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^ مقاربـ ـ ـ ـ ـ ـة جزأئريـ ـ ـ ـ ـة ‘ وضش ـ ـ ـ ـع ح ـ ـ ـ ـّد للنزأعـ ـ ـ ـ ـات وألعيـ ـ ـ ـ ـشس ‘ أأم ـ ـ ـ ـ ـ ـان

«الشصعـــب» تسصتطلـــــع آاراء كتــــــاب وباحـــــثÚ

مرج ـ ـ ـ ـ ـ ـع عا Ÿـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي لألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن وألسشلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم

بلدية برج البحري ليسصت
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ششباب أأحيـاء «ألكاري ـار،
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ـــوار حÒشش رئيـسش ›لــسش إادارة
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أأعج ـ ـ ـب بالتششكيلـ ـ ـ ـة و٪ 99
سشيكـ ـون مـ ـ ـدرب «ألعميد»
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اللقاء ا÷ماعي
اŸوسسع 299
ت- -ق- -وم وزي- -رة ال- -تضص- -ام- -ن
لسص -رة وقضص -اي -ا
ال- -وط -ن -ي وا أ
اŸرأاة غ - - -ن - - -ي - - -ة ال- - -دال- - -ي- - -ة
،غ -دا،ب -زي -ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
لشص-راف
ل -ولي -ة م -عسص -ك -ر ل  -إ
ع - - -ل - - -ى اف - - -ت- - -ت- - -اح إاق- - -ام- - -ة
لسص - - -ت- - -ج- - -م- - -ام ل- - -ف- - -ائ- - -دة
ا إ
لشص - - - - - -خ - - - - - -اصض اŸسص - - - - - -نÚ
ا أ
واŸعوزين.
ت- -درج زي- -ارة ال -دال -ي -ة ‘
إاط - -ار الح - -ت - -ف- -ال ب- -ال- -ي- -وم
ال- - -ع- - -اŸي ل- - -لشص - -خصض اŸسص - -ن
اŸواف - -ق ل - -ل- -ف- -ا— م- -ن شص- -ه- -ر
أاك -ت -وب-ر م-ن ك-ل سص-ن-ة ح-يث
تشص- - - - -رف Ãركب ح - - - -م - - - -ام
ب - -وح - -ن - -ي- -ف- -ة ع- -ل- -ى ال- -ي- -وم
الع- - -لم- - -ي ح- - -ول آال- - -ي- - -ات
التكفل بالشصخصض اŸسصن من
تنشصيط أاسصاتذة جامعي.Ú

الطبعة  3للصسالون
الدو‹ لسسÎجاع
وترشسيد النفايات «روفاد»
سص -ي -ن -ظ -م اŸع-رضض ال-دو‹
لسصÎج - - - -اع وت - - - -رشص - - - -ي- - - -د
إ
ال-ن-ف-اي-ات ‘ ط-بعته الثالثة،
‘ الفÎة اŸمتدة ب 8 Úو11
أاك -ت -وب -ر ال -داخ -ل ،ب -ا÷ن -اح
«سض» ب - - - - -قصص - - - - -ر اŸع- - - - -ارضض
الصصنوبر البحري .

يوم إاعÓمي لفائدة الفÓحÚ
ت -ن -ظ -م م -دي -ري -ة اŸصص-ال-ح
الفلحية و التنمية الريفية
بالتنسصيق مع غرفة الفلحة
ل- - -ولي- - -ة ا÷زائ- - -ر  ،ي- - -وم- - -ا
إاع- -لم- -ي- -ا ل- -ل -ف -لح Úح -ول
السصتفادة من الدعم اŸا‹ و
ال-ت-ق-ن-ي وتشص-ج-يع السصتثمار
‘ ه - - - - - - - - - - - - - -ذا اÛال ،و ذلك
ب- - - - -اŸزرع- - - - -ة الÎب- - - - -وي - - - -ة
ا÷ماعية  28خلو‘ الكائنة
ب -ب -ل -دي-ة زرال-دة اب-ت-داء م-ن
السصاعة  09:30صصباحا .

‘ إاط -ار ع -م -ل -ي -ة تسص -ج -ي-ل
الشص- -ه- -ادات ا◊ي- -ة م -ن أاف -واه
اÛاه - - - -دي- - - -ن واÛاه- - - -دات
ي - -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن- -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د  ،غ- -دا ،ال -ل -ق -اء
ا÷م - -اع- -ي اŸوسص- -ع رق- -م 299
Ãق -ر اŸت -ح -ف وÃق-ر قسص-م-ة
اÛاهدين بباب الوادي على
السص- -اع -ة  10:00صص -ب -اح-ا ‘
ن- -فسض ال- -وقت .وق -د خصصصض
اللقاء الذي ينظم بالتنسصيق
م - -ع م- -دي- -ري- -ات اÛاه- -دي- -ن
واŸتاحف ا÷هوية وملحقاتها واŸركز الوطني لتجهيز معطوبي وضصحايا ثورة التحرير الوطني
وذوي ا◊ق-وق وم-ل-ح-ق-ات-هŸ ،وضص-وع «ن-ظ-ام اŸسص-تشص-ف-ي-ات ‘ ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وطريقة إاقامتها
للعلج والتمريضض» .

اŸعرضض الدو‹ لÎبية
اŸواشسي و العتاد
الفÓحي بـ «صسافكسض»

ت -ت
ن-اول حصص-ة «‘ الصص-م-ي-م» ضصمنالفضصاء ا إ
لذاعي ل أ
لمن الوطني عÈ
أامواج القناة ا أ
لو ، ¤اليوم ،موضصوع
ج- -ه- -ود مصص- -ال- -ح ا أ
لم- -ن ال- -وط- -ن -ي ‘
حما
ية و وقاية فئة اŸتمدرسص، Úو
ذلك
ي- - - -ح- - - -تضص- - - -ن قصص- - - -ر اŸع - - -ارضض
اب -ت -داء م -ن السص -اع-ة 16:00
ت -ط -ل-ق ج-م-ع-ي-ة «ا أ
«سصافكسض» ابتداء من  8ا ¤غاية
لم-ل» مسصاء .
لداخل اŸعرضض الدو‹ Ÿسصاعدة مرضصى السصرطان
 11أاكتوبر ا
اشص-ي و ال-ع-ت-اد الفلحي ب - -ال - -ت - -نسص - -ي- -ق م- -ع م- -رك- -ز
لÎب-ي-ة اŸو
لعلمية التاسصعة
ه  18سص -ي -بسص -ا – سص -ي -م-ا  ،مكافحة السصرطان ا◊ملة التحسصيسصية و ا إ
‘ ط -ب -ع -ت-
ة أاك Ìم- -ن  500عارضض ضصد سصرطان الثدي برعاية وزارة الصصحة والسصكان وإاصصلح
Ãشص - -ارك- -
وأاج -ن -ب -ي و ذلك ب -ج-ن-اح اŸسصتشصفيات  ،حيث تنظم ا÷معية عديد النشصاطات لتحسصيسض
ج -زائ -ري
اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة وت -وج -ي -ه -ه -ا ح-يث سص-ي-ف-ت-ت-ح الصص-ال-ون ح-ول
«سض».
السصرطان أايام  6– 5– 4أاكتوبر بقصصر اŸعارضض الصصنوبر البحري
جناح « ب» .

لقاء وطني حول تعزيز
حقوق الطفل

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

باركي تشسرف على
انطÓق السسنة
ا÷ديدة ببسسكرة

...السسباق السسابع للنسساء

ت-ن-ظ-م ال-ه-ي-ئ-ة ال-وطنية ◊ماية
وت -رق-ي-ة ال-ط-ف-ول-ة  ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع
لصص- -لح
اŸن - -ظ - -م - -ة ال - -دول- -ي- -ة ل - -إ
لوسص -ط
ا÷ن- -ائ- -ي م -ك -تب الشص -رق ا أ
وشصمال إافريقيا  ،اليوم ،لقاء وطنيا
ل-ف-ائ-دة أاعضص-اء شص-ب-كة الإعلميÚ
ا÷زائ -ري Úح -ول ت -ع -زي -ز ح-ق-وق
ال -ط -ف -ل .وي -ج -ري ال -ل -ق-اء ب-ف-ن-دق
اŸارك ،Òابتداء من السصاعة 08:30
صصباحا .

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

جمعية «األمل»
‘ حملة Ÿكافحة
سسرطان الثدي

حماية فئة اŸتمدرسسÚ
موضسوع حصسة «‘ الصسميم»

‘ إاط- - - - -ار ال- - - - -نشص- - - - -اط- - - - -ات
السص- - - -ي - - -اسص - - -ي - - -ة Ûم - - -وع - - -ة
لسص- - -ت - -م - -راري - -ة م - -ن أاج - -ل
«ا إ
لصص-لح «ي-نظم
لسص-ت-ق-رار وا إ
ا إ
ح -زب ال -ت-ج-دي-د ا÷زائ-ري ،
ال - -ي - -وم ،ن - -دوة –سص - -يسص - -ي - -ة
لطارات ا÷زائر العاصصمة ،
إ
حيث تتضصمن الندوة مداخلة
إاف- -ت- -ت- -اح -ي -ة ل -رئ -يسض ا◊زب
ك- -م- -ال ب -ن سص -ا، ⁄و م -داخ -ل -ة
ال- -دك- -ت -ور ب -ل -ق -اسص -م سص -اح -ل -ي
وم- - -داخ- - -لت ب- - -عضض رؤوسص - -اء
لحزاب السصياسصية اŸنضصوية
ا أ
–ت لواء اÛموعة  ،و ذلك
اب- - -ت - -داء م - -ن السص - -اع - -ة 9:30
صص- -ب- -اح- -ا ب -ق -اع -ة اÙاضص -رات
ل -ف -ن -دق ا÷زائ-ر سص-ان ج-ورج
سصابقا.

كما تنظم ا÷معية  ،يوم  12أاكتوبر  ،السصباق النسصائي السصابع
ضصد السصرطان –ت شصعار «أاجري من أاجل أامي « تضصامنا مع النسصاء
اŸصصابات باŸرضض و ا◊ث على الرياضصة .

...ويوم إاعÓمي Ÿهنيي الصسحة
لمل Ÿسصاعدة مرضصى السصرطان بالتنسصيق مع
تنظم جمعية ا أ
ا÷م -ع -ي -ة ا÷زائ -ري -ة لسص-رط-ان ال-ث-دي  ،ي-وم  24أاك-ت-وب-ر ي-وم-ا
إاعلميا و تدريبيا موجها Ÿهنيي الصصحة حول موضصوع «الطبيب
ال -ع -ام ‘ م -واج -ه-ة سص-رط-ان ال-ث-دي» ،و ذلك ب-ف-ن-دق السص-وف-ي-ت-ال
ابتداء من السصاعة  15:00مسصاء.

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

تشص- -رف رئ- -يسص- -ة ج- -م- -ع -ي -ة
«اق -رأا» ع-ائشص-ة ب-ارك-ي ي-وم 02
أاك- - -ت- - -وب- - -ر ال- - -داخ - -ل ،ع - -ل - -ى
النطلقة الرسصمية للدخول
اŸدرسص- -ي ل- -لسص- -ن- -ة ا÷دي -دة،
وذلك بقاعة النشصاطات بشصÒ
ب -ن ال -ن -اصص -ر ب -ولي-ة بسص-ك-رة،
اب - -ت- -داء م- -ن السص- -اع- -ة 09:00
صصباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
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(021)73.30.43
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تأاتي تبعا للعملية ألتي مسست ألو’ة

رئيسس ا÷مهورية يجري حركة ‘ سسلك األمناء العام Úللوليات
أج-رى رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة،ألسس-ي-د ع-ب-د أل-عزيز
ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ح- -رك -ة ‘ سس -لك أ’م -ن -اء أل -ع -امÚ
ل -ل -و’ي -ات -ي حسسب م -ا أف-اد ب-ه أمسس ب-ي-ان ل-رئ-اسس-ة
أ÷مهورية.
وذكر أŸصسدر أن هذه أ◊ركة تاتي تبعا للحركة
‘ سس -لك أل -و’ة .وب -ه -ذأ ” ت -ع -ي Úك-أام-ن-اء ع-امÚ
للو’يات كل من :
-1سصليمان دأبو  ،أمينا عاما لولية بجاية
-2كمال ألدين كربوشس  ،أمينا عاما لولية ألبليدة
 -3رشصيد بن خزناجي  ،أمينا عاما لولية “Ôأسصت
 -4عيسصى عروة  ،أمينا عاما لولية تلمسصان
 -5بدر ألدين أورأو  ،أمينا عاما لولية تيارت
ﬁ -6مد عبدو زأوي أمينا عاما لولية سصعيدة
 -7ألغا‹ عبد ألقادر بلحزأجي أمينا عاما لولية عنابة
 -8سصعيد أخروف أمينا عاما لولية قسصنطينة
 -9ألعمري بوحيط  ،أمينا عاما لولية مسصتغاÂ
 - 10عبد ألكر Ëبطيوي أمينا عاما لولية أŸسصلية
 - 11عبد ألوهاب مولي أمينا عاما لولية ألبيضس
 -12فضصيل ضصويفي أمينا عاما لولية أليزي
ﬁ - 13فوظ بن فليسس أمينا عاما لولية ألطارف
-14أيدير مدباب أمينا عاما لولية ألوأدي
 -15رشصيد بوقارة أمينا عاما لولية خنشصلة
- 16معمر مرين أمينا عاما لولية ع Úتيموشصنت
 17أبو بكر بوريشس أمينا عاما لولية غليزأن.

عزي مرأوأن رئيسس خلية أŸسساعدة ألقضسائية:

بنود ميثاق السسلم واŸصسا◊ة «نفذت بصسفة شسبه كاملة و–تاج إلجراءات تكميلية»
أك -د رئ -يسس خ-ل-ي-ة أŸسس-اع-دة أل-قضس-ائ-ي-ة
لتطبيق ميثاق ألسسلم وأŸصسا◊ة ألوطنية
م-روأن عزي ،أمسس ،أن ب-ن-ود أŸي-ث-اق أل-ذي
زك - -اه ألشس - -عب أ÷زأئ - -ري ق - -ب- -ل  13سسنة،
«ن-ف-ذت بصس-ف-ة شس-ب-ه ك-املة» ،و»–ت -اج إأ¤
إأجرأءأت تكميلية».
وقال عزي ‘ تصصريح لـوأج ،أن ميثاق ألسصلم
وأŸصصا◊ة ألوطنية ألذي ” إأقرأره على إأثر
تزكيته من طرف ألشصعب أ÷زأئري بنسصبة 38ر97
ب -اŸائ -ة ‘ أسص -ت -ف -ت -اء شص -ع -ب -ي دع -ا إأل -ي -ه رئ -يسس
أ÷مهورية يوم  29سصبتم« ،2005 Èقد نفذت بنوده
بصص-ف-ة شص-ب-ه ك-املة ،ون-ت-ائ-ج ت-ط-ب-ي-ق-ه على أرضس
ألوأقع قد تضصمنها ألتقرير ألنهائي ألذي قدم إأ¤
رئيسس أ÷مهورية قبل ثÓث سصنوأت حول تطبيق
أŸيثاق» ويحتوي على عدة ﬁاور أبرزها نشصاط
لحصص -ائ -ي -ات أŸت-ع-ل-ق-ة
لرق -ام وك -ذأ أ إ
أÿل -ي -ة ب -ا أ
با◊الت ألتي ” أسصتقبالها ومعا÷تها من طرف
أÿلية.
وبذأت أŸناسصبة ،جدد رئيسس خلية أŸسصاعدة
ألقضصائية ،دعوته إأ ¤تعزيز وترقية ميثاق ألسصلم
وأŸصص-ا◊ة بـ»إأج-رأءأت ت-ك-م-ي-لية» ،م-ؤوك-دأ أن-ه
لشصرأف
«بعد مرور عشصر سصنوأت من عملية أ إ
على أŸلف ،لحظت خلية أŸسصاعدة ألقضصائية
لرهاب
أن بعضس ألفئات أŸتضصررة من ويÓت أ إ
خ Ó-ل أل -عشص -ري-ة ألسص-ودأء  ⁄تشص-م-ل-ه-ا إأج-رأءأت

أŸصصا◊ة ألوطنية».
وأوضصح أن هذه ألفئات أŸعروفة وأŸتمثلة ‘
لشص-خ-اصس أل-ذي-ن
لط-ف-ال أŸول-ودي-ن ب-ا÷ب-ال وأ أ
أأ
لضص-رأر م-ادي-ة وأق-تصص-ادي-ة خÓ-ل فÎة
ت -ع-رضص-وأ أ
أŸأاسص -اة أل-وط-ن-ي-ة وأول-ئك أل-ذي-ن ك-ان-وأ م-ع-ت-ق-لÚ
بجنوب ألوطن ‘« ،حاجة إأ ¤إأجرأءأت جديدة
للتكفل Ãلفاتها».
وسصبق لرئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة،
أن أصصدر سصنة  2011إأجرأءأت تكميلية ‘ إأطار
تطبيق أŸصصا◊ة ألوطنية Ãوجب أŸادة  47من
ن -فسس أŸي -ث -اق“ ،ث - -لت ‘ ت - -ع - -ويضس أل- -نسص- -اء
أŸغ - -تصص - -ب - -ات وألسص - -م - -اح ب- -السص- -ف- -ر إأ ¤أÿارج
Óشصخاصس أŸمنوع Úمن مغادرة ألبÓد.
ل أ
وقد بلغ عدد أŸسصتفيدين من تدأب Òميثاق
ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية إأ ¤نهاية - ،2014
حسصب أل- -ت- -ق- -ري- -ر أل- -ن- -ه- -ائ -ي ÿل -ي -ة أŸسص -اع -دة
ألقضصائية 8752 ،-شصخصس من بينهم حوأ‹ 2226
شص- -خصس غ- -ادروأ أŸؤوسصسص- -ات أل- -ع- -ق -اب -ي -ة خ Ó-ل
لول من .2006
ألسصدأسصي أ أ
ومسصت تدأب ÒأŸيثاق أربع فئات :ألرهابيÚ
لره-اب-ي،Ú
أل -ذي -ن أخ -ت-اروأ ن-ه-ج أل-ت-وب-ة ،أسص -ر أ إ
أŸفقودين وألعمال أŸسصرح Úبسصبب تورطهم ‘
أعمال إأرهابية ،و” أسصتثناء Ãوجب نصس قانون
أŸصصا◊ة ،كل أŸتورط ‘ ÚأÛازر أ÷ماعية
لماكن
وألذين ثبت ضصلوعهم ‘ ألتفجÒأت ‘ أ أ

ألعامة و‘ جرأئم ألغتصصاب.
كما “ت معا÷ة  44ملف من أصصل  500ملف
لطفال أŸولودين با÷بال و 270ملف
متعلق با أ
خ-اصس Ãع-ت-ق-ل-ي م-رأكز أ÷نوب ،أم-ا ب-خصصوصس
م-ل-ف أŸف-ق-ودين ،ف -أاصص -درت أل -دول-ة إأج-رأءأت
أحصصيت جرأءها رسصميا  7144أسصرة فقدت وأحدأ
أو أك Ìمن أفرأدها أسصتفادت  7100منها من
لح-ك-ام ه-ذأ
ألتعويضصات ،وق -ررت أل-دول-ة ط-ب-ق-ا أ
أŸي -ث -اق ت -ع -ويضص -ات ل-ف-ائ-دة  11.224م -ن أسص-ر
ألرهابي ÚأŸعوزة.
يذكر أن رئيسس أ÷مهورية أشصاد ‘ رسصالة له
Ãناسصبة أليوم ألعاŸي ◊قوق ألنسصان ،أياما بعد
أسصتحقاق  29سصبتم ،2005 Èبـ»أللتفاف ألشصعبي
حول هذه أŸبادرة (أŸصصا◊ة ألوطنية) ألذي
كان هو ألرد ألدÁقرأطي Ÿوأطنات وموأطنÚ
عقدوأ ألعزم على أن يطووأ طيا نهائيا صصفحة
أليمة من تاريخ أ÷زأئر أŸسصتقلة وأن يتطلعوأ
ن -ح -و أŸسص -ت -ق -ب -ل ب -ك -ل ث-ق-ة وأم-ان ب-ع-د سص-ن-وأت
ألره -اب أل -ت -ي ت -ركت ك -ل -وم -ا ع -م -ي-ق-ة ‘ جسص-م
›تمعنا».
لمة أ÷زأئرية تتسصلم ›ددأ
وأضصاف أن «أ أ
ب-ك-ل ث-ق-ة وب-ط-ري-ق-ة سص-ل-م-ي-ة م-ق-ال-ي-د أل-ت-حكم ‘
مصصÒها بإاقصصائها للتطرف بكل أشصكاله وألتكفل
ب- -الضص- -ح -اي -ا ك -ل ألضص -ح -اي -ا وبضص -م -ان أ◊م -اي -ة
ألجتماعية لذوي حقوقهم من قبل ألدولة».

هÔي عÓق يندد بالتعذيب ألفرنسسي إأبان ألثورة ألتحريرية

اŸركز الثقا‘ ا÷زائري بباريسس يحيي الذكرى 60لصسدور كتاب «اŸسسأالة»
أ÷رأئم أ’سستعمارية لن تسسقط بالتقادم
أح -ي-ا أŸرك-ز أل-ث-ق-ا‘ أ÷زأئ-ري ب-ب-اريسس،
م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-ي-م ت-ظ-اهرأت ،أل-ذك-رى 60
لصس-دور ك-ت-اب «أŸسس-أال-ة» (’كسس-ي-ون) ل-هÔي
ع Ó-ق أل -ذي ن-دد ف-ي-ه ب-اŸم-ارسس-ة أŸم-ن-ه-ج-ة
للتعذيب خÓل حرب ألتحرير ألوطنية.
وتنظم هذه ألتظاهرأت ألتي تأاتي أياما قليلة
ب -ع -د أعÎأف أل -رئ -يسس أÁان-وي-ل م-اك-رون رسص-م-ي-ا
ب- -اغ- -ت -ي -ال م -وريسس أودأن و أل -ت -ع -ذيب أل -ذي ك -ان
Áارسصه أ÷يشس ألفرنسصي خÓل حرب ألتحرير ،أ¤
غاية  10نوفم Èألقادم ‘ أطار شصرأكة مع جمعية
فن وذأكرة باŸغرب ألعربي.
‘ هذأ ألصصدد نشصط أŸؤورخون أنيسصة بوعايد و
ج- -ي- -ل م- -انسصÒون و ألن روسص- -ي- -و ون -اشص -ر ك -ت -اب
«أŸسص -أال-ة» بسص-ويسص-رأ ن-ي-لسس أن-درسص-ون ب-ع-د ح-ج-ز
ألكتاب بفرنسصا ندوة .
ت-ع-رضس ألصص-ح-ف-ي و أŸدي-ر ألسص-اب-ق لصص-ح-ي-ف-ة
أ÷ي ريبوبليكان هÔي عÓق ألذي ” أيقافه يوم
 12يونيو  1957من طرف أ÷يشس ألفرنسصي غدأة
توقيف موريسس أودأن للتعذيب حيث ” أسصتجوأبه
عدة مرأت حول دعمه لسصتقÓل أ÷زأئر قبل ألزج
به ‘ سصجن سصركاجي (بارباروسس سصابقا) حيث
ألف كتاب «أŸسصأالة» ألذي سصرد فيه فÎة سصجنه و
أŸعاملة ألسصيئة ألتي تعرضس لها.
و‘ مدأخلته ،تطرق نيلسس أندرسصون ألذي قلد
سصنة  2013با÷زأئر وسصام ألسصتحقاق ألوطني من
مصص -ف «أل -عشص »Òع -رف -ان -ا ل -ه ع-ل-ى دع-م-ه ل-ل-ث-ورة
ألتحريرية ،أ ¤ألظرف ألسصياسصي للحقبة ألتي ”
خÓلها نشصر هذأ ألكتاب.
وب -حسصب ق-ول-ه ،ف- -ان أ÷يشس أل- -ف -رنسص -ي ك -ان

يسصتعمل «أبشصع أنوأع ألعنف و ألتعذيب» مضصيفا أن
كل ألشصخاصس ألذين كانوأ يعارضصون بفرنسصا هذه
أ◊رب و ي - -ؤوي - -دون أسص - -ت - -ق Ó- -ل أ÷زأئ - -ر ك- -ان- -وأ
«معزول.»Ú
من جهته –دث أŸؤورخ ألن روسصيو عن ألرأي
ألعام ألفرنسصي ‘ تلك ألفÎة حول حرب أ÷زأئر
مشصÒأ أ ¤أن أغ -ل -ب -ي -ة أل-ف-رنسص-ي Úك-ان-وأ ي-ع-تÈون
«أ÷زأئر فرنسصية».
كما أضصاف أن قرأر فرأنسصوأ متÒأن  ،بصصفته
وزيرأ للعدل آأنذأك ،بإاعدأم أحمد زبانة باŸقصصلة
كان Ãثابة «أعÓن عن حرب».
وب -ال -ع -ودة أ ¤أل -ظ -رف أل -ذي “ي -ز Ãم -ارسص -ة
ألتعذيب صصرح أŸتحدث أن ما يسصمى بـ«معركة
أ÷زأئر» كان ‘ ألوأقع موأجهة جيشس و شصرطة و
درك و ميليشصيات فرنسصا للجزأئري Úألعزل مضصيفا
أن «ألتعذيب كان ‘ صصميم قمع أ÷زأئري».
وقد أعت Èجيل مانسصÒون أن كتاب «أŸسصأالة»
أثار ألكث Òمن ألوعي مثلما أثارته قضصية دريفوسس
من خÓل مقال «أتهم» (جاكوز) للروأئي أÁيل
زول.

مهمة اŸؤورخ Úتبقى كبÒة
أوضصح أŸؤورخ مانسصÒون أن وجود أقلية من
مناهضصي ألسصتعمار ضصمن ألرأي ألعام ألفرنسصي
رأج -ع لع -ت -ق -اد أغ -ل -ب -ي -ة أل -ف-رنسص-ي Úب-أان أ÷نسس
أألبيضس يعد «جنسصا سصاميا» وهو نتيجة «لفكرة
خاطئة» ” تلقينها ألجيال عديدة.

وأوضصح ‘ هذأ ألسصياق «لقد كان ألفرنسصيون
م-ق-ت-ع-ن Úب-ال-وأق-ع ألسص-ت-ع-م-اري وح-ت-ى ب-ع-د نهاية
حرب ألتحرير ألوطنية أ÷زأئرية كان من ألصصعب
بالنسصبة لنا كمؤورخ Úإأظهار أ◊قيقة» مضصيفا أنه
لهذأ ألسصبب  ⁄يتلق عمل بيار فيدأل ناكي حول
تعذيب وأختفاء و أغتيال موريسس أودأن أي صصدى
و  ⁄يسصاهم ‘ إأحياء ألضصمائر مضصيفا أن «مهنة
أŸؤورخ Úتبقى هامة بالرغم من تصصريح ألرئيسس
ماكرون».
وخÓل ألنقاشس ألذي شصارك فيه ألعديد من
ألفاعل ‘ Úحرب ألتحرير منهم علي هارون ألذي
ك -ان مسص -ؤوول ب -ف -درأل -ي -ة ف-رنسص-ا ÷ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني وﬁند زقاغ أŸدعو رشصيد عضصو بفدرألية
فرنسصا ÷بهة ألتحرير ألوطني و سصج Úسصابق و
أŸناضصل هÔي بويون وأŸمثل أŸلتزم غي بيدوسس
و أعضصاء من جمعية أÛندين ألسصابق Úللجزأئر
وأصص- -دق- -ائ- -ه- -م ضص- -د أ◊رب ت- -ب- -ادل أŸشص -ارك -ون
ألشصهادأت و ألنقاشصات وألتوضصيحات حول أحدأث
مرتبطة Ãوضصوع ألندوة.
ك- -م- -ا ت -ط -رق -ن -ا يضص -ي -ف أŸت -ح -دث إأ ¤مصصÒ
 180.000م- -ف- -ق- -ود ج- -زأئ -ري و ف -ت -ح أألرشص -ي -ف
وألغتصصاب خÓل أ◊رب ضصد ألنسصاء أ÷زأئريات
و عدم معرفة ألشصباب بتاريخ أ◊رب أ÷زأئرية.
و‘ أألخ Òدعت ألسص - -ي - -دة أن - -يسص - -ة ب - -وع - -ي- -اد
أŸشص -ارك Úإأ ¤زي -ارة أŸع -رضس أل -ذي أق -ي -م ع-ل-ى
شصرف أŸناهضص ÚلÓسصتعمار من خÓل ألوأح فنية
لرسصام Úفرنسصي Úو جزأئري Úووثائق و منشصورأت
أصصلية.
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قضسية الصسحراء الغربية هي من صسميم مسسؤوولية األ· اŸتحدة
أك -د وزي -ر ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة ع-ب-د
أل-ق-ادر مسس-اهل ،أمسس ب-ن-ي-ويورك ،أن
قضسية ألصسحرأء ألغربية «هي من صسميم
’· أŸت -ح -دة ب -اع-ت-ب-اره-ا
مسس -ؤوول -ي -ة أ أ
مسسأالة تصسفية أسستعمار».
وقال مسصاهل ‘ كلمته خÓل أشصغال ألدورة
أل-ع-ادي-ة  73ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة Ÿنظمة أل·
أŸتحدة ،أن قضصية ألصصحرأء ألغربية «هي من
صص-م-ي-م مسص-ؤوول-ي-ة أأل· أŸت-ح-دة ب-اع-ت-ب-اره-ا
مسصأالة تصصفية أسصتعمار» ،وأن أ÷زأئر تعتÈ
أن «ح - -ل - -ه - -ا ل Áك- -ن إأل ع“ Èك Úألشص- -عب
ألصص -ح -رأوي م -ن ‡ارسص-ة ح-ق-ه أل-ث-ابت وغÒ
ألقابل للتنازل ‘ تقرير أŸصص.»Ò
وجدد ألوزير« ،دعم أ÷زأئر ألتام ÷هود
 ·ÓأŸت- -ح- -دة وم- -ب- -ع- -وث- -ه
أألم Úأل - -ع - -ام ل - -أ
ألشصخصصي ‘ ألصصحرأء ألغربية» ،معربا عن
أملها ‘ أن «يكلل نشصاطهما Ãسصاهمة أل–اد
أإلف- -ري- -ق- -ي ب- -إاع- -ادة ب -عث أŸف -اوضص -ات دون
شصروط مسصبقة وبحسصن نية ب Úطر‘ ألنزأع
أŸملكة أŸغربية وجبهة ألبوليزأريو» ،وذلك
قصص- -د أل- -ت -وصص -ل إأ« ¤ح -ل سص -ي -اسص -ي ي -رضص -ي
أل- -ط- -رف Úويضص- -م- -ن ت- -ق -ري -ر أŸصص Òلشص -عب
ألصصحرأء ألغربية».
من جهة أخرى ،أوضصح مسصاهل أن أ÷زأئر
«تتابع باهتمام بالغ ،أألزمات وألنزأعات ألتي
تعرفها دول منطقة أنتمائها» ،وذلك «إأدرأكا
منها Ãسصؤوولياتها ومسصاهمتها ‘ ›ال حفظ
ألسصÓم وأألمن ألدولي Úضصمن أحÎأم أŸبادئ
أألسصاسصية لسصياسصتها أÿارجية».
وأردف أن «ب- -ل -دي إأذ ي -وأصص -ل ألضص -ط Ó-ع
بدوره ‘ حدود إأمكاناته ،ل يتوأنى ‘ تأاكيد
قناعته أŸسصتمدة من Œربته أÿاصصة وهي
أنه ل Áكن فضس ألنزأعات بشصكل نهائي دون
ألعتماد على سصياسصة ترتكز على ملكية أ◊ل
م- -ن أألط- -رأف وأ◊وأر ألشص- -ام -ل أل -ذي يضص -ع
أŸصصالح ألوطنية فوق كل أعتبار ويصصون بذلك
سصيادة ألدول وأسصتقÓلها ووحدتها ألÎأبية».
وشصدد ألوزير على أنه «سصوأء تعلق أألمر
بالوضصع ‘ ما‹ أو ‘ ليبيا أو ‘ سصوريا أو
أليمن ،ف- -إان -ه ل م -ن -اصس م -ن ه -ذه أŸق -ارب -ة
ل -ت -م -ك Úه -ذه أل-دول ألشص-ق-ي-ق-ة م-ن أسصÎج-اع
أألمن وألسصتقرأر ولتباشصر بعد ذلك عملية
إأعادة ألبناء».
وبشصأان ألقضصية ألفلسصطينية ،شصدد ألوزير
على أن أ÷زأئر «على قناعة أن وحده أ◊ل
أل -ق -ائ -م ع -ل -ى ألشص -رع -ي-ة أل-دول-ي-ة وألعÎأف
با◊قوق ألوطنية غ Òألقابلة للتنازل للشصعب
ألفلسصطيني Ãا فيها حقه ‘ دولة مسصتقلة
عاصصمتها ألقدسس ألشصريف ،يضصع حدأ نهائيا
للصصرأع ألذي تعرفه منطقة ألشصرق أألوسصط
منذ سصبعة عقود».

...ويتحادث مع مسساعد كاتب الدولة
األمريكي للشسؤوون السسياسسية
–ادث وزير ألشصؤوون أÿارجية  ،عبد
أل -ق-ادر مسص-اه-ل ،أول أمسس ب - -ن - -ي - -وي - -ورك
(أل-ولي-ات أŸت-ح-دة أألم-ري-ك-ي-ة) م-ع مسص-اع-د
ك -اتب أل -دول -ة أألم -ري -ك-ي أŸك-ل-ف ب-الشص-ؤوون
ألسصياسصية للوليات أŸتحدة أألمريكية ،
دأيفيد هايل ،على هامشس ألدورة ألسصابعة
وألثÓث )73( Úللجمعية ألعامة Ÿنظمة أأل·
أŸتحدة.
سص -م -ح أل -ل -ق -اء ب-ال-ت-ط-رق إأ ¤أل-عÓ-ق-ات
ألثنائية و آأفاق تعزيزها ل سصيما Ãناسصبة
ألسصتحقاقات ألثنائية أŸقبلة.
كما تطرق ألوزيرأن إأ ¤أوضصاع ألنزأعات
وأألزمات ‘ ألشصرق أألوسصط و سصوريا و ليبيا
و ما‹ و ألصصحرأء ألغربية.
وت- -ن- -اول أŸسص -ؤوولن مسص -ائ -ل أخ -رى ذأت
أله- -ت- -م- -ام أŸشصÎك ل سص- -ي- -م- -ا م- -ك -اف -ح -ة
أإلرهاب.

...يتحادث مع نظÒه الكويتي
–ادث وزي - -ر ألشص- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ،عبد
أل-ق-ادر مسص-اه-ل ،ع- -ل- -ى ه- -امشس أل- -دورة 73
 ·ÓأŸتحدة بنيويورك مع
للجمعية ألعامة ل أ
ن- -ائب رئ- -يسس ›لسس أل- -وزرأء ،وزي-ر شص-ؤوون
خارجية ألكويت ،ألشصيخ صصباح خالد أ◊مد
ألصصباح.
وق-د أج-رى أل-وزي-رأن «ت-ق-ي-ي-م-ا ل-ل-عÓ-ق-ات
ألثنائية وأفق تعزيزها» ،كما أشصاد ألطرفان
«ب-ج-ودة أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة ح-يث أع-ربا عن
ألتزأمهما بالعمل سصويا من أجل تعزيزها أكÌ

ط -ب -ق -ا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات ق-ادة أل-ب-ل-دي-ن ،رئيسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة وأم Òألكويت
ألشصيخ جابر أ◊مد ألصصباح».
وق-د أت-ف-ق أل-وزي-رأن ب-ه-ذه أŸن-اسص-ب-ة ع-لى
«تسصريع –ضصÒأت أنعقاد ألدورأت أŸقبلة
للجنة أıتلطة وكذأ أŸشصاورأت ألسصياسصية».
إأضصافة إأ ¤ذلك تبادل ألطرفان وجهات
ألنظر حول ألوضصع ‘ ألعا ⁄ألعربي حيث
شص -ددأ ‘ ه -ذأ ألصص -دد ع -ل -ى ضص -رورة ت-رق-ي-ة
أ◊لول ألسصياسصية ألتي –فظ سصيادة ووحدة
أل -دول وك -ذأ أحÎأم إأرأدة شص -ع -وب-ه-ا».ك-م-ا ”
ألتطرق خÓل هذه أÙادثات إأ ¤ألقضصايا
أŸدرج - -ة ‘ ج- -دول أع- -م- -ال ›لسس أألم- -ن
 ·ÓأŸتحدة.
وأ÷معية ألعامة ل أ

...مع نظÒه اإليراÊ
–ادث وزي - -ر ألشص- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ،عبد
أل -ق -ادر مسص-اه-ل ،ع- -ل -ى ه -امشس أل -دورة 73
 ·ÓأŸتحدة بنيويورك مع
للجمعية ألعامة ل أ
نظÒه أإليرأ ،Êجوأد ظريف.
وت-ط-رق أل-ط-رف-ان إأ ¤أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ية
وأوضصاع ألزمات خاصصة ‘ ألشصرق ألوسصط
وسص- -وري- -ا وأل- -ي- -م -ن.وأسص -ت -غ -ل مسص -اه -ل ه -ذه
أŸناسصبة ليؤوكد على موقف أ÷زأئر ألدأعي
إأ« ¤حل سصياسصي لهذه ألزمات دون تدخل
أجنبي Ãا يحÎم إأرأدة ألشصعوب وكذأ سصيادة
ألدول ووحدتها».كما تناول ألوزيرأن مسصائل
أخرى ذأت ألهتمام أŸشصÎك خاصصة ﬁاربة
أإلرهاب .

...ومع رئيسس «انÎناشسونال
كريسسيسس غروب»

تباحث وزير ألشصؤوون أÿارجية عبد ألقادر
مسصاهل بنيويورك مع رئيسس أŸنظمة غÒ
أ◊ك -وم -ي -ة «أنÎن-اشص-ون-ال ك-ريسص-يسس غ-روب»
روبرت ما‹ على هامشس ألدورة  73للجمعية
 ·ÓأŸتحدة.
ألعامة ل أ
و“ح -ور أل -ل -ق-اء ح-ول أل-وضص-ع ‘ م-ن-ط-ق-ة
ألسصاحل ألصصحرأوي ل سصيما أألزمة ‘ ما‹
وليبيا وألصصحرأء ألغربية.
و‘ ه- -ذأ أإلط -ار ،ج-دد مسص-اه-ل أل-ت-ذكÒ
Ãوق -ف أ÷زأئ -ر «م -ن أج -ل تشص-ج-ي-ع أ◊ل-ول
ألسص- -ي- -اسص- -ي- -ة أŸب- -ن- -ي -ة ع -ل -ى أسص -اسس أ◊وأر
وأŸصصا◊ة ألوطنية دون أللجوء إأ ¤ألتدخل
أألجنبي و ‘ إأطار أحÎأم سصيادة و وحدة
ألدول و رغبة ألشصعوب».
كما أشصار ألوزير إأ ¤أ÷هود ألتي بذلتها
أ÷زأئر «من أجل مرأفقة ألفاعل ÚألليبيÚ
وأŸال- - - -ي ‘ Úط- - - -ري- - - -ق أ◊وأر ألشص - - -ام - - -ل
وأŸصص-ا◊ة أل-وط-نية ،مشص -ددأ ع -ل-ى ضص-رورة
تو‹ هؤولء ألفاعل Úأمور مسصارأت أÿروج
من أألزمة».
و بخصصوصس مسصأالة ألصصحرأء ألغربية ،جدد
أ عبد ألقادر مسصاهل موقف أ÷زأئر كبلد
جار لصصالح حق ألشصعب ألصصحرأوي ‘ تقرير
أŸصص Òو ذلك وف- -ق -ا ل -ل -وأئ -ح أأل‡ي -ة وك -ذأ
دعمها للمبعوث أأل‡ي أÿاصس ‘ ألصصحرأء
ألغربية.
كما عرضس وزير ألشصؤوون أÿارجية أÈÿة
أ÷زأئ- -ري- -ة ‘ ›ال ﬁارب -ة أل -رأدي -ك -ال -ي -ة
وأإلره-اب وأل-ت-ط-رف أل-عنيف ،وأصص-ف-ا أياها
«باÈÿة أŸطلوبة دوليا على نطاق وأسصع».
و‘ أل -ن -ه-اي-ة ،ذك- -ر مسص- -اه -ل ب -اŸب -ادرة
أ÷زأئرية ألتي جعلت من يوم  16مايو من كل
سصنة يوما عاŸيا للعيشس مع ‘ سصÓم « ألتي
تندرج “اما ‘ إأطار أللتزأم ألثابت من أجل
–قيق ألسصÓم وأألمن ألدولي.Ú
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’ول مرة باليوم ألعاŸي للبحار
أ÷زأئر –تفل أ

السساحل ا÷زائري من ب 10 Úنقاط اŸهمة ‘ العا ⁄ذات البعد ا’يكولوجي
زروأطي  :أكوأم من ألنفايات تهدد ألكائنات ألبحرية نباتية كانت أو حيوأنية
Áث -ل ألسش -اح-ل أ÷زأئ-ري
م- - -ن ب 10 Úن -ق-اط أŸه-م-ة ‘
أل- - - - -ع- - - - -ا ⁄ذأت أل - - - -ب - - - -ع - - - -د
أ’ي - - -ك- - -ول- - -وج- - -ي ،وأل- - -ت- - -ي
’ل- -ي- -ات
تسش - -ت - -دع - -ي أخ - -ذ أ آ
’ي - -ج - -اد أ◊ل- -ول
أل Ó- -زم - -ة إ
’ششكالية ألتلوث ألتي أثرت
إ
بشش- -ك- -ل ك -ب Òوخ -ط Òع -ل -ى
’ح -ي -اء أل -ب -ح -ري-ة ن-ب-ات-ي-ة
أ أ
كانت أم حيوأنية.

حياة  /ك
أكدت أÿرجة ألتي قامت بها
أمسس  ،وزيرة ألبيئة و ألطاقات
أŸت - -ج- -ددة ف- -اط- -م- -ة أل- -زه- -رأء
زروأطي إأ ¤ألبحر  ،حيث قامت
بعملية ألغطسس لÓطÓع عن كثب
ع -ن وضض -ع -ي -ة ألسض -اح -ل أ÷زأئ -ر
(قاع ألبحر» من خÓل شضاطئ
أل -ريسس ح-م-ي-دو رف-ق-ة غ-ط-اسضÚ
Îﬁف.Ú
عÈت أل -وزي -رة زروأط -ي ب -ع-د
خ-روج-ه-ا م-ن أل-ب-ح-ر ‘ تصض-ري-ح
ل -لصض -ح -اف-ة ب-ق-ل-ق ع-ن أل-وضض-ع-ي-ة
أل-ك-ارث-ي-ة ل-ق-اع أل-ب-ح-ر ‘ شضاطئ
ألريسس حميدو ،حيث وقفت عن
ح- -ج -م أل -ن -ف -اي -ات أل -ك -ب Òأل -ت -ي
شض- -اه- -دت- -ه ب- -ع- -ي -ن -ي -ه -ا ،أك -ي -اسس
وق- -اذورأت ﬂت- -ل- -ف- -ة أألشض- -ك- -ال
وأألح -ج -ام و م -ت-ن-وع-ة م-ن ح-يث
درج- -ة أÿط- -ورة ع- -ل- -ى أل -ب -ي -ئ -ة
وأÙيط ألبحري.

كان ألهدف من هذه أÿرجة
ألتأاكيد على أ÷انب ألتحسضيسضي
وألتوعوي للموأطن Úباألخطار
ألتي تهدد ألسضاحل أ÷زأئر ،ألن
أل- -ب Ó-سض -ت -يك م -ادة ت -ت -ف -تت إأ¤
ج- -زي- -ئ- -ات صض- -غÒة ت- -ب- -ت- -ل- -ع- -ه- -ا
أألسض -م -اك ،وب -ال -ت-ا‹ ت-ؤوث-ر ع-ل-ى
صضحة أإلنسضان عندما يسضتهلكها.

شساطئ حميدو عرضسة
’عتداءات خطÒة ..
نفايات و مواد سسامة
وق- -د شض- -ك- -ل شض- -اط- -ئ أل -ريسس
حميدو ك»حالة» تؤوكد ألتدهور
ألبيئي ألذي تعرفه كل ألشضوأطئ
أ÷زأئرية بدرجات ﬂتلفة  ،و
ألتي تتطلب تكاثف جهود أ÷ميع
 ،من أجل ألتقليل من ألنفايات
أل- -ت -ي ت -ل -ق -ى ‘ أل -ب -ح -ر ب -ط -رق
عشضوأئية و بÓمبالة Ãا Áكن أن
تسض- - -ب - -ب - -ه م - -ن ك - -وأرث ‘ ه - -ذأ
أÙي -ط أŸائ -ي ( ت -رأج -ع ع -دد
ألكائنات ألبحرية نباتية كانت أو
حيوأنية ) ‡ ،ا يؤودي إأ ¤تدهور
‘ أل -ن -ظ -ام ألي -ك -ول -وج-ي  ،ه-ذأ
أألخ Òأل- -ذي أضض- -ح- -ى أنشض- -غ -ال
أسض -اسض -ي ل-دى أل-ع-ا ⁄ك-ك-ل  ،ك-ن-ه
ي-ه-دد مسض-ت-ق-ب-ل أألج-يال ألقادمة
من حيث ألÎأجع ألكب ‘ Òهذه

أŸوأرد.
ق- -الت أل- -وزي- -رة أن -ه -ا وج -دت
ك -م -ي -ات ك -بÒة م-ن أل-ن-ف-اي-ات ‘
أل - - -ب - - -ح- - -ر ح- - -يث “ث- - -ل أŸوأد
ألبÓسضتيكية ألنسضبة أألك ‘ Èقاع
أل- -ب- -ح- -ر ه- -ذأ ألشض- -اط- -ئ ،أل- -ذي
ي -ت -ع -رضس ي -وم -ي -ا إأ ¤أع -ت-دأءأت
كبÒة من قبل أŸوأطن Úألذين
يلقون بنفاياتهم ‘ هذأ أÙيط
أŸائي ،مشضÒة إأ ¤أن ألسضاحل
أ÷زأئ -ر م -ع -رضس ل-ل-ت-ل-وث ن-ظ-رأ
لقرب ألسضاكنة منه ،لكنها أكدت
‘ ذأت أل- - -وقت أن ك- - -ل أل- - -دول
تتقاسضم نفسس أŸشضكل كا÷زأئر.
وأضضافت ‘ سضياق متصضل أن
كل أألورأق سضتسضتعملها دأئرتها
أل- -وزأري- -ة  ،سض- -وأء ت- -ع- -ل -ق أألم -ر
بالتحسضيسس أو ألتوعية وتوعدت
ب- -ال- -ل -ج -وء إأ ¤أل -ردع ( ت -ط -ب -ي -ق
ألقانون ) ووضضع كل وأحد أمام
مسض -ؤوول -ي -ت -ه  ،ل -ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
ح - - -رم - - -ة أÙي - - -ط م- - -ن ه- - -ذه
ألعتدأءأت أليومية .

مواطنون يطالبون بحماية
شساطئهم
وكان قد رفع بعضس أŸوأطنÚ
أل- -ق- -اط- -ن Úب- -ال- -ق- -رب م -ن ه -ذأ
ألشض - - -اط - - -ئ أŸت- - -وأج- - -د غ- - -رب
ألعاصضمة من خÓل أنطباعاتهم
ع- -ن زي- -ارة أل- -وزي- -رة ،إأشض -ك -ال -ي -ة
ألنفايات ألتي يلقيها -حسضبهم-
أشضخاصس يأاتون من خارج أ◊ي
وحتى أŸنطقة ككل ،وقد طالب
أحدهم أن توضضع لفتات –سضسس
Ãخ -اط -ر أل-ت-ل-وث أل-ب-ح-ري ع-ل-ى
ألصضحة وأÙيط.
ويذكر أن زيارة ألوزيرة لهذأ
ألشض- -اط- -ئ ت- -زأم- -نت وأح- -ت- -ف -ال
أ÷زأئر ألول مرة باليوم ألعاŸي
للبحار أŸصضادف ل  27سضبتمÈ
م -ن ك -ل ع -ام ،وق -د ك -انت ب -ل-دي-ة
ألريسس حميدو سضباقة إلحياء هذه
أŸناسضبة ،مع أإلشضارة أنه ” على
ه -امشس أل -زي-ارة ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضس
مصض- -غ- -ر شض- -اركت ف- -ي- -ه ه -ي -ئ -ات
وجمعيات مهتمة بشضؤوون ألبيئة.

ميهوبي من مقر ألديوأن ألوطني ◊قوق أŸؤولف :

«مقاربة العيشض معا بسسÓم نتاج اŸصسا◊ة الوطنية »
تنظيم تأابينية رششيد طه و جمال عÓم و جائزة ماكيبا نوفم Èألقادم
أع- -ت Èوزي- -ر أل- -ث- -ق -اف -ة ع -ز أل -دي -ن
م- - -ي - -ه - -وب - -ي أمسض ،م - -ن أŸق - -ر أ÷دي - -د
ل- -ل- -دي- -وأن أل- -وط- -ن- -ي ◊ق -وق أŸؤول -ف و
أ◊ق- -وق أÛاورة ،أن مشش- -روع م- -ي -ث -اق
ألسشلم و أŸصشا◊ة ألوطنية ،كان وسشيلة
’م-ن و ألسشÓ-م ‘
ن -اج -ع -ة ’سش -ت-ت-ب-اب أ أ
أ÷زأئ - - -ر ،وت- - -رسش- - -ي- - -خ ح- - -ق أŸوأط- - -ن
أ÷زأئري ‘ ألثقافة ،ألتي تعد بدورها
أك Èم - -ع Èو دل - -ي - -ل ع - -ل - -ى ‚اح ه - -ذأ
أ’‚از أل- - - - - -ذي ج - - - - -اء ب - - - - -ه رئ - - - - -يسض
أ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،
’· أŸت -ح -دة
وأل- -ذي ب- -فضش -ل -ه ت -ب -نت أ أ
م-ق-ارب-ة أ÷زأئ-ر أل-دأع-ي-ة ل-ل-ع-يشض معا
بسشÓم».

حبيبة غريب
زكّى وزير ألثقافة عز ألدين ميهوبي ،أمسس
« أÛهودأت ألكبÒة ألتي يقوم بها ألديوأن
ألوطني ◊قوق أŸؤوّلف وأ◊قوق أÛاور ‘
›ال تطوير آأليات و عمليات حماية حقوق
أل -ف -ن-ان وأŸث-ق-ف « ،أل-ت-ط-وي-ر أل-ذي ،أضض-اف
قائ « Óيتماشضى وألتطور ألسضريع للتشضريع و
ألقوأن Úسضوأء على ألصضعيد ألوطني أو ألدو‹
ويتزأمن أيضضا مع ألثورة ألرقمية ألتي يعيشضها
كشش -فت ‡ث -ل-ة أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-زرع
’عضشاء نادية أعمر خوجة عن ألششروع ‘
أ أ
أ‚از ألقائمة ألوطنية لÓنتظار أıصشصشة
ل- -ل -م -رضش -ى أل -ذي -ن ب -أامسض أ◊اج -ة إأ ¤زرع
’عضشاء ،حيث سشيتم ‘ أوأخر سشنة 2018
أ أ
إأط Ó-ق ح -م -ل -ة –سش -يسش -ي -ة وأسش -ع -ة لشش -رح
ك -ي -ف -ي -ة أل -تسش -ج -ي -ل ‘ أل -ق -ائ -م-ة أل-وط-ن-ي-ة
لÓنتظار علما أن ما يفوق  ٧آأ’ف مريضض ’
يزألون ينتظرون عملية زرع ألكلى.

صصونيا طبة
أكدت ‡ثلة ألوكالة ألوطنية لزرع أألعضضاء
خ Ó-ل أل -ي -وم ح -ول أل -تÈع ب -األعضض -اء أل-بشض-ري-ة
وأألنسضجة وأÓÿيا للزرع ألذي نظم من قبل
أÛلسس ألشضعبي ألولئي للعاصضمة بالتنسضيق مع
ج-م-ع-ي-ة أل-تÈع ب-األعضض-اء ب-ي-ل-وب-ا أن أل-وك-الة ‘

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

أل -ع -ا ⁄أل-ي-وم وأل-ت-ي أن-ت-جت وسض-ائ-ط ج-دي-دة
أصضبح ألفنان يتفاعل معها للتعريف بإانتاجه
وأعماله وموهبته « .
وأشضار ميهوبي خÓل مدأخلته ‘ أفتتاح
أل-ي-وم أل-ت-ك-وي-ن-ي أل-ذي ن-ظ-م-ه أل-دي-وأن Ãقره
ÓعÓميÃ Úناسضبة إأحياء
أ÷ديد و أŸوجه ل إ
أل -ي -وم أإلف -ري -ق-ي ل-ل-تسض-ي Òأ÷م-اع-ي ◊ق-وق
أŸؤوّلف وأ◊قوق أÛاورة ،إأ ¤أن ألديوأن
ألوطني ◊قوق أŸؤولف و أ◊قوق أÛاورة
يقف أليوم أمام –د ورهانات كبÒة ،يأامل أن
يوفق ‘ كسضبها لسضيما و هو مدعم بإاطارأت
و ﬂتصض Úأكفاء .و أصضبح من ب ÚأŸؤوسضسضات
ذأت أŸك- -ان- -ة أŸرم -وق -ة ‘ ع -ل -ى ألصض -ع -ي -د

ألقاري إأذ يعكف منذ سضن Úعلى تكوين ألعديد
من إأطارأت ألدول أإلفريقية ‘ ›ال حماية
حقوق أŸؤولف».
و‘ ذأت ألسضياق كشضف ميهوبي باŸناسضبة
عن تنظيم تأابينية كبÒة ‘ أ÷زأئر ألعاصضمة
لفقيدي ألسضاحة ألفنية ألرأحل Úرشضيد طه و
جمال عÓم بالتنسضيق ب Úألوزأرة و ألديوأن،
كما سضيتم أإلعÓن شضهر نوفم Èألقادم على
ج -ائ -زة أل-ف-ن-ان-ة أل-رأح-ل-ة م-ر Ëم-اك-ي-ب-ا أل-ت-ي
أسضتحدثتها أ÷زأئر ألسضنة أŸاضضية ‘ 14
سضبتم Èو ألذي تبنته ألهيئة ألعاŸية ◊قوق
أŸؤول -ف إلح -ي -اء أل -ي -وم أإلف -ري -ق -ي ل -ل -تسض -يÒ
أ÷ماعي ◊قوق أŸؤولّف وأ◊قوق أÛاورة.
من جهته شضدد سضامي بن ألشضيخ أ◊سضÚ
أŸدير ألعام للديوأن ألوطني ◊قوق أŸؤوّلف
وأ◊قوق أÛاورة ،على أهمية ألعÓقة ألتي
تربط مؤوسضسضته ألثقافية مع ألوزأرة ألوصضية
وكذأ مع وسضائل أإلعÓم ،مشضÒأ أن ألهدف
من أليوم ألتحسضيسضي ،هو» ألتعريف بالتسضيÒ
أ÷ماعي للحقوق وفائدته بالنسضبة للمؤولّفÚ
وذوي أ◊قوق أآلخرين وكذأ أبعاده ألقانونية
وأل -ت -ق -ن-ي-ة ،ط-ب-ق-ا ألح-ك-ام أألم-ر رق-م 05-03
أ- - - Ÿؤوّرخ ‘  19ج - -م- -ادى أألو ¤ع- -ام 1424
أŸوأفق  19جويلية سضنة  ،2003إأ ¤جانب
ألتعريف Ãهمة ألديوأن وتنظيمه..

أعطى إأششارة ترميم مدينة ندرومة ،طمار:

تسسجيل أالف سسكن Ÿكتتبي عدل ا÷دد بتلمسسان
كششف وزير ألسشكن وألعمرأن عبد
أ◊م -ي -د ط -م -ار خÓ-ل أل-زي-ارة أل-ت-ي
ق -ادت -ه أ ¤و’ي -ة ت -ل-مسش-ان ل-ل-وق-وف
ع-ل-ى ت-وزي-ع  1820سش-ك-ن م-ن ﬂت-لف
’قرأر
ألصش -ي-غ Ãن-اسش-ب-ة أل-ذك-رى  13إ
ق -ان -ون ألسش-ل-م وأŸصش-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ،
عن تسشجيل  1000سشكن جديد لدى
مكتتبي عدل بتلمسشان من ضشمن 90
أل- - - -ف سش- - - -ك- - - -ن ج - - -دي - - -د أضش - - -ي - - -ف
وطنيا Ÿطابقة عدد ألطلبات مع عدد
أŸسشاكن قيد أ’‚از كما دعم مدينة
ن - - -دروم - - -ة ب 50سش -ك -ن -ا ت -رق -وي -ا
م- -دع- -م- -ا تضش- -اف أ100¤سش-ك-ن أل-تي
’سشاسشي .
وضشع حجرها أ أ

تلمسصانﬁ :مد بن ترار
–دث ألوزير عن برأمج هامة لفائدة ولية
تلمسضان ألتي كانت سضباقة أ ¤توزيع مايزيد
ع -ن  5آألف مسض -ك -ن م -ن -ذ ب-دأي-ة ألسض-ن-ة م-ن
ﬂتلف أأل‰اط وألصضيغ  ،مشضÒأ إأ ¤إأيÓء
أهمية كÈى للسضكن ألريفي بحكم أنه أهم
ألسضكنات مÓئمة لبوأدي تلمسضان وأريافها
ألتي هي ‘ حاجة ماسضة إأ ¤ألسضكن من هذأ
ألنوع .وكان ألوزير قد باشضر زيارته من مدينة
أولد ميمون لوضضع حجز ألسضاسس ل‚از 300
وح-دة سض-ك-ن-ي-ة م-ن صض-ي-غ-ة ع-دل أي-ن أسض-ت-قبل
باحتجاجات بعضس أŸوأطن Úحول حرمانهم
من ألسضكن وألذين أسضتمع أليهم وأعدأ أياهم
بدرأسضة ملفاتهم ،وبندرومة وضضع ألوزير
أ◊جر ألسضاسضي Ÿشضروع  100مسضكن ترقوي
م - -دع- -م أل- -ذي ع- -ززه ب 50أخ -رى وأع-ط-ى
أنطÓقتها.
وألتي سضبق أن رصضد لها غÓف ما‹ بـ18
م-ل-ي-ار لÎم-ي-م-ه-ا أسض-ت-م-ع أل-وزير إأ ¤ألدرأسضة
ألتقنية للعملية وكذأ أŸشضرف Úألذين وعدهم

اŸتحف ا÷هوي يجب أان يكون عمليا ودارا للمجاهدين واÛاهدات
أكد ألطيب زيتو Êوزير أÛاهدين ألذي
حل أمسض رفقة ﬁجوب بدة وزير ألعÓقات
م -ع ألŸÈان ع -ل -ى ه -امشض أسش -ت Ó-م مصش -ا◊ه
أŸتحف أ÷هوي باŸدية أن تضشحيات ألششعب
أ÷زأئري إأبان ألثورة يجب أن تخلد ‘ مثل
ه - -ك - -ذأ إأ‚ازأت ،م - -ع- -تÈأ أن ه- -ذأ ألصش- -رح
أ÷ه -وي ه -و إأح -دى ث-م-ار ب-رن-ام-ج وسش-ي-اسش-ة
رئ -يسض أ÷م-ه-وري-ة أل-رأم-ي-ة إأ ¤أÙاف-ظ-ة
على ألذأكرة ألوطنية ،وألتي تهدف حسشبه
ل -ت -ن -وي -ع أŸوروث أل -ت-اري-خ-ي وم-ن شش-أان-ه-ا أن
تخلق ديناميكية علمية وحركة أقتصشادية
معرفية.

اŸدية  :علي ملياÊ
قام زيتو ‘ Êهذأ ألصضدد بزف –ية خاصضة
من رئيسس أ÷مهورية إأ ¤سضكان هذه ألولية كاشضفا
أن وضضع هذأ أŸتحف أ÷هوي حيز ألعمل تزأمن
وأل -ذك -رى  58لسض -تشض -ه -اد «أح -م -د ح -اج ح-م-دي
أرسضÓن «أŸدعو أحمد أرسضÓن ،كما أنه يكتسضي
أبعادأ علمية لتوثيق حقائق ألثورة  ،مذكرأ ‘
هذأ أŸقام ببعضس مناقب هذه ألشضخصضية ألثورية
ألتي كان لها ألفضضل Ãعية ألشضهدأء أآلخرين ‘ نيل
أ◊ري- -ة ب- -الشض- -ع- -ر وألسض Ó-ح وط -ي سض -ن -وأت أل -غÍ
وأإلسض -ت -دم -ار ،ب -اع -ث-ا ب-ت-ح-ي-ة خ-اصض-ة إأ ¤ك-ل م-ن
أÛاهدين بورقعة وبوسضماحة أŸشضارك‘ Ú
هذه أإلحتفالية على أن وجودهما يضضفي نكهة
خ -اصض -ة Ÿا سض -ط -ره رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ ›ال
ألسضلم وأŸصضا◊ة ألوطنية  ،مشضيدأ ‘ ألوقت
ذأته Ãا حقق منذ توليه سضدة أ◊كم ‘ ﬂتلف
أŸي -ادي -ن وب -خ -اصض -ة ‘ ق -ط -اع ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة
وألتعليم.
طالب زيتو Êبإا◊اح كب Òعلى أن يكون هذأ
ألصضرح عمليا مع مؤوسضسضات أ÷امعة وألÎبية وألن

القائمة الوطنية لÓنتظار و السسجل الوطني للرفضض قيد التحضسÒ
صضدد ألتحضض Òحاليا إلعدأد ألقائمة ألوطنية
لÓنتظار و تطبيق ألسضجل ألوطني للرفضس ،هذأ
Óشضخاصس ألذين يرفضضون
أألخ Òأıصضصس ل أ
ألتÈع بأاعضضائهم بعد ألوفاة.
وأضضافت أن عمليات زرع أألعضضاء با÷زأئر
◊د أآلن ل تتم ‘ ألعيادأت أÿاصضة وإأ‰ا على
مسضتوى أŸؤوسضسضات ألسضتشضفائية ألتابعة للقطاع
أل -ع -ام ،ح -يث ت -ت -وف -ر أ÷زأئ-ر ع-ل-ى  14مركزأ
ل -زرأع -ة أل-ك-ل-ى وم-رك-زي-ن ل-زأرع-ة أل-ك-ب-د و 14
مركزأ آأخر لزرأعة ألقرنية ومركزين لزأرعة
أألنسض- -ج -ة وأÓÿي -ا أ÷ذع -ي -ة ‘ ،ح Úل ي -ت -م
إأج -رأء ع -م -ل -ي -ات أل -زرع ألصض -ع -ب -ة ك -زرع أل-ك-ب-د
وألقرنية.

ب-دع-م-ه-م ب-غÓ-ف ج-دي-د ب-ع-دم-ا شضكوه نقصس
ألغÓف أŸرصضود مقارنة بحجم أŸدينة ألتي
تضض- -م م -نشض -آات كÈى ع -ل -ى غ -رأر ألÎب -ي -ع -ة،
أ◊م- -ام أل- -ب- -ا‹ وأŸسض- -ج -د أل -ع -ت -ي -ق ودرب
ألسضلطان وألبوأب ألقدÁة ،وكذأ ألوضضعية
أŸزرية ل 11باŸائة من سضكنات أŸدينة.
وط -الب أل -وزي -ر بضض-رورة أطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة
ألتهيئة قبل نهاية ألسضنة مع أÙافظة على
ألنمط أŸعماري للمدينة وجانبها أ◊ضضاري
لتكون موقع ثرأتي سضياحي  ،وبقاعة أÛلسس
ألولئي أشضرف ألوزير على توزيع  1820سضكن
من ﬂتلف ألصضيغ لفائدة  10بلديات منها
 150سض -ك -ن أج -ت -م -اع -ي ت-خصس ب-ل-دي-ت-ي دأر
يغمرأسضن وأولد رياح و 870ريفي موزعة على
ب-ل-دي-ات أل-غ-زوأت ،ب-ن-ي سض-ن-وسس ،ب-ن-ي ب-ه-دل،
سضبعة شضيوخ ،تيانت ،ألسضوأحلية ،ألفحول ،عÚ
تالوت و أولد رياح ،كما وزع أول كوطة من
سضكنات عدل وألتي تضضم  600سضكن زيادة
ع- - -ل- - -ى  200سض- -ك- -ن تسض- -اه- -م- -ي م- -دع- -م
لفائدة مدينة تلمسضان .
و وعد طمار خÓل ختام عملية ألتوزيع
على منح كوطة أضضافية لفائدة أŸدينة ألتي
حققت ‚احا ‘ رفع نسضبة شضغل ألسضكن.

زيتو Êمن أŸدية:

أك Ìمن  ٧آأ’ف مريضض بحاجة لعملية زرع ألكلى
أم-ا رئ-يسض-ة ج-م-ع-ي-ة أل-تÈع ب-األعضض-اء ب-ي-لوبا
أل- -دك- -ت- -ورة ع- -ايشس سض -ه -ام ف -ق -د أب -رزت أل -دور
ألرئيسضي ÷معيتها وألذي يكمن ‘ –سضيسس
أŸوأطن Úبأاهمية ألتÈع باألعضضاء بغرضس أنقاذ
أروأح من أŸوت ويأاتي على حاليت ،ÚألتÈع ‘
أ◊ي- -اة وأل- -تÈع ب -ع -د أل -وف -اة مشضÒة إأ ¤أن ك -ل
أألعضضاء أ÷سضم Áكن أن تكون ﬁل تÈع بعد
ألوفاة للمسضاهمة ‘ أنقاد حياة أŸرضضى.
وعن مهام أ÷معية أوضضحت أنها تعمل على
ت -وع-ي-ة أÛت-م-ع ب-ال-تÈع ب-األعضض-اء وف-ت-ح ب-اب
أ◊وأر ‘ هذأ أŸوضضوع دأخل أألسضر وتقدË
شضروحات للموأطن Úحول ألتÈع باألعضضاء سضوأء
ما يتعلق بالتÈع ‘ أ◊ياة أو بعد ألوفاة ،زيادة

ألعدد
17757

04

على توزيع بطاقات ألتÈع ألتي تعطي أÛال
ل- -ل- -م- -وأط- -ن Úم -ن أج -ل أل -ت -ع -ب Òع -ن إأرأدت -ه -م
وأسض -ت -ع -دأده -م ل -ل -تÈع ب-األعضض-اء ب-ع-د وف-ات-ه-م
للمسضاهمة ‘ أنقاد أروأح أشضخاصس آأخرون.
وحسضب ألدكتورة عايشس سضهام فان أألطباء
أ÷زأئريون ‚حوأ ‘ عمليات زرع ألكلى بفضضل
ألفريق ألطبي أŸتخصضصس ،لكن زرأعة ألكبد
ت-ب-ق-ى م-ن أل-ع-م-ل-ي-ات ألصض-ع-ب-ة ل-يسس ‘ أ÷زأئ-ر
فقط وإأ‰ا ‘ ﬂتلف ألدول حتى أألوربية ،
كونها تتطلب كفاءة عالية وتكوين فريق طبي
متكامل قادرأ على ألقيام بعملية زرع ألكبد زيادة
على توف Òجميع أإلمكانات ألÓزمة .
وف-ي-م-ا ي-خصس أل-ن-ظ-رة أل-ق-ان-ون-ي-ة إأ ¤ع-ملية

ي-ك-ون أيضض-ا دأر ل-ل-م-ج-اه-دي-ن وأÛاه-دأت ب-غ-ي-ة
Œم -ي -ع ون -ق -ل أ◊ق -ائ -ق وألشض -ه-ادأت أل-ت-اري-خ-ي-ة
Óج- -ي -ال ألصض -اع -دة وأŸؤورخ ،Úمشض -رف -ا ع -ل -ى
ل - -أ
أنطÓق ورشضات علمية وبحثية حول شضهدأء ألولية
ألرأبعة وعلى رأسضهم ألشضهيد أحمد أرسضÓن هذه.
ألشض -خصض -ي -ة أل -ت -ي ك-ل-فت ب-ج-انب أإلعÓ-م أÿاصس
ب -ال -ث -ورة أ÷زأئ -ري-ة ل-ك-ون-ه سض-م-ي بشض-اع-ر أل-ولي-ة
أل -رأب -ع -ة ،دأع -ي -ا أŸشض-ارك ‘ Úه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة
ألتارخية للوفاء إأ ¤رئيسس أ÷مهورية نظ Òما
قدمه لهذأ ألوطن.
وك-رمت ألسض-ل-ط-ات أÙل-ي-ة رئ-يسس أ÷م-ه-ورية
ببندقية ترأثية و وزيري أÛاهدين وألعÓقات
م -ع ألŸÈان ،أمضضت م -دي -ري -ة أÛاه -دي-ن ب-ه-ذه
ألولية أتفاقيات أطار عمل مع قطاعات ألتعليم
أل -ع -ا‹ وألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ب-ه-دف ت-ع-زي-ز أل-ث-ق-اف-ة
ألتاريخية لدى ألناشضئة ،وبر›ة ندوأت تاريخية
خ -اصض-ة ب-اŸن-اسض-ب-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة وأل-وط-ن-ي-ة ،وك-ذأ
أنشضاء مكتبة بجامعة يحي فارسس تهتم بتاريخ
أ÷زأئ- -ر وت- -ب- -ادل أŸنشض -ورأت أÿاصض -ة ب -ال -ث -ورة
أل-ت-ح-ري-ري-ة وت-دع-ي-م أŸك-ت-بة أ÷امعية باصضدرأت
جديدة.
ألتÈع باألعضضاء ثمن أıتصضون أŸتدخلون ‘
أليوم ألتحسضيسضي ما نصس عليه قانون ألصضحة
أ÷ديد  2018ألذي يبيح و يؤوطر عملية زرع
وألتÈع باألعضضاء ألبشضرية  ،حيث يعطي ألفرصضة
للعائلة لتخاذ قرأر ألتÈع بأاعضضاء أŸيت ‘
حال  ⁄يسضجل نفسضه أثناء حياته ‘ ألسضجل
ألوطني للرفضس ،وهو ما من شضانه أن يسضاهم ‘
أنقاد أŸرضضى.
و–ت شضعار» تÈعك هو إأهدأء حياة» ،دعا
أŸسض -ت -ف -ي -دي -ن م-ن أألعضض-اء إأ ¤أه-م-ي-ة أل-تÈع
باألعضضاء ألبشضرية لتقد Ëخدمة إأنسضانية دون
أÿوف م -ن ن -ت -ائ -ج أل-تÈع ،ألن-ه ع-ن-دم-ا يصض-اب
شضخصس Ãرضس وهو ‘ أشضد أ◊اجة أ ¤عضضو
أو أنسض -ج -ة أو خ Ó-ي -ا ب -إام -ك -ان شض-خصس آأخ-ر أن
يتدخل لنقاد حياته من خطر أŸوت ،خاصضة
وأن أك Ìمن  7آألف مريضس ل يزأل ينتظرون
عملية زرع ألكلى.
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أاشسرف على ا’حتفال بتطبيق ميثاق السسلم واŸصسا◊ة الوطنية ،كعوان:

خيار ا◊كمة والتبصصر للرئيسش جعل اŸقاربة ا÷زائرية ذات أابعاد عاŸية
’تصس- -ال ج -م -ال ك -ع -وان
أاك- -د وزي- -ر ا إ
خÓ- -ل إاشس- -راف- -ه ب- -دار ال- -ث- -ق- -اف -ة ب -عÚ
ال -دف -ل -ى ع -ل -ى ا’ح -ت -ف-ا’ت ال-رسس-م-ي-ة
Ãرور 13سسنة على تطبيق ميثاق السسلم
’يجابية على
واŸصسا◊ة وانعكاسساته ا إ
ميادين عدة بأان اŸقاربة ا÷زائرية ‘
م- -ع- -ا÷ة قضس -اي -اه -ا أاصس -ب -حت أا‰وذج -ا
ع- -اŸي- -ا ‘ السس- -ل -م والسس Ó-م ووضس -ع ح -دا
ل -ل -ن -زاع -ات وا’ضس -ط -راب -ات ال-داخ-ل-ي-ة
ل -غ -رضش ال -ب -ن -اء وال -ت -ن -م -ي -ة وال -ت -ط-ور
’نسسان والفعل الدÁقراطي.
وترقية ا إ

ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
بحسصب ألوزير فإان خيار أ◊كمة وألتبصصر
أل -ت-ي م-ي-زت رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة ألذي كسصب ثقة ومسصاندة ألشصعب
أ÷زأئري له ‘ مسصعاه مكنه من طي صصفحة
أل- -دم- -اء وأل- -دم- -وع وإأزأل- -ة م -ظ -اه -ر أÿرأب
وأÿوف وأل- -ف- -زع ووضص -ع أل -ب Ó-د ع -ل -ى روأق
أل -ت -ط -ور وأل -ت -ن -م-ي-ة ألشص-ام-ل-ة أل-ت-ي مسصت ك-ل
نوأحي أ◊ياة.
وق- -د ” ه- -ذأ ب- -ع- -د ‚اح م- -ي -ث -اق ألسص -ل -م

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

وأŸصصا◊ة ألذي زكاه ألشصعب بأاغلبية سصاحقة
أنعكسصت ثمارها بصصفة إأيجابية على وأقع
أل -ب Ó-د وألسص -ك -ان أل -ذي-ن يشص-ه-دون ع-ل-ى ت-لك
ألنجاحات ألباهرة ‘ كل أŸيادين .
‘ ذأت ألسصياق أوضصح ألوزير أن أإل‚ازأت
أŸلموسصة ضصمن سصياسصة ألسصلم وأŸصصا◊ة و
ألتي يجني ألشصعب ثمارها Œلت ‘ قطاع
ألسص -ك -ن م -ن خ Ó-ل ورشص-ات-ه أل-كÈى وإأح-دأث
مناصصب ألشصغل وألتضصامن ألوطني وغÒها من
أإل‚ازأت ألتي غÒت مناحي ألتنمية وبوأت
أ÷زأئ -ر م -ك -ان -ة م-رم-وق-ة ب Úألشص-ع-وب و‘

أÙافل ألدولية .
و أضص- - - - - -اف ك - - - - -ع - - - - -وأن أن ه - - - - -ذه
أإل‚ازأت ك- - - - - -ان Ÿسص- - - - - -اه - - - - -م - - - - -ة
أإلع Ó-م أل -وط -ن -ي ‘ م -وأك -ب-ة أ◊رك-ة
ألوطنية وتسصليط أألضصوأء على مشصاركة
أŸوأطن بفعالية ضصمن هذأ أÛهود
أل- -وط- -ن- -ي أل- -ت- -ن- -م- -وي وت -غ -ي Òأل -ف -ع -ل
ألدÁقرأطي ألذي يعد من أŸكاسصب
ألهامة أÙققة لتطبيق سصياسصة ألسصلم
وأŸصص- -ا◊ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة أل- -ت- -ي أرسص -ى
قوأعدها رئيسض أ÷مهورية عبد ألعزيز
بوتفليقة يقول وزير أإلعÓم.
و‘ ختام تدخله رأفع ألوزير لÎسصيخ
ثقافة ألسصلم و أŸصصا◊ة حماية للمكتسصبات
مشصيدأ بدور أإلعÓم أ÷وأري ‘ تعاطيه مع
ألفضصاءأت ألتنموية ومرأفقة أŸوأطن لرفع
ألتحديات وتعزيز أŸكاسصب أÙققة يقول
ك - -ع - -وأن أل - -ذي أشص - -اد ب- -ا÷ه- -ود وأإل‚ازأت
أÙق-ق-ة ب-ولي-ة ع Úأل-دف-ل-ى أل-ت-ي أسص-ت-ث-م-ر
سص-ك-ان-ه-ا ومسص-ئ-ول-وه-ا ‘ ن-ت-ائ-ج وأن-ع-كاسصات
سص-ي-اسص-ة ألسص-ل-م وأŸصص-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-ن-م-ية
أŸن -ط -ق -ة أل-ت-ي ع-انت أل-ك-ث ÒخÓ-ل عشص-ري-ة
ألدماء وألدموع وأÿرأب.

’سسÓم الوسسطية اŸعتدلة ،عيسسى:
ا÷زائر لقنت أاصسول العودة إ

ميثاق اŸصصا◊ة الوطنية منهج ◊ياة وﬂرج Ÿأاسصاة
’ نريد سسماع مزايدات Ÿن يبثون أافكار التفرقة والتطرف

أاب - - - - -رز وزي - - - - -ر الشس- - - - -وؤون
’وق -اف ﬁم -د
ال- -دي- -ن- -ي -ة وا أ
عيسسى ،دور ا÷زائر ‘ تلقÚ
أاصس- - -ول ال- - -ع- - -ودة إا ¤إاسسÓ- - -م
ال-وسس-ط-ي-ة اŸعتدلة واÿروج
’ره- -اب ،ب- -ت- -أاسس- -يسس- -ه- -ا
م - -ن ا إ
م -ب -ادرة ال -ع-يشش م-ع-ا ‘ سسÓ-م
ال- - -ت- - -ي نشس- - -أات م - -ن ال - -زواي - -ا
وصس- -ادقت ع -ل -ي -ه -ا ا÷م -ع -ي -ة
 ·ÓاŸت -ح-دة ب-ع-د
ال -ع -ام -ة ل  -أ
ج - - -م- - -ع أاك Ìم- - -ن  5مÓيÚ
ت- -وق -ي -ع ع Èال -ع -ا ،⁄واصس -ف -ا
م - -ي - -ث- -اق السس- -ل- -م واŸصس- -ا◊ة
ال- -وط -ن -ي -ة ‘ ذك -راه  13بأانه
م-ن-ه-ج ل-ل-ح-ياة وتكريسش لهذه
اŸبادرة ،داعيا للكف عن بث
خطاب التيئيسش.

دار اإلمام :سصهام بوعموشصة
أكد ألوزير ،لدى ترؤوسصه أمسض أشصغال ألندوة
أل -ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة أل-رأب-ع-ة ل-ل-م-رك-ز أل-ث-ق-ا‘
أإلسص Ó- -م - -ي وف - -روع - -ه أŸن- -ظ- -م- -ة ب- -دأر أإلم- -ام
ب- -اÙم- -دي- -ة –ت شص- -ع- -ار«:أŸرأك- -ز أل -ث -ق -اف -ي -ة
أإلسص Ó-م -ي -ة...رسص -ال -ة حضص -اري -ة وع -م -ل ت-ف-اع-ل-ي

’مني
مهام تتجاوز البعد ا أ

ا÷يشش الوطني الشصعبي ركيزة اسصتدامة السصلم والسصتقرار
إاضس- - - -اف- - - -ة إا ¤ا÷ه- - - -د السس - - -ي - - -اسس - - -ي
وال - -دب - -ل - -وم - -اسس - -ي ال- -ذي يÈز أاه- -م- -ي- -ة
اŸصس - -ا◊ة ال - -وط - -ن - -ي - -ة ك - -أا‰وذج دو‹
’زم - -ات ،ي - -ع - -ت Èا÷يشش
ل- - -تسس- - -وي- - -ة ا أ
الوطني الشسعبي قوة ردع باهرة وركيزة
’م -ن ‘
ضس- -ام- -ن- -ة ’سس- -ت -دام -ة السس -ل -م وا أ
ال -داخ -ل و‘ م -ن -ط -ق -ت-ي شس-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا
’فريقي.
والسساحل ا إ

حمزة ﬁصصول
أصص -ب -حت ق -ي -م أل-تسص-ام-ح وأل-تصص-ال-ح م-ورث-ا
حضصاريا للشصعب أ÷زأئري وآألية وطنية سصامية
لتجاوز كل منابع ألغضصب بشصكل عزز دولة أ◊ق
وألقانون وقوى ألوحدة ألوطنية.
وت-ك-ف-لت أل-دب-ل-وم-اسص-ية أ÷زأئرية ،بتقاسصم
أل -ت -ج -رب -ة أ÷زأئ -ري-ة ‘ أŸصص-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة
لمن ،وأبرزت على مسصتوى
وهندسصة ألسصلم وأ أ
أÙافل ألدولية كل أ÷هود ألتي تقاطعت مع
لسص-اسص-ي-ة
ب -عضص -ه -ا أل -ب-عضض ل-ت-ك-ون أل-ع-ن-اصص-ر أ أ
للسصÓم أŸسصتدأم.
وأصصدرت وزأرة أÿارجية« ،دليل أ÷زأئر»
‘ مكافحة ألتطرف وألتطرف ألعنيفÿ ،صض
أل- -ط- -رق أل- -ت- -ي أدت ‘ أل- -ن -ه -اي -ة إأ– ¤ق -ي -ق
أ‚ازأت صصار لها صصيت دو‹ مث ÒلÓنتباه.
وإأ ¤ج- -انب أ◊وأر وأن -خ -رأط أŸؤوسصسص -ات
أل -دي-ن-ي-ة وأل-دسص-ت-وري-ة وأŸوأع-ي-د ألن-ت-خ-اب-ي-ة
أŸك-رسص-ة ل-ل-دÁق-رأط-ي-ة أل-ت-ي ت-ب-ن-ى عليها كل
ع -م -ل -ي -ة سص-ل-م-ي-ة ،ل-ع-بت أŸؤوسصسص-ة أل-عسص-ك-ري-ة
لعادة
أ÷زأئرية دورأ جوهريا ‘ ألتأاسصيسض إ
لم - -ن وأ◊رصض أل - -دق - -ي - -ق ع - -ل - -ى
ألسص - -ل - -م وأ أ
أسصتمرأريته كمكسصب وطني غ Òقابل للتنازل.
وب -ذل أ÷يشض أل -وط -ن -ي ألشص -ع-ب-ي وﬂت-ل-ف
لم -ن -ي -ة ،ع-م Ó-مضص-ن-ي-ا ،م-ن أج-ل
لسص Ó-ك أ أ
أأ
حماية ألشصعب أ÷زأئر خÓل ألعشصرية ألسصودأء
لمن بعد
ومنع أنهيار ألدولة وضصمان أسصتعاد أ أ
مسص -ار سص -ي -اسص-ي ق-اده رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة ،وأ◊فاظ عليه من خÓل قوة
ألردع (ألتي ل تعني خوضض حرب) وألعقيدة
ألقتالية ألتي –Îم سصيادة ألدول وتعمل على
مسصاعدتها ‘ أسصتعادة أمنها.
وتبنى أ÷يشض ألوطني أسصÎأتيجية ،زأوجت
ب Úإأعطاء ألفرصصة لليد أŸمدودة ،وألضصرب
لرهاب ‘ كافة
بيد من حديد كل منابع أ إ
أق -ط -ار أل -وط -ن ،م -ع ألشص-روع ‘ ت-ن-ف-ي-ذ «ث-ورة
عصصرنة أŸؤوسصسصة وبولوغها مصصاف عليا من
ألحÎأفية».

تعدد اŸهام
لره -اب،
وب- -ع- -د ألن- -تصص- -ار أل -ك -ب Òع -ل -ى أ إ
ومطاردة بقاياه ‘ أŸغارأت ألضصيقة ،أسصتمرت
م -ه -ام أ÷يشض أل -وط -ن-ي ألشص-ع-ب-ي ‘ م-ك-اف-ح-ة
أ÷رÁة أŸنظمة دون هوأدة ،إأ ¤جانب لعب
لمن وأسصتقرأر.
دور حجر ألزأوية ‘ أ أ
ول Áر يوم ،إأل وتعلن وزأرة ألدفاع ألوطني،
ع -ن أل -قضص -اء ع -ل -ى إأره -اب -ي أو أك ،Ìوتسص -ل-ي-م
آأخ -ري -ن-ف -رأدى أو م -ع ع -ائ Ó-ت -ه-م -أن-فسص-ه-م
لم-ن-ي-ة ب-ال-ن-وأح-ي ألسصت ،وأصص-ب-ح
ل -لسص-ل-ط-ات أ أ
أŸوق- -ع ألل -كÎو Êل -ل -وزأرة م -ن أك ÌأŸوأق -ع
لمنية ،و‘ ألنصصف
إأطÓعا لسصتقاء أŸعلومة أ أ

لول م - -ن سص- -ن- -ة  2018ف - -ق- -ط Œاوز ع- -دد
أأ
لره- -اب- -ي ÚأŸقضص- -ى ع- -ل -ي -ه -م ع -ت -ب -ة ألـ100
أإ
إأرهابي.
لرهاب إأ¤
وسصمح ألنتقال من ﬁاربة أ إ
لمان لكل
Œفيف منابعه ،باسصتعادة ألسصكينة وأ أ
ألقرى وأŸدأشصر ،وبات «أ◊ديث عن أنخرأط
ألريف أ÷زأئري ‘ ألتنمية ألقتصصادية» ذو
معنى حقيقي على أرضض ألوأقع.
أنشص - - -ط - - -ة أ÷يشض ‘ ح- - -م- - -اي- - -ة ألشص- - -عب
أ÷زأئ -ري ،أم-ت-دت بشص-ك-ل ق-وي إأ ¤م-ك-اف-ح-ة
أ÷رÁة أŸنظمة ،من خÓل تفكيك شصبكات
أل- -ت- -ه- -ريب وألŒار ب- -اıدرأت ‘ أ÷ه- -ات
لربع للوطن ،حيث “كنت فرقة تابعة للقوأت
أأ
ألبحرية ‘  30ماي  ،2018من إأحباط إأدخال
 701كيلوغرأم من ألكوكاي Úع Èميناء وهرأن.
و–بط أŸؤوسصسصة ألعسصكرية بشصكل يومي
لسص- -ل- -ح- -ة عÈ
إأدخ - -ال أط - -ن - -ان أıدرأت وأ أ
أ◊دود أ÷نوبية ألشصاسصعة ،كما –مي ألÌوأت
ألوطنية ألباطنية من خÓل ﬁاربة أŸنقبÚ
ع -ن أل-ذهب وأŸع-ادن أل-ن-ف-يسص-ة ب-ط-ري-ق-ة غÒ
شصرعية ،ومنع تهريب ألوقود ع Èأ◊دود.
وب- - -فضص- - -ل ه- - -ذه أ÷ه- - -ود ،ظ- - -ل أ÷ن - -وب
أ÷زأئري لوحة فنية طبيعية مفتوحة للسصوأح
لجانب وأ÷زأئري Úويقدم مدأخلي للخزينة
أأ
ألعمومية ولو بالنزر ألقليل.

التÓحم الشصعبي
لم- -ط -ار
‘  04أوت  ،2018تسص- -ب- -بت أ أ
أŸوسص -م -ي -ة ‘ ف -يضص -ان -ات ب -دأئ -رة ع Úق -زأم
أقصصى جنوب ألبÓد ،وأول عملية إأغاثة قدمت
ل- -لسص- -ك- -ان ك- -انت م -ن أف -رأد أ÷يشض أل -وط -ن -ي
ألشصعبي مثلما يفعلون دأئما ‘ وليات أخرى
شصمالية خÓل ألعوأصصف ألثلجية ‘ ألشصتاء من
خÓل فك عزلة وإأيصصال أŸسصاعدأت ألغذأئية
بتسصخ Òألعتاد أللوجيسصتي كاŸروحيات.
وتقدم أ÷زأئر أ‰وذجا فريدأ ‘ ألتÓحم
ألشصعبي ب Úأ÷يشض وأŸوأطن ،Úحيث صصنعت
صصور خروج أŸوأطن Úإأ ¤ألشصارع لي Óصصيف
 ،2017ببلدية بوقرة بولية ألبليدة لتحية أفرأد
أ÷يشض بعد قضصائهم على إأرهابي ÚخطÒين،
أ◊دث ع -ل -ى م -وأق -ع أل -ت -وأصص -ل ألج -ت -م-اع-ي

وتناقلتها ﬂتلف ألقنوأت وأŸوأقع ألدولية.
لق -ل -ي-م-ي أŸل-ت-هب ورغ-م
و‘ ظ -ل أ÷وأر أ إ
لعÓ-م-ي-ة أل-ت-ي ت-ت-ح-دث دوري-ا عن
أل-ت-ق-اري-ر أ إ
ت-ه-دي-دأت إأره-اب-ي-ة ق-ري-ب-ة م-ن أ◊دود ،ت-تبنى
أل -ق -ي -ادة أل-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض خ-ط-اب-ا «ث-ق-ة ع-ال-ي-ة
وطمأانة» للموأطن.Ú
و‘ ه- -ذأ ألصص -دد أك -د ن -ائب وزي -ر أل -دف -اع
ألوطني رئيسض أركان أ÷يشض ألوطني ألشصعبي
أل -ف -ري -ق أح -م -د ق -اي -د صص -ال -ح ،خ Ó-ل زي-ارت-ه
ÓكادÁية ألعسصكرية لشصرشصال هوأري بومدين
ل أ
‘  30جوأن « 2018ل خوف على أ÷زأئر ول
ع -ل -ى مسص -ت -ق -ب-ل-ه-ا م-ه-م-ا أشص-ت-دت أل-ت-ح-دي-ات
وألرهانات».
وأضصاف ‘ كلمته «إأن ما عجز ألسصتعمار
عن –قيقه فى أرضض أ÷زأئر ⁄ ،ولن يصصل
إأليه غÒه» ،مشصددأ على أن « أ›اد ألشصعب
ومÓحم ألثورة تبعث على ألعتزأز ،وألتحفيز
لرضض ألطيبة ،بل
ليسض فقط على حماية هذه أ أ
ألندفاع نحو نيل شصرف أŸسصاهمة ‘ كتابة
رأهن هذأ ألتاريخ ورسصم مسصتقبله ألوأعد».
وهي رسصالة وأضصحة على دور أ÷يشض ‘
لمن وألسصتقرأر من خÓل
مرأفقة مكتسصبات أ أ
تثمنيها وأ◊فاظ عليها.

العقيدة القتالية وا÷وار اإلقليمي
 ⁄تسصتغ كث Òمن ألدول ،ألعقيدة ألقتالية
للجيشض أ÷زأئري ألتي تضصع « ألقتال خارج
حدود ألوطن» خطا أحمر.
وي -ك -ف -ي ف -ه -م ألسصÎأت -ي -ج -ي -ة أل -عسص-ك-ري-ة
لسصطول
للجزأئر ،عند ألتمعن ‘ تشصكيÓت أ أ
ألبحري أŸتطور جدأ ،فإامكانها أ◊صصول حتى
على سصفن هجومية كحامÓت ألطائرأت ،لكنها
تفضصل أن تكون قوة إأقليمية دفاعية ‘ حوضض
أŸتوسصط.
لفريقي على سصبيل
وأرأدت دول ألسصاحل أ إ
لزمات
أŸثال ،أنخرأط جيشض أ÷زأئر ‘ أ أ
ألتي نشصبت ‘ أŸنطقة وŒاوز «قصصة أ◊دود
وسصيادة ألدول» ،بل وعملت قوى دولية كÈى
بشص -ت -ى أل -ط -رق ك -الضص -غ -ط وأل -ت-آام-ر ع-ل-ى ج-ر
أ÷زأئر Ÿسصتنقع ألÓأسصتقرأر ألذي سصاهمت
‘ خلقه بتدخÓت عسصكرية ل مسصؤوولة.

ألعدد
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ورÃا ف -ه -مت ه -ذه أل -دول ‘ أل -ن-ه-اي-ة أن
أ÷زأئر تسصتند إأ« ¤مبدأ» وليسض «إأ– ¤ولت
ظ -رف-ي-ة وف-ق أŸصص-ل-ح-ة أÿارج-ي-ة ألضص-ي-ق-ة»،
وأنها تقدسض «سصيادة ألدول وتسصاعدها على
Óزم-ات
ت -ط -وي -ر ق -درأت أل -تسص-وي-ة ألسص-ل-م-ي-ة ل -أ
لجنبية».
لجندأت أ أ
دأخليا بعيدأ عن أ أ
ول -يسض م -ن أŸب -ال -غ -ة أل -ق -ول ،ب-أان حصص-ي-ل-ة
لره-اب وأ÷رÁة أŸن-ظ-م-ة ع-ل-ى
م -ك -اف -ح-ة أ إ
أمتدأد أزيد من  5000كلم من أ◊دود أ÷نوبية
ت-ف-وق ب-ك-ث Òحصص-ي-ل-ة أل-ق-وأت أل-دول-ي-ة وعملية
لفريقي.
برخان ألفرنسصية ‘ ألسصاحل أ إ
ويكفي ألتذك Òبأان سصنة  2017عرفت زيادة
لمنية ‘ شصمال ما‹ ،أين تتمركز
ألتهديدأت أ أ
ل‡ية وعملية برخان بأاك Ìمن 150
ألقوأت أ أ
ب -اŸائ-ة ،م-ق-ارن-ة بـ ،2016ب -ي -ن -م -ا  ⁄تسص -ج -ل
ع -م -ل -ي -ات إأره -اب-ي-ة ب-ا÷ن-وب أ÷زأئ-ري م-ن-ذ
 ،2013وعلى ألعكسض من ذلك حققت نتائج
لرهابي Úأو تسصليمهم
باهرة ‘ ألقضصاء على أ إ
لنفسصهم بالعشصرأت.
أ
وتقلصض أ÷زأئر حجم ألتهديدأت على دول
أ÷وأر خ-اصص-ة م-ا‹ وأل-ن-ي-ج-ر وم-وري-ت-ان-يا من
خÓل أŸرأقبة ألدأئمة وألنشصيطة للحدود ،إأذ
لسص- -ل- -ح- -ة وأم- -وأل
“ن - -ع وصص- -ول شص- -ح- -ن- -ات أ أ
أıدرأت ،وب -ال -ت-ا‹ تسص-ه-م بشص-ك-ل ح-ث-يث ‘
لمن لهذه ألدول.
تصصدير ألسصلم وأ أ
ويرى مدير أŸدرسصة ألعليا للعلوم ألسصياسصية
د.مصص -ط -ف -ى صص-اي-ج أن « أل-ع-ق-ي-دة أل-عسص-ك-ري-ة
أ÷زأئرية تتبنى أŸقاربة ألشصاملة للدبلوماسصية
أ÷زأئرية ألقائمة على مبادىء ألقانون ألدو‹
وألشصرعية ألدولية  ،من حيث أحÎأم ألسصيادة
ألوطنية ألدول ،ومبدأ عدم ألتدخل ‘ ألشصؤوون
أل -دأخ-ل-ي-ة ل-ل-دول ،وت-غ-ل-يب خ-ي-ارأت ألسص-ل-م ‘
لقليمية وألدولية Ãا يقتضصيه
إأدأرة ألنزأعات أ إ
ل· أŸتحدة»
ألفصصل ألسصادسض من ميثاق أ أ
وأضصاف ‘ حديث لـ»ألشصعب» إأن «أÿيارأت
لسصÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ي ت-ق-وم ع-ل-ي-ه-ا
أل -عسص -ك -ري-ة أ إ
ألعقيدة ألعسصكرية أ÷زأئرية تنبع أسصاسصا من
لرث
ب- -ع- -دي- -ن أسص- -اسص- -ي Úم- -ت -ك -ام -ل ،Úأول ،أ إ
أل- -ت- -اري- -خ- -ي وأ◊ضص- -اري ل -ل -ث -ورة أ÷زأئ -ري -ة
ب -اع -ت-ب-اره-ا ث-ورة –ري-ري-ة رأفضص-ة ل-ك-ل أن-وأع
لجنبية أما ألبعد ألثاÊ
ألتدخÓت ألعسصكرية أ أ
لقليمي مع دول
لمني أ إ
فيقوم على ألتعاون أ أ
لقليمي
أ÷وأر Ãا يخدم أسصÎأتيجية ألمن أ إ
لم-ن-ي-ة Ùارب-ة
لع-ب-اء أ أ
وف -ق م -ب -دأ ت-ق-اسص-م أ أ
لرهاب ألعابر للحدود وكل أشصكال أ÷رÁة
أإ
أŸنظمة».
وأسصتدل على ألبعد ألثا « Êبتجربة دول
لرك -ان
لرب- -ع -ة ب -اح -تضص -ان ق -ي -ادة أ أ
أŸي- -دأن أ أ
أŸشصÎكة لكل من أ÷زأئر ،موريتانيا  ،ما‹
وألنيجر».
وقال صصايج أن أ÷زأئر ألتي حذرت مرأرأ
لجنبي
من ألنتائج ألوخيمة للتدخل ألعسصكري أ أ
‘ أŸنطقة أسصتطاعت ألتكيف مع ألوضصع من
«خ Ó-ل ألن -تشص -ار ألسصÎأت-ي-ج-ي ع-ل-ى أ◊دود
ومنع أنتقال ألفوضصى إأ ¤ألدأخل ومسصاعدة
دول أ÷وأر م- -ن ل- -ي- -ب -ي -ا إأ ¤م -ا‹ م -ن “رك -ز
لرهابية وتقويضض قدرأتها».
أ÷ماعات أ إ
وت - -ن- -خ- -رط م- -ؤوسصسص- -ة أ÷يشض ‘ أل- -ع- -م- -ل
لنسص -ا Êم -ع دول أ÷وأر ،ح -يث
أل- -تضص- -ام -ن -ي أ إ
تسصخر طائرأتها ألعسصكرية لنقل أŸسصاعدأت
لنسصانية لهذه ألبلدأن ،كما تخصصصصها أيضصا
أإ
لفارقة على
Ÿسصاعدة أŸهاجرين وألÓجئ Úأ أ
ألعودة إأ ¤ديارهم بطلب من حكوماتهم.

منظم» ،أن ميثاق ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية ألذي
صصادق عليه ألشصعب أ÷زأئري بنسصبية  97باŸائة
ت -ق -ري -ب -ا ،أتت ث -م-اره-ا م-ن خÓ-ل Œف-ي-ف م-ن-اب-ع
أإلرهاب وإأيقاف إأرأقة دماء أ÷زأئري ،Úمن أجل
أن ل ترجع أ÷زأئر إأ ¤ما عاشصته من مأاسصاة
وطنية ،مشصيدأ بتضصحيات شصهدأء ألوأجب ألوطني
م -ن أألئ -م -ة أل -ذي -ن رفضص -وأ إأصص -دأر ف-ت-اوى ت-دع-م
أإلرهاب و–رف تعاليم ديننا أ◊نيف ،كما رفضصوأ
تسص-ل-ي-م أŸسص-اج-د Ÿن ل ي-ع-رف ق-ي-م-ت-ه-ا ،وضص-رب
أ÷زأئر وأإلسصÓم من على منابر أŸسصاجد.
‘ ه - -ذأ ألسص- -ي- -اق أشص- -ار ع- -يسص- -ى إأ ¤أن ع- -دد
ألشصهدأء من أألئمة ألذين رأحوأ ضصحية أإلرهاب
يقدر ب 114شصهيد ،وهو عدد سصور ألقرآأن ألكر:Ë
قائ »:Óأسصرة ألشصؤوون ألدينية وأألوقاف لن تنسصى
أب -ن -اءه -ا ألشص-رف-اء ،م-ن أسص-تشص-ه-دوأ ك-ان-وأ Áث-ل-ون
أŸرجعية ألدينية للجزأئر  ،ل أعرف أحدأ منهم له
مشص- -رب غ Òمشص- -رب أج- -دأدن- -ا ،ل ن- -ري- -د سص -م -اع
م -زأي -دأت ل -ه -ؤولء أل -ذي -ن ي -ب-ث-ون أف-ك-ار أل-ت-قسص-ي-م
وألتمييز وألتصصنيف».
ودعا ألوزير مدير أŸركز ألثقا‘ أإلسصÓمي
وف-روع-ه ل-ت-ح-وي-ل نشص-اط-ات-ه ل-ت-كون فضصاء مفتوحا
لشصبابنا لفتح ألنقاشض عن أألزمة ألتي مرت بها
أ÷زأئ -ر ،وبث ت -اري -خ أل -ث -ورة أÛي -دة وأل -ت -اري -خ
أإلسصÓمي ،وإألقاء أÙاضصرأت ألتي تدعو للعيشض
معا ‘ سصÓم» ،وحسصبه فإان وظيفة أŸركز تكملة
دور أŸسص -ج -د وب -ت -ن -اغ -م م-ع م-ا ت-ب-ث-ه أ÷ام-ع-ات
وم- -رأك- -ز أل- -ب- -حث وأŸت- -اح- -ف أل- -ت- -اب- -ع- -ة ل -وزأرة
أÛاه -دي -ن وه -ك-ذأ ن-ك-ون ق-د ح-ق-ق-ن-ا ج-زءأ م-ن
معا ÊأŸصصا◊ة ألوطنية على حد قوله.

ا÷زائر ‘ مرحلة الوقاية من
العودة إا ¤التطرف واإلرهاب
أضصاف عيسصى أن أنطÓق أŸوسصم ألثقا‘ لسصنة
 ،2019/2018إأخ -ت -ي -ار ي -دف -ع-ن-ا ÷ع-ل م-ؤوسصسص-ات-ن-ا
بوسصائلها أŸتاحة من أجل شصباب أ÷زأئر كي ل
يقع من جديد فيما وقع فيه سصلفه ،مشصÒأ إأ ¤أنه
رفضض توقيع ما سصمي باتفاق ﬁاربة ألتطرف ‘
أ÷زأئر مع إأحدى أŸنظمات أإلسصÓمية ألعاŸية
رغم جهودها ،ألن أ÷زأئر ‘ مرحلة ألوقاية من
ألعودة إأ ¤ألتطرف وألرأديكالية وأإلرهاب  ،بحيث
قضصت على هذه ألظاهرة وجففت منابعه Ãهنية
،·Ó
عالية وأصصبحت تصصدرها للخارج وتعلمها ل أ
ولن تتعاون مع من كان باألمسض يشصاهد أ÷زأئر
–Îق وتتأا ⁄وتكفكف دموعها وتلملم جرأحها
ويتشصفى دون أي يحرك سصاكنا.
وقال ألوزير أن أŸصصا◊ة هي برنامج عمل
ومنهج حياة ‘ أÛتمع ويوجه دفة ألثقافة وأن
أل- -ع -يشض م -ع -ا ‘ سص Ó-م ه -و م -ن وح -ي أŸصص -ا◊ة
أل- -وط -ن -ي -ة وأل -ك -ف ع -ن أت -ه -ام ب -عضص -ن -ا ،و أن غÒ
أŸسصلم Úلهم حرية ‡ارسصة أŸعتقد ‘ إأطار
ألشص -ري -ع -ة أإلسص Ó-م -ي-ة وق-وأن Úأ÷م-ه-وري-ة ،أل-ت-ي
إأختارت ألعربية لغتها وهويتها ألوطنية ل يعني أن
تنكمشض عن ألعا ⁄وعلى غ Òألعربية لغة وثقافة،
وأختيار أألمازيغية كمركب أسصاسصي من هويتنا ل
ي -ع -ن -ي ألنسص Ó-خ ع-ن ألن-ت-م-اء أل-ع-رب-ي وأل-ت-ق-وق-ع
وألنفصصال بل هي أ÷زأئر أŸتنوعة وألقوية.
Óشصقاء ألفلسصطيني ÚأŸرأبطÚ
وتوجه عيسصى ل أ
باألرأضصي أÙتلة ،بأان ألكيان ألصصهيو Êألذي ما
ي-زأل م-ت-خ-ل-ف-ا وم-ن-اقضص-ا ل-ل-ت-اري-خ ،ق-ائ «:Ó-ن-بشص-ر
إأخ -وأن-ن-ا ‘ ف-لسص-ط Úب-ق-روب ألسص-ت-قÓ-ل وسص-وف
تقف أ÷زأئر معهم ‘ عاصصمتهم أألبدية ألقدسض
ألشصريف».

دور اŸسصجد كب ‘ Òالدعوة ا ¤التسصامح
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه إأع- -ت Èرئ- -يسض أŸرك- -ز أل- -ث- -ق -ا‘
أإلسصÓمي باÙمدية أحمد يسصعد ،ألذكرى 13
Óسصتفتاء على ميثاق ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية،
ل إ
ب -أان -ه جسص -د م-قصص-دأ ع-ظ-ي-م-ا م-ن م-ق-اصص-د دي-ن-ن-ا
أ◊ن -ي -ف أل -ذي ي -نصض ع -ل-ى أن ن-ك-ون أم-ة وأح-دة،
وكا÷سصد أÎŸأصض مثلما حث عليه ألرسصول ألله
صصلى عليه وسصلم ،مشصÒأ إأ ¤أن أبوأب أŸركز
سصتظل مفتوحة لكل ألشصباب.
يجدر ألذكر أنه ” عرضض فيديو حول ميثاق
ألسصلم وأŸصصا◊ة ألوطنية يÈز فيه دور أŸسصاجد
ع Èألوطن ‘ ألدعوة إأ ¤ألتسصامح ونبذ ألعنف.
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الكاتب واÙلل السسياسسي ،ا÷زائري إادريسض عطية لـ””الشسعب””:

ـ ـ ـف
ملـ

العبقرية ا÷زائرية أادخلت البÓد
مرحلة السصلم واأ’من وا’سصتقرار

أاّك -د ال -ك -اتب واÙل -ل السس -ي -اسس -ي،
أاسس-ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسسية والعÓقات
ال -دول -ي -ة ب -ج -ام -ع-ة ت-بسس-ة ،إادريسض
ع -ط -ي -ة ع -ل -ى ال -دور ال -ب -ارز Ÿي-ث-اق
السس - -ل - -م واŸصس - -ا◊ة ال - -وط - -ن- -ي- -ة ‘
ت-خ-ل-يصض ا÷زائ-ر م-ن ب-راث-ن العنف
لره- -اب ،ل- -تصس -ب -ح م -ث -ال
ودوام- -ة ا إ
وأا‰وذجا يحتذي به ‘ العا ،⁄بعد
عشسرية سسوداء ،خلفت أاك Ìمن 200
أالف قتيل وخسسائر مادية .

تشصجيع الباحث Úللكتابة واقÎاح فرق
بحثية وﬂابر علمية ﬂتصصة ‘ اŸوضصوع

وهران :براهمية مسسعودة
ح -يث أإشض -اد إل -دك -ت -ور إدريسض ع -ط -ي -ة
Ãيثاق إلسضلم وإŸصضا◊ة إلوطنية إلذي
–ّق -ق ب -رإع -ي-ة رئ-يسض إ÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د
إل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ،وأإوضض-ح ‘ تصض-ري-ح
لـ«إلشضعب““ أإنه بفضضل إلعبقرية إ÷زإئرية
إلتي حّولت مقاربتها ‘ مكافحة إإ’رهاب
من إأ’دإة إأ’منية (إلعسضكرية وإلبولسضية)
إ ¤إأ’دإة إلسض -ي -اسض -ي -ة (إ◊وإر وت -ط -ب -ي -ق
إل -ع -دإل-ة إ’ن-ت-ق-ال-ي-ة) ،دخ-لت إ÷زإئ-ر ‘
م -رح -ل -ة ج-دي-دة ،ق-وإم-ه-ا إلسض-ل-م وإأ’م-ن
وإ’سضتقرإر ،وهذإ ما ظهر جليا من خÓل
–سض -ن مسض -ت -وي -ات إŸع -يشض -ة وإل -ت -ن -م -ي-ة
وإرتفاع نسضبة إلنمو““.
وع -ن إ÷ه -ود إ÷زإئ -ري -ة إŸت -وإصض -ل-ة
لدعم قيم إلسضÓم وإلتعايشض إلسضلمي بÚ
ﬂت - -ل - -ف إأ’دي- -ان وإ◊ضض- -ارإت ،أإوضض- -ح
ّﬁدثنا أإّن ““إ÷زإئر  ⁄تقف عند هذإ
إŸسض- -ت- -وى ف -ق -ط ل -ت -جسض -ي -د إŸصض -ا◊ة
إلوطنية ‘ إلدإخل ،بل تعتزم بأان تصضّدر
فلسضفتها ‘ تدب Òإأ’زمات إ ¤إلكث Òمن
إلدول““ ،معتÈإ ‘ هذإ إلسضياق أإنه ““ليسض
باسضتطاعة أإحد من إلدول إلتي عانت و’
تزإل تعا Êمن إرتدإدإت إ◊رإك إلعربي،
كتونسض وليبيا وإليمن ومصضر وسضوريا ،أإن
تخرج من دوإمة إلعنف وحا’ت إلفرإغ
إأ’مني ،إ’ّ باسضتÒإد إلنموذج إ÷زإئري““.
وه- - -ن- - -ا نّ- - -وه ب- - -ال - -دور إل - -ه - -ام إل - -ذي
تلعبه إ÷زإئر بأافريقيا وبسضعيها إلدإئم
ل -ع -ودة إ’سض -ت -ق -رإر وإأ’م -ن ب -اŸن -ط -ق -ة،
مسض- -ت- -د’ Ãا ح- -دث م- -ع م- -ا‹ ،ب- -ح- -يث
أإضضحت إ÷زإئر إŸرإفق إلرسضمي لتطبيق
إسضÎإتيجية إلسضلم وإŸصضا◊ة إلوطنية ‘

ما‹ ،وهو دليل وإضضح ـ حسضبه ـ على أإّن
هذإ إلنموذج وجد آإليات تطبيقه إفريقيا.

ا÷زائر أاصصبحت مدرسصة للسصلم
واŸصصا◊ة الوطنية
وي- -رى ع -ط -ي -ة أإن ““إ÷زإئ -ر أإصض -ب -حت
مدرسضة للسضلم وإŸصضا◊ة إلوطنية ،وهي
تشض -ه -د بشض -ك-ل ي-وم-ي ت-ق-ري-ب-ا إل-ك-ث Òم-ن
إإ’ن- -زإ’ت إل- -دب- -ل- -وم- -اسض- -ي- -ة م -ن ط -رف
إأ’جانب أ’خذ إŸشضورة وإلتجربة من لدن
إ÷زإئ -ر ،وخ Òدل -ي -ل ع -ل -ى ‚اع -ة ه-ذه
إŸق- -ارب- -ة ه -و ت -رسض -ي -م م -قÎح إ÷زإئ -ر
““للعيشض معا ‘ سضÓم““ يوما عاŸيا ،وهو
أإك Èدليل على حنكة دبلوماسضيتنا وفاعلية
مقاربتنا““.
و‘ رده ع- - - -ل- - - -ى سض- - - -ؤوإل آإخ - - -ر ع - - -ن
م -قÎح -ات -ه -م ك -ن-خ-ب-ة م-ؤوث-رة وفّ-ع-ال-ة ‘
إÛت-م-ع ن-ح-و ت-رق-ي-ة ق-ي-م ث-ق-اف-ة إلسض-لم
وإŸصض- - -ا◊ة ،ق- - -ال““ :وب - -ع - -د ت - -رسض - -ي - -م
إŸصض -ا◊ة إل -وط -ن -ي-ة ‘ دي-ب-اج-ة دسض-ت-ور
 ،2016نحن ’ نزإل نطمح لÎقية هذه
إلفلسضفة من خÓل إعÓن يوم عيد وطني
ل -لسض -ل-م وإŸصض-ا◊ة إل-وط-ن-ي-ة ،ب-ل وإدرإج
إلسض -ل -م وإŸصض -ا◊ة إل -وط -ن -ي-ة ك-م-ق-ي-اسض
ع -ل -م-ي ل-ل-ت-دريسض ‘ إ÷ام-ع-ات ،خ-اصض-ة
لدى شضعب إلعلوم إإ’نسضانية وإ’جتماعية،
م -ع تشض -ج -ي -ع إل -ب -اح -ث Úل -ل -ك -ت -اب -ة ح -ول
إŸوضض -وع ،وإقÎإح ف -رق ب-ح-ث-ي-ة وﬂاب-ر
علمية ﬂتصضة ‘ إŸوضضوع““.

وع - - - - -ن إل- - - - -ن- - - - -م- - - - -وذج إ÷زإئ- - - - -ري
ل-ل-مصض-ا◊ة إل-وط-ن-ي-ة وإم-ك-انية إ’سضتفادة
منه ‘ ›ا’ت أإخرى تهم إلبلد ،أإوضضح
نفسض إŸصضدر بأانّ هذه إŸسضاعي إلوطنية
تدخل ‘ إطار ترقية إŸصضا◊ة إلوطنية
ع -م -ودي -ا ،أإم -ا أإف -ق-ي-ا ،ف-ي-ع-ت-ق-د أإيضض-ا أإّن
إŸصضا◊ة ،ليسضت شضأان وطني فقط ،بل
ق -د ت -ك -ون مصض -ا◊ات إق -ل -ي -م -ي-ة ،ك-ح-ال
إŸغ -رب إل -ع -رب -ي أإو م -ن -ط -ق-ة إÿل-ي-ج أإو
إلشضرق إأ’وسضط ككل ،أإو مصضا◊ة قارية،
كحال إفريقيا إلتي هي ‘ حاجة إ ¤أإن
ت -تصض -ال -ح م -ع ن -فسض -ه-ا ع-ل-ى غ-رإر إل-ق-ارة
إأ’وربية ،أإو مصضا◊ات تاريخية ،كموضضوع
إل -ع Ó-ق -ات إل -ت -اري -خ -ي -ة ب ÚإŸسض -ت -ع-م-ر
وإŸسض -ت -ع -م -ر ،أإو مصض -ا◊ات ع-اŸي-ة بÚ
دول إلشضمال ودول إ÷نوب.

ترسصيم مقÎح ا÷زائر يوما عاŸيا للعيشش
معا ‘ سصÓم دليل على حنكة دبلوماسصيتنا
وفاعلية مقاربتنا

ودع -ا ج -م-ي-ع إ÷زإئ-ري Úإ ¤إ’رت-ق-اء
بهذإ إلفكر ،بعد مرور إ÷يل إأ’ول من
إŸصضا◊ة إلوطنية وإلذي ج ّسضد  -حسضب
رأإي- -ه  -إŸصض- -ا◊ة إلسض -ي -اسض -ي -ة ،ودخ -ول
إ÷ي -ل إل -ث -ا ،Êإن -ط Ó-ق -ا م-ن سض-ن-ة 2005
وإل -ذي إصض -ط -ل -ح ع -ل -ي -ه تسض -م -ي-ة ““إ÷ي-ل
إ’قتصضادي““ ،وذلك ‘ إطار إسضÎإتيجية
دم- -ج إ’ق- -تصض- -اد إŸوإزي ‘ إ’ق- -تصض- -اد
إل -رسض -م -ي ،م-ؤوك-دإ ‘ إل-وقت ن-فسض-ه ع-ل-ى
حاجة إلبÓد وشضعبها أ’جيال أإخرى من
إŸصض- -ا◊ة ذإت إل- -ط- -اب- -ع إل- -ث- -ق -ا‘ ،ث -م
إلذهاب إ ¤إŸصضا◊ة مع إلبيئة وغÒها.
و‘ خ -ت -ام ح -دي -ث-ه م-ع ““إلشض-عب““ ق-ال،
أإسض -ت -اذ إل -ع -ل -وم إلسض -ي -اسض -ي -ة وإل -ع Ó-ق-ات
إل- -دول- -ي- -ة ،إل- -دك- -ت- -ور إدريسض ع -ط -ي -ة أإّن
إŸوضضوع إŸتطّرق إليه هام جدإ ويحتاج
إ ¤ع -ق -ول ك -بÒة ل -ت -ط -وي-ر ف-ك-رة إلسض-ل-م
وإŸصض -ا◊ة إل -ت -ي ق -ادت -ه-ا إ÷زإئ-ر م-ن-ذ
قرإبة  13سضنة بقيادة رئيسض إ÷مهورية
ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ل-لتأاكيد دوما أإن
إ÷زإئر بلغت مرحلة إلنضضج إلسضياسضي.

رتريه
حميد أاحد رجال الدفاع الذاتي ببلدية بن شصكاو باŸدية:
بو
””الشسعب”” تخوضض ‘ يوميات العشسرية السسوداء وتلتقي رجالتها

@ نعم اŸصصا◊ة الوطنية ’ يقدر مغراها إا’ من عاشش ويÓت الدمار واŸوت

لم- -ن ال -ذي
سس- -اع- -د اسس- -ت- -ت- -ب- -اب ا أ
عرفته قرى ومداشسر ولية اŸدية
م-ن-ذ ن-ه-اي-ة ال-تسس-عينيات على عودة
الكث Òمن النازح ÚواŸهجرين إا¤
أارزاق-ه-م ب-ه-ذه ال-ولي-ة ب-ع-د اÛازر
لع -م -ال ال-دم-وي-ة ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا
وا أ
ب-ل-دي-ات ضس-م-ن م-ا ك-ان ي-ط-ل-ق ع-ل-يها
بوليات مثلث اŸوت.

اŸدية :ع  .ملياÊ
وإن ’ تزإل بعضض إŸناطق تعرف من
ح Úإ ¤آإخر عمليات إجرإمية كما هو
إ◊ال Ãن- -اط- -ق ضض -وإح -ي ب -ل -دي -ة درإق.
يتذكر رجل إلدفاع إلذإتي ““حميد .ل““ إبن
بلدية بن شضكاو ،بعد مرور  24سضنة من
حمله للسضÓح ‘ وجه عصضابات إلدم ما
عانته هذه إŸنطقة من ويÓت إلعشضرية
إلسض -ودإء وإل -ت -ي ب-ق-يت آإث-اره-ا سض-اك-ن-ة ‘
ن -ف -وسض آإه -ال -ي -ه -ا إ ¤ي-وم-ن-ا ،رغ-م ع-ودة
إإ’سض-ت-ق-رإر وإل-ط-م-أان-ي-ن-ة إ ¤أإري-اف ه-ذه
إلبلدية.
يسض -رد إب -ن دشض -رة ب -ي-ات-ة أإه-م إÛازر

إل -دم -وي-ة إل-ت-ي ب-ق-يت ع-ال-ق-ة ‘ ﬂي-ل-ت-ه
وإلتي شضهدتها هذه إلبلدية إ÷بلية ورإح
ضض-ح-ي-ت-ه-ا إل-ك-ث Òم-ن إأ’شضاوسض وبخاصضة
ت-لك إل-ل-ي-ل-ة إ◊زي-ن-ة إل-ت-ي إسض-تشض-هد فيها
ع- -م- -ه إÛاه- -د ““أإح- -م -د .ل““ إث -ر ك -مÚ
إرهابي نصضبته له ›موعة دموية متكونة
م -ن  05أإف-رإد مسض-ل-ح ،Úع-قب إق-دإم-ه-ا
على قتل إÛاهد إŸدعو ““بورجو““ ليتم
ب- - -ع- - -د ذلك ـ حسض - -ب - -ه ـ م Ó- -ح - -ق - -ت - -ه - -م
وإسضتدرإجهم إ ¤حوشض فنيو ب Íشضكاو،
ثم نحو إلغابة إÛاورة و” إطÓق إلنار
عليهم و” إلقضضاء على ثÓثة إرهابيÚ
وإسضÎجاع بندقيت Úمن نوع كÓشضنيكوف
ومسضدسض آإ‹ من عيار  ،136فيما فر رإبع،
ب -ع -د م -ا دإم ت -ب -ادل إط Ó-ق إل -ن-ار ق-رإب-ة
إلسضاعت.Ú
وإصضل إŸقاوم ““حميد““ سضرد ما حدث
‘ هذه إلفÎة قائ ...““ Óوبعد  35يوما
تقريبا إسضتشضهد أإيضضا إÛاهد إŸدعو
““رإبح.ق““ على إثر كم Úنصضب له بحوشض
مورة ،كما لقي إبن إÛاهد ““أإحمد .ل““
إŸدع-و إل-رم-ي-ل-ي ح-ت-ف-ه ،ق-ب-ل أإن ي-قضضي
إÛاه -د رإب -ح ع -ل -ى إإ’ره -اب-ي إŸدع-و

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

مرإد ليتم بذلك Œفيف منابع إلغذإء على
إÛموعات إلدموية إلتي كانت تنشضط
وت -تسض -ل -ل إ ¤ه -ذه إل -ب -ل -دي -ة وت-ت-خ-ذ م-ن
م -زرع -ة ح -م -ام -و م-ك-ان-ا ل-ل-ت-ق-وت ،ع-قب
إلتحاق إلكث Òمن شضباب إلبلدية بصضفوف
إلقوإت إأ’منية وقتها مطوق Úبذلك أإي
–رك للجماعات إلدموية ،إختتم حميد
ونحن نعيشض سضنوإت إلرإحة ،حديثه بأانه
بعد تسضليم إ’رهابي ““يعقوب .شض““ برتبة
أإم Òجماعة إرهابية للسضلطات إلعسضكرية
ب -الÈوإق -ي -ة م-ا ب 1998 Úو ،2000صض ّ-رح
ل- - -ق - -ادت - -ه - -ا آإن - -ذلك ب - -أان ك - -ل ﬁاو’ت
إ’رهابي Úلقرية بياتة باءت بالفشضل جرإء
صض- -ع- -وب- -ة إخÎإق- -ه -ا ب -فضض -ل إسض -ت -م -ات -ة
›اه -دي-ه-ا وم-ق-اوم-ي-ه-ا ،م-ؤوك-دإ ‘ ه-ذإ
إلصض -دد ب -أان -ه ب -ع -د ه -ذه إلسض -ن -وإت إŸرة
إسضتعادت بلدية بن شضكاو إ÷بلية عافيتها
ب -فضض -ل ‚اح مسض -ار إŸصض-ا◊ة إل-وط-ن-ي-ة
وحقن إلدماء ،وبعدما إنخرط شضبابها ‘
ه -ذإ إŸسض -ع -ى ودف -اع-ه-م ق-ب-ل ذلك ع-ل-ى
شضرف عائÓتهم وآإرإضضيهم بحيث –ول
هؤو’ء إ ¤خدإم إأ’رضض Ãا مّكن إلكثÒ
منهم للعودة إ ¤آإرزإقهم.

إلعدد
1٧٧5٧

لمام جلول حجيمي لـ«الشسعب»:
ا إ
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اŸصصا◊ة مشصروع سصلمي ’ بديل عنه

@ اŸيثاق قادر على التكفل بكل من قاوم التخريب
لم- -ام ج -ل -ول
وصس- -ف ا إ
ح- - -ج- - -ي- - -م- - -ي اŸصس- - -ا◊ة
ال - - -وط - - -ن- - -ي- - -ة ب- - -اŸكسسب
ل‚از
ال - - -ت- - -اري- - -خ- - -ي وا إ
ا◊ضساري الذي ل بديل
ع -ن -ه ‘ اسس -ت -ع-ادة السس-ل-م
لمن ع Èكامل الÎاب
وا أ
ال- -وط -ن -ي ،وه -ذا ب -فضس -ل
السستجابة لنداء عقÓء
لط -رف
لم- -ة وت -ف -ه -م ا أ
ا أ
لخ -رى ،سس -م-ح ب-ال-ع-ودة
ا أ
إا ¤السس - -ت - -ق - -رار وب - -عث
التنمية.

جمال أاوكيلي
وإسض -ت -ن -ادإ إ ¤ح -ج-ي-م-ي،
ف-إان ه-ذإ إل-ت-وإف-ق إلسض-ي-اسضي
Œاه مصض Òإل -ب -ل -د ،وإلسض-ع-ي
إ’خرإجه من برإثن إلضضغوط
إلتي كان يتعرضض لها يسضتحق
م -ن -ا ك -ل إل -ت -ث-م ‘ Úأإسض-م-ى
صض - -وره م - -ن إل - -ق - -وى إ◊ي- -ة
وضضحايا إŸأاسضاة وكل طرف
ت- -ن- -ازل ع -ن ح -ق -ه م -ن أإج -ل
مصض-ل-ح-ة إ÷زإئ-ر ومسض-ت-ق-بل
شضعبها إآ’مل إلعيشض ‘ كنف
إلهدوء.
وإع- - -ت Èإم- - -ام مسض- - -ج - -د
إلورت ÊÓما قام به إأ’ئمة
وإل -ع -ل-م-اء وإل-ف-ق-ه-اء وشض-ي-وخ
إل - - -زوإي - - -ا ‘ إل - - -دع- - -وة إ¤
إŸصض- - - - - -ا◊ة ب- - - - - -اŸه - - - - -ام
إ’سض-ت-ن-ث-ائ-ي-ة وب-ق-ن-اع-ة ت-امة
وفق ماورد ‘ إآ’ية إلكرÁة،
{ي- -اأاي- -ه- -ا ال- -ذي- -ن آام- -ن -وا
ادخلوا ‘ السسلم كافة}..
هذإ مايؤوكد على أإن هناك

نبذإ للعنف ورفضضا للتطرف
وإب -ت -ع-ادإ ع-ن إل-غ-ل-و ح-ف-اظ-ا
ع - -ل - -ى إل - -ب Ó- -د وإل - -ع- -ب- -اد..
وي -نضض -وي إل-ك-ل –ت م-ظ-ل-ة
إلسض -ل -م ت -ب -ع -ا ل -ق -ول-ه ت-ع-ا:¤
{ف - -ل - -ي- -ع- -ب- -دوا رّب ه- -ذا
البيت الذي أاطعمهم من
جوع وآامنهم من خوف}.
و’بد من إإ’شضارة ،هنا أإنه
م -ه -م -ا ق -ي -ل ع -ن إŸصض-ا◊ة
فإانها جاءت با’سضتقرإر ،و‘
هذإ إلصضدد يجدر بنا إإ’قرإر
ب-ال-فضض-ل ل-رئ-يسض إ÷م-هورية
‘ ه- -ن- -دسض -ة ه -ذإ إŸسض -ع -ى
وي-دخ-ل ه-ذإ إÿي-ار إل-ت-اريخ
من بابه إلوإسضع ،ويتحول إ¤
م-رج-ع-ي-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-لشض-ع-وب
إل -ت -وإق -ة إ ¤إل -ط-م-أان-ي-ن-ة ‘
أإوط -ان -ه -ا’ ،سض -ت -ل -ه-ام م-ن-ه-ا
إŸب - - - -ادئ إŸرسض - - - -م - - - -ة ‘
مضضامينها.
وخ Òدليل على هذإ هو
أإن إÒÿي -ن ‘ ه -ذإ إل -ب -ل -د،
ق - - - -رروإ دسضÎة إŸصض- - - -ا◊ة
وإدرإجها ‘ أإسضمى وثيقة ‘

إل-بÓ-د ،ل-ت-ك-ون ﬁم-ي-ة ب-ق-وة
إلقانون وبفضضل هذإ إلتوجه
إ÷ديد إŸبني على إلتسضامح
م-اب Úأإب-ن-اء إل-وط-ن إل-وإح-د،
وإسض - -ت - -ع - -ادة إأ’م - -ن ع - -ادت
م-ن-ط-ل-ق-ات إل-ت-ن-م-ي-ة إلوطنية
إلشض - -ام - -ل - -ة ب- -ا’ن- -طÓ- -ق ‘
مشضاريع ’ تعد و’ –صضى
’سضتدرإك كل مافات.
وإŸصضا◊ة إلوطنية إليوم
ق- -ادرة ع -ل -ى إل -ت -ك -ف -ل ب -ك -ل
إŸطالب إلتي لها صضلة وثيقة
باŸوإد إŸعنية بذلك أإو إلتي
تشض Òصض- - - -رإح- - - -ة إ ¤ه - - -ذإ
إ÷انب ‘ إلنصض إŸعد لهذإ
إل -غ -رضض وإأ’م-ر م-ت-وج-ه إ¤
كل من دإفع عن هذإ إلوطن
وخ- - -دم- - -ه بصض- - -دق وت - -ف - -ان
وإخÓصض من أإجل إخرإجه
م- -ن ت- -لك إ◊ال- -ة إŸأاسض -وي -ة
إل - - -ت - - -ي ع - - -اشض- - -ه- - -ا خÓ- - -ل
إل -تسض -ع -ي -ن -ي -ات وي-ن-ع-م إل-ي-وم
بالهدوء بفضضل كل من تصضدى
ل - - -دع - - -اة ت- - -كسض Òإل- - -دول- - -ة
إلوطنية.

لمن وعودة العائÓت اŸهجرة إا ¤أاراضسيها
سساهم ‘ اسستتباب ا أ

البومرداسصيون يسصتذكرون فضصائل اŸصصا◊ة الوطنية

ت-ع-ود ب-ن-ا ال-ي-وم ال-ذاك-رة ال-ت-اري-خية
ا÷م-اع-ي-ة ل-ل-ت-وق-ف ع-ند أاهم اÙطات
اŸفصسلية التي رسسمت مرحلة جديدة ‘
ت- -اري- -خ ا÷زائ- -ر ا◊ديث وسس- -اه -مت ‘
لم -ل وŸل -م -ة ا÷راح وك -ف-ك-ف-ة
إاع -ادة ا أ
دم-وع ضس-ح-اي-ا ال-عشس-ري-ة السس-وداء ،وكل
لرادة السس-ي-اسس-ي-ة لرئيسض
ذلك ب-فضس-ل ا إ
ا÷م- -ه- -وري- -ة وت- -داب Òم -ي -ث -اق السس -ل -م
واŸصس - -ا◊ة ال - -وط - -ن- -ي- -ة ال- -ذي ع- -رضض
لÓحتكام الشسعبي يوم  29سسبتم Èسسنة
 2005فأاحتضسنه بتجاوب كب Òباعتباره
ﬂلصس- -ا وم- -ن- -ف- -ذا وح- -ي- -دا لسسÎج- -اع
السسلم اŸفقود..

بومرداسس..ز /كمال
Ÿا ن - -ت - -ح - -دث ع- -ن إŸع- -ان- -اة أإو إÙن- -ة
Ãفهومها إلشضامل إلتي زرعتها سضنوإت إ÷مر
با÷زإئر خÓل فÎة إلتسضعينيات ،أإكيد تطفح
إ ¤إلسض -ط -ح صض -ورة ل -ع -دد م -ن إŸن -اط-ق م-ن
إل -وط -ن ك -ان نصض-ي-ب-ه-ا أإك Èم-ن ه-ذإ إŸشض-ه-د
إŸروع إل- - - -ذي ع- - - -بث Ãق- - - -وم- - - -ات إأ’م - - -ة
إ’ق - -تصض - -ادي - -ة وتسض - -بب ‘ آإ’ف إل - -ق - -ت - -ل- -ى
وإ÷رح- -ى ،وه- -ن- -ا ت- -أات- -ي و’ي- -ة ب- -وم- -ردإسض
ببلدياتها وقرإها إŸنتشضرة ‘ قمم إ÷بال
كنموذج Ÿنطقة عاشضت إلويÓت من أإعمال
إإ’رهاب إأ’عمى وكل أإشضكال إŸعاناة إلتي
م ّسض - -ت إŸوإط - -ن إلÈيء إŸسض - -ا ‘ ⁄أإم- -ن- -ه
وإسضتقرإره وحرم من زرإعة أإرضضه ما إضضطره
إ ¤إلفرإر بجلده كما فّر إلعشضرإت من بعضض
إŸناطق إلتي كان يطلق عليها ﬁليا Ãثلث
إŸوت أإغ- -ل- -ب- -ه- -م م- -ن إل- -فÓ- -ح Úوإلشض -ب -اب
إŸسضتهدف Úتارك Úأإرضضهم و‡تلكاتهم بحثا
ع -ن إآ’م -ن وإآ’م -ان ‘ م -رإك -ز إŸدن شض -ك -ل
بدإية نزيف إلهجرة إلدإخلية و–ول أإحياء
إŸدن إل -كÈى إ ¤م -ا يشض -ب -ه ““إل -ق -ي -ت -وه -ات““
نتيجة إلضضغط على إŸرإفق وإÿدمات كما
ك -انت ت -ب -ع -ي -ات -ه-ا وخ-ي-م-ة أإيضض-ا ع-ل-ى ب-رإم-ج
إل -ت -ن -م -ي -ة إÙل-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات خ-اصض-ة ق-ط-اع
إلسضكن.
ل- -ك -ن دوإم إ◊ال م -ن إÙال ك -م -ا ي -ق -ول
إŸث- -ل ب- -فضض- -ل إرإدة إÒÿي -ن إل -ذي -ن أإŸه -م
إلوضضع إÙزن لوطن يرزح ‘ فوضضى وأإنÚ

شضعب ظّل يرتقب طريق إÓÿصض من هذإ
إل -ك -اب -وسض إŸظ -ل -م إل-ذي إرتسض-م ‘ إل-ن-ه-اي-ة
ب -ج -م -ل -ة م -ن إل -ت-دإب Òإ’سض-ت-ع-ج-ال-ي-ة إ’ن-ق-اذ
إ÷زإئر وإعادتها إ ¤إلسضكة ،فكانت إلبدإية
ب -ق -ان-ون إل-وئ-ام إŸد Êوإل-ع-ف-و إلشض-ام-ل ع-ن-د
إŸقدرة أإو إليد إŸمدودة للمغرر بهم من
أإجل إرجاعهم إ ¤جادة إلصضوإب ،ثم جاء
مشض -روع م -ي -ث-اق إلسض-ل-م وإŸصض-ا◊ة إل-وط-ن-ي-ة
بتاريخ  29سضبتم ،2005 Èإلذي أإسّضسض لتاريخ
جديد ووضضع إللبنة إأ’و ¤للمصضا◊ة إلوطنية
وإصضÓ- -ح ذإت إل -ب Úب Úإ÷زإئ -ري ،Úوك -ل -ه -ا
إجرإءإت سضاهمت ‘ إطفاء نار إلفتنة ووضضع
ح ّ- -د ◊ال- -ة إل- -ف- -وضض- -ى وخ- -ط- -ر إ’ن- -ه- -ي- -ار،
وإلتأاسضيسض Ÿرحلة جديدة من تاريخ إ÷زإئر
بنظرة إقتصضادية وإجتماعية شضاملة إنعكسضت
إيجابا على مسضار إلتنمية إÙلية ıتلف
م-ن-اط-ق إل-وط-ن وم-ن-ه-ا و’ي-ة ب-وم-ردإسض إلتي
حظيت باهتمام خاصض من طرف إلسضلطات
إل-ع-م-وم-ي-ة ب-تسض-ط Òمشض-اري-ع ت-ن-م-وي-ة شض-املة
ل - -ف- -ائ- -دة إŸوإط- -نﬂ ‘ Úت- -ل- -ف إÛا’ت
حملتها إıططات إÿماسضية لÈنامج رئيسض
إ÷م -ه-وري-ة ،م-ع إلÎك-ي-ز أإك Ìع-ل-ى إŸن-اط-ق
إŸتضضّ-ررة م-ن إل-عشض-ري-ة إلسض-ودإء ب-ت-خصض-يصض
أإغ -ل -ف -ة م -ال -ي -ة ضض -خ -م-ة إ’ع-ادة ب-عث إ◊ي-اة
›ددإ ‘ ه- -ذه إŸن- -اط- -ق وتشض- -ج- -ي -ع ع -ودة
إل -ع -ائ Ó-ت إŸه -ج -رة ع -ن ط-ري-ق إع-ادة ف-ت-ح
وŒديد إلطرقات إŸهÎئة وإŸقطوعة ،فتح
إŸسض -الك إ÷ب -ل -ي-ة ل-تسض-ه-ي-ل ع-ودة إل-فÓ-حÚ
ÿدمة أإرإضضيهم ،إ’هتمام Ãجال إÿدمات
إل-ع-م-وم-ي-ة ك-إاع-ادة ت-ه-ي-ئة وإ‚از إŸؤوسضسضات
إلتعليمية ،تهيئة وإعادة فتح قاعات إلعÓج
إŸغلقة لسضنوإت ومّد شضبكات إŸياه وإلغاز
إلطبيعي ،إإ’هتمام أإك Ìبانشضغا’ت إلشضباب
ب-إا‚از إŸرإف-ق إل-ري-اضض-ي-ة وإلشض-ب-ان-بة ووضضع
آإل -ي -ات إل-تشض-غ-ي-ل إıت-ل-ف-ة ب-وإسض-ط-ة أإج-ه-زة
إل -تشض-غ-ي-ل إÙل-ي-ة ““إونسض-اج ،ك-ن-اك وإو‚ام““
إلتي سضاهمت بشضكل كب ‘ Òتأاط Òومرإفقة
هذه إلفئة وحاملي إŸشضاريع إ’قتصضادية عن
ط -ري -ق إ‚از م -ؤوسضسض -ات مصض-غ-رة إسض-ت-ف-ادت
منها إŸرأإة إŸاكثة بالبيت وكل هذإ بفضضل
ع -ودة إأ’م -ن وإلسض -ل -م إ’ج -ت -م -اع -ي Ÿشض-روع
إŸصضا◊ة إلوطنية إلذي يبقى يشضكل مرجعية
ومصضدر إلهام لكل إŸشضاريع إŸسضتقبلية..
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أأ’حد  30سصبتم 2018 Èم
ألموأفق لـ  20محرم  1٤٤0هـ

هجرها سشكانها ودمرت مرافقها

مغيلة ...من ويلت اإلرهاب إا ¤التنمية الشساملة

ـ ـ ـف
ملـ
ت-ع-ت Èدائ-رة م-غ-ي-ل-ة شش-م-ال ولي-ة
تيارت من أاك Ìالبلديات اŸتضشّررة من
لره- - -اب خÓ- - -ل ال - -عشش - -ري - -ة
ويÓ- - -ت ا إ
لمر ‘ هجرة عدد
السشوداء ،وتسشبب ا أ
م-ع-ت Èم-ن سش-ك-ان ال-ق-رى وال-دواوير من
سشكناتهم إا ¤مناطق آامنة ،ووصشل المر
ا– ¤وي -ل م -ق -ر ال -ب -ل -دي -ة ا ¤ب -ل -دي -ة
سشيدي ا◊سشني اÛاورة لدارة ششؤوون
اŸواط -ن ،Úوذلك ل -ك -ون ب-ل-دي-ة م-غ-ي-ل-ة
م -ت -واج -دة ب Úج -ب-ال وأاح-راشش غ-اب-ي-ة
كثيفة.

تيارت :ع.عمارة
لكن قانون أŸصصا◊ة ألوطنية ألذي أقره
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة وزك -اه ألشص-عب أ÷زأئ-ري
برمته أعاد أأ’مل ودبت أ◊ياة من جديد ‘
ن -ف -وسس أŸوأط -ن ،Úوّ” أن -ه -اء م-أاسص-اة دأمت
عشص -ري -ة ك -ام-ل-ة أزه-قت ف-ي-ه-ا أروأح وشص-ردت
فيها عائÓت بأاكملها ودمرت فيها بنية –تية
وث -ك -لت ف -ي -ه -ا أرأم -ل وع -مت ف -ي -ه -ا ف -وضص-ى
عارمة.
هذه ألتجربة ألفريدة من نوعها ‘
أل -ت -اري -خ أل -ت -ي خ -اضص -ت -ه-ا أ÷زأئ-ر ب-ال-ق-ي-ادة
أل -رشص -ي -دة ل-ف-خ-ام-ة رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ك-انت
أمتدأدأ لسصياسصة ألوئام أŸد Êمازألت تعطي
ث- -م- -اره- -ا إأ ¤أل- -ي -وم ‘ إأط -ار ب -ق -اء أأ’ب -وأب
م-ف-ت-وح-ة Ÿي-ث-اق ألسص-ل-م وأŸصص-ا◊ة أل-وطنية
ألذي ينظم هذه ألتجربة من حيث ألتدأبÒ
ألقانونية..

جيجل :خالد العيفة
أÙاضصر تطّرق أ ¤ألعديد من أÙطات
أŸأاسص -وي -ة أل -ت -ي ع-اشص-ت-ه-ا أل-بÓ-د خÓ-ل ت-لك
أŸرحلة ألتي خلفت ألدمار ‘ ألبنية ألتحتية،
وخسص- -ائ- -ر ك- -بÒة ‘ أأ’روأح ،ق- -ائ ‘ Ó- -ه -ذأ
أ÷انب ““’ يخفى علينا ما عشصناه من مآاسس
خÓ-ل م-ا سص-م-ي ب-ال-عشص-ري-ة ألسص-ودأء““ ،م-ؤوك-دأ
ع- -ل- -ى أأ’ه- -م- -ي- -ة أل- -ك- -بÒة ل- -لسص -ل -م أّÙق -ق
وأ’سصتقرأر ألذي كان من نتائج هذأ أŸسصعى،
““وأليوم نحمد ألله على نعمة ألسصلم ألتي نتمتع

مسساهمة

@ بقلم الدكتورﬁ :فوظ بن
صصغÒ
جامعة اŸسصيلة
ك - -ثÒأ م - -ا ُي- -ث- -م- -ن ب- -عضس رؤوسص- -اء أأ’ح- -زأب
ألسص-ي-اسص-ي-ة وأŸه-ت-م-ون ب-الشص-أان ألعام أإ’‚ازأت
أŸادية لفخامة رئيسس أ÷مهورية أÛاهد عبد
أل -ع -زي -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘ ألسص -ي -اسص -ة وأ’ق -تصص-اد
وأ’ج -ت -م -اع ،و‘ ﬂت-ل-ف أÛا’ت أل-ت-ن-م-وي-ة،
وي -ج -ت-ه-دون ‘ إأحصص-ائ-ه-ا ،غ Òأن أل-ع-م-ل ع-ل-ى
إأحصصائها ’ ُيعّد إأ‚ازأ ‘ حّد ذأته ‘ حقيقة
أأ’مر على غرأر ما تقوم به بعضس أأ’حزأب ،وإأنه
Ÿن ألعبث أن ُيهدر ألوقت ‘ إأحصصائها أ’نها
ظ-اه-رة ل-ل-ع-ي-ان ،ف-ه-ي ط-رق نسص-ل-ك-ه-ا وجامعات
ندرسس بها ،ومسصتشصفيات نعالج فيها ،وغÒها
كث.Ò
و‘ تقديري أن أهم إأ‚از ينبغي أإ’شصادة به
ه -و أŸصص -ا◊ة أل -وط -ن -ي -ة أل -ت -ي أرسص -ى أسصسص-ه-ا
فخامة ألرئيسس ألذي يجري حبه للجزأئر ›رى
ألدم ،وجاهد أ÷هادين أأ’صصغر وأأ’ك Èفخدم
وط -ن -ه ب-إاخÓ-صس ‘ شص-ب-اب-ه ومشص-ي-ب-ه ،وم-ا ف-ت-ئ
ح -ام  Ó-ل -رسص -ال -ة أل -وف-اء ل-لشص-ه-دأء ،وأإ’خÓ-صس

نظر
جهة
و

من وحي اŸصسا◊ة الوطنية

@ بقلم عبد ا◊كيم أاوزر

’ Áك- -ن- -ن- -ا أن ن- -ت- -ح- -دث ع -ن أŸصص -ا◊ة
ألوطنية ،إأذأ  ⁄نعرج على ألعشصرية ألسصودأء
وما خلفته من مآاسس ‘ سصيÓن ألدم وألدمار
وت -خ-ريب أل-ب-ن-ى أل-ت-ح-ي-ة ،ف-ن-ار أل-ف-ت-ن-ة ك-انت
مشصتعلة ب Úأبناء ألوطن ألوأحد ،حيث عجز
ألسص -اسص -ة وك-ب-ار أل-ع-قÓ-ء ع-ن إأخ-م-اده-ا .وإأذأ
تكلمنا عن لغة أأ’رقام  200ألف ضصحية ونحو
م -ل-ي-ون ونصص-ف م-ن-ك-وب و 1000م-ل-يار دو’ر
خسصائر مادية ليسس بالشصيء أله ،Úناهيك عن
أ’نهيار ألنفسصي لدى ألشصعب أ÷زأئري جرأء
أ◊رب أل - -ق - -ذرة أل - -ت- -ي م- -ا أن- -ف- -كت ت- -دم- -ر
مكتسصباته ،وآألة ألقتل ألتي  ⁄توقف رحاها
طيلة عشصر سصنوأت كاملة.
و’ ت - -زأل Œرب - -ة أŸصص - -ا◊ة أل- -وط- -ن- -ي- -ة
ب -ا÷زأئ -ر ﬁل أه -ت-م-ام أÛم-وع-ة أل-دول-ي-ة
قاطبة كنموذج عملي للعيشس معا ‘ سصÓم
ون -ب -ذ أل -ن -زأع -ات أل -دأخ-ل-ي-ة ل-لشص-ع-وب .ح-ت-ى
أصص - -ب - -حت أ÷زأئ- -ر ق- -دوة ورأئ- -دة ‘ ›ال
ألصصلح وألسصلم وزكت أأ’· أŸتحدة مسصعاها
بعد ألتوقيع على أ’تفاق.
مغيلة بتيارت ألتي عاشصت ويÓت ألتشصتت
وألÓإأسصتقرأر خÓل ألعشصرية ألسصودأء ها هي
تسص -ت -ع-ي-د م-ك-ان-ت-ه-ا أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وأل-فÓ-ح-ي-ة
وأ’قتصصادية ،فقد عاد ألسصكان ألذين هجروأ
ب-نسص-ب-ة  99ب -اŸائ -ة أ ¤أرأضص-ي-ه-م وسص-ك-ن-ات
ع -وضص -ت -ه-ا ل-ه-م أل-دول-ة ب-ن-م-ط حضص-ري ي-ل-ي-ق
ب- -تضص- -ح -ي -ات -ه -م ،وع -ادوأ أ ¤أŸسص -اه -م -ة ‘
أ’ق - -تصص- -اد أÙل- -ي وأل- -وط- -ن- -ي م- -ن خÓ- -ل
أ’سص -ت -ث -م -ار ‘ أل -ف Ó-ح -ة وأل-دع-م أل-فÓ-ح-ي
أŸق- -دم ل -ه -م ’سصÎج -اع وت -ع -ويضس م -ا ضص -اع
منهم ،مغيلة ألتي كانت أ◊يوأنات أŸفÎسصة
تعيشس ب Úأحرأشصها أصصبحت مرتعا للصصيادين
بسص -بب أأ’م -ن وأ’سص -ت -ق -رأر أل-ل-ذي-ن أصص-ب-حت
تتمتع بهما ،فشصقت طرق ومسصالك وشصيدت
مؤوسصسصات تربوية وأعيد ترميم أخرى ،و”

الدكتور عبد الله بوخلخال:

أيصصال ألكهرباء أ ¤أقصصى دوأر ،وقد عاد
سصكان دوأوير أو’د أ◊اج وألقرع وألعبادلة
وألقطار وغ Òمن ألدوأوير.
مغيلة أسصتفادت من مشصاريع تنموية معتÈة
فقد أعيد بناء ألبلدية وأŸرأفق أŸلحقة ألتي
تخدم أŸوأطن كمركز ألÈيد ،وشصّق ألطرق
وتعبيد أخرى وتزويد أŸوأطنÃ Úياه ألشصرب
وشص ّ-ق أب -ار ل -لشص -رب وألسص -ق -ي ‘ أل-ع-دي-د م-ن
ألدوأوير ،وأصصبح أŸوأطن يتمتع باأ’من من
خÓل ألدرك ألوطني ،كما ” تسصجيل عشصرأت
أŸشص -اري -ع أل -ت -ن-م-وي-ة ل-ف-ائ-دة ج-م-ي-ع شص-رأئ-ح
أÛتمع ،أسصتفاد ألفÓحون من أعانات تربية
أŸوأشص -ي وأŸت -اج -ر وف -رصس ع -م-ل ب-ال-نسص-ب-ة
ل -لشص -ب -ان أل-ذي-ن ’ ي-زأل-ون ي-ت-ط-ل-ع-ون أ ¤غ-د
أفضصل.
وت-ع-ود ذك-رى ق-ان-ون أŸصص-ا◊ة أل-وط-ن-ية
هذه ألسصنة ‘ ظل أخوي وجو تفاؤو‹ وبنظرة
أ ¤مسصتقبل زأهر و’ سصيما أن مغيلة ’ تزأل
عذرأء لتنفيذ مشصاريع أسصتثمارية وأعدة ‘
ظ ّ-ل ت -وف -ر نسص -ي-ج غ-اب-ي م-ع-ت Èم-ن شص-أان-ه أن
يسصاهم ‘ مشصاريع لفائدة ألشصباب وأŸوأطنÚ
عامة.

السسلم أاقوى اÿيارات لسستقرار الوطن

نشّشط الدكتور عبد الله بوخلخال ‘
إاطار برنامج من Èالفكر النصشف ششهري
ل-ل-زم-ي-ل بÓ-ل ب-وج-عدار بالنادي الثقا‘
لذاع- -ة ج- -ي- -ج- -ل ا÷ه -وي -ةﬁ ،اضش -رة
إ
لصشول
حول موضشوع ““ ثقافة السشلم ..ا أ
لك - -راه - -ات““ ،وج - -اء اخ - -ت - -ي- -ار ه- -ذا
وا إ
اŸوضش- -وع ب- -ال- -ذات Ãن- -اسش- -ب -ة ال -ذك -رى
الثالثة عششرة Ÿيثاق السشلم واŸصشا◊ة
الوطنية والذي أاقّره الششعب ‘ اسشتفتاء
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بها ‘ ألوقت ألذي يعيشس ألكث Òمن إأخوأننا
‘ أŸشص - -رق وأŸغ - -رب وي Ó- -ت ألصص- -رأع- -ات
وأ◊روب““.
وتناول أ’سصتاذ أŸوضصوع أنطÓقا من مبدأ
فطري ‘ ألبشصر ،وهو أختÓفهم منذ أأ’زل،
موضصحا أن أ’ختÓف ‘ كث Òمن أأ’حيان
يؤودي إأ ¤ألصصرأع وألصصرأع قد يفضصي إأ¤
أ◊روب ،لكن سصيضصطر أŸتحاربون يوما ما
إأ ¤ألصصلح كما خلصس بوخلخال ،لكن بعد آأ’م
ودم-وع ودم-اء وم-آاسس ،كضص-ري-ب-ة ح-ت-م-ي-ة ل-هذأ
ألصصرأع ،مع أنه كان باإ’مكان أن يتجنبوأ كل
هذأ لو أنهم –لوأ منذ ألبدأية بثقافة أ◊وأر
وألسص -ل -م ،ل -ه -ذأ ي-رى أÙاضص-ر وجب إأشص-اع-ة
ثقافة ألسصلم وأŸصصا◊ة.
كما حرصس على ألتأاسصيسس لها با’سصتناد إأ¤
ألقيم أأ’صصيلة أŸسصتمدة من ديننا أ◊نيف،
وقدوُتنا ‘ هذأ أÛال هو ألرسصول ـ صصلى
ألله عليه وسصلم ـ ،بل هو ‘ هذأ أ÷انب قدوة
كل عظماء ألعا‡ ⁄ن –لوأ بهذه ألثقافة،
ك -م -ا أضص-اف أل-دك-ت-ور ،وم-ن ت-اري-خ-ن-ا أل-ق-ائ-م
أصص Óعلى قيم أ◊وأر وألتفاهم وألتضصامن.

أÙاضص -ر ‘ مسص -ت -ه-ل ح-دي-ث-ه ،أوضص-ح أن
ثقافة ألسصلم وأŸصصا◊ة رأسصخة ‘ ترأثنا،
وم-ا أل-ه-ي-ئ-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أŸؤوط-رة ل-ل-م-ج-تمع
أÙلي منذ قرون ،وأŸسصماة ““Œماعت““ ‘
منطقة ألقبائل ،و““أ÷ماعة““ ‘ بÓد ألشصاوية،
و““ألعزأبة““ ‘ وأدي ميزأب ،و‘ غÒها من
ﬂتلف مناطق ألوطن إأّ’ شصاهد حي على
هذه ألثقافة أŸتأاصصلة ‘ أÛتمع أ÷زأئري،
وهو رصصيد من ألÎأث يرى أ’سصتاذ وجب أن
نسصتثمره ‘ تأاط ÒأÛتمع.
و‘ هذأ ألسصياق ،أشصار بوخلخال إأ ¤أنه
على ألرغم من وجود ما يزيد عن  72ألف
جمعية ع Èألوطن إأّ’ أن دورها يبقى ﬁدود
ج -دأ ‘ أوسص -اط أÛت -م -ع ،ف -ث -ق -اف-ة ألسص-ل-م
حسصب أأ’سصتاذ أÙاضصر ،مشصروع ينبغي أن
يسص -اه -م ف -ي -ه ك -ل أل-ف-اع-ل ‘ ÚأÛت-م-ع م-ن
أأ’سصرة إأ ¤أإ’عÓم إأ ¤ألطبقة ألسصياسصية إأ¤
أÛت -م -ع أŸد ،Êو’ب -د م -ن أن يسص -ت -ن -د إأ¤
مرجعية مسصتمدة من ألÎأث أإ’سصÓمي ومن
ت -اري -خ أ◊رك -ة أل -وط -ن -ي -ة وم -ن ق -ي -م أل -ث -ورة
ألتحريرية أŸظفرة.

مسسببات العشسرية السسوداء

للوطن ،ففي كل مرة يلبي ألرئيسس ندأء أ÷زأئر،
ف -ح Úدع -ت -ه أ÷زأئ -ر وق -د ك -انت ع -ل -ى ح -اف-ة
أ’نهيار لبى ألندأء وأسصتجاب ،وح Úدعته مرة
أخرى لتحقيق وتوثيق دعائم ألسصلم وأŸصصا◊ة
ألوطنية وإأعادة أ’عتبار للجزأئر خارجيا لبى
وأسصتجاب ،وح Úدعته ‘ أŸرة ألثالثة عندما
ك- -انت أ÷زأئ -ر ورشص -ات أق -تصص -ادي -ة كÈى ل -ب -ى
وأسصتجاب أيضصا ،وŸا دعته ‘ ألرأبعة ’سصتكمال
أŸنجزأت ألسصياسصية وأ’قتصصادية وأ’جتماعية
وتثبيت عناصصر ألهوية لبى كذلك وأسصتجاب ،وإأذأ

م-ن ي-ح-م-ل ه-ذه أل-ف-ك-رة وب-ادر ب-ه-ا ،وب-ال-تا‹
ألتنازل من أجل ألوطن ’ يعت Èتناز’ بل
عطاء مقتدر.

فوائد اŸصسا◊ة الوطنية

’ Áكن أ’ي كان أن يجزم قطعيا –ديد
مسص -ؤوول -ي -ة أŸتسص ّ-ب -ب ،ل -ع -دة ع -وأم-ل أه-م-ه-ا
ألضص -ب -اب-ي-ة وألسص-ري-ة ح-ول قضص-اي-ا أ’خ-تÓ-ف
أ◊ق -ي -ق -ي-ة ب Úه-ذأ وذأك ،ول-ك-ن م-ه-م-ا ك-ان
أأ’مر ومهما بلغ أ’ختÓف مدأه ’ يÈر رفع
ألسصÓح ضصد وطن عزيز أنتزع أسصتقÓله بالدم
وألدمع ،فثÓثون سصنة وقتها من عمر دولة ’
يسصاوي شصيئا ،أ’نه بكل بسصاطة مازألت ‘ طور
ألبناء وألتشصييد.
بدل أŸسصاهمة كأافرأد و›تمع أ’رتقاء
ب -وط -ن -ن -ا ل -ن -ج -ع -ل -ه ي -ل -ت -ح -ق ب -ركب أل -ت-ق-دم
أل -ت-ك-ن-ول-وج-ي وأل-ع-ل-م-ي وأ’ح-ت-ف-اظ ب-ق-ي-م-ن-ا
Óسصف
ومبادئنا ببعديه ألعربي أأ’مازيغي ،ل أ
شص -ارك -ن-ا ب-ط-ري-ق-ة أو أخ-رى ‘ ت-دمÒه ،ل-ك-ن
مهما قيل ويقال ‘ موضصوع أŸتسصبب ’ Áكن
إأدخاله من باب ألدرأية وأŸعرفة،أ’ن ﬁكمة
أل-ت-اري-خ ه-ي وح-ده-ا أل-ذي سص-ت-ظ-ه-رأ◊قيقة
Óجيال ألقادمة
كاملة وبدونها على صصفحاته ل أ
وما دونه سصرأب يحسصبه ألظمآان ماء.

’ ينكر أحد فوأئد أŸصصا◊ة ألوطنية و’
يتجاهلها إأ’ جاحد .بعد أ’سصتفتاء ألشصعبي
ي -وم  29سص-ب-تم ،2005 Èع -ل-ى ت-دأب Òم-ي-ث-اق
ألسصلم وأŸصصا◊ة ،عرفت أ÷زأئر منعرجا
حاسصما ‘ تاريخها بعد أن أفرزت نتائجه
بنسصبة  % 89بنعم وهي أأ’غلبية ألسصاحقة من
ألشص- -عب أ÷زأئ- -ري ،وأع -تÈه -ا م -ع -ج -زة Ãا
–مله ألكلمة من معنى ،فهذأ ألتحّول ألكبÒ
م -ن أل -ق -ت-ل وأل-دم-ار وأل-ك-رأه-ي-ة وأ◊ق-د بÚ
ﬂت -ل -ف أب -ن -اء أل -وط -ن أل-وأح-د ،إأ ¤ت-رسص-ي-خ
ألطمأانينة وألعيشس معا بسصÓم ‘ حضصن وطن
عانى ألكث Òمن ويÓت أÓÿف وألتطاحن
أغلبها مفتعلة.
بعد  13سصنة من حقن دماء أ÷زأئريÚ
وإأطفاء نار ألفتنة ،بفضصل ألتضصحيات ووعي
ألشصعب –ت قيادة رئيسس أ÷مهورية ،صصاحب
ألفضصل ‘ أŸبادرة وأŸشصروع ألتاريخي ألتف
عامة ألناسس حوله لبناء دولة مؤوسصسصات وبعثت
مشص- -اري- -ع كÈى ‘ ﬂت- -ل- -ف أŸي- -ادي- -ن ،ول -و
ذكرتها بالتفاصصيل وأأ’رقام ’ تكفي صصفحات
كتاب بحجم ›لد.

يذكر Êمصصطلح أŸصصا◊ة ألوطنية بسصؤوأل
وجهته إأ ¤ألدكتور علي ألكنز ألباحث ‘ علم
أ’ج -ت -م -اع ب-دأي-ة أل-تسص-ع-ي-ن-ي-ات ح-ول أ◊ل-ول
أل-ن-اج-ع-ة أل-ت-ي Áك-ن أن ت-خ-رج-ن-ا م-ن دوأم-ة
ألعنف ،فأاجابني بدون تردد’““ :بد من إأرأدة
سصياسصية تأاتي من قائد يلهمه ألله قوته لبسصط
أŸصص -ا◊ة ،ف-ال-ع-ف-و ع-ن-د أŸق-درة سص-م-ة م-ن
سصمات علو ألهمة““.
و’ تختلف نظرة ألدكتور علي ألكنز عن
ب -اق -ي أل -ط -ب-ق-ة أŸث-ق-ف-ة ‘ أ÷زأئ-ر ،أل-ذي-ن
سص- -اه -م -وأ بشص -ك -ل ك -ب ‘ Òأ‚اح أŸصص -ا◊ة
أل-وط-ن-ي-ة ب-ك-ت-اب-ت-ه-م وتصصريحاتهم ‘ ﬂتلف
وسصائل أ’عÓم ألوطنية وألدولية.
ولعّل صصّناع أŸصصا◊ة وألوحدة ألوطنية
‘ كلتا أ◊الت Úأأ’قوياء ،وألقوة تكمن ‘
صصناعة ألسصÓم وهو عدم أÿضصوع للشصروط
أل-ط-رف ÚأŸت-ن-ازع Úوف-ق أŸصص-ال-ح أل-ذأت-ية
ألضصيقة ،مهما كانت طبيعتها ،إأ’ إأذأ شصعر
أل -ط -رف -ان أن ب -ي-ن-ه-م-ا سصÓ-م ي-حّ-ق-ق مصص-ال-ح
مشصÎكة من أجل ألوطن أŸفدى.
أم -ا م-ف-ه-وم أل-ق-وة وأŸع-ن-ى أŸت-وخ-اة م-ن
أŸصصا◊ة ألوطنية ،هو أن يدرك أن ألطرف
ألثا Êليسس عدوأ دأخليا و’ خارجيا ،ألقوة
ه- -ي ت- -ق- -د Ëت- -ن -از’ت م -ن أج -ل أŸصص -ا◊ة
ألوطنية ،فباŸوأقف وأإ’رأدة فقط يعلو شصأان

إأن ‚اح أŸصصا◊ة ألوطنية ‘ أ÷زأئر⁄ ،
تأات هكذأ بارŒالية ،ولكنها جاءت بفضصل من
حمل على عاتقه هذه أŸسصؤوولية من جهة،
ومن جهة أخرى أن أÛتمع أ÷زأئري له
خصصوصصيات عن باقي أÛتمعات ’ Áكن أن
يسصتهان به .أن ألتجربة أ÷زأئرية فريدة من
نوعها ‘ ألعا ⁄وهي ّﬁل درأسصات وأبحاث
أك -ادÁي -ة ع -ال -ي -ة ‘ أ÷ام -ع -ات أأ’م -ري -ك-ي-ة
وأأ’وروب -ي -ة .أم-ا أل-ق-ل-ة أل-ق-ل-ي-ل-ة أل-ت-ي ت-ن-ت-ق-د
أŸصصا◊ة ألوطنية هما نوعان:
لول :هي ألفئة ألتي كانت تعيشس
النوع ا أ
سصنوأت أ÷مر ورأء ألبحار ،فلم تشصعر باأ’من
ألذي نتمتع به أليوم.
ال -ن -وع ال-ث-ا :Êه -ي أل -ف -ئ -ة أل -ت-ي ت-ط-ل-ق
سصمومها ‘ أوسصاط ألشصعب بغرضس خلق جو
من أل Óإأسصتقرأر لتخدم مصصا◊ها ألذأتية.
وع -ل -ي -ه’ ،ب -د ع -ل -ى ألشص-عب أ÷زأئ-ري أن
يحافظ على وحدته وأمنه ويسصعى قدما أإ¤
أأ’م-ام ل-ب-ن-اء و ط-ن-ه لضص-م-ان مسص-ت-ق-ب-ل أب-نائه
فليسس لهم وطن آأخر سصوى أ÷زأئر ،و’ يلتفت
إأ ¤ألورأء فالوقت ضصيق ’ يضصيعه مع أولئك
مصصاب Úبحاسصة ألشصم ’ يفرقون ب Úألوردة
أ’صصطناعية وألوردة ألطبيعية.

تعريف اŸصسا◊ة الوطنية

اŸصسا◊ة الوطنية ضسمان حماية األمة ومÒاث لألجيال
دع -ت -ه أ÷زأئ -ر م -رة أخ -رى ◊م -اي -ت -ه-ا م-ن ك-ل
أأ’خ-ط-ار وأأ’ط-م-اع وأ◊ف-اظ ع-ل-ى م-ك-تسص-باتها
أŸادية وأ◊ضصارية سصُيلّبي بحق حّبه للجزأئر.
فعندما كانت أ÷زأئر ‘ ﬁنتها لبى ألندأء
وحقق أŸصصا◊ة ألوطنية ألتي ’ تقدر بثمن
وألتي  ⁄يّÎدد ألشصعب أ÷زأئري ‘ أ’لتفاف
حول ميثاقها ،و ⁄يتوأن ‘ –قيق مقاصصدها
وألتمكŸ Úرأميها ،وبها حافظت ألدولة على
م -ؤوسصسص -ات -ه -ا وع -ل-ى أل-وح-دة أل-وط-ن-ي-ة ،وم-ك-نت
أ÷زأئر من إأنهاء مأاسصاة وطنية طاحنة ،أزهقت
فيها أأ’روأح ونزفت فيها أ÷رأح وسصالت فيها
دموع أليتامى وألثكا ¤وعّم فيها أÿرأب Ãا
أوشصك ع -ل -ى ت -ق -ويضس أسصسس أل-دول-ة ،ف-ك-ان ل-ه-ا
صصدأها إأقليميا ودوليا.
فتبقى أŸصصا◊ة ألوطنية من أهم إأ‚ازأت
ألرئيسس ألقيمية ذأت أأ’بعاد ألدينية أ◊ضصارية
وأإ’نسصانية ألعاŸية ،وألتي تبقى شصاهدة على مّر
ألزمان وحاضصرة ‘ أذهان أ÷زأئري Úجي Óبعد
جيل ،وألتي بها تتحّقق ألوحدة ألوطنية وتضصمن
Óجيال ،وسصُيذuكر
حماية أأ’مة وتكون مÒأثا ل أ
ألتاريخ بجهود فخامة ألرئيسس ‘ –قيق ألوحدة
ألوطنية ألشصاملة ،عن طريق أŸصصا◊ة ألوطنية
بعيدأ عن أŸزأيدأت ألسصياسصوية ألضصيقة.
فاŸصصا◊ة هي ‘ ألنهاية ،حماية للمصصلحة

ألعدد
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أل-وط-ن-ي-ة ،وت-ك-ريسس ل-ث-ق-اف-ة أل-تسص-امح أŸؤوسصسس
على أن أÛتمع ﬁكوم عليه بحماية نفسصه من
أ’نهيار ،وأن ألدولة ألقوية وحدها ألقادرة على
فرضس سصلطان ألقانون وألتجاوز عن ألتجاوزأت
أŸشصينة إأن كان ‘ ذلك دفع لبÓء مسصتمر.
وق ْ- -د كسص - -بت أ÷زأئ - -ر ب - -فضص- -ل أŸصص- -ا◊ة
ألوطنية رهان ألتعايشس وأّÙبة ،وظهر أثرها ‘
–ق-ي-ق ألسص-ل-م وأأ’م-ن أÛت-م-ع-ي أن-طÓ-ق-ا من
أب-ع-اده-ا أل-دي-ن-ي-ة وأإ’نسص-ان-ي-ة أل-ع-اŸي-ة ،وفّ-وتت
ألفرصصة على دعاة أŸوت وألدمار ،وشصّكل ميثاق
ألسص -ل-م وأŸصص-ا◊ة أل-وط-ن-ي-ة ج-دأر ألصصّ-د أل-ذي
سصقطت عندهُ ﬁاو’تهم أليائسصة لعوŸة أŸوت
وأسصتسصهال ألنفسس ألبشصرية فتحقق بذلك أأ’من
أإ’نسص -ا ،Êوع -ل-ى أل-ق-در ن-فسص-ه م-ن ق-وة ج-يشص-ن-ا
ي ‘ ألتصصّدي للتطرف وأإ’رهاب
ألشصعبي ألوطن ّ
ع -ل -ى ح -دودن -ا أ÷غ -رأف ّ-ي -ة ،شص-ك-لت أŸصص-ا◊ة
ألوطنية قّوة ◊ماية حدودنا ألثقافّية من ألعدّو
ن-فسص-ه وم-ن أل-ت-ط-رف وأإ’ره-اب ف-ت-ح-ق-ق ب-ذلك
أأ’م -ن أل -ف-ك-ري ،ك-م-ا ح-اف-ظت ع-ل-ى م-ؤوسصسص-ات
ألدولة وعلى ألوحدة ألوطنية ،فأاصصبحت Œربة
تصص- -دره- -ا أ÷زأئ- -ر ب- -ف -خ -ر ل -تسص -وي -ة أأ’زم -ات
أأ’منية.
و’ غرأبة من ‚اح ألرئيسس ‘ هذأ أŸسصعى
أ◊م-ي-د ف-م-رج-ع ذلك تشص-ب-ع-ه ب-ال-ث-ق-افة ألدينية

اÿا“ـ ـ ـ ـ ـة:

أأ’صص -ي -ل -ة ،وت-ف-ت-ح-ه ع-ل-ى وأق-ع أ◊ال ،وت-بصص-ره
ب -اŸآال ،وق -د ظ -ه -ر ذلك ج -ل-ي-ام-ن خÓ-ل أآ’ث-ار
أإ’يجابية للمصصا◊ة ألوطنية بأابعادها ألدينية
وأ◊ضصارية ودورها ‘ ترسصيخ وسصطية ألدين
أإ’سص Ó- -م- -ي أ◊ن- -ي- -ف وأل- -دف- -اع ع- -ن صص- -ورت- -ه
ألصص-ح-ي-ح-ة ،و–ق-ي-ق وح-دة أأ’م-ة ،وأÙاف-ظة
ع -ل -ى أŸوروث أ◊ضص -اري ل-ل-ج-زأئ-ر ،وأل-ت-مسصك
ب -ال -ه -وي -ة أم -ام أل -ت -ق -ل -ب -ات أل-ع-اŸي-ة و–دي-ات
أل -ع -وŸة ،ك -م -ا تÈز ق -ي-م-ة أŸصص-ا◊ة ‘ “ك-ن
ألرئيسس من تثبيت عناصصر ألهوية ودفاعه عن
ألدين أإ’سصÓمي أ◊نيف ،وما ◊قه من تشصويه
لصص - -ورت - -ه ب ÚأŸسص - -ي - -ئ Úل - -ه م- -ن أŸسص- -ل- -مÚ
وأŸتحامل Úعليه من ألغربي.Ú
ف-ي-ن-ب-غ-ي أ◊ف-اظ ع-ل-ى ه-ذأأإ’‚از أل-ق-ي-م-ي
ب -أاب -ع -اده أل -دي -ن -ي -ة وأ◊ضص -اري -ة -وأŸت -م-ث-ل ‘
أŸصصا◊ة ألوطنية  -ألذي سصاهم ‘ Œسصيد
مفهوم ألوحدة ألوطنية ألشصاملة ،وألسص ÒبالبÓد
على نهج أ◊دأثة وألدÁقرأطية وألعدألة وصصون
ألكرأمة وأ◊ريات وأ◊قوق للجميع ،وترسصيخ
ق -ي -م -ة أŸزأوج -ة ب Úأأ’صص -ال -ة وأŸع -اصص -رة ‘
أ◊فاظ على ألقيم أ’جتماعية ،وعلى أŸوروث
أل- -ث- -ق- -ا‘ وأŸع -ر‘ ل -ل -ج -زأئ -ر ،وب -ذلك ف -ه -ذه
أإ’صصÓحات هي أŸوروث وأÒŸأث أ◊قيقي
Óجيال ألقادمة.
ل أ
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ألباحث ميلؤد عمامرة أعتÈها أ‰ؤذج مثاليا ‘ حديث لـ”” ألششعب””

اŸصسا◊ة الوطنية مك ّنت النازحÚ
من العودة إا ¤قراهم

ـ ـ ـف
ملـ
أّك - -د أل- -ب- -احث ‘ ألشش- -ؤؤون
لسش-ت-اذ م-يلؤد
أل -ت -اري -خ -ي -ة أ أ
ع- - -م- - -ام- - -رة ع - -ل - -ى إأم - -ت - -دأد
تدأعيات أŸصشا◊ة ألؤطنية
أﬂ ¤ت-ل-ف أق-ال-ي-م أ÷زأئ-ر
أل- -ع -م -ي -ق -ة أضش -اف -ة أ ¤دول
أ÷ؤأر أل- - - - -ت- - - - -ي شش - - - -ه - - - -دت
أضش- -ط- -رأب- -ات أم- -ن -ي -ة خ Ó-ل
سش - -ن - -ؤأت خ- -لت .ول- -عّ- -ل م- -ن
أه -م -ه -ا ع -ؤدة أل -ن -ازح Úأ¤
ق- -رأه- -م ÿدم- -ة أرأضش- -ي -ه -م
لم - -ن
ع- - -قب أسش- - -ت- - -ت- - -ب - -اب أ أ
وألسشتقرأر.

تيبازة :عÓء ملزي
قال عمامرة بهذا الششأان بأانّ
اŸصشا◊ة الوطنية مّكنت من فك
فاعلية قنبلة قوية اŸفعول على
اŸدن ا÷زائ -ري -ة ال -ت -ي شش-ه-دت
ن- -زوح- -ا ري- -ف- -ي- -ا م- -ع -تÈا خ Ó-ل
العششرية السشوداء‡ ،ا أاسشفر عن
ت - - -راك - - -م األف - - -ات واŸشش- - -اك- - -ل
الج-ت-م-اع-ي-ة ب-ه-ا ـ ب-ح-يث سش-اهم
اسش- - -ت- - -ت - -ب - -اب األم - -ن وشش - -م - -ول
السش -ت -ق -رار ل-ف-ع-ل اŸصش-ا◊ة ‘
عودة معظم النازح Úا ¤قراهم
وأاراضش-ي-ه-م ÿدم-ت-ه-ا ‡ا سش-اهم
‘ ال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن حّ-دة أازم-ات
السش - -ك - -ن و الشش - -غ - -ل وال- -دراسش- -ة
وغÒه- -ا ع- -ل- -ى مسش- -ت -وى اŸدن،

ن- - -اه - -يك ع - -ن ان - -ت - -ع - -اشش وتÒة
السشتثمار ‘ ﬂتلف اÛالت
لسشيما ‘ اÛال الفÓحي على
مسش -ت -وى األري -اف ،وشش -ه -د م-ل-ف
السشتثمار بالتحديد قفزة نوعية
و‡ّي- -زة م- -ن- -ذ سش -ري -ان م -ف -ع -ول
اŸصشا◊ة ‘ ظّل ارتفاع ملحوظ
ألسش- -ع- -ار ال- -بÎول ،ك- -م- -ا سش -اه -م
السش -ت -ق -رار ال -ذي راف-ق مشش-روع
اŸصش - - -ا◊ة ‘ ف- - -ت- - -ح ورشش- - -ات
الصش Ó- -ح ال - -كÈى ‘ ﬂت - -ل - -ف
القطاعات واŸؤوسشسشات بالششكل
الذي يتماششى والتحولت ا÷ارية
ع Èالعا ⁄مع تسشجيل مسشاهمة
نوعية وفعالة ıتلف األطياف
السشياسشية ‘ تأاط ÒاŸؤوسشسشات
واÛتمع ‘ اجواء دÁوقراطية
تفتقدها العديد من دول العا⁄
بالتوازي مع عودة ا◊ياة الثقافية
إا ¤سشابق عهدها مع بروز ‡يّز
للفعاليات الثقافية التي أاضشحت

تعّج بها السشاحة الوطنية وأاضشحى
اÛتمع اŸد Êيسشاهم بفعالية
أاك ‘ Èتأاطﬂ Òتلف ا÷وانب
الجتماعية بالششكل الذي يسشهم
م -ب -اشش -رة ‘ دÁوم-ة السش-ت-ق-رار
والتطلّع نحو مسشتقبل أافضشل.

ثراء التجربة ا÷زائرية وتعميمها
جعلها حاضسرة إاقليميا ودوليا
وعن تأاث Òمششروع اŸصشا◊ة
الوطنية على بلدان ا÷وار على
وج- - -ه اÿصش - -وصش ف - -ق - -د اشش - -ار
عمامرة ا ¤كون ا◊ضشور الدائم
واŸك - -ث- -ف ل- -ل- -دي- -ب- -ل- -وم- -اسش- -ي- -ة
ا÷زائ-ري-ة ‘ ﬂت-ل-ف ال-ل-ق-اءات
والندوات اÿاصشة يالسشلم واألمن
دلي Óقاطعا على ثراء التجربة
ا÷زائ- -ري -ة ‘ ›ال اŸصش -ا◊ة
و–قيق السشلم وهي التجربة التي

ج- -ل- -بت ان- -ظ- -ار ال- -ع- -ا ⁄ب -أاسش -ره
وأاضشحت تدّرسش ‘ العديد من
ا÷امعات العاŸية ،وأاّكد األسشتاذ
ميلود عمامرة على أاّن األمر ل
ي -ت -ع -ل -ق ب -ع -م-ل-ي-ة تصش-دي-ر م-قّ-ن-ن
ل- -ل- -مصش- -ا◊ة ب- -ق- -در م- -ا ي- -ع- -ن -ى
ب- - -اŸسش- - -اه - -م - -ة ‘ ح - -ل - -ح - -ل - -ة
الضشطرابات التي تعيششها الدول
دون التدخل ‘ ششؤوونها الداخلية
وخصشوصشياتها اŸتنوعة.
وم- - -ن اه - -م م - -ؤوشش - -رات ‚اح
مشش - -روع اŸصش- -ا◊ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة
ارف-اق-ه ب-عّ-دة م-راسش-ي-م ت-ن-ف-ي-ذي-ة
ت -ع -ن -ى Ãج -الت ﬂت -ل -ف -ة ع-ل-ى
مراحل وكان اŸرسشوم التنفيذي
الصش- - - -ادر ‘  28ف-ي-ف-ري ،2006
واÿاصش ب - -ت - -ع - -ويضش ضش - -ح- -اي- -ا
الرهاب األثر الفعال ‘ Ÿلمة
ج -راح اŸتضش-رري-ن م-ن ال-عشش-ري-ة
السش -وداء ك -م -ا ج -اءت اŸراسش -ي -م
اŸت- -ت- -ال -ي -ة ال -ت -ي صش -درت ع -ل -ى
م -راح -ل ل -تشش ّ-ك -ل ح -اج-زا وسشّ-دا
م- -ن- -ي- -ع- -ا أام- -ام كّ- -ل اŸتÓ- -ع -بÚ
Ãق -وم -ات الشش -خصش -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
بحيث يندرج ضشمن هذا الطار
ت-رسش-ي-م ال-ل-غ-ة األم-ازي-غ-ي-ة وطنية
ورسشمية Ãعية اللغة العربية وغّرة
السش-ن-ة األم-ازي-غ-ي-ة ك-ع-ي-د وط-ني،
ن- -اه -يك ع -ن ت -أاسش -يسش اك -ادÁي -ة
ال -ل -غ -ة األم -ازي -غ -ي-ة وبسش-ط عّ-دة
إاجراءات ميدانية أاخرى –ّد من
رغبة ﬂتلف األطياف ‘ نششر
الفوضشى والعتداء على السشلم.

...وقافلة طبية Œوب اŸناطق النائية لتيبازة بداية من اليوم
أعّ-دت م-دي-ري-ة ألصشحة وألسشكان
ل - -ؤلي - -ة ت- -ي- -ب- -ازة ب- -رن- -ا›ا ث- -ري- -ا
ل-ل-ف-حصس أل-ط-ب-ي أŸت-خصشصس ل-ف-ائدة
سشكان أŸناطق ألنائية على مسشتؤى
 11ب-ل-دي-ة ت-ن-ت-مي أقليميا لـ 6دوأئر
إأدأرية وهي ألقافلة ألتي تنظم يؤم
ألسش- -بت م -ن ك ّ-ل أسش -ب -ؤع ب -دأي -ة م -ن
أليؤم وإأ ¤غاية  29ديسشم ÈأŸقبل.
وحسشب مصشدرنا من مديرية الصشحة
والسشكان ،فإاّن القافلة التي سشتنطلق اليوم
باŒاه دواوير وأارياف بلدية بني ميلك
ال -ن -ائ -ي -ة ب -ال -ن -اح -ي-ة ال-غ-رب-ي-ة سش-تضشّ-م ‘
تركيبتها البششرية أاطباء متخصشصشÃ Úعية
‡رضش Úإلجراء عمليات فحصش متعّددة
األوج- -ه ل -ف -ائ -دة سش -ك -ان ت -لك اŸن -اط -ق،
إاضشافة إا ¤التحسشيسش والتوعية بششروط
العيشش ‘ ظروف صشحية جيدة ،وأاششارت
مصش -ادرن -ا أايضش -ا ا ¤ك-ون ق-وائ-م األط-ب-اء
اŸششارك ‘ Úالقافلة سشيتم ظبطها وفقا
Ÿن - -اوب- -ات ه- -ؤولء وال- -ت- -زام- -ات- -ه- -م Œاه

إاسست

طÓع

م-ؤوسشسش-ات-ه-م ال-رسش-م-ي-ة وب-الشش-كل الذي ل
ي -ؤوث -ر سش -ل -ب-ا ع-ل-ى ع-م-ل ه-ؤولء Ãخ-ت-ل-ف
اŸسش- -تشش- -ف- -ي- -ات وال- -ع- -ي- -ادات م- -ت- -ع -ددة
اÿدم- -ات ،وم- -ن اŸرت -قب ب -أان ت -ت -ن -ق -ل
القافلة يوم السشبت من كّل أاسشبوع ا ¤أاحد
ال -دواوي -ر اŸدرج -ة ب-الÈن-ام-ج اŸسش-ط-ر
ل-غ-رضش م-ب-اشش-رة ال-ف-ح-وصش الطبية والتي
سش-ت-ت-ب-ع ب-ع-م-ل-ي-ة متابعة ميدانية متواصشلة
من خÓل توجيه اŸرضشى اÙتمل Úا¤
ﬂتلف اŸؤوسشسشات السشتششفائية القريبة
وضشمان مواصشلة اسشتششفائهم وفق برنامج
سشيتم تسشطÒه خصشيصشا لهذا الغرضش.
وتعت Èهذه القافلة الثانية من نوعها
بولية تيبازة بعد تلك التي ”ّ تنظيمها
م -ن -ذ سش -ن-ت Úم-ن ط-رف مصش-ال-ح الصش-ح-ة
والسشكان وكششفت عن معاناة كبÒة لسشكان
األري- -اف م -ع ﬂت -ل -ف األم -راضش ب -ف -ع -ل
ال- -ظ- -روف اŸع- -يشش- -ي- -ة الصش- -ع- -ب- -ة وقّ- -ل -ة
المكانيات اŸتاحة لÓسشتششفاء ،ناهيك
عن عدم اهتمام هؤولء بششؤوونهم الصشحية

وفقا Ÿا تقتضشيه األمور ،كما تأاتي هذه
اŸب -ادرة م -ك -م-ل-ة ل-ق-واف-ل أاخ-رى ‡اث-ل-ة
نظمتها ا◊ماية اŸدنية خÓل سشنوات
خلت ،إال أانّ الذي يلفت النتباه ‘ قافلة
ه- -ذه السش -ن -ة ارت -ب -اط -ه -ا ب -ال -ذك -رى الـ13
Ÿششروع اŸصشا◊ة الوطنية الذي سشاهم
بشش - -ك - -ل ف ّ- -ع - -ال ‘ اسش - -ت - -ت - -ب- -اب األم- -ن
والسش -ت-ق-رار ب-اŸدن ك-م-ا ب-األري-اف‡ ،ا
أاتاح فرصش العيشش ‘ سشÓم و‘ ظروف
مريحة لسشكان ﬂتلف مناطق ا÷زائر
العميقة.
وعلى أارضش الواقعو يرتقب أان تنطلق
القافلة صشبيحة اليوم من دوار تيفسشاسشÚ
ببلدية بني ميلك لتتنقل ع Èعّدة دواوير
أاخرى ببلديات الناحية الغربية إاضشافة إا¤
ب -ل -دي -ة م -راد ب -ال -ن-اح-ي-ة ال-وسش-ط-ى وح-ي
ال -ي -اف -و‘ ب-ب-ل-دي-ة ا◊ط-اط-ب-ة ب-ال-ن-اح-ي-ة
الششرقية أاين سشتختتم مهمة القافلة يوم
 29سشبتم Èالقادم.
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«ألششعب”” تسشتطلع أŸثقف Úبعاصشمة أ◊مادي Úحؤل أŸصشا◊ة

حدوشش أامينة :اأ’من مرتبط ارتباطا وثيقا
با’سستقرار ‘ شستى اÛا’ت

@ عربوشش إادير““ :مبادرة رئيسش ا÷مهورية فتحت صسفحة جديدة ‘ تاريخ بÓدنا““
لقرأر
ل أل-ذك-رى أل-ث-ال-ث-ة عششرة إ
– ّ
ميثاق ألسشلم وأŸصشا◊ة ألؤطنية ،ألذي
أه- -دأه أل- -رئ- -يسس ب- -ؤت -ف -ل -ي -ق -ة ل -لشش -عب
أ÷زأئري ،من أجل وضشع حّد للعششرية
لخضش - -ر
ألسش- - -ؤدأء أل- - -ت- - -ي أتت ع - -ل - -ى أ أ
وأل-ي-ابسس و“ي-زت ب-ال-ق-ت-ل وأل-ت-خريب،
ف- -ال- -ت- -ف أ÷م- -ي- -ع ح- -ؤل ه -ذأ أŸشش -روع
وت-ب-ن-اه ‘ أسش-ت-ف-ت-اء شش-عبي بنسشبة فاقت
ألـ 97باŸئة ،حيث سشمحت بإاخرأج ألبÓد
لوضشاع ألصشعبة ألتي كانت تتخبط
من أ أ
فيها خÓل ألتسشعينيات.

بجاية  :بن إلنوي توهامي
‘ ه -ذا الصش -دد ،ي -ق -ول األسش -ت-اذ ع-رب-وشش
إادير ،لـ«الششعب”””” ،مبادرة رئيسش ا÷مهورية
فتحت صشفحة جديدة ‘ تاريخ بÓدنا ،حيث

عّم األمن والسشتقرار وانطلقت بذلك مسشÒة
ال -ب -ن-اء وال-تشش-ي-ي-دÃ ،ا ‘ ذلك السش-ت-ث-م-ارات
األج -ن -ب -ي-ة ب-ع-د سش-ن-وات ع-ج-اف م-ن ال-رك-ود،
وج -اءت ه -ذه اŸب -ادرة ال-ت-ي ك-ل-لت ب-ال-ن-ج-اح،
ب-ع-دم-ا ات-خ-ذ رئ-يسش ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د العزيز
بوتفليقة قرارا ششجاعا وهاما ،أاعاد األمن
والسش -ت -ق -رار ل -ل -ب Ó-د وال -ع -ب -اد ،وي -ت -م -ث -ل ‘
اŸصش -ا◊ة ال -وط-ن-ي-ة وصش-ار م-ث-ال ت-ق-ت-دي ب-ه
الدول التي تششهد عدم السشتقرار من الناحية
األم - -ن - -ي - -ة ،و‰وذج - -ا ل - -تسش - -وي- -ة اÓÿف- -ات
وال-ن-زاع-ات سش-ل-م-ي-ا دون ال-ل-ج-وء إا ¤ال-ت-دخ-ل
األجنبي””.
ومن جهتها تقول األسشتاذة حدوشش Áينة،
””ميثاق السشلم واŸصشا◊ة الوطنية كان نعمة
كبÒة على كافة الششرائح ،ألّن األمن مرتبط
ارتباطا وثيقا بالسشتقرار ‘ ششتى اÛالت،
وسشمح باسشتعادة السشلم والششروع ‘ إاعادة بناء
البÓد ،بعدما خلفت مأاسشاة العششرية السشوداء

 200.000ضش -ح -ي -ة وخسش -ائ-ر م-ادي-ة جّ-م-ة ‘
العديد من القطاعات ،وسشاهمت اإلجراءات
ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه-ا ال-دول-ة لسش-ت-ع-ادة السش-ل-م على
غرار ،قرار  25فيفري  ،1995القاضشي بقانون
ال -رح -م -ة وق -ان -ون ال-وئ-ام اŸد Êال-ذي ت-ب-ن-اه
الششعب ‘  16سشبتم ،1999 Èوميثاق السشلم
واŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ب-نسش-ب-ة  97.36باŸائة،
ي تدخل
واسشتفتاء  29سشبتم ‘ 2005 Èمنع أا ّ
أاجنبي ‘ ا÷زائر.
والرئيسش بوتفليقة أاوفى بوعده اŸتمثل ‘
إاخماد نار الفتنة ،واÙافظة على مؤوسشسشات
الدولة والوحدة الوطنية ،حيث إابان العششرية
السش -وداء ال -ت -ي ع -اشش-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘ سش-ن-وات
 ،1990كان الكّل مهّدد من طرف اإلرهاب،
ولكن بفضشل تلك اŸسشاعي عادت ا÷زائر إا¤
ط -ري -ق السش -ت -ق -رار ،وسش -اه -م م -ي -ث-اق السش-ل-م
واŸصشا◊ة الوطنية ‘ إارسشاء دولة القانون””.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ﬁمد نؤأر نائب رئيسس منظمة أÛتمع أŸد ÊلÎقية
أŸؤأطنة بسشيدي بلعباسس:

مشسروع إاسسÎاتيجي كسسب رهان التعايشش السسلمي

وصشف ﬁمد نؤأر حقؤقي ونائب رئيسس
أŸكتب ألؤلئي للمنظمة ألؤطنية للمجتمع
أŸد ÊلÎق -ي -ة أŸؤأط -ن -ة بسش -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس
أŸصش -ا◊ة أل-ؤط-ن-ي-ة أل-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا أل-رئ-يسس
ب -ؤت -ف-ل-ي-ق-ة ،ب-اŸشش-روع ألسشÎأت-ي-ج-ي أل-ذي
لنصش -اف وأل -ع -دل وإأح-ق-اق
رسّش -خ Ÿف -اه -ي -م أ إ
أ◊ق ،ح- - - -يث كسش- - - -بت أ÷زأئ- - - -ر ب - - -فضش - - -ل
أŸصش-ا◊ة أل-ؤط-ن-ي-ة ره-ان أل-تعايشس وفؤتت
لعدأء من دعاة
ألفرصشة على أÎŸبصش Úوأ أ
لن -ه -ي -ار ،ك -م -ا شش ّ-ك -ل م-ي-ث-اق ألسش-ل-م
أŸؤت وأ إ
وأŸصش- - -ا◊ة أ÷دأر أŸت Úأل- - -ذي صش- - -د ك - -ل
لم - - -ن
أÙاولت أل- - - -ف- - - -اشش - - -ل - - -ة ‘ ضش - - -رب أ أ
لسشتقرأر ألؤطني وسشاهم بششكل جلي ‘
وأ إ
أ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أل -ؤح -دة أل -ؤط -ن -ي -ة وع -ل -ى
مؤؤسشسشات ألدولة ،وأسشتعادة ألسشلم وألششروع
لعمار.
‘ إأعادة بناء وأ إ

بلعباسس :غ .ششعدو
إان آالية الوئام اŸد ⁄ Êتكن لتكفي Ÿعا÷ة
مآاسشاة وطنية بعمق التي حدثت با÷زائر ،حيث
كان لبد من الŒاه إا ¤مششروع أاك Èيعالج الوضشع
من كل ا÷وانب وهو ما حققته اŸصشا◊ة الوطنية
بداية بلم ششمل أابناء الوطن الواحد ،ووقف النزيف
وكذا العيشش معا بسشÓم فبالرغم من العدد الكبÒ
ل -ل -مسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن اŸصش-ا◊ة م-ن ج-ه-ة وضش-ح-اي-ا
اŸآاسشاة  ⁄تقع أاية حسشاسشيات أاو تصشفية حسشابات،
األمر الذي يؤوكد ‚اح اŸششروع وحكمة واضشعيه
ب -اع -ت -ب -اره ‰وذج وط -ن -ي غ Òمسش -ب-وق ‘ –ق-ي-ق
العيشش معا ‘ سشÓم ألبناء الوطن الواحد ،وهو
ال -ن -م -وذج ال -ذي أاصش -ب -ح ﬁل اه -ت-م-ام اÛم-وع-ة
الدولية قاطبة لفضش النزاعات الداخلية للششعوب
والعيشش معا ‘ سشÓم ،لسشيما البلدان العربية التي
ششهدت صشراعات داخلية بسشبب األجندات األجنبية
على غرار العراق وسشوريا وليبيا وتونسش واليمن إا¤
جانب ما‹.
وع-ن ا÷انب اإلج-ت-م-اع-ي ف-ق-د سش-م-ح اŸي-ث-اق
بالتكفل بضشحايا اŸأاسشاة الوطنية وعائÓتهم ،بعد
أان ” إاقرار عدد من القوان ÚواŸراسشيم للتطبيق
الفعلي لهذا اŸيثاق ‘ أارضش الواقع والذي ترتب
عنه اسشتتباب السشلم والسشتقرار ‘ جميع انحاء
ال- -وط- -ن وسش- -اه- -م ‘ ت -ع -زي -ز انسش -ج -ام اÛت -م -ع

ا÷زائ- - -ري ،مششÒا إا ¤ت - -ك - -ف - -ل ال - -دول - -ة Ãل - -ف
اŸفقودين والتكفل بعائÓتهم التي فاق عددها 7
آالف عائلة ،ناهيك عن التكفل بعائÓت اŸغرر
بهم اÙتاجة واŸعوزة.
أاما ‘ اÛال اإلقتصشادي فقد مّكن ميثاق
السشلم واŸصشا◊ة من إاعادة ا÷زائر إا ¤القاطرة
التنموية بعد قطيعة دامت سشنوات وخلفت خسشائر
” إاحصشاء 706
مادية جمة ‘ عدة قطاعات ،حيث ّ
عملية نفذت ضشد الوحدات اإلنتاجية و 900عملية
أاخ- -رى اسش -ت -ه -دفت ق -ط -اع الÎب -ي -ة .ف -اŸصش -ا◊ة
ال -وط -ن -ي -ة دف -عت ب -ال -ب Ó-د إا– ¤ق -ي-ق اإل‚ازات
الواعدة الدفع بعجلة التنمية ‘ جو يسشوده األمن
واإلسش-ت-ق-رار ل-ت-ح-ق-ي-ق رق-ي اŸواط-ن وح-م-اي-ته ‘
أامنه و‡تلكاته والعيشش معا ‘ أامن وسشÓم.
وخ-ت-م ب-ال-ت-أاك-ي-د أان اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة أاث-بتت
‚اعتها ‘ احتواء كل أاششكال وﬂاطر التطرف
وا◊فاظ على “اسشك اÛتمع ووحدته والتف
ح -ول -ه -ا الشش -عب ب -ج -م -ي-ع م-ؤوسشسش-ات-ه م-ن رئ-اسش-ي-ة
وعسش -ك -ري -ة وب -رŸان -ي -ة وإاع Ó-م -ي -ة وم-ن ﬂت-ل-ف
مؤوسشسشات الدولة ،فهي Œربة فريدة مكنت النسشيج
الجتماعي ا÷زائري من Œاوز اŸرحلة األو¤
للمصشا◊ة الوطنية اŸتمثلة ‘ التسشامح إا ¤مرحلة
أاك Ìأاهمية وهي التعايشش السشلمي والثقا‘ بÚ
ﬂتلف مكونات اÛتمع ا÷زائري.

ميلؤد ولد ألصشديق أسشتاذ بجامعة سشعيدة لـ””ألششعب””:

اŸصسا◊ة الوطنية Œربة جزائرية –ظى با’هتمام الدو‹

@ احتواء ﬂاطر التطرف وا◊فاظ على “اسسك اÛتمع ووحدته

أك-د أل-دك-ت-ؤر م-ي-ل-ؤد ول-د ألصش-ديق أسشتاذ
أل -ع -ل -ؤم ألسش -ي -اسش -ي -ة وأل -ع Ó-ق -ات أل -دول -ي-ة
ب - -ج - -ام - -ع - -ة سش- -ع- -ي- -دة لـ«ألشش- -عب”” أن مسش- -ار
أŸصش-ا◊ة أل-ؤط-ن-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر أصش-ب-ح م-ثال
ي-ح-ت-ذى ب-ه ومصش-در إأل-ه-ام ل-ل-ع-دي-د ل-يسس ‘
إأف -ري-ق-ي-ا وحسشب ب-ل ع-رب-ي-ا ودول-ي-ا وأ‡ي-ا،
لن ثمار أŸصشا◊ة  ⁄تقتصشر على أسشتتباب
أ
لرسش -اء
لم- -ن وألسش- -ل- -م ،ول- -ك- -ن Œاوزت -ه -ا إ
أ أ
لم -ر أل -ذي
دع- -ائ- -م دول- -ة أŸؤأط- -ن -ة ،وه -ؤ أ أ
أن-ع-كسس ع-ل-ى سش-م-ع-ة أ÷زأئ-ر وم-ك-ان-ت-ه-ا ،ما
لزم-ات
ج -ع -ل -ه -ا تصش -ب -ح أ‰ؤذج-ا ل-تسش-ؤي-ة أ أ
لم- -ن- -ي- -ة سش- -ل- -م -ي -ا وق -د ك -انت إأسش -ه -ام -ات -ه -ا
أ أ
أل - -ؤأضش - -ح - -ة ‘ ح - -ل ك - -ث Òم - -ن أŸشش - -كÓ- -ت
لقليمية وألإفريقية على حد
وألنزأعات أ إ
سشؤأء.

ورقلة :إÁان كا‘
أاوضشح األسشتاذ ميلود ولد الصشديق أان Œربة
اŸصشا◊ة الوطنية أاصشبحت على اŸسشتوى الدو‹
ﬁل اهتمام اÛموعة الدولية بوصشفها ‰وذجا
ع-م-ل-ي-ا ل-فضش ال-ن-زاع-ات ال-داخ-ل-ي-ة ل-لششعوب والتي
تؤوججها ‘ الغالب اسشتقطابات أاجندات خارجية
لبعضش القوى العظمى .فقد سشعت دولة ما‹ على
سش-ب-ي-ل ال-ذك-ر إاŸ ¤ل-م-ة شش-ت-ات ال-ف-رق-اء ،م-ق-تدية
ب -ت -ج-رب-ة اŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ،ب-ع-د ت-وق-ي-ع ات-ف-اق
السش Ó-م ال -ذي رع -ت -ه ا÷زائ -ر ،ك -م -ا واصش -لت دول
أاخ- -رى ع -ل -ى غ -رار ل -ي -ب -ي -ا وال -ع -راق وأاد م -رح -ل -ة
الصش -راع -ات ب -السش -ت -ل -ه -ام م -ن Œرب -ة اŸصش -ا◊ة
الوطنية ا÷زائرية التي أاثبثت ‚اعتها منذ 2005
وظ -لت ه -ذه ال -ن -ج -اع -ة ت -ت -أاك -د وت-ت-ع-زز م-ع م-رور
السشنوات.
أاششار ذات اŸتحدث ا ¤أان رئيسش ا÷مهورية
عبد العزيز بوتفليقة منذ ›يئه إا ¤سشدة ا◊كم
ت- -ع- -ه- -د ب- -أان ت- -ك- -ون أاو ¤أاول- -وي -ات -ه إاع -ادة األم -ن
والسشتقرار ،وإاطفاء نار الفتنة ،فدعا إا ¤قانون
الوئام اŸد 13 ‘ Êمن ششهر جويلية سشنة 1999
ليتعزز ‘ بداية وليته الثانية Ãيثاق Ÿصشا◊ة
وطنية ششاملة اسشتفتي عليها الششعب ‘  19من ششهر
سشبتم ،2005 Èليحقق Ãوجبه غايات إاسشÎاتيجية
ل -يسش أاق -ل -ه -ا م -ن ا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة
وم-ؤوسشسش-ات ال-دول-ة ،واسش-ت-ع-ادة السش-ل-م والسش-تقرار
والششروع ‘ إاعادة بناء البÓد .والŒاه إا ¤معا÷ة
Óششخاصش لتسشليم
اŸأاسشاة الوطنية بفسشح اÛال ل أ
أانفسشهم ‘ إاطار يد الدولة اŸمدودة ألبنائها من
ج -ه -ة وم-ع-ا÷ة ت-داع-ي-ات اŸأاسش-اة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي
يتوجب حلحلتها من جهة أاخرى.

وع -رج السش -ت -اذ ‘ م -ع -رضش ح -دي -ث -ه ع-ل-ى أان
ال‚از األك“ Èثل ‘ مصشادقة ا÷معية العامة
 ·ÓاŸتحدة على مبادرة ا÷زائر باإلجماع على
ل أ
لئحة تعلن من خÓلها يوم  16ماي يوما عاŸيا
للعيشش معا بسشÓم ،يندرج ‘ إاطار جهود ترقية قيم
ث -ق -اف-ة السش-ل-م واŸصش-ا◊ة ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-دو‹
وقبل ذلك العÎاف بدور رئيسش ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة ‘ مكافحة اإلرهاب و‘ تسشوية
النزاعات ‘ إافريقيا ،حيث ” تعيينه من قبل
نظرائه األفارقة نائبا لرئيسش ال–اد اإلفريقي
سش-ن-ة  2017وم-نسش-ق-ا إاف-ري-ق-ي-ا Ÿك-افحة اإلرهاب
والتطرف.
كما أاششار إا ¤أانه لغرو من القول أان اŸصشا◊ة
الوطنية حققت نتائج إايجابية ،حيث أادت إاّ⁄ ¤
ششمل العوائل ووقف نزيف الدم وإاعادة اللحمة
والنسشجام إا ¤أافراد اÛتمع ا÷زائري ،مÈزا
أانه ضشمن ذات اإلطار اسشتفاد آالف األششخاصش (15
أالف تائب إا ¤غاية  2015فقط  6آالف ‘ إاطار
ت -ط -ب-ي-ق ت-داب Òال-وئ-ام اŸد Êو 8آالف ‘ إاط - -ار
تطبيق تداب ÒاŸصشا◊ة الوطنية).
ناهيك عن أان إاقرار خيار اŸصشا◊ة الوطنية
سشمح بالتكفل بضشحايا اŸأاسشاة الوطنية اŸتضشمن
‘ م -ي -ث-اق السش-ل-م واŸصش-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة وب-اح-ت-واء
ﬂاطر التطرف وا◊فاظ على “اسشك اÛتمع
ووحدته ،من خÓل سشلسشلة من القوان ÚواŸراسشيم
للتطبيق فعلي لهذا اŸيثاق ‘ أارضش الواقع والذي
ترتب عنه اسشتتباب السشلم والسشتقرار ‘ جميع
أانحاء الوطن وسشاهم ‘ تعزيز انسشجام اÛتمع
ا÷زائري ،مضشيفا أانه من اŸعلوم أان الدولة قد
سشنت فيما يتعلق Ãلف اŸفقودين تداب Òسشمحت
باإلحصشاء الرسشمي لـ 7144عائلة فقدت أاحد أاو
العديد من أافرادها بحيث اسشتفادت  7100عائلة
من تعويضشات كما قررت طبقا لتداب Òهذا اŸيثاق
ت -ق -د Ëت -ع -ويضش-ات ل-ف-ائ-دة  11224م -ن ع-ائÓ-ت
اإلرهابي ÚاÙتاجة.

info@ech-chaab.com www.ech-chaab.com
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بلدية بني بوعتاب بالششلف تخرج من عزلتها

ﬁ 320ل مغلق بالرمششي

مشساريع جوارية لفائدة السسكان

التجار الفوضسويون يفرضسون منطقهم واŸواطن الضسحية
طالب عششرات التجار Ãدينة الرمششي بتدخل عاجل لفتح الفضشاءات التجارية اŸغلقة واŸقدرة بـ 320
ﬁل وال-ت-ي وزع ب-عضش-ه-ا ع-ل-ى اشش-خ-اصش ’ عÓ-ق-ة ل-ه-م ب-ال-ت-ج-ارة واخ-رى ت-وق-فت ب-ه-ا ا’شش-غ-ال م-ن-ذ سش-نوات رغم
Óفات ا’جتماعية.
’ك Ìمن  6مÓي Òسشنتيم بدون جدوى لتبقى وكرا ل آ
اسشتهÓكها أ

تلمسشانﬁ :مد بن ترار
على ان يكون فضساًء Œاريا كبÒا
نظرا لنوعية السسوق خاصسة طريقة
ال-ت-ن-ظ-ي-م وال-ع-رضض ل-ك-ن سس-رعان ما
أاغ -ل -ق -وا اب -واب-ه ك-ون ال-ع-ارضس Úه-م
Œار ف - -وضس- -وي- -ون ل عÓ- -ق- -ة ل- -ه- -م
ب -ال -ت -ج -ارة وا‰ا ” احضس-اره-م ل-ذر
الرماد ‘ الع Úوسسرعان ما عادوا
ا ¤السس- - -وق السس - -ب - -وع - -ي وع - -رضض
م-ن-ت-ج-ات-ه-م ع-ل-ى الرصس-ف-ة ،غ-القÚ
شسارع عمÒوشض ‘ وجه اŸارة ما
يخلق مشسك Óحقيقيا ألعوان المن
ومسستعملي الطريق.

أاما الفضساء الثا Êوهو السسوق الذي
دشسنه يوم  ٢٠جوان  ٢٠١٤و” بتوزيع
م- - -ف- - -ات- - -ي - -ح اÓÙت وم - -ق - -ررات
السس -ت-ف-ادة ع-ل-ى  ٤٠ت-اج-را ك-دفعة
أاو ¤با◊ي الغربي Ÿدينة الرمشسي
حيث طلب منهم بضسرورة اÙافظة
ع- -ل- -ى ن- -ظ- -اف -ة اÓÙت وﬁارب -ة
اŸضس -ارب -ة ،ل -ك -ن سس-رع-ان م-ا اغ-ل-ق
ابوابه و ⁄يبلغ شسهر رمضسان وبقي
هيك Óبدون روح وذلك لنفسض السسبب
ﬁم -ل Úالسس -ل -ط -ات اŸسس -ؤوول-ي-ة ‘
توزيع اŸفاتيح ومقررات السستفادة
على التجار الذي  ⁄يلبثوا ان غادروا
اÓÙت وعادوا للنشساط الفوضسوي

ب -ح -ك -م ان -ه -م ل ي-دف-ع-ون الضس-رائب
ح- -ت- -ى ان م- -ن- -ه- -م م -ن ع -رضض ه -ذه
اÓÙت للبيع ،اما اŸشسروع الثالث
فيقع بحي الشسهداء ،اين ل تزال ٨6
 Óﬁمهملة منذ أاك Ìمن ٠٨سسنوات
ب- -دون ا“ام ح- -يث ” اسس- -ت -ه Ó-ك -م
الغÓف اŸا‹ اŸقدر بـ  ٠6مÓيÒ
سسنتيم لكن اŸشسروع ليزال مشسروعا
رغم ا◊اجة لهذه اÓÙت التي من
اŸفروضض أانها تقضسي على التجارة
الفوضسوية بهذه اŸدينة الكبÒة التي
تعرف توسسعا والتي أاغلقت الطرقات
والشس- -وارع وادخ- -لت مصس -ال -ح الم -ن
للدائرة ‘ صسراع دائم مع هؤولء.
كما ان اŸشسروع اقيم بدون دراسسة
Óرضس- -ي- -ة وال- -ت- -ي ع -رق -لت ت -ق -دم
ل - -أ
اŸشس- -روع ال- -ذي ي -ع -د م -ن ب Úاه -م
اŸشساريع التي يجب على السسلطات
ال -ولئ -ي -ة ال -ت -دخ-ل ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق ف-ي-ه-ا
واسس -ب -اب ع-ودة ال-ت-ج-ارة ال-ف-وضس-وي-ة
رغم الهياكل الكبÒة التي اسستفادت
منها مدينة الرمشسي ،أاما اŸشسروع
ال- - - -راب- - - -ع وه- - - -و›م- - - -ع اÓÙت
اŸوج- -ودة بشس -ارع ف Ó-وسس -ن وال -ذي
ليزال هيك Óبدون روح ما يتطلب
ت -دخ -ل السس -ل -ط-ات إلن-ق-اذ م-ا Áك-ن
إانقاذه وادخال هذه اÓÙت ضسمن
اŸوارد ال - -ت- -ي تسس- -اه- -م ‘ خ- -زان- -ة
البلدية.

مكتتبو  160سسكن تسساهمي بحي العمري يعانون

ناشسدت  ١6٠عائلة مكتتبة ‘ مشسروع  ١6٠سسكن اجتماعي
تسس-اه-م-ي Ãغ-ن-ي-ة السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ال-ت-دخ-ل ال-عاجل من
اجل اسستكمال سسكناتهم التي طال امد السستفادة منها رغم
ال-وع-ود ال-كÈى ال-ت-ي ي-تÓ-ق-ه-ا أاصس-ح-اب-ه-ا سس-ن-وي-ا ،لكن دون
جدوى .
هذا وقد أاكد السسكان ‘ رسسالتهم ا ¤وا‹ الولية والتي
تلقينا نسسخة منها أان اŸشسروع الذي يقع بحي ا◊مري،
انطلق سسنة  ٢٠١١على ان يتم تسسليم سسكناتهم قبل ٢٠١٤
حيث دفع اŸسستفيدون ما عليهم من أاموال لفائدة اŸقاولة
اŸكلفة باإل‚از ،إال ان اŸشسروع تعطل أاك Ìمن مرة ،حيث
ورغم مرور  ٠٧سسنوات لتزال السسكنات غ Òمكتملة ‘
الوقت الذي  ⁄يتم تهيئتها وربطها بقنوات الصسرف الصسحي
والشس -ب -ك -ات ا◊ي -وي -ة ،األم-ر ال-ذي سس-يضس-اع-ف م-ن م-ع-ان-اة

السسكان لسسنوات أاخرى ،خاصسة وأانهم وعدوا ‘ كل مرة
خ Ó-ل السس -ن ÚاŸاضس -ي -ة ب -اسس -ت Ó-م -ه -ا ،ه -ذا وأاشس-ار ب-عضض
اŸسستفيدين انه باإلضسافة ا ¤وتÒة اإل‚از البطيئة فإان
منهم من عاين سسوء الشسغال عن طريق اسستعمال مواد بناء
رديئة ،ما قد يعود بالسسلب على اŸسستفيدين ،يحدث هذا ‘
الوقت الذي يكابد فيه اŸكتتب Úخسسائر كÈى بفعل
التأاخر على غرار الضسيق ومصساريف الكراء وغÒها ما
ج -ع -ل -ه -م ي -راسس -ل -ون السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة ل-فك اسس-ر ه-ذه
السسكنات التي تظل حبيسسة اشسغال اŸقاولة البطيئة والتي
ل ت -ع -ر أاي اه-ت-م-ام ل-ل-م-ك-ت-ت-ب Úوت-ه-دد ب-فسس-خ ع-ق-وده-م
وارج- -اع أام- -وال- -ه -م م -ع سس -حب  ١٠ب -اŸائ -ة م-ن اŸب-ل-غ
اŸدفوع.

م .بن ترار

’ششغال العمومية Ÿعسشكر:
مدير ا أ

‚حت ب- -ل- -دي- -ة ب- -ن- -ي ب -وع -ت -اب
ال-ت-اب-ع-ة إاق-ليميا لدائرة الكرÁية
‘ و’ي- -ة الشش- -ل- -ف ‘ اÿروج م- -ن
ال- -ع -زل -ة ال -ت -ن -م -وي -ة ال -ت -ي ظ -لت
ت-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا خÓ-ل عدة سشنوات
ب - -فضش - -ل اŸشش - -اري - -ع ال - -ت- -ن- -م- -وي- -ة
ال- -ق -اع -دي -ة ال -ت -ي ” اع -ت -م -اده -ا
’ج- -ت- -م- -اع- -ي
’ع - -ادة ال- -نشش- -اط ا إ
إ
والفÓحي للمنطقة.

الششلف :و .ي .أاعرايبي
اŸنطقة التي خنقتها العزلة القاتلة
ت -ع -رف ه -ذه األي -ام نشس -اط -ا دؤووب-ا ‘
اÛال التنموي سسواء Ãركز البلدية
أاوال-ق-رى الخ-رى ك-ن-اح-ي-ة ب-ن-ي جرثن
ال -ت -ي ت-ن-فسست الصس-ع-داء ب-ع-د سس-ن-وات
عجاف ،يقول السسكان الذين وجدوا
عدة أانشسطة لتنويع نشساطهم كفÓحÚ
وبسسطاء ومتمدرسس ‘ Úإاقليم بلدية،
لمنية
كادت خÓل سسنوات الظروف ا أ
أان ت-خ-ت-ف-ي ب-ع-د ه-ج-رة سس-ك-ان-ه-ا نحو
عدة بلديات داخل الولية أاوخارجها.
ولعل اŸتنفسض الذي اسستفادت منه
ك -أاول اŸشس -اري -ع ه -و شس -ق ال -ط -رق-ات
وت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا ب-ع-د اÿراب ال-ذي ◊ق-ها،
كما هو ا◊ال Ãركز البلدية ومنطقة
بني جرثن البعيدة عن بني بوعتاب
بحوا‹ ١١كلم ،والتي تدعمت بسسلسسلة
من اإلعانات الريفية والتي Œاوزت
‘ معظمها  ٤٠٠مسسكن ريفي ،يقول
رئ -يسض دائ-رة ال-ك-رÁي-ة ،شس-ع-ب-ان‡ ،ا
مكن من عودة السسكان إا ¤مناطقهم
األصسلية بعدما شسيدوا مبا Êطوبية ‘
ع -دة ب -ل -دي -ات ›اورة‡ ،ا ج -ع -ل -ه-م
يعيشسون ‘ ظروف قاسسية يقول ذات
اŸسسؤوول .ومن جانب آاخر ” ،توزيع
اإلع-ان-ات ال-ري-ف-ي-ة اÿاصس-ة بالفÓحة

 300مليون دينار لصسيانة الطرق البلدية والريفية

اسشتفادت و’ية معسشكر من  7مششاريع لصشيانة وتأاهيل
ال- -ط- -رق ال -ب -ل -دي -ة وال -ري -ف -ي -ة ك -انت ﬁل انشش -غ -ال دائ -م
ل-ل-م-واط-ن Úومسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ،وب-ل-غت ال-ق-ي-م-ة اŸالية
اŸوج-ه-ة ل-ه-ذه اŸشش-اري-ع ع-ل-ى مسشافة  34ك-لم 250 ،مليون
’ششغال العمومية Ÿعسشكر
دينار حسشب ما علم من مدير ا أ
نقاشش الطاهر.

معسشكر :أام ا .Òÿسس

‘ وقت بلغت احتياجات الولية لصسيانة شسبكة الطرق وتأاهيلها
 ٣٠٠م -ل -ي -ون دي -ن -ار ب -حسسب ذات اŸصس-در ،ال-ذي أاك-د أان اف-ت-ك-اك
مشساريع بهذه األهمية ‘ الظروف اŸالية الراهنة يعت Èمكسسبا
لولية معسسكر التي اسستفادت ‘ وقت سسابق من برامج تنموية
ضسخمة من أاجل توسسيع شسبكة الطرق ‘ إاطار اıطط اÿماسسي
لرئيسض ا÷مهورية ،وأاكد نقاشض طاهر ‘ حديثه لـ»الشسعب» ،أانه
يرتقب تسسجيل مشساريع أاخرى بذات األهمية لصسالح الولية من أاجل
تنفيذ  ٧مشساريع أاخرى بقيمة  ١٥٠مليون دينار ،مشسÒا ‘ ذات
السسياق أان اŸشساريع اŸسسجلة اسستهدفت اŸناطق النائية والريفية
على غرار دوار اÙافيظ الذي طالبت سساكنته ‘ غ Òمناسسبة
بتهيئته نتيجة صسعوبة ا◊ركة والتنقل نتيجة اهÎائه الكامل ،إا¤
جانب التجمعات السسكنية اŸعزولة بدائرة عوف التي قد تتحول
بفضسل مشساريع تهيئة طرقها إا ¤مقصسد سسياحي بامتياز على غرار
سس -ي -دي زي -ان وسس -ي -دي م -ب -ارك ،ودوار سس -ي -دي الصس-ا‘ ب-ت-ي-غ-ي-ن-ف
والعرايسسية بالÈج والدردارة بغريسض ،حيث تهدف هذه اŸشساريع
‘ األسساسض ،بحسسب مدير األشسغال العمومية إا ¤تسسهيل تنقÓت

اŸواطن Úوفك العزلة عنهم زيادة إا ¤إانعاشض ا◊ركية السسياحية
والتجارية والفÓحية بهذه اŸناطق.

لم»Ò
جدل حول اختيار أارضسية متحف «ا أ
شسرعت السسلطات الولئية Ÿعسسكر ‘ الÎتيبات اإلدارية الرسسمية
لم Òعبد القادر بعد أان
لطلب رفع التجميد عن مشسروع متحف ا أ
“ت دراسسة اŸشسروع تقنيا قبل  ٤سسنوات من تسسجيله وتعذر

من ‡ارسسة نشساطهم بعد اسستفادتهم
لشسجار اŸثمرة
من خÓيا النحل وا أ
و‡ارسس -ة الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي
صس - -ارت م - -ن - -ف - -ذ ه - -ؤولء ال- -بسس- -ط- -اء
باŸنطقة النائية بأاعا‹ الونشسريسض.
م - - -ن ج- - -انب آاخ- - -ر خصسصست ع- - -دة
م-ؤوسسسس-ات ت-رب-وي-ة م-ن-ها  ٤ابتدائيات
وم -ت -وسس-ط-ة ج-دي-دة رف-عت ال-غ Íع-ن
اŸت -م -درسس Úال -ذي-ن ك-ان-وا ي-ق-ط-ع-ون
مسس- -اف -ة ٣٥ك- -ل- -م ل -ل -وصس -ول إا ¤م -ق -ر
الدائرة الكرÁية Ÿزاولة دروسسهم مع
ت-خصس-يصض ١٥ح-اف-ل-ة ل-ل-نقل اŸدرسسي
لولياء الذين
للتكفل بالتÓميذ ،يقول ا أ
عÈوا عن ارتياحهم للوضسع ا◊ا‹،
يشسﬁ Òدث - -ون - -ا .ك - -م - -ا اسس- -ت- -ف- -ادت
اŸنطقة من فضساءات رياضسية لفائدة
الشسباب للÎفيه و‡ارسسة النشساط .كل
ل‚ازات ج -اءت ب -ع -د ت -ط-ب-ي-ق
ه -ذه ا إ
سس -ي -اسس -ة السس -ل-م واŸصس-ا◊ة ،ب-حسسب
سس- -ل- -ي- -م- -ان ال- -غ -ول ،ال -ع -ارف بشس -ؤوون
اŸن -ط -ق -ة ،ك -ون -ه ك -ان م -ن ال -نشس-ط-اء
لم -ن -ي Úب -ب -ن -ي ب -وع -ت -اب م-ن خÓ-ل
اأ
إاشسرافه على التنظيم اÿاصض برجال
اŸق - -اوم- -ة وال- -دف- -اع ال- -ذات- -ي ال- -ذي
انخرط فيها سسكان اŸنطقة Ãا فيهم
سسكان الكرÁية .وعن عودة النشساط
لق-تصس-ادي ل-ل-ن-اح-ي-ة،
لج -ت -م -اع-ي وا إ
اإ
أاوضس -ح سس -ل -ي-م-ان ال-غ-ول أان ت-خصس-يصض
هذه العمليات التنموية أاعادت الثقة
ل -لسس -ك -ان وع -ودت -ه -م إا ¤م -ن -اط -ق -ه -م
لن ت -وج -ي -ه
لصس -ل -ي -ة ،ل -ك -ن ي -ب -ق -ى ا أ
اأ
السس-ك-ان والسس-واح ل-ه-ذه ال-ن-اح-ي-ة ال-تي
تتمتع Ãناظر سسياحية هامة بوجود
السس- -د واŸن- -اظ- -ر ا÷ب -ل -ي -ة والشس Ó-ل
وأان -واع الصس -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل-ي-دي-ة‡ ،ا
يجعل الناحية مقبلة على تطور تنموي
هام وفك العزلة عنها بفضسل اŸشساريع
اŸمنوحة.

لزمة اŸالية ،وكذا سسوء اختيار
إا‚ازه طيلة هذه الفÎة بسسبب ا أ
لرضس-ي-ة ال-ت-ي ت-ل-ت-ه-ا مشس-اك-ل وم-ن-ازع-ات قضس-ائ-ي-ة م-ع صسندوق
اأ
Óرضسية ،على أان يتم إا‚از
لصسلي ل أ
التوف Òوالحتياط اŸالك ا أ
لم Òعبد القادر على أانقاضض بناية تقع ‘ ﬁيط
متحف ا أ
القطب ا÷امعي مصسطفى اسسطمبو‹ ،بعد اŸوافقة اŸبدئية
لسسبوع اŸاضسي اثن Úمن إاطاراتها
لوزارة الثقافة التي أاوفدت ا أ
Ÿعاينة اŸوقع اıتار .
عاد مشسروع متحف األم Òعبد القادر إا ¤الواجهة مثÒا قلق
بعضض األوسساط من قرار ا‚ازه على أانقاضض تلك البناية التي
تعرضست للتخريب و–ولت ‘ فÎة سسابقة إا ¤وكر للمنحرفÚ
والكÓب الضسالة ،األمر الذي اعتÈه بعضض الفاعل ‘ Úحقل الثقافة
Óم Òعبد القادر ،فيما
والتاريخ تقلي Óمن الرمزية التاريخية ل أ
حبت أاطراف أاخرى بالقرار ودعت إا ¤التعجيل بتجسسيد مشسروع
رّ
اŸتحف.
كانت السسلطات اÙلية Ÿعسسكر قد عملت قبل أاشسهر على ترميم
البناية Ãوقع زمالة األم Òعبد القادر بسسيدي قادة و–ويلها إا¤
مكتبة زيادة على أاشسغال توسسيع زاوية الشسيخ ﬁيي الدين بالقيطنة،
مسسقط رأاسض األم Òعبد القادر– ،ضسÒا إلنشساء مسسلك سسياحي قد
يشسمل جميع اÙطات التي أاقام بها مؤوسسسض الدولة ا÷زائرية
ا◊ديثة.

األحد  ٣٠سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٠محرم  ١٤٤٠هـ

من مراسسلينا

بلدية برج البحري ليسضت قهوة شضرقي فقط:

شصباب أاحياء «الكاريار ..بن جعيدة  ..و.الكاب» يطالبو Ãرافق جوارية
تفتقد أاحياء بلدية برج للكث Òمن اŸرافق ا÷وارية ،حيث ’زالت أاحياؤوها تعا ‘ Êالعديد من اŸتاعب
نتيجة غياب من بر›ة مشضاريع تنموية.
ال-تÓ-م-ي-ذ ،أان أاب-ن-اءه-م ›Èي-ن ع-ل-ى
ق -ط -ع مسس -اف -ة ت -زي -د ع -ن ال-ك-ي-ل-ومÎ
مشس -ي -ا ،بشس-ك-ل ي-وم-ي صس-ب-اح-ا ومسس-اء
ل Ó-ل -ت -ح -اق Ãدارسس -ه-م ،إاذ ي-ج-ت-ازون
الطريق الرئيسسية ،فضس Óعن اجتياز
بعضض اŸسسالك ا÷د وعرة ،ل Áكن
ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ الصس- -غ- -ار اŸت -م -درسسÚ
ب -السس -ن-وات األو ¤اج-ت-ي-ازه-ا ،ك-م-ا أان
ع- -ن- -اء ال- -ذه- -اب واإلي -اب ي -وم -ي -ا إا¤
اŸدارسض وŸسس -اف -ة ط -وي -ل -ة ،ج -ع-لت
ال -ت Ó-م -ي -ذ ع -رضس -ة ل-ل-ت-عب واإلن-ه-اك
الشسديد ،األمر الذي أافقدهم القدرة
على السستيعاب ا÷يد للدروسض.

^ ا’زدحام اŸروري يبلغ ذروته صصباحا ومسصاًء

ا÷زائر :سسارة بوسسنة

وقد كشسفت ا÷ولة التي قامت بها
«الشس -عب» ıت -ل -ف ن -ق -اط ال -ب -ل -دي -ة
اف- -ت- -ق- -ار ه -ذه األخÒة ل -ل -ع -دي -د م -ن
الهياكل األسساسسية ،حيث يأامل سسكانها
ا‚از اŸشس -اري -ع وت -ه -ي -ئ -ة ال-ط-رق-ات
ومؤوسسسسات تربوية وصسحية وترفيهية
ورياضسية.
يعانى السسكان هذه األحياء من النقصض
الفادح ،خاصسة ما تعلّق منها بأاشسغال
ت -ع -ب -ي -د ال -ط -رق -ات ،ال -ت-ي –ت-اج إا¤
ع -م -ل -ي -ات ال -ت -زف-يت وصس-ي-ان-ة دوري-ة،
بسسبب ما تعانيها من مشساكل الهÎاء،
ال- -وضس- -ع ال -ذي سس -اه -م ‘ مضس -اع -ف -ة
معاناة اŸواطن ،Úحيث تعرف أازقتها
ح- -ال- -ة ك- -ارث- -ي- -ة ،بسس- -بب كÌة ا◊ف -ر
اŸوج -ودة ب -ه -م -ا وت-آاك-ل-ه-ا‡ ،ا ج-ع-ل
سس -ك -ان ه -ذه األح -ي -اء ي -ت -ذم -رون م-ن
وضس -ع -ي -ة ه -ذه ال -ط -رق ،ال-ت-ي ت-ت-حّ-ول
حسسب م- - - -ا أاك- - - -دوه لـ’’الشس- - - -عب» ،إا¤
›موعة من الÈك أاثناء الشستاء ،حيث
يصس -ب-ح السس ÒعÈه-ا شس-ب-ه مسس-ت-ح-ي-ل،
بفعل انعدام التهيئة التي باتت تتسسبب
‘ متاعب كبÒة للسسكان.
واŸشسكل اآلخر الذي يؤورق السسكان
ان-ع-دام اŸراف-ق ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ه-ي-اكل
الثقافية والرياضسية ‘ بعضض األحياء
على غرار حي قهوة الشسرقي أاو عدم
ت -وف -ره -ا ب -الشس -ك -ل ال -ك -ا‘ ‘ أاح-ي-اء

أاخرى ،أاثر على ا◊الة النفسسية لشسباب
اŸنطقة ،الذين يتطلعون إا ¤اسستثمار
مهاراتهم ‘ ﬂتلف اÛالت التي
ي-ج-ي-دون-ه-ا‡ ،ا ي-دف-ع-ه-م إا ¤ال-ت-ن-قل
نحو البلديات اÛاورة والتي تتوفر
ع - -ل - -ى اŸراف - -ق م- -ن اج- -ل ‡ارسس- -ة
ه- -واي- -ت- -ه- -م اŸفضس- -ل- -ة ونشس- -اط -ت -ه -م
ال -ري-اضس-ي-ة ،ك-م-ا دف-ع غ-ي-اب اŸراف-ق
الÎف- -ي- -ه- -ي- -ة واŸسس -اح -ات اÿضس -راء
ب -األط -ف -ال إا ¤ال -ل -عب ‘ ال -ط -رق -ات
واألرصس -ف -ة م -ع -رضس Úح -ي-ات-ه-م ل-ع-دة
ﬂاط -ر أاق -ل -ه -ا ت -ع -رضس-ه-م ل-ل-ح-وادث
اŸرورية.
وت -ف -ت -ق -ر اŸن -ط -ق -ة إا ¤م Ó-عب
ج-واري-ة ،ل-ذا ط-الب شس-ب-اب-ه-ا بضس-رورة
إا‚ازها إا ¤جانب مكتبات فرعية،
ت - -ت - -م - -ك - -ن م- -ن اح- -ت- -واء ق- -درات- -ه- -م
ونشساطاتهم.
ك - -م - -ا يسس- -ج- -ل ال- -ن- -قصض ‘ اع- -داد
اŸؤوسسسسات الÎبوية خاصسة مع تزايد
ال -ك -ث -اف -ة السس-ك-ان-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة  ،ا¤
جانب غياب النقل اŸدرسسي الذي
أاصس -ب -ح ه-اجسس-ا أارق ال-تÓ-م-ي-ذ ،ح-يث
أاصس-ب-حت ح-ي-اة اŸئ-ات م-ن ال-تÓ-م-ي-ذ
اŸت- -م- -درسسﬂ ‘ Úت- -ل- -ف األط -وار،
ع -رضس -ة ل -ل -خ -ط -ر ،ك -ون -ه-م ي-ق-ط-ع-ون
مسسافات طويلة مشسيا على األقدام،
من أاجل اللتحاق Ãقاعد الدراسسة،
‘ ظّل غياب وسسائل النقل اŸدرسسي،
و‘ هذا الصسدد أاكد العديد من أاولياء

ملف اأ’حواشش ينتظر التسصوية
تنتظر العديد من العائÓت القاطنة

باألحواشض على مسستوى بن جعيدة ٥
تسسوية ملفاتها ،حيث ناشسدت بعضض
ال - -ع - -ائ Ó- -ت اŸصس - -ال - -ح اıتصس- -ة
ب-ال-ب-ل-دي-ة وال-دائ-رة ألخ-ذ انشس-غ-ال-هم
هذا ﬁمل ا÷د ،واتخاذ اإلجراءات
اÓŸئ- -م- -ة ل- -ت- -حسس Úوضس- -ع- -ي- -ت- -ه -م
اŸعيشسية باŸنطقة ،سسواء بالفصسل
‘ ت -رح -ي -ل -ه -م ن-ح-و م-واق-ع سس-ك-ن-ي-ة
ج -دي -دة ،أاو “ك -ي-ن-ه-م م-ن ا◊صس-ول
ع-ل-ى إاع-ان-ات م-ال-ي-ة يسس-ت-غ-ل-ون-ه-ا ‘
ع -م -ل-ي-ات الÎم-ي-م وإاع-ادة ال-ت-ه-ي-ئ-ة،
ب- -اع- -ت- -ب- -ار أاح -د ا◊ل -ول ال -ك -ف -ي -ل -ة
بالتخفيف من حدة معاناتهم اليومية
‘ ظّ- -ل ع- -يشس- -ه- -م ب- -ه -ذه األح -واشض
اŸوروثة عن العهد السستعماري.
مفÎق الطرق قهوة الشسرقي بÈج
البحري نقطة مرورية سسوداء ،تشسهد
على الدوام شسل Óوازدخاما مروريا
خ -ان -ق -ا ،ه -ذا م -ا ق -ال -ه مسس -ت -ع-م-ل-و
اŸفÎق لـ»الشسعب»الذين عّبروا عن
ت- -ذم- -ره- -م الشس- -دي- -د م- -ن ال- -وضس -ع،
م- - - -ؤوك- - - -دي- - - -ن الزدح- - - -ام اŸروري
باŸنطقة يبدأا من السساعات األو¤
م - -ن الصس- -ب- -اح وÁت- -د إا ¤سس- -اع- -ات
م -ت -أاخ-رة م-ن اŸسس-اء ،وب-ال-رغ-م م-ن
السس- -ت -ع -ان -ة ب -الشس -ارات الضس -وئ -ي -ة
لتنظيم حركة سس ÒاŸركبات ال أان
األمر  ⁄يجسسد ،بل تغلّب عليه خط
الÎامواي الذي Áر على اŸنطقة
كل بضسع دقائق ما زاد الوضسع تعقيدا
وسساهم ‘ ازدياد حدة الزدحام.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ا÷زائر :جمال أاوكيلي
أاح-ي-ان-ا ي-ق-ف اŸرء ح-ائ-را أام-ام تصض-رف-ات ال-ب-عضص م-ن الشض-ب-اب وسض-ل-وكات
ا أ
’ط- -ف- -ال رف- -ق- -ة أاول- -ي- -ائ -ه -م Œاه اŸلك ال -ع -ام اّıول ب -ت -ق -د Ëاÿدم -ة
العمومية ،وهذاما ينطبق على اŸيÎو العامل ما ب Úسضاحة الشضهداء وعÚ
النعجة أاو ا◊راشص.
يوميا نرصضد أافعال غ Òحضضارية من مراهق Úوحتى صضغار السضن تنمّ
عن عقلية «البايلك» وذهنية «الÓمسضؤوولية» ..أاو’ ،كيف يسضمح أاحد
الراكب Úلنفسضه باعÎاضص غلق باب العربة عندما وقف معرق Óإاياها
ب -ال -رغ -م صض -ف -ارات ا’ن-ذار ال-ت-ي ك-ان ي-ط-ل-ق-ه-ا السض-ائ-ق مشضÒا ضض-م-ن-ي-ا ل-ه
ل قابعا ‘ الوسضط إا ¤غاية موافقة زميل
با’بتعاد ،لكن ذلك ا’نسضان ظ ّ
’ول.
له بالنزول ‘ اÙطة التي أارادها ا أ
’بنائها باللعب والتسضلية بأازرار أابواب اŸيÎو ‘
وثانيا ،كيف تسضمح أام أ
ك -ل ﬁط -ة ي-ه-رول-ون ل-لضض-غ-ط ع-ل-ى ال-دائ-رة اÿضض-راء ل-ف-ت-ح ال-ب-اب دون
’عمال
تكليف نفسضها عناء نهرهم أاو مطالبتهم بالكف عن مثل هذه ا أ
التي قد تخرّب نظام غلق وفتح الباب.
ما أاوردناه من عينت Úحيت ،Úكنا نعتقد بأانهما إاختفتا من يومياتنا ،لكن
عودتهما يÎجم حقا أاننا  ⁄نِع بالشضكل اŸطلوب خلفيات إا◊اق الضضرر
باŸلك العام ،خاصضة من قبل أاناسص يتمتعون بالقدرة الفكرية الكافية ‘
’م و’ يعذران ‘ مثل
’شضياء سضواء من طرف ذلك الشضاب أاو تلك ا أ
فهم ا أ
هذه ا◊ا’ت ا’سضتثنائية.
و‘ كل ◊ظة ّÁر مراقبو اŸتÒو ع Èالعربات لرؤوية التذاكر ..إا’ أانهم
’ تصضادفهم مثل هذه الوقائع وكم من مرة يطالبون العائÓت با◊رصص
على أابنائهم ،لكن ’ حياة Ÿن تنادي Ãجرد ذهابهم ينقلبون رأاسضا على
’خ Ó-ق
’ع -م -ال اŸن -اف -ي -ة ◊د أادن -ى م -ن ا أ
ع- -قب إا ¤م- -ت- -ى م- -ث- -ل ه- -ذه ا أ
’طفال عن أاوليائهم وهم ‘ سضنّ ’ يفرقون بÚ
والÎبية؟ وŸاذا يتمّرد ا أ
«التمرة وا÷مرة».

بعد نشضر قائمة اŸسضتفيدين من  ٦٥٠سضكن بتيارت:

إاقصصاء كل متحايل على القانون

’حياء:
بالتنسضيق مع ÷ان ا أ

بلدية باب الزوار تقضصي على النقاط السصوداء للنفايات

أاط- -ل- -قت ب- -ل- -دي- -ة ب- -اب ال -زوار
’حياء حملة
بالتنسضيق مع ÷ان ا أ
ت- -ن- -ظ- -ي- -ف واسض- -ع- -ة ،سض -ت -مسص م -ن
خÓ-ل-ه-ا ﬂت-ل-ف أاح-ي-اء ال-ب-ل-دي-ة،
ح -يث ّ” ‘ ه-ذا الصض-دد ت-قسض-ي-م-ه-ا
إا ٥ ¤م -ن -اط -ق م -ن أاج-ل تسض-ه-ي-ل
العملية والقضضاء النهائي على كل
ال -ن -ق -اط السض -وداء ال -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا
وال - -ت- -ي شضّ- -وهت اŸن- -ظ- -ر ا÷م- -ا‹
ل- -ل- -م- -دي- -ن- -ة ،فضض  Ó-ع -ن اع -ت -م -اد
ﬂطط وقائي ◊ماية اŸدينة من
ال-ف-يضض-ان-ات م-ن خÓ-ل شضّ-ن ع-ملية
لتنظيف البالوعات.

ا÷زائر :آاسسيا مني

وت-ع-م-ل مصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة بالتنسسيق مع
ﬂت -ل -ف ال -ل-ج-ان ع-ل-ى إاع-ادة اإلع-ت-ب-ار
للبلدية وإاعطائها الوجه الÓئق بها حتى
ت -ك -ون ضس -م -ن أارق -ى ب -ل -دي -ات ا÷زائ -ر
البيضساء من خÓل إاعتماد حملة تنظيف
واسسعة للمدينة.
ك -م -ا أاط-ل-قت ب-ال-ت-ع-اون م-ع ال-ل-ج-ان
وﬂت- -ل- -ف اŸواط -ن Úب -رام -ج وق -ائ -ي -ة
خاصسة Ãعا÷ة مياه األمطار بتنظيمها
حملة تنظيف البالوعات– ،سسبا Ÿوسسم
الشستاء ولتفادي أاي فيضسانات ﬁتملة،
و–ّول الطرقات إا ¤برك من اŸياه
تصسعب من حركة اŸرور ،حيث سستمسض
العملية البالوعات اŸتواجدة Ãختلف
شس -وارع -ه -ا و‡رات -ه -ا ،ل سس -ي -م -ا ع -ل-ى

مسس -ت -وى اŸن -ح -درات اÙاذي -ة م -ن-ه-ا
لوسسط اŸدينة والطرقات السسريعة.
و‘ ه - -ذا اإلط - -ار ،خصسصست ف - -رق - -ا
أاوك -لت ل -ه -ا م -ه -م-ة تسس-ري-ح ال-ب-ال-وع-ات
وت-ن-ق-ي-ت-ه-ا ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤تسس-خ Òع-دة
أاجهزة وآالت للضسخ وتسسريح البالوعات،
وك-ذا شس-اح-ن-ات خ-اصس-ة وع-ت-اد ووسس-ائل
م-ت-ط-ور ت-اب-ع-ة Ÿصس-ل-ح-ة اسس-روت تعمل
ع -ل -ى ت-ن-ق-ي-ة ال-ب-ال-وع-ات وت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا م-ع
Œدي-د ال-ق-ن-وات ال-ق-دÁة ال-ت-ي تسس-ببت
ورشس-ات األشس-غ-ال بسسّ-ده-ا ع-ن-د م-رح-لة
التزفيت الطرقات اŸهÎئة.
وجاءت هذه العملية تطبيقا لتعليمة
ال- -ولي- -ة ال- -ت- -ي شسّ- -ددت ع -ل -ى مصس -ال -ح
البلديات بضسرورة اتخاذ كل اإلجراءات
الضسرورية التي تتماشسي وهذا اŸوسسم
اŸم- -ط- -ر ،ت- -ف- -ادي -ا ل -لسس -ي -ول ا÷ارف -ة
و–جر اŸياه على مسستوى الطرقات
الرئيسسية مثلما عودنا عليه مشسهد كل
م- -وسس -م شس -ت -اء ،ح -يث ت -تشس ّ -ك -ل ›اري
وبرك من اŸياه ،تتسسبب ‘ عرقلة
ك - -بÒة ◊رك- -ة اŸرور وك- -ذا ت- -ن- -قÓ- -ت
الراجل ،Úبسسبب عدم قدرة هذه اÒÿة
ع - - -ل- - -ى “ري- - -ر اŸي- - -اه وه- - -ذا راج- - -ع
لنسس- -داده -ا م -ن ج -ه -ة ول -ع -دم خضس -وع
ال-ب-عضض م-ن-ه-ا إا ¤اŸق-اي-يسض اŸط-ل-وبة
ل -ل -ق -ي -ام Ãه -م -ة تسس -ي Òم -ي-اه األم-ط-ار
اŸتسساقطة من جهة أاخرى.
ك-م-ا ت-ه-دف ال-ع-م-ل-ي-ة لجتناب تدهور
اÙيط العام ‘ كل يوم ‡طر ،حيث
ت -ت -ح ّ-ول ال-ط-رق-ات إا ¤مسس-اب-ح يصس-عب
اجتيازها.

تيارت:ع .عمارة
طمأان وا‹ و’ية تيارت السضيد
ب -ن ت -وات -ي ع-ب-د السضÓ-م اÙت-جÚ
ع- -ن ق- -ائ -م -ة  ٦٥٠سض-ك-ن ع-م-وم-ي
اي -ج -اري ب -ب-ل-دي-ة م-ه-دي-ة ب-و’ي-ة
ت- -ي- -ارت وال -ت -ي ّ” اشض -ه -ار ق -ائ -م -ة
اŸسضتفيدين منها ،انه على كل من
أاب -دى ع -دم رضض-اه ان ي-ق-دم ط-ع-ن-ا
ل -ل -ج -ن-ة ال-و’ئ-ي-ة وال-ت-ي يÎأاسض-ه-ا
شض - -خصض - -ي - -ا ،ح - -يث م - -ن - -ح ب- -ري- -ده
ا’لكÎو Êالشضخصضي لÓتصضال به
’رسض-ال اŸع-ل-وم-ات اÿاصض-ة ب-ك-ل
و إ
شض -خصص ت -ق -دم Ãل -ف وأاج -ح -ف ‘
حقه.
ك -م-ا أام-ر وا‹ ال-ولي-ة ب-تشس-ك-ي-ل ÷ن-ة
–ق- -ي- -ق م- -ن خ- -ارج ب- -ل- -دي- -ة م- -ه- -دي -ة
Óشس - -راف ع - -ل- -ى ت- -قصس- -ي ح- -ق- -ائ- -ق
ل --إ
اÙتج Úالذين يتقدمون بطعون ‘
اآلج -ال ال -ت -ي ح ّ-دده -ا ال -ق-ان-ون ،ح-يث
احتج بعضض طالبي السسكن ◊صسة 6٥٠
سس-ك-ن اي-ج-اري ع-ل-ى اشس-خ-اصض ي-ق-ول-ون
انهم وردت اسسماؤوهم بالقائمة ،وليسست
ل -ه -م اول -وي -ة ك -ب -اق-ي اŸواط-ن Úال-ذي-ن
ت -ق -دم -وا Ãل -ف -ات ق -دÁة ول Áل -ك -ون
مسساكن .وا‹ الولية السسيد بن تواتي
ع- - -ب- - -د السسÓ- - -م اضس - -اف ع Èالذاع - -ة

ا÷هوية بتيارت انه سسينصسف كل من
تثبت الوثائق اأحقيته للسسكن وسسيقصسى
م- -ن –اي- -ل ع -ل -ى ال -ق -ان -ون وك -ان وا‹
الولية قد فند خÓل األشسهر اŸاضسية
األخ-ب-ار ال-ت-ي ت-ن-اول-ت-ه-ا بعضض الوسساط
ح-ول اإل-غ-اء ق-ائ-م-ة السس-ك-ن-ات اليجارية
العمومية ببلدية مهدية ،وهو ما تأاكد
إاث -ر نشس -ر ال -ق-وائ-م ال-ت-ي ح-م-لت الصس-ور
وبطاقة معلومات لكل مسستفيد.
لÓ- -شس -ارة ،ولي -ة ت -ي -ارت ك -انت ق -د
شسهدت قفزة نوعية خÓل هذه السسنة ‘
توزيع السسكنات بشستى اصسنافها ،حيث
” توزيع اك Ìمن  ١١الف وحدة سسكنية
بالبلديات التي انتهت بها اشسغال البناء
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ،ح-يث اشس-رف شس-خصس-ي-ا ع-لى
توزيع مفاتيح السسكنات ببلدية سسيدي
عبد الرحمان ومدريسسة ومادنة ،كما ”
ت- - -وزي- - -ع اك Ìم - -ن  ١٠٠٠سس -ك -ن بسست
بلديات .وعن التحصسيصسات الجتماعية
ط -م -أان وا‹ ولي -ة ت -ي-ارت ط-ال-ب-ي ه-ذا
النوع من العانات والذين تتوفر فيهم
الشسروط ،ان الجراءات القانونية تسسÒ
نحو تسسوية اŸلف ،حيث ” تخصسيصض
 ١٢٠م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ل-ل-ت-ه-يئة
ا◊ضس -ري -ة واŸراف -ق ال -ت -ي ي -ح -ت-اج-ه-ا
طالبو السسكن ،وسستتواصسل عملية التوزيع
ل- -لسس- -ك- -ن- -ات ا÷اه- -زة ،حسسب مصس- -ادر
مؤوكدة قبيل نهاية السسنة ا÷ارية.

إاسستعدادا للطبعة الـ  21للبطولة العربية للكرة الطائرة

اŸنتخــب الوطنـي يوإصصل –ضصÒإته بالشصلف

دخ- -ل اŸن -ت -خب
ال -وط -ن-ي ل-ل-ك-رة ال-ط-ائ-رة أاك-اب-ر
رجال ‘ تربصص –ضسÒي بالقاعة
اŸت-ع-ددة ال-ري-اضس-ات ب-ولي-ة الشس-ل-ف،
وسسيدوم من الـ  27سسبتم Èإا ¤غاية الـ 4
أاك-ت-وب-ر م-ن أاج-ل ضس-م-ان أافضس-ل إاسس-ت-عدادا
ل -ل -ط -ب-ع-ة الـ  21ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ية التي
سس -ت -ج -ري وق -ائ -ع -ه -ا ب -ال -ع -اصس -م -ة اŸصس -ري-ة
«ال - -ق - -اه - -رة» ‘ ال- -فÎة اŸم- -ت- -دة م- -ن الـ 25
أاكتوبر إا ¤غاية الـ  4نوفم Èالقادم.

نبيلة بوقرين
سس -ط -ر أل -ط -اق -م أل-ف-ن-ي ع-ل-ى رأأسس
ألفريق ألوطني برنامجا مكثفا من
أأج -ل ضس-م-ان ج-اه-زي-ة أل-م-ج-م-وع-ة
لهذأ ألموعد ألعربي بهدف تحقيق
نتائج أإيجابية ومشسرفة لتاأكيد عودة
أل -ك -رة أل -ط -ائ -رة أل -ج -زأئ-ري-ة ع-ل-ى
ألصسعيد ألعربي بعد ألترأجع ألكبير
أل-ذي شس-ه-دت-ه ف-ي أل-ف-ت-رة ألأخ-ي-رة
بسس-بب غ-ي-اب أل-ن-ت-ائ-ج وع-دم وج-ود
أإسسترأتيجية عمل وأضسحة وهذأ ما
أنعكسس بشسكل مباشسر على ألفرق
أل- -وط -ن -ي -ة ف -ي م -خ -ت -ل -ف أل -ف -ئ -ات
ألعمرية.
وب-ال-ت-ال-ي ف-اإن أل-م-ك-تب أل-ف-ي-درأل-ي
أل-ج-دي-د ب-رئ-اسس-ة أل-ع-ائ-د مصسطفى
ل -م -وشس -ي ي -ه -دف أإل-ى أإع-ادة أل-ك-رة
أل -ط -ائ -رة أإل-ى أل-وأج-ه-ة م-ن ج-دي-د
بدأية من ألصسعيد ألعربي ،خاصسة

ألعربي.
وب -ال -ت -ال-ي ف-اإن أل-م-ن-ت-خب أل-وط-ن-ي
جاهز من ألناحية ألبدنية بما أأنه
لعب عدة موأجهات خÓل ألأشسهر
ألأخيرة كما تعتبر ألبطولة ألعربية
هي ثاني منافسسة رسسمية يخوضسها
بعد ألموعد ألمتوسسطي باإسسبانيا،
ما يعني أأن أللعب ألجماعي موجود
ب-ي-ن ألÓ-ع-ب-ي-ن وي-ب-ق-ى فقط ضسبط
ألخطة ألتكتيكية ألÓزمة من أأجل
تحقيق نتائج أإيجابية في ألمنافسسة
ألتي سستعرف مشساركة  7دول عربية
وألأمر يتعلق بكل من ألبلد ألمنظم
مصس - -ر وأل - -ج - -زأئ - -ر ،ف- -لسس- -ط- -ي- -ن،
أل-ب-ح-ري-ن ،سس-ل-ط-ن-ة ع-م-ان ،ألأردن،
ألعرأق.
تحتضسن مصسر هذه ألمنافسسة للمرة
أل-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى أل-ت-وأل-ي ب-ع-دما كانت
أل- -ط- -ب- -ع- -ة أل- -م- -اضس -ي -ة سس -ن -ة 2016
بالقاهرة وعرفت مشساركة  7دول
أأيضسا وألأمر يتعلق بكل من مصسر،

لو ¤لكرة القدم
الرابطة اÎÙفة ا أ

أل -ب -ح -ري -ن ،ألإم -ارأت ،ألسس -ع-ودي-ة،
فلسسطين ،ألعرأق وألأردن وعرفت
تتويج صساحب ألضسيافة باللقب على
حسساب نظيره ألبحريني في لقاء
م- -ث- -ي- -ر م- -ا ي- -ع- -ن- -ي أأن أل -ف -رأع -ن -ة
سسيدخلون ألمنافسسة هذه ألمرة من
أأجل ألدفاع عن لقبهم.
ول -ه -ذأ ف -اإن أل -ف-ري-ق أل-وط-ن-ي أأم-ام
ف- -رصس- -ة أل -ت -األ -ق وأإث -ب -ات ج -دأرت -ه
بالتوأجد في هذأ ألموعد من خÓل
تسس -ي-ي-ر أل-م-ن-افسس-ة ل-ق-اء ت-ل-و ألآخ-ر
ل -ت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج أإي-ج-اب-ي-ة رغ-م-ة
صس-ع-وب-ة أل-م-اأم-وري-ة ب-ال-ن-ظ-ر لغياب
أل-خ-ب-رة وأل-ت-ج-رب-ة ل-ل-ع-ن-اصس-ر أل-ت-ي
سستمثل ألألوأن ألوطنية ،وفي نفسس
أل- -وقت ف- -رصس- -ة ج- -ي -دة ل -ل -عب ف -ي
أل-مسس-ت-وى أل-ع-ال-ي ل-ب-ن-اء فريق قوي
ب- -اإم -ك -ان -ه تشس -ري -ف أل -ج -زأئ -ر ف -ي
أل -م -وأع -ي -د أل -دول -ي -ة أل -ق-ادم-ة ف-ي
م -ق -دم -ت -ه -ا ألأل -ع-اب أل-م-ت-وسس-ط-ي-ة
بوهرأن .2021

إ–اد إلعاصصمة يخطف وصصافة ترتيب إÎÙف إألول وينذر إلكناري
خ- -ط- -ف ف- -ري- -ق إا–اد ال- -ع- -اصس- -م -ة
وصس -اف -ة ت -رت -يب ال -راب -ط -ة اÎÙف-ة
لو ¤لكرة القدم ،بعدما “كن من
ا أ
لط- -اح- -ة ب- -ن- -ادي أات -ل -ي -ت -يك ب -ارادو
ا إ
بثلثة أاهداف لهدف وحيد ‘ اللقاء
ال -ذي ج -م -ع ب-ي-ن-ه-م-ا ‘ إاط-ار ﬂل-ف-ات
ا÷ولة الثامنة من الرابطة اÎÙفة
لو ¤لكرة القدم.
ا أ
أأبناء سسوسسطارة وبعد إأقصسائهم ألمر من ربع نهائي
كأاسس رأبطة أألبطال أإلفريقية لكرة ألقدم أأمام
ألمصسري ألبورسسعيدي ،أأعادوأ ألهيبة ألنفسسهم من
بوأبة لقاء ألدأربي ضسد بارأدو ،وهو ما جعلهم
يحتلون وصسافة ترتيب ألبطولة برصسيد  15نقطة
خلف ألرأئد شسبيبة ألقبائل صساحب ألـ  18نقطة،
لكن بناقصس موأجهتين ضسد مولودية بجاية برسسم
ألجولة ألخامسسة وأأمام إأتحاد بلعباسس عن ألجولة
ألسسادسسة ،وهو ما يهدد عرشس ألكناري ألذي يحتل
ألصسدأرة منذ ألجولة ألثالثة للمحترف أألول.
بالمقابل نادي بارأدو حقق هزيمته ألثانية على
ألتوألي بعد تلك ألتي عاد بها من قسسنطينة أأمام
ألشس-ب-اب أل-م-ح-ل-ي ب-ه-دف-ي-ن ن-ظيفين ،ليتدحرج إألى
ألمركز ألعاشسر برصسيد تسسع نقاط.
مولودية وهرأن أأكد صسحوته حين عاد من ألعاصسمة
بفوز جد ثمين بهدف نظيف على شسباب بلوزدأد
في أللقاء ألذي لعب دون جمهور بملعب  20أأوت
بالعناصسر بسسبب معاقبة أأنصسار ألعقيبة على خلفية

ا÷لسسات الوطنية
ليكيدو
لو ¤ل أ
ا أ

لهلي يطلب زيادة عدد جماهÒه
إلنادي إ أ
إإ ١٥ ¤أإلف مشصّجع

كشس -ف اŸدي-ر ال-ت-ن-ف-ي-ذي
لل–اد اŸصسري لكرة القدم
«ث - -روت سس - -وي - -ل - -م» أامسص إان
لهلي طلب حضسور  15أالف
ا أ
م -ت -ف -رج Ÿب-ارات-ه أام-ام وف-اق
سسطيف اŸقرر لها ،الثلثاء
اŸق - -ب - -ل ف - -ى ذه - -اب نصس - -ف
ن- - -ه- - -ائ- - -ي راب - -ط - -ة أاب - -ط - -ال
أافريقيا.
وأأشس- - -ار ن - -فسس أل - -مسس - -ؤوول ف - -ي
تصس- -ري- -ح -ات صس -ح -ف -ي -ة إأل -ى أأن
أل- -ج- -ه- -ات أألم- -ن -ي -ة أل -مصس -ري -ة
سس - -ت - -حسس- -م أل- -ع- -دد أل- -ن- -ه- -ائ- -ى
للجماهير فى ألمبارأة.
ي -ذك -ر أأن أأله-ل-ي صس-ع-د ل-نصس-ف
نهائي رأبطة أأبطال أفريقيا على
حسساب حوريا ألغيني (0-0و -4
 )0فيما تأاهل وفاق سسطيف على
حسس- -اب ح- -ام- -ل أل- -ل- -قب أل -ودأد
ألبيضساوي ألمغربي ( 0-1و -0
.)0
وسس- -ي- -ق -ام ل -ق -اء أإلي -اب ي -وم 23
أأك -ت -وب -ر ب -م -ل -عب  8م - - -اي 45
بسسطيف.

ما حدث في لقاء ألكÓسسيكو ضسد شسبيبة ألقبائل،
ن -ت-ي-ج-ة ع-ق-د ب-ه-ا ألشس-ب-اب وضس-ع-ي-ت-ه ف-ي أل-رأب-ط-ة
ألمحترفة أألولى لكرة ألقدم هو ألذي يحتل ألمركز
أألخ-ي-ر ب-رصس-ي-د ن-ق-ط-ت-ي-ن ف-ق-ط ،ف-ي ح-ين أرتقت
مولودية وهرأن إألى ألصسف ألسسادسس برصسيد 11
نقطة ما جعله يتنفسس ألصسعدأء.
شس -ب -ي -ب -ة ألسس -اورة ه-ي أألخ-رى ع-ادت ب-ف-وز ث-م-ي-ن
ب -ه-دف ن-ظ-ي-ف م-ن ت-ن-ق-ل-ه-ا إأل-ى ب-ج-اي-ة ل-م-وأج-ه-ة
ألمولودية ألمحلية بملعب ألوحدة ألمغاربية ،أأعاد
ألفريق إألى سسكة ألنتصسارأت بعد ثÓث أنهزأمات
متتالية ،ليرتقي بذلك ألنسسور إألى ألمركز ألسسابع بـ

 10نقاط في حين ترأجعت ألموب إألى ألمركز
ألتاسسع بـ  9نقاط ،وهي مهددة بعقوبة قاسسية من
ألرأبطة ألمحترفة لكرة ألقدم بعد رشسق أألنصسار
ألملعب بالحجارة وأجتياح أأرضسية ألميدأن.
في نفسس ألسسياق ،عاد أأهلي برج بوعريرج بتعادل
مهم من تنقله إألى بلعباسس ،بعدما فرضس رفقاء
أل -ح-ارسس أل-م-خضس-رم أل-ت-ع-ادل ألسس-ل-ب-ي ع-ل-ى أأب-ن-اء
ألمكرة ،ألذين تعقدت وضسعيتهم أأكثر في ألمركز ما
قبل أألخير برصسيد  5نقاط وبناقصس موأجهة ضسد
إأتحاد ألعاصسمة بملعب  28فبرأير ببلعباسس.

ضسرورة «إأيصسال أأليكيدو إألى ألمدأرسس وألجامعات
وأألحياء ألشسعبية وألتكثيف من ألمهرجانات ألهادفة
إأل-ى أل-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه أل-ري-اضس-ة وأغ-ت-ن-ام أل-م-ناسسبات
وأألعياد ألوطنية لتشسجيع ألشسباب على ألنخرأط
في ألرأبطات ألولئية ».وقصسد تحقيق ألتنسسيق في
ب -رأم -ج أل -ت -ك -وي -ن ،ي -رى أل -م -ت -دخ -ل-ون أأن أل-دورأت
ألتكوينية وألتربصسات ألمنظمة عبر ربوع ألوطن« ،
ي -ن -ب -غ -ي أل-ت-درج ف-ي-ه-ا وحسسب أأه-م-ي-ة ك-ل دورة ،أأي
ألشسروع أأول في تنشسيط ألتربصس ألوطني ثم ألولئي
وأأخيرأ ألفرعي »،مشسيرين إألى أأن «جهودهم موجهة
ل -ل -م -ج -ت -م -ع ول -يسس لصس -ن -اع -ة أألب -ط -ال وأل -ت -ت -وي -ج
بالميدأليات وأأللقاب « .وقال عمار بلعالية رئيسس
ألهيئة ألفيديرألية في هذأ ألشسأان إأن « ألمصسارع
صساحب ألدرجة ألسسابعة له مسسؤوولية جسسيمة تجاه
ألمجتمع وألمرتبة ألتي يحملها لها ثقل كبير».

وللحفاظ على صسحة ألممارسسين وحمايتهم ،أأجمع
هؤولء على وجوب تعّلم ألمدربين وألمربين ،طرق
ألسسعافات أألولية ،سسّيما تجاه أألطفال ألذين يصسل
تعدأدهم في ألجزأئر إألى حوألي  12أألف طفل
يزأول رياضسة أأليكيدو.
Óي-ك-دو إأل-ى « ب-ن-اء
وت -ه -دف أل-ج-لسس-ات أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
أسسترأتيجية وطنية ،وأضسحة ألمعالم ،لتطوير هذه
ألرياضسة وإأبرأز قيمها ألتربوية وألحضسارية ،ألتي
تسساهم في بناء ألفرد وإأعدأد برنامج نشساطات
ألهيئة ألفيديرألية على ألمدى ألقصسير وألمتوسسط
وألطويل ».وفي ألجزأئر يمارسس حوألي  20أألف
فرد رياضسة أأليكيدو ،تابعين ل 12رأبطة ولئية،
توجد  18أأخرى في طور أإلنشساء ،حسسب ألخبير
ألجزأئري ناصسر رويبح.

«كوربيسس» إأأعجب بالتششصكيلة و ٪ 99
سشصيكون مدرب «أإلعميد»

حاوره ﬁ :مد فوزي بقاصص

مانشسيسس Îسسيتي

سصتÒلينغ يؤوكد فعاليته
أف -ت-ت-ح رح-ي-م سس-ت-رل-ي-ن-غ
أل-تسس-ج-ي-ل ل-ف-ريقه مانشسسستر
سس-ي-ت-ي أأم-ام ب-رأي-ت-ون ،مسس-اء
أأمسس ألسس- -بت ،ف- -ي أل- -ج -ول -ة
ألسس- -اب- -ع- -ة م- -ن م- -ن- -افسس- -ات
أل-دوري أإلن-ج-ل-ي-زي أل-ممتاز
ل- - - - - - -ك- - - - - - -رة أل- - - - - - -ق - - - - - -دم.
وح- -اول سس -ت -رل -ي -ن -غ ت -ق -دي -م
أل -مسس -ت -وى ذأت -ه أل -ذي ظ-ه-ر
عليه مع مانشسسستر سسيتي في
أل -م -وسس -م أل -م-اضس-ي ،ع-ن-دم-ا

ﬁمد حÒشص (رئيسص ›لسص إادارة مولودية ا÷زائر) لـ «الشسعب» :

لوŸبي
بعد نهاية اŸواجهة ب Úمولودية ا÷زائر وضسيفه الرفاع البحريني التي احتضسنها ملعب  5جويلية ا أ
لداء الهزيل وا÷د متواضسع لرفقاء
بنتيجة التعادل السسلبي التي سسمحت للعميد بضسمان ورقة التأاهل إا ¤الدور الـ  16رغم ا أ
القائد «عبد الرحمن حشسود» ‘ هذا اللقاء ،اقÎبنا من رئيسص ›لسص إادارة الفريق «ﬁمد حÒشص» الذي –دث لنا عن تأاهل
اŸولودية وعن تفاوضص إادارته مع اŸدرب الفرنسسي «كوربيسص» ،وعن أامور أاخرى ‘ هذا ا◊وار :

لعب دورأ مهّما وحاسسما في
إأح-رأز ف-ري-ق-ه ل-ل-قب ،ب-ع-دما
حل ثانيا في صسدأرة ترتيب
ه - -دأف - -ي أل - -ف - -ري- -ق خ- -ل- -ف
أألرجنتيني سسيرجيو أأغويرو.
وحسسب إأحصس -ائ -ي -ات شس -ب -ك-ة
«أأوب-ت-ا» ف-إان سس-ت-رل-ينغ سساهم
ف - -ي إأح - -رأز  34ه -دف-ا ف-ي
أل -ب -ري -م -ي -ي -رل-ي-غ م-ن-ذ ب-دأي-ة
ألموسسم ألماضسي ،بوأقع 22
هدًفا و 12تمريرة حاسسمة.

وأأشسارت ألشسبكة إألى أأنه ل
ي - - -ت - - -ف ّ- - -وق ع - - -ل - - -ى أأرق - - -ام
سس- -ت- -رل- -ي- -ن -غ سس -وى م -ه -اج -م
ل-ي-ف-رب-ول م-ح-م-د صسÓح (46
هدًفا) ونجم توتنهام هاري
كين ( 38هدًفا))..

إا‚لÎا

وسصتهـ ـ ـام يعم ـ ـق ج ـ ـرإح
مانشصيسص ـ ـ Îيونايت ـ ـد

ل -ي -ن -دي -ل -وف ب -ال -خ -ط -أا ضس-د
مرماه ،وماركو أأرناوتوفيتشس
ف - -ي أل- -دق- -ائ- -ق ( )5و( )43
و( ,)74بينما أأحرز ماركوسس
رأشس - -ف - -ورد ه - -دف أل»م - -ان
يونايتد» ألوحيد في ألدقيقة
. 71
ورفع وسست هام رصسيده إألى
 7ن -ق -اط ،ف -ي أل -م-رك-ز ،12
ب - -ي - -ن - -م - -ا ت- -ج- -م- -د رصس- -ي- -د
م-انشس-يسس-ت-ر ي-ون-اي-تد عند 10

ن -ق -اط ف -ي أل-م-رك-ز أل-ث-ام-ن،
م- -ؤوق- -ت- -ا إأل- -ى غ- -اي- -ة ن -ه -اي -ة
ألجولة.
ومن شسأان هذه ألخسسارة أأن
ت - -ع - -ج - -ل ب - -رح - -ي- -ل م- -درب
«ألشس - -ي - -اط - -ي - -ن أل - -ح - -م - -ر»،
ألبرتغالي جوزي مورينيو.

ق -رروأ أل -ت-ق-دم ب-ط-لب لÓ-ت-ح-اد أإلف-ري-ق-ي ل-ك-رة
ألقدم للتظلم على ألعقوبات ألتي وقعها على
بطل مصسر.
وتوأصسل أألهلي مع مسسؤوولين فى أتحاد ألكرة
ألمصسرية وأأكد على وصسول خطاب من ألكاف
بهذأ ألشسأان.
يذكر أأن أألهلي ألمصسري يسستقبل فريق وفاق
سسطيف ألجزأئري يوم ألثÓثاء بملعب ألسسÓم
بالقاهرة في ذهاب ألدور نصسف ألنهائي لرأبطة
أألبطال ألفريقية .وسستقام مبارأة أإلياب يوم 23
أأكتوبر بملعب  8ماي  45بسسطيف.

أاŸانيا

بايرن ميونيخ يتلقى أإول هزÁة

أألحق هيرتا برلين بالمتصسدر بايرن ميونيخ
هزيمته أألولى هذأ ألموسسم بفوزه عليه بثنائية
ن -ظ -ي -ف-ة ف-ي أل-ل-ق-اء أل-ذي ج-م-ع-ه-م-ا ف-ي إأط-ار
ألمرحلة ألسسادسسة من ألدوري أأللماني لكرة
ألقدم.
وتقدم أبيسسفيتشس لهيرتا من ركلة جزأء في
ألدقيقة  23قبل أأن يتمكن ألمهاجم ألسسلوفاكي
أأوندري دودأ من مضساعفة ألنتيجة قبل نهاية
ألشسوط أألول.
ول -م ي -ت -م -ك -ن أل -ب -اي -رن م-ن أسس-ت-غÓ-ل أل-ف-رصس
أل -ع-دي-دة أل-ت-ي أأت-ي-حت ل-ه ع-ب-ر شس-وط-ي أل-ل-ق-اء
ليتكبد بذلك ألهزيمة أألولى له هذأ ألموسسم
ع - -قب ث Ó- -ث - -ة أأي - -ام م - -ن ت - -ع- -ادل- -ه  1-1مع
أأوجسسبورج.

^^  :ما هي أاهداف المولودية هذا الموسسم؟
^ :أأهدأف ألمولودية يعرفها ألعام وألخاصس ،وهي
ألعمل على حصسد كل أأللقاب ألمحلية وألخارجية،
لكن منذ قدومي وإألى آأخر يوم لي سسأاشسغل فيه
منصسب رئيسس مدير عام لمولودية ألجزأئر ،وأأنا
أأطالب من ألناسس أأن يكونوأ عقÓنيين ووأعين،
وأأط- -لب م- -ن ج- -م- -اه- -ي -رن -ا أأن يسس -ان -دوأ أل -ف -ري -ق
ويسس -اع -دوأ أل Ó-ع-ب-ي-ن ل-ل-خ-روج م-ن أأزم-ة أل-ن-ت-ائ-ج
ألسسلبية ،وأأن يسساعد شسبابنا خصسوصسا في أألوقات
ألحرجة.
^^  :هل صسحيح أان هناك اجتماع مرتقب
ب -ي -ن «ك -ورب -يسص» وال -رئ -يسص ال -م -دي-ر ال-ع-ام
ليام؟
لسسونطراك هذه ا أ
^  :ألله أأعلم ،ليسست لدي معلومات حول هذه
ألقضسية ،أأنا ألذي تفاوضست مع ألمدرب «كوربيسس»
بصسفتي رئيسس مجلسس أإلدأرة.
^^  :ه -ل سس -ي -ت-م ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ال-ع-ق-د ق-ب-ل
تنقل «كوربيسص» إالى فرنسسا أام بعد عودته
إالى الجزائر؟
^  :ل ،كما قلت لك ألمدرب «كوربيسس» سسيتنقل
إألى مسسقط رأأسسه ،وأن شساء ألله سسنحاول ألحصسول
على ألخبر أليقين قبل تنقله إألى فرنسسا ،وإأذأ تمت
أألمور على ما يرأم ،عند عودة «كوربيسس» سسيتم
أإلمضساء على ألعقد.

أإوŸبي إلشصلف يحافظ على إلصصدإرة

رابطة أابطال افريقيا

سس -ل -طت أل -ك -ون-ف-درأل-ي-ة ألف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم
غ-رأم-ة م-ال-ي-ة ب-م-بلغ  20أأل -ف دولر ع -ل -ى ن-ادي
أألهلي ألمصسري لكرة ألقدم على خلفية أأحدأث
مبارأته أأمام هورويا ألغينى ( )0-4ألتي جرت
أألح -د أل -ف -ارط ب -ال-ق-اه-رة ف-ي إأي-اب أل-دور رب-ع
ألنهائي لرأبطة أأبطال أفريقيا.
وأأشسارت مصسادر إأعÓمية محلية إألى أأن أألهلى
ت -ع -رضس ل -ع-ق-وب-ة م-ال-ي-ة ب-خصس-م  20أأل- -ف دولر
بخÓف حرمان جماهيره من حضسور مبارأتين مع
إأيقاف ألتنفيذ مع ألتهديد بزيادة ألعقوبة.
وحسسب ن -فسس أل -مصس -ادر ف -إان مسس -ؤوول -ي أأله -ل-ى

^^ الشسعب  :تأاهل صسعب للدور الـ  16من
لب-ط-ال،
لن-دي-ة ال-ع-رب-ي-ة ا أ
م -ن-افسس-ة ك-أاسص ا أ
وهو الشسيء الوحيد الذي يمكن اسستخلصسه
في هذا اللقاء ؟
محمد حيرشص  :أأبارك للشسباب ألذين تمكنوأ
أليوم من جلب ورقة ألتأاهل إألى ألدور ألـ  16من
منافسسة كأاسس أألندية ألعربية أألبطال ،وهو تأاهل
سسمح بعودة ألفرحة لجماهيرنا ،وأن شساء ألله هي
نقطة بدأية ألفرأح قادمة في ألمسستقبل ألقريب.
^^  :الشسك اسستقر بالتشسكيلة التي ظهرت
بمسستوى هزيل؟
^ :ه -ذأ أل -ن -وع م -ن أل -م -ب -اري-ات أل-ذي ي-ل-عب ع-ل-ى
شسوطين ذهابا وإأيابا ،هي موأجهات صسعبة للغاية
وتلعب على جزئيات صسغيرة وأألقوى من ألناحية
أل -ذه -ن -ي -ة ه -و أل -ذي ي -ف-وز ،أل-ح-م-د ل-ل-ه شس-خصس-ي-ا
شساهدت بأان ألÓعبين أأدوأ مبارأتهم على أأكمل
وجه وتمكنوأ من خطف ورقة ألتأاهل إألى ألدور
ألمقبل وحققوأ ما كان مطلوبا منهم ،ولو نقوم
بتحليل للمبارأة ،سسيطرنا عليها بالطول وألعرضس
وكانت لدينا ألعديد من ألفرصس لفتح باب ألتسسجيل
خÓل ألشسوطين ،كما أأن ألمنافسس لم يشسكل أأي
خطورة على مرمانا ،وهو ما يؤوكد بأان ألÓعبين
كانوأ حاضسرين فوق أأرضسية ألميدأن ،وأن شساء ألله
مع ألعمل في أألسسابيع ألقليلة ألمقبلة سستتحسسن
أألمور ،وبإاذن ألله ألمسستقبل سسيكون زأهرأ بالنسسبة
لنا.
^^ :ال -م -ب -اراة ج -رت ت -حت أان -ظ-ار ال-م-درب
ال -ف -رنسس -ي «رولن ك -ورب -يسص» ال -ذي ت -ن -ق-ل
لغرف تغييرالملبسص مع نهاية اللقاء ،هل
ي-م-ك-ن ال-ق-ول ب-أان الصس-ف-ق-ة حسس-مت م-ع ه-ذا
المدرب؟
^  :مولودية ألجزأئر فريق كبير جدأ بتاريخه،
أألقابه وجمهوره ،ويلزمه مدرب كبير لهذأ أألمر
تحديدأ وقع ألخيار على ألمدرب «كوربيسس» ألذي
يملك تاريخا وأفرأ وزأهرأ في هذأ ألمجال ويعرف
ك - -رة أل- -ق- -دم أل- -ج- -زأئ- -ري- -ة ج- -ي- -دأ ،وب- -خصس- -وصس
أل-م-ف-اوضس-ات ن-ح-ن ت-ك-ل-م-ن-ا م-ع أل-م-درب وت-فصس-لنا

بعضس أألمور لحسسم ألصسفقة نهائيا.
^^ :يمكن القول بأان «كوربيسص» بنسسبة 99
بالمائة سسيكون المدرب الجديد للعميد؟
^ :إأن شساء ألله يمكن قول ذلك ،أآلن ألكرة في
م -رم-اه أل-ت-ق-ي-ن-ا ب-ه وت-ح-دث-ن-ا وت-ف-اوضس-ن-ا ع-ل-ى ك-ل
صسغيرة وكبيرة حول تفاصسيل ألعقد ،هو طلب مهلة
من أأجل ألتفكير ،سسيتنقل إألى فرنسسا ،وممكن جدأ
أأن يعطينا أإلجابة ألنهائية قبل عودته إألى بلده.
^^ :هل العقد سسيكون على المدى الطويل؟
^  :نحن في برنامجنا نحضسر لمئوية ألعميد ألتي
سستصسادف سسنة  ،2021ولهذأ ألغرضس نحن وأعون
بأانه يجب علينا ألعمل على ألمدى ألطويل ،من
أأج -ل ت-ك-وي-ن ف-ري-ق ق-وي وت-ن-افسس-ي ي-م-ك-ن-ه حصس-د
أألل-ق-اب أل-م-ح-ل-ي-ة ،وم-وأصس-ل-ة أل-ظ-هور قاريا بوجه
أأفضسل من ألذي ظهر به في ألسسنتين أألخيرتين.
^^  :شساهدتم المواجهة رفقة «كوربيسص»،
هل أاعجب بالمجموعة؟
^  :صس - -رأح - -ة أأع- -جب ب- -ال- -ف- -ري- -ق ب- -ال- -ف- -ردي- -ات
وبالمجموعة ألتي يملكها ألنادي ،كما أأننا عندما
ك-ن-ا ن-ت-ح-دث ي-ع-رف ح-ت-ى أأسس-م-اء ب-عضس ألÓ-ع-بين
ومسستوأهم وألفرق ألتي حملوأ أألوأنها من قبل،
وهذأ أأمر جيد بالنسسبة لنا إأذأ تمت ألصسفقة ألنه
سسيختصسر على ألمدرب ألوقت ،باإلضسافة إألى كل
ذلك ن-ت-ائ-ج-ن-ا ل-يسست ك-ارث-ي-ة ف-ي أل-ب-ط-ول-ة ،ولسس-ن-ا
ب -ع -ي -دي -ن ع -ن أأصس-ح-اب أل-ري-ادة ون-ح-ن ف-ي ب-دأي-ة
أل -م -وسس -م أل -ك-روي ،وب-ع-د ت-نصس-يب أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي
أل -ج -دي -د وب-دأي-ة أل-ع-م-ل ،وألن-طÓ-ق ف-ي أل-ن-ت-ائ-ج
ألي-ج-اب-ي-ة سس-ت-ت-غ-ي-ر وضس-ع-ي-ت-ن-ا ويعود كل شسيء إألى
مجرأه.
لمر الوحيد
^^  :هل الجانب المالي هو ا أ
ال - -ذي ي - -فصس - -ل ت - -ع - -اق - -د ال- -م- -ول- -ودي- -ة م- -ع
«كوربيسص»؟
^ :أأنا «رجل ألمالية» في ألمولودية وأأبحث عن
مصس -ل -ح-ة ف-ري-ق-ي ب-ال-درج-ة أألول-ى ،وأل-م-درب ه-و
أآلخر بصسفته معروف على ألسساحة ألدولية ويملك
خبرة ألسسنين في عالم ألتدريب من حقه أأن يدأفع
ع -ل-ى مصس-ال-ح-ه أل-خ-اصس-ة ،وأأت-م-ن-ى أأن ن-ت-م-ك-ن م-ن
ألتوصسل إألى أأرضسية أتفاق في أأسسرع وقت ممكن،
حتى تتمكن ألتشسكيلة من ألدخول في أأجوأء ألعمل
ألحقيقية لتجاوز ألفترة ألحالية.

الرابطة اÎÙفة الثانية

معاقبة إألهلي إŸصصري بغرإمة قدرها  ٢٠أإلف دولر

إلدعوة إ ¤إلÎكيز على إلنشصاط إ÷وإري وتكوين إŸؤوطرين

لو ¤
خ - -لصست ت - -وصس - -ي - -ات ا÷لسس- -ات ال- -وط- -ن- -ي- -ة ا أ
لليكدو ،التي نشسطت على مدار يوم Úإا ¤العديد من
لفكار الرامية إا ¤تطوير هذا الختصساصص القتا‹،
ا أ
م- -ن- -ه -ا الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -نشس -اط ا÷واري لسس -ت -ق -ط -اب
م -ن -خ -رط Úج-دد وت-ك-وي-ن إاط-ارات ق-ادرة ع-ل-ى ت-أاطÒ
ري-اضس-ي-ي ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصس-ة وت-وف Òال-وسسائل
والمكانيات البيداغوجية لهذه الفئة.
وأأه -م أل -ت -وصس -ي -ات أل -ت-ي خ-رجت ب-ه-ا ورشس-ات ه-ذه
أل -ج -لسس -ات ،إأضس -ف -اء أل -ن-وع-ي-ة ف-ي ت-حضس-ي-ر ب-رأم-ج
أل-ت-ك-وي-ن م-ث-ل «ت-ك-وي-ن إأط-ارأت ق-ادرة ع-ل-ى ت-أاط-ي-ر
رياضسيي ذوي ألحتياجات ألخاصسة وتوفير ألوسسائل
وألم -ك -ان -ي -ات أل -ب -ي-دأغ-وج-ي-ة ،سس-ي-م-ا ل-ف-ائ-دة ف-ئ-ة
أل -ت -ري -زوم -ي -ا ،حسس -ب -م-ا أأل-ح ع-ل-ي-ه أل-م-دي-ر أل-ت-ق-ن-ي
Óيكيدو ،ناصسر رويبح.
لÓتحادية ألجزأئرية ل أ
ولجلب ممارسسين جدد ،أألح ألمشساركون أأيضسا على

– ّسسبا لسستقباله وفاق سسطيف

ضساعف نادي وسست هام من
م-ت-اعب م-انشسسس-ت-ر ي-ون-اي-تد،
بعد ألتغلب عليه بنتيجة (-3
 ،)1في ألمبارأة ألتي أأقيمت
ب -ي -ن -ه -م-ا أأمسس ،ع-ل-ى م-ل-عب
ل-ن-دن أألول-م-ب-ي ،ف-ي أف-ت-ت-اح
ألجولة ألسسابعة من ألبطولة
أإلن -ج-ل-ي-زي-ة أل-م-م-ت-ازة ل-ك-رة
ألقدم.
وأأحرز ثÓثية «ألهامرز» كل
من فيليبي أأندرسسون وفيكتور

ﬁمد فوزي بقاصص

17757
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أألحد  30سسبتمبر  2018م
ألموأفق لـ  20محرم  1440هـ

ح
و ار

á°VÉjQ

أألحد  30سسبتمبر  2018م
ألموأفق لـ  20محرم  1440هـ

ب-ع-دم-ا ت-م تشس-ب-يب أل-ف-ري-ق ألوطني
وألإعتماد على أأسسماء صسغيرة في
ألسسن ما يعني أأن ألمشساركة في مثل
ه -ذه أل -م -وأع -ي -د ج -د م-ه-م ب-ه-دف
كسسب أل -خ -ب-رة وأل-ت-ج-رب-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
ن -ت -ائ -ج أإي -ج -اب -ي -ة ع -ل -ى أل -مسس-ت-وى
أل -ق -اري وأل -ت -اأه -ل ل -ب-ط-ول-ة أل-ع-ال-م
وألعمل على ألتوأجد في ألألعاب
ألأولمبية ألقادمة .2020
ول Ó-إشس -ارة ف -اإن أل -م -درب أل -وط -ن-ي
أعتمد على ألمجموعة ألتي شساركت
ف-ي أأل-ع-اب أل-ب-ح-ر أل-م-ت-وسس-ط أل-ت-ي
ج-رت ب-ت-ارأغ-ون ألصس-ي-ف أل-منصسرم
من أأجل ألحفاظ على ألإسستقرأر
أل -م -وج -ود ف -ي أل-ف-ري-ق ،وم-ن ج-ه-ة
أأخرى بهدف موأصسلة ألعمل ألذي
شسرع فيه منذ فترة بما أأن ألÓعبين
أعتادوأ على أللعب مع بعضسهم وما
سس -يسس -اع -ده ع -ل -ى تصس -ح -ي -ح ب-عضس
ألأخ -ط -اء أل -ت -ي سس -ج -ل -ه-ا م-ن ق-ب-ل
ل- -ت- -ف- -ادي ت -ك -رأره -ا ف -ي أل -م -وع -د

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حافظ أاوŸبي الشسلف على كرسسي الصسدارة
رغم تعادله مع شسبيبة بجاية ( ،)1-1داخل
الديار ،كما ضسيّع وداد تلمسسان فرصسة اللحاق
ب-ه ،ع-ن-دم-ا اك-ت-ف-ى ه-و ك-ذلك ب-ال-ت-ع-ادل ف-وق
ميدانه مع سسريع غليزان ( ،)0-0ضسمن داربي
ال-غ-رب◊ ،سس-اب م-ب-اري-ات ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة
الثانية «موبيليسص» لكرة القدم.
تعثر ألمتصسدر أأولمبي ألشسلف بميدأنه أأمام
شسبيبة بجاية ( ،)1-1حيث سسجل ألزوأر منذ
أ ل -د ق -ي -ق -ة (  ) 4 2ع -ب -ر ب -ا ه -ي  ،و ح -ا ف -ظ -و أ ع -ل -ى
تقدمهم في ألنتيجة أإلى غاية ألدقيقة (،)85
حينما تمكن قدور شسريف من تعديل ألكفة لـ
« أ ل ش س -ل -ف -ا و ة » و أ ن -ق -ا ذ ه -م م -ن أ ل -ه -ز ي -م -ة  .و ب -ه -ذ أ
ي -ب -ق -ى أ ل أ و ل -م -ب -ي ف -ي أ ل -ط -ل -ي -ع ة (  1 8ن ) ب -ف -ا ر ق
ثÓث نقاط عن مÓحقه ودأد تلمسسان ،بينما
تبقى ألشسبيبة في ألمركز ألـ  8( 12ن).
وضسيع ودأد تلمسسان فرصسة أللحاق بالمتصسدر،
عندما أكتفى هو كذلك بالتعادل أأمام ضسيفه
س س -ر ي -ع غ -ل -ي -ز أ ن (  , ) 0 - 0ف - -ي د أ ر ب - -ي أ ل - -غ - -ر ب
أ ل -ج -ز أ ئ -ر ي  ،ل -ي -ب -ق -ى أ أ ش س -ب -ا ل ف -و ؤ أ د ب -و ع -ل -ي ف -ي
م -ر ك -ز أ ل -و ص س -ا ف -ة (  1 5ن )  ،ف -ي ح -ي -ن ي -ت -و أ ج -د
ألسسريع في ألمركز ألعاشسر ( 9ن).
من جانبه ،حقق ألصساعد ألجديد ،نجم مقرة،
أ أ ح س س -ن ع -م -ل -ي -ة ب -ا ن -ت ص س -ا ر ه خ -ا ر ج أ ل -د ي -ا ر ع -ل -ى
أتحاد ألبليدة ألجريح ( ،)0-2وسسجل للزوأر
كل من بوخاري (د  )50وبولعنصسر (د ،)89
وبالتالي يرتقي ألنجم أإلى ألصسف ألسسابع (11
ن )  ،ب -ا ل -م -ق -ا ب -ل ت -ت -و أ ص س -ل م -ع -ا ن -ا ة أ أ ب -ن -ا ء « م -د ي ن ة
ألورود» في ألمركز ما قبل ألأخير ( 4ن).
ك - -م -ا ت -ف ّ-و ق ت ج -م -ع -ي -ة و ه -ر أ ن ع -ل -ى ح س س -ا ب
مولودية ألعلمة ( ،)1-2بفضسل ثنائية بن طيبة
(د  ،)32برملة (د  ،)53في حين قلصس كفي (د
 )3+90لتشسكيلة «ألعلمية» ،وعلى ضسوء هذه
ألنتيجة صسعدت ألجمعية أإلى ألمركز ألثامن
( 10ن) ،أأما ألمولودية فتبقى في ألمركز
ألرأبع ( 12ن).
وأأحرز أتحاد عنابة فوزه ألثالث لهذأ ألموسسم،
عندما أأطاح بضسيفه ترجي مسستغانم (،)0-1
في موأجهة ألصساعدأن ألجدد .وسسجل زياني
(د  )35ألهدف ألوحيد في أللقاء لفائدة أأبناء
«بونة» ،ألذين صسعدوأ أإلى ألصسف ألرأبع (12
ن) ،خلف ألترجي ألمتوأجد في ألصسف ألثالث
( 13ن).
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إ÷زإئـ ـ ـر –تضصن نسصخ ـ ـة ٢٠٢٢

م -ن -حت ال -ك -ون -ف -درال -ي-ة
لف- -ري- -ق -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم
ا إ
«ال - -ك - -اف» ا÷زائ - -ر ،شس- -رف
ت -ن -ظ -ي -م ب -ط-ول-ة ك-أاسص أا·
إاف -ري -ق-ي-ا ل-لع-ب ÚاÙل-يÚ
لسسنة  ،2022حسسبما كشسفت
ع- -ن- -ه ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ك- -روي -ة
لفريقية.
ا إ
وأت- -خ- -ذ ق- -رأر م- -ن- -ح أل -ج -زأئ -ر
أح -تضس -ان ه -ذه أل -م-ن-افسس-ة ،م-ن
ط-رف أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذية لهيئة
«أل -ك -اف» ،أل -م -ج -ت -م -ع -ة ي -وم-ي
ألخميسس وألجمعة بمدينة شسرم
ألشسيخ ألمصسرية.
وك -انت ألت -ح -ادي -ة أل -ج -زأئ-ري-ة
لكرة ألقدم «ألفاف» ،قد أأعلنت
ف - -ي أل - -ث- -الث م- -ن شس- -ه- -ر م- -اي
أل -ف -ارط ،ع -ن ت -رشس -ح أل -ج-زأئ-ر
لسس -تضس -اف -ة ب -ط -ول -ة ك-أاسس أأم-م
إأف -ري -ق-ي-ا لÓ-ع-ب-ي-ن أل-م-ح-ل-ي-ي-ن
 ،2022وذلك بعد موأفقة وزأرة
ألشس -ب-اب وأل-ري-اضس-ة ،ع-ل-ى ط-لب
«ألفاف» لتنظيم ثاني أأكبر حدث
كروي في ألقارة ألسسمرأء.
وك- -م- -ا ت- -ق- -رر أأن ت- -ج- -ري ه- -ذه

ألبطولة في نسسخة سسنة 2020
ب -إاث -ي -وب -ي -ا ،م -ع أإلشس -ارة إأل-ى أأن
طبعة  2018أحتضسنتها ألمغرب
وتّوجت بلقبها.
ك -م -ا م -ن -حت «أل -ك -اف» ت-ن-ظ-ي-م
م -ن -افسس -ات أل -ف -ئ -ات ألشس -ب -ان-ي-ة
للسسنوأت أألربع ألمقبلة،
فضس Óعن إأعÓن تنظيم ألمغرب

لكأاسس أأمم إأفريقيا لكرة ألقدم
دأخل ألقاعات لسسنة  2020وكذأ
كأاسس أأمم إأفريقيا ألقل من 17
سس- -ن -ة لسس -ن -ة  ،2021ف- -ي ح- -ي- -ن
ت-ح ّصس-لت م-وري-ت-ان-ي-ا على شسرف
تنظيم كأاسس أأمم إأفريقيا دون 20
عاما لسسنة .2021

¿Gôgh
إاطÓق إاسسم
اŸرحوم
الهواري بديأر
على حديقة
عمومية
ق -رر اÛلسص الشس -ع -ب -ي ال -ب -ل -دي ل -وه -ران
إاطلق إاسسم اŸرحوم الهواري بديار ،اللعب
ال-دو‹ السس-اب-ق ال-ذي واف-ت-ه اŸن-ي-ة الث-نÚ
اŸنصس-رم ،ع-ل-ى ا◊دي-ق-ة ال-ع-مومية ا÷اري
ا‚ازه -ا ب -ح -ي ا◊م -ري ،حسسب م -ا ع-ل-م م-ن
هذه ا÷ماعة اÙلية.
وأأوضسح نفسس ألمصسدر أأن هذأ ألقرأر صسودق عليه
من طرف أأعضساء ألمجلسس ألشسعبي ألبلدي خÓل
دورته ألعادية يوم ألخميسس ،وجاء «تكريما لروح
ألفقيد ونظير ألخدمات ألكبيرة ألتي قدمها لكرة
ألقدم ألوهرأنية وألجزأئرية عموما».
وت -وف -ي ب -دي -ار ب-ال-م-رك-ز أإلسس-تشس-ف-ائ-ي أل-ج-ام-ع-ي
لوهرأن عن عمر يناهز أل 82عاما بعد صسرأع
طويل مع ألمرضس ،فيما شسيعت جنازته ألثÓثاء
ألماضسي بمقبرة عين ألبيضساء (وهرأن) بحضسور
جمع غفير من ألموأطنين وقدأمى ألرياضسيين من
م -خ -ت -ل -ف أأن -ح -اء أل -وط -ن ت -ت-ق-دم-ه-م ألسس-ل-ط-ات
ألمحلية.
وكان ألفقيد من أأفضسل ألمدأفعين في وقته ،حيث
تقمصس أألوأن جمعية وهرأن سسنة  ،1963لفترة
قصسيرة قبل أأن يتنقل إألى ألفريق ألجار مولودية
وهرأن ألذي قضسى معه أأغلب مشسوأره ألكروي،
مسساهما في تتويجه بأاول لقب للبطولة ألوطنية في

تاريخ ألنادي سسنة  ،1971ليعتزل ألميادين عامين
بعد ذلك.
وسس -ي -ت-م ق-ري-ب-ا أف-ت-ت-اح أل-ح-دي-ق-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أل-ت-ي
سس -ي -ط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا أسس-م أل-ف-ق-ي-د ح-يث ت-ق-دمت ب-ه-ا
أألشسغال ،وفق نفسس ألمصسدر ،وهي ألحديقة ألتي
يتم تشسييدها في ألمكان ألذي كان يأاوي محطة
سسيارأت أألجرة بين ألوليات بحي ألحمري بعد
إأزألتها منذ بضسعة أأشسهر ،وتبعد ببضسع عشسرأت
أألمتار فقط عن ملعب «أأحمد زبانة» ،حيث قضسى
بديار أأحلى أأيامه في مشسوأره ألكروي.

كأسس إافريقيأ ( ٢٠١٩أاقل من  ٢٣سسنة)

إجرإء إŸنافسصة ب ٨ Úو  ٢٢نوفمÃ Èصصر

لقل
ل· أ
Œرى نهائيات كأاسص افريقيا ل أ
م -ن  23سس -ن -ة م-ن  8ا 22 ¤ن-وف-م2019 È
Ãصس-ر ،حسس-ب-م-ا أاع-ل-نت ع-ن-ه ال-ك-ن-فيدرالية
لفريقية لكرة القدم.
ا إ
وسس -ت -ك -ون ه -ذه أل -م -ن-افسس-ة ،أل-ت-ي تضس-م ث-م-ان-ي-ة
منتخبات ،مؤوهلة إألى أأللعاب أألولمبية 2020
بطوكيو ،حيث تمر ألفرق ألثÓثة أألولى إألى هذأ

ألموعد ألرياضسي ألكبير.
وقبل هذه ألنهائيات ،تنظم ألهيئة ألقارية دورين
تمهيديين.
وشساركت ألجزأئر في أأولمبياد  2016بريو دي
ج -ان-ي-رو ب-فضس-ل أح-تÓ-ل-ه-ا أل-م-رك-ز أل-ث-ان-ي ،ف-ي
نهائيات كأاسس إأفريقيا ألقل من  23سسنة في 2015
بالسسينغال.

توتنهام

ديلي أإ‹ يغيب لفÎة طويلة

لسسبا‘ ،Ê
ل‚ليزي ،لضسربة قوية قبل أايام من مواجهة برشسلونة ا إ
تلقى توتنهام ا إ
ا÷ولة الثانية لدور اÛموعات بدوري أابطال أاوروبا.

قالت صسحيفة «ذأ صسن ألبريطانية» ،إأن ديلي أألي ،قد يغيب لفترة تصسل إألى شسهر ،بعدما تعرضس
لن -ت -ك -اسس -ة ج -دي -دة ،رغ -م ع -ودت-ه ق-ب-ل أأي-ام ق-ل-ي-ل-ة م-ن ف-ت-رة غ-ي-اب إلصس-اب-ت-ه ف-ي أأوت-ار أل-رك-ب-ة.
وسساهم أألي في فوز ألفريق على وأتفورد في كأاسس ألرأبطة ،ولكنه شسعر بأالم شسديد في تدريبات
ألفريق يوم ألجمعة ،وسسيغيب عن موأجهة برشسلونة يوم أألربعاء ألمقبل بدوري أألبطال ،وكارديف
في ألدوري ،ألسسبت ألمقبل.
كما سسيغيب عن مبارأتي ألمنتخب أإلنجليزي أأمام كروأتيا وإأسسبانيا في دوري أألمم أألوروبية،
وهناك شسكوك حول لحاقه بمبارأتي وسست هام ومانشسسستر سسيتي في ألدوري ،وزيارة هولندأ للعب
مع أأيندهوفن بدوري أألبطال ،ألشسهر ألمقبل.
وحصسل أألي على رأحة ثÓثة أأسسابيع فقط بعد نهاية كأاسس ألعالم ،وقال ألÓعب أأكثر من مرة إأنه
ل- - -يسس م- - -ت- - -ع ً- -ب - -ا ،ل - -ك - -ن آأث - -ار أإلره - -اق ب - -دأأت ت - -ظ - -ه - -ر ع - -ل - -ي - -ه م - -ن - -ذ ب - -دأي - -ة أل - -م - -وسس - -م.
وقال أألي في تصسريحات بعد ألفوز على وأتفورد يوم أألربعاء ألماضسي »:نحن نعرف أأجسسادنا أأفضسل
من غيرنا ،كما أأن طاقم ألتدريب هنا حدد ألكثير من ألعمل لنا».
وأختتم »:ل يقتصسر أألمر على أللعب فقط فهناك ألكثير من أألمور أألخرى ،ألطاقم يقرر أأن

ب-إام-ك-ان-ن-ا أل-ل-عب ون-ق-رر ن-ح-ن أأن-ن-ا ق-ادرون ع-ل-ى أل-ل-عب ،ن-ح-ن ه-ن-ا ون-ري-د مسس-اع-دة أل-ف-ريق قدر
أسستطاعتنا»

أألحد  ٣٠سصبتمبر  ٢٠1٨م
ألموأفق لـ  ٢٠محرم 1٤٤٠هـ

قصشيدة

قصشيدة

zOƒLƒdG Qƒf{ ábGôM áHôZ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوأنيسص» صصرحا ضصمن صصفحتها ألثقافية كل يوم أحد لنشصر
إأبدأعاتكم ؤمسصاهماتكم ‘ ﬂتلف أألجناسص ألثقافية شصعر ،قصصة ؤرؤأية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أن تكون أإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح ألفرصصة للجميع.

خاطرة
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إاÁان بورقبة  /ا÷زائر

لـ :زينب خرباشش

مبسشوط ﬁمد عبد اÛيد

شصاع نور على ألوجوِد أل ترى؟
أن ألكائنات ‘ رحابه ضصياُء
هو شصمسص أشصرقت ‘ ألعÓ
ٍ
لتن Òألكون بطلة نضصرأءُ
من أين أبدأُ ؤأ◊ديث غرأُم
‘ ؤصصف خ Òأألناِم ضصاع ألكÓمُ
ؤأختل توأزنُ شصعري ؤ أفقدُه ألصصوأَب
ل أ◊ب ينصصفُه ؤل ألثناُء
هو آأية من آأيات ألرحمةِ
صصلوأ عليه ؤسصلموأ تسصليما
نور أضصاء بريقه كل ألسصما
من حسصنه حتى أ÷وأد تكلما
هو أألم Úألصصادُق ‘ قولهِ
ؤألفعل شصيمته ؤ معدنه أألصصيÓ
ماذأ أقول ‘ ؤصصف خ Òألعلى
ف Óيوجد ؤصصف للجمال بدي ٍ
Ó
ف نصصف نضصرتهِ
فلو كان ليوسص َ
ُ
فمحمد تربع على عرشصه كمالَ
فالله أقسصم بحياته قسصما
لله دره ما أعظمه مقاما
صصّورؤه ؤرسصموه ‘ أبشصِع ألصصور
أل ترؤن أنه أحلى من ألقمِر
بالقرآأن ألعظيمِ جاَء مبشصرأ
أؤليسص كتاب ألله للنور سصبيÓ
بشصر مثله ما سصمعت عنه أبدأً
ؤل بسصمو ؤرفعة أخÓقه أجد مثيÓ
أحببته ؤألله يشصهد على ﬁبتي
Ò
ؤألقلب يهفو لذكرهِ ؤألعقل من ُ
يا من أسصتحت كلماتي ‘ ُحضصرتهِ
ؤأرتوى قلمي ؤأسصتيقظ ألوجُد
حب ﬁمد يسصكن ‘ دمي
ؤمنزلته بالفؤوأد Œوُد
هو رحمة للعا ÚŸذأع صصيتهُ
Ãشصرق ؤمغرب ألكون أمينا
رأية أإلسصÓم ‘ معصصمهِ
ؤألعدل مبتغاه ألعظيُم.
زينب خرباشص

إأuني هناكْ
حيث أŸسصافاِت ألطويلةِ كلuها ...
ث أŸسصاءأِت أ÷ميلِة تختفي ...
حي ُ
ؤحدي هنا...
ل أشصتهي إأsل ُرَؤؤأكْ ...
ف باكًيا ..
أ÷رُح ينز ُ
ؤألدمُع يسصق ُ
ط من هنا ..
ب يسصأالُ دمعتَيهِ ؤُمهجتي ...
ؤألقل ُ
ك ؟!
هل ‹؟! ؤهل ‹ أنْ أرأ ْ
ل ُعمَر ‹  ..ل رؤَح ‹  ...ل حب ‹
إأsلك
حمَل لوعتي ...
َألسصَ ‘ Òألُدنَيا ؤ أ ْ
ك ....
ؤأسص ‘ Òألدنيا ؤأنتظَر ألهْ Ó
إأّني برحلتي ألطويلةِ مُبِحٌر
حَر ِلي ..
ل بَ ْ
ل أْرضَص ‹ ...
ل مُلكَ ‹ ..
ك
كل ألذي أُؤرِثُْتُه ِ ...ذكرأ ْ
ت
◊رؤفِ تبعْ Ì
كtل أ ُ
حتى ألتي أخفيُتها ‘ خافقي مثل
ك
ْ ÓŸ
أَ
ب ها ُهنا ...
لَ ⁄ .أُعْد طف ًÓأللع َ
ت ألوجوِد
حكا ُ
ؤتطوفَ ضِص ْ
ت أ÷ميلُة ‘
ؤحوَلنا تلهو ألفرأشصا ُ
ك...
ُرَبا ْ
َكْم ضِصعتُ ‘ زمنٍ أرأفُق ؤحدتي
ك
حتي ُيجuمُعني ؤُيرجعني صصدأ ْ
ت أرسصمُ ‘ ألتشصtوِق لوحتي
قد ُعْد ُ
ك
ؤأعوُد مبتسصًما أرأ ْ
أنا ُمْبحٌر ؤألبحُر مثلي ُمْنكسِصْر ..
حِمَلني ُهدأكْ ..
َيْغُفو على َخuدي لَي ْ
ت أدري ِحيَلتِي ..
ما ُعْد ُ
ما قِ sصصتِي ...
ك.
ؤأألْمنٍياتُ ِبَأاْن َأُموتَ على ثََرأ ْ

خاطرة
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هاجر بلعيدي /خنششلة

فتاة ل تبا‹ ؤأنا ‘ قمة ألسصعادة زأر Êشصبح ؤ سصرق مني ألوسصادة أخذ بيدي  ..ؤ
لف  ..حول عنقي قÓدة فنبضص قلبي زيادة ؤمن ثم  ...سصلب من حز ÊميÓده
أضصرم ألنار فيه ؤ ن Ìفوق قلبي رماده ثم قال بابتسصامة ‡زؤجة بالشصقاؤة  :ها قد
أعدت إأ ¤قلبك ألسصعادة فانحن لتؤودي طقوسص ألعبادة أجبته  :أنت ..أحتمالن إأما
أنك هاجسص ؤ ؤهم ل أعيه ،إأما أنك بحر من ألكوأبيسص أغرق فيه فÈبك من أنت ؟
فإا Êمللت ،ؤنفسصي Œ ⁄د فيك ما تشصتهيه أجابني سصاخرأ ثم أنصصرف :أنا  ..جئت
ألسصتحوذ على قلبك ألنزيه ؤأتضصح أنك فتاة ل تبا‹ ؤؤجودي دنياك ل –تويه.

خاطرة
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وردة غوتي  /أام البواقي
كنت ؤكانت أأليام بيننا جميلة
ؤأآلن صصرت ,صصارت أآللم مريرة
ؤبينهما عشصنا حكاية مثÒة قصصÒة
صصدقني  ⁄أهرب منك فأانا فيك أسصÒة
لكن يومها إأن تذكر كانت أألمطار غزيرة
ؤأك Ìما خشصيت ..
أن أضصيع أثر ألعودة إأ ¤سصجني ‘ تلك
أ÷زيرة
جمعت ‘ ألسصحر نفسصي ؤ قلبي ؤ ؤردة
صصغÒة
مشص- -يت ع -ل -ى أل -رم -ال ح -اف -ي -ة أألق -دأم
متناسصية أ ÊأمÒة
ضصحت بفارسصها حتى تعيشص ب Úألناسص

ملكة كسصÒة
سصينفذ زأيد فزؤد Êكلما ألتقت ألعيون
‘ أŸسصÒة

زينب خرباشش/ميلة
قال لها أحبك ؤأنت سصت ألنسصاء
فلما أرى قلبك ؤ ⁄أر من بعد مثلك أيتها ألنجÓء
يا ضصلع آأدم مثل ألفجر أتيت يا حوأء
عيونك مثل عيون ألغزألة ف Óألشصعر أصصدق من عيوÊ
ؤل أ◊رف أبلى بÓء ألذي يكتب عنك ‘ قصصائد أŸدح
ؤألهجاء
أن -أا أك -ت -بك ؤأرسص -مك ؤأن -حت أسص -مك ك -وردة ي -كسص -وه -ا
أÿجل ؤأ◊ياء
ؤصصوتك حبيبتي مثل ألنسصيم يهب صصباحا ؤمسصاء
قالت هل هذأ هو أ◊ب لديك أم أن أ◊رؤف أعلنت
عنك أ÷فاء
فقلت أنا ألذي أ◊رف يهابني ؤأبتلى بوهمي أÁا أبتÓء
ؤآأنت ط Òألغرأم ألذي كلما سصمع ندأئي لبى ألندأء
يا ‚مة تنام ‘ Úأفق فوق ألعقول ؤصصعبة أŸنال
أنا ‘ جدأل مع أ÷دأل كيف أكتب عنك ؤكيف أجد
ظلك ب Úألطيشص ؤألعناد
عند ألصصباح ؤعند أŸسصاء أهيم أشصتياقا بفرط أألسصى
ؤعودتني كل فضصل عسصى يذؤب أللبيب كما عودتني
ؤقلبي عن جودك با◊ب تعودأ
ؤألليل ببعدك  ⁄يزل سصرمدأ
ؤتركت ‘ عيو Êدمع ألصصبا كان أألمر كان كما بدى
أتيتك با◊ب فكن لقلبي حبيبا ﬁسصنا
فقالت قل ما شصئت ففصصل أ◊ب ناقصص غ Òمتمما
فقلت على سصÒي  ⁄يزل سصÒكم ؤخ Òجميع أ÷مال
خÒكم
فكن خليلي ؤخليل ألرؤح ؤخ Òحبيب
ؤكن شصفائي من علتي ؤأنت كن ‹ ألطبيب
فسصهم غرأمك ما أخطا ألفؤوأد ح Úيصصيب
فسصالت ‘ عينها ألدموع قائلة ؤألله أنت ألغريب ؤأنت
أ◊بيب
ع -ج -يب أم -رك ع -ج-يب ؤم-ا أع-ج-ب-ن-ي أم-ر سص-وأك أي-ه-ا
ألغريب
فقلت ؤيحتي من هذأ أ◊ب ؤمن هذأ ألنصصيب
فÓحت بحبها فطاشص رأسصي بالهوى ..
فصصمت أللسصان ؤأسصتكان ؤما أضصحى يجيب
فقالت ‹ حينها يا سصيدتي أنت ألفجر ؤأنت أللقاء ؤأنت
أ◊بيب
ؤأنت أمنيتي ؤأنت ضصياء ليلي ؤأنت ألعندليب
ؤأنت ألوجد ؤألوجدأن ؤألولع ؤأنت ألقمر ألقريب
ؤأنت حبي ؤحياتي ؤفؤوأدي ؤسصÓمي ألعذب أ÷ميل.

خاطرة

مفتاح عبد الرزاق

 ⁄أقصصصص رؤؤياي.....
هي فرصصة ألذئاب للنجاة
لعل ألرؤؤيا أÿجولة –كي أحفادها  ..غÒ
سصÒة ألدمع ؤ ألدم
قد مللت ألركضص خلف خيول أ◊قيقة يا
أبتي
أين ألبقية مني ؟ أين ألقميصص ؟ أين
›دك أŸوعود ؟
 ⁄يأات هذأ أ÷سصد أللفظ عبثا
هو كمشصة من أ◊ن Úتبحث ‘ خرأئط
ألذأكرة عن رؤح أŸعنى
ي من سصجن
ؤألليل خطته لينقذ ألبشصر ّ
لمل أللذيذ
رموزه ؤ نافذة نحو نصصوصص أ أ
 ⁄أقصصصص رؤؤياي.....
لرصصفة كلّها تشصابهت ،ؤ ⁄تعد تنع
فا أ
أبناءها
هي شصعر فوضصوي ؤألسصحاب من فوقه
لرضص
يجتازه كÈياء أÛاز كي يهب أ أ
بسصمة ألصصبايا
ؤÁنح أŸاء لونا خياليا ليسصرق من نهد
أ◊ياة متعة ألفطام
لز‹ أن يشصّكلني ‘ سصماءها
ؤمÓذه أ أ
فانوسصا يضصيء ما ب Úأنفاسص ألقصصيدة
للعارفÚ
زحمة –وز ألصصمت فينا ،ؤأ÷هات كلها
ملئت جثث ألرغبات
 ⁄أقصصصص رؤؤياي.....

جs-نةٍ ُمْسصَوّدِة
أْنَ-سص-لََ-خ ألs-نَ-ه-اُر َع-نْ ُد ُ
ألطstرِة َؤأسْصَفَر عنْ بََياضصِ ألُغsرة،
ف
ُم ْسصَتْنِطًقا أَألْفَوأهَ بِالsت ْسصِبيِح َخْل َ
َن -وأِف ِ-ذ َمْ-سصِ-ج-دِ أإلَِم-اِم ألَ-غَ-زأxلّ-ي؛
َهَذأ ألذِي طَsر َنِفي ًسصا سَصَنَة َعشَصٍر َؤ
َألْ َ- -ف ْ- -ي - -نِ ِف - -ي َرْؤضَص - -ةٍ رsق ْ- -ت ِبِ- -ه
َ ِ
ُŸرؤجِ َؤأشِصيها
حَوأشصيَها َؤتأاّنَق ِبا ُ
ُيَ-ق-اُل َلَ-ه-ا أألْؤِريسِصs-يُ-ة؛ َؤِهَ-ي َبْ-ل-دةٌ
حsتى َم َضصى
َبَذَل ْ
ت ألsنِعيَم لَِوأِفدِيَها َ
حاُب أل t
طُموحِ .
ِفي َأثَرَِها َأصْص َ
ت ألsشص ْ-م ُ-سص ِب َ-ج َ-م َ-رأِت
َف- -إاَِذأ َرَمْ - -
ألt- -ظْ- -هِ- -ر مَُ- -ثْ- -ل- -تُ ِعْ- -ن َ-د َم ْ-دَخ ِ-ل
ْ Ÿسصِ- - -جِ- - -د َؤ َدأَر هَ- - -ذأ أَ◊ِديُث
أَ
ألشsصحيُح َبْينِي َؤَبْيَن ُمَعلَuمةِ ألُقرآأنِ
حَمَل ِ
ك َعَلى ألنكفاء
_ َما ألِذي َ
جsدًدأ ؟
إأَْلى ُهَنا ُم َ
_َلَقْد َأَرْتنِ
َ
حَُÓم شَصْيِخي غَْيَر
أ
ل
أ
ي
ْ
ٍ
َ
َ
َ
َ
ِ
ي قولٌه َتَعالىَ( :ؤأsتُقوأ
َمsرة َيْتلُو َعل s
ألsلَه َؤُيَعuلُمُكُم ألsلُه ف َسصاَقِني َهَذأ
أÿاِطُر ألَعِز يُز).
ِ
ِ
ِ
أْن َ -صص َ-رَف ْ-ت َعu-ن-ي َؤ َتَ-رَكْ-ت-ن-ي لَ-ذلَ-ك
ÿاِطرِ ُي َصصuرُفنِي َكَما أُرِيُد  ،حَsتى
أ َ
ي َؤ َأْعِمَدَة
ت َيِدي َأْلَم ُسص َزَرأِب
َمَدْد ُ
s
ت َل ُ-ه َن َ-وأِم -يُسص
َ Ÿصصs- -ل -ى َف -اْخ َ-ت s-ل ْ -
أً
ج -ةِ ُحx-ب
ِج ْ -سص ِ-م -ي َؤ شَص َ-ع ْ-رُت ِب َ-م ْ-و َ
ُت -حَ u-رُك -نِ-ي بَْ-يَ-ن َزَؤأَي-اهُ ُ .ثs-م َه-ا أََن-ا
َأِم-يُ-ط سَص-تَ-اِئَ-ر ألّ-ن-اِفَ-ذِة ِل-يَُ-خاِطَبِني
َمشْصَهُد ألنtوِر َيْنُفُذ مَِن أألُُفِق َكأاّنُه
جِميعِ َأْق َ
حّتى
أل sسصْهُم َيْمَتtد مِْن َ
طاِرهِ َ
ِ
ُيوقِظَ أألْرضَص َؤ أل ّسصَماَء جَميًعا َؤ
◊صصى َفُي َصصuوُرَها َعِقيًقا
َيأاِْؤي إأَِليِه أ َ
بْ َعَلى ألَغابَةِ
َŸقاِبَلةِ حُ ْسصًنا
أ
َؤ َي ُصص t
ُ
s
ي َيْنشَصtق ِبَوأٍد
ص
ش
ف َعْن َعْبَقِر x
َ ،فَِتَتك ُ
ي َي- -رُفُ- -ل َم- -اؤؤُُه َرْغَ- -م َق- -اِئ ِ-م
سَص- -خx - -
ألَهاِجَرِة َ .كاَن َهَذأ ألّدْرسُص ألذِي
َلs-ق-ـَنْ-تِ-ن-يِ-ه َمَ-ف-اِتُ-ن أألؤريسصs-يُ-ة ِبَ-قَ-لِ-م
ِ
ِ
ي َخِليًقا َأْن َيْكَتنَِفنِي
َمِْسصِجد ألَغَزأل u
ِ
ِ
َ
َ
ٌ
بِه ألَفْتُح َفَ Óتعُدؤ َعلْيه َعادَية ،
َ َ
ت ُكل أل t
حْوِلي
ظُرؤفِ َ
حّتى لْو َكاَن ْ t
َأْدَع- -ى إأَِل- -ى ألtضصْ- -عِ- -ف َؤ َأحَ- -رى َأْن
ُتَوuر َ
طنِي ِفي ألَفشَصِل .
ِ
َ
ِ
ت ألsشص ْ-مُ-سص إأل-ى َمْ-غِ-ربَ-ه-ا
ج َ-ن َ-ح ْ -
َ
َف -اْن َ -
ط َ-ل ْ-ق ُ-ت إأَِل -ى أل َ-ب -يْ ِ-ت َم -وُف-وَرَة
أل s
حدٍ مُْنٌذ
جِل ُسص إأَِلى َأ َ
طاَقةِ َ ،ل َأ ْ
ِ
ِ
ِ
جليسصي
َذلِ َ
ح sسص مuني َ
ك ألَيْوِم أإِّل َأ َ
Ÿثُِ-ل ألُ-عْ-لَ-ي-ا َؤ
َن ْ-ف ً -سص-ا َت-تََ-وثُ-sب إأَل-ى أ ُ
َعْقًَ Óل َيَرى حَْوَلُه أإِsل َخْيًرأ ُم ْ
طَلًقا؛
جَماًل ؤ
َي ْسصِبُغ َعَلى ّكِل مَا َيشْصملُُه َ

ِخ ْصصًبا.
ِ
َ
ِ
s
ْ
ه
إ
أ
أ
ي
ص
Ò
ص
حsتى
ي
ل
ر
ه
ش
س
ة
ٌ
َ
َ
َ
ٌُ
َؤ َما َ
َŸدُد مِْن ُكuل َنَوأِحيهِ َؤ َما
َنطََق أ َ
ت صَصْعًبا إأِّل َفَتَح ِلي صَصياصِصيِه
ُخ ْضص ُ
َف َ-أاصَص ْ-ب ُ-ت ألْع -تِ َ-م -اَد ِف -ي ألs-تْ-عْ-ل-يِ-م
ِ
ت إأِ ¤سَصِم ِ
Òي ُمَعxلَمًة
ي َؤ ُعْد ُ
أِلُقِْرآأن u
ِ
ك
جuل َما َيُكونُ َتَمامًا كَذل َ
فيه كأا َ
أل t-ن -وِر أل -ه -زي -ل أل ِ-ذي أشص -ت s-د ؤقت
ك
حuر ُ
ألَهجَ .ِÒؤ َلْم َيَزْل أ◊َالُ ُي َ
أِ
ت أَألْنَباُء
Ÿسص َ
حّتى َتَهاَد ْ
ك َفتِيًقا َ
َأّنُه َْتsم ُقُبولِي ِفي َمْعَهدِ ألَهْنَدسصةِ
َ
أِ
ْŸعَ- -م- -ارsيِ- -ة َؤ َتَ- -مْ- -وضَصَ- -عْ- -ت ِه َ-ي
أألُْخَرى ألَهنَدسَصُة أ ِ
ْŸعَمارِsيُة َمْوضِصَع
أل َ-وأسِصَ-طِ-ة ِم-نَ ألِ-عْ-قِ-د َبْ-ي-نِ-ي ؤ َبْ-يَ-ن
ت أََت َ-ع -اطَ -اُه َم َ-ع
ألَ- -وَف -اءِ أل ِ-ذي ُك ْ-ن ُ -
ت َتَترأءى ِلي آأَكامَُها َؤ
َبْلَدِتي ،أإِْذ َكاَن ْ
ِرَي-اُضصَ-ه-ا َؤ ِق-بَُ-بَ-هَ-ا ِخَÓَ-ل ألّ-تْ -صصِميِم
َفُتْلِهُمنِي َبَرأَعًة صِصْرَفًةَ .ؤ َل أُْنِكُر
ي ِفي َبْعضصِ
أّن ألَهْنَدسَصَة َتشُصtق َعلَ s
ح ّ-ط -اِت َفَ-أاحِ-مُ-ل َم-رسَصِ-م-ي إأَِل-ى
َŸ
أَ
ْ Ÿسص ِ-ج ِ-د ِل -يَْ-نَ-فs-ك َم-ا َأْشصَ-كَ-ل َعَ-لs-ي
أَ
ِبَلْم َسصةِ سَصاِحٍر ...
لِsلهِ َدtر َ
ك َمْرَتًعا لÓنشِصرأحِ َؤ َيا َدأمَ
ِعtز ِ
ِ
ُÁة َ ..لَقْد
ر
ك
ل
أ
ص
ض
ر
أ
ل
أ
ا
ه
ت
َ
ُ
ك َأsي ُ َ
َ
ُعِرضَص َعلي َأْنْ ًأَغاِدَر ِ
ك ِفي َبْعضصِ
شَصأاِْني َفَما sهِ
ي إأِّل ُدُموعٌ ِغَزأٌر َعَلى
َ
جهٍ َناضِصٍر َقْد َأْدَرَكُه ألtذُبوُل ؤ بَْيَن
َؤ ْ
َي َ-دsي َدْف َ-ت ِ-ري أُْف -ضِص -ي إأَِل ْ-ي ِ-ه ِب َ-ه ِ-ذِه
َÿوأِط ِ-ر أل ِ-ت-ي ُتَ-فu-رُق َنْ-ف-سِص-ي َلَ-عs-ل
أ َ
ك َطالَِبِتي:
أل tسصُ-ط-وَر َتْ-جَ-مُ-عَ-ه-ا َؤ ِت-لْ َ
َت ْسصَأاُلنِي ِفي َهذِهِ أَألْثَناءِ
ِ Úفي غُرَفِت ِ
ك؟
_ِلَماَذأ َل َتْكُتِب َ
ْ
َ:فأاُِجيُبَها
َلَقْد َعاَهْدُتُه َأْن َأِفي َضص إأَِلْيهِ ِفي ُكuل
َخ ْ
ت مِْنُه َؤْعًدأ ِبأاْن
جِليٍل َؤَأَخْذ ُ
طبٍ َ
خوْن .
َل َي ُ
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‹ Áتحن صص Èحدسصي
ذأك ألوجع ألفضصو ّ
قل له يا أبتي بقسصوة :ما أجهلك
قل للحضصور ؤأ◊ضصارة :ناقصص أنا لن
أكملك
ي :حّر أنا دأخل
قل لطريقك ألشصخصص ّ
منفاي ؤقد أخÎتك
قل للذكريات ألتي –اصصر :Êل مسصتحيل
يسصكن سصماك
قل ل لشصيء بل لزدحام ألصصفات بهذأ
ألعا ⁄أل Óمشصمسص
ؤأنتبه من إأخوتك ح Úألسصباق ..
ل أثر للط Òهنا ف Óماء إأذأ تغتسصل به
منك ‘ ألبئر
 ⁄أقصصصص رؤؤياي....
يلزمني طيف حسصناء يهمسص بي «هيت لك»
يلزمني موعد مع كتاب أؤ تائه يشصبهني أؤ
معي رÃا أعتذرت ‹
يلزمني جوع ؤ رجوع إأ ¤أل Óمنطق
يلزمني ذأك ألغموضص ألطفيف يهطل
برؤمنسصية كاŸطر أÿفيف
لقيم على أثره حف ،،Óفرحا بحلول
أ
شصعرية ألشصتاء
لطلع على فهرسص
يلزمني عمرأ أخر أ
ألفرأغ لعل غذي يندفع بي متيقنا برؤؤأي
لعود
يلزمني خطأا ‘ ألكتابة ؤ هزÁة أ
إأليك يا أبتي،،
يناديني غريبي،
هل تتشصابه ألرؤؤى ‘ أŸرأيا ألقدÁة
ؤأ÷ديدة ؟؟

هل هناك فرق ب Úألزمان ؤأل Óزمان ؟
ثّم يسصتند على مقعد ألضصياع يرأقب
أرتطام سصحر أÿيال بسصخرية ألوأقع
ؤيناقشص مع نفسصه ؤسصيجارته فكرة أنبعاث
لشصياء من جنوب ألعدم
أأ
ثّم يسصÎخي منصصتا ÷اذبية ألÓؤعي،،
لؤ ‘ ¤أ◊ب أن كنت
ما ب Úأللحظة أ أ
لخÒة هاربا نحو
تذكرها ؤخطوأتك أ أ
ألنسصيان
 ⁄أقصصصص رؤؤياي.....
فما بال ألسصبع ألعجاف تع ÊÈؤحيدأ،
كأانها قلق أبتي ،ينمو على شصرفات ظّلي
جة تغار على أÿطيئة
ؤنسصوة أŸدينة ح ّ
من معانقة ألهذيان
بيني ؤ ب Úألفردؤسص نصص ؤهميّ يأامرÊ
أن:
لرأ Êبعيون ألغياب  ..رÃا أجدÊ
ألتفت أ
منعزل عن إأخوتي
كما ‚م نرجسصي ،،ل يطيع سصطوة ألظÓم
ل يهمني أن مشصيت حافيا
أؤ أن أرتديت مÓبسص ‡ّزقة
أؤ أن أغتصصبت قصصيدة ما من صصاحبها
أعجبت حبيبتي
أؤ إأن أغتسصلت بأاشصعة ألشصمسص عاريا،،
ؤ ل أبا‹ أن ظهر حب ألشصباب على ؤجهي
ل يهمني مادأم سصÒفع أ◊رج حتما بعد
أنقضصاء تكاليف أ◊اÚŸ
ل يهمني ما دمت قد رأيت ألكوأكب ؤ
ألشصمسص ؤ ألقمر ‹ سصاجدين

‹hO

أألحد  30سسبتمبر  2018م
ألموأفق لـ  20محرم 1440هـ

–تضسنها جنيف مطلع ديسسمÈ

انط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓق أاو ¤اÙادث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ب Úجبهة البوليسساريو واŸغرب
دعا أŸبعوث أ’أ‡ي ،هورسست كوهلر جبهة ألبوليسساريو أإ ¤أأو ¤أÙادثات مع أŸغرب أŸرتقب أإجرأوؤها شسهر
ديسسم ،Èبجنيف وألتي يتوقع أأن تكون نقطة ’إعادة أإطÓق مسسار ألسسلم ‘ ألصسحرأء ألغربية أŸتوقف منذ
سسنة  ،2012حسسبما علمته «وأأج» أأمسض أ’أول من مصسادر قريبة من أŸلف.
أضسافت نفسس أŸصسادر أن جبهة
ألبوليسساريو ،تلقت أ÷معة دعوة
م- -ن أل- -رئ- -يسس أألŸا Êألسس- -اب -ق،
◊ضس- -ور أو ¤ه -ذه أŸف -اوضس -ات
أŸباشسرة أŸرتقبة يومي  4و 5
ديسسم ÈباŸدينة ألسسويسسرية.
كما أطلع كوهلر بعثة ألبوليسساريو
أ◊اضس-رة ب-ن-ي-ويورك ،باÿطوأت
ألتي ينوي ألقيام بها قريبا من
أجل إأعادة بعث أŸسسار ألسسياسسي
ألذي ترعاه أأل· أŸتحدة من
بينها دعوة طر‘ ألنزأع÷ ،ولة
أخرى من أŸفاوضسات أŸباشسرة
قبل نهاية .2018
وكان ألوسسيط أأل‡ي قد وعد
خÓل أجتماعه أألخÃ Òجلسس
أألم- -ن أل -ذي أن -ع -ق -د شس -ه -ر أوت
أل-ف-ارط ،ب-إارسس-ال ه-ذه أل-دع-وأت
‘ أكتوبر لدعوة طر‘ ألنزأع إأ¤
أو ¤أÙادثات أŸرتقبة نهاية
شسهر نوفم Èأو مطلع ديسسم.È
وأوضسح أŸبعوث أأل‡ي Ûلسس
أألمن ،أن هذه أÙادثات أألو¤
تهدف إأ ¤مناقشسة أإلطار ألعام
أل- - -ذي سس- - -ي - -خ - -دم ‘ أألسس - -اسس
أŸف -اوضس -ات ،أل -ت -ي ي -ت-وق-ع أن-ه-ا
سس -ت -درسس أŸسس -ائ -ل أ÷وه-ري-ة،
Óج-ن-دة أألول-ي-ة Ûلسس
وف -ق -ا ل  -أ
أألم - -ن لشس - -ه- -ر أك- -ت- -وب- -ر ،أل- -ت- -ي
خ ّصس - -صست م - -ذك - -رة ح - -ول آأخ - -ر
أل- -ت- -ط- -ورأت أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة Ãل -ف
ألصسحرأء ألغربية.
موقف وأضسح
وحسسب هذه أŸذكرة فإان «أهم
م -رح -ل-ة» سس-ت-ك-ون م-ن دون شسك،
أإلج -اب -ة أل-ت-ي سس-ي-ق-دم-ه-ا ط-رف-ا
ألنزأع على هذه ألدعوأت ،مشسÒة

‘ هذأ ألصسدد إأ ¤جاهزية جبهة
أل - -ب - -ول - -يسس - -اري - -و ل - -ل - -دخ- -ول ‘
مفاوضسات مباشِسرة.
وك -ان أل -ط-رف ألصس-ح-رأوي ق-د
أعلن عن جاهزيته من قبل ،عÈ
رسس -ال -ة وّج -ه -ه-ا ‘ أل-ف-ا— ج-وأن
ألفارط إأ› ¤لسس أألمن.
أم -ا أŸسس -أال -ة أألخ -رى أل -ت-ي م-ن
شسأانها خلق خÓفات على مسستوى
›لسس أألمن ،فتتعلق بالتوصسيات
أل -ت -ي سس -ي -ق -دم -ه -ا أألم Úأل -ع -ام
ب- -ه- -دف إأع- -ط- -اء ف- -ع- -ال- -ي- -ة أكÌ
للمينورسسو.
ي - -ذك - -ر ،أن - -ه ” إأج - -رأء درأسس- -ة
مسس-ت-ق-ل-ة ل-نشس-اط-ات أŸي-ن-ورسسو،
بطلب من أألم Úألعام مباشسرة
ب -ع -د Œدي -د ع-ه-دة ه-ذه أل-ب-ع-ث-ة
أأل‡ية شسهر أبريل.

وكانت أسستنتاجاته ألتي  ⁄يتم
نشسرها بعد ،وألتي سسيتم إأدرأجها
Óم Úألعام
‘ ألتقرير أŸقبل ل أ
ح- -ول ألصس- -ح- -رأء أل -غ -رب -ي -ة ،ق -د
أب - -رزت أل - -دور أل - -ذي ت - -ل - -ع - -ب- -ه
مينورسسو ‘ ألوقاية من ألنزأعات
‘ منطقة ألسساحل.
وخلصس ألتقرير إأ ¤أنّ ألعودة إأ¤
أألعمال ألعدأئية ‘ حال Œديد
ع -ه -دة م -ي-ن-ورسس-و ،سس-ت-ك-ل-ف أأل·
أŸتحدة أك Ìمن  53مليون دولر،
ألتي تنفقها سسنويا من أجل “ويل
عمل هذه ألبعثة أأل‡ية.
ومن أŸرتقب أن Áدد أÛلسس
عهدة مينورسسو ،لسستة أشسهر من
أجل ألتعب Òعن دعمها ÿطة
أŸب -ع -وث أÿاصس ،ب -غ-رضس ب-عث
أŸسسار ألسسياسسي ،يضسيف نفسس

أŸصسدر.
ك- -م- -ا أب- -رزت أل -درأسس -ة ضس -رورة
–ديث ب -ع -ث -ة م -ي -ن -ورسس -و ،أل-ت-ي
ت- -ع- -م -ل م -ن -ذ  27سس -ن -ة ب-ن-فسس
أل- -ط- -ري- -ق- -ة وه- -ذأ ع- -ن ط- -ري- -ق
تزويدها بوسسائل تكنولوجية من
أج-ل م-رأق-ب-ة وق-ف إأطÓ-ق أل-ن-ار
على أحسسن وجه.
ك- - -م- - -ا ت - -ط - -رقت أŸذك - -رة ،إأ¤
ألضس -غ -وط أŸم -ارسس -ة م-ن ط-رف
أل -ولي -ات أŸت-ح-دة ع-ل-ى ›لسس
أألم -ن ،ل -ل -حّث ع -ل -ى أسس -ت -ئ -ن-اف
أŸفاوضسات ،مÈزة ألدور ألذي
ل -ع -ب -ه «ج -ون ب -ول -ت -ون» مسس-تشس-ار
أألم- -ن أل- -ق -وم -ي أألم -ري -ك -ي‘ ،
أل- -ق -رأر أل -ذي ” أت -خ -اذه شس -ه -ر
أبريل ‘ “ديد عهدة مينورسسو
لسستة أشسهر.

غّزة تشسيّع ضسحايا مسسÒة ألعودة

فلسسط Úترفع دعوى قضسائية ضسّد واشسنطن أامام ﬁكمة العدل الدولية

ن دولة فلسسط Úرفعت دعوى قضسائية ضسّد ألو’يات أŸتحدة
أعلن وزير أÿارجية ألفلسسطيني« ،رياضض أŸالكي» ،أمسض ،أ ّ
’مريكية ،أمام ﬁكمة ألعدل ألدولية’ ،نتهاكها ألقانون ألدو‹ ونقل سسفارتها إأ ¤مدينة ألقدسض أÙتلة.
أ أ
ون -ق -ل ب-ي-ان ل-وزأرة أÿارج-ي-ة
ألفلسسطينية ،عن أŸالكي قوله أن
«أل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة أل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة
أسستندت ‘ قضسيتها إأ ¤عضسوية
دولة فلسسط ‘ Úأتفاقية فيينا
ل -ل -ع Ó-ق-ات أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ل-ل-ع-ام
 1961وع- -ل -ى وج -ه أل -ت -ح -دي -د
ألÈت-وك-ول ألخ-ت-ياري لÓتفاقية،
وق- -ب- -ول ألخ -تصس -اصس أإلل -زأم -ي
Ùك-م-ة أل-ع-دل أل-دول-ي-ة ل-تسسوية
ألنزأعات أŸتعلقة بالقضسايا ذأت
ألصسلة بالتفاقية».
وأوضس - -ح أن «أل - -دب - -ل - -وم- -اسس- -ي- -ة
أل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة ق-امت ‘ ﬁضس-ر
إأع-دأده-ا ل-ه-ذه أل-قضس-ي-ة ب-ت-ق-دË
إأعÓ-ن ت-عÎف ف-ي-ه ،ب-اخ-تصس-اصس
ﬁكمة ألعدل ألدولية ،للفصسل ‘
جميع ألنزأعات ألتي نشسأات أو قد
تنشسأا ،وفقا لقرأر ›لسس أألمن
وأإلج- -رأءأت أŸت -ب -ع -ة وأل -ن -ظ -ام
أألسساسسي للمحكمة».
وأك - -د أŸال - -ك - -ي ،أن - -ه «ع - -م Ó- -
بالقوأعد أإلجرأئية لرفع ألدعوى
أمام ﬁكمة ألعدل ألدولية ،وجه
رسس -ال -ة ‘ م -اي أŸاضس -ي ل-وزأرة
أÿارجية أألمريكية طالبها فيها،
بعدم نقل سسفارتها إأ ¤ألقدسس
أÙت- -ل- -ة Ÿا يشس- -ك- -ل- -ه ذلك م -ن
أنتهاك لتفاقية فيينا للعÓقات
أل -دب -ل -وم-اسس-ي-ة وق-رأرأت ›لسس
أألمن».
وأضساف أنه «‘ ظل غياب رّد
رسس -م -ي م -ن أل -ولي -ات أŸت -ح-دة
وع-دم أم-ت-ث-ال-ه-ا ل-ل-قانون ألدو‹،
ف -ق -د ت-وج-ه-ن-ا ب-إابÓ-غ أÿارج-ي-ة

أألمريكية Ãذكرة خطية بتاريخ
 4ج-وي-ل-ية  ،2018ب- -وج -ود ن -زأع
ق- - -ان- - -و ،Êوف- - -ق - -ا ل - -ل - -ق - -وأع - -د
وأإلج -رأءأت أÿاصس -ة Ãح -ك -م -ة
ألعدل ألدولية ،وأآلن بعد مرور
أŸدة أل-ق-ان-ون-ي-ة وأسس-ت-ي-ف-اء كافة
ألشس - -روط ل - -رف - -ع قضس - -ي - -ة ضس- -د
ألوليات أŸتحدة ،فقد ” تسسليم
أل- -دع- -وى إأ› ¤لسس أÙك- -م- -ة
بشسكل رسسمي Ÿقاضساة ألوليات
أŸتحدة».
وشسّ- - - - -دد وزي- - - - -ر أÿارج - - - -ي - - - -ة
ألفلسسطيني على أن «أتخاذ هذه
أÿطوة Áثل ‡ارسسة من دولة
فلسسط◊ Úقها ألسسيادي كدولة

عضسو ‘ ،أتفاقية فيينا للعÓقات
أل - -دب - -ل- -وم- -اسس- -ي- -ة وغÒه- -ا م- -ن
ألتفاقيات ذأت ألصسلة ،وهو حق
ق-ان-و Êآأخ-ر ت-ل-ج-أا إأل-ي-ه ف-لسسطÚ
م -ن أج -ل أل -دف -اع ع -ن ح -ق-وق-ه-ا
ومصسا◊ها ضسّد أعمال وإأجرأءأت
غ Òقانونية».
وأضساف قائ« :Óنحن ندأفع عن
ح- -ق- -وق -ن -ا وشس -ع -ب -ن -ا دون ت -ردد،
رأفضس Úك -اف -ة أشس -ك -ال ألب -ت -زأز
ألسسياسسي وأŸا‹».
 7شسهدأء
شسّيع أآللف من موأطني قطاع
غّزة ‘ ،جّو من ألغضسب وأ◊زن،

ب-ع-د ظ-ه-ر أمسس ،ج-ث-ام Úسس-ب-ع-ة
شسهدأء بينهم طفÓن إأ ¤مثوأهم
أألخ ،Òسس -ق-ط-وأ أ÷م-ع-ة ب-نÒأن
ألح -تÓ-ل ،خÓ-ل مشس-ارك-ت-ه-م ‘
مسسÒأت ألعودة ألسسلمية.
وأل -ق -يت خÓ-ل م-وأكب أل-تشس-ي-ي-ع
ك-ل-م-ات Ÿم-ث-ل-ي ألفصسائل ،أّكدت
أّن دماء ألشسهدأء لن تذهب هدرأ،
وأن جرأئم «ألحتÓل أإلسسرأئيلي
ضس -د أب -ن -اء شس -ع -ب -ن -ا ل-ن “ّر دون
عقاب ،مطالبة أÛتمع ألدو‹
بتوف Òأ◊ماية ألدولية لشسعبنا،
وﬁاسس -ب -ة ق -ادة ألح -تÓ-ل ع-ل-ى
ج- -رأئ- -م -ه -م ضس ّ-د أŸشس -ارك‘ Ú
أŸسسÒأت ألسسلمية».

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حكومة ألوفاق تدعو إأ ¤أحÎأم أتفاق ألهدنة ‘ طرأبلسض

مطـ ـالب بتحوي ـ ـ ـل مهم ـ ـة األ· اŸتحـ ـدة
إا ¤دع ـ ـ ـم األم ـ ـن ‘ ليبي ـ ـ ـ ـا
قال وزير أÿارجية ألليبي «ﬁمد سسيالة» ،إأن ليبيا تريد أن تتحول أŸهمة
’من» ،من دون أن
’· أŸتحدة ‘ بÓده إأ« ¤مهمة لدعم أ أ
ألسسياسسية ألتي تؤوديها أ أ
’مر يتعلق بنشسر قّوأت أ‡ّية ◊فظ ألسسÓم.
يحدد ما إأذأ كان أ أ
وأضس -اف «سس -ي -ال -ة» أم -ام م -دع -وم-ة م-ن ق-وأت أŸشس Òتتعلق بالقارة أإلفريقية».
أ÷م - -ع- -ي- -ة أل- -ع- -ام- -ة ل - -أ
 ·Óخ - -ل - -ي - -ف - -ة ح- -ف ÎوألŸÈان وأضس - - - - -اف أن «أل - - - - -وأق - - - - -ع
أŸتحدة أن «أألولوية يجب أŸنتخب.
أ÷يوسسياسسي ،يتطّلب تنفيذ
أن ُت - - - -ع - - - -ط - - - -ى ل  - - - -أ
Óم- - - -ن وفشس- -لت ح- -ك- -وم- -ة أل- -وف- -اق إأصسÓ-ح-ات لضس-م-ان أل-ت-م-ث-يل
وألسستقر
◊أار»ج،ةميشسجّدبدأ أعنل تىنأانل ألوطني ،أŸنبثقة عن أتفاق أŸتسساوي ‘ ›لسس أألمن
«هذه أ
موّقع ‘ ألعام  2015برعاية أل- -دو‹Ã ،ا ي -ن -ع -كسس ع -ل -ى
دعم أأل· أŸتحدة».
وت -اب -ع سس-ي-ال-ة «ن-دع-و إأ ¤أن أأل· أŸت - -ح - -دة ‘ ،إأرسس- -اء ألقارة أإلفريقية أيضسا».
حدة ،ووأصسلت ك- -م -ا أشس -ار إأ« ¤دع -م ب Ó-ده
ت-ت-ح-ول ب-ع-ث-ة أأل· أŸتحدة قوأت أمن مو ّ
ÓصسÓ-ح-ات أل-ت-ي أقÎح-ه-ا
للدعم ‘ ليبيا ،وهي مهمة أل -ت -ع -وي -ل ع -ل -ى ›م -وع -ات ل -إ
 ·ÓأŸتحدة
سس-ي-اسس-ي-ة خ-اصس-ة ،إأ ¤م-ه-مة مسسّلحة لضسمان أمنها وأمن أألم Úألعام ل أ
ل - - -دع - - -م أم - - -ن ل - - -ي - - -ب - - -ي - - -ا طرأبلسس .ليبيا تدعو إأ ¤منح «أنطونيو غوتÒيسس» ،معربا
مقعدين دأئم Úإلفريقيا ‘ عن أمله ‘ أن «تعزز هذه
وأسستقرأرها».
ك -م -ا رحب أل -وزي -ر بـ»ج-ه-ود ›لسس أألمن ألدو‹.
أ÷ه - -ود سس - -ل - -ط - -ة وه- -ي- -ب- -ة
أŸنظمة».
ب-ع-ث-ة أأل· أŸت-ح-دة ب-ق-يادة
مقعدأن دأئمان
وكان ألوزير ألليبي قد ألتقى
(م -ب -ع-وث أŸن-ظ-م-ة أل-دول-ي-ة
رئ - -يسس ÷ن- -ة ›لسس أألم- -ن
غسسان سسÓمة) وألتي أتاحت
أل -ت -وصس -ل إأ ¤أت-ف-اق إلطÓ-ق ‘ أŸقابل دعا سسيالة ،إأ ¤أأل‡ي ،أŸنشس - - - - - -أاة Ãوجب
ّ
أل- - -ن- - -ار» ‘ أآلون - -ة أألخÒة ،م- -ن- -ح أل- -ق- -ارة أإلف- -ري- -ق- -ي- -ة قرأر ›لسس أألمن رقم 1970
لوضسع حّد لشسهرٍ من أŸعارك م- -ق- -ع -دي -ن دأئ -م Úم -ع ح -ق أÿاصس ب - -ل - -ي - -ب - -ي - -ا« ،أول- -ف
ألدموية ‘ جنوب طرأبلسس .ألنقضس ،خصسوصسا وأنّ معظم سسكوغ»Ã ،قر ألبعثة ألليبية
وقال سسيالة «ندعو أألطرأف أل- -قضس- -اي- -ا أل- -ت- -ي ي -ب -ح -ث -ه -ا ل- - - -دى أأل· أŸت - - -ح - - -دة ‘
أŸع - -ن- -ي Úإأ ¤أحÎأم» ه- -ذأ أÛلسس ت- -خّصس إأف- -ري- -ق -ي -ا ،ن - -ي - -وي - -ورك ،وج- -رى خÓ- -ل
ألت- -ف- -اق ،مشسّ- -ددأ ع- -ل- -ى أن حسس - -ب - -م - -ا ن - -ق - -لت مصس - -ادر أل - -ل - -ق - -اء ،ب - -حث ع - -دد م- -ن
«أŸؤوسسسس - -ات وألسس - -ل - -ط - -ات إأعÓمية.
أل -قضس -اي -ا أŸت -ع -ل-ق-ة ب-ن-ظ-ام
ُ
أل-قضس-ائ-ي-ة أل-وط-نية وألدولية وقال سسيالة  -خÓل كلمته أل -ع -ق-وب-ات أŸف-روضس-ة ع-ل-ى
سسُ- -تÓ- -ح- -ق م- -رت- -ك -ب -ي ت -لك ‘ أ÷م -ع -ي -ة أل -ع -ام-ة ل -أ
 ·Óليبيا منذ عام .2011
أŸتحدة ،أمسس أألول «ندعو وق -د أع -رب رئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة،
ألهجمات أŸأاسسوّية».
وتسس-ي-ط-ر ع-ل-ى ل-يبيا ألغارقة Ÿن- -ح إأف- -ري- -ق -ي -ا م -ق -ع -دي -ن ع -ن أسس -ت -ع-دأده ل-ل-ت-ع-اون م-ع
‘ أل -ف -وضس -ى ،م -ن -ذ إأط -اح-ة دأئ- - - -م› ‘ Úلسس أألم- - - -ن ح -ك-وم-ة أل-وف-اق أل-وط-ن-ي ‘
نظام ألعقيد معمر ألقذأ‘ أل - -دو‹ م - -ع ح - -ق أل - -ن - -قضس إأيجاد حلول لبعضس أŸشساكل
‘ أل- - -ع- - -ام  ،2011سس -ل-ط-ت-ان (أل -ف-ي-ت-و) ،وك-ذلك م-ق-ع-دي-ن أل -ت -ي سس -ب -ب -ت -ه -ا أل -ع-ق-وب-ات،
م-ت-ن-افسس-ت-ان :ح-كومة ألوفاق غ Òدأئ- - -م ،Úخ- - -اصس- - -ة وأن وخاصسة فيما يتعلق بتجميد
ألوطني ‘ طرأبلسس ،وسسلطة م -ع -ظ -م أل -قضس -اي -ا أل-ت-ي ي-ت-م أألصسول وأألموأل ألليبية ‘
م - -وأزي - -ة ‘ شس - -رق ل - -ي- -ب- -ي- -ا أل- -ن- -ظ -ر ف -ي -ه -ا ‘ أÛلسس ،أÿارج.

ﬂاوف من توقف عمليات أ’نقاذ

دول أاوروبية “نع سسفن إاغاثة من اإلبحار ‘ اŸتوسسط
’بحار
تزدأد ﬂاوف سسفن أنقاذ أŸهاجرين غ Òألشسرعي ،Úمن عدم “ّكنها من أ إ
›ّددأ جّرأء تشسديد دول ألضسفة ألشسمالية للمتوسسط ،للتدأب Òألقانونية
و÷وئها إأ ¤أحتجاز عديد ألسسفن وألطائرأت ألتابعة Ÿنظمات إأنسسانية من ألعمل
منذ عّدة أشسهر.
وتعجز «أكوأريوسس» ،آأخر ه-ول-ن-دي-ون أع-ط-وأ ألسسفينة وق -ال ب -وم «ل -دي ق-ل-ق ب-ال-غ
سس-ف-ي-ن-ة إ
لن-ق-اذ أŸه-اج-رين أل-ت-ي ت-رف-ع أل-ع-ل-م ألهولندي Œاه ألوضسع ألرأهن وأخشسى
م-ت-ب-ق-ي-ة ‘ أل-ب-ح-ر أ أ
لب-يضس ألضس -وء أ أ
لخضس -ر ‘ ج -وأن .أن ت -ك -ون ح -ك -وم -ة أو ع -دة
أŸت- -وسس- -ط ،ع- -ن إأن -زأل  58ل - -ك - -ن ألسس- -ف- -ي- -ن- -ة ل ت- -زأل حكومات تسسعى لسستخدأم
شس -خصس -ا أغ -اث -ت -ه -م ق -ب -ال -ة
ي ‡نوعة من أŸغادرة فيما أي وسس-ي-ل-ة ل-وق-ف ع-م-ل-ي-ات
ألسس -وأح -ل أل -ل -ي -ب -ي -ة إأ ¤أ
لنقاذ ‘ ألبحر».
م- -ي- -ن- -اء ،خشس -ي -ة أن ت -ب -ق ّ-ى ت - - -ؤوك - - -د أŸن- - -ظ- - -م- - -ة غ Òأ إ
ﬁت-ج-زة ف-ي-ه م-ث-لما حصسل أ◊ك - -وم - -ي- -ة «ع- -دم وج- -ود وأل- - - -ط- - - -ائ- - - -رة ألصس- - - -غÒة
لسسفن إأنسسانية عديدة أخرى أسس - -ب - -اب ق - -ان- -ون- -ي- -ة Ÿن- -ع «م -وون -بÒد» أل -ت -ي تشس-غ-ل-ه-ا
ع- -م Ó- -ب- -إاج- -رأءأت ت- -ق- -ول سس- - - - - - - -ي-ووتشس 3
من م-ن-ظ-م-ة سس-ي-ووتشس للقيام
منظمات أ إ
لغاثة إأنها حملة أŸغادرة».
ب - -ط- -ل- -ع- -ات ف- -وق أل- -ب- -ح- -ر
ت - -ه- -دف إأ ¤م- -ن- -ع- -ه- -ا م- -ن
أŸت- - -وسس- - -ط ب - -ح - -ث - -ا ع - -ن
أسسباب سسياسسية
موأصسلة عملها.
Óنقاذ،
م-ه-اج-ري-ن ب-حاجة ل إ
وف -ي -م -ا ت-ن-ت-ظ-ر أك-وأري-وسس وق-ال رئ-يسس أل-ب-ع-ث-ة ت-امينو
‡ن -وع -ة م-ن أل-طÒأن م-ن-ذ
نقل ركابها إأ ¤سسفينة تابعة بوم «أشسعر بخيبة كبÒة إأزأء
ماي ،ومرة أخرى دون أن
ÿفر ألسسوأحل أŸالطي ‘ سس- -ل- -وك ألسس- -ل -ط -ات وع -دم
ت -ق-دم ألسس-ل-ط-ات أŸال-ط-ي-ة
أŸي- -اه أل- -دول- -ي- -ة ،ب- -ع- -د أن ت -ق -دÁه -ا أسس-ب-ابً-ا ق-ان-ون-ي-ة
أي سس -بب ق-ان-و Êل-ق-رأره-ا،
سس-ح-بت م-ن-ه-ا ب-ن-م-ا ع-لمها ،وألسس -ع -ي ÿدأع -ن -ا ب -ب-عضس
بحسسب أŸنظمة.
أأ
لم- - -ر أل - -ذي ي - -ح - -ول دون أ◊ج -ج أل -ت -اف -ه -ة غ Òذأت
وزأر ثÓثة نوأب مالطا ‘
“ك- -ن- -ه- -ا م- -ن م- -غ- -ادرة أّي ألصس- - - -ل- - - -ة» .وأضس - - -اف «إأذأ
وقت سس- -اب- -ق ه- -ذأ ألشس- -ه- -ر
م-رف-أا ،ف-إان سس-ف-ن-ا م-وق-وف-ة ن -ظ -ر” م -ل -ي -ا ي -تضس-ح ب-أان-ه
وح ّضس - -وأ أ◊ك - -وم- -ة ع- -ل- -ى
أخ - -رى ت - -خ - -وضس م- -ع- -ارك سسبب سسياسسي».
«إأن- - -ه - -اء أل - -ت - -وق - -ي - -ف غÒ
ق -ان -ون -ي -ة ط -وي -ل -ة Ÿغ -ادرة وأك -د ب -وم ل -وك -ال -ة ف -رأنسس
أل - -ق- -ان- -و »Êل- -لسس- -ف- -ي- -ن- -تÚ
فاليتا.
ب -رسس إأن ألسس -ف -ي-ن-ة ج-اه-زة
وألطائرة.
ف- -ق- -د م- -ن- -عت ألسس- -ل- -ط -ات لسس- -ت- -ئ -ن -اف ع -م -ل -ه -ا ف -ور
لن-ق-اذ لي-فÓ-ي-ن
وسس-ف-ي-ن-ة أ إ
أŸال -ط -ي -ة سس -ف -ي -ن-ت Úع-ل-ى أ◊صس- -ول ع- -ل -ى إأذن .وق -ال
لنسسانية
أل-ت-اب-ع-ة ل-لمنظمة أ إ
أأ
لق -ل ت -اب -ع -تŸ Úن-ظ-م-ت« Úسسنكون جاهزين ‘ غضسون
لŸانية ألتي –مل نفسس
أأ
غ Òحكوميت ،Úإأضسافة أإ ¤بضس- -ع سس -اع -ات لسس -ت -ق -دأم
لسس -م ” ،ت -وق -ي -ف -ه -ا ل-دى
أإ
ط - -ائ - -رة أسس - -ت- -طÓ- -ع ،م- -ن أف - -رأد ط - -اق - -م إأضس - -اف - -يÚ
وصس -ول -ه -ا ف -ال -ي-ت-ا ‘ ج-وأن
م- -غ- -ادرة أ÷زي -رة .وي -ذك -ر وŒهيز ألسسفينة وأسستئناف
Ÿسس-ائ-ل تسس-ج-ي-ل مفÎضسة،
م -أازق-ه-م-ا Ãع-ان-اة أسس-ط-ول عمليتنا».
رغ-م ت-أاك-ي-د أŸن-ظ-م-ة ع-دم
كان يضسّم ألعشسرأت من تلك وق- -ام ن -ائب رئ -يسس أل -وزرأء
ألعثور على أي مشسكلة ‘
لنسسانية.
ألسسفن أ إ
لي -ط-ا‹ م-ات-ي-و سس-ال-ف-ي-ن-ي
أإ
أورأقها.
ف-السس-ف-ي-ن-ة «سس-ي-ووتشس  »3أŸن - - -ت - - -م- - -ي إأ ¤أل- - -ي- - -مÚ
وق -الت ن -يسس-ك-ي-ه ب-ي-ك-م-ان م-ن
أŸملوكة من قبل أŸنظمة أŸت - - - -ط - - - -رف وأŸع- - - -ادي
م- -ن- -ظ- -م- -ة لي- -ف Ó-ي -ن «ن -ح -ن
أأ
لŸانية ألتي –مل نفسس للهجرة ،وألذي تو ¤مهامه
متشسوقون Ÿعرفة ما سسيحدث
أإ
لسس -م م -ت -وق -ف-ة ‘ أŸرف-أا م - -ط - -ل - -ع ج - -وأن ب - -اغ Ó- -ق
ألن ما نرأه هو بالتأاكيد وسسيلة
لي- -ط- -ال -ي -ة أم -ام
منذ جوأن .ويسسعى طاقمها أŸوأن- -ئ أ إ
خ -ن-ق إلب-ق-ائ-ن-ا م-وق-وف Úه-ن-ا
Ÿع-رف-ة أسس-ب-اب م-ن-عهم من أŸن -ظ-م-ات غ Òأ◊ك-وم-ي-ة
ع -ل -ى م Ïألسس -ف-ي-ن-ة ب-ط-ري-ق-ة
لبحار.
أإ
أل -ت -ي ي -ق -ول إأن -ه-ا «تسس-اع-د
سسهلة جدأ».
وأسس- - -ت - -دع - -ي م - -ف - -تشس - -ون أŸهرب.»Ú

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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لصسفاد وعنف ومداهمات
تكبيل با أ

تقريـ ـ ـ ـ ـر أاسس ـ ـ ـ ـ ـ ـود ح ـ ـ ـ ـ ـ ـول عمليـ ـ ـ ـات
ترحيـ ـ ـ ـل اŸهاج ـ ـرين باŸغ ـ ـ ـرب
قال تقرير حديث صسادر عن ›موعة «ﬁاربة
العنصسرية ومواكبة الأجانب واŸهاجرين» ،اإن الأجهزة
حلت بالقّوة ما ب Úجويلية
الأمنية اŸغربية اأوقفت ور ّ
اŸاضسي وبداية سسبتم Èا÷اري ما يزيد عن 6500
مهاجر اإفريقي غ Òنظامي اإ ¤وسسط وجنوب اŸملكة،
بينهم نسساء وقاصسرون واأطفال رضسع.

وأاضساف التقرير أان العمليات التي
ن -ف -ذت -ه -ا السس-ل-ط-ات اسس-ت-ه-دفت ع-ددا
كبÒا من النسساء والقاصسرين والرضسع،
حيث ثم القبضص عليهم ونقلوا بالقوة
إا ¤مدن أاخرى ‘ ا÷نوب ،وخضسعوا
لنفسص اŸعاملة مثل البالغ ،Úكما ”
ترحيل النسساء ا◊وامل دون اأ’خذ ‘
ا’ع - -ت - -ب - -ار وضس - -ع- -ه- -م والضس- -م- -ان- -ات
اŸنصسوصص عليها Ãوجب القانون.
وأاوضسح التقرير أان هذا الوضسع ليسص
جديدا لكنه اتسسم هذه اŸرة بالعنف،
فعلى سسبيل اŸثال تو‘ قاصسر يحمل
ا÷نسسية اŸالية أاثناء ترحيله القسسري
م - -ن ط- -ن- -ج- -ة إا ¤م- -دي- -ن- -ة أاخ- -رى ‘
ا÷نوب.
التقرير الذي سسجل أاحداث الÎحيل
التي حدثت ‘ فÎة الصسيف معتمدا
ع - -ل - -ى شس- -ه- -ادات Ÿه- -اج- -ري- -ن ج- -رى
ت -رح -ي -ل -ه -م ،أاك -د أان ا’ع-ت-ق-ا’ت “ت
خارج أاي إاطار قانو ÊوÁكن وصسفها
بأانها “ييزية.
وأاشسار التقرير إا ¤أانه ‘ وقت سسابق
من هذا العام ” إالقاء القبضص على
أاح- - -د اأ’شس - -خ - -اصص ال - -ذي - -ن ق - -دم - -وا
شس -ه -ادات-ه-م ل-ل-م-ج-م-وع-ة ،وأاك-د أان-ه ”
تشسريده قسسراً لثÓث مرات خÓل شسهر
أاوت  ،2018كما ” اعتقال شسخصص آاخر
ط -الب ب-ال-ل-ج-وء ‘  10أاوت اŸاضس -ي،
وهو ما يتعارضص مع القوان Úالدولية
اŸنظمة ◊ق اللجوء.

عنف و نهب Ÿقتنيات
اŸهاجرين

وذكر التقرير أانه “ت مداهمة منازل
بعضص اŸهاجرين ‘ أاحياء «مسسنانة»،
و»ب-وخ-ال-ف» ،و»ب-ران-يسص» ،ب-اسس-تخدام
القوة ‘ الليل أاو ‘ الصسباح الباكر،

مشسÒا إا ¤أان اأ’شس - - -خ - - -اصص ال- - -ذي- - -ن
ي-رح-ل-ون ‘ م-ع-ظ-م اأ’ح-ي-ان ،ي-ك-ون-ون
نائم Úويضسطرون إا ¤ترك كل شسيء
دون حتى إاغÓق أابواب اŸنازل التي
ت -أاوي -ه -م ،وي -خ -رج -ون ب-اÓŸبسص ال-ت-ي
يحملونها فوق أاجسسادهم.
ووفقا لبعضص الشسهادات التي جمعها
التقرير ،تتعرضص منازل اŸهاجرين إا¤
النهب من قبل القوات العمومية ،أاو من
قبل الناسص العادي Úالذين يأاتون لنهب
اŸنازل اŸهجورة.
وأاضساف التقرير أانه ‘ الناظور“ ،ت
مÓ- -ح- -ق- -ة اŸه- -اج -ري -ن ‘ اŸن -اط -ق
والغابات اÙيطة باŸدينة ،وتعرضسوا
Ÿعاملة ‡اثلة لنظرائهم ‘ طنجة،
م -ن اع -ت -ق -ال وسس -وء م-ع-ام-ل-ة وتشس-ري-د
قسسري.

تشسريد قسسري و حرمان
من الطعام

وب - -حسسب ال- -ت- -ق- -ري- -ر Áك- -ن أان تصس- -ل
عمليات الÎحيل إا ¤ما ›موعه 500
Óرقام
شسخصص ‘ يوم واحد ،ووفقا ل أ
التي قدمتها إاحدى ا÷معيات اÙلية
بطنجة Ÿعدي التقرير ،فقد ” ترحيل
1000م- -ه- -اج -ر إاف -ري -ق -ي إا ¤ت -ي -زن -يت
با÷نوب.
وأاك -د ال -ت -ق -ري -ر أان ع-م-ل-ي-ات الÎح-ي-ل
ان -ت -ه -كت ح -ق-وق وك-رام-ة اŸه-اج-ري-ن
اأ’ف -ارق-ة اŸن-ح-دري-ن م-ن دول ج-ن-وب
الصسحراء ،و“ت دون احÎام القوانÚ
ال -وط -ن -ي -ة وال -دول -ي-ة ،ح-يث ” ت-ك-ب-ي-ل
اŸرح - -ل Úب - -أاصس - -ف - -اد ووضس- -ع- -ه- -م ‘
ا◊افÓ- -ت اŒاه م- -دن أاك- -ادي -ر ،ب -ن -ي
م Ó- -ل ،ال- -دار ال- -ب- -يضس- -اء ،ال- -داخ- -ل- -ة،
ال -رشس-ي-دي-ة،آاسس-ف-ي ،ف-اسص ،ال-ق-ن-ي-ط-رة،
وج -دة ،ال -رب-اط ،سس-ط-ات ،ال-ق-ن-ي-ط-رة،

ت-ي-زن-يت ،و’ ي-ت-م إاعÓ-م-ه-م ب-وج-هاتهم
قبل بدء الÎحيل.
وأابرز التقرير اأن عمليات الÎحيل “ر
‘ ظ -روف ن -ق -ل صس -ع -ب -ة ل -ل-غ-اي-ة ،فÓ-
ي -حصس -ل اŸه -اج -رون ع -ل -ى اأ’ك -ل و‘
أاحسسن اأ’حوال ’ يتلقون سسوى القليل
من الطعام ،وأاحياًنا ’ تتوفر إامكانية
الوصسول إا ¤اŸراحيضص على الطريق.

يفّرون من الÎحيل
فيلقون حتفهم

وهذه الظروف عانى منها أايضسا حسسب
ال - -ت - -ق - -ري- -ر ،ال- -ق- -اصس- -رون واŸرضس- -ى
وا◊وام - -ل ،وع- -ادة ’ تÎك الشس- -رط- -ة
الناسص ‘ اŸدن ،ولكن على بعد بضسعة
ك -ي -ل -ومÎات ،أاو ح -ت -ى ع -ل-ى مسس-اف-ات
ب -ع-ي-دة ،ع-ن-د ﬂرج ال-ط-ري-ق السس-ري-ع،
و‘ النهاية يجد اŸهاجرون أانفسسهم
‘ مكان ’ يعرفونه.
وجاء ‘ الشسهادات التي نقلها التقرير
أان بعضص أافراد القوات العمومية طلبوا
من اŸهاجرين أاموا’ تÎاوح ما ب50 Ú
و 300درهم لكي ينزلونهم ‘ اأ’ماكن
التي يريدونها.
ك- -م- -ا ع- -رضص ال -ت -ق -ري -ر ال -ع -دي -د م -ن
الشس-ه-ادات Ÿه-اج-ري-ن أاك-دوا ت-عرضسهم
لعنف جسسدي و لفظي وعنصسري من
قبل أافراد القوات العمومية ومصسادرة
ما Áلكون من وثائق وهواتف ،إاضسافة
إا ¤ال - -ع - -ن - -ف اŸب - -ن - -ي ع - -ل- -ى ال- -ن- -وع
ا’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي ضس - -د اŸه - -اج - -رات
اإ’فريقيات.
وأاشسار إا ¤أانه خÓل عملية الÎحيل
ح -اول ب -عضص اŸه -اج -ري -ن ال -ق -ف-ز م-ن
خÓل النوافذ وبالقرب من القنيطرة،
ق -ف -ز رج Ó-ن م -ك -ب Ó-ن إا ¤ب -عضس -ه -م-ا
ال- -ب- -عضص ،م -ن ا◊اف -ل -ة ل -ل -ه -روب م -ن

اأكدث اإلتزامها بحماية البعثات الدبلوماسسية الأجنبية

ا◊كومة العراقية تأاسسف لقرار واشسنطن إاغÓق قنصسليتها ‘ البصسرة
أاعربت وزارة اÿارجية العراقية ،أامسص السسبت ،عن أاسسفها لقرار وزير اÿارجية اأ’مريكي «مايك بومبيو» سسحب موظفي
القنصسلية اأ’مريكية ‘ ﬁافظة البصسرة جنوب البÓد ،و–ذير اŸواطن Úاأ’مريكي Úمن السسفر إا ¤العراق.
وقال اŸتحدث الرسسمي باسسم وزارة اÿارجية العراقية ،أاحمد ﬁجوب « :تأاسسف وزارة اÿارجية العراقية لقرار وزير
اÿارجية اأ’مريكي سسحب موظفي القنصسلية اأ’مريكية ‘ البصسرة و–ذير اŸواطن Úاأ’مريكي Úمن السسفر إا ¤العراق».
وأاكد ﬁجوب أان «العراق ملتزم بحماية البعثات الدبلوماسسية اأ’جنبية اŸقيمة على أاراضسيه وتأامينها ،وأان ا◊كومة العراقية
عازمة على مواجهة أاي تهديدات تسستهدف البعثات الدبلوماسسية أاو أاي زائر وافد باعتبار أامنهم جزًءا من أامن العراق والتزامًا
قانونًيا وأاخÓقيًا».
وشسدد ﬁجوب دعوته للبعثات الدبلوماسسية اأ’جنبية العاملة ‘ العراق بعدم ا’لتفات إا« ¤ترويج الشسائعات التي من شسأانها
تعك Òأاجواء اأ’من وا’سستقرار واإ’سساءة إا ¤عÓقات العراق مع دول العا.»⁄
و كانت الو’يات اŸتحدة ،يوم ا÷معة ،قد أاغلقت قنصسليتها ‘ البصسرة التي شسهدت احتجاجات دامية ‘ جنوب العراق
منددة بـ«نÒان غ Òمباشسرة» نسسبتها إا ¤قوات مدعومة من إايران وﬁملة طهران اŸسسؤوولية عن أاي أاذى يلحق باأ’مÒكي.Ú
وطلب وزير اÿارجية اأ’مÒكي مايك بومبيو من جميع اŸوظف Úغ Òالضسروري Úمغادرة البصسرة ونقل اÿدمات القنصسلية إا¤
السسفارة ‘ بغداد.

È⁄````É`©````d`G`Y

مادورو يريد لقاء ترامب
@ كراكاسس  :أاعلن الرئيسص الفنزويلي نيكو’سص مادورو أانه
لن يفّوت فرصسة لقاء نظÒه اأ’مÒكي دونالد ترامب ،إاذا كان
ذلك سسيؤودي لتسسوية اÓÿفات ب Úالبلدين.
وفور عودته من رحلته إا ¤الو’يات اŸتحدة ◊ضسور أاعمال
 ·ÓاŸتحدة– ،دث مادورو ردا على
ا÷معية العامة ل أ
تصسريحات لÎامب قال فيها إان فنزوي« Óفوضسى» يتعÚ
«تنظيفها».

الÎح -ي -ل ال -قسس -ري ،اأ’ول ت -و‘ ع -ل -ى
الفور نتيجة إ’صساباته ،والثا Êتو‘ بعد
يوم Úوهو ‘ الغيبوبة ،واحد من ما‹
ي-ب-لغ  16سس -ن-ة م-ن ال-ع-م-ر وال-ث-ا Êم-ن
غامبيا.

اأطفال يفصسلون عن
اأمهاتهم

وذكر التقرير حا’ت أ’طفال فصسلوا
ع-ن أام-ه-ات-ه-م أاث-ن-اء ع-م-ل-يات الÎحيل،
إاضسافة إا ¤توقيف  151امرأاة من بينهم
 21حام Óقبل عمليات الÎحيل.
وأاكد التقرير أان الكث Òمن اŸرحلÚ
مسس -ج -ل -ون ‘ ل -وائ -ح م -ف -وضس-ي-ة اأ’·
اŸتحدة لشسؤوون الÓجئ‡ ،Úا يعني
أان عمليات التوقيف والÎحيل تتم دون
سسند قانو.Ê
وخ - -لصص ال - -ت - -ق - -ري- -ر إا ¤أان ت- -ع- -ام- -ل
السسلطات اŸغربية مع الهجرة مؤوخرا،
شس -اب -ت -ه ع -دة ان -ت-ك-اسس-ات وت-راج-ع-ات،
وذلك بسسبب عمليات الÎحيل العنيفة
ال -ت -ي ق -ام ب -ه -ا اŸغ -رب وال -ع -نصس -ري -ة
اŸتفاقمة إازاء اŸهاجرين.

ال ع د د
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السستياء والغضسب يحاصسران النظام اŸغربي

إاحتجـ ـاج ـ ـ ـ ـات داخلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة و اسستنك ـ ـ ـ ـار
خـ ـ ـ ـارجي على مقتل «شسهيدة الهجـ ـرة»
يعيشس اŸغرب منذ الثÓثاء اŸاضسي اأجواء من السستياء والغضسب العارم ،نتيجة
مقتل طالبة واإصسابة اأربعة شسباب برصساصس البحرية وهم يهّمون Ãغادرة البÓد
بشسكل سسّري نحو اسسبانيا.

ا◊ادثة كانت Ãثابة هّز لعشّص الذبور ،حيث ثار
الشسعب و انتفضص ضسّد هذه ا÷رÁة النكراء ،و حّملوا
اŸسسؤوولية للسسلطات و طالبوا Ãحاسسبتها ،معتÈين
أان الوضسع ا’جتماعي السسيء ،وسسياسسة القمع التي
طالت شسباب «حراك الريف « هي التي تدفع بآا’ف
اŸغ -ارب -ة إا ¤رك -وب زوارق اŸوت ب -ح -ث -ا ع -ن م-ك-ان
أافضسل.
جعي فريق اŸغرب
‘ السسياق ضسّم اŸئات من مشس ّ
التطوا Êلكرة القدم أامسص اأ’ول ،مسسÒة احتجاجية
Ãدينة تطوان (شسمال البÓد) ،تنديدا بحادث مقتل
الطالبة حياة برصساصص البحرية اŸغربية وهي على
م Ïقارب للهجرة غ Òالنظامية ،وللمطالبة Ãحاسسبة
اŸسسؤوول Úعن مقتلها.
ورف -ع اÙت -ج -ون شس -ع -ارات م-ن-ددة Ãق-ت-ل «ح-ي-اة»،
ورّددوا «الشس -عب ي -ري -د إاسس -ق -اط ا÷نسس -ي -ة» ،و»ح-ي-اة
مقتولة والدولة اŸسسؤوولة» ،وعرفت اŸسسÒة التي
جابت شسوارع اŸدينة ،اسستنفارا أامنيا غ Òمسسبوق
باŸدينة ،كما عرفت حضسورا قويا Ÿشسجعي فريق
اŸغرب التطوا.Ê
وق -ت -لت ال -ف -ت -اة اŸغ -رب -ي -ة ح -ي-اة ب-ل-ق-اسس-م ،ال-ثÓ-ث-اء
اŸاضس -ي ،إاث -ر إاطÓ-ق ال-ب-ح-ري-ة اŸغ-رب-ي-ة ال-ن-ار Œاه
قارب يقّل مرشسح Úللهجرة غ Òالنظامية.
واÿميسص ،قال ﬁمد اŸريزق خال الفتاة اŸغربية
ح -ي-اة ب-ل-ق-اسس-م إان الشس-اب-ة ( 20سس-ن-ة) ،ت-وف-يت بعدما
أاصسيبت بالرصساصص عندما حاولت الهجرة.
وأاوضس -ح أان ظ -روف -ه -ا اŸال-ي-ة ه-ي ال-ت-ي دف-ع-ت-ه-ا إا¤
الهجرة ،خصسوصًسا أان والدها ’ يعمل حاليًا ،وكانت
تريد مسساعدة أافراد عائلتها البالغ عددهم  7أافراد
(الوالدان و 5إاخوة).
وت -اب -ع أان ح -ي -اة ك -انت ت-ت-اب-ع دراسس-ت-ه-ا ‘ ا÷ام-ع-ة،
و–اول إايجاد عمل و ⁄تفلح ‘ ذلك.
والثÓثاء ،أاصسيب  4أاشسخاصص بجروح متفاوتة ،إاثر
إاطÓق البحرية اŸغربية النار Œاه قارب مطاطي
كان متواجًدا باŸياه اŸغربية ويقل مرشسح Úللهجرة
غ Òالنظامية.

الهجرة حق اإنسساÊ

و مقابل مسسÒة تطوان ،أادانت عشسرات ا÷معيات
النسسائية وا◊قوقية ،جرÁة مقتل حياة وإاطÓق النار
على شسباب عّزل ،ذنبهم الوحيد أانهم أارادوا الفرار من
ب أابسسط حقوقهم ا’نسسانية.
بلدهم الذي  ⁄يل ّ
وطالبت ا÷معيات ،اعتماد مبدأا مقاربة النوع ‘
السس -ي-اسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-قضس-اء ع-ل-ى ظ-اه-رة ت-أان-يث
الفقر ،والتي أاودت بحياة تسسع عشسرة امرأاة وفتاة
خÓل السسنت Úاأ’خÒت.Ú
وأاكدت ا÷معيات على أان الهجرة حق إانسسا Êتضسمنه
اŸواثيق الدولية ◊قوق اإ’نسسان التي صسادق عليها

اŸغرب.
وأاعلنت الهيئات اŸدنية عن تشسبثها بضسرورة فتح
–قيق نزيه وشسفاف حول مÓبسسات ا◊ادث وتنوير
الرأاي العام Ãآا’ته.
وطالبت بحكامة ›الية عادلة وفق رؤوية شسمولية
تضس -ع ﬁارب -ة ال -ف -ق -ر وال -ب -ط -ال -ة وال-هشس-اشس-ة ضس-م-ن
أاولوياتها اŸسستعجلة .مؤوكدة على احتفاظها با◊ق
‘ خوضص كل اأ’شسكال النضسالية والقانونية التي تراها
مناسسبة لدعم الضسحايا و–قيق العدالة.

مطالب باŸسساءلة الŸÈانية لوزير
الداخلية

دعت ›م-وع-ة ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة للشسغل
Ãجلسص اŸسستشسارين ،إا ¤عقد اجتماع عاجل للجنة
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات الÎاب-ي-ة وال-ب-ن-ي-ات اأ’سس-اسسية
قصسد ا’سستماع إا ¤وزير الداخلية عبد الوا‘ لفتيت
ح- -ول ال- -ت- -ط- -ورات اأ’خÒة ل- -ظ- -اه -رة ال -ه -ج -رة غÒ
النظامية.
ويأاتي طلب مسساءلة وزير الداخلية ،بعد مقتل ضسحية
الهجرة حياة بلقاسسم.
·Ó
ويشس -ار أان م -ن -ظ-م-ة ال-ه-ج-رة ال-دول-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل -أ
اŸت -ح -دة ،ك -انت ق -د أاع -ل -نت أان ع -دد اŸغ -ارب-ة م-ن
اŸهاجرين غ Òالنظامي ،Úالذين عÈوا بحرا ،بلغ
منذ بداية  6000 2018شسخصص.
وكشسفت وسسائل اإ’عÓم اإ’سسبانية أان ما يقارب 5000
قاصسر مغربي غ Òمرفق Úبإاسسبانيا ،وفق إاحصسائيات
رسسمية.

الصسحافة العاŸية تعزو ا◊ادثة اإ¤
هشساشسة الدولة

حصس -دت قضس -ي -ة ح -ي-اة« ،شس-ه-ي-دة ال-ه-ج-رة السس-ري-ة»،
تفاع Óواسسعا على اŸواقع اإ’خبارية العاŸية؛ بعدما
أاسسلمت هذه اأ’خÒة روحها لبارئها ،بسسبب إاطÓق
البحرية اŸغربية الّناَر على زورق إاسسبا Êكان ُيِقtلها
و›موعًة من اŸهاجرين اŸغاربة.
و أارجعت بعضص هذه اŸواقع مقتل الشسابة حياة ا¤
هشساشسة الدولة ،و كتبت بأان الشسباب الذين يركبون
ﬂاطر البحر و Áتطون زوارق اŸوت  ⁄يقوموا بأاي
ج -رم ب -ل ح -اول -وا ب-بسس-اط-ة ال-ف-رار م-ن ال-ب-ؤوسص ال-ذي
ُ
تتسسبب فيه الدولة ،التي –ّولت على ما يبدو إا¤
دركّي يحارب الهجرة السسرية تلبية Ÿطالب أاوروبا
حتى وإان كان باسستعمال السسÓح.
لكن بيدو بأان اŸغرب سسيدفع الثمن غاليا هذه
اّŸرة ،فمقتل الطالبة حياة خلق حالة من ا’حتقان
وال -غضسب ال -ذي Áك -ن -ه أان ي -ت -دف -ق إا ¤اح-ت-ج-اج-ات
وتظاهرات تكّرر أاجواء « حراك الريف» وما صساحبها
من توّتر.

«تسسونامي» يفتك ›ددا بإاندونيسسيا

مئـ ـ ـ ـ ـات القتلـ ـ ـ ـى و خسسائ ـ ـ ـ ـ ـر مادي ـ ـ ـ ـ ـة جسسيم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

لندونيسسية إان عدد
قالت السسلطات ا إ
ضسحايا تسسونامي ‘ جزيرة سسولويزي،
ارتفع أامسس السسبت إا 384 ¤قتيل
وآالف ا÷رحى ،بعد أان جرفت
لمواج العاتية أاعدادا كبÒة من
ا أ
السسكان كانوا على الشساطئ.
واجتاحت موجات تسسونامي ‘ مدينة «بالو»
’وسسط ،ومدينة
عاصسمة إاقليم سسو’ويزي ا أ
’صس- -غ- -ر ح- -ج -م -ا وب -ل -دات أاخ -رى
دون- -غ- -ا’ ا أ
سس -اح-ل-ي-ة ،وي-ق-در ع-دد سس-ك-ان ب-ال-و ودون-غ-ا’
بنحو سستمئة أالف شسخصص.
وأاظ- -ه- -رت ف- -ي -دي -وه -ات ُن -شس -رت ‘ م -واق -ع
التوصسل ا’جتماعي اŸوجات البحرية أاثناء
اجتياحها اŸبا Êعلى الشساطئ وتدمÒها،
وظ -ه -ر ‘ ال-تسس-ج-يÓ-ت أاشس-خ-اصص يصس-رخ-ون
أاث- -ن- -اء ت- -دف- -ق اŸي- -اه بشس -ك -ل ﬂي -ف داخ -ل
اŸبا.Ê
وق -د غصست اŸسس -تشس -ف -ي-ات Ãئ-ات ا÷رح-ى
’نقاذ جهودها للوصسول
وسسط مواصسلة فرق ا إ
إا ¤اŸنطقة اŸنكوبة.
وشس -وه -د رج -ل ي -ح -م -ل ج -ث -ة ط -ف -ل م-غ-ط-اة
ب -ال -وح -ل ،وج -ثث ب Úال -رك-ام اŸت-ن-اث-ر ق-رب
شساطئ مدينة بالو البالغ عدد سسكانها 350
أالفا ،بعد أان اجتاحتها أامواج بلغ ارتفاعها
مÎا ونصسف ا.ÎŸ
’دارة الكوارث عن
وعÈت الوكالة الوطنية إ
ﬂاوف بشسأان مصس Òمئاٍت كانوا يسستعدون

مصس Òكافانو
@ واشسنطن  :يرتبط تأاكيد تعي Úالقاضسي بريت كافانو ‘
اÙكمة العليا إا ¤حد كب Òبتصسويت ثÓثة من أاعضساء
›لسص الشس -ي -وخ ا÷م -ه -وري Úال -ذي -ن Áك-ن أان ي-ت-خ-ل-وا ع-ن
غ -ال -ب -ي-ت-ه-م ويصس-وت-وا ضس-د م-رشس-ح ال-رئ-يسص دون-ال-د ت-رامب،
وكذلك اثن Úمن الدÁقراطي Úما زا’ مÎددين.
و‘ ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة ،ي -ع -ود إا› ¤لسص الشس -ي -وخ ق -رار
اŸوافقة على تعي Úقضساة مدى ا◊ياة ‘ اÙكمة العليا
أاعلى هيئة قضسائية ‘ البÓد تفصسل ‘ أاصسعب القضسايا مثل
ا◊ق ‘ اإ’جهاضص وتنظيم حيازة اأ’سسلحة النارية وزواج
اŸثلي.Ú

’ق -ام -ة اح -ت -ف -ا’ت ع-ل-ى الشس-اط-ئ ،ك-ان م-ن
إ
اŸقرر أان تبدأا مسساء ا÷معة.
وجاء تسسونامي عقب زلزال عنيف دمر مباÊ
’ه- -ا‹ ع- -ل- -ى ال- -ت- -وج- -ه إا ¤أام- -اك- -ن
وأاج Èا أ
’م-واج ال-ع-ات-ي-ة ‘
م -رت -ف-ع-ة ،ف-ي-م-ا تسس-ب-بت ا أ
انقطاع الكهرباء عن العديد من أاحياء بالو.
وأاغلق اŸطار الرئيسسي ‘ بالو عاصسمة إاقليم
سسو’ويزي ا÷نوبي ،ومن اŸتوقع أان يسستمر
’قل‡ ،ا يعقد جهود
إاغÓقه  24سساعة على ا أ
’غاثة.
اإ
اسستدعاء ا÷يشس
’ه -ا‹ ب -ال -زل -زال أامسص ا÷م-ع-ة ‘
وشس -ع -ر ا أ
أاقصس -ى ج -ن -وب ا÷زي -رة ‘ ،م -اك-اسس-ار كÈى
م-دن-ه-ا و‘ ك-ال-ي-م-ن-ت-ان اÛاورة ال-واق-عة ‘
’ندونيسسي من جزيرة بورنيو.
ا÷زء ا إ
’سساسسي اŸدينة قبيل بدء
وضسرب الزلزال ا أ
صسÓة العشساء ‘ أاك Èبلد مسسلم من حيث عدد
السس - -ك- -ان و‘ ي- -وم ا÷م- -ع- -ة ح- -يث ت- -ك- -ت- -ظ
اŸسساجد عادة باŸصسل.Ú
وبلغت قوة الزلزال  7.5درجات وكان أاقوى من
سسلسسلة الهزات التي أاودت بحياة اŸئات ‘
جزيرة لومبوك ‘ جويلية وأاوت اŸاضسي.Ú
’ندونيسسي جوكو ويدودو
وأاوضسح الرئيسص ا إ
أان - -ه ” اسس - -ت - -دع - -اء ا÷يشص إا ¤اŸن- -ط- -ق- -ة
’نقاذ.
’غاثة وا إ
اŸنكوبة لÓنضسمام إا ¤فرق ا إ
وق -ال ج -ان غ -ي -ل -ف -ان -د اŸسس -ؤوول ‘ ا’–اد

تظاهرات نسسائية
@ ري- - -و دي ج- - -انÒو  :ن-ظ-مت ت-ظ-اه-رات نسس-ائ-ي-ة ،أامسص
السسبت ‘ شسوارع عدة مدن ‘ أارجاء الÈازيل ‘ موجة
اح-ت-ج-اج-ات نسس-ائ-ي-ة ضس-د م-رشس-ح ال-ي-م ÚاŸت-طّ-رف ج-ايÒ
بولسسونارو ’نتخابات الرئاسسة الÈازيلية التي Œري ‘ 7
أاكتوبر.
وبولسسونارو البالغ  63عاما ويبدي إاعجاباً شسديداً با◊كم
ال -دي-ك-ت-ات-وري ال-عسس-ك-ري ( )1985-1964ي -ط -ل-ق ب-اسس-ت-م-رار
تصسريحات عنصسرية وضسد النسساء أاو اŸثلي.Ú
مسستعدون للعودة الطوعية لÓجئÚ
@ نيويورك  :أابلغ وزير اÿارجية السسوري وليد اŸعلم،
 ·ÓاŸت -ح-دة أامسص السس-بت ،أان بÓ-ده
ا÷م -ع -ي -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ

’حمر من
’حمر والهÓل ا أ
الدو‹ للصسليب ا أ
جاكرتا «إانها كارثة مزدوجة ومروعة».
خط النار
وتعد إاندونيسسيا من أاك Ìدول العا ⁄تعرضسا
’رخبيل اŸؤولف من آا’ف
للز’زل ،حيث يقع ا أ
ا÷زر على خط «حزام النار» ‘ اÙيط
الهادئ الذي يشسهد حركة زلزالية وبركانية.
وخ Ó-ل ه -ذا الصس -ي -ف ،أاوق -عت ال -ز’زل 555
ق -ت -ي  ‘ Ó-ج -زي -رة ل -وم -ب -وك السس-ي-اح-ي-ة و‘
سس - -وم - -ب - -اوا اÛاورة ،وأاصس- -يب ن- -ح- -و 1500
شس -خصص ب -ج -روح ،ف -ي -م -ا ن-زح  400أال -ف م-ن
منازلهم التي دمرت.
وت -ع -رضست إان -دون -يسس -ي -ا لسس-لسس-ل-ة م-ن ال-ز’زل
اŸدمرة خÓل السسن Úاأ’خÒة .ففي ،2004
أاسسفر تسسونامي قبالة سسومطرة عن  220أالف
قتيل ‘ البلدان اŸطلة على اÙيط الهندي،
بينهم  168أالفا ‘ إاندونيسسيا وحدها.
و‘  ،2010ق -ت -ل ن -ح-و  430شس-خصس-ا عندما
تسسبب زلزال بقوة  7.8درجات Ãد بحري
ضسرب منطقة مينتاوي اŸعزولة قبالة سساحل
سسومطرة.
و‘ ع- - - -ام  ،2006ضس - -رب زل - -زال ق- -وت- -ه 6.3
درج -ات إاق-ل-ي-م ج-اوا اŸك-ت-ظ ب-السس-ك-ان‡ ،ا
تسسبب ‘ مقتل سستة آا’ف شسخصص وإاصسابة 38
أالفا آاخرين .ودمر الزلزال  157أالف منزل ‡ا
تسسبب ‘ تشسريد  420أالف شسخصص.

مسستعدة للعودة الطوعية لÓجئ Úالذين فّروا خÓل الصسراع
اŸسستمر منذ أاك Ìمن سسبعة أاعوام.
وقال اŸعلم ،إان بÓده ترحب بأاي مسساعدة تتعلق بإاعادة
اإ’عمار من الدول غ ÒاŸشساركة ‘ «العدوان» على سسوريا.
لرهاب
قوة خاصسة Ÿكافحة ا إ
@ بك :Úتعمل الصس Úعلى تشسكيل قوات خاصسة Ÿكافحة
اإ’رهاب ،تكون قادرة على تنفيذ مهام ا’قتحام داخل البÓد
وخارجها ◊ماية مصسالح الصس Úبعيدا عن حدودها.
وأافادت وكالة اأ’نباء الصسينية (شسينخوا) ،نق Óعن رئيسص
اıابرات ‘ الشسرطة اŸسسلحة الصسينية تشسانغ شسياو تشسي،
وهي تابعة للجيشص ،بأان تشسكيل القوات اÿاصسة هذه ،يعد
عنصسرا مهما ‘ التحديث الشسامل ÷يشص البÓد.
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ترصشــــد أافــــراح اÿريـــف Ãدينـــة الـــــورود

ح ـ ـ ـ Úتناف ـ ـ ـسس ألنّسش ـ ـ ـاء سشلطانـ ـ ـة ألع ـ ـ ـرسس

’فراح ‘ البليدة بل بألكأد Œد
كلّمأ اقÎب اÿريف ،تنشسط قأعأت ا أ
جرة ،والسسر أان فصسل الصسيف نحو السسبأت ،واعتدال الطقسس ‘ هذه
قأعة غ Òمؤو ّ
’يأم بÓئم ’ ،هو بأ◊ر الشسديد و’ بألبأرد ،ثم أان عددا من العرسسأن يضسطرون ا¤
ا أ
هذا اŸيقأت بألتحديد ،لنقصس الطلب على قأعأت ا’فراح من جهةو أايضسأ ’نخفأضس
أاسسعأر تلك القأعأت السسرمدية .و‘ خضسم اŸشسهد السسأري والنشسأط الدؤووب ،تÓحظ أان
فيه ثقأفة بدأات ‘ ا’نتشسأر والتوسسع  ،افقيأ وعموديأ وحتى طوليأ وعرضسيأ« .الشسعب»
’فراح Ãدينة الورود.
وقفت عند هذه الظأهرة ‘ رصسدهأ أ

البليدة :لينا ياسسمÚ
يÓ- -ح- -ظ أان م- -ث- -ل ه- -ذه األع- -راسض أاصس- -ب -حت
تسستقطب المدعوين وتركز عدسسات التصسوير
ع -ل -ى الضس -ي -وف ،أاك -ث -ر م -ن ال -ع -روسض وف -ارسض
احÓمها ،للبهرجة التي اصسبحن عليها ،حتى
رجعت العروسض واميرة الفرح ،مثل البقية ،بل
تكاد ل تكون مبلغ اهتمام ،وتجد بنات حواء
يتهامسسن ويشسرن بالبنان ،إالى فÓنة وعÓنة
وحتى سسمانة ،ويشسرحنها في مسسح ،لملبسسها
وحليها وتسسريحتها وحتى لمروحتها وحقيبتها
اليدوية ،فهي كلها واجهة ،وسسعرها وسسعرهن ل
يقل عن المÓيين.
مشسهد الضسيوف من بنات حواء وهن يتفاخرن
ب-فسس-ات-ي-ن-ه-ن ومصس-وغ-ات-هن ومكياجهن ،عاشست
اج -واءه -ا «الشس -عب» م -تسس -ائ -ل -ة ك -م ب -ل -غ سس -ع-ر
الواحدة منهن ،بما حملته من كل تلك الزينة
وال- -ع- -ط -ور ،ف -ي ن -م -وذج ل -ع -رسض ل -م ي -زد رق -م
المدعوات  300ضسيفة.

البداية...العريسس
الّتعيسس...
يظهر في العينة التي عايشستها «الشسعب» في
عرسض خريفي ،أان العريسض هو أاسسعد الناسض
ب -ال -ط -ب -ع ،ث -م وال -دي -ه وع-روسس-ه وأاه-ل-ه-ا ،ل-ك-ن
ال -ح -ق -ي-ق-ة ه-ي ل-يسست ت-م-ام-ا ك-م-ا ن-ع-ت-ق-د ،ب-ل
السس - -ع- -ي- -د وسس- -ط ال- -ح- -ف- -ل ال- -خ- -ري- -ف- -ي ه- -ن
«ال -م -دع -وات» م -ن أاق -ارب وأاح -ب -اب وج -ي-ران،
والبيان بسسيط والحجة فيه قوية داحضسة ألي
معارضض ومخالف في النظر و البصسر،
فـ «العريسض» وإان لبسض الجميل من الطقوم
وان-ت-ع-ل ال-ج-دي-د م-ن ال-ن-ع-ال الÓ-م-ع-ة البراقة،
وسسارع الزمن واليام في خطف عروسسه من
أام-ه-ا وشس-ق-ي-ق-ات-ه-ا وع-ائ-ل-ت-ه-ا ،إال أان ب-ال-ه ليسض
ي -ط -م -ئ -ن ،ف -ه -و شس -ارد يسس -رد ويسس-ه-و ،وي-ح-ل-م
ويسستيقظ مفزوعا في تلك اليام ،و كأان هموم
ال-دن-ي-ا سس-ق-طت ع-ل-ى ك-اه-ل-ي-ه ،رغ-م البتسسامة
العريضسة ،التي تظهر اسسنانه من وراء
شسفتيه ،والسسر أان المسسكين بدأا يفكر قبل ان
تاتي عروسسه بحجم «الديون» ،وكيف
سس -يسس -دده -ا ،وه -و ال -م -ح -دود ال -دخ -ل
وال-ق-وة ال-م-ال-ي-ة ،ل-ك-ن-ه ك-م-ا ي-ق-ال «مرغم
اخاك ل بطل» ،فسسنه اصسبح يقترب
من األربعين ( ،)40وأاسسنانه بدأات تتسساقط،
وشسعرات رأاسسه كلما هبت نسسمة ريح،

اقتلعت واحدة و ثانية وعشسرين واكثر ،حتى
أاصس -ب -ح ب -ي -ن اق -ران -ه ي -ن-ادون-ه بـ «ال-ف-رط-اسض»،
والزواج اليوم أاو غدا ،ل مفر منه ال بخوضض
المغامرة المقامرة ،ودعاؤوه ردده وبات يكرره
سسرا و علنا «الله يسستر العواقب».

العرضس...بهرجة
على ششاكلة أافÓم
بوليود...
ف -ي خضس -م ال -ت -ع -اسس-ة وال-ك-آاب-ة ال-ب-اط-ن-ي-ة ال-ت-ي
أاصس -ب -حت ت-خ-ي-م ف-وق راسض ال-ع-ريسض ال-ت-ع-يسض،
ك- - -انت نسس- - -اء م- - -ن ال- - -ع- - -ائ - -ل - -ة وال - -ج - -ي - -ران
والحباب الصسحاب ،تحضسرن وتجتهدن في
نشساط متسسارع ،وتخرجن الى المدينة ثم تعدن
م -ح -م Ó-ت ب-أاك-ي-اسض ،وق-د غ-ي-رن م-ن «ال-ل-وك»
والتسسريحة المعتادة ،والتي الفها الزواج لوقت
طويل  ،حتى ان هؤولء اشستبهوا في زوجاتهم
واع -ت -ق -د ب -أان-ه-ن ع-ارضس-ات ،ق-دم-ن م-ن ع-ال-م
«ال -ف -ايشس -ن» وع -روضض الزي -اء ،فسس -ات -ي-ن ع-ل-ى
المقاسض آاخر موضسة ،ومكياج في روعة الرسسم
على الُمحيا  ،كل شسيء تغير في تلك الزوجات و
بناتهن وجارتهن وقريباتهن ،وكأانهن فراشسات
ن-اع-م-ات ج-م-يÓ-ت،ج-رحت م-ن ق-م-ق-م بعد أان
كانت دودة قز ل تثير الجمال ول اإلعجاب ،ثم
طارت في هواء لطيف ،وهي تتباهى بجناحيها
المزركشستين ،بحثا عن الورد والرياحين تطعمه
وتتلذذ بمذاقها الشسهي ،تردن تلك الزوجات
المعجبات بأانفسسهن ،أان تظهرن بأابهى
حلة ،وتنافسسن غريمتهن،
ب- - -ل ح- - -ت- - -ى
العروسض.

الحسشاب
والّنفقات...
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بلغة الرياضسيات والحسساب والرقام ،اسستقصست
«الشسعب» في طرح وعرضض بسسيط ،متوسسط
ت -ك-ل-ف-ة ك-ل ضس-ي-ف-ة ت-مت دع-وت-ه-ا ال-ى «ال-ع-رسض
الخريفي» ،وكانت تلك الحسسابات صسادمة وغير
م- -ت- -وق- -ع- -ة ،ف- -ال- -واح- -دة م- -ن ت- -لك السس- -ي -دات
الجميÓت ،قيمتها في مزاد اللباسض والعطر
الفواح والمجوهرات التي زينتها،
وال- -م- -روح -ة ال -ت -ي
اختارتها
بعناية
في

ال -ل -ون والشس -ك -ل وه -ي م -وشس -ح -ة بـ «ال-دان-ت-ي-ل»
الب-يضض ،وال-ح-ق-ي-ب-ة ال-ي-دوي-ة ال-غ-ريبة العجيبة،
وتسسريحة الشسعر الرونقية ،والماكياج الموضسوع
بعناية رسسام ابدع وجّمل وتفنن ،حتى صسرن
وكأانهن «لوحات» ،والحذاء النعل الجميل ،ل
تقل عن الـ  20أالف دينار ،بحسساب متوسسط فيه
ت-خ-ف-يضض شس-دي-د ،ف-ال-تسس-ري-حة الجديدة تراوح
بين الـ  1000و  2500دينار ،والفسستان ل يقل عن
الـ  5و 7الف دينار ،والحذاء النعل ،سسعره بين
الـ  2500و 3آالف دينار ،والمروحة المطرزة
قيمتها في السسوق تصسل الى الـ  1000دينار ،ثم
الماكياج والعطر ،في الغالب ل يزيد عن الـ
 1500دينار ،تضساف الى تلك القيم المالية مبلغ
الهدية ،والذي هو في الغالب بين الـ  500و5
آالف دينار ،للبعيدة والقريبة من األهل،
وليسض يتوقف المر عند هذا الحد ،فإاذا
كانت السسيدة الجميلة لديها بنت،
ف -ال -ن -ف -ق -ة ت -ق -ل ق -ل -ي Ó-أاو تسس-اوي،
وال -حسس -اب ال -م -ج -م-وع سس-يسس-اوي
ويزيد عن الـ  20أالف دينار ،كل
تلك الدنانير تضسرب في  300مدعوة
ع -ل -ى الق-ل  ،ف-تصس-ب-ح تسس-اوي
ف- -ي اإلج -م -ال  600م-ل-ي-ون سسنتيم،
وهنا المفارقة التي تقبل القسسمة أاو

ال-ت-ن-ازل ،ع-ريسض ت-ع-يسض ل-ل-دي-ون ال-ت-ي تنتظره،
وسسيدات من ذهب وحرير ،فاين الموازنة.

نهاية العرسس
الخريفي...
وف -ي سس -ي -اق ال -ب-ه-رج-ة وال-غ-ن-اء وال-رقصض ع-ل-ى
الي-ق-اع وال-ط-ع-ام ب-الل-وان ،وال-ح-ل-وى ب-الذواق
والمطعم ،ينتهي العرسض ويعود الجميع الى ما
كانوا وكن عليه ،وتسسقط تلك القنعة الجميلة،
وت -خ -ت -ف -ي ت -لك ال-فسس-ات-ي-ن ال-ح-ري-ري-ة ،وت-خ-ب-أاُ
الكسسيسسوارات ،ويسستعيد التجار ما أاجروه من
حلي وفسساتين للصسبايا من الصسغيرات واألمهات
ال -م -ت -زوج -ات ،ال Ó-ئ-ي فضس-ل-ن ت-أاج-ي-ره-ا ع-ل-ى
شسرائها ،وهنا تسستفيق تلك الجميÓت بانهن
انفقن كثيرا ،ولم يتمعتن ال قلي ،Óسساعات
معدودات كلفتهن ما ل يقل عن الـ  20و 30أالف
دينار ،وتبدأا من لم يكن لديها مدخرات في
البحث واسستلطاف الزوج المسسكين ،أان يتكرم
ويكرمها ويسسدد دينها ،وعلى الضسفة األخرى،
ال -ع-ريسض ال-ت-ع-يسض ي-ب-ك-ي داخ-ل-ي-ا رغ-م ف-رح-ت-ه
ب -ع -روسس -ه ،وي -حسسب وي -ق -ول ،ل-و تصس-دقت ت-لك
المدعوات بثلت ما اشسترينه ،لكان «فرطاسسا»
سسعيدا ولن يزيد.
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جوه ـ ـرة ألسش ـاورة تاغيت تتأاّهـ ـب لسشتقب ـ ـال ألسشي ـ ـاح

تتأأّهب جوهرة السسأورة تأغيت (97
ك - -ل - -م ج - -ن- -وب بشس- -أر) وه- -ي ال- -وج- -ه- -ة
السسيأحية اŸشسهورة’ ،سستقبأل السسيأح
’ج -أنب ال -ذي -ن
ال- -وط- -ن- -ي Úم- -ن -ه -م و ا أ
يفضسلون وجهة السسأورة وذلك ‘ إاطأر
اŸوسسم ا÷ديد للسسيأحة الصسحراوية.

ويسس -ت -ع -د مسس ّ-ي -رو ح -وال -ي عشس-ري-ن دار الضس-ي-اف-ة
م-ع-ظ-م-ه-م شس-ب-اب م-ن ال-م-ن-ط-ق-ة ي-م-ارسسون صسيغة
«اإلقامة لدى السساكن» لسستقبال األفواج األولى
للسسياح الذين يعتزمون اإليواء بإاقامات سسياحية

بهذه المنطقة من الجنوب الغربي للوطن.
وتسستجيب هذه الدور (بطاقة اسستقبال إاجمالية
تتجاوز  200سسرير) ويتواجد البعضض منها بقصسر
يعود ألزيد من أالف سسنة و بمناطق أاخرى من
ت-اغ-يت ،ل-رغ-ب-ات ف-ئ-ات م-ع-ي-ن-ة م-ن السس-ياح الذين
يرغبون تحقيق تواصسل مباشسر مع سسكان هذه
المنطقة الصسحراوية لÓسستمتاع بما يشستهرون به
من عادات و تقاليد وفنون الطبخ ،كما أاوضسح لـ
«وأاج» عدد من أاصسحاب تلك اإلقامات.
وقد خففت هذه الصسيغة الخاصسة باسستقبال السسياح

 والتي جاءت ضسمن المنشسور الوزاري المشستركال- -م -ؤورخ ف -ي  16ي-ول-ي-و  2012ال-م-ت-علق بقوانين
Óيواء السسياحي
‘‘اإلقامة لدى السساكن‘‘ كصسيغة ل إ
إالى حد ما من الطلب في مجال إايواء وإاطعام
السسياح بالمنطقة التي عرفت في الماضسي نقصسا
في هياكل السستقبال ،كما جرى توضسيحه.
وي -ل-ج-أا ع-دي-د السس-ي-اح ال-وط-ن-ي-ي-ن واألج-انب ل-ه-ذه
الصس -ي -غ-ة ف-ي ت-فضس-ي-ل-ه-م ل-وج-ه-ة السس-اورة لسس-ي-م-ا
ت -اغ -يت ألن-ه-ا تسس-م-ح ل-ه-م ب-التصس-ال الج-ت-م-اع-ي
والثقافي مع سسكان المنطقة ،والتعرف من خÓل
ذلك على جوانب من حياتهم اليومية ،حسسب ما
ذكر مهنيون محليون بقطاع السسياحة.
ومع ذلك فإان تطوير بعضض الخدمات العمومية
يظل أامرا ‘‘ضسروريا‘‘ من أاجل ترقية هذه الوجهة
لسسيما ما تعلق بتخصسيصض دورات مياه عمومية
وه -ي -اك -ل ل -ل -ن-ظ-اف-ة ال-ب-دن-ي-ة ب-ت-اغ-يت ع-ل-ى غ-رار
المنشسآات الحموية على سسبيل المثال ،كما يبرزه
عدد من السسياح الوطنيين.
وتواجه منطقة تاغيت التي اسستفادت من مشساريع
اسستثمار في القطاع الخاصض في مجال الفندقة
والسسياحة «تأاخرا» في أاشسغال البعضض منها.
ويتفق سسكان محليون وسسياح على أان أاسسعار فندق
السساورة «باهضسة» ،وهو تابع للسسلسسلة العمومية
ل -ل-ف-ن-دق-ة «ال-ج-زائ-ر» وي-ع-د ث-م-رة شس-راء وت-ج-دي-د

ال-ف-ن-دق ال-ب-ل-دي ال-ق-دي-م ل-ت-اغ-يت ال-ذي أانشس-ئ في
بداية سسبعينيات القرن الماضسي ،وتم وضسعه حيز
ال-خ-دم-ة شس-ه-ر ف-براير ( 2015ب-تصس-نيف  4نجوم)
والذي يضسم  57غرفة وجناحين إاثنين ( )2بمجموع
 118غرفة ،باإلضسافة إالى مطعم وكافيتيريا وقاعة
محاضسرات بسسعة  250مقعد ومسسبح.
وم- -ع ذلك ف- -إان- -ه (ال- -ف -ن -دق) ل ي -زال ق -ادرا ع -ل -ى
اسستقطاب فئة معينة من السسياح (وطنيين وأاجانب)
الراغبين في القيام باكتشسافات ومغامرات جديدة
واإلسس-ت-م-ت-اع ب-ال-م-ن-اظ-ر السس-ي-احية والطبيعية التي
تتميز بها المنطقة.

مششاريع سشياحية من أجل تعزيز طاقة
أإلسشتقبال
ظ-ل مشس-روع إان-ج-از م-ركب سس-ي-اح-ي ت-اب-ع ل-ل-ق-طاع
ال -خ -اصض وال -واق -ع ب -م -ح -اذاة ق -ري-ة ب-رب-ي (ب-ل-دي-ة
تاغيت) ،والذي كانت قد انطلقت األشسغال به في
 2006بغÓف مالي أاولي بقيمة  800مليون دج وإالى
يومنا هذا غير مكتم Óبالرغم من أان هذه المنشسأاة
تعد إاضسافة كبيرة في ترقية وجهة السساورة ،حسسب
ما أاشسارت إاليه مديرية السسياحة بالولية.

ول تزال ورشسة هذا المشسروع التي كان يفترضض
اسستÓمه في  2017مفتوحة رغم أانه بإامكانه توفير
طاقة اسستقبال إاضسافية لفائدة سسياح المنطقة تقدر
ب -ـ  200سس -ري-ر م-وزع-ة ع-ل-ى  100غ-رف-ة وأاجنحة
ومطعم بـ  1.200مقعد ،كما تمت اإلشسارة إاليه.
ك-م-ا يضس-م ه-ذا ال-م-ركب السس-ي-اح-ي ال-م-ت-رب-ع ع-ل-ى
مسساحة  15هكتار  -حسسب بطاقته التقنية  -عديد
المرافق التي تتواجد حاليا قيد اإلنجاز على غرار
م-رك-ز الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-يدية والمعارضض ومنشسآات
رياضسية وترفيهية و واحة تضسم أازيد من  9آالف
شسجرة مما يجعله مرفقا حقيقيا للجذب السسياحي
سسواء للمركب نفسسه أاو للمنطقة.
وتتوفر منطقة تاغيت التي تشستهر ببسساتين نخيلها
ال -ق -دي -م -ة ال -ت -ي تضس -م أازي-د م-ن  100أال-ف ن-خ-لة
وك -ث-ب-ان-ه-ا ال-رم-ل-ي-ة ال-ذه-ب-ي-ة ذات ع-ل-و  200متر،
باإلضسافة إالى مواقعها السسياحية الطبيعية واألثرية
ع -ل -ى غ -رار رسس -وم -ات -ه -ا الصس -خ -ري-ة و ب-ح-ي-رات-ه-ا
الجديدة التي تشسكلت بعد امتÓء السسد الجديد
«ال -ع -وي -ن -ة» ب -ط -اق -ة ح -ج -ز ل -ف -يضس -ان م -ي-اه وادي
«زوسسفانة» بأازيد من  3مليون متر مكعب على كل
المعايير لتكون واحدة من أاجمل وأافضسل الوجهات
السس-ي-اح-ي-ة ب-الصس-ح-راء ال-ج-زائ-ري-ة ،حسسب مهنيين
محليين ناشسطين في السسياحة.

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سشنات ـي
إامام أاسشتاذ رئيسس
Ãسشجد البششÒ
اإلبراهيمي
ششـارع الششهـداء

القرآان نعى من يحملون
العلم ظاهريا

األحد  ٣٠سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٠محرم  ١٤٤٠هـ

هام جدا

حقيقة العلم وإادراك منافعه
أاخرجه
قال الدؤو‹:

أاحمد.

م
ُÒه @ ه Óلنفسِش َ
ك كان ذا التعلي ُ
ل اŸعل ُ
يأايها الرج ُ
مغ َ
تصشفُ الدواء لذي السشقاِم وذي @ الضشنى كيما يصشح sبه وأانتَ سشقيمُ
Ë
ح بالرششاِد عقوَلنا @ أابدًا وأان َ
ونرا َ
ك تصشل ُ
ت من الرششاِد عد ُ
ق وتأاتي مثل ُ
م
’ تن َ
ه @ عاٌر علي َ
ك ِإاذا فْعل َ
ه عن خ ل ٍ
ت عظي ُ
ك فاَنهها عن َ
غuيها @ فِإاذا انته ْ
م
وابدأا بنفسِش َ
ت منه فأان َ
ت حكي ُ
ل ما وع ْ
م
ت ويفتدى @ بالعلم من َ
ظ َ
فهنا َ
ك وينفُع التعلي ُ
ك يقب ُ

ولقد عاب اÿطيب البغدادي على أامثال هؤولء الذين
ل شسغل لديهم إال جمع الدفاتر والنشسغال با◊فظ عن
التطبيق ،قال  ( :وقد رأايت خلقا من أاهل هذا الزمان
ي -ن -تسس -ب -ون إا ¤ا◊ديث ،وي -ع -دون أان -فسس -ه -م م -ن أاه -ل -ه
اıتصس Úبسس -م -اع -ه ون -ق -ل -ه ،وه -م أاب -ع -د ال -ن -اسض ‡ا
يدعون ،واقلهم معرفة Ãا إاليه ينتسسبون .يرى الواحد
منهم إاذا كتب عددا قلي Óمن األجزاء ،واشستغل بالسسماع
ب- -ره- -ة يسسÒة م- -ن ال- -ده -ر ،ان -ه صس -احب ح -ديث ع -ل -ى
اإلطÓق ،وŸا يجهد نفسسه ويتعبها ‘ طÓبه ،ول ◊ْقتُه
مشسقه ا◊فظ لصسنوفه وأابوابه ...وقال (وهم مع قلة
َكتِبهم له وعدم معرفتهم به ،أاعظم الناسض كÈا ً وأاشسد
اÿلق تيها وعجبا ،ل يراعون لشسيخ حرمة ،ول يوجبون
لطالب ذمة ،يخرقون  -يجهلون  -بالراوين ويعنفون
على اŸتعلم ÚخÓف ما يقتضسيه العلم الذي سسمعوه،
وضس -د ال -واجب ‡ا ي -ل -زم -ه -م أان ي-ف-ع-ل-وه  ).....وأاق-وال
علماء السسلف رضسوان الله تعا ¤عليهم تؤوكد إاÁانهم
بضسرورة تعلم األدب قبل العلم ،وتقد Ëالتأادب على
التعلم ،قال اإلمام عبدالله بن اŸبارك رحمه الله ( :
طلبت األدب ثÓث Úسسنة ،وطلبت العلم عشسرين سسنة،
وكانوا يطلبون األدب قبل العلم وقال  ( :كاد األدب يكون
ثلثي العلم )  .ويقول بعضض السسلف« :نحن إا ¤قليل من
األَدب أاحوُج منا إا ¤كث ٍ
 Òمن العلم ويقول عبد الله بن
وهب رحمه الله« :ما تعsلمنا من أادِب مال ٍ
‡ Ìا
ك أاك ُ
تعّلمنا من علمه» و‘ الزهد لبن اŸبارك  :عن ا◊سسن
البصسري  ( :كان الرجل يطلب العلم ف Óيلبث أان ُيرى
ذلك ‘ تخشّسعه وهديه ولسسانه ويده ) .وقال أابوعبدالله
سسفيان بن سسعيد الثوري ( :كانوا ل يخرجون أابناءهم
ل -ط -لب ال -ع-ل-م ح-ت-ى ي-ت-أادب-وا وي-ت-ع-ب-دوا عشس-ري-ن سس-ن-ة).
ولقد طبق سسلفنا الصسالح رضسوان الله عليهم ذلك عملياً،
فلقد حرصسوا على أان يتعلم أاولدهم األدب قبل العلم،
قال مالك بن أانسض  :كانت أامي Œهز عمامتي وأانا صسغÒ
قبل ذهابي ◊لق العلم ،فتقول :يا مالك خذ من شسيخك
األدب ق- - - - - - - - - - - -ب- - - - - - - - - - - -ل ال- - - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - -م!.
قال الشسيخ عبد القادر الكي ÊÓرضسي الله عنه بنيت
أامري على الصسدق وذلك أا Êخرجت من مكة إا ¤بغداد

أاهمية العلم والتعلم ‘ اإلسشÓم

ا Òÿللناسض.
ولكي تثمر الرحلة وتظهر نتائج
الصس ،Èشس- - -ج - -ع اإلسس Ó- -م ع - -ل - -ى
التعليم ،فجعل كتمان الهدي بكل
صس-ن-وف-ه ج-الً-ب-ا ل-ل-ع-ن وال-ن-ق-مة ،ول
ُيذهب أاثر هذا إال التوبة ،قال تعا:¤
ø
¿ n ep ÉændrõnfrGCn Éen
n ƒªoàoµrjn ø
¿ n jòpdsG
r ep ión¡odrGhn äpÉæn«uÑndrG ø
{s GEp
¬o∏sdG ºo¡oæo©n∏rjn n∂ÄpdnhGCo ÜpÉànµpdrG »ap ¢
p SÉæs∏pd √oÉæs«sHn Éen pó©rHn
Gƒëo˘∏n˘°rUGCnhn Gƒ˘HoÉ˘Jn ø
n ˘jòp˘dsG ’sGEp * ¿nƒ˘æo˘YpÉ˘∏s˘dG ºo˘¡o˘æo˘©n˘∏r˘jnhn
 }Gƒæo«sHnhnالبقرة١6٠ ،١٥9 :ويقول صسلى الله عليه وسسلم:
((َمن سُسِئل عن علم ثم كتمه أا÷مه الله يوم القيامة بلجام
من نار)).
وألن مهمة التعلم شساsقة كان أاجرها كبًÒا ،وقد بيsن
الرسسول الكر Ëصسلى الله عليه وسسلم ذلك ح Úقال:
((أافضسل الصسدقة أان يتعsلم اŸرء اŸسسلم علًما ثم يعلمه
ألخيه اŸسسلم)) ،وقال(( :إان ‡ا يلحق اŸؤومن من عمله
علًما علمه ونشسره)).
وجاء ‘ كنز العمال رواية عن الرسسول الكر Ëصسلى
الله عليه وسسلم(( :ما بال أاقوام ل يفuقهون جÒانهم ،ول
يعuلمونهم ،ول يفطنونهم ،ول يأامرونهم ول ينهونهم ،وما
بال أاقوام ل يتعلمون من جÒانهم ،ول يتفsقهون ،ول
يتفطنون)).
وغ Òهذا كث‡ Òا يؤوuكد التشسجيع على التعلم وتقدË
ا Òÿإا ¤الناسض من خÓل هذا العمل ،وَلsما كانت مسسأالة
ث اإلسسÓم على
التعليم والتعلم وسسيلة لغاية هي العمل ،ح s
أان يطبق اŸتعلم ما علمه ،وأال يسستهدف بعمله هدًفا
رخي ًصسا ،من الشسهرة أاو الرياء أاو نحوه؛ ولذلك عاتب الله
’n Éen n¿ƒodƒ≤oJn ºndp GƒæoenGB ø
اŸؤومن Úبقولهn jòpdsG É¡njtGCn Éjn{ :
¿ ’n Éen Gƒ˘doƒ˘≤o˘Jn
r GCn ¬p˘∏s˘dG ón˘ær˘Yp É˘àk˘≤r˘en ôn˘Ño˘cn * ¿nƒ˘o∏˘©n˘Ør˘Jn
¿} الصسف.٣ ،٢ :
َ ƒ∏o©nØrJn
وكÌت األحاديث الشسريفة التي تدعو إا ¤اللتزام Ãا
يقتضسيه ما تعsلمناه؛ نذكر منها ما رواه ابن ماجه من قوله
صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م(( :ل ت-ت-ع-ل-م-وا ال-ع-ل-م ل-ت-ب-اه-وا به
العلماء ،ولتماروا به السسفهاء ،ولتصسرفوا به وجوه الناسض
إاليكم ،فَمن فعل ذلك فهو ‘ النار)).
جه اإلسسÓم البشسرية
على أان هذه التوجيهات التي و s
إاليها ترتبطُ فيه Ãناهج للمعرفةُ ،تعنَى بطريقة التفكÒ
كما ُتعَنى بروافد اŸعرفة التي “دنا باŸعلومات الÓزمة
◊ياتنا ورسسالتنا فيها.

١٧٧٥٧

حظّك من أاسشماء الله ا◊سشنى
وم -ن األسس -م -اء ا◊سس -ن-ى ال-ت-ي
وردت ‘ السسنة النبوية :اسسمه
سسبحانه ال sصسُبْوُر ،والصسبور اسسم
من أاسسماء الله تعا ،¤وقد ورد
‘ أاسسمائه التسسعة والتسسع‘ Ú
رواي -ة الÎم-ذي وال-ب-ي-ه-ق-ي واب-ن
حبان ،وهو غ Òوارد ‘ القرآان
الكر ،Ëولكنه ثبت ‘ السسنة وقد
روى مسسلم ‘ صسحيحه (َعْن َأاِبى مُوسَسى َقاَل َقاَل َرسُسوُل الsلهِ -
حَد َأاصْسَبُر َعَلى َأاًذى َي ْسسَمُعُه ِمَن
صسلى الله عليه وسسلم َ(( :-ل َأا َ
جَعُل َلُه الَْوَلُد ُثsم ُهَو ُيَعاِفيِهْم
جsل إاِsنُه ُيشْسَر ُ
اللsهِ َعsز َو َ
ك ِبهِ َوُي ْ
ِ
َوَيْرُزُقُهْم)) .و‘ رواية Ÿسسلم َقاَل َرسُسولُ الsله  -صسلى الله
حٌد َأاصْسَبَر َعَلى َأاًذى َي ْسسَمُعُه ِمَن الsلِه
عليه وسسلم  (( :-مَا َأا َ
ك
ي
و
ا
د
ن
جَعُلوَن َلُه َوَلًدا َوُهَو َمَع َذِل َ
جَعُلونَ لَُه ِ ْ َ َ v
َتَعاَلى إاِsنُهْم َي ْ
َيْرُزُقُهْم َوُيَعاِفيِهْم َوُيْعِطيِهْم )) .وقال اÿطابي رحمه الله :
ال sصسُبْوُرُ :هَو الذِي َل ُيَعاِجُل الُع َصساةَ بِاِلْنتَِقاِم مِْنُهْم ،بَْل ُيَؤوuخُر
جٍل ُم َسسsمىَ ،وُيمِهُلُهم ِلَوْق ٍ
ت َمْعُلْوم .وقال اŸناوي
َذِل َ
ك إاَلى أا َ
ْ
‘ فيضض القدير :والصسبور الذي ل يسستعجل ‘ مؤواخذة
العصساة،أاو الذي ل –مله العجلة على اŸنازعة إا ¤الفعل قبل
أاوانه.

أاطلب العلم فأاعطتني أامي أاربع Úدينارا وعاهدتني
على الصسدق فلما وصسلنا أارضض همدان خرج علينا عرب
فأاخذوا القافلة فمر واحد منهم وقال ما معك قلت
أاربعون دينارا فظن أا Êأاهزأا به فÎكني فرآا Êرجل آاخر
فقال ما معك فأاخÈته فأاخذ Êإا ¤كبÒهم فسسأالني
فأاخÈته فقال ما حملك على الصسدق قلت عاهدتني
أامي على الصسدق فأاخاف أان أاخون عهدها فصساح ومزق
ثيابه وقال أانت تخاف أان تخون عهد أامك وأانا ل أاخاف
أان أاخون عهد الله ثم أامر برد ما أاخذوه من القافلة
وقال أانا تائب لله على يديك فقال من معه أانت كبÒهم
‘ قطع الطريق وأانت اليوم كبÒنا ‘ التوبة فتابوا
ج - - - - - - - - -م - - - - - - - - -ي- - - - - - - - -ع- - - - - - - - -ا بÈك- - - - - - - - -ة الصس- - - - - - - - -دق.
وح -ي -ن -م -ا ج-لسض اإلم-ام الشس-اف-ع-ي وه-و غÓ-م صس-غ‘ Ò
›لسض اإلمام مالك باŸدينة اŸنورة ،وكان اإلمام مالك
يقرأا ‘ درسسـه أاحاديث الرسسول صسلى الله عليه وسسلم ‘
مسسجده ،وكانت عادته إاذا ذكر ا◊ديث أان يقول :عن
فÓن ،عن فÓن ،عن صساحب هذا اŸقام ،ثم يشس Òإا¤
ق Èالرسسول .فرأاى وهو يشس Òإا ¤الق Èالشسافعي يعبث
بثمرة من ا◊صسÒ؛ بعد أان بلها بريقه فوق يده! فحزن
اإلمام مالك ،ثم انتظر حتى أانهى درسسه الذي قرأا فيه
أاربع Úحديثًا ،ثم ناداه ،فأاقبل وجلسض ب Úيديه ،فعاتبه
قائŸ :ًÓاذا كنت تعبث أاثناء تÓوة حديث رسسول الله
ت أاعبث
صسلى الله عليه وسسلم؟ فقال :يا سسيدي! ما كن ُ
ت أاسسجل بريقي ما تقول حتى ل أانسسى؛ ألنني
ولكني كن ُ
ف -ق ،Òول أام -لك ال -دره -م ال -ذي أاشسÎي ب -ه ال -ق-رط-اسض
والقلم.
ت صسادًقا فاقرأا ولو
فتعجب اإلمام مالك ،وقال له :إاذا كن َ
حديثًا واحًدا من األربع Úالتي قرأاُتها ‘ درسض الليلة.
فجلسض الشسافعي كما كان يجلسض أاسستاذه اإلمام ،وقال:
عن فÓن ،عن فÓن ،عن صساحب هذا اŸقام؛ وأاشسار
إاليه كما أاشسار اإلمام ،ثم قرأا األربعـ Úحديًثا .فأاعجب
اإلمام مالك بذكائه ،وقال له :إا Êأارى الله قد أالقى ‘
ق - -ل - -بك ن - -وًرا ،ف ُ Ó- -ت- -ط- -ف- -ئ- -ه بُ- -ظ- -ل- -م- -ة اŸع- -اصس- -ي.
و‘ يوم رأاى اإلمام الشسافعي أان ذكاءه  ⁄يعد ‘ الدرجة
التي كان عليها من قبل ،فذهب إا ¤أاسستاذه اإلمام وكيع،
وشسكا له سسوء حفظه ،وقد أاشسار إا ¤هذا بقوله:

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
قال أابو العالية :كنّا نعد من أاعظم
الذنب أان يتعلم الرجل القرآان ثم ينام ،و’
يقرأا منه ششيئا.

جوابك

ء ِحفظي@ فأارششــد Êإا ¤تــر ِ
ششكو ُ
ك الـمعـاصشي
ت إا ¤وكيٍع سُشو َ
م نــوٌر @ ونــــوُر اللهِ ’ ُيــهــَدى لـعــاصشي
وأاخـبــر Êبـأا s
ن العلـ َ

ع ّمـ ـ ـا
يششغل ـك

إاذا دخل الرجل
’مام
اŸسشجد وا إ
يصشلي فهل يدخل
’مام مباششرة أاو
مع ا إ
ينتظر حتى يرى
’مام هل سشيقوم أاو
ا إ
سشيجلسس؟

--فالتعلم قبل التأادب قد يقود اŸرء إا ¤الغروروالعجب والك Èوهي أاخÓق ل يتصسف بها أاهل العلم،
كما أان العلم ب Óأادب قد يقود اŸرء إا ¤الزيغ والضسÓل
فيتتبع رخصض العلماء ول يدري فَيضسل وُيضسل .

خخ ÒÒااللههددىى

عن النواسس بن سشمعان رضشي
الله عنه ،عن النبي صشلى الله عليه
حسشن ا ُ
’ثم ما
ÿلق ،وا إ
وسشلم قال(( :الُ È
حاك ‘ نفسشك وكرهت أان يطلع عليه
الناسس))؛ رواه مسشلم.
^ من علماء ا÷زائر ا◊بيبة

العدد

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

هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسس .وششكرا

بعضض طÓب العلم يجعلون شسغلهم الشساغل جمع العلوم
واŸع -ارف ،وت -ك -ديسض ال -ك -تب وال -دف -ات -ر ،وت -ت-ب-ع زلت
العلماء وخÓفات الفقهاء ،واÿوضض ‘ ◊وم العلماء،
وك -ل ذلك ع -ل -ى حسس -اب ت -ع -ل-م األدب واألخÓ-ق ،وع-ل-ى
ت- - - - - - -ط- - - - - - -ب- - - - - - -ي- - - - - - -ق م- - - - - - -ا ت - - - - - -ع - - - - - -ل - - - - - -م - - - - - -وه .
ولقد نعى القرآان الكر Ëعلى من يحملون العلم ،ول
يدركون من منافعه شسيئًا ،قال تعاnøjòpdsG πoãnen {: ¤
πoªpërjn pQÉªnëpdrG πp nãªn˘cn É˘gnƒ˘∏o˘ªp˘ër˘jn ºr˘dn ºs˘oK InGQnƒr˘às˘dG Gƒ˘∏o˘ªu˘Mo
o¬∏sdGhn ¬p∏sdG äpÉjnÉBpH GƒHoòscn ønjòpsdَ G Ωpƒr≤ndrG πoãnne ¢nùÄrHp GQkÉØn°rSGCn
 }ÚªpdpÉs¶dG Ωnƒr≤n˘rdG …óp˘¡r˘jn ’nا÷م-ع-ة. ٥:ب-ل ع-اب ع-ل-ى
علماء اليهود والنصسارى الذين عرفوا ا◊ق ،وأايقنوا أان
ط -ري -ق اإلسس Ó-م ه -و ط -ري -ق الصس -دق ،ول -ك -ن -ه -م ع -ن-ادا ً
واسس -ت -ك -ب -ارا ً ولسس -وء أاخÓ-ق-ه-م ،ول-ع-دم ع-م-ل-ه-م Ãا ق-د
تعلموه ،رفضسوا قبول دعوة ا◊ق والصسدق ،قال تعا¤
{ºr¡oærep ≥ljôpan n¿Écn órbnhn ºrµodn GƒæoepƒDrjo ¿rGCn ¿nƒ©oªn£rànanGCn
ºrgohn √oƒo∏≤nYn Éen pó©rHn ørpe ¬ofnƒaoôuënjo ºsKo p¬s∏dG ΩnÓncn ¿nƒ©oªn°ùr jn
ال- - - - - - -ب- - - - - - -ق- - - - - - -رة ٧٥:.
}¿َ ƒªo∏n©rjn
ولقد ذكر لنا القرآان الكر Ëقصسة موسسى عليه السسÓم
جله ‘ طلب العلم قد حرمه من تعلم
مع اÿضسر ،وأان تع ّ
ما قد يعود عليه با ÒÿوالصسÓح .
وق -د دع -ان -ا ال -ل -ه سس -ب -ح -ان -ه إا ¤اسس -ت -ع -م-ال ا◊ك-م-ة
واŸوعظة ا◊سسنة ‘ طلب العلم حتى يرتبط العلم
∂ ápªnµrëprdÉHp
´ n HuQn pπ«Ñp°nS ≈dnGEp
باألخÓق ،قال تعاo OrG { : ¤
∂ ƒngo
n HsQn ¿sGEp øo°ùn MrGCn »npg »pàsdÉpH ºr¡ordOpÉLnhn páæn°ùn ënrdG pán¶YpƒrªnrdGhn
}øَ jópàn¡rªodrÉHp ºon∏˘YrGCn ƒn˘gohn ¬p˘∏p˘«˘Ñp ˘°nS ør˘Yn πs˘°Vn ør˘ªn˘Hp ºo˘∏n˘YrGCn
النحل ،١٢٧:وقالp¬s∏dG ≈ndGEp ÉYnOn ørªspe ’kƒrbn øo°ùn MrGCn ørenhn { :
…ƒpàn°ùr Jn ’nhn Únªp∏p°ùr ˘ªo˘drG øn˘ep »˘æp˘fsGEp ∫nÉ˘bnhn É˘ëk˘dpÉ˘°Un πn˘ªp˘Ynhn
…pòsdG GPnÉEpan øo°ùn MrGCn »npg »pàsdÉHp ™ranOrG áoÄn«u°ùs dG ’nhn áoæn°ùn ënrdG
∂ ’sGEp ÉgnÉ≤s∏njo Éenhn ºl«ªpMn »wdphn ¬ofsÉCncn IlhnGónYn ¬oæn«rHnhn
n æn«rHn
 }m º«¶pYn xßnM hPo ’sGEp ÉgnÉ≤sn∏jo Éenhn GhôoÑn°nU ønjpòsdGفصسلت ٣٥:
جَرْيٍج،
فالعلم قرين األخÓقَ ،عْن سَسِعيِد ْبِن َعْبِد اللِه ْبِن ُ
َ ِ
َ
يَ ،قاَل َ :قاَل َرسُسوُل اللهِ صسلى الله
َعْن أاِبي بَْرَزَة األسْسَلم u
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َ ،Úولَ َتsتِبُعوا َعْوَراِتِهمَْ ،فإاِsنُه َمْن
َقْلَبُه ،لَ َتْغَتاُبوا اْلُم ْسسِلِم َ
َيsتِبْع َعْوَراِتِهْم َيsتِبِع اللُه َعْوَرَتُهَ ،وَمْن َيsتِبِع اللُه َعْوَرَتُه
َي ْ - - -ف َ - - -ضس ْ- - -ح ُ- - -ه ِف - - -ي َب ْ- - -ي - - -تِ - - -هِ .أاخ - - -رج- - -ه أاح- - -م- - -د.
ولقد حرصض الصسحابة رضسوان الله عليهم على ربط
حَماِن عبد
العلم بالعمل ،والعلم باألدبَ ،عْن َأاِبي َعْبدِ الsر ْ
حsدَثَنا مَْن َكاَن
الله بن مسسعود رضسي الله عنه ،قال َ :
حاِب النsبي صسلى الله عليه وسسلم  :أاsنُهْم
ُيْقِرُئَنا مِْن أاصْس َ
َكاُنوا َيْقَتِرَؤوَن ِمْن َرسُسوِل اللهِ صسلى الله عليه وسسلم َعشْسَر
حsتى َيْعَلُموا َما
آاَياٍتَ ،فَ َÓيأاُْخُذونَ ِفي اْلَعشْسِر األْخَرى َ
ِفي َهِذِه مِْن الِْعْلم ِ َواْلَعَمِل َ .قاُلوا َ :فَعِلْمَنا اْلِعْلَم َواْلَعَمَل.

قضسى الله أان َيحمل الدينُ خا” اإلسسُÓم للبشسرية كل sما
يي uسسر لها مهمة ا◊ياة على األرضض ،طريًقا إا ¤حياة
أاخرى يرتبط نعيمها بعمل اإلنسسان ‘ حياته األو ،¤وَلsما
كان للعلم أاثره ‘ حياة الناسض من حيث إانه وسسيلة لكشسف
أاسسرار الكون ،وطريق إا ¤تنوير ا◊ياة وترقيتها ،ومن
حيث إانه غذاء للعقل الذي ميز الله به اإلنسسان وطريق
من أاهم طرق الوصسول إا ¤الله سسبحانه ،قلتَ :لsما كان
ث على
للعلم هذا األثر حفل اإلسسÓم ‘ نصسوصسه با◊ u
العلم وبيان قدره تشسجيًعا على تعلمه وتعليمه وتطبيقه،
كما اهتsم اإلسسÓم Ãناهج التفك ،Òوبيان الروافد التي
ترفد اإلنسسان باŸعرفة.
وح ْسسبنا ‘ ›ال دعوة اإلسسÓم إا ¤العلم أان نراجع
اŸواد الtلغوية للجذور (قرأا  -علم  -فكر  -ذكر  -عقل)
وما ‘ معناها من فقه  -نظر ،وغÒها ‘ معجم أالفاظ
القرآان الكر Ëلنفهم حقيقَة هذه الدعوة ،وعلينا كذلك
للغرضض ذاته أان نراجع أابواب العلم ‘ كتب الصسحاح.
ون-ذ uك-ر ه-ن-ا ب-ق-ول-ه ت-ع-اønjòpdsG …ƒpàn°ùr ˘jn πr˘gn πr˘bo{ :¤
¿} الزمر ،9 :وقولهp™anôrjn{ :
n ƒªon∏©rjn ’n ø
¿ n jpòdsGhn
n ƒªon∏©rjn
}äٍ ÉLnQnOn ºn∏r©pdrG GƒJohGCo ø
n jpòsdGhn ºrµoærep GƒæoenGB ø
n jpòdsG ¬o∏sdG
اÛادلة١١ :ونذuكر بقول الرسسول صسلى الله عليه وسسلم:
((ال-ع-ل-م-اء ورث-ة األن-ب-ي-اء))وق-ول-ه صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسسلم:
((الكلمُة ا ِ
◊كمُة ضسالsة اŸؤومن ،فحيث وجدها فهو أاحtق
بها)).
ولعsل ‘ هذه اŸكانة الرفيعة للعلم ما ُيغري الناسض
ويسسهل عليهم Œشtسم الصسعاب ‘ سسبيله ،وبخاصسة إاذا
أادركوا عون الله لطالب العلم تشسجيًعا وتقديًرا ،فالرسسول
صسلى الله عليه وسسلم يقول((:مَن سسلك طريًقا يطلب فيه
علًما سسهل الله له طريًقا إا ¤ا÷نة ،ومن أابطأا به عمله ⁄
ُيسسِرع به نسسبه)).
وقد وردت رواية  -بل روايات أاخرى للحديث  -تفيد
أان اÓŸئكة تضسع أاجنحَتها رضًسا لطالب العلم ،وأان العا⁄
ل -يسس -ت -غ -ف -ر ل -ه َم -ن ‘ السس -م -اوات وم-ن ‘ األرضض ح-ت-ى
ا◊يتان ‘ اŸاء ،وفضسل العا ⁄على العابد كفضسل القمر
على سسائر الكواكب.
ويشسجع اإلسسÓم على الرحلة ثم العودة لتقد Ëالنفع
لقومه الذين رحل عنهم ،كما وردت بذلك آايات وأاحاديث
Áكن الرجوع إاليها ‘ مظاuنها؛ حيث توصسي اŸتعلم أان
يصس Èوأال يضسجر ،كما توصسي اŸعلم أان ييسسر ول يغضسب،
وأان يتحلى Ãا يليق بالواقف موقف النبوة ‘ تقدË
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’مام
الصشحيح الذي يدل عليه الدليل أانه يدخل مع ا إ
’مام سشاجدًا أاو قائمًا أاو راكعًا اأو
‘ أاي حال يكون فيه ا إ
قاعدًا ،والدليل هو حديث أابي هريرة رضشي الله عنه
قال :قال رسشول الله صشلى الله عليه وسشلم ( :إاذا جئتم إا¤
الصش Ó-ة ون-ح-ن سش-ج-ود ف-اسش-ج-دوا و’ ت-ع-دوه-ا شش-ي-ئً-ا وم-ن
أادرك الركعة فقد أادرك الصشÓة ) .OhGO »HGC ø`æ`°S

ال ـ ـششـ ـ ـي ـ ـ ـخ عـ ـ ـم ـ ـ ـ ـر ال ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـربـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوي

نشسأا عمر العرباوي ‘ أاسسرة متواضسعة
وهو ابن الشسيخ صسالح بن عبد الكرË
الذي كان معلماً ‘ الكتاتيب القرآانية،
ب -دأا الشس -ي -خ ت -ع -ل -ي -م-ه ع-ل-ى ي-د وال-ده
جه بعد ذلك
وبعضض اŸشسايخ ،ثّم تو ّ
إا ¤زاوية سسيدي سساعد البوطويلي
عند أاخواله ببلدية شسÓلة العذاورة
ولية اŸدية فحفظ القرآان وعمره
 ١٥سسنة ،ثم انتقل بعد ذلك إا ¤زاوية
سس -ي -دي اŸه-دي (ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة) درسض
هناك القرآان وأاحكامه وأاصسول الفقه،
Ÿا ”ّ تعليمه شسرع ‘ إاعطاء الدروسض
و ّ
لطلبة مدينة البليدة ،انتقل بعدها إا¤
بئر خادم ،حيث أاسّسسض هناك مدرسسة
لتعليم مبادئ اإلسسÓم و اللغة العربية.
اتصس -ل ب -الشس -ي -خ ال -ط-يب ال-ع-ق-ب-ي وت-أاّث-ر
بحركته اإلصسÓحية ،ثم اتصسل فيما بعد
ب -أاعضس -اء ج -م -ع -ي -ة ال-ع-ل-م-اء اŸسس-ل-م،Ú
فأاصسبح عضسوا نشسطا فيها ،قام بÎبية
›موعة من الطلبة Ãدينة السسحاولة
ح -يث ك -انت إاق -ام -ت -ه مّ-دة م-ن ال-زم-ن،
ان -ت-ق-ل ب-ع-ده-ا إا ¤ب-اب ال-واد وب-ل-ك-ور،
فعلّم ‘ مدارسسهما وأاعطى دروسسا ‘
ال -وع -ظ واإلرشس -اد ‘ مسس -اج -ده-ا إا¤
سس - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة .١9٥٥
‘ شس - -ه - -ر رمضس- -ان ب- -الضس- -ب- -ط أال- -قت

السسلطات السستعمارية عليه القبضض وهو يصسلي بالناسض
صسÓة ا÷معة ‘ اŸسسجد العتيق ببلكور بحجّة أاّنه كان
ث الناسض ويدعوهم إا ¤اللتحاق بصسفوف جيشض التحرير
يح ّ
الوطني ا÷زائري وا÷هاد ‘ سسبيل الله ،فاسستنطق وعّذب
عذابا شسديدا ونقل إا ¤سسجن الÈواقية ففتح مدرسسة يعلّم
اŸسسجون Úاللغة العربية والعلوم الشسرعية ،وبقي هناك
مّدة  ٣سسنوات حيث .نقل بعدها إا ¤معتقل بوسسّوي أاين
التقى بالشسيخ أاحمد سسحنون والشسيخ مصسباح ،اقتيد بعدها
إا ¤معتقل أاركول فبقي هناك حّتى أاواخر سسنة  ١96١حيث
أافرج عنه ،وبقي –ت اإلقامة ا÷Èية حّتى السستقÓل.
انخرط ‘ صسفوف اŸعلم Úوواصسل مهمة الوعظ واإلرشساد
Ãسساجد العاصسمة وضسواحيها إا ¤غاية  ،١96٧انتقل بعدها
إا ¤ا◊راشض فاسستقّر بها ورّكز إاصسÓحه ‘ هذه الفÎة على
ت -ك -وي -ن الشس -ب -اب وغ -رسض ال -ع -ق-ي-دة اإلسسÓ-م-ي-ة السس-ل-ي-م-ة،
وت- - -وج- - -ي- - -ه- - -ه- - -م ت- - -وج - -ي - -ه - -ا صس - -ا◊ا إا ¤سس - -ن - -ة .١9٧٥
قضسى هذه الفÎة األخÒة من حياته ‘ التأاليف والوعظ
واإلرشساد ومطالعة الكتب ،كما كان له موقف مشسهودا سسنة
 ١9٧٧إاذ منع عرضض مسسرحية ““ﬁمد خذ حقيبتك““ التي
قيل عنها أاّنها كانت تشستم اإلسسÓم واŸسسلم ،Úوكّرر هذا
اŸوقف سسنة  ١9٨٠با÷زائر باŸسسرح الوطني ا÷زائري.
أاّدى الشسيخ العرباوي فريضسة ا◊ج واعتمر مرات عديدة
و ⁄يتوقف نشساطه حتى وافته اŸنية ،تو‘ صسبيحة يوم
األحد  ٢ديسسم ١9٨٤ Èوقد شسيعت جنازته يوم اإلثنÚ
ÃقÈة سسيدي رزين طريق براقي ،حيث حضسرها عشسرات
األلف من اŸسسلم Úقدموا من كّل حدب وصسوب.

á````æ«eGC.ê : OGó```YEG

فالك
أ◊مل

Òãe È`N

’حد  ٣٠سسبتم ٢٠١٨ Èم
إ أ
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إŸوإفق لـ إŸوإفق لـ ﬁ ٢٠رم  ١٤٤٠هـ ـ إلعدد ١٧٧٥٧
mimigaga783@gmail.com

’ Áك - - - - - - - -نك أإن
ت - -ف- -ه- -م شس- -خصض م- -ا
“ام ً- -ا ،م - -ا  ⁄تضس - -ع
ن- - -فسسك ‘ م - -ك - -ان - -ه
’شس -ي -اء م -ن
وت -رى إ أ
زإويته.

ألثور

’ شس- -يء ي- -ع -ادل
إل -ن -ي -ة إل -ط -ي -ب-ة..
إف- - -ع- - -ل م- - -ا تشس- - -اء
وإتركهم
ي -ف -ه -م -ونك ..ك-م-ا
يشساوؤون.

تأاخر عن
طائرته ..فلحق
بها ركضضا

أ÷وزأء

إذإ ك-نت ت-ت-منى
أإن –رك جبا’ً ‘
إل- -غ- -د ،ع- -ل -يك أإن
ت- - -ب- - -دأإ ب- - -ح- - -م- - -ل
إ◊ج- - - - - -ارة م - - - - -ن
إليوم.

ألسضرطان

’ تسس- -تصس- -غ- -ر
أإثر إلعمل إلطيب
ع- - - -ل- - - -ى غÒك..
ف- - -ل- - -ع - -ل ك - -ل - -م - -ة
بسس- - -ي- - -ط- - -ة م - -نك
تعني إلكث Òلهم.

إع- -ت- -ق- -ل شس -خصض ‘ م -ط -ار
دب-ل-ن ب-أاي-رل-ن-دإ ،إÿميسض،
بسسبب ركضسه خلف طائرة
كان من إŸفÎضض أإن يكون
على متنها.
^ أإنه يوجد
^ زوج ط- -ي- -ور ‘
ن
إ
ن
ا
ي
ع
د
و
ه
وق- - -ال شس- - -
قريه ‘ إندونيسسيا
إل- -ك- -اف ي- -ن- -وح- -وإ وإح -د
‘
إ
د
ب
ي
ذ
ل
إ
،
ل
إل- - - -رج- - - -
’خر يصسلي
يصسلي لربي وإ آ
يقومون سسكانها بإاخرإج
أأ’سضد
إل- -عشس- -ري -ن -ات م -ن إل -ع -م -ر،
لروحو؟.
موتاهم كل ثÓث سسنوإت..
إق -ت-ح-م ب-اب إŸدرج وركضض
م - - - - - - - - - - - - -ؤوَ ⁄أإّن
إن  ⁄ت -ف -ت -ح حسس -ابك ع -ل -ى م -وإق -ع إل -ت-وإصس-ل
خ -ل -ف إل -ط -ائ -رة ،إل -ت -اب-ع-ة
م
ه
ن
و
س
ش
ر
ي
ي -ع-اه-دَك أإح-دهَ-م
لتنشسر ما ينفع إلناسض  ..أإو تنتفع من إلنافعÚ
حل ألعدد ألسضابق
لشسركة «رإيان إير» ،وإلتي
َع - -ل ْ- -ى إل - -ب- -ق- -اَء َو إَ
وينظفونهم
من إلناسض  ..ف Óتفتحه
’ق Ó-ع
ك- -انت ع- -ل- -ى وشسك إ إ
Ò
^إلضسفذع.
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إ ¤أإمسسÎدإم..
ِ
ك - -ث Òّ- -إ ل - -ي- -جّÈك
وشس - - - -ب - - - -ه - - - -ات ول- - - -رÃا سس- - - -ت- - - -ق- - - -ع ب- - - -اÙرم- - - -ات
ويسسلمون عليهم ..،ويتصسورون
وذكرت إدإرة إŸطار ‘ بيان
َعلّى ِإلرحّيل
وسس- - - - - - - -ي- - - - - - - -ك- - - - - - - -ون شس- - - - - - - -اه - - - - - - -دًإ ع - - - - - - -ل - - - - - - -يك
أإن رج Ó- - -أإصس- - -يب ب- - -ح - -ال - -ة
’ شساهدًإ لك فكم ضسجت إÙادثات ب Úإلصسديقات
معهم  ..ويرجعون
م- - - - - - - -ن غ - - - - - - -ي - - - - - - -ب - - - - - - -ة إ ¤أإخ - - - - - - -رى ؟
ة
«هياج» بعد أإن وصسل وإمرأإ
يدفنونهم؟
’خر
و كم من حديث جرح أإحدنا إ آ
أإخ-رى إ ¤إل-ب-وإب-ة م-تأاخرين
ألعذرأء
به؟
عن موعد إلرحلة ،وأإضسافت
و ك- -م م- -ن ن- -كت أإصس- -ل -ه -ا ك -ذب
«إلرجل إخÎق إلباب ،وبدأإ ‘
وم -اذإ ل -و أإخ -ج-لك
وهكذإ ننتهي بذنب ’ أإكÌ؟
إل- - - - -ركضض ﬁاو’ إي- - - - -ق- - - - -اف
إل-ل-ه ب-ك-رمه ،ومنحك
كم من صسور نسساء نشسرناها
إلطائرة».
تلك إلتي أإقسسمت أإنها
ك -انت ‘ م -ي-زإن سس-ي-ئ-ات-ن-ا؟
ن!
ح ،ضَسtم ،سُسُكو ْ
َك ْسسُرَ ،فْت ٌ
ر
ي
إ
ن
ا
ي
إ
ر
و
ف
ظ
و
م
وأإل - -ق - -ى
مسستحيلة
ك- -م م -ن ن -ق -اشض ع -ق -ي -م ‘
ِح ُ Úَ- -ت - -ك َسس ْ- -ر آإل ُ- -روُح ِف ِ- -ي- -ن- -ا ،،،،،يْ- -فَ- -تُ- -ح َب- -اُب
إل- -ق- -بضض ع- -ل -ي -ه ح -ت -ى وصس -لت
إلسس -ي -اسس -ة وغÒه -ا ف -رق
إلشسرطة..
إل sسسَماء ،،،،،لُي sضسُم َما ِفي إلَقل ِ
ب ِمن ُدَعاٍء،،،،
ب- -ي- -ن- -ن- -ا وب Úأإخ- -وإت- -ن- -ا؟
ا
ه
ن
إ
ة
ي
د
ن
ل
ر
ي
’
إ
ة
ط
ر
وقالت إلشس
ه
ف
ا
ت
ث
ي
د
ح
ن
م
م
ك
ِ
َ
حَنا فَن ْسسُكن.
لَتهَدأإ ِبالَيق ِ
 Úأإرَوإ ُ
أŸيزأن
ج -ع -لك ت -ت -ح ّ-ول لشس-خصض
تلقت مكاŸة من إŸطار ،للقدوم
تافه وأإنت ’ تدرك؟
‘ حوإ‹ إلسساعة إلسسابعة صسباحا
ك عن سَسيئة
حدُثو َ
وإذإ َ
ب - -ال - -ت - -وق - -يت إÙل- -ي (إلسس- -ادسس- -ة
ُفÓن ،فُقل  ..غَفَر إلّله
’ول
ب- -ت -وق -يت غ -ري -ن -تشض) أإمسض إ أ
لنا و ل ُ
ه» و ’ َتِزد.
إÿم-يسض ،م-وضس-ح-ة أإن-ه ج-رى نقل
ألعقرب
إلرجل إ ¤مركز شسرطة دبلن..
هر بِأانك
ـ أإو تتظا
ه -ذه إ◊ي -اة ل -ن ت -ق-ف
أإن ُتقاوم
^ إمّا
’ تنحني.
لÎإع- - - -ي ح - - -زنك ،إم - - -ا أإن
ن
ن
ك
ع
ل
ف
ـ
م
ُتقاو
ت- -ق -ف أإنت وت -ك -م -ل -ه -ا رغ -م
ج -م -ال فُ-كs -
ط -ة
ن بسس-ي-طا
ِإن- -كسس -ارك ،أإو إأنك سس -ت -ب -ق -ى
^ إل -بسس -ا ل شس-يء،ك-
ك-ل-ف ‘ ك-
Óبد.
حا ل أ
طري ً
إل-ت-
ن أإجمل.
ألقوسس
تك
ع - - -ن - - -دم - - -ا ت - - -رى ع - - -ي - - -ب- - -اً
فاسستصسرخت من قيود إ◊جر تنعتق
أإرضض إ÷زإئر ‘ أإفريقيا قدسض
ثارت على إلظلم مثل إلسسيل جارفة
رحابها من رحاب إÿلد إن صسدقوإ
ع -ن-دأإح-ده-م أإخÈه و’ ُت-خÈ
ف Óإلفيالق تثنيها وإلفرق
قلب إلعروبة ⁄ ،يعصسف بنخوتها
غÒه ف- -ه- -و إŸع- -ن -ي ب -ت -غ -يÒه ’
جيشض إ ¤إلنصسر –دوه مÓئكة
عسسف و’ نال من إÁانها رهق
سسوإه.
مسسومون Ãوج إŸوت يندفق
نادى إŸنادي إ ¤إلتحرير يدفعها

أغلق
حسضابك إأن كنت ’تسضتطيع
أن تكون نافعا

لل
ع
Èة

شضغ
ل
ع
ق
لـك

‘

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

حّبـ ـ ـ
ـ
ك
ي
ـ
ا بـ ـ
ـ
ـ
لدي

نبضضنا فلسضطين ـي لألب ـد

إ أ
’

وفياء

أبتسضم

ر يضسج
عرضض
وقاعة
نه لدماء
’برياء
با
تل إ أ
ق
دة تلد
ة إŸوت
وسسيد
وسسيشسهدإء
جيالها
إل
بأا
’عدإء
هب إ أ
وأإرضض نبتها تر

أ÷دي

^ وإحد سسافر وإشستاق لزوجته فأارسسل إليها:
«إشستقت لك يازوجتي إلرإبعة»
شس-ك-ون إل-ل-ي ي-ق-ن-ع-ه-ا أإن-ه خ-ط-أا م-ط-بعي وكان قصسده زوجتي
إلرإئعة..
إلله يفرج همه أإنتبهوإ وأإنتم تكتبون.
^ بعضض إلشسعرإء إذإ أإرإد أإن يعاتب فتاة يقول
(قولوإ لها) و (علموها) و(خÈوها)  ..عزيزي
إلشساعر هل نشستغل عندك؟ إذهب وقل
لها أإنت بنفسسك ..و’تورطنا مع
إخوإنها

ألدلو

’ ت -ن -اقشض م -ن ي -ري-د أإن ي-ظ-ه-رك
ﬂط -ئ ً-ا دإئ -م -ا ..ف-ق-ط ق-ل ل-ه أإنت
صسح وينتهي إŸوضسوع..

إب-ت-ع-د ع-ن ج-لسس-ات إل-ن-ف-اق إل-ت-ي تسسود فيها تلك
إلوجوه إلتي تظهر لك بأانها مÓئكيه و‘ دإخلهم
’دم.
يخفون ماحمله إبليسض من كره آ

أ◊وت

قل Ÿن رأإيته يسسقط من أإعماق قلبك و ⁄تفعل شسيئا ،شسعرت
’ول مره أإ Êقد سسئمت من إنقاذك.
أ
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األحد  ٣٠سسبتمبر  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٠محرم  ١٤٤٠هـ

متاهـــــة
األرقــــام

عز

موت

اللمسس «م» يقنط «م»

مادة قاتلة

يعد «م»
سضنة «م»

للجزم

متشضابهة

رجاء

صضوت
النفجار
بحر «م»

حرف جر

ثلثا مرة

عاصضمة
أاوروبية «م»
نزهة
رئيسس
سضابق
للفيفا «م»

اللغز:
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ل ي
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ا

ن

ن صس ا
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ا

ل سس ن

غ ي ي صس ن ف ء

ا

الكلمـــــــات:

النصضف ،اŸنعطب ،السضنغيني ،الوطاسضي ،النجاشضي،
لموية،
السضÓلة ،الصضفوية ،السضتيÓء ،اليابان ،ا أ
لعÓن ،العرشس ،حيث،
البحار ،البقاع ،السضلطان ،ا إ
يصضنف ،عادل،

`

ة

ي

و

ا

ل ت

ا

` 4 `` 3 ` 2

ع

سس ل

ر

ا

ح ب ل
م أا ل

` 5

ا

إا

ب سس شس

ا

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا:

ورقلة ،مصضنع ،قدير ،ل ،يا ،وطار،
ل - - - -رق- - - -م ،ف.ف ،ف ،وشس ،⁄ ،اي،
مطر ،وكر ،مدرب ،اول ،د.د ،ين،
حلب– ،يا ،سضجك ،قريب ،اد ،مل،
لن ،عن ،غا Âعلي،

عموديا:

وزير وربي كب ،Òالشضطر„ ،ق.ق،
مد ،سضمع ،مبدل ،⁄ ،Õ ،ية،⁄ ،
قل ،ر.ر ،الرحل ،اف ،و.و ،غني،
مصض- -ط- -ف- -ى ك -اتب ،وف ،Òع -م ،ل -ن،
ديانة ،عائشضة حداد.
الحل متاهة ا أ
لرقام

+٥٠+٤١+٢٠+٣١+٧١
٢٦٥ =٠٣+٠٤+٠٥+٤٠
الحل  /تسضل وتثقف

وضض -عت ع -ب -ارة «‘ »HELL
الÔويج
لـ  .....ل- -ت- -ح -ذي -ر ال -ن -اسس م -ن
لماكن
خطورة بعضس ا أ
ج/

9

ل

ل

ي

ماهي اŸسضافة التي تتباعدها
القارات كل سضنة ؟
أاهي..؟
أا  ٢٢ -سضم
ب  ٠٢ -سضم
ج  ١٢ -سضم

` 10

ف ل

ن ا ط ل سس ل
ل سس ا ح ر ة

ا

ا

ل ل

اخ Îا÷واب الصضحيح
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ا

ا
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٥

٦

٧

٨

٩
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` 8

ا

ل

ع ل

ا

رئيسس الرابطة
اÎÙفة «موبيليسس»

١

٢

٣

لعب سضابق ‘
فريق جبهة
التحرير

1

بولحروز
طالبات
طاكسسفون
زيغود يوسسف

م ن م ط ب شس ر
ل صس ف و ي ة ع

أا

ثلثا أانت

حرف
مكرر

كمل «م»

شضهر
ميÓدي

شضهر
ميÓدي «م»
علم

شضطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسضتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ي

اسضم اشضارة
–رسس
حب

طبل

جاسضوسس
دولة اوروبية
هرم

الكلمــات السسريــة

ا

يتبع

وطني «م»

عمر

سض -ر ب -اŒاه ا أ
لسض -ه-م
م-ب-ت-دئا با◊رف السضÚ
(سس) ح- - -ت- - -ى تصض - -ل إا¤
ا◊رف ت -اء (ت) ل -ت-ج-د
الكلمة اŸفقودة.

ل

هد

قر

دردشسة
لسسهم
اأ

ل

خاصضتي

برهان

بواسضطتي
دولة افريقية
مادة قاتلة

لشض-ارة –ت-وي ع-ل-ى
ه -ذه ا إ
دوائ-ر م-رق-م-ة من  ١إا،٨ ¤
و‘ ن - - -فسس ال - - -وقت ع - - -ل- - -ى
حروف ﬂتلفة ،بحيث أان
لشض- -ارة ي -ت -ك -ون م -ن
رم- -ز ا إ
›موعة أارقام ترجمها إا¤
ح - -روف ث - -م اج - -م - -ع ه - -ذه
ا◊روف فتحصضل على اسضم
ل - -ف - -ن- -ان ج- -زائ- -ري ت- -و‘ ‘
فرنسضا.

ر

رئيسس
أاوŸبي
العناصضر
درج

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة الحروف
لعبة الحروف

23
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رقــــــــــم

مدرب سضابق
للمنتخب
السضباÊ

لعبــــة الحـــروف

ا
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الكلمــــات السسهميـــة

ن - -ن - -ط - -ل - -ق م - -ن ال - -دائ- -رة
السض-وداء ‘ أاع-ل-ى الشض-ب-كة
ل- - - -نصض- - - -ل إا ¤ال- - - -دائ- - - -رة
لخ -رى ،شض -رط
السض -وداء ا أ
أان Œم -ع ‘ ال -ن -ه -اي -ة ٣٨٨
ن- -ق- -ط- -ة ،وأال “ر ‘ رق- -م
واحد إال مرة واحدة.

كلمة
السضر:

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

ال ع د د
١ ٧٧ ٥٧

أافقيا

عموديا

‡ ) ١ثلة مصضرية
) ٢نصض - -ف ي - -وم ،شض - -غ - -ل ،ل - -قب
عثما،Ê
 ) ٣احسضان ،واد،
 ) ٤شضاعرة جزائرية،
 ) ٥للنصضب «م» ،دق،
 ) ٦صضفرة البيضس «م» ،انتفاخ ،عتب،
 ) ٧السض -م ال -ع -ائ -ل -ي ل -ل -راح-ل-ة،
اŸمثلة صضونيا،
 ) ٨ثلثا مرسضل ،عبيد،
 ) ٩مسضرحية جزائرية،
 ) ١٠والدتي ،ثلثا بدر،
لعرج
 ) ١١مؤولف للكاتب واسضيني ا أ

 ) ١المل ،أاوجاع «م»
 ) ٢خاصضية ،متبت،
 ) ٣السض -ت -ف -ه -ام ،ع -م -ل-ة أاسض-ي-وي-ة،
حطم،
 ) ٤يسضاير «م» ،متشضابهة،
 ) ٥معشضر متفرقة ،دق ،شضعب «م»،
) ٦من ا◊واسس ،ثلثا عمة ،لقياسس
اŸسضافة،
 ) ٧الهجرة ،هرم،
 ) ٨آالة طرب «م» ،نوع من الصضوف،
 ) ٩يصضرح ،خاصضية ،ثلثا ادرب،
 ) ١٠للنصضب «م» ،رواق متفرقة،
 ) ١١مدينة مبعÌة،

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ٣٠سس-ب-تم : ١٩55 Èانسس-ح-بت ال-ب-عثة الفرنسسية
بقيادة «انطوان بيني» (  )Antoine pinayمن
ه -ي -ئ-ة ا’أ· اŸت-ح-دة ب-ع-د تسس-ج-ي-ل ال-قضس-ي-ة
ا÷زائرية ‘ جدول اأعمالها.
^  ٣٠سسبتم : ١٩5٨ ÈاعÎفت جمهورية غينيا
رسسميا با◊كومة اŸوؤقتة للجمهورية ا÷زائرية.

2٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

’حد  ٢٠محرم  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ٣٠سسبتمبر  ٢٠١٨م
ا أ

’عÓمية
’سسرة ا إ
بحضسور كعوان ،سسيدي السسعيد وا أ

جثمان الصصحفي بطاشش عبد الرحمان يوارى الÌى ÃقÈة أامدوحة
@ حجيميŒ :ربة متميزة ومثال ‘ األخÓق واŸهنية

شس -ي -عت ظ-ه-ر أامسس ،ج-ن-ازة
الصس- -ح- -ف- -ي ع- -ب- -د ال- -رح -م -ان
’خÒ
ب- - -ط- - -اشس إا ¤م- - -ث - -واه ا أ
ÃقÈة ام- - -دوح- - -ة ب- - -و’ي - -ة
تيزي وزو ‘ ،موكب جنائزي
م-ه-يب ،ال-ف-ق-ي-د واف-ت-ه اŸن-ي-ة
أاول أامسس ،أاث -ر سس-ك-ت-ة ق-ل-ب-ي-ة
باŸركب الرياضسي  5جويلية.

تيزي وزو :نورالدين لعراجي
حضضر وزير التصضال جمال كعوان
واألم Úال-ع-ام ل–Ó-اد ال-ع-ام ل-ل-ع-مال
ا÷زائري Úسضيدي السضعيد إا ¤جانب
وزراء سضابق Úيتقدمهم الهادي ولد

علي ،عمار غول ،عصضاد األم Úالعام
ل -ل -م-ح-اف-ظ-ة السض-ام-ي-ة األم-ازي-غ-ي-ة ،
أاح -م-د م-اضض-ي رئ-يسس ن-ق-اب-ة ن-اشض-ري
ال -ك -ت-اب  ،ال-ط-يب زي-ت-و Êم-دي-ر ع-ام
صض -اف -كسس ،ورؤوسض-اء أاح-زاب وال-ع-دي-د
م -ن ال -وج -وه اإلع Ó-م -ي-ة وال-ري-اضض-ي-ة
والشضخصضيات السضياسضية،الذين تنقلوا
من وليات العاصضمة  ،تيبازة ،البليدة
◊ضضور مراسضم تشضييع ا÷نازة
‘ كلمة تابينية قرأاها الشضيخ جلول
ح -ج-ي-م-ي ذك-ر ف-ي-ه-ا خصض-ال ال-ف-ق-ي-د
وح -ب -ه ل -ل -خ Òمشض -ي-دا ب-ت-واضض-ع-ه م-ع
الكب Òوالصضغ، Òحيث ع ‘ Èكلمته
عن ا◊زن والفراغ الذين تركه الفقيد
وسض -ط أاه -ل -ه وذوي -ه وع -ائ-ل-ة اإلعÓ-م
بصضفة خاصضة ؛ خاضس فيها Œربة
متميزة جعلت منه مثال ‘ األخÓق

الفجر٠5.٠٨................:
الشسروق٠٦.٤٢..............:
الظهر١٢.٣٨.................:
العصسر١5.5٩................:
المغرب١٨.٣٣...............:
العشسـاء١٩.5٦.................:

والصضفات اŸهنية ،مكنته من احتÓل
مكانة ‘ مهنة اŸتاعب ،أاضضاف لها
Œربة السضمعي البصضري ‘ القنوات
اÿاصضة.
‘ السضياق ذاته اجمع كل الذين
–دثت إال - -ي - -ه - -م الشض - -عب ع- -ن سضÒة
ال -ف -ق -ي -د ال -ط -ي -ب-ة واع-تÈوا ف-ق-دان-ه
خسضارة كبÒة للمشضهد اإلعÓمي لنه
ت -رك بصض -م -ة م -ه -م -ة وŒرب -ة رائ -دة
صض -ن -عت أاو ¤ل -ب -ن -ات -ه -ا ‘ م -ن -تصض-ف
ال -تسض-ع-ي-ن-ي-ات ،واسض-ت-ط-اع ان ي-خ-وضس
خطوات ل باسس بها ب ÚزمÓؤوه وعند
جمهور القراء من متابعيه.
ل -ل -ت -ذك Òال -ف-ق-ي-د ي-وسض-ف ب-ط-اشس
م- -ت -زوج ول -ه ث Ó-ث -ة ب -ن -ات ويشض -ت -غ -ل
بجريدة ““لوسضوار دا÷Òي““ الناطقة
بالفرنسضية.
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يشسرف على تنفيذ “ارين بالذخÒة ا◊ية ويعقد لقاءات توجيهية بورقلة

الفريق ڤايد صصالح ‘ زيارة عمل إا ¤الناحية العسصكرية الرابعة

يقوم نائب وزير الدفاع الوطني،
رئ - -يسس أارك - -ان ا÷يشس ال - -وط - -ن - -ي
الشضعبي  ،الفريق أاحمد قايد صضالح
من  30سضبتم Èإا 4 ¤أاكتوبر ،بزيارة
ع - -م - -ل وت- -ف- -ت- -يشس إا ¤ال- -ن- -اح- -ي- -ة
العسضكرية الرابعة بورقلة ،حسضب ما
أافاد به أامسس بيان لوزارة الدفاع
الوطني.
وأاضضاف ذات اŸصضدر أان الفريق
ق -اي -د صض -ال -ح ““يشض -رف خÓ-ل ه-ذه
الزيارة على تنفيذ “ارين تكتيكية
ب- -ال- -ذخÒة ا◊ي- -ة ع- -ل- -ى مسض- -ت -وى
ال-ق-ط-اع Úالعملياتي ،Úج -ن-وب -
شض- -رق ج- -انت وشض- -م -ال  -شض -رق إان
أامناسس .كما يعقد لقاءات توجيهية
مع إاطارات وأافراد وحدات الناحية
العسضكرية الرابعة““.

كشصف ﬂبأا لأÓسصلحة والذخÒة بع Úقزام

كشس- - -فت م- - -ف- - -رزة ل - -ل - -ج - -يشس
ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي ي-وم ا÷م-ع-ة
Óسس-ل-ح-ة
ب - -ع Úق- -زامﬂ ،ب -أا ل  -أ
ي-ح-ت-وى ع-ل-ى مسسدسس ÚرشساشسÚ
من نوع كÓشسنيكوف وكمية من
الذخÒة ،حسسب م- -ا اف -اده أامسس
السس- - -بت ،ب- -ي- -ان ل -وزارة الـدف -اع
الوطني.
اوضضح ذات البيان انه ““ ‘ إاطار
ت- -أام Úا◊دود وم -ك -اف -ح -ة اإلره -اب

وخÓل عملية بحث و“شضيطي بعÚ
قزام /ن.ع 6.كشضفت مفرزة للجيشس
الوطني الشضعبي يوم  28سضبتم2018 È
Óسض -ل-ح-ة ي-ح-ت-وى ع-ل-ى
ﬂب- -أا ( )01ل  -أ
مسض - -دسض Úرشض - -اشض )02( Úم - -ن ن - -وع
كÓشضنيكوف وكمية من الذخÒة““.
من جهة اخرى ““ و‘ إاطار ﬁاربة
ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة أاوق- -فت م -ف -ارز
مشضÎك -ة ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي
بالبيضس/ن.ع )03( 2.م- - - -ه - - -ربÚ

وحجزت مركبت )02( Úرباعية الدفع
( )39ك-ي-ل-وغ-رام-ا م-ن ال-ك-ي-ف اŸعالج
و( )1156وح - - - -دة م - - - -ن ﬂت - - - -ل - - - -ف
اŸشض- -روب- -ات ف- -ي -م -ا أاوق -فت م -ف -ارز
مشضÎك- -ة أاخ- -رى ب- -ك -ل م -ن األغ -واط
بسضكرة /ن.ع 4.و“Ôاسضت /ن .ع 6
ب -أارب -ع-ة ( )04اشض- -خ -اصس ي -وضض -ب -طت
ب-ن-دق-يتي ( )02صض - -ي- -د ( )3500ع-ل-ب-ة
سض -ج -ائ -ر وح -ج -ز ارب -ع -ة ( )04آالت
لطحن ا◊جارة““.

من الرعيل ا’ول للثورة التحريرية با’أوراسس

اÛاهد بن ضصيف الله الدراجي ‘ ذمة الله

انتقل إا ¤رحمة الله ،اÛاهد
ب-ن ضس-ي-ف ال-ل-ه ال-دراج-ي اŸدعو
رشس- -ي -د ،ال -ذي ““ف -ق -دت ا÷زائ -ر
ب-رح-ي-ل-ه أاح-د أاب-ن-ائ-ه-ا الÈرة من
’ول ‡ن ل -ب -وا ن -داء
ال- -رع -ي -ل ا أ
أاول ن-وفم ،““Èم-ث-ل-ما أاكده وزير
اÛاهدين الطيب زيتو.Ê
‘ ب -رق -ي -ة ت-ع-زي-ة ،ت -وق-ف وزي-ر
اÛاهدين عند مسضار الكفاح الذي
خاضضه الفقيد الذي كان قد شضارك ‘
عدة معارك منها معركة كماكم سضنة
 1957وأاولد ه Ó-ل وال -روم -ي ب -دوار

اÙم -ل سض-ن-ة 1958ي ووادي زري - -ف
ب -ال -ن -اح -ي-ة اÿامسض-ة أاي-ن ك-ان ق-ائ-دا
ل -ل-فصض-ي-ل-ة ال-راب-ع-ة وال-ك-ت-ي-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة
بالولية األو ¤التاريخية.
و‘ ع - -ام  1959أاضض-ح-ى اŸرحوم
م -نسض -ق -ا ل -ل -قسض-م-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ب-ودره-م
ب-ال-ن-اح-ي-ة اÿامسض-ة اŸن-ط-ق-ة الثانية
بالولية األو ¤ليتم اعتقاله من طرف
قوات اŸسضتعمر حيث نقل عقب ذلك
إا ¤سضجن خنشضلة أاين تعرضس للتعذيب
حول إا ¤معتقل قصضر الط Òوبعده
ثم ُ
م -ع -ت -ق -ل م -دي-ن-ة أاق-ب-و أاي-ن “ك-ن م-ع

›موعة من اÛاهدين من الفرار
واللتحاق بالولية الثالثة سضنة .1960
وعقب ذلك“ ،ت ترقية الفقيد إا¤
م Ó-زم عسض -ك -ري ب -اŸن-ط-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة
بنفسس الولية ليع Úسضنة  1961مÓزما
سضياسضيا وعضضوا بالولية الثالثة .و‘
ي إا ¤مÓزم ثاٍني كما
سضنة ُ 1962رuق َ
““ن -ال شض-رف ب-ن-اء ا÷زائ-ر اŸسض-ت-ق-ل-ة
وتشض -ي -ي -د صض-رح-ه-ا ح-يث ن-ذر ح-ي-ات-ه
خ-دم-ة ل-ل-وط-ن وأادى رسض-ال-ت-ه ال-ن-ب-ي-لة
Œاهه““ ،يؤوكد زيتو.Ê

اشسهـــــــار

 03قتلى ‘ حادث مرور خط Òبتلمسصان

لقي  03أاشضخاصس من عائلة واحدة
ح- -ت- -ف -ه -م واصض -ي -بت اخ -رى ب -ج -روح
خطÒة ‘ حادث مرور على الطريق
ال -وط -ن-ي رق-م  98ب-اŸك-ان اŸسض-مى
ب-وك-ي-و ب-إاق-ل-ي-م ب-ل-دي-ة ب-ن-ي وارسضوسس
دائرة الرمشضي 30شضمال غرب ولية
تلمسضان.
ا◊ادث وقع على خلفية انقÓب
سضيارة نفعية من نوع فاو ملك Ÿديرة

مدرسضة التي كانت قد سضلمتها للسضائق
““ ب  .من 39 ““Òسضنة بصضفته طÓء من
اجل تصضليحها لكنه اخذها وتنقل
ب- -ه- -ا ا ¤ت- -ل- -مسض- -ان رف- -ق- -ة زوج -ت -ه
وقريبت Úله تبلغان من العمر  36و38
سضنة على التوا‹ واللت Úتوفيتا بعÚ
اŸك- - -ان ب- - -ع - -د ان - -ق Ó- -ب السض - -ي - -ارة
وانشض -ط -اره -ا ا ¤قسض -م ،Úه -ذا وق-د
ت- - - -دخ- - - -لت مصض- - - -ال- - - -ح ا◊م- - - -اي - - -ة

...ومصصرع شصخصص Úبوهران
تسس - -بب ح - -ادث م- -رور خ- -طÒ
ليلة اÿميسس إا ¤ا÷معة بحي
مديو Êبوهران ‘ وفاة شسخصسÚ
والثالث أاصسيب بجروح خطÒة،
وه - - -و ي - - -ت- - -واج- - -د Ãصس- - -ل- - -ح- - -ة
ا’سس- - -ت- - -ع- - -ج- - -ا’ت ال- - -ط- - -ب - -ي - -ة
وا÷راح - -ي - -ة Ãسس - -تشس - -ف - -ى ب- -ن
زرجب ببÓطو.
ومن الضضحايا الشضاب أانيسس عم،Ò
ابن وا‹ ميلة اŸع Úحديثا ،الذي
كان رفقة صضديقه على دراجة نارية
بحي مديو Êالشضعبي ،حيث اصضطدما

ب -أاح -د اŸارة ع -ل -ى مسض-ار الÎام-واي
ول-ف-ظ-ا أان-ف-اسض-ه-م-ا األخÒة م-ت-أاث-ري-ن
بإاصضابتهما البليغة.
وق -د ن-ق-ل ج-ث-ت-ي الضض-ح-ي-ت Úن-ح-و
مصض- - -ل- - -ح- - -ة ح- - -ف- - -ظ ا÷ثث ب - -ذات
اŸسض -تشض -ف-ى ،ف-ي-م-ا سض-ارعت مصض-ال-ح
األم - -ن ل- -ف- -ت- -ح –ق- -ي- -ق ‘ أاسض- -ب- -اب
مÓبسضات ا◊ادث اŸروع.

حجز أازيد من  12أالف قارورة خمر
“ك - -نت مصض - -ال- -ح األم- -ن ب- -ولي- -ة
وه -ران ‘ ع -م -ل -ي-ت Úم-ت-ف-رق-ت Úم-ن

اŸدن -ي -ة ل -ن -ق -ل ج-ثث الضض-ح-اي-ا ا¤
مصض -ل -ح -ة ح -ف -ظ ا÷ثث Ãسض -تشض-ف-ى
الرمشضي ‘ ح Úحولت ا÷ريحة ا¤
مصض - -ل - -ح - -ة السض - -ت- -ع- -ج- -الت ب- -ذات
اŸسض -تشض -ف -ى ح -يث ت -وج -د ‘ ح -ال-ة
ح -رج -ة ،م-ن ج-ه-ت-ه-ا ف-ت-حت مصض-ال-ح
الدرك الوطني لبني وارسضوسس –قيقا
معمقا ‘ اسضباب ا◊ادث.

تلمسسانﬁ :مد بن ترار

ح -ج -ز م -ا ي -ق-ارب  12أال -ف ق-ارورة،
األو“ ¤ت من قبل مصضالح األمن
ا◊ضض -ري  16إاث-ر –ري-ات م-وسض-ع-ة،
أاسض -ف -رت ع -ن ح -ج -ز أازي -د م -ن 5000
ق -ارورة خ -م -ر وت -وق-ي-ف  3أاشضخاصس
تÎاوح أاعمارهم ب 28 Úو 30سضنة،
ف -ي -م-ا نّ -ف-ت مصض-ال-ح األم-ن ا◊ضض-ري
السض -اب -ع بسض -ي -دي ال -ه -واري ال -ع -م-ل-ي-ة
الثانية التي مّكنت من حجز ما يزيد
عن  6752قارورة خمور من ﬂتلف
األنواع واألحجام.
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