على ضشرورة
التمييز ب Úمصشطلح التسشريب والنششر.
‘ ه -ذا الشش -أان ن -ؤه Ãج -ه -ؤدات وزارة ال -دف -اع
ال- -ؤط- -ن -ي ال -ت -ي زودت -ه -م ب -أاج -ه -زة ل -ل -كشش -ف ع -ن
اŸششؤشش Úعن ا’متحانات.

م- -ؤازاة م- -ع ذلك ب- -ل -غ ع -دد اÎŸشش -ح Úع -ل -ى
مسشتؤى اŸؤؤسشسشات العقابية  4150مÎششح و518
من أاششبال اأ’مة ،وأاك Ìمن  16مÎششحا تابعÚ
ل -ل -دي-ؤان ال-ؤط-ن-ي ل-ل-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د ،وق-راب-ة 190
م -ؤؤط-ر ،ب-ح-يث ه-ن-اك إاج-راءات سش-ي-ع-ل-ن ع-ن-ه-ا ‘
الؤقت اŸناسشب تخصس تؤجيه التÓميذ من الرابعة
متؤسشط إا ¤اأ’و ¤ثانؤي إا ¤ا÷ذوع اŸششÎكة
إا ¤الثانية ثانؤي.
‘ هذا السشياق ،كششف الؤزير عن أانه ‘ اأ’يام
القادمة سشتنصشب ÷نة ﬂتصشة تضشم كفاءات على
مسشتؤى الؤزارة وﬂتصش ‘ Úالتؤجيه واإ’رششاد
ورؤوسشاء اŸؤؤسشسشات ،أاسشاتذة ومفتشش Úتعكف على
إاخراج مششروع وزاري يضشفي قؤة وحضشؤر وسشلطة
Óسش-ت-اذ  ،وه-ذا إاعÎاف-ا ل-لسش-ل-ط-ة
ب -ي -داغ -ؤج -ي -ة ل  -أ
Óسشاتذة وإارجاع مكانتهم.
البيداغؤجية ول أ
فيما يخصس التسشريبات التحقيق جار لتحديد
اŸت-ؤرط ‘ Úال-نشش-ر ،وم-ت-اب-ع-ت-ه-م قضش-ائ-ي-ا وأام-ام
اÛت- -م- -ع ال- -ذي ي -رفضس ه -ذه السش -ل -ؤك -ات وأام -ام
اŸدرسش- -ة ا÷زائ- -ري -ة وم -ا ت -ق -تضش -ي -ه م -ن احÎام
وال -ت -زام ع -ل -ى ح -د ت -ع -بÒه ،مضش -ي -ف -ا أان ال-ق-ؤانÚ
السش -اري -ة اŸف -ع -ؤل سش-ت-ط-ب-ق ب-ك-ل صش-رام-ة ق-ائ:Ó-
«ال -قضش -ي-ة ه-ي قضش-ي-ة ›ت-م-ع ب-دءا ب-اأ’سش-رة ال-ت-ي
ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-ا ﬁارب-ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة ،ن-ح-ن ن-ق-ؤم
بالتحسشيسس عن طريق اأ’سشاتذة».
ونّؤه اŸسشؤؤول اأ’ول بدور وزارة الدفاع الؤطني
التي جهزت دواوين ا’متحانات السشبعة بأاجهزة
التششؤيشس ،مؤضشحا أان التسشريب ’ يتم على مسشتؤى
هذه اŸراكز بل من مراكز اإ’جراء.

الدولة تكفلت بتÓميذ ا÷نوب إاثر
الفيضسانات
وع -ن م -دى ت -أاث Òال-ف-يضش-ان-ات اŸف-اج-ئ-ة ال-ت-ي
أاصشابت و’ية إايليزي على سش Òا’متحانات ،أاكد
الؤزير أان الدولة تكفلت بتÓميذ ا÷نؤب وسشهرت
ع -ل -ى أان ي -ح -ظ -ؤا ب-ن-فسس ال-ظ-روف م-ث-ل الشش-م-ال،
بتجهيز أاقسشام إاجراء ا’متحانات Ãكيفات بسشبب
ا◊رارة الششديدة ،وإاجراءات أاخرى لتفادي عدم
ان -ق -ط -اع ال -ت -ي -ار ال -ك-ه-رب-ائ-ي ن-ت-ي-ج-ة ا’سش-ت-ع-م-ال
اŸكثف ،قائ ’« :Óداعي للقلق على و’ية إايليزي،
لن يتضشرر أاي إامتحان من هذه الظروف اŸناخية
اŸفاجئة فقد سشخرنا كل اإ’مكانيات».
و‘ سش- -ؤؤال ÷ري -دة «الشش -عب» ع -ن م -دى ت -أاثÒ
ا◊راك ع -ل -ى اسش -ت -ك-م-ال الÈن-ام-ج ال-دراسش-ي أاك-د
بلعابد أان الÈنامج  ⁄يتأاثر با◊راك واسشتكمل
على كل اŸسشتؤيات والسشنؤات ،مثمنا جهؤد اأ’سشرة
الÎب -ؤي -ة خ -اصش -ة اأ’سش -ات -ذة وتضش -ح -ي-ات-ه-م إ’“ام
الÈنامج.
وبالنسشبة لتعديل الرزنامة قال أان هذا التعديل
له ضشؤابطه ومسشبباته وقد أاعطي وقت للمراجعة

وع- -ن ك- -ت- -اب ا÷غ -راف -ي -ا ال -ذي رفضس ،أاوضش -ح
اŸسشؤؤول اأ’ول على قطاع الÎبية أان هناك ÷نة
مسش-اب-ق-ة ت-ع-م-ل ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى ال-ؤط-ن-ي واÙل-ي
بالضشؤابط التي –كم إانششاء الكتب اŸدرسشية وهي
سشيدة ،وأانه ح’ Úحظت أان كتاب ا÷غرافيا ’
ي -نسش -ج-م م-ع ضش-ؤاب-ط إانشش-اء ال-ك-تب اŸدرسش-ي-ة ”
رفضش -ه .مششÒا إا ¤أان ك -ل ك -ت -اب ج -دي -د ي -راف -ق-ه
Óسش-ات-ذة ،ل-ه عÓ-ق-ة ب-اŸنهاج
ت-ك-ؤي-ن م-ت-خصشصس ل -أ
ا÷ديد ،كما أان هناك ما دليل اأ’سشتاذ يتبع ‘
إالقاء الدروسس.
وفيما يخصس التؤظيف ،كششف وزير الÎبية عن
امتحانات ترقية ‘ ششهر جؤيلية الداخل ’سشيما
للرتب التي سشتغطي بها اŸؤؤسشسشات ا÷ديدة البالغ
ع -دده-ا  656م-ؤؤسشسش-ة م-ن م-ت-ؤسش-ط-ات وث-ان-ؤيات
والتي سشتسشتلم هذه السشنة ،مضشيفا أانه ينبغي علينا
تؤف Òالتأاط ÒالÓزم لدخؤل هادئ.

...ارتياح وسسط التÓميذ أ’سسئلة
اليوم اأ’ول بباتنة
تباينت ردود أافع ÓالتÓميذ وأاوليائهم ،أامسس،
من أاسشئلة مؤاد اليؤم اأ’ول ’متحان ششهادة التعليم
اŸتؤسشط دورة جؤان  2019بؤ’ية باتنة ،كاللغة
ال-ع-رب-ي-ة وال-ع-ل-ؤم ال-ف-ي-زي-ائ-ي-ة ،ح-يث أاششارت اغلب
العائÓت إا ¤أان اإ’متحان جرى ‘ أاجؤاء طبيعية
ميزها التنظيم اÙكم بكل اŸراكز الـ.79
ولعل ما سشاعد حسشب بعضس العائÓت ‘ السشÒ
ا◊سش -ن ل -ه -ذه اإ’م -ت -ح -ان -ات ه -ؤغ -ي -اب ال -ب -ل -ب -ل -ة
والششائعات حؤل تسشريبات اأ’سشئلة ،بفضشل فعالية
أاجهزة التششؤيشس اŸسشتعملة أ’ول مرة ع Èجميع
مراكز ا’متحانات بالؤ’ية بعد ان كان اسشتعمالها
يقتصشر على امتحانات ششهادة البكالؤريا فقط.
وبدأا تؤافد التÓميذ على مراكز اإ’جراء باكرا
رفقة أاوليائهم الذين بدت عليهم مÓمح اÿؤف
والتؤتر أاك Ìمن التÓميذ أانفسشهم الذين يحذوهم
اأ’م - -ل ‘ إاف- -ت- -ك- -اك الشش- -ه- -ادة Ãع- -د’ت ج- -ي- -دة
وا’ن -ت -ق-ال ل-ل-ط-ؤر ال-ث-ان-ؤي بشش-غ-ف ك-ب ،Òحسش-ب-م-ا
وقفت عليه «الششعب» Ãركز اإ’جراء حي النصشر
اأ’خؤين قربازي بؤسشط اŸدينة.
و“يزت ﬁيطات كل اŸراكز بإاجراءات أامنية
مششددة وسشط تؤاجد مكثف Ÿصشالح اأ’من‘ ،
إاطار اإ’جراءات اŸعتاد العمل بها لضشمان أاجؤاء
ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة وأام -ن -ي -ة ل-ل-م-راك-ز م-ن خÓ-ل ت-ك-ث-ي-ف
الدوريات اأ’منية ومنع ركن السشيارات بالقرب من
اŸراكز اأ’مر الذي أاثار ارتياح اأ’ولياء.
وÁ ⁄ضس وقت طؤيل حتى بدأا التÓميذ ‘
اÿروج من مراكز اإ’جراء وكلهم أامل على مؤاصشلة
اجتياز باقي اŸؤاد بنفسس ا◊ماسس والثقة ،خاصشة
وان أاسش -ئ -ل-ة م-ادة ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ك-انت ‘ م-ت-ن-اول
ا÷م-ي-ع ون-فسس الشش-يء ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ع-ل-ؤم الفيزيائية
حسشبما أاكده بعضس التÓميذ ‘ تصشريحاتهم.
وق - -ب- -ل ذلك ك- -ان مسش- -ؤؤول م- -رك- -ز اإ’ج- -راء ‘
اسش-ت-ق-ب-ال ال-تÓ-م-ي-ذ رف-ق-ة ط-اقمه اإ’داري والذين
ق-ام-ؤا ب-ت-ؤج-ي-ه ال-تÓ-م-ي-ذ ◊ج-رات اإ’متحان كؤن
اغلبهم  ⁄يدرسس بتلك اŸؤؤسشسشة من قبل ،حيث
راف -ق -ؤه -م إا ¤سش -اح -ة اŸت -ؤسش -ط -ة ،ح-يث وج-دوا
لؤحات اإ’عÓنات عليها أاسشماؤوهم وا◊جرات التي
سش-ي-ج-ت-ازون ب-ه-ا اإ’م-ت-ح-ان وسش-ط أاج-ؤاء ت-نظيمية
حسشنة.

..واسستحداث مركزين امتحان Ÿرضسى السسرطان ونز’ء مسستشسفى باتنة ا÷امعي

إل-ت-ح-ق ،أإمسس ،ب-و’ي-ة ب-ات-ن-ة 22202
‡ت-ح-ن ب-ي-ن-ه-م  535مÎشش -ح ح -ر ،م -ن
مÎشش- -ح- -ي م- -ؤوسشسش -ات إع -ادة إلÎب -ي -ة،
موزع Úع Èمركز  79إجرإء ’جتياز
إم -ت -ح -ان -ات شش -ه -ادة إل -ت -ع -ل-ي-م إŸت-وسش-ط
لدورة جوإن .2019

باتنة :حمزة Ÿوششي
وب - -ل - -غ ع - -دد ال - -تÓ- -م- -ي- -ذ اÎŸشش- -ح Úم- -ن
اŸؤؤسشسشات التعليمية اÿاصشة  137مÎششح ،فيما
تقدم ’جتياز امتحان ششهادة التعليم اŸتؤسشط
 67مÎشش- -ح- -ا م -ن م -دارسس أاشش -ب -ال اأ’م -ة و09
مÎششح Úمن جنسشيات ﬂتلفة منهم  03تÓميذ

من دولة سشؤريا و 03من تؤنسس وتلميذ واحد من
فلسشط ” ،Úاعفاء  02منهما من اجتياز اختبار
مادة اللغة الفرنسشية.
م -ن ج -ه-ت-ه-ا ع-م-لت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة ع-ل-ى
تؤف Òجميع مسشلتزمات ا’جراء للتÓميذ من
ذوي ا’حتياجات اÿاصشة أاين ” إاحصشاء 13
مÎششحا من ذوي ا’حتياجات اÿاصشة من
ﬂتلف اإ’عاقات.
ا÷دير بالذكر أان هذه اإ’متحانات بباتنة،
شش- -ه- -دت اسش- -ت- -ح- -داث م- -رك- -زي -ن ج -دي -دي -ن
’م-ت-ح-ان-ات شش-ه-ادة ال-ت-ع-ليم اŸتؤسشط ،اأ’ول
ع- -ل- -ى مسش -ت -ؤى م -رك -ز م -ك -اف -ح -ة اأ’م -راضس
السشرطانية لفائدة التÓميذ الذين يعانؤن من

هذا الداء ويقبعؤن باŸركز ،والثا Êللمرضشى
نز’ء اŸسشتششفى ا÷امعي بباتنة ،لتمكينهم
من إاجراء ا’متحانات ‘ مؤعدها الرسشمي.
ك -م -ا ” اسش -ت -ح -داث م-رك-ز ج-دي-د ج-ن-ؤب
الؤ’يةÃ ،ششتة القرنيني ببلدية عزيل عبد
ال-ق-ادر ال-ن-ائ-ي-ة ن-زو’ ع-ن ال-ط-ل-بات اŸتكررة
÷معيات اولياء التÓميذ وﬂتلف الششركاء،
حيث إاسشتقبل  204مÎششحا ،ب 123ÚمÎششحة
و 81مÎششحا يؤؤطرهم  40أاسشتاذا مدعؤمÚ
Ãجمؤعة أاخرى من اأ’سشاتذة ا’حتياطي، Ú
كما يتؤفر اŸركز على تؤف Òظروف اجراء
ج -ي -دة ب -اإ’ضش -اف -ة ا ¤ت -ؤف -ره ع -ل-ى ا’ط-ع-ام
بالنسشبة للمؤؤطرين.

ج -رت إم -ت -ح -ان -ات شش -ه -ادة إل -ت -ع -ل -ي-م
’ول وسش-ط ت-ن-ظ-ي-م
إŸت-وسش-ط ‘ ي-وم-ه-ا إ أ
ﬁك- -م وت- -ف- -اؤول ب- -ال -ن -ج -اح وإŸرور إ¤
’سش-ئ-ل-ة إلسشهلة
إل-ط-ور إل-ث-ان-وي ج-رإء إ أ
إلتي كانت ضشمن إŸقرر إلدرإسشي  ،وهذإ
ب -ال -رغ -م م -ن إلصش -ع -وب-ات إل-ت-ي وإج-هت
’“ام إلÈن -ام -ج إل -درإسش -ي
إل -ت Ó-م -ي -ذ إ
إŸتزإمن مع إ◊رإك إلششعبي إلذي إجÈ
’سش -ات -ذة ع -ل -ى ت -دإرك إل -ت -أاخ Òع -ن
إ أ
’ضشافية .
طريق إلسشاعات إ إ

خالدة بن تركي
تصشوير :عباسس تيليوة
أاج -م-عت أاراء اÎŸشش-ح Úال-ذي-ن ال-ت-ق-ت-ه-م
«الشش- -عب» ع Èع- -دد م -ن م -راك -ز ا’م -ت -ح -ان
بالعاصشمة أان مؤاضشيع مادتي اللغة العربية
والعلؤم الفيزيائية كانت «سشهلة» و‘ متناول
التلميذ اŸؤاظب على دروسشه ،اأ’مر الذي
فتح باب النجاح أامام الكثÒين الذين يأاملؤن
اŸرور إا ¤الثانؤية Ãعد’ت جيدة “كنهم
من مؤاصشلة الدراسشة ‘ ا’ختصشاصشات التي
يرغبؤن فيها خاصشة ششعبة العلؤم الطبيعية.

مواضسيع «سسهلة»
وضسمن اŸقرر الدراسسي
أاك -د أاح -د اÎŸشش -ح Úسش -ه-ؤل-ة اŸؤاضش-ي-ع
اŸقÎح -ة ب -اŸق -ارن -ة م -ع الÈن -ام -ج اŸق-دم
طيلة السشنة قائ »Óالذي يدرسس طؤال السشنة
يتحصشل على نتائج جيدة «مششÒا إا ¤سشهؤلة
مؤضشؤع اللغة العربية باŸقارنة مع الفيزياء
التي كانت أاسشئلتها غ Òمباششرة  ،مصشرحا
بشش- -أان ا◊راسش- -ة داخ -ل اأ’قسش -ام أان -ه -ا ك -انت
مشش -ددة ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤وج-ؤد  3ح-راسس داخ-ل
ح -ج -رة ام -ت -ح -ان م -ا Áن -ع أاي ح -ال -ة ل -ل -غشس
أاوالتسشرب وهؤما نفته «الششعب» ووقفت عنده
‘ عددها السشباق حؤل اإ’جراءات ا’حÎازية
اŸتخذة Ÿنع تسشرب اŸؤاضشيع كما تداوله
ال -ب -عضس ع Èم -ؤاق -ع ال -ت -ؤاصش -ل ا’ج-ت-م-اع-ي
بخصشؤصس تسشرب مؤاضشيع ا’متحان .
ال-ت-داب ÒاŸشش-ددة ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا ال-ؤزارة
م -ن -عت تسش -ريب م -ؤاضش -ي -ع ا’م-ت-ح-ان-ات ق-ب-ل
سشاعة وهؤما وقع فع Óوينفي ما روج عÈ
ال -ف -ايسش -ب -ؤك وال -ذي ي -ن -درج ‘ إاط-ار ال-نشش-ر
وليسس التسشريب ،حيث حرصشت على ضشمان
الرقابة اŸششددة ع Èمراكز حفظ اŸؤاضشيع
وكذا ع ÈاŸتؤسشطات.
بسش -اح -ة أاول م -اي ع -ل -ى مسش -ت -ؤى ث -ان -ؤي -ة
اإ’دريسش- - -ي وج - -دن - -ا اÎŸشش - -ح ف - -ارسس م - -ن
متؤسشطة عيسشات أايدير الذي أاكد أان أاسشئلة
اللغة العربية كانت ‘ متناول ا÷ميع ،ششانها
ششأان مادة الفيزياء مسشتندا ‘ ذلك Ãا درسشه
التلميذ طيلة السشنة الدراسشية  ،وهؤما اجمع
ع- -ل- -ي- -ه اغ- -لب اÎŸشش- -ح Úال- -ذي -ن ي -أام -ل -ؤن
ا◊صش- -ؤل ع- -ل- -ى الشش- -ه- -ادة أ’ج -ل اŸرور إا¤
مرحلة أاخرى وتخصشصس أاخر على غرار جذع
علؤم طبيعية.

برنامج دراسسي بنكهة حراك شسعبي
التلميذ فارسس أابدى انزعاجه من ا◊راك
الشش- -ع- -ب- -ي ال- -ذي ح- -ال دون إان -ه -اء الÈن -ام -ج
الدراسشي ‘ الكث Òمن اŸؤاد وجعل اأ’سشاتذة
ي›Èؤن سش -اع -ات إاضش -اف -ي -ة وبصش -ف-ة ي-ؤم-ي-ة

إ’ن- -ه -ائ -ه ‘ وق -ت -ه ،غ Òأان اأ’م -ر أاث -ار ق -ل -ق
ال -ت Ó-م -ي -ذ ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤صش-ع-ؤب-ة ا’سش-ت-ي-ع-اب
وه- -ؤم- -ا ح -دث ‘ ال -ع -دي -د م -ن اŸؤؤسشسش -ات
الÎبؤية.
بدورهم التÓميذ أاكدوا اÿلط وصشعؤبة
ال -ف -ه -م ال -ت -ي صش -اح-بت السش-اع-ات اإ’ضش-اف-ي-ة
ب -ق -ؤل -ه-م «اÿل-ط وق-ع ‘ أاذه-ان-ن-ا» غ Òأان-ن-ا
حاولنا إانقاذ الؤضشع عن طريق دروسس الدعم
التي كانت تسشتمر سشاعات طؤيلة لي Óواتت
بثمارها اليؤم من خÓل “ككنا من اإ’جابة
على اأ’سشئلة بقؤلهم «أاجبنا وننتظر أان تكؤن
عÓماتنا ‘ اŸسشتؤى».
وأاضش -اف أاح -د اÎŸشش -ح Úم -ن م-ت-ؤسش-ط-ة
وهيبة قبايلي بششأان مؤاضشيع امتحان اŸادتÚ
أانها سشهلة و ⁄يجد صشعؤبة فيها ،خاصشة أامام
الؤقت الذي منح للتلميذ واŸقدر بالسشاعتÚ
لكل مادة والذي سشمح بحل ا’متحان بأاريحية
ي -ق -ؤل اŸم -ت -ح -ن «ع -م -ر.سس» آام  Ó-ال -ن -ج-اح
واŸرور إا ¤الثانؤية آ’جل اختيار ششعبة العلؤم
الطبيعية بالنظر إا ¤ميؤله العلمي مقارنة مع
مؤاد اآ’داب التي تعمد على ا◊فظ.
كانت إاجابات اÎŸششح– Úمل الكث Òمن
التفاؤول للتتؤيج بالششهادة وا’نتقال إا ¤مرحلة
الثانؤية على أامل اŸؤاصشلة ‘ نفسس اŸنؤال
مع مؤاد اليؤم الثا Êالرياضشيات ،ا’‚ليزية
والتاريخ وا÷غرافيا ومؤاد اليؤم الثالث.

خوف وأامل ‘ التتويج
بشسهادة «البيام »
ه -ي م Ó-م -ح أاول -ي -اء اÎŸشش -ح Úال-ذي-ن
وجدناهم أامام مراكز ا’متحان بالعاصشمة،
’مهات إا ¤جانب صشعؤبة
حيث أاجمعت ا أ
ا◊فظ وتلق Úالدروسس خÓل ششهر رمضشان
 ،اÿؤف م- -ن الÈن- -ام- -ج ال- -دراسش- -ي ال- -ذي
اسشتكمل بسشرعة كبÒة.
ا’ن -ت -ظ-ار لسش-اع-ات ط-ؤي-ل-ة أام-ام م-راك-ز
ا’م- -ت- -ح -ان وŒم -ع نسش -ؤي ك -ب– Òؤل إا¤
’راء ح-ؤل ن-ؤع-ي-ة
ن -ق -اشس ت-رب-ؤي ت-ع-كسش-ه ا آ
’بناء
’سشئلة والظروف التي زاول فيها ا أ
اأ
’م -ه -ات
دراسش -ة وم -ؤاضش -ي -ع أاخ -رى ظ -لت ا أ
تتحدث عنها ‘ انتظار خروج أابنائهن من
’جؤبة
قاعات ا’متحان لÓسشتفسشار عن ا أ
وت -ق -د Ëال -تشش-ج-ي-ع وال-دع-م ل-ه-م Ÿؤاصش-ل-ة
امتحان اليؤم الثا.Ê

...وأامن و’ية ا÷زائر يسسخر
 510شسرطي لتأام Úا’متحانات
وقصشد ضشمان تغطية أامنية Ÿراكز إاجراء
امتحانات ششهادة التعليم اŸتؤسّشط واأ’ماكن
اÙي -ط -ة ب -ه -ا ،سش ّ-خ-رت مصش-ال-ح أام-ن و’ي-ة
ا÷زائ -ر ،ت -ع -دادا بشش -ري -ا ب -ل-غ  510ششرطيا،
باإ’ضشافة إا ¤جملة من اإ’مكانات اŸادية،
ح- -يث ” ت- -أام 158 Úم-رك-ز إاج-راء ام-تحان،
ب- -اإ’ضش- -اف- -ة إا ¤ت- -أام 06 Úم-راك-ز تصش-ح-يح
وŒميع.
و“ث - -لت اإ’ج - -راءات اأ’م- -ن- -ي- -ة ‘ ت- -أامÚ
اŸراكز مع تكثيف الدوريات الراكبة والراجلة
لضشمان أامن وسشÓمة التÓميذ ،وتسشهيل حركة
اŸرور ب- -ال -ق -رب م -ن ﬂت -ل -ف اŸراك -ز ،م -ع
ضشمان مرافقة أامنية Ÿؤاضشيع اأ’سشئلة وما
يصشحبها من أاوراق إاجابة وذلك بالتنسشيق مع
ا÷هات الؤصشيّة.
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أإك Ìمن  17إلف مÎششح ع 61 Èمركزإ بالششلف

اÎŸشسحون وأاولياؤوهم يشسيدون بالظروف اŸريحة
ع ÈإÎŸشش- -ح -ون لشش -ه -ادة إل -ت -ع -ل -ي -م
إŸتوسشط بولية إلششلف عن إرتياحهم
ل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة إŸوإضش- -ي- -ع إŸن -اسش -ب -ة وك -ذإ
إل-ظ-روف إ◊سش-ن-ة وإل-ت-نظيم إ÷يد مع
إنطÓق إلعملية إلتي تقدم إليها 17200
مÎشش - - - -ح بـ 61م - -رك- -زإ ،وف- -رت ل- -ه- -م
إلسش-ل-ط-ات إل-ولئ-ي-ة وم-دي-ري-ة إلÎبية
ل‚اح-ه-ا ي-ق-ول
ك-ل إلشش-روط إلÓ-زم-ة إ
إÎŸششحون وأإولياؤوهم.

يÎددوأ ‘ ألتنويه بالظروف ألتنظيمية ألتي
سسهرت عليها إأدأرة ألقطاع ألتي خصسصست 61
مركزأ Ãؤوطرين لهم من ألتجربة وأ◊كمة ‘
تسسي Òمثل هذه أŸوأعيد ألÎبوية ألتي تقدم
إأليها  17200مÎشسح من ضسمنهم  500مÎشسح
من صسنف أأ’حرأر Ãا فيهم مؤوسسسسة إأعادة
ألÎبية بو’ية ألشسلف و 3من أ÷الية ألسسورية.
وبحسسب أإ’جرأءأت ألعملية ألتي أعتمدتها
إأدأرة ألقطاع فإان أŸصسالح ألو’ئية بالشسلف
قد وضسعت كل ألتسسهيÓت وألتغطية أأ’منية
أل Ó-زم -ة م -ع أإ’م -دأد أل -ل-وجسس-ت-ي-ك-ي وت-وفÒ
ظروف أإ’طعام وألنقل‡ ،ا أدخل أإ’رتياح
ع-ل-ى أÎŸشس-ح Úخ-اصس-ة ب-اŸن-اط-ق أل-ري-ف-ية
وألبلديات ألنائية ألتي خضسعت ألتي أسستفادت
م -ن ه -ذه أإ’ج -رأءأت أل -ع -م -ل -ي -ة أل -ت -ي ل-ق-يت
أسس-ت-حسس-ان أل-تÓ-م-ي-ذ وأول-ي-اؤوهم ‡ن فضسلوأ
مرأفقة أبنائهم إأ ¤مرأكز إأجرأء أإ’متحانات
يقول ﬁدثونا بع ÚأŸكان.

إلتحق صشبيحة أإمسص  12134مÎششح
لم -ت -ح -ان -ات ن -ه -اي -ة م -رح-ل-ة إل-ت-ع-ل-ي-م
إ
إŸت -وسش-ط بÈج ب-وع-ري-ري-ج ،م-ن ب-ي-ن-ه-م
 11810مÎشش -ح م -ت -م -درسص وإل -ب -ق-ي-ة
مÎششح Úأإحرإر.
أكد مدير ألÎبية بالو’ية صسالح شسهاب أن
عدد ألذكور بلغ  5550مÎشسح وأإ’ناث ،6262
كما ” تسسجيل مشساركة  05مÎشسح Úمن
ذوي أإ’حتياجات أÿاصسة منهم  04يعانون
من إأعاقة بصسرية ومÎشسح وأحد يعا Êمن
إأعاقة حركية.

وأشس-رف ع-ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة  2994م-ؤوط-رأ من
بينهم  2245حارسص ،مع توف Òكل ألظروف
أŸادي -ة وأل -بشس -ري -ة إ’‚اح أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ”
ألتحضس Òلها منذ أشسهر حسسب مدير ألÎبية.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -م أأ’ول- -ي- -اء أب- -دوإأرت- -ي -اح -ا
لتحضسÒأت أبنائهم لهذأ أإ’متحان بالرغم من
تزأمن ألتحضسÒأت مع نهاية شسهر رمضسان
وعيد ألفطر  ،باإ’ضسافة إأ ¤درجات أ◊رأرة
أŸرتفعة ألتي تضسرب ألو’ية منذ أيام.

الشصلف :و.ي .أاعرايبي
ب- -حسسب تصس- -ري- -ح- -ات- -ه -م أŸري -ح -ة أل -ت -ي
جمعناها أمام عدة مرأكز فإان حالة ألفرحة
أل-ت-ي سس-ج-ل-ن-اه-ا أرج-ع-ه-ا أÎŸشس-ح-ون رف-ق-ة
أول -ي -ائ -ه -م إأ ¤ط -ب -ي -ع -ة أŸوأضس-ي-ع أÓŸئ-م-ة
وأŸسستقاة من ألÈنامج سسوأء تعلق Ãادة أللغة
ألعربية أوألفيزياء يقول ﬁدثونا ألذين ⁄

تصصوير :عباسس تيليوة
مÎششح،
ت- - -ق- - -دم ن- - -ح - -و10345
لم -ت -ح -ان -ات شش-ه-ادة إل-ت-ع-ل-ي-م إŸت-وسش-ط
ب- -ج- -ي- -ج -ل ،م -ن ب Úه -ذإ إل -ع -دد 10068
مÎشش -ح ن -ظ -ام -ي ،و 277مÎشش -ح ح -ر،
موزع Úعلى  14مركز إجرإءÃ ،ختلف
بلديات دوإئر إلولية ،ويؤوطرهم 2000
لم-ان-ات ،و41
م-ؤوط-ر ،و 249م -وظ-ف ب-ا أ
مÓحظا حسشب عدد إŸرإكز .

جيجل/سصكيكدة :خالد العيفة
وبحسسب ما أفادت مديرية ألÎبية بالو’ية،
فانه ” ضسبط كافة أإ’جرأءأت لضسمان أمن
ورأح- -ة أÎŸشس -ح Úع -ل -ى مسس -ت -وى ﬂت -ل -ف
مرأكز أ’متحان ،إأضسافة إأ ¤ضسبط كل ما
يتعلق Ãلف أ’طعام ،بالتنسسيق مع ﬂتلف
أ÷هات أŸعنية.
وك -انت أن أح -تضس -نت ق -اع -ة أÙاضس -رأت
باŸركز ألثقا‘ أإ’سسÓمي أحمد حما‘ ،Ê
إأطار ألتحضسÒأت أ÷ارية لتنظيم أمتحانات
شس -ه -ادت -ي أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسس-ط ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة
جيجل ،لقاء مع رؤوسساء مرأكز أ’متحانات،
أشس -رف ع -ل -ي -ه رئ -يسص دأئ-رة ج-ي-ج-ل ب-حضس-ور
‡ثل Úعن ألدرك ألوطني ،أأ’من وأ◊ماية
أŸدنية باإ’ضسافة إأ ¤كل أŸصسالح أŸتدخلة
‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة ت- -ن- -ظ- -ي- -م ه- -اذي- -ن أŸوع- -دي -ن
ألهام ،Úو” خÓل أللقاء عرضص ومناقشسة
ﬂت -ل -ف أل -ت-دأب ÒأŸت-خ-ذة م-ن أج-ل ضس-م-ان
ألسس Òأ◊سس- -ن وت- -ه- -ي- -ئ -ة أل -ظ -روف أل Ó-زم -ة

للتÓميذ أÎŸشسح Úلنيل ألشسهادت.Ú
من جانبها مصسالح أمن ألو’ية ،سسخرت ‘
إأط - -ار أıط - -ط أأ’م- -ن- -ي أÿاصص ب- -ت- -أامÚ
أم -ت -ح-ان-ات ن-ه-اي-ة ألسس-ن-ة 434 ،شس-رط-ي م-ن
ﬂتلف ألرتب وذلك لتأام Úأمتحانات شسهادة
ألتعليم أŸتوسسط ألتي سستجرى خÓل ألفÎة
أŸمتدة من  09إأ 11 ¤جوأن أ÷اري.
يسس- -م- -ح ه -ذأ أل -تشس -ك -ي -ل أŸدع -م ب -ك -اف -ة
ألوسسائل أŸادية من تعزيز ألتوأجد أŸيدأÊ
Ÿصسالح ألشسرطة وتأام Úمرأكز أ’متحانات
أل -ب -ال -غ ع -دده -ا  ‘ 29ق- -ط- -اع أخ -تصس -اصص
ألشسرطة ،إأضسافة إأ ¤مركز وأحد للتصسحيح،
فضس Óعن موأكبة أورأق أأ’سسئلة وأإ’جابة.
من جهة أخرى يتم توزيع أفوأج وفرق ‘
ﬁيط مرأكز أ’متحانات وألقيام بدوريات
للحد من بعضص ألسسلوكات ألسسلبية للموأطنÚ
ك- -ال- -رك- -ن أل- -عشس- -وأئ- -ي ل- -ل- -م- -رك -ب -ات وŒم -ع
أأ’شسخاصص ‡ا يسسبب أنزعاجا للمÎشسحÚ
إأ ¤ج -انب ت-ك-ث-ي-ف ن-ق-اط أŸرأق-ب-ة وتسس-ه-ي-ل
حركة أŸرور خاصسة بالنسسبة للمحاور أŸؤودية
إأ ¤م- -رأك -ز أ’م -ت -ح -ان -ات ك -م -ح -ط -ات ن -ق -ل
أŸسسافرين بهدف تسسهيل تنقل ألتÓميذ وكذأ
أل -ط -اق -م ألÎب -وي إأ ¤م -رأك -ز أ’م -ت -ح -ان -ات
وإأجرأئها ‘ ظروف مÓئمة.

...وأاك Ìمن  15أالف مÎشسح بروسسيكادا
ي- - - -ج- - - -ت- - - -از ب- - - -دأي- - - -ة م- - - -ن ي- - - -وم أمسص،
نحو 15249مÎشسح أمتحانات شسهادة ألتعليم

أŸتوسسط ع Èإأقليم و’ية سسكيكدة ،من بينهم
 15052مÎشسح متمدرسص و 167مÎشسح حر،
موزع Úع 66 Èمركز إأجرأء ،إأضسافة إأ19 ¤
م-رك-زأ آأخ-رأ أح-ت-ي-اط-ي-ا ،وي-ؤوط-ر أÎŸشس-حÚ
’جتياز أ’متحانات  3818مؤوطر ،ب Úحارسص،
وع -ام -ل ،وأعضس-اء أأ’م-ان-ة ،ورؤوسس-اء أŸرأك-ز،
و 66مÓحظ من خارج ألو’ية.
وحسسب أŸشس -رف Úع -ل-ى أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ق-ط-اع
ألÎبية فقد ” أتخاذ كافة ألÎتيبات أŸادية
وأل - -بشس - -ري - -ة لضس- -م- -ان ألسس Òأ◊سس- -ن ل- -ه- -ذه
أ’متحانات ،حيث أن أŸمتحن Úأجروأ ‘
ألفÎة ألصسباحية من يوم أمسص ،مادتي أللغة
ع -رب -ي-ة وأل-ع-ل-وم أل-ف-ي-زي-ائ-ي-ة ف-ي-م-ا ‘ أل-فÎة
أŸسسائية أجتازوأ مادتي ألÎبية أإ’سسÓمية
وألÎبية أŸدنية ،وكان أŸمتحنون بدورهم
أكدوأ أن أŸوأضسيع ‘ متناول أ÷ميع باعتبار
أنها من أŸقرر ألدرأسسي.
ولضس - - - - -م - - - - -ان أأ’م- - - - -ن وألسس Òأ◊سس- - - - -ن
لÓ-م-ت-ح-ان-ات ،سس-خ-ر أم-ن سس-ك-ي-ك-دة ،حسس-بما
أفاد ‡ثل خلية أ’تصسال وألعÓقات ألعامة
سسليم كروأز ،تشسكي Óأمنيا ،مهمته مرأفقة
أ’متحانات لفÎة  03أيام كاملة ،من ضسمان
أمن أŸمتحن ،Úومرأفقة أأ’سسئلة وأ’جوبة،
Ÿرأك -ز أ’م -ت -ح -ان -ات ،وم -رأك -ز أل -ت -ج -م -ي-ع،
حيث يبلغ عدد مرأكز أ’متحان ألتي تدخل
ضسمن نطاق أقليم ألشسرطة 41 ،مركزأ ،أما
أŸرأك -ز أل -ت -ي ت -دخ-ل ›ال أل-درك أل-وط-ن-ي
فتبلغ  25مركزأ.

 300ششرطي يؤوّمنون  36مركز إجرإء بإاقليم إلختصشاصص

مرافقة التÓميذ وعائÓتهم من خÓل عمل جواري –سسيسسي
«إلشش-عب» سس -ط-ر أم-ن و’ي-ة ب-وم-ردأسص،
ﬂط-ط-ا أم-ن-ي-ا أتصس-ال-ي-ا ج-وأري-ا –سس-يسس-يا
وقائيا طيلة فÎة إأجتياز أمتحانات شسهادة
’ختصساصص،
أل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-وسس-ط ع Èإأق-ل-يم أ إ
’تصسال وألعÓقات
حيث قام إأطارأت خلية أ إ
ألعامة رفقة فرقة ألدرأجات ألنارية ألتابعة
Óمن ألعمومي ،بتنظيم
للمصسلحة ألو’ئية ل أ
خرجات أمنية جوأرية.

أسس -ت -ه -دفت أل-ع-م-ل-ي-ة ع-ائÓ-ت أل-تÓ-م-ي-ذ
’ختبارأت بضسرورة ألتقيذ
ألذين يجتازونا أ إ
ب- -إاحÎأم ق- -وأع- -د ألسس Ó-م -ة أŸروري -ة ،م -ن
خ Ó-ل ت -ف -ادي أل -ت -وق -ف-ات أل-عشس-وأئ-ي-ة أم-ام
ﬁي - -ط أŸؤوسسسس - -ات ألÎب - -وي - -ة ،ل- -ت- -ف- -ادي
’نسس- -ي -اب -ي -ة
’زدح- -ام أŸروري ولضس- -م- -ان أ إ
أإ
أŸرورية على طول أŸسسارأت أŸؤودية إأ¤
أŸدأرسص م- -ن أج- -ل ت- -ف- -ادي وق -وع ح -وأدث

م -روري -ة ،ل -ي -ت -م ت-وزي-ع م-ط-وي-ات ت-وج-ي-ه-ي-ة
’ولياء
تضسمنت نصسائح أمنية مرورية خاصسة أ
ألتÓميذ.
و” تسسخ 300 Òشسرطي لضسمان ألسسÒ
’متحانات شسهادة ألتعليم أŸتوسسط
أ◊سسن إ
’ختصساصص ،من خÓل
ع 36 Èمركز بإاقليم أ إ
وضسع تشسكيÓت أمنية متنقلة ورأجلة لعناصسر
ألشسرطة ،بهدف ضسمان أمن ورأحة ألتلميذ.

لمنية ‘ إŸوعد لضشمان إلسشتقرإر
لسشÓك إ أ
إ أ

أاك Ìمن  12أالف تلميذ التحقوا بالمتحانات ‘ أام البواقي
أل -ت-ح-ق أزي-د م-ن  12أل-ف ت-ل-م-يذ Ãقاعد
أمتحانات أجتياز شسهادة ألتعليم أŸتوسسط،
صسباح أمسص ،ع 43 Èمركز إأجرأء متوأجدة
ع Èكامل ترأب و’ية أم ألبوأقي ‘ ظروف
جد حسسنة ،بعد تسسخ Òمديرية ألÎبية لـ1992
مؤوطر من قطاع ألÎبية من ﬂتلف أأ’سسÓك

وألرتب للسسهر على ألسس Òأ÷ديد لÓختبارأت
وألعمل على ضسمان إأجرأء كل مرأحل للعملية
‘ ظروف مرتبة إأ ¤غاية مسساء يوم غد.
و” ‘ ه - - -ذأ أإ’ط - - -ار تسس - - -خ Òع - - -دي- - -د
أإ’م-ك-ان-ات أŸادي-ة وأل-بشس-ري-ة Ãشس-ارك-ة عدة
قطاعات خاصسة منها مديرية ألنقل للو’ية

أل -ت -ي سس -ه-رت ع-ل-ى ت-وف Òوتسس-خ Òح-افÓ-ت
وسسيارأت لنقل أŸؤوطرين وألتÓميذ من جهة
وإأيصس -ال أورأق أأ’سس -ئ -ل -ة وأإ’ج -اب -ة Ãرأف -ق-ة
أأ’سسÓك أأ’منية أŸسسخرة للعملية من شسرطة
ودرك ع Èكامل إأقليم و’ية أم ألبوأقي.

أام البواقي :اسصكندر ◊جازي

إرتياح كب Òللجو إلعام لÓمتحانات

 274عون إلسسعاف اŸمتحن ÚباŸدية
أعربت أسسماء بو◊بال مديرة ألÎبية بو’ية
أŸدية ،صسبيحة أمسص ،عن أرتياحها ألكب Òبشسأان
أ÷وأل - -ع - -ام أل - -ذي ج - -رت ف - -ي- -ه أل- -ت- -حضسÒأت
ل Ó-م-ت-ح-ان-ات أل-رسس-م-ي-ة وروح أŸسس-ؤوول-ي-ة أل-ت-ي
–لت بها أأ’سسرة ألÎبوية من خÓل مسساهمتها
لدرجة كبÒة ‘ إأ‚اح سس Òأمتحان شسهادة نهاية
مرحلة ألتعليم أ’بتدأئي Ãا ‘ ذلك أÿاصسة
بشسهادة ألتعليم أŸتوسسط ،ألتي تعت Èبالنسسبة
ل -ن -اشس -ئ -ة ه-ذه أل-و’ي-ة Ãث-اب-ة ف-ارق-ة ‘ أل-ع-م-ر
أل -درأسس -ي ل -ل -ت -ل -م -ي-ذ وﬁط-ة ه-ام-ة ‘ مسس-اره
أل-ت-ع-ل-ي-م-ي ن-ح-ومسس-ت-ق-ب-ل Áك-ن ل-ه أن يكون فيه

مؤوثرأ أيجابيا.
وقامت بو◊بال مديرة ألÎبية بهذه ألو’ية
ه- -ذه أأ’ي- -ام ب- -وضس- -ع آأخ- -ر أل- -ل- -مسس- -ات ع -ل -ى
أ’م -ت -ح -ان -ات أل -رسس -م -ي -ة م-ن خÓ-ل إأشس-رأك
رؤوسساء مرأكز أإ’جرأء وخÓيا أŸتابعة وجميع
أأ’ط- -رأف أل- -ف- -اع -ل -ة ‘ سس -لسس -ل -ة أل -ل -ق -اءأت
أل- -ت- -نسس- -ي- -ق- -ي -ة أل -ت -ي ت -ه -دف لضس -م -ان إأ‚اح
أ’متحانات ألرسسمية ،وألسسعي لتوف ÒأŸناخ
أÓŸئ -م ’م -ت -ح -ان أل -ت Ó-م -ي -ذ ع Èأل -ت -ه-ي-ئ-ة
أل-وظ-ي-ف-ي-ة ل-ل-م-رأك-ز وت-وف Òأإ’ي-وأء وأإ’ط-عام
وألنقل للتÓميذ ومؤوطري ألعملية.

م -ن ج -ه -ت -ه -ا سس -خ -رت م -دي -ري -ة أ◊م-اي-ة
أŸدنية لهذأ ألغرضص أمكانيات مادية كبÒة
“ثلت ‘  27سسيارة أسسعاف 06 ،شساحنات
إأطفاء 02 ،حافÓت للنقل 18 ،سسيارة قيادية ،
إأ ¤جانب  23رأديوأ’جل أإ’تصسا’ت ألعلمية،
كما ” Œنيد ‘ ›ال ألوسسائل ألبشسرية 29
ضسابطا 02 ،أطباء 09 ،رقباء 234 ،عون تدخل
ع Èمرأكز أإ’متحانات أŸقدرة بـ 351مركز
ع Èت -رأب أل -و’ي -ة ب-قصس-د أل-ت-ك-ف-ل ب-إاسس-ع-اف
هؤو’ء أŸمتحن.Ú

اŸدية :علي ملياÊ

ألعدد
17968

05

...وارتياح وسسط اŸمتحن ÚبÈج بوعريريج

برج بوعريريج :حبيبة بن يوسصف

غياب  25مÎششحا بالبويرة

تباين حول سسهولة األسسئلة
أنطلقت أمسص ،أمتحانات شسهادة ألتعليم
أŸتوسسط ‘  49مركزأ على مسستوى و’ية
ألبويرة ،حيث سسجل ما ’ يقل عن 11600
مÎشس- - -ح ،وحسسب م - -رأد ب - -وزي - -ان ف - -إان ك - -ل
أل -ظ -روف ه -ي -ئت ل -ت-م-ك Úأل-تÓ-م-ي-ذ أج-ت-ي-از
أ’متحان ‘ أحسسن ألظروف سسوأء أإ’طعام
أوألنقل أŸدرسسي باŸناطق ألنائية.
أما فيما يخصص موأضسيع أ’متحان ‘ أليوم
أأ’ول فإان أÎŸشسحون أرتاحوأ أ’سسئلة أللغة
ألعربية ألتي أعتÈوها سسهلة و‘ أŸتناول،
وج -اءت ضس -م -ن أŸق-رر أل-درأسس-ي ،وب-ال-نسس-ب-ة

Ÿوأضسيع ألفيزياء أجمع أÎŸشسحون بأانه كان
صسعبا وإأن جاء من لÈنامج أŸسسطر من طرف
وزأرة ألÎبية وألدروسص.
م- -ن ج- -ه -ة أخ -رى ” تسس -ج -ي -ل غ -ي -اب 25
مÎشسحا ع Èترأب ألو’ية دون ذكر أسسباب
ت -لك أل -غ -ي -اب -ات ،ف-ي-م-ا سس-ج-ل حضس-ور ك-ث-ي-ف
Óول -ي -اء أم -ام م -رأك -ز أ’م -ت -ح -ان -ات ،ح-يث
ل -أ
’حظنا أن ألقلق وألتوتر ظهر عليهم أك Ìمن
أبنائهم.

البويرة :ع نايت رمضصان

لسشئلة ‘ إلبليدة
إجماع على سشهولة إ أ

أاك Ìمن  20أالف تلميذ يجتازون امتحانات اŸتوسسط
إج - -ت- -از ن- -ه- -ار أإمسص أإك Ìم- -ن  20أإلف
ت-ل-م-ي-ذ ،إم-ت-ح-ان-ات ن-هاية مرحلة إلتعليم
إŸتوسشط ‘ إلبليدة ،وسشط أإجوإء عادية،
لسشئلة حسشب ششهادإت بعضص
فيما جاءت إ أ
لول -ي -اء سش -ه -ل -ة ‘ إŸت -ن-اول
إل -ت Ó-م -ي -ذ وإ أ
ع -م-وم-ا ،ع-دإ أإسش-ئ-ل-ة إل-ع-ل-وم إل-ف-ي-زي-ائ-ي-ة
وإل- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ة ،وإل -ت -ي أإفصش -ح ب -عضص
إلتÓميذ عن صشعوبتها بالنسشبة لهم.
‚حت مديرية ألÎبية ‘ ألتحضس Òأ÷يد
وألسسلسص’ ،جتياز أمتحانات نهاية أŸرحلة
أŸت -وسس -ط -ة ،ح -يث أع -رب أول-ي-اء فضس Ó-ع-ن
تÓميذ عن أرتياحهم لتلك ألÎتيبات ،وبلغ
عدد أŸمتحن ‘ Úألبليدة أزيد من  20ألف
تلميذ ،توزيع على  55مركز أمتحان ،فيما بلغ
ع- - -دد أŸؤوط- - -ري- - -ن أك Ìم - -ن  3500مؤوطر،
وح -رصست أ÷ه -ات أل -وصس -ي -ة أŸسس-ؤوول-ة ع-ل-ى
ضسمان  ،ألرعاية ألنفسسية ‘ مرأكز أ’متحان،
وأيضس -ا ب -ت -وف Òأل -ن-ق-ل وأ’ط-ع-ام ‘ ،غ-ال-ب-ي-ة

أل- -ن- -ق- -اط وأŸرأك -ز أل -ب -ع -ي -دة ع -ن ع -ن -اوي -ن
أŸم-ت-ح-ن ،Úل-ت-أام Úظ-روف م-وأت-ي-ة ومريحة
للتÓميذ.
وأعرب أŸتحدث باسسم أ÷معية ألوطنية
أ’ول- -ي- -اء أل- -تÓ- -م- -ي- -ذ مصس -ط -ف -ى ب -ن ق -اسس -ي
لـ»ألشسعب» ،أنه  ⁄تسسجل أي طوأرئ أوحوأدث
تذكر ‘ معرضص أ’متحانات أ÷ارية ،معربا
ع -ن م-دى رضس-اه-م ع-م-وم-ا ،ك-أاول-ي-اء تÓ-م-ي-ذ
ب -ال -ت -حضسÒأت ،أل -ت-ي م-ي-زت أل-ي-وم أأ’ول م-ن
أ’متحان ‘ مادتي ألفيزياء وأللغة ألعربية،
وأضس - - -اف ‘ سس - - -ي - - -اق أ◊دث ألÎب - - -وي ،أن
أŸع - -اي- -ن- -ة أŸي- -دأن- -ي- -ة ل- -ع- -دد م- -ن م- -رأك- -ز
أ’متحانات ،بينت أن أسسئلة أ’متحانات كانت
‘ متناول ورضسا ألتÓميذ ،على عكسص رأي
بعضص أأ’ولياء وألتÓميذ ،وألذين كشسفوأ بأانهم
وجدوأ صسعوبات ‘ أمتحان ألعلوم ألفيزيائية
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ،ب-ي-ن-ما أمتحان أللغة ألعربية،
وحسسب أأ’غلبية ،فكان مقبو’.

–رصص على تأام 34 Úمركز إمتحان ببششار

ﬂطط أامني لضسمان التغطية الشساملة Ûريات المتحان
سسطرت مصسالح أمن و’ية بشسار ﬂططا
أم -ن -ي -ا ي -ه -دف إأ ¤ت -وف Òأل -ت-غ-ط-ي-ة أأ’م-ن-ي-ة
ألشس-ام-ل-ة Ûري-ات إأم-ت-ح-ان شس-ه-ادة أل-ت-ع-ل-ي-م
أŸتوسسط ،حيث ” تسسخ Òكافة أإ’مكانيات
أل- -بشس- -ري -ة وأŸادي -ة (أك Ìم -ن  600شسرطي)
لتأام 34 Úمركزأ موزعة ع Èإأقليم ألو’ية
منها  17مركزأ وسسط مدينة بشسار باإ’ضسافة
إأ ¤مديرية ألÎبية ومؤوسسسسة إأعادة ألÎبية
وهدأ طيلة فÎة أ’متحانات أŸقرر إأجرأءها
خÓل ألفÎة أŸمتدة من  09إأ ¤غاية 11من
شسهر جوأن .2019
ويشس - -م - -ل ذأت أıط - -ط ت - -أامﬁ Úي- -ط
أŸؤوسسسسات ألÎبوية وذلك من خÓل تكثيف

أل-دوري-ات أل-رأك-ب-ة وأل-رأج-ل-ة ل-قوأت ألشسرطة
تزأمنا وبدأية أ’متحانات ألتي تشسهد إأقبا’
كبÒأ للممتحن ÚوعائÓتهم ،تتكفل بتسسهيل
وضسمان أ’نسسيابية أŸرورية على طول ألطرق
ألرئيسسية وألفرعية أŸؤودية إأليها مع ألتصسدي
لظاهرة ألوقوف وألتوقف ألعشسوأئي للمركبات
أم -ام ه -ذه أŸرأك -ز إأ ¤ج -انب ألسس -ه -ر ع -ل -ى
ت-أام Úم-رأك-ز أل-ت-ج-م-ي-ع وأل-تصس-ح-ي-ح وضس-م-ان
أŸرأف-ق-ة أأ’م-ن-ي-ة Ÿوأضس-ي-ع أأ’سس-ئ-ل-ة وأورأق
أإ’جابات وهدأ لضسمان ألسس Òأ◊سسن لهذه
أ’متحانات ع Èإأقليم أ’ختصساصص.

بشصار :دحمان جمال
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اإ’ثن 10 Úجوان  201٩م
الموافق لـ  07ششوال  1440هـ

لم Úالعام
رفعوا ششعارات تطالب برحيل اŸدير وا أ

لسشاتـــــذة يششلــــون أاغلــــب كليــــات
ا أ
ومعاهــــد جامعــــة سشــــوق أاهــــراسص
Óضشراب
^ تضشارب حول نسشبة السشتجابة ل إ
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الدرك بخنششلة فتح –قيقا ‘ مÓبسشات ا◊ادث

مقتـــــل رب أاسشـــــرة بطلقـــــات
ناريـــــة ‘ ظـــــروف غامضشـــــة

اسش-ت-ي-ق-ظ م-واط-ن-و خ-نشش-ل-ة ،صشباح
اأمسس ع--ل--ى وق--ع خ--ب--ر م--ق-ت-ل رب
اأسش---رة ب---ط---ل---ق---ات ن---اري---ة ي--ج--ه--ل
مصش---دره--ا وال--ظ--روف ال--ت--ي ت--مت
فيها .الحادث وقع بضشواحي قرية
ع-ي-ن ج-رب-وع ال-ت-اب-ع-ة ل-ب-لدية بابار
جنوب الو’ية في ظروف غامضشة
ت----رك ال----ك---ث---ي---ر ي---تسش---اوؤل---ون ع---ن
مÓ---بسش---ات ال---ج--ري--م--ة ،ا’سش--ب--اب
والدوافع في انتظار ما سشيكششف
ع----ن----ه ت----ح---ق---ي---ق مصش---ال---ح ا’م---ن
المختصشة.

ا ل ض ش ح ي ة « ع  .ب » ر ب اآ س ش ر ة ي ب ل غ م ن
ال--ع--م--ر  5 0سش--ن--ة ،وج--د م--رم--ي--ا
بضشواحي القرية المذكورة والعثور
ع ل ى س ش  Óح ا ل ج ر ي م ة اأ م ا م ا ل ج ث ة ،
ل ي ت م ت ح و ي ل ه ا اإ ل ى م س ش ت ش ش ف ى خ ن ش ش ل ة
في الوقت الذي فتحت فيه فرقة
ا ل د ر ك ا ل و ط ن ي ا ل م خ ت ص ش ة اإ ق ل ي م ي ا
ت-ح-ق-ي-ق-ا ح-ول مÓ-بسش-ات الجريمة
وتوقيف الفاعل.

خنشسلة:اسسكندر ◊جازي

احتفالية حملت نكهة خاصشة

بششــــــار تكــــــرم  7فنانــــــÚ
فــــــي يومهــــــم الوطنــــــي
لحد أاسشاتذة جامعة «ﬁمد الششريف مسشاعدية» سشوق أاهراسس أازيد من  08كليات ومعاهد بعد الدخول ‘ إاضشراب مفتوح ،
ششل أامسس ا أ
لسشاتذة عددا من الششعارات التي تطالب برحيل مدير ا÷امعة وأامينها
حامل Úالعديد من اŸطالب التي وصشفوها بـ «الـ مششروعة» وقد رفع ا أ
العام .

سسوق أاهراسس  :سسم Òالعيفة
ا ’أ س ش ا ت ذ ة اأ ك د و ا اأ ن ه م م ج ن د ي ن اإ ل ى
غاية تنفيذ جميع مطالبهم و على
ر اأ س ش -ه -ا ت -ن -ح -ي -ة م -د ي -ر ا ل -ج -ا م -ع -ة و
ا ’أ م - -ي - -ن ا ل - -ع - -ا م و ن - -ا ئ ب ا ل - -م - -د ي - -ر
ل -ل -ع  Ó-ق -ا ت ا ل -خ -ا ر ج -ي -ة  .ح -ي ث ق -ر ر
ا ل -م -ح -ت -ج -و ن ا ’ ل -ت -ح -ا ق ب -م -ك ا ن ا ل ع م ل
م - -ع ع - -د م م - -ز ا و ل - -ة اأ ي ن ش ش - -ا ط ف - -ي
ا ل -ك -ل -ي -ا ت و ا ل -م -ع -ا ه -د و ا ’أ ق س ش -ا م و
م ر ا ك ز ا ’ م ت ح ا ن  ،ب ا ل ن س ش ب ة ل Óأ س ش ا ت ذ ة
ا ل -م -ع -ن -ي -ي -ن ب -ا ل -ع -م -ل  ،ا ل -ت -د ر ي س س اأ و
مراقبة ا’متحان.
ف - -ي ا ل - -و ق ت ا ل - -ذ ي ت ض ش - -ا ر ب ت ف - -ي - -ه
ا ل -ت ص ش -ر ي -ح -ا ت  ،ح -ي ث اأ ك -د ا ’أ س ش -ا ت -ذ ة

ا ل - -م - -ح - -ت -ج -و ن و ك -ذ ا م -م -ث -ل ا ل -ف -ر ع
ا ل - -ن - -ق - -ا ب - -ي ل  Ó- -ت - -ح - -ا د ي - -ة ا ل - -و ط -ن -ي -ة
ل Ó-أ س ش -ا ت -ذ ة ا ل -ج -ا م -ع -ي -ي -ن ا ’أ س ش -ت ا ذ ن و ر
ا ل -د ي -ن م -ح -ر ز ب -اأ ن « ه -ذ ا ا ’إ ض ش -ر ا ب
ششل جميع الكليات والمعاهد حيث
و ص ش -ل ت ا ’ س ش -ت -ج -ا ب -ة ل -ه ب -ن س ش -ب -ة 1 0 0
ب -ا ل -م -ا ئ -ة »  ،ب -ا ل -م -و ا ز ا ة اأ ك -د م -د ي -ر
ا ل - -ج - -ا م - -ع - -ة ز و ب - -ي - -ر ب - -و ز ب - -د ة ب - -اأ ن
«ا’متحانات لم تجر صشبيحة اليوم»
م ش ش - -ي - -ر ا اإ ل - -ى اأ ن ا ’إ ض ش - -ر ا ب « ش ش - -م - -ل
فقط كلية ا’قتصشاد وعلوم الطبيعة
والحياة وكذا المعهد الوطني للعلوم
والنششاطات الرياضشية وهو ما يمثل
نسشبة اسشتجابة متوسشطة من طرف
ا ’أ س ش ا ت ذ ة » .

و ا ع ت ب ر م م ث ل ا ل ف ر ع ا ل ن ق ا ب ي ا ’أ س ش ت ا ذ
م - - -ح - - -ر ز ب - - -اأ ن ا ل - -د خ - -و ل ف - -ي ه - -ذ ا
ا ’إ ض ش -ر ا ب ا ل -م -ف -ت -و ح « ل -ي س س ن -ز و ة اأ و
غ ا ي ة و اإ ن م ا ه و ق ب ل ك ل ش ش ي ء د ع و ة
للوقوف مع الحق ونصشرة المظلوم»
ك م ا ي ع و د اأ س ش ا س ش ا اإ ل ى « ر ف ض س ا ’إ د ا ر ة
الحوار والتششكيك في قانونية الفرع
النقابي» .
و ر د ا ع ل ى ت ص ش ر ي ح ا ت اإ د ا ر ة ا ل ج ا م ع ة
حول عدم ششرعية التمثيل النقابي
ق -ا ل ا ’أ س ش -ت -ا ذ م -ح -ر ز « ل -د ي -ن -ا ت -م -ث -ي -ل
ن -ق -ا ب -ي ق -ا ن -و ن -ي ح -ي ث ق -د م -ن -ا ق -ا ئ -م ة
ا س ش م ي ة ب ـ  1 5 0اأ س ش ت ا ذ ا ي اأ ز ي د م ن 2 0
ب ا ل م ا ئ ة م ن اأ س ش ا ت ذ ة ا ل ج ا م ع ة » .

‘ عمليات نوعية بتلمسشان

ششرطة الكدية والغزوات تطيح Ãروجي اıدرات واألقراصص اŸهلوسشة
ت - - -م - - -ك - - -ن ت م ص ش - - -ا ل - -ح ا ’أ م - -ن
ا ل ح ض ش ر ي ا ل س ش ا ب ع ا ل ت ا ب ع ’أ م ن
و’ية تلمسشان من حجز كمية
من المخدرات وهذا بعد تم
اإ س ش - -ت ص ش - -د ا ر اإ ذ ن ب - -ت - -ف - -ت - -ي ش س
م س ش -ا ك -ن -ه -م  ،ي -ت -ع -ل -ق ا ’أ م ر ب ك ل
م - -ن ا ل -م -د ع -و  /ب ع  3 2س ش ن ة
مسشبوق قضشائيا ،المدعو /ت
ب  30سشنة مسشبوق قضشائيا،
ا ل م د ع و  /ع اأ  3 6س ش ن ة  ،ك ا ن ت
ا ل ع م ل ي ة اإ ي ج ا ب ي ة ك ل ل ت ب ح ج ز
 7 6 . 2غ -ر ا م م -ن ا ل -م -خ -د ر ا ت ،
ت م اإ ن ج ا ز اإ ج ر ا ء ق ض ش ا ئ ي ف ي
ح -ق ا ل -م ش ش -ت -ب -ه ف -ي -ه -م ق -د م -و ا
ب - - -م - - -و ج - - -ب - - -ه اأ م - - -ا م و ك - - -ي - - -ل
ا ل -ج -م -ه -و ر ي -ة ل -د ى م -ح -ك -م -ة
ت -ل -م س ش -ا ن ا ل -ذ ي اأ ح -ا ل ا ل -م -ل -ف
اأ م ا م ق ا ض ش ي ا ل ت ح ق ي ق ا ل غ ر ف ة
ا ’أ و ل ى ب ن ف س س ا ل م ح ك م ة ا ل ذ ي
اأ ص ش د ر ف ي ح ق ا ل م د ع و  /ب ع
 ،ا ل - - -م - - -د ع - - -و  /ع اأ ا ل - - -ح - -ب س س
ا ل -م -وؤ ق ت ف -ي ح -ي -ن اإ س ش -ت -ف -ا د
ا ل -م -د ع -و  /ت ب م -ن ا ل -ر ق -ا ب -ة
القضشائية
و ف -ي ع -م -ل -ي -ة اأ خ -ر ى ن -ج -خ ت
ع -ن -ا ص ش -ر اأ م -ن د ا ئ -ر ة ا ل -غ -ز و ا ت
من حجز كمية من المخدرات
و ا ’أ ق ر ا ص س ا ل م ه ل و س ش ة ح ي ث ت م
ت - -و ق -ي -ف ش ش -خ ص ش -ي -ن م ش ش -ت -ب -ه
ف -ي -ه -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ا ’ م -ر ب -ك ل م ن
ا ل - - -م - - -د ع - -و  /س س ع  3 8س ش ن ة ،
ا ل م د ع و  /ع ج  2 4س ش ن ة  ،اأ ث ن ا ء
اإ خ ض ش -ا ع -ه -م -ا ل -ع -م -ل -ي ة ا ل ت ل م س س
الجسشدي ضشبط على صشفيحة
م -ن ا ل -م -وؤ ث -ر ا ت ا ل -ع -ق -ل -ي -ة  ،م -ن
ن -و ع ك -ي -ت -ي -ل ب -ه -ا  1 0اأ ق ر ا ص س ،
ب -ا ’إ ض ش -ا ف -ة اإ ل -ى م -ب -ل -غ م -ا ل -ي
ق - -د ر ه  3 0 0د ج  ،ل -ي -ت -م ت -ح -و ي -ل
ا ل - -م - -ح - -ج - -و ز ا ت اإ ل - -ى م - -ق - -ر

أاق - -ام وا‹ بشش - -ار أاح - -م- -د م- -ب- -ارك- -ي
أامسش -ي -ة أامسس ب -دار الضش -ي -وف ب-ال-ولي-ة
مبادرة كرم خÓلها سشبعة فنان)07( Ú
 ،اعÎافا بجهودهم .

بشسار  /دحمان جمال
و خ ص س ب -ا ل -ت -ك -ر ي -م ع -ا ئ -ل -ة ا ل -ف -ن -ا ن
المرحوم بلغنامي الذي وفته المنية
ف - -ي ا ’أ س ش - -ب - -و ع ا ’أ خ - -ي -ر م -ن ش ش -ه -ر
ر م ض ش -ا ن ا ل -ك -ر ي -م و ت -م ت -ك -ر ي -م ك -ذ ل ك
عائلة زوبة علي ،عائلة عبد الكريم
عبد الوهاب وهم وفتهم المنية في
س ش -ن -و ا ت ا ل -م -ا ض ش -ي -ة و ا ل -ف -ن -ا ن -ة ب و ’ ل ي
الششهبة ،الحاج بيهي.
وفي تصشريح ل «الششعب « قال والي
ب ش ش ا ر اأ ح م د م ب ا ر ك ي  » :ك ن ا ن ح ت ف ل
س ش - -ا ب -ق ً-ا ب -ت -ك -ر ي -م ب -ع ض س ا ل -ن -ج -و م و
ا ’أ د ب ا ء ا ل ي و م ن ك ر م ا ل ف ن ا ن ا ل ب ش ش ا ر ي
ف ي ي و م ه ا ل و ط ن ي م وؤ ك د اً اأ ن ت ك ر م ن ا
ه ذ ا ي ض ش ع ح د اً ل ل ج د ل ا ل د ا ئ ر ح و ل
ا ل ف ن ل ل ف ن اأ م ا ل ف ن ل ل د ف ا ع ع ن ق ض ش ا ي ا
المجتمع.

خÓل نهاية السشبوع

 7حـ ـ ـ ـوادث مـ ـ ـ ـرور تـ ـ ـ ـودي بحيـ ـ ـ ـاة
ششخصشـ ـ ـ ـ ‘ ÚاŸديـ ـ ـ ـة
ل -ق -ي ش ش -خ ص ش -ا ن م ص ش -ر ع -ه -م -ا و ا ص ش -ا ب ة
 1 2اآ خ ر ي ن  ،خ  Óل ن ه ا ي ة ا ’أ س ش ب و ع ،
ب -و ’ ي -ة ا ل -م -د ي -ة  ،ن -ت -ي -ج -ة  0 7ح و ا د ث
مرورية  ،سشجلت بكل من بلديات فج
ا ل - -ح - -و ض ش - -ي - -ن  ،اأ و ’ د ذ ا ي - -د  ،ش ش  Ó-ل -ة
ا ل ع ذ ا و ر ة  ،ع ي ن ب و س ش ي ف  ،اأ م ا ل ج ل ي ل ،
وبوغزول .
و ح س ش ب م ص ش -ا ل -ح ا ل -ح -م -ا ي -ة ا ل -م -د ن -ي -ة
ا ل - -ت - -ي اأ س ش - -ع - -ف ت ا ل ض ش - -ح - -ا ي - -ا و ن -ق -ل ت
الجثث نحو المسشتششفيات المدنية ،
ف اإ ن ه ت ع ل ق ا ’أ م ر ب اأ ش ش خ ا ص س ت ر ا و ح ت

ا ل - -م ص ش - -ل - -ح - -ة  ،ب - -م - -و ج ب اإ ذ ن
ب - -ت - -ف - -ت - -ي ش س م س ش -ك -ن ا ل س ش -ا ل -ف
ا ل -ذ ك -ر ك -ل -ل ت ا ل -ع -م -ل ي ة ب ا ل ع ث و ر
ع -ل -ى ق -ط -ع -ت -ي -ن ص ش -غ ي ر ت ي ن م ن
ا ل - -م - -خ -د ر ا ت  ،ب -د ا خ -ل ع -ل -ب -ة
س ش - -ج - -ا ئ - -ر ف - -ا ر غ - -ة م - -ن ن - -و ع
ق -و ل -و ا ز  ،و م -ب -ل -غ م -ا ل -ي ق -د ر
ب ـ  7 5 0 0 :د ج م - - -ن ع - -ا ئ - -د ا ت
ا ل -ت -ر و ي -ج  ،و م -و ا ص ش -ل -ة ل ل ت ح ق ي ق
ت -م ت -ف -ت -ي ش س م س ش -ك -ن ا ل -م ش ش -ت -ب -ه
فيه الثاني حيث كانت العملية
اإ ي -ج -ا ب -ي -ة ب -ت -و ق -ي -ف ا ل -م -ت -و ر ط
و ا ل -ع -ث -و ر ع -ل -ى اأ ر ب -ع ق -ط -ع م -ن
المخدرات كيف معالج ،سشÓح
اأ ب ي ض س ق ا ط ع ك ي ت و ر ذ و م ق ب ض س
ب  Ó-س ش -ت -ي -ك -ي  ،ب -ه اآ ث -ا ر ت -ق -ط -ي -ع
ا ل -م -خ -د ر ا ت  ،ص ش -ف -ي -ح -ت -ي -ن م -ن
د و ا ء  N OV A Z I Nي ع د م ن
ا ل م وؤ ث ر ا ت ا ل ع ق ل ي ة  ،و ا ح د ة ب ه ا
 1 0اأ ق -ر ا ص س و ا ل -ث -ا ن -ي -ة ب -ه ا 0 8

اأ ق ر ا ص س  ،و م ب ل غ م ا ل ي ق د ر ب ـ :
 1 1 0 0 0د ج م - - -ن ع - - -ا ئ - - -د ا ت
ا ل ت ر و ي ج  ،ل ي ب ل غ اإ ج م ا ل ي م ا ت م
ح - - - -ج - - - -ز ه م - - - -ن ا ’أ ق - - - -ر ا ص س
المهلوسشة في القضشية بـ32 :
قرصس مهلوسس 06 ،قطع من
ا ل م خ د ر ا ت  ،و ع ل ي ه ت م اإ ج ر ا ء
ق ض ش - -ا ئ -ي ف -ي ح -ق ا ل -م ش ش -ت -ب -ه
ف - -ي - -ه - -م ب - -ت - -ه - -م - -ة ح - -ي - -ا ز ة و
ا ل - -م -ت -ا ج -ر ة ف -ي ا ل -م -خ -د ر ا ت
و ا ل -م -وؤ ث -ر ا ت ا ل -ع -ق -ل -ي -ة ب ط ر ي ق ة
غ - - -ي - - -ر ش ش - - -ر ع - - -ي - - -ة  ،ح - - -ي - -ا ز ة
ا ل - - - -م - - - -خ - - - -د ر ا ت ل - - - -غ - - - -ر ض س
ا ’ س ش -ت -ه  Ó-ك ا ل ش ش -خ ص ش -ي  ،ق -د م
بموجبها السشالفي الذكر امام
وكيل الجمهورية لدى محكمة
ا ل غ ز و ا ت  ،ا ل ذ ي اأ ح ا ل ا ل م ل ف
اأ م - -ا م ق - -ا ض ش - -ي ا ل - -ت - -ح - -ق - -ي - -ق
ب -ا ل -غ -ر ف -ة ا ’أ و ل -ى  ،ا ل -ذ ي اأ م -ر
ب -و ض ش -ع -ه -م ا ل -ح ب س س ا ’ ح ت ي ا ط ي

ب م وؤ س ش س ش ة ا ل ع ق ا ب ي ة ب ا ل ر م ش ش ي
و ف - -ي س ش -ي -ا ق ذ ا ت ص ش -ل -ة و ف -ي
ع م ل ي ة اأ خ ر ى ح ج ز ت ع ن ا ص ش ر
اأ م ن د ا ئ ر ة ا ل غ ز و ا ت  3 0ق ر ص س
م - -ه - -ل - -و س س ب - -ح - -و ز ة ك - -ل م - -ن
المدعو ب ي  23سشنة ،برفقة
ا ل م د ع و ق اأ  2 5س ش ن ة  ،اأ ي ن ت م
ت - -و ق - -ي - -ف - -ه - -م - -ا ب - -ا ل - -ق -ر ب م -ن
م س ش -ك -ن -ه -م -ا ا ل -ع -ا ئ -ل -ي ا ل -ك -ا ئ -ن
ب -ا ل -ع -م -ا ر ا ت ا ل -ج -د ي -د ة ب -ح -ي
س ش - -ي - -د ي اأ ع - -م - -ر ا ل - -غ - -ز و ا ت ،
م -ت -ل -ب س ش -ي -ن ب -ت -ر و ي -ج ا ’أ ق -ر ا ص س
ا ل م ه ل و س ش ة و ا ل م وؤ ث ر ا ت ا ل ع ق ل ي ة
مع حجز وسشيلة نقل دراجة
ن ا ر ي ة م ن ن و ع س ش ك و ت ر اأ ي ن ت م
اإ ح - -ا ل - -ت - -ه -م -ا ع -ل -ى م -ح -ك -م -ة
الغزوات

تلمسسان :بكاي عمر

و ا ض ش ا ف ا ل و ا ل ي ق ا ئ  » : Óاأ ث ب ت ا ا ل ف ن ا ن
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ل -ل -ع -ا ل -م ك -ل -ه اأ ن -ه ’ ي -م -ك -ن
ل -ل -م -ث -ق -ف و ا ل -ف -ن -ا ن ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي ف -ي
ل ح ظ ا ت ا ل خ ط ر و ت ق ر ي ر ا ل م ص ش ي ر اإ ’
اأ ن ي - -ك - -و ن م - -ع ب - -ل - -د ه و اإ ل - -ى ج - -ا ن ب
ششعبه».
بدوره عبر الفنان العربي التيوتي
عن التكريم مصشرح ل» الششعب» من
ا ل ج م ي ل اأ ن ي ك ّر م ا ’إ ن س ش ا ن ف ي ب ل د ه
و ا ’أ ج - -م - -ل ر وؤ ي - -ة ن ش ش -ا ط -ا ت -ن -ا ا ل -ت -ي
ن -ق -د م -ه -ا ت -ح -ظ -ى ب -اإ ق -ب -ا ل ج -م ا ه ي ر ي
ك -ب -ي -ر  ،و اأ ه -د ي ه -ذ ا ا ل -ت -ك -ر ي -م ل -ك -ل
الفنانين الذين غيبتهم عنا الدنيا
ويبقي الكثير منهم صشمدوا في
ا ل - -ج - -ز ا ئ -ر و ف -ي ا ل -ج -ن -و ب ا ل -غ -ر ب -ي
يواصشلون العمل في خدمة الفن و
خدمة البلد.
و ع ّب ر ا ل ف ن ا ن ب ل ق و ر ا ر ي م ب ر و ك ع ن
سشعادته قائ ً
 : Óا ل ت ك ر ي م ج م ي ل ج د اً
ً
و ل و اأ ن ه اأ ت ى م ت اأ خ ر ا ب ع د اأ ك ث ر م ن
 5 0ع ا م ًا م ن ا ل ع م ل

اأ ع م ا ر ه م ب ي ن  0 3و  7 3س ش ن ة .
قامت هذه المصشالح في هذه الفترة
ب اإ خ م ا د  0 6ح ر ا ئ ق ه ا م ة ب ك ل م ن
ب ل د ي ا ت ع ي ن ب و س ش ي ف  ،و ز ر ة  ،اأ و ’ د
ا ب -ر ا ه -ي -م  ،ب -و س ش -ك -ن  ،س ش -غ -و ا ن  ،و ب -ن -ي
س ش -ل -ي -م -ا ن  ،م -خ -ل -ف -ة خ س ش -ا ئ -ر ك -ب -ي -ر ة ،
ت م ث ل ت ف ي  3 4 0ح ز م ة م ن ا ’أ ع ش ش ا ب ،
 170ششجرة مثمرة  ،و  05هكتارات
من الحششائشس.

اŸدية :علي ملياÊ

بعد تلقيه طعنات بسشÓح ابيضس

الشش ـ ـ ـ ـاب نصشـ ـ ـ ـر الديـ ـ ـ ـن صشبيحـ ـ ـ ـي
يلفـ ـ ـ ـظ أانفاسشـ ـ ـ ـه األخـ ـ ـ ـÒة
توفي ليلة اول امسس ،الششاب» نصشر
ا ل - - - -د ي - - - -ن ص ش - - - -ب - - - -ي - - -ح - - -ي « ا ل - - -ذ ي
تعرضس لطعنات بسشÓح ابيضس بوسشط
م - -د ي - -ن -ة ت -ب س ش -ة  ،ا ل ض ش -ح -ي -ة ب -ل -غ م -ن
العمر  21سشنة يعمل بسشÓح الدرك
ا ل -و ط -ن -ي ع -ل -ى م س ش -ت -و ى و ح -د ة ح -ر س س
الحدود ،وهو ينحدر من دائرة او’د
سشي عبد القادر و’ية الششلف  ،يعمل
تبسشة ،تعرضس ’عتداء بطعنة خنجر
ع -ل -ى م س ش -ت -و ى ا ل ص ش -د ر ب -ع -د م -ح -ا و ل -ت ه
الدفاع عن نفسشه من مسشبوق قضشائي
ح -ا و ل س ش -ر ق -ة ه -ا ت -ف -ه ا ل -ن -ق -ا ل  ،و ق -د
خ ض ش -ع ل -ع -م -ل -ي -ت -ي -ن ج -ر ا ح -ي -ت -ي -ن ف -ي

مسشتششفى عالية صشالح اين تعاطف
معه الجميع عبر صشفحات التواصشل
ا’جتماعي.
و ا ل - -ج - -د ي - -ر ب - -ا ل - -ذ ك - -ر ا ن ا ل س ش -ل -ط -ا ت
ا ’ م -ن -ي -ة ت -م -ك -ن ت م -ن م -ع -ر ف -ة ا ل ج ا ن ي
وتحديد هويه الضشحية.
كما ان والي الششلف قد طمان عن
ح -ا ل -ة ا ل ض ش -ح -ي -ة و ا ع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م -ا ت
بضشرورة التكفل به خاصشة وانه من
خارج الو’ية غير ان ا’صشابة كانت
بليغة اين لفظ انفاسشه

تبسسة :خالد.ع

»æWh
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حلم الفÓح Úيوشسك على التبخر

مشسروع تهيئة «سسهل هÈة» Ûمع
حدإد  ⁄ينجز ‘ آإجاله
’شسغال تراوح مكانها وتث Òا’سستياء
^ عيوب كثÒة وا أ

دعا عموم الفÓح Úبسسهل هÈة
ب-اÙم-دي-ة السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ية Ÿعسسكر ومنها
الوصسية على قطاع اŸوارد اŸائية ،إا ¤إايجاد حل عاجل
Ÿشس -روع ت -ه -ي -ئ -ة سس -ه -ل هÈة اŸت -أاخ-ر ،وه-و اŸشس-روع ال-ذي
’عمال علي حداد .وهو
يشسرف عليه ›مع مقاو’ت رجل ا أ
اŸشسروع الذي وعد وزير اŸوارد اŸائية حمام تدشسينه ‘ 20
’خÒة إا ¤معسسكر .لكن
جوان ا÷اري خÓل زيارته ا أ
’مور  ⁄تسسر على أاحسسن حال.
ا أ

معسسكر :أام ا Òÿسس.
يشص - -م - -ل ال - -مشص- -روع ثÓ- -ث
حصصصس اإح- - -داه - -ا ت - -خصس
وضصع قناة لجر المياه اإلى
المحيط المسصقي من سصد
ف -رق -وق وب -ق -ي -ت -ه -ا تشص -م-ل
ت-ج-ه-ي-ز ال-م-ح-ي-ط بشصبكات
ت -ح-ت-ي-ة ل-لسص-ق-ي ال-فÓ-ح-ي،
وب- -ل- -غت ق- -ي- -م -ة ال -مشص -روع
ال- -م- -رك- -زي ال- -ذي ان -ط -ل -ق
اأواخر سصنة  ،2013نحو11
مليار دينار على اأسصاسس اأن
تتم تهيئة وتجهيز المحيط
المسصقي على نطاق  9اآ’ف
هكتار.
ان- -ت- -ق- -د رئ- -يسس ال -م -ج -لسس
المهني المشصترك لشصعبة

الحمضصيات
ب-وخ-اري اب-راه-ي-م ،ال-غ-ياب
ال-ت-ام ل-م-م-ث-ل ف-رع ال-ديوان
الوطني

ل- -لسص -ق -ي ال -ف Ó-ح -ي ع -ن
م- -ت- -اب -ع -ة ال -مشص -روع ال -ذي
يعرف تاأخرا كبيرا ،معيبا

ف -ي تصص -ري -ح -ه لـ «الشص-عب»
غ -ي -اب سص -ب-ل م-ت-اب-ع-ة سص-ي-ر
اأشص - -غ- -ال ال- -مشص- -روع ع- -ل- -ى
مسصتوى ورشصاته التي تكاد
ت -خ -ل -و م -ن ال -ع -م-ال بسص-بب
مشصاكل تواجه مجمع رجل
ا’أع-م-ال ح-داد ال-م-وق-وف،
م-وضص-ح-ا اأن ع-ي-وب-ا ك-ث-ي-رة،
ظهرت على مسصتوى شصبكة

قنوات السصقي التحتية بعد
اإخضص -اع -ه -ا ل -ل-ت-ج-ارب ،م-ا

تسص -بب ف -ي تشص -ك -ي -ل ح -ف -ر
عميقة سصرعان ما تحولت
اإلى برك يقصصدها اأطفال
المنطقة للسصباحة.
دع -م ال -م -ت-ح-دث ب-لسص-ان
الفÓحين في محيط هبرة،
ب-تسص-ج-ي-ل مصص-ور ل-ل-وضص-عية
الكارثية للمشصروع الجاري
ان-ج-ازه ،م-ب-دي-ا ت-خوفه من
مشص -اك -ل ق -د ت -ع-ي-ق تسص-ل-ي-م
ال - - -مشص- - -روع ف- - -ي ا’آج- - -ال
ال-م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا ب-ع-د ت-اأخ-ر
يزيد عن سصنة كاملة.
ف - - -ي ه - - -ذ ا ا ل ص ص - - -د د ق - - -ا ل
ب - -وخ- -اري ،اأن السص- -ل- -ط- -ات
ال-ع-م-وم-ي-ة مدعوة للتحقيق
في هذا المشصروع الضصخم
ال- -ذي ي- -ع -د اأك -ب -ر ت -ح -دي -ا
للمنطقة في مجال ا’إنتاج
ال- -فÓ- -ح- -ي’ ،ف -ت -ا اإل -ى اأن
م -ح -ي -ط ه-ب-رة ي-ك-اد ي-ك-ون
ح-ل-م-ا ي-وشصك ع-ل-ى ال-ت-بخر
بسص- -بب اإه- -م- -ال م- -ت- -اب- -ع- -ة
اأشصغاله.

إاحتجاجا على عدم ا’سستفادة من الغاز

موإطنون يغلقون مقري بلدية ودإئرة ماوكÓن بسسطيف
ق -ام ،صس -ب -اح أامسس ،م -واط -ن-ون ب-ق-رى
ب-ن-ي م-ل-ول وت-اح-م-امت وشس-ل-ي-ح ب-ب-ل-دية
ماوكÓن ،شسمال غرب عاصسمة سسطيف،
ب-ا’ح-ت-ج-اج ،ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن انشس-غ-ا’تهم
م -ن ع -دم ا’سس -ت -ف -ادة م -ن شس-ب-ك-ة ال-غ-از
ال -ط -ب -ي -ع -ي وال -ت -ي اسس-ت-ف-اد م-ن-ه-ا م-رك-ز
البلدية.

ا’دارية حال دون تجسصيد هذه المشصاريع،
على ان تتولى مديرية الطاقة بالتنسصيق
م -ع شص -رك -ة ت -وزي -ع ال -ك -ه-رب-اء وال-غ-از ف-ي
اإ’سصراع في عملية تجسصيد هذه المشصاريع
ال -ت -ي سص-ج-لت ف-ي  ،2018وال-ت-ي تضص-م-نت
 250مسصكن بقرية ملول وشصليح بمبلغ 240
أالف دج ،و 150مسصكن بقرية تاحمامت بـ
 1.60مليون دج.

عبر المواطنون عن عدم اقتناعهم بوعود
وت -ب -ري -رات السص -ل -ط -ات ال-م-ح-ل-ي-ة ،وال-ت-ي
اعتبروها مجرد وعود كاذبة منذ ،2017
وكانت مادة دسصمة لÓنتخابات المحلية
آان-ذاك ،م-ط-ال-ب-ي-ن ب-ت-دخ-ل وحضص-ور والي
الو’ية للفصصل في الموضصوع.
من جهة أاخرى ،أاكدت مصصادر مسصؤوولة
ب- -دائ- -رة م- -اوكÓ- -ن لـ»الشص- -عب» ،ان ه- -ذه
القرى اسصتفادت من عمليات الربط بالغاز
الطبيعي ،وهي عمليات مسصجلة وتم تعيين
ال- -م- -ق -اول -ي -ن ،غ -ي -ر ان ب -طء ا’ج -راءات

حملة –سسيسسية
ضسد حرإئق إÙاصسيل

سسطيف :نورالدين بوطغان

أاطلق الصصندوق الجهوي للتعاون الفÓحي
بسصطيف ،مؤوخرا ،حملة تحسصيسصية كبيرة
لفائدة الفÓحين ،عبر  18بلدية ودائرة،
م-ج-ن-دا م-وظ-ف-ي وك-ا’ت-ه ’ن-جاح الحملة
لما لها من فائدة على مردود المحاصصيل
وأاهميتها في ا’من الغذائي.
بحسصب مسصؤوولي الصصندوق ،فإان الحملة
امتدت أ’سصبوع كامل ،وهي سصنة حميدة

درج ع-ل-ي-ه-ا م-ن-ذ سص-ن-وات ،ع-ب-ر ع-م-ل-ي-ات
ت - -وع - -ي- -ة ضص- -د ال- -ح- -رائ- -ق ال- -ت- -ي ت- -مسس
المحاصصيل الزراعية من حبوب وأاشصجار
م -ث -م -رة وغ -ي -ره -ا ،خÓ-ل فصص-ل الصص-ي-ف
الحار.
ت-م-ث-لت ال-ح-م-ل-ة ف-ي ال-ت-حسص-يسس بخطورة
الحرائق ،وكيفية مواجهتها في الميدان
قبل وصصول الحماية المدنية ،خاصصة وان
ال -م -ؤوشص -رات ه -ذا ال -ع -ام ت -ؤوك-د وف-رة ف-ي
ال -م -ح -اصص -ي -ل ،م -ا يسص -ت -دع-ي م-زي-دا م-ن
الحيطة لمواجهة خطورة الحرائق.
ت-م ب-ال-م-ن-اسص-ب-ة تسص-ل-ي-م ع-ت-اد م-ك-اف-ح-ة
ال -ح -رائ -ق ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ،م-ن أادوات إاط-ف-اء
وأالبسصة ،مع ملء عبوات مكافحة الحرائق
مجانا ،كما تم اسصتغÓل الفرصصة ،خÓل
أايام الحملة ،للتوعية بأاهمية التأامين ضصد
كل اأ’خطار وعلى رأاسصها الحرائق ،حيث
ان الصصندوق يقدم تسصهيÓت هامة في
هذا المجال.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاك Èمركب للرسسكلة سسينجز ‘ ظرف سسنة ببجاية

معا÷ة ما يقارب  800طن من إلنفايات يوميا

اسستفادت و’ية بجاية من مشسروع هام ،يتمثل ‘ أاك Èمركب Ÿعا÷ة ورسسكلة
وتثم Úالنفايات اŸنزلية ‘ ،إاطار تشسجيع ا’سستثمار اŸنتج للÌوة ،سسيما ‘ ›ال
اÙافظة على البيئة ،وهواŸشسروع الذي يكتسسي أاهمية بالغة من حيث اÙافظة
على سسÓمة البيئة من جهة ،وضسمان مناصسب عمل جديدة من جهة أاخرى .هذا ما
توقفت عنده «الشسعب» بع ÚاŸكان.

بجاية :بن النوي توهامي

سص--ي--ت--م ف-ي غضص-ون سص-ن-ة واح-دة اإن-ج-از
م--ركب ل--م--ع--ال--ج-ة ال-ن-ف-اي-ات ال-م-ن-زل-ي-ة
ورسص-ك-ل-ت-ه-ا ،وال-م-قّ-رر اإنجازه بالمنطقة
الصصناعية الجديدة «فناية» ،على بعدما
ي-ق-ارب  20ك-ل-م ج-ن-وب م-دي-ن-ة ب-جاية،
ح----يث ووف----ق----ا ل---تصص---ري---ح---ات مصص---در
مسصوؤول ،سصيسصمح هذا المشصروع اأخيرا،
بحّل المشصكلة العويصصة للنفايات على
مسصتوى الو’ية ،كما سصيسصمح بالقضصاء
ع-ل-ى ال-م-ف-رغ-ات ال-عشص-وائ-ية التي تهّدد
البيئة.
تشص---رف ع---ل---ى ه--ذا ال--مشص--روع ال--ذي
سص--يسص--اه--م ف-ي ح-ل ال-مشص-ك-ل-ة الشص-ائ-ك-ة
ل--ل--ن--ف--اي--ات ،وال--قضص--اء ع--ل--ى ال--م--ف--ارغ
العشصوائية التي تلوث البيئة ،الموؤسصسصة
ال--ف--رنسص--ي--ة «ف--وشص--ي» ال--م--خ--تّصص--ة ف--ي
صصناعة مراكز فرز ومعالجة النفايات
بكل اأنواعها ،حيث سصتسصهر على متابعة
ومرافقة هذا المشصروع ،وسصتزّود هذا
المركب بالتجهيزات الÓزمة.
ي-رى ال-رئ-يسس ال-م-دي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-وؤسصسصة
الفرنسصية ،فوشصي ،اأن هذا ا’نجاز له
انعكاسس لما يمكن للمسصتثمر الجزائري
اأن ي----ن----ج---زه ب---اسص---ت---خ---دام م---خ---ت---ل---ف
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ،وه-ومشص-روع م-ث-يل في
ال--ج--زائ--ر يسص--م--ح ب--م-ع-ال-ج-ة ال-ن-ف-اي-ات
المنزلية المعتادة والنفايات الناتجة عن
ا’أنشصطة الطبية ،با’إضصافة اإلى رسصكلة
الزيوت المسصتعملة ،كما اأنه من المقّرر
اأن يضص---م--ن ف--رز واإع--ادة ت--دوي--ر ال--ورق
وال-زج-اج وال-بÓ-سص-ت-يك ،وك-ذا معالجتها
وتحويلها اإلى اأسصمدة عضصوية ،باسصتثناء
نفايات الورشصات التي تحدد لها وجهة
اأخرى.
ووف---ق---ا ل--ل--ع--رضس ال--ذي ق--دم--ه م--ك--تب
الدراسصات ،سصيسصمح هذا المشصروع الذي

سص--يسص--اه--م ف--ي ال--ت--ن--م--ي--ة ا’ق--تصص-ادي-ة
وا’ج--ت--م--اع--ي--ة ل-ل-وط-ن ول-ل-و’ي-ة ،بسصّ-د
ال--ث--غ--رة ال--ت--ي ي--ع--رف--ه--ا م--ج--ال ت-دوي-ر
ال--ن--ف-اي-ات وم-ع-ال-ج-ت-ه-ا وك-ذا اسص-ت-غÓ-ل
م-ع-ارف ا’إط-ارات ،ك-م-ا سص-ي-خ-ل-ق اأيضص-ا
م-ن-اصصب شص-غ-ل ع-دي-دة وي-ع-ود ب-ال-فائدة
على المحيط ،وصُصّمم لمعالجة  400طن
من النفايات يوميا ،وقد تصصل الكمية
المعالجة اإلى  800طن يوميا ،ومن شصاأنه
خلق مناصصب شصغل سصتسصمح بتوظيف ما
ي-ق-ارب  360شص--اب ح-ائ-ز ع-ل-ى شص-ه-ادة
تكوين مهني من و’ية بجاية.
من جهتها ،سصتنتج التجهيزات ما يقارب
 25األ---ف ط---ن م---ن السص--م--اد ال--عضص--وي
ذون-وع-ي-ة ج-د رف-ي-ع-ة ،وسص-تسص-ت-ف-ي-د منه
الفÓحة المحليّة ،كما سصيتم اأيضصا على
مسص--ت--وى ه--ذا ال--مصص-ن-ع ،م-ع-ال-ج-ة م-ادة
الكرتون وا’ألومنيوم ،كما سصيتم تزويده
ب-م-ل-ح-ق-ات ت-ت-م-ث-ل ف-ي م-درسص-ة ت-ك-وي-ن
داخلي ومركز للبحث ،اإضصافة اإلى هذا،
ت--تضص--م--ن ال-ب-ط-اق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-مشص-روع،
وح-دة رسص-ك-ل-ة ال-زج-اج وم-ح-ط-ة ت-رميد
م-ج-ه-زة ب-م-ول-د ل-ل-ك-ه-رب-اء ،وك-ذا م-رك-ز
م--ع--ال--ج--ة ال--دخ--ان ال--ن--ات--ج ع-ن نشص-اط
الترميد قصصد التقليل من اآثاره السصلبية
على البيئة ،هذا ،وسصيتم اإنجاز محطة
تنقية المواد المترشصحة قصصد التخلصس
من هذه ا’نبعاثات السصامة .من جهتهم،
ي--رى روؤسص--اء ال--ب--ل-دي-ات ال-ذي-ن حضص-روا
ع--رضس ال--مشص--روع ،اأن--ه مشص--روع مّ-ت-سص-ق
وم---ث---ي---ر لÓ---ه---ت---م---ام ع---ل---ى الصص---ع--ي--د
ا’ق--تصص--ادي وا’ج--ت-م-اع-ي ،وق-د اأك-دوا
وكلهم ثقة في جدواه ،اأنهم مسصتعدون
لمصصاحبته وتوفير الدعم له ،في حين
اأعرب بعضس روؤسصاء بلديات اآخرين عن
رغبتهم في روؤية هذا المشصروع يتج ّسصد
في اأقرب ا’آجال

طالبوا بفتح –قيق

عمال مفصسولون من إلعمل با÷لفة
يدخلون ‘ إإضسرإب عن إلطعام
أاق- -دم ،صس- -ب- -اح أامسس› ،م- -وع -ة م -ن
ال-ع-م-ال اŸفصس-ول Úع-ن ال-ع-مل Ãطاحن
ا÷لفة ،على تنظيم وقفة احتجاجية
سس -ل -م -ي -ة ،ت -ن -دي -دا م -ن -ه -مÃ ،ا أاسس -م-وه،
بـ»بÒوق - -راط - -ي - -ة ال - -تسس - -ي »Òوط - -اب- -ع
ال -ت -ف -رق -ة وال -ت -م-ي-ي-ز ب Úال-ع-م-ال‡ ،ا
تسسبب ‘ دخولهم ‘ إاضسراب مفتوح عن
الطعام.

ا÷لفة :موسسى بوغراب
أاكد أاحد المحتجين وعددهم  6مضصربين
عن الطعام في تصصريح لـ»الشصعب» هناك
م-ن ال-ع-م-ال ال-م-فصص-ول-ي-ن م-ن ت-ربصس ف-ي

تركيا وصصرفت عليه الدولة أاموا’ طائلة
ول -ه خ -ب -رة سص -ن-وات وه-ن-اك م-ن ه-وع-ل-ى
أابواب التقاعد ».واأكد آاخرون أانهم باقون
في اإضصرابهم حتى يعودون لمناصصبهم في
العمل وفتح تحقيق في قضصيتهم.
م-ن ج-ه-ت-ه ،أاك-د م-دي-ر م-ط-اح-ن ال-ج-ل-ف-ة
لـ»الشص- -عب» اأن ه -ؤو’ء ال -م -فصص -ول -ي -ن ب -أان
أاحدهم اإسصتقال واآ’خر يعمل طباخ وتم
غلق المطبخ نهائيا وهناك من فصصلت
العدالة في قضصيته ومنهم من تم انتهاء
مدة عقده.
مع العلم ان مطاحن الجلفة توظف زهاء
 200عامل من مختلف التخصصصصات.

مرفق صسحي عمومي وحيد يطاله ا’همال بسسبدو تلمسسان

إإهÎإء جدرإن وأإسسقف قاعة إلعÓج
ُيخرج سسكان «إلقور» عن صسمتهم

يشسهد قطاع الصسحة على مسستوى بلدية «القور» التابعة إاقليميا إا ¤دائرة سسبدو والواقعة
نحو 37كلم جنوب تلمسسان وضسعا كارثيا وتسسيبا كبÒا .إان اŸركز الصسحي العمومي الوحيد
بهذه البلدية اŸهمشسة ‘ كل اÛا’ت يعرف وضسعا ’ انسسانيا باّŸرة نتيجة التسسّيب وا’همال
‡ا أاثار غضسب السسكان الذين ثاروا ’عادة ا’عتبار للمرفق ا◊يوي.

تلمسسان :بكاي عمر

ف- - -ي ه- - -ذا ا’ط - -ار ،أاك - -د
مواطنون من عين المكان
ف -ي اتصص-ال-ه-م بـ»الشص-عب»،
أان قاعة العÓج تفتقد إالى
ال -ن -ظ -اف -ة وج-دران-ه-ا ف-ي
إاهتراء والطÓء في تآاكل
مثلما توضصحه صصور بائسصة
سص- - -ل- - -مت ل - -ج - -ري - -دت - -ن - -ا
«الشص - - -عب» ،وه- - -ي صص- - -ور
صص - -ادم - -ة ت - -ع - -كسس م- -دى
اه - -م - -ال ال- -مسص- -ؤوول- -ي- -ي- -ن

ال- -م- -ح- -ل- -ي -ي -ن و’ سص -ي -م -ا
ال -مشص -رف -ي -ن ع -ل -ى ق-ط-اع
الصص-ح-ة وح-ت-ى ال-موظفين
من أاطباء وممرضصين.
والسص- -ؤوال ال -م -ح ّ-ي -ر ال -ذي
ي- -ردده ك -ل م -واط -ن ه -ن -ا:
ك -ي -ف ي -م -ك-ن ل-ل-م-وظ-ف-ي-ن
وال -مسص -ؤوول-ي-ن م-ن م-زاول-ة
م-ه-ام-ه-م ع-ل-ى أاك-م-ل وجه
في ظل هذا المكان الذي
صص- -ار م- -ق- -ززا و’ يصص- -ل -ح
لعÓج المرضصى.

لهذا طالب مواطنو القور
من رئيسس البلدية والدائرة
وووال- -ي ال- -و’ي- -ة وم- -دي- -ر
الصصحة التدخل من أاجل
ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ه- -ذا ال- -م- -رف- -ق
الصص- -ح- -ي ،وك- -ذا ت -م -دي -د
سصاعات العمل ولم ’ تكون
 24سصاعة عوضس العمل من
السص -اع -ة  8صص-ب-اح-ا وإال-ى
غ -اي-ة  ،15.00ب- -حسصب م- -ا
اأكده المواطنون الغاضصبون
من عين المكان.

اإلثنين  1٠جوان  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٠٧ششوال 1٤٤٠هـ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عيوننا على ال ّسسودان وقلوبنا معه

Qƒª«ªY øjódG »«fi QƒàcO

كان ما سسمعناه «دوشسا» باردإ
أإلقته إلعجوز على رؤووسسنا،
وتغ ÒإŸوقف  180درجة،
ف أإنني شسعرت إزإء تلك
وأإعُ Î
إŸرأإة إلبسسيطة Ãزيج من
إÿجل وإ’عتزإز ،وكان
’نني إنسسقت ‘
إÿجل أ
إلبدإية Ÿا أإحسسسست به من
طرإفة ‘ إŸوقف ،وكان
’نني إكتشسفت روعة
إ’عتزإز أ
شسعبنا ‘ إلتمسسك Ãكارم
’خÓق وإحÎإم قدسسية
إ أ
إ◊رم وحرمة إلشسعائر ،وهوما
عّبرتْ عنه مضسيفتنا شسبه
’مية ،بحيث أإحسسسست فعÓ
إ أ
أإن جماه Òشسعبنا إلبسسيط
تتقدمنا جميعا ،مثقفÚ
وسسياسسي Úوأإنصساف هؤو’ء
وأإولئك.
ّ
وعندما كنت أإخط هذه
إلسسطور تذّكرت بأانني  ⁄أإقرأإ
و ⁄أإسسمع تعليقا وإحدإ غاضسبا
‡اث Óمن إلذين يوصسوننا ليÓ
ونهارإ بتقوى إلله وباÿشسوع ‘
موإقع إلعبادة ،ويذكروننا
بقوله عليه إلصسÓة وإلسسÓم:
“م مكارم
إ‰ا ُبعثت أ
’ ّ
’خÓق.
إ أ

م
سســا
ه
م
تلزم ات :
م
ق
ا’
إ’ إ
أصسحـاب ت ’
ها

ت-ت-اب-ع مشش-اع-رن-ا ب-اه-ت-م-ام الّ-ن-كسش-ة ال-ت-ي ت-عرفها الهبة
الثّورية ‘ السشودان ،أاك Èبلد ‘ إافريقيا سشابقا قبل أان
ي -قسش -م -ه ال -ت -آام -ر ال -دو‹ وال -ت -ن -اح-ر ال-داخ-ل-ي وال-تشش-تت
السشياسشي.
الذي حدث هو أان فريقا من الششارع هناك حاول أايضشا،
Ãنطق اسشتئصشا‹ كريه ،احتكار التوجه العام ◊سشابه
وعلى حسشاب فريق آاخر ،وهكذا أاتيحت الفرصشة للقيادة
ا÷ديدة الثانية التي انقلبت على القيادة ا÷ديدة األو¤
واŸدعومة من أاموال النفط ومن دعم الثورة اŸضشادة ‘
ال -وط -ن ال -ع -رب -ي ،وب -دأا ا÷Ôالت ع -م -ل -ي -ة تصش-ف-ي-ة ل-ك-ل
العناصشر الوطنية والرافضشة لليد األجنبية ،وكانت النتيجة
اŸؤوŸة سشقوط ضشحايا أابرياء ،أافقدت الثورة الششعبية
صشفتها البيضشاء السشلمية.
واÿطأا األسشاسشي ‘ كل ما حدث هو التحرك Ãنطق
النقÓب العسشكري وعدم احÎام القواعد الدسشتورية ‘
نقل السشلطة من عمر البشش Òإا ¤الهيئة التي يحددها
الدسشتور أاو يتفق عليها ‡ثلو األمة ا◊قيقيون ،وليسس
األعلى أاصشواتا واألك Ìجلبة ،ومن هنا فإان عيوننا على
السشودان وقلوبنا معه لكن أافكارنا مركزة على ما يحدث
عندنا ،ألن ما حدث هناك هو درسس لنا يؤوكد بأانه ،إاذا
كانت العاصشمة هي واجهة الوطن فإانها ليسشت كل الوطن،
وأان ﬁاولة أاي ششريحة ›تمعية ،و–ت أاي عنوان كان،
Óمة هي ﬁاولة ›رمة ل
احتكار اإلرادة ا÷ماهÒية ل أ
Áكن أان تف ّسشر أاوتÈر أاوتعلل إال بأانها تعب Òعن طموحات
مريضشة فاتها أان ششعبا كششعبنا  ⁄ين َسس سشنوات العششرية
الدموية ،عندما اختُطفت السشلطة ÈÃرات اختلطت فيها
ال-ن-واي-ا اŸت-ن-اقضش-ة ب-األط-م-اع اÿب-ي-ث-ة ،ح-ت-ى وصش-ل-نا إا¤
ي فيها :من يقتل من؟.
مرحلة كان التسشاؤول اليوم ّ
وبدا األمر اليوم ‘ غاية الوضشوح عندما تفجرت حالة
الهيسشÎيا عند فريق تصشور بأان األمور دانت له بفضشل
«Œميع» (وليسس ّŒمع) عششرات من الهتاف ÚاŸنادين
ي أاريَد بها باطل مؤوكد ،منادين بدولة
بصشيحات حق ن ْسشب x
ي عسشكريةِ اŸضشمون.
مدنيِة ،ولكنها مدنيُة الز u
وراحت ا÷م -اع -ة –رضس ال -ق -وات اŸسش -ل -ح -ة ،ب -غ-ب-اء
وبÓدة متناهية ،ضشد رئيسس اŸؤوسشسشة العسشكرية ،وهي
حنة اŸتعالية ا÷مهور
Ÿل ّ
تنتظر أان تدفع تلك الهتافات ا ُ
إا ¤الرقصس على إايقاعها ،وخصشوصشا أامام كامÒات تلفزٍة
ُم -ح -ف -زة وم-ت-ح-ف-زة ،ل-ك-ن-ه-ا ضش-ب-اب-ي-ة ال-ع-دسش-ات ﬁدودة
الرؤوية.
غ Òأاّن ردود الفعل الفاترة على ذلك التجنيد اÙموم
كانت صشدمة غ Òمتوقعة برغم كل ا÷هود التي «أانفقت»
‘ سشبيل ذلك ،وكانت قيادة اŸؤوسشسشة العسشكرية من الذكاء
بحيث تعاملت مع الصشخب بهدوء زاد من إاثارة أاعصشاب
البعضس ،خصشوصشا عندما انتهى أامر النتخابات الرئاسشية
اŸقررة ‘  ٤يوليو إا ¤ما كان يجب أان ينتهي إاليه ،ودائما
‘ إاطار تطبيق الدسشتور ،وهو ما أاثار عاصشفة جديدة من
الفتاوى من قبل نفسس الذين كانوا ينادون بقراءة سشياسشية
للنصشوصس الدسشتورية.
وب -ع -د ت-ك-رار Ùاول-ة ق-دÁة ع-رف-ت-ه-ا م-رح-ل-ة ن-ه-اي-ة
اÓÿف-ة اإلسشÓ-م-ي-ة ،ع-ن-دم-ا ُخ-دع أاب-وم-وسش-ى األشش-عري،
وُك ّ-ل -ف Ãا ي -خ -رج ع-ن ك-ف-اءت-ه ال-ف-ق-ه-ي-ة اŸرم-وق-ة ،ق-ام
اŸهماز مرة أاخرى بنفسس الدور ،وظهر بيان جديد ل
يخرج ‘ مضشمونه عن نفسس بيان بعضس رجال الدين ،وهذا
‘ انتظار بيان آاخر رÃا يصشدر عن بعضس عناصشر اŸسشرح
الوطني أاو عن الفرقة السشيمفونية للموسشيقى الكÓسشيكية.
ومع تواصشل بعضس أاعمال البلطجة ،مأالوفة اŸظهر
ومعروفة التوجيه واŸصشدر ،والتي وصشلت خÓل إاحدى
ال -ت -ظ -اه-رات إا ¤حّ-د اخ-ت-ط-اف ال-ع-ل-م ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي م-ن
زهراٍت كّن يرفعنه برمزية نبيلة ،افتُعلت تظاهرة حملت

راية بيضشاء ُخ ّ
ت عليها الششهادة لكي تثار حولها ضشجة
ط ْ
بليدة متعمدة تدعي بأان «القاعدة» أاصشبحت تتظاهر ‘
ا÷زائر.
وقبل ذلك جرت ردود فعل ،من الصشعب أان تعت Èكلها
«عفوية» ،ضشد بعضس الوزراء الذين حاولوا القيام ببعضس
التزاماتهم الوظيفية ‘ عدد من األحياء ،و“ ّسشك رجال
األمن بضشبط األعصشاب وبعدم ال‚راف وراء اسشتفزازات
كان منها بلطجة واضشحة وعبارات تث Òغضشب ا◊ليم ،ول
أاعرف مدى دقة ذلك ،لكنني أاورده كما سشمعته.
ويحدث أامر نظرت له ‘ البداية من منظور الطرافة،
ثم تأاكدت ‹ حقيقة ششعبنا الرائع بردود فعله العفوية،
التي ل تعÎف بأاي مهماز.
ففي األسشبوع األخ Òمن رمضشان كان الوزير الأول نور
الدين بدوي قد ششارك ،باسشم ا÷زائر ‘ ،القمم التي
عقدت ‘ اŸملكة العربية السشعودية ،وبدا له ،قبل أان يعود
إا ¤ا÷زائر ،أان يؤودي ششعائر العمرة ،رÃا للتكف Òعن
ا÷ه -ود الضش -ائ -ع -ة واألم -وال ال -ت -ي أاه -درت ب-دون م-ردود
حقيقي ،سشياسشيا ودينيا.
وحدث خÓل طواف الوزير األول أان لحظ وجوده
ششباب  ⁄يكن من اŸؤوكد أانهم كانوا من التيار الÓئكي،
راح أاحدهم ،كما ُنقل ‹ ،يهتف ضشده بصشرخات سشاخرة
من نوع :فلÎحلوا جميعا.
وواصشل بدوي طوافه بكل هدوء ،وقيل ‹ أانه منع
ح -راسش -ه السش -ع -ودي Úم-ن ال-ت-ع-رضس ل-لشش-اب ب-أاي ح-ال م-ن
األح -وال ،ب -رغ-م إاصش-رار ق-ائ-ده-م ع-ل-ى ال-ت-دخ-ل ◊م-اي-ة
ال -زائ-ر ا÷زائ-ري Ãن-ط-ق اله-ت-م-ام السش-ع-ودي اŸع-روف
برعاية الضشيوف.
كنت أاسشمع الرواية وأاعÎف أانني ضشحكت مع اآلخرين،
لكن عجوزا من ا◊ضشور صشرخت ‘ وجهنا قائلة :هاذي
سشقاطة ،قلة حيا ،كيف يسشمح مسشلم لنفسشه بارتكاب أامر
كهذا وُهوأامام الكعبة ؟ إان اŸسشلم ل يسشبّ قاتل أابيه
لوالتقاه ‘ ا◊رم اŸكي ،أانه ‘ بÓد الناسس ،فكيف يتوجه
باإلهانة Ÿن Áثل بÓده ‘ بÓد غريبة ،لعل فيها من
ينتظرون أاي فرصشة للتششفي ‘ حال البÓد؟.
ك -ان م -ا سش -م -ع -ن -اه «دوشش -ا» ب-اردا أال-ق-ت-ه ال-ع-ج-وز ع-ل-ى
رؤووسشنا ،وتغ ÒاŸوقف  1٨٠درجة ،وأاعÎفُ أانني ششعرت
إازاء تلك اŸرأاة البسشيطة Ãزيج من اÿجل والعتزاز،
وكان اÿجل ألنني انسشقت ‘ البداية Ÿا أاحسشسشت به من
طرافة ‘ اŸوقف ،وكان العتزاز ألنني اكتششفت روعة
ششعبنا ‘ التمسشك Ãكارم األخÓق واحÎام قدسشية ا◊رم
ت عنه مضشيفتنا ششبه األمية،
وحرمة الششعائر ،وهوما عبّر ْ
بحيث أاحسشسشت فع Óأان جماه Òششعبنا البسشيط تتقدمنا
جميعا ،مثقف Úوسشياسشي Úوأانصشاف هؤولء وأاولئك.
وعندما كنت أاخطّ هذه السشطور تذّكرت بأانني  ⁄أاقرأا
و ⁄أاسشمع تعليقا واحدا غاضشبا ‡اث Óمن الذين يوصشوننا
ل -ي  Ó-ون -ه -ارا ب -ت-ق-وى ال-ل-ه وب-اÿشش-وع ‘ م-واق-ع ال-ع-ب-ادة،
“م
ويذكروننا بقوله عليه الصشÓة والسشÓم :إا‰ا ُبعثت أل ّ
مكارم األخÓق.
و ⁄يخرج علينا أاحدهم لينّدد بتصشرف سشمج لششاب
أارعن يعتقد ،كالعادة ،أانه أاك ÌإاسشÓما من اآلخرين ،ويأاثم
حيث ل ›ال إال للدعاء واÿششوع ،ولكن سشبقتنا إا¤
التنديد به سشيدة ششبه أاميّة.
ولن أاذكر بالفتاوى اŸملة عن وجوب احÎام ا◊اكم،
ألن ‹ رأايا خاصشا ‘ هذا األمر على وجه التحديد.
ه -ذا ج -ع -ل ال -ت -ف -ك Òي-ن-ت-ق-ل ب-ي إا ¤ج-ه-ة أاخ-رى ك-نت
تناولتها ‘ وقفة عاجلة منذ أايام ،وتتعلق باŸوقف من
حكومة بدوي نفسشها.
ك -نت ،ك -م -ا ي -ت -ذّك -ر ال -ق ّ-راء ،ق -د ط -ال -بت ب-السش-ت-ق-ال-ة
ا÷ماعية للحكومة ،التي كان تششكيلها ،توقيتا ومضشمونا،

قنبلة موقوتة أاسشاءت للجميع Ãن فيهم أاعضشاؤوها ووزيرها
األول ،وكان ما أاهدف له تسشهيل القراءة السشياسشية للمادة
( )1٠٤من الدسشتور ،فيمكن تكوين حكومة وفاق وطني
تقلل من حدة التنافر اŸوجود على السشاحة السشياسشية و‘
الششارع الغاضشب ،وكنت ذّكرت بأانه ليسشت لدي أاي مششكلة
من أاي نوع مع ا◊كومة ،بل ول أاعرف األغلبية السشاحقة
من أاعضشائها.
وك -نت أاري -د أان ُي -حّسس ا◊راك الشش -ع -ب -ي ب -أان ‘ ق -م-ة
السشلطة من ُيصشغي لزفراته ويسشتجيب Ÿطالبه ،ثم وجدتُ
نفسشي أاكتششف كم كنت ﬂطئا وذلك عندما ارتفع صشوت
منكر يقول بصشفاقة ووقاحة ،وتعبÒا عن جماعته ،إانه
يرفضس النتخابات حتى ولوذهبت كل الباءات.
وت -وّق -فت ◊ظ -ات ع -ن -د ت -ع -ب« Òال -ب-اءات» ل-ي-ت-م-ل-ك-ن-ي
إاحسشاسس غريب بأانه كانت هناك نية خبيثة لتششويه هذا
التعب ‘ Òأاذهان الششباب ،على حسشاب التعب Òالذي ارتبط
تاريخيا بثÓثة من قادة الثورة ،هم بلقاسشم كر Ëوبن
طوبال وبوصشوف ،وبتصشفية ششخصشية قيادية أاخرى هي
عبان رمضشان ،رحم الله ا÷ميع.
وأاخ- -ذت أاراج- -ع ن- -فسش -ي أللح -ظ أان ال -وزارة ا◊ال -ي -ة
تسشتحق ‘ واقع األمر الكث Òمن التقدير والحÎام ،فهي
ت- -ت- -مسشك ب- -اŸنصشب ال- -ذي ت- -ع- -رف أان ال- -ن -اسس ج -م -ي -ع -ا
يهاجمونها من أاجله ،وهي تواجه من السشخط واإلنكار ما
 ⁄تعرفه أاي حكومة ‘ العا ،⁄ولكنها تدرك أان السشتقالة
ا÷ماعية ،ما  ⁄تكن عملية مرتبة منظمة متفق عليها
ُمعّدا لنتائجها سشتكون أاسشوا من أالغام السشتقالة اŸتعجلة
التي كنتُ نددت بها ،وقد تكون طريقا نحو الفتنة.
وهذا اŸوقف ‘ حد ذاته ،والذي أاتصشور أان الوزير
األول ليسس بعيدا عنه ،هو دليل رجولة و“سشك باحÎام
منطق الدولة ،وهو ما أاقوله اليوم بيق ÚوإاÁان وأانا أاعرف
أان ه -ن -اك م -ن سش -ي -ن -ت -ه -ز ال -ف -رصش -ة ل -ل -م-زاي-دة ولجÎار
ال -بÓ-غ-ي-ات وال-ت-ق-ي-ئ ال-ل-غ-وي ،ك-م-ا ف-ع-ل سش-ف-يُ-ه ع-اصش-م-ة
الضشباب.
لكن ا◊ق أاحق أان يتبع ،ول خ Òفينا إاذا  ⁄نقلها ،كما
قال ال ّسشابقون األّولون.

آاخر الكÓم
@  -هيبة الدولة هي القوة ا◊قيقية ألي دولة قبل
الصش-واري-خ وال-ق-اذف-ات واŸدم-رات ،ول-ق-د سش-ق-طت ه-ي-ب-ة
ال–اد السشوفيتي يوما برغم القنابل النووية التي كان
Áلكها.
ومن متطلبات تلك الهيبة احÎام ›موع اŸواطنÚ
ع -ل -ى اخ-تÓ-ف مسش-ت-وي-ات-ه-م م-ن-ط-ق ال-دول-ة ،ب-احÎام ك-ل
رم -وزه -ا ،ألن ه -ذا م -ن ع Ó-م -ات ه -ي -ب -ة ال -دول-ة داخ-ل-ي-ا
وخ -ارج -ي -ا ،واÿروج ع -ن -ه ‘ أاي تصش -رف ك -ان ،ح -ت-ى ‘
تصشرف بروتوكو‹ عابر ،هو إاسشاءة لهيبة الدولة.
والذين يعجبون بهيبة بريطانيا العظمى كما تسشّمى
ي -ع -رف -ون ال -ت-زام ا÷م-ي-ع ه-ن-اك Ãن-ط-ق ال-دول-ة اŸل-ك-ي-ة
وباحÎام اŸقام الرفيع للملك أاواŸلكة ،وبغضس النظر عن
ا◊ب أاو ال -ك -ره ،وذلك ه -و ال -ذي أاع -ط -اه -ا ت -لك ال -ه -ي-ب-ة
التاريخية ،ويتذّكر اŸعجبون ببÓد صشاحبة ا÷Óلة أان
«أاول -ي -ف-ر ك-رم-وي-ل» ،ال-ذي أاسش-ق-ط اŸل-ك-ي-ة وأاع-دم اŸلك
ششارل األول ،لقي عقابا ُ ⁄يعرف ‘ التاريخ ،فهومات
طبيعيا ‘ سشبتم 1٦5٨ Èلكن الÈيطاني ،Úوبعد اسشتعادة
اŸلكية بعد عدة سشنوات ،اسشتخرجوا رفاته من القÈ
ليعلقوها ‘ مششنقة اإلعدام.
ترى ،لو طّبق هذا ‘ بلد نعرفه جميعا ،كم رفاتا
سشÔاها على اŸششانق؟.
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أاسساتذة جامعة سسكيكدة ينددون بتلعب اŸقاول Úبسسكناتهم

أ Ÿـ ـشش ـ ـروع م ـ ـ ـت ـ ـ ـوقـ ـ ـ ـف وأأخ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـاء ف ـ ـ ـ ـادحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ أإل‚ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز

’“ام
طالب أاسساتذة بجامعة  20أاوت  1955بسسكيكدة وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي بالتدخل العاجل إ
السسكنات الوظيفية ا÷اري ا‚ازها وتسسليمهم قرارات ا’سستفادة وفق ما هو معمول به ،منددين بظروف
إاقامتهم ا◊الية وصسمت السسلطات اÙلية عن اŸشسروع.

سشكيكدة :خالد ألعيفة
ذّك-روا ب-ت-ع-ل-ي-م-ة وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-عا‹
وال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي ال-ذي «سش-ب-ق وأان أام-ر
بتوزيع السشكنات ‘ ديسشم ،2016 Èلكن
الوضشع بقي على ما هو عليه بل ازداد
ت- -ع- -ق- -ي- -دا ب- -ت- -وق -ف أاشش -غ -ال اŸشش -روع
السشكني» ،األمر الذي أاثر عليهم وعلى
م- -ردوده- -م ال- -ع- -ل- -م- -ي الك -ادÁي ،م -ن
ت- -ك- -ال- -ي -ف ال -ك -راء وع -ن -اء ال -ت -ن -ق -ل ‘
ا◊افÓت ،وظروف إاقامة البعضض ‘
األحياء ا÷امعية ،وهي ظروف كارثية،
مسشتغرب ‘ Úذات الوقت رفضض وا‹
الولية اسشتقبالهم ،رغم عديد الطلبات
والذي وحل ﬁله األم Úالعام للولية
دون أان يقدم ششيئا لقضشيتهم.
فقد احتج أاسشاتذة جامعة  20أاوت ،55
اŸنضشوين –ت لواء ال–ادية الوطنية
Óسشاتذة ا÷امعي ،Úبتنظيم وقفة أامام
ل أ
ورششة مششروع السشكنات الوظيفية ،إاثر

توقف اششغال ا‚از السشكنات الوظيفية
اıصشصشة لهم وبناء على التفاق الذي
” ‘ ا÷معية العامة ،حيث ع Èمن
ّ
األسش-ات-ذة ع-ن رفضش-ه-م اŸط-ل-ق ل-ل-ب-طء
الشش- -دي -د وال -ت -أاخ -ر ال -ف -ادح ‘ أاشش -غ -ال
مشش- -روع ا‚از السش- -ك -ن -ات ال -وظ -ي -ف -ي -ة
اŸق- -درة بـ 220حصش-ة سش-ك-ن-ي-ة ،وال-ت-ي
انطلقت األششغال بها سشنة  ،2014حيث
عرف اŸششروع ششبه توقف منذ سشنة
خلت ،اضشافة ا ¤غياب اŸراقبة التقنية
للمششروع ‡ا ا‚ر عنه عدم احÎام
دف Îاألع - -ب - -اء م - -ن ق- -ب- -ل اŸؤوسشسش- -ات
اŸكلفة باإل‚از.
وح- -م- -ل األسش- -ات- -ذة اإلدارة ال- -وصش- -ي -ة
مسش- -ؤوول -ي -ة وضش -ع -ي -ة ا‚از السش -ك -ن -ات،
لسشيما الطوابق األرضشية للعمارات من
حيث الرتفاع عن األرضض اŸنحدرة،
وتصش -م -ي -م الشش-رف-ات ال-ت-ي ل تسش-ت-ج-يب
ألدنى الششروط الصشحية الÓئقة ،وششّدد
اÙتجون على تدارك هذه النقائصض
من قبل ادارة ا÷امعة.

‘ هذا السشياق ،طالبوا بأاهمية فتح
مششاريع إاسشكان جديدةÃ ،ختلف الصشيغ
السشكنية ،لصشالح األسشاتذة ،من الذين ⁄
تتح لهم فرصشة السشتفادة ،وحملوا ‘
هذا اÿصشوصض ادارة ا÷امعة مسشؤوولية
ما تعانيه ا÷امعة من نزيف ‘ كوادرها
ال -ذي -ن فضش -ل -وا ال -ت-ح-وي-ل ن-ح-ووج-ه-ات
اخرى بسشبب مششكل السشكن ‘ األسشاسض
األول.
وذك- -ر األسش- -ات- -ذة مشش -ك -ل ت -أاخ -ر غÒ
اÈŸر ‘ فتح مطعم األسشاتذة ،رغم
ا÷هود اŸبذولة من قبل الفرع النقابي
‘ ت -ه -ي -ئ-ة الج-راءات ال-ق-ان-ون-ي-ة ب-ه-ذا
اÿصش -وصض ،والسش -ت -ع -داد ال -ذي أاب -دت-ه
÷ن -ة اÿدم -ات الج -ت -م-اع-ي-ة ل-ت-ق-دË
ال -دع -م ‘ ه-ذا الشش-أان ،رغ-م ال-ع-راق-ي-ل
ال- -ت- -ي ت -واج -ه -ه -ا م -ن ح -يث ال -وسش -ائ -ل
والهياكل واŸوظف.Ú
كما أاثاروا مششكل األمن داخل ا◊رم
ا÷ام -ع -ي ،وط-ال-ب-وا م-ن إادارة ا÷ام-ع-ة
ب -اإلسش -راع ‘ وضش-ع ح-ل-ول ع-م-ل-ي-ة ،ع-ن
ط-ري-ق –ق-ي-ق الشش-روط ال-ل-وج-يسشتيكية
اŸناسشبة من السشياج اÿارجي ،زيادة ‘
ع -دد اع -وان األم -ن ،ب -اÿصش-وصض وضش-ع
حد لسشتفحال ظاهرة الغرباء وقوافل
الكÓب الضشالة داخل ا◊رم ا÷امعي.
وك - - -انت إلشش - - -ك - - -ال - - -ي- - -ة الÎبصش- - -ات
والتظاهرات العلمية ‘ اÿارج ،نصشيبا
م -ن اج -ت-م-اع األسش-ات-ذة ،ال-ذي-ن اع-تÈوا
مسش - -أال- -ة حصش- -ر اسش- -ت- -ف- -ادة األسش- -ات- -ذة
اÙاضش -ري -ن بÎبصض وح -ي -د ا ¤غ -اي-ة
تأاهيلهم ،اقصشاء غ ÒمÈر لهذه الفئة
ل- -غ- -ي- -اب نصض ق- -ان- -و Êصش- -ري- -ح ي- -ؤوك- -د
ذلك ،ون- -ادوا ب- -الشش- -ف- -اف- -ي- -ة ‘ ت- -وزي -ع
م-ي-زان-ي-ة الÎبصش-ات ع-ل-ى ال-ك-ليات التي
تششوبها ضشبابية وغموضض ،كما أاضشاف
اÙتج.Ú

غلق البلديات..

سش ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـوك غ ـ ـ ـ ـ ـ Òحـ ـ ـ ـ ـ ـضشـ ـ ـاري
ما يقوم به اŸواطنون ‘ بعضض من
ال-ولي-ات ب-ا÷زائ-ر ال-ع-م-ي-ق-ة من إاغÓق
لسشمنت وأاغراضض
ل-ب-ل-دي-ات-ه-م ب-األجر وا إ
أاخ -رى ل Áت بصش -ل-ة ل-ث-ق-اف-ة اŸواط-ن-ة
والفعل ا◊ضشاري الراقي الذي يحÎم
دÁوم -ة اŸرف-ق ال-ع-م-وم-ي م-ه-م-ا ك-انت
الظروف ودرجة اإلختÓفات واÓÿفات
ب Úالبعضض والبعضض اآلخر.
Óسش -ف ت-ن-ق-ل ي-وم-ي-ا صش-ور م-ؤوسش-ف-ة
ول  -أ
لشش -اح-ن-ات صش-غÒة ﬁم-ل-ة Ãواد ال-ب-ن-اء
م -ت -وق -ف -ة أام -ام ال -ب -ل -دي-ة لسشّ-د اŸدخ-ل
الرئيسشي ل ندري Ÿاذا اختار هؤولء هذا
األسشلوب اŸنا‘ ◊د أادنى من قواعد
ال -ت -ع -ام -ل م -ع اآلخ -ر؟ ه -ل ه -و ان -ت -ق -ام
لششخصض ما اŸتمثل ‘ رئيسض اÛلسض
الششعبي البلدي أام سشلوك انفعا‹ ناجم
ع- - -ن ◊ظ - -ة غضشب Œاه اŸن - -ت - -خ - -بÚ
اÙلي Úإانها األسشئلة التي ل تنتهي أامام
هذه اŸششاهد التي  ⁄نتعّود عليها أابدا
وليسض من تصشرفات ا÷زائري.Ú
وعليه ،فإان العÓقة اŸتششّنجة أاحيانا
لسشباب معروفة
ب Úا ÒŸواŸواطن Úأ
كانحيازه ألطراف على حسشاب أاطراف
لناسض
أاخرى بداخل البلدية وإاقصشائه أ
نزهاء وﬂلصش Úيقولون له ا◊قيقة ‘
وجهه ..يجب أان ل تخلط بقرار غلق
لول
البلدية من قبل خصشوم اŸسشؤوول ا أ

لضش -اف -ة إا¤
ك- -ون ت- -لك ال- -تÈي- -رات ،ب- -ا إ
لخ -رى ك -ال-تسش-ي Òواه-ي-ة وغ Òم-ق-ن-ع-ة
اأ
هناك جهات مسشؤوولة ذات الختصشاصض
ّﬂول ل -ه -ا ﬁاسش -ب-ة رئ-يسض ال-ب-ل-دي-ة إان
اتضش -ح ب -أان ه -ن -اك م -ا يسش -ت-دع-ي إان-ه-ام
لمثلة موجودة خÓل هذه
مهامه فورا وا أ
ال - -ع- -ه- -دة اÙل- -ي- -ة ع Èال- -ع- -دي- -د م- -ن
الوليات.
لي مواطن مهما كانت
لذلك ل يحق أ
صشفته إاغÓق مقر البلدية هكذا عندما
ي- -ن- -هضض م- -ن ن- -وم- -ه أاو ي -ؤوŸه رأاسش -ه ‘
الصشباح ل يجد من يفرغ فيه ششحناته
غ Òالبلدية ،وهو يدرك جيدا بأانه يلحق
ضشررا بليغا Ãصشالح الناسض.
ف -ال -ب -ل -دي -ة ال -ي -وم  ⁄ت -ع -د ع-ب-ارة ع-ن
ششبابيك لسشتخراج وثائق ا◊الة اŸدنية
لق -ام -ة ،ال -زواج،
م -ن ع -ق -ود الزدي -اد ،ا إ
والتصشديق ،بل أان مهامها توسّشعت إا¤
سشحب جواز السشفر البيوميÎي ‘ ظرف
لضشافة إا¤
قياسشي وبطاقة التعريف ،با إ
أاوراق أاخ -رى ضش -روري -ة ،ه -ذه اŸك-اسشب
تتطلّب ا◊فاظ عليها ول نضشعها هكذا
من أاجل نزوات وأامزجة البعضض باسشم
لجدر أال
شش-ع-ارات ح-م-اسش-ي-ة ع-اب-رة ،ف-ا أ
لو ¤للدولة.
نسشتهدف اÿلية أاو النواة ا أ

جمال أوكيلي

وا‹ باتنة يوّبخ مسسؤوو‹ قطاع الصسحة

أششغال توسشعة ألعيادة أ÷هوية ترأوح مكانها

الشسروع ‘ تنظيف خزانات اŸياه ببجاية

ت ـ ـفـ ـ ـادي ألـ ـتـ ـأاث ـ ـÒأت ألـ ـ ـ ـن ـ ـاجـ ـم ـ ـة ع ـ ـن ألـ ـت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلوث

عمدت مديرية ا÷زائرية للمياه
لو’ية بجاية ،إا ¤الّتحضسŸ Òوسسم
ا’صسطياف للسسنة ا÷ارية ‘ ،إاطار
ح- -م -ل -ة ال -ت -ط -ه Òضس -م -ن الÈن -ام -ج
ال- -دوري ،ك- -إاج- -راء وق -ائ -ي لضس -م -ان
ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك ’ ،سس-ي-ما ‘ فصسل
الصس - -ي - -ف ال - -ذي ي - -ع - -رف ان - -تشس- -ارا
لمراضص اŸتنقلة عن طريق اŸياه،
ل أ
فضس - -ل ع - -ن ت - -ف - -ادي ال - -ت- -ذب- -ذب- -ات
اÙت -م -ل -ة ‘ ال ّ-ت -زوي-د ب-اŸي-اه ،ال-ت-ي
’جواء،
غالبا ما تأاتي لتعّكر صسفو ا أ
وب -ال -ت-ا‹ ت-ف-ادي ال-ق-ل-ق وا’ن-زع-اج
لزبائنها وتأام.Ú

بجاية :بن ألنوي توهامي

تتمّثل أاحد أاهم التداب Òبحسشب مصشدر
مسشؤوول ‘ ،إاطÓق عملية تنظيف وتطهÒ
واسشعة لكامل الهياكل الهيدروليكية عÈ

كافة بلديات الولية ،لـ  408خزان ،مع
العلم أان هذه العملية التزام قانو Êيسشعى
إا ¤حماية ال ّصشحة العمومية ،حيث يعتÈ
خطر تلّوث اŸياه دائم ا◊ضشور بسشبب
تشش - -ك - -ل ط- -ب- -ق- -ة م- -ن ال- -رواسشب ‘ ق- -اع
األحواضض وعلى ا÷دران ،وّ‰و النباتات
ا◊زازي -ة وال -ط -ح -الب وتسش-ل-ل ا◊شش-رات
إاليها.
وإل‚اح ه - -ذه ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ة ،حسشب ذات
اŸصش- -در ،ب- -اشش- -رت مصش -ال -ح ا÷زائ -ري -ة
للمياه ‘ مرحلة أاو ‘ ،¤تنقية الهياكل
قصشد القضشاء على كل العوامل اŸلuوثة،
 Óلحقا،
وبالتا‹ تطه ÒاŸياه التي سشتُم أ
و‘ مرحلة ثانية ،تقوم نفسض اŸصشالح
Ãعا÷ة اŸياه باسشتعمال ا÷ ،Òبعد أان
 Óاÿزان-ات ،قصش-د ت-ع-ق-ي-م اŸي-اه
ي -ت -م م -أ
وجعلها عذبة ،فضش Óعن ذلك ،يسشتعمل
الكلسض الذي Áلك خاصشية كونه مضشادا
للحموضشة ،لتعديل درجة حموضشة اŸياه

وم -ك -اف-ح-ة ت-آاك-ل ق-ن-وات شش-ب-ك-ة ال-ت-زوي-د
باŸياه الصشا◊ة للششرب.
أاما فيما يتعلق بتوفر اŸياه الصشا◊ة
ل -لشش -رب ،ف -م -ن اŸن -ت -ظ-ر م-ب-دئ-ي-ا ،أان ل
تعرف البلديات التي ُتزّود باŸياه من سشّد
‘تيششيحاف‘ أاي نقصض ،حيث بلغت نسشبة
ام- -ت Ó-ء الّسش -د 100ب -اŸئ -ة ،م -ا ي -ع -ن-ي أان
الكمية اّıزنة والتي تعادل  81مليون
م Îمكعب ،سشتكفي لتموين البلديات التي
سشتزود من هذا ال ّسشد عام Úكامل ،Úمع
ال -ع -ل -م أان م -ا ل ي -ق -ل ع -ن  24ب-ل-دية من
بلديات ولية بجاية ،أاي حوا‹  479قرية
وأازيد من  332أالف مواطن ،يزَوُدون من
سش- -د» ‘ت- -يشش- -ي- -ح- -اف‘ ال- -ذي دخ- -ل ح -ي -ز
السشتغÓل سشنة .2006
وا÷دير باإلششارة ،إا ¤أان هذه اŸنششأاة
الهيدروليكية الواقعة ب Úكل من بلديتي
ب -وح -م-زة ‘ الضش-ف-ة ال-ي-م-ن-ى ،و“ق-رة ‘
الضشفة اليسشرى تعت Èأاك Èمصشدر للمياه
السش-ط-ح-ي-ة ،ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،وه-ي متوفرة
على ﬁطة Ÿعا÷ة  120أالف م Îمكعب
من اŸياه يوميا ‘ ،ح Úيقارب إانتاجها
للمياه الصشا◊ة للششرب حاليا 100أالف مÎ
مكعب يوميا.
و‘ ن- -فسض السش- -ي -اق ”ّ ،رب -ط ب -ل -دي -ة
أاميزور بششبكة اŸياه ،ما يعني أان السشكان
سشيششهدون صشيفا يخلو من مششكلة انقطاع
اŸي -اه ،ع -ل -ى إاث-ر ت-وصش-ي-ل ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة،
بالششبكة الكبÒة لتحويل اŸياه من سشّد
«تيششيحاف» ،وبهذا لن تعرف أاميزور هذا
الصشيف تذبذبا ‘ التزويد باŸياه ،حيث
أان غالبية القرى التابعة لها ‡ّونة من
مياه سشّد «تيششيحاف» ،هذا إاضشافة إا¤
آابار اŸياه التي تتوّفر عليها.

شس ّ-دد وا‹ ب-ات-ن-ة ،ف-ري-د ﬁم-دي
م -ن ل -ه -ج -ت -ه Œاه اŸسس -ؤوول Úع -ل -ى
قطاع الصسحة بالو’ية ،واŸقاو’ت
’‚از ،ب - -خصس - -وصص
اŸك- - -ل- - -ف- - -ة ب- - -ا إ
’سس- -راع ‘ إا“ام أاشس- -غ- -ال
ضس - -رورة ا إ
مشس -روع ت-وسس-ع-ة ال-ع-ي-ادة ا÷ه-وي-ة
لم وال- -ط- -ف- -ل م- -ر Ëب- -وع- -ت- -ورة
ل --أ
Ãدي -ن -ة ب -ات -ن -ة ،وال -ت-ي ت-ع-ا Êم-ن
اك- -ت- -ظ -اظ ك -ب Òح -ال دون –سسÚ
اÿدمات الصسحية اŸقدمة للنسساء
لطفال الرضسع.
ا◊وامل وكذا ل أ

باتنة :حمزة Ÿوششي
ق -ام ﬁم -دي ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت-ف-ق-د
ل -ل -ع -ي -ادة ل -ل -وق -وف ع -ل -ى م -دى ت -ق -دم
األششغال بالتوسشعة ،حيث أامر ،مقاولة
اإل‚از وم- -ك- -تب ال -دراسش -ات ب -تسش -ل -ي -م
اŸشش -روع ق -ب -ل ن -ه -اي-ة السش-ن-ة ا÷اري-ة،
لوضشع حّد Ÿعاناة ا◊وامل من ﬂتلف
ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة وح-ت-ى ب-عضض ال-ولي-ات
اÛاورة كخنششلة ،بسشكرة ،أام البواقي
وغÒها ،األمر الذي تسشبب ‘ ضشغط
كبŸ Òصشلحة التوليد.
ويعت Èمششروع توسشعة العيادة أاولوية
قصش -وى ل -دى السش -ل -ط -ات ال -ولئ -ي -ة م-ن
خÓل بطاقة اسشتعاب جديدة تقدر بـ60
سش -ري -را ج -دي -دا ،سش -ت -ن -ج -ز ع Èأارب-ع-ة
طوابق رصشد لها غÓف ما‹ معت Èقدر
بـ 10مÓي Òسشنتيم ،و 15مليارا كتكلفة
للتجهيز.
وق -د ط -الب ال -وا‹ خ Ó-ل م -ع -اي -ن -ت -ه
لسشÒورة األشش -غ -ال ال-ت-ي ان-ط-ل-قت م-ن-ذ

ل‚از بالعمال
مدة ،بتدعيم ورششات ا إ
لل -ي -ات لسش-ت-غÓ-ل أافضش-ل ل-ل-مسش-اح-ة
وا آ
الشش -اغ -رة خ -ل -ف ال-ع-ي-ادة ،خ-اصش-ة ب-ع-د
رفضض وزارتي الصشحة واŸالية ŸقÎح
لدارية
سشابق بتحويل بعضض اŸقرات ا إ
اŸهملة بالولية كمÓحق للعيادة ،على
غ- -رار م- -ق- -ري م- -دي- -ري -ة اÛاه -دي -ن
وأاوبيجي السشابق ÚبÈج الغولة بوسشط
ل‚از الكبÒة
اŸدينة ،نظرا لتكلفة ا إ
التي قدرها مكتب دراسشات بـ 54مليار
سشنتيم.
ك -م -ا وق-ف ال-وا‹ ع-ل-ى مشش-ك-ل-ة ع-دم
وجود مكان لنقل مصشلحة طب وجراحة
لط -ف -ال وفصش-ل-ه-ا ع-ن ال-ع-ي-ادة م-ؤوق-ت-ا
اأ
لغاية النتهاء من أاششغال إا‚از البناية
ا÷دي- -دة اÿاصش- -ة ب -ال -ت -وسش -ع -ة ،ح -يث
رفضض رئ- -يسض مصش -ل -ح -ة طب وج -راح -ة
لطفال –ويل اŸصشلحة من العيادة
اأ
ب -ح -ك -م ت -راب-ط اŸصش-ل-ح-ت Úم-ن ح-يث
التنظيم والتسشي ،Òوكذا صشعوبة –ويلها
إا ¤اŸؤوسشسشة السشتششفائية العمومية أاو
إا ¤اŸسش -تشش -ف-ى ا÷ام-ع-ي ،ب-ع-د رفضض
أاخصش- -ائ- -ي Úل- -ذلك –وي- -ل خ- -وف -ا م -ن
ان-ت-ق-ال ع-دوى أام-راضض السش-ل ل-ل-م-رافق
لخ- -رى ‘ ح- -ال ّ” ن- -ق- -ل
الصش- -ح- -ي- -ة ا أ
لطفال إاليها.
مصشلحة طب ا أ
لخ Òأان قطاع الصشحة
ونشش ‘ Òا أ
ب- -ال -ولي -ة ،خ -اصش -ة ت -خصشصض ال -ت -ول -ي -د
وال-ط-ف-ول-ة ق-د اسش-ت-ف-اد ه-ذه السش-ن-ة من
مششروع هام بÈيكة جنوب الولية يتمثل
لمومة من ششأانها
‘ عيادة التوليد وا أ
ت- -خ- -ف- -ي- -ف الضش -غ -ط و–سش Úاÿدم -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة اŸق-دم-ة ل-ل-ح-وام-ل ب-ط-اق-ة
اسشتيعاب  80سشريرا.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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لششادة بعطائه وموهبته
في يومه الوطني ،تكريم الفنّان الجزائري وا إ

بطاقات فنّان وتكريمات في انتظار جائزة «علي معاششي»

كلمة العدد

كل عام والفنّان بخير
ق- -ل -ي -ل -ة ه -ذه السس -ن -ة ه -ي
م- -ب- -ادرات ال- -ت- -ك- -ري- -م -ات
وت-ح-ف-ي-ز الفنان وا’حتفاء
ب- -ه ف -ي ع -ي -ده ال -وط -ن -ي،
أامسس -ي -ات ن ّ-ظ-م-ت-ه-ا ب-عضض
م -دي -ري -ات ال -ث -ق -اف -ة ه-ن-ا
وهناك ،وأاخرى من إامضساء
ج-م-ع-ي-ات ث-ق-اف-ي-ة ح-اولت
ب-ط-ري-ق-ت-ه-ا وب-اح-تشس-ام أان
ت-دخ-ل ال-ب-ه-ج-ة ف-ي ق-لوب
البعضض من فنانينا.
بقلم :حبيبة غريب
ه -ذه السس -ن -ة أايضس -ا ت -م ّ-ي-ز
الفنان الجزائري بانغماسسه الكلي في الحراك الشسعبي الذي
تعرفه البÓد ،معبّرا بطريقته ومن خÓل أاشسعاره وأالحانه
ولوحاته أاو عروضسه المسسرحية وكتاباته عن حلمه هو اآ’خر
Óحسسن واأ’جمل ،وأان تكون له مكانة
في تغيير اأ’وضساع ل أ
وأان تم ّسسه أاضسواء الشسهرة ،ويطاله عرفان الجميع لموهبته
وعطائه الفني والفكري.
يعود الـ  08جوان ومعه العيد الذي يحمل كل مرة الفرحة
للعديد من الفنانين ،وحصسولهم على بطاقة الفنان أاو تسسوية
أاوضساعهم المهنية وحتى مسساعدتهم على تحصسيل حقوقهم
ف -ي ال -ت -أال -ي -ف وال -ت -ل -ح -ي-ن وح-م-اي-ة أاع-م-ال-ه-م م-ن السس-ط-و
والقرصسنة.

ويعود أايضسا يوم الفنان ليفتخر ويسسعد من يتم تكريمه،
وتسسليط أاضسواء الكاميرات عليه أاو إاعداد بورتري له أاو
حوار معه عبر صسفحات الجرائد ،لتكون له فرصسة للتعبير
عن أاحÓمه وانشسغا’ته وانجازاته وتطلعاته ،وتكون أايضسا
مناسسبة بالنسسبة إاليه لÓلتقاء بجمهوره.
ف-ال-فّ-ن-ان ي-ح-ي-ا م-ن خÓ-ل ت-ل-ق-ي اآ’خ-ر أ’ع-م-ال-ه ،وي-رت-قي
بموهبته من خÓل النقد البنّاء
وال ّ-ت -شس -ج -ي -ع ال -م -حب ،ف -م -وه-ب-ت-ه
انعكاسض لطموحاته ،تزدهر
وت-رق-ى ح-ي-ن ي-ك-ون لها
صس - - - - -دى ب - - - - -ي- - - - -ن
ال -ج-م-اه-ي-ر .ك-ل
ع -ام وال -ف -ن-ان
الجزائري
الموهبة
والتأالق
واإ’بداع.
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لششادة بعطائه وموهبته
في يومه الوطني ،تكريم الفنّان الجزائري وا إ

بطاقات فّنان وتكريمات
في انتظار جائزة «علي معاشسي»

الثق ـ ـ ـا‘
مطرب المالوف فاتح روانة:

الفّنان دائم العطاء لهذا لبد
من العناية به في كل األوقات

هو ششاب اختار الّرسشم والفن التششكيلي من أاجل إابراز موهبته وإاثبات ذاته ،فكانت ريششته وأانامله وسشيلة من أاجل التعبير ن -ظ -را ل -ع -دم وج-ؤد أاي ج-م-ع-ي-ة تشس-ك-ي-ل-ي-ة
نشس -ط -ة ف -ي ولي -ة ت -م -ن -غسست رغ -م وج -ؤد
عن ما يدور ويجول في فكره ،وما يدور حوله وإايصشاله بلغة راقية ومرهفة للعالم أاجمع.
لهقار ،ف-ن-ان-ي-ن تشس-ك-ي-ل-ي-ي-ن م-ن م-خ-تلف األجيال،
هو بن عبد الكريم عبد الله ابن عاصشمة التديكلت عين صشالح ولية تمنغسشت ،موظف بدار الثقافة بعاصشمة ا أ
صشل على ششهادة وعدم تنظيم معارضس دورية تنعشس هذا
ومششرف على ورششة الرسشم بها ،خّريج المدرسشة الجهوية للفنون الجميلة بوهران سشنة  ،2003متح ّ
النؤع من الفن ،ومن ضسمن ما طلبناه من
صشصص أالوان زيتية.
دراسشات الفنون الجميلة تخ ّ
المسسؤؤولين في الؤلية هؤ إايجاد رواق فني
تمنراسشت :محمد الصشالح بن حود
دائ-م ل-ت-م-ك-ي-ن ال-ف-ن-ان-ي-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ي-ن م-ن
عرضس أاعمالهم الفنية ،ويكؤن حافزا لهم
وألن الحاضسر ل بد له من ماضسي وبداية
ع -ل -ى ال -ب -حث واإلب -داع ،خ -اصس-ة م-ع ب-روز
تكؤن نقطة انطلقه ،فقد كانت البداية
مؤاهب فنية شسابة ذو قدرات فنية مبهرة
يقؤل عبد الله بن عبد الكريم مع مجال
ينتظرون فضساًء خاصسا لعرضس إابداعاتهم
الفن التشسكيلي منذ نعؤمة أاظافره ،حيث
لكن ل حياة لمن تنادي وعؤد ووعؤد ووعؤد
أان -ه م -ن -ذ دخ -ؤل -ه ل -ل -م -درسس -ة ف -ي ال -ط-ؤر
ل-م ت-ح-ق-ق إال-ى ي-ؤم-ن-ا ه-ذا رغ-م بسس-اط-ت-ها
البتدائي كان يسسمع عبارات اإلعجاب من
حتى بلغنا مرحلة اليأاسس».
ك -ل ال -م -ح -ي -ط -ي -ن ب-ه م-ن إاخ-ؤة وأاصس-دق-اء
وف -ي سس -ي -اق م -تصس -ل ،ع ّ-ب -ر ال -م -ت-حّ-دث
وزملء ومعلمين بكل شسيء يرسسمه ،حتى
ب -ال -ت-زام-ن م-ع ال-ع-ي-د ال-ؤط-ن-ي ال-ف-ن-ان ع-ن
أان ال -م -ع -ل -م -ي -ن ك -ان-ؤا ي-ط-ل-ب-ؤن م-ن-ه رسس-م
اسس-ت-ي-ائ-ه لسس-ي-اسس-ة ال-مسس-ؤؤول-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ين
األشس-ي-اء ال-ت-ي ك-ان-ؤا ي-ك-ل-ف-ؤن ب-ه-ا التلميذ
وعدم إاهتمامهم بالفن بصسفة عامة ،وعدم
أامام أاعينهم حتى يتأاكدوا من مؤهبته.
إاعطائهم المكانة اللئقة بما فيها الفنانين
يضسيف الفنان عبد الله أانهم كانؤا يكلّفؤنه
التشسكيليين،خاصسة في وضسع بصسمتهم في
برسسم المؤاضسيع التي تحتاج الى رسسم على
ال -م-دي-ن-ة ع-ل-ى شس-ك-ل ج-داري-ات أاو أاع-م-ال
السسبؤرة لكي ينقلها التلميذ على الكراسس،
م -جسس -دة ف -ي السس -اح -ات ال -ع -م -ؤم-ي-ة ،وإان
وه -ذا خ -لل ك -ل م -راح-ل ال-دراسس-ة فضس-ل
أاع -ط -ؤه -ا ف -إاّن -ه-م ي-ب-خسس-ؤن ال-ف-ن-ان ح-ق-ه
على تحصسله على النقاط األعلى في مادة
المادي فيها مثلما حدث معي شسخصسيا في
الرسسم .وألن المؤهبة متجّذرة فيه ،وحبه
وشس-غ-ف-ه ب-ال-رسس-م ك-ان يسس-ي-ط-ر ع-لى عقله ،ب-ؤه-ران لصس-ق-ل م-ؤه-ب-ت-ه ،وال-ت-حصس-ل ع-لى ال-م-ح-ل-ي ل-ل-ف-ن ال-تشس-ك-ي-لي بداية من  2012جدارية تحمل عنؤان نؤفمبر راية الثؤار
يقؤل المتحدث أانه كان يرسسم على الرمل مؤؤهل يضسمن له مسستقبل مهنيا في نفسس وصس -ال -ؤن ال -خ -ط وال -ه -ن -دسس -ة ال-م-ع-م-اري-ة أام- - -ام دار الشس- - -ب- - -اب ه - -ؤاري ب - -ؤم - -دي - -ن
ك-ث-ي-را ن-ظ-را ل-ق-ل-ة اإلم-ك-ان-ي-ات« ،وت-عددت المجال الذي أاحبه وهؤ الفن التشسكيلي ،سسنة 2014والصس -ال -ؤن ال -ؤلئ -ي وال-ؤط-ن-ي بتمنغسست ،التي لم يتم تسسديد مسستحقاته
مؤاضسيعي من الخط الى التشسكيل بمادة وب -ع -د ال -ت -ؤظ-ي-ف والن-خ-راط ف-ي ال-ح-ي-اة للصسناعة التقليدية سسنة  2014والمشساركة المادية لحد السساعة ،أاي مدة  08شسهؤر من
الطين المتؤفرة بكثرة في بيئتي إالى الرسسم ال -ع -م-ل-ي-ة ،يضس-ي-ف ع-ب-د ال-ل-ه« :ق-مت ب-ع-دة ف -ي ت -ظ -اه-رة ال-ج-زائ-ر ع-اصس-م-ة ال-ث-ق-اف-ة الن-ت-ظ-ار مّ-م-ا ي-ؤل-د ف-ي ال-ف-ن-ان ح-ال-ة م-ن
بالطلء العادي على الخشسب والنحت على مشساركات في التظاهرات الفنية التشسكيلية ال-ع-رب-ي-ة سس-ن-ة  ،2007وقسس-ن-ط-ي-ن-ة ع-اصسمة اإلح-ب-اط وع-دم ت-ح-ف-ي-زه لن-ج-از مشس-اري-ع
العظم والخشسب ،وهذا كله في بداياتي في ع-ل-ى ال-مسس-ت-ؤى ال-م-ح-ل-ي» ،ك-مشس-ارك-ته في الثقافة العربية سسنة .2015
أاخرى رغم أان هذه األعمال الفنية هي
ملتقى تمنغسست للفنانين التشسكيليين عام ي -ت -أاسّس-ف ع-ب-د ال-ل-ه ب-ن ع-ب-د ال-ك-ري-م ع-ل-ى ق -ي -م -ة ت -اري -خ -ي-ة وسس-ي-اح-ي-ة تضس-ي-ف ع-ل-ى
مشسؤار الفن».
مع بداية  1999يكشسف عبد الله بن عبد  2006بؤلية تمنغسست المقام بدار الثقافة ال-ح-ال-ة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا ال-نشس-اط ال-تشس-ك-ي-لي المدينة طابعا جماليا وتحسسيسسيا للفتخار
الكريم عن قراره المفصسلي الذي عزم من وجميع طبعات البينال الؤطني لفن الرسسم ب -أاك -ب-ر ولي-ة م-ن ح-يث ال-مسس-اح-ة ،واصس-ف-ا بمؤروثنا التاريخي والثقافي الذي تزخر به
خلله اللتحاق بمدرسسة الفنؤن الجميلة الصس - -خ- -ري ب- -داي- -ة م- -ن  2011والصسالؤن إاياها «بالمحتشسمة جدا اإذا لم نقل منعدمة منطقة األهقار والتيديكلت.

لدبي بتقرت
نظّمها مقهى البهجة الفني وا أ

جلسسات في طبعتها  15لمناقشسة الؤاقع الثّقافي للمنطقة

ذك-ر األسس-ت-اذ م-ح-م-د األخضس-ر سس-ع-داوي
رئ-يسس ات-ح-اد ال-ك-تب ال-ج-زائ-ري-ي-ن ب-ت-قرت
وصس -احب م -ب -ادرة مشس -روع م-ك-ت-ب-ة ف-ي ك-ل
مقهى ضسمن مقهى البهجة األدبي الفني
الذي يعد من بين أابرز مؤؤسسسسيه في حديث
لـ «الشسعب» ،أان المقهى األدبي بأاعضسائه
والناشسطين فيه قد تعؤد منذ سسنؤات على
ت-ن-ظ-ي-م ب-عضس األنشس-ط-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة الهادفة
وم -ن ذلك السس -ت -م -رار ف-ي ال-م-ب-ادرة ال-ت-ي
أاطلقناها منذ ما يزيد عن العامين ،وهي
مقهى البهجة الفني واألدبي.
وتركز هذه المبادرة على التنقل في مجمؤعة من
ال-م-ب-دع-ي-ن ال-م-ن-ت-م-ي-ن لشس-تى الفنؤن إالى المقاهي
الشسعبية بمنطقة تقرت وذلك لتقديم فقرات من
أانشسطتها للجمهؤر هناك ،شسعرا ومسسرحا وعزفا

الثقافي بتقرت وذلك حرصسا على تسسليط
الضسؤء على مشسكل الفضساءات الثقافية التي
أاصسبحت مغلقة في وجه المثقفين بحجج
إاداري- -ة ب- -اإلضس- -اف- -ة إال- -ى م- -ن- -اقشس- -ة أاب- -رز
مشس -ك -لت ال -ؤاق -ع ال -ث -ق -اف-ي ،خ-اصس-ة وأان
ال -م -ق -اه -ي األدب -ي -ة ع -م -ؤم-ا ت-أاسسسست ف-ي
األصسل من أاجل ضسمان اسستمرارية النشساط

اليؤم الؤطني للفنان
ارتبط بتضسحية شسهيد

باتنة :حمزة لموششي

الفن التّشسكيلي ضسحية لمبالة المسسؤؤولين بعاصسمة األهقار

ورقلة :إايمان كافي

لمل» الثقافية:
رئيسشة جمعية «زهرة ا أ

الموسشيقي العيفة
جمال «مراد»:

احتفلت عاصشمة الوراسص باتنة ،أامسص،
على غرار باقي وليات الوطن ،بالعيد
الوطني للفنان ،في أاجواء باهتة ميزها
ال- -غ- -ي -اب ال -رسش -م -ي ع -ن ال -ح -دث ،وك -ذا
تشش- -تت ف- -ئ- -ة ال- -ف- -ن -ان -ي -ن ،ح -يث أاك -دت
ال-ف-ن-ان-ة ال-تشش-ك-ي-ل-ي-ة أام-ال بكاي على أان
واقع الفن في الجزائر يحتاج إالى إاعادة
النظر في كل ما يتعلق بحقوق وواجبات
الفنان ،خاصشة وأان الدولة ترصشد سشنويا
المÓيين لترقية وتطوير الفن.

الفّنان عبد الله بن عبد الكريم:

أاط-ل-ق م-ؤوخ-را م-ق-ه-ى ال-ب-ه-ج-ة ال-ف-ن-ي
لدبي بتقرت الطبعة  15من أاعداد
وا أ
م-ب-ادرت-ه ال-ت-ي أاط-ل-ق-ه-ا م-ن-ذ أازيد من
عامين وهو تقليد دأاب على تنششيطه
م-ج-م-وع-ة م-ن ال-م-ب-دع-ي-ن وال-فنانين
وال -ن -اشش -ط -ي -ن ال -م -ه -ت -م-ي-ن ب-ال-م-ج-ال
الثقافي بالمنطقة.

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

الفنان الجزائري يصسارع األمرين
من أاجل إايصسال فنّه وافتكاك حقؤقه

 8جوان من كل سشنة هو يوم يسشتوقف الجميع عند أاحوال الفنانين
ال-ج-زائ-ري-ي-ن وأاوضش-اع-ه-م ،ه-و م-ن-اسش-ب-ة ل-ت-ك-ري-م مسش-اره-م وتششجيع
م-واه-ب-ه-م ،وال-ت-ع-ري-ف ب-إاب-داع-ات-ه-م وم-ا ق-دم-وه ل-ل-جمهور وللتاريخ
ال -ج-زائ-ري ال-ف-ن-ي وال-ث-ق-اف-ي .ج-رت ال-ع-ادة أان ي-ك-رم ال-ف-ائ-زون ف-ي
جائزة علي معاششي ،والتي سشيقام حفل تسشليمها هذا الخميسص من
قبل وزارة الثقافة .وجرت العادة أايضشا أان يواكب «الششعب الثقافي»
ال- -ح- -دث ك- -ل ع- -ام م- -ن خÓ- -ل ن- -ق- -ل صش- -وت ال- -ف- -ن- -ان وانشش -غ -الت -ه
لضشواء..
وطموحاته،وكذا التعريف بمن لم تطلهم كثيرا ا أ

وغناء ورسسما ويحرصس المشساركؤن على اختيار
مؤضسؤع ثقافي ليكؤن محؤر النقاشس في أاغلب
األحيان.
ال-ط-ب-ع-ة الـ  15م-ن أاع-داد م-ق-ه-ى ال-ب-هجة
األدبي والفني حضسرها العديد من الشسعراء
وال-م-ؤسس-ي-ق-ي-ؤن وال-رسس-ام-ؤن وال-خطاطؤن،
ح -يث ق -دم -ؤا ب -عضس أاع -م -ال -ه -م ل -ج-م-ه-ؤر
المقهى وسسط تجاوب جميل ،كما كانت
الجلسسة فرصسة لتقديم نبذة عن اإلصسدار
لسستاذ أاحمد خؤضسر وهؤ كتاب
األخير ل أ
ف -ي ت -اري -خ ال-م-ن-ط-ق-ة ب-ع-ن-ؤان ت-ق-رت ب-ي-ن
ال -ح-ق-ي-ق-ة واألسس-ط-ؤرة وال-م-غ-ال-ط-ة ،ح-يث
ع -رف ال -ك -اتب ب -ع -م -ل-ه وأاج-اب ع-ن ب-عضس
تسساؤولت الحاضسرين حؤله.
وقد كان هذا المؤعد الثقافي أايضسا فرصسة
لتأاسسيسس تاسسع مكتبة من نؤعها في مقاهي
المدينة وذلك ضسمن مشسروعنا الحضساري
ال -مسس -م -ى مشس -روع م-ك-ت-ب-ة ف-ي ك-ل م-ق-ه-ى
ب-ت-ق-رت ،ح-يث سس-اه-م ال-ج-م-ي-ع ف-ي ت-ع-مير
م -ك-ت-ب-ة داخ-ل ال-م-ق-ه-ى ل-ت-ك-ؤن ف-ي خ-دم-ة
الزبائن هناك على الدوام وسسط إاعجاب
وفرحة كل الحاضسرين.
يذكر أان المجمؤعة رفعت منذ مدة شسعار
مسستمرون رغم كل شسيء ،في إاشسارة إالى
ت -ح -دي ال -ع -ق-ب-ات ال-ت-ي ت-ع-ت-رضس ال-نشس-اط
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األدب -ي وال -ف -ن -ي وذلك ل -ت -ف-ع-ي-ل ال-م-ؤاك-ب-ة
المسستمرة لحركيته ،ولتسسهيل تؤاصسل نسسبة
م-ن ال-ق-راء وال-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ال-فنؤن المختلفة
ع -ل -ى األق -ل م -ع ال -م -ب -دع -ي -ن ف-ي ال-ف-ن-ؤن
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة والشس-ع-ري-ة وال-مؤسسيقية وكتاب
ال- -نصس ال- -ج- -زائ- -ري ال -م -ع -اصس -ر ب -دون أاي
حؤاجز.

يرى الفنان «المايسسترو» فاتح روانة ،أان شسريحة الفنانين بسسكيكدة،
رغم عطائها الدائم والمميز ،إال أانها لم تحظى بالعناية والرعاية
ال-لزم-ة ،وع-رضس-ة ل-ل-ت-ه-م-يشس ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف السس-ن-ؤات األخ-ي-رة ع-لى
الخصسؤصس» ،ويضسيف الفنان «أانه رغم اإلبداع الذي أاضسافته هذه
الشسريحة بالسساحة الثقافية والفنية ،إال أان ذلك قابله عدم الهتمام
وتهميشس كاد ان يكؤن مقصسؤدا ،حتى ان المشساركة بمختلف الحفلت
التي تقام على مسستؤى الؤلية يكؤن مقتصسرا على البعضس فقط ،على
غرار مؤؤسسسستي قصسر ودار الثقافة» ،وتمنى مطرب المأالؤف «أان تتغير
هذه الرؤوية مسستقبل ،ويحظى الفنان بمدينة روسسيكادا بالتكريم في
مسساره الفني ،نظير ما يقدمه من فن راقي ،وتنشسيط دائم للسساحة
الثقافية والفنية».
ك- -م- -ا ط- -لب م- -ن السس -ل -ط -ات ال -ؤصس -ي -ة ،اله -ت -م -ام أاك -ث -ر ب -ال -ج -انب
لبداع» ،وأاوضسح
السسؤسسيؤ-مهني ،وتؤفير المناخ الملئم والمحفز ل إ
روانة « ،أان الفنان دائم النشساط ،وأان ل يقتصسر هذا النشساط على
المناسسبات فقط ،لهذا لبد من الهتمام به في كل الوقات ،طيلة
ايام السسنة ،وتقديم اإلمكانيات اللزمة لممارسسة هذا الفن».
اما عن الفعل الثقافي بسسكيكدة ،فيقؤل فنان المأالؤف ،إان هذا الفعل
رغم النشساط المناسسباتي المبرمج من خلل قصسر ودار الثقافة ،ال
ان ذلك غير كاف ،ول يعبر بصسدق عن امكانيات فناني الؤلية ،من
المبدعين في كل مجالت الثقافة ،والقادرين على الريادة في العديد
من المجالت الفنية».
سشكيكدة :خالد العيفة

ت-ع-ت-ق-د ال-ف-ن-ان-ة ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ال-م-تأالقة ورئيسسة
جمعية «زهرة األمل الثقافية» ،األسستاذة أامال
بكاي أان الفنان يعيشس واقعا مختلفا عن ذلك
المؤجؤد في أاذهان الجمهؤر ،فهؤ يمرضس ول
ي -ج -د أاح -دا ي-ت-ك-ف-ل ب-ع-لج-ه ،ح-يث ت-ح ّسس-رت
محدثتنا لؤاقع الفن ببلدنا أاملة أان يسساهم
الحراك الشسعبي في تحقيق حراك آاخر في
عالم الفن تكؤن فيه الكلمة األولى واألخيرة
أله - -ل - -ه ب - -ع- -ي- -دا ع- -ن اإلم- -لءات وتصس- -ف- -ي- -ة
الحسسابات ،مشسيرة إالى أانها لم تأاخذ حقها
كفنانة تشسكيلية ورئيسسة جميعة ثقافية رائدة
في السسنؤات الفارطة بسسبب سسياسسة اإلقصساء
المتبعة ضسدها من طرف عدة أاطراف.
وت-عّ-ؤل م-ح-دث-ت-ن-ا ك-ث-ي-را ع-ل-ى المسسؤؤول األول
للهيئة التنفيذية الجديد لؤلية باتنة ،السسيد
ف-ري-د م-ح-م-دي ،ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-ح-رك-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة،
خاصسة في الفن التشسكيلي حيث أاشسارت بكاي
في تصسريح لجريدة «الشسعب» ،أانها رفقة أاختها
ال- -ف- -ن- -ان -ة ب -ك -اي ال -زه -رة ه -م -ا ال -ف -ن -ان -ت -ي -ن
التشسكيليتين الؤحيدين وطنيا اللتين ترسسمان
أالؤاح فسسيفسساء بالجلد والزجاج.
وأاشسارت بكاي إالى أان الفنان يقدم رسسالة نبيلة
ل-ل-ج-م-ه-ؤر ،ويسس-اه-م ف-ي ب-ن-اء ال-مجتمع ،حيث
تسستغرق أاحيانا كثيرة أاكثر من شسهرين إلنجاز
لؤحة تشسكيلية واحدة ،مضسحية بأاشسياء كثيرة
مادية ومعنؤية ،خاصسة وأانها تقؤم بالرسسم على
الجلد ،ول يعؤضس تلك المجهؤدات إال فرحة
إاكمال اللؤحة وعرضسها للجمهؤر ،تلك الفرحة
ت-ق-اب-ل-ه-ا صس-دم-ة ك-ب-ي-رة ع-ن-دم-ا ت-ج-د لمبالة
وإاه -م -ال م -ن ط -رف ال -مسس-ؤؤول-ي-ن ع-ن ال-ح-ق-ل
الثقافي وطنيا.

ابن تيارت الفنان بودواية عبد الهادي :

نحمل عبر لؤحاتنا رسسالة لجميع
الشّسرائح بمن فيهم المعاقؤن

التقت به «الششعب» أاول أامسص بمتحف
ال-م-ج-اه-د ف-ي ذك-رى ي-وم ال-ف-نان ،الذي
ي -ح-م-ل اسش-م شش-ه-ي-د ال-واجب اب-ن ت-ي-ارت
ال- -ف- -ن- -ان «ع- -ل -ي م -ع -اشش -ي» ،ال -ذي ت -مت
تصشفيته من طرف المسشتعمر الفرنسشي
بسش-اح-ة «ك-ارن-و» .إان-ه ال-فنان التششكيلي
الششاب بودواية عبد الهادي ابن مدينة
ع - -ي - -ن ك - -رمسص ب - -ت - -ي - -ارت ،ك - -ان أاح - -د
ال -مشش -ارك -ي -ن ب-ل-وح-ات ج-ال ب-ه-ا ت-ونسص
والمغرب ومصشر ووليات عديدة داخل
ال - -وط - -ن ،ل - -وح - -ات ال- -ف- -ن- -ان ب- -ودواي- -ة
مسشتلهمة من التراث الوطني والحضشارة
لصشيلة.
الجزائرية ا أ
تيارت :ع ــ عمارة

غير أان ذلك لم يمنعها من تعزيز روابطها
بالفن وتأاسسيسس جمعية ثقافية قدمت الكثير
منذ تأاسسيسسها ،ولم تتلق أاي دعم مادي من
ط -رف م-خ-ت-ل-ف ال-ج-ه-ات ال-م-ع-ن-ي-ة ب-اسس-ت-ث-ن-اء
ال-م-ج-لسس ال-ب-ل-دي ال-ح-ال-ي ب-رئ-اسسة السسيد نؤر
ال -دي -ن م-لخسس-ؤ ،ال-ذي ي-ب-دي اه-ت-م-ام ك-ب-ي-را
وواضسحا بالفن والفنانين ،حيث يحرصس في كل
م -ن -اسس -ب -ة ع -ل -ى ت -ك -ري -م -ه -م وم -د ي -د ال -ع -ؤن
والمسساعدة لهم وتسسخير كل إامكانيات البلدية
ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-ح-ركية الثقافية
ب -ال -ب -ل -دي -ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق وال-ت-ع-اون م-ع م-خ-ت-ل-ف
الجمعيات الثقافية وفناني الؤلية.
وب -خصس -ؤصس وضس -ع -ي-ة وواق-ع ال-ف-ن-ان ب-ب-لدن-ا،
فتقؤل بكاي إان أاغلب الفنانين محليا او وطنيا
رحلؤا في ظروف مؤؤسسفة و مأاسساوية في
أاحيان كثيرة،بلغت مرحلة عجزهم عن العلج،
ومنهم من ل يزال يصسارع قسسؤة الفقر دون
ال -ت -ف -ات-ة ،وم-ن-ه-م م-ن غ-ي-ر نشس-اط-ه ل-ل-ظ-روف
ال-م-ادي-ة الصس-ع-ب-ة ،ف-م-ي-دان ال-ف-ن م-خ-ت-رق من
جماعات وأافراد ليسست لهم علقة به ،حؤلؤه
إالى فضساء مفتؤح للبزنسسة.
وتختتم بكاي حديثها بتؤجيه نداء لزملئها
الفنانين بعدم السستسسلم للؤاقع ومؤاصسلة
النضسال ،من أاجل تحقيق أاحلمهم ،وانتزاع
حقؤقهم المشسروعة.

يقؤل المؤسسيقي جمال العيفة «إان الحديث عن الفن
هؤ الحديث عن اإلنسسان في جؤهره وفي صسفائه،
وليسس هناك من صسؤرة تلمسس النفسس والروح مثل
الفن ،ألنه الجمال بكل أابعاده ومؤاصسفاته وكل إانسسان
فنان» ،ويضسيف« :تحتفل الجزائر يؤم  8جؤان باليؤم
الؤطني للفنان ،اليؤم الذي برهن فيه الفنان أانه ليسس
مجرد قؤل تفصسله نغمة ،ول قصسيدة شسعر ول زيؤت
ل -ؤح -ة ،ول إازم -ي -ل ن -ح -ات ب -ل ه -ؤ ال -ؤط -ن ال-ذي ي-ت-م
تجسسيده في تضسحية شسهيد مثلما فعل علي معاشسي»،
ويرتبط اليؤم الؤطني للفنان كما قال محّدثنا «باسسم
شسهيد ،علي معاشسي ليتحؤل الفن إالى سسلح ،ووطن
ن -ح -م -ل -ه أاي -ن -م -ا سس-رن-ا ك-ن-ا» ،ويضس-ي-ف ج-م-ال ال-ع-ي-ف-ة
المعروف بـ «مراد» »،والحتفال باليؤم الؤطني للفنان،
هؤ برهان الفنان أانه هؤ الؤطن الذي يتم تجسسيده في
تضسحية شسهيد مثلما فعل علي معاشسي ،فالفنان في
الجزائر كان في الصسفؤف األمامية للثؤرة.
لنسسان كما يؤؤكد جمال،
فالفن هؤ الشسكل الحقيقي ل إ
«بل هؤ اللؤن الؤجداني الذي ل يمكن تحقيقه إال به،
فمنذ ما بدأا اإلنسسان يعي أانه انسسان بدأا ذلك الؤعي
يترجم عن أاحاسسيسسه ومكبؤتاته».
وعن وضسعية الفنان بسسكيكدة يقؤل مراد ،أانها ل تزال
هشس-ة ،رغ-م ب-عضس ال-م-ك-اسسب الج-ت-م-اع-ي-ة وال-م-ه-نية،
ويبقى العمل كبيرا في هذا المجال ،كما أان المناخ
لبداع على الرغم من تجسسيد بعضس
ليسس ملئما ل إ
المكاسسب خاصسة إانشساء بطاقة الفنان.

الفّنانة الّتششكيلية ششاهيناز:

حلمي أان أاجد يد المسساعدة ألفجّر طاقاتي وأارتقي بفنّي

لداري من جامعة الطاهري محمد ،موهبتها التي
ششاهيناز فنانة تششكيلية متميزة من بششار ،حاصشلة على ششهادة ليسشانسص في القانون و»ماسشتر» في القانون ا إ
صشقلتها مع الزمن جعلتها تحلّق إالى فضشاء واسشع سشعيا منها إالى تحقيق جملة من الطموحات،وششاركت بلوحاتها في العديد من المعارضص المحلية والوطنية
والدولية ،ونالت العديد من الجوائز وهي تطمح حسشب تصشريحاتها من خÓل هذا الحوار إالى الرتقاء بفنها إالى مصشاف الكبار.
حاورها من بششار :دحمان جمال
ن-ح-ن ف-ن-ان-ؤن تشس-ك-ي-ل-ي-ؤن ن-عاني نؤعا من
التهميشس حيث يحظي المغني أاو الممثل
بحصسة األسسد.
الششعب :كيف تقّدم ششاهيناز نفسشها
ح ّ-دث -ي -ن -ا ع-ن ت-ج-رب-تك ف-ي الّ-رسش-م
للقارئ؟
باسشتعمال الّرمل؟
@@ الفنانة التششكيلية ششاهيناز :أانا
@@ ت -ج-رب-ت-ي ف-ي ال-رسس-م ب-ت-ق-ن-ي-ة ال-رم-ل
فنانة تشسكيلية بشسارية شسابة لزالت تبحث
تجربة زاخرة عامرة حتى اآلن ،فيها
ع -ن ال-م-ؤضس-ؤع وال-ف-ك-رة واألسس-ل-ؤب ،ف-ه-ؤ
صس- -ع- -ؤد وه- -ب -ؤط وت -خ -ب -ط وق -ؤة ،لزلت
مؤهبة منذ الصسغر بحكم أانني أانتمي إالى
أاك-تشس-ف ف-ي-ه-ا ال-ك-ث-ي-ر م-ن ام-ك-انياتي في
عائلة فنية.
ال-رسس-م ب-اسس-ت-ع-م-ال األل-ؤان ال-رملية ،وهي
لل-وان ال-ت-ي
ك -ي -ف ت -ت -ع -ام-ل-ي-ن م-ع ا أ
فريدة من نؤعها وأاحاول جاهدة أان أاترك
تسشاهم في جمالية لوحاتك؟ وكيف
بصس -م -ة وسس -ط ج -ي -ل ق -ؤي م -ن ال-ف-ن-ان-ي-ن
ت- -خ- -ت- -اري -ن -ه -ا خ -اصش -ة ف -ي ت -ق -ن -ي -ة
الشسباب.
اسشتعمال الرمل؟
ك- -ي- -ف ت- -حّ- -ددي- -ن دواف -ع وب -داي -ات
@@ تعاملي مع األلؤان يكؤن حسسب طبيعة
ومسشارات تجربتك الفنية؟
العمل المنجز ،والفنان هؤ أاقرب شسخصس
@@ كؤني فنانة عصسامية فمسسار تجربتي
للطبيعة أاما بالنسسبة للؤن الرمل فمنطقتي
الفنية يكؤن حّرا ل أاتقّيد بمؤضسؤع.
تزخر بالعديد من أانؤاع الرمل تسساعدني
ما هو جديدك؟
في تصسميم العديد من اللؤحات.
@@ أاقؤم حاليا بمشساركات في المعارضس
م -ت -ى ت -رسش-م-ي-ن؟ وه-ل ل-ح-راك 22
ال -دول -ي -ة خ -اصس -ة م-ث-ل مشس-ارك-ت-ي ب-مصس-ر
ف -ي -ف -ري وال -ظ -روف ال -ت -ي ت -م -ر ب-ه-ا
 ،2018وهذه السسنة سسؤف أاشسارك في دول
الجزائر تأاثير على لوحاتك؟
أاخ- -رى ام- -ث- -ل ال- -ج- -زائ -ر ع -ل -ى حسس -اب -ي
@@ أانا أارسسم في كل وقت تسسمح لي به
الخاصس.
الظروف والتزاماتي اليؤمية ،أاما بالنسسبة
هل من كلمة أاخيرة؟
للحراك فهناك شسباب قد عّبر برسسؤمات
ويقؤم بمناقشستها أام وقؤف إانسسان عادي فنانين عرب ،أارى العديد من الحركات @@ أاشسكر جريدة «الشسعب» على منحي
عن الؤضسع وسسيتم تجسسدها عن قريب.
أام -ام -ه -ا ويسس -أال -ه-ا ع-ن مضس-م-ؤن-ه-ا ،م-ث-ل ال -ف -ن -ي -ة ال -م -خ -ت -ل -ف -ة وف -ي ال -ع -دي -د م-ن هذه الفرصسة للتعريف عن نفسسي ،وأاتمنى
ماذا تمّثل الجوائز بالنّسشبة إاليك؟
األمن والسسلم لؤطني الغالي ،وأاتمنى على
المجالت.
@@ ال -ج-ؤائ-ز ت-حّ -ف-ز ال-ف-ن-ان ع-ل-ى ال-ع-م-ل لؤحات الحراك الشسعبي.
م-ا ه-ي ف-ي ن-ظ-رك ال-ح-رك-ة الفنية هل وصشلت الفنانة التششكيلية البششارية الصسعيد الشسخصسي منحي فرصسة إلبراز
والسستمرار والعطاء ،وهي تشسجيعية.
ط -اق -ات -ي ف -ي ال-م-ج-ال ال-ف-ن-ي ،وأان يصس-ل
ما هي المواقف التي تبعث الحماسشة ال -تشش -ك -ي -ل -ي -ة ال -ع -رب -ي -ة ا أ
لب -رز ف-ي إالى المكانة التي حلمت بها؟
لسسف الفن التشسكيلي في بلدي لم صس -ؤت -ي م -ن خ -لل ج -ري-دت-ك-م إال-ى وزارة
في إاحسشاسص الفنانة ششاهيناز؟
المرحلة الراهنة؟
@@ ل أ
@@ وق-ؤف ف-ن-ان تشس-ك-ي-ل-ي أام-ام ل-ؤح-ات-ها @@ ل أاعلم ومع النترنت والنفتاح على يأاخذ قيمته مثل باقي الفنؤن األخرى ،الثقافة ألخذ مطلبي بعين العتبار.

سشكيكدة :خالد العيفة
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اشستهر الفنان بؤدواية بالفن الزيتي والخط
العربي الذي نال عن طريقه تكريمات من
عدة دول ووليات داخل الجزائر كؤهران،
غرداية ،تندوف ،سسطيف ،أام البؤاقي ،البليدة،
تمنراسست ،وادي سسؤف ،مسستغانم ،و هؤ الذي
نال أاول مرتبة في معهد الفنؤن الجميلة أاثناء
دراسسته سسنة  ،2008كما مثّل الجزائر بفنه
ليحتك وينافسس كبار الفنانين في الملتقيات
والمحافل الدولية ،وكان أاولها الملتقى الدولي
محمد اسسياخم بؤلية تيزي وزو ،وشسارك في
مهرجان فاسس الدولي بالمملكة المغربية سسنة
 2011وال -م -ل -ت -ق-ى ال-ع-رب-ي األول ل-ل-ف-ن-ان-ي-ن
ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ي-ن ال-ع-رب ب-ال-ق-ن-ي-ط-رة سسنة ،2011
وال-م-ل-ت-ق-ى ال-دول-ي ل-ل-تصس-ؤير الزيتي باألقصسر
بجمهؤرية مصسر العربية تحت شسعار تجليات
الهؤية اإلفريقية سسنة  ،2012وكانت أاعماله
مشساركة في ملتقى هارمؤني الدولي بالقاهرة
سسنة  ،2017ويقؤل الفنان عبد الهادي عن
ت-ك-ري-م-ه ب-ب-ط-اق-ة ال-ف-ن-ان وشسهادة شسرفية من
طرف والي الؤلية إانه حدث يزيد من عزيمته
ومؤاصسلته للفن.

معلّمتي اكتشسفت مؤهبتي
وتنّبأات لي بمسستقبل زاهر

وعن بدايته في عالم األلؤان ،كشسف بؤدواية
أانه ابن منطقة ريفية اسستلهم منها اقتحام فن
الريشسة ،واسستطاع أان يكسسر طابؤ المنطقة
وال-ت-ح-ق ب-م-ع-ه-د ال-ف-ن ال-تشس-ك-ي-ل-ي بمسستغانم،
مضسيفا في ذات السسياق أان معلمته نصسيرة بن

ع -ب-د ال-ه-ادي ه-ي م-ن اك-تشس-فت م-ؤه-ب-ت-ه ف-ي
جعته على الرسسم
السسنة الرابعة ابتدائي ،وشس ّ
في القسسم وتنبأات له بمسستقبل فني زاهر.
الشساب عبد الهادي اعتبر الفن التشسكيلي علم
قائم بذاته ،يتذوقه أاصسحاب الحسس المرهف،
كما أاّنه تعبير عن أاحاسسيسس وجدانية للفنان
ت -ن -ع -كسس إاي -ج -اب-ا ع-ل-ى ال-م-ج-ت-م-ع م-ن خ-لل
رسس-ائ-ل ي-ؤّج-ه-ه-ا ال-ف-ن-ان ال-تشس-ك-ي-ل-ي إال-ى ف-ئة
المثقفين ول سسيما في الفن التجريدي الذي
يتطلب حسسبه تركيزا وقراءة خاصسة.
وفي ذات السسياق يقؤل الفنان بؤدواية عن
م -دي -ن -ه ت -ي -ارت ال -ت -ي يشس-ت-غ-ل ب-ه-ا ب-م-دي-ري-ة
ال-ث-ق-اف-ة« :أان-ه-ا م-درسس-ة ف-ي ال-ف-ن ال-تشس-ك-يلي
بسس -بب ال -م -ن -افسس -ة ال -ق-ؤي-ة ل-ل-ف-ن-ان-ي-ن ال-ذي-ن
يصسنعؤن من الفنان شسخصسية تحب التحدي
ول وجؤد لغير الفنان المثابر والقؤي بينه».
ضسيفنا ،متخصسصس في ترميم وحفظ اآلثار
الفنية بشسراكة مع وزارة الثقافة الجزائرية
والجمعية الدولية ترميم اآلثار السسبانية وعن
أاعماله األخرى ،كشسف أانه اشستغل على الخط
ال- -ع- -رب- -ي وال -م -دارسس ال -ف -ن -ي -ة ك -ال -م -درسس -ة
الن -ط -ب -اع -ي -ة ،وه-ؤ ي-ت-رأاسس ح-ال-ي-ا «ج-م-ع-ي-ة
الؤلئية لمسسات للفن واإلبداع».
لشسارة ،فقد كان الفنان بؤدواية عبد الهادي
ل إ
من بين المكرمين خلل الحفل الذي أاقيم
على شسرف فنانيي ومثقفي تيارت ،الذين ثّمن
والي الؤلية بن تؤاتي مجهؤداتهم في يؤمهم
الؤطني ،مبرزا خلل كلمته الفتتاحية دورهم
في المجال الثقافي والتنمؤي والتاريخي ،كما
ت -م ت -ؤزي-ع ب-ط-اق-ات ال-ف-ن-ان-ي-ن ع-ل-ى ال-ب-عضس،
وشس -ه -د ال -ح -ف -ل ت -ق -دي -م ع -روضس مسس -رح -ي-ة
وفقرات غنائية.

لسشرة الفنية ببومرداسص
تنظيم تكريم خاصص على ششرف ا أ

مكاسسب مهنية واجتماعية تحّققت وأاخرى مؤؤجّلة إالى حين

محطة جديدة من محطات مناسشبة يوم
لسشرة الفنية بولية
الفنان تسشتقبلها ا أ
بومرداسص ،وتتجّدد معها أاششكال النضشال
وم -واصش -ل -ة ط-رح النشش-غ-الت وال-دف-اع
ع-ن ال-م-ك-اسشب ال-م-ح-ق-ق-ة ف-ي ال-م-يدان،
أابرزها البطاقة المهنية وحق التقاعد
والن -تسش -اب ال-ى الضش-م-ان الج-ت-م-اع-ي،
ال -ت-ي ششّ-ك-لت ن-ق-ل-ة ن-وع-ي-ة ه-ام-ة ك-انت
ف -اصش -ل-ة ت-ق-ري-ب-ا م-ا ب-ي-ن م-رح-ل-ت-ي-ن ف-ي
لب- -داع- -ي- -ة ل- -ل- -ف- -ن- -ان- -ي- -ن
ال - -مسش - -ي- -رة ا إ
الجزائريين بكل اتجاهاتهم وطبوعهم
ال -ف -ن -ي -ة ،م -ع ال -ت -ط -ل-ع ال-مسش-ت-م-ر ل-ه-ذه
الشش -ري-ح-ة م-ن أاج-ل م-زي-د م-ن ال-ح-ق-وق
الجتماعية وتحسشين ظروفهم لترقية
نششاطهم.
بومرداسص :ز ــ كمال
ل ي -خ -ت -ل -ف النشس -غ -ال ال -ي -ؤم -ي ل -ل -ف -ن -ان -ي-ن
وال -م -ب -دع -ي -ن ب -ؤلي -ة ب -ؤم -رداسس ع -ن ب -اق -ي
المنتسسبين لهذا القطاع على المسستؤى الؤطني
م -ن ح -يث ظ -روف ال -ع -م -ل الصس -ع -ب-ة ،ون-قصس
المرافق الثقافية وقاعات العروضس المهيأاة
لتقديم النشساطات الفنية المختلفة خاصسة في
المجال السسينمائي والمسسرحي ،فإالى جانب
ن -قصس ال -ت-أاط-ي-ر وال-م-ت-اب-ع-ة وصس-ع-ؤب-ة ت-ق-دي-م
أاعمال احترافية ترقى إالى مسستؤى المنافسسة
ال-ع-ال-م-ي-ة ،ل ت-زال ج-ل اإلب-داع-ات ال-م-ق-دم-ة
خاصسة في المجال المسسرحي تقدمها فرق
هاوية تحدت كل الصسعاب من أاجل البروز
ل ال -ف-راغ ال-ذي ت-ع-رف-ه
وال -مسس -اه -م -ة ف -ي م  -أ
السساحة الفنية وتمثيل الؤلية أاحسسن تمثيل
ف -ي ال -ك -ث -ي -ر م -ن ال-م-ن-اسس-ب-ات وال-ت-ظ-اه-رات
ال-ؤط-ن-ي-ة وح-ت-ى ال-دول-ي-ة ع-ل-ى غ-رار ج-م-ع-ي-ة

ال -مسس-رح ال-ب-ؤدواوي ،مسس-رح السس-ن-ج-اب ل-ب-رج
منايل ،فرقة المسسرح الجديد ليسسر وغيرها
م- -ن ال- -ف- -رق األخ -رى ال -ت -ي ت -نشس -ط م -ح -ل -ي -ا
وبإامكانيات محدودة ،ونفسس الشسيء بالنسسبة
لباقي لفنانين في المجال المؤسسيقي ،الفن
التشسكيلي واإلنتاج السسينمائي.
وبنظر عدد من المبدعين بؤلية بؤمرداسس
الذين تحدثؤا لـ «الشسعب» في أاكثر من مناسسبة
ع -ن واق -ع -ه -م ال -م -ه -ن -ي والج -ت-م-اع-ي« ،ف-إان
انشسغالتهم األسساسسية ل تقتصسر فقط على
ال-ؤضس-ع-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وغ-ي-اب مصس-ادر دخل
قارة تشسجعهم على اإلبداع ،إانما تعدت أايضسا
لؤاقع قطاع الثقافة بصسفة عامة الذي ل يزال
يشسكؤ من نقصس الهياكل والقاعات باألخصس
ف -ي ال -م -ج -ال ال -مسس-رح-ي ب-ع-د فشس-ل مشس-روع
ان -ج -از ال -مسس -رح ال -ج -ه-ؤي ب-ع-اصس-م-ة ال-ؤلي-ة
ال -م -ج -م -د م -ن-ذ سس-ن-ؤات إاضس-اف-ة إال-ى ق-اع-ات
ال-ع-روضس السس-ن-ي-م-ائ-ي-ة ال-م-غ-ي-ب-ة تماما ،وكلها
ظ- -روف سس- -اه- -مت بشس -ك -ل سس -ل -ب -ي ف -ي ك -ب -ح
ال- -نشس -اط -ات وح -رم -ان ال -ؤلي -ة م -ن ت -ن -ظ -ي -م
مهرجانات وتظاهرات وطنية كبرى على غرار

ب -اق -ي ولي -ات ال -ؤط -ن ال -ت -ي تشس -ه -د سس -ن -ؤي -ا
م -ح -ط -ات ث-ق-اف-ي-ة ه-ام-ة سس-اه-مت ف-ي خ-ل-ق
أاج-ؤاء ف-ن-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة وسس-اع-دت ع-ل-ى ع-ملية
التبادل والحتكاك ما بين الهؤاة وقامات الفن
واإلبداع على المسستؤى الؤطني.»..
هذا وينتظر أان ين ّ
ظم والي الؤلية نهار اليؤم
ح -ف -ل ت-ك-ري-م-ي-ا ع-ل-ى شس-رف األسس-رة ال-ف-ن-ي-ة
حسسب ال-م-ك-ل-ف ب-اإلع-لم ل-م-دي-ري-ة ال-ث-قافة،
وهي الفرصسة التي يتم اسستغللها لمناقشسة
ال -م -ق -ت -رح -ات ال -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ت -رق -ي-ة الب-داع
والسستماع إالى اهم النشسغالت التي ل تزال
تعكر صسفؤ المسسيرة اإلبداعية لهذه الفئة منها
مؤاصسلة عملية منح بطاقة الفنان التي عرفت
منح  6بطاقات جديدة شسهر جانفي الماضسي،
وكذا التكفل ببعضس الحالت الجتماعية ،مع
ت -ن -ظ -ي -م أانشس -ط -ة ف -ن -ي -ة وم -ع -ارضس ل -لصس -ؤرة
وال -ل -ؤح -ات ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ب-دار ال-ث-ق-اف-ة رشس-ي-د
ميمؤني من تقديم تشسكليين معروفين على
مسستؤى الؤلية ،باإلضسافة إالى عرضس أاطؤار
م -ؤن -ؤل -ؤج «صس -ح -ا لرت -يسست» ل -ف -رق-ة مسس-رح
السسنجاب.
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الفّنان الّتشضكيلي حسضين هوارة:

ريشسة سسخّية بأالوأن مميّزة

على الرغم من تجاوزه سضن  71سضنة ما تزال ريشضة الفنان حسضين هوارة أاحد
’وراسس سضخية ،وأالوانه المسضتمدة من رونق
أاعمدة الحركة التشضكيلية بباتنة وا أ
طبيعة الجهة مميزة لحد التعريف به.
لم يتوقف ابن مدينة القنطرة التي كانت في
يوم ما تابعة إاقليميا لباتنة قبل ضسمها إالى
بسس-ك-رة وصس-احب ال-ل-وح-ة الشس-ه-ي-رة (ن-عناعة)،
إالى حد اآ’ن عن العطاء بعد أاكثر من  ٤٤سسنة
من العمل والبحث المتواصسل في عالم الفنون
ال -تشس -ك-ي-ل-ي-ة ال-ذي ول-ج-ه ف-ي ع-ام  ١96٨عند
ال-ت-ح-اق-ه ب-م-درسس-ة ال-ف-ن-ون الجميلة بالجزائر
العاصسمة وعمره ’ يتجاوز ال  ٢0سسنة.
وع- -اد ال- -ف- -ن- -ان ال- -ذي ت -ت -ن -وع أاع -م -ال -ه ب -ي -ن
ا’ن-ط-ب-اع-ي-ة وال-واق-ع-ي-ة وال-ت-جريدية ،مجددا
لعرضس أاعماله بدار الثقافة محمد العيد آال
خ-ل-ي-ف-ة ب-ب-ات-ن-ة ب-م-ن-اسس-ب-ة إاحياء اليوم الوطني
ل-ل-ف-ن-ان ب-ل-وح-ات زي-ت-ي-ة ج-دي-دة ح-م-لت خبرة
سسنوات طويلة من مداعبة الريشسة واأ’لوان
م- -ن- -ه- -ا (ل- -ح -ظ -ة ه -روب) و(اأ’م اأ’وراسس -ي -ة)
و(ال -ط -وف-ان) و(رم-اد ودخ-ان) و(ن-وم ال-ح-ل-م )
و(تشسكيل).
لكن رغم اختÓف المواضسيع من لوحة الى
أاخ- -رى إا’ أان اأ’زرق ب -ت -درج -ه ك -ان ال -ق -اسس -م
المشسترك فيها وعنه صسرح الفنان لـ «وأاج» «إان
ه -ذا ال-ل-ون ب-ال-ذات ي-ج-ع-ل-ن-ي دوم-ا ف-ي ح-ال-ة
هروب نحو عوالم أاخرى تمكنني من العطاء
بسسخاء ،وتجعل أالواني تنسساب كالحلم مثلما
كانت خيوط الصسوف تتشسكل بين أاصسابع أامي
وه -ي ت -ح -يك ال -زراب -ي ذات اأ’ل -وان ال -زاه-ي-ة
ال-مسس-ت-م-دة م-ن ج-م-ال ال-ط-ب-ي-ع-ة ف-ي مسس-قط
رأاسسي القنطرة».

كنت دوما أاراقبها  -يضسيف المتحدث « -من
ال-ج-ه-ة ال-م-ق-اب-ل-ة ل-ل-م-نسس-ج وأانا طفل اكتحلت
عيناه الصسغيرتان بجمال الرموز والرسسومات
التي كانت تتشسكل تدريجيا في الزرابي ،وربما
من هنا اسستقيت سسر أالوان لوحاتي بعد ذلك».
ولم يخف الفنان الذي درسس لسسنوات بعد
ت-خ-رج-ه م-ن م-درسس-ة ال-ف-ن-ون ال-ج-م-ي-لة ،مادة
ال -ف -ن -ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة ب-ع-دي-د ال-ث-ان-وي-ات وك-ذا
المدرسسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة بأان
«م -خ -ي-ل-ت-ه اح-ت-ف-ظت بصس-ورة رآاه-ا ف-ي م-ن-زل
ال- -ج -ي -ران ف -رسس -خت ف -ي ذاك -رت -ه» ،م -ردف -ا:
«أاحسسسست حينها وأانا لم أالتحق بعد بالمدرسسة
أان -ه -ا غ -ي -ر ع -ادي -ة ،واك -تشس-فت ب-ع-د ذلك ل-م-ا
التحقت بمدرسسة الفنون الجميلة بأان الصسورة
التي أاذكت في اإ’حسساسس المبكر بالفن ما هي
إا’ ل -وح -ة ل-ل-ف-ن-ان اإ’سس-ب-ان-ي ف-رانسس-يسس-ك-و دو
قويا».
وعن اأ’لوان التي يو ّ
ظفها هوارة في لوحاته،
ق -ال صس -دي -ق -ه وه -و واح -د م -ن رواد ال-ح-رك-ة
التشسكيلية بباتنة محمد بركان ( 6٨سسنة) بأانه
«ي-خ-ت-اره-ا ب-ع-ن-اي-ة ف-ائ-ق-ة وب-ب-راع-ة ’ ي-ع-رف
سسرها إا’ متمرسس ،وهي أالوان ليسست عشسوائية
وإانما نتيجة أابحاث لذا فهي تتحدث عنه في
كل مرة».
ويحمل الفنان التشسكيلي حسسين هوارة رغم
مشس -واره ال -ح -اف -ل ب -ال-ع-ط-اء م-ك-ان-ة خ-اصس-ة لـ
(نعناعة) اللوحة اأ’يقونة التي فتحت له طريق

المدية احتفت بفّنانيها

أ’حتفاء ’ يقتصسر على يوم وأحد في ألسسنة»

الشس -ه-رة م-ن ب-اب-ه ال-واسس-ع ،ومّ -ك-ن-ت-ه ف-ي سس-ن-ة
 ١9٨١م -ن ال -ت -ت -وي -ج ب -ال -ج -ائ -زة اأ’ول -ى ف-ي
ال-م-ه-رج-ان ال-دول-ي ل-ل-ف-ن-ون ال-تشس-كيلية بسسوق
أاهراسس.
وتعبر تلك اللوحة التي عرضست أ’ول مرة في
سسنة  ١9٧9في معرضس اأ’وراسس بالعاصسمة عن
بورتريه لطفلة من قريته الصسغيرة القنطرة
اختزلت  -حسسب تصسريحات الفنان « -مÓمح
أاط-ف-ال ال-ج-زائ-ر ح-ي-ن-ه-ا وح-م-لت ف-ي ط-ياتها
بعضسا من ذكريات طفولته ،وأاخذت شسهرتها
م -ن م Ó-م -ح ال -ط -ف-ل-ة ال-ب-ري-ئ-ة واأ’ل-وان ال-ت-ي
أاضسفت عليها سسحرا أاخاذا ،وجعلتها اأ’فضسل
في أاعمال ابن القنطرة الذي ظل محتفظا بها
ورفضس بيعها».
وما يؤورق الفنان التشسكيلي حسسين هوارة اليوم

هو «غياب رواق للعرضس بباتنة مما أاثر على
اأ’سسرة الفنية» ،وجعل المعارضس فيها  -حسسبه
 «جد متباعدة رغم أان عاصسمة اأ’وراسسم-ع-روف-ة ب-ك-ث-رة ف-ن-ان-ي-ه-ا ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ن ،ال-ذين
اسستطاعوا أان يكونوا مدرسسة فنية قائمة بحد
ذاتها».
فأاوج متعة الفنان بعد رحلة تشسكيل اللوحة
وال -ب -حث ع -ن اأ’ل-وان ال-م-ن-اسس-ب-ة ال-ت-ي تصس-ن-ع
تميزه تكون .وفق ما أاكده« .في اللحظة التي
يعرضس فيها عمله الفني على الجمهور».
لذا فالعرضس بالنسسبة لنا كفنانين  -يضسيف
المتحدث  -هو «تواصسل واسستمرارية قبل أان
يكون اسستراحة من أاجل التحضسير للخوضس في
رحلة بحث جديدة عن مواضسيع أاعمال فنية
أاخرى قد يتم بلورتها خÓل جلسسة فنية».

بشضرى للشضلف في يوم الفّنان

تنسس تسستلم متحفها شسهر أوت ألمقبل
ت-ت-و ّق-ع مصس-ال-ح م-دي-ري-ة ال-ث-قافة بالشسلف
اسستÓم مشسروع سسينما تنسس وافتتاحها في
غضس-ون شس-ه-ر أاوت ال-م-ق-ب-ل ،حسس-ب-م-ا ع-لم
لدى القائمين على القطاع.
وكشس-فت م-دي-رة ال-ث-ق-اف-ة ،ف-اط-م-ة بكارة،
ع -ل-ى ه-امشس ح-ف-ل إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للفنان بالمتحف الوطني العمومي «عبد
المجيد مزيان» ،على أان مصسالحها تتوقع
اسستÓم قاعة سسينما تنسس بحدود شسهر
أاوت ،حيث وصسلت نسسبة اأ’شسغال بها إالى
 95ب -ال -م -ئ -ة.وأاب-رزت ذات ال-مسس-ؤوول-ة أان
«عملية تركيب شساشسة العرضس والمقاعد
سستنطلق فور ا’نتهاء من آاخر الترميمات،
وكذا عقب إاتمام بعضس اأ’مور اإ’دارية مع
ل -ج-ن-ة الصس-ف-ق-ات» ،آام-ل-ة أان «ي-دخ-ل ه-ذا
الصس -رح ال-ث-ق-اف-ي ح-ي-ز ا’سس-ت-غÓ-ل خÓ-ل
اآ’ج -ال ال -م-ت-وق-ع-ة ب-غ-ي-ة ال-مسس-اه-م-ة ف-ي
ت-نشس-ي-ط ال-ف-ع-ل ال-ث-ق-اف-ي ت-زام-ن-ا وم-وسسم
ا’صس -ط -ي-اف ال-ذي تشس-ه-د خÓ-ل-ه م-دي-ن-ة
تنسس إاقبا’ كبيرا للزوار».
وك -انت ه -ذه ال -م -نشس -أاة ال -ت -اب-ع-ة ب-اأ’صس-ل

ذكر إابراهيم بن عبد الرحمان مدير الثقافة خÓل
ال-ح-ف-ل ال-ذي ن-ظ-م اح-ي-اء ل-ي-وم ال-ف-ن-ان ب-أاه-م-ية الفن
قائ ’« :Óيختلف اثنان على أان اأ’شسياء التي تخلو من
ال -ف-ن سس-ري-ع-ة الضس-م-ور وا’ضس-م-حÓ-ل ،ب-ي-ن-م-ا ت-ن-ف-رد
غيرها من التي ارتبطت به بالسسمو والتأالق والنجومية
التي ’ يمكن أان تلمع وتبرق إا’ إاذا حاكها وزّينها
بجدائله وسسدائله ،كون هذا المراد من التشسبيه حينما
يرتبط اليوم الوطني للفنان في الجزائر باسسم شسهيد
كعلي معاشسي ،هذا الفنان الرمز الذي نحت ذكراه
على صسفحات تاريخ الفن وفي سساحات الوغى ،فصسار
أايقونة وطنية ونبراسسا يحتذى به في التضسحية والذود
عن الحرية بالكلمة وبالبندقية ،فتزداد بذلك قيمة
ال -ف -ن -ان ف -ي ق -ل -وب-ن-ا وت-ع-ظ-م وط-ن-ي-ت-ه وت-ت-ق-دسس ف-ي
وجداننا» .وأاشسار مدير الثقافة في نفسس السسياق «أان
ذكرى الفنان أاجل وأاسسمى من أان تختزل في يوم لكن
في رمزية المغزى وتناسسبية الراهن ،والتي تقتضسي
هذه الحصسرية من أاجل التذكر واإ’سستلهام من الكلمة
والريشسة والركح والنوتة والطين والخشسب كيفية أان
نحيا بإانسسانيتنا ونسسمو بمعامÓتنا».
و بالمناسسبة أاقامت مديرية الثقافة بو’ية المدية أاول
أامسس ،حف Óموسسيقيا بقيادة المايسسترو هشسام عماري
على شسرف فناني الو’ية بدار الثقافة حسسن الحسسني،
تم التذكير فيه بالفنان المرحوم علي معاشسي ،شسارك
ف -ي-ه ك-ل م-ن ال-م-نشس-د ال-ك-ب-ي-ر ن-ذي-ر حسس-اي-ن-ي ب-ب-عضس
اأ’غاني الدينية الملتزمة ،والفنانة نبيلة بوزناق بطبق
من الفن الوطني ،ثم الواعدة ريحانة مشستنل بطبق
من الفن اأ’صسيل ،وكذا أاحمد نعيمي بباقة متنوعة.
المدية :علي ملياني

«فنحن اليوم بحاجة إالى فضساء دائم للعرضس
ب-وسس-ط م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة ي-ك-ون م-ل-ت-ق-ى ل-ل-فنانين
التشسكيليين ،فأانا مث Óلم أاعرضس منذ سسنوات
بباتنة وآاخر معرضس لي خارجها كان جماعي
في سسنة  ٢0١5بالجزائر العاصسمة ،وباإ’مكان
لو تجسسد هذا المطلب الذي يؤوكد عليه فنانو
ب -ات -ن -ة ف -ي ال -ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ن-ان أان تصس-ب-ح
ال- -م- -دي- -ن- -ة ت -ع -يشس م -واسس -م م -زده -رة ل -ل -ف -ن
التشسكيلي» ،يضسيف حسسين هوارة.
فهذا المرفق  -وفق ذات الفنان التشسكيلي -
وه -و أايضس -ا ن -ح -ات وف -ن -ان سس-ي-رام-يك «شس-ك-ل
لسسنوات طويلة حلم كل فناني الجهة انطÓقا
م-ن اأ’ب ال-روح-ي ل-ل-ح-رك-ة ال-ف-ن-ي-ة التشسكيلية
ب -ع -اصس -م -ة اأ’وراسس ال -ف -ن -ان ال -م -رح-وم ع-ب-د
الرحمان طمين المدعو عبدو.

ل -ل -م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-ب-ل-دي ق-د ت-ع-رضست
لعملية تخريب خلفت أاضسرارا معتبرة بها,
لتقوم بعدها ذات المصسالح (بلدية تنسس)
بالتنازل عنها لصسالح قطاع الثقافة الذي
ب-اشس-ر ع-م-ل-ي-ة ت-رم-ي-م-ه-ا وتجهيزها .ومن
المنتظر أان يسساهم هذا الصسرح في إاعادة
إاحياء العادات الثقافية المتعلقة بالسسينما
وترسسيخها لدى الجمهور المحلي ،خاصسة
أان و’ية الشسلف عرفت خÓل السسنوات
السسابقة نشساطا منقطع النظير في هذا
المجال.
ولفتت السسّيدة بكارة إالى حال عديد دور
السس- -ي -ن -م -ا ال -م -ت -واج -دة ع -ب -ر ال -و’ي -ة إاذ
يسستحيل تدخل مصسالحها وإاعادة ا’عتبار
لها ,إا’ بعد تنازل المجالسس البلدية  -في
إاط -ار م -داول -ة  -ع -ن م -ل -ك -ي -ت -ه -ا ل-ق-ط-اع
ال-ث-ق-اف-ة ،داع-ي-ة ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة إال-ى ت-نسس-ي-ق
الجهود مع مختلف القطاعات في سسبيل
النهوضس بالفعل الثقافي المحلي.
وشس-ه-دت ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم ال-وط-ن-ي للفنان
التي نظمت بالمتحف الوطني العمومي

«عبد المجيد مزيان» تكريم عدة وجوه
فنية ممن رحلت ،وكذا تلك التي سساهمت
باأ’مسس القريب و’زالت إالى حد اليوم
تنشسط على جميع اأ’صسعدة في لفتة ثمنها
الحضسور الغفير.
وارتأات مديرية الثقافة خÓل حفل هذه
السسنة تكريم فنان في كل اختصساصس على
غرار الممثل فوزي ترقو عن المسسرح،
محمد طوايبية في طابع الغناء الشسعبي،
خضس -راوي م -ح -م-د ع-ن اإ’ن-ت-اج السس-م-ع-ي
ال- -بصس- -ري وال- -ت- -م- -ث- -ي- -ل ،ح -وري -ة وج -دي
المتخصسصسة في الشسعر وكذا شسامة محمد
في موسسيقى الغيوان.
كما تّم بالمناسسبة توزيع البطاقات المهنية
ل-ل-ف-ن-ان ع-ل-ى ع-دد م-ن ال-ف-اع-ل-ي-ن بالشسأان
الثقافي المحلي ،حيث اسستحسسن الحضسور
ه-ذه ال-م-ب-ادرة ال-ت-ي م-ن شس-أان-ه-ا ا’ه-تمام
أاكثر بالفنان ،وضسمان له حقوقا ومزايا
ت -م -ك-ن-ه ف-ي اأ’خ-ي-ر م-ن ت-ف-ج-ي-ر ط-اق-ات-ه
اإ’بداعية والمسساهمة في صسنع المشسهد
الثقافي المحلي وإاثرائه.

احتضضنها متحف كتامة

أمسسية فكرية حول كتاب «أصسول قبائل جيجل»

احتضضن متحف كتامة بجيجل بمناسضبة اليوم الوطني للفنان ،امسضية فكرية مع الدكتور سضفيان عبد اللطيف،
تتمثل في ندوة حول كتاب «أاصضول قبائل منطقة جيجل» من خÓل المصضادر للمؤولف،
من تنظيم المكتبة الو’ئية للمطالعة العمومية بإاشضراف مديرية الثقافة.
م- -ن خÓ- -ل أاب- -ح -اث  03سسنوات ،ال -ذي ت -ب -ادل -ت -ه ع -ل -ي -ه -م ال-عصس-ور اأ’ف -ري -ق -ي ج -اء ع -ف -وي -ا ن -ت -ي -ج-ة
جيجل :خالد العيفة
تطرق في هذا البحث القيم إالى ال- -م- -خ -ت -ل -ف -ة ف -ي إاط -ار م -ق -ارن -ة للتدافع السسلمي.
الكاتب تحّدث بإاسسهاب عن أاصسول مسس -ارات تشس -ك -ل ال-ب-ن-ي-ة ال-بشس-ري-ة اصسطلح عليها رفقة مجموعة من وتطّرق المؤولف إالى عدة محاور
Óنسس-ان ال-ك-ت-ام-ي ال-ج-ي-ج-لي بين المؤورخين بمقارنة ا’سستلهام ،كما التي تضسمنها هذا البحث ،الذي
قبائل جيجل بلغة أاكاديمية محضسة ل -إ
التشسكل والتفكك ،وإاعادة التشسكل اع- -ت- -ب- -ر أان ال- -ت- -ع- -ريب ل- -لشس- -م -ال ت -م ط -ب -ع -ه ه -ذه السس -ن -ة م-ن ق-ب-ل

ج-م-ع-ي-ة ال-وف-اء وال-ت-واصس-ل لو’ية
ج -ي-ج-ل ،ف-ي  569صس-ف-حة ،منها
’صس-ول ف-ي ب-ن-ي-ة ال-ه-وي-ة
م-ك-ان-ة ا أ
ال- -وط- -ن- -ي -ة ،ال -ت -واج -د ال -بشس -ري
ب -م -ن -ط -ق -ة ج -ي -ج -ل ف -ي م-ا ق-ب-ل
التاريخ ،وأاجناسس منطقة جيجل
في العصسر القديم ،قبائل الحدرة
وأاشس- -ه- -ر ال- -م- -ن -تسسب إال -ي -ه -م م -ن
الشس -رف -اء واأ’ول -ي -اء الصس -ال -ح -ي-ن،
اأ’خÓط المتنفذة بمنطقة جيجل
والروايات اأ’سسطورية ،كما تحّدث
الكاتب عن مشسكلة التعصسب في
ا’ع -ت -م -اد ف-ي ال-ب-حث ال-ت-اري-خ-ي
على أاداة واحدة فقط.
هذا ،وقد كان النقاشس قويا جدا
بين الجمهور الحاضسر فيما تمنى
البعضس لو كان النشسر أايضسا باللغة
ال -ف -رنسس -ي -ة وال -ب -عضس اآ’خ -ر ك-ان
ي -فضس-ل أان ي-ق-رأا ال-ك-ت-اب م-ن ق-ب-ل
حضسور المداخلة ،لكن غيابه من
ال -م -ك -ت-ب-ات ح-ال دون ذلك ،ف-ي-م-ا
ان-ت-ق-د أاح-د ال-م-ت-دخ-ل-ي-ن ت-ج-اه-ل
الكتاب للبعد اأ’مازيغي والبربري
لسسكان المنطقة.
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بقلم :د .مصصطفى
يوسصف اللداوي (كاتب
وصصحفي فلسصطيني)

شش-ه-دت الأي-اُم ال-ق-ل-ي-ل-ة ال-م-اضش-ي-ة
ح- -م -ل ً-ة ق -اسش -ي -ة شش -ن -ت -ه -ا شش -رك -ة
فيسشبوك ،على مجموعةٍ كبيرٍة من
ال -نشش -ط -اء وال -م -ث -ق-ف-ي-ن وال-ك-ت-اب
ال - -ف - -لسش- -ط- -ي- -ن- -ي- -ي- -ن ،ف- -اأغ- -ل- -قت
صش-ف-ح-ات-ه-م ،وح-ظ-رت اأسش-ماءهم،
وح-ف-ظت ه-وات-ف-ه-م ،وع-مدت اإلى
اإغÓق كل صشفحةٍ جديدٍة يلجاأون
اإلى فتحها ،سشواء كانت باأسشمائهم
العربية اأو النجليزية ،اأو تلك التي
ت- -ح- -م- -ل صش -وره -م وف -ي -ه -ا ب -عضض
ال-م-ع-ل-وم-ات ال-خ-اصش-ة ب-ه-م ،وكنت
واح- -داً م- -ن ب -ي -ن م -ئ -اٍت ط -ال -ه -م
ال -ح -ظ-ر والشش-طب وال-م-ن-ع ،ف-ي-م-ا
يبدو اأنها حملٌة مقصشودةٌ وقراٌر
م - - -دروسٌض ،وك - - -اأن ه - - -ن- - -اك م- - -ن
يحرضشهم على الششطب ،ويدفعهم
على الإغÓق ،ويزودهم بالأسشماء
والبيانات ،ويجدد دورياً معلوماته
ال-خ-اصش-ة ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا ل-لشش-رك-ة،
ل -ت -ب -ق -ى ي -ق -ظ -ة وح -اضش-رة ،ت-ق-ف
ب -ال -م -رصش -اد ل -ك -ل حسش -اٍب ج-ديٍ-د
تششتبه به.
ل -م ي -ع-د الأم-ر خ-اف-يً-ا ع-ل-ى اأحٍ-د،
ولسشنا بحاجٍة اإلى كبير جهدٍ اأو

عظيم عناءٍ ،لنعلم اأن السشبب وراء
اإغ Ó-ق الشش -رك-ة لصش-ف-ح-ات م-ئ-ات
ال-م-ث-ق-ف-ين والكتاب الفلسشطينيين،
ه -و نشش -اط -ه-م ال-دوؤوب ،ولسش-ان-ه-م
ال-ح-ر ،وق-ل-م-ه-م السش-ي-ال ،وفكرهم
ال -وق -اد ،وصش -دق ل -ه -ج -ت-ه-م ،وق-وة
ح-ج-ت-ه-م ،وفصش-ل م-وق-ف-ه-م وب-ي-ان
كلمتهم ،الأمر الذي من ششاأنه اأن
يغضشب العدو الصشهيوني ويسشتفزه،
ويقلقه ويسشتنفره ،فكيانهم يششعر
ب -خ-وٍف م-م-ن ي-فضش-ح سش-ي-اسش-ت-ه-م،
وي- -كشش- -ف ح -ق -ي -ق -ت -ه -م ،وي -ظ -ه -ر
سش -واأت -ه -م ،ويسش -ل -ط الضش -وء ع -ل -ى
عيوبهم ،ويعرف العالم بمخازيهم،
وي -ف -ن -د ب-م-وضش-وع-يٍ-ة خ-راف-ات-ه-م،
وي-ب-ط-ل ب-ال-ع-ل-م اأسش-اط-ي-ره-م ،فهو
كيانٌ يقوم على تجهيل الضشحية،
وي -ري -د اأن ي -ح -رم -ه -ا م -ن وسش-ائ-ل
ت -واصش-ل-ه-ا م-ع ال-م-ج-ت-م-ع ال-دول-ي،
وي-ت-ط-ل-ع اإل-ى ال-قضش-اء ع-ل-ى اآل-يات
عملها وفاعليتها.
ف -ي ال -م-ق-اب-ل ف-اإن-ن-ا ن-ح-ن ال-ع-رب
وال -مسش -ل -م-ي-ن ن-ف-ت-ق-ر اإل-ى وسش-ائ-ل
ب -دي -ل -ة واآل -ي -ات ع -م ٍ-ل مشش -اب -ه ٍ-ة،
واك -ت -ف -ي -ن-ا ب-م-ا ق-دم-ه ال-غ-رب ل-ن-ا
وسش -م -ح ل-ن-ا ب-اسش-ت-ع-م-ال-ه ،ل ك-رمً-ا
وجوداً منه ،ول حسشن اأخٍÓق فيه،
واإن- -م- -ا ل- -يسش- -ت- -غ- -ل- -ه- -ا ف- -ي ج -م -ع
ال-م-ع-ل-وم-ات ال-ت-ي ي-ري-ده-ا م-ن-ه-ا،
ول -ي -حصش -ل ع -ل -ى م -ا ل يسش -ت -ط-ي-ع
الحصشول عليه من غيرنا ،وليتمكن
من اختراق مجتمعاتنا ،والدخول
اإلى خصشوصشياتنا ،وتسشميم ثقافتنا
وت -غ-ي-ي-ر ع-ادات-ن-ا وت-ب-دي-ل ق-ي-م-ن-ا،
ولعله نجح اإلى درجةٍ كبيرٍة في
تحقيق اأهدافه من خÓل قبولنا
ب- -وسش- -ائ -ل -ه واع -ت -م -ادن -ا ع -ل -ي -ه -ا،
وخضش -وع -ن -ا لشش -روط -ه -م ،ال -ت-ي ل
ت - -ك- -ف ع- -ن ط- -لب ال- -م- -زي- -د م- -ن
ال - -م - -ع - -ل - -وم - -ات ال - -خ- -اصش- -ة م- -ن
مسشتخدميها ،ول يبدو اأنه سشيكون
ه -ن -اك ب -دي ٌ-ل ع -ربٌ-ي اأو اإسشÓ-مٌ-ي

اآمنٌ ،ينسشجم مع قيمنا ويتفق مع
ثقافتنا ،ويحترم خصشوصشياتنا ول
يخترق حرماتنا.
ورغم اأنه يسشتفيد من اسشتخدامنا
لأدوات -ه ،وي-ح-ق-ق م-ك-اسشب م-ادي-ة
من خÓل خدماته التي يقدمها،
اإل اأن ال- -غ -رب ال -ذي ه -و ال -م -الك
ال- - -حصش- - -ري ل- - -ه - -ذه الشش - -رك - -ات،
والمتصشرف السشيد والوحيد فيها،
ف -اإن -ه ي -ط -ردن-ا م-ن-ه-ا م-ت-ى يشش-اء،
ويششطب حسشاباتنا من ششركته اإذا
اأراد ،ويلغي اششتراكاتنا عنده اإذا
رغب ،فنحُن عندهم لسشنا اأكثر من
مسشتاأجرين بششروطه ،ونزلء في
ُنِزِلِه وفندقه ،يسشمح لنا بالإقامة
فيه اإذا اإراد بعد اأن ندفع له البدل
ال -ذي ي -ري-د ،وي-خ-رج-ن-ا م-ن-ه-ا اإذا
شش -اء ول-و ك-ن-ا م-ل-ت-زم-ي-ن بشش-روط-ه
وخاضشعين لأحكامه.
اإن- -ه ل -م -ن ال -م -ع -يب ع -ل -ى شش -رك ٍ-ة
عالميةٍ كبرى ،متعددِة الجنسشياِت
وع -اب -رٍة ل -ل-ق-اراِت ،يشش-ت-رك ف-ي-ه-ا
اأك- -ث- -ر م- -ن نصش- -ف سش -ك -ان ال -ك -رة
الأرضش- -ي- -ة ،وت- -دع- -ي اأن -ه -ا ت -ق -دم
خدماتها لÓإنسشان عامًة ،ول تفرق
ب -ي -ن سش -ك-ان الأرضض ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة
انتماءاتهم السشياسشية ،اأو اأصشولهم
ال -ع -رق -ي -ة ،اأو األ -وان -ه -م ولسش -ان-ه-م
ودينهم ،اأن ترتهن لكيانٍ وصشفته
الأمم المتحدة باأنه كياٌن عنصشري،
واأن- -ه دول- -ة اح- -تٍÓ- -ل واغ -تصش -اٍب،
ت -خ -ال -ف اأن-ظ-م-ة الأم-م ال-م-ت-ح-دة
وتنتهك قوانينها وترفضض اللتزام
بقراراتها ،اإل اأنها رغم عنصشرية
ه -ذا ال -ك -ي -ان وح-ك-وم-ت-ه ،وظ-ل-م-ه
وعدوانه وتمرده ،اإل اأنها تاأتمر
ب -اأم-ره ،وت-ن-ف-ذ سش-ي-اسش-ت-ه ،وت-ل-ت-زم
بتعليماته ،وتطبق القواعد والنظم
التي تخدم مششروعه ،وتحظر كل
من يقاومه اأو يخالفه ،اأو يحرضض
ع- -ل- -ى اسش- -ت- -ع -ادة ح -ق -وق الشش -عب
الفلسشطيني منه.

ف-ه-ل نسش-م-ح ل-ه-ذه الشش-رك-ات وم-ن
ي-دي-ره-ا ويشش-رف ع-ل-ي-ه-ا وي-تابعها
بتحقيق اأهدافها من وراء اإغÓق
حسش-اب-ات ال-م-ث-ق-ف-ي-ن وال-م-ف-ك-رين
وال- - - -ك- - - -ت- - - -اب ،وه- - - -م ب Ó- - - -ششك
اإسشرائيليون وصشهاينة ،اأم نتصشدى
لهم ونتحداهم ،ونقف في وجههم
ونقاومهم ،ونحاول اأن نكون سشنداً
ل -م -ن اأغ -ل -قت صش -ف -ح -ت -ه وت-ع-ط-ل
حسش -اب -ه ،ون-ق-وم م-ق-ام-ه-م ون-ن-وب
عنهم ،فننششر ما يكتبون ،ونعمم
م -ا ي -ري -دون ،ونسش-خ-ر صش-ف-ح-ات-ن-ا
كلها لهم ،ونفتح منابرنا لكلمتهم،
ون -فسش -ح ال -م -ج -ال ف -ي صش -ح -ف -ن -ا
وم-جÓ-ت-ن-ا ال-ورق-ي-ة والل-ك-ت-رونية
لبداعاتهم وعطاءاتهم ،فانششروا
بكثافة ،وعمموا بعناٍد ،واسشتمروا
بعزٍم واإيماٍن.
في هذه المعركة التضشامنية مع
ال -ح -ق ي -تسش -اوى ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي-ون
وال -ع -رب وال -مسش -ل -م-ون ،وتشش-ت-رك
ف -ي -ه -ا ال-م-راأة اإل-ى ج-انب ال-رج-ل،
والشش - -ي - -خ وال - -ك - -ه- -ل م- -ع الشش- -اب
والصش -ب -ي ،وال -ط -الب وال-ع-ام-ل م-ع
ب
الأسشتاذ والموظف ،فالكل مطال ٌ
اأن يسش -اه -م ف -ي م -ع -رك -ة ال-ت-ن-وي-ر
ب-ج-زٍء م-ن صش-ف-ح-ت-ه ،وب-ب-عضٍض م-ن
ج- -ه- -ده ،وب- -زاويٍ- -ة م- -ن م- -وق- -ع -ه،
وب- -رابٍ- -ط ف- -ي حسش- -اب- -ه ،ف- -ب- -ه -ذا
نتضشامن مع الممنوعين من النششر
م -ن ك -ت -اب-ن-ا ،ون-فشش-ل م-خ-ط-ط-ات
العدو ،ونرد سشهمه الذي اأراد به
 Óاإلى نحره ،ونثبت فع ً
لنا مقت ً
Ó
اأن -ن -ا ج-م-ي-عً-ا ف-ي م-ع-ركٍ-ة واح-دٍة،
جنوداً في الميدان ،ومقاومين في
الفضشاء الفتراضشي ،نتضشامن معاً
ون -ت -اآزر سش -وي ً-ا ،ل -نسش-ت-ح-ق ال-نصش-ر
ونسشتاأهل الششرف والكرامة.
بيروت في 2019/6/8
Twitter/Leddawy
moustafa.leddawi@gmail
.com

عبور آالف الفنزويلّي Úإا ¤كولومبيا بعد فتح ا◊دود

كاركاسس تغلق قنصضلياتها بـ  3مدن كندية رّدا على إاغÓق أاوتاوا سضفارتها

أاعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية امسض األحد أانها
سش-ت-غ-ل-ق ق-نصش-ل-ي-ات-ه-ا ف-ي م-دن «ف-انكوفر وتورونتو
ومونتريال» ،وتحصشر نششاطاتها الدبلوماسشية في
سشفارتها في أاوتاوا ،ردا على إاغÓق كندا سشفارتها
بكراكاسض مؤوقتا.
ونقل موقع بانوراما اإللكتروني الفنزويلي عن بيان
الوزارة أانه «بموجب مبدأا المعاملة بالمثل سشتقوم
كراكاسض بوقف النششاط في قنصشلياتها العامة في
«فانكوفر وتورونتو ومونتريال» مؤوقتا ،وسشتتركز كل
م-ه-ام ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ال-ف-ن-زوي-لية في مقر سشفارتها
بأاوتاوا».
وقالت وزارة الخارجية الفنزويلية  -في بيان  -أان
«ق-رار ك-ن-دا إاغÓ-ق سش-ف-ارت-ه-ا ف-ي ك-راك-اسض م-ؤوق-تا
ليسض مجرد قضشية إادارية ،بل قرار سشياسشي يدل
ع -ل -ى ال -ع -داء ال -مسش -ت -م -ر ل -ه -ذه ال -ح -ك-وم-ة ح-ي-ال
فنزوي.»Ó
وكانت كندا قد أاعلنت قبل أاسشبوع قرارها إاغÓق

سشفارتها في فنزوي Óمؤوقتا  ،مششيرة إالى رفضض
ال -رئ-يسض ن-ي-ك-ولسض م-ادورو اع-ت-م-اد دب-ل-وم-اسش-ي-ي-ن
ينتقدون حكومته.

للف إا ¤كولومبيا
عبور ا آ
بعد فتح ا◊دود
عّبر آالف الفنزويليين إالى كولومبيا طلبًا للمؤون
ال -غ-ذائ-ي-ة واألدوي-ة غ-داة ق-رار ال-رئ-يسض ن-ي-ك-ولسض
مادورو بإاعادة فتح جزء من المعابر الحدودية في
غرب البÓد.
وكان مادورو قد أامر السشبت ،بإاعادة فتح المعابر
الحدودية مع كولومبيا في ولية (تاششيرا) الواقعة
في غرب البÓد والتي تتكّدسض على مقربة منها
أاط -ن -ان م-ن ال-مسش-اع-دات اإلنسش-ان-ي-ة ال-ت-ي أارسش-ل-ه-ا
ال -م -ج -ت -م -ع ال -دول-ي إال-ى بÓ-ده وت-رفضض ح-ك-وم-ت-ه

إادخالها.
واعتبر محللون سشياسشيون أان قبول مادورو بإادخال
المسشاعدات لششعبه يعد « تطورا إايجابيا في تعاطيه
مع األزمة السشياسشية والنسشانية التي تواجهها بÓده
م -ن -ذ أاشش -ه -ر» ،م -ع-رب-ي-ن ع-ن اع-ت-ق-اده-م ب-أان ه-ذه
الخطوة سشتتلوها خطوات أاخرى في اتجاه حل
الوضشع ،خاصشة بعد جولة المحادثات التي ششهدتها
العاصشمة النرويجية أاوسشلو خÓل األسشبوع الماضشي
بين الحكومة والمعارضشة الفنزويلية.
وكان زعيم المعارضشة خوان غوايدو قد نظّم في 23
فبراير الماضشي عملية إانسشانية من أاجل إادخال
أاطنان من المسشاعدات الغذائية والطبية إالى بÓده،
ق -دم -ت-ه-ا ال-ولي-ات ال-م-ت-ح-دة وح-ل-ف-اؤوه-ا ،غ-ي-ر أان
الرئيسض مادورو أامر بإاغÓق جسشور تصشل فنزويÓ
بإادارة سشانتاندير الكولومبية التي تريد المعارضشة
إادخال المسشاعدات منها.

لوفر حظًّا Óÿفة ماي
ا أ

جونسضون يكشضف شضرطه لدفع فاتورة بريكسضت

حّ- - - -ذر ب- - - -وريسص
ج -ونسص -ون ال -ذي ي-ع-تÈ
لوف - -ر ح - -ظ ً- -ا
اŸرشّص- - -ح ا أ
Óÿفة تÒيزا ماي من
أاّن - - - - -ه سصÒفضص إاذا م - - - - -ا
أاصص-ب-ح رئ-يسصً-ا ل-ل-حكومة
الÈي -ط -ان -ي -ة أان ت -دف -ع
بÓ-ده ف-ات-ورة خ-روج-ها
لوروب- - -ي
م- - -ن ال–اد ا أ
إا ¤أان ت -واف -ق ب-روكسص-ل
ع- - -ل- - -ى شص- - -روط أافضص - -ل
وأاضش - -اف وزي - -ر ال- -خ- -ارج- -ي- -ة
لÈيكسصت.
السش -اب -ق ،ف -ي أاول تصش -ري-ح ل-ه

ون- -ق -لت صش -ح -ي -ف -ة «صش -ن -داي
تايمز» عن جونسشون قوله إانه
«ي- -ن- -ب- -غ- -ي ع -ل -ى أاصش -دق -ائ -ن -ا
وشش -رك -ائ -ن -ا أان ي -ف -ه -م -وا أاّن-ن-ا
سش- -ن -ح -ت -ف -ظ ب -ال -م -ال إال -ى أان
نحصشل على مزيد من الوضشوح
بششأان الطريق الذي سشنسشلكه».

م- -ن- -ذ اسش- -ت- -ق- -ال- -ة م- -اي ي -وم
ال- -ج -م -ع -ة م -ن رئ -اسش -ة ح -زب
المحافظين« ،في اتفاق جيد،
ال-م-ال م-حّ-ف-ز م-م-ت-از ومسشّ-هل
جيد جداً».
وي -نّصض الت-ف-اق ال-ذي أاب-رم-ت-ه
م- -اي م- -ع الت- -ح- -اد األوروب -ي

ورفضش-ه ال-ب-رل-م-ان ال-ب-ري-طاني
ع- - - -ل- - - -ى أان تسشّ- - - -دد ل - - -ن - - -دن
الل- -ت- -زام- -ات ال -م -ال -ي -ة ال -ت -ي
تعّهدت بها بموجب الميزانية
ال -ح -ال-ي-ة ال-م-ت-عّ-ددة السش-ن-وات
( ،)2020-2014وال -ت-ي ت-غ-ط-ي
أايضًش-ا ال-ف-ت-رة الن-ت-ق-ال-ي-ة ال-تي
ين ّصض عليها التفاق.
ول يحّدد التفاق قيمة هذه
الفاتورة بل طريقة احتسشابها،
ل -ك ّ-ن ال -ح -ك -وم-ة ال-ب-ري-ط-ان-ي-ة
قّدرت قيمة المبلغ بما بين 40
و 45مليار يورو ،وهي أارقام لم
يؤوّكدها التحاد األوروبي.
وقّ-دمت م-اي اسش-ت-ق-ال-ت-ه-ا م-ن
رئاسشة حزب المحافظين ،يوم
ال-ج-م-ع-ة ،ل-كّ-ن-ه-ا سش-ت-ب-ق-ى ف-ي
مهامها إالى أان يعين الحزب
خ- -ل- -فً- -ا ل- -ه- -ا ب -ح -ل -ول أاواخ -ر
ج- -وي- -ل- -ي- -ة ،وف -ي ال -م -م -ل -ك -ة

المتحدة ،يتولّى منصشب رئاسشة
الوزراء تلقائياً رئيسض الحزب
ال - -ذي ي - -م - -لك أاك- -ث- -ري- -ة ف- -ي
البرلمان.
وسش- - -ي- - -ت- - -رتب ع - -ل - -ى رئ - -يسض
ال-ح-ك-وم-ة ال-ب-ري-طانية المقبل
إاع- -ادة ب -ري -كسشت إال -ى مسش -اره
سش -واء ع -ب -ر إاع -ادة ال -ت -ف-اوضض
بشش- - -أان ات - -ف - -اق ج - -دي - -د م - -ع
ب- -روكسش- -ل ،أاو ع- -ب- -ر اخ- -ت -ي -ار
الخروج من دون اتفاق ،وهما
سش-ي-ن-اري-وه-ان م-ط-روح-ان ف-ي
خضشّم السشباق لخÓفة ماي.
وم -ن ب -ي -ن ال -م-رشش-ح-ي-ن الـ 11
لخÓفة ماي ،يبدو جونسشون
األوفر حظاً ،وقد سشبق له وأان
شش -غ -ل م -نصشب رئ -يسض ب -ل -دي -ة
ل- - -ن- - -دن ،ك- - -م- - -ا ك- - -ان وزي- - -راً
ل -ل -خ -ارج -ي -ة ،وي -ع -ت -ب -ر ق -ائ-د
معسشكر مؤوّيدي بريكسشت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بينما تتعا ¤الأصصوات الّداعية إا ¤وقف القتال بليبيا

ل· اŸتحدة تطالب بهدنة
ا أ
إانسضانية عاجلة ‘ طرابلسس

ل‡ي
جّدد غ ّسصان سصÓمة ،اŸبعوث ا أ
اÿاصص إا ¤ل-ي-ب-ي-ا ،ال-دع-وة إا« ¤ه-دن-ة
إانسصانية» عاجلة لوقف اŸعارك جنوب
العاصصمة طرابلسص.

واأوضشح ت بعثة الأم م ا ل م ت ح دة لل د ع م
ف ي ب ي ا ن باأن ال م مثل ال خ ا ص ض لÓأ م م
ال متحدة ط ا ل ب «بهدنة اإن س ش ا نية ع ا ج ل ة
وبز ي ادة الدع م ال م قدم اإلى الن ا ز حين » ،
وذل ك خ Óل زي ا ر ت ه اإح د ى ال م دار س ض
ال - -ت - -ي ت سش - -ت - -ق - -ب - -ل ن - -ا ز ح - -ي - -ن ج - -راء
الششتباكات في طرابلسض.
وت -ع-د ه-ذه ال-م-ر ة ال-ث-ا ل -ث -ة م -ن -ذ ب -داي -ة
ال- -م -ع -ا ر ك ال -ت -ي ت -وج -ه ف -ي -ه -ا ا لأ م -م
ال -م -ت -ح -دة دع-وات-ه-ا ل -ط -رف -ي ا لص ش -ر ا ع
ط ل ب «هدنة اإنسشان ي ة» لت م كين الع ا ل ق ين
في مواقع الششتباكات ونقل الجرحى
من مواقع المعارك ،لكن دعواتها لم
تجد طريقها للتنفيذ.
وت شش-ه-د ل-ي-ب-ي-ا م-ع-ا ر ك ق -رب ط -راب -ل س ض
ب -ي -ن ق -وات ال-ل-واء ال-م -ت -ق -ا ع -د خ -ل -ي -ف -ة
حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق
الوطني ال مدعوم ة م ن ا لأ م م ال م ت ح دة،
منذ اإع  Óن ح فت ر ف ي ا لراب ع من اإبر ي ل
الماضشي عن عملية عسشكرية للسشطيرة
على طرابلسض قابلتها حكومة الوفاق
بعملية «بركان الغضشب» لصشد الهجوم.

وت س ش ّب بت ا ل م ع ا ر ك في سشقوط اأكثر م ن
 6 00قتيل و اأ ك ثر من  3اآلف جريح ،م ع
ن - -زوح اأ ك -ث -ر م -ن  75األ -ف م -د ن-ي م-ن
م -واق -ع ال ش ش -ت -ب -ا ك -ات ،ب -حسشب الأ م -م
و ت-ع-ان-ي ل-يبيا من
ال - -م -ت -ح -د ة.
ف و ض ش ى اأمنية وص شراع على السشلطة ف ي
ظ -ل ان -ت ش ش -ا ر ال س ش Ó-ح ،م -ن -ذ الإط-اح-ة
بالنظام السشابق.
م -ن ج -ا ن -ب -ه  ،دع -ا وزي -ر ال -خ-ارج-ي -ة
ال - -ف -رن س ش -ي ج -ا ن اي -ف ل -ودري -ا ن اأمسض
الأول الى وق ف فوري لإط Óق النار
في لي ب ي ا  ،لإ ت ا حة ت ن فيذ خارطة طر ي ق
ت وؤد ي اإلى ا نت خ ا بات .
واأ ض ش -ا ف ل -ود ر ي -ا ن ق -ائ  « :Ó-اإذا ت-رك-ن-ا
ع -د م ال س ش -ت -ق -ر ا ر ي -ت -ن-ام-ى ،ف-اإ ن ذلك
ي -م -ك -ن اأن ي -وؤد ي اإل-ى ع-ودة الإره-اب،
وخص ش -و ص ش -ا اأن -ن -ا لح-ظ-ن-ا ع-ودة ظ-ه-و ر
د ا ع ش ض الدمو ي ف ي الآ و نة الخيرة في
الجنوب الليبي».
م ع ل و م اأن فرن س ش ا ا س شتضشافت قيادت ي
ط - -رف -ي ال -م -واج -ه -ة ح -و ل ط -راب -لسض،
ا ل -م ش ش -ي -ر خ -ل -ي -ف -ة ح-ف-ت-ر ،ال-ق-ائ-د العام
للجيشض الليبي ،وفائز السشراج ،رئيسض
حكومة الوفاق الوطني ،المعترف بها
دولي ا  ،في م ح ا ولة لوقف اإط Óق النار .

لسصبوع القادم
ترامب يدشّصن حملته النتخابية ا أ

بايدن يتصصّدر ترشصيحات الدÁقراطّي Úلرئاسصة أامريكا

لمريكي السصابق ‘ اسصتطÓع بولية آايوا الدÁقراطيÚ
تصصّدر جو بايدن نائب الرئيسص ا أ
لنيل ترشصيح ا◊زب للرئاسصة ،متقدما على ب ÊÒسصاندرز وإاليزابيث وارن وبيت بوتيجيج.

و اأ ظ ه ر ا س ش ت ط  Óع ل ل ر اأ ي
اأ ج - - -ر ت - - -ه « د ي م - - -و ي - - -ن
ريجيسشتر»
و » س ش ي  .اإ ن  .اإ ن »
و » م -ي -د ي -ا ك -و م ا ي -و ا »  ،اأ ن
 % 2 4م -ن ا ل -ن -ا خ -ب -ي -ن
الديمقراطيين
ا ل -م -ح -ت -م -ل -ي -ن ف -ي و ل ي -ة
اآ ي - -و ا ي - -ف ض ش -ل -و ن ب -ا ي -د ن
ك - -خ -ي -ا ر اأ و ل ب -ا ل -ن س ش -ب -ة
ل -ه -م  ،اإ ذ س ش -ت -د ش ش -ن اآ ي -و ا
س ش - -ب - -ا ق ا ل - -ت - -ر ش ش - -ي -ح -ا ت
ا ل -ر ئ -ا س ش -ي -ة ف -ي ف -ب -ر ا ي -ر
المقبل.
و ي - -ف ض ش - -ل  % 1 6م - -م - -ن

ش ش - -م - -ل - -ه -م ا ل س ش -ت -ط  Ó-ع
ا ل س ش - -ن - -ا ت - -و ر ا لأ م -ر ي -ك -ي
س ش - - -ا ن - - -د ر ز ف - - -ي ح - -ي - -ن
ح ص ش -ل ت ا ل س ش -ن -ا ت -و ر و ا ر ن
ع -ل -ى  % 1 5و ب -و ت -ي -ج -ي ج
ر ئ - -ي س ض ب - -ل - -د ي - -ة س ش - -ا و ث
ب - -و ل ي - -ة ا ن - -د ي -ا ن -ا ع -ل -ى
 ، % 1 4و ل م ي ص ش ل اأ ي م ن
ا ل -م -ر ش ش -ح -ي -ن ا لآ خ -ر ي -ن
اإ ل - - -ى ن س ش - -ب - -ة ا ل - -ع ش ش - -ر ة
بالمئة.
و ي -ت -ن -ا ف س ض اأ ك -ث -ر م -ن 2 0
م -ر ش ش -ح -ا د ي -م -ق -ر ا ط -ي -ا
ع -ل -ى ف -ر ص ش -ة م -ز ا ح -م -ة
ا ل - -ر ئ - -ي س ض ا ل - -ج - -م -ه -و ر ي

د و ن - -ا ل - -د ت -ر ا م ب  ،ا ل -ذ ي
س ش -ي -ع -ل -ن ر س ش -م -ي ا ت د ش ش ي ن
ح -م -ل -ة ا ن -ت -خ -ا ب -ه ل -ف -ت -ر ة
جديدة في  18جوان.
و ب - -ا ي - -د ن م س ش - -ت - -م -ر ف -ي
ت ص ش - - - - -د ر م - - - - -ع - - - - -ظ - - - - -م
ا ل س ش -ت -ط  Ó-ع ا ت ا ل و ط ن ي ة
و ا س ش -ت -ط  Ó-ع ا ت ا ل و ل ي ا ت
م - -ن - -ذ د خ - -و ل - -ه ا ل س ش -ب -ا ق
اأ و ا خ ر اأ ف ر ي ل ا ل م ا ض ش ي ،
ف -ي -م -ا ح -ل س ش -ا ن -د ر ز ف -ي
ا ل -م -ر ك -ز ا ل -ث -ا ن -ي خ -ل -ف
ب - -ا ي - -د ن ف - -ي م - -ع - -ظ - -م
السشتطÓعات.

غداة توقيع اّتفاق بشصأان الهجرة

رئيسس اŸكسضيك يدعو ترامب إا¤
تطوير ال ّصضداقة ب Úالبلدين

أاعلن الرئيسص اŸكسصيكي أاندريسص مانويل لوبيز أاوبرادور ،أانه أاجرى اتصصال هاتفيا مع
لمريكي دونالد ترامب ،واقÎح عليه تطوير عÓقات ودية ب Úالبلدين مؤوكدا
نظÒه ا أ
اسصتعداده للحوار.

و ق -ا ل ا ل -ر ئ -ي س ض ا ل -م -ك س ش -ي ك ي
ع - -ل - -ى ت - -وي - -ت - -ر« :ق - -لت ل - -ه
( ل - - -ت - - -ر ا مب ) ف - - -ي ا ت صش - - -ال
ه ا ت في ،اأني س ش اأب ل غ ه ح ي ن
اأ ص ش ل اإ ل ى ت ي خ و ا ن ا اأنني ل
اأ ه دده بق ب ضشت ي ب ل اأ ل ّو ح له
ب -ي -د م -ب س ش -و ط -ة .و اأ وؤ ك -د م -ن
جديد اسشتعدادنا للصشداقة
و ا ل ح و ا ر و ا ل تع ا و ن من اأ ج ل
مصشلحة ششعوبنا».
و ي -ت -و ق -ع اأ ن ي -ت -ح -د ث ل -و ب -يز
اأ و بر ا د و ر  ،ف ي و قت ل ح ق ،
اأ م - -ا م ت - -ج -م -ع ح -ا ش ش -د ف -ي
م -دي -ن -ة ت -ي -خ -و ا ن ا ا ل ح د و دي ة
ا ل - -و ا ق - -ع - -ة اإ ل - -ى ا ل - -ج - -ن - -وب
م -ب -ا ش ش -ر ة م -ن م -دي -ن -ة س ش-ان
ديي غو ا لأ م ريك ية.
و اأ ت ت ت صش -ري -ح -ا ت ا ل -ر ئ -ي س ض
ا ل -م -ك س ش -ي -ك -ي ب -ع -د ي -و م م -ن
ا ل - -ت - -و ص ش -ل اإ ل -ى ا ت -ف -ا ق م -ع
ا ل -و لي -ا ت ا ل -م -ت -ح -د ة ح -ال
دون فرضض رسشوم جمركية
على السشلع المكسشيكية كان
ت - -ر ا مب ه - -دد ب - -ه - -ا م -ا ل -م
ت -ت صش -د ا ل -م -ك س ش -ي ك ل -ل -ه -جرة

غير الششرعية.
و ك ان ترام ب اأع ل ن  ،الس ش ب ت
اأ ن -ه ت -وص ش -ل اإل -ى ات -ف -اق م -ع
ال -م -كس ش -يك ب ش ش -اأن ال -ه -ج -رة ،
كما تم تعليق فرضض رسشوم
جمر ك ي ة اإض ش ا ف ي ة ع ل ي ها.
وو ف - -ق - -ا ل - -ت - -رام ب  ،ف - -ق - -د
التزمت المكسشيك بموجب
الت - -ف - -اق ب - -ن ش ش - -ر ال -ح -رسض
ال -وط -ن -ي ف -ي ج -م -ي -ع اأ ن -حاء
ال - -ب  Ó- -د و ع - -ل - -ى ح - -د و د ه - -ا
ال -ج -ن -و ب -ي -ة ل -م -كا ف ح ة ت د ف ق
ال - - -م - - -ه - - -اج - - -ري - - -ن غ - - -ي - - -ر
الش شر ع يي ن  ،و ف ق ا ل Óإع  Óن
المششترك.
ك - -م - -ا ت - -ع - -ه - -د ت ب - -ات - -خ - -ا ذ

«خ -ط -و ات غ -ي-ر مسش-ب-و ق -ة »
ل -ل -ح -د م -ن ا ل -ه -ج -ر ة غ -ي -ر
الش ش - -رع -ي -ة ،ل -ك -ن -ه -ا ق -ال ت
اأيضشا اإنها ت ريد ح Óطويل
الأم- -د يشش- -م- -ل ا ل- -ت- -ن- -م -ي -ة
القتصشادية.
و ي - - -ع- - -ت- - -م- - -د ا ل ق- - -تصش- - -ا د
ال -م -كسش-ي-ك-ي ب-در ج-ة ك-بيرة
ع -ل -ى ا لصش-ادر ات ل-ل-ولي-ا ت
ال - -م- -ت -ح -دة ،وق -د ت -ع -رضض
ل  Óن كماش ض ف ي ا ل رب ع ا لأول
وكان سشيتلقى ضشربة قوية
لو تم فرضض رسشوم جمركية
اأم -ري -ك -ي -ة اإضش -اف -ي -ة ع -ل-ى
صشادراته.

‹hO

اإلثن 10 Úجؤان  2019م
المؤافق لـ  0٧شسؤال  1٤٤0هـ

لفÓت من العقاب
البوليسساريو تدعو لوضسع حّد لوحشسية اÙتل ولسسياسسة ا إ

الّرئيسس غا‹ :مسصÒة الشّصعب
ال ّصصحراوي نحو انتزاع حقوقه متواصصلة

الصسيفي للشسباب والطلبة ،باعتباره مؤجها إالى
ف -ئ -ة ال -ط -ل -ب-ة والشس-ب-اب ال-ت-ي تشس-ك-ل ال-ع-م-ؤد
الفقري في معركة التحرير الؤطني ،ماضسيا
وح-اضس-را ومسس-ت-ق-ب ،Ó-وضس-م-ان-ة اسس-تمراريتها
حتى بلؤغ أاهدافها ،وركيزة البناء في الدولة
الصسحراوية المسستقلة ومؤؤسسسساتها.

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

العدد
1٧968
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عصسيان مد Êوﬂاوف من تطّور
لسسوأا
الأوضساع ا ¤ا أ

الصصادق اŸهدي :الّتصصعيد
اŸتبادل سصيضصر بالسصودان

’ بّد من وضصع حّد لوحشصية
ا’حتÓل

اح -ت -ف -ل الشس -عب الصس -ح -راوي ،أامسس ،ب -ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-لشس-ه-داء
اŸصسادف لذكرى اسستشسهاد مفجر ثورة  20ماي الشسهيد الو‹ مصسطفى
السسيد ‘ التاسسع جوان .1976
اسس -ت -حضس -ر الشس-عب الصس-ح-راوي ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة،
ح- -ج -م مسس -ؤؤول -ي -ة ال -ؤف -اء ل -ل -ع -ه -د ألن أارواح
شسهدائنا التي صسارت رقيب أاعمالنا تحؤلت
إالى نار أاوقدت شسعلة النضسال بؤجه المحتل
المغربي ،فالشسعب الصسحراوي لم ولن يهادن
في يؤم من األيام محَتا Óأاو نا ِ
هابا لثرواته ،أاو
متطاِولا على حق من حقؤقه المشسروعة في
الحرية والسستقÓل.
من ناحية ثانية ،أاكد الرئيسس الصسحراوي،
إابراهيم غالي ،أان الشسعب الصسحراوي بشسبابه
وجماهيره الؤاعية مسستعد اليؤم وغدا ،كما
ك -ان ب-األمسس ،ل-م-زي-د م-ن ال-تضس-ح-ي-ات ،ح-ت-ى
اسس- -ت- -ك -م -ال سس -ي -ادة ال -ج -م -ه -ؤري -ة ال -ع -رب -ي -ة
الصسحراوية الديمقراطية على كامل ترابها
ال -ؤط-ن-ي ،مشس-ددا ع-ل-ى أان سس-ي-اسس-ات ال-ت-ع-نت
وال - -ع - -رق- -ل- -ة ل- -دول- -ة الح- -تÓ- -ل ل- -ن ت- -ث- -ن- -ي
الصس -ح -راوي-ي-ن ع-ن م-ؤاصس-ل-ة مسس-ي-رة ال-ح-ري-ة
والسستقÓل.

وجّدد الرئيسس الصسحراوي المين العام لجبهة
البؤليسساريؤ ،خÓل ترأاسسه السسبت لمجلسس
الؤزراء بمقر رئاسسة الجمهؤرية ،التأاكيد على
أان مسس -ي -رة الشس -عب الصس -ح -راوي ن-ح-ؤ ان-ت-زاع
ح-ق-ؤق-ه ال-مشس-روع-ة ف-ي ال-ح-ري-ة والسستقÓل
«سس-ت-ب-ق-ى مسس-ت-م-رة ،ل ت-ت-أاث-ر ب-ال-متغيرات ول
ب -ال -ت-ط-ؤرات ،ول-ن ت-ث-ن-ي-ه-ا سس-ي-اسس-ات ال-ت-ع-نت
وال -ع -رق -ل -ة ال -ت -ي ت -ن -ت -ه -ج-ه-ا دول-ة الح-تÓ-ل
المغربي».
وأاضساف قؤله ان الشسعب الصسحراوي «بشسبابه
ال-م-ق-دام وج-م-اه-ي-ره ال-ؤاع-ية ،وفي مقدمتها
جيشس التحرير الشسعبي الصسحراوي ،مسستعد
اليؤم وغدا ،كما كان باألمسس ،لكل ما يتطلبه
األمر من وقت من التضسحيات الجسسام ،حتى
اسستكمال سسيادة الجمهؤرية الصسحراوية على
كامل ترابها الؤطني».
من جهة أاخرى ،أاكد الرئيسس إابراهيم غالي،
على األهمية البالغة التي يكتسسيها البرنامج

ت-ؤّج-هت ج-ب-ه-ة ال-ب-ؤل-يسس-اريؤ بدعؤة ملحة
لÓ-م-م ال-م-ت-ح-دة م-ن أاج-ل ال-ت-دخ-ل لضسمان
لفÓت من
وضسع حد للؤحشسية وسسياسسة ا إ
العقاب اللتين تمارسس من خÓلهما سسلطات
الح-تÓ-ل ال-م-غ-رب-ي-ة ان-ت-ه-اك-ات-ها المسستمرة
لسس -اسس -ي -ة ل -ل -م -دن -ي-ي-ن
لنسس -ان ا أ
ل -ح -ق -ؤق ا إ
الصس -ح-راوي-ي-ن ف-ي ال-م-ن-اط-ق ال-م-ح-ت-ل-ة م-ن
الصسحراء الغربية.
وحّ- -ذرت ال- -ج -ب -ه -ة م -ن أان «صس -ب -ر الشس -عب
لمم المتحدة
الصسحراوي وثقته في عملية ا أ
السس Ó-م ي -ؤشس -ك -ان ع -ل -ى ال-ن-ف-اذ م-ا ل-م ي-ت-م
لمر بسسرعة» ،حيث جاء ذلك في
تدارك ا أ
رسسائل بعث بها سسيدي محمد عمار ،ممثل
لمم المتحدة ،الى
جبهة البؤليسساريؤ لدى ا أ
ك -ل م -ن ك -ؤل سس -ت-ي-ؤارت ،ال-م-م-ث-ل ال-خ-اصس
Óم-م ال-م-ت-ح-دة ل-لصس-ح-راء
Óم -ي-ن ال-ع-ام ل -أ
ل -أ
ال -غ -رب -ي -ة ورئ -يسس ب -ع -ث -ة ال-م-ي-ن-ؤرسس-ؤ وإال-ى
Óم-م ال-م-ت-ح-دة
لم-ي-ن ال-ع-ام ل -أ
مسس -اع -دي ا أ
المكلفين بكل من إادارة الشسؤؤون السسياسسية
وبناء السسÓم وإادارة عمليات السسÓم وكذلك
لمن.
إالى أاعضساء مجلسس ا أ
وت ّ-م -ت م -راسس -ل -ة ه -ذه الط -راف م -ن ق -ب-ل
البؤليسساريؤ على إاثر الهجؤم الؤحشسي الذي
ت -ع -رضس ل -ه شس -ب -ان صس -ح -راوي -ؤن ب -م -دي -ن -ة
السس-م-ارة ال-م-ح-ت-ل-ة ع-ل-ى «أاي-دي ع-مÓ-ء من
لم -ن
ال- -ق- -ؤات شس -ب -ه ال -عسس -ك -ري -ة وق -ؤات ا أ
المغربية» ،مما ينضساف الى «سسلسسلة معاناة
الشس- - -عب الصس- - -ح- - -راوي م - -ن ب - -طشس دول - -ة
الحتÓل».

م أاجزاء من الضسفة
ق إ
أاعطى ا◊ ّ
لسسرائيل بضس ّ

الفلسصطينّيون يعتزمون تقد Ëشصكوى للجنائية ضصد ال ّسصف Òاأ’مريكي

قالت وزارة اÿارجية الفلسسطينية إانها تدرسس تقد Ëشسكوى ،للمحكمة ا÷نائية الدولية ،ضسد سسفÒ
لمن ‘ اŸنطقة.
الوليات اŸتحدة لدى اسسرائيل ديفيد فريدمانÿ ،طورته على السسلم وا أ
اأدان ت ال -خ -ا رج -ي -ة ف-ي ب-ي-ا ن
صس- - - -ح - - -ف - - -ي امس س ا لح - - -د،
تصس - - -ر ي - - -ح - - -ات وم - - -ؤاق- - -ف
ال-مسس-ت -ؤ ط-ن ف-ري-دم-ان ،التي
اع- -ت- -ب- -ر ف- -ي- -ه -ا اأن م -ن ح -ق
اإسس - -ر ائ- -ي- -ل ض س -م اأج -زا ء م -ن
الضس -ف -ة ا ل -غ -رب-ي-ة ال-م-ح-ت-ل-ة،
واع-ت -ب -رت-ه-ا امتدادا لسسيا سس ة
الإد ارة الأم-ري-ك-ي-ة المنح ازة
بشس - -ك- -ل ك- -ام- -ل ل Ó- -ح- -تÓ- -ل
وسس -ي -ا سس -ات -ه السس -ت -ع -م -ار ي-ة
التؤسسعية.
و ت س س ا ء ل ت  ،ب اأ ي م ن ط ق ي ع ت ق د
ف - - -ري - - -دم- - -ان اأن م- - -ن ح- - -ق
اإسس - -ر ائ- -ي- -ل ض س -م اأج -زا ء م -ن
الضسفة الغربية لها ،لكن ليسس
كل الضسفة ،على ماذا اعتمد
ف- -ي ق- -ن- -اع- -ت- -ه ت- -لك ،ع- -ل- -ى
ال-ق-ان -ؤ ن ال-دو ل-ي ال-ذ ي ي-منع
ض س م ا لأ ر ض س ب ا ل ق ؤ ة  ،اأ م ع ل ى
واق -ع ا ل-ح-ال ال-م-ف-روض س م-ن
قبل سسلطات الحتÓل.
وق - - - -الت ال - - - -خ - - - -ار ج - - - -ي- - - -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن-ي-ة اإن م-ا ي -ل-فت
ال-ن-ظ-ر ف-ي كÓ-م ال-مسس-تؤطن
ف -ري-دم-ان اأن-ه ح-ريصس ع-ل-ى
ت - -حسس - -ي - -ن ن - -ؤ ع - -ي - -ة ح - -ي- -اة
ال - -ف - -ل سس - -ط - -ي - -ن- -ي- -ي- -ن ت - -حت
الح-تÓ-ل ،م-ن خÓ-ل ت-ؤف-ي-ر
اأم -ؤا ل ع -ر ب -ي -ة وغ-ي-رع-رب-ي-ة
ل-دع-م ال-مش س-ا ري-ع ال-مشس-ت-ركة
للغرفة التجارية الفلسسطينية
الإسس-را ئ-ي-ل-ي-ة السس-ت-ي-ط-انية ،
ال- -ت- -ي اه- -ت -م شس -خصس -ي -ا ف -ي
ت- -اأس س- -يسس -ه -ا ل -ت -ك -ؤن ع -ن -ؤا ن
التعايشس تحت الحتÓل ،في

الؤقت الذي لم يدخر جهدا
م- - -ن اأ ج- - -ل ق- - -ط- - -ع ك- - -ام - - -ل
ال-مسس-اع -د ات الأم-ري-ك-ية عن
الشس- - -عب ال- - -ف- - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي
و م ؤؤ س س س س ا ت ه ا ل خ د م ا ت ي ة و ب ن ا ه
ال -ت -ح -ت -ي -ة م -ن مسس-تشس-ف-ي -ات
وطرق وغيرها.
واأشس -ارت ال -خ-ارج-ي-ة اإ ل-ى اأن
حديث المسستؤطن فريدمان
ي -فضس -ح ح -ق -ي -ق -ت -ه ،وي-فضس-ح
ح- -ق- -ي- -ق- -ة اأف- -ك- -اره واأف -ك -ا ر
اأق - - - -را ن - - - -ه م- - - -ن ع صس- - - -ب- - - -ة
ا ل م س س ت ؤ ط ن ي ن ب ل ب ا س س اأ م ر ي ك ي
رسس -م -ي ،واأن -ه-ا س س-ت-درسس اإ ن
كان كÓمه العنصسري يرتقي
ل-درج -ة ت-ق -دي-م شس-ك-ؤى ضسده
ل -دى ال -م -ح -ك -م -ة ال -ج-ن-ائ-ي-ة
ال -دو ل -ي -ة ل -م -ا ي -رت -ك -ب -ه م -ن
تصس- - - -ر ي- - - -ح- - - -ات واأف - - -ع - - -ال
وم- -ح- -اولت ل -ف -رض س ر وؤي -ت -ه

العنصسرية ،وهؤ ما يدلل على
خ ط ؤ ر ت ه ع ل ى ا ل س س ل م و ا لأ م ن
ف -ي ال -م -ن -ط -ق -ة ،وت -ع -ر يضس-ه
الشس-عب ا ل-ف-لسس-ط-ي-ني ل لعديد
م ن ا ل م خ ا ط ر و ا ل م ؤؤ ا م ر ا ت .
وك - -ان مسس - -ت شس - -ار ال - -رئ - -يسس
م- -ح- -م- -ؤد ع - -ب- -اسس ل -لشس -ؤؤون
الخارجية والعÓقات الدولية
ن- - - -ب- - - -ي- - - -ل شس- - - -عث ق - - -ال اإن
«تصس- - -ر ي- - -ح- - -ات ا لسس- - -ف- - -ي - -ر
الأم -ر ي-ك -ي م -رف-ؤضس-ة ج-م-ل-ة
وت - -فصس - -ي Ó- -ل - -دى ال- -ق- -ي- -اد ة
ال - -ف - -لسس- -ط - -ي- -ن- -ي- -ة و الشس- -عب
ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي» .واأضس -اف اأن
«الشسعب الفلسسطيني لن يقبل
ب- - -اأي خ - -ط - -ؤات واإج - -راءات
اإسس -را ئ -ي-ل-ي-ة واأم-ري-ك -ي-ة وه-ؤ
م-ت-مسسك ب -اأرضس-ه وسس-ي-ؤ اصسل
نضس- - - -ا ل- - - -ه لإسس - - -ق - - -اط ك - - -ل
ال-م-خ-ط-ط-ات ا لتي ت سستهدف

تصسفية القضسية الفلسسطينية
ف ي اإ ط ا ر ص س ف ق ة ا ل ق ر ن ا ل ت ي
يرفضسها العالم».
وف- - -ي السس- - -ي- - -ا ق ذات - -ه ق - -ال
القيادي في حركة المقاومة
الإسس  Ó-م-ي-ة (ح-م-اسس) ب-اسس-م
ن- - -ع- - -ي- - -م اإن تص س- - -ري- - -ح - -ات
«فريدمان مرفؤضسة وتعكسس
ال- -ع- -ق - -ل - -ي- -ة ال سس- -ت- -ع -م -اري -ة
ال-م-دم -رة لÓ-إدار ة الأم-ريكية
المتطرفة».
واأ ضس - -اف ن- -ع- -ي- -م ف- -ي ب- -ي- -ان
صس - -ح- -ف - -ي اأن تصس- -ري- -ح- -ات
ف -ري -دم -ان وت -ن -ف-ي-ذه-ا ع-ل-ى
الأرضس «س س - -ي - -ؤج - -ه ضس - -رب- -ة
ق- -اضس- -ي- -ة ل Ó- -سس- -ت -ق -رار ف -ي
الأرا ضس- -ي ا ل- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي -ة
والإق -ل-ي-م و ك-ذلك ل-م-ا يسسمى
بالشسرعية الدولية».

لمة القومي
أاّكد زعيم حزب ا أ
السسودا ،Êالصسادق اŸهدي ،أامسس
لحد ،أان التصسعيد اŸتبادل بÚ
ا أ
ﬂاوف من انز’ق الوضصع
ق- - - - - -وى اŸع- - - - - -ارضس- - - - - -ة واÛلسس
ال- -عسس- -ك -ري الن -ت -ق -ا‹ ،سس -يضس -ر كشس- - -فت م ص س- - -ادر اإعÓ- - -م - -ي - -ة اأم سس اأن
بالبÓد.
الغالبية العظمى من المحال التجارية
البلد ،خاصسة بعد اعÓن تجمع المهنيين
السسؤدانيين« ،العصسيان المدني».

وق -ا ل ال صس -ا دق ال-م-ه-دي  ،اإن «ال-تص س-ع-ي-د
ال-م-ت-ب-ا د ل سس-يضس-ر ب-ا ل-ب Ó-د ،ون-ع-مل ع ل ى
احتؤاوؤه» ،واأضسا ف« :نعمل ع ل ى ضسبط
الإضس -راب وال -ع صس -ي-ا ن ب ص س-ؤ رة ت-ت-م-اش س-ى
احتؤاء التصسعيدات».
وتا بع« :الإمÓء على اأ طراف التفاوضس
سسيؤؤدي اإل ى تصس ع يد مضساد ..في راأيي
الؤسساطة الإثيؤب ية سستس ساهم في الحل».
واأّك -د ال -م -ه -دي اأن ه -ن -اك ف -رصس -ة الآن
لإي -ج -ا د م -خ -رج سس -ل -م -ي ل -ل -م-ؤا ج-ه-ات،
مشسيرا اإل ى اأن رئي سس الؤزرا ء الإثي ؤبي
اآبي اأحمد علي ،ومجلس س السسلم والأ من
الأفريقي وحّدوا جهؤد هم لتقديم حل
سسلمي تؤافقي.
واأضس- -ا ف« :اأف- -ه- -م اأن ه- -ن- -اك ح -م -اس س -ة
شسب ا ب ية ،لكن ل بد اأن تقابلها حكمة ،ل
بد اأن يكؤن هناك تكامل».
تصس -ري -ح ال -م -ه -دي ج -اء ب -ي -ن -م-ا دخ-ل
ال- -ع صس- -ي- -ا ن ال- -م- -دن -ي ال -ذ ي دعت اإل -ي -ه
الحركة الحتجاجية في السسؤدان حيذ
التنف يذ اعتب ارا من اأمس س ع ل ى اأن يسستمر
للضسغط على المجلسس العسسكري حتى
تسسليمه السسلطة لحكؤمة مدنية.
وجاءت الدعؤة للعصسيان المدني خمسسة
ايام بعد فضس اعتصسام منظم من طرف
ال-م-ح-ت-ج-ي-ن م-نذ  6اأف -ري -ل اأ م-ام م-ق-ر
ال-ق-ي-ا دة ال-ع-ام-ة ل-ل-ج-يشس ف-ي ال-خ-رط-ؤ م
ام -ت -دادا ل -ل -ح -رك -ة الح -ت -ج-اج-ي-ة ال-ت-ي
اندلعت في ديسسمبر الماضسي.
وق-ا ل ت-ج-م-ع ال-م-ه-ن-ي-ي-ن السس ؤداني الذ ي
ي -ق -ؤد الح -ت -ج -ا ج -ا ت اأ مسس ،اإن ح -رك -ة
ال ع صسي ا ن المدني بداأت ولن ت نتهي ال
ب الإع Óن ع ن حكؤمة مدنية ،حيث جاء
هذا النداء غداة زيارة رئيسس الؤزراء
الث- -ي- -ؤب -ي اب -ي اح -م -د ال -ى ال -خ -رط -ؤ م
ك -ؤسس -ي -ط ب -ي -ن ال -م -ح-ت-ج-ي-ن وال-م-ج-لسس
العسسكري النتقالي الذي يحكم البÓد
منذ الطاحة بالرئيسس عمر البشسير في
 11اأفريل الما ضسي.
وق -د وصس -ف ال -م -ح -ت -ج -ؤن ع-م-ل-ي-ة فضس
العتصسام بـ «المجزرة» ،وحسسب بعضس
ال سس -ك -ا ن ،ف -اإن ج -ؤ م -ن «ال-رعب» يسس-ؤد
ال ع ا صسمة ،ب عدما اأكد اأطباء اأن اأكثر من
 100شسخصس لقؤا مصسرعهم واأكثر من
 500ج- -رح -ؤا م -ع -ظ -م -ه -م خ  Ó-ل فضس
الع -تصس -ام ،ف -ي -م-ا ن-فت ال-ح-ك-ؤ م-ة ه-ذه
الرقام متحدثة عن حصسيلة  61قتي.Ó
وكما ياأتي هذا ال شسكل الج ديد للتحرك
بعد يؤمين من اضسراب عام يؤمي 28
و 29ماي للضسغط على الجيشس ،ولم يتم
ت -ؤضس -ي -ح ال شس -ك -ل ال -ذي س س -ي -ت-خ-ذه ه-ذ ا
«العصسيان المدني».
ويشس -ه-د ال سس-ؤدان ت-ط-ؤرات م-تسس-ار ع-ة و
تباينت الراء حؤل افاق الزمة في هذا

وال -خ -د م -ي -ة ف -ي ال -ع -ا ص س-م-ة ا ل س س-ؤدان-ي -ة
م-غ-ل-ق-ة ،ب-ي-ن-م-ا اأك-د شس-ه-ؤد ع-ي-ا ن تؤقف
خد مات مطار الخ ر طؤم ا لدو لي و اإلغاء
ج م ي ع الرحÓت المغاد ر ة وا لقا د م ة اإل يه
ت خ ؤفا من اأ ي انزلق ا ت اخر ى .
و ع ل ى الر غم من اأن ا لعط ل ة ا ل ت ي اأعلنت ها
السس-ل-ط-ات ب-م-ن-اس س-ب-ة ع-يد ا لفط ر ان تهت
ع -م -ل -ي -ا ا السس-بت ،ف-ق-د ت-ب-ا ط-اأت وت-ي-رة
ال- -ح -ي -اة بشس -ك -ل ك -ب -ي -ر ف -ي ا ل -ع -ا ص س -م -ة
الخرطؤم ،وعدد من المدن خÓل تلك
الفترة ،واأ ع ل نت العديد م ن ا لقط اعا ت
ف - -ي السس - -ؤدان ع - -ن م ش س - -ا رك - -ت - -ه- -ا ف- -ي
ال- - -عص س- - -ي- - -ان ،ال - -ذي دعت اإل - -ي - -ه ق - -ؤى
المعارضسة وتجمع المهنيين.
ومن هذا المنطلق ،قدم تجمع المهنيين
السسؤداني،شسروطا شسملت تشسكيل هيئة
مسستقلة م د ع ؤ مة دوليا لإجراء ت حقي ق
مسستقل في اأ عمال ا لعنف منذ الإط احة
ب- -ال- -بشس- -ي- -ر ف- -ي  1 1اأب -ري -ل ا ل-م-ا ضس-ي
و م-ح-اس س-ب-ة ال-مسس-ؤؤول-ي-ن ع-ن-ه-ا ،ك-م-ا دع-ا
ال-ت-ج-م-ع ،و ه-ؤ ت-ح-ا ل-ف ي-م ث ل ا ل م ح ت ج ي ن
في المفاوضسات،اإلى اإطÓق سس ر ا ح كافة
المعتقلين السسياسسيين ،وقال انه ينبغي
اأن ت -رك -ز ال-ؤ س س-اط-ة ع-ل-ى ن-ق-ل ا ل س س-ل-ط-ة
لحكؤمة مدنية القيادة.

ا÷يشس حريصس على الّتدوال
ال ّسصلمي لل ّسصلطة
بينما يمضسي المحتجؤن في التصسعيد،
ت -ؤالت ت -اأك -ي -دات ا ل -م -ج -ل سس ا ل-عس س-ك-ر ي
الن -ت -ق -ال -ي ف -ي الس س -ؤدا ن ف -ي -م-ا ي-خ ص س
ان-ف-ت-اح-ه ع-ل-ى ال-ت-ف-ا و ضس وح-ر ص س-ه عل ى
التحؤل الديمقراطي والتداول السسلمي
للسسلطة في البÓد ،اإل اأن ذ ل ك لم يعزز
ثقة المحتج ين به  ،و م ا اإذا كا ن سسيف ي
ب -ؤ ع -ؤده خص س-ؤصس-ا ب-ع-د فضس الع-تصس -ام
ب -ال -ق -ؤة واع -ت -ق -ال ب-عضس ا ل-ق-ي-ادي-ن م-ن
ال-ح-راك الشس-ع-ب-ي ع-قب ل-ق-ائ-هم برئيس س
وزرا ء اأث- -ي- -ؤب- -ي- -ا اأ ب -ي اأح -م -د ا ل -ج -م -ع -ة
والسسبت.
واأكد حرصسه ع ل ى ا ل ت ف اوضس ل لؤص سؤل اإل ى
ت -ف -اه -م-ات م-رضس-ي-ة ت-ق-ؤد اإل-ى ت-ح-ق-ي -ق
التؤافق الؤ ط ن ي ،وث ّمن م ب ا د ر ة حكؤم ة
اإثي ؤبيا التي يقؤده ا ر ئيسس ا لؤزر اء ،ب ي
اأح -م -د ،ل -ت -ق -ريب وج -ه -ات ا ل -ن-ظ-ر ب-ي -ن
الطراف السسياسسية في السسؤدان.
وجاءت زيارة رئيسس ا لؤزر اء الإثيؤب ي
اإل-ى ال-خ-رط-ؤ م ب-ع-دم-ا ع-ل-قت م-ف-ؤض س -ية
ال ت حاد الإفريقي عض سؤية ا ل س سؤدا ن م ن
ال -م -ن -ظ -م -ة الإف -ري -ق -ي-ة  ،ل-ح-ي-ن تس س-ل-ي -م
السسلطة لحكؤمة مدنية.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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عليق وعمرأ Êورأء أŸسسÒة ألّذهبية لشسباب بلوزدأد

ألعدد

17968

19

بلماضسي يح ّ
ضسر سسليما Êللعب كأاسساسسي أمام بورندي

«أÿضسـ ـ ـر» أأمـ ـام مهّمـ ـ ـ ـ ـة ألّتع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـّود على
أأ’جوأء أŸناخيـ ـ ـ ـة قب ـ ـ ـ ـ ـل أŸنافسسـ ـ ـ ـ ـة
باشسر أŸنتخب ألوطني
أŸرحلة ألثانية من
ألÎبصس ألذي يسسبق
مشساركته ‘ كأاسس أ·
إأفريقيا Ãصسر ،حيث
تتوأجد ألتشسكيلة
بالعاصسمة ألقطرية
ألدوحة من أجل –قيق
عدة أهدأف أولهــــا
’جوأء
ألتأاقلم مع أ أ
أŸناخية.

عمار حميسسي
 ⁄يكن أشسد أŸتفائلÚ
من جانب فريق شسباب بلوزدأد
’حمر
يتوقع أن يتّوج أصسحاب أللون Úأ أ
’بيضس بكأاسس أ÷مهورية ألثامنة ،ألتي
وأ أ
تدّعمت بها خزأئنه ‘ نهاية أŸوسسم ألكروي
( ،)2019 – 2018بعدما أنطلق كارثيا بخصسم ‘ أ÷ولة ما قبل أألخÒة من أÎÙف أألول ،وهي
ثÓث نقاط وأنهزأم ‘ أول لقاء على ألبسساط نتائج أعطت قوة أك Èللفريق ‘ منافسصة كأاسس
بأارضسية ميدأنه ‘ أول جولة ضسد أمل ع Úأ÷مهورية ألتي يعشصقها أنصصار ألفريق ،ومكنته من
مليلة ،لينهي ألفريق مرحلة ألذهاب ‘ ذيل بلوغ ألدور ألنهائي بعد أإلطاحة بكبار أÎÙف
ألÎتيب برصسيد  10نقاط ،قبل أن يأاتي
أألول نصصر حسص Úدأي وشصباب قسصنطينة ،ليتوجوأ
ألفرج بشسرأء ›ّمع «مدأر» لغالبية أسسهم
بالكأاسس ألثامنة ويعودوأ للمنافسصة ألقارية من بوأبة
ألنادي ،ومنه نسسج معا ⁄فريق أحÎأ‘
كأاسس ألكونفدرألية أإلفريقية لكرة ألقدم.
بكل أŸقاييسس أنقلب رأسسا على عقب
عمارة « :تتويجنا بالكأاسس ألثّامنة هو
‘ مرحلة ألعودة.
و’دة جديدة للشسباب»

ﬁمد فؤزي بقاصص
ألعودة ألقوية لفريق شصباب بلوزدأد يدين بها أصصحاب
أل -ل -ون Úأألح -م -ر وأألب -يضس إأّ› ¤م -ع «م-دأر» ب-ال-درج-ة
أألو ،¤ألتي وفرت كل أسصاليب ألنجاح لÓعب Úبعدما
أنتدبت رجÓن كانا مفتاح إأنقاذ ألفريق ،ونتحدث هنا عن
أŸناج Òألعام للشصباب وألرئيسس أıضصرم ألسصابق إل–اد
ألعاصصمة «سصعيد عليق» ،ألذي جلب خÈته ألكبÒة وأختار
م -درب -ا ﬁن -ك -ا ي -عشص -ق أل -ت-ح-دي-ات أسص-م-ه «ع-ب-د أل-ق-ادر
عمرأ ،»Êوعم Óمعا بنية وإأخÓصس ،وجلبا أدأة وأحدة
قادتهما للنجاح هي صصانع أأللعاب «أم Òسصعيود» ،ألذي
كان مهّمشصا ‘ فريق إأ–اد ألعاصصمة وفضصل ألتنقل إأ¤
بلوزدأد للعب ورقة ألبقاء ،وكسصب وقت لعب أفضصل من
ألتتويج بلقب ألبطولة مع أبناء سصوسصطارة.
›موعة من ألرجال جلبت ألسصتقرأر وأنطلقت ‘ ألعمل
وحصصد ألنقطة تلو أألخرى ،إأ ¤أن ضصمنت ألبقاء رسصميا

أل- -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام Ûم -ع «م -دأر»« ،ع -م -ارة» و‘
تصصريح لـ «ألشصعب» أّكد بأان ألتتويج بالكأاسس ألثامنة ألتي
حصصدها ألفريق برعاية ›مع مدأر ،هي كأاسس ألعمل
وأŸثابرة وكأاسس ألولدة أ÷ديدة لشصباب بلوزدأد ،وقال:
«هذه ألكأاسس جاءت رÃا ‘ أسصوأ موسصم ‘ تاريخ فريق
شصباب بلوزدأد ،وهي نتيجة ألعمل أ÷دي ألذي أقيم منذ
قدومنا على رأسس ألفريق ،وبرهنا بأان ألشصباب حتى وإأن
مرضس فإانه لن Áوت ،وألكأاسس سصتظل دأئما ألصصحابها».
خÓل سصتة أشصهر أحدث «عمرأ »Êزوبعة على مسصتوى
ألتشصكيلة وجلب ألنضصباط ‘ ألفريق ،وهو ما قاده إأ¤
–قيق ثÓثة أهدأف كاملة ‘ ظرف وجيز ،وكذأ حصصد
ل -ق -ب -ه أل -رأب -ع ‘ م -ن-افسص-ة ك-أاسس أ÷م-ه-وري-ة ‘ مشص-وأره
أل -ت -دري -ب -ي ،وق -ال ب-ه-ذأ أÿصص-وصس« :أ◊م-د ل-ل-ه ك-ن-ا ‘
أŸوعد ،ح ّضصرنا كما ينبغي لهذأ أللقاء ،ما قلته قبل
أŸوأجهة كان صصحيحا ،وأجهنا فريقا خلق لنا ألعديد من
ألصصعوبات طيلة أللقاء رغم أبتعاده عن أŸنافسصة ألرسصمية
طوي ،Óلكن بقينا مركزين وجلبنا ألكأاسس ألثامنة للنادي
ألتي نهديها إأ ¤كل عشصاق بلوزدأد ،ألذين عانوأ أألمّرين
منذ أنطÓق أŸوسصم».

’كÌ
سسعيد عليق« :أنا أليوم ألّرجل أ أ
سسعادة ‘ ألكرة أ÷زأئرية»

من جانبه ألعقل أŸدّبر «سصعيد عليق» أبدى سصعادة كبÒة
بقيادة ألشصباب إأ– ¤قيق كل أألهدأف وختم أŸوسصم
بكأاسس ثامنة ،ح Úقال« :أنهينا أŸهمة بسصÓم و‚حنا
فيها بالطول وألعرضس ،تتويجنا أليوم كان مسصتحقا وكان
صصعبا ‘ ذأت ألوقت بالنظر إأ ¤كل ما عاشصه ألفريق طيلة
أŸوسص -م ،وأع -ت -ق -د ب -أان ه -ذه أل -ك-أاسس ه-ي مسصك أÿت-ام،
وسصعيد عليق أليوم هو ألرجل أألك Ìسصعادة ‘ ألكرة
أ÷زأئرية» ،وبخصصوصس بقائه من عدمه ‘ شصباب بلوزدأد
–دث «◊د أآلن  ⁄أتخذ أي قرأر ،سصأارتاح هذأ أألسصبوع
ومع بدأية أألسصبوع أŸقبل سصأاقرر».

سسعيود« :حلم كبّ– Òقق وهذه ألكأاسس
خ Òرد Ÿن أرأدوأ نهايتي كرويا»

صصانع أأللعاب «أم Òسصعيود» ألذي يعت Èأفضصل صصفقة
للشصباب منذ سصنوأت ،وكان مهندسس ألبقاء وجلب أللقب
بعدما حّرر زمÓئه بتسصجيله هدف ألسصبق ليقدم بعدها
“ريرة حاسصمة للشصاب أŸتأالق «بوسصليو» أّكد لـ «ألشصعب»
بعد تتويجه بلقبه أألول ‘ أ÷زأئر بأانه ‘ قمة ألسصعادة،
خصصوصصا أن هذأ أللقب جاء بعدما أجزم ألكثÒون بأان
أŸسصÒة ألكروية لبن مدينة قاŸة أنتهت ،وأضصاف «‘
أŸرحلة أألو ¤أألمور كانت صصعبة بعضس ألشصيء ،لكن ‘
أŸرحلة ألثانية تفوقنا وحققنا أألهم ،ل يوجد سصيناريو
أفضص -ل م-ن ه-ذأ ب-ع-دم-ا “ك-ن-ا م-ن ضص-م-ان أل-ب-ق-اء وف-زن-ا
بالكأاسس وسصنخوضس أŸوسصم ألقادم منافسصة كأاسس ألكاف،
هذأ حلم كب Òو–ّقق ،وأ“نى أآلن حصصد أŸزيد من
أألل -ق-اب ب-دأي-ة م-ن ألسص-ن-ة أل-ق-ادم-ة م-ع ه-ذه أÛم-وع-ة
ألرأئعة ،وهذأ ألتتويج هو خ Òرد لكل ما أرأدوأ نهايتي».

كر Ëبختي (مسساعد مدّرب بلوزدأد) لـ «ألشسعب»:

ألّتتويـ ـج بالكـ ـ ـ ـ ـأاسس سسيفتـ ـ ـ ـح ل ـ ـنا آأفاق ـ ـا جدي ـ ـ ـدة
–ّدث أŸدرب أŸسساعد لفريق شسباب بلوزدأد كر Ëبختي لـ «ألشسعب» مباشسرة بعد ألفوز بالنجمة ألثامنة وكسسب ألرهان أمام شسبيبة
بجاية ،ومن ثم يدخل جيل أليوم ألتاريخ من بابه ألوأسسع ،حيث عبّر بختي عن سسعادته ألكبÒة بهذأ أ’‚از ‘ هذأ أ◊وأر من
موقعة ملعب تشساكر.

حاوره :فؤؤاد بن طالب
@ ألشس -عب :ب -ع-د ه-ذأ أل-ف-وز ب-ث-ن-ائ-ي-ة أم-ام
شسبيبة بجاية وألفوز بالكأاسس ألثامنة ،ماذأ
تقول؟
@@ مسساعد أŸدّرب كر Ëبختي :أشصكركم على
أŸتابعة وألهتمام بفريق ألشصباب من خÓل أŸتابعة قبل
أŸبارأة وبعدها ،غ Òأّنني أقول أّن مسصÒة ألشصباب لهذأ
أŸوسصم كانت صصعبة للغاية ،ولكن بفضصل ألعزÁة وأإلرأدة
تغّلبنا على كل ألصصعاب وعدنا بالفريق إأ ¤مسصاره ألطبيعي
بعد تعديل أوتاره ،وأليوم فريقنا أّكد بأاّنه من طينة ألكبار
وحّقق ألنجمة ألثامنة بامتياز.
@ من كان ورأء هذأ أ’‚از؟
@@ ألفوز  ⁄يكن سصه Óو ⁄يكن هدية ،وقد أثلج صصدور
أ÷ميع خاصصة أألنصصار ألذين كانوأ أوفياء للفريق ،ما
سصيفتح آأفاقا جديدة ÷يل أليوم.
@ ما تعليقك حول أŸبارأة عاّمة؟
@@ أŸبارأة كانت بوجه Úحيث كان للمنافسس ألوجه
أألول ونحن كانت لنا ألكلمة ‘ ألدقائق أألخÒة من
أŸب -ارأة ،وك -ان ل -ن -ا أ◊ظ ‘ تسص -ج-ي-ل أل-ه-دف Úوإأسص-ع-اد
أنصصارنا.
@ ماذأ تقول عن وصسية ’Ÿاسس رحمه ألله
عن ألشسباب ؟
@@ هو رمز شصباب بلوزدأد وهناك آأخرون ،ووصصيته
أّكدناها أليوم من خÓل –قيق ألفوز وأ◊صصول على
أل -ك-أاسس أل-ث-ام-ن-ة ،وه-و م-ث-ل-ن-ا أألع-ل-ى ‘ ألشص-ب-اب وأل-ك-رة
أ÷زأئرية.
@ ع -م -رأ Êي -ف -وز ل -ل -م ّ-رة أل ّ-رأب-ع-ة ب-ك-أاسس
أ÷مهورية؟
@@ عمرأ Êمدّرب كب Òوتقني ويعرف كيف يتعامل مع
ألÓعب Úوفوزه بكأاسس أ÷زأئر هو بفضصل ألعمل أ÷ماعي
وخÈته ألتي وظّفها ،وأ◊فاظ على نفسس ألديناميكية
خاصصة Ÿا تبقى من ﬁطات قادمة خاصصة منها ألقارية.
@ هل من إأضسافات؟

@@ مررنا ‘ هذه ألسصنة بعدة مرأحل خاصصة منها
ألصصعبة ،وﬁاولة عدم تفادي ألسصقوط ولكن ‘ آأخر
أŸطاف قمنا بإانقاذ أŸوسصم بتفادي ألسصقوط وألفوز
بالكأاسس للمرة ألثامنة.
@ أك -ي-د أّن ألّ-ت-رك-ي-ب-ة أل-بشس-ري-ة ل-لشس-ب-اب
سساعدتكم على ألفوز؟
@@ حقيقة ألفريق لديه لعبﬂ Úضصرم Úوله ألتجربة،
وقدوم سصعيود أضصاف لنا قوة أخرى دون أن ننسصى عزÁة
كل ألفريق من أجل ألرجوع بالشصباب إأ ¤مصصاف ألكبار،
ولعب أألدوأر أألو ¤وطنيا وقاريا.

@ كلمة ختامية لكر Ëبختي.
@@ ل Áكن وصصف ألسصعادة ألتي تغمر بيت ألشصباب
أل -ي -وم ،ون -ه-دي ه-ذأ أل-ف-وز إأ ¤ج-م-ي-ع أنصص-ار شص-ب-اب
بلوزدأد أألوفياء أين ما كانوأ وألذين  ⁄يفقدوأ أألمل
‘ فريقهم ،وأ“نى أن نرى أبناء لعقيبة ‘ أألفق
ﬁلق Úدأئما ،كما نتمنى ألتوفيق لفريقنا ألوطني
خ Ó-ل «ك -ان  ،»2019وأشص -ك -ر ج-ري-دة «ألشص-عب» أل-ت-ي
دأئ-م-ا ‘ أل-ري-ادة وأل-ت-غ-ط-ي-ات أÿاصص-ة ب-اŸن-اسص-ب-ات
ألكÈى .كما ل أنسصى أن أقول للشصعب أ÷زأئري عيد
مبارك وكل عام وأنتم بخ.Ò

باريــــسس سســـــان جÒمـــــان

نيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار يغـ ـ ـ ـ ـ ـيب  Ÿـ ـ ـ ـ ـدة  4أأسسابيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع
أعلن باريسس سسان جÒمان بطل فرنسسا أن ’عبه ألÈأزيلي نيمار من أŸتوقع أن
’صسابة ‘ ألكاحل خÓل مبارأة ودية مع منتخب
يغيب أربعة أسسابيع بعد تعرضسه إ
بÓده أسستعدأدأ لكأاسس كوبا أمريكا.
وأصصيب نيمار ( 27عاما) خÓل ألفوز ( )0-2على قطر وديا يوم أألربعاء أŸاضصي ،وتأاّكد غيابه عن كوبا أمريكا ألتي
تنطلق ‘ ألÈأزيل يوم  14جوأن أ÷اري.
وأوضصحت إأدأرة فريق باريسس سصان جÒمان ‘ بيان لها« :جاء تشصخيصس ألطبيب ‘( Úألنادي) أن نيمار يعا Êمن
إأصصابة ‘ أربطة ألكاحل أألÁن ،ولن يحتاج إأ ¤جرأحة» ،موضصحة أنه «من أŸتوقع أن يعود مهاجم باريسس سصان
جÒمان إأ ¤أÓŸعب ‘ غضصون أربعة أسصابيع».

تنّقلت بعثة «أÿضصر» ظهÒة ألسصبت
إأ ¤ألدوحة على م Ïرحلة خاصصة
للخطوط أ÷وية أ÷زأئرية ضصّمت
كل ألتعدأد ،إأ ¤جانب أألطقم ألفنية
وألطبية وأللوجسصتية.
وي -ج-ري أشص-ب-ال أل-ن-اخب أل-وط-ن-ي
جمال بلماضصي تربصصا ‘ قطر إأ¤
غ -اي -ة  18ج -وأن أ÷اري ،ت -ت-خّ-ل-ل-ه
م- -ق- -اب -ل -ت Úودي -ت Úأم -ام م -ن -ت -خب
بورندي يوم  11جوأن وضصد منتخب
ما‹ ‘  16جوأن.
ويشص -د رف -اق أل -ق -ائ -د ري-اضس ﬁرز
أل -رح -ال إأ ¤أل -ق -اه -رة ي -وم  18من
ألشصهر أ÷اري قبل  5أيام عن بدأية
أŸن -افسص-ة أل-رسص-م-ي-ة ل-ه-م ‘ أل-ك-ان،
ح -يث سص -ي -ف-ت-ت-ح أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي
مشص- -وأره ‘ أل -ن -ه -ائ -ي -ات Ãوأج -ه -ة
منتخب كينيا عن أÛموعة ألثالثة
يوم  23جوأن.
كما يطمح بلماضصي إل‚اح ألÎبصس
من أجل –قيق مشصاركة ناجحة ‘
ك - -أاسس أأل· ألف- -ري- -ق- -ي- -ة ‘ ،ظ- -ل
ألضصغوطات ألكبÒة ألتي يتعرضس لها
من بعضس أألطرأف من أجل ألعودة
بالتاج ألقاري.

ظروف ألّتحضسÒ
أعجبت أل ّ
ÓعبÚ

أب- -دى لع- -ب- -و أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي
إأع-ج-اب-ه-م ب-الم-ك-ان-ي-ات أل-تي تتوفر
عليها قطر ،خاصصة أّنهم وجدوأ كل

أل -تسص -ه -ي Ó-ت م -ن م -رأف -ق وه-ي-اك-ل
ري -اضص -ي -ة ذأت ج -ودة ع -اŸي -ة ،وه-و
ألم -ر أل-ذي سص-يسص-ه-ل م-ن م-ه-م-ت-ه-م
خÓل ألتحضص Òلكأاسس إأفريقيا.
و ⁄ي -ك -ن أخ -ت -ي-ار ق-ط-ر م-ن ط-رف
ب -ل -م -اضص -ي أع -ت -ب -اط-ي-ا ب-ل ألن-ه أرأد
ألتحضص ‘ Òظروف ‡يزة وبعيدأ
ع -ن ألضص -غ -ط ،خ -اصص-ة أن ألÓ-ع-بÚ
أح ّسصوأ بضصغط كب Òبتوأجدهم ‘
مركز سصيدي موسصى ،وألتحضص‘ Ò
قطر رفع معنوياتهم كثÒأ.
كما لعب بلماضصي على وتر أ◊الة
أل- -ن- -فسص -ي -ة م -ن خ Ó-ل م -ن -ح دف -ع -ة
بسصيكولوجية لعملية ألتحضص ،Òومنح
ألÓعب Úأيضصا فرصصة أكتشصاف بلد
سصيسصتضصيف مونديال .2022

ألبحث عن ألتّشسكيلة
’سساسسية
أ أ

سصيكون بلماضصي أمام أصصعب أختبار،
وهو ألبحث عن ألتشصكيلة ألسصاسصية
ألتي “نحه ألضصمانات ألكاملة ألتي
تسص -م -ح ل -ه ب -ت -ط -ب -ي-ق أل-ن-ه-ج أل-ف-ن-ي
وأل-ت-ك-ت-ي-ك-ي أل-ذي ي-ري-ده ،م-ا ي-جعله
يÎيث كثÒأ قبل أتخاذ أي قرأر.
وسص-ت-ك-ون م-وأج-ه-ة ب-ورن-دي ف-رصص-ة

م -ه -م -ة ل -ه م -ن أج-ل م-ن-ح ألÓ-ع-بÚ
أ◊ري- -ة أل- -ك- -ام- -ل- -ة ،وأل -ت -ع -ب Òع -ن
أم -ك -ان -ي -ات -ه -م ‘ إأط -ار نسص-ق ون-ه-ج
تكتيكي صصارم ،حيث يحبذ بلماضصي
ك- -ثÒأ ط- -ري- -ق- -ة أألŸا Êك- -ل -وب ‘
ألتدريب.
وÁن-ح ك-ل-وب لع-ب-ي-ه ح-ري-ة أل-تعبÒ
ع-ن أم-ك-ان-ي-ات-ه-م م-ع ت-قييدهم بنهج
فني وتكتيكي صصارم يسصمح له باللعب
ككتلة وأحدة ،وهو ألمر ألذي يقلل
أŸسص -اح -ات ع -ل -ى أŸن-افسس وÁن-ح
ألÓعب Úحرية ‘ ألتحرك.

سسليما Êسسيحظى
بفرصسته كاملة

ل ي -ف ّ-ك-ر ب -ل -م-اضص-ي ‘ ألع-ت-م-اد ع-ل-ى
سص -ل-ي-م-ا Êل-دق-ائ-ق م-ع-دودة خÓ-ل ك-أاسس
إأفريقيا ،حيث يرأهن بلماضصي عليه كثÒأ
من أجل لعب عدد أك Èمن ألوقت بالنظر
إأ ¤خÈته ألكبÒة ،كما أن طريقة أللعب
قد تناسصبه أك Ìمن بو‚اح.
وأرت-ف-عت م-ع-ن-وي-ات سص-ل-ي-ما ÊكثÒأ
ب-ع-دم-ا ع-ل-م ب-دع-وة ب-ل-ماضصي ،حيث
أكد Ÿقّربيه أّنه سصيقدم كأاسس إأفريقيا
‘ أŸسصتوى من أجل تفادي ظهوره
بصصورة سصلبية.

أ’–ادية أ÷زأئرية لكرة أليد

لبان« :أ÷معية ألعاّمة ألعادية جرت ‘ ظروف جّيدة»

’–ادية أ÷زأئرية لكرة
أعت Èرئيسس أ إ
أليد حبيب لبان ‘ تصسريح خاصس
÷ريدة «ألشسعب» أ÷معية ألعامة
’سسبوع،
ألعادية ألتي جرت مطلع أ أ
Ãثابة أÙطة أŸهمة ألتي ُوضسعت خÓلها
’مور خÓل
’ُسسسس ألتي سستسس Òعليها أ أ
أ أ
’وŸبية Ãا
ألفÎة أُŸتبقية من ألعهدة أ أ
يخُدم أŸصسلحة ألعامة للكرة ألصسغÒة.

نبيلة بؤقرين
شصهدت أ÷معية ألعامة ألعادية أŸصصادقة على ألتقريرين
” عرضس كل
أŸا‹ وأألدبي لسصنة  2018بالجتماع بعدما ّ
أÙطات ألتي ميزت أŸوسصم أŸاضصي من كل أ÷وأنب،
سص -وأء م -ن خ Ó-ل أل -ن-ت-ائ-ج أُŸحّصص-ل ع-ل-ي-ه-ا ﬁل-ي-ا رغ-م
أŸشصاكل ألتي طالت أألندية ،أبرزها ‘ أ÷انب أŸا‹ أو
على ألصصعيد ألقاري من خÓل مشصاركة ألفريق ألوطني
وعودة ألسصيدأت للوأجهة من جديد.
جرت أ÷معية ‘ أجوأء عائلية صصنعها كل أ◊اضصرين،
Óعضصاء بالتطرق لكل ألنقاط وأŸشصاكل ألتي
سصمحت ل أ
توأجههم من أجل تفاديها مسصتقب Óلضصمان سص ÒأŸنافسصة
سصوأء ‘ ألبطولة أو ألكأاسس ‘ ظروف أفضصل ،و‘ أألخÒ
” ع -رضس ألÈن -ام -ج أŸسص -ت -ق -ب -ل -ي ب -ع-د أإلسص-ت-م-اع ل-ك-ل
ّ
أإلقÎأحات ألتي تقدم بها رؤوسصاء أألندية وألرأبطات،
وألتي سصيتم درأسصتها مسصتقب.Ó
ث ّ-م -ن أل -رج -ل أألول ع -ل -ى رأسس أل–ادي -ة أألج-وأء أل-ت-ي
صصنعتها أسصرة ألكرة ألصصغÒة ‘ قوله« :أ◊مد لله أ÷معية
ألعامة ألعادية جرت ‘ ظروف تنظيمية وعائلية رأئعة،
سص -م -حت ل -ن -ا ب -ال -ت -ط -رق ل -ل -ن -ق -اط أŸه -م -ة وأŸت-ع-ل-ق-ة
ب -اŸن -افسص -ات وأل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر ك-رة أل-ي-د سص-وأء

ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-ن-افسص-ة ع-ل-ى ألصص-ع-ي-د أÙل-ي أو أŸوأع-يد
ألقارية وألدولية ألقادمة».
وأصصل لبان قائ« :Óألدليل على ‚اح ألجتماع ألتصصويت
باإلجماع على ألتقريرين أŸا‹ وأألدبي لسصنة  2018وبكل
شص-ف-اف-ي-ة ودÁق-رأط-ي-ة ،ك-م-ا أسص-ت-م-عنا إلنشصغالت ‡ثلي
ألفرق وألرأبطات حول بعضس ألنقاط على غرأر ألقوأئم
ألفنية لÓعب Úوبعضس ألنقاط ألتي أّرقتهم ‘ ألسصابق،
وألتي سصنقوم بدرأسصتها وأŸصصادقة عليها ،سصتكون عن
طريق عقد جمعية عامة إأسصتثنائية ‘ أŸسصتقبل ألقريب،
وألتي سصتكون فرصصة من أجل وضصع ألÈنامج أÿاصس
بالسصنة ألقادمة وألتي تليها».

أأخبار من أ’–اديات ألرياضسية

@ ت -نسس أل -ط-اول-ة :أن-ط-ل-قت أŸسص-اب-ق-ة ألوطنية
لÓعب تنسس ألطاولة ألشصاب لسصنة  ،2019ع ÈأŸرحلة
أ÷هوية ،حيث جرت يوم أ÷معة منافسصات منطقة وسصط
 غ -رب ع -ل -ى مسص -ت -وى ق -اع -ة «ع-ب-د أل-ق-ادر ب-وخ-ن-ف-رة»ب -ال -ع -ط -اف (ع Úأل -دف -ل -ى) ،ب -ي -ن -م -ا ج -رت ي -وم ألسص-بت
أŸنافسصات أÿاصصة Ãنطقة وسصط  -شصرق بقاعة أولد
فايت بالعاصصمة.
@ سس-ب-اح-ة :شص- -ارك رئ- -يسس أل–ادي- -ة أ÷زأئ- -ري -ة
للسصباحةﬁ ،مد حكيم بوغادو ،كممثل للجنة أألوŸبية
وأل -ري -اضص -ي -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ ،م-ل-ت-ق-ى أل-تسص-وي-ق أألوŸب-ي
ببودأبسصت (أÛر) ،حيث ‚ح ‘ أجتياز أمتحان دورة
تكوينية ‘ ›ال ألتسصويق ألرياضصي.
@ سس-ب-احة :ت-نّ-ظ-م أل–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لسص-ب-اح-ة،

ألبطولة ألوطنية ألصصيفية لفئة أألدأ Êب 20 Úو 22جوأن
أ◊ا‹ Ãسصبح «ألباز» بولية سصطيف.
@ ريغبي :يخوضس أŸنتخب أ÷زأئري للريغبي ألقل
من  20سصنة مقابلة ودية ضصد آأمال فريق سصارفيت جنيف
(سصويسصرأ) ،يوم ألسصبت  15جوأن باŸركز ألرياضصي فيسصي
Ãدينة جنيف ألسصويسصرية.
@ شسرأع :بر›ت أل–ادية أ÷زأئرية للشصرأع لقاء
ب ÚأŸنتخب أ÷زأئري لصصنف «كيت سصورف» ووسصائل
أإلعÓم ألوطنية ،يوم ألثÓثاء على مسصتوى شصاطئ سصيدي
Óلعاب
فرج (أ÷زأئر)– ،سصبا Ÿشصاركته ‘ أول طبعة ل أ
أإلف-ري-ق-ي-ة ألشص-اط-ئ-ي-ة ب-الرأسس أألخضصر ( 23-14جوأن)،
Óلعاب ألدولية ألشصاطئية 2019
وهي ألدورة أŸؤوهلة ل أ
بالوليات أŸتحدة أألمريكية.

مواقيت
الصسÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  1٠ج- -وان  :1٩2٧ت-أاسس-يسس ف-ي-درال-ي-ة اŸنتخبÚ
برئاسسة الدكتور «بن التهامي».

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

^  1٠جوان  :1٩٦1الوفد ا÷زائري ‘ اإيفيان
لجراءات والتوضسيحات رّدا على
يعرضس جملة من ا إ
اŸقÎحات الفرنسسية بشسأان السسيادة الوطنية.
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لثنين  ٠٧شسوال  144٠هـ الموافق لـ  1٠جوان  2٠1٩م
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صريا ب““:
حص شصع
““ال
لـ

عنابة

العدد

أأم Úبلعمري

 4رحÓت يوميا ابتداء من  13جوان ا÷اري

إاعادة فتح خط ا÷زائر -تامنفوسصت

سس - -ي - -ت - -م ،اب- -ت- -داء م- -ن اÿم- -يسس
اŸق -ب-ل ،إاع-ادة ف-ت-ح اÿط ا◊ضس-ري
ال- -ب- -ح- -ري ا÷زائ- -ر -ت- -ام- -ن -ف -وسست،
لحد ،بيان
بحسسب ما أافاد به ،امسس ا أ
ل-لشس-رك-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل ال-ب-حري
للمسسافرين.
وبخصصوصص برنامج الرحÓت فقد “ت
بر›ة أاربع ( )4رحÓت يومية ““ذهابا““
من العاصصمة وأاربعة رحÓت أاخرى ““إايابا““
من ميناء تامنفوسصت.
وق- - -د ” –دي - -د ت - -وق - -يت ان - -ط Ó- -ق
ال -رح Ó-ت ال -ب-ح-ري-ة م-ن ال-ع-اصص-م-ة ع-ل-ى
السصاعة التاسصعة صصباحا ( )09:00ثم على
السص -اع-ة ال-ع-اشص-رة صص-ب-اح-ا ( ،)10:00أام- -ا
بخصصوصص الظهÒة فإان توقيت الرحÓت
سص -ي -ك -ون ع -ل -ى السص -اع -ة  14:00و16:00
وسص -ي -ك -ون ان-طÓ-ق رحÓ-ت ““ا’ي-اب““ م-ن
ميناء تامنفوسصت خÓل اŸواقيت التالية:
 10:00صصباحا وسصا  12:00وسصا 15:00
وسصا .17.00

وي -ذك -ر أان ق -ي -م -ة ت -ذاك -ر السص -ف -ر ق -د
حددت بـ 200دج بالنسصبة للكبار و 100دج
Óطفال الذين تقل أاعمارهم عن
بالنسصبة ل أ
 12سصنة.
ل -ل -ت -ذك ،Òف-ق-د ” اف-ت-ت-اح ه-ذا اÿط
البحري ‘ يوليو .2018
وتبلغ مدة السصفر لهذا اÿط البحري
حوا‹  30دقيقة بسصرعة قد تصصل إا42 ¤
كلم ‘ السصاعة انطÓقا من مسصمكة ميناء
ا÷زائر.
وت-ق-در ط-اق-ة اسص-ت-ي-ع-اب ب-اخ-رة ال-ن-قل
““ب -اج -ي ﬂت-ار  ““IIب -ـ 206مسص-اف-ر ،وهي
›هزة بآا’ت التكييف وايضصا بخدمات
ا’نÎنت (ويفي).
و” إاعادة فتح هذا اÿط البحري -
يضص- -ي- -ف ال- -ب- -ي- -ان Ã -ن- -اسص- -ب- -ة اŸوسص -م
الصصيفي ،ما يسصمح باŸسصاهمة ‘ خفضص
ا’خ -ت -ن -اق اŸروري ب -ال -ع -اصص-م-ة و“كÚ
اŸسصافر من خدمة بديلة أاك Ìرفاهية
وأاك Ìمتعة على الصصعيد السصياحي.

 2٦°ا÷زائر

مواصصلته لعرقلة ا◊ل و‘ الصصدد ذّكر
السصف Òالصصحراوي بالضصغط الذي تعّرضص
Óم Úال -ع -ام
ل- -ه اŸب- -ع- -وث الشص- -خصص -ي ل  -أ
اأ’‡ي ،ه- -ورسصت ك- -وه- -ل- -ر وان- -ت -ه -ى ب -ه
اŸط- -اف إا ¤ت- -ق- -د Ëاسص- -ت -ق -ال -ت -ه بسصب
سصياسصات التعنت اŸغربية اŸدعومة من
Óسصف -؟.
باريسص  -ل أ
و‘ رده ع- -ن سص- -ؤوال ح- -ول إام- -ك- -ان- -ي- -ة
اسص- -ت- -غÓ- -ل ال -ب -ول -يسص -اري -و إ’ع Ó-ن ع -دم
السصيادة اŸدرج ضصمنيا ‘ اتفاق الصصيد
البحري ،قال عبد القادر الطالب ،إان هذا
اإ’عÓن يتناقضص “اما مع مقÎح ا◊كم
الذاتي الذي يقدمه اŸغرب ◊ل النزاع
ويؤوكد أان القضصية ،قضصية تصصفية اسصتعمار
داعيا ›لسص اأ’من اأ’‡ي ا– ¤مل
اŸسصؤوولية ‘ حل النزاع تطبيقا للشصرعية
ال -دول -ي -ة وال -ل -وائ -ح اأ’‡ي -ة ال -ت -ي ت -ؤوك-د
جميعها على أان اŸغرب قوة احتÓل.
‘ اأ’خ Òقال السصف Òالصصحراوي أان
البوليسصاريو راسصلت اأ’· اŸتحدة وكل
اأ’صصدقاء ع Èالعا’ ⁄طÓعهم على هذه
ال-ت-ط-ورات ال-ت-ي ت-فضص-ح ت-ن-اقضص اŸغرب
بخصصوصص هذا ا’عÎاف الضصمني بعدم
سصيادة اŸغرب على اأ’راضصي الصصحراوية
اÙتلة؟.

 25°وهران

 25°وهران

الثمن  1٠دج

17968

الطالب عمر :إاعلن اŸغرب عدم سصيادته
على األراضصي الصصحراوية يفضصح تناقضصاته

اÿميسص يدخل ‘ إاطار لعبة ““الغاية تÈر
ال-وسص-ي-ل-ة““ ال-ت-ي ي-ت-ق-ن-ه-ا ال-ن-ظ-ام اŸغربي
ج- -ي- -دا و‘ ه- -ذا اإ’ط -ار تسص -اءل السص -فÒ
الصص -ح -راوي ،ك -ي -ف ل -ل -م-غ-رب ال-ذي ك-ان
يدعي سصيادته على اأ’راضصي ويدعي عدم
التنازل عنها ’ تصصريحا و’ تلميحا ،يقبل
بإادراج بند يعÎف Ãوجبه بعدم سصيادته
ع-ل-ى اأ’راضص-ي الصص-ح-راوي-ة اÙت-ل-ة م-ن
اجل إابرام ا’تفاق مع ا’–اد اأ’وربي
الذي اجÈه على إادراج هذا البند وهو
ا’ت -ف -اق ال -ذي أاق -ح -م اŸي -اه اإ’ق -ل-ي-م-ي-ة
الصصحراوية‡ ،ا يؤوكد أانها ›رد مناروة
ل - -ن - -هب خÒات الشص- -عب الصص- -ح- -راوي ‘
ان-ت-ه-اك صص-ارخ ل-لشص-رع-ي-ة ال-دولية أاضصاف
عبد القادر القادر عمر ؟
السصف Òالصصحراوي و‘ رده على سصؤوال
““الشص- - -عب““ ح- - -ول ردة ف- - -ع - -ل ا◊ك - -وم - -ة
الصصحراوية على هذه اÿطوة ،قال أان
بÓده قدمت طعنا أامام اÙكمة اأ’وربية
وأان اŸعركة القانونية سصتتواصصل على كل
اأ’صص -ع -دة إ’ب -ط -ال ه -ذا ا’ت -ف-اق ا÷ائ-ر
ال- - - -ذي يصصب ‘ ن - - -هب خÒات الشص - - -عب
الصصحراوي ،نافيا ‘ ،الوقت نفسصه ،أان
يكون إاعÓن عدم السصيادة تراجع مغربي
او انتهاجه لسصياسصة التهدئة ‘ ح Úأان
سص -ي -اسص -ات ال -تصص -ع -ي -د ،ال -ق -م-ع وت-ع-ن-ي-ف
الصصحراوي ’ Úتزال سصيدة اŸوقف داخل
اأ’راضص- -ي اÙت- -ل- -ة وه- -ذا عÓ- -وة ع -ل -ى

 2٧°ا÷زائر

عنابة

لبطال اتفاق الصسيد البحري متواصسلة
قال إان اŸعركة القانونية إ

تداولت الكث Òمن اŸواقع اإ’خبارية
ووسصائل اإ’عÓم القرار اأ’خÛ Òلسص
ال -وزراء اŸغ -رب -ي اŸن -ع-ق-د اÿم-يسص 04
ج - - -وان  2019ب- -رئ- -اسص- -ة اŸلك ﬁم- -د
السصادسص والذي ” خÓله اŸصصادقة على
اتفاق الصصيد البحري مع ا’–اد اأ’وربي
الذي تضصمن بندا ينصص بشصكل صصريح على
ع - -دم سص- -ي- -ادة اŸغ- -رب ع- -ل- -ى اأ’راضص- -ي
الصص- -ح- -راوي -ة اÙت -ل -ة ول -ك -ن رغ -م ذلك
أاقحمت اŸياه اإ’قليمية الصصحراوية ‘
ا’ت- -ف -اق ؟ ‘ خ -ط -وة اع -تÈه -ا ال -ب -عضص
تراجعا إا ¤الوراء من قبل اŸغرب بينما
اعتÈها آاخرون ›رد مناورة تدخل ‘
سص -لسص -ل -ة ال -ت -ن -اقضص -ات ال-ت-ي دأاب ع-ل-ي-ه-ا
Óراضص - -ي
اŸغ - -رب م - -ن - -ذ اح - -ت Ó- -ل - -ه ل  - -أ
الصص -ح-رواي-ة وه-و السص-ي-ن-اري-و ال-ذي ذهب
إاليه سصف Òا÷مهورية العربية الصصحراوية
لدى ا÷زائر ،عبد القادر الطالب عمر ‘
هذا التصصريح ÷ريدة الشصعب.
أادرج سص -ف Òا÷م -ه -وري -ة الصص -ح -راوي-ة
با÷زائر إاعÓن ›لسص الوزراء اŸغربي
بعدم السصيادة على اأ’راضصي الصصحراوية
اÙت- -ل- -ة ‘ خ -ان -ة ت -ن -اقضص -ات ال -ن -ظ -ام
اŸغربي ومناوراته التي تعود إا 44 ¤سصنة،
Óراضص-ي الصص-ح-راوي-ة
أاي م-ن-ذ اح-تÓ-ل-ه ل -أ
وذّك -ر ال -ط -الب ع -م -ر ب -ج -م -ل -ة م -ن ه -ذه
التناقضصات بداية باتفاقية مدريد ،حÚ
اعÎف اŸغ-رب بسص-ي-ادة م-وري-ت-ان-ي-ا ع-ل-ى
ا÷زء ا÷نوبي من اأ’راضصي الصصحراوية
ليÎاجع بعدها عن ذلك ويقول إانها أاراضص
مغربية ،ثم قبوله باسصتفتاء تقرير اŸصصÒ
بعد ا◊رب واŸفاوضصات وانقÓبه على
ذلك ’حقا ،كما عاد السصف Òالصصحراوي
إا ¤تناقضصاته على الصصعيد القاري والتي
ظ -ه -رت جّ-ل-ي-ا م-ن خÓ-ل ا’نسص-ح-اب م-ن
اŸن -ظ -م -ة ال -ق-اري-ة ث-م الÎاج-ع ع-ن ذلك
وم -ط -ال -ب -ت -ه ب -ال-ع-ودة ›ددا إا ¤ا’–اد
اإ’ف -ري-ق-ي ب-ع-د  33سص -ن -ة ،رغ -م أان ع -ل-ة
ا’نسصحاب ظلّت موجودة ؟ وهذا كله يدل
 حسصب عبد القادر الطالب عمر  -علىزي -ف وب -طÓ-ن م-واق-ف ودع-اوى اŸغ-رب
وأان قرار ›لسص الوزراء اŸغربي لهذا

الفجر٠3.2٦................:
الشسروق٠5.2٧..............:
الظهر12.4٧.................:
العصسر1٦.38................:
المغرب2٠.٠8...............:
العشسـاء21.53..................:
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قامت بهام مفارز ا÷يشس بÈج باجي ﬂتار وع Úقزام

توقيف  12منقبا عن الذهب وضصبط  3شصاحنات
ومولدات كهربائية

الشصعب  ‘ -إاطار ﬁاربة ا÷رÁة
اŸن ّ
ظمة ،أاوقفت مفارز للجيشص الوطني
الشصعبي ،يوم  08جوان  2019بÈج باجي
ﬂت- -ار وع Úڤ- -زام/ن.ع ،6.إاث -ن -ي عشص -ر
( )12منقبا عن الذهب وضصبطت ثÓث
( )03شص -اح -ن -ات وج-ه-از ( )01كشص- -ف ع -ن
اŸعادن وخمسصة ( )05مولدات كهربائية
وأاربع ( )04مطارق ضصغط و( )900غرام
من مادة TNT.
ف-ي-م-ا أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص ال-وطني
الشصعبي وعناصصر من حرسص ا◊دود)26( ،
مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات ﬂتلفة
بكل من تلمسصان وع Úصصالح.جاء هذا ‘
بيان تلقت ““الشصعب““ نسصخة منه.

توقيف Œار ﬂدرات وحجز
مواد مهربة بوهران وتلمسصان
‘ سصياق متصصل ،حجز حرسص السصواحل
وعناصصر الدرك الوطني خÓل عمليات
م- - - -ن- - - -فصص- - - -ل- - - -ة ب- - - -ك - - -ل م - - -ن وه - - -ران
وتلمسصان/ن.ع )67.115( ،2.كيلوغرام من

ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج و( )3.7غ- -رام م- -ن م -ادة
ال- -ك -وك -اي Úواأوق -ف -وا أارب -ع -ة (- - -Œ )04ار
ﬂدرات ‘ ،ح ّ” Úحجز ( )8000علبة
سصجائر و( )2400ل Îمن الوقود اŸوجهة
ل - -ل - -ت - -ه - -ريب ب - -ك- -ل م- -ن ورق- -ل- -ة/ن.ع4.
وبشصار/ن.ع.3.

...وتوقيف تاجري ﬂدرات
بالعاصصمة
من جهة أاخرى وعلى إاثر عملية –ري
وم- -داه- -م- -ة ،أاوق- -ف ع- -ن- -اصص- -ر ال -ف -رق -ة
اإ’قليمية للدرك الوطني لسصيدي موسصى
ب -و’ي -ة ا÷زائ-ر/ن.ع ،1.ت- - -اج- - -ري ()02
ﬂدرات بحوزتهما ( )36كيلوغراما من
ال -ك -ي -ف اŸع-ال-ج .ي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-ك-ل م-ن
““زواب -ري ﬁم -د اأم ““Úو«زواب -ري سص -ي-ف
ال -دي -ن““ ،اب -ن-ي اإ’ره-اب-ي اŸقضص-ى ع-ل-ي-ه
““زواب - -ري ع - -ل - -ي““ أاخ اإ’ره- -اب- -ي اÛرم
اŸقضص- -ي ع- -ل -ي -ه اأيضص -ا ““ع -ن Îزواب -ري““.
العملية هذه مكنت كذلك من حجز سصيارة
( )01سصياحية و( )05هواتف نقالة.

خÓل شسهر رمضسان اŸنقضسي

الشصرطة القضصائية لألمن الوطني –جز أاك Ìمن طن من اıدرات
“كنت عناصصر فرق الشصرطة القضصائية
Óم -ن ال -وط -ن -ي ،خ Ó-ل شص -ه -ر رمضص -ان
ل - -أ
اŸاضصي ،من حجز أازيد من طن ( )1من
ا- - ıدرات ،و 30.763ق-رصص م-ه-ل-وسص،
وذلك على اŸسصتوى الوطني.
Óمن
وأاوضص-ح ب-ي-ان ل-ل-م-دي-ري-ة ال-عامة ل أ
الوطني ،امسص ،أانه ““‘ إاطار جهود قوات
الشصرطة Ùاربة كافة أاشصكال ا÷رÁة،
“ك -ن ع-ن-اصص-ر ف-رق الشص-رط-ة ال-قضص-ائ-ي-ة
Óمن الوطني ،خÓل شصهر رمضصان لسصنة
ل أ
 2019من حجز  01طن و 384كغ و 067غ
م - -ن اıدرات و 30763ق-رصص م-هلوسص
على اŸسصتوى الوطني““.
وأاضص - -اف ذات اŸصص - -در ،اأن –ري - -ات

كاريكات /ÒعنÎ

وأاب-ح-اث ع-ن-اصص-ر ف-رق م-ك-اف-ح-ة ا’Œار
ال -غ Òشص -رع -ي ب -اıدرات ،ال -ت -ي ج-رت
–ت ق- -ي- -ادة السص -ادة وك Ó-ء ا÷م -ه -وري -ة
اıتصص Úاإقليميا““ ،مكنت من معا÷ة
 150قضص -ي -ة ،اأسص -ف -رت ع-ن ت-وق-ي-ف 230
مشص -ت -ب -ه ‘ ت -ورط -ه -م ‘ ح-ي-ازة وت-روي-ج
اıدرات واأ’قراصص اŸهلوسصة ،وتفكيك
عدد من الشصبكات اإ’جرامية اıتصصة
‘ هذا اÛال““.
Óمن
وذكر البيان أان اŸديرية العامة ل أ
ال -وط -ن -ي ““تضص -ع ال -رق -م اأ’خضص -ر 15-48
ورق- - -م ‚دة الشص- - -رط - -ة  ،17ل-ل-مسص-اه-مة
والتبليغ عن أاي فعل من شصأانه اŸسصاسص
بسصÓمة اŸواطن ÚواŸمتلكات““

