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إإبـ ـ ـن ب ـ ـاديسس أإدرك أإن إلفتنـ ـة أإخطـ ـر آإف ـ ـ ـة ته ـ ـ ـ ـدد إألمـ ـ ـ ـة
لجتماعيـــة
لفــات ا إ
دافع عن الهوية الوطنية وحارب التزمت والتعصسـب وا آ
لŸــــام الواسســـع بأامـــور الديـــن والدنيــا والتفّتــح علــى ثقافـة العصسر
ا إ

ب - -عث رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري - -ة ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز
بوتفليقة ،برسسالةÃ ،ناسسبة إاحياء يوم العلم
اŸصس -ادف لـ 16أاب-ري-ل م-ن ك-ل سس-ن-ة ،ف-ي-م-ا ي-لي
نصسها الكامل:
«أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
إنه لششرف عظيم أإن نحتفي بيوم إلعلم إلذي
يصش -ادف ذك -رى وف -اة إل -ع Ó-م -ة إلشش -ي-خ «ع-ب-د إ◊م-ي-د ب-ن
باديسس» سشنة  1940طّيب إلله ثرإه ،وإلذي نسشتلهم من
سشÒته إلعطرة قيم إلعلم وإإلÁان ،لسشيما وهو إŸربي
Óخ Ó-ق ،إŸه -ذب
Óج -ي -ال ،إŸق -وم ل  -أ
ل- -ل- -نشسء ،إل- -ب- -ا Êل  -أ
للنفوسس ،إÙافظ على إألصشول ،إŸتفتح على إلعصشر،
إلدإعي إ ¤إإلهتدإء بنور إلعلم وإŸعرفة ،إŸدإفع عن
إلهوية إلوطنية وعن إلوطن.
كما أإغتنم هذه إŸناسشبة إلكرÁة ،ألترحم على ششهدإء
إلثورة إلتحريرية إŸباركة منهم ششهدإئنا من إŸثقفÚ
وإل -ع -ل -م -اء وإألط -ب -اء وإŸف -ك -ري -ن إل -ذي-ن قضش-وإ ع-ل-ى ي-د
إلسشتعمار إلفرنسشي ،كما أإ Êل أإنسشى إلÎحم على أإروإح
إألعÓم إلفكرية وإلعلمية وإلثقافية إلتي غادرتنا إ ¤بارئها
‘ إلسشنوإت إألخÒة ،وتركت للجزإئري Úمآاثر خالدة.
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
لقد كان إبن باديسس ،رحمه إلله ،يدرك بعمق
أإن أإخطر آإفة تهدد إألمة بالقضشاء على كيانها ،إ‰ا هي ‘
زرع إلفرقة وإلفتنة ب Úأإبناء إلششعب إلوإحد.
ب- -ه- -ذإ إل -وع -ي إل -وط -ن -ي إل -رف -ي -ع ،وم -ن خ Ó-ل م -ن -ه -ج -ه
إإلصشÓحي“ ،كن إبن باديسس ورفاقه وطلبته وبقية أإبناء
إ÷زإئ- -ر إıلصش ،Úم- -ن إح- -ب- -اط م -ؤوإم -رة إŸسش -ت -ع -م -ر
إلتغريبية ،إلتي إسشتهدفت ضشرب إلوحدة إلوطنية أإرضشا
وششعبا ومصشÒإ ،وإلغاء هوية إألمة ودينها وثقافتها ولغتها،
ح -يث رك -ز ه -ؤولء إّÿي -رون ج -ه -وده -م ‘ ح -ق -ل إلÎب -ي -ة
وإلتعليم ،و‘ حقل إلصشحافة وإإلعÓم ،و‘ نطاق إ◊ياة
إلعامة وإلششؤوون إإلجتماعية.
إن إÿوضس ‘ حياة إإلمام إلششيخ عبد إ◊ميد بن باديسس،
و‘ تعدد مناقبه ومآاثره وأإفضشاله على
أإب -ن -اء وط-ن-ه و–ل-ي-ل أإف-ك-اره ،ه-و شش-أان
مÎوك للعلماء وإلباحث Úإıتصش.Ú
ولكن ما أإرغب ‘ تأاكيده ،إليوم ،هو
إŸام -ه إل -وإسش-ع ب-أام-ور إل-دي-ن وإل-دن-ي-ا،
وتفتّحه على ثقافة إلعصشر ،ومسشاوإته
ب Úأإب- -ن- -اء إل- -وط- -ن م- -ن ب- -ن Úوب -ن -ات،
ودفاعه إلقوي عن إلهوية إلوطنية من
دين ولغة وإنتماء حضشاري ،وﬁاربته
إلشش -رسش -ة ل -ل -ب -دع وإل -ت-زّم-ت وإل-ت-عّصش-ب
وإÿرإفات ولكل إآلفات إإلجتماعية ،وهي فضشائل جعلت
منه إنسشانا عاŸيا ومصشلحا بامتياز.

«ششعب إ÷زإئر مسشلم وإ ¤إلعروبة ينتسشب».
وإن ت -رسش -ي -م إألم -ازي -غ -ي -ة ل -غ -ة وط -ن-ي-ة ورسش-م-ي-ة ل-لشش-عب
إ÷زإئري بعد  5عقود من إلسشتقÓل ،ينحصشر كذلك ‘
إل- -ت -ح -ل -ي -ل إل -ع -ل -م -ي
وإŸت -بّصش -ر لشش -ي -خ -ن-ا
إل- -عÓ- -م- -ة إل- -ف -اضش -ل
ع - -ن - -دم - -ا ق - -ال ب - -أان
«إلشش- - -عب إ÷زإئ - -ري
أإم- - -ازي- - -غ - -ي ع ّ- -رب - -ه
إإلسشÓم».
و‘ ن- -فسس إل- -ث- -ب- -ات،
حرصشت إ÷زإئر على
ت- -ع- -م- -ي- -م إل- -ت- -دريسس
وإلعلم ‘ سشياق ›هودإت إلششيخ عبد إ◊ميد بن باديسس
ورفقائه إلذين نششروإ ششبكة من إŸدإرسس إلوطنية رغم
طغيان إلسشتعمار .كما أإن هذإ إ◊رصس للجزإئر إŸسشتقلة
على تعميم إلتدريسس ،لهو أإيضشا ثأار على عهد إ◊رمان
وإلظÓمية وإلتهميشس إلذي رإفق فقدإن حريتنا.
بالفعل ،يحق للجزإئر إليوم أإن تفخر بوجود ربع ششعبها ‘
م- -درج- -ات إŸدإرسس وإل- -ث -ان -وي -ات وإ÷ام -ع -ات وم -رإك -ز
إلتكوين.
يحق للششعب إ÷زإئري كذلك أإن يفخر بتعميم وجود جميع
مرإفق إلعلم وإŸعرفةÃ ،ا ذلك إ÷امعة ‘ ،كل ربوع
إلوطن وجميع وليات بÓدنا.
يحق لششعبنا أإن يسشجل باعتزإز إقÎإب بÓدنا من نسشبة
“ ‘ %100درسس بناتنا وبنيننا.
وإن هذه إإل‚ازإت إلتي ذكرتها كلها ،تششكل حقا مصشدر
إف -ت -خ -ار ل-ل-ج-زإئ-ر دول-ة وشش-ع-ب-ا .غ Òأإن-ه ي-جب ع-ل-ي-ن-ا أإن
نتمسشك أإيضشا بالروح إإلصشÓحية وإŸنهج إلوسشطي إلذي
تركه لنا عّÓمتنا إلفاضشل إلششيخ عبد إ◊ميد بن باديسس.
حقا إن إلوسشطية درع يح ّصشن ششعبنا إŸسشلم من أإفكار
غريبة عنه ومتطرفة كذلك ،تتعا ¤إليوم ‘ بعضس ربوع

أإناشسـ ـ ـ ـد علم ـ ـاءنا وأإئّمتنا
زرع ثقافـ ـ ـة إلوسسطي ـ ـ ـ ـ ـة
إلتـ ـ ـ ـي حملها رإئد إإلصسÓح

إلتدريسس للقضساء على إلظÓمية
وإلتمسسك باإلسسÓم ،إلعروبة وإألمازيغية
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
لقد صشقلت أإفكار إلششيخ عبد إ◊ميد بن باديسس إلوطنية،
روح إألج-ي-ال إŸفu-ج-رة ل-ث-ورة ن-وف-م ÈإŸظ-ف-رة ،وب-ع-ده-ا
صشفوف من ›اهدينا إألششاوسس ومن ششهدإئنا إأل›اد.
ومن ثمة ،كان من إلطبيعي أإن تسشتمر إ÷زإئر إŸسشتقلة
‘ إلسشهر وإلعمل على Œسشيد أإفكار عاŸنا إلفاضشل إلششيخ
إبن باديسس على جميع إلصشعد.
فحرصشت منذ دسشتورها إألول على رفع ششأان إإلسشÓم،
دي -ن -ن -ا إ◊ن -ي -ف ،ب -إاع Ó-ن-ه دي-ن إل-دول-ة ،ك-م-ا أإع-ل-ن ن-فسس
إلدسشتور أإن إللغة إلعربية هي إلوطنية وإلرسشمية ،مسشجلة
بذلك إرتباطها باŸقولة إلششهÒة للششيخ إبن باديسس بأان

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢6 .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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إلعاÃ ،⁄ا فيها ديار إلعرب وإŸسشلمÚ؛ أإفكار يوإكبها
إلقتل وإلدمار؛ أإفكار دفع لها ششعبنا إألبيّ ثمنا رهيبا
باألمسس إلقريب.
لقد قاد إŸو ¤عز وجل خطوإت ششعبنا بسشدإد نحو إلوئام
وإلصش -ل -ح ،إل -ل -ذي -ن سش -م -ح -ا ل -ن -ا ب -اسشÎج -اع ن-ع-م-ة إلسش-ل-م
وإلسشتقرإر ،وإلعودة للبناء وإلتششييد.
فأاناششد إليوم علماءنا وأإدباءنا وأإئمة بÓدنا بزرع ثقافة
إل -وسش -ط -ي-ة إل-ت-ي ح-م-ل مشش-ع-ل-ه-ا إلشش-ي-خ ع-ب-د إ◊م-ي-د ب-ن
باديسس؛ إلوسشطية إلتي يتميز بها إإلسشÓم ديننا إ◊نيف،
دين إÙبة وإلسشÓم وإإلنسشانية.
أإم -ا إإلصش Ó-ح إل -ذي ك -ان م -ن غ -اي-ات نضش-ال شش-ي-خ-ن-ا إب-ن
باديسس ،فإانه من فضشائل إإلنسشانية إلتي مافتئت تسشهر على
تطوير وتقو Ëمسشارها.
بالفعل ،على إلششعب إ÷زإئري أإن يعكف على موإكبة تقدم
ب Ó-دن -ا ب -ح-رصس ي-وم-ي ع-ل-ى إصشÓ-ح م-ع-امÓ-ت-ن-ا وإأوضش-اع
›تمعنا ،ألن إلتنمية توإكبها حتما وقائع ورهانات.
إن إل- - - - -ث - - - -ق - - - -اف - - - -ة
إŸت- - -حضش - -رة إل - -ت - -ي
زرع -ه -ا إلشش -ي -خ ع-ب-د
إ◊م- -ي- -د ب -ن ب -اديسس
ورف - - - -ق- - - -اءه ‘ درب
إل- - -نضش - -ال ،ي - -جب أإن
–يا إليوم لكي يتغلب
›ت-م-ع-ن-ا ع-لى آإفات
عديدة تهدد نششأاتنا،
Ãا ‘ ذلك إل - -ع- -ن- -ف
وإıدرإت؛ آإف - -ات ت - -ن- -ال ك- -ذلك م- -ن فضش- -ائ- -ل إل- -رق- -ي
وإ◊ضشارة وإلسشكينة ،وحتى إلنظافة ‘ أإوسشاط ›تمعنا
‘ إألرياف و‘ إŸدن.
وهنا كذلك ،أإناششد أإهل إلعلم ورجال إلدين وإŸثقفÚ
بجميع فروعهم ،ليسشهروإ على ترقية ثقافة إإلصشÓح ‘
أإوسشاط ›تمعنا.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلسستله ـ ـام مـ ـن فكر إلعÓم ـ ـة للتحـ ـّرر
من إلتبعية للمحروقات
أايتها السسيدات الفضسليات،
لفاضسل،
أايها السسادة ا أ
ون -ح -ن ن-ت-ح-دث ع-ن إإلصشÓ-ح ،ون-ع-يشس ‘ ظ-روف م-ال-ي-ة
صشعبة ،جّرإء تضشارب أإسشعار إلنفط ‘ إألسشوإق إلدولية،
ي-جب ع-ل-ي-ن-ا أإن نسش-ت-ل-ه-م م-ن رؤوي-ة شش-ي-خ-ن-ا إل-ف-اضش-ل ع-بد
إ◊ميد بن باديسس ،رؤوية سشمحت بتحرير إ÷زإئر ،لكي
نحششذ عزإئمنا لنتحرر من تبعيتنا إŸفرطة للمحروقات،
حتى وإن كانت نعمة على إ÷زإئر.
فلنجعل من هذه إÙطة إلتذكارية إلتي نحيي فيها يوم
إلعلم ،إنطÓقة لنا إضشافية لتجسشيد برإ›نا إإلصشÓحية
‘ إÛال إلقتصشادي وإ◊وكمة ولتسشي Òجميع ششؤوون
بÓدنا.
ذلكم هو إŸسشلك ،وذلكم هو
إŸنهل إلذي نكون به أإوفياء
لشش - - - -ه - - - -دإئ - - - -ن- - - -ا إأل›اد،
وÛاهدينا إألششاوسس إلذين
صشنعوإ نصشرة وحرية إ÷زإئر
إلتي إحتفلنا بها مرة أإخرى
أإياما قليلة قبل إليوم.
ذلكم هو إŸسشلك ،وذلكم هو
إŸن-ه-ل ك-ذلك إل-ذي سش-ن-كون
به ،بعون إلله ،أإوفياء لنضشال
إلفقيد عبد إ◊ميد بن باديسس ،دفاعا عن حريتنا وهويتنا،
نضشال عبّد به إلطريق لعودة إلدولة إ÷زإئرية إŸسشتقلة،
وإل -ت -ي ي -ع-ود ع-ل-ي-ن-ا إل-ي-وم ب-ن-اؤوه-ا وضش-م-ان إزده-ار ورق-ي
ششعبها.
والسسÓم عليكم ورحمة الله وبركاته».

ترسسيم إألمازيغية لغة وطنية
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أإلثنين  17أفريل  2017م
ألموأفق لـ  20رجب  1438هـ

لوبـــــرأ تزأمــــن وإأحيــــاء يـــوم ألعلــــم
‘ حفـــل بــــدأر أ أ

الرئيسس بوتفليقة يكرم مثقف Úوفنان Úبوسشام السشتحقاق الوطني
توأصشل ألدولة أ÷زأئرية ،على رئيسشها رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ‘ ،إأعÓء صشوت ومكانة أŸثقف وألفنان أ÷زأئري
لخرى ألتي أقّرها مؤوخرأ ألسشيد
وألعرفان بعطائهم وإأبدأعهم وموأهبهم وتكر Ëمسشارأتهم وتخليد أعمالهم ،هاهي أللتفاتة أ أ
لدب
Óديب وألكاتب بوعÓم بسشايح ووسشام ألعشش Òلعدد من ألفنان Úورجال أ أ
لث ،Òبعد ألوفاة ،ل أ
ألرئيسس بإاسشدأء وسشام أ أ
لهمية وألحÎأم وألتقدير ألذي يوليه ألوطن للنخبة من أبنائه.
لحياء ،لدليل آأخر على أ أ
لكادÁي Úألرأحل Úوأ أ
وأ أ

دار األوبرا :حبيبة غريب
نظم باŸناسسبة ،أمسس ،حفل بهيج بدأر
أألوب-رأ ب-ال-ع-اصس-م-ة ،ت-زأم-ن-ا م-ع إأح-ي-اء
أ÷زأئر يوم ألعلم أŸوأفق لـ 16أفريل
من كل سسنة. ،
وق -د أسس -دى رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة ،وسس-ام أألث Òم-ن
مصسف ألسستحقاق ألوطني بعد ألوفاة،
لديب وألكاتب بوعلم بسسايح ،ووسسام
لأ
ألعشس Òمن مصسف ألسستحقاق ألوطني
بعد ألوفاة للكل من ““عبد ألرحمن حاج
صسالح أكادÁي وباحث ‘ أللسسانيات،
وأب- - -و أل- - -ع - -ي - -د دودو ك - -اتب ومÎج - -م
وأك -ادÁي ،ون -ب -ه -ا Êك-ري-ب-ع ف-ي-لسس-وف

وم -ف-ك-ر ،وألشس-ي-خ ب-وع-م-رأن ف-ي-لسس-وف
وم -ف -ك -ر وأك -ادÁي ،وم -ول -ود م -ع-م-ري
م-ف-ك-ر وك-اتب وأنÌوب-ول-وجي ،وشسعبان
أوحيون كاتب وروأئي ،وجمال عمرأÊ
شساعر ،وÁينة مشساكرة كاتبة وباحثة
ج-ام-ع-ي-ة ،وب-اي-ة ﬁي أل-دي-ن (ف-اط-م-ة
ح -دأد) ف -ن -ان -ة تشس -ك -ي -ل -ي -ة ،وأب-رأه-ي-م
بلجرب فنان وباحث ‘ ألÎأث ،وعمر
آأيت زأي (ألزأهي) فنان شسعبي ،وتيسسÒ
ع -ق -ل -ة م -وسس -ي-ق-ار وف-ن-ان ،وأح-م-د ب-ن
ب- -وزي- -د (ألشس- -ي- -خ ع- -ط- -ا أل- -ل- -ه) ف -ن -ان
ومسسرحي ،وﬁمد سسليم رياضس ﬂرج
سس - -ي - -ن - -م - -ائ- -ي ،وأ◊اج رح- -ي- -م ﬂرج
سسينمائي.
‘ ذأت ألسسياق ،منح رئيسس أ÷مهورية
وسسام ألعشس Òمن مصسف ألسستحقاق

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

ألوطني لعدد من ألكتاب وأألكادÁيÚ
وأل-ف-ن-ان ،Úه-م ألشس-ي-خ سس-ع-ي-د ك-ع-ب-اشس
عا ⁄ومفسسر للقرآأن ألكر ،Ëوألفنانون
عبد أÛيد مسسكود وبلوي ألهوأري
وحسسنة ألبشسارية وأكلي يحياتن وﬁمد
ألعماري وكذأ ألشساعر وألفنان لونيسس
آأيت منقلت.
وك - -ذأ أÿب ‘ Òع - -ل- -م أآلث- -ار م- -نÒ
بوشسناقي ،وألكاتبة وأŸربية جوهر
أﬁيسس أوكسس -ل وأل -ك -اتب وألشس -اع -ر
ألعربي دحو وألكاتب ﬁمد ألصسالح
ألصس-دي-ق وأل-ف-ن-ان أل-تشس-ك-ي-لي شسكري
مسسلي وأŸؤورخ ناصسر ألدين سسعيدوÊ
وألشس -اع -ر ﬁم -د أب-وأل-ق-اسس-م خ-م-ار
وأŸوسسيقار فاضسل نوبلي.
لشسارة ،فقد جاء هذأ ألسستحقاق
ل إ

Ãوجب أŸرسسوم ألرئاسسي رقم -17
 127أ- - Ÿؤورخ ‘  29ج-م-ادى ألثانية
عام  1438أŸوأفق لـ 28مارسس سسنة
 2017أŸتضس-م-ن م-ن-ح وسس-ام ب-درجة
““أث ““Òمن مصسف ألسستحقاق ألوطني
ب -ع -د أل -وف -اة ،وب -ن -اء ع -ل-ى أل-دسس-ت-ور
وÃق - -تضس- -ى أل- -ق- -ان- -ون رق- -م 02-84
أŸؤورخ ‘  28ربيع أألول عام 1404
أŸوأف - - -ق لـ 2ي- -ن- -اي- -ر سس -ن -ة 1984
وأŸتضسمن إأنشساء مصسف ألسستحقاق
ألوطني وكذأ Ãقتضسى أŸرسسوم رقم
 87-84أ- - - Ÿؤورخ ‘  19رجب ع- -ام
 1404أŸوأفق لـ 21أبريل سسنة 1984
أŸتضس- -م- -ن ت -ن -ظ -ي -م ›لسس مصس -ف
ألسس-ت-ح-ق-اق أل-وط-ن-ي وعمله أŸعدل
وأŸتمم.

ألعدد

17313

03

وسشطية ..ل رهبانية ول إاكراه ‘ الدين

فنيدسش بن بلة
عاد رئيسس أ÷مهورية ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة با◊ضشور ‘ ألحتفالية بيوم
ل‰اء ورؤويته ألسشتششرأفية
ألعلم إأ ¤فكر ألعÓمة بن باديسس ،وطروحاته ‘ ألبناء وأ إ
‘ م -وأج -ه-ة أل-ت-ح-دي-ات ‘ سش-ب-ي-ل ج-زأئ-ر ح-رة مسش-ت-ق-ل-ة ب-أاب-ع-اده-ا أل-ثÓ-ث-ة وه-وي-ت-ه-ا
لمازيغية.
لسشÓمية ،ألعربية وأ أ
أ إ
وغاصس ألرئيسس ‘ عمق ألتحليلي ألباديسشي وتطلعه Ÿششروع وطني ينعم بالسشيادة
وألسشتقÓل ل تربطه أية صشلة بالسشتعمار ألبغيضس ،ول Œمعه أية عÓقة Ãا رّوج
له من مغالطات ما أنزل ألله بها من سشلطان.
م-ن خÓ-ل رسش-ال-ة أل-رئ-يسس ي-تضش-ح أن أل-ك-ث Òم-ن أل-ف-ك-ر أل-ب-اديسش-ي ج-دير بالتباع
وأله-ت-م-ام وأل-ع-ن-اي-ة ب-اع-ت-ب-اره Áت-لك ح-ل-ول ل-ل-ك-ث Òمن قضشايانا ألرأهنة ومششاكلنا
لصشÓح
أŸعقدة .وهي مششاكل كث Òما تناولها ألششيخ عبد أ◊ميد بن باديسس رأئد أ إ
وألÎبية ألوطنية وألعلم ألذي يرأه أıرج أ◊تمي من ألتخلف وأ÷هل وألتطرف
لفات ألجتماعية.
وأ آ
من خÓل مضشمون رسشالة ألرئيسس يتضشح أن هناك خارطة طريق Áكن أن تّتبع
وتسش-لك م-ن ق-ب-ل أه-ل ألسش-ي-اسش-ة وألق-تصش-اد وألسشÎأت-ي-ج-ي-ة وي-ت-وقف عندها رجال
لصشÓ-ح
أل -دي -ن وأل -ف -ق -ه ‘ .صش -دأرت -ه -ا أل -وسش -ط-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-د أŸن-ه-ج ألسش-ل-ي-م ل-رأئ-د أ إ
لسشÓم دينا
أ÷زأئري ألذي حارب ب Óتردد ألطرقية وألتطرف وأŸغالة جاع Óمن أ إ
ودنيا معتÈأ أنه دين يسشر وتسشامح وتعايشس وهو بعيد كل ألبعد عن ألتهم أŸلصشقة به
Óسشف ‘
من تطرف وسشد منافذ أ◊وأر قتل ألنفسس ألتي حرمها ألششرع مثلما يجري ل أ
لسشÓمية ومثلما عاششته أ÷زأئر ‘ حقبة ألعششرية ألتي حاولت
كث Òمن ألبلدأن أ إ
لجرأم غرسس ثقافة أ◊قد وألفتنة ألتي عو÷ت بفضشل تدأب Òألسشلم
جماعات أ إ
وأŸصشا◊ة ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية وصشارت مرجعية تتبع ‘ باقي أŸعمورة.
لسشاسس جدد ألرئيسس بوتفليقة ـ ألذي  ⁄يتوقف ◊ظة عن أŸنادأة
على هذأ أ أ
لسشبوع ألوطني للقرآأن ألكرË
بحوأر أ◊ضشارأت وألتسشامح وألتعايشس وبادر بإانششاء أ أ
لسشÓم ألسشمحاء وعدم ترك من يجهلونها
◊ث ألعلماء وألفقهاء على ألتعريف بقيم أ إ
يتمادون ‘ نششر ثقافة ألتطرف وألغلوـ توجيه ألدعوة إأ ¤أهل ألختصشاصس من أئمة
لمة
إأ ¤فتح باب ألجتهاد ‘ درأسشة فكر بن باديسس وأتخاذ منها ما يخدم أسشتقرأر أ أ
وما يعّزز ألتماسشك وألتÓحم دون ألسشقوط ‘ ألتنافر وألنقسشام.
لنسشب وبر ألنجاة ‘
ألوسشطية ألتي أعتمدها بن باديسس سشنوأت مضشت هي أŸدخل أ أ
لمان .وهي أ◊صشن أŸنيع لها من أفكار ألتطرف وألتدم Òألذأتي
لمن وأ أ
جزأئر أ أ
لسشÓم ألتي تربينا عليها منذ عقود وغذتنا بقيم أÙبة وألسشÓم
وتكريسس مبادئ أ إ
لنسش-ان-ي-ة أل-ت-ي ت-ب-ق-ى أع-ل-ى م-ن أن ت-دأسس وتششّ-وه م-ن أشش-ب-اه ع-ل-م-اء (وم-ت-ف-ي-ق-ه)Ú
وأ إ
يحاولون دوما تفسشÒها حسشب نظرتهم ألضشيقة وتطبيقها على أŸقاسس.

سشـ ـ ـ ـÓل يسشتقبـ ـ ـل وزي ـ ـ ـر العـ ـ ـ ـدل الأذربيجـ ـ ـاÊ

أمة ل تعÎف Ãثقفيها تضشع رج ‘ Óألنسشيان وأخرى خارج ألتاريخ

تكـ ـ ـ ـ ـر Ëششعل ـ ـ ـ ـة األم ـ ـ ـ ـة عرف ـ ـ ـ ـان بجهوده ـ ـ ـ ـم ‘ خدم ـ ـ ـ ـة الثقاف ـ ـ ـ ـة والف ـ ـ ـ ـن

لدباء
لول Ûموعة ألفنان ،Úألكتاب وأ أ
أفتتح ﬁمد بوغازي مسشتششار رئيسس أ÷مهورية ،حفل ألتكرŸ Ëنح وسشام ألسشتحقاق ألوطني من أŸصشاف أ أ
لمة عبد ألقادر بن صشالح ،رئيسس أللجنة
لوبÒأ بوعÓم بسشايح ،بحضشور رئيسس ›لسس أ أ
لموأت .وهذأ ‘ أحتفالية بيوم ألعلم ،نظمت بدأر أ أ
لحياء منهم وأ أ
أ أ
لختام ووزير ألثقافة ،إأ ¤جانب ‡ثلي ألسشلك ألديبلوماسشي.
ألوطنية ألعليا Ÿرأقبة ألنتخابات عبد ألوهاب دربال ووزرأء يتقدمهم وزير ألعدل حافظ أ أ
‘ ألسس -ي -اق ذأت -ه ،أوضس -ح م -ي -ه-وب-ي أن ﬁظوظون ألننا كرمنا ‘ يوم ألعلم رويشس -د ،أŸف-تشس أل-ط-اه-ر ،ي-ح-ي-ى ب-ن
أألمة ألتي ل تعÎف Ãبدعيها ول تنزل وه -ي دلل -ة ع -ل -ى ع -ظ -م -ة ه -ذأ أل-ي-وم مÈوك› ،وب- -ي ،ق- -روأب -ي ،أل -ط -اه -ر
‘ رسس- -ال -ة رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ،أل -ت -ي مثقفيها منازلهم هي أمة تضسع رجل وحرصس ألدولة على تثم ÚأÛهودأت وط -ار ،خ -ل -ي -ف -ي أح -م -د ع-ب-د أÛي-د
قرأها نيابة عنه ﬁمد بوغازي ،أعت ‘ Èأل -نسس -ي -ان وأخ -رى خ -ارج أل -ت -اري -خ ‘ ،ظ -ل م -ا ت -ع-رف-ه أألم-ة أل-ع-رب-ي-ة م-ن م -زي -ان ،صس -ل -ي -خ-ة ألصس-غÒة ،زول-ي-خ-ة،
أن أŸكرم Úهم شسعلة أألمة وتكرÁهم مضس -ي -ف -ا أن صس -احب أل -فضس-ل أŸث-ق-ف تدأعيات “سس هويتها وعمادها وهو ع -ب-دأل-ل-ه أل-رك-ي-ب-ي ...أم-ا م-ن أألح-ي-اء
ألشسيخ عبد ألغفور ،عجاÁي ،درياسسة،
هو عرفان وتثم÷ Úهودهم ‘ خدمة رئيسس أ÷مهورية يحرصس دوما على أن ألتاريخ وألهوية وألفكر وأإلبدأع.
ألفن وأإلبدأع.
لشسارة ،فقد ” أإلعلن عن أألسسماء ب- -وج- -درة ،سس- -ل- -وى وع -ل -وأشس ...وه -ي
ي -ك -ون صس -احب أŸب -ادرة ‘ م -ث-ل ه-ذه ل إ
من جهته أكد وزير ألثقافة عزألدين ألتظاهرأت ليبادل أبناء أ÷زأئر من أل- -ت- -ي سس- -وف ي- -ت- -م ت- -ك -رÁه -ا لح -ق -ا ق -ائ -م -ة تضس -م ›م -وع -ة م-ن أل-ف-ن-انÚ
ميهوبي أن رئيسس أ÷مهورية هو من أألسس-رة أل-ث-ق-اف-ي-ة ك-ل أل-ف-خر وألسسعادة وأف-ت-ق-دن-اه-ا خ-لل ألسس-نوأت أŸاضسية وألكتاب وأألدباء وهي خطوة تسسنّ ألول
سسّ-ن ه-ذأ أل-ت-ق-ل-ي-د ل-ي-ك-ون سس-نة حميدة وه- -و إأ ¤ج -انب ه -ذه أألوسس -م -ة أل -ت -ي و‘ أل -ق -رن أŸاضس -ي ،ل -ي -ك-ون أŸوع-د مرة ‘ أ÷زأئر.
ي -ح -ت -ف -ى ب -ه -ا ك -ل ع -ام وإأن ك -ان ه -ذأ Áن-ح-ه-ا ل-ل-م-كs-رم ،Úيضس-ع-ه-م ‘ أعلى معهم ‘ مناسسبة لحقة .وذكر أألم Úوأخ -ت -ت -م أ◊ف -ل ب -وصس-لت م-وسس-ي-ق-ي-ة
أل -ع -ام Ÿصس -ف ألسس -ت -ح -ق -اق أل-وط-ن-ي أدتها أألوركسسÎأ ألوطنية بقيادة أمÚ
أل -ع -رف -ان ي-ب-ق-ى خ-ال-دأ ‘ ذأك-رة أه-ل أŸرأتب وأŸكانة أللئقة.
ألعلم وأإلبدأع وألفن وألفكر ،فهو ‘ ‘ كلمة ،باسسم أŸكرم ،Úقرأها من Òب-رئ-اسس-ة أ÷م-ه-وري-ة ألسس-ي-د ع-ك-ة ،م-ن قويدر وبوعزأرة ،أقتطفت أنغامها من
أ◊ق -ي -ق -ة ت -ث -م Úل -ل-رف-ع م-ن شس-أان-ه-م ب -وشس -ن -اق -ي ،أح -د أل -ب -اح-ث ‘ Úأآلث-ار ب- -ي -ن -ه -م ،ع -يسس -ى أ÷رم -و ،Êدح -م -ان ﬂتلف ألطبوع ألوطنية كانت قد أدتها
وحثهم على موأصسلة أإلبدأع.
وعضس -و ه -ي -ئ -ة أل-ي-ون-يسس-ك-و ،ق-ال ن-ح-ن أ◊رأشسي ،بڤار حدة ،ألشساب حسسني ،من قبل ألشسخصسيات ألفنية أŸكرمة.

نورالدين لعراجي
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عبد اÛيد مسشكود:

@أشش -ك -ر رئ -يسس أ÷م -ه -وري-ة
على هذه أŸبادرة ألتي جاءت
‘ ي- -وم أل- -ع- -ل- -م وه- -ي م- -ه -م -ة
ل -ل -ف -ن -ان Úأل -ذي -ن ت -ذك -ره -م
أل- -رئ- -يسس ،وت- -ع- -د أل- -ت- -ف- -ات -ة
إأيجابية ،أنا متأاكد أن ألكثÒ
لجمل قادم ،وأن تكرÁات
وأ أ
سشتخصس فنان Úآأخرين.

حسشناء البششارية:

@–ي - -ة خ - -اصش - -ة وت- -ق- -دي- -ر
لرئيسس أ÷مهورية على هذه
ألل-ت-ف-ات-ة ل-ل-ف-ن-ان وتشش-ج-ي-عا
له.
إأنها ألتفاتة ل تخصس ألفنانÚ
أل - -ي- -وم ف- -ق- -ط ،ل- -ك- -ن أ÷ي- -ل
أل-ق-ادم م-ن-ه-م ح-يث نشش-ج-عهم
ع - -ل - -ى تسش - -خ Òم - -وأه - -ب - -ه - -م
وط- -اق- -ات- -ه- -م خ- -دم- -ة ل- -ل- -ف -ن
أ÷زأئري وألوطن.

سسجلتها :حبيبة غريب

لول ع-ب-د أŸالك سشÓ-ل،
أسش -ت -ق -ب -ل أل -وزي-ر أ أ
أمسس ،ب- -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة ،وزي -ر أل -ع -دل
لذرب-ي-ج-ا Êم-ام-ي-دوف ف-كرت ،ألذي يقوم
أ أ
بزيارة عمل إأ ¤أ÷زأئر ،بحسشب ما أفاد به
لول.
بيان Ÿصشالح ألوزير أ أ
أ ش س ا ر أ ل ب ي ا ن  ،أإ  ¤أ ن ه ذ ه أ ل ز ي ا ر ة س س م ح ت
““بتقييم علقات ألتعاون ب Úألبلدين ،مع
أ ل -ت ش س -د ي -د ع -ل -ى ض س -ر و ر ة ت -ع -ز ي -ز أ ل ع ل ق ا ت
أ ل ----ث ----ن ----ا ئ ----ي ---ة ‘  ﬂت ---ل ---ف أ  Ûا ل ت ذ أ ت

مذكرة تفاهم ب Úوزأرتي ألعدل للجزأئر وأذربيجان

ألهتمام أŸشسÎك““.
ك-م-ا ت-ط-رق أل-ط-رف-ان ،إأ ¤أل-ت-ع-اون أل-قضس-ائ-ي بÚ
هيئات ألبلدين ،بحسسب ذأت أŸصسدر.
من جهة أخرى ،أضساف ألبيان ،أن هذأ أللقاء ،ألذي
ج -رى ب -حضس -ور أل -ط -يب ل -وح وزي -ر أل-ع-دل ح-اف-ظ
أألخ-ت-ام ،شس-ك-ل ف-رصس-ة ل-ل-ط-رف““ Úل-ت-ب-ادل وجهات
أل -ن -ظ -ر ح -ول ت -ط -ور أل -ع -دي -د م -ن أŸسس -ائ-ل ذأت
ألهتمام أŸشسÎك وأŸتعلقة بآاخر أŸسستجدأت
ألدولية““.

لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوح :مشش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروع اتفاقيت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úلتسشلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم اÛرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ا Ûـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
^ مامدوف :إأصشÓحات ألرئيسس بوتفليقة تؤوسشسس Ûتمع دÁقرأطي

لذربيجاÊ
لختام طيب لوح ونظÒه أ أ
وقع ،أمسس ،وزير ألعدل حافظ أ أ
فكرت مامدوف ،على مذكرة تفاهم للتعاون ب Úوزأرتي ألعدل للبلدين
وأل -ت -ي “ّه -د Ÿشش-اري-ع مسش-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا أل-ت-حضش Òل-درأسش-ة مشش-روع
لضشافة إأ10 ¤
أتفاقيت Úتتعلقان بتسشليم أÛرم ÚوأÛال أ÷زأئي ،با إ
مششاريع أتفاقيات قيد ألدرأسشة Ãا فيها أتفاقية ‘ ›ال ألعدألة وألقانون
وألتي سشيتم توثيقها مسشتقب.Ó
بعد –ديد ألسسياق أألخ Òلهذه ألتفاقية
سسعاد بوعبوشش -تصسوير :فواز بوطارن
وإأمضس -ائ -ه -ا ل -ت-دع-ي-م أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ف-ي-ذ بÚ
جاء توقيع مذكرة ألتفاهم ب Úألوزيرين ،بعد ألبلدين.
أÙادثات ألتي جمعت ألوزير لوح بنظÒه من جهة أخرى ،أشسار ألوزير إأ ¤أن أ÷زأئر
أألذرب -ي -ج -ا ،Êوإأج -رأء زي -ارة إأ ¤أŸدي -ري -ة قامت بعدة إأصسلحات م ّسست قطاع ألعدألة
ألعامة لعصسرنة ألعدألة و–ديدأ إأ ¤مركز ‘ إأط -ار ضس -م -ان أسس -ت -ق -رأر أل -ب -ل -د وت -ع-زي-ز
شسخصسنة شسريحة أإلمضساء أإللكÎو ،Êألذي أ◊ري -ات وأ◊ق -وق ،و” أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ه-ذه
كان ﬁل أهتمام كب Òمن ضسيف أ÷زأئر أŸب - -ادئ ‘ أل- -دسس- -ت- -ور و” أ◊رصس ع- -ل- -ى
فكرت مامدوف.
ت -ط-ب-ي-ق-ه-ا ،وه-ذأ ت-ك-م-ل-ة ل-ك-ل أ÷ه-ود أل-ت-ي
‘ هذأ أإلطار ،قال لوح إأن مذكرة ألتفاهم ت - -ب - -ذل- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر ‘ إأط- -ار ألسس- -ت- -ث- -م- -ار
أŸوق -ع -ة سس -ت -ع -زز أل -ع -لق -ات أل -ث-ن-ائ-ي-ة ب Úألقتصسادي وألجتماعي ،بالرغم من أألزمة
ألبلدين وسستسسمح بتبادل أÈÿأت ،لسسيما ‘ ألقتصسادية أ◊الية.
›ال أل -ع-دأل-ة وأل-قضس-اء .ك-اشس-ف-ا ع-ن وج-ود ‘ هذأ ألسسياق ،أوضسح لوح أن أ÷زأئر تعمل
درأسس- -ة Ÿشس- -روع أت- -ف- -اق- -ي- -ة ح- -ول تسس- -ل -ي -م ع -ل -ى ت -ن -وي-ع أق-تصس-اده-ا خ-ارج أÙروق-ات
أÛرم Úوكذأ ‘ أÛال ألقانو ،Êحيث وإأح -دأث أل -ت-وأزن ب Úأسس-ت-غ-لل-ه-ا Ÿوأرده-ا
سستكون أŸذكرة أŸوقعة ،أمسسÃ ،ثابة أللبنة ألطاقوية وبلوغ هذأ ألهدف أŸنشسود دون
أألو ¤وأألسساسسية لهذأ ألتعاون ،لسسيما ‘ إأهمال ألبعد ألجتماعي ،ألذي ن ّصس عليه
م-رأج-ع-ة أت-ف-اق-ي-ات تسس-ل-يم أÛرم Úوذلك

بيان أول نوفم Èألذي هو ألتزأم ل نحيد
ع- -ن- -ه ،مشسÒأ إأ ¤أن ب- -لدن -ا “ك -نت خ -لل
ألسسنوأت أŸاضسية من ألسستثمار ‘ جميع
أÛالت وأحÎأم ه - -ذأ أل - -ب - -ع - -د ،خ- -اصس- -ة
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل -ل -ف -ئ -ات أل -هشس -ة وذوي أل -دخ -ل
ألضسعيف ،حيث ” ألهتمام بتسسوية وضسعيتها
فيما تعلق بالتأام Úألذي وصسل إأ 80 ¤من
أŸائة من ألتغطية ،وكذأ توف Òألسسكن ألذي

مثل برنا›ا هاما وجد لدعم هذه ألفئة
وتلبية أحتياجاتها.

Œربـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ اإلمضشـ ـ ـ ـ ـاء
اإللكـ ـÎو Êجديـ ـرة بالهتم ـ ـام
‘ أŸقابل ،ثّمن مامدوف أ÷هود ألتي
بذلها رئيسس أ÷مهورية ‘ سسبيل ﬁاربة

أإلره- -اب و–ق- -ي- -ق أألم- -ن وألسس- -ت- -ق- -رأر
ل -ل -ج -زأئ -ر وأإلصس -لح -ات لضس-م-ان أ◊ري-ة
وألعيشس ألكر ‘ Ëإأطار ألسسلم ،مؤوكدأ أن
هذه أإلصسلحات ليسست لها أهمية فقط
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ،ب-ل ل-ه-ا أه-م-ي-ة دول-ية،
ك -ون -ه -ا ت -رسس -خ ل-ب-ن-اء ›ت-م-ع دÁق-رأط-ي
وتؤوسسسس لحÎأم أ◊ريات.
وأكد ألوزير أألذربيجا Êفكرت مامدوف،
أن إأمكانات ألتعاون ب Úألبلدين متوفرة
لضس- -م- -ان أل- -ت- -ق- -ارب وت -وط -ي -ده ،ت -ع -زي -زأ
للعلقات ألثنائية ألوثيقة ،ولهذأ فاŸذكرة
أŸوق -ع -ة ج-اءت ل-ه-ذه أل-غ-اي-ة ،لسس-ي-م-ا ‘
›ال أل-قضس-اء وأل-ع-دأل-ة وت-رسس-ي-خ أل-تعاون
أŸؤوسسسساتي ب Úألبلدين ،مشسÒأ إأŒ ¤ربة
أ÷زأئ- - -ر ‘ ›ال عصس- - -رن - -ة أل - -ع - -دأل - -ة
باسستخدأم ألتكنولوجيات أ◊ديثة جديرة
ب -اله -ت -م -ام وألسس -ت -ف -ادة م -ن -ه-ا ،لسس-ي-م-ا
أإلمضس- -اء أإلل -كÎو Êم -ا ي -ج -ع -ل أ÷زأئ -ر
أ‰وذجا لكث Òمن ألدول.
وكشس - -ف أل - -وزي - -ر أألذرب- -ي- -ج- -ا ،Êع- -ن 10
مشس -اري -ع أت-ف-اق-ي-ات ق-ي-د أل-درأسس-ة ،م-ن-ه-ا
أتفاقية تعاون ‘ ›ال ألعدألة وألقانون،
سس -ي -ت -م ت -وث -ي -ق -ه -ا ل -دى ق -ي-ام ل-وح ب-زي-ارة
ألذربيجان ‘ أأليام أŸقبلة.

ا’ثنين  17أافريل  2017م
الموافق لـ  20رجب  1438هـ

عيسشى ‘ ندوة فكرية حول يوم العلم:

مرسسوم جديد ÷عل اŸتاحف أاداة
لÎسسيخ الروح الوطنية لدى التÓميذ
اسستغÓل مآاثر العÓمة ابن باديسض Ùاربة ا÷هل والتطرف

كشش -ف ﬁم -د ع -يسش -ى وزي-ر الشش-ؤوون
’وق - -اف واÛاه - -دي - -ن
ال- - -دي- - -ن- - -ي - -ة وا أ
ب -ال -ن-ي-اب-ة ،ع-ن مشش-روع م-رسش-وم ج-دي-د
÷ع -ل اŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة أاداة ل -غ -رسش
ال-روح ال-وط-ن-ي-ة ل-دى تÓ-م-ي-ذ اŸدارسش
وت- -ع- -ري- -ف- -ه- -م ب -ه -ذه الصش -روح ح -ام -ل -ة
ال-ذاك-رة ا÷م-اع-ي-ة وال-تاريخ الوطني.
وقال إان هذا اŸششروع سشيعرضش ،قريبا،
ع-ل-ى ›لسش ا◊ك-وم-ة ،داع-ي-ا Ãن-اسشبة
يوم العلم الششباب لتفويت الفرصشة على
أاعداء ا÷زائر والسشلم واÙافظة على
الوحدة الوطنية.

سشهام بوعموششة

أاوضصح ﬁمد عيسصى على هامشش الندوة
ال -ع -ل -م -ي -ة «ال -ع-ل-م أاسص-اسش ب-ن-اء اأ’م-ة وع-ام-ل
صص -ن-اع-ة حضص-ارت-ه-ا» ،ال-ت-ي ن-ظ-م-ه-ا اŸت-ح-ف
الوطني للمجاهد ،بالتنسصيق مع ديوان رياضش
ال -ف -ت-حÃ ،ن-اسص-ب-ة ي-وم ال-ع-ل-م ،أان-ه اط-ل-ع ع-ل-ى
مشص- -روع –وي- -ل اŸت- -اح- -ف ع Èال- -وط -ن إا¤
اŸؤوسصسص-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ’سص-تضص-افة التÓميذ،
مشصÒا إا ¤أان هذا اŸرسصوم سصيجعل اŸتحف
أاداة لتعبئة حب الوطن.

قال عيسصى ،إان العÓمة ابن باديسشÃ ،ا
Áثله من تراث وجمعية ،له د’’ت ينبغي على
كل اŸؤوسصسصات الواعية اسصتغÓل تاريخ وفاته
لذكرها وتعداد مآاثره ومآاثر ا÷معية ،معاÊ
الوطنية والعلم والوحدة وا◊وار اŸوجودة ‘
شص- -خصص- -ه ،وتسص- -ت- -م- -ر ‘ ق -ط -اع -ات الÎب -ي -ة
والثقافة والشصؤوون الدينية ،مشصÒا إا ¤أان هذا
الشص -ه -ر سص -ي -ك -ون أاسص -ب -وع -ا ح -اف  Ó-ب-بث روح
ا÷م -ع -ي -ة ‘ ج -ع-ل اإ’سصÓ-م وال-وط-ن وج-هÚ

لعملة واحدة هي ا÷زائر.
وأاب- - -رز ‘ ه- - -ذا السص - -ي - -اق ،دور ال - -دول - -ة،
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-ن-خ-ب-ة واÛت-م-ع اŸد‘ ،Ê
–ويل مناسصبة يوم العلم إا ¤عنصصر قوة ودفع،
Œع- -ل- -ن- -ا ’ نسص -ق -ط ‘ ﬁاو’ت ال -تشص -ك -يك
واإ’حباط التي توجّه ضصدنا وتبث ع Èشصبكات
ال -ت -واصص -ل ا’ج -ت -م -اع -ي م -ن صص -ن -ع اıاب-ر
ال -غ -رب -ي -ة ل -ق -ط -ع آاخ -ر جسص-ر سص-ن-عÈه إا ¤ب-ر
اأ’مان ،وأان يكون العلم خادما للتنمية والرقي
والتطور وللوطن ،على حد تعبÒه.
وأاضصاف الوزير ،أانه بعد كل اإ’صصÓحات
السصياسصية التي قام بها رئيسش ا÷مهورية منذ
 ،2011بقيت ا’نتخابات التشصريعية التي ُيفعل
كل شصيء من أاجل أان ’ ‚ني ثمرتها ،قائ:Ó
«سص -ن -ف -ع -ل ك -ل شص-يء م-ن أاج-ل ت-ع-ب-ئ-ة أاب-ن-ائ-ن-ا
ل -ي -ك -ون -وا إاي -ج -اب -ي ،Úوأان ي -خ -دم -وا وط -ن-ه-م
با’لتفاف حول هذه اÙطة اأ’سصاسصية من
تاريخ ا÷زائر ا◊ديث».
‘ رده على سصؤوال حول قرار منع ارتداء
ال -ق -م -يصش ‘ م-ؤوسصسص-ات ال-دول-ة ،ق-ال ﬁم-د
ع -يسص -ى إان -ن-ي  ⁄أاّط-ل-ع رسص-م-ي-ا ع-ل-ى ال-ق-رار.
وب-حسص-ب-ه ،ف-إان-ه ع-ن-دم-ا ي-حصص-ل سص-ي-ناقشش ‘
إاطاره الدسصتوري وهو ›لسش ا◊كومة.

’م Òعبد القادر بقسشنطينة ،غÓم الله:
خÓل ملتقى بجامعة ا أ

ترجمة القرآان إا ¤األمازيغية سسيعزز “اسسك
الوحدة الوطنية
شش- -ه- -دت قسش- -ن- -ط -ي -ن -ة ،أامسش ،أاج -واء
ث-ق-اف-ي-ة م-تميزةÃ ،ناسشبة ا’حتفا’ت
اıل -دة ل -ي -وم ال -ع -ل-م ال-ذي يصش-ادف 16
أاف- -ري- -ل ،ذك -رى رح -ي -ل رائ -د ال -ن -هضش -ة
’صشÓ- -ح الشش -ي -خ «ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن
وا إ
باديسش».
ب -ر›ت ب -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ع -دة نشص-اط-ات
ث -ق -اف -ي -ة ،ب Úن -دوة ف -ك -ري-ة وم-ل-ت-ق-ى ع-ل-م-ي
ومعارضش للكتب ومعرضش للصصناعة التقليدية.
اح-تضص-ن مسص-رح قسص-ن-ط-ي-ن-ة ا÷ه-وي ،ندوة
Óمام عبد
حول «الفكر اإ’صصÓحي والÎبوي ل إ
ا◊ميد بن باديسش» ،نظمتها «مؤوسصسصة الشصيخ
عبد ا◊ميد بن باديسش» ،قدمت من خÓلها
Óسص- -ت- -اذي -نﬁ« :م -د ال -ه -ادي
م- -داخÓ- -ت ل - -أ
ا◊سصني ومولود عوÁر».
ب -اŸن -اسص -ب -ة ،ق -ال ال -دك -ت -ور ع -ب-د ال-ع-زي-ز
في ،‹Óرئيسش اŸؤوسصسصة ،إان مثل هذا اللقاء
ال -ف -ك -ري ه -و أاق -ل م -ا ي -ق -دم ل-رائ-د ال-ن-هضص-ة
اإ’صصÓ-ح-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ا◊دي-ث-ة الشص-ي-خ ع-بد
ا◊ميد بن باديسش ،فهو الذي أاعطى مكانة
مرموقة للÎبية واإ’صصÓح ،وأاكد أانه ’ قيمة
ل -ل -ت -ع -ل -ي -م إاذا  ⁄ي -وج -ه إا ¤الشص -ب -اب ،رج -ال
اŸسصتقبل .لهذا تقّرب منهم واحتك بهم لنشصر
العلم وتلق Úهذا ا÷يل تربية صصحيحة قائمة
على الدين واأ’خÓق الفاضصلة.
من جهتها احتضصنت جامعة اأ’م Òعبد
القادر للعلوم اإ’سصÓمية ،ملتقى دوليا حول

«جهود ترجمة معا Êالقرآان الكر Ëإا ¤اللغة
اأ’م-ازي-غ-ي-ة ...ال-واق-ع واآ’ف-اق» ،يشص-ارك ف-ي-ه
وع -ل-ى م-دار ي-وم Úك-ام-ل ،Úع-دي-د ال-ب-اح-ثÚ
ا÷امعي Úببحوث قّيمة حول اŸوضصوع.
يرتكز هذا اŸلتقى ،الذي نظمته جامعة
اأ’م Òع -ب -د ال -ق -ادر ب -الشص -راك -ة م-ع اÛلسش
اأ’ع -ل -ى ل -ل -غ-ة ال-ع-رب-ي-ة واÛلسش اإ’سصÓ-م-ي
اأ’على واÙافظة السصامية للغة اأ’مازيغية
وكذا وزارة الشصؤوون الدينية واأ’وقاف ،على
أارب -ع -ة ﬁاور وه -ي« :ت-رج-م-ة م-ع-ا Êال-ق-رآان
الكر Ëإا ¤اأ’مازيغية وقواعدها وحدودها
وإاشص -ك -ا’ت -ه -ا‰ ،اذج م -ن ج-ه-ود اأ’م-ازي-غ ‘
ت -رج -م -ة م -ع-ا Êال-ق-رآان ،ن-ق-د و–ل-ي-ل ‰اذج
ت-رج-م-ة م-ع-ا Êال-ق-رآان إا ¤اأ’م-ازي-غ-ي-ة ،آاف-اق
ترجمة معا Êالقرآان الكر Ëإا ¤اأ’مازيغية».
وقال بوعبد الله غÓم الله رئيسش اÛلسش
اإ’سصÓمي اأ’على« ،إان اأ’مازيغ تلقوا القرآان
ال- -ك -ر Ëم -ن -ذ  14ق-رن-ا ب-ق-ل-وب-ه-م وحّ-ف-ظوه
أ’بنائهم ع Èالتاريخ وترجموه ‘ سصلوكهم،
كما قاموا بتفسصÒه منذ القرن اأ’ول الهجري.
ك -م -ا ك -ت -ب-وا ال-ك-ث Òح-ول-ه وه-و اآ’ن ج-زء م-ن
ت -راث -ن -ا» ،داع -ي -ا ‘ اأ’خ Òإا ¤ضص-رورة خ-ل-ق
ا’نسصجام لتحقيق هذه الÎجمة التي سصتكون ـ
ك - -م- -ا أاضص- -اف ـ داف- -ع- -ا إا“ ¤اسصك ال- -وح- -دة
الوطنية ،على اعتبار أان القرآان الكر Ëهو من
حد ب Úكل ا÷زائري.Ú
وّ
ك- -م- -ا Œدر اإ’شص- -ارة أايضص- -ا ،أان م- -ع- -رضص -ا

بومرداسش ‘ احتفالية  16أافريل

أايام إاعÓمية حول التشسغيل با÷امعة ومعرضض
للكتاب بدار الثقافة
شش-ه-دت م-ن-اسش-ب-ة ي-وم ال-ع-ل-م اŸصشادف
لـ 16أافريل من كل سشنة ،عدة تظاهرات
وندوات فكرية ثقافية ع ÈاŸؤوسشسشات
الÎب -وي-ة ،ونشش-اط-ات أاخ-رى وم-ع-ارضش
اح-تضش-ن-ت-ه-ا ج-ام-ع-ة ب-وم-رداسش Ãبادرة
م- -ن اŸن- -ظ -م -ات ال -ط Ó-ب -ي -ة وم -دي -ري -ة
ال-تشش-غ-ي-ل ،إاضش-اف-ة إا ¤ت-ن-ظ-ي-م م-عرضش
للكتاب بدار الثقافة رششيد ميمو.Ê

بومرداسس :ز .كمال

فضصلت مديرية النشصاطات الثقافية ÷امعة
بومرداسش ،إاحياء مناسصبة يوم العلم بتنظيم
أاي -ام إاع Ó-م -ي -ة ح -ول أاج -ه -زة ال-تشص-غ-ي-ل ودور
اŸؤوسصسص -ة اŸصص -غ -رة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل-ي-ة،
Ãشصاركة ﬂتلف الشصركاء ‘ اŸيدان ،حيث
تضص-م-نت ال-ت-ظ-اه-رة ت-ن-ظ-ي-م ال-ط-بعة العاشصرة
لصصالون العلم والتكنولوجيا للنوادي العلمية

اŸع -ت -م -دة ب -ا÷ام -ع -ة ،صص -ال-ون اŸق-او’ت-ي-ة
اŸفتوح أامام الشصباب لعرضش مدونة التشصغيل
ب- -ال- -و’ي- -ة ،ب -اإ’ضص -اف -ة إا ¤نشص -اط -ات أاخ -رى
وم -ع -ارضش وت-ك-ر Ëال-تÓ-م-ي-ذ اŸت-ف-وق Úم-ن
طرف مديرية الÎبية اŸشصاركة ‘ التظاهرة.
‘ ح Úاح- -تضص- -نت دار ال- -ث- -ق- -اف -ة رشص -ي -د
م -ي -م -و ،Êم -ع -رضص -ا ل -ل -ك-ت-اب وأانشص-ط-ة ف-ن-ي-ة
ومسصرحية باŸناسصبة.
أاما ا’حتفال الرسصمي بالتظاهرة ،فتميز
بتدشص ÚوإاطÓق أاسصماء الشصهداء على عديد
اŸرافق واŸكتبات البلدية من طرف وا‹
ال-و’ي-ة م-دا Êف-وات-ي-ح ،ع Èم-ن-اط-ق ال-و’ي-ة،
منها تدشص Úوتسصمية اŸكتبة البلدية للثنية
باسصم اÛاهد اŸتو‘ بوسصحاقي إابراهيم،
وببلدية تيجÓبÚ
” تدشص ÚاŸكتبة البلدية باسصم الشصهيد
جعدي ﬁمد ومرافق رياضصية ،منها اŸلعب
ا÷واري لبلدية قورصصو.

للكتاب «ربيع سصÒت» يحتضصنه قصصر الثقافة
ﬁمد العيد آال خليفة .كما عرضصت مؤوسصسصة
الشصيخ عبد ا◊ميد بن باديسش ،كل إاصصداراتها
ببهو مسصرح قسصنطينة ا÷هوي والتي تتطرق
‘ ›م -ل -ه-ا إا ¤ح-ي-اة وج-ه-ود ال-عÓ-م-ة ع-ب-د
ا◊م - -ي- -د ب- -ن ب- -اديسش ‘ ›ا’ت اإ’صصÓ- -ح،
الÎبية والتعليم.

على هامشش ا’حتفا’ت
بيوم العلم

األسسرة الÎبوية بالشسلف تعد
Ãشساركة قوية ‘ النتخابات

أابدى إاطارات وعمال اأ’سصرة الÎبوية
ع -ل -ى ه -امشش ا’ح -ت -ف -ا’ت ب -ي -وم ال -ع-ل-م،
ب- -ث- -ان- -وي- -ة ا◊اج م- -ي -ل -ود ع -ب -د ا◊م -ي -د،
اسصتعدادا للمشصاركة القوية ‘ اسصتحقاقات
 4م- -اي ال- -ق -ادم ل -ق -ط -ع ال -ط -ري -ق أام -ام
اÎŸبصص ÚباŸكاسصب التي –ققت.
رغبة هؤو’ء ‘ تأادية الواجب الوطني
وإاسص -م -اع صص-وت اأ’سص-رة الÎب-وي-ة اŸع-ن-ي-ة
بالتشصريعات ،جاء لتكريسش مبدإا اŸشصاركة
ه-ذا ال-ق-ط-اع ا◊سص-اسش ب-ع-م-ال-ه وإاط-ارات-ه
ال -ت -ي ب -ل -غت م-ن ال-نضص-ج م-ا ي-كسص-ب-ه-ا أاداء
دوره- -ا ال- -ف- -ع- -ال وإاث- -ب -ات حّسص -ه -ا اŸدÊ
والوطني.
‘ هذا اإ’طار ،قال اأ’سصتاذ م.ع وزميله
ك.ق ،اللذان اعتÈا اسصتحقاقات  4ماي
باŸفصصلية وا◊اسصمة نحو التغي Òالهادي
وفسص- -ح اÛال أام- -ام ت -ط -ب -ي -ق ال -دسص -ت -ور
ا÷ديد ،الذي ينتظر الكشصف عن برŸان
يقود قاطرة التحديات التي تواجه البÓد،
مع سصّن قوان Úتعود بالنفع وا Òÿعلى
ق -اط -رة اإ’صصÓ-ح-ات ال-ت-ي مسصت ال-ق-ط-اع
الÎبوي بالو’ية.
وعرف اللقاء ،الذي نظم Ãناسصبة يوم العلم،
ت -وزي-ع ج-وائ-ز ع-ل-ى اŸت-ف-وق Úم-ن ال-تÓ-م-ي-ذ،
ح-يث مسصت ال-ع-م-ل-ي-ة  13ت-ل-ميذا و 4أاسصتاذات
وأاسص -ات -ذة وم -دي -ري اŸؤوسصسص -ات اŸت -ف-وق-ة ‘
ال -ن -ت -ائ -ج ،م -ع ت -ك-ر Ëال-ن-اج-ح ‘ Úاأ’نشص-ط-ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضص-ي-ة وال-ف-ك-ري-ة ال-ت-ي نظمتها
اŸؤوسصسص- -ات الÎب- -وي- -ة م -ن ط -رف السص -ل -ط -ات
الو’ئية واأ’منية التي حضصرت اللقاء.

الششلف :و.ي.أاعرايبي
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تسسمية مدرسسة الدراسسات التجارية بالقليعة باسسم
اÛاهد اŸرحوم أاوصسديق
أاششرف وزير التعليم العا‹ والبحث
العلمي بالنيابة ﬁمد مباركي ،أامسش،
على تسشمية اŸدرسشة العليا للدراسشات
ال-ت-ج-اري-ة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة (ت-ي-ب-ازة) ،باسشم
اÛاه -د اŸرح -وم ب -وع Ó-م أاوصش-دي-ق،
تنفيذا لقرار رئيسش ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة.
ق - -ال ال - -وزي - -ر ‘ ،ا◊ف - -ل ال- -ذي ج- -رى
’م Úال -ع -ام
ب- -حضص- -ور ع -ائ -ل -ة اŸرح -وم وا أ
ل –Ó-اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úع-ب-د
اÛيد سصيدي السصعيد و›اهدين ،إان قرار
تسص - -م - -ي- -ة ه- -ذه اŸدرسص- -ة أاصص- -دره رئ- -يسش
ا÷مهورية ،تكرÁا Ÿسصار هذا اÛاهد
والشصاعر والصصحا‘ الذي أافنى حياته ‘
خدمة ا÷زائر ،مشصÒا إا ¤أانه ” اختيار
يوم العلم اŸصصادف لـ 16أابريل من كل سصنة
’طÓق هذه التسصمية على هذه اŸدرسصة
إ
«حتى يجتمع العلم با÷هاد ‘ آاٍن واحد».
أاكد مباركي ،أان تسصمية اŸدرسصة باسصم
’مة
اŸرحوم ،تأاتي تعبÒا وعرفانا من ا أ
وت -ق -دي -ره -ا ÷ي -ل ال -ث -ورة اÛي-دة ال-ذي-ن
قدموا الغا‹ والنفيسش من أاجل العيشش ‘
كنف ا◊رية وا’سصتقÓل.
وأاضصاف ،أان اŸرحوم بوعÓم أاوصصديق
لعب دورا هاما ‘ Œنيد الطلبة والثانوي،Ú
ح -يث ك-ل-ف-ه الشص-ه-ي-د ع-ب-ان رمضص-ان ،رف-ق-ة
›م-وع-ة م-ن ال-ط-ل-ب-ة ،ب-ع-م-ل-ي-ة ال-تحسصيسش
وت -ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة ’ل-ت-ح-اق-ه-م
بجبهة وجيشش التحرير الوطني.
وشص- -دد ‘ ه- -ذا الصص- -دد ،ع- -ل -ى ضص -رورة
اقتداء شصباب وطلبة اليوم بأاسصÓفهم من
جيل الثورة’ ،سصيما وأان ا÷زائر مقبلة على
ان-ت-خ-اب-ات تشص-ري-ع-ي-ة ه-ام-ة ،ح-يث ي-ت-وجب
على جيل اليوم من نخبة هذا اÛتمع ،أان
’‚اح ه -ذا اŸوع -د
«ي -ك -ون -وا ‘ ال -ري -ادة إ
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ي ح- -ت- -ى ‚ع- -ل م- -ن- -ه ع- -رسص- -ا
دÁقراطيا كبÒا».
’ن ي-ك-ون-وا «‘
ودع -ا ال-ط-ل-ب-ة والشص-ب-اب أ
مسصتوى الوعي والفطنة و–مل مسصؤوولياته
ك -ام -ل -ة إازاء ال -وط -ن ل -ت-ب-ق-ى ا÷زائ-ر آام-ن-ة
م -ط -م -ئ -ن -ة راف -ع-ة ال-رأاسش راسص-ي-ة ال-ب-ن-اء ’
–رك - -ه - -ا ال - -ع - -واصص - -ف و’ ت - -زع - -زع - -ه - -ا
القواصصف».
’‚ازات التي حققتها
وذكر مباركي با إ
ال -دول -ة ،خ-اصص-ة ‘ ›ال ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹،
حيث أانها تفطنت ،منذ فجر ا’سصتقÓل،
إا ¤ضصرورة إارسصاء قاعدة تربوية وتعليمية
ج -ي -دة ،ت -ك -ون راف -دا ل -ل -ت -ن -م -ي -ة ال -بشص-ري-ة
وا’جتماعية وا’قتصصادية مشصددا ،على أان
ا÷زائر ‘ ،ظل التحو’ت العاŸية الكÈى،
‘ حاجة إا ¤جميع أابنائها لتحقيق الوثبة
نحو ا◊داثة ومسصايرة العصصر.
ك-م-ا اسص-ت-ذك-ر ال-وزي-ر ب-اŸن-اسص-بة ،الشصيخ

عبد ا◊ميد بن باديسش ،معتÈا إاياه «نÈاسش
’مة ومنارتها على طريق العلم واŸعرفة،
اأ
حيث كّرسش حياته كلها للذود بالكلمة والقلم
عن مقومات الشصخصصية الوطنية والتي أاراد
ا’سصتعمار الفرنسصي طمسصها».
م -ن ج -ه -ت-ه أاع-رب ك-ر Ëأاوصص-دي-ق‚ ،ل
اÛاهد اŸرحوم بوعÓم أاوصصديق ،عن
فخره بتسصمية هذه اŸدرسصة باسصم والده،
م -ع -تÈا إاي -اه -ا ‘ ن -فسش ال-وقت «مسص-ؤوول-ي-ة
ث-ق-ي-ل-ة» ،م-ع-رب-ا ع-ن ام-ت-ن-انه الكب Òلرئيسش
ا÷مهورية ’تخاذه هذا القرار.

بورتريه
ولد اŸرحوم بوعÓم أاوصصديق ‘ 29
سصبتم 1929 Èبسصيدي نعمان بتيزي وزو.
زاول دراسص----ت----ه ‘ ك----ل----ي----ة ا÷زائ----ر
وان--خ--رط ‘ صص--ف--وف ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
مبكرا ،حيث ناضصل فيها بفعالية‚ .ا
من قبضصة جيشش ا’حتÓل عدة مرات،
‡ا اضصطره لÓلتحاق بصصفوف جيشش
ال--ت--ح--ري--ر ال--وط--ن--ي ب--ن--واح--ي ا÷زائ-ر
العاصصمة .عقب مؤو“ر الصصومام ،كلفه
ال--ع--ق--ي--د سص--ي الصص--ادق ب-ت-و‹ مصص-ل-ح-ة
’عÓ--م رف--ق-ة سص-ي اﬁم-د
ال--دع--اي--ة وا إ
بوقرة .واإثر اإصصابته بجروح عديدة ‘
اشصتباكات مع قوات العدو ،انتقل إا¤
تونسش سصنة  1959أاين التقى بالدكتور
ف-رانسش ف-ان-ون ف-ت-وث-قت ب-ي-ن-هما روابط
الصص--داق-ة .وك-ل-ف ال-رجÓ-ن ب-ع-ده-ا م-ن
ط--رف ا◊ك--وم--ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
’عÓ-م وال-ت-حسصيسش
ا÷زائ-ري-ة Ãه-م-ة ا إ
’ف-ري-ق-ي-ة ل-يصص-ب-ح
ب--ال-ث-ورة ‘ ال-ب-ل-دان ا إ
سصفÒا ‘ ما‹ ثم ‘ السصويد.
بعد ا’سصتقÓل ع Úنائبا ‘ اÛلسش
التأاسصيسصي ،ثم اأمينا عاما لوزارة العمل،
اإ ¤أان وافته اŸنية ‘  27نوفم2013 È
عن عمر ناهز  85سصنة.

تكر Ëأاسشاتذة وتÓميذ تأالقوا ‘ مسشابقات بباتنة

تدشس Úمرافق تربوية وتسسمية أاخرى بأاسسماء
شسهداء الثورة
’وراسش
أاح- - -يت ،أامسش ،ع- - -اصش- - -م- - -ة ا أ
ب -ات -ن -ة ،ي -وم ال -ع -ل -م ب -ت-ظ-اه-رات ع-دة،
أاشش - -رف ع- -ل- -ي- -ه- -ا وا‹ ال- -و’ي- -ة ﬁم- -د
سش - -ل- -م- -ا ،Êم- -دشش- -ن- -ا م- -راف- -ق ت- -رب- -وي- -ة
وتسش -م -ي -ت -ه -ا ب -أاسش -م -اء شش -ه -داء وت-ك-رË
’سش-رة الÎب-وي-ة م-ن أاسش-ات-ذة وتÓ-ميذ
ا أ
فازوا ‘ ﬂتلف اŸسشابقات .جرى هذا
بثانوية الششهيد النوي بن صشالح ببلدية
فسشديسش.

باتنةŸ :وششي حمزة

أاشصار الوا‹ ،إا ¤ضصرورة ا’هتمام بالعلم
والعلماء وترسصيخ القيم التي دافع عنها ابن
باديسش وواجه بها ا’سصتعمار الفرنسصي من
أاجل ا÷زائر ،التي يجب ا◊فاظ على أامنها
واسصتقرارها .داعيا سصكان باتنة إا ¤اإ’قبال
ب- -ق- -وة ع -ل -ى صص -ن -ادي -ق ا’قÎاع ي -وم  4ماي
Ÿواصصلة مسصÒة البناء والتشصييد التي أاطلقها
رئيسش ا÷مهورية منذ  15سصنة خلت.
” ب -اŸن -اسص -ب -ة ،ت -ك-ر Ëم-ت-وسص-ط-ة ج-ب-ارة
إابراهيم ومديرتها السصيدة بن فليسش سصمÒة،
ع -ل -ى ›ه -ودات -ه -ا ‘ إا‚اح ال-ت-ظ-اه-رة ،م-ن
خÓ-ل م-ع-رضص-ه-ا ح-ول الشص-ه-ي-د مصص-ط-فى بن
بوالعيد الذي –صصل على ا÷ائزة اأ’و‘ ¤
اŸسصابقة اŸنظمة و’ئيا Ãناسصبة يوم العلم،
حيث اختارت ÷نة التحكيم جناحها كأاحسصن
ج-ن-اح ب-ال-ت-ظ-اه-رة واŸت-ع-ل-ق ب-ك-ي-ف-ي-ة ت-دخ-ل

ال-تÓ-م-ي-ذ وت-ق-د Ëا’إسص-ع-اف-ات اأ’ول-ية خÓل
ﬂتلف ا◊وادث اŸدرسصية.
كما أاشصادت اŸتحدثة بجريدة «الشصعب»
وإاسص -ه -ام -ات -ه -ا ‘ خ -دم -ة ال -ع -ل -م وال -ع -ل-م-اء،
ب-ت-خصص-يصش صص-ف-ح-ات ع-دة ل-ل-حدث ومواكبته
بطريقة فيها الكث Òمن ا’حÎافية اإ’عÓمية
اŸوضصوعية ا÷ادة ،قلما ‚دها حاليا لدى
عديد وسصائل اأ’عÓم اأ’خرى.
كما كانت الفرصصة مناسصبة لتدشص Úعدة
م-راف-ق ت-ن-م-وي-ة ه-ام-ة ل-ف-ائ-دة الشص-ب-اب وك-ذا
إاعطاء إاشصارة اسصتفادة عشصرات العائÓت من
طاقة الكهرباء والغاز بعدة بلديات بالو’ية،
ع-ل-ى غ-رار ت-اÿمت وم-روان-ة وب-ل-دي-ة ب-ي-ط-ام
جنوب باتنة.
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اإلثنين  ١٧أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٠رجب  ١٤٣٨هـ

دعا الششركاء السشياسشي Úلتعبئة القاعدة الششعبية ،بدوي:

اŸوعد النتخابي لختيار نخب ‡ثلة Ÿؤوسضسضات قوية
دعا وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي ،الششركاء السشياسشي““ ÚللÎكيز على ششحذ الهمم وتعبئة القاعدة
الششعبية واسشتغÓل كل الضشمانات اŸمنوحة لهم من أاجل متابعة ومراقبة حثيثة للمسشار ا’نتخابي ،وعدم البقاء أاسشرى
ششكوك وارتياب ليسس له أاسشاسس““ ،مذكرا بالتزام رئيسس ا÷مهورية ““بضشمان ششفافية اŸسشار ا’نتخابي ووضشع من أاجل ذلك كل
ا’حÎازات والضشمانات الضشرورية““.

فريال بوشسوية
تصسويرﬁ :مد آايت قاسسي

 ⁄يفوت بدوي ،مناسضبة إاشضرافه
ع -ل -ى ت-دشض Úوح-دة إان-ت-اج ال-وث-ائ-ق
واŸسض-ت-ن-دات ب-اŸط-ب-ع-ة ال-رسض-مية،
أامسس ،ب- -حضض- -ور ع- -ب -د ال -ق -ادر زوخ
ووا‹ العاصضمة واللواء هامل اŸدير
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ل-ل-ت-أاكيد ““أان
ال-ع-ام ل -أ
إارادت - -ن- -ا أان ن- -رى ‘ ال- -راب- -ع م- -اي
اŸق -ب-ل ح-ف Ó-دÁق-راط-ي-ا يصض-ن-ع-ه
أاب-ن-اءن-ا““ ،اسض-ت-ك-م-ال ““ل-ل-دÁقراطية
ال -ف -ت -ي -ة بÌائ -ه -ا وت -ن -وع م -ن-اه-ل-ه-ا
السض-ي-اسض-ي-ة وا◊زب-ي-ة““ .م-وضض-حا ‘
سضياق موصضول““ ،ل نسضعى إلقناع أايّ
أاحد باختيار طرف دون اآلخر ،ول
ترجيح كفة على حسضاب أاخرى““.
وأاكد اŸسضؤوول األول على قطاع
الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،أان
““اŸوعد النتخابي اŸقبل فرصضة
م -ت -ج -ددة““ ل -ت-ح-ق-ي-ق ه-دف –ري-ر
الشض- - -عب ا÷زائ - -ري م - -ن ﬂاوف - -ه
و–قيق طموحه وجعله يركز على
األهم‡ ،ث ‘ Óبناء جزائر قوية
عصضرية ومقتدرة ،هدف ل يتأاتي ـ
بحسضب ما أاكد ـ إال بـ ““مؤوسضسضات
قوية وسضوية تسضّيرها نخب شضعبية
Óرادة الشضعبية““.
‡ثلة ل إ
وبعدما أاشضار إا ¤أان اسضتمرارية
مشض- -اري- -ع عصض- -رن -ة اŸرف -ق ال -ع -ام
““م-ره-ون-ة ب-ت-وف-ر ن-خب واع-ي-ة على
مسض-ت-وى اÛالسس اŸن-ت-خ-ب-ة““ ،أاك-د
أان ““قوة بÓدنا ‘ مؤوسضسضاتها و‘
◊م- -ت- -ه- -ا م- -ع شض- -ع- -ب- -ه -ا““ ،م -ذك -را
باŸناسضبة بأان النتخاب حق وكان
إا ¤ماضس قريب ““معركة““.

‘ كÓم وجهه إا““ ¤اŸشضككÚ
وم- -ث -ب -ط -ي ال -ع -زائ -م وال -ه -م -م““ ،أان
““اإلدارة سض - -ت - -ك - -ون ح - -اضض - -رة ي- -وم
القÎاع ،م- -ع ك- -ل اÛت- -م- -ع ال -ذي
سضيشضارك ‘ إا‚اح هذا العرسس““،
‘ إاشض - -ارة إا““ ¤م - -ؤوط - -ري م - -راك- -ز
وم - -ك - -اتب ال- -تصض- -ويت““ م- -ن أاب- -ن- -اء
ا÷زائر ،إاضضافة إا ¤اŸراقب Úمن
‡ثلي األحزاب ،فا–ا قوسضا ليؤوكد
أان األبواب مفتوحة أامامهم ◊ضضور
كل العملية النتخابية ،على أان يتم
تسضليمهم نسضخا من ﬁاضضر الفرز،
كما ذكر بإاشضراف قضضاة عليها ،إا¤
ج- -انب ال- -ه- -ي- -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا Ÿراق -ب -ة
النتخابات.

وقال بدوي ‘ سضياق حديثه عن
السض- -ت -ح -ق -اق -ات ال -تشض -ري -ع -ي -ة ،إان
““السضاعة سضاعة حزم وعزم على كل
جزائري أان يد‹ بصضوته بكل حرية
ل-ك-ل م-ن ي-رى أان-ه ج-دي-ر ب-ت-م-ث-يله““،
لفتا إا ¤أان ““ا÷ميع يراهنون على
انهيار مقبل لبÓدنا ول يخفون ذلك
ل ‘ مادتهم اإلعÓمية الدسضمة،
ول ‘ –ال- - -ي- - -ل- - -ه- - -م األك - -ادÁي - -ة
واÈıي- -ة““ ،وذهب إا ¤أاب- -ع -د م -ن
ذلك ب - -ت - -أاك - -ي - -ده أان - -ه- -م ““ي- -رون ‘
النتخابات اŸقبلة أاحد اŸواعيد
التي سضتشضكل فا–ة هذا النهيار““.
وج-دد ال-ت-اأك-ي-د ب-اŸن-اسض-بة ،اأن
““اŸصضالح الإدارية سضوف لن يكون

لها اأي دخل ‘ عملية القÎاع،
ماعدا الدعم اللوجيسضتي للعملية
وا◊رصس ع - - -ل - - -ى ت- - -وف Òالأم- - -ن
والسض -ك -ي -ن-ة الضض-روري-ت ‘ ،Úم-ث-ل
هكذا موعد وطني““ ،موضضحا اأنه
سض- -ت- -ك -ت -ف -ي ““‘ ن -ه -اي -ة اŸط -اف
ب -اسض -ت Ó-م نسض -خ -ة م -ن اÙاضض -ر
ا  Ùر ر ة  ،ح - -ا ل - -ه - -ا ح - -ا ل ب - -ا ق - -ي
اŸت- - -دخ - -ل ÚاŸوؤه - -ل ،““Úول - -يسس
هناك من اأي سضلطة اإدارية كانت ـ
اأضض -اف ي -ق -ول ـ ““اأن ت -ت -ج -راأ ع-ل-ى
اŸسض- -اسس ب -ه -ذا اŸب -داإ ،ال -ذي ل
ن -رى ف -ي -ه ف -ق -ط ال -ت-زام-ا م-ه-ن-ي-ا
وسضياسضيا ،بل هو قيمة اأخÓقية
يعتّد بها كل منا““.

دششن وحدة إانتاج الوثائق واŸسشتندات اŸؤومsنة باŸطبعة الرسشمية

وزير الداخلية :رخصضة السضياقة البيومÎية وبطاقة الÎقيم اإللكÎونية للعربات قريبا

أاعلن ،أامسس ،وزير الداخلية وا÷ماعات
اÙلية نورالدين بدوي ،عن ا’نتهاء من
تصشميم رخصشة السشياقة البيومÎية
’كÎونية للعربات ،على
وبطاقة الÎقيم ا إ
أان يتم ““إاصشدارهما وتعميمها ‘ القريب
العاجل““.
على هامشس تدشش Úوحدة إانتاج الوثائق
واŸسشتندات اŸؤومنة ” ،توقيع اتفاقية بÚ
الوزارة الوصشية واŸطبعة الرسشمية
’سشتصشدارها.

فريال بوشسوية

أافاد وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،أان
ال -ره -ان اŸق -ب -ل ،ب -ع -د إاصض -دار رخصض -ة السض -ي -اق -ة
البيومÎية ،وبطاقة الÎقيم اإلكÎونية ،اسضتكمال
للخطوات السضابقة‡ ،ثلة ‘ إاصضدار جواز السضفر
ال -ب -ي -ومÎي ،وك -ذا ب -ط -اق -ة ال -ت -ع -ري -ف ال -وط -ن -ي-ة

البيومÎية التي أانتج منها حوا‹  ٤مÓي Úبطاقة
ع ÈالÎاب ال- -وط -ن -ي““ ،سض -ي -ك -ون –ق -ي -ق مشض -روع
ال- -ب- -ل- -دي- -ة اإلل- -كÎون- -ي -ة ،ال -ذي ن -رى ف -ي -ه خ -ط -ة
اسضÎات -ي -ج-ي-ة ه-ام-ة ،ع-ن ط-ري-ق –ق-ي-ق ا◊ك-ام-ة
اإللكÎونية الشضاملة““.
أاكد بدوي ،أان كل مشضروع عصضرنة تقدم عليه
الوصضاية وتضضعه حيز اÿدمة ،سضيكون لبنة جديدة
ل -تشض -ي -ي -د صض -رح ا◊ك -ام -ة اإلل -كÎون-ي-ة اŸد›ة،
بفضضل التكنولوجيات ا◊ديثة ،منبها إا ¤اأن ““اآللة
ل تعرف اÙسضوبية والرشضوة والدÁقراطية““ .كما
أاكد باŸناسضبة أانه ““بفضضل اŸشضروع ÚاŸهيكلÚ
والتطوير الذي ” على مسضتوى السضجل الوطني
اآل‹ للحالة اŸدنية للحماية اŸدنية ‘ اآلونة
األخÒة ،سضنتمكن ‘ الفÎة اŸقبلة من Œسضيد
مبدإا الشضباك اإللكÎو ÊاŸوحد““.
وج -زم ال -وزي -ر ب -أان ““ال -ن-ظ-ام ا÷دي-د سض-يسض-م-ح

Ÿصض -ال -ح ال -داخ -ل -ي -ة ،ب -ت-ق-دﬂ Ëت-ل-ف اÿدم-ات
اإلل- -كÎون- -ي- -ة ‘ شض- -ب- -اك واح -د ب -ن -فسس السض -رع -ة
والفعالية““ ،مؤوكدا أانها سضتدخل حيز اÿدمة ‘
غضض- -ون السض- -ن- -ة ا÷اري -ة ،م -ع -تÈا إاي -اه -ا ““ط -ف -رة
تكنولوجية نوعية باتت تزخر بها ا÷زائر““ ،كما
أاكد أان اŸشضروع Úيندرجان ‘ إاطار تنفيذ برنامج
ا◊كومة ‘ شضقه اŸتعلق بعصضرنة خدمات اŸرفق
العمومي.
وذكر أان رخصضة السضياقة البيومÎية اإللكÎونية
م -ؤوsم -ن -ة ك-ل-ي-ا ،مشضÒا إا ¤أان-ه-ا م-ع-دة ع-ل-ى أاسض-اسس
النقاط وفق ما يقّره نظام العقوبات ا÷ديد ،وليد
القانون األخ Òللوقاية والسضÓمة اŸرورية .كما
أاشضار إا ¤أانه خلف البطاقة البيومÎية اإللكÎونية
ي -وج -د ن -ظ -ام م -ع -ل -وم -ات -ي ج -د م -ت -ط -ور ل -تسض-يÒ
اıالفات اŸرورية ،يتطابق مع التداب Òالقانونية
ا÷ديدة.

مدير وكالة تسشي Òالنفايات كر Ëومان لـ ““الششعب““:

انتهاء الدراسضة اÿاصضة باسضÎاتيجية تسضي Òالنفايات ‘ 2018

كششف اŸدير العام للوكالة الوطنية
لتسشي Òالنفايات كر Ëومان ،أان ثّمة
–ركات جادة لتسشي Òأا‚ع واقتصشادي
للنفايات ‘ ا÷زائر ،تسشبق التجسشيد الفعلي
لÓسشÎاتيجية الوطنية بعيدة اŸدى
لتسشي Òالنفايات ،التي يتوقع أان تنتهي
الدراسشة اÿاصشة بها ‘ آافاق .2018

وهران :براهمية مسسعودة

ت -ب ّ-ن -ت ا÷زائ -ر إاسضÎات -ي -ج -ي -ة وط -ن-ي-ة ل-تسض-يÒ
النفايات ‘ آافاق سضنة  ،٢٠٣٠اقتناعا منها بحتمية
خلق الÌوة وخفضس فاتورة السضتÒاد من اŸواد
اÿام ،إاضضافة إا ¤التقليصس من النفايات التي توجه
إا ¤مراكز الردم التقني واÙافظة على البيئة،
بدءاً بنظام ا÷مع والفرز اِلنتقائي للنفايات من
اŸصض -در ،ث -م ت -وج -ي -ه -ه -ا حسضب أان -واع -ه -ا إلع-ادة
رسضكلتها و–ويلها.
وأاشض- -ار وم- -ان لـ ““الشض -عب““ ،ع -ل -ى ه -امشس ن -دوة
صضحفية بوهران ،اسضتعدادا لنطÓق الطبعة األو¤
للصضالون الدو‹ لتدوير ومعا÷ة النفايات ،إا ¤أان
إانتاج النفايات با÷زائر ،يصضل إا ٢٣ ¤مليون طن
م -ن ﬂت -ل -ف األن-واع واألصض-ن-اف ٪65 ،م-ن-ه-ا ت-نتج
بالشضمال ا÷زائري ،أاي ما يعادل  ٪٤من مسضاحة
ا÷زائر.
وذكر أان السضتثمار ‘ ›ال تدوير النفايات
يشض -ك -ل ف -رصض-ة ذه-ب-ي-ة ÿل-ق م-ؤوسضسض-ات ‘ تسض-يÒ
النفايات ،باعتباره أاحد اŸواد اŸسضتدامة ÿلق
الÌوة ومناصضب الشضغل ،ناهيك عن الفوائد البيئية

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

Óدارة الرشضيدة للنفايات .كاشضفا
واŸالية األخرى ل إ
‘ ه -ذا اإلط -ار ،ع -ن ات -ف -اق -ات أاب -رم-ت-ه-ا ال-وك-ال-ة
الوطنية للنفايات Ÿرافقة الشضباب اŸسضتفيد من
آاليات الدعم.
إا ¤ذلك ،لفت اŸسضؤوول إا ¤أان النفايات الناŒة
ع -ن األنشض -ط -ة اŸن -زل -ي-ة ‘ ا÷زائ-ر وال-ت-ي ت-ق-در
كميتها بنحو  ١٢مليون طن سضنويا ٪٣٢ ،منها عبارة
على ““مغلفات““ ،تناهز قيمتها اŸالية ‘ السضوق ٣٨
جه لÓسضتثمار ‘
مليار دج ،وهو ما شضجع على التو ّ
هذا اÛال ،يضضيف ،مؤوّكدا على ضضرورة تنظيم
عملية تسضي Òالنفايات وتعزيز القيمة القتصضادية
لعناصضر ومكونات القمامة.
لهذا الغرضس ،تسضتعد الوكالة الوطنية للنفايات،
اŸؤوسضسض- -ة ضض- -م -ن اŸرسض -وم ال -ت -ن -ف -ي -ذي ١٧5-٠٢
اŸؤورخ ‘  ٢٠ماي  ٢٠٠٢اÿاصس بتسضي Òالنفايات

–ت وصضاية وزارة اŸوارد البيئية والبيئة ،لتنظيم
ال-ط-ب-ع-ة األو ¤ل-لصض-ال-ون ال-دو‹ ل-ت-دوي-ر وم-عا÷ة
النفايات خÓل الفÎة اŸمتدة ب ٢٤ Úو ٢٧أافريل
ا÷اري Ãرك - -ز اŸؤو“رات ““ﬁم - -د ب - -ن أاح- -م- -د““
لوهرانÃ ،شضاركة نحو  5٠مؤوسضسضة ﬂتصضة من
داخل الوطن وخارجه ،على غرار فرنسضا وأامريكا.
يهدف هذا الصضالون ،بحسضب عمار ﬁمد فؤواد
‡ّث-ل م-ؤوسضسض-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م واÿدم-ات ،eventful
ا÷ه -ة اŸك -ل -ف -ة ب -ال-ت-ن-ظ-ي-م إا ¤ت-وع-ي-ة اŸق-اولÚ
واŸواطن Úبأاهمية فرز النفايات وإاعادة تدويرها،
ب -اع -ت -ب -اره -ا ت -ت -ج -اوز ال -ف-وائ-د ال-ب-ي-ئ-ي-ة إا ¤ا◊ل
الق -تصض -ادي اŸت-م-ث-ل ‘ خ-ل-ق ف-رصس اسض-ت-ث-م-اري-ة
ووظيفية وتوف Òمواد خام ıتلف الصضناعات،
إاضض -اف -ة إا ¤ت-خ-ف-يضس الضض-غ-ط ع-ل-ى م-راك-ز ال-ردم
التقني.
سض -ي -ت -خ -ل -ل ا◊دث ع -دة م-داخÓ-ت ،ي-نشض-ط-ه-ا
خÈاء ﬁليون وأاجانب حول عدة مواضضيع ذات
عÓقة بإاعادة تدوير النفايات الصضناعية والتنمية
الق - -تصض - -ادي- -ة ،قضض- -اي- -ا إاع- -ادة ت- -دوي- -ر اŸع- -ادن
السضÎات-ي-ج-ي-ة وال-ت-ن-م-ي-ة اŸسض-تدامة ،فكرة مصضنع
اإلسضمنت ،كونها عنصضرا أاسضاسضيا ‘ تعزيز عمليات
ال-ت-ث-م Úوح-رق ال-ن-ف-اي-ات ،ب-اإلضض-اف-ة إا ¤مواضضيع
تخصس النتعاشس وإاعادة تدوير النفايات ا◊ديدية
وغ Òا◊ديدية ،وإاعادة التدوير ا◊راري للنفايات
الصضناعية والتعريف بنظام الدعم ÿدمة التقنيات
والب- -ت- -ك- -ارات ‘ ›ال ال- -رسض- -ك- -ل- -ة ،وف- -ق ن -فسس
اŸصضدر.

العدد
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الغازي يشضرف على انطÓق أاول شضباك موحد ““للكناسس““

أاششرف وزير العمل والتششغيل
والضشمان ا’جتماعي ﬁمد الغازي،
أامسسÃ ،سشتغا ،Âعلى انطÓق أاول ششبّاك
موحد على اŸسشتوى الوطني للصشندوق
الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال
’جراء.
ا أ
دشض-ن ال-غ-ازي ب-ب-ل-دي-ة سض-ي-دي ÿضض-ر ،م-رك-ز
الدفع واŸراقبة الطبية التابع لوكالة الصضندوق
الوطني للتأامينات الجتماعية للعمال األجراء
وان -ط Ó-ق أاول شض -ب -اك م -وح -د ع -ل -ى اŸسض -ت-وى
الوطني لذات الصضندوق.
أابرز الوزير ،أان هذا الشضباك الوحيد سضيمّكن
كل عون من القيام بكل اÿدمات بدل من توجيه
اŸواط- -ن إا ¤مصض- -ال -ح أاخ -رى وه -ذا ل -تسض -ه -ي -ل
وتبسضيط اإلجراءات اإلدارية ‘ إاطار ﬁاربة
ال -بÒوق -راط -ي -ة وت -ق -ريب اإلدارة م -ن اŸواط -ن
و–سض Úاÿدمة العمومية.
وأاوضضح ،أانه سضيتم تعميم هذا الشضباك الوحيد
ع Èجميع وكالت الصضندوق الوطني للتأامينات
الج -ت -م -اع -ي-ة ل-ل-ع-م-ال األج-راء ع-ل-ى اŸسض-ت-وى
الوطني ،مشضÒا إا ¤أان الصضندوق ““يقوم بعمل
جبار““.
وشض -دد ع -ل -ى أاه-م-ي-ة ﬁارب-ة ت-ب-ذي-ر األدوي-ة
والشضهادات اŸرضضية اŸشضبوهة ،داعيا األطباء
ال -ع -ام -ل Úع -ل -ى مسض -ت -وى ال -وك-الت إا ¤احÎام
أاخÓقيات اŸهنة.
ك -م -ا دع -ا اŸوؤسضسض -ات ال -ع -م-وم-ي-ة
واÿاصض - -ة إا ¤دف- -ع اشضÎاك- -ات ال- -ع- -م- -ال ل- -دى
الصضندوق الوطني للتأامينات الجتماعية للعمال
األج- -راء ،ح- -ت- -ى يسض- -ت- -ف- -ي- -دو م- -ن ال- -ت- -غ- -ط -ي -ة
الج -ت -م -اع -ي -ة ،م -ؤوك -دا ع -ل-ى ضض-رورة –سض-يسس
ال -ع -م -ال Ÿط-ال-ب-ة ح-ق-وق-ه-م ‘ ه-ذا اÛال أاو
إاي - -داع الشض - -ك - -وى ع - -ل - -ى مسض - -ت- -وى الصض- -ن- -دوق
ومفتشضيات العمل.
من جهة أاخرى ،أابرز الغازي ‘ لقائه مع
اŸدي-ري-ن ال-ت-ن-ف-ي-ذي Úوق-ط-اع ال-عمل والتشضغيل
ب -ال -ولي -ة ،أان نسض -ب -ة ال-ب-ط-ال-ة Ãسض-ت-غ-ا Âت-ق-در
بـ ٪9,٤وهي أاقل من اŸعدل الوطني اŸقدر
بـ ،٪١٠,6داع- -ي- -ا إاّŒ ¤ن- -د ال -وك -ال -ة ال -ولئ -ي -ة
ل-ل-تشض-غ-ي-ل ل-ت-وج-ي-ه الشض-ب-اب ن-ح-و ط-ال-ب-ي ال-عمل
والبحث عن طلبات العمل.

وذّك-ر ب-ق-رار رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السض-ي-د ع-ب-د
ال -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ل-ف-ائ-دة اŸق-اول Úالشض-ب-اب
اŸسضتفيدين من قروضس ‘ إاطار الوكالة الوطنية
لدعم تشضغيل الشضباب والصضندوق الوطني للتأامÚ
عن البطالة من  ٢٠٠٨إا ،٢٠١١ ¤القاضضي بإالغاء
غ- -رام- -ات ت- -أاخ Òدف- -ع ال- -دي- -ون ل -دى ال -ب -ن -وك
وجدولتها ،لفتا إا ¤أان نسضبة –صضيل الديون
بلغت  ٪٨5على اŸسضتوى الوطني.
وأاضضاف ،أان هذه الديون اŸسضÎجعة سضتسضمح
بتمويل مشضاريع أاخرى لفائدة الشضباب إلنشضاء
مؤوسضسضاتهم اŸصضغرة ،داعيا إاياهم إا ¤التوجه
نحو القطاعات اŸنتجة التي من شضأانها إاضضفاء
قيمة مضضافة لÓقتصضاد .كما أافاد الغازي بأانه ”
اع- -ت- -م- -اد أاك Ìم -ن  ١٠آالف م -ؤوسضسض -ة ن-اشض-ئ-ة
““سضتارت-أاب““ على اŸسضتوى الوطني ،مع السضعي
إلنشضاء  ١٠آالف أاخرى للسضماح للشضباب بالذهاب
نحو القتصضاد الرقمي.
م- -ن ج -انب آاخ -ر ،أاك -د ال -وزي -ر أان ا◊ك -وم -ة
سضتتخذ قراراÃ ،وافقة رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ،الذي سضيعلن ‘ الفا— ماي
القادم ،عن زيادة ‘ معاشضات اŸتقاعدين ،لفتا
إا ¤أان هذه الفئة تسضتفيد كل سضنة من زيادة ‘
اŸعاشضات بقرار من رئيسس ا÷مهورية.
ك -م -ا حّث وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشض-غ-ي-ل والضض-م-ان
الج-ت-م-اع-ي ،الشض-ب-اب ع-ل-ى اŸشض-ارك-ة ب-ق-وة ‘
تشض-ري-عيات  ٤م-اي-و ““ل-ت-ع-زي-ز األمن والسضتقرار
ولتوجيه رسضالة قوية ألعداء ا÷زائر““ ،مطالبا
بضض -رورة ““ت -ن -م -ي -ة ث -ق -اف -ة روح اŸواط -ن -ة ل-دى
ا÷زائري Úوا÷زائريات““.

’دارة لعصشرنة اŸالية
اتفاقية لتكوين إاطارات ا إ

بوضضيـ ـ ـ ـ ـاف :مشض ـ ـ ـ ـروع التعام ـ ـ ـ ـ ـÓت التجاري ـ ـ ـ ـة
اإللكÎونية أامام ›لسس الوزراء قريبا
كششف الوزير اŸنتدب اŸكلف
با’قتصشاد الرقمي معتصشم بوضشياف،
أامسس ،عن –ضش Òقانون حول اŸعامÓت
’لكÎونية ،سشيتم إاطÓقه
التجارية ا إ
السشنة ا÷ارية ‘ .ح Úوقعت وزارة
اŸالية اتفاقية ششراكة مع معهد ا’قتصشاد
’طارات ‘
ا÷مركي وا÷بائي لتكوين ا إ
’نظمة اŸالية.
›ال عصشرنة ا أ

جÓل بوطي

بوضضياف أاكد ،أان الوزارة تعكف على دراسضة
و–ضض Òمشضروع التعامÓت التجارية لتنظيم
لل- -كÎو ،Êح- -يث سض -ي -ت -م
السض- -وق ال- -ت- -ج- -اري ا إ
اŸصضادقة عليه من طرف ›لسس الوزراء هذه
السض- -ن- -ة ،ث- -م إاح -ال -ت -ه ع -ل -ى غ -رف -ت -ي الŸÈان
للمصضادقة عليه وإاثرائه“ ،شضيا مع اإلصضÓحات
ال- -ت- -ي ت -ق -وم ب -ه -ا ا÷زائ -ر ‘ ›ال عصض -رن -ة
لدارة.
اإ
بوضضياف ‘ ندوة صضحفية عقدها ،أامسس،
Ãق -ر وزارة اŸال -ي-ة ب-ال-ع-اصض-م-ة ،ع-ل-ى ه-امشس
ت -وق -ي -ع ات -ف -اق -ي-ة ت-ع-اون م-ع م-ع-ه-د الق-تصض-اد
ا÷مركي ،أاكد أان قطاع التعامÓت التجارية
للكÎونية بحاجة ماسضة إا ¤هذا القانون الذي
اإ
ي -ن -ظ -م اŸه -ن -ة ،ت -زام -ن -ا م -ع ت -ط -ب -ي -ق ق-ان-ون
التعامÓت اŸالية الذي دخل حيز اÿدمة منذ
سضنة.
‘ سضياق آاخر قال بوضضياف ،إان التفاقية
اŸوقعة تهدف إا ¤تكوين إاطارات وزارة اŸالية
لدارة اŸالية ،مشضÒا إا ¤أان
‘ ›ال عصضرنة ا إ
ا÷زائر ورغم حداثة ولوجها قطاع عصضرنة
لدارة ،ق- -ط- -عت خ -ط -وات إاي -ج -اب -ي -ة ‘ ه -ذا
اإ
اÛال ،بعد إاطÓق عدة مشضاريع ‡اثلة.
واختارت وزارة اŸالية يوم العلم ،للتوقيع
ع -ل -ى ات -ف -اق-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن م-ع م-ع-ه-د الق-تصض-اد
ا÷م -رك -ي ،ح -يث أاك -د ب -وضض-ي-اف أان ع-م-ل-ي-ات
التكوين تتوسضع تدريجيا ليتمكن اإلطارات من
م- -ت- -اب -ع -ة ك -ل ال -ت -ط -ورات ا◊اصض -ل -ة ‘ ›ال
لن -ظ-م-ة اŸال-ي-ة ،م-ؤوك-دا أان ع-م-ل-ي-ة
عصض -رن -ة ا أ
التكوين ضضرورية ‘ الوقت ا◊ا‹.
و–رصس إادارة الوزارة ،بحسضب الوزير ،على
لط- -ارات م- -ن ق- -ي -ادة ه -ذه اŸشض -اري -ع
“ك Úا إ
اŸتعلقة بالقتصضاد الرقمي وعصضرنة األنظمة
اŸالية التي تخصس عديد اإلدارات ،مضضيفا أان
عمليات التكوين مسضتمرة وسضتشضمل كل العاملÚ
‘ ق -ط -اع اŸال -ي -ة ال -ع -م -وم-ي-ة وإادارة ا÷ب-اي-ة

وا÷مارك وكذا إادارة اÙاسضبة.
ب -وضض -ي -اف أاك -د أان ك -ل اŸؤوسضسض -ات ج -ع -لت
ال -ع -م -ل اإلل -كÎو Êب -ع -دا أاف -ق -ي -ا ،ب -ط -اب -ع -ه -ا
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ‘ األن -ظ -م -ة ال -ت -ي تسض Òه-ذه
التجهيزات وبعدا مهنيا يخصس اŸهن وبعدا
ق -ان -ون -ي -ا ل -ي -ت-مشض-ى واإلج-راءات اŸت-خ-ذة م-ع
الواقع.
‘ رده ع- -ل- -ى سض- -ؤوال ح- -ول ضض- -ع- -ف إاق- -ب -ال
اŸواط -ن Úع -ل -ى ع -م -ل-ي-ات ال-دف-ع اإلل-كÎو،Ê
أاوضضح أان العملية تعرف تناميا ملحوظا ،رغم
أان - -ه ب - -ط- -يء بسض- -بب ت- -خ- -وف اŸواط- -ن Úم- -ن
اإلج- - -راء .مشضÒا إا ¤أان إاط Ó- -ق ع - -م - -ل - -ي - -ات
ال-ت-حسض-يسس ،ي-ؤوك-د أاه-م-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة وسض-ه-ول-تها
للمواطن.Ú
وي-ؤوك-د ،ب-حسضب ال-وزي-ر اŸك-ل-ف ب-الق-تصضاد
الرقمي ،أان اŸعرفة ‘ الطريق الصضحيح الذي
ن -ه -ج -ت -ه ا÷زائ-ر ب-ع-د ت-ط-ب-ي-ق ال-ن-ظ-ام اŸا‹
اإللكÎو ،Êمضضيفا أان إادارة اŸشضاريع جعلتنا
‚د أامورا حديثة.
وق -ال ال -وزي -ر ،إان ع -م -ل -ي-ة ال-دف-ع وال-ت-داول
تسض -ت -دع -ي وق -ت -ا وŒرب -ة ،واŸواط -ن ي -ت -داول
بصضفة منتظمة ،حيث أان عدد العمليات يرتفع
ب -ان -ت -ظ -ام ،م -وضض -ح-ا أان ك-ل الشض-روط م-ت-وف-رة
وك-ف-ي-ل-ة بضض-م-ان ع-م-ل-ي-ات ال-تأام ،Úحيث أاشضار
ال -وزي -ر إا ¤ب -ل-وغ م-ل-ي-ار ع-م-ل-ي-ة ‘  ٢٠٢٢بعد
تعميم العملية ع Èكل اŸؤوسضسضات القتصضادية.
و ⁄ي -ق -دم ب -وضض -ي -اف رق -م -ا رسض -م -ي -ا ع-ل-ى
ع-م-ل-ي-ات إاق-ب-ال اŸواط-ن Úع-ل-ى خ-دم-ة الدفع
اإلل -كÎو ،Êم-ك-ت-ف-ي-ا ب-ال-ق-ول إان-ه-ا ‘ ال-ط-ري-ق
الصضحيح ولو أانها بشضكل بطيء ،لكن عمليات
ال -ت -ط -وي-ر مسض-ت-م-رة ل-تشض-م-ل ك-اف-ة اŸؤوسضسض-ات
اŸالية العمومية.

»æWh

اإلثنين  ١٧أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٠رجب  ١٤٣٨هـ

ولد عباسس من سسكيكدة :

على مرششحي «اأ’فÓن» Œنب الرد على اإ’سشتفزازات

قال إان جبهة التحرير الوطني هي من
أاسّش- -سشت ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وع- -م -وده -ا ال -ف -ق -ري،
واŸسشاسس بها مسشاسس بالدولة ا÷زائرية ،مششÒا إا¤
أان من أاطلق انتقادات Ãدينة سشكيكدة أاخطأا تكتيكيا،
فسشكيكدة بÓد األفÓن ،وما صشدر عنهم ما هو إال
ل -ل -خ -وف ال -ذي “ك -ن م -ن -ه-م ع-ن-دم-ا شش-اه-دوا م-دى
اإلقبال على ا◊زب Ãختلف الوليات ،مضشيفا أان
الفÓن ولد بسشكيكدة وسشينتصشر بسشكيكدة ،كما طالب
ÓفÓن ،اعتماد حملة انتخابية نظيفة،
األم Úالعام ل أ
من خÓل احÎام ﬂتلف األحزاب والقوائم ،وبالتا‹
لبد أان يكون الحÎام متبادل ،مؤوكدا Ÿناضشلي حزبه
أان هذا األخ Òاختار اÿطاب ا◊ضشاري والسشلمي،
وŒنب اسشتفزازات اŸنافسش.Ú

لم Úالعام ◊زب جبهة التحرير الؤطني ،جمال ولد عباسس ،خÓل التجمع الشسعبي
رّد ا أ
اŸنظم ،صسباح أامسس ،بقصسر الثقافة والفنؤن بسسكيكدة ،ضسمنيا على تصسريحات رئيسس أاحد
لفÓن تأاسسسس““ بشسÓغم““ زيغؤد يؤسسف وبن بؤلعيد.
لحزاب السسياسسية ،مؤضسحا أان ا أ
ا أ
عدد اŸكتسشبات اÙققة ‘ ظل
وأاوضشح ولد عباسس أانه قال إان
ال - -ق - -ي - -ادة ال - -رشش - -ي- -دة ،ل- -رئ- -يسس
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة رئ -يسس ك -ل
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
ا÷زائ -ري ،Úوه -و ك -ذلك رئ-يسس
‘ ششتى اÛالت ،حيث أاكد أان
األف Ó-ن ،ون -ح -ن ن-ط-ب-ق ب-رن-ام-ج
اسش -ت -ت -ب -اب األم -ن– ،ق -ق ب-فضش-ل
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ذي ه- -و
سش-ي-اسش-ة ال-وئ-ام واŸصش-ا◊ة ح-يث
ك -ذلك ب -رن -ام -ج ا◊زب ،وب -ق -ي-ة
قال ““ جاب الهناء““ ،إاضشافة إا¤
األحزاب من اŸوالة هي للوفاء
إانقاذ البÓد من اإلفÓسس ،وأالغى
واŸسش- - -ان- - -دة لÈن- - -ام - -ج رئ - -يسس
قانون اÙروقات ،حتى ل يرهن
ا÷مهورية ،معتÈا أان كل ما ”
مسشتقبل األجيال القادمة.
إا‚ازه م- -ن مشش- -اري -ع ه -و ضش -م -ن
برنامج رئيسس ا÷مهورية ،مششÒا
وذكر األم Úالعام ◊زب جبهة
‘ هذا السشياق إا ¤أانّ  ٣مÓيÚ
التحرير الوطني ،بالتاريخ اŸتميز
و ٤٠أال -ف سش -ك -ن ” ت-وزي-ع-ه-ا ‘
ل- -ولي- -ة سش -ك -ي -ك -دة ،واألب -ط -ال م -ن
ع-ه-د ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن-ذ ت-ول-يه زمام
اÛاه-دي-ن والشش-ه-داء ،وﬁوري-تها
ا◊كم .وأابرز أام Úعام األفÓن أان الدسشتور ا÷ديد أاث -ن -اء ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،ل-ي-ط-الب ‘ آاخ-ر ال-ل-ق-اء ،م-ن
ي -ع -د ت -أاششÒة ل -ل -مسش -ت -ق-ب-ل ،يسش-م-ح ل-لشش-عب وال-دول-ة ،مناضشلي ا◊زب ترك اÓÿفات جانبا ،واللتفاف على
ب- -الن- -ت- -ق- -ال إا ¤م- -رح- -ل -ة ج -دي -دة ،وه -ذه اÙط -ة مÎششحي قائمة ا◊زب ،والفوز بأاغلبية مقاعد الولية،
الن -ت -خ -اب -ي-ة ف-رصش-ة ل-تسش-ل-ي-م اŸشش-ع-ل ألي-ادي آام-ن-ة ،وجعل النتخابات التششريعية عرسشا كبÒا.
للحفاظ على وحدة الÎاب الوطني ،ووحدة الششعب،
واŸكاسشب التي هي ‘ صشالح عامة اŸواطن ،Úكما

سسكيكدة :خالد ألعيفة

...ويؤؤكـــــــد مــــــن قسسنطينـــــــة:

فرصش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الششبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب لتحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل اŸسشؤووليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أاك- -د ،عشس- -ي- -ة أامسس ،ج- -م- -ال ول- -د ع- -ب -اسس،
لم Úال-ع-ام ◊زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر الؤطني،
ا أ
ع-ل-ى ضس-رورة تسس-ل-ي-م اŸشس-ع-ل ل-لشسباب ووضسعه
ب Úأاي -ادي آام-ن-ة ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى وح-دة الÎاب
الؤطني.

قسسنطينة /أحمد دبيلي

أاضشاف ““ولد عباسس““ ،خÓل التجمع الششعبي الذي
احتضشنته دار الثقافة ““ مالك حداد““ بقسشنطينة ،أان
ان -ت -خ -اب -ات ال -راب-ع م-اي ال-ق-ادم ،ه-ي ف-رصش-ة ل-ه-ؤولء
الشش -ب -اب ل-ت-ح-م-ل اŸسش-ؤوول-ي-ة ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ج-ب-ه-ة

التحرير كانت دائما العمود الفقري للدولة ا÷زائرية،
حيث أاسشسشها رجال أاوفياء وهم اليوم مقتنعون بتسشليم
اŸششعل للششباب الصشاعد.
ودعا األم Úالعام كل مناضشلي حزبه إا– ¤سشيسس
اŸواطن Úبأاهمية هذه النتخابات والتصشويت بقوة
حتى يكون ““الفالن““ ‘ الطليعة ،ألن هذا ا◊زب ـ
كما قال ـ يحمل برنا›ا طموحا وهو امتداد لÈنامج
ف -خ -ام -ة رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة ال-ذي ح-ق-ق ع-ل-ى أارضس
الواقع السشلم والسشÓم والتنمية والرفاهية للمواطن
م -ث -ل السش -ت -ف -ادة ب -السش -ك -ن ب-ك-ل صش-ي-غ-ه وا÷ام-ع-ات
اŸن- -ج- -زة ع Èأاغ- -لب ولي- -ات ال- -وط- -ن وغÒه- -ا م -ن

لصسيل من سسيدي بلعباسس:
رئيسس حزب اÿط ا أ

اإل‚ازات األخرى التي –ققت ‘ ظرف قياسشي.
وم- -ن ج- -انب آاخ- -ر ذك- -ر ““ول- -د ع -ب -اسس““ الشش -رك -اء
السشياسشي ‘ Úهذه ا◊ملة بعدم الوقوع ‘ مطب
اŸزايدات و–اششي القذف ،مؤوكدا أان حزب جبهة
التحرير الوطني الذي يلتزم باألخÓقيات ا◊زبية
ي -ق -ود ح -م -ل -ة ن -زي -ه -ة ون -ظ -ي -ف -ة ول ي -ق -ع ‘ ال -غ -ل -و
واŸزايدات.
واع- -ت““ Èول- -د ع -ب -اسس““ ‘ األخ ،Òأان ح -زب ج -ب -ه -ة
التحرير الوطني يبقى دائما له دوره التاريخي والريادي
وأان السش -ت -ح -ق -اق -ات ا÷اري-ة –م-ل أام Ó-ك-بÒا ل-ل-رق-ي
با÷زائر من خÓل –قيق الÈامج الطموحة.

حزبنا يؤومن بالتداول على السشلطة و’ يقدم وعودا وهمية

لم Úال - -ع- -ام ◊زب
أاوصس - -ى ا أ
لصس -ي -ل ع -ب -د ال -رح -م-ن
اÿط ا أ
سس Ó-م الشس -ب -اب خÒا ب -ا÷زائ-ر،
مؤؤكدا أانها أامانة الشسهداء التي
ي- -جب ال- -ذود ع- -ن- -ه -ا ،وا◊ف -اظ
ع-ل-ي-ه-ا وع-ل-ى أام-ن-ها واسستقرارها
م- -ع ال- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ت- -ط- -ؤي -ره -ا
وتنميتها ‘ كافة القطاعات.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

ق -ال ع -ب -د ال-رح-م-ن سشÓ-م خÓ-ل
Œمع ششعبي جمعه Ãناضشلي حزبه
Ãك-ت-ب-ة اŸط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ية ﬁمد
ق-ب-اط-ي بسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،إان ح-زب-ه

ي- -ؤوم- -ن ب- -ال- -ت- -داول ع- -ل- -ى السش -ل -ط -ة
والدÁقراطية ا◊قيقية التي تنبثق
عن التغي Òالششرعي والنزيه ،وهو ما
ي - -فسش - -ر حسش - -ب - -ه أاه - -م- -ي- -ة أاصش- -وات
اŸواطن Úيوم اإلقÎاع باعتبار أان
كل صشوت هو Ãثابة مششاركة فعلية
‘ التغي ،Òمؤوكدا على الششباب أان
يضشع نصشب عينيه أاهمية النتخابات
باعتبار أان صشوته أامانة وهي فرصشة
ل تتكرر إال كل خمسس سشنوات.
داع - -ي- -ا ‘ اŸق- -اب- -ل مÎشش- -ح- -ي
قائمته ÿدمة الششعب بلغة الصشراحة
ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن اŸراوغ- -ات وال- -وع- -ود
الوهمية وهذا انطÓقا من ا◊لول

الواقعية التي يتبناها برنامج ا◊زب
والتي اسشتمدت من دراسشات دقيقة
و‡حصش- -ة ل- -ع- -دي- -د اإله- -ت- -م- -ام -ات
وال -قضش -اي -ا ال -ت -ن -م -وي -ة ،ب -اع-ت-ب-ار أان
مÎششحي حزبه Áثلون فئات متنوعة
من الششعب.
وأاضشاف سشÓم قائ ““ Óإاننا نؤومن
بجيل اŸسشتقبل كما آامن بنا أاولئك
ال- -ذي- -ن ضش- -ح- -وا م- -ن أاج -ل ا÷زائ -ر
سشابقا ،فهم زرعوا ما نحصشد نحن
ال -ي -وم وم -ن واج -ب -ن -ا أان ن -زرع ال -ي-وم
ليجني جيل الغد.
وختم عبد الرحمن سشÓم حديثه
بعد أان حيّا اأفراد ا÷يشس الوطني

غؤيني من بسسكرة:

الشش - -ع - -ب- -ي اŸراب- -ط Úع- -ل- -ى ط- -ول
ا◊دود› ،ددا دع -وت -ه ل -ل-م-واط-نÚ
لÓنتخاب من أاجل قطع الطريق أامام
اŸششكك ÚواÎŸبصش ÚبالبÓد.

لصسÓ-ح
راف -ع رئ -يسس ح -رك -ة ا إ
ال -ؤط -ن -ي ف -ي ‹Ó-غ-ؤي-ن-ي ،أامسس،
ب- -بسس- -ك- -رة م- -ن أاج- -ل اسس- -ت- -ح -داث
›لسس أاع -ل-ى ل-لÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م
ي - -أاخ - -ذ ع- -ل- -ى ع- -ات- -ق- -ه ت- -رق- -ي- -ة
اŸن- -ظ- -ؤم -ة الÎب -ؤي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
ب - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - -دف ““–سس ÚاŸردود
البيداغؤجي““ وهؤ ما ““سسينعكسس
إايجابيا على اÛتمع““.
قال ذات اŸتحدث لدى تنششيطه
لتجمع انتخابي بقاعة سشينما األطلسس
ب-ع-اصش-م-ة ال-زي-ب-ان –سش-ب-ا ل-تشش-ريعيات
ال -راب -ع م -اي إان تشش -ك -ي-ل-ت-ه السش-ي-اسش-ي-ة
ت -قÎح ت -أاسش -يسس ›لسس وط -ن-ي أاع-ل-ى
للÎبية والتعليم تعهد إاليه عملية تطوير
اŸن-ظ-وم-ة الÎب-وي-ة ال-وط-ن-ي-ة ÿدم-ة
اÛت -م -ع ب-أاك-م-ل-ه ،م-ع-تÈا أان ““م-ن-ت-وج
اŸدرسش- -ة وا÷ام- -ع- -ة تسش- -وده ح- -ال- -ي -ا

‘ وضشح النهار““.
وقد اسشتغل رئيسس حركة اإلصشÓح
الوطني فرصشة تزامن نششاطه اŸدرج
‘ إاطار ا◊ملة النتخابية مع إاحياء

بؤشسافـــــــة مــــــــن سسطيـــــــــف:

يوم العلم اŸصشادف للذكرى الـ ٧٧لوفاة
ال -ع Ó-م -ة ع -ب -د ا◊م -ي -د ب -ن ب -اديسس،
م -ذك-را ب-أان ه-ذه الشش-خصش-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
الفذة لعبت دورا رائدا ‘ نششر القيم
ال-رف-ي-ع-ة ‘ اÛت-م-ع وح-م-اي-ة ال-ه-وية
ال- -وط -ن -ي -ة ونشش -ر ال -ع -ل -م وحب ال -دي -ن
والوطن.
و‘ أاعقاب تدخله الذي اسشتغرق
نحو  ٤٠دقيقة  ⁄يتوان رئيسس حركة
اإلصشÓح الوطني ‘ ترديد أاك Ìمن
م- -رة ال- -دع- -وة Ÿن- -اضش -ل -ي تشش -ك -ي -ل -ت -ه
السشياسشية بالسشعي Ùاربة أاي عزوف
م- -فÎضس ع- -ن ال- -ت -وج -ه إا ¤صش -ن -ادي -ق
القÎاع ،مششددا على مسشأالة تكثيف
األنششطة ا÷وارية الهادفة لرفع نسشبة
اŸشش -ارك -ة وت -وع-ي-ة اŸواط-ن ب-أاه-م-ي-ة
السشتحقاق النتخابي اŸقبل ‘ مسشار
البÓد.

““اأ’فافـ ـ ـ ـ ـاسس““ Áث ـ ـ ـ ـل اأ’م ـ ـ ـ ـل ضش ـ ـ ـ ـد الي ـ ـ ـ ـأاسس
اع- -ت Èالأم Úال- -ؤط- -ن- -ي الأول
◊زب ج- - - - -ب- - - - -ه - - - -ة ال - - - -ق - - - -ؤى
الشسÎاك - - - -ي- - - -ة ع- - - -ب- - - -د اŸالك
بؤشسافة ،بعد ظهر اأمسس الأحد،
ببؤعنداسس (شسمال سسطيف) ،اأن
““م- -رشس- -ح- -ي ق -ؤائ -م تشس -ك -ي -ل -ت -ه
السس - -ي - -اسس - -ي - -ة Áث- -ل- -ؤن الأم- -ل
Ùاربة الياأسس والتيئيسس““.
قال بوششافة ‘ Œمع ششعبي نششطه
‘ اإط - -ار ا◊م - -ل - -ة الن - -ت - -خ- -اب- -ي- -ة
ل-ل-تشش-ري-ع-ي-ات اŸق-ب-لة بدار الششباب
الششهيد ““اأوششان ﬁمد اأرزقي““ لنا
ثقة كبÒة ‘ اŸواطن ÚواŸواطنات

م-ن اأج-ل اأن ي-ن-ت-خ-ب-وا ق-وائ-م ج-ب-ه-ة
ال -ق -وى الششÎاك -ي -ة““ ال -ت-ي وصش-ف-ه-ا
ب«قوائم الأمل““ وا◊املة لرقم .٢٣
واأضشاف الأم Úالوطني الأول ÷بهة
ال- - -ق- - -وى الششÎاك- - -ي- - -ة اأن ح - -زب - -ه
““سش -يسش -ت -ع -م -ل اÛالسس اŸن -ت-خ-ب-ة
منابر للتصشدي لكل التصشرفات التي
اأوصشلت البÓد اإ ¤اأزمات متعددة
الأبعاد““ على حد تعبÒه.
ول- - - -دى ت - - -ط - - -رق - - -ه اإ ¤ا÷ان - - -بÚ
الج- -ت- -م- -اع- -ي والق- -تصش -ادي رب -ط
السش- -ي- -د ب -وشش -اف -ة ه -ذي -ن ا÷ان -بÚ
بـ«معا÷ة الأزمة السشياسشية““ قائÓ

““اإذا  ⁄نعالج الأزمة السشياسشية فاإننا
ل نسشتطيع معا÷ة باقي اŸششاكل““.
ودعا بوششافة ‘ هذا التجمع اإ¤
““اإع -ادة ب-ن-اء اإج-م-اع وط-ن-ي يشش-ارك
ف -ي -ه ك -ل ا÷زائ -ري Úوا÷زائ-ري-ات
ب- -ك- -ل م- -ك- -ون- -ات- -ه- -م ،م- -ع- -تÈا ذلك
““مشش -روع -ا سش -ي -اسش -ي-ا اسشÎات-ي-ج-ي-ا““
ب-ال-نسش-ب-ة ÷ب-ه-ة ال-ق-وى ال-ت-ي تسشعى
من خÓله ـ كما قال ـ اإ ¤اإرسشاء
بديل دÁقراطي.
وتناول الأم Úالوطني الأول ◊زب
جبهة القوى الششÎاكية كذلك عديد
اÙاور ع- -ل -ى غ -رار سش -ع -ي ح -زب -ه

لإرسش -اء دول-ة ال-ق-ان-ون واŸوؤسشسش-ات
الششرعية و–قيق العدالة واحÎام
ح - - - -ق - - - -وق الإنسش - - - -ان وا◊ري - - - -ات
الأسشاسشية.

١٧٣١٣

بن يؤنسس من سسكيكدة:

’ يجب الوقوع ‘ سشيناريو سشنوات التسشعينات

دع- - - -ا رئ- - - -يسس ا◊رك - - -ة
الشسعبية ا÷زائرية عمارة
ب-ن ي-ؤنسس ،خÓ-ل ت-نشس-يطه
لتجمع شسعبي بقاعة اŸركز
ال - -ث - -ق- -ا‘ ع- -يسس- -ات اي- -دي- -ر
بسس- - - -ك- - - -ي- - - -ك- - - -دة ،الشس - - -عب
ا÷زائ- - -ري إا ¤ال- - -ت- - -ح - -ل - -ي
باŸسسؤؤولية وأال يسس Òخلف
دع- - -اة اÿروج إا ¤الشس - -ارع
وال- -ذي -ن ي -ري -دون تشس -ؤي -ه
صس - -ؤرة ا÷زائ- -ر خصس- -ؤصس- -ا
لخÒة
وأان ه- - - - - - - - - - - - - - - - - -ذه ا أ
مسس - -ت - -ه - -دف - -ة م- -ن اÿارج،
ﬁذرا من خطر الؤقؤع ‘
سس -ي -ن-اري-ؤ سس-ن-ؤات ال-تسس-ع-ي-ن-ات وال-ع-ؤدة إا¤
سسنؤات ا÷مر““.

سسكيكدة :خالد ألعيفة

أاوضش -ح رئ -يسس ا◊رك -ة الشش -ع-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة أان
ا◊ل الوحيد Ÿواجهة التحديات هي اŸمارسشة
ال- -دÁق- -راط -ي -ة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى ضش -رورة أان ت -ك -ون
دÁق -راط -ي -ة ه -ادئ -ة –اف -ظ ع -ل-ى السش-ل-م اŸدÊ
والب -ت-ع-اد ع-ن اŸغ-ام-رات السش-ي-اسش-ي-ة ك-ت-لك ال-ت-ي
خاضشها الششعب ا÷زائري ‘ سشنوات التسشعينات .

من جهة أاخرى ،أاكد أان ا◊ل
للخروج من األزمة هو تعجيل
اإلصشÓ-ح-ات الق-تصش-ادي-ة ال-ت-ي
سشتمكن من اÿروج من التبعية
للمحروقات ،والبتعاد عن ششبح
األزمة القتصشادية التي “ر بها
ا÷زائ - - -ر م - - -ن - - -ذ  ٣سشنوات
وف -ق -دان -ه -ا ل  ٧٠ب -اŸائ-ة م-ن
م-وارده-ا اŸال-ي-ة ،م-وضش-ح-ا ““أان
مششكل البطالة ‘ ا÷زائر هو
مشش- -ك- -ل اق- -تصش- -ادي ﬁضس م -ا
يتوجب القضشاء عليه عن طريق
ت -ق-د Ëتسش-ه-يÓ-ت ل-ل-م-ؤوسشسش-ات
القتصشادية ا÷زائرية و–سشÚ
مناخ األعمال و–فيز السشتثمار األجنبي والششراكة
اŸثمرة.
كما دعا بن يونسس إا ¤الذهاب بقوة يوم  ٠٤ماي
اŸقبل إا ¤صشناديق القÎاع والتصشويت لختيار
‡ثلي الششعب لتفويت الفرصشة على ما أاسشماهم
بأاعداء ا÷زائر ‘ اÿارج ألن ا÷زائر مسشتهدفة،
وأاكد أان اŸششاركة القوية ‘ النتخابات تعطي
ششرعية ومصشداقية كبÒة للŸÈان القادم ،وعلى
الششعب أان يبعث برسشالة قوية من خÓل اŸششاركة
‘ النتخابات والتصشويت على من يريده.

حنؤن ‘ Œمع شسعبي باÙمدية:

السشياسشة مسشارات واŸقاطعة انتحار

لم -ي -ن-ة ال-ع-ام-ة
نشس -طت ا أ
◊زب العمال لؤيزة حنؤن،
أامسسŒ ،معا شسعبيا بالقاعة
اŸت- - - -ع- - - -ددة ال - - -ري - - -اضس - - -ات
باÙمدية ،التقت فيه بجمع
غ -ف Òم-ن م-ن-اضس-ل-ي ح-زب-ه-ا،
أاك -دت ف -ي -ه أان الن -ت -خ-اب-ات
ال - -تشس- -ري- -ع- -ي- -ة م- -فصس- -ل- -ي- -ة
ل Ó- -ن - -ط Ó- -ق ‘ م - -ن- -ع- -ط- -ف
إاي -ج -اب -ي ل -ل -ق -ط -ي -ع -ة م -ع م-ا
أاسسمته التفسسخ والنضسال من
أاج-ل سس-ي-ادة ال-ق-رار ال-ؤط-ني
واق- - -تصس- - -اد وط- - -ن - -ي ق - -اب - -ل
للدوام.

قالت األمينة العامة ◊زب العمال إان مسشؤوولية
ﬁارب - -ة ال - -ت - -زوي - -ر واŸسش - -اه - -م- -ة ‘ ال- -ت- -ح- -ول
ال-دÁق-راط-ي ت-ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق ال-ن-اخ-ب Úأان-فسش-ه-م
واŸقاطعة حسشب لويزة حنون هو انتحار ÿيار
أاغ -ل -ب -ي -ة الشش -عب ا÷زائ -ري وإان ك -انت اŸق-اط-ع-ة
حسشب حنون خيار حر للتعب Òعن رفضس الطبقة
الششعبية لتلوث األداء السشياسشي ،مؤوكدة أان اŸوعد
الن -ت -خ -اب -ي اŸق -ب -ل ه -و ف -رصش-ة ث-م-ي-ن-ة ل-ل-ت-ح-ول
الدÁقراطي اŸنظم والسشلمي ول يجب أان تهدر

ف- - -ي- - -ه اŸق- - -اط- - -ع - -ة أاصش - -وات
الناخب.Ú
وج- - -ددت ل- - -وي- - -زة ح - -ن - -ون
ت-أاك-ي-ده-ا ع-ل-ى ال-تزام مرششحي
ح - -زب ال - -ع - -م - -ال بـت - -جسش - -ي- -د
ال- - -ت- - -زام- - -ات - -ه - -م ا÷وه - -ري - -ة
اŸتضش-م-نة  6٠ت-ع-هدا بالنضشال
داخ - - -ل الŸÈان ،وت - - -رت - - -ك - - -ز
تعهدات مرششحي حزب العمال
ع-ل-ى ق-اع-دة ف-اع-ل-ي-ة ال-دسشتور
واحÎام تدرج القوان Úبجعل
اŸكاسشب التي أاقرها الدسشتور
ف -ع -ل -ي -ة ‘ اŸي -دان وا◊ف -اظ
على الطابع الجتماعي للدولة
والل- -ت- -زام ب- -ال- -نضش -ال إلل -غ -اء وتصش -ويب ال -ق -وانÚ
واألح -ك -ام ال -ت -قشش -ف -ي -ة ‘ ق -وان ÚاŸال -ي-ة وإال-غ-اء
مشش- -اري- -ع ق- -وان Úالصش- -ح- -ة وال- -ع- -م -ل وال -ت -ق -اع -د
واÙارب- - -ة م - -ن أاج - -ل اسشÎج - -اع الضش - -رائب غÒ
اÙصش - -ل - -ة ومصش - -ادرة الÌوات غ ÒاŸشش - -روع - -ة
واألم- -وال اŸن- -ه- -وب- -ةﬁ ،ارب- -ة ال Ó-ع -ق -اب وك -ذا
اسش-ت-خ-دام ك-ل الصشÓ-ح-ي-ات ال-دسش-ت-وري-ة Ÿم-ارسشة
اŸهام التششريعية Ÿراقبة ا◊كومة بتجسشيد أاحكام
الدسشتور ا÷زائري  ..كل هذا ‘ حال حظي حزب
ال-ع-م-ال ب-ت-ف-ويضس شش-ع-ب-ي واسش-ع خÓ-ل النتخابات
التششريعية اŸقبلة.

دع - - -ا رئ - - -يسس ا÷ب - - -ه- - -ة
ال-ؤط-ن-ي-ة ا÷زائرية مؤسسى
ت -ؤات -ي ،أامسس ،ب-ؤرق-ل-ة ،إا¤
إاح- -داث ““ ت- -غ -ي Òف -ع -ل -ي ““ و
““تكريسس سسلطة الشسعب““.
أاوضشح تواتي خÓل تنششيطه
Œم- -ع شش- -ع- -ب -ي ‘ إاط -ار ال -ي -وم
ال-ث-ام-ن م-ن ا◊م-ل-ة الن-ت-خ-اب-ية
لتششريعيات  ٤ماي اŸقبل أانه
““ح- -ان ال- -وقت إلح- -داث ت- -غ- -يÒ
ف -ع -ل-ي غ Òم-ن-ق-وصس وت-ك-ريسس
سشلطة الششعب““ ،معتÈا اŸواطن
اللبنة األسشاسشية لبناء الدولة.
وحث ذات اŸسشؤوول ا◊زبي
ع -ل -ى إاع -ادة ب-ن-اء ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة الج-ت-م-اع-ي-ة
الدÁقراطية الششعبية ،كما تضشمنه بيان ثورة أاول
نوفم ١95٤ ÈاÛيدة ،مÈزا مكانة اŸنتخب
اÙل -ي ال -ذي ي -ع -د ك -م -ا أاضش -اف‡ -ث -ل الشش -عب

اŸط -الب ب -ت -جسش -ي -د ت -ط-ل-ع-ات
ناخبيه.
ودع - -ا ت - -وت - -ي ‘ خ- -ط- -اب- -ه
اإلن- -ت- -خ- -اب -ي أام -ام ج -م -وع م -ن
م-ن-اضش-ل-ي تشش-ك-ي-ل-ت-ه السش-ي-اسش-ي-ة
وأانصش-اره-ا إا““ ¤ت-ع-زي-ز السش-يادة
الوطنية““.
وذك -ر أان ب -رن -ام-ج ح-زب-ه ‘
شش- -ق- -ه اإلج- -ت- -م- -اع- -ي أاخ- -ذ ‘
اإلع -ت -ب -ار مسش-أال-ة ““ح-م-اي-ة ح-ق
اŸواط- -ن ‘ ال- -ع- -يشس ال- -ك- -رË
لسش- -ي- -م- -ا ال- -ف- -ئ- -ات ال -هشش -ة ‘
اÛتمع““.
و‘ ختام تدخله دعا رئيسس
ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية الناخب Úإا ¤اŸششاركة
‘ السش -ت -ح -ق -اق -ات اŸق -ب -ل-ة و«ال-تصش-ويت لصش-ال-ح
مÎششحي حزبه““ ،معتÈا أان اŸقاطعة هي Ãثابة
““لغة الضشعفاء الذين يخششون اŸواجهة““.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

اسشتح ـ ـ ـ ـ ـداث ›ل ـ ـ ـ ـ ـسس أاعل ـ ـ ـ ـ ـى للÎبي ـ ـ ـ ـ ـة والتعلي ـ ـ ـ ـ ـم
هشش- -اشش- -ة ‘ ال- -ت- -ك- -وي -ن وال -ت -حصش -ي -ل
العلمي““.
ويرى كذلك بأان هذا اÛلسس الذي
سش- -تسش- -ن- -د إال- -ي- -ه وظ- -ي- -ف- -ة ال- -ن- -ه -وضس
ب -اŸن -ظ-وم-ة الÎب-وي-ة ي-ن-ب-غ-ي أان يضش-م
ك -ف -اءات وخÈات ج -زائ -ري-ة م-ن أاب-ن-اء
القطاع ،مضشيفا أان هذا اÛلسس يجب
أايضشا ““ أان ل يكون بأايدي اإلداريÚ
والسش -ي -اسش -ي Úألج -ل Œن -يب اŸدرسش-ة
ا÷زائ - -ري - -ة ال - -ت - -ج- -اذب السش- -ي- -اسش- -ي
واإليديولوجي““ على حد تعبÒه.
وان -ت -ق -د غ -وي -ن -ي م -ن ج-ه-ة أاخ-رى
سش-ل-وك األشش-خ-اصس ال-ذي-ن رف-ع-وا أاث-ناء
ا◊ملة النتخابية ا◊الية ششعار أانهم
““هم الدولة““ قائ ‘ Óهذا السشياق““ :ل
Áك -ن اخ -ت -زال اŸشش-ه-د السش-ي-اسش-ي ‘
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تواتي من ورڤلة :تغي Òفعلي وتكريسس سشلطة الششعب

...ويؤؤكد مــن بسسكرة:

مرششحو ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية سشيدافعون
ع ـ ـ ـ ـن مبـ ـ ـ ـ ـدأا العدالـ ـ ـ ـ ـ ـة ا’جتماعي ـ ـ ـ ـ ـة
أاك -د رئ -يسس ا÷ب-ه-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
مؤسسى تؤاتي ،بعد ظهر اأمسس ،ببسسكرة ،أان
م-رشس-ح-ي تشس-ك-ي-ل-ت-ه السسياسسية سسيسسعؤن ‘
ح -ال ف -ؤزه -م Ãق -اع-د ‘ اÛلسس الشس-ع-ب-ي
ال -ؤط -ن -ي ع -قب الن -ت -خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة
اŸق-ب-ل-ة ل-ل-دف-اع ع-ن ال-ع-دال-ة الجتماعية
وإاسسماع صسؤت الطبقة الهشسة.
أاضش-اف ت-وات-ي ل-دى ت-نشش-ي-ط-ه Œم-ع-ا ان-ت-خابيا
بقاعة سشينما ““الزعاطششة““ بعاصشمة الزيبان ،أان
مرششحي ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ‘ حالة
الظفر Ãقاعد ‘ تششريعيات  ٤مايو سشيجعلون
من أانفسشهم لسشان حال الطبقة الهششة وكذا
ال -دف -اع ب -ك -ل اسش -ت -م -ات -ة ع -ن م -ب -دأا ال -ع -دال -ة
الجتماعية.
واعت Èرئيسس ا÷بهة الوطنية ا÷زائرية ‘ سشياق
م -تصش -ل أان ال -ع -زوف ع -ن ال -ت -وج -ه إا ¤صش -ن-ادي-ق

القÎاع يوم  ٤مايو اŸقبل ““ل يخدم التغيÒ
لفضشل““ ،مضشيفا بأانه عن طريق
اŸنششود نحو ا أ
ورقة التصشويت ““Áكن معاقبة كل من أاسشاء اإ¤
اŸواطن““.
ولدى تطرقه للوضشع القتصشادي ‘ البÓد اأكد
تواتي اأن ا÷زائر تتوفر على موؤهÓت هائلة
بالإمكان ‘ حالة اسشتغÓلها بطريقة اأن –ول
الكفة بقوة من السشتÒاد نحو التصشدير ،معتÈا
‘ السشياق ذاته اأن ““ا÷زائر ‘ ›ال القدرات ل
تقل ششاأنا عن عديد البلدان الأوربية والآسشيوية““.
وبعد اأن ذكر بالقول““نحن نريد اأن تك Èمكانة
ا÷زائر ب Úالدول““ اأردف تواتي قائ Óاأيضشا:
““نحن نريد جعل اŸواطن ا÷زائري اأن يصشنع
اŸعجزة مثلما فعلها اآباوؤه بالأمسس ح Úحققوا
م - -ع- -ج- -زة –ري- -ر ا÷زائ- -ر م- -ن السش- -ت- -ع- -م- -ار
الفرنسشي““.

»æWh

أإ’ثنين  1٧أأفريل  201٧م
ألموأفق لـ  20رجب  14٣٨هـ

أويحيى من تيسسمسسيلت:

الوقوف مع ا÷يشش ومصضالح األمن من أاجل اسضتقرار البÓد
لم Úألعام للتجمع ألوطني ألدÁقرأطي أحمد أويحيى ،أمسس،
دعا أ أ
بتيسسمسسيلت أŸوأطن Úإأ ¤ألوقوف مع أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ومصسالح
لمن للمحافظة على أسستقرأر ألبÓد.
أ أ

خÓل تنشضيطه لتجمع شضعبي ‘ إأطار
أ◊ملة أ’نتخابية لتشضريعيات  4ماي أŸقبل دعا
أأوي - -ح- -ي- -ى أŸوأط- -ن Úإأ““ ¤أل- -وق- -وف م- -ع أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي ومصضالح أأ’من للمحافظة على
أسض-ت-ق-رأر أل-بÓ-د““ ،م-ؤوك-دأ ع-ل-ى أأه-م-ي-ة أأن ي-ت-ح-لى
أŸوأطنون ““بوعي كب ‘ ““Òهذأ أ÷انب وذلك من
خÓل ألتبليغ عن أأي ““تهديد أأمني““.
ك -م -ا أأك-د ع-ل-ى أأه-م-ي-ة ““أل-ت-مسضك ب-دي-ن-ن-ا أ◊ن-ي-ف
وأÙاف -ظ -ة ع -ل -ى أل -وح -دة أل-وط-ن-ي-ة““ ،م-ؤوك-دأ أأن
““أŸصضا◊ة ألوطنية ألتي بادر بها رئيسس أ÷مهورية
سض -اه -مت مسض -اه -م -ة ك -بÒة ‘ وق -اي -ة أل -ب Ó-د م -ن
ألتهديدأت أÿارجية ألتي أأدت إأ ¤تخريب عدد
من ألدول ألعربية على غرأر أليمن وسضوريا وليبيا““.
وم- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،ذك- -ر أأن أل- -ت -ج -م -ع أل -وط -ن -ي
أل- -دÁق- -رأط- -ي ي- -قÎح ‘ ب- -رن -ا›ه أ’ن -ت -خ -اب -ي
للتشضريعيات أŸقبلة Œسضيد ““’مركزية للبلديات
وأل -و’ي -ات م -ن خ Ó-ل إأرج -اع صض Ó-ح -ي -ات رؤوسض-اء
أÛالسس ألشضعبية ألبلدية وفقا للقانون““.
وأأبرز أأحمد أأويحيى أأن حزبه يدعو ضضمن نفسس
ألÈنامج أ’نتخابي إأ““ ¤تنفيذ عقوبة أإ’عدأم Ÿن
يختطف أأ’طفال ويتاجر باıدرأت وذلك بغية
ت -ط -ه ÒأÛت -م -ع أ÷زأئ -ري م -ن ه -ذه أل -ظ-وأه-ر
ألسضلبية أÿطÒة““.
ودع- -ا إأ ¤ضض -رورة مسض -اع -دة ألشض -ب -اب ‘ ›ا’ت
شض- -ت- -ى ك- -السض- -ك -ن وأل -ع -م -ل ،م -ع -تÈأ ب -أان ““ألشض -اب
أ÷زأئري إأذأ  ⁄يلتفت إأليه Áكنه أ’نسضياق ورأء
ألعنف ‡ا من شضأانه تهديد أسضتقرأر وأأمن ألبÓد““.
وأأشضار ذأت أŸتحدث إأ ¤أأنه يتع Úأأن ““نغتنم هذه

أأ’زم -ة أŸال -ي -ة أل -ت -ي “ر ب-ه-ا
أل -ب Ó-د ح -ال -ي -ا بسض -بب ت -ه -اوي
أأسض- - -ع- - -ار أل- - -بÎول ‘ ألسض- - -وق
أل -ع -اŸي -ة ل -ل -ت-ك-ف-ل ب-ال-ن-ق-ائصس
ألصضغÒة أŸسضجلة على مسضتوى
أŸناطق ألريفية وأŸدأشضر من
خÓ-ل ت-ه-ي-ئ-ة أل-ط-رق-ات وتوفÒ
أل -ن -ق -ل أŸدرسض -ي وغÒه -ا م -ن
ضضروريات أ◊ياة““.
و‘ خ- -ت -ام ك -ل -م -ت -ه دع -ا أأ’مÚ
أل - -ع - -ام ل - -ل - -ت- -ج- -م- -ع أل- -وط- -ن- -ي
أل - -دÁق- -رأط- -ي أŸوأط- -ن Úإأ¤
ألتوجه يوم ألرأبع مايو أŸقبل
إأ ¤صض -ن -ادي -ق أ’قÎأع ““ÿدم -ة
ألوطن وأÙافظة على أأمنها وأسضتقرأرها وتعزيزأ
للوحدة ألوطنية““.

...و يدعو من تيارت إا ¤الهتمام
بانشضغالت الشضباب
أأكد أأ’م Úألعام للتجمع ألوطني ألدÁقرأطي
أأحمد أأويحيى ،أأمسس ،بتيارت أ’هتمام بانشضغا’ت
ألشضباب لضضمان أأمن وأ’سضتقرأر ألبÓد.
ول-دى ت-نشض-ي-ط-ة ل-ت-ج-م-ع شض-ع-ب-ي ب-ال-قاعة أŸتعددة
أل-ري-اضض-ات ““ع-ب-د أل-ل-ه ب-ل-ع-رب-ي““ ب-ت-ي-ارت ‘ ،إأطار
أ◊ملة أ’نتخابية قال أأحمد أأويحيى إأن ““أ’هتمام
بانشضغا’ت ألشضباب خاصضة منها ألسضكن من أأهم
أأ’ول -وي -ات أل -ت -ي تضض -م -ن أسض -ت -ق -رأر وأأم -ن أل-بÓ-د
و–صض -ن ه -ذه أل -ف -ئ -ة م -ن أ’ن-ح-رأف وأıدرأت
وأ◊رقة““.
وأقÎح ذأت أŸسضئول أ◊زبي تخصضيصس نسضبة 10
باŸائة من أŸشضاريع ألسضكنية لصضالح ألشضباب حتي
يسضتطيع بناء عائلة مشضÒأ إأ ¤أأن توف Òألسضكن
للشضباب هو ““تكملة““ Ûهودأت ألدولة لفائدة هذه

صسا◊ي من أم ألبوأقي:

أل -ف -ئ -ة ب -ع -د ألÎب -ي -ة وأل -ت-ع-ل-ي-م
وأل - -ت- -ك- -وي- -ن وت- -وف Òم- -ن- -اصضب
ألشضغل.
وأأب -رز أأوي -ح -ي-ى أأن ضض-م-ان ه-ذه
أŸت -ط -ل -ب-ات ل-لشض-ب-اب ي-ج-ع-ل-ه-م
Ãن-أاى ع-ن أآ’ف-ات أ’ج-ت-م-اع-ية
أıتلفة من ﬂدرأت وتطرف
وألرغبة ‘ ألهجرة إأ ¤أÿارج،
دأع - -ي- -ا ألشض- -عب أ÷زأئ- -ري إأ¤
ألتمسضك بدينه ومذهبه ““حفاظا
ع -ل -ى أÛت -م -ع أ÷زأئ -ري م -ن
ألتفكك““.
ومن جهة أأخرى ،أأشضاد أأويحيى
ب-اÛه-ودأت وأل-تضض-ح-يات ألتي
تبذلها أأسضÓك أأ’من أıتلفة أŸتشضكلة من أأبناء
ألشض - -عب ◊م - -اي - -ة أل - -وط - -ن دأع- -ي- -ا إأ ¤دع- -م- -ه- -ا
ومسضاندتها .كما دعا إأ““ ¤ألتفاف أ÷زأئري Úحول
دولتهم ورئيسضهم وأأخذ ألعÈة من أ◊روب وألفÏ
ألتي تنهشس ألدول ألشضقيقة وألصضديقة إأ ¤درجة
أأسض- -كت صض- -وت أل- -ع- -رب ‘ أل -دف -اع ع -ن أل -قضض -ي -ة
ألفلسضطينية وﬂتلف ألقضضايا ألعربية ،مضضيفا أأن
““أأ’م-ن وأ’سض-ت-ق-رأر وأل-وح-دة ه-م أأسض-اسس أل-ت-ن-م-ية
وألتطور““.
وأأشض -ار أأوي -ح -ي -ى إأ ¤أأن أل -ت -ج-م-ع أل-وط-ن-ي يسض-ان-د
وي -دع -م ب -رن -ام-ج رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة لكنه له برنامج يعطي للشضعب ““فرصضة
ﬁاسضبة من ينتخبونهم من مرشضح Úعن ألتجمع““.
وأأب- -رز أأن ﬁاور ب- -رن- -ام -ج ح -زب -ه ت -ه -ت -م ب -اأ’م -ن
وأ’سضتقرأر وألوحدة و–سض Úتسضي Òأأمور ألبÓد
من خÓل منح ألصضÓحيات للهيئات أÙلية من
و’ية وبلدية وأ’بتعاد عن مركزية أإ’دأرة ،مشضÒأ
إأ ¤أأن منح ألصضÓحيات لهذه ألهيئات من ““شضأانه
م -ن -ع أل -بÒوق -رأط-ي-ة وم-ك-اف-ح-ة أل-رشض-وة وتسض-ه-ي-ل
إأجرأءأت أ’سضتثمار وألصضرأمة ‘ تطبيق ألقانون““.

علـ ـ ـ ـ ـ ـى الناخبـ ـ ـ ـ ـ ـ– Úمـ ـ ـ ـ ـ ـل مسضؤوولياتهـ ـ ـ ـ ـ ـم يـ ـ ـ ـ ـ ـوم القـ ـ ـ ـ ـ ـÎاع

دعت رئ- - -يسس- - -ة ح- - -زب أل - -ع - -دل
وأل - -ب - -ي - -ان ن - -ع - -ي - -م - -ة صس- -ا◊ي،
أل -ن -اخ -ب ،Úأمسس ،ب -أام أل -ب-وأق-ي،
إأ– ¤م- - -ل مسس- - -ؤوول - -ي - -ات - -ه - -م ‘
ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشس-ري-ع-ي-ة ل-لرأبع
من ماي أŸقبل وأختيار أŸرشسحÚ
لصس- - -ل- - -ح““ لشس- - -غ - -ل
لج- - -در وأ أ
““أ أ
مقاعد أÛلسس ألشسعبي ألوطني.
وأأضض- -افت صض- -ا◊ي خÓ- -ل ل- -ق- -ائ- -ه -ا
ب - -ق - -اع - -دت - -ه - -ا أ◊زب - -ي - -ة ب - -ق- -اع- -ة
أÙاضضرأت لدأر ألثقافة نوأر بوبكر
ب- -وسض- -ط أŸدي- -ن- -ة ،ب- -رسض- -م أ◊م -ل -ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-تشض-ريعيات أŸقبلة ،أأن

حزب ألعدل وألبيان يدعو أŸوأطنÚ
لكي يتحلوأ ““بوعي سضياسضي ويصضوتوأ
لصضالح أŸرشضح Úألذين تتوفر فيهم
ألكفاءة وألنزأهة وألصضدق““.
وبعد أأن ذكرت بأان مرجعية حزبها
بيان أأول نوفم Èورموز ألبÓد أأمثال
ع -ب -د أ◊م -ي -د ب -ن ب -اديسس وألشض-ه-ي-د
أل -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي-دي أأك-دت ألسض-ي-دة
صضا◊ي أأن ألصضوت ألذي يوضضع ‘
صضندوق أ’قÎأع له معنى كب Òوهو
ألذي يرجح ألكفة وÁكن من أختيار
أل -رج-ال أŸم-ث-ل Úأ◊ق-ي-ق-ي Úأل-ذي-ن
ي -ع -م -ل -ون ـ ك -م -ا ق-الت -ع-ل-ى إأيصض-ال

أنشضغا’ت أŸوأطن.Ú
وق -الت رئ -يسض -ة أ◊زب ““إأن أن -ت-ق-ادن-ا
أ’دأء أأج -ه -زة أل -دول -ة ه -دف -ه إأصضÓ-ح
أ’ع -وج -اج وﬁارب-ة أل-فسض-اد أŸه-در
ل -ل -ق -درأت وأإ’م -ك -ان-ات أل-ت-ي ت-ت-وف-ر
ع -ل -ي -ه -ا أل-بÓ-د““ ،م-ع-تÈة أأن أ÷زأئ-ر
ب-فضض-ل ث-روأت-ه-ا أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة وألبشضرية
قادرة على –قيق أإ’قÓع أŸنشضود.
ودعت صض- -ا◊ي ‘ خ -ت -ام خ -ط -اب -ه -ا
أ’ن -ت -خ -اب -ي أŸوأط -ن Úإأ ¤مشض-ارك-ة
م- -ك- -ث- -ف -ة ‘ أقÎأع  4م-اي أŸق-ب-ل
’خ -ت -ي -ار أل -ق -ادري -ن ع -ل -ى ““إأح-دأث
ألتغي Òخدمة للوطن““.

سضيما وأأن  ٣20أألف جامعي كما
أ أ ض ض -ا ف ي -ت -خ -ر ج -و ن س ض -ن -و ي -ا م -ن
أŸوؤسضسضات أ÷امعية.
وأأكد بلعيد ‘ ذأت ألسضياق أأن
أ ل -ف  Ó-ح -ة أ ل -ت -ي ي -ت -ع  Úأ أ ن ت -ع -ت -م -د
ع -ل -ى “ “ أ ’ أ م -و أ ل و أ ل -ت -ك -ن -و ل -و ج -ي -ا
و أ ل -ك -ف -ا ء أ ت “ “ ي -ت -و ج ب أ أ ن ت -ع -و ض س
““ثروة ألبÎول ألزأئلة““.
و ذ ك - -ر ‘ أ ل س ض - -ي - -ا ق ذ أ ت - -ه ب - -ع - -د ة
 ﬁا و ر م -ن أ ل  Èن -ا م -ج أ ’ إ ن -ت -خ -ا ب -ي
لتشضكيلته ألسضياسضية من بينها ما
ت -ع -ل -ق  Ãع -ا ÷ ة أ إ ش ض -ك -ا ل -ي -ت ي أ  Ÿي ا ه
وألكهرباء Ãناطق أ÷نوب.

طلبــــة شسعبــــة ألهندسســــة ألبيوطبيــــــة
بجامعــــة تلمسســــان ‘ إأضســــــرأب

اŸطالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بالع ـ ـ ـ ـ ـ ـÎاف بشضهادتن ـ ـ ـ ـ ـ ـا
‘ الوظي ـ ـ ـف العمومـ ـ ـي والصضحـ ـ ـ ـة

““ألشس- -عب““ي- -ق -وم ›م -وع -ة م -ن
طلبة شسعبة ألهندسسة ألبيوطبية,
كلية ألتكنولوجيا بجامعة أبو بكر
ب-ل-ق-اي-د ب-ت-ل-مسس-ان م-نذ عشسرة أيام
ب -إاضس -رأب ،أح -ت -ج -اج -ا ع -ل -ى ع -دم
تلبية مطالب رفعوها منذ حوأ‹
خمسس سسنوأت.
وأأكد ألطلبة أÙتجون ‘ تصضريح
لـ““ألشضعب““ ،أأنه على ألرغم من توأفد
أÎŸبصض Úع- -ل- -ى م- -ؤوسضسض- -ات ألصض -ح -ة
خÓ- - -ل ألسض - -ن - -وأت أÿمسس أŸاضض - -ي - -ة
وك-ذلك ت-خ-رج دف-ع-ت Úم-ن أŸه-ن-دسضÚ
ألبيوطبي Úدفعة  2010ودفعة  ،2011إأ’
أأن شضهادة أŸتخرج ⁄ ÚيعÎف بها
ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى م -ف -تشض -ي -ات أل -وظ -ي -ف

ألعمومي ومؤوسضسضات ألصضحة  ،موضضحÚ
أأن أأ’ق -ل -ي -ة أل -ق -ل -ي -ل -ة م -ن أŸت-خ-رجÚ
يعملون حاليا ‘ ألقطاع أÿاصس وغالبا
‘ تخصضصضات ’ “ت بصضلة لهندسضة
أل -ب -ي -وط -ب -ي-ة وب-اق-ي أŸت-خ-رج Úب-دون
عمل.
وذكر ألطلبة أأنهم قاموأ سضنة 2012
بإاضضرأب دأم ثÓثة أأشضهر إأ’ أأن وضضعهم
باق على حاله متسضائل Úعن مصض Òسضبع
دفعات من ألهندسضة ألبيوطبية أآ’ن .
وتسضاءل ألطلبة Ÿاذأ ت -خصض -يصس
م -ي-زأن-ي-ة لشض-ع-ب-ة أل-ه-ن-دسض-ة أل-ب-ي-وط-ب-ي-ة
وم -ه -ن -دسض -ه-ا غ Òم-درج ضض-م-ن م-دون-ة
أŸن-اصضب أŸال-ي-ة ل-ل-م-ؤوسضسض-ات ألصض-حة
ألعمومية؟

سساحلي من تيارت:

السضتثمار ‘ الهضضاب العليا وا÷الية ا÷زائرية

دع-ا ب-ل-ق-اسس-م سس-احلي رئيسس
ح -زب أل -ت -ح -ال -ف أل -وط -ن-ي
أ÷م - - - -ه- - - -وري ،أمسس ،م- - - -ن
م -دي -ن -ة ألسس -وق -ر ب -ت -ي-ارت،
أ÷زأئري Úإأ ¤ألتوجه إأ¤
لقÎأع ي- -وم 4
صس - -ن- -ادي- -ق أ إ
م-اي ل-ت-ف-ويت أل-ف-رصسة على
ألنتهازي Úودحضس ألتآامر
على مؤوسسسسات أ÷مهورية،
ك -م -ا ج -اء ‘ شس -ع -ار أ◊م -ل-ة
ألن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة ل - -ل - -ح - -زب
““أل- - -ع- - -زوف ألن- - -ت- - -خ - -اب - -ي
تكريسس للردأءة““.

تيارت :ع /عمارة

سضاحلي ركز ‘ تدخله على أإ’هتمام على أأفرأد
أ÷الية أ÷زأئرية ‘ أŸهجر عكسس ألتشضكيÓت
ألسض -ي -اسض -ي -ة أأ’خ -رى أل -ت -ي ت -رك -ز ع-ل-ى أ’ق-تصض-اد
وألسضياسضة وغÒها مثلما قال ،كما أختار رئيسس
أل -ت -ح -ال -ف أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري م-ن-ط-ق-ة أل-ق-ب-ائ-ل
وب -وم -ردأسس وأل -و’ي-ات أÛاورة ل-ك-ون-ه-ا م-ن-اط-ق
ت-زخ-ر ب-ط-اق-ات بشض-ري-ة ه-ائ-ل-ة م-ن شض-أان-ه-ا إأضضافة
أŸزيد إأ ¤أ÷زأئر.
وأأضضاف سضاحلي أأن منطقتي بشضار وتبسضة تعتÈأن
مناطق حدودية كان لها ولسضكانها أأثر إأيجابي ‘
أ◊ف -اظ ع -ل -ى أ◊دود أ÷زأئ -ري -ة م -ن أن-ت-ه-ازي-ي
أ’قتصضاد وأ◊فاظ على أأ’من ،ألهضضاب ألعليا ⁄
ي-نسض-ه-ا سض-اح-ل-ي ‘ ت-دخ-ل-ه أأم-ام م-ن-اضض-لي أ◊زب
Ãدي-ن-ة أل-وق-ر أل-ت-ي ي-تصض-در ق-ائ-م-ت-ه-ا أ’ن-ت-خ-اب-ية
ألدكتور بن زيان جمال ﬁمد.
سضاحلي دعا أ◊ضضور ومن خÓلهم أ÷زأئري Úإأ¤
ألتصضويت ولو على غ Òحزبه كما قال.
و‘ أŸلف ألÎبوي أأكد على أأسضسس وقوأعد إأصضÓح
أŸنظومة ألÎبوية ألتي هي مدرسضة رجال أ÷زأئر

...ويصسرح من سسعيدة:

خي ـ ـ ـ ـار مقاطع ـ ـ ـ ـة التشضريعيـ ـ ـ ـات غـ ـ ـ ـ Òصضائ ـ ـ ـب

ق -ال أأ’م Úأل -ع -ام ل -ل-ت-ح-ال-ف أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري
بلقاسضم سضاحلي ،أأمسس ،بسضعيدة إأن خيار أŸقاطعة
لÓنتخابات ألتشضريعية ألقادمة هو غ Òصضائب.
وأأوضضح سضاحلي خÓل Œمع شضعبي نشضطه بقاعة
أŸسضرح أ÷هوي ““صضرأط بومدين““ ‘ ،إأطار أليوم
ألثامن من أ◊ملة أ’نتخابية لتشضريعيات  4مايو
ألقادم أأن أŸشضاركة ألقوية من طرف أأ’حزأب
ألسض -ي-اسض-ي-ة وأŸوأط-ن’ Úخ-ت-ي-ار ألŸÈان أ÷دي-د
هي ““ألسضبيل ألوحيد للحفاظ على أŸصضالح ألعليا
للبÓد وأŸكاسضب أÙققة طوأل فÎة  55سضنة من

أ’سضتقÓل““.
وأأشض - -ار ن - -فسس أŸسض- -ؤوول أ◊زب- -ي أل- -ذي دع- -ا إأ¤
أŸشضاركة ألقوية ‘ ألتشضريعيات ألقادمة إأ ¤أأن
ألتوجه يوم  4مايو لصضناديق أ’قÎأع ““سضيعزز من
مصضدأقية وشضرعية ألŸÈان أ÷ديد““.
وذكر سضاحلي أأن مشضاركة ألشضعب أ÷زأئري ‘ هذه
أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة سض-ت-ح-م-ل رسض-ال-ة ق-وية دأخل
وخ-ارج أل-وط-ن ““ب-أان-ن-ا ك-ج-زأئ-ري Úم-درك-ون ج-ي-دأ
ل -ل -ت -ح-دي-ات أل-ت-ي ت-وأج-ه-ن-ا وأل-ت-ي ت-ف-رضس ع-ل-ي-ن-ا
أنتخاب برŸان قوي ونزيه““.

أأكد عبد ألله حدأد رئيسس جبهة ألنضضال أ÷زأئري ،أأول أأمسس‘ ،
Œم -ع شض -ع -ب -ي ن -ظ -م ب -اŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘ ب-دأئ-رة ألÈوأق-ي-ة ،ب-أان
تشضكيلته أأوجدت منذ سضنوأت من أأجل إأشضرأك عنصضر ألشضباب ‘
أل -ت -ن -م-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ألشض-ام-ل-ة م-ن خÓ-ل أل-ت-ف-اع-ل أإ’ي-ج-اب-ي م-ع
مؤوشضرأت أ◊قل ألسضياسضي ،إأ ¤جانب ﬁاولته إأعطاء فرصضة
للشضباب أ’جل مسضاهمتهم ‘ ألنضضال ألسضياسضي.““...
أأوضضح حدأد ‘ هذأ أللقاء بأان حزبه جاء لوضضع حد للوعود
ألكاذبة ألتي أأصضبحت ألسضمة أŸميزة أ’غلب أأ’حزأب ألسضياسضية،
وهو يرتكز أأسضاسضا على ألوأقع أŸعيشس للشضعب أ÷زأئري وألذي
يعا Êظاهرة ألتهميشس وألظلم ،وأأن حزبه سضيحاول ـ حسضبه ـ من
خ Ó-ل ب -رن -ا›ه ألسض -ي -اسض-ي وضض-ع ح-د ل-ل-وع-ود أل-ك-اذب-ة ،دأع-ي-ا
موأطني و’ية أŸدية من خÓل مناضضليه إأ ¤أإ’نتخاب أ’جل
ألتغي.Ò

اŸدية :م.أام Úعباسس
حدأد من برج بوعريرج:

ضضرورة إادماج الشضباب ‘ السضاحة السضياسضية
دعا رئيسس حزب جبهة ألنضضال ألوطني عبد ألله
حدأد ،أأمسس ،بÈج بوعريريج ،إأ““ ¤ضضرورة إأدماج
ألشضباب ‘ ألسضاحة ألسضياسضية““ إ’حدأث ألتغي- Ò

ﬁمد ألسسعيد من ألوأدي:

العلم واألخÓق لبناء ›تمع قادر على التغيÒ
أك- - -د رئ - -يسس ح - -زب أ◊ري - -ة
وألعدألة ﬁمد ألسسعيد ،أمسس،
ب- -ال- -وأدي ،أن أل- -ع- -ل -م وألأخ Ó-ق
م -ت Ó-زم -ان ل -ب -ن -اء ›ت -م-ع ق-ادر
على ““ألتغي.““Ò
أأوضضح ﬁمد ألسضعيد ،خÓل تنشضيطه
Œم-ع-ا شض-ع-ب-ي-ا ب-ق-اع-ة ح-م-ي ب-لقاسضم
بعاصضمة ألو’ية ‘ ،أإطار يوم ألثامن
من أ◊ملة أ’إنتخابية لتشضريعيات 4
م -اي -و أل -ق -ادم ،أأن ““أل -ع -ل -م وأ’أخ Ó-ق
م -ت Ó-زم -ان ل-ب-ن-اء ›ت-م-ع ق-ادر ع-ل-ى
–قيق ألتغي Òوألتطور““.
وأأشض - -ار أأن أخ - -ت - -ي - -ار أ◊زب ه- -ذأ
أل -ت -اري -خ ،أل-ذي –ت-ف-ل ف-ي-ه أ÷زأئ-ر
ب -ي -وم أل -ع -ل -م ل-ت-نشض-ي-ط ه-ذأ أل-ت-ج-م-ع
أ’نتخابي بهذه ألو’ية ،يحمل د’’ت
رمزية ،من بينها أإبرأز قيمة ألعلم ‘
ح -ي -اة ألشض -ع -وب وك -ذأ أ’أخ Ó-ق أل-ت-ي

أل - -ق - -ادم ،Úح - -يث رك- -ز ع- -ل- -ى
ألعنصضر ألبشضري أأو’ كاأ’سضتاذ
وأل -ت -ل -م-ي-ذ أل-ل-ذأن ي-ع-تÈأن م-ن
دع- -ائ- -م أŸدرسض- -ة أ÷زأئ -ري -ة،
ط- -ال- -ب- -ا م -ن أأ’ول -ي -اء وأأ’سض -رة
ألÎبوية دعم أÿيارأت ألتي ”
أل- - -ت- - -ن - -ظ Òل - -ه - -ا م - -ع إأدخ - -ال
إأصضÓحات جذرية ألتي ترأعي
أ÷انب أل -بشض -ري ع -ل -ى حسض-اب
أ÷انب ألبيدأغوجي ألذي يرى
سض - -اح - -ل - -ي أأن - -ه ي - -ت - -غ Òحسضب
أل - - - -ظ - - - -روف وأأ’شض - - - -خ- - - -اصس
وأل- -ت -غÒأت أل -ظ -رف -ي -ة ،دأع -ي -ا
ألطلبة ‘ أŸؤوسضسضات ألÎبوية
ك- -ال- -ث- -ان- -وي- -ات وأ÷ام- -ع- -ات إأ ¤أŸسض- -اه- -م- -ة ‘
أإ’صضÓ- - -ح- - -ات م- - -ن خÓ- - -ل ط - -رح أ’نشض - -غ - -ا’ت
أŸوضض- -وع- -ي- -ة دأخ- -ل ن- -ظ- -م وأأسضسس أ÷م- -ه -وري -ة
أ÷زأئرية.
و قال سضاحلي ألذي كرر كثÒأ مصضطلح أ÷مهورية
إأن أ◊ك -وم -ات وألسض -ل -ط -ة ت -ت -غÒأن ل -ك -ن أل -ن-ظ-ام
أ÷مهوري ألذي دأفع عنه كثÒأ باق وهو أıرج
ألوحيد للجزأئر ومبتغى وإأجماع جميع ألسضياسضيÚ
كما قال.
أŸرأأة ك -انت ح -اضض -رة ‘ خ -ط -اب سض -اح -ل-ي ،وق-د
طالب قبل بدأية لقاءه بصضعود سضيدة مسضنة وشضابة
ت-رت-دي أ◊ايك أل-ت-ق-ل-ي-دي وشض-اب ي-رت-دي ب-رنوسضا
وآأخر بلباسس عصضري إأ ¤أŸنصضة وإأبقائهم بجانبه
إأ ¤غاية أنتهاء ألتجمع.
و‘ أأ’خ Òذك -ر سض -اح -ل -ي أ◊اضض-ري-ن Ãا ق-دم-ت-ه
أ÷زأئر من تضضحيات ‘ ألتسضعينيات ،حيث ذكر
رق - -م  200أأل -ف ضض -ح -ي -ة وم -ئ -ات أŸل -ي-ارأت م-ن
أل -دو’رأت ح -ت -ى ح -اف -ظت أ÷زأئ-ر ع-ل-ى ك-ي-ان-ه-ا
وأسضتقرأرها وحافظت على توأجدها ‘ أÙافل
ألدو‹ بتضضافر وتعاون جميع أأبناءها أıلصض.Ú

سضنعمل على إاشضراك عنصضر الشضباب ‘ التنمية الوطنية

مرافقـ ـ ـ ـ ـ ـة الشضبـ ـ ـ ـ ـ ـاب فـ ـ ـ ـ ـ ـي اÛـ ـ ـ ـ ـ ـال الفـ ـ ـ ـ ـ ـÓحي با÷نـ ـ ـ ـ ـ ـوب
ر أ ف - -ع ر ئ - -ي س س ح - -ز ب ج - -ب - -ه - -ة
أŸسستقبل عبد ألعزيز بلعيد،
م س س ا ء أ لأ ح د  ،ب ح ا س س ي م س س ع و د
ب - -و ل ي - -ة و ر ق - -ل - -ة  ،م - -ن أأ ج - -ل
م - -ر أ ف - -ق - -ة أ ل ش س - -ب - -ا ب ‘ أ  Ûا ل
ألفÓحي Ãناطق أ÷نوب.
وأأوضضح بلعيد خÓل Œمع شضعبي
ن ش ض -ط -ه ب -ق -ا ع -ة أ ل س ض -ي -ن -م -ا ب -و س ض -ط
مدينة حاسضي مسضعود ‘ ،أإطار
أ ل - -ي - -و م أ ل - -ث - -ا م - -ن م - -ن أ ◊ م - -ل - -ة
أ ’ إ ن -ت -خ -ا ب -ي -ة ل -ت ش ض -ر ي ع ي ا ت  4م ا ي و
أ ل - -ق - -ا د م  ،أ أ ن - -ه “ “ ي - -ت - -ع  Úت - -د ع - -ي - -م
و م - -ر أ ف - -ق - -ة أ ل ش ض - -ب - -ا ب ‘ أ  Ûا ل
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رئيسس جبهة ألنضسال أ÷زأئري من أŸدية:

بلعيد من ورقلة:

ألفÓحي Ãناطق جنوب ألبÓد““
و أ ل -ق ض ض -ا ء ع -ل -ى “ “ أ ل -ب  Òو ق -ر أ ط -ي -ة
أ ل -ت -ي ت -ع  Îض ض -ه -م ‘ ه -ذ أ أ  Ûا ل
أ’إقتصضادي أ◊يوي““.
و د ع - - - - -ا ذ أ ت أ  Ÿس ض - - - - -و ؤ و ل أ أ م - - - - -ا م
مناضضلي حزبه وأأنصضاره ‘ نفسس
أ ’ إ ط - -ا ر ش ض - -ر ي - -ح - -ة أ ل ش ض - -ب - -ا ب أ إ ¤
أإنشضاء مسضتثمرأت فÓحية “كن
م -ن – ق -ي -ق أ ’ إ ك -ت -ف -ا ء أ ل -غ -ذ أ ئ -ي
ل -ل -ج -ز أ ئ -ر و أ ل -ذ ي أ ع -ت  Èه  Ãث -ا ب -ة
“ “ أ ’ إ س ض -ت -ق  Ó-ل أ ◊ ق -ي -ق -ي “ “  ،م -و ؤ ك -د أ
‘ ذ أ ت أ ل - - -و ق ت أ أ ن أ ل - - -ف  Ó- - -ح - - -ة
تسضاهم ‘ ألقضضاء على ألبطالة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تعت Èصضمام أأمان من كل أ’آفات““.
ي- - - -رى ذأت أŸسض- - - -وؤول أ◊زب - - -ي ،أأن
مشضكلة أ’أخÓق مطروحة ““بحدة ‘
أ’إدأرة أ÷زأئرية““ ووصضفها ““با◊لقة
أŸفقودة““ ‡ا أأفرز ،بحسضبه““ ،عدم
ألثقة ب ÚأŸوأطن وأŸسضوؤول““ ،دأعيا
‘ هذأ ألصضدد ““’سضÎجاع““ هذه ألثقة
و«فتح باب أŸسضاءلة وأÙاسضبة““.
وذكر ﬁمد ألسضعيد ،أأن هناك جهودأ
بذلت منذ أ’سضتقÓل لبناء أ÷زأئر،
“ثلت ‘ Œسضيد عديد أŸشضاريع ‘
ﬂتلف أÛا’ت ،أإ’ أأنه وبحسضب
ق -ول -ه““ ،رك -زن -ا ع -ل -ى أ÷انب أŸادي
وأأهملنا أ÷انب أ’أخÓقي““.
ودعا ذأت أŸسضوؤول أ◊زبي ‘ ختام
تدخله ،أ÷زأئري Úأإ ¤أ’سضتلهام من
أل -ق -ي-م أل-ت-ي ح-م-ل-ت-ه-ا ودأف-عت ع-ن-ه-ا
جمعية ألعلماء أŸسضلم Úأ÷زأئريÚ

وأل -ت -ي ت -دع -و أإ ¤أل -ت -مسضك ب -ال-وط-ن
وأل- -تشض- -بث ب- -اŸق- -وم- -ات أ◊ضض -اري -ة
ل -ل -م-ج-ت-م-ع وأ’ه-ت-م-ام Ãك-اف-ح-ة ك-ل
أ’آفات ألتي “سس باأخÓق أÛتمع
وق -ي -م -ه وأإع -ط -اء أ’أه -م-ي-ة أل-قصض-وى
ل -ل -ت -ع -ل -ي -م أل -ذي ي -ظ-ل ،ك-م-ا أأضض-اف،
““م - -ف - -ت - -اح ألشض - -ع- -وب ن- -ح- -و أل- -رق- -ي
وأ’إزدهار““.

كما قال ‘ -أ’نتخابات ألتشضريعية أŸقبلة.
وأأضض -اف ح -دأد ‘ Œم -ع شض -ع -ب -ي نشض -ط -ه ب -ق-اع-ة
أÙاضض -رأت ل -ل -م -ركب أل -ث -ق -ا‘ ““ع -ائشض -ة ح-دأد““
ب -ع -اصض -م -ة أل -و’ي -ة ‘ إأط -ار أ◊م -ل -ة أ’ن -ت-خ-اب-ي-ة
لتشضريعيات  4ماي أŸقبل ،بأان حزبه ألفتي يعتمد
‘ قوأئم مرشضحيه على عنصضر ألشضباب ألذي يعتÈه
““ق-وة م-ن أأج-ل أل-ت-غ-ي Òوع-م-اد أŸسض-ت-ق-ب-ل وح-ام-ل
أŸشضعل““ على غرأر ما حققه أأسضÓفهم باأ’مسس
ع -ن -دم -ا ل -ب -وأ ن -دأء أل -وط -ن ل-ت-ح-ري-ر أ÷زأئ-ر م-ن
أŸسضتعمر ألفرنسضي.
وقال ‘ هذأ ألسضياق““ :نحن بحاجة إأ ¤نشضاط
ألشضباب إ’حدأث ألتغي ‘ Òألتشضريعيات أŸقبلة““
ك- -ون ألشض- -عب أ÷زأئ- -ري ق- -د م- -ل -حسض- -ب -ه -م -ن
““أل -وج -وه أل -ق -دÁة““ وذلك م -ن خÓ-ل ت-ب-ن-ي أأف-ك-ار
جديدة ““سضتسضمح للجزأئر من أÿروج من ألركود““.
و أأضضاف فيما يتعلق بالÈنامج ألسضياسضي ◊زبه أأنه
يهدف إأ““ ¤إأعادة أ’عتبار““ للكفاءأت ألوطنية ‘
شضتى أÛا’ت و«تعزيز أŸعارضضة ألسضياسضية““ ‘
ب -ن -اء أل -دÁق -رأط -ي -ة أل -تشض -ارك -ي -ة وأل -ت-دأول ع-ل-ى
ألسضلطة.
وت -ط -رق ح -دأد ل -لÈن -ام -ج أ’ق-تصض-ادي ل-تشض-ك-ي-ل-ت-ه
ألسضياسضية قائ““ :Óنسضعى لبناء أقتصضاد ’ يعتمد
ع- -ل- -ى أل- -ن -ف -ط““ وذلك م -ن خ Ó-ل -ك -م -ا أأضض -اف-
““تشضجيع أŸنتوج ألوطني من أأجل بناء أقتصضاد قوي
’ يتأاثر باأ’زمات ويحافظ على ألقدرة ألشضرأئية
للموأطن““.

»æWh

ا’ثنين  17أافريل  2017م
الموافق لـ  20رجب  1438هـ

ترأفع للمششاركة ألقوية ‘ ألقÎأع

قافلة –سسيسسية Œوب بلديات أŸسسيلة

أشش- -رف وأ‹ أŸسش- -ي- -ل- -ة ح -اج م -ق -دأد،
صش- -ب- -اح أمسس ،ع -ل -ى أن -ط Ó-ق أل -ق -اف -ل -ة
أل- -ت- -حسش- -يسش- -ي- -ة ◊ث أŸوأط- -ن Úع- -ل- -ى
ألتصشويت وعدم ألسشقوط ‘ فخ حمÓت
لحباط.
ألتيئيسس وأ إ
Œوب أل -ق -اف -ل -ة ﬂت -ل -ف أل -ب -ل-دي-ات
وأل- -دوأئ- -ر وه- -ي ت- -ت- -ك- -ون م- -ن ج- -م- -ي -ع
ألفاعل ‘ ÚأÛتمع بهدف كسشر ششوكة
دع-اة أŸق-اط-ع-ة وأل-قضش-اء ع-ل-ى ألعزوف
ألن -ت -خ-اب-ي .ه-ذأ م-ا رصش-دت-ه «ألشش-عب»
بع ÚأŸكان.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ضضمن اŸشضارك ‘ Úا◊ملة التحسضيسضية
التي انطلقت من عاصضمة ا◊ضضنة والزيتون
وب-ل-دي-ة اŸع-اضض-ي-د ،ج-م-ع-ي-ة ال-دف-اع ع-ن حق
وت -رق -ي -ة الشض -غ -ل ودي -وان م-ؤوسضسض-ات الشض-ب-اب
لع -لم وا’تصض -ال ‘
وا÷م -ع -ي -ة ال -و’ئ -ي -ة ل  -إ
ال-وسض-ط الشض-ب-ا ÊواŸن-ت-دى ال-و’ئ-ي ل-ل-ح-رك-ة
ا÷معوية واÛتمع اŸد Êوعدة جمعيات
أاخ -رى ن -اشض -ط -ة ‘ ﬂت-ل-ف اÛا’ت ،ب-غ-ي-ة
إاق -ن -اع اŸواط -ن Ãم -ارسض -ة ح-ق-ه ال-دسض-ت-وري
وأاهمية ا’نتخابات التشضريعية القادمة.
‘ ه- -ذا الصض- -دد ،أاك- -دت رئ- -يسض -ة اŸك -تب
الو’ئي للتنسضيقية الوطنية للمجتمع اŸدÊ
ا÷زائري «حنان عوينة» لـ «الشضعب» ببلدية
بلعايبة ،التي تبعد عن مقر الو’ية بقرابة 80
كلم ،أان ا◊ملة التحسضيسضية تركز باأ’سضاسس

على العمل ا÷واري وباأ’خصس توعية اŸرأاة
بأاهمية التوجه إا ¤صضناديق ا’نتخاب واإ’د’ء
بصضوتها ،كونها أاك Ìمن شضريك اجتماعي ‘
اŸسضاهمة ‘ أاك Ìمن اسضتحقاق ويتم إاقناع
اŸرأاة كون ا÷زائر مسضتهدفة ومن واجبها
حمايتها.
ون ج -ان -ب -ه اŸنسض -ق اإ’ع -لم -ي ل -ل -ق -اف -ل-ة
التحسضيسضية ،أاكد أان القافلة تسضتهدف أاكÈ
عدد من قرى ومداشضر الو’ية إ’قناع اŸواطن
Ãمارسضة حقه ا’نتخابي وعدوله عن العزوف
ا’ن-ت-خ-اب-ي ال-ذي ’ ي-خ-دم اŸصض-ل-ح-ة ال-ع-امة
للوطن واŸواطن قصضد اختيار من Áثله ‘
لمن وا’سضتقرار ومواصضلة
الŸÈان و–قيق ل أ
اŸسضار الدÁقراطي وبناء مؤوسضسضات الدولة.
‘ ذات السض- -ي- -اق ،أاشض- -ار رئ- -يسس اŸن- -ت -دى
الو’ئي للحركة ا÷معوية واÛتمع اŸدÊ
ك-م-ال ب-ل-ق-اضض-ي ،أان ال-ق-اف-ل-ة ت-هدف بالدرجة
اأ’و ¤إا– ¤سض- - -يسس اŸواط- - -ن ب- - -أاه- - -م - -ي - -ة
ا’نتخابات التشضريعية واإ’د’ء بأاصضواتهم ‘
تعزيز بناء مؤوسضسضات الدولة وقيم اŸواطنة.
من جهته قال عبد العزيز بلقاضضي اŸنسضق
ال- -ع- -ام ل- -ل- -ق- -اف -ل -ة إان اŸب -ادرة ت -أات -ي ضض -م -ن

اŸسضاهمة كممثل Úللمجتمع اŸد ‘ Êالعمل
ا÷واري التحسضيسضي وسضط اŸواطن Úبأاهمية
هذا اŸوعد بهدف حث والدعوة للمشضاركة
ب -ق -وة واإ’د’ء ب -أاصض-وات-ه-م رف-ق-ة ال-ع-دي-د م-ن
فئات اÛتمع من إاعلمي Úوفنان Úوأادباء
وشض- -ع- -راء وأائ -م -ة و‡ث -لت ع -ن ا÷م -ع -ي -ات
ال-نسض-وي-ة ،ال-ت-ق-ي-د بشض-روط ال-دع-وة ل-لمشضاركة
ع Èت -وزي -ع اŸط -وي -ات وإال-ق-اء م-داخ-لت ‘
وسض -ط م -واط -ن -ي ه -ذه ال -ب -ل-دي-ات ب-ع-ي-دا ع-ن
Œم -ع -ات اأ’ح -زاب السض-ي-اسض-ي-ة وح-ث-ه-م ع-ل-ى
اإ’د’ء بأاصضواتهم بكل حرية وشضفافية ومنه
تسضجيل وŒسضيد حقهم الدسضتوري ‘ الذهاب
إا ¤صضندوق ا’قÎاع وتفويت الفرصضة على كل
اŸغ - -رضض ÚواÎŸبصض Úب - -ب- -لدن- -ا سض- -واء ‘
الداخل أاو اÿارج.
وبحسضب اŸكلف با÷معيات الشضبانبة على
مسض -ت -وى ال -ل -ج -ن -ة ال -و’ئ -ي -ة ال -دك-ت-ور ﬁم-د
دح-م-ا ،Êف-إان ال-ق-اف-ل-ة ال-ت-حسض-يسض-ي-ة سض-طرت
ب -رن -ا›ا ي -دوم أاسض -ب -وع Úوه-ذا ل-ل-ت-حسض-يسس
بجدوى ا’قÎاع بو’ية بلغت الهيئة الناخبة
بها  650435ناخب وناخبة ودخلت غمار هذه
التشضريعيات  25قائمة منها  3قوائم حرة.

إأيÓء أأهمية أل‰اط ألتكوين أŸهني وتثم ÚأŸبادرأت أإليجابية
اŸؤوه -لت ا’ق -تصض -ادي -ة ا’سضÎات-ي-ج-ي-ة ل-ك-ل
منطقة.
وأاشضار متصضدر قائمة اأ’فلن ،أان أا‰اط
ال-ت-ك-وي-ن ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-اŸن-طقة ’ تخدم بتاتا
القطاع الفلحي ،خاصضة إاذا ما ” ا◊ديث
ع -ن اأ’ع -داد ال -ه-ائ-ل-ة م-ن خ-ري-ج-ي ال-ت-ك-وي-ن
اŸه- -ن- -ي ‘ ت -خصضصض -ات ال -ط -ب -خ وا◊لق -ة،
مؤوكدا أان خلق الÌوة مرتبط بالتنمية البشضرية
وتثم ÚاŸبادرات اإ’يجابية وكذا الÎكيز على
تكوين اليد العاملة اŸؤوهلة ،خاصضة ‘ ظل

ت-وف-ر ال-ف-رصس واŸنشض-آات ال-ق-اع-دي-ة ل-ت-حويل
و’ية معسضكر إا ¤منطقة رائدة ‘ اÛال
الفلحي .كما جدد عبد اŸالك صضحراوي
تأاكيده على أاهمية التغيÒات ا÷وهرية التي
جاء بها الدسضتور والتي كرسضت شضراكة حقيقية
ب Úالدولة والفاعل Úا’قتصضادي ،ÚمشضÒا أان
اŸوعد ا’نتخابي اŸقبل سضيكون بداية فعلية
للزدهار.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

متصشدر قائمة أ◊زب ألعتيد بوهرأن لـ «ألششعب»:

أألوضساع ألعامة تسستوجب تغليب مصسلحة ألوطن
تشش- -ه- -د ع -اصش -م -ة أل -غ -رب أ÷زأئ -ري
وه -رأن ،خ Ó-ل أ◊م -ل -ة ألن -ت -خ -اب -ي-ة،
ح - -رأك - -ا سش - -ي - -اسش - -ي- -ا ‡ث ‘ Ó- -ل- -ق- -اءأت
وج-ولت ج-وأري-ة أرت-ك-زت أسش-اسش-ا ع-لى
لم -ن وألسش -ت -ق -رأر ‘ أ÷زأئ-ر
–صش Úأ أ
لزمة
وألتخفيف من آأثار وأنعكاسشات أ أ
أŸالية وألقتصشادية ألرأهنة.

وهران :براهمية مسسعودة
ه -و م -ا أاّك -ده ح -ج -وج ع -ب-د ال-ق-ادر ،م-تصض-در
ق-ائ-م-ة ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وطني بوهران،
ل- -ل- -م -رة ال -ث -ان -ي -ة ع -ل -ى ال -ت -وا‹ ‘ ،تصض -ري -ح لـ
«الشضعب» ،مركزا على ثنائية «اأ’من والتطور» ‘
ظ-ل اأ’وضض-اع ا’ق-تصض-ادي-ة ال-راه-ن-ة واŸت-غÒات
ال- -دول- -ي- -ة واŸؤوام- -رات ال- -ت- -ي –اك ضض- -د دول
اŸنطقة ،معتÈا أانّ «اأ’من أاسضاسس ا’سضتقرار
والتطور ‘ بناء وتنمية أاية دولة».
حول اŸلصضقات العشضوائية قال حجوج ،إان
«اأ’فلن من أاك Èاأ’حزاب وأابرزها وإانه ليسس
ب -ح -اج -ة إا ¤م -ث -ل ه -ذه ال -ظ -واه -ر»’ ،ف -ت-ا إا¤
تعليمات صضادرة عنه بشضأان «منع لصضق دعايات
التشضكيلة السضياسضية وإاعلناتها بصضورة عشضوائية،
مع التحذير من تقطيع ملصضقات القوائم ا◊رة
والتشضكيلت السضياسضية اأ’خرى».
ق -ال ح -ج -وج ،إان ا◊زب ال-ع-ت-ي-د ح-م-ل ع-ل-ى
عاتقه منذ فجر ميلده مسضؤوولية ا◊فاظ على
قيم وثوابت الهوية الوطنية والدفاع عن الÎاب
الوطني ووحدة شضعبه ،يسضتمد قوته من وفاء

الشضعب وثقته وأاّن «اأ’وضضاع العامة للبلد وما
تطرحه من –ديات وطنيا وخارجيا تسضتوجب
من كل اÎŸشضح Úوالناخب Úتغليب مصضلحة
الوطن والشضعب».
ك- -م- -ا ت- -ط- -رق ح- -ج- -وج إا ¤مسض -اع -ي ا◊زب
ل-تشض-ب-يب ال-تشض-ك-ي-ل-ة ،م-وّضض-ح-ا أاّن التجديد واقع
عمليا ‘ تشضكيلتهم السضياسضية ،بعدما أاشضار إا¤
ازدياد ملحوظ ‘ عدد الشضباب الذين انضضموا
إا ¤صض -ف-وف «ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي»،
’فتا من جهة أاخرى أاّن الشضباب اليوم ‘ حاجة
إا ¤تكوين سضياسضي متنوع من أاجل اأ’خذ بزمام
اأ’مور وعدم ا’كتفاء باإ’نخراطبصضفة مناضضل
أاو متعاطف.
ثم عاد ليؤوّكد أانّ برنامج «ا’فلن» يسضتجيب
ل -ط-م-وح-ات ا÷زائ-ر وشض-ع-ب-ه-ا ‘ ت-وف« Òاأ’م-ن
وا’زدهار ‘ ظل العزة والكرامة» ،وهو شضعار
ا◊ملة ا’نتخابية للحزب الذي يسضعى جاهدا
◊شضد أاك Èعدد من اأ’صضوات بعاصضمة الغرب
ا÷زائ- -ري ب- -اع- -ت- -م- -اد ال- -تصض- -ورات وال- -ب -دائ -ل
واÿطط ا’قتصضادية والتنموية التي تطرحها
تشضكيلته السضياسضية.
من أابرز نقاط برنامج «اأ’فلن» بناء ‰ط
اق -تصض -ادي ن -اشض -ئ م -ب -ن -ي ع -ل -ى دع-م وتشض-ج-ي-ع
ا’سضتثمار اÙلي واأ’جنبي وكل ما Áكن أان
تضض -ط -ل -ع ب-ه ال-دول-ة ‘ ›ال ت-ن-وي-ع اŸداخ-ي-ل
و–ف -ي -ز ا’سض -ت -ث -م -ار’ ،سض -ي -م -ا ‘ ال -ق -ط-اعÚ
الفلحي والسضياحي ،مع الÎكيز على مواصضلة
عصض-رن-ة ال-ق-ط-اع-ات اإ’داري-ة وضض-م-ان خ-دمات
ع-م-وم-ي-ة ن-اج-ع-ة ل-ك-ل ف-ئ-ات اÛت-م-ع ،وف-ق ما

أاشضار إاليه متصضّدر قائمة التشضريعيات بوهران.
ك -م -ا أاك -د ع -ل -ى ضض -رورة «ت -وسض -ي -ع اإ’ج -م -اع
ال-وط-ن-ي» ل-ل-دف-اع ع-ن ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة وتعزيز
اسض - -ت - -ق - -لل- -ي- -ة ال- -ع- -دال- -ة ،م- -ع ا◊رصس ع- -ل- -ى
«ال- -دÁق -راط -ي -ة» اŸق -ي -دة ب -ال -ع -دل وا’حÎام
اŸت -ب -ادل وﬁارب-ة ال-فسض-اد وضض-م-ان الشض-ف-اف-ي-ة
وحرية التعب Òوالصضحافة «لكن ‘ إاطار القوانÚ
اŸعمول بها».
ثم ختم تصضريحه بتأاكيده دعمهم اŸتواصضل
لÈنامج رئيسس ا÷مهورية ،من خلل تطرقه إا¤
قاعدة ا’سضتثمار اأ’جنبي  ٪49 / 51وضضرورة
م -واصض-ل-ة ال-ع-م-ل ب-ه-ذا اÿي-ار ل-عّ-دة اع-ت-ب-ارات،
أاه -م -ه-ا اأ’وضض-اع ا’ق-تصض-ادي-ة ال-راه-ن-ة ل-ل-ب-لد،
م -ت -ف -ائ -ل ‘ ن -فسس ال -وقت ب-الÌوات اŸع-دن-ي-ة
واŸوارد ال -ه -ام-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ا÷زائ-ر وم-ا
Áكن أان –ققه ‘ حالة –ريكها.
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Óصشالة وأ◊ريات بجيجل:
متصشدر قائمة أ÷بهة ألوطنية ل أ

برنا›نا يحمل ألكث Òمن أآلمال للسسكان

أكد متصشدر قائمة أ÷بهة ألوطنية
Óصش -ال -ة وأ◊ري -ات ب -ولي -ة ج-ي-ج-ل،
ل -أ
ﬁمد بومزبر ،أنه لن يتوأنى ‘ ألدفاع
عن مصشالح ألولية وأنششغالت سشكانها
دأخ - - -ل ق - - -ب - - -ة ألŸÈان ‘ ح - - -ال وضش- - -ع
ألناخبون ألثقة ‘ ششخصشه ،مششÒأ إأ¤
أن ب -رن -ا›ه ألن -ت -خ -اب -ي أل -ذي يسش-ع-ى
ل -ت -ط -ب -ي -ق -ه ع-ل-ى أرضس أل-وأق-ع ،ي-ح-م-ل
لم-ال وي-رت-ك-ز ع-ل-ى أب-ع-اد
أل -ك-ث Òم-ن أ آ
ع-دي-دة ب-ه-دف أسش-ت-ع-ادة ألوجه أŸششرق
ل- -ولي- -ة ج- -ي- -ج- -ل أÛاه- -دة ‘ ج- -م -ي -ع
أل -ق -ط-اع-ات ،وألرت-ق-اء ب-ه-ا إأ ¤مصش-اف
لك Ìت -ق -دم -ا
أل- -ولي- -ات أ÷زأئ- -ري- -ة أ أ
وأزدهارأ.

ﬁمد مغÓوي

متصشدر قائمة جبهة ألتحرير ألوطني Ãعسشكر

أوضش -ح م -تصش-در ق-ائ-م-ة ح-زب ج-ب-ه-ة
أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي Ãعسش-ك-ر عبد أŸالك
صشحرأوي ‘ ،لقاء مع ألصشحافة أÙلية،
أن -ه أت -ى بÈن -ام -ج ت-ن-م-وي ع-ل-ى أŸديÚ
أŸت-وسش-ط وأل-ب-ع-ي-د ،دع-ما لÓسشتمرأرية
‚Óازأت.
ألتنموية وموأصشلة ل إ
ب- -حسضب صض- -ح -راوي ،ف -إان الÈن -ام -ج ي -و‹
أاه- -م- -ي- -ة خ -اصض -ة أ’‰اط ال -ت -ك -وي -ن اŸه -ن -ي
وت -ك -ي -ي -ف -ه -ا وف -ق اح -ت -ي -اج -ات سض-وق الشض-غ-ل
وا’ق -تصض -اد ال -وط -ن -ي واأ’خ-ذ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اعت Èبومزبر ‘ خرجات جوارية بعدة
ب -ل -دي -ات م -ن و’ي -ة ج-ي-ج-ل ‘ إاط-ار ا◊م-ل-ة
ا’نتخابية لتشضريعيات ماي – 2017ت شضعار
«جيجل القادمة» ،بأانه على يق Úبأان اأ’فكار
التي يحملها حزبه ‘ جميع القطاعات قادرة
ع- -ل- -ى –ريك دوال- -يب ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة ب -ال -و’ي -ة
وا’سض -ت -غ -لل اأ’م -ث -ل لÌوات -ه -ا وإام -ك -ان-ات-ه-ا
ال -بشض -ري -ة .وشض -دد ب-وم-زب-ر ب-ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات
ال- -ع -نصض -ر وب -وراوي ب -ل -ه -ادف وأاو’دي ي -ح -ي
خ -دروشس ع-ل-ى ﬁارب-ة ا÷ه-وي-ة وال-ت-ه-م-يشس
ال- -ت- -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا اŸواط -ن -ون ،داع -ي -ا إا¤
اŸسض- -اواة ب Úا÷م- -ي- -ع وع- -دم إاقصض- -اء أاح- -د
وإاع -ط -اء ا◊ق -وق Ÿسض-ت-ح-ق-ي-ه-ا ،م-ل-ح-ا ع-ل-ى
ضضرورة اسضتفادة جميع السضكان من ﬂتلف
اŸشضاريع منها مشضروع الغاز الطبيعي ا÷ارية
أاشضغاله حاليا ببلدية بوراوي بلهادف والذي ⁄
يشضمل مشضتة «Ÿروج» بأاو’د مسضعودة متسضائل
هل ينتظر سضكانها سضنوات أاخرى للسضتفادة
مع هذه اŸادة ا◊يوية ،معتÈا أان اسضتفادة
مشضتة «شضوف ا’ثن »Úببلدية أاو’ يحي من
اŸاء الصض -ال -ح ل -لشض -رب ي -وم ‘ اأ’سض -ب-وع غÒ
ك -اف ،واع -دا السض -ك -ان ب -أان ح -زب -ه سض -يسض -ع-ى
ج -اه -دا ل -ل -ن-ظ-ر ‘ ج-م-ي-ع ا’نشض-غ-ا’ت ب-ك-ل
البلديات وإايصضالها للجهات اŸسضؤوولة.
وق -ال ب -وم -زب -ر ب -ك-ل م-ن ب-ل-دي-ات اŸي-ل-ي-ة
وجيجل وأاو’د عسضكر والطاه Òإان القطاع
الفلحي لوحده قادر على احتواء أاك Ìمن 70
باŸائة من نسضبة البطالة ،مضضيفا ‘ سضياق

أاخ - -ر أان ح - -زب - -ه خصضصس ج - -زءا ه- -ام- -ا م- -ن
برنا›ه لقطاع السضكن بجيجل حيث يهدف
إا ¤جعلها و’ية ‰وذجية ‘ هذا اÛال ،إاذ
سضيقوم بإاجراء مراجعة شضاملة لطريقة منح
السض-ك-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وﬁارب-ة ك-ل أاشض-ك-ال
اÙسض -وب -ي -ة وال -وسض -اط -ات ‘ م -ن-ح-ه-ا ،ك-م-ا
سضيعكف ا◊زب ـ حسضب بومزبر ـ على وضضع
آال -ي -ات ع -م -ل -ي -ة Ÿع-ا÷ة أازم-ة اŸك-ت-ت-ب‘ Ú
ﬂتلف الصضيغ وعلى رأاسضها مكتتبو «عدل»،
ويسضعى إا ¤حل مشضاكل جميع اŸكتتب Úالذين
دعاهم لوضضع ثقتهم فيه من أاجل طي هذا
اŸلف بشضكل نهائي.
وأاضض -اف ب -وم -زب -ر أان ح -زب-ه ع-ل-ى دراي-ة
بانشضغا’ت السضكان ‘ باقي القطاعات ،على
رأاسض-ه-ا ق-ط-اع-ات الصض-ح-ة والÎب-ي-ة وال-ث-ق-افة
والتضضامن ،حيث سضيسضعى للنظر ‘ ﬂتلف
اŸشضاكل ،خاصضة فيما يتعلق بنقصس الهياكل
الصض-ح-ي-ة وم-ع-ان-اة ال-ت-لم-ي-ذ م-ع أازم-ة ال-ن-ق-ل
اŸدرسضي ،والتكفل باحتياجات الفئات الهشضة
وذوي ا’حتياجات اÿاصضة بهدف إادماجهم
‘ ا◊ياة ا’قتصضادية وا’جتماعية.
وي-رى ب-وم-زب-ر أان-ه بصض-ف-ت-ه ري-اضض-ي سض-اب-ق
لعب لعدة نوادي بشضرق البلد ويعرف جيدا
مشضاكل الشضباب والرياضضة أافرد حيزا هاما من
برنا›ه للقطاع ،حيث أاكد أانه لن يتوانى قيد
أا‰لة ‘ إاعادة ا’عتبار للمرافق الرياضضية
بالو’ية وﬁاولة بناء أاخرى خدمة لشضباب
الو’ية.
وقام بومزبر بزيارة مقري ناديي شضباب
وا–اد اŸي -ل -ي -ة وه -ن -ئ-ه-م-ا ع-ل-ى صض-ع-وده-م-ا
التاريخي للقسضم ا÷هوي اأ’ول والثا ،Êوكذا
مقر نادي اأ’وŸبي الكتامي اŸيلية Ãناسضبة
–قيقه إ’‚از تاريخي بتأاهله لنهائي كأاسس
ا÷مهورية لكرة الطائرة رغم أانه Á ⁄ر على
نشض- -أات- -ه سض -وى  10سض-ن-وات ،واع-دا ب-ال-ت-ك-ف-ل
ب-انشض-غ-ا’ت ك-ل ال-ن-وادي ال-ري-اضض-ي-ة وإايصضالها
للمسضؤوول.Ú

رئيسس مدأومة ألهيئة أŸسشتقلة Ÿرأقبة ألنتخابات ببلعباسس

 ⁄نسسجل أي Œاوزأت خÓل أألسسبوع أألول من أ◊ملة
كشش----ف م----ي----ل----ود ب----ن ع----ب---ون رئ---يسس
أŸدوأمة ألولئية للهيئة ألعليا أŸسشتقلة
Ÿرأق--ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات بسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس،
لسشبوع
خÓل تقييم أŸدأومة لنششاط أ أ
لنتخابية ،عن عدم
لول من أ◊ملة أ إ
أ أ
تسشجيل أي Œاوزأت ‘ ألعملية.
صضرح ‘ هذا الشضأان ،أان اŸداومة تابعت
’نشضطة والتجمعات
وباهتمام ›ريات كل ا أ
الشضعبية اŸقامة ،أاين قامت بإايفاد أاعضضائها
إا ¤ك--ل ال--ت--ج-م-ع-ات ل-ل-ت-أاك-د م-ن ع-دم ان-ت-ه-اج
’ح--زاب سض-ل-وك-ات وم-واق-ف غ Òق-ان-ون-ي-ة أاو
اأ
أاع--م--ال غ Òمشض--روع--ة أاو تصض--رف--ات م--ه--ي--ن-ة
و’أاخلقية.
رك--زت اŸداوم--ة ‘ ت-أاك-ي-ده-ا أايضض-ا ،ع-ل-ى
’سضتعمال السضيئ لرموز الدولة وتقيد
عدم ا إ
’ن----ت----خ----اب----ي----ة وه----ي
’ح----زاب بÈا›ه----ا ا إ
اأ
ال---ت---ج--اوزات اŸشض--ار إال--ي--ه--ا ‘ اŸادة  5من
الدسضتور.
’ول،
وأاضضاف ،أان ا◊ملة ‘ ،أاسضبوعها ا أ
’حزاب
جرت ‘ ظروف حسضنة بعد التزام ا أ
بالقوان ÚاŸعمول بها ،حيث  ⁄تتلق اŸداومة
أاي إاخطار و ⁄تسضجل أاية Œاوزات.
ودعا رئيسس الهيئة إا ¤تضضافر ا÷هود من
قبل كل الفاعل ،Úأاحزاب ومواطنŸ ،Úواصضلة
السض Òا◊سضن للحملة ،باعتبار أان الكل له دور
‘ عملية اŸراقبة.

–رير  2343وكالة خاصسة باإلنتخاب
كشضفت مديرية التنظيم والشضؤوون العامة،
عن تواصضل عملية –رير الوكا’ت اÿاصضة
بعملية ا’نتخاب ،حيث ” –رير  2343وكالة
وهي العملية التي تتم طبقا للمادة  57من
القانون العضضوي  10-16والتي تبدأا بتعداد
ال- -وك -ا’ت خ -لل  15ي-وم-ا اŸوال-ي-ة ل-ت-اري-خ
اسضتدعاء الهيئة الناخبة على أان تنتهي ثلثة
أايام قبل تاريخ اإ’قÎاع.
عن الفئات اŸسضتهدفة اŸعنية بالوكا’ت،
فقد حددتها اŸادة  53من القانون العضضوي
 10 -16اŸت -ع-ل-ق ب-ن-ظ-ام ا’ن-ت-خ-اب-ات و“سس
ال- -ن -اخ -ب ÚاŸن -ت -م Úل -ف -ئ -ات ت -خصس اŸرضض -ى
اŸتواجدين باŸؤوسضسضات اإ’سضتشضفائية أاو أاولئك
العاجزين عن التنقل ،فئة اŸسضتخدم ÚالعاملÚ
خارج الو’ية ،أاو الذين هم ‘ تنقل أاو اŸلزمÚ
أ’ماكن عملهم يوم اإ’قÎاع ،فضضل عن أافراد
اأ’سضلك اأ’منية ،فئة الطلبة الذين يدرسضون
خارج و’ياتهم وكذا الناخب ÚاŸتواجدين موؤقتا
خارج الوطن.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

أسشتعدأدأ Ÿوعد  ٤ماي ٢٠١٧

ألشسروع ‘ عملية تكوين مؤوطري أŸرأكز ألنتخابية ببجاية
شش- -رعت م- -دي -ري -ة أل -ت -ن -ظ -ي -م وألشش -ؤوون
أل -ع -ام -ة ل -ولي -ة ب -ج -اي -ة ،أمسس ‘ ،ع -م -ل-ي-ة
لنتخابية،
تكوين مؤوطري أŸرأكز وأŸكاتب أ إ
أسش-ت-ع-دأدأ لن-ت-خ-اب-ات أل-رأب-ع م-اي أل-ق-ادمة،
حيث نخصس بالذكر رؤوسشاء مكاتب ومرأكز
ألتصشويت.
بحسضب واري الطاهر مسضؤوول بدائرة بجاية لـ
«الشضعب» ،فإان اŸبادرة تدخل ‘ إاطار التحضضÒات
ا÷ارية– ،سضبا للسضتحقاقات اŸزمع إاجراؤوها ‘
 04من الشضهر القادم.

ضض -مت ه -ذه ال -دورة ال -ت -ك -وي-ن-ي-ة ك-ل م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالعملية ا’نتخابية يوم ا’قÎاع ،إابتداء من كيفية
ت- -دوي- -ن ﬁاضض -ر ال -ف -رز ،ع -ل -ى مسض -ت -وى م -ك -اتب
التصضويت وكيفية متابعة فÎات النسضب وغÒها من
ا÷وانب اŸادية والعملية اÿاصضة.
وق -د ق -امت م -دي -ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ب-ت-ج-ه-ي-ز ك-اف-ة
اإ’مكانات اŸادية والبشضرية ،لضضمان السض Òا◊سضن
ل -ل -ع -م -ل -ي-ة ،م-ع اإ’شض-ارة إا ¤اأن-ه ” ب-دائ-رة ب-ج-اي-ة
إاحصضاء  38مركزا و 214مكتب تصضويت ،يؤوطرها
 1666مؤوطر.

من جهتهم أاكد مؤوطرو العملية ا’نتخابية ،أانهم
›ندون إ’‚اح هذا اŸوعد الهام وضضمان سضÒه
ا◊سضن ،من خلل إاŸامهم با÷وانب التنظيمية
والقانونية لسض Òعملية ا’قÎاع .ومن ب Úاآ’ليات
ال -ت -ي اسض-ت-ح-دث-ه-ا ،ت-ع-ري-ف-ه-م Ãخ-ت-ل-ف م-راح-ل-ه-ا
لخطاء التي تؤوثر على نتائجها
وقوانينها ،تفاديا ل أ
وتعريف كل مؤوطر باŸهام التي سضتوكل له وكيفية
القيام بها ،كونهم مسضؤوول Úعن هذه ا’سضتحقاقات،
بالنظر إا ¤الصضلحيات التي Áنحها لهم القانون.

بجاية :بن النوي توهامي

ا’ثنين  ١٧أافريل  ٢٠١٧م
ا ل مو ا ف ق ل ـ  ٢ ٠ر ج ب  ١ ٤ ٣ ٨ه ـ

äÉªgÉ°ùe
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اإلمأم عبد ا◊ميد بن بأديسس ‘ الفكر
ا÷زائري والعربي  -كشّسأف بيبليوغرا‘ -
تأليف :الÈوفيسسور مسسعود بن موسسى فلوسسي

íFÉ°ùdG øH óªMGC :á©LGôeh ¢VôY

أإهدإ Êصسديقي
’سس -ت -اذ إل -دك-ت-ور
إ أ
مسس -ع -ود ب-ن م-وسس-ى
ف- -ل- -وسس- -ي ك- -ت- -اب -ه:
’م- - - - -ام ع - - - -ب - - - -د
(إ إ
إ◊ميد بن باديسس
‘ إلفكر إ÷زإئري
وإل -ع -رب-ي  -كشس-اف
ب- -ي- -ب- -ل- -ي- -وغ -رإ‘ ـ )
إل -ذي صس -در ضس-م-ن
م-نشسورإت تظاهرة
قسس-نطينة عاصسمة
إل -ث -ق-اف-ة إل-ع-رب-ي-ة
( 2015م) وب -دع-م
’خÒة،
م -ن ه-ذه إ أ
‘ ربيع عام1437 :
هِـ  /سسنةِ 2016 :م،
و ُ
طِ- - -بَ- - -ع Ãط- - -اب- - -ع
جسس- - -ور ل- - -ل- - -نشس- - -ر
وإلتوزيع
با÷زإئر.

مسســ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
مإ
قا
’ إأصسحـ ’ت
ابها

والÈوفيسسور مسسعود فلوسسي من رجا’ت
الِ-ع-ل-م ال-ك-ب-ار وأاسس-اط Úال-ب-حث اŸث-م-ر ،ل-ه
Œربة نوعية ‘ اأ’عمال اأ’كادÁية ا÷ادة،
تراه عاكًفا طوال وقته على تنفيذ (أاجندة)
جُه لنفسسه من أابحاث
دقيقة حافلة Ãا َبْرَم َ
ودراسسات ومتابعات ‘ ›ال اختصساصسه،
وكل ما يشستمل عليه هذا اأ’خَ Òأاْو له صسلة
ب-ال-ع-ل-وم اإ’سسÓ-م-ي-ة ،فضس Ó-ع-ن اهتمامات
أاخرى أالزم بها نفسسه ،على الرغم من كونها
بعيدة كل البعد عن ميدانه الذي تخصسصص
فيه ونذر له مسساره العلمي ،ومن ثمة وجدنا
هذا الرجل ـ الÈوفيسسور فلوسسي ـ بهمته
العالية وطموحه الفذ الذي ’ حدود له  ،قد
فتح على نفسسه جبهات علمية وثقافية ،ليسص
ب -إام -ك-ان أا َxي ك-ان أان ي-تصس-دى ل-ه-ا ب-اخ-ت-ي-اره
وإارادت -ه ،ودون إاِل -زام أاو ت -ك -ل -ي -ف م-ن ج-ه-ة
رسسمية أاو إادارية .ولعّلنا ’ نذيع سِسvرا إاذا قلنا
أان اأ’سستاذ الدكتور مسسعود فلوسسي يتابع
تراجم الرجال وآاثارهم العلمية والفكرية،
وخ -اصس-ة ع-ل-م-اء ا÷زائ-ر ب-غضص ال-ن-ظ-ر ع-ن
تخصسصساتهم واهتماماتهم ،وهو باإ’ضسافة
إا ¤ذلك َت ْ-نَ -صسt-ب اه-ت-م-ام-ات-ه ع-ل-ى ال-ت-اري-خ
واأ’دب والÎاث الفكري ـ إا ¤درجة الغرابة
والتعجب ـ و’ تكاد تفلت من اهتماماته ’
شس- -اردة و’ واردة!!! وآاخ- -ر م -ا َع ِ-ل ْ-م ُ-ت م -ن
أاخباره ـ ‘ هذا اŸوسسم ـ َت َصسuديِه لتدريسص
(البÓغة) وإاعداده Ÿذكرة علمية Îﬁمة
و›دي - -ة ‘ ه - -ذا اÛال ال - -ب - -ع - -ي- -د ع- -ن
اخ -تصس -اصس -ه ،وه -ذا ا Èÿالسس -ار ج -ع -ل -ن -ي
أاتسساءل :هل يسستطيع أاسساتذة (أاصسول الفقه)
ـ من غ Òطينة الدكتور فلوسسي ،وهم قليلون،
بل معدن نادر ـ أان يضسطلعوا Ãهمة تدريسص
(ال -ب Ó-غ -ة) ،أا َْو غÒه -ا م -ن ع -ل -وم ال -ع-رب-ي-ة
اأ’خ -رى؟!!! ون -ح -ن َن ْ-ع َ-ل ُ-م ظ -اه -رة ال-ع-ج-ز
ال- -ف- -ادح واإ’فÓ- -سص ال- -ع- -ل -م -ي ال -ت -ي فشست
فاشسيتها بشسكل وسسيع ‘ أاوسساط اŸنظومة
التعليمية بكل أاطوارها دون اسستثناء ،ولَْم
تتوّقف تسساؤو’تي عند هذا ا◊د ،وقلت ‘
جبا :هل يسستطيع أاسساتذة اأ’دب
نفسسي متع ّ
العربي ‘ هذا الزمن ـ الذي َتَقsيَد بآافة
ال -ت -خصسصص ل -ي -ك -ون مشس -ج ً-ب-ا ل-ل-كسس-ا ¤ـ أان
ينهضسوا بتدريسص مادة (أاصسول الفقه)؟!!!
****
وجاء هذا العمل النفيسص ‘  ١٢٧صسفحة،
مقاسسات ١5 ،5 ٢٣ ،5 :سسنتمًÎا .والكتاب
‘ شسكل ’ئق ومقبول ،باإ’ضسافة إا ¤طبعته
اأ’ن-ي-ق-ة وا÷ذاب-ة .وي-دور م-وضس-وع ال-ك-ت-اب
ح-ول مسس-ح ب-ي-ب-ل-ي-وغ-را‘ وم-ت-اب-ع-ة دق-ي-قة،
ورصس- -د ي- -ك- -اد ي- -ك- -ون شس -ام  Ó-وم -ت -ك -ام Ó-
للدراسسات واŸقا’ت واŸؤولفات والرسسائل
ا÷ام -ع -ي -ة ال -ت -ي ُك ِ-ت َ-ب ْ-ت ح-ول ح-ي-اة وف-ك-ر
ومناشسط وتضسحيات ورسسالة رائد النهضسة
الفكرية والعلمية والتجديدية ‘ ا÷زائر
العÓمة اأ’سستاذ اإ’مام الرئيسص عبد ا◊ميد
بن باديسص ،وقد بذل الÈوفيسسور فلوسسي
ج -ه -ده ،وسس-ل-خ م-ن وق-ت-ه ال-ث-م ÚاŸت-زاح-م
ب -اأ’ع -م -ال ال -ع -ل-م-ي-ة واأ’ك-ادÁي-ة م-ن أاج-ل
إاخراج هذا اأ’ثر الذي يؤورخ لطائفة من
ا÷هود الثقافية اıلصسةَ ،بْلَه اإ’هتمامات
ت بÎجمة ودراسسة
ا÷ادة والنوعية التي َعَن ْ
ت -وج -ه -ات وم -واق -ف اأ’سس -ت -اذ اإ’م -ام ع-ب-د
ا◊ميد بن باديسص من قضسايا عصسره الذي
ك -ان عصس ً-را ُم ْ-ظ ِ-ل ً-م -ا وُم ْ-ث َ -ق  Óً-ب-السس-ي-ط-رة
ا’سس-ت-دم-اري-ة ال-ت-ي ق-اوم-ه-ا اأ’سس-تاذ اإ’مام
أاشسs- -د اŸق- -اوم- -ة ،وتصس- -دى ل -ه -ا ب -وسس -اط -ة
ال- -ت- -وع -ي -ة ،وإاصس Ó-ح ح -ال اأ’م -ة ب -الÎب -ي -ة
وال-ت-ع-ل-ي-م ،و“ك-ي-ن-ه-ا م-ن أاسس-باب ومقومات
الثقافة واŸعرفة ،والنهوضص بها من كبوة
ال -ه -زÁة ،وان -تشس-ال-ه-ا م-ن واق-ع-ه-ا اŸزري،
ووضس - - -ع مسس- - -اره- - -ا ا◊ضس- - -اري ‘ ا’Œاه
الصس -ح -ي-ح .وَأا ْشسَ-هَ-ر اأ’سس-ت-اذ اإ’م-ام السس-ي-ف
ُمْعِلًنا ا◊رب الفاصسلة على ا÷هل واÿنوع
وال -ت -واك -ل ،وال -رضس -ا ب-ال-واق-ع ا’سس-ت-دم-اري
اŸقيت ،وكانت دعوته دعوة –رريةُ ،تَناكُِر
اŸن -ك -ر وت -رفضص ال -دون-ي-ة ،وت-ق-ف ‘ وج-ه
ال-غ-ط-رسس-ة وال-ط-غ-ي-ان ب-ق-وة واسستبسسال ،و’
تقيم وزًنا لكل أاشسكال الظلم ،وتتعا ¤على

ا’سستعÓء:
من كان يبغي وّدنا فعلى إلكرإمة وإلرحب
أإو كان يبغي ذّلنا فله إŸهانة وإ◊رب
ك َأاسَسارِ
وأانفق اأ’سستاذ اإ’مام ‘ سسبيل َف u
اأ’مة و–ريرها من تلك القيود الكولونيالية
ا÷ائرة كل حياته منذ
ب عن الطوق إا¤
أان شس ّ
أان ل- -ق- -ي رب- -ه راضس ً-ي -ا
ُم ْ
طَمِئًنا.
واأ’سس - -ت - -اذ اإ’م - -ام
ب -ت -لك ال -هّ-م-ة الّ-ن-ادرة،
وب- -ذلك ال -ع -زم ال -ف -ذ،
يسس- - -ت - -ح - -ق ك - -ل ت - -لك
ال - - -دراسس - - -ات ال- - -ت- - -ي
اه - -ت - -مت ب - -ح - -ي - -ات - -ه
وأاع - -م - -ال - -ه اÿال - -دة،
وآاثاره الباقية ‘ ذاكرة
اأ’م -ة وال -ت -اري-خ .وك-ل
ت - - - - -لك اأ’ب- - - - -ح- - - - -اث
وال - -ت - -وال - -ي - -ف ال - -ت- -ي
تضس - -م - -ن - -ه- -ا ال- -رصس- -د
البيبليوغرا‘ ـ لصسديقنا الÈوفيسسور فلوسسي
ـ الذي نتولّى عرضسه وتقدÁه للقارئ ،كل
ذلك يعكسص رسسالة وجهود اأ’سستاذ اإ’مام
الرئيسص عبد ا◊ميد بن باديسص .و’ شسك أان
الÈوفيسسور فلوسسي قد حَsرَكْتُه دوافع الغÒة
الوطنية والعلمية والدينية للتصسدي ÷مع
ت -لك اأ’ع -م -ال ال -ت -ي اه -ت -مت ب -ف -ك -ر وآاث-ار
وت-فسس Òوم-ن-ه-ج وم-واق-ف ورسس-ال-ة اأ’سس-ت-اذ
اإ’مام ،وضَسuمَها إا ¤بعضسها كمادة توجيهية
ومصس -در م -ن مصس -ادر ال -ت -قصس -ي واإ’حصس-اء
ُتِنَÒاِن درب الباحث ÚواŸؤورخ Úوالطلبة،
وُتَوuفَراِن ـ بشسكل عام ـ على اŸهتم Úجهوًدا
مضسنية تثقل كاهلهم وتزيد من معاناتهم،
ومن هنا جاءت مهّمة الÈوفيسسور مسسعود
فلوسسي الذي اضسطلع بهذا الواجب ،وشَسsمَر
على سساعد ا÷د ،وراح ينفق وقته الثم،Ú
ويفّتشص بعزÁة ووفاء وإاخÓصص ÷رد تلك
اأ’ب- -ح- -اث واŸق- -ا’ت اŸوّزع- -ة ‘ ط- -واي -ا

الكتب واÓÛت وا÷رائد اıتلفة.
وق sسس -م الÈوف -يسس -ور ف -ل -وسس -ي ك -ت-اب-ه إا¤
م -ق ّ-دم -ة وسس -ب -ع -ة أاقسس -ام ‘ .ال-قسس-م اأ’ول
–ّدث عن( :تراث اإ’مام) وما تركه من آاثار
‘ ›ال ال- -ت -فسس Òوالصس -ح -اف -ة واإ’صس Ó-ح
ال- - -دي - -ن - -ي والÎب - -وي،
فضس Ó- -ع- -ن ف -لسس -ف -ت -ه
ال -ت -غ -يÒي -ة ب -أاب -ع -اده-ا
وم-ن-ظورها اŸسستقبلي
÷زائ -ر م -ت -ح -ررة م -ن
ال -ه -ي -م -ن -ة ال -عسس -ك-ري-ة
وال -ف -ك -ري -ة ل -ل -م -ح -ت -ل
اأ’جنبي ،والعمل على
دحره وطرده من واقع
اأ’مة ا÷زائرية .وتتبع
‘ ال- -قسس- -م ال- -ث -ا Êم -ا
ُك ِ- -ت َ- -ب ع - -ن اأ’سس - -ت- -اذ
اإ’م- -ام م -ن م -ؤول -ف -ات،
وع -ن -ون -ه بـ( :ك -تب ع-ن
اإ’م- - -ام وأاع- - -م- - -ال - -ه)،
واسس- -ت- -ع -رضص ف -ي -ه م -ا
وصسلت إاليه يده من اŸؤولفات التي تناولت
مسساره اإ’صسÓحيَ ،بلَْه أاعماله ونضسا’ته ‘
›ا’ت شستى ،ووصسلت تلك التواليف التي
تصسّدت لدراسسة اأ’سستاذ اإ’مام إا ¤سسبعة
وسسبع Úكتابا ،وتطّرق ‘ القسسم الثالث إا:¤
(الّرسسائل ا÷امعية) التي اهتّمت بدراسسة
ف -ك -ر وأاع -م -ال رائ -د ال -ن -هضس -ة ا÷زائ -ري-ة،
وع -ا÷ت ـ ع-ل-م-ي-ا ـ Ãخ-ت-ل-ف م-وضس-وع-ات-ه-ا
ح- -ي -اة وإاصس Ó-ح وآاث -ار وت -فسس Òوف -ق -ه اب -ن
باديسص ،وانتهى اأ’سستاذ اŸؤولف إا ¤ضسبط
تسس -ع -ة وثÓ-ث Úرسس-ال-ة ج-ام-ع-ي-ة ُكِ-تَ-بْ-ت ع-ن
اأ’سستاذ الرائد .أاما القسسم الرابع فاختار
الÈوفيسسور اŸؤولف أان يبذل فيه من ا÷هد
والعناء ما اسستطاع إا ¤ذلك سسبي ،Óوصَسَبَر
على البحث الشسائك ،وصَساَبَر على مواجهة
الضس -نك واŸشس -ق -ة’ ،سس -ت -خ -راج مسس-تÓ-ت ـ
تضسsمنت ا◊ديث عن ابن باديسص ـ من طوايا
كتب عديدة –تاج إا ¤اŸطالعة الدقيقة

والفحصص الشسامل والتفتيشص الدقيق ،وجاء
بعنوان( :فصسول أاو مباحث عن اإ’مام ضسمن
ك-تب) ،وب-ل-غت ت-لك ال-فصس-ول سس-ت-ة وسس-ب-ع-ون
مبحثا ،وُيعت Èهذا القسسم ـ ‘ تقديرنا ـ من
أاصسعب مراحل التتبع والرصسد ،فقد كابد
فيه اأ’سستاذ اŸؤولف عناء ’ يسستطيعه إا’
أاه -ل ال-ع-ل-م م-ن اÙق-ق ،Úال-ذي-ن ي-ع-م-ل-ون
ب -ع -ي ً-دا ع -ن اإ’ث -ارة اŸغ -رضس -ة والضس -ج -ي -ج
اإ’عÓمي الذي تفتعله مكÈات الصسوت التي
مردت على تسسويق اأ’ضسواء الكاذبة التي ’
تقدم و’ تؤوخر ،وهذا الصسنف من العلماء
اıلصس ’ Úيعنيهم إا’ البحث وتسسجيل
ا◊قائق وانتشسالها من الضسياع ،وقليل ما
هم.
واسس -ت -ع-رضص اأ’سس-ت-اذ اŸؤول-ف ‘ ال-قسس-م
اÿامسص ال- -ذي ج- -اء ب- -ع- -ن- -وان( :ال -ب -ح -وث
والدراسسات ‘ اÓÛت العلمية) كل تلك
اŸباحث اأ’كادÁية ،واسستطاع أان يقف على
م - -ائ- -ة واث- -ن- -ت ÚوثÓ- -ث Úدراسس- -ة م- -وزع- -ة
ومنشسورة ‘ ›Óت وطنية وعربية لدول
شسقيقة ،ودارت دراسسات هذا القسسم حول
قضسايا ﬂتلفة َغ s
ت حياة وفكر ومناشسط
ط ْ
ونضسا’ت ورحÓت اأ’سستاذ اإ’مام .ورصسد
‘ القسسم السسادسص ـ وهو أاطول اأ’قسسام ـ :
(مقا’ت ا÷رائد واÓÛت الّثقافية) ،وبلغ
›موع تلك اŸقا’ت مائتان وسسبع وأاربعون
م -ق-ال-ة ،وه-ي م-ق-ا’ت ﬂت-ل-ف-ة اŸواضس-ي-ع،
تناولت شسخصسية اأ’سستاذ اإ’مام من جوانب
عديدة ،والناظر فيها يجدها تزخر بالتنوع
والÌاء ،و’ شسك أان فكرة جمعها ‘ كتاب
ت - -ك - -ون أاك Ìج- -دوى ون- -ف- -ع- -ا ل- -ل- -دراسس- -ات
ال -ب -اديسس -ي-ة ،وت-ك-ون مضس-ام Úه-ذا ال-ك-ت-اب
مادة دسسمة تطفح بإاضساءات كثÒة للباحثÚ
‘ تاريخنا وفكرنا الوطني ،و‘ تقديرنا أان
أاقرب من يسستطيع النهوضص بهذا العمل هو
صس -دي -ق -ن -ا الÈوف-يسس-ور مسس-ع-ود ب-ن م-وسس-ى
ف- -ل- -وسس- -ي ،أ’ّن ل- -ه Œرب -ة ن -وع -ي -ة ‘ ه -ذا
اÛال ،وسسبق له التوغل ‘ ميادين اŸسسح
الشسامل التي لها صسلة بالÎاث الباديسسي.
وانفرد القسسم السسابع واأ’خ Òبالقصسائد
التي قيلت ‘ مراثي وذكريات رائد النهضسة
ا÷زائ - -ري- -ة ع- -ل- -ى م- -دى أاك Ìم- -ن خ- -مسص
وسسبع Úسسنة ( ١9٤٠ـ  ،)٢٠١5وجاء القسسم
السسابع بعنوان( :القصسائد الشّسعرية) ،ووقف
الÈوف -يسس -ور ال -ب -احث ع -ل -ى ثÓ-ث وأارب-عÚ
قصسيدة ،و‘ ظّني أانّ العدد اŸذكور ضسئيل
ِجvدا ،أ’ّن ما قيل ‘ مراثي وذكريات ابن
ب- - -اديسص أاك Ìم- - -ن ذلك ال- - -ع- - -دد اŸذك - -ور
ب -أاضس -ع -اف مضس -اع -ف -ة ،ول -ع -ل ع -دم ضس -ب-ط
القصسائد التي –ّدثت عن شسخصسية اإ’مام
ابن باديسص يعود إا ¤صسعوبة الوصسول إا¤
ال-دوري-ات وال-ي-وم-ي-ات ال-ق-دÁة ال-ت-ي ك-انت
رائجة ‘ ذلك الزمن اآ’فل ،وأاصسبحت ‘
حكم اŸفقود ،و–تاج إا ¤بحث متواصسل،
وج-ه-ود م-تضس-اف-رة ’سس-ت-خ-راج-ه-ا وج-م-ع-ها
وإاحصسائها.
وإان كانت لنا مÓحظة ـ قبل وضسع القلم ـ
على هذا العمل العلمي ا÷اد ،فهي ›رد
اقÎاح يتعلق بالطبعة القادمة ،ونرجو أان
ب بلغات
تتسسع هذه اأ’خÒة إ’ضسافة ما ُكتِ َ
أاجنبية عن اأ’سستاذ اإ’مام ،وَتَتtبِعَها بشسكل
دقيق وشسامل ،ونقلها من مظانها بتواريخها
ومراجعها ،وهو عمل يتطلب مشسقة خاصسة
وجهد إاضسا‘ ،ووقت أاطول وصس Èمن نوع
آاخ -ر ،وإارادة Áت -ل -ك -ه -ا صس -دي -ق -ن -ا وأاخ -ون -ا
اأ’سستاذ الدكتور مسسعود فلوسسي ،وهو أاهل
ÿوضص هذا اŸعÎك الذي تنوء به جهود
ف -رق ب -حث ›ت -م -ع -ة ،ون-ح-ن ’ ُنَ-حu-ر ُضسُ-ه ـ
ف -حسسب ـ ع -ل -ى اŸسس -ارع -ة ل -ت -ح -ق-ي-ق ه-ذا
اأ’مل ،بل نشسد على يديه ونتعاون معه ،والله
‘ نصس -رت -ه وع -ون -ه م -ا دامت ع -زÁت -ه ق -د
ن -ذرت ج -ه -ده -ا ووق -ت -ه -ا ل -ل -ع -ل -م وال -ب-حث
والتحقيق.
وليسص لنا ‘ نهاية اŸطاف إاّ’ أان ُنَنuوَه
بأاعماله ودراسساته اŸثمرة ،و–ّية وتقديًرا
ل -ك -ل ه -ذا ا÷ه -د ال -ذي أاخ -لصص ب -ه ل -ل-ع-ل-م
واŸعرفة ،وإانارة درب اأ’جيال اآ’تية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثنين  ١٧أافريل  ٢٠١٧م
المؤافق لـ  ٢٠رجب  ١٤38هـ

حملة اعتقالت واسصعة ضصد الصصحراويÚ

القوات اŸغربية تقمع مظاهرة سشلمية بالعيون اÙتلة
ق -امت ال -ق -وات اŸغ -رب -ي -ة ب -ال -ت-دخ-ل عÈ
اسصتخدام القوة ضصد متظاهرين صصحراويÚ
خرجوا Ãدينة العيون اÙتلة للتضصامن مع
اŸع- - -ت- - -ق- - -ل Úالسص- - -ي - -اسص - -ي Úالصص - -ح - -راويÚ
لف-راج ال-ف-وري ع-ن-ه-م‡ ،ا
ول -ل -م -ط -ال-ب-ة ب-ا إ
لصصابات وبخاصصة ‘
خلف عددا كبÒا من ا إ
صصفوف النسصاء.
وذك -رت وك-ال-ة األن-ب-اء الصش-ح-راوي-ة ،أان ت-ن-ظ-ي-م
ال -ؤق -ف -ة السش -ل -م -ي-ة ي-أات-ي انسش-ج-ام-ا وال-ن-داء ال-ذي
أاط -ل -ق -ت -ه ‘ ،وقت سش -اب -ق ،ت -نسش -ي-ق-ي-ة ال-ف-ع-ال-ي-ات
ا◊قؤقية بالصشحراء الغربية.
وأاقدمت قؤات الحتلل اŸغربية ،وفق نفسس
اŸصشدر ،ومنذ السشاعات األو ¤من زوال ،أامسس
األول ،ع- -ل -ى ﬁاصش -رة شش -ارع السش -م -ارة والشش -ؤارع
اŸؤؤدية إاليه ،مانعة اŸؤاطن Úالصشحراوي Úمن
اŸرور قبل أان تتدخل بالقؤة ضشدهم.
وق -د خ -ل -ف ه-ذا ال-ه-ج-ؤم ع-دي-د اإلصش-اب-ات ‘
صشفؤف اŸتظاهرين اŸدني Úأاغلبهم من النسشاء،
بعضشهم ‘ حالة خطرة جدا.
كما قامت قؤات الحتلل اŸغربي بالعتداء
ع -ل -ى صش -ح-ا‘ صش-ح-راوي ومصش-ادرة ك-ام-رت-ه .و‘
حالة ‡اثلة ،أاقدمت قؤات الحتلل على التدخل
وبششكل عنيف ضشد وقفة سشلمية نظمتها تنسشيقية
األطر الصشحراوية اŸعطلة تخليدا للذكرى السشنؤية
لغتيال ابراهيم صشيكا ،وهؤ التدخل الذي ‚مت
عنه عديد اإلصشابات ‘ صشفؤف اŸتظاهرين.
لششارة ،ششهدت عديد العؤاصشم ع Èالعا،⁄
ل إ
من بينها باريسس ومؤسشكؤ ‘ ،السشاعات اŸاضشية،
وق-ف-ات تضش-ام-ن-ي-ة م-ع اŸع-ت-ق-ل Úالصش-ح-راوي‘ Ú
السشجؤن اŸغربية ،بينهم معتقلؤ «أاكد Ëإازيك»،
طالب اŸتظاهرون عÈها بضشرورة اإلفراج الفؤري
عنهم ووضشع حد Ÿعاناة الششعب الصشحراوي.
ومن أاجل هذا الغرضس ،جدد اŸتظاهرون من
ج- -ال- -ي- -ة صش- -ح- -راوي- -ة وم- -تضش- -ام- -ن Úم- -ع الشش- -عب

الصش -ح -راوي ونشش-ط-اء ح-ق-ؤق-ي ،Úم-ط-ال-ب-ة ›لسس
األم -ن ب -ت -ح -دي -د ت -اري -خ إلج -راء اسش-ت-ف-ت-اء ت-ق-ري-ر
اŸصش Òب - -الصش - -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة و“ك Úالشش- -عب
الصشحراوي من حقه ‘ ا◊رية والسشتقلل.
كما دعؤا لفتح اÛال أامام اŸراقب ÚالدوليÚ
اŸسشتقل Úووسشائل اإلعلم اŸسشتقلة لنقل واقع
حقؤق اإلنسشان ‘ األراضشي الصشحراوية اÙتلة.
وشش ّ-ن -ت ق -ؤات الح -ت-لل اŸغ-رب-ي-ة ه-ذه األي-ام
حملة ششرسشة ضشد اŸؤاطن ÚالصشحراويÃ Úدينة
ال -داخ -ل-ة اÙت-ل-ة إاث-ر ›م-ؤع-ة م-ن اŸظ-اه-رات
السش -ل -م -ي-ة اŸط-ال-ب-ة ب-ح-ق الشش-عب الصش-ح-راوي ‘
تقرير مصش.Ò
وششّنت السشلطات اŸغربية حملة من العتقالت
م -ن -ذ ت -اري -خ  ٠٧أاف- -ري- -ل ا÷اري ضش -د م -ؤاط -نÚ
صشحراوي Úبسشبب مششاركتهم ‘ هذه اŸظاهرات
السش -ل -م -ي-ة ال-ت-ي رف-عت ف-ي-ه-ا األع-لم الصش-ح-راوي-ة

Ãدينة الداخلة اÙتلة.
وق -د شش -م -ل ه -ذا الع-ت-ق-ال ال-ت-عسش-ف-ي كّ-ل م-ن
الشش- -اب Úالصش- -ح- -راوي« Úأاح- -م- -د ه -داد» و»هشش -ام
ام -ع -ي -ي -ف» ال -ل -ذي -ن خضش -ع-ا ل-لسش-ت-ن-ط-اق ق-ب-ل أان
ي -ح -ي -ل -ه -م -ا م -ا يسش -م -ى وك -ي -ل اŸلك ،ل -ل-م-ح-ك-م-ة
الب-ت-دائ-ي-ة بتاريخ  ١٠أاب -ري -ل ا÷اري إا ¤السش-ج-ن
اÙلي تؤرطة ،أاين ” تأاجيل ﬁاكمتهما ŸرتÚ
على األقل ‘ ،انتظار أان يحال ›ددا على ما
يسش- -م- -ى ه -ي -ئ -ة اÙك -م -ة ي -ؤم األث -ن ١٧ Úأابريل
ا÷اري.
كما اعتقلت قؤات الحتلل اŸغربية الششاب
الصشحراوي أاحمد زين فراح وكذا الششاب أاحمد
احميادة ،الذي مازال رهن العتقال الحتياطي،
‘ ان- -ت- -ظ- -ار أان Áث- -ل ه- -ؤ اآلخ- -ر أام- -ام ال- -قضش- -اء
اŸغربي.

لمنية قبل أاسصبوع من النتخابات الرئاسصية
فرنسصا تشصدد التداب Òا أ

حششد  50أالف ششرطى ودركي ◊ماية  67أالف مكتب اقÎاع
 47مليون ناخب األحد القادم لختيار األفضشل من ب 11 Úمتنافسشا

أاع-ل-ن وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ال-ف-رنسصي ماتياسس
لحد ،أان السصلطات الفرنسصية
فيكل ،أامسس ا أ
لم -ن -ي-ة
لج -راءات ا أ
ات -خ -ذت سص -لسص -ل -ة م -ن ا إ
لو¤
لمن خÓل الدورة ا أ
اŸشصددة لضصمان ا أ
لحد
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة ال-ت-ي Œرى ،ا أ
اŸقبل ،والدورة الثانية ‘  7ماي.
أاك -د ف -ي -ك-ل ،أان-ه ” اسش-ت-ن-ف-ار  5٠أال-ف شش-رطي
ودركي لتأام Úمكاتب القÎاع التي يبلغ عددها 6٧
أالف مكتب.
ت -ت -ؤخ -ى ه -ذه ال -ت -ع -زي -زات األم -ن -ي -ة م-ؤاج-ه-ة
«التهديدات اإلرهابية» وأايضشا تفادي أاحداث ششغب
قد يقؤم بها ناششطؤن من أاقصشى اليم Úأاو اليسشار
ال -رادي -ك -ا‹ اŸت -ط-رف ب-ع-د إاع-لن ن-ت-ائ-ج ال-دورة
األو.¤
وبحسشب الؤزير الفرنسشي ،فإان «كل التهديدات
ت- -ؤؤخ- -ذ ع- -ل -ى ﬁم -ل ا÷د ،وال -ه -دف ه -ؤ أان Áر
القÎاع الرئاسشي ‘ أاجؤاء هادئة».
وكششف وزير الداخلية الفرنسشي ،أانه ” اعتقال
 ١9ششخصشا ‘ إاطار تداب Òمكافحة اإلرهاب‘ ،
ششهر مارسس اŸاضشي .وذsكر بأان «فرنسشا ماتزال ‘
ح -ال ط -ؤارئ م -ن -ذ اع -ت-داءات  ١3ن-ؤف-م،٢٠١5 È
والتهديدات اإلرهابية ماتزال ‘ أاقصشى درجاتها
‘ فرنسشا والدول األوروبية األخرى» .ملمحا إا¤
الع -ت -داءات األخÒة ال -ت -ي شش -ه-دت-ه-ا ل-ن-دن ‘ ٢٢
مارسس اŸاضشي ،وأاسشفرت عن مقتل  5أاششخاصس،
واعتداء اسشتؤكهؤ ٧ ‘ ⁄أافريل اŸاضشي ،الذي
أاسشفر عن مقتل  ٤أاششخاصس.
‘ سش - -ي- -اق ال- -ت- -داب Òاألم- -ن- -ي- -ة ،أاب- -ل- -غ ج- -ه- -از

لعا⁄

ع Èا

السش -ت -خ -ب -ارات ال -داخ -ل -ي -ة ،اŸرشش-حَ Úال-ب-ارزي-ن
ل-لن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة بـ «وج-ؤد ت-ه-ديدات جدية
تسشتهدفهم ششخصشيا أاو مقار حملتهم النتخابية».
وق -امت وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ب-ت-ع-زي-ز الح-ت-ي-اط-ات
األمنية حؤل مقار حملت اŸرششح.Ú
وكان اŸبنى الذي يضشم مقر حملة مرششحة
حزب ا÷بهة الؤطنية اليميني اŸتطرف ،مارين
ل -ؤب -ان ‘ ،ب -اريسس ،ت -ع -رضس Ùاول-ة إاح-راق ،ل-ي-ل
األربعاء إا ¤اÿميسس اŸاضشي.
وأاك - -دت الشش- -رط- -ة ،أان مصش- -در ال- -نÒان «ل- -يسس
طبيعيا ،وذو دوافع إاجرامية على األرجح».
وت -ب -نت ›م -ؤع -ة ت -ط -ل -ق ع -ل -ى ن -فسش -ه -ا إاسش-م
«مكافحة كره األجانب» ،هذا العمل الذي نّفذته
«بزجاجات حارقة» ،على حد قؤلها.

تعزيزات اسشتثنائية ◊ماية اŸرششحÚ
كما كششف وزير الداخلية ،أان وزارته اتخذت
ت- -داب Òأام -ن -ي -ة اسش -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ◊م -اي -ة اŸرشش -حÚ
ل -ل -رئ-اسش-ة .وذك-ر أان اŸه-رج-ان الن-ت-خ-اب-ي األخÒ
الذي عقده اŸرششح اليميني اÙافظ ،فرانسشؤا
فيؤن ‘ ،مدينة مؤنبؤلييه ١٤ ‘ ،أافريل اŸاضشي،
خضش -ع ◊م -اي -ة مشش -ددة ،شش-اركت ف-ي-ه-ا وح-دة م-ن
القؤات اÿاصشة ونخبة من الرماة.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ،أاك -دت صش -ح -ي-ف-ة «ل-ؤج-ؤرن-ال دو
دÁانشس» ،أان تنقلت اŸرششح الؤسشطي إاÁانؤيل
ماكرون– ،ظى بعناية خاصشة من طرف السشلطات
األمنية وأان هذه األخÒة تبعث بؤحدات متخصشصشة

‘ الكششف عن اŸتفجرات إا ¤أاماكن Œمعاته
النتخابية.
ك -م -ا ت -ت -ه -ي -أا ال -داخ -ل -ي -ة ال -ف-رنسش-ي-ة لسش-ي-ن-اري-ؤ
م -ؤاج -ه-ات ب Úال-ن-اشش-ط Úال-يسش-اري ÚاŸت-ط-رفÚ
وأانصشار مرششحة اليم ÚاŸتطرف لؤبان ‘ ،حال
فؤزها ‘ الدورة األو ¤من النتخابات.
وتخضشع –ركات هذه األخÒة إا ¤مراقبة أامنية
مكثفة ،خاصشة بعد حادث اإلحراق اŸتعمد الذي
تعرضس له مقر حملتها.
وت -ط -رق وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة ال-ف-رنسش-ي ،أايضش-ا ،إا¤
إاج-راءات ا◊م-اي-ة اإلل-كÎون-ي-ة واŸع-ل-ؤم-اتية التي
اتخذتها السشلطات من أاجل حماية عمليات فرز
األصشؤات ‘ الدورت Úاألو ¤والثانية ،وقال إان «كل
النتائج سشيتم نقلها ع Èمقر وزارة الداخلية تفاديا
Ùاولت الخÎاق اإلل - - - -كÎو Êأاو ال - - - -ت - - - -لعب
بالنتائج».
هذا وذكر وزير الداخلية ،أان تصشؤيت الفرنسشيÚ
‘ اÿارج خلل النتخابات التششريعية ‘  ١١و١8
ج -ؤان ال -ق -ادم ،ق -د ” إال -غ-اؤوه ،ن-ظ-را ل-ع-دم ت-ؤاف-ر
الششروط األمنية.
وم- -ن اŸن -ت -ظ -ر أان ي -ت -ؤّج -ه  ٤٧م-ل-ي-ؤن ناخب
ف- -رنسش- -ي ،األح- -د ال -ق -ادم ،إا ¤صش -ن -ادي -ق القÎاع
للتصشؤيت ‘ النتخابات الرئاسشية الفرنسشية التي
يتنافسس فيها  ١١مرششحًا أاوفرهم ح ً
ظا للصشعؤد إا¤
ال -دور ال -ث -ا ،Êم -ان-ؤي-ل م-اك-رون (وسش-ط) ،وم-اري-ن
ل -ؤب -ان ( ÚÁم -ت -ط -رف) وج -ؤن ل -ؤك م -ي -ل-ؤنشش-ؤن
(أاقصش -ى ال -يسش -ار) وف-رانسش-ؤا ف-ي-ؤن ( ،)ÚÁوب-ؤن-ؤا
آامؤن مرششح ا◊زب الششÎاكي ا◊اكم.

لت سشفينة إانقاذ عن آاخرها
@ اŸتوسصط :امت أ
ب -اŸه -اج -ري-ن السش-بت ،ف-أاب-ح-رت ع-ائ-دة ت-ارك-ة ن-ح-ؤ ١٠٠٠
مهاجر آاخر ‘ عرضس البحر اŸتؤسشط.
وان -تشش -لت السش-ف-ي-ن-ة  ٤53م -ه -اج -را وك-انت األول-ؤي-ة ل-ل-نسش-اء
واألطفال وŸن هم بحاجة لرعاية طبية .وبعد وصشؤلها إا ¤كامل
طاقتها السشتيعابية وفرت لنحؤ  ١٠٠٠ششخصس إامدادات أاسشاسشية
قبل تركهم ‘ عرضس البحر وقد تقطعت بهم السشبل.

غّزة ب Óكهرباء

@ غزة :أاعلنت سشلطة الطاقة ‘ قطاع غزة عن تؤقف
ﬁطة الكهرباء عن العمل بسشبب نفاد كميات الؤقؤد اللزم
لتششغيلها واإلصشرار على فرضس الضشرائب على الؤقؤد Ãا يرفع
سشعره ألك Ìمن ثلثة أاضشعاف.
قالت السشلطة ‘ بيان لها ،أامسس ،إان «فرضس الضشريبة يحؤل
دون قدرتنا على الششراء ،مبدية اسشتعدادها التام لششراء الؤقؤد
بدون أاي ضشرائبÃ ،ا يضشمن تششغيل ﬁطة الكهرباء باسشتمرار
واسشتقرار برامج التؤزيع».

الحتÓل يفرج عن أاقدم أاسشÒة فلسشطينية

@ القدسس :أافرجت سشلطات الحتلل اإلسشرائيلي ،صشباح

١٧3١3

لوضصاع جنوب ليبيا
راسصل اÛتمع الدو‹ لتهدئة ا أ

السشراج يحذر من نسشف ما –قق ع ÈاŸصشا◊ة وا◊وار

وجه اÛلسس الرئاسصي ◊كومة الوفاق
ال- -وط- -ن- -ي ال- -ل -ي -ب -ي -ة ،رسص -ال -ة م -ف -ت -وح -ة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ال-دو‹ ي-ط-البه فيها بالتدخل
لوضصاع اŸتوترة جنوب البÓد،
لتهدئة ا أ
وقال إان التصصعيد اŸسصلح يهدد بنسصف كل
ما –قق عن طريق اŸصصا◊ة وا◊وار.
قال رئيسس اÛلسس الرئاسشي ◊كؤمة الؤفاق
لمÚ
فايز السشراج ‘ ،الرسشالة التي رفعها ل أ
العام للجامعة العربية ،أام Úعام منظمة التعاون
اإلسشلمي ،رئيسس مفؤضشية ال–اد اإلفريقي،
اŸم- -ث- -ل- -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -ل–اد األوروب -ي ل -لشش -ؤؤون
ل·
اÿارجية والسشياسشة األمنية واألم Úالعام ل أ
اŸتحدة« ،إان تدهؤر األوضشاع ‘ جنؤب ليبيا
ي -ه -دد ك -ل م -ا ح -ق -ق -ن -اه ع-ن ط-ري-ق اŸصش-ا◊ة
و–قيق السشتقرار».
وذك- -ر السش- -راج« ،أان ال- -تصش- -ع- -ي -د ال -عسش -ك -ري
اŸفاجئ وغ ÒاÈŸر ،بدأا بهجؤم باŸدفعية
الثقيلة والطÒان على قاعدة “نهنت قبل أايام»،
وأاكد أان «ذلك يضشع البلد على حافة حرب
أاهلية».
وتابع رئيسس حكؤمة الؤفاق «لقد دعؤنا إا¤
Œنب ال- -ق- -ي- -ام ب -األع -م -ال السش -ت -ف -زازي -ة ،ألن
التصشعيد ل علقة له Ãكافحة اإلرهاب ويدخل
ضش- -م- -ن األع- -م- -ال ال- -ت- -ي ت -ؤؤدي إا ¤م -زي -د م -ن
التدهؤر».
ولفت إا ¤أانه «ورغم أان الدول اÿمسس دائمة
العضشؤية ‘ ›لسس األمن الدو‹ ،أاعربت عن
تصشميمها على الؤقف الفؤري لهذه العلميات ‘
ا÷نؤب الليبي ودعم تنفيذ التفاق السشياسشي،
لزالت ت - -لك ا÷ه- -ات مسش- -ت- -م- -رة ‘ ال- -قصش- -ف
والتصشعيد».
وج- -دد دع- -ؤت- -ه Ÿم- -ث -ل -ي اÛت -م -ع ال -دو‹
بسش - -رع - -ة ال- -ت- -دخ- -ل إلي- -ق- -اف م- -ن أاسش- -م- -اه- -م
«ب-اŸسش-ت-هÎي-ن ب-أام-ن ال-ب-لد واسشتقراره وسشلمة
مؤاطنيه»ﬁ ،ذرا من نسشف العملية السشياسشية
وال‚رار ن -ح -ؤ ح -رب أاه -ل-ي-ة ،م-ذك-را بضش-رورة
ات -خ -اذ م -ؤق -ف ح -ازم وح -اسش -م Œاه ال -تصش-ع-ي-د
اÿط.Ò
وتعهد السشراج بأانه لن يكؤن سشببا ‘ حرب
ب Úال - -ل - -ي - -ب- -ي Úول- -ن ي- -ح- -ارب إال ا÷م- -اع- -ات
اإلرهابية ،مطالبا ‘ الؤقت ذاته أاها‹ ا÷نؤب
ب- -إاع- -لء صش- -ؤت ال- -ع- -ق- -ل وا÷ن- -ؤح إا ¤السش- -ل- -م
واŸصشا◊ة.

›لسس ششيوخ ليبيا يدعو إا ¤الوقف
الفوري إلطÓق النار
طالبت األمانة العامة Ûلسس ششيؤخ ليبيا،
ب -ال -ؤق -ف ال -ف -ؤري إلط -لق ال -ن -ار وال -ع -م -ل -ي-ات
العسشكرية الÈية وا÷ؤية بضشؤاحي مدينة سشبها
‘ اŸنطقة ا÷نؤبية.

ودعا ›لسس ششيؤخ ليبيا ‘ ،بيان له ،أامسس
األول ،كافة األطراف اŸتصشارعة إا ¤مغادرة
اŸن- -ط- -ق- -ة ف- -ؤرا وتسش- -ل- -ي- -م اŸؤاق- -ع ا◊ي -ؤي -ة
Ÿديريات األمن.
كما دعا البيان أاعيان وششيؤخ ا÷نؤب ،اإ¤
تؤحيد الصشف وعدم السشماح بجعل مناطقهم
لج-ن-دات السش-ي-اسش-ي-ة وح-روب ال-ؤك-ال-ة
سش -اح-ة ل -أ
وا÷رÁة اŸنظمة.
وط -الب ›لسس شش -ي -ؤخ ل -ي -ب -ي -ا ،ال -تشش-ك-ي-لت
اŸسش -ل -ح -ة اŸت -ؤاج -دة ب -ح-ق-ؤل ال-ن-ف-ط وال-غ-از
الؤاقعة ‘ نطاق اŸنطقة ،تسشليمها للمؤؤسشسشة
الؤطنية للنفط صشاحبة الختصشاصس.

سشف Òبريطانيا :ضشرورة حماية القتصشاد الليبي
ششدد السشف ÒالÈيطا Êلدى ليبيا بي Îميليت،
على ضشرورة أان يÎكز جهد الليبي Úعلى ما هؤ
ضش -روري ل -ه -م ج -م -ي -ع -ا وه-ؤ ح-م-اي-ة الق-تصش-اد
الؤطني من النهيار ،مؤؤكدا أان الؤقت يضشيق
ولبد من اإلسشراع.
وأاكد السشف Òخلل لقائه مع نائب رئيسس
ال -ؤزراء ال -ل -ي -ب -ي السش -اب -ق ع-ؤضس الÈعصش-ي ،أان
معا÷ة التفاق السشياسشي من خلل التعديلت
اŸقÎحة لبد وأان تتم ‘ أاسشرع وقت ،بالتؤافق
ب› Úلسس ال -ن -ؤاب واÛلسس األع -ل -ى ل-ل-دول-ة،
حتى تتمكن حكؤمة الؤفاق من معاجلة األوضشاع
الق- -تصش- -ادي -ة اÎŸدي -ة وال -ع -م -ل ع -ل -ى –سشÚ
اÿدمات اŸقدمة للمؤاطن الليبي.
وأاكد ميليت ،على أاهمية فكرة مبادرة إارسشاء
السش -لم ،م -ع-تÈا أان-ه-ا ت-ع-ال-ج اإلشش-ك-الت األكÌ
عمقا ب Úالليبي ،Úمبديا تؤافقه مع الÈعصشي
على أان هذه اŸبادرة “ثل اÿطؤة التي تتلؤ
م -ب -اشش -رة م -رح -ل -ة م-ع-ا÷ة الخ-ت-لف-ات بشش-أان
التفاق السشياسشي.
من جهته طالب الÈعصشي اÛتمع الدو‹
بدعم مبادرة إارسشاء السشلم من خلل تضشمÚ
ك -ل قضش -اي -ا الخ -ت -لف ال -ت -اري -خ -ي -ة وم -ط -الب
اŸك -ؤن -ات ال -ث -ق -اف -ي -ة ،ول -يسس ف -ق -ط الك -ت-ف-اء
ب- -اÿلف- -ات ال- -ت -ي ت -لت فÈاي -ر  ٢٠١١وكذلك
مشش -ارك -ة ‡ث -ل Úع -ن ك -ل ال -ل -ي -ب -ي Úل -ت -ح -ق-ي-ق
مصشا◊ة حقيقية.

ل· اŸتحدة تعرب عن صصدمتها
ا أ

عدد قتلى الهجوم على أاها‹ الفوعة وكفريا يرتفع إا126 ¤

أاعرب سشتيفن أاوبراين مسشاعد األم Úالعام
ل· اŸتحدة للششؤؤون اإلنسشانية ومنسشق إاغاثة
ل أ
الطؤارئ باŸنظمة ،عن صشدمته وفزعه إازاء
التقارير الؤاردة حؤل مقتل وإاصشابة العششرات ‘
تفج Òبالقرب من ا◊افلت التى كانت تنقلهم،
وه -م ‡ن ” إاج -لؤوه -م م -ن ب -ل -دي -ت -ى ال -ف-ؤع-ا
وك-ف-ري-ا اÙاصش-رت Úبسش-ؤري-ا ب-ن-اء ع-ل-ى ات-ف-اق
اŸدن األربع إلخراج اŸقاتل ÚواŸدني Úومنها
بلدتا مضشايا والزبدا.Ê
قال اŸسشؤؤول األ‡ي ‘ ،بيان صشدر بجنيف،
أامسس األحد ،إان «ارتكاب هذا الهجؤم الؤحششى
‘ سش -ؤري -ا ي -ب ÚاŸدى ال -ذى ي -ت -م ف -ي-ه Œاه-ل
اششهار

سشفينة تÎك  1000مهاجر
‘ عرضس البحر
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ا◊ياة البششرية وبششكل قاسس ،وكذلك القانؤن
الدو ،¤والذى هؤ واضشح ويؤجب على األطراف
اŸت -ح -ارب -ة ح -م -اي -ة اŸدن -ي Úوال -ت -م -ي -ي-ز بÚ
األهداف العسشكرية واŸدنية» .وششدد على أان
األ· اŸتحدة  ⁄تششارك ‘ اتفاق اŸدن األربع
أاو ع- -م- -ل- -ي -ة اإلج -لء ،مششÒا إا ¤أان اŸن -ظ -م -ة
ال -دول-ي-ة ع-ل-ى اسش-ت-ع-داد ل-زي-ادة دع-م-ه-ا Ÿن ”
إاجلؤوهم ،داعيا جميع األطراف ‘ سشؤريا إا¤
ال-ؤف-اء ب-ال-ت-زام-ات-ه-ا Ãؤجب ال-ق-ان-ؤن اإلنسش-انى
الدو ¤وقؤان Úحقؤق اإلنسشان ،وتيسش Òوصشؤل
األ· اŸتحدة والششركاء ودون عؤائق لتقدË
اŸسشاعدة اŸنقذة للحياة إا ¤اÙتاج.Ú

أامسس األحد ،عن األسشÒة الفلسشطينية لينا ا÷ربؤ ،Êبعدما أانهت
فÎة اعتقال دامت  ١5عاًما داخل السشجؤن اإلسشرائيلية ،وهي
أاطؤل مدة قضشتها أاسشÒة فلسشطينية ‘ السشجؤن اإلسشرائيلية.
وُتعرف ا÷ربؤ Êبأانها عميدة األسشÒات الفلسشطينيات ،وقد
اعتقلت عام  ٢٠٠٢بتهمة تقد Ëمسشاعدات لفصشائل اŸقاومة ‘
تنفيذ عمليات فدائية ضشد أاهداف للحتلل.

›لسس صشيانة الدسشتور يدرسس أاهلية اÎŸششحÚ

@ طهران :بدأا ›لسس صشيانة الدسشتؤر ‘ إايران ،أامسس،
دراسش -ة أاه -ل -ي -ة األشش -خ -اصس ال -ذي -ن ت -ق -دم -ؤا ب -ط -ل-ب-ات الÎشش-ح
للنتخابات الرئاسشية اإليرانية اŸقبلة.
وأام- -ام اÛلسس خ- -مسش- -ة أاي- -ام لسش- -ت- -ك- -م- -ال دراسش -ة أاه -ل -ي -ة
األششخاصس الذين تقدمؤا بطلبات الÎششح لنتخابات  ١9ماي
اŸق -ب -ل ،ب -ال -ت -زام-ن م-ع ال-دورة اÿامسش-ة لن-ت-خ-اب-ات اÛالسس
ال -ب -ل -دي -ة وال -ق -روي -ة والن-ت-خ-اب-ات ال-ت-ك-م-ي-ل-ي-ة Ûلسس الشش-ؤرى
اإلسشلمي (الŸÈان) ‘ بعضس اŸدن اإليرانية.

ا÷يشس هو ا◊امي الوحيد للبنان

@ بÒوت :أاعلن رئيسس ا◊كؤمة اللبنانية سشعد ا◊ريري« ،إان
أاعداء لبنان ك .»Ìمؤؤكدا أان كل القؤى العسشكرية ‘ لبنان «على
أاهبة السشتعداد لذلك».
وششدد ا◊ريري ‘ كلمة له خلل لقائه قائد ا÷يشس اللبناÊ
العماد جؤزف عؤن ،على «أان ا÷يشس اللبنا Êهؤ ا◊امي الؤحيد
لسشلمة األراضشي اللبنانية».

الششعب ٢٠١٧/٠٤/١٧
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إاعداد  :نور الدين لعراجي

’ثنين  ١٧افريل  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٢٠رجب  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٣١٣
ا أ

عزوف اŸثّقف عن ا’سستحقاقات ا’نتخابية Œاهل أام حياد؟

اسشتقالة ا÷زائر ّي Úمن ‡ـارسشة
حّقهم مرّده غياب ال ّنخبة ال ّصشامتة

@ ا’سشتحقاق الق ـادم
سشلوك سشياسشي يجب
اÙافظة عليه وتثمينه
@ششعارات اÎŸشّشحي
’ تلتفت إا ¤الثّقـافة

ّ
الثقافة..
حجر الّزاوية
‘ بنـاء اÛتمعـات

كلمة العدد

عزوف أام
اسشتقالة؟

يسساهم اŸثقف ‘ –ريك اŸشسهد
السسياسسي كفاعل حقيقي ع Èكل مناحي
ا◊ي -اة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ل-ل-ف-رد ،و’ Áك-ن-ه
نور الدين لعراجي
ا’سستقالة من اÛتمع السسياسسي ا’ اذا
شسعر بتهميشش او اقصساء يكون اÿطاب السسياسسي يعنيه هو كفاعل
ﬁوري ’ ،كطرف هامشسي ‘ السساحة السسياسسية.
اوضسحت العديد من التجارب دور النخبة ومدى اسستطاعتها ‘

Œاوز الراهن اŸعقد ،الراهن الذي ’ يسستجيب Ÿتطلبات ا◊ياة..
الراهن الذي ’ يحتكم ا ¤النخبة من منظور العقل والفكر وا’إبداع
فغيبت هذه ا’صسوات وابتعدت عن مدخÓت العلبة السسوداء ولن تكون
بالضسرورة ﬂرجاتها –مل بصسمتها.
ا’مر ’ يبدو بعيد اŸنال ’ن بعضش التجارب اسستطاعت Œاوز هذا
الراهن و“كنت من خلق خطاب تفاعلي تسساهم فيه كل التشسكيÓت
ا◊زب -ي -ة والسس-ي-اسس-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف م-دارسس-ه-ا ،ذلك ’ن اŸث-ق-ف سس-ل-ط-ة
–تكم ‘ قراراتها ا ¤اŸنطق والروؤية ،بعيدا عن غموضش الثابت
واŸتحول ◊ظة اللجوء ا ¤الفصسل ‘ قضسايا ا’مة او ذات اŸصسÒ
اŸشسÎك.
وع Èمسس -ار ت -اري -خ -ن-ا ا◊اف-ل ب-ال-ع-ط-اءات وا’‚ازات ظ-ل صس-وت
اŸثقف بعيدا كل البعد عن مصسادر القرار السسياسسي سسواء للتشسكيÓت
السسياسسية او غÒها ،وهو ابتعاد اك Ìمنه اغÎاب ،ان  ⁄نقل هي
اسستقالة غ Òمعلنة من اي نشساط سسياسسي مهما كان نوعه ،ماعدا
بعضش التجارب اŸتباينة والتي تعد على ا’صسبعÁ ’ ،كن ا’حتكام
اليها ‘ ظل افتقار هذه التجارب ا ¤مرجعيات –مل ‘ ذاتها
د’’ت الوضسوح والروؤية السسليمة.

لذلك قلما ‚د مسساهمات قوية “كنت من تغي Òالراهن
وحملت لواء الفعالية ،فاغلب التجارب التي مررنا بها عبارة
عن ﬁاو’ت ’ Áكنها Œاوز خطوط الهامشش’ ،نها ظلت
ب-ع-ي-دة ع-ن السس-ل-ط-ة واقصس-د «سس-ل-ط-ة ال-ث-ق-اف-ة» ،ول-يسش «ث-قافة
السسلطة» التي هي –صسيل لهذه الثنائية ،وكلما اقÎب موعد
ا’سستحقاقات ظلت هذه النخب اŸثقفة او ا’صسوات الفاعلة
ت--غ--رد خ--ارج اسس--راب--ه--ا ،ام--ا ان-ه-ا ’ ت-عÎف Ãك-ان-ت-ه-ا ‘ ه-ذا
الفضساء ا÷يوسسياسسي ،او انها ترفضش ا’نخراط ‘ خطاب ’
يسستجيب ا ¤تطلعاتها ،وهذا ا’خ Òفيه الكث Òمن اŸغالطات
الثقافية والسسياسسية وا’جتماعية.
ا ¤متى يظل اŸثقف الصسوت الصسامت؟ ا ¤متى يظل اŸبدع
وال -ف -ن -ان واŸم -ث -ل ا◊ل -ق -ة اŸف -ق -ودة ‘ مشس-ه-د سس-ي-اسس-ي ي-ع-ج ب-ك-ل
ا’صسناف Ãا فيها تلك الزوائد الدودية ‘ ›تمعاتنا؟ ا ¤متى يظل
هذا الفضساء بعيدا عن مشساركة مثقفينا وكتابنا ومبدعينا؟ متى تدق
اجراسش اÙبة قلوبهم وينخرطون ‘ اŸواعيد ا’نتخابية كفاعلÚ
‘ التغي Òوليسش كمعÈين عن اصسوات لن ينفذوا من اقطارها ا¤
تطلعات ا’خر.
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@ الّثقافة حجر الّزاوية ‘ بنـاء اÛتمعـ ـ ـات

اسصتقالة ا÷زائرّي Úمن ‡ارسصة حّقهم مرّده غياب الّنخبة ال ّصصامتة
@ ا’سصتحقاق الق ـادم
سصلوك سصي ـ ـ ـاسصي يجب
اÙافظة عليه وتثمينه

@ ›تمع سصلوكه الثّقافة ›تمع متح ّضصر

نتناول ‘ ملّفنا الثقا‘ لهذا العدد موضصوع يشصغل العام واÿاصس وليسس اŸثقف فقط ،وهو حديث عن ا’نتخابات التشصريعية لـ  4ماي ،اŸوعد الذي
ينتظره كل ا÷زائري ÚلÓد’ء بأاصصواتهم واختيار ‡ثليهم ،ومن يرون ‘ برا›هم اŸقدمة –قيق رغبة لغاياتهم واهتماماتهم.
’ك ÈتأاثÒا ‘ اŸشصهد السصياسصي هي النخبة Ãختلف توجهاتها ،وما لها من دور ريادي ‘ “كÚ
و‘ كل هذا اÿضصم الكب Òمن التباين ،نكتشصف أان الفئة ا أ
هذا الفضصاء ودعمه بالطاقات اŸثقفة واŸسصاهمة أايضصا ‘ خلق ا’ضصافات اŸهمة.
’سصماء الثقافية والفنية نقّدم شصرحا مسصتفيضصا للواقع اŸزري الذي نعيشصه نتيجة هذه الفجوة التي تركها هذا العزوف ب ÚاŸثقف
وع› Èموعة من ا أ
و›تمعه.
نورا لدين لعراجي

يدعو ا ¤إاشصراك النخبة ‘ ا’نتخابات ،مصصيطفى لـ «الشصعب»:

إاعادة بناء السصياسصة الثقافية الوطنية و رؤوية واضصحة اŒاه اŸثقف
’مثل للقضصاء على العزوف
اليقظة الثقافية هي ا◊ل ا أ

’سص -ب -ق و
ي- -ري وزي- -ر ا’سص -تشص -راف ا أ
رئ- -يسس راب -ط -ة صص -ن -اع -ة ال -غ -د د.بشصÒ
مصصيطفى أان عزوف النخبة ا÷زائرية
ع- -ن اŸشص- -ارك- -ة ‘ السص -ي -اسص -ي -ة و دخ -ول
م - -عÎك ا’ن - -ت- -خ- -اب- -ات ب- -ق- -وة يضص- -رب
جذوره بعيدا ‘ اŸاضصي ،و يسصتلزم ‘
الوقت الراهن وضصع أاسصسس يقظة ثقافية
م -ن شص -أان -ه -ا أان تصص -ح -ح اÿل -ل و ت -ق-لصس
الهوة ب ÚاŸثقف و السصياسصة و اÛتمع
ه- - -ذا ‘ صص- - -ال- - -ح الشص- - -عب و ا◊ك - -وم - -ة
ا÷زائرية
حاورته  :حبيبة غريب

« الشص - -عب»Ÿ :اذا ي - -ح - -جب اŸث- -ق- -ف ع- -ن
اŸغ - -ام - -رة ‘ ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ة السص - -ي- -اسص- -ي- -ة «
ا’سص -ت -ح -ق -اق -ات ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة «وال-ت-ي م-ن
اŸف-روضس أان ي-ك-ون ف-ي-ه-ا ف-اع Ó-ب-حكم انه
Áثل النخبة وعليه أان يسصاهم ‘ تواجده
Ãراك - - -ز ال - - -ق- - -رار» اÛالسس ال- - -و’ئ- - -ي- - -ة
والبلدية و الŸÈان بغرفتيه « وليسس أان
يكون بعيدا عن هذه العملية ؟
@@ د .بشص Òمصصيطفى  :السسبب يعود إا¤
ال -وضس -ع ال -ت-اري-خ-ي ل-ل-ن-خ-ب-ة ا÷زائ-ري-ة ح-يث
’زالت منذ اسستقÓل البÓد العام  1962سساحة
للتفكيك إا ¤أان بلغت قمة التفكك ‘ الفÎة
اأ’خÒة  ،و‘ الوقت  ⁄يسسمح التواصسل بÚ
اأ’جيال من إانتاج نخبة جديدة جراء ‰ط
ال- -ت- -واصس -ل ن -فسس -ه ال -ذي  ⁄ي -ع -ت -م -د اإ’ب -داع
واŸشساركة ‘ الفعل الثقا‘ البتة  .والدليل
على ذلك هو ‰ط هذا الفعل الثقا‘ اآ’ن
ح -يث ’زال ف -ع  Ó-ف -ردي -ا أان-ان-ي-ا ول-يسض ف-عÓ-
جمعيا ا–اديا  .والنتيجة واضسحة وهي غياب
إاشس - -ارات اإ’ب - -داع ال - -ث - -ق - -ا‘  :ال- -ه- -ي- -اك- -ل –
اŸؤوسسسس- -ات – ا÷م- -ع- -ي- -ات – ال -نشس -اط -ات –
اŸنتجات – ا◊ضسور الدو‹ مع غياب شسبه
ك-ل-ي ل-ل-ف-ع-ل ال-ث-ق-ا‘ ف-ي-م-ا ل-ه صس-ل-ة ب-السس-لطة
واŸشساريع السسياسسية أاو ا◊زبية  .من الصسعب
جدا إاذن تصسور وجود مثقف فاعل دون نخبة
ح -ق -ي -ق -ي-ة أاو ‘ حضس-ور ن-خ-ب-ة م-ف-ك-ك-ة .إاذن
فالسسبب فني بحت ولكنه يخفي أاسسبابا فكرية
غارقة ‘ الوعي .
إا ¤أاي م -دى ي -ظ -ل اŸث -ق -ف ب -ع -ي-دا ع-ن
اŸشص- - -ارك- - -ة ‘ الÎشص- - -ح ل- - -ل - -م - -واع - -ي - -د
ا’نتخابية كشصخصصية فاعلة ومؤوثرة ‘
اŸشصهد السصياسصي ؟
@@ اأ’مر يتطلب إاعادة ترميم البناء الثقا‘
للدولة ‡ث ‘ Óتفعيل نظرية الثقافة بشسقيها
اŸت -ح -ي -زات واŸك -تسس -ب -ات ث-م إاع-ادة ت-رم-ي-م
ال -ن -خ -ب -ة اŸث -ق -ف -ة ب -ك -ل أاط -ي -اف-ه-ا ال-ف-ك-ري-ة
واإ’بداعية وتخصسصساتها الفنية ثم إاعادة بناء
السس -ي-اسس-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة م-ن خÓ-ل رؤوي-ة واضس-ح-ة
للسسلطة Œاه اŸثقف وŒاه دوره اŸطلوب ‘
ا◊ي- -ات Úالسس -ي -اسس -ي -ة وا÷م -ع -وي -ة ( أاح -زاب
وجمعيات ).أاعتقد أان هذه البوابات الثÓث
تسس-م-ح ل-ن-ا ب-ال-ت-ق-اط إاشس-ارات اŸسس-ت-ق-بل التي
أاسس -م-ي-ه-ا ( ال-ي-ق-ظ-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ) وه-ي ن-فسس-ه-ا
اŸنظومة التي أاطلقتها مبادرة ( صسناعة الغد
) من العاصسمة شسهر مارسض اŸاضسي  .هذه
اŸن -ظ -وم -ة تسس -ت -ه-دف إاع-ادة ت-رم-ي-م ال-وضس-ع
ال -ث -ق -ا‘ ال -ف-اع-ل ‘ ال-بÓ-د م-ن خÓ-ل خ-ط-ة
ط -ري-ق  20٣0وآال -ي -ات ث Ó-ث ه -ي  :ال -ت -ق -اط
اإ’شس -ارات ال -ث -ق -اف -ي-ة آاف-اق ال-ق-رن ال-ق-ادم ث-م
–ليلها وجمع اŸثقف Úحولها من أاجل وصسف
اأ’ه -داف اإ’سسÎات -ي -ج-ي-ة ل-ل-ت-م-اسسك ال-ث-ق-ا‘
وتصس -م -ي -م السس -ي -اسس -ات اŸوات-ي-ة ل-ب-عث ن-خ-ب-ة
مثقفة متجددة ( جيل الثقافة).
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أان-ت-م ك-م-ؤوسصسس Ÿب-ادرة صص-ن-اع-ة ال-غد ،و
م - -ن خÓ- -ل سص- -لسص- -ل- -ة ال- -ل- -ق- -اءات ح- -ول
اليقظة سصبق وأان قرعتم ناقوسس اÿطر
حول ظاهرة عزوف اŸثقف عن ا◊ياة
’مر  ،هل
السصياسصية و كيفية تدارك ا أ
من توضصيح ؟
@@ نعم  ،اŸثقف عندما يكون وعيه مفككا ’
Áك-ن-ه تشس-ك-ي-ل ن-خ-ب-ة ب-ي-ن-م-ا ا◊ياة السسياسسية
Áكن أان تكون قاعة للفعل والتفاعل أاي سساحة
ل -ل -ت -أاث Òوال -ت -أاث-ر ‘ وج-ود ال-ن-خ-ب-ة ول-يسض ‘
غيابها حيث ’ تعÎف السسياسسة إا’ بالعائÓت
اŸتماسسكة وهذا نÓحظه جميعا ‘ حا’ت
ا’ن- -ت -خ -اب و‘ ك -ل اأ’· .ول -ه -ذا ” إاط Ó-ق
منظومة « اليقظة الثقافية « كإاطار للعمل
وال-تشس-اور وال-ت-خ-ط-ي-ط ا’سسÎاتيجي للتعريف
ب-ال-ق-واع-د ال-ف-ن-ي-ة اŸط-ل-وب-ة ‘ عملية ترميم
الوعي اŸفكك أاو تشسكيل النخب  .واŸنظومة
تعتمد ا’سستشسراف باعتباره الطريق السسريع
نحو التقاط اإ’شسارات ولكنها تتكئ أايضسا على
إارادة اŸث- -ق- -ف ‘ Úال- -ت -ح -ول م -ن وضس -ع -ي -ة «
ال -ق -اب -ل-ي-ة ل-ل-ت-ف-ك-يك «إا ¤وضس-ع-ي-ة « ال-ق-اب-ل-ي-ة
للÎميم « ثم إا ¤وضسعية « اŸثقف اŸؤوثر « ،
وب -ال -ت -ا‹ ن -ح -ن بصس -دد ال -ت -أاسس-يسض Ÿن-ه-ج-ي-ة

التحول من وضسعية « التأاثر « إا ¤وضسعية «
التأاث« Ò
من اŸسصؤوول عن هذه الوضصعية و كيف
Áك- -ن ت- -ع- -دي- -ل اÿل- -ل ال- -ذي ت- -ع -رف -ه
السص- -اح- -ة و ع- -ودة اŸث- -ق -ف ال -غ -ائب إا¤
الواجهة؟
@@ اŸسسؤوولية مشسÎكة ب Úجميع اÛتمعات
ا÷زئية ‘ الدولة وهي  :السسلطة ع Èتاريخ
ا÷زائر ( مرحلة ا’سستعمار ومرحلة ما بعد
ا’سستعمار معا )  ،اÛتمع اŸد ، ÊاŸؤوسسسسة
ال- -دي- -ن- -ي- -ة  ،اŸؤوسسسس -ة الÎب -وي -ة  ،اŸؤوسسسس -ة
العلمية  ،واŸؤوسسسسة اإ’عÓمية  .وÁكن لهذه
الفئات كلها التأاث Òايجابيا أاو سسلبيا ‘ عملية
البناء الثقا‘ و’ سسيما من خÓل اأ’دوات التي
“لكها عند التدخل .
ه -ل سص -ت -ع -م -ل اŸب -ادرة ك -م-ج-ت-م-ع م-دÊ
ل -ت -وع -ي -ة اŸث -ق -ف Úو إاع-ادة  ⁄شص-م-ل-ه-م
واه -ت -م -ام-ه-م بسص-ي-اسص-ة و أاوضص-اع ال-وط-ن
ك - -ون ال - -ن- -خ- -ب- -ة ط- -رف ه- -ام ‘ تسص- -يÒ
’مور؟
ا أ
@@ هذا هو مربط الفرسض والهدف اŸأامول
ويخصض فئة واحدة من الفئات اŸذكورة أاي
ف- -ئ -ة اÛت -م -ع اŸد Êال -ذي Áت -لك ه -امشض
مناورة أاوسسع ‘ التأاث Òبفضسل سسياسسة الدولة
‘ ت -أاسس -يسض وم -راف -ق -ة ا÷م -ع -ي -ات وع-دده-ا
ب- -ا÷زائ -ر  105أال -ف ج -م -ع -ي -ة .أان ي -ت -دخ-ل
اÛت -م -ع اŸد ‘ Êال -ف -ع -ل ال -ث-ق-ا‘ ب-ه-دف
تشسكيل نخبة قوية وايجابية وفاعلة ‘ إايقاظ
ال-وع-ي وال-ت-أاسس-يسض ل-ي-ق-ظ-ة ث-ق-اف-ية هو هدف
اŸب -ادرة اع-ت-م-ادا ع-ل-ى ثÓ-ث-ة ع-ن-اصس-ر ه-ي :
اŸواطن القابل للتحول إا ¤مثقف  ،ا÷غرافيا
القابلة للتحول إا ¤إاقليم ذكي  ،وأاخÒا الوقت
الذي يكتنز فرصسا واعدة للتحول خاصسة وأان
ال-ق-رن ال-ق-ادم سس-ي-ك-ون ق-رن ال-ف-ك-رة ال-ث-قافية
حيث يصس ÒاÛال واسسعا أامام التطبيقات
ذات الطابع الثقا‘ ‘ حياة الشسعوب .

لطاŸا كانت عÓقة اŸثقف بالسصياسصة
‘ قلب انشصغا’ت اŸفكرين السصياسصيÚ
وا’ج-ت-م-اع-ي ،Úف-ق-د راف-قت ال-ف-ن-ون
’ب - -داع - -ات ال - -ت - -ط - -ور السص - -ي - -اسص- -ي
وا إ
للمجتمعات ،وأاثرت فيه وتأاثرت به،
ح - -ت - -ى صص - -ارت ج- -زًء ’ ي- -ت- -ج- -زأا م- -ن
اŸنظومة القيمية للشصعوب .وإاذا كان
مشص-ارك-ة رج-ا’ت ال-ث-ق-اف-ة ‘ العملية
السص- -ي -اسص -ي -ة Œل ّ-ي -ا م -ن Œل ّ-ي -ات ه -ذه
ال -ع Ó-ق -ة ،ف -إان إاسص -ه -ام -ات-ه-م ‘ ا◊ي-اة
السص -ي -اسص -ي -ة وصص -ن-اع-ة ال-رأاي وال-وع-ي
Ãخ-ت-ل-ف ال-قضص-اي-ا اŸن-اقشصة ‘ الفضصاء
العمومي هو ‘ نظر كث Òمن اŸفكرين
أابرز أادوار اŸثقف.
أاسصامة إافراح
تتعّدد تعريفات اŸثقف ،وقد Œمع هذه
الصسفة –ت مظلتها اŸفكرين والفÓسسفة
واŸب -دع Úوال -ف -ن -ان .Úوإاذا ان -ط -ل -ق-ن-ا م-ن
ال-ت-ج ّسس-دات ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ث-قف‚ ،د أان الفن
يكون ‘ العديد من اأ’حيان سسياسسيا على
ن- -ح- -و واضس -ح وم -قصس -ود ،وغ -ال -ب -ا م -ا يضس -ع
الفنانون والكتاب أاعمالهم ‘ خدمة الثورات
السسياسسية أاو كرّد فعل سسياسسي ،ويسستحدثون
ج- -م- -ال- -ي- -ات ج -دي -دة ت -ت -م -اشس -ى ون -ق -ده -م
اإ’يديولوجي والسسياسسي لكل من اÛتمع
Óشس-ك-ال وال-ن-ظ-ري-ات ال-ف-ن-ي-ة
اŸسس -ي -ط -ر ول -أ
البالية .كما يعلب الفن دورا سسياسسيا ‘ فÎة
ا’سس- -ت -ق -رار ،ب -وج -ود وسس -ائ -ل ي -ن -ت -ج ال -ف -ن
بواسسطتها تغيÒا للوعي السسياسسي ،فيحشسد
لغايات سسياسسية ،دون أان يعني ذلك –ّول
الفن إا ¤دعاية .و‘ حا’ت كثÒة يكون الفن
سسياسسيا إا ¤حد ا’هتمام بتيمات سسياسسية
بعينها ،كما تؤوكده جانت وولف.
ولنأاخذ اŸسسرح مثا’ على هذه العÓقة بÚ
ال -ف -ن والسس -ي-اسس-ة ،ف-ك-ل مسس-رح-ي-ة ت-تضس-م-ن
بصس- -ورة سس- -واء م- -ب- -اشس -رة أاو غ Òم -ب -اشس -رة،
إاي-دي-ول-وج-ي-ة ون-ظ-ام-ا ه-ما اÿلفية الفكرية
والسسياسسية وا’جتماعية واأ’خÓقية للصسراع
القائم ‘ الدراما ،ويحددان مسساره ونهايته

يؤوثّر ويتأاّثر بالتطور السصياسصي للمجتمعات

اŸثّقف..

حجــــر اŸيـــــزان
‘ عÓقـة ال ّسصلطة بالشّصعب

حتى وإان كان هذا الصسراع نفسسيا بالدرجة
اأ’و ،¤وهو ما تذهب إاليه الناقدة الراحلة
نهاد صسليحة ،التي ترى بأان السسياسسة بأاوسسع
معانيها “ثل فرضسية أاسساسسية ‘ الدراما ‘
ﬂتلف اأ’شسكال والعصسور .وتعت Èصسليحة
بأان اŸسسرح أاداة انعتاق فعالة ،ويلعب دورا
هاما ‘ –ريك الواقع وكشسفه ،كما Áكنه
حسسب ع - -ب - -د ال - -ك- -ر Ëب- -رشس- -ي- -د أان Áه- -د
ا’نطÓق من حدود الكائن إا ¤اŸمكن.
ولكن ،هل يقوم كلّ اŸثقف Úبهذا الدور
ويشس -ك -ل -ون ا◊ل -ق -ة ال -راب-ط-ة ب ÚاÛت-م-ع
واŸمارسسة السسياسسية؟

غرامشصي :الفئات ا’جتماعية
تخلق بطريقة عضصوية طبقة من
اŸثّقف Úيحّققون لها التّجانسض

ي-ع-ت Èأان-ط-ون-ي-و
غ - - -رامشس - - -ي أاّن
«ك- -ل ›م- -وع- -ة
اج-ت-م-اعية تنشساأ
‘ أارضض متأاتية
م- - -ن وظ- - -ي - -ف - -ة
أاسساسسية ‘ عا⁄
اإ’نتاج
ا’قتصسادي ،تخلق ‘ الوقت نفسسه ،بطريقة
عضسوية ،طبقة أاو أاك Ìمن اŸثقف Úالذين
ي-ح-ق-ق-ون ل-ه-ا ال-ت-ج-انسض وال-وعي بوظيفتها،

’سصباب انسصحاب اŸثقف من السصاحة ا’نتخابية
‘ تشصريحه أ

الباحث أاحمد تيميزار يربط الظاهرة بغموضض ا’سصÎاتيجية الكلية
Œند اŸثقف للمشصاركة ‘ رسصم مشصروع حقيقي داخل السصياق العام

أاع -ت Èال -دك -ت -ور أاح -م -د ت -ي -م-ي-زار «أان
ظ -اه -رة ال-ع-زوف ا’ن-ت-خ-اب-ي ب-ال-نسص-ب-ة
ل - -ل - -م - -ث- -ق- -ف وع- -دم الÎشص- -ح ل- -لŸÈان
واÛالسس اŸنتخبة تبقى نسصبية ولو أان
الصص -ورة ال -ع -ام -ة غ Òواضص-ح-ة “ام-ا ‘
’ن ق -ن -اع -ات ه -ذا
ا◊ال -ة ا÷زائ -ري -ة أ
’خ Òصصعبة نوعا ما ،كما أان انضصمامه
ا أ
إا ¤مشص -روع م -ا ي-ك-ون ب-ق-وة و‘ ال-غ-الب
«أان اŸث- -ق -ف ي -نضص -م إا ¤اسصÎات -ي -ج -ي -ة
واضصحة وبطريقة فعالة وليسس بصصفة
فردية و‘ حالة عدم توفر هذه البيئة
والشصروط اÓŸئمة يلجأا إا ¤ا’نسصحاب
وترك السصاحة
بومرداسس..ز /كمال
أاك- -د اأ’سس- -ت- -اذ اÙاضس- -ر ب- -ك- -ل -ي -ة ال -ع -ل -وم
ا’قتصسادية ،التجارية وعلوم التسسي÷ Òامعة
ب -وم -رداسض «أان اÿط -أا ال -ك -ب ‘ Òال -ت -ج -رب-ة
ا÷زائرية هو Œاهل اŸثقف وعدم إاعطائه
اŸكانة اŸسستحقة ‘ قيادة اÛتمع ودور
واضس -ح ‘ ه -ذه اإ’سسÎات -ي -ج -ي -ة ال -ك-ل-ي-ة ،أ’ن
اŸثقف عندما يجد نفسسه خارج هذا اإ’طار

وغ Òفاعل داخل هذه السسياسسة يرجع مواطن
بسسيط ويفقد إارادة اŸشساركة واŸسساهمة ‘
التغي Òوخدمة اÛتمع.لدى رده على سسؤوال
ح -ول مسس -ؤوول -ي-ة اŸث-ق-ف ‘ ال-ت-قصس Òوع-دم
اŸب- -ادرة إ’ث- -ب- -ات ال- -وج -ود واŸسس -اه -م -ة ‘
ال -ت -غ -ي Òوخ -دم -ة ال -ب -ل -د ،أاشس-ار ال-ب-احث «أان
اŸبادرة تتطلب سسياقا مناسسبا وتتطلب وعي
م- -ع Úك- -ذلك وأاه -داف واضس -ح -ة ،وبصس -ف -ت -ي
ﬂتصض ‘ التغي Òانطلق من هذه اŸقاربة
السس -ي -اق -ي -ة أ’ن اŸث -ق -ف ي -ب -حث ع-ن اإ’ط-ار
اŸناسسب وبأاهداف ووسسائل حقيقية وبالتا‹
يكون أاك Ìواقعية وإاذا  ⁄يجد هذا السسياق
’هداف اŸسصطرة والواقعية
’داء يرتبط دائما با أ
النتائج ونسصبة الفعالية ‘ ا أ
ل-لÈام-ج أاŸع-روضص-ة وب-ال-ت-ا‹ ح-ت-ى وإان ÷أات ب-عضس ال-ق-وائ-م إا ¤ا’سص-تنجاد
ب-أاسص-م-اء م-ن ال-ن-خ-ب-ة اŸع-روف-ة ع-ل-ى السص-اح-ة ال-وط-ن-ي-ة ‘ اخ-تصصاصصها لدعم
قوائمها ا’نتخابية وتوسصيع حظوظها
السسياسسي الثقا‘ وغÒه ’ يسستطيع اŸشساركة
‘ التغي Òعكسض اإ’نسسان العادي الذي يلجأا
للتغي ‘ Òإاطار مغامرة ،وحتى Œند هذا
اŸثقف باŸشساركة ’ بد من رسسم مشسروع

حقيقي يوضسع داخل هذا السسياق العام
‘ سس -ؤوال ت -ق -ي -ي -م-ي Ÿسس-ت-وى اÎŸشس-حÚ
لÓنتخابات التشسريعية بالقوائم اŸتنافسسة
الـ 19بو’ية بومرداسض وهل بإامكانها تقدË
بدائل ملموسسة واŸسساهمة فع ‘ Óخدمة

’سستاذ
اŸواطن ورفع انشسغا’ته؟ ،ربط ا أ
’طار والسسياق
’شسكالية بنفسض ا إ
الباحث ا إ
أالعام وقال»أان النتائج ونسسبة الفعالية ‘
’ه-داف اŸسس-ط-رة
’داء ي-رت-ب-ط دائ-م-ا ب-ا أ
ا أ
والواقعية للÈامج أاŸعروضسة وبالتا‹ حتى
وإان ÷أات ب -عضض ال -ق -وائ -م إا ¤ا’سس-ت-ن-ج-اد
بأاسسماء من النخبة اŸعروفة على السساحة
ال-وط-ن-ي-ة ‘ اخ-تصس-اصس-ه-ا ل-دع-م قوائمها
ا’ن--ت--خ--اب--ي-ة وت-وسس-ي-ع ح-ظ-وظ-ه-ا ،إا’ أان
ا◊ق--ي--ق--ة أان اŸرشس--ح اŸث--ق-ف يصس-ب-ح-ا
مواطنا عاديا داخل هذا السسياق ا◊ا‹
وم---ن--ه ه--ي--م--ن--ة ال--ب--ع--د اŸادي وصس--ع--ود
أاصسحاب اŸال إا ¤الواجهة على حسساب
اŸثقف Úوالدليل وجود دكاترة ‘ مراتب
م-ت-خ-ل-ف-ة ع-ل-ى ال-ق-وائ-م مقابل اŸقاولÚ
وأاصس-ح-اب اŸؤوسسسس-ات ا’ق-تصس-ادي-ة رغ-م
الفارق الكب ‘ ÒاŸسستوى والقدرة على
اŸشس---ارك---ة ‘ صس---ن---ع واق---ع اج--ت--م--اع--ي
واق--تصس--ادي اي--ج--اب-ي ل-ل-م-واط-ن وت-ق-دË
تصسورات علمية وأاكادÁية واقعية للخروج
’زم-ة ا◊ال-ي-ة ل-ل-ج-زائ-ر وا’ن-طÓق
م-ن ا أ
نحو مرحلة جديدة.

ل -يسض ف -ق -ط ‘ اÛال ا’ق -تصس-ادي ،ول-ك-ن
أايضسا ‘ اÛال ا’جتماعي والسسياسسي».
وّÁيز غرامشسي ب Úنوع Úمن اŸثقف،Ú
النوع اأ’ول هو اŸثقف العضسوي الذي يحمل
هموم جميع الطبقات وقضسايا أامته وشسعبه،
ويسستمر ‘ العطاء جي Óبعد جيل .أاما النوع
الثا Êفهو اŸثقف التقليدي الذي يعتقد
بأانه فوق ا÷ميع .ويكون للمثقف Úدور فعال
‘ التغ Òوالتغي Òا’جتماعي إان هم التزموا
بقضسايا الشسعب اأ’سساسسية التزامًا عضسوياً.
ويجب أان نقرأا هذا الكÓم ‘ إاطار فهم
وتعريف غرامشسي للمثقف ،حيث يقول «إان
ج -م -ي -ع ال -ن -اسض م -ف-ك-رون» ويضس-ي-ف «ول-ك-ن
وظيفة اŸثقف أاو اŸفuكر ‘ اÛتمع ’
يقوم بها كtل الناسض».

إادوارد سصعيد :اŸثّقف يبحث عن
ا◊قيقة وينقلها لÓقÎاب من
ال ّصصورة اŸرجّوة للواقع

وي -ر ّك-ز إادوارد
سس- -ع -ي -د ع -ل -ى
صسورة اŸثقف
غ Òال - -ق - -اب- -ل
للتطويع،
الصس- - - - - -ادق ‘
آارائه وا◊امل
Ÿسسؤوولية
اجتماعية وسسياسسية Œاه ›تمعه ،فاŸثsقف

القانونية فاتن صصÈي تؤوكد على كسصر عزوف النخبة

‘ نظر إادوارد سسعيد متفّرد «يتمsتع Ãوهبة
خاصسة» يسستطيع من خÓلها حمل رسسالة ما
أاو “ثيل وجهة نظر معينة ،فلسسفة ما أاو
م -وق -ف م -ا ،وي -ق -وم ع -ل ً -ن -ا «ب -ط -رح أاسس -ئ-ل-ة
ﬁرج - -ة» ويصس - -عب ع - -ل - -ى ا◊ك - -وم- -ات أاو
الشس -رك -ات اسس -ت -ق-ط-اب-ه أ’sن-ه ‘ ح-ال م-ا إاذا
“sكنوا من اسستقطابه يفقد بعده النقدي.
واŸثقف يواجه أاشسكال التنميط وا÷مود
أ’ن لديه ‘ الغالب الفرصسة بأان يكون عكسض
التيار.
يقول اإدوارد سسعيد ‘ الفصسل اÿامسض من
ك-ت-اب-ه «اŸث-ق-ف والسس-ل-ط-ة» اإن ال-غ-اي-ة من
ذكر ا◊قيقة ‘ ›تمع يعتمد على ا’إدارة
ا÷م -اع -ي -ة ه -ي ت -ق-د Ëصس-ورة اأفضس-ل Ÿا
ينبغي اأن يكون عليه الواقع ،بحيث تقÎب
ه- -ذه الصس- -ورة اقÎاب- -ا اأك Èم- -ن Œسس- -ي- -د
›م -وع -ة م -ن اŸب-ادئ اÿل-ق-ي-ة ك-السسÓ-م
وال -تصس -ال-ح وت-خ-ف-ي-ف اŸع-ان-اة .ويضس-ي-ف:
«فالغرضض من الكتابة اأو الكÓم ’ يتمثل
‘ تبيان اأن اŸرء على حق اأو اإثبات اأنه
مصسيب ،بل ‘ ﬁاولة اإحداث تغي‘ Ò
اŸناخ ا’أخÓقي يكفي لنا اأن نرى العدوان
ع - -دوان - -ا ،واأن ‰ن - -ع وق- -ع ع- -ق- -اب ظ- -ا⁄
بالشسعوب وا’أفراد ،اأو نضسع له حدا اإن كان
قد بداأ ،واأن نرسسي معيار ا’إقرار با◊قوق
وا◊ري-ات ال-دÁق-راط-ي-ة ب-اع-ت-باره معيارا
يطبق على ا÷ميع».
قد ’ يّتسسع اÛال للعودة اإ ¤كلّ ما ُكتب
وقيل عن عÓقة اŸثقف والسسياسسة ،ولكّن
بعضض النقاط ا’أسساسسية تتكّرر ‘ اأك Ìمن
م -ن -اسس -ب-ة ،م-ن-ه-ا ال-ق-درة ال-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا
اŸثقف ‘ التاأث Òعلى ›تمعه ،وبسسبب
ه - - -ذه ال - - -ق - - -درة ي - - -ك - - -ون ّﬁل ﬁاو’ت
اسس -ت -ق -ط -اب واسس -ت-م-ال-ة م-ن ق-ب-ل ﬂت-ل-ف
اÛموعات وا÷هات ،و‘ اŸقابلÁ ،لك
اŸثقف نوعا من ا’سستطاعة النقدية التي
’ Áلكها ا÷ميع ،ما يجعله اأقدر على
خ-ل-ق ال-ت-وازن وم-واج-ه-ة اأشس-ك-ال ال-ه-ي-م-ن-ة
السس-ي-اسس-ي-ة وال-ت-عّ-د ي ع-ل-ى ح-ق-وق ا’أف-راد
واÛتمعات.

على اأ’حزاب السصياسصية مراعاة اŸشصروع الثقا‘ ‘ برا›ها اإ’نتخابية
النهوضس بالثقافة السصياحية وجعلها مصصدرا هاما للÌوة

كشص-فت ال-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة سص-واء
ا◊زب- - - -ي- - - -ة أاو ا◊رة اÎŸشص - - -ح - - -ة
Óن -ت -خ -اب -ات ال -تشص -ري -ع-ي-ة اŸزم-ع
ل -إ
تنظيمها يوم الـ 4ماي القادم ،عن
ن -قصس ك -ب ‘ ÒاÎŸشص-ح ÚاŸث-ق-فÚ
ع- - -م- - -وم- - -ا وال- - -ف - -ن - -ان ‘ ÚاŸسص - -رح
واŸوسصقى واŸمثل Úوحتى الشصعراء
’مر الذي تراه
’دباء خصصوصصا ،ا أ
وا أ
ال-دك-ت-ورة ب-ك-ل-ي-ة ا◊ق-وق والعلوم
السص- -ي- -اسص- -ي- -ة ب- -ج- -ام -ع -ة ب -ات -ن -ة 01
’سصتاذة فاتن صصÈي سصيد الليثي
ا أ
غ Òصص -ح -ي ل -ل -مشص -روع اÛت -م -ع -ي
با÷زائر رغم التطور الكب Òالذي
شص- - -ه- - -دت- - -ه ا◊ي- - -اة السص- - -ي - -اسص - -ي - -ة
والثقافية ببÓدنا.
باتنة Ÿ :وشصي حمزة
اوضسحت الباحثة ا÷زائرية واÙامية
Ãجلسض قضساء باتنة ،فاتن صسÈي سسيد
ال-ل-ي-ث-ي اŸث-ق-ف Úوال-ف-ن-ان Úا÷زائ-ريÚ
ب - -ا’ن - -خ - -راط مسس - -ت - -ق - -ب ‘ Ó- -اÛال
السسياسسي لصسناعة التغي Òاإ’يجابي ‘
ا◊ق -ل ال -ث -ق -ا‘ ك -ون -ه-م ول-عب ادوار ‘
ال- -ب- -ن- -اء ع Èت -ق -د Ëال -ب -دائ -ل وا◊ل -ول
للمشساكل الثقافية ،كونهم –حسسبها– أاكÌ
دراي -ة م -ن غÒه -م Ãت -ط -ل -ب -ات ال -ع -م -ل
وال -ف -ع -ل ال -ث -ق -ا‘ خ -اصس -ة ‘ اÛالسض
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة وال-و’ئية كونها اأ’كÌ
ق -رب -ا م -ن اŸواط -ن واŸث -ق -ف ‘ ن-فسض
الوقت وبالتا‹ صسناعة التغ Òفيها تكون
›دي- -ة وف- -ع- -ال -ة ‘ ك -ل ال -ت -ظ -اه -رات
السسياسسية .
وحسسبها الدولة ‡ثلة ‘ الو’ية والبلدية
تخصسصض ميزانيات هامة وأاغلفة مالية

معتÈة لقطاع الثقافة و‘ حال  ⁄يجد
هذا القطاع من يهتم به من اŸنتخبÚ
اŸن -ت -م Úل -ه ف -إان ك -ل ا’ه -ت -م-ام اŸا‹
وال -بشس-ري سس-ي-وج-ه ل-ل-ق-ط-اع-ات اأ’خ-رى
وه -ذه خسس -ارة ل -ل -ث -ق -اف -ة خ -اصس -ة ع -ل -ى
مسستوى البلديات والو’ية.
وت - - -رى اŸت - - -ح - - -دث - - -ة ‘ ل - - -ق- - -اء م- - -ع
ج- -ري- -دة»الشس -عب» أان اŸث -ق -ف م -واط -ن
ج- -زائ- -ري ل -ه ن -فسض ه -م -وم ا÷زائ -ريÚ
اأ’خرى ويحتك بهم ،و هو كائن إانسساÊ
يتفاعل مع ›تمعه ويحسض مشساكله رغم
@@ ا’نتخابات تكريسس لقيم ومبادئ الدÁقراطية وعلى ا÷ميع
’‚احها بالتصصويت بقوة
اŸسصاهمة فيها بإايجابية واŸضصي قدما إ
’ي -ج -اب -ي ،م -وج -ه -ة رسص-ال-ة إا ¤ك-ل
لصص -ن -اع -ة ال -ت -غ Òال -ه -ادئ وا إ
’حزاب السصياسصية با÷زائر Ãراعاة اŸشصروع الثقا‘ ‘ برا›ها
ا أ
’نه الثقافة -حسصبها -حجر الزاوية ‘ بناء
’نتخابية مسصتقب Óأ
ا إ
اÛتمعات @@
’خرى
@@اŸثقف مواطن جزائري له نفسس هموم ا÷زائري Úا أ
وي -ح -تك ب -ه -م ،و ه -و ك-ائ-ن إانسص-ا Êي-ت-ف-اع-ل م-ع ›ت-م-ع-ه وي-حسس
مشصاكله رغم شصعوره الدائم ببعضس التهميشس ،وأاحيانا قد يكون
Óنتخابات @@
سصبب عزوفه عن الÎشصح ل إ
شسعوره الدائم ببعضض التهميشض ،وأاحيانا
ق- -د ي- -ك- -ون سس -بب ع -زوف -ه ع -ن الÎشس -ح
Óن- -ت- -خ- -اب- -ات ه- -و إاه- -م- -ال اأ’ح- -زاب
ل - -إ
السس-ي-اسس-ي-ة ل-ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة ‘ برا›ها
اإ’ن -ت -خ -اب-ي-ة وه-و م-ا نÓ-ح-ظ-ه ‘ ه-ات-ه
التشسريعيات ،حيث خلت أاغلب إان  ⁄نقل
كل برامج اÎŸشسح Úمن ا◊ديث عن
ك-ي-ف-ي-ة ت-ط-وي-ر ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة ورؤوي-ت-هم
اŸسستقبلية له خاصسة ‘ هذا الظرف
الصس - -عب ال - -ذي “ر ب- -ه ا÷زائ- -ر ج- -راء
تراجع أاسسعار النفط وضسرورة البحث عن

الشّصاعر ﬁمد عبد اÛيد مبسصوط لـ «الشصعب»:

بدائل ثروة جديدة كا’سستثمار مث‘ Ó
قطاع الثقافة خاصسة وان ا÷زائر “لك
مؤوهÓت بشسرية وطبيعية وتراثية ضسخمة
ل-ل-ن-ه-وضض ب-ال-ث-ق-اف-ة والسس-ي-احة وجعلهما
مصسدرا هاما للÌوة .
وب -ال -ع -ودة إا ¤مسس -أال -ة ت -رشس -ح اŸث -ق -ف
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات فÎاه-ا اŸت-ح-دث كاختيار
شس -خصس -ي ومسس -اه -م -ة أاسس -اسس-ي-ة ‘ ب-ن-اء
ا÷زائر عكسض النظرة السسيئة اŸنتشسرة
‘ اıيال الشسعبي للجزائري Úو النظرة
الضسيقة من أان الÎشسح للمجلسض الشسعبي
ال- -وط -ن -ي ف -رصس -ة م -ن -اسس -ب -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق

كل الظّروف Œتمع لتصصنع الغياب عن ال ّسصاحة ا’نتخابية

صصراعات السصياسصية ُيغيب اŸثّقف ويكتفي باŸراقبة
ح Úتسصود ال ّ

أاّك -د الشص -اع -ر ﬁم -د ع-ب-د اÛي-د م-بسص-وط أاّن
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة اŸق-بلة “ثل –ديا
آاخرا نحو ا’سصتقرار ،على اعتبار أاّنها تتزامن
م-ع ت-وت-رات اŸن-ط-ق-ة ع-م-وم-ا والدول العربية
ن ا’نتخابات القادمة
خصصوصصا ،مشصÒا إا ¤أا ّ
حسصاسصة جدا ،وتأاتي ‘ مرحلة هامة من حياة
ه- -ذا ال- -وط- -ن ،ل- -ه- -ذا وجب ال -ن -ظ -ر ـ حسص -ب -ه ـ
لÓ-سص-ت-ح-ق-اق-ات كسص-اح-ة ل-ل-م-ن-افسصة الشصريفة
وليسصت سصاحة للحرب.
عنابة :هدى بوعطيح

قال عبد اÛيد مبسسوط ‘ حديث لـ «الشسعب»
ح -ول غ -ي-اب اŸث-ق-ف ‘ ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشس-ري-ع-ي-ة،
بالرغم من الدور الفعال واŸهم الذي Áكن اأن
يقدمه لهذا الوطن ،قال باأّنه ’ Áكن القول اإن
ا’أديب اأو الشساعر  ⁄يشسكل ذلك ا◊ضسور الذي يقع
على عاتقه’ ،أنه يعود ‘ هذه اŸرحلة اإ ¤واقعه
‘ اÛت -م -ع ،ف -ي-ك-ون اإّم-ا مّ Îشس-ح-ا اأو م-ن-ت-خ-ب-ا اأو
مقاطعا ،وكلها “ثل ـ يضسيف ـ مبداأ مواطنة الشساعر
وتعبÒه عن وجوديته ‘ هذا اÛتمع.
ﬁمد مبسسوط و‘ سسوؤالنا على من يقع هذا

ال -غ -ي -اب ،اإذ ك -ان ع -ل-ى اŸثّ -ق-ف ن-فسس-ه؟ اأم ع-ل-ى
السسياسسي الذي  ⁄يفسسح له اÛال ‘ خوضض
ا’ن-ت-خ-اب-ات ح-ت-ى ي-اأخ-ذ حصس-ت-ه بصس-ف-ت-ه شسريك
فاعل ‘ ا◊راك السسياسسي والثقا‘ معا ،اأّكد
باأّن كل الظروف Œتمع لتصسنع هذا الغياب اأو
التغييب عن السساحة ا’نتخابية ،مشسÒا اإ ¤اأن
الكل اإما يبحث عن اŸصسلحة العامة اأو اÿاصسة،
وهنا دور اŸثّقف اأو الشساعر اأو مهما كانت صسفته
ه -و ال -ع -م-ل ك-دل-ي-ل ل-ل-ب-حث ع-ن اŸرشس-ح ا’أم-ث-ل
والتجرد من ﬂتلف النزعات اأو التعصسبات وهو
الدور ا◊قيقي ،وقال« :لكن اأن تسسود السساحة
صس- -راع- -ات اŸال اأو الصس- -راع- -ات السس- -ي- -اسس- -ي- -ة،
فاŸثّقف اإّما ُيغيب اأو يكتفي باŸراقبة وفقط».
وي -رى ال ّشس -اع -ر ﬁم -د ع -ب -د اÛي -د م -بسس-وط اأّن

@@ غالبية الÈامج اŸقّدمة إاّما اجتماعية أاو اقتصصادية ’ ،تشصتمل أاّيا منها على تطّلعات
’دباء ،و‘ كلتيها Œتمع على خدمة اŸواطن وتختلف ‘ الطّريقة ،حيث ’
اŸثّقف Úأاو ا أ
نظرة فيها للثّقافة ولو تقريبيا @@
غ- -ال- -ب- -ي- -ة الÈام- -ج اŸق -دم -ة اإم -ا اج -ت -م -اع -ي -ة اأو
اقتصسادية ،حيث ’ تشستمل اأيا منها على تطلعات
اŸثّقف Úاأو ا’أدباء ،و‘ كلتيها Œتمع على خدمة

اŸواطن وتختلف ‘ الطريقة ،حيث ’ نظرة فيها
للّثقافة ولو تقريبيا.
وحسسب الشّساعر فاإّن اŸثّقف مفقود ،ومن منظوره

هذه الÈامج ’ تنظر للمثقف كقيمة معنوية اأو
كفرد متميز بل كفرد ›تمعي وانتهى اأو عنصسر
ناخب فقط ،مشسÒا اإ ¤اأنه صسوت انتخابي كغÒه
م -ن ا’أصس -وات ،وط -الب بضس -رورة ال -ن -ظ-ر ل-ل-م-ث-ق-ف
كصسوت متميز ‘ هذا اÛتمع واإعطائه مكانته
ا◊قيقة ‘ كل شسيء .واأثنى ﬁمد عبد اÛيد
مبسسوط على مبادرة جريدة «الشسعب» ‘ التطرق
 Ÿث ل ه ذ ه ا  Ÿو ا ض س ي ع  ،م  Èز ا ‘ س س ي ا ق ح د ي ث ه ا أ نّ
ا’نتخابات القادمة حسساسسة جدا و‘ مرحلة هامة
من حياة هذا الوطن ،كما كانت عليه انتخابات
 2012وم -ا صس -اح -ب -ه -ا م -ن رب -ي -ع اŸوت Ãخ-ت-ل-ف
ا’أوط -ان ال -ع -رب -ي -ة ،واأشس -ار م -بسس -وط اإ ¤اأّن ه -ات-ه
ا’ن-ت-خ-اب-ات ت-ت-زام-ن م-ع ت-وت-رات اŸن-ط-قة عموما
والدول العربية خصسوصسا ،وبالتا‹ فهي “ثل –ديا
اآخرا نحو ا’سستقرار .وهنا Œدر ا’إشسارة يقول
اŸت- -ح- -دث« :ف -ن -ظ -رت -ي كشس -اع -ر اأّن اŸوا’ة اأو
اŸع-ارضس-ة ه-دف-ه-م-ا ا’أسس-م-ى ه-و خ-دم-ة الوطن
وكل منهما يرى اأحقيته بالتمثيل ،ومن خÓلها
ف Óنشسّكك ‘ اأي طرف» ،قائ Óاأّنه يجب اأن
ن -ن -ت -ظ -ر م -ن-ه-م-ا ال-ن-ظ-ر اإ ¤ال-وط-ن ك-مسس-ت-ف-ي-د،
وا’نتخابات كسساحة للمنافسسة الشسريفة وليسست
سساحة للحرب اأو اÿصسام حيث اأن الهدف نفسسه.

اأ’غ -راضض الشس -خصس -ي -ة وت-ع-زي-ز اŸك-ان-ة
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة وقضس-اء اŸصس-ال-ح ال-ذات-ي-ة
ب -ع -ي -دا ع-ن ال-وظ-ي-ف-ة اŸق-دسس-ة ل-ل-ن-ائب
واŸتمثلة ‘ التشسريع Ãا يخدم البÓد
والعباد وكسسب ثقة اŸواطن وزرع اأ’مل
‘ نفسسه  ،والسسبب ‘ هاته اأ’زمة وهي
غ- -ي- -اب ال -ث -ق -ة ب ÚاÎŸشس -ح واŸواط -ن
واسستقالة ا÷زائري Úمن ‡ارسسة حقهم
ال -دسس -ت -وري ‘ ا’ن -ت -خ -اب م-رده حسسب
الدكتورة فاتن برامج اأ’حزاب التي ’
ت-أاخ-ذ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار ق-ط-اع ال-ث-ق-اف-ة ‘
أاف -ق -ه-ا السس-ي-اسس-ي وه-ي ت-ب-دو ل-ل-م-واط-ن
أاحزاب تلهث وراء شسراء الذ· و’ ترشسح
سسوى أاصسحاب اŸال ورجال اأ’عمال و
تشسجع ا÷هل واŸناورة.
وت -فصس -ل اأ’سس -ت -اذة ف-ات-ن ‘ ه-ذا اأ’م-ر
بالتأاكيد على أان عزوف اŸثقف Úعلى
‡ارسس -ة السس -ي -اسس -ة والÎشس -ح ıت -ل -ف
اÛالسض الشس -ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة أاو ال-و’ئ-ي-ة
وحتى الوطنية له أاسسباب عدة من بينها
أان ع -دي -د اŸث -ق -ف Úغ Òم-ن-خ-رط‘ Ú
ال -ع -م -ل السس -ي -اسس -ي وب -ال -ت-ا‹ ف-ه-م غÒ
متشسبع Úبثقافة الدولة و غ ÒمتمرسسÚ
على النضسال الذي يحتاج الثبات فيه إا¤
الصس Èو ا’سس- -ت- -م- -رار ف- -ه- -م يشس- -ع- -رون
باليأاسض و يتخلون عن ‡ارسسة السسياسسة و
يعزفون عنها “اما Ãجرد إاقصساؤوهم
مث Óمن الÎشسح ‘ أاية انتخابات أاو أاية
مسس-ؤوول-ي-ة ل-ي-ت-ف-رغ-وا ب-عدها للدراسسة ‘
ا÷امعة أاو التأاليف أاو البحوث أاو ا‚از
مشس -اري -ع ف -ن -ي-ة ﬂت-ل-ف-ة وه-ذا ال-ع-زوف
يكون فرصسة سسانحة أ’صسحاب اŸصسالح
الضس -ي -ق -ة واŸال ل -ي -تسس -رب-وا ‘ ﬂت-ل-ف
دواليب الدولة عن طريق الŸÈان.
ومن جهة أاخرى ‚د أان رئيسض ا◊زب
السسياسسي مث Óأاو رجل السسياسسة بصسفة
ع- -ام- -ة أاو ح- -ت- -ى اŸسس- -ؤوول ع- -ن إاع -داد
ال -ق -وائ -م اإ’ن -ت-خ-اب-ي-ة ب-ال-و’ي-ات ي-ت-م-ي-ز
Ãسس -ت -واه ال -ث -ق-ا‘ واŸع-ر‘ ال-بسس-ي-ط و
اŸت- -واضس- -ع وب -ال -ت -ا‹ ي -رفضض أان ي -ك -ون
اŸثقف ‘ ترتيب أاحسسن منه ،إاضسافة
إا ¤أان غ -ال -ب -ي-ة السس-ي-اسس-ي Úب-ا÷زائ-ر ’
ي - - - -ح - - - -ب- - - -ذون اÓŸح- - - -ظ- - - -ات واآ’راء
وال -ت -وج-ي-ه-ات ال-ت-ي ي-ق-دم-ه-ا اŸث-ق-ف-ون
وال -ن -خ-ب-ة واÈÿاء بصس-ف-ة ع-ام-ة و ال-ت-ي
تكون أاحيانا ‘ ﬁلها بحكم ثقافتهم و
معرفتهم للواقع  ،لذا فتجدهم يضسعون
اŸث - -ق - -ف ‘ Úذي - -ل ت - -رت- -يب ال- -ق- -وائ- -م
اإ’ن-ت-خ-اب-ي-ة أ’ن-ه-م ي-ح-ب-ذون الÈاغماتية
اŸرتبطة باآ’نية والشسعبوية و ا’رŒالية
والوعود الزائفة.
وتختتم ضسيفة جريدة «الشسعب» اأ’سستاذة
ا÷ام -ع -ي -ة ف -ات -ن صسÈي سس -ي -د ال -ل -ي -ث-ي
ح-دي-ث-ه-ا ب-ال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أان ا’ن-ت-خ-ابات
تكريسض لقيم ومبادئ الدÁقراطية وعلى
ا÷م -ي -ع اŸسس -اه -م -ة ف -ي -ه -ا ب -إاي -ج -اب-ي-ة
واŸضسي قدما إ’‚احها بالتصسويت بقوة
لصس- -ن -اع -ة ال -ت -غ Òال -ه -ادئ واإ’ي -ج -اب -ي،
موجهة رسسالة إا ¤كل اأ’حزاب السسياسسية
با÷زائر Ãراعاة اŸشسروع الثقا‘ ‘
ب -را›ه -ا اإ’ن -ت -خ -اب -ي -ة مسس -ت -ق-ب Ó-أ’ن-ه
الثقافة –حسسبها– حجر الزاوية ‘ بناء
اÛتمعات فالشسعب اŸثقف يعني شسعب
متحضسر ،و ا’سستحقاق القادم هو ‘ حد
ذات -ه ث -ق -اف -ة سس-ي-اسس-ي ي-جب اÙاف-ظ-ة
عليها وتثمينها.
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’ديبة عائششة بنور لـ «ألششعب»:
أ أ

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

ششعارأت مÎشّشحي أ’نتخابات ’ تلتفت إأ ¤ألّثقافة

’دي -ب -ة أل ّ-روأئ -ي -ة ع-ائشش-ة ب-ن-ور ،إأّن أŸثّ-ق-ف ﬁاصش-ر Ãوأن-ع ع-دة Œع-ل-ه م-ن-غ-ل-قً-ا ع-ل-ى ن-فسش-ه وسش-ل-ب-يً-ا أŒاه ت-لك أŸوأن-ع أو
ت -رى أ أ
أŸؤوثرأت،وقالت ‘ حوأر لها مع جريدة «ألششعب» ،ككل مّرة أو مرحلة أنتخابية يكون فيها أŸثقف غائبا عن أ◊رأك أ’نتخابي
’حزأب وألسشلطة سشاهمتا معا ‘ عزل أŸثقف من خلل تهميششه
نأ أ
ألذي تششتد وطأاته كلما أقÎبت موأعيد أ’قÎأع ،وأعتÈت أ ّ
’صشلح وألتّغي ،Òوإأليكم نصش أ◊وأر.
منذ سشنة  ،62حينما تقّدم ألسشياسشي وعزل أŸثقف ،وألنتيجة ›تمع عاجز عن أ إ

سشطيف :حوأر :نور ألدين بوطغان
❊ ألششعب :يلحظ غياب أŸثّقف‘ Ú
أ◊رأك أ’ن -ت -خ -اب -ي أ◊ا‹ ،خ -اصش-ة
ك- -مّÎشش- -ح Úف- -ي- -ه- -ا ّÁث- -ل -ون ن -خ -ب -ة
أÛتمعŸ ،اذأ ‘ رأيكم هذأ ألغياب؟
’ديبة عائششة بنور :تششهد ا◊ركة
❊❊ أ أ
السشياسشية ‘ اآلونة األخÒة حراكا انتخابيا
ي- -راه- -ن ك- -ال- -ع -ادة ع -ل -ى ال -ت -غ -ي Òوح -ف -ظ
اŸناصشب ‘ ،ظل غياب كلّي أاو ششبه كلّي
ل -ل -م-ث-ق-ف ال-غ-ائب أاو اŸغ-يب ال-ذي ي-ع-يشش
حالت من اإلحباط عززتها فكرة التهميشش
وغياب مششروع ثقا‘ مؤؤسّشسش.
إاذ ل Áكن ا◊ديث عن مششهد ثقا‘ ما ⁄
تتؤّفر اسشÎاتيجية واضشحة اŸعا ،⁄كذلك
ل Áكن ا◊ديث عن مردود ثقا‘ ما ⁄
ي -ت -ح ّ-ؤل إا ¤م-ل-م-ؤسش ي-ؤم-ي ل-دى اŸؤاط-ن
ال-ع-ادي .وه-ذا م-ا ت-عّ-م-دت السش-ل-ط-ة وح-تى
األحزاب السشياسشية ‘ اّتخاذه.
اŸثّقف ﬁاصشر Ãؤانع عدة Œعله منغلقًا
ع -ل -ى ن -فسش-ه وسش-ل-ب-يً-ا اŒاه ت-لك اŸؤان-ع أاو
اŸؤؤث- -رات ،وأاع- -ت -ق -د أان ل -ع -ب -ة السش -ي -اسش -ي
سشاهمت ‘ هذا ا÷مؤد فأاصشبح اŸثقف
ت- -اب- -عً- -ا ل- -لسش- -ل- -ط -ة ي -نسش -اق وراء ط -م -ؤح -ه

الجتماعي.
كذلك يششهد اŸششهد الثقا‘ غياب اŸثقف
ال -ن -ؤع -ي ال-ذي شش-ج-ع ع-ل-ى أاشش-ب-اه م-ث-ق-فÚ
تابع Úللسشلطة .وأاشش Òهنا إا ¤أان طمؤح
الكاتب السشياسشي هؤ ما أاقÈه فكريا ،فبدل
ب رسشالة اŸثقف ‘ خدمة األمة،
أان تصش ّ
أاصش-ب-حت ت-ن-حصش-ر ‘ ك-ي-ف-ي-ة ال-ت-خ-لصش م-ن
ظروفه الجتماعية اŸزرية.
❊ ه- - -ل ي - -ع - -يشش أŸث ّ- -ق - -ف أ÷زأئ - -ري
م -ع -زو’ ع -ن ›ت -م -ع -ه أم أ ّن -ه ي -ع-اÊ
ألّتهميشش من أÛتمع وأل ّسشلطة؟
❊❊ م -ن -ذ سش -ن-ة  2011ك-ت-بت م-ق-ال ب-عنؤان
تهميشش اŸثّقف ا÷زائري :من اŸسشؤؤول؟
إاذ رفعت راية التسشاؤول والتهميشش التي تطال
اŸث-ق-ف ا÷زائ-ري ع-ل-ى ك-اف-ة اŸسش-ت-ؤيات
وب-خ-اصش-ة ع-ل-ى اŸسش-ت-ؤى السش-ي-اسشي ،فككل
مّرة أاو مرحلة انتخابية يكؤن فيها اŸثقف
غ -ائ -ب -ا ع-ن ه-ذا ا◊راك الن-ت-خ-اب-ي ال-ذي
تششتد وطأاته كلما اقÎبت مؤاعيد القÎاع،
وهذا ما يث Òالسشتغراب والقلق حؤل غياب
اŸث -ق -ف ÚواŸه-ت-م Úب-الشش-أان ال-ث-ق-ا‘ ع-ن
هذا الفعل السشياسشي الهام.
إان غالبية ششعارات اŸرششح ÚلÓنتخابات

ل تلتفت إا ¤الثقافة واŸثّقف ،Úوكأانّ هذه
األخÒة غ Òمتؤّفرة الصشÓحية ‘ أاجندة
األحزاب أاو رزنامة اÎŸششح أاو تدعؤ إا¤
دعم الثقافة ،وتؤؤّكد على دورها ‘ تطؤير
اÛت- -م- -ع- -ات وف- -ت- -ح آاف- -اق ل- -ل- -م- -ؤاط- -نÚ
لÓسشتثمار ‘ هذا اÛال ا◊يؤي وكأان
الثقافة ل تعنيهم .ألّنه وببسشاطة ل تهتم
ببناء اإلنسشان ،ويتم ذلك من خÓل الثقافة
هذا اÛال ا◊يؤي اŸهم ل تقÎب منه
اÿطابات السشياسشية أاو الششعارات ا◊زبية،
وحتى السشلطة يهمها كثÒا أان يبقى اŸثقف
ب -ع -ي -دا ع -ن ال -ت -غ -ي ÒواŸشش -ارك -ة ‘ صش-ن-ع
ال -ق -رار ،م -ت -ى يسش -ت -م -ر ت -ه -م -يشش ال-ث-ق-اف-ة
واŸثقف ‘ برامج اŸرششحÚ؟
❊ أ÷زأئرّيون يفÎضش أّنهم يعلّقون
آأم-ا’ كÈى ع-ل-ى ‡ّث-ل-ي-ه-م أŸن-ت-خ-بÚ
م- -ن أج- -ل إأسش- -م- -اع صش- -وت -ه -م و–دي -د
سش -ي -اسش -ات ت-خ-دم-ه-م ،أ’ ي-ع-ي أŸثّ-ق-ف
هذه أ◊قائق؟
❊❊ اŸثّقف بصشفة عامة فقد األمل ‘
النتخابات برّمتها ،ألنه يئسش من ثمارها
ون -ت -ائ -ج -ه -ا وم -ن ت -لك اÿط-اب-ات ال-رن-ان-ة
وا÷ؤف -اء ،راه -ن ع-ل-ى اÿي-ب-ة ،واّت-خ-ذ م-ن

اŸقاطعة مذهبا ومنهجا ‘ كل الدورات.
لسشّ- -ي -م -ا ح Úت -تشش -اب -ه الÈام -ج واألف -ك -ار
وال - -ؤسش - -ائ- -ل واÿطب ،وي- -ن- -ع- -دم ال- -ف- -ع- -ل
وال- -ت- -ط -ب -ي -ق ،ل -ك -ن ال -ذي ل Áك -ن ف -ه -م -ه
واسش-ت-ي-ع-اب-ه ،و–ل-ي-ل-ه واسش-ت-ن-تاج أابعاده ،هؤ
ميل بعضش اŸثقف Úنحؤ اŸقاطعة الششاملة
Ûريات النتخابات ،والغياب الؤاضشح عن
مسشرح ا◊مÓت النتخابية ،وتركها للنفؤذ
وأاصشحاب اŸال ،واŸؤاطن العادي وحده
ي- -ؤاج- -ه خ- -ط- -اب- -ات اŸرشش- -ح Úال- -ؤاع- -دة
وال -غ -امضش -ة وا◊اŸة واıي -ب -ة ‘ ن -ه -اي-ة
األمر.
‘ النهاية على اŸثّقف ضشرورة اسشتعادة
دوره ووظ -ي-ف-ت-ه األو ¤اŸت-م-ث-ل-ة ‘ ت-أاه-ي-ل
اŸششهد السشياسشي ،فاŸثّقف وحده القادر
على رفع مسشتؤى الؤعي والتحدي ،ونششر
الفكر التنؤيري Ÿؤاجهة التطرف واإلرهاب
ال- -ذي خ -رب ودم -ر وشش -رد وق -ت -ل ،و–ؤي -ل
خ -ط -اب -ات ال -ك -راه -ي-ة وا◊ق-د إا ¤خ-ط-اب

ششخصشيات ثقافية تظهر أسشتياءها وأخرى تدعو إأ ¤أقتحام أÛال ألسشياسشي

إانسشا Êيصشب ‘ خدمة الؤطن.
❊ أŸث ّ- -ق - -ف - -ون أن - -وأع وه - -م ي- -ؤوّث- -رون
وي -ت -أاّث -رون Ãا ي -ج -ري ،ك -ي -ف ت -رون
ع -لق -ة أŸث ّ-ق-ف أ÷زأئ-ري ب-الّسش-ل-ط-ة
وألوسشط ألسشياسشي؟
❊❊ هناك مثّقفؤن قÓئل اختاروا النتماء
Óحزاب السشياسشية ،سشؤاء ألحزاب السشلطة
ل أ
أاو ألحزاب اŸعارضشة لها ،التي أافرغت من
ﬁتؤاها وقد ‚حت السشلطة ‘ ذلك ،و
وج -ؤده -ا ك -ع -دم-ه ألن-ه-ا  ⁄ت-رف-ع ال-ت-ح-دي
واŸراهنة على التغي .Òهناك ثÓثة أانؤاع
من اŸثقف ،Úالفريق األول الذي انخرط ‘
صش -ف السش -ل -ط -ة م-ن أاج-ل مصش-ا◊ه وال-ث-اÊ
انخرط ‘ صشف األحزاب اŸعارضشة وهم
قلة ،والثالث من فضشل عدم النخراط ‘
أاية جهة أاو التخندق ‘ أاي حزب واتخذ من
البداع ا◊رية ‘ تقد Ëأارائه أاحيانا أاو
الصشمت ÿيبته ‘ كل ما يحدث ،وما ا‚ر
ع-ن-ه .األح-زاب والسش-ل-ط-ة سش-اه-م-ت-ا م-عا ‘
عزل اŸثقف من خÓل تهميششه منذ سشنة
 62حينما تقدم السشياسشي وعزل اŸثقف،
وال -ن -ت -ي -ج -ة ›ت -م -ع ع -اج -ز ع -ن اإلصشÓ-ح
والتغي.Ò
أاعتقد أاّنه حان الؤقت كي تفهم السشلطة
واألحزاب السشياسشية أاهمية ودور اŸثقف،
وإاع Ó- -ء م - -ك - -ان - -ت- -ه ‘ –صش ÚاÛت- -م- -ع
وتطؤره ،وأان عجلة التنمية وحل اŸششاكل
مرهؤنة Ãسشاهمة اŸثقف واŸفكر للخروج
م - -ن دائ - -رة الن - -غ Ó- -ق وال - -رأاي ال - -ؤاح- -د،
والسشتفادة من اجتهاداته وقدرته ‘ إاعادة
التؤازن إا ¤ا◊قل السشياسشي الذي يششهد
تؤّترا كبÒا.
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أأفكار متباينة للمثّقف Úحول ألّترشّشح لÓنتخابات بتيبازة

لع

أجمع جلّ أŸثقف Úألذين جّربوأ ح ّ
لنتخابات ‘ ﬂتلف أ’سشتحقاقات ،و’سشيما ألتششريعيات منها على أّنه ’ مفر من ألتهميشش وأ’قصشاء لهذه ألفئة ’عتبارأت
ظهم للÎشّشح ل إ
عديدة يل ّ
’هلها دأخل أسشوأر أÛالسش أŸنتخبة.
ن أŸثقف له رسشالة مقّدسشة ’ Áكنه تبليغها أ
خصشها هؤو’ء ‘ رفضش أŸثقف للتخلي عن مبادئه وأفكاره ألبّناءة ،فيما يعتقد آأخرون بأا ّ
تيبازة :علء ألدين ملزي
ظروف ﬂتلفة أايضشا باعتبارهم يدركؤن على ا◊ياة السشياسشية ‘ ا÷زائر يؤلّد لششغل اŸناصشب ،األمر الذي ل يتقّبله اسشتعداده للتعامل مع اŸسشتجدات ،إال أانّ
كل الدراك بأاّن ولؤجهم عا ⁄السشياسشة اŸزيد من مششاعر الحباط والششمئزاز ال -ق -ائ -م -ؤن ع -ل -ى ا÷م-ع-ي-ات السش-ي-اسش-ي-ة ال- -ق- -ان- -ؤن ا÷زائ- -ري  ⁄ي -ح ّ-دد شش -روط
سش-ي-حّ-د ول-ؤ ضش-م-ن-ي-ا مسش-اره-م الب-داع-ي لدى اŸثقف Úلسشيما الششباب منهم ،إال والذي يربطؤن ‘ أاغلب ا◊الت Ãيزات اŸمارسشة السشياسشية لسشيما حينما يتعلق
❊ عزوق :رئيسش إأ–اد ألكّتاب
والثقا‘.
أاّن- -ه ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ك ّ-ل ه -ذه اŸؤؤشش -رات األمية واŸال واÙسشؤبية على حسشاب األمر بالÎششح للمجالسش اŸنتخبة ،األمر
أ÷زأئرّي Úفرع تيبازة
❊ ألشّشاعر ﬁمد جلوي:
السشلبية التي يرفضش أاهل ا◊ل والربط الكفاءة والششفافية اŸطلقة ،وهؤ الؤاقع الذي اأفرز واقع يتهافت فيه النتهازيؤن
أŸثّقف له أهتمامات أخرى غÒ
أŸثّقف ’ يقبل بأان يحّدد مصشÒه تششريحها وتقؤÁها ،فإاّن ›مؤعة لبأاسش الذي ل يسشمح بتاتا Ãمارسشة اŸثقف نحؤ الÈوز والظهؤر ‘ اŸقّدمة ‘ ،حÚ
أ’نغماسش ‘ أŸسشتنقع ألسشياسشي
من هو أقل منه ثقافة وإأدرأكا
بها من اŸثقفّ– Úدت الؤاقع هذه اّŸرة Ÿهامه وخياراته ومؤاهبه ،ومن ثّم فقد يّÎفع اŸثّقفؤن عن ذلك بالرغم من كؤن
واحتّلت مؤاقعها ا◊صشينة بقؤائم الÎششح أافرزت هذه الششكالية قطيعة غ Òمعلنة ب- - -عضش اŸن- - -اصشب ك- - -م- - -نصشب ال - -ن - -ائب
ıت -ل -ف األح -زاب اع -ت -ق -ادا م -ن-ه-ا ب-أاّن ما ب Úالطبقة السشياسشية اŸتحكمة بزمام ب -الŸÈان م-ث Ó-ي-ت-طّ-ل-ب مسش-ت-ؤى ع-ل-م-ي-ا
اÓÿصش يكمن ‘ ورقة الÎششح ،فيما ل األم -ؤر ‘ دوال -يب األح -زاب السش -ي -اسش -ي-ة رف -ي-ع-ا وع-ال-ي-ا ح-ت-ى ي-ت-مّ -ك-ن ال-ن-ائب م-ن
يزال البعضش اآلخر يؤؤمن اÁانا راسشخا وطبقة اŸثقف Úالتي ترفضش النغماسش إادراك وف- -ه- -م ك- -ل ال- -ق- -ؤان Úال -ت -ي ي -ت -م
ب- -أان اÓÿصش ل Áك- -ن- -ه أان ي -ح -ي -د ع -ن طؤاعية ‘ عا ⁄الرداءة.
اسشتصشدارها.
ال -ف -ك -رة و ال -ك -ل -م -ة ب-ع-ي-دا ع-ن ضش-ؤضش-اء ❊ أıرج أŸسشرحي حبيب بوخليفة:
❊ ألشّشاعرة كرÁة وزأن:
’حزأب ألسشياسشية
أ أ
ألسشياسشة عندنا أمتزجت
التهريج السشياسشي الذي قد يقتل الكلمة
’ –Îم أŸثّقف
Ãفاهيم «ألششكارة» وألّردأءة
والبداع أاحيانا ،وتبقى السشاحة مع ذلك
بحاجة ماسشة ا ¤التؤفيق ب Úالطرف Úي- -ع- -ت -ق -د اıرج اŸسش -رح -ي واألسش -ت -اذ أاّكدت الشّشاعرة اŸتأاّلقة كرÁة وزان على
م -ن خ Ó-ل إاق -ن -اع ا÷م -ي-ع ب-أان اÓÿصش
ليسش كتلة واحدة ،وإا‰ا هؤ عبارة عن
أاع -رب رئ -يسش ف -رع ولي -ة ت -ي-ب-ازة ل–اد يعتقد الشّشاعر اÙنك ﬁمد جÓوي أاجزاء عديدة تقع ‘ جؤف كّل ششخصش
ال -ك-ت-اب ا÷زائ-ري Úع-ن رفضش-ه اŸط-ل-ق بأانّ اŸثّقف Úولسشيما فئة الششباب منهم مهما كانت قناعته وبلغ مسشتؤاه.
لن- -غ- -م- -اسش اŸث- -ق- -ف ‘ ÚاŸسش- -ت- -ن- -ق- -ع ل ي- -ق- -ب- -ل -ؤن ع -ل -ى الط Ó-ق ب -أان ي -ح ّ-دد ❊ معششوق رئيسش فرقة نور ألسشاحل:
أŸثّقف يّÎفع عن أ’نحدأر
السش- -ي- -اسش- -ي ال- -ذي ي- -ح ّ-د م -ن إاب -داع -ات مصشÒهم ويتحّكم فيه من هؤ أاقلّ منهم
Ãسشتوأه إأ ¤أŸسشتنقع ألسشياسشي
واهتمامات هؤؤلء ،مششÒا إا ¤أانّ اŸثّقف وعيا وإادراكا وثقافة ،وهؤ األمر القائم
له اهتمامات أاخرى تعنى Ãعا÷ة الؤاقع ب- -ح- -ذافÒه ‘ ه -ي -اك -ل تسش -ي Òاألح -زاب بدوره أاّكد رئيسش فرقة السشاحل الثقافية
القتصشادي والجتماعي وحتى السشياسشي السشياسشية ‘ ا÷زائر ،بحيث يغلب على
ل -ل -ؤط -ن ب -ط -ري -ق -ت-ه اÿاصش-ة ب-ع-ي-دا ع-ن معظم اŸسشÒين والقائم Úعلى ششؤؤونها
الصشخب و اŸزايدات السشياسشية ،وهؤ ‘ ط - -اب - -ع اŸسش - -ت- -ؤى ال- -دراسش- -ي اÙدود
غ -ن -ى ع-ن اŸن-اصشب السش-ي-اسش-ي-ة ل-ت-ف-ج Òوالرت -ب -اط ب -اŸصش -ل -ح -ة الضش -ي -ق -ة ع -ل-ى
طاقاته البداعية والفكرية ،بحيث يتم حسشاب اŸصشلحة العامة التي طبعت منذ
ا÷امعي حبيب بؤخليفة بأاّنه تؤجد عّدة أانّ اŸثّقف ‘ بÓدنا ل Áكنه التأاقلم
ال -ت -ط ّ-رق ıت -ل-ف ال-قضش-اي-ا ع-ن ط-ري-ق ال -ق -دم ط -ب -ي -ع -ة الشش -خصش -ي -ة ا÷زائ -ري-ة
حؤاجز “نع اŸثّقف من الÎششح ضشمن بعفؤية وسشهؤلة مع الؤاقع السشياسشي ،ول
القصشيدة أاو اŸقالة أاو القصشة أاو الرواية اŸت -م-ي-زة ع-ن ب-اق-ي الشش-ع-ؤب اŸغ-ارب-ي-ة
قؤائم الÎششيحات التي تسشÒها األحزاب Áك -ن -ه الن -تسش -اب إا ¤أاح -زاب سش -ي-اسش-ي-ة
السش -ي -اسش -ي -ة ت -أات -ي ‘ م -ق-دم-ت-ه-ا اق-ت-ن-اع كثÒا ما يحكمها مفهؤم الششكارة ويحيط
‡ا والعربية .وأاّكد الششاعر جÓوي على أانّ
وغÒها بششكل يلفت انتباه ا÷ميع ّ
يسشمح له بالؤلؤج إا ¤عا ⁄البداع بكل اŸثّقف الذي يبلغ درجة عالية من الؤعي
اŸثّقف بأانّ تؤجّهاته ل تتماششى ومصشالح بها طابع الرداءة ،وذلك لكؤن القائمÚ
أاري -ح -ي -ة ،األم -ر ال -ذي ي -ف -ت-ق-ده ال-فضش-اء والدراك ل Áكنه التفاعل ايجابيا مع
تلك األحزاب ،إاضشافة إا ¤كؤن األحزاب على األحزاب ينبذون اŸثّقف Úمن جهة
السش -ي -اسش -ي .أام -ا ع -ن قضش -ي -ة ال -ت -ه-م-يشش مسشÒي أاح -زاب سش -ي -اسش -ي -ة ذوي مسش-ت-ؤى
نفسشها ل –Îم اŸثّقف اأصش ،Óولؤل هذه وي- -ت- -قّ- -رب -ؤن ع -ل -ى ال -دوام Ãن Áل -ك -ؤن
والتخؤف من اŸثقف من طرف القائم Úمعر‘ ﬁدود ومتؤاضشع كثÒا ما يعبّد ع- -ل -ى أاّن اŸسش -ت -ؤى ال -ف -ك -ري واألخ Ó-ق ال-ع-ؤائ-ق لن-خ-رط اŸثّ -ق-ف-ؤن ‘ ال-ع-م-لية األم -ؤال .وب -اŸق -اب -ل ي -رفضش اŸثّ -ق-ف-ؤن
على ﬂتلف األحزاب السشياسشية ،فÒى الطريق نحؤ انششاء لؤبيات الغشش والنهب اŸك- -تسش- -ب -ة ل -ل -م -ث ّ -ق -ف ل يسش -م -ح -ان ل -ه النتخابية بعفؤية ألنّ ذلك ل Áنعه من الشّشرفاء النغماسش داخل هذا اŸسشتنقع
عزوق بأانّ هذا األمر يبقى ثانؤيا ول أاثر وإانتاج طبقة سشياسشية أاسشؤأا من سشابقتها ب- -الن- -ح- -دار والسش- -ق -ؤط ‘ اŸسش -ت -ن -ق -ع م-ؤاصش-ل-ة إاب-داع-ه وع-ط-ائ-ه ل-ل-م-جتمع من ال- -ذي –ؤم ح- -ؤل- -ه عّ- -دة م- -ظ- -اه -ر غÒ
ل- -ه ع- -ل- -ى مشش -ارك -ة ه -ؤؤلء ‘ ال -ع -م -ل -ي -ة ‘ ظ -ل واق -ع يشش -ه -د ت -ده -ؤرا مسش -ت -م -را السشياسشي الذي ل يرحم ،والذي التحمت الناحية اŸبدئية ،وح Úيلج اŸثقف اإ ¤مششرفة ،و‘ كل ا◊الت فإاّن الّرداءة ل
النتخابية ،مسشتششهدا بكؤن العديد من وتفاهة ل يقبلها عاقل للخطاب السشياسشي ب -ه سش -م -ة الشش -ك -ارة أاك Ìم -ن غÒه -ا م-ن اŸع -رك-ة السش-ي-اسش-ي-ة ف-إاّن-ه ي-حّ-دد ل-ن-فسش-ه Áكنها اأبدا اأن تتعاقد أاو تضشم إاليها أاناسشا
اŸثقف Úالذين يعرفهم رفضشؤا مناصشب الؤطني ،وأاّكد الششاعر جÓوي على أانّ السش-م-ات ا◊م-ي-دة ،ف-ي-م-ا ي-ب-ق-ى اŸث-قف أاه -داف -ا ت -ت -م -اشش -ى وق -ن -اع -ات -ه وÁك -ن -ه ي -رفضش -ؤن ال -ت -خ -ل -ي ع -ن ن -ظ -اف-ة وح-ي-اة
سش -ي -اسش -ي -ة ﬂت -ل -ف -ة ع -رضشت ع-ل-ي-ه-م ‘ هيمنة ششخصشيات طاعنة ‘ السشن واألمية متششبثا بسشمة الكفاءة كمعيار ذات أاولؤية –قيقها مهما كانت الظروف بالنظر اإ ¤ال ّضشم.Ò
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لؤŸبي Úانطلق أامسس Ãركز سسيدي موسسى
تربصس ا أ

يأحي مرشّسح Óÿفة قريشسي على رأاسس
العأرضسة الفنية للمنتخب اأ’وŸبي

لؤŸب- -ي –ضسÒات- -ه
ي - -واصس- -ل اŸن- -ت- -خب ا أ
Ãرك -ز سس -ي-دي م-وسس-ى –ّسس-ب-ا ل-ل-مشس-ارك-ة ‘
لسسÓ-م-ي ال-ت-ي سس-ت-ج-ري
أال -ع -اب ال -تضس -ام-ن ا إ
بباكو ،عاصسمة أاذربيجان .فيما غادر اŸدرب
ت-وف-ي-ق ق-ريشس-ي اŸدي-ري-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-وطنية
ب -ع -د م -واف -ق -ة رئ -يسس «ال -ف-اف» خ Òال-دي-ن
زطشسي.

بداية من الفأ— مأي اŸقبل Ãركز سضيدي موسضى،
قبل التنقل إا ¤بأكو ‘ اÿأمسض من نفسض الشضهر.
علمأ أان منأفسضة كرة القدم تنطلق قبل اŸنأفسضة
الرسضمية بأربعة أايأم.
ي- -ب- -ق- -ى ه- -دف «ال- -ف- -أف» األسض- -أسض- -ي– ،ضضÒ
اŸن -ت-خب ل-ي-ك-ون ج-أه-زا ÿوضض غ-م-أر تصض-ف-ي-أت
األل -ع-أب األوŸب-ي-ة  2020ال-ت-ي سض-ت-ج-ري بطوكيو،
حيث تراهن ال–أدية على هذا اŸنتخب لقتطأع
تأشضÒة التأهل لثأ Êمرة على التوا‹ بعد مشضأركته
‘ أاوŸبيأد ريو.

برر قريشضي قرار مغأدرته ألسضبأب شضخصضية.
ع -ل -م -أ أان -ه ك -أن يشض -رف ع -ل -ى اŸن-ت-خب األوŸب-ي
وبألتأ‹ فلن يواصضل مهأمه على رأاسض هذا األخÒ
وهو مأ جعل زطشضي يفكر ‘ من يخلفه.
يشضرف على الÎبصض الذي انطلق ،أامسضÃ ،ركز
سضيدي موسضى اŸدرب عأمر شضفيق ومدرب حراسض
اŸرم-ى ق-ري-ت-ل-ي بصض-ف-ة م-ؤوق-ت-ة ،إا ¤غ-أي-ة ت-ع-أق-د
«الفأف» مع مدرب جديد ،الذي سضيكون بنسضبة
كبÒة ﬁليأ.
وي - -ك - -ون ال- -دو‹ السض- -أب- -ق حسض Úي- -أح- -ي أاكÌ
اŸرشض -حÓÿ Úف -ة ق-ريشض-ي ع-ل-ى رأاسض ال-ع-أرضض-ة
ال- -ف- -ن -ي -ة ،ب -ع -د أان ال -ت -ق -ى ‘ وقت سض -أب -ق رئ -يسض
ال–أدية خÒالدين زطشضي الذي أابدى –ّمسضأ
كبÒا إلسضنأد مهّمة قيأدة اŸنتخب األوŸبي ليأحي
‘ أالعأب التضضأمن اإلسضÓمي اŸقبلة.
وي -ري -د زطشض -ي م -ن-ح ال-ف-رصض-ة ألح-د الÓ-ع-بÚ
السض -أب -ق Úل -ي -ك -ون م -درب -أ ل -ل -م -ن -ت -خب األوŸب-ي.
ويتواجد يأحي ‘ أافضضل رواق لتحقيق هذه الغأية،
خأصضة أانه سضبق له تدريب منتخب أاقل من  20سضنة،
كمأ يتوفر على خÈة كبÒة كÓعب سضأبق.
وسضيقوم اŸنتخب األوŸبي بإأجراء تربصض أاخÒ

عريبي ورحمأ Êسسيدعمأن التشسكيلة

عمار حميسسي

سسل

يم إايÓسس:

يتواجد حأرسض مرمى مولودية بجأية شضمسض
الدين رحمأ Êومهأجم شضبأب بلوزداد عريبي‘ ،
أافضضل رواق لتدعيم تشضكيلة اŸنتخب األوŸبي ‘
أال- -ع- -أب ال- -تضض -أم -ن اإلسض Ó-م -ي ب -ب -أك -و ،ب -أل -ن -ظ -ر
إلمكأنأتهمأ الكبÒة.
وك -أن م -فÎضض -أ أان ي -ت -م اسض -ت -دع-أء م-داف-ع م-ن
األك -أب -ر ،ل -ك -ن ا÷ه -أز ال -ف -ن -ي ا◊أ‹ فضض -ل ضض -م
مهأجم وحأرسض مرمى من األكأبر وهذا لتقدË
اإلضض -أف -ة ‘ ه -ذه اŸن -أفسض -ة ال -ت -ي يسض -ع -ى ف -ي-ه-أ
اŸنتخب األوŸبي لتحقيق نتأئج مشضرفة.
وإاذا كأنت مشضأركة رحمأ Êواردة ،إال أان تواجد
عريبي مع اŸنتخب األوŸبي يبقى أامرا صضعبأ،
خ -أصض -ة وأان إادارة شض -ب -أب ب-ل-وزداد أاب-دت “ّسض-ك-ه-أ
ب-خ-دم-أت-ه ،ب-أل-ن-ظ-ر لÓ-سض-ت-ح-ق-أق-أت ال-ت-ي ت-ن-ت-ظر
ال- -ف- -ري- -ق ،ي- -ب- -ق- -ى أاه- -م -ه -أ نصض -ف ن -ه -أئ -ي ك -أسض
ا÷مهورية.
وسضيحرم الشضبأب من خدمأت عريبي ‘ نصضف
نهأئي الكأسض ‘ ،حأل سضأفر مع اŸنتخب اإ ¤بأكو،
األم -ر ال -ذي ق -د ل ت -واف -ق ع -ل -ي -ه إادارة الشض -ب -أب،
◊أجتهأ ÿدمأته.

أارسسنال

ذكرت
تقارير
صسحفية
إا‚ليزية،
أان ن - - - - - - -ادي
أارسسنال
ؤضس-ع خ-طة
لتعويضس
ثنائي
الغانرز
أالكسسيسس سسانشسيز ؤمسسعود أاؤزيل ،حال
ق -ررا ال -رح -ي -ل ع -ن م-ل-عب «ا إ
لم-ارات».
ؤق-الت صس-ح-ي-ف-ة «ذا صس-ن» ا إ
ل‚ل-ي-زية،
إان إادارة أارسس - -ن - -ال ت - -خ - -ط - -ط لضس - -رب - -ة
مزدؤجة بالتعاقد مع ا÷زائري ياسسÚ
ب-راه-ي-م-ي ؤم-اكسس م-اي-ر ،لع-ب-ي بورتو
الÈت- - -غ- - -ا‹ ؤشس- - -ال- - -ك- - -ه ا أ
لŸا Êع - -ل - -ى
الÎتيب».
وأاضضأفت
ا
ل
ص
ض
ح
ي
ف
ة
:
«
أ
ا
ر
س
ض
ن
أ
ل اسضتقر على
ب -راه -ي-م-ي ‘ م-رك-ز ا÷ن-أح وم-أي-ر ‘ م-رك-ز
صضنأعة اللعب ،كمأ أان النأدي اللند Êيسضتعد
ÿسضأرة سضأنشضيز وأاوزيل».
وت -أب -عت« :أارسض -ن -أل سض
ي
د
خ
ل م-ع-رك-ة م-ع
ميÓنو وإان Îللحصضول على خدمأت براهيمي،
ح -يث ت-ق-در ق-ي-م-ة الصض-ف-ق-ة  35م-ل-يون جنيه
اسضÎليني ،كمأ أانه سضيحأول خطف مأير من
ليفربول».
ينتهي عقدا سضأنشضيز وأاوزيل مع أارسضنأل ‘
صض -ي-ف  ،2018وسض -ي -ك -ون ع -ل -ى إادارة ال-غ-أن-رز
بيعهمأ ،إان  ⁄تتوصضل إا ¤اتفأق معهمأ ،حتى
ل تخسضر جهودهمأ ›أًنأ ‘ اŸوسضم اŸقبل.

الدؤرة الدؤلية للتنسس  -أاؤاسسط بتونسس

بوخلدة تواجه
التونسسية ريأن تركي

تواجه ا÷زائرية حورية بوخلدة منأفسضتهأ
التونسضية ريأن تركي ‘ الدور األول من جدول
تصض -ف -ي -أت ال -دورة ال -دول -ي -ة ل  -أ
Óواسض-ط ا÷أري-ة
ب -أŸن -زه (ت -ونسض) ،وف -ق الÈن-أم-ج ال-ذي نشض-رت-ه
ال–أدية الدولية للتنسض ع Èموقعهأ الرسضمي.
‘ حأل فوزهأ ،سضتواجه ا÷زائرية ‘ الدور
الثأ ÊاŸتأهلة من اŸبأراة التي سضتجمع بÚ
ال -ه -ول -ن -دي -ة كÓ-ري-ن لÒب-ي وال-ت-ونسض-ي-ة ج-ي-ه-أن
مأغديشض.
و ⁄ي-ت-م-ك-ن م-واط-ن-أه-أ ﬁم-د ف-رق-أن لبدي
وﬁم- -د ع- -ل- -ي ع- -ب -ي -بسض -ي ال -دخ -ول ‘ ج -دول
تصض -ف -ي -أت ه -ذه ال -دورة اŸصض -ن -ف -ة ‘ ال -درج-ة
الثألثة.

أاك Ìبقدراته.

حاورته :نبيلة بوقرين

‹ أان ت -ع -أم -لت م -ع -ه م -ن ق -ب -ل وأاع-ت-ق-د اأن-ه ا◊ل
األنسضب ب -ح -ول ال -ل -ه ألن -ن-أ ن-ن-ت-ظ-ر م-ن-ه ال-ك-ث‘ Ò
العهدة القأدمة.
لمور التي تتوقعونها من اŸكتب
@ ما هي ا أ
ا÷ديد؟
@@ كلنأ نرغب ‘ تطوير السضبأحة ا÷زائرية
وإاع -أدت -ه -أ ل -ل-مسض-ت-وى ال-ع-أŸي واألوŸب-ي ،ب-ع-دم-أ
تراجعت ‘ السضأبق ،و ⁄تعط الفرصضة ألصضحأب
الختصضأصض .لكن ذلك لن يأتي من عدم ،بل يكون
ببذل عمل كب Òعلى كل األصضعدة ،خأصضة توفÒ
اإلم- -ك- -أن- -أت اŸأدي- -ة ،إاضض- -أف- -ة إا ¤وضض -ع ب -ر›ة
ﬁك-م-ة وف-ق-أ لسضÎات-ي-ج-ي-ة صض-ح-ي-ح-ة ت-ق-وم على
تربصضأت ذات مسضتوى عأ‹ رفقة سضبأح ÚعأŸيÚ
من دول أاخرى ،على غرار فرنسضأ ،أامريكأ مثلمأ
فعلت أانأ ‘ السضأبق ‘ .البداية تدربت بفرنسضأ ثم
انتقلت إا ¤الوليأت اŸتحدة األمريكية وهذا مأ
مكنني من –قيق نتأئج إايجأبية ،ألن مثل هذه
الÎبصضأت سضتجعل السضبأح يتجأوز العقدة ويؤومن

سسيد أاحمد عواج لـ «الشسعب»:
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اهتمأم كب Òبخدمأت براهيمي تأهلنأ إا ¤دور اÛموعأت أادخلنأ تأريخ كأسس «الكأف»

«اŸكتب الفيدرا‹ ا÷ديد بإأمكأنه إاعأدة السسبأحة
ا÷زائرية للواجهة»

عّبر السسباح العاŸي السسابق سسليم إايÓسس
‘ ح- - -وار خ- - -اصس ÷ري - -دة «الشس - -عب» ،ع - -ن
ت-ف-اؤؤل-ه ال-ك-ب Òب-ع-ودة السس-ب-احة ا÷زائرية
إا ¤ال- -واج- -ه- -ة م- -ن ج- -دي -د خ Ó-ل ال -ع -ه -دة
لؤŸب-ي-ة ال-ق-ادم-ة ،ب-ع-دم-ا أاعطيت الفرصسة
ا أ
ل-ل-ج-ي-ل ا÷دي-د ل-تسس-ي Òال–ادي-ة ،هذا ما
سس-ي-ع-ط-ي ن-بضس-ا ق-وي-ا ل-ه-ا ،سس-يسس-م-ح ب-تجديد
لفكار من خÓل توظيف الطاقات الشسابة
ا أ
‘ ك -ل اŸن -اصسب م -ع السس -ت-ف-ادة م-ن خÈت-ه-م
ؤالÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -ت-ن-اسس-ق ‘ ال-ع-م-ل م-ع ك-ل
ا÷هات اŸعنية.

@ «الشسعب» :كيف تعلق على النقاط التي
تضسمنها برنامج اŸكتب ا÷ديد؟
@@ «إاياسس» :من ا÷يد تواجد عنأصضر شضأبة ‘
ال–أدية فرحت كثÒا بذلك ،ألنه سضيضضخ دمأء
جديدة ومن اŸنطق أان “نح الفرصضة ألصضحأب
ال -ك -ف-أءات ب-ه-دف إاع-أدة السض-ب-أح-ة ا÷زائ-ري-ة إا¤
ال -واج -ه-ة ،ل-يسض ف-ق-ط ع-ل-ى الصض-ع-ي-د ال-ع-رب-ي ،ب-ل
عأŸيأ ،مثلمأ كنأ ‘ السضأبق .لهذا أانأ جد متفأئل
بأن تكون األمور أافضضل من خÓل الÈنأمج الÌي
الذي يعت Èتكميليأ Ÿأ قأم به اŸكتب السضأبق مع
إادخ -أل ب -عضض ال-ت-ع-ديÓ-ت ‘ ا÷أنب ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي،
خأصضة فيمأ يتعلق بأŸسضأبح التي تسضÒهأ الوزارة،
الديوان ومديريأت الشضبأب والريأضضة حتى ل يكون
اكتظأظ.
@ ه -ل ت -ؤوي -د سس -ي -اسس -ة رئ -يسس ال–ادي -ة
ا÷ديد؟
@@ بألطبع .أاعجبتني كثÒا الفكرة التي جأء
بهأ ،ألنه يريد أان يرفع مسضتوى السضبأحة ا÷زائرية
وم -ن غ ÒاŸن -ط -ق -ي –ق -ي-ق ذلك إاذا ان-ط-ل-ق م-ن
الصضفر ،ألنه ل شضيء يأتي من عدم .صضحيح هو
شضأب ويعرف عمله جيدا ،حيث سضيقوم بألتنسضيق
ب Úكل الرابطأت الولئية مع اسضتشضأرة كل القأئمÚ
على هذه الريأضضة ‘ ا÷زائر ،ألنني أاعرفه وسضبق

á°VÉjQ

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

العدد

19

@ كيف Áكن للسسباحة ا÷زائرية العودة
للواجهة؟
@@ لكي نتحدث عن ميدالية أاوŸبية أاو عأŸية،
يجب أان نعمل ألجهأ Ÿدة  12سضنة على األقل .لهذا
علينأ أان نحضضر فريقأ شضأبأ ،ألننأ ‰لك اŸؤوهÓت
الشضبأنية التي بإأمكأنهأ أان تشضرف األلوان الوطنية
‘ مسضتقب ...Óلكن بتوف Òكل الظروف اŸنأسضبة
لهم ،وأاعتقد أان األمور سضتكون أافضضل ،ألن القأئمÚ
على ال–أدية ا◊ألي Úيرغبون ‘ ترك بصضمتهم
‘ تأريخ السضبأحة ا÷زائرية ،فهنأك جأنبأن ‘
ال -ع -م -ل ،األول سض -ي -أسض -ة ال-تسض-ي Òوال-ث-أ Êأان ي-ك-ون
ت -نسض -ي -ق ب Úال–أدي -ة وال -وزارة ح -ت -ى نسض -ت -ط -ي-ع
الوصضول إا ¤هدفنأ.
@ ؤضسح لنا الفكرة أاكÌ؟
@@ وزارة الشض-ب-أب وال-ري-أضض-ة تضض-ع السض-ي-أسض-ة
العأمة وتوفر اإلمكأنأت الÓزمة .والهيئة اŸبأشضرة
مطألبة بألسضهر على تطبيقهأ على أارضض الواقع،
عن طريق أانأسض أاكفأء وهذا هو اŸنطق الصضحيح
لنجأح الريأضضة ا÷زائرية مسضتقب Óوحتى تعود إا¤
الواجهة من جديد.
هنأك نقطة أاخرى يجب أان نتطرق لهأ ،من
الضض -روري ال -ع -م -ل اŸشضÎك ب Úوزارت -ي الشض -ب-أب
وال-ري-أضض-ة والÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة مسض-ت-ق-ب ،Ó-م-ن أاج-ل
مسضأعدة الطلبة على النجأح ‘ الدراسضة و‘ نفسض
الوقت التألق ريأضضيأ ،من خÓل التنسضيق الذي يعد
عأم Óهأمأ وهو اŸفتأح ا◊قيقي وهذا مأ سضÒفع
م -ن مسض -ت-وى ال-ري-أضض-ة ا÷زائ-ري-ة وبصض-ف-ة خ-أصض-ة
السضبأحة .كمأ سضتقضضي على اآلفأت الجتمأعية
التي تفشضت ‘ السضنوات األخÒة وبألتأ‹ تطبيق
مقولة« :العقل السضليم ‘ ا÷سضم السضليم» ،ألن الكل
مسض- -ؤوول ع- -ل- -ى م- -أ ي -ح -دث ،ب -داي -ة م -ن ال -ع -أئ -ل -ة
واŸدرسضة.
من جهة أاخرى ،من الضضروري تنظيم ا÷معيأت
التي أاصضبحت تنشضط بكÌة من أاجل النجأح ‘
تكوين السضبأح Úو‘ نفسض الوقت تقليل الضضغط
على اŸسضأبح.

ك -ان سس -ي -د أاح -م-د ع-واج «ع-ريسس» سس-ه-رة
لؤŸب-ي ،بعدما
السس- -بت Ãل -عب  5ج-وي-ل-ي-ة ا أ
“كن من تسسجيل ثنائية ‘ لقاء الدؤر 16
م -ك -رر م -ن م -ن -افسس -ة ك -أاسس ال -ك -ون -ف-درال-ي-ة
لفريقية لكرة القدم ؤسساهم بشسكل لفت
ا إ
لÓنتباه ‘ تأاهل مولودية ا÷زائر إا ¤دؤر
لؤل مرة ‘ ،تاريخ العميد ‘
اÛموعات ،أ
هذه اŸنافسسة.
إاقÎب - -ن - -ا م- -ن ع- -واج ،ال- -ذي أاك- -د ل- -ن- -ا أان
الÓ- -ع- -ب Úؤضس -ع -وا ال -ي -د ‘ ال -ي -د ؤح -ق -ق -وا
لنصسار ؤبلغوا الهدف
التأاهل الذي انتظره ا أ
لدارة ‘ ب - -داي - -ة
لؤل ال- - -ذي سس - -ط - -رت - -ه ا إ
ا أ
اŸوسسم .موضسحا أانه حان الوقت للتفك‘ Ò
م -ب -اري -ات ال -ب -ط -ول -ة ال -وط -ن -ي-ة ؤاŸب-اري-ات
لمور
اŸتأاخرة .كما –دث عن الكث Òمن ا أ
لخرى تتعلق بالنادي ‘ ،هذا ا◊وار...
ا أ

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
@ الشس-عب :ف-وز سس-اح-ق ب-رب-اع-ي-ة ن-ظ-ي-فة
ؤتأاهل إا ¤دؤر اÛموعات من منافسسة كأاسس
الكاف؟
@@ سس -ي -د أاح -م -د ع-واج :ا◊م -د ل -ل -ه ،ف -وز
بألنتيجة واألداء أامأم فريق خلق لنأ عديد اŸشضأكل
‘ لقأء الذهأب بدار السضÓم .خÓل أاسضبوع بأكمله
حضضرنأ أانفسضنأ جيدا لهذا اللقأء ،وعأينأ نقأط قوة
وضضعف اŸنأفسض ،كنأ نتوقع اأن نواجه فريقأ أاقوى
بكث Òمن الذي واجهنأه اليوم ،ل أادري مأ الذي
حدث لهم.
لكني أاعتقد أاننأ كنأ أاقوى وسضيطرنأ منذ بداية
اللقأء على الكرة واسضتحوذنأ على وسضط اŸيدان
وقمنأ بشضن الهجمة تلو األخرى ،إا ¤أان “كنأ من
فتح بأب التسضجيل ،بعدهأ  ⁄نعد للخلف و ⁄نÎك
الفرصضة أامأم لعبي نأدي يونغ أافريكأنز التأنزاÊ
من أاجل القيأم برد فعل .واصضلنأ الضضغط إا ¤أان
أاضضفنأ الثأ ،Êوب Úالشضوط Úقدم لنأ اŸدرب بعضض
ال-ت-ع-ل-ي-م-أت ال-ت-ي ط-ب-ق-ن-أه-أ ب-ح-ذافÒه-أ وأاضض-ف-ن-أ
ه -دف Úآاخ -ري -ن وح -ق -ق -ن -أ ت -أه  Ó-ت-أري-خ-ي-أ ل-دور
اÛموعأت ودخلنأ به تأريخ اŸولودية.
أاشض- -ك- -ر ك- -ل زم Ó-ئ -ي ع -ل -ى اÛه -ودات ال -ت -ي
قدموهأ وأاهدي هذا الفوز والتأهل لكل أانصضأرنأ
الذين عأدوا إا ¤ديأرهم سضعداء.
@ ه - -ج- -وم اŸول- -ودي- -ة اسس- -ت- -ف- -اق ؤسس- -ج- -ل
رباعية ،هل Áكن القول إانكم قضسيتم على
العقم الهجومي الذي كان يÓحقكم؟
@@ ا◊مد لله– ،ررنأ اليوم وسضجلنأ ربأعية
ب -فضض-ل  3م -ه-أج-م Úوه-و أام-ر إاي-ج-أب-ي سض-ي-ج-ع-ل
ا÷ميع يكف عن ا◊ديث ‘ الوقت الراهن عن
هجوم اŸولودية الذي ل يسضجل .األمر ا÷يد ،أاننأ
فزنأ بأألداء والنتيجة واسضÎجعنأ قوانأ ‘ اآلونة
األخÒة بعدمأ مررنأ بفÎة فراغ رهيبة ،أاثرت على
نتأئجنأ وجعلتنأ نتدحرج ‘ سضلم الÎتيب .كل هذا
راج -ع إا ¤ال›Èة ال -ك-أرث-ي-ة ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ن-أ ن-ف-ق-د
مركزنأ الريأدي ‘ البطولة ،لكن اآلن بعد هذا
التأهل سضنتفرغ Ÿأ تبقى لنأ من مبأريأت ﬁليأ
ق- -ب- -ل ال- -ت- -ف- -ك ‘ Òاسض- -ت- -ئ- -ن- -أف م- -واج -ه -أت دور
اÛموعأت.
لؤل
@ كنت رجل اŸباراة بعد تسسجيلك أ
ثنائية هذا اŸوسسم؟
@@ ا◊مد لله ،هذا بفضضل العمل اŸتواصضل
وا÷دية ‘ التدريبأت ودعأء الوالدين ‹ بألنجأح.
‘ لقطة الهدف األول تأبعت الكرة جيدا و“كنت
م-ن ف-ت-ح ب-أب ال-تسض-ج-ي-ل ب-ط-ري-ق-ة ج-م-ي-لة .بعدهأ
سضأهمت ‘ تسضجيل الهدف الثأ Êوالثألث وأاضضفت
ال-راب-ع ب-ع-دم-أ ت-أب-عت م-رة أاخ-رى ل-ق-ط-ة «سض-وقأر»
ووضضعتهأ ‘ الشضبأك .ا◊مد لله ،األمر اإليجأبي

ه- -و أا Êرف- -ق- -ة «زرداب» و»درارج- -ة»“ ،ك- -ن -أ م -ن
التسضجيل والتحرر نهأئيأ ،خصضوصضأ أاننأ كنأ نعأÊ
من نقصض الفعألية ،وهذا مأ سضيجعلنأ نكون أافضضل
‘ اŸبأريأت اŸقبلة .كمأ أاننأ طبقنأ طريقة لعبنأ
ببلوغ منطقة العمليأت بتمريرات قصضÒة .ل أاخف
ع-ل-يك اسض-ت-م-ت-عت ك-ثÒا ب-أل-ل-عب ال-ي-وم وال-تسض-ج-ي-ل
وأا“ن -ى أان ي -ك -ون ال -ق -أدم أافضض-ل ب-ك-ث Òم-ن ال-ذي
شضأهده ا÷مهور اليوم ‘ هذا اللقأء.
@ عوضست أانت ؤ»زرداب» ك ّ
 Óمن»سسوقار»
ؤ»ن -ق -اشس» ،أالسست م -ت -خ -وف-ا م-ن ال-ع-ودة م-رة
أاخرى إا ¤دكة البدلء؟
@@ ل أابداً ،أاقبل اŸنأفسضة نحن كأإلخوة ‘
ال -ف -ري -ق ال -ذي ل ي-ل-عب يشض-ج-ع ال-ذي ي-ل-عب .ه-ذا
اŸوسضم لعبنأ الكث Òمن اŸبأريأت على الصضعيدين
اÙلي والقأري ،ومأزالت تنتظرنأ  9مبأريأت ‘
البطولة وعلى األقل مبأراة واحدة ‘ الكأسض قبل
خوضض غمأر دور اÛموعأت من منأفسضة كأسض
الكونفدرالية اإلفريقية لكرة القدم .هذا سضيسضمح
ل-ل-ط-أق-م ال-ف-ن-ي ب-ت-دوي-ر الÓ-ع-ب Úوالع-ت-مأد على
ا÷ميع فيمأ ينتظرنأ من مبأريأت هأمة.
األهم من كل ذلك ،هو أانه ‘ اŸولودية ليسض
هنأك لعب أاسضأسضي واآخر احتيأطي والذي يكون
أافضضل هو من الذي يلعب.
@ سستلعبون  3مباريات متأاخرة ‘ ظرف
تسس-ع-ة أاي-ام ق-ب-ل اسس-ت-ئ-ن-اف نشساط البطولة،
أالسستم متخوف Úمن ال›Èة؟
@@ ال›Èة أاخ -ل -طت حسض -أب -أت ك -ل أان -دي -ة
الرابطة اÎÙفة األو ¤لكرة القدم هذا اŸوسضم.
هنأك من توقف نشضأطه Ÿدة شضهرين ،ونحمد الله
‘ هذه الفÎة من اŸوسضم أانه كأنت لدينأ مبأريأت
‘ اŸنأفسضة اإلفريقية وبقينأ متأهل ‘ Úمنأفسضة
كأسض ا÷مهورية ،وإال لكنأ نعأ Êمثلنأ مثل بأقي
الفرق .بأŸقأبل ،عأنينأ من ال›Èة بعد انتهأء
مرحلة الذهأب ،فبعدمأ أانهينأهأ أابطأل ” تأخÒ
العديد من مبأريأتنأ والبقأء دون منأفسضة مأ أاثر
ع -ل -ي -ن -أ ك-ثÒا .ن-ح-ن اآلن رÃأ سض-ن-ع-أ Êم-ن ن-قصض
السضÎجأع أاو من اإلصضأبأت ،لكن الفريق Áلك
ت -ع -دادا ث -ري-أ .وم-ع ق-دوم م-ب-أراة ا÷م-ع-ة اŸق-ب-ل
سض -نسضÎج-ع غ-أل-ب-ي-ة اŸصض-أب .Úصض-ح-ي-ح ي-ن-ت-ظ-رن-أ
مأراطون من اŸبأريأت ،لكن اŸدرب سضتكون له
الفرصضة ،كمأ قلت لك منذ قليل ،لتدوير الÓعبÚ
كي يكون ا÷ميع تنأفسضي ،Úخصضوصضأ أان مبأريأت
ه -أم -ة ت -ن -ت-ظ-رن-أ ‘ ال-ب-ط-ول-ة وال-ك-أسض ول-ن نÎك
حظوظنأ تتÓشضى على األقل ‘ إانهأء اŸوسضم ‘
مركز الواصضفة ‘ البطولة .سضنصضأرع بكل مأ أاوتينأ
من قوة من أاجل إانهأء اŸوسضم ‘ الريأدة والتأهل
إا ¤نهأئي كأسض ا÷مهورية وا◊فأظ على لقبنأ،
لنكون بذلك بلغنأ جميع األهداف اŸسضطرة من
قبل اإلدارة مع بداية اŸوسضم.
@ ت-ت-ن-ق-ل-ون ا÷م-ع-ة إا ¤ؤه-ران Ÿواج-هة
اŸولودية اÙلية؟
@@ بداية من اآلن نسضينأ هذا اللقأء وسضنشضرع
‘ الÎكيز على اŸواجهة اŸقبلة التي تنتظرنأ ‘
وهران أامأم اŸولودية .سضنتنقل للعب Ãعنويأت
م-رت-ف-ع-ة ،خصض-وصض-أ ب-ع-د ال-ن-ت-ي-ج-ة التي حققنأهأ.
سضÔكز جيدا على لقأئنأ وسضنكون دون أادنى شضك
مدعم Úمن قبل أانصضأرنأ الذين سضيتنقلون بقوة
معنأ Ÿسضأندتنأ .تنقلنأ إا ¤ملعب زبأنة لن يكون
للنزهة وسضنعمل من أاجل العودة بألفوز من هنأك
Ÿواصضلة سضلسضلة نتأئجنأ اإليجأبية وتضضييق اÿنأق
أاك Ìعلى الرائد وفأق سضطيف ...وإارضضأء أانصضأرنأ
الذين غضضبوا علينأ كثÒا بعدمأ دخلنأ ‘ فÎة
فراغ أاثنأء توقف البطولة.
ابتعأد مولودية وهران عن اŸنأفسضة طوي Óقد
يكون ‘ صضأ◊نأ ،نحن الذين بقينأ تنأفسضي Úوكنأ
نلعب كل نهأية أاسضبوع مبأراة رسضمية قوية.

الريغبي :تألق اŸلعب الوهرا ‘ Êالبطولة الو’ئية
تألق ريأضضيو فريق اŸلعب الوهرا Êللفئأت الشضبأنية ‘ الدورة الثألثة واألخÒة للبطولة الولئية للريغبي
ذكور التي جرت Ãلعب كنأسضتيل بوهران.
“كن لعبو اŸلعب الوهرا Êمن فرضض سضيطرتهم على اŸنأفسضة واحتÓل اŸراكز األو ‘ ¤أاصضنأف
الÈاعم واألصضأغر واألشضبأل.
عرفت هذه التظأهرة الريأضضية ،اŸنظمة من طرف الرابطة الولئية ،بألتنسضيق مع مديرية الشضبأب
والريأضضة ،مشضأركة سضبعة فرق ،هي نأدي ميلوة وسضبورتينغ الصضديقية وشضبأب حأسضي بونيف واŸلعب الوهراÊ
ورائد وهران ونأدي أارزيو وأاوŸبيك
مسضرغ.Ú
تتضضمن هذه اŸنأفسضة الولئية ثÓث دورات ،تأهل من خÓلهأ أاصضحأب اŸراكز الثÓثة األو ¤لكل صضنف
إا ¤اŸرحلة الوطنية اŸقررة يومي  12و 13مأيو اŸقبل بأ÷زائر العأصضمة من أاجل –ديد بطل اŸوسضم.
وقد أاقيمت اŸبأريأت بثمأنية لعب ‘ Úفئة الÈاعم وعشضرة ‘ فئتي األصضأغر واألشضبأل ،أادارهأ حكأم
من ال–أدية ا÷زائرية للريغبي.
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اإلثنين  17أافريل  2017م

إعدإد  :عبد إلكر . Ëل

الموافق لـ  20رجب  1438هـ

هام جدإ

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ية آŸسسجد وآإ’مام يخطب هل خÓف آŸرجعية؟

علوم فقهية

 Ÿـ ـاذآ نعظّ ـ ـم
آلنبي |
نبّينا محمد ـ صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ـ بشسر ولد
من أاب وأام كسسائر الناسس ،وقد يتسساءل أاحدنا
لماذا نع ّ
ظم هذا الرجل وهو بشسر؟ نعم نعظم
محمدا ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ ألنه رسسول
الله ،والذي يدعونا ألن نعظم هذا الرجل أامور
ع -دة ،م -ن -ه -ا:أاول :ت -ع-ظ-ي-م ال-ع-ظ-ي-م سس-ب-ح-ان-ه
وتعالى ،ألنه تعالى عظّم نبيه صسلى الله عليه
وسس- -ل- -م؛ ح- -يث أاقسس- -م ب- -ح- -ي- -ات- -ه ف- -ي ق- -ول -ه:
م َلِ-ف-ي سَصْ-كَرِتِهْم َيْعَمُهوَن}
{َلَ-عْ-مُ-رَك إ sنُ-هْ -
ك
(الحجر .)72 :كما أاثنى عليه فقال{ :وإsن َ
ق َعِ-ظيمٍ} (ال- -ق- -ل- -م ،)4 :وق - -ال:
َلَ-عَ-ل-ى ُخُ-لٍ -
ك} (النشسراح ،)4 :فÓ
{وَرَفْعَنا لَ َ
ك ِذْكَر َ
ُيذكر بشسر في الدنيا ويثنى عليه كما ُيذكر
النبي ـ صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ـ ويثنى عليه.
ثانيا :أان من شسرط إايمان العبد أان يعظم النبي
ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ وهذا هو الغرضس من
بعثته صسلى الله عليه وسسلم .قال تعالى{ :إsنا
أإَْرسَصْ- -لَ- -ن- -اَك َشص -اِه -داإ وُم َ-ب u-شص -راإ وَن ِ-ذي -راإ *
ِلُ- -تْ- -ؤوِمُ- -ن- -وإ ِب- -الs- -لِ- -ه وَرسُص- -وِلِ- -ه وُتَ- -ع u-زُروُه
وُتَ- -وuق ُ-روُه وُت َ -سص u-ب ُ-ح -وُه ُب ْ-ك َ-راة وأإَصِص -ي -ل}

(ال-ف-تح ،)9 ،8 :ق -ال اب -ن ال -ق -ي-م :وك-ل م-ح-ب-ة
وتعظيم للبشسر فإانما تجوز تبعاً لمحبة الله
وتعظيمه ،كمحبة رسسول الله ـ صسلّى الّلـه عليه
وسسّلم ـ وتعظيمه ،فإانها من تمام محبة مرسسله
وت-ع-ظ-ي-م-ه ،ف-إان أام-ت-ه ي-ح-ب-ون-ه ل-محبة الله له،
ويعظمونه ويجلونه إلجÓل الله له؛ فهي محبة
لله من موجبات محبة الله ،وكذلك محبة أاهل
ال-ع-ل-م واإلي-م-ان وم-ح-ب-ة الصس-ح-اب-ة رضس-ي ال-ل-ه
عنهم وإاجÓلهم تابع لمحبة الله ورسسوله ـ صسّلى
ال ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل-م ـ ب-ل األم-ر ك-م-ا ق-ال شس-ي-خ

إاّن الحياء من أاقوى البواعث على التصساف
بما هو حسسن ،واجتناب ما هو قبيح .وإاذا
تخلق به المرء سسارع إالى مكارم األخÓق ونأاى
عن رذائل الصسفات وكان سسلوكه سسلوكاً نظيفًا
م -ه -ذب ً-ا .ف Ó-ي-ك-ذب ف-ي ال-ق-ول ول ت-ط-اوع-ه
نفسسه في اقتراف اإلثم ول تطارده الميول
الفاسسدة ول يسستبد به الهوى أاو تتغلب عليه
ن- - - - - - - - -زع- - - - - - - - -ات الشس- - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ط- - - - - - - - -ان.
والحياء بهذا المعنى هو الذي عناه الرسسول
صس- -ل- -وات ال -ل -ه وسس Ó-م -ه ع -ل -ي -ه وه -و ي -حضس
صس-ح-اب-ت-ه ع-ل-ى السس-ت-مسس-اك ب-ع-روت-ه ب-ق-وله:
«اسستحي من الله اسستحياءك من ذي الهيبة من
قومك» ،والسستحياء من الله بيّنه رسسول الله ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ـ فقال« :اسستحوا من
ال -ل -ه ح -ق ال -ح-ي-اء» ،ق-ال-وا :ي-ا ن-ب-ي ال-ل-ه ،إان-ن-ا
لنسستحى والحمد لله ،قال« :ليسس ذلك ولكن
السس-ت-ح-ي-اء م-ن ال-ل-ه ح-ق ال-ح-ي-اء ،أان ت-ح-ف-ظ
الرأاسس وما وعى ،وتحفظ البطن وما حوى،
وتذكر الموت والبلى ،ومن أاراد اآلخرة ترك
زينة الدنيا ،فمن فعل ذلك فقد اسستحيا من
الله حق الحياء».
فالحديث يشسير إالى أان الحياء ليسس هو التغير
والنكسسار الذي يعتري اإلنسسان من خوف ما
يذم عليه ،ولكن الحياء يتمثل فى أامور :حفظ
الحواسس من السسمع والبصسر واللسسان من أان

تأاتى منكرا ً أاو تفعل ما تذم عليه،
وحفظ البطن من الشسراهة وكثرة
تناول الطعام وحفظها من أاكل ما
حرم الله وحفظ الفرج من الزنا
والرفث ،وترك ما حرم الله من
زي -ن -ة ال-دن-ي-ا ،ف-ه-ذا ه-و ال-ح-ي-اء
الكامل الذي يريده الله للناسس
واإلنسس -ان إاذا ت -ح -ل -ى ب -ه ي -ب-ل-غ
نهاية الكمال وإاذا تخلى عنه
سسارع إالى الشسر وسسمج وجهه ف Óيبالى
بالشستم ول الصسخب ول الغدر ول بارتكاب أاي
محظور ومن ثم يقول الرسسول ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسلّم ـ «إانّ مّما أادرك الناسس من كÓم
النبوة األولى :إاذا لم تسستح فاصسنع ما شسئت»،
أاي أاّن مّما عرفه الناسس من مواريث النبوة أان
المرء إاذا تجّرد عن الحياء فإانه أاهل لرتكاب
كل منكر وشسر ،وكل ظلم وبغى لصسفاته وجهه
وج- - - -رأات- - - -ه ع - - -ل - - -ى ه - - -تك ال - - -ح - - -رم - - -ات.
إاّن الله عز وجل إاذا أاراد أان يهلك عبدا ً نزع
منه الحياء فإاذا نزع منه الحياء لم تلفه إال
مقيتا ممقتًا ،فإاذا لم تلفه إال مقيتًا ممقتاً
نزعت منه األمانة ،فإاذا نزعت منه األمانة لم
تلفه إال خائناً مخونًا ،فإاذا لم تلفه إال خائناً
مخونًا ،نزعت منه الرحمة ،فإاذا نزعت منه
الرحمة لم تلفه إال رجيما ملعناً ،فإاذا لم تلفه

اإلسسÓم ابن تيمية :إان قيام المدحة والثناء
عليه والتعظيم والتوقير له قيام الدين كله،
وسسقوط ذلك سسقوط الدين كله .ثالثا :ما ميزه
الله تعالى به مما سسبق ذكره من شسرف النسسب،
وكرم الحسسب ،وصسفاء النشسأاة ،وأاكمل الصسفات
واألخÓق واألفعال .رابعا :ما تحّمله صسلى الله
ع -ل -ي -ه وسس -ل -م م -ن مشس -اق نشس -ر ال-دع-وة ،وأاذى
ال-مشس-رك-ي-ن ب-ال-ق-ول وال-ف-ع-ل ح-ت-ى أات-م ال-ل-ه ب-ه
الدين وأاكمل به النعمة.

آ◊يـ ـ ـاء Áنـ ـ ـع آقـ ـ ـÎآف آلّذنـ ـ ـوب وآآ’ثـ ـ ـ ـام

إال
رج -ي -مً-ا م-ل-ع-نً-ا ن-زعت م-ن-ه
ربقة اإلسسÓم.
ولما في هذا الخلق من اآلثار الطيبة في حياة
اإلنسس -ان ،ي -ن -ظ -ر اإلسس Ó-م إال-ي-ه ع-ل-ى أان-ه ف-ي
طليعة األخÓق اإلسسÓمية ،يقول الرسسول ـ
صسّلى اللّـه عليه وسسلّم ـ «إان لكل ديناً خلقاً،
وخلق اإلسسÓم الحياء» ،والتجرد عنه تجرد
عن الدين نفسسه ،فالحياء من اإليمان واإليمان
ف-ي ال-ج-ن-ة وال-ب-ذاء م-ن ال-ج-ف-اء وال-ج-ف-اء ف-ي
النار ،أاي أان البذاء والوقاحة وفحشس القول
م -ن ال -ج -ف -اء وه-و قسس-وة ال-ق-لب وذلك م-فضسٍ
بصساحبه إالى النار ،والحياء خير ما يتحلّى به
المرء من زينة.

ل رهبانية ‘ إلدين

ت -ح -ي -ة ال -مسس -ج -د ع-ام-ة فضس-ي-ل-ة ول-يسست
واج -ب-ة ،وصسÓ-ة ت-ح-ي-ة ال-مسس-ج-د واإلم-ام
يخطب من المسسائل الخÓفية فهناك من
أاجازها للحديث الذي رواه الشسيخان عن
جابر بن عبد الله رضسي الله عنهما قال:
جاء سسليك الغطفاني يوم الجمعة ،ورسسول
ال -ل -ه صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسس -ل-م ي-خ-طب،
فجلسس ،فقال له :يا سسليك ،قم فاركع
ركعتين ،وتجsوز فيهما .ثم قال :إاذا جاء
أاح -دك -م ي -وم ال -ج -م -ع -ة واإلم -ام ي -خ-طب
فليركع ركعتين ،وليتجوز فيهما .واللفظ
Óمام مسسلم.
ل إ
وقد منعها المالكية وقالوا اإن الحديث
منسسوخ ،قال خليل :ومنع نفل وقت طلوع
شسمسس وغروبها وخطبة جمعة ،و جاء في
الفواكه الدواني على رسسالة ابن اأبي زيد
ال - -ق - -ي - -روان - -ي م - -ن ك - -تب ال- -م- -ال- -ك- -ي- -ة:
حْرَمةِ ال sصسَِÓة َبْعَد ُخُروِج
َوَما َذَكْرَناهُ مِْن ُ
ب َولَْو لِلsداِخِل َوُهَو َمشْسُهوُر َمْذَهبِ
خِطي ِ
اْل َ
ِ
ِ
ِ
َ
َماِلكٍ َوُمَقاِبُلُه جََواُز إاحَْرامه َولْو في حَاِل
خ ْ
ي مِْن ُعلََمائَِنا َوُهَو
الْ ُ
طَبةَِ ،وَعلَْيهِ ال tسسُيوِر t
ِ
َم ْ-ذَه ُ-ب ال sشس -اِف ِ -
ً
ي َأاْيً -ضس-ا َق-ائ :Ó-الt-ر ُك-وُع
ع
ِ
u
َأاْولَ- -ى؛ َألsنُ- -ه َت ِ-ح s-ي ُ-ة الْ َ-م ْ -سس ِ -ج ِ-د ِل َ-م -ا ِف -ي
ال sصسِ-ح-يَ-حْ-ي-نِ :أا َsن سُسَ-لْ-يً -ك-ا اْلَ -غطََفاِنsي َد َخَل
الَْ-مْ -سسِ -جَ-د َوالs-ن-بِt-ي َصس-ل-sى الs-لُ-ه َعَ-لْ-يِه َوسَسsلَم
ب َفَقاَل لَُه صَسلsى اللُsه َعلَْيهِ َوسَسلَsم:
َي ْ
خطُ ُ

ل
« َاأصَسلْsيت؟»َ ،فَقاَلَ :لَ ،فَقالَُ« :ق ْ
صص u
م َف َ
َرْكَ-عَ-تْ-يِ-ن َتَ-جsوْز ِفيِهَما» َولَِ - -خ َ-ب ِ -ر« :إَذإ
لَم- -اُم
ج- -اَء أإََحُ- -دُك- -مْ إلَْ- -مْ- -سصِ- -جَ- -د َوإ ِإ
َ
ْ
ن َخِفيَفَتْيِن
ل َرْكَ-عَتْي ِ
َيْ-خ-طُ-بُ َفْ-لُ-يَ-صصu -
س».
جِلس ُ
م َي ْ
ثُ s
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ن
ي :أإ s
َوَدليُلَناَ :ما في أإِبي َدإُود َوإلsن َسصائ u
ا
َ
s
جَ Ó-تَ -
س َوإلs-نِ-بt-ي
خ-ط-ى ِرق-اَب إلs-ن-اس ِ
َر ُ
م َي ْ
صَصلsى إللُ s
ل
ب َفَقا َ
خطُ ُ
ه َعلَْيهِ َوسَصلَ s
لَ ُ - -ه :إْج ِ- -ل - -سْس َفَ- -قْ- -د آإَذْي- -تَ ،فَ- -أاَمَ- -رُه
لْْم ُ-ر
عَ ،وإ َ أ
ِب- -اْل- -جُُ- -ل- -وسِس ُدوَن إلt- -رُك- -و ِ
يِء َنْ-هٌ-ي َعْ-ن ضِصu-دهَِ ،وَخَ-ب-ر :إَذإ
ِب-الsشصْ -
ِ
ِ
ِ
ُقْ- -ل- -ت لَ- -صص- -احِ- -ب- -ك أإَْن -صص ْ-ت َوإ ِإ
لَم -امُ
ْ
َي ْ
ي َع ْ
ي
ن إلنْsه ِ
خطُ ُ
ب َفَقْد لََغْوتَ .نْه ٌ
ِ
ْ
َ
ْ
ْ
َعْ-ن إْلُ-م-نَ-كِ-ر مََ-ع ُوُج-وِب-ه ،فالَمنُدوُب
أإَْولَ -ىَ ،وأإَsم -ا َخَ-بُ-ر سُصَ-لْ-يٍ-ك إلَْ-غ-طََ-ف-اِن-يu
َوأإَْم ُ-رُه صَص s-ل -ى إل s-ل ُ -ه َع َ-ل ْ-ي ِ-ه َوسَصs-لَ-م َلُ -ه
ل إْلَ-مْ -سصِ-جَ-د َوُهَ-و
ِب -ال t-رُك -وِع لَ s-م -ا َدَخَ -
ِ
s
ُ
َي ْ
ل َن ْسصخ ُ
ه ِبَنْهِيه صَصلى
خطُ ُ
حَتَم ُ
ب َفُي ْ
صصَِÓة ِحيَنِئذٍ
ِ
s
َ
إللُ s
ه َعلَْيه َوسَصل َ
م َعلى إل s
َكَما ِفي إلْ َ
قَ ،وَعلَى َتْقدِيِر
خَبِر إل sسصابِ ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
ُمَ-ع-اَرضَصِ-تِ-ه َوَعَ-دِم َنْ-سص-خ-ه فَ-ح-دي-ثَنا
صصالِهِ
ل إْب ُ
أإَْولَى َكَما َقا َ
ي ِلuت َ
ن إلَْعَرِب u
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ل إْلَ-م-ديَ-ن-ةَ :ولَجْرِيه َعلى
ِبَ-عَ-مِ-ل أإَْهِ -
ج- -وِب إ ِ
لشْصِ- -تَ- -غ- -اِل
إلْ ِ- -ق َ- -ي- -اسِس ِمْ- -ن ُو ُ
ع إْلَ-وإِجِبَ ،وَتْركِ إلsتِحsيِة
ِب-اِلسْص-تَِ-م-ا ِ
إْلَمنُْدوَبةِ.

ال -ق -ل-ي-ل م-ن ال-ن-اسس م-ن يسس-ت-م-ع ل-خ-ط-ب-ة
ال-ج-م-ع-ة وي-ن-ت-ف-ع م-ن ال-ت-ذك-رة التي تلقى
ع -ل -ى مسس -ام-ع ال-ن-اسس ي-وم ال-ج-م-ع-ة ،ف-ل-و
سسأالت كثيرا من الناسس بعد الجمعة عن
موضسوع الخطبة لما أاجاب اأكثرهم جوابا
صسحيحا ،وهذا راجع لعدم األخذ بآاداب
اإلنصسات ،وأاهم هذه اآلداب:
أإولا :أان ي -نصست ل -ل -خ-ط-ب-ة ول ي-ل-غ-و
بالكÓم مع غيره أاو حتى باإلشسارة؛ فعن
أابي هريرة رضسي الله عنه عن النبي ـ
صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ـ قال« :اإذا قلت
ت ،يوم الجمعة ،واإلمام
لصساحبك :أانصس ْ
يخطب ،فقد لغوت».
ثانياا :ي-ت-وّج-ه ب-وج-ه-ه إالى الخطيب؛
فإانه أادعى لÓسستيعاب والفهم؛ لشستراك
أاكثر من حاسّسة في اإلصسغاء .عن عبد الله
بن مسسعود رضسي الله عنه قال :كان رسسول
الله ـ صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ـ إاذا اسستوى
على المنبر اسستقبلناه بوجوهنا.
ثالثاا :يجلسس المسستمع بشسكل مناسسب
ف Óيضسطجع أاو يحتبي اأو يمّد رجليه اإل
لعذر ،فقد ورد النهي عن الحتباء يوم
الجمعة؛ فعن سسهل بن معاذ رضسي الله

عنهما عن اأبيه :اأن النبي ـ صسّلى اللّـه عليه
وسس ّ-ل -م ـ ن -ه -ى ع -ن ال -ح-ب-وة ي-وم ال-ج-م-ع-ة
واإلمام يخطب.
رإبعاا :ل يتلهى عن الخطبة بما حوله؛
كالعبث باألشسياء مثل :الحصسى والمÓبسس
واألظ -اف -ر وف -رق -ع -ة األصس-اب-ع؛ ف-ع-ن أاب-ي
هريرة رضسي الله عنه قال :قال رسسول الله
ـ صس ّ-ل -ى ال ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسسّ-ل-م ـ «م-ن ت-وضس-أا
فأاحسسن الوضسوء ،ثم أاتى الجمعة فاسستمع
واأنصست ،غفر له ما بينه وبين الجمعة،
وزيادة ثÓثة اأيام ،ومن م sسس الحصسى فقد
ل -غ -ا» .واأم -ا ب -ع -د ال -خ -ط-ب-ة ف-إان-ه ي-ن-ب-غ-ي
النتشسار في األرضس والبتغاء من فضسل
الله لتتحول المعاني إالى تطبيق {َفإاَذإ
ُق- -ضِصَ- -يِ - -
ت إلsصصÓ- -ةُ َف- -انَ- -ت- -شِصُ- -روإ ِف -ي
س َوإْبَ- -تُ- -غ -وإ ِم -ن َف ْ-ضص ِ-ل إل s-ل ِ-ه}
إ أ
لَْرض ِ
(الجمعة )10 :إاتمامًا للعبودية لله .وأايضسا
اإلكثار من ذكر الله والصسÓة على رسسوله ـ
صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ـ وتحّري سساعة
اإلج -اب -ة؛ ح -ت -ى ي -ب -ق -ى ال -م -نصس -رف م -ن
الصس Ó-ة ع-ل-ى صس-ل-ة ب-م-ا أاف-اد م-ن خ-ط-ب-ة
الجمعة.

آدآب تع ـ ـ Úعلى آ’نتف ـ ـاع بخطب ـ ـة آ÷مع ـ ـة
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آ إ

اإّن القراآن الكريم كتاب الله المنزل على رسسوله يحذر من العدوان،
ل ُتِحtلوإ شَصَعائَِر إللsهِ
ن إَآَمُنوإ َ
حيث يقول المولى عز وجلَ{ :يا إأَtيَها إsلذِي َ
ْ
ْ
َ
َ
ل إْلَق َ
ي َو َ
حَرإمَ َو َ
َو َ
حَرإَم
ل
إ
ت
ي
ب
ل
إ
ن
ي
م
آ
إ
ل
و
د
َ
َ
ل إْلَهْد َ
ِÓئ َ َ
u
َْ
َ
ل إلشsصْهَر إْل َ
ضص  -ا
ن َف ْ -
ِ Óم -نْ َرuب ِ-ه ْ-م َوِرضْص َ-وإان -ا َو ِإ َذإ َح َ-لْ-لُ-تْ-م َف-ا ْصصَ -
ط -اُد وإ َو َ
ل
َي -بْ َ-ت ُ-غ -و َ
ن َتْعَتُدوإ
م شَصَناَآ ُ
حَرإمِ إأَ ْ
ن َقْوٍم إأَ ْ
م َع ِ
َي ْ
ن صَصtدوُك ْ
جِرَمsنُك ْ
ن إلَْم ْسصِجدِ إْل َ
لإ ْث-مِ َوإْلُ-ع ْ-د َوإِن
َوَت َ-ع -اَو ُن -وإ َعَ-ل-ى إْل -بِu-ر َوإلs-تْ-ق َ-وى َوَل َتَ-ع -اَوُن-وإ َعَ-ل-ى إ ِ
َوإsتُ-ق -وإ إلs-ل -هَ ِإ sن إلs-ل-هَ َشص-دِيُ-د إْلِ-ع َقا ِب} (ال -م -ائ-دة ،)2 :ويْ-ق-ول سس-ب-ح-انه:
ه لَ
ل إللsهِ إلsذِي َ
ن إللَ s
م َولَ َتْعتَُدوإ ِإ s
{َوَقاِتلُوإ ِفي سَصِبي ِ
ن ُيَقاِتلُوَنُك ْ
ب إْلُمْعَت ِ
ن} (البقرة .)190 :ورغم اأن الإسسÓم قد اأباح الرد على
دي َ
ُيِح t
م َفاْعَتُدوإ
العدوان بمثله ،حيث يقول جل وعَ{ :Óفَم ِ
ن إْعَتَدى َعَلْيُك ْ
َعَلْي ِ
م} (البقرة ،)194 :فاإن الآيات التي تحضس
ه ِبِمْث ِ
ل َما إْعَتَدى َعَلْيُك ْ
ت في القراآن الكريم في مواضسع كثيرة ،حيث يقول المولى عز
على العفو وَرَد ْ
ل َتنْ َسصُوإ إلَْف ْ
ن َتْعُفوإ إأَْقَرُب ِللتْsقَوى َو َ
م} (البقرة:
وجلَ{ :وإأَ ْ
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ُ
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ن إللَ s
ْ
حوإ َوَتْغِفُروإ َف ِاإ s
ِ
َ ْ ُ
َ
ْ
ن إْلَغْي َ
ن
ظ َوإْلَعاِفي َ
م} (التغابن ،)14 :ويقول سسبحانهَ{ :وإلَْكاِظِمي َ
َرِحي ٌ
ن إلنsاس ِس} (اآل عمران.)134 :
َع ِ
ويزخر الحديث الشسريف بالأحاديث التي ُتحuرم العدوان على النفسس اأو
المال اأو الِعْرضس ،فقد جاء في خطبة الوداع للرسسول ــ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم
ــ قوله« :اأّيها الّناسس ،اإّن دماءكم واأموالكم واأعراضسكم حرامٌ عليكم».
وعن اأبي هريرة  -رضسي الله عنه  -اأن رسسول الله  -صسلى الله عليه وسسلم -
قال« :ل يزني الّزاني حين يزني وهو موؤمن ،ول يشسرب الشسارب وهو موؤمن،
ول يسسرق ال ّسسارق حين يسسرق وهو موؤمن ،ول ينتهب نهبة يرفع الناسس اإليه
فيها اأبصسارهم حين ينتهبها وهو موؤمن» (رواه البخاري).
و ع ن ع ا ئ ش س ة  -ر ض س ي ا ل ل ه ع ن ه ا  -ق ا ل ت  :م ا ض س ر ب ر س س و ل ا ل ل ه ـ ـ ص س ل ّ ى ا ل لّ ـ ه ع ل ي ه
وسسّلم ــ شسيًئا قط بيده ،ول امراأة ول خادمًا؛ اإل اأن يجاهد في سسبيل الله،

وما ِنيل منه شسيء قط فينتقم من صساحبه؛ اإsل اأن ينتهك شسيء من َمحاِرم
الله ،فينتقم لله عز وجل (رواه مسسلم).وقد نsبه الرسسول ــ صسّلى الّلـه عليه
وسسّلم ــ اإلى نبذ الحسسد والبغضساء ،والتدابر والتناجُشس ،والخذلن والتحقير،
والتنافسس غير الشسريف في عمليات البيع والشسراء ،مما يمكن اأن نطلق عليه
بلغة علم النفسس الحديث (المشساعر العدوانية اأو العدائية) ،فعن اأبي هريرة
 رضسي الله عنه  -اأن رسسول الله ــ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ــ قال« :ل تحاسسدواول تناجشسوا ول تباغضسوا ول تدابروا ،ول َيِبْع بعضسكم على بيع بعضس ،وكونوا
عباَد الله اإخواًنا ،المسسلم اأخو المسسلم؛ ل يظلمه ول يخذله ول يحِقُره،
التsقَوى ههنا (ويشسير اإلى صسدره ثÓث مرات) ،بح ْسس ِ
ب امرئ من الشسر اأن
يحِقَر اأخاه المسسلم ،كtل المسسلم على المسسلم حرام :دُمه ،وماُله ،وِعْرضُسه»
(رواه مسسلم).ويجمع حديث اأبي هريرة نماذج من العدوان ،تتمثل من الشستم
والقذف ،واأكل مال الغير ،وسسفك دماء الآخرين ،حيث يدمغها رسسول الله ــ
صسلّى اللّـه عليه وسسّلم ــ باأنها الإفÓسس اأمام الله تعالى يوم القيامة ،وضسياع
كل ما قدم المرء من صسÓة وصسيام وزكاة؛ بل وُيكال عليه من خطايا َمن وقع
عليهم عدوانه ،حتى يطرح في النار ،حيث يروي اأبو هريرة اأن رسسول الله ــ
صسلّى الّلـه عليه وسسّلم ــ قال« :اأتدرون ما المفلسس؟» ،قالوا :المفلسس فينا من
ل درهم له ول متاع ،فقال« :اإّن المفلسس مِن اأّمتي ياأتي يوم القيامة بصسÓة
وصسيام وزكاة ،وياأتي وقد شستم هذا ،وقذف هذا ،واأكل مال هذا ،وسسفك دم
هذا ،وضسرب هذا؛ فيعطي هذا من حسسناته وهذا من حسسناته ،فاإن فنيت
حسسناته قبل اأن يقضسي ما عليه؛ اأخذ من خطاياهم ف ُ
حت عليه ،ثم طِرح
طِر َ
في النار» (رواه مسسلم).ولما كانت تلك الآيات الكريمة وهذه الأحاديث
الشس-ري-ف-ة ت-ح-دد ف-ي وضس-وح اإط-ار ال-ق-ي-م الإسسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ت-ح-ك-م ال-م-ج-تمع
المسسلم ،فاإنها ول شسك ترسسم النهج التربوي السسليم ،الذي يحرصس الآباء
و ا ل م ع ل م و ن و ا ل م ر ب و ن ف ي ا ل م ج ت م ع ا ل م س س ل م ع ل ى ت ر ب ي ة ا ل ن ا ش س ئ ة ع ل ي ه  ،ح ف ا ظً ا
على كيان ذلك المجتمع ،وحرصًسا على بقائه واسستمراره؛ لأن البقاء الحقيقي

لÓإسسÓم ليسس بقاء الأفراد ،واإنما هو بقاء القيم والمبادئ والأحكام
التي يقرها الدين.
فالعدوان من الكبار اأمر منهي عنه ،ويقود المعتدي اإلى النار ،لذلك فاإن
المسسلم البالغ الراشسد ل يعتدي؛ لأنه يسستمع اإلى تعاليم دينه ويعمل بها ،وهو
من باب اأولى اأن ينقلها كذلك اإلى اأبنائه واأحفاده واإخوته ،ومن يلي اأمرهم،
فيربيهم عليها ،وهو في ذات الوقت يدعو اإلى قيم العفو والتسسامح والحب
ويدعمها.
و ا ل ص س غ ي ر ا ل ن ا ش س ئ ف ي ا ل م ج ت م ع ا ل م س س ل م ي ح ف ظ ا ل ق ر ا آ ن  ،و ي ع ل sم ا ل أ ح ا د ي ث ،
ويلsقن من الأبوين باسستمرار الدعوة اإلى التسسامح وحب الآخرين ،والتغاضسي
عن هفواتهم ،وتقديم العون والمسساعدة اإليهم؛ بل والعمل على تعليمهم
الحب ،واإرشسادهم اإلى الخير ،وهو يردد منذ صسغره اآيات تدعو اإلى سسمو
ق * مِ ْ
ق
ن شَصuر َما َخَل َ
ل إأَُعوُذ ِبَرuب إْلَفَل ِ
الخلق ،وتمني الخير لÓآخرينُ{ :ق ْ
ن شَصuر إلsنsفاثَاِت ِفي إْلُعَق ِ
ن شَصuر َ
د * َوِم ْ
ب * َوِم ْ
* َوِم ْ
ن شَصuر
غاسِص ٍ
ق ِإَذإ َوَق َ
حاسِصدٍ ِإَذإ حَ َسصَد} (الفلق.)5 - 1 :ولÓإسسÓم منهاج واضسح في تعليم الناشسئ
َ
مراعاة حقوق الوالدين واحترامها ،ينشساأ عليه الناشسئ فيعرف اأن عليه
واجبات يفرضسها الدين نحو الآخرين ،باحترام حقوقهم ،وعدم التجروؤ على
العدوان على تلك الحقوق ،وهو يبداأ بتفصسيل حقوق الأبوين ،ثم حقوق
الأرح -ام ،وح-ق-وق ال-ج-ي-ران ،وح-ق ال-رف-ق-ة الصس-ال-ح-ة ف-ي ال-ج-ل-يسس الصس-ال-ح
والصسديق الصسادق ،روى اأبو داود والترمذي عن الرسسول  -عليه الصسÓة
والسس Ó- -م  -اأن - -ه ق - -ال« :ل تصس - -احب اإّل م - -وؤم ً - -ن - -ا ،ول ي- -اأك- -ل ط- -ع- -امك اإّل
تقي».وواجب الأسسرة المسسلمة اأن تنشسئ صسغيرها على الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ،فقد روى مسسلم عن رسسول الله ــ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ــ
قوله« :من راأى منكم منكًرا فليغّيره بيده ،فاإن لم يسستطع فبلسسانه ،فاإن لم
يسستطع فبقلبه ،وذلك اأضسعف الإيمان».

ا َللّـُهsم اْف
ال sسسكيَنِة ف

فالـ ـك ف ـال خـ ـÒ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
أإلثنين  ١٧أأفريل  ٢٠١٧م

الحمل

ياحمل تتÓششى أأهمية ألحياة
ب كل م ر ه ن خس شر في ه ا ش شي ء
لطالما تمّنينا دوأمه ،نظّل نخسشر
ل لح د أ لذ ي ن ؤ ؤم ن ف ي ه با أ ن أ لأ بد ي ه ك ذب ه .
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ألمؤأفق لـ  ٢٠رجب  ١٤٣٨هـ
ألعدد ٣١٣٧١

الثور
نعم ياثؤر ألسشعادة ل تكؤُن
حبِ فقط ،ألسشعادة أأن تجد
ب ـا ل ُ
من يفهُمك بُكلِ ششيء ..

ابتسشـ ـ ـ ـم

الجوزاء

^ مات أاحد المجوسش وكان عليه دي ٌ
ن
كثير ،فقال بعضش غرمائه لولده :لو
بعت دارك ووفيت بها دين والدك ..فقال الولد :إاذا
أانا بعت داري وقضسيت بها عن أابي دينه فهل يدخل
الجنة؟ فقالوا :ل  ..قال الولد  :فدعه في النار وأانا
في الدار.

جي د
ألغَياب ياجؤزأء..أ ِخِتَبار َ
حياًنا لِمْن سشَيشْشتاقَ ألْيكِ ،لَمن
أ ْ
سشَيْنتِظركَ ،وُلمن سِشيَرحل َعنك
أأْيضًشا.

السسرطان

لحد الحكماء ولد غبي فقال له يوم إاذهب الي
^ كان أ
السسوق واشستري لنا حبل فيطول اربعون زراع فقال
الولد لبيه حبل في طول اربعين زراع وفي عرضش
كام قالله ابيه في عرضش خيبتي فيك.

من أأعظم ألهدأيا ألتي ُيمكنك
أإهدأئها لأي أإنسشان ُتحِبه يا
س شر طا ن  ..هؤ أ لإح س شا س س ب ه ..

ر مثÒة

ه ـ ـ ـ ـل تعل ـ ـ ـ ـم؟

ومضســة

لنسسان مع
^ إان معظم مشساكل ا إ
لخرين تنبع تنبع من أاسسلوب
ا آ
الحديث الخاطئ فمثل ،تخرج
كلمة طائشسة من فم الزوج فل
تحتويها الزوجة بعتاب رقيق ولكن
ترد بكلمة أاشسد طيشساً فيرد الزوج
بكلمات أاكثر عنف فيتلحم
لثنان فى مشساجرة ممكن أان تؤودى
ا أ
إالى حدوث كارثة تنهال عليهم
وعلى أاولدهم ؟ ،.فإارجع إالى
بداية المشسكلة تجدها «كلمة».

حينم
نق ا يمرضش
م
ن
ن
ح
و
ب،
ل :ابتلء
يمرضش من ! وحينما
ل نود
نقول:
نصسي عقوبة!!
حة :إا
توزيع أا حذر من
قدار
الله على
هواك.

ف ـ ـ ـي حب ـ ـك ياب ـ ـ ـÓدي

أأخبا

م وأاوأأمثماثلال
ححككم
^ نسسامح نعم  .ولكن محال أان نثق
مرتي^ن.من له فضسل عليك أايًا

كان ل تطعنه بخنجر

^ من الحكمة أان ل تفتح صسفحات
ك لراكن
حياالتنك
ل عابر..فالتحفظ أاحيانا
دليل على كمال العقل.

^ الصسمت عن آاخطاء من
نحب حب خاصش لهم وأالم
خاصش لنا

ففججزازئائررالالتاتاررييخختتعلعلممققددررهاها
ك
م
ل
ع
و
ك
واوال -ل- --ك -ك- --ووننييسسس -س- --أاأالل::مم----ن
ن أاأاتت-- --ااك وع- -ل- -مك
واولالععصسصسررŒ
Œربربةةتتصسصاساغغب بههممةة
ك
ل
ن
و
ك
ي
ف
ا
ه
د
ا
ي
ق
ت
د
إا إام -م----ا-اأا أارردت ق - - -ي- - -اده- - -ا ف- - -ي- - -ك- - -ون لك
‘‘ككللباباررققةةتنتاناططب بهاهاا اŸنŸنىى
ك
ل
ج
ع
أ
ا
ا
م
:
ق- -ق- --ا-لالتتŸŸووسس-س -س- - --ىىم- -م- --ننم-م- -- -ددًًىى :م - -ا أاع - -ج - -لك
ياياصسصاساغغةةالالتاتاررييخخككمم‘‘ممووطن
طنيي
ك
Î
س
ش
م
د
Û
م -م- -- -- --ننآاآايي-- -- -- --ة
ي Ûد مشسÎك
ة تت--------ففضضسس-- -- -- -ي
ل
ع
ل
ل
د
ع
س
ص
ي
و
ييسسسسممووب بهاهاشسشسعبعبيي ويصسعد للعل
ك
ر
د
ووييعاعاففأا أاننيبيبققىىييؤوؤوررججحح‘‘الالدرك
ياياددههررأانأااناججزازئائرريي‘‘ووححييهاها
ك
ل
ف
ل
ل
د
ع
س
تتسسس- -س -م-م--وو عع--لل--ى
ى االل--ددنن--يي--اا ووتتصصس -ع -د ل -ل -ف-لك
ي
ه
ت
ن
ت
ل
ح
م
لمنمنياياتتممطا
واوا أ
طامح ل تنتهي
لأ
.
ك
ل
ت
ي
ه
:
ر
س
س
ع
د
ع
ب
ي
ب
ع
س
ش
ل
ت
قاقلالت لشسعبي بعد عسسر :هيت لك.
عن
Òع
Òÿ
ك ززييدد ااÿ
Èووك
ققصسصسييددةةللللددككتتووررااÈŸŸ
ن
ة
ي
ر
ثثووررةةالالتتححررييررا ا÷
÷زازئائرية

اŸروءة ’ ثمن لها

ﬁاكمة ششاب بتهمة صشفع حمار

العذراء
ُهناكَ أأششياء ل ن ّسشتِطيع أأْن
حكيَها ياعذرأءَ ..فَيكؤّن
َن ّ
ف سِشتَاْر
َمصِشيُرَها ألإّختَباء َخل َ
أل َصشّمت.

أألقت ألششرطة أألمريكية ألقبضس على
شش -اب ي -ب -ل -غ م-ن أل-ع-م-ر  ١٨ع-ام-ا ب-عد
أتهامه بالعنف ضشد ألحيؤأن ،إأثر قيامه
بصش -ف -ع ح-م-ار ع-ل-ى وج-ه-ه ف-ي م-زرع-ة
بؤلية إألينؤي.
وذك- -رت صش- -ح- -ي- -ف- -ة «أل- -دي- -ل- -ي م- -ي -ل»
ألبريطانية ،أأن ألششاب لؤكاسس ديتريتشس
ق -ام ب -بث ف -ي-دي-ؤ أل-ؤأق-ع-ة ع-ل-ى م-ؤق-ع

«ت -ؤي -ت -ر» ،م -ا دف -ع أل -ب -عضس أإل -ى إأب Ó-غ
ألششرطة ألتي أألقت ألقبضس عليه.
وأأوضشحت ألصشحيفة أأن ألحمار «أأمؤر»
من ألحيؤأنات أألليفة ألتي يسشمح لزوأر
ألمزرعة بمÓمسشته.وقد تّم أحتجاز
ألششاب في سشجن بمقاطعة ماديسشؤن،
وأأطلق سشرأحه بكفالة  5أآلف دولر،
وسش -ؤف ي -خضش -ع ل -ل -م-ح-اك-م-ة ف-ي وقت
لحق هذأ ألششهر.

ششغ ـ ـ ـل عقل ـ ـ ـك

م
ل العبيُد بعرسسها وُيقي ُ
^ دسسمراءُ يحتف ُ
لسسياُد
مجَد سسناِئها ا أ
ت مجال َسسهم بضسوعِ أاريِجها وتسسّيد ْ
ل ْ
ت ما
م أ
ُيغد ُ
لجواُد
قا أ
ٌ
ُ
َ
ما عاشش رافضسها فتلكَ فضسيحة ترمي بها
ء وأاحقاُد
العدوا ُ
فمن تكون هذه السسمراء؟

يحكى أأن رج Óأأرأد ألزوأج من أبنة رجل تقي ،فؤأفق
أألب ،وبارك ألزوأج مقابل مهر لبنته عبارة عن كيسس
م - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن أل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -بصش- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل !..
مّر عام  ..أششتاقت ألفتاة ألهلها ،وطلبت من زوجها،
أأن يرأفقها لزيارتهم ،خاصشة أأنه قد أأصشبح لديها طفÓ
رضشيعا  ..كان لبد أأن يعبرأ نهرأ يقطع بين بيتهم وبيت
أأهلها ،فحمل ألرجل طفله ،وتركها ورأءه ،تقطع ألنهر
وحدها،
فزلت قدمها وسشقطت ..
وع - - -ن - - -دم - - -ا أسش - - -ت - - -ن - - -ج - - -دت ب- - -ه ،رد ع- - -ل- - -ي- - -ه- - -ا:
 أأن -ق -ذي ن -فسشك ف -م -ا ث -م-نك إأل ك-يسش-ا م-ن أل-بصش-ل..إأل أأن ألله سشبحانه أأرسشل إأليها من أأنقذها ،لتعؤد إألى
أأه - -ل - -ه - -ا ت - -ح - -ك - -ي ألب - -ي - -ه - -ا م - -ا حصش - -ل م - -ع - -ه - -ا..
عندها قال أألب لزوج أبنته خذ طفلك ول تعؤد

لسسد
ا أ

ل ي س شت طي ع أ أ حد أ أ ن ي حش ش ؤ
ق لب ك با لس شع اد ة ما دم ت ت ر غب
بال ح زن  ،و ل أ أن ي ب كي ك م ا د مت
ت رغ ب بال ض شح ك ،كل ما يد ور
د أخ لك لن يت حك م ف ي ه أ أح د غ ير ك
يا أأ س شد !

ك لنا س ش جناء أل ذك ر يا ت يا
م يز أ ن . .ن بح ث ع ن م فا ت يح
أ لن س شي اأ أ ن .

العقرب

حين تعلم أأن ألجؤأب سشيؤؤلمك يا
عقرب ..أحترم قلبك وأنسشى
ألسشؤؤأل.

القوسش
ل أ أ حد م م ن حؤ ل ك س شي ؤ أس شي ك يا قؤ سس . .
فهم دأئمًا يفهمؤن لغة ألفرح أأما في
أ لح ز ن ف يت ظا ه رو ن ب عد م ق د رت هم عل ى
أ لت رج م ة.

الجدي

م ا أأ ح ؤج نا يا جد ي . .في
ه ذأ أ ل زم ا ن أ إل ى م ح بة صش اد ق ة
و قل ؤ ب طا ه رة حاني ة ت س شا م حنا أ ذأ
أ أخ ط اأ نا وت عذ ر نا أذ أ ق صش ر نا و ت دع ؤ
ل نا أ ذ أ م رض شنا أ أ و ع ن هذ ه أ ل دأ ر
أ إر ت حل نا.

حل ألعدد ألسسابق
القلم.
إأل - - - -ي - - - -ن - - - -ا إأل وم - - - -عك ك - - - -يسش - - - -ا م - - - -ن أل - - - -ذهب..
مرت أأليام وألطفل بحاجة ألمه ،وكلما حاول ألزوأج
بثانية كان ألرفضس يسشبقه ألن زوجته أألولى وأأهلها
ذوي سشمعة طيبة ،وما حصشل من سشؤء تفاهم سشيكؤن
ح- - - - - - - - -ت- - - - - - - - -م- - - - - - - - -ا ه- - - - - - - - -ؤ سش - - - - - - - -ب - - - - - - - -ب - - - - - - - -ه..
لبد له أأن يجمع كيسشا من ألذهب ليسشتطيع أسشترجاع
زوج -ت -ه ..وف -ع  Ó-م ّ-رت سش -ن -ة أشش-ت-غ-ل ل-ي-ل ن-ه-ار ح-ت-ى
 Óأل - - - -ك - - - -يسس ذه - - - -ب- - - -ا..
أسش - - - -ت - - - -ط - - - -اع أأن ي - - - -م  - - - -أ
عندما قدم كيسس ألذهب لزوجته وأأهلها ،وأفق أألب أن
ت- - - - -ع- - - - -ؤد أب- - - - -ن- - - - -ت- - - - -ه إأل- - - - -ى ب- - - - -يت زوج- - - - -ه- - - - -ا..
في طريق ألعؤدة وعندما أأرأدت أأن تضشع رجلها في
أل-م-اء ل-ت-ع-ب-ر أل-ن-ه-ر ق-ف-ز سش-ري-ع-ا ل-ي-حملها على ظهره،
ويعبر بها قائ - : Óحبيبتي أأنت غالية ،ومهرك يقصشم
أل - - - -ظ - - - -ه - - - -ر ،ف - - - -ق - - - -د دف- - - -عت ف- - - -يك ذه- - - -ب- - - -ا!..
عندما سشمع أألب بذلك ضشحك وقال - :عندما عاملناه
ب -أاصش -ل -ن -ا خ -ان ،وع -ن -دم -ا ع -ام -ل -ن -اه ب-أاصش-ل-ه صش-ان !..

الميزان

الدلو
ن ح ن م ل ي ئ ؤ ن با ل ت نا ق ض ش ا ت يا
دلؤ ..نعيشس ونعششق ونرسشم أ حÓم
ونخاف ألخضشؤع في ألؤأقع.

الحوت
ف - - - -ع  Ó- - - -إأذأ أأك - - - -رمت أل - - - -ك - - - -ري - - - -م م- - - -ل- - - -ك- - - -تُ- - - -ه
وإأذأ أأكرمت أللئيم تمردأ

أ ح ذ ر م ن ه ذ أ أ لإ ن س ش ا ن أ ل ذ ي
ي ر ى أ أ ن م ص ش يبت ك  :ع ق ؤ ب ة ،
و م ص ش يبت ه  :أ ب ت  Óء  . .و أ ح ذ ر يا ح ؤ ت  . .أ أ ك ث ر
من ألثقافة ألتي ششّكلته بهذأ ألششكل!

نوري يعاين مششاريع
السشياحة بقاŸة والطارف

اإلثنين  ١٧أافريل  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٠رجب ١٤٣٨هـ

ڤرين يزور قسشنطينة يومي
 19و 20أافريل ا÷اري
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
ي-ق-وم وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-عمرانية
والسشياحة والصشناعة التقليدية
عبد الوهاب نوري ،بزيارة عمل
وت - - -ف - - -ق - - -د اإ ¤ولي- - -ت- - -ي ق- - -اŸة
وال - -ط- -ارف ،اأي- -ام  17 ،16و18
اأف -ري -ل ا÷اري ،ي -ع -اي-ن خÓ-ل-ه-ا
بعضض الهياكل واŸششاريع التابعة
للقطاع.

17313

إاطÓق النظام اŸعلوماتي ‘ قطاع الÎبية

تعطي وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت ،اليوم ،اإششارة انطÓق النظام
اŸعلوماتي ‘ قطاع الÎبية ،على السشاعة  09 : 30صشباحاÃ ،قر الوزارة ،بحضشور
اإطارات الإدارة اŸركزية ومديري الÎبية للوليات.

أاويحيى ينظم
Œمع ÚششعبيÚ
بالبيضض واأ’غواط

ولد علي ‘ غليزان

Œمع ششعبي
÷بهة اŸسشتقبل
باŸدية

ي - -ق - -وم وزي- -ر الشش- -ب- -اب
وال -ري -اضش-ة ال-ه-ادي ول-د
ع -ل -ي ،ب-زي-ارة ع-م-ل اإ¤
ولية غيليزان ،يششرف
خÓ- -ل- -ه- -ا ع- -ل- -ى ت -دششÚ
م-نشش-اآت ت-اب-ع-ة للقطاع.
كما يÎاأسض حفل توزيع
مسش -اع -دات ل -ن -ادي ك -رة
القدم للهواة.

ي- -ن- -ظ- -م ح- -زب ج- -ب -ه -ة
اŸسشتقبل ،اليومŒ ،معا
شش -ع -ب -ي -ا ب-ولي-ة اŸدي-ة،
يÎاأسش-ه ال-دك-ت-ور بلعيد
ع- -ب- -د ال- -ع- -زي- -ز ،لشش -رح
الÈن - - -ام - - -ج اŸت - - -ع - - -ل - - -ق
با◊ملة النتخابية.

جامعة ا÷زائر 3-تطلق
البوابة اإ’لكÎونية

ت -ن -ظ-م ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر3 -
ف -ع -ال -ي -ات ان-طÓ-ق ال-ب-واب-ة
الإل- -كÎون- -ي -ة لسش -ت -خ -راج
الشش-ه-ادات ال-ن-هائية ،اليوم،
ع - - - -ل- - - -ى السش- - - -اع- - - -ة 10 : 00
صشباحا ،بدا‹ ابراهيم.

فروخي يلتقي ‡ثلي عمال ا÷ماعات
اÙلية

يلتقي متصشدر قائمة حزب جبهة التحرير الوطني
سش -ي -د اأح -م -د ف -روخ -ي ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى السش -اع-ة 09 : 30
صش -ب -اح-ا ‡ث-ل Úع-ن ع-م-ال ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ةÃ ،ق-ر
ﬁاف- -ظ- -ة حسش Úداي .ك- -م- -ا ي- -ل- -ت- -ق- -ي شش- -ب -اب ولي -ة
ال- -ع- -اصش- -م -ة Ãق -ر ا–اد الشش -ب -ي -ب -ة ا÷زائ -ري -ة ع -ل -ى
السشاعة  11 : 00صشباحا.
ويواصشل زياراته ا÷وارية على مسشتوى بلدية تسشالة اŸرجة وبلدية اأولد
الششبل ،ابتداء من الواحدة زوال .كما يقوم بزيارة معرضض الإنتاج الوطني
بقصشر اŸعارضض الصشنوبر البحري على السشاعة  17 : 00مسشاء.

ي - -ن- -ظ- -م ح- -زب ال- -ت- -ج- -م- -ع
ال - -وط - -ن - -ي ال - -دÁق- -راط- -ي
«الأرندي» ،اليومŒ ،معÚ
شش -ع-ب-ي :Úالأول ‘ ،ح-اسش-ي
ال- -رم- -ل ب- -ولي- -ة الأغ- -واط
ع- - - -ل- - - -ى السش- - - -اع - - -ة 09 : 30
صش -ب -اح -ا .وال -ث -ا Êب -ولي -ة
ال- - -ب - -يضض ع - -ل - -ى السش - -اع - -ة
 15 : 00مسش-اء ،ي-نشش-ط-ه-م-ا
اأحمد اأويحيى.

جبهة ا◊كم
الرششد تنظم نششاطا
جواريا بقاŸة
ت - -ن - -ظ - -م ج - -ب - -ه - -ة ا◊ك- -م
ال- -راشش- -د ،ال- -ي- -وم ،نشش- -اط- -ا
ج- - -واري- - -ا ،ي- - -ت- - -م خ Ó- -ل - -ه
الل - -ت - -ق - -اء ب - -اŸواط - -ن‘ Ú
ولية قاŸة ،لششرح برنامج
ا◊زب لتششريعيات  4ماي.

يعرضض الديوان الوطني للثقافة والإعÓم فليم «لل لند» للمخرج دميان ششزال ،اليوم ،على السشاعة 18 : 30
مسشاء بقاعة اŸوقار بالعاصشمة.

اختتم اıيم الكششفي الولئي للنعامة Ãنطقة سشيدي موسشى (بلدية
ع Úبن خليل) الذي يحمل عنوان «ملتقى عرفاء الطÓئع» والذي نظم
تكرÁا للمرحوم سشماحي عبد اللطيف أاحد مؤوسشسشي ا◊ركة الكششفية
ب- -ال- -ولي- -ة ب -ع -د ث Ó-ث -ة أاي -ام م -ن ال -نشش -اط -ات ا÷واري -ة واÒÿي -ة و
لفواج الكششفية حسشبما أاسشتفيد من
الÎبوية الهادفة التي قامت بها ا أ
اŸنظم.Ú
ونظمت خÓل هذا اıيم الذي ضشم كششفي Úمن ا÷نسش Úومن
أاع-م-ار ﬂت-ل-ف-ة –ت شش-ع-ار «ال-كشش-ف-ي-ة ت-رب-ي-ة م-ن أاج-ل اŸواط-ن-ة»
لنشش-ط-ة
لن-ت-ق-اء ال-ع-ن-اصش-ر ال-ت-ي سش-تشش-ارك ‘ ا أ
تصش -ف -ي-ات ولئ-ي-ة إ
لك-تسش-اب
ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة ا›ÈŸة ق-ري-ب-ا فضش Ó-ع-ن ورشش-ات إ
اŸهارات والتقنيات الكششفية وأاخرى لتنششيط اŸناطق الريفية

ولد عباسض ‘ تيسشمسشيلت وتيارت

ي -ن -ظ -م ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم،
Œم - -ع Úشش - -ع - -ب - -ي ،Úالأول ب- -ال- -ق- -اع- -ة م- -ت- -ع- -ددة
الرياضشات «ع ÚالÈج» بولية تيسشمسشيلت ،على
السش-اعة  09 : 30صش-ب-اح-ا ،وال-ث-ا Êبالقاعة متعددة
الرياضشات «بلعربي عبد الله» بولية تيارت ،على
السشاعة  13 : 30زوال.

التحالف الوطني ا÷مهوري ينظم
Œمع ÚششعبيÚ

عرضض فليم «’’ لند» بقاعة اŸوقار

كششاف ..كن مسشتعد

ي - -ق - -وم وزي - -ر التصش - -ال ح- -م- -ي- -د
ڤ- -ري- -ن ،ي- -وم- -ي  19و 20اأفريل
ا÷اري ،بزيارات عمل وتفقد اإ¤
ولي-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،ي-ط-ل-ع خÓ-لها
على منششاآت القطاع لسشيما تلك
اŸتعلقة بالتلفزيون والإذاعة.
ك- -م- -ا ي- -ط- -ل- -ع اأيضش -ا ع -ل -ى ظ -روف
ونوعية الإنتاج اÙلي للÈامج.

وداعا ا’عطاب

ت -دع -مت ﬁط -ة تصش -ف -ي -ة وم -ع -ا÷ة اŸي -اه اŸسش -ت -ع-م-ل-ة ب-عÚ
الصشفراء (النعامة) مؤوخرا بجهاز ذي تقنية عالية يسشتعمل ‘
لعطاب التي تتعرضض لها ششبكة
الفحصض والكششف السشريع عن ا أ
ال-ت-ط-ه Òوق-ن-وات الصش-رف الصش-ح-ي وإاع-داد ت-ق-ارير مفصشلة عن
وضش -ع-ي-ت-ه-ا ك-م-ا أاف-اد ب-ه اŸدي-ر ال-ولئ-ي ل-ف-رع ال-دي-وان ال-وط-ن-ي
للتطه Òبوعزة بوعزة .ويتم التحكم ‘ هذا ا÷هاز عن بعد
بواسشطة ششاششة مراقبة وذاكرة لتحليل البيانات مثبتة داخل
مركبة صشغÒة حيث ترصشد الكامÒات اŸوصشولة بهذا ا÷هاز
وضشعية ششبكة التطه Òوتقوم باŸتابعة الدقيقة Ÿسشاراتها .وقد
إاسشتفاد عامÓن من فرع الديوان الوطني للتطه Òبالنعامة من
تكوين خاصض حول هذه التقنية ا÷ديدة.

«جازي» –تفل بيوم العلم –ت ششعار «التحول الرقمي»

–تفل جازي ،الششركة الرائدة ‘ ›ال تكنولوجيا التصشالت الرقمية ،بيوم العلم اŸوافق لـ 16أافريل من كل سشنة– ،ت ششعار
«التحول الرقمي واŸسشاهمة ‘ بناء اقتصشاد قائم على اŸعرفة وتكنولوجيا اŸعلومات والتصشالت».
ولكونها ششركة مواطنة ،ششاركت جازي دائما ‘ تششجيع العلم واŸعرفة من خÓل العديد من اŸبادرات ،مثل فتح قاعة
ل‹ ‘ بني عباسض ‘ ولية بششار ،إا ¤جانب
لعÓم ا آ
للمطالعة ‘ القصشبة با÷زائر العاصشمة ،وكذا افتتاح قاعة ا إ
ا◊اضشنة التكنولوجية ‘ اŸدرسشة الوطنية متعددة التقنيات ،دون نسشيان ملتقى «فكرة» الذي يعت Èمنتدى حقيقيا
وجسشرا ب Úا÷امعة وعا ⁄الششغل.
وكجزء من برنامج –ول اŸؤوسشسشة لتصشبح اŸششغل الرقمي اŸرجعي ‘ ا÷زائر ،أاطلقت جازي ﬂطط توظيف واسشع النطاق ،يسشتهدف
عدة كفاءات لدى طÓب ا÷امعات ا÷زائرية من أاجل خلق وتطوير وظائف تناسشب تكنولوجيا الغد والسشتجابة للمتطلبات اıتلفة
للمششÎك Úا◊الي ÚواŸسشتقبلي.Ú
و‘ هذه اŸناسشبة ،تؤوكد جازي ،كششركة جزائرية التزامها باŸششاركة الفعالة ‘ التنمية القتصشادية والجتماعية.

ينظم حزب التحالف الوطني ا÷مهوري ،اليوم،
Œمع Úششعبي ،Úالأول بولية ورقلة ،بقاعة دار
الثقافة التابعة لبلدية الرويسشات ،على السشاعة
 10 : 30صش- -ب- -اح- -ا .وال -ث -ا Êب -ولي -ة ال -وادي ،ب -دار
ال -ث -ق -اف -ة ﬁم -د الأم Úال -ع -م -ودي ،ع-ل-ى السش-اع-ة
 16 : 00مسشاء.

ندوة طبية حول مرضض التوحد عند اأ’طفال

ينظم اÛلسض الششعبي الولئي ،اليوم ،بالتنسشيق
م -ع اŸوؤسشسش -ة السش -تشش -ف -ائ -ي -ة ل -ب -وزري -ع -ة وم-رك-ز
الطفولة ل Íعكنون ،ندوة طبية علمية لÓأطفال
اŸصش -اب Úب -ال-ت-وح-د ،ع-ل-ى السش-اع-ة  09 : 00صشباحا
بقاعة الجتماعات لولية ا÷زائر.

صشويلح ينششط ندوة صشحفية

ي -نشش -ط الأم Úال -ع -ام وال -ن -اط-ق ال-رسش-م-ي ل–اد
التجار وا◊رفي Úصشالح صشويلح ،ندوة صشحفية،
يسشتعرضض فيها التسشهيÓت التي جاءت ‘ قانون
اŸال -ي-ة ل-ف-ائ-دة ال-ت-ج-ار ،وذلك ال-ي-وم ،اب-ت-داء م-ن
السشاعة  09 : 00صشباحاÃ ،قر الإ–اد بالعاصشمة.

« »1020رقم أاخضشر للتبليغ عن Œاوزات التجار

‘ اإط-ار ت-ف-ع-ي-ل ع-م-ل-ي-ات اŸراق-ب-ةŸ ،ك-اف-ح-ة اŸضش-ارب-ة وم-راق-بة مطابقة
السشلع وقمع الغشض التابعة لوزارة التجارة ،اأطلقت هذه الأخÒة رقما
اأخضش- -ر «  ،»1020وه -و خ -ط م -رك -زي .ع -ل -ى اأن ت -ع -م -م ال -ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى ك-ل
الوليات ،لتمك ÚاŸواطن من الإبÓغ عن التجاوزات ا◊اصشلة من قبل
التجار› ‘ ،ال اŸواد اŸقّننة ذات السشتهÓك الواسشع ،والظواهر التي
“سض بصشحة اŸواطن.

غلق جزئي لنفق وادي أاوششايح لـ 15يوما

‘ اإط-ار الصش-ي-ان-ة ال-دوري-ة ،ت-ع-ل-م م-دي-ري-ة الأشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة لولية
ا÷زائ-ر ،مسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق اأن ن-ف-ق-ي وادي اأوشش-اي-ح ،سش-ي-غ-لقان جزئيا،
ابتداء من اليوم ‘ ،وجه حركة اŸرور من السشاعة 23 : 00 :لي Óاإ05 : 00 ¤
صشباحا ،على اŸسشارين ،وذلك Ÿدة  15يوما.
وتطلب اŸديرية من مسشتعملي هذا اŸنفذ ،التوجه ع ÈاŸنافذ الأخرى
اŸوازي -ة (ﬁور ال -ع-ن-اصش-ر اأو اŸط-ار) ،ل-ل-وصش-ول اإ ¤ال-ط-ري-ق Úالسش-ري-عÚ
للششرق ،اأو ا◊زام ا÷نوبي.

ضشحية أاخرى ’رهاب الطرق

توفى ششخصض ‘ حادث مرور وقع على الطريق الوطني رقم  44با÷زء الرابط
ب Úولية عنابة و القالة بولية الطارف حسشب ما علم من مصشالح ا◊ماية
اŸدنية .
و قد وقعت هذه اŸأاسشاة Ãنطقة طونقة عندما اصشطدم بقوة سشائق دراجة نارية
بكل من ششاحنة وحافلة للنقل ا◊ضشري كانتا تسشÒان ‘ الŒاه اŸعاكسض حسشب ما
أاضشاف ذات اŸصشدر.
و قد ” نقل الضشحية الذي يبلغ من العمر  24سشنة على الفور إا ¤مصشلحة حفظ
ا÷ثث باŸؤوسشسشة السشتششفائية بالقالة حسشب ما أاضشاف ذات اŸصشدر .من جهتها
لسشباب ا◊قيقية لهذا
لم-ن اŸؤوه-ل-ة إاق-ل-ي-م-ي-ا –ق-ي-ق-ا ل-تحديد ا أ
ف-ت-حت مصش-ال-ح ا أ
ا◊ادث.

الفجر٠4.٣9...............:
مواقيت الظهر١2.48...............:
الصشÓة العصشر١٦.٣٠...............:
المغرب١9.28..............:
العششـاء2٠.٥١................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ١٧أاف- -ري- -ل  :١9٥٧اغ-ت-ي-ال ال-عÓّ-م-ة
وال ّ-داع -ي -ة الشش -ه -ي -د ال -ع -رب-ي ال-ت-بسش-ي،
ال - -عضش- -و اŸوؤسّش- -سس ÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ل- -م- -اء
اŸسش -ل -مÃ ،Úدي -ن -ة ا÷زائ -ر ب -ع-دم-ا سشّ-ل-طت
عليه أابششع أانواع الّتعذيب (مازال قÈه ›هول).

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

لثن 2٠ Úرجب  ١4٣8هـ اŸوافق لـ  ١٧أافريل  2٠١٧م
ا إ
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تخصشصشات تخرج كفاءات تعّزز مصشالح ا÷يشس

أايام إاعÓمية حول اŸدرسشة العليا لإÓدارة العسشكرية بوهران
Óدارة
تسشتعد اŸدرسشة العليا ل إ
العسشكرية اŸرحوم اÛاهد
أاخاموخ ا◊اج موسشى بوهران،
لبرام اتفاقيت Úمع جامعة
إ
سشيدي بلعباسس وتلمسشان،
مؤوكدة مضشيها ‘ النفتاح على
مؤوسشسشات التعليم
العا‹ والبحث العلمي ،قصشد
–قيق أاحسشن النتائج العلمية
والعملية.
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سض -ج-ل-ن-ا ذلك ع-ل-ى ه-امشس إألي-ام
إإلع Ó-م -ي -ة ح-ول ه-ذه إŸؤوسضسض-ة
إلتي أإشضرف على إفتتاحها إللوإء
سض-م-اع-ل-ي مصض-ط-ف-ى ،ن-ائب ق-ائد
إلناحية إلعسضكرية إلثانية.
وتهدف هذه إأليام– حسضب قائد
إŸدرسضة إلعميد مفتاح حميد –
إ« ¤إبرإز وإيصضال صضورة إŸهام
إل -ن -ب -ي -ل -ة إل -ت -ي ي -ق -وم ب-ه-ا أإف-رإد
إ÷يشس إلوطني إلشضعبي».
ك - -م - -ا ل- -فت ن- -فسس إŸسض- -ؤوول إ¤
إÛهودإت إ◊ثيثة إلتي تقوم بها
هياكل إلتكوين با÷يشس باتباعها
ن -ه -ج إل -ت -وإصض -ل ،دإع -ي -ا وسض -ائ -ل
إإلع Ó- - -م إ ¤إŸسض - - -اه - - -م- - -ة ‘
إلتعريف أإكÃ Ìنظومة إلتكوين
وت -خ -رج إل-ن-خب إل-عسض-ك-ري-ة إل-ت-ي
تعزز مصضالح إ÷يشس إŸتعددة.
وت -اب -ع إل-ع-م-ي-د ح-م-ي-د ق-ائ ،Ó-إن
درجة إلحÎإفية وإلمتياز إلتي

وصض - -ل إل- -ي- -ه- -ا إ÷يشس ،ت- -ف- -رضس
إلÎكيز على جانب إلتوإصضل مع
إŸوإط- - -ن م- - -ن خ Ó- -ل وسض - -ائ - -ل
إإلعÓ- -م“ ،اشض- -ي- -ا وت- -وج -ي -ه -ات
إل-ق-ي-ادة إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-جيشس وقناعتها
بضضرورة تعزيز رإبطة جيشس ـ أإمة.
ثم عاد إلعميد ليذّكر بالتعليمات
إلتي أإعطاها إلفريق ڤايد صضالح
نائب وزير إلدفاع إلوطني ،رئيسس
أإرك - - -ان إ÷يشس خ Ó- - -ل زي- - -ارإت
إل -ع -م -ل وإل -ت -ف -ت -يشس إﬂ ¤ت-ل-ف
إلنوإحي إلعسضكرية بتأاكيده على
أإّن «إŸن -ظ -وم -ة إل-ت-ك-وي-ن-ي-ة “ّث-ل
إلقاطرة إلتي يتعيّن أإن نوإصضل من

خ Ó-ل -ه -ا إن-دف-اع-ن-ا ن-ح-و إŸزي-د
وإألفضضل».
وت- -ه- -دف إألي- -ام إإلعÓ- -م -ي -ة إ¤
ت -ع -ري -ف إ÷م -ه -ور ب -ت -ج -ه -ي-زإت
ووسض - -ائ - -ل عصض - -ري - -ة وﬂت - -ل - -ف
إل -ت -خصضصض -ات إل -ت-ي ت-وف-ره-ا م-ن
خÓ- - -ل إل - -ورشض - -ات إŸع - -روضض - -ة
لتقد Ëإلشضروحات إلوإفية حول
Óدإرة
إلتكوين باŸدرسضة إلعليا ل إ
إل -عسض -ك -ري -ة إل -ت -ي ت -ع-ت Èه-ي-كÓ-
ع- -ري -ق -ا وف -اع  ‘ Ó-إŸن -ظ -وم -ة
إل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ،ت-ع-م-ل –ت إل-وصضاية
إلبيدإغوجية إŸشضÎكة ب Úوزإرة
إل -دف -اع إل-وط-ن-ي ووزإرة إل-ت-ع-ل-ي-م

إل -ع-ا‹ وإل-ب-حث إل-ع-ل-م-ي ،ب-ع-دم-ا
أإصضبحت تعتمد على إلنظام «إل.
إم .دي» ‘ تكوين إلطلبة إلضضباط
إل-ع-ام-ل ،Úح-يث ي-دع-م ت-ك-وي-ن-ه-م
بÎبصض-ات ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة م-غ-ل-قة على
مسضتوى إلوحدإت إلقتالية إلÈية،
إل-ب-ح-ري-ة ،إ÷وي-ة وإإلسض-ن-اد وكذإ
بزيارإت درإسضية إ ¤إŸؤوسضسضات
إل- -عسض- -ك- -ري- -ة أإو ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى
إŸؤوسضسضات إلعمومية ذإت إلطابع
إلصض - - -ن - - -اع - - -ي وإل - - -ت- - -ج- - -اري أإو
إŸؤوسضسض- - - -ات إل- - - -ع - - -م - - -وم - - -ي - - -ة
إإلق-تصض-ادي-ة ،حسضب إل-ت-وضضيحات
إŸقدمة.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 18°وهران
 19°وهران

الثمن  ١٠دج

22°
22°

france prix 1

العثور على جثة إارهابي وتدم Òخمسشة ﬂابئ بسشكيكدة
عÌت مفرزة للجيشس
الوطني الششعبي،
السشبت ،بسشكيكدة ،على
لرهابي اŸسشمى
جثة ا إ
ف .خوجة اŸدعو
«عباسس» ‘ ح“ Úكنت
مفرزة أاخرى بنفسس
القطاع من تدمÒ
خمسشة ﬂابئ
Óرهابي Úوسشت قنابل
ل إ
تقليدية الصشنع ،بحسشب
ما أافاد به ،أامسس ،بيان
لوزارة الدفاع الوطني.
أإوضضح ذإت إŸصضدر ،أإنه «‘
إط- -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة إلره- -اب
وبفضضل إسضتغÓل إŸعلومات،
عÌت مفرزة للجيشس إلوطني
إلشضعبي يوم  15أإبريل 2٠17
بسضكيكدة (إلناحية إلعسضكرية
إÿامسض -ة) ،ع -ل-ى ج-ث-ة ت-ع-ود
Óره - - -اب - - -ي إŸسض - - -م - - -ى
ل - - - -إ
ف.خوجة ،إŸدعو «عباسس»،
ك- -م- -ا دم -رت م -ف -رزة أإخ -رى
بنفسس إلقطاع ﬂ 5ابئ و6

قنابل تقليدية إلصضنع».
و‘ إط -ار ح -م -اي -ة إ◊دود
وﬁاربة إ÷رÁة إŸنظمة،
ضض- -ب- -طت م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشس
إل -وط -ن -ي إلشض-ع-ب-ي وع-ن-اصض-ر
إل -درك إل -وط -ن -ي ب -ت -ل -مسض-ان
(إل-ن-اح-ي-ة إل-عسض-ك-رية إلثانية)
«شض- - -اح- - -ن - -ة ﬁم - -ل - -ة بـ5٠٠
كيلوغرإم من إلكيف إŸعالج،
‘ ح Úأإوق - - - -فت م- - - -ف- - - -ارز
للجيشس إلوطني إلشضعبي بكل
م- -ن “Ôإسضت وب- -رج ب- -اج -ي

ﬂت -ار وع Úق-زإم (إل-ن-اح-ي-ة
إلعسضكرية إلسضادسضة) مهربÚ
( )2وضض- - -ب- - -طت شض- - -اح- - -ن- - -ة
ومركبت )2( Úرباعيتي إلدفع
و 38٠٠ل Îمن إلوقود».
م- -ن ج- -ه -ة أإخ -رى ،أإح -ب -طت
وحدإت من حرإسس إلشضوإطئ
ب-ع-ن-اب-ة (إل-ن-اح-ي-ة إل-عسض-ك-رية
إÿامسضة) «ﬁاولت هجرة
غ Òشض- -رع- -ي- -ة لـ 37شضخصضا
ك- - -ان - -وإ ع - -ل - -ى م Ïق - -وإرب
تقليدية إلصضنع».

لمن ضشمن الفريق الوطني للجودو
رياضشيو جمعية ا أ

انتزاع اŸراتب األو ‘ ¤البطولة اإلفريقية باسشتحقاق

‘ عمليــــات نوعيــــة متفرقــــة خـــــÓل أاسشبــــــوع

األمـ ـ ـ ـ ـن يحجـ ـ ـ ـ ـز  08قن ـ ـ ـ ـ ـاط Òمـ ـ ـ ـ ـن الكيـ ـ ـ ـ ـ ـف اŸع ـ ـ ـ ـ ـالج

لقراصس
لجرامية وا◊د من ظاهرة الŒار غ Òالششرعي باıدرات وا أ
«الششعب» ‘ إاطار تضشييق اÿناق على الششبكات ا إ
لسشبوع اŸنصشرم ع Èالعديد من الوليات بالتصشدي Ÿثل هذه الظاهرة من خÓل
لمن الوطني ،خÓل ا أ
اŸهلوسشة ،قامت عناصشر ا أ
القيام بعمليات نوعية متفرقة ،سشمحت لها بحجز أاك Ìمن  ٠8قناط Òمن الكيف اŸعالج وأاك Ìمن  24922قرصس مهلوسس.جاء هذا
‘ بيان تلقت «الششعب» نسشخة منه.

أإه -م ع -م -ل-ي-ة ن-وع-ي-ة ت-لك إل-ت-ي
ق -امت ب -ه -ا مصض -ال-ح أإم-ن ولي-ة
وهرإن من خÓل حجز أإزيد من
 ٠3قناط Òو 95كلغ من إلكيف
إŸع -ال -ج ،ب -ع -د م -ع-ل-وم-ة وردت
Ÿصضالح أإمن ولية وهرإن” ،
لمثل مع
إسض-ت-غÓ-ل-ه-ا ب-الشض-ك-ل إ أ
إع- - -دإد خ- - -ط - -ط م - -ي - -دإن - -ي - -ة

وعملياتية ﬁكمة ،مع تسضخÒ
ك- -اف- -ة إل -وسض -ائ -ل إل Ó-زم -ة م -ن
ت -ق -ن -ي -ات م -ع-ل-وم-ات-ي-ة ،وسض-ائ-ل
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة م-رت-ب-ط-ة ب-ال-رصضد
وإل -ت-ح-ق-ق ،إل-كÓ-ب إل-ب-ول-يسض-ي-ة
إŸدرب -ة ،إل -ع -م -ل -ي-ة م-ك-نت م-ن
ت- - -قصض- - -ي –رك- - -ات عصض- - -اب - -ة
إج- -رإم -ي -ة إخ -تصضت ‘ ح -ي -ازة

وترويج إıدرإت إمتدت إ¤
وليات أإخرى ›اورة.
لطار “كنت مصضالح
‘ نفسس إ إ
لسض -ب -وع
أإم -ن إل -ن -ع -ام -ة ب -ح -ر إ أ
إŸنصضرم من حجز  ٠٤قناطÒ
و 8٠كلغ من إلكيف إŸعالج .كما
‚حت مصض- - -ال- - -ح أإم- - -ن ولي - -ة
لخرى ‘ حجز
غليزإن هي إ أ

 ٠٤ك -ل-غ و 592غ م -ن إل -ك -ي-ف
إŸعالج ‘ .عمليات أإخرى
لمن إلوطني“ ،كنت
Ÿصضالح إ أ
قوإت إلشضرطة من حجز 2٤922
ق - -رصس م - -ه- -ل- -وسس ‘ ك- -ل م- -ن
وليتي :غردإية ( )2٤63٤قرصس
مهلوسس وإ÷زإئر ( )288قرصس
مهلوسس.

‘ عمليت Úمتفرقت Úببومرداسس وورڤلة

حج ـ ـ ـز  3660وح ـ ـدة مـ ـ ـ ـ ـن اŸششروب ـ ـ ـ ـ ـات الكحوليـ ـ ـ ـ ـة
« ا ل ش ش ع ب » ‘ إ ط -ا ر ت ض ض -ي -ي -ق
إ  ÿن - - -ا ق ع - -ل - -ى إ ل ش ض - -ب - -ك - -ا ت
إ لإ ج ر إ م ي ة و إ ◊ د م ن ظ ا ه ر ة
إ  Ÿت - -ا ج - -ر ة إ ل - -غ  Òش ض - -ر ع - -ي - -ة
ب -ا  Ÿش ض -ر و ب -ا ت إ ل -ك -ح -و ل ي ة  ،ق ا م
ع - -ن - -ا ص ض - -ر إ لأ م - -ن إ ل - -و ط - -ن - -ي
بالتصضدي Ÿثل هذه إلظاهرة

م -ن خ  Ó-ل إ ل -ق -ي -ا م ب -ع -م -ل -ي -ت Ú
ن - -و ع - -ي - -ت  “ Úث - -ل ت إ لأ و ‘ ¤
ق -ي -ا م إأ م -ن ب -و م -ر د إ س س ب -ح -ج -ز
 2868وحدة من إŸشضروبات
إ ل - -ك - -ح - -و ل -ي -ة غ  Òإ  Ÿف -و ت -ر ة ،
ك -ا ن ت م -و ج -ه -ة ل -ل -ب -ي ع ب ط ر ي ق ة
غ Òشضرعية على م Ïشضاحنة

م - - -ن ن - -و ع «  » J A Cإأ و ق -ف -ت -ه -ا
م ص ض - -ا ل - -ح إأ م -ن د إ ئ -ر ة ب -و د و إ و
ب -ع -د إ ل -ت -ع -ر ف ع -ل -ى س ض -ا ئ -ق -ه -ا
 ﬁل ش ض - - -ب - - -ه - - -ة م - - -ن خ  Ó- - -ل
معلومات وإردة بخصضوصضه.
إ ل -ث -ا ن -ي -ة ق-ا م ت م ص ض -ا ل -ح إأ م -ن
و ر ق - -ل - -ة م - -ن خ  Ó- -ل د و ر ي - -ا ت

عمرة ،أاوسشمة وهدايا لÓعبÚ

ل -ع -ن -ا ص ض -ر إ  Ÿص ض -ل -ح -ة إ ل -و ل ئ -ي -ة
ل -ل ش ض -ر ط -ة إ ل -ق ض ض -ا ئ -ي -ة ب -ح -ي
إ ◊ ص ض -ب -ة ب -ح -ج -ز  7 9 2و ح د ة
م -ن إ  Ÿش ض -ر و ب -ا ت إ ل -ك -ح -و ل -ي -ة
غ  Òإ  Ÿف -و ت -ر ة و إ ل -ت -ي ك -ا ن ت
م -و ج -ه -ة ل -ل -ب -ي -ع ب -ط -ر ي -ق -ة غ Ò
شضرعية.

«الششعب» شضارك رياضضيو فرع
إ÷ودو ل -ل -ج-م-ع-ي-ة إل-ري-اضض-ي-ة
لÓأمن إلوطني ضضمن إلفريق
إلوطني ‘ إلبطولة إلإفريقية
لصض -ن -ف إلأك-اب-ر ذك-ور وإن-اث،
إل-ت-ي ج-رت ب-دول-ة م-دغشض-قر،
من  13إ 15 ¤إأفريل ،2٠17

Ãشض- -ارك- -ة  15دول- -ة ،ح- -يث
شض - - - -اركت إ÷م - - - -ع - - - -ي- - - -ة بـ3
مصضارع ٠2 Úذكور  1إناث،
حققت خÓلها إلنتائج إلتالية.
– –صض -لت إل -ع -ون إلشض -ب -ه-ي
تاريكات رتيبة على إŸيدإلية
إل - -فضض - -ي- -ة ‘ وزن  6٠كلغ،

–صضل إلعون إلشضبهي رباحي
ﬁم - -د ع - -ل - -ى إŸي - -دإل- -ي- -ة
إل- - -فضض - -ي - -ة ‘ وزن  6٠كلغ
و–صض -ل إل-ع-ون إلشض-ب-ه-ي ب-ن
عمادي عبد إلرحمان على
إŸيدإلية إلÈونزية ‘ وزن
 9٠كلغ.

كأاسس الكاف

ششبيبـ ـة القبائـ ـل تـ ـودع اŸنافسش ـة القارية

«الششعب» :أاقصشي فريق ششبيبة القبائل ،مسشاء أامسس ،من منافسشات كأاسس الكاف،
بعد تعادله  ‘ ٠ - ٠مباراة العودة من الدور ثمن النهائي مكرر ،أامام نادي تي.بي
مازمبي Ãلعب أاول نوفم Èبتيزي وزو ،بالنظر إا ¤أان لقاء الذهاب الذي جرى
بلوبومباششي عاد للفريق الكونغو‹ بـ 2ـ .٠

«راديوز» تتضشام ـ ـن مع عائل ـ ـة الÓعـ ـ ـب ناير وتهن ـ ـئ وداد تلمسش ـ ـ ـان

«الششعب» ‘ مبادرة تضشامنية ،تنقل وفد جمعية «راديوز» برئاسشة قادة ششا‘ ،إا ¤مدينة تلمسشان للوقوف بجانب أاسشرة
الÓعب اŸرحوم ناير صشديق‚ ،م فريق وداد تلمسشان لسشنوات الثمانينات ،الذي وافته اŸنية العام اŸاضشي بعد صشراع
مرير مع اŸرضس.
ن-اي-ر صض-دي-ق ،شض-خصض-ي-ة صضنعت ع -ائ -ل -ت -ه إل -ي-وم ت-ع-ا Êإأوضض-اع-ا ووسض -ام ل Ó-سض -ت -ح-ق-اق ،وه-دإي-ا إلفريق إلعريق ‘ إلقسضم إلثاÊ
›د إلودإد وحفرت بصضماتها م- -ع- -يشض- -ي -ة صض -ع -ب -ة م -ن -ذ وف -اة وسضط إأجوإء إنسضانية وتضضامنية هوإة.
ك - -بÒة ج- -ع- -لت زوج- -ة إلÓ- -عب وعلى هامشس لقاء شضباب وإدي
إسض- -م- -ه ب- -اأح- -رف م- -ن ذهب ‘ إلرياضضي إلبارز.
ع -اصض -م-ة إل-زي-ان-ي ،Úلعب ظ-ل وعليه قررت «رإديوز» إأن تخصس صضديق إلسضيدة حياة ناير تذرف إأرهيو ،سضلم قادة شضا‘ كاأسضا
ك - -بÒة وم - -ي- -دإل- -ي- -ات وه- -دإي- -ا
وف -ي-ا لÓ-أل-وإن إل-زرق-اء ب-ال-رغ-م عائلته إلكرÁة بتكر Ëإلأبطال دموع إلفرحة.
م-ن إل-ع-روضس إل-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا من ه -دي-ة ع-م-رة ل-زوج-ت-ه م-ن ق-ب-ل عرج وفد « رإديوز» على مركب ل Ó-ع -ب ،Úم -ه-ن-ئ-ا ف-ري-ق إل-ودإد
ع- -دي- -د إل- -ف- -رق إÙل -ي -ة وم -ن موؤسضسضة موبيليسس لÓتصضالت ،إلعقيد لطفيŸ ،قاسضمة إأنصضار إدإرة ولعب Úوإأنصضار على هذإ
خ - -ارج إل - -وط- -ن إأيضض- -ا ،ن- -ظ- -رإ كما منح قادة شضا‘ إلذي كان ف- -ري- -ق ودإد ت- -ل- -مسض- -ان ف -رح -ة إلصضعود إŸسضتحق متمنيا روؤية
ل- -ف- -ن- -ي -ات -ه إل -ع -ال -ي -ة وإأخ Ó-ق -ه مرفوقا بوجوه رياضضية كناصضر إلصضعود إ ¤إلرإبطة إÎÙفة إŸدرسض -ة إل -ودإدي -ة ت-ع-ان-ق م-ن
إ◊ميدة إلتي عرف بها ،لكن ب- -ن شض- -ي- -ح- -ة ،شض- -ه -ادة إعÎإف إلثانية بعد موسضم قضضاه هذإ جديد قسضم إلنخبة.

Áك- -ن إل- -ق- -ول إن إلشض -ب -ي -ب -ة
إأت-ي-حت ل-ه-ا ع-دي-د إل-ف-رصس،
لكن إلتسضّرع إأحيانا وبرإعة
حارسس إŸنافسس من ناحية
إأخ-رى“ ⁄ ،ك-ن ع-ن-اصض-ره-ا
من إلوصضول إ ¤إŸرمى.
ت- -ودع إلشض- -ب- -ي -ب -ة إŸن -افسض -ة

إلقارية وع Úطاقمها إلفني
إلثنائي رحمو – ÊموسضوÊ
م-رك-زة ع-ل-ى إي-ج-اد إلتوليفة
إلتي “كن إلفريق من ضضمان
إلبقاء ضضمن حظÒة إلنخبة
‘ إل - - -رإب - - -ط- - -ة إÎÙف- - -ة
إلأو.¤

لÓإشضارة ،كان فريق مولودية
إ÷زإئ- -ر ق- -د ضض- -م- -ن ،إأمسس
إلأول ،مشض - -ارك- -ت- -ه ‘ دوري
إÛم- - -وع- - -ات م- - -ن ك- - -اأسس
إل -ك -اف ،ب -ع -د ت -اأه -ل -ه ع -ل -ى
حسضاب نادي يونغ إأفريكانز
إلتنزإ.٠ – ٤ Ê

