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›لسس الوزراء يدرسس ويصضادق على مشضاريع قوان Úومراسضيم رئاسضية
الوقاية من الفسضاد ،الأنشضطة الفضضائية ،الطب البيطري والطÒان اŸدÊ

اج- -ت- -م- -ع ›لسس ال -وزراء ،أاول أامسس،
با÷زائر العاصسمة– ،ت رئاسسة رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
لت-ي نصس-ه
وأاصس -در ‘ أاع -ق -اب -ه ال -ب -ي-ان ا آ
كام:Ó
«ترأأسس فخامة ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة،
رئيسس أ÷مهورية ،أليوم أÿميسس  27ديسسمÈ
 2018أŸوأفق لـ 19ربيع ألثا 1440 Êأجتماعا
Ûلسس ألوزرأء.
أسستهل ›لسس ألوزرأء أأشسغاله باŸصسادقة،
بعد ألدرأسسة ،على مشسروع ألقانون أŸتعلق
بالنشساطات ألفضسائية.
إأن ›ال أل- - -فضس- - -اء ي - -ك - -تسس - -ي أأه - -م - -ي - -ة
أسسÎأتيجية وقد وقعت أ÷زأئر على ثÓث
م- -ع- -اه- -دأت دول- -ي- -ة ت -ل -زم أل -دول ب -وأج -ب -ات
’سستكشسافه وأسستخدأمه .وعÓوة على ذلك،
ف -ق -د أأصس -ب -ح ب -ل -دن -ا ط -رف -ا ف-اع› ‘ Ó-ال
ألفضساء من خÓل أسستحدأث ألوكالة ألفضسائية
أ÷زأئ-ري-ة وأطÓ-ق ثÓ-ث-ة أأق-م-ار أصس-ط-ناعية
ل -ل -رصس-د وأ’تصس-ال .و‘ ه-ذأ ألصس-دد ،ي-ع-ت-زم
ب -ل -دن -ا أل -ت -زود ب -تشس -ري -ع خ -اصس ب -ال-نشس-ط-ات
ألفضسائية.
وينصس مشسروع ألقانون ألذي صسادق عليه
›لسس أل - - -وزرأء ،ب - - -اÿصس- - -وصس ،ع- - -ل- - -ى أأن
أل-نشس-اط-ات أل-فضس-ائ-ي-ة ه-ي ح-ك-ر ع-لى ألدولة
حصسريا .كما يفرضس ألزأمية تسسجيل أأ’جسسام
أل-فضس-ائ-ي-ة أل-ت-ي أأط-ل-ق-ه-ا ب-ل-دن-ا .وي-ق-ر ألنصس
أل -تشس-ري-ع-ي أأيضس-ا Ãسس-ؤوول-ي-ة أل-دول-ة ‘ ح-ال-ة
ضسرر مÎتب عن ألنشساطات ألفضسائية وكذأ
ألتدأب Òألوأجب أأخذها
‘ حال سسقوط أأ’جسسام
أل -فضس -ائ -ي -ة ع-ل-ى ألÎأب
ألوطني.
و تابع ›لسس ألوزرأء
أأشس - -غ - -ال - -ه ب - -ال - -درأسس - -ة
وأŸصسادقة على مشسروع
ق -ان -ون ي -ك -م -ل أل -ق-ان-ون
ألصس- - - - - - - - - - - - -ادر ‘ 2006
وأŸت -ع -ل-ق ب-ال-وق-اي-ة م-ن
ألفسساد ومكافحته.
و قد ” إأعدأد هذأ ألنصس أ’جل مطابقة
أل -تشس -ري -ع م -ع أل -دسس-ت-ور أŸرأج-ع سس-ن-ة 2016
ألذي ق وأأثرى مهام ألهيئة ألوطنية للوقاية من
أل -فسس -اد وم-ك-اف-ح-ت-ه .و‘ ه-ذأ ألسس-ي-اق ،ج-اء
مشس- -روع أل- -ق- -ان- -ون ل- -ي- -وضس- -ح وي- -ع- -زز م -ه -ام
وصسÓحيات هذه ألهيئة.
كما يتكفل مشسروع ألقانون بالتوصسيات ألتي
وضس-ع-ت-ه-ا أل-ه-ي-ئ-ة أıتصس-ة أل-ت-اب-ع-ة Ÿن-ظ-مة
أأ’· أŸت- -ح- -دة ع- -قب ت- -ق- -ي- -ي- -م ألسس- -ي- -اسس -ة
أ÷زأئ -ري -ة أŸت -ع -ل -ق -ة ب-ال-وق-اي-ة م-ن أل-فسس-اد
وم-ك-اف-ح-ت-ه ،وه-و أل-ت-ق-ي-ي-م أŸسس-ت-ن-ت-ج بصس-فة
أيجابية.
و‘ هذأ ألصسدد ،ينصس مشسروع ألقانون
’سسيما على:
 - 1أسستحدأث قطب جنائي ما‹ يكون له
أخ -تصس-اصس وط-ن-ي م-ك-ل-ف ب-ال-قضس-اي-ا أŸال-ي-ة
أŸعقدة منها أŸتعلقة بالفسساد .يكون هذأ
ألقطب ملحقا Ãحكمة أ÷زأئر ألعاصسمة-
سسيدي أﬁمد.
 - 2أ◊ماية ألقانونية للمبّلغ Úعن وقائع
فسساد Ãا فيه على مسستوى ﬁيطهم أŸهني.
سسيتم تطبيق هذه ألوسسيلة أإ’ضسافية Ÿكافحة
أل- -فسس -اد و‘ ن -فسس أل -وقت ت -ب -ق -ى أإ’ط -ارأت
أŸسسÒة ﬁمية بإاجرأءأت قانون ألعقوبات
ألذي ُيخضسع فتح أأي –قيق قضسائي إ’يدأع

شسكوى من قبل ألهيئات أ’جتماعية للمؤوسسسسة
أأو أإ’دأرة ألتي تكبدت ألضسرر.
 - 3أسس -ت -ح -دأث وك -ال -ة وط -ن -ي -ة ل -تسس-يÒ
أŸوج-ودأت أŸت-أات-ي-ة م-ن ﬂال-ف-ات أل-فسس-اد.
ه- -ذه أآ’ل -ي -ة سس -تسس -م -ح ب -ح -ف -ظ أŸوج -ودأت
أŸت -ع -ل-ق-ة ب-قضس-اي-ا أل-فسس-اد أŸوضس-وع-ة –ت
أ◊رأسسة ألقضسائية ‘ أنتظار أ◊كم أأو تلك
أÙجوزة بقرأر من ألعدألة.
ول- - -دى ت- - -دخ- - -ل - -ه ع - -قب
أŸصس - -ادق - -ة ع - -ل- -ى مشس- -روع
أل -ق -ان -ون ه -ذأ ،أأشس -اد رئ-يسس
أ÷م- -ه- -وري- -ة ،ألسس- -ي -د ع -ب -د
أل -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-ت-ع-زي-ز
تشس- -ري -ع م -ك -اف -ح -ة أل -فسس -اد
وأل- -وق- -اي- -ة م- -ن -ه ،وه -ي آأف -ة
عاŸية  ⁄يسسلم منها بلدنا.
و‘ ه- -ذأ ألصس -دد ،سس -ج -ل
رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ب-ارت-ي-اح
ت -وصس -ل أل -درأسس -ة أل -ت -ي ك -رسس -ت -ه -ا أل -ه -ي-ئ-ات
 ·ÓأŸتحدة للسسياسسة أ÷زأئرية
أıتصسة ل أ
Ÿك -اف -ح -ة أل -رشس-وة إأ ¤أأن ب-ل-دن-ا وأرد ضس-م-ن
ألدول أأ’ك Ìألتزأما ‘ هذأ أÛال.
وأختتم رئيسس أ÷مهورية مÓحظاته بشسأان
هذأ أŸلف «بدعوة كافة أأ’طرأف ألفاعلة ‘
أÛتمع إأ ¤أإ’سسهام ‘ سسياسسة ألوقاية من
ألفسساد بالتبليغ عن هذه ألوقائع عند إأثباتها
لتمك Úألعدألة من ألتدخل بالوسسائل ألناجعة
أŸوضس-وع-ة –ت تصس-رف-ه-ا ل-ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-ان-ون
ألذي يتصسدى بقوة لهذه أآ’فة».

دعوة األطراف
الفاعلة إا ¤اإلسضهام
‘ سضياسضة الوقاية
من الفسضاد

تثم Úالطاقات النووية ‘
البحث العلمي والطب
ك- -م- -ا درسس ›لسس أل -وزرأء وصس -ادق ع -ل -ى
مشس -روع ق -ان-ون م-ت-ع-ل-ق ب-ال-نشس-اط-ات أل-ن-ووي-ة
أŸدنية.
تعت Èأ÷زأئر أأحد ألبلدأن أŸوقعة ،منذ
أأمد بعيد ،على معاهدة حظر أنتشسار أأ’سسلحة
أل -ن -ووي -ة ك -م -ا أنضس -مت ت -دري -ج -ي -ا إأ ¤ك -اف -ة
أ’تفاقيات ألتي أأعدتها أأ’· أŸتحدة حول
أÛال ألنووي.
إأن مشس -روع أل-ق-ان-ون أŸت-ع-ل-ق ب-ال-نشس-اط-ات

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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أامانة المديرية العامة
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(021) 60.70.40

ألنووية سسيتوج هذأ أŸسسعى ويفسسح أŸيدأن
لتثم Úأأفضسل لهذه ألطاقة ‘ ﬂتلف ›ا’ت
ألبحث ألعلمي و’ سسيما ألطب.
ومن ثمةÁ ،نح هذأ ألنصس ترسسيخ قانوÊ
ل -ل-ع-دي-د م-ن أ÷وأنب أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-نشس-اط-ات
ألنووية أŸدنية خاصسة )1( ،تنظيم ﬂتلف
ألنشساطات أŸتعلقة باسستخدأم أŸوأد ألنووية
ومصسادر أ’شسعاع ألذري وكذأ تسسي Òألنفايات
أ’شس-ع-اع-ي-ة– )2( ،دي -د ق -وأع -د وت -ع-ل-ي-م-ات
ألسس Ó-م-ة أل-ن-ووي-ة وأ◊م-اي-ة م-ن أ’شس-ع-اع-ات
أل-ن-ووية )3( ،ت -ط-ب-ي-ق ضس-م-ان-ات ع-دم أن-تشس-ار
أأ’سسلحة ألنووية وفقا للتعهدأت أÎŸتبة عن
ألتزأماتنا
أل - -دول - -ي - -ة ‘ ه - -ذأ أÛال )4( ،تضس - -مÚ
ألقانون ألوطني بنود أ’تفاقيات وأŸعاهدأت
ذأت ألصسلة ألتي صسادقت عليها أ÷زأئر)5( ،
و–دي-د أل-ع-ق-وب-ات أ÷زأئ-ي-ة أŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى
ﬂالفات ألتشسريع أŸتعلق بالنشساطات ألنووية
ألسسلمية.
وسس-ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق مشس-روع أل-ق-ان-ون ه-ذأ م-ن
خÓل ›موعة من ألهيئات وأÛالسس وعلى
رأأسسها سسلطة وطنية للسسÓمة وأأ’من ألنووي.Ú

تأاط Òمهنة الطب البيطري
بنقابة وطنية
وبعدها ،قام ›لسس ألوزرأء باŸصسادقة،
ب -ع -د أل-درأسس-ة ،ع-ل-ى مشس-روع ق-ان-ون ي-ع-دل
أل -تشس -ري -ع ألسس -اري أŸت-ع-ل-ق ب-نشس-اط أل-طب
ألبيطري وحماية أ◊يوأنات.
’ضسفاء أأسساسس أأفضسل
وجاء هذأ ألتعديل إ
ل -ت -أاط Òم-ه-ن-ة أل-طب أل-ب-ي-ط-ري أل-ت-ي تضس-م
‡ 20.000ارسس منهم  3000موظف على
مسستوى هيئات عمومية للمرأقبة.
و‘ هذأ ألصسدد ،ينصس مشسروع ألقانون
’نشساء
على ألتدأب Òألتشسريعية وألتنظيمية إ
ن -ق -اب-ة وط-ن-ي-ة ل-ل-ب-ي-اط-رة و‘ ن-فسس أل-وقت
يحدد مهامها على أأن يكون تنظيمها عÈ
أÛال ألتنظيمي .و‘ نفسس ألوقتُ ،يخضِسع
’دأري-ة
أل -نصس مسس -ت -ق -ب  Ó-م -ن -ح أل-رخصس-ة أ إ
Ÿم - -ارسس- -ة أل- -طب أل- -ب- -ي- -ط- -ري وج- -رأح- -ة
أ◊ي -وأن -ات إأ ¤تسس -ج -ي -ل مسس-ب-ق ‘ ج-دول

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ألنقابة ألوطنية لهذه أŸهنة.

اسضتحداث وكالة وطنية
للطÒان اŸدÊ
م - -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،درسس ›لسس أل- -وزرأء
وصس-ادق ع-ل-ى مشس-روع ق-ان-ون ي-تضس-م-ن ت-ع-ديل
أل-ق-ان-ون أÙدد ل-ل-ق-وأع-د أل-ع-ام-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
بالطÒأن أŸد.Ê
وي-تضس-م-ن ه-ذأ أل-ت-ع-دي-ل أسس-ت-ح-دأث وك-ال-ة
وط -ن -ي -ة ل -ل -طÒأن أŸد Êوي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ه-ن-ا
ب-ت-وصس-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة أل-عاŸية للطÒأن أŸدÊ
ألتي تدعو ألدول أأ’عضساء إأ ¤ألتزود بهيئة
مسستقلة لتسسي ÒسسÓمة وأأمن ألطÒأن أŸد.Ê
إأن وضس- - - - - - - - - - -ع
أل -وك -ال-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل - -ل- -طÒأن أŸدÊ
سس - -يسس- -م- -ح أأيضس- -ا
ل -ب -ل -دن -ا ب -ت -ع -زي-ز
أ’مكانيات
أل-بشس-رية وأŸوأرد
أŸال- - -ي- - -ة أل- - -ت - -ي
سس -ت -وج -ه ل -تسس -يÒ
سسÓمة وأأمن ألطÒأن أŸد Êوهي أŸهمة
ألتي تتكفل بها حاليا مديرية بالوزأرة أŸكلفة
بالنقل.
و‘ أأ’خ ،Òي- -درج مشس- -روع أل- -نصس م -ه -ن -ة
أإ’جÓء ألطبي ‘ مدونة نشساطات ألطÒأن
أŸد ÊأŸرخصسة ببلدنا.

ط- -رف ›م- -ع سس- -ون- -اط- -رأك م- -ع شس- -رك- -ائ- -ه
أأ’جانب ،ويتعلق أ’أمر على ألتوأ‹ بتوتال
( )TOTALوأي - - - - - - -ن- - - - - - -ي ( )ENIوأي - -ك- -ي- -ن- -ور
(( )EQUINORسس-ت-ات-وي-ل سس-اب-ق-ا) وبÒت-ام-ي-ن-ا
(.)PERTAMINA

إالغاء تصضنيف الأراضضي الفÓحية
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،وأف -ق ›لسس أل -وزرأء،
ط-ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون ،ع-ل-ى ع-م-ليتي إألغاء تصسنيف
’رأضسي فÓحية من أأجل إأ‚از أسستثمار هام
أ
’سستغÓل و–ويل ألفوسسفات بشسرق ألبÓد ‘
إأطار شسرأكة جزأئرية -صسينية.
’و¤
وت -خصس ع -م -ل -ي -ة إأل -غ-اء أل-تصس-ن-ي-ف أ أ
’رأضسي ألفÓحية
مسساحة  496هكتار من أ أ
ذأت م -ردود ضس -ع -ي -ف
م- -وزع- -ة ع Èو’ي- -ات
أل- - - -ط - - -ارف وق - - -اŸة
وسسوق أأهرأسس وتبسسة
م- - -ن أأج- - -ل أأشس- - -غ- - -ال
أزدوأج- -ي -ة وعصس -رن -ة
 394ك -ي -ل -وم Îم -ن
ألسس - -ك - -ة أ◊دي - -دي - -ة
أŸنجمية أنطÓقا من
حقل ألفوسسفات بو’ية تبسسة إأ ¤ميناء عنابة.
أأما عملية إألغاء ألتصسنيف ألثانية فتخصس
مسساحة  4,5هكتار من أأرأضس فÓحية غÒ
مسستغلة تتشسكل من جبال ببلدية فلفلة (و’ية
سسكيكدة).
’نشساء
وسسيخصسصس هذأ ألوعاء ألعقاري إ
ﬁطة لتحلية مياه ألبحر بطاقة  70000مÎ
’نتاج
مكعب يوميا موجهة أأسساسسا لوحدت Úإ
’سس - -م - -دة Ãن- -ط- -ق- -ة ح- -ج- -ر سس- -ود (و’ي- -ة
أ أ
سسكيكدة).
وأخ -ت -ت -م ›لسس أل -وزرأء ج -دول أأشس -غ -ال-ه
ب- -اŸصس- -ادق -ة ع -ل -ى ق -رأرأت ف -ردي -ة ت -خصس
وظائف مدنية سسامية.
و‘ أÿتام ،أسستغل ألرئيسس عبد ألعزيز
ب -وت -ف -ل-ي-ق-ة ه-ذه أŸن-اسس-ب-ة ل-ي-ت-وج-ه ل-لشس-عب
أ÷زأئري بتمنياته أÿالصسة Ãوفور ألصسحة
وألسسعادة وألرقي وألسسكينة Ãناسسبة حلول
ألسسنة أ÷ديدة .»2019

ضضرورة التبليغ عن هذه
الوقائع عند إاثباتها لتمكÚ
العدالة من التدخل

مراسضيم رئاسضية حول
اÙروقات
وأسس- - -ت- - -أان- - -ف ›لسس أل- - -وزرأء أأشس - -غ - -ال - -ه
باŸصسادقة ،بعد ألدرأسسة ،على ›موعة من
أŸرأسسيم ألرئاسسية أŸتضسمنة أŸوأفقة على
ع -ق-ود أأو مÓ-ح-ق ع-ق-ود ت-ت-ع-ل-ق ب-اسس-ت-كشس-اف
وأسستغÓل أÙروقات.
وت -خصس ه -ذه أل -نصس -وصس ›م -وع -ة م -ن
أ◊قول أ÷اري أسستكشسافها أأو أسستغÓلها من

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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الموافق لـ  21ربيع الثاني  1440هـ

»æWh

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

تأاط Òحذر وإابقاء على السسياسسة الجتماعية

العدد
17832

03

رئيسس إ÷مهوري ـ ـ ـ ـ ـة يوقع على قان ـ ـون إŸالي ـ ـ ـة 2019
وق- -ع رئ- -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د
ال- -ع- -زي- -ز ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ،أاول أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ،ع- -ل- -ى ق- -ان- -ون اŸال- -ي -ة
.2019
وحضسر حفل التوقيع على نصس
قانون اŸالية  ‘ 2019مقر رئاسسة
ا÷مهورية كبار مسسؤوو‹ الدولة
وأاعضساء ا◊كومة.
وي -ع-ت-م-د إاط-ار الق-تصس-اد ال-ك-ل-ي
لسس-نة  2019ع -ل-ى سس-ع-ر بÎول 50
دولرا للÈميل ومعدل ‰و قدره
 2,6ب -اŸئ -ة وم -ع -دل تضس -خ -م 4,5
باŸئة.
وع- -ل- -ى الصس- -ع- -ي- -د اŸي- -زان -ي -ات -ي
ي- -رت- -قب ق- -ان- -ون اŸال- -ي -ة إاي -رادات
ق -دره-ا  6.508م-ل-ي-ار دي-ن-ار م-ن-ها
 2.714م- -ل- -ي- -ار دي- -ن- -ار ج -ب -اي -ة
بÎولية.
وب- -خصس- -وصس ن -ف -ق -ات اŸي -زان -ي -ة
سسÎت- -ف- -ع إا 8.557 ¤م-ل-ي-ار دينار
بانخفاضس طفيف مقارنة بـ .2018
أام- -ا م- -ي- -زان- -ي -ة ال -تسس -ي Òف -ت -ق -در
بـ 4.954مليار دينار.

إإيرإدإت إŸيزإنية إŸرتقبة ‘ قانون إŸالية 2019
يرتقب قانون اŸالية لـ  2019ي الذي وقع عليه اول امسس
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-عزيز بوتفليقة– ،صسيل
اي-رادات بـق-ي-مة  6.507 ,9م-ل-ي-ار دينار(مقابل 6.496 ,58
مليار دينار سسنة  ،)2018تتشسكل من  3.793 ,43مليار دينار
م-ن الي-رادات ال-ع-ادي-ة (م-ق-اب-ل  3.688 ,68م-ل-ي-ار دي-نار ‘
 ) 2018و  2.714 ,47م-ل-ي-ار دي-ن-ار م-ن ا÷ب-اي-ة ال-ن-ف-ط-ية
لرقام ب ÚقوسسÚ
(مقابل 2.807 ,91مليار دينار ‘  .)2018ا أ
تخصس قانون اŸالية . 2018
 -1اليرادات العادية:
 1.1مداخيل ا÷بائية:
 ن---ا œاŸسس---اه---م--ات اŸب--اشس--رة 1.453 ,91 :م-ل-ي-ار دينار(مقابل 1.352 ,71مليار دينار)
 نوا œالتسسجيل والطابع 108 ,54 :مليار دينار (مقابل 131 ,63مليار دينار)
 نوا œالضسرائب اıتلفة على األعمال 1.120,08 :مليار دينار(مقابل  1.091,91مليار دينار)
 نوا œاŸسساهمات غ ÒاŸباشسرة 10 :مليار دينار (مقابل  10ملياردينار)
 نوا œا÷مارك 348 ,87 :مليار دينار (مقابل  397 ,4مليار دينار) اÛموع الفرعي 3.041 ,42 :مليار دينار (مقابل  2.983 ,7مليار دينار) .1.2اليرادات العادية:
 نوا œومداخيل أامÓك الدولة 29 :مليار دج (مقابل  27مليار دج) نواﬂ œتلفة للميزانية 123 :مليار دج (مقابل  78مليار دج) مداخيل تنظيمية02 :ر 0مليار دج (مقابل  0 ,02مليار دج)اÛموع الفرعي 152 :مليار دج (مقابل  105 ,02مليار دج) .1.3مداخيل أاخرى 600 :مليار دج (مقابل  600مليار دج)
›موع اŸوارد العادية 3.793 ,44 :مليار دج (مقابل  3.688 ,68مليار دج) -2ا÷باية البÎولية 2.714 ,47 :مليار دج (مقابل  2.807 ,91مليار دج)
ليرادات اŸيزانية 6.507 ,9 :مليار دج
اÛموع العام إ
(مقابل  6.496 ,58مليار دج)
توزيع ميزانية التجهيز
يرتقب قانون اŸالية  2019الذي وقع عليه رئيسس ا÷مهورية السسيد
عبد العزيز بوتفليقة ميزانية Œهيز تشسمل  2.601,66مليار دج
كرخصس برامج و 3.602,68مليار دج أارصسدة للدفع  .إاليكم توزيع هذه
اŸيزانية حسسب القطاعات بالنسسبة لرخصس الÈامج (األرقام بÚ
قوسس Úهي أارصسدة الدفع):
 الصسناعة 1,33 :مليار دج ( 61,24مليار دج) الفÓحة والري 160,78 :مليار دج ( 235,6مليار دج) دعم اÿدمات اŸنتجة 55,8 :مليار دج ( 72,75مليار دج) اŸنشس -آات ال -ق -اع -دي -ة الق -تصس -ادي -ة واإلداري-ة 485,5 :م-ل-ي-ار دج( 635,78مليار دج )
 الÎبية والتكوين 127,8 :مليار دج ( 162,9مليار دج) اŸنشس -آات ال-ق-اع-دي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة 70,67 :م-ل-ي-ار دج( 146,5مليار دج)
 دعم ا◊صسول على سسكن 99,7 :مليار دج ( 423,43مليار دج ) مواضسيع ﬂتلفة 800 :مليار دج ( 600مليار دج) اıططات البلدية للتنمية 100 :مليار دج ( 100مليار دج) -اÛموع الفرعي لÓسستثمارات 1.901,57 :مليار دج ( 2.438,25مليار دج)

 دع -م ال -نشس -اط الق -تصس -ادي :ا◊سس -اب-ات اÿاصس-ة وخ-فضس اسس-ع-ارالفائدة (أاغلفة للدفع  672مليار دج).
 احتياطي لنفقات غ Òمتوقعة 700,1 :مليار دج ( 362,47مليار دج) تسسوية الديون اŸسستحقة على الدولة :أارصسدة الدفع  100مليار دج إاعادة “ويل البنوك :أارصسدة الدفع  30مليار دج اÛم- -وع ال -ف -رع -ي ل -ع -م -ل -ي -ات ب -رأاسس اŸال 700,1 :م-ل-ي-ار دج( 1.164,42مليار دج)
 ›موع ميزانية التجهيز 2.601,66 :مليار دج (  3.602,68مليار دج)توزيع ميزانية التسسيÒ
يرتقب قانون اŸالية  2019الذي وقع عليه يوم اÿميسس رئيسس
ا÷مهورية السسيد عبد العزيز بوتفليقة مبلغا قدره  4.954,47مليار
دج لتغطية نفقات التسسي( Òمقابل  4.584,46مليار دج سسنة .)2018
فيما يلي توزيع هذه اŸيزانية حسسب القطاعات( .األرقام ب ÚقوسسÚ
تشس Òاإ ¤أارقام قانون اŸالية  .)2018الوحدة :مليار دج.
 رئاسسة ا÷مهورية)7,86( 8,22 : مصسالح الوزير األول)4,45( 4,49 :ـ الدفاع الوطني)1.118,3( 1.230 :
ـ الداخلية وا÷ماعات اÙلية )425,57( 418,4
ـ الشسؤوون اÿارجية)35,21( 38,06 :
ـ العدالة)74,54( 75,86 :
ـ اŸالية)82 ،86( 86,98 :
ـ الطاقة)50,8( 50,8 :
ـ صسناعة ومناجم)4,61( 4,72 :
ـ الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد البحري)211,81( 235,29 :
ـ اÛاهدين)225,17( 224,96 :
ـ الشسؤوون الدينية واألوقاف)25,24( 25,28 :
ـ التجارة)19,98( 18,38 :
ـ اŸوارد اŸائية)14,01( 14,14 :
ـ البيئة والطاقات اŸتجدد)2,13( 2,13 :
ـ األشسغال العمومية والنقل)25,98( 49,96 :
ـ السسكن والعمران واŸدينة)16,62( 16,28 :
ـ الÎبية الوطنية)709,55( 709,55 :
ـ التعليم العا‹ والبحث العلمي)313,33( 317,33 :
ـ التكوين والتعليم اŸهني)46,84( 46,84 :Ú
ـ العمل والشسغل والضسمان الجتماعي)154,01( 153,7 :
ـ السسياحة والصسناعات التقليدية)3,15( 3,2 :
ـ الثقافة)15,27( 15,28 :
ـ التضسامن الجتماعي)67,38( 67,38 :
ـ العÓقات مع الŸÈان)0,23( 0,23 :
ـ الصسحة والسسكان وإاصسÓح اŸسستشسفيات)392,16( 398,97 :
ـ الشسباب والرياضسة)35,23( 35,46 :
ـ التصسال)20,7( 21 :
ـ الÈيد وتكنولوجيات اإلعÓم والتصسال)2,34( 2,31 :
ـ اÛموع الفرعي)4.109,48( 4.276,3 :
التكاليف اŸشسÎكة)474,98( 678,18 :
اÛموع.)4.584,46( 4.954,47 :

لقليم
نظرة اسسÎاتيجية اسستشسرافية لتهيئة ا إ

مرسسوم رئاسسي ’سستحدإث  14مقاطعة إدإرية
وق -ع رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
عبد العزيز بوتفليقة على
م- -رسس- -وم رئ- -اسس- -ي ي -تضس -م -ن
اسس - -ت- -ح- -داث  14مقاطعة
اإداري- -ة ج- -دي- -دة ب -ولي -ات
ا÷زائ - - - -ر وال - - - -ب - - - -ل- - - -ي- - - -دة
وقسس - -ن - -ط - -ي - -ن - -ة وع - -ن- -اب- -ة
ووه-ران ،حسس-ب-م-ا ع-ل-م يوم
اÿم- - - - - - -يسس ل- - - - - - -دى وزارة
ال - -داخ - -ل - -ي - -ة وا÷م- -اع- -ات
اÙل - - -ي - - -ة وال - - -ت - - -ه - - -ي- - -ئ- - -ة
العمرانية.
واأوضس- - -ح ذات اŸصس - -در اأن - -ه
«تواصس Óمع السسياسسة الرشسيدة
التي وضسعها رئيسس ا÷مهورية
السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ل-ت-ه-ي-ئ-ة الق-ل-ي-م و–ق-ي-ق تنمية
م -ت -وازن-ة وشس-ام-ل-ة واإÁان-ا م-ن-ه
باأن مسستقبل بÓدنا يعتمد على
ن-ظ-رة اسسÎات-ي-ج-ية اسستشسرافية
وشس-ام-ل-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ة الإق-ل-ي-م ح-ت-ى
يضس-ط-ل-ع Ãسس-وؤول-ي-ات-ه ال-ت-نموية
ك -ام -ل -ة ويسس -ت -ج -يب ل -ت-ط-ل-ع-ات
مواطنينا اŸشسروعة ‘ اإقÓعة
تنموية حقة Ÿدنهم وولياتهم،
” ال- -ت- -وق- -ي- -ع ع- -ل- -ى اŸرسس- -وم
الرئاسسي رقم  337-18اŸوؤرخ
‘  25ديسسم 2018 ÈاŸتضسمن
اإح -داث م -ق -اط -ع -ات اإداري -ة ‘
اŸدن الكÈى و‘ بعضس اŸدن
ا÷دي - - -دة و–دي - - -د ق - - -واع- - -د
ت -ن -ظ -ي-م-ه-ا وسسÒه-ا» ،مÈزا ان
ه -ذا اŸرسس -وم «سس -ي-دخ-ل ح-ي-ز
ال - -ت - -ط - -ب - -ي- -ق ف- -ور صس- -دوره ‘
ا÷ريدة الرسسمية».
وتخصس اŸقاطعات الإدارية
ا÷دي - - -دة  -يضس - - -ي - - -ف ن - - -فسس
اŸصسدر« -التجمعات السسكنية
الكبÒة التي عرفت ‘ الآونة
الأخÒة ت- - -ط- - -ورا ع - -م - -ران - -ي - -ا
ملحوظا ويتعلق الأمر بكل من
ب-وع-ي-ن-ان (ال-ب-ل-يدة) سسيدي عبد
ال - -ل - -ه (ا÷زائ - -ر) ذراع ال- -ريشس
(ع - -ن - -اب - -ة) وع - -ل - -ي م- -ن- -ج- -ل- -ي
(قسسنطينة)».
و‘ اإطار «ا◊رصس على جعل
اŸدن الكÈى التقليدية ‘ قلب
هاته اŸقاربة ” تنظيم كل من
اÿروب وزيغود يوسسف وحامة
ب- -وزي- -ان وم -دي -ن -ة قسس -ن -ط -ي -ن -ة

(بولية قسسنطينة) وع ÚالÎك
واأرزي- -و وب -ئ -ر ا÷ Òوالسس -ان -ي -ة
ووادي ت-ل-يÓ-ت وم-دي-ن-ة وه-ران
(ب- - -ولي- - -ة وه- - -ران) ‘ شس- - -ك - -ل
م -ق-اط-ع-ات اإداري-ة ب-اخ-تصس-اصس
اإقليمي ﬁدد سسيسسمح من دون
شسك ب- - -ت- - -ج- - -اوز الإشس- - -ك- - -الت
اŸط- -روح- -ة ‘ ت -اأط Òوتسس -يÒ
ال -ت -ج -م-ع-ات السس-ك-ان-ي-ة ال-كÈى
وسسيكيف تنظيمها حتى تتكفل
بكل انشسغالت السساكنة بطريقة
اأج - -دى وال - -ت- -وج- -ه ب- -ه- -ا ن- -ح- -و
ال-عصس-رن-ة وال-ت-ن-م-ية اŸسستدامة
ا◊قة» ،حسسب نفسس اŸصسدر.
واأشسار نفسس اŸصسدر اأن هذا
الإ‚از ي - -ت - -زام - -ن «م - -ع ق - -رار
فخامة السسيد رئيسس ا÷مهورية
بÎق-ي-ة ب-ل-دي-ت-ي ال-دب-داب وبرج
اع -م -ر ادريسس ب -ولي -ة اإي -ل -ي -زي
Ÿصساف دوائر وهو ما من شساأنه
–ف- -ي- -ز ال- -دور السسÎات- -ي -ج -ي
لهذين التجمع ‘ Úتنمية هذه
اŸن -ط -ق -ة ا◊دودي -ة ال -ه-ام-ة»،
موؤكدا اأن هذا الإجراء ا÷ديد
ي- - - -اأت- - - -ي اأيضس- - - -ا ت- - - -ك - - -م - - -ل - - -ة
«لÓ-سسÎات-ي-ج-ية اŸتكاملة التي
اأقرها رئيسس ا÷مهورية خÓل
اجتماع ›لسس الوزراء اŸصسغر
لسسنة  2015والتي كانت نقطة
ان -ط Ó-ق-ه-ا اإح-داث  10وليات
م -ن -ت-دب-ة ب-ا÷ن-وب وال-ت-ي تشس-ق
ال -ي -وم ط -ري -ق -ه-ا ن-ح-و ال-ت-ن-م-ي-ة
بخطى ثابتة برعاية سساكنتها».
وت-زام-ن-ا م-ع ه-ذه ال-ق-رارات،
اأوضسح ذات اŸصسدر اأن «رئيسس
ا÷م -ه -وري -ة اأسس -دى ت-وج-ي-ه-ات
دق-ي-ق-ة ل-ت-ع-زي-ز ا÷ه-د التنموي
ل-ل-م-ق-اط-ع-ات الإداري-ة والدوائر
اÙدث- -ة وم- -راف- -ق- -ت -ه -ا ح -ت -ى
ت- -ل- -ت- -ح- -ق ب- -ب -اق -ي اŸوؤسسسس -ات
الإق- -ل -ي -م -ي -ة ل -ل -دول -ة وم -زاول -ة
م- -ه -ام -ه -ا بصس -ورة ع -ادي -ة وف -ق
خطة ﬁكمة ومتناسسقة كان له
السس -ب -ق ‘ رسس -م م -ع-اŸه-ا وه-و
عازم على اسستكمالها بالنتقال
اإ ¤م -راح -ل م -ق -ب -ل -ة سس -ت -خصس
ولي- - -ات ال- - -هضس - -اب ال - -ع - -ل - -ي - -ا
والوليات الشسمالية الأخرى Ãا
يتناسسب مع توجهات اıطط
الوطني لتهيئة لÓإقليم».
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عقب اÙادثات مع مسضاهل ،وزير اÿارجية اليابا:Ê

ا÷زائر تسساهم ‘ اسستقرار شسمال إافريقيا والشسرق األوسسط
أاشض - - -ار وزي- - -ر الشض- - -ؤوون اÿارج- - -ي- - -ة
ال- -ي- -اب -ا ،Êت -ارو ك -ون -و ،ي -وم اÿم -يسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصض -م -ة ،إا ¤أان ا÷زائ -ر
«تسض -اه -م ‘ اسض -ت -ق -رار م-ن-ط-ق-ت-ي شض-م-ال
لوسض-ط» ،م-ؤوك-دا أان
إاف -ري -ق-ي-ا والشض-رق ا أ
لمكاناتها
بÓ-ده «ت-و‹ اه-ت-م-ام-ا ب-ال-غ-ا» إ
القتصضادية.
أاكد كونو عقب اÙادثات التي أاجراها مع
وزير الشسؤوون اÿارجية ،عبد القادر مسساهل،
أان اليابان تو‹ «أاهمية خاصسة» للعÓقات مع
ا÷زائر التي تسساهم ‘ اسستقرار منطقتي
شسمال إافريقيا والشسرق األوسسط ،مضسيفا أانها
رابع قوة اقتصسادية ‘ القارة اإلفريقية والتي
توليها اليابان «عناية قصسوى».
واسستطرد كونو ‘ ذات السسياق قائ Óإان
الطرف Úاتفقا على «تعزيز ا◊وار السسياسسي
‘ ﬂت -ل -ف اŸسس -ت -وي -ات وت -رق-ي-ة ال-عÓ-ق-ات
الثنائية إا ¤مسستوى أاعلى» ،مذكرا أان اليابان
وا÷زائر Œمعهما «عÓقات تقليدية جيدة»
م-ن-ذ اف-ت-ت-اح م-ك-تب “ث-ي-ل-ي-ة ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-رير
الوطني سسنة  ‘ 1958طوكيو وإارسساء عÓقات

دبلوماسسية رسسمية سسنة .1962

...ويÎحم على أارواح شسهداء
الثورة التحريرية
ترحم وزير الشسؤوون اÿارجية اليابا ،Êتارو كونو،،
أاول أامسسÃ ،قام الشسهيد با÷زائر العاصسمة ،على
أارواح شسهداء الثورة التحريرية اÛيدة.

وقام تارو كونو بوضسع إاكليل من الزهور
أام-ام ال-نصسب ال-ت-ذك-اري ل-لشس-ه-داء ،ك-م-ا وق-ف
دقيقة صسمت ترحما على أارواح شسهداء الثورة
التحريرية.
ي -ق -وم وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ال -ي -اب -اÊ
بزيارة رسسمية إا ¤ا÷زائر تدوم ثÓثة أايام
وذلك ‘ إاط- -ار ت- -ع- -زي- -ز عÓ- -ق- -ات ال- -ت -ع -اون
والشسراكة ب Úا÷زائر واليابان.

الناطقة باسضم اÿارجية اليابانية:

تعزيز الشسراكة الثنائية ‘ صسدارة اهتمامنا
أاك -دت ال -ي-اب-ان ،اسض-ت-ع-داده-ا Ÿراف-ق-ة
ا÷زائ -ر ‘ ﬂط -ط ال -ن -م -و الق-تصض-ادي
ال-واع-د م-ن خÓ-ل م-ق-ارب-ة ت-ع-تمد على
لنسض- - -ان و–وي- - -ل
السض - - -ت - - -ث - - -م - - -ار ‘ ا إ
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ا◊دي -ث -ة ،وأاشض -ادت ‘
ال - -وقت ذات - -ه ب - -ا÷ه- -ود ا÷زائ- -ري- -ة ‘
لرهاب واسضتعادة السضتقرار
مكافحة ا إ
‘ م -ن -ط-ق-ت-ي شض-م-ال إاف-ري-ق-ي-ا والسض-اح-ل
لفريقي.
ا إ

حمزة ﬁصصول
ت -ن -ظ -ر ط -وك -ي -و ب -أاه -م -ي -ة ب -ال-غ-ة ،ل-ف-رصس
السس -ت -ث -م -ار ال -ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ي-ه-ا ا÷زائ-ر ‘
›الت م -ن -ت -ج -ة وخ Ó-ق -ة ل -لÌوة وم-ن-اصسب
الشسغل بعيدا عن قطاع اÙروقات ،وبر›ت
ل -ق -اءات ث-ن-ائ-ي-ة ه-ام-ة خÓ-ل السس-ن-ة اŸق-ب-ل-ة
لتجسسيد أاك Èقد ‡كن من اŸشساريع على
أارضس الواقع.
ج-اء ه-ذا ،ع-ل-ى لسس-ان ال-ن-اط-ق-ة ال-رسس-م-ي-ة
باسسم وزير اÿارجية اليابا ،Êميتسسوكو شسينو،
خÓل لقاء خاصس مع ‡ثلي بعضس وسسائل
اإلعÓ- -م ال- -وط- -ن- -ي- -ة ،أامسس األول ،ب -ا÷زائ -ر
العاصسمة.
وق- - -الت م- - -ي- - -تسس - -وك - -و ،إان زي - -ارة رئ - -يسس
الدبلوماسسية اليابانية إا ¤ا÷زائر ،تندرج ‘
إاطار ثنائي ومتعدد يعكسس اإلرادة اŸشسÎكة
‘ تعميق العÓقات الثنائية وتوسسيع التعاون
الق -تصس -ادي ،م -ن ج -ه -ة ،وال -ت -حضسŸ Òؤو“ر
«ط -وك -ي -و ال -دو‹ ح -ول ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ إاف-ري-ق-ي-ا
(تيكاد)» ،الذي سسينعقد شسهر أاوت من السسنة
اŸقبلة Ãدينة يوكوهاما ،من جهة أاخرى.
وأاوضس -حت اŸت -ح -دث-ة ،أان ب-ل-ده-ا ب-اشس-رت
مشساورات موسسعة مع كافة البلدان اŸعنية،

لضس - -ب - -ط ج - -دول أاع - -م - -ال اŸؤو“ر و–دي- -د
اŸواضسيع والورشسات التي ينبغي بحثها بشسكل
معمق.
ووصس- -فت م- -ي- -تسس- -وك- -و ،ا÷زائ -ر بـ»ال -ب -ل -د
اŸه- -م» ،ال- -ذي سس -ي -ق -دم إاضس -اف -ة ن -وع -ي -ة ‘
Óمكانات اإلقتصسادية التي
«التيكاد» ،بالنظر ل إ
ي -ت -وف -ر ع -ل -ي -ه -ا ووزن -ه السس -ي -اسس-ي ‘ ال-ق-ارة
اإلفريقية.
وأاخ -ذ ﬁور «ت -ع -زي-ز الشس-راك-ة ال-ث-ن-ائ-ي-ة»،
ال- -قسس- -ط األك Èم- -ن زي- -ارة وزي- -ر اÿارج -ي -ة
اليابا Êتاروكونو ألن «هناك طلب قوي من
ك  Ó-ال -ب -ل-دي-ن ع-ل-ى ضس-رورة اسس-ت-غÓ-ل ف-رصس
السستثمار التي توفرها ا÷زائر».
وأاف -ادت اŸت -ح-دث-ة ،ب-أان اج-ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة
اŸشسÎكة ا÷زائرية-اليبانية ،سسيلتئم خÓل
الثÓثي األول من السسنة اŸقبلة« ،للعمل على
Œسس - -ي- -د م- -ا ت- -ن- -اقشس- -ن- -ا ح- -ول- -ه ‘ ع- -دي- -د
اŸناسسبات» ،مؤوكدة إارادة بÓدها ‘ مرافقة
ب -رن -ام -ج ال -ت -ن -م-ي-ة الق-تصس-ادي-ة ال-ذي أاق-رت-ه
ا÷زائر.
وب -ال -نسس-ب-ة Ÿي-تسس-وك-و ،ف-إان ط-وك-ي-و ،ت-ري-د
اسستثمارا يختلف عن ذلك الذي تقوم به بعضس
الدول ‘ ا÷زائر حاليا« ،إاذ ترغب ‘ تنمية
اŸوارد ال - - -بشس - - -ري- - -ة ا÷زائ- - -ري- - -ة و–وي- - -ل
التكنولوجيا ا◊ديثة».
وقالت إان عدد الشسركات اليابانية ا◊اضسر
‘ ا÷زائر حاليا يناهز حوا‹  25مؤوسسسسة،
«وميزتها أانها توظف اليد العاملة ا÷زائرية
وتتيح لها فرصس الحتكاك وتبادل اÈÿات».

صسناعة السسيارات
وأابدت اليابان ،رغبتها ‘ اقتحام صسناعة
السس- -ي- -ارات ‘ ا÷زائ- -ر م- -ن أاوسس -ع األب -واب،

بن صسالح يسستقبل سسف Òما‹

لمة عبد
اسضتقبل رئيسس ›لسس ا أ
القادر بن صضالح ،أاول أامسس ،با÷زائر
ال -ع -اصض -م -ة ،سض -ف Òم -ا‹ ن -اي-ن-ي ت-ور
ال- -ذي أاّدى ل- -ه زي -ارة وداع عـل -ى إاث -ر
ان -ت-ه-اء م-ه-ام-ه ،حسضب م-ا أاورده ب-ي-ان
للمجلسس.
وأاضساف البيان أان اللقاء الذي “حور
ح- -ول ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ت -ن -اول ع -ل -ى
اÿصسوصس التعاون اŸتواصسل الذي يطبعها

ف- -ب- -ع- -دم- -ا حصس- -لت شس -رك -ة «ن -يسس -ان» ،ع -ل -ى
اŸوافقة إلقامة مصسنع للÎكيب بالشسراكة مع
م- -ت- -ع- -ام -ل ج -زائ -ري خ -اصس ،ت -ري -د م -ع -ظ -م
الشسركات األخرى اللحاق بالركب.
وأاع -ل -نت ال -ن -اط -ق-ة ال-رسس-م-ي-ة ب-اسس-م وزي-ر
اÿارج -ي -ة ال -ي -اب -ا ،Êأان ع Ó-م -ات «ت -وي -وت -ا،
سس-وزوك-ي ،إايسس-ي-زي ،وه-ي-ن-و ق-دم-وا ط-ل-ب-ات-هم
ل- -ل- -ح -ك -وم -ة ا÷زائ -ري -ة إلق -ام -ة مصس -ان -ع ‘
ا÷زائر ،تشسمل السسيارات النفعية والسسياحية
وتنتظر الرد».

التعاون األمني
ع -ل -ى الصس -ع -ي -د ال -دب-ل-وم-اسس-ي ،حضس-رت
لقليمية والقضسايا الدولية ،على
اŸشساكل ا إ
غرار ما يجري ‘ ليبيا ،سسوريا وب ÚالصسÚ
لم-ري-ك-ي ‘ ،أاج-ن-دة
وال -ولي -ات اŸت-ح-دة ا أ
ا◊وار الثنائي الذي جمع ب Úوزير الشسؤوون
اÿارج -ي -ة ع -ب -د ال -ق -ادر مسس -اه -ل ون-ظÒه
اليابا.Ê
وأاكدت ميسستوكو شسينو ،أان طوكيو تقدر
ع -ال -ي -ا ا÷ه -ود ال -ت -ي ت -ب -ذل -ه-ا ا÷زائ-ر ‘
لم- -ن
لره - -اب وصس- -ن- -اع- -ة ا أ
م - -ك - -اف - -ح - -ة ا إ
والسس -ت -ق -رار إاق -ل -ي-م-ي-ا وق-اري-ا ،مشس-ي-دة ‘
ال -وقت ذات -ه «ب -ال -وسس -اط-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي
Óطراف ‘ ما‹ بتوقيع اتفاق
سسمحت ل أ
السسلم واŸصسا◊ة سسنة .»2015
وقصسد تبادل اÈÿات ،والسستفادة من
ال -ت -ج -رب -ة ا÷زائ -ري -ة ،ط -ل-بت ال-ي-اب-ان م-ن
ا÷زائر إايفاد ÷نة ﬂتصسة ‘ مكافحة
لرهاب إا ¤طوكيو للتباحث حول مسسائل
اإ
لمن وتعزيز التعاون اŸشسÎك ‘
السسلم وا أ
هذا اÛال ا◊سساسس.

‘ شستى اÛالت وتأاكيد إارادة البلدين
ب - -اŸضس - -ي ‘ ه - -ذا اŸن- -ح- -ى ع Èا◊وار
والتشساور الدائم.
وقّدم السسف ÒاŸا‹ خÓل هذا اللقاء
عرضسا حول الوضسع ‘ بÓده مشسيدا بالدور
الهام الذي تقوم به ا÷زائر من أاجل تثبيت
السس -ت -ق -رار ‘ م-ا‹ ك-م-ا ت-ب-ادل ا÷ان-ب-ان
وج - -هـات ال - -ن - -ظ- -ر ح- -ول ال- -وضس- -ع ال- -ع- -ام
والـتحديات الراهنة ‘ اŸنطقة.

تقديرا لنضضالها اŸسضتميت من أاجل اسضتقÓل ا÷زائر

منح ا÷نسسية ا÷زائرية للكاتبة الفرنسسية مونيك هÒفو

م-ن-حت ا÷نسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ك-ات-بة الفرنسسية
مونيك هÒفو ،التي ناضسلت إا ¤جانب ا÷زائريÚ
‘ سسبيل اسستقÓلهم ،حسسب ما ورد ‘ اŸرسسوم
الرئاسسي اŸنشسور ‘ ا÷ريدة الرسسمية األخÒة
رقم .73
وأاشسار اŸرسسوم الرئاسسي اŸوقع ‘  5ديسسمÈ
 ،2018أان اŸسسماة مونيك هÒفو اŸولودة ‘ 1929
ب -ب -اريسس ،ت -ت -ج -نسس ب -ا÷نسس -ي -ة ا÷زائ-ري-ة ضس-م-ن
شسروط اŸادة  11من األمر  86-70اŸؤورخ ‘ 15
ديسس- - - -م 1970 ÈواŸتضس- -م- -ن ق -ان -ون ا÷نسس -ي -ة
ا÷زائرية اŸعدل واŸتمم.
وقد أاقامت الكاتبة مع ›موعة من متطوعي
اÿدم- -ة اŸدن- -ي- -ة ال- -دول- -ي- -ة سس -ن -ة  1959با◊ي

ال -قصس -دي -ري لف -و‹ ب-ن-ان-ت Òقصس-د ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
ظروف عيشس آالف ا÷زائري .Úوبعدما عاشست
ع -دة سس -ن -وات ب -ه -ذا ا◊ي ال-قصس-دي-ري واإ ¤غ-اي-ة
 ،1971أالفت كتاب Úحول هذا اŸوضسوع .األول حول
األح -ي -اء ال -قصس -دي -ري-ة م-ع م-اري أا„ شس-اراسس ،م-ن
إاصس -دارات دار لدي -ك -وف -ارت .أام -ا ال -ك -ت-اب ال-ث-اÊ
ف-ي-ح-م-ل ع-ن-وان «وق-ائ-ع ا◊ي ال-قصس-دي-ري :ن-انتÒ
إابان حرب ا÷زائر  »1962-1959من إاصسدارات دار
لوسسوي ،باريسس .2001
و‘  17أاك-ت-وب-ر  1961خ-رجت ه-ذه ال-ك-ات-ب-ة
اŸلتزمة من أاجل اسستقÓل ا÷زائر للتظاهر إا¤
ج- -انب ا÷زائ- -ري ‘ ÚمسسÒة سس- -ل- -م- -ي -ة ب -ب -اريسس
وضسواحيها ضسد حظر التجول العنصسري اŸفروضس

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

عليهم فقط مطالب ÚباسستقÓل بÓدهم.
وق- -د ق- -اب- -لت شس- -رط- -ة ب- -اريسس اŸت -ظ -اه -ري -ن
ا÷زائري Úبقمع دموي فقتلت وجرحت ورمت ‘
نهر السس Úاآللف منهم.
وذكرت مونيك هÒفو عدة مرات «أانها كانت مع
اسستقÓل ا÷زائر من حينها».
وبعد السستقÓل مكثت مونيك هÒفو ‘ ا◊ي
القصسديري نانت Òلتخوضس نضسال من نوع آاخر ‘
سس -ب -ي -ل سس -ك -ن لئ -ق ÷زائ -ري -ي ن-ان-ت Òوأارج-ن-ت-اي
وجونفيليي وإايفري.
Óشس -ارة ،ف -إان ›م-ل أارشس-ي-ف-ه-ا م-ودع Ãع-ه-د
ل -إ
ال-ت-اري-خ اŸع-اصس-ر ب-ب-اريسس وك-ذا Ãك-ت-ب-ة ال-ت-وث-ي-ق
الدولية اŸعاصسرة بنانت.Ò
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مكافحة الفسساد ...اŸرور إا ¤سسرعة عالية

^ سصعيد بن عياد
يعّول على تفعيل مكافحة ‡ارسسات الفسساد وفقا للقانون خاصسة بعد التعديÓت التي
أاقّرها ›لسس الوزراء ‘ اجتماعه أامسس األول◊ ،ماية األمن القتصسادي ،خاصسة ‘ الشسق
اŸا‹ منه ‘ ،ظل التحديات الراهنة للنمو ،التي تضسع مقدرات البÓد ‘ اŸيزان.
“ثل كلفة الفسساد Ãحتلف أاشسكاله ما ل يقل عن عشسرة مÓي Òدولر وفقا لتقديرات
خÈاء ،وÁكن با◊د من اتسساع هذا الداء الذي يهدد األمن الوطني للبÓد– ،قيق شسوط
كب Òعلى مسسار اÿروج من األزمة وتفادي الوقوع ›ددا ‘ قبضسة ﬂالب قوى مالية
أاجنبية جراء تراجع احتياطي العملة الصسعبة.
أاشسكال الفسساد التي أاخذت أابعادا خطÒة ﬁليا وعاŸيا ،خاصسة بعد أان امتدت أاذرعه
لتتحالف مع ﬂتلف أانواع ا÷رÁة واإلرهاب– ،مل تهديدات ﬁدقة باÛتمع برمته
وترهن أاجيال بكاملها ،ينبغي –صسينها بتنمية ثقافة أاخلقة ا◊ياة العامة وجعل الضسمÒ
أافضسل حارسس للمال العام ،قبل القانون وآالياته.
لذلك يندرج توجه الرفع من وتÒة التصسدي آلفة العصسر ‘ إاطار حماية أامن البÓد
و–صس Úمسستقبل األجيال ‘ مواجهة العوŸة الشسرسسة ،التي تطلق العنان ıالبها القاتلة
لطموحات البلدان الناشسئة ‘ بلوغ مسستويات متقدمة على صسعيد التطور الشسامل.
بالتاكيد أان اŸعركة مع هذا األخطبوط لن تكون سسهلة ،بالنظر لتعقيدات األسسواق
وتداخل اŸصسالح وامتدادها على األصسعدة القليمية والعاŸية ،لكن التصسدي لها وتنشسيط
آال -ي -ات ت -ق-ف-ي آاث-اره-ا وﬁاصس-رة ›ال-ه-ا ،مسس-أال-ة ح-ي-وي-ة ،تسس-ت-دع-ي م-واك-ب-ة ال-ت-ط-ورات
والتوظيف الناجع للوسسائل.
 ⁄تعد اŸنظومة القتصسادية بجوانبها ،اإلنتاجية واŸالية واŸناجÒيالية– ،تمل
اسستمرار أاسساليب يحÎفها بعضس اÙسسوب Úعلى القتصساد ‘ حقل السستثمار أاو التجارة
اÿارجية.
بهذا اÿصسوصس ،اأصسبح الوقوف ‘ وجه أاصسحابها سسواء كانوا لوبيات أاو جماعات
مصسالح أاو ذئابا منفردة تنخر مقدرات البÓد ،أامرا حيويا ،من أاجل كسسر شسوكة الفسساد
Óمل.
القاتلة ل أ
‘ هذا اإلطار ،يلعب القضساء مع جميع ا÷هات اŸعنية األخرى دورا بارزا ‘ Œسسيد
اŸهمة ،ضسمن الحÎام الصسارم للقانون ،وبانتهاج مقاربة احÎافية تنسسجم مع متطلبات
الشسفافية واŸعاي Òالدولية ذات الصسلة.
ويÈز هنا ›ددا الدور اŸنوط بالقضساء ا÷زائري ‘ القيام Ãا يقع على عاتقه ‘
إا‚از الهدف ضسمن التداب Òالقانونية واإلجراءات التنظيمية بانتهاج متطلبات اليقظة
لسستباق ا÷رÁة القتصسادية من خÓل اعتماد ا÷رأاة ‘ اŸبادرة بتحريك دواليب
التصسدي للظاهرة.
غ Òأانه ل ينبغي ا◊رصس على تفادي الوقوع ‘ مطبات الوقوع ‘ أاي خلل أاو انزلق
ي-ن-ع-كسس سس-ل-ب-ا ع-ل-ى اŸشس-ه-د الق-تصس-ادي خ-اصس-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-بمادرة اŸناجÒياليية
واıاطرة التي سسبق أان سسنت الدولة إاجراءات حماية اŸسس Òالنزيه.
إان مكافحة الفسساد والتي تشسمل أايضسا جهاز العدالة وكل األجهزة اŸتدخلة وكافة
القطاعات ،ليسست خيارا ظرفيا أاو ›رد شسعار ،وإا‰ا هي معركة مصسÒية ينبغي أان تنجز
وفقا لقواعد احÎافية تقطع دابر تأاويÓت طرف أاو قراءات طرف آاخر ،ومن ثمة Œسسيد
اŸهمة بالدقة اŸطلوبة والصسرامة الشسديدة.
بالطبع لن يأاخذ التوجه الصسعب واŸعقد طابع حملة أاو أاي شسكل من أاشسكال أاخرى تثÒ
–فظا أاو بلبلة ‘ السساحة ،وإا‰ا يندرج ‘ صسميم اÿيار القتصسادي ا÷ديد الذي يرتكز
على اŸبادرة والعمل واıاطرة ،بحيث يتم عزل مسساحة الفسساد واŸتورط Úفيها
وحماية شسريحة اŸسسÒين واŸتعامل ،Úكل ‘ قطاعه ومركزه ،من الذين لديهم قناعة
راسسخة بخدمة القتصساد واŸشساركة ‘ النمو.
وألن السساحة ﬁليا ودوليا ،متشسعبة واŸصسالح متضساربة سسوف لن تكون اŸأامورية
بسسيطة ،بقدر ما Áكن إا‚از أاهدافها من خÓل اعتماد مقاربة واقعية يتولها أاصسحاب
الختصساصس ضسمن رؤوية دقيقة تنطلق من التصسدي ÷رائم واضسحة مثل تضسخيم الفوات،Ò
الغشس ،التصسريحات ا÷مركية الكاذبة ،التهرب الضسريبي ،التهريب خاصسة العملة األجنبية
والنشسطة القتصسادية اŸوازية وكذا التÓعب بالعقار باŸضساربة واسستغÓل النفوذ ...الخ.
لقد –ّمل القتصساد الوطني فاتورة باهظة جراء ضسعف الوازع األخÓقي ‘ مسستويات
ﬂتلفة ،و“ادى الفسساد وأاصسحابه ‘ اسستغÓل توجه النفتاح و–رير اŸبادرة ،غ Òأان
األمر ،بعد أان –ّول إا ¤تهديد حقيقي ألمن البÓد وخطر على مسستقبل األجيال ،يحتاج
إاŒ ¤نيد كافة الوسسائل القانونية والبشسرية واÈÿات الفنية لجتثاثها حتى يسستعيد اŸال
العام مفهومه الصسحيح ويسسÎجع العمل قيمته وÁكن حينها الفرز ب Úمن ينحاز للوطن
ومن يعمل ضسده.

إارادة قوية ◊ماية القتصضاد

الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن حقوق اإلنسسان تثمن قرارات الرئيسس بوتفليقة
ث -م -نت ال-راب-ط-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-دف-اع
لنسضان،أامسس ،قرار رئيسس
عن حقوق ا إ
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ‘
›لسس ال- -وزراء ،أاول أامسس ،ب- -خصض -وصس
اŸصض -ادق -ة ع-ل-ى مشض-روع ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق
بالوقاية من الفسضاد ومكافحته الصضادر
‘  ،2006إاضض -اف -ة إا ¤اسض -ت-ح-داث ق-طب
جنائي ما‹ يكون له اختصضاصس وطني،
م-ؤوك-دة أان-ه-ا ل-ط-اŸا ن-اضض-لت م-ن-ذ سضنوات
ل -ت -ح -ق -ي -ق ه -ذا اŸشض -روع ال -ذي ي -ح-م-ي
البÓد من مافيا اŸال.

جÓل بوطي
أاوضسحت الرابطة ‘ بينا لها،أامسس ،تلقت
«الشس-عب» نسس-خ-ة م-ن-ه ،أان-ه-ا ت-اب-عت ب-اه-ت-م-ام
اŸشس- -روع اŸت- -ع -ل -ق ب -ال -وق -اي -ة م -ن ال -فسس -اد
ومكافحته ،الذي أاقره اجتمع ›لسس الوزراء،
أاول أامسس ،لسس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ،اسس-ت-ح-داث
قطب جنائي ما‹ يكون له اختصساصس وطني
م -ك -ل -ف ب -ال -قضس -اي -ا اŸال -ي -ة اŸع -ق-دة م-ن-ه-ا
اŸتعلقة بالفسساد ،حيث يكون هذا القطب
م-ل-ح-ق-ا Ãح-ك-م-ة ا÷زائ-ر ال-عاصسمة -سسيدي
أاﬁم - -د ،وأاك - -دت ال - -راب - -ط - -ة أان «ا◊م- -اي- -ة
القانونية للمبلغ Úعن وقائع فسساد Ãا فيه
على مسستوى ﬁيطهم اŸهني سسيتم تطبيقه
وفق هذه اآللية اإلضسافية Ÿكافحته.

‘ هذا اإلطار أاشسارت الرابطة إا ¤أانه ‘
ه- -ذا السس- -ي- -اق ت -ب -ق -ى اإلط -ارات اŸسسÒة ل -ه
ﬁم -ي -ة ب -إاج -راءات ق -ان -ون ال-ع-ق-وب-ات ال-ذي
ُيخضسع فتح أاي –قيق قضسائي إليداع شسكوى
م-ن ق-ب-ل ال-ه-ي-ئ-ات الج-ت-م-اع-ي-ة ل-لمؤوسسسسة أاو
اإلدارة ال -ت -ي ت -ك -ب -دت الضس -رر .وذك-ر ه-واري
قدور رئيسس الرابطة ا÷زائرية للدفاع عن
حقوق اإلنسسان أان «اسستحداث وكالة وطنية
ل -تسس -ي ÒاŸوج -ودات اŸت-أات-ي-ة م-ن ﬂال-ف-ات
ال -فسس -اد» ي -ؤوك-د اإلرادة السس-ي-اسس-ي-ة Ÿك-اف-ح-ة
ال -فسس -اد ال -ذي ت -ع -ددت أاشس -ك -ال-ه وأان-واع-ه ‘
السسنوات األخÒة.
وأاعرب قدور عن ارتياحه لهذه اÿطوة
قائ »Óالتي ناضسلنا من أاجلها منذ سسنوات
والتي حذرنا Ãوجبها ‘ العديد من اŸرات
من الفسساد اŸا‹ الذي نخر ومازال ينخر
اÛتمع ويفوت فرصس العيشس الكر Ëعلى
أاف- -راده ،مشسÒا أان- -ه «ي- -ه- -ز ك- -ي -ان الق -تصس -اد
ال -وط -ن -ي ال -ذي مسس ج -م -ي -ع م -ن-اح-ي ا◊ي-اة
وات -خ -ذ أاشس -ك -ال ع -دي -دة ك-ال-رشس-وة ،ال-ت-ه-رب
الضسريبي ،عمليات غسسيل األموال ،اختÓسس
اŸال العام ،الصسفقات العمومية اŸشسبوهة
وغÒها من أاشسكال الفسساد اŸا‹ األخرى.
وأاشسار قدور أان ظاهرة الفسساد التي خلفت
آاثارا وخيمة على القتصساد الوطني ،وكبدت
اÿزينة العمومية للدولة واÛتمع ا÷زائري
ككل خسسائر فادحة .

إلسشبت  29ديسشم 2018 Èم
إلموإفق لـ  21ربيع إلثاني  1440هـ
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لمة
لعضضاء ›لسس ا أ
‘ انتخابات التجديد النصضفي أ

منتخبوإÛالسس إلبلدية وإلو’ئية مدعوون إليوم ’ختيار ‡ثليهم
ي- -ك- -ون اŸن- -ت- -خ- -ب- -ون ع- -ل- -ى مسض -ت -وى
اÛالسس اÙل -ي -ة (ال-ب-ل-دي-ة وال-ولئ-ي-ة)
ال-ي-وم ،م-دع-وي-ن لخ-ت-ي-ار ‡ث-ل-ي-ه-م ‘
›لسس المة ‘ إاطار انتخابات التجديد
لعضض- -اء ال- -غ- -رف- -ة ال- -ع- -ل- -ي -ا
ال- -نصض- -ف- -ي أ
للŸÈان.
يتم هذإ إلنتخاب تبعا لسشتدعاء إلهيئة
إلن-ت-خ-اب-ي-ة إŸع-ن-ي-ة ب-ه-ذه إل-ع-ملية من طرف
رئ- -يسس إ÷م- -ه -وري -ة ،إلسش -ي -د ،ع -ب -د إل -ع -زي -ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ،وإل-ت-ي سش-ت-ج-ري ألول م-رة –ت
إششرإف قضشاة.
وتتكون إلهيئة إلنتخابية  -حسشب ما تششÒ
إليه إŸادة إلثانية من إŸرسشوم إلرئاسشي إلذي
تضش -م -ن إسش -ت-دع-اء إل-ه-ي-ئ-ة إلن-ت-خ-اب-ي-ة  -م-ن
«›م -وع أإعضش -اء إÛلسس إلشش -ع -ب -ي إل-ولئ-ي
وأإعضش -اء إÛالسس إلشش -ع -ب -ي -ة إل -ب -ل -دي -ة ل -ك-ل
ولية».
ويأاتي إسشتدعاء رئيسس إ÷مهورية للهيئة
إلنتخابية بناء على إلدسشتور ل سشيما إŸادتÚ
 6-91و( 119إلفقرة  )3منه وÃقتضشى إلقانون
إل - - - -عضش - - - -وي رق - - - -م 1-16إŸت -ع -ل -ق ب -ن -ظ -ام
إلنتخابات ،ل سشيما إŸوإد  107و 108و109
منه.
و‘ ه - - -ذإ إإلط - - -ار ،تشش ÒإŸادة  107من
إل -ق -ان -ون إŸذك -ور إ ¤أإن -ه «ي -ن -ت -خب أإعضش-اء
›لسس إألمة إŸنتخبون لعهدة مدتها سشت
سشنوإت ،ويجدد نصشف أإعضشاء ›لسس إألمة
إŸنتخب Úكل ثÓث سشنوإت».
ك -م -ا ت -ف -ي-د إŸادة  108م -ن -ه ب-أان أإعضش-اء
›لسس إألم -ة إŸن -ت -خ -ب -ون ي -ت -م إن -ت -خ -اب -ه -م
ب- -األغ- -ل -ب -ي -ة «حسشب ‰وذج إلقÎإع م -ت -ع -دد
إألسشماء ‘ دور وإحد على مسشتوى إلولية،
من طرف هيئة إنتخابية مكونة من ›موع :
أإعضش -اء إÛلسس إلشش -ع -ب -ي إل -ولئ -ي وأإعضش-اء
إÛالسس إلشش-ع-ب-ي-ة إل-ب-ل-دي-ة ل-ل-ولي-ة» ،ب-ح-يث
«يكون إلتصشويت إجباريا ما عدإ ‘ حالة مانع
قاهر» ‘ ،ح Úتنصس إŸادة  109على أإن
إسش -ت-دع-اء إل-ه-ي-ئ-ة إلن-ت-خ-اب-ي-ة «ي-ت-م Ãرسش-وم
رئاسشي  45يوما قبل تاريخ إلقÎإع».
وكان وزير إلعدل حافظ إلختام ،إلطيب
لوح ،قد كششف مؤوخرإ أإن  23حزبا قد تقدم
ل -ل-مشش-ارك-ة ‘ ه-ذإ إŸوع-د م-ن ب-ي-ن-ه-ا ح-زب
وإحد “كن من تغطية كافة إلوليات ،ويتعلق
إألمر بحزب جبهة إلتحرير إلوطني ،متبوعا
بالتجمع إلوطني إلدÁقرإطي بتغطيته لـ 46
ولي- -ة ‘ ،ح Úت- -رإوحت ت- -غ- -ط -ي -ة إألح -زإب
إألخرى ما ب 17 Úولية إ ¤ولية وإحدة ،وبلغ
عدد إÎŸششح Úإألحرإر إلذين قبلت ملفاتهم

 41مÎششحا.
وب - -حسشب ل- -وح ،ف- -إان ه- -ذه إلن- -ت- -خ- -اب- -ات
«سش -ت -ج -ري ألول م -رة –ت إشش-رإف إل-قضش-اء،
حيث سشيتم تسشخ 736 Òقاضس سشيششرفون على
م -ك -اتب إل -تصش -ويت إل -ب -ال -غ ع-دده-ا  72على
إŸسشتوى إلوطني وذلك Ãعدل ثمانية قضشاة
ل -ك -ل م -ك -تب ،أإرب -ع -ة م -ن-ه-م أإصش-ل-ي-ون وأإرب-ع-ة
مسشتخلفون».
و‘ هذإ إلŒاه ،أإكد لوح على أإن «نزإهة
وششفافية إلنتخابات يعد ضشرورة» وأإنه من
هذإ إŸنطلق« ،يأاتي إدرإج إنتخابات إلتجديد
إلنصشفي للغرفة إلعليا للŸÈان –ت إششرإف
إلقضشاء ،علما أإن إللجنة إلنتخابية إلولئية
إŸكلفة باسشتقبال ملفات إلÎششح تتششكل من
ثÓثة قضشاة».
وششدد وزير إلعدل حافظ إلختام بأانه ”
باŸناسشبة ” توجيه «تعليمات لكل إلنيابات
وإلضشبطيات إلقضشائية وإإلدإرإت للسشهر على
إلنزإهة إلكاملة لهذه إلنتخابات».
وب- -خصش- -وصس شش- -روط وك- -ي- -ف -ي -ات ت -ق -دË
إل -ط -ع-ون ع-قب إإلعÓ-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج إلقÎإع،
ذك -ر إÛلسس إل -دسش -ت-وري م-ؤوخ-رإ أإن-ه ط-ب-ق-ا
ألح - -ك- -ام إŸادة  130م -ن إل-ق-ان-ون إل-عضش-وي
إŸت - -ع- -ل- -ق ب- -ن- -ظ- -ام إلن- -ت- -خ- -اب- -ات« ،ي- -ح- -ق
ل -ل -مÎشش -ح -ات وإÎŸشش-ح Úإلح-ت-ج-اج ع-ل-ى
ن -ت -ائ -ج إلقÎإع ب -ت-ق-د Ëع-ريضش-ة ط-ع-ن ل-دى
ك- -ت- -اب- -ة ضش- -ب -ط إÛلسس إل -دسش -ت -وري حسشب
إلشش -روط إلشش-ك-ل-ي-ة وإŸوضش-وع-ي-ة إŸنصش-وصس
عليها ‘ ذإت إŸادة ،و‘ إŸادت 49 Úو 50من
إل- -ن- -ظ- -ام إÙدد ل- -ق- -وإع- -د ع- -م -ل إÛلسس
إلدسشتوري ،وإŸادة  28من إŸرسشوم إلتنفيذي
رقم  293-18إŸؤورخ ‘  21نوفم Èسشنة 2018
وإŸت- -ع -ل -ق ب -ان -ت -خ -اب أإعضش -اء ›لسس إألم -ة

إŸنتخب.»Ú
وبششأان إلششروط إلششكلية ،يششÎط أإن يكون
إلطاعن «مÎششحا لنتخاب إلتجديد إلنصشفي
Ûلسس إألم -ة ب -ال -ولي -ة ي -اŸع -ن-ي-ة وأإن ي-ودع
إلطعن من قبل إÎŸششح إلطاعن لدى كتابة
ضش- -ب- -ط إÛلسس إل- -دسش- -ت -وري خ Ó-ل إألرب -ع
وإل -عشش -ري-ن ( )24سش - -اع- -ة إŸوإل- -ي- -ة إلعÓ- -ن
إÛلسس إلدسشتوري إلنتائج إŸؤوقتة».
و‘ حالة تكليف إلطاعن من Áثله إليدإع
عريضشة إلطعن نيابة عنه لدى كتابة ضشبط
إÛلسس إل -دسش -ت -وري« ،يششÎط –ت ط -ائ -ل-ة
إلتصشريح برفضس إلطعن ششك Óأإن يكون مودع
إلطعن حام Óلتفويضس يؤوهله لهذإ إلغرضس».
كما يششÎط أإن «تتضشمن عريضشة إلطعن
إلبيانات إŸتعلقة باسشم إلطاعن ولقبه ومهنته
وعنوإنه وتوقيعه ،مع ذكر إÛلسس إلششعبي
إل-ب-ل-دي أإوإل-ولئ-ي إل-ذي ي-ن-ت-م-ي إل-يه إلطاعن
ويجب تقد Ëعريضشة إلطعن باللغة إلعربية».
أإم -ا ف -ي -م -ا ي -خصس إلشش-روط إŸوضش-وع-ي-ة،
فيششÎط على إلطاعن أإن «يعرضس موضشوع
إلطعن ويؤوسشسشه ‘ ششكل أإوجه وحجج يرتكز
عليها ويبينها ‘ إلعريضشة ،ويجب عليه أإن
يدعم طعنه بالوسشائل وإلوثائق إŸؤويدة له».
يذكر أإن آإخر إنتخابات للتجديد إلنصشفي
ألعضش -اء إل -غ -رف -ة إل -ع -ل-ي-ا ل-لŸÈان ق-د ج-رت
بتاريخ  29ديسشم ،2015 Èحيث أإفرزت فوز
حزب جبهة إلتحرير إلوطني باŸرتبة إألو¤
ب -حصش-ول-ه ع-ل-ى  23م-ق-ع-دإ م-ت-ب-وعا بالتجمع
إل-وط-ن-ي إل-دÁق-رإطي ( 18م -ق -ع-دإ) ‘ حÚ
–صشل إألحرإر على أإربعة مقاعد متبوعÚ
ب-ج-ب-ه-ة إل-ق-وى إلششÎإك-ي-ة (م-قعدين) فحزب
إلفجر إ÷ديد Ãقعد وإحد.

عصضاد من أادرار:

إلÎجمة إإ ¤إللغة إأ’مازيغية أإولوية إŸرحلة إلرإهنة
لم Úال- -ع- -ام ل- -ل- -م- -ح- -اف- -ظ -ة
صض- -رح ا أ
Óم -ازي-غ-ي-ة ،سض-ي ال-ه-اشض-م-ي
السض -ام -ي -ة ل  -أ
عصض -اد ،أاول أامسس ،ب -أادرار أان الÎج -م -ة
لم-ازي-غ-ي-ة «ت-ع-د أاول-وي-ة ‘
إا ¤ال-ل-غ-ة ا أ
اŸرحلة الراهنة».
لدى إششرإفه على إنطÓق ورششات إلÎجمة
إ ¤إل-ل-غ-ة إألم-ازي-غ-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة أإدرإر ،أإوضش-ح
Óمازيغية
إألم Úإلعام للمحافظة إلسشامية ل أ
أإن ه-ذإ إل-ل-ق-اء ي-ع-د «ف-رصش-ة سش-ان-ح-ة لن-ت-قاء
أإحسشن إألعمال ‘ ›ال إلÎجمة إ ¤إللغة
إألم-ازي-غ-ي-ة ل-ت-ع-زي-ز رصش-ي-د إŸك-ت-ب-ة إل-وطنية
إألمازيغية».
كما تسشاهم هذه إلفعالية إلفكرية ،يضشيف
عصشاد ‘ ،تقاسشم إŸعارف وإÈÿإت وتقييم
حصشيلة ما توصشلت إليه إ÷هود إŸبذولة ‘
›ال ترقية إللغة إألمازيغية.
وذكر أإن هذإ إللقاء يندرج ‘ إطار إلتوجه
إ÷ديد إلذي تلتزم إÙافظة بتجسشيده منذ
سش-ن-ة “ 2014اشش-ي-ا م-ع ت-وج-ه-ات إلسش-ل-طات
إل-ع-ل-ي-ا ل-ل-بÓ-د ضش-م-ن ﬂط-ط ع-م-ل إ◊كومة
إلتي ششملت ثÓث ﬁاور رئيسشية Œلت ‘
تعميم إسشتعمال إللغة إألمازيغية ‘ إŸنظومة
إل -وط -ن -ي -ة وت -رسش -ي-م رأإسس إلسش-ن-ة إألم-ازي-غ-ي-ة
(يناير) يوم عطلة وطنية مدفوعة إألجر ،إ¤
ج- -انب إع- -دإد إل- -ق- -ان- -ون إŸت- -ع- -ل- -ق ب -إانشش -اء
إألكادÁية إ÷زإئرية للغة إألمازيغية.
ول- -دى ت- -أاك- -ي- -ده أإن ه- -ذه إÙاور تشش- -ك -ل
«خ- -ارط -ة ط -ري -ق وإضش -ح -ة إŸع -ا ،»⁄أإع -رب
Óمازيغية
إألم Úإلعام للمحافظة إلسشامية ل أ
ع-ن «إف-ت-خ-اره إل-ع-م-ي-ق ب-ا÷وإإلي-ج-اب-ي إلذي
وضش -ع إألم -ازي -غ -ي -ة ع-ل-ى إلسش-ك-ة إلصش-ح-ي-ح-ة،
وأإيضش -ا م -ق -وم -ات -ن -ا إل -وط -ن -ي -ة ‘ م -أام-ن م-ن
إŸزإي- -دإت إلسش- -ي- -اسش- -وي- -ة وه- -وم- -ا يسش- -اع -د
إÙافظة على إلعمل ‘ هدوء بعيدإ عن أإي
حسشاسشيات».

وأإشش -ار ب -اŸن -اسش -ب-ة أإن مسش-ع-ى إÙاف-ظ-ة
Óمازيغية يتمثل ‘ إرسشاء منهجية
إلسشامية ل أ
ت -رت -ك -ز ع -ل -ى إل-ع-م-ل إلÈإغ-م-ات-ي إل-تشش-اوري
وإلتنسشيقي مع ﬂتلف إلقطاعات.
وأإضش -اف عصش -اد خ Ó-ل ه -ذإ إل -ل -ق-اء إل-ذي
ج -رى ب -حضش -ور إŸف -وضش -ة إل -وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة
وت -رق -ي -ة إل -ط -ف-ول-ة ،م-ر Ëشش-ر‘ ،أإن حضش-ور
إŸفوضشة لهذه إلورششات «له أإك Ìمن دللة
على ضشرورة إلعمل إŸششÎك مع إ÷ميع «،
م- -ع- -تÈإ أإن ‚اح إلشش- -رإك- -ة ب ÚإÙاف- -ظ- -ة
وإŸف-وضش-ي-ة «ك-ان م-ب-ن-ي ع-ل-ى إسشÎإت-ي-ج-يات
وأإول -وي -ات مضش-ب-وط-ة ب-دأإت بÎج-م-ة إل-وث-ائ-ق
إŸرجعية إŸتعلقة بحقوق إلطفل».
Óم-ازي-غ-ية
وت-ط-م-ح إÙاف-ظ-ة إلسش-ام-ي-ة ل -أ
أإيضشا إ ¤مرإفقة إ÷معيات إلناششطة من أإجل
ترقية إلطفولة بإاعدإد برإمج ثقافية إبدإعية
Ãخ -ت -ل -ف إŸت -غÒإت إل -ل -غ -وي -ة إألم-ازي-غ-ي-ة،
يضشيف ذإت إŸسشؤوول.
ودع- -ا سش -ي إل -ه -اشش -م -ي عصش -اد إ ¤إع -دإد

ﬂط -ط ﬁل -ي إلدرإج إل -ل -غ-ة إألم-ازي-غ-ي-ة ‘
ﬂت- -ل- -ف إل- -فضش- -اءإت ك- -اŸدرسش- -ة وإإلذإع- -ة
إÙلية وإ÷امعة ،مقÎحا Œسشيد إتفاقية
ششرإكة مع جامعة أإدرإر إلدرإج تخصشصس ‘
قسش- -م إل- -ت- -اري- -خ لسش- -ت- -غÓ- -ل ت- -لك إل- -وث -ائ -ق
وإıطوطات ذإت إلصشلة بالبعد إألمازيغي.
وسشيتم ضشمن أإششغال هذه إلورششات إÿمسس
إلتي تتوإصشل على مدإر أإربعة أإيام ويششاركفيها نخبة من مÎجم Úوجامعي Úوأإسشاتذة
تدريسس إللغة إألمازيغية ونقاد وﬂتصش‘ Ú
إللغة وإلثقافة إألمازيغية -إلتطرق إ ¤جملة
من إÙاور ذإت صشلة Ãقاربات حول تعميم
إسشتعمال إللغة إألمازيغية وترجمة إصشدإرإت
إألدب إ÷زإئري من إلعربية وإلفرنسشية إ¤
إألم-ازي-غ-ي-ة ،وت-رج-م-ة إل-نصش-وصس إل-ت-أاسش-يسش-ية
ل-ل-م-ج-لسس إل-وط-ن-ي ◊ق-وق إإلنسش-ان وت-رج-مة
ﬁتوى إŸوإقع إإللكÎونية لبعضس إلوزإرإت،
حسشب منظم Úإللقاء.
أإعلنت إŸديرية إلعامة للوظيفة إلعمومية
وإلصش Ó-ح إلدإري ووزإرة إل -ع -م-ل وإل-تشش-غ-ي-ل
وإلضشمان إلجتماعي أإنه Ãناسشبة حلول إلسشنة
إŸيÓ- -دي- -ة إ÷دي -دة ف -إان ي -وم إل -ث Ó-ث -اء أإول
ج-ان-في  2019ي-ع-ت Èع-ط-ل-ة م-دف-وع-ة إلجر
ل -ك -اف -ة مسش -ت -خ -دم -ي إŸؤوسشسش -ات وإلدإرإت
إل -ع -م -وم -ي-ة وإل-ه-ي-ئ-ات وإل-دوإوي-ن إل-ع-م-وم-ي-ة
وإÿاصشة وكذإ لكل مسشتخدمي إŸؤوسشسشات
إلعمومية وإÿاصشة ‘ جميع إلقطاعات مهما
ك - - -ان ق- - -ان- - -ون- - -ه- - -ا إلسش- - -اسش- - -ي Ãا ‘ ذلك
إŸسش -ت -خ -دم Úب -ال-ي-وم وإلسش-اع-ة  .وإوضش-حت
إلبيان أإنه يتع Úعلى إŸؤوسشسشات وإلدإرإت
إل-ع-م-وم-ي-ة وإل-ه-ي-ئ-ات وإلدوإوين وإŸؤوسشسشات
إŸذك- -ورة إعÓ- -ه إت- -خ- -اد إل -ت -دإب Òإل Ó-زم -ة
لضشمان إسشتمرإرية إÿدمة ‘ إŸصشالح إلتي
تعمل بنظام إلتناوب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لدى اسضتكماله اŸرحلة الثالثة من العملية  24للÎحيل ،زوخ:

أإزيد من  100أإلف عائلة إسصتفادت من سصكنات
’ئقة بالعاصصمة منذ 2014

أاع- -ل- -ن وا‹ ولي- -ة ا÷زائ- -ر ع- -ب -د
القادر زوخ ،أاول أامسس ،انه سضيتجاوز
عدد العائÓت اŸسضتفيدة من سضكنات
لئ -ق -ة م -ن ﬂت -ل -ف الصض-ي-غ أازي-د م-ن
 100أال-ف ع-ائ-ل-ة م-ن-ذ انطÓق عملية
الÎحيل واعادة السضكان ‘ منتصضف
شضهر جوان .2014
أإكد زوخ ‘ ندوة صشحفية ببلدية إلدويرة
Ãناسشبة إسشتكمال تنفيذ إŸرحلة إلثالثة من
إلعملية  24للÎحيل وإعادة إإلسشكان أإن زهاء
 100.423ع-ائ-ل-ة ت-ق-ط-ن إل-ب-ي-وت إلقصشديرية
وإل-ب-ن-اي-ات إل-هشش-ة وإل-ع-م-ارإت إآليلة للسشقوط
وإألق -ب-ي-ة إسش-ت-ف-ادت م-ن سش-ك-ن-ات لئ-ق-ة م-ن-ذ
إنطÓق هذه إلعملية إ ¤غاية تنفيذ إŸرحلة
إلثالثة وإألخÒة إلتي ششرع فيها إليوم .وذكر
إنه يوجد ‘ طور إإل‚از حاليا  420إلف
وح -دة سش -ك -ن -ي -ة م -ن ﬂت -ل -ف إلصش -ي-غ ب-ولي-ة
إ÷زإئر.
و‘ ه- -ذإ إإلط- -ار أإشش- -ار إل- -وإ‹ أإن- -ه 4000
ع-ائ-ل-ة سش-تسش-ت-ف-ي-د م-ن شش-ق-ق بصش-يغت ÚخÓل
إŸرحلة إلثالثة وإألخÒة منها  3.000وحدة
ع -م -وم -ي -ة إي -ج -اري-ة و 1000شش -ق-ة بصش-ي-غ-ة
إجتماعية تسشاهمية وذلك بدإية من إÿميسس
إ ¤غاية  30ديسشم Èإ÷اري.
وأإف- -اد إل- -وإ‹ زوخ إن إل- -ع -م -ل -ي -ة سش -ت -مسس
إلعائÓت إŸسشتفيدة من إلسشكنات إلعمومية
إإليجارية ‘ إطار إلقوإئم إلتي ” نششرها
على مسشتوى بلديتي إلدويرة وإلسشحاولة وذلك
نحوموقعي حي  1.602مسشكن إلدويرة ببلدية
إلدويرة وحي  1.200مسشكن حوشس ميهوب -
( -1حي جديد) ببلدية برإقي.
وأإب -رز أإن -ه ب -اسش -ت -ك -م -ال إŸرح -ل-ة إل-ث-ال-ث-ة
إلششطر إألول من إلعملية  24للÎحيل وإعادة
إإلسشكان بلغت إألوعية إلعقارية إŸسشÎجعة
منذ إنطÓق إلعملية  550هكتار،سشتخصشصس
لعدة مششاريع عمومية ‘ ﬂتلف إلقطاعات
مÈزإ أإن إل -ت -حضش Òإلن -طÓ-ق إل-ع-م-ل-ي-ة إل25
للÎحيل وإعادة إإلسشكان سشيششرع فيها بدإية
من جانفي .2019
وكششف ذإت إŸسشؤوول إأن زهاء  600عائلة
تعا Êمن سشكنات إلضشيق تقطن عﬂ Èتلف
ب -ل -دي -ات إل -ع -اصش-م-ة سش-تسش-ت-ف-ي-د خÓ-ل شش-ه-ر
جانفي  2019من ضشمن  6000حصشة ﬂصشصشة
للسشكن إإلجتماعي إŸوجه للبلديات  .وأإششار

إ ¤أإنه من أإصشل  18.000طعن مسشجل ” إلرد
إيجابيا على  1090طعن.
كما كششف إلوإ‹ عن –ويل قرإبة 1200
ملف أإمام إلعدإلة للفصشل فيها بسشبب إلتحايل
وإل-تصش-ري-ح إل-ك-اذب وإل-ت-زوي-ر ل-ل-حصش-ول ع-لى
سشكن دون وجه حق  .و” إسشÎجاع بأاحكام
قضش-ائ-ية  100وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ‡ن إسش-ت-ف-ادوإ
م -ن -ه-ا م-ن-ذ ج-وإن  2014ت-ب Úأإن-ه-م –صش-ل-وإ
عليها بالتزوير وبدون وجه حق.
وسشيتم خÓل هذه إŸرحلة إل  24إعادة
إسشكان  16عائلة ‘ سشياق إلتكفل بأاصشحاب
إلطعون إŸقبولة من طرف إللجنة إلولئية
إıتصشة ل سشيما باŸوإقع إلتي ” هدمها ‘
ع-م-ل-ي-ات إلÎح-ي-ل وإع-ادة إإلسش-ك-ان إلسش-اب-قة
ع ÈإŸقاطعات إإلدإرية لبوزريعة وإلششرإقة
وب- -رإق -ي وإل -دإر إل -ب -يضش -اء ودرإري -ة ‘ .حÚ
سشيتم ‘ إطار إلÈنام ـج إلسشتعج ـا‹ للعملية
‘ مرحلتها إلثالثة إعادة إسشكان  114عائلة
وذلك ع Èبلديات وإدي قريشس ،إ◊مامات ،
بولوغ، Úإلدويرة وأإولد فايت.
وسش-م-حت إل-ب-ط-اق-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-لسشكن بعد
إخضش- - -اع  1.887م-ل-ف-ا ل-ل-م-رإق-ب-ة ب-ال-كشش-ف
إإليجابي على  138حالة من بينها  83مÎششحا
منخرط ‘ برنامج عدل  23،مÎششحا مالكا
لسشكن وكذإ  26مÎششحا مسشتفيد من إعانة
إلدولة و 05مÎششح Úحائزين على رخصشة
بناء ومÎششح وإحد مسشتفيد من سشكن بصشيغة
إلÎقوي إلعمومي.

–مل موضضوع «ا÷زائر ‘ عصضر التكنولوجيات الإعÓم والتصضال»

إصصدإر ورقت Úنقديت Úمن فئة  500و 1000دج
وقطعة من  100دج
أاصضدر بنك ا÷زائر ‘ العدد
 73م -ن ا÷ري-دة ال-رسض-م-ي-ة5 ،
أانظمة جديدة تتضضمن إانشضاء
ورق -ت Úن -ق -دي -ت Úج-دي-دتÚ
م- -ن ف- -ئ -ة ( )500و(  )1000دج
وقطعة نقدية من فئة ()100
دينار جزائري.
ي- -تضش- -م- -ن إل -ن -ظ -ام رق -م 04-18
إŸؤورخ ‘  26صشفر  1440إŸوإفق
ل  4ن -وف -م 2018 Èإنشش -اء ب -نك
إ÷زإئ- -ر ل- -ورق- -ة ن- -ق -دي -ة ب -ق -ي -م -ة
خ-مسش-م-ائ-ة ( )500دي -ن -ار ج -زإئ -ري
و‡يزإتها إلعامة ومقاييسشها.
و–م -ل ه -ذه إل -ورق -ة إل -ن -ق -دي -ة
إŸنشش- -أاة –ت م- -وضش- -وع «إ÷زإئ- -ر ‘ عصش -ر
ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات إإلع Ó-م وإلتصش -ال» ،صش -ورة
إألم Òعبد إلقادر وصشورة يوغرطة ،وتتميز
بلون أإخضشر Áيل إ ¤إلبنفسشجي ،فيما تتششكل
إÿل -ف -ي -ة إلم -ن-ي-ة ل-ه-ا م-ن أإشش-ك-ال ه-ن-دسش-ي-ة
وم -ن-اق-يشس وبصش-م-ات مصش-غ-رة وأإشش-ك-ال وف-ق-ا
لعلم إŸسشكوكات إلتخطيطي.
وسشتحمل هذه إلورقة إلنقدية تاريخ أإول
نوفم Èمن سشنة  2018إلرمزي.
وينصس إلنظام رقم  05-18إŸؤورخ ‘ 26
صشفر  1440إŸوإفق ل  4نوفم 2018 Èعلى
«إصش-دإر إل-ورق-ة إل-ن-ق-دي-ة ب-ق-ي-م-ة  500دج
وإلشش- -روع ‘ ت- -دإول- -ه- -ا إب- -ت- -دإء م- -ن ت- -اري- -خ
إŸصش -ادق -ة ع -ل -ي -ه ،وذلك Ãصش -اح-ب-ة إألورإق
إلنقدية إŸتدإولة حاليا.
وÃوجب إلنظام رقم  07-18إŸؤورخ ‘ 26
صشفر  1440إŸوإفق ل  4نوفم ، 2018 Èأإنششأا
بنك إ÷زإئر ورقة نقدية بقيمة أإلف ()1000
دي -ن -ار ج -زإئ -ري سش -ي -ت -م ت -دإول-ه-ا Ãصش-اح-ب-ة
إألورإق إلنقدية إŸتدإولة حاليا.
وت -ت -ن -اول ه -ذه إل -ورق -ة إ÷دي -دة م-وضش-وع

«ثقافة وتقاليد وعصشرنة» تتميز بلون أإزرق
Áيل إ ¤إلÈتقا‹ وصشورة إألم Òعبد إلقادر.
كما ينصس إلنظام رقم  08-18إŸؤورخ ‘ 26
صشفر  1440إŸوإفق ل  4نوفم 2018 Èعلى
تدإول هذه إلورقة إ÷ديدة من فئة  1000دج
إبتدإءإ من  1ديسشم.2018 È
وت-ن-اول ه-ذإ إل-ن-ظ-ام إŸوإصش-ف-ات إل-ت-ق-نية
ل- -ل- -ورق- -ة إ÷دي- -دة وإŸق- -اي- -يسس وإلصش- -ب- -غ- -ة
وإلرسشومات إلتي تتضشمنها إ ¤جانب إÿلفية
إألمنية وإلصشور.
وÃوجب إلنظام رقم  06-18إŸؤورخ ‘ 26
صشفر  1440إŸوإفق ل  4نوفم ، 2018 Èينششئ
ب-نك إ÷زإئ-ر ويصش-در ق-ط-ع-ة ن-ق-دي-ة ج-دي-دة
بقيمة  100دينار جزإئري من صشنف إلثنائي
إŸعدن ،وإلتي توضشع للتدإول بعد إصشدإر هذإ
إلنظام.
وتتضشمن هذه إلقطعة إŸوضشوع إألسشاسشي
إŸتمثل ‘ إلقمر إلصشناعي أإلكوم سشات 1
يحلق فوق إلكرة إلأرضشية ،أإين تظهر إلكرة
إألرضش -ي -ة ق -ارة إف -ري -ق -ي -ا وضش-م-ن-ه-ا إ÷زإئ-ر
بتضشاريسشها إلناتئة  ،وكذإ جزء من أإوروبا
وآإسشيا وبدرجة أإقل إمريكا.
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شصخصصيات ورفقاء ألدرب من ڤاŸة ‘ ألذكرى  40لوفاة هوأري بومدين

ألرئيسس ألرأحل رؤوية أسستشسرأفية ‘ بناء جزأئر ل تزول بزوأل ألرجال

’سصاسصية للموأطن أو’ وألتعددية ألدÁقرأطية ’حقا
ضصمان أ◊قوق أ أ

أ Ûـالسس ألبلديـ ـة حجر
ألزأوي ـة ‘ نظـ ـام حكم ـ ـ ـه

أجمع أŸشصاركون ‘ أŸلتقى ألوطني حول أهوأري بومدين ‘ ألذكرى  40لوفاته Ãسصقط رأسصه ڤاŸة أن
ألرئيسس ألرأحل كان سصابق زمانه بالنظر أ ¤أŸشصاريع ألكÈى ألتي رصصدها ’عادة بناء جزأئر قوية ’
تهزها ألطوأرئ وألتهديدأت .هذأ ما عاشصت وقائعه جريدة «ألشصعب» بع ÚأŸكان.
ب- -ت- -أاسض- -يسس إÛالسس إل -ب -ل -دي -ة وب -ن -اء إإ’دإرة إŸرك -زي -ة،
ڤاŸة مبعوث ألشصعب :خالد ألعيفة
و’م -رك -زي -ة إل -تسض -ي .Òك -م-ا سض-ل-ط إأ’سض-ات-ذة إلضض-وء ع-ل-ى
قال متدخلون ‘ إلطبعته إلعاشضرة إلتي جرت يومي إ÷انب إإ’نسضا Êللرئيسس بومدين  ،وبعضس ملمح إلزعيم
إÿم-يسس وإ÷م-ع-ة ب-ال-ق-اع-ة إŸت-ع-ددة إل-ري-اضضات ،ببلدية إÿفية عكسس إلصضورة إŸرسضخة لدى إلبعضس وإلتي Œعل
هوإري بومدين «ع Úإحسضاينية سضابقا» بقاŸة إن للرإحل هوإري صضلبا.
إŸل -ت -ق -ى إل -ذي ت -ن -ظ -م -ه «ج -م -ع -ي -ة إل -وئ-ام لÎق-ي-ة
فكرإ إسضتشضرإفيا ،عمل على إعادة بناء إلدولة إلوطنية
إ÷زإئرية ،وكانت أإولوياته إ◊ياة إ’جتماعية إ’قتصضادية ،إل -نشض -اط -ات إلشض -ب -ان-ي-ة» ،ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ب-ل-دي-ة ه-وإري
’سض-رة إل-ث-وري-ة ل-ق-اŸة “ي-ز ك-ذلك ب-ع-رضس
وم -ن ث -م ي -أات -ي إ’ه -ت -م -ام ب-ا◊ي-اة إلسض-ي-اسض-ي-ة ،ح-يث ق-ام ب -وم-دي-ن وإ أ
شض -ري -ط Ÿق -ت -ط -ف-ات م-ن خ-ط-اب-ات إل-رئ-يسس ب-وم-دي-ن

دﬁ/يي ألدين عميمور:

ألرأحل ترك ألكث Òلشسعبه وألمته و ⁄يÎك شسيئا ألهله وعائلته

قال دكتور ﬁيي إلدين عميمور ‘ مدإخلة له»
إن إل- -رإح- -ل ك- -ان ي- -ط- -ل- -ق ع- -ل- -ي- -ه م- -ن ق -ب -ل إب -ن -اء
إلشض -عب»ع -اشس م -ا كسضب م -ات م -ا خ -ل -ى» ،وإل -وإق -ع
يوضضح ذإت إŸتحدث إنه» ترك إلكثÒوإلكث ،Òولكن
لشضعبه وأ’مته وإن  ⁄يÎك شضيئا أ’هله وعائلته.
وأإضضاف عميمور» إن كل إŸنشضات إلهائلة ‘
إ÷زإئ-ر ،صض-ن-اع-ي-ة إوث-ق-اف-ي-ة إوع-ل-مية ،هي تركة
هوإري بومدين ،ترك ‘ إلوطن إلعربي وŸصضلحة
إ÷زإئر ،سضمعة بلد كانت سضندإ لكل ثائر على
إل -ظ -ل -م وإل -ط -غ -ي-ان ،و‘ إل-ع-ا ⁄إ’سض-لم-ي ت-رك
’سضلمية« :من
صضيحته إÿالدة ‘ قمة ’هور إ إ
إ◊ماقة أإن ندعو إŸسضلم Úلدخول إ÷نة ببطون
تتضضور جوعا» .وترك ‘ إ’· إŸتحدة «ذكرى
خ -ط -اب ن -دد ل -ل -م -رة إ’و ‘ ¤ت -اري -خ إŸن-ظ-م-ة
إل -دول -ي -ة ب -ال -ن -ظ -ام إل-دو‹ إ÷ائ-ر إل-ذي ب-ن-ي ‘
غ-ي-ب-ت-ن-ا» ،وأإضض-اف إŸسض-تشض-ار إ’ع-لم-ي ل-لرئيسس
إلرإحل».
ت -رك ‘ أإورب -ا صض -ي -ح -ت -ه إÿال-دة إل-ت-ي ح-ذره-م
بالقول« :إن تآامركم على إ÷نوب وعرقلتكم لتنميته

سض -ي -ك-ون م-ن ن-ت-ائ-ج-ه-ا ط-وف-ان إل-ف-اري-ن م-ن إب-ن-ائ-ه
ن -ح -وك -م ،ه -رب -ا م-ن ج-وع صض-ن-ع-ت-م-وه ون-ظ-م ج-ائ-رة
دع -م -ت -م -وه -ا» .وت -رك ‘ إل -ع -ا ⁄إل -ث -الث شض -ج-اع-ة
م -وإج-ه-ة إ’ح-ت-ك-ارإت إل-ن-ف-ط-ي-ة ف-أاصض-ب-حت إأ’وبك
قاعدة إقتصضادية للدول إŸصضدرة للنفط ،وقدوة كان
ي -جب إن ت -ق -ت -دى ب -ه -ا ك-ل إل-دول إŸصض-درة ل-ل-م-وإد
إأ’ولية ،وأإعطى حركة عدم إ’نحياز حياة جديدة
وعمقا إقتصضاديا  ⁄تكن عرفته من قبل ،إضضافة إ¤
إنه ترك ‘ إفريقيا وإسضيا بذور إلسضلم وإلتسضامح
ب-ك-ل ع-م-ل-ي-ات إŸصض-ا◊ة إل-ت-ي سض-ه-ر ع-ل-ي-ه-ا حماية
للقارة إلسضمرإء».
عميمور ‘ مدإخلته يؤوكد على إنه بدأإ ﬁاربة
إلتعتيم على إلرئيسس هوإري بومدين ‘ إلثمانينات
بسضلسضلة مقا’ت «ب Úإلرفضس وإلصضمود وإلتوإطؤو»،
وتوإصضلت إلعملية ع Èإلعقود إŸاضضية ،بفضضل وعي
إلشضباب ومشضاركة عدد من إلرفقاء إأ’وفياء وطلب
إÙاضضر من جيل إŸسضتقبل ،من ﬁبي إلرئيسس
إلرإحل ،إكمال إŸسضÒة ،وإبرإز مآاثر وفكر إلرإحل،
وإزإلة إلغموضس على موإقفه إلتاريخية.

ألدبلومـاسسية ألورقة ألرأبحة
‘ مسس ـاندة ألقضسايا ألعادلة

وﬁاضضرإت ومدإخلت حول مسضÒة إلزعيم إلوطني
وإلقائد إ◊كيم «ﬁمد بوخروبة ،تفاعل معه إ◊ضضور.
وبر›ت عدة مدإخلت من قبل أإسضاتذة وشضخصضيات
عاشضت إ◊قبة إلبومدينية وشضاركت ‘ صضنع إلكث Òمن
إ‚ازإتها على غرإر ﬁي إلدين عميمور إŸسضتشضار
’علمي للرئيسس إلرإحل ،إلذي إعت ÈقاŸة إلعاصضمة
إإ
إلوطنية إلتاريخية بتنظيمها لهذه إلفعالية ،إضضافة إ¤
مصضطفى بوطورة مسضتشضار وسضف Òبوزإرة إÿارجية،
’علمي علي
وإ’علمي وإلنائب ﬁمد بوعزإرة ،وإ إ
ذرإع إلذي ترإسس جلسضة إ’شضغال  ،وبحضضور بنت إخ
إلرإحل فوزية بوخروبة ،ومن عائلته ليندإ بوخروبة،

’م Òعبد إلقادر زهور أإسضيا بوطالب.
وحفيدة إ أ
وأإشضاد إ◊اضضرون ‘ إŸلتقى إلذي ينعقد هذه إلسضنة
–ت شضعار «فكر بومدين ‘ بناء جزإئر ’ تزول بزوإل
إلرجال» ،بالدور إلكب Òإلذي لعبه إلرئيسس إلرإحل ‘
بناء إ÷زإئر إŸسضتقلة ،وترسضيخ إلذإكرة إلتاريخية لدى
’مة،
’جيال ،وإÙافظة على إلهوية إلوطنية وثوإبت إ أ
إأ
ورسض-م مسض-ت-ق-ب-ل إل-ع-لق-ات إ÷زإئ-ري-ة إل-دول-ية ومبادئ
إلدبلوماسضية إلوطنية إŸبنية على إحÎإم سضيادة إلدول
وع -دم إل -ت -دخ -ل ‘ شض-ؤوون-ه-ا إل-دإخ-ل-ي-ة وف-رضس سض-ي-ادة
إلشضعوب على مقدرإتها إ’قتصضادية ومسضاندة حركات
إلتحرر ودعم إلقضضايا إلعادلة ع Èإلعا.⁄

مصصطفى بوطورة:

أعاد بناء دولة دÁقرأطية أجتماعية

مصضطفى بوطورة مسضتشضار وسضف Òبوزإرة إÿارجية “حورت مدإخلته
حول تصضور بناء إلدولة إلوطنية لدى إلرئيسس إلرإحل ،إلذي إعتÈها
إÙاضضر «إنها بإاعادة بناء إلدولة وليسس لبناء إلدولة ،أ’ن إلدولة كانت
قائمة قبل هذه إلفÎة ،وإلدولة إلوطنية  ⁄تأات من فرإغ ،بل يعود إ ¤عدة
إمور ومرجعيات من مضضمون مÒإث إ◊ركة إلوطنية إ÷زإئرية ،وموإثيق
ثورة نوفم Èإلعظيمة ’ ،سضيما بيان أإول نوفم Èإلذي شضدد على إهمية
إعادة بناء دولة دÁقرإطية إجتماعية ‘ إطار إŸبادئ إإ’سضلمية وهذإ
إلتصضور يضضيف إÙاضضر»،جاء به ميثاق طرإبلسس سضنة  ،1962وأإكده
م -ي-ث-اق إ÷زإئ-ر سض-ن-ة  ،1964وك- -ذلك ب -ي -ان  19ج -وإن  ،1965وك -ل ه -ذه
إŸرجعيات كانت ‘ دهن إلرإحل بومدين ،وتصضوره ‘ إعادة بناء إلدولة
إ÷زإئرية».
هناك نقطة أإخرى أإثرت ‘ تصضور إلرإحل ،حسضب بوطورة «‘ تصضور
إلرئيسس ‘ بناء إلدولة وهي إلتنشضئة إ’جتماعية ،فالرئيسس منذ طفولة
وهو‘ وضضع إجتماعي صضعب ،وقهر إسضتعماري بحرمان إŸوإطن من
ثروإته ،وإلقضضاء على شضخصضيته وهويته ،ودولته إلتي كانت سضيدة إلبحر
إ’بيضس إŸتوسضط قبل .1830
كل هذه إلتصضورإت كانت -بحسضب بوطورة  -تدور ‘ دهن إلرئيسس
إلرإحل ،وهويرسضم تصضوره إ’عادة بناء إلدولة إ÷زإئرية ،فبعد ترتيب
إل -ب -يت إل -دإخ -ل -ي ،وم-ن أإج-ل إرسض-اء أإسضسس إل-دول-ة إل-وط-ن-ي-ة ” ،إع-ت-م-اد
إللمركزية ‘ تسضي Òمؤوسضسضات إلدولة ،وأإقيمت إول إنتخابات للمجالسس
إلبلدية ‘  05فيفري  ،1967و‘ غضضون  03أإسضابيع أإشضرف إلرئيسس على
ندوة وطنية لرؤوسضاء إلبلديات ،لتصضبح تقليدإ سضنويا ،وهذإ يعكسس حرصس
إلرجل على إ’همية إلكبÒة لهذه إŸؤوسضسضة إŸنتخبة ﬁليا ،وإشضرإك
إŸوإطن ‘ إدإرة شضؤوونه ،وبناء إلدولة من إلقاعدة إنطلقا من إلبلديات،
وبهذإ إلتصضور ” إلوصضول إ ¤إنتخاب إÛلسس إلشضعبي إلوطني‘ ،
م- -ارسس  ،1977وق -ب -ل -ه -ا إن -ت -خ -اب رئ -يسس إ÷م -ه -وري-ة ‘ ديسض-م،1976È
وإŸصض -ادق -ة ع -ل -ى إŸي-ث-اق إل-وط-ن-ي ‘ ن-فسس إلسض-ن-ة» ،وأإضض-اف ب-وط-ورة
مصضطفى» ولتمويل هذإ إŸشضروع وهذإ إŸسضعى إلهام ‘ حياة إ÷زإئر
إلفتية ،قام إلرئيسس إلرإحل بسضلسضلة من إلتأامينات مسضت إلعديد من
إلقطاعات ،إخرها قطاع إÙروقات ،وهذإ إŸسضعى كان شضامل وكامل،
من إجل بناء إلدولة إلوطنية ،وحتى يضضمن عدم إ’نتكاسضة لهذه إŸكاسضب
إل -ت -ي –ق -قت ،ح -ول وج -ه -ت -ه دول -ي-ا ب-اسض-تضض-اف-ة ح-رك-ة ع-دم إ’ن-ح-ي-از
با÷زإئر ،وكانت ناجحة بكل إŸقاييسس».

أصصدأء

لت إل-ق-اع-ة
@ م -اه -ي إ’ ◊ظ -ات ح -ت -ى إم-ت -أ
إŸت -ع -ددة إل -ري -اضض -ات ب -ب-ل-دي-ة ه-وإري ب-وم-دي-ن،
بجموع من ﬁبي إلرئيسس إلرإحل ،وكان إ’قبال
إŸتميز ،كسضر هدوء إلبلدية  ،وإ◊ركة غ Òإلعادية
منذ إلصضباح إلباكر Ÿ ،وعد غ Òعادي ،ولتظاهرة
تسضتذكر إثر إبن إلبلدة وإبن إ÷زإئر إلبار ،هوإري
بومدين رئيسس من طينة إلكبار.
’و ¤ت--ت--أاك--د إن إل-رإح-ل ⁄
@ ل--ل--وه--ل--ة إ أ
–تضضنه قاŸة فحسضب ،بل كل ربوع إلوطن،
ف--أارق--ام إلسض--ي--ارإت إŸرك--ون--ة ع--ن--د م--وق--ف
إلقاعة إŸتعددة إلرياضضات  ،وعلى جنبات
إلطرق إÙاذية لها تؤوكد إن إلرئيسس إبن كل
م-ن-اط-ق إ÷زإئ-ر ،ف-اغ-لب إل-و’ي-ات إلشض-رقية
على إÿصضوصس حاضضرة بهذإ إŸلتقى فو’ية
ع-ن-اب-ة ،سض-ك-ي-ك-دة ،قسض-ن-ط-ينة ،سضوق إهرإسس،
ك--ل--ه--ا ح--اضض--رة وب-ق-وة ،ل-ه-ذه إل-ف-ع-ال-ي-ة إل-ت-ي
إصض--ب--حت ع--ادة حسض--ن--ة ،م--ن حسض--ن-ات و’ي-ة
قاŸة للم شضمل ﬁبي فقيد إ÷زإئر هوإري
بومدين.
@ ع -ن -د ع-رضس ف-ي-دي-وح-ول مسض-ار ب-وم-دي-ن،
وموإقفه إلوطنية وإلدولية ،وعند عرضس ذلك إليوم
إŸشض- -ؤووم م -ن وف -ات -ه وت -اأب -ي -ن -ه م -ن ق -ب -ل رئ -يسس
إ÷م -ه-وري-ة ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،وم-ن خ-ل-ف
إلصض -ف -وف تسض -م -ع إن Úوب -ك -اء › ،اه -دي -ن وم -ن
عايشضوإ إلرجل Ãوإقفه ،وإ‚ازإته ،وتاسضفا على
ذلك إلزمن إ÷ميل ،ولفقدإن زعيم من إلطرإز
إ’ول.
@ بومدين إثناء إلثورة وإلبناء وإلتشضييد يرإفقه
شضخصضيات وطنية ومسضؤوولون تلقدوإ مناصضب عليا
إث-ن-اء ح-ك-م-ه ي-ت-ق-دم-ه-م ع-ب-د إل-ق-ادر إŸا‹ ع-ب-د
إل -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وزي-ر إÿارج-ي-ة إن-ذلك رئ-يسس
إ÷مهورية حاليا إلذي لعب بدوره دورإ رياديا ‘
إل -دب -ل-وم-اسض-ي-ة إ÷زإئ-ري-ة وإسض-م-اع صض-وت إل-ب-لد
إŸنادية Ãسضاندة قضضايا إلتحرر ‘ ﬂتلف إنحاء
إŸعمورة منها فلسضط Úوإلصضحرإء إلغربية.
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’ـعÓمي والنائب ﬁمد بوعزارة:
ا إ

آلبعد آلثوري ميزة شسخصسية آلهوآري
أاكد ﬁمد بوعزارة ‘ مداخلته حول البعد الثوري ‘ ششخصشية هواري بومدين «إان ا◊الة الثورية التي كانت “يز ششخصشية
بومدين  ⁄تكن ترفا فكريا أاوتزمتا إايديولوجيا ،ولكنها كانت نابعة ومسشتمدة من القيم واÿصشوصشيات التي “يز ششعبنا الثائر
على الظلم وا’سشتعباد على امتداد قرون خلت .و ⁄تكن هذه ا◊الة الثورية لدى الششاب ﬁمد بوخروبة حالة عفوية .
فمسشأالة سشفره صشحبة رفيق دربه ﬁمد الفÎة خاصشة ‘ ا◊دود الششرقية من الوطن وال -وق -اي -ة الصش -ح -ي -ة ،ب-ي-ن-م-ا ك-انت ال-ت-ع-ددي-ة
الصشالح ششÒوف مششيا على اأ’قدام مسشافة خصشوصشا بعد اعتÓء ديغول ا◊كم منذ اأ’ول والدÁقراطية تأاتي ‘ مرحلة ’حقة ،أاي أان
ت- -ف -وق الـ 4000ك- -ي -ل -وم Îم -ن ه -ذه ال -رب -وع من جوان  1958والذي جيء به ‘ ﬁاولة الرئيسس بومدين كان يريد التوجه لدمقرطة
الشش -اﬂة ب -ڤ -اŸة ن-ح-و ال-ق-اه-رة ك-انت ح-ال-ة إ’نقاذ فرنسشا من ا’نهيار أامام ضشربات جيشس ا◊ياة السشياسشة اعتبارا من النصشف الثا Êمن
ثورية على النفسس أاو’ وعلى اأ’وضشاع التي التحرير  ،حيث اعتمد ا÷Ôال ديغول على السشبعينيات ولكن اŸوت عاجله وÁ ⁄هله».
كان يعيششها هوورفاقه ‘ تلك الفÎة ،وكانت القوة العسشكرية والدعائية الضشخمة لوضشع حد
ل -ق -د سش -ان -د ال -رئ -يسس ب -وم -دي -ن ال -قضش -ي -ة
تطلعا ليسس فقط للحصشول على العلم كما كان ل- -ل- -ث- -ورة ا÷زائ- -ري -ة خ -اصش -ة ‘ ت -لك ال -فÎة ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة وﬂت-ل-ف ال-قضش-اي-ا ال-ع-ادل-ة ‘
يفعل عدد من الطلبة ا÷زائري ÚاÙروم Úال -عصش -ي -ب-ة ال-ت-ي شش-ه-دت صش-راع-ات ح-ادة ب Úالعا ⁄ودافع عنها دفاعا مريرا كما اضشاف
من التعلم ‘ بÓدهم ،بل هي عملية ثورية ب- - - - -عضس زع - - - -م - - - -اء ال - - - -ث - - - -ورة» ،وأاضش - - - -اف اÙاضشر ،وأانه ينطلق من ثوريته الصشلبة التي
تهدف للتغي ،Òوإا’ فكيف نفسشر “رد الششاب اÙاضش -ر»،وŒم -ع م -ع -ظ -م الشش-ه-ادات ال-ت-ي
جبل عليها دون أان يتخلى عن دور القائد
ُ
ﬁم- -د ب- -وخ- -روب- -ة ع -ل -ى ع -دم أاداء اÿدم -ة قدمها رفقاء الراحل هواري بومدين Ãا فيها الذي يفرضس ا’حÎام من طرف اآ’خر مهما
العسشكرية –ت الراية الفرنسشية ،ثم مششاركته ششهادات بعضس مَن اختلفوا معه عندما أاصشبح ك- -ان وج- -ه اÓÿف ،ل -ك -ن ك -ل ه -ذه اÿصش -ال
‘ م -ظ -اه -رة ق -رب ال -ق -نصش -ل -ي -ة ال -ف -رنسش -ي -ة رئيسشا Ûلسس الثورة وا◊كومة عقب حركة الثورية والصشرامة التي كان يظهر بها بومدين
ب-ال-ق-اه-رة تضش-ام-ن-ا م-ع زمÓ-ئ-ه ال-طلبة الذين الـ 19جوان  ، 1965ومن بينهم قائد أاركان كزعيم دولة متميز كانت تخفي وراءها سشمات
كانوا يطالبون بحقوقهم اŸادية  ،و ⁄يكن ا÷يشس ال- -وط- -ن- -ي الشش- -ع- -ب -ي ب -ع -د اسش -ت -ع -ادة وجوانب إانسشانية ‘ غاية الرقة لدى الرجل
هومعنيا بذلك إا‰ا كان ما قام به تعبÒا عن ا’سش -ت -قÓ-ل ال-ع-ق-ي-د ال-ط-اه-ر ال-زبÒي عضش-و كما –دث عنها كل من الرئيسس الششاذ‹ بن
ثوريته اŸبكرة وكرهه للظلم وا’سشتعمار».
›لسس اأ’مة حاليا على الدور اأ’سشاسشي الذي جديد والدكتور طالب ‘ مذكراتهما ،كما أان
واصشل بوعزارة« :هذه اŸيزة جعلت الششاب ل -ع -ب -ه ال -ع -ق-ي-د ب-وم-دي-ن ‘ ظ-رف قصش Òم-ن بومدين الذي كان يظهر أامام الناسس Ãظهر
ﬁم -د ب -وخ -روب -ة يضش -ي-ف اÙاضش-ر»،يÎك ضش -ب -ط ال -ن -ظ-ام داخ-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر و÷م الرجل الصشارم القوي بخصشوصس قضشايا اأ’مة
مقاعد الدراسشة باأ’زهر ‘ القاهرة دون تردد بعضس الطموحات التي كانت تهدد مسشتقبل والقضشايا الدولية واإ’قليمية كان خجو’ إا¤
ويتجه Ÿعسشكر للتدريب العسشكري إا ¤جانب الثورة» .وه-ك-ذا ف-ف-ي ظ-رف ق-ي-اسش-ي ي-ق-ول أابعد ا◊دود ‘ تعامله مع ﬁيطه اإ’نسشا»Ê
عدد من رفقائه لكي يلتحق بالثورة مبكرا بوعزارة» اسشتطاع بومدين بفضشل ثوريته وقوة
وي- -ذك- -ر ‹ أاح- -د اأ’صش- -دق- -اء م -ن ح -راسس
وهو‘ عز الششباب ويصشبح ‘ ظرف قصش Òشش -خصش -ي -ت -ه وك-اري-زم-ي-ت-ه أان ي-ف-رضس ال-ن-ظ-ام الرئيسس الراحل يقول ا’سشتاد «أان بومدين كان
قائدا للو’ية اÿامسشة خلفا ’ثن Úمن كبار وا’نضش- -ب- -اط ح -يث أاصش -ب -حت ك -ل ال -ق -ي -ادات يضشع ذات رجليه ‘ البحر ‘ إاحدى إاقامات
ق-ادة ال-ث-ورة ه-م-ا الشش-ه-ي-د ال-رم-ز ال-ع-رب-ي ب-ن ال -عسش-ك-ري-ة ÷يشس ال-ت-ح-ري-ر ت-خضش-ع ل-ل-ق-ي-ادة ال- -رئ- -اسش- -ة ،وإاذا ب -ه ع -ن -دم -ا ج -اء إال -ي -ه ه -ذا
مهيدي وعبد ا◊فيظ بوالصشوف  ،ثم يتدرج اŸوحدة لهيئة اأ’ركان التي ضشمت إا ¤جانب ا◊ارسس الشش- -خصش- -ي ي -خÈه ب -أان ه -ن -اك م -ن
ويصش -ب -ح أاول ق -ائ -دا ل  -أ
Óرك -ان ال -ع-ام-ة ÷يشس العقيد بومدين الرائدين سشليمان قايد أاحمد ي-ط-ل-ب-ه ع-ل-ى ال-ه-ات-ف يصش-اب ب-خجل وارتباك
التحرير الوطني نهاية  1959وهوما يزال ‘ وع- -ز ال- -دي- -ن زراري اŸع -روف ب -ال -رائ -د ع -ز ويحمر وجهه خج ‘ Óموقف إانسشا Êنادر،
سشن الـ  26وهي حالة نادرة سشواء ‘ ا÷يوشس الدين» .ومن خÓل متابعتي لتلك اŸرحلة فلقد كان بومدين ثائرا بامتياز  ،وكان رجل
العادية أاوحتى ‘ حالة ا◊ركات الثورية» .
وم -ا اط -ل -عت ع -ل -ي -ه م -ن ك -ت -اب -ات وم-ذك-رات دولة يحرصس أاششد ا◊رصس على اŸال العام
وما يعني لبوعزارة ان» منصشب قائد أاركان اسشتطرد بالقول بوعزارة« ،فإانه Áكن القول وعلى هيبة الدولة وعلى حقوق اŸوطن ،وكان
جيشس التحرير الوطني ليسس اŸنصشب بحد بأان ثورية بومدين ‘ تسشي Òششؤوون الدولة فوق كل هذا إانسشانا رقيق اŸششاعر يطرب
ذاته ،بل “كن العقيد الششاب هواري بومدين اقÎنت ب -ح-رصش-ه ع-ل-ى –ق-ي-ق ›م-وع-ة م-ن آ’ل -ة ال-قصش-ب-ة وه-ي ُت-خ-رج ت-لك ال-ن-غ-م-ات م-ن
‘ ظرف قياسشي من وضشع حد ◊الة ا’نفÓت اأ’هداف  ،أابرزها بناء الدولة وضشمان ا◊قوق ع -ازف ي -ع -رف ك -ي-ف ي-ح-رك مشش-اع-ر ﬁم-د
التي كان يعا Êمنها جيشس التحرير ‘ تلك اأ’سش-اسش-ي-ة ل-ل-م-واط-ن ،وه-ي ال-ع-م-ل وال-ت-ع-ل-ي-م بوخروبة اإ’نسشان» .

ششهادات من عائلة الرئيسس حصشريا لـ«الششعب»:
مكلف بها ،من اجل ا÷زائر».
فوزية بوخروبة ابنت
ليندا بوخروبة :
أاخ هواري بومدين:

عمل أآك Ìمن  16سساعة
يوميا دون كلل

«م- -ا عسش- -ا Êان اق- -ول ‘ ه- -ذه ال- -ذك- -رى،

فمهما كانت صشورته تÈز انه ذو كاريزما ،إا’
انه كان احن انسشان ،وزياراته القليلة  ،حيث
كنت حينها صشغÒة ،وكانت جدتي تونسس تريد
ان تراه متزوجا وله او’د ،وكان يقول لها ان له
 20م -ل -ي -ون ج-زائ-ري ك-ل-ه-م أاب-ن-اءه’ ،ب-د م-ن
التفكŸ ÒصشÒهم».
وأاضش -افت ف -وزي -ة لـ« الشش -عب» ان -ه -ا ت -ل-قت
ت -رب -ي -ة ع -ل -ى حب ال -وط-ن ،م-ث-ل-ن-ا م-ث-ل ب-ق-ي-ة
ا’جيال التي عاششت تلك اŸرحلة من عمر
ا÷زائ -ر ،وه-ي م-رح-ل-ة السش-ب-ع-ي-ن-ي-ات ،وع-ل-ى
ال- -وف- -اء واأ’صش- -ال- -ة» ،واوضش- -حت ف- -وزي -ة» ان
هوراي بومدين ›اهد احب ششعبه حتى
ال- -ن- -خ- -اع  ،واحب وط -ن -ه ح -ب -ا ’ Áك -ن ان
تتصشوره ،كان يعمل ما ب 16 Úو 18سشاعة
يوميا دون كلل اوملل ،حتى ان جدتها كانت
’ تراه إا’ لفÎة وجيزة ،وكان الراحل سشابق
’وانه بأافكاره ،ويؤومن باŸهمة التي كان
اأ

مئات الزوار يتوافدون يوميا على بيت الهواري آلعمل Ãوآقف آلرجل وآلتعريف
آآنسسة بومدين ‘ آسستقبال آŸشسارك ‘ ÚآŸلتقى بها لألجيال توصسيات آلطبعة
آلعاشسرة من آŸلتقى

توافد على اŸنزل العائلي الذي ششهد مسشقط رأاسس
الرئيسس الراحل هواري بومدين Ãنطقة بني عدي ببلدية
أا›از عمار «دائرة ع Úأاحسشاينية بڤاŸة» ‘ ،اليوم
الثا Êمن اŸلتقى الوطني العاششر حول حياة الراحل،
إاق -ب-ا’ مشش-ه-ودا ،م-ن ق-ب-ل ال-وف-ود اŸشش-ارك-ة ب-اŸل-ت-ق-ى،
وﬁبي الزعيم من ﬂتلف الو’يات ،ومن طرف الزوار
من ﬂتلف أانحاء الوطن بعد أان ” –ويله إا ¤متحف،
ك -انت ‘ اسش -ت -ق -ب -ال -ه -م آانسش-ة ب-وم-دي-ن أارم-ل-ة اŸرح-وم،
واŸن -زل ي -ع -رف ت -واف -د ال -عشش -رات ي-وم-ي-ا ،م-ن ﬂت-ل-ف
الشش -رائ -ح ال -ع -م -ري -ة وم-ن ﬂت-ل-ف و’ي-ات ال-وط-ن ،وق-د
انطلقت أاششغال إاعادة تهيئته نهاية السشداسشي اأ’ول من

سشنة  2016بغÓف ما‹ مقتطع من ميزانية الو’ية يفوق
 16مليون دينار جزائري ،أ’همية اŸوقع ‘ الذاكرة
ال -ت -اري -خ -ي -ة ل-ل-ج-زائ-ر ’ ،سش-ي-م-ا وان يسش-ت-ق-طب أاع-دادا
م -ت -زاي-دة م-ن ال-زوار ف-رادى وج-م-اع-ات ،وال-ق-ادم Úإا¤
اŸكان يسشتعملون مركباتهم اÿاصشة أاومركبات النقل
العمومي من خÓل تنظيم رحÓت سشياحية.
اŸنزل العائلي للحاج إابراهيم بوخروبة زوج بوهزيلة
تونسس ،يقع بدوار بني عديÃ ،نطقة العرعرة ،على بعد
نحو 12كلم عن مقر بلدية أا›از عمار والذي ششهد ذات
يوم  23أاغسشطسس  1932ميÓد ابنهما ﬁمد بوخروبة،
الذي أاصشبح يعرف فيما بعد باسشم «هواري بومدين».

دع-ا اŸشش-ارك-ون ب-اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ال-ع-اشش-ر
حول حياة هواري بومدين ،الذي اختتم أامسس،
إا ¤العمل Ãواقف الرجل التي سشتبقى خالدة ‘
صش -ف -ح -ات ا÷زائ-ر اŸشش-رق-ة ،وت-ن-اول إا‚ازات
الرئيسس ‘ ﬂتلف اÛا’ت من خÓل التعريف
وا’نفتاح عليها بالدراسشة والتحليل ضشمن اأ’بعاد
ال -ت -ي م-ي-زت سش-ي-اق-ه-ا ال-زم-ن-ي ،سش-واء م-ن ح-يث
ال -ت -ح -دي -ات ال -وط-ن-ي-ة ،أاو ال-دول-ي-ة ،وذلك قصش-د
اسشتغÓل Œاربنا التاريخية لتجديد الثقة والعهد
لتصشور أامثل لبناء الدولة الرئيسس ’ تزول بزوال
الرجال ،وطالبوا من القائم Úعلى الششأان الثقا‘
بالبÓد إا ¤ضشرورة إايجاز فيلم سشينمائي يجسشد
شش -خصش -ي -ة ومسش -ار ال -رئ-يسس ال-راح-ل ع-ل-ى غ-رار
اŸسش- -اع -ي اŸدرج -ة ◊ف -ظ ت -اري -خ وب -ط -و’ت
اأ’›اد من الششخصشيات الوطنية.
ك- -م- -ا ج- -اء ‘ ال -ت -وصش -ي -ات ال -ت -ي خ -رج ب -ه -ا
اŸشش -ارك -ون ‘ ال -ط-ب-ع-ة ال-ع-اشش-رة م-ن اŸل-ت-ق-ى
ا’◊اح على ضشرورة تفعيل التوصشيات الطبعة
التاسشعة من التظاهرة التي تناولت «دور الذاكرة
وال- -ه- -وي- -ة ‘ “اسشك اÛت- -م- -ع» ،لÎاب -ط ذلك
بتصشور الرئيسس هواري بومدين ‘ ،بناء دولة ’
ت-زول ب-زوال ال-رج-ال .اخ-ت-ت-ام اŸل-ت-ق-ى ال-وطني
ال -ع -اشش -ر ح -ول ح -ي -اة ال -رئ -يسس ال -راح-ل ه-واري
بومدين “يزت بحضشور أانيسشة بومدين زوجة
ال -رئ-يسس ال-راح-ل ،وال-ب-داي-ة ك-انت ب-زي-ارة م-ن-زل
مسشقط رأاسس الرئيسس الراحل «هواري بومدين»
بالعرعرة «بني عدي» بلدية ›از عمار ،ليتم
بعدها التوجه نحوالقاعة اŸتعددة الرياضشات
ب-ب-ل-دي-ة ه-واري ب-وم-دي-ن أاي-ن ” ت-ك-ر« Ëأان-يسش-ة
ب -وم -دي -ن» ،ال -دك -ت -ور «ﬁي ال -دي -ن ع-م-ي-م-ور»،
اأ’سش-ت-اذ «مصش-ط-ف-ى ب-وط-ورة» ،اأ’سش-ت-اذ «ﬁم-د
بوعزارة» ،والسشيدة «زهور آاسشيا بوطالب» ،ومن
ع -ائ -ل -ة ال -رئ -يسس السش -ي -دة «ف -وزي -ة ب -وخ -روب -ة»،
و»الطيب الهواري» اأ’م Úالعام Ÿنظمة أابناء
الششهداء ،و»خالفة مبارك» اأ’م Úالعام Ÿنظمة
أابناء اÛاهدين ،واÛاهد الطاهر ششÒوف،
رف - -ي - -ق درب ال - -رئ - -يسس ال - -راح - -ل ‘ رح - -ل - -ت- -ه
نحوالقاهرة.

مدرسسة للرجال
غرسست حب آلوطن

من جهته ادلت ليندا من عائلة الرئيسس
‘ تصشريح حصشريا لنا قائلة –ت التاثر:
’مة
« عزيزة علينا ذكرى زعيم ا÷زائر وا أ
العربية ،اقول ان الفكر البومديني ،يعيشس
ف--ي--ن--ا وب--ن--ا ،وه--ذا ال-رج-ل  ⁄ي-رح-ل م-ن
ذاكرتنا ،ومازال يحتل مسشاحة كبÒة بهذه
ال---ذاك---رة ،وي--رفضس اÿروج م--ن زم--ان--ن--ا
وحياتنا ،بل نحن الذين نرفضس ان يخرج
’ن---ه ك---ان ال---رئ---يسس  ،ا’ب ،
م----ن----ه---م---ا ،أ
وال---زع---ي---م ،غ---رسس ف---ي---ن---ا حب ال--وط--ن،
التواضشع ،النزاهة» ،وأاضشافت قائلة»هذا
الرجل حقق معادلة يصشعب على الكثÒين
من امثاله –قيقها ،وهي معادلة الكÈياء
وال-ت-واضش-ع ،وم-ع-ادل-ة الصش-رام-ة وال-عدالة،
وكان بحق مدرسشة للرجال  ،وحمل أامل
مششروع اقتصشادي وطني طموح ،وأاعطى
كل ششيء لششعبه دون ان ينتظر اي مقابل ،
و ⁄ياخذ إا’ الÎاب غطاء».

من تصشريحاتهم

ﬂتار برششاوي رئيسس جمعية الوئام:

آŸلتقى تعبيد آلطريق لتاريخ آلثورة
آلتحريرية

«تنظيم هذا اŸلتقى هوتعبيد الطريق و–فيز اŸواهب من جيل
ا’سش-ت-قÓ-ل لÓ-ه-ت-م-ام Ãآاث-ر ث-ورت-ن-ا ال-ت-ح-ري-ري-ة ،وح-ي-اة ابطالنا الذين
صشنعوا ›د ومفخرة ا÷زائر ،وإاحياء ذكرى وفاة الرئيسس هوÃثابة اداء
واجبنا وتقديرنا اŸتجدد ،الدائم للششهداء الÈرة « ،وأاضشاف برششاوي»
الرئيسس رأاى ان ا◊ياة وقفة عز ،وقد وقفها بفخر وطموح  ،اختارها
بششرف وششجاعة ،واقتحمها با◊كمة والعزم وا’إخÓصس والتضشحية».

رئيسس بلدية هواري بومدين:

ﬁطة من تاريخ آ÷زآئر آÛيد

ان اششغال هذا اŸلتقى ’سشتلهام الدروسس والع Èمن حياة الرئيسس
الراحل ومن مواقفه وا‚ازاته  ،ولنسشتو‘ معا دينا عظيما سشيبقى
تسشديده ‘ اعناقنا ما حييننا إا’ وهودين الوفاء وا’عÎاف با÷ميل ،
ولتذكر كل ما يخصس هذا الرجل  ،هذه الششخصشية الوطنية واŸلتقى
العاششر اصشبح عادة سشنوية ،وسشنة حميدة ،للغوصس ‘ فكر بومدين من
قبل ا’سشاتدة ومن عايششوه ،إ’خراج ا÷واهر الكرÁة «،وأاوضشح ان «
دوام انعقاد اŸلتقى بششكل مسشتمر و‘ كل سشنة دليل على ‚احه ،الذي
Óقبال اŸتزايد من ﬁبي الهواري بومدين ،الذي
يعود الفضشل فيه ل إ
يأاتون من كل صشوب وحدب وا ¤جمعية الوئام لÎقية ا’نششطة الششبانية
لبلدية هواري بومدين ،وا ¤اÛالسس البلدية اŸتعاقبة ،وكل السشلطات
اÙلية والو’ئية ◊سشن رعايتها».

علي ذراع:

تاريخ بومدين حافل باإل‚ازآت

ان «الرئيسس دخل التاريخ من بابه الواسشع وتاريخ بومدين يؤولف
ل-ل-ج-زائ-ر ق-اط-ب-ة ول-يسس لشش-خصش-ه اوŸن-ط-ق-ت-ه ،وه-ذه ال-وق-ف-ة م-ن اج-ل
التعريف بخصشال الرجل ومبادئه ،ومقولة دولة ’ تزول بزوال الرجال،
جاءت أ’نه خÓل السشنوات اأ’خÒة وجهت للرجل اتهامات خطÒة ،بأانه
 ⁄ي Íالدولة الدÁقراطية ،رغم ان كل الد’ئل من مآاثر وخطابات
الرئيسس  ،تؤوكد ان بومدين بداء ‘ بناء الدولة من الصشفر ،من خÓل
مرجعية الدولة الدÁقراطية ا’جتماعية ،دÁقراطية ‘ كل اŸيادين
وج-ع-ل ث-م-اره-ا ل-ف-ائ-دة اŸواط-ن ،م-ن دÁق-راط-ي-ة ال-ت-ع-ل-يم دÁقراطية
الصشحة ،وا ¤ما ذلك ’سشيما وان الدولة حينها تطغى عليها ا’مية،
وصشعوبة الظروف ا’جتماعية ،فبدأا ‘ نششر التعليم ب Úكافة افراد
اÛتمع ،ودمقرطة الصشحة ،وبناء ا’دارة وأاسشسس اÛالسس البلدية فيما
بعد ،وهي ا’نطÓقة ا◊قيقية للممارسشة الدÁقراطية ،مع انه فتح
ا◊وار والدÁقراطية ‘ كل اأ’جهزة ،ولكن بطريقة منظمة واإ’طار
العق.»ÊÓ
ڤاŸة :خالد العيفة
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أاك Ìمن  700عائلة تعا Êبا◊ي الفوضشوي Ãعمل الّنجاح بالرغاية

السضك ـ ـان يطالبـ ـون م ـ ـن زوخ ترحيلهـ ـ ـم قريب ـ ـا بع ـ ـد
ضضمان ـات و’ي ـة ا÷زائ ـر

بلديات العاصصمة
العمـ ـل غ ـ ـ Òكـ ـاف ‘ انتظ ـ ـار اŸزي ـ ـد
حاولت معظم بلديات العاصشمة خÓل
 2018التحرك بعد سشنة من تنصشيبها
من خÓل –سشﬁ Úيط السشاكنة ،وإان
ششّكلت بالنسشبة للكث Òمن اŸسشؤوولÚ
اÙلي Úبداية إا’ أانها تبقى بحاجة ا¤
دعم ومتابعة أاك Ìحتى ترقى إا¤
’فضشل ‘
تطلعات اŸواطن الذي يأامل ا أ
.2019

ا÷زائر :آاسسيا مني

’ تزال معاناة سشكان
ا◊ي الفوضشوي معمل النجاح
بالرغاية ،والذي يضشم ازيد من
حسسب ذإت إŸتحدث،
 700عائلة متواصشلة نتيجة غياب
ا÷زائر :سسارة بوسسنة
ول ب- -د م- -ن ت- -ط- -ب- -ي- -ق
ادنى ظروف ا◊ياة الكرÁة ،فبالرغم
إل -وع -ود ‘ إل -ع-م-ل-ي-ات
من بر›ته ليكون ضشمن اŸعنية
حسسب ما قاله ‡ثل إ◊ي
إŸق- -ب- -ل -ة ،وه -و إألم -ر
بالÎحيل مسشتقب ،Óا’ ان اŸششروع
،
بن حليمة نبيل لـ «إلشسعب»
إل-ذي ج-ع-ل-هم يتخّوفون
جل ا ¤إاششعار غ Òمسشمى ‘ ،حÚ
أا ّ
فإان توإجدهم بهذإ إألخÒ
من إقصسائهم أإو تأاجيل
رحل العديد من السشكان ’
Œاوز عشسر سسنوإت من دون
دورهم.
يبتعدون سشوى كيلومÎات
أإن –ّرك إلسس -ل -ط -ات إŸع -ن -ي -ة
وحسسب تصس- -ري- -ح -ات ب -عضض
قليلة عنهم.
سس-اك-ن-ا ح-ي-ال وضس-ع-هم إلجتماعي
إلسسكان ،فإاّن حي معمل إلنجاح
إŸزري ،وعّ- - -ب- - -روإ ع- - -ن ﬂاوف- - -ه- - -م
مسس -ج -ل ل -دى إŸسس -ؤوول ÚإŸع -ن-ي،Ú
إلشسديدة من إقصسائهم وعدم حمل مطالبهم
كما أإن إحصساء  2007قد شسمله ،مشسÒإ إ ¤أإن
على ﬁمل إ÷د خاصسة ‘ ظل إلتدهور إلكبÒ
ل -وضس -ع -ه-م ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-غ-ي-اب ح-د أإدن-ى م-ن شس-روط إإلشس -ك -ال إŸط -روح ه -و أإن إلسس-ل-ط-ات إŸع-ن-ي-ة ⁄
إلعيشض إلكر ،Ëوقّلل إلبعضض منهم من حظوظهم ‘ ترسسل ÷ان للتحقيق على مسستوى هذإ إ◊ي هذإ
إلسستفادة من إلسسكنات إلجتماعية ،وأإعربوإ عن إل -ع -ام إل م -رة وإح -دة ‘ ج -ان -ف -ي إل -ف -ارط ،رغ-م
تخوفهم من بقائهم ‘ تلك إلبيوت إلقصسديرية إŸرإسسÓت إلعديدة إلتي ” بعثها إ ¤إÛلسض
إلبلدي أإو إلولئي ورغم تلقينا إلشسعارإت إلوصسول،
لسسنوإت أإخرى.
وقال بن حليمة إّنهم يعيشسون إŸعاناة بعينها دإخل إل أإن إلسسلطات  ⁄ترد على هذه إŸرإسسÓت ليبقى
تلك إلبيوت إلقصسديرية ،وقد رفعوإ إلعديد من مصس ÒإلعائÓت إلقاطنة بهذإ إ◊ي ›هول ،وهي
إلشس -ك -اوى ل-ل-ج-ه-ات إŸع-ن-ي-ة إل-ت-ي أإب-دت ت-فّ-ه-م-ه-ا إلتي كانت “ني إلنفسض ‘ إإلسستفادة من إلÎحيل
حسس -ب -ه -م ووع -دت بضس -م -ه -م ألي مشس -روع سس-ك-ن-ي ،إ ¤سس -ك -ن -ات لئ -ق-ة وك-ذإ إن-تشس-ال-ه-ا م-ن إل-ظ-روف
وق -امت ب -إاحصس-ائ-ه-م ع-ل-ى مسس-ت-وى إ◊ي وسسّ-ج-لت إلقاهرة إلتي تعيشسها.
عدد إلسسكنات إلقصسديرية ،غ Òأإن ذإت إŸصسالح ومازإد من تخوف قاطني هذإ إ◊ي بحسسب نفسض
 ⁄تقم بإادرإجهم ضسمن قائمة إŸسستفيدين من إŸت -ح -دث ،ه -و ع -دم تسس -ج -ي -ل -ه -م ضس -م -ن ق-ائ-م-ة
إلÈن-ام-ج ،ل-يضس-ي-ف ب-أان-ه ع-قب ك-ل ع-م-ل-ي-ة ت-رح-يل إŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ع-م-ل-ي-ات إلÎح-ي-ل إل-تي سستمسض
ي-ق-وم-ون ب-اح-ت-ج-اج-ات وت-ع-ده-م إ÷ه-ات إÙلية ﬂت -ل -ف إألح -ي -اء إل -قصس -دي -ري -ة إŸت -وإج-دة ع-ل-ى
بالهدوء وإنتظار دورهم ،غ Òأإن صسÈهم قد نفذ مسستوى إلعاصسمة ‘ غضسون إألشسهر إ÷ارية ،وهذإ

ما إدخلهم ‘ دوإمة من إ◊Òة عن إلسسبب ورإء إقصسائهم
من عمليات إعادة إلسسكان إلتي مسست مقاطعتهم.
وأإشس- -ارت إل- -ع- -ائÓ- -ت إل -ق -اط -ن -ة ‘ ه -ذإ إ◊ي ‘
ح- -دي -ث -ه -ا م -ع «إلشس -عب»،إ ¤ح -ال -ة إ◊ي وإ◊ال -ة
إŸزرية إلتي يقطنون فيها منذ سسنوإت دون أإن
ت -ل -ت -ف إل -ي -ه -م إلسس -ل-ط-ات إÙل-ي-ة إل-ت-ي Œاه-لت
مطالبهم وإŸتمثلة إسساسسا ‘ حق إ◊صسول على
مسسكن لئق ،وإيجاد حل نهائي Ÿشساكلهم.
ووصسف سسكان هذإ إ◊ي أإنهم يعيشسون حالة من
إل -ي -أاسض ب -ع -د أإن ” ت -ه -م -يشس-ه-م وت-ن-اسس-ي-ه-م ط-وإل
إلسس- -ن -وإت إŸاضس -ي -ة ،ح -يث ت -ع -ود م -ع -ان -اة ب -عضض
إلعائÓت إ 20 ¤عاما قضسوها ‘ هذإ إ◊ي ودإخل
مسس -اك -ن ت -ن -ع -دم ف -ي -ه -ا ظ -روف إل-ع-يشض إل-ك-رÁة،
م-ؤوك-دي-ن ب-ان-ه-م ق-د إودع-وإ م-ل-ف-ات ل-ط-لب إلسسكن
بالبلدية ولكن ‘ كل مرة تقابل طلباتهم بالرفضض
كون إن عمليات إلسسكان من إختصساصض إلولية.
وما زإد من معاناة هذه إلعائÓت مشسكل إلكتظاظ
دإخل هذه إلبيوت ،وإلتي يعيشض بها إزيد من تسسعة
إفرإد ‘ غرفة ل تتعدى مسساحتها مÎين ،وعلى
إلرغم من ترحيل إلعديد من إلعائÓت بالبلدية إل
حل ،وبقيت ‘ إنتظار
إن غالبية إلعائÓت  ⁄تر ّ
حلم إلÎحيل إلذي طال مدته على حد قولهم.
وعليه ناشسد سسكان إ◊ي وإ‹ ولية إ÷زإئر عبد
إل-ق-ادر زوخ إل-ت-ك-ف-ل ب-ح-ال-ت-ه-م إÎŸدي-ة ،وإل-تدخل
لتعجيل عملية ترحيلهم إ ¤سسكنات لئقة ‘ إطار
إلعملية  25من إعادة إلسسكان.

تأاخــــّـر ‘ إا‚ـــــاز الهياكـــــل الصشحيـــــة ببومـــــرداسس

مشضاري ـ ـ ـ ـع معطّلـ ـ ـ ـة وأاخـ ـ ـ ـرى تنتظـ ـ ـ ـر التّوجيـ ـ ـ ـه ال ّسضليـ ـ ـ ـم

‘ جولة إسستطÓعية ع Èعدد من شسوإرع
بلديات إلعاصسمة ،وقفنا عند رأإي إŸوإطن
إ÷زإئ -ري ح -ي -ال سس-ن-ة  2018وأإه -م م-ا مّ-ي-ز
إل ّسس -اح -ة إÙل -ي -ة ،وق -د أإشس -اد ب -اÛه-ودإت
إŸبذولة من طرف إلسسلطات ،إلتي سسعت إ¤
–سس Úإإلطار إŸعيشسي للموإطن من خÓل
ما أإ‚ز ذلك إلذي ما يزإل قيد إل‚از.
‘ ح Úيرى آإخرون أإّنها سسنة كغÒها ⁄
تتمّكن من أإن –قق للموإطن ما يصسبو إليه،
وأإن تسسهل من يومياته إلتي ل تزإل على حد
رأإي إلبعضض تشسهد إلعديد من إلعرإقيل ‘ ظل
ب -عضض إŸم -ارسس-ات إل-بÒوق-رإط-ي-ة ،ل-ت-خ-ت-ل-ف
بذلك إآلرإء حول ‚اح إلسسنة على إلصسعيد
إÙلي من عدمها.
بلدية إلعاشسور قالوإ عنها أإنها سسنة عرفت
–ديث شسبكة إلطرق للعديد من أإحيائها ،هذه
إألخÒة إلتي لطاŸا عانى سسكانها من إهÎإء
إلطرق إلتي كانت تنغصض عليهم حياتهم وتعيق
م -ن ح -رك -ة إŸرور ،ح -يث إسس -ت -ف-ادت م-ع-ظ-م
أإحياء إلبلدية من مشسروع إعادة تعبيد إلطرق
وتزفيتها لينتهي بذلك كابوسض إŸعاناة سسكان
إلعاشسور وعلى رأإسسها سسكان حي «إ◊وضسان».
‘ ح ÚإعتÈها سسكان إ◊رإشض وأإولد فايت
بسسنة إألشسغال وإŸمهÓت إلعشسوإئية ،وŒديد
قنوإت إلصسرف إلصسحي إلتي زإدت من تدهور

إل -ع-اصس-م-ة وشس-وهت إŸن-ظ-ر إ÷م-ا‹ ل-ل-م-دن
وأإرهقت إŸوإطن ÚكثÒإ ،حيث بقي حالها
على ما هو عليه بعد إلنتهاء من عمليات
إلصسيانة ‘ ،ح ” Úتسسجيل إنتشسار رهيب
للممهÓت إلعشسوإئية إÛسسدة بطريقة غÒ
قانونية تسسّببت ‘ كوإرث مرورية ألصسحاب
إŸركبات.
سسكان بلدية إلشسرإقة إعتÈوها سسنة كغÒها
– ⁄مل أإي جديد معها ،فا◊ال على ما هو
عليه ،حركية كثيفة للتجار ،إزدحام‡ ،رإت
مهÎئة  ⁄تعرف إلتجديد بعد.
أإما سسكان إ÷زإئر إلوسسطى قالوإ أإنها سسنة
ميزتها بعضض إ◊ركات إ÷معاوية إلنشساطات
إلÎف-ي-ه-ي-ة إل-ث-ق-اف-ي-ة إل-ري-اضسية وأإخرى مسست
›الت –سسيسسية حول نظافة إÙيط إلتي
صسحبتها عمليات تزي Úبعضض من شسوإرعها،
غ Òأإّنها ل تزإل بحاجة إ ¤إŸزيد من إلعمل
من أإجل إلوصسول إ ¤عاصسمة نظيفة.
وإن إختلفت آإرإء إŸوإطن Úحول إلسسنة إل
أإن -ه -م ت -ق -اط -ع-وإ ك-ل-ه-م ح-ول ›ال إل-ري-اضس-ة
إ÷وإرية ،إلذي حظي بعناية معظم بلديات
إل -ع -اصس -م -ة ب-اع-ت-ب-اره Áسض إŸوإط-ن وي-ع-ن-ي-ه
بصسفة مباشسرة ،فقد أإولت إلسسلطات إÙلية
إهتماما خاصسا بهذإ إÛال إلذي تعّزز بعدة
هياكل من خÓل Œسسيد مÓعب جوإرية على
مسستوى معظم أإحياء إلعاصسمة مّكنت شسباب
إألح -ي -اء م -ن ت-ن-ظ-ي-م م-ق-ابÓ-ت ك-روي-ة خÓ-ل
أإوقات فرإغهم.
إÛال إلثقا‘ إلذي لقى إسستحسسان إلعديد
من إلشسباب ،بدوره كان من ضسمن إهتمامات
إلسسلطات إÙلية ‘  ،2018حيث أإولت معظم
إل-ب-ل-دي-ات ع-ن-اي-ة خ-اصس-ة ب-اŸرإف-ق وإل-ه-ي-اكل
إلثقافية ،فضس Óعلى إعادة إإلعتبار للمكتبات
ونشساطات إÛالسض إلبلدية.

سشعيا منها ◊ماية ال ّسشاحل من التلّوث بتيبازة

جمعية «هوم» تطالب بإادراج أافكار «سضفراء البحر»
ضضمن قرارات اÛالسس اÙلية

مؤوسسسسة إألم وإلطفل.

ا’كتظاظ Ãصضالح طب النّسضاء وغياب اأ’جهزة

ششّكلت قضشية مششروع  240سشرير بعاصشمة الو’ية اŸسشجل ل‚Óاز منذ سشنة 2009
اŸتوقف حاليا نتيجة تÓعبات اŸؤوسشسشة ا’يطالية التي فازت بالصشفقةﬁ ،ور تسشاوؤ’ت
÷نة الصشحة والنظافة وحماية البيئة للمجلسس الششعبي الو’ئي لبومرداسس التي سشجلت
انتقادات حادة لواقع القطاع ومصش Òعدد من اŸششاريع الهامة اŸسشجلة لفائدة الو’ية.
Óمرإضض إلعقلية ببودوإو ،وإŸسسجل سسنة
سسرير ل أ
 2006إل -ذي ح -ول م -ن م-ؤوسسسس-ة «إب-رسس-ي» لصس-ال-ح
 ⁄ت -ن -ف -ع تÈي -رإت م -دي-ر إلصس-ح-ة إŸت-ك-ررة ح-ول مؤوسسسسة «سستاقما» ،مع ذلك فإان إألشسغال متوقفة
Óمرإضض
إألسسباب إ◊قيقية لتعطل مشسروع مسستشسفى  240بسسبب –ويل إŸشسروع من مسستشسفى ل أ
سسرير إŸتوقف أإعضساء ÷نة إلصسحة ،إلتي رفعت إلعقلية إ ¤مسستشسفى عام مع إلحتفاظ Ãصسلحة
تقريرإ مفصس Óيحمل إلكث Òمن إلنقاط إلسسلبية إألمرإضض إلعقلية ،ما يعني حسسب إلتقرير إعدإد
عن إلقطاع ،وكان ﬁل مناقشسة ‘ إلدورة إلثالثة ﬂططات ودرإسسات تعديلية جديدة قد تزيد ‘
للمجلسض إلشسعبي إلولئي.
حياة إŸشسروع إلفÎإضسية.
ف -رغ -م –م -ي-ل م-دي-ر إلصس-ح-ة إلشس-رك-ة إلي-ط-ال-ي-ة إŸصس Òنفسسه يوإجهه مشسروع مدرسسة شسبه إلطبي
مسسؤوولية توقف إألشسغال بسسبب إلعجز وإلتلميح إ ¤إŸت -وإج -دة Ãن -ط -ق -ة إلسس -اح -ل وإŸسس -ج-ل-ة شس-ه-ر
فسسخ إلعقد بعد فشسل كل إ◊لول إلتوإفقية للعودة ديسسم Èمن سسنة  ،2012فرغم –ديد مدة إل‚از
›ددإ ،إل أإن إللجنة تسساءلت عن سسبب عدم إعدإد بـ  30شسهرإ وإمكانية تسسليمها شسهر جوإن من سسنة
ملف تقني بكل أإجزإئه وتفاصسيله من طرف مكتب  ،2015إل أإن إŸشسروع إلذي إنتظره أإعوإن إلصسحة
إلدرإسسات إلثا« Êبرتهو» وعرضسه على إŸديريات ودإئما حسسب تقرير إللجنة «بقي متأارجحا بÚ
إıتصس-ة ل-ل-مصس-ادق-ة وت-ك-ي-ي-ف دف Îإلشس-روط م-ع مديرية إلصسحة ومديرية إلتجهيزإت إلعمومية ،كما
إلدرإسسة إلنهائية قبل تكليف إŸؤوسسسسة إليطالية عرف توقف Ÿدة  11شسهرإ بسسبب إنعدإم إلتغطية
Ãوإصسلة إألشسغال شسهر جويلية من سسنة  ،2015إŸالية وعدم إŸصسادقة على إŸلحق إŸودع من
علما أإن إلقيمة إ◊الية للمشسروع تفوق  5مليار طرف مؤوسسسسة إل‚از «صسارل جودي» ،إضسافة إ¤
دينار.
مشس -روع  60سس-ري-ر ب-ب-ل-دي-ة خ-م-يسض إÿشس-نة إلذي
تسساؤولت أإخرى حول مصس Òمشسروع مسستشسفى  120ينتظر تسسريع إألشسغال بعد رفع إلتجميد عنه وكذإ

بومرداسس :ز ــ كمال

إنتقادإت ÷نة إلصسحة وإلنظافة وحماية إلبيئة ⁄
ت- -ت- -وق- -ف ع -ن -د ج -م -ود مشس -اري -ع ق -ط -اع إلصس -ح -ة
ببومردإسض ،بل أإثارت مÓحظات سسلبية عن طبيعة
إÿدمات ووإقع إŸؤوسسسسات إلسستشسفائية إلثÓثة
إŸت -وإج -دة ‘ ك -ل م -ن إل-ث-ن-ي-ة ،ب-رج م-ن-اي-ل ودلسض
إضسافة إ ¤إلعيادإت متعددة إÿدمات ومؤوسسسسات
إلصسحة إ÷وإرية ،ترإوحت ‘ ›ملها ‘ نقصض
إل - -ت - -أاط Òإل - -ط- -ب- -ي خ- -اصس- -ة إل- -طب إŸت- -خصسصض
وإلكتظاظ إلكبÃ Òصسالح طب إلتوليد وإلنسساء،
وهنا حّذرت إللجنة من إسستمرإر «ظاهرة إلتوجيه
إل -عشس -وإئ -ي ل -ل -م-رضس-ى وت-وف Òأإط-ب-اء ﬂتصس‘ Ú
مصس -ل -ح -ة إألشس -ع -ة وطب إل -نسس -اء وإل-ت-ول-ي-د بصس-ف-ة
مسس -ت -ع -ج -ل -ة ÷م -ي -ع إŸؤوسسسس -ات إلسس -تشس -ف -ائ -ي -ة
إŸوجودة بالولية» ،وهذإ Ÿوإجهة إلعجز إŸسسجل
وح -م -اي -ة ك -رإم -ة إŸرأإة خ -اصس -ة ‘ ظ -ل إل -ت -ذم -ر
إŸسس -ت -م-ر ل-ل-م-وإط-ن ،Úإل-ذي-ن يضس-ط-رون ل-ت-ح-وي-ل
إلنسساء إ◊وإمل إ ¤مسستشسفيات تيزي وزو بسسبب
رفضض إسستقبالهم بحجة تعقد إلوضسعية أإو غياب
طبيبة إلتوليد إŸدإومة ‘ إŸؤوسسسسات إلثÓثة.
ك -م -ا إسس -ت -ن -ك -رت ÷ن-ة إلصس-ح-ة إسس-ت-م-رإر إف-ت-ق-اد
إل -ق -ط -اع ب -ولي -ة ب -وم -ردإسض ÷ه -از «إي-ارإم» رغ-م
إ◊اجة إŸاسسة إليه من طرف إŸرضسى وجهاز
سسكان Òلفائدة مسستشسفى دلسض ،وبعضض إŸعدإت
إل-ط-ب-ي-ة إ◊دي-ث-ة م-ث-ل «سس-ك-وب» و»سس-ي-ل-ي-وسسكوب»
وغÒها من إألجهزة إألخرى كالكشسف باألشسعة،
ج -ه -از إل -كشس -ف إŸب -ك -ر ل -لسس -رط -ان وإ‚از Èﬂ
لتحاليل إألنسسجة ومصسلحة إإلنعاشض بالولية لتقليل
ع-دد إل-وف-ي-ات إل-ن-اج-م-ة ع-ن ع-م-ل-ي-ة إل-ت-ح-ويل إ¤
إŸسستشسفيات إÛاورة ونقاط أإخرى كثÒة ‡اثلة
ل -ت -ق-ري-ر ÷ن-ة إلصس-ح-ة لسس-ن-ة  ،2014إل -ت-ي ط-ال-بت
ح-ي-ن-ذإك «ب-رف-ع ق-درإت إلسس-ت-ي-ع-اب ب-اŸؤوسسسسات
إلسس- -تشس- -ف- -ائ- -ي -ة م -ن خ Ó-ل إإلسس -رإع ‘ Œسس -ي -د
إŸشساريع إŸسسجلة لتجاوز إلعجز ‘ عدد إألسسرة
إل- -ذي ل ي -ت -ج -اوز  613سس- -ري- -ر ◊وإ‹  900أإلف
نسسمة».

طالبت رئيسشة جمعية ترقية نششاطات
الششباب والطفولة (هوم) سشامية حواسس
باليسشÎو بضشرورة إادراج أافكار وأاصشوات
سشفراء البحر بالو’ية ضشمن ›مل
القرارات اŸرتقب اتخاذها من طرف
السشلطات اÙلية على اختÓف مسشتوياتها
من البلدية ا ¤الو’ية ‘ خطوة و’بد
منها لتجنب تلوث أافظع على مسشتوى
البحر.

تيبازة :علي ملزي

وقالت سسامية باليسسÎو ‘ حديث خاصض ÷ريدة
«إلشسعب» ،بأاّن إ÷معية تسسعى حاليا لربط صسÓت
إلتوإصسل مع إÛلسض إلشسعبي إلولئي وإÛالسض
إŸن-ت-خ-ب-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى إل-ب-ل-دي-ات ل-تمك Úسسفرإء
إلبحر ،إلذين ينحدرون أإصس Óمن فئة إلشسباب من
حضسور إلدورإت إلرسسمية للمجالسض لغرضض إبدإء
آإرإئهم وإلتعب Òعن أإفكارهم إŸتعلقة با◊فاظ
على نظافة إلبحر من إلنفايات ضسمن مسسعى بيئي
شسامل يفÎضض بأان يشسّكل ﬁورإ مشسÎكا لقضسية
يعنى بها إ÷ميع.
وألّن إلنظام إلدإخلي ıتلف إÛالسض إŸنتخبة
ل ي -ت -ي -ح ألج-انب ع-ن إŸن-ت-خ-ب Úم-ن إل-ت-ع-ب Òع-ن
إنشسغالتهم ،فقد إقÎحت سسامية باليسسÎو“كÚ
سس -ف -رإء إل -ب -ح -ر م-ن إل-ت-ع-ب Òع-ن أإف-ك-اره-م خÓ-ل

إجتماعات إللجان إلفرعية لسسيما تلك إلتي تعنى
بدرإسسة إŸسسائل إŸرتبطة بالبيئة وإلصسيد إلبحري
ونظافة إÙيط عموما ،مشسÒة إ ¤كون إلسسفرإء
إلذين ”ّ تكوينهم نظريا وتطبيقيا حول ﬂتلف
إıاطر إلتي تهّدد إلÌوة إلسسمكية وإŸكنونات
إلبحرية على مدإر سسنتي يدركون أإك Ìمن غÒهم
‡ن ي-ن-تسس-ب-ون ل-ل-م-ج-السض إŸن-ت-خ-بة ماهو حاصسل
ب-ق-اع إل-ب-ح-ر م-ن إن-تشس-ار ره-يب ل-ل-ن-ف-اي-ات لسسيما
إلبÓسستيكية منها إألمر إلذي أإضسحى يشسّكل خطرإ
على إلÌوة إلسسمكية ،بحيث يحتفظ هؤولء بكم
ه -ائ -ل م -ن إ◊ل -ول إŸقÎح -ة ل -ل -ت -ق-ل-ي-ل م-ن ه-ذه
إلظاهرة وهي إ◊لول إلتي ”ّ إكتسسابها وإسستيعابها
خÓل فÎة إلتكوين إلتي طبعتها جدية كبÒة.
Œدر إلشسارة إ ¤أإّن جمعية «هوم» إلبيئية كانت
قد باشسرت برنامج تكوين سسفرإء إلبحر سسنة 2016
بانتقاء  60تلميذإ من  3مؤوسسسسات تربوية ،تشسمل
إŸرإحل إلتعليمية إلثÓثة Ãعدل  20تلميذإ لكل
ط -ور ،وّ” وف -ق -ا ل -ه-ذه إŸن-ه-ج-ي-ة إخ-ت-ي-ار ث-ان-وي-ة
إل -ط -اه -ر م -ون -ة ب-ع Úت-ق-ورإيت وم-ت-وسس-ط-ة ع-م-ار
ب -وم -ع -زة بسس-ي-دي ع-م-ر وإب-ت-دإئ-ي-ة أإح-م-د ب-ل-و‚ة
بالناظور ،وهي إŸؤوسسسسات إلتي Œاوبت إيجابا مع
مشسروع إ÷معية إلهادف إ ¤إلتقليل من مفعول
إل -ت -ل -وث إل -ب-ي-ئ-ي ب-السس-اح-ل ،وإل-ذي ت-بّ-ن-ت-ه إل-وزإرة
إل -وصس -ي -ة ل -ي -ت -م ت -ع -م -ي -م -ه عﬂ Èت-ل-ف إل-ولي-ات
إلسساحلية بالنظر إ ¤أإهميته إلبالغة.

‹hO

ألسسبت  29ديسسمبر  2018م
ألموأفق لـ  21ربيع ألثاني 1440هـ

’مريكية ك ّسسرت حالة أ÷مود ألتي رهنت أŸسسار ألتفاوضسي
أكد أن أŸقاربة أ أ

ﬁم ـ ـد خ ـ ـداد :اأزمـ ـ ـة الكر ك ـ ـرات اأعـادت
القضسيـ ـ ـ ـة الصسحراوي ـ ـ ـ ـ ة اإ ¤الواجه ـ ـ ـة

’مانة ألوطنية ÷بهة ألبوليسساريو ,ومسسؤوول ألعÓقات أÿارجية ,أﬁمد خدأد  ،أن أزمة ألكركرأت ألتي أفتعلتها
أكد عضسو أ أ
دولة أ’حتÓل أŸغربية ,سساهمت ‘ إأعادة ألقضسية ألصسحرأوية للوأجهة ,وكسسرت حالة أ÷مود ألتي شسهدها أŸسسار ألتفاوضسي.
أشس- -ار أﬁم -د خ -دأد ،للمقاربة
أألم -ري -ك -ي -ة أ÷دي-دة ‘ م-وضس-وع
ألصس-ح-رأء ألغربية ،م -ؤوك-دأ أن ل-ه-ا
تأاث Òعلى أŸسسار ألتفاوضسي بÚ
طر‘ ألنزأع ،جبهة ألبوليسساريو و
أŸغرب ،وفق رؤوية مبنية على حل
م -ت -ف -ق ع -ل -ي-ه يضس-م-ن ح-ق ألشس-عب
ألصسحرأوي ‘ تقرير أŸصسÒ
م -ن ج-ه-ت-ه ،أشس -ار ‡ث -ل ج -ب -ه -ة
أل-ب-ول-يسس-اري-و ل-دى أأل· أŸت-ح-دة،
ألسسيد سسيدي ﬁمد عمار إأ¤
أŸق-ارب-ة أألم-ري-ك-ي-ة وأث-ره-ا ع-ل-ى
ألقضسية ،وأ‹ تقلصش فÎة مأامورية
ب-ع-ث-ة أŸي-نورسسو ،وك -ي-ف كسس-رت
ح -ال-ة أ÷م-ود ،م- -ؤوك- -دأ أن دول- -ة
ألح- -تÓ- -ل أŸغ -رب -ي -ة لت -زأل غÒ
ج- -دي- -ة ‘ ح- -ل أل- -ن -زأع ،و“كÚ
ألشسعب ألصسحرأوي من حقه ‘
تقرير أŸصس.Ò
Óشسارة ،ف- -ق- -د شس- -ه -دت أل -فÎة
ل إ
أŸسس -ائ -ي -ة م -دأخ-ل-ة ل-رئ-يسش ÷ن-ة
أل -ع Ó-ق -ات أÿارج -ي -ة ب -األم -ان -ة
ألوطنية ألسسيد خدأد حول أŸعركة
ألقانونية حول ألÌوأت ،ومدأخلة
لرئيسش أللجنة ألصسحرأوية ◊قوق
أإلنسس - -ان ح - -ول ح - -ق- -وق أإلنسس- -ان
وأ◊ملة ألدولية إلطÓق سسرأح
أŸع- - - -ت- - - -ق- - - -ل Úألسس- - - -ي- - - -اسس- - - -يÚ
ألصسحرأوي.Ú
وحمل أŸشساركون ‘ أشسغال أليوم
أل- -درأسس- -ي ح- -ول ح -ق -وق أإلنسس -ان
ألذي نظمته وزأرتي أÿارجية
وأألرضش أÙت - - -ل- - -ة وأ÷ال- - -ي- - -ات
ألصسحرأويت ،Úأأل· أŸت - -ح - -دة
وه - -ي - -ئ - -ات - -ه - -ا أ◊ق- -وق- -ي- -ة وك- -ذأ
أŸن- -ظ -م -ات أ◊ق -وق -ي -ة أل -دول -ي -ة
وألقارية ،أŸسس-ؤوول-ي-ة أل-كاملة إأزأء
حماية حقوق ألشسعب ألصسحرأوي
أألعزل باعتباره شسعب إأقليم ﬁتل
م - -ن ط - -رف أح - -ت Ó- -ل عسس- -ك- -ري

أجنبي.
وتضس -م -ن أل -ب -ي -ان أل -ذي ت-وج أل-ي-وم
أل- - -درأسس- - -ي –ي- - -ة ل «ج- - -م - -اهÒ
أن -ت -ف -اضس -ة ألسس-ت-قÓ-ل ‘ أŸدن
أÙتلة وجنوب أŸغرب وأŸوأقع
أ÷ام -ع -ي-ة وه-ي ت-ق-ارع آأل-ة أل-ق-م-ع
أŸغربية من على خط ألتماسش
أŸت -ق -دم م -ع ألح-تÓ-ل ،مسسطرة
أليوم بعد أآلخر ،مÓحم بطولية
أثبتت للعدو وللعا ⁄صسÓبة إأرأدة
ألشسعب ألصسحرأوي وألتفافه حول
رأئ -دة ك -ف -اح -ه أل -وط -ن-ي أ÷ب-ه-ة
ألشس -ع-ب-ي-ة ل-ت-ح-ري-ر أ◊م-رأء ووأدي
ألذهب».
وأسس- -ت -حضس -ر أŸشس -ارك -ون ج -م -ل -ة
ألنتصسارأت ألتي سسجلتها ألقضسية
ألصسحرأوية خÓل ألفÎة أألخÒة،
خاصسة ما يتعلق منها بتكريسش
أŸملكة أŸغربية كقوة أحتÓل من
خÓل قرأرأت ﬁكمة ألعدل

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

أألوروب- -ي- -ة وك- -ذأ أنضس -م -ام ح -رك -ة
ألتحرير ألوطنية ،أ÷بهة ألشسعبية
لتحرير ألسساقية أ◊مرأء ووأدي
ألذهب لتفاقيات جنيف.
وألح أŸشساركون ‘ أŸلتقى على
ضس -رورة أسس-ت-غÓ-ل م-ا ب-اتت ت-وف-ره
أل -ت-ط-ورأت أل-ن-وع-ي-ة أ◊اصس-ل-ة ‘
أإلط-ار أل-ق-ان-و Êل-ل-ع-م-ل أ◊ق-وق-ي
وأل -نضس -ا‹ ‘ ألصس -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة
أÙتلة من أجل ألدفع Œاه قفزة
ن -وع-ي-ة خÓ-ل سس-ن-ة  2019لتحقيق
ك -اف -ة أأله -دأف أŸسس-ط-رة وع-ل-ى
رأسس - -ه - -ا أإلط Ó- -ق أل- -ف- -وري وغÒ
أŸشس-روط لسس-رأح ك-اف-ة أŸع-ت-قلÚ
ألسس- -ي- -اسس- -ي Úألصس- -ح- -رأوي Úوع -ل
رأسسهم أسسود ملحمة أكد Ëإأزيك
ألتاريخية.

وقفة تضسامنية بجزر ألبليار
مع أŸعتقلÚ

نظمت ‡ثلية جبهة ألبوليسساريو
ب -ج -زر أل-ب-ل-ي-ار أإلسس-ب-ان-ي-ة ،وقفة
تضس- -ام -ن -ي -ة م -ع ك -اف -ة أŸع -ت -ق -لÚ
ألسس - -ي - -اسس - -ي Úألصس - -ح- -رأوي‘ Ú
سس - -ج - -ون ألح - -تÓ- -ل أŸغ- -رب- -ي- -ة،
ل -ل -م -ط -ال -ب-ة ب-إاطÓ-ق سس-رأح ه-ؤولء
«دون ق - -ي - -د أو شس- -رط» ،وف -ق م-ا
أف -ادت وك -ال -ة ألن-ب-اء ألصس-ح-رأوي-ة
(وأصش) أمسش أ÷معة.
وأوضس- -حت أل -وك -ال -ة أن -ه ” خ Ó-ل
ألوقفة ألتي جرى تنظيمها ألربعاء
أŸاضس -ي ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة
أل - - -تضس - - -ام- - -ن م- - -ع أŸع- - -ت- - -ق- - -لÚ
ألصسحرأوي ÚباŸقاطة ،رفع ألعلم
ألوطني ألصسحرأوي وتعليق لفتات
‘ ألسس -اح -ة أل-رئ-يسس-ي-ة ت-ع-بÒأ ع-ن
أل -تضس -ام -ن م -ع ك -اف -ة أŸع -ت-ق-لÚ
ألصس-ح-رأوي Úول-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-إاطÓ-ق
سسرأحهم دون قيد أو شسرط.

ألعدد
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بينما أسستهدفت «بوكو حرأم ألدموية قاعدت Úعسسكريت ‘ ÚنيجÒيا

مقتـ ـ ـل عشسـ ـ ـرة مـ ـ ـن عناصسـ ـ ـر الشسرط ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ هجـ ـ ـوم إاره ـ ـ ـ ـابي ببوركينا فاسسـ ـ ـ ـ ـو

شسنت جماعة «بوكو حرأم» أ’رهابية هجوم Úعلى قاعدت Úعسسكريت ‘ Úشسمال
شسرق نيجÒيا ‘ ﬁاولة للسسيطرة على بلدة إأسسÎأتيجية مطلة على بحÒة تشساد.
’سسÓمية» ‘ غرب أفريقيا ،وهو أحد فصسائل
وشسن دمويون من تنظيم «ألدولة أ إ
بوكو حرأم أ’رهابية  ،هجوم Úعلى قاعدة بحرية ومركز للقوأت أŸتعددة
أ÷نسسية ‘ بلدة باغا ‘ معركة ضسارية ،وفق ما أكدت مصسادر عسسكرية.

صسرحت مصسادر عسسكرية ‘ نيجÒيا أمسش أ÷معة أن
جماعة بوكو حرأم ألرهابية نفذت هجوم Úعلى
قاعدت Úعسسكريت ‘ Úشسمال شسرق نيجÒيا لي.Ó
وحاول أأدمويون ألسسيطرة على بلدة باغا ،أŸطلة على
بحÒة تشساد ،وأشستبكوأ مع ألعسساكر أŸوجودين ‘
ألقاعدت Úحيث تنتشسر وحدأت من نيجÒيا وألنيجر
وتشساد وألكامÒون.
وك -ثÒأ م -ا أسس -ت -ه -دفت ب -وك -و ح-رأم أل-دم-وي-ة م-وأق-ع
عسسكرية ‘ أŸنطقة ‘ أألشسهر أŸاضسية ،و‘ ألوقت
نفسسه شسن أرهابيون من تنظيم «ألدولة أإلسسÓمية» ‘
غرب أفريقيا ،وهو أحد فصسائل بوكو حرأم ،هجومÚ
على قاعدة بحرية ومركز للقوأت أŸتعددة أ÷نسسية
‘ بلدة باغا ‘ معركة ضسارية.
وهاجمت أ÷ماعات ألرهابية أيضسا قاعدة بحرية ‘
ميل 3-ألتي تبعد خمسسة كيلومÎأت عن باغا ،بحسسب
أŸصسدر ألعسسكري ألذي طلب عدم ألكشسف عن هويته.
و‘ جانفي  2015أجتاح أرهابيو بوكو حرأم ألقاعدة
أŸشسÎكة وسسيطروأ على باغا بعد أن قتلوأ مئات
أألها‹ وأجÈوأ أآللف على ألفرأر إأ ¤مايدوغوري.
وأسستعاد أ÷يشش ألسسيطرة على ألبلدة لكن ألدموي Úل
زألوأ يشسنون هجمات على ألعسسكرين وأŸدني‘ Ú
أŸن -ط -ق -ة أل -ت -ي ت -ع -د م -ن م -ع -اق -ل ت -ن -ظ-ي-م «أل-دول-ة
أإلسسÓمية» ألرهابي ‘ غرب إأفريقيا.
وتسسبب أرهاب بوكو حرأم أŸسستمر منذ تسسع سسنوأت
‘ مقتل  27ألف شسخصش ونزوح مليون Úآأخرين وخلف

’مارأت تعلنان عودة ألعÓقات ألدبلوماسسية مع دمشسق
ألبحرين و أ إ

أزمة إأنسسانية ‘ أŸنطقة.
وأمتدت عملياته إأ ¤تشساد وألنيجر وألكامÒون ،على
أ◊دود ألشسمالية لنيجÒيا.

أ’رهاب يتمّدد ‘ ألسساحل

ع Òبعيد عن نيجÒيا  ،أكدت وزأرة أألمن ‘ بوركينا
فاسسو أÿميسش مقتل عشسرة شسرطي Úوإأصسابة ثÓثة
آأخرين بجروح بالغة إأثر هجوم جماعات أرهابية على
كم ‘ Úشسمال غرب ألبÓد .وقال مصسدر ‘ ألوزأرة إأن
ألدموي Úهاجموأ مدرسسة وقاموأ بإاضسرأم ألنÒأن ‘
كتب مدرسسية ،ثم توجهوأ إأ ¤ألطريق أŸؤودي إأ ¤قرية
لورو Êقرب أ◊دود مع ما‹ حيث هاجموأ كمÚ
ألشسرطة.
وشس-ه-دت ب-ورك-ي-ن-ا ف-اسس-و ه-ج-م-ات دأم-ي-ة م-تزأيدة ‘
ألسسنوأت ألثÓث أŸاضسية .وبدأت ألهجمات ‘ شسمال
أل -ب Ó-د ل-ك-ن-ه-ا أم-ت-دت شس-رق-ا ق-رب أ◊دود م-ع ت-وغ-و
وبن .Úوأألربعاء قتل شسرطي ‘ هجوم على مركزه ‘
بلدة سسولن (شسمال).
وتنسسب معظم ألهجمات إأ ¤جماعة «أنصسار أإلسسÓم»
ألره- -اب -ي -ة أل -ت -ي ب -رزت ق -رب أ◊دود م -ع م -ا‹ ‘
ديسسم ،2016 Èوجماعة «نصسر أإلسسÓم» وأŸسسلمÚ
أل -دم -وي -ة أل -ت -ي ب -اي-عت ت-ن-ظ-ي-م أل-ق-اع-دة ‘ أŸغ-رب
أإلسسÓمي ألرهابي.
ويعتقد أن أ÷ماعت Úمسسؤوولتان عن مقتل أك Ìمن
 255شسخصسا منذ  .2015وشسهدت ألعاصسمة وأغادوغو
ثÓثة هجمات قتل فيها نحو  60شسخصسا.
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أعلن أ÷يشش ألسسوري أمسش أ÷معة
دخول وحدأته أإ ¤منطقة منبج
ألوأقعة –ت سسيطرة قوأت سسوريا
ألدÁقرأطية ‘ شسمال ألبÓد ،بعد
وقت قصس Òمن توجيه ألوحدأت
ألكردية دعوة أ ¤دمشسق لÓنتشسار ‘
أŸنطقة ◊مايتها من ألتهديدأت
ألÎكية.

أورد أ÷يشش ‘ بيان تÓه متحدث عسسكري
ون-ق-ل-ه ألإعÓ-م أل-رسس-م-ي ألسس-وري «أسس-ت-ج-اب-ة
لندأء ألأها‹ ‘ منطقة منبج ،تعلن ألقيادة
ألعامة للجيشش وألقوأت أŸسسلحة عن دخول
وحدأت من أ÷يشش ألعربي ألسسوري أإ ¤منبج
ورفع علم أ÷مهورية ألعربية ألسسورية فيها».
وذكرت ألقيادة ألعامة للجيشش ألسسوري  ،أن
ه -ذه أÿط -وة ج -اءت «أن -طÓ-ق-ا م-ن ألل-ت-زأم
أل-ك-ام-ل ل-ل-ج-يشش وأل-ق-وأت أŸسس-ل-ح-ة ب-ت-ح-مل
مسسوؤولياته ألوطنية ‘ فرضش سسيادة ألدولة
على كل شس Èمن أرأضسي أ÷مهورية ألعربية
ألسسورية وأسستجابة لندأء ألأها‹ ‘ منطقة
منبج».
وأك -دت ق -ي -ادة أ÷يشش ع-ل-ى «أه-م-ي-ة تضس-اف-ر
جهود جميع أبناء ألوطن ‘ صسون ألسسيادة
أل -وط -ن -ي-ة ،وŒدد ت-اأك-ي-ده-ا وأإصس-رأره-ا ع-ل-ى
سسحق ألإرهاب ،ودحر كل ألغزأة وأÙتلÚ

عن ترأب سسوريا ألطاهر».
وياأتي هذأ ألبيان بعد وقت قليل من توجه
«وحدأت حماية ألشسعب ألكردية» ألتي تشسكل
ألعمود ألفقري لـ«قوأت سسوريا ألدÁقرأطية»
ب -دع -وة رسس -م -ي -ة أإ ¤ح-ك-وم-ة دمشس-ق ل-ف-رضش
ألسس -ي -ط -رة ع -ل -ى م -ن -ب-ج ‘ ،ظ-ل أل-ت-ه-دي-دأت
ألÎكية بالتدخل ‘ شسرق ألفرأت.

خطوة ’سستعادة أ’سستقرأر

ه - -ذأ و ق- -د رأى أل- -ك- -رم- -ل Úأمسش أن دخ- -ول
أ÷يشش ألسسوري منطقة منبج ألوأقعة –ت
سسيطرة قوأت سسوريا ألديوقرأطية ‘ شسمال
أل-بÓ-د ،ب-ع-د ت-وج-ي-ه أل-وح-دأت أل-ك-ردي-ة ف-يها
دع -وة أإ ¤دمشس -ق ل Ó-ن -تشس -ار ف -ي -ه -ا م-ن أج-ل
ح- -م- -اي -ت -ه -ا م -ن أل -ت -ه -دي -دأت ألÎك -ي -ة ،أم -ر
«أإيجابي» ،معتÈأ أن ذلك يسساهم ‘ أإرسساء
«ألسستقرأر».
وق- -ال أŸت -ح -دث ب -اسس -م أل -ك -رم -ل Úدم -يÎي
ب- -يسس- -ك- -وف «ب- -ال- -ط- -ب- -ع ،ه -ذأ يسس ‘ ÒأŒاه
أسس -ت -ق -رأر أل-وضس-ع .ت-وسس-ي-ع م-ن-ط-ق-ة سس-ي-ط-رة
أل -ق -وأت أ◊ك -وم -ي -ة  ..ه -و ب -ال -ت -اأك-ي-د ت-وج-ه
أإيجابي» ،متحدثا عشسية زيارة وفد تركي أإ¤
موسسكو.
وج -اءت ه-ذه أل-ت-ط-ورأت ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة أإعÓ-ن
ألرئيسش ألأمريكي دونالد ترأمب عن سسحب
قوأت بÓده من سسوريا.
و‘ وقت سسابق أصسدرت قوأت حماية ألشسعب
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Óعجاب
أك Ìألنسساء إأثارة ل إ
@ نيويورك :أختÒت ألسسيدة أألمريكية أألو ¤سسابًقا ميشسال
Óعجاب ،لتضسع بذلك
أوباما ،أك Ìنسساء ألوليات أŸتحدة إأثارة ل إ
حًدأ لهيمنة هيÓري كلينتون على هذأ أللقب Ÿدة  17عاًما.
ونالت أوباما أللقب بعد إأعÓن نتائج أسستطÓع للرأي أجرأه
معهد «غالوب» ونشسرت نتائجه أÿميسش ،فيما أخت Òألرئيسش
أألمريكي ألسسابق بارأك أوباما ،أك Ìرجال ألوليات أŸتحدة
Óع -ج-اب ،ل-لسس-ن-ة أ◊ادي-ة عشس-رة ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ ،ب-حسسب
إأث -ارة ل  -إ
ألسستطÓع.
’غÓق
أسستمرأر أ إ
@ وأشسنطن  :تأاجلت عودة أ◊كومة أألمريكية إأ ¤ألعمل حتى أ

أل- -ك- -ردي -ة ،أمسش أ÷م -ع -ة ،ب -ي -ان -ا دعت ف -ي -ه
أ◊كومة ألسسورية أإ ¤فرضش سسيطرتها على
أŸن- -اط- -ق أل- -ت- -ي أنسس- -ح- -بت م- -ن- -ه -ا أل -ق -وأت
ألم -ري -ك -ي -ة ول سس-ي-م-ا م-ن-ب-ج وح-م-اي-ت-ه-ا م-ن
ألهجوم ألÎكي.
وك- -انت مصس- -ادر ق- -د ذك- -رت أن م- -ق- -ات -ل‘ Ú
فصس-ائ-ل ت-دع-م-ه-ا أن-ق-رة ع-ززوأ م-وأق-ع-ه-م ‘
أŸن -ط -ق -ة أÙي -ط -ة Ãدي-ن-ة م-ن-ب-ج ‘ أإط-ار
أسستعدأدهم لنسسحاب ألقوأت ألأمريكية بعد
قرأر وأشسنطن أŸفاجئ سسحب قوأتها.
وتشسهد مدينة منبج ‘ ألشسمال ألسسوري حالة
من ألÎقب وألتوتر بعد أإعÓن وأشسنطن نيتها
سسحب قوأتها من سسوريا ،وتوجه رتل عسسكري
ت -رك -ي أإ ¤أ◊دود أ÷ن -وب -ي -ة ب -ولي -ة ك -ل -يسش
ألÎكية.

بدأية أنتهاء أŸقاطعة ألعربية
لسسوريا

أك- -د وزي- -رأ خ- -ارج -ي -ة روسس -ي -ا وألأردن ع -ل -ى
ضسرورة ألتوصسل ◊ل سسياسسي وأإنهاء ألأزمة
ألسسورية ،وأسستعادة سسوريا لدورها ‘ منظومة
ألعمل ألعربي أŸشسÎك.
وشسدد سسÒغي لفروف ،خÓل موؤ“ر صسحفي
مع نظÒه ألأرد ،ÊأÁن ألصسفدي ،على أهمية
أن ت -ل -عب أل -دول أل -ع -رب-ي-ة دورأ أإي-ج-اب-ي-ا ◊ل
ألأزمة ألسسورية ،مشسÒأ أإ ¤أن ألهدف ألرئيسش
وألنهائي من أ÷هود أŸبذولة ‘ أإطار مسسار

ألث -ن ÚأŸق -ب -ل بسس -بب فشس -ل أŸف -اوضس -ات ب Úأل-دÁق-رأط-يÚ
وأ÷مهوري Úحول أŸيزأنية ،على خلفية تأاث“ Òويل أ÷دأر
أ◊دودي ب ÚأŸكسسيك وألوليات أŸتحدة ألذي أصسر ألرئيسش
أألمريكي دونالد ترأمب على بنائه لوقف عبور أŸهاجرين إأ¤
بÓده.
ويتم أسستكمال أŸدأولت بشسأان أŸيزأنية ‘ أألربعاء أŸقبل
ÓغÓق أ◊كومي.
وهو أليوم ألـ 12ل إ
أتهامات جديدة لبينا’
@ ب - -اريسش  :نشس-ر م-وق-ع «م-دي-اب-ارت» وث-ائ-ق ت-ث-بت أسس-ت-خ-دأم
أل -كسس -ن -در ب -ي -ن -ال ،أŸوظ -ف ألسس -اب -ق ‘ أإلل -ي -زي ÷وأز سس -ف -ر
دبلوماسسي بعد إأقالته من منصسبه .وكان بينال قد حصسل على هذأ
أ÷وأز ‘ ماي  ‘ ،2018ح Úسسبق أن أكد أنه أعاد جوأز سسفره،
ووجه أإلليزي –ذيرأ لبينال وطالبه بتوضسيح أألمر ،مؤوكدأ أن
بينال «ليسش موفدأ رسسميا ول غ Òرسسمي» للرئاسسة ألفرنسسية.
وكان قصسر أإلليزيه قد أعلن ألثÓثاء أن ألكسسندر بينال ليسش
م -وف -دأ رسس -م -ي-ا ول غ Òرسس-م-ي ل-ل-رئ-اسس-ة أل-ف-رنسس-ي-ة ب-ع-د نشس-ر

أسس -ت -ان -ا ه -و أل -قضس-اء ع-ل-ى ألإره-اب ،وأإنشس-اء
ظروف مÓئمة للعيشش باأمان ÷ميع مكونات
ألشسعب.
جاء تاأكيد لفروف و ألصسفدي بينما بدأت
أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ت-ت-ج-ه ن-ح-و أن-ه-اء م-ق-اط-ع-تها
لسسوريا  ،و ألعودة ألدبلوماسسية ألتدريجية أ¤
دمشسق .
و ‘ ألإطار أعلنت ألسسلطات ألبحرينية ،أمسش
أ÷معة ،أسستمرأر عمل سسفارتها لدى سسوريا،

م -ع -ل-وم-ات صس-ح-اف-ي-ة أشس-ارت إأ ¤زي-ارة ق-ام ب-ه-ا ل-تشس-اد م-ؤوخ-رأ
أŸعاون ألسسابق للرئيسش إأÁانويل ماكرون.
مدأهمات وأعتقا’ت
@ أن -ق-رة  :أع-ت-ق-لت ألسس-ل-ط-ات ألÎك-ية  62مشس-ت-بهًا بانتمائهم
لتنظيم ألدولة أإلسسÓميةألرهابي ‘ مدأهمات جرت صسباح
أمسش أ÷معة ‘ ألعاصسمة أنقرة و‘ شسمال ألبÓد.
وك-انت ألسس-ل-ط-ات أع-ت-ق-لت ق-ب-ي-ل ألن-ت-خ-اب-ات أل-ع-ام-ة ‘ ج-وأن
أŸاضسي  14 ،شسخصسًا يشستبه بانتمائهم لتنظيم ألدولة أإلسسÓمية
ألدموي بتهمة ألتخطيط لتنفيذ أعتدأءأت أثناء ألنتخابات.
ضسوء غريب
@ نيويورك  :أثار شسعاع ضسوئي عم سسماء مدينة نيويورك
تسساؤولت لدى ألسسكان ،وقلقا من إأمكانية غزو كائنات فضسائية
Óرضش .لكن ألسسلطات ‘ نيويورك قالت إأن ما وقع هو نتيجة
لأ
لنفجار ﬁول ‘ ﬁطة كهربائية.
وقد تسسبب أنفجار أÙول ألكهربائي مسساء أÿميسش ‘ إأنارة
سسماء مدينة نيويورك بأاشسعة زرقاء غريبة ،ما أثار قلق ألسسكان.

لفتة أإ ¤أن ألسسفارة ألسسورية ‘ ألعاصسمة
أŸنامة تقوم بعملها أŸعتاد.
وتعت Èألبحرين ثا Êدولة (بعد ألإمارأت) من
ألدول ألأعضساء ‘ ›لسش ألتعاون أÿليجي،
ت -ع -ل -ن ع -ودة أل -ع Ó-ق -ات أل -دب -ل -وم -اسس -ي-ة م-ع
أ÷مهورية ألعربية ألسسورية.
وكانت دولة ألإمارأت أعلنت ،أÿميسش ،عودة
ألعÓقات مع سسوريا وعزت ذلك أإ ¤حرصش
أبوظبي على أسستقرأر سسوريا ووحدة أرأضسيها.

رأجولينا رئيسسا Ÿدغشسقر
@ أن-ت-ان-ان-اريفو :أع-ل-نت م-ف-وضس-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ات ‘ م-دغشس-ق-ر
أÿميسش أنتخاب ألرئيسش ألسسابق أندري رأجولينا رئيسسا للبÓد
بعد فوزه بالدورة ألثانية من ألنتخابات ألرئاسسية ألتي نظمت
أألسسبوع أŸاضسي وهزم فيها ألرئيسش أألسسبق مارك رأفالومانانا.
وبإاعÓن أŸفوضسية ألنتائج يكون ألباب قد فتح للطعن بها أمام
أÙكمة ألدسستورية.
قمة ثÓثية مطلع 2019
@ موسسكو  :يجري ألرؤوسساء ألروسسي فÓد ÒÁبوت ،ÚوألÎكي
رجب طيب إأردوغان ،وأإليرأ Êحسسن روحاﬁ ،Êادثات حول
سسورية ‘ مطلع ألعام  ‘ 2019روسسيا ،بحسسب ما ذكر مسسؤوول
روسسي أمسش ÷معة.
ويأاتي هذأ أللقاء ‘ إأطار مفاوضسات أسستانا ألتي بدأت منذ ألعام
 2017حول سسورية برعاية ألدول ألثÓث و ألتي “كنت من
إأرسس -اء أت -ف -اق -ات وق -ف إأط Ó-ق ن -ار ‘ ع -دد ك-ب Òم-ن أŸن-اط-ق
ألسسورية.

إلرياضشي
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إششرإف :حامد حمور

إلسشبت  ٢٩ديسشم ٢٠١٨ Èم إلموإفق لـ  ٢١ربيع إلثاني  ١٤٤٠هـ إلعدد ١٧٨٣٢

تأاّهل ‡يّز لششباب قسشنطينة ،ششبيبة إلسشاورة ونصشر حسش Úدإي ‘ إŸنافسشة إلقارية

ألعاب تارأغونا...أ÷زأئر ‘ أŸركز Ã 15جموع  13ميدألية

إنششاء أإربعة مرإكز تكوين
ع Èإلقطر إلوطني

أبرز قرأرأت أŸكتب ألفدرأ‹ لسسنة
 2018وأك– Èدياته أŸسستقبلية
كلمة إلعدد

أأورأق رأبحة...
يسس Òالناخب الوطني جمال بلماضسي ‘
رواق م -ن -اسسب وف -ق اÿط -ة ال -ت-ي رسس-م-ه-ا
لتكوين فريق وطني يتمتع Ãسستوى كب،Ò
حيث أان إاشسرافه على اŸنتخب الوطني
لÓعب ÚاÙلي Úقّدم له حلو’ إاضسافية
تفيده ‘ إاسسÎاتيجيته.
فقد “ّكن منتخب الÓعب ÚاÙلي Úمن
–ق -ي -ق ف -وز م -ع -ن -وي م -ع -ت ‘ ÈاŸب -اراة
الودية التي جمعته بالفريق القطري ،والتي
ج- -ع- -لت ال- -ن -اخب ال -وط -ن -ي Áلك «أاوراق -ا
^ حامد حمور
راب -ح -ة» ع -دي -دة ب-إام-ك-ان-ه-ا ت-دع-ي-م ال-ف-ري-ق
الوطني اأ’ول ‘ اŸسستقبل القريب.
م -ن دون شسك ف -إاّن -ن -ا سس -ن -ج -د ب -عضض ال Ó-ع -ب ÚاÙل -ي ‘ ÚاŸب-اراة
 ،2019 ·Óوكذا اŸباراة الودية
التصسفوية اأ’خÒة لكأاسض إافريقيا ل أ
خÓل شسهر مارسض القادم ،بعد اإ’مكانيات اŸعتÈة التي قدمها ’عبو

خلف قرباج على رأإسس إلّرإبطة
البطولة الوطنية ‘ مباراة الدوحة.
وبذلك «فاŸنافسسة» سستكون شسديدة لتحديد القائمة النهائية لÓعبÚ
الذين يخوضسون نهائيات العرسض القاري ‘ شسهر جوان ،اأ’مر الذي
يجعل جل الÓعب Úيبذلون جهودا إاضسافية للتواجد ‘ التعداد ،ولهذا،
من اŸنطقي أان «يرتسسم» هذا «الديكور» على مسستوى أاداء النخبة
الوطنية ويزيد من فعالية عمل جمال بلماضسي.
وكان الناخب الوطني قد أاكد خÓل ندوة صسحفية ‘ بداية مشسواره مع
«اÿضسر» أانه سسيعتمد على أاحسسن الÓعب ‘ Úكل مرة ،خاصسة وأان
«Œرب -ة» م -ب -اراة ال -ط -وغ -و ج -ع -ل-ت-ه ‘ م-وق-ع م-ن-اسسب Ÿواصس-ل-ة ه-ذه
اإ’سسÎاتيجية من خÓل الثقة التي وضسعها ‘ كل من شسيتة ،بÓيلي ،بن
العمري...والذين كانوا ‘ اŸسستوى إا ¤حد كب.Ò
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ف -إاّن تصس -ري -ح -ات ب-عضض الÓ-ع-ب ÚاÙل-ي ÚخÓ-ل
الÎبصض اأ’خ Òيؤوكد بشسكل مركز على «النظرة اŸشسجعة» التي قدمها
بلماضسي لهذه العناصسر ،التي ترى أان التواجد ضسمن منتخب اÙليÚ
يعد فرصسة مواتية إ’مكانية إاقناع الناخب الوطني والتواجد ضسمن
الÓعب Úالذين يشساركون ‘ كأاسض إافريقيا القادمة.
كما أان طموح ’عبي البطولة الوطنية على مسستوى اŸشساركات الدولية
مع اŸنتخب سسوف يسساهم ‘ رفع مسستوى اأ’داء ‘ اŸنافسسات
اÙلية ،وسستسستفيد الكرة ا÷زائرية بصسفة عامة من هذه «اّ ÿ
طة
الفّعالة».

بدأية متعثّرة Ÿدوأر بسسبب
أل›Èة وإأجازأت ألّÓعبÚ

ل ثامنا
إŸنتخب إلّنسشوي ح ّ
‘ إلبطولة إ’فريقية لكرة إليد

كان باإلمكان –قيق أألفضسل
حّقق إلعÓمة إلكاملة
‘ إلبطولة إ’فريقية

أŸنتخب ألوطني ألعسسكري
للمÓكمة يتّوج باللّقب ألقاري
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أابرز قرارات اŸكتب الفدرا‹ لسسنة 2018
وأاك– Èدياته اŸسستقبلية

أالعاب تاراغونا...ا÷زائر ‘ اŸركز Ã 15جموع  13ميدالية

إا‚از أاربعة مراكز تكوين ع ÈالÎاب
ال -وط-ن-ي ت-اب-ع-ة ل–Ó-ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
’ه-م ال-ذي
ل -ك -رة ال -ق -دم ،ه -و ال -ق-رار ا أ
ات- -خ- -ذه اŸك- -تب ال- -ف- -درا‹ لـ «ال- -ف -اف»
خÓ- - -ل سس- - -ن- - -ة  ،2018ب - -ع - -دم - -ا صسّ- -وت
’جماع على اŸشسروع ملغÚ
’عضساء با إ
ا أ
بذلك قرار بناء فندق من أاربعة ‚وم
ت- -اب- -ع لـ «ال- -ف -اف» ،وه -و اŸشس -روع ال -ذي
’عÓ-م
أاسس -ال ال -ك -ث Òم-ن ا◊ Èوسس-ط ا إ
ا÷زائري وأاهل ا’ختصساصص ب Úمؤويد
ومعارضص للفكرة.

وشساركت ا÷زائر ‘ دورة تاراغونا
(إاسس -ب -ان -ي-ا) ألل-ع-اب ال-ب-ح-ر األب-يضس
اŸت- -وسس- -ط ال -ت -ي ج -رت م -ا ب22 Ú

أان -هت ال -ري -اضس -ة ا÷زائ -ري-ة ع-ام 2018
’دوار
ب-ت-أاه-ل ب-اه-ر ل-ثÓ-ث-ة أاندية ا ¤ا أ
القادمة للكؤووسص القارية ‘ كرة القدم،
ح -يث سس -ي -ع -ط -ي ذلك دف-ع-ا ل-ط-م-وح-ات
’ن - -دي- -ة ‘ م- -واصس- -ل- -ة اŸغ- -ام- -رة
ه - -ذه ا أ
بامتياز.

ﬁمد فوزي بقاصص

حامد حمور
حجز كل من شسبيبة السساورة وشسباب قسسنطينة
مكانهما ‘ دور اÛموعات لرابطة األبطال
اإلف-ري-ق-ي-ة ب-ع-د ع-ودت-ه-م-ا ب-تذكرة التأاهل من
اŸغرب على حسساب ا–اد طنجة ومن أاوغندا
ع -ل -ى حسس -اب ن -ادي ف -ايÈسس ع -ل -ى ال -ت -وا‹،
وك -انت ال -ف -رح-ة ع-ارم-ة ل-دى لع-ب-ي وأانصس-ار
ال -ف -ري -ق Úال -ذي-ن ي-ن-ت-ظ-رون مسس-ارا ط-م-وح-ا
وناجحا ‘ بقية اŸنافسسة.
كما أان نصسر حسس Úداي وبفضسل عزÁة لعبيه
أاث -بت ت -واج -ده ع -ل -ى أاع -ل -ى مسس -ت -وى ،وكسسب
الÎشس - - - - -ح ‘ ال - - - - -دور ال  16م -ك-رر ل-ك-أاسس
ال-ك-ون-ف-درال-ي-ة الف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة ال-قدم ،ولعب
هدافه قاسسمي دورا كبÒا ‘ هذا التأاهل كونه
جل هد‘ الفوز ‘ مباراة العودة أامام غرين
سس ّ
ايغلز الزامبي.
ب-ي-ن-م-ا أاّث-رت اŸشس-اك-ل ال-ك-بÒة ال-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا
فريق ا–اد بلعباسس من الناحية اŸالية على
مسساره ‘ كأاسس الكاف ،و” اقصساؤوه على يد
اي -ن -وغ -و را‚رز ال -ن -ي -جÒي ح -يث أان ت-رك-ي-ز
الÓ- - -ع- - -ب ⁄ Úي- - -ك- - -ن ‘ اŸسس- - -ت - -وى ،رغ - -م
اÛهودات التي بذلها اŸدرب بوزيدي.

انتخاب براف على رأاسس جمعية
الّلجان الوطنية األوŸبية اإلفريقية

وع -ل -ى صس-ع-ي-د آاخ-ر ،ف-ق-د ّ” ان-ت-خ-اب رئ-يسس
اللجنة األوŸبية ا÷زائرية مصسطفى براف
على رأاسس جمعية اللجان الوطنية األوŸبية
اإلفريقية خÓل ا÷معية العامة السستثنائية
التي جرت ‘ العاصسمة اليابانية طوكيو ،وعبّر
براف عن شسكره ألعضساء ا÷معية العامة على
هذه الثقة ،وأانه سسيواصسل العمل على رأاسس
الهيئة القارية بنفسس العزÁة واإلرادة.

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

إانشساء أاربعة مراكز تكوين ع Èالقطر الوطني

تأاّهل ‡ّيز لشسباب قسسنطينة ،شسبيبة السساورة ونصسر حسس Úداي ‘ اŸنافسسة القارية

حسس Úدايخي وأاسسامة
سسحنون..ذهبيّتان
‘ اŸوعد اŸتوسّسطي
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جوان و 01جويلية نتائج متوسسطة ،حيث حلت
‘ اŸرك - - -ز Ã 15ج -م-وع  13م-ي-دال-ية منها
ذهبيتان 4 ،فضسيات و 7برونزيات ،واسستطاعت
 7رياضسات من الصسعود على منصسة التتويج
Ãختلف الختصساصسات.
وفتحت رياضسة الكاراتي رصسيد ا÷زائر ‘
هذه الدورة من خÓل ذهبية حسس Úدايخي
ال-ذي –دى ا÷م-ي-ع ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ظ-روف ال-ت-ي
ح ّضسر فيها هذه األلعاب.
والرياضسي الذي منح ا÷زائر ميداليت Úهو
السسباح أاسسامة سسحنون ،الذي  ⁄يخّيب اآلمال
التي كانت مرّكزة عليه ح Úفاز بالذهب ‘
سسباق  100م سسباحة حرة والفضسة ‘ سسباق 50
م سس -ب -اح -ة ح -رة ،ا ¤ج -انب –ق -ي -ق -ه ل -رق -م
قياسسي وطني.
‘ ح Úأان ب- - -عضس ال - -ري - -اضس - -ات ك - -انت ‘
اŸوعد وبامتياز على غرار اŸصسارعة التي
“كنت من تسسجيل نتائج باهرة والتموقع ‘
لو ‘ ¤ه- -ذه ال- -ري- -اضس- -ة ،وه -ذا
اŸراتب ا أ
بفضسل نيل فضسيت Úعن طريق سسيد عزارة
بشس Òوبوجمل Úأادم اللذان كانا قريب Úمن
الذهب وتنافسسا مع أابطال عاŸي‡ ،Úا
يؤوكد العمل الكب Òالذي يقام وقد يصسل ا¤
ال-ت-ن-افسس ع-ل-ى م-ي-دال-ي-ة أاوŸب-ي-ة ‘ الدورة
القادمة باليابان.
بينما خّيبت بعضس الرياضسات أامال اŸتتبعÚ
الذين كانوا ينتظرون أاحسسن بكث ‘ Òأالعاب

ال- -ق- -وى واÓŸك -م -ة وا÷ي -دو ال -ت -ي ك -انت ‘
السسابق –قق الذهب.
و‘ ال -ري -اضس -ات ا÷م-اع-ي-ة اك-ت-ف-ى اŸن-ت-خب
الوطني لكرة اليد باŸرتبة السسابعة بعدما فاز
Ãق -اب -ل -ي -ت Úأام-ام ك-ل م-ن اي-ط-ال-ي-ا و صس-رب-ي-ا
وانهزم ‘ ثÓث لقاءات أامام كرواتيا ،تونسس
والÈتغال ،وكان باإلمكان –قيق أاحسسن ‡ا
كان بالنسسبة للتشسكيلة الوطنية ‘ هذا اŸوعد
اŸتوسسطي.
أاما ‘ كرة القدم ،فإان الهدف من اŸشساركة
حدد بكسسب التجربة بالنسسية للفريق الوطني
الذي  ⁄يبدأا اŸنافسسة بكل جيد ،وفوجئ ‘
اŸباراة األو ¤أامام اسسبانيا وخسسر بنتيجة – 1
 ،4ثم فاز باŸباراة الثانية أامام البوسسنة ،لكنه

خسسر مرة اخرى أامام فرنسسا وأانهى اŸنافسسة
‘ اŸركز الـ .6
و ⁄ت -ك -ن ن -ت -اج اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل-ل-ك-رة
الطائرة لدى الذكور والناث ‘ اŸسستوى،
ح - -يث وج - -دا صس - -ع - -وب- -ات ك- -بÒة ل- -ف- -رضس
مسس -ت-واه-م-ا أام-ام م-ن-ت-خ-ب-ات ق-وي-ة ‘ ،ظ-ل
عملية التشسبيب التي اختارها مسسؤوولو الكرة
الطائرة ا÷زائرية.

بو‚اح ،سسليما Êوبن طالب قد
يغيّرون األجواء...
أاما بالنسسبة لÓعبينا ‘ ﬂتلف الدوريات

’فريقية لكرة اليد
ل ثامنا ‘ البطولة ا إ
اŸنتخب الّنسسوي ح ّ

كان باإلمكان –قيق األفضسل

ع -اد اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي ل -ك -رة ال -ي -د سس-ي-دات
للنشساط من جديد خÓل مشساركته اŸقبولة
ضس-م-ن ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-عة الـ  23ل-ب-طولة أا·
أاف -ري -ق -ي -ا ال -ت -ي ج -رت وق -ائ -ع -ه -ا ب-ال-ع-اصس-م-ة
الكونغولية «برازافيل» ‘ الفÎة اŸمتدة من
 02إا 12 ¤ديسسم Èا◊ا‹ ،بعدما غاب عن
سس -اح -ة اŸن -افسس -ة ال -ق -اري -ة م -ن -ذ سس -ن-ة 2014
بسس -بب اŸشس -اك -ل ال-ت-ي ط-الت ال-ك-رة الصس-غÒة
ا÷زائرية والتي إانعكسست بشسكل مباشسر على
’صس- -ن- -اف ل- -دى
ال - -ف- -رق ال- -وط- -ن- -ي- -ة ‘ ك- -ل ا أ
ا÷نسس Úما جعل ا÷زائر تغيب عن موعد
 ،2016حيث  ⁄يكن لدينا فريق نسسوي.
نبيلة بوقرين
أانهت سسيدات ا÷زائر اŸنافسسة ‘ اŸركز الثامن
وكنّ قادرات على –قيق أافضسل من ذلك لو واصسلن
اللعب بنفسس اإلرادة والعزÁة ،لكن بسسبب غياب
عاملي اÈÿة والتجربة لدى الÓعبات اللواتي ⁄
يسس -ب -ق ل -ه -ن اŸشس-ارك-ة ‘ م-ن-افسس-ات ذات مسس-ت-وى
عا‹ ،إاضسافة إا ¤نقصس التحضسÃ Òا أان التشسكيلة
تكونت شسهرين فقط قبل إانطÓق ا◊دث القاري
اÿاصس ب- -ال- -ك -رة الصس -غÒة م -ا أاث -رت ع -ل -ى ا÷انب
ال -ب -د ،Êألن م-ث-ل ه-ذه اŸواع-ي-د ت-ت-ط-لب ج-اه-زي-ة
بدنية كبÒة لصسنع الفارق فوق البسساط أامام األفارقة
اللواتي تتمّيزن ببنية مرفولوجية قوية.
تعت Èالنتيجة التي حققها الفريق الوطني مشسرفة
Ãا أانهم “كنوا فوز تعادل وهزÁت ‘ Úالدور األول
م -ا سس -م -ح ل -ه ب-ال-ت-أاه-ل ل-ل-دور ال-ث-ا Êم-ن اŸن-افسس-ة
األغلى على الصسعيد القاري بالنسسبة للكرة الصسغÒة،
وب -ال -رغ-م م-ن ال-ه-زÁة ال-ث-ق-ي-ل-ة أام-ام أان-غ-ول ،إاّل أان
األهم من ذلك هو الوصسول للهدف اŸباشسر من

خÓ- -ل اŸشس -ارك -ة ضس -م -ن ال -ط -ب -ع -ة الـ  23للبطولة
األفريقية الذي يتمثل ‘ كسسب ›موعة شسابة قوية
متماسسكة لها مؤوهÓت فردية “سسح لها بتشسريف
األلوان الوطنية ‘ قادم اŸواعيد القارية والعاŸية
من خÓل مواصسلة العمل بنتظيم تربصسات مكثفة
خÓل الفÎة القادمةŸ .سسنا عزÁة وإارادة قوية
ل -دى ال Ó-ع -ب -ات ال -ل-وات-ي اسس-ت-ف-دن ك-ثÒا م-ن خÈة
ال -ط -اق -م ال -ف-ن-ي ب-ق-ي-ادة اŸدرب ال-ك-ب Òب-ن ج-م-ي-ل
Ãسساعدة كل من دوب وباشسي ،حيث ركزوا كثÒا
ع -ل -ى ا÷انب ال -بسس -ي -ك -ول -وج -ي لشس -ح -ن م -ع -ن-وي-ات
اÛم- -وع- -ة ل- -ت- -ع- -ويضس ن- -قصس اÈÿة وال- -ت -ج -رب -ة
والتحضسÒات ،هذا ما أادى إا ¤تقد Ëأاداء مشسرف
و ⁄يكن منتظر من طرف اŸسسÒي ÚواŸتتبعÃ Úا
أان الفريق تشسكل ‘ ظرف قياسسي باŸقارنة مع

ال -ف -رق األخ -رى اŸشس -ارك -ة ال -ت -ي ج -اءت م -ن أاج -ل
التتويج باللقب .بهذا الصسدد أاكد رئيسس اإل–ادية
ا÷زائرية حبيب لبان ‘ تصسريح خاصس ÷ريدة
«الشسعب» ،أاّنهم حّققوا األهداف اŸسسطّرة ‘ قوله
«اŸنتخب الوطني سسيدات حديث النشسأاة ،ما يعني
أان الÓعبات  ⁄يسسبق لهن اللعب مع بعضسهن من قبل
ضسمن ›موعة واحدة ،سس ّ
طر الطاقم الفني بقيادة
بن جميل ،دوب ،باشسي خمسس تربصسات ‘ ا÷زائر
ل-ل-ت-حضس Òل-ل-م-وع-د ال-ق-اري ال-ذي ع-دن-ا إال-يه بعدما
غابت ا÷زائر عن الطبعة اŸاضسية ،وا◊مد لله
حّقق نتائج مشسرفة ألّن الهدف اŸباشسر هو كسسب
تشس-ك-ي-ل-ة ق-وي-ة ت-ك-ون ج-اه-زة ل-ل-ط-ب-عة القادمة ألّننا
‰لك الوقت الكا‘ للعمل مع هذه األسسماء الصساعدة
و ⁄ل التأاهل لبطولة العا⁄؟».

لجنبية لكرة القدم  ،فان العام القادم قد
ا أ
ي--ح--م--ل ا÷دي--د خ--اصس-ة ال-ه-داف ب-و‚اح
الذي حطم عدة أارقام قياسسية ‘ عدد
لهداف ،ومن اÙتمل جدا أان يخوضس
ا أ
Œرب---ة ‘ ن---ادي أاوروب--ي ب--ع--د ت--أال--ق--ه ‘
الدوري القطري.
ك -م -ا أان اسس Ó-م سس -ل-ي-م-ا Êال-ذي ي-ل-عب ل-ن-ادي
فيÔباتي الÎكي على شسكل إاعارة ،فانه من
اÙتمل جدا أان يعود ا ¤ليسس Îأاو ا ¤فريقه
األول ‘ أاوروبا نادي سسبورتينغ لشسبونة الذي
تأالق معه بشسكل معت .Èومن جهة أاخرى وضسع
نبيل بن طالب ‘ قائمة الÓعب Úالذين قد
يغادرون نادي شسالك األŸا ،Êواحتمال كبÒ
أان ينضسم ا ¤نادي أاŸا Êآاخر.

ي -ب -دو أان ال -ن -ج-اح ال-ك-ب Òال-ذي ع-رف-ه م-رك-ز
تكوين نادي بارادو ،جعل اŸسسؤوول األول على
ك -رة ال -ق -دم ا÷زائ-ري-ة «خ Òال-دي-ن زطشس-ي»
يتبع سسياسسته التكوينية التي كان أاول من بادر
بها ‘ ا÷زائر ،لكن هذه اŸرة على رأاسس
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ولثا Êمرة
‘ تاريخ الهيئة الكروية بعد األو ¤التي كانت
قصسÒة ‘ ح -ق -ب -ة ال -رئ -يسس األسس -ب-ق «ﬁم-د
روراوة» ‘ ،خطوة يبحث من خÓلها رئيسس
الفاف «زطشسي» ومكتبه على جعل الÓعب
اÙلي نواة اŸنتخب الوطني األول وترك
السس -وسس -ب -انسس ج -ان -ب -ا ‘ ق -ب -ول أاو رفضس أاي
لعب تقمصس األلوان الوطنية ،لتفادي البلبلة
وا÷دل ب ÚاإلعÓ- -م ا÷زائ -ري وال -ف -رنسس -ي
ح- -ول أاي لعب خ- -ري- -ج م- -دارسس ال- -ت- -ك -وي -ن
الفرنسسية ذو أاصسول جزائرية ،مثلما حدث ‘
السسابق مع قضسية الÓعب «نبيل فق »Òوحاليا
مع الÓعب «حسسام عوار».
التأالق الكبÿ Òرجي أاكادÁية نادي بارادو
دوليا ‘ اآلونة األخÒة مع ‚مي اÿضسر
(رام-ي ب-ن سس-ب-ع-ي-ن-ي وي-وسس-ف ع-ط-ال) ال-لذان
يتواجدان ‘ قائمة التشسكيلة اŸثالية ألفضسل
الÓعب Úلسسنة « ‘ 2018الليغ  ،»1وكذا تأالق
لعبي بارادو ﬁليا من خÓل بروزهم مع
ال -ط -واح Úأاو م -ع ف -رق أاخ -رى م -ن ال-راب-ط-ة
اÎÙفة األو ¤لكرة القدمÃ ،ا أان النادي
العاصسمي بات الفريق األك Ìإاعارة لÓعبÚ
داخ -ل وخ -ارج ال -وط -ن ،ج-ع-ل «زطشس-ي» Áرر
مشسروعه ببناء  4مراكز تكوين ع Èالوطن بكل
م- -ن ولي- -ات (ت- -ل- -مسس- -ان ،سس- -ع- -ي- -دة ،ب- -ات- -ن- -ة
والطارف) ،للقيام بعمل تكويني مع الفئات
الشسابة ود›ها بعد فÎة تكوينية ‘ فرق
النخبة لÓسستفادة منها عند فئة األكابر ومن
ثم مسساعدتها على الحÎاف ‘ أاوروبا ،كي
يكون ا÷يل ا÷ديد من الÓعب ÚاŸكونÚ

Ãراكز الفاف هو قاعدة اŸنتخب الوطني
األول م -رف -وق -ا ب -خÈة إاف -ري -ق-ي-ة ك-بÒة ع-ن-د
بلوغه فئة األكابر بعد تدرجه ‘ كل األصسناف
العمرية للمنتخبات الوطنية ،كما كان عليه
ا◊ال مع جيل الثمانينات الذي سسحر عشساق
السساحرة اŸسستديرة ع Èالعا.⁄

‚اح التّجربة األو ¤يؤوّكد أانّ
«زطشسي» على صسواب

قرار إانشساء أاربع مراكز تكوين ‘ ا÷زائر
تابعة ل–Óادية ا÷زائرية لكرة القدم ،أاسسال
الكث Òمن ا◊ Èوجعل البعضس يرى بأانه ليسس
من الصسواب بناء مراكز تكوين والقيام بعمل
األن-دي-ة ،ل-ك-ن ال-ت-ج-رب-ة األو ¤ال-ت-ي اع-تÈها
اŸكتب الفدرا‹ األسسبق بالفاشسلة ‘ أارضس
الواقع ليسست كذلكÃ ،ا أان غالبية الÓعبÚ
اŸكون ÚبأاكادÁية «الفاف» يصسنعون أافراح
األن-دي-ة ال-ت-ي ي-ت-ق-مصس-ون أال-وان-ه-ا ع-ل-ى غ-رار
ثÓثي إا–اد العاصسمة (بن خماسسة ،مزيان
وشس- -ري- -ف- -ي) ب -اإلضس -اف -ة إا ¤لعب م -ول -ودي -ة
ا÷زائ -ر «ب -ورد »Ëوم -داف -ع شس -ب -اب ب-ل-وزداد
«كنيشس» ،دون أان ننسسى زميليهما السسابقان
الدو‹ ا÷زائري «زين الدين فرحات» لعب
نادي لوهافر الفرنسسي الذي أانهى اŸوسسم
ال- -ف- -ارط أافضس- -ل ‡رر ‘ ت -اري -خ «ال -ل -ي -غ »2
ال- -ف -رنسس -ي -ة ،وال -ظ -ه Òاأليسس -ر «أاي -وب ع -ب -د
الÓوي» الذي احÎف نهاية اŸوسسم الفارط
باŒاه نادي سسيون السسويسسري.
األمثلة اŸذكورة تؤوكد بأان أابرز لعبي ا÷يل
ا÷ديد من الÓعب Úا÷زائري Úمن خريجي
أاكادÁية الفاف التي  ⁄تعمر طوي ،Óوهو ما
سسيجعل من مشسروع «زطشسي» ببناء  4مراكز

ال ّ
Óعب الدو‹ ال ّسسابق الهادي خليلي لـ «الشسعب»:

ا÷يل ا◊ا‹ قادر على إاهداء ا÷زائر لقبا قاريا
’ندية ا÷زائرية من
على مدار أاك Ìمن سساعة من الزمن ،سسافر بنا الÓعب اŸتميز و»شسيخ» ا أ
’ندية التي
’لقاب العديدة مع ا أ
حيث اŸشساركة ‘ حوار لـ «الشسعب» ،إانه الهادي خليلي صساحب ا أ
’ول والثا .Êخليلي أابدى الكث Òمن
حمل أالوانها سسابقا ،حيث لعب لـ  13فريقا ما ب Úالقسسم Úا أ
التفاؤول بخصسوصص مسستقبل الفريق الوطني على اŸدي Úالقصس Òوالبعيد ،وأاكد بأان الطاقم الفني
ا◊ا‹ بقيادة بلماضسي قادر على إاهداء ا÷زائر لقب قاري خارج القواعد.
خليلي الذي اعتزل الكرة على عمر ناهز  46سسنة والÓعب الذي  ⁄يتلق أاية بطاقة حمراء ‘
حياته الكروية بعد صسا◊ي عبد ا◊ميد ،فتح قلبه لقراء «الشسعب» ‘ هذا ا◊ديث اŸتميز
حسسب ما جاء على عميد الÓعب Úا÷زائري ،Úخليلي.
حاوره :فؤواد بن طالب
اللعب ا÷ماعي و‘ كل سسنة نخرج بحصسيلة كبÒة من
األهداف.
الشسعب :بداية ‡كن أان تعّرف القارئ الكر Ëماذا عن اŸشساركة الدولية؟
بالفرق التي لعبت لها والنّتائج اّÙققة معها؟
‘ سسنة  1975وباأللعاب اŸتوسسطية ،اسستدعيت ‘
الهادي خليلي :هي فرق عديدة على غرار ا–اد رياضسة اÓŸكمة إا ¤جانب فرقان ،ميسسوري ،بجاوي
العاصسمة  1995والصسعود إا ¤القسسم األول ،حجوط  96وآاخ -ري -ن ،وه -ذه اŸع -ل -وم -ة حصس -ري -ة ل-ك-م ،ألن-ن-ي ك-نت
والصسعود إا ¤القسسم األول ،معسسكر  84ضسد الكناري ،أامارسس رياضسة اÓŸكمة مع ا–اد ا◊راشس.
ا◊راشس كأاسس ا÷مهورية  ،80 / 79النصسرية  93 / 92متى بدأات اÓŸكمة؟
الصس- -ع -ود إا ¤ال -قسس -م األول ،ن -ه -ائ -ي ك -اسس ÷م -ه -وري -ة
منذ سسنة  1971إا ¤غاية  ،1977وكنت ناجحا فيها
م -ول-ودي-ة وه-ران  85وال-ب-ط-ول-ة أايضس-ا ،غ-ل-ي-زان صسعود ،مثلما ‚حت ‘ كرة القدم ألّنني أاعشسقها حتى النخاع.
وهداف البطولة بـ  20هدف ،إاضسافة إا ¤فرق أاخرى
’شس -ي -اء ال -ت -ي ب-ق-يت راسس-خ-ة ‘ ذه-نك
م -ا ه -ي ا أ
حافلة باأللقاب.
وتعتز بها ؟
الشسيء ا÷ميل ‘ حياتي الرياضسية هو الفوز باŸيدالية
من هم الّÓعبون اŸميّزون الذين لعبت معهم؟
هناك الكث Òمنهم دزيري ،زميتي ،لعجا‹ ،زكري ،بن الذهبية ‘ اÓŸكمة سسنة  ،75وكذا أانني  ⁄أاتلق أاي
حسس ،Úق -ن -ون ،ك -م -ا ل -ع-بت أايضس-ا م-ع ع-دة لع-ب Úك-ب-ار بطاقة حمراء طوال مشسواري الكروي بعد أاخي صسا◊ي
عبد ا◊ميد ونحيّيه باŸناسسبة.
مرموق.Ú
’ه -داف وصس-احب ا◊ظ ‘ ما هو تقييمك للّرياضسة ا÷زائرية ‘ 2018؟
ي -ق -ال ب -أاّن -ك صس ّ-ي -اد ا أ
أاول عودة اÿضسر إا ¤اŸنافسسة القارية بامتياز ،إاضسافة
التهديف؟
فع Óكنت هّدافا متميزا بشسهادة لعب Úكبار ،وهذا إا ¤تواجد الناخب الوطني بلماضسي على اÿضسر أاعطى
راجع إا ¤اللياقة البدنية وحسس التهديف دون أان ننسسى ن-ك-ه-ة خ-اصس-ة لÓ-ع-ب ،Úال-ذي-ن أاصس-ب-ح-وا ‘ ج-و ع-ائ-ل-ي

وانسسجام تام ،ما يعني أان الناخب الوطني عرف كيف
يوظف ثقافته الرياضسية مع اÛموعة أاعطت صسورة
متميزة ‘ اŸباريات التصسفوية األخÒة.
’ندية؟
ماذا عن ا أ
أاغلب األندية كانت انطÓقتها سسلبية نظرا للمشساكل
التي كانت تتخبط فيها منها الديون اÎŸاكمة ،والتي
ضسعفت من مأامورية الفرق لتقوم باسستعدادات جيدة،
ماعدا فريق أاو فريق“ Úكنا من إايجاد حلول مÓئمة
على غرار السساورة وا–اد العاصسمة ،أاما الباقي فيحتاج
إا ¤إامكانيات كبÒة للعودة ‘ مرحلة اإلياب بوجه مغاير
إاذا أارادت اللعب على اŸراتب األو ،¤أاو ضسمان البقاء
وتفادي القسسم الثا.Ê
هل من كلمة إاضسافية ‘ هذه الّنقطة؟
ما نÓحظه هو مشسكل النتائج السسلبية التي جاءت
نتيجة التصسارع ب Úالرؤوسساء والرابطة والديون اÎŸاكمة
وه- -ي ع- -وام- -ل الضس -ع -ف .ول -ذلك ح -ان ال -وقت ب -ت -غ -يÒ
العقليات والذهاب إا ¤اإلحÎافية ا◊قيقية والرفع من
مسستوى الكرة ا÷زائرية.
كيف تلوح لك نتائج الفرق اÙلية اŸتأاهلة إا¤
’فريقية؟
أادوار متقّدمة من البطولة ا إ

تكوين ع ÈالÎاب الوطني من دون أادنى شسك
مشس -روع -ا ن-اج-ح-ا Ãا أان األن-دي-ة ا÷زائ-ري-ة
ع -اج -زة ع-ن ال-ق-ي-ام ب-ال-ع-م-ل ال-ت-ك-وي-ن-ي م-ن-ذ
سسنوات ،خصسوصسا أان تطور أاي لعب ما يعود
لعدد سساعات العمل خÓل موسسم بأاكمله ،وهو
ما ل تقوى على القيام به أانديتنا نظرا لنقصس
اŸرافق الرياضسية وكÌة األندية التي تتدرب
على أارضسية واحدة التي غالبا ما تكون مكان
إاجراء اŸباريات الرسسمية نهاية األسسبوع.

عدوى مراكز الّتكوين تنتقل
من «الفاف» إا ¤األندية

اÿطوة التي قام بها أاعضساء ا÷معية العامة
بÎسس -ي -م مشس -روع اŸك -تب ال -ف -درا‹ ب-ب-ن-اء 4
م -راك -ز ت -ك -وي-ن ع ÈالÎاب ال-وط-ن-ي ،ج-ع-لت
بعضس رؤوسساء األندية يسستيقظون من سسباتهم
العميق الذي دام لسسنوات عدة ،حيث وأاخÒا
بدأات تنتشسر عدوى إايجابية ‘ كرة القدم
ا÷زائرية ،بعدما وضسع فريقي شسبيبة القبائل
وإا–اد العاصسمة حجر األسساسس لÓنطÓق ‘
بناء مشسروع مراكز تكوين فرقهم بكل من
وادي عيسسى (باıرج الشسرقي لولية تيزي
وزو) وب -ع Úال -ب -ن -ي -ان ب-ولي-ة ال-ع-اصس-م-ة ع-ل-ى
التوا‹ ،سسيسسمحان من القيام بتكوين قاعدي
م - -ت Úل - -ل - -ف - -ري - -ق واŸواصس - -ل - -ة ‘ مشس - -روع
الحÎاف ‘ ،ح Úينتظر أان يتبع الناديÚ
العريق Úكل من نادي أاهلي برج بوعريريج،
ك -م -ا كشس -ف ع -ن -ه رئ-يسس ال-ف-اف «خ Òال-دي-ن
زطشسي» ‘ تصسريح إاعÓمي لـ «الشسعب» ‘
األسس-اب-ي-ع اŸق-ب-ل-ة وم-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر حسسب
اŸدي -ر ال -ري -اضس -ي ل -ل -ف -ري -ق «ك -م -ال ق -اسس-ي
السسعيد».

فريق السساورة فريق منظم ويعمل Ãسستوى راق سسوء
إاداريا أاو فنيا ،وأاهّنئه على التأاهل إا ¤دور اÛموعات،
كما أان فريق «السسي اسس سسي» وبرغم نتائجه الهزيلة ‘
البطولة ‚ده قاريا قويا ،إاضسافة إا ¤نصسر حسس Úداي
الذي نتمنى له كل التوفيق Ÿا هو قادم.
هل اسستدعيت للنّخبة الوطنية ‘ كرة القدم؟
كان ‹ الشسرف سسنة  ‘ 1982لقاء ودي مع اŸدرب،
ماركوف ،أاين كنت هدافا للبطولة للمرة الثانية على
التوا‹ وسسعدت كثÒا لهذه اŸشساركة إا ¤جانب لعبÚ
كبار على غرار بلومي ،وا◊ارسس دريد...
ماذا عن اŸنتخب الوطني العسسكري؟
لعبت للمنتخب الوطني العسسكري موسسم  80 / 79مع
لعب Úمتميزين مثل مد – Êشسلبي – جبار وغÒهم ،كما
تعت Èمشساركتي مرحلة أاخرى ‘ حياتي الكروية ا◊افلة
باأللقاب والبطولت.
ما هي ميزة ’عب قلب الهجوم؟
م -ن خ Ó-ل ال -ت-ج-رب-ة ال-ت-ي خضس-ت-ه-ا لب-د لÓ-عب ق-لب
ال -ه -ج -وم أان ي -ك -ون ذك -ي -ا وأان ي -ك-ون ل-ه حسس ال-ت-ه-دي-ف
وال-ل-ي-اق-ة ال-ب-دن-ي-ة ،ويسس-ت-ط-ي-ع ق-راءة ال-ل-عب ‘ ﬂت-ل-ف
مناطق اŸلعب خاصسة تلك القريبة من الشسباك.
متى فكرت ‘ ا’عتزال؟
اعتزلت الكرة سسنة  ‘ 2002سسن  ،46وقد سساهمت ‘
نهاية مشسواري اللعب ‘ فريق بابا أاحسسن الذي صسعد
إا ¤القسسم الشسر‘ بهدف تسسجيلي أامام ع Úالبنيان
وكانت النهائية جميلة.
ب -ل -م -اضس -ي اسس -ت -دع-ى ن-خ-ب-ة ك-بÒة م-ن اÙل-يÚ
بإاجراء لقاء ودي ‘ قطر ،ماذا تقول؟
بلماضسي يبقى حاليا هو اŸدرب األنسسب للخضسر ،لكن
اسستدعاء للمحلي Úهي رسسالة لكل اŸشسكك ‘ Úقدرات
الÓعب اÙلي من جهة ،ومن جهة ثانية أاراد أان يبعث
ب -رسس -ال -ة إا ¤ا÷م -ه -ور واإلع Ó-م ح -ت -ى ي-ح-ك-م-وا ع-ل-ى
الÓعب اÙلي من خÓل هذه اŸباراة الودية ،ألنه كثÒ
ا◊ديث عن الÓعب اÙلي ،واليوم حان الوقت للتعرف
عن قريب من قدرات الÓعب ÚاÙلي Úميدانيا.

خلف قرباج على رأاسص الّرابطة
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بداية متعّثرة Ÿدوار بسسبب ال›Èة وإاجازات الّÓعبÚ
عرفت سسنة  2018خÓفة عبد الكر Ëمدوارا Ùفوظ قرباج على رأاسص الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم ليكون ثا Êرئيسص لهذه الهيئة منذ إانشسائها ،حيث ورغم الوعود الكثÒة التي اطلقها ا’
انه واجه العديد من اŸشساكل.
عمار حميسسي
اختارت ا÷معية العامة النتخابية للرابطة الوطنية
اÎÙفة لكرة القدم باŸركز التقني بسسيدي موسسى
باألغلبية الناطق الرسسمي لفريق أاوŸبي الشسلف عبد
ال-ك-ر Ëم-دوار رئ-يسس-ا ج-دي-دا ل-ل-ه-ي-ئ-ة اŸسسÒة ل-ك-رة
القدم الحÎافية ليقودها ‘ الفÎة اŸقبلة.
و– ّصسل مدوار على أاغلبية أاصسوات اأعضساء ا÷معية
العامة  19صسوتا من أاصسل  39عضسوا الذين صسّوتوا ‘
هذه النتخابات التي كانت عن طريق القÎاع السسري
م -رورا ب -الصس -ن -دوق ول -يسس رف -ع األي -دي وح -ل رئ-يسس
›لسس إادارة وف- -اق سس -ط -ي -ف ع -ز ال -دي -ن أاع -راب ‘
اŸركز الثا Êبـ  7أاصسوات ثم أاحمد اŸورو مدير
الشسركة الرياضسية ÷معية وهران ،الذي كان أاحد أابرز
اŸرشسح Úللفوز بهذه النتخابات حيث –صسل على
 6أاصسوات فقط ،فيما اكتفى مراد ◊لو رئيسس النادي
الهاوي لنصسر حسس Úداي بـ  4أاصسوات.
وان -ت -هت م -ه-م-ة اŸك-تب اŸسس Òل-ل-راب-ط-ة ال-ذي ك-ان
يشس -رف ع -ل -ى شس -ؤوون-ه بشس-ك-ل م-ؤوقت رئ-يسس ال-راب-ط-ة
الوطنية لكرة القدم هواة علي مالك وعضسو اŸكتب
ال -ف-درا‹ ع-م-ار ب-ه-ل-ول ل-ي-نصسب ع-ب-د ال-ك-ر Ëم-دوار
ومكتبه ا÷ديد.
ويأاتي انتخاب مدوار ليعيد الشسرعية للرابطة الوطنية
اÎÙف -ة ،ويضس -ع ح -دا أايضس -ا ل -ل -تسس-ي ÒاŸؤوقت ع-ن
طريق اللجنة اŸديرة لشسؤوون كرة القدم ا÷زائرية،
وهذا منذ  23جانفي  2018بعد سسحب تسسي Òشسؤوون
الرابطة من الرئيسس السسابق ﬁفوظ قرباج ومكتبه
التنفيذي.
وكانت الرابطة اÎÙفة بحاجة إا ¤ثورة حقيقية من
أاج-ل إاع-ادة ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ،وه-ي م-ه-م-ة ت-ب-دو ‘ م-تناول
النائب السسابق الذي يعرف جيدا كرة القدم ا÷زائرية
من خÓل Œربته الطويلة مع فريقه جمعية الشسلف،
الذي كان وراء عودته إا ¤الدرجة األو ¤وقيادته
للتتويج ألول مرة ‘ تاريخه بلقب البطولة سسنة 2011
وقبلها بكأاسس ا÷مهورية سسنة .2005
وصسّرح مدوار لوسسائل اإلعÓم عقب فوزه بانتخابات
الرابطة الوطنية اÎÙفة لكرة القدم وقال« :أاولوية
الرابطة هي ترتيب البيت والتحضس Òللموسسم القادم
وعلينا أان نكون ‘ اŸوعد» ،مضسيفا «إان مهمتنا هي
تسسي Òبطولتي الرابطت ÚاÎÙفت Úاألو ¤والثانية
‘ أاحسسن الظروف ،وسسنبذل كل ›هوداتنا من أاجل
موسسم كروي هادئ وناجح على جميع األصسعدة».
وأاكد مدوار أان عÓقته ‡تازة مع رؤوسساء الفرق وهو
األمر الذي جعله يفوز بهذه النتخابات «تربطني
عÓقة وطيدة مع رؤوسساء الفرق وهناك ثقة كبÒة
ب -ي -ن -ن -ا ،وأاظ -ن أان ع Ó-ق -ات-ي م-ع-ه-م دف-عت األغ-ل-ب-ي-ة
للتصسويت لصسا◊ي وسسأاعمل على أان اأكون عند حسسن
ظنهم».
و–ّدث الرئيسس ا÷ديد للرابطة الوطنية اÎÙفة

لكرة القدم عن دور الفاف ‘ هذه النتخابات وقال:
«ال–ادي - -ة سس - -ه - -رت ع - -ل - -ى السس Òا◊سس - -ن ل - -ه - -ذه
النتخابات ،ول أاظن أان هناك مرشسح الفاف والوزارة
والفرق».
ووعد الرئيسس ا÷ديد بالعمل على  ⁄شسمل األسسرة
الكروية مطالبا ا÷ميع Ãسساعدته ‘ مهمته ا÷ديدة
على رأاسس هذه الهيئة الكروية التي عرفت الكث Òمن
التصسدعات خÓل اŸوسسم اŸنصسرم.
إا ¤ذلك أاكد مدوار أانه سسيعمل على اŸطالبة بتحرير
الرابطة من تبعياتها للفدرالية ا÷زائرية لكرة القدم
م-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع صسÓ-ح-ي-ات ال-راب-ط-ة
با◊صسول على امتيازات جديدة تضسمن اسستقÓلية
أاك ‘ Èالعمل ،مشسÒا إا ¤التفاقية التي ” توقيعها
‘ وقت لحق مع الفدرالية ،والتي ” ضسمنها إاعادة
صسياغة صسÓحية كل من الرابطة والفدرالية التي شسدد
ع -ل -ى ضس -رورة انصس-راف-ه-ا ل-ل-تسس-ي Òاألم-ور األه-م م-ن
تسسي ÒاŸشساكل اليومية للنوادي.
وكانت بداية مدوار متعÌة بسسبب اŸشساكل العديدة
التي حصسلت معه مع العديد من الندية بخصسوصس
ت -اه -ي -ل ال Ó-ع -ب Úا÷دد ع-ل-ى غ-رار شس-ب-اب ب-ل-وزداد
وا–اد ا◊راشس ،إاضس -اف -ة ا ¤رائ -د ال -ق -ب -ة ومشس -اك-ل
اخ -رى ف -ي -م -ا ي -خصس ال›Èة ح -دثت ل -ه ع -ل-ى وج-ه
اÿصسوصس مع فريق شسبيبة القبائل.
وسسيكون على مدوار التحلي بالذكاء ‘ التعامل مع
اÙي -ط ال -ري -اضس -ي ،خ-اصس-ة أان-ه ان-ت-ق-د بشس-ك-ل ك-بÒ
بسسبب سسفرياته اŸتعددة مع اŸنتخب الوطني رغم
أانه ل Áبك أاي صسلة فيما يخصس هذا المر بحكم أانه
رئيسس الرابطة و عمله هو تسسي Òالبطولة و التعامل
مع الندية=.
وفتح مدوار على نفسسه عدة جبهات سسيكون عليه
التعامل معها خÓل السسنة اŸقبلة ،خاصسة فيما يخصس
ال›Èة.

حّقق العÓمة الكاملة ‘ البطولة ا’فريقية

اŸنتخب الوطني العسسكري للمÓكمة يتّوج بالّلقب القاري

ّŒدد ال-ع-ه-د م-ع ال-ت-ت-وي-ج-ات ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-رياضسة
العسسكرية التي طاŸا شسرفتنا ‘ ﬂتلف اŸواعيد
القارية والعاŸية ،وكان ذلك من خÓل إافتكاك
’ول للفريق الوطني العسسكري للمÓكمة
اŸركز ا أ
’ف-ري-ق-ي-ة ‘ ط-بعتها اÿامسسة
خÓ-ل ال-ب-ط-ول-ة ا أ
التي جرت وقائعها ‘ الفÎة اŸمتدة من  3إا10 ¤
ن-وف-مÃ Èرك-ز Œم-ع و–ضس Òال-ف-رق ال-ري-اضسية
العسسكرية ب Íعكنون بالعاصسمة.
ت -ع -ت Èه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة
ج-د إاي-ج-اب-ي-ة بالنسسبة
للمÓكمÚ
ا÷زائ - -ري Úال - -ذي - -ن
رف- - -ع- - -وا ال - -ت - -ح - -دي
و“ك -ن -وا م -ن اإلب-ق-اء
ع - - -ل - - -ى ال - - -ل- - -قب ‘
ا÷زائ- - - - - - -ر رغ- - - - - - -م
اŸنافسسة القوية التي
شسهدتها هذه الطبعة،
ب -ال -ن -ظ -ر ل -ل -مشس-ارك-ة
ال- - - -ك- - - -بÒة ل- - - -ع- - - -دد
ال - -ري - -اضس - -ي Úال - -ذي
- - - Œاوز  100مÓكم
م-ث-لوا  14دول-ة أاف-ري-ق-ي-ة تشس-م-ل ك-ل م-ن ب-ورك-ي-ن-افاسسو،
نيجÒيا ،تونسس ،اŸغرب ،زامبيا ،الكامÒون ،كوديفوار،
جمهورية الكونغو ،الكونغو الدÁقراطية ،كينيا ،ما‹،
السسنغال ،غينيا وذلك كان –ت تنظيم ﬁكم وأاجواء
أاخوية رياضسية تنافسسية عالية ب Úجميع الوفود طيلة أايام
إاقامتها .أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق اŸرت-ب-ة األو ¤حسسب
الفرق خÓل البطولة األفريقية والتتويج بالكأاسس القارية
بعد إاكتسساح اŸنافسسة بسسيطرة شساملة من خÓل الظفر بـ

 10ميداليات ذهبية من طرف عناصسر اŸنتخب الوطني
العسسكري ،الذين قدموا كل ما لديهم لتشسريف األلوان
ال -وط -ن -ي-ة وإاسس-ع-اد ا÷م-اه Òال-ت-ي ت-اب-عت اŸوع-د ب-ك-ل
حرارة ،ذلك راجع للعمل الكب Òالذي قام به الطاقم
الفني بقيادة اŸدرب الكب Òإابراهيم يحياوي الذي قدم
دور كب Òمن أاجل اÿروج بهذا التتويج الرائع الذي
يضساف ÷ملة إا‚ازات الرياضسة العسسكرية ‘ ﬂتلف
اÙافل الدولية.
ي - - - -دل ه- - - -ذا اإل‚ازات
اÙق- - - -ق م - - -ن ط - - -رف
اŸن- - -ت- - -خب ال- - -وط - -ن - -ي
ال- - - -عسس - - -ك - - -ري ع - - -ل - - -ى
اإلم - -ك- -ان- -ي- -ات ال- -ك- -بÒة
اŸسس - -خ - -رة م - -ن ط- -رف
ال -ق -ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس
الوطني الشسعبي ‘ ›ال
ت-رق-ي-ة وت-ط-وير الرياضسة
العسسكرية عامة والنخبة
خ - - -اصس- - -ةÃ ،ا ف- - -ي- - -ه- - -ا
اÓŸكمة التي أاكدت أان
ال- -ن- -ت- -ائ- -ج اÙق -ق -ة ‘
السسنوات األخÒة جاءت
لتكلل ثمرة عمل ومثابرة و–ضسÒات مسستمرة وبصسفة
م -ن -ت -ظ -م -ة وف -ق -ا إلسسÎات -ي -ج -ي -ة ُم -م -ن-ه-ج-ة م-ن ط-رف
اŸسسؤوولي ،Úإاضسافة لروح اإلرادة العالية والعزÁة القوية
التي –ذوا كل عناصسر الفريق الوطني ‘ كل األوزان ،ما
جعلهم يصسنعون ا◊دث من خÓل السسيطرة الشساملة على
هذا اŸوعد الذي احتضسنته ا÷زائر ،وكانت ‘ اŸسستوى
من كل ا÷وانب بشسهادة كل ا◊اضسرين.
نبيلة بوقرين

ثقافة

ألسضبت  29ديسضم 2018 Èم
ألموأفق لـ  21ربيع ألثاني  1440هـ

ﬁمد بختي مؤولّف وﬂرج «معروضض للهوى» :

تركت النّهاية مفتوحة لكي تسصتمر حياة الشصخوصص
م- -ن ال -ع -روضض ال -ت -ي اع -ت -لت رك -ح
ﬁي - -ي ال- -دي- -ن ب- -اشض- -ط- -ارزي ع- -رضض
مسض -رح وه -ران ا÷ه -وي ،ال-ذي حضض-ر
إا ¤اŸه - -رج - -ان ال - -وط- -ن- -ي ل- -ل- -مسض- -رح
اÎÙف Ãسض - - -رح- - -ي- - -ة «م- - -ع- - -روضض
ل -ل -ه -وى»..ت -ن-ط-ل-ق اŸسض-رح-ي-ة بشض-اب
نائم ،يسضتيقظ أاو يخيل له ولنا ذلك،
ول ن -دري إان ك -ان ن -وم-ه م-ت-واصض Ó-أاو
أان-ه ي-غ-ف-و ل-يسضÎي-ح م-ن سض-ف-ر م-تعب،
ث- -م يسض- -م- -ع صض- -وت خ- -ط- -وات شض -خصض
تقÎب ،ويجد ‘ صضاحبها حاŸا ﬁبا
لطوار يتصضرف
للخ Òولكن غريب ا أ
وكأانه آات من اŸاضضي البعيد.

ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا ،ف-اأ’ول ي-ق-ول «إأ ¤أŸغ-ام-رة»
وألثا Êيقول «عمرك ما تغلط وتقول ألكنز
وين رأه».
وأŸسضرحية ‘ حد ذأتها حلم ،أ’ننا نرى ‘
ألبدأية كيف يكون ألبطل نائما على أأ’رضس،
فهل تدور أحدأث أŸسضرحية ‘ رأسضه؟ وهل
هي فقط ›رد حلم؟ هو أمر ‡كن.
وأكد بختي أنه يفضضل أ’عتماد على ألنصس
وأدأء أŸمثل ،Úوقال إأنه ترك لهم أ◊رية،
ومع ذلك يقول بختي إأنه أكتفى ‘ ألعملية
أإ’خرأجية بقيادة أŸمثل Úإأ ¤ألشضخصضيات
كما يرأها هو وكما يجب عليهم أدأؤوها،
«بالنسضبة ‹ فإان أŸمثل ’ يجب عليه أن
ي -ع -يشس ألشض -خصض -ي -ة وإأ‰ا أن ي -ت -ك -ف-ل ب-ه-ا،
وللقيام بذلك يجب عليه أن يدركه كما هو،
ومهمتي هي شضرح ألشضخصضية لكي يؤوديها
أŸمثل كما ينبغي».
للتذك ،Òفإان «معروضس للهوى» قد سضاعد
‘ إأخرأجها عبد ألقادر بلكروي ،ألعنصضر
أل -وح -ي -د أŸت -ب -ق -ي م -ن أل-ف-رق-ة أل-ت-ي أدت
أل - -نسض- -خ- -ة أأ’و ¤ل- -ل- -مسض- -رح- -ي- -ة م- -ط- -ل- -ع
ألتسضعينيات ،و‚د ‘ ألسضينوأغرأفيا حمزة

اŸسضابقة الوطنية للّرواية القصضÒة بالوادي

رزيقة طويل تفتك ا÷ائزة األو¤

اح - -تضض - -نت دار ال - -ث- -ق- -اف- -ة ﬁم- -د
الأم Úالعمودي بالوادي حفل توزيع
ا÷وائ - -ز ع- -ل- -ى شض- -رف ال- -ف- -ائ- -زي- -ن ‘
اŸسضابقة الوطنية للرواية القصضÒة،
ال -ت -ي شض -ه -دت ف -وز ال -روائ -ي-ة رزي-ق-ة
ط- -وي- -ل ب- -ا÷ائ -زة الأو ¤ع -ن رواي -ة
«وردي واأسض- -ود» واف- -ت- -كت ال- -روائ- -ي- -ة
رج- -اء ﬁم- -د ا÷ائ -زة ال -ث -ان -ي -ة ع -ن
رواية «تشضابه اأسضماء» ،فيما –صضلت
ال-روائ-ي-ة اآم-ال ب-ن ع-ب-د ال-ل-ه ا÷ائ-زة
ال -ث -ال -ث -ة ع -ن رواي -ة «ح -ك -م اأح-ي-ق-ار
لقمان وكارمن».
وأوضض- -ح بشض Òخ- -ل- -ف رئ- -يسس أل -رأب -ط -ة
أل -و’ئ -ي-ة ل-ل-ف-ك-ر وأ’إب-دأع ،أن أل-غ-رضس م-ن
ت-ن-ظ-ي-م أل-ط-ب-ع-ة أل-رأبعة للمسضابقة ألوطنية
للروأية ألقصضÒة ،هو أŸسضاهمة ‘ دعم
ج -ي -ل ألشض -ب -اب م -ن أل -ك-ت-اب وف-ت-ح أÛال
أمامهم للتنافسس أ’أدبي ،ألثقا‘ وألفكري،
” –ديد ألقيم أŸالية للجوأئز ألثÓث
و ّ
بسضبعة مÓي Úسضنتيم للجائزة أ’أو ،¤سضتة
م Ó-ي Úسض-ن-ت-ي-م ل-ل-ج-ائ-زة أل-ث-ان-ي-ة وخ-مسض-ة
مÓ-ي Úسض-ن-ت-ي-م ل-ل-ج-ائ-زة أل-ثالثة وأفصضحت

مسضرحيات عا÷ت نضضال ا÷زائرّي ‘ Úمهرجان اŸسضرح اÎÙف

مكانة الّنصص التّاريخي ﬁفوظة على الّركح ا÷زائري

 ⁄ي -غب ال -نصض اŸسض-رح-ي ال-ت-اري-خ-ي ع-ن
ب -رن -ام -ج اŸه -رج -ان ال -وط-ن-ي ال-ث-الث ال-عشض-ر
ل -ل -مسض -رح اÎÙف ،ال -ذي ت -ول-ي-ه «الشض-عب»
تغطية خاصضة ويومية ،فإا ¤جانب مواضضيع
السضياسضة واŸشضاكل الجتماعية ،عاد تاريخ
ا÷زائ -ر ل -يسض-ج-ل حضض-وره م-رة أاخ-رى ع-ل-ى
رك -ح ﬁي -ي ال -دي -ن ب-اشض-ت-ارزي ،ع-ل-ى غ-رار
مسض- - - -رح- - - -ي- - - -ت- - - -ي «اسضÎاح- - - -ة اŸه - - -رج»Ú
و»ك -ال -ي -دون-ي-ا» ،ف-ي-م-ا ع-اد ب-ن-ا ع-رضض «ي-وب-ا
ال -ث -ا »Êإا ¤م -رح-ل-ة م-ت-ق-دم-ة م-ن ت-اري-خ-ن-ا
العريق الضضارب ‘ القدم.

أŸسسرح ألوطني :أسسامة إأفرأح

أسسامة إأفرأح
هي قصضة شضخصض ،Úأأ’ول حا ⁄ويركضس
ورأء قيم إأنسضانية كونية ،حيث يحدثنا عن
أ◊ب وألكرأمة وهي قيم عاŸية .أما ألثاÊ
فهو مادي أك ،Ìولكن بالتفاعل وأ’حتكاك
مع ألشضخصس أأ’ول سضيبدأ بالتغ Òوألتطور.
ه- -ك- -ذأ يصض- -ف ل -ن -ا أıرج وك -اتب أل -نصس
ﬁمد بختي مسضرحيته ،ألتي أرأدها عرضضا
م- -ي- -زت- -ه أل- -بسض- -اط- -ة ‘ أل -ل -غ -ة وأق -تصض -اد ‘
ألسضينوغرأفيا ‘ ،قالب تعبÒي سضاخر.
وأضض- -اف أıرج أن ه- -ذه ه- -ي أل- -نسض- -خ -ة
أ÷دي- -دة م -ن أل -ع -رضس أل -ذي ك -تب نصض -ه بÚ
 1988و ،1990وأنتج للمرة أأ’و ¤سضنة ،1991
وحاز على أ÷ائزة ألكÈى للمهرجان ألوطني
للمسضرح أÎÙف با÷زأئر ،وأ÷ائزة ألكÈى
بالقاهرة ،وكلتا أ÷ائزت Úكانتا سضنة .1994
وحسضب أıرج فإان ما تغ ‘ ÒأŸسضرحية
ه -م أŸم -ث -ل -ون ف -ي -م -ا ب -ق -ي أل -نصس ك-م-ا ه-و،
وأإ’خرأج كذلك  ⁄يتغ« Òأ’نني كنت أıرج
‘ ألنسضخة أأ’و ¤أيضضا» ،يقول بختي ،ألذي
يرى أن ألسضياق  ⁄يتغ Òوما يزأل صضا◊ا
بدليل أن أ÷مهور تقبل ألعرضس.
وأع - -ت Èب- -خ- -ت- -ي أن ك- -ل شض- -يء وأضض- -ح ‘
أŸسضرحية ،فهي بعيدة كل ألبعد عن ألرمزية،
أما ترك ألنهاية مفتوحة فهو أمر متعمد ،أ’ن
هذه ألشضخصضيات سضتوأصضل حياتها ووجودها
ب -ع -د أن -ت-ه-اء أل-ع-رضس ،و’ شض-يء ن-ه-ائ-ي ،وك-ل
وأحد من أ÷مهور سضيحمل قرأءته أÿاصضة
للعرضس .كما أن كلتا ألشضخصضيت– Úافظ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألطبعة ألرأبعة عن مشضاركة  24عم Óمنهم
 18أمر أة.
ألرأبطة ألو’ئية للفكر وأ’إبدأع بو’ية
أل -وأدي ق -د ف -ت -حت ‘ وقت سض -اب -ق أب-وأب
ألÎشّضح للطبعة ألرأبعة للمسضابقة ألوطنية
للروأية ألقصضÒة لسضنة  ،2018أإÁانا منها
باŸكانة أŸميزة ألتي –تلها ألروأية ‘
ألسضاحة أ’أدبية أÙلية.
وع -ن شض -روط أŸسض-اب-ق-ة أل-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
ألرأبطة بالتنسضيق مع دأر ألثقافة ﬁمد
أ’أم Úألعمودي بالوأدي ،أ’ يتجاوز عمر
أŸتسضابق أربع Úعاما ،فيما ” أشضÎأط أ’
يتجاوز ألنصس ألروأئي أŸقدم  20ألف كلمة
و’ يقل عن  18ألف كلمة ،و أن تكون ألروأية
بلغة عربية سضليمة ،بدون أخطاء مطبعية
ولغوية  ،كما ’ يحق للفائزين ‘ ألطبعات
ألسضابقة أŸشضاركة.
جاء ‘ قائمة ألشضروط ،أن تكون ألروأية
حديثة  ⁄تنشضر من قبل ،كما تتو ¤ألرأبطة
ألو’ئية طبع ألروأيات ألثÓث ألفائزة ‘
أŸسضابقة ،على أن يتسضلم  200نسضخة من
روأيته أŸطبوعة هدية من ألرأبطة.

جاب ألله ،أما أŸوسضيقى فهي للزب Òرحال،
ومثل أدوأر شضخصضيات هذأ ألعرضس كل من
ﬁم -د دي -ن أŸن -ا ،Êع -ب -د أل -ق-ادر ب-ل-ك-روي،
حورية زوأشس ،ليلى تلمات ،Úمصضطفى مرأتبة،
يوسضف قوأسضمي وﬁمد أم Úدأدة.

مراجعات..

تزييف ا◊داثة..سصمة
تصصبغ وجه عا ⁄اليوم..
ت- -ت -ج -ل -ى سض -م -ة
أل -ت -زي-ي-ف ‘ أبشض-ع
صض- - -وره- - -ا ،وأرف - -ع
درج -ات -ه -ا ،ح-ي-ن-م-ا
ي-ت-ح-ول أل-ت-عليم إأ¤
آألة إ’نتاج ما تطلبه
م-ؤوسضسض-ات ت-دي-ره-ا
مصضالح قد ’ تكون
ل-ه-ا عÓ-ق-ة بالوطن
وأŸوأطن
كاŸؤوسضسضات
أل -ع -اب -رة ل-ل-ق-ارأت.
ح- -ي- -ن- -م- -ا ت -ت -ح -ول
أÈ- - -ÿة وأÈ- - -ÿأء
إأ ¤آأ’ت
لÓسضتنزأف ‘ كل
أشض -ك -ال -ه ،ب -ع -ي -دأ ع -ن ت -خ -ط -ي -ط ي -أاخ -ذ أل -ق-ي-م أو
أÿصضوصضيات بع Úأ’عتبار .حينما صضارت ألنخب
آألة لتفكيك أوأصضر ألÎأبط وأ’لتحام ‘ أÛتمع،
وهي تعبث Ãكوناته ،وتزرع ألُفرقة ب Úأطرأفه،
باسضم حرية ألبحث ،وألعلمية ،وغÒها من أكاذيب
أÿطابات أ◊دأثية .حينما تكتمل ألدأئرة على هذأ
ألنحو ،ندرك كم هو بربري هذأ ألزمان .كم هو
متخلف وحشضي ،يسضوق ألبشضرية إأ ¤هاوية ’ قعر
ل -ه -ا...رÃا سض-ت-ك-ون ح-ف-رة ل-ت-دوي-ر ن-ف-اي-ات أل-ع-ا⁄
ألقد ،Ëليبدأ بعدها عا ⁄ألتفسضخ ،عا ⁄أŸسضيح
ألدجال.
لقد فطن كث Òمن مفكري ألغرب إأ ¤هذه ألسضمة
ألتي حملها ألقرن ألتاسضع عشضر وجسضدها ألقرن
أل - -عشض - -رون أبشض - -ع Œسض - -ي- -د م- -ن خÓ- -ل ح- -مÓ- -ت
أ’سضتعمار ،ثم من خÓل أ◊روب ألتي أكلت قلب
أوروبا ‘ حرب ÚعاŸيت Úكانت حصضيلتها أك‡ Ìا
أسض - -ت - -حصض - -ده أŸوت وأŸرضس وأ◊روب ‘ ق- -رون
عديدة متوألية .لقد أدرك هؤو’ء أن ألتزييف ألذي
أصضبح يطال أإ’نسضان وأأ’فكار وألقيم ،قد أنتزع منها
صضفة ألثبات وأ’سضتمرأر ألتي كانت سضقفا يحمي
أإ’نسضان ويتسض Îبه .فغدأ عاريا أمام رياح هوجاء
تهب من كل أ’Œاهات ،وأدركوأ أن هذه ألرياح إأ‰ا
ه-ي خ-ط-اب-ات ي-ب-ث-ه-ا أل-ع-ق-ل أل-بشض-ري أ◊ائ-ر أل-ذي
أصضبح وحيدأ ‘ عا ’ ⁄يعرف عنه إأ’ ألنزر أليسض،Ò
وه -و ي -زع -م أن -ه م -رك-زه وأن أŸع-رف-ة ت-ن-ط-ل-ق م-ن-ه
وتنتهي إأليه ،فإاذأ به فرد عار ‘ صضحرأء من أ÷هل
–وطه من كل مكان .هذه أ◊Òة نشضهدها أليوم ‘
م -ث -ق -ف -ي -ن -ا إأزأء ت -رأث -ه -م،وق-وم-ي-ات-ه-م ،وه-وي-ات-ه-م،
وأوطانهم ،حÒة تسضلبهم ما بقي فهم من ضضمÒ
تخبو جذوته تدرجيا سضنة بعد سضنة وجي Óبعد جيل.
و’ يفوت أÓŸحظ أن سضمة ألتزييف تشضاهد ‘
كل شضيء ،فيما يقتنى ،ويسضمى باŸسضتهلك ،فيما
يصضنع ويسضمى أ’ختيار أأ’ول وألثا Êوألثالث ،فيما
يباع ،ويسضمى باأ’صضلي وأŸزيف ،فيما يؤوكل فيسضمى
بالطازج وأŸصضنع..أشضياء مثل هذه تنذر بأاننا أمام
أختيارأت ’ تÎك لنا شضكا ‘ أن أŸادة ألتي تعرضس
علينا مزيفة بالقدر ألذي نحن كذلك مزيفون ‘
أذوأقنا وتطلعاتنا وأحوألنا .ف Óشضيء فينا قار Áكن
أن نؤوسضسس عليه بناء لتصضورأت تخرجنا من هذه
ألدأئرة أÙكمة أ’نغÓق.

بقلم:
د .أ  .حبيب
مونسسي

ل- - -ط - -اŸا وّظ - -ف أŸسض - -رح أ÷زأئ - -ري أل - -نصس
أل- -ت- -اري- -خ- -ي ‘ ع- -روضض -ه ،وإأن ك -انت م -ي -زة ه -ذأ
ألتوظيف ذلك ألقدر ألكب Òمن ألتقديسس نظرأ
للتجربة أ÷زأئرية ‘ هذأ ألصضدد .وقد كّرسضت
أل -ط -ب -ع -ة أل -ث -ال -ث -ة عشض -ر م -ن م -ه -رج -ان أŸسض -رح
أÎÙف حضض- -ور ه- -ذأ أل -نصس أŸسض -رح -ي ،ح -يث
عرضس إأ ¤حد أآ’ن عرضضان لهما عÓقة مباشضرة
بنضضال أ÷زأئري Úضضد أ’سضتعمار ألفرنسضي ،هما
ع- -رضض- -ا «أسضÎأح- -ة أŸه -رجŸ »Úسض -رح سض -ع -ي -دة
أ÷ه -وي ،و»ك -ال -ي -دون -ي -ا» Ÿسض -رح ق-اŸة أ÷ه-وي،
إأضضافة إأ ¤عرضس تاريخي ملحمي حمل عنوأن
«يوبا ألثا ،»ÊأقÎحه مسضرح تيزي وزو أ÷هوي.
«أسضÎأح -ة أŸه ّ-رج »Úنصس مسض -رح -ي م -ت-م-ي-ز
ل-ل-ف-ق-ي-د ن-ور أل-دي-ن ع-ب-ة ،ت-رج-م-ه أل-دك-ت-ور أح-م-د
ح -م -وم -ي (نشض Òإأ ¤وج -ود ت -رج -م-ة أخ-رى ÷روة
ع Ó-وة وه -ب -ي م -نشض -ورة ل -دى دي -وأن أŸط-ب-وع-ات
أ÷امعية) وأخرجه مسضرحيا أحمد ألعقون ،وأبدع
فيه سضينوغرأفيا حليم رحمو Êألذي قام بعمل
بحثي ورّكز على دقائق أأ’مور وتفاصضيلها ،فيما
كانت أŸوسضيقى ◊سضان لعمامرة.
ت -دور أح -دأث أŸسض -رح -ي -ة إأب -ان ث -ورة ن -وف-مÈ
ألتحريرية ‘ ،فÎة كانت وحدة أŸظلي ‘ Úجيشس
أ’سضتعمار –اول تغي Òصضورتها ألنمطية وتلميعها
وألتقرب من أŸوأطن Úمن خÓل تقد Ëعروضس
مسضرح ومهرج ،Úولكنها ’ تنجح ‘ إأخفاء وجهها
أ◊قيقي .تقوم ›موعة من أŸظلي ÚألفرنسضيÚ
بتدريبات حول عرضس مسضرحي ،يفÎضس عرضضه
دأخ -ل أل -ث -ك -ن -ة ،و‘ ه-ذه أأ’ث-ن-اء يسض-ل-م إأ ¤ه-ؤو’ء
أŸظ -ل -ي Úشض-اب ج-زأئ-ري يشض-ت-ب-ه ‘ ق-ي-ام-ه ب-زرع
قنبلة ‘ مكان يجهلونه ،وهنا يسضقط قناع أŸهرج

وتعاود وحشضية  ‘Îﬁألتعذيب إأ ¤ألظهور مع
ألتقدم ‘ ألتحقيق ،على أمل أنتزأع أ’عÎأف من
هذأ ألشضاب أŸثقف قبل أنفجار ألقنبلة.
أم -ا ع -رضس «ك -ال -ي -دون-ي-ا» ف-ه-و ع-ن نصس جÓ-ل
خشض- - -اب وإأخ- - -رأج ك- - -ر Ëب- - -ودشض- - -يشس ،و‘ ه - -ذه
أŸسضرحية أيضضا “يزت سضينوغرأفيا باجي رمزي،
بل رÃا أنها تفوقت على أأ’دأء ألركحي .تدور
أŸسضرحية حول أŸناضضل عبد ألله و›موعة من
أ÷زأئ -ري Úم -ع -ه ،ي -ت -مسض -ك -ون ب -اأ’رضس وأل -وط -ن
وأل-ه-وي-ة ،وي-دف-ع-ون ث-م-ن رفضس أل-ظ-ل-م وأل-ع-ب-ودي-ة
فينفون إأ ¤كاليدونيا أ÷ديدة ،وتروي أŸسضرحية
هذه ألرحلة ألشضاقة أŸهلكة ،ولكن ُبعد أŸسضافات
’ يقضضي على حلم ألعودة من جديد إأ ¤ألوطن
أأ’م ،فا’بتعاد أ÷سضدي لعبد ألله  ⁄يقضسِ على
أل -وشض -ائ -ج أل -ت -ي رب -ط -ت-ه ب-اأ’رضس وأل-زوج-ة م-رË
وباŸبادئ ألتي نشضأا عليها.
أما عرضس «يوبا ألثا »Êفقد جمع ب Úألتمثيل
وألكوريغرأفيا ،وقد حاول كاتب ألنصس وأıرج
إألياسس مكرأب ألعودة إأ ¤قصضة أŸلك يوبا ألثاÊ
ألذي تربع على عرشس ‡لكة موريتانيا ألشضاسضعة.
وسضاعدت سضينوغرأفيا عبد ألله كبÒي ‘ Œسضيد
ألفضضاء ذي أللمسضات ألرومانية أأ’مازيغية .كما ⁄
يغفل ألعمل ،ألذي قّدم باأ’مازيغية مع سضÎجة
ب -ال -ل -غ-ة أل-ع-رب-ي-ة ،أل-ن-زأع أل-ذي ق-ام م-ع م-ن-اهضض-ي
ألهيمنة ألرومانية وعلى رأسضهم ألقائد أأ’مازيغي
ألثائر تاكفاريناسس.

لوكرانية يحلّق با÷مهور
«طيف ا◊كايات» لفرقة خيال الظل فÒبا ا أ

«شصاد و الظÓل» بدار األوبرا بوعÓم بسصايح بداية من اليوم
لوب-را
ال -قسض -م ال -ث -ق -ا‘ – /تضض-ن دار ا أ
بوعÓم بسضايح بداية من اليوم  29ديسضمÈ
 2018إا ¤غ -اي-ة  04ج-انفي  ‘ 2019رح-لة
ﬁف -وف -ة ب -اŸت-ع-ة وع-اب-رة لّ-ل-غ-ات ،ال-ع-رضض
العاŸي «شضادو ظÓل» من أاداء فرقة «فÒبا»
لوك-ران-ي-ة ،حسضب ب-ي-ان –صض-لت «الشضعب»
ا أ
على نسضخة منه.
أل - -ع- -رضس ه- -و م- -ن ت- -ن- -ظ- -ي- -م شض- -رك- -ة «أم.أسس
أنÎتينمت» أıتصضة ‘ تنظيم أأ’حدأث ألفنية
وألÎف -ي -ه -ي-ة أل-كÈى ،وأل-ت-ي أشض-رفت ع-ل-ى ب-ر›ة
جولة فنية للفرقة أأ’وكرأنية ع Èو’يات تيزي
وزو ،سض -ط -ي -ف وع Úأل -دف -ل-ى وصض-و’ إأ ¤أ÷زأئ-ر
ألعاصضمة.
«ط -ي -ف أ◊ك -اي -ات» أل -ذي أج -ت -از ك-ل أ◊دود،
وع Èألقارأت برأً وجوأً وبحرأً ليؤوكد أن ألفن لغة
ألعا ⁄أجمع ،يحلق با÷مهور يقول ذأت أŸصضدر
إأ ¤عا ⁄أÿيال وألظÓل مع شضخصضيات عديدة،
وقصضصس بدأت مع «ديز »Êألتي تضضم ‘ ثناياها

›م -وع -ة م -ن أج -م -ل أل-قصضصس أأ’خ-رى ك-اأ’مÒة
«سض-ن-دري »Ó-و»ه-اري ب-وت-ر» و»ب-ه-ل-وأن-ي-ات»« ،ح-ول
ألعا »⁄و»مدغشضقر» و»أليسس ‘ بÓد ألعجائب»
و»ه -رق -ل» و»ب -ي -اضس أل -ث -ل -ج» و»أأ’ق -زأم ألسض-ب-ع-ة»،
«أنقذوأ أأ’رضس» و»جحا» و»ألتيتانيك».
وكسضابقة عاŸية سضتحظى أ÷زأئر بأاول عرضس
بخيال ألظل للسضلسضلة ألشضهÒة Game of thrones
Óشضارة ،فرقة «فÒبا» تقوم بتصضوير وŒسضيد
ل إ
م -وأضض -ي -ع وشض -خصض -ي -ات ﬂت-ل-ف-ة م-ن أ◊ي-اة وم-ن
ألروأيات وأأ’فÓم ،حيث تقّدم شضك ً
 Óفريدأً من
أإ’بدأع ‘ مسضرح خيال ألظل ‘ ،مسضعى إأ ¤ألتغلب
على أ◊وأجز وأ◊دود أإ’قليمية وألوطنية وأللغوية
ب Úأل -بشض -ر ح-ول أل-ع-ا ،⁄ب-اسض-ت-خ-دأم ل-غ-ة أل-ظÓ-ل
لتكون لغة عاŸية للتوأصضل.
وقد تأاسّضسس مسضرح ألظÓل أأ’وكرأ،2008 ‘ Ê
وهو يتكون من خÒة رأقصضي با‹ أوكرأنيا ألذين
صضقلت موأهبهم ‘ ميادين ألسضÒك وألفن ألرأبع
وأŸسضرح ألصضامت ورياضضة أ÷مباز.

لندلسض»
عنونه بـ «‘ رياضض ا أ

الفنّان الصصادق بوراوي يضصع الّلمسصات األخÒة لكتابه
ي -ع -ك -ف ح -ال -ي-ا
رئ- -يسض ج- -م- -ع- -ي- -ة
«إاشضبيليا»
للموسضيقى
لندلسضية
ا أ
ال -ب -احث وال -ف -ن -ان
الصض- - -ادق ب- - -وراوي
اب -ن م -دي -ن -ة سض-وق
أاه-راسض ع-ل-ى وضضع
لخÒة
ال-ل-مسض-ات ا أ
لصض - -دار ك - -ت - -اب- -ه
إ
ب-ع-ن-وان «‘ ري-اضض
لندلسض».
ا أ
وأوضض- - - -ح رئ - - -يسس
ذأت أ÷م -ع -ي -ة أل -ت -ي
ت- -أاسضسضت سض -ن -ة 2002
بأان هذأ ألكتاب ألذي
يضضم  200صضفحة من أ◊جم أŸتوسضط ،سضيتناول
تاريخ وأ›اد أŸوسضيقى أأ’ندلسضية أنطÓقا من
دأر ألسضÓم ببغدأد إأ ¤سضوق أهرأسس طاغسضت.
ويتضضمن هذأ ألكتاب كذلك دعوة إأ ¤ضضرورة
إأشضرأك عديد ألفاعل Úوﬁبي هذأ أللون ألفني
بهذه أŸدينة ألتي تعت Èجزءأ من أŸدرسضة ألثالثة
للموسضيقى أأ’ندلسضية (إأشضبيليا) ،وكذلك إأ ¤أهمية
ترتيب وأحÎأم ألقوأعد أللغوية أثناء أأ’دأء حتى

Óجيال ألقادمة ،كما قال.
تصضل ألرسضالة صضحيحة ل أ
ويحث ذأت ألفنان من خÓل إأصضدأره أ÷ديد
على ضضرورة إأدرأج تدريسس أŸوسضيقى أأ’ندلسضية
ن-ظ-ري-ا وت-ط-ب-ي-ق-ي-ا ‘ أل-وسض-ط أŸدرسض-ي ب-أاط-وأره
ألثÓثة’ ،سضيما وأن هذأ ألنمط أŸوسضيقي يرمي -
حسضبه  -إأ ¤أÙافظة على ألهوية ألوطنية ،وتبليغ
مسضار هذأ ألفن إأ ¤أ÷يل ألصضاعد.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسس
Ãسضجد البشضÒ
اإلبراهيمي
شضـارع الشضهـداء
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هام جدا

أامر الله اŸسصلم Úبالدعوة إاليه با◊سصنى

IQƒKÉCe ∫GƒbGC

الـ ـ ـت ـسضـامح ...مـظـاه ـره وآاث ـاره النـفـسضـية واإلجـ ـتـماعـية

ك -ان ‘ ب -ن -ي إاسس-رائ-ي-ل ال-قصس-اصض ،و ⁄ي-ك-ن ف-ي-ه-م
ال u-دي -ة ،وك -ان ‘ ال -نصس -ارى ال u-دي -ة ،و ⁄ي -ك -ن ف -ي -ه-م
القصساصض ،فأاكرم الله هذه األمة اÙمدية وخÒها
ب( Úال -قصس -اصض ،وال u-دي -ة ،وال -ع -ف -و) ،وه-ذا م-ن ُي-سس-ر
الشسريعة الغراء التي جاء بها سسيد األنبياء.
وللتسصامح آاثار Áكننا ذكر بعضصها وهي:
آاثار نفسصية:
ال -تسس -ام -ح ل-ه أاث-ر ع-ظ-ي-م ع-ل-ى ال-ف-رد؛ م-ن سسÓ-م-ة
الصس -در ،واÙب -ة ،وال -ت -ع -اون ،واإلخ -اء ،ول -ه ف -وائ -د
صس -ح -ي -ة ،وشس -اه -د ذلك ولَح -ظ أاث -ره ع -ل -م-اء ال-طب
السسلوكي ،قال بعضسهم :إاذا أاردت أان ُتقلل من ضسغط
دمك ،وأان تخuفف التوتر ‘ حياتك ،فعليك بالصسفح
والتسسامح مع اآلخرين ،وهذه دراسسة أاخرى أاقيمت ‘
جامعة تينيسسي األمريكية  -لتحديد آاثار التسسامح
على صسحة اإلنسسان  -على دراسسة  107من طÓب
ا÷امعات اıتلفة ،ملؤووا اسستبيانات حول مناسسبتÚ
شس-ع-روا ف-ي-ه-م-ا ب-اÿداع واÿي-ان-ة ،ب-ح-يث ” ق-ي-اسض
معدل ضسربات القلب ،وضسغط الدم ،والتوتر ‘ عضسلة
ا÷بهة ،وشسدة التعtرق.
وي -ق -ول ع -ل -م -اء ال -ن -فسض :إان ال -تسس -ام -ح ع-ب-ارة ع-ن
إاسسÎاتيجية –tمل تسسمح للشسخصض بإاطÓق مشساعره
السس-ل-ب-ي-ة ال-ن-اŒة ع-ن غضس-ب-ه م-ن اآلخ-ري-ن ب-ط-ري-قة
ودية.
وله آاثار على شسخصسية الفرد؛ حيث يزيد من تقدير
 ÓعÓ-ق-ت-ه ب-اآلخ-ري-ن
ال -ذات ،وق -وة الشس-خصس-ي-ة ،و Áأ

فـ ـ ـ ـ ـ ـوائ ـ ـ ـ ـ ـ ـد الـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـو وال ـ ـ ـ ـصض ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح

‘ العفو رحمة باŸسسيء ،وتقدير ÷انب ضسعفه البشسري ،وامتثال ألمر
ال - - - - - - - -ل - - - - - - - -ه ،وط - - - - - - - -لب ل- - - - - - - -ع- - - - - - - -ف- - - - - - - -وه وغ- - - - - - - -ف- - - - - - - -ران- - - - - - - -ه.
‘ العفو توثيق للروابط الجتماعية التي تتعرضض إا ¤الوهن والنفصسام
بسس- -بب إاسس- -اءة ب- -عضس- -ه- -م إا ¤ب- -عضض ،وج- -ن- -اي- -ة ب- -عضس- -ه -م ع -ل -ى ب -عضض.
و‘ العفووالصسفح عن اآلخرين سسبب لنيل مرضسات الله سسبحانه وتعا.¤
¿ ’nhn iƒn≤rsà∏dp ÜoônbrGCn GƒØo©rJn
العفووالصسفح سسبب للتقوى قال تعاr GCnhn﴿ :¤
[º˘˘˘µo ˘˘˘æn˘˘˘˘«r˘˘˘˘Hn πn˘˘˘˘°†r ˘˘˘˘Øn˘˘˘˘drG Gƒo˘˘˘˘°ùn ˘˘˘˘ær˘˘˘˘Jnال - - - - - - -ب - - - - - - -ق- - - - - - -رة.237 :
‘ العفووالصسفح من صسفات اŸتق ،Úقال تعاImônØp¨ren ≈ndGEp GƒYoQpÉ°nShn] :¤
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[Úآال عمران.134 ،133 :
n æ°ùërªodG Ö
t ëpjo ¬os∏dGhn
من يعفو ويصسفح عن الناسض يشسعر بالراحة النفسسية.
‰اذج من عفوه صصلى الله عليه وسصلم:
كان النبي صسلى الله عليه وسسلم قد بلغ القمة ،والدرجة العالية ‘ العفو
والصسفح ،كما هوشسأانه ‘ كuل خلٍُق من األخÓق الكرÁة ،فكان عفوه
يشس - - - - - - - -م - - - - - - - -ل األع - - - - - - - -داء فضس - - - - - - - -ا Óع - - - - - - - -ن األصس- - - - - - - -دق- - - - - - - -اء.
حا ،يتلقى من قومه األذى
(وكان صسلى الله عليه وسسلم أاجمل الناسض صسف ا
اŸؤو ⁄فيعرضض عن تلوÁهم ،أاوتعنيفهم ،أاومقابلتهم Ãثل عملهم ،ثم
ي - -ع - -ود إا ¤دع - -وت - -ه - -م ونصس - -ح - -ه - -م ك - -أا‰ا  ⁄ي - -ل َ- -ق م - -ن- -ه- -م شس- -ي - -ائ- -ا.
‘ تأاديب الله لرسسوله بهذا األدب أانزل الله عليه ‘ اŸرحلة اŸكية
خُÓsق الَْعِليُم ا◊جر86-85:
جِميَل إاِsن َرsب َ
ك ُهَو الْ َ
قولهَ« :فاصْسَفِح ال sصسْفَح الْ َ
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ث - -م أان - -زل ع- -ل- -ي- -ه ق- -ول- -هn r n l n r n r o r n r n ˘˘°rUÉ˘˘an] :
¿[الزخرف 89 :فكان يقابل أاذى أاهل الشسرك بالصسفح ا÷ميل،
َ ƒªo∏n©rjn
وهوالصسفح الذي ل يكون مقروانا بغضسب أاوك Èأاوتذمر من اŸواقف
اŸؤوŸة ،وكان كما أاsدبه الله تعا .¤ثم كان يقابل أاذاهم بالصسفح ا÷ميل،
وي- - - - - - - - - - - - - - - -ع- - - - - - - - - - - - - - - -رضض ق- - - - - - - - - - - - - - - -ائ- - - - - - - - - - - - - - - -ا :Óسس Ó- - - - - - - - - - - - - - -م.
و‘ العهد اŸد Êلقي الرسسول صسلى الله عليه وسسلم من يهود اŸدينة
∫ s Jn
™ ámænpFÉNn ≈∏nYn
أانوااعا من اÿيانة فأانزل الله عليه قولهo GõnJn ’nhn﴿ :
o ∏p£
¿ Öt˘ëp˘jo ¬n˘∏s˘dG
s GEp ír˘Øn˘°Ur Ghn ºr˘¡o˘ær˘Yn o∞˘YrÉ˘an ºr˘˘¡o˘˘ær˘˘ep kÓ˘˘«˘˘∏p˘˘bn ’sGEp ºr˘˘¡o˘˘ræ˘˘ep
[ø«æp°pùërªodrGاŸائدة ،13 :فصس Èالرسسول صسلى الله عليه وسسلم عليهم
وعفا وصسفح ،حتى جاء اإلذن الربا ÊبإاجÓئهم ،ومعاقبة ناقضسي العهد
منهم.
 فعن أاسسامة بن زيد رضسي الله عنهما قال :كان رسسول الله صسلى اللهعليه وسسلم وأاصسحابه يعفون عن اŸشسرك Úوأاهل الكتاب ،كما أامرهم الله
ويصسÈون ع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ى األذى.
[Üَ ÉànµpdrG GƒJohGCo øآال عمران:
n jòpdsG ø
n ep ø
قال الله  -تعاs ©oªn°ùr àndnhn] :- ¤
 [ÜpÉànµpdrG πالبقرة 109 :فكان رسسول الله
p grGCn ø
r ep Ò
186وقالl ãpcn Oshn] :
صسلى الله عليه وسسلم يتأاول ‘ العفوعنهم ما أامر الله به ...وعن عبدِ اللهِ

ب -اÙب -ة وا÷ود والسس -خ -اء ،وي -رسس -م ع -ل -ى ُم -ح s-ي -اه
البشساشسة والبتسسامة ،ويكفي بها حصسول ﬁبة الله؛
¿
ق -ال ت -ع -اr GCn ¿nƒÑtëpJo ’nGCn GƒëoØn°ür «n˘drhn Gƒ˘Øo˘©r˘«n˘drhn﴿ :¤
 ﴾ºٌ «MpQn QlƒØonZ ¬o∏sdGhn ºrµodn ¬o∏sdG ônØp¨rjnالنور.22 :
ف-ال-تسس-ام-ح ل-غ-ة إاسسÓ-م-ي-ة أاصس-ي-ل-ة ،وم-ع انى أاخÓقي
شس َ-رع -ه اإلسس Ó-م ،وحث ع -ل-ي-ه ق-ب-ل أان ت-ول-د ف-لسس-ف-ة
التسسامح الغربي.
آاثار اجتماعية:
التسسامح من أاعظم قَِيم التعايشض؛ بحيث يتسسامح
اإلنسس-ان وي-ت-غ-اضس-ى ،وَت-سس-ام-حُ ،يَ-ت-سس-ام-ح م-عك ،فإانه
سس -ي -ك -ون ي -وام-ا م-ا ه-وأاي اضس-ا ب-ح-اج-ة إا ¤أان ي-تسس-ام-ح
ال-ن-اسض م-ع-ه .ال-تسس-ام-ح ي-زي-ل سس-رط-ان ال-ك-راه-ية من
ن -ف -وسض ال -ن -اسض ،وي -ق -دم ل -ه-م ال-دل-ي-ل أاي اضس-ا ع-ل-ى أان
العظماء من األنبياء واŸصسلح ÚواŸؤومن ،Úذاقوا
اŸر م -ن أاج -ل ال -تسس -ام -ح ،ودع -وا إا ¤ن -ب -ذ ال-ت-عصسب
وال -ع -ن -ف ال -ذي ي -ع-م-ي ال-ع-ق-ول ق-ب-ل ال-ع-ي-ون ،وي-ول-د
اŸشس -اع -ر السس-ل-ب-ي-ة Œاه أاب-ن-اء ال-بشس-ري-ة ع-م-وام-ا ،ث-م
ينتهي إا ¤نبذ اآلخر ولوكان من نفسض الدين ،وإان
اختلف معه ‘ اŸذهب ،وعلينا نحن البشسر أان نتحلى
بروح التسسامح الذي هوالتصسالح مع األحقاد الدفينة،
ف -ال -تسس -ام -ح ه-وف-ع-ل م-ن ›نx-ي ع-ل-ي-ه ُت-ج-اه ا÷ا،Ê
وأاسس -اسس -ه ال -ت -ح -ول م -ن م -وق -ف سس -ل -ب -ي إا ¤م -وق -ف
إايجابي.
فالتسسامح قيمة عظيمة جاء بها هذا الدين القوË
م -ن رxب ع -ل-ي-م ح-ك-ي-م ،ف-ه-ذا اÿل-ق م-زxك ل-ل-ن-ف-وسض،
مطuهر للقلوب من أادران اÿسسائسض ،يسساعد اÛتمع
على التكاتف والتكافل ،وهكذا دين اإلسسÓم ،رحمة
بالبشسرية رأافة بهم؛ كما قال تعاn∑Éæn∏r°nSQrGCn Éenhn﴿ :¤
 ﴾Úاألنبياء.107 :
n ªpndÉ©nr∏pd ákªnMrQn ’sGEp
حيث راعى الله فيه النفوسض ،وما جبَل عليه اÿلْق،
فجعل تكاليفه غ Òزائدة على قدرتهم ،بل إانه من
أاجل ما يحمله من عناصسر البقاء والعموم ÷ميع
البشسرية ،تَرك اآلصسار واألغÓل التي ضسربها على بني
إاسسرائيل جزاَء ُ
ظلمهم وعدوانهم .فحري بنا نحن -
معاشسر اŸسسلم - Úأان نتخsلق بهذا اÿلق السسامي
ا◊ضساري.

بِن عمرِو بِن العاصِض رضسي اللهُ عنهما واصسافا
النبي صسلى الله عليه وسسلم ...:ول َيدَفُع السسيئَة
بالسسيئةِ ،ولكن يعفو وَيصسَفُح.
موقفه صسلى الله عليه وسسلم مع أاهل ثقيف
فعن عروة بن الزب Òأان عائشسة زوج النبي صسلى
الله عليه وسسلم حدثته أانها قالت لرسسول الله صسلى
الله عليه وسسلم« :يا رسسول الله ،هل أاتى عليك يوم كان أاشسد من يوم أاحد
فقال :لقد لقيت من قومك ،وكان أاشسد ما لقيت منهم يوم العقبة ،إاذ
عرضست نفسسي على ابن عبد َياِليَل بن عبد ُكÓل فلم يجبني إا ¤ما أاردت،
فانطلقت وأانا مهموم على وجهي ،فلم أاسستفق إال بقرن الثعالب ،فرفعت
رأاسسي فإاذا أانا بسسحابة قد أاظلتني ،فنظرت فإاذا فيها جÈيل فنادا،Ê
فقال :إاsن الله عز وجل قد سسمع قول قومك لك وما ردوا عليك ،وقد بعث
إاليك ملك ا÷بال؛ لتأامره Ãا شسئت فيهم ،قال :فنادا Êملك ا÷بال وسسsلم
علsي ،ثم قال :يا ﬁمد ،إاsن الله قد سسمع قول قومك لك ،وأانا ملك ا÷بال،
وقد بعثني ربك إاليك لتأامر Êبأامرك ،فما شسئت؟ إان شسئت أان أاُطبق عليهم
األخشسب ،Úفقال له رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم  :بل أارجو أان يخرج الله
من أاصسÓبهم من يعبد الله وحده ل يشسرك به شسيائا» رواه مسسلم.
‰اذج من عفو الصصحابة رضصي الله عنهم
ع - - - - - - -ف- - - - - - -و أاب- - - - - - -ي ب- - - - - - -ك- - - - - - -ر رضس- - - - - - -ي ال- - - - - - -ل- - - - - - -ه ع- - - - - - -ن- - - - - - -ه
 عفوه عن مسسطح بن أاثاثة :وكان مسسطح بن أاثاثة ‡ن تكلم ‘ اإلفك،فلما اأنزل الله براءة عائشسة ،قال أابوبكر الصسديق - :وكان ينفق على
مسسطح بن أاثاثة لقرابته منه وفقره  -والله ل أانفق على مسسطح شسيائا أابادا
ب -ع -د ال -ذي ق -ال ل -ع-ائشس-ة م-ا ق-ال ف-أان-زل ال-ل-هπp°†r ØndrG ƒ˘dohGCo πp˘JnÉCr˘jn ’nhn] :
 [ºْ µoærpeالنور 22 :إا ¤قوله «َوالsلُه َغُفوٌر َرِحيٌم» قال أابوبكر الصسديق :بلى
والله إا Êألحب أان يغفر الله ‹ ،فرجع إا ¤مسسطح النفقة التي كان ينفق
عليه ،وقال :والله ل أانزعها منه أابادا»رواه البخاري.
عفو عمر رضصي الله عنه
 عن ابن عباسض رضسي الله عنهما قال«:قدم عيينة بن حصسن بنحذيفة ،فنزل على ابن أاخيه ا◊uر بن قيسض ،وكان من النفر الذين يدنيهم
ع -م -ر ،وك -ان ال -ق -راء أاصس -ح -اب ›السض ع -م -ر ومشس-اورت-ه ،ك-ه-وال ك-ان-وا،
أاوشسباانا ،فقال عيينة لبن أاخيه :يا ابن أاخي ،هل لك وجه عند هذا
األم ،Òفاسستأاذن ‹ عليه ،قال :سسأاسستأاذن لك عليه ،قال ابن عباسض:
فاسستأاذن ا◊tر لعيينة ،فأاذن له عمر ،فلما دخل عليه قال :هي يا ابن
اÿطاب ،فوالله ،ما تعطينا ا÷زل ،ول –كم بيننا بالعدل .فغضسب عمر،
حتى هم sأان يوقع به ،فقال له ا◊tر :يا أام ÒاŸؤومن ،Úإان sالله تعا ¤قال
لنبيه صسلى الله عليه وسسلمp ôr©odrÉHp ôreoGCrhn ƒnØr©ndrG òpNo] :
ø
p Yn ¢r VôpYrGCnhn ±
[Úاألعراف .199 :وإان sهذا من ا÷اهل ،Úوالله ما جاوزها عمر
َ ∏ppgÉéndrG
ح ÚتÓها عليه ،وكان وقاافا عند كتاب الله» رواه البخاري.
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هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسش .وشصكرا

ل -ق -د ك -تب ال -ل -ه  -سس -ب -ح -ان -ه  -أان ي -ك-ون اإلسسÓ-م
هوالدين اÿالد حتى يرِث األرضض ومن عليها ،كما
كتب أان يكون هوالدين الذي يجب على كل البشسر أان
﴾ΩoÓn°rS’Ep G ¬p∏sdG ónærYp ø
¿ n jóudG
يعتنقوه؛ قال تعاs GEp﴿ :¤
r
آال عمران.19 :
ك-م-ا أام-ر ال-ل-ه اŸسس-ل-م Úب-ال-دع-وة إال-ي-ه ب-ا◊سس-نى،
وأاْخذ ا÷زية ‡ن  ⁄يقبل الدخول ‘ اإلسسÓم ،ل
قصس -ادا ل -ل -م -ال ذات -ه ،وإا‰ا ل -ت -ت -ه s-ي-أا ال-ق-ل-وب لَ -ق-ب-ول
اإلسس Ó-م ،ول -تشس -م -ل -ه -م أاح -ك -ام-ه ال sسس-م-ح-ة ،ف-إاذا م-ا
ت -ذsوق -وه -ا ،ك -ان ذلك ع -ام -ا Óق -وvي -ا ‘ ق -ب -ول-ه-م ل-ه،
ودخولهم فيه ،وإان  ⁄يكن ذلك كانت اŸرتبة األخÒة
وه -ي ال -ق -ت-ال؛ ح-م-اي-اة ل-ل-دع-وة اإلسسÓ-م-ي-ة ،وإازاح-اة
ل -ل -ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-ع-وق مسسÒت-ه-ا .ون-ت-ح-دث ‘ ه-ذا
اŸق- -ال ع- -ن م- -ظ -اه -ر ال -تسس -ام -ح وآاث -اره ال -ن -فسس -ي -ة
والجتماعية فمن مظاهر التسسامح:
التسصامح ‘ العبادات
التيسس Òوالتسسهيل أاصسل ‘ اإلسسÓم ،ول شسك إاذا
ك- -ان ذلك ‘ ح- -ق ال- -ل- -ه اŸب- -ن- -ي ع- -ل -ى اŸسس -اﬁة،
’n GƒæoenGB ø
ومظاهر ذلك قال تعاn jòpdsG É¡njtGCn Éjn﴿ :¤
Éen Gƒªo∏n©rJn ≈˘às˘Mn iQnÉ˘µn˘°oS ºr˘ào˘frGCnhn InÓn˘°üs dG Gƒ˘Hoôn˘≤r˘Jn
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s GEp ºrµojópjrGCnhn ºrµo gpƒLoƒoHp Gƒëo°ùn erÉan É˘Ñk˘«u˘Wn Gók˘«˘©p˘°nU
¿  ﴾GQkƒØoZn GƒvØoYnالنسساء.43 :
n Écn ¬n∏sdG
يتيsمم مريد الصسÓة إاذا كان مريضاسا مرضاسا يتعsذر
معه اسستعمال اŸاء ،أاوي ّضسر ا÷رح ،أاويؤودي إا ¤بطء
الشسفاء ،أاوكان مسسافارا ‘ صسحراء أاوغÒها.
التسصامح ‘ اŸعامÓت
اإلسسÓم حث على اŸسساﬁة ورsتب عليها الثواب
حسسن اŸآاب ،ومظاهر ذلك ‘:
و ُ
ºoµo«rn∏Yn Ö
قال تعاn jpòsdG É¡njtGCn Éj﴿ :¤
n pàco GƒæoenGB ø
ópÑr©ndrÉHp óoÑr©ndrGhn ôuëodrÉHp ôtëodrG ≈˘∏n˘àr˘≤n˘drG »˘ap ¢oUÉ˘°ün ˘≤p˘drG
Al»r°Tn p¬˘«˘NpGCn ør˘ep ¬o˘dn »n˘Øp˘Yo rø˘ªn˘an ≈˘ãn˘fr’CroÉ˘Hp ≈˘ãn˘fr’Co r Ghn
∂n ˘dpPn m¿É˘°ùn ˘MrÉEp˘Hp ¬p˘r«˘dnGEp AlGOnGCnhn ±phôo˘©r˘ªn˘rdÉ˘Hp l´É˘Ñn˘JuÉ˘an
∂
n dpPn ón©rHn iónànYrG ø
p ªnan álªnMrQnhn ºrµoHuQn ø
∞ r ep
l «ØpîrJn
 ﴾lº«pdGCn ÜlGònYn ¬on∏anالبقرة.178 :

العدد

ل ثوبي ما وسصعني ،ول
قال عمر« :ل أام ّ
أاّمل زوجتي ما أاحسصنت صصحبتي ،ول أاّمل
دابتي ما حملتني ،إان اÓŸل من سصيء
لخÓق».
ا أ

جوابك

ع ّمـ ـ ـا
يششغل ـك
ه -ل م-ن اŸم-ك-ن
أان يعيشش الرجل
م -ع م -ط -ل -ق -ت -ه ‘
ب - -يت واح- -د م- -ن
أاج- -ل اÙاف- -ظ- -ة
لولد؟
على ا أ

اإذا طs-ل-ق ال-زوُج ام-رأاَت-ه آاخ-ر ثÓ-ث ت-ط-ل-ي-ق-ات ،أاوط-ل-ق-ه-ا
طلقت Úأاوواحدة وانتهت عدتها ،فإانها تصسبح أاجنبية عنه،
ول يحل له اÿلوة بها ،ول Ÿسسها ،ول النظر إاليها.
لشسك اأن بقاءهما ‘ بيت واحد يصسعب معه اللتزام
ب -ه -ذه الضس -واب -ط الشس -رع -ي -ة ،م -ن ع-دم اÿل-وة ،وم-ن ل-زوم
احتجابها عنه ،كما –تجب من سسائر األجانب ،إال إاذا كان
‘ ال -ب -يت م -تسس -ع ،وأام -ك -ن ت -خصس -يصض ج -زء ل -هÃ ،راف -ق-ه
ومدخله اÿاصض به ،وأاما أان يكونا جميعا ‘ بيت واحد،
يشسÎكان ‘ مدخله ،ومرافقه ،فإانه يتعذر جدا السسÓمة
من اÙظورات السسابقة.

^ من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة
هو أابوالفضسل ﬁ ،مد بن ﬁمد
بن أابي القاسسم ( بن أابي القسسم) بن
ﬁمد بن عبد الصسمد بن حسسن بن
عبد اÙسسن اŸشسدا‹ البجائي،
ال -ب -خ -اري ،اŸال -ك -ي ،م-ن م-ن-ط-ق-ة
مشسدالة التي تنتمي إا ¤قبائل زواوة
(غ-رب م-دي-ن-ة ب-ج-اي-ة) ،ي-ن-ت-مي إا¤
أاسس -رة اشس -ت -ه -رت ب -ال -ع -ل -م وال -ف-ق-ه
وا÷اه ،ف -وال -ده ه -وال-عÓ-م-ة ال-ورع
الزاهد أابي عبد الله ﬁمد بن أابي
القاسسم (ت  866هـ صساحب تكملة
ح - -اشس - -ي - -ة اŸدون- -ة ل- -ل- -وان- -وغ- -ي.
وجده هوالعÓمة الفقيه بلقاسسم بن
ﬁم -د ب -ن ع -ب -د الصس -م-د ال-زواوي
اŸشسدا‹ البجائي (ت حوا‹ 858
هـ) وكان موصسوفا بحفظ اŸذهب
اŸال -ك -ي وه -و‘ ب -ج -اي -ة ك-الÈز‹
بتونسض .أاخوه األك Èا◊اج ﬁمد
بن ﬁمد بن أابي القاسسم (859هـ)
اإلمام الفقيه كان متقدماا ‘ العلم
تصسدر ‘ بجاية وانتفع به جماعة.
وجده األعلى ألمه أابوعلي ناصسر
ال -دي -ن اŸشس -دا‹ ( 731ه) ال -ع-ا⁄
اŸت - - - -ف ا◊اف - - - -ظ اÛت - - - -ه- - - -د.
من أاخوال أامه أايضسا عمران بن
موسسى اŸشسدا‹ البجائي ( 745هـ)
اإلم -ام اŸق -رئ ا◊اف-ظ اÙق-ق.
نشسأا مÎجمنا ‘ أاسسرة أاشستهر كثÒ
م -ن رج -ال -ه-ا ب-ال-ع-ل-م وال-ف-ق-ه ،ك-م-ا
ذك-رن-ا آان-ف-ا ،ث-م أاق-ب-ل ع-ل-ى ال-ت-فهم
ف-ب-حث ال-ن-ح-ووالصس-رف وال-ع-روضض
واŸن - -ط - -ق واألصس - -ول واŸي - -ق- -ات
واألصس-ل ÚواŸع-ا Êوال-ب-ي-ان وع-لوم
الشس -رع ال -ت -فسس Òوا◊ديث وال-ف-ق-ه
على أابيه وأاخيه وغÒهم من شسيوخ

العÓمة ابن العÓمة أابوالفضضل
ﬁمد بن ﬁمد اŸشضدا‹
م - - - - - - - -ن - - - - - - - -ط - - - - - - - -ق - - - - - - - -ة زواوة.
ب- -ع- -د أان ن- -ه- -ل م- -ن م -ع Úع -ل -م -اء
منطقته ،شسد الرحال أاول سسنة 840
هـ إا ¤مدينة تلمسسان التي كانت
تّ-ع-ج ب-ال-ع-ل-م وال-ع-ل-م-اء ،فهي إاحدى
حواضسر العلم والثقافة ‘ عصسره،
ف -أاخ -ذ ع -ن ع -ل-م-ائ-ه-ا ومشس-اي-خ-ه-ا
العلوم النقلية والعقلية ،ومنها علوم
القرآان الكر Ëوالتفسس ،Òوا◊ديث
الشسريف ،والفقه ،وا÷ ÈواŸقابلة
وال -ه -ي -ئ -ة وج-ر األث-ق-ال وال-ت-ق-اوË
واŸي- -ق- -ات ب- -أان- -واع- -ه م- -ن ف- -ن- -ون
اإلسس- - -ط- - -رلب- - -ات والصس- - -ف- - -ائ- - -ح،
واألصس- - - -ول ،واألدب ،واŸن - - -ط - - -ق،
وا÷دل ،وال- -ف -لسس -ف -ي -ات ،وال -طب،
والهندسسة ،وا◊سساب ،والفرائضض،
وهناك اتسسعت معارفه وبرز على
أاقرانه بل وعلى مشسايخه ،و‘ سسنة
 849هـ شسد الرحال قاصسدا بيت الله
ا◊رام ألداء ف - -ريضس - -ة ا◊ج وق - -د
راف- -ق- -ه ‘ رح- -ل- -ة ا◊ج صس- -دي -ق -ه
ال -ك -م -ال ب -ن ال -ب-ارزي ،وب-ع-د أادائ-ه
ل- -ف- -ريضس- -ة ا◊ج ج- -اور فÎة Ãك -ة
اŸك -رم -ة وتصس -در ل -ل -ت -دريسض ب -ه -ا
ف -أاخ -ذ ع-ن-ه ع-ل-م-ائ-ه-ا ومشس-اي-خ-ه-ا
وطلبة العلم بها ومن العلماء الذين
أاخذوا عنه عا ⁄ا◊جاز الÈهان
بن ظهÒة ،لينتقل بعدها إا ¤مصسر
حيث اسستقر به اŸقام ‘ القاهرة
وم -ن م -ؤول -ف -ات -ه« :ت -ك -م-ل-ة ح-اشس-ي-ة
الوانوغي على اŸدونة» ‘ الفقه
اŸال -ك -ي ،و»ﬂتصس -ر ال -ب -ي-ان لب-ن
رشسد» و»حاشسية على ﬂتصسر ابن
ا◊اجب» و»الفتاوى».

بن مسسعود يÎأاسس
أاشسغال اليوم الدراسسي
حول مهن الفندقة

السسبت  ٢٩ديسسم ٢٠١٨ Èم
الموافق لـ  ٢١ربيع الثاني  ١٤٤٠هـ

نسسيب ‘ زيارة عمل
إا ¤سسعيدة
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
إلعدد

17832

زرواطي ‘ زيارة عمل إا ¤حدائق العاصسمة
يشس - -رف وزي - -ر إلسس - -ي - -اح - -ة
وإلصس -ن -اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د
إلقادر بن مسسعود Ãعية وزير
إل -ت -ك -وي -ن وإل-ت-ع-ل-ي-م إŸه-ن-يÚ
ﬁمد مباركي ،غدإ  ،إبتدإء
من إلسساعة  8:00صسباحا على
أإشس-غ-ال إل-ي-وم إل-درإسسي إŸنظم
’طعام
حول مهن إلفندقة وإ إ
وإلسسياحة .

حطاب ‘ زيارة عمل
إا ¤تنمراسست

ت -ق -وم وزي -رة إل -ب -ي-ئ-ة وإل-ط-اق-ات إŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة إل-زه-رإء
زروإطي ،غدإ  ،بزيارة عمل وتفقد إ ¤و’ية إ÷زإئر حيث
’ضسافة
تدشسن خÓلها إ◊ديقة إلعÓجية إ◊ياة ب Íعكنون با إ
إ ¤م -ت -اب -ع -ة ع -دة م -ب-ادرإت ع-ل-ى مسس-ت-وى ح-دي-ق-ة ت-ي-ف-اري-ت-ي
وإ◊رية بوسسط إ÷زإئر  ،حيث سستعطي إشسارة إنطÓق حملة
إلتشسج Òعلى مسستوى بلدية إلرإيسص حميدووسسيكون إ’نطÓق
من مقر إلوزإرة على إلسساعة  9:00صسباحا .

زوخ يشسرف على فعاليات
النظام ا’قتصسادي
والتكنولوجي

الندوة  06لرابطة ا÷زائرية
للفكر والثقافة
ي-حضس-ر وزي-ر إل-ث-ق-اف-ة ع-ز إل-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ،إليوم ،إلندوة
إلسسادسسة للرإبطة إ÷زإئرية للفكر وإلثقافة إلتي سستنظم
بقصسر إلثقافة مفدي زكريا على إلسساعة  13.00زوإ’ ،حيث
ت -ن -ظ -م إل -ط -ب -ع -ة –ت شس -ع -ار إل-ن-خب إ÷زإئ-ري-ة ودوره-ا ‘
إلنهوضص با◊ركة إلفكرية وإلثقافية وإلعلمية با÷زإئر.

ينظم إلجدولة للفرقة العاŸية «تينارويان»

يشس- - - -رف وزي - - -ر إلشس - - -ب - - -اب
وإل - -ري - -اضس- -ة ﬁم- -د ح- -ط- -اب
خ Ó- - -ل زي- - -ارة إل- - -ع- - -م- - -ل إ¤
“Ôإسست ع - - -ل - - -ى إخ - - -ت- - -ت- - -ام
ت -ظ -اه-رة «إ÷زإئ-ر ‘ أإحضس-ان
صس- -ح- -رإئ- -ه- -ا « إŸن- -ظ- -م -ة –ت
رع- -اي -ة رئ -يسص إ÷م -ه -وري -ة،
’سس- -اسص
ح - -يث يضس - -ع ح - -ج- -ر إ أ
’‚از م- - - -ركب وت- - - -أاه- - - -ي- - - -ل
رياضسي.

«كاسسنوسس» تدعو
أاصسحاب اŸهن ا◊رة
لتسسوية وضسعيتهم

ي- -ق- -وم وزي- -ر إŸوإرد إŸائ -ي -ة
حسس Úنسس- -يب ،غ- -دإ ،ب -زي -ارة
عمل إ ¤و’ية سسعيدة حيث
ي-ق-وم خÓ-ل-ه-ا ب-ت-ف-قد مشساريع
إلقطاع.

يوإن إل
وطني للثقافة وإ’عÓم
‘ إطار إ’حتفال بيناير
 2969ج-ول-ة ف-ن-ي-ة
ل
ل
ف
ر
ق
ة
إ
ل
عاŸية ariwen
جوإئز عاŸية
 tainإ◊ائ-زة ع-ل-ى عدة
ويشسمل برنامج إلعروضص:
^ قسسنطين
ة
ق
ا
ع
ة إحمد باي يوم إÿمي
سص  03جانفي  2019على
إلسساعة 15.00مسساء.
^ إ÷زإئر قاعة إ أ
’طلسص يوم إلسسبت 05
 15.00مسساء.
جانفي  2019على إلسساعة
^ وهرإن:
ق
ا
ع
ة
إ
Ÿ
غرب يوم إ’ثن 07 Úج
مسساء.
انفي على إلسساعة 17.00

ندوة حول النخب
ا÷زائرية
ت- -ن- -ظ- -م إل- -رإب- -ط -ة إ÷زإئ -ري -ة ل -ل -ف -ك -ر
وإل -ث-ق-اف-ة إل-ن-دوة إلسس-ادسس-ة ،إل-ي-وم ،ح-ول
«إل- -ن- -خب إ÷زإئ- -ري- -ة إ◊ال -ي -ة ودوره -ا ‘
إل -ن -ه -وضص ب -ا◊رك-ة إل-ف-ك-ري-ة وإل-ث-ق-اف-ي-ة
وإل -ع -ل -م -ي -ة ‘ إ÷زإئ-ر «–ت شس-ع-ار» إذإ ⁄
–Îق أإنت و ⁄إح- -رق أإن- -ا ف- -م- -ن سس- -يضس -ئ
طريق إŸعرفة؟» وذلك على إلسساعة 13:00
زوإ’ ب -ق -اع -ة إÙاضس -رإت (قصس -ر إل -ث -ق-اف-ة
مفدي زكريا).

الطبعة الثالث
ة
ل
ل
م
س
س
ا
ب
ق
ة
ا
ل
و
ط
ن
ي
ة
ل
ت
ش
س
ج
ي
ع
ا
Ÿ
ق
ا
و
’
ت
ية النسسوية
ت
علن وزإرة إلتضسامن إل

وطني وإ أ
’سسر
ة وقضسايا إŸرأإة ،عن إ
للمسسابقة إلوط
نية لتشسجيع إŸقاو’تية إلنسسوية لسسنة  19طÓق إلطبعة إلثالثة
عل
0
2
،
ب
ء
ه
ى مسسار نسسا مقاو’
دف تسسليط إلضسوء
جانفي  2019آإخر أإج ت برزن ‘ ميدإن إ إ
’ب
د
إ
ع
و
إ
إ
’
ب
ت
ك
ا
ر
و
ق
د
ل
إ
’رسسال إŸلف
حدد تاريخ 15
’لكÎو Êلل ات .علما أإن كل إŸعلو
موجودة ‘ إŸوقع إ إ
مات إÿاصسة بهذإ إ إ
و
ز
إ
ر
ة
’عÓن
z
d
.
v
o
.www.msnfcf.g

البطولة ا÷زائرية
لسسباق سسيارات
الكارتينغ

اŸلتقى الدو‹ اأ’ول
لÓسستثمار

‘ إط -ار إل -تسس -ه -ي Ó-ت إل -ت -ي
أإق- -ره- -ا إلصس- -ن- -دوق إل- -وط- -ن -ي
ت- -ن- -ظ- -م إŸ
ن
ظ
م
ة
إ
ل
و
ط
ب
’جرإء «أإصسحا
للعمال غ Òإ أ
ن
ت
ي
ن
ة
ظ- -م م- -ؤو
ل -ل -ت -ن -م -ي -ة
إلشسرإقة  Tسسسس- -ة «م- -ي- -غ- -اك- -ارت» إ’ق -تصس -ادي-ة ،ي-
و
م
ي
8
0
و
9
0
ج
ا
ن
ف
إŸهن إ◊رة» خاصسة إلرإغبÚ
KAR
ي،2019
 ،MEGAإلبطولة إŸلتقى إلدو‹ إ أ
’ول ل
إ÷زإئرية
ل
س
س
ب
ا
ق
Óسستثمار –ت شسعار
ن
‘ شس- - - - - - - - -رإء  4سس- -ن- -وإت م -
س
س
«
ي
م
ا
ر
ن
إ
أ
إ
ت
ج
إ
ل
ل
ك
إ
ا
رتينغ
’سس -ت-م-رإري-
ل - -إ
Óع Ó-م -يÚ
‘
ة إك-تشس-ف-وإ إلشس-رك-اء
ط
ب
و
ع
ف
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ت
ص
ه
ص
إ
»
ص
إ’شسÎإك ،ت-دع-و «ك-اسسنوس
ل
إ
ث
’
ا
س
س
ن
ت
ي
ث
م
ة،
ار ‘ إ
’ورإسسي ،إبتدإء م ÷زإئر» ،وذلك بفندق
وم - - -ن Úإ’ج - - -ت - - -م- - -اع- - -ي Úوه- -ذإ ،إل -ي -وم ،إب -ت -
إ
د
إ
أ
ء
م
ن
إ
ل
س
س
ا
ع
ة
ن إل
إ Ÿؤ ّ
إلثامنة وإلنصس
سساعة  08:30صسباحا.
للتقرب من مصسا◊ها ‘ أإقرب وذلك Ãضسم ف  8سسا و 30د صسباحا
ار سسباق إلسسيارإت إ
لكارتينغ بالشسرإڤة.
’ج-ال ل-تسس-وي-ة وضس-ع-ي-تهم ،
إ آ
ويكون
آإخ- -ر إج- -ل
ي - - - - - - -وم 31
ديسسمÈ
‘ إطار عملية تسسجيل إلشسهادإت إ◊ية من أإفوإه إÛاهدإت وإÛاهدين ،ينظم
إ÷اري..

اللقاء ا÷ماعي اŸوسسع رقم 324

إŸتحف إلوطني للمجاهد إللقاء إ÷ماعي إŸوسسع رقم  324يوم إ’ثن 31 ÚديسسمÈ
إ÷اري Ãق -ر قسس -م -ة إÛاه-دي-ن بسس-ط-اوإ‹ ع-ل-ى إلسس-اع-ة إلـ 10:00صس-ب-احا ،حيث
خصسصص إللقاء Ÿوضسوع وصسف فرحة إ’سستقÓل وعودة إلÓجئ Úإ÷زإئري.Ú

شسركة الكهرباء
والغاز تطلق دليل
التوزيع نحو مرجعية
الكفاءة
ظ - -م شس- -رك- -ة ت- -وزي- -عت - -ن -
باء وإلغاز ،غدإ بقاعة
إلكهر
د ج - - -دي - - -اÃ Êرك- - -ز
ﬁم - - -
دريب ب Íع- - -ك- - -ن- - -ون
ت- - -إل  - -ف- -ال- -ي- -ة –ت ع- -ن- -وإن
إح - -ت- -
إلتوزيع نحومرجعية
ليل
«د -اءة وإل -ت -ق -دم» وذلك
 -ك- -فإل إلسساعة  8:30صسباحا.
على

يشسرف وإ‹ و’ية إ÷زإئر عبد
إل- -ق- -ادر زوخ ،غ- -دإ ع- -ل -ى إل -ط -ب -ع -ة
’و ¤ل -ل -ق -اء إل -ف -اع -ل ‘ Úإل -ن -ظ-ام
إ أ
إ’ق - - -تصس- - -ادي إل- - -ت- - -ك- - -ن- - -ول- - -وج- - -ي
وإŸق-او’ت-ي «إي-ك-وسس-يسس-ت-ام» باŸركز
إل -ت -ك -ن -ول-وج-ي «دإر ت-اك» ب-ح-ظÒة
إلرياح إلكÈى ببلدية أإو’د فايت،
ح- -يث ت -ك -ون إ’ن -ط Ó-ق -ة م -ن م -ق -ر
إل -و’ي -ة ع -ل -ى إلسس-اع-ة  8وإلنصسف
صسباحا.

الندوة الوطنية للمرأاة
◊زب جبهة اŸسستقبل
ت -ن-ظ-م ج-ب-هــــة إŸسس-ت-ق-بـــل ،أإي-ام
 4،3و  5ج-ان-ف-ي ،إل-ن-دوة إلوطنية
ل - - -ل - - -م- - -رأإة –ت شس- - -ع- - -ار «إŸرأإة بÚ
إسس- -ت- -م- -رإري- -ة إل -نضس -ال وت -ط -ل -ع -ات
إŸسس -ت-ق-ب-ل» ،وذلك ب-ق-ري-ة إل-ف-ن-انÚ
بزرإلدة ،إبتدإء من إلسساعة 09:30
صسباحا.

ندوة صسحفية لفرقة
«فÒبا» اأ’وكرانية
تعلن شسركة أإم.أإسص .أإنÎتينمنت
ع -ن إل -ع -رضص إل -ع -اŸي «شس-ادوظÓ-ل»
Ûم - - - - -وع - - - - -ة إل - - - - -رقصص «فÒب- - - - -ا»
’ول مرة ‘ إ÷زإئر ‘
’وكرإنية و أ
إ أ
عرضص خيا‹ سساحر بعنوإن» طيف
روإئع إ◊كايات» إ ¤غاية  4جانفي
’وب-رإ ب-وعÓ-م بسس-اي-ح
 2019ب -دإر إ أ
أإو’د فايت ،حيث تنظم إبتدإء من
إلسس - -اع - -ة  18.00مسس- -اء ب- -حضس -ور
’وك-رإنية إليافعة
أإعضس-اء إل-ف-رق-ة إ أ
للحديث عن عرضسها.

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصسÓة

^  ٢٩ديسسم : ١٩5٩ Èأاكد ناصسر
م - - -وسس- - -ى ( وزي- - -ر اÿارج- - -ي- - -ة)
الأرد Êع - -ل - -ى ح - -ت - -م - -ي- -ة دع- -م
لردن م- -ل- -ك- -ا وح- -ك -وم -ة
ومسس- -ان- -دة ا أ
وشسعبا للقضسية ا÷زائرية.

٢٤

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

العدد

اصصدارات

مسصاهمة ا÷زائر ‘ النظام اأ’مني العاŸي خطوة مهمة
«ا’فريبول» آالية Ÿواجهة التحديات ا’أمنية للمجتمع الدو‹

نورالدين لعراجي
اÛلة عادت إا ¤كلمة رئيسص ا÷مهورية
Ãن- -اسص- -ب -ة ال -ذك -رى الـ’ 64ن -د’ع ال -ث -ورة
التحريرية ،مسصتدلة ع Èصصفحتها ان الثورة
كانت إا‚ازا أادخل إاسصم ا÷زائر ‘ السصجل
ل· وجعل شصعوب اŸعمورة– ،يي
الذهبي ل أ
كفاحنا إا ¤اليوم ،حيث كانت أايضصا منطلقا
Ÿسصار عظيم ،هو مسصار البناء والتشصييد.
وا÷دي- -ر ب- -ال- -ذك -ر ان إا‚ازات ا÷زائ -ر
اŸسص -ت -ق -ل -ة ت-ق-اسص Ãق-ي-اسص اأ’وضص-اع ال-ت-ي
اسصÎج -عت ف -ي -ه -ا ح -ري -ت -ه -ا أاوضص-اع “ي-زت
ب- -تشص- -ري -د أاك Ìم -ن رب -ع الشص -عب ا÷زائ -ري
وا’فتقاد أ’ي إاطار إاداري كان ،وبامية تكاد
تكون شصاملة وبفقر سصائد وبÌوات وطنية
–ت سصيطرة مسصتعمر اأ’مسص.

ا÷رÁة ،مع تفعيل خارطة طريق ا’فريبول
وخطة عملها ،ولن يكون هذا التحالف إا’
متينا يرتكز على أاسصسص تصصور افريقي موحد
Ÿواج-ه-ة ﬂت-ل-ف ال-ت-ح-دي-ات اأ’م-ن-ية ،وقد
ع-ادت إا ¤ا÷م-ع-ي-ة
ال- - -ث- - -ان - -ي - -ة آ’ل - -ي - -ة
ا’ف-ري-ب-ول بالتغطية
والشصرح .إاضصافة إا¤
م- - -واضص - -ي - -ع أاخ - -رى
ق - - - - -امت اÛل - - - - -ة
ب -ح -وصص -ل -ت-ه-ا ،ع-ل-ى
سص-ب-ي-ل ال-ذكر ،اأ’يام
ال- - -دراسص - -ي - -ة ح - -ول
ا’تصص -ال ال -قضص -ائ-ي
ب Úمقتضصيات سصرية
ال-ت-ح-قيق ومتطلبات
حفظ النظام.
‘ السص -ي -اق ذات-ه،
ت- -ن- -وعت م- -واضص- -ي -ع
العدد ب Úالتغطيات
والتكرÁات ،ناهيك
ع -ن حصص -ي -ل -ة ال -نشص -اط -ات ال -ت -ي خ -اضص -ت-ه-ا
ال-وح-دات وال-تشص-ك-ي-لت اأ’م-ن-ي-ة ‘ ﬁاربة
ا÷رÁة و–رير اÙتجزين.

وسسط جمهور كب Òمن اŸشسيعÚ

عياشش يوارى الÌى ÃقÈة أام الشصمل باŸسصيلة
ووري ن - - - -ه - - - -اي - - - -ة
اأ’سص - -ب - -وع ع- -ي- -اشص
ﬁج- - - -وب - - -ي الÌى
ÃقÈة أام الشص- - -م - -ل
ببلدية ا◊وامد بعد
أان “ك - - - -ن رج- - - -ال
ا◊ماية اŸدنية من
انتشصال جثته مسصاء
اأ’ربعاء من ماسصورة
البئر التي لفظ بها
أان- - -ف - -اسص - -ه اأ’خÒة
ط- -ي -ل -ة تسص -ع -ة أاي -ام
ك-ام-ل-ه ب-داخله على
ال - - - - -رغ - - - - -م م - - - - -ن
اÙاو’ت العديدة لرجال ا◊ماية اŸدنية
الذين رابطوا الليل والنهار أ’جل إانقاذه ،إا’
أان ﬁاو’تهم اعÎضصتها ‘ كل مرة عوامل
خارجة عن نطاقهم.
“كن رجال ا◊ماية اŸدنية بأام الشصمل من
انتشصال جثة عياشص ﬁجوبي ‘ وقت متأاخر
من مسصاء اأ’ربعاء بعد أان قضصى  9أايام كاملة
داخ -ل م -اسص -ورة ال -ب -ئ -ر ،ك -انت سص -ب-ب-ا ك-اف-ي-ا
لتضصامن شصعبي كب Òمع قضصيته ،هب من كل
حدب وصصوب ،منهم من فضصل ا’نتظار طيلة
أاسص -ب -وع ،ك-ام-ل –ت ب-رودة ال-ط-قسص ،وع-ل-ى
ع -م-ق  30مÎا– ،ت ت- -ك- -بÒات ا÷م- -اهÒ
اŸتواصصلة ،رافقوا ا÷ثمان إا ¤مسصتشصفى
بوسصعادة إ’خضصاع جثته للتشصريح واسصتكمال
إاجراءات الدفن.

و‘ صص -ب-اح اÿم-يسص
” تشصييع جنازة عياشص
ب - -حضص- -ور ج- -م- -اهÒي
كب Òغصصت به مقÈة
أام الشص - -م - -ل ب - -حضص- -ور
السص- -ل- -ط- -ات ال -و’ئ -ي -ة
‡ثلة ‘ اأ’م Úالعام
ل- -ل- -و’ي- -ة والسص -ل -ط -ات
اأ’م -ن -ي -ة وال -عسص -ك -ري-ة
وأاع - -ي - -ان اŸن- -ط- -ق- -ة،
ال - - - - -ذي - - - - -ن رفضص- - - - -وا
اŸتاجرة بقضصية ابنهم
ع -ي-اشص م-ؤوك-دي-ن ان-ه-م
ضص -د اسص-ت-ع-م-ال قضص-ي-ة
ع-ي-اشص ل-ل-ت-خ-ريب واŸسص-اسص ب-وح-دة ال-وطن
وخ-ل-ق ال-ب-ل-ب-ل-ة وال-ف-ت-ن-ة ،م-عتÈين أان تلحم
الشصعب ا÷زائري حول عائلة عياشص هي من
شصيم أابناء الوطن الواحد.

...وثÓث قتلى من برهوم
‘ حادث مرور بع Úاÿضصراء

خلف حادث مرور اليم وقع نهاية اأ’سصبوع
على الطريق الوطني رقم  01و ،11بالضصبط
Ãشصتة أاو’د سصيدي احمد التابعة إاداريا إا¤
بلدية ع Úاÿضصراء 3 ،قتلى ينحدرون من
ب -ل -دي -ة ب -ره-وم ع-ل-ى اث-ر اصص-ط-دام شص-اح-ن-ة
Œارية مقطورة بسصيارة من نوع سصيÎوان،
خلف مقتل شصقيق Úمن عائلة واحدة Ãكان
ا◊ادث يبلغان من العمر 22سصنة و 25سصنة

كانت موجهة لÓسستهÓك البشسري

حجز قنطار و 70كلغ من اللحوم البيضصاء الفاسصدة
“ك -نت ف -رق -ة ح -م -اي -ة ال -ب-ي-ئ-ة وال-ع-م-ران
لم-ن ال-ع-م-ومي
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصص-ل-ح-ة ال-و’ي-ة ل -أ
بتبسصة ،على مسصتوى نقطة مراقبة بالطريق
الوطني رقم  10من توقيف شصاحنة تÈيد من
نوع كيا يقودها شصخصص يبلغ من العمر 24
سصنة.
ي- -ن- -ح- -در اŸوق -وف م -ن إاح -دى ال -و’ي -ات
اÛاورة كانت بصصدد توزيع كمية معتÈة من
اللحوم البيضصاء بالسصوق اŸغطاة بتبسصة ،حيث
ب -ع -د اŸراق-ب-ة ال-دق-ي-ق-ة ل-ل-م-رك-ب-ة ” ضص-ب-ط
ب-داخ-ل-ه-ا ◊وم ب-يضص-اء م-ق-ط-ع-ة وب-ه-ا رائ-ح-ة
غريبة تقدر كميتها بـ قنطار و 70كلغ من

اللحوم البيضصاء وعليه ” اتخاذ ا’جراءات
ال -ق-ان-ون-ي-ة ال-لزم-ة وع-رضص-ه-ا ع-ل-ى ال-ط-ب-يب
البيطري التابع للمصصالح الفلحية والذي اكد
بعد عملية اŸعاينة على أانها فاسصدة وغÒ
صصا◊ة للسصتهلك البشصري.
ليتم –ويل الشصاحنة رفقة سصائقها إا ¤مقر
الفرقة وبعد التنسصيق مع مصصالح البلدية ”
إاتلف اÙجوزات واتخاذ كافة ا’جراءات
ال-ق-ان-ون-ي-ة وا‚از م-ل-ف ا’ج-راءات ا÷زائ-ية
ضص- - -ده م- - -ن أاج - -ل ت - -ق - -دÁه أام - -ام ا÷ه - -ات
القضصائية.
تبسسة :خالد .ع

 ٢١°ا÷زائر

بينما لفظ الضصحية الثالث أانفاسصه بالعناية
اŸركزة .وأافادت مصصادرة أان الشصباب الثلثة
كانوا بصصدد زيارة مكان إانقاذ عياشص مرورا،
بع Úاÿضصراء ومسصيف للوصصول إا ¤اŸكان،
بينما أافادت مصصادر أاخرى انهم كانوا بصصدد
التنقل إا ¤بلدية مقرة إ’جراء كشصف باأ’شصعة
أ’حد ا’خوين الذي كان مريضصا ،حيث ”
نهاية اأ’سصبوع تشصييع جثمان الضصحايا الثلثة
ÃقÈة ال -دب -زة ب-ب-ل-دي-ة ال-ده-اه-ن-ة ب-حضص-ور
جماهÒي كب Òفاق اأ’لف شصخصص.
اŸسسيلة :عامر ناجح

 ٢٠°وهران

 ٢٢°وهران

الثمن  ١٠دج
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‘ عددها لشسهر نوفم› ،Èلة «الشسرطة»:

خصست ›لة الشسرطة عددها لشسهر
ن-وف-م Èم-ل-ف-ا خ-اصس-ا ل-ل-ج-معية الثانية
ل Ó-ف-ري-ب-ول ،ح-يث اح-ت-وت-ه صس-ف-ح-ات
ال- -ع- -دد ب- -ن -وع م -ن ال -ت -م -ي -ز واŸع -ا÷ة
وال -ت-ج-ارب ،م-ا أاضس-ف-ى ع-ل-ي-ه ن-وع-ا م-ن
الحÎاف -ي -ة واŸه -ن -ي -ة ‘ ج -ع-ل-ه م-ل-ف-ا
مرفقا بكل اŸواصسفات العÓمية.

 ١7°ا÷زائر

عنابة
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«الشص -رط -ة» ‘ اف-ت-ت-اح-ي-ت-ه-ا ت-ط-رقت إا¤
ال- -ت- -نسص- -ي- -ق اأ’م -ن -ي ب Úاأ’سص -لك اأ’خ -رى
واصصفة إاياه بالعمل اŸوحد والهدف الواحد،
يهدف إا ¤خدمة للمواطن والوطن ،مشصÒة
إا ¤ان السص - - -ل- - -ط- - -ات
العليا للبلد وبالنظر
ل -ل -ت -ح -دي -ات اأ’م-ن-ي-ة
التي يعرفها اÛتمع
ال - -دو‹ ع- -ل- -ى غ- -رار
ا÷رÁة اŸن - -ظ - -م - -ة
ال - -ع - -اب- -رة ل- -ل- -ح- -دود
وا÷رائم
السص -يÈي -ان-ي-ة ،تسص-ع-ى
إا ¤تسصجيل مسصاهمة
ال -دول-ة ا÷زائ-ري-ة ‘
ال- - -ن- - -ظ- - -ام اأ’م - -ن - -ي
ال- - -ع - -اŸي ،أاب - -رزه - -ا
انشص -اء آال -ي -ة اف-ري-ق-ي-ة
ل- -ل- -ت- -ع -اون الشص -رط -ي
«افريبول».
ه- - - - - - - - - -ذه اأ’خÒة
«اف -ري -ب -ول» خصص -ه -ا ال -ع -دد ،ك-م-ا سص-ب-ق وان
أاشصرت ‘ بداية اŸوضصوع إا ¤ملحق هام‘ ،
إاطار خلق –الف أامني اسصÎاتيجي Ÿواجهة
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الشسروق٠7.5٩..............:
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قامت بها شسرطة ا◊دود

إايقاف مسصافر بحوزته
أاقراصصا مهلوسصة Ãطار
بجاية

“كنت عناصصر فرقة شصرطة ا◊دود
Ãط- -ار ع -ب -ان رمضص -ان ب -ب -ج -اي -ة ،ب -ح -ر
اأ’سصبوع ،من معا÷ة قضصية تتعلق بتورط
أاح - -د اŸسص - -اف - -ري- -ن م- -زدوج ا÷نسص- -ي- -ة
(جزائرية  -فرنسصية) ،باسصتÒاد أاقراصص
مهلوسصة بطريقة غ Òشصرعية.
ج -اءت ه -ذه ال -ع -م -ل -ي-ة حسصب مصص-در
مسص - -ؤوول ،ب - -ع - -د “ري - -ر أام - -ت - -ع- -ة أاح- -د
اŸسصافرين القادم من باريسص على جهاز
السص-ك-ان Òوإاخضص-اع-ه-ا ل-ع-م-ل-ية التفتيشص،
حيث ع Ìبداخلها على كمية معتÈة من
اأ’دوي-ة اŸه-ل-وسص-ة ،ت-ق-در بـ 330كبسصولة
من ﬂتلف اأ’نواع ،وبدون وصصفة طبية،
وقد أا‚ز ملف جزائي ‘ حق اŸعني
أ’ج-ل قضص-ي-ة اسص-تÒاد أاق-راصص م-ه-ل-وسص-ة
بطريقة غ Òمشصروعة ،و” –ويله إا¤
السص - -ل - -ط - -ات اıتصص - -ة ’سص - -ت - -ك - -م- -ال
اإ’جراءات القانونية اللزمة.

....وآاخر بتهمة حيازة اıدرات

“ك -نت ع -ن -اصص -ر ف -رق-ة شص-رط-ة ا◊دود
ا÷ويةÃ ،طار عبان رمضصان بجاية ،بحر
اأ’سصبوع ،من معا÷ة قضصية تتعلق بحيازة
اıدرات (كيف معالج) ،حيث جاءت هذه
ال -ع -م -ل -ي -ة ب-حسصب مصص-در مسص-ؤوول ،ب-ع-د أان
ت -ق -دم أاح -د اŸسص -اف -ري -ن م-زدوج ا÷نسص-ي-ة
(ج -زائ -ري -ة  -ف -رنسص-ي-ة) ،إا ¤اŸط-ار قصص-د
م -غ -ادرة الÎاب ال-وط-ن-ي ب-إاŒاه م-رسص-ي-ل-ي-ا،
وعند امتثاله إ’جراءات التفتيشص والتلمسص
ا÷سصدي له وأ’متعته ،من طرف عناصصر
الشص-رط-ة ال-ع-ام-ل-ة Ãرك-ز ال-ف-رز وال-ت-ف-ت-يشص
بقاعة الركوب الدو‹ ،ضصبط بحوزته على
قطع من الكيف اŸعالج كانت ﬂبأاة بإاحكام
داخل ا÷يب الصصغ Òلسصرواله ،وقد أا‚ز
ملف جزائي ‘ حق اŸعني و” تقدÁه
أام -ام السص -ل-ط-ات ال-قضص-ائ-ي-ة اıتصص-ة ،أاي-ن
صصدر ‘ حقه عقوبة شصهرين حبسص وغرامة
مالية قدرها  25000دج.
بجاية :بن النوي توهامي

كاريكات /ÒعنÎ

٢٢°

٢١°

france prix 1

تفكيك  5شسبكات للحرقة
خÓل  48سساعة بوهران

الوا‹ شصريفي يتوعد Ãحاربة
شصبكات اŸوت ب Óهوادة
لم -ن ال-وط-ن-يÚ
“ك -نت مصس -ال -ح ال -درك وا أ
خÓل  48سساعة اŸاضسية من تفكيك  5شسبكات
إاجرامية ،تنشسط ‘ ›ال تنظيم الهجرة غÒ
ال-ن-ظ-ام-ي-ة ع-ن ط-ري-ق ال-بحر بوهران ،حسسبما
كشس- - -ف ع- - -ن- - -ه أاول أامسس اÿم- - -يسس اŸسس- - -ؤوول
لول على الولية مولود شسريفي.
التنفيذي ا أ
أاع -رب شص -ري -ف -ي خ -لل ن -دوة صص -ح-ف-ي-ة ب-ال-وح-دة
الرئيسصية للحماية اŸدنية باŸندوبية البلدية سصيدي
البشص« Òبلطو» عن تضصامن السصلطات اÙلية التام
م- - - - -ع ع - - - -ائ - - - -لت
الضصحايا الذين لقوا
ح -ت -ف -ه-م ‘ ع-رضص
البحر ،واعدا إاياهم
Ãح - - - -ارب- - - -ة م- - - -ن
أاسص- -م- -اه -م ب«Œار
الشص - -ر وعصص - -اب - -ات
اŸوت» ال -ت -ي ت-غ-رر
ب-الشص-باب ا÷زائري
ب - -ل ه- -وادة وب- -ك- -ل
قوة.
على ضصوء ذلك ،قّرر وا‹ وهران تشصكيل خلية أازمة
وبحث عن جثث ا◊راقة  20الذين لقوا مصصرعهم
اأ’سصبوع الفارط ،إاثر نشصوب حريق بقاربهم على بعد
 50ميل بحريا شصمال سصواحل الباهية مؤوّكدا تواصصل
عمليات البحث عن اŸفقودين  13بواسصطة مصصالح
ح -رسص السص -واح -ل ب -ال -ت -نسص -ي -ق م-ع ع-ن-اصص-ر ا◊م-اي-ة
اŸدنية ووحدة الغطاسص ،Úمثنيا ‘ الوقت نفسصه على
›ه - -ودات ع - -ن - -اصص- -ر ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة وح- -رسص
السصواحل.
وأاوضصح بخصصوصص فاجعة احÎاق مركب  29حراقا
ينحدرون من حي سصانتوجان ،أانه ” إانقاذ  9منهم من
ضصمنهم رضصعيتان وقاصصر و 6شصباب ‘ ،ح◊ ” Úد
كتابة هذه اأ’سصطر انتشصال جثث  7من الضصحايا” ،
ال -ع -ث -ور ع -ل -ي -ه -م بشص -اط -ئ ك -ريشص-ت-ل ،وب-وزج-ار ب-عÚ
“وشصنت وجزيرة بالوما ،من ضصمنهم جثة الشصاب
حسصني وزوجته وجثة سصيدة وابنتها وجثة شصخصص آاخر
ينحدر من حي ابن سصينا ،وسصيدة رفقة ابنتها ،وذلك
باŸوازاة مع تواصصل عمليات البحث عن  13جثة.
وهران :براهمية مسسعودة

