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حمام ‘ زيارة عمل
إا ¤غرداية
ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي-ة
ع -ل-ي ح-م-ام ،ال-ي-وم اÿم-يسس
 08أاوت ا÷اري ،بزيارة عمل
وت -ف -ق-د إا ¤و’ي-ة غ-رداي-ة.
وي -ع -اي -ن ال-وزي-ر خÓ-ل ه-ذه
ال -زي -ارة ،مشس -اري -ع وم -نشس -آات
ال -ق-ط-اع م-رك-زا ع-ل-ى –سسÚ
اÿدم-ة ال-ع-مومية ،والتكفل
ب-اŸواط-ن Úوت-زوي-ده-م بهذه
اŸادة ا◊ي- -وي- -ة ب- -ع- -ي -دا ع -ن
ا’نقطاع.
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ﬂطط أامني Ãناسسبة عيد اأ’ضسحى

لقاءات سسياسسية
وهيكلية للجبهة
الوطنية ا÷زائرية
هذا الشسهر
ت -ن -ظ -م ا÷ب -ه -ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائرية «افنا» ،سسلسسلة من
ال-نشس-اط السس-ياسسي والهيكلي،
وفق رزنامة ﬁددة بدءا من
 3أاوت ا÷اري إا 24 ¤من هذا
الشس- - -ه - -ر.أاول ل - -ق - -اء خصسصس
ل- -و’ي- -ات الشس- -رق ” ب- -ق -اŸة
م- -ؤوخ- -را ح -يث ي -ت -ب -ع ب -ل -ق -اء
لو’يات الغرب يوم  09أاوت
بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس .كما تنظم
ال -تشس -ك -ي-ل-ة السس-ي-اسس-ي-ة ل-ق-اء
و’ي -ات ال-وسس-ط ي-وم  17أاوت
ب -اŸدي -ة ،ق -ب -ل ل -ق-اء و’ي-ات
ا÷نوب يوم  24أاوت بورقلة.

ندوة تاريخية
Ãتحف اÛاهد
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
للمجاهد اللّقاء ا÷ماعي اŸوسسع
رقم  ،386اليوم  8أاوت ا÷اري،
Ãق- -ر اŸت- -ح- -ف ،ع- -ل- -ى السس -اع -ة
 10:00صسباحا .ويخصسصس اللقاء
Ÿوضس- - -وع «اÿوف م- - -ن ت- - -ق- - -ل - -د
اŸسس- -ؤوول- -ي -ة وا’ل -ت -زام ب -أادائ -ه -ا
’سساسسية
بإاخÓصس من العوامل ا أ
’‚اح الثورة».
إ

«عيشس الصسيف» من 11
جويلية إا 31 ¤أاوت اŸقبل
ي -ت -واصس -ل ب -رن -ام-ج «ع-يشس
الصس - -ي - -ف» ال - -ذي ي - -ن- -ظ- -م- -ه
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
’عÓ-م ب-ك-ل م-ن ال-ع-اصسمة
وا إ
(م-ي-ن-اء سس-ي-دي ف-رج) ،وهران
(ق - -اع - -ة ف- -ن- -دق اŸري- -دي- -ان)
وقسس -ن -ط -ي -ن -ة (ق -اع -ة أاح-م-د
ب - - -اي) ،إا ¤غ - - -اي- - -ة  31أاوت
ا÷اري وذلك ب - - -داي - - -ة م - - -ن
السساعة  21:00مسساء.
ي- -ح- -تضس- -ن مسس- -رح ال- -ه- -واء
ال -ط -ل -ق بسس -ي -دي ف-رج سس-ه-رة
فنية اليوم اÿميسس القادم،
ينشسطها الشساب عباسس ،طارق
القليعي والشساب زيو .وتتبع
السسهرة بحفلة فنية ينشسطها
يوم ا÷معة  09أاوت ا÷اري
الشس- - - - -اب رضس - - - -وان ،ي - - - -وب - - - -ا
وابراهيم حدرياشس.

يوم –سسيسسي
للوقاية من حوادث
اŸرور
’جراءات الوقائية التي
’ختصساصس ،جملة من ا إ
’من الوطني ع Èكافة إاقليم ا إ
اتخذت مصسالح ا أ
تدخل ‘ إاطار اıطط التكميلي للمخطط اÿاصس Ãوسسم ا’صسطياف لهذه السسنة– ،سسبا لعيد
’ضسحى اŸبارك لـ  ،2019اŸصسادف ليومي  11و 12أاوت ا÷اري .جاء هذا ‘ بيان تلقت «الشسعب»
ا أ
نسسخة منه.
شس -م-ل اıط-ط ،ت-ك-ث-ي-ف ن-ق-اط اŸراق-ب-ة ‘ اÙاور ال-كÈى ل-ل-م-دن ،ت-ع-زي-ز ال-دوري-ات ال-راك-ب-ة
’جرةﬁ ،طات
’ماكن العمومية كمحطات ا◊افÓتﬁ ،طات سسيارات ا أ
والراجلة على مسستوى ا أ
ال-ق-ط-ارات ،السس-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ةﬁ ،ي-ط اŸسس-اج-د ال-ت-ي سس-ت-ع-رف ت-أادي-ة صسÓ-ة العيد بها ،وكافة
’ماكن التي تعرف إاقبا’ كثيفا للمواطن ÚخÓل هذه اŸناسسبة.
ا أ
Óمن الوطني ،برنا›ا لتسسهيل حركة اŸرور ،خاصسة ع Èالشسوارع
كما وضسعت اŸديرية العامة ل أ
والطرق التي تشسهد كثافة مرورية تفاديا ◊وادث السسّير وعرقلة حركة اŸرور ،نظرا Ÿا تعرفه
أايام العيد من تنقÓت كثÒة للمواطن Úمن أاجل أاداء شسعÒة الذبح والقيام بالزيارات العائلية،
’مكانيات البشسرية واŸادية ،التي ُتمّكن جميع اŸواطن Úمن قضساء العيد
من خÓل تسسخ Òكافة ا إ
‘ ظروف أامنية مÓئمة .وفيما يخصس النقاط واŸعابر ا◊دودية ،فقد ” تسسط Òبرنامج عمل
’ج-راءات ال-تسس-ه-ي-ل-ي-ة ال-ت-ي تسس-م-ح ب-ت-حسس Úاÿدم-ات الشس-رطية و“كÚ
ي-رت-ك-ز ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ا إ
اŸسسافرين من الدخول واÿروج من وإا ¤ا÷زائر ‘ أاحسسن الظروف.
’خضسر  ‘ 1548خدمة اŸواطن ،Úمن أاجل التبليغ
Óمن الوطني الرقم ا أ
وتضسع اŸديرية العامة ل أ
والتواصسل.

ت -ن -ظ-م م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة
اŸدن - -ي- -ة ل- -و’ي- -ة ا÷زائ- -ر،
ال- - -ي - -وم اÿم - -يسس  08أاوت
ا÷اري ،ي - -وم - -ا –سس - -يسس- -ي- -ا
ل -ت -ق -د Ëنصس -ائ -ح وإارشس-ادات
من أاجل التقليل من حوادث
اŸرور .ي- - - -ن- - - -ظ- - - -م ال- - - -ي - - -وم
ال- - -ت- - -حسس- - -يسس - -ي لسس - -ائ - -ق - -ي
ا◊اف Ó- - -ت واŸسس - - -اف - - -ري - - -ن
ب- - -اÙط- - -ة الÈي- - -ة ل - -ن - -ق - -ل
اŸسسافرين باÿروبة ،ابتداء
من السساعة  10:00صسباحا.

اتصسا’ت ا÷زائر تتمنى عيد أاضسحى مبارك لكل ا÷زائريÚ
’ضسحى اŸبارك ،تتقدم اتصسا’ت ا÷زائر بأاحر التها Êللشسعب ا÷زائري مع أاطيب التمنيات له باŸزيد من السسعادة
Ãناسسبة عيد ا أ
وا’زدهار.
باŸناسسبة ،تلتزم اتصسا’ت ا÷زائر بتوف Òأافضسل خدماتها خÓل ثا Êأايام العيد وهذا من خÓل Œنيد فرقها التجارية والتقنية
التي سستسسهر على ضسمان اسستمرارية اÿدمة وتصسليح التعطÓت وصسيانة الشسبكة على امتداد اليوم الثا Êمن هذه اŸناسسبة ا÷ليلة.
‘ هذا الصسدد ،يتم فتح الوكا’ت التجارية الرئيسسية ’تصسا’ت ا÷زائر ،ابتداء من  10:00صسباحا إا ¤غاية  15:00مسساء ،خÓل
’ضسحى ،وذلك ع Èكامل الÎاب الوطني.
اليوم الثا Êمن عيد ا أ
الوكا’ت التجارية اŸعنية بهذه اŸواقيت هي  :على مسستوى ا÷زائر العاصسمة  :حسس Úداي ،برج الكيفان ،القبة ،عيسسات إايدير ،بن
’بيار.
مهيدي ،بئر مراد رايسس ،الشسراقة ،باب الوادي ،زرالدة وا أ
’خرى :الوكا’ت التجارية الرئيسسية.
بالنسسبة للو’يات ا أ
Ÿزيد من اŸعلومات ،تدعوكم اتصسا’ت ا÷زائر إا ¤زيارة موقعها
ا إ
’لكÎو ،www.algerietelecom.dz : Êأاو التواصسل مع مسستشساري الويب ع Èالصسفحة
الرسسمية ’تصسا’ت ا÷زائر على الفايسسبوك www.facebook.com/algerietelecomgroupe/ :
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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تباحثا سسبل تعزيز التعاون التشسريعي ب ÚالطرفÚ

قوجيل يلتقي مع رئيسسة ا–اد الŸÈان الدو‹
ت- -ب- -احث رئ- -يسس ›لسس الأم- -ة
ب-ال-ن-ي-اب-ة صس-ال-ح قوجيل ،بجنوب
افريقيا ،مع رئيسسة ا–اد الŸÈان
الدو‹ جابريل كويفاسس بارون،
«سس -ب-ل ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون الŸÈا»Ê
ب Úالطرف ،Úحسسب ما اأفاد به،
اأمسس ،بيان للمجلسس.
اأوضشح ذات اŸصشدر اأن اللقاء بÚ
ق- - -وج- - -ي- - -ل ورئ - -يسش - -ة ا–اد الŸÈان
ال -دو‹ ،ج -رى ع -ل -ى ه -امشس اإن -ع -ق-اد
ال -دورة السش -ن -وي -ة ال -ع -اشش -رة ل -روؤسش -اء
الŸÈانات الإفريقية بجنوب اإفريقيا،
ب- -حضش -ور سش -ف Òا÷زائ -ر بÈي -ت -وري -ا،
ح -يث ت -ن -اول ال-ط-رف-ان «سش-ب-ل ت-ع-زي-ز
ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة» ،وت -ط-رق-ا اإ¤
«راهن القضشايا الدولية والإقليمية».
كما اسشتعرضس ا÷انبان خÓل هذا
ال-ل-ق-اء «ال-ت-حضشÒات ا÷اري-ة لن-عقاد
اŸوؤ“ر اÿامسس لروؤسشاء الŸÈانات
اŸزمع تنظيمه صشائفة العام اŸقبل
وال -نشش -اط -ات اıل -دة ل -ل -ذك -رى 130
لتاأسشيسس ال–اد الŸÈا Êالدو‹».
واأضشاف البيان اأن « رئيسشة اإ–اد

الŸÈان ال- -دو‹ ال -ت -ي ث -م -نت ب -داي -ة
الدور الفعال للŸÈاني Úا÷زائريÚ
‘ ﬂتلف اÙافل الŸÈانية وعلى
راأسش- - -ه- - -ا ال–اد الŸÈا Êال- - -دو‹»،
واأعربت « عن تقديرها الكب Òللصشورة
ا◊ضشارية والسشلمية للحراك الششعبي
‘ ا÷زائ- -ر وال- -ذي اأضش -ح -ى ‰وذج -ا
ي-ح-ت-ذى ب-ه ل-ل-ت-غ-ي Òال-دÁق-راطي من
خ Ó- -ل ت- -ل- -ب- -ي- -ة ط- -م- -وح- -ات الشش- -عب

واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى م-وؤسشسش-ات ال-دول-ة
معتÈة اإياه ‰وذجا راقيا ‘ اŸنطقة
والعا.»⁄
وم - -ن ج- -ه- -ت- -ه ،ع Èق- -وج- -ي- -ل ع- -ن
«اإرتياحه للتعاون القائم» ب ÚالŸÈان
ا÷زائري والإ–اد الŸÈا Êالدو‹،
م- -وؤك- -دا اإرادت- -ه ‘ ال -ع -م -ل م -ن اأج -ل
ت -ع -زي -زه وت -ط -وي-ره Ãا ي-خ-دم ت-رق-ي-ة
ال- -دÁق- -راط- -ي -ة ال -تشش -ارك -ي -ة والأم -ن
والسشلم ‘ العا.»⁄
وب- -خصش -وصس ال -وضش -ع ال -داخ -ل -ي ‘
ا÷زائر اأكد قوجيل اأن الديناميكية
السشلمية وا◊ضشارية للحراك الششعبي
سشتثمر دÁقراطية حقيقية تسشاهم ‘
ت-دع-ي-م اإسش-ت-قÓ-ل-ي-ة ال-ق-رار السش-ياسشي
الوطني واأن «ا◊وار اŸعلن عنه من
ط -رف رئ -اسش -ة ال -دول-ة ي-ب-ق-ى السش-ب-ي-ل
الأفضشل لبناء اŸسشتقبل اŸنششود ،واأن
ا÷يشس الوطني الششعبي سشليل جيشس
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ب-ح-ق ه-والضش-ام-ن
Ÿرحلة النتقال الدÁقراطي ا◊ا‹
‘ ا÷زائر».

لنتاج الوطني و مناصسب الشسغل
اتخذتها ا◊كومة حماية ل إ

إاجراءات اسستعجالية للحفاظ على اŸؤوسسسسات اÿاصسة ﬁل –فظ
لدارة اللكÎونية
تقليصس احتياطي الصسرف وإاسسراع وتÒة مشسروع ا إ

ق-ررت ا◊ك-وم-ة أامسس ،ات-خ-اذ إاج-راءات اسس-ت-ع-ج-ال-ي-ة وف-ق-ا ل-ل-ق-وان Úوال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اŸع-م-ول ب-ه-ا ل-لحفاظ على كل اŸؤوسسسسات
لنتاج الوطنية وا◊فاظ على مناصسب الشسغل حسسب
الوطنية اÿاصسة التي هي ﬁل إاجراءات –فظية ،بغية حماية قدرات ا إ
لو.¤
بيان للوزارة ا أ
” خÓل اجتماع حكومي ترأاسشه الوزير
لول ،نور الدين بدوي ،عرضس نتائج عمل
اأ
ال -ل -ج -ن -ة اŸت -ع -ددة ال -ق -ط -اع -ات Ÿت -اب-ع-ة
ال -نشش -اط -ات الق -تصش -ادي -ة و ا◊ف -اظ ع-ل-ى
Óن -ت -اج ،م -ن ق -ب -ل وزي -ر
الداة ال -وط -ن -ي -ة ل  -إ
اŸاليةﬁ ،مد لوكال ،يضشيف البيان.
“ح -ور ال -ع-رضس ح-ول «تشش-خ-يصس دق-ي-ق
لوضشعية اŸؤوسشسشات اÿاصشة الوطنية التي
لجراءات
تعرف تذبذبا ‘ نششاطها بسشبب ا إ
التحفظية اŸتخذة ضشد مالكيها»  ،كما ”
عرضس اŸششاريع السشتثمارية اŸمولة من
طرف اÿزينة العمومية والتي تعرف توقفا
ل‚از
م -ؤوق -ت -ا بسش -بب وضش -ع-ي-ة م-ؤوسشسش-ات ا إ
اŸتابع أاصشحابها قضشائيا.
لث -ار
لط -ار ،ع -رضس ا آ
ك- -م- -ا ” ‘ ه -ذا ا إ
القتصشادية والجتماعية الناجمة عن مثل
ه -ذه ال -وضش -ع -ي -ات ،لسش -ي -م -ا ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ا◊ف-اظ ع-ل-ى م-ن-اصشب الشش-غ-ل وال-ت-م-وي-ن
اŸسش -ت -م -ر ل -لسش -وق ال -وط -ن -ي -ة وال -رف -ع م -ن
ا◊ركية القتصشادية.
وبناء على ذلك ،يضشيف البيان« ،قررت
لج-راءات السش-ت-ع-ج-ال-ي-ة
ا◊ك-وم-ة ات-خ-اذ ا إ
وف-ق-ا ل-ل-ق-وان Úوال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اŸع-م-ول بها
ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى ك -ل اŸؤوسشسش-ات ال-وط-ن-ي-ة
اÿاصشة التي هي ﬁل إاجراءات –فظية،
لنتاج الوطنية وكذا
بغية حماية قدرات ا إ
م -ن -اصشب الشش -غ -ل ،م -ع ضش -رورة اسش -ت -ك -م-ال
اŸشش -اري -ع السش -ت -ث -م -اري -ة ال -ع-م-وم-ي-ة ق-ي-د
ل‚از من طرف هذه اŸؤوسشسشات ،والوفاء
اإ
لجانب».
بكل اللتزامات اŒاه الششركاء ا أ
لول كل
‘ هذا السشياق ،كلف الوزير ا أ
مسش-ؤوو‹ ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ب-وضشع آاليات
متابعة ميدانية Ÿدى Œسشيد هذه التدابÒ
السشتعجالية« ،كونها تتعلق Ãششاريع يجب
ا◊فاظ عليها Ÿا لها من آاثار إايجابية على
ال -ت -ن -م -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة وت -ع -ود ب -ال -ن-ف-ع ع-ل-ى
اŸواطن.»Ú

تقليصص عجز ميزان اŸدفوعات
وا◊فاظ على احتياطي الصسرف
كما اسشتمعت ا◊كومة لعرضس وزير اŸالية
حول التداب Òالتي يتع Úاتخاذها لتقليصس
ع -ج -ز م-ي-زان اŸدف-وع-ات م-ن أاج-ل ا◊ف-اظ
ع-ل-ى اح-ت-ي-اط-ات ال-بÓ-د م-ن ال-ع-م-لة الصشعبة،
خصشصس لششعبة اÿدمات ،التي تعرف عجزا
هيكليا ‘ ميزانيتها Ãا يؤوثر سشلبا على ميزان
اŸدفوعات ،و هي تتششكل بصشفة أاسشاسشية من
خدمات النقل البحري و األششغال العمومية و

البناء و كذا اÿدمات التقنية (الدراسشات).
وخÓل ذات الجتماع ” ،التطرق للتدابÒ
و اإلجراءات ا÷ديدة الواجب اتخاذها ‘
›ال عقلنة الواردات من اÿدمات التي تبلغ
ف -ات-ورت-ه-ا م-ن م-ت-وسش-ط 42ر 11م-ل-ي-ار دولر
سشنويا ،حيث ” التطرق إا ¤اÛالت الكÈى
لهذا الصشنف من الواردات و التي تتمثل ‘
النقل البحري (95ر 2مليار دولر ‘  )2018و
البناء و اإلششغال العمومية (65ر 2مليار دولر
‘  )2018و اŸسشاعدة التقنية (22ر 3مليار
دولر ‘ .)2018
عقب هذا العرضس ،أاكد بدوي على عزم
ا◊ك -وم -ة «ت-ق-ل-يصس ه-ذه األع-ب-اء ال-ت-ي ت-ث-ق-ل
كاهل اÿزينة العمومية من العملة الصشعبة‘ ،
ح Úأان بÓ- -دن- -ا –وز ع- -ل- -ى ك- -ل ال- -ك -ف -اءات
ال- -بشش- -ري- -ة و ال- -ق- -درات اŸادي -ة إل‚از ه -ذه
اÿدم -ات ،ال -ت-ي سش-ي-ع-ه-د ا‚ازه-ا م-ن ال-ي-وم
فصشاعدا و بدرجة أاو ¤للمؤوسشسشات الوطنية
العمومية واÿاصشة».
وعليه ،حسشب البيان« ،تقرر إاعادة تنظيم
هذه األنششطة Ãا Áكن من تششجيع مسشاهمة
الكفاءات الوطنية ‘ هذا اÛال ،و يرفع ‘
ن -فسس ال -وقت م -ن ق -درات -ن-ا ل-ل-ت-ح-ك-م ‘ ه-ذا
اŸيدان ،مهما بلغت درجة تعقيدها».
و“اشش -ي -ا م -ع ه -ذا اŸب -دأا وح -ف-اظ-ا ع-ل-ى
اح -ت -ي -اط -ات ال -ب Ó-د م -ن الصش -رف  -يضش -ي -ف
البيان -قرر الوزير الول اإلجراءات األولية
اآلتية  :اسشتغÓل كل القدرات الوطنية للنقل
البحري للبضشائع التي ” تعزيزها ‘ السشنوات
األخÒة بعششر ( )10بواخر غ Òمسشتغلة حاليا
لسشيما من خÓل منحها «األولوية ‘ Œسشيد
عمليات السشتÒاد اŸمولة من طرف اÿزينة
العمومية «.
‘ ه -ذا اإلط -ار ” ت -ك -ل -ي -ف وزي -ر ال -ن -ق-ل
بتقد Ëعرضس حول السشتغÓل األمثل لهذا
األسشطول و تعبئته بصشورة كلية إل‚از عمليات
السشتÒاد لسشيما ما تعلق باŸواد األسشاسشية
كا◊ليب و القمح .
كما ” تكليف خÓل ذات الجتماع وزير
الفÓحة و التنمية الريفية و الصشيد البحري
بتقد Ëتقرير خÓل اجتماع ا◊كومة القادم
ح-ول م-دى ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ات اسش-تÒاد م-ادتي
ا◊ليب و القمح حصشريا من طرف األسشطول
الوطني للنقل البحري .
من جانب آاخر ” تكليف وزير السشكن و
العمران و اŸدينة بـ «إاعطاء األولوية Ÿكاتب
ال -دراسش -ات وم -ؤوسشسش -ات ال‚از ال-وط-ن-ي-ة ‘
›ال متابعة وا‚از السشكنات العمومية» مع
ت-ك-ل-ي-ف ك-ل ال-ق-ط-اع-ات األخ-رى ب-ت-بني نفسس
اŸنهجية ووضشع الثقة ‘ الكفاءات الوطنية

واŸؤوسشسشات الششبانية بششكل خاصس.

توحيد أانظمة اŸعلوماتية
والرقمنة اإلدارية
ك- - -م- - -ا صش- - -ادقت ا◊ك - -وم - -ة خ Ó- -ل ذات
الجتماع على مششروع مرسشوم تنفيذي يتعلق
ب-اŸرج-ع ال-وط-ن-ي ل-ت-واف-ق-ي-ة أان-ظ-مة اإلعÓم
وال -ذي ي -ن -درج ‘ إاط -ار ت -وح -ي -د اسش -ت-ع-م-ال
األن -ظ -م -ة اŸع -ل -وم -ات-ي-ة م-ن ط-رف اإلدارات
العمومية.
‘ هذا الصشدد أاكد الوزير األول بأان «هذا
اŸشش- -روع ي- -أات- -ي ‘ اط- -ار رق- -م- -ن -ة اإلدارات
واŸراف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة وه-و م-ا سش-تشش-رف ع-ليه
الهيئة الوطنية للرقمنة التي سشيتم إانششاؤوها
خÓ- -ل األي- -ام اŸق- -ب- -ل -ة» ‡ا سش -يسش -رع وتÒة
Œسشيد مششروع اإلدارة اللكÎونية والتي من
شش - -أان - -ه - -ا ت - -ق - -د Ëخ- -دم- -ات ذات ن- -وع- -ي- -ة
للمواطن.Ú
كما اسشتمعت ا◊كومة لعرضس قدمه وزير
الصش- -ح -ة والسش -ك -ان وإاصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي -ات
بخصشوصس مششروع مرسشوم تنفيذي يؤوطر عمل
م -ؤوسشسش -ات الصش -ح -ة اÿاصش -ة و ال -ذي أاج-ل-ت-ه
ا◊كومة على أان يأاخذ بع Úالعتبار قرارات
اج -ت -م -اع ا◊ك-وم-ة األخ Òب-خصش-وصس ت-رق-ي-ة
ال -رع -اي -ة الصش-ح-ي-ة ب-ولي-ات ال-هضش-اب ال-ع-ل-ي-ا
وا÷ن -وب Ãا يضش -م-ن ن-فسس مسش-ت-وى ون-وع-ي-ة
التغطية الصشحية لكل اŸواطن.Ú
‘ هذا الصشدد أامر الوزير األول بأان تعاد
صش- -ي- -اغ- -ة ه -ذا ال -نصس وإاث -راؤوه م -ن ق -ب -ل ك -ل
اŸتدخل ‘ Úعا ⁄الصشحة من خÓل تنظيم
ج -لسش -ات م -وسش -ع -ة ون -دوات يشش-رك ف-ي-ه-ا ك-ل
ال -ف -اع -ل Úواıتصش Úوال -ك -ف-اءات ال-وط-ن-ي-ة
وم -ه -ن -ي-ي ال-ق-ط-اع ‘ دراسش-ة ه-ذا اŸوضش-وع،
ي -ق -ي -م م -ن خ Ó-ل -ه -ا أاداء اŸراف -ق الصش -ح -ي -ة
اÿاصشة وكذا «سشبل أانسشمتها وأابعادها عن
الطابع الربحي اÙضس» .
كما اسشتمعت ا◊كومة إا ¤عرضس قدمه
وزي- -ر ال- -ت- -ك -وي -ن وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -ي Úح -ول
مشش-روع-ي صش-ف-ق-ت Úب-الÎاضش-ي ال-بسشيط على
سش- -ب- -ي- -ل ال- -تسش- -وي -ة ب ÚاŸؤوسشسش -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل-ل-ت-ج-ه-ي-زات ال-ت-ق-ن-ي-ة وال-ب-ي-داغوجية للتكوين
والتعليم اŸهني Úومؤوسشسشات عمومية من أاجل
Œهيز مؤوسشسشات تكوين وتعليم مهني Úحديثة
النششأاة.
‘ اÿت- -ام أاك- -دت ا◊ك- -وم- -ة ع- -ل- -ى ع- -دم
ت-رخ-يصش-ه-ا ألي ع-م-ل-ي-ات تصش-دي-ر Ÿن-ت-وجات
وطنية مدعمة من طرف اÿزينة العمومية.
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بلدي مديرا عاما لوكالة اإلنباء ا÷زائرية
ع Úرئيسس الدولة ،عبد القادر بن صشالح،
أامسس ،فخر الدين بلدي ،مديرا عاما لوكالة
األنباء ا÷زائرية ،خلفا لعبد ا◊ميد كاششة
الذي أانهيت مهامه بهذه الصشفة ،حسشبما أافاد
به بيان لرئاسشة ا÷مهورية.
Óششارة فان بلدي كان يششغل منصشب مدير
ل إ
اإلعÓم بوكالة األنباء ا÷زائرية.

...وعباد‹ خ Òالدين مديرا عاما لسسلطة
ضسبط الÈيد والتصسالت اإللكÎونية
ع Úرئيسس الدولة عبد القادر بن صشالح،
أامسس ،عباد‹ خ Òالدين ،مديرا عاما لسشلطة
ضشبط الÈيد والتصشالت
اللكÎونية ،كما قام بإانهاء مهام أاعضشاء ‘
ه -ذه ال -ه -ي -ئ-ة وب-ت-ع-ي Úأاعضش-اء ج-دد آاخ-ري-ن،
حسشب ما أافاد به بيان لرئاسشة ا÷مهورية.

وأاوضشح ذات اŸصشدر ،أانه «طبقا ألحكام
القانون رقم  04-18اŸؤورخ ‘  10مايو ،2018
الذي يحدد القواعد العامة اŸتعلقة بالÈيد
والتصشالت اإللكÎونية ،ل سشيما اŸادة 20
م -ن -ه ،أان -ه -ى ع -ب -د ال -ق -ادر ب-ن صش-ال-ح ،رئ-يسس
الدولة ،أامسس األربعاء  7أاغسشطسس  ،2019مهام
السشادة اآلتية أاسشماؤوهم ،بصشفتهم أاعضشاء ‘
سشلطة ضشبط الÈيد والتصشالت اللكÎونية:
ﬁقون صشالح ،جمعي ﬁمد ،بالة عمار».
وحسشب البيان« ،ع Úالسشيد رئيسس الدولة،
ثÓثة أاعضشاء جدد لسشلطة الضشبط ،ويتعلق
األم-ر ب-السش-ادة :ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف ع-ب-د الوهاب،
سشيوا Êعبد الوهاب ،خضشراوي نعمان فريد».
وأاضشاف بيان رئاسشة ا÷مهورية ،أانه «طبقا
ألح -ك -ام اŸادة  25م -ن ن -فسس ال-ق-ان-ون ،عÚ
رئيسس الدولة ،عباد‹ خ Òالدين ،مديرا عاما
لسش - - -ل - - -ط - - -ة ضش- - -ب- - -ط الÈي- - -د والتصش- - -الت
اإللكÎونية».

لطارات البوليسساريو:
غا‹ ‘ اختتام ا÷امعة الصسيفية إ

ا÷مهورية الصسحراوية حقيقة قائمة ل Áكن Œاوزها
أاك -د رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة الصس-ح-راوي-ة
إاب- -راه- -ي -م غ -ا‹ ‘ ،ك -ل -م -ة ل -ه Ãن -اسس -ب -ة
اخ -ت -ت -ام ال -ط -ب -ع -ة ال -ع -اشس -رة ل -ل -ج -ام -ع -ة
لط-ارات ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسس-اري-و
الصس-ي-ف-ي-ة إ
ب -ج -ام -ع -ة ب -وم -رداسس «أان ال-وقت ق-د ح-ان
لم-ن
ل· اŸت-ح-دة و›لسس ا أ
ل -ت -ت -ح -م -ل ا أ
الدو‹ بشسكل خاصس كامل اŸسسؤوولية إازاء
ال- -ت- -أاخ- -ر غ ÒاŸق -ب -ول وغ ÒاÈŸر Ÿسس -ار
تصسفية السستعمار من الصسحراء الغربية
آاخ -ر مسس -ت-ع-م-رة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا» ،م-ع-تÈا «أان
إاط- -ال -ة م -ع -ان -اة الشس -عب الصس -ح -راوي ه -ي
إاط -ال -ة Ÿع -ان -اة الشس -عب اŸغ -رب -ي وشس -ع -وب
اŸنطقة ولن تقود أابدا إال Ÿزيد من التوتر
والح -ت -ق -ان وال -ت -ط-ورات اÿطÒة ع-ل-ى
لمن..
مسسار السسلم وا أ

بومرداسس :ز /كمال
حملت كلمة الرئيسس إابراهيم غا‹ الذي
أاششرف رفقة عدد من الضشيوف وششخصشيات
وط-ن-ي-ة ودب-ل-وم-اسش-ي Úع-ل-ى اخ-ت-ت-ام ا÷ام-عة
الصش -ي -ف -ي-ة ع-دة رسش-ائ-ل م-وج-ه-ة ب-اÿصش-وصس
ألطراف دولية فاعلة ‘ األزمة الصشحراوية
Ãا ف - -ي - -ه - -ا اŸن - -ظ- -م- -ات
الدولية لتحمل مسشؤوولياتها
ال- -ت -اري -خ -ي -ة Œاه الشش -عب
الصش- - -ح- - -راوي وح - -ق - -ه ‘
تقرير اŸصش ،Òإاضشافة إا¤
رسش- -ائ- -ل شش- -ك- -ر وع- -رف- -ان
ل - -لشش - -ع - -وب وا◊ك - -وم- -ات
اŸتضشامنة مع القضشية مع التنويه باŸوقف
ا÷زائ - -ري ال - -ث - -ابت وال - -داع - -م ل- -ه- -ذا ا◊ق
التاريخي.
وأاكد الرئيسس «أان هذا اŸوقف ليسس بغريب
ع -ل -ى ا÷زائ-ر ال-ت-ي ك-انت سش-ب-اق-ة ب-ك-ل وع-ي
وإاصش -رار وب  Ó-ت -ردد ع -ل -ى مسش -اع -دة الشش -عب
الصش- -ح- -راوي اŸظ- -ل- -وم وف- -ت- -حت ذراع- -ي -ه -ا
لح - -تضش- -ان عشش- -رات اآللف م- -ن الÓ- -ج- -ئÚ
الفارين من بطشس القوات اŸغربية.
ك -م -ا ن -وه ال -رئ -يسس الصش -ح -راوي Ãخ-ت-ل-ف
أاشش -ك -ال اŸسش -اع -دات ال-ت-ي ي-ت-ل-ق-اه-ا الشش-عب
الصش - -ح - -راوي وإاط - -ارات - -ه اŸت - -خ- -رج- -ة م- -ن
ا÷امعات ا÷زائرية والسشتفادة من Œربة
ثورة أاول نوفم ،ÈمششÒا «أانه Ÿصشدر فخر
واعتزاز للششعب الصشحراوي أان ينهل من معÚ
ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري-ة الÌي-ة وال-زاخ-رة ال-ت-ي
أالهمت ششعوب اŸعمورة ،وما هي إال فيضس
من غيضس القيم واŸثل التي يسشتقيها الششعب
الصشحراوي اليوم من ششقيقه ا÷زائري وهو
ي -خ -وضس ك -ف -اح -ه ال -ع-ادل اŸشش-روع م-ن أاج-ل
ا◊ري- -ة والسش- -ت- -قÓ- -ل» ،م -ع Œدي -د اإلدان -ة
الششديدة للممارسشات القمعية الوحششية لدولة
الح - - -تÓ- - -ل اŸغ- - -رب- - -ي ‘ ح- - -ق اŸدن- - -يÚ
الصشحراوي Úالعزل.
‘ مقام آاخر  ⁄تخل كلمة الرئيسس إابراهيم
غ- -ا‹ م- -ن ع- -دة رسش- -ائ- -ل سشÓ- -م إا ¤الشش -عب
اŸغ- -رب- -ي ب- -ق -ول -ه» م -ن ا÷زائ -ر ‰د أاي -ادي
السش Ó-م وال -وف -اق وال -ت -ع -اون وحسش-ن ا÷وار»،
وأاضش -اف»أان ا÷م -ه -وري -ة الصش -ح -راوي-ة ال-ي-وم
حقيقة وطنية وجهوية وقارية ودولية ل رجعة
فيها ول Áكن نكرانها أاوŒاوزها ،إاننا نلتقي
م -ع اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب-ي-ة ع-ل-ى ق-دم اŸسش-اواة
كبلدين إافريقي Úوجارين –ت قبة ال–اد
اإلف- - -ري- - -ق- - -ي ونشش- - -ارك م - -ع - -ا ‘ أانشش - -ط - -ة
واجتماعات مؤو“رات اŸنظمة القارية على
ﬂتلف اŸسشتويات ،وعليه فقد آان للمملكة
اŸغربية أان تتعاطى بكل مسشؤوولية وششجاعة

مع هذا الواقع الطبيعي واŸششروع».
باŸناسشبة أايضشا ،حمل الرئيسس الصشحراوي
ا÷انب اإلسشبا ÊاŸسشؤوولية التاريخية اŒاه
ال -قضش -ي -ة ب -ق -ول -ه «ن -ح-م-ل ال-دول-ة اإلسش-ب-ان-ي-ة
مسش-ؤوول-ي-ات-ه-ا ال-ت-اريخية ،السشياسشية ،القانونية
واألخÓ- -ق -ي -ة Œاه الشش -عب الصش -ح -راوي ،لأن
إاسشبانيا ل تزال مسشؤوولة عن الصشحراء الغربية
باعتبارها القوة السشتعمارية اŸديرة ،فبدل
من لعب دور منسشجم مع مكانتها ‘ النزاع،
ت- - - -واصش- - - -ل ا◊ك- - - -وم - - -ات
السشبانية ‘ دعم السشياسشة
التوسشعية اŸغربية الظاŸة
ب - -ت - -واف - -ق م - -ع اŸق - -ارب- -ة
السش- -ت- -ع- -م- -اري- -ة ل- -ل- -دول- -ة
الفرنسشية ع Èالتغاضشي عن
الن- -ت- -ه- -اك- -ات ا÷سش- -ي- -م- -ة
◊قوق اإلنسشان الصشحراوي ،بل والششÎاك
معها ‘ عملية نهب وسشرقة موصشوفة للÌوات
الطبيعية الصشحراوية على حد تعبÒه.

حان الوقت لتتحمل األ·
اŸتحدة مسسؤووليتها Œاه
تقرير اŸصسÒ

سسف Òجنوب إافريقيا..التزامنا
اŒاه القضسية غ Òقابل
للمسساومة
إاضش-اف-ة إا ¤ك-ل-م-ة اب-راه-ي-م غ-ا‹ ،شش-ه-دت
ج -لسش -ة اخ-ت-ت-ام ا÷ام-ع-ة الصش-ي-ف-ي-ة إلط-ارات
ال- -ب- -ول- -يسش- -اري- -ووا÷م- -ه -وري -ة الصش -ح -راوي -ة،
م- -داخ Ó-ت م -ن ط -رف شش -خصش -ي -ات وط -ن -ي -ة
ورؤوسش- -اء أاح- -زاب وم- -ن- -ظ -م -ات ج -م -اهÒي -ة،
أاج-م-عت ك-ل-ه-ا ع-ل-ى ع-دال-ة ال-قضش-ي-ة وال-ت-عهد
ب -اسش -ت -م -رار ال -دع -م واŸسش -ان -دة ،م-ع ت-وج-ي-ه
ال -ت -ح -ي -ة ل -لشش -عب الصش -ح -راوي-ة اŸصش-ر ع-ل-ى
ال - -نضش- -ال ح- -ت- -ى ت- -ق- -ري- -ر اŸصش Òو–ق- -ي- -ق
السشتقÓل اŸنششود.
‘ ح Úكانت كلمات سشف Òجنوب إافريقيا
ب -ا÷زائ -ر أاك Ìوق-ع-ا وت-أاك-ي-دا ع-ل-ى م-واصش-ل-ة
ال- -دع -م ل -ل -قضش -ي -ة الصش -ح -راوي -ة ‘ ﬂت -ل -ف
اÙافل الدولية ،وقال سشعادة السشف Òبهذا
اÿصش -وصس»أادع-وا ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل Úال-دول-يÚ
ب-ت-ن-ف-ي-ذ ال-ت-زام-ات-ه-م ال-ق-ان-ون-ية Œاه القضشية
الصشحراوية العادلة ،كما أادعو من هذا اŸنÈ
األ· اŸتحدة لتنفيذ كل القرارات اŸتعلقة
بالقضشية الصشحراوية».
وأاضشاف السشف Òبالقول»ل Áكننا النتظار
أاك Ìب -ي -ن -م -ا ي -وم -ي -ا ن -ن -ظ -ر إا ¤الن -ت-ه-اك-ات
ا÷سشيمة اŸرتكبة ‘ حق الششعب الصشحراوي
األعزل ،ولن نسشمح لهذه الوضشعية أان تسشتمر
ألن حق تقرير اŸصش Òمضشمون دوليا» ،وعليه
وبالنيابة عن حكومة بÓدي «نتعهد أامامكم
بأاننا سشنواصشل دعمكم والتزامنا هوغ Òقابل
للمسشاومة».
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كاششفا عن مبادرة إ◊زب إلسشياسشية ،ميهوبي:

ا◊دث

’ وجود أ’ية ﬂرجات خارج اإ’طار الدسصتوري
«اإ’قصصاء» مصصطلح سصياسصي غ Òمقبول ‘ البناء الدÁقراطي

لم Úإل-ع-ام ب-ال-ن-يابة للتجمع
إع-ت Èإ أ
إل- -وط- -ن- -ي إل- -دÁق- -رإط- -ي ،ع- -ز إل -دي -ن
لحزإب
ميهوبي ،أإمسس ،مسشأالة إقصشاء إ أ
إÙسش- -وب- -ة ع -ل -ى إل -ن -ظ -ام إلسش -اب -ق غÒ
م -ق -ب -ول -ة ‘ ›ت -م -ع ي -ط -الب ب -ت -وسش -ي -ع
لم-ر
إ◊ري -ات خ -اصش-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق إ أ
ب-ح-زب ل-ه مسش-اره إلسش-ي-اسشي وإنتصشارإت
عدة ،مششيدإ بجهود مؤوسشسشة إ÷يشس ‘
ضش- - -م- - -ان سش - -ل - -م - -ي - -ة إŸسشÒإت وت - -وفÒ
إل- -ظ -روف إÓŸئ -م -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق ع -دإل -ة
مسش-ت-ق-ل-ة –م-ي ح-قوق إلششعب وتقضشي
على إلفسشاد.

خالدة بن تركي
ق -ال م -ي -ه -وب -ي خÓ-ل إأعÓ-ن-ه ع-ن م-ب-ادرة
«أألرندي» ألسسياسسية « حاملة تسسمية «ألتحول
أ÷مهوري» ،أمسس ‘ ،ندوة صسحفية نشسطها
Ãق -ر أ◊زب ،إأن أ÷يشس أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي
صسمام أمان ألدولة بالنظر إأ ¤ألعمل ألذي
يقوم به ◊ماية أ÷زأئر من ألتهديدأت ألتي
ت -ت -ع -رضس ل -ه -ا وأألخ-ذ ع-ل-ى ع-ات-ق-ه م-رأف-ق-ة
م -ط -الب ألشس -عب وألسس -ع -ي إأ ¤ح -ل -ه -ا ضس -م-ن
أإلطار ألدسستوري.
وأكد ميهوبي على ضسرورة أحÎأم أ÷يشس
باعتباره أŸلجأا ألوحيد للخروج من أألزمات
ألتي مرت بها أ÷زأئر ‘ ألتسسعينات وأليوم
م -ن خ Ó-ل أ◊ف -اظ ع-ل-ى أإلط-ار أل-دسس-ت-وري
للبÓد وتوفر ألظروف أŸناسسبة للعدألة للقيام
Ãه- - -ام- - -ه- - -ا ،رأفضس- - -ا لشس - -ع - -ارأت أإلقصس - -اء
وأل- -تصس- -ري- -ح- -ات أŸضس- -ادة ب- -ال -ق -ول« :ن -ح -ن

ج -زأئ -ري -ون وشس -رك -اء ل ي-جب إأطÓ-ق أح-ك-ام
ويجب إأزألة أإلقصساء من قاموسسنا وإأسسقاط
أŸف -ردة وأل-ت-ع-ام-ل م-ع ب-عضس-ن-ا أل-ب-عضس ب-روح
دÁق-رأط-ي-ة ألج-ل مصس-ل-ح-ة أ÷زأئ-ر وخ-دمة
ألبلد ألتي تقتضسي ألدفاع عن مؤوسسسسة أ÷يشس
‘ إأدأرة أألزمة ألسسياسسية ألتي تعيشسها ألبÓد
منذ  22فÈأير باعتبارها أ◊امي ألوحيد
لها».
وجّدد ميهوبي “سسكه باıرج ألدسستوري
Óزمة ،نافيا وجود أي جهة خرجت عن هذأ
ل أ
أإلطار قائ ‘ Óهذأ أÛال »:أنا أحتكم إأ¤
أل- -دسس- -ت- -ور ،وم- -ؤوسسسس -ة رئ -اسس -ة أ÷م -ه -وري -ة
وأŸؤوسسسس- -ة أل- -عسس- -ك- -ري- -ة ،ت- -ع- -مÓ- -ن ضس -م -ن
أل-دسس-ت-ور» ،مشس-ددأ أن ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئاسسية

ه - -ي أ◊ل أل - -ف- -يصس- -ل ل- -ل- -مشس- -اك- -ل أ◊ال- -ي- -ة
أŸطروحة ‘ ألبÓد مع ضسرورة بناء ثقة بÚ
أألح -زأب ألسس -ي -اسس-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر ،م-ع-تÈأ أن
أ◊وأر مسس -أال -ة ح -ت -م -ي -ة ول -يسست أخ -ت -ي -اري-ة،
لتجنيب ألبÓد أŸتاعب ‘ أŸسستقبل.
وأفاد أŸتحدث ،أن ألسسعي ◊ل أألحزأب
أألخرى ليسس ح ÓدÁقرأطيا ،مÈزأ أن عدم
أسستقبال رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن صسالح،
Óحزأب ألسسياسسية ،ل يفقدها فعاليتها ‘
ل أ
ألسساحة كون رئيسس ألدولة ل Áكنه حل كل
أŸشس- -اك- -ل أŸط -روح -ة ‘ أل -ب Ó-د ،ول ي -جب
ألنتظار منه أن يناقشس كل أألمور ،موضسحا
بشسأان تعيينه لوزير ألعدل أ÷ديد هو ضسمن
ألدسستور وصسÓحياته.
وقال ذأت أŸسسؤوول ،إأن ألدسستور ،أ÷يشس،
أل-ع-دأل-ة ،وأل-ث-وأبت أل-وط-ن-ي-ة خ-ط-وط ح-م-رأء
Áنع ألقÎأب منها ،موضسحا أن أربع نقاط ل
يجب ألتطرق إأليها ‘ أŸرحلة أ◊الية ،أولها
أل -دسس -ت -ور ،ألن أل -رئ -يسس أ÷دي -د ه -و م -ن ل-ه
ألصس Ó-ح -ي -ات ‘ ف -ت -ح ورشس-ات كÈى ،مشسÒأ
بشسأان موقفه من هيئة أ◊وأر وألوسساطة أن
أ◊زب كان من أألوأئل ألذي بارك إأنشسائها
وأكد أنها مطالبة أن ل تكون طرفا ‘ أ◊وأر
بل مديرة للحوأر وأدأة مهمة ‘ وضسع أرضسيته
.
وأك -د م -ي-ه-وب-ي ‘ أÿت-ام ع-ل-ى أل-ه-ي-ئ-ة أن
تكون حذرة ‘ بعضس أ÷وأنب بالنظر إأ¤
أل -قضس -اي-ا أل-ت-ي ت-ت-ط-لب م-ع-ا÷ة خ-اصس-ة ،وأن
يكون هدفها أألسساسسي ألتحضس Òلنتخابات
رئاسسية ‘ أقرب أآلجال ،وليسس معا÷ة ألكم
من ألقضسايا أŸطروحة.

معتÈإ إياها أإقل خطورة وتكلفة ،بن فليسس:

الرئاسصيات أاقصصر أامد للخروج من اأ’زمة
إاجراءات التهدئة تعزز مسصار التحول الدÁقراطي السصلسش
ج- - - - -دد رئ- - - - -يسس ح- - - - -زب ط Ó- - - -ئ - - - -ع
إ◊ريات،علي بن فليسس،أإمسس« ،عميق
يقينه» بأان إجرإء إنتخابات رئاسشية ‘
لقصش-ر
لج -ال ي-ب-ق-ى «إلسش-ب-ي-ل إ أ
أإق -رب إ آ
لق- - -ل خ- - -ط- - -ورة وت- - -ك- - -ل- - -ف - -ة
أإم- - -دإ وإ أ
للبÓد»،على كل إŸسشتويات.
و‘ م -ق -اب -ل -ة خصس -ه -ا ل -ي -وم -ي -ة «ل -و سس-وأر
دأ÷Òي»،أوضس -ح ب -ن ف -ل -يسس ق -ائ « Ó-أع-ت-ق-د
أع- -ت- -ق- -ادأ رأسس- -خ- -ا وب -ك -ل ضس -م Òأن خ -ي -ار
ألرئاسسيات يبقى ألسسبيل أألقصسر أمدأ وأألقل
خ -ط -ورة وت -ك -ل -ف -ة ل -ل -ب -ل -د سس -ي -اسس -ي -ا وأم-ن-ي-ا
وأقتصساديا وأجتماعيا».
وب- -ه- -ذأ ألصس- -دد،أع- -ت Èرئ- -يسس أ◊ك- -وم- -ة
أألسس- -ب -ق أن إأع -ادة سس -ي -ن -اري -و إأل -غ -اء ألقÎأع
ألرئاسسي ‘  4يوليو أŸنصسرم «Áكن تفاديه
بسس-ه-ول-ة»،مضس-ي-ف-ا أن «أألم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-بسس-اطة
بتوف Òألظروف أŸعÎف بها على أŸسستويات
ألسسياسسية وأŸؤوسسسساتية وألقانونية عن طريق
ح - -وأر وط - -ن - -ي ه - -ادئ وت - -ط - -ب - -ع - -ه أل- -ث- -ق- -ة
وأŸصسدأقية».
ونفى بن فليسس ألدعاءأت ألقائلة بوجود
صسفقة بينه وب Úقيادة أركان أ÷يشس،مشسÒأ
إأ ¤أن- -ه « ⁄يضس- -م صس -وت -ه م -ؤوخ -رأ إأ ¤خ -ي -ار
أل- -رئ- -اسس- -ي- -ات» وإأ‰ا ك- -ان «أح- -د ألسس- -ب- -اقÚ
إأليه»،ومشسددأ بقوله «إأن خياري للرئاسسيات ل
يرتكز على حسسابات ولكنه نابع من صسميم
يقيني».
وبشس -أان سس-ب-ل –ق-ي-ق أل-ه-دف ألشس-ام-ل م-ن
أل-ت-غ-ي Òأل-ذي ي-ط-م-ح إأل-ي-ه أ÷زأئ-ري-ون،ج-دد
رئيسس حزب طÓئع أ◊ريات تفضسيله ÿيار
أل - - -رئ - - -اسس - - -ي - - -ات ع- - -ل- - -ى حسس- - -اب أÛلسس
ألتأاسسيسسي،معÎفا أن «ك Óألسسبيل Úل يحمل
ل -وح -ده ضس-م-ان-ات م-ط-ل-ق-ة ب-خصس-وصس ت-غ-يÒ
أل -ن -ظ -ام أو إأب-ق-ائ-ه».وق-ال أن «أل-رئ-اسس-ي-ات ل
ت- -ه- -دف ب- -الضس- -رورة إأ ¤إأع- -ادة إأرسس -اء ن -فسس
أل -ن -ظ -ام أ◊ا‹ ك-م-ا أن أÛلسس أل-ت-أاسس-يسس-ي
ل-يسس ب-اسس-ت-ط-اع-ت-ه ت-غ-ي Òه-ذأ أل-نظام بعصسى
سسحرية،وألعكسس صسحيح»،معتÈأ أن «ألقطيعة
أ÷ذري-ة وت-غ-ي Òأل-ن-ظ-ام ألسس-ي-اسس-ي وألنتقال
ألدÁقرأطي ودسستور أ÷مهورية أ÷ديد قد
تنبع كلها من أنتخابات رئاسسية أو من ›لسس
تأاسسيسسي على حد سسوأء».
وخلصس بن فليسس ‘ هذأ أŸوضسوع قائÓ
«ل-دي ف-ك-رت Úبسس-ي-ط-ت Úوم-عقولت،»Úمرأفعا
أن «أل -رئ -اسس -ي -ات ه -ي ألسس -ب-ي-ل أألقصس-ر أم-دأ
وأألق -ل خ -ط -ورة وت -ك -ل -ف -ة ل -ل -ب-ل-د،ف-ي-م-ا ي-ع-د

أÛلسس أل- -ت- -أاسس- -يسس- -ي،ع -كسس ذلك،ألسس -ب -ي -ل
أألطول أمدأ وأألك Ìخطورة وتكلفة».
وكدليل على ذلك،تطرق ذأت أŸتحدث إأ¤
ألصس -ع -وب -ات أل -ت -ي أعÎضست إأنشس-اء ›م-وع-ة
شس -خصس -ي -ات م -دع -وة ل-ق-ي-ادة أ◊وأر أل-وط-ن-ي
ألشسامل،معتÈأ أنه سسيكون من ألصسعب أكÌ
ألت-ف-اق ح-ول تشس-ك-ي-ل-ة أل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ي سستجسسد
رئاسسة ألدولة وألتي من أŸفÎضس أن تدعو
أعضساء أÛلسس ألتأاسسيسسي.
وبالنسسبة ل Íفليسس فإان «وجود أتفاق حول
هكذأ هيئة يعد معجزة»،متطرقا إأ« ¤نقطة
أعتÈها هامة ل Áكن تغاضسيها وهي دعوة
›لسس تأاسسيسسي من قبل سسلطة معينة أي غÒ
منتخبة وبالتا‹ ذأت شسرعية ضسعيفة على أقل
تقدير وإأل مشسكوك فيها.
وإأن ك- -ان أألم- -ر ك- -ذلك،ف- -إان أ÷م- -ه -وري -ة
ألثانية ﬁل أŸوضسوع لن ترتكز على دسستور
–قق بقوة وسسائل دÁقرأطية ل عيب فيها».

إاعطاء فرصصة للحوار الوطني
وأك- -د رئ- -يسس أ◊ك- -وم- -ة أألسس -ب -ق ‘ ه -ذأ
ألصسدد على أن «مكانة تغي Òألنظام ألسسياسسي
وألن -ت -ق -ال أل-دÁق-رأط-ي وأل-دسس-ت-ور أ÷دي-د
للجمهورية أمور تكمن ‘ ألعهدة ألنتقالية
أل -ت -ي سس -ي -م-ن-ح-ه-ا ألشس-عب أ÷زأئ-ري ل-رئ-يسس
أ÷مهورية ألقادم».
وح -ذر أيضس -ا م -ن «غ-ي-اب أل-ت-غ-ي Òب-ال-ن-ظ-ر
ل-ل-م-خ-اط-ر أل-ك-بÒة أل-ت-ي ي-تضس-م-ن-ها على دولة
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هشسة وضسعيفة».
كما شسدد علي بن فليسس على ضسرورة أيجاد
Óزمة أ◊الية،مؤوكدأ على
حل دأئم ونهائي ل أ
أه -م -ي -ة «أع -ط -اء أل-ف-رصس-ة ل-ل-ح-وأر أل-وط-ن-ي،
ﬁذرأ أيضس- -ا ب- -ق- -ول- -ه «ل ي- -جب أن ن- -خ- -ف -ي
أ◊قيقة،بل يجب أن نقر بأان فشسل أ◊وأر
ألوطني من شسأانه أن يدخل ألبÓد حقيقة ‘
مسس -ت -ق -ب -ل ›ه -ول وي -ع -رضس -ه -ا ل -ل -م -خ -اط -ر
ألرهيبة».
وأسس- - -ت - -ط - -رد ي - -ق - -ول «ل ي - -جب م - -ع ذلك
ألسستعجال و وضسع أ◊وأر ‘ خانة ألفرصس
ألتي ” تفويتها»،ليسسرد ‘ هذأ ألسسياق أكÈ
أرب - -ع ف - -رصس ك - -انت م - -ت- -وف- -رة دون أن ي- -ت- -م
أسستغÓلها بطريقة مناسسبة وفعالة.
وي -ت -ع -ل -ق أألم-ر،حسس-ب-ه»،ب-اسس-ت-ق-ال-ة رئ-يسس
أ÷مهورية ألتي كان من ألوأجب أن ترفق
ب -اسس-ت-ق-ال-ة ألشس-خصس-ي-ات أل-رم-زي-ة ‘ أل-ن-ظ-ام
ألسس-ي-اسس-ي أل-ق-د ËأŸت-ح-ك-م-ة ‘ أŸؤوسسسسات
ألرئيسسية بالبلد» ،ثم جاءت بعدها،حسسب بن
ف-ل-يسس»،أسس-ت-ق-ال-ة رئ-يسس أÛلسس أل-دسستوري
ألتي منحت فرصسة أخرى سسرعان ما تÓشست
دون أن تسستغل».
وذك- -ر رئ- -يسس طÓ- -ئ- -ع أ◊ري- -ات ‘ ،ه -ذأ
ألصسدد،ألغاء أنتخابات ألرأبع من شسهر جويلية
أŸاضسي،معتÈأ أن «بوأدر أ◊وأر ألوطني ⁄
تظهر إأل ‘ نهاية شسهر أبريل ،أو مع بدأية
شس -ه-ر م-اي-و أŸاضس-ي–،ت ق-ي-ادة شس-خصس-ي-ات
وط -ن -ي -ة مسس -ت -ق-ل-ة وذأت مصس-دأق-ي-ة،تضس-ط-ل-ع
Ãهمة ضسمان أنعقاد ألنتخابات ألرئاسسية ‘
ظروف ل تشسوبها شسائبة».
وتأاسسف بن فليسس حيال هذأ أألمر بقوله
«م -ع ذلك،وجب ألن -ت -ظ -ار إأ ¤غ -اي-ة  3يوليو
أŸاضس- -ي،أي ح- -ت- -ى أل- -ل- -ح- -ظ -ة أألخÒة،حÚ
أعÎفت رئ -اسس -ة أل -دول -ة ب -فشس -ل ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا
وأقÎحت مقاربة سسياسسية جديدة للخروج من
أألزمة».
كما تأاسسف ‘ ألخ Òللتأاخر أŸلحوظ ‘
تشسكيل ÷نة ألشسخصسيات من أجل فتح حوأر
وطني.
وب -ال -نسس -ب -ة ل -ع -ل-ي ب-ن ف-ل-يسس ،ف-إان «غ-ي-اب
أج-رأءأت أل-ت-ه-دئ-ة وت-وط-ي-د أل-ث-ق-ة ألم-ر ي-ثÒ
أıاوف بشس - - -أان أ◊وأر أل- - -وط- - -ن- - -ي أل- - -ذي
سس -يصس -ب-ح،ب-دوره،وأح-دأ م-ن أل-ف-رصس أل-ت-ي ⁄
تسس -ت -غ -ل ‘ تسس -وي -ة أألزم-ة أ◊ال-ي-ة .وه-و م-ا
سسيؤودي،بالتا‹،إأ ¤عوأقب ل –صسى.
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أإششاد Ãرإفقة إ÷يشس Ÿطالب إ◊رإك إلششعبي

جميعي :اÿروج من اأ’زمة يقتضصي تنظيم
انتخابات رئاسصية ‘ أاقرب وقت
لم Úإلعام ◊زب جبهة إلتحرير
دإفع إ أ
إلوطني ﬁمد جميعي ،أإمسس ،عن خيارإت
لزم-ة إلسش-ي-اسش-ي-ة بضشرورة
لفÓ-ن» ◊ل إ أ
«إ آ
إل -ت-وج-ه لن-ت-خ-اب-ات رئ-اسش-ي-ة ‘ إق-رب وقت
لقصش - -اء م- -ن
‡ك - -نﬁ ،ذرإ أإن سش - -ي - -اسش - -ة إ إ
إ◊وإر إل - - -وط - - -ن - - -ي ت- - -ع- - -ي- - -ق إلن- - -ت- - -ق- - -ال
إل-دÁق-رإط-ي ‘ ،ح Úأإك-د “سشك م-ن-اضش-ل-ي
إ◊زب ب -ق -ي -ادة إ÷يشس إل -وط -ن -ي إلشش -ع -ب-ي
◊م-اي-ة إل-بÓ-د ،و م-رإف-ق-ة م-طالب إ◊رإك
إلششعبي.

جÓل بوطي
أك -د ج -م -ي -ع-ي ،أمسس ،خÓ-ل ك-ل-م-ت-ه ب-اŸل-ت-ق-ى
أل - -وط - -ن - -ي ح - -ول «أإلط - -ارأت» ب- -اŸرك- -ز أل- -دو‹
للمؤو“رأت عبد أللطيف رحال بالعاصسمة ،أن منح
ألفرصسة للشسعب أ÷زأئري باختيار رئيسس جمهورية
عن طريق ألنتخابات هو أول حل يجب أن يتفق
عليه أ÷ميع ،وحذر من إأطالة عمر أألزمة و“ديد
فÎة أŸرحلة ألنتقالية ألنه سسيدخل ألبÓد ‘
أزمة خانقة على كافة أألصسعدة .
ومع أŸرحلة ألعسسÒة ألتي “ر بها أ÷زأئر
حسسب ﬁمد جميعي فان ألتهديدأت أإلقليمية
وأألزم -ة ألق -تصس -ادي -ة أÿان -ق-ة ت-زي-ده-ا خ-ط-ورة،
ق- - -ائ «: Ó- -إأن أ◊ل أل - -وح - -ي - -د
للخروج من هذه أألزمة ،يكمن
‘ أل -ذه -اب إأ ¤رئ -اسس -ي -ات ‘
أقرب أآلجال ،وإأن ألنخرأط
‘ أ◊وأر ألوطني من طرف
أıلصس Úأضس- - -ح- - -ى ضس - -رورة
ح -ت -م -ي -ة ل -ت -م -ك Úألشس-عب م-ن
‡ارسسة سسيادته لختيار رئيسس
أ÷م-ه-وري-ة ي-ك-ون ل-ه ألشس-رع-ي-ة أل-ك-ام-ل-ة Ÿب-اشس-رة
أإلصسÓحات».
وي -ع -ت Èأ◊وأر أل-ن-اج-ح أل-ذي ت-ك-ون ﬂرج-ات-ه
وطنية  -بحسسب أألم Úألعام ل» أآلفÓن»  -هو
أ◊وأر ألذي ل يخضسع للنزأعات ول يكون مرماه
ألسستحوأذ على ألسسلطة بعيدأ عن منهج ألنتهازية
وألطموحات ،مشسÒأ إأ ¤أن أ◊وأر أŸد Êيجب أن

يكون مبنيا على ألتنازلت وألطموحات ‘ سسبيل
مصس-ل-ح-ة أل-بÓ-د أل-ع-ل-ي-ا .دأع-ي-ا إأ ¤ت-ف-ادي سسياسسة
أإلقصساء وأن ل يقصسي أ◊وأر أي تيار سسياسسي ول
مد.Ê
وأوضسح جميعي بأان «أآلفÓن» ليسس من أولئك
أل -ذي-ن ي-ت-ح-ي-ن-ون أل-ف-رصس ويسس-ت-ث-م-رون ‘ أزم-ات
ب Ó-ده-م ل-ن-ي-ل م-ك-اسسب سس-ي-اسس-ي-ة أو حصس-د م-غ-اÂ
شسخصسية على حسساب ألوطن ،مضسيفا أنه وإأÁانا
م -ن -ا ب -اإلسس -ه -ام ‘ أل -فضس -اء ألسس -ي -اسس -ي وأ◊زب -ي
وألوقوف إأ ¤جانب ألوطن ألذي Áر ‘ وضسع
خط Òتتحتم علينا أŸشساركة ألفعالة إلخرأج ألبÓد
من أألزمة ألسسياسسية .وذكر أن
هناك أطرأف خارجية تعمل من
أجل ألتحريضس وزرع ألفتنة ‘
أل- - - - -بÓ- - - - -د ووسس- - - - -ط ألشس - - - -عب
وأ÷زأئ- -ري Úك- -اف- -ة ،وذلك ع- -ن
طريق تغليط ألرأي ألعام وكذأ
–ريضسه ضسد جيشسه سسليل جيشس
ألتحرير ألوطني.
وأمام دور أ÷يشس ألوطني ‘ أألزمة ألسسياسسية
جدد أألم Úألعام لـ «أآلفÓن» دعمه ومسساندته
Ÿؤوسسسس -ة أ÷يشس وج -ه -ود ق -ي-ادة أ÷يشس أل-وط-ن-ي
ألشسعبي لضسمان أمن ألبÓد وألعباد ،قائ « Óأ÷يشس
أث - -بت ف - -ع  Ó- -أن- -ه ن- -وف- -مÈي وي- -ل- -ت- -زم Ãه- -ام- -ه
ألدسستورية».

ا◊وار الوطني ضصرورة
حتمية ،لكن دون إاقصصاء
و’ تهميشش

جي ‹Óسشفيان :

على ا◊راك ا◊فاظ على السصلمية إ’حداث التغيÒ
شش -دد رئ -يسس ح -زب ج-ي-ل ج-دي-د سش-ف-ي-ان
جي ،‹Óعلى ضشرورة إعتماد إ◊وإر مع كل
لط -رإف ل -ل -ت -ف-اوضس ح-ول مسش-ار إن-ت-خ-اب-ي
إ أ
ع -ادل وإق -رإر ع -دإل -ة مسش -ت -ق -ل -ة وﬁك -م -ة
دسش-ت-وري-ة ،وحسش-ب-ه ف-إان إ◊ك-وم-ة إ◊ال-ية
ليسشت ذإت مصشدإقية وينبغي تسشريع حلها
لسشاسشية إŸرتبطة بالنظام
وتغي Òإلوجوه إ أ
لجرإء
إلسش-اب-ق ب-اسش-ت-دع-اء إل-هيئة إلناخبة إ
إلنتخابات.

سسهام بوعموشسة
أب -دى سس -ف -ي -ان ج -ي  ‹Ó-ل -دى ت -نشس-ي-ط-ه ل-ن-دوة
صسحفية أمسس بفوروم جريدة «ألوسسط» ،تخوفه من
أŸرحلة أ◊الية أذأ Œ ⁄رى أنتخابات رئاسسية ‘
أق - -رب وقت ،مشسÒأ إأ ¤أن - -ن- -ا م- -ت- -ج- -ه- -ون ن- -ح- -و
أإلصس -ط -دأم ‘ ح -ال -ة ع -دم وج -ود ل -ي -ون -ة وت-ن-ازل
Ÿصسلحة ألسستقرأر وألتهدئة وترسسيخ ألثقة.
أك Èأجرأء تقدم عليه ألسسلطة على حد تاكيد
سس-ف-ي-ان ج-ي ،‹Ó-أسس-ت-ج-اب-ت-ه-ا Ÿا ي-ط-ل-به أ◊رأك
وألشسخصسيات ألوطنية ،وهو أإطÓق سسرأح معتقلي
ألرأي.
وأشسار رئيسس حزب جيل جديد ،إأ ¤أنه «رغم
ف- -ت -ح أŸل -ف -ات وﬁاسس -ب -ة ع -دد ك -ب Òم -ن رؤووسس
ألفسساد ،إأل أن أÛتمع  ⁄يطمئن كونه فقد
ألثقة ،و ⁄يلمسسه ‘ ألوأقع ويتسساءل إأن هي عدألة
حقيقية أو نسسبية أو صسرأع ما ب Úأألجنحة أم
إأرأدة ح -ق -ي -ق -ي -ة ل-ت-غ-ي Òأل-وضس-ع».وأعÎف ‘ ذأت
أل - -وقت أن ه - -ن- -اك إأج- -رأءأت ل
Áك-ن Œاه-ل-ه-ا م-ط-ال-ب-ا باŸزيد
‘ ت- -غ- -ي Òب- -عضس ألشس- -خصس -ي -ات
أÙسسوبة على ألنظام ألسسابق.
وأج -اب ج -ي  ‹Ó-ع-ل-ى أسس-ئ-ل-ة
أخ- -رى ت- -خصس إأع- -ت- -ق -ال ÿضس -ر
ب -ورق -ع-ة ول-وي-زة ح-ن-ون ق-ائ Ó-إأن
ه -ذه أŸل -ف -ات صس-ع-ب-ة وحسس-اسس-ة
ليسس له تعليق ومعلومات ‘ أŸضسمون ،مشسÒأ أ¤
أن ألمينة ألعامة ◊زب ألعمال إأذأ ثبت تورطها ‘
بعضس أألشسياء خارج ألسسياسسة يجب أن يظهر أŸلف
وألعدألة من حقها مقاضساتها.
حول ÷نة أ◊وأر وألوسساطة ،قال جي ‹Óأنه
م- -ن- -ذ ب- -دأي- -ة أألزم- -ة شس- -دد أ◊زب ع- -ل -ى أ◊وأر
وألتفاوضس حول ÷نة مسستقلة وألذهاب لنتخابات
رئاسسية  ،كونه أ◊ل أألمثل للخروج من أألزمة،
مشسÒأ إأ ¤أننا أليوم ‘ منطق ألقوة من جهتÚ
أألو“ ¤ثل قيادة أألركان وألثانية أ◊رأك وعلى
أحد ألطرف Úألتنازل وألليونة ،كما أنه ل Áكن
فرضس إأسسم شسخصسية على ألشسعب فقط ألنتخابات
هي ألتي تفرز رجل يقنع شسريحة من أÛتمع
ويكون ﬁل إأجماع.
وقال أيضسا ضسيف فوروم جريدة ألوسسط إأن من

له برنامج Áكنه إأقناع ألشسعب فليتقدم للصسندوق،
مشسÒأ إأ ¤أننا «نعيشس مرحلة أنتقالية غ Òمعلن
ع-ن-ه-ا» م-ا ي-ت-وجب ألسس-رأع ‘ ت-ن-ظ-ي-م أن-ت-خ-اب-ات
رئ -اسس -ي-ة  ،م-ط-ال-ب-ا ب-ح-ل-ول سس-ي-اسس-ي-ة أضس-اف-ي-ة أ¤
ألدسستورية قائ« ،Óإأن ألدسستور أ◊ا‹ ل Áكنه
أل -ت -ج -اوب م -ع أŸع -ط -ي -ات أ◊ال -ي -ة ألن-ه ب-ق-ي ‘
أألح-ك-ام أل-ع-ام-ة ،م-قÎح-ا م-ي-ث-اق-ا ت-وق-ع ع-ل-يه كل
أألح- -زأب ألسس- -ي- -اسس -ي -ة وي -ك -ون ف -ي -ه إأل -ت -زأم ل -ك -ل
أÎŸشس -ح Úل Ó-ن -ت -خ -اب -ات م -ع ت -ق-د Ëضس-م-ان-ات
وأل- -ت- -ك- -ف- -ل ب -ا◊ديث ع -ن أل -دسس -ت -ور ،م -ع ت -غ -يÒ
أŸن-ظ-وم-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة لÓ-ن-ت-خابات و÷نة مسستقلة
و–رير أإلعÓم ألعمومي».
و“سسك جي ‹ÓباŸسسار ألتأاسسيسسي ألذي يعني
تقليصس صسÓحيات ألرئيسس أ÷ديد ،هذأ أألخÒ
يتشساور مع ألكتل ألŸÈانية ،ويعمل على ألتوأزن
ب Úألسسلطات وإأعادة ألنظر ‘
صس Ó-ح -ي -ات رئ -يسس أ◊ك -وم-ة
وت-ق-ل-يصس أ◊صس-ان-ة ألŸÈانية
‘ أŸوأق- - -ف ألسس- - -ي - -اسس - -ي - -ة،
وعدألة مسستقلة وكذأ ﬁكمة
دسس- - -ت- - -وري- - -ة ،مÈزأ ضس- - -رورة
ألتفاوضس حول مسسار أنتخابي
ع- -ادل وشس -ف -اف وأن -ت -خ -اب -ات
ن -زي -ه-ة ت-فضس-ي إلخ-ت-ي-ار رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة ي-ع-ط-ي
حصسانة للدولة دأخليا وخارجيا.
و‘ سسؤوأل حول ألذين ينادون بالعصسيان أŸد،Ê
قال أنه مفهوم غامضس يجب توضسيحه وهو سسÓح
ذو حدين  ،مضسيفا أنه ينبغي بقاء أ◊رأك سسلميا
وب -دون -ه ل Áك -ن إأح -دأث ت -غ -ي Òح -ق -ي -ق -ي ،وع-ن
مشساركته ‘ ندوة أ◊وأر ألتي سستعقد ‘  31أوت
أ÷اري أك- -د ج- -ي ‹Ó- -مشس -ارك -ة أ◊زب ‘ ح -ال -ة
أسس -ت -دع -ائ -ه ك -ون -ه ي -ع -رف ألشس -رك -اء ألسس -ي -اسس -يÚ
وأألخطاء ألتي حالت دون ‚احهم .
وي- -رى رئ- -يسس ح- -زب ج- -ي -ل ج -دي -د أن أ◊ل -ول
ألعاجلة هي تهدئة أألمور من قبل قائد أألركان
أل-ف-ري-ق ق-اي-د صس-ال-ح وأل-رج-وع ل-لشس-رع-ية ألشسعبية،
أسس -ت -دع -اء أل-ه-ي-ئ-ة أل-ن-اخ-ب-ة ،ف-ت-ح م-ل-ف أل-دسس-ت-ور
وأإلعÓم ألعمومي وإأصسÓحات عميقة.

الصصندوق هو الكفيل
باختيار رجل إاجماع
نزيه

»æWh

الخميسض  ٠٨أاوت  2٠١٩م
الموافق لـ  ٠٧ذي الحجة  ١٤٤٠هـ

ا◊دث

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

سسم Òوناسس رئيسس ا÷الية ا÷زائرية بالÔويج لـ«الشسعب»:

نأمل اŸسسأهمة ‘ حل األزمة ع Èا◊وار التوافقي
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خÓل أاول اجتماع لها مع بعضس فاعلي ا◊راك الشسعبي بالعاصسمة

الهيئة الوطنية للحوار والوسسأطة
تعرضش ا◊لول اŸمكنة لأÓزمة

^ للسسلطأت الفعلية إارادة سسيأسسية ‘ ترسسيخ الدÁقراطية
^ تقدمنأ بطلب منح الشسعب ا÷زائري جأئزة نوبل للسسÓم
’بناء ا÷زائر ‘
’صسغاء أ
أاكد رئيسس ا÷الية ا÷زائرية ‘ الÔويج ،سسم Òوناسس ‘ حوار حصسري لـ»الشسعب» ،أاهمية ا إ
’زمة السسياسسية ،مشسيدا بدورالسسلطات الفعلية ‘ ﬁاربة كل أاشسكال الفسساد ،الذي
اÿارج وإاشسراكهم فعليا ‘ خطوات حل ا أ
يعطي مؤوشسرات إايجابية لتحول دÁقراطي سسلسس يفضسي لبناء جمهورية جديدة.

حاوره :جÓل بوطي
^الشسعب :كيف تلقيتم خ Èإاشسراك
’زمة
ا÷الية ‘ ا◊وار الوطني ◊ل ا أ
السسياسسية؟
^^سس - -م Òون- -اسس :أاو’ أاشض- -ك- -ر ج -ري -دة
«الشض-عب» ع-ل-ى إات-اح-ة ه-ذه ال-ف-رصض-ة ال-ث-م-ينة
للحديث باسضم ا÷الية ‘ ‡لكة الÔويج عن
ال- -وضض- -ع ال -داخ -ل -ي ‘ ا÷زائ -ر م -ن -ذ ب -داي -ة
ا◊راك الشضعبي ‘  22فيفري اŸنصضرم ،أ’ن
أاب -ن -اء ا÷ال -ي -ة ي -ت-اب-ع-ون ي-وم-ي-ا ع-ن ك-ثب ك-ل
صض -غÒة وك -بÒة “ر ب -ه -ا ال -بÓ-د ،رغ-م ال-ب-ع-د
والÈد ل -ك -ن ال-ق-ل-وب وا◊ب ي-دف-ئ-ان ا÷ال-ي-ة
وي-ق-رب-ان ا÷زائ-ر إا ¤اه-ت-م-ام-ات-ه-ا وم-ت-اب-ع-ة
تطوراتها.
ب -خصض -وصض سض -ؤوال-ك-م ح-ق-ي-ق-ة ت-ل-ق-ي-ن-ا خÈ
ت -وج -ي -ه ال-دع-وة Ÿشض-ارك-ة ا÷ال-ي-ة ‘ ا◊وار
الوطني ،بكل فرحة وسضعادة أ’ن ذلك يعيد
ا’عتبار لنا ويرفع اأ’مل لدينا للمسضاهمة ‘
ب -ن -اء ج -زائ-ر ج-دي-دة ،خ-اصض-ة ون-ح-ن ن-رى أان
السضلطات الفعلية تقود البÓد نحو بلد جديد
وح -ديث م -ن خ Ó-ل ﬁارب -ة ال -فسض-اد ورج-ال
اŸال ال -ف -اسض -د م -ن ب -داي-ة ا◊راك .ك-ل ه-ذا
أاعاد إالينا اأ’مل وحتى الكث Òمن أابناء ا÷الية
بات يفكر ‘ العودة أ’رضض الوطن.
^ قلت إانكم Ÿسستم نية حقيقية لبناء
جمهورية جديدة ،ما معنى ذلك؟
^^ا قصضد بهذا اإ’جراءات التي تقوم بها
السض-ل-ط-ات ال-ف-ع-ل-ي-ة ◊م-اي-ة اŸال ال-ع-ام ب-ع-د
–رك ال -ع -دال -ة ا÷زائ -ري -ة Ÿع-اق-ب-ة ك-ل م-ن
تسضبب ‘ مآاسضي ا÷زائري ÚخÓل السضنوات
اأ’خÒة وأاسضهم ‘ اسضتشضراء الفسضاد ،أ’ن هذا
التوجه بحد ذاته أاعطى لنا انطباعا إايجابيا،
جعلنا نفتخر با÷زائر ‘ اÙافل الدولية.
–رك ج -ه -از ال-قضض-اء Ùارب-ة ال-فسض-اد ب-ك-ل
أان - -واع - -ه Áث - -ل خ - -ط - -وة واق- -ع- -ي- -ة ‘ ب- -ن- -اء
الدÁقراطيات ا◊ديثة.
’زم -ة
^ ك- -ي- -ف ت -تصس -ورون ح -ل ا أ
السسياسسية ،واŸشساركة ‘ ا◊وار الوطني
لبناء الدولة ا◊ديثة؟
^^ ’ ›ال ل- -لشضك أان أاب- -ن- -اء ا÷ال- -ي- -ة
ا÷زائرية ‘ العا ⁄أاجمع Áثلون قوة تأاثÒ
ك-بÒة ‘ ال-ب-ل-دان ال-ت-ي ي-ع-يشض-ون ف-ي-ه-ا ،ول-كن
بحكم أانني أامثل ا÷الية ‘ ‡لكة الÔويج،
سضأاعرضض رؤويتنا اŸتواضضعة لكيفية بناء الدولة
ا◊ديثة ،حيث أان ا÷الية Áكنها أان تسضهم ‘
كل اÛا’ت خاصضة القطاع ا’قتصضادي أ’نها

“لك طاقات وكوادر هامة Áكن لها أان تÌي
اŸشض -ه -د ‘ ا÷زائ -ر وت -ن -ق -ل Œرب -ت -ه-ا دون
مقابل ،خاصضة فيما يتعلق بالبحث العلمي،
واعلم كان بعضض الكوادر التي كانت ‡نوعة
‘ السضابق من إالقاء ﬁاضضرات ‘ ا÷امعات
ا÷زائرية“ ،كنت بعد ا◊راك الشضعبي من
ذلك وحصضل هذا ‘ جامعة باتنة حيث قدم
باحث مقيم ‘ الÔويج ﬁاضضرة با÷امعة
وأاكد اسضتعداده للقيام بذلك سضنويا و›انا.

«اإلصسغأء للجألية جزء من حل األزمة»
’زمة؟
^ ماذا عن اقÎاحكم ‘ حل ا أ
^^ أاما بخصضوصض رؤويتنا للحل أاعتقد أان
ا◊وار الذي انطلق هو السضبيل اأ’مثل للخروج
من اأ’زمة السضياسضية التي “ر بها البÓد منذ
أاك Ìمن سضتة أاشضهر ،ودعوتنا للمشضاركة ‘
هذا ا◊وار إايجابية لكن ينبغي أان تكون أافعا’
’ أاق -وا’ ف -ق -ط ،ح -ي -ن -ه -ا سض -ن -ق -دم رؤوي-ة ك-ل
ال -ك-ف-اءات ‘ ا’ن-ت-ق-ال ال-دÁق-راط-ي خ-اصض-ة
ون- -ح- -ن ‘ الÔوي- -ج ال- -ت- -ي ت -ع -ت Èأاح -د أاب -رز
ال -دÁق -راط -ي-ات ال-ع-ري-ق-ة ‘ ال-ع-ا ،⁄و–ت-ل
م -راك -ز م -ت -ق -دم -ة ‘ ›ال ال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي
والتعليم ،فهي الثانية بعد فنلندا ‘ التعليم،
فضض Óعن سضياسضتها الدÁقراطية ‘ ا◊وكمة

التي يسضهم فيها عدد معت Èمن أابناء ا÷الية.
ل- -ك- -ن ع- -م- -وم- -ا ن- -رى أان تصض- -ور ا◊ل ه -و
اإ’صضغاء للجالية بشضكل واضضح لرسضم خارطة
طريق واضضحة تكون سضندا للسضلطات الفعلية
‘ –ق -ي -ق مسض-ار ا’سض-ت-ق-رار وا◊ف-اظ ع-ل-ى
اأ’من العام ،أ’ن سضلمية ا◊راك هي أاك Èما
ميزه ‘ العا ،⁄ونحن بصضدد تقد Ëطلب إا¤
معهد نوبل للسضÓم اŸتواجد بالÔويج إ’دراج
الشض -عب ا÷زائ -ري ‘ ق -ائ -م -ة اŸع -ن-ي Úأ’ن-ه
فع Óأاظهر سضلمية فاقت  6أاشضهر دون وقوع
عنف ،وهذا  ⁄يشضهده العا ⁄العربي على
اإ’ط Ó-ق ورÃا ‘ ال -ع -ا ⁄ك -ل -ه .ل -ه-ذا ق-ررن-ا
تقد Ëطلب رسضمي شضهر سضبتم Èالقادم Ÿنح
الشضعب ا÷زائري جائزة نوبل للسضÓم على
سضلميته النادرة ‘ العا.⁄
^ م- -ا ال -ذي ت -رون -ه ق -د ت -غ Òب -ع -د
ا◊راك الشسعبي ؟
سض -ؤوال م -ه -م ل -ل -غ -اي -ة ،م -ا ت -غ Òه -و ع -ودة
السضلطة للشضعب ،ومن خÓل متابعتنا الدائمة
للوضضع تب Úأان ا÷زائر دخلت مرحلة جديدة،
وع -ه -دا ح-دي-ث-ا رج-عت ف-ي-ه ال-ك-ل-م-ة ل-لشض-عب،
ونحن متأاكدون أان ا–اد كل ا÷زائري‘ Ú
ال -داخ-ل واÿارج سض-ت-ك-ون ن-ت-ي-ج-ت-ه ب-ن-اء دول-ة
متقدمة ونحن على قناعة أان اأ’مور تتجه ‘
ه -ذا اŸسض -ار ،ل -ذلك ن -ظ -م -ن -ا ع-دي-د اŸرات
وق- -ف- -ات ه -ن -ا ‘ الÔوي -ج Ÿسض -ان -دة ا◊راك
وتأاكيد ارتباطنا بالوطن اأ’م.
وأاود اإ’شضارة هنا إا ¤أانه قبل ا◊راك كان
يطبع اŸشضهد العام لدنيا تشضاؤوم كب ،Òلكن⁄ ،
نكن نتصضور ما أاصضبحت عليه البÓد اليوم،
فصضار كل أابناء ا÷الية يفتخرون بهذا اإ’‚از
الذي نامل أان يتسضمر ‘ –قيق جمهورية
Óسضهام فيها بشضكل
حديثة ،ونحن مسضتعدون ل إ
مباشضر خاصضة ‘ اÛا’ت التي نرى أانها
ضضرورية على غرار ا’قتصضاد ،وقطاع تثمÚ
اÙروقات الذي Áثل قوة ‘ الÔويج.
^ هل من كلمة إا ¤الشسعب ا÷زائري ؟
^^ أادعو الشضعب إا ¤ا’لتفاف حول البÓد
واغ -ت-ن-ام ف-رصض-ة ال-ت-ح-ول ال-دÁق-راط-ي ال-ت-ي
–تاج إا ¤وضضع اŸصضلحة العليا للبÓد فوق
كل اعتبار ،أ’نه ‘ اأ’خ Òليسض لدينا سضوى بلد
ا÷زائر ،اأ’مر يدعونا إا ¤مد يد اŸسضاعدة
لكل مسضؤوول يريد ا Òÿللجزائر ،والنأاي بها
إا ¤بر اأ’مان ‘ ظل التحديات الكبÒة التي
يشضهدها العا ⁄عموما و‘ منطقتنا على وجه
اÿصضوصض.

ع -ق -دت ال-ل-ج-ن-ة السس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ح -وار وال -وسس -اط-ة ،أامسس،
با÷زائر العاصسمة ،أاول اجتماع لها مع
بعضس فاعلي ا◊راك الشسعبي حيث ”
ال -ت-أاك-ي-د خÓ-ل-ه ع-ل-ى ضس-رورة ت-ن-ظ-ي-م
ان -ت-خ-اب-ات رئ-اسس-ي-ة ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل
دون ا◊اجه إا ¤مرحلة انتقالية التي
أاث -ب -تت ع -دم ‚اع -ت -ه -ا خ Ó-ل سس -ن-وات
التسسعينات.
” خÓل هذا اللقاء الذي حضضره نشضطاء
م -ن و’ي -ات ال -وط -ن م -ن ب -ي -ن -ه -ا قسض -ن -ط-ي-ن-ة
وتيسضمسضيلت وغرداية ومسضيلة ،عرضض جملة
م- -ن اŸقÎح- -ات م- -ن ط -رف ب -عضض ف -اع -ل -ي
ا◊راك الشضعبي ،والتي تتمثل
أاسض- -اسض- -ا ‘ ضض -رورة ت -ن -ظ -ي -م
انتخابات رئاسضية «‘ القريب
ال- -ع- -اج- -ل «ت- -ؤوط- -ره -ا ه -ي -ئ -ة
مسض -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة وت -ن-ظ-ي-م
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ب -ح -يث ي -ك -ون
أاعضضاء هذه الهيئة منتخبون».
وصض - -رح ج - -م- -ال ك- -رك- -دان
اŸك- -ل- -ف ب -اإ’ع Ó-م ل -ل -ه -ي -ئ -ة
للصضحافة أان اللقاء خلصض إا ¤ضضرورة اإ’سضراع
‘ تنظيم انتخابات رئاسضية دون ا◊اجه إا¤
مرحلة انتقالية.
ك-م-ا ط-الب اÛت-م-ع-ون ب-اسض-ت-حداث هيئة
مسضتقلة لتنظيم ومراقبة ا’نتخابات ،وبإاعادة
النظر ‘ القانون العضضوي لÓنتخابات.
وأابرز اŸكلف باإ’عÓم أان هذا اللقاء الذي
ي -ع -د اأ’ول م -ن ن -وع -ه أاث -بت أان اأ’زم -ة ال -ت-ي
ت- -ع -يشض -ه -ا ا÷زائ -ر «رئ -اسض -ي -ة وم -ؤوسضسض -ات -ي -ة
ودسضتورية» وجاءت نتيجة ‡ارسضات سضابقة
كالفسضاد والتبعية اأ’جنبية.
وب -اŸن -اسض -ب-ة ” ،ط-رح وث-ي-ق-ة م-زجت بÚ
ا◊ل السض -ي -اسض -ي وال -دسض -ت -وري ل -ل -خ -روج م-ن
اأ’زم- -ة ،م- -ع- -تÈة أان ا◊ل ي -ك -م -ن ‘ ات -خ -اذ
إاج -راءات تسض -م -ح ب -إاع -ادة ث -ق -ة الشض -عب ق-ب-ل
تنظيم ا’نتخابات الرئاسضية.
و‘ هذا اإ’طار ،اعت Èالناشضط ا◊قوقي

ﬁم -د الصض -ال -ح روان (قسض -ن -ط -ي -ن-ة) أان ا◊ل
يكمن ‘ تنظيم انتخابات رئاسضية مع تقدË
بعضض الضضمانات التي تكفلها حكومة توافقية
تدير الشضأان السضياسضي ،مضضيفا أان ا◊وار يعد
اŸسض- -لك اأ’سض- -ل -م ل -ل -وصض -ول ل -ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه
ا’نتخابات.
ك -م -ا أاع -رب ع -ن رفضض -ه ŸقÎح اŸرح -ل-ة
ا’ن-ت-ق-ال-ي-ة ال-ذي أاث-ب-تت ع-دم ‚اع-ت-ه خÓ-ل
سضنوات التسضعينات.
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاشض-اد اŸت-ح-دث ب-دور
مؤوسضسضة ا÷يشض ‘ تاأم Úا◊راك الشضعبي ‘
ح Úانتقد دور اأ’حزاب السضياسضية مطالبا
بجعلها –ت طائلة «اŸسضؤوولية السضياسضية».
من جانبه ،رأاى الناشضط
رشضيد حطاب (تيسضمسضيلت)
أان ا◊وار هو ا◊ل الكفيل
ب- -اÿروج م- -ن اأ’زم- -ة ال -ت -ي
ت- -ع- -يشض -ه -ا ال -ب Ó-د ،مÈزا أان
اÿلل ب Úالسضلطة وا◊راك
يتمثل ‘ «غياب الثقة بÚ
ال - -ط- -رف .»Úودع- -ا ‘ ه- -ذا
اإ’ط - -ار إا ¤ضض- -رورة إاب- -ع- -اد
اأ’حزاب اŸوالية للنظام السضابق عن ا◊وار.
ب- -دوره دع- -ا ن- -اشض- -ط آاخ -ر ‘ ا◊راك اإ¤
ضض -رورة ت -ن -ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسض-ي-ة شض-ف-اف-ة
ونزيهة .وإاقحام الشضباب ‘ ا◊ياة السضياسضية
و’ سضيما ‘ تسضي ÒاÛالسض اŸنتخبة على
اŸسضتوى اÙلي.
وحول طريقة ا’تصضال مع نشضطاء ا◊راك
أاكد كر Ëيونسض اŸنسضق العام لهيئة ا◊وار
ووالوسضاطة أان النشضطاء الذين حضضروا ‘ هذا
ال- -ل -ق -اء ج -اؤووا Ãحضض إارادت -ه -م ،م -ؤوك -دا أان
اأ’ب -واب م -ف -ت -وح -ة أام -ام ا÷م -ي-ع ’سض-ت-ق-ب-ال
مقÎحاتهم.
وحسضب اŸنسضق العام للهيئة سضيتم ،اليوم،
تنظيم ندوة صضحفية Ãقر اŸنتدى الوطني
يكون متبوعا بلقاءات مع نشضطاء آاخرين من
ا◊راك والطلبة ليتبع بلقاءات مع شضخصضيات
وطنية وأاحزاب.

ضسرورة تنظيم
انتخأبأت رئأسسية دون
ا◊أجة إا ¤مرحلة
انتقألية

النائب نور الدين بلمداح لـ«الشسعب»:

قيأدة ا÷يشش الوطني –ظى بثقة أابنأء ا÷ألية ‘ اÿأرج

تنظيم النتخأبأت الرئأسسية ﬂرج النسسداد السسيأسسي

قال نور الدين بلمداح النائب عن ا÷الية باŸنطقة الرابعة أامريكا وروسسيا ،تركيا ،بريطانيا ،وكل دول
أاوروبا عدا فرنسسا أان قيادة ا÷يشس الوطني أاعطت فع Óضسمانات لكل ا÷زائري Úبأانها ’ ولن “لك
’زمة
ط-م-وح-ا سس-ي-اسس-ي-ا ،وه-و م-ا ج-ع-ل-ه-ا –ظ-ى ب-ث-ق-ة ك-ل أاب-ن-اء ا÷ال-ي-ة ال-ذي-ن ي-ؤوي-دون مسس-اع-يها ◊ل ا أ
السسياسسية ،داعيا إا ¤عدم إاقصساء ا÷الية من ا◊وار الوطني أاو اقتصساره على فرنسسا فقط.

جÓل بوطي
أاوضضح بلمداح ‘ اتصضال مع «الشضعب» أان اŸؤوسضسضة
العسضكرية أاظهرت فع Óنوايا حسضنة ◊ل اأ’زمة السضياسضية
بعيدا عن إاقحام البÓد ‘ الفراغ الدسضتوري الذي ’ يصضب
‘ خانة ا◊ل ا÷ذري ،مؤوكدا أان ا◊وار الوطني يبقى
السض-ب-ي-ل ال-وح-ي-د ل-ت-ج-اوز اŸرح-ل-ة ال-راه-ن-ة وال-توجه نحو
ا’نتقال الدÁقراطي .وثمن بلمداح توجيه دعوة إا ¤أابناء
ا÷الية ا÷زائرية ‘ اÿارج ’سضتشضارتهم ‘ وضضع خارطة
طريق ا◊ل.

«ا÷ألية شسأركت ‘ ا◊راك بشسعأرات
وطنية ل راديكألية»
وأاضض -اف ب -ل -م -داح ،أان ا÷ال -ي -ة م-ن-ذ  22ف-ي-فري وهي
متمسضكة برؤوية قيادة ا÷يشض ◊ماية البÓد ،لذلك رفعت
الراية الوطنية إا ¤جانب ترديد شضعارات مؤويدة للمؤوسضسضة
العسضكرية خÓل حراكها اŸسضتمر ‘ كل بلد من بلدان
العا ،⁄أ’نها تعي جيدا صضعوبة اŸرحلة التي “ر بها

ال- -ب Ó-د ،ل -ذلك تسض -ع -ى ج -اه -دة إا ¤اŸشض -ارك -ة ‘ ا◊وار
الوطني الذي ’ ينبغي إاقصضاء طرف على آاخر ،أاو اقتصضار
ا÷الية على فرنسضا فقط وهذا خطأا كب Òينبغي ا◊ذر
منه ،أ’ن ا÷الية ا÷زائرية منتشضرة ‘ كل العا ⁄و“لك
كفاءات عالية ‘ كل اŸيادين خاصضة ا’قتصضادية.
ومع دعوة هيئة ا◊وار والوسضاطة للجالية اŸشضاركة ‘
جلسضات اŸشضاورات ثمن النائب بلمداح ذلك وأاكد باسضم
ا÷الية أانه ’ Áكن إاقصضاؤوها من أاي مبادرة وطنية ◊ل
اأ’زم -ة ،سض -ي -م -ا وأان -ه -ا شض-اركت ب-ق-وة ‘ ا◊راك الشض-ع-ب-ي
السضلمي باÿارج ،مؤوكدين واجبهم Œاه الوطن من خÓل
إايصضال رسضائل قوية إا ¤الداخل بضضرورة التوافق والتÓحم
Ÿسضايرة مطالب الشضعب دون شضعارات راديكالية .منوها
إا ¤دور ا÷الية ‘ ترسضيخ دعوات ا◊فاظ على السضلمية
التي باتت مثا’ ‘ العا ⁄يحتذى به.

النتخأبأت الرئأسسية ضسأمن ا◊ل
وي -ج -م -ع ا÷زائ -ري -ون ‘ اÿارج حسضب ب -ل -م-داح ع-ل-ى
إاجراء ا’نتخابات الرئاسضية ‘ أاقرب وقت أ’نها الضضامن

ال -وح -ي -د ’سض-ت-ق-رار ال-بÓ-د ،سض-ي-م-ا م-ع ت-أاث Òاأ’زم-ة ع-ل-ى
ا÷انب ا’ق -تصض -ادي ال-ذي ي-غ-ف-ل-ه ال-ك-ثÒون م-ن اŸع-ن-يÚ
با◊ل ،قائ« Óنحن ‘ مرحلة تناز’ت من أاجل الوطن»،
وهو ما يدعو إا ¤ا’لتفاف حول ا’نتخابات وتفادي الفراغ
الدسضتوري ،مؤوكدا أانه بعد مرور سضتة أاشضهر من اأ’زمة ’
يسضجل أاي خوف على ا÷زائر أ’ن ا÷ميع يسضعى إا ¤ا◊ل
ا÷ذري.

ومن اŸنتظر أان تسضهم ا÷الية ا÷زائرية ‘ صضياغة
رؤوية لبناء دولة حديثة ترتكز على ا’قتصضاد القوي ،حيث
كشض -ف ب -ل -م -داح ع -ن ك -ف-اءات ج-زائ-ري-ة ه-ام-ة ‘ اÛال
ا’قتصضادي ‘ العا ،⁄خاصضة إاصضÓح البنوك ،وغÒها من
القطاعات ذات اأ’همية ‘ النهوضض ا’قتصضادي السضريع
‘ ظل توفر إارادة حقيقة لبلوغ ذلك بعد Œاوز اأ’زمة
السضياسضية.
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‘ ﬂطط أإمني لتأأم ÚإŸوإطن Úبعنأبة

الدرك يعّزز اŸراقبة ويكثف
الدوريات الراجلة واŸتنقلة
لقليمية للدرك إلوطني بعنأبة الوطني بعنابة ،إالى أان الرقم األخضضر  1055موضضوع
إتخذت إÛموعة إ إ
لضضحى إŸبأرك ،وذلك على مدار السضاعة لÓسضتجابة لنداءات المواطنين،
إجرإءإت وقأئية –سضبأ لعيد إ أ
لمن وإلسضكينة للسضكأن إلولية ،يومي ب-غ-ي-ة ت-ق-دي-م ي-د ال-مسض-اع-دة ل-ه-م ،خصض-وصضا الحالت
بهدف ضضمأن إ أ
إل -ع-ي-د ،ح-يث وضض-عت ﬂط-ط-أ أإم-ن-ي-أ ت-ك-م-ي-ل-ي-أ ıط-ط ال-ط-ارئ-ة ال-ت-ي تسض-ت-دع-ي سض-رع-ة ال-ت-دخ-ل ،كما تدعو
لمكأنيأت المجموعة اإلقليمية إالى اللتزام بالحذر في السضياقة،
موسضم إلصضطيأف ،من خÓل تسضخ Òكأمل إ إ
إŸأدية وإلبشضرية وإلتقنية ،حتى يتمكن إŸوإطن من وأاثناء التنقÓت مع احترام قواعد قانون المرور.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،سض -ط -رت ال -م -ج-م-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ي-ة
لمن وإلطمأنينة.
قضضأء هذه إŸنأسضبة ‘ جو من إ أ
مخططا خاصضا بتأامين أايام عيد األضضحى ،واتخاذ
جميع اإلجراءات فيما يخصص مراقبة نقل الماشضية،
ب -اإلضض -اف -ة إال -ى ت -أام -ي -ن أاسض -واق ال -م-واشض-ي وم-راق-ب-ة
تحرصص المجموعة اإلقليمية للدرك الوطني بعنابة م-داخ-ل-ه-ا وم-ح-ي-ط-ه-ا ،ب-ال-ت-نسض-يق مع جميع المصضالح
على ضضمان النسضيابية المرورية من خÓل تكثيف المعنية ،وفي هذا الصضدد تمكنت المجموعة خÓل
الدوريات الراجلة والمتنقلة في األماكن التي تشضهد األسض -ب -وع ال -م -اضض -ي م-ن وضض-ع ح-د لشض-ب-ك-ة إاج-رام-ي-ة
ازدح-ام-ا م-روري-ا ك-أاسض-واق ال-م-اشض-ي-ة،
تحترف سضرقة المواشضي على مسضتوى
المراكز التجارية ،المنتزهات وأاماكن وضضع حد لشضبكة إجرإمية ولي -ة ع -ن -اب -ة ،م-ت-ك-ون-ة م-ن أارب-ع ()04
التسضلية والترفيه ،إالى جانب محطات
أاشضخاصص تتراوح أاعمارهم مابين 25
ال-ن-ق-ل ال-ب-ري وم-ح-ط-ات ال-ت-ن-قل عبر –Îف سضرقة إŸوإشضي و 37سضنة .العملية جاءت بعد تحريات
السض -كك ال -ح -دي -دي -ة ،ال -م -ذاب -ح ،دور
وحدات الدرك الوطني بعدة عمليات
العبادة والمقابر ،إاضضافة إالى توفير الظروف المÓئمة سضطو اسضتهدفت الموالين وأاصضحاب المواشضي بكل من
ألداء صضÓة العيد وتأامين التجمعات السضكانية الكبرى .بلديتي سضرايدي وعين الباردة ،حيث أان هذه العصضابة
كما سضيتم تجنيد جميع الوحدات لتعزيز المراقبة تقوم بترصضد الرعاة واختيار الوقت المناسضب لتقوم
على مسضتوى حواجز الطرقات ،باسضتعمال الوسضائل ب -اق -ت -ح -ام اإلسض -ط -بÓ-ت والسض-ت-يÓ-ء ع-ل-ى ال-م-اشض-ي-ة
التقنية والرادارات لمراقبة السضرعة ،تفاديا لحوادث مسضتغلة اقتراب عيد األضضحى ،حيث تم توقيف أافراد
السضير نظرا لما تعرفه أايام العيد من تنقÓت كثيرة العصضابة وتقديمها أامام الجهات القضضائية المختصضة.
ل-ل-م-واط-ن-ي-ن.وأاشض-ارت ال-م-ج-م-وع-ة اإلق-ل-ي-م-ية للدرك

عنابة :هدى بوعطيح

لحيأء إلسضكنية إلكÈى وإŸذإبح
تّوزع على إ أ

ج ّ-ن -دت م -ف -تشض -ي-ة إل-ب-ي-ط-رة
بتيبأزة  61بيطريأ تأبعأ للقطأع
إلعأم للسضهر على مرإقبة نوعية
لضضحى،
لضضأحي ،يومي عيد إ أ
إ أ
ف- -ي -م -أ أإسض -ديت ت -ع -ل -ي -م -أت لـ 53
ب -ي -ط -ري -أ خ -أصض -أ ل -ل -مشض -أرك-ة ‘
ح -م -ل -ة ع-ي-د ب-دون ك-يسس م-أئ-ي
وبدون ﬂأطر لهذه إلسضنة.

تييازة :علي ملزي
حسضب رئ- - -يسض - -ة مصض - -ل - -ح - -ة
المفتشضية البيطرية بالولية
ف -اط -م -ة ال-زه-راء ب-ن شض-ام-ة
فاإّن  20بيطريا معنيا بهذه
المهمة ينحدرون من فئة ما
ق-ب-ل ال-تشض-غ-ي-ل ف-ي-م-ا يصض-نف
الآخ -رون ضض-م-ن ال-م-وظ-ف-ي-ن
ال -رسض -م -ي -ي -ن م -ن ب -ي-ن-ه-م 35
ب- -ي- -ط- -ري- -ا م -ن ال -م -ف -تشض -ي -ة
الولئية للبيطرة و  6بياطرة
ت- -اب- -ع -ي -ن ل -ل -ب -ل -دي -ات ،ك -م -ا
سض-ي-نضض-م ل-ه-ذه ال-ع-م-لية عدد
من البياطرة الخواصص الذين

اأّكدوا على ضضمان المداومة
بمحÓتهم طيلة اليوم الأول
من عيد الأضضحى للنظر في
طبيعة و نوعية اللحوم التي
ي-ح-ت-م-ل ب-اأن ت-ع-رضص ع-ل-ي-هم
من طرف المضضحين.
ك- -انت م- -ف -تشض -ي -ة ال -ب -ي -ط -رة
بالولية قد سضجلت حصضيلة
م -راق -ب -ة ث -ق-ي-ل-ة خÓ-ل ع-ي-د
الأضض-ح-ى م-ن ال-ع-ام ال-ف-ارط
اأسض- -ف- -رت ع -ن م -راق -ب -ة 185
راأسص من الغنم و  8روؤوسص
م -ن ال -ب -ق -ر و  14راأسض-ا م-ن
ال -م -اع -ز ع -رضضت ج -م -ي-ع-ه-ا
ل -ل -ذب -ح ب -ال-م-ذاب-ح ال-خ-مسض-ة
ال -رسض-م-ي-ة ،م-م-ا اأف-رز ح-ج-ز
هيكلين لحميين من الغنم و
 52رئ- - -ة و  10وح-دات م-ن
ال- -ك -ب -د ،اأم -ا ع -ل -ى مسض -ت -وى
الأح- -ي- -اء الشض- -ع- -ب- -ي -ة و ل -دى
ال -مضض -ح -ي -ن ب -ب -ي-وت-ه-م ف-ق-د
سض -ج -لت ال-م-ف-تشض-ي-ة م-راق-ب-ة

 1030راأسص من الغنم و 68
راأسضا من الماعز ،مما اأسضفر
عن حجز  150كلغ من لحم
الغنم و  189رئة و  53كبدا،
بحيث تبقى اأمراضص اليرقان
و الأم- -راضص ال- -ط- -ف- -ي -ل -ي -ة و
ال- -ك- -يسص ال- -م- -ائ -ي م -ن ب -ي -ن
الأسض -ب -اب ال -م -ب -اشض -رة ال -ت -ي
اع- -ت- -م- -د ع- -ل- -ي- -ه- -ا الأط -ب -اء
ال -ب -ي-اط-رة ل-ح-ج-ز ال-ك-م-ي-ات
المعلن عنها.
اما عن المكانيات المادية
ال- - -مسض- - -خ- - -رة ف - -ق - -د اأشض - -ار
مصض -درن -ا ال -ى ف -ت -ح م -ج-م-ل
مكاتب النظافة البلدية طيلة
ال- - -ي - -وم الأول م - -ن ال - -ع - -ي - -د
ل - -م - -راف - -ق - -ة ال - -ب- -ي- -اط- -رة و
ال- -مضض- -ح- -ي- -ن ف- -ي ت -جسض -ي -د
الأه - -داف ال - -ن - -ب - -ي - -ل - -ة م- -ن
اسض -ت -ه Ó-ك الضض-ح-ي-ة ب-دون
م-خ-اط-ر صض-ح-ي-ة م-ع تسضخير
ب -عضص ال -ب -ل -دي -ات ل-م-رك-ب-ات

خ-اصض-ة ل-ن-ق-ل ال-ب-ي-اطرة نحو
الأحياء الشضعبية من منطلق
تقريب خدمة المراقبة من
المضضحين ،مع الشضارة هنا
ال - - -ى اأّن ع- - -دد ال- - -م- - -ذاب- - -ح
ال-رسض-م-ي-ة ت-قّ-ل -صص ال-ى اأربعة
م -ذاب -ح ب -ك -ل م-ن ال-دام-وسص
وحجوط وبوركيكة والقليعة،
وذلك ع - -قب غ - -ل - -ق م - -ذب - -ح
قوراية لأسضباب تقنية.
لأّن الأم- -ر ي- -ق -تضض -ي ج -دي -ة
كبيرة وحزما اأكبر في هذه
ال-مسض-األ-ة لرت-ب-اط-ه-ا بصض-ح-ة
ال- -مسض -ت -ه -ل -ك -ي -ن ف -ق -د دعت
ال-م-ف-تشض-ي-ة ال-ولئ-ية للبيطرة
ج-م-وع ال-مضض-ح-ي-ن ل-ل-تجاوب
اي - -ج - -اب - -ا م - -ع ال - -ب - -ي- -اط- -رة
المجندين وعرضص اأضضاحيهم
ع -ل -ي -ه -م ت -ج -ن -ب -ا ل -ك -ل سض-وء
م -ح -ت-م-ل ق-د ي-ج-لب ع-واقب
غ - - - -ي - - - -ر سض- - - -ارة لصض- - - -ح- - - -ة
المسضتهلكين.

لضضحى
من أإجل سضÓمة وصضحة إŸوإطن ‘ Úإ أ

تخصشيصص  19نقطة لبيع األضشاحي و  55بيطريا بتلمسشان
سضيتمكن إŸوإطن بولية تلمسضأن من إقتنأء أإضضحية إلعيد بكل
لسضبوعية وكذإ نقأط إلبيع
لسضوإق إ أ
أإريحية وهذإ على مسضتوى إ أ
إŸرخصضة ،بحسضب قرإر ولئي يتعلق بذإت إلشضأأن .

تلمسسان /ع“ Úوشسنت :بكاي عمر
في هذا الصضدد ،كشضف أاكدي عبد الفتاح وهو إاطار بمصضالح
البيطرة بمديرية المصضالح الفÓحية لولية تلمسضان في تصضريح
حصضري خصص به «الشضعب» أان مصضالحه قد ضضبطت كل التدابير
الخاصضة بيوم عيد األضضحى المبارك و هذا بتسضخير بنحو 55
بيطريا من القطاع العمومي و آاخرون من الخواصص تم التعاقد
معهم كلهم سضيهرون على معاينة و الكشضف على األضضاحي قبل و
بعد الذبح و يتواجدون عبر  53بلدية بولية تلمسضان وبإامكان من
المواطن التقرب منهم على مسضتوى المذابح وكذا على مسضتوى
مكتب النظافة و الوقاية بمقر البلديات.
سضتكون المداومة مضضمونة من أاجل راحة المواطنين و سضÓمة
صضحتهم ،و كشضف ذات المتحدث أان مصضالح البيطرة قد أاحصضت
19نقطة بيع مرخصضة و كذا أاسضواق أاسضبوعية وهذا على مسضتوى
على تلمسضان بالوريط  ،زناتة ،الرمشضي  ،الحناية  ،أاولد ميمون ،
صضبرة  ،بني سضنوسص  ،باب العسضة  ،بن سضكران مغنية  ،سضبدو،
حمام بوغرارة ،وغيرها.
Óشضارة أان المذابح ،بولية تلمسضان ،سضتكون قيد الخدمة
بقي ل إ
الفعلية ،يوم العيد و توفر للمواطنين المكان و الماء من أاجل ذبح
أاضض -اح-ي-ه-م ب-ك-ل أاري-ح-ي-ة و ظ-روف صض-ح-ي-ة مÓ-ئ-م-ة م-ع ضض-م-ان
المراقبة من طرف طبيب بيطري و التأاكد من سضÓمة األضضحية
و سضÓمة اللحوم من أاجل السضتهÓك و التأاكد من عدم وجود
أامراضص وهذا بالمجان و ل يتوفر هنالك من يقوم بعملية ذبح
األضضحية بل يتوجب على صضاحب األضضحية جلب الشضخصص الذي
يقوم بعملية الذبح.
في سضياق ذات صضلة كشضفت المكلفة باإلعÓم بمديرية الصضحة
أاحÓم بلقايد في تصضريح صضحفي خ ّصضت به « الشضعب» أانها توجه

ندائها إالى مواطني ولية تلمسضان و مختلف الوليات و تذكرهم
أانه بمناسضبة عيد األضضحى المبارك يتوجب توخي الحذر من
الكيسص المائي الذي يعتبر من األمراضص المتنقلة عبر الحيوانات
و ال -ط -ف -ي-ل-ي-ة و تصض-يب ال-ك-ب-اشص ع-ل-ى مسض-ت-وى ال-رئ-ة و ال-ك-ب-د و
الفيروسص يأاتي من بيضص صضادر عن فضضÓت حيوان» الكلب» لذا
تدعوا مديرية الصضحة بتلمسضان المواطنين إالى توخي الحذر و
الوقاية خير من العÓج و عدم ترك الكباشص مع الكÓب في
مكان واحد لمن لديه هواية تربية مختلف الحيوانات بمنزله أاو
ب -ح -دي -ق -ت -ه و ك-ل م-واط-ن ل-ه أادن-ى شضك ي-ت-وجب ع-ل-ي-ه التصض-ال
بمصضالح البيطرة من أاجل تفادي أامراضص و عواقب وخيمة.

لسضعأر
تسضجيل إنخفأضس ‘ إ أ
وإلوفرة تريح إŸوإطن
بالنسضبة ألسضعار األضضاحي بنقاط البيع بولية تلمسضان و عقب
الجولة السضتطÓعية التي قامت بها « الشضعب « فإان سضعر سضوق
المواشضي و الكباشص قد سضجل سضقوطا و انخفاضضا في األسضعار ،و
هذا قبل  4اأيام من عيد األضضحى المبارك.
بحسضب بعد الموالين و المواطنين الذين تحدثوا»للشضعب» أان
األسضعار تهاوت إالى حدود 8000دج و 9000دج و حتى 10000دج
من السضعر الحقيقي للخروف ،حيث تتأارجح سضعر الكباشص ما
بين 32000دج و 54000دج كأاقصضى حد  ،للسضعر الذي تم عرضضه
بسضوق زناتة و سضبدو الذي يشضهدان إاقبال منقطع النظير من
مواطني بلديات النسضان و حتى الوليات المجاورة على غرار
وهران و عين تموشضنت و بلعباسص.
بولية عين تموشضنت كشضفت مديرية المصضالح الفÓحية و مصضالح
Óضضاحي إاضضافة إالى األسضواق
البيطرة بإاحصضاء  25نقطة بيع ل أ
األسضبوعية الواقعة ببلديتي عين تموشضنت وعين األربعاء و تم
تسضخير نحو 70طبيبا بيطريا من القطاع العام و الخاصص من أاجل
مراقبة األسضواق و كذا األضضاحي ،عشضية العيد و يوم النحر ،وقبل
و بعد العملية من أاجل الكشضف عن األمراضص والكيسص المائي.

تسشخ 81 Òبيطريا لضشمان مراقبة عمليات
الذبح وإارششاد اŸواطنÚ

سض ّ
خرت مفتشضية إلبيطرة إلتأبعة Ÿديرية إŸصضألح إلفÓحية لولية خنشضلةÃ ،نأسضبة
لحيأء إلسضكنية
لضضحى إŸبأرك  81طبيبأ بيطريأ سضينتشضرون ع ÈإŸذإبح إلبلدية وإ أ
عيد إ أ
بكأفة مدن إلولية Ÿرإقبة عمليأت ذبح إŸأشضية وإلتأأكد من سضÓمتهأ مع تقد Ëإلنصضأئح إ¤
إلسضكأن ‘ كيفية حفظ إللحوم بطريقة سضليمة تفأديأ لتلفهأ.
وكيفية التعامل معها.
أاشض -ار ذات ال -مصض -در أان ب -رن -ام -ج ع-م-ل-ي-ات ال-ذب-ح
أاورد مصضدر رسضمي لـ»الشضعب» في هذا السضياق أان سضخرت له  81طبيبا بيطريا  27من القطاع العام
ال -مصض -ال -ح ال -م -ذك -ورة ع -م -لت م -ن-ذ ب-داي-ة الشض-ه-ر و 54من القطاع الخاصص سضيسضهرون على ضضمان
ال-ج-اري ع-ل-ى م-راق-ب-ة ن-ق-اط ب-ي-ع ال-م-اشض-ية وطرق مراقبة الذبح لتفادي انتشضار أاو تنقل أاي مرضص
ن -ق -ل -ه -ا ح-يث ق-دمت ال-نصض-ائ-ح ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ح-ول م -ح -ت -م -ل يصض -يب ال -م -اشض -ي -ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى صض-ح-ة
خطورة بعضص األمراضص التي قد تصضيب خرفانه المواطن وتوعية هذا األخير بأاهمية مراقبة الحالة
Óضضاحي.
الصضحية ل أ

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي

–ت شضعأر «حأفظوإ على شضبكأت إلصضرف إلصضحي»

الديوان الوطني للتطهُ Òيطلق
حملة توعية باŸناسشبة
أإطلق إلديوإن إلوطني للتطه Òحملة توعية –ت شضعأر «حأفظوإ على شضبكأت إلصضرف
لضضحى ،إلذي سضيتم إلحتفأء به ،يومي  11و 12أإوت  ،2019حيث
إلصضحي» ،مع إقÎإب عيد إ أ
للية إلتي يضضعهأ إلديوإن إلوطني للتطه ‘ Òكل إحتفأل بهدف وضضع
ترإفق هذه إ◊ملة ،إ آ
حد للمشضأكل إلكبÒة إلتي تؤوثر على شضبكأت إلصضرف إلصضحي وﬁطأت إلتطه ، Òبسضبب
إلنفأيأت إلتي يلقيهأ بعضس إŸوإطن Úمبأشضرة ‘ شضبكأت إلصضرف إلصضحي.

سسعاد بوعبوشش
من خÓل هذه الحملة ،يبلغ المواطنين أان بعضص
النفايات مثل القرون والسضاقين أاو الصضوف ل يمكن
إادخالها في شضبكات الصضرف الصضحي أاو إالقاؤوها
في المحيط الطبيعي ،ألن هذه النفايات تسضبب
انسض- -داد األن- -اب- -يب وف- -ي ب- -عضص األح -ي -ان ،تسض -بب
فيضضان مياه الصضرف الصضحي في بعضص المناطق،
ومشضاكل في محطات التطهير.
لذلك حث الديوان المواطنين على تجنب إالقاء
ه -ذه ال-ن-ف-اي-ات ف-ي ال-م-ج-اري والم-ت-ن-اع ع-ن رف-ع

أاغطية البالوعات وذلك بوضضعها في أاكياسص ورميها
في المزابل العمومية ،في نفسص السضياق ،سضيقوم
ع-م-ال ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه-ي-ر ب-ت-وزي-ع أاكياسص
ال-ق-م-ام-ة و ال-م-ط-وي-ات ،ف-ي األي-ام السض-اب-ق-ة للعيد
وذلك ع -ل-ى مسض-ت-وى م-ح-ط-ات ال-وق-ود وال-م-حÓ-ت
واألم -اك -ن ال -ت -ي ت-ع-رف حشض-د ك-ب-ي-ر ،ك-م-ا تسض-اه-م
مديريات الشضؤوون الدينية في نشضر هذه الرسضالة.
ذّكر الديوان أان وحداته سضتسضهر على ضضمان العمل
ال -دائ -م وال -مسض-ت-م-ر ب-م-راق-ب-ة م-ح-ط-ات ال-ت-ط-ه-ي-ر
وال-ت-دخ-ل ال-ف-وري ع-ل-ى مسض-ت-وى شض-ب-ك-ات الصض-رف
الصضحي ،كما سضتتخذ كل الحتياطات الÓزمة طيلة
أايام العيد.

إجـرإءإت أإمنية إتخذتهأ قيأدة إلدرك إلوطني

ﬂطط التأام Úيششمل كل اŸناطق
الواقعة ضشمن اختصشاصص
لضضحى إŸبأرك لسضنة  2019تشضكيÓت
وضضعت قيأدة إلدرك إلوطني ،خÓل أإيأم عيد إ أ
لمن وإلسضكينة إلعمومي Úللموإطن ،من
أإمنية منأسضبة ع Èكأفة إلÎإب إلوطني لضضمأن إ أ
لمكأنيأت إلبشضرية وإŸأدية حتى يتمكن جميع إŸوإطن Úمن قضضأء
خÓل تسضخ Òكأفة إ إ
هذه إŸنأسضبة إلدينية ‘ أإجوإء مÓئمة ،لسضيمأ ع Èطرق إŸوإصضÓت وإلتجمعأت إلسضكأنية
إلتي تشضهد حركة كبÒة للموإطن Úوتنقل هأم للسضيأرإت وإŸسضأفرين سضوإء دإخل إŸدن أإو
خأرجهأ أإو مأب Úإلوليأت.

ق .و .

وحدات الدرك الوطني بكل تشضكيÓتها
العملياتية الموضضوعة في الخدمة على
مسض- -ت -وى ك -ل ولي -ات ال -وط -ن م -ت -واج -دة
وم -ن -تشض -رة خ Ó-ل ه -ذه ال -م-ن-اسض-ب-ة وه-ذا
بإاقحام كل الوحدات اإلقليمية والوحدات
المتخصضصضة ،ووضضع تشضكيل خاصص بأامن
الطرقات ووحدات التدخل عبر مداخل
وم -خ -ارج ال -م-دن وأاه-م ال-ط-رق السض-ري-ع-ة
والطريق السضيار (شضرق  -غرب ) وكل
طرق المواصضÓت بما فيها شضبكة خطوط
السضكة الحديدية وكذا تأامين القطارات

ومحطات نقل المسضافرين.
باإلضضافة إالى تكثيف الدوريات ونقاط
المراقبة وذلك من خÓل الحضضور الدائم
والمسضتمر في الميدان عبر كافة األماكن
التي تعرف إاقبال كثيفا للمواطنين خÓل
هذه المناسضبة ،من أاجل التدخل السضريع
ع - -ن - -د الضض- -رورة وم- -د ي- -د ال- -مسض- -اع- -دة
ل-ل-م-واط-ن-ي-ن ،إاضض-اف-ة إال-ى ضض-م-ان سض-ه-ولة
ح- -رك- -ة ال- -م- -رور وال- -ت- -ن- -ق -ل ع -ب -ر ط -رق
المواصضÓت ،ما بين وليات الوطن عبر
وسض-ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-ع-ام-ة وال-خ-اصضة ،ناهيك
ب-رم-ج-ة ط-ل-ع-ات ج-وي-ة ل-تدعيم الوحدات
المتواجدة في الميدان.
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ألخميسس  08أوت  201٩م
ألموأفق لـ  07ذي ألحجة  1440هـ

«ألششعب» تسشتطلع أسشوأق أŸوأششي بالعاصشمة

السسعار ترتفع واŸواطن ‘ رحلة بحث عن أاضسحية مقبولة
منظمة أŸسشتهلك :أŸوأطن يدفع ضشريبة سشوء ألتنظيم وغياب ألتحضش ÒأŸسشبق

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

رغم غÓء أسشعار ألسش’Óت أ’فريقية

إاقبال اŸواطن Úعلى أاسسواق بيعها بأادرار
لقتناء أاضسحية العيد

تعرف أسشوأق أŸوأششي بو’ية أدرأر إأقبا’
مكثفا للموأطن’ Úقتناء أضشحية ألعيد ‘
ظ- -ل أرت- -ف- -اع أ’سش -ع -ار رغ -م أل -وف -رة  ،ك -م -ا
أن -تشش -رت ظ -اه -رة ب -ي -ع أ’أضش -اح -ي Ãح -اذأة
أل- -ط- -رق- -ات ،ك- -م- -ا ه- -و أ◊ال ع Èع -دد م -ن
ب-ل-دي-ات أل-و’ي-ة وق-د أشش-ت-كى أŸوأطنون من
غÓ- - -ء أ’سش- - -ع - -ار ب - -ال - -نسش - -ب - -ة ل - -لسش ’Ó- -ت
أ’ف -ري-ق-ي-ة أŸع-روف-ة ﬁل-ي-ا بـ « سش-ي-دأون «،
ناهيك عن أŸوأششي ألسشهبية ألتي تتجاوز 30
ألف دج .

أدرأر :فا— عقيدي

’ضشحى
م-ع ب-دأي-ة أل-ع-د أل-ت-ن-از‹ ل-ع-ي-د أ أ
أŸب-ارك ت-ع-رف أسش-ع-ار أŸاشش-ي-ة أرت-ف-اع-ا غÒ
م- -ت- -وق -ع -ا أث -ار ح -ف -ي -ظ -ة أŸوأط -ن Úأل -ذي -ن
يقصشدون أسشوأق أŸاششية ’ختيار أضشحيتهم
ألتي تتÓءم وظروفهم أŸادية خاصشة أمام
أل -زي -ادأت أل -ت -ي ع-رف-ت-ه-ا أ’غ-ن-ام وأدت إأ¤
أرتفاع معدل ألبيع ب 45 Úإأ 50 ¤ألف دينار
للكبشش ‘ ،ح Úوصشل معدل أÿروف إأ35 ¤
أل -ف دي -ن -ار ،وه -و أ’ل -ت -ه -اب أل -ذي أرج -ع-ه
أŸوأل- - -ون إأ ¤كÌة أل - -ط - -لب أل - -ذي ف - -اق 80
باŸائة.

أسستطÓع :خالدة بن تركي
أل -ج-ول-ة أ’سس-ت-طÓ-ع-ي-ة أل-ت-ي ق-ادت «ألشس-عب» إأل-ى
مختلف أسسوأق ألماشسية بالعاصسمة على غرأر سسوق
وأدي شس- -اي -ح ب -ب -اشس ج -رأح وك -ذأ أل -ق -ري -ة ب -ال -دأر
ألبيضساء أكدت أن أسسعار ألماشسية أرتفعت بحوألي 3
آأ’ف دينار عن ألسسعر ألمعتاد خاصسة بعد ألعزوف
ألذي عرفته أغلب أأ’سسوأق ومختلف نقاط ألبيع
ألنظامية وألفوضسوية ألتي جعلت ألتاجر وألموأل
يعيشس في حالة خوف من أسستمرأر ألوضسع ،غير أن
أإ’قبال ألكبير قلب ألموأزين وجعل ألموأطن في
رحلة بحث عن أضسحية تناسسب أختياره وإأمكاناته.

’سشعار بأاسشوأق
أرتفاع ‘ أ أ
ألعاصشمة
بين  35و 40ألف دينار وصسل سسعر ألخروف ألذي
يشسكل قبلة ألعائÓت ذأت ألدخل ألمحدود ألتي
كانت وجهتها أأ’ضسحية متوسسطة ألسسعر وألحجم
ترتب بحسسب ألسسعر وألنوع لتسسهيل عملية أ’ختيار
ع -ل -ى أل-زب-ون ،وه-ي أل-ط-ري-ق-ة أل-ت-ي أع-ت-م-دت ف-ي
أسسوأق ألماشسية ألتي تصسنف ألقطيع وفقا أ’حجامه
وسسعره هذأ ما وقفت عنده «ألشسعب» بكل من سسوق
وأدي شس -اي -ح ب -ب -اشس ج-رأح ،أي-ن ت-ح-دث-ن-ا م-ع أح-د

ألباعة ألذي أكد أرتفاع أأ’سسعار مقارنة باأ’سسبوع
أل -م -اضس -ي بسس -بب ك -ث-رة أل-ط-لب خ-اصس-ة أل-ك-بشس ذو
ألحجم ألمتوسسط أو ما يعرف «بالخروف «
وه -و م -ا صس -رح ب -ه أح -د أل -ت -ج -ار ح -ول أأ’ضس -ح-ي-ة
متوسسطة ألحجم أو ما يسسمى «بالخروف» ألتي
تشس-ك-ل م-ط-لب أل-ك-ث-ي-ري-ن ،ف-ي ح-ي-ن ي-قصس-د ب-عضس
ألموأطنين أأ’غنام ذأت ألحجم ألكبير ألتي ألتحقت
ب -اأ’سس -وأق ،خ Ó-ل أل -ي -وم -ي -ن أل -م-اضس-ي-ي-ن ،وت-رأوح
سسعرها بين  60إألى  70ألف دينار.
ليسس بعيدأ عن ألمكان ألمليء باإ’سسطبÓت كانت
أغنام مختلف ألو’يات حاضسرة بقوة على غرأر
ك-بشس و’ي-ة أل-ج-ل-ف-ة أل-م-ع-روف بسس-ع-ره أل-م-خ-ت-ل-ف
وشسكله ألذي يميل إألى أأ’بيضس عكسس أغنام أفلوأ
أل-ت-ي ت-م-ي-ل إأل-ى ل-ون أل-رم-ال أل-ذه-ب-ي-ة أل-ت-ي تجلب
ألكثيرين بالنظر إألى نوعية لحومها ألمتميزة عن
غيرها.
أرج-ع أل-م-وأل-ون أرت-ف-اع أسس-ع-ار أل-م-اشس-ي-ة أإل-ى كثرة
ألطلب مقابل قلة ألعرضس على بعضس أنوأع أأ’غنام
على غرأر ألخروف ألذي يعرف طلبا كبيرأ أحدث
ألمضساربة بسسبب ألوسسطاء ألذين يشسترون ألموأشسي
ب-أاسس-ع-ار م-ع-ق-ول-ة وي-رف-ع-ون م-ن سس-ع-ره-ا ل-ت-ح-ق-ي-ق
مدأخيل أكبر ،دون مبا’ة منهم بالموأطن ألبسسيط.

غÓء سشعر ألكبشش متوسشط
أ◊جم يث Òأسشتياء أŸوأطنÚ
بدوره يشسهد ألسسوق ألموجود بالطريق ألمؤودي إألى
عين طاية حركة كثيفة للموأطنين بغرضس شسرأء
أضسحية ألعيد ،نفسس ألشسيء بالنسسبة لسسوق ألقرية
ألذي يعرف تقاربا في أأ’سسعار ،حيث يترأوح سسعر
ألكباشس بين  32ألف دينار و 65ألف دينار ،فيما
يتعدى سسعر ألخروف ألصسغير  30ألف دينار ،حيث
أسستقطبت أأ’سسوأق ألموجودة على طول ألطريق
ألسساحلي للضساحية ألشسرقية للعاصسمة ألكثير من
ألموأطنين نظرأ لنوعية ألماشسية ألموجودة بها.
من جهتهم ،أبدى بعضس ألموأطنين ألذين زأروأ

أمام كÌتها ونوعيتها

ألسسوق في تصسريح لـ» ألشسعب» عن أسستياءهم من
ألغÓء ألذي عرفته أسسعار أأ’ضساحي خÓل أليومين
ألماضسيين ولم تصسبح في متناولهم ،خاصسة ذوي
ألدخل ألمحدود ألذين أصسبحوأ في رحلة بحث
يومية عن أأ’ضسحية ألتي تناسسب أختيارهم ،مع
Óسسوأق من خÓل تنظيمها
ضسرورة إأيجاد ألحلول ل أ
وت-م-ك-ي-ن أل-م-وأط-ن-ي-ن م-ن قضس-اء أل-ع-ي-د ف-ي أحسسن
ألظروف ودون أي عرأقيل.
ل -ع -ل م-ا م-ي-ز أسس-وأق أل-م-اشس-ي-ة ل-ه-ذه ألسس-ن-ة إأق-ب-ال
أل -ع -ائÓ-ت وأل-نسس-وة ’خ-ت-ي-ار ك-بشس أل-ع-ي-د وإأدخ-ال
ألفرحة للعائلة ألتي تبحث وسسط قطيع ألغنم عن
أأ’ضسحية ألتي تناسسبها ،في حين يجد ألموأل نفسسه
أو ألتاجر أمام كثرة ألطلب على ألخروف أو ما
يسس -م -ى «ب -ال -ث -ن-ي» صس-احب ألسس-ن-ت-ي-ن ب-ال-ن-ظ-ر إأل-ى
سسعرهما ألمعقول مقارنة مع أأ’غنام أأ’خرى ألتي
ت -ت-ط-لب م-ب-ل-غ ك-ب-ي-ر يصس-عب دف-ع-ه ب-ال-نسس-ب-ة ل-ذوي
ألدخل ألمحدود.

غياب ألتنظيم ورأء
أختÓل سشوق أŸاششية،
مصشطفى زبدي لـ«ألششعب»:
م -ن -ظ -م -ة ح -م -اي -ة أل -مسس-ت-ه-لك أسس-ت-ن-ك-رت وبشس-دة
أ’رتفاع في أأ’سسعار ألذي ترأوح بين  3أ’ف إألى 6
أ’ف دي- -ن- -ار ف- -ي وقت أع- -ل- -نت ف -ي -ه خ Ó-ل ن -دوة
صس-ح-ف-ي-ة ن-ظ-مت ب-ال-م-ن-اسس-ب-ة عن أنخفاضس ألسسعر
بنسسبة  10إألى  ٪ 15مقارنة بسسنة  ،2018مؤوكدأ
أسستحالة ألتحكم في أسسعار ألسسوق بسسبب غياب
ألتنظيم ألذي يفرضس أن يكون أ’قتناء مباشسرة من
عند ألموأل ،وكذأ ألتحضسير ألمسسبق للعملية ألذي
من شسأانه أن يضسع حد للمضساربة.
أضساف ألمتحدث في ذأت ألسسياق أن غياب نقاط
بيع كبيرة ونظامية ورأء حدوث أ’ختÓل في سسوق
ألماشسية ،ما يجعلنا نؤوكد يقول زبدي« :أن ألموأطن
يدفع ضسريبة سسوء تنظيم وغياب ألمرأقبة «.

لضساحي بسسعيدة
تراجع ‘ أاسسعار ا أ

تشش---ه---د أسش---وأق أŸاشش--ي--ة Ãخ--ت--ل--ف
م--ن--اط--ق و’ي--ة سش-ع-ي-دة أن-خ-ف-اضش-ا ‘
’سش--ع--ار م--ق--ارن--ة ب--السش--ن--ة أŸاضش--ي--ة
أ أ
بحسشب ما أكده بعضش أŸوأل Úألذين
أرجعوأ ذلك إأ ¤كÌة ألعرضش وقلة
’سشعار مابÚ
ألطلب ،حيث تÎأوح أ أ
 20أل---ف دي---ن---ار أ 40 ¤أل-ف دي-ن-ار،
’كÈ
إأضشافة أ ¤ألكباشش ذأت ألوزن أ أ
وصش---ل سش--ع--ره--ا إأ 47 ¤إأ 48 ¤ألف
دينار.

سسعيدة :ج .علي
ي اأت ي ه ذ أ ألت د فق للم اشس ي ة ف ي م نا طق
نقاط ألبيع بشسكل كبير بعد ما أصسبح
ألشسعير ومختلف أنوأع ألعلف متوفرأ -
ب-حسس-ب-ه-م  -سس-ا ه-م ف-ي نشس-ا ط وت-غ-ذ ي-ة
ألث رو ة ألح ي وأ ن ي ة ألمعرو ض س ة للب ي ع و ’أو ل
مرة ترأجع ألسسعر قبل أيام من عيد
أ ’أ ض س ح ى و م ن ذ سس ن ي ن خلت لم تشسه د ه ا
ألو’ ي ة  ،م م ا جعل أ ’أ ض س ا ح ي ف ي م ت نا و ل
أل- -ج- -م- -ي- -ع خ- -ا ص س- -ة أ ص س- -ح- -ا ب أل -د خ -ل
ألض س-ع-ي-ف ع-ن شس-رأ ء أ ض س-ح-ي-ت-ه-م  ،و م-ن
ج- -ه- -ة أخ -رى شس -د د ت أل -ف -رق أ ’أ م -ن -ي -ة
ألمن ت شس رة ب د وري اتها لت شس د ي د أإجرأ ء أتها
ألرقابية بغية ألتصسدي لمختلف أشسكال
ألسسرقة.

ألعدد
1801٩
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أرج -ع أل -م -وأل -ون ه -ذأ أ’رت -ف-اع إأل-ى غÓ-ء أرت-ف-اع
تكاليف ألعلف وألنقل ،وقال أحمد موأل أن سسوق
بيع ألموأشسي بمدينة أدرأر ،يحتوي على جميع
أ’نوأع ( ألسسدأسس ،ألرباع ،ألثني وحتى ألخروف
ألصسغير ) ...وقال أحمد أن أسسعار ألموأشسي ذأت
ألسسÓلة أإ’فريقية من  27ألف دج ألى  45ألف دج.
بخصسوصس ألموأشسي ألسسهبية فقال ألموأل بن ألدين
أن أسس -ع -اره -ا ت-ب-دأ م-ن  36أل -ف دج ح -يث ي -وج-د
خروف  45ألف دج و  50ألف دج و 60ألف دج فما
فوق معتبرأ هذه ألموأشسي تم تربيتها محليا بو’ية
أدرأر.
بدأئرة تسسابيت ( 60كلم شسمال مدينة أدرأر) ،تعرف
أسسوأق ألماشسية إأقبا’ من طرف ألموأطنين ’قتناء
ك -بشس أل -ع -ي -د ،وق-ال أل-م-وأل ع-ب-د أل-ق-ادر أن سس-وق
أل-م-اشس-ي-ة ي-ع-رف ه-ذأ أل-م-وسس-م إأق-ب-ا’ م-ع-ت-ب-رأ من
ط -رف أل -م -وأط-ن-ي-ن ،ك-م-ا ي-ع-رف ألسس-وق وف-رة ف-ي

م-خ-ت-ل-ف أن-وأع أل-م-اشس-ي-ة ،م-ع-ت-ب-رأ أن غÓ-ء أسسعار
أ’ضساحي هذأ ألعام مرتفعة ،وينتج ذلك عن غÓء
أ’ع Ó-ف وب -عضس ألصس -ع -وب-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه م-رب-ي
ألماشسية طيلة ألعام ،وقال أن ألسسوق يحتوي على
ع -دة سس ’Ó-ت «ك -ال -دم -ان  ،وسس Ó-ل -ة أو’د جÓ-ل،
وألسس’Óت أ’فريقية» ،وبحسسب ألموأل عبد ألقادر
ف -إان أل -م -وأط-ن-ي-ن ي-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى أق-ت-ن-اء ألسس’Ó-ت
أإ’ف-ري-ق-ي-ة وذلك بسس-بب أسس-ع-اره-ا أل-م-ع-ق-ول-ة ألتي
تترأوح مابين  28ألف دج و  45ألف دج.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -ري -و يشس -ه -د سس -وق ب -ي -ع أل -م -وأشس -ي
بالمقاطعة أ’دأرية برج باجي ألمختار وفرة في
أل -م -ن -ت -وج م -ن م -خ-ت-ل-ف أن-وأع أل-م-وأشس-ي ’سس-ي-م-ا
ألسسÓ-ل-ة أ’ف-ري-ق-ي-ة ،وح-ت-ى أ’ب-ل وأأ’ب-ق-ار ويعتبر
هذأ ألسسوق هو ألممون للو’ية.
أم-ا ب-ال-نسس-ب-ة أ’سس-ع-ار أأ’ضس-اح-ي ف-تشس-ه-د أرت-ف-اع-ا
م-حسس-وسس-ا ب-حسسب أل-م-وأط-ن-ي-ن ح-يث أشس-ت-ك-وأ م-ن
أرتفاع أسسعار أأ’ضساحي ،حيث بلغت أسسعار بعضس
أأ’ضساحي  50ألف دج وبحسسب ألموألون فإان أرتفاع
أسسعار ألماشسية رأجع ألى أرتفاع أسسعار أأ’عÓف
وتكاليف نقلها.
بدورها تشسهد ألمحÓت ألتجارية ’سسيما محÓت
ب-ي-ع أأ’وأن-ي أل-م-ن-زل-ي-ة وألسس-ك-اك-ين وآأ’ت شسحذها
ت -ع -رف إأق -ب -ا’ ع -ل-ي-ه-ا ’ق-ت-ن-اء أأ’وأن-ي وأل-وسس-ائ-ل
ألضسرورية أ’ضسحية ألعيد أو أقتناء أنوأع ألسسكاكين
ل -ذب -ح أ’ضس -ح -ي -ة أو أق -ت -ن-اء آأ’ت ألشس-ح-ذ لشس-ح-ذ
ألسسكاكين ألقديمة منها ،كما تعرف آأ’ت شسوأء
أللحم إأقبا’ ’قتنائها لشسوي لحم أأ’ضسحية ،يوم
ألعيد ،حيث تعددت آأ’ت ألشسوأء وتنوعت أنوأعها
من كل أ’صسناف وأأ’حجام.

نقاط ألبيع ألعششوأئية على حوأف ألطرق

كافة اإلمكانيات مسسخرة لضسمان عيد ناجح ببجاية
خصشصشت أŸف- -تشش- -ي- -ة أل- -و’ئ- -ي- -ة ل- -ل- -ب- -ي- -ط -رة
ب-ب-ج-اي-ة 9 ،ن -ق -اط ل -ب -ي -ع أŸوأشش -ي –سش-ب-ا ل-ع-ي-د
’ضش -ح -ى أŸب -ارك ،وذلك ب -ه -دف أل -قضش -اء ع -ل -ى
أ أ
أل- -ن- -ق- -اط أل- -ف- -وضش- -وي- -ة أل -ت -ي يسش -ت -غ -ل -ه -ا ب -عضش
’شش -خ -اصش ك -ك -ل سش -ن-ة ،ح-يث حّ -دد ه-ذأ أل-ق-رأر
أ أ
’ضش-اح-ي 9 ،بلديات
أÿاصش ب -ف -ت -ح ن -ق -اط ب-ي-ع أ أ
كÈى ،و” تهيئة أŸسشاحات وتوف Òأفضشل كافة
ششروط ألتسشويق للمرب ÚوأŸسشتهلك.Ú

بجاية :بن ألنوي توهامي
ت -م ت -خصس -يصس ه -ذه أل-ن-ق-اط ،ب-حسسب م-ادي،
مسس-ؤوول أل-ت-ف-ت-يشس أل-ب-ي-ط-ري ب-ج-اية ،لتمكين
ألموأطنين من شسرأء أضسحيتهم على مسستوى،
أأ’سسوأق أأ’سسبوعية وهي ،خرأطة ،أميزور،
سسيدي عيشس ،أدكار ،تازمالت ،ألقصسر ،أقبو،
وبجاية ،وبيع ألماشسية في هذه ألنقاط رسسميا
بحضسور أأ’طباء ألبيطريين ألمعتمدين ،حيث
تم أتخاذ هذأ أإ’جرأء ألوقائي لمنع تدفق
ألماشسية ألمريضسة ،وفي نفسس ألوقت لوضسع
حد للفوضسى ألتي تميز أ’أسسوأق ألماشسية قبل
ح -ل -ول ع -ي -د أأ’ضس -ح -ى ،م -ن ط -رف ت -ج-ار ’
عÓقة لهم بتربية ألماشسية.
ك -ج -زء م -ن أ’سس -ت -ع -دأدأت ل -ه -ذه أل -م-ن-اسس-ب-ة
ألدينية ،بحسسب نفسس ألمتحدث« ،تم أتخاذ
إأجرأءأت ضسرورية لضسمان عيد ناجح ومنها،
شس-ه-ادة صس-ح-ي-ة ي-ق-دم-ه-ا ت-ج-ار أل-م-اشس-ي-ة م-ن
نقطة أ’نطÓق إألى نقطة ألبيع ألمختلفة ،مع
ت-ج-ن-ي-د  100ط -ب -يب ب -ي-ط-ري ع-ل-ى مسس-ت-وى
أأ’سس- -وأق ،وت- -ق -دي -م شس -روح -ات وأف -ي -ة ح -ول
ألكيسس ألمائي ،وضسرورة ذبح أأ’ضساحي في
م -ك -ان ت-ت-وف-ر ف-ي-ه أل-رق-اب-ة أل-ب-ي-ط-ري-ة ،وك-ذأ
ضسمان نظام ألمدأومة من طرف ألمصسالح
ألبيطرية ألو’ئية».
أضساف مادي أنه تم تنظيم أيام تحسسيسسية
لتوعية ألموأطنين حول ألممارسسات ألمÓئمة
ألتي تسسمح بمعرفة أفضسل ألطرق قبل ألذبح،
وكيفية ألقيام بهذأ ألفعل ومتطلبات ألنظافة
وألتعامل مع أأ’ضساحي ،باإ’ضسافة إألى ألعÓقة
بين ممارسسات ألذبح وألتلوث ،وظروف حفظ
أل -ل -ح -وم وإأدأرة أل -ن-ف-اي-ات أل-ن-ات-ج-ة ع-ن ه-ذه
ألعملية ،فضس Óعن ضسرورة ألتحلي بالسسلوك
أل -حضس -اري م -ن خ Ó-ل ،ت -ف -ادي رم -ي ب -ق -اي -ا
أأ’ضساحي في قنوأت ألصسرف ألصسحي ،أ’نها
تؤودي إألى أنتشسار ألروأئح ألكريهة وأنسسدأد
ألقنوأت وبالتالي حدوث فيضسانات في فصسل
ألشستاء».
شس-ه-دت أل-ع-دي-د م-ن أل-م-ن-اط-ق ب-و’ية بجاية،
وب -ال -رغ -م م-ن أإ’ج-رأءأت أل-ت-ي أت-خ-ذت م-ن
ط-رف مصس-ال-ح أل-ب-ل-دي-ات ،ل-ت-ق-ن-ين عملية بيع
أل -م -اشس-ي-ة ب-م-ن-اسس-ب-ة ع-ي-د أأ’ضس-ح-ى ،أن-تشس-ار
عشسرأت نقاط ألبيع ألعشسوأئية دأخل أأ’حياء
ألسس-ك-ن-ي-ة ،وأل-مÓ-ح-ظ أن-ه-ا أك-ث-ر نشس-اط-ا م-ن
أأ’سسوأق ’ سسيما أن عملها يقتصسر على أيام
ق -ل -ي -ل -ة ق-ب-ل ع-ي-د أأ’ضس-ح-ى ،وم-ن-ه-ا أل-ن-ق-اط
ألوأقعة على حوأف ألطرق ما يتسسبب في
أخ -ت-ن-اق ك-ب-ي-ر وف-وضس-ى م-روري-ة ،إأل-ى ج-انب
أنتشسار أأ’وسساخ دأخل أأ’حياء أ’ن ألمحÓت

وألمسستودعات حولت إألى إأسسطبÓت تعرضس
فيها ألماشسية.

 ..وحملة –سشيسشية حول
ﬂاطر ألكيسش أŸائي
نّ-ظ-مت ج-م-ع-ي-ة ح-م-اي-ة أل-مسس-ت-ه-لك ت-حسس-ب-ا لعيد
’ضسحى ألمبارك ،حملة تحسسيسسية بهدف توعية
أأ
’مرأضس ألمتنقلة
ألموأطنين بمخاطر أ’إصسابة با أ
عن طريق ألحيوأن ’ ،سسيما مرضس ألكيسس ألمائي
وأل -ح -م -ى أل -م -ال -ط -ي -ة ،ح -يث أّط -ر ه -ذه أل-ح-م-ل-ة
’عÓمية ألتحسسيسسية ،ألتي تجوب بلديات ألجهة
أإ
ألشسرقة لو’ية بجاية ،أطباء مختصسون وبياطرة
ألذين أكدوأ على ضسرورة ألتخلصس ألسسلمي من
’ضسحية ،وتفادي رميها
’عضساء ألمصسابة في أ أ
أأ
عشس- -وأئ- -ي- -ا م -ن أج -ل كسس -ر ألسس -لسس -ل -ة أل -غ -ذأئ -ي -ة
ل-ل-ط-ف-ي-ل-ي-ات ،أل-ت-ي ت-ن-ت-ق-ل ع-ن ط-ري-ق أل-حيوأنات
ألضسالة.
ب- -حسسب أل- -ط- -ب -يب أل -ب -ي -ط -ري ،ع -ل -ي -ل -ي أح -م -د،
لـ»ألشسعب» « ،تم تنظيم هذه ألحملة حول مخاطر
ألكيسس ألمائي ،على مسستوى أسسوأق بيع ألموأشسي
وأل -فضس -اءأت أل -ع -م -وم -ي -ة ،ب -ه-دف أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أل -م -ح-ي-ط أل-ب-ي-ئ-ي وأل-وق-اي-ة م-ن م-خ-اط-ر أل-ك-يسس
ألمائي وكيفية ألتخلصس ألسسليم من ألنفايات ألتي
تتزأيد خÓل هذه ألمناسسبة وما يترتب عنها من
أمرأضس».
’ضس-اح-ي ألصس-ح-ي-ة ،ب-حسسب ذأت
ل -ل -ت-ع-رف ع-ل-ى أ أ
أل -م -ت -ح -دث« ،ي-جب ع-ل-ى أل-مسس-ت-ه-لك أل-ن-ظ-ر إأل-ى
’مر عاديا ولم يترك أي
مظهرها ألعام ،وإأذأ بدأ أ أ
شسيء مشسبوه وأظهر حيوية وطاقة ،فهو بالفعل
يتميز بصسحة جيدة ،كما على ألرأغب في شسرأء
أضسحية أن تلمسس أجزأء معينة منها على غرأر،
ي
ألرقبة ،ألكتفين ،وألخصسيتين ،وإأذأ لم يÓحظ أ ّ
شسذوذ فهذأ أيضًسا جّيد».
في ألعادة ،بحسسب محدثنا « ،من ألضسروري أن يتم
’ماكن ألمخصسصسة من طرف
ألذبح على مسستوى أ أ
ألبلدية ،حيث يتم إأجرأء فحصس مباشسرة بعد ألذبح
للكشسف عن أي طارئ أو مرضس ،وهي مهمة موكلة
’حشساء،
للطبيب ألبيطري ألذي يرأقب بعناية أ أ
’عضساء
وألملمسس ولون أللحم ،كما يفحصس بعضس أ أ
وعلى سسبيل ألذكر ،يجب أن تكون ألرئة وردية
أللون ،وإأذأ لم يكن كذلك فإانه يتطلب ألمزيد من
ألفحوصسات لتحديد جودة أللحوم».
’كياسس
ألطبيب عليلي أضساف« ،يجب أسستخرأج أ أ
أو ألحويصسÓت مثل ألكيسس ألمائي ودفنها بعمق،
ووضس- -ع أل- -ج- -ي- -ر ل- -م- -ن- -ع أل- -كÓ- -ب م- -ن ح- -ف- -ره -ا
’مر خطير جًدأ على ألصسحة
’ن أ أ
وأسستهÓكها ،أ
’نسسان ،وفي جميع
ألعامة وينتقل ألضسرر إألى أ إ
أل-ح-ا’ت ي-جب أ’ن-ت-ب-اه إأل-ى ل-ون أل-ل-ح-م وم-ظ-ه-ره
ورأئحته ،خاصسًة بعد يوم ألذبح ،وفي حالة أدنى
شسك ه - -ن- -اك ضس- -رورة إأل- -ى أسس- -تشس- -ارة أل- -ط- -ب- -يب
ألبيطري ،وقد تم بالمناسسبة توزيع مطويات تشسمل
عدة نصسائح وإأرشسادأت حول ألكيسس ألمائي وكيفية
ألحفاظ على نظافة ألمحيط».
هذأ ،وقد عرفت هذه ألحملة ألتحسسيسسية تجاوبا
من طرف ألموأطنين ،ألذين ثمنوأ ألمبادرة وحثوأ
على ضسرورة تكثيف مثل هذه ألحمÓت ألتوعوية
للتعريف بخطورة هذأ ألمرضس ،ومخاطر تلوث
’ن
أل-م-ح-ي-ط جّ-رأء أل-رم-ي أل-عشس-وأئ-ي ل-ل-ن-فايات ،أ
ألموأطنين ما زألوأ بحاجة للتوعية وألتحسسيسس في
ظل ألمظاهر ألمسسجلة في مثل هذه ألمناسسبات.

الخميسس  ٠٨أاوت  ٢٠١٩م الموافق لـ  ٠٨ذي الحجة ١٤٤٠هـ
العدد
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’نقطاعات اŸتكررة للتيار بت ÚزواتÚ
ا إ

إŸولدإت إلكهربائية  ⁄تصضل بعد

يشش - -ت - -ك - -ي سش- -ك- -ان دائ- -رة ت ÚزواتÚ
ا◊دودي -ة 500 ،ك-ل-م ج-ن-وب م-ق-ر ع-اصشمة
’نقطاعات
’يام من عودة ا إ
الو’ية ،هذه ا أ
اŸت -ك -ررة ل -ل -ت -ي -ار ال -ك -ه -رب -ائ -ي ،م-ا ج-ع-ل-ه-م
ي -ن -اشش-دون السش-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-م
دومي ا÷ي ،‹Óبضشرورة التدخل العاجل
والوقوف على اŸعاناة التي يعيششها خاصشة
مواطنو حي وسشط اŸدينة واŸنطقة اŸسشماة
’ك Ìمعاناة.
(توندارت) ،كونهما ا أ
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ج -دد سص -ك -ان ال -م-دي-ن-ة ال-ح-دودي-ة ،م-ط-ل-ب-ه-م
بضص -رورة وضص -ع ح -د ل -مشص -ك -ل -ة ا’ن-ق-ط-اع-ات
ال-م-ت-ك-ررة ل-ل-ت-ي-ار ال-ك-هربائي المتواصصلة ،منذ
شص -ه -ر رمضص -ان ،اأ’م -ر ال -ذي سص-بب ح-ال-ة م-ن
التذمر واإ’سصتياء والذي تطرقت له «الشصعب»
ف -ي أاع -داده -ا السص -اب -ق -ة ،خ -اصص-ة م-ع ارت-ف-اع
درجات الحرارة التي تشصهد معد’ت قياسصية.

أاكد لنا أاحد المواطنين ،أان ا’نقطاعات التي
تشصهدها المنطقة ،أاثارت غضصب المواطنين
خاصصة سصكان حي وسصط المدينة وتوندارت،
وهذا نظرا للسصاعات الطويلة التي تشصهدها
عملية اإ’نقطاع ،حيث سصجلت إانقطاع أ’زيد
من  ٤سصاعات متتالية من وقت الظهيرة إالى ما
ب -ع-د ال-م-غ-رب ،اأ’م-ر ال-ذي يسص-ت-دع-ي ت-دخ-ل
السصلطات من أاجل الوقوف على الوضصعية التي
لم تر النور إالى حد اآ’ن.
ي -ح -دث ه -ذا ،يضص -ي -ف ال -م-ت-ح-دث ،ف-ي وقت
ع -رفت ف -ي -ه ال -م -دي-ن-ة ف-ي وقت سص-اب-ق زي-ارة
القائمين على شصركة توزيع وإانتاج الكهرباء،
أاين قدموا وعودا بتزويد المنطقة بمولدات
ج -دي -دة م -ن أاج -ل ال -ح -د م -ن ا’ن -ق -ط -اع-ات
المتكررة للتيار الكهربائي ،إا’ أان ذلك لم يتم
إالى حد اآ’ن ،ولم يتم القضصاء على المشصكل
متسصائلين عن ا’سصباب من وراء تواصصل هذه
ال -وضص -ع -ي -ة ال -ت-ي ’زمت السص-اك-ن-ة ط-ي-ل-ة أارب-ع
سص-ن-وات ،م-م-ا ج-ع-ل-ه-م يصص-ف-ون ه-ذه ال-ع-م-ل-ية

بالترقيعية.
في سصياق آاخر ،أاضصاف أاحد المواطنين ،أان
المنطقة تعرف تأاخرا تنمويا كبيرا مقارنة
ب-ال-دوائ-ر وال-ب-ل-دي-ات ال-ت-اب-ع-ة أ’ك-بر و’ية من
ح -يث ال -مسص -اح -ة ب -ال-وط-ن ،وم-ا زاد م-ن ه-ذه
Óن-ق-ط-اع-ات
ال -وضص -ع -ي -ة ال -ح -ال -ة ال-ك-ارث-ي-ة ل -إ
المتكررة للكهرباء ،خاصصة في فصصل يعرف
ارت -ف -اع ال -ح -رارة ونشص -اط ك -ب -ي -ر ل -ل -حشص-رات
الخطيرة والسصامة ،اأ’مر الذي ’بد له من حل
وإالتفاتة ،بحسصب المتحدث.
إالى حين إانهاء معاناة السصكان مع مسصلسصÓت
اإ’ن -ق -ط -اع -ات ال -م -ت -ك -ررة ل-ل-ك-ه-رب-اء ،ي-ب-ق-ى
المواطن بتين زواتين يصصارع مرارة العيشس
الكريم في ظل الظروف الصصعبة ،التي فرضصها
الموقع الجغرافي وزاد منه حالة التسصيب في
ت -جسص -ي -د ال-مشص-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ،م-م-ا ج-ع-ل-ه-م
يناشصدون القائم اأ’ول على الو’ية من أاجل
تجسصيد تنمية محلية في مسصتوى تطلعاتهم.

حي  80سشكنا ريفيا ببلدية مليلي ببسشكرة

لنارة إلعمومية
غياب إلتحسض Úإ◊ضضري وإ إ
ج- -دد سش -ك -ان ح -ي  80سش-ك-ن-ا ري-ف-ي-ا ب-ب-ل-دي-ة م-ل-ي-ل-ي ،غ-رب و’ية
بسش-ك-رة ،م-ط-ال-ب-ه-م م-ن السش-ل-ط-ات اÙلية ،بضشرورة التدخل العاجل
لوضشع حد Ÿعاناتهم الطويلة منذ عدة سشنوات ،حيث كششف السشكان
ان حيهم  ⁄تÈمج به أاية مششاريع تنموية تذكر منذ سشنوات عدة،
خ -اصش -ة ‘ ع -ه -د اÛلسس ال -ب -ل -دي ا◊ا‹ ال -ذي ات -ه-م-وه ب-ال-ت-ق-اعسس
والÓمبا’ة بانششغا’تهم التنموية البحتة.
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ت -ع -ت -ب-ر ب-حسصب السص-ك-ان مشص-اك-ل غ-ي-اب مشص-اري-ع ال-ت-ه-ي-ئ-ة وال-ت-حسص-ي-ن
ال -حضص -ري وك -ذا اإ’ن -ارة ال -ع -م -وم -ي-ة وإاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ب-عضس ال-ط-رق
والمسصالك ،من أاهم ا’نشصغا’ت التي رفعوها للسصلطات المحلية في
ع -دة م -رات ،وت-ل-ق-وا بشص-أان-ه-ا وع-ودا ل-م ت-ت-ح-ق-ق ب-ع-د ،م-ن-ددي-ن ب-ه-ذا
التهميشس ومهددين بتصصعيد اللهجة والدخول في حركة احتجاجية
مطلع الدخول اإ’جتماعي القادم.
قال السصكان أانهم قدموا شصكاوى عدة للمسصؤوول اأ’ول عن البلدية في
عدة مناسصبات وخÓل زيارات مختلفة لمكتبه ،لنقل انشصغالهم ،غير انه
يكتفي بتقديم الوعود دون تجسصيدها ميدانيا ،وبخصصوصس الوضصعية
العامة للحي فأاوضصح السصكان أان الطرقات مهترئة وتشصهد وضصعية
كارثية في ظل غياب اإ’نارة العمومية ،وانتشصار الحفر واأ’خاديد اأ’مر
الذي يصصعب حركة الراجلين وحتى أاصصحاب المركبات ،اأ’مر الذي أاثر
سصلبا على يومياتهم خصصوصصا في هذا الصصيف الذي ترتفع فيه درجة
Óرقام القياسصية.
الحرارة ل أ
تتحول هذه الطرق في الصصيف لكثرة الحفر وانتشصار المطبات بها إالى
مسصالك ترابية ’ تحمل المعنى التقني لمصصطلح طريق ،إاضصافة إالى
ا’نتشصار الكبير للغبار المتطاير صصيفا وتحولها برك مائية و أاوحال مع
تسصاقط اأ’مطار ،ما يصصعب من حركة السصير بها.

يطرح السصاكنة مشصاكل وانشصغا’ت أاخرى تتمثل في ضصعف شصبكة
اإ’نارة العمومية ،باأ’حياء اأ’مر الذي حرمهم من قضصاء فترات ليلية
خارج منازلهم بسصبب غياب اإ’نارة العمومية ،وفرضس الكÓب الضصالة
لحظر التجوال ،دون الحديث عن إانتشصار الحشصرات و الزواحف ،كون
المنطقة تتميز بطبيعة فÓحية.
بدورها مصصالح البلدية أاكدت بهذا الخصصوصس أان كل مطالب السصكان
شصرعية واعترفت بالوضصعية المزرية التي يقبع فيها الحي وسصاكنته،
مؤوكدة بأانها راسصلت مختلف الجهات الوصصية بهدف تخصصيصس أاغلفة
مالية معتبرة لبرمجة عدة مشصاريع خاصس التحسصين الحضصري وهي
تنتظر موافقتها على ذلك.
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تعرف أاسصواق الماشصية بالوادي ،اقبا’ غير
مسصبوق ،من قبل المواطنين لشصراء اضصحية
العيد ،قد حددت السصلطات المحلية قائمة
أاسصواق ونقاط بيع الماشصية عبر تراب الو’ية
التي تضصم  3٠بلدية ،بتخصصيصس ٢5نقطة
بيع ،وفق القرار الو’ئي الذي جاء بناء على
التعليمة الوزارية رقم  3٨٠المؤورخة في ٠١
جويلية من السصنة الجارية ،والتي تضصمنت
عملية بيع مواشصي عيد اأ’ضصحى المبارك
للسصنة الجارية ،والصصادرة عن وزارة الفÓحة
والتنمية الريفية والصصيد البحري.
تضصمن القرار الو’ئي الممضصى من طرف
اأ’م- -ي- -ن ال- -ع- -ام ل -و’ي -ة ال -وادي ،م -ن -ع ب -ي -ع
المواشصي خارج اأ’ماكن المحددة في هذا
ا’خير ،والتي تتضصمن  ٢5نقطة للبيع عبر
ت- -راب ال- -و’ي -ة ،ح -يث ي -خصس ه -ذا ال -ق -رار
بالدرجة اأ’ولى السصماسصرة ومربي المواشصي
ح -ت -ى ي -ل -ت -زم -وا ب -الضص -واب -ط ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة،
وال-مسص-اح-ات ل-ب-ي-ع ا’ضص-اح-ي ع-ل-ى مسص-توى
الو’ية سصتوفر افضصل شصروط التسصويق حيث
سص-ت-ك-ون فضص-اء ل-م-ع-امÓ-ت ت-جارية مباشصرة
ب -ي -ن ال -م -رب -ي -ن و ال -مسص -ت -ه -ل -ك -ي-ن ،ك-م-ا ان
مسصاحات البيع هذه تم تخصصيصصها بشصكل
أاولوي للمربين الذين يحوزون على البطاقة
المهنية للحرفة اضصافة الى شصهادة تلقيح
لقطعانهم .
ع -ل -ى ه -ذا اأ’سص -اسس ف -مصص -ل -ح -ة ال -ب-ي-ط-رة
بمديرية الفÓحة دعت مختلف المواطنين
ب - -ال- -ت- -وج- -ه ع- -ن- -د الشص- -راء ،إال- -ى اأ’م- -اك- -ن
ال -م-خصصصص-ة ل-ل-ب-ي-ع ال-ت-ي ت-م اع-ت-م-اده-ا م-ن

طرف المصصالح المختصصة ،وتفادي التوجه
إالى المواقع غير المرخصصة قانونا ،تفاديا
Óم-راضس ال-ت-ي ق-د ت-ت-ع-رضس ل-ه-ا ال-ك-ب-اشس
ل -أ
Óضص-ح-ي-ة ،ي-وم ال-ع-ي-د ،وك-ان ان
ال -م-وج-ه-ة ل -أ
نصص-ح اأ’ط-ب-اء ال-ب-ي-اط-رة ال-م-واطنين باقتناء
اأ’ضصحية مباشصرة من الموالين المعروفين،
ووان شصراءها من اصصطبل معروف سصيضصمن
سصÓمتها من أاي شصبهة.
في سصياق آاخر ،قصصد إادخال الفرحة على
ق -ل -وب اأ’رام -ل ورسص -م ال-بسص-م-ة ع-ل-ى وج-وه
اأ’يتام ،يوم عيد ا’أضصحى المبارك ،اطلقت
جمعية بصصمة أامل الخيرية ببلدية أام الطيور
بدائرة المغير ،حملة جمع أاكبر قدر من
اأ’ضصاحي وتوزيعها على العائÓت المعوزة
ب -إاق -ل -ي -م ال -ب -ل -دي -ة ،وال -ح-م-ل-ة ه-ذه ب-حسصب
ال-ق-ائ-م-ي-ن ع-ل-ي-ه-ا ت-ع-د ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ثة من
نوعها ،حملت شصعار «فصصل لربك وأانحر»،
وال -ت -ي ت -ن -درج ضص -م -ن ب -رن -ام -ج ال -ح-مÓ-ت
التضصامنية في إاطار برنامجها ا’جتماعي،
حملة لتوفير أاضصاحي العيد وجمع اللحوم
وتوزيعها على مسصتحقيها من الفئة الهشصة
من المجتمع.
دعت ال -ج -م -ع -ي -ة ف -ي ه -ذا ا’ط-ار ،ك-اف-ة
المحسصنين للمشصاركة بشصكل واسصع في هذه
العملية التضصامنية ،وذلك بتخصصيصس مبالغ
مالية يتبرع بها المحسصنون لشصراء اأ’ضصاحي
وت-وزي-ع-ه-ا ع-ل-ى ال-ف-ق-راء ال-م-وزع-ي-ن ضص-م-ن
قوائمها على مسصتوى اقليم البلدية.
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تطلعات و’ية الوادي

نحو إنتاج  500أإلف قنطار من إ◊بوب
تتّوّقع المصصالح الفÓحية بالوادي بالجنوب
الشصرقي للجزائر ،اإنتاج ما يزيد عن ٤٤5
األف قنطار من الحبوب ،بين قمح صصلب
وشص -ع -ي -ر ،وذلك ب -زي -ادة  ٪ ٢٠٠ف- -ي م- -ادة
الشص -ع -ي -ر ،وه -ذا م -ق-اب-ل السص-ن-ة ال-م-اضص-ي-ة،
بحيث ينتظر اأن يصصل مردود القمح الصصلب
الى  ٤5قنطارا في الهكتار ،باإنتاج ما يزيد
عن  3٤٤ . ٤األف قنطار بزيادة تصصل الى
 ،٪ ٢7 . 5م-ق-ارن-ة ب-السص-ن-ة ال-م-اضص-ي-ة وصص-ل
المردود الى  ٤٢قنطار في الهكتار الواحد،
اأما فيما يخصس محصصول الشصعير ،فتتوقع
ذات المصصالح ،انتاج اكثر من  ١٠١ . 5الف
ق-ن-ط-ار ،ب-مردود  35ق-ن-ط-ارا ف-ي الهكتار،
بزيادة تصصل الى  ،٪ ٢٠٠وهذا راجع لذات
جه العديد من الفÓحين
المصصادر الى تو ّ
وال -مسص -ت -ث -م -ري -ن ل -زراع -ة ه-ذا ال-م-حصص-ول
ل -ل -ط -لب ال -ك -ب -ي -ر ع -ل -ي -ه ،م -ن ق -ب -ل م -رب-ي
الماشصية.
انطلقت حملة الحصصاد والدرسس بالمنطقة،
ل-ل-م-وسص-م ال-ج-اري ،ب-اإشص-راف وال-ي ال-و’ي-ة،
على مسصتوى منطقة «الشصكشصاك» ببلدية بن
قشصة ،التي تعد رائدة في انتاج الحبوب،

حيث بلغت المسصاحة المزروعة بالو’ية بـ
 ١١ . ١األ -ف ه -ك -ت -ار ،وت ّ-م ت -خصص-يصس ٨٢٠٠
ه- -ك- -ت -ار ل -ل -ق -م -ح الصص -لب ،و ٢٩٠٠هكتار
ل -لشص-ع-ي-ر ،ب-نسص-ب-ة  ٪ ١٠ . 7م -ن ال -مسص -اح -ة
ال-فÓ-ح-ي-ة ال-مسص-ت-غ-ل-ة ،والمقدرة  ١٠3الف
ه -ك-ت-ار ،وق-د تّ-م ات-خ-اد ج-م-ي-ع ال-ت-رت-ي-ب-ات
الÓزمة لضصمان نجاح العملية ،من توفير
 3٩ح -اصص -دة م -ن-ه-ا  ١٠ح-اصص-دات ت-اب-عة
لديوان الحبوب ،و ١٢الى ربط.
ي -ط-رح ال-فÓ-ح-ون ،مشص-ك-ل ال-ت-خ-زي-ن ال-ذي
يبقى اكبر عائقا امام تطور هذه الشصعبة
الفÓحية ،وهي الجهود الكبيرة المبذولة
ل -ل -ن -ه-وضس ب-زراع-ة ال-ح-ب-وب ف-ي ال-م-ن-اط-ق
الصصحراوية المبكرة ،ا’أمر الذي اأدى اإلى
اإت Ó-ف ك -م -ي -ات ك-ب-ي-رة م-ن ال-ق-م-ح الصص-لب
والشصعير خÓل السصنوات الماضصية وتحصصي
ال- -مصص- -ال- -ح ال- -فÓ- -ح -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ق -درات
ال -ت -خ -زي-ن ال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي م-خ-ازن ال-ف-ول-ي-ة
ال -ت-اب-ع-ة ل-م-وؤسصسص-ة  ،CCLSب - -ـ  ٢5٠األف
قنطار ،ومخازن مقر تعاونية الحبوب بحي
ت- -كسص- -بت ب- -ال- -وادي ال- -ت- -ي تصص- -ل ق- -درت -ه -ا
التخزينية الى  ٢5الف قنطار.
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تنظم أوأسسط سسبتم ÈأŸقبل

سصباق الرئاسصة يحتدم ‘ تونسس

لسس- -ب- -ق ﬁم -د أŸنصس -ف
أودع أل- -رئ- -يسس أ أ
أŸرزوق-ي ،أمسس ،م-ل-ف ت-رشس-ح-ه لÓ-نتخابات
لوأن-ه-ا أŸزم-ع ت-نظيمها
أل-رئ-اسس-ي-ة ألسس-اب-ق-ة أ
أوأسس -ط سس -ب -ت -م ÈأŸق -ب -ل ‘ ت-ؤنسس ،حسس-ب-م-ا
أوردته وكالة ألنباء ألتؤنسسية.

قال ألمرزوقي ،في تصصريح إأعÓمي عقب
أيدأع ترشصحه لدى ألهيئة ألعليا ألمسصتقلة
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ،أن «أل- -ي- -وم ه- -و ع- -رسس
ل- -ل- -دي- -م -ق -رأط -ي -ة» ،مضص -ي -ف -ا أن «ت -ونسس
أل-دي-م-ق-رأط-ي-ة تضص-م-ن ل-كل موأطن ألحق
في ألترشصح وألحق في أختيار من يمثله».
في ألمقابل رفضس ألمرزوقي أعطاء أية
معلومات عن برنامجه ألنتخابي أو عن
نوعية ألتزكيات ألتي حصصل عليها.
كان ألمنصصف ألمرزوقي ( 74سصنة ) قد
أن- -ت -خب رئ -يسص ً-ا م -ؤوق -ت ً-ا ل -ت -ونسس ف -ي 12
ديسصمبر  2011من قبل ألمجلسس ألوطني
أل- -ت- -أاسص- -يسص- -ي ف -ي أط -ار ت -ح -ال -ف ع -رف
بائتÓف «ألترويكا» ألذي تكون من حركة
أل-ن-هضص-ة وح-زب أل-ت-ك-ت-ل م-ن أج-ل أل-ع-م-ل
وأل -ح -ري -ات وح -زب أل -م -رزوق -ي ألسص -اب-ق
ألمؤوتمر من أجل ألجمهورية.
شصغل هذأ ألمنصصب طيلة ثÓث سصنوأت،
ألى حين أجرأء ألنتخابات ألرئاسصية في

ديسصمبر  2014ألتي شصارك فيها ألمرزوقي
وجاء في ألمرتبة ألثانية في ألدور ألثاني
ألذي فاز فيه مرشصح «ندأء تونسس» ألباجي
قايد ألسصبسصي (ألرئيسس ألتونسصي ألرأحل)،
ك- -م -ا ي -رأسس أل -م -رزوق -ي ،أل -ي -وم ،ح -زب
ألحرأك ألتونسصي .أعلنت حركة ألنهضصة
أإلسصÓمية أن نائب رئيسصها عبد ألفتاح
م- -ورو ( 71ع-ام-ا) سص-ي-ت-رشص-ح لن-تخابات
أل-رئ-اسص-ة أل-م-ب-ك-رة أل-ت-ي سص-ت-ج-رى في 15
سصبتمبر ألمقبل.
هذه أول مرة تقدم فيها حركة ألنهضصة،
وه -ي أك -ب -ر ح -زب ف -ي ت -ونسس ،م -رشص -ح-ا
للرئاسصة عقب أنتفاضصة  2011ألتي أنهت
حكم ألرئيسس زين ألعابدين بن علي.
ق -ال أل -ق -ي -ادي ب -ح -رك -ة أل -ن -هضص -ة ع -م-اد
أل-خ-م-ي-ري إأن «ألشص-ي-خ ع-ب-د أل-ف-ت-اح م-ورو
يحظى بتقدير وأحترأم وأسصع في تونسس
وهو شصخصصية وفاقية وقادر على توحيد
وتجميع ألتونسصيين وإأيجاد ألتوأفق وهو
ما تحتاجه تونسس حاليا».
وسص -ي -ن -افسس م-ورو رئ-يسس أل-وزرأء ي-وسص-ف
ألشصاهد وعددأ من ألوجوه ألبارزة أألخرى
ألتي أعلنت ترشصحها من بينها ألرئيسس

ألسص- -اب -ق أل -م -نصص -ف أل -م -رزوق -ي ورئ -يسس
أل -وزرأء ألسص -اب -ق م -ه -دي ج -م -ع-ة .وم-ورو
م- -ح- -ام ويشص- -غ- -ل ح- -ال- -ي -ا م -نصصب رئ -يسس
ألبرلمان بالنيابة ،ويعد من أكثر ألوجوه
أنفتاحا في حركة ألنهضصة .ولطالما وجه
أن -ت -ق -ادأت ل -ح -زب -ه وط -الب ب-إاصصÓ-ح-ات
دأخ- -ل- -ي- -ة ل -ك -ي ت -ك -ون أل -ن -هضص -ة ق -ري -ب -ة
للتونسصيين.
في ألمقابل ،أكد وزير ألدفاع ألتونسصي
عبد ألكريم ألزبيدي ،أمسس ،إأنه سصيسصتقيل
م -ن م -نصص -ب -ه ب-ع-د أن ق-دم رسص-م-ي-ا أورأق
ترشصحه لنتخابات ألرئاسصة ألمبكرة ألتي
سصتجرى ألشصهر ألمقبل.
أضص -اف أل -زب -ي -دي ،وه -و م-رشص-ح مسص-ت-ق-ل
يحظى بدعم أحزأب ليبرألية وأحد أبرز
أل-م-ن-افسص-ي-ن أل-ب-ارزي-ن ع-لى ألمنصصب ،أنه
يسص-ت-ق-ي-ل لضص-م-ان ألشص-ف-اف-ية ألكاملة .كان
من ألمقرر إأجرأء ألنتخابات في نوفمبر
ألمقبل لكن وفاة ألرئيسس ألباجي قائد
ألسصبسصي ألشصهر ألماضصي عجلت بإاجرأء
أن -ت -خ -اب-ات أل-رئ-اسص-ة ل-ت-ك-ون ف-ي  15من
سصبتمبر.

لرهاب بÈيطانيا
مسسؤؤول مكافحة أ إ

بريكسصـــــت ب Óإاتفــــاق يهــــّدد أامننــــا
لره-اب ‘
ق -ال رئ -يسس وح -دة م -ك-اف-ح-ة أ إ
ب -ري -ط-ان-ي-ا إأن خ-روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن أل–اد
لوروبي دون أتفاق من شسأانه أن يحؤل دون
أ أ
أطÓ-ع ألشس-رط-ة ألÈي-ط-ان-ي-ة ع-لى ألبيانات
لوروب -ي -ة أÿاصس -ة ب -اÛرم Úأÿط -ري-ن،
أ أ
لم-ن
وه -ؤ م -ا م -ن شس -أان -ه أن يضس -ر ب -السس-ل-م وأ أ
أعتبارأ من  31أكتؤبر أŸقبل.
قال نيل باسصو لصصحيفة ألغارديان إأنه إأذأ
لوروب-ي بÓ-
غ--ادرت ب--ري--ط--ان--ي--ا ألت--ح--اد أ أ
أتفاق ،فسصتفقد ألشصرطة إأمكانية ألطÓع
ع--ل-ى أل-ب-ي-ان-ات م-ن خÓ-ل ن-ظ-ام م-ع-ل-وم-ات
شص-ن-ج-ن وسص-جÓ-ت أسص-م-اء أل-رك-اب وأل-ق-درة
لوروبية.
على أسصتخدأم أوأمر ألعتقال أ أ
أضصاف «سصيثير هذأ خطرأ مباشصرأ يتمثل في
لف--رأد أل--ق--ادم--ي--ن إأل--ى ه--ذأ أل-ب-ل-د ق-د
أن أ أ
ي--ك--ون--ون م-ج-رم-ي-ن خ-ط-ي-ري-ن ،سص-وأء ك-ان-وأ
م-ط-ل-وب-ي-ن أو م-ا زأل-وأ م-ج-رم-ي-ن م-تمرسصين
خطيرين يمكن أن يرتكبوأ جرأئم في هذأ
ألبلد ،ولن نعرف ذلك» .مضصى يقول «ل يزأل

ه--ن-اك ق-ل-ق ب-ال-غ ،سص-ي-ت-ع-رضس أم-ن-ن-ا ل-ب-عضس
ألمخاطر ،ل أسصتطيع أن أحدد نطاقا لهذأ».
كان رئيسس ألوزرأء بوريسس جونسصون قد قال
إأن--ه ي--ري--د أل--ت--وصص--ل إأل--ى أت--ف-اق ج-دي-د م-ع
بروكسصل ،لكن بريطانيا سصتترك ألتكتل في
لمر ،مضصيفا
 31أكتوبر دون أتفاق إأذأ لزم أ أ
أنه يتعين على ألبÓد ألسصتعدأد لما قد يتبع
ذلك من أضصطرأب.
ق---ال ب---اسص---و «ي---م---ك---ن---ن---ا أن ن---ق--ل--ل أث--ره--ا
لنظمة سصتكون أبطأا لقد
(ألمخاطر) ،لكنها أ أ
لدوأت ف--ي
لن--ظ--م--ة وأ أ
ت---م ت---ط---وي---ر ت--لك أ أ
لسصباب وجيهة للغاية .لقد
لوروبي أ
ألتحاد أ أ
كانت جيدة جدأ .على أية حال ،فقد فقدنا
كل ذلك .كان علينا إأعادة ألتفاوضس على هذأ
لمر».
أأ
ف--ي أل--م--ق--اب--ل ،أع--ل--نت أل--خ--ط-وط أل-ج-وي-ة
ألبريطانية «بريتيشس إأيرويز» أن ألعديد من
رحÓ-ت-ه-ا ت-أاث-رت ب-مشص-ك-ل-ة في «ألكمبيوتر»،
مما ألحق ألضصرر بنظام تسصجيل ألمسصافرين.

لتحقيق ألسسÓم وأŸصسا◊ة

قالت ألشصركة في بيان لها ،أمسس ،إأن فريق
ألشص-رك-ة أل-ف-ن-ي ي-ع-م-ل ب-أاقصص-ى سص-رع-ة ل-حل
لنظمة ،وألتي تسصببت في إألغاء
مشصكلة في أ أ
وت---أاخ---ر ب---عضس أل---رحÓ---ت أل---قصص---ي---رة م--ن
مطارأت لندن ،دون تحديد عدد ألرحÓت
ألمـتأاثرة.
أضص----اف  -أل----ب---ي---ان  -أن ألشص---رك---ة ت---وأج---ه
مشصكÓت في نظام تسصجيل ألمسصافرين على
لنترنت ،وهو ما تسصبب في تعطل بعضس
أإ
ألرحÓت.
ك--انت أل--خ--ط--وط أل--ج--وي-ة أل-ب-ري-ط-ان-ي-ة ق-د
لل--غ--اء
أضص--ط--رت ق--ب--ل م--ا ي--زي--د ع--ن ع--ام إ
رحÓت في مطار «هيثرو»  -أكبر مطارأت
أوروبا  -بسصبب مشصاكل في نظام لتكنولوجيا
أل--م-ع-ل-وم-ات ت-م-ده-ا ب-ه شص-رك-ة أخ-رى ،ك-م-ا
عانت من عطل كبير في نظام ألكمبيوتر في
م---اي ع---ام « « 2017بسص--بب مشص-ك-ل-ة ت-ت-ع-ل-ق
بالتيار ألكهربائي ،وهو ما أدى إألى تقطع
ألسصبل بنحو  75ألف مسصافر.

’فريقي يجّدد ا’لتزام بدعم السصودان
ا’–اد ا إ
لفريقي
جدد رئيسس مفؤضسية أل–اد أ إ
ألسسيد مؤسسى فكي ،ألتزأم أل–اد أŸسستمر
ب- -دع- -م ألشس- -عب وألسس -ل -ط -ات ألسس -ؤدأن -ي -ة ‘
سس - -ع- -ي- -ه- -م ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ألسسÓ- -م وأŸصس- -ا◊ة
وأل- -ت- -ق- -دم ،م -عÈأ ع -ن ت -ق -دي -ره ل -ت -خ -ط -ي
لط -رأف ألسس -ؤدأن-ي-ة أŸدن-ي-ة وأل-عسس-ك-ري-ة
أ أ
Óÿف -ات -ه -ا ووضس -ع مصس -ال-ح أل-بÓ-د ف-ؤق ك-ل
ألعتبارأت .جاء ذلك خÓل بيان صسحفي
ل -رئ -يسس أŸف -ؤضس -ي -ة ب -ث -ت -ه وك -ال-ة ألسس-ؤدأن
Óنباء رحب فيه بتؤقيع أÛلسس ألعسسكري
ل أ
ألن -ت -ق -ا‹ وق-ؤى إأعÓ-ن أ◊ري-ة وأل-ت-غ-يÒ
على أتفاق ألؤثيقة ألدسستؤريه.

قال فكي إأن ألتفاق يضصع أألسصسس ألعملية

لن -ت -ق-ال دي-م-ق-رأط-ي ل-ق-ي-ام ح-ك-وم-ة ب-ق-ي-ادة
مدنية في ألسصودأن ،ووصصفه بأانه يمثل أنجاز
مهم للقارة أإلفريقية في سصعيها لحل مشصاكلها
بنفسصها.
حث أل - -ب - -ي - -ان ،ك- -اف- -ة ألشص- -رك- -اء وأألط- -رأف
ألسصودأنية على مضصاعفة جهودهم للوقوف مع
ألسصودأن وسصلطاته ألنتقاليه بالدعم ألÓزم
خ Ó-ل ه -ذه أل -م -رح -ل -ة أل -م -ه -م -ة م -ن ت -اري-خ
ألسصودأن.
يشصار إألى أن ألوسصيط أإلفريقي ألسصفير محمد
أل -حسص-ن ل-ب-ات أع-ل-ن ف-ي ح-ف-ل أل-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
أإلعÓن ألدسصتوري بين ألمجلسس ألعسصكري

ألن-ت-ق-ال-ي وق-وى إأعÓ-ن أل-ح-ري-ة وأل-ت-غ-يير أن
رئيسس مفوضصية ألتحاد أإلفريقي سصيحضصر
م-رأسص-م ألح-ت-ف-ال ب-ال-ت-وق-ي-ع على ألتفاقيات
ألنهائية بين ألطرفين في ألخرطوم في 17
أوت ألجاري بحضصور إأقليمي ودولي.
ق -ال ه -ذه أل-خ-ط-ة ت-ع-ب-ر ع-ن ت-ق-دي-ر ألت-ح-اد
أإلفريقي ودعمه للعهد ألجديد في ألسصودأن
للتأاكيد على أن ألسصودأن قدم نموذجا جديدأ
ل -ل-ق-ارة أإلف-ري-ق-ي-ة ل-ح-ل مشص-اك-ل-ه-ا أل-دأخ-ل-ي-ة
بنفسصها.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الوفاق الليبية تطالب ا÷نائية الدولية بالتدخل

ط- -الب وزي- -ر أÿارج -ي -ة ب -ح -ك -ؤم -ة أل -ؤف -اق،
ﬁم-د أل-ط-اه-ر سس-ي-ال-ة ،أŸدع-ي أل-ع-ام ل-ل-م-ح-كمة
أ÷ن- -ائ- -ي- -ة أل- -دول- -ي- -ة ف- -ات- -ؤ ب- -نسس- -ؤدأ بـ»أت- -خ- -اذ
لجرأءأت ألضسرورية وأŸلحة للتحقيق ‘ وأقعة
أ إ
قصسف قؤأت ألقيادة ألعامة حي ألقلعة ‘ مدينة
م- -رزق ،وأل -ذي رأح ضس -ح -ي -ت -ه عشس -رأت أŸدن -يÚ
لبرياء وعدد من أ÷رحى».
أ أ
قتل  42شصخصصا وجرح أكثر من  60مدنيا في مرزق،
مسصاء أألحد ألماضصي ،جرأء ضصربات جوية أسصتهدفت
م -ق -رأ ح -ك -وم -ي-ا ب-وسص-ط أل-م-دي-ن-ة ،ب-حسصب تصص-ري-ح-ات
مسصؤوول في حكومة ألوفاق لوكالة أألنباء ألفرنسصية.
أتهم سصيالة في رسصالته إألى بنسصودأ ،ألقائد ألعام للجيشس
ألمشصير خليفة حفتر بـ»ألنقÓب على ألسصلطة ألشصرعية
لÓسصتيÓء على ألحكم ،مما يعد أنتهاكا للقانون ألدولي»،
بحسصب ما جاء على صصفحة إأدأرة أإلعÓم ألخارجي
بخارجية ألوفاق ،بموقع ألتوأصصل ألجتماعي فيسصبوك.
ناشصد بنسصودأ بذل ألجهود ألسصامية للمطالبة بمعاقبة
وم-ح-اسص-ب-ة م-رت-ك-ب-ي «ج-ري-م-ة قصص-ف ح-ي أل-ق-ل-ع-ة أم-ام
ألقضصاء ألدولي ألعادل ،باعتبارها جريمة حرب وجريمة
ضصد أإلنسصانية».
دعت منظمة أألمم ألمتحدة للطفولة (يونيسصيف) ،جميع
أطرأف ألنزأع في ليبيا إألى وقف ألهجمات على ألمناطق
ألمدنية وإأبعاد جميع أألطفال عن أألذى ،وذلك تماشصًيا
مع ألتزأماتهم بالقانون ألدولي ألإنسصاني.
قالت ألمنظمة في بيان لها إأنها «تلقت تقارير تفيد بأان
أطفاًل ونسصاءً كانوأ من بين  43شصخ ًصصا ُقـتلوأ في ألهجوم
أألخير على مدينة مرزق ألوأقعة جنوب ليبيا» ،مشصيرة
إألى أن «ألهجوم ،ألذي وقع يوم ألأحد ،أدى إألى إأصصابة 60
شصخصصا» آأخرين.

نبهت منظمة أألمم ألمتحدة للطفولة في ألبيان إألى أن
«قتل أألطفال أو تشصويههم يعد أحد ألنتهاكات ألجسصيمة
ضصد أألطفال» جددت سصفارة فرنسصا في ليبيا ،دعوتها
إألى أإليقاف ألفوري للتصصعيد وألقتال في ليبيا ،على
خلفية ألقصصف ألجوي ألذي تعرضصت له مدينة مرزق
جنوب ألبÓد ،يوم أألحد ألماضصي.
طالبت فرنسصا جميع أألطرأف ألليبية باللتزأم بحماية
أل-م-دن-ي-ي-ن وأل-ب-ن-ي-ة أل-ت-ح-ت-ي-ة ،بموجب ألقانون أإلنسصاني
ألدولي ،منّوهة بتضصامنها مع أسصر ألضصحايا وألجرحى،
وفق بيان سصفارته ،أمسس.
Óمين ألعام
أشصارت إألى دعمها ندأء ألممثل ألخاصس ل أ
Óمم ألمتحدة في ليبيا ،غسصان سصÓمة ،خÓل خطابه
لأ
أمام مجلسس أألمن في  29جويلية ألماضصي ،بعقد هدنة
إأنسصانية بمناسصبة عيد أألضصحى ألمبارك ،يرأفقها تدأبير
لبناء ألثقة.
أدأنت وزأرة ألخارجية أإلسصبانية ألهجوم ألجوي ألذي
أسص-ت-ه-دف م-دي-ن-ة م-رزق ج-ن-وب ل-ي-ب-ي-ا ،أألح-د ألماضصي،
وأل-ذي خّ-ل-ف أل-ع-دي-د م-ن ألضص-ح-اي-ا أل-م-دن-ي-ي-ن ،مقدمة
ألعزأء إألى أسصرهم.
أكدت إأسصبانيا ألتزأمها بدعم جهود ألمبعوث ألخاصس
Óمم ألمتحدة في ليبيا ،غسصان سصÓمة ،في ألبحث عن
لأ
Óزمة ،منّوهة بأانه «ل يوجد حل عسصكري
حل سصياسصي ل أ
لها» ،بحسصب بيان تلقته وزأره ألخارجية بحكومة ألوفاق.
أشصارت إألى دعمها مقترح سصÓمة ألتوصصل إألى هدنة
إأنسصانية ،وأسصتئناف مشصروع ألحوأر ألسصياسصي ،مضصيفة
Óزمة ألمسصلحة ألدأئرة منذ
«نأاسصف للعوأقب ألوخيمة ل أ
شصهر أفريل في ليبيا ،وما يعني ذلك بالنسصبة للمدنيين»،
مكررة ندأءها باحترأم ألقانون ألدولي أإلنسصاني.

ليرأÊ
ألتفاق ألنؤوي أ إ

روحا Êوماكرون يشصددان على مواصصلة ا◊وار
لي -رأ Êحسس -ن روح -اÊ
أك -د أل -رئ -يسس -ان أ إ
وأل-ف-رنسس-ي إأÁان-ؤي-ل م-اك-رون على ضسرورة
مؤأصسلة أ◊ؤأر وألبحث عن طرق ÿفضس
أل -ت -ؤت -ر ‘ أŸن -ط -ق -ة وأ◊ف -اظ ع-ل-ى ح-ري-ة
أÓŸحة.
نقلت وكالة «فارسس» أإليرأنية ،أمسس ،عن روحاني
ألقول ،في أتصصال هاتفي مع ماكرون ،مسصاء أمسس،
إأن «أل -ت -ع -اون أل -ن -ف -ط-ي وأل-مصص-رف-ي م-ن أل-ح-ق-وق
ألرئيسصية إليرأن فيما يتعلق بالتفاق ألنووي».
أكد روحاني وماكرون خÓل ألتصصال ألهاتفي على
أهمية أمن ألمنطقة وحرية ألمÓحة.
حذر روحاني من أن «هناك محاولت أمريكية
أسصتفزأزية مسصتمرة ،بالرغم من ألجهود أإليرأنية
ألفرنسصية لخفضس ألتوتر».
ط -ال -بت ط -ه -رأن أألم -م أل -م -ت-ح-دة وأم-ي-ن-ه-ا أل-ع-ام
بضص -رورة م -وأج -ه -ة م -ا وصص -ف-ت-ه ب-اإلج-رأءأت غ-ي-ر
ألقانونية وغير ألدبلوماسصية من ألوليات ألمتحدة
أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ف-رضس ع-ق-وب-ات ع-ل-ى وزي-ر خارجيتها
محمد جوأد ظريف.
ولفت إألى أنه «بإامكان فرنسصا ،باعتبارها أحد أقدم
شصركاء إأيرأن ،أن تلعب دورأ في تهدئة أألجوأء
بالمنطقة وألعالم».
من جانبه ،أكد ماكرون لروحاني ألتزأم فرنسصا
ب -الت -ف -اق أل -ن -ووي ،ك -م -ا رحب ب -م-ق-ت-رح روح-ان-ي

ل-ل-تشص-اور ب-ي-ن خ-ب-رأء أل-ب-ل-دي-ن ل-ل-ت-وصص-ل إأل-ى حلول
مناسصبة للقضصايا أإلقليمية وألدولية.
ت-ق-وم ف-رنسص-ا ب-ج-ه-ود دب-ل-وم-اسص-ية لتسصوية ألقضصايا
أإلقليمية وألحفاظ على ألتفاق ألنووي ،وتدعو
ج -م -ي -ع أألط -رأف إأل -ى ب -ذل ك -ل أل -ج -ه-د ف-ي ه-ذأ
ألخصصوصس.
نفى مصصدر دبلوماسصي فرنسصي ،أمسس ،ما تردد عن
توجيه ألرئيسس ألفرنسصي إأيمانويل ماكرون ألدعوة
للرئيسس أإليرأني حسصن روحاني للمشصاركة في قمة
مجموعة ألدول ألسصبع ألصصناعية ألكبرى ألمقرر
عقدها في بياريتسس هذأ ألشصهر.
كان ألمسصؤوول ألفرنسصي يرد على تقرير نشصره موقع
ألمونيتور وذكر أن ماكرون دعا روحاني للمشصاركة
في ألقمة للقاء ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب،
وقال ألتقرير إأن روحاني رفضس ألدعوة.
في ألمقابل ،مارسس وزير ألدفاع أألمريكي ألمعين
حديثا مارك إأسصبر ضصغوطا على أليابان من أجل
ألمشصاركة في مهمة أمنية بحرية تقودها ألوليات
ألمتحدة أألمريكية في مضصيق هرمز ،وقال «أعتقد
أن هذأ أمر يجب على أليابانيين ألتفكير به».
ورد وزير ألدفاع ألياباني تاكيشصي أوأيا للصصحفيين
بعد إأجرأء مباحثات مع إأسصبر ،أمسس ،إأنه سصوف
يدرسس دور أليابان في ألمضصيق ،ألذي يعد ممرأ
مÓحيا ذو أهمية أسصترأتيجية في ألخليج.

وأشسنطن –ذر:

«داعشس» ا’رهابي يعاود الظهور بسصوريا ويعّزز قدراته بالعراق
أك- -د ت- -ق- -ري- -ر صس- -ادر ع- -ن وزأرة أل -دف -اع
لسسÓمية»
لم-ري-ك-ي-ة أن ت-ن-ظ-يم «ألدولة أ إ
أ أ
ألره-اب-ي ي-ع-اود أل-ظ-ه-ؤر ‘ سس-ؤري-ا و»ي-ع-زز
قدرأته» ‘ ألعرأق.
قال ألتقرير إأن ألتنظيم ألدموي أسصتطاع «توحيد
ودعم عمليات» في ك Óألبلدين ،وألسصبب في ذلك
يرجع بشصكل جزئي إألى كون ألقوأت ألمحلية «غير
قادرة على موأصصلة عمليات طويلة أألجل ،أو شصن
عمليات في وقت وأحد ،أو ألحفاظ على أألرأضصي»
ألتي أسصتعادتها.
جاء في ألتقرير ألذي أعده مفتشس عام بالوزأرة
ألمريكية ،أنه على ألرغم من خسصارته ألخÓفة
ع-ل-ى أل-مسص-ت-وى أإلق-ل-ي-م-ي« ،أإل أن ت-ن-ظ-ي-م أل-دول-ة
أإلره -اب -ي ف -ي أل -ع -رأق وسص -وري-ا ع-زز ق-درأت-ه ف-ي
ألعرأق وأسصتأانف أنشصطته في سصوريا ،خÓل ألربع
ألحالي» من ألسصنة.

أنسص-ح-بت أل-ولي-ات أل-م-ت-ح-دة ج-زئ-ي-ا من سصوريا،
م -خ -ال-ف-ة ب-ذلك رأي ق-وأت سص-وري-ا أل-دي-م-ق-رأط-ي-ة
أل-ك-ردي-ة أل-م-دع-وم-ة أم-ري-ك-ي-ا وأل-ت-ي كانت تطالب
«بمزيد من ألتدريب وألتجهيز».
أعلنت قوأت سصوريا ألديمقرأطية في  23مارسس
 2019ألقضصاء على «خÓفة» ألتنظيم ألدموي بعد
تجريده من مناطق سصيطرته في بلدة ألباغوز في
محافظة دير ألزور ،إأثر أشصهر من ألمعارك بدعم
من ألتحالف بقيادة وأشصنطن .وبعد أنتهاء معركة
شصرق سصوريا ،أعلنت بدء مرحلة جديدة في قتال
ألتنظيم ألدموي ،تتمثل بمÓحقة خÓياه ألنائمة
بتنسصيق مع ألتحالف ألدولي.
ب -رغ -م ت -ج -ري-ده م-ن م-ن-اط-ق سص-ي-ط-رت-ه ف-ي شص-رق
سصوريا ،ل يزأل ألتنظيم أإلرهابي ينتشصر في ألبادية
ألسص -وري -ة أل -م -ت -رأم -ي -ة أل-م-م-ت-دة م-ن ري-ف ح-مصس
ألشصرقي حتى ألحدود ألعرأقية.

بعد تفج Òألقاهرة ألذي أوقع  20قتيÓ

الرئيسس اŸصصري يعد بهزÁة ا’رهاب
أكد ألرئيسس ألمصصري عبد ألفتاح ألسصيسصي ،أمسس
ألأربعاء ،قدرة بÓده على هزيمة جماعات ألعنف
وألإرهاب ألمتسصتر بالدين .أضصاف ألسصيسصي أن
«أسص -ت -ك -م-ال م-خ-ط-ط أإع-ادة ب-ن-اء مصص-ر أل-ج-اري
ت -ن-ف-ي-ذه ح-ال-ي-ا ف-ي شص-ت-ى أل-م-ج-الت ،ه-و ح-ائ-ط
ألصص - -د ألأول ل- -م- -ح- -اولت ج- -م- -اع- -ات أل- -ع- -ن- -ف
وألإرهاب ،ألتي ل تسصعى أإل للتخريب وألتدمير».
أشصار ألرئيسس ألمصصري في كلمته أإلى أن أإرأدة
ألبناء وألتعمير سصتهزم أإرأدة ألهدم ،مضصيفا أن ما
ترتكبه ألجماعات ألإرهابية بعيد كل ألبعد عن
تعاليم أي دين.
طالب ألسصيسصي بضصرورة مشصاركة ألمجتمع كله في
موأجهة ألإرهاب ألمتسصتر بالدين ،مشصيرأ أإلى أن
موأجهة هذه ألجماعات ليسصت مسصوؤولية أجهزة

ألأمن فقط ،رغم أنها حققت نجاحات كبيرة في
م-وأج-ه-ة ه-ذه أل-ج-م-اع-ات ،ووج-هت ل-ه-ا ضصربات
م -وؤث -رة ،م -وؤك -دأ ع -ل -ى ضص -رورة مسص -اه -م -ة ك -اف -ة
ف-اع-ل-ي-ات أل-م-ج-ت-م-ع ب-م-ا ف-ي-ها ألأسصرة في تنفيذ
خطة ألموأجهة ألشصاملة لهذه ألظاهرة.
تاأتي تصصريحات ألرئيسس ألمصصري بعد أيام على
ألحادث ألإرهابي ألذي وقع بالقرب من ألمعهد
ألقومي لÓأورأم في ألقاهرة ،و أسصفر عن مقتل 20
شصخصصا على ألأقل وأإصصابة أآخرين.
أع - -ل - -نت وزأرة أل - -دأخ- -ل- -ي- -ة ف- -ي وقت لح- -ق أن
ألتحقيقات توصصلت أإلى أن أإحدى ألسصيارأت في
حادث ألتصصادم أمام معهد ألأورأم كان بدأخلها
ك -م-ي-ة م-ن أل-م-ت-ف-ج-رأت أل-م-ع-دة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ع-م-ل-ي-ة
أإرهابية.
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العدد
١٨٠١٩

‘ لقاء حصشري معه Ãدينة الورود

تط

البليدة :لينة ياسشمÚ
زيارة تلك اŸقدسسات الشسريفة وا◊رم اŸكي
وال-ن-ب-وي ،وال-ت-مّ-ت-ع ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ره-ب-انية اŸكان
وقدسسيته ،نعم هذا ما يجول ويصسول ‘ ﬂيلة
الكث Òمنا .من هؤو’ء «ا◊اج عبد الوهاب من
ع -ائ -ل -ة ÷دل ،وال -ذي إال -ت -ق-ت-ه «الشس-عب» ،ف-راح
يسس- -رد قصس- -ة أاول Œرب- -ة وأاول دف- -ع- -ة ح- -ج -ي -ج
بسس- -ط- -ي- -ف ك -انت ل -ه ب -رف -ق -ة اأ’صس -ح -اب ب -ع -د
اسسÎجاع ا÷زائر ’سستقÓلها ‘ العام .١٩6٢
كيف ومتى ‘ هذه الوقفة لصسفحة «صسيفيات»
النافذة اŸفتوحة على كل اŸتغ Òوالثابت ‘
خارطة اعÓم جواري ﬁطة اهتمام دائم.

اŸسشابح اŸطاطية اÿيار األفضشل لكث Òمن العائÓت

النية والعزم وطريق البحر نحو
ا◊جاز..
كان ا◊اج عبد الوهاب و اŸشسهور ب Úعائلته
الكبÒة وأابنائه وبناته بكنية «عمي» ‘ ،مطلع
عقده الثالثÁ ،تلك سسيارة أاجرة ’ ،يتوقف عن
ال - -ت - -ج - -وال والÎح- -ال ب ÚاŸدن ،ح- -ت- -ى كسسب
واك- -تسسب ث- -ق- -اف- -ة ج- -غ -راف -ي -ة ،زادت -ه اط Ó-ع -ا
واهتماما لكل ما وقعت عليه عيناه من جرائد
كتب وتراجم سس ،Òوأادب رحÓت ،يلتهمها مثلما
يلتهم الطعام.
ا◊اج ع- -ب- -د ال- -وه- -اب ،وه -و ‘ ت -لك اŸرح -ل -ة
الشسبابية ،عرف عنه كÌة ا◊ديث مع مقربيه

يسسÎسسل «ا◊اج عبد الوهاب» و’ يتوقف وهو
يسستلذ ’سسÎجاعه ذكريات أاول دفعة إا ¤بيت
الله ا◊رام ،حجا
وع -م -رة ،ق -ائ  ،Ó-أان ال -ط-ري-ق ك-ان ‡ت-ع-ا ،وه-م
يشس -ق -ون وي -عÈون ت -ونسس ،ث -م ا◊دود ال -ل -ي -ب -ي -ة
وم -دن -ه -ا ،إا ¤إا ¤ب -واب-ة مصس-ر وم-ه-ب-ط سس-ي-دن-ا
ي -وسس-ف ع-ل-ي-ه السسÓ-م ،ع-زي-زه-ا ‘ زم-ن ح-ق-ب-ة
ف -رع -ون -ي -ة ذه -ب -ي -ة ،تÓ-ق-ى ف-ي-ه-ا اإ’Áان ب-رب
اأ’كوان مع عبدة اأ’صسنام واأ’وثان «آامون».
توقف ا◊اج عبد الوهاب ◊ظة وواصسل سسرده
ل -ل -وق -ائ -ع وه -و ح -ريصس ع -ل -ى ع -دم نسس -ي -ان أاي
تفاصسيل .قال لنا ‘ هذا اŸقام« :أان مÓمح
الروحانية ‘ تلك الرحلة كان عجيبا عظيما⁄ ،
أاكن نشسعر و’ من رافقني ،أاننا ‘ سسياحة ا ¤بلد
لÓ-سس-ت-ج-م-ام واإ’م-ت-اع ،ب-ل شس-ع-رن-ا ب-أان أارواحنا
ك -انت ت -رت -ق -ي وت -ع -ل -و ‘ فضس -اء م -ل-ه-م ق-دسس-ي
روحا ÊإاÁا Êسساحر».

قطعوا ‘ «عبارة « بعد أان ركنوا سسيارته على
ضس -ف -اف ارضس مصس -ر ،وح -م-ل-وا ال-زاد ع-ل-ى ت-لك
«ال -ع -ب -ارة» ،ولسس -ان -ه -م ’ ي -ت -وق-ف ع-ن ال-ت-ه-ل-ي-ل
والتكب ،Òوقلوبهم ترŒف شسوقا للنظر إا ¤بيته
ال- -ع- -ت- -ي- -ق ،و’ح بصس- -ره- -م وت- -راءت ل- -ه- -م ارضس
ا◊جاز ..بعد شسهر من الطريق والسسفر ،كانت
الفرحة ’ توصسف ،وهم يسستزيدون ‘ التهليل
وال -ت -ك -ب Òوال -دع-اء وق-ول ك-ل ذك-ر ح-م-ي-د ،وق-د
ل- -بسس- -وا اأ’ب- -يضس ووضس- -ع- -وا اÿي- -ط واıي -ط،
ورسست «ال -ع -ب -ارة» ون -زل-وا وق-ول-ه-م ح-م-د وث-ن-اء
وشسكر ‘ التوفيق.

البيت اŸعمور والنظر
إا ¤بيت ا◊رام..
كانت ‘ العام  ،١٩63أارضس ا◊جاز ليسست كما
هي اليوم ،خيم منتشسرة ‘ كل مكان ،ودور من
طوب و بنايات عتيقة ،أاحاطت اŸسسجد النبوي

كفريدة،درقينة ،تاسشكريوت ،خراطة ينابيع وجهة السشياح
لوحات فنية ،سشحر وجمال طبيعي يسشتهوى الناظر

–ّولت ي-ن-اب-ي-ع اŸي-اه ب-ب-ج-اي-ة السش-ي-احية،
إا ¤م -قصش-د ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-زوار وال-ع-ائÓ-ت ‘
هذه الفÎة الصشيفية ومع ارتفاع درجات
ا◊رارة ،ح- -يث أاصش -ب -ح م -ن اŸع -ت -اد رؤوي -ة
ال- -ك- -ث Òم- -ن أاصش- -ح- -اب اŸرك- -ب- -ات ،وأايضش- -ا
ال -ك -ث Òم -ن ال -ذي -ن ي -أات -ون ب -ن -ي-ة ت-روي-ة
عطششهم ،ومن ب Úهذه اŸناطق تلك التي
تقع على الطريق الوطني رقم  ،09حيث
أان ك- -ل م -ن ي -ن -اب -ي -ع ك -ف -ري -دة ودرق -ي -ن -ة
ت-اسش-ك-ري-وت وخ-راط-ة ’ ت-خ-ل-و من الزوار
الذين يقصشدونها.
بجاية :بن النوي توهامي

«تتوفر هذه اŸناطق ا÷ميلة على ثروة مائية
هائلة ،فبالرغم من ا’نتظار ‘ الطواب– Òت
’مر ‡تع ،حيث
ارتفاع درجة ا◊رارة إا’ أان ا أ
يقضسي البعضس وقتهم هذا ‘ هذا اŸوقع ،لتناول
ﬂت -ل -ف اŸأاك -و’ت اÿف -ي -ف -ة وسس-ط ال-ط-ب-ي-ع-ة
’طفال ضسالتهم ‘
’شسجار الكثيفة ،كما يجد ا أ
وا أ
’شس-ج-ار وأاخ-ذ ب-عضس
ال -ل -عب م -ن خÓ-ل تسس-ل-ق ا أ
صسور فوتوغرافية للذكرى ،غ Òأا Êأاريد أان أاقول
بÓدنا جملية ومثل هذا اŸنطقة تتطلب توفÒ
اŸرافق الضسرورية ووسسائل الÎفيه ،وهذا من
شس -ان -ه أان ي-ع-ط-ي دف-ع-ا ق-وي-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ‘ ›ال
السسياحة».
قال سسائح من قسسنطينة ‘ تصسريح لنا «انه من

تتويجنا بتونسض اعÎاف بالكفاءات
العاملة بالذاعة الوطنية

إاياب إا ¤بلد الششهداء
و لقاء األهل وا÷Òان ...

يقصشدونها هروبا من موجة ا◊ر وا’رتواء Ãياهها العذبة

ب -حسسب تصس -ري-ح-ات ع-م-ر ،أاح-د السس-ائ-ح Úم-ن
م -دي -ن -ة ل -ي -ون ال -ف-رنسس-ي-ة لـ»الشس-عب» ،ف-إان ه-ذه
الينابيع وجهة ترفيهية بامتياز حيث قال« :بدل
شسراء مياه معدنية أافضسل جلب اŸاء من هذه
’ن-ه-ا م-ي-اه م-ن-عشس-ة ت-ن-ب-ع م-باشسرة من
ال-ي-ن-اب-ي-ع ،أ
أاعا‹ ا÷بال ،بذوق رائع ،فالزائر يجد طابورا
طوي Óمن السسيارات اŸصسطفة ،حيث يتوافد
اŸواط -ن -ون م -ن ك -ل ج -ه -ة ع -ل -ى م -ي -اه اŸن-اب-ع
الطبيعية والذي يأاخذ أاوصسله من أاعا‹ ا÷بال،
وه- -ي م -ي -اه صس -ح -ي -ة ب -حسسب ب -عضس اıتصسÚ
’م -راضس ،م -ن-ه-ا ال-ك-ل-ى وح-ت-ى
وت -ع -ال -ج ب -عضس ا أ
’م -راضس ا÷ل -دي-ة ،ك-م-ا أان ه-ذه
ا◊سس -اسس -ي -ة وا أ
’شسجار ،ما زاد
اŸواقع وسسط الغابات الكثيفة با أ
اŸك -ان ج -م -ا’ ورسس -م ل -وح -ة ف -ن -ي -ة م -ن صس -ن -ع
اÿالق».
وب -حسسب السس -ي -دة ن-ادي-ة ،م-ن م-دي-ن-ة اŸسس-ي-ل-ة،

حا’ت متعّددة وششهادات أاولياء عن هذا البديل تنقلها «الششعب»

’عÓمي زه Òحطاب لـ« الششعب»:
ا إ
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الفراق كان كمن ُيجتث من اأ’رضس أاو ُيقتلع،
مشساعر ’ وصسف لها و عواطف جياشسة ◊د
الدموع ،و لكن ’ بد من الفراق و العودة إا¤
اأ’هل و اأ’بناء ،و بدأات رحلة العودة ا ¤جزائر
ا’سستقÓل .

وأاصس- -ح -اب -ه ع -ن ال -ق -دسس واŸسس -ج -د اأ’قصس -ى،
وا◊جاز والبيت اŸعمور ⁄ ..يكن يتوقف عن
“ني لزيارة البيت ا◊رام ..ظّل على ذلك العزم
وا’م- -ل ،و ⁄ي- -ك- -ن وق- -ت- -ه- -ا ‡ك- -ن -ا ل -ه ،إا ¤أان
اسسÎجعت ا÷زائر اسستقÓلها سسنة .١٩6٢
هنا أاصسبح ا◊لم يراوده ،وّ“ ⁄ر إا’ أاشسهر ومع
مطلع العام اŸوا‹  ،١٩63حتى اسستعد لهذه
الرحلة خاصسة وأان موسسم ا◊ج على اأ’بواب.
عقد النية ،ووافقه بعضس اأ’صسحاب ،حمل اŸتاع
واأ’غ - -راضس ،و ⁄ي- -نسس ح- -ت- -ى «اŸل- -ح» و»رأاسس
ا◊ان -وت» و»ال -ق -رب -ة ل -ل -م -اء» ،وت -زود ب -ال -وق-ود
لسسيارته من نوع «بريري»،
وان -ط -ل-ق ورف-ق-ت-ه ،إا ¤ت-ونسس ث-م ل-ي-ب-ي-ا ومصس-ر،
ومياه البحر اأ’بيضس اŸتوسسط على شسماله ،يتبع
شساطئه ،وهم يهللون ويكÈون «لبيك اللّهم لبيك
لبيك ’ شسريك لك لبيك».

مصشر وعبور مياه البحر
األحمر وقناة السشويسض..

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

هروبا من اŸضشايقات واكتظاظ الششواطئ طيلة موسشم الصشيف

«عميد» ا◊جاج يسشرد تفاصشيل أاول رحلة
إا ¤البقاع اŸقدسشة بعد اسشتقÓل ا÷زائر

’ي- -ام
ت - -ت - -وق ن - -فسس اŸسش - -ل - -م ‘ Úه- -ذه ا أ
اŸب-ارك-ة ،وتشش-رئب أاع-ن-اق-ه-م ‘ اسشتلطاف
ا◊ديث ،ومتابعة أاخبار ا◊جيج ونسشك
’و ¤من
ا◊ج .يحدث هذا ونحن ‘  10ا أ
ذي ا◊ج-ة ،وŒد ك-ب-ارا وشش-ب-اب-ا ي-ت-م-ن-ون
ويدعون أان يكرموا بزيارة البيت وأاداء 5
أارك -ان ا’سش Ó-م ،ب -ل م -ن -ه -م م -ن ي -رج-و أان
يعيد Œربة ومغامرة قام بها من قبل إا¤
الكعبة.
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الضس -روري إاع -ادة ب -ن -اء و–سس Úه -ذه ال -ي -ن-اب-ي-ع
لتسساعد ‘ –سس Úتوصسيل اŸياه و“وين الزوار،
’ن ذلك يخفف من عناء ا’نتظار وهذه ليسست
أ
Ãشسكلة حيث أانه Áكننا تبادل أاطراف ا◊ديث
’خرين ،خاصسة ‘ هذه الفÎة ا◊رجة
مع ا آ
التي “ر بها ا÷زائر أاي ا◊راك».
ه-ك-ذا ت-ظ-ه-ر أاه-م-ي-ة ال-ي-ن-اب-يع الطبيعية وŒيب
’قبال على هذه اŸياه
على السسؤوال الكبŸ Òاذا ا إ
ال- -ع- -ذب- -ة اŸوج -ودة ط -وال فÎة الصس -ي -ف ،وك -ل
مسستعملي هذا الطريق الذين Áرون من هنا
Áلؤوون صسفائح  ٢٠لÎا ،ولو تعد كمية اŸاء التي
 Óيوميا هنا ،لتعجبت كيف لهذه الينابيع أان
“ أ
تضسل مسستمرة ‘ التدفق دون انقطاع؟ «

والبيت ا◊رام ..كان الناسس يÎجلون ،أاو يركبون
ا÷مال والعربات اÛرورة ،ونادرا ما تصسادف
حافلة او مركبة .كان «ا◊ج» ‘ تلك اأ’يام شساقا
ومتعبا،
واŸقتدر فقط من يسستطيع ويحج ،و أاضسفت
رهبانية اŸكان ،قداسسة فيه وسسموا وعلياء ‘
الروح ،جعلتهم كمن يرى عاŸا من اÿيال.
يعÎف ا◊اج عبد الوهاب ،بأان كل شسيء كان
بسسيطا و’ تعقيدات فيه ،ويواصسل ويقول أانهم
دخلوا ا◊رم مهلل ÚمكÈين ،ونظروا إا ¤أاسستاره
و Ÿسسوا ا◊جر اأ’سسود وقبلوه ،وطافوا بالبيت،
زاروا ق Èالرسسول العظيم وأاصسحابه ،وجلسسوا
Áتعون النظر والقلب ‘ كل مقدسس ،وصسلوا
وت -ل -وا ال -ق -رآان وع -ب -دوا وت -ع -ب-دوا ،ودع-ا أ’ه-ل-ه
وأاق-ارب-ه وأاح-ب-اب-ه ول-ل-ج-زائ-ر وم-واط-نيها ولكافه
اŸسسلم ،Úوحمد على التوفيق هو وأاصسحابه،
أان زاروا البيت ا◊رام ،وأاشسبعوا النظر ،إا ¤أان
حان موعد العودة والفراق.
ه- -ن- -ا ي -واصس -ل ا◊اج ‘ ال -وصس -ف وا◊ديث ،أان

وّدع ا◊اج ع- -ب- -د ال- -وه- -اب « ع- -م- -ي « ال -ب -يت و
مقدسساته ،و دعواته و البقية العودة و زيارة قÈ
ا◊بيب اŸصسطفى عليه الصسÓة و التسسليم و
ا◊رم ÚاŸكي و النبوي ،و ركب البحر مرة
أاخرى ،و زار و هو ‘ الطريق ق Èأاحد اŸعارف
و ترحم على روحه ،و حمل الهدايا و أاصسحابه و
وضسعها ‘ سسيارته التي تركها مركونة ‘ مصسر
.
عاد رفقة اصسحابه أادراجهم والشسوق إا ¤اأ’هل
كلما قطعوا مي ÓومÎا يزداد ويقوى ،و Ÿا
وصس -ل -وا إا ¤ت -خ -وم م-دي-ن-ت-ه-م ‘ مسس-ق-ط رأاسس-ه
–ديدا بـع ÚواŸان ‘ سسطيف ،كان ا’سستقبال
عرسسا و’ ينقصس عن الكلمة معنى ،اسستقبلوهم
‘ موكب وكأانهم فرسسان عادوا منتصسرين.
كان لباسسهم اأ’بيضس ورائحة العن Èومسسك البيت
ا◊رام ،تنبعثان ‘ فضساء رحب ،و تعطر كل من
اقÎب وحيا ا◊جيج ،وختموا اأ’وبة قبل أان
ي - - -نصس - - -رف- - -وا إا ¤اأ’ه- - -ل واأ’و’د ،بصسÓ- - -ة ‘
مسسجدهم العتيق ،حمدا وشسكرا Ÿن وفقهم ‘
زيارة بيته العتيق ،ووزع الهدايا ونال كل جار
وقريب نصسيبا منها ،وفرح ا÷ميع ،وظل ا◊اج
ع-ب-د ال-وه-اب ،يسس-ت-ق-ب-ل الضس-ي-وف وه-م يباركون
تلك الزيارة Ÿدة شسهر تقريبا،
والعرسس  ⁄يتوقف ،ويتوقف وبسسمة ارتسسمت
على ﬁياه ،يسستذكر ،ويقول كان ذلك منذ ما ’
يقل عن  5٠سسنة ‘ ،أاول دفعة من ا◊جيج ،و
كنت أاحد ابطالها ا◊اج عبد الوهاب «عمي».

قواعد لنششر الغسشيل

األبيضض ‘ الششمسض واأللوان ‘ الظل..
هناك العديد من أانواع الغسسا’ت اŸتطورة ،فهناك التي تغسسل وŒفف اÓŸبسس ‘ نفسس الوقت دون
ا◊اجة إا ¤تعليقه باÿارج كي يجف ،فإاذا حدث عطل ‘ الغسسالة اÿاصسة بك ،أاو ترغب ‘ تقليل
اسستخدامك للطاقة أاو تكاليفك ،فإان Œفيف مÓبسسك ‘ اÿارج حل رائع Áكن القيام به بدا’ من
اÛفف ،حيث أان أاشسعة الشسمسس هي عامل تعقيم وتبييضس طبيعي ،والتجفيف عن طريق خطوط
الشسمسس الذهبية يجعل مÓبسسك ‘ حالة أافضسل من Œفيفها ‘ ا÷هاز ،اŸكافأاة اإ’ضسافية هي
الرائحة ا◊لوة للمÓبسس اÛففة بالشسمسس ،وإاليك بعضس النصسائح التي تسساعد على Œفيف مÓبسسك
باÿارج.
– .١ققي من اللوائح اÙلية اÿاصسة بك ‘ ،بعضس اأ’ماكنُ ،يحظر تعليق اÓŸبسس على الشسرفات
حا» وعرضسة ÿفضس أاسسعار
و‘ الفناء اÿلفي أ’ن مشسهد اÓŸبسس التي تتد ¤حتى يجف يعت« Èقبي ا
العقارات ،لذلك ،سستحتاج إا ¤معرفة القواعد اÙلية أاو’ا.
 .٢حافظي على حبل الغسسيل نظيافا ،فإاذا  ⁄يتم مسسحه بانتظام ،فسسوف يÎاكم عليه اأ’وسساخ مع مرور
الوقت ،وبالتا‹Á ،كن أان ينتقل هذا ا’تسساخ إا ¤مÓبسسك النظيفة ،لذا Ÿنع حدوث ذلك ،نظفي ا◊بل
سس-ري-اع-ا ب-اسس-ت-خ-دام اسس-ف-ن-ج-ة اŸطبخ وأاي منظف
وم -اء ك -ل فÎة ،وات -رك -ي -ه ح -ت -ى ي-ج-ف ق-ب-ل
ا’سستخدام.
 .3نظفي اŸشسابك باسستمرار ،فقد
ت- -تسس- -خ أاح- -ي- -ان -ا ،وت -خ -لصس -ي م -ن
اأ’ج- - -زاء اŸكسس - -ورة ،وم - -ن ث - -م
اشسÎي مشسابك جديدة غÒها،
واسس -ت -خ -دم اŸشس -ابك ال -ت-ي ’
تسس -اع-د ع-ل-ى “دد اأ’ق-مشس-ة،
والقوية التي تعمل على تثبيت
اÓŸبسس جيادا.
 .٤علقي اÓŸبسس اŸلونة ‘
ال- -ظ- -ل وال -ب -يضس -اء ‘ الشس -مسس،
وذلك ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل- -ى صس -ب -غ -ة
اأ’قمشسة اŸلونة اÿاصسة بك من أان
ت- -خ- -ت- -ف -ي ،ك -م -ا أان ت -ع -ل -ي -ق اÓŸبسس
البيضساء ‘ الشسمسس يسساعد على جعلها
ناصسعة البياضس.

’خÒة ع -ل -ى
زاد ال- -ط- -لب ‘ السش- -ن -وات ا أ
اŸسشابح اŸطاطية على اختÓف أاششكالها،
’مثل لششاطئ
حيث –ّولت إا ¤البديل ا أ
’ول-ئك ال-ذي-ن يفضشلون
ال-ب-ح-ر ،خ-اصش-ة أ
’م-ك-ان-ي-ات
اÿصش -وصش -ي-ة أاو ’ Áل-ك-ون ا إ
ل-ل-ت-ن-ق-ل إا ¤الشش-واط-ئ .سش-أالت «الشش-عب»
ب-عضش-ا م-ن-ه-م ل-ت-ن-ق-ل ل-ك-م أاراءه-م ‘ هذا
ا’سشتطÓع.
فتيحة كلواز
وج -ه -ت -ن -ا اأ’و ¤ك-انت «ا◊م-ي-ز» ،ح-يث ي-ج-د
اŸواطن طلبه بأاقل سسعر بأاك Èعدد ‡كن من
ا’خ-ت-ي-ارات ب-حسسب شس-ه-ادات ح-ي-ة رصس-دناها
من ع ÚاŸكان.
ﬁمد  40سشنة أاب لطفل ،Úوجدناه يبحث
عن مسسبح مطاطي بحجم متوسسط لشسرائه،
سسأالناه عن سسبب تفضسيله لهذا ا’ختيار فأاجاب
قائ« :Óيوفر ‹ اŸسسبح البÓسستيكي الوقت
وا÷ه - -د ،سس - -اب - -ق - -ا ك- -نت أاذهب إا ¤شس- -اط- -ئ
«القادوسس» أاو «قورصسو» و»زموري» لÓسستمتاع
ب -ال -ب -ح -ر ،ل -ك -ن ال -زح -ام ال -ك-ب Òال-ذي ت-ع-رف-ه
الشسواطئ نهاية اأ’سسبوع جعلني أاتخلى عن هذا
ا’خ -ت-ي-ار .أانك ’ تسس-ت-ط-ي-ع ا’سس-ت-م-ت-اع ب-ه-واء
البحر اŸنعشس خاصسة مع غزو الشسباب الذين
أاصسبحوا يسستلقون أامام العائÓت غ ÒمبالÚ
بشسيء وإان كانوا فتيانا وفتيات فاأ’مر يصسبح
أاسس -وأا ،ل -ذلك وم -ن-ذ سس-ن-ت Úاسس-ت-ب-دلت شس-اط-ئ
ال -ب -ح -ر Ãسس -ب -ح ب Ó-سس -ت-ي-ك-ي أ’ط-ف-ا‹ ال-ذي-ن
ي -رغ -ب -ون ‘ السس -ب -اح -ة ب -ع -ي -دا ع -ن ال-ه-وج-اء

والضسوضساء».
صشÈينة أا ،زوجة ﬁمد تدخلت قائلة:
«منذ أان تشساجر زوجي مع أاحد الشسباب ‘
الشساطئ أاصسبحت أافضسل البقاء ‘ منزل مع
اأ’ط -ف -ال ال -ذي -ن ي -ب -ك -ون ك -ثÒا ن -ت -ي -ج-ة ه-ذا
ا◊رمان .لكن اŸسسبح البÓسستيكي حل هذا
اŸشسكل وأاصسبح ‘ اإ’مكان تركهم يسستمتعون
بالسسباحة ‘ حوضس صسغ Òطوال اليوم بأاريحية
ودون إاكراه».
سشجية 37،سشنة ،ق-الت ع-ن سس-بب اق-ت-ن-ائها
Ÿسس- -ب- -ح م- -ط- -اط -ي بسس -ع -ر Œاوز  5٠٠٠دج:
«اŸسسبح اŸطاطي هو اÿيار اأ’فضسل لتفادي
الكث Òمن اŸشساكل خاصسة لسسيدة مثلي مات
زوجها وتركها وحيدة مع أابنائها الذين يلحون
‘ كل مرة على الذهاب إا ¤شساطئ البحر،
وأ’نهم صسغار ⁄ ،يتجاوز سسنهم الـ  5سسنوات،
ك-ان اŸسس-ب-ح اŸط-اط-ي ا◊ل اأ’فضس-ل ل-ت-ل-ب-ي-ة
رغ -ب -ت -ه -م ‘ السس -ب -اح -ة ،ح -ق-ي-ق-ة أان اŸسس-ب-ح
اŸطاطي لن يكون بنفسس متعة شساطئ البحر،
إا’ أانه اÿيار اأ’فضسل Ÿن هن مثلي .فÓ
أاسستطيع الذهاب إا ¤البحر وحدي خاصسة
وأانني ’ أاعرف السسباحة ،وكذا رفضس عائلتي
الفكرة من أاسساسسها».
واسستطردت سسجية قائلة« :باإ’ضسافة إا ¤ذلك
’ أاملك الوقت الكا‘ لذلك أانا اعمل طباخة
‘ اأ’عراسس ،ما يجعلني ملتزمة Ãواعيد عمل
بصس -ف -ة م -ك -ث -ف -ة خ-اصس-ة ‘ فصس-ل الصس-ي-ف م-ا
يجعلني عاجزة عن تلبية طلبات أابنائي كما
أارفضس “اما ذهابهم مع أاي شسخصس غÒي
ل -ذلك ك -ان اŸسس -ب -ح اŸط -اط -ي ا◊ل اŸث-ا‹
إ’سس -ك -ات إا◊اح أاب -ن -ائ -ي ع-ل-ى
الذهاب إا ¤البحر».
جمال

صشاحب ﬁل يبيع اŸسشابح اŸطاطية ،قال
لنا« :الكث Òمن العائÓت تفضسل هذا النوع من
اŸسسبح ،خاصسة ذي ا◊جم الصسغ ÒواŸتوسسط
أ’ن -ه ي -ت -ن -اسسب واŸسس -اح-ات الصس-غÒة كشس-رف
اŸنازل وا◊دائق الصسغÒة ،و‘ أاغلب اŸرات
ي -ق -ب -ل ع-ل-ى شس-رائ-ه-ا ه-ؤو’ء ال-ذي-ن ’ Áل-ك-ون
ال -وقت ال -ك -ا‘ ل -ل -ذه-اب إا ¤ال-ب-ح-ر أاو أاول-ئك
ال- -ذي- -ن Áت- -ن -ع -ون ع -ن ال -ذه -اب إال -ي -ه بسس -بب
ا’زدحام وغياب ا÷و العائلي فيها.

ا◊يطة وا◊ذر ضشروريان
نصشÒة شش-رقي ط-ب-ي-ب-ة ‘ مصس-ل-ح-ة العظام
Ãسستشسفى مصسطفى باشسا ا÷امعي ،كشسفت أان
ال -ك -ث Òم -ن اأ’ط -ف -ال ي -ت-ع-رضس-ون إا ¤ح-وادث
خطÒة بسسبب ’مبا’ة اأ’ولياء الذين يÎكونهم
يلعبون ‘ اŸسسابح اŸطاطية دون رقابة ،ما
يعرضسهم إا ¤كسسور تتفاوت خطورتها من حالة
إا ¤أاخرى».
م -ع ال -ع -ل -م إان خ -ط-ر ال-غ-رق داخ-ل-ه-ا وارد أ’ن
اأ’ط -ف -ال ال -ذي -ن ’ ي -ت -ج-اوز سس-ن-ه-م سس-ن-ت’ Ú
Áكنهم السسباحة بعيدا عن أاع Úأاوليائهم ،وإان
كان ‘ مسسبح بÓسستيكي صسغ.Ò
لذلك وجب ا◊ذر من ترك الصسغار Ãفردهم
يلعبون ‘ مثل هذه اŸسسابح ودعت شسرقي ‘
ذات السس- -ي- -اق اأ’ول -ي -اء إا ¤ا◊ي -ط -ة ل -ت -ف -ادي
سس -ق -وط أاب -ن-ائ-ه-م وارت-ط-ام-ه-م م-ع اأ’رضس-ي-ات
الصسلبة بسسبب وضسع اŸسسابح غالبا ‘ فناء أاو
على شسرفات اŸنازل.

’ذاع-ة
’خ -ب -ار والÈام -ج وم-نسش-ق ا إ
’ع Ó-م -ي زه Òح -ط -اب رئ -يسس مصش -ل -ح -ة ت -ب -ادل ا أ
ن -ال ا إ
ا÷زائ -ري -ة ‘ ا–اد إاذاع -ات ال -دول ال -ع-رب-ي-ة ج-ائ-زة الÈام-ج اÿاصش-ة خÓ-ل ال-ط-ب-ع-ة الـ 20
للمهرجان العربي لÓذاعة والتلفزيون التي احتضشنتها تونسس مؤوخرا تسشلمتها نيابة عنه
السشيدة نصشÒة ششريد اŸديرة العامة لÓذاعة ا÷زائرية.
جمال أاوكيلي
وعّ--ب--ر ل--ن-ا زه Òع-ن سس-ع-ادت-ه غ ÒاŸسس-ب-وق-ة
بهذاالتتويج اŸهني النادر الذي يضساف اإ¤
مسسÒة ع--م--ل-ه ك-م-ا ي-ع-تÈه اعÎاف-ا وتشس-ج-ي-ع-ا
مباشسرا للحرصس القائم على تثم Úا’بداع ‘
’ذاعة والتلفزيون
ا’نتاج السسمعي ـ البصسري با إ
ا÷زائري زيادة على كشسف الكفاءات الناشسطة
‘ هذا القطاع ا◊يوي منّوها بكل من سساهم
‘ إاثراء مضسمون اŸادة اŸرسسلة إا ¤ا’–اد
من الكفاءات العاملة ‘ صسمت وهدوء ويرى
ب---أان م--ن--ظ--وم--ة ا◊صسصس ال--ت--ي شس--اركت ب--ه--ا
’ذاعة ا÷زائرية ثرية ‘ ﬁتواهاﬁ ،بوكة
اإ
‘ تسسلسسل وقائعها وفق منهجية عمل دقيقة
‘ بثّ رسسائلها إا ¤اŸتلقى وتبعا لذلك فقد ”ّ
إافادة ا’–اد بـ 3مسسلسسÓت اجتماعية ودينية
Ãدة ماب ١5 Úو ٢٠دقيقة مع تدعيم ذلك بـ٢٢
ن----دوة مشسÎك----ة وم----ت---ن---وع---ة وق---در اıزون
الÈا›ي ب----ح----ج----م
سساعي يصسل إا٠6 ¤
سس----اع---ات ي---ق---اب---ل---ه
ن---------------ظÒه ‘ ›ال
’خبار بـ ٢٢سساعة.
اأ
وه-----ك-----ذا اف-----ت-----كت
ا÷زائ-----ر  3جوائز
ب-ج-دارة واسس-ت-ح-قاق
تÎجم حقا اÛهود
’ط--ار ..ا÷ائ-زة
ال--ف--ك--ري اŸب--ذول ‘ ه--ذا ا إ
’و ¤ت--ت--عّ--ل--ق ب--ال--ت-ب-اد’ت اÿاصس-ة وال-ث-ان-ي-ة
اأ
’ذاع--ي ،صس--ن--ف الÈام--ج
ب---ع--ن--وان ال--ت--ن--وي--ع ا إ
Óذاع-ة ال-ث-ق-اف-ة
ال--رئ--يسس--ي--ة ل–Ó--اد ع-ادت ل -إ
بÈنا›ها «هو ’ غÒه» لعبد الرزاق جلو‹.
أاما ا÷ائزة الثالثة فكانت من نصسيب القناة
’و ¤خاصسة بالصسغار »،الطفل ب Úأاحضسان
اأ
’مهات» لسسعيدة بريشس.
’نÎنت وغضسب ا أ
اأ
ك-م-ا –ّصس-ل ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري وبالتحديد
ﬁطة قسسنطينة ا÷هوية على ا÷ائزة الثانية
ح--ول اŸول--د ال--ن--ب--وي الشس--ري--ف لسس--م Òق--ن--ز
وج-ائ-زة أاخ-رى ب-خصس-وصس اŸن-ظ-وم-ة اŸائ-ي-ة
بوادي ميزاب ◊مو بعلي واعمر.
زاه Òمطلع عن كثب على مسسار ا÷وائز التي
–صسلت عليها ا÷زائر منذ  ،٢٠١3بلغت ‘
›موعها  ٨جوائز  3منها تعّد هامة .ففي
نفسس السسنة اŸذكورة ”ّ ا◊صسول على جائزة
الÈام--ج اÿاصس--ة ب--ال--ك--ويت ٢٠١٤ ‘ ،جائزة
الÈام---ج الشس---ام--ل--ة ب--ت--ونسس ‘  ،٢٠١٨ج--ائ-زة
الÈامج اÿاصسة بتونسس  ،٢٠١٩جائزة الÈامج
اÿاصسة تونسس مرة أاخرى.
وا÷وائز اŸذكورة ’ توزع جزافا أاو عبثا على
الناسس بل تخضسع لـ ١٠مقاييسس صسارمة تتعلّق
ب---ال---ت---وازن ‘ الÈن--ام--ج ،ا÷ودة ،ال--ت--ل--ب--يسس،

الصس--وت ،ال--ك--م وال--ن--دوات اŸشسÎك--ة ..وع-ل-ى
” ذكره فإان هناك معاي Òأاخرى.
غرار ما ّ
ويحتوي ا’–اد على امكانيات معتÈة لتبادل
ﬂزون الÈامج وهذا عن طريق ما يعرف بـ:
«اŸينوسس» وهو جسسر تواصسل ع Èالسساتل بÚ
 ٢٢دولة كاملة العضسوية كما هناك  ١١إاذاعة
خ--اصس--ة ..ك--م--ا ه--ن--اك م--ا يسس--م--ى ب--الشس--ب--ك-ة
’خبار ،وربط ب Úا’ذاعات
السسحابية لتبادل ا أ
ا’فريقية.

إاعادة هيكلة ..اŸصشلحة
’خ-ب-ار والÈام-ج
وتضس--ط--ل--ع مصس--ل-ح-ة ت-ب-ادل ا أ
’و¤
Ãهام مشسهود لها ‘ التنسسيق ب Úالقناة ا أ
’خرى اŸوضسوعاتية وا÷هوية ‘
وملحقاتها ا أ
ت-زوي-ده-ا ب-اŸادة اŸسس-م-وع-ة ال-ت-ي ت-ري-دها..
وÁكن ‘ هذا ا’طار التذك Òبحصسة «جسسور
’و ¤كل يوم ثÓثاء بعد
عربية» ‘ القناة ا أ
الزوال
’ضس--اف--ة إا¤
ب---ا إ
حصس----ة» فضس----اء
م--ف--ت--وح» ال--ذي
يتناول اŸوروث
ال------ث------ق-----ا‘ ‘
البلدان
ال-ع-رب-ي-ة ..يعّزز
ذلك ب------حصسصس
’شسقاء» و»جسسور اÙبة» وبرامج
مثل «لقاء ا أ
خاصسة ذات طابع دو‹.
هذه اŸصسلحة ا◊يوية عمرها ’ يتجاوز الـ5
سسنوات ميÓدها كان ‘ شسهر ديسسم،٢٠١6 È
اليوم اشستد عودها وتعلم وفق قواعد مهنية
صس--ارم--ة –ت مسس--ؤوول--ي--ة زه Òح--ط-اب ال-ذي
شسغله الشساغل حاليا هو –ويلها إا ¤مديرية
Óسسف هذا اŸطلب  ⁄يلق صسداه لدى اŸدير
ل أ
السسابق شسعبان لوناكل.
ويندرج هذا التوجّه ضسمن إاطار هيكلة جديدة
قصسد توسسيع نشساط هذا العمل وعدم اقتصساره
’‹ يدعم Ãورد
على مكتب وجهاز لÓعÓم ا آ
بشسري قادر على إادارة مثل هذه اŸديريات قد
تكون بداخل بناية ا’ذاعة أاو خارجها.
واأبدى حطاب تفاؤوله Ãجيء السسيدة نصسÒة
شسريد إا ¤ا’ذاعة الوطنية ‘ ا’سستجابة لهذا
اŸط--لب ب--ت--ح--وي--ل--ه--ا م-ن مصس-ل-ح-ة إا ¤ن-ي-اب-ة
مديرية تابعة للتعاون والعÓقات اÿارجية ‘
اأقرب وقت.
’خبار والÈامج
واغتنم رئيسس مصسلحة تبادل ا أ
الفرصسة لتوجيه تشسكراته إا ¤وزير ا’تصسال
الناطق باسسم ا◊كومة السسيد حسسن رابحي
ع--ل--ى م-ب-ادرة ت-ك-ر Ëال-ف-ائ-زي-ن ‘ اŸه-رج-ان
العربي لÓذاعة والتلفزيون.

ندعو إا ¤ترقية مصشلحة
تبادل األخبار والÈامج
إا ¤نيابة ـ مديرية
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إاعداد :أامينةجابالله

الموافق لـ 0٧ذي الحجة  1٤٤0هـ

أالف حزن و أالف غصسة على
فراقك يا ريان
لصشابع
موجعة هي ا أ
 ،ع -ن -دم -ا –ك-ي ع-ن
ف- -ق- -د الÈاءة ال- -ت -ي
ُت- -غ- -ت -ال ب -اسش -ت -م -رار
وأابشش - - - -ع ال - - - -ط - - - -رق
وب- -أاشش- -ن- -ع ال- -وسش- -ائ -ل
..وموجعة أاك Ìهي
لم - - - - - - -ه - - - - - - -ات
آالم ا أ
ودم - -وع - -ه - -ن ال - -ت - -ي بقلم أأمينة جابالله
ذرف -ن -ه -ا ع -ل-ى رح-ي-ل
فلذات أاكبادهن والتي –مل سشيول من
ا◊رق -ة و ج -ب -ال م -ن الشش -ج -ن وك -ي -ف ل
–مل كل هذا العبء فاŸيت اŸقتول هو
من سشكن الرحم و القلب و‘ ◊ظة غادرة
أاصشبح من يسشكن القبور.
ت -رك-ن-اك-م ل-ل-ه ي-ا م-ن ت-غ-ت-ال-ون ال-ط-ف-ول-ة
وت- -ق -ظ -ون مضش -اج -ع آاول -ي -اؤوه -م ‘ ي -وم ل
ن -ه -اي -ة ل-ه ..ت-رك-ن-اك-م ل-ل-ه ل-يسس ان-ه-زام-ا
ت -رك -ن-اك-م ل-ل-ه ل-يسس خ-وف-ا ت-رك-ن-اك-م ل-ل-ه
ل -يسس ان-ت-ق-ام-ا ،،ت-رك-ن-اك-م ل-ل-ه ات-ع-اضش-ا Ÿا
آاح -دث -ت-ه ضش-م-ائ-رك-م اŸي-ت-ة و Ÿا اقÎف-ت-ه
أاي -دي -ك-م اıضش-ب-ة ب-دم-اء الÈاءة ..دم-اء
سشتبقى تنتظر حقها ‘ العدالة ،حقها ‘
له-ل ،ح-ق-ه-ا ‘ ت-رك إاسش-م-ها
ت-ه-دئ-ة روع ا أ
ال- -ط -اه -ر ي -رف -رف ‘ سش -م -اء أارضش -ه -ا ع -زم
شش -ع -ب -ه -ا أان ت -ن-تصش-ر و ت-ت-ح-رر و ت-ع-يشس ‘
سشÓم.
«ري- -ان» و ك- -ل م- -ن سش- -ب -ق -ه م -ن ط -ف -ول -ة
«م-ق-ت-ول-ة» «م-غ-تصش-ب-ة» «م-ظ-ل-وم-ة» ذهبوا
لرحلة طويله  ,لن نراهم إال بأاحÓمنا لن
يسش -م-ع-ون-ا إال ب-دع-ائ-ن-ا ال-ل-ه-م اج-ع-ل ل-ه-م
ن-ع-ي-م-ا ‘ ج-ن-تك و صش Èق-ل-وب أاه-ال-ي-ه-م
وصش Èأاصش- -دق- -اءه- -م ..و اح- -ف -ظ ي -ا ال -ل -ه
طفولة ا÷زائرية و كل أاطفال العا.⁄

’ .تسسبح بعيدا يا «…»تعد هذه
أاشس -ه -ر ج -م -ل -ة ‘ ال -ت-اري-خ ال-ت-ي
نسسمعها دوما و أابدا ونحن على
شس- -اط- -ئ ال -ب -ح -ر.وب -ال -رغ -م م -ن
تسس -ب -ي -ق م -ي -ك-ان-ي-زم-ات ال-ت-ن-ب-ي-ه
للخطر إا’ أان حب اŸغامرة لدى
بعضض اأ’طفال Áنعهم من أاخذ
هذه العبارة بع Úا’عتبار‡..ا
يجعلهم ‘ ورطة حتمية والسسبب
ه -و «ال -ت -ط -ن -يشض»»..ال-ت-ط-ن-يشض»
ال -ذي ن-ت-ح-دث ع-ن-ه ل-يسض ›رد
اسسطر قد كتبت لتحظى بالقراءة
فقط..بل هو داء لن يعا÷ه إا’
تدخل ا◊ماية اŸدنية اŸنتشسرة
‘ الشسواطئ التي تتدخل،بسسرعة
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’ تسسبحوا بعيدا رجاء

فائقة ‘ انقاذ من هم ‘ حالة
خطر ..وكم هي حا’ت اÿطر
ال-ت-ي ت-تسس-ارع ف-ي-ه-ا دق-ات ق-لوب
اأ’ه- - -ل ال - -ذي - -ن  ⁄ي - -ج - -دوا إا’

رياح إا’ أان أافراد ا◊ماية تكون
Ÿصسدر الصسوت باŸرصساد.

فمه Óيا عشساق البحر وخاصسة
أان -ت -م أاع -زائ-ي الصس-غ-ار ف-ع-ن-دم-ا
تسس -ت -ع -دون ل -قضس-اء أاوق-ات ع-ل-ى
الشس -اط -ئ ’ت -نسس -وا أان ت -ت-ج-ن-ب-وا
ﬂاطر البحر التي لن –دث إا’
ع- -ن- -دم -ا تسس -ت -ه -ي -ن -وا ب -أاصس -وات
أام-ه-ات-ك-م و آاب-ائ-ك-م اŸه-ت-زة م-ن
شسدة خوفهما عليكم و ’ تكÎثوا
ل -ل -نصس-ي-ح-ة اÿال-دة «م-ات-ع-ومشض
الصس-راخ ال-هسس-تÒي أاث-ن-اء ع-م-لية بعيد».
ا’نقاذ التي يتهافتون عليها من
جابالله أامينة
ك -ل ن-اح-ي-ة وب-ال-رغ-م م-ن ارت-ف-اع
صس- -وت اأ’م -واج ‘ ح -ال -ة وج -ود

لطفال ششكر الفريق الوطني
هكذا أاراد ا أ
ا÷زائري لكرة القدم باختصشار،بأانامل كل من:
مسشعودي زكرياء ﬁ،مد الطاهر  ،فاطمة الزهراء البتول ،
إاكرام
ششكرا لكم ياﬁاربي الصشحراء

مسشاهماتكم

á°VÉjQ

إÿميسس  08أإوت  2019م
إلموإفق لـ  0٧ذي إلحجة  1440هـ

ذهاب الدور التمهيدي لكأاسض «الكاف»

نادي بارادو لنطÓقة ‡يزة من بوابة كامسسار الغيني

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قيمة العرضض ناهزت  15مليون أاورو

اسستون في ÓيقÎب من حسسم صسفقة بن رحمة
ي -قÎب ال Ó-عب ال -دو‹ ا÷زائ -ري سص -ع -ي -د ب -ن رح -م -ة م -ن ال -ل -عب ‘ ب -ط-ول-ة ال-دوري
’و ¤ا’‚ليزية ،بعد تلقي
’‚ليزي اŸمتاز ‘ ،اŸوسصم القادم ومغادرة بطولة الدرجة ا أ
ا إ
فريقه برينتفورد عرضصا Îﬁما من نادي أاسصتون في Óالصصاعد حديثا إا ¤الدوري اŸمتاز.

وكشش-فت ت-ق-اري-ر صش-ح-اف-ي-ة ب-ري-ط-انية بأان بن
رح- -م- -ة ق- -ريب ج- -دإ م- -ن م- -غ- -ادرة ف- -ري- -ق -ه
ب -ري -ن -ت -ف -ورد قصش-د إل-ل-عب أ’سش-ت-ون ف-ي Ó-ف-ي
إل -م -وسش -م إل-ق-ادم ،مضش-ي-ف-ة ب-أان إدإرة إأ’خ-ي-ر
قدمت عرضشا جديدإ أإفضشل من إلعرضس إأ’ول
قصشد إلتعاقد مع إلمهاجم إأ’يسشر إلجزإئري،
وأإكدت إلمصشادر نفسشها باأن إدإرة برينتفورد
تتجه لقوبل عرضس أإسشتون في ،Óموضشحة بأانه
يترإوح ما بين  15و 25مليون جنيه إسشترليني.
وأإششارت إلمصشادر ذإتها باأن ثّمة مؤوششر يؤوكد
م-غ-ادرة ب-ن رح-م-ة ل-ب-ري-ن-ت-ف-ورد هذإ إلصشيف،
وهو تعاقد إأ’خير مع ’عب جديد ينششط في
نفسس منصشب بن رحمة.
وك -انت إدإرة ب -ري -ن-ت-ف-ورد ق-د رفضشت م-ؤوخ-رإ
عرضشا يقدر بـ 10مÓيين جنيه أإسشترليني ،كان
ق -د ع -رضش -ه ن -ادي أإسش -ت-ون ف-ي Ó-بسش-بب ع-دم
تناسشبه وقيمة إلÓعب ومؤوهÓته ،قبل أإن يعود
نفسس إلفريق بعرضس جديد.

ي-واج-ه غ-دا ن-ادي ب-ارادو ن-ظÒه ك-امسص-ار
ال- -غ- -ي- -ن- -ي ‘ ذه -اب ال -دور ال -ت -م -ه -ي -دي م -ن
منافسصة كاسض «الكاف» ،حيث يسصعى الفريق
الشصاب لتحقيق انطÓقة موفقة من خÓل
الفوز ،وهذا من أاجل لعب مواجهة العودة
بارتياح.

»°ù«ªM QÉªY
يدخل نادي بارإدو إلتاريخ من أإوسشع إأ’بوإب،
حيث سشيششارك أ’ول مرة في منافسشة إفريقية
منذ تأاسشيسشه من خÓل موإجهة فريق كامسشار
إلغيني في ذهاب إلدور إلتمهيدي لمنافسشة
كأاسس «إلكاف».
وتجري إلموإجهة غدإ بملعب  5جويلية حيث
يسشعى فريق نادي بارإدو ’سشتغÓل عاملي
إ’رضس وإلجمهور من إجل تحقيق إنطÓقة
موفقة في إلمنافسشة إلقارية إلتي يكتششفها

أ’ول مرة منذ تأاسشيسشه.
و’ يملك إلنادي إلعاصشمي إي معلومات عن
إلمنافسس إلذي يكتششف هو إآ’خر إلمنافسشة
إلقارية بعد أإن غاب عنها لسشنوإت عديدة،
وهو ما يجعل إلمأامورية صشعبة بالنسشبة لنادي
إلعاصشمة.
وك -ان ن -ادي ب -ارإدو ق-د أإج-رى م-ج-م-وع-ة م-ن
إل -ت -ربصش -ات ق -ب-ل إن-طÓ-ق إل-م-وسش-م م-ن إج-ل
ضشمان جاهزية إلÓعبين جيدإ من إلناحية
إلبدنية وهو إلعامل إلذي نجح فيه إلمدرب
أ’ب- -ع- -د إل- -ح- -دود ،خ- -اصش- -ة إن إل- -ن -ت -ائ -ج ف -ي
إلمباريات إلودية كانت مرضشية وآإخرها كان
إ’نتصشار على حسشاب فريق مولودية وهرإن.
ورغم إلتغييرإت إلتي عرفها إلفريق ،إ’ إن
نادي بارإدو ظّل محافظا على تقاليده من
خÓل إ’عتماد على إلÓعبين إلششبان ،حيث
لم يتأاثر إلفريق كثيرإ برحيل مجموعة مميزة

من إلÓعبين نحو إندية إخرى في كل موسشم.
وتبقى إأ’كاديمية إلخزإن إ’ول للفريق ،حيث
لم يقم نادي بارإدو بانتدإبات كثيرة خÓل
فترة إ’نتقا’ت إلصشيفية ،وهو إلعامل إلذي
يجعل إلمدرب يرإهن على إلÓعبين إلششبان
م -ن أإج -ل م -ن -ح -ه -م إل -ف-رصش-ة ف-ي م-ث-ل ه-ات-ه
إلمباريات.
ويبقى إلعامل إلسشلبي هو قلة جماهير إلفريق
مقارنة باأ’ندية إأ’خرى وهو إلعامل إلذي قد
ي -ك -ون ف -ي صش -ال -ح إل -م -ن-افسس ،خ-اصش-ة خÓ-ل
موإجهة إلعودة إلتي سشتكون صشعبة للغاية وهو
ما يتطلب من نادي بارإدو تحقيق إنطÓقة
قوية.
وسشيكون هجوم إلفريق إمام حتمية تسشجيل
إكثر من هدف خÓل موإجهة كامسشار إلغيني
من إجل لعب موإجهة إلعودة بارتياح.

خوفا من وقوعه ‘ اختبار اŸنشصطات

ﬁرز قد يغيب عن مواجهة ويسستهام

ت- - - -وإصش- - - -ل وسش - - -ائ - - -ل إإ’ع Ó- - -م
إ’ن - -ج - -ل - -ي - -زي - -ة إث- -ارة إل- -ج- -دل
ب- - -خصش- - -وصس إل Ó- -عب إل - -دول - -ي
إلجزإئري ،رياضس محرز ،وقضشية
غ -ي-اب-ه ع-ن ل-ق-اء إل-درع إل-خ-ي-ري-ة
أإم-ام ل-ي-ف-رب-ول إأ’سش-ب-وع إل-فارط،
بقرإر من إلطاقم إلطبي لنادي
م -انششسش -ت -ر سش -ي -ت -ي إ’ن -ج -ل-ي-زي
لششبهة تناوله لدوإء يمكن أإن يكون
«م - -نشش - -ط - -ا» ،وي - -وق - -ع إل- -ن- -ج- -م
إل-ج-زإئ-ري ف-ي فّ-خ إل-م-نشش-ط-ات،
وأإك -دت صش -ح -ف إن-ج-ل-ي-زي-ة ،ب-أان
غ -ي -اب م -ح -رز ع-ن ل-ق-اء إل-ج-ول-ة
إأ’ول -ى م -ن إل -دوري إ’ن -ج-ل-ي-زي
أإمام ويسشتهام إلسشبت إلمقبل وإرد
جدإ لذإت إلسشبب أإيضشا.
وأإكدت صشحيفة «إلتليغرإف» ،بأان
إلطاقم إلطبي للنادي إلسشماوي
حذر جدإ بخصشوصس إلتعامل مع
ملف محرز ،رغم أإن إأ’خير لم
ي -رت -كب أإي م -خ -ال -ف -ة صش -ري -ح -ة
ل -ل -ق -وإن-ي-ن ب-ل ت-ن-اول دوإء ل-عÓ-ج
مرضس في إلعين عندما كان في
ع- -ط- -ل -ة ودون إسش -تشش -ارة ط -ب -يب
إل- -ن -ادي إ’ن -ج -ل -ي -زي ،م -ا ج -ع -ل
إأ’خ -ي -ر ي -ت -خ-ذ إج-رإء إح-ت-رإزي-ا

ب- -إاب- -ع- -اد ق- -ائ- -د «إل- -خضش- -ر» ع -ن
إل -م -ب-اري-ات لÓ-شش-ت-ب-اه ف-ي وج-ود
مادة منششطة في إلدوإء إلمذكور،
وذكرت ذإت إلصشحيفة بأان إبتعاد
م -ح -رز ع -ن إل -ل-ق-اءإت إل-رسش-م-ي-ة
سش -ي -ت -وإصش -ل وإل -ب -دإي -ة م -ن ل-ق-اء
ويسشتهام هذإ إلسشبت ،من منطق
أإن مخلفات إلدوإء إلمذكور قد
تبقى في إلجسشم لفترة تصشل إلى
عشش -رة أإي -ام ،م -ا ي -ع -ن-ي إم-ك-ان-ي-ة

سش- -ق- -وط إلÓ- -عب ف- -ي إخ- -ت- -ب -ار
إلكششف عن إلمنششطات إن ثبت
أإصش Óأإن هذإ إلدوإء يحمل موإد
منششطة ،ما دإم أإن إلطاقم إلطبي
لمانششسشتر سشيتي لم يحّدد ذلك.
وي- -ت- -ع -رضس إل Ó-عب إل -ج -زإئ -ري
إلمتأالق خÓل كأاسس إفريقيا 2019
ل -ح -م -ل -ة «مشش -ب -وه -ة» م -ن ب-عضس
إأ’ط -رإف ،إل -ت -ي إسش -ت -غ -لت ه -ذه
إأ’خبار لمحاولة «تششويه» صشورة

ينتظر وصصول عرضض من الدوري ا’‚ليزي

إلÓعب ،بدليل أإنها تحدثت عن
إبعاده عن لقاء ليفربول إلفارط
للششبه في تناوله لموإد منششطة
دون توضشيح إلخبر بقيام إلÓعب
ب -ت-ن-اول دوإء أ’غ-رإضس عÓ-ج-ي-ة،
وه- - -و م - -ا صش ّ- -رح ب - -ه إل - -م - -درب
غوإرديو’ لوسشائل إإ’عÓم دون
أإي إشش -ك -ال ،م -ا ي -ؤوك -د م -ح -اول -ة
بعضس وسشائل إإ’عÓم ’سشتغÓل
إإ’ث - -ارة ع - -ل- -ى حسش- -اب إلصش- -ورة
إإ’يجابية لمحرز إلتي يتركها في
إل -وسش -ط إل -ك -وري وه -و إل-م-رشش-ح
ب -ق -وة ل -ل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ك-رة إل-ذه-ب-ي-ة
إإ’فريقية لهذإ إلموسشم.
وم-ن إل-م-ت-وق-ع ،أإن ت-ع-رف قضش-ي-ة
م- -ح- -رز ب -عضس ردود إل -ف -ع -ل م -ن
طرف إدإرة ناديه ومدربه بيب
غوإرديو’ إلمعروف إلدفاع عن
إلÓ-عب إل-ج-زإئ-ري ،خ-اصش-ة ب-عد
أإن خ- - - -رجت ع - - -ن إل - - -نصس ف - - -ي
إلسش- - - -اع- - - -ات إأ’خ - - -ي - - -رة رغ - - -م
إلتوضشيحات إلتي أإرفقها إلمدرب
إإ’سش- - -ب - -ان - -ي ب - -خصش - -وصس ع - -دم
مشش-ارك-ة ق-ائ-د ك-ت-ي-ب-ة إلمحاربين
في موقعة ليفربول إأ’خيرة.

بن سسبعيني غ Òمتحّمسس لعرضس مونشسنغÓدباخ األŸاÊ

ق -الت ت -ق -اري -ر إاعÓ-م-ي-ة ف-رنسص-ي-ة ،أامسض
ا’رب - -ع - -اء إان ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري رام- -ي ب- -ن
سص- -ب- -ع- -ي- -ن- -ي Áاط- -ل ‘ ال- -فصص- -ل ‘ وج -ه -ت -ه
اŸسصتقبلية بسصبب ﬁدودية العروضض ،التي
وصص - -ل - -ت - -ه ◊ّد السص- -اع- -ة خÓ- -ل اÒŸك- -ات- -و
الصص-ي-ف-ي ا◊ا‹ ،ويسص-ع-ى م-داف-ع ن-ادي ري-ن
’ج -واء ب -ع-د أان ت-ل-ق-ى
ال -ف -رنسص -ي ل -ت -غ -ي Òا أ
’خضص-ر م-ن إادارة ال-ن-ادي ال-ف-رنسص-ي
الضص-وء ا أ
Ÿغادرة الفريق.

وقال موقع «فوت ميركاتو» إلفرنسشي إن بن
سشبعيني ورغم تلقيه عرضشا مغريا من نادي
ب-وروسش-ي-ا م-ونشش-غÓ-دب-اخ إأ’ل-م-ان-ي ،إ’ أإن-ه لم
يحسشم وجهته ،وقدم إلنادي إأ’لماني عرضشا
لنظيره إلفرنسشي يقارب عششرة مÓيين يورو،
ل -ك -ن مصش -ادر ف -رنسش -ي -ة كشش -فت ب -أان إل -دول-ي

إل- - -ج - -زإئ - -ري ل - -يسس م - -ت - -ح - -مسش - -ا ل - -ع - -رضس
مونششغÓدباخ وعليه يفضشل إلتريث إلى غاية
إل -حصش -ول ع -ل -ى إل -ع -رضس إل -ذي ي -ت -وإف -ق م-ع
طموحاته ،علما إن نادي إششبيلية إإ’سشباني
ك -ان م -ت-ه-م-ا بضش-م ’عب ب-ارإدو إلسش-اب-ق ل-ك-ن
إلمطالب إلمالية لنادي رين حالت دون إتمام
إلصشفقة.
وقالت مصشادر مقربة من إلدولي إلجزإئري،
إن إأ’خ- -ي- -ر ي- -ن- -ت- -ظ- -ر ع- -رضش- -ا م- -ن إل- -دوري
إ’ن -ج -ل -ي -زي إل -م -م -ت -از ،وإل -ذي ي-ع-د إل-ه-دف
إلرئيسشي لمدإفع «إلخضشر» ،خاصشة بعد أإن
تأالق في كأاسس أإمم إفريقيا إأ’خيرة بمصشر
وت -ت -وي -ج-ه ب-ال-ل-قب إل-ق-اري م-ع ك-ت-ي-ب-ة ج-م-ال
بلماضشي

مقابل  5مÓي Úأاورو

ليل الفرنسسي يطلب اسستعارة اوناسس Ÿوسسم واحد
عاد نادي ليل الفرنسصي
ل - -ط - -لب خ - -دم - -ات الÓ- -عب
ال- - - - - -دو‹ ا÷زائ- - - - - -ري أادم
أاوناسض ،مهاجم نادي نابو‹
’ي- - -ط- - -ا‹ ،ح - -يث ت - -ري - -د
ا إ
ان- -ت- -داب- -ه خÓ- -ل م- -رح- -ل- -ة
ا’ن - -ت - -ق - -ا’ت الصص - -ي- -ف- -ي- -ة
ا◊ال- -ي -ة –سص -ب -ا ل -ل -م -وسص -م
ا÷ديد.
وكشش - -فت ت - -ق - -اري- -ر إعÓ- -م- -ي- -ة
ف- -رنسش- -ي -ة ب -أان ن -ادي ل -ي -ل ق -دم
عرضشا جديدإ لنابولي قصشد ضشم
أإوناسس على ششكل إعارة لموسشم
وإحد مقابل  5مÓيين يورو مع
أإحقية ششرإء عقده بسشعر كبير
في حال تأالقه مع إلفريق إلذي
سش -يشش -ارك ف -ي م -ن -افسش -ة دوري
أإب- -ط- -ال أإوروب- -ا ف- -ي إل- -م- -وسش- -م
إلقادم.
وف- -ي سش -ي -اق م -تصش -ل ،أإوضش -حت
وسشائل إعÓم إيطالية بأان إدإرة
نابولي ’ تعتزم إطÓقا إلتفريط
في إلÓعب أإدم أإوناسس مقابل
مبلغ مالي زهيد ،بعد أإن حاز
ع- -ل -ى إه -ت -م -ام ب -عضس إل -ن -وإدي
إأ’وروب -ي -ة ع -ل -ى غ-رإر ك-ال-ي-اري
إ’يطالي ونيسس إلفرنسشي.
وي -درسس ن -اب -ول -ي ع-دة خ-ي-ارإت
ل- -ب- -ي- -ع إل Ó-عب إل -ج -زإئ -ري ،أإو
إعارته على إأ’قل ،وحدد بالفعل
إل -ق -ي -م -ة إل -ت-ي ي-ري-ده-ا م-ق-اب-ل
إل- -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن- -ه .وذك -ر م -وق -ع
«ك-ال-تششيو نابولي ،»24أإن ن- - -ادي
إل- -ج- -ن -وب إإ’ي -ط -ال -ي ي -ط -لب 5
مÓ- -ي- -ي- -ن ي- -ورو م -ق -اب -ل إع -ارة
أإوناسس ،أإما مقابل إلبيع فحدده

بـ  35مليون يورو .وذكر إلموقع
أإن مسشؤوولي نادي ليل إلفرنسشي
إج- -ت -م -ع -وإ م -ع ن -ظ -رإئ -ه -م ف -ي
ن-اب-ول-ي ،ل-ل-ح-ديث بشش-أان أإوناسس
ب -ع -د م -ب -ارإة وّدي-ة ب-ي-ن إل-ف-ري-ق
إإ’ي-ط-ال-ي وأإول-م-ب-يك م-رسش-ي-ل-يا،
وب- -دإ أإن إ’ت -ف -اق إلشش -ف -ه -ي ت ّ-م
بالفعل.
وع-ل-ى إأ’رج-ح سش-ي-وإف-ق ن-اب-ولي
على إعارة أإوناسس لموسشم وإحد
مقابل  5مÓيين ،مع وجود بند
للششرإء في نهاية إلموسشم مقابل
 35م-ل-ي-ون ،وك-ان ن-اب-ول-ي ي-ري-د

إلحصشول على كثير إلمال لتمويل
صش -ف -ق -ة إإ’ي -ف -وإري ن -ي -ك -و’سس
بيبي ،لكن أإرسشنال خطفه منه
ف -ي إل -ن-ه-اي-ة م-ق-اب-ل  80مليون
يورو.
وظ -ه -ر أإون -اسس بشش -ك -ل م -ت -م -ي-ز
خÓ-ل ت-ت-وي-ج إل-م-ن-تخب إلوطني
بكأاسس إأ’مم إأ’فريقية في مصشر
ف-ي إلشش-ه-ر إل-م-اضش-ي ،ل-ك-ن ذلك
قد ’ يششفع له لÓسشتمرإر في
إل-دوري إإ’ي-ط-ال-ي ف-ي إل-م-وسش-م
إل -م -ق -ب -ل ت -حت ق -ي-ادة إل-م-درب
كارلو أإنششيلوتي.

بعد فشصل Œربته مع ليسصÎ

رشسيد غزال مرشسح لÓنضسمام إا¤
ليطا‹
سسامبدوريا ا إ

وضشع نادي سشامبدوريا
إ’إي -ط -ال-ي إلÓ-عب إل-دول-ي
إل- -ج- -زإئ- -ري رشش -ي -د غ -زإل
مهاجم نادي ليسشتر سشيتي
إ’إن - - -ج - - -ل - - -ي - - -زي ضش- - -م- - -ن
إه -ت -م -ام -ات -ه قصش -د ضش -م -ه
لصش- -ف- -وف إل- -ف- -ري- -ق خ Ó-ل
مرحلة إ’نتقا’ت إلصشيفية
إلحالية ،إذ قد يضشمه في
صشفقة مقايضشة ،موإزإة مع
فشش- -ل ت- -ج- -رب- -ة غ- -زإل ف -ي
إلدوري إ’إنجليزي إلممتاز
إلذي إنتقل إليه في إلصشيف
إل-م-اضش-ي م-ن ن-ادي م-ون-اكو
إلفرنسشي مقابل  10مÓيين
يورو.
وب -حسشب ت -ق -اري -ر صش-ح-ف-ي
إي- - -ط- - -ال- - -ي- - -ة ،ف - -اإن ن - -ادي
سش- -ام- -ب- -دوري- -ا ي -ب -حث ع -ن
ت- -دع- -ي -م صش -ف -وف -ه ب Ó-عب
ج-ن-اح ،وي-درسس ح-ال-ي-ا ضش-م
ب -عضس إل Ó-ع -ب -ي -ن إأب -رزه -م
غ - - - - - -زإل ،وحسشب ن- - - - - -فسس
إل- -مصش -ادر ،ف -اإن غ -زإل ق -د
ي-غ-ادر ب-نسش-ب-ة ك-ب-يرة ليسشتر

سش- -ي- -ت -ي ،إل -ذي ي -رغب ف -ي
«إلتخلصس» منه بسشبب عدم
تقديمه إ’إضشافة إلمرجوة،
وإأضش- - - -اف ب- - - -اأن إل - - -ن - - -ادي
إ’ن -ج -ل-ي-زي ي-ري-د ت-وظ-ي-ف
غ-زإل ف-ي صش-ف-ق-ة م-قايضشة
ي -ن -ت -ق-ل ب-م-وج-ب-ه-ا إلÓ-عب
إل-ج-زإئ-ري إل-ى سش-امبدوريا
م- -ق -اب -ل ضش ّ-م ب -رإيت ’عب
إ’أخ- -ي- -ر ،وإأوضش- -حت ن -فسس
إل - -مصش- -ادر ب- -اأن مسش- -وؤول- -ي
ن- - - -ادي سش- - - -ام- - - -ب- - - -دوري - - -ا
سش-ي-ب-اشش-رون إتصش-ا’ت-هم مع

نظرإئهم في ليسشتر سشيتي
قصش -د إل -ت -وصش-ل إل-ى إت-ف-اق
’إنهاء هذه إلصشفقة.
وقضشى غزإل موسشما صشعبا
ل -ل -غ-اي-ة م-ع ل-يسش-ت-ر سش-ي-ت-ي،
حيث لم يظهر إ’ نادرإ في
إلتششكيلة إ’أسشاسشية للفريق،
ب -ع-د ب-دإي-ة ج-ي-دة ،ق-ب-ل إأن
يكتفي بالجلوسس على مقعد
إلبد’ء في إأغلب مباريات
إل - -ف - -ري - -ق ف - -ي إل - -م- -وسش- -م
إلماضشي .

á°VÉjQ

إÿميسض  08أإوت  2019م
إلموإفق لـ  07ذي إلحجة  1440هـ

’فريقية
ذهاب ألدور ألتمهيدي لرأبطة أ’أبطال أ إ

غدا على سصا : 21:00شصبيبة القبائل ـ اŸريخ السصوداÊ
«ألكناري» لضشمان ألتأاهل مبّكرأ وتأاكيد عودته ألقارية بقوة

’ن - -دي- -ة
ي - -ع - -ود غ - -دأ أك Ìأ أ
أ÷زأئرية تتويجا فريق ششبيبة
أل -ق -ب -ائ-ل إأ ¤أŸن-افسش-ة أل-ق-اري-ة
ب- -ع- -د غ -ي -اب دأم ث Ó-ث م -وأسش -م
ك -ام -ل -ة ،ح -يث سش -ي -ق-اب-ل أشش-ب-ال
أŸدرب أل- - -ف- - -رنسش- - -ي «ه - -وب - -رت
فيلود» نادي أŸريخ ألسشودأ‘ Ê
إأط -ار ذه -اب أل -دور أل -ت -م -ه-ي-دي
Ãل- - -عب أل- - -وح- - -دة أŸغ - -ارب - -ي - -ة
ببجاية.

ﬁمد فؤزي بقاصص
ي -دخ -ل رف -ق -اء «ت -ي -زي ب-وع-ل-ي»،
إل-م-ب-ارإة ب-م-ع-ن-ويات مرتفعة بعد
إلتحضشيرإت إلتي قاموإ بها منذ
إسشتئناف إلتدريبات ،حيث قاموإ
بتربصض ناجح على كل إلمقاييسض
بمدينة إإفيان إلفرنسشية ،وخاضشوإ
عديد إلمباريات إلودية بتربصض
فرنسشا وكذلك بالجزإئر آإخرها
إلموإجهتان إلوديتان ضشد ششباب
بلوزدإد وإلفريق إلرديف إأ’سشبوع
إل-م-اضش-ي ،ح-يث ت-ع-ادل-وإ ب-ن-تيجة
ه - -دف ف - -ي ك - -ل شش - -ب - -ك - -ة ضش- -د
إل-ع-اصش-م-ي-ي-ن ب-م-لعب أإول نوفمبر
بتيزي وزو ،ليضشربوإ بالثقيل ضشد
إل-ف-ري-ق إل-ردي-ف ب-أارب-ع-ة أإه-دإف
م-ق-اب-ل ه-دف-ي-ن ،وه-م-ا إل-ل-ق-اءين
إل -ل -ذإن إتضش -حت ف -ي -ه-م-ا م-ع-ال-م
إل -تشش -ك -ي -ل-ة إأ’سش-اسش-ي-ة وسش-م-حت
كذلك للطاقم إلفني من إإششرإك
إلÓعبين إلذين لم تتح لهم فرصشة
إلظهور كثيرإ في وديات إلفريق.
وسشيكون أإششبال إلمدرب إلفرنسشي
«ه -وب -رت ف-ي-ل-ود» أإم-ام ت-ح-دي-ي-ن
ك-ب-ي-ري-ن ف-ي ل-ق-اء إل-غ-د ب-ب-ج-اي-ة،
إأ’ول ه-و ت-ح-ق-ي-ق إل-ف-وز ب-ن-ت-يجة
م -ري-ح-ة وت-رسش-ي-م إل-ع-ودة إل-ق-وي-ة
قاريا للكناري أإمام فريق يششارك
بانتظام منذ سشنوإت متتالية في
رإبطة إأ’بطال إإ’فريقية ويملك
ت -ج -رب -ة ك -ب -ي -رة ع -ل -ى إلصش -ع -ي -د

إلقاري ،وإلثاني هو إلعمل على
ت-ح-ق-ي-ق أإفضش-ل إن-طÓ-ق-ة م-وسش-م
ل - -كسشب ث - -ق - -ة إأ’نصش - -ار إل - -ذي- -ن
سشيحتاج إإليهم إلفريق كثيرإ هذإ
إل- -م -وسش -م م -ن أإج -ل إل -ع -ودة إإل -ى
م -نصش -ة إل -ت -ت -وي-ج-ات سش-وإء ع-ل-ى
إلصش -ع -ي -د إل -ق -اري أإو إل -م -ح -ل -ي،
ب- -ع- -دم- -ا ج -ان -ب -ه -ا إل -ف -ري -ق ف -ي
م -وسش -م -ي -ن م -ت -ت-ال-ي-ن ف-ي ح-ق-ب-ة
إلرئيسض إلجديد «ششريف مÓل»
ب-ع-دم-ا إن-ه-زم إل-ف-ري-ق ف-ي نهائي
ك -أاسض إل -ج -م -ه -وري -ة ف -ي نسش -خ -ة
 ،2017ضشد إإتحاد بلعباسض ،وفوت
على نفسشه إلتتويج بلقب إلبطولة
إلوطنية إلتي صشارع من أإجلها إإلى
غاية إلجولة إأ’خيرة مع إإتحاد
إلجزإئر.
م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ،ط -ب -عت إإدإرة
إلشش -ب -ي -ب -ة م-ا ي-زي-د ع-ن  15أإلف
ت - -ذك- -رة ل- -ع- -ودة إل- -ك- -ن- -اري إإل- -ى
إل-م-ن-افسش-ة إل-ق-اري-ة ،خصشوصشا أإن
إلمبارإة سشتلعب ببجاية وهو ما
سشيجعل أإنصشار إلكناري يتنقلون
ب -ق -وة إإل-ى ي-م-ا ق-ورإي-ة ل-مسش-ان-دة
إل-ف-ري-ق ول-مشش-اه-دة إلشش-ب-ي-بة في

ح -ل-ت-ه-ا إل-ج-دي-دة إل-ت-ي سش-ت-ع-رف
إإششرإك ما ’ يقل عن  6عناصشر
جديدة في صشورة كل من (بانوح،
ع- -دإدي ،ب- -ن شش- -ري -ف -ة ،ب -ون -وة..
وإآ’خرين) ،كما أإن أإبناء إلمدينة
م -ن م-ن-اصش-ري إل-م-وب وإلشش-ب-ي-ب-ة
إل- -ب- -ج- -اوي- -ة سش- -يسش -ان -دون ب -ق -وة
إلكناري أإمام إلمريخ رفقة عششاق
إلكرة إلمتوإجدين ببجاية لقضشاء
عطلة إلصشيف خصشوصشا أإن إللقاء
سشيلعب تحت إأ’ضشوإء إلكاششفة،
وهو ما يعد بتوإجد أإعدإد غفيرة
من إلمناصشرين في إلمدرجات.
وسش-ي-ف-ت-ق-د إل-م-درب إلسش-اب-ق لكل
من وفاق سشطيف وإإتحاد إلجزإئر
ل- -خ- -دم- -ات إل- -ث -ن -ائ -ي م -ت -وسش -ط
إلميدإن «مليك رإيح» وإلحارسض
إأ’ول «عبد إلقادر صشالحي» أإمام
إل -م -ري -خ إلسش-ودإن-ي ،إأ’ول ت-ل-ق-ى
ب-رن-ام-ج ع-م-ل دق-ي-ق م-ن إل-طاقم
إل -ف -ن -ي ل -ي -ك -ون ف-ي ن-فسض ل-ي-اق-ة
زمÓ-ئ-ه ن-ظ-رإ ل-وصش-ول-ه إل-م-تأاخر
ب -ال -ف -ري -ق ،أإم -ا إل -ث -ان -ي ي -وإصش-ل
إلركضض بمفرده في كل حصشصض
إلفريق على حافة إلملعب ،بعد

إإ’صش -اب -ة إل-ت-ي ت-ع-رضض ل-ه-ا ع-ل-ى
مسشتوى إلكاحل ،ومن إلمنتظر أإن
يندمج مع إلمجموعة بعد لقاء
إلمريخ.
هذإ وتنقلت إلششبيبة إإلى بجاية
ي -وم إأ’رب-ع-اء إل-م-نصش-رم ،وأإج-رت
حصش -ت -ه -ا إل -ت -دري-ب-ي-ة إأ’ول-ى ف-ي
ن-فسض إل-ي-وم ،أإم-ا إل-حصش-ة إل-ث-انية
وإأ’خيرة سشتكون ليلة إليوم ،في
حين أإن بعثة إلمريخ إلسشودإني
حلت باأ’رإضشي إلجزإئرية على
ف -وج -ي-ن ب-دإي-ة م-ن ي-وم إل-ثÓ-ث-اء
إلمنصشرم ،وتدّربت بملعب إلدإر
إل-ب-يضش-اء ب-ال-ع-اصش-م-ة ل-ل-تعّود على
إل -عششب إ’صش -ط -ن -اع -ي ،ق -ب -ل أإن
ت -ت -ن -ق -ل إإل -ى ب-ج-اي-ة ل-ي-ل-ة إل-ل-ق-اء
وتدربت بملعب إلوحدة إلمغاربية
ك -م-ا ت-ن ّصض ع-ل-ي-ه ق-وإن-ي-ن إل-ك-اف
وإلفيفا.
Óشش -ارة ،ع -ي-نت إل-ك-ون-ف-درإل-ي-ة
ل -إ
إإ’ف -ري -ق -ي -ة ل -ك -رة إل-ق-دم ثÓ-ث-ي
ت-ح-ك-ي-م مصش-ري ب-ق-ي-ادة «م-ح-مد
م- -ع- -روف» ومسش- -اع- -دإه (أإح- -م -د
توفيق وسشمير جمال).

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’قرب لضشمه
ألهÓل ألسشعودي أ أ

قديورة يتلقى الضصوء األخضصر من إادارة فريقه للرحيل

’ تزأل ألعروضض تتهاطل على ألدو‹
أ÷زأئ- -ري ،ع -د’ن ق -دي -ورة ،ب -ع -د ت -أال -ق -ه
،2019 ·Ó
أل Ó- -فت ‘ ك - -أاسض إأف - -ري - -ق- -ي- -ا ل - -أ
’خضشر Ÿغادرة نادي
وحصشوله على ألضشوء أ أ
ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-وريسشت أ’‚ل-ي-زي أل-ن-اشش-ط ‘
’و ¤أ’‚ل- -ي -زي ،ح -يث
دوري أل- -درج- -ة أ أ
ذكرت تقارير إأعÓمية متطابقة بأان ناديي
أل - -ك- -ويت أل- -ك- -وي- -ت- -ي وأل- -هÓ- -ل ألسش- -ع- -ودي
ي- -ت- -ن- -افسش- -ان ع- -ل -ى ضش -م ق -دي -ورة ،رغ -م أن
’خ Òك- -ان ق- -ري- -ب -ا ج -دأ م -ن أ’حÎأف ‘
أ أ
ألدوري ألقطري.

وقال موقع «سشيت بيتشض» إلبريطاني إلمقرب
من نادي نوتنغهام فوريسشت بأان إإدإرة إأ’خير
ومدربه إلفرنسشي صشبري لموششي ،موإفقان
ع -ل -ى م -غ -ادرة ق -دي -ورة ل -ل -ف -ري-ق ،خ-اصش-ة أإن
ل -م -وشش -ي ’ يضش -ع إل Ó-عب إل-ج-زإئ-ري ضش-م-ن
مخططاته للموسشم إلمقبل و’ يعتبره ’عبا
أإسشاسشيا رغم إلمسشتوى إلذي ظهر به في «كان
 ،»2019ورغم أإن سشوق إلتحويÓت إلصشيفية
يغلق في إنجلترإ هذإ إلخميسض ،في حين أإنه
سشيظل مفتوحا في أإوروبا وباقي دول إلخليج
إإلى غاية نهاية ششهر أإوت إلجاري.
ويبدو نادي إلهÓل إلسشعودي إأ’قرب للفوز
بصش -ف -ق -ة ق -دي -ورة ب -ال -ن -ظ -ر ل -ق -ي -م -ة إل-ن-ادي
إلسش- -ع -ودي وأإفضش -ل -ي -ت -ه ع -ل -ى ن -ادي إل -ك -ويت

إلكويتي من ناحية إأ’لقاب وإلتاريخ ،فضشÓ
ع -ن ضش ّ-م إل -دوري إلسش -ع -ودي ل-ع-دي-د ’ع-ب-ي-ن
دول -ي -ي -ن ،ف -ي صش -ورة م -ب -ول -ح -ي ودوخ -ة وب-ن
إلعمري وتاهرإت.

“نى ألعودة إأ« ¤أÿضشر» من جديد

مزيان «الع Úاإلماراتي بوابتي لÓحÎاف ‘ أاوروبا»
’م -ارأت -ي ،أن -ه ول -د
ق- -ال أ÷زأئ- -ري ع- -ب -دأل -رح -م -ن م -زي -ان’ ،عب ف -ري -ق ن -ادي أل -ع Úأ إ
عاششقا لكرة ألقدم ،وألتحق منذ ألصشغر بأاكادÁية أ–اد ألعاصشمة أ÷زأئري ،وتدّرج عÈ
’ول.
ف- -رق- -ه ب -اŸرأح -ل ألسش -ن -ي -ة أıت -ل -ف -ة ،ح -ت -ى وصش -ل إأ ¤ق -ائ -م -ة أŸن -ت -خب أ÷زأئ -ري أ أ
وأكد ألÓعب أŸنضشم هذأ أŸوسشم لنادي ألع ،Úحبّه للسشباحة ،ومتابعته Ÿباريات ألدوري
’م- - - - - - - - - - -ري- - - - - - - - - - -ك- - - - - - - - - - -ي ل - - - - - - - - - -ك - - - - - - - - - -رة ألسش - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -ة ل - - - - - - - - - -ل - - - - - - - - - -م - - - - - - - - - -حÎف.Ú
أ أ
وحول ششعوره بعد أ’نضشمام للع ،Úأوضشح أنه  ⁄يششعر بغربة ب’ Úعبي ألفريق ،وأندمج
سشريعا بينهم ،مضشيفا« :منحني أ÷ميع إأحسشاسشا رأئعا ،فور ألتحاقي Ãعسشكر ألنمسشا ،وأششعر
أنني تأاقلمت مع منظومة أللعب بنسشبة .»%70

يوأجهون سشونيدأب من ألنيجر

«ابناء سصوسصطارة» ‘ خرجة ﬁفوفة باıاطر

’فريقية،
’بطال أ أ
يلتقي أمسشية ألغد نادي سشونيدأب من ألنيجر مع نظÒه أ–اد أ÷زأئر ‘ ذهاب ألدور ألتمهيدي من منافسشة رأبطة أ أ
وحسشب أŸعلومات ألتي وردت لنا من بيت أ’–اد ،فإان بÓل دزيري يكون قد جهز كتيبته جيدأ لهذأ أŸوعد ألقاري.

فؤؤاد بن طالب
ه- -ذإ ف- -إان إت -ح -اد إل -ع -اصش -م -ة ق -ام
بتربصض متميز بتونسض وإلذي قيل
ع- -ن- -ه ب- -أان- -ه ت- -ربصض ن -اج -ح سش -م -ح
ل -ل -م -درب ب Ó-ل دزي -ري ب-أان ي-ن-ظ-م
أإوتار فريقه جيدإ لمبارإة إلغد أإمام
م -ن -افسض م -ج-ه-ول ول-م ي-ع-رف ع-ن-ه
إلجميع إإ’ إ’سشم.
ل - -ل- -ع- -ل- -م ،ف- -إان إإدإرة سش- -وسش- -ط- -ارة
ح-اف-ظت ع-ل-ى رك-ائ-ز إل-ف-ري-ق على
غ -رإر م -ف-ت-اح ،شش-ري-ف-ي ،زم-ام-وشض
وآإخرون لهم من إلخبرة إلعالية في

إل -م -ن -افسش -ة إل -ق -اري -ة تسش -م -ح ل -ه -م
ب -خ-وضض إل-م-ب-ارإة ب-ج-دي-ة ،ول-ذلك،
ف- -إان إأ’م- -ور تسش- -ي- -ر ف- -ي إ’ت- -ج -اه
إلصش-ح-ي-ح لصش-ال-ح إلÓ-ع-ب-ي-ن إل-ذي-ن
يوعون بالمسشؤوولية إلتي تنتظرهم
ف -ي ن-ي-ام-ي ،أإي-ن سش-ي-ل-ع-ب-ون م-ب-ارإة
ب -ح-ذر شش-دي-د وب-ن-ي-ة إل-ف-وز ’ غ-ي-ر
وإلدخول باب إلمنافسشة من إلباب
إل -ع-ريضض وإل-ع-ودة ب-ن-ت-ي-ج-ة م-ؤوم-ن-ة
ل -م-ب-ارإة إل-ع-ودة وه-ذإ ل-يسض ب-ع-زي-ز
ع- -ل- -ى ف- -ري- -ق م- -ن ح- -ج- -م إت- -ح -اد
إل-ع-اصش-م-ة إل-م-دع-م ب-أال-مع إلعناصشر
إلمحلية في إلبطولة إلوطنية.

وجهته  ⁄تتحّدد بعد

العر‘ يقّرر مغادرة نصصر حسص Úداي

قّرر حسشين إلعرفي ،متوسشط ميدإن نادي نصشر
حسشين دإي إلجزإئري ،وضشع حّد لمسشيرته رفقة
إلفريق بسشبب عدم توصشله ’تفاق مع إلمسشيرين.
وق -اط -ع إل Ó-عب ت -دري -ب -ات ف -ري -ق-ه إل-ت-ي أإج-ريت
صش-ب-ي-ح-ة أإمسض إأ’رب-ع-اء ،بسش-بب م-م-اط-ل-ة إل-رئ-يسض
إل -ج -دي-د ل-ل-ن-ادي إل-ع-اصش-م-ي ف-ي تسش-وي-ة وضش-ع-ي-ت-ه
وم-ن-ح-ه مسش-ت-ح-ق-ات-ه إل-م-ال-ي-ة إل-عالقة منذ إلموسشم
إل -م -اضش -ي ،ح -يث غ -ادر إل Ó-عب إل-ت-ربصض غ-اضش-ب-ا
مؤوكدإ أإنه يرفضض إلعودة مجددإ إإلى إلنصشرية

وب -ات إل Ó-عب أإم -ام شش -ب -ح قضش -اء م -وسش -م أإب -يضض،
خاصشة وأإن فترة إ’نتقا’ت إلصشيفية أإوششكت على
إ’ن-ت-ه-اء ،ح-يث حّ-ددت إل-رإب-ط-ة إل-ج-زإئ-ري-ة ل-كرة
إلقدم موعد  8أإوت لغلق نافذة إ’نتقا’ت.
ول-عب إل-ع-رف-ي ل-ع-دة أإن-دي-ة م-ح-ل-ي-ة ،أإه-م-ها إتحاد
إلعاصشمة ،ششبيبة إلقبائل ونادي بارإدو.
أإع -ل -ن نصش -ر حسش -ي -ن دإي إل-ج-زإئ-ري إل-ت-ع-اق-د م-ع
متوسشط ميدإن إلمنتخب إلموريتاني محمد يحيى
د’هي ،قادما من موإطنه دفاع تاجنانت.

ويعتبر د’هي 22 ،سشنة ،من أإبرز إلÓعبين في
إلمنتخب إلموريتاني ،وششارك مع إلفريق أإسشاسشيا
في إلمباريات إلثÓث إلتي خاضشها إلمرإبطون في
ن - - - - -ه - - - - -ائ - - - - -ي - - - - -ات أإم - - - - -م أإف - - - - -ري - - - - -ق - - - - -ي- - - - -ا.
وف- -رضض إلÓ- -عب ن- -فسش -ه أإسش -اسش -ي -ا ف -ي تشش -ك -ي -ل -ة
موريتانيا خÓل إلسشنوإت إلخمسض إأ’خيرة ،بالرغم
م-ن وج-ود ’ع-ب-ي-ن م-ح-ت-رف-ي-ن ي-ل-ع-ب-ون ف-ي م-ركزه
بالمنتخب.

مقابل  65مليون أورو

ليفربول يوافق على رحيل فابينهو إا ¤ريال مدريد
كششف تقرير صشحفي إإنجليزي ،عن توصشل
ري -ال م -دري -د ’ت -ف -اق م -ع أإح -د ن-ج-وم ف-ري-ق
ل -ي -ف -رب -ول ،لضش -م -ه خ Ó-ل سش -وق إ’ن -ت -ق-ا’ت
إلصش- - - - - -ي- - - - - -ف- - - - - -ي- - - - - -ة إل- - - - - -ح- - - - - -ال - - - - -ي - - - - -ة.
وب-حسشب صش-ح-ي-ف-ة «م-ي-رور» إإ’ن-ج-ل-يزية ،فإان
ريال مدريد توصشل ’تفاق تام مع إلبرإزيلي
ف -اب -ي -ن -ي -و ’عب خ -ط وسش-ط ل-ي-ف-رب-ول ،وف-ي
إنتظار تعاقد إلريدز مع بديله مع غلق سشوق

إ’نتقا’ت في إإنجلترإ ،ليتم إإ’عÓن إلرسشمي
عن إلصشفقة.
وأإضشاف إلتقرير« :قيمة إلصشفقة سشتكون 65
مليون يورو ،باإ’ضشافة إإلى  10مÓيين أإخرى
ك-م-ت-غ-ي-رإت إإضش-اف-ي-ة ،وسش-يحصشل فابينيو على
رإتب سشنوي بقيمة  7.5مليون يورو ،وبعقد
سش- - - -ي- - - -م- - - -ت- - - -د ح- - - -ت- - - -ى صش- - - -ي- - - -ف .»2024
ُي -ذك -ر أإن ف -اب -ي -ن -ي-و ’عب خ-ط وسش-ط ي-م-لك

قدرإت مششابهة للفرنسشي بول بوغبا ’عب
خط وسشط مانششسشتر يونايتد ،إلذي يضشعه
ريال مدريد هدفا رئيسشيا في سشوق إ’نتقا’ت
إل -ج -اري -ة ،ل -ك-ن ن-ادي-ه ي-رفضض إل-ت-خ-ل-ي ع-ن-ه.
وكان فابينيو لعب بالفعل في صشفوف فريق
ري -ال م -دري -د ل-لشش-ب-اب «ك-اسش-ت-ي-ا» ف-ي م-وسش-م
 ،2013-2012على سشبيل إإ’عارة من ريو آإفي
إلبرتغالي قبل أإن ينتقل إإلى موناكو إلفرنسشي.

وح-ول إل-م-درب إل-ك-روإت-ي ،إإي-ف-ان ل-ي-ك-و ،ق-ال
ل -م -وق-ع ن-ادي إل-ع-ي-ن« :م-درب إل-ع-ي-ن ،ي-ت-م-ت-ع
بششخصشية قوية ،ويجيد إلتعامل مع إلجميع،
كما يهتم بأادق إلتفاصشيل إلخاصشة با’لتزإم
إل-ت-ك-ت-ي-ك-ي ،وت-ع-ت-م-د ط-ري-ق-ة ل-عبه على إلكرة
إلجماعية إلسشريعة».
وح - -ول سش - -بب رفضش- -ه إل- -ع- -روضض إأ’وروب- -ي- -ة
وإلعربية وإختياره إ’نضشمام للعين ،أإكد أإن
إلمسشتوى إلذي قدمه إلعين في كأاسض إلعالم
Óندية ،وششعبيته إلجارفة ،كانت سشببا في
ل أ
ت - - - - -فضش- - - - -ي- - - - -ل إ’ن- - - - -ت- - - - -ق- - - - -ال إإل- - - - -ي- - - - -ه.
وأإضش -اف« :ع -ب-ر ب-وإب-ة إل-ع-ي-ن سش-أاحصش-ل ع-ل-ى
عروضض لÓحترإف من أإكبر إأ’ندية إأ’وروبية،
وأإعود لقائمة منتخب إلجزإئر».
وع -ن إل -م -ن-افسش-ة ع-ل-ى إأ’ل-ق-اب ف-ي إل-م-وسش-م
إلمقبل قال« :لن تكون سشهلة غير أإن أإهدإف
إلعين مختلفة عن كل إلمنافسشين كونه مطالب
بحصشد جميع إأ’لقاب على إلصشعيدين إلمحلي

وإلقاري».
وتابع« :ندرك جيدإ إلمطلوب منا في إلموسشم
إلجديد ،ونتطلع كÓعبين إإلى حصشد إلدوري
وإآ’سش - - - - -ي - - - - -وي - - - - -ة ب - - - - -ال- - - - -ت- - - - -أاك- - - - -ي- - - - -د».
وع -ن أإسش -ع -د ل -ح -ظ-ات-ه م-ع ك-رة إل-ق-دم ،ق-ال:
«إعتدت على حصشد إلبطو’ت منذ إلصشغر،
ومع إلمنتخب إأ’ولمبي إلجزإئري ،تأاهلنا إإلى
نهائيات ريو دي جانيرو بعد إلوصشول لنهائي
كأاسض أإفريقيا ،وأإحرزت بطولة إلدوري مرتين
وك- -أاسض إلسش -وب -ر  3م -رإت م -ع ف -ري -ق إت-ح-اد
إلعاصشمة ،وفي إلموسشم إلماضشي حصشلت على
ج -ائ -زة أإفضش -ل ’عب ف -ي إل -ج -زإئ -ر ،وك -ل -ه -ا
ل - - - - - - - - -ح - - - - - - - - -ظ - - - - - - - - -ات رإئ - - - - - - - - -ع - - - - - - - - -ة».
وأإكد مزيان في إلختام ،أإن سشقف طموحاته
مرتفع جدإ بعد إ’نضشمام لفريق نادي إلعين،
ويسش -ع -ى إإل -ى إل -ت -ت -وي -ج ب-ك-ل إأ’ل-ق-اب ودوري
أإبطال آإسشيا على وجه إلخصشوصض.
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مواقيت
الصصلة

^ 08أاوت  :19٥٦أاسصسصت ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
ال - -وط - -ن - -ي أاول م- -درسص- -ة ل- -ل- -م- -واصص- -لت
السص- -ل- -ك -ي -ة وال -لسص -ل -ك -ي -ة ع -ل -ى ا◊دود
ا÷زائرية اŸغربية.
^  08اأوت  :19٥8ضص -غ-ط سص-ت-ة عشص-ر ن-ائ-ب-ا
اأم-ري-ك-ي-ا ب-ال-ك-ون-غ-رسس ع-ل-ى ب-لدهم للتدخل لدى
فرنسصا ◊ملها على التفاوضس مع ا÷زائري.Ú

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

الخميسس  0٧ذو الحجة  1٤٤0هـ الموافق لـ  08أاوت  2019م

العدد

١٨٠١٩

لفراد
لطارات وا أ
يعقد لقاءات توجيهية مع ا إ

الفريق ڤايد صسالح ‘ زيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحية العسسكرية األو¤
يقوم الفريق أاحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي ،يوم
لو ¤ب-ال-بليدة ،تشصكل هذه
اÿم-يسس  08أاوت  ،2019ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ت-يشس إا ¤ال-ن-اح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ا أ
الزيارة للسصيد الفريق سصانحة لعقد لقاءات توجيهية مع إاطارات وأافراد الناحية.

مقاربة واقعية ‘ ›لة «ا÷يشس»

م ـ ـ ـؤؤامرات  ‘Îﬁالدسس ـ ـ ـائسس
وف-ي-ة ÿط-ه-ا السص-ي-اسص-ي وم-بادئها الثابتة
Œاه ال -قضص -اي-ا ال-راه-ن-ة وم-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-الشص-أان
الوطني ،جددت ›لة «ا÷يشس» ‘ عددها
لشص-ه-ر أاوت ا÷اري ،م-وق-ف-ه-ا ال-ث-ابت م-ع-ي-دة
لذه -ان خ-ارط-ة ط-ري-ق سص-ارت ع-ل-ي-ه-ا م-ن
ل -أ
زم- -ان ،وظ- -لت أاب- -دا م -رج -ع -ي -ة ل -ل -م -ؤوسصسص -ة
العسصكرية ومنظومة الدفاع ‘ أابعد مداها
وأاوسصعه.

فنيدسس بن بلة

جاءت اÛلة ثرية Ãواضضيع ،جديرة باŸطالعة
واŸتابعة ،ترصضد نظرة اŸؤوسضسضة العسضكرية القبلية
والبعيدة ‘ اÿروج من أاعقد أازمة تعيشضها جزائر
ا’سض-ت-قÓ-ل ،تسض-ت-دع-ي ت-ك-ات-ف ا÷ه-ود ،ال-ت-ج-ن-ي-د
وتضضحية ثانية اسضتجابة لنداء الواجب والوطن.
من هذه اŸنطلق ،جاء تأاكيد اÛلة صضريحا
ع -ل -ى م -ا ظ-لت ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ت-ن-ادي ب-ه
و–رصش ع -ل -ى Œسض -ي -ده ق -و’ وع-م »: Ó-م-راف-ق-ة
ا◊راك الشضعبي اŸسضتمر ‘ مسضÒته السضلمية منذ
 22ف-ي-ف-ري اŸاضض-ي ،م-راف-ع-ا ل-ل-ت-غ-ي Òالسض-ي-اسضي
واإ’صض Ó-ح -ات ال -ع -م-ي-ق-ة ال-ت-ي “ن-ح ا÷زائ-ر ق-وة
إاضضافية Œعلها ‘ مكانة جيواسضÎاتيجية أاحسضن
وأاقوم ‘ مواجهة التحديات وا’سضتجابة Ÿطالب
جيل صضاعد يتطلع للدÁقراطية وبناء الوطن من

زواي- -ا أاخ- -رى أاك Ìواق- -ع- -ي- -ة ،شض -ف -اف -ي -ة ،إانصض -اف -ا
ومسضؤوولية.
جاء تأاكيد اÛلة الصضادرة ‘ أابهى حلة ،تزينها
اأ’ل -وان ال -وط -ن -ي -ة ال -ثÓ-ث-ة ،ع-ل-ى مسض-ائ-ل حسض-مت
وفصضلت فيها اŸؤوسضسضة العسضكرية ،مبطلة مفعول
دع-اي-ات ق-وى م-ن-اوئ-ة ل-ل-ت-غ-ي ،Òالضض-ارب-ة ع-لى وتر
ال-ف-وضض-ى اŸروج-ة ب Ó-ت-وق-ف ل-ب-ق-اء ال-وضض-ع ع-ل-ى
ح-ال-ه السض-ت-ات-ي-ك-يﬁ ،اول-ة ت-ط-ب-ي-ق ب-وف-اء ،نظرية
«اŸؤوامرة»Œ ،سضيدا Ÿا ظل يتداول ع Èشضبكات
ال- -ت- -واصض- -ل ا’ج- -ت- -م -اع -ي م -ن أاف -ك -ار Ÿا ي -ع -رف
«بالفوضضى اÓÿقة» التي وظفت واسضتثمرت ‘
دول عربية ،سضقطت جملة وتفصضي ‘ Óما اصضطلح
عليه خطأا بـ «الربيع العربي».
›لة «ا÷يشش» التي فككت هذه اأ’لغام واحدة
واحدة ،أاحبطت مناورة من يحاول إاحداث فجوة
ب ÚاŸؤوسضسض -ة ال -عسض -ك-ري-ة والشض-عب ،أاث-ب-تت ل-ل-م-رة
اŸليون ،كم هي عÓقة هذه اŸعادلة متينة .وكيف
ه- -و ه- -ذا ال- -رب -اط اŸق -دسش ،ت -رسض -خ ع Èاأ’زم -ة
وال -عصض -ور ،ف -ك -ان م -ي -زة ن -وف-م Èال-ث-ورة ،السض-ي-ادة
وا◊رية ’ ،تقوى على إاضضعافه أاية أاطراف عدائية
مهما بلغت من درجة نفوذ وتأاث.Ò
العÓقة ب Úالشضعب وا÷يشش ما فتئت تزداد
صضÓبة و“اسضكا ،وتÈز ‘ الواجهة كلما طرأات
أازم- -ة ‘ ا÷زائ- -ر ،وك- -ل- -م -ا ط -فت ع -ل -ى السض -ط -ح

الفجر0٤.0٧................:
الشصروق0٥.٥٦..............:
الظهر12.٥٤.................:
العصصر1٦.٤2................:
المغرب19.٥1...............:
العشصـاء21.2٧..................:

تعقيدات ظرف وصضعوبات مرحلة .فليسش هناك
ابتكار أاو اكتشضاف ،إاذا دوت أاصضوات ا◊راك ‘
ﬂت -ل -ف ج -ه -ات ال-وط-ن ،ووصض-ل م-داه-ا إا ¤أاب-ع-د
اأ’صضقاع »:جيشش ،شضعب..خاوة خاوة» .هذا الكÓم
ال- -ذي عÈت ع- -ن- -ه ا◊شض -ود ‘ مسضÒات ا÷م -ع -ة
والثÓثاءÃ ،لء الفم ويتواصضل ترديده وتناول عÈ
ﬂتلف قنوات اإ’عÓم التقليدي وا’فÎاضضي ،هو
ا÷واب الشض - -ا‘ ال - -ك- -ا‘ ل- -ل- -مشض- -ك- -ك ‘ Úق- -درة
ا÷زائ- -ري Úم- -ن  ‘Îﬁال -دسض -ائسش ع -ل -ى ع Ó-ج
مشضاكل الوطن باسضتقÓلية قرار وسضيادية رؤوية دون
وصضفات خارجية .هو ا÷واب لهؤو’ء الذين أاخطأاوا
ال -ت -ق -دي -ر وا◊سض -اب -ات وي-واصض-ل-ون إادراة ظ-ه-ره-م
◊ق-ائ-ق اأ’شض-ي-اء وال-واق-ع-ي-ة ،م-راه-ن Úب-ع-ناد على
حلول غ Òدسضتورية مدخل الفوضضى وا’نسضداد.
عكسش هذا التوجه ،أاعطت «ا÷يشش» ،مقاربة بديلة
دسض -ت -وري -ة ‘ ح -ل اأ’زم -ة ،تÈز م -دى م -راف-ق-ت-ه-ا
للحراك ‘ مسضعى البحث عن ﬂرج توافقي.

 3٦°ا÷زائر
 3٧°ا÷زائر
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 33°وهران

 3٤°وهران

الثمن  10دج

38°

france prix 1

بقلم :
نور الدين
لعراجـــي

مسسرحية األشسرار ..من ا÷زار اإ ¤نزار

^ م - -ن - -ذ أان اب - -ت- -ل- -يت ا÷زائ- -ر ب- -غ- -زوة
«ال -ب -وشض -ي» اŸشض -ؤووم-ة ،وأاط-ن-ان ال-ك-وك-ايÚ
اÙجوزة Ãيناء وهران ،بدت تلك ا◊ادثة
’و ¤م - -ن ن- -وع- -ه- -ا ‘ ا÷زائ- -ر ،ورÃا ‘
اأ
العا ⁄مثل «القشضة التي قصضمت ظهر البع»Ò
وأاخرجت أاثقال ملفات الفسضاد وا’ختÓسش،
برمتها إا ¤العلن ،واختلط ا◊ابل بالنابل
داخ- -ل أاسض- -وار قصض- -ر ال- -عصض- -اب- -ة ،و ⁄ي- -ع -د
’م -ك -ان ا’ت -ف -اق ع -ل -ى “ري -ر «ال -ع -ه -دة
ب -ا إ
اÿامسض - - -ة» ،م - - -ه- - -م- - -ا ك- - -انت ال- - -ظ- - -روف
والتحضضÒات ،انقلب السضحر وجاء السضحرة،
’غÓ-ل م-ن
‘ ح -ج -ة وداع-ه-م مصض-ف-دي-ن ب-ا أ
سضيدي اﬁمد إا ¤ا◊راشش.
^ يدخل ا◊راك الشضعبي شضهره الثامن،
وع Ó-م -ات ا◊م -ل ال-ع-ادي ظ-ه-رت ل-ل-ع-ي-ان،
’شضهر
بشضكل ’ يدع أاي ›ال للشضك أان ا أ
اŸاضضية كانت عيون ا◊رسش ترافق وتتابع
ك -ل صض -غÒة وك -بÒة ح -ف -اظ -ا ع -ل -ى سض -ل-م-ي-ة
ا◊مل ،وإاذا افÎضضنا أان ا◊راك سضيمتد إا¤
الشضهر التاسضع ،سضيكون اŸولود ‘ سضÓمة
ﬁفوظة ،دون شضك ،ولسضنا ‘ حاجة إا¤
’ن
ع-م-ل-ي-ة ق-يصض-ري-ة ،ت-خ-رج-ه إا ¤ال-وجود ،أ
ا’تفاق حول مولده ،ونسضبه ،وموطنه قد
تقرر من خÓل ÷نة الوسضاطة وا◊وار ،التي
ان -خ -رطت ‘ م -ه-م-ت-ه-ا ،دون أان ت-ؤوث-ر ف-ي-ه-ا
أاصضوات النشضاز ‘ الداخل واÿارج.

3٧°

’خيار
^ إاذا توصضلت ÷نة ا◊وار رفقة ا أ
والشض-رف-اء وال-ع-قÓ-ء ع-ل-ى ك-ل-م-ة سض-واء ،ف-إان
شضهر سضبتم Èسضيكون اıاضش فيه عسضÒا
ب Úالفرسضان ،من سضيكون له شضرف منح ذلك
اŸول - -ود رخصض - -ة ا÷ل - -وسش ع- -ل- -ى ك- -رسض- -ي
’ول ‘ البÓد ،سضاعتها تسضتوي
القاضضي ا أ
ا÷زائر على ا÷ودي ،ليخرج لنا حمل سضوي
‰ن -ح -ه ث-ق-ة أاصض-وات-ن-ا ،ل-ي-ك-ون م-ول-ودا ب-ك-ل
مواصضفات شضرفاء ا◊راك.
^ إاصض -دار م -ذك -رة ت -وق -ي -ف ضض-د ال-ل-واء
السض -اب -ق خ -ال -د ن -زار ،ك -انت م -ن-ت-ظ-رة م-ن-ذ
’سضبق الفريق
اعتقال مدير ا’سضتخبارات ا أ
مدين ،حيث ورد اسضمه ‘ حيثيات ا’جتماع
اŸشض- -ب- -وه ،ل- -ك -ن ال -رج -ل ظ -ل ي -غ -رد خ -ارج
السضرب ،مدافعا عن رفيقه توفيق ومسضتشضار
الرئيسش اŸنتهية عهدته السضعيد بوتفليقة’ ،
’ن نزار سضبق له وأان
’مر غريبا ،أ
يبدو ا أ
انتقد مؤوسضسضة ا÷يشش ،التي كان ‘ يوم من
’قوياء ،وعليه –مل
’يام أاحد رجا’تها ا أ
اأ
’ن
ع- -واقب تصض- -ري- -ح- -ات- -ه وت- -ه- -وره أايضض -ا ،أ
اŸرح -ل -ة ت -ت -ط -لب ال-وق-وف ع-ن-د اÿط-وط
ا◊مراء وليسش الدوسش عليها.
حكمة ا◊صصاد
«سِص -ر دون أان ت -ل -ت -فت ل -ل -خ-ل-ف ،سِص-ر
وغضس الطرف ،الُغربة وطن إان كانت
جدران بيتك تهتز من شصدة اÿوف».

