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عششية إأحياء أليوم ألعاŸي للعيشس معا ‘ سشÓم ،رئيسس أ÷مهورية:

من حق بÓدنا أان تفتخر Ãبادرتها للـمسصعى الـمكتوب له الدÁومة
^ حرصس أ÷زأئر على إأحÓل ألقيم ألعالـمية ألـمكانة ألÓئقة بها
لخر
^ على ألـمدرسشة أ÷زأئرية أŸثابرة ‘ زرع قيم ألعيشس مع أ آ
وج- -ه رئ- -يسس أ÷م -ه -وري -ة ألسش -ي -د ع -ب -د
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ،أمسس ،رسش-ال-ة عشش-ي-ة
إأح -ي -اء أل -ي -وم أل -ع -اŸي ل -ل-ع-يشس م-ع-ا ‘ سشÓ-م
أŸصشادف لـ ١٦ماي ،وهذأ نصشها ألكامل:
«بسشم ألله ألرحمن ألرحيم
وألصش Ó-ة وألسش Ó-م ع -ل -ى أشش-رف أŸرسش-لÚ
وعلى آأله وصشحبه إأ ¤يوم ألدين
أيتها ألـموأطنات ألفضشليات
لفاضشل
أيها ألـموأطنون أ أ
–تفل ا÷زائري ‘ هذا اليوم للـمرة األو‘ ،¤
تناغم مع بقية بلدان العالـم باليوم العالـمي للعيشس
معا ‘ سسÓم .والحتفال هذا يكتسسي ‘ بÓدنا
بعدا متميزا ألسسباب عدة.
أاول -ه -ا ألن ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة لـم -ن -ظ -م-ة األ·
الـمتحدة أاعلنت ‘  8ديسسم Èالـماضسي تكريسسها
لهذا اليوم العالـمي للعيشس معا ‘ سسÓم بناء على
م -ب -ادرة م-ن ا÷م-ع-ي-ة ال-دول-ي-ة الصس-وف-ي-ة ال-ع-ل-وي-ة
الـم -ن -ظ -م-ة ال-دول-ي-ة غ Òا◊ك-وم-ي-ة ال-ت-ي ي-رأاسس-ه-ا
الشسيخ خالد بن تونسس وبرعاية من بÓده ا÷زائر.
واإلعÓن هذا إا‰ا هو إاقرار من الـمجموعة
الدولية با÷هود التي بذلتها بÓدنا وثابرت عليها
فنجحت ‘ ترقية ثقافة السسلـم وا◊ ـوار والحÎام
الـمتبادل والتسسامح ب Úمواطنيها.

ألـمجموعة ألدولية ألـمضشي ‘
ألعمل على ترقية ثقافة
ألسشلـم وأ◊وأر
وثانيها فإان هذا الـمسسعى كان من باعث قيم
أاخÓقية وثقافية واجتماعية وإانسسانية يؤومن بها
شسعبنا الـمعتدل “ام اإلÁان .وكذلك ألنه يعكسس
بنفسس القدر حرصس شسعبنا
ع- -ل- -ى إاحÓ- -ل ه- -ذه ال -ق -ي -م
العالـمية الـمكانة الÓئقة بها
‘ ال - - - -عـ ـÓق- - - -ات ب Úاأل·
وشسعوب العالـم قاطبة.
أام - -ا ال - -ث- -الث ف- -إان ه- -ذا
اإلعÓ- -ن ي- -ع Èع- -ن ال- -ت -زام
بÓدنا ورغبة الـمجموعة الدولية الـمضسي ‘ العمل
على ترقية ثقافة السسلـم وا◊وار داخل الـمجتمعات
وما ب Úاأل· ،وذلك ‘ زمن تفاقمت فيه أاسسباب
القطيعة وعوامل الفرقة.

وأامام دعاة الصسراع ب Úا◊ضسارات وأامام دعاة
منطق اإلقصساء ،وأامام مرّوجي التطرف وما ينجر
ع -ن -ه م-ن ع-ن-ف م-ت-ع-دد األشس-ك-ال ك-الن-غÓ-ق ع-ل-ى
ال -ذات ورفضس اآلخ -ر واح -ت -ق-اره وال-ت-م-ي-ي-ز بشس-ت-ى
أاشس-ك-ال-ه وك-ره اآلخ-ر خ-اصس-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر
بالـمسسلـم مع األسسف ،ما فتئت بÓدنا تنادي بÎقية
ا◊وار وال - -ت - -ف - -اه - -م وال - -ت - -ع- -اون ب Úال- -دي- -ان- -ات
وا◊ضسارات مسستلهمة مرجعياتها من تعاليم ديننا
اإلسسÓ- -م- -ي ا◊ن- -ي- -ف دي- -ن السس- -لـم والسسÓ- -م دي -ن
التعايشس ،مثلـما تؤوكد عن ذلك قرون من تاريخ
اإلنسسانية ‘ ﬂتلف القارات.
ÓسسÓم دين
ومن منطلق هذه القيم السسمحة ل إ
الشسعب والدولة ‘ ا÷زائر ،وفق شسعبنا األبي ‘
اÿروج من مأاسساته الوطنية من إارهاب وحشسي
ومقيت كافحته بÓدنا ‘ عزلة قاسسية وإارهاب
وفتنة تغلبت عليهم ا÷زائر بفضسل اإلرادة السسيدة
لشسعبها من خÓل خيار السسلـم والـمصسا◊ة الوطنية.
لقد سسمح هذا اÿيار النبيل الـمنبثق من قيم
اإلسسÓم بإاصسÓح ذات الب ،Úوتوحيد طاقاتهم وضسم
جهودهم وآامالهم على اÿصسوصس من أاجل بلوغ
الغاية الوحيدة التي تسستحق السسعي من أاجل طلبها
أاي تعزيز الوحدة الوطنية وتوثيق “اسسك شسعبنا
وصس-ون سس-ي-ادت-ن-ا ال-وط-ن-ي-ة وال-ع-م-ل م-ع-ا ‘ مسس-عى

تضسامني ،من أاجل بناء جزائر حديثة يفخر كل
واحد وواحدة منا بالنتماء إاليها.
أيتها ألـموأطنات ألفضشليات
لفاضشل
أيها ألـموأطنون أ أ

مبدأ ألتوزيع ألعادل للفرصس
وللÌوة ألوطنية
ذلكم هو بالذات الباب الذي ينبغي أان يدرج فيه
ال - -ت - -ع- -ري- -ف ،ال- -ذي ج- -اء ‘
ال -دسس -ت -ور لـم -ك-ون-ات ال-ه-وي-ة
ال-وط-ن-ي-ة م-ن إاسسÓ-م وع-روب-ة
وأام -ازي-غ-ي-ة ووج-وب إاب-ع-اده-ا
ع -ن السس-ت-غÓ-ل ،وال-ت-وظ-ي-ف
السس-ي-اسس-وي وت-رق-ية سسياسسات
اقتصسادية
واج-ت-م-اع-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة قائمة على
م- -ط- -لب ضس -م ا÷م -ي -ع وال -ع -دال -ة
الج - - -ت - - -م - - -اع - - -ي - - -ة إا ¤ج - - -انب
اسسÎات- -ي- -ج- -ي -ات إلع -م -ار ال -ب Ó-د
ي -ح -دوه -ا م -ب -دأا ال -ت-وزي-ع ال-ع-ادل
للفرصس وللÌوة الوطنية وما يأاتي
منها من رفاهية.
إان هذا النهج هو نفسسه اÿيار الذي جعلنا ندرج
فيه ،دينامكية ترقية دÁقراطيتنا الفتية من حيث
أانها تسسهم ‘ ترسسيخ القيم ا÷وهرية للعيشس مع
اآلخ- -ري- -ن ‘ أاذه -ان ال -ن -اسس وسس -ل -وك -ي -ات -ه -م و‘
الـمؤوسسسسات من خÓل تعزيز دولة ا◊ق والقانون
واحÎام حقوق اإلنسسان وحريات األسساسسية.
‘ هذا الباب يدرج أايضسا التقدم الهام الذي
حققته بÓدنا ‘ ترقية حقوق الـمرأاة ،ومكانتها ‘
›تمع ـنا وما له ـ ـ ـا من دور ل غنى عنه ‘ ،صسون
ال-ت-م-اسسك الج-ت-م-اعي والوطني
وتبليغ القيم األسساسسية التي منها
تسستمد األمة ا÷زائرية ،سسداها
و◊متها على مر العصسور.
‘ األخ ‘ Òه - - -ذا ال- - -ب- - -اب
ي- -ن- -ب -غ -ي أايضس -ا ،إادراج اإلصس Ó-ح
ال -ع -م -ي -ق ل-لـم-ن-ظ-وم-ة ال-ت ـرب-وي-ة
الوطنـ ـ ـية التي ل تسسعنا العبارات لتأاكيد دورها ‘
تكوين مواطن كامل التجذر ‘ تاريخ بÓده العريق
الـمتشسبع بقيم شسعبه األصسيلة مواطن حريصس على
الع ـم ـل والتضسحية ،من أاجل ا◊فاظ على اسستقÓل
ا÷زائر وبناء مسستقبلها الزاهر .وعلى الـمدرسسة
ا÷زائرية أان تثابر اليوم ‘ زرع قيم العيشس مع
اآلخر ‘ سسÓم ‘ أاذهان مÓي ÚالتÓميذ.
أيتها ألـموأطنات ألفضشليات
لفاضشل
أيها ألـموأطنون أ أ

لدأرة وألمالية
أ إ

بناء عالـم أفضشل قائم على
ألتسشامح وألحÎأم ألـمتبادل
Ãا أان العالـم مقبل على الحتفال بيوم  16ماي
 ،2018ألول مرة منذ إاعÓن هذا اليوم «يوما عالـميا
للعيشس معا ‘ سسÓم» ،من حق بÓدنا أان تفتخر
Ãب- -ادرت- -ه- -ا ب- -ه -ذا الـمسس -ع -ى
الـمكتوب له الدÁومة والذي
ي - -ه - -دف إا ¤ح - -م - -ل أاج- -ي- -ال
الـمسستقبل ‘ القريب العاجل،
إا ¤القيام بنفسسها ببناء عالـم
أافضس -ل ق -ائ -م ع -ل -ى ال-تسس-ام-ح
والحÎام الـمتبادل ‘ كنف
الختÓف والتنوع والتضسامن.
ع -ل -ى شس -ع -ب-ن-ا أان ي-ظ-ل م-ن رواد ث-ق ـاف-ة السس-لـم
والتعايشس بالـمزيد من ا÷هد والـمثابرة ،لÎقيتها
داخ -ل ق -ط-رن-ا ت-رق-ي-ة م-لـم-وسس-ة م-ن خÓ-ل ت-رق-ي-ة
ا◊سس الـمد Êوتقديسس العمل وحب الوطن .ومن
خÓل هذا التصسرف النبيل نبقى ،مدافع Úأاشساوسس
ع -ن الصس -ورة ا◊ق -ي -ق -ي -ة ا◊م-ي-دة إلسسÓ-م دي-ن-ن-ا
ا◊نيف وعلى تقدم ا÷زائر باسستمرار على نهج
البناء واإلزدهار وتكريسس رسسالة شسهدائها األ›اد.
و‘ ختام رسسالتي هذه أاتوجه إا ،¤أابناء وبنات
شسعبنا الكر Ëأاينما كانوا ‘ ا÷زائر أاو ‘ ديار
الغربة بأاخلصس الت ـها Êوالتمنيات Ãناسسبة شسهر
رمضسان الـمعظم  ،متمنيا لهم صسياما مقـ ـبول وذنبا
Óم-ة اإلسسÓ-مية
م-غ-ف-ورا والصس-ح-ة وال-ه-ن-اء ل-ه-م ول -أ
جمعاء».

ترسصيخ القيم ا÷وهرية
للعيشس مع اآلخرين ‘ أاذهان
الناسس وسصلوكياتهم

بث ثقافة ألسشلـم وألتضشامن
وألتسشامح وأ◊ـــوأر ب Úألششعوب
ع -ل-ى الصس-ع-ي-د ال-دو‹ وإان-طÓ-ق-ا م-ن ال-ق-اع-دة
هذه ،وقناعة منها بوجاهة أافكارها ضسمت ا÷زائر

ألÈيد أ إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

جهودها إا ¤جهود دول أاخرى ،قصسد بث ثقافة
السسلـم والتضسامن والتسسامح وا◊ـ ـوار ب Úالشسعوب.
من هذا الـمنظور كانت بÓدنا من رواد الدعوة،
إا ¤ت- -ع- -زي- -ز ا◊وار ب Úا◊ضس- -ارات وال- -ث- -ق -اف -ات
وال-دي-ان-ات وت-رق-ي-ة ث-ق-اف-ة السس-لـم ف-أاسس-همت بذلك
إاسسهاما مشسهودا ‘ جعل الـمجتمع الدو‹ يقف
أاك Ìفأاك ‘ Ìوجه دعاة الصسراع والتفرقة بÚ
شس -ع -وب الـم -ع -م -ورة .م -ن ث -م دأابت ا÷زائ -ر ع -ل -ى
الصسعيد الدو‹ ،على ترقية مبادئ ومثل ميثاق
األ· الـم- -ت -ح -دة وم -ق -اصس -ده ‘
ج -م-ي-ع ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة سس-واء
أات- -ع -ل -ق األم -ر ب -ح -ل ال -ن -زاع -ات
السس -ي -اسس -ي -ة أام بÎق -ي -ة عÓ-ق-ات
اق -تصس -ادي -ة أاك Ìت -وازن -ا .وه -ن ـ ـا
يحق لشسعبنا الفتخار بأان بÓده
كانت الرائدة قرابة خمسسة عقود
ق -ب -ل ال -ي-وم ‘ ت-رق-ي-ة م-ط-لب ح-وار ع-الـم-ي ب-غ-ي-ة
ال- -وصس -ول إا ¤ت -أاسس -يسس ع Ó-ق -ات اق -تصس -ادي -ة أاكÌ
إانصس-اف-ا وت-ك-ام Ó-ب Úال-دول الـم-ت-ق-دم-ة والشس-عوب
·Ó
الـمسستضسعفة خÓل جمعية عامة اسستثنائية ل أ
الـم -ت-ح-دة .ل-ق-د ك-ان ت-ع-ام-ل ا÷زائ-ر م-ع جÒان-ه-ا
وكافة شسركائها قائما على مبادئ السسلـم والتعايشس
والتعاون وحسسن ا÷وار.
أيتها ألـموأطنات ألفضشليات
لفاضشل
أيها ألـموأطنون أ أ

تعزيز الوحدة الوطنية
وتوثيق “اسصك شصعبنا
وصصون سصيادتنا

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
ألقتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها ألجتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألتحرير

‘ برقيته لرئيسس دولة فلسشطﬁ Úمود عباسس:

الرئيسس بوتفليقة يدين ا÷رÁة النكراء اŸرتكبة ضصد الفلسصطيني Úبغزة
أع- -رب رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة ع- -ب- -د أل- -ع- -زي -ز كل اإلدانة أاؤوكد لكم وقوف ا÷زائر وتضسامنها معكم‘ ،
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-ن إأدأن-ت-ه «ل-ل-جرÁة ألنكرأء» ألتي هذا الظرف العصسيب ومسساندتها للشسعب الفلسسطيني
لسش -رأئ -ي -ل -ي ضش -د الشسقيق ‘ مواجهة الهمجية اإلسسرائيلية ،وتأاسسفها Ÿا
أرت- -ك -ب -ت -ه -ا ق -وأت ألح -ت Ó-ل أ إ
أŸدن-ي Úأل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úع-ل-ى ح-دود قطاع غزة ،آالت إاليه األوضساع جراء “ادي إاسسرائيل وتنكرها للعملية
›ددأ ل -ه م -وق -ف أ÷زأئ -ر «أل -ث -ابت» إأ ¤ج -انب السسلمية– ‘ ،د صسارخ للمجتمع الدو‹».
كما تابع ﬂاطبا نظÒه الفلسسطيني «هذ وأاجدد لكم
ألششعب ألفلسشطيني.
وك -تب رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ‘ ب -رق-ي-ت-ه ل-رئ-يسس دول-ة م- -وق- -ف ا÷زائ- -ر ال- -ث- -ابت وال -دائ -م إا ¤ج -انب الشس -عب
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،إا ¤غ-اي-ة اسسÎجاع
فلسسط ،Úرئيسس اللجنة التنفيذية Ÿنظمة
ح- -ق- -وق- -ه ال- -وط- -ن -ي -ة اŸغ -تصس -ب -ة
ال -ت -ح-ري-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ﬁم-ود ع-ب-اسسŒ :ديد موقف ا÷زائر
و“ك - -ي - -ن - -ه م - -ن إاق - -ام - -ة دول- -ت- -ه
ا«تس-سلت-شقس-يهاتد أاب-كب-ال-Ìغمالن-ت0-أاث-5رفلواسسلطسسي-نت-ينا-ك-وارجريحن-ب-مأاا الثابت والدائم إا ¤جانب
الفلسسطينية اŸسستقلة وعاصسمتها
ي- -زي -د ع -ن  1700آاخ -ر ب -رصس -اصس ق-وات الشصعب الفلسصطيني
القدسس على حدود .»1٩67
وخلصس رئيسس ا÷مهورية اإ¤
الح-تÓ-ل اإلسس-رائ-ي-ل-ي خÓ-ل اŸواجهات
الدامية على حدود قطاع غزة ،حيث يواصسل الحتÓل القول «ول يفوتني أان أاترحم على أارواح شسهداء ا◊رية
اإلسس- -رائ- -ي- -ل- -ي ‡ارسس- -ت- -ه ال- -ع- -دوان- -ي -ة ضس -د اŸدن -ي Úوالكرامة ،وأان أاعرب لكم باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة
والفلسسطيني ،Úضساربا عرضس ا◊ائط كافة القوان Úوأاصسالة عن نفسسي وألسسر الشسهداء وا÷رحى والشسعب
واألع -راف ال-دول-ي-ة وم-واث-ي-ق ح-ق-وق اإلنسس-ان وال-ق-ان-ون الفلسسطيني أاجمع ،عن أاصسدق التعازي وأاخلصس مشساعر
التعاطف سسائ Óالله تعا ¤أان يشسمل الشسهداء بواسسع
الدو‹ اإلنسسا.»Ê
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة« :إاثر هذه ا÷رÁة النكراء رحمته ،ويسسكنهم فسسيح جنانه ويعجل ‘ شسفاء ا÷رحى
التي هزت مشساعر اŸسسلم Úوالعا ⁄بأاسسره والتي ندينها ويزيل آالمهم».

بطاقة أسشتقبال تصشل إأ 300 ¤طالب

إاقرار من الـمجموعة
الدولية بجهود بÓدنا
التي ثابرت عليها

ترقية أ◊وأر وألتفاهم
وألتعاون ب Úألديانات
وأ◊ضشارأت

العدد
17645
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أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(0٢١)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أامينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

رئيسس ا÷مهورية يدشصن الزاوية البلقايدية
أشش - -رف رئ - -يسس أ÷م - -ه- -وري- -ة ،ع- -ب- -د
أل -ع -زي -ز ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،خÓ-ل زي-ارة ع-م-ل
قادته أمسس ،إأ ¤أ÷زأئر ألعاصشمة ،على
تدشش Úمقر ألزأوية ألبلقايدية ألوأقعة
بتيقصشرأين ببلدية بئر خادم ،كما تفقد
ت - -ق - -دم أشش - -غ - -ال إأ‚از ج - -ام - -ع أ÷زأئ - -ر
لعظم ألوأقع ببلدية أÙمدية.
أ أ
وك -ان رئ -يسس ال -دول -ة م -رف -وق -ا خ Ó-ل ه-ذه
ال-زي-ارة ،ب-ك-ل م-ن وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،نور الدين بدوي،
وزير السسكن والعمران واŸدينة ،عبد الوحيد
طمار ،ووزير الشسؤوون الدينية والأوقافﬁ ،مد عيسسى.
وق -د اسس -ت -ه -ل ال -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي-ق-ة زي-ارت-ه إا ¤ال-زاوي-ة
بالسستماع ،رفقة شسيخ الزاوية عبد اللطيف بلقايد ،إا¤
آايات من الذكر ا◊كيم ومدائح دينية قبل أان يتابع عرضس
فيديو شسمل ﬂتلف مراحل ا‚از هذا اŸعلم الديني.
وتضسم الزاوية ،التي شسيدت على مسساحة تقدر بـ5
هكتارات ،مدرسسة قرآانية بطاقة اسستقبال تصسل إا300 ¤
طالب إاضسافة إا ¤مكتبة تضسم أازيد من  500أالف كتاب
وتÎبع على مسسلحة تقدر بـ 1200م Îمربع.

...ويتفقد جامع ا÷زائر األعظم األكÈ
‘ إافريقيا والثالث ‘ العا⁄
وخ Ó-ل اÙط -ة ال -ث-ان-ي-ة م-ن ال-زي-ارة ،ع-اي-ن رئ-يسس
ا÷مهورية تقدم أاشسغال جامع ا÷زائر األعظم ،حيث
ت -اب -ع شس -ري -ط ف-ي-دي-و ت-ن-اول ﬂت-ل-ف األشس-واط ال-ت-ي ”
قطعها ‘ مسسار ا‚از هذا الصسرح ا◊ضساري والديني
ال -ذي ي -رم -ز إا ¤ا÷زائ -ر اŸسس-ت-ق-ل-ة وﬂت-ل-ف ج-وان-ب-ه
الروحية وا÷مالية والتقنية.
كما أابرز الشسريط أاهم مكونات ا÷امع ،ل سسيما
قاعة الصسÓة التي تتسسع إا 120 ¤أالف مصسلي و–توي
على  218عمودا واŸنارة ذات الـ 43طابقا واŸكتبة
اŸنتظر أان تضسم مليون كتاب .بعد ذلك ،اسستقل الرئيسس
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة اŸصس-ع-د ال-ه-وائ-ي ل-ل-م-نارة ليتوقف عند أاحد
طوابقها اŸطلة على جمال مدينة ا÷زائر ،حيث قدمت
له شسروحات حول ا÷امع عموما واŸنارة بصسفة خاصسة
التي اكتملت أاشسغال شسكلها النهائي.
يشسكل جامع ا÷زائر األعظم الذي يعد أاك Èمسسجد
‘ إافريقيا ،والثالث ‘ العا ⁄بعد اŸسسجد ا◊رام Ãكة
اŸكرمة واŸسسجد النبوي الشسريف ‘ اŸدينة اŸنورة،
واŸزود بأاطول من ‘ Èالعا– ،⁄فة معمارية وصسرحا
دينيا وثقافيا يرتقب اسستÓمه ‘ نهاية  .2018جامع
ا÷زائر األعظم الذي قام رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،أامسس ،ب -زي -ارت-ه ه-و ‘ ط-ور ال‚از ع-ل-ى
مسس- -ت- -وى ب- -ل- -دي -ة اÙم -دي -ة ‘ ق -لب خ -ل -ي -ج ا÷زائ -ر
العاصسمة على مسساحة تقدر بـ 27 ،75هكتارا.
‘ ا÷انب الشس- -رق- -ي ل- -ق- -اع -ة الصس Ó-ة ال -ت -ي ت -تسس -ع
لـ 120.000مصسلي ،بسساحتها الواسسعة يوجد ﬁراب كبÒ
موجه نحو القبلة (مكة اŸكرمة) الذي سسيتم ا‚ازه من
الرخام وا÷بسس اŸتعدد األلوان وŸسسات فنية .وبالقرب
م - -ن اÙراب ي - -وج - -د اŸن ÈاŸصس - -ن- -وع م- -ن اÿشسب،
واŸنحوت بشسكل فني الذي يسستعمله اإلمام للخطبة.
وتشس -م -ل ه-ذه ال-ق-اع-ة ال-ك-بÒة  618ع-م-ود م-ث-م-ن مزين
بالرخام الناصسع البياضس التي تعد ركيزة اŸبنى .وسسيتم
ت -زي Úق -اع -ة الصس Ó-ة وﬂت -ل -ف م -ب -ا Êج-ام-ع ا÷زائ-ر
الكب ،Òبفن اÿط العربي ( 6كلم) سسينحت جزء منه
بالليزر على الرخام وا◊جر .ويبلغ ارتفاع سسقف قاعة
الصسÓة  45م تعلوه قبة يبلغ قطرها  50م وعلوها  70م.
هذا ويضسم اŸسسجد أاك Èمئذنة ‘ العا.⁄

مئذنة بـ  43طابقا و›هزة Ãصصاعد زجاجية
وتضسم اŸئذنة التي يبلغ طولها  265م 43 Îطابقا
›هز Ãصساعد زجاجية ،و” تزويد كل طابق بفضساء
وظيفي منها فضساء واسسع للدخول مع مطعم كب Òأاسسفل
اŸئ -ذن -ة وم -ت -ح -ف وم -رك -ز ل -ل -ب -حث ‘ ال-ف-ن ال-ت-اري-خ
اإلسسÓمي Úوكذا مكتبات.
ك -م -ا تضس -م اŸئ -ذن -ة ‘ ط -واب -ق-ه-ا اıت-ل-ف-ة فضس-اء
لحتضسان اŸعارضس ،ومتحف للفن والتاريخ اإلسسÓمي
وأارضسية تطل على ا÷زائر العاصسمة وضسواحيها وكذا
ﬁل Œاري وم -ط -ع-م .ي-ح-تضس-ن ج-ام-ع ا÷زائ-ر ال-ك-بÒ
كذلك مدرسسة قرآانية «دار القرآان» ،بطاقة اسستيعاب
تقدر بـ 300مقعد موجه للطلبة ا÷زائري Úواألجانب ما
بعد التدرج ‘ العلوم اإلسسÓمية والعلوم اإلنسسانية .تضسم
اŸدرسس- -ة ق- -اع- -ات إلل- -ق- -اء ال -دروسس وق -اع -ة م -ت -ع -ددة
ال -وسس -ائ-ط وق-اع-ة ل-ل-م-ح-اضس-رات وك-ذا م-ؤوسسسس-ة ب-ن-ظ-ام
داخ -ل -ي وم -ك-اتب إاداري-ة .ك-م-ا ي-تضس-م-ن ا÷ام-ع ب-ن-اي-ات
أاخرى على غرار مركز ثقا‘ بطاقة اسستيعاب قدرها
 3.000مقعد .ويتضسمن هذا اŸركز بهوا للعرضس ومكتبة
تضسم واحد ( ،)1مليون كتاب وفضساء معلوماتية وقاعة
عرضس فيديو وقاعة عرضس األفÓم ومدرج Úاثن،Ú
ومدرج يتسسع لـ 500مقعد مع قاعة عرضس وقاعة عمل
ب- -ط- -اق- -ة اسس -ت -ي -ع -اب تÎاوح م -ا ب 30 Úو 50شسخصسا،
ÓعÓ-م
وفضس -اءات ل -ل-ع-رضس وورشس-ات ل-ل-ف-ن-ون وق-طب ل -إ
Óدارة لتسسي ÒاŸركز الثقا‘ ومقهى.
اآل‹ ،وفضساء ل إ
ك-م-ا ي-ح-ت-وي ا÷ام-ع ع-ل-ى م-ك-ت-ب-ة أاخ-رى ت-تسس-ع لـ3.500
م- -ق- -ع- -د وم- -ع- -ه- -د إاسسÓ- -م- -ي ،وم- -درج وع- -دة ق- -اع- -ات
للمحاضسرات ومتحف للتاريخ والفنون اإلسسÓمية.
وي -تضس -م -ن ك -ذلك ح -ظÒة ل -لسس-ي-ارات ت-تسس-ع لـ4.000
سس-ي-ارة م-ب-ن-ي-ة ،ع-ل-ى ط-اب-ق Úاث-ن ‘ Úال-ط-اب-ق السس-ف-لي
لسساحة كبÒة –يط بها عدة حدائق( ،تتضسمن أاك Ìمن
 700نوع من األشسجار والنباتات) ،وأاحواضس يحيط بها
فندق يضسم  300غرفة ومطاعم ومركز Œاري وحديقة
للتسسلية .ويعت Èجامع ا÷زائر قطبا جذابا ذا بعد روحي
وثقا‘ وعلمي ،يجمع ب Úاألصسالة واŸعاصسرة ل سسيما
م -ن خ Ó-ل ‰ط -ه ال -ه -ن -دسس -ي اŸت-م-ي-ز ل-يصس-ب-ح صس-رح-ا
حضساريا يؤورخ للجزائر اŸسستقلة ويكون Ãثابة صسمام
أامان فكري يحصسن ا÷زائري Úمن التطرف ويكرسس قيم
اإلسسÓم ا◊قيقية.
وكان الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة ،قد وضسع ا◊جر
األسساسس ÷امع ا÷زائر يوم  31أاكتوبر  2011ويرتقب
اسستÓمه ‘ نهاية  .2018وأاوكل إا‚از جامع ا÷زائر اإ¤
اŸؤوسسسس- -ة الصس- -ي- -ن- -ي- -ة «سس -ي اي اسس او سس -ي» .وت -وشسك
األشس -غ -ال ال -كÈى إل‚از ج -ام-ع ا÷زائ-ر األع-ظ-م ع-ل-ى
النتهاء بينما تتقدم أاشسغال تلبيسس قاعة الصسÓة با÷بسس
والرخام والسسÒاميك والبÓط .وشسرعت وزارة الشسؤوون
ال -دي -ن -ي -ة واألوق -اف ‘ ،ت -ك-وي-ن ال-ط-اق-م ال-دي-ن-ي ال-ذي
سس -ي -ت -ك -ف -ل ب -تسس -ي Òه-ذا ا÷ام-ع ال-ذي سس-ي-ك-ون واج-ه-ة
للعاصسمة والبÓد قاطبة ،وصسرحا يكرسس قيم اإلسسÓم
ا◊قيقية التي –صسن من التطرف.
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الربعاء  16ماي  2018م
الموافق لـ  30شسعبان  1439هـ

جدد له إادانة ا÷زائر حيال اÛازر اŸرتكبة:

Óذاعة الوطنية
كعوان ‘ اليوم الدراسضي ل إ

نحن ‘ حاجة إا ¤مقÎحات جزائرية ﬁضسة تفرضض على السساحة الدولية

أاويحيى يتطرق مع نظÒه الÎكي
إا ¤الوضسع ‘ فلسسطÚ
تطرق الوزير األول أاحمد أاويحيى أامسس
الثÓثاء ‘ ،اتصسال هاتفي مع نظÒة الÎكي
ب -ن ع -ل-ي ي-ل-در Ëال-ذي ي-ت-و ¤ب-ل-ده ال-رئ-اسس-ة
ا◊ال- -ي -ة Ÿن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون السس Ó-م -ي إا¤
ال -وضس -ع -ي -ة «اÿطÒة» السس -ائ-دة ‘ ف-لسس-طÚ
حسسبما أافاد به بيان Ÿصسالح الوزير األول.
وبهذه اŸناسسبة جدد أاويحيى «إادانة ا÷زائر
التي ع Èعنها رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز

ا÷زائر كانت دائما سضباقة للسضÓم

ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ح-ي-ال اÛازر اŸرت-ك-ب-ة م-ن ق-بل
الصسهاينة والتي أاسسفرت عن ضسحايا مدنيÚ
فلسسطيني »Úإاسستنادا إا ¤ذات اŸصسدر .كما
“ح -ورت اÙادث -ات ،يضس -ي-ف ال-ب-ي-ان ،ح-ول
«ال -ط -رق والسس -ب -ل ال -ت -ي ي-جب ع-ل-ى م-ن-ظ-م-ة
التعاون السسÓمي انتهاجها لوضسع حد لهذه
اÛازر ودع- -م ال- -قضس- -ي- -ة ال- -ع -ادل -ة ل -لشس -عب
الفلسسطيني».

دعت اÛتمع الدو‹ إا– ¤مل مسضؤوولياته

ا÷زائر تدين بشسدة اÛزرة اŸرتكبة ‘ غزة
أادانت ا÷زائ - - -ر بشس - - -دة اÛزرة ال - - -ت- - -ي
ارتكبتها قوات الحتÓل اإلسسرائيلية ‘ ،حق
متظاهرين فلسسطيني Úعزل ‘ غزة حسسبما
أاكدته أامسس ،وزارة الشسؤوون اÿارجية ‘ بيان
لها .وأاوضسح البيان أان «ا÷زائر تدين بشسدة
اÛزرة ال- -ت- -ي ارت -ك -ب -ت -ه -ا ق -وات الح -ت Ó-ل
اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ة ‘ ح-ق م-ت-ظ-اهرين فلسسطينيÚ
عزل ‘ غزة».
وأاك- -د اŸصس- -در أان -ه «أام -ام ج -رÁة ا◊رب
ال- - -ن- - -ك- - -راء ه - -ذه ،ف - -إان اÛت - -م - -ع ال - -دو‹

وباÿصسوصس ›لسس األمن األ‡ي من جديد
مدعو بقوة إا– ¤مل جميع مسسؤوولياته إازاء
الشسعب الفلسسطيني من أاجل ضسمان حمايته
وفقا للقانون الدو‹ اإلنسسا Êوكذا إانصسافه».
وأاضس-اف ال-ب-ي-ان أان-ه «ب-ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة األل-ي-مة
تÎحم ا÷زائر على أارواح شسهداء ا◊رية كما
ت -ع -رب ع -ن تضس -ام -ن -ه -ا ال -ك -ام -ل م -ع الشس-عب
الفلسسطيني وقيادته».
وأاك- -دت ا÷زائ -ر ›ددا دع -م -ه -ا «ال -ت -ام»
للقضسية الفلسسطينية وللحق «الثابت» للشسعب

لسضبانية
اللجنة ا÷زائرية ـ ا إ

ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ‘ إاق -ام -ة دول -ت -ه اŸسس -ت -ق-ل-ة
وعاصسمتها القدسس .وخرج الفلسسطينيون ‘
مظاهرات سسلمية يوم الثن ‘ Úغزة ضسد
ق -وات الح -ت Ó-ل اإلسس -رائ -ي -ل -ي-ة ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن
رفضسهم القاطع لنقل السسفارة األمريكية إا¤
القدسس اÙتلة وهو قرار رفضسه  128بلد من
ال-ب-لدان  193األعضس- -اء ‘ األ· اŸت- -ح- -دة .
وحسسب وزارة الصس -ح-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ق-ت-ل 52
ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ا منهم  8أاط-ف-ال ب-رصس-اصس ج-ن-ود
الحتÓل اإلسسرائيلي.Ú

نحو تنصسيب ÷نة تقنية ﬂتلطة لتعزيز العÓقات الثنائية

أاك- -د وزي- -ر ال- -داخ- -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ،نورالدين
ب - - -دوي ،أامسس الث- - -نÃ Úدري- - -د ع- - -قب
ﬁادث- -ت- -ه م- -ع ن- -ظÒه السس -ب -ا Êخ -وان
إاغناثيو ثويدو ،أانه سسيتم تنصسيب ÷نة
ت -ق -ن -ي -ة ﬂت -ل -ط -ة ج-زائ-ري-ة  -إاسس-ب-ان-ي-ة
لتجسسيد كافة اŸقÎحات التي من شسأانها
–سس Úوتعزيز العÓقات الثنائية ‘ عدة
›الت .وأاوضسح بدوي ان زيارته تأاتي
Œسسيدا للتوصسيات اŸنبثقة من الدورة
السسابعة لÓجتماع ا÷زائري  -السسباÊ
رفيع اŸسستوى الذي جرى بداية أافريل
اŸنصسرم با÷زائر العاصسمة ،مشسÒا إا¤
أان هذه الزيارة تؤوكد «العÓقات اŸمتازة
ب Úالبلدين ‘ عدة ›الت ل سسيما تلك
اŸرت- -ب- -ط- -ة ب- -األم- -ن وﬁارب -ة ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة وا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة و›الت
عديدة أاخرى على غرار أامن الطرقات».
وأاب -رز وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة أان ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة
اıت- -ل- -ط -ة سس -ي -ت -م إانشس -اؤوه -ا ‘ األي -ام
اŸقبلة وسسيتكفل خÈاء البلدين بتجسسيد
القÎاح -ات ال -ت -ي م -ن شس -أان -ه -ا ت -دع -ي -م

اŸبادلت والعÓقات ‘ ›الت األمن
وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة وكل أاشسكال
التهريب» .وأاضساف بدوي أان «هذه اللجنة
سسÎك -ز أايضس -ا ع -ل -ى اع -ط-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
جديدة للعÓقات ب Úا÷ماعات اÙلية
للبلدين ‘ ﬂتلف اÓÛت سسواء منها
الدارية أاو القتصسادية وكذا تكثيف تبادل
اŸع- - -ل- - -وم- - -ات ‘ ›ا‹ ال- - -ت- - -ن - -م - -ي - -ة
والسستثمار».

م -ن ج -ان -ب -ه وصس -ف وزي -ر ال -داخ -ل-ي-ة
السس -ب -ا Êال -عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة «ب-ا÷ي-دة
ج- -دا» ل سس- -ي- -م -ا ‘ اÛالت ال -ت -اب -ع -ة
لختصساصسات القطاع .Úوقال «Œمعنا
عÓ- -ق -ات ‡ت -ازة ل -ك -ن ه -ذا ل Áن -ع أان
ن-واصس-ل ال-ع-م-ل سس-وي-ا ل-ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات-ن-ا
ل -ت -حسس-ي-ن-ه-ا سس-واء ‘ م-ك-اف-ح-ة ا÷رÁة
اŸن -ظ -م -ة أاو ‘ ال-ت-ج-ارة غ Òالشس-رع-ي-ة
ك- -اıدرات والŒار ب- -ال- -بشس- -ر .وشس -رع

وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي بزيارة
عمل إا ¤مدريد مرفوقا باŸدير العام
Óمن الوطني اللواء عبد الغني هامل
لأ
واŸدير العام للحماية اŸدنية مصسطفى
لهبÒي .وقام الوفد الوزاري بزيارة مركز
نداءات النجدة التابع للحماية اŸدنية
السس-ب-ان-ي-ة ح-يث ت-ل-ق-ى ال-وف-د شس-روحات
مسس -ت -ف-يضس-ة ح-ول اŸن-ظ-وم-ة السس-ب-ان-ي-ة
للحماية اŸدنية واŸهام اŸنوطة Ãركز
نداءات النجدة ل سسيما التدخل السسريع
‘ حالة وقوع كوارث طبيعة وفيضسانات
وزلزل وغÒها .وقد دعا بدوي الذي زار
ﬂتلف مصسالح هذا اŸركز إا ¤تعزيز
التعاون ب ÚخÈاء البلدين ل سسيما فيما
يتعلق بنظام العÓم ا÷غرا‘ .كما زار
الوفد ا÷زائري مركز األمن السسيبÒا‹
Ÿدريد اıتصس ‘ مكافحة ا÷رÁة
اللكÎونية وتهديداتها ◊ماية معطيات
األشس- - -خ- - -اصس وال- - -ك- - -ي- - -ان - -ات اإلداري - -ة
واŸصسرفية والهيئات الهامة ‘ البÓد.

الدالية من الشضلف:

اŸكاسسب اÙققة صسارت مفخرة ا÷زائر ‘ اÙافل الدولية
لسضرة وقضضايا
أاكدت وزيرة التضضامن وا أ
اŸرأاة غ -ن -ي -ة ال -دال-ي-ة خÓ-ل ل-ق-اء ج-م-ع-ه-ا
باÛتمع اŸد Êوا÷معيات النسضائية بدار
الثقافة بولية الشضلف على اŸكاسضب التي
لسض-رة ا÷زائ-ري-ة ‘ التحولت،
ح-ق-ق-ت-ه-ا ا أ
‡ا ي -ف -رضض ف -ت -ح ن -ق -اشض واسض -ح ال -ق -درات
لم-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي ت-ك-تنزها ،مشضددة على
وا إ
ق -ي -م ال -تضض -ام -ن ال -ت -ي ي -ت-ح-ل-ى ب-ه-ا الشض-عب
ا÷زائري.

الششلف :و.ي.أاعرايبي
وبحسسب ذات الوزيرة فقد حان الوقت لتقييم ما ” –قيقه
م -ن خ Ó-ل اإل‚ازات ال -ع -م Ó-ق -ة واألشس-واط ال-ت-ي ق-ط-ع-ت-ه-ا ‘
مسسارها النضسا‹ كأاسسرة تسستقي مرجعيتها من التحولت التي
فرضست عليها إاثبات وجودها وقدراتها ‘ ﬂتلف اŸيادين
واألنشس -ط -ة تشس Òذات اŸسس -ؤوول -ة ا◊ك -وم -ي -ة أام -ام ا÷م -ع -ي-ات

وا◊ركة النسسوية واÛتمع اŸدÊ
ب -ك-ل م-ك-ون-ات-ه وال-ت-ي إاع-تÈت-ه ق-وة
دع -م ل -ل -مشس-روع ال-وط-ن-ي وب-رن-ام-ج
فخامة رئيسس ا÷مهورية ،موضسحة
أان قيم التضسامن والـتآازر تبقى من
شس-ي-م-ن-ا ووح-دت-ن-ا ‘ ك-ل ال-ظروف،
ولعل مكاسسب السسلم اÙققة ‘
بÓدنا صسارت ‰وذجا يحتذى به
دوليا ،وهو ما ثمنه اÛتمع الدو‹
م -ن خ Ó-ل إاق -رار األ· اŸت -ح -دة ŸقÎح ا÷زائ -ر ب -ج -ع-ل ي-وم
عاŸي للعيشس معا بسسÓم من اŸكاسسب التاريخية التي هندسستها
سسياسسة الوئام واŸصسا◊ة الوطنية تقول غنية دالية أامام موزايك
من التشسكيÓت اإلجتماعية والشسبانية.
ومن جانب آاخر كان لذات الوزيرة وقفة مع توزيع صسكوك
مالية من القرضس اŸصسغر لفائدة أاصسحاب اŸشساريع اÿاصسة
باŸهن وا◊رف من ا÷نسس ،Úحاثة إاياهم على Œسسيد هذه
العمليات وخلق مناصسب شسغل أاخرى تقول الوزيرة .

‘ بيان لوزارة اÿارجية:

ا÷زائر “نح مسساعدة انسسانية
جديدة للشسعب الليبي

ق - -ررت ا÷زائ - -ر م - -ن- -ح مسس- -اع- -دة
انسسانية جديدة لليبيا موجهة للشسعب
الليبي حسسبما أافاد أامسس الثÓثاء بيان
ل - -وزارة الشس - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة .وأاوضس- -ح
ال-ب-ي-ان «ق-ررت ا÷زائ-ر م-ن-ح مسس-اع-دة
انسسانية جديدة لليبيا موجهة للمواطنÚ
الليبي Úلتمكنهم من تخطي الصسعوبات
ال- -ت- -ي ي- -واج- -ه- -ون -ه -ا» .وت -ن -درج «ه -ذه
اŸسساعدة العاجلة اŸمنوحة بالتشساور
مع السسلطات الليبية حسسب اŸصسدر ‘
إاط -ار ال -ع -م-ل ال-تضس-ام-ن-ي ال-ث-ابت ال-ذي
ت-ق-وم ب-ه ا÷زائ-ر ن-ح-و ل-ي-ب-ي-ا إاسس-ت-جابة
لبعضس ا◊اجيات اŸسستعجلة للشسعوب
اÛاورة».

عرضض ومناقشضة مشضروع القانون اŸتعلق بالصضحة

›لسض األمة يسستأانف أاشسغاله الأحد القادم

يسستأانف ›لسس األمة جلسساته العلنية إابتداء من يوم
األحد  27ماي ا÷اري ،وذلك لتقد Ëومناقشسة مشسروع
القانون اŸتعلق بالصسحة ،حسسب ما أافاد به بيان للمجلسس
أامسس الثÓثاء .وأاوضسح ذات اŸصسدر ان مكتب اÛلسس
ق -رر ‘ اج -ت -م -اع-ه ال-ي-وم ب-رئ-اسس-ة رئ-يسس اÛلسس ،ع-ب-د
القادر بن صسالح ،ان تخصسصس جلسسة يوم الثن 28 Úماي

ا÷اري لÓسستماع إا ¤رد وزير الصسحة والسسكان وإاصسÓح
اŸسستشسفيات على تدخÓت أاعضساء ›لسس األمة .أاما
جلسسة يوم الثÓثاء  29ماي فسستخصسصس لتقد Ëومناقشسة
مشسروع القانون اŸعدل واŸتمم للقانون رقم 278-63
اŸؤورخ ‘  26يوليو سسنة  1963الذي يحدد قائمة األعياد
ال -رسس -م -ي -ة ث -م السس -ت-م-اع إا ¤رد وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل

اÛلسض الشضعبي الوطني

والضس -م -ان الج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى ت-دخÓ-ت أاعضس-اء اÛلسس،
ف -ي -م -ا ت -خصسصس ج -لسس -ة ي -وم األرب -ع -اء  30م-اي ل-ع-رضس
ومشساريع القوان ÚاŸشسار إاليها أاعÓه للتصسويت .و‘ ذات
السس-ي-اق ،ن-ظ-ر اŸك-تب ‘ ت-ق-اري-ر ال-ب-ع-ث-ات السس-ت-عÓمية
اŸؤوقتة التي ” إايفادها من قبل ÷نتي الصسحة والثقافة
إا ¤ولية سسطيف وقصسبة ا÷زائر.

÷نة اŸالية تشسرع ‘ دراسسة أاحكام مشسروع القانون العضسوي لقوان ÚاŸالية

شس- -رعت أامسس ال- -ثÓ- -ث- -اء ÷ن -ة اŸال -ي -ة واŸي -زان -ي -ة
ل -ل -م -ج -لسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ‘ سس -لسس-ة اج-ت-م-اع-ات-ه-ا
اıصسصس -ة ل -دراسس -ة أاح -ك -ام مشس-روع ال-ق-ان-ون ال-عضس-وي
لقوان ÚاŸالية من خÓل السستماع للمدير العام للميزانية
فريد بقة .وخÓل هذا الجتماع الذي ترأاسسه توفيق
طورشسي رئيسس اللجنة أاكد السسيد بقة على أاهمية هذا
ال -ق -ان-ون ا÷دي-د ال-ذي ي-ج-ري اصسÓ-ح-ا ع-ام-ا ل-ط-ري-ق-ة

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

صس-ي-اغ-ة ق-ان-ون اŸال-ي-ة وال-رق-اب-ة ع-ل-ى م-ي-زان-ي-ة ال-دولة.
ووفقا للتداب Òالواردة ‘ هذا القانو Êفإان ا◊كومة
مطالبة بتقدﬂ Ëطط أاداء سسنوي مع أاهداف جد دقيقة
Óم-ري-ن ب-ال-دف-ع وي-قÎح
ك -م -ا ي -ك-رسس م-ن-ح اŸسس-ؤوول-ي-ة ل -آ
طريقة جديدة لعرضس قوان ÚاŸالية ل سسيما من خÓل
إاعداد توقعات اŸيزانية على أاسساسس األنشسطة اإلجمالية
وليسس حسسب الوزارات يضسيف السسيد بقة .وعليه فإان هذا

العدد
17645
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القانون يؤوسسسس إلعادة هيكلة حقيقية للميزانية من خÓل
النتقال من إاطار موازاناتي قائم على النفقات إا ¤إاطار
ج -دي -د ق -ائ -م ع-ل-ى ت-ق-ي-ي-م ال-ن-ت-ائ-ج م-ن خÓ-ل ›م-وع-ة
مؤوشسرات .وسستقدم قوان ÚاŸالية بالتا‹ ‘ شسكل برامج
Œسسد السسياسسات العمومية وبرامج فرعية –دد الوسسائل
اŸسس -خ-رة ل-ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه السس-ي-اسس-ات وأانشس-ط-ة ت-فصس-ل ‘
كيفيات اسستخدام هذه الوسسائل.

أاشضاد وزير التصضال جمال كعوان ،أامسض
ل· اŸتحدة لتبني مقÎح ا÷زائر
«بقرار ا أ
وتكريسض الـ 16ماي كيوم دو‹ للعيشض معا
‘ سضÓم»  ،مشضÒا انه «من الصضعب حصضر هذه
لشضكالية ‘ نشضاطات مناسضباتية بل يتطلب
ا إ
لمر العمل وبدل كل ا÷هود لبلوغ الغاية
ا أ
اŸنشضودة ‘ العيشض معا ‘ أامن ووئام ،كما أان
لÁان ب -ق -وة أاف -ك -اره -م
ع -ل -ى ا÷زائ -ري Úا إ
وم -ق -ارب -ت -ه -م والسض -ه -ر ع -ل -ى ف -رضض -ه -ا ع -ل-ى
السضاحة الدولية وعدم الكتفاء بالتبعية
‘ ذلك ،مشضÒا إا ¤أان دول ا÷نوب وشضعوبها
لخرين بل قادرة هي
ليسضت أاقل ذكاء من ا آ
لخ -رى ع-ل-ى ال-ت-ف-ك ÒوالقÎاح وإاح-داث
ا أ
التغي.»Ò

حبيبة غريب
أاشسار الوزير ‘ كلمة له ‘ ختام اليوم الدراسسي
الذي نظمته باŸناسسبة اإلذاعة ا÷زائرية باŸركز
الثقا‘ عيسسى مسسعودي حول اŸوضسوع «العيشس
معا ‘ سسÓم» ،أان ا÷زائر كانت دائما سسباقة Ÿثل
هذه اŸبادرات انطÓقات من اŸاضسي القريب من
نداء أاول نوفم 1954 Èالذي تعت Èبنوده عاŸية
واحÎام سسيادة الدول ومسساندة ا◊ركات التحررية
ونضس -ال الشس -ع-وب اŸضس-ط-ه-دة م-ن أاج-ل اسسÎج-اع
السسيادة والسستقÓل».
ف-ف-ي سس-ب-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضس-ي ،ق-ال ك-ع-وان
«اعتÈت ا÷زائر الراحل «نلسسون مندي »Óثائرا ‘
ح Úكان الغرب ينعته باإلرهابي ومر الزمن وأاصسبح
ال -ي -وم ي -ل-قب ب-ال-ب-ط-ل» .وق-د دع-ا ال-وزي-ر رج-الت
اإلعÓم والصسحافة ‘ ا÷زائر «إا ¤اليقظة ‘
متابعة األحداث الدامية بغزة وعدم الوقوع ‘ فخ
اŸصسطلحات الغربية ،ألن ما يحدث هناك ليسس
بالصسدام ب Úقوت Úبل هو ›زرة يرتكبها جيشس
الحتÓل الصسهيو Êضسد أاطفال ونسساء ومدنيÚ

عزل».
من جهتهم أاكد اŸشساركون ‘ اليوم الدراسسي
ع - -ل - -ى ضس- -رورة مصس- -ا◊ة ا÷زائ- -ري م- -ع ن- -فسس- -ه
«ك -خ Ó-صس -ة ل -ل -م -داخ Ó-ت اŸت -ع -ددة ال -ت -ي أات-رث
النقاشس ،مشسÒين ‘ ذات السسياق إا ¤أان الدولة
ا÷زائرية قد سسخرت مند رجوع السستقرار األمني
ك- -ل ا÷ه- -ود وال- -وسس- -ائ- -ل م -ن أاج -ل –سس Úح -ي -اة
اŸواطن ،من خÓل وضسع النصسوصس القانونية التي
ت -ق -ر ل -ه ا◊ق ‘ اŸم -ارسس-ة ال-دي-ن-ي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة
حرية التعب Òوالثقافة وغÒها وهي حقوق كرسسها
ال -دسس -ت -ور ،ك -م -ا وظ -فت ك -ل م -ا يسس -ت -ل -زم –سسÚ
اŸرافق واÿدمات العمومية ،لكن يبقى اÿلل بÚ
ماهو يتوفر وما يطبق ميدانيا قائما ،كون اÛتمع
مغيب نوعا ما خÓل نقاشسات القرار».
Óشس -ارة ق -د تضس -م-ن ب-رن-ام-ج ال-ي-وم ال-دراسس-ي
ل -إ
Óذاع -ة ال -وط -ن -ي -ة م-داخÓ-ت نشس-ط-ه-ا ب-حضس-ور
ل -إ
شسخصسيات وطنية وخÈاء و‡ثلون عن اÛتمع
اŸد ،Êوالصسحافة كل من الوزير والدبلوماسسي
السسابق ﬁمد العيشسوبي الرئيسس السسابق ألسساقفة
ا÷زائري هÔي تيسسيي  Henri Teissierوأاسستاذ
القانون بجامعة ا÷زائر وليد العقون وعبد ا◊ق
سسايحي رئيسس اŸرصسد ومدير اŸدرسسة الوطنية
Óدارة.
ل إ

على هامشض أاشضغال الدورة العاشضرة للمنتدى الدو‹

قيطو Êيبحث التعاون ‘ ›ال الطاقة النووية مع اŸدير العام لشسركة «روسساتوم»
إال-ت-ق-ى وزي-ر ال-ط-اق-ة مصس-ط-ف-ى
قيطو Êأامسس الثÓثاء على هامشس
أاشس -غ-ال ال-دورة ال-ع-اشس-رة ل-ل-م-ن-ت-دى
ال- -دو‹ ل -ل -ط -اق -ة ال -ذري -ة (أات -وم -
اكسسبو) الذي Œري أاشسغاله من 14
إا 16 ¤م -اي سس -وتشس -ي (روسس-ي-ا)،
باŸدير العام للمؤوسسسسة ا◊كومية
ال - -روسس - -ي - -ة ل - -ل - -ط- -اق- -ة ال- -ن- -ووي- -ة
(روسس - -ات - -وم) ،السس - -ي - -د أال - -ي- -كسس- -ي
ل -ي -خ -اشس -اف ح-يث ب-حث ال-ط-رف-ان
سسبل دعم وتعزيز التعاون ‘ ›ال
ال -ط-اق-ة ال-ن-ووي-ة ،حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه
بيان الوزارة .وتناولت اÙادثات
«واقع عÓقات التعاون ب Úالبلدين
‘ ›ال ال - - -ط - - -اق - - -ة ال- - -ن- - -ووي- - -ة
Óغراضس
واسستخداماتها الطاقوية وغ Òالطاقوية ل أ
السس-ل-م-ي-ة ب-اإلضس-اف-ة إا ¤آاف-اق ت-ط-وي-ره-ا» ،يضس-يف
نفسس اŸصسدر .ويعد (أاطوم-اكسسبو) منتدى دو‹
سس -ن -وي ل-لصس-ن-اع-ة ال-ن-ووي-ة ال-ع-اŸي-ة يضس-م مسسÒي

كÈي-ات اŸؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-طة
‘ ال -ط -اق -ة ال -ن-ووي-ة ووك-الت
ح -ك -وم -ي -ة و‡ث-ل-ي ح-ك-وم-ات
وم -ن -ظ -م -ات دول -ي -ة (ال -وك -ال -ة
الدولية للطاقة الذرية ،وكالة
ال- -ط -اق -ة ال -ن -ووي -ة Ÿن -ظ -م -ة
ال-ت-ع-اون وال-ت-ن-م-ية القتصسادية
( )OCDEوأاخرى.
وتطرق اŸنتدى الذي جاء
ه- - -ذه السس- - -ن- - -ة –ت شس- - -ع- - -ار
«الشس -راك -ة ال -دول-ي-ة  -ال-ن-ج-اح
اŸشسÎك» إا ¤اŸسسائل األكÌ
ح - -داث - -ة ‘ ›ال ال - -ط - -اق - -ة
ال-ن-ووي-ة وت-ط-بيقاتها الطاقوية
وغ Òال - -ط - -اق - -وي- -ة ألغ- -راضس
سس -ل -م -ي -ة .ل -ل -ت -ذك– ،Òضس -ر ا÷زائ -ر ل -لشس-روع ‘
اسستغÓل الطاقة النووية ألغراضس سسلمية من خÓل
إادراجها ‘ ضسمن ما يعرف بـ»اŸزج الطاقوي»
للجزائر ‘ آافاق ..2050 - 2030

‘ ›ال التعاون القانو Êوالقضضائي ب Úالبلدين

لوح يسستقبل سسف Òروسسيا با÷زائر

تباحث وزير العدل حافظ األختام الطيب لوح أامسس الثÓثاء مع
سسف Òروسسيا با÷زائر ايغور بيÓييف حول مسسائل التعاون بÚ
البلدين خاصسة ‘ اÛال القانو Êوالقضسائي ،حسسب ما أافاد به
بيان لوزارة العدل .وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه خÓل السستقبال الذي
خصسه لوح للسسف Òالروسسي ،تناول الطرفان «مسسائل التعاون ما بÚ
البلدين ،خاصسة ‘ اÛال القانو Êوالقضسائي» إا ¤جانب «دراسسة
سسبل تعزيز تبادل اÈÿات ‘ القضسايا ذات الهتمام اŸشسÎك».

ل‰ائي با÷زائر
ل· اŸتحدة ا إ
برنامج ا أ

بن مسسعود يسستعرضض واقع عÓقات التعاون مع اŸنسسق اŸقيم
اسستعرضس وزير السسياحة والصسناعة التقليدية
عبد القادر بن مسسعود مع اŸنسسق اŸقيم لÈنامج
األ· اŸت -ح -دة ال‰ائ -ي ب -ا÷زائ -ر»ب -ن-ود» أاريك
أاوفرفسست «واقع العÓقات الثنائية وتقييم التعاون
البيني ‘ ›ال السسياحة والصسناعة التقليدية وكذا
بحث سسبل تعزيزه «كما جاء أامسس الثÓثاء ‘ بيان
للوزارة .وأاعرب الوزير خÓل هذا اللقاء يضسيف
ذات البيان  -عن «رغبته ‘ تعزيز عÓقات التعاون
عن طريق دعم برنامج األ· اŸتحدة ال‰ائي
ل -ل-ق-ط-اع وŒسس-ي-د الÈن-ام-ج اŸسس-ط-ر ب Úال-وزارة
والهيئات ال‡ية بغرضس النهوضس بقطاع السسياحة
‘ البÓد « .و‘ هذا الصسدد ” التأاكيد خÓل
اÙادثات على تعزيز عÓقات التعاون البينية من
خÓل وضسع اسسÎاتيجية تسسويق للوجهة السسياحية
ا÷زائ -ري -ة وخ-ل-ق عÓ-م-ة ا÷زائ-ر السس-ي-اح-ي-ة إا¤
ج -انب م -ت -اب -ع -ة Œسس -ي -د ب -رن -ام-ج دع-م ال-ق-درات
اإلحصسائية للسسياحة ‘ ا÷زائر وتكييف منظومة
تصسنيف اŸؤوسسسسات الفندقية وفق اŸعاي Òالدولية

وم -راج -ع -ة اإلط -ار ال -تشس-ري-ع-ي وال-ق-ان-و Êاÿاصس
بقطاع السسياحة والصسناعة التقليدية» .من جهته
ث- -م- -ن اŸنسس- -ق اŸق -ي -م لÈن -ام -ج األ· اŸت -ح -دة
اإل‰ائ -ي «ال -ق -درات السس -ي -اح -ي -ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
ا÷زائر».
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بوعبد الله غÓم الله:

أŸصشا◊ة ألوطنية جسشدت فكرة
““ألعيشش معا ‘ سشÓم““

«اŸصس -ا◊ة ال -وط -ن -ي -ة ق-ائ-م-ة
ع -ل -ى ف -ك -رة ف -لسس -ف -ي -ة ت -ت -ع -ل-ق
لنسسان ،والتعايشس مع
بكرامة ا إ
لخ- -ر م- -ه- -م- -ا ك- -ان ﬂت- -ل- -ف -ا ‘
ا آ
الرأاي““ ،هذا ما أابرزه بو عبد الله
غ Ó- - -م ال - - -ل - - -ه ،رئ - - -يسس اÛلسس
لع- -ل- -ى م -ن خ Ó-ل
لسسÓ- -م- -ي ا أ
ا إ
رؤوي -ت -ه ل -ف -ك -رة ““ال -ع-يشس م-ع-ا ‘
ل·
سسÓ- - -م““ ال- - -ت - -ي أاق - -رت - -ه - -ا ا أ
اŸت- -ح- -دة Ãب- -ادرة م- -ن ا÷زائ -ر
وخصسصست ل- - -ه- - -ا  16م-اي ك-ي-وم
عاŸي.

حياة كبياشش
تصصوير  :عباسش تيليوة
ب -ن -ظ -رت -ه ال-ف-لسس-ف-ي-ة ال-ت-ي ع-ودن-ا
عليها أاكد غÓم الله ،أامسش ،خÓل
نزوله ضسيفا على منتدى جريدة ““
الشسعب““ ،أان ا÷زائر التي تنبذ العنف
وال- -ك- -راه- -ي- -ة ع- -ق- -دت ال- -ك- -ث Òم- -ن
ات - -ف - -اق - -ي- -ات الصس- -ل- -ح و اŸصس- -ا◊ة
والسسÓم ،وجمعت العديد من الفرقاء
سسواء ‘ البلد الواحد كما هو ا◊ال
ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ب-د الشس-ق-ي-ق ل-ي-ب-ي-ا أاو بÚ
دول -ت Úج -ارت Úك -إاث -ي -وب -ي-ا وإاريÎي-ا،
مشسÒا إا ¤أان اŸصسا◊ة ‘ بÓدنا ““
وضسع إانسسا Êعظيم ل مثيل له ‘
التاريخ ““.
ت- -ن- -اول غÓ- -م ال- -ل- -ه ج- -وانب م- -ن
م- -وضس- -وع ““ال- -ع -يشش م -ع -ا ‘ سس Ó-م““،
لسسÓم
بالرجوع دائما إا ¤مبادئ ا إ
الواضسحة ‘ هذا الشسأان  ،مسستدل
لحاديث النبوية
ليات القرآانية أاو ا أ
با آ
الشس- -ري- -ف- -ة ،ال -ت -ي ت -ؤوك -د أان خ Ó-ف -ة
لرضش تتعارضش مع
لنسسان ‘ هذه ا أ
اإ
ا◊قد والضسغينة ،بل العكسش “اما ،
ف -ه-ي ت-ق-وم ع-ل-ى أاسس-اسش ال-تسس-ام-ح و
التعايشش الذي بفضسله عم السسÓم ‘
اŸعمورة .
وان -ط Ó-ق -ا م-ن تصس-وره ه-ذا ،ي-رى

ضسيف ““الشسعب““ أان فلسسفة العيشش معا
““عاطفة إانسسانية شسريفة جدا ،تبث
ا ،Òÿو–قق الزدهار ““ ،وذكر على
سسبيل اŸثال أان فريق العمل الذي
تسسود فيه الروح اŸعنوية و تقل أاو
تنعدم ب Úأافراده اÓÿفات ،يحقق
اŸعجزات ‘ اŸشساريع ،و هذا ما
لنسسان تؤوخذ من كيفية
يجعل قيمة ا إ
لنتاج.
مسساهمته ‘ عملية ا إ
ون- -ب- -ه ‘ سس- -ي- -اق ذي صس -ل -ة ع -ل -ى
ضس -رورة إادراك ف -لسس -ف-ة ال-ع-يشش م-ع-ا
ع -ل -ى أاسس -اسش ال -ت -م -اي-ز والخ-تÓ-ف،
لنسسان ككيان وليسش كتابع
واحÎام ا إ
Óوامر ،موضسحا انه Áكن
ومطبق ل أ
أان تصس- -در م- -ن شس- -خصش م- -ن أاف- -ع -ال
لف-ع-ال ول ن-ك-ره
مشس -ي -ن -ة““ ،ف -ن -ك-ره ا أ
الشس- -خصش““ ،وه- -ذه ال- -ف -لسس -ف -ة ال -ت -ي
طبقتها الدولة ‘ تعاملها مع مرتكبي

لجرامية .
لرهابية وا إ
لفعال ا إ
اأ
وقد –قق الهدف من اŸصسا◊ة
وه- -و ال- -ت -ع -ايشش بسس Ó-م ب -ع -ي -دا ع -ن
الضس-غ-ي-ن-ة وا◊ق-د وال-ك-راه-ي-ة ،حيث
أاصسبح اŸعتدي واŸعتدى عليه من
ﬂل-ف-ات ال-عشس-ري-ة السس-وداء ،ي-عملون
‘ مؤوسسسسة واحدة ،كما  ⁄يفقدوا
مناصسب عملهم  ،هؤولء الذين تاهوا
عن جادة الصسواب وتورطوا ‘ أاعمال
إاره-اب-ي-ة ف-ع-ادوا إال-ي-ه-ا ب-ع-د إاعÓنهم
ال- -ت- -وب -ة و ت -خ -ل -ي -ه -م ع -ن م -ا ك -ان -وا
يقÎفونه ،وقد توفرت لهم ا◊قوق
ال -ت -ي ضس -اعت م -ن -ه-م ،ك-م-ا خصسصست
الدولة تعويضسات للذين كانوا ضسحايا
سس-ن-وات ال-دم وال-دم-ار ال-ت-ي ع-اشس-تها
البÓد.
وذكر غÓم الله باتفاقيات الصسلح
ب Úال -ع -راق وإاي -ران ال -ت -ي ان -ع -ق -دت

تدخلت للقيام بالصسلح ب Úعديد الدول...ومثال ‘ اŸعاملة:

أ÷زأئر عاصشمة ألعيشش معا ‘ سشÓم بدءأ من أليوم

تكون ا÷زائر بدءا من اليوم
 16ماي عاصسمة ““ العيشس معا ‘
ل·
سسÓم““ ،مقÎح رفعته إا ¤ا أ
اŸت- -ح- -دة ال -ذي صس -ادقت ع -ل -ي -ه
ن -ه -اي-ة ال-ع-ام  ، 2017ي- -ن -م ع -ن
Œربتها الكبÒة اÿارجية قبل
الداخلية ‘ الصسلح و ⁄الشسمل،
والتعايشس ‘ أامن وسسÓم ‘ ،ظل
لخ - - -ر ،ول - - -ع- - -ل أاب- - -رز
احÎام ا آ
لسسرى ‘ عهد
لمثلة معاملة ا أ
ا أ
لم Òع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ،والصس -ل -ح
ا أ
الذي توسسطت فيه ا÷زائر بÚ
العراق وإايران سسنة  ، 1975وبÚ
ايرتÒيا وإاثيوبيا سسنة . 2001

فريال بوشصوية
م -قÎح ا÷زائ -ر ال -ذي ت-ب-ن-ت-ه األ·
اŸت -ح-دة ي-ع-د م-كسس-ب-ا ك-بÒا ،ك-م-ا أان-ه
ي -ع -كسش وي -ك -رسش مسس -ار دول -ة ل -ط-اŸا
راه - -نت وداف - -عت ع - -ن ق - -ي - -م السس- -ل- -م
والتعايشش ،باعتبارها ركيزة لÓسستقرار
وال -ت -ق -دم وأاحسس -ن م -ث -ال ع -ن ال -ع-يشش
الكر ،Ëكما أان ا÷زائر تلخصش بفعل
ال -ع -يشش وال -ت -ع-ايشش ‘ سس-ل-م م-ع-ا ،وم-ا
معاملة األسسرى ‘ عهد األم Òعبد
القادر إال مثال حي عن ذلك ،الذي
ضس - -م- -ن ال- -ع- -يشش ال- -ك- -ر ،Ëو‡ارسس- -ة
معتقداتهم وشسعائرهم الدينية ،وكانت
أامه تتكفل شسخصسيا بعÓجهم.
ه -ذا اŸث -ال واح -د م -ن ب Úع -دي -د
األم -ث -ل-ة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا رئ-يسش اÛلسش
اإلسسÓ- -م -ي األع -ل -ى ،ال -وزي -ر السس -اب -ق
للشسؤوون الدينية بوعبد الله غÓم الله،
لدى تنشسيطه منتدى ““الشسعب““ أامسش،

الذي تناول موضسوع ““مرجعيتنا الدينية
الوطنية والتأاسسيسش لثقافة العيشش معا،
ونبذ الكراهية““ ،وإاذا كانت اŸصسا◊ة
ال -وط -ن -ي -ة أاب -رز األم -ث-ل-ة م-ؤوخ-را ،ف-ان
خ -ط-وات ب-اشس-رت-ه-ا ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة
قبل عدة أاعوام للم شسمل الفرقاء كللت
ب -ال-ن-ج-اح ،ب-ي-ن-ه-ا وسس-اط-ت-ه-ا ب Úإاي-ران
والعراق قبل  43سسنة ،وكذا حل النزاع
ب ÚايرتÒيا واثيوبيا.
وخÓ- -ل ال- -ن- -ق- -اشش ال -ذي أاع -قب
اŸن - - - -ت- - - -دى ،ذك- - - -ر ‡ث- - - -ل اÛلسش
الق -تصس -ادي والج-ت-م-اع-ي م-راد وا‹،
Ãبادرة رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة Ãجرد اعتÓئه سسدة ا◊كم،
والذي اقÎح مطلع  2000أان تكون سسنة
◊وار ا◊ضس - - - -ارات ،واسس - - - -تضس - - - -افت
ا÷زائر ‘ أاعقاب ذلك ندوة تخصش
ال- -ق- -ديسش ““أاوغسس- -ت– ““Úت رع- -اي- -ت -ه
شسخصسيا.

واضسح ،وانطÓقا من مرافعة ا÷زائر
للتعايشش ،فهم مرحب بهم غ Òأانهم
يرفضسون ،ويلغون كل اŸرجعية الدينية
ويريدون أان نتخلى ـ أاضساف يقول ـ عن
م -ا ت-ع-ل-م-ن-اه ،واسس-ت-دل ‘ السس-ي-اق ع-ن
مسسجد أاغريب فتنة آاثارها اŸدخليون
 ،الذين اعتÈوا الصسÓة فيه غ Òجائزة
وباطلة.
واسستنادا إا ¤توضسيحات غÓم الله،
فان تفسس Òالقرآان و‘ شسرح ا◊ديث
يدل على الختÓف ليسش أاك ،Ìكما أان
اإلبطال الذي يتحدث عنه اŸدخليون
ال- -ذي- -ن ي -ل -غ -ون اŸرج -ع -ي -ة ال -دي -ن -ي -ة
ا÷زائ -ري -ة ،ل -يسش م-ن-ه-ج-ي-ة إاسسÓ-م-ي-ة
وإا‰ا م -ن -ه -ج-ي-ة ي-ه-ودي-ة ،لف-ت-ا إا ¤أان
ت-فسس Òال-ع-ل-م-اء ا÷زائ-ري Úوم-ن-ه-ج-نا
الديني ليسش على باطل ،وخلصش إا¤
ال -ق -ول ““ي -ن-ب-غ-ي أان ن-ط-ور ،ل-ك-ن ن-ط-ور
تاريخنا““.

شس- -دد رئ- -يسش اÛلسش اإلسسÓ- -م- -ي
األعلى ،الوزير السسابق للشسؤوون الدينية
ب -وع -ب-د ال-ل-ه غÓ-م ال-ل-ه ،ع-ل-ى ضس-رورة
وعي الشسباب عموما ،ورواد اŸسساجد
بشس -ك -ل خ -اصش ،وع-دم انسس-ي-اق-ه-م وراء
اŸدخ - -ل- -ي Úال- -ذي- -ن ي- -ري- -دون إال- -غ- -اء
اŸرجعية الدينية ا÷زائرية،كما أاكد
ضسرورة اهتمام اإلعÓم باŸسسأالة.
أاف - -اد رئ - -يسش اÛلسش اإلسسÓ- -م- -ي
األعلى بوعبد الله غÓم الله ،ردا على
سس -ؤوال ي -خصش اŸرج -ع -ي -ة ال -دي-ن-ي-ة ‘
ا÷زائر وما تتعرضش له من هجوم ،بأان
اŸك -ان ال -ذي ج -اءت م -ن -ه اŸدخ -ل -ي-ة

ب-خصس-وصش ال-ف-ت-اوى ال-عشس-وائيةÃ ،ا
ف- -ي- -ه- -ا ت- -لك الصس- -ادرة ع- -ن ال -ق -ن -وات
ال- -ت- -ل -ف -زي -ون -ي -ة ،أاك -د رئ -يسش اÛلسش
اإلسسÓمي األعلى ،أان اÛلسش العلمي
ل- -ل- -ولي- -ة ال- -وح- -ي- -د اıول ب -إاصس -دار
الفتاوى ،ول Áكن ألي أاحد أان يحل
ﬁله ،كما أان اللتزام بالفتوى الصسادرة
عنه ألنه مسسؤوول ،وتابع Ÿسسؤوول ‡ثÓ
‘ شس- -خصش وزي- -ر الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
واألوق- -اف ،ال- -ذي وضس- -ع ف- -ي- -ه رئ- -يسش
الدولة الثقة Ÿراقبة حرمة تصسرفاتنا
ال -دي -ن -ي -ة ،وم -اع -دا ذلك ي -ع-د تÓ-ع-ب-ا
بالدين ول يليق بنا كمجتمع أاو كأامة.

وعي روأد أŸسشاجد وألتمسشك
باŸرجعية ألدينية أ÷زأئرية ضشرورة

أÛلسش ألعلمي للو’ية ألوحيد
أıول بإاصشدأر ألفتاوى

بوسساطة جزائرية ،مثل سسنة ‘ 1975
ع - -ه - -د ال - -رئ - -يسش ال - -راح- -ل ه- -واري
ب -وم-دي-ن ،وات-ف-اق الصس-ل-ح ال-ذي اب-رم
ب Úإاثيوبيا وإاريÎيا بوسساطة جزائرية
–ت قيادة الرئيسش بوتفليقة وذلك
لضس -اف -ة إا ¤ال-ع-م-ل
ع - - -ام  ،2001ب -ا إ
ال -دب -ل -وم -اسس -ي ال -ه-ام ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه
ا÷زائر من اجل التوصسل إا ¤إايجاد
لطراف ‘ ليبيا
حل يرضسي جميع ا أ
الشسقيقة.

العدد
17645

عرفان أ‡ي..
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أم Úبلعمري
هناك أاسسباب موضسوعية جعلت هيئة األ· اŸتحدة تقر يوم 16
ماي من كل سسنة يوما دوليا للعيشش معا ‘ سسÓم  ،فتزكية ا÷معية
العامة Ÿبادرة ا÷زائر باعتماد هذا اليوم بالإجماع خÓل انعقادها
‘ شسهر ديسسم Èمن السسنة اŸاضسية هي عرفان بدور با÷زائر و
مبادئها التي تتقاطع مع هيئة األ· اŸتحدة  ⁄يأات من فراغ ،
حيث هناك رصسيد كب Òجعل العا ⁄يسسمع لصسوتها ،رصسيد حافل
بالتسسويات و الوسساطات الناجحة التي قادتها أاو شساركت ‘ ا‚احها
و أاثمرت ‘ اتفاقيات سسÓم و صسلح جنبت العا ⁄ويÓت اŸواجهات
و ا◊روب كما أانهت مسسلسسÓت من مواجهات دموية كان يعتقد
أانها لن تتوقف  ،فمنذ اتفاق ا÷زائر ب Úالعراق و إايران سسنة 1975
ثم بداية الوسساطة ا÷زائرية بعد نشسوب ا◊رب بينهما التي ⁄
يكتب لها أان ترى النور و ل أان Œنب الشسعب Úأاهوال  8سسنوات من
القتتال بعد فقدان ا÷زائر لواحد من خÒة دبلوماسسييها و وزير
خارجيتها اŸرحوم ﬁمد الصسديق بن يحي الذي قضسى و هو ‘
رحلة الذهاب و اإلياب لنزع فتيل القتتال ألن Œار اŸوت و الدمار
 ⁄يÎكوه يكمل رسسالته النبيلة ؟.
من اتفاق  1975إا ¤اتفاق ا÷زائر للسسلم و اŸصسا◊ة ‘ ما‹
ﬁطات خالدة ‘ تاريخ الوسساطات ا÷زائرية التي كانت بردا و
سسÓما على الشسعوب مرورا بأازمة الرهائن ‘ السسفارة األمريكية
بطهران إا ¤اتفاق الطائف الذي هندسسه احد وجوه دبلوماسسيتنا
األخضسر اإلبراهيمي ثم نزع فتيل األزمة ب Úأاثيوبيا و اريÎيا و
ﬁطات أاخرى كثÒة ‘ إافريقيا وأامريكا الÓتينية كلها انتصسارات
خّولت ا÷زائر ◊مل لقب دولة مصسدرة للسسÓم ،سسÓم نابع من
مبادئ راسسخة أاسسسست Ÿصسا◊ة داخلية زكاها الشسعب ا÷زائري،
واŸبادرات الطيبة نحو اآلخرين ل يسستطيع إاطÓقها إال من لديه
مثل هذا الرصسيد ا◊افل ألن فاقد الشسيء ل يعطيه.
ا÷زائر تبقى من الدول الوحيدة التي مازالت تصسدح بصسوت عال
‘ ﬁافل األ· وŒهر بالدعوة إا ¤تفضسيل ا◊لول السسياسسية و
اسستبعاد العنف والقوة ‘ حل األزمات الدولية كما أانها من الدول
القليلة التي مازالت تؤومن بفلسسفة عدم النحياز و تدعو إا ¤اسستبعاد
سسياسسات اإلقصساء ،التصسنيفات والصسطفاف ‘ ﬁاور ألنها ترى ‘
Óخر.
كل ذلك حواجز تعرقل ا◊وار وتلغي فرصسة السستماع ل آ
إان هذا اليوم هو اعÎاف من اÛتمع الدو‹ للجزائر وعرفان
بدورها اليجابي ‘ تعزيز ثقافة العيشش معا ‘ سسÓم و اŸراجعات
ا◊اصسلة ‘ التعاطي مع بعضش األزمات الدولية يثبت أان صسوت
ا÷زائر سسيكون مسسموعا.

النقاشس حول الÎبية السسÓمية نافع ومضسر

’ يوجد ›تمع ﬁصشن من ألتطرف

ن- - - - - - -ادى رئ - - - - - -يسس اÛلسس
لع -ل -ى ،ب -وع -ب -د
لسس Ó-م -ي ا أ
ا إ
ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه ،ب -اسس -ت-م-رار
ال - -ع - -م - -ل ال - -ت - -وع - -وي داخ- -ل
اŸؤوسسسسات وخارجها لتحصسÚ
اÛت - - - -م- - - -ع ا÷زائ- - - -ري م- - - -ن
ال - -ت - -ط- -رف ال- -دي- -ن- -ي ،وأاك- -د
ضس- -رورة ان- -حصس- -ار ال- -ن- -ق- -اشس
ح - - -ول م - - -ك - - -ان- - -ة الÎب- - -ي- - -ة
السسÓ- - - -م- - - -ي - - -ة ‘ اŸن - - -اه - - -ج
ال- - -ت- - -ع- - -ل- - -ي- - -م- - -ي - -ة ب Úأاه - -ل
الختصساصس.

حمزة ﬁصصول
أاوضس - -ح غ Ó- -م ال - -ل - -ه ،أان رصس- -ي- -د
ا÷زائر ‘ مكافحة الرهاب والغلو
الديني ،ل يجعلها ﬁصسنة من خطر
ال- -ت- -ط- -رف ،مشس -ددا ع -ل -ى م -واصس -ل -ة
ع - -م- -ل- -ي- -ات ال- -ت- -وع- -ي- -ة ‘ اŸدارسش
واŸسساجد وﬂتلف اŸنابر.
وقال اŸتحدث ““ل يوجد ›تمع
ﬁصسن ،إال إاذا كان يتحلى بالرشسد““،
مفيدا بأاهمية ا◊فاظ على مقومات
الذات وتقبل اآلخر وعدم النسسياق
والنصسهار فيما يفرضش عليه من قبل
مرجعيات أاخرى.
واع- -ت Èأان ال- -عصس- -ر ا◊ا‹ Áت- -از
ب -ال -ت -دف -ق ال -ه -ائ -ل ل-ل-م-ع-ل-وم-ات عÈ
الشس-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-بوتية ومواقع التواصسل
الجتماعي ،موضسحا أان ““العا ⁄أاصسبح
‘ غرفة واحدة تقريبا وليسست كل
اŸعلومات التي يتلقاها الناسش عÈ
الفضساءات الفÎاضسية صسحية““ ،لذلك
““ ل Áكن القول أاننا ﬁصسن Úبشسكل
نهائي““.
و‘ سس- - -ي- - -اق آاخ- - -ر ،أاك- - -د رئ - -يسش
اÛلسش اإلسسÓمي األعلى أان ا÷دل
الدائر ‘ ا÷زائر حول مكانة الÎبية
اإلسسÓ- -م- -ي- -ة ‘ اŸن -اه -ج الÎب -وي -ة،
يحمل شسق Úإايجابي وآاخر سسلبي.
وقال غÓم الله ““ إاذا كان النقاشش
ب Úأاسس - -ات - -ذة الÎب - -ي- -ة واŸم- -ارسسÚ
وأاولياء التÓميذ فهو مفيد ونافع أاما
إاذا كان مفتع Óخارج هذين اإلطارين

فهو ل يراد منه إال التشسويشش على
ا◊قيقة““.
وغالبا ما يثار ا÷دل حول حضسور
الÎب- -ي -ة السس Ó-م -ي -ة ‘ ك -تب ا÷ي -ل
الثا ÊللتÓميذ ،ويتم تبادل التهم بÚ
م -ن ي -ع -ت -ق -د ب -اإلخ Ó-ل Ãك-ان-ة ه-ذه
اŸادة ‘ اŸن-ظ-وم-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ية وبÚ
م-ن ي-رى ب-اŸت-ط-ل-ب-ات ال-ب-ي-داغ-وج-ية
ا÷ديدة.
وح- -ذر اŸت- -ح- -دث ‡ن ي- -ري -دون
إال-غ-اء الÎب-ي-ة اإلسسÓ-م-ي-ة ن-ه-ائ-ي-ا م-ن
اŸن -اه -ج ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ل-ق-ط-اع الÎب-ي-ة
ال -وط -ن -ي -ة ،ق-ائ ““ Ó-م-ن يشس-وشش ع-ل-ى
ا◊ق -ي -ق -ة ي -رغب ‘ اسس -ت -ب -دال ه-ذه
اŸادة بغÒها مثلما يراد أان يفعل بها

‘ الغرب““.
وتابع ““أان الطرح اإلقصسائي للÎبية
اإلسسÓمية ‘ قطاع الÎبية ،يخرج بنا
عن النهج السسليم ألن دسستورنا يقول
باإلسسÓم دين الدولة ،ومعنى هذا أانه
ال- -دي- -ن ال- -ذي إارتضس- -اه ا÷زائ- -ري- -ون
ألنفسسهم منذ  14قرنا بل وينصسرونه
حتى خارج البÓد““.
وأاف -اد رئ -يسش اÛلسش اإلسس Ó-م-ي
األعلى ،بأان الÎبية اإلسسÓمية ““تسسمح
للتلميذ بأان يعرف اإلسسÓم Ãا Áكنه
أان ي -ك -ون مسس -ل -م -ا وج-زائ-ري-ا وط-ن-ي-ا
يتماشسى مع تاريخه وثقافته““.

أأين أÿلل و أين أ◊ل ؟
بقلم  :حبيبة غريب

«العيشش معا في سسÓم « الفكرة الجميلة والمبادرة الطيبة التي جعلت
منها الجزائر تجربة ميدانية اسستطاعت من خÓلها أان توطد وتعيد ربط
األواصسر المقطوعة بين أابناء الشسعب الواحد وتوحد اللحمة التي حاول
إارهاب العشسرية السسوداء تفكيكها ،تجربة تخطت حدود الوطن لتلقى
قبول أامميا جعل من الفكرة موضسوع ليوم دولي « للعيشش معا بسسÓم «
سستحتفي به المعمورة سسنويا بداية من هذا 16ماي .2018
وان كانت المقاربة تصسب في البحث عن سسبل التعايشش السسلمي بعيدا عن
العنصسرية والتعصسب واإلقصساء والعمل معا على التصسالح مع اآلخر ونبذ
القوة والعنف والحروب واألزمات ،فإانها تحتاج في جزائر اليوم ،إالى
تدارك الخلل القائم بين ما تسسطره الدولة الجزائرية وتوظفه من برامج
و ق -وان -ي -ن ومشس -اري -ع ل -ت -حسس -ي -ن م -ع -يشس -ة م-واط-ن-ي-ه-ا واسس-ت-دام-ة اآلم-ن
والسستقرار والتنمية وبين ما يعيشسه هذا األخير من انغÓق على الذات
وعصسبية وتوثر مسستمر يترجمه بالتذمر ونقده المتواصسل لكل قرار اأو
مشسروع جيد وبالرغبة عند الشسباب في الهجرة او الحرقة والتطلع
لطريقة عيشش المجتمعات الغربية.
ويطرح التسساؤول نفسسه ،أاين يكمن الخلل فعÓ؟ وهل يكون الحل في
إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ف-ي ت-وظ-ي-ف السس-ت-ث-م-ار وال-ق-وان-ي-ن والنصسوصش والمشساريع
التنموية أام يتوجب التفكير في إاشسراك المجتمع في اتحاد القرارات
الخاصسة به والتواصسل معه لفهم واسستيعاب تطلعاته والسستجابة إالى
انشسغالته والعودة بالشسعب إالى درب المواطنة الصسحيحة والمسسؤوولة؟
وكيف السسبيل إالى مصسالحة الجزائري مع نفسسه ،فهل نحتاج إالى مشسروع
آاخر مثل ذلك الذي صسالح الجزائريين فيما بينهم ،مشسروع يعتمد على
زرع ثقافة الحوار و التعبير الحر عن الذات والسستماع والتواصسل مع
اآلخر ليعم السسÓم في كنف األمن والسستقرار.
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إألربعاء  16ماي  ٢٠1٨م
إلموإفق لـ  ٣٠شسعبان  1٤٣9هـ

سعب»
ى «أشلسعشب
منتيدف أل
من ضس
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لنسسانية يحرم الشسعوب من السستقرار
الطغيان التكنو÷ي واخÎاق اÿصسوصسية ا إ

موأقيت أإلفطار تسستند ◊قائق شسرعية وعلمية

لعلى
لسسÓمي ا أ
حذر رئيسش اÛلسش ا إ
ب -و ع -ب -د ال -ل -ه غ Ó-م ال-ل-ه ،م-ن ال-ط-غ-ي-ان
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج -ي ال -ذي ي -ؤودي إا ¤ح -رم -ان
الشس-ع-وب م-ن ال-ت-م-ت-ع ب-السستقرار و«العيشش
لم -ره -ا
م- -ع- -ا ‘ سسÓ- -م ””خ- -اصس- -ة إاذا ت -ركت أ
وب-ن-يت ع-ل-ى أاسس-اسش ال-ت-م-اي-ز والتغاير فإانها
تؤودي إا ¤تهد Ëفلسسفة العيشش ‘ سسÓم
مشسÒا بشس -أان الخ -ت Ó-ف -ات ح -ول م -واق -يت
لمسساك خÓل شسهر رمضسان أانها
لفطار وا إ
ا إ
تسس -ت -ن-د ◊ق-ائ-ق شس-رع-ي-ة وع-ل-م-ي-ة ووف-ق-ا
لرزنامة وزارة الشسؤوون الدينية .

خالدة بن تركي
ق- -ال ب- -و ع -ب -د إل -ل -ه غ Ó-م إل -ل -ه ،أإمسش ،خ Ó-ل
إسس -تضس -اف -ت -ه ‘““ م -ن -ت -دى إلشس -عب““ أإن إل -ط -غ-ي-ان
إلتكنولوجي هو إعتدإء وŒاوز إ◊دود وإسستعمال
إلقوة إلذي يؤودي إ ¤تهديد إلسستقرإر وÁنع من
إلعيشش معا ‘ سسÓم ،مؤوكدإ أإن إلطغيان بدرجاته
ل Áكن أإن يسساهم ‘ بناء ›تمع ويؤودي إ ¤وقف
لن- -ت- -اج إل- -ف -ردي وإ÷م -اع -ي خ -اصس -ة إذإ ك -انت
إإ
لفكار إŸسستقاة من ﬂتلف وسسائل
إŸعلومات وإ أ
لعÓم وإلتكنولوجيا غ Òصسائبة فإانها تصسبح
إإ
هدإمة وتهدد إسستقرإر إلشسعوب .
وأإكد غÓم إلله أإن إلطغيان إلتكنولوجي يعتÈ
خطرإ على إلشسعوب  ،خاصسة وإن إلعا ⁄أإصسبح
ق -ري -ة صس -غÒة تسس -ت -ق -ي م-ع-ل-وم-ات-ه-ا ‡ا يسس-م-ى
لعÓم إıتلفة إلتي تأاخذ
بالتكنولوجيا ووسسائل إ إ
لنسس -ان ل -ل-ول-وج إل-ي-ه-ا ‘ م-ق-اب-ل
وق -ت -ا إك Èم -ن إ إ
إ◊صسول على معلومة غ Òصسحيحة وبعيدة عن
لم -ر إل -ذي ي-ج-ع-ل إلشس-ع-وب غÒ
إŸصس -دإق -ي -ة  ،إ أ

ﬁصسنة ومهددة ‘ إسستقرإرها كونها تؤوثر على
تنشسئة إلفرد ‘ وقت أإصسبح فيه إلعا ⁄قرية بفضسل
لعÓم إ◊ديثة إلتي إختصسرت إ◊دود
وسسائل إ إ
وإŸسسافات إليوم.
وأإضس-اف غÓ-م إل-ل-ه ،أإن إل-ط-غ-ي-ان إل-ت-ك-نولوجي
ع - -ل- -ى إÛت- -م- -ع إ÷زإئ- -ري وصس- -ل ح- -د إخÎإق
لنسسانية وأإصسبحت مصسدرإ رئيسسيا
إÿصسوصسية إ إ
من مصسادر إلتنشسئة إلجتماعية إلتي تسساهم ‘
بناء فرد فعال ‘ إÛتمع كما تسستطيع أإن تشسكل

اعتماد ا◊وار ◊ل اÓÿفات يسساهم ‘ –قيق التعايشش ‘ سسÓم

أÓÿفات ب Úأبناء ألشسعب ألوأحد ل تخدم مصسلحة أ÷زأئر

لعلى بو
لسسÓمي ا أ
أاكد رئيسش اÛلسش ا إ
ع -ب -د ال -ل -ه غ Ó-م ال -ل -ه أان اع-ت-م-اد أاسس-ال-يب
ا◊وار ‘ ح- -ل اŸشس- -اك- -ل واÓÿف- -ات ال -ت -ي
–دث ب Úأابناء الشسعب ا÷زائري سساهمت
بشسكل كب– ‘ Òقيق السسلم والتعايشش معا
‘ سسÓ- -م ب- -ع- -ي- -دا ع- -ن ال -ع -ن -ف وال -ف -وضس -ى
والكراهية والعدوان.

صصونيا طبة
وأإضساف غÓم إلله خÓل نزوله ضسيفا على منتدى
جريدة ““إلشسعب““ إحياء لليوم إلعاŸي للعيشش معا ‘
·Ó
سس Ó-م إل -ذي صس -ادقت ع -ل -ي -ه إ÷م -ع -ي -ة إل-ع-ام-ة ل -أ
إŸتحدة أإن إ÷زإئر “كنت من إلتصسدي للجهات إلتي
تريد إلفتنة وإلعدإوة ب Úأإبناء إلشسعب إ÷زإئري وبذلت
لضسرإر
›هوإت كبÒة للحد من هذإ إÓÿف بأاقل إ أ
و–قيق إلتعايشش بسسÓم مثلما وقع ‘ ما ب Úأإبناء
غردإية كون إلدولة تؤومن بأان إلدين ل Áكن أإن يفرق
ب Úإلطائفت Úوإ‰ا يجمع ب Úأإبناء إلشسعب حيث سسعى
إ÷ميع إ ¤إسستعمال إلطرق إلسسلمية للتخفيف من حدة
لطرإف .
هذإ إÓÿف بفضسل إلصسلح ب Úإ أ
لسس Ó-م -ي
و‘ ذإت إلسس- -ي -اق ق -ال رئ -يسش إÛلسش إ إ
لعلى أإن إلتوترإت إلتي شسهدتها إ÷زإئر منذ سسنوإت
إأ
كانت ظرفية و” Œاوزها بشسكل سسريع لن إÓÿفات

ب Úأإبناء إلشسعب إلوإحد ل تخدم مصسلحة إ÷زإئر وإ‰ا
تشسجع بعضش إلعمÓء وإ÷هات على إسستغÓل إلصسرإع
لزرع إلفتنة وإلعدوإن وإلتأاث Òعلى مسستقبل إ÷زإئر
،وهو ما يقبله ل إلدولة ول إلشسعب إلذي يطمح إ¤
إلعيشش ‘ سسÓم وŒاوز سسنوإت إلدمار وإلتقتيل .
لعلى إ÷زإئريÚ
ودعا رئيسش إÛلسش إلسسÓمي إ أ
لمن ر وإلعيشش ‘ سسÓم بعيدإ عن
إ ¤إ◊فاظ على إ أ
إÓÿف -ات وإل -ن-زإع-ات وإل-تصس-دي وم-وإج-ه-ة ﬁاولت
زرع إسستقرإر إ÷زإئر مؤوكدإ أإن أإفضسل وسسيلة لتجاوز
إŸشس -اك -ل وإل -ت -وت -رإت ت-ك-م-ن ‘ إع-ت-م-اد م-ب-دأإ إ◊وإر
لخذ بع Úإلعتبار
لطرإف من خÓل إ أ
وإلصسلح ب Úإ أ
إŸصسلحة إلعامة وتطبيق فلسسفة إلعيشش معا ‘ سسÓم
لجيال.
إلتي إعتÈها ثقافة تتوإرثها إ أ
أإما بالنسسبة للخÓف إلذي وقع حول إللغة إلمازيغية
أإوضسح أإن إلوحدة تتكون إذإ ثمنا إلتاريخ بكامله خاصسة
إŸوروث إلثقا‘ لذلك فانه لبد من إلعÎإف باللغة
لم-ر يجب إلقيام
إلم-ازي-غ-ي-ة وت-ث-م-ي-ن-ه-ا وإذإ إق-تضس-ى إ أ
بتطويرها من إلدإخل وليسش من إÿارج ،مضسيفا أإن
لم -ازي -غ -ي -ة وإل -ع -رب-ي-ة ل-غ-ت-ان لت-ن-فصسÓ-ن ي-غ-ط-ي-ه-م-ا
إأ
لسسÓم.
إإ
و‘ ذإت إلسسياق أإضساف غÓم إلله قائ““ :Óكل ما
لسسÓم يجب أإن نهتم به ونعطيه حقه وإللغة
يقوي إ إ
إلمازيغية تعلمناها وأإنتجنا فيها إلثقافة إلتي نعيشسها
إليوم ،إذ لبد أإن تتجاور وتتقارب مع إللغة إلعربية حتى
يكون إلشسعب إ÷زإئري موحدإ لتفرقه إللغة وإ‰ا
لسسÓم““.
يجمعه إ إ

فردإ منحرفا ل يسساهم ‘ إإلنتاج أإو بناء ›تمع.
لع -ل -ى
لسسÓ- -م- -ي إ أ
وأإوضس- -ح رئ- -يسش إÛلسش إ إ
لفطار
Ãناسسبة حلول شسهر رمضسان ،أإن موإقيت إ إ
وإلخ -ت Ó-ف إل -ق-ائ-م ح-ول-ه-ا ك-ان سس-اب-ق-ا ب-ال-ن-ظ-ر
ل- -رفضش ب -عضش إل -رإغ -ب ‘ Úت -ه -د Ëإلسس -ت -ق -رإر
لمسس - -اك م - -ع إل - -دول - -ة
لف - -ط - -ار وإ إ
إ÷زإئ- - -ري إ إ
إ÷زإئرية ،وهذإ رغم علمهم أإن إلتوقيت يأاتي
ب-ن-اء ع-ل-ى ح-ق-ائ-ق شس-رع-ي-ة وع-ل-م-ية موضسوعة ‘
لوقاف ،مؤوكدإ أإن
رزنامة وزإرة إلشسؤوون إلدينية وإ أ
إ◊ديث عن إلختÓف ‘ إŸوإقيت إليوم  ⁄يعد
قائما كما ‘ إلسسابق وهو ما يبعث على إلرتياح –
يقول بوعبد إلله غÓم إلله– .
وأإضساف غÓم إلله ،أإن أإئمة إ÷زإئر مطالبون
لمسساك بالنظر
لفطار وإ إ
إليوم باحÎإم موإقيت إ إ
إ ¤إŸعلومات إلتي يسستقيها إلشسعب إ÷زإئري
من مصسادر شسرعية وعلمية ل Áكن إلتÓعب بها
بالنظر إ ¤عÓقتها بجميع إلناسش.

جÓل بوطي

أإوضسح إألسستاذ بوخلخال أإن إأل· إŸتحدة رحبت
Ãبادرة إ÷زإئر إنطÓقا من دورها إلريادي ‘ إرسساء
دعائم إلسسلم وإŸصسا◊ة إلوطنية ‘ إلدإخل وإÿارج
بفضسل سسياسسة رئيسش إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة،
معتÈإ أإن إŸبادرة تتويج وتثم ‘ Úنفسش إلوقت لسسنوإت
من توسسيع ثقافة إلصسلح.
وأإشساد إ◊قوقي بوخلخال ‘ تصسريح لـ ““إلشسعب““ على
هامشش منتدى ““إلشسعب““ أإن سسياسسة إلوئام إŸد Êكان لها
إلفضسل ‘ بعث إصسÓحات عميقة على كل إألصسعدة وهي
إسسÎإتيجية جاء بها بوتفليقة منذ توليه قيادة إلبÓد،
ف -اإلصس Ó-ح -ات إلسس -ي -اسس -ي -ة إن -ب -ث -قت ع -ن-ه-ا إصسÓ-ح-ات

جمال أإوكيلي
إع -ت Èب -وع -ب -د إل -ل -ه غ Ó-م إل -ل -ه رئ-يسش إÛلسش إلسسÓ-م-ي إألع-ل-ى إأن
إلفلسسفة إلسسلمية إلتي جاءت بها إŸصسا◊ة إلوطنية تصسنف ‘ سسقف
مغزى إلعيشش معا ‘ سسÓم كونها توجهت مباشسرة إ ¤إلنسسان لنقاذه من
إألوضساع إŸؤوŸة إلتي صسنعها لنفسسه من أإجل أإغرإضش معينة وحسسابات
ضسيقة لتعدو أإن تسسقط مع إنكشساف توجهاته إÿطÒة على إلبÓد وإلعباد.
وما إحتوته إŸصسا◊ة إلوطنية من قيم كان هدفها عدم إقصساء إآلخر،
مهما كانت طبيعة إألعمال إلتي أإقدم عليها وهي بذلك تريد إ◊فاظ على
إلنسسان لذإت بشسرية كانت عرضسة لغرإءإت شستى لدخول هذإ إلعا ⁄من
إŸغامرة إلتي  ⁄يقدر أإصسحابها تدإعياتها ‘ مرحلة معينة.
من هذإ إŸنطلق كان لها ذلك إلتأاث ‘ Òكل من تفاعل معها على أإسساسش
إنهامشسروع مفتوح على إŸغرر بهم  ⁄ت Íعلى إلضسوإبط إلتي تغلق إألمل
وإ‰ا تركت تلك إلهوإمشش وإŸمرإت لبرإز إلنوإيا إ◊سسنة إŸرإد إن تفهم
من خÓل ماورد ‘ بنود إŸيثاق إلدإعي ضسمنيا إ ¤إلتسسامح وكذلك
ضسرورة إلعودة إ ¤قاعدة إلعيشش معا ‘ سسÓم.
و‘ هذإ إلسسياق ثمن غÓم إلله مضسمون نصش إŸصسا◊ة إلوطنية ،من
خÓل ماشسدد عليه من تكفل كامل باألشسخاصش إلضسال Úوتعويضسهم Ãا ”
إلشسارة إليه ‘ إلقانون ليسست تدإب Òتقنية ﬁضسة بل علينا قرإءة خلفيات
ذلك Ãعنى إلسسعي نحو إÿروج إلسسريع من وضسعية إلنزإع إ ¤وضسعية
إŸصسا◊ة مع إلوطن.
وعليه ،فاننا إليوم ونحن نحيي مناسسبة  16ماي إلعيشش معا ‘ سسÓم لبد
وأإن نسستحضسر ما بذله إلرئيسش عبد إلعزيز بوتفليقة من أإجل أإن يعود إلسسلم
إ ¤كامل ربوع إلوطن إقتناعا منه بأان ل تنمية بدون أإمن وترجم ذلك
صسرإحة من خÓل أإولوياته إلتي إشستغل عليها عندما إعتلى سسدة إ◊كم ‘
إ÷زإئر ،إل وهي إلقضساء على إلفتنة ،ووقف تدهور إلقتصساد ،وعودة إلبلد
إ ¤إÙافل إلدولية.
كانت إلبدإية مع إلوئام إŸد ،Êإلذي كان عبارة عن إ÷رعة إألو ¤أإتت
ب-ث-م-اره-ا ع-ن-دم-ا ” إسسÎج-اع  1٨أإل -ف ق-ط-ع-ة سسÓ-ح وع-ودة إل-ع-دي-د م-ن
إألشس -خ -اصش إ ¤ح -اضس -ن -ة إÛت -م -ع وت -وإصس-لت ب-ا÷رع-ة إل-ث-ان-ي-ة إلوه-ي
إŸصسا◊ة إلوطنية ‘ شسكل ميثاق مدعوم Ãوإد توضسح بجÓء كيفية تسسوية
هذإ إŸلف.
و ⁄تÎك إألمور ◊الها بل كانت هناك ÷ان على مسستوى إلوليات
تعمل ‘ هذإ إلŒاه وتعني بآالية من إآلليات إŸتولدة عن إلنصسوصش
إلتطبيقية تنشسط مباشسرة مع إÙاكم ‡ا أإدى إ ¤حل إلكث Òمن إŸشساكل
إŸطروحة كونها Œربة أإو ¤تسستدعي إلكث Òمن إلصس Èوتقدير إلظروف،
وتفهم إألوضساع آإنذإك.
هذإ كله من أإجل –قيق ذلك إŸبتغى إŸبحثون عنه بكل قوة لسسÎجاع
إلسسلم وإلعيشش معا ‘ كنف إألمن ولبد هنا من إلتأاكيد إن إلفضسل كل
إلفضسل يعود إ ¤رئيسش إ÷مهورية إلسسيد عبد إلعزيز بوتفليقة إلذي كان
على قناعة تامة بأان هذإ إŸشسروع إلسسلمي سسيخرج إ÷زإئر من دإئرة
إلعنف وهذإ ما” بالفعل وعلينا أإل ننسسى كل هذإ إŸسسار إŸنجز لصسالح
إ÷زإئر ألنه إÿيار إلوحيد وإألوحد آإنذإك.

تاريخ أ÷زأئر حافل باألعمال أ◊سسنة على ألصسعيدين أإلفريقي وألدو‹

شسدد رئيسش إÛلسش إإلسسÓمي إألعلى ““بو عبد
إلله غÓم إلله ““،أإمسش  ،على ضسرورة ترسسيخ““ فلسسفة
إلعيشش بسسÓم ““إلتي تنطلق أإسساسسا من ثقافة تربت
عليها إألجيال وحثت عليها إلدولة إ÷زإئرية ‘
إل -ع-دي-د م-ن إŸن-اسس-ب-ات ل-ت-ت-جسس-د إل-ي-وم Ãن-اسس-ب-ة
““إليوم إلعاŸي للعيشش معا ‘ سسÓم ““إلذي يشسÎط
ب- -ال -درج -ة إألو ¤إلق -ت -دإء Ãا ج -اء ب -ه إŸشس -اي -خ
وإل-ع-ل-م-اء ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى إل-ط-غ-ي-ان وإل-غ-طرسسة إلتي
تعطل إإلنتاج وتهدد إسستقرإر إلبلد.
أإوضسح غÓم إلله ،أإمسش خÓل نزوله ضسيفا على
منتدى يومية ““ إلشسعب ““ Ãناسسبة إليوم إلعاŸي
““للعيشش معا ‘ سسÓم““ Œسسيدإ Ÿبادرة إ÷زإئر
وتبنتها إأل· إŸتحدة أإن إلشسعوب إلتي لديها ف Ïل
تسستطيع إلبناء على غرإر إألفارقة وإلليبي Úإلذين
ي -ع-يشس-ون إل-ف Ïإل-ي-وم بسس-بب دخÓ-ء ح-رم-وه-م م-ن
إلسستقرإر وإلعيشش ‘ سسÓم وهذإ بخÓف إلشسعب

مبادرة ألعيشش معا بسسÓم تتويج لدور أ÷زأئر ‘ إأرسساء دعائم أŸصسا◊ة
ق-ال رئ-يسش ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة للوسسطاء
القضسائي Úعلي بوخلخال،أامسش ،أان مبادرة
العيشش بسسÓم ،تأاتي تتويجا لدور ا÷زائر ‘
ت-رق-ي-ة ث-ق-اف-ة السس-ل-م واŸصس-ا◊ة ال-وط-نية،
وطنيا ،وإاقليما ودوليا ،مؤوكدا أان اŸصسا◊ة
لصسÓ-ح-ات ال-ت-ي
ال -وط -ن -ي -ة ك -انت ج -وه -ر ا إ
عرفتها ا÷زائر مؤوخرا.

أŸصسا◊ة مشسروع سسلمي مفتوح

الفتنة ل تسساهم ‘ بناء ›تمع وتهدد اسستقرار الشسعوب

علي بوخلخال ،رئيسش ا÷معية الوطنية للوسسطاء القضسائي:Ú
إجتماعية وإقتصسادية أإسسسست جمهورية ثانية قائمة على
إلدÁقرإطية إŸدنية حسسب تعب Òبوخلخال.
ويعت Èشسعار ““إلعيشش معا بسسÓم““ حسسب إ◊قوقي
بوخلخال نتاج جهد طويل على مدإر سسنوإت لتحقيق
إل- -دول -ة إŸدن -ي -ة إل -ت -ي Œلت إك Èم -ع -ان -ي -ه -ا ‘ ع -يشش
إŸوإطن Úإ÷زإئري ‘ Úسسلم وسسÓم دإئم Úبعد ويÓت
إلعشسرية إلسسودإء إلتي فرقت ب Úإألخ وأإخيه ‘ ،ح Úكان
إل- -وئ- -ام إŸد Êه- -و إل- -نÈإسش إل- -ذي سس- -ارت ع- -ل- -ي -ه ك -ل
إإلصسÓحات إلوطنية.
كما ثمن رئيسش إ÷معية إلوطنية للوسسطاء إلقضسائيÚ
إلسسياسسات إلوطنية لتعميق مسسار إإلصسÓحات ‘ قطاع
إل -ع -دإل -ة إل-ت-ي ت-ب-ق-ى ب-ح-اج-ة إ ¤ث-ق-اف-ة إل-ع-يشش بسسÓ-م
وإلتسسامح وهو إŸسسعى إلذي تسسعى إ÷معية إ ¤إرسسائه
بﬂ Úتلف إŸتنازع ‘ Úإ÷زإئر أإو حتى خارجها.
‘ مقابل ذلك ذكر إألسستاذ بوخلخال أإن إلتعايشش معا
ب Úأإفرإد إÛتمع يحتاج إ ¤أإخÓق ومسساع من كل
إ÷هات لتذك Òإلناسش بالتوإد وإلÎإحم إلنابع من قيم
شسريعتنا إإلسسÓمية إلسسمحاء ،إلتي تؤوكد على ضسرورة
إلتآاخي ب Úإلناسش ونشسر إŸودة ،مشسÒإ إ ¤أإن ثقافة
إلسس- -ل -م ‘ إ÷زإئ -ر “ح -ورت ح -ول إألسس -رة وإŸؤوسسسس -ة
إلقتصسادية.
Óسسرة نابع
و‘ هذإ إإلطار أإوضسح أإن إيÓء إألهمية ل أ
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من دورها إ÷وهري ‘ إ◊فاظ على “اسسك إÛتمع،
‘ ح Úأإن إŸؤوسسسسة إلقتصسادية هي حلقة إإلنتاج إلذي
يضسمن حياة إلناسش ومصسا◊هم إلجتماعية إلتي تتحقق
‘ ظل ثقافة إلتسسامح.
وب -خصس-وصش دور ج-م-ع-ي-ة إل-وسس-ط-اء إل-قضس-ائ-ي Úأإك-د
إŸتحدث أإن دورها تأاسسسش على ثقافة إرسساء إلصسلح بÚ
إلناسش ‘ إŸقام إألول ،وهي تهدف إ ¤تفادي توجه
إŸتخاصسم Úإ› ¤السش إلقضساء إلتي غالبا ما –ل
إلنزإعات لكن إلضسغائن تبقى بينهم وهو ما يخالف وجهة
نظر إ÷معية إلتي تدعو إ ¤إŸصسا◊ة وإلتآاخي.
وشساركت إ÷معية ‘ إطار تطبيق مبادئ إŸصسا◊ة
إل- -وط- -ن- -ي- -ة وإلسس- -ل- -م ‘ إصسÓ- -ح ذإت ب Úإل- -ع- -دي -د م -ن
إŸتخاصسم ،Úحيث ذكر إŸتحدث مشساركتها ‘ تقارب
وجهات إلنظر ب Úإلفرقاء ‘ غردإية إثر إلفتنة إلتي
أإحدثت شسرخا كبÒإ ب Úأإبناء إŸنطقة إلوإحدة.
ويدعو إألسستاذ بوخلخال إ ¤منح جمعية إلوسسطاء
إلقضسائي Úدورإ إك ‘ Èإ◊ياة إلجتماعية للحيلولة دون
إسس -ت -م -رإر ب -عضش إÓÿف -ات سس -ي -م -ا ب Úإل -ع -ائ Ó-ت و‘
مقدمتها حالت إلطÓق إلتي تعرف إنتشسارإ كبÒإ ‘
إلسسنوإت إألخÒة ،مشسÒإ إ ¤أإن إلقضساء  ⁄يوفق ‘
إصس Ó-ح ب -عضش إل -قضس-اي-ا إل-ت-ي –ت-اج إ ¤ج-لسس-ات صس-ل-ح
ووسساطة.

إ÷زإئ -ري إل -ي -وم إل -ذي يسس -ع -ى م-ن خÓ-ل ف-لسس-ف-ة
إŸصسا◊ة إلوطنية إ ¤تضسييق شسقة إÓÿف بÚ
إلفرقاء وهو ما قام به إلرئيسش إلرإحل هوإري
ب-وم-دي-ن سسنة ‘ 1975إط - -ار إلصس - -ل - -ح ب Úإي- -رإن
وإلعرإق وهو ما يوضسح أإن تاريخ إ÷زإئر حافل
باألعمال إ◊سسنة .
وأإكد رئيسش إÛلسش إإلسسÓمي إألعلى بو عبد
إلله غÓم إلله  ،أإن إلإنسسان يجب إن Áتلك قابلية
إلتعايشش مع إآلخرين وفقا Ÿا ورثناه عن ديننا
إ◊نيف ونبينا أإفضسل إÿلق مشسÒإ أإن فكرة إلعيشش
بسس Ó-م ت -ك -ون ن -اج -ح -ة ك-ل-م-ا عÈت ع-ن إل-ع-اط-ف-ة
وإÙبة للغ Òوحب إ Òÿعلى غرإر فريق علوم
إŸناجمنت إلذين تكون معنوياتهم عالية كلما كانت
إÙبة وإلتفاهم فيما بينهم وهي إلقيمة إلتي تؤوخذ
م-ن ك-ي-ف-ي-ة إإلن-ت-اج وإŸسس-اه-م-ة ‘ ع-م-ل-ي-ة إإلن-تاج

للمسساهمة ‘ –قيق نتيجة ““إلعيشش معا بسسÓم““ .
وشس -دد غ Ó-م إل -ل -ه ع -ل -ى ضس -رورة إلب-ت-ع-اد ع-ن
إختÓق أإسسباب إلعتدإء وإلعتماد على إلصسدق
وإÙبة لتحقيق إلتعايشش باإلضسافة إ ¤إلكرإمة
إلتي تعت Èشسرطا إأسساسسيا ‘ فلسسفة إلعيشش ‘
سسÓم وهو ما قامت به إلسسلطات إ÷زإئرية إلتي
تسسعى ‘ ميثاق إلصسلح إ ¤إ◊فاظ على كرإمة
إŸوإطن إ÷زإئري سسوإء كان معتديا أإو معتدى
عليه .
وإخ- -ت- -ت -م رئ -يسش إÛلسش إإلسس Ó-م -ي إألع -ل -ى
مدإخلته بالتأاكيد أإن إ◊ياة قائمة على إلصسÓح من
أإجل بناء ›تمع صسحيح يسساعد ‘ –قيق إإلنتاج
إ÷ماعي وإلفردي .

عزيز.ب

هÔي تيسسيي لـ«الشسعب”” ‘ اليوم الدو‹ للعيشش معا ‘ سسÓم

سسعيد أن أ÷زأئر كانت ورأء هذه أŸبادرة ألتي زّكاها ألعا ⁄أجمع

جمعها و ترجمها إ ¤إلعربية :
أإم Úبلعمري

إحياء لليوم إلدو‹ للعيشش معا ‘ سسÓم تقربت
إلشسعب من أإسسقف إ÷زإئر سسابقا  ،إلبابا هÔي
ت -يسس -ي -ي ل -ي -دل -و ب-دل-وه ب-ه-ذإ إÿصس-وصش م-ن خÓ-ل
إلتجربة إلتي عاشسها ‘ إ÷زإئر سسيما و أإنه رجل
معروف عنه حبه للحوإر و إلتعايشش و إلدعوة إ¤
إلتسسامح و إلعيشش معا.
و بهذه إŸناسسبة إعت Èأإسسقف إ÷زإئر سسابقا ،
هÔي تيسسيي ،إن إألخبار إلتي تصسل يوميا حول
إل-ع-ن-ف إل-ذي ي-ع-ا Êم-ن-ه إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون و مسس-لمي
إلروهينغا ‘ بروما و تعانيه أإقليات أإخرى ‘ كل
دول إلشسرق إألوسسط أإن ذلك يبعث فيه إلشسعور
باÿجل و إلعار  ،و أإضساف أإنه مطلّع كذلك على
إلصسرإع و إŸوإجهات ب ÚإŸسسلم Úو إŸسسيحيÚ
‘ ج -م -ه -وري-ة إف-ري-ق-ي-ا إل-وسس-ط-ى و م-ا ي-حصس-ل ‘
إلصسومال أإو جنوب إلسسودإن و أإضساف أإن هناك
شس -ع -وب أإخ -رى م -ازإلت ت -عصس-ف ب-ه-ا أإع-م-ال ع-ن-ف
بسسبب قناعات عقدية على غرإر نيجÒيا و ما‹
كما و أإخرى تشسهد موإجهات ب Úإلسسكان إÙليÚ
و إŸهاجرين أإو ب Úإلزنوج و إلبيضش أإو ب Úإلطبقات
إلج -ت -م -اع -ي -ة ن -فسس -ه -ا بسس-بب إلن-ت-م-اء إل-دي-ن-ي أإو
إلعرقي ،لكل هذه إألسسباب قال أإنه يرحب بقرإر

إأل· إŸتحدة إلذي قال إنه قرإر يسستحق إلعرفان
و إإلشسادة بعد إعتماد يوم  16ماي من كل سسنة يوم
دو‹ للعيشش معا بسسÓم و أإضساف أإنه سسعيد أإن
إ÷زإئر هي إلتي تقدمت بهذإ إلطلب إلذي حظي
بقبول و تزكية إلعا ⁄إأجمع مؤوكدإ أإنه يعرف إŸكانة
إلتي حظيت هذه إŸبادرة منذ إلبدإية ‘ أإوسساط
إلطريقة إلعلوية Ãسستغا Âو بالتحديد لدى رئيسسها
إلشسيخ بن تونسش
إلبابا هÔي تيسسيي ربط ‘ تصسريحه للشسعب بÚ
تزإمن إحياء يوم  16ماي و بدإية شسهر رمضسان
م -ع -تÈإ أإن ذلك ي -ت -ج-ل-ى ‘ ك-ون إألم-ة إإلسسÓ-م-ي-ة
تدعو كل من يصسومون هذإ إلشسهر إ ¤إصسÓح ذإت
إلب Úو إ ¤إقتسسام إÒÿإت و إŸسسرإت.
‘ إÿتام تضسرع كب Òإألسساقفة هÔي تيسسيي
إ ¤إل- -ل -ه إل -ذي سس -م -اه ب -رب إلسس Ó-م Ÿب -ارك -ة ك -ل
إŸبادرإت إلتي تطلق يوم  16ماي و قال إنها فرصسة
لدعوة كل وإحد منا إ ¤تقد Ëمسساهمته ‘ إحياء
هذإ إليوم و وضسع لبنة من لبنات إلسسÓم كل حسسب
إسستطاعته و إختصساصسه آإخذإ ‘ إ◊سسبان مكانته
‘ إÛتمع مسستشسهدإ بحديث نبوي شسريف قال إنه
قرأإه ‘ أإحد كتابات إألم Òعبد إلقادر حيث قال
صسلى إلله عليه و سسلم ““ إÿلق كلهم عيال إلله و أإ
حب خلقه إليه أإنفعهم لعياله““ – صسدق إلرسسول
إلكر –Ëمؤوكدإ أإن إإل‚يل جاء فيه إŸعنى نفسسه ““
سسعدإء هم دعاة إلسسÓم  ،سسيحملون لقب عيال إلله““ .

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسصبق مصصطفى شصريف يرصصد إأخفاقات ألتعايشص ويطرح روؤية للمسصتقبل
ألوزير أ أ
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اŸقاومة األخÓقية لأÓم Òعبد القادر أارسست مبادئ القانون الدو‹ اإلنسساÊ
يعت Èألسصتاذ ألدكتور مصصطفى شصريف ألوضصع ألدو‹ ألرأهن باŸعقد ‘ ظل تفاقم أزمة عاŸية ما يتطلب ألعمل أك Ìودوما من أجل أرسصاء ألتعايشص ألذي يوأجه ظروفا صصعبة بسصبب ترأجع ثقافة ألتعارف ب Úألشصعوب
وأل· نتيجة عوأمل عديدة بفعل تصصاعد ألدعاية أŸغرضصة ما يوسصع من نطاق تصصادم أ◊ضصارأت.ويوضصح ‘ هذأ أ◊وأر أÿاصص لـ»ألشصعب» أن ألŒاه أ◊ا‹ كما يظهره مشصهد ألنظام ألدو‹ يتعارضص مع أŸبادئ ألنسصانية ألعاŸية
ألقائمة على ضصرورة ألتعايشص ،ويبدي أسصفه لنتشصار صصدى تلك ألدعاية ألسصلبية كونها مليئة باكاذيب وأفكار مسصبقة –ملها أحكام جاهزة و‚احها نوعا ما بسصبب أ÷هل وأسصÎأتيجيات غ ÒحكيمةŸ.وأجهة هكذأ وضصع كما يشص Òأليه
مصصطفى شصريف فان ألرد ألسصليم وألبناء يكمن ‘ أ◊وأر وألدفاع عن ألقيم أŸشصÎكة من أجل –قيق ألتعايشص ألعاŸي حتى ل يكون هناك أحد معزول أو منقطعا عن ألآخر .لÓشصارة شصغل مصصطفى شصريف وهو مفكر متخصصصص ‘ قضصايا
ألتعايشص وحوأر أ◊ضصارأت مناصصب عليا كوزير وسصف Òسصابق .و–صصل على جائزة أليونيسصكو ◊وأر ألثقافات سصنة  ،2013وأ÷ائزة أليطالية للسصلم سصنة  .2014ولديه أنتاج فكري من خÓل أصصدأر حوأ‹  20كتابا وأخره وليسص ألخÒ
مؤولف بعنوأن –الف أ◊ضصارأت صصدر عن دأر ألقصصبة ‘ .2017
الرائدة لÓمير عبد القادر الجزائري صساحب المقاومة العسسكرية
بالفعل امام اشسكالية خطيرة بهذا الشسكل سسطرح سسؤوال جوهرياجرى ا◊وار :سضعيد بن عياد
الخÓقية التي تأاسسسست على اثرها مبادئ القانون الدولي النسساني،
حول مسستقبل العÓقات الدولية انطÓقا من المبادئ التالية:
فهو في النهاية انتصسر معنويا باخÓقه كما شسهد بذلك اعداؤوه
-1ل يمكن تصسور حضسارة ولن تكون ال بكونها حضسارة مشستركة.
تصضوير :فواز
المسستعمرون.
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ألشصعب :تبقى ألجزأئر ضصمن طليع
-3المصسير مشسترك ذلك انه بين الغرب والشسرق تداخل وارتباطات
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خÓ-ل أل-ت-ق-ارب ب-ي-ن ألشص-ع-وب ،م-ا
ال -ع Ó-ق -ة ب -ي -ن ال -ع -ال -م السسÓ-م-ي وال-ع-ال-م
^^ كيف يمكن بعث هذأ ألرث من أجل موأصصلة رسصالة
ألمعنى ألذي يحمله ألتعايشص؟
الغربي ،ويقتضسي هذا التوجه العمل لتغيير
ألتعايشص ألذي يبدو أن ألعالم بحاجة أليه أليوم أكثر
توجد أزمة عاŸية
أ.د مصصطفى شصريف :ان التعايشش هو
على مسستوى الجانبين وبطريقة تدريجية
م-ن أي م-رح-ل-ة سص-اب-ق-ة ن-ظ-رأ ل-ل-ت-ه-ديدأت ألتي تلوح في
م-ف-ه-وم ت-م-خضش م-ن صس-لب ال-حضس-ارة السسÓ-م-ي-ة
الوضسع السسيئ(متمث Óفي هاجسش الخوف
ألمشصهد ألعالمي وأخطاره ألوخيمة؟
التي جسسدت حقيقة وفعليا في الميدان مضسمون معقدة تهدد ألتعايشص والغضسب وكذا الجهل) ،والعمل في نفسش
^ ل مفر لنا من ان نصسبح شسريكا فعال في بعث حضسارة انسسانية
التعايشش بالمعنى النبيل والتاريخ يحمل شسهادات
ال-وقت ع-ل-ى مسس-ت-وى ت-غ-ي-ي-ر ميزان
ألنسصاÊ
مشستركة نبرهن باننا ل نشسكل تهديدا بل نمثل شسريكا ل يمكن
راقية لذلك ،ولذلك تجدني منذ اكثر من ثÓثين
القوى غير المتوازن بتصسحيحه.
تجاهله او السستغناء عنه ،وذلك بالتركيز على مبدأا التعارف كشسرط
سسنة وانا اتحدث حول هذا الموضسوع الذي هو في
ينبغي ان نركز على النمو والتطور
الداخلي والحرصش على بناء مجتمع معرفي وترقية المسسؤوولية لدى انها تعاني ضسعفا في المبادئ الخÓقية وضسعفا في بعضش جوانب ل-ل-ت-ع-ايشش خ-دم-ة لÓ-نسس-ان-ي-ة ،لن م-واج-ه-ة ال-ت-ح-دي-ات ل ي-م-كن ان
جوهر مصسير العÓقات الدولية.
يسس -ت -ق -ل ب -ه -ا ط -رف واح-د ل-ط-لك ل ب-دي-ل ع-ن ال-ت-ع-اون والشس-راك-ة
من الضسروري قبل كل شسيئ يجب ان نفهم الوضسع المعقد قبل كل فرد في المجتمع مع تعزيز عÓقة رشسيدة وبناءة بين مؤوسسسسات التعايشش المشسترك وكذا ضسعفا في العدالة الجتماعية.
تسسطير نظرة مسستقبلية .انطÓقا من التشسخيصش المعمق نرصسد ما الدولة وافراد المجتمع الى جانب السسعي الى تجفيف كافة منابع ^^ ب -ال -ع -ودة أل -ى أل -م -وروث أل -ت-اري-خ-ي ل-ل-م-وضص-وع م-اذأ والتضسامن.
^^ ح-ت-ى ي-ت-م ضص-م-ان دي-م-وم-ة ه-ذأ أل-مسص-ار ألنسص-اني،
يلي:
التطرف.
يسصتخلصص من أجل تدقيق ألرؤوية؟
-1النسس -ان -ي -ة ت -ع -يشش ازم -ة حضس -اري -ة ع -م-ي-ق-ة م-ت-ع-ددة ال-ج-وانب ^^ .لكن كيف ألسصبيل لنجاح ألتعايشص بكل ألختÓف ^ كل الحضسارات القديمة كانت مبنية على قيم روحية ،تعطي كيف يمكن موأجهة ألتحديات ورفعها ومن أبرز صصورها
للحياة معناها ،وذلك بمحاولة اسستمداد
ه-اجسص أل-ت-خ-وي-ف م-ن ألسصÓ-م أو ألسصÓ-م-وف-وب-ي-ا أل-تي
-2النظام الدولي -خاصسة  -منذ سسنة  -1989يريد ويسسعى لفرضش وألتنوع وكذأ ألتباعد؟
سسيطرته وهيمنته على العالم كله ،ومن اجل ذلك ل يتوانى في ^ الجسسر الذي يمكن العبور منه الى التعايشش هو حوار الحضسارات مبادئ العقل وقيمة العدل.
تفرضص نفسصها يوميا في ألبلدأن
اسس-ت-خ-دام ال-ق-وة وال-ه-اء الشس-ع-وب ب-تسس-وي-ق ب-ع-ب-ع ج-دي-د ي-ت-م-ثل في والذي حتى ينجح يجب ان نركز على القواسسم المشستركة ،ومن بينها ان الحداثة الغربية في اطار العولمة
ألدعاية أŸغرضصة
ألغربية عامة؟
ال- - - -ت- - - -ط- - - -رف ب - - -اسس - - -م ال - - -دي - - -ن السس Ó- - -م - - -ي ال - - -ح - - -ن - - -ي - - -ف .المنطق العقÓني ،والعدل القائم على دولة القانون ،والمواطنة تحاول فرضش منطقها المبني اسساسسا على العلوم
ان ال-قضس-اء ع-ل-ى السسÓ-م-وف-وب-ي-ا وه-ي
-3امام الزمة الحضسارية العالمية ،ونظام دولي مهيمن ،يمارسش المؤوسسسسة على المسساواة في الحقوق والواجبات ،مع العلم ان هذه ال -م -ادي -ة وع -ل-ى ال-فصس-ل ال-ج-ذري ع-ن ال-م-ع-ارف وألأفكار أŸسصبقة تغذي سس-رط-ان يسس-ت-غ-ل ال-ت-ط-رف ويقتات منه
الخ -رى م -ع ت-ه-م-يشش ال-ق-ي-م ال-روح-ي-ة وال-م-ب-ادئ
سسياسسة الكيل بمكيالين ،يظهر العالم السسÓمي كآاخر مقاوم ،وهو المبادئ ليسست حكرا على احد.
وك -ذا ال -قضس -اء ع -ل-ى ال-ت-م-ي-ي-ز
صصدأم أ◊ضصارأت
يعرف وضسعا سسيئا ويعتريه الضسعف وتناقضسات ،كما يواجه دعاية في نفسش الوقت ينبغي التركيز على ضسرورة التكامل والنسسجام بين الخÓقية مما احدث اختÓل وزعزعة في اسسسش
والتهميشش والقصساء من اكبر
مغرضسة مفبركة وكذا تيارات مسسمومة.
الوحدة والتعددية ،وبين العام والخاصش ،وبين القديم والجديد .النسسانية.
ال -ت -ح -دي -ات ال -ت-ي ي-جب ع-ل-ى
وقد نتج عن هذا الوضسع الخطير تشسكل حالة خوف من جانب من وينبغي ايضسا عرضش الغاية والخطة والمنهج وفقا لخصسوصسياتنا والحضسارة العربية والسسÓمية هي التي تقاوم هذا التجاه وينبغي النسسانية قاطبة تجاوزها من اجل تقليصش الهوة بين المبادئ
ان تكون هذه المقاومة رشسيدة وحكيمة طبقا للمنهج النبوي.
الراي العام الدولي تجاه السسÓم فيما نتج من جهة اخرى غضسب في بدون اي خلط ول تعارضش بين المسستويات السساسسية للحياة.
النظرية والممارسسة العملية كخطوة للوصسول في نهاية المطاف الى
اوسساط المجتمعات السسÓمية ،وادى كل هذا المناخ الى اسستمرار بالفعل ل آ
Óخر الحق في انتقاد بعضش تصسرفاتنا الموصسوفة احيانا ^^ ل-ل-ج-زأئ-ر مسص-اه-م-ة ف-ي أع-ت-م-اد ه-ذأ أل-يوم ألنسصاني بناء جسسور التعايشش والحترام المتبادل بين بني النسسان مصسداقا
الجهل لدى من الجانبين.
ب -الن-ك-م-اشش وال-غ-لّ-و وال-ت-عصسب ،ون-ح-ن ايضس-ا ل-ن-ا ال-ح-ق ف-ي ان-ت-ق-اد بامتياز ،ما هي أبرز معالم ألدور ألذي لعبته؟
لما يتضسمنه القرآان الكريم ،فآاخر سسورة فيه هي سسورة الناسش وآاخر
امام مشسهد يعكسش تباعدا يؤودي الى تشسنجات منها ما يتطور الى الحداثة ذات الطابع الغربي المبنية خصسوصسا على العلوم المادية ^ اود هنا ان اسسجل معكم اخي العزيز نموذجا رائعا من تجليات كلمة فيه كلمة الناسش ،وفي هذا دللت قوية لمدى القيم النسسانيةوضس - -ع - -ي - -ات صس - -ع - -ب - -ة ،ك - -ي - -ف ت- -تصس- -ورون مسس- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -ع- -ال- -م؟ والفردانية ومنطق السسوق ،ذلك انه رغم المنجزات المشسهودة ال هذه الحكمة والرشسادة في المواجهة ،ويتمثل ذلك في التجربة في ديننا الحنيف.

‘‘

‘‘

‘‘

ل يكولوجية ‘ حديث لـ «ألشصعب» :
نادية شصنوف مديرية أ◊ماية وأÙافظة على ألتنوع ألبيولوجي أ إ

تأاكيد على أاهمية التنوع البيولوجي ‘ الأمن الغذائي و العيشش ‘ سسÓم

Áك -ن ل -ل -ت -ن-وع أل-ب-ي-ول-وج-ي أن يسص-اه-م ‘ ح-ل أل-ن-زأع-ات ب Úأل-دول و يشص-ك-ل ع-ام-ل ل-ل-ت-ع-ايشص ‘ سصÓ-م ،حسصب م-ا أك-دت-ه
إأيكولوجية ‘ حديث ل «ألشصعب»Ã ،ناسصبة أليوم ألعاŸي «للعيشص معا ‘ سصÓم « أŸصصادف لـ  16ماي .
لمريكية و
التي انشسات في إاطار اتفاق دولي بين الوليات المتحدة ا أ
كندا ،لقتسسام نفسش الثروة النباتية وذلك سسنة . 1932
لطار أان هذه الوسسيلة أاصسبحت فيما بعد نموذج
وأاضسافت في هذا ا إ
ي -ح -ت -ذى ب -ه ل-ت-ف-ادي الصس-راع-ات و ال-ن-زاع-ات وق-د اع-ت-م-دت-ه-ا ال-دول
أابرزت شسنوف من خÓل هذا الحديث أاهمية التنوع البيولوجي  ،حيث المتقدمة و حتى دول من القارة السسمراء متمثلة في دولة جنوب
إافريقيا .
يقدم خدمات فيزيائية أاي انه يحمي من انجراف التربة و نوعية
لهمية الموضسوع  -تضسيف  -كان الجتماع ال 12لمؤوتمر
المياه ،وله عÓقة مع السسياحة وعدة مواضسيع  ،مركزة على أاهميته من ونظرا أ
لطراف لتفاقية التنوع البيولوجي الذي انعقد بكوريا سسنة ، 2012و
ا أ
ناحية العيشش بسسÓم.
قالت محدثنا أان التنوع البيولوجي قد يتأاثر كثيرا من خÓل النزاعات الذي شساركت فيه الدول التي صسادقت على هذه التفاقية سسنة ، 1995
لن-ظ-م-ة منها الجزائر ،حيث نظم خÓل هذا اللقاء اجتماع رفيع المسستوى
ب -ي -ن ال -دول ،لن ه -ذه ال -ن -زاع -ات سس -ت-خ-ل-ف ت-ده-ور ل-ب-عضش ا أ
لنظمة اليكولوجية ،وقد يؤودي ذلك إالى لوزراء البيئة  ،ومائدة مسستديرة خصسصست لموضسوع « التنوع البيولوجي
البيولوجية ،وزوال بعضش ا أ
انقراضش أانواع منها ،مشسيرة إالى أان إاعادة تأاهيلها يتطلب سسنوات والسسÓم «.
ولفتت هذه المسسؤوولة انه تم اختيار هذا الموضسوع من قبل هذا البلد ن
عديدة تتراوح مابين  20إالى  50سسنة.
نظرا للصسراع الذي كان بين الكوريتين حول منطقة حدودية عسسكرية
 ،لكنها غنية بالتنوع البيولوجي  ،و قد تم خÓل المؤوتمر فتح مجال
الحوار و التشساور حول إاقامة شسراكة لتخفيف اثر النزاع بينهما.
كما اأثارت المتحدثة اإشسكالية الÓجئين الإيكولوجيين  ،الذين يفرون
ومن جهة أاخرى  -تضسيف شسنوف  -يمكن للتنوع البيولوجي أان يسساهم من منطقة معينة لظروف معيشسة قاسسية ،ومن اأسسباب ذلك التغيرات
في حل المشساكل و النزاعات بين الدول خاصسة بالنسسبة للدول التي المناخية التي نجدها في الدرجة الأولى ،غير انه ل يوجد اإطار
تشسترك في الحدود  ،والتي تقتسسم تراث نباتي معين  ،و اكبر وسسيلة قانوني يوؤخذ بعين العتبار وضسعيتهم  ،مشسيرة اإلى اأن الحديث و
Óحاطة بمثل هذا المشسكل  ،تتمثل في «حظائر السسÓم» التفكير في حالتهم ل يشسملهم كما يشسمل الÓجئين السسياسسيين اأننا
اسستعملت ل إ
نتحدث كثيرا على الÓجئين السسياسسيين .واأبرزت اأن فكرة اللجوء

حياة كبياشش
تصضوير  :فواز بوطارن

حظائر السسÓم ‰وذج يحتذى به ‘ حل الصسراعات

أنظار ألعا ⁄تتجه صصوبها باهتمام

يترتب عليها عدم السستقرار سسياسسيا  ،و يشسكل ضسغط على ثروات البلد
الذي فروا اإليه  ،لن الأخير سسيعرف اسستغÓل مفرط للتنوع البيولوجي
 ،و هذا يوؤدي اإلى تدهور الثروة النباتية و حتى الحيوانية في انقراضش
بعضش الأصسناف منها.
واأكدت شسنوف في سسياق متصسل اأن «التنوع البيولوجي يسساوي الأمن
الغذائي و السستقرار السسياسسي « ،غير انه يجري حاليا على المسستوى
العالمي دراسسة فكرة لكيفية التكفل بهذه الفئة.

ا÷زائر Œربة رائدة تختزل مسسار مصسا◊ة وتشسجع على العيشش ‘ سسÓم
لو« ¤للعيشص معا ‘ سصÓم» ،ولعل ألتتويج ألذي يسصتحقه بلد أŸليون وألنصصف شصهيد عن جدأرة وأسصتحقاق ،ودعم
جميع أنظار ألعا ⁄وﬁبي ألسصÓم على وجه أÿصصوصص تتجه أليوم نحو أ÷زأئر ،ألتي صصارت ألعاصصمة أ أ
مبادرتها ألتي أقÎحت أن يكون أل16ماي من كل عام يوما أحتفائيا «للعيشص معا ‘ سصÓم ،من طرف ما ل يقل عن 100دولة ،جاء عرفانا وتقديرأ لتجربة رأئدة وحية ونابضصة بالتضصحيات وأ◊كمة وألتسصامح أرسصت مصصا◊ة
لعرأق.
لديان وأ أ
وأنهت أزمة أمنية حالكة ،حيث أنتصصرت لقيم إأنسصانية سصامية تتقاسصمها جميع شصعوب ألعا ⁄مهما أختلفت أ أ
العزيز بوتفليقة في تجربة احتضسنها شسعبه وأانهى بها الرائدة في المصسالحة ،خاصسة أان العالم اليوم يمر وحتى لو لم تكن من دين واحد ،ويأاتي احتضسان العالم
مأاسساة العشسرية السسوداء ،بل ورسسمت معالم طريق بظروف أامنية صسعبة عبر العديد من بؤور التوتر التي لهذا اليوم ،إلدراكه أانه ل يمكن العيشش في معزل عن
ألول مرة يحتفل العالم بيوم «للعيشش معا في سسÓم» ،معبد باألمن والسستقرار والتنمية ،وحملت الكثير من لن يطفئها سسوى الحوار والمصسالحة والتسسامح ،ومن القيم اإلنسسانية النابضسة بالحب والرحمة والتي ل
وينتظر أان يضسفي الكثير على صسعيد التعايشش والتآاخي األمل.
ثم قبول مبدأا التعايشش معا في سسÓم ،وكذا فكرة أان تخلو من الختÓف والبتعاد عن العنف والتطرف
إاذا الجزائر التي عانت من ويÓت اإلرهاب وذاقت من يختلف عني ليسش عدوا لي مع ضسرورة التقارب الذي يفرق ويدمر العÓقات الإنسسانية قبل كل شسيء،
بين الشسعوب المحبة للسسÓم ،ويعد هذا اليوم العالمي
أام-ر ت-ج-رب-ة ف-ق-دت ف-ي-ه-ا ال-ن-فسش وال-ن-ف-يسش ،ل-م ت-ب-ق بين الشسعوب لفهم اآلخر فهما صسحيحا وإازالة جميع
أاي قبل أان يطال اإلنسسان وما بناه من منجزات.
محطة مهمة يمكن للشسعوب واألمم على حد سسواء
التعبير عن رغبتهم الحقيقية في العيشش والعمل في م -ك -ت -وف -ة األي -دي ،ب -ل ن -ج -حت ف -ي إاق -ن -اع الشس-ع-وب اللبسش والتعقيدات التي قد تكتنف الرؤوى واألحكام ولعل ما تحظى به من مصسداقية مسسيرتها السساطعة
سس Ó-م ،ب-ل م-وح-دي-ن رغ-م الخ-تÓ-ف ال-ذي ي-م-ي-زه-م بضسرورة تبني نهج المصسالحة والتسسامح وقبول اآلخر المسسبقة ،ول تزال الدبلوماسسية الجزائرية ناشسطة في في هذا المجال ،ألن تاريخها شساهد على سسهرها
وفي ظل التنوع ،من أاجل إارسساء عالم يحيا في كنف مهما كان توجهه وعرقه وكذا ما يحمله من اختÓف هذا المجال ،من أاجل تكثيف جهود المجتمع الدولي ،ع-ل-ى ح-ق-ن ال-دم-اء وت-غ-ل-ي-ب-ه-ا ل-غ-ة ال-ح-وار وال-ت-فاهم،
السسÓم والتضسامن والنسسجام ،تختفي فيه الحروب في الدين واألفكار لتسساهم في حقن الدماء وتغير كل بهدف إارسساء السسÓم وقيم التسسامح والتشسجيع على وتقريب وجهات النظر في مختلف األزمات ،فمن
واألزمات التي تفتك باألرواح البريئة وتدمر المكاسسب واقع دموي يعصسف بحياة األبرياء.
الندماج ،وبالتالي إاحداث التقارب الذي يفضسي إالى عهد األمير عبد القادر الجزائري يمكن تتبع مسسيرة
التفاهم واألخوة ،وحتى تختفي بؤور التوتر وتزول طويلة من العطاء جعلت من الجزائر نموذجا ينبذ كل
والمنجزات لسسيما منها الحضسارية.
تقارب يفضصي للتفاهم
معها معاناة األبرياء في العالم ،ألن التعايشش معا في
أاشسكال العنف والتطرف ويجنح للسسلم والمصسالحة،
لمان
طريق معبد با أ
ويمكن القول أان أاول رهان كسسبته الجزائر ،تمثل في سسÓم سسيمحو الحروب بإارادة الشسعوب وتآاخيها.
إالى غاية تجربتي الوئام المدني والمصسالحة الوطنية
التي أاسسسست من خÓلها إالى حقيقية أانه يمكن أان
Óم-م ال-م-ت-ح-دة ع-ل-ى
ل يمكن وصسف تبني منظمة األمم المتحدة لمقترح مصس -ادق -ة ال -ج -م -ع -ي -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
نعيشش في سسÓم..نعم مهما حدث يمكن أان نتسسامح
الجزائر بإاقامة يوم عالمي للعيشش معا في سسÓم ،إال مبادرتها باإلجماع حيث أاقرت في لئحة يوم  16ماي
إأرث إأنسصا ÊمشصÎك
ون -تصس -ال -ح ل -ن -ع -يشش م -ع-ا ف-ي ك-ن-ف الح-ت-رام وال-حب
بانتصسار لمبادرة تنبضش بالقيم اإلنسسانية وترمي إالى يوما عالميا للعيشش معا بسسÓم ،وعلى إاثر ذلك تم
نبذ العنف وإانهاء معاناة الشسعوب ،التي مازالت تعيشش تعيين منظمة اليونيسسكو لتكون الهيئة الدولية التي وأاكيد أان مرافعة الجزائر تنم من منطلق إايمانها والتآاخي.
إاذا لن نبالغ إاذا قلنا أان أانظار العالم تتجه في هذا
تحت وطأاة الفوضسى والعنف والظلم والطغيان ،بل تتكفل بتسسهيل عملية إاحياء هذا اليوم العالمي ،وعن ال-ع-م-ي-ق أان السسÓ-م ق-ي-م-ة حضس-اري-ة ت-ن-ب-ع م-ن صس-م-يم
وينتظر الكثير من المبادرة التي تفتح األبواب للسسير ط -ري -ق ال -ت -ع -اون م -ع م -خ -ت -ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات ال-م-خ-تصس-ة الدين اإلسسÓمي ،الذي يدعو إالى التسسامح والتعايشش اليوم صسوب الجزائر باهتمام كبير ،ألنها من دون
والبحث الدائم عن اإلرث اإلنسساني المشسترك بين منازع تجربة رائدة تختزل مسسار مصسالحة وتشسجع
على نسسق قيم تفيضش بالتسسامح والوئام والمصسالحة ،والمعنية.
ال-ت-ي ك-ان م-ه-ن-دسس-ه-ا ال-ب-ارع ال-م-ج-اه-د ال-رئ-يسش عبد ول -ن ت -دخ -ر ال -ج -زائ-ر أاي ج-ه-د ف-ي بسس-ط ت-ج-رب-ت-ه-ا الشسعوب مهما تباينت توجهاتها واختلفت أاعراقها ،ع-ل-ى ال-ع-يشش ف-ي سسÓ-م ،وي-م-ك-ن ل-لشس-ع-وب ال-ت-ي ت-م-ر
بظروف أامنية صسعبة أان تسستمد منها الكثير.

فضضيلة بودريشش

‘‘

دور اإلعÓم ‘ ترسسيخ ثقافة
التعايشش والتسسامح

فضضيلة دفوسش

أاشسد ما أاصسبح يمّيز العالم في وقتنا الحاضسر ،هو
تراجع مفهوم وتطبيقات التعايشش السسلمي ،الذي
كان عنوانا كبير لمرحلة مابعد الحرب الكونية
الثانية وخارطة طريق لتحقيق األمن والسستقرار
ووق -ف ال -ن -زاع -ات الي -دي-ول-وج-ي-ة ،ال-ت-ي ف-رقت
الشس- -ع- -وب وع -ززت ح -دود ال -دول ب -ج -دران م -ن
الكراهية والعداوة.
لقد ظل « التعايشش السسلمي» ولزال من ضسرورات
لمان بين الدول ،كما ظل العيشش
لمن وا أ
إاقرار ا أ
بسس Ó-م ح -ت-م-ي-ة ب-ي-ن األف-راد ل-خ-ل-ق م-ج-ت-م-ع-ات
Óسسف الشسديد
مسستقرة ومزدهرة لكننا اليوم ل أ
نجد أان عيشش الشسعوب بسسÓم ،أاصسبح يصسطدم
بكثير من التحديات ،حيث غابت ثقافة التعايشش
وال -تسس -ام -ح ،وح -ل م -ح-ل-ه-ا ال-ت-عصسب وال-ت-ط-رف
لزدراء الديني والعرقي الذي يقود الى ما
وا إ
Óقليات وحتى الى
نشسهده من ارهاب وقمع ل أ
حروب ومواجهات عسسكرية.
ال -ي -وم ال -ع -ال -م ك -ل-ه أاصس-ب-ح ي-ع-ان-ي م-ن ال-ت-ع ّصس-ب
وال-ت-ط-رف وت-داع-ي-ات-ه-م-ا ال-خطيرة ،ومجتمعات
ك -ث -ي -رة م -زقت سس -ي -وف ال -ط -ائ -ف -ي -ة وال -ع -رق -ي-ة
ال -مسس -م -وم -ة نسس -ي-ج وح-دت-ه-ا وت-آال-ف-ه-ا ،والسس-ب-ل
ال-ك-ف-ي-ل-ة بصس-د ه-ذه ال-م-خ-اط-ر ،ي-م-ر عبر ثقافة
التعايشش السسلمي والعيشش معا في سسÓم ،من
خ Ó-ل ت -ع -زي-ز ال-ق-ي-م ال-مشس-ت-رك-ة ون-ب-ذ القصس-اء
وال -ك -راه-ي-ة وتشس-ج-ي-ع ال-ح-وار ال-ب-ن-اء وال-تسس-ام-ح
ال-دي-ن-ي ،ب-م-ا ي-ح-ق-ق ال-تÓ-ح-م ال-داخ-ل-ي والوئام
العالمي والخاء النسساني.
اننا بالفعل في وقت أاحوج ما نكون فيه الى مثل
هذه الثقافة لمحاربة اليديولوجيات المتشسددة
والمتعصسبة بفكر انسساني حضساري منفتح على
لديان واألعراق ،فكر يقبل
جميع الثقافات وا أ
لخر مهما كان مختلفا.
ا آ
واذا كان العيشش معا في سسÓم ،من ضسروريات
إاسستقرار المجتمعات وصسيانة حقوق الشسعوب،
ف-ت-رسس-ي-خ ه-ذا ال-م-ف-ه-وم لي-م-ر ع-ب-ر ق-رارات او
أاوامر فوقية ،وانما عبر مناهج التعليم والتربية
ال -ح-اضس-ن-ة ل-ل-ت-ن-وع  ،ل-ت-ك-وي-ن أاج-ي-ال م-تسس-ام-ح-ة
لخر ،دون ان تلتفت الى انتمائه
تتعايشش مع ا آ
الديني ،العرقي ،اوحتى الطبقي ،وتتعلم انه في
حال نشسوب أاي مشساكل ،فان طريق حلها الوحيد
هو الحوار.
كما أان لوسسائل العÓم وتكنولوجيات التصسال
الحديثة دورها البارز في ترسسيخ مفهوم التعايشش
في سسÓم مع العلم أان هذه الوسسائط والوسسائل
وفي أاحيان كثيرة تتحول الى معاول لتهديم قيم
لخ -ر ب-اخ-تÓ-ف-ات-ه ،وت-ؤوج-ج
ال -تسس -ام -ح وق -ب -ول ا آ
مشساعر الكراهية والقصساء ،بل حتى ان بعضسها
ليتردد في تأاجيج الحروب والنزاعات المسسلحة
لخ-ب-ار ال-م-زي-ف-ة وت-أال-يب ه-ذا
م -ن خ Ó-ل نشس -ر ا أ
لخر وتفتيت وحدة الشسعوب.
الطرف على ا آ
ترسسيخ العيشش معافي سسÓم يقوم كذلك على
ت-ف-ع-ي-ل دور ال-م-ؤوسسسس-ات وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ي ت-ت-ول-ى
مهمة توطيد أاركانه ومبادئه.
من هذا المنطلق يغدو التمسسك بمبادئ وأاسسسش
ال-ت-ع-ايشش مسس-ل-ك-ا ل-ب-ن-اء عÓ-ق-ات ط-ي-ب-ة وإاق-ام-ة
ت-ف-اه-م ب-ن-اء ،وت-ع-اون م-ث-م-ر يسس-ه-م ف-ي ت-م-اسسك
المجتمعات واسستقرار العالم.
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’نسصانية
‘ أاسصمى صصور ا إ

ميثاق السسلم واŸصسا◊ة يوحد ا÷ميع حول ا÷زائر

^ «لنعشس معا ‘ سصÓم» متأاصصلة ‘ اÛتمع ا÷زائري

^ «عندما ترك اÛتمع اŸسصاﬁة» تاه ‘ دروب العشصرية السصوداء

’رهابي او التائب،
’رهاب وعائلة ا إ
’رضس يفÎشصون «ا◊صص“ ’ »Òيز فيهم عائلة ضصحايا ا إ
‘ اŸداشصر والقرى جلسس ا÷زائريون على ا أ
’جيال الصصاعدة  ‘...،صصورة تعكسس ُنكران الذات بعيدا
’جداد لقرون خلت اجتمعوا ‘ ›لسس صصلح فقط من اجل ا÷زائر و ا أ
وكما فعل ا أ
عن مشصاعر ا’نتقام و الكراهية قرر ا÷زائريون فتح الباب لبصصيصس ا’مل ‘ غد افضصل ،لتكون اŸصصا◊ة الوطنية رسصالة سصÓم أانهت مأاسصاة
حقيقية ،ولشصعاع النور الذي أاخرجها من نفق مظلم كان يراد له ان يكون بﬂ Óرج....
ليلة من سشنة  1993من منزلهم في حي «لبروفال»
بالقبة ومنذ تلك السشاعة لم يجدوا له اثرا سشأالوا
عنه في كل مكان و لكن لم ينعموا بالجواب الششافي
ششهادات حية نقلتها «الششعب» ألناسس جعلوا من
ف Óقبر يبكونه عنده و ل سشجن يزورنه فيه ،ولن
ال -ج -زائ -ر أاول -وي -ت -ه -م األول -ى ومسش -ت -ق-ب-ل األج-ي-ال
اخاه انضشم الى صشفوف الششرطة كانت المصشالحة
الصشاعدة رهانهم األكبر بعد اإلعÓن عن مششروع
ال-وط-ن-ي-ة ال-وسش-ي-ل-ة ال-وح-ي-دة ل-ي-بقى في المنزل مع
ال -مصش -ال -ح -ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي صش-وت ع-ل-ي-ه-ا الشش-عب
اسش -رت -ه ف -ي ح-ي ع-رف بـ»السش-اخ-ن» ف-ي ال-عشش-ري-ة
ال -ج -زائ-ري ف-ي  ،2005رواي-ات ح-ق-ي-ق-ي-ة لضش-ح-اي-ا
السشوداء  ،لذلك كانت والدتها دائما ما تعتبرها
ال -عشش -ري -ة السش-وداء ت-ح-ك-ي ع-ب-ر ال-مسش-الك ال-وع-رة
صش -ف -ح -ة ج -دي -دة م -ن السش -ل -م و األم-ان ف-ي ت-اري-خ
للمناطق النائية التي تغلغلت اليها المأاسشاة الوطنية
الجزائر  ،وان المجتمع عندما ابتعد عن قيمه سشال
كيف تحولت ايامهم الى عد تنازلي انتظارا للموت
دما وعندما عاد اليها بالمصشالحة عاشس في سشلم و
الذي كانت تفوح رائحته في كل مكان ،ششهادات
امان رغم كل المترصشدين و الكائدين.
تروي تفاصشيلها المعنى الحقيقي لششعار «لنعشس في
سشÓم».
بن حبيلسس :السصلم قيمة إانسصانية

فتيحة كلواز

قلوب ثكلى جَمعها التسصامح

في العامرية بعين تموششنت وفي صشورة تجسشدت
ف -ي -ه -ا أاسش-م-ي صش-ور النسش-ان ف-ي ح-الت-ه السش-ام-ي-ة
جلسشت عائلة أامير مجموعة إارهابية سشابق وعائلة
فقدت ابنها الوحيد على يد اإلرهاب ،جنبا الى
ج-نب ي-ط-ال-ب-ون ال-م-ج-ت-م-ع ب-ت-ج-اوز ال-م-أاسشاة ليكبر
الصشغار في ظل المن واألمان ،وبعيدا عن النتقام
قالت أام الششرطي الذي ُقتل على يد اإلرهاب ان
الميت ل عودة له من حياة البرزخ.
لكن األطفال – حسشب قولها – هم األمانة التي
يتوجب الحفاظ عليها بترك الضشغائن و النتقام و
مشش -اع -ر ال -ك -ره ج -ان -ب-ا ل-ي-ت-ح-د ال-ج-م-ي-ع م-ن اج-ل
ال -ج -زائ-ر و سشÓ-م-ت-ه-ا ،وع-ل-ى ي-م-ي-ن-ه-ا ق-الت اخت
األمير السشابق ان عائلتها عانت الويÓت بسشبب
اخوها الذي اختار مسشاره و لم تختره العائلة له،
كانوا هم أايضشا ضشحية أافعال لم يقم بها سشوى فرد
واحد من عائلتها ولكن وزرها وقع على العائلة
بأاسشرها ،لذلك قالت ان انسشب حل للخروج من تلك
ال -دوام -ة ك -ان السش -ل -م ال -ذي ت -رج-م-ت-ه ال-مصش-ال-ح-ة
الوطنية التي صشنعت الحدث على المسشتوى العالمي
و ع -كسشت ب -ق -ب -ول الشش -عب ال -ج -زائ -ري ل -ه -ا ع -ل -ى
اختÓف ششرائحه و توجهاته تششبت مجتمع كامل
بالعيشس في سشÓم.
اما الم خ– ب فقالت ان اإلرهاب سشرق منها فلذة
ك-ب-ده-ا ق-ب-ل ان-ه-ائ-ه ل-ل-خ-دم-ة ال-عسش-ك-ري-ة بشش-هرين
فقط ،كان عمره حينها ل يتجاوز واحد وعششرون
سشنة و عوضس دخوله عليها بالبطاقة العسشكرية عاد
اليها و نعششه مسشجى بالعلم الوطني ،لكنها رغم ان
دمعتها ما زالت تسشيل على خدها عبرت عن قبولها
ل- -ل -مصش -ال -ح -ة ال -وط -ن -ي -ة ألن -ه -ا ل ت -ري -د ألم -ه -ات
الجزائر ان تبقى تبكي أابنائها ،ول تتمنى ان تخسشر
ال -ج -زائ -ر سش Ó-م -ه-ا ال-ى الب-د ،وال-مسش-ام-ح – ك-م-ا
قالت–دائما كريم كرم األرضس الطاهرة التي يعيشس
عليها لذلك على القلوب ان تتحد لتأامين حياة امنة
Óجيال الصشاعدة و حتى ل تعيشس ما عايششه من
ل أ
كانوا في سشنهم في العششرية السشوداء.

«نعيشس ‘ سصÓم» بعد عودتنا ا ¤اÛتمع

في أاعالي جبل بوكحيل الذي يبعد  180كم عن مقر
ولي -ة ال -مسش -ي -ل -ة ت -ق -ع ق -ري-ة «ق-م-رة» ق-ري-ة ع-انت
المرين في فترة التسشعينيات وبسشبب ذلك سشجلت
أاكثر من  400ضشحية إارهاب« ،كمال» إارهابي تائب
ي-ق-ط-ن ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ك-انت ل-ه ك-ل-م-ة ف-ي ال-مصش-الحة
الوطنية التي اعتبرها رسشالة سشÓم وقال انه كان
ينششط في جيجل اين بقي في جبالها لمدة تناهز
السشت سشنوات بعد فراره من السشجن الذي قضشى
فيه سشنتين كاملتين ،ولكن قانون الرحمة الذي سشبق
المصشالحة منحة الفرصشة للرجوع الى اهله والعيشس
وسشط المجتمع الذي يعيشس فيه ،لن الغد ل يتحمل
مآاسشي أاخرى و ل جراح اكبر ،فكانت المصشالحة
ت -جسش-ي-د ح-ق-ي-ق-ي ل-رغ-ب-ة ق-وي-ة لشش-عب ي-ب-حث ع-ن
السشÓم و الوئام بعيدا عن األحقاد و الضشغائن.
اما «عزالدين» من العاصشمة فلم يبتعد كثيرا عما
ق- -ال- -ه ك- -م- -ال اي- -ن أاك- -د ان م- -ف- -ه -وم ال -مصش -ال -ح -ة
والمسشامحة متأاصشل في المجتمع الجزائر ولقرون
طويلة كانت جلسشات الصشلح في الحياء والمداششر
والقرى الوسشيلة الناجعة للعيشس بسشÓم في الجزائر
 ،وألنه ممن سشجنوا بعد القاء القبضس عليه سشنة
 1990ألشش -راف -ه ع -ل -ى وسش -ائ -ل الع Ó-م ل -ل -ح-زب
المنحل ،اسشتفاد من قانون الرحمة الذي أاعطاه
حياة أاخرى بخروجه الى الحرية ،و ششبّه المصشالحة
الوطنية في تلك الفترة بانها بمثابة الدواء الذي ل
ششفاء من داء الفتنة و حالة ال–أامن من دونه ،و قال
ان الجمرة التي حرقت قلوب الجزائريين ل بدا ان
تطفئها المصشالحة ليكون العيشس في سشÓم حقيقة
ل ح -ل -م ب -ع -ي -د م -ن -ال ،و ي-ك-ون مسش-ت-ق-ب-ل األج-ي-ال
الصش-اع-دة مشش-رق-ا ف-ي ظ-ل م-ج-ت-م-ع م-تشش-ب-ع ب-ق-ي-م
التسشامح والسشلم ،ألنها عودة حقيقية الى جوهر
المجتمع و اصشالته.المفقودون أايضشا كانوا طرفا
م -ه -م -ا ف -ي ال -عشش -ري -ة السش-وداء وم-ازال-وا ي-ع-يشش-ون
المأاسشاة ألنهم ل يعرفون أاي ششيء عن ذويهم الذين
اخذتهم ايادي مجهولة الى وجهة غير معروفة ما
جعلهم يتسشاءلون الى اليوم عن النهاية التي آال اليها
ذويهم« ،سشهيلة» واحدة من هؤولء اخذ اخوها ذات

متجذرة ‘ ا÷زائري

وحتى نلم بالموضشوع أاكثر سشأالت «الششعب» رئيسشة
الهÓل األحمر الجزائري سشعيدة بن حبيلسس التي
تنقلت الى المناطق الريفية والنائية من اجل جمع
عائÓت ضشحايا اإلرهاب و العائÓت اإلرهابيين و
التائبين في مكان واحد ليتسشامح الجميع من اجل
الجزائر ،على اعتبار انها كانت قادت في تلك
ال -ف-ت-رة ح-مÓ-ت ت-حسش-يسش-ي-ة ح-ول م-ي-ث-اق السش-ل-م و
المصشالحة الوطنية و قالت ان المصشالحة الوطنية
جاءت انطÓقا من قيم المجتمع الصشيلة ،عاينت
ام الششرطي الذي قتلته يد اإلرهاب تحتضشن ام
اإلرهابي التي لم تتوقف دموعها بسشبب ما قام به
اب -ن-ه-ا ب-ل اك-ث-ر م-ن ذلك ت-ع-ل-م-ه-ا ق-ائ-ل-ة «السش-م-اح،
السشماح» في صشورة ل يمكن للمرء امامها ال تعظيم
تلك النفوسس الكبيرة ،ولم تتغير تلك المششاهد ل
في الششرق و ل في الغرب و ل في الششمال و ل
الجنوب ،فالكل اتحدوا حول دموع تبكي الجزائر.
ف- -ي ت- -لك ال -ف -ت -رة ك -ان ح -ل -م الشش -عب ال -ج -زائ -ري
اسشترجاع السشلم والطمأانينة لن المعاناة عاششها
الطرفين والكل كان مؤومن ال ملجأا ول ارضس له
سشوى الجزائر ،وأاكدت ان الناسس الذين التقتهم
حينها كانوا يبحثون عن مسشتقبل ألطفالهم وهي
النظرة المسشتقبلية التي جمعت الجزائريين حول
السشلم والمصشالحة.
واسشتذكرت بن حبيلسس والد أاحد الكششافة الذين
قتلوا في مقبرة في الفاتح من نوفمبر في 1994
وال- -ذي ال- -ت- -ق- -ت -ه ف -ي  2005ف -ي إاط -ار ال -ح -م -ل-ة
التحسشيسشية لمششروع المصشالحة وعندما سشأالته عن
رأايه في هذه الخطوة اجابها ان المصشالحة منحته
الششعور بان ابنه ومن مات معه لم تذهب دماؤوهم
سش -دى ب -ل ك -انت تضش -ح -ي -ت -ه-م م-ن أاج-ل السش-ل-م ف-ي
الجزائر ،وقال مؤوكدا « الي فات مات» ما يعطينا
رؤوية ششاملة عن الششعب الجزائري المتششبع بالروح
اإلنسش-ان-ي-ة ،وه-ي ال-خ-اصش-ي-ة ال-ت-ي ج-ع-لت ال-ج-زائر
تقترح على األمم المتحدة هذا اليوم «لنعشس في
سشÓم».

رئيسس اللجنة ا’وŸبية ا÷زائرية مصصطفى براف :

مبادرة مهمة تسس ‘ Òمنحى ترقية القيم اإلنسسانية

’نسصانية
’· اŸتحدة ا’حتفاء كل عام باليوم العاŸي للعيشس معا ‘ سصÓم من كل يوم  16ماي حيث أان القيم ا إ
‚حت ا÷زائر ‘ مبادرتها بعد أان تبنت ا أ
العليا تتجسصد ‘ هذا اŸسصعى الذي يرقي ا◊ياة ‘ العا ⁄بأاسصره.
بينها حيث اأن الميثاق الأولمبي يركز على السشÓم
و يحدد ما يسشمى « الهدنة الأولمبية « خÓل
اإقامة الألعاب الأولمبية حيث تكون هذه الفترة
وال--ع--يشس م--ع--ا ف--ي سشÓ--م ه--و اح-ت-رام ال-غ-ي-ر ف-ي
موعدا مع السشÓم و الذي يحترمه كل بلدان العالم
محيط جد مناسشب لكل واحد على هذه الأرضس
«.
ح--يث اأن ال--م--ج--ال ال--ري--اضش-ي ي-دخ-ل ضش-م-ن ه-ذا
و لذلك  ،فان مبادرة الجزائر لها اأبعاد مختلفة
ال-م-ن-ط-ق م-ن خÓ-ل ال-ق-ي-م الأول-م-ب-ية والرياضشات
لإع-ط-اء ك-ل م-ي-ادي-ن ال-ح-ي-اة م-ي-زت-ه-ا ال-ت-ي ت-جعل
التي تكون تحت ششعار الروح الرياضشية واحترام
الإنسشان عبر العالم يحترم الغير و يسشعى لتجسشيد
المنافسس .
المبادئ الإنسشانية في الميدان يوميا .
وللخوضس في تفاصشيل عن الموضشوع و اثراء لهذا
و عن الحركة األأولمبية التي تتطابق معها مبادرة
الموضشوع الهام و عÓقته بالمجال الرياضشي ،
« ال -ع -يشس م -ع -ا ف -ي سشÓ-م « ي-وؤك-د رئ-يسس ال-ل-ج-ن-ة
اتصش--ل--ن--ا ب--رئ--يسس ال--ل-ج-ن-ة الأول-م-ب-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة
الأولمبية الجزائرية  « :الرياضشة تكون محرك
مصش---ط--ف--ى ب--راف ال--ذي ب--ال--رغ--م م--ن م--واع--ي--ده
رئيسشي في تجسشيد مبادئ السشÓم في الميدان و
ال-ع-دي-دة خ-ارج ال-وط-ن ك-ون-ه م-ت-واج-د ح-ال-ي-ا ف-ي
اأحسشن مثال هو اأن التقارب بين الكوريتين كان
نيجيريا في اإطار نششاطه ضشمن جمعية اللجان
األأولمبية الرياضشية الفريقية  ..رد على مكالمتنا بصشدر رحب حيث للرياضشة دورها الكبير فيه و حصشل خÓل الألعاب الأولمبية الششتوية التي
اأششار في اإطار اليوم العالمي للعيشس معا في سشÓم  « :انها مبادرة احتضشنتها كوريا الجنوبية في الدورة الأخيرة « .
طيبة وجد مهمة و التي تسشير في منحى ترقية القيم الإنسشانية  ،و
–ية قوية للرئيسس بوتفليقة
ال--ت--ي ت--ع--ط--ي دف--ع--ا اأخ-ر ن-ح-و اإرسش-اء السشÓ-م ف-ي ال-ع-ال-م  ..و ب-ه-ذه
المناسشبة يمكنني القول اأن الحركة الرياضشية و الأولمبية تهدف في و ب ا ل م ن ا س ش ب ة ي ق و ل ب ر ا ف « اأ و ج ه ت ح ي ة ق و ي ة ل ر ئ ي س س ا ل ج م ه و ر ي ة ع ب د
نششاطها على جعل هذه المبادئ ضشمن برنامجها خدمة لÓإنسشانية و ا ل ع ز ي ز ب و ت ف ل ي ق ة ع ل ى م ج ه و د ا ت ه ا ل م ت و ا ص ش ل ة ف ي اإ ط ا ر ا ل س ش ل م و ا لأ م ن
السشÓم العالمي و الأخوة في كل اأنحاء المعمورة  ..وبفضشل هذه ا ل ذ ي ن ن ع م ب ه ف ي ا ل ج ز ا ئ ر ا ل ت ي ت ع د اأ ك ب ر ب ل د ف ي ا ل ق ا ر ة ا ل س ش م ر ا ء
المبادئ التي ترمي للوصشول الى التنمية الجتماعية عبر العالم جعل «  .و ي م ك ن ا ل ق و ل اأ ن ا ل ع ي ش س م ع ا ف ي س ش  Óم ه ي خ ط و ة اأ خ ر ى ت ج س ش د
ا ل د و ر ا ل ك ب ي ر ل ل ج ز ا ئ ر ف ي ت ر ق ي ة ا ل ق ي م ا لإ ن س ش ا ن ي ة  . .ه ذ ه ا ل ق ي م ا ل ت ي
اللجنة الأولمبية الدولية عضشوا مÓحظا في الأمم المتحدة».
تكون المواعيد الرياضشية الكبرى محطات لÓحترام في ظل قوانين
’وŸبية ...
تÓؤوم مع القيم و اŸبادئ ا أ
اللعبة لمختلف المنافسشات حيث بالرغم من الششغف الكبير لمحاولة
فالعيشس معا في سشÓم يتÓءم بششكل جدي مع القيم الأولمبية التي كانت ا ل ف و ز  ،ا ل اأ ن ا ل غ ا ي ة ه ي « ا ل ت ن ا ف س س ا ل ش ش ر ي ف و ت ق ب ل ا ل ن ت ي ج ة ف ي ر و ح
دائما تنادي لضشرورة الوصشول الى هذه الغاية  ،و الرياضشة تكون وسشيلة ر ي ا ض ش ي ة ع ا ل ي ة «  . .ف ك ل ا ل م ن ا ف س ش ا ت ت ن ت ه ي ب م ص ش ا ف ح ة ا ل م ن ا ف س س ف ي
للتقارب بين الششعوب حين تكون المواعيد مناسشبة للفرحة و الفرجة في ل ق ط ا ت ت وؤ د ي ا ل م ع ن ى ا ل ح ق ي ق ي ل ح ت ر ا م ا ل غ ي ر  . .و ي ك و ن ا ل ر ي ا ض ش ي ب ه ذ ا
صشور ل تنسشى بين رياضشيي العالم حيث يقول براف في هذا الششاأن  « :ا ل ت ص ش ر ف ي ج س ش د ف ع  Óه ذ ه ا ل م ب ا د ئ ا ل ش ش ر ي ف ة ويكون قدوة للمÓيين من
الرياضشة كانت دائما منذ القدم تسشعى للتقريب بين الششعوب و اإرسشاء السشلم الناسس في العالم.

حامد حمور

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’سصتقرار
إاقناع اŸواطن بطبيعة بلديته ضصروري لتحقيق ا إ

دورات تكوينية للمنتخب ÚاÙليÚ
لتعزيز ثقافة ا◊وار

سصلطت ا◊كومة ا÷زائرية مؤوخرا الضصوء على
الÎبصصات التكوينية للمنتخب ÚاÙلي Úمن اجل
ال-ت-ط-رق ل-ل-ع-دي-د م-ن اŸواضص-ي-ع ال-ت-ي تخصس تسصيÒ
ال -ب -ل -دي -ة م -ن ال -ن -اح -ي -ة اŸال-ي-ة وال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة
’ضص - -اف - -ة إا ¤ف - -ت- -ح ب- -اب ا◊وار م- -ع اŸواط- -نÚ
،ب - -ا إ
وا’سصتماع ’نشصغا’تهم وﬁاولة إاقناعهم بالوضصع
’م- -تصص- -اصس غضص- -ب -ه -م و–ق -ي -ق
ال- -راه- -ن ل- -ل- -بÓ- -د إ
ا’سص- -ت- -ق- -رار ال- -ذي تسص -ع -ى السص -ل -ط -ات ل -ت -جسص -ي -ده
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه م-ن خÓ-ل اع-ت-م-اد ا◊وار ك-ل-ب-ن-ة
أاسصاسصية لتحقيق ا’سصتقرار التنموي.

خالدة بن تركي
اأكدت اللقاءات مع المسشوؤولين المحليين التي
تششرف عليها الوزارة الوصشية بهدف بلوغ نجاعة
وفعالية في التسشيير واإعطاء ديناميكية لأجل
ت -ح -ق -ي -ق ت -ن -م -ي -ة مسش -ت -دام-ة وت-حسش-ي-ن الإط-ار
المعيششي للمواطن الذي يكون اأسشاسشا اإل بفتح
ب -اب ال-ح-وار ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-قضش-اي-ا ع-ل-ى غ-رار
التنمية الوضشع المالي للبÓد وهو ما اأكدت عليه
الدورات التكوينية الأخيرة للمنتخبين المحليين
.

ا◊وار مع جمعيات مهيكلة ضصروري ’سصتقرار
التنمية اÙلية و–قيق التعايشس
اأشش -اد رئ -يسس ب -ل -دي -ة ال-ح-راشس م-زي-ود م-راد ف-ي
اتصش -ال بـ «الشش -عب» ب -ال -دور الي-ج-اب-ي ل-ل-دورات
التكوينية التي تتم تحت اإششراف وزارة الداخلية
وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ي-ة م-ن ح-يث ت-ل-ق-ي-ن ف-ن-يات
الحوار مع المواطن والتي تدخل –حسشبه– من
ب- -اب ال- -مسش- -وؤول -ي -ة ف -ت -ح ال -م -ج -ال ل -ل -ح -وار م -ع
ال-ج-م-ع-ي-ات ال-م-ه-ي-ك-ل-ة ل-م-ع-رف-ة طبيعة المواطن
والمنطقة على حد سشواء وهو قامت به البلدية
موؤخرا في هيكلة اكبر حي الذي تم عن طريق

التششاور وفتح باب النقاشس مع المواطنين ومن ثم
تحقيق السشتقرار والتعايشس معهم.
وقال بششان السشتقرار والهدنة ،اأنه من واجب
ال-مسش-وؤول ال-م-ح-ل-ي ت-ح-ق-ي-ق-ه-ا عن طريق تطبيق
البرنامج البلدي واإنششاء مرافق ششبانية التي تتم
عن طريق جمعيات نظامية مهيكلة بالإضشافة
اإلى العمل الجواري واللقاءات التحسشيسشية مع
ج-م-ع-ي-ات ري-اضش-ي-ة ل-م-ع-رف-ة مشش-اك-ل وانششغالت
هذه الفئة ،وهي العملية التي تدخل في اإطار
الحوار مع الغير وتفهم الآخر لتحقيق التعايشس
،موؤكدا انه ل يمكن الحديث عن التنمية اإل في
اإط- - -ار الأم- - -ن والأم- - -ان وف- - -ي ك- - -ن- - -ف السش - -ل - -م
والسشتقرار.
اأك -دت اغ -لب ال -دورات ال -ت -ك-وي-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن
المحليين على ضشرورة فتح باب الحوار للمواطن
والسش -ت -م -اع لنشش-غ-الت-ه لم-تصش-اصس غضش-ب-ه م-ن
ج -ه -ة وت -ح-ق-ي-ق ال-ت-ع-ايشس ال-م-ب-ن-ي اأسش-اسش-ا ع-ل-ى
ال-ت-ف-اه-م ال-ذي ي-وؤدي ح-ت-م-ا اإل-ى ت-ح-ق-ي-ق السش-لم
والقضشاء على الغضشب الششعبي .
اك -دت ال -ت-ربصش-ات ال-ت-ي ت-ل-ق-اه-ا «الأم-ي-ار» م-ن-ذ
اأسشابيع في بعضس تصشريحاتهم انها تمت بنجاح
بالنظر اإلى التكوينات التي تلقاها هوؤلء فيما
يخصس التعامل مع المواطن وضشرورة الحوار معه
من اجل التعريف بالوضشعية الراهنة للبÓد وكذا
اطÓعه على طبيعة المنطقة من اجل تفادي اأي
غضشب من ششانه اأن يهدد اسشتقرار البلدية .
وت-ع-ت-ب-ر ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي تشش-رف عليها
وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اع-ات ال-م-ح-ل-ية والتهيئة
العمرانية فرصشة للمنتخبين المحليين لÓطÓع
على تقنيات تسشيير الجماعات المحلية ليكونو
ف-ي مسش-ت-وى ت-ط-ل-ع-ات ال-م-واط-ن-ي-ن سش-ي-م-ا ف-ي-ما
يتعلق بالحوار والسشتماع لنششغالتهم بالإضشافة
اإلى تطوير كفاءات المنتخبين بخصشوصس الحكم
الراششد والتسشيير الجيد للششوؤون المحلية عبر
مختلف المصشالح.

أاسصتاذ العلوم السصياسصيةوالعÓقات الدولية عبد القادر صصو‘:

القبول باآلخر أاعلى مسستوى «للعيشش معا»

^ صصدام ا◊ضصارات قابله حوار الثقافات والديانات
حلّل ع -ب-د ال-ق-ادر صص-و‘ أاسص-ت-اذ ‘
ال-ع-ل-وم السص-ي-اسص-ي-ة وال-عÓ-ق-ات الدولية
ب -ج -ام -ع -ة ا÷زائ-ر – -ل-ي Ó-مسص-ت-ف-يضص-ا
وواف -ي -ا م -ف -ه -وم « ال-ع-يشس م-ع-ا ‘ سصÓ-م»
الذي بادرت به بÓدنا ليكون يوما دوليا
–ييه الشصعوب التواقة ا ¤عا ⁄خال
’خر ينحو باŒاه نشصر قيم
من كراهية ا آ
ال -تسص -اﬁج ي -ق -ب -ل ب -ا÷م -ي-ع ’ ي-قصص-ي
أاحدا شصعاره أادخلوه آامن.»Ú

جمال أاوكيلي
ارت -أاى األسش -ت -اذ صش -وف -ي ب -أان ي -م -ي -ط ال -ل-ث-ام ع-ن
الخلفيات الكامنة وراء الرهاصشات األولية التي
مهدت األرضشية السشليمة للسشير على هذا الدرب
الشش -اق وال -مضش-ن-ي ال-م-ت-ع-ل-ق ب-ت-وف-ي-ر الط-ار ال-ع-ام
لقامة ما يأامله األفراد ال وهو العيشس معا في
سشÓم.
وي -ع -ت-ب-ر األسش-ت-اذ صش-وف-ي أان ه-ذا ال-م-ف-ه-وم ي-ع-ن-ي
القبول باآلخر والعتراف بالختÓف والتنوع هذه
ال -م -ن -ظ -وم -ة م -ن ال-ق-ي-م النسش-ان-ي-ة ن-ت-اج إاف-رازات
الحرب العالمية الثانية التي أاضشرت كثيرا بالبششرية
جمعاء ،وكان لب دمن ايجاد الصشيغة السشياسشية
المثلى لترجمة هذه المعاناة في التزامات مكتوبة
وردت بوضشوح في ديباجة ميثاق األمم المتحدة،
كي تنضشوي الششعوب تحت مظلة العيشس معا في
سشÓ-م ع-ززت-ه ت-رسش-ان-ة م-ن ال-م-ع-اه-دات ف-ي-ما بعد
تجلى ذلك بامعان في بنود النصس الخاصس بحقوق
النسشان الصشادر في  10ديسشمبر  1948كل هذه
ال-م-راج-ع ال-ق-ان-ون-ي-ة ت-ري-م ف-ي-م-ا ت-رم-ي ال-ى إادراج
الجميع ضشمن توجه واحد ال وهو القبول باآلخر
وعدم تهميششه رغم الختÓفات ،وفي هذا الصشدد
لبد من الششارة الى أان ما أاعده الغرب في هذا
ال -م-ج-ال ت-م ف-ي غ-ي-اب أاك-ث-ري-ة الشش-ع-وب ال-م-ع-ن-ي-ة
بذلك ،وحتي ل تبقى هذه الصشفة طوباوية فماذا
نعني بقول القبول باآلخر؟ هل يتوجه الى الجميع
اوفرضس نمط معين يمليه اآلخر؟ كماحدث مع
العولمة وهذا كله من أاجل تفادي المفارقات بين
المبادئ النبيلة للمجتمع الدولي والواقع السشياسشي
وبأاكثر دقة ووضشوح فان الوليات المتحدة تدعي
الحرصس على هذا العالم وفي مقابل ذلك تعمل
على نششر الفوضشى فيه وهذا الخطاب المزودج
لبد وأان يتÓششى ويختفي مر واحدة ليحل محله
بدائل أاخرى أاكثر قبول من طرف اآلخر.

’سصتاذ صصو‘ كيف
وتسصادل ا أ
نعيشس معا ‘ سصÓم؟

م -رج -ع -ا ذلك ال -ى الط -ار ال -ق -ان -ون-ي الضش-ام-ن
للعيشس معا في سشÓم وبالتوازي مع ذلك اعادة
النظر في البعضس منها .المقاربة الجزائرية
وتبعا لذلك ،فان المقاربة الجزائرية التي توؤكد

ع -ل -ى ال -ع -يشس ف -ي ك -ن -ف السش Ó-م م -ب -ن -ي-ة ع-ل-ى
مضش -ام -ي -ن ق -وي -ة ،وم -ن -ط -ل -ق -ات واق-ع-ي-ة م-ن-ه-ا
ال- -م- -وروث النسش- -ان- -ي ال- -م -ك -تسشب ال -ن -اب -ع م -ن
الخصشوصشيات المحلية للششعوب ،وكل ماينظم
العÓقات بين الأفراد والجماعات.
والأكثر من هذا فان التجربة الجزائرية قائمة
على المصشالحة الوطنية التي اأطلقها الرئيسس
عبد العزيز بوتفليقة ،اأعادت السشلم الى كافة
رب -وع ال -وط -ن ،ه-ذه ال-ق-ي-م-ة النسش-ان-ي-ة اأسشسشت
لثقافة التسشامح للعيشس في سشÓم.
اسشتطاع هذا المششروع المجتمعي ان يقضشي عل
يكل الأحقاد والضشغائن بالرغم مما حصشل ففي
فترة قياسشية عدا السشلم الى الجزائر وهكذا
اأصشبحت هذه الآلية نموذجا دوليا يحتذى به
وال -ع -ل -م ب -ه ب -دءا ب -اع -ت -راف الأم -م ال -م -ت -ح -دة
وانتقاه Óالى مالي ،ليبيا ،وسشوريا.
ونظرا لأهمية الموضشوع في حياة الششعوب اأورد
الأسشتاذ صشوفي امثلة حية عن العيشس في سشÓم
معا كما هو الأمر في البلدان السشكندنافية ،
ليسس هناك تفسشير لذلك ال القول باأنه ل وجدو
للخوف من الآخر.
والنسشان بطبعه اجتماعي ،ليمكن اأن يعيشس
منعزل وبالتالي فان حاجته لÓآخر ،ضشرورة
لمفر منها زيادة على نسشجه لعÓقات وطيدة
مع اأفراد المجتمع ويزداد هذا التعاضشد بين
اأف -راد ال -م -ج -م -ع ل -ل-ع-يشس ف-ي سشÓ-م م-ن خÓ-ل
المواعيد والمناسشبات ،لينظر اليها على اأنها
اج -واء اح-ت-ف-ال-ي-ة ب-ل ه-ي رسش-ال ق-وي-ة م-ف-اده-ا
تماسشك المجتمع وقدرته على ضشم الجميع من
اأجل العيشس في سشÓم.
وت -ح -دث الأسش -ت -اذ صش -وف -ي ع -ن ال-ح-الت ال-ت-ي
م -ات -زال ت -ع-ت-رضس ال-ع-يشس م-ع-ا ف-ي سشÓ-م ع-ل-ى
الصش- -ع- -ي- -د ال- -دول- -ي م- -ن- -ه -ا مسش -األ -ة الأق -ل -ي -ات
الناجمةعن المناورات الخارجية التي تسشتثمر
في هذا الملف هذا مااأدى دائما الى اعتبار
ه -ذه الأم -ر ح -اج -زا ي-م-ن-ع اي ت-ق-اب-ر ب-ي-ن-اأب-ن-اء
الوطن الواحد.
وه- -ن -اك م -ن ت -ح -دث ع -ن صش -راع ال -حضش -ارات،
ت- -ع- -الت اأصش- -وات م- -ق- -اب- -ل- -ة داع -ي -ة اإل -ى ح -وار
ال -حضش -ارات وال -ث -ق -اف-ات وال-دي-ان-ات وم-ن ب-ي-ن
هوؤلء الرئيسس بوتفليقة والمقصشود من صشرع
الحضشارات هواأن الخطر الداهم ديني اي بين
ال -مسش -ي -ح -ي -ة ،السش Ó-م وال-ك-ن-ف-وشش-وسش-ي-ة ،ه-ذا
الطرح هو بمثابة مقدمة لسشيناريهات قادمة،
المحددة لطبيعة العدو في المسشتقبل ،بعد
نهاية التاريخ (تصشدع المعسشكر الششيوعي في
اأوروب- -ا) وال- -م -غ -زى ال -ع -م -ي -ق م -ن اإح -ي -اء ه -ذه
المناسشبة من قبل الأمم المتحدة هو مخاطبة
العقول اي اأن هناك امكانية العيشس معا في
سش Ó-م ح -ق -ي -ق -ي ،ف -ي ظ -ل الح-ت-رام ال-م-ت-ب-ادل
وقبول الآخر مهما كان الأمر وهذا بالسشناد
الى مايجمع بين الأفراد.
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الموافق لـ  30ششعبان  1439هـ

–سسبا للشسهر الفضسيل

فتح  04أآسسوآق خاصسة باŸدية

بادرت مديرية التجارة باŸدية بفتح  04أاسسواق خاصسة بالشسهر الفضسيل بدوائر كل من عاصسمة الو’ية ،الÈواقية ،بني
سسليمان ،وتابÓط من أاجل وضسع اŸسستهلك ‘ Úأاريحية كبÒة ،من حيث اقتناء اŸواد بأاسسعار تنافسسية وذات نوعية جيدة.

اŸدية  :علي علياÊ
أان- -هت ب- -ل- -دي -ات ال -و’ي -ة ت -وزي -ع ق -ف -ة
رمضش- -ان ل- -لشش- -رائ- -ح اŸع- -ن -ي -ة ،ت -ن -ف -ي -ذا
ل -ت -وج-ي-ه-ات وا‹ ال-و’ي-ة ب-وشش-م-ة ﬁم-د
القاضشية بضشرورة التحضش Òا÷يد للششهر

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

الفضشيل لسشنة  ،2018خاصشة فيما يتعلّق
با÷انب التضشامني ‘ اطار حرصشه على
مآازرة ومسشاعدة العائÓت اŸعوزة عÈ
كافة هذه البلديات بتوصشيل قفة رمضشان
إا ¤هاته الششرائح الهششة .وزعت هذه
ال -ب-ل-دي-ات  54.000ق -ف -ة ب -غ Ó-ف م -ا‹
إاج - -م- -ا‹ ق- -در بـ  242,33م-ل-ي-ون دينار

ج- -زائ- -ري Ãع- -دل  5000.00دج ل-ل-ق-ف-ة
ال - -واح - -دة ال - -ت- -ي شش- -م- -لت ك- -اف- -ة اŸواد
اأ’سش - -اسش - -ي - -ة والضش - -روري - -ة ،ك- -م- -ا Œدر
” اŸسشاهمة بـغÓف ما‹
اإ’ششارإا ¤أانه ّ
ق- - -در بـ  8م -ل -ي -ون دج ‘ إاط-ار م-ي-زان-ي-ة
الو’ية وإاعانة من وزارة التضشامن الوطني
واأ’سش- - -رة وقضش - -اي - -ا اŸرأاة ق - -درت بـ 20
مليون دج‡ ،ا جعل هذه الو’ية من بÚ
ال- -و’ي- -ات ال- -رائ- -دة ‘ ه -ات -ه ال -ع -م -ل -ي -ة
التضشامنية على غرار و’يات الوطن والتي
أاولت ل -ه -ا وزارة ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات
اÙلية والتهيئة العمرانية أاهمية قصشوى
بإاخضشاعها لتطبيقة وطنية ششاملة Ÿتابعة
العملية عن كثب ،تعتزم مصشالح الو’ية
مطلع ششهر رمضشان اŸعظم فتح العديد
م -ن م -ط-اع-م السش-ب-ي-ل ع Èك-اف-ة اÙاور
ال- -رئ- -يسش- -ي- -ة واŸدن ال- -كÈى ب- -ال- -و’ي -ة،
باإ’ضشافة إا ¤تكثيف نششاط فرق اŸراقبة
لضش- -م- -ان ج- -ودة ون- -وع- -ي- -ة اŸن- -ت- -وج -ات
اŸع-روضش-ة ب-قصش-د ت-ع-زي-ز روح ال-تضش-ام-ن
والتآازر ب Úأاوسشاط اÛتمع.
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بر›ة فتح أاربعة أاسسواق تضسامنية بتيزي وزو

تفعيل آليات مرآقبة آألسسعار وآلنوعية

سس ّ-ط -رت م -دي -ري -ة ال -ت -ج -ارة ل -و’ي -ة ت-ي-زي وزو ب-رن-ا›ا خ-اصس-ا Ÿراق-ب-ة
’سسواق ا÷وارية واÓÙت التجارية من خÓل Œنيد أاعوان مصسالح قمع
ا أ
الغشش Ÿراقبة ومتابعة سس Òأاسسعار اŸواد الغذائية ،خاصسة اÿضسر والفواكه
التي تشسهد كل سسنة تÓعبا من قبل التجار والبحث عن الربح السسريع على
حسس-اب اŸسس-ت-ه-ل-ك ،Úم-ع ب-ر›ة ف-ت-ح أارب-ع-ة أاسس-واق تضس-ام-ن-ي-ة خÓل الشسهر
الفضسيل.

طالبوا فيها بالقضساء على التجارة اŸوازية

آلتّجار بورقلة ينظمون وقفة آحتجاجية أآمام مديرية آلتجارة

Œار سسوق ا◊جر بعاصسمة الو’ية ورقلة وقفة احتجاجية سسلمية أامام مقر مديرية التجارة وطالب اÙتجون بضسرورة
واصسل ّ
’نارة ‘ الشسوارع
التدخل للقضساء على التجارة اŸوازية أاو الفوضسوية التي أاثّرت سسلبا على نشساطهم التجاري ،كما طالبوا بتوف Òا إ
’ضسافة إا ¤ما وصسفوه بالضسغط اŸمارسش من مديرية التجارة ‡ثلة ‘
اÙاذية ÓÙتهم لتجنب تعرضسهم لÓعتداءات أاو السسرقات ،با إ
أاعوان الرقابة وسسوء تعاملهم مع التجار ،معتÈين أان كل هذه العوامل أادت إا ¤تذمرهم وتسسببت ‘ خروجهم لÓحتجاج.
إاج- -م- -ا‹  4600ت -دخ -ل خ Ó-ل اÙاذية ÓÙتهم ،فقد أاوضشح ال-ت-جارية و 37ف-رق-ة ‘ م-راق-بة
الثÓثي اأ’ول لسشنة  ،2018مضشيفا أان ه- -ذي -ن اŸط -ل -ب Úم -ن م -ه -ام ال -ن -وع -ي -ة وق -م -ع ال -غشس ،وف -ي-م-ا
أان -ه ق -د أاع -ل -م ال -ت-ج-ار أان أاب-واب ج - - -ه - - -ات أاخ - - -رى ول - - -يسس م - - -ن يخ ّصس “وين سشوق الو’ية ،فقد
‘ حديث مدير التجارة لو’ية اŸدي-ري-ة م-ف-ت-وح-ة أام-ام ا÷ميع اخ- -تصش- -اصس مصش- -ال- -ح م- -دي- -ري -ة ذكر أان سشوق الو’ية يعرف “وينا
ع -ادي -ا وم -ن -ت -ظ-م-ا ووف-رة ‘ ك-ل
ÓبÓغ عن أاي تعامل سشيء من التجارة.
ورق - -ل - -ة ال - -ع - -ي - -اشش - -ي ع - -م- -رون ل إ
لـ»الشش -عب» ،أاك -د أان -ه ق -د اج-ت-م-ع
وبخصشوصس التحضشÒات لششهر اŸواد ،مششÒا إا ¤أان السش - - - - - - -وق
ط- -رف اأ’ع- -وان .ك- -م- -ا شش ّ-دد ‘
واŸدي- - -ر ا÷ه - -وي ل - -ل - -ت - -ج - -ارة
ب-اÙت-ج Úو” ت-وضش-ي-ح ال-عديد ن -فسس ال -وقت ع-ل-ى ضش-رورة خ-ل-ق رمضش -ان ف-ق-د أاوضش-ح أان-ه وسش-ع-ي-ا تعّزز Ãلبنة جديدة بورقلة هذا،
م -ن ال -ن-ق-اط اّŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ك-ث-ي-ف ج- -و م- -ن ا’حÎام اŸت- -ب -ادل ب Úلتنفيذ تعليمات الوزارة اŸتعلقة باإ’ضشافة إا ¤اŸلبنة اŸتواجدة
ب -ت -ك -ث -ي -ف ع -م-ل-ي-ات ال-رق-اب-ة ‘ ب-ت-ق-رت ،ك-م-ا وي-تّ-م ت-وزي-ع ح-ل-يب
الرقابة على أاصشحاب اÓÙت الطرف.Ú
أام -ا ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق ب-انشش-غ-ا’ت اŸي -دان ◊م -اي -ة اŸسش -ت-ه-لك ‘ إاحدى اŸلبنات اŸتواجدة بباتنة
والتي تعد إاجراًء روتينيا ويدخل
‘ مهام أاعوان مديرية التجارة ،ال-ت-ج-ار اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-قضش-اء على ج- -ي- -ب -ه وصش -ح -ت -ه ّ” تسش -خ 77 Òبالو’ية ورقلة Ãا يحّقق تغطية
كما أاششار إا ¤أان مصشا◊ه قامت ال -ت -ج -ارة ال -ف-وضش-وي-ة وك-ذا ال-ت-ي ف -رق -ة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-و’ي-ة م-ن للسشوق اÙلية من مادة ا◊ليب
بتحرير ﬁ 600ضشر ﬂالفة من تخ ّصس توف Òاإ’نارة ‘ الششوارع ب-ي-ن-ه-ا  40ف -رق -ة ‘ اŸم -ارسش -ة تقدر بـ 49أالف ل Îيوميا.

ورڤلة :إاÁان كا‘

–سسبا ’متحانات اŸتوسسط والبكالوريا بسسكيكدة

مديرية آلÎبية تدعو آلشسركاء إآﬁ ¤اربة آلغشش و–ّمل مسسؤوولياتهم

أاوضش -ح ع -ب -د ال -ل-ه م-راد مسش-اع-دي-ة م-دي-ر
” دراسشة جميع التوقعات
الÎبية للو’ية ،أانه « ّ
اŸم -ك -ن ح -دوث -ه -ا خ -اصش-ة اح-ت-م-ال تسش-ريب
اأ’سش- -ئ- -ل- -ة وذلك ب- -ت- -ج- -ه- -ي- -ز ك -اف -ة اŸراك -ز
ب -ك -امÒات ،م -ول-د ك-ه-رب-ائ-ي ،آا’ت نسش-خ ‡ا
Áك- -ن اŸشش -رف Úع -ل -ى اŸراك -ز م -ن تسش -يÒ
ال -وضش -ع -ي -ة ال -ط -ارئ-ة ،إاضش-اف-ة إا ¤ت-خصش-يصس
مراكز احتياطية ‘ حّد ذاتها ‘ ،الوقت الذي
اسشتفادت فيه الو’ية من ترخيصس خاصس من
ق - -ب- -ل ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي لÓ- -م- -ت- -ح- -ان- -ات
واŸسش -اب-ق-ات ل-تشش-ك-ي-ل م-راك-ز م-ت-ق-دم-ة ب-ل-غ
ع -دده-ا  12م-رك-زا خ-اصش-ا بشش-ه-ادة ال-ت-ع-ل-يم
ا’بتدائي تسشهر على توزيع أاوراق ا’متحانات
واإ’جابات.

سسكيكدة :خالد العيفة

جاء ذلك خÓل ندوة صشحفية “حورت

حول آاخر –ضشÒات اŸديرية التي Œري
ع -ل-ى ق-دم وسش-اق ’ج-ت-ي-از ام-ت-ح-ان-ات ن-ه-اي-ة
Óطوار التعليمية الثÓث ‘ أاحسشن
السشنة ل أ
الظروف ،وثّمن مدير الÎبية دور الششركاء
الذين وضشعوا اليد ‘ اليد إ’‚اح العملية
و–قيق نتائج مششرفة أاحسشن من سشابقاتها.
و‘ نفسس اإ’طار وجّه اŸسشؤوول اأ’ول على
القطاع بالو’ية ،نداء لكافة إاطارات اŸديرية
اŸسش- -خ- -ري -ن Ÿراق -ب -ة ام -ت -ح -ان -ات شش -ه -ادة
ال -ب -ك -ال -وري -ا ب -ت -ح-م-ل اŸسش-ؤوول-ي-ة ال-ت-ام-ة ‘
ﬁاربة ظاهرة الغشس من أاجل ضشمان تكافؤو
الفرصس لكافة اÎŸششح.»Ú
Óشش -ارة ،ب -ل-غ ع-دد اÎŸشش-ح’ Úج-ت-ي-از
ل -إ
شش -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري -ا بسش -ك-ي-ك-دة ه-ذه السش-ن-ة
 ،19791مÎششحا بينهم  7891مÎششحا حرا
سشيوزعون على  70مركز إاجراء يضشاف إاليها
 26مركزا احتياطيا يؤوطرهم  4573حارسشا،
فيما بلغ عدد اأ’سشاتذة اŸسشخرين لتصشحيح

اأ’وراق  904أاسش-ات-ذة ع-ل-ى مسش-ت-وى م-ركزي
ث -ان -وي -ة ال -ن -هضش -ة وال -ع-رب-ي ال-ت-بسش-ي Ãدي-ن-ة
سش-ك-ي-ك-دة ،أام-ا م-رك-ز ال-ت-ج-م-ي-ع فقد خّصشصس
بدائرة ع Úششرششار ششرقي عاصشمة الو’ية
ويسشتقبل أاوراق  4و’يات ،و‘ ششهادة التعليم
اŸتوسشط بلغ عدد اÎŸششح 15093 Úبينهم
 85مÎششحا حرا يضشمهم  64مركز إاجراء و16
مركز احتياط ،يؤوطرهم  2793حارسشا ،عدد
اŸصش - -ح - -ح Úوصش- -ل لـ  450مصش-ح-ح-ا على
مسش -ت -وى م -رك -ز ال -تصش -ح-ي-ح م-ت-وسش-ط-ة سش-ا⁄
صشبحي Ãدينة سشكيكدة ،وبخصشوصس ششهادة
التعليم ا’بتدائي فقد بلغ عدد اÎŸششحÚ
 18609مÎششح Úسشيوزعون على  343مركز
إاج -راء ،ف -ي -م-ا خصشصس  17م-رك-زا احتياطيا،
يؤوطرهم  3247حارسشا ويعمل على تصشحيح
أاوراق اإ’ج - - -اب - - -ات  255مصش -ح -ح-ا Ãرك-ز
ال -تصش-ح-ي-ح م-ت-وسش-ط-ة سش-ا ⁄صش-ب-ح-ي Ãدي-ن-ة
سشكيكدة.

تيزي وزو :ز /كمال
كششف مدير التجارة لو’ية تيزي
وزو عن مبادرة جديدة لدعم نقاط
البيع والتوزيع Ãناسشبة حلول ششهر
رمضش- -ان ب- -ال- -ت- -نسش- -ي- -ق م -ع ا’–اد
اÙلي للعمال ا÷زائري Úبهدف
خدمة اŸسشتهلك وحمايته من كل
أاششكال اŸضشاربة ،وذلك بفتح أاربعة
أاسش - -واق تضش- -ام- -ن- -ي- -ة ‘ ع- -دد م- -ن
الدوائر الكÈى بالو’ية على غرار
ع- -زازق- -ة ،ذراع اŸي- -زان ،ذراع ب- -ن
خ-دة وع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة وه-و ت-ق-ليد
سش-ن-وي ب-اشش-رت-ه ال-ه-ي-ئات اŸششÎكة
منذ أاربع سشنوات.
وقبل هذا ،كانت و’ية تيزي قد
ت- -دع- -مت شش- -ه- -ر م- -ارسس اŸاضش- -ي
Ãششروع هام لتنظيم قطاع التجارة
ب- -ال- -و’ي -ة واŸسش -اه -م -ة ‘ ح -ف -ظ
توازنات السشوق من حيث التمويل
والتوزيع وعقÓنية اأ’سشعار ويتعّلق
اأ’م - -ر بسش - -وق ا÷م - -ل- -ة ل- -ل- -خضش- -ر
والفواكه اŸتواجد Ãحاذاة الطريق
ال -وط-ن-ي رق-م  ‘ 12ا- - -Œاه وادي
” افتتاحه
عيسشي وبني دوالة الذي ّ

م- - -ن ق - -ب - -ل وا‹ ال - -و’ي - -ة ﬁم - -د
بودربا‹ ويÎبع على أازيد من 13
ه -ك -ت -ار و›ه -ز ب-أاح-دث ال-وسش-ائ-ل
وفضش- -اءات ال- -ع- -رضس وال- -ت- -خ- -زي- -ن
وﬂت- - - -ل - - -ف اÿدم - - -ات اأ’خ - - -رى
ك- -اŸق- -اه- -ي واŸط- -اع -م وح -ظÒة
للسشيارات مع إانسشيابية واضشحة ‘
اŸداخ- -ل واıارج ال- -ت- -ي تسش- -ه -ل
ح-رك-ة ت-ن-ق-ل اŸرك-ب-ات م-ع ضش-م-ان
حوا‹ أالف منصشب ششغل دائمة.
ك -م -ا ج -اء مشش -روع سش -وق ا÷م -ل-ة
ل -ل -خضش -ر وال -ف -واك -ه ال -ذي ان-ت-ظ-ره
ال -تّ-ج-ار لسش-ن-وات وح-ت-ى اŸواط-نÚ
وأاصش-ح-اب Óﬁت ال-ب-ي-ع ب-ال-تجزئة
بعد عقود من اŸعاناة التي كابدها
Œار ا÷م- -ل- -ة وال- -ت- -ج- -زئ- -ة بسش -وق
ت -ادم -ايت ال-ذي ك-ان ي-ف-ت-ق-د أ’دن-ى
شش -روط ال -ع -م-ل وال-ن-ظ-اف-ة ،وÁك-ن
اإ’شش- -ارة ك -ذلك اأن السش -وق ا÷دي -د
انطلق من فكرة اأو مبادرة لعدد من
رج - - - -ال اأ’ع- - - -م- - - -ال واŸق- - - -اولÚ
اŸع-روف Úب-اŸن-ط-ق-ة ب-ال-تعاون مع
التجار واŸواطن Úالذين أارهقتهم
حالة الفوضشى وغÓء اأ’سشعار بو’ية
ت- -ي -زي وزو م -ق -ارن -ة م -ع ال -و’ي -ات
اÛاورة.

انطÓق ا’حتفال بالعيد السسنوي للفراولة بسسكيكدة

توقع إآنتاج يفوق  27أآلف قنطار من آلفرآولة

ان- -ط- -ل- -قت ف- -ع -ال -ي -ات ع -ي -د ال -ف -راول -ة
السسنوي والذي –تضسنه منذ سسن Úمدينة
سس -ك -ي -ك -دة ‘ أاج -واء اح -ت -ف -ال-ي-ة ب-ام-ت-ي-از
باسستعراضش كب Òيجوب الشسارع الرئيسسي
للمدينة انطÓقا من ملعب  20أاوت ،1955
ب -ح -ي اŸم -رات وصس-و’ إا ¤م-ب-ن-ى ال-ب-ل-دي-ة
على مسسافة حوا‹  5كلم.

سسكيكدة :خالد العيفة

ويتوّقع أان –قق الو’ية انتاج ازيد من 27
أالف قنطار خÓل اŸوسشم ا◊ا‹ من فاكهة
ال- -ف -راول -ةÃ ،ردود يصش -ل ا 90 ¤ق-ن-طارا ‘
الهكتار الواحد ،حسشب تصشريح مسشيخ رابح
إاطار Ãديرية اŸصشالح الفÓحية ،مؤوكدا ‘
نفسس السشياق« ،أان اإ’نتاج يفوق بكث Òإانتاج
اŸوسش- -م اŸاضش- -ي ال- -ذي  ⁄ي- -ت -ج -اوز 12985
قنطار ،على الرغم من أان اŸسشاحة اŸزروعة
هي نفسشها وتبلغ  303هكتار ،با÷هة الغربية

م -ن م -دي -ن -ة سش -ك -ي -ك -دة» ،والسش -بب ال -رئ-يسش-ي
’رت -ف -اع اإ’ن -ت -اج ه-ذا اŸوسش-م ي-رج-ع-ه ن-فسس
اإ’ط- -ار إا ¤ال- -ظ- -روف اŸن- -اخ -ي -ة اÓŸئ -م -ة
Óمطار مقارنة باŸوسشم
والتسشاقط الكب Òل أ
اŸنصشرم الذي ششهد جفافا ،ما أاثر سشلبا على

اŸردود واإ’ن - -ت - -اج وأادى إا ¤ان - -تشش- -ار ب- -عضس
اأ’مراضس النباتية أاثرت على إانتاج الفاكهة.
وقد أاكد ﬁمد بوقروة رئيسس البلدية على
تقليصس ميزانية تنظيم العيد السشنوي للفراولة
لهذا اŸوسشم» ،معتÈا« ،أان اŸبالغ اŸرصشودة

ل -ه -ذا اŸه-رج-ان خÓ-ل السش-ن-وات اŸنصش-رم-ة
والتي فاقت ‘ بعضس اأ’حيان مليار سشنتيم
مبالغ فيها» ،مششÒا إا ¤أانه «سشيمنح تراخيصس
ب-اÛان ل-ل-م-ن-ت-ج Úل-ب-ي-ع ال-ف-راول-ة بسش-اح-ات
اŸدينة طيلة ششهر رمضشان لتمك ÚاŸواطنÚ

من اقتناء هذه الفاكهة اŸطلوبة كثÒا خÓل
هذه الفÎة ،من الفÓح Úمباششرة».
م -ن ج -ان -ب -ه ن -ائب رئ -يسس ال-ب-ل-دي-ة ي-وسش-ف
العيفة اŸكلف بالثقافة أاوضشح لـ»الششعب» أان
هذا ا’حتفال اŸنظم من قبل بلدية سشكيكدة
والذي سشيسشتهل ابتداء من مسشاء يوم ا’ثنÚ
وع - -ل - -ى م - -دار ي - -وم Úسش - -ي - -تضش - -م- -ن مسشÒة
اسشتعراضشية تنششطها عديد الفرق الفلكلورية
واÿي- -ال- -ة وع -ن -اصش -ر ال -كشش -اف -ة اإ’سش Ó-م -ي -ة
ا÷زائرية انطÓقا من ملعب  20أاوت ،1955
وصشو’ إا ¤دار البلدية باإ’ضشافة إا ¤أالعاب
نارية ‘ الفÎة الليلية ،وأاضشاف سشيتم على
هامشس هذه التظاهرة كما جرت العادة «إاقامة
م-ع-رضس ل-لصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وآاخر Ÿنتوج
ال -ف -راول -ة بسش -اح-ة أاول ن-وف-م 1954 Èبوسشط
اŸدينة قبل إاجراء مسشابقات أ’حسشن منتوج
ف -راول -ة وأاحسش -ن ك -ع -ك -ة وك -ذا أاحسش -ن م -رب-ى
وأاحسشن عصشﬁ Òضشرين بهذه الفاكهة».

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

من مراسسلينا

األربعاء  16ماي  2018م
الموافق لـ  ٣0شضعبان  14٣٩هـ

لمن ‘ البليدة
قيادتا الدرك وا أ

لمن الوطني ‘ البليدة،
سسطّرت قيادة الدرك الوطني وا أ
ﬂططات أامنية –سسبا ◊لول شسهر رمضسان اŸعظم ،الغاية
م -ن -ه -ا ح -م -اي -ة اŸواط -ن Úوت -أام Úال-ط-رق-ات وأام-اك-ن ال-ع-ب-ادة
لصس -ح -اب
لسس- -واق ال- -ع- -ام- -ة ،وت -وف Òوت -ق -د ËاŸسس -اع -دة أ
وا أ
اŸركبات ع ÈاÙاور اŸرورية الكÈى.
جاء ذكر ﬂطط رمضضان  ،2018على هامشش حفل تخرج  180طفÓ
متمدرسضان– ،صضلوا خÓله على رخصضة اŸرور للراجل ،Úبعد حملة
تكوين و–سض Úنظمتها قيادة الدرك الوطني ‘ البليدة منذ أاسضابيع
لفائدة األطفال ،بغرضش إاشضراكهم و–سضيسضهم بالسضÓمة اŸرورية،
وتكوين أاجيال –فظ قواعد اŸرور والسض Òاآلمن ،للتخفيف مسضتقبÓ
من ظاهرة « إارهاب الطرقات « ،والتي أاصضبح عدد الضضحايا فيها
يتزايد بشضكل حسضابي ،صضنفت تلك األرقام ا÷زائر ضضمن الدول األكÌ
تضضررا ،بإاحصضاء ما ل يقل عن الـ  4آالف ضضحية كل سضنة.

اŸدير العام للجمارك بااحمد توفيق من سسوق أاهراسس:

نسسعى إأ ¤عصسرنة أإلدأرة أ÷مركية
ورقمنة ألقطأع على رأأسس أألولويأت
تفّقد اŸدير العام للجمارك «بااحمد توفيق» اŸنفذ ا◊دودي
لسضوق اهراسش مع ا÷ارة تونسش ،أاين أاشضرف على تدشض Úمفتشضية
اŸصض-ال-ح ا÷م-رك-ي-ة ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  ،16ك -م -ا دّشض -ن م-رك-ز
” اسضتÓمها
اŸراقبة ا÷مركية بأاولد عيار وهي اŸرافق التي ّ
مؤوخرا ‘ إاطار تسضهيل العمل ا÷مركي.
كما أاشضرف اŸدير العام على لقاء والشضركاء القتصضادي ،Úأاين
تناول ﬂتلف الصضعوبات والعراقيل التي تواجه هاته الفئة على
مسض - -ت - -وى اŸن - -اف - -ذ ا◊دودي - -ة واŸواÊء واŸط- -ارات ،وم- -ن أاه- -م
” طرحها أاين تذمر العديد من الشضركاء من
النشضغالت التي ّ

وعن اıطط األمني لرمضضان السضنة ا÷ارية ،متوقع حسضب قيادة
الدرك الوطني ،تأام Úالسضاحات العامة والطرقات واÙاور اŸرورية
الوطنية ،وباألخصش الطريق السضيار شضرق ـ غرب ،حيث عمد اŸسضؤوولون
ب -ج-ه-از ال-درك ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى ضض-م-ان ت-أام Úت-لك ال-ن-ق-اط اÙوري-ة،
وتقد ËاŸسضاعدة وإارشضاد السضائق ‘ Úحال وقوع مشضاكل Ÿركباتهم،
كما عمدت قيادة الدرك من خÓل ﬂططها إا ¤تأام ÚاŸسضاجد
وخصضوصضا خÓل أاداء صضÓة الÎاويح ،ومواطن السضهرات الرمضضانية،
وأان تواجد رجال الدرك سضيتم ضضمانه على مدار اليوم كام ،Óلتسضهيل
التنقÓت من جهة ،وضضمان ا◊ماية األمنية للجميع ،خصضوصضا وأان
الشضهر الفضضيل يتزامن مع فصضل ا◊رارة ،أاين تفضضل العائÓت البليدية،
ع -ل -ى غ -رار ال -ع -ائ Ó-ت ا÷زائ -ري -ة قضض -اء وقت السض-ه-ر خ-ارج ب-ي-وت-ه-ا
واŸطبخ طول اليوم بالسضاحات العامة ،والفضضاءات التجارية ،لتناول
اŸرط -ب -ات وا◊ل -وى ال -رمضض -ان -ي-ة ،وال-ت-م-ت-ع ب-ال-ه-واء ال-نسض-ي-م ،وأايضض-ا
لÓسضتمتاع بالÈامج واألنشضطة الثقافية اŸنوعة ،والتي ‘ الغالب تكÌ
خÓل سضهرات الشضهر الفضضيل.
الصضعوبات التي يواجهونها ،خاصضة ‘ دخول قطع الغيار على
مسضتوى النقاط ا÷مركية والتي مازال اŸتعامل القتصضادي يخضضع
إا ¤العديد من العراقيل التي ل تخدم القتصضاد الوطني ،داع‘ Ú
ذات السضياق إا ¤ضضرورة النظر ‘ هاته النقطة الهامة أاو كما قال
‡ثل Úعن اŸتعامل Úالقتصضادي.Ú
‘ إاطار تطوير جهاز ا÷مارك ،تناول بالشضرح التوجّه ا÷ديد إا¤
رق-م-ن-ة إادارة ال-ق-ط-اع ع-ل-ى غ-رار ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-ط-اع-ات األخ-رى،
بغرضش تسضهيل اŸعامÓت وŒاوز ﬂتلف العراقيل التي غالبا ما
تكون اإلجراءات التقليدية سضببا ‘ تعقيد التعامل اإلداري.
كما ذهب إا ¤أان رقمنة القطاع يسضهل عملية اŸراقبة واŸتابعة
ا÷مركية ،وحتى على مسضتوى إاجراءات اŸوارد البشضرية ،هذا يكون
من أاولويات القطاع مسضتقب ،Óألن اإلدارة الرقمية باتت ضضرورة
ملحة خاصضة ويعت Èجهاز ا÷مارك نافذة ا÷زائر على باقي الدول
األخرى.

سسوق أاهراسس :سسم Òالعيفة

إأ◊أح على فتح قنوأت ألتصسأل للمرأسسل ÚأÙليÚ

تيبازة :عÓء ملزي
و‘ ذات السض- -ي- -اق ،ف- -ق- -د اّك- -د وا‹
الولية على أانّ اŸواطن يقتنع ويتفهم
الوضضع Ãجرد تلقيه اŸعلومة كاملة
وصضحيحة بعيدا عن عا ⁄الشضاعة،
وÁكن لÓعÓمي ÚاŸسضاهمة ميدانيا
‘ تفعيل هذه اŸهمة التي بوسضعها
ام- -تصض- -اصش ق- -در ك- -ب Òم- -ن الضض -غ -ط
اŸسضّ- -ل- -ط ع -ل -ى اŸواط -ن ال -بسض -ي -ط،
لسض- -ي- -م- -ا ‘ ظّ- -ل الن- -تشض- -ار ال Ó-فت
Ÿواقع التواصضل الجتماعي وأادوات
التكنولوجيا التي يجب اسضتغÓلها ‘
الŒاه الصضحيح وعدم تركها تصضّوب
ضضّد مصضالح الدارة اÙلية ،كما شضّدد
وا‹ ال- -ولي -ة ع -ل -ى أاّن -ه ل -ن ي -تسض -ام -ح
مسضتقب Óمع الصضراعات التافهة التي
–اك ضضّ- -د ب- -عضش األم- -ن- -اء ال -ع -امÚ
للبلديات ،معتÈا هذا اŸنصضب Ãثابة
ق -اط -رة ل -ل -ب -ل-دي-ة ول ي-ح-ق تشض-وي-ه-ه-ا
مطالبا جميع اŸنتخب Úبالتوقف عند
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أÙجرة سسبّبت أأمرأضسأ خطÒة للسسكأن

لو ¤لتكوين رؤوسساء البلديات بتيبازة
‘ ختام الدورة ا أ

أال ّ-ح وا‹ ولي -ة ت-ي-ب-ازة م-وسس-ى
غ Ó-ي ع -ل -ى ه -امشس اح -ت -ف -ال -ي -ة
لو ¤ل-ت-ك-وي-ن
اخ -ت -ت-ام ال-دورة ا أ
رؤوسس -اء ال -ب -ل -دي-ات ع-ل-ى ضس-رورة
ف-ت-ح ق-ن-وات التصس-ال م-ع ‡ث-ل-ي
الصس- -ح- -اف -ة ال -وط -ن -ي -ة واÙل -ي -ة
اŸؤوه - -ل Úل- -ت- -وصس- -ي- -ل اŸع- -ل- -وم- -ة
صس- -ح -ي -ح -ة ل -ل -م -واط -ن م -ع Œنب
اوج-ه الصس-مت وال-ت-كّ-ت-م ال-ت-ي ⁄
تعد تتماشسى والواقع اŸعيشس.

العدد

حي الواد ببلدية سسيدي بوبكر بسسعيدة

ﬂطط أأمني لتأأم Úألطرقأت وأŸسسأجد ‘ رمضسأن
البليدة :لينة ياسسمÚ
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ح -دوده -م ال -ت -ي رسض -م -ه-ا ل-ه-م ق-ان-ون
ال -ب -ل -دي-ة وال-ولي-ة ،ورّك-ز وا‹ ال-ولي-ة
أايضض- -ا ع- -ل -ى قضض -ي -ة ت -ث -م Úاألم Ó-ك
البلدية التي ل تزال عالقة ‘ بعضش
ا◊الت داع- - -ي- - -ا رؤوسض- - -اء ﬂت- - -ل- - -ف
ال- -ب- -ل- -دي- -ات إا ¤تسض- -دي- -د ال- -ن -ف -ق -ات
الج- -ب- -اري- -ة اŸت -ع -ل -ق -ة ب -اسض -ت -ه Ó-ك
الكهرباء واŸاء مع ترشضيد غÒها من
النفقات.
أام- -ا ع- -ن م -وضض -وع ال -ت -ك -وي -ن ال -ذي
اسضتفاد منه رؤوسضاء البلديات منذ 11
م - -ارسش اŸاضض - -ي ،ف - -ق - -د اشض- -ار وا‹
الولية ا ¤أاّنه يندرج ضضمن متطلبات
ورشض -ة اصض Ó-ح اإلدارة ال -ت -ي ف -ت -ح -ه -ا
ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسش ا÷م- -ه- -وري- -ة م- -ن -ذ
السضنوات األو ¤لتوليه ا◊كم بالبÓد،
مشضÒا ا ¤كون عّدة فئات من الدارة
اÙلية كانت قد اسضتفادت من تكوين
تكميلي خÓل السضنوات الفارطة Ãعية
رؤوسضاء البلديات السضابق Úوهو التكوين
الذي سضيتواصضل لحقا ،لسضيما وأاّنه
أاف-رز ن-ت-ائ-ج م-ي-دان-ي-ة ب-اه-رة ت-أات-ي ‘
مقدمتها قضضية رقمنة ا◊الة اŸدنية
وت-خ-ف-ي-ف اŸل-ف-ات الداري-ة وت-قليصش
فÎة معا÷ة اŸلفات على اختÓف
مسضتوياتها وتخصضصضاتها وفقا للتوجه
Óدارة اÙلية.
ا÷ديد ل إ
وكان مدير التنظيم والشضؤوون العامة
ب-ال-ولي-ة ق-د اشض-ار ‘ م-ع-رضش ك-ل-م-ت-ه
اÿتامية إا ¤كون التكوين الذي حظي
به رؤوسضاء البلديات كان قد شضرع فيه
‘  11مارسش اŸاضضي Ãحاضضرة عن
ب -ع -د اشض -رف ع -ل -ي -ه-ا وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة

وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة الق-ليم
ليتواصضل بعدها ضضمن  8مقاييسش تعنى
ج-م-ي-ع-ه-ا Ãواضض-ي-ع ل-ه-ا صض-لة مباشضرة
Ãه-ام رئ-يسش ال-ب-ل-دي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-لك
التي اسضتغرقت يوم Úومنها تلك التي
اسضتغرقت ثÓثة أايام وتناولت مواضضيع
ا◊ال- -ة اŸدن- -ي- -ة وب- -رام -ج ال -ت -ن -م -ي -ة
اÙلية والصضفقات العمومية وتسضيÒ
اıاطر واŸنازعات وتسضي ÒاŸوارد
البشضرية
واŸالية اÙلية وسضاهم ‘ تأاطÒها
ﬂتصضون من داخل وخارج الولية من
بينهم مديرا التنظيم والشضؤوون العامة
والدارة اÙل - -ي - -ة ل - -ل- -ولي- -ة Ãع- -ي- -ة
اŸفتشش العام للولية ومفتشش الوظيفة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،وق-دمت ل-رؤوسضاء البلديات
الـ 28شض -ه -ادات مشض-ارك-ة ‘ ال-ت-ك-وي-ن
إلدراجها ضضمن مسضارهم اŸهني.

سسعيدة :ج .علي
ازدادت معاناة سسكان حي الواد ببلدية سسيدي بوبكر حدة من خÓل
النقائصس التي يعيشسها زهاء  3آالف نسسمة ،وخاصسة ما يتعّلق بوضسع
ال -ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضس-ري-ة وه-و الشس-أان ب-الصس-وم-ام جّ-راء ت-ده-ور ال-ط-رق-ات
ال -داخ-ل-ي-ة اŸسس-ب-ب-ة ل-ل-ك-ث Òم-ن اŸت-اعب خ-اصس-ة ‘ فÎة ال-ت-ه-اطÓ-ت
اŸطرية وأاثرها على ا◊ركة نتيجة ﬂلفات الÎبة اŸنجرفة التي
تتحّول ،فيما بعد إا ¤أاوحال ‡ا يؤودي ا ¤إاعاقة حركة السس.Ò
كما تتحّول هذه األوحال غبارا يتطاير كلما هبت رياح وإان كانت خفيفة
ﬁدثة أاضضرار على صضحة قاطني حي الواد كا◊سضاسضية.
وأاشضار هؤولء السضكان إا ¤النعكاسضات الصضحية واŸادية الناجمة عن نشضاط
اÙجرة اŸوجودة بذات اŸنطقة واÙاذية ◊ّيهم ،حيث أاصضبحوا يعانون من
أامراضش ا◊سضاسضية وضضيق التنفسش مطالب ÚاÛلسش الشضعبي البلدي اŸنتخب
أان يتحّرك إلجراء دراسضة معّمقة ودقيقة قصضد إايجاد حل نهائي لهذه اÙجرة
ال -ت -ي تسض -ب -بت سض -اب -ق -ا ‘ انشض -ق -اق ب-ي-وت اŸواط-ن Úوب-هّ-زات ح Úي-وق-ع دوي
النفجار.
بعضش اŸتضضّررين غادروا حي الصضومام اÙاذي للمحجرة ومنهم من أاطلق
نداءات للسضلطات اŸعنية قصضد تدارك هذه الظاهرة ،خاصضة وأان الكث Òمن
اŸواطن Úأاصضيبوا بعدة أامراضش ﬂتلفة مزمنة وخطÒة ،لذلك يطالبون لرفع
الغ Íما هو واقع والشضقاء على هؤولء ،باإلضضافة إا ¤ظاهرة انتشضار األوسضاخ
بشض-ك-ل ي-ل-فت الن-ت-ب-اه خصض-وصض-ا ع-ن-دم-ا ت-ب-ق-ى ق-م-ام-ات األوسض-اخ ألي-ام عديدة
Ãكانها اŸعتاد وعلى ضضفاف الواد.
كما يواجه اŸواطنون خطورة الكوابل الكهربائية إاذ اعتمد بعضضهم رجال
بودية على جلب الكوابل الكهربائية وŸسضافات طويلة ،هذه الظاهرة ظلّت تقلق
السضكان واŸارة كلما حدث تغي Òوتقلب ا÷و.
سضكان حي الواد رفعوا انشضغالتهم إا ¤اÛلسش الشضعبي البلدي ببناء ثانوية
ومتوسضطة ،إاضضافة إا ¤مدرسضة ابتدائية تخّفف عنهم البعد واŸسضافة الفاصضلة
بينهم وب ÚاŸؤوسضسضات األخرى التي تبعد عن مقر ا◊ي أاك Ìمن كيلومÎين
وهو ا◊ي اŸعروف بكثافة سضكانه وتنعدم فيه كل اŸرافق ا◊يوية الفرع
الÈيدي والبلدي ومرفق صضحي ومركز ثقا‘ يخفف عنهم عناء البعد.
غياب النقل ا◊ضضري مشضكل آاخر مطالب ÚاŸسضؤوول Úبتوف ÒحافÓت داخل
النسضيج العمرا Êلبلدية سضيدي بوبكر.
حي الزيتون ،هو اآلخر الذي يقطنه أاك Ìمن 1000نسضمة يعا Êمن األوسضاخ
وتهيئة الطرق الداخلية طالبا ا÷هات اŸعنية بتوف Òشضاحنة رفع القمامات
واإلسضراع ‘ إانهاء مشضروع جدار أالواد ،وخلق طريق يربط ما ب Úمقر البلدية
وحي الوأاد مرورا بـحي الزيتون وآاخر بحي أاول نوفم Èمرورا بحي الصضومام.

بلدية سسبعة شسيوخ بالرمشسي

غيأب كبŸ Òشسأريع ألتنمية أÙلية
تلمسسانﬁ :مد بن ترار
طالب سسكان بلدية سسبعة شسيوخ
 ١٠كلم شسمال دائرة الرمشسي ،من
السس- -ل- -ط -ات ال -ولئ -ي -ة ال -ت -دخ -ل
ال -ع-اج-ل م-ن أاج-ل ال-ت-كّ-ف-ل ب-ه-ذه
ال-ب-ل-دي-ة ال-ن-ائ-ي-ة التي  ⁄تعرف
أاي- -ة مشس- -اري- -ع ال- -ت- -ي م -ن شس -أان -ه -ا
ال- -ن- -ه- -وضس ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة و–سسÚ
م-ردوده-ا ،خ-اصس-ة وأان-ه-ا م-ن أاهم
اŸن- -اط- -ق ال- -ف Ó-ح -ي -ة ب -ال -ولي -ة
وت-ت-م-ي-ز Ãن-اخ ج-ب-ل-ي خ-اصس ،ما
ي- -ج- -ع- -ل اŸردودي- -ة ‘ ال- -ه- -ك -ت -ار
ك -بÒة وه -ي مشس -ه -ورة ب -ال-ك-روم
وأاشس - -ج - -ار ال - -ف - -واك- -ه وا◊ب- -وب،
لضس - -اف - -ة ال - -ب - -ق - -ول ا÷اف - -ة
ب - -ا إ
وتربية اŸواشسي.
هذه اŸنطقة التي حرمت من أاهم
اŸشضاريع كالسضكن والتهيئة ا◊ضضرية
وعيادة متعّددة اÿدمات ‘ مسضتوى
حاجة السضكان زيادة على فتح خطوط
ال -ن -ق -ل م -ن -ه -ا إا ¤م -ق -ر ال -دائ -رة م -ا
يضضاعف من معاناة اŸواطن.Ú
م -ن ج -انب آاخ-ر ت-ع-رف اŸشض-اري-ع
الشضبانية ركودا كبÒا زيادة على عدم

جع
الهتمام Ãتطلبات الفÓح ،ما شض ّ
ع -ل -ى ه-ج-رة األراضض-ي وال-ن-زوح ،ك-م-ا
–ت -اج ال -ب -ل -دي -ة ا ¤ث -ان -وي -ة ل -ت -ن -ق-ل
ال - -ت Ó- -م- -ي- -ذ ا ¤م- -دي- -ن- -ة ال- -رمشض- -ي
للتمدرسش ،وغ Òبعيد عن مقر البلدية
‚د ق -ري-ة ب-ول-ف-راد ال-ت-ي ت-ن-ع-دم ب-ه-ا
ا◊ياة ،ف Óطريق مهيئة ول شضوارع
م-زف-ت-ة ووسض-ائ-ل ن-ق-ل ل-رب-طها بالعا⁄
اÿارج -ي ،ف  Ó-ت-وج-د سض-وى م-درسض-ة
ابتدائية واحدة ومسضتوصضف تنعدم به

أادن-ى اÿدم-ات .سض-ك-ان سض-ب-ع-ة شض-ي-وخ
وخاصضة فÓحيها كان من اŸفروضش
ان يسض -ت -ف -ي -دوا م -ن مشض-اري-ع ب-رن-ام-ج
ج- -ب- -ال ت- -رارة وسض -ب -ع -ة شض -ي -وخ ،ل -ك -ن
اŸشض -اري -ع  ⁄ت -ك -ت -م-ل وت-وق-فت ع-ن-د
الدراسضات فقط ما عطل التمنية بهذه
البلدية الفقÒة التي يطالب سضكانها
النظر إاليهم بع Úالهتمام إلخراجهم
من الركود التنموي الذي تتخبط فيه
اŸنطقة بأاكملها.

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

من مراسسلينا

األربعاء  ١٦ماي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٣٠شسعبان  ١٤٣٩هـ

إنتعاشس ورششات إلبناء بتبسشة

تفعيل ﬂطط سس Òجديد Ãدينة تيبازة

وزعت إلسشلطات إلو’ئية  ١٠٠سشكن إجتماعي بصشيغة إلعمومي إ’يجاري على مسشتحقيها ببلدية مرسشط‘ ،
أإجوإء إحتفالية ،كما إسشتفادت ذإت إلبلدية من مبلغ ما‹ معت Èيقدر بـ ٨مÓي Òسشنتيم ،وجهت للتهيئة إ◊ضشرية
’ج-وإء ع-اشش-ت-ه-ا ب-ل-دي-ة إل-ع-وي-ن-ات إث-ر تسش-ل-ي-م ق-رإرإت إ’سش-ت-ف-ادة وم-ف-ات-ي-ح  ١٥٦سشكن
و–سش Úوج-ه إŸدي-ن-ة .وب-ذإت إ أ
إجتماعي ،ذإت إلطابع إ’يجاري إلعمومي على إŸسشتفيدين منها ،وإلسشكنات إŸوزعة تقÎب كثÒإ من إلششروط إŸطلوبة ‘
’طفال ومسشاحات خضشرإء.
إ’‚از وتضشم كافة إلضشروريات من كهرباء وماء وغاز وأإماكن للعب إ أ

تبسسة :خ .العيفة
وا‹ الولية الذي كان مرفوقا برئيسص اÛلسص
الشس-ع-ب-ي ال-ولئ-ي وأاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة األم-ن-ي-ة ون-واب
الŸÈان ‘ ،كلمته لدى إاشسرافه على العملية هّنأا
اŸسستفيدين وطمأان الذين  ⁄يحالفهم ا◊ظ هذه
اŸرة ‘ السستفادة من السسكن بأان دورهم آات،
«وان -ه ي -ت -م ت -دري -ج -ي -ا وبشس -ك -ل تصس -اع-دي ت-دارك
التأاخ ÒاŸسسجل ‘ هذا القطاع « ،مؤوكدا على «ان
ال -ورشس -ات ال -ت -ي ك -انت ›م -دة ق -د ّ” –ري -ك -ه -ا

عيادة أإو’د عن ÎباŸدية

العدد

أإورإق تيبازة

–ذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرأت صسارمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة توّجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه للمقاولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

وتنشسيط ورشسات أاخرى كانت تسس Òبشسكل بطيء
بغية اسستكمال األشسغال وإانهائها لتمكﬂ Úتلف
الفئات الطالبة للسسكن من السستفادة» ،معربا عن
«عدم رضساه التام على نوعية ال‚از التي يراها
أانها تتحسسن بشسكل لفت من مشسروع إا ¤آاخر»،
م - -بشس- -را «أان  ٠٦أاشس-ه-ر ال-ق-ادم-ة سس-ت-ك-ون ل-لسس-كن
وب-ج-م-ي-ع الصس-ي-غ Ãا ف-ي-ه-ا الج-ت-م-اع-ي-ة وسستعرف
الولية اسستمرارية ‘ توزيع السسكنات مع إاحداث
التنّوع ‘ الصسيغ لتمك Úباقي الفئات من حّقها ‘
السس -ك -ن» ،وأاضس -اف «ان -ه -ا سس -ت -مسص ج-ل ال-ب-ل-دي-ات
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وعاصسمة الولية أايضسا» ،كاشسفا أان «الشسركة الÎكية
«اطلسص» التي اسسند إاليها مشسروع عدل Ãنطقة
«بو◊اف الدير» قد باشسرت عملها بإانشساء قاعدة
ا◊ياة لتنطلق ‘ عمليات ال‚از ،وان اŸتابعة
متواصسلة من طرفه ıتلف اŸشساريع ﬁذرا ‘
ذات الوقت اŸقاولت اŸشسرفة على اإل‚از من
التأاّخر وعدم احÎام شسروط ا÷ودة والنوعية.
” تخصسيصص ما يقارب ٤٩٠٩٧
ومن جهة أاخرى ّ
قفة رمضسانية Ãبلغ فاق « ١٩مليار سسنتيم ،من
ط -رف م -دي -ري-ة ال-نشس-اط الج-ت-م-اع-ي وال-ب-ل-دي-ات
لفائدة الفقراء واŸعوزين اŸسسجل Úرسسميا لدى
مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات وم-دي-ري-ة ال-نشس-اط الج-ت-ماعي
بالولية واŸقدر عددهم بـ  ،٤٢٦٢٣بفارق أازيد من
 ٦٠٠٠ق -ف -ة وال -ت -ي سس -ت-وج-ه إاﬁ ¤دودي ال-دخ-ل
واŸعوزين غ ÒاŸسسجل.Ú
هذا وقد ترأاسص وا‹ الولية بقاعة الجتماعات
اج -ت-م-اع ›لسص ال-ولي-ة ل-دراسس-ة م-وضس-وع ال-راه-ن
ال -ت -ن -م -وي ب -حضس -ور م -دي-ري ال-ق-ط-اع-ات ورؤوسس-اء
الدوائر ورئيسص اÛلسص الشسعبي الولئي ،وجرى
خÓل الجتماع مناقشسة اŸلفات اŸدرجة ضسمن
جدول األعمال ومنها قطاع الري واŸوارد اŸائية
والتحضس Òللعملية التضسامنية خÓل الشسهر الكرË
وت -ن -ظ -ي -م الم -ت -ح -ان -ات اŸدرسس -ي -ة آلخ -ر السس-ن-ة
وال-ت-حضس Òل-ل-م-وسس-م الصس-ي-ف-ي ،ح-يث قّ-دم م-ديري
ال -ق -ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة م-داخÓ-ت ت-فصس-ي-ل-ي-ة ل-واق-ع
قطاعاتهم وآافاقها ،وخضسعوا Ÿناقشسة ذلك نقطة
بنقطة من طرف مسسؤوول ا÷هاز التنفيذي الذي
أاب -دى ت -ذم -ره م -ن سس Òب-عضص ال-ق-ط-اع-ات مسس-دي-ا
توجيهاته حينا ومقدما مÓحظاته حينا آاخر.

ألشسروع ‘ ألعمل بنظام أŸدأومة

تيبازة :عÓء ملزي

كششف وإ‹ إلو’ية عن إ“ام ﬂتلف إ’جرإءإت إŸتعلقة باعتماد ﬂطط سش Òجديد
Ãدينة تيبازة يششمل نصشب إششارإت ضشوئية للمرور على مسشتوى  ٤مفÎقات طرق وتوسشيع
إلعديد من إلطرقات مع نصشب  ١٦٨إششارة عمودية جديدة وتهيئة عّدة موإقف للسشيارإت.
وقال ذات اŸصسدر ،بأاّن ذات اıطط سسيتواصسل تطبيقه بشسكل دائم لسسيما خÓل موسسم الصسطياف
بالنظر إا ¤توافد زوار من ﬂتلف الفئات لذات اŸدينة على مدار السسنة ،وأانّ الشسروع ‘ تطبيقه بداية
من شسهر رمضسان يهدف إا ¤تعويد العابرين للمدينة على اıطط ا÷ديد ،كما كشسف ذات اŸصسدر
أايضسا عن تواصسل الدراسسات إلعداد ﬂططات سس Òحديثة بكل من مدن شسرشسال وحجوط وبوسسماعيل
والقليعة باعتبارها مدنا كÈى بالولية ،وسسيتم Œسسيدها ريثما تنتهي ﬂتلف خطوات الدراسسة.

تصسفية وضسعية أÓÙت أŸهنية
تلقى ﬂتلف رؤوسساء بلديات تيبازة تعليمات صسارمة تعنى بتغي Òأاسسماء اŸسستفيدين من اÓÙت
اŸهنية التي تندرج ضسمن برنامج ﬁ ١٠٠ل لكل بلدية ‘ حال ثبوت اسستغÓلها من طرف مسستفيد آاخر،
غ Òالذي تعاقد مع السسلطات اÙلية ،مع توخي ا◊يطة وا◊ذر من هذه العملية ا◊ ّسساسسة من خÓل
إاجراء –قيق معّمق حول الوضسعية وŒنّب فسسخ العقود مع اŸسستفيدين الذين التحقوا بوظائف مؤوقتة
بقطاعات أاخرى ،كما تلقى رؤوسساء البلديات تعليمات ‡اثلة تعنى بإا“ام Œسسيد عمليات التوصسيل
بالكهرباء للمحÓت التي تعا Êمن هذا اŸشسكل وكذا النظر السسريع ‘ قضسية العائÓت التي اقتحمت
بعضص اÓÙت لتتخذها ملجأا لها ‘ انتظار إاسسكانها .وقالت مصسادرنا بأاّن هذا اŸلف يحظى Ãتابعة
دقيقة ومتواصسلة من طرف وا‹ الولية شسخصسيا والذي طالب السسلطات اÙلية على مسستوى كّل بلدية
بإالسسراع ‘ تصسفية هذا اŸلف ‘ القريب العاجل.

إأعادة تثم ÚأمÓك ألبلديات
أاولت ولية تيبازة ملف إاعادة تثم ÚاألمÓك البلدية أاهمية قصسوى عم Óبتعليمات وزارة الداخلية
وا÷ماعات اÙلية وتهيئة القليم ،بحيث ”ّ تكليف كل من اŸفتشص العام للولية ومدير الدارة
” تسسط Òبرنامج عمل يتضسمن عدة إاجراءات عملية تعنى أاولها
اÙلية Ÿتابعة هذا اŸلف الهام ،و ّ
بÎتيب الوضسعية العقارية مع مصسالح أامÓك الدولة وهي اŸصسالح ذاتها التي تتكفل فيما بعد بعملية
التثم Úوإاعادة التقييم قبل اŸرور إا ¤عملية السستغÓل وفقا لدفاتر شسروط ‰وذجية ”ّ –ضسÒها
على مسستوى الولية.
“كنت بلدية تيبازة من –صسيل  ٩٠مليون دج ‘ شسهرين فقط من هذا األمÓك
و‘ ذات السسياق ،فقد ّ
ول تزال العملية متواصسلة ،كما “ّكنت بلدية شسرشسال من رفع قيمة تأاج Òأاحد اıيمات الصسيفية من
 ٦٨مليون إا ٥٠٠ ¤مليون سسنتيم ،وتبقى عملية إاعادة التثم Úجارية على قدم وسساق إا ¤غاية “كÚ
ﬂتلف البلديات من الرفع من مداخيلها اŸالية و–قيق التوازن اŸا‹ بصسفة ذاتية دون ا◊اجة إا¤
تلقي مسساعدات مالية من الوصساية.

فتح  ٥أسسوأق جديدة باŸسسيلة ،بوسسعادة سسيدي عيسسى ومقرة

’جل إ’كتششاف إŸبكر لدإء إلسشرطان
بادر فرع جمعية إلرفيق لدإء إلسشرطان لو’ية إŸدية بحملة –سشيسشية وسشط إلنسشاء أ
إلثدي ،بدإئرة قصشر إلبخاري ‘ إŸقابل ’ يزإل مقÎح عضشوة إÛلسس إلششعبي إلو’ئي حكيمة لعجال بتخصشيصس جزء من قاعة
إلعÓج إلوإقعة با◊ي إŸسشمى «بيت وكوزينة « كجناح للتدريب إلوظيفي يطرح نفسشه بإا◊اح ششديد ،فضش Óعلى وضشع هذه إلقاعة
إÛهزة حيز إÿدمة من خÓل تسشريع عملية ربطها بالكهرباء حتى يتمّكن إلطاقم إلطبي إلقيام Ãهامه.

اŸدية :علي ملياÊ

وتأاتي حاجة سسكان هذا ا◊ي إا¤
تشس -غ -ي -ل ه -ذه ال -ق -اع -ة م -قÎن-ة أايضس-ا
برغبة سسكان حي لكناب ‘ –ويل
ج -زء م-ن ال-ع-ي-ادة اŸت-عّ-ددة اÿدم-ات
إا ¤ن -ظ -ام اŸن -اوب -ة ي-ع-م-ل ٢٤ / ٢٤
سساعة ،بعدما تعهدت مديرية الصسحة
ب-ه-ذه ال-ولي-ة ب-ت-دع-ي-م ه-ذه اŸؤوسسسس-ة
الصسحية بـ  ٠٨أاطباء.
وضسعت هذه اŸديرية حيز اÿدمة
ل-ن-ق-ط-ة اŸداوام-ة ب-ال-ع-ي-ادة اŸت-عّددة
اÿدمات بأاولد عن Îصسباح بتعليمات
من وا‹ الولية ،وقد أاشسرف على هذه
ال -ع -م -ل-ي-ة م-دي-ر الصس-ح-ة رف-ق-ة رئ-يسص
الدائرة ،رئيسص بلدية أاولد عن ،Îرئيسص بلدية أاولد
هÓل ،مدير اŸؤوسسسسة العمومية للصسحة ا÷وارية
بقصسر البخاري ،بعضص مديري اŸؤوسسسسات الصسحية
بالولية ،حيث أاصسحبت هذه العيادة وبصسفة رسسمية
Óشسعة
” Œهيزها بقسسم ل أ
تعمل ٢٤سسا ٢٤ /سسا ،و ّ
ومصسلحة للمخ Èللتحاليل الطبية وتعت Èالعيادة
الثانية منذ بداية هذه السسنة التي يتم فتحها للعمل
بنظام اŸداومة بعد عيادة بني سسليمان ليصسيح
العدد اإلجما‹ لهذه الهياكل  ٢٦نقطة مداومة.
“ت بر›ة هياكل أاخرى بنفسص الكيفية
كما أانه ّ

خ Ó-ل األي -ام واألشس -ه -ر ال -ق -ادم -ة م -ن -ه -ا ب-ك-ل م-ن
العيادات اŸتعّددة اÿدمات ببلدية جواب ،بحي
مرج شسك Òببلدية اŸدية ،وكذا بلديات بوغزول،
الÈواقية ،ع Úوسسيف ،قصسر البخاري.

 ..وفرقة ترشسيد ألطاقة Œوب ألبلديات

شسرعت فرقة الطاقة التابعة Ÿديرية توزيع
الكهرباء والغاز لولية اŸدية ‘ عملية التحسسيسص
ب -أاه -م -ي-ة ت-رشس-ي-د ال-ط-اق-ة ب-ك-ل ت-راب ال-ولي-ة عÈ
زي-ارات م-ي-دان-ي-ة ل-ل-ب-ي-وت ،اسس-ت-كمال لسسÎاتيجية
الشسركة ‘ التقرب أاك Ìمن زبائنها وسسعيا منها

ل -ت -وع -ي -ت -ه -م ووت-ن-ب-ي-ه-ه-م وإارشس-اده-م
ومّدهم بكل النصسائح الواجب إاتباعها
ف -ي -م-ا ي-خصص الÎشس-ي-د ‘ اسس-ت-هÓ-ك
ال -ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،ك-ي-ف-ي-ة ت-ف-ادي
أاخطار الكهرباء ،كيفية قراءة فاتورة
الكهرباء والغاز ،تقد Ëنصسائح حول
الÎكيبة أاوالشسبكة الداخلية للكهرباء
والغاز ،اŸقاييسص الواجب إاتباعها ‘
ا‚از الشس-ب-ك-ات ال-داخ-ل-ي-ة ل-ل-ك-ه-رباء
وال- -غ- -از ،ت- -وج -ي -ه وت -ق -د ËاŸشس -ورة
للزبون فيما يخصص التداب Òالواجب
ات -خ -اذه -ا وال -ت -ي م-ن شس-أان-ه-ا ضس-م-ان
اسس -ت-خ-دام السس-ل-ي-م ل-ط-اق-ة ال-ك-ه-رب-اء
وال -غ -از وع-ن اıاط-ر ال-ن-اج-م-ة ع-ن
اسستعمالها ،إا ¤جانب اإلجابة عن كل
التسساؤولت التي قد يطرحها الزبون
‘ هذا اÛال .
للعلم ،فإان ﬁور عمل وتوجيهات هذه الفرقة
كان مضسمون اقÎاحات اŸلف األسسبوعي ليومية
«الشسعب» منذ عدة أاشسهر ،كما أان هذه اÿطوة
التوعوية حسسب بيان هذه الشسركة العمومية ذات
ال -ط -اب -ع اإلق -تصس -ادي ت-أات-ي ت-ك-م-ل-ة ل-ت-داب Òإانشس-اء
وتفعيل مكاتب التوجيه واإلرشساد التي شسغلت على
مسستوى جل الوكالت التجارية من طرف مصسالح
هذه اŸديرية ‘ وقت سسابق والتي تبقى دائما ‘
خدمة الزبون.

ودع - -ا م - -ق - -داد م - -ك- -اتب ال- -دراسس- -ات ا ¤ب- -ذل
›هودات أاك ‘ Èتصسميم اŸشساريع الÎبوية ،حتى
تكون مÓئمة ومناسسبة واتخاذ كل التداب ÒالÓزمة
لتوف Òظروف التمدرسص ا◊سسنة للتÓميذ بالدور
الواجب أان يلعبه رؤوسساء الدوائر للتحضس Òا÷يد
ل-ل-دخ-ول اŸدرسس-ي ال-ق-ادم ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-ديرية
الÎب -ي -ة وج -م -ع -ي -ات أاول -ي -اء ال -تÓ-م-ي-ذ م-ن خÓ-ل
ا◊رصص على أاخذ مصسلحة التلميذ وجعلها فوق كل
اع -ت -ب -ار م -ع -تÈا ف -ت -ح م-ل-ف اŸط-اع-م اŸدرسس-ي-ة

إ÷مهورية إ÷زإئرية
إلدÁقرإطية إلششعبية
إأ’كادÁية إ÷زإئرية للموإطنة
إŸكتب إلوطني
إلهاتف ٠٧٩٧٨٠٥٢٤٠ .. ٠٥٥٧٣٢٣٤٤٧

إأعÓن عن طلب عرضض وطني مفتوح رقم / ٠٣ :م ت  /م ت م م ج ٢٠١٨ /

إلششعب ٢٠١٨/٠٥/١٦

اŸسسيلة :عامر ناجح

إششهـــــــار

’ششغال إلعمومية وإلنقل
وزإرة إ أ
مؤوسشسشة تسشي Òمصشالح مطارإت إ÷زإئر
إŸديرية إلتجارية
’ششغال إلعمومية وإلنقل
وزإرة إ أ
مؤوسشسشة تسشي Òمصشالح مطارإت إ÷زإئر
رقم إلتعريف إ÷بائي٠٠٠٠١٦٠٠١٤٤١٨١٨ :

تعلن مؤوسسسسة تسسي Òمصسالح مطارات ا÷زائر م ت م م  /ا÷زائر ،الكائن
مقرها Ãطار ا÷زائر هواري بومدين عن طلب عرضص وطني مفتوح Ÿنح
رخصص شسغل اŸؤوقت Ÿمارسسة النشساطات التالية:
 ١ـ «تبغ وجرإئد» على مسشتوى مطار بجاية Ÿدة ثÓث ( )٣سشنوإت
 ٢ـ «حرف يدوية» على مسشتوى مطار بجاية Ÿدة ثÓث ( )٣سشنوإت.
Áكن للمÎشسح ÚاŸهتم Úبهذا اإلعÓن اŸشساركة بنشساط Œاري واحد أاو
أاك ‘ Ìهذه اŸناقصسة وسسحب دف Îالشسروط مقابل دفع مبلغ خمسسة آالف
دينار ( ٥ ٠٠٠ ٠٠دج) عن كل نشساط ،غ ÒمسسÎجعة ،للحسسابات ا÷ارية التالية:
ا÷زائر :ا◊سساب رقم:
 ٠٠١٠٠٦١٢٠٣٠٠٣٠٠٠٧٢-٤٣اŸفتوح لدى البنك الوطني ا÷زائري  /الدار البيضساء.
ب-ج-اي-ة :ا◊سس-اب رق-م ٠٠١٠٠٣٥٦٠٣٠٠٣٠١١٧٢- ٣٧ :اŸف-ت-وح ل-دى ال-ب-نك
الوطني ا÷زائري  /بجاية.
يتم سسحب دف Îالشسروط من طرف اÎŸشسح أاو ‡ثله اŸوكل قانونا مع تقدË
نسسخة مطابقة Ÿسستخرج السسجل التجاري ووصسل الدفع وذلك على مسستوى
مديريات اŸطارات اŸعنية أاو على مسستوى:
مؤوسشسشة تسشي Òمصشالح مطارإت إ÷زإئر
م ت م م  /إ÷زإئر
إŸديرية إلتجارية

أإكد وإ‹ و’ية إŸسشيلة حاج مقدإد خÓل
إÛلسس إلتنفيذي إŸوسشع إıصشصس للتحضشÒ
ل- - -ل- - -دخ- - -ول إŸدرسش- - -ي إل - -ق - -ادم ب - -ق - -اع - -ات
’مÚ
إ’ج -ت -م -اع -ات ب -حضش -ور إŸن -ت-خ-ب Úوإ أ
إل- -ع -ام ل -ل -و’ي -ة ورئ -يسس إل -دي -وإن وم -درإء
إل -ه -ي -ئ -ات إل -ت -ن -ف -ي-ذي-ة ،وم-درإء إل-وح-دإت
وإŸؤوسشسشات إلعمومية ،على ضشرورة متابعة
ﬂتلف إŸششاريع إ÷ارية وإ‚ازها ،خاصشة
ت-لك إ›ÈŸة لÓ-سش-تÓ-م ل-ل-م-وسش-م إلدرإسشي
إلقادم.

إلكائنة ب :مطار إ÷زإئر هوإري بومدين ،إÙطة إلدإخلية ت ٢
رقم إلهاتف٠٢١-٥٠-٩٢-٢٣ :
حددت مدة –ضس Òالعروضص بخمسسة عشسرة ( )١٥يوما ،ابتداء من تاريخ النشسر
األول لهذا اإلعÓن ‘ اليوميات الوطنية.
حدد تاريخ وسساعة آاخر أاجل إليداع العروضص لليوم األخ Òإلعداد العروضص على
السساعة ( )١٢:٠٠زوال
يجب إايداع العروضص على مسستوى:
مؤوسشسشة تسشي Òمصشالح مطارإت إ÷زإئر
م ت م م  /إ÷زإئر
إŸديرية إلتجارية
إلكائنة ب :مطار إ÷زإئر هوإري بومدين ،إÙطة إلدإخلية ت ٢
يتم فتح األظرفة ‘ جلسسة علنية ‘ نفسص اليوم اŸوافق لتاريخ إايداع العروضص
على السساعة الثانية زوال ( )١٤:٠٠وذلك Ãقر مؤوسسسسة تسسي Òمصسالح مطارات
ا÷زائر م ت م م  /ا÷زائر.
باإلمكان ا◊صسول على معلومات إاضسافية بالتصسال على األرقام التالية:
الهاتف٠٢١.٥٠.٧٥.٣٩ :
الهاتف  -الفاكسص ٠٢١.٥٠.٩٢.٢٣ :خÓل األيام اŸفتوحة (من األحد إا¤
اÿميسص).
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ﬁضسر تنصسيب
‘ ال -ي -وم ال -راب -ع م -ن شس -ه -ر م -اي سس-ن-ة أال-فÚ
وث -م -ان-ي-ة عشس-ر ع-ل-ى السس-اع-ة ال-ع-اشس-رة صس-ب-اح-ا
Ãكتبة اŸطالعة العمومية بع Úوسسارة اجتمع
اعضس-اء ال-ك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي واألعضس-اء اŸؤوسسسسÚ
ÓكادÁية ا÷زائرية
وبعضص اŸكاتب الولئية ل أ
للمواطنة .
” تنصسيب السسيد مبارك يخلف كاتبا عاما
على مسستوى اŸكتب الوطني التنفيذي ومسساعده
كر Ëمالكي والذي “ت اŸصسادقة عليه من
طرف جميع اعضساء ا÷معية العامة.
رف -عت ا÷لسس -ة ع -ل -ى السس -اع -ة ال -ث -ان -ي-ة عشس-ر
منتصسف النهار.
إلرئيسس
إلششعب ٢٠١٨/٠٥/١٦
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وال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غ-الت اŸط-روح-ة ت-ق-ع ع-ل-ى ع-اتق
مدير اإلدارة اÙلية وجب معا÷تها ‘ أاقرب
اآلجال.
‘ ح ،Úكشسف حاج مقداد حول موضسوع آاخر
خ Ó-ل الج -ت -م -اع ع -ن ت -خصس -يصص م -ل -ي -ار سس-ن-ت-ي-م
للعمليات التضسامنية خÓل شسهر رمضسان اŸعظم
لتشسمل  ٥٨.٢٠٠عائلة معوزة ،وا◊رصص على توزيع
القفة قبل حلول شسهر رمضسان وفتح  ٠٥مسساجد
ج -دي-دة و ٠٥أاسس -واق ج -واري -ة ب -ك-ل م-ن اŸسس-ي-ل-ة
وبوسسعادة وسسيدي عيسسى ومقرة ،وسسوق مغطاة
بالقطب ا◊ضسري ا÷ديد .إاضسافة إا ¤توف Òالسسلع
واŸواد الواسسعة السستهÓك وتكثيف الرقابة عن
اŸن -ت -وج -ات ،وخ -اصس -ة اŸواد ا◊سس -اسس -ة سس-ري-ع-ة
ال -ت -ل -ف ،ن -اه -يك ع -ن –ضس ÒالÈن -ام -ج ال -ث -ق -ا‘
والشس -ب-ا Êوال-ري-اضس-ي خÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان وفصس-ل
الصسيف.
‘ سسياق آاخر ،أاعطى وا‹ الولية حاج مقداد
ب -داي -ة األسس -ب -وع إاشس -ارة ان -ط Ó-ق ح -م -ل-ة ا◊صس-اد
وال -درسص ل -ل -م -وسس-م ال-فÓ-ح-ي ل-لسس-ن-ة ا÷اري-ة م-ن
م -زرع -ة ا◊اج ب -ورح -ل -ة ع-ب-د ا◊م-ي-د اŸت-واج-ده
ببلدية أاولد منصسور.

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية

République Algérienne Démocratique et Populaire
Union Nationale Pourle Développement

إ’–اد إلوطني من أإجل إلتنمية

طلب إأشسهار

ب-ن-اءا ع-ل-ى م-راسس-ل-ة وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة والتهيئة
وال- -ع -م -ران –ت رق -م  ٢٠١٨ / ٠٢٨٧١ب-ت-اري-خ  ١٢أاف -ري-ل ٢٠١٨
واŸتضس -م -ن -ة اŸط -اب -ق -ة اÿاصس -ة ب -ال -ت -ع-ديÓ-ت ال-ت-ي ط-رأات ع-ل-ى
النصسوصص التنظيمية للحزب ،وكذا القرارات اŸنبثقة عن اŸؤو“ر
األول ◊زب «ال–اد الوطني من أاجل التنمية  »UNDاŸنعقد ‘
 ١٦ديسسم ٢٠١٧ Èبولية بومرداسص .وكذا هيئاته الوطنية مع أاحكام
القانون العضسوي رقم  ٠٤ / ١٢اŸؤورخ ‘  ١٢يناير  ٢٠١٢اŸتعلق
باألحزاب السسياسسية والنصسوصص التنظيمية للحزب.
وعم Óبأاحكام اŸادة  ٣٧من القانون العضسوي اŸذكور أاعÓه نعلن
بإاشسهار هذه النتائج التي أافضسى إاليها اŸؤو“ر :
 - ١رئيسص ا◊زب السسيد ﬁفوظ غرابة.
 - ٢قائمة أاعضساء اŸكتب السسياسسي السسادة :
غضسبان خ Òالدين ،تونسسي أام ،Úعرباوي ﬁمد ،بوكوبة فيصسل،
بلعيد سسيد علي ،دريكشص حكيم ،بن جيمة سسيهام ،لعقاب سسليمان،
بوخدة لطفي ،با احمد ﬁمد.
 - ٣قائمة رؤوسساء اللجان :
رئيسص ÷ةنة اŸالية مقدم عمر ،رئيسص ÷نة العÓقات اÿارجية
شستى عمر ،رئيسص ÷نة العÓم والتصسال سسرير ليندة.
 - ٤اÛلسص الوطني ويضسم  ١٩٢عضسوا.
إلششعب ٢٠١٨/٠٥/١٦
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اÙلل السشياسشي د.صشالح الششقباوي لـ«الششعب»:

الدكتور حاج بشش Òجيدورلـ«الششعب»:

األمة العربية واإلسسÓمية
معنية Ãعركة القدسس

منظومة الدول العربية تتحّمل
مسسؤوولية التفريط ‘ القدسس

الدبلومـاسسي
الربعاء  ١٦ماي  ٢٠١٨م الموافق لـ  ٣٠ششعبان  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٦٤٥

لسشرائيلي
مصشّرون على مواجهة العنف ا إ

كلمة العدد

حكم القّوي
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فضشيلة دفوسس

أعتقد أن إأسسرأئيل وبفضسل دونالد ترأمب أسستطاعت أن تربح
«معركة ألقدسس» ألتي ظّلت تخوضسها منذ أن وطأات أقدأمها أرضس
فلسسط Úألعربية قبل  ٧٠سسنة ،فاÿطوة أ’سستفزأزية ألتي أقدمت
عليها ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية بنقل سسفارتها إأ ¤ألقدسس
أÙتلة ،تشسّكل إأعÎأفا فعليّا بضسّم ألقدسس إأ ¤ألكيان أل ّصسهيو،Ê
وأعتبارها عاصسمة له ،مع أّنها مدينة تقع –ت أ’حتÓل ،وتقرير
مصسÒه -ا ّÁر ح -ت -م -ا ع Èم -ف -اوضس -ات Œم -ع ب Úط-ر‘ أل-ن-زأع،
ألفلسسطني Úوأإ’سسرأئلي.Ú
وÃا أّننا ‘ زمن ألغطرسسة وألعربدة ،فإان حكم ألقويّ على
ألضسعيف قد نفذ ،وترأمب بكل تكّبر وّŒبر ،أخذ صسّفه إأ ¤جانب
إأسسرأئيل ومّكنها من مدينة ألقدسس بجّرة قلم وأحدة ،ضساربا
بلوأئح أأ’· أŸتحدة وقرأرأت ألشسرعية ألدولية عرضس أ◊ائط،
دأفعا ألفلسسطيني Úإأ ¤متاهة أخرى من أ’نكسسار وألهزÁة ،وهو
قد فعل فعلته ألنّكرأء هذه ألتي  ⁄يتجرأ أيّ رئيسس أمريكي قبله
على فعلها ،دون أن يبا‹ برّد فعل أصسحاب أأ’رضس وأ◊قّ ،طبعا
فهو وألعا ⁄كّله وصسل إأ ¤قناعة مفادها أن ألعرب أدأروأ ظهرهم
للقضسية ألفلسسطينية “اما ،بعدما كانوأ يشسّكلون جدأرأ حاميا لها
ي خطر ‡اثل.
أمام أ ّ
وح -ت -ى أل -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ون ت-فّ-رق-وأ وأنشسّ-ق-ت صس-ف-وف-ه-م وأنشس-غ-ل-وأ
بخÓفاتهم ،و ⁄يعد Ãقدورهم موأجهة مثل هذأ ألقرأر أ÷ائر.
أما بالنسسبة للشسباب ألذي يثور ‘ ألشسوأرع بصسدره ألعاري ،فإان
أل ّصسهاينة سسيكونون Ãرصساده ،لينتهي أŸطاف بقوأفل جديدة من
ألشسهدأء تسسقي أأ’رضس ألفلسسطينية بدمائها دون أن تتمّكن من
–ريرها ‘ هذأ ألّزمن أأ’غ Èأأ’حقر ألذي تضسيع فيه أ◊قوق
دون أن يحّرك هذأ ألظلم شسعرة ‘ رأسس أحد.
و’ أعتقد بأان أحدأ أو دولة ‘ ألعاÃ ⁄قدورها وضسع حّد
للغطرسسة أأ’مريكية وأل ّصسهيونية ،فالعا ⁄أصسبح –ت أقدأمهما،
وب Úقبضستيهما ،تديرأنه كما تريدأن ،وتدوسسان على ألقوأنÚ
ألدولية وأإ’نسسانية دون أن يردعهما أحد ،تارة باسسم مكافحة
أإ’رهاب ،وطورأ باسسم منع أ’نتشسار ألنووي ،وهما Áلكان هذأ
أل ّسسÓح ،وأمريكا أول من أسستعمله ‘ هÒوشسيما قبل  ٧٣عاما.
ألفلسسطينيون أليوم وحدهم أمام أسسرأئيل وأمريكا ،أŸعركة كما
تبدو غ Òمتكافئة باŸرة وقد تكون ﬁسسومة مسسبقا لصسا◊يهما،
ي وقت
وحّل ألقضسية ألفلسسطينية كما أتصسّوره أصسبح أبعد من أ ّ
مضسى ،لهذأ ’بّد من أسسÎأتيجية مقاومة جديدة ،تبدأ بالصسمود
وأ’لتزأم باأ’رضس وعدم مبارحتها –ت أي طائل ،وأ’سستمرأر ‘
أ’حتجاجات أل ّسسلمية وألنضسال على مسستوى أŸؤوسسسسات ألدولية،
وأأ’هم من كل هذأ عليهم بالتم ّسسك بحقوقهم كاملة دون تناز’ت
جديدة ،أ’ّنهم حتى وإأن أخفقوأ ‘ –قيق ألنّصسر ‘ ظلّ موأزين
ألقوة ألعوجاء ألتي –كم ألعا ،⁄حتما سستتغ Òهذه أŸوأزين ‘
ي -وم م -ن أأ’ي -ام ،ويسس-ت-ع-ي-د أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ون ح-ق-وق-ه-م أŸغ-تصس-ب-ة
وسسينتصسر أ◊ّق.

الفلسسطينيون

يرفضسون أان تكون نهايتهم مثل الهنود ا◊مر
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’سسرائيلي
مصسّرون على مواجهة العنف ا إ

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

األربعاء  16ماي  2018م
الموافق لـ  30شسعبان  1439هـ

ماذا بقي من اŸوقف العربي
اŸعادي إلسسرائيل؟

الفلسسطينيون يرفضسون أان تكون نهايتهم مثل الهنود ا◊مر
 ⁄ي -ح -دث وأان ت -عّ-رضض شس-عب ’ح-تÓ-ل
إاسس -ت -ي -ط -ا Êع -نصس-ري م-ث-ل-م-ا ت-عّ-رضض ل-ه
شس -عب ف -لسس-ط ،Úف-إاسس-رائ-ي-ل  ⁄ي-ك-ن ل-ه-ا
وجود قبل  70سسنة ،أاي قبل أان يقّرر رّواد
’وائل ،إانشساء دولة يهودية
صسهيونية ا أ
ال ّ
ع -ل-ى أارضض ف-لسس-ط Úال-ع-رب-ي-ة ،م-ا ج-ع-ل
اغتصسابهم لها بداية Ÿأاسساة ’ متناهية،
ظ ّ- -ل الشس - -عب ال - -ف - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي و’ زال
يتكّبدهاعلى يد الغ ّ
Óة الصسهاينة الذين
’جرام
رفعوا منذ البداية لواء العنف وا إ
ل -ف-رضض إاح-تÓ-ل-ه-م وإاق-ام-ة ك-ي-ان-ه-م غÒ
’رضض
اŸشس - - - -روع وق - - - -ه- - - -ر أاصس- - - -ح- - - -اب ا أ
ا◊قيقي.Ú
فضسيلة دفوسض

منذ أان وعينا ونحن نقف على اŸذابح واÛازر
اŸرّوع-ة ال-ت-ي ي-رت-ك-ب-ه-ا السسّ-ف-اح-ون الّصسهاينة بحّق
الشسعب الفلسسطيني ،وإا ¤اآلن ما زال هذا الشسعب
ي-ت-عّ-رضس ل-ل-ت-ن-ك-ي-ل والّ-ت-ق-ت-ي-ل كّ-ل-م-ا سس-ع-ى لسس-تعادة
حقوقه اŸسسلوبة ،والواقع اإلجرام اإلسسرائيلي الذي
يحصسد كلّ يوم مزيدا من الشسهداء ليسس حالة طارئة،
وإاّنما حقيقة ثابتة وسسياسسة راسسخة لدى ال ّصسهاينة
ال -ذي -ن واصس-ل-وا ع-ل-ى مّ-ر ال-ع-ق-ود السس-ب-ع-ة اŸاضس-ي-ة
‡ارسسة نفسس اإلجرام والعنف الذي بدأاته عصسابات
«ال -ه -اغ -ان -ا» و»األرغ -ون» و»شسÎي -ن» وغÒه -ا سس -ن -ة
 ،1948حيث نّفذوا ›ازر مرّوعة ضسّد الفلسسطينÚ
فقتلوا الكث Òوأارغموا الباقي على الهجرة وسسرقوا

بيوتهم وحقولهم-
العنف الذي نقف عليه اليوم ضسد الفلسسطيني ،Úهو
ح- -ق- -ي- -ق- -ة ث- -اب- -ت- -ة وم -ت -ج ّ-ذرة ‘ ع -م -ق اÛت -م -ع
اإلسس -رائ -ي -ل -ي ،وه -و إاح -دى مصس -ادر اإلي -دي-ول-وج-ي-ة
الصسهيونية منذ عهد روادها األوائل ،فالبذرة األو¤
إلنشس -اء ال-دول-ة ال-عÈي-ة ،ك-انت ال-ع-ن-ف ورّواد ال-ف-ك-ر
ال ّصسهيو ⁄ Êيكن يخا÷هم أادنى شسكّ ،بأان إانشساء
هذه الدولة على أارضس فلسسط ،Úلن يكون إالّ بقوة
السسÓح وبسسياسسة األرضس اÙروقة ،للتخلّصس من
السس -ك -ان األصس-ل-ي Úمسس-ت-ل-ه-م Úالّ-درسس م-ن ال-رج-ل
األب -يضس ‘ ال -ع -ا ⁄ا÷دي -د (أام -ري -ك -ا) ال-ذي ط-ارد
الهنود ا◊مر وسسرق أارضسهم وبنى عليها حضسارته
وقّوته التي يسستقوي بها على العا.⁄
‘  1799أاي قبل أان يعقد أاب الصسهيونية «تيودور
ه- -رت -زل» اŸؤو“ر الّصس -ه -ي -و Êاألّول وي -ع -ل -ن إانشس -اء
اŸن -ظ -م -ة الصس -ه -ي -ون -ي-ة ال-ع-اŸي-ة Ãائ-ة ع-ام ،وّج-ه
ا◊اخام األك Èللقدسس نداء إا ¤اليهود إلعادة بناء
أاسسوار اŸدينة اليتيمة (القدسس) وإاقامة معبد للرب
ث ال- -ي- -ه -ود ع -ل -ى ال -ق -دوم إا ¤ف -لسس -ط Úق -ائ Ó-
وح ّ
«ليتجمع كل رجال الشسعب اليهودي القادرين على
حمل ال ّسسÓح ويأاتوا إا ¤فلسسط.»Ú
‘ البدء إاذن كان العنف أاسساسس ميÓد ال ّصسهيونية
كإايديولوجية إلنشساء الدولة العÈية ،و‘ البدء أايضسا
كانت العنصسرية واإلجرام صسفات مفروضس على كلّ
من يرغب النتماء إا ¤الدولة اŸوعودة أان يتشسبّع
بهما ويتو ¤نشسرهما.
ول أاعتقد بأان هناك ما يعكسس عنصسرية وعنف رواد
ال ّصس- -ه -ي -ون -ي -ة وأاح -ف -اده -م وي -ك -ون أاب -ل -غ ‡ا ق -ال -ه

«هÒتزل» ‘ كتابه «الدولة اليهودية» رّدا على من
يعارضسه ‘ أاسسلوب –قيق الهدف األسسمى لل ّصسهاينة
‘ إانشساء دولتهم «لنفÎضس مث Óأاننا نريد أان نطّهر
بلدا من الوحوشس الضساربة طبعا لن نحمل القوسس
وال ّ-رم -ح ل -ن -ذهب ف -رادى ‘ أاث -ر ال -دب -ب -ة ك -م-ا ك-ان
األسسلوب ‘ القرن اÿامسس ‘ أاوروبا ،بل سسنن ّ
ظم
ح-م-ل-ة صس-ي-د ج-م-اع-ي-ة و›ّه-زة ،ون-طرد ا◊يوانات
ونرمي وسسطهم قنابل شسديدة النفجار» هكذا صسّور
ه -رت -زل ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úع-ل-ى أان-ه-م وح-وشس-ا وه-ك-ذا
خّ-ط-ط ل-ن-ه-اي-ت-ه-م ،ل-ق-د آام-ن الّصس-ه-اينة منذ البداية
بأانهم لن ينجحوا ‘ إانشساء الدولة اليهودية إال بقوة
ال ّسس Ó-ح واإلج -رام ،ل -يسس ل -ل -غ -زو ف -ق -ط ،ب -ل إلب-ادة
الفلسسطيني Úوإارغامهم على الّرحيل “اما كما فعل
«الكوبوي» للهنود ا◊مر.
وه -ك -ذا أاصس -ب -ح ال -ع -ن -ف ول زال ج -زءا م -ن ال-ك-ي-ان
الصس-ه-ي-و ،Êوان-ت-ق-ل م-ن عصس-اب-ات اŸسس-ت-وطن Úإا¤
الدولة ،التي اسستصسدرت قوان Úتكفل لها مصسادرة
أامÓك السسّكان األصسلي ،Úوا◊الت التي ل يسسعفها
فيها القانون تلجأا إا ¤نسسف البيوت والقتل وبناء
اŸسستوطنات.
كما مارسست العنف ‘ مواجهة الدول العربية من
خÓل سسياسسات الضسربات الوقائية وسسياسسة الّردع.
اÓÿصسة ،أان اسسرائيل مثل أامريكا “اما ،قامت
على انتزاع أارضس من شسعبها بقّوة ال ّسسÓح والعنف
والعدوان ،ول Áكنها أان تعيشس بدون عنف ،فهو
وسسيلة بقائها الوحيدة ما دامت ل “لك شسرعية
الوجود على أارضس فلسسط.Ú

فضسيلة دفوسض

الدكتور حاج بشس Òجيدورلـ«الشسعب»:

منظومة الدول العربية تتحّمل مسسؤوولية التفريط ‘ القدسس
حّ- -م- -ل ال -دك -ت -ور ح -اج بشس Òج -ي -دور م -ن
جامعة غرداية ‘ حديث لـ»الشسعب» على
خلفية تداعيات تنفيذ ترامب قراره بنقل
سسفارة بÓده إا ¤القدسض ،منظومة الدول
ال -ع -رب -ي -ة ك -ك -ل وم -ن -ظ -م -ات -ه -ا وه -ي -ئ-ات-ه-ا
’ن ‘ فلسسط ،ÚمشسÒا
مسسؤوولية ما يقع ا آ
’نها  ⁄تسسع السسعي
إا ¤أان كل العيب فيها أ
’م -ري -ك -ي-ة
’ب -ط -ال السس -ي -اسس -ة ا أ
اŸط -ل -وب إ
اÿرقاء التي من شسأانها أان تقّوضض جهودا
كبÒة بذلت وتبذل لتحقيق ا◊ل العادل
’رضض
ل- -لشس -عب ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي ب -اسسÎداد ا أ
و–ري-ر الشس-عب وع-ودة ال-ق-دسض الشس-ري-ف
إا ¤ا◊ضسن العربي.
إاÁان كا‘
فمن وجهة نظر سسياسسية كما ذكر ⁄ ،يكن أابدا
موقف الرئيسس األمريكي جديدا ول حتى مفاجئا
سسواء للرأاي العام اÙلي ‘ أامريكا أاو الرأاي
العام الدو‹ ول حتى مفاجئا للعرب واŸسسلم،Ú
وذلك ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان-ه ك-ان أاط-ل-ق م-ن-ذ ت-ق-دË
ترشسحه ‘ «بيت ا◊زب ا÷مهوري» ،كل الوعود
النتخابية ومنها بل على رأاسسها وعده إلسسرائيل
أان ي -ن -ق -ل السس -ف -ارة األم-ري-ك-ي-ة م-ن ت-ل أاب-يب إا¤
القدسس ،وواصسل وعوده تلك حتى ‘ غمرة حملته
النتخابية للرئاسسة األمريكية.
وع- -ل -ي -ه ،ف -ق -د أادرك ا÷م -ي -ع وخ -اصس -ة ال -ع -رب
واŸسس- -ل- -م Úأان ال- -رج- -ل سس -ي -مضس -ي ‘ Œسس -ي -د
سس -ي-اسس-ت-ه ال-داع-م-ة ل-دول-ة الح-تÓ-ل ب-اع-ت-ب-اره-ا
ح -ل -ي -ف -ا اسسÎات -ي -ج -ي -ا ،وب -ف -ع-ل ضس-غ-وط ال-ل-وب-ي
الصس- -ه- -ي- -و ÊاŸق- -رب م- -ن دوائ -ر صس -ن -ع ال -ق -رار
األمريكي.
و‘ ت -ع -ل -ي -ق -ه ع -ل -ى ا◊دث ،أاك-د ال-دك-ت-ور بشسÒ
جيدور ،أان هناك الكث Òمن القرائن التي تنزع

غطاء الشسرعية على التصسرف
األم - -ري - -ك - -ي األرع- -ن ،وه- -ي
ت -ت -ل -خصس ‘ ث Ó-ث مضس -امÚ
رئ- -يسس- -ة ،م- -ن ب- -ي- -ن -ه -ا Œاوز
اإلطار القانو Êالذي Œسسده
األ· اŸتحدة والذي يتوضسح
‘ أان األ· اŸت - - - - - - -ح- - - - - - -دة
وب -اع-ت-ب-اره-ا ال-ه-ي-ئ-ة ال-دول-ي-ة
اŸكلفة بقضسايا السسلم واألمن
الدولي ⁄ Úتخرج إا ¤اليوم
ب- - -ح - -ل ل - -لصس - -راع ال - -ع - -رب - -ي
اإلسسرائيلي ،و ⁄تسستطع رفع
ا◊ي -ف والضس -ي -م وال -ظ -ل -م ال -واق -ع ع -ل-ى الشس-عب
الفلسسطيني اÙتل واÙاصسر ،و ⁄يتم تبني أاي
لئحة أاو قرار ‘ داخلها يحّدد الوضسع اÿاصس
بالقدسس الشسريف ،بل ل يزال يعت Èإاسسرائيل دولة
ﬁت -ل -ة ل -ك -ث Òم-ن األراضس-ي واŸن-اط-ق ال-ع-رب-ي-ة
ومنها القدسس ،وعليه فكل تصسرف أامريكي ‘
هذا الباب يعت Èمنافيا للشسرعية الدولية.
وكذا خروج القرار األمريكي مشسمول بنظرية
الغلبة ،فاإلدارة األمريكية ا÷مهورية ا÷ديدة
ت -تصس -رف ـ حسس -ب -ه ـ ب -ن -اء ع -ل-ى ع-نصس-ري ال-غ-ل-ب-ة
واسستعراضس القوة ،ألنها  ⁄تسستند إا ¤مصسّوغ
قانو Êيسسمح لها بتبني سسياسسة Œاه القدسس ⁄
تسستطع وŒ ⁄رأا إادارة قبلها على تبنيها بالشسكل
الفّج الذي مارسسته هذه اإلدارة الÎامبية ،هذا
فضس Óعن التفرد وانتفاء اŸسسؤوولية اŸشسÎكة،
ح -يث ي -ع -ت Èع -نصس -ر اŸشس -ارك -ة ‘ اŸسس -ؤوول -ي -ة
وإاخضساع القرارات السسياسسية ا÷ريئة والصسعبة
لعنصسري اŸشسورة والتباحث منطلقا رئيسسا ‘
العÓقات الدولية ،غ Òأان ا÷انب األمريكي ذهب
إا ¤هذا القرار اŸسستفز والظا ⁄منفردا وبعيدا
عن كل شسكل من أاشسكال التنسسيق أاو أاخذ اŸشسورة
أاو دراسس -ة ال -ب -ي -ئ -ة ال-دول-ي-ة ،خ-اصس-ة أان ال-ولي-ات

اŸت- -ح- -دة ع- -ودت ح- -ل -ف -اءه -ا
بخاصسة على أانها ل تسس Òإا¤
إامضس - - -اء ق - - -رارات ت - - -وصس- - -ف
ب-اإلسسÎات-ي-ج-ي-ة أاو ا÷ري-ئ-ة أاو
ما يÎتب عليها خطورة على
النسسق العام للعÓقات إال بعد
اسس- -تشس -ارات -ه -ا ،وب -ذلك ف -ه -ذه
ال-ن-ظ-رة السس-ت-عÓ-ئ-ية والتوّجه
الفردا Êأايضسا سسحب من –ت
أاقدام إادارة الرئيسس ترامب كل
بصسيصس أامل لديه بأان –ظى
سسياسسته باŸشسروعية.
ردود فعل باهتة ومهادنة
أاما فيما يتعّلق بالردود اŸتعلقة بهذه اÿطوة
ا÷رÁة ‘ حّق الشسعب الفلسسطيني ،قال ﬁدثنا
أان- -ه م- -ن خÓ- -ل ق- -راءة ال- -واق- -ع أاول واسس -ت -ق -راء
Óسسف ل ينتظر
التجارب السسابقة ثانيا ،فإانه ول أ
أان يكون رد الفعل الرسسمي ‘ مسستوى ا◊دث
وخطورة اŸسسعى ،وإان كانت ردود فعل فلن تكون
غ Òباهتة ومهادنة ،ليسس فيها من ا◊زم والقوة
والتهديد شسيء ،خاصسة أان التبشس Òبالقرار كان
منذ ما قبل رئاسسيات  ،2016أاي منذ سسنة قبلها
وهي سسنة الوعود وا◊مÓت و ⁄نشسهد رد فعل
رسسمي حازم ،وبعد إاعÓن ترامب عن قراره الذي
صسنّفه ‘ خانة مشسروع القرن ،أايضسا  ⁄يصسدر ما
Áكن اعتباره رد فعل «يليق» بحجم األمة العربية
وت -اري -خ -ه -ا وع -دال -ة قضس -ي -ة ال -ق -دسس اÙوري-ة
وا÷وهرية.
لكن يبقى التعويل فقط على رد الفعل الشسعبي
واŸقاومتي الرافضس ،فالشسعوب ل تسسكت على
الضسيم وحركات اŸقاومة ل تنحاز إا ¤الظلم،
وال- -رأاي ال -ع -ام ا◊ر ‘ ال -ع -ا ⁄ك -ك -ل و‘ ال -دول
ال -غ -رب -ي -ة ‘ ،أام-ري-ك-ا وأاوروب-ا وغÒه سس-ي-ك-ون ل-ه
صسوته ويكون له قراره.

تعود بدايتها إا ¤أاك Ìمن مائة عام

اŸقاومة الفلسسطينية ..ثورة اإلنسسان وا◊جر
تزامنت اŸقاومة الفلسسطينية مع بدايات الهجرة اليهودية إا ¤فلسسط ‘ Úنهايات القرن التاسسع عشسر ،وتصساعدت اŸقاومة مع
تزايد الهجرة ،ثم –ّولت إا ¤عمل سسياسسي وعسسكري وثورات ومظاهرات مع فرضض ا’نتداب الÈيطا ،Êوتواصسلت اŸقاومة
الشساملة بعد قيام دولة إاسسرائيل ،و ⁄تتوقف ا ¤اليوم.
فقاموا بهجوم مسسلح عليها أاسسفر عن سسقوط عمل عسسكري ضسد الوجود الصسهيو .Êوشسهد
بداية اŸقاومة
عام  ،1900حملة ضسخمة ÷مع التوقيعات
ت-ع-ود ب-داي-ة اŸق-اوم-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة للوجود قتلى من الطرف.Ú
على عرائضس “نع بيع األراضسي للمهاجرين
أاول عمل عسسكري
الصسهيو Êإا ¤أاك Ìمن مائة عام ،ففي عام
 ،1891ق -دم ع -دد ك -ب Òم -ن وج -ه -اء ال -ق-دسس ب-دأات اŸق-اوم-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية اŸسسلحة بعد اليهود .ونشسطت وسسائل اإلعÓم العربية ‘
ّ
م- -ذك- -رة اح- -ت- -ج- -اج إا ¤الصس -در األع -ظ -م ‘ عام واحد فقط من اŸؤو“ر الصسهيو Êاألول هذه التوعية.
مظاهر اŸقاومة
األسس-ت-ان-ة ي-ط-ال-ب-ون-ه ب-ال-ت-دخ-ل Ÿن-ع ال-ه-جرة ‘ ب- -ال « بسس- -وسس- -را ع- -ام  ⁄ .1897ت -ق-تصس-ر
Óراضسي األطماع الصسهوينية على فلسسط Úوحدها بل ت ّ-ن -وعت م -ظ -اه -ر اŸق -اوم -ة ‘ ت-لك ال-فÎة
ال-ي-ه-ودي-ة و–ر Ëام-تÓ-ك ال-ي-ه-ود ل أ
الفلسسطينية .و‘ العام التا‹ لحظ أاها‹ ام - -ت - -دت إا ¤شس - -رق األردن ك- -ذلك ،وي- -ع- -ت Èفأانشسئت ا÷معيات واألحزاب التي وضسعت
ق-ري-ة اÿضسÒة وم-ل-بسس «ب-ت-اح ت-ك-ف-ا» ت-ن-امي الهجوم الذي شسّنه األها‹ هناك عام  1898مقاومة الهجرة اليهودية على رأاسس برا›ها،
ع -دد اŸسس-ت-وط-ن-ات ال-ي-ه-ودي-ة ‘ أاراضس-ي-ه-م ،على مسستوطنة أاقيمت ‘ منطقة جرشس أاول واختصس بعضس هذه ا÷معيات ‘ اŸقاومة
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اÙلل السسياسسي د.صسالح الشسقباوي لـ«الشسعب»:

مسسÒات العودة اسستنهاضس
للحلم الفلسسطيني

األمة العربية واإلسسÓمية معنية Ãعركة القدسس
’نها
قال اÙلل السسياسسي د.صسÓح الشسقباوي أان القدسض ’ تخصّض الشسعب الفلسسطيني وحده ،أ
’وضساع
’سسÓمية الدفاع عنه بكل قوة ،وتوّقع أان تبلغ ا أ
مقدسض إاسسÓمي وعلى ا’أمة العربية وا إ
مسستويات غ Òمسسبوقة من اŸواجهة ب Úالشسعب الفلسسطيني وا’حتÓل ا’سسرئيلي سستلي مسسÒات
العودة Ãناسسبة إاحياء ذكرى النكبة.
الصسادر ‘  23أاكتوبر .1995
حاوره :حمزة ﬁصسول
ترامب قال للفلسسطيني Úإان الدبلوماسسية لن
«الشس-عب» :ي-ح-ي-ي الشس-عب ال-ف-لسس-طيني الذكرى تفيدكم أابدا ،وهناك اختÓل ‘ موازين القوة،
الـ 70للنكبة ،بالتزامن مع ترسسيم نقل السسفارة م -اذا Áك-ن أان ت-قّ-دم مسسÒات ال-ع-ودة ل-ل-قضس-ي-ة
’م- -ري- -ك- -ي- -ة إا ¤ال- -ق- -دسض ال -ت -ي اعÎفت ب -ه -ا الفلسسطينية؟
ا أ
ال - -و’ي - -ات اŸت - -ح- -دة ك- -ع- -اصس- -م- -ة لÓ- -ح- -تÓ- -ل @@ إان اŸكان هو جوهر الصسراع الذي ينتمي إا¤
’سس -رائ -ي -ل -ي ،م -ا رأايك ‘ م-ن ي-ق-ول إان-ه-ا ن-ك-ب-ة أا‰اط الصسراعات التاريخية الجتماعية اŸمتدة بيننا
ا إ
وب Úا◊ركة الصسهيونية التي –اول أان تلغي وجودنا
ثانية؟
د.صسالح الشسقباوي :الشسعب الفلسسطيني ل يعيشس و–اول أان تعبث ‘ مكونات هويتنا الوطنية ،ولنقل إانه
ن-ك-ب-ة ث-ان-ي-ة ،ب-ل األم-ة ال-ع-رب-ي-ة واإلسسÓ-م-ي-ة ه-ي التي صس -راع حضس -اري ط -وي -ل األم -د ون -ا œع -ن اخ -تÓ-ل ‘
ت -ع -يشس ال -ن -ك -ب -ة ،ف -ال-ق-دسس ه-ي أاو ¤ال-ق-ب-ل-ت Úوث-الث موازين القوى ب Úالفلسسطيني Úوب Úالسسرائيلي.Ú
ا◊رم ،Úوبالتا‹ هي مقدسس إاسسÓمي يجب الدفاع وإاسس -رائ -ي -ل م -وج -ودة ب -ح ّ-ق ال -ق -وة ،ون -ح -ن ن -ق-ات-ل-ه-م
عنه ويجب منع العدو الصسهيو Êوترامب من –قيق ونصسارعهم وننضسال ضسدهم بقوة حقوقنا التاريخية
التي أاقرتها كل مواثيق الشسرعية الدولية ،لذلك فإان
أاهدافهم التوراتية.
إان ق- -رار ال- -رئ- -يسس دون- -ال- -د ت- -رامب ب -ن -ق -ل السس -ف -ارة الشسعب الفلسسطيني سسيحيي ع ÈمسسÒة العودة الكÈى
األمريكية إا ¤القدسس ،هو –ّد صسارخ إا ¤كل األمة ذكرى  70للنكبة التي أازاحت فيها إاسسرائيل أاك Ìمن
العربية واإلسسÓمية ،وإالغاء ◊قوقها الثابتة ‘ اŸدينة  800أال-ف ف-لسس-ط-ي-ن-ي ع-ن اŸك-ان وشس-ردت-ه-م وشس-ت-تهم
اŸق- -دسس- -ة ،وه- -ذا ال- -ق- -رار ي- -ن -ب -ع م -ن دواف -ع دي -ن -ي -ة وسسكنوا ﬂيمات اللجوء واŸنفى لكنهم أاصسروا على
واقتصسادية ،وهو تفعيل لقانون الكونغرسس رقم  104البقاء والسستمرارية ‘ الزمان واŸكان.
الق -تصس -ادي -ة ع -ن ط-ري-ق تشس-ج-ي-ع الق-تصس-اد
ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي وشس- -راء األراضس -ي اŸه ّ-ددة
بالنتقال إا ¤اليهود ‘ ،ح Úاهتم بعضسها
اآلخر با÷وانب السسياسسية وعقد اŸؤو“رات
ا÷م -اهÒي -ة وت -ن-ظ-ي-م اŸظ-اه-رات وال-ق-ي-ام
بهجمات على اŸسستوطنات الصسهيونية.

أاربع ثورات

ب -ع -د صس -دور وع-د ب-ل-ف-ور ع-ام  ،1917وال -ذي
تعهدت فيه ا◊كومة الÈيطانية بالعمل على
إانشساء وطن قومي ليهود ‘ فلسسط ،Úاتخذت
اŸق -اوم -ة أاشس -ك-اًل أاك Ìشس-م-وًل وأاك Ìع-ن-فً-ا،
وكÌت اŸؤو“رات الشس- -ع -ب -ي -ة ،إاذ ان -ع -ق -د ‘
الفÎة  1929 - 1919أاك Ìمن سسبعة مؤو“رات
تؤوكد جميعها على ضسرورة الوحدة العربية
ل -درء اıاط -ر الصس -ه -ي -ون -ي -ة والسس-ع-ي ل-ن-ي-ل
السستقÓل الوطني.
واك -تسس -بت اŸظ-اه-رات ال-ت-ي ان-دل-عت ط-اب-ع
ال -ع -ن -ف وت -خ -ل -ل -ت -ه -ا صس -دام -ات م -ع ا÷ن-ود
الÈي - -ط - -ان - -ي Úال - -ذي - -ن اع - -تÈه- -م الشس- -عب

الفلسسطيني مسسؤوول Úعن الوجود الصسهيوÊ
والهجرة اليهودية التي ل تتوقف ،وكانت أاهم
تلك اŸظاهرات التي أاخذت شسكل الثورات
‘ أاعوام 1920 :و 1921و 1923و.1924

ثورة  1920بداية النتفاضسة

اندلعت احتجاجًا على وعد بلفور ،وبدأات
أاحداثها ‘ القدسس ثم امتدت إاﬂ ¤تلف
اŸدن الفلسسطينية.
كانت تلك األحداث بداية الهبة الشسعبية التي
اسس -ت -م -رت أاسس -ب -وع ً-ا  ⁄تسس -ت -ط -ع السس-ل-ط-ات
الÈي -ط -ان-ي-ة إاخ-م-اده-ا رغ-م إاعÓ-ن األح-ك-ام
العرفية ،وبلغت حصسيلة القتلى وا÷رحى من
ا÷انب ال- -ف- -لسس -ط -ي -ن -ي تسس -ع -ة ق -ت -ل -ى و251
جريحاً .وترجع أاهمية ثورة  ،1920إا ¤كونها
ب -داي -ة الن -ت -ف -اضس-ات الشس-ع-ب-ي-ة ال-كÈى ع-ل-ى
ال-وج-ود الÈي-ط-ا Êوال-ت-غ-ل-غ-ل الصس-ه-يو Êمنذ
العشسرينات من القرن العشسرين وحتى اآلن.
وشسهد عام  1929مظاهرة عنيفة اشستبك فيها
اŸسسلمون مع الصسهاينة ،وما ب 1936 Úو1939

نعم ،إان إاحياء هذه الذكرى ‘
م -ل -ي-ون-ي-ات ال-ع-ودة ه-و ت-أاك-ي-د
وإاصسرار فلسسطيني على عدم
نسسيان وطنه وأارضسه وحقوقه،
وبالتا‹ نرد ردا مباشسرا على
مقولة غولدا مائ Òالتي قالت
«إان ال -ك -ب -ار Áوت-ون والصس-غ-ار
ينسسون» ،ومسسÒة العودة هي
ت- -أاك- -ي- -د ع- -ل- -ى اسس- -ت- -ن- -ه- -اضس
واسستيقاظ ا◊لم الفلسسطيني من جديد ورد مباشسر
ع-ل-ى م-ن ي-ح-اول-ون إال-غ-اء وج-ودن-ا وح-ق-وق-ن-ا وه-وي-ت-ن-ا
ومكوناتها الذاتية واŸوضسوعية.
إاننا كشسعب فلسسطيني نعيشس على هذه األرضس منذ
آالف السسن ⁄ ،Úنغادرها بل دافعنا عنها وانتظرناها
Óسسرائيلي الذي عاشس فيها فÎة ل
تاريخيا ،ول يحقّ ل إ
تزيد عن  70عاما منذ  5آالف سسنة أان يدعي أان
Óرضس وأانها أارضس ميعاده.
Ãلكيته ل أ
يبقى على األمة العربية واإلسسÓمية ،الوقوف ‘ وجه
ت -رامب ال -ذي ي -ري -د أان ي -غ Òم -ع -ا ⁄ال -ت -اري-خ وأادوات
الصسراع على اŸقدسسات ،وأان نقول له أاننا فع Óقادرون
على مواجته وأانا ا◊قوق ل تضسيع.
واŸسسÒات الشسعبية هي ا◊ّد األدنى من اŸقاومة
ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-ل-ح-ة ،ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ح-ركة فتح ‘ 01
جانفي  1965والتي طالبت بتحرير الÎاب الفلسسطيني

قامت الثورة الفلسسطينية الكÈى بقيادة عز
الدين القسسام ،لكن التدخÓت العربية حتى ل
نقول اÿيانات العربية أاجهضست الثورة.

حرب 1948

نشسبت ا◊رب ‘  ،1948 / 5 / 15بسسبب قرار
تقسسيم فلسسط Úالصسادر عن األ· اŸتحدة
‘  ،1947 / 12/ 29حيث اتخذت الدول
العربية قراراً بدخول جيوشسها إا ¤فلسسط،Ú
وكانت السسمة البارزة لتلك ا◊شسود هي عدم
التنسسيق فيما بينها ،ويضساف إا ¤هذه الثغرات
ال-عسس-ك-ري-ة ع-ام-ل ضس-ع-ف أاسس-اسس-ي ي-ت-م-ثل ‘
–كم بريطانيا ‘ تسسليح ا÷يوشس العربية.
وقد أارغمت بريطانيا والوليات اŸتحدة
األمريكية الدول العربية على وقف القتال
Ÿدة أاربعة اسسابيع ،وتوقف القتال بالفعل ‘
11جوان ،وعرفت تلك الفÎة بالهدنة األو¤
التي أافادت القوات الصسهيونية التي عّززت
من قدراتها وزادت من تسسلحها Ãسساعدة

من اŸاء إا ¤اŸاء.
ه - -ل Áك - -ن أان ت - -ؤودي
مسسÒات ال - - - -ع - - - -ودة إا¤
ان -ت-ف-اضس-ة ث-ال-ث-ة ،إاذا م-ا
ت ّ-وق -ع -ن -ا ق -م -ع -ا ع -ن -ي -ف-ا
ل Ó-ح-تÓ-ل ا’سس-رائ-ي-ل-ي
لÓ-ح-ت-ج-اجات الشسعبية
الفلسسطينية؟
@@ ن- -ح- -ن ن- -ع -يشس ظ -روف -ا
صسعبة بسسبب الهيمنة األمريكية وقدوم ترامب كرئيسس
للوليات اŸتحدة األمريكية ،إان صسراعنا بكل ﬁدداته
ال -ت-اري-خ-ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة ي-دخ-ل ‘ إاط-ار م-ن-ع
–قيق قرار ترامب الرامي لعتبار القدسس عاصسمة
للدولة.
ألن ترامب ا‚ر وراء من يريدون –ويل الصسراع إا¤
ديني علما أان الصسراع بيننا وبينهم هو صسراع وطني،
ألنهم يقولون إان هذا اŸكان اسسرائيلي وموجودون
ع -ل -ي -ه ب -ح ّ-ق ال -ق -وة ووج -دون -ا ع-ل-ي-ه ب-ح-ك-م ح-ق-وق-ن-ا
التاريخية.
وبحكم اŸناخات اإلقليمية ا÷ديدة ،أاتوقع أان ل تصسل
حركة هذه الحتجاجات إا ¤مسستوى انتفاضسة بقدر ما
ه -ي ح -رك -ات سس -ي-اسس-ي-ة ن-ح-اول ال-رد ف-ي-ه-ا ع-ل-ى ق-رار
ت- -رامبÃ ،ع- -ن- -ى أان- -ه –ّرك م -ن -اسس -ب -ات -ي ل -يسس ف -ي -ه
اسسÎات -ي-ج-ي-ة ّﬁددة وواضس-ح-ة اŸع-اÁ ⁄ك-ن ت-ب-ن-ي-ه-ا

ال -ولي -ات اŸت -ح -دة األمÒك -ي -ة وب -ري-ط-ان-ي-ا،
واندلعت ا◊رب من جديد ‘ ،1948 / 7 / 7
ثم وقعت هدنة ثانية قبلتها الدول العربية ‘
 ،1948/ 7/ 18غ Òأان القيادة الصسهيونية
خرقت شسروطها وحققت انتصسارات كبÒة.
وكانت النتيجة اŸروعة لنكبة  ،1948ضسياع
مسس-اح-ات ك-بÒة م-ن األراضس-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
ت -ف -وق م -ا نّصس ع-ل-ي-ه ق-رار ال-ت-قسس-ي-م ،اق-ام-ة
ال -دول -ة السس -رائ -ي -ل -ي -ة ف -وق أان -ق-اضس ال-دول-ة
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وت-ه-ج Òآالف ال-ف-لسس-ط-ي-ن-يÚ
واسستمرار معاناتهم إا ¤اآلن.

اŸقاومة بعد 1948

دخ-لت اŸق-اوم-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ية طوراً جديداً
ب -ع-د ح-رب  ،1948ف-أاع-ل-ن ع-ن ق-ي-ام م-ن-ظمة
ال -ت-ح-ري-ر ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ع-ام  ،1964وح -رك -ة
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي «ف-ت-ح» ال-تي
أاعلنت عن أاو ¤عملياتها عام  ،1965لكن
سسرعان ما دخلت اŸنطقة ‘ حرب أاخرى
جديدة  ⁄تقل خسسائر العرب فيها عن حرب

لتفج Òانتفاضسة ثالثة وعارمة ،ألن الظرف الفلسسطيني
ل يسسمح بتفج Òالنتفاضسة وفقا للمعطيات اŸادية
واللوجيسستية ليسست لصسا◊نا ،ألننا نعيشس على وقع
ا◊فاظ على الذات ومكونات الهوية.
إاضسافة إا ¤أان ا◊سسم العسسكري ليسس ‘ صسا◊نا،
فنحن نتبنى اÿيار السسلمي لنحاول أان نحيد الÎسسانة
العسسكرية السسرائلية ومنظومة القتل ا÷ماعي بالدم
البارد وعدم إاعطاء شسرعية القتل للقادة العسسكريÚ
السسرائيلي.
ومع ذلك ،أاتوّقع أان اŸسسÒة اŸلويونية التي بدأات ،لن
تقف عن حدود معينة وسسيكون لها حضسور قوي ،وÁكن
جدا أان تتفجر الوضساع ا ¤مسستويات ل يحمد عقابها
كما سسيشسهد شسهر رمضسان مواجهات دامية سستدفع
فيها اسسرائيل ثمنا باهضسا.
وإا ¤جانب اŸقاومة الشسعبية ،هناك بعضس اŸبادرات
‘ ال -ل -ح -ظ -ات األخÒة ك -زي -ارة وف -د ◊رك -ة ح -م -اسس
القاهرة ‘ وقت يسستعد فيه الفلسسطينيون إلحياء ذكر
ال-ن-كبة الـ ،70ب -ع -د ط -لب اسس -رائ-ي-ل ت-دخ-ل مصس-ر ع-ن-د
حماسس لتفادي تدهور األوضساع عند ا◊دود الفاصسلة.
لقد ضسرب الرئيسس األمريكي بقراره نقل السسفارة إا¤
القدسس ،كل اŸواثيق الدولية وكل ثوابت عملية السسÓم
ﬁاول ال-قضس-اء ع-ل-ى اŸشس-روع ال-وط-ن-ي ال-ف-لسس-طيني،
وسسننتصسر كما انتصسرت ا÷زائر على الظلم والقتل
الذي مارسسته فرنسسا ضسدها طيلة  130سسنة.

 ،1948فقد أاخضسعت إاسسرائيل الضسفة الغربية
وق -ط -اع غ-زة وال-ق-دسس الشس-رق-ي-ة لسس-ي-ادت-ه-ا،
واحتلت أاجزاء من كل من سسوريا واألردن
ومصسر ،وزادت إاسسرائيل من مسساحتها نتيجة
تلك ا◊رب اÿاطفة بنسسبة .%200

انتفاضسة 1987

زادت ق- -ن -اع -ة رج -ل الشس -ارع ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي
ب- -اسس- -ت- -ح- -ال- -ة ال- -ت- -وصس -ل إا ¤ح -ل ل -ل -قضس -ي -ة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ة دون –رك شس -ع-ب-ي داخ-ل-ي،
فاندلعت انتفاضسة  ،1987واسستمرت حوا‹
ثÓث سسنوات ،ظهرت خÓلها بطولت فردية،
لكن ‘ اŸقابل كانت القوات اإلسسرائيلية ترد
بعنف ،وجاءت حرب اÿليج الثانية لتطفئ
وهج هذه النتفاضسة.

انتفاضسة األقصسى 2000

‘ سس -ب -ت -م ،2000 Èوب -ع -د فشس -ل م-ف-اوضس-ات
كامب ديفد الثانية اندلعت انتفاضسة األقصسى
التي أاشسعل شسرارتها األو ¤زيارة زعيم حزب

ال -ل -ي -ك -ود اŸتشس ّ-دد أاري-ي-ل شس-ارون ل-ل-مسس-ج-د
األقصسى ‘ ،ظلّ تزايد دعوات بهدمه وإاقامة
ما يسسمى بهيكل سسليمان مكانه.
واسستعملت القوات اإلسسرائيلية ﬂتلف أانواع
األسسلحة ‘ إاخمادها ،فقصسفت غزة ورام الله
بالطائرات ودمرت بعضس مقرات حركة فتح،
وطال القصسف مكاتب تابعة للرئيسس ياسسر
ع -رف -ات ن -فسس-ه ،وسس-ق-ط م-ن ال-ف-لسس-ط-ي-ن-يÚ
مئات الشسهداء وآالف ا÷رحى.

مسسÒات العودة

يصسّر الفلسسطينيون على مواصسلة مقاومتهم
السس -ل -م -ي-ة ،واب-ق-اء قضس-ي-ت-ه-م ح-ي-ة م-ن خÓ-ل
الح- -ت -ج -اج -ات واŸسسÒات ال -ت -ي ت -ت -ع -رضس
Óسسف الشسديد ألبشسع أانواع العنف ،ورغم أان
ل أ
الظرف الدو‹ وموازين القوى هي ‘ غÒ
صسا◊هم ،إال أان الفلسسطيني Úمصسممون على
مواصسلة تضسحياتهم ونضسالهم حتى اسسÎجاع
حقوقهم.

إاذا كانت الغطرسسة اإلسسرائيلية كلّها ،والعربدة األمريكية
التي ل حدود لها  ⁄تعد تفاجئنا ،فإانّ ما أاصسبح يث Òدهشستنا
وﬂاوفنا هو تغيّر اŸوقف العربي الرسسمي وحتى الشسعبي ـ
وإان كان بدرجة أاقل  -من الكيان الصسهيو Êومن القضسية
الفلسسطينية التي ظلّت على مّر السسن ÚاŸاضسية قضسية العرب
األو ¤وهّمهم اŸشسÎك .
ما يث ÒحÒتنا ،هو تعّرضس اŸوقف العربي الرافضس قطعيا
لـ»إاسسرائيل» لكث Òمن التغي ‘ Òالعقد األخ Òوخاصسة بعد ما
يسس-م-ى ب-ال-رب-ي-ع ال-دم-وي ،وب-ل-غت ل-ي-ون-ت-ه أاع-ل-ى مسس-ت-وي-ات-ه-ا
م -ؤوخ -را ،وÁك -ن جّسس ذلك م -ن خ Ó-ل ب -عضس ال -تصس -ري-ح-ات
العربية التي أاقرت بحق إاسسرائيل ‘ الدفاع عن نفسسها،
وأاّيدتها وأاثنت على صسنيعها عندما أامطرت الشسقيقة سسوريا
جهتها كما قالت
نهاية األسسبوع اŸاضسي بوابل من الصسواريخ و ّ
لضسرب القوات اإليرانية اŸنتشسرة هناك.
كما نسستشسف بداية ذوبان ا÷ليد ب Úبعضس الدول العربية
وإاسس -رائ-ي-ل ،م-ن خÓ-ل ت-ف-اؤول مسس-ؤوول Úصس-ه-اي-ن-ة ب-عÓ-ق-ات
واعدة مع أاطراف عربية قطعت أاشسواطا كبÒة ‘ اŒاه
التطبيع مع الكيان الصسهيو Êالغاصسب والر“اء ‘ أاحضسانه
واŸتاجرة با◊قوق الفلسسطينية ومقايضستها با◊صسول فقط
على مرضساة هذا الحتÓل الذي ل يتوّقف عن إاراقة دماء
الفلسسطيني Úوسسرقة حقوقهم.
اŸوقف العربي اŸعادي إلسسرائيل  -كما كتب أاحدهم -
تشسّ-ك-ل ت-اري-خ-ي-ا م-ن-ذ ال-ب-داي-ات األو ¤ل-ل-قضسية الفلسسطينية،
وأاصسبح Ãرور الزمن حادا وقطعيا  ⁄يجرؤو أاي مسسؤوول عربي
على Œاوزه إا ¤عام  ،1977ح Úخرق الرئيسس اŸصسري
األسسبق ﬁمد أانور السسادات «اÙرمات» وزار إاسسرائيل.
تلك الزيارة ،وتوقيع معاهدة السسÓم ،واسستعادة سسيناء  ⁄تنِه
العداء العربي اإلسسرائيلي ،و ⁄تنجح ‘ –قيق اخÎاق كامل
‘ اŸوقف العام من إاسسرائيل ،ل هي ،ول اتفاقيات أاوسسلو
ب Úال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úواإلسس-رائ-ي-ل-ي ،Úإاذ ب-ق-ي ه-ذا «ال-ت-ط-ب-ي-ع»
سسطحيا.
الضس -رب -ة ال -ع -ن -ي-ف-ة ال-ت-ي وج-ه-ت-ه-ا إاسس-رائ-ي-ل ف-ج-ر اÿم-يسس
اŸاضسي للمواقع العسسكرية اإليرانية ‘ سسوريا بالتزامن مع
انسسحاب الوليات اŸتحدة من التفاق النووي اإليرا ،Êكان
Ãثابة اŸؤوشسر Ÿدى «الليونة» التي طرأات على مواقف بعضس
األطراف العربية من إاسسرائيل.
ولعّل هذه الليونة تعّد أاهم مكسسب حصسلت عليه تل أابيب من
عملياتها العسسكرية األخÒة ‘ سسوريا.
لكن ،دعنا نؤوكد بأان تغّير اŸوقف الرسسمي للكث Òمن
البلدان العربية Œاه الكيان الصسهيو ،Êل نسستشسفه فقط
من الغبطة التي سسكنت أافئدة قيادات هذه الدول من قيام
ه -ذا ال -ك -ي -ان بضس -رب ع -دوه -ا ال -ل -دود إاي -ران ،وإاّن-م-ا م-ن
التصسالت الظاهرة واŸسستÎة التي أاصسبحت بعضس الدول
العربية Œريها مع الصسهاينة ،والصسفقات التي تعقدها
معهم لÎسسيم احتÓلهم والبحث عن ﬂارج أاخرى للقضسية
الفلسسطينية خارج أارضس فلسسط Úمثل «صسفقة القرن» التي
نسس-جت خ-ي-وط-ه-ا اسس-رائ-ي-ل ب-ال-ت-آام-ر م-ع ب-عضس الزعامات
ال -ع-رب-ي-ة ال-ت-ي دف-ع-ه-ا ضس-ع-ف-ه-ا ل“Îي ‘ أاحضس-ان ال-ع-دو
خخة التي سسينفجر يوما ‘ وجهها ،فبئسس
الصسهيو ÊاŸف ّ
اÿائن وبئسس من يتاجر بقضساياه.

›لة
’يكونوميسست» الÈيطانية:
«ا إ

العرب تخلوا عن فلسسطÚ

’ي- -ك- -ون -وم -يسست» الÈي -ط -ان -ي -ة ،إان
ق- -الت ›ل- -ة «ا إ
’ن ،بعد تخلي
’مان ا آ
الفلسسطيني ’ Úيشسعرون با أ
’مريكي
جÒانهم عنهم ‘ ،أاعقاب إاعÓن الرئيسض ا أ
دون -ال -د ت -رامب ال-ق-دسض ع-اصس-م-ة ل-دول-ة ا’ح-تÓ-ل
’سسرائيلي.
ا إ
’م -ري-ك-ي
’ع Ó-ن ا أ
وأاضس -افت اÛل -ة ‘ ت -ق -ري -ر ،أان ا إ
بشس -أان ال -ق -دسض أاث -بت أان ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة  ⁄ت-ع-د
تصس- -ل- -ح راع- -ي ً-ة ل -لسس Ó-م ل -ت -خ -ل -ي -ه -ا ع -ن ا◊ي -ادي -ة
اŸط -ل -وب -ة ،وأاث -بت أايًضس -ا ت -ق ّ-ل -ب ا◊ال -ة السس -ي -اسس-ي-ة
للحركة الوطنية الفلسسطينية.
وأاشسارت اÛلة إا ¤مظاهرات واحتجاجات اندلعت
’راضسي الفلسسطينية ‘ أاعقاب قرار ترامب ،بيد
‘ا أ
أانها قالت إان تلك ا’حتجاجات « ⁄ترق للمسستوى
اŸطلوب».
وت- -ق- -ول اÛل- -ة الÈي- -ط- -ان -ي -ة ،إان ال -ف -لسس -ط -ي -ن -يÚ
’ن با’نكسسار والوحدة ،بعد أان خسسرت
يشسعرون ا آ
’وسسط اŸنتفضض حالًيا
قضسيتهم صسداها ‘ الشسرق ا أ
’ه- -ل- -ي- -ة ،وب- -ال- -ت- -وت- -رات
ب - -الصس- -راع- -ات وا◊روب ا أ
’قليمية ،مشسÒة إا ¤اكتفاء الدول العربية بإادانة
ا إ
’مريكي.
القرار ا أ
وقالت :إان «بعضض الدول العربية تبدو مهتمة أاكÌ
ب -إارضس -اء إاسس -رائ -ي -ل وال -ت -ي أاصس -ب -حت ح-ل-يً-ف-ا م-هً-م-ا ‘
الصسراع ضسد إايران».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الكاتب واıرج اŸسسرحي ﬁمد بويشس لـ«الشسعب»:

15

لوحد لقراءة اŸوروث الÎاثي فعليا
مسصرح الشصارع اÿيار ا أ
اع -ت Èال -ك -اتب واıرج اŸسس -رح -يﬁ ،م -د ب -ويشس»أان ت -داول -ي -ة م-ا يسس-م-ى Ãسس-رح ال-فضس-اء اŸف-ت-وح
لبعاد اŸيثولوجية
وإامكانية التمرد على مسسرح العلبة ،تسستلزم إاعادة طرح اسستغÓل اŸوروث ‘ قراءة أ
اŸعروفة عندنا واعتماد Œربة جديدة Ÿسسرح الشسارع إاضسافة إا ¤خلق جماهرية متوازنة مع تلق مباشسر يعتمد
على تكسس Òا÷دار الرابع الÈختي « كما يرى من خÓل هذا ا◊وار أانه «Áكننا التعايشس مع الفن اŸسسرحي ‘
الفضساء اŸفتوح إاذا ما “كنا من قراءة ذاتنا الÎاثية والتقليدية الزاخرة بالطقوسسية والحتفالية وأاعدنا
قراءة ما نكتنزه من زخم ثقا‘ خارج حصسار العلبة».

أاجرت ا◊وار :كرÁة براهيمية

^^ ج -ري -دة الشس -عب :م -ا ه -و ت -ق -ي -ي -مك ل -واق -ع ال -رك-ح
ال- -م -ف -ت -وح ت -حت راي -ة مسس -رح الشس -ارع ب -ي -ن ال -ت -أاسس -يسس
والغياب وفاعلية التواجد ؟
^ محمد بويشس :في الترتيب الزمني والمكاني لتأاسسيسض ما
يسسمى بالمسسرح في الفضساء المفتوح ،لعب المسسرح الروماني
كبنية ركحية دوره الفعال في إارسساء بات تمثيلي مواجه مع متلقي
ف -ي مسس -ارح م -ف -ت -وح -ة ك -انت ال -ج-وق-ة ..ال-ك-ورسض...ه-ي سس-ي-دة
الموقف في تلك الحقبة من المبثوث المسسرحي المحرك للفاعل
ال-ج-م-ه-وري وف-ق ن-ظ-ري-ة ت-أاث-ر وت-أاث-ي-ر دون ح-واج-ز أاو م-ع-وق-ات
وصسول....
واسستمر مسسرح الشسارع بتغطية الفعل المسسرحي ألمد كبير وحتى
في الجزائر كانت الطقوسض األولى لما قبل المسسرح المسستمدة
من الميثولوجيا المازيغية خصسوصسا التي ترتقي بالمتلقي من
فضساء مفتوح إالى تلك األبعاد الروحية واإلنسسانية كما نراها في
البناء المسسرحي الحديث وفق كوريغرافيا تعبيرية يقرأاها

التاريخ الفني كتعب Òجسصدي مهم Ÿرحلة ما قبل
اŸسصرح...

ولكن نفتقد هذه الميزة الخاصسة أاحيانا من حيث التمركز في
مسسرح الشسارع كدال طقوسسي تراثي وندخل مكرهين إالى العلبة
اليطالية كملزم تاريخي ،وهذا ما أادى إالى فقدان مميزات كثيرة
لمسسرح الشسارع في الجزائر خصسوصسا بمعنى أان الميزة التي
تبنيناها من مسسرح العلبة جعلنا ننسسى طقوسسنا ونسستمر في
مسسرح أارويي وصسل إالينا عن طريق جورج ابيضض في العشسرينات
وافتقدنا نحن مسسرح الشسارع كأاداة تعبيرية طقوسسية قبل أاسسفار
هذا الفنان اللبناني إالى الجزائر.
^^ ن-ع-ود إال-ى السس-ي-اسس-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-م-ن-تهجة حاليا في
الجزائر ،هل يمكن أان نلمسس بوادر إاعادة تشسكيل مسسرح
شسارع في الفضساءات المفتوحة ،وهل هناك قابلية من
جهة المتلقي الحالي لمثل هذا الطرح؟
^ في إاعادة التمركز للدعوة إالى الفن كمرجعية أاسساسسية لقراءة
ال -م -وروث ي -ك -ون األم -ر م -م -ك-ن-ا ،وه-ذا م-ا ن-راه ف-ي ال-ك-ث-ي-ر م-ن
المبادرات التي تتبناها الهيئة الثقافية عندنا بداية من مسسرح
الجنوب ومهرجان المسسرح األمازيغي والدعوات الكثيرة لمحاولة
إاخراج المسسرح الجزائري إالى الفضساء المفتوح خصسوصسا المسسرح
الطقوسسي الذي أاصسبحت العلبة اليطالية سسجنا له..ولعب تنظير
علولة في مسسرح الحلقة الدور
الكبير في هذا لكن لم يتم السستثمار فيه وتمت قراءته في زمنه
فقط ول ننسسى تجربة بالرشسيد في المغرب وفق الحتفالية التي

اŸنشسد «ناصسر مÒوح» يؤوكد لـ «الشسعب»

نحن نسصتغني عن اإلنتاج اŸشصرقي
والÎاث ا÷زائري منهلنا الوحيد

على هامشض فعاليات المهرجان
Óنشساد عرفت عاصسمة
الدولي ل إ
الشس-رق ال-ج-زائ-ري ل-م-دة أاسس-بوع
ب-أاك-م-ل-ه ،أاي-ن ت-ح-دثت «الشس-عب»
م -ع ال -م -نشس -د «ن -اصس -ر م -ي-روح»
ال - - -ذي أاك - - -د أان اإلنشس - - -اد ف- - -ي
ال - -ج- -زائ- -ر يشس- -ه- -د ف- -ي اآلون- -ة
األخ - -ي - -رة ت - -ط - -ورا و ت - -غ - -ي- -را
م -حسس-وسس-ا ب-مضس-م-ون األن-اشس-ي-د
ال-م-ق-دم-ة م-ن ط-رف ال-منشسدين
باعتبار أانها تأاثرت بتلك التي
تصسدر من دول المشسرق ،لترتكز
ف -ي اآلون -ة األخ -ي-رة ع-ل-ى إاب-راز
ال -ت -راث ال -ج -زائ -ري م -ن خÓ-ل
األنشس -ودة ال -ج-زائ-ري-ة ح-ت-ى م-ن
ط-رف ف-ن-ان-ي-ن غ-ي-ر ج-زائ-ريين،
«ن -اصس -ر م-ي-روح» ال-م-نشس-د ال-ذي
ت- - -خصسصض ف- - -ي دراسس- - -ة ع - -ل - -م
الجتماع بجامعة قسسنطينة كان
دائ-م اله-ت-م-ام ب-ال-ف-ن واإلنشس-اد
خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -ال-ت-راث
ال-ج-زائ-ري سس-ي-م-ا ف-ن ال-م-ال-وف
القسسنطيني فتشسبع من المدرسسة
ال-قسس-ن-ط-ي-ن-ي-ة ،ب-ع-ده-ا ك-انت ل-ه
مشس -ارك -ة ب -ب -رام-ج إانشس-ادي-ة م-ن
الشس- -ارق- -ة ت- -ح -دي -دا ب -ب -رن -ام -ج
«م -نشس -د الشس -ارق -ة» وه -ي ك -انت

بالنسسبة له النطÓقة الرئيسسية
في مسسيرته الفنية عموما وفي
م- -ج -ال اإلنشس -اد خصس -وصس -ا أاي -ن
ق- -دمت ب- -ع -ده -ا ع -دة ح -ف Ó-ت
داخل و خارج الوطن كما طبعت
مشس-ارك-ت-ي ضس-م-ن ل-ج-ان ت-ح-كيم
في مسسابقات ومهرجانات وكذا
كمشسرف فني في برنامج أاحادي
األرواح ع -ل -ى ق-ن-اة ال-ق-رآان ،أام-ا
ف -ي -م -ا ي -خصض مسس -اب -ق -ة م-نشس-د
الشسارقة أاكد لنا «ميروح» أانها
كانت من أاحسسن التجارب التي
مر بها خÓل مسسيرته الفنية ،
أاي -ن خ -اضض ال -ت -ج-رب-ة رف-ق-ة 16
مشس -ت -رك م-ن م-خ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دان
ال -ع -رب -ي -ة أاي -ن وق -ف ع -ل -ى ذلك
المزيج من الثقافات و اللهجات
ال- -م -خ -ت -ل -ف -ة و ك -ذا ال -م -ي -ولت
ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ك-ل مشس-ت-رك ف-كانت
ب -م -ث -اب -ة ت -ج -رب -ة ج-د اي-ج-اب-ي-ة
خاصسة وكذا الحتكاك بالعديد
من األسساتذة المشسرفين الذين
ي- -ق- -دم- -ون ك- -اف- -ة ال -نصس -ائ -ح و
ال -ت -وصس -ي -ات ال -ف-ن-ي-ة ،ه-ذا وق-د
ف-ت-حت ال-مسس-اب-ق-ة ف-رصض أاخرى
على غرار ربط صسداقات فنية
ج -دي -دة وع Ó-ق -ات اج -ت-م-اع-ي-ة
خارج الوطن.

ه - -ذا وق - -د اع- -ت- -ب- -ر ال- -م- -نشس- -د
ال- - -ج - -زائ - -ري أان اإلنشس - -اد ف - -ي
ال- -ج -زائ -ر شس -ه -د ع -دة م -راح -ل
فسس -اب -ق-ا ك-انت حسس-ب-ه األع-م-ال
تتأاثر باألعمال الناتجة عن دول
المشسرق ،على اعتبار أانها كانت
السس -ب -اق -ة ف-ي ال-م-ج-ال ل-ك-ن م-ع
م -رور ال -وقت ت -غ -ي -رت األم-ور و
أاصسبحت األنشسودة تسستوحى من
التراث الجزائري وأاصسبح هناك
اهتمام كبير بإابراز هذا التراث
عبر مختلف األعمال حتى أان
ه-ن-اك ف-ن-ان-ي-ن غ-ي-ر ج-زائ-ري-ين
اه -ت -م -وا ب -ه و اسس -ت -خ-دم-وه ف-ي
أاعمالهم و هذا بحد ذاته أامر
إاي -ج -اب -ي ،وف -ي رده ع -ن سس-ؤوال
طرحته «الشسعب» أان أاول عمل
ف -ن -ي ق-دم-ه ك-ان ب-الشس-ارق-ة أاي-ن
كانت له  3أاعمال مصسورة عن
األخوة و عن األم هذا األخير
الذي كان له تأاثير قوي وسسط
الجمهور ،وفضس Óعن تحضسيره
ل-ب-عضض األع-م-ال ال-ج-دي-دة ال-ت-ي
بصسدد التحضسير لها ياأتي على
رأاسسها عمل فني يأاتي بالتعاون
من قناة المجد باللغتين العربية
و التركية.

قسسنطينة:مفيدة طريفي

الفنان بودواية عبد الهادي لـ«الشسعب»:

الفن التشصكيلي مهمشش ‘ حاجة إا ¤تكاتف صصانعيه
كشس-ف ال-ف-ن-ان ال-تشس-كيلي الشساب
ب -ودواي -ة ع -ب -د ال-ه-ادي م-ن م-دي-ن-ة
ع Úك- -رمسس ب- -ت- -ي- -ارت ‘ تصس -ري -ح
لـ«الشسعب» :انه ابن منطقة ريفية
اسستلهم منها فن الرسسم التشسكيلي
واسس- -ت- -ط- -اع أان ي- -كسس- -ر ط- -اب- -وه -ات
اŸن- -ط- -ق- -ة و ال- -ت -ح -ق Ãع -ه -د ال -ف -ن
ال -تشس -ك -ي -ل-ي Ãسس-ت-غ-ا Âوق-د ك-انت
معلمته نصسÒة بن عبد الهادي هي
أاول من اكتشسفت موهبته ‘ السسنة
الرابعة ابتدائي وشسجعته على الرسسم ‘ القسسم
و تنبأات له Ãسستقبل فني زاهر».

تيارت :ع.عمارة

يعتبر الفنان أان «الفن التشسكيلي هو تعبير عن
أاحاسسيسض وجدانية للفنان و تنعكسض إايجابا
ع -ل -ى ال -م-ج-ت-م-ع م-ن خÓ-ل رسس-ائ-ل ي-وج-ه-ه-ا
الفنان إالى فئة المثقفين ول سسيما في الفن
ال -ت -ج -ري -دي ال -ذي ي -ت -ط -لب ت-رك-ي-زا و ق-راءة
خ -اصس -ة ،ق -د ت -خصسصض ف -ي ال -رسس -م ب -األل-وان
الزيتية وفي الخط العربي و نال الذي عدة
تكريمات محلية ودولية «.
وك-انت أاخ-ر ال-خ-رج-ات ال-ف-ن-ي-ة ل-ب-ودواي-ة،

مشس- -ارك- -ت- -ه م- -ؤوخ- -را ف- -ي
ال -ت -ج -م -ع ال -ك -ب -ي -ر ل -ل -ف-ن
ال-تشس-ك-ي-ل-ي و ال-ن-قشض على
الخشسب  ،الذي احتضسنته
م-ؤوخ-را دار ال-ث-ق-اف-ة ع-ل-ي
معاشسي بتيارت في إاطار
إاحياء شسهر التراث  ،تحت
شس- -ع- -ار « ت- -خ- -ل -ي -دا ل -روح
ال -ف -ن -ان ال -تشس -ك-ي-ل-ي ع-ب-د

الحق شساوشض» .
و قد اسستحسسن الفنان المبادرة التي قدم من
خ Ó-ل -ه -ا م-ج-م-وع-ة م-ن ال-ل-وح-ات سس-ب-ق و أان
عرضست على الصسعيد الوطني و العربي و نال
بها تكريمات جمة ،ف حيت قال «إانها جد
حسسنة و التفاتة طيبة كرمت من خÓلها
أاعمال و فن الراحل عبد الحق شساوشض الذي
يعتبر أاحد رموز الفن التشسكيلي بالولية»،
داعيا بالمناسسبة « إالى تأاسسيسض صسالون وطني
ل -ل-ف-ن-ون ال-تشس-ك-ي-ل-ي-ة و ت-ي-ارت ه-ات-ه ال-م-دي-ن-ة
ال-خ-ال-دة ب-ت-راث-ه-ا ال-ث-ق-اف-ي ال-م-ت-ن-وع ل-ه-ا م-ن
المقومات ما يجعلها تتشسرف باحتضسان أاول
طبعة له» .

هي أاسساسض اللعب المسسرحي في ركح مفتوح...
لسس -ب -اب ي -رج -ع إال -ى
^^ أال ت- -رى أان ج- -زء ك- -ب- -ي -ر م -ن ا أ
المخرجين في الجزائر ،الذين لم يسستثمروا في الخروج
م -ن مسس -رح ال -ع -ل -ب -ة إال -ى ال -فضس -اء ال -م -ف -ت -وح خ -وف -ا م -ن
المغامرة ؟
^ أاعطيك تجربة قمنا بها في إاطار مهرجان مسسرح الهواة
األمازيغي بباتنة وفق رؤويا الفضساء المفتوح واسستلهمنا مع المخرج
لحسسن شسيبه قراءة تراثية للعرضض ...وقد وصسل العرضض اإلى قمة
نجاحه أامام المشساركة الحسسية للمتلقي الذي يشساركك العرضض
بكل حواسسه ويعيشض معك أادق التفاصسيل...والحراك في الفضساء
المفتوح مع العرضض يعطيك أابعادا جديدة لرؤوية المسسرح من بؤورة
المشساركة ل من حيث التلقي فقط كما أان «السستريت شسو» أاو
مسسرح الشسارع يعطيك أاكبر رصسيد من األبعاد الروحية وأاكثر من
بهرجة النظر الحديثة التي دخلها الفن الرابع في العلبة...
ن -ع-م أاواف-قك ال-رأاي ف-ي ع-زوف ال-م-خ-رج-ي-ن ع-ن ال-م-غ-ام-رة ف-ي
الفضساء المفتوح نظرا لعوامل التقبل أاو عدمه من المتلقي الحالي
ونظرا النسسحاب الطقوسسية التي كانت تجول شسوارع المدن
والقرى ممثلة في تراثنا الذي كان يحتفل به في الشسارع وتقبله
الجمهور وأاعتقد أا ن المخرج عندنا ل يميل إالى نصسوصض
الميثولوجيا أالنها تحتاج إالى قراءات متعددة والى زخم كبير
لÓنجاز والى فضساء مفتوح للتجسسيد ونحن نعرف انه ل نمتلك
مسسارح للعرضض المفتوح ل ما تركه الرومان ،وهذا ما لم تنتبه إاليه
وزارتنا الثقافية على األقل لتقنين عروضض في هذه المسسارح
بسسبب التفرغ التام إلقامة مهرجانات غنائية في كل من تيمقاد
وجميلة.
^ هل من كلمة أاخيرة ؟
الهم األسساسسي هو أاننا عموما نحمل على عاتقها الرقي بالمجال
الثقافي واإلبداع والحفاظ على موروثنا الثقافي والحضساري

األصسيل ،لنذهب باتجاه إاقناع الفاعلين في القطاع وكل من هم
بموقع القرار ،بهدف تنشسيط قطاع الفنون الشسعبية بالجزائر
عامة التي تعد مهدا للعديد من الحضسارات ،ما جعل منها عالمة
مهمة في تاريخ الفن القديم بطقوسسه وعاداته وتقاليده الضساربة
في عمق التاريخ.

اŸمثل عبد ا◊ق بن معروف :

الراحلة صصونيا تأالقت كممثلة و ﬂرجة ومسصÒة

رحلت إايقونة الركح تاركة وراءها سسج Óحاف Óمن
لع-م-ال اŸسس-رح-ي-ة و ال-ت-ل-ي-ف-زي-ون-ي-ة ،و مسسÒة ط-وي-لة
ا أ
ت -أال -قت م -ن خ Ó-ل -ه -ا ك -م-م-ث-ل-ة زل-زل حضس-وره-ا ال-ق-وي و
صس -وت -ه -ا الشس -ج -ي و حسس -ه -ا اŸره-ف ال-ع-دي-د م-ن اŸسس-ارح
داخ - -ل و خ- -ارج ال- -وط- -ن ،و “ي- -زت أايضس- -ا م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا
بشسخصسيتها القوية و إارادتها ‘ تسسي ÒاŸناصسب الكبÒة
ومسسؤووليات اŸؤوسسسسات الثقافية.

حبيبة غريب

رحلت الممثلة المسسرحية الجزائرية مكيو سسكينة ،المعروفة
في الوسسط المسسرحي بـ»صسونيا» ،عن عمر ناهز  63عامًا ،بعد
أان صسارعت طوي Óالمرضض العضسال ،تاركة فراغا رهيبا في
الوسسط الفني ،قال عنه الممثل و الفنان عبد الحق بن معروف ،أان الجزائر
كوطن و تاريخ وتراث حي قد فقدت برحيلها إاحدى بناتها الغوالي وفحلة
من الفحÓت».
وأاشسار بن معروف في تصسريح خاصض لـ» الشسعب» أانه « :كان له الشسرف أان
يتعامل معها وهو صسغير أان يراها فوق ركح مسسرح عنابة سسنة  1975و هي
التي دخلته بكل احترافية سسنة 1973ن بعد تخرجها من معهد الفنون
الدرامية ببرج الكيفان».
وأاضساف بن معروف أانه كان له أايضسا الشسرف في التعامل معها كرئيسض
الدائرة الفنية والتقنية بالمسسرح الجهوي لعنابة الذي أادارته الراحلة من

 2011إالى  2015وكان آاخر منصسب مسسوؤولية تقلدته
قبل خروجها على التقاعد».
وقال بن معروف ،انه يشسهد للراحلة صسونيا بميزة
كبيرة كانت تتحلى بها وهي  »:أانها لم تجلسض يوما
في كرسسي المدير حين كانت تسستقبل أاحدا بمكتبها،
ب -ل ك -انت ت -ج -لسض أام -ام -ه و ك-انت ال-راح-ل-ة إانسس-ان-ة
متفتحة سسريعة البداهة  ،تتواصسل مع الجميع و
تسستمع إاليهم وألفكارهم ومشساريعهم و حين كانت
ت-ع-ج-ل-ه-ا ال-ف-ك-رة ال-م-ع-روضس-ة ع-ن ق-ن-اع-ة نسس-ت-ع-م-ل
عبارتها المشسهورة  « :أاشستري»».
السس-ي-دة صس-ون-ي-ا يضس-ي-ف ال-م-ت-ح-دث «إانسس-ان-ة بمعنى
التحدي والوجود فرضست نفسسها في السساحة الثقافية بقوة وعن جدارة ،
فكانت لها رؤوية فنية متميزة جمعت بين التمثيل واإلخراج و انجاز عدة
مشساريع  ،فهي السسيدة الراقية في أادائها و في أاعمالها  ،فقد سسطع نجمها
داخل و خارج الوطن  ،وتأالقت في قطر من خÓل مسسرحيتها « امرأاة من
ورق «.
وكان للراحلة صسونيا حضسور مغاربي قوي ،فقد توجت بجائزة أاحسسن دور
نسسائي في تونسض و هي من النسساء المسسيرات للمؤوسسسسات ارتقت إالى إادارة
مسسرح عنابة و مسسرح سسكيكدة ومعهد الفنون الدرامية ببرج الكيفان
فحملت المسسؤوولية بكل أامانة و نزاهة وضسمير فرحم الله الفقيدة و اسسكنها
فسسيح جنانه.

يحتضسنها مسسرح قسسنطينة خÓل شسهر رمضسان

عروضش مسصرحية و حفÓت فنية ‘ اŸالوف ،العيسصاوة والشصعبي
سسطر مسسرح قسسنطينة ا÷هوي «ﬁمد الطاهر الفرقاÃ ،»Êناسسبة شسهر رمضسان الفضسيل ،برنا›ا متنوعا و ثريا يتضسمن
عروضسا مسسرحية وحفÓت فنية وهذا انطÓقا من  19ماي ا÷اري وحتى  12جوان القادم.

قسسنطينة :احمد دبيلي

يفتتح هذا البرنامج سسهرة اليوم األول ،في
شسقه المسسرحي ،بإاعادة عرضض مسسرحية «
أاخي» إاخراج « أاحسسن سسراج» وتأاليف «عمار
سس -ي-م-ود» ،ت-ت-ب-ع سس-ه-رة ال-ي-وم ال-ث-ان-ي وال-ث-الث
ب -إاع -ادة ع -رضض مسس -رح -ي -ة « ت -يك ت -اك ب -وم»
للمخرج « صسÓح الدين تركي» وهو عبارة عن
عمل مشسترك بين مسسرح قسسنطينة والتعاونية
الثقافية «الماسسيل» تم إانتاجه خÓل السسنة
الجارية.
و بعد عرضض مونولوغ «خديمكم صسابر» للنجم
« صس -اب -ر ع -ي -اشض» ،ي -ق -دم ال-م-خ-رج وال-م-م-ث-ل
القدير « الطيب دهيمي» في عرضض شسرفي،
مسسرحية « النار في لقار» وهو عبارة عن إانتاج
مشس -ت -رك ب -ي -ن مسس -رح قسس -ن -ط-ي-ن-ة و ج-م-ع-ي-ة
الفنانين األحرار وهذا سسهرتي  23و 24ماي
الجاري ،يتبع بعدها بعرضض شسرفي لمسسرحية
« براكاج خراييب» للمخرج « كريم بودشسيشض»
وإانتاج مسسرح قسسنطينة و هو بمثابة تتمة أاو
الجزء الثاني من مسسرحية « بيرات خراييب».
وينتقل هذا البرنامج الرمضساني الثري من
م -ج-ال ال-ع-روضض ال-مسس-رح-ي-ة ال-ى ال-ح-فÓ-ت
الفنية حيث تقدم مجموعة «جيل الغيوان» يوم
 27ماي حف Óفنيا مغربيا ،يتبع في اليوم
الموالي بحفل شسعبي للفنان « حمدي» ،ثم
ع -رضض ل -ل -وان م -ان شس -و» لن -ال -ي -ز» ل -ت -وف -ي -ق

مزعاشض» ،إانتاج تعاونية فنون وثقافة لمدينة
سسطيف.
ويسس- -ت- -م- -ر ه- -ذا ال- -ب- -رن -ام -ج ب -إاع -ادة ع -رضض
ل -مسس -رح -ي -ة «ب -اسس -ط -ا» ل -ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة
«ن-وم-ي-دي-ا ف-ن-ون» ت-ت-ب-ع سسهرتي 30و 31ماي
ب-ح-ف-ل-ي-ن ف-ن-ي-ي-ن ،األول ف-ي ف-ن ال-ع-يسساوة مع
ال -ف -ن -ان « أاح -م -د ب -ن خÓ-ف» وال-ث-ان-ي ل»دار
بحري للوصسفان».
وسس-ي-خصسصض ال-ف-ات-ح وال-ث-ان-ي ج-وان القادمين
ل Ó-ح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع-ال-م-ي ل-ل-ط-ف-ل ت-ق-دم

خÓ-ل-ه-م-ا ج-م-ع-ي-ة ال-ف-ن-ان-ين األحرار عروضسا
Óطفال ،تتبعها بعروضض لمسسرحية
مسسرحية ل أ
« مث »Óللتعاونية الثقافية أافكار وفنون لمدينة
ال -ع -ل -م -ة و إاع -ادة ع -رضض مسس -رح-ي-ة» ب-راك-اج
خراييب» لمسسرح قسسنطينة.
وانطÓقا من  6جوان القادم والى غاية 12
م- -ن- -ه ،ي- -خصسصض ه -ذا األسس -ب -وع األخ -ي -ر م -ن
البرنامج للحفÓت الفنية في فن المالوف مع
ال - -ف - -ن- -ان- -ي- -ن « ح- -ك- -ي- -م ب- -وع- -زي- -ز ،ع- -ب- -اسض
ريغي،جباسسي و أاحمد حركاتي « .

إعدإ

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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العـ ـدد

الموافق لـ  ٣٠شضعبان  ١٤٣٩هـ

١٧٦٤٥

زينب جيار لـ«ألشصعب»:

إ  Ÿر إأ ة “ ل ك إإ ر إ د ت ه ا و ب ا ل ت ف ا ّ – Êق ق ذ إ ت ه ا

كلوإز

تؤومن بقدرة أŸرأة على –قيق
ذأت- -ه- -ا وأحÓ- -م- -ه- -ا ب -ع -ي -دأ ع -ن أي
ح - -دود ت - -ق- -ف ح- -ج- -ر عÌة أم- -ام
طموحاتها ،ترفضص أن تبقى أŸرأة
لرأدة ت-ت-ح-رك وف-ق م-ا
مسص -ل-وب-ة أ إ
لن-ه-ا أل-وح-ي-دة
لخ -رون أ
ي -ري -ده أ آ
أل -ق -ادرة ع-ل-ى إأث-ب-ات أن-ه-ا ذأٌت ل-ه-ا
أحÓ- -م- -ه- -ا وآأم- -ال- -ه -ا ،زي -نب ج -ي -ار
وأح- - -دة ‡ن صص- - -ن- - -ع- - -ن ف- - -رح- - -ة
ألكثÒأت من ألنسصاء يوم زفافهن
بلمسصاتها أ÷مالية ألتي Œعل كل
لج-م-ل ‘ ع Úك-ل
وأح -دة م-ن-هّ-ن أ أ
م- -ن ي- -رأه- -ا ‘ ،ه- -ذأ أل- -ب- -ورت- -ري -ه
سص- -ن- -ت- -عّ- -رف ع- -ل- -ى ه- -ذه ألسص -ي -دة
وت -ف -اصص -ي -ل ح -ي-ات-ه-ا أل-ت-ي صص-ن-عت
“ي - - -زه - - -ا وأب - - -دأع - - -ه - - -ا ‘ ع- - -ا⁄
ألتجميل.

بورتريه :فتيحة كلواز

^ قوة إŸرأإة ‘ Œاوز صشورتها إلنمطية ‘ إÛتمع

وسض -ط « دوي -رات» وأازق -ة ال -قصض-ب-ة «ﬁرمة الفتول» و»سضروال الشضلقة»
الضض -ي -ق -ة نشض -أات زي -نب ج -ي -ار ال -ت-ي و»اŸدور» والكراكو « و»القويط» ‘
تنف ّسضت منذ نعومة اظافرها رائحة ما تضضفيه على العروسض من جمال
ال-ف-ل ،ال-ق-رن-ف-ل والياسضم ،Úوعاينت وأابهة ،ولن يكون شضغفها هذا بعيدا
ع - - - -ن م- - - -وروث
ع- - -ن ق- - -رب م - -ا
عائلي أاين كانت
تصض- -ن- -ع- -ه اŸرأاة
لعماتها
االألعاصضصيضلمةيةبأاناملها {ÖMGC º∏M ∫Éª÷G
اŸت-م-رسّض-ات ‘
ع - -ن- -دم- -ا ك- -انت –≤«≤¬  zIGCôeG πµdاÿياطة
ال-ت-ق-ل-يدية األثر
Œت -م -ع ال -نسض -وة
البالغ ‘ ترسضيخ
‘ «وسضط الدار»
ب كل ما هو
ح
‘
ل - - - - -ت- - - - -ت- - - - -ف
ّ
أاصضيل داخلها ألنه هوية وطن وتاريخ
«الصض-ن-ع-ة» ال-ت-ق-ليدية فمن «شضبيكة»،
أامة ،اما أاجدادها فكلهم كانوا ‘
«مسض- -ل -ول» واÿي -اط -ة ارت -وت زي -نب
ال-ط-ف-ل-ة ال-ف-ن وه-ي ت-رى م-ا يصض-ن-عه «دار الصضنعة» بالقصضبة ما يعني انها
«الطني »Èمن لوحات فنية وتأاكدت سضليلة صضانع Úمهرة ترعرعوا على
رغ -م صض -غ -ر سض -ن -ه-ا أان اŸرأاة ح-ت-م-ا الصضناعة التقليدية للمحروسضة.
ومنذ سضن الـ  ١٢كانت زينب تسضاعد
سض- -ت- -ك- -ون م- -ب- -دع- -ة ان أارادت ذلك،
اسض - -ت - -ه - -وت- -ه- -ا خ- -ي- -وط «اÛب- -ود» قريباتها ‘ قاعات ا◊Óقة فكانت
و»ال -ف -ت -ل -ة» ال -ذه -ب-ي-ة واسض-ت-وق-ف-ت-ه-ا تخلط أاصضباغ الشضعر وتسضرحه ومع

بلوغها الـ  ١٦من العمر انطلقت ‘
مسضاعدة العروسض على اÿروج ا¤
بيت الزوجية ‘ أاجمل حلة أاي انها
تسضاعد العروسض على ارتداء ما يليق
بها وما يزيدها جمال او ما يسضمى
ﬁليا بـ «اŸارطا» اين كانت تتبع
ال -ت -ف -اصض -ي-ل ال-دق-ي-ق-ة ف-ق-ط ل-ت-ك-ون
ال-ع-روسض ج-م-ي-ل-ة .وب-ق-يت ع-ل-ى هذا
اŸنوال ا ¤غاية اخفاقها ‘ نيل
شض -ه -ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا وه-ن-ا ف-ك-رت ‘
ال- - - -ت - - -وج - - -ه ا¤
ال - -ت - -ك- -وي- -ن ‘
اÛال الذي
–به
ا◊Óقة

عن رونقها أان Œد كل ما تبحث عنه
عند زينب جيار التي تتبع كل جديد
‘ هذا العا ⁄الواسضع ،وألنها تهتم
بالتفاصضيل الدقيقة أاصضبحت تدرسض
تقاليد ﬂتلف اŸناطق ا÷زائرية
ح- -ت- -ى ت- -ع- -ط- -ي ك- -ل ع -روسض ط -اب -ع
اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-م-ي إال-ي-ها خاصضة
وأانها سضتتنقل مع فريق عملها إا¤
بعضض وليات الوطن ،هذا الصضيف
ل - -تشض - -رف ع - -ل - -ى ع- -رائسض ط- -ل- -ب- -وا
مسضاعدتها ÷علهن ‘ أابهى حلة.
شضخصضية مثل زينب جيار ل حدود
لعطائها ،فهي ا ¤جانب كل ذلك
تسض- -اع -د اب -ن -ه -ا ال -روح -ي مصض -م -م
األزياء خالد بوطربوشض ‘
تصض -م -ي -م -ات -ه ال -ت -ي
يصضنعها

والتجميل.
وب- -ال- -ف- -ع- -ل ،ت -ل -قت
ال-ت-ك-وي-ن اŸن-اسضب ل-ت-خ-وصض
أاك ‘ Ìعا ⁄األزياء وا÷مال األمر
ال -ذي ج -ع -ل -ه-ا ت-فّ -ك-ر ‘ ف-ت-ح ق-اع-ة
حÓقة ولكن شضغفها الكب Òبا÷مال
جعلها تفكر ‘ إانشضاء جمعية تعنى
ب -ك -ل م -ا ي-خ ّصض ال-ع-روسض ،خ-اصض-ة و
اŸرأاة عامة ،كل ما يتعلّق بجمالها
سض -واء ك -ان ع-ن-اي-ة ب-ال-بشض-رة ،حÓ-ق-ة
ولباسض حتى تتمّكن اŸرأاة الباحثة

بإابداع
وعصضرنة
مع
اÙافظة
ع-ل-ى ط-اب-ع-ها
اÙتشضم،
وك - - - - - - - -انت ‡ن
سضاهمن ‘ إا‚اح عرضضه األول من
نوعه مغاربيا وعربيا للحجاب الذي
زينه «حايك اŸرمة» وعرضض أازياء
Óطفال.
للباسض التقليدي ل أ

أŸرأة ‘ رمضصان

جهود مضشاعفة ’سشتيفاء صشورتها إلنمطية ‘ إÛتمع

م- -اذأ يسص- -ع- -ن- -ي أن أق- -ول غ Òأن
ُم-ع-ظ-م ألسص-ي-دأت َي-ت-جّ-ن-دن لشصهر
رمضص-ان ب-ك-ل م-ا ل-ه-ذه أل-ك-ل-مة من
م- -ع -ن -ى وم -دل -ول ب -ه -دف خ -دم -ة
أف- -رأد أسص- -ره- -ن وأح- -ب- -اب- -ه- -ن م- -ن
ألصصائمُ ،Úقدرأت هائلة وموأهب
ُم- -ب -دع -ة ‘ ألسص -ت -ع -دأد أل -ك -ام -ل
لط-ب-اق
ألشص -ام -ل ل -ل-ت-ف-نـن ‘ أل-ذ أ أ
وإأب- -ه- -ار أ◊اضص- -ري- -ن وأل- -غ- -ائ- -بÚ
بصص - -ورة أŸرأة أŸت- -عّ- -ددة أŸوأهب،
ورغ -م أن ك-ل ه-ذأ ي-ك-ون م-غ-م-ورًأ
لسصعاد
با◊ب وألعاطفة ألنبيلة إ
لب - -ن - -اء،
أل- - -زوج ،أه- - -ل أل - -زوج ،أ أ
لصص- -دق -اء
لق- -رب- -اء ،أ÷Òأن وأ أ
أ أ
ألقريب Úوألبعيدين.
رمضض- -ان يÎك- -ه -ن ب  Ó-شضك ‘ ح -اج -ة
لعطلة طويلة األمد ،وهو ما ل يحدث
عند الكثÒات ‡ن يشضكل لهن شضهرا ً آاخر
من شضهور السضنة التي Áنحن فيها من
ال -وقت وا÷ه -د ال-ن-فسض-ي وا÷سض-دي ،م-ا
ُيميزهن ‘ اÛتمع الذي يعشضن وسضطه
كنسضاء ،سضيدات وربات بيوت ،الفرق فقط
أان تلك اÛهودات تتضضاعف ‘ هذا
الوقت من كل عام.
أاجواء رمضضان تسضبقه بأايام قبل حلوله
كما هو مُتعارف عليه ،ولذا تسضتعد له
أايضضا أاغلب السضيدات فتبذل كل واحدة
ا÷ه-د اŸضض-اع-ف ح-ت-ى ت-وف-ر ألسض-رت-ه-ا
“ضضية هذا الشضهر ‘ جو مُميز وُمريح،
وهذا أامر مُرتبط أايضضا باإلرث الثقا‘
للمجتمع ولن ننكر أابًدا ما يحمله شضهر
الصضيام لنا من سضرور وبهجة ،مصضدرها
م -ا ت -ق -وم ب -ه األم -ه -ات ورب -ات ال -ب -ي -وت
عموماً ،فلولهن Ÿا كانت لهذا الوقت
من السضنة ميزة خاصضة ،ولكن األجدى أان
ُننصضفهن ولو با◊ديث فقط.
تشضعر اŸرأاة أانها ملزمة ومن واجبها

ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي ت- -أام Úاألحسض- -ن ل -زوج -ه -ا
وأاط -ف -ال -ه -ا ،وم -ع ت -ن -ازل ال-ع-د ال-ع-كسض-ي
لرمضضان ،تعمل على قدم وسضاق لتجهز
بيتها خاصضة مطبخها ،حيث ترتكز هاته
األع -م -ال ع -ادة ح -ول…ال -ق -ي -ام ب -أاع -م-ال
ال -غسض -ل وال -ت -ن -ظ -ي -ف.ال -ه -رع إا ¤اق-ت-ن-اء
اŸنتوجات الغذائية وبعضض الحتياجات
األخرى من األوا Êواألطقم واألفرشضة
ا÷دي- -دة…ال- -ت- -حضض ÒاُŸسض- -ب- -ق ل -ب -عضض
األك Ó-ت ال -ق -اب -ل -ة ل -ل -ح -ف -ظ وال-ت-خ-زي-ن
احتسضابًا لضضيق الوقت ‘ شضهر الصضيام.
إاع- -ادة ت- -رت- -يب أارك -ان اŸن -زل واإضض -اف -ة
Ÿسضات جديدة على األثاث والديكورات
اسضتعدادا ً لسضتقبال الضضيوف.
وح Úيحل الشضهر الكرŒ ،Ëد مهامها
تتضضاعف ،حيث تعا ÊاŸرأاة ‘ رمضضان
م- -ن ضض -ي -ق ال -وقت وت -راك -م ال -واج -ب -ات،
مسضؤووليات منقسضمة ب– Úضض Òالوجبات
وا◊رصض ع- -ل -ى ال -ت -ن ّ-وع وال -ت -ج -دي -د ‘
ال -وصض -ف -ات ،إاع -داد اŸائ -دة وت -زي -ي -ن -ه-ا
ب -أاح -ل -ى األط -ب -اق ،ال -ع -ن -اي -ة ب -الأط -ف-ال

وم -راق-ب-ة سضÒورة دراسض-ت-ه-م ،واله-ت-م-ام
اليومي بنظافة البيت ونظامه ،ووسضط
زخم اللتزامات ،دعوة األهل واألصضدقاء
والÎح -يب ب -ه -م م -ه -م -ة أاخ -رى ت -ول -ي -ه -ا
السضيدات أاهمية كÈى ‘ شضهر رمضضان.
ا◊ديث ط -وي-ل ع-ن الصض-ورة ال-ن-م-ط-ي-ة
ل-ل-م-رأاة ال-ت-ي  ⁄يسض-ت-ط-ع اإلعÓ-م ع-ن-دنا
اÿروج منها منذ سضنوات! وŸن سضيدّقق
‘ األم -ر وي -حّ-ل-ل ال-وضض-ع-ي-ة ب-ع Úث-اق-ب-ة
وفكر منطقي ُمنفتح ،سضوف يرى كيف أان
وسض-ائ-ل اإلعÓ-م م-ن ق-ن-وات ت-ل-ف-زي-ون-يه،
›Óت ورق - -ي - -ة وم - -واق - -ع إال - -كÎون- -ي- -ة
ب- -إاشض- -ه- -ارات -ه -ا وح -م Ó-ت -ه -ا اإلع Ó-ن -ي -ة
ومسض- -لسض Ó-ت رمضض -ان وب -رام -ج ال -ط -ب -خ
اŸتناثرة ‘ كل منصضة إاعÓمية ،تزيد من
العبء النفسضي لدى اŸرأاة Œاه نوعية
مسضؤوولياتها ‘ رمضضان و–صضر كينونتها
بأاكملها ‘ أادوار الطبخ والزواج واألولد
وبكÓم آاخر؛ العتناء وخدمة اآلخر.
إانها سضّنة ا◊ياة طبعاً كما يقال ،حاجة
ب-ي-ول-وج-ي-ة سض-ي-ك-ول-وج-ي-ة ومسض-ار ط-ب-يعي

وشضرف لكل أانثى أان تتقمصض هذه األدوار
وتÈع فيها ،ولكني أارى ا◊ال يؤوول إا¤
ط- -ري- -ق واح -دة ل سض -واه -ا؛ الن -ك -م -اشض
التدريجي للصضورة الذاتية عند سضيدات
وطني ،ل أاريد الوقوع ‘ فخ التعميم
ولكن ا◊قائق ُتثبت وجودها بالقوة.
‘ اŸق -اب -ل ال -رج -ال أايضض -ا يسض-ت-ع-دون
لرمضضان ولكن بشضكل ﬂتلف “امًا ،ل
شضيء ‡يز قبيل ذلك عادة باسضتثناء رÃا
ال -ت -ف -ك ‘ Òك -ي -ف -ي -ة قضض -اء ال -وقت دون
الشض -ع -ور ب-اŸل-ل!! وع-ن-دم-ا ي-ح-ل الشض-ه-ر
ال -فضض -ي -ل ،ف -م -ن -ه-م م-ن ُي-مّ-رن عضضÓ-ت-ه
ب- -ق- -اع -ات ال -ري -اضض -ة ،آاخ -رون ي -رت -ادون
اŸقاهي بعد وجبة اإلفطار يوميًا حيث
يلتقون باألصضدقاء وزمÓء العمل لتجاذب
أاطراف ا◊ديث عن الرياضضة واألخبار
السض-ي-اسض-ي-ة… ،ف-ئ-ة أاخ-رى ت-فضض-ل اللتزام
ب -ال -ع -ب-ادات وال-ت-زود ب-ال-ط-اق-ة ال-روح-ي-ة
للشضهر ،وب Úهؤولء وأاولئك ،تبقى نسضبة
ضض -ع -ي -ف-ة م-ن ال-رج-ال ‡ن ي-ق-دم-ون ي-د
العون لزوجاتهم ،أاخواتهم أاو أامهاتهم،
ونحÎمهم كثÒا ً على ذلك.
وأامام هذا ‚د بأان اŸرأاة ‘ رمضضان
ت -فضض -ل ال -ب -ق -اء ‘ اŸن-زل (نسض-ب-ة ك-بÒة
م-ن-ه-ن) ،والك-ت-ف-اء Ãت-اب-عة اŸسضلسضÓت
والÈام- -ج وا◊رصض ع -ل -ى ت -وف Òال -ق -در
اŸمكن من السضعادة ،الراحة والرفاهية
لكل فرد ‘ العائلة ،مهمة صضعبة وشضاقة
ومكلفة تقمن بها كل سضنة ليسض ألنهن
األفضض- - -ل ك- - -م- - -ا ت- - -خÈه- - -ن ا◊م Ó- -ت
اإلشضهارية ،بل ألنهن ل يعرفن غ Òذلك!
 ⁄تتعود اŸرأاة أان تربط ذاتها بغÒ
هذه الصضورة ،بل Œد نفسضها شضبه ناقصضة
إان  ⁄ت- -ل- -عب ه- -ذه األدوار؛ اله- -ت- -م- -ام،
العناية باألطفال ،اŸنزل والزوج… أادوار
تكون ‘ بعضض األحيان قاسضية وُمجحفة
خ -اصض -ة ح Úي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -السض -ي-دات
العامÓت.

إلششهيدة وريدة لوصشيف

صص- - -ورت- - -ه - -ا وه - -ي مضص - -رج - -ة
بالدماء بعد أن أخÎق رصصاصص
رشص- -اشص أل -ع -دو ك -ام -ل جسص -ده -ا
فسص -ق -طت شص -ه -ي -دة وه -ي –م-ل
ألسصÓح رحمها ألله.
إأن- -ه -ا شص -ه -ي -دة أل -وط -ن وري -ده
لوصصيف من موأليد  24فيفري
لسص -رة
 ،1940ب- -ق- -اŸة ت- -ن- -تسصب أ
ثورية وطنية متوسصطة أ◊ال
لب ي -دع-ى سص-ي ألسص-ع-ي-د وأم-ه-ا
أ
شصتوف هنية تعلقت منذ نعومة
أظ- - -اف- - -ره- - -ا ب- - -نضص- - -ال ألشص - -عب
لمر
أ÷زأئري رأفضصة سصياسصة أ أ
أل -وأق -ع أل-ت-ي ح-اول ألسص-ت-ع-م-ار
أل-ف-رنسص-ي ف-رضص-ها على ألشصعب.
‘ ألسص - -ادسص م - -ن ن - -وف- -م Èع- -ام
 ،1958ألتحقت بصصفوف جيشص
أل -ت -ح -ري -ر أل -وط -ن -ي ب -ال -ولي -ة
أل -ت -اري -خ -ي -ة أل -ث -ان -ي-ة ألشص-م-ال
أل-قسص-ن-ط-ي-ن-ي .وب-ع-د ح-ي-اة كلها
نضص -ال وج -ه -اد ف -ازت ب-الشص-ه-ادة
ي -وم  31ج-وي-لية  .1959ه-ك-ذأ
كانت حياة بطلتنا وريده ألتي
 ⁄تعرف ألرأحة ول ألتهاون ‘
أدأء أل- -وأجب أŸق- -دسص ل- -ت- -ك- -ون
وريده ‘ ألدنيا ووردة من ورود
لخرة.
أ÷نة ‘ أ آ

á°VÉjQ

أألربعاء  16ماي  2018م
ألموأفق لـ  30شضعبان 1439هـ

كاسس ألكاف (دور أÛموعات)
غور ماهيا ألكيني  -أ–اد ألعاصسمة أليوم على ألسساعة17:00

«أابناء سسوسسطارة» عازمون على العودة بنتيجة إايجابية
يحل أ–اد ألعاصسمة أليوم
ضسيفا على غور ماهيا ألكيني
‘ أ÷ولة ألثانية لدور
أÛموعات لكاسس ألكاف
وكله عزم للعودة بنتيجة
أيجابية Œعله ‘ مأامن من
أي مفاجآات غ Òمتوقعة ‘
أŸسستقبل .

»°ù«ªM QÉªY

يدرك أ–اد ألعاصضمة أنه أمام
م- -ام- -وري- -ة صض- -ع -ب -ة ل -ك -ن -ه -ا غÒ
مسض-ت-ح-ي-ل-ة ح-يث سض-ي-كون ألفريق
مطالبا بالعودة بنقطة على ألقل
م -ن ك -ي -ن -ي -ا ل-ت-ع-زي-ز رصض-ي-ده م-ن
أل -ن -ق -اط و أ◊ف-اظ ع-ل-ى م-رت-ب-ة
تسض- -م- -ح ل -ه ب -ال -ت -اه -ل أ ¤أل -دور
أŸقبل .
و كان أشضبال حمدي قد حققوأ
ف- -وزأ ع- -ريضض -ا ‘ أ÷ول -ة ألو¤
أم -ام ي -ان -غ أف -ري -ك -ان -ز أل -ت-ن-زأÊ
ب -رب -اع-ي-ة ك-ام-ل-ة ج-ع-لت أل-ف-ري-ق
يÎب- - -ع ع- - -ل- - -ى ع- - -رشس صض- - -دأرة
أÛموعة ألتي تضضم أيضضا غور
ماهيا ألكيني .
و وأج- -ه أŸدرب ح- -م- -دي ي -عضس
ألصض-ع-وب-ات ‘ –دي-د أل-تشض-ك-ي-لة
ألسض- -اسض -ي -ة أل -ت -ي ت -دخ -ل أل -ي -وم
أŸوأجهة خاصضة ‘ ظل ألغيابات
أŸؤوثرة و ألشضكوك حول مشضاركة
لعب Úأخرين بسضبب ألصضابة .

و ت - -اك- -د غ- -ي- -اب درف- -ل- -و بسض- -بب
أليقاف بعد أن تلقى أنذأرأ ‘
أŸب- - - -ارأة ألو ¤أم- - - -ام ي- - - -ان - - -غ
أفريكانز و قد يلتحق به شضافعي
أل -ذي ي -ع-ا Êم-ن أصض-اب-ة ت-ل-ق-اه-ا
خÓ-ل م-وأج-ه-ة أل-ف-ري-ق أل-وط-ني
ل - -ل - -م - -ح - -ل- -ي Úأم- -ام أŸن- -ت- -خب
ألسضعودي .
و تريد أدأرة ألفريق أÿروج بربع
ن - -ق - -اط ع - -ل - -ى ألق- -ل م- -ن أو¤
أ÷ول- - - -تÃ Úا أن أŸن- - - -افسض- - - -ة
سضÎكن أ ¤ألرأحة لفÎة تسضمح

للفريق بÎتيب أورأقه من خÓل
أل- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع لع- -ب Úج- -دد و
تاهيلهم قاريا .
ك - -م - -ا سض- -ت- -ق- -وم أدأرة أل- -ف- -ري- -ق
بالتعاقد مع مدرب جديد Ãا أن
أŸدرب م-ي-ل-ود ح-م-دي سض-ي-غ-ادر
أل -ع -ارضض -ة أل-ف-ن-ي-ة م-ب-اشض-رة ب-ع-د
أŸوأج -ه -ة ألخÒة ‘ أل -ب -ط-ول-ة
أل -ت -ي سض -ت -ج -ري ‘ م-ل-عب ع-م-ر
حمادي ببولوغ. Ú
ك-م-ا سض-ي-غ-يب ع-ن م-وأج-ه-ة أليوم
أل Ó-عب ق-دور ب-ل-ج-ي ‹Ó-بسض-بب

ألصض -اب -ة أل -ت -ي ت -ع -رضس ل -ه -ا ‘
مبارأة ألبطولة علما أن أ÷هاز
ألفني قام باسضتبعاد كل من شضيتة
و ألهجهوج أضضافة أ ¤حمزأوي و
حامية لسضباب فنية .
و يرأهن حمدي على ألعناصضر
ألتي سضيضضع فيها ألثقة من أجل
–ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة أي-ج-اب-ي-ة ‘ ظ-ل
ألظروف ألصضعبة ألتي سضتجري
فيها أŸبارأة خاصضة فيما يخصس
أ◊رأرة و ألرطوبة ألتي سضتكون
‘ صضالح أŸنافسس .

قدور بن عياد أŸدير ألعام ل–اد بلعباسس:

خزينة الفريق تدعمت بـ ٨٠مليون دج
أنعشس تتويج أ–اد بلعباسس (ألرأبطة
لو ¤لكرة ألقدم) مؤوخرأ بكأاسس
أ أ
أ÷زأئر Ÿوسسم  2018-2017خزينة
ألنادي بأاك Ìمن  80مليون دينار ,ما
سساهم ‘ ألتخفيف بشسكل ﬁسسوسس من
لزمة ألتي يتخبط فيها منذ أنطلق
أ أ
أŸوسسم أ÷اري.
صضرح أŸدير ألعام ل–Óاد ,قدور بن عياد،
‘ ه- -ذأ ألصض- -دد « :ج- -اء ت -ت -وي -ج -ن -ا ب -ك -أاسس
أ÷م -ه -وري -ة ‘ وق -ت -ه أŸن -اسضب ب-ال-ن-ظ-ر إأ¤
ألظرف ألصضعب ألذي كان Áر به ألنادي
ألذي وأجه صضعوبات مالية كبÒة طيلة أŸوسضم
كادت أن تعصضف به إأ ¤ألرأبطة ألثانية».
وتوجت تشضكيلة ‘‘أŸكرة‘‘ بلقب كأاسس أ÷زأئر
للمرة ألثانية ‘ تاريخها عندما فازت ‘
ألفا— مايو على شضبيبة ألقبائل ( ,)1-2وهو
نفسس أŸنافسس ألذي تغلبت عليه أيضضا ‘
نهائي سضنة  1991عندما نالت أول لقب ‘

تاريخها.
وأوضض -ح أŸدي -ر أل-ع-ام ل–Ó-اد ب-أان م-دأخ-ي-ل
ن-ادي-ه أل-ن-اج-م-ة ع-ن ت-ت-وي-ج-ه ب-ك-أاسس أ÷زأئر
“ث- - - - -لت ‘  50م -ل -ي -ون دي -ن -ار م -ن رئ-اسض-ة
أ÷مهورية و  15مليون من أŸمول ألرسضمي
ل -ل -م -ن -افسض -ة (م -وب -ي -ل -يسس) ون-فسس أŸب-ل-غ م-ن
أŸمول ألرئيسضي ل–Óاد ,إأضضافة إأ ¤بعضس
أŸكافآات من مؤوسضسضات أقتصضادية عمومية
وخاصضة تنشضط بÎأب ألولية رغم أنها كانت
رمزية ،على حد قوله.
وم -ك -نت ه -ذه أŸك-اف-آات أŸسضÒي-ن م-ن م-ن-ح
لع-ب-ي-ه-م م-بلغ 5ر 1م-ل-ي-ون دي-ن-ار ل-ك-ل م-نهم
نظ Òألتتويج ,وذلك قبل مبارأتهم ألسضابقة
أمام أ–اد بسضكرة برسضم ألبطولة ()0-0
وه-ي أŸب-ارأة أل-ت-ي ه-ددوأ Ãق-اط-ع-ت-ه-ا رغ-م
أهميتها حيث رسضمت نتيجتها بقاء أصضحاب
أل- -ق- -م- -يصس أألخضض -ر وأألح -م -ر ‘ أل -رأب -ط -ة
أألو ,¤وفق ما أشضار إأليه نفسس أŸتحدث.

وأعÎف ب -ن ع -ي -اد ب-أان ن-ادي-ه ب-ح-اج-ة م-اسض-ة
إلع-ادة ه-ي-ك-ل-ة شض-رك-ت-ه أل-ري-اضض-ية «من خÓل
فتح أبوأب ›لسس أإلدأرة إأ ¤مسضاهم Úجدد
قادرين على تقد Ëألدعم أŸا‹
ل–Óاد ،سضيما وأنه مقبل أŸوسضم أŸقبل على
أŸشضاركة ‘ كأاسس ألكونفدرألية أإلفريقية
لكرة ألقدم ،ولتجنب أيضضا سضيناريو أŸوسضم
أ◊ا‹ ألذي صضارع خÓله
ألفريق على ألبقاء ‘ ألرأبطة أألو ¤إأ ¤غاية
أ÷ولة ما قبل أألخÒة».

ألرأبطــــــــــة أÎÙفـــــــة لكـــــــــرة ألقــــــــدم

انعقـ ـ ـ ـاد ا÷معيـ ـ ـ ـة العام ـ ـ ـ ـة النتخابيـ ـ ـ ـة يـ ـ ـ ـ ـوم  21ج ـ ـ ـوان

ل–اد أ÷زأئري لكرة ألقدم تاريخ  21جوأن
حّدد أ إ
لنتخابية
لنعقاد أ÷معية ألعامة أ إ
ألقادم ،موعدأ إ
للرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم.
ودعا أŸكتب ألفيدرأ‹ للفاف ،إأنعقاد أ÷معية ألتأاسضيسضية للرأبطة
أÎÙفة لكرة ألقدم بتاريخ  26ماي أ÷اري ،حيث سضيتم تنصضيب

÷ن-ة إأن-ت-خ-اب-ي-ة و÷ن-ة أل-ط-ع-ون م-ن أج-ل أل-ت-ك-ف-ل ب-درأسض-ة م-لفات
ألÎشضح لرئاسضة ألرأبطة.
هذأ ويذكر أّن أŸكتب ألفيدرأ‹ كان قد سضحب ألثقة من ألرئيسس
ألسضابق للرأبطةﬁ ،فوظ قرباج ،منذ  23جانفي ألفارط ،ليتم
تسضليم مهام ألتسضي Òلرئيسس ألديريكتوأر ،عمار بهلول.

لسسبـــــا ÊإأÁـــــري
خلفــــــا ل إ

تعـ ـ ـي ÚاألŸـ ـ ـا Êتوخـ ـ ـل مدرب ـ ـ ـا لـ ـ ـباريسس سس ـ ـان جÒم ـ ـان

أعلن نادي باريسس سسان جرمان بطل
لŸاÊ
فرنسسا لكرة ألقدم تعي Úأ أ
توماسس توخل أŸدرب ألسسابق لنادي
لŸا Êمديرأ
بوروسسيا دور“وند أ أ
لسسبا Êأوناي إأÁري
فنيا له خلفا ل إ
ألذي سسÒحل بنهاية أŸوسسم.
أوضضح نادي باريسس سضان جرمان أن توخل وقع
عقدأ لعام Úمع ألنادي ألذي أحرز هذأ
أŸوسضم لقب ألبطولة أÙلية للمرة أÿامسضة
‘ أŸوأسضم ألسضتة أألخÒة وأضضاف إأليه لقبي
كأاسس ألرأبطة وكأاسس فرنسضا.
وسضيبدأ أŸدرب أ÷ديد توماسس توخل مهامه
‘ نادي باريسس سضان جرمان ‘ مطلع جوأن
أŸق -ب -ل م -ع ب -دء أل -ف -ري -ق ت -دري-ب-ات-ه أألول-ي-ة
–ضضÒأ للموسضم أŸقبل.
وكان إأÁري أعلن ‘ أوأخر أبريل أŸاضضي أنه

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

سضÒح- -ل ع- -ن أل- -ن- -ادي أل -ف -رنسض -ي ‘ ن -ه -اي -ة
أŸوسض -م -ي ع-ل-م-ا أن-ه ت-و ¤م-ه-ام-ه ‘ م-ط-ل-ع
م- -وسض- -م  2017-2016ق -ادم -ا م -ن إأشض -ب-ي-ل-ي-ة
أإلسضبا Êألذي أحرز معه ثÓثة ألقاب متتالية
‘ مسضابقة ألدوري أألوروبي «يوروبا ليغ».

وفشض- -ل إأÁري ‘ ق- -ي- -ادة سض- -ان ج- -رم- -ان إأ¤
مرأحل متقدمة من أŸسضابقة أألهم بالنسضبة
للنادي ألباريسضي وهي رأبطة أبطال أوروبا
وأقصضي ‘ أŸوسضم ÚأألخÒين من ألدور
ثمن ألنهائي .

ألعدد

17645

حسسب موقع «ماكسسي فوت» ألفرنسسي
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مانشسسس Îيونايتد يقÎب من حسسم صسفقة غولم

يوشسك أللعب ألدو‹
أ÷زأئري فوزي غلم
لنتقال إأ ¤فريق
على أ إ
مانشسسس Îيونايتد
ل‚ليزي هذه
أ إ
ألصسائفة ،بِمبلغ كبÒ
قيمته  55مليون أورو.
ي -ع-م-ل «أŸن-اج »ÒألÈت-غ-ا‹
ألشض- -ه Òخ- -ورخ -ي م -ي -ن -دي -ز
جاهدأ ،لإبرأم ألصضفقة بÚ
إأدأرَت -ي م -انشضسض Îي -ون -اي -ت -د
ون-اب-و‹ أإلي-ط-ا‹ .ك-م-ا ج-اء
‘ أحدث تقرير بإهذأ ألشضاأن،
ل -ل-م-وق-ع أل-ف-رنسض-ي «م-اكسض-ي
فوت».
وم-ع-ل-وم أن خ-ورخ-ي م-ينديز
م -دي -ر أع -م -ال ف-وزي غÓ-م،
وأيضض-ا م-وأطَ-ن-ي-ه ألÈت-غالَيÚ
ألتقني جوزي مورينيو مدرب
م -انشضسض Îي-ون-اي-ت-د ،وأل-ن-ج-م
ك-ريسض-ت-ي-ان-و رون-ال-دو م-هاجم
ريال مدريد أإلسضبا .ÊفضضÓ
عن لعب Úومدرب Úآأخرين.
وق -د ي -ج -د وك -ي -ل أل Ó-ع -بÚ
خ -ورخ -ي م-ي-ن-دي-ز سض-ه-ول-ة -
نسض -ب -ي -ا  ‘ -ج-ع-ل م-وري-ن-ي-و
يقبل إبعرضس مبلغ  55مليون،
أورو لإ- -ج- -لب غÓ- -م .وإل- -سضّ- -د
أل-ث-غ-رةُ ،ت-خّ-ط-ط إأدأرة ن-ادي
ن - -اب- -و‹ لإن- -ت- -دأب أŸدأف- -ع

أأليسض-ر أإلسض-ب-ا Êأل-ي-خ-اندرو
غرÁالدو ( 22سضنة)ُ ،مرتدي
ي بنفيكا .إعلما أن مسضؤوو‹
زّ
أل -ن-ادي ألÈت-غ-ا‹ يشضÎط-ون
أسضتÓم مبلغ ل يقلّ عن 30
م -ل -ي -ون أورو ،ن -ظ Òتسض -ري-ح
ألÓ- - -عب غ- - -رÁال - -دو ه - -ذه
ألصضائفة.
وكان أŸدأفع غÓم قد عاد
ُمؤوّخرأ إأ ¤أجوأء أŸنافسضة
م -ع ف -ري -ق -ه ن-اب-و‹ ،ب-ع-د أن
تعّرضس لإصضابة خطÒة مطلع
ن- - -وف - -م ÈأŸاضض - -ي ،ع - -ل - -ى
مسض- -ت -وى أل -رك -ب -ة أل -ي -م -ن -ى.
أجÈت -ه ع -ل-ى إأج-رأء ع-م-ل-ي-ة
جرأحية ،وألركون إأ ¤ألعÓج

وأل - -رأح - -ة ،وأإلب- -ت- -ع- -اد ع- -ن
Ÿا عاد ألدو‹
أŸنافسضة .و ّ
أ÷زأئ- - - - - - -ري إأ ¤أج- - - - - - -وأء
أل - -ت - -دري - -ب - -ات ‘ ف- -ي- -ف- -ري
أŸاضض -ي ،سض -ق-ط ُم-جّ-ددأ ‘
ب ،وخضضع لإعملية
نفسس أŸط ّ
جرأحية أخرى.
وي- -رت- -ب- -ط ف- -وزي غ Ó-م (27
سضنة) مع نادي نابو‹ وصضيف
بطولة إأيطاليا ،بإعقد تنقضضي
مّدته صضيف  ،2022كما أنهى
م -انشضسض Îي -ون-اي-ت-د م-وسض-م-ه
ثانيا ‘ جدول ترتيب بطولة
إأ‚لÎأ .وع - -ل- -ي- -ه سض- -ي- -ل- -عب
أل -ف-ري-ق-ان ‘ رأب-ط-ة أب-ط-ال
أوروبا ،نسضخة .2019-2018

لهلي ألسسعودي
سسجل ثنائية ‘ مرمى أ أ

بو‚اح يقود السسد إا ¤ربع نهائي رابطة أابطال أاسسيا

يوأصسل أŸهاجم ألدو‹
أ÷زأئري بغدأد بو‚اح
تقد Ëمسستويات ‡يزة
وزيارة ألشسباك وصسنع
لفرأح لفريقه ألسسد
أ أ
ألقطري ،حيث قاده ليلة
لثن Úللتأاهل إأ ¤ربع
أ إ
نهائي رأبطة أبطال آأسسيا
من خلل ألثنائية ألتي
سسجلها ‘ مرمى نادي
لهلي ألسسعودي ‘ إأياب
أ أ
ثمن ألنهائي من
أŸسسابقة.
جاء هدف بو‚اح أألول ‘
أل -دق-ي-ق-ة أل-ث-ان-ي-ة ب-ع-د ع-م-ل
ف -ردي ج -م-ي-ل وت-وغ-ل دأخ-ل
م -ن -ط-ق-ة أل-ع-م-ل-ي-ات م-ع-ط-ي-ا
أألسضبقية للسضد ألقطري على
أرضس أألهلي ألسضعودي ألذي
“ك -ن م -ن ت -ع -دي-ل أل-ن-ت-ي-ج-ة
بوأسضطة دي سضوزأ (د )9ثم
أل -ت -ق -دم ع -ن ط -ري -ق م -ه -ن-د
ألعسضÒي (د.)42
وكان ألهدف ألثا Êلبو‚اح
‘ أل -دق-ي-ق-ة  69ب-ع-د ضضربة
جزأء نفذها صضدها أ◊ارسس
لÎت- -د ل -ه أل -ك -رة ويسض -ك -ن -ه -ا

ب -ط -ري -ق -ة ف -ن-ي-ة ‘ ألشض-ب-اك
م - -ع - -دل أل - -ن- -ت- -ي- -ج- -ة ()2/2
وي-خ-ط-ف أل-ت-أاه-ل للسضد على
أع-ت-ب-ار أن م-وأج-ه-ة أل-ذهاب
‘ أل-دوح-ة ف-از ب-ه-ا ب-ن-ت-ي-جة
(.)2/1
وب -فضض -ل أل -ه-دف Úأل-ل-ذي-ن
وقعهما بو‚اح رفع رصضيده
إأ 8 ¤أهدأف متصضدرأ ترتيب

هدأ‘ رأبطة أبطال آأسضيا.
ومعلوم أن بو‚اح وفريقه
ألسضد ألقطري ،خرجوأ هذأ
أŸوسض- -م خ- -ال- -ي- -ي أل -وف -اضس
بعدما أحتكر فريق ألدحيل
أل- - - - -ذي ي- - - - -ق- - - - -وده أŸدرب
أ÷زأئ -ري ج -م -ال ب-ل-م-اضض-ي
لقبي ألبطولة وألكأاسس.

بعد Œربة ناجحة مع ألشسباب ألسسعودي

بن يط ـ ـو ينضس ـ ـم لفري ـ ـق الفج ـ ـÒة اإلم ـ ـ ـ ـ ـاراتي

أنضسم أŸهاجم
أ÷زأئري ﬁمد بن
يطو أإ ¤فريق
ألفجÒة ألإمارأتي
ألعائد أإ ¤دوري
ألأضسوأء ألإمارأتي
أŸسسمى بدوري أÿليج
ألعربي ،ليكون أأول
صسفقة يÈمها
أسستعدأدأ للموسسم
أŸقبل.

 ⁄يكشضف نادي ألفجÒة
م- -دة أل- -ع- -ق- -د ول ق- -ي -م -ة
ألصض-ف-ق-ة أل-ت-ي ك-ل-ف-ت-ه من
أج - - -ل ضض- - -م لعب ن- - -ادي
ألشضباب ألسضعودي ألسضابق
أل -ذي ل -عب ل -ه م -ن -ذ ع -ام
.2016
ول -عب ﬁم -د ب -ن ي -ط-و،
لأن - - -دي - - -ة أ–اد أ◊رأشس
وم -ول -ودي-ة وه-رأن ووف-اق
سضطيف ،لكنه تاألق باألوأن

ه -ذأ ألأخ ،Òل -ي-ن-ت-ق-ل أإ¤
ألشض -ب -اب ألسض -ع-ودي أل-ذي
فسض- -خ م -ع -ه أل -ع -ق -د ق -ب -ل
أسضابيع فقط.
وعاد ألفجÒة أإ ¤دوري
أÿليج ألعربي ،بعد فوزه
ب-ه-دف دون م-ق-اب-ل ،ع-ل-ى
مسضتضضيفه حتا ‘ ملحق

ألصضعود ،وقبلها فاز على
أرضض - -ه  ‘ ،1-2م - -ب - -ارأة
ذه- -اب أŸل -ح -ق .وج -اءت
مشض- - -ارك- - -ة أل- - -ف - -جÒة ‘
م- -ل- -ح- -ق ألصض- -ع- -ود ،ب- -ع -د
أحتÓله أŸركز ألثالث ‘
ت - -رت - -يب دوري أل - -درج - -ة
ألأو.¤

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
أألربعاء  ١٦ماي  ٢٠١٨م
ألموأفق لـ  ٣٠ششعبان  ١٤٣٩ه ـ
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ألعـ ـدد١٧٦٤٥ :

mimigaga783@gmail.com

‘

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

فالك فال أÒÿ

أ◊مل
’ –تاج لرفع صسوتك أثناء
أل - -دع - -اء ي - -ا ح - -م - -ل ،ه- -مسس- -ة
ألتضسرع تهز أبوأب ألسسماء.

ألثور
ق -د ’ ي -ك -ون ل -ديك أل-ق-درة
’جبار ألناسش على ﬁبتك ياثور
إ
’جبارهم على
 ..ولكن لديك ألقدرة إ
أحÎأمك.

–يينا
من أجلك عششنا يا
نزهو باŸاضشي ‘ ثقة
وطني ^^^
^^^ وأ◊اضشر يعلو
نفدي بالروح أرأضشينا
ماضشينا
قد كنا أمسس عمالقة
فجرنا ألثورة من أزل
^^^ ‘ أ◊رب نذل
^^^ سشجل يا دهر
أعادينا
معالينا
وإأنا أليوم عمالقة ^^^
‘ ألسشلم حماة مبادينا وألنصشر أألك Èكان لنا
^^^ ›دأ من صشنع
أبطال كنا ل نرضشى
أيادينا
^^^ غ Òألأ›اد

أأخبار

مثÒة

غوغل دوبلكسس ..تقنية صسوتية
جديدة –اكي ألبشسر

أع -ل -نت شش -رك -ة غ-وغ-ل ع-ن ت-ق-ن-ي-ة ج-دي-دة Áك-ن-ه-ا
ﬁاكاة ألبششر ،وحجز موأعيد ع Èألهاتف نيابة عن
أŸسشتخدم..Ú
وقال أŸدير ألتنفيذي للششركة سشاندر بيتششاي إأن
ت -ق -ن -ي -ة «غ -وغ -ل دوب -ل -كسس» سش -ت -دشش-ن ع-ل-ى سش-ب-ي-ل
«ألتجربة» خÓل أألسشابيع أŸقبلة..
وأجرت ألششركة عرضشا توضشيحيا لتقنية «دوبلكسس»
ألصش -وت -ي -ة ق -ب-ل أي-ام ،وخÓ-ل-ه أج-ري أتصش-ال ◊ج-ز
موعد لدى مصشفف ألششعر..
وقالت غوغل إأن أل›Èيات ُ
طورت أعتمادأ على
ﬁادث- -ات ح- -ق- -ي- -ق -ي -ة ،مششÒة إأ ¤أن -ه -ا سش -ت -م -ك -ن
مسشتخدميها من ألقيام ببعضس أŸهام ألوأقعية عÈ
هوأتفهم..
ووصشفت زينب توفيكسشي ،أألسشتاذة بجامعة كارولينا
ألششمالية معروفة بتصشريحاتها ألدورية عن أألثر
أŸت- -ب- -ادل ب Úأل- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ا وأل -بشش -ر ،أإلصش -دأر
ألتجريبي من تقنية غوغل أ÷ديدة بأانها «مرعبة»..
وقالت توفيكسشي ‘ تغريدة على حسشابها على موقع
توي Îإأن «فكرة تقليد حديث صشوت ألبششري بهذه
أل -درج -ة م-ن أل-وأق-ع-ي-ة ت-ع-د م-رع-ب-ة وخ-ط-أا ك-بÒأ»،
وأصش -ف-ة أسش-ت-خ-دأم ه-ذه أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ب-أان-ه «خ-دأع
مؤوكد»..
وأعربت ألششركة عن تقديرها للنقاشس ألذي أثارته
عملية عرضس ألتقنية أ÷ديدة ،مؤوكدة على أهمية
«ألششفافية» أثناء أسشتخدأم وتطوير ألتكنولوجيا..
وأوضشحت أنها سشتتخذ خطوأت من ششأانها تفادي
ألوقوع ‘ ألحتيال عن طريق أŸكاŸات..
ومن أŸتوّقع أن يتلقى أŸتحدثون تنبيها يشش Òإأ¤
أن ألصشوت على أ÷انب أآلخر من أŸكاŸة صشادر
ع-ن ك-م-ب-ي-وت-ر ،وف-ق-ا ل-تصش-ري-ح-ات م-ن مسش-ؤوول‘ Ú
غوغل Ÿوقع فÒج أŸتخصشصس ‘ ألتكنولوجيا.

حكـــــــم وأأمثــــــال

^ لن يخرج من ألÈتقالة عند عصسرها
إأ’ عصسÒه - -ا ..ك- -م- -ا أن- -ه ’ ي- -خ- -رج م- -ن
’زمات إأ’ أصسل تربيته.
’نسسان عند أ أ
أ إ
^ ’ تسس -م -م أل -ب -ح -ر أŸم -ت-د ب-ي-نك وبÚ
’نك ق- -د تضس- -ط -ر ي -وم -ا أن
’خ- -ري- -ن ..أ
أ آ
تخوضسه باŒاههم ب Óقارب.

أ÷وزأء

^ أنه يسستطيع ألرجال
قرأءة خط أصسغر أك Ìمن
ألنسساء بينما تسستطيع ألنسساء ألسسمع
أفضسل من ألرجال؟.

أ÷اهل ُيمكن أنْ تعuلمه ..وأ÷ا‘
ُي-م-ك-ن أنْ ُت-هu-ذب-ه ..ول-كن ألsذليل
و
أل- -ذي نشس -أا ع -ل -ى أل t-ذuل َي ْ-ع ُ-سس -ر أ
^ إأنك ترمشش  84.000.000مرة ‘
ألعام ألوأحد؟.
ن تغرسش ‘ نفسِسه ألsذليلة
يتعsذر أ ْ
ً
ِ
أŸه-ي-ن-ة عs-زًة وإأب-اًء وشس-ه-ام-ة ُتْ-ل-ح-قه
بالuرجال.

º°ùàHGE
^ إأن كان رقم هاتفك ينتهي بـــ:
 …١هذأ يعني أنك شسرير.
…٢هذأ يعني أنك جميل.
…٣هذأ يعني أنك ﬁظوظ.
…4هذأ يعني أنك سسعيد.
…٥هذأ يعني أنك ›نون.
…٦هذأ يعني أنك عاشسق .
…٧هذأ يعني أنك غيور .
…8هذأ يعني أنك ﬁبوب.
 …٩هذأ يعني أنك ظريف.
…١0هذأ يعني أنك قليل أ◊ظ.

ششغل
عقلـك

ألسسرطان
ل - -يسش م - -ن أÿط- -اأ أن ي- -قÎب
’م- -ت- -ح- -ان- -ات
أل - -ع - -ب- -د م- -ن رب- -ه أي- -ام أ إ
ي -اسس -رط-ان ،ل-ك-ن أÿط-أا أن ي-ب-ت-ع-د ع-ن
ربه فور أنتهائها.

أألسسد

*رتب أ÷م -ل -ة
أل- -ت- -ال- -ي -ة :أ◊ي -اة *
ت- -ري- -ده- -ا * أل- -ن -ج -اح *
تسس -ت -ط -ي -ع * –ي-ا * أن *
ب - -ال - -ط - -ري - -ق * ح- -ي- -اتك *
ألوحيد * ألتي * ‘ * هو * أن.

حل ألعدد ألسسابق
ُق - -ل أُِح - -بكِ لِ يسس- -ق- -يّ- -م
َ
ظ- - - - -ه- - - - -ري أُبصِس - - - -ر
أل- -ط- -ري- -قَ ،ف- -ق- -د
َم-لِ-ل-تُ ِل ق-دم-ي
ألَنظر

 IÈ©∏dهنا عرسس عربي ..هنا دعوة للسسÓم
ج - - - - -زأئ - - - - -ري ت - - - - -زوج
فلسسطينية أ‚با عربيآا ‘ أرضش
Áنية..ألقاضسي مصسري وألشسهود من
ل-ب-ن-ان أ’ب-ي-ة..ضس-ي-وف أل-ع-رسش م-ن ع-رأق
أل - -رأف - -دي - -ن ت - -دف - -ق - -وأ ل - -يشس - -اه - -دوأ دب- -ك- -ة
أردن -ي -ة..وج -اء ف -ارسش م -ن ت-ونسش أÿضس-رأء
‡ت-ط-ي-آا صس-ه-وة ف-رسش ع-رب-ي-ة..سسمعوأ صسوت
ب - -ن - -دق - -ي - -ة ل - -ع - -م- -ا Êك- -ان ‘ رح- -ل- -ة صس- -ي- -د
ع -ادي -ة..ت-فضس-ل-وأ ق-ه-وة خ Òم-ات-ع-ده أل-ف-ت-اة
أل-ق-ط-ري-ة..وق-رب-ن-ا أل-ن-اسش ُت-ه-ل-ل ل-ق-د ج-اءنا
ضسيفآا من ألسسعودية..مرحبآا بنا عندكم نحن
م - - -ن أل - - -ب - - -ح - - -ري - - -ن وأخ- - -ي ه- - -ذأ إأم- - -ارأت- - -ي
أ÷نسسية..تفضسلوأ أسسرة من ألكويت وأخرى
سس- - -وري- - -ة..ث- - -م ت- - -زوج ف- - -لسس - -ط - -ي - -ن - -ي م - -ن
ج- -زأئ- -ري- -ة..ق- -ال أŸغ- -رب -ي ول -ي -م -ة أل -ع -رسش
ع-ل-ي..وي-ق-ول أل-ل-ي-ب-ي أن-ا قدها و‚يب أغلى
هدية...ويسسأال ضسيفآا جاء ‘ آأخر ألليل!!هل
هذأ زوأج موريتا Êمن سسودأنية..قالوأ نعم
ف- -ك- -ل- -ن- -ا ع- -رب ف- -ل- -ق- -د ت- -زوج أل- -ي- -وم ع -رب -ي
وع- -رب- -ي- -ة..أ‚ب- -ا ف- -ت- -ى ج- -ي- -ب- -وت- -ي وف -ت -اة
صس-وم-ال-ي-ة وأق-ام-ا أل-ع-رسش ‘ أ÷زر أل-قمرية.
ع- -ل- -ى إأي -ق -اع -ات شس -ع -ب -ي -ة م -زي -ن -ة ب -ك -ل -م -ات
’م-ن و
وت-ه-ل-يÓ-ت شس-ع-ري-ة ك-ل-ه-ا ك-انت ح-ول أ أ
’مان ‘ وأقع يسستصسرخ فينا كل معا Êألرأفة
أ أ

’ ت- -ب- -ك- -ي ع -ل -ى أي ع Ó-ق -ة ‘
’ن أل-ذي ت-ب-ك-ي م-ن
أ◊ي -اة ي -ا ج -وزأء أ
أج -ل -ه ’ يسس -ت -ح -ق دم -وعك وألشس -خصش
ألذي يسستحق دموعك لن يدعك تبكي
أبدًأ.

إأحذر أن تكون أهدأفك ›رد
أم- -ن- -ي -ات .ي -ا أسس -د أو رغ -ب -ات ..ف -ت -لك
بضساعة ألفقرأء.

ألعذرأء
أنت ي- -اع- -ذرأء ع- -ن- -دم- -ا ت -أاك -ل
تختار أفضسل ألطعام لتغذي جسسدك،
ف- -ل- -م- -اذأ ’ ت- -خ- -ت- -ار وت- -ن- -ت- -ق- -ي أفضس -ل
’فكار ألتي تغذي عقلك.
أŸعلومات وأ أ

أŸيزأن
ألنقاشش مع ألعقول ألصسغÒة
كالضسغط على رأسش عطر فارغ
م -ه-م-ا أج-ت-ه-دت ‘ ضس-غ-ط-ه ي-ا م-ي-زأن ’
ول -ن ي -ن -ت-ج ع-طً-رأ ب-ل ي-ؤو ⁄إأصس-ب-عك ’
أك.Ì

ألعقرب
ه ّ- -ون ع- -ل- -يك ي- -ا ع- -ق- -رب و’
ت -ت -ك ّ-در وت -أاك -د ب-أان أل-ف-رج ق-ريب ف-اإذأ
أشس- -ت- -د سس- -وأد ألسس- -حب  ..ف- -ع -م -ا ق -ل -ي -ل
سستمطر.

ألقوسس
’ –زن ع - -ل- -ى م- -ا ‘ أ◊ي- -اة
ياقوسش  ..فما خلقنا فيها إأ’ لنمتحن
ونبتلي حتى يرأنا ألله هل نصسÈ؟.

أ÷دي
تضس -عك أŸع -رف -ة ‘ صس -ف -وف
«أ◊ك - - - -م - - - -اء» ي- - - -اجْ- - - -دي..
ويضسعك ألعمل ‘ صسفوف «ألناجح»Ú
ويضسعك ألتفاهم ‘ صسفوف «ألسسعدأء.

و أ◊ب .و أل -ط -م -أان -ي-ن-ة .وك-ل م-ا ي-ق-رب-ن-ا م-ن
ت -ع -ايشش سس -ل -م -ي ب -روح إأنسس -ان -ي-ة ’شس-رق-ي-ة و
’غ -رب -ي -ة ..ه -ل ك -ل-ن-ا ه-ن-ا..أج-ي-ب-وأ ي-اأب-ن-اء
’مة ألعربية..
أ أ
وألسسÓم على كل ذرة من ترأب أرأضسينا..و
على كل هذأ ألعا ⁄ألذي يحميه رب كرË
ع-ادل وأل-ذي سسÒث-ه ح-ت-م-ا ب-ع-د ح-ي-نا…وقبل
’ب -ي -ة
ه- -ذأ سس- -نصس -ل -ي ج -م -ي -ع -ن -ا ‘ أل -ق -دسش أ أ
عاصسمة فلسسط Úألعربية..و أللهم تقبل من
دع -وأت أصس-ح-اب ألضس-م-ائ-ر أ◊ي-ة ..ورد ك-ي-د
’ع- - -دأء و أرن - -ا ف - -ي - -ه - -م ع - -ج - -ائب ق - -درتك
أ أ
ألسسرمدية..

ألدلو
إأياك وأن تقول ’ أسستطيع
ي - -ادل - -و  ..ب- -ل ق- -ل ’ أري- -د،
’نك ل- - -و أردت ف - -ع  Ó- -أن –ق - -ق أم - -رًأ
أ
سس-ت-ح-ق-ق-ه ب-ال-ف-ع-ل ،ك-لنا نسستطيع ،لكن
لسسنا كلنا نريد.

أ◊وت
’ تقل ياحوت  ..أن ألدنيا
ت-ع-ط-ي-ن-ي ظ-ه-ره-ا ف-رÃا أنت
من يجلسش بالعكسش.

األربعاء  16ماي  2018م
الموافق لـ  30ششعبان  1٤39هـ

جÓب يتفقد أاسشواق ا÷ملة
للخضشر والفواكه بألبليدة
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حطأب يششرف على
تظأهرة العيشس ‘ سشÓم

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

لجراءات اÿاصشة
‘ إاطار ا إ
بشش- -ه- -ر رمضش- -ان ،ي -ق -وم وزي -ر
ال -ت-ج-ارة سش-ع-ي-د جÓ-ب ،غ-دا،
بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية
ال -ب -ل -ي -دة ،ب -دءا م -ن السش -اع -ة
ال-ث-ام-ن-ة صش-ب-اح-ا ،أاين سشيعاين
سشوق ا÷ملة للخضشر والفواكه
ب- -ب- -ل- -دي -ة ب -وف -اريك والسش -وق
ا÷واري اÿاصش ب - -اŸن - -ت- -جÚ
وسش- - - -ط اŸدي- - - -ن - - -ة ،والسش - - -وق
ا÷واري اÿاصش ب - - - -اÿضش - - - -ر
وال -ف -واك -ه ل -ل -ف Ó-ح Úب -أاولد
يعيشش.

مقري يعقد ندوة
صشحفية

ي- - -ع - -ق - -د رئ - -يسش ح - -رك - -ة
›ت -م -ع السش -ل-م ع-ب-د ال-رزاق
مقري  ،اليوم ،ندوة صشحفية
يتطرق خÓلها إاﬂ ¤رجات
اŸؤو“ر السش -ت -ث -ن-ائ-ي .وذلك
Ãق -ر ا◊رك-ة ع-ل-ى السش-اع-ة
 10.00صشباحا.

حنون تنششط ندوة حول
التطورات اŸأسشوية
‘ فلسشطÚ

17645

إاعـ ـ ـ ـ ـ ـÓن

تبحث جريدة «الششعب» عن موزع ‘ Úكل من وليتي ا÷لفة
لمر ،التصشال باŸصشلحة التجارية للجريدة
و بجايةŸ .ن يهمه ا أ
على الرقم Úالتالي021.73.60.59 / 021.73.85.39 :Ú

›لسس األمة يسشتأنف أاششغأله Ãنأقششة مششروع قأنون الصشحة
لمة
يسش-ت-أان-ف ›لسش ا أ
ج-لسش-ات-ه ال-ع-ل-ن-ي-ة ابتداء
لح- -د  27ماي
م- -ن ي- -وم ا أ
ا÷اري ,وذلك ل- -ت- -ق -دË
ومناقششة مششروع القانون
اŸت -ع -ل -ق ب-الصش-ح-ة ,ح-يث
سش- -ت- -خصشصش ج- -لسش -ة ي -وم
الث -ن 28 Úم -اي ا÷اري
لÓ- -سش -ت -م -اع إا ¤رد وزي -ر
الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسش- - -تشش- - -ف- - -ي- - -ات ع- - -ل- - -ى
ت -دخ Ó-ت أاعضش-اء ›لسش
لمة.
ا أ
أاما جلسشة يوم الثÓثاء
 29ماي فسشتخصشصش لتقد Ëومناقششة مششروع القانون اŸعدل ،واŸتمم للقانون رقم 278-63
لعياد الرسشمية ثم السشتماع إا ¤رد وزير
اŸؤورخ ‘  26يوليو سشنة  ،1963الذي يحدد قائمة ا أ
العمل والتششغيل والضشمان الجتماعي على تدخÓت أاعضشاء اÛلسش ,فيما تخصشصش جلسشة
لربعاء  30مايو لعرضش مششاريع القوان ÚاŸششار إاليها أاعÓه للتصشويت.
يوم ا أ

يوم الدو‹« للعيشس معأ ‘ سشÓم»
Ûلسس الششعبي الوطني يحيي ال

ا

لوطني ،اليوم الدو‹
يا
يحيي اÛلسش الششعب ذي ب-ادرت ب-ه ا÷زائ-ر
م -ع -ا ‘ سشÓ-م » ال-
 ·ÓاŸت-ح-دة ‘
«ل -ل -ع -يشش ا÷م -ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ع -ت -م -دت -ه
ع .Úوسش -ي -حضش -ر ه -ذا
وا ه- -ا ال- -ث- -ان- -ي- -ة والسش- -ب- -
ورت- -
ع -ل -ي -ه ÷ن -ة الشش -ؤوون
د -ت- -ف- -ال ال- -ذي تشش- -رف
ح-
ة ابتداء من السشاعة
ال جية والتعاون وا÷الي
اÿار
3د» ‡ثلو ا◊كومة ,
نة والنصشف « 8سشا و0
ام
ات إا ¤جانب فعاليات
الث من اÈÿاء والششخصشي
د
د
لبراز مسشار
وع
يث سشيكون فرصشة إ
ح
,
Ê
د
Ÿ
ا
ع
Ûتم
بها رئيسش ا÷مهورية
ا ◊ة الوطنية التي بادر
اŸصشا زيز بوتفليقة ببÓدنا .
عبد الع

ندوة صشحفية للوسشطأء القضشأئيÚ
ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسش-ط-اء ال-قضش-ائ-ي ،Úال-ي-وم ،ندوة صشحفية حول إاحياء اليوم
ال- -ع- -اŸي «ال -ع -يشش م -ع -ا ‘ سش Ó-م» وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة  09.00صش-ب-اح-ا Ãقر
ا÷معية بدا‹ إابراهيم بالعاصشمة.

لم -ي -ن -ة ال-ع-ام-ة
ت -نشش -ط ا أ
◊زب العمال لويزة حنون،
ال- - - - -ي- - - - -وم ،ن- - - - -دوة ح- - - - -ول
ال- - -ت- - -ط- - -ورات اŸأاسش - -وي - -ة ‘
ف- - - -لسش- - - -ط Úوذلك ع- - - -ل- - - -ى
السش-اع-ة ال-ع-اشش-رة وال-نصش-ف
صش- - - -ب- - - -اح- - - -ا Ãق- - - -ر ا◊زب
با◊راشش.

ندوة صشحفية ÷معية األمأن

تعقد جمعية ا أ
لما
ال -ي -وم ،ن -دوة صش  -ن ◊ماية اŸسشتهلك،
ح -ف
ي -ة ت -ع -رضش خÓ-ل-ه-احصش -ي -ل -ة ا◊م-ل-ة ال-
السش-ك-ري وﬂت-ل -ت-حسش-يسش-ي-ة ح-ول داء
فا
ب -ه-ا وك-ذا ال-ت-حضش ل-نشش-اط-ات ال-ت-ي تقوم
Ò
ل
ش
ش-ه-ر رمضش-ان .وذلك
على السشاعة 10.00
طريق بوششاوي أاو صشباحا Ãقر ا÷معية
لد فايت.

األسشتأذ بديدة يحأضشر عن اليوم الوطني للطألب

Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم،
يسش -تضش -ي -ف م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة ل -أ
زه-ر أاسش-ت-اذ ب-ك-ل-ي-ة ال-ت-اري-خ ب-جامعة أابو القاسشمب-دي-دة ل
ه ،ل-ت-نشش-ي-ط ﬁاضش-رة ح-ول ذك-رى يوم الطالب
سش-ع-د ال-ل-
ف لـ 19م -اي م -ن ك -ل سش -ن -ة ،وذلك ع -ل -ى السش-اع-ة
اŸصش -اد
ة صش -ب -اح -ا ب -اŸدرسش-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-لشش-رط-ة ،ب-حضش-ور
ال -ع -اشش -ر
ششخصشيات وطنية ومن اÛتمع اŸد.Ê

يشش- - - -رف وزي - - -ر الشش - - -ب - - -اب
وال- -ري- -اضش- -ة ﬁم- -د ح- -ط -اب،
ال -ي -وم ،ع -ل -ى ت -ظ -اه-رة كÈى
تشش - -م - -ل ع - -روضش- -ا ري- -اضش- -ي- -ة
م - -ت - -ن - -وع - -ة ت - -ق - -ام Ãن - -ت - -زه
الصش-ابÓ-ت ب-ال-ع-اصشمة ،إاضشافة
إا ¤م -أادب -ة عشش -اء ع -ل-ى شش-رف
اŸششارك Úوذلك على السشاعة
 17.00مسشاء.

ملتقى وطني حول ثقأفة
السشÓم والعيشس معأ عند
األم Òعبد القأدر

تÎأاسش وزي - - -رة الÎب- - -ي- - -ة
ال-وط-ن-ي-ة ن-ورية بن غÈيت،
ال -ي -وم ،م -ل-ت-ق-ى وط-ن-ي-ا ح-ول
ث -ق-اف-ة السشÓ-م وال-ع-يشش م-ع-ا
لمÒ
لسشÓمي ا أ
عند العا ⁄ا إ
ع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر ا÷زائ - -ري،
Ãشش -ارك-ة ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا÷زائ-ري-ة ل-لÎب-ي-ة وال-علوم
وال -ث -ق -اف-ة وج-م-ع-ي-ة سش-ي-دي
ع- -ب- -د ال -رح -م -ان ال -ث -ع -ال -ب -ي
لÎق -ي -ة الÎاث ،وذلك ع-ل-ى
السش -اع -ة ال -ت-اسش-ع-ة وال-نصش-ف
صش- -ب- -اح- -ا ب- -اŸع- -ه- -د ال -وط -ن -ي
ل- -ل- -ب- -حث ‘ الÎب- -ي- -ة ب- -وادي
الرمان بالعاششور.

اللقأء اŸوسشع ÷مع
ششهأدات اÛأهدين
ي -ن -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-ج-اه-د ال-ل-قاء اŸوسشع رقم
 261ل -تسش -ج -ي-ل الشش-ه-ادات
ا◊ية ،غدا ،حيث خصشصش
ال-ل-ق-اء ح-ول «ك-ي-ف-ي-ة إاخفاء
آاثار اÛاهدين أاثناء الثورة
ال -ت -ح -ري -ري-ة Ÿن-ع ال-ع-دو م-ن
اك-تشش-اف-هم»– ،تضشنه قسشمة
اÛاه- - - -دي - - -ن ب - - -ب - - -ل - - -دي - - -ة
الكاليتوسش بالعاصشمة .

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^  1٦م -اي  :1٩٦0ال -ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ضض-م-ن ﬁاور
لمريكية،
نقاشس قمة روؤسضاء الوليات اŸتحدة ا أ
ل–اد السض- -وف -ي -ات -ي ،ب -ري -ط -ان -ي -ا وف -رنسض -ا ‘
ا إ
باريسس.
^  1٦ماي – :1٩55ت ضضغط ضضربات اÛاهدين،
اÛلسس الوزاري الفرنسضي يضضطر إا ¤إارسضال أاربعÚ
أال -ف ج -ن -دي ف -رنسض -ي ل -ت-دع-ي-م ال-ق-وات ال-عسض-ك-ري-ة
الفرنسضية ‘ ا÷زائر.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

Oó©dG

لربعاء  ٣0شضعبان  1٤٣٩هـ الموافق لـ  1٦ماي  ٢018م
ا أ

الفريق ڤأيد صسألح :ترسسيخ مقومأت األمن والسسلم على أارضس ا÷زائر اŸبأركة
اسستعداد األفراد للقيأم Ãختلف اŸهأم ليل ونهأرا و‘ كل الظروف

بثت إ ¤جميع وحدإت إلناحية أإكد
‘ ُمسضتهلها على إألهمية إلقصضوى
إلتي أإولها ول يزإل يوليها Ûال
إلتكوين بشضتى تخصضصضاته وفروعه،
باعتباره Áثل إلبنية إألسضاسضية إلتي
ينبني عليها إلعمل إلتطويري للجيشش
إل -وط-ن-ي إلشض-ع-ب-ي ،إŸع-ت-م-د أإسض-اسض-ا
على عنصضر بشضري يحوز على كافة
مقومات إلنجاح.

التكوين البنية األسسأسسية
لبنأء العمل التطويري للجيشس
فمن هذإ إŸنظور بالذإت ،فإانني
أإلح كثÒإ على أإن تكون درجة إلتطور
إÙق- -ق ‘ ك- -اف- -ة ن -وإح -ي إŸه -ن -ة
إل- -عسض -ك -ري -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى ج -م -ي -ع
م-ك-ون-ات ق-وإت-ن-ا إŸسض-ل-حة ،متوإفقة
“ام إلتوإفق ،مع ما بذل من جهد،
ومع ما سضخر من وسضائل وإمكانيات
مادية وبشضرية وŒهيزية وتسضليحية،
وم -ع م -ا خ -ط -ط م -ن أإه -دإف ،ه -ذه
إأله - -دإف إŸنشض - -ودة إل - -ط - -م- -وح- -ة
وإŸشضروعة إلتي ترمي جميعها إ¤
إك - -تسض - -اب ك - -ل م - -ق - -وم - -ات إل - -ق- -وة
إل- -عسض- -ك- -ري- -ة ،ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ا Ùت- -وى
إإلسضÎإتيجية إŸتكاملة إŸـتـبـناة ‘
إلسضنوإت إلقليلة إŸاضضية.
هذه إإلسضÎإتيجية إلتي حرصضنا
ع -ل -ى أإن ت -ك -ون ع -ق Ó-ن -ي -ة إل -ط -اب -ع
ووإقعية إŸضضمون متناسضبة “اما من

ج -ه -ة ،م -ع ق -درإت -ن -ا إل -ذإت -ي -ة ع -ل -ى
Œسض - -ي - -ده - -ا ع - -ل- -ى أإرضش إل- -وإق- -ع،
وم- -ت- -ك- -ي -ف -ة ،م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،م -ع
إك-تسض-اب إل-ق-درة ع-ل-ى ›اب-ه-ة ك-افة
إلتحديات إŸمكنة وإÙتملة إلتي
أإصض -ب -ح Áوج ب-ه-ا إل-ع-ا ⁄إل-ي-وم ،ه-ذه
إلتحديات لن تكون ،بحول إلله تعا¤
وقوته ‘ ،عدإد إŸتغÒإت إلطارئة
بالنسضبة لنا ،ألننا كنا دإئما ننظر إ¤
إŸسضتجدإت إلدإئرة حولنا Ãنظور
م-ت-بصض-ر ،ونضض-ع ل-ه-ا سض-ب-ل إŸوإج-ه-ة
إلناجعة ،عمادها إلعتماد على إلله
سضبحانه وتعا ،¤وقوإمها إألسضاسضي،
وأإعيد ذلك أإمامكم مرة أإخرى ،قلت،
قوإمها إألسضاسضي هو إلعنصضر إلبشضري
إلعازم ،وغايتها إلنبيلة إلكÈى ،هي
إلنهوضش إلكامل وإ◊قيقي بقدرإت
إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ،سضليل جيشش
إلتحرير إلوطني.
فذلكم هو إلهدف إألسضمى إلذي
تعمل إلقيادة إلعليا للجيشش إلوطني
إلشض -ع -ب-ي ،ب-ح-ول إل-ل-ه ت-ع-ا ¤وق-وت-ه،
وفقا لتوجيهات ودعم فخامة إلسضيد
رئ -يسش إ÷م -ه -وري -ة إل -ق -ائ-د إألع-ل-ى
ل- -ل- -ق- -وإت إŸسض- -ل -ح -ة وزي -ر إل -دف -اع
إلوطني ،نحو بلوغه ونحو بلوغ كل
عوإمل وأإسضباب –قيق أإعلى مرإتب
إل-رق-ي ل-ق-وإت-ن-ا إŸسض-ل-حة ،وإلوصضول
بها إ ¤منتهى غايتها خدمة للجزإئر
وحفظا ألمنها وإسضتقرإرها““.
إل -ف -ري -ق ذك -ر ›ددإ ب -ال -رإب -ط-ة

إلقوية ب Úإلشضعب إ÷زإئري وجيشضه،
مÈزإ ﬂتلف صضور إلتآازر وإلتÓحم
إلقوي إلتي يلقاها جيشضنا ‘ كل مرة
م-ن ح-اضض-ن-ت-ه إلشض-ع-ب-ي-ة ،وه-و إل-دعم
إلذي كان له أإثره إإليجابي ‘ حث
إفرإد قوإتنا إŸسضلحة على إŸضضي
قدما نحو بلوغ إŸرإتب إلتي تليق
بهم وبا÷زإئر.
إن إلمتنان بهذه إلنهضضة إلنوعية
إل- -ت- -ي أإصض -ب -حت ع -ل -ي -ه -ا إŸق -درإت
إلقتالية ÷يشضنا ،ل يضضاهيه إمتنان
إل هذه إŸشضاعر إلفياضضة إلوجدإنية
وإلتلقائية إلتي ما فتئ يحظى بها
أإف- -رإد إ÷يشش إل- -وط- -ن- -ي إلشض- -ع- -ب- -ي
باعتزإز شضديد وÃسضؤوولية أإشضد ،من
ل -دن شض -ع -ب -ه -م ،ه-ذه إŸشض-اع-ر إل-ت-ي
ت - -ع - -ت Èزإده - -م إل- -ذي ب- -ه ت- -ت- -ق- -وى
عزÁتهم ،و–ثهم أإك Ìفأاك Ìعلى
بذل كل ما لديهم من جهد ،من أإجل
ت- -ق -وي -ة ه -ذإ إل -رب -اط إŸق -دسش بÚ
إلشضعب وجيشضه ،هذإ إلرباط إلذي
يزدإد قوة مع مرور إلسضن Úوإألعوإم،
ويزدإد معه جهد ترسضيخ كل مقومات
إألم -ن وإلسض -ل -م وإلسض Ó-م ع -ل-ى أإرضش
إ÷زإئر إŸباركة.
إن-ن-ا ن-ع-ل-م ب-ال-ف-ط-رة أإن م-ا ي-ربط
إلشضعب بجيشضه هي مشضاعر صضادقة
وسضجايا طبيعية ،نسضجت معانيها عÈ
إل- -ت- -اري- -خ ،وب- -رزت م- -دل- -ولت- -ه- -ا ‘
م-ن-اسض-ب-ات ع-دي-دة وم-ت-ك-ررة ،تشض-ك-ل
عÈها هذإ إلتÓحم وهذإ إلتوإصضل
وهذه إلثقة إŸتبادلة وإلدإئمة بÚ
إلشض -عب وج-يشض-ه ،ف-ت-ل-ك-م ه-ي م-ن-اب-ع
إل -ع -زÁة إل-ت-ي ي-ت-حصض-ن ب-ه-ا إ÷يشش
إل- -وط- -ن- -ي إلشض- -ع -ب -ي ،سض -ل -ي -ل ج -يشش
إل -ت -ح -ري -ر إل -وط -ن -ي ،وي -ج-ع-ل م-ن-ه-ا
سض Ó-ح -ه إŸع -ن -وي إل-دإئ-م ،إل-ذي ب-ه
ت -زدإد درج -ات إإلرإدة ل -دي -ه وي-زدإد
معها إصضرإره على إŸضضي قدما نحو
ب- - -ل - -وغ إŸرإتب إل - -ت - -ي ت - -ل - -ي - -ق ب - -ه
وب -ا÷زإئ -ر .ط-ل-ب-ة وأإف-رإد إŸدرسض-ة
إل- -ع- -ل- -ي- -ا ل- -ل -ق -وإت إÿاصض -ة وأإف -رإد
وحدإت إلناحية أإكدوإ ‘ تدخÓتهم
إÁانهم إلدإئم بنبل وقدإسضة إŸهام
إل- -ت- -ي ي- -ؤودون- -ه- -ا خ- -دم- -ة ل -ب -ل -ده -م
ولشضعبهم.

قامت بها مفارز ا÷يشس ‘ عدة وليات

تدمﬂ 4 Òأبئ لإلرهأبي Úوحجز أاسسلحة ومعدات ﬂتلفة
””الشضعب”” ‘ إط -ار م -ك -اف -ح -ة إإلره -اب وإث-ر
عمليات بحث و“شضيط منفصضلة بكل من إŸدية
وإلبويرة/ن.ع 1.وباتنة/ن.ع ،5.كشض - -فت ودم - -رت

مفارز للجيشش إلوطني إلشضعبي ،يوم  14ماي ،2018
Óرهابي Úوأإربع ( )04قنابل
أإربعة (ﬂ )04ابئ ل إ
تقليدية إلصضنع ‘ ،ح Úضضبطت مفرزة مشضÎكة،

بفضضل اسضتغÓل معلومات بÈج باجي ﬂتار

العثور على ﬂبأأ لألسسلحة والذخÒة ا◊ربية

ب -ع Úأإم -ن-اسش/ن.ع ،4.ق- - -رب إ◊دود ،مسض- - -دسض- - -ا
رشضاشضا من نوع كÓشضنيكوف وكمية من إلذخÒة
وم- -رك- -ب- -ة ن- -ف- -ع- -ي- -ة .و‘ إط- -ار ﬁارب- -ة إ÷رÁة
إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلشضعبي
بكل من برج باجي ﬂتار وع Úقزإم/ن.ع ،6.تسضعة
( )09م -ه -رب Úوضض -ب -طت م -رك -ب-ت )02( Úرب-اع-ي-تي
إلدفع و( )3,834أإطنان من إŸوإد إلغذإئية و()22
م-ول-دإ ك-ه-رب-ائيا و( )14م -ط -رق -ة ضض -غ -ط ‘ ،حÚ
أإحبط عناصضر إلدرك إلوطني ﬁاولة هجرة غÒ
شض- - -رع- - -ي- - -ة ل- - -عشض - -رة ( )10أإشض - - - -خ - - - -اصش ب - - - -عÚ
تيموشضنت/ن.ع.2.

اÿميسس أاول أايأم رمضسأن
اŸبأرك بأ÷زائر
””الشضعب”” ‘ إطار مكافحة إإلرهاب وحماية إ◊دود ،وبفضضل إإلسضتغÓل إ÷يد للمعلومات كشضفت
مفرزة للجيشش إلوطني إلشضعبي ،يوم  14ماي  2018إثر دورية على إلشضريط إ◊دودي بÈج باجي ﬂتار
Óسضلحة وإلذخÒة يحتوي على:
بإاقليم إلناحية إلعسضكرية إلسضادسضةﬂ ،بأا ل أ
 ( )01رشضاشش ثقيل عيار  14,5ميليمÎ؛ ( )01بندقية رشضاشضة من نوع ( )FMPK؛ ( )02مسضدسض Úرشضاشض Úمن نوع كÓشضنيكوف؛ ( )01بندقية تكرإرية؛ ( )21حشضوة دإفعة للقاذف إلصضاروخي  RPG-7؛ ( )11قذيفة خاصضة بالقاذف إلصضاروخي RPG-7؛ ()16شضريط ذخÒة خاصش بالرشضاشش إلثقيل 14,5ميليمÎ؛ باإلضضافة إ ¤كمية معتÈة من إلذخÒة تقدر بـ( )3300طلقة من ﬂتلف إلعيارإت.هذه إلعملية إلنوعية إلتي تضضاف إ ¤سضلسضلة إلنتائج إÙققة ميدإنيا ،تؤوكد إليقظة إلعالية وإ◊رصش
إلشضديد لقوإت إ÷يشش إلوطني إلشضعبي إŸرإبطة على إ◊دود ‘ إ◊فاظ على سضÓمة ترإبنا إلوطني
Óسضلحة أإو إŸسضاسش بأامن وإسضتقرإر إلبÓد.
وإحباط أإية ﬁاولة إخÎإق لها أإو تسضريب ل أ

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

Óهلة وإŸوإقيت
أإعلنت إللجنة إلوطنية ل أ
إلشض -رع -ي -ة إÛت-م-ع-ة مسض-اء أإمسش إل-ثÓ-ث-اء
ب- -ا÷زإئ- -ر إل- -ع- -اصض- -م- -ة ،أإن غ -دإ إÿم -يسش
إŸوإفق لـ 17ماي  2018سضيكون أإول أإيام
شضهر رمضضان إŸبارك لسضنة  1439هجري
Óشضارة فإان
وذلك لعدم ثبوت رؤوية إلهÓل .ل إ
Óهلة وإŸوإقيت إلشضرعية
إللجنة إلوطنية ل أ
ل -دي-ه-ا ف-روع ع-ل-ى مسض-ت-وى  48ولي-ة وه-ي
تتشضكل من علماء ‘ إلشضريعة إلسضÓمية
وخÈإء ‘ علم إلفلك .وباŸناسضبة هنأا وزير
لوق-اف ﬁم-د ع-يسض-ى،
إلشض-ؤوون إل-دي-ن-ي-ة وإ أ
إلشضعب إ÷زإئري وكافة إŸسضلم Úبحلول
شضهر رمضضان إŸبارك.

 20°وهران
 19°وهران

الثمن  10دج

17645

أاشضرف على تنفيذ “رين ‘ غاية الدقة للقوات اÿاصضة ببسضكرة

””الشض- - -عب”” ت - -واصض - -لت زي - -ارة
الفريق أاحمد ڤايد صضالح نائب
وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن-ي ،رئ-يسس
أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشضعبي
إا ¤الناحية العسضكرية الرابعة
ب -ورڤ -ل -ة ‘ ي -وم -ه -ا ال -راب -ع ع-ل-ى
ال-ت-وا‹ ب-ت-ف-ت-يشس وت-فقد بعضس
وح - -دات ال- -ق- -ط- -اع ال- -عسض- -ك- -ري
ببسضكرة وعقد لقاء توجيهي مع
إاطارات وأافراد هذا القطاع.
‘ إل -ب -دإي -ة ق -ام إل -ف-ري-ق ب-ت-ف-ق-د
مشض - - -روع إ‚از م - - -رك - - -ز إل - - -رإح- - -ة
وإŸع-ا÷ة ب-اŸي-اه إŸع-دن-ي-ة ب-ح-مام
إلصضا◊ Úببسضكرة وإلذي سضبق وأإن
وضضع حجره إألسضاسضي يوم  25أإكتوبر
 ،2017حيث عاين مدى تقدم أإشضغال
إ‚از ه- -ذإ إŸشض- -روع إإلج- -ت -م -اع -ي
إلهام وطلب من إŸكلف Úباإل‚از
إلسض- -رإع ‘ Œسض- -ي- -ده م -ي -دإن -ي -ا ‘
آإجاله إلقانونية.
وباŸدرسضة إلعليا للقوإت إÿاصضة
ب -بسض -ك -رة ،ودإئ -م -ا ‘ سض -ي-اق ت-ن-ف-ي-ذ
إلÈنامج إلسضنوي للتكوين وإلتحضضÒ
إلقتا‹ ،تابع إلفريق تنفيذ “رين من
قبل طلبة إŸدرسضة Ãوضضوع ““مفرزة
للقوإت إÿاصضة أإثناء إقتحام وتدمÒ
م- -ق- -ر ق -ي -ادة وح -دة م -ع -ادي -ة وأإسض -ر
قائدها““ ،وهو إلتمرين إلذي ميزته
إلسضرعة إلفائقة ‘ تنفيذ مثل هذه
إألع -م -ال إل-ق-ت-ال-ي-ة م-ن ط-رف أإف-رإد
إلوحدإت إÿاصضة ،إŸتسضمة بالدقة
إلعالية وإإلحÎإفية إلكبÒة ،ما يؤوكد
م-ي-دإن-ي-ا إŸسض-ت-وى إل-رإق-ي ل-ل-ت-ك-وين
وإلتدريب إلذي “نحه هذه إŸدرسضة
إل-ع-ل-ي-ا ل-ط-ل-ب-ت-ه-ا ومÎبصض-ي-ه-ا بهدف
إل -رف -ع م -ن ك-ف-اءة وق-درة وإسض-ت-ع-دإد
أإف - -رإد إل- -ق- -وإت إÿاصض- -ة ل- -ل- -ق- -ي- -ام
Ãختلف إŸهام لي Óونهارإ و‘ كافة
إلظروف وإألحوإل.
بعدها ترأإسش إلسضيد إلفريق ،رفقة
إل -ل -وإء ع -ب -د إل -رزإق إلشض -ري-ف ق-ائ-د
إل -ن -اح -ي -ة إل -عسض-ك-ري-ة إل-رإب-ع-ة ،ل-ق-اًء
ت -وج -ي -ه -ي -ا حضض -ره إط -ارإت وط -ل -ب-ة
وأإف-رإد إŸدرسض-ة ووح-دإت إل-ق-ط-اع،
فضض Óعن ‡ثلي ﬂتلف إألسضÓك
إألم-ن-ي-ة ،ح-يث أإل-ق-ى ك-ل-م-ة ت-وجيهية

الفجر0٣.58................:
الشضروق05.٤0..............:
الظهر1٢.٤5.................:
العصضر1٦.٣٤................:
المغرب1٩.5٣...............:
العشضـاء٢1.٢٦..................:
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بعد مشضاركته ‘ تنفيذ “رين «فينيكسس-إاكسضÈيسس »18

اللواء حو‹ يشسرف على تفتيشس الغراب قأذف
الصسواريخ «رايسس حسسأن بربيأر»

””الشضعب”” أإشض -رف إل -ل-وإء
ح- -و‹ ﬁم -د إل -ع -رب -ي ق -ائ -د
إلقوإت إلبحرية أإمسش إلثÓثاء
 15م - -اي  2018باألمÒإلية،
ع -ل -ى ت -ف -ت-يشش إل-غ-رإب ق-اذف
إلصض- - - -وإري - - -خ ““رإيسش حسض - - -ان
بربيار““ بعد مشضاركته ‘ تنفيذ
“ري -ن ““ف -ي -ن-ي-كسش-إكسضÈيسش
 ،““18خÓل إلفÎة إŸمتدة من
 29أإف- -ري -ل إ11 ¤م -اي 2018
بشض - - -رق إل - - -ب - - -ح - - -ر إألب- - -يضش
إŸتوسضط ،وقد ” تنفيذ هذإ
إل -ت-م-ري-ن إŸت-ع-دد إ÷نسض-ي-ات
على ثÓث ( )03مرإحل شضملت
ع- -م- -ل- -ي -ات ل -ل -م -ن -ع إل -ب -ح -ري
ب-اإلضض-اف-ة إ“ ¤اري-ن ل-ل-بحث
وإإلن -ق -اذ .ح -يث ي -ه -دف ه-ذإ
إل-ت-م-ري-ن إ ¤ت-ط-وي-ر إل-ت-فاعل
إلبحري ‘ ›الت إŸرإقبة

وإألم - -ن إل - -ب- -ح- -ري Úوت- -ب- -ادل
إÈÿإت.
Óشضارة ،فإان قيادة إلقوإت
ل إ
إل -ب -ح -ري -ة ق-د أإق-ح-مت خÓ-ل
ه-ذإ إل-ت-م-ري-ن ،إل-غ-رإب ق-اذف
إلصض- - - -وإري - - -خ ““رإيسش حسض - - -ان
بربيار““ ‘ ،أإول مهمة له خارج
إلوطن ،وإلذي ” بناؤوه على

مسض - -ت - -وى م - -وؤسضسض - -ة إل- -ب- -ن- -اء
وإل-تصض-ل-ي-ح إلبحري ÚباŸرسضى
إل -ك -ب Òب -ال -ن-اح-ي-ة إل-عسض-ك-ري-ة
إلثانية بكفاءإت جزإئرية وقام
ب-ت-دشض-ي-ن-ه إلسض-يد إلفريق نائب
وزي -ر إل -دف -اع إل -وط-ن-ي رئ-يسش
أإركان إ÷يشش إلوطني إلشضعبي
بتاريخ  08أإوت .2017

لمنية تتعدى  ٪80وطنيا
نسضبة التغطية ا أ

الشسرطة تدعو إا ¤الرفق بأŸسسجون Úوضسمأن حقوقهم
لدارة ال - -ع - -ام - -ة
شض- - -دد أامسس م- - -دي - -ر ا إ
Óم-ن ال-وطني مراقب
ب-اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
الشض- -رط- -ة سض- -ي -ف -ي ﬁم -د ال -ن -وي خ Ó-ل
ت-دشض-ي-ن-ه Ûم-وع-ة م-ن اŸق-رات وال-ه-ياكل
لمنية بوهران ‡ث Óونائبا عن اŸدير
ا أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-ب-د ال-غني الهامل
ال-ع-ام ل -أ
لنسضانية ‘
على ضضرورة توف Òالشضروط ا إ
أاوسض- - -اط اŸسض- - -ج - -ون Úوضض - -م - -ان ح - -ق - -وق
لنسض - -ان ب - -داخ - -ل السض - -ج - -ون إا ¤ج- -انب
ا إ
لطفال من ﬂاطر
لمن ◊ماية ا أ
تعزيز ا أ
لفات الجتماعية.
ا آ

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
كما أإلح إلسضيد سضيفي على ضضرورة تنظيم
إŸزي -د م-ن إل-دورإت إل-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة سض-لك
إلشضرطة ،مع إ◊رصش على تقريب إŸوإطن من
ه - -ذإ إ÷ه- -از إألم- -ن- -ي وإشض- -رإك- -ه ‘ ﬂت- -ل- -ف
إلعمليات إ ¤جانب تكريسش إلشضرطة إ÷وإرية
وتعزيز إلعمل إلشضرطي إŸيدإ ،ÊمشضÒإ إ ¤أإن
نسض -ب -ة إل -ت -غ -ط -ي -ة إألم -ن-ي-ة ف-اقت إلـ ٪80ع -ل-ى
إŸسضتوى إلوطني ،كما أإوضضح أإنه وضضع ﬂطط
ﬁك -م لضض -م -ان إألم -ن وإلسض -ك -ي -ن-ة ع Èإل-ق-ط-ر
إلوطني.
Óمن إلوطني
و‘ إطار إإلسضÎإتيجية إلعامة ل أ
لتقريب مصضالح إلشضرطة من إŸوإطن ،شضهدت
وهرإن أإمسش إلثÓثاء تدشض Úعّدة مقرإت أإمنية
ج -دي -دة ت -دّع -مت ب-ه-ا إل-ولي-ة ،وك-انت إألول-وي-ة
Óحياء إ÷ديدة ،لتكسضب بذلك عاصضمة إلغرب
ل أ
إ÷زإئري رهان تعزيز ﬂطط حزإمها إألمني،
وهذإ من أإجل ضضمان تغطية أإمنية شضاملة ‘

إقليم إلختصضاصش إلشضرطي بالولية قال وإ‹
وهرإن مولود شضريفي أإن إلتغطية إألمنية وصضلت
م -ائ -ة ب-اŸائ-ة ،خ-اصض-ة ب-ع-د تسض-ل-ي-م أإرب-ع-ة ““““04
Óمن إ◊ضضري رصضد لها غÓف ما‹
مقرإت ل أ
م -ع -ت ،Èإق-ت-ط-عت م-ن م-ي-زإن-ي-ة إل-ولي-ة وق-ط-اع
إلشضرطة وإلبلديات ،مشضÒإ إ ¤أإن هذه إلصضروح
إألمنية ” إ‚ازها بشضروط تتوإفق مع إŸعايÒ
إلعاŸية إŸعمول بها ‘ إÛال.
ح -يث ” إسض -ت -ح -دإث م -ق-ر إألم-ن إ◊ضض-ري
إلثا Êإ÷ديد بوإدي تليÓت ،عÓوة على إألمن
إ◊ضضري إلثا Êبقيل ،إضضافة إ ¤تدشض Úمقر
إألم -ن إ◊ضض-ري إ÷دي-د ب-ح-ي ب-وع-م-ام-ة وك-ذإ
بحي سضيدي إلبشض Òبدإئرة بئر إ÷ ،Òوإلتي ”
على مسضتوإها أإيضضا تدشض Úإلقاعة إŸتعددة
إلرياضضات.
Óمن إلوطني
كما أإشضرف ‡ثل إŸدير إلعام ل أ
على تدشض ÚإŸركز إلصضحي إلجتماعي ألمن
إلولية بوإجهة إلبحر بدإئرة وهرإن ،إضضافة إ¤
تسضليم مفاتيح سضكنات ““عدل““ لفائدة موظفي
إلشضرطة إŸسضتفيدين ،كذلك تكر Ëإلسضيد إللوإء
Óمن إلوطني لبعضش إلشضخصضيات
إŸدير إلعام ل أ
إÙلية.
وب -ذلك شض -ك -ل إسض -ت -م -رإر –ديث إل -ب -ن -ي-ات
إلشض -رط -ي -ة وت -ع-زي-ز إلشض-ع-ور ب-األم-ن فضض Ó-ع-ن
إل -ت-ك-وي-ن إلشض-رط-ي و–ديث إلÈإم-ج وإل-ت-أاه-ي-ل
وك -ذإ ت -دع -ي -م إل -ت -وإصض -ل وإلن-ف-ت-اح ،أإح-د أإب-رز
إŸك -اسضب إÙق -ق -ة وإألشض -وإط إل -ك -بÒة إل -ت -ي
قطعها إŸرفق إلعام إلشضرطي ترسضيخا Ÿبادئ
إ◊ك - -ام - -ة إ÷ي - -دة ‘ إل - -تسض - -يÃ Òا يسض - -م- -ح
Ãسض -اي -رت -ه -ا ل -ل -ت -ط-ورإت إل-ع-اŸة إ◊اصض-ل-ة ‘
إÛال إلشضرطي Ãختلف تخصضصضاته.

كأريكأت /ÒعنÎ

