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لسصتاذ عمار عبد الرحمان لـ «الشصعب»:
اÿبﬁ Òمد طايبي و ا أ

‘ زيــــارة ›املة إا ¤جريدة
الشصعــــــــــب أامــــــــــسس

^ خط ـ ـ ـ ـة إلفريـ ـ ـ ـق ڤاي ـ ـ ـد صشالـ ـح إسشتباقيـ ـ ـة Ÿن ـع تصشنيـ ـع إلفوضشى
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ندوة صصحفية
Ÿنظمة أأبناء
ألشصهدأء

أأ’فافاسس ينشصط
ندوة صصحفية

02

ت -ن -ظ -م اŸن -ظ -م -ة ال -وط-ن-ي-ة
’ب -ن -اء الشض -ه -داء ،غ -دا ،ن-دوة
أ
صض- -ح- -ف- -ي -ة Ãن -اسض -ب -ة ان -ع -ق -اد
ال- -دورة Û 40لسض-ه-ا ال-وطني،
وذلك ب - -ف - -ن- -دق دار الضض- -ي- -اف
بالشضراقة ،ابتداء من السضاعة
 11:00صضباحا.

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

’م Úال -ع -ام ÷ب -ه -ة
ي- -نشض- -ط ا أ
القوى ا’شضÎاكية ،اليوم ،ندوة
صض -ح -ف-ي-ة ،وذلك ب-اŸق-ر ال-وط-ن-ي
ل- -ل -ح -زب ب -اŸرادي -ة ،اب -ت -داء م -ن
السضاعة  13:00زوا’.

1٧٩0٨

أليـ ـ ـ ـ ـ ـوم أŸغارب ـ ـ ـي
للتـ ـ ـ ـÈع بال ـ ـ ـ ـ ـدم

العدد

أأبوأب مفتوحة على أŸاء بحديقة أ◊امة

قافلة –سصيسصية
ع Èو’يات أ÷نوب

–ي-ي ال-وك-ال-ة ال-وطنية للدم،
ي- -وم  30م- -ارسض ا÷اري ،ال -ي -وم
اŸغاربي للتÈع بالدم من خلل
ال- -ت- -حسض- -يسض ب- -أاه- -م- -ي- -ة ال- -تÈع
ال -ط -وع -ي ب -ه -ذه اŸادة ا◊ي -وي -ة
وبطريقة منتظمة ‘ انقاذ حياة
’خرين.
ا آ

أللقاء أ÷ماعي
أŸوسصع 348
ي - -ن - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط- -ن- -ي
للمجاهد ،اليوم ،اللقاء ا÷ماعي
اŸوسضع رقم  34٨وخصضصض اللقاء
اŸقرر باŸتحف الو طني للمجاهد
ب -ال -ع -اصض-م-ة وقسض-م-ة اÛاه-دي-ن
ب -ت -ي-ب-ازة Ÿوضض-وع »:ال-كشض-ف ع-ن
الوضضعية البائسضة واŸزرية التي
ت -رك -ه -ا ا’سض -ت-ع-م-ار ال-ف-رنسض-ي ‘
ا÷زائ -ر ب -ع -د رح -ي-ل-ه» ،ب-حضض-ور
’ع - -لم ال - -وط - -ن- -ي- -ة.
وسض - -ائ - -ل ا إ
وي- - -ه- - -دف ال- - -ل- - -ق- - -اء إا ¤ج- - -م - -ع
الشض - -ه - -ادات ا◊ي- -ة ح- -ول م- -آاث- -ر
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة وال-ت-اري-خ
الوطني.

ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة
للنفايات قافلة –سضيسضية عÈ
و’يات ا÷نوب إا ¤غاية أاول
أافريل ،حيث تختتم فعالياتها
ال-ي-وم ب-و’ي-ة غ-رداية بسضاحة
أاول م - - - - - - - - -اي  45وا◊ديقة
ا’ي -ك-ول-وج-ي-ة ،ف-ي-م-ا سض-ت-ح-ط
رح-ال-ه-ا ،غ-دا ،ب-ورق-ل-ة باŸركز
التجاري أاسضيل ببلدية سضيدي
خويلد وكريسضت ’ين ببلدية
ورقلة ،بوغفالة.

أŸلتقـ ـ ـ ـى أل ـ ـ ـدو‹
ألثام ـ ـن للسصـ ـÒة
ألنبوي ـ ـ ـة

ت ن ظ م و ك ا لة ا ◊ و ض ض ا له ي د ر و غ ر ا ‘ ا ÷ز ا ئ ر  -ا ◊ ض ض ن ة  -ا لص ض وما م ،ا ليوم ،اأبو ا با م ف تو ح ة
بحديقة التجارب ا◊امة –ت شضعار» كلنا معا ’قتصضاد اŸاء» .اليوم التحسضيسض غايته
التعبئة للمحافظة على اŸاء وحماية اÙيط وكذا التعريف بجهود قطاع اŸوارد اŸائية ‘
› ا ل ت و ف  Òه ذ ه ا ل  Ìو ة و ا لص ض ر ف ا لص ض ح ي ع  Èاأ ن ش ض ط ة بي د ا غ وجي ة
م و ج ه ة ل لأ ط ف ا ل م س ض ت ق ب ل ا ÷ز ا ئ ر .

توأصصل أللقاءأت أ÷زأئرية
ألفرنسصية  11بسصطيف

برنامج
ثقا‘
لأÓطفال

ت- -ن- -ظ- -م ال- -ل- -ق- -اءات ا÷زائ -ري -ة
ال -ف -رنسض -ي -ة  11ح- -ول اŸن- -اج -م
واÙاج -ر ،ي-وم-ي  ٢٧و ٢٨مارسض
ا÷اري ،بسض- - -ط- - -ي - -ف ،وت - -درسض
ال -ل -ق -اءات ‘ ال -ط -ب-ع-ة  ٢ملفات
ي - -واصض - -ل ال - -دي - -وان
ت - -خصض ه - -ذا ال- -نشض- -اط ا◊ي- -وي
ال - -وط - -ن - -ي ل- -ل- -ث- -ق- -اف- -ة
الذي يعرف حركية لها وزنها.
وا’إع- - - -لم الÈن- - - -ام- - - -ج

اÿاصض ل- - -لأط- - -ف- - -ال م - -ع
العطلة اŸدرسضية ،يتضضمن
ع-روضض-ا مسض-رح-ية ،تربوية
واألعاب خفة ،وذلك اإ ¤غاية
 ٢٩م - -ارسض ا÷اري ،وذلك ب - -ع - -دة
و’ي- -ات ع- -ل- -ى غ- -رار ت -ي -ب -ازة Ãركب شض -ن -وة،
وهران ،بومرداسض ،بجاية ،قسضنطينة،
ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصض- -م- -ة ب -ق -اع -ة
ا’أطلسض.

ت- -ن- -ظ- -م م- -دي- -ري -ة الشض -ؤوون
’وق -اف ل -و’ي -ة
ال- -دي- -ن -ي -ة وا أ
ورق -ل -ة ‘ ،ال-فÎة اŸم-ت-دة بÚ
 31م- -ارسض و 1أاف-ري-ل اŸق-بل،
اŸلتقى الدو‹ الثامن للسضÒة
ال-ن-ب-وي-ة –ت ع-نوان «الشضباب
وال-ت-ن-م-ي-ة اÛت-م-ع-ي-ة ‘ ضضوء
السضÒة النبوية».

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
ا’قتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي ٢00 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(0٢1)٦0.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

أمسصية ‘ ألتنمية
ألبشصرية
‘ إاط -ار ال -نشض -اط-ات ال-ث-ق-اف-ي-ة
وال -ع -ل -م -ي -ة وت -زام -ن -ا م-ع ع-ط-ل-ة
ال -رب -ي -ع ،ي -تشض -رف م -دي -ر اŸرك -ز
’سض -لم -ي ب -دع -وت -ك -م
ال- -ث- -ق -ا‘ ا إ
ل -ت -غ -ط -ي -ة أامسض -ي -ة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
البشضرية –ت «عنوان :التحفيز
’ي- -ج- -اب- -ي وأاث- -ره ‘ ال -ت -ح -ل -ي -ل
ا إ
ال - -دراسض - -ي –ت شض - -ع - -ار «ث - -ق ‘
قدرتك تنجح».

حصصـ ـ ـة «أ’منك ـ ـم»
Œيب على تسصاؤو’ت
أŸسصتمعـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
ت - -خ ص ض ص ض ح ص ض - -ة « ’أ م -ن -ك -م »
ا ل -ت -ي ت -ب ث ع  Èاأ م -و ا ج ا ل -ق -ن -ا ة
ا ’إ ذ ا ع - - -ي - - -ة ا ’أ و  ، ¤ا ل - - -ي - - -و م ،
ع - - -د د ه - - -ا ل - - -ل ج - - -ا ب - - -ة ع - - -ل - - -ى
ت س ض - - - - - -ا وؤ ’ ت و ا ن ش ض - - - - - -غ - - - - - -ا ’ ت
ا  Ÿس ض -ت -م -ع  › ‘ Úا ل ا ل س ض -ل م -ة
ا  Ÿر و ر ي - -ة  Ãش ض - -ا ر ك - -ة اإ ط - -ا ر ا ت
 ﬂت ص ض - -ة  ،و ذ ل ك ا ب - -ت - -د ا ء م - -ن
السضاعة  1٦ : 00مسضاء.

إ’ع ـÓناتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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خÈاء ‘ القانون الدسضتوري يرون أانها أافضضل اÿيارات

تفعيل إŸادة  102إلبديل إلوحيد للحفاظ على إسستقرإر إلبÓد
تفاعل خÈاء ‘ القانون الدسضتوري مع ا◊ل الذي اقÎحه الفريق أاحمد ڤايد صضالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش
Óزمة السضياسضية ا◊الية واŸتمثل ‘ تطبيق اŸادة  102من الدسضتور ،معتÈين إاّياها «البديل
أاركان ا÷يشش الوطني الشضعبي ل أ
الدسضتوري الوحيد» للحفاظ على اسضتقرار البÓد.
بحسسب أاسستاذ القانون الدسستوري ،وليد لعقون ،فإان
تطبيق اŸادة  102من الدسستور التي تتضسمن تفعيل
اجراء التصسريح بثبوت مانع رئيسس ا÷مهورية هو
«ال -ب -دي -ل ال-وح-ي-د واألداة ال-دسس-ت-وري-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة
الوحيدة» اŸوجودة لتفادي الوقوع ‘ أاي وضسع
خارج اإلطار الدسستوري.
واشسار العقون الذي أاشساد بتفاعل ا÷يشس الوطني
الشسعبي مع اŸطالب الشسعبية إا ¤أان أامر التصسريح
ب- -ث- -ب- -وت اŸان- -ع ي- -ع- -ود ح- -ال -ي -ا ل -رئ -يسس اÛلسس
ال-دسس-ت-وري وف-ق-ا ل-لصسÓ-ح-ي-ات ال-ت-ي ي-خ-ول-ه-ا اي-اه
الدسستور ‘ هذا اÛال.
وبحسسب ذات اÿب Òفإانه «امام صسمت الرئيسس إازاء
اŸط -لب الشس -ع -ب -ي ⁄ ،ي -ب-ق سس-وى خ-ي-ار ال-تصس-ري-ح
ب - -اŸان - -ع» ،مشس- -ي- -دا ب- -ال- -رج- -وع ›ددا إا« ¤نصس
الدسستور» قبل  28أابريل وهو تاريخ انتهاء عهدة
الرئيسس ا◊ا‹.
وذكر أاسستاذ القانون الدسستوري أانه وفقا ألحكام

الدسستور فإان رئيسس ›لسس األمة سسيتو ¤منصسب
رئيسس ا÷مهورية بالنيابة ‘ اآلجال اÙددة ‘
ح- -ال م- -ا ” ال -تصس -ري -ح ب -اŸان -ع م -ن ق -ب -ل رئ -يسس
اÛلسس الدسستوري و مصسادقة الŸÈان على ذلك
بأاغلبية الثلث.Ú
وأاكد لعقون على أان احÎام الدسستور كان «منذ
خمسسة جمعات من اŸظاهرات» من ب ÚاŸطالب
الشس-ع-ب-ي-ة ال-ث-اب-ت-ة ال-ت-ي ن-ادى ب-ه-ا لسس-ي-م-ا ال-قضس-اة
واÙامون.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،اع-تÈت أاسس-ت-اذة ال-ق-ان-ون الدسستوري،
فتيحة بن عبو ،أان اقÎاح تفعيل اŸادة  102من
الدسستور جاء نتيجة «اتفاق» ب Úالرئيسس ورئيسس
أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي من أاجل تقد« Ëحل
دسستوري» لÓزمة و»ا◊فاظ على اسستقرار البÓد
والوحدة الوطنية».
وأاكدت اÿبÒة ان «ا◊فاظ على البÓد واسستقراره
ووحدته أاك Ìأاهمية من أاي شسيء آاخر» ،واصسفة

بـ»اÿطﬁ »Òاولة الدخول ‘ مغامرات جديدة
‘ الظرف ا◊ا‹ حيث ذكرت ‘ هذا الصسدد
الدعوة إا› ¤لسس تأاسسيسسي.
كما اعتÈت السسيدة بن عبو أانه من مصسلحة الشسعب
أان «يقبل باقÎاح الفريق أاحمد قايد صسالح « على
األقل ‘ اŸرحلة ا◊الية.
وكان رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي قد أاكد
أاول أامسس أان -ه «ي -ت -ع Úب -ل ي -جب ت -ب -ن-ي ح-ل ي-ك-ف-ل
اÿروج من األزمة ،ويسستجيب للمطالب اŸشسروعة
للشسعب ا÷زائري ،وهو ا◊ل الذي يضسمن احÎام
أاحكام الدسستور واسستمرارية سسيادة الدولة».
وأاوضسح الفريق أاحمد ڤايد صسالح أان هذا ا◊ل
«من شسأانه –قيق توافق رؤوى ا÷ميع ويكون مقبول
من كافة األطراف» و»يحمي البÓد من أاي وضسع قد
ل –م -د ع -ق -ب -اه» ،مضس -ي-ف-ا أان ه-ذا «ا◊ل ي-ن-درج
حصسرا ‘ اإلطار الدسستوري الذي يعد الضسمان
الوحيد للحفاظ على وضسع سسياسسي مسستقر».

التحو’ت ا’جتماعية على ا’أمن العمومي

مسس ـ ـ ـ ـ ـارإت إ÷ر Áـ ـ ـ ـ ـة وإŸقارب ـ ـ ـ ـ ـات إلوقائي ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـي ملتق ـ ـ ـ ـ ـى دول ـ ـ ـ ـ ـي

ي- -خ- -ت- -ت- -م ال- -ي- -وم اŸل- -ت- -ق -ى ال -دو‹ ح -ول «مسض -ارات ا÷رÁة،
التحو’ت ا’جتماعية واŸقاربات الوقائية» .اŸلتقى الذي بادرت
به قيادة الدرك الوطني ،بالنادي الوطني للجيشش ببني مسضوسش.
بحضسور إاطارات سسامية من ا÷يشس الوطني الشسعبي ،باإلضسافة Ÿمثل Úعن
عدة هيئات عسسكرية ومدنية وخÈاء دولي ،Úافتتح العميد غا‹ بلقصسÒ
قائد الدرك الوطني باسسم الفريق نائب وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان
ا÷يشس الوطني الشسعبي ،اŸلتقى يهدف إا ¤تسسليط الضسوء على آاثار التنامي
ال-ع-م-را Êب-اŸن-اط-ق شس-ب-ه ا◊ضس-ري-ة وال-ت-ح-ولت الج-ت-م-اع-ي-ة ع-ل-ى األمن
العمومي واŸقاربات اŸسستحدثة ‘ ›ال الوقاية من ا÷رÁة ،وذلك عÈ
خ-ل-ق فضس-اء ل-ل-ن-ق-اشس بﬂ Úت-ل-ف اŸت-دخ-ل Úال-وط-ن-ي Úوال-دول-ي Úل-ت-ب-ادل
اÈÿات واŸمارسسات النوعية للوقاية من ا÷رÁة وكذا اقÎاح حلول
مسستدامة ،كفيلة بتعزيز ›هودات الدولة ‘ هذا اÛال.

Óرهابي ـ ـ ـ ـ ـ Úوتوقي ـ ـ ـ ـ ـف  11مهرب ـ ـ ـ ـ ـا
تدم ـ ـ ـ ـ ـﬂ 3 Òاب ـ ـ ـ ـ ـئ ل إ
منقبا عن الذهب وحجزت ( )3700ل Îمن الوقود
و( )08أاجهزة كشسف عن اŸعادن و( )03مولدات
كهربائية و( )01مطرقة ضسغط باإلضسافة إا)06( ¤
أاكياسس من خليط ا◊جارة وخام الذهب.

 ..توقيف تاجري ﬂدرإت  ..وإنقاذ  3أإشسخاصض
‘ سسياق متصسل ،أاوقفت مفرزة للجيشس الوطني
الشس-ع-ب-ي وع-ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
مصس- - -ال- - -ح األم- - -ن ال- - -وط- - -ن- - -ي ب- - -زرال - -دة ،ولي - -ة

ا÷زائر/ن.ع ،1.تاجري (ﬂ )02درات بحوزتهما
( )91كيلوغرام من الكيف اŸعالج ومبلغ ما‹ يقدر
بـ ( )338مليون سسنتيم ،فيما ”ّ حجز ( )950علبة
سسجائر بالوادي/ن.ع.4.
م -ن ج-ه-ة أاخ-رى“ ،ك-نت م-روح-ي-ة ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-وات
البحرية ا÷زائرية من انقاذ ثÓثة ( )03أاشسخاصس
ك -ان -وا ع -ال-قÃ Úن-ط-ق-ة صس-خ-ري-ة بشس-اط-ئ ف-ل-ف-ل-ة
بسسكيكدة/ن.ع ‘ ،5.ح ” Úتوقيف ( )14مهاجرا
غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة بجانت/ن.ع.4.

بفضضل ا’سضتغÓل ا÷يد للمعلومات ب Úالشضرطة وا÷يشش

تفكي ـ ـك خليـ ـة إإرهابيـ ـة من ثÓثـ ـة  3إإرهابي ـ ـ Úوحج ـ ـز أإسسلح ـ ـة متط ـ ـ ـ ـورة
‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره-اب وب-فضس-ل السس-ت-غÓ-ل
ا÷يد للمعلومات“ ،كنت مفرزة مشسÎكة للجيشس
الوطني الشسعبي بالتنسسيق مع مصسالح األمن الوطني
بوهران/ن.ع ، 2.يوم الثÓثاء ،من تفكيك خلية
إاره -اب-ي-ة ت-ت-ك-ون م-ن ثÓ-ث-ة ( )03إاره-اب-ي ،Úي-ت-ع-لق
األمر بكل من« :ك .رابح» و»م .مراد» و»شس.

ا◊اج» .اإلرهابيون كانوا يخططون لتنفيذ عمليات
إارهابية خÓل التجمعات اإلنتخابية.
العملية ،التي ل تزال متواصسلة ،مّكنت من حجز
مسسدسس آا‹ وبندقيتي ( )02صسيد ومنظار ميدان
وج- -ه -از –دي -د اŸواق -ع  ،GPSب-اإلضس-اف-ة إا¤
أاسسلحة بيضساء ،هذه العملية النوعية التي تضساف

إا ¤سسلسسلة النتائج اÙققة ميدانيا ،تؤوكد اليقظة
العالية وا◊رصس الشسديد لقوات ا÷يشس الوطني
الشسعبي على إاحباط أاّية ﬁاولة للمسساسس بأامن
واسستقرار البÓد.

h.¥

Óمن الوطني
أاشضرف على مراسضم ا◊فل اŸدير العام ل أ

تخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرج  969عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون شسرطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي بلعبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاسض

الشضعب -أاشضرف اŸدير العام
Óمن الوطني عبد القادر قارة
ل أ
بوهدبة ،أامسشÃ ،درسضة
الشضرطة طيبي ﬁمد بسضيدي
بلعباسش ،رفقة وا‹ الو’ية
على مراسضم حفل التخرج
’عوان الشضرطة،
للدفعة  22أ
بحضضور السضلطات اŸدنية
’من
والعسضكرية ،إاطارات ا أ
الوطني وكذا ‡ثلي اÛتمع
’عÓمية ،إا¤
’سضرة ا إ
اŸد Êوا أ
جانب عائÓت اŸتخرج.Ú
بحسسب بيان تسسلمت «الشسعب» نسسخة
منه فإان الدفعة اŸتخرجة اŸتكونة
م -ن  969ع-ون شس-رط-ة ،ح-م-لت اسس-م
شسهيد الواجب الوطني اŸرحوم عون
الشسرطة «بيطار بن عتو» ،التابع قيد
ح-ي-ات-ه ألم-ن سس-ي-دي ب-ل-ع-باسس والذي
تو‘ إاثر اعتداء إارهابي بتاريخ 07
جانفي .1994
الدفعة تلقت تكوينا نظريا وتطبيقيا،
م-دت-ه ( )12اث -ن -ا عشس -ر شس -ه-را ،وف-ق
م-ن-ظ-وم-ة ت-دري-ب-ي-ة وت-ك-وينية قوامها
مواد أامنية وقانونية ومبادئ حقوق
اإلنسسان تسسمح لها بالرتقاء باÿدمة
الشسرطية ،حفاظا على أامن اŸواطن
وسسÓمة اŸمتلكات.

‡ا يسساهم ‘ تأادية اŸهام اŸوكلة
لهم على أاكمل وجه ‘ ،سسبيل خدمة
للوطن وحفاظا على أامن اŸواطن
وحماية اŸمتلكات.

...ويتفقد بعضض إŸصسالح
إلعملياتية للشسرطة

...يشسرف على توزيع 155
مقرر إسستفادة من إلسسكن
Óمن الوطني،
أاشسرف اŸدير العام ل أ
أامسس ،بسسيدي بلعباسس ،رفقة وا‹
ال -ولي -ة ع -ل-ى م-راسس-م تسس-ل-ي-م ع-ق-ود
وق -رارات اإلسس -ت -ف -ادة م-ن السس-ك-ن-ات
ل- -ف- -ائ- -دة م- -وظ- -ف -ي الشس -رط -ة وذوي
ا◊قوق التابع Úألمن وليات سسيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ،م-عسس-ك-ر ،سس-ع-ي-دة ،غليزان
وت - -ل - -مسس - -ان.ج - -رت ه- -ذه اŸراسس- -م

مرسضوم تنفيذي نشضر ‘ ا÷ريدة الرسضمية

–ديد شسروط وكيفيات ‡ارسسة نشساطات
مسساعدي إلنقل إلبحري
” –دي- -د شض -روط وك -ي -ف -ي -ات ‡ـارسض -ة
ال- -نشضـاط- -ات اŸل- -ح- -ق -ة اÿاصض -ة Ãسض -اع -دي
النقل البحري Ãوجب مرسضوم تنفيذي ”
نشضره ‘ ا÷ريدة الرسضمية رقم . 18
يعدل هذا اŸرسسوم و يتمم بعضس احكام اŸرسسوم
التنفيذي لسسنة  2009الذي يحدد شسروط ‡ارسسة
نشساطات مسساعدي النقل البحري ،بحيث ل يجوز
ألي كان أان يطلب اعتمادا Ÿمارسسة مهنة مسساعد
النقل البحري ما  ⁄تتوفر فيه جملة من الشسروط.
ومن ب Úهذه الشسروط  -وخاصسة اŸتعلقة منها
ب -األشس -خ -اصس ال -ط -ب-ي-ع-ي -Úاأن ي-ك-ون م-ن ج-نسس-ي-ة
ج -زائ -ري -ة وم-ق-ي-م-ا ب-ا÷زائ-ر وم-ت-م-ت-ع-ا ب-ا◊ق-وق
اŸدنية وأان ل يكون موضسوع اإفÓسس قضسائي فضسÓ
على أان يثبت تأامينا ضسد التبعات اŸالية للمسسؤوولية
اŸدنية واŸهنية وإاثباث تأاهيل وخÈة مهنية ذات
صسلة بالنشساط اŸطلوب.
ويقصسد ‘ ،مفهوم هذا اŸرسسوم- ،بالتأاهيل و/أاو
اÈÿة اŸهنية بالنسسبة لوكيل السسفينة ووكيل ا◊مولة
 متابعة تكوين متخصسصس تقدمه مؤوسسسسات التكويناŸؤوه -ل -ة م -ن ال -وزي -ر اŸك -ل-ف ب-ال-ب-ح-ري-ة ال-ت-ج-اري-ة
واŸوان -ئ واك -تسس-اب خÈة م-ه-ن-ي-ة ت-ع-ادل ع-ل-ى األق-ل
ثÓث سسنوات ‘ ›ال الوكالة البحرية.
أاما بالنسسبة للسسمسسار البحري فيجب متابعة تكوين
متخصسصس تقدمه اŸؤوسسسسات اŸؤوهلة من طرف
ال -وزي -ر اŸك -ل -ف ب -ال -ب-ح-ري-ة ال-ت-ج-اري-ة واŸوان-ئ،
واكتسساب خÈة مهنية تعادل ،على األقل ،ثÓثة
سسنوات ‘ ›ال السسمسسرة البحرية.
Óشس-خ-اصس اŸع-ن-وي Úاÿاضس-عÚ
أام -ا ب -ال -نسس -ب -ة ل  -أ
للقانون ا÷زائري -فيتم –ديد كيفيات تنظيم
برامج التكوين اŸتخصسصس ومدته وﬁتواه وكذا
قائمة مؤوسسسسات التكوين اŸؤوهلةÃ -وجب قرار
من الوزير اŸكلف بالبحرية التجارية واŸوانئ «.
ويضسيف ذات اŸرسسوم أانه يجب إاعÓم اŸصسالح

اıتصس -ة ل -ل-وزارة اŸـك-ل-ف-ة ب-ال-ب-حـري-ة ال-ت-ج-اري-ة
واŸوانئ ‘ ،أاجل -ل يتجاوز شس ـهرين -بكل تعديل
Óشس -خ -اصس
ي- -ط- -رأا ع- -ل- -ى ال -ق -وان Úاألسس -اسس -ي -ة ل  -أ
اŸعنوي Úبعد حصسولهم على العتماد.
ويجب على مسساعد النقل البحري أاثناء ‡ارسسة
مهنته القيام بقيد جميع العمليات التي ينفدها ‘
سسجل مرقم ومؤوشسر عليه من اŸصسالح اıتصسة
للوزارة اŸكلفة بالبحرية التجارية واŸوانئ يدعى
«سسجل عمليات الوكالة أاو السسمسسرة» بحيث يجب
أان يكون هذا السسجل ‘ شسكل ورق وبصسيغة رقمية.
ويجب الحتفاظ بهذا السس ـجل Ÿدة خمسس سسنوات
على األقل بعد قفله من طرف اŸصسالح اıتصسة
ل -ل -وزارة اŸك -ل-ف-ة ب-ال-ب-ح-ري-ة ال-ت-ج-اري-ة واŸوان-ئ،
وتقدÁه مع الوثائق األخرى لكل عون دولة مؤوهل
Ÿراقبتها.
ويتع Úعلى صساحب اعتماد مسساعد النقل البحري
مزاولة نشساطه ‘ أاجل أاقصساه ( )12شسهرا ابتداء
من تاريخ اسستÓم العتماد .
‘ حـال - -ة ع- -دم اسس- -ت- -غـÓل الع ـتـم- -اد ‘ اآلج- -ال
اŸذك ـورة أاعÓهÁ ،كن للوزير اŸكلف بالبحرية
التجارية واŸوانئ ان يقرر سسحبه إال إاذا اثبت
صساحب العتماد حالة القوة القاهرة.
وت-نشس-أا ل-دى ال-وزي-ر ا Ÿـك-ل-ف ب-ال-ب-ح-ري-ة ال-ت-ج-ارية
واŸوانئ÷ ،نة اعتـماد مسساعدي النقل البحري
تسسمى ‘ صسلب النصس» اللجنة» ،وتتكون من مدير
ال -ب -ح -ري -ة ال -ت -ج -اري -ة واŸوان-ئ وم-دي-ر ال-ت ـن-ظ-ي-م
والشس ـؤوون ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة واŸن- -ازع -ات‡ ،ث -ل ع -ن
اŸصس -ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ◊رسس السس-واح-ل و‡ث-ل ع-ن
Óم -ن ال -وط -ن -ي و‡ث -ل ع -ن
اŸدي- -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
اŸديرية العامة للجمارك فضس Óعن ‡ثل عن
الوزارة اŸكلفة بالتجارة .
وتتو ¤مصسالح مديرية البحرية التجارية واŸوانئ
للوزارة اŸكلفة بالنقل ،األمانة التقنية للجنة».

أاكد وزير التجارة سضعيد
جÓب ،على أاهمية التواصضل
والتنسضيق وكذا التحسضيسش
من أاجل تقد Ëخدمة
عمومية أافضضل للمواطن
وا◊فاظ على قدرته
الشضرائية مع توف Òالتمويل
’سضعار
واÙافظة على ا أ
وﬁاربة عمليات اŸضضاربة
خÓل شضهر رمضضان اŸقبل,
حسضبما أافاد به امسش بيان
صضادر عن وزارة التجارة.
وبحسسب ذات اŸصسدر فقد نوه
جÓب خÓل ترؤوسسه اجتماعا تنسسيقيا مع األمانة
العامة ل–اد العام للتجار وا◊رفي Úا÷زائريÚ
Ãختلف “ثيلياته النقابية وكذا ‡ثلي ﬂتلف
ا÷م -ع-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة اŸسس-ت-ه-لك –ضسÒا
لشس-ه-ر رمضس-ان ال-فضس-ي-ل ،بـ»ال-دور ال-ب-ال-غ األه-م-ي-ة

الذي يجب ان يلعبه الفÓحون
واŸوزع- - -ون م - -ن أاج - -ل “وي - -ن
أاسس-واق ا÷م-ل-ة وك-ذا ال-ت-ج-زئة»،
م -ؤوك-دا ع-ل-ى «ضس-رورة ال-ت-واصس-ل
معهم Œنبا ألي خلل ‘ سسلسسلة
التموين».
واأ ب - - -رز ج Ó- - -ب ل - - -لشس- - -رك- - -ا ء
اŸه - -ن - -ي« Úا◊ ا ج- -ة ا Ÿاسس - -ة
ل -ل -م س س-ت-ه-لك ل-ع-م-ليا ت التوعية
وال - - -ت - - -حسس- - -يسس م- - -ن خ Ó- - -ل
ج -م -ع-ي-ا ت ح-م-اي-ة اŸسس-ت-ه-ل ك
ال -ت -ي ت -ع -د ش س -ري -ك-ا ف-ع-ال ‘
اŸي -دان و ت سس-ه-ل ع-م-ل اأع-و ا ن
ال -ر ق -ا ب -ة م -ن خ Ó-ل ك -ل اÛه-و دات ا Ÿي-دان-ي -ة
اŸبذولة على اŸسستوى الوطني والتي تنصسب
‘ ن ف س س ر ز ن ا م ة الأطر القانونية التي تسس ه ر
و ز ارة ال - -ت - -ج - -ا رة ع - -ل - -ى –ي - -ي- -ن- -ه- -ا ◊ م- -اي- -ة
اŸسستهلك» ،يضسيف ذات اŸصسدر.

شضرعت وزارة الÎبية الوطنية ،أامسش‘ ،
تقييم ﬂتلف العمليات التكوينية التي ”
ت- -ن- -ف- -ي- -ذه- -ا ‘ إاط- -ار ال- -ت -ع -اون ا÷زائ -ري-
الÈي-ط-ا Êم-ن-ذ سض-ن-ة  2016ل-ف-ائدة مفتشضي
الÎبية.
و‘ هذا الصسدد ،أافاد مدير التعاون بوزارة الÎبية
الوطنية ،بوبكر بوعزة ،على هامشس ندوة نظمت
ب-اŸرك-ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف رحال
(ا÷زائر العاصسمة) ،أان العمليات التكوينية «مسست
ع -ددا ك -بÒا م -ن اŸف -تشس Úم -ن ﬂت -ل -ف الط-وار
التعليمية وضسمت ›موعة من اŸواضسيع تهدف
إا ¤تنمية مهارات السستاذ وتقييم مهام اŸفتشسÚ
وضسمان ا÷ودة باŸؤوسسسسات الÎبوية إا ¤جانب
مواضسيع متعلقة بتعليمية اللغة ال‚ليزية».

وأاضس - -اف ن - -فسس اŸسس - -ؤوول ‘ تصس - -ري - -ح ل - -وأاج أان
العمليات التكوينية انطلقت سسنة  2016وتضسمنت
«برنا›ا مكثفا يعتمد على مقاربات بيداغوجية
وتكوينية جديدة».
وأاكد بوعزة أان الوزارة «تعمل على مضساعفة هذه
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ت-م-ت-د إا ¤األسس-اتذة بهدف
–سس Úمهارات التÓميذ داخل القسسم» ،مشسÒا إا¤
أان ال -وزارة «بصس -دد الن -ت -ه -اء م -ن إاع -داد ال -دلئ-ل
اŸنهجية التي تسسمح للمفتشس بالقيام بالعمليات
التكوينية لفائدة ›موعة من األسساتذة».
بدورها ،أابرزت مديرة اÛلسس الثقا‘ الÈيطا،Ê
سس -ان -درا ح -م -رو ،Êأان -ه ” خÓ-ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات
التكوينية «مراعاة اÿصسوصسيات ا÷زائرية التي
تسسمح بتزويد التÓميذ باŸهارات ا÷ديدة».

جÓب :إ◊فاظ على إلقدرة إلشسرإئية للموإطن وﬁاربة إŸضساربة

إاثر عمليات بحث و“شضيط للجيشش والدرك

’ره-اب وإاث-ر ع-م-ليات
‘ إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ا إ
ب- -حث و“شض -ي -ط ب -ك -ل م -ن ب -وم -رداسش وعÚ
الدفلى/ن.ع ،1.كشض- - -فت ودم- - -رت م- - -ف- - -ارز
ل -ل -ج -يشش ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ي-وم  26مارسش
Óره- -اب -يÚ
 ،2019ث Ó- - -ث- - -ة (ﬂ )03اب- -ئ ل - -إ
وقنبلة ( )01تقليدية الصضنع.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز
ل -ل -ج -يشس ال -وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي وع-ن-اصس-ر ال-درك ،إاث-ر
عمليات متفرقة بتمÔاسست  )11( ،مهربا و()12

العدد
17908

03

ب -حضس-ور ك-ل م-ن السس-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة
وال- -عسس- -ك- -ري -ة ،الŸÈان -ي‡ ،Úث -ل -ي
اÛت - - -م - - -ع اŸد Êوال - - -ه- - -ي- - -ئ- - -ات
اإلع Ó-م -ي -ة ،إاط -ارات م -ن اŸدي-ري-ة
Óمن الوطني وكذا العائÓت
العامة ل أ
ال -ت -ي اسس-ت-ف-ادت م-ن ه-ذه ا◊صسصس،
أاين ” توزيع ما ›موعه  155مقرر
إاسس -ت -ف -ادة م -ن وح -دات سس -ك -ن-ي-ة م-ن
ﬂتلف الصسيغ.
ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ن-درج ضس-م-ن سس-ي-اسسة
التكفل بانشسغالت مسستخدمي األمن
الوطني ،اŸهنية منها والجتماعية،

من جهة أاخرى ،تفقد اŸدير العام
Óمن الوطني ،أامسس بعضس اŸصسالح
ل أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي بسسيدي
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة ل -أ
ب -ل-ع-ب-اسس ،مشس-ي-دا ب-ج-ه-ود م-ك-اف-ح-ة
ا÷رÁة ،وف- -ق اŸه -ام ال -دسس -ت -وري -ة
اŸنوطة بها ،داعيا قوات الشسرطة
إا ¤اŸواصس- -ل- -ة ‘ ب -ذل اŸزي -د م -ن
ا÷ه - -ود ‘ سس - -ب - -ي - -ل ضس - -م- -ان أام- -ن
اŸواطن وحماية ‡تلكاته ‘ ،ظل
الحÎام الصس- - -ارم Ÿب - -ادئ ح - -ق - -وق
اإلنسسان.
و‘ ﬁط - -ة ق - -ادت - -ه إا ¤اŸؤوسسسس - -ة
Óمن طاف
اإلسس-تشس-ف-ائ-ي-ة ا÷ه-وي-ة ل أ
Óمن الوطني Ãختلف
اŸدير العام ل أ
أاجنحته وأاقسسامه الطبية ،حيث تلقى
شس -روح -ا واف-ي-ة ح-ول أاه-م اÿدم-ات
والختصساصسات الطبية التي يوفرها
Óمن
هذا الصسرح الطبي ا÷هوي ل أ
الوطني ،لقوات الشسرطة ومتقاعدي
األمن الوطني وذوي ا◊قوق.

وزإرة إلÎبية :تقّيم إلعمليات إلتكوينية للمفتشسÚ

كرسش حياته مناضض Óلتحرير الوطن

إÛاه ـد ب ـن أإعمـر ب ـن عيسسـ ـى ‘ ذم ـ ـة إللـ ـ ـه
ان -ت -ق-ل اÛــــــــاه-د ب-ن اع-م-ر
بن عيسضى إا ¤ذمة الله بتلمسضان
عن عمر ناهز  78سضنة ،حسضب ما
علم أامسش لدى الوزارة .وكرسش
اŸرحوم حياته مناضض Óو›اهدا
بسضÓحه ‘ سضبيل –رير الوطن.
ال-ت-ح-ق ال-ف-ق-ي-د بصس-ف-وف جيشس
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن-ي سس-ن-ة 1957
ب -ال -ولي -ة اÿامسس -ة ال -ت-اري-خ-ي-ة
ح- -يث شس- -ارك ‘ ال- -ع- -دي -د م -ن
اŸع-ارك وال-ع-م-ل-ي-ات ال-عسسكرية
من بينها معركة جبل عصسفور
ال-ت-اري-خ-ي-ة ب-ت-لمسسان والتي فقد
فيها طرفيه (اليد والرجل).
وقد أالقي القبضس على اŸرحوم
وه- -و م -ن م -وال -ي -د  21ديسسمÈ
 1941بأاولد رياح بتلمسسان وزج
به بالسسجن ‘ فÈاير .1961
وغ - - -داة اسسÎج - - -اع السس - - -ي - - -ادة

ال - -وط - -ن- -ي- -ة واصس- -ل اŸرح- -وم
رسس-ال-ت-ه ب-ك-ل وف-اء ل-تضس-ح-يات
لعÓء صسرح الوطن
الشسهداء إ
وخ- -دم- -ة ذاك- -رت- -ه م- -ن خ Ó-ل
مسساهماته بفعالية ‘ صسفوف
ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -وط- -ن -ي -ة ل -ك -ب -ار
م- -ع- -ط- -وب -ي ح -رب ال -ت -ح -ري -ر

الوطني.
وإاثر هذا اŸصساب بعث وزير
اÛاه- -دي -ن ال -ط -يب زي -ت -وÊ
رسسالة تعزية إا ¤عائلة الفقيد
ورفاقه ‘ ا÷هاد أاشساد فيها
ب -ب-ط-ولت وإاخÓ-صس اŸرح-وم
Óمة والوطن.
ل أ

»æWh
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الموافق لـ  21رجب  1٤٤0هـ

لركان
ب Úمؤويد ومعارضش لدعوة رئيسش ا أ

تباين آاراء الطبقة السسياسسية حول مقÎح تفعيل اŸادة  102من الدسستور
تباينت آاراء الطبقة السصياسصية والنقابية ب Úمؤويد ومعارضش لدعوة نائب وزير الدفاع الوطني رئيسش
لركان الفريق ڤايد صصالح اŸتعلقة بتفعيل اŸادة ÿ ،102روج ا÷زائر من أازمتها السصياسصية سصواء ‘ كونها
ا أ
ا◊ل ال -وح -ي -د لن -ف -راج ال -وضص-ع أاو ال-ذه-اب ن-ح-والنسص-داد.ج-اء ه-ذا ‘ م-واق-ف ال-تشص-ك-يÓ-ت السص-ي-اسص-ي-ة
والعمالية رصصدتها «الشصعب».

áÑW É«fƒ°U :É¡à©ªL
لرندي» يعت Èموقف ا÷يشش
«ا أ
بالقرار الصصائب

تفعيل اŸادة  102من الدسستور
يجنب البÓد حالة ا’نسسداد

‘ ه -ذا اإلط -ار اع -ت Èال-ت-ج-م-ع ال-وط-ن-ي
ال -دÁق -راط -ي «األرن -دي» ،م-وق-ف ا÷يشش
الوطني الششعبي الذي تقدم به نائب وزير
الدفاع الوطني الفريق ڤايد صشالح بالقرار
الصش -ائب ،ك -ون -ه يسش -اه -م ‘ Œن-يب ال-بÓ-د
حالة النسشداد من خÓل تفعيل اŸادة 102
من الدسشتور.
نّ- -وه «الرن- -دي» Ãوق- -ف ق- -ي- -ادة ا÷يشش
ا◊ريصش -ة ع -ل -ى سشÓ-م-ة ا÷زائ-ر وب-ق-ائ-ه-ا
تسش ‘ Òإاط -ار ال -دسش-ت-ور ،م-قÎح-ا ت-ع-ي-ي-ن-ا
ع- -اج Ó- -ل- -ل- -ح- -ك- -وم- -ة م- -ن ط- -رف رئ -يسش
ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ليقة لتجنب
فراغ أاو تأاويÓت حول ا÷هاز التنفيذي ‘
هذه اŸرحلة ا◊سشاسشة.
ك -م -ا أاوصش -ى ال -ت -ج -م-ع ب-اسش-ت-ق-ال-ة رئ-يسش
ا÷مهورية طبقا للفقرة الرابعة من اŸادة
 102م -ن ال -دسش -ت -ور ب -غ -ي-ة تسش-ه-ي-ل دخ-ول
ا÷زائر ‘ اŸسشار النتقا‹ اÙدد ‘
الدسشتور ،ولكنه  ⁄ينف ما قدمه اÛاهد
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ل-ل-ج-زائ-ر سشواء ‘
م -رح -ل -ة ال-ك-ف-اح ال-ت-ح-رري أاومسش-ار ال-ب-ن-اء
وال-تشش-ي-ي-د ،ل سش-ي-م-ا خÓ-ل ت-رؤوسش-ه ل-ل-بÓ-د
لسش- -ت- -ع- -ادة السش- -ل- -م وŒسش- -ي- -د اŸصش -ا◊ة
الوطنية وتنمية ا÷زائر ‘ جميع اÛالت
خدمة Ÿصشلحة اŸواطن والوطن.
وبحسشب بيان ا◊زب اسشتلمت «الششعب»
نسشخة منه فإان «األرندي» ،ع Èمنذ بضشعة
أاي -ام ع -ن م -ط -ال-ب-ت-ه السش-ل-ط-ة ب-اŸزي-د م-ن
التنازلت بغية تنفيذ اÿطة السشياسشية التي
أافصشح عنها رئيسش ا÷مهورية يومي  3و11
م- - -ن الشش- - -ه- - -ر ا÷اري ،غ Òأان األح- - -داث
اŸسشجلة كل يوم قد أاثبتت انسشداد الطريق
أامام هذا اŸسشعى السشياسشي.
وذك -ر ال -ت -ج-م-ع ب-أان ل-ق-اء أام-ن-اء اŸك-اتب
ال-ولئ-ي-ة واŸك-تب ل-وط-ن-ي ل-لحزب األخ،Ò
قد تطرق إا ¤مناقششة األوضشاع السشائدة ‘
البÓد ووضشع تصشور كان ينوي عرضشه على
السشلطة ‘ إاطار اŸششاورات ،مرتكزا إاما
ع -ل -ى اŸسش -ار السش -ي -اسش-ي اŸع-ل-ن ع-ن-ه م-ن
رئ -يسش ا÷م -ه -وري-ة ،أاو ال-ل-ج-وء إا ¤أاح-ك-ام
الدسشتور وخاصشة مادته .102

...حزب الفجر ا÷ديد ل يرى
Óزمة
‘ اŸادة  102ح Óل أ

أاك -د ح -زب ال -ف -ج -ر ا÷دي -د ،أان ت -ف -ع-ي-ل
اŸادة  102من الدسشتور ‘ هذا الوقت
بالتحديد ل يكفي ◊ل األزمة السشياسشية
ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ا÷زائ-ر ،م-وضش-ح-ا أان-ه م-ن
اŸفروضش أان تكون ‘ ا◊الت العادية .
يرى ا◊زب ،أان ا÷يشش خرج عن صشمته
وال-ت-ل-م-ي-ح-ات السش-اب-ق-ة إا ¤ت-وضش-يح موقفه
ب - -ال- -دع- -وة إا ¤ت- -ف- -ع- -ي- -ل اŸادة  102من
الدسشتور ،مششÒا إا ¤أان هذا القرار يضشع
اŸؤوسشسش -ة ال -عسش -ك -ري -ة أام -ام مسش -ؤوول-ي-ت-ه-ا،
معتÈا أان البقاء ضشمن الدسشتور أامر مهم
ول -ك -ن م -ع األخ -د ب -ع Úالع -ت -ب-ار م-ط-الب
الشش- -عب ال- -ذي خ- -رج ب -اÓŸي‡ Úث -ل -ة ‘

اسشتفتاء مباششر ،حيث لÁكن Œاوز هذه
اŸطالب –ت أاي غطاء.
وبحسشب بيان اسشتلمت «الششعب» نسشخة
منه ،اقÎح حزب الفجر ا÷ديد العتماد
كذلك على اŸواد الدسشتورية ،9 / 8 / 7
والتي تؤوكد على أان الششعب يختار من يششاء
وهو مصشدر السشلطات ول Áكن القفز على
هذه اŸطالب و–ضش Òانتخابات رئاسشية
بهذه اآلليات ا◊الية.

بن فليسش :اŸادة  102ل Áكن
أان تشصكل وحدها قاعدة ا◊ل

اعت Èرئيسش حزب طÓئع ا◊ريات علي
ب -ن ف -ل -يسش ،مضش -م -ون خ -ط -اب ن-ائب وزي-ر
الدفاع قائد أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي،
أان اŸادة  102من الدسشتور ل Áكن أان
تششكل وحدها القاعدة ◊ل األزمة بالنظر
لن
للوضشع السشتثنائي الذي تعيششه البÓد أ
ذلك يتطلب مÓءمة تضشمن احÎام معايÒ
الشش -ف -اف-ي-ة وال-ن-زاه-ة ال-ل-ت Úي-ط-الب ب-ه-م-ا
الششعب من أاجل التعب Òا◊ر ودون قيود
أاووصشاية على خياره السشيد.
سش -ج -ل ب -ن ف -ل-يسش ه-ذه ال-تصش-ري-ح-ات ‘
إاط- -ار ن- -ي- -ة ق- -ي -ادة ا÷يشش ‘ الضش -ط Ó-ع
ب-واج-ب-ه-ا ال-وط-ن-ي ب-غ-ي-ة اإلسش-هام ‘ خروج
ف- -وري م -ن األزم -ة ال -راه -ن -ة ،وه -واÿروج
ال -ذي م -ن شش -أان -ه أان ي-ج-نب ال-ب-ل-د تصش-اع-د
الÓاسشتقرار ا◊امل ıاطر جمة.
وأاشش -ار ب -ن ف -ل -يسش إا ¤أان ذلك ي -ت -م-اشش-ى
وت -ع -ه -د ق -ي -ادة ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشش -ع-ب-ي
بتوف Òدعمها ◊ل يضشمن السشتجابة لكل
اŸط- -الب اŸشش- -روع -ة ل -لشش -عب ا÷زائ -ري
ومقبول من طرف ا÷ميع ،معربا عن أامله
‘ النجاح الكامل ◊ل األزمة ا◊الية وأان
ي- -ت- -م ذلك ‘ ظ- -روف ق- -ادرة ع- -ل- -ى وضش- -ع
لعادة
القواعد والروافد الصشلبة والسشليمة إ
تأاسشيسش اŸنظومة السشياسشية التي ينتظرها
ششعبنا والتي يعلق عليها تطلعاته لبعث دولة
وطنية قوية ودÁقراطية وحديثة يسشÎجع
فيها ششعبنا تقرير وقيادة مصشÒه.

جي ‹Óسصفيان :خطوة أاخرى
لكنها ليسصت نهاية اŸشصوار

اعت Èجي ‹Óسشفيان رئيسش حزب جيل
ج -دي-د ،دع-وة ق-ائ-د األرك-ان ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د
صش -ال -ح إا ¤ضش -رورة السش-ت-ج-اب-ة ل-ل-م-ط-الب
الششعبية بتطبيق اŸادة  102من الدسشتور،
Ãث- -اب- -ة خ- -ط -وة أاخ -رى ن -ح -وا÷م -ه -وري -ة
ا÷ديدة التي تعÎف بسشيادة الششعب ،لكنها
ل -يسشت ن -ه -اي-ة اŸشش-وار ،ع-ل-ى ح-د تصش-ري-ح
مسشجل ÷ي ‹Óسشفيان.
ذك- -ر رئ- -يسش ا◊زب ‘ ردة ف -ع -ل -ه ع -قب
تصشريحات قائد أاركان ا÷يشش ،أان ا◊راك
الششعبي والتفاف ا÷زائري Úحول اŸطالب
السشياسشية بتغي Òالنظام ،قد أاثمر بسشقوط
العهدة اÿامسشة ثم وضشع حد نهائي لها
والدخول ‘ مرحلة جديدة.
واسش- -ت- -ع- -رضش ج- -ي ‹Ó- -سش- -ف- -ي- -ان ب -عضش
اıاطر التي تهدد ما تعتÈه فئة كبÒة من
ا÷زائريÃ Úكسشب للحراك الششعبي ،منها
بقاء ا◊كومة ا◊الية واÛالسش ا◊الية،
ما يعني حسشبه انتخابات تتم –ت رعاية
السشلطة ا◊الية.
وأاردف جي ‹Óسشفيان بالقول ،إانه لبد
Óزمة والتحضشŸ Òرحلة
من حل نهائي ل أ
ان -ت -ق -ال -ي -ة ت -ق-وده-ا شش-خصش-ي-ات ّﬁل ث-ق-ة

لع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ ع-دة ق-وان Úوت-رت-ي-ب-ات
إ
داعيا إا ¤مواصشلة الضشغط.

...وحزب جبهة اŸسصتقبل
لنهاء
يرحب بدعوة ا÷يشش إ
لزمة السصياسصية
ا أ

من جهتها اعتÈت جبهة اŸسشتقبل تنفيذ
اŸادة  102والتحضشŸ Òرحلة انتقالية مسشأالة
هامة وقال رئيسش ا◊زب عبد العزيز بلعيد،
إان ا÷بهة ترحب بتصشريحات قائد األركان
Óسشتجابة للمطالب الششعبية
معتÈا دعوته ل إ
م - -ن خ Ó- -ل ف - -رضش ال - -دسش - -ت - -ور ،ب- -اÿط- -وة
اليجابية.
وق-ال ب-ل-ع-ي-د إان ج-ب-ه-ة اŸسش-ت-ق-ب-ل ت-ت-ق-اسشم
الرؤوية مع اŸؤوسشسشة العسشكرية للخروج من
األزمة التي تششهدها البÓد.
معسشكر :أام ا ÒÿسشÓطن

لرسصيدي يدعو إا ¤مرحلة
ا أ
انتقالية هادئة

دعا رئيسش حزب التجمع من أاجل الثقافة
والدÁقراطية «أارسشيدي»ﬁ ،سشن بلعباسش،
أامسش ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،إا ¤م -رح -ل-ة
انتقالية «هادئة» على أان تتخللها انتخابات
رئاسشية ينبغي تنظيمها «قبل ششهر أاكتوبر
.»2019
وخ Ó-ل ن -دوة صش-ح-ف-ي-ة نشش-ط-ه-ا ‘ م-ق-ر
ح -زب -ه ،اقÎح ب -ل -ع -ب -اسش «اسش-ت-ق-ال-ة رئ-يسش
ا÷م- - -ه- - -وري - -ة وح - -ل غ - -رف - -ت - -ي الŸÈان
واÛلسش الدسشتوري» وكذا إانششاء «هيئة
عليا انتقالية مزودة بكل الوسشائل» من اجل
لقصشر مدة ‡كنة».
قيادة «مرحلة انتقالية أ
وقال رئيسش ا◊زب إانه على هذه الهيئة
لح-زاب
م -ب -اشش -رة «ﬁادث -ات م -ع ‡ث-ل-ي ا أ
السش - -ي - -اسش - -ي- -ة وال- -ن- -ق- -اب- -ات اŸسش- -ت- -ق- -ل- -ة
والششخصشيات من أاجل إاششراكها ‘ اŸسشار
النتقا‹» .و‘ هذا الصشدد ،اقÎح ا◊زب
«إاعداد مششروع دسشتور جديد يتم اعتماده
عن طريق اسشتفتاء ششعبي ‘ أاجل ل تتجاوز
م -دت -ه الشش-ه-ري-ن» ،وك-ذا تشش-ك-ي-ل «ح-ك-وم-ة
إانقاذ وطني يتم تعيينها من طرف الهيئة
العليا النتقالية حيث تضشم كفاءات وطنية
غ Òم -ت -ح -زب -ة ت -ت-م-ث-ل م-ه-م-ت-ه-ا ‘ تسش-يÒ
الششؤوون ا÷ارية».
ك -م -ا اقÎح ا◊زب إانشش-اء «ه-ي-ئ-ة وط-ن-ي-ة
مسشتقلة تتكفل بتنظيم النتخابات تÎأاسشها
ششخصشية نزيهة يتم تعيينها من طرف الهيئة
العليا النتقالية ‘ ،ح Úيجب أان يعرضش
قانون النتخابات ا÷ديد لÓسشتفتاء قبل
نهاية ششهر يونيو.»2019
وأاششار بلعباسش إا ¤أانه ‘ نهاية هذا
اŸسشار يجب تنفيذ الرزنامة النتخابية
ب-غ-ي-ة وضش-ع م-ؤوسشسش-ات ج-دي-دة وان-ت-خاب
‡ث- -ل Úع -ن الشش -عب ‘ ن -ظ -ام ي -جب أان
يخضشع فيه التداول على السشلطة لرغبة
الشش- - -عب» ،مÈزا أان ان- - -ت- - -خ - -اب رئ - -يسش
ا÷م -ه -وري-ة ي-جب أان ي-ك-ون «ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
ششهر أاكتوبر .»2019
وب -خصش-وصش سش-ؤوال ح-ول دع-وة ال-ف-ري-ق
أاح -م -د ڤ -اي -د صش -ال-ح ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع
ال -وط -ن -ي ،رئ-يسش أارك-ان ا÷يشش ال-وط-ن-ي
الشش- -ع- -ب- -ي إا ¤ت- -ف -ع -ي -ل اŸادة  102من
الدسشتور ،أاكد رئيسش حزب التجمع من
أاجل الثقافة والدÁقراطية أان هذا النداء
ج -اء «م -ت -أاخ-را» ،م-ع-تÈا أان أاح-ك-ام ه-ذه
اŸادة «كان يجب تطبيقها سشنة .»2012
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لبعاد إا–اد العمال عن السصياسصة
عّبروا عن مواقفهم بحرية ودعوا إ

الفروع النقابية لسسيدي أاﬁمد تؤوكد ضسرورة
حماية منظمتهم

نّ- -ظ- -م ال–اد اÙل- -ي ل–اد ال- -ع- -م -ال
ا÷زائ - -ري ،Úأامسش ،ل- -ق- -اء حضش- -ره أام- -ن- -اء
الفروع النقابية التابعة ،حيث جرى نقاشش
مفتوح ودÁقراطي عبّر خÓله اŸششاركون
عن “سشكهم بحماية حق ‡ارسشة العمل
ال -ن -ق-اب-ي ‘ ع-ا ⁄الشش-غ-ل ،والنسش-ج-ام م-ع
إارادة الششعب اŸع Èعنها ‘ الششارع ‘
هذه اŸرحلة .وسشبق للمركزية النقابية أان
أاع-ل-نت سش-اب-ق-ا ‘ ب-ي-ان ،دع-م-ه-ا ل-ل-حراك،
فيما يرتقب عقد لقاء الأحد القادم يجمع
مسش-ؤوو‹ ال-ه-ي-ئ-ات ال-ن-ق-اب-ي-ة ل–اد العمال
ع -ل -ى مسش -ت-وى ولي-ة ا÷زائ-ر ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن
إارادة ال -ق -اع -دة ال -ن-ق-اب-ي-ة ح-ول م-ا ت-ع-رف-ه
البÓد.
أام Úعام ال–اد اÙلي فريد بن عامر
ششدد على أان يكون التعب Òحرا وششفافا
يششمل وضشعية الفروع النقابية على مسشتوى
لدارات،
ﬂتلف اŸؤوسشسشات القتصشادية وا إ
مؤوكدا على أاهمية التضشامن النقابي ضشمن
مبادئ اŸنظمة.
أام Úعام ال–اد الولئي عمار تاكجوت
ال - -ذي حضش- -ر اŸوع- -د ،ن- -ب- -ه إاﬂ ¤اط- -ر
ال -ت -داع -ي-ات الق-تصش-ادي-ة ال-ت-ي ت-ن-ج-ر ع-ن
الوضشع الراهن مششÒا إا ¤أان تعطل أاوتوقف
لن -ت -اج ‘ اŸؤوسشسش-ات الق-تصش-ادي-ة ي-ؤودي
اإ
ح- -ت -م -ا إا ¤رك -ود اق -تصش -ادي ت -ن -ج -ر ع -ن -ه
تداعيات سشلبية على النمو .وذكر بالتجربة
اŸري - -رة ال - -ت - -ي ع - -رف - -ه - -ا الق- -تصش- -اد ‘
ال -تسش -ع -ي -ن -ات ب -ح -ل اŸؤوسشسش -ات وتسش -ري-ح
ال -ع -م -ال وضش-ي-اع ج-انب م-ع-ت Èم-ن ا÷ه-از
لنتاجي.
اإ
وسش -رع -ان م -ا ت -ف -ج -ر ال -ن -ق -اشش ب-ت-دخ-ل
ن- -ق- -اب -ي Úم -ن ق -ط -اع الÈي -د والتصش -الت
م-ن-ددي-ن ب-ال-تضش-ي-ي-ق ع-ل-ى ال-ع-م-ل ال-ن-ق-اب-ي
لدارة م -ط -ال-ب Úب-كسش-ر م-راك-ز
وه -ي -م -ن -ة ا إ
النفوذ ورد العتبار للقانون .وقد تطلب

–رك اŸسشؤوول Úالنقابي Úإلعادة بعضش
‡ثلي العمال إا ¤مناصشبهم كما هو ا◊ال
بالنسشبة ◊الة جرت Ãؤوسشسشة موبيليسش.
وتناول عضشواŸكتب اÙلي قريب الكلمة
ليكششف أان وزير قطاع الÈيد ل تعÎف
ب -ا–اد ال -ع -م-ال ح-يث  ⁄تسش-ت-ق-ب-ل أاعضش-اء
ال–ادية اŸنتخب ÚدÁقراطيا منذ عام
ونصشف وأاششار إا ¤دور األم Úالعام للوزارة
‘ زعزعة صشفوف النقابيÃ Úحاولة تعيÚ
‡ثل ⁄ Úينتخبهم العمال.
وكششف تاكجوت أانه تعرضش لضشغوط ⁄
ي -ق -ب -ل ب -ه -ا ج -راء إاعÓ-ن ن-ق-اب-ة اŸن-ظ-م-ة
الصشناعية بالرويبة تأاييدها للحراك وقال
«طلبوا مني Œميد اŸسشؤوول النقابي لكن
رفضشت» م -وضش -ح -ا أان -ه ل -يسش األم Úال -ع-ام
ل -ل -م -رك -زي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة م-ن ط-لب ذلك وإا‰ا
Óطاحة به
بعضش النقابي‡ Úن يسشعون ل إ
قصش-د السش-ت-يÓ-ء ع-ل-ى اŸن-ظ-م-ة وب-عضش-هم
يقف ‘ مقدمة ا◊راك.
واعت Èمتدخلون أان هناك حقيقة خوف
وصشمت قبل أان يتطور اŸششهد ،معتÈين
إاق -ح -ام اŸرك -زي -ة ال -ن -ق -اب-ي-ة ‘ ت-وج-ه-ات
سشياسشية خطأا كون النقابة أاصش Óل “ارسش
السشياسشة ،ومن ثمة ضشرورة النتباه للمرحلة
ال-ق-ادم-ة ال-ت-ي ت-ف-رز ق-واع-د ع-م-ل ج-دي-دة
تتطلب ترقية اŸمارسشة النقابية والعودة
لسش -اسش -ي -ة ب -اإلصش -غ -اء ل-ع-ا⁄
إا ¤اŸب -ادئ ا أ
الشش - -غ - -ل وال - -ن - -ق- -اب- -ي Úوان- -ت- -ه- -اج ا◊وار
اŸتواصشل.
ودعا آاخرون لتوضشيح اŸوقف بوضشوح من
ا◊راك خاصشة وأان الفروع النقابية واجهت
ظ -روف -ا صش -ع -ب -ة ،ق -ب -ل أان ي -ذك-ر اŸسش-ؤوول
اÙل -ي أان اŸوق -ف ” ال -ت -ع -ب Òع-ن-ه م-ن
ال- -ق- -ي- -ادة وسش -وف ي -ؤوك -د أاك ‘ Ìاج -ت -م -اع
لحد.
ال–اد الولئي ا أ

سصعيد بن عياد

لزمة
إاطار قانو Êمن شصأانه Œاوز ا أ

ا’–اد العام للعمال ا÷زائري Úيرحب بدعوة الفريق
رحب األم Úالعام ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائري Úعبد اÛيد سشيدي السشعيد،
أامسش ،بالنداء الذي وجهه اأمسش رئيسش
أاركان ا÷يشش الوطني الششعبي ،نائب وزير
الدفاع الوطني الفريق اأحمد ڤايد صشالح،
إا ¤تفعيل اŸادة  102من الدسشتور.
وأاك-د ب-ي-ان ل-ل-ق-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-مركزية
النقابية وقعه أامينها العام عبد اÛيد
سشيدي السشعيد أان «ال–اد العام للعمال
ا÷زائري Úيرحب ويسشجل نداء الفريق
ڤايد صشالح إا ¤تطبيق اŸادة  102من
ال-دسش-ت-ور وال-ذي يشش-ك-ل اإلط-ار ال-ق-ان-وÊ
الذي من ششأانه Œاوز األزمة السشياسشية
التي يواجهها بلدنا اليوم».
ك -م -ا اع -تÈت اŸرك -زي -ة ال -ن -ق -اب -ي-ة أان
«ال -ت -غ -ي Òأاضش -ح -ى ضش -رورة ك -م -ا اأن-ه م-ن
ال -ب -دي-ه-ي أان ي-ت-م م-ن خÓ-ل ح-وار ي-تسش-م
ب -ا◊ك -م-ة ويسش-م-ح بÈوز ب-ن-اء ج-م-ه-وري-ة
ج-دي-دة –م-ل ت-ط-ل-ع-ات شش-ع-ب-ن-ا وشش-بابنا
والتفك Òبجدية ‘ اŸسشتقبل وا◊فاظ
على بلدنا ،ا÷زائر».

واأوضشح ذات اŸصشدر أان هذا البيان ينم
عن «مششاورة وموافقة الهيئات النقابية»
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úإاضشافة
إا« ¤انضش - -م - -ام ال - -ع - -ام Ó- -ت وال - -ع- -م- -ال
والنقابي Úللتغي Òالسشلمي وا÷اد» مؤوكدا
ال-ط-اب-ع «السش-ل-م-ي» ل-ت-ع-بئة اŸواطن Úمن
أاج- -ل ف -رضش ت -غ -ي Òال -ن -ظ -ام السش -ي -اسش -ي
القائم.

أاعلن اسصتقالة ›موعته الŸÈانية

حزب العمال يدعو إا› ¤لسس وطني تأاسسيسسي سسيد

دعا حزب العمال إا ¤اسشتدعاء ›لسش
وط -ن -ي ت -أاسش -يسش -ي سش -ي -د ي-ك-ون السش-ب-ي-ل
األمثل إليجاد حلول لهذه األزمة معلنا
ع- -ن اسش -ت -ق -ال -ة اÛم -وع -ة الŸÈان -ي -ة
ل-ل-ح-زب م-ن اÛلسش الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة م-وق-ف ا÷يشش الشش-ع-ب-ي
ال -وط -ن -ي ال -ذي ت-ق-دم ب-ه ق-ائ-د األرك-ان
الفريق قايد صشالح.
وي- -رى ح -زب ال -ع -م -ال ‘ ب -ي -ان ل -ه أان
السشبيل اإليجابي والوحيد القادر على
صش -ون ا÷زائ -ر م -ن ال-ف-وضش-ى ي-ك-م-ن ‘
احÎام إارادة أاغلبية الششعب ‘ ‡ارسشة
سشيادته وحقه ‘ –ديد طبيعة النظام
ال- -واجب ت- -أاسش- -يسش- -ه وشش -ك -ل ومضش -م -ون
اŸؤوسشسش- -ات ال- -ت -ي ه -و ب -ح -اج -ة إال -ي -ه -ا
لÓسشتجابة ÷ميع تطلعاته الدÁقراطية
والقتصشادية والجتماعية والثقافية.

وان -ت -ق-د ق-رار ت-ف-ع-ي-ل اŸادة  102من
Óزمة ول
الدسشتور الذي ل يعتÈه ح Óل أ
يسش -ت -ج -يب Ÿط-الب الشش-عب ال-ذي خ-رج
ب- -اÓŸي Úاإ ¤الشش- -ارع وال- -ذي أاع- -ط- -ى
مضش- -م- -ون- -ا دÁق- -راط- -ي- -ا واق- -تصش- -ادي- -ا
واج -ت -م -اع -ي -ا ل -ت -غ -ي Òال -ن -ظ -ام ال -ق-ائ-م
وم -ن -ظ -وم -ة ا◊ك-م ال-ت-ي ي-ت-ط-ل-ع إال-ي-ه-ا،
مششÒا اإ ¤أان تطبيق هذه اŸادة من
الدسشتور لن يغ Òاألوضشاع السشائدة ولن
يضشمن مرحلة انتقالية بدون مششاكل.
واعت Èا◊زب تصشريح الفريق «موجها
ضش-د إارادة األغ-ل-ب-ي-ة السش-اح-ق-ة ل-لشش-عب،
مششÒا إا ¤اأن تطبيق اŸادة  102هذا
ي -ع -ن -ي الح -ت -ف -اظ ب -ا◊ك -وم-ة ا◊ال-ي-ة
وبغرفتي الŸÈان التي تطالب األغلبية
السش-اح-ق-ة ل-لشش-عب ب-رح-ي-ل-ه-ا ك-ون-ها غÒ
ششرعية» .على حد تعبÒه.
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اıتصس ‘ علم الجتماع السشياسشي ﬁمد طايبي لـ «الششعب»:

خطة الفريق ڤايد صسالح اسستباقية Ÿنع تصسنيع الفوضسى ‘ ا÷زائر
قطع الطريق على مناورات سسياسسوية...وارتباطات األحزاب مع منظمات دولية سسبب مواقفها
ق- -ال ال- -دك- -ت- -ؤر ﬁم -د ط -اي -ب -ي
اıتصس ‘ ع -ل -م الج -ت -م-اع وع-ل-م
الج-ت-م-اع السش-ي-اسش-ي ،ب-اأن ت-ط-بيق
ا- -Ÿادة  102ال-ت-ي وج-دت ل-ل-غ-رضس
اأسش- -اسش- -ا ،يصشب «‘ اإط- -ار ت- -ف- -ع- -ي- -ل
الآل -ي -ات ال -دسش-ت-ؤري-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
التي يقتضشيها الأمر ،لفتا اإ ¤اأن
اŸؤؤسشسش- - -ة ال- - -عسش - -ك - -ري - -ة  ⁄ول - -ن
ت -ط -ب-ق-ه-ا واإ‰ا اأح-الت اŸسش-األ-ة اإ¤
اÛلسس ال - -دسش - -ت - -ؤري ،م- -ؤؤك- -دا اأن
اإق-دام ن-ائب وزي-ر ال-دف-اع ال-ؤطني
رئ - -يسس اأرك - -ان ا÷يشس ال - -ؤط- -ن- -ي
الششعبي الفريق اأحمد ڤايد صشالح
ع -ل -ى «ه -ذه اÿط -ؤة ه -ؤ اسش -ت-ب-اق
لأم- -ؤر ق- -د ت- -خ- -ط- -ط ل- -ه -ا ج -ه -ات
لتصشنيع الفؤضشى ‘ ا÷زائر».

فريال بوشسوية
نبه الدكتور ﬁمد طايبي اıتصس ‘
علم ا’جتماع وعلم ا’جتماع السضياسضي،
اإ ¤اأن مقÎح نائب وزير الدفاع الوطني،
الذي اعت Èباأن ا◊ل ‘ تطبيق اŸادة
 102م- -ن ال- -دسض- -ت- -ور ،ي -اأت -ي لسض -د ف -راغ
دسضتوري لقطع الطريق اأمام اŸناورات
السضياسضوية التي –اول اسضتغÓله لتمرير
حلول يتم فرضضها بالتعاون مع منظمات
دولية ،ما يÈر ـ حسضبه ـ مواقف بعضس
ا’أحزاب ذات ا’رتباطات مع ا’أخÒة.
وحرصس الدكتور ﬁمد طايبي ‘ سضياق
–ليله للمسضتجدات التي تشضهدها السضاحة
ال-وط-ن-ي-ة ،ع-ل-ى ال-ت-اأك-ي-د اأن ت-ف-عيل اŸادة
 102م- -ن ال- -دسض- -ت- -ور  ⁄ول- -ن ي- -اأت -ي م -ن
اŸوؤسضسض -ة ال -عسض -ك -ري-ة ،واأن رئ-يسس اأرك-ان
ا÷يشس ال -وط -ن-ي الشض-ع-ب-ي ال-ف-ري-ق اأح-م-د
ڤ -اي -د صض -ال -ح اأه-اب اإ ¤م-ن ي-ه-م-ه ا’أم-ر
‡ث ‘ ÓاÛلسس الدسضتوري ،اأن ا◊ل ‘
ه -ذه اŸادة ال -دسض -ت -وري -ة ،م -قÎح ي -اأت-ي ـ
حسضبه ـ على اأسضاسس واقع جيوـ سضياسضي
واأمني هو مطلع عليه.
و‘ سض- -ي- -اق ح- -دي- -ث -ه ع -ن ردود ال -ف -ع -ل

اŸت -ب -اي -ن -ة ب -خصض -وصس ا◊ل ال-دسض-ت-وري
اŸقÎح ب Úمرحبة ورافضضة ،وكذا طرح
ث-الث ي-وؤي-د شض-رط ت-ف-ع-ي-ل م-واد دسض-ت-ورية
اأخ -رى م -ك-م-ل-ة ،اأف-اد ذات اŸت-ح-دث ب-اأن
اŸت - -اب - -ع Úل - -لشض - -اأن السض - -ي- -اسض- -ي ا◊ا‹
يخلطون ب Úاأمرين« ،اŸعضضلة الدسضتورية
اŸرت -ب -ط -ة ب -اإج-راءات ن-ق-ل السض-ل-ط-ة م-ن
رئيسس ا÷مهورية Ÿن يحق له دسضتوريا،
وهذه مسضاألة دسضتورية مرتبطة باإجراءات
موؤسضسضية ،و’ Áكن باأي حال من ا’أحوال
ت -ف-ادي ت-ط-ب-ي-ق اŸادة  102ال-ت-ي وجدت
ل -ه -ذا ال -غ -رضس اأسض -اسض -ا» ،ون-ح-ن ـ اأضض-اف
ط - -اي- -ب- -ي ـ «‘ اإط- -ار ت- -ف- -ع- -ي- -ل ا’آل- -ي- -ات
ال -دسض -ت -وري -ة ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة ال-ت-ي ي-ق-تضض-ي-ه-ا
ا’أمر».
وذهب اإ ¤اأبعد من ذلك لدى حديثه عن
ا’أمر الثا ،Êموضضحا اأن «ا◊ل الدسضتوري
اŸقÎح تقتضضيه حال الشضغور الواقعة ،و’
عÓ- -ق -ة ل -ه ب -ت -ات -ا ب -ا◊راك اŸوج -ود ‘
الشضارع ،الذي هو حركة مطلبية سضياسضية
م - -ن ط - -راز اآخ - -ر» ،و–ل اسض - -ت - -ن- -ادا اإ¤
توضضيحاته «بالسضياسضة و’ Áكن حلها اإ’
اإذا كانت موؤسضسضات الدولة فاعلة ومفعلة،
ولها مرجعيات دسضتورية» ،مبديا تفاجئه
م - -ن ت - -ع - -ال - -ي - -ق ال- -ب- -عضس’ ،ف- -ت- -ا اإ ¤اأن
ا÷زائري ⁄ Úيخرجوا من اأجل الفراغ

ال- -دسض- -ت- -وري ،واإ‰ا ك- -انت ل -ه -م م -ط -الب
اأخرى.
وتسضاءل الدكتور طايبي ‘ حال عدم
ت -ط -ب -ي -ق ال -دسض-ت-ور ‘ م-ادت-ه  ،102م- -اذا
سض-ي-ح-دث ب-ع-د ان-قضض-اء ال-ع-ه-دة ال-رئاسضية
لرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
يوم  28اأفريل الداخل؟ ورد عليه «سضيجرنا
اإ ¤ف- -راغ دسض- -ت- -وري ،ي- -وؤدي اإ ¤ف- -وضض -ى
سض- -ي- -اسض -ي -ة ،و’ ي -عÎف اأح -د ب -اأح -د’ ،أن
العروة الوثقى اأي الدسضتور لن يكون هناك
م-ن يسض-ه-ر ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق-ه» ،وب-ال-ت-ا‹ فاإن
«اإق -دام اŸوؤسضسض -ة ال -عسض -ك-ري-ة ع-ل-ى ه-ذه
اÿطوة هو اسضتباق ’أمور قد تخطط لها
جهات لتصضنيع الفوضضى ‘ ا÷زائر ،وقد
اأشض- -ار اإ ¤ذلك ب- -ك- -ل وضض- -وح ن -ائب وزي -ر
الدفاع الوطني» ،ووفق تصضوره فاإن هناك
« من يشضتغل على اŸناورات السضياسضوية
ليسضتغل الفراغ الدسضتوري لتمرير حلول
يفرضضها بالتعاون مع اŸنظمات الدولية،
وهذا ما يÈر مواقف بعضس ا’أحزاب ذات
ا’رتباطات مع ا’أخÒة».
و‘ معرضس رده على اسضتفسضار يخصس
تصضوره للمرحلة اŸقبلة ،قال اأسضتاذ علم
ا’جتماع السضياسضي «عندما تفعل اŸادة
 ،102نعود اإ ¤اÿطاب الذي الدسضتوري
السض-ي-اسض-ي ،وي-ت-م ت-ف-ع-ي-ل اŸواد  107و07
و 12التي تعيد كل القرارات السضيادية اإ¤
الشض -عب ،ول -يسس ’أح -د غÒه ك -ا’أح -زاب»،
وهنا ‘ هذه اللحظة ندخل ـ حسضبه ـ «‘
اإعادة بناء الشضرعية السضياسضية بانتخابات
تنظم وفق اŸعاي Òالدولية» ،و‘ «هذه
ا◊الة تدخل الطبقة السضياسضية باأفكارها
ومقÎحاتها من ÷نة انتخابات ومراجعة
قانون ا’نتخابات ،وكذا تاريخ انعقادها،
ع-ل-ى اأن ت-ت-وج ب-ت-واف-ق-ات ب Úالسض-ي-اسض-يÚ
وبعدها يذهب ا÷مع كله اإ ¤ا’نتخابات،
على اأن تعود السضلطة Ÿا افتك اأكÌية
اأصضوات الشضعب.
و ⁄يسضتبعد اإجراء انتخابات رئاسضية ‘
العام  ،2020وخلصس اإ ¤القول باأنه «’
م -ق -ر م-ن ال-دول-ة ال-ع-اŸي-ة م-ن ح-يث ق-وة
الدسضتور ونزاهة ا’نتخابات وحق التعب،Ò
للوصضول اإ ¤دولة وطنية مدنية.

أاكد أان مارسس ششهر مقدسس للحرية والؤحدة اŸغاربية يحياوي:

نحن بحاجة ÿطاب الثقة وإاسسÎجاع األمل وعلينا التمسسك برصسيدنا التاريخي
اÛاهد بورقعة 80 :باŸائة من الشسهداء سسقطوا ‘ شسهر مارسس
لسشتاذ ا÷امعي جمال
ششدد اŸؤؤرخ وا أ
يحياوي على ضشرورة التمسشك بتاريخ
ال -ث -ؤرة ب -إاع -ت-ب-اره رأاسش-م-ال-ن-ا ا◊ق-ي-ق-ي
الذي نفتخر به أامام دول العا ،⁄مششÒا
إا ¤أان ث -ؤرت -ن -ا ورب -ي -ع -ن -ا ي -خ-ت-ل-ف ع-ن
لن ا÷زائري
لخرى ،أ
ثؤرات الدول ا أ
إاف -تك ح -ري -ت -ه ب -تضش -ح -ي -ات الشش -ه -داء،
وحسش-ب-ه ف-ن-ح-ن ن-ح-ت-اج ‘ ه-ذه اŸرح-لة
لمل.
ÿطاب الثقة واسشÎجاع ا أ

سسهام بوعموشسة
قال جمال يحياوي ‘ مداخلة له أامسس ‘
اÙاضض -رة ال -ت -ي ن -ظ -م -ت -ه -ا ج-م-ع-ي-ة مشض-ع-ل
الشض- -ه -ي -د ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع ي -وم -ي -ة اÛاه -د
Ãن- -ت- -داه -ا ح -ول «م -ارسس شض -ه -ر الشض -ه -داء «
ت -خ -ل -ي-دا ل-ل-ق-ادة الشض-ه-داء م-ن-ه-م ال-ع-رب-ي ب-ن
م -ه -ي -دي ،مصض -ط -ف -ى ب -ن ب -ول -ع -ي -د ،ل -ط -ف-ي،
عمÒوشس ،سضي ا◊واسس ،علي مÓح وآاخرين،
أان الشضعب ا÷زائري ’ Áكنه اإ’نفصضال عن
هويته التي Áتد جذورها لتاريخنا ا◊افل
ب -تضض -ح -ي -ات الشض -ه -داء ،مضض -ي -ف -ا أان ال -ن-ظ-رة
اŸسضتقبلية للجزائر ينبغي أان تكون مرتبطة
بهويتنا.
‘ هذا الصضدد ،أابرز اأ’سضتاذ اıتصس ‘
التاريخ رمزية شضهر مارسس ا◊افل باسضتشضهاد
ال -ع -دي -د م -ن ق -ادة ال-ث-ورة اأ’شض-اوسس واأ’دب-اء
ك-م-ول-ود ف-رع-ون وه-و شض-ه-ر م-ق-دسس ل-ل-ح-ري-ة
وال -وح -دة اŸغ -ارب -ي -ة وم -رت-ب-ط ب-ا÷زائ-ريÚ
كأامل ،مشضÒا إا ¤أان هذا الشضهر له خاصضية ‘
ال -ت -داول ع -ل -ى السض -ل-ط-ة واإ’ن-ت-ق-ال ‘ م-رك-ز
القيادة ب Úزعماء الثورة.
وأاك -د ي -ح -ي-اوي أان اسض-ت-قÓ-ل ا÷زائ-ر ل-يسس
نتاج صضراعات ،بل ارتبط بتضضحيات جسضام،

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

الأسشتاذ عمار عبد الرحمان:

القرار خطوة إلخراج ا÷زائر من نفق مظلم
الذباب الإلكÎو Êيريد مأازقا وفراغا سشياسشيا

فريال.ب

ج - -زم اأ’سض- -ت- -اذ ع- -م- -ار ع- -ب- -د ال- -رح- -م- -ان
اŸتخصضصس ‘ علوم اإ’عÓم وا’تصضال ،أان
ن- -ائب وزي- -ر ال- -دف -اع ال -وط -ن -ي رئ -يسس أارك -ان
ا÷يشس الوطني الشضعبي الفريق أاحمد ڤايد
صضالح ،ومن خÓل حديثه عن اŸادة  102من
الدسضتور كحل دسضتورية« ،اأراد إاخراج ا÷زائر
من نفق مظلم ،أ’ن عدم تطبيقها ـ حسضبه ـ
دوسس على الدسضتور ،مشضÒا إا ¤أان «الذباب
ا’ل- -كÎو Êي- -ري- -د إادخ -ال ا÷زائ -ر ‘ م -أازق
وفراغ سضياسضي.
واسض-ت-ن-ادا إا ¤ال-ق-راءة اŸت-أان-ي-ة ال-ث-ال-ثة كما
وصضفها اأ’سضتاذ عمار عبد الرحمان ،أاي ’
الرافضضة لتطبيق اŸادة  102من الدسضتور و’
اŸرحبة بها ،فإان طرحه يفيد بأان تطبيق
اŸادة ’ مفر منه واŸرور عÈها حتمية ،وإان
كانت Ãثابة حل جزئي ،معتÈا خطوة الفريق
ڤايد صضالح تعكسس»إارادة إ’خراج ا÷زائر من
نفق مظلم».
ويقÎح ذات اŸتحدث ،اإرفاق تطبيق اŸادة

وأان ا◊رية  ⁄تأات صضدفة أاو من مبعوث أا‡ي
وحسضبه فإان مفاوضضات إايفيان جاءت لÎسضيم
هذه ا◊رية.
Óرشض - -ي - -ف السض - -ويسض- -ري
و‘ ق - -راءة ل - -ه ل  - -أ
والفرنسضي ،فإان عدد اللقاءات ب ÚالطرفÚ
ا÷زائري والفرنسضي كانت  34لقاء أاولها كان
مع الشضهيد مصضطفى بن بوالعيد عندما كان
‘ السضجن ،وتوالت اإ’تصضا’ت كي نصضل إا¤
مفاوضضات إايفيان ،داعيا للعودة إا ¤رصضيدنا
التاريخي وثورتنا التي إاسضتطاعت Œنيد كل
اأ’ح -رار ‘ ال -ع -ا ،⁄واإ’سض -ت -ل -ه -ام م -ن مسض-ار
الشضهداء.
من جهته ،تسضاءل اÛاهد بالو’ية الرابعة
التاريخية ÿضضر بورقعة عن إامكانية ›يء
ج -ي -ل راب-ع ل-ي-ح-ق-ق اأ’م-ن-ي-ة ال-ت-ي غ-ابت ع-ن-ا
لعشضرات السضن ،Úمضضيفا أان الوحدة اŸغاربية
ب Úأاقطار دول اŸنطقة كانت قوية وشضعوبها

 102من الدسضتور باŸواد  7و  8و  11من
أاسض- -م -ى اŸواث -ي -ق وال -واردة ‘ ب -اب الشض -عب،
وÃوجبها تصضبح السضلطة بيد الشضعب ،على أان
يتم وضضع شضخصضية وطنية بارزة على رأاسس
جهاز الدولة لتكون عملية توافقية وتضضمن
ف Î- - -ة  3أاشض -ه -ر ،وي -ق -وم ب -ت -ع -ي Úح -ك -وم-ة
تكنوقراطية لتصضريف اأ’عمال.

ششتؤان ميلؤد ناششط سشياسشي من تيارت:

قرار رئيسس األركان إانصساف للشسعب ا÷زائري
اعت Èشضتوان ميلود ناشضط سضياسضي بو’ية
ت -ي -ارت أان ت -ف-ع-ي-ل اŸادة  102م-ن ال-دسضتور،
والذي طالب بها الفريق قائد صضالح هو قرار
صض- -ائب وإانصض- -اف ل- -لشض- -عب ا÷زائ -ري ال -ذي
طالب بتفعيلها بعد كل ما حل بالوطن خÓل
السضنوات اŸاضضية كشضعب ،من مظا ⁄وإاحباط
وغياب اŸسضؤوولية .أاوضضح شضتوان أان التخوف
ك -ان ي -ك -م -ن ‘ ع -دم إاي -ج -اد ح -ل ل -ل -مشض-ك-ل-ة
الدسضتورية قبيل حلول  28أافريل تاريخ انتهاء
عهدة الرئيسس Ÿا كان سضيلحق باŸؤوسضسضات
الدسضتورية والذي يؤودي إا ¤إاضضعاف الدولة»،
وهو ما ’ نريده.
وأاكد الناشضط السضياسضي أان حماية مؤوسضسضات
الدولة والدولة بأاكملها يبقى مرهونا بالعودة
إا ¤اŸسضار الشضرعي من خÓل تنصضيب ÷نة
وطنية مسضتقلة لتنظيم انتخابات تشضرف عليها
ج -ه -ات تضض -م -ن الشض -ف -اف -ي -ة إ’ع -ادة ال -ك-ل-م-ة

للشضعب ‘ ،بناء دولة قانون مدنية بعيدا عن
تدخل للمؤوسضسضة العسضكرية التي يبقى دورها
حماية الوطن و الشضعب  ،مشضÒا إا ¤أانه حتى
اللحظة ا÷زائر ما تزال بعيدة عن الفراغ
الدسضتوري .
من جهة أاخرى ،شضدد شضتوان أانه آان اأ’وان
لتحكيم كل اأ’طراف للعقل من خÓل تسضليمها
ب-ح-ق-ي-ق-ة أان ه-ذا ال-وط-ن ي-تسض-ع ل-ل-ج-م-ي-ع أ’ن
اŸشض -ك -ل ال -ذي أادى ’ن -ت -ف -اضض -ة الشض -عب ه-و
اإ’قصضاء ،وآان اأ’وان للرئيسس أان يثبت قدرته
على –مل مسضئوليته التاريخية أامام الوطن
‘ هذه الفÎة ا◊اسضمة ،ع Èاعتماد آاليات
ف- -اع- -ل -ة “ك -ن م -ن ات -خ -اذ ق -رارات وط -ن -ي -ة
وإاسضÎاتيجية وتاريخية تضضع حداً للفسضاد و
تضضمن التغي Òالسضلسس.

تيارت :ع.عمارة

أامهلتهم  10أايام لختيار الفضشاءات اÿاصشة برمضشان

جمعية التجار تدعو األميار إا– ¤ديد مسساحات إا‚از  500سسوق جواري
حملة وطنية ÿفضس نسسبة اŸلح والسسكر إا 20 ¤باŸائة ‘ اŸواد السستهÓكية
دعت ا÷م -ع -ي -ة ال-ؤط-ن-ي-ة
ل- - - - -ل - - - -ت - - - -ج - - - -ار ا◊رف - - - -يÚ
ا÷زائ - -ري Úك - -اف - -ة رؤوسش- -اء
ال- -ب- -ل -دي -ات ع Èال -ؤط -ن إا¤
–دي- -د اŸسش- -اح -ات اÿاصش -ة
با‚از  500سشؤق جؤاري بعد
لن للششروع ‘
 10أايام من ا آ
ال- -ع- -م -ل -ي -ة ال -ت -ي ت -ت -م وف -ق
ب-رن-ام-ج مسش-ط-ر وب-ال-ت-نسش-ي-ق
مع ‡ثلي التجار للمحافظة
ع- - -ل- - -ى اسش - -ت - -ق - -رار السش - -ع - -ر
وال - -قضش - -اء ع- -ل- -ى اŸضش- -ارب- -ة
خ Ó- -ل رمضش - -ان واŸط- -ال- -ب- -ة
ب -إاشش -راك اŸت -ع -ام -ل Úال -ت-ج-اري ‘ Úا◊م-ل-ة
الؤطنية للتقليل من نسشبة اŸلح والسشكر ‘
اŸؤاد الغذائية السشتهÓكية.

خالدة بن تركي
م -وح -دة إاب -ان اإ’ح -ت Ó-ل ال -ف -رنسض-ي أاك Ìم-ن
ال -ي -وم .وحسضب اإ’حصض -ائ -ي-ات ال-رسض-م-ي-ة ق-ال
بورقعة إان  80باŸائة من الشضهداء سضقطوا ‘
شضهر مارسس من سضنة  1959إا 19 ¤مارسس
.1962
و‘ م- -داخ -ل -ت -ه ت -ط -رق ب -ورق -ع -ة ل -ظ -روف
وت -داع -ي -ات إاسض -تشض -ه -اد ال -ب -ط -ل Úال-ع-ق-ي-دي-ن
ع- -مÒوشس وسض- -ي ا◊واسس ،ك- -م- -ا اسض -ت -ع -رضس
سض- -ي- -اسض- -ة ا÷Ôال شض -ارل دي -غ -ول ح Úوصض -ل
ل -لسض -ل-ط-ة ‘  19م- -اي  ،1958أات -ى Ãشض -اري -ع
سض -ي -اسض -ي -ة وعسض -ك-ري-ة ،ب-ح-يث ب-اشض-ر ‘ ه-ذه
اأ’خÒة وخصضصس لكل و’ية مشضروعا خاصضا،
بحكم معرفة مكاتب الدراسضات التي كانت
ت-ت-اب-ع ب-ن-ظ-ام ال-ث-ورة وج-غ-راف-ية اŸناطق ،ما
ج -ع -ل ق -ادة ال -ث -ورة ي -دق -ون ن -اق -وسس اÿط-ر
ويجتمعون لدراسضة الوضضع ،مشضÒا إا ¤أان بيان
أاول نوفم Èمسس كل الفئات.

العدد
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أاوضضح ا◊اج طاهر بولنوار ،أامسس ،خÓل الندوة
الصض -ح -ف -ي-ة ال-ت-ي نشض-ط-ه-ا Ãق-ر ا÷م-ع-ي-ة بسض-ع-ي-د
ح -م -دي-ن ب-ال-ع-اصض-م-ة ،ح-ول ال-ت-حضضÒات اÿاصض-ة
بشضهر رمضضان «أان وزارة التجارة خÓل ا’جتماع
اأ’خ ÒاŸن- -ع- -ق- -د ،أاول أامسس ،ث -م -نت اŸقÎح -ات
اÿاصضة بإانشضاء أاسضواق جوارية خاصضة بعد الفشضل
ال-ذي ع-رف-ت-ه أاسض-واق ال-رح-م-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-رك-زي-ة
النقابية أاين قررت هذه اأ’خÒة تقد Ëجملة من
ا◊لول اŸتعلقة بالتعجيل ‘ إانشضاء هذه الفضضاءات
لضضمان عدم وجود اŸضضاربة.
وأاضض - -اف ب - -ول - -ن - -وار أان ا÷م - -ع- -ي- -ة شض- -رعت ‘
ا’تصض-ا’ت وت-ك-ث-ي-ف ال-ل-ق-اءات ل-ل-ت-ع-ج-يل بتجسضيد
اŸشضروع قبل رمضضان وضضمان ‚احه وعدم الوقوع
›ددا ‘ مشض -ك -ل أاسض -واق ال -رح -م -ة ال -ت -ي خ-ل-قت
ارتفاعا رهيبا ‘ اأ’سضعار وسضاهمت ‘ انتشضار
اŸضضاربة بشضكل كب Òخاصضة خÓل اأ’سضبوع اأ’ول
من رمضضان ،وهو ما أاثبتته الدراسضة التي قامت بها
منذ سضنت Úوأاكدت أان اŸناطق التي –وي مثل

هذه الفضضاءات الفارق يكون بـ  30باŸائة ،بينما
ال-ت-ي ت-ن-ع-دم ب-ه-ا ي-ت-ج-اوز ف-ي-ه-ا ف-ارق اأ’سض-ع-ار 50
باŸائة.
بخصضوصس ا◊ملة الوطنية لتخفيضس نسضبة اŸلح
والسض- - -ك - -ر إا 20 ¤ب- -اŸائ -ة ‘ اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة
ا’سضتهÓكية قال بولنوار إان اإ’حصضائيات اأ’خÒة
ح -ول ارت -ف -اع السض -ك -ري وضض -غ -ط ال -دم خ -اصض-ة ‘
رمضض -ان شض -ج -عت ال -وزارة وا÷م-ع-ي-ة ع-ل-ى ال-ق-ي-ام
بحملة وطنية لتقليل من نسضبتها خاصضة ‘ مادة
اÿبز التي تعرف اسضتعمال  2كلغ من اŸلح ‘
قنطار فرينة Ãعنى وجوب إانقاصس  200غ ‘ 100
كلغ فرينة ‘ ،ح Úتخفيضس نسضبة السضكر إا20 ¤
ب- -اŸائ- -ة ‘ م- -ادة اÿب- -ز ا◊ل- -وي- -ات وال- -عصض -ائ -ر
باختÓف أانواعها.
وبشضأان ا◊راك الشضعبي الذي تشضهده ا÷زائر
قال رئيسس ا÷معية إان اŸوقف واضضح وصضريح وهو
رفضضها أ’ي مبادرة “سس بالوحدة الوطنية ،وأاي
شض -ك -ل م -ن أاشض -ك -ال ال-ت-دوي-ر ،مشضÒة بشض-أان شض-ب-ك-ة
ال -ت -وزي -ع أان -ه -ا ل -يسضت م -ع -ن -ي-ة Ãا ي-ح-دث ب-ب-عضس
اŸناطق وأاسضواق ا÷ملة تظل مفتوحة طيلة أايام
اأ’سضبوع ودون أاي غلق ،وهو نفسس اŸطب الذي
أاكدت عليه منذ انطÓق اŸظاهرات ‘  22فيفري
وارت -ف -اع ال -ط -لب ب -نسض -ب-ة  40ب-اŸائ-ة واسض-ت-غÓل
اŸضضارب Úللوضضع برفع السضعر إا 50 ¤دينار ‘
بعضس الو’يات التي عرفت Óﬁتها غلقا كليا على
غرار و’يتي اŸسضيلة وتيزي وزو .

»æWh

الخميسس  28مارسس  2019م
الموافق لـ  21رحب  1440هـ

أÛمع ألصسيني أŸكلف بإا‚از ألطريق ألنافذ للسسيار Ãعسسكر

تأاخر اŸسصتحقات يهدد بوقف اŸشصروع

العدد
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إأجرأء  10عمليات زرع للقرنية ‘ أسسبوع

عيادة بلزرق لطب وجراحة العيون تتدعم Ãعدات متطورة

ت- -دع- -مت م- -ؤوخ- -رأ أŸؤوسّس -سس -ة ألسس -تشس -ف -ائ -ي -ة
أŸت -خّصس-صس-ة ‘ طب وج-رأح-ة أل-ع-ي-ون «أل-دك-ت-ور
ب- -ل- -زرق» ب- -ولي- -ة وه -رأن ،م -ؤوّخ -رأ ،م -ن أج -ه -زة
متطورة ،وذلك ‘ أنتظار أŸصسادقة على برنامج
ترميم ألبنايات ألتابعة لها ،إأضسافة إأ ¤تدعيمها
بأاحدث أŸعدأت ،من خÓل تنفيذ ﬂطط عملها
لسس-ن-ة  ،2019ب- -حسسب م- -ا أك -دت -ه ،أمسش ،م -دي -رة
أŸؤوسسسسة ،قوأل نعيمة.

وهران :براهمية مسصعودة

تدخل وأ‹ معسسكر حميد بعيشش ،أمسش ،لطمأانة ‡ثلي أÛمع ألصسيني ألذي يشسرف على شسطر من أشسغال إأ‚از ألطريق ألنافذ للطريق
لزمة ألتي “ر بها ألبÓد.
ألسسيار شسرق  -غرب ،بعد أن أبدى ‡ثل أÛمع تخوفه من عدم تسسوية أŸسستحقات أŸالية للمجمع ‘ ظل أ أ
وضص-ع-ي-ة ال-م-ق-او’ت ال-ع-ام-ل-ة ع-ل-ى المشصروع تتعلق للطريق السصيار شصرق  -غرب على مسصافة  43كلم،
ب -إاج -راءات إاداري -ة ك-ون ع-م-ل-ي-ة ال-تسص-وي-ة م-م-رك-زة إانطÓقا من بلدية الكرط عبر سصلسصلة جبال بني
شصقران إالى بلدية رأاسس العين عميروشس نحو  57إالى
حيث هّدد ممثل المجمع بتوقيف اأ’شصغال بسصبب وتتطلب بعضس الوقت.
المشصاكل المالية التي يمّر بها وضصاعفت اأ’زمة دع-ا وال-ي م-عسص-ك-ر إال-ى ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-م-ل-ف ال-تسص-وي-ة  ،٪60فيما عرف محّول سصيق على مسصافة  8كلم
السصياسصية من مخاوف اسصتمرارها ،قدم بعيشس لدى ال -م -ال -ي -ة ووضص -ع م -خ -ط -ط ت -دخ -ل واضص -ح إ’ن -ه-اء نسصبا متقدمة من ا’نجاز ويترقب اسصتÓمه غضصون
ت -ف -ق -ده أ’شص-غ-ال ال-مشص-روع ،أامسس ،وع-ودا ب-تسص-وي-ة ال -مشص -روع ول-وع-ل-ى مسص-ت-وى ب-عضس ال-حصصصس ال-ت-ي أاسصابيع قليلة وقبيل الشصهر المعظم ،اأ’مر الذي
وضصعية المؤوسصسصات العاملة على المشصروع من بينها يرتقب اسصتÓمها في اأ’سصابيع المقبلة واأ’خرى يسص -ه -م ك -ث -ي -را ف -ي ال -ت -ق-ل-يصس م-ن ح-دة اإ’زدح-ام
المروري بمدينة سصيق وتسصهيل تنقÓت المواطنين
المجمع الصصيني ومجمعات أاجنبية أاخرى ،مؤوكدا التي تتطلب الرفع من وتيرة اإ’نجاز.
أان الجزائر هي دولة مؤوسصسصات وأان تأاخر تسصوية في ذات السصياق ،بلغت نسصبة انجاز الطريق النافذ من معسصكر إالى وهران.

معسصكر :أام ا Òÿسس.

أزيد من  14ألف جرعة لقاح

مديرية الفÓحة ببجاية تواصصل حملة تلقيح اŸاشصية
توأصسل مصسالح أŸفتشسية ألبيطرية لدى
م -دي -ري -ة أل -فÓ-ح-ة ل-ولي-ة ب-ج-اي-ة ،ح-م-ل-ة
ألتلقيح ضسد أ◊مى ألقÓعية ،حيث حظيت
بجاية بـ 14ألف جرعة لقاح كمرحلة أو،¤
وشس -رع ‘ أسس -ت-غÓ-ل-ه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ب-ل-دي-ات
ألولية.

ال- -قÓ- -ع- -ي -ة ،ح -يث ت -م ت -خصص -يصس حصص -ة ق -دره -ا
14000جرعة من اللقاح لتطعيم المواشصي ،والتي
تتكون من حوالي  47000رأاسس من الماشصية وأاكثر
من 100000رأاسس من اأ’غنام.
قامت مفتشصية البيطرة ،بحسصب ذات المتحدث،
ب-ات-خ-اذ ك-اف-ة اإ’ج-راءات ال-وق-ائ-ي-ة ل-ل-ح-ي-ل-ولة دون
ان -تشص -ار ه -ذا ال -م -رضس ،خ-اصص-ة ب-ع-د ظ-ه-ور ب-عضس
حا’ت تفشصي مرضس الحمى القÓعية ،وتم اإ’بÓغ
ع -ن ال -ع -دي -د م -ن ح -ا’ت اإ’صص-اب-ة ب-ه-ذا ال-م-رضس
الخطير خاصصًة ببلدية سصيدي عيشس ،واسصتفادت
و’ية بجاية مما ’ يقل عن  60000جرعة من لقاح
الطاعون الصصغير.

كما تم حظر تحركات الماشصية في جميع أانحاء
البلديات في ديسصمبر الماضصي ،بموجب أامر مّوقع
م -ن وال -ي ب -ج-اي-ة ،ك-ج-زء م-ن ت-دب-ي-ر وق-ائ-ي ل-م-ن-ع
انتشصار هذا المرضس في المنطقة ،وهذا التطعيم
ضص -د م -رضس ال-ح-م-ى ال-قÓ-ع-ي-ة ،ي-ه-دف أايًضص-ا إال-ى
ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى ال -م -اشص-ي-ة ال-ت-ي تضص-م م-ا ي-ق-ارب،
 13600رأاسس أانثى بما في ذلك أاكثر من  7500بقرة
حلوب ،علما أان الو’ية لم تتكبد خسصائر كبيرة
ب-فضص-ل ت-ع-اون ال-م-رب-ي-ن م-ع ال-م-ف-تشص-ي-ة ال-ب-ي-ط-ري-ة
واإ’ب Ó-غ ع -ن ح -ا’ت ال -م -رضس ،ح-يث ي-ت-م ع-زل-ه-ا
بسصرعة وتفادي هÓك رؤووسس الماشصية.

أوصس - -ى أŸشس - -ارك - -ون ‘ خ- -ت- -ام ألصس- -ال- -ون
لو،¤
ألوطني لشسعبة ألدوأجن ‘ طبعته أ أ
لورأسش ب-ات-ن-ة،
أل -ذي أح -تضس-ن-ت-ه ع-اصس-م-ة أ أ
ع- - -ل- - -ى ضس - -رورة ب - -ذل أŸزي - -د م - -ن أ÷ه - -ود
«وط -ن -ي -ا» ،ل -ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ألشس -ع-ب-ة ب-ه-دف
–ق -ي -ق ألك -ت -ف -اء أل-ذأت-ي وت-وج-ي-ه ف-ائضش
لنتاج إأ ¤ألتصسدير ،خاصسة مع وجود سسوق
أ إ
لنتاج.
أفريقية كبÒة تنتظر بشسغف هذأ أ إ

مختلف مراحل سصلسصلة ا’إنتاج اأكثر من  600األف
منصصب شصغل وطنيا.
اأك -د ف -ي ه -ذا الصص -دد رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة ا’أط -ب-اء
البياطرة الخواصس بباتنة ،مصصطفى بن حديد ،اأن
المحافظة على سصÓمة وصصحة المسصتهلك اأولوية
عمل الجمعية ملحا على المجهودات التي يبذلها
ال -ب -ي-اط-رة ف-ي ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ا’سص-ت-ع-م-ال ال-ذات-ي
ل-ل-مضص-ادات ال-ح-ي-وي-ة ال-ت-رك-ي-ز ميدانيا اأكثر على
ا’أمن الوقائي من خÓل تسصطير برنامج متابعة
والرقابة للمنتجات الحيوانية سصواء كانت بيضس
اأولحوم.
بدوره رئيسس المجلسس المهني المشصترك لشصعبة
الدواجن بو’ية باتنة علي بن شصايبة ،دعا اإلى
ضص -رورة اإي -ج -اد ح -ل -ول ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ال-مصص-ال-ح
ال-م-ع-ن-ي-ة ل-مشص-اك-ل ارت-ف-اع نسص-ب-ة الضص-رائب ال-ت-ي
اأثقلت كاهل المنتجين والمربين الذين لجئوا اإلى
ع-دم ال-تصص-ري-ح ب-نشص-اط-ه-م وال-ت-خ-ل-ي ع-ن ب-طاقة
فÓح مربي للدواجن وبالتالي العمل بطريقة غير

نظامية وما ينجر عن ذلك من مشصاكل كثيرة على
غرار عدم التامين وعدم ا’سصتفادة من مختلف
صص -ي -غ ال -دع -م ال -ت -ي ت -ق -دم -ه -ا ال -دول -ة ف-ي ه-ذا
المجال.
ك -م -ا فصص -ل ب -عضس ال -م -رب-ي-ن ال-ذي-ن شص-ارك-وا ف-ي
الصص -ال -ون وحضص -روا ال -ورشص -ات ال -م -ن -ظ-م-ة ع-ل-ى
هامشصه والقادمين من مختلف و’يات الوطن اإلى
اأن حل مشصكلة ثقل الضصرائب يسصهل عمل مربي
الدواجن ويحقق المزيد من النجاح لهذه الشصعبة.
ك -ان الصص -ال -ون ف -رصص -ة ل -ع -رضس م-رب-ي ال-دواج-ن
ال -ق -ادم -ي -ن م -ن اأك -ث-ر م-ن  30و’ي-ة ل-م-نتجاتهم
والتحدث بصصراحة حول مشصاكلهم وانشصغا’تهم،
حسصبما اأفاد به مدير المصصالح الفÓحية لو’ية
باتنة ،سصمير حمزة ،الذي قدم عرضصا حول تطور
ه -ذه الشص -ع -ب-ة ال-ت-ي اأصص-ب-حت ف-ي-ه-ا ب-ات-ن-ة رائ-دة
وطنيا ،بمسصاهمة تفوق  8 ،4بالمائة في ا’إنتاج
الوطني و 19بالمائة في اإنتاج البيضس وذلك خÓل
سصنة .2018

بجاية :بن النوي توهامي
شص -رعت م-دي-ري-ة ال-فÓ-ح-ة ل-و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ب-حسصب
ال-ب-ي-ط-ري سص-م-ي-ر ز’ق ،ف-ي ال-ق-ي-ام ب-ح-م-لة واسصعة
ل -ت -ط -ع-ي-م ال-م-اشص-ي-ة واأ’غ-ن-ام ضص-د م-رضس ال-ح-م-ى

 ..ودعوات لتنظيم تربية الدواجن بباتنة

باتنة :حمزة Ÿوشصي
اأشص -ار م -نشص -ط -و ورشص -ات الصص -ال -ون م -ن اأسص -ات-ذة
جامعيين مختصصين وبياطرة ومهنيو الشصعبة في
تصص-ري-ح ل-ن-ا ،اإل-ى ال-ت-ط-ور ال-ك-ب-ي-ر ال-ذي شص-ه-دت-ه
الشص -ع -ب-ة م-ن ح-يث ال-ك-م وال-ن-وع-ي-ة ،ا’أم-ر ال-ذي
سصاهم في خلق بدائل ثروة جديدة وكذا توفير
مناصصب شصغل سصاهمت في التخفيف من حجم
البطالة ،حيث توفر شصعبة تربية الدواجن عبر

ألوعاء ألعقاري أك ÈأŸشساكل

 245عملية إا‰ائية باŸدية
ناقشست ألسسلطات أÙلية ،بولية أŸدية ،مؤوخرأ،
أŸشس -روع أل -ت -م-ه-ي-دي ل-ق-ان-ون أŸال-ي-ة لسس-ن-ة ، 2020
ضسمن ﬁورين تعلقا بإاعادة تقييم مشساريع ألÈنامج
أ÷اري وضسبط قائمة أŸشساريع أ÷ديدة أŸقÎحة.

اŸدية :علي ملياÊ
في هذا الصصدد ،أالح عباسس بداوي على وجوب
اقتراح مشصاريع فعالة حتى تقبل من طرف لجنة
التحكيم الوزارية في كل المجا’ت ،مشصددا على
اختيار المشصاريع المفيدة واإ’سصتراتيجية للتنمية
ال-م-ح-ل-ي-ة ،ت-رت-ي-ب-ه-ا ب-حسصب أاول-وي-ت-ه-ا ،وال-ت-حضص-ير
ال -ج -ي -د ل -م-ل-ف ال-مشص-روع ب-دءا م-ن تسص-وي-ة ال-وع-اء
ال-ع-ق-اري ال-ذي سص-ي-ح-تضص-ن ال-مشص-روع ،ن-اه-يك ع-ن
م -ب -اشص -رة ط -لب رف -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع -ل -ى ال-مشص-اري-ع
ال-م-ج-م-دة سص-اب-ق-ا ق-ب-ل ال-م-ط-ال-ب-ة ب-ب-رم-ج-ت-ه-ا في
الميزانية.
طالب الوالي من مدير البرمجة ومتابعة الميزانية

خÓل هذا اللقاء التقني الشصروع في تقديم وضصعية
مفصصلة عن هذين المحورين ،حيث أاوضصح هذا
المدير في المحور اأ’ول أان عملية إاعادة التقييم
مسصت  52مشصروعا بمبلغ يقارب  303مليار سصنتيم،
كما أان أاغلبها خصصصصت لقطاع التربية بمجموع 25
ع -م-ل-ي-ة ومصص-ال-ح اأ’م-ن بـ 12ع-م-ل-ي-ة ،ح-يث أابدى
ال -وال-ي اسص-ت-غ-راب-ه ل-ع-دم ضص-ب-ط ال-ق-ي-م ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة
للمشصاريع ،بما يدفع إ’عادة تقييمها ،حاثا على
وج-وب السص-ه-ر ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ال-مشص-اري-ع ف-ي آاج-الها
المحددة حتى ’ تضصطر مصصالحه إ’عادة تقييمها
من جديد.
أاب -انت الشص -روح-ات ال-م-ق-دم-ة ف-ي ال-م-ح-ور ال-ث-ان-ي
تسص-ج-ي-ل زه-اء  245ع-م-ل-ي-ة ان-م-ائ-ية للسصنة المالية
 2020بغÓف مالي مقدر بـ 57مليار دينار ،مقابل
 212عملية السصنة الماضصية بقيمة  46مليار دينار،
أاي بزيادة  ٪23عن السصنة المنصصرمة وتمثلت جملة
المقترحات في تسصجيل  07عمليات كبرى لقطاع

الصص-ن-اع-ة وال-ط-اق-ة وت-ت-ع-ل-ق أاغ-لبها بانشصاء مناطق
صصناعية ،إاذ طالب الوالي في هذا القطاع بضصبط
دراسصة حقيقية للمقترحات ،داعيا في الوقت نفسصه
رؤوسص -اء ال -دوائ -ر ’خ -ت -ي -ار أاوع -ي-ة ع-ق-اري-ة إ’نشص-اء
مناطق صصناعية في كل بلدية مركز من كل دائرة
قريبة من المحاور الرئيسصية للطرق الكبرى لتسصهل
ع -م -ل -ي -ة ت -وصص-ي-ل-ه-ا ب-م-خ-ت-ل-ف الشص-ب-ك-ات وت-م-ك-ي-ن
المسصتفيدين منها من سصرعة اسصتغÓل العقارات
الصصناعية الممنوحة لهم.
ك -م -ا اسص -ت -ف -اد ق -ط-اع ال-ري م-ن  45ع-م-ل-ية بقيمة
إاج-م-ال-ي-ة ت-قارب  994م-ل-ي-ار سص-ن-ت-ي-م خصس ق-طاع
ال -ت -رب-ي-ة ب-ه-ذه ال-و’ي-ة بـ 59ع-م-ل-ي-ة ،تضص-م ان-ج-از
م-ج-م-ع-ات م-درسص-ي-ة واك-م-اليات وثانويات وتجديد
هياكل ،إالى جانب منح قطاع اأ’شصغال العمومية 13
عملية كبرى و 07عمليات لقطاع التعليم العالي و21
علمية لقطاع الشصباب والرياضصة.
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ك ش ص --ف ت ق --و ا ل ف --ي ت ص ص --ر ي --ح ل ـ » ا ل ش ص -ع ب »
ع ن اإ ج ر ا ء  1 0ع م ل ي ا ت ز ر ع ا ل ق ر ن ي ة ،
خ  Ó--ل ا ’أ س ص --ب --و ع ا ل --م --ن ص ص --ر م  ،ب --ك -ل م -ن
ا ل -م -وؤ س ص س ص -ة ا ’ س ص -ت ش ص -ف -ا ئ -ي ة ا ل م ت خ ص ص ص ص ة
ا ل -و ا ق -ع -ة ب -و ا ج -ه -ة ا ل -ب -ح -ر و ع -ي -ا د ة ح م و
ب --و ت --ل --ي --ل --ي س س  ،و ذ ل ك م --ن م --ج --م --و ع 2 0 0
م --ر ي ض س م --د ر ج ف --ي ق --ا ئ --م --ة ا ’ ن -ت -ظ -ا ر ،
س ص ---ي س ص ---ت ---ف ---ي ---د و ن م ---ن ه --ذ ا ا ل --ن --و ع م --ن
الجراحة با’عتماد على عدة عوامل
م ن ح ي ث خ ط و ر ة ا ل ح ا ل ة و ا ’أ س ص ب ق ي ة ف ي
تقديم الملف.
ن هذه العمليات تدخل في
اأ و ض ص ح ت اأ ّ
اإ ط ا ر ا ل ب ر ن ا م ج ا ل م س ص ط ر ل س ص ن ة ، 2 0 1 9

واسصتفاد منها  5نسصاء و 5رجال تتراوح
اأ ع م ا ر ه م ب ي ن  2 3و  7 8س ص ن ة  ،ت ا ب ع ي ن ف ي
اإ ق --ا م --ا ت --ه -م ل -و ’ ي -ا ت ت -ي -ا ر ت و غ -ل -ي -ز ا ن
وتلمسصان وباتنة ،فيما اسصتفاد () 20
م --ر ي ض ص --ا اآ خ --ر ا م --ن ع --م --ل --ي -ا ت م -م -ا ث -ل -ة
شصهري يناير وفبراير الماضصيين ،وفق
ذ ا ت ا ل ---م س ص ---وؤ و ل ---ي --ة ا ل --ت --ي اأ ش ص --ا ر ت اإ ل --ى
ت ---و ف --ي --ر ك --ا ف --ة ا ’إ م --ك --ا ن --ي --ا ت ا ل  Ó--ز م --ة
ل ت ح ق ي ق ا ل ه د ف ا ’أ س ص ا س ص ي  ،و ه و ت ق د ي م
خدمة متميزة..
ك م ا اأ ش ص ا ر ت ق و ا ل ن ع ي م ة ف ي ا ل خ ت ا م اإ ل ى
اأ ن ا ل ----م ----وؤ س ص س ص ----ة ذ و س ص ----م ----ع ----ة و خ ---ب ---ر ة
عالية ،وذلك بفضصل التكوين القاعدي
و ا ل م س ص ت م ر ا ل ذ ي ا س ص ت ف ا د م ن ه ا ’أ ط ب ا ء
ا ل ----------م ----------ت ----------خ ص ص ص ص ----------و ن  ،م ----------ن ذ و ي
المهارات والحرفية ،مبرزة في الوقت
ن --ف س ص --ه اأّن » ا ل --ق --ر ن --ي --ة »  ،ي --ت -م ا ق -ت -ن -ا وؤ ه -ا
من «معهد باسصتور» بالعاصصمة ،وتكلف
الخزينة العمومية مبالغ كبيرة ،يضصاف
اإ ل ---ي ---ه --ا ب --ع ض س ا ل --م --و ا د ا ل --ط --ب --ي --ة ا ل --ت --ي
ت س ص ت ع م ل ف ي ا ل ع  Óج  ،و ت ع ر ف ب اأ س ص ع ا ر ه ا
ا ل -----ب -----ا ه -----ظ -----ة  ،ع -----ل -----ى غ -----ر ا ر ح ----ق ----ن
«لوسصانتيسس».

لو ¤للمجلسش ألولئي بباتنة
خÓل ترؤوسسه ألدورة أ أ

صصيودة  :الغاز ،الكهرباء
ل‚ازات
واŸاء أاك Èا إ

كشسف ،أمسش وأ‹ باتنة ،عبد أÿالق صسيودة،
لو ¤ل-ل-م-ج-لسش
خ Ó-ل أشس-غ-ال أل-دورة أل-ع-ادي-ة أ أ
ألشس -ع -ب -ي أل -ولئ -ي لسس-ن-ة  ،2019ع -ن أل -وضس -ع-ي-ة
ل‚ازأت
أل- -ع- -ام- -ة ل- -ل- -ولي- -ة ،مÈزأ حصس- -ي- -ل -ة أ إ
أÙققة خÓل سسنة ﬂ ‘ ،2018تلف قطاعات
أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة ،ب-ه-دف ألسس-ت-ج-ابة للحاجيات
أل -ي -وم -ي -ة ل -ل-م-وأط-ن Úخ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-رب-ط
بشس-ب-ك-ت-ي أل-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي وأل-ك-ه-رب-اء ،أل-ت-م-وين
ب - -اŸي- -اه ألصس- -ا◊ة ل- -لشس- -رب ،إأسس- -ك- -ان أŸوأط- -ن،Ú
ألتغطية ألصسحية.

باتنة :حمزة Ÿوشصي
اأشصار صصيودة اإلى اسصتهÓك مبلغ مالي
اإجمالي قدره  2500مليار سصنتيم في
اإطار البرامج القطاعية للتنمية ،وكذا
ال-م-خ-ط-ط-ات ال-ب-ل-دي-ة ل-ل-ت-ن-م-ية وكذا
اإع--ان--ات الصص--ن--دوق ال-وط-ن-ي ل-لسص-ك-ن
واأخ--ي--را اإع--ان--ات الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي
لمعادلة الخدمات ا’جتماعية.
ففي اإطار برنامج صصندوق الضصمان
والتضصامن ما بين الجماعات المحلية
ت--م ت--وج--ي--ه اأغ--ل--ف--ة م--ال--ي--ة ضص--خ-م-ة
للتحسصين الحضصري ،مسصاحات اللعب
الجوارية المطاعم المدرسصية ،الربط
بالغاز الطبيعي ،الكهرباء والكهرباء
ال--ري--ف-ي-ة ،ت-ه-ي-ئ-ة ال-مÓ-عب ال-ب-ل-دي-ة،
اإع----ادة ا’ع---ت---ب---ار ل---ب---عضس ا’أح---ي---اء
والطرق والمسصالك.
ب-م-ا اأن ت-رق-ي-ة ا’سص-ت-ث-م-ار وتشص-جيع
الشصباب المسصتثمر عبر تراب الو’ية،
ه-وال-ه-دف ا’سص-ت-رات-ي-ج-ي ل-لسص-ل-طات
ال-م-ح-ل-ي-ة ،ف-ق-د اسص-ت-ف-ادت ب-ات-ن-ة في
اإط----ار ه----ذا الصص---ن---دوق م---ن دراسص---ة
واإن-ج-از  6م-ن-اط-ق نشص-اطات مصصغرة
بكل من بلديات زانة البيضصاء ،سصقانة،
ال--ج--زار ،اأو’د سصÓ--م ،ت--ك--وت وع--ي-ن
التوتة ،اإضصافة اإلى اإنجاز  40حظيرة
لفائدة المسصتثمرين الشصباب بمنطقة
النشصاطــات المعذر .02
في اإطار تعزيز دور القطاع الخاصس
واإشص---راك---ه ف---ي ع---م---ل---ي---ة ال---ت--ن--م--ي--ة

ا’ق-تصص-ادي-ة ،ت-م اسص-ت-ح-داث منطقـــة
نشص-اط-ات ج-دي-دة ب-م-ن-ط-قــة ذراع ب-ن
صص---ب--اح ب--ب--ل--دي--ة ت--ازولت ،ب--مسص--اح--ة
اإج---م--ال--ي--ة ق--دره--ا  186 , 87هكتار
ب-م-ج-موع  71ق-ط-ع-ة ،م-م-ا سص-يسص-مح
بخلق  3800منصصب عمل دائم ،كما تم
تخصصيصس منطقة النشصاطات ببلدية
زان---ة ال--ب--يضص--اء حصص--ري--ا ل--نشص--اط--ات
ال-م-ن-اول-ة ف-ي ق-ط-اع ال-م-يكانيك ،مما
ي-وؤه-ل ال-و’ي-ة ل-تصص-ب-ح ق-ط-با صصناعيا
بامتياز في هذا المجال.
م-ن اأج-ل ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-غ-ط-ية الكاملة
لسص--ك--ان ال--و’ي--ة ب--ال--غ--از ال--ط--ب--ي--ع--ي
وال--ط--اق--ة ال--ك-ه-رب-ائ-ي-ة ،ب-ل-غت نسص-ب-ة
ال-رب-ط ب-ال-غ-از ال-ط-بيعي  ،٪82وف-ي-ما
ي--خصس ال--ك--ه--رب--اء ف--ق-د ب-ل-غت نسص-ب-ة
ال-رب-ط ب-ه-ذه ال-ط-اق-ة ال-ح-ي-وي-ة ،٪96
اإضص---اف---ة اإل---ى وضص---ع ح---ي--ز ال--خ--دم--ة
ل--م--ح--ط-ة ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رب-اء ب-ال-ط-اق-ة
الشص--مسص--ي--ة ذات ال--ط--اق--ة ا’إن--ت-اج-ي-ة
واحد ميغا واط ببلدية وادي الماء،
وذلك تطبيقا لÓإسصتراتيجية الوطنية
لتطوير الطاقات المتجددة.
فيما يخصس التموين بالمياه الصصالحة
للشصرب ،فقد بلغت نسصبة الربط على
مسصتوى بلديات الو’ية ٪95؛ تعكسصه
ميدانيا طول شصبكة المياه الصصالحة
للشصرب 5901كم ،و 534منشصاأة ،بقدرة
ت-----خ-----زي-----ن تصص-----ل اإل----ى 277 . 140م،3
وبمعدل اسصتفادة يومي قدره  148لتر
يوميا لكل سصاكن.
اأم-ا ب-ال-نسص-ب-ة ل-حشص-د ال-م-وارد المائية
ال--ج--وف--ي--ة ،ف--ق-د ب-ل-غ ع-دد ال-م-ن-اقب
ال-م-وج-ه-ة ل-ل-ت-زوي-د ب-ال-م-ياه الصصالحة
للشصرب  360منقب ،منها  32منقب تم
وضصعه حيز الخدمة خÓل سصنة ،2018
وا’أشصغال جارية في  98منقب جديد
اسص--ت-ف-ادت م-ن-ه ال-و’ي-ة ف-ي م-خ-ت-ل-ف
البرامج القطاعية ،ا’سصتعجالية ،اأو
الصصندوق الوطني للمياه.

Ãبادرة من ألنقابة ألوطنية أ÷زأئرية للنفسسانيÚ

ملتقى دو‹ لذوي اإلعاقة والتّوحد قريبا بالوادي

م - -ن أŸرت- -قب أن –تضس- -ن دأر أل- -ث- -ق- -اف- -ة
لم Úأل- -ع -م -ودي ب -ال -وأدي أŸل -ت -ق -ى
ﬁم- -د أ أ
لع- -اق- -ة وأل- -ت- -وح -د
لول ل- -ذوي أ إ
أل- -دو‹ أ أ
Ãبادرة من أŸكتب ألولئي للنقابة ألوطنية
أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-ن-فسس-اني Úبالوأدي ،بالتنسسيق
م -ع م -دي -ري -ة ألصس-ح-ة وألسس-ك-ان ،وم-دي-ري-ة
أل-نشس-اط ألج-ت-م-اع-ي ،وب-ال-ت-ع-اون مع مركز
ب- -رأع- -م أ Òÿل -ل -ت -وح -د Ãشس -ارك -ة أط -ب -اء
وﬂتصس.Ú

الوادي :قديري مصصباح
ي ت م ح و ر ه ذ ا ا ل ل ق ا ء ح و ل ا ’إ ع ا ق ة
ا ل س ص -م -ع -ي -ة و ا ل -ب ص ص -ر ي -ة و ا ض ص -ط -ر ا ب -ا ت
ا ل ---ت ---و ح ---د و ت ---اأ خ ---ر ا ل ---ن ---ط --ق  ،ح --ي ث
سصيناقشس المحاضصرون سصبل معالجة
ه -----ذ ه ا ’إ ش ص ----ك ----ا ل ----ي ----ا ت ا ل ص ص ----ح ----ي ----ة
و م -ع -ا ل -ج -ت -ه -ا  ،ك -م -ا س ص -ي خ ر ج ا ل م ل ت ق ى

ب -ت -و ص ص -ي -ا ت ه -ا م -ة س ص -ت -ر ف -ع ل -ل -ج -ه ا ت
المعنية.
يسصتهدف الملتقى شصرائح عديدة
م --ن ا ل --م -ج -ت -م -ع اأ ب -ر ز ه -ا  ،اإ ل -ى ج -ا ن ب
ا ’أ ط -ف -ا ل  ،م -ع -ل -م -و ا ل -ت -ر ب -ي ة ا ل خ ا ص ص ة
و ا خ ---ت ص ص ---ا ص ص ---ي ---و ا ل --ع  Ó--ج ا ل --ن --ط --ق --ي
و ا ل ---و ظ ---ي ---ف ---ي و ت ---ع ---د ي ---ل ا ل س ص ---ل --و ك ،
و ا ل --م --ع --ل --م --و ن ف --ي م --ر ا ك --ز ا ل --ت --ر ب -ي -ة
الخاصصة ،وا’ختصصاصصيون العاملون
ف --ي م --د ا ر س س ا ل --د م --ج و اأ ه --ا ل --ي ذ و ي
اضصطراب التوحد.
ت -د ع -و ا ل -ن -ق -ا ب -ة ك -ل ا ل -ف -ا ع -ل -ي -ن ف -ي
ا ل ش ص --اأ ن ا ل --م -ح -ل -ي و اأ و ل -ي -ا ء ا ل -م -ر ض ص -ى
و ا ’أ ط ف ا ل ا ل م ص ص ا ب ي ن ب ا ل ت و ح د  ،و ك ل
ا ’أ ط ب ا ء اإ ل ى ا ل م ش ص ا ر ك ة ف ي ا ل م ل ت ق ى
ا ل ------د و ل -----ي ا ’أ و ل ل -----ذ و ي ا ’إ ع -----ا ق -----ة
و ا ل --ت --و ح --د و ا ل --م --ز م --ع ت --ن --ظ -ي -م -ه ف -ي
ا ل ع ا ش ص ر م ن اأ ف ر ي ل ا ل ق ا د م .

»æWh

الخميسض  28مارسض  2019م
الموافق لـ  21رحب  1440هـ

بهدف دعم وحدات «مادينات» ببومرداسس

 12شساحنة جديدة لرفع النفايات وحماية اÙيط السسكني
تدعمت مؤوسسسسة مادينات اŸتخصسصسة ‘ رفع القمامة والنفايات اŸنزلية بو’ية بومرداسس بـ 12شساحنة جديدة سستوزع على عدد وحداتها
اŸنتشسرة بالبلديات التي تفتقر لهذه الوسسائل أاو’ “تلك عتادا كافيا ÷مع القمامة ونقلها إا ¤مركز الردم التقني بقورصسو ،بهدف اŸسساهمة
’حياء اŸدن التي تشسهد تكدسسا يوميا للنفايات نتيجة عجز اŸؤوسسسسة ‘
‘ حماية البيئة واÙيط السسكني خاصسة ‘ ظل التدهور الكب Òأ
تطبيق الÈنامج اÙدد زمنيا..

العدد
17907

اŸفتشس الو’ئي يطمئن اّŸوال Úبسسيدي بلعباسس:

أاضسرار لقاح اÎÛات الصسغÒة ›ّرد إاشساعة

ن -فت اŸف -تشس -ي -ة ال -و’ئ-ي-ة ل-ل-ب-ي-ط-رة بسس-ي-دي
’شس-اع-ات اŸروج-ة ح-ول أاضس-رار نسس-بها
ب-ل-ع-ب-اسس ا إ
›ه - -ول- -ون ل- -ل- -ق- -اح اŸضس- -اد ل- -ط- -اع- -ون اÎÛات
’شساعات التي انتشسرت مؤوخرا
الصسغÒة ،وهي ا إ
وسس -ط اŸوال Úم-ا دف-ع ب-ب-عضس-ه-م إا ¤ال-ت-خ-وف م-ن
’مر الذي يعيق حملة التلقيح
تلقيح قطعانهم ،ا أ
ويتسسبب ‘ بقاء بؤور للداء.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
ط م اأ ن ا ل م ف ت ش ض ا ل و ل ئ ي ل ل ب ي ط ر ة ض ص ي ا ف ي
ق -ا ض ص -ي ا ل -م -و ا ل -ي -ن و ك -ا ف -ة ا ل -ن -ا ش ص -ط -ي -ن ف -ي
م -ج -ا ل ت -ر ب -ي -ة ا ل -م -و ا ش ص -ي ب س ص  Ó-م -ة ا ل ل ق ا ح ،
ن -ا ف -ي -ا ا ي -ة اأ ض ص -ر ا ر ق -د ت -ل -ح -ق ب -ا ل -م -ا ش ص -ي -ة
و ا ل ث ر و ة ا ل ح ي و ا ن ي ة ن ت ي ج ة ا ل ل ق ا ح  ،م وؤ ك د ا
اأ ن ا لإ ش ص -ا ع -ا ت ا ل -م -ن -ت ش ص -ر ة م -ر د ه -ا ح -م -ل -ة
د ع - -ا ئ - -ي - -ة ي - -ق - -و د ه -ا اأ ش ص -خ -ا ص ض لأ س ص -ب -ا ب
ش ص -خ ص ص -ي -ة و ت -ج -ا ر ي -ة  ،ح -ي ث ي س ص -ع -ى ه -وؤ ل ء
اإ ل -ى ب -ق -ا ء ا لأ و ض ص -ا ع ع -ل -ى ح -ا ل -ه -ا ب -ه -د ف
ا ل ت ر و ي ج ل ب ع ض ض ا لأ د و ي ة ك و ن ا ل ت ل ق ي ح ض ص د
ا ل د ا ء و غ ي ر ه م ن ا لأ م ر ا ض ض ي م ن ع ه م م ن
ب - -ي - -ع اأ د و ي - -ت - -ه -م  .و اأ ض ص -ا ف ا ل -م -ف -ت ش ض اأ ن
الحملة تمكنت ولحد السصاعة من تلقيح
 1 2 6اأ ل ف ر اأ س ض م ن ا لأ غ ن ا م و ا ل م ا ع ز د و ن
ت س ص - -ج - -ي - -ل اأ ي - -ة ا ن -ع -ك -ا س ص -ا ت ت ض ص -ر ب -ه -ذ ه
القطعان .
ل Ó- -إ ش ص - -ا ر ة  ،ف - -اإ ن ح - -م - -ل -ة ت -ل -ق -ي -ح ر وؤ و س ض

بومردأسس :ز /كمال
تحولت ظاهرة النفايات المنزلية المتكدسصة
ف-ي زواي-ا األح-ي-اء السص-ك-ن-ي-ة ون-ق-اط ال-ت-ف-ري-غ
ال-عشص-وائ-ي-ة ب-م-دن ب-وم-رداسض إال-ى ت-ح-د ك-ب-ي-ر
للسصلطات المحلية في البلديات التي وقفت
عاجزة أامام قضصية البيئة التي تعرف تراجعا
ي-وم-ا ب-ع-د ي-وم ،ف-ك-ل ال-م-ح-اولت وال-مشص-اريع
ال-م-ق-ت-رح-ة م-ن ق-ب-ل ال-ج-ه-ات الوصصية إلنشصاء
مفرغات عمومية مراقبة في كل بلدية تقريبا
في إاطار مخططات التهيئة العمرانية لم تر
النور نتيجة العقبات اإلدارية وأازمة العقار
والتموقع وتداعيات العتراضصات التي قام بها
ال -م -واط -ن -ون ال -رافضص -ة ل -ت -جسص -ي-د م-ث-ل ه-ذه
المشصاريع على مقربة من التجمعات السصكنية
لدواعي صصحية وبيئية.
ول -م -واج -ه -ة ه -ذا ال-ت-ح-دي ت-م اق-ت-راح إانشص-اء
م -ؤوسصسص -ات أاوم-راك-ز ل-ل-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-ت-ج-م-ي-ع
أاطنان النفايات المنزلية يوميا المجمعة من
 32بلدية منها مركز الردم التقني لقورصصو
الذي يشصتغل فوق طاقته في انتظار تجسصيد
مشص -روع ث -ان -ي ب -م -ن-ط-ق-ة ال-زع-ات-رة ب-زم-وري
ال-مسص-ج-ل لÓ-ن-ج-از رغ-م اع-ت-راضص-ات السص-كان
والفÓحين الناشصطين بالقرب من المشصروع،
وك -ل ه -ذا ب -ه -دف م -ح-ارب-ة ال-ن-ق-اط السص-وداء
وال-م-ف-رغ-ات ال-عشص-وائ-ي-ة ال-ت-ي شص-وهت صص-ورة
ال -م -دن وسص-اه-مت بشص-ك-ل ك-ب-ي-ر ف-ي ال-ت-ده-ور
ال -ب -ي -ئ -ي خ -اصص -ة ع -ل-ى مسص-ت-وى األودي-ة ال-ت-ي
ت -ح -ولت ال -ى م -ف -رغ -ات ف-وضص-وي-ة ل-م-خ-ت-ل-ف
النفايات المنزلية والصصناعية.
بالمقابل واجهت هذه الخطوة عقبات أاخرى
ت -م -ث -لت ف -ي ضص -ع -ف إام -ك -ان -ي -ات ال -ب -ل -دي -ات
بالخصصوصض الريفية منها التي تفتقد للوسصائل
وال-ع-ت-اد ال-م-خصصصض ل-ج-م-ع ال-ن-ف-اي-ات وأاخرى

بحاجة ألكثر من شصاحنة للتكفل األمثل بملف
ال -ن -ف -اي -ات بسص -بب ال -ك-ث-اف-ة السص-ك-ان-ي-ة ،وه-ي
النشصغالت التي أاخذتها السصلطات الولئية
ووزارة ال -داخ -ل -ي -ة ب-ع-ي-ن الع-ت-ب-ار م-ن خÓ-ل
تخصصيصض ميزانية لقتناء شصاحنات رفع وجمع
القمامة في إاطار الميزانية الولئية وصصندوق
الضصمان والتضصامن للجماعات المحلية بهدف
دعم وحدات مادينات المتواجدة بالبلديات
شص -م-لت  12شص -اح-ن-ة ج-دي-دة سص-ت-وزع ب-حسصب
ال-ح-اج-ة ،ال-ك-ث-اف-ة السص-ك-ان-ي-ة وك-م-ية القمامة
ال -م -ج-م-ع-ة ي-وم-ي-ا ب-حسصب تصص-ري-ح-ات م-دي-ر
المؤوسصسصة.
ب-ال-م-ق-اب-ل وع-د وال-ي ال-ولي-ة ب-دع-م م-ؤوسصسص-ة
م-ادي-ن-ات ال-م-ك-ل-ف-ة ب-م-ه-مة نظافة مدن ولية
ب-وم-رداسض ل-ل-ت-م-وق-ع أاك-ث-ر ع-ب-ر ك-اف-ة م-ناطق
ال -ولي -ة ع -ن ط -ري -ق دع -م -ه-ا ب-ال-ع-ت-اد الÓ-زم
ومسصاعدتها في تجاوز ديونها ومسصتحقاتها
ال -م -ال -ي -ة ل -دى ال -ب -ل -دي -ات م -ن خ Ó-ل ات-خ-اذ
إاج-راءات ت-ل-زم ال-ب-ل-دي-ات ب-دف-ع ت-ك-ال-يف رفع
النفايات التي تقوم بها المؤوسصسصة.

«كناك» يطلق مبادرة
’صسحاب اŸهن ا◊رة
أ
أاعلن الصصندوق الوطني للتأامين عن البطالة
«ك - -ن- -اك» وك- -ال- -ة ب- -وم- -رداسض ع- -ن إاج- -راءات
تنظيمية جديدة لفائدة الشصباب البطال من
حاملي األفكار والمشصاريع السصتثمارية تشصمل
تسصهيÓت إلدماج سصيارة نفعية في حدود نسصبة
 70بالمائة من القيمة اإلجمالية للمشصروع
بالنسصبة للراغبين في إانشصاء مؤوسصسصة مصصغرة
ضصمن إاطار المهن الخدماتية الحرة كمكتب
المحاماة ،المحاسصبة ،طبيب بيطري وغيرها

من المهن األخرى المشصابهة..
بعد إاجراءات رفع سصن السصتفادة من قروضض
وك-ال-ة ك-ن-اك ال-ت-ي ات-خ-ذت-ه ال-م-دي-ري-ة ال-عامة
لفائدة الشصباب إالى حدود  55سصنة لتوسصيع
فرصض السصتفادة لفئات عمرية مختلفة ،بادر
الصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن ع-ن ال-بطالة إالى
إاطÓ- -ق م- -ب- -ادرة ج- -دي- -دة ل- -ف -ائ -دة الشص -ب -اب
الجامعي وخريجي معاهد التكوين من حاملي
الشصهادات واألفكار السصتثمارية لمسصاعدتهم
ف -ي إانشص -اء م -ؤوسصسص -ة مصص -غ -رة ف -ي األنشص -ط-ة
الحرة مع الترخيصض بإامكانية إادماج سصيارة
نفعية مع المشصروع في إاطار التكامل وضصمان
نجاح المؤوسصسصة في الميدان.
إال- -ى ج- -انب ه- -ذا ب- -حسصب ت -أاك -ي -د ال -م -ك -ل -ف
باإلعÓم على مسصتوى وكالة كناك بومرداسض
ن -ب -ي -ل ب -وح-ودة ،ف-إان ال-وصص-اي-ة رخصصت أايضص-ا
ل-ل-م-ه-ت-م-ي-ن ب-ال-مشص-روع إام-ك-ان-ية تمويل عملية
شصراء سصيارة نفعية ضصمن المشصاريع المصصنفة
في مجال أاشصغال البناء والري ،أانشصطة إانتاج
السص -ل -ع وال-م-ن-ت-ج-ات ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ،إاضص-اف-ة إال-ى
مشص -اري -ع روضص -ات أاط-ف-ال وم-ط-ع-م ال-وج-ب-ات
السصريعة ،مع إامكانية إادماج سصيارة سصياحية
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-نشص-اط-ات ال-خ-اضص-عة للتنظيم على
غ -رار م -دارسض ت -ع -ل -ي -م السص-ي-اق-ة وال-خ-دم-ات
الخاصصة بالنقل الصصحي بالنظر ألهمية هذه
الوسصيلة في إانجاح مثل هذه األنشصطة.
Óشصارة في األخير ،فإان عملية تمويل شصراء
ل إ
سصيارة نفعية لدعم المؤوسصسصة ل تتم بصصفة
تلقائية ،وإانما بحسصب الحتياجات التي يعبر
عنها صصاحب المشصروع تماشصيا مع الفرصصة
السصتثمارية المتاحة ،وذلك بعد قبول الملف
من طرف لجنة النتقاء ،المصصادقة والتمويل
وهذا وفق للشصروط المحددة من قبل وكالة
كناك.

مدير الÎبية لتلمسسان:

 16مؤؤسسسسة تعليمية سستدخل اÿدمة اŸؤسسم القادم
ت-دع-م ق-ط-اع الÎب-ي-ة ب-و’ي-ة ت-ل-مسس-ان ب-عدة
م-ؤوسسسس-ات ت-رب-وي-ة ج-دي-دة ” تشس-ي-ي-ده-ا وإا“ام
’‚از ‘ .هذا الصسدد،
’شسغال بها وأاخرى قيد ا إ
ا أ
كشس -ف م -دي -ر الÎب -ي-ة ك-ر Ëأاع-مÒة ‘ تصس-ري-ح
صس- -ح- -ف- -ي أان ال- -دخ- -ول اŸدرسس- -ي ،2020/ 2019
سس- -ي- -ع- -رف دخ -ول  16م -ؤوسسسس-ة ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ح-ي-ز
اÿدمة ومنها ›7معات مدرسسية  4متوسسطات
و 5ثانويات من أاصسل .10

تلمسسان :بكاي عمر
يرتقب أان تفك هذه المشصاريع مشصكلة التنقل
بالنسصبة للعديد من تÓميذ القرى والمداشصر
على غرار بني سصنوسض والمجمعات السصكنية
ال -ج -دي -دة م -ث -ل ح -ي  600مسص-ك-ن بÓ-روك-اد
عدل ،2وال - -ت- -خ- -ف- -ي- -ف م- -ن الضص- -غ- -ط ع- -ل- -ى
المؤوسصسصات القديمة التي هي غالبا ما تتأارجح
ما بين  35و 42تلميذا في الحجرة الواحدة
وهذا ما يؤوثر على التحصصيل العلمي للتلميذ
وأاداء األسصتاذ ،من حيث طريقة إالقاء الدرسض
ومعرفة مدى السصتيعاب.
في الجهة المقابلة ،رصصدت جريدة «الشصعب»
أاصص- -داًء م -ن ال -م -ج -ت -م -ع ال -م -دن -ي وك -ذا م -ن

األسص-ات-ذة ال-ب-ط-ال-ي-ن ق-ائ-ل-ي-ن أان ق-رار ت-دع-يم
قطاع التربية بولية تلمسصان بهذه المؤوسصسصات
الجديدة ،قد أادخل الفرحة لنفوسض الولياء
وكذا طالبي العمل ألنه سصوف يتم توظيف
العشصرات من األسصاتذة والعمال المهنيين مع
الدخول المدرسصي القادم.

ورشسات لتؤجيه طالبي العمل
نحؤﬂتلف التخ ّصسصسات
نظمت ،يوم أامسض ،الوكالة المحلية للتشصغيل
«لن-ام» ل-ولي-ة ت-ل-مسص-ان ورشص-ات ل-مسص-تخدمي
اإلدارة وكذا لطالبي الوظائف بهدف تسصهيل
وتوجيه حاملي مختلف الشصهادات والبطالين
الذين لم يحصصلوا بعد على فرصصة عمل على
مسص -ت -وى ال -م -ؤوسصسص-ات ال-ع-م-وم-ي-ة أاوال-خ-اصص-ة
ب-حسصب م-ت-ط-ل-ب-ات واح-ت-ي-اج-ات ال-م-وؤسصسص-ات
وكذا تكييف شصهادات مع المناصصب الشصاغرة
وشصرح بعضض المناصصب المبهمة والتي ليسصت
متداولة في سصوق العمل.
تسصعى وكالة التشصغيل بكل فروعها الموزعة

على حي إامامة والمجمع اإلداري بمنصصورة
والغزوات وندرومة ومغنية وسصبدو وهذا من
أاجل تقليصض البطالة وإايجاد الحلول الÓزمة
ل-ل-م-ت-خ-رج-ي-ن ح-دي-ث-ا وك-ذا ب-ال-نسص-بة الذين ل
يحوزون على شصهادات.
ول -ق -يت ه -ذه ال -م -ب -ادرة اسص-ت-حسص-ان-ا م-ن-ق-ط-ع
النظير من طرف الشصباب والمتخرجين حديثا
Óمانة فإان الوكالة تنشصر
وطالبي الوظيفة ول أ
ك -ل إاع Ó-ن -ات ال -ت -وظ -ي -ف ع -ب -ر ال -ج -داري-ات
ال-م-وج-ودة ف-ي م-خ-ت-ل-ف ال-وك-الت وك-ذا ع-ب-ر
صصفحتها الرسصمية بالفايسصبوك.
في المقابل يشصتكي بعضض الشصباب من طالبي
العمل غياب التنسصيق بين المؤوسصسصة الباحثة
ع-ن م-وظ-ف-ي-ن وال-وك-ال-ة ،ح-يث ي-ت-وج-ه ط-ال-بو
ال -ع -م -ل ل -ل -م -ؤوسصسص -ة ف -يصص -ط -دم -ون ب -أان-ه ت-م
التوظيف منذ مدة ومدة اإلعÓن المحددة
قانونا بـ 15يوما و20يوما لم تسصتكمل بعد ،أاما
الحالت األخرى فتجري بشصكل عادي ويقوم
ط-الب ال-ع-م-ل ب-أاخ-ذ وث-ي-ق-ة ت-خ-ول ل-ه إاج-ت-ياز
المقابلة الشصفهية أاوإاجتياز مسصابقة مهنية من
أاج-ل ال-ظ-ف-ر ب-م-نصصب ع-م-ل ب-ع-ق-د ع-م-ل غير
محدد أاومحدد أاوبالمدمج أاوبالعمل المدعم.

07

الماشصية ضصد طاعون المجترات الصصغيرة
دخلت مرحلتها الثانية بسصيدي بلعباسض،
ب -ع -د اإ س ص -ت -ي  Ó-م م -ف -ت ش ص -ي -ة ا ل -ب ي ط ر ة ا ل ح ص ص ة
ا ل ث ا ن ي ة و ا ل م ق د ر ة ب ـ  1 1 0اأ ل ف ج ر ع ة ل ق ا ح
 ،وقد شصرعت في توزيعها على البلديات
ا لأ ك -ث -ر ت ض ص -ر ر ا  ،ح -ي ث اأ ع -ط -ي ت ا لأ و ل -و ي -ة
لموالي المناطق الجنوبية ببلديات دائرة
ر اأ س ض ا ل م ا ء و م ر ح و م و ه ي ا ل م ن ا ط ق ا ل ت ي
ت ض ص م ا ل ع د د ا لأ ك ب ر ل ل ث ر و ة ا ل ح ي و ا ن ي ة و ا ل ت ي
ت ص ص ل اإ ل ى اأ ز ي د م ن  4 0 0اأ ل ف ر اأ س ض غ ن م
م -ن اأ ص ص -ل  9 5 0اأ ل -ف ت -ت -و ف -ر ع -ل -ي ه ا و ل ي ة
س ص -ي -د ي ب -ل -ع -ب -ا س ض  ،ف ض ص  Ó-ع -ن ت -و ا ج -د ه -ا
بمناطق محاذية لوليات الهضصاب العليا
م -ا ا د ى اإ ل -ى اإ ص ص -ا ب -ة اأ ع -د ا د ك -ب -ي -ر ة م -ن -ه -ا
بالداء.
ي ر ت ق ب ا س ص ت  Óم ا ل ح ص ص ة ا ل ث ا ل ث ة اأ ي ض ص ا ف ي
غ ض ص -و ن ا لأ س ص -ا ب -ي -ع ا ل -ق -ا د م -ة لإ س ص -ت -ك -م -ا ل
ا ل -ع -م -ل -ي -ة و ت -م -ك -ي -ن ك -ل م -و ا ل -ي ا ل -و ل ي ة م ن
تلقيح ماشصيتهم ،وفي ذات السصياق جددت
ا ل -م -ف -ت ش ص -ي -ة ت -ح -ذ ي -ر ا ت -ه -ا ل -ل -م -و ا ل -ي ن د ا ع ي ة
اإ ي - -ا ه - -م اإ ل - -ى ا ت - -خ - -ا ذ ك - -ا ف - -ة ا لإ ج - -ر ا ء ا ت
ا ل -و ق -ا ئ -ي -ة ت -ز ا م -ن -ا م -ع اإ ع -ا د ة ف -ت -ح اأ س ص -و ا ق
الماشصية وعودة نشصاط بيع المواشصي عبر
ا لأ س ص -و ا ق ا ل -ت س ص -ع -ة ا ل -م -ت -و ا ج -د ة ب -اإ ق -ل -ي -م
ا ل و ل ي ة ل ت ف ا د ي اإ ن ت ش ص ا ر ع د و ى د ا ء ا ل ح م ى
القÓعية وطاعون المجترات الصصغيرة.

 7عمليات بقيمة  600مليون دج لقطاع الغابات

ا  Ÿن ا ط ــــ ق ا ÷ ب ل ي ــــ ة ‘ ق ل ــــ ب
ب ر ا م ــــ ج ا ل ت ن م ي ــــ ة ا ل ر ي ف ي ة  Ãع س س ك ر
أاف-ادت مصس-ال-ح ﬁاف-ظ-ة ال-غ-اب-ات ل-و’ية
م-عسس-ك-ر ،ان ال-ق-ط-اع اسس-ت-ف-اد م-ن  7عمليات
تنموية برخصسة  600مليون دينار ،من أاجل
إاع - -ادة تشس- -ج 230 Òه -ك-ت-ار م-ن اŸسس-اح-ات
ال -غ -اب -ي -ة ال -ع -اري-ة ج-راء ا◊رائ-ق وال-ق-ط-ع
لشس -ج -ار ،إاضس -اف -ة إا ¤أاشس -غ -ال
ال- -عشس- -وائ -ي ل  -أ
–دي- -د اŸع- -ا ⁄ال- -غ- -اب- -ي- -ة ◊م- -اي- -ت- -ه -ا م -ن
ا’ع- -ت -داءات وف -ت -ح أازي -د م -ن  18ك-ل-م م-ن
اŸسسالك الريفية والغابية.

معسسكر :أم أ Òÿسس.
يضص -ا ف ا ل -ب -رن -ا م -ج ا ل -ق -ط-ا ع -ي  ،اإل ى ب ر ن ام ج
خ -ا ص ض ب -اإن ش ص -ا ء و ح -د ا ت ح -ي -وا ن -ي -ة ص ص -غ -ي -رة
على غرار تربية النحل بالمناطق الجبلية،
و اإ ل -ى ب -رن -ا م -ج ا ل -ت -ن -م -ي -ة ا ل -ري -ف ي ة لمحا ف ظ ة
ا ل -غ -ا ب -ا ت ل س ص -ن -ة  2 019 - 2 0 1 8لغرسض
ا لأ ش صج ا ر ا ل مثمر ة  ،ا ل ذي خص ص ص ض 39 2 05
شصجيرة مثمرة لـ 413مسصتفيد على مسصاحة
 1 7 1ه كت ا ر من ا لأ ر ا ض ص ي الج ب ل ي ة ع بر 37
بلدية.

تكملة لبرنامج المصصالح الفÓحية الذي
س ص م ح ب توز يع  183األف شصجير ة مث م ر ة عل ى
 1300ف  Ó-ح خ  Ó-ل ا ل-ف-ت-ر ة ا ل-م-اضص-ي-ة ،ف -ي
ا ن -ت -ظ -ار اس ص -ت -ك -م -ال ا لإ ج -را ء ات الإدا ري-ة
لإط  Óق ب ر ن ام ج اآخر لفائدة قطاع ا ل غابا ت
برخصصة  460مليون دينار يشصمل تصصحيح
ال - -م - -ج - -ار ي ال - -م -ائ -ي -ة  -ب -حسصب مصص -ال -ح
محافظة الغابات.
ف ي اإطار تثمي ن ال ث روة ا ل غابية واإعط ا ء
دفع للسصياحة الغابية محليا من خÓل منح
ت -راخ -يص ض اس ص -ت -غ  Ó-ل ا ل-فضص-اء ات ا ل-غ-اب-ي-ة
وت -ح -وي -ل -ه -ا اإل -ى ف ضص-اء ات ت-ر ف-ي-ه ،وضص-ع ت
م - -ح - -ا ف - -ظ - -ة ال - -غ - -اب - -ات ت - -حت ت صص - -ر ف
ال -مس ص -ت -ث -م -ري -ن الخواصض  11م-و ق-ع-ا قاب Ó
ل  Óس صتغ  Óل ف ي اإطار ا ل سصت ث مار ا لسصياحي،
م -وق -ع -ان م -ن -ه -ا س ص -ي -ح-تضص-نان مشصار ي ع ذا ت
اأه -م -ي -ة س ص -ي -اح -ي -ة واق-تصص-ادي-ة ب-ال غة ،منه ا
غابة الزقور بالمامونية على مسصاحة 7
هكتار والغا ب ة الص ص غير ة بعين اأ ف كان عل ى
مسصاحة  14هكتارا.

مّوجهة لغراسسة النباتات العطرية والطبية

دورات تكؤينيــــة لـ150
نحّـــــال بسســــؤق أاهـــــراسس

أافاد رئيسس ا÷معية الو’ئية لÎبية النحل مبارك عمران ،انه ” الشسروع مطلع
ع-ام  2019بسس -وق أاه -راسس ‘ دورات ت-ك-وي-ن-ي-ة لـ 150م-رب-ي ن-ح-ل م-ب-ت-دئ ‘ ›ال
غراسسة النباتات العطرية والطبية ،قصسد ا’رتقاء بشسعبة تربية النحل.

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة
صصرح عمران ان المسصتفيدين ضصمن هذه
الدورات الجارية حاليا بمركزي التكوين
ا ل -م -ه -ن -ي ل -ب -ل -دي -ت -ي ا ل -م ش ص -روح -ة ول -ح -د ا د ة ،
س ص -ي -ت -ل -ق -و ن در و س ص -ا ن -ظ -ري-ة وت -ط ب ي ق ي ة حول
كيفية غراسصة النباتات العطرية والطبية
م ث ل ا ل خ ز ا مة و ا لإ ك ل ي ل و نب ت ة ال ف ص ص ف ص ص ة .
ت مكن ه ذه ا ل د و ر ا ت التي تتواص ص ل اإل ى
ن -ه -ا ي -ة اأب -ري -ل ب -ت -اأ ط -ي -ر م -ن م -خ -تص ص -ي -ن ف -ي
تربية النحل الرفع من عدد النحالين بهذه
ا ل -و لي -ة ا ل -ح -د و دي -ة و ض ص -م -ان ن -وع -ي -ة تكوي ن
ت -وؤ ه -ل -ه -م م -ن ا لإ ل -م -ا م ب -ا ل -ط -رق وال -ت -ق -ن يا ت
الحديثة في مجال تربية النحل ومعالجة
ا لأ مر ا ض ض ا ل ت ي ت صصيب خ  Óي ا ال ن ح ل ب طرق
بي و ل وج ية ق صصد اإنت ا ج عس ص ل ط ب يعي خال
من مواد كيماوية.
اأ و ض صح م ب ا ر ك ا ل ذي ير اأسض ك ذ لك تعاو ن ي ة
« ا ل -م -ل -ك -ة» ب -اأ ن ت -رب -ي -ة ا ل -ن -ح -ل ال -م -ن -تش ص -رة
ب -ا ل -ب -ل -دي -ا ت ا ل -غ -ا ب -ي -ة و ا ل -ج -ب -ل -ي -ة وال -ر ع -وي -ة
و اأ ش ص -ج -ا ر ا ل -ك -ا ل -ي -ت -و س ض و الإ ك -ل -ي -ل وال -ن ب اتا ت
ا ل متعدد ة ا لأ ز ه ا ر ب اإ م ك ا ن ها اس صتيعا ب ي د
عاملة كبيرة من متربصصي مراكز التكوين
ا ل مهني ل س صي م ا بعد اإدرا ج تخ ص ص ص ض ع ون
ص صي ا نة خ  Óي ا ا ل نح ل ف ي اإطار ات ف ا ق ي ة تم

اإ ب -رام -ه -ا م -وؤخ -را ب -ي -ن م-دي-ري-ت-ي ا ل-ت-ك-وي-ن
وال -ت -ع -ل -ي -م ال -م -ه -ن -ي -ين وا ل مصصال ح ا لفÓحي ة .
وهي اتفاقية تشصمل تخصصصصات البسصتنة
وت - -ر ب - -ي - -ة ال - -د واج- -ن وزر اع- -ة ا لأ شص- -ج- -ا ر
المثمرة.
ذ ك ر ب اأن الجمعي ة نظم ت خÓل سصنة 2 018
د ورت -ي -ن ل ـ  380م -رب -ي ن-ح-ل ت-رك-زت ح-ول
طرق تغذية النحل والتفريخ الصصطناعي
والأم -راض ض ال -ت -ي تصص -يب ا ل -خÓ-ي-ا وت-وؤث-ر
س ص -ل -ب -ا ع -ل -ى الإ ن -ت -اج واأخ -رى ف -ي م -ج-ال
م -ن -ت -ج -ا ت خ  Ó-ي -ا ال-ن-ح-ل ع-ل-ى غ-را ر اإن-ت اج
غذاء الملكة وصصمغ النحل وحبوب اللقاح
وكذا تربية الملكات.
م -ن ج -ه -ت -ه  ،اأف -ا د رئ-يسض غ-ر ف-ة ا ل-فÓ-ح-ة،
م -ح -م -د ي -زي -د ح -م -ب-ل-ي ،ب-اأ ن شص-ع-ب-ة ت-رب-ي-ة
ال -ن -ح -ل ع -رف ت خ  Ó-ل ا لسص-ن-و ات الأخ-ي-رة،
ب س ص -وق اأه -راسض «اإق Ó-ع -ا م -ل -ح -وظ -ا» م -ن
خ  Óل ارت ف اع ع د د ال م ربين ا ل ذي وصصل اإلى
 1 2 00م -ر ب -ي وال -ذ ي-ن ا سص-ت-ف-ادوا م-ن دع -م
ف  Ó-ح -ي م -ن ال -غ -رف-ة وم-دي-ري-ة ا ل-مصص-ال -ح
ال ف  Óحي ة  ،موؤ ك د ا على اأ ن مر ا ف قة وت ك وين
المر ب ي ن وال ف  Óحين ف ي مخت لف الأنشصطة
ت -ب -ق -ى اأس ص -اس ص -ي -ة وتسص -ت -دع -ي ا سص-ت-ح-داث
معاهد تقنية في جميع الشصعب.

الخميسض  2٨مأرسض  2019م
الموافق لـ  21رجب 1440هـ

ا÷زائـــر

أاعـــــــÓم

بقلم  /أحمد بن ألسسائح

ا◊لـقـة الثالثة واألخÒة
’سضتاذ ألعّÓمة عمر
يكاد أ أ
دردور بجهاده ومناشضطه
’صضÓحية يكون أّمة بحالها؛
أ إ
فقد أضضطلع ‘ حياته أŸديدة
وأŸليئة باŸفاخر وأŸوأقف
أÿالدةÃ ،ا ’ تسضتطيعه
أŸؤوسضسضات ألتي لها غاية ،و’
’حزأب ألتي
أ÷معيات وأ أ
تبني نضضا’تها على إأقامة
مشضروع ›تمع بديل،
ومعارضضة مسضؤوولة .وقد
’سضتاذ
كانت رسضالة مÎجمنا أ أ
عمر دردور ـ طّيب ألله
بالرحمات ثرأه وسضٌÓم عليه ‘
ألصضا◊ِ Úفي َمْقَع ِ
ق
د صِضْد ٍ
ك ُمْقَت ِ
ِعْنَد َمِلي ٍ
دٍر ـ ترأهن
على أ’نتصضار لقضضية شضعب
بأاكمله ،وأنتشضاله من وأقعه
أ’سضتدماري أŸزري،
وأ’رتفاع به إأ ¤مسضتوى
ألنضضال وألتحرر ،وأŸوأجهة
بشضتى ألوسضائل أŸتاحة من
أجل تخليصض ألوطن من قبضضة
’سضر أÙتل.
أ آ
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العّÓمة عمر دردور..الوطنية واإلصصÓح ‘ مشصروع ›تمع بديل
’سضÓمية بعد أ’سضتقÓل
^ دور ريادي ‘ ألثّورة ألّتحريرّية وتأاسضيسض أŸعاهد أ إ

وبعد ا◊رب اسستأنف الشسيخ عمر منأشسطه ،وعأد إا¤
أاداء واجبأته نحو أامّته ووطنه ،و ⁄يقتصسر عمله النوعي
ونضسأ’ته اıلصسة على جمعية العلمأء فحسسب ،بل كأنت
له أاعمأل أاخرى ‘ ›أل ا◊ركة الوطنية والتعأون من
أاجل اŸصسلحة الوطنية مع قيأدي Úمن حزب الشسعب؛
وهي اŸواقف التي أامÓهأ عليه مقتضسى ا◊أل ،ونهضض
ب-ه-أ ب-ع-د أان اق-ت-ن-ع ب-ج-دواه-أ وبضس-رورت-ه-أ واسس-ت-ي-ق-ن م-ن
مردوديتهأ على الوطن بألنصسر ،والدفع بقضسيته السسيأسسية
إا ¤اŸواق- -ع اŸوصس- -ل- -ة ل -ل -ت -ح -رر واÙق -ق -ة ’سسÎج -أع
السسيأدة الوطنية؛ وقأم بهأ أاحسسن قيأم ،و ⁄يكن يعنيه ‘
قليل أاو كث Òسسخط السسأخط Úأاو نقد النأقدين ،و‘ هذا
Óسستأذ ﬁمد الشسريف بغأمي الذي
السسيأق نÎك القلم ل أ
–دث ع -ن ه-ذه ا◊ق-ي-ق-ة ال-ت-ي ُتْ-لِ-قُ-م اŸت-ه-م÷ Úم-ع-ي-ة
العلمأء حجرا ،يقول اأ’سستأذ بغأمي...(( :بأإ’ضسأفة إا¤
نشسأط الشسيخ اإ’صسÓحي والتعليمي الÎبوي اŸتسسم دائمأ
بصسبغة السسيأسسة ،بث الوعي الوطني والتحسسيسض بأهمية
العمل من أاجل السسيأدة وا◊رية ،وكأن له نشسأط ملحوظ
‘ اأ’ربعينيأت بألتنسسيق مع بعضض قأدة ا◊ركة الوطنية ‘
حزب الشسعب (سسي ابن بولعيد ،سسي ا◊واسض ،)...و⁄
Áنعه انتمأؤوه إا ¤ا÷معية من النشسأط اŸكثف لتحقيق
أاهداف ا◊ركة الوطنية ،وقد سسأهم بفعألية ‘ توعية
الشسعب لÓلتفأف حول اÎŸشسح Úمن أابنأئه ال ّصسأدق‘ Ú
انتخأبأت  1947ومنهم الشسهيد مصسطفى بن بولعيد ،وقد
أاشسرف الشسيخ على أاك Ìمن Œمع شسعبي ومنه Œمع قرية
مشسونشض حيث أالقى خطأبأ حَأvرا ُمَؤوuثًرا مأ زال أاثره ‘
ن -ف -وسض م -ن ع -أيشس -ه م -ن اأ’ح -ي-أء..وذلك م-أ صسّ-رح ‹ ب-ه
شسخصسيأ ،ومأ رواه ‹ أاحد اأ’حيأء (عمي مسسعود مهري)
شسقيق اأ’سستأذ ﬁمد مهري اÙأمي .))..أا  .هـ ] .من
ترجمة ’ تزال ﬂطوطة بعنوانﬁ( :طأت مضسيئة من
حيأة اŸرحوم الشسيخ عمر دردور) بقلم :اأ’سستأذ ﬁمد
الشسريف بغأمي؛ صض 21 :ـ .[.22

دوره ‘ ألّثورة ألّتحريرية

كأنت اّتصسأ’ت فقيدنأ اأ’سستأذ عمر دردور بقأدة الثورة
وم -ف ّ-ج-ري-ه-أ ق-ب-ل ان-د’ع ال-ث-ورة ،وك-أن الشس-ي-خ ع-م-ر أاح-د
اإ’طأرات الفأعلة ‘ التحضس Òالذي سسبق موعد اند’ع
الثورة اŸبأركة ،وكأن على علم Ãيقأتهأ وسسأعة تفجÒهأ،
وسسأهم Ãأله اÿأصض وبنفسسه ‘ سسبيل إا‚أح الثورة ،وكأن
الشسيخ عمر من الّرجأ’ت اأ’فذاذ الذين قدموا دعمهم
الكأمل وغ ÒاŸشسروط لثورة الشسعب ،وظل نعم اŸعوان
ونعم اÛأهد الذي تلقأه إا ¤جأنبك ‘ سسأعة العسسرة.
وأامثأل الشسيخ عمر دردور معدن نأدر من اÙنك’ Ú
يجود الزمأن Ãثلهم ‘ كل اأ’حأي .Úوضسع نفسسه ومأله
وكل مأ Áتلك –ت تصسرف الثورة ،واضسطلع بأإ’شسراف
على العديد من مراكز التموين ،و–ضس ÒاŸسستشسفيأت
وم -أ ت -ت -ط ّ-ل -ب -ه ط-ب-ي-ع-ة ال-ث-ورة م-ن خصس-وصس-ي-ة ت-ن-ق-ل ت-لك
اŸسس -تشس -ف -ي -أت م -ن م -ك-أن إا ¤آاخ-ر ل-ت-ق-د Ëاإ’سس-ع-أف-أت
للجرحى واŸصسأب ،Úوأاّدى تلك اŸهّمة على أاكمل وجه
إا ¤جأنب نخبة من اÛأهدين اأ’َُول من إاطأرات جيشض
التحرير الوطني ،وقد اسستفأدوا جميعأ من خÈة وŒأرب
الشسيخ دردور وقدرته على التنظيم.
وبعد اŸنتصسف اأ’ول من سسنة  1955قّررت قيأدة الثورة
أان ترسسله إا ¤اÿأرج بعد أان أاصسبح مطأردا من طرف
العدو ،وقبل سسفره حّدثته نفسسه أان ُيَعuرَج على قسسنطينة
◊ضس -ور ﬁأك -م -ة صس-دي-ق-ه ال-ق-أئ-د ال-ب-ط-ل مصس-ط-ف-ى ب-ن
بولعيد ،و‘ نزل سسÒتأ بقسسنطينة التقى Ãحأمي ابن
بولعيد (سسي العمرا )Êفأنتهز الشسيخ دردور فرصسة هذا
اللقأء ،وأاوصسى سسي العمرا Êببذل كل مأ يسستطيعه إ’نقأذ
حيأة سسي مصسطفى ،وبأŸقأبل َأاسَسsر سسي العمرا Êللشسيخ
دردور...((:أاّن الشّس-رط-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ت-ت-ع-قب أاث-رك وت-بحث
عنك وعليك أان تغأدر اŸكأن ،))...فأّتجه الشسيخ عمر
على الفور إا ¤مكتب الشسيخ العربي التبسسي الذي تو¤
بدوره تسسف Òالشسيخ عمر إا ¤العأصسمة ،و‘ هذه اأ’خÒة
ت مصسألح جبهة التحرير الوطني ملّفأ طبيأ يتضسّمن
َأاَعsد ْ
ا◊ألة الصسحية اÿطÒة للشسيخ عمر وضسرورة نقله للعÓج
‘ اÿأرج .و‘ ف- -رنسس- -أ وج- -د الصس- -راع ع- -ل- -ى أاشس -ده بÚ
ا÷ب -ه -وي ÚواŸصس -أل -ي ،Úوح -أول ج -م-ع-ه-م ع-ل-ى ال-ك-ل-م-ة
السسواء ،وتعّرضض أاثنأء ﬁأولة التقريب بينهم إاﬁ ¤أولة
اعتداء ‘ مدينة (تور كوان) من طرف اŸصسألي ،Úكأدت
تودي بحيأته؛ ثم توجه إا ¤مدينة (فيشسي) وبعضض مدن
الشسمأل الفرنسسي مثل (ليون) و(بأريسض) ،وأاشسرف على
حأvثأ على
تنظيم خÓيأ اŸهأجرين ُمَعuرًفأ بألثورة الفتيةَ ،
بذل كل ا÷هود اŸتأحة لنصسرتهأ ودعمهأ وتسسخ Òكل
الوسسأئل ÿدمة مصسأ◊هأ ،وواصسل مهأمه اŸوكلة إاليه ‘
فرنسسأ إا ¤شسهر جأنفي من سسنة  ،1956ثم اسستدعته جبهة
التحرير إا ¤القأهرة ،فسسأفر إا ¤سسويسسرا ثم توجه إا¤
مصسر ،واتصسل بقيأدة جبهة التحرير ‘ اÿأرج وانضسم إا¤
ابن بلة وخيضسر وآايت أاحمد وﬁمد البشس Òاإ’براهيمي.

و‘ ال -ق -أه -رة ق-أم ب-واج-ب-ه م-ع إاخ-وان-ه ،وأاشس-رف ع-ل-ى
شس-ؤوون ك-ثÒة وم-ه-أم ﬂت-ل-ف-ة م-ن-ه-أ ال-ت-ك-ف-ل بضس-م-أن ِمَنِح
ال -ط -ل -ب -ة ،وال -ت -ع-ري-ف ب-أل-ث-ورة ل-دى ال-دول ال-ع-رب-ي-ة أاث-ن-أء
سس-ف-ري-أت-ه وت-ن-قÓ-ت-ه ال-رسس-م-ي-ة ،وجمع اŸسسأعدات لدعم
ت له مهمة “وين الثورة
مسسأر الثورة .و‘ سسنة  1956أاُسْسِنَد ْ
وتسسليحهأ بجلب الذخÒة والعتأد ،فسسأفر إا ¤ليبيأ وأادى
كل تلك اŸهأم واŸسسؤووليأت على أاكمل وجه؛ و‘ ليبيأ
حأولوا تصسفيته ،ونبّهه أاحمد بن بلة وأامره بألتوجه إا¤
سس -وري -أ ،ث -م ق -أم ب -واج -ب -أت أاخ -رى ‘ ال -ع-راق ،وع-أد إا¤
القأهرة ليتو ¤مهمة تسسي Òخزينة ا÷بهة والعÓقأت مع
الدول العربية Ãعية الدكتور أاحمد فرنسسيسض ،ويشسهد له
كل أاعضسأء وفد القأهرة على أامأنته ونزاهته وحرصسه
الشسديد على اÙأفظة على أاموال الثورة؛ وظل ›أهًدا
قيأديأ يعمل –ت تصسرف جيشض وجبهة التحرير الوطنيÚ
إا ¤سسنة  ،1960حيث انتقل إا ¤تونسض لتوعية ا÷نود على
جبهأت القتأل ‘ ا◊دود –ت قيأدة العقيد ﬁمدي
السسعيد (سسي نأصسر) ،وبقي ‘ تلك اŸهمة إا ¤ا’سستقÓل.

ألّنهوضض بالّتعليم أولوية ما
بعد أ’سضتقÓل

وبعد –قيق ا’سستقÓل الوطني عأد الشسيخ دردور إا¤
ب -أت -ن -ة ،وشس -رع ‘ اŸسس -أه-م-ة ‘ مسسÒة ال-ب-ن-أء ال-وط-ن-ي،
ب اهتمأمه على الّنهوضض بألتّعليم ،وانتشسأل الشسبأب
وانصس ّ
من واقعهم البئيسض الذي يحكمه التخلف واأ’مية ،وكأن
الÈنأمج الذي رسسمه اأ’سستأذ عمر دردور برنأ›أ وطنيأ
عأمأ يهدف إا ¤تعميم مشسروع التعليم والتكوين العلمي
على اŸسستوى الوطني ع Èكل اŸراحل ،وكأنت فكرته
اŸثمرة ‘ هذا اÛأل ا◊ ّسسأسض فكرة رائدة و–تأج إا¤
ميزانية دولة و“ويل ضسخم ،وإاعداد برنأمج عمل يضسطلع
به فريق بحث من اŸتخ ّصسصس ‘ ÚالÎبية وعلم النفسض
واŸنأهج البيداغوجية ،ومأ تقتضسيه عملية التعليم من
إاعداد ودراسسة وخطط؛ وكل ذلك يسستحيل –قيقه ‘
الواقع إا’ بعد دراسسته التي تسستغرق سسنوات من النّقأشض
والّتحضس Òإ’‚أح هذا اŸشسروع الشّسأئك ،إا’ّ أانّ الشّسيخ
عمر دردور كمأ ذكرنأ ‘ صسدر هذه الكلمة كأن أامة ‘
شسخصض اكتسسب خÈته وŒأربه من واقع شسعب مغلوب
على أامره ،واŸغلوب على أامره قد يتحّول إا ¤مأرد إاذا
حsتى
أاراد أان ُيَغuيَر مأ بنفسسه {إاِsن الله ’ ُيَغuيُر َمأ ِبَقْوٍم َ
ُيَغuيُروا َمأ ِبَأْنُفسِسِهْم} .ومن هذا اŸنطلق نقول أانّ اأ’سستأذ
عمر دردور هو الّرائد اŸنشسئ للتعليم ‘ ا÷زائر بعد
ا’سستقÓل ،وهو بأعث النهضسة العلمية والتثقيفية بعد
اسسÎج -أع السس -ي -أدة ال -وط -ن -ي-ة ،وه-و ال-ذي أانشس-أ اŸع-أه-د
اإ’سسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي ع-ج-زت ال-دول-ة ح-ت-ى ع-ن ال-ت-ف-ك Òفيهأ
كمشسروع مسستقبلي.
ول -ل -ت -أري -خ ن -ذك -ر أان صس -أحب ف -ك -رة إانشس -أء وت -أسس -يسض
اŸعأهد اإ’سسÓمية هو فضسيلة اأ’سستأذ العÓمة اÛأهد
عمر دردور الذي أاراد أان يعيد للجزائر دورهأ العلمي،
وي-ف-ت-ح أام-أم أاج-ي-أل-ه-أ ‘ ا÷زائ-ر اŸسس-ت-ق-ل-ة ت-لك ال-قÓع
الشسأﬂة ،والله وحده يعلم كم بذل اأ’سستأذ عمر دردور من
جهود شسأقة لتحقيق الفكرة وجعلهأ واقعأ ‘ حيأة النأسض،
وسسعى لتعميمهأ ‘ جهأت ﬂتلفة من ربوع الوطن.
واسستطأع اأ’سستأذ عمر دردور أان يقنع صسديقه وزير
اأ’وق -أف أاح -م -د ت -وف -ي -ق اŸد Êب -أل -ف-ك-رة وال-ع-م-ل ع-ل-ى
–قيقهأ ‘ اŸيدان؛ و‘ شسهر نوفم ،1962 ÈوÃنأسسبة
الذكرى الثأمنة ’ند’ع الثورة التحريرية اÛيدة‚ ،ح
ا◊لم وبدأا التطبيق الفعلي على أارضض اŸيدان إ’نشسأء
وإا‚أز اŸعهد اإ’سسÓمي ببأتنة كتجربة أاو ،¤وكأن الشسيخ
دردور Ãتأبعته وسسهره وراء كل مراحل اإ’‚أز التي “ت
ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اÙل -ي ‘ ظ -رف ق -ي -أسس -ي وج-ي-ز .وّ”
تدشس Úمعهد بأتنة ‘ فأ— مأي 1963؛ وكأن لنجأح معهد

بأتنة روافد أاخرى تأسسسست كمعأهد إاسسÓمية ‘ بسسكرة
وأاريسض وقسس -ن-ط-ي-ن-ة وب-ري-ك-ة والشس-م-رة وم-روان-ة واŸع-ذر
وبوسسعأدة والوادي وخنشسلة ومنعة ونقأوسض...إا ¤أان بلغ
›م- -وع ه- -ذه اŸع -أه -د إا 36 ¤م-ؤوسسسس-ة ع-ل-ى اŸسس-توى
الوطني .ومن بأتنة سسعى الشسيخ دردور إا ¤إانشسأء اŸعهد
اإ’سسÓمي ببسسكرة ،وكأن مشسروع معهد بسسكرة مقررا ‘
أاول اأ’مر كمشسروع لسسيدي عقبة ،وأ’سسبأب خأصسة تتعلق
بهذه اأ’خÒة ،اقتنع اأ’سستأذ عمر دردور ‘ نهأية اŸطأف
” تدشسÚ
أان ا’سسم لسسيدي عقبة وبسسكرة هي اŸؤوهلة ،و ّ
اŸعهد اإ’سسÓمي ببسسكرة –ت إاشسراف ورعأية اأ’سستأذ
عمر دردور ،وأاصسبح مقر (نزل الÎمينيسض ـ HOTEL
 )TERMINUSه- -و م -ق -ر اŸع -ه -د اإ’سس Ó-م -ي بـ:
بسسكرة؛ وكأن الذي سسيتو ¤إادارة اŸعهد هو حمزة حوحو
ال -ذي ج -أء م -ن السس -ع -ودي -ة Ãن-أسس-ب-ة ف-رح-ة ا’سس-ت-قÓ-ل،
ووعدوه بتعيينه على رأاسض إادارة اŸعهد ،وقيل له اذهب
إا ¤السسعودية (وَن u
ظْم نفسسك) ـ كذا ـ ،وقم بتصسفية مأ
ع -ن -دك ه -ن -ألك ،ف -ذهب وŸأ رج -ع إ’دارة اŸع -ه -د وج-د
الشسيخ اﬁمد امغزي بخوشض حَsل ﬁله.
ت -لك ه -ي ب -عضض أاع -م -أل وم -ن -ج -زات ف-ق-ي-دن-أ ال-راح-ل
اأ’سستأذ عمر دردور الذي كأن واحًدا من رموز ا◊ركة
اإ’سسÓمية ‘ ا÷زائر ،وكأن من القÓئل الذين سُسِجُنوا ‘
مقتبل العمر ،وتعsرضض ‘ سسن الثأنية والعشسرين Ùنة
اÛأب -ه -ة اŸب -أشس-رة م-ع السس-ل-ط-أت ا’سس-ت-دم-أري-ة ،وه-ي
اÙنة التي ’ يتحملهأ و’ يصس Èعليهأ حتى من اشستد
عوده من الرجأل الذين أانضسجتهم Œأرب ا◊يأة ومرارة
ال -نضس -أل ،وك -أنت ل -ه -م مسس -أرات ط -وي -ل -ة وِع -راك ح -أف -ل
بأŸواجهأت السسيأسسية  .قأل عنه اأ’سستأذ الدكتور مسسعود
ف -ل -وسس -ي...(( :أاّن -ه ل -و’ شس -ي -وخ ث Ó-ث-ة وه-مﬁ :م-د ي-ك-ن
الغسسÒي والشسيخ اأ’م Òصسأ◊ي واإ’مأم عمر دردور لظل
اأ’وراسض يتخبط ‘ جهله .))...والشسيخ عمر دردور هو
نوع آاخر من الصس Èوا’حتمأل ،وهو فرادة قأئمة بذاتهأ
‘ ال -تصس -دي لصس -ن -وف ا’ب -ت Ó-ءات اıت -ل -ف-ة؛ وك-أن م-ن
خ- -أصس- -ة اÿأصس- -ة ال- -ذي- -ن –ل -ق -وا ح -ول رائ -د ال -ن -هضس -ة
اإ’صسÓحية اأ’سستأذ اإ’مأم عبد ا◊ميد بن بأديسض؛ وكأن
بصسًÒا Ãواق- -ع الصس- -راع م- -ت- -ف -ط -ن -أ ل -ده -أء ا’سس -ت -دم -أر
وم -ؤوام -رات -ه ،وك -أن واع -ي -أ Ãرات-ع السس-ي-أسس-ة وأاح-أب-ي-ل-ه-أ.
فرحمة الله عليه وجعل الفردوسض اأ’على مأواه.
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قرية حاسشي ألبكرة تعا Êمتاعب نقصض ألتنمية أÙلية

غ ـ ـي ـ ـاب ال ـ ـتـ ـغـ ـط ـ ـي ـ ـة الـ ـصش ـ ـحـ ـي ـ ـة ،انـ ـعـ ـدام م ـتـ ـوسشـ ـطـ ـة ومنـ ـاصشـ ـب الـ ـعـ ـم ـ ـل

يرفع سشكان قرية حاسشي ألبكرة ألنائية بحاسشي مسشعود ( 8٠كلم عن عاصشمة ألو’ية ورقلة) ‘ هذه أŸنطقة ألتي
تفتقر للعديد من متطلبات ألتنمية ،عديد أ’نششغا’ت أŸتعلّقة بعدة قطاعات على غرأر ألسشكن ،ألصشحة ،ألتعليم
ودعم ألنششاط ألفÓحي وتششغيل ألششباب وغÒها.

ورقلة :إÁان كا‘
ي -ن -اشس -د ألسس -ك -ان ألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
بضسرورة أ’لتفات إأ ¤مطالبهم وألتكفل
بها فعليا ،خاصسة وأنها تعّد ذأت أولوية
ل -ت -وف Òظ -روف أل -ع -يشض أل -ك -ر ،Ëوم -ن
أب-رزه-ا ،ت-ع-زي-ز أل-ت-غ-ط-ية ألصسحية بهذه
أŸنطقة وذلك بتخصسيصض عيادة متعّددة
أÿدمات لفائدة ألسسكان ألذين يعانون
أأ’ّمرين من أجل ألتنقل إأ ¤مسستشسفى
حاسسي مسسعود لتلقي ألعÓج .و‘ هذأ
ألصسدد ذكر بعضض أŸوأطن Úأن ألكثÒ
من ألنسساء يعان ÚكثÒأ ‘ ألتنقل أ’جل
ألو’دة ‘ مسستشسفى حاسسي مسسعود ‘
ظ ّ-ل ق -ل -ة وسس -ائ -ل أل -ن -ق -ل وع -دم وج-ود
مسستوصسف ‘ هذه أŸنطقة أŸعزولة.
وي -ط -الب أيضس -ا سس -ك -ان ق -ري-ة ح-اسس-ي
أل -ب -ك -رة رب -ط سس-ك-ن-ات-ه-م ب-غ-از أŸدي-ن-ة

مؤوكدين أنهم لطاŸا ناشسدوأ ألسسلطات
أÙلية من أجل ألتدّخل للتسسريع ‘
عملية أسستفادتهم من ألغاز ‘ ،ح⁄ Ú
يسستفيدوأ ◊د أآ’ن من ألغاز رغم أنهم
‘ م -ن -ط -ق -ة ’ ت -ب -ع -د ع -ن أÛم -ع -ات
ألغازية وألبÎولية سسوى بضسع كيلومÎأت
فقط ،حيث أعرب أحد أŸوأطن Úعن
أسسفه ألشسديد لهذأ ألوضسع.
ويشس ّ-ك-ل أف-ت-ق-ار ق-ري-ة ح-اسس-ي أل-ب-ك-رة
Ÿتوسسطة أحد أ’نشسغا’ت أŸهمة ألتي
تسستدعي إأعادة ألنظر فيها ،حيث أبدى
أل -ع -دي -د م -ن أŸوأط -ن Úأسس -ف-ه-م ل-ع-دم
وجود متوسسطة من أجل “ك Úأبنائهم،
خ -اصس -ة أل-ب-ن-ات م-ن م-وأصس-ل-ة مسس-اره-ن
ألتعليمي ،وحسسب أحد أŸوأطن ،Úفإان
أل -ك -ث Òم -ن سس -ك-ان أŸن-ط-ق-ة ي-رفضس-ون
تنقل بناتهم على مسسافة طويلة من أجل
أل -درأسس -ة خ-اصس-ة ‘ أŸسس-ت-وى أل-ث-ان-وي
كما ’ يحظى ألكث Òمن أبنائهم بفرصسة

إ’ن-ه-اء أŸرأح-ل أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة بسس-بب هذه
ألظروف ،هذأ فضس Óعن غياب مركز
ل-ل-ت-ك-وي-ن م-ن أج-ل ت-ل-ق-ي ت-ك-وي-ن م-ه-ني
ّÁكنهم من أ’ندماج ‘ أ◊ياة ألعملية
مسستقب.Ó
ورغم طابعها ألفÓحي ،حيث يتمّ إأنتاج
أل-ع-دي-د م-ن أÙاصس-ي-ل أل-فÓ-ح-ية ألتي
“ول أأ’سسوأق أÙلية بأانوأع أÿضسر
وأل -ف-وأك-ه أŸن-ت-ج-ة ﬁل-ي-ا ،إأ’ أن ق-ري-ة
ح -اسس -ي أل -ب-ك-رة م-ازألت حسسب فÓ-ح-ي
أŸنطقة خارج حسسابات ألتنمية ،حيث
يطالب ألعديد من ألفÓح Úألسسلطات
أÙلية ألتدخل من أجل مسساعدتهم ‘
تسسوية وضسعيتهم وتسسهيل إأجرأءأت دعم
نشس- -اط -ه -م أل -ف Ó-ح -ي ،م -ؤوك -دي -ن أن -ه -م
ينشسطون بأاموألهم وإأمكانياتهم أÿاصسة
على ألرغم من ألصسعوبات ألتي يتلقونها
بسسبب ألظروف ألطبيعية من جهة وكذأ
مشسكل أŸياه ألشسروب ألذي Áكن حلّه
ب -ال -ل -ج -وء ل -ت -ق -ن -ي -ة أل -ت-ق-ط ‘ Òسس-ق-ي
أŸزروعات ،حسسب ألفÓح.Ú
شس-ب-اب ه-ذه أŸن-ط-ق-ة ي-ط-ال-ب-ون أيضسا
ب-ت-وف Òف-رصض أل-ع-م-ل ل-ه-م ،ح-يث ي-ع-اÊ
عدد كب Òمنهم من مشسكل ألبطالة ‘
ح Úيلجأا بعضسهم للعمل ‘ ألفÓحة من
أجل ضسمان قوت عيشسهم.
Œدر أإ’شسارة إأ ¤أن ‡ثلي ألسسلطات
أÙلية قد أجتمعوأ خÓل بدأية ألشسهر
أ÷اري بسسكان هذه أŸنطقة من أجل
أ’سستماع ’نشسغا’تهم ،إأ’ أن أŸوأطنÚ
أك -دوأ ع -ل-ى أه-م-ي-ة أل-وصس-ول إأ ¤ح-ل-ول
أ’ب-رز أنشس-غ-ا’ت-ه-م أŸط-روح-ة وأل-ت-كفل
بها فعليا ،خاصسة أنهم سسبق وأن تلقوأ
وعودأ من طرف بعضض أŸسسؤوول‘ ،Ú
ح Úظّلت وضسعيتهم على حالها.

’عادة بعث ألتنمية ببلدية ألبياضشة
إ

اأ’ول ـ ـ ـوي ـ ـ ـة ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ـ ـششـ ـ ـ ـاري ـ ـ ـ ـع ا÷ ـ ـ ـ ـ ـواريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أسش-ت-ف-ادت ب-ل-دي-ة ألبياضشة بالوأدي
من غÓف ما‹ هام وصشل إأ ¤سشقف
 74مليار سشنتيم من صشندوق ألضشمان
وأل-تضش-ام-ن أل-ت-اب-ع ل-وزأرة أل-دأخ-لية
وكذأ أıطط ألبلدي للتنمية ،وهذأ
كجزء أول ﬂصشصض للتنمية للسشنة
أ÷اري -ة ،وه -و ك -ف -ي -ل ب -إاع-ادة ب-عث
أل-ت-ن-م-ي-ة أÙل-ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة و“ويل
أŸششاريع ألهامة ‘ حياة أŸوأطن.Ú

إلوإدي :خ.ع
أل - -غÓ- -ف أŸا‹ خّصس- -صض ل- -ل- -م- -رأف- -ق
أل-كÈى ،وإأع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة وت-غ-ط-ي-ة ألنقصض
أŸسسجل ‘ عدد من ألقطاعات ألهامة
با÷هة ،خاصسة فيما تعلّق بشسبكات مياه
ألشس -رب ،أل -ك -ه-رب-اء ،وألصس-رف ألصس-ح-ي،

إأضسافة إأ ¤مشساريع قطاع ألÎبية ،ألذي
ي -ع -د م -ن أل -ق -ط-اع-ات أ◊سس-اسس-ة ،ح-يث
خصسصض م- -ب- -ل- -غ م- -ا‹ م- -ع- -ت Èل -ت -ه -ي -ئ -ة
أŸدأرسض أ’بتدأئية وإأ‚از  0٨حجرأت
م -درسس -ي -ة قصس -د أل -قضس -اء ع -ل -ى مشس-ك-ل
أ’ك -ت -ظ -اظ دأخ -ل أأ’قسس -ام أل -درأسس -ي-ة،
و“ك Úأل- -تÓ- -م- -ي- -ذ م- -ن أل -ت -م -درسض ‘
ظروف حسسنة ،فضس Óعن إأعادة تهيئة
أل- -ط- -رق -ات وأل -ت -حسس Úأ◊ضس -ري وذلك
قصسد إأعطاء وجه جما‹ للبلدية ،ناهيك
عن بر›ة عملية –لية أŸاء ألشسروب
وأ‚از سساحات أللعب خاصسة باأ’طفال،
إأضسافة إأ ¤أ‚از ملعب بلدي للشسباب.
أما ‘ قطاع ألصسحة ،فسستشسمل عملية
ألتهيئة قاعات ألعÓج ،أضسافة أ ¤تدعيم
بلدية ألبياضسة بشساحنت Úضساغطت Úلنقل
ألقمامة ،و ٢00حاوية ÷مع ألفضسÓت

أŸن -زل-ي-ة ،وق-د أسس-ت-حسس-ن سس-ك-ان ب-ل-دي-ة
أل- -ب- -ي- -اضس- -ة ت -خصس -يصض أل -غ Ó-ف أŸا‹،
كشسطر أول للتنمية لفائدة بلديتهم‘ ،
أنتظار أغلفة مالية أخرى لفائدة ألتنمية
وت-رق-ي-ت-ه-ا ب-ال-ب-ل-دي-ة ،وه-ي خطوه هامة،
ل -ل -ن-ه-وضض ب-اŸن-ط-ق-ة ت-ن-م-وي-ا ،وأل-ت-وج-ه
ألسس -ل -ي -م ل -ل -ت -ن -م-ي-ة أ◊ق-ي-ق-ي-ة وأل-ت-ك-ف-ل
ب -انشس -غ -ا’ت ألسس -ك-ان’ ،سس-ي-م-ا وأن ه-ذه
أŸشس -اري -ع أل -ت -ن -م -وي -ة أل -ه -ام -ة سس-ت-دف-ع
ب- -ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أÙل -ي -ة و–سس -ن أإ’ط -ار
أŸعيشسي للموأطن.
Óشسارة ،منحت و’ية ألوأدي أعتمادأ
ل إ
ماليا قدره  1000مليار سسنتيم عن طريق
صس-ن-دوق ألضس-م-ان وأل-تضس-ام-ن للجماعات
أÙل -ي -ة ،فضس  Ó-ع-ن  500م-ل-يار سسنتيم
ألتي أسستفادت منها أŸقاطعة أإ’دأرية
أŸغ Òق- -ب- -ل ذلك ،ح- -يث أك -د أŸسس -ؤوول
أأ’ول على رأسض ألو’ية ‘ هذأ أأ’طار،
أن كل أ’قÎأحات ألتي رفعتها ألسسلطات
“ت أŸوأفقة عليها
أÙلية للمركزية ّ
وذلك قصس - -د –سس Úأإ’ط- -ار أŸع- -يشس- -ي
للموأطن ‘ كل مناطق ألو’ية ،مشسÒأ ‘
ذأت ألسسياق إأ ¤منح ألو’ية غÓفا ماليا
قدر بـ  100مليار أخرى خاصسة بإا‚از
أل -ط -ري -ق أل-وط-ن-ي رق-م  03إأضس -اف-ة إأ¤
أ’ع- -ت- -م- -ادأت أل- -ت- -ي خصسصس- -ت -ه -ا وزأرة
أأ’شسغال ألعمومية للمشسروع ،إأضسافة أ¤
أن جميع هذه أ’عتمادأت خÓل شسهرين
ف -ق -ط م -ن سس -ن-ة  ⁄ ،٢01٩ت- -أات ه- -ك- -ذأ
أعتباطيا ،وأ‰ا كانت نتيجة عمل وجهد
كبÒين خÓل سسنة  ،٢01٨ - ٢01٧من
خ Ó- -ل أسس - -ت - -ه Ó- -ك  ٩٤ب- -اŸئ- -ة م -ن
أ’عتمادأت أŸالية لسسنة .٢01٨ - ٢01٧

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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حنفيات أبلسشة جافة منذ  ٢٠يوما

مـيـ ـ ـاه الصشـهاريـ ـ ـج بأاسشـع ـ ـ ـار خـيالي ـ ـ ـة
يشش -ت -ك -ي سش -ك -ان ب -ل -دي-ة أب-لسش-ة
أل- -وأق- -ع- -ة ح- -وأ‹  9٠ك -ل -م ع -ن
’هقار ،منذ أزيد من ٢٠
عاصشمة أ أ
يوما من غياب أŸاء ألششروب عن
أ◊ن-ف-ي-ات ،م-ا خّ-ل-ف أسش-ت-ي-اءهم،
خ- - -اصش- - -ة ‘ ظ- - -ل ع- - -دم أت- - -خ- - -اذ
ألسش -ل -ط -ات أÙل -ي -ة وع -ل-ى رأسش-ه-ا
’ي إأجرأء جاد وملموسض
ألبلدية أ
م -ن أج -ل إأن -ه -اء أŸشش -ك -ل وم-ع-ان-اة
أŸوأطن ‘ Úجل أحياء أŸدينة.

“Ôإسستﬁ :مد إلصسالح بن حود
وعّبر ألعديد من موأطني أحياء كل
من (قطع ألوأد وألركينة) عن تذمرهم
ألشسديد ،كون أحياءهم أأ’ك Ìتضسّررأ
من أنقطاع أŸاء ألذي يدخل أسسبوعه
أل - -ث- -الث ،م- -ط- -ال- -ب Úرئ- -يسض أÛلسض
ألشس -ع -ب -ي أل -ب -ل -دي ،بضس -رورة أل-ت-دّخ-ل
ألعاجل وألوقوف على أŸشسكل ألذي
طال حسسبهم ،ما يجعلهم يتضسّررون من
هذه أ◊ال يوما بعد يوم.
أك- -د أح -د أŸوأط -ن ‘ Úتصس -ري -ح -ه
لـ»ألشس- -عب» ،أن ه -ذه أ◊ال -ة أصس -ب -حت
تشسكل قلقا لسسكان ألبلدية أياما قليلة
قبل حلول ألصسيف ،ما جعلهم يبدون
تخّوفهم إأذأ ما أسستمرت أ◊الة على ما
ه -ي ع -ل -ي -ه ‘ ،وقت يÓ-ح-ظ ألسس-ك-ان
عدم أتخاذ إأجرأءأت جادة ،وأإ’كتفاء
بسسياسسة ألÎقيع.

‘ هذأ ألسسياق ،و‘ ظّل توأصسل هذه
أŸشس - -ك- -ل- -ة ،أك- -د آأخ- -ر لـ»ألشس- -عب» أن
أŸوأطن Úأصسبحوأ يلجأاون إأ ¤أقتناء
مياه ألصسهاريج أŸتنّقلة ،ما أثقل كاهل
أŸوأطن ألبسسيط ،حيث يج Èعلى دفع
مبلغ  1٢00دج لشسرأء  1000ل ،Îوألتي
Óسستعمال أŸنز‹ ،يحدث
’ تكفي ل إ
هذأ ‘ ظّل ألقدرة ألشسرأئية أŸتّدنية.
‘ سس- -ي -اق آأخ -ر ،ن -اشس -د أŸوأط -ن -ون
رئ-يسض أل-ب-ل-دي-ة بضس-رورة إأت-خ-اذ إأج-رأء
ج -اد ل-ل-ت-ك-ف-ل أأ’م-ث-ل ب-ه-ذه أŸشس-ك-ل-ة،
وبناء خزأنات خاصسة للمياه كاحتياط
يتم أللجوء لها عند حدوث أي عطب،
أ’ح -د أŸضس -خ -ات ب -ال-ب-ئ-ر أل-ذي ي-زود
أŸدينة ،وهذأ على غرأر أÿزأن ألذي
ي - -زود ك - -ل م - -ن أح- -ي- -اء( ،ت- -ي- -ن- -ده- -ار
وسستوأسسيون) أللذأن  ⁄يتأاثرأ بإانقطاع
أŸاء.
يحدث هذأ ‘ وقت كشسف فيه رئيسض
أÛلسض ألشسعبي ألبلدي أحمد توأتي،
لـ»ألشس -عب» ‘ م -ن -اسس -ب -ة سس -اب -ق-ة ،ع-ن
مشساريع لتوف ÒأŸياه ألصسا◊ة للشسرب
لبعضض أأ’حياء ،من خÓل حفر وŒهيز
وربط بئر Ãبلغ ما‹ يقدر  11مليون
دج.
وإأ ¤ح Úأن يتّم إأصسÓح أÿلل بالبئر
أل -ذي ي-زّود أح-ي-اء أŸدي-ن-ة ،وت-ت-جّسس-د
ف -ي -ه أŸشس-اري-ع أŸع-ل-ن ع-ن-ه-ا ‘ وقت
سسابق ،تبقى معاناة ألسسكان متوأصسلة
أياما قليلة قبل حلول موسسم أ◊ر.

مطلب ملّح لششباب أو’د جÓل ببسشكرة

 10مÓعب جوارية جديدة مغطاة بالعششب ا’صشطناعي

تدّعم قطاع ألششباب وألرياضشة
ب- -و’ي- -ة بسش- -ك- -رة ب -ال -ع -دي -د م -ن
أŸشش-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة أل-ه-ام-ة أل-تي
ط - -الب ب - -ه - -ا ألسش - -ك- -ان ‘ ع- -دي- -د
أŸناسشبات ،خاصشة ما تعلّق بإاعادة
أ’ع - - -ت - - -ب - - -ار ل - - -ب - - -عضض أŸرأف- - -ق
أل-ري-اضش-ي-ة وأ‚از أخ-رى خ-اصشة
أÓŸعب أ÷وأرية.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي
م - -ن ب Úأك Ìأل - -ب - -ل - -دي - -ات أل- -ت- -ي
أسستفادت من هذه أŸرأفق ألرياضسية
تأاتي بلدية أو’د جÓل غرب بسسكرة،
ألتي أسستفادت من إأ‚از  10مÓعب
ج -وأري -ة ج -دي -دة م -غ -ط -اة ب -ال-عشسب
أ’صس- -ط- -ن -اع -ي ،إأ ¤ج -انب م -رأف -ق
شس -ب -ان -ي -ة وري-اضس-ي-ة أخ-رى ،حسس-ب-م-ا
أفادت به مصسادر عليمة من ألبلدية.
وأوضسح أŸصسدر أن هذه أŸشساريع
من شسأانها بعد دخولها حيز أÿدمة،
وضسع حّد Ÿعاناة فئة ألشسباب من
‡ارسسة ألرياضسة ببعضض ألفضساءأت
وما تشسّكله من خطورة على غرأر
بعضض ألطرقات وأŸسساحات ألÎأبية
أŸنتشسرة بالبلدية ،كما أنها سستفتح
آأف- -اق- -ا ج- -دي -دة Ùب -ي أل -ري -اضس -ة،
” أ◊فاظ عليها من
خاصسة ‘ حال ّ
ألتلف ،من طرف أ÷معيات أÙلية
و÷ان أ’حياء..
وسس -ي -ت -م Œسس -ي -د ه -ذه أŸشس -اري -ع
Ãج -رد أ’ن -ت -ه -اء م -ن ب -عضض ج-م-ي-ع
أإ’ج - -رأءأت أل - -ق- -ان- -ون- -ي- -ة أÿاصس- -ة
”
وأŸتبعة ‘ هذأ أإ’طار ،حيث ّ
توزيع هذه أÓŸعب أ÷وأرية على
أغلب أحياء وŒمعات أو’د جÓل
ألكÈى منها.
كما أسستفاد بدوره أŸلعب ألبلدي
ألوحيد بأاو’د جÓل من مشسروع هام
ي -تضس -م -ن Œدي -د أرضس-ي-ت-ه أŸهÎئ-ة
ل-ي-ع-ود لسس-اب-ق ع-ه-ده ويشس-ه-د ت-ن-ظيم
مباريات مهمة تكون متنفسسا حقيقيا
ل-لسس-اك-ن-ة ،ك-م-ا Áك-ن أسس-ت-غÓ-ل هذه
أÓŸعب خÓ- -ل فصس- -ل ألصس- -ي -ف ‘
أأ’وق -ات أل -ل -ي -ل -ي-ة وح-ت-ى ‘ ألشس-ه-ر
ألفضسيل.

نقصص حصشصص السشكن الريفي
يؤورق سشكان قرية لبيضص

رفع سسكان قرية ألبيضض ألتابعة إأدأريا
ل -ب -ل -دي -ة أل -بسس -ب -اسض أŸوج -ودة ب-أاٌقصس-ى
أ÷هة ألغربية لو’ية بسسكرة› ،موعة
م- -ن أ’نشس -غ -ا’ت أل -ت -ن -م -وي -ة أÙل -ي -ة،
ل -لسس -ل -ط -ات أل-وصس-ي-ة وع-ل-ى رأسس-ه-ا رف-ع
حصسة أŸنطقة من ألسسكن ألريفي ألذي
يعت Èأهم هاجسض ومشسكلة تهّدد بقاء
ألسس -ك -ان ب -ق -ري-ت-ه-م و‡ارسس-ة نشس-اط-ه-م
ألرئيسسي وهو ألفÓحة وألرعي.
كما طالب ألسسكان من مديرية ألسسكن
ضس -رورة ب -ر›ة حصس -ة إأضس-اف-ي-ة خ-اصس-ة
لقريتهم ألتي تشسهد يوميا نزوحا نحو
أŸدي - -ن - -ة ،ت- -ارك Úورأءه- -م مسس- -اح- -ات
ف Ó-ح -ي -ة م -ع-تÈة ،إأضس-اف-ة إأ ¤دور ه-ذه
ألسس -ك-ن-ات ‘ ت-ع-ويضس-ه-م ع-ن سس-ك-ن-ات-ه-م
أل-هّشس-ة وأل-ت-ي ت-هّ-دد ح-ي-ات-ه-م خ-اصس-ة ‘
فصسل ألشستاء ألذي تك Ìفيه ألعوأصسف
ألرملية وألهبوب ألقوي للرياح.
وأشسار ألسسكان إأ ¤أنهم  ⁄يسستفدوأ
من أي صسيغة سسكنية أطلقتها ألدولة،
خ- -اصس- -ة ت- -لك أل- -ت- -ي –م- -ل أل- -ط -اب -ع
ألعمومي أإ’دأري أو ألبناء ألريفي أو
ح - - -ت - - -ى ق- - -ط- - -ع أرضس- - -ي- - -ة ‘ إأط- - -ار
أل-ت-حصس-يصس-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ل-ينجزوأ
ف -وق -ه -ا سس -ك -ن -ات ’ئ -ق -ة تضس -م-ن ل-ه-م
ول- -ع -ائ Ó-ت -ه -م ح -ي -اة ك -رÁة وظ -روف
معيشسة أحسسن.
وتعت Èقرية لبيضض من ب Úألقرى
أل-ت-ي أرت-ف-ع ب-ه-ا نسس-ب-ة ط-ال-ب-ي ألسس-كن
ألريفي ‘ صسيغته أ÷ديدة مطالبÚ
بزيادة حصسة ألبلدية من ألسسكن ‘ ظل
أرتفاع عدد ألطلبات ،وتعهد ألسسكان
با’سستقرأر فيها ،رغم أŸعاناة ألكثÒة
أل-ت-ي ي-ت-كّ-ب-دون-ه-ا بسس-بب غياب ألتنمية
أÙل -ي-ة ،ح-يث ’ ي-زأل أŸسس-ت-ف-ي-دون
أأ’وأئل من ألسسكن ألريفي بهذه ألقرية
ي -ع -ان -ون ج -رأء ع -دم رب -ط ألسس -ك -ن-ات
أل -ق -دÁة ب -ال -ك-ه-رب-اء أل-ري-ف-ي-ة إ’ن-ه-اء
م- -ع- -ان -ات -ه -م م -ع مشس -ك -ل -ة أل -ك -ه -رب -اء
أŸط- -روح- -ة م- -ن- -ذ سس- -ن- -وأت ،زأدت -ه -ا
مشس- -اك- -ل أهÎأء أŸسس- -الك أل- -ري- -ف- -ي -ة
أŸؤودية إأ ¤ألقرية وألتي من شسأانها ‘
ح -ال ّ” إأع -ادة أ’ع -ت -ب -ار ل-ه-ا –ريك
وإأنعاشض أ◊ياة وضسمان حركة ألتنقل
ك ألعزلة.
وف ّ
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صشحراء الغربية
قّمة «الصشادك» حول ال ّ

لفريقي
ل· اŸتحدة وال–اد ا إ
تثم Úجهود ا أ

ثّ- -م- -ن ال- -ب- -ي- -ان اÿت- -ام- -ي الصش- -ادر ع- -ن ق -م -ة
ال-تضش-ام-ن م-ع ا÷م-ه-وري-ة الصش-ح-راوي-ة Ûموعة
دول «الصشادك» كافة ا÷هود التي تبذلها ا’·
اŸت-ح-دة وا’–اد ا’ف-ري-ق-ي ب-ه-دف ال-ت-وصشل ا¤
حل لينهي ا’سشتعمار من الصشحراء الغربية من
خÓ- -ل “ك Úالشش- -عب الصش- -ح -راوي م -ن ‡ارسش -ة
حقه ‘ تقرير اŸصش.Ò
وذك -رت ال -ق -م -ة ب -ك -اف -ة ال -ق -رارات الصص -ادرة ع-ن الم-م
المتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية ،التحاد الفريقي
وال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-مسص-أال-ة الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وال-ت-ي تدع في
مجملها الى ضصرورة حل النزاع في الصصحراء الغربية عبر
تنظيم اسصتفتاء حر ،عادل ونزيه يتمكن الشصعب من خÓله
م -ن م -م -ارسص -ة ح-ق-ه غ-ي-ر ال-ق-اب-ل ل-ل-تصص-رف ف-ي ت-ق-ري-ر
المصصير والسصتقÓل.
حب البيان بالجهود التي يبذلها المبعوث الشصخصصي
كما ر ّ
Óمم المتحدة الى الصصحراء الغربية السصيد
لÓمين العام ل أ
هورسصت كوهلر ،والتي أافضصت الى عقد مباحثات بين
ال -م -م -ل -ك -ة ال-م-غ-رب-ي-ة وج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسص-اري-و ف-ي ج-ن-ي-ف
السصويسصرية في الفترة ما بين  5الى  6ديسصمبر ،2٠18

والفترة ما بين  21الى  22مارسص .2٠19
وأاشص -اد ك-ذلك ال-ب-ي-ان ب-ال-ج-ه-ود ال-م-ب-ذول-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى
منظمة الوحدة الفريقية سصابقا والتحاد الفريقي في
ذات المسصعى ،مثّمنا الدور الحاسصم الذي لعبه الممثل
السصامي لÓتحاد الفريقي للصصحراء الغربية ،الرئيسص
السصابق للموزمبيق السصيد جواكيم شصيسصانو ،والذي ل يزال
يواصصل جهوده مع المم المتحدة والتحاد الفريقي من
اجل انهاء السصتعمار في آاخر مسصتعمرة افريقية.
ودعت قمة «الصصادك» كل من المملكة المغربية وجبهة
ال -ب -ول -يسص -اري -و ال -ى ضص -رورة الن -خ -راط ف-ي م-ف-اوضص-ات
مباشصرة ،جادة و دون اية شصروط مسصبقة من اجل التوصصل
ال -ى ح -ل سص-ل-م-ي وع-ادل ي-م-ك-ن الشص-عب الصص-ح-راوي م-ن
التمتع بحقه في تقرير مصصيره.

القضشاء الÈيطا Êينصشف
أاعلنت المحكمة العليا البريطانية عن حكمها النهائي
ح-ول ال-قضص-ي-ة ال-ت-ي رف-ع-ت-ه-ا ه-ي-ئ-ة المحاماة البريطانية
«ل -ي -ك-ه دي» ب-إاسص-م ج-م-ع-ي-ة ال-ح-م-ل-ة م-ن اج-ل الصص-ح-راء

الغربية ضصد إادارة الجمارك والضصرائب وكذالك ضصد
وزارة لشصؤوون البيئة والغذاء والشصؤوون الريفية ،مؤوكدة أان
المعامÓت التجارية مع المغرب ل يمكن أان تشصمل إاقليم
الصصحراء الغربية.
Óحكام التي نطقت بها محكمة
وجاء الحكم مؤوكدا ل أ
العدل األوروبية والتي تقر بأان الصصحراء الغربية اقليم
مختلف ول يجب ان تشصمله التفاقيات التجارية بين
التحاد األوروبي والمملكة المغربية بما في ذالك مياهه
المجاورة.
وأاوضصحت المحكمة العليا البريطانية أان إادارة الجمارك
والضصرائب تصصرفت بشصكل غير قانوني في منح معاملة
تعريفة تفضصيلية لمنتجات من المغرب حيث مصصدرها
األصصلي هو الصصحراء الغربية.
وأاّكدت أاّنه ل يوجد مثل هذا السصتحقاق بموجب اتفاقية
الشصراكة بين المغرب والتحاد األوروبي .وبالمثل ،لم
يكن لوزير الدولة لشصؤوون البيئة والغذاء والشصؤوون الريفية
ال -ح-ق ف-ي م-ن-ح حصصصص ل-مصص-اي-د األسص-م-اك ف-ي ال-م-ي-اه
اإلقليمية للصصحراء الغربية بموجب اتفاق الشصراكة بين
المغرب والتحاد األوروبي بشصأان مصصائد األسصماك.

تتكّفل بإانقاذ اŸهاجرين غ Òالشّشرعّي ‘ ÚاŸتوسّشط

ال–اد األوروبي يعتزم إانهاء عملية «صسوفيا»
’وروب -ي إان -ه-اء م-ه-م-ت-ه
’–اد ا أ
ي -ع -ت -زم ا إ
’بيضس اŸتوسشط Ÿواجهة
البحرية ‘ البحر ا أ
ال Ó-ج -ئ Úوال -ه -ج-رة غ Òالشش-رع-ي-ة ق-ب-ال-ة
السش -واح -ل ال-ل-ي-ب-ي-ة اŸع-روف-ة ب-اسش-م ع-م-ل-ي-ة
(صشوفيا) البحرية.
وذكرت صصحيفة «كرونن تسصايتونج» النمسصاوية في
ت -ق -ري -ر ل -ه -ا أامسص ،إان -ه ف -ي ال -وقت ال-ح-ال-ي ي-ري-د
التحاد األوروبي إانهاء النتشصار البحري لمواجهة
أازم-ة الÓ-ج-ئ-ي-ن ق-ب-ال-ة السص-اح-ل ال-ل-ي-ب-ي ألن الدول
األعضص -اء ف -ي الت -ح -اد الوروب -ي ل-م ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن
التفاق على نظام جديد لتوزيع حصصصص الÓجئين.
وأاضصافت الصصحيفة أانه تم بالفعل الحد من أانشصطة
شص -ب -ك -ات ت -ه -ريب ال Ó-ج -ئ -ي -ن ك -ج -زء م -ن ع-م-ل-ي-ة
«صص -وف -ي -ا» ،مشص-ي-رة إال-ى ت-ع-ث-ر ات-ف-اق دول الت-ح-اد

األوروب-ي ع-ل-ى ت-م-دي-د ج-دي-د ل-ل-م-راق-ب-ة ال-ب-ح-رية
بسص- -بب اع- -ت -راضص إاي -ط -ال -ي -ا ع -ل -ى ن -ظ -ام حصصصص
اسصتقبال الÓجئين.
من جانبها ،نقلت صصحيفة «أاوسصترايشص» النمسصاوية
عن دوائر التحاد األوروبي تأاكيدها أاهمية تركيز
أاوروبا على تدريب حرسص السصواحل الليبية لضصمان
وج-ود ح-ل ح-اسص-م ل-مشص-ك-ل-ة الÓ-ج-ئ-ي-ن ع-ب-ر البحر
المتوسصط ،مشصيرة إالى أانه في المسصتقبل لن تتولى
السصفن الحربية في البحر المتوسصط مهام مراقبة
الÓجئين.
وأاشص -ارت الصص -ح -ي -ف -ة إال -ى أان الك -ت -ف -اء ب -أانشص -ط -ة
المراقبة الجوية للسصواحل قد يكون األنسصب لهذه
المرحلة ،خاصصة مع حدوث تراجع ملموسص في
أاعداد الÓجئين إالى أاوروبا.

وبحسصب المصصادر ،فإانه «يبدو أان الحل الوسصط
ال -ذي ت -م ال -ت -وصص -ل إال -ي -ه ف-ي ب-روكسص-ل ي-وف-ق ب-ي-ن
احتياجات الحكومة اإليطالية المتمثلة في المضصي
قدًما في المهمة ،لكن دون إانزال المهجرين».
وك-انت ف-رنسص-ا وأال-م-ان-ي-ا ت-فضصÓ-ن ت-م-ديً-دا ج-ديًدا
لصصوفيا ثÓثة أاو سصتة أاشصهر دون تغيير في الولية،
لكن روما رفضصت هذا الخيار ،واقترحت الممثلة
ال -ع -ل -ي -ا ل -لسص -ي -اسص-ة ال-خ-ارج-ي-ة لÓ-ت-ح-اد األوروب-ي
ف-ي-دي-ري-ك-ا م-وغ-ري-ن-ي ،وضص-ع ح-د لصص-وف-ي-ا وإاع-ادة
تشصغيل عملية جديدة بتفويضص مخّفضص ،لكن في
هذا الخيار فإان إايطاليا سصتفقد قيادة العملية.
ويسصمح هذا الحل لصصوفيا بالسصتمرار مع التخلي
عن شصقها البحري رغم أاّنها تسصّمى المهمة البحرية
األوروبية في المتوسّصط في الوقت الحالي.

’نهاء ا’نقسشام بهدف إاسشقاط «صشفقة القرن»
عريقات يدعو إ

ﬂاوف من موجة تصسعيد ‘ الّذكرى ال ّسسنوية األو ¤لـ «مسسÒات العودة»

ق -ال أام Úسش -ر ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ن -ف-ي-ذي-ة Ÿن-ظ-م-ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -ف -لسش -ط -ي -ن-ي-ة ،صش-ائب ع-ري-ق-ات ،إان
’ن ،هي
’سش-اسش-ي-ة أام-ام ال-فلسشطيني Úا آ
ال-ن-ق-ط-ة ا أ
إانهاء ا’نقسشام ،الذي من ششأانه أان يسشقط صشفقة
القرن.
اعتبر عريقات في تصصريح صصحفي ،أامسص األربعاء ،أان
تصص -ري -ح -ات السص-ف-ي-ر األم-ري-ك-ي ل-دى إاسص-رائ-ي-ل ،دي-ف-ي-د
فريدمان ،هي تمهيد لضصم الضصفة الغربية إالى إاسصرائيل،
وإاعÓن العتراف األمريكي بغزة كدولة.
وقال عريقات إان مبادرة السصÓم العربية أاُسصقطت من
قبل ترامب ،وعلى الموقف العربي التمسصك بها دون
تغيير.
ودان العتداءات اإلسصرائيلية ضصد قطاع غزة ،مشصيرا إالى
أان-ه-ا مسص-ت-م-رة  24سص -اع -ة ،م -ن خÓ-ل ال-حصص-ار ،داع-ي-ا
الفصصائل في غزة إالى التعاون مع مصصر لتثبيت التهدئة.
وكشصف عريقات أان فلسصطين قدمت احتجاجا شصديد
ال -ل -ه -ج -ة ضص-د ال-دول ،ال-ت-ي ام-ت-ن-عت ع-ن ال-تصص-ويت ف-ي
مجلسص حقوق اإلنسصان حول القرارات األخيرة المتعلقة

بفلسصطين.هذا وشصّنت إاسصرائيل غارات جوية على القطاع
المحاصصر في تصصعيد جديد من شصأانه أان يهدد الهدنة
الهشصة بين الجانبين.
من جهة أاخرى ،قتل مسصعف فلسصطيني بنيران إاسصرائيلية
في مواجهات في مخيم الدهيشصة لÓجئين قرب بيت
لحم في جنوب الضصفة الغربية امسص األربعاء ،بحسصب ما
ذكرت وزارة الصصحة الفلسصطينية.
وزع -م ال -ج -يشص اإلسص -رائ -ي -ل -ي مسص -اء ال -ث Ó-ث-اء أان ثÓ-ث-ة
صصواريخ على األقل أاطلقوا من قطاع غزة ،مشصيرا الى
أان -ه ت -م اع -ت -راضص أاح -ده -ا ب -واسص -ط -ة م-ن-ظ-وم-ة ال-دف-اع
اإلسص -رائ -ي -ل-ي-ة ال-مضص-ادة ل-لصص-واري-خ .ول-م ي-ف-د ع-ن وق-وع
إاصصابات.
على األثر ،ردت الطائرات اإلسصرائيلية بضصرب أاهداف
عدة في جنوب قطاع غزة.
وقالت حركتا حماسص والجهاد اإلسصÓمي إان الصصاروخ
الذي أاصصاب منطقة قرب عسصقÓن كان نتيجة «عمل
فردي» ،مؤوكدة التزام مختلف الفصصائل بالهدنة .ولم
ت -ع -ل -ن أاي م -ن ال -فصص -ائ -ل ال -ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة مصص-در إاطÓ-ق

الصصاروخين اآلخرين.

الّتصشعيد وا’نتخابات
ويجد نتنياهو نفسصه أامام خيار حرج قبل أاسصبوعين من
النتخابات التشصريعية المقّررة في التاسصع من أافبريل،
بين الكتفاء برد محدد ،أاو التصصعيد وصصول الى حرب
جديدة محتملة.
ويواجه نتانياهو في النتخابات تحالف وسصطي بقيادة
قائد الجيشص اإلسصرائيلي السصابق بيني غانتسص.
ويخشصى من موجة تصصعيد كبيرة السصبت المقبل ،في
الذكرى السصنوية األولى ل»مسصيرات العودة» التي تنظم
كل يوم جمعة على حدود قطاع غزة ،للمطالبة بوقف
الحصصار اإلسصرائيلي على القطاع وبحق العودة لÓجئين
الفلسصطينيين الى األراضصي التي تهجروا منها منذ قيام
دولة إاسصرائيل في العام .1948

‘ آالية قد تعيد ترتيب عملية الطّÓق بششكل جذري

النواب الÈيطانيّون يصسّوتون على بدائل لّتفاق ماي حول «بريكسست»

ت-ول-ى ال-ن-واب ال-ب-ري-ط-ان-ي-ون اسص-ت-ث-نائيا اأمسص الربعاء
السص-ي-ط-رة ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ة ب-ري-كسصت ب-تصص-وي-تهم على سصلسصلة
بدائل لÓتفاق الذي توصصلت اإليه رئيسصة الوزراء تيريزا
ماي مع التحاد الأوروبي للخروج من التكتل ،في اآلية قد
تعيد ترتيب عملية الطÓق بشصكل جذري.
اختار رئيسص مجلسص العموم جون بيركو من بين اقتراحات
النواب ،الطروحات التي تم بحثها قبل عمليات التصصويت،
على اأن تطرح القتراحات التي حصصلت على اأكبر عدد
من الأصصوات من جديد على النواب الثنين.
وتتراوح السصيناريوهات البديلة المحتملة من البقاء في
السصوق الموحدة اإلى تنظيم اسصتفتاء جديد وصصول حتى
اإلى اإلغاء الخروج من التحاد الأوروبي.

ويسصعى النواب للتوصصل اإلى غالبية حول خيار غير اتفاق
النسصحاب الذي توصصلت ليه ماي في نوفمبر مع بروكسصل،
وقد رفضصوه مرتين حتى الآن في جانفي ومنتصصف مارسص،
غ -ي -ر اأن رئ -يسص-ة ال-وزراء ال-م-ح-اف-ظ-ة تصص-ر ع-ل-ى م-ح-اول-ة
تمريره من جديد.
غير اأن عمليات التصصويت «الإرشصادية» هذه ليسصت ملزمة
ل-ل-ح-ك-وم-ة ،واأع-ل-نت م-اي م-ن-ذ الآن اأن-ه-ا سص-ت-ع-ارضص خ-يار
النواب اإن كان يتعارضص مع التزامات حزبها بشصاأن الخروج
من السصوق الموحدة ومن التحاد الجمركي الأوروبي.
وحّذر متحدث باسصم الوزارة المكلفة بريكسصت باأن العملية
البرلمانية تنطوي على «سصابقة خطيرة» من اأجل «توازن
الموؤسصسصات الديمقراطية» في البÓد.

وق -ال روب -رت ه-ي-زي-ل ال-عضص-و ف-ي ال-قسص-م ال-دسص-ت-وري ف-ي
جامعة «كولدج اأوف لندن» اأنه «لم يحصصل ذلك منذ اأكثر
من مئة عام» ،ولو اأنه لفت اإلى اأن الوضصع الراهن ليسص
سصوى نتيجة عدم توافر غالبية مطلقة للمحافظين في
البرلمان.
كما تعاني تيريزا ماي من انقسصامات عميقة داخل حزبها،
وقد صصّوت ثÓثون نائبا محافظا مسصاء الإثنين لصصالح
سصيطرة البرلمان على اأجندة بريكسصت ،في تحد لها.
وانضصم اأعضصاء في الحكومة اإلى هذا التمرد ،مع اسصتقالة
ثÓثة وزراء دولة في الليلة ذاتها ،ما يرفع اإلى حوالى
ثÓثين عدد السصتقالت داخل الحكومة منذ النتخابات
العامة في جوان .2٠17

العدد
179٠6
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بطلب من سشوريا

›لسس األمن يبحث ال ّسسيادة على هضسبة ا÷ولن

’·
أاع-ل-ن م-ن-دوب ف-رنسش-ا ال-دائ-م ل-دى ا أ
اŸت -ح -دة ،ف -رنسش -وا ديÓ-ت-ر ،أامسس أان ›لسس
’من الدو‹ سشيعقد جلسشة خاصشة Ÿناقششة
ا أ
قضش- - -ي- - -ة ا÷و’ن السش - -وري اÙت - -ل ‘ ظ - -ل
اعÎاف الو’يات اŸتحدة بسشيادة إاسشرائيل
عليه.
وأاوضصح مندوب فرنسصا ،الذي تتولى بÓده في هذا
الشصهر رئاسصة مجلسص األمن ،في تصصريح صصحفي
أادل -ى ب -ه ب -م -ق -ر األم -م ال -م -ت -ح -دة ف-ي ن-ي-وي-ورك:
جهت إالينا البعثة الدائمة لسصوريا بطلب عقد
«تو ّ
جلسصة اسصتثنائية .ويكمن مقترحنا في عقدها اليوم
ع -ل -ن -ا ب -دل ال -مشص-اورات ال-م-غ-ل-ق-ة ال-م-خ-ط-ط ل-ه-ا
سصابقا».
وأاضصاف ديÓتر ،أامسص ،إالى أان الجلسصة سصتنعقد في
السصاعة الثامنة مسصاء بتوقيت غرينيتشص.
يشصار أان الجولن أاراضص سصورية تحتلها إاسصرائيل
منذ  5جوان  ،1967وترفضص النسصحاب منها رغم
قرار مجلسص األمن الدولي الصصادر باإلجماع رقم
 497في  17ديسصمبر  ،1981والذي يطالب إاسصرائيل
ب-إال-غ-اء ضص-م م-رت-ف-ع-ات ال-ج-ولن السص-ورية ،واعتبار
قوانينها ووليتها وإادارتها هناك «لغية وباطلة
وغير ذات أاثر».

تنديدات دولية
وأاع -ربت خ -مسص دول أاوروب -ي -ة ف -ي م -ج-لسص األم-ن
الدولي ،بما في ذلك عضصوين دائمين ،عن رفضصها

ÓعÓن األمريكي بالعتراف الرسصمي بـ «سصيادة
ل إ
إاسصرائيل» على مرتفعات الجولن السصورية المحتلة
 ،مع اإلعراب عن» قلقهم العميق» بشصأان العواقب
اإلقليمية األوسصع لهذا العتراف.
وأاّك-د سص-ف-راء ف-رنسص-ا واأل-م-ان-ي-ا وب-ول-ون-ي-ا وال-مملكة
المتحدة وبلجيكا في بيان تمت تÓوته خÓل لقاء
صص -ح -ف-ي امسص ال-ثÓ-ث-اء ف-ي ن-ي-وي-ورك ،أان م-وق-ف
بلدانهم بشصأان وضصع مرتفعات الجولن «معروف
جيدا ونود أان نوضصح أان هذا الموقف لم يتغير».
وأاضص -اف -وا أان -ه «وف -ق -ا ل -ل -ق -ان-ون ال-دول-ي وق-رارات
مجلسص األمن ذات الصصلة ،بما في ذلك القرارين
 242و 497فإاننا ل نعترف بسصيادة إاسصرائيل على
األراضصي التي احتلها هذا البلد منذ يونيو ،1967
بما في ذلك مرتفعات الجولن».
وذكروا في هذا الصصدد بأان ضصم األراضصي بالقوة
«محظور بموجب القانون الدولي» ،مؤوكدين أان أاي
إاعÓن من جانب واحد لتعديل الحدود «يتعارضص
م -ع أاسصسص ال -ن -ظ-ام ال-دول-ي وق-واع-ده وك-ذا م-ي-ث-اق
األمم المتحدة».
وكان الرئيسص األمريكي قد وقع الثنين ،إاعÓنا
يعترف بـ «سصيادة إاسصرائيل» على هضصبة الجولن
السص-وري-ة ال-ت-ي ت-ح-ت-ل-ه-ا اسص-رائ-ي-ل م-ن-ذ عام .1967
ويشص-ك-ل ه-ذا ال-م-وق-ف ق-ط-ي-ع-ة م-ع السص-ي-اسص-ة التي
تنتهجها الوليات المتحدة منذ عقود في الشصرق
األوسص-ط وي-ن-ت-هك إاج-م-اع-ا دول-ي-ا ق-ائ-م-ا م-ن-ذ أامد
بعيد.

الّدفاع يغيب عن جلسشة ا’سشتئناف

تأاجيل الّنطق باألحكام ‘ حق معتقلي الريف ا 5 ¤أافريل
جلت ﬁكمة ا’سشتئناف بالدار البيضشاء
أا ّ
ج-لسش-ة ﬁاك-م-ة م-ع-ت-ق-ل-ي ح-راك ال-ريف إا¤
ي- -وم  ٥أاف -ري-ل م-ن أاج-ل ا’سش-ت-م-اع ل-ل-ك-ل-م-ات
’حكام.
اÿتامية ،وبعدها النطق با أ
يحاكم في مرحلة السصتئناف  42متهما ،بينهم
ناصصر الزفزافي زعيم الحراك .وانطلقت مرحلة
السصتئناف منتصصف نوفمبر أامام محكمة السصتئناف
بالدار البيضصاء ،بعدما كان قد صصدر حكم يدين 56
ن-اشص-ط-ا م-رح-ل-ي-ن ال-ي سص-ج-ن ع-ك-اشص-ة ف-ي ال-م-رحلة
البتدائية بالسصجن ما بين عام وعشصرين عاما في
جوان الماضصي.
هذا و كان من المقرر أان يسصدل السصتار على محاكمة
حميد المهداوي والزفزافي وباقي المعتقلين على
خ-ل-ف-ي-ة اح-ت-ج-اج-ات «ح-راك ال-ري-ف» ،خÓل جلسصة
ال -ث Ó-ث -اء ،وأان ي -ت -م ال -ن -ط -ق ب -ال-ح-ك-م ف-ي م-رح-ل-ت-ه
اإلسصتئنافية.
وعرفت المرحلة اإلسصتئنافية ،غياب المرافعات من
هيئة الدفاع ،بعدما قررت الدفاع النسصحاب في
صصمت ،ذلك بعدما أاصصدر ناصصر الزفزافي ورفاقة،
ال-م-ت-واج-دي-ن بسص-ج-ن ع-ك-اشص-ة ،بÓ-غ-ا ي-ط-البون فيه
دفاعهم بعدم السصتمرار في الترافع في قضصيتهم
والتزام الصصمت ،مؤوكدين بأانها «مجرد مسصرحية» .
وق -د أاوضص -ح ن -اصص -ر ال-زف-زاف-ي ال-ق-ائ-د ال-م-ي-دان-ي لـ
«حراك الريف» في أاحد الجلسصات من داخل القفصص
الزجاجي ،أانهم اتخذوا موقف المقاطعة الى حين

أان تقوم «المحكمة بانصصافنا دون ميز أاوعنصصرية،
ألننا معتقلين سصياسصين ولسصنا مجرمين» ،كما دعا
إال -ى «إازال -ة ال -ق -فصص ال -زج-اج-ي ال-ذي ي-م-ن-ع-ه-م م-ن
التواصصل مع الدفاع والعائلة».
ورغ-م ق-رار ال-م-ع-ت-ق-ل-ي-ن ب-اإلنسص-ح-اب ال-ن-ه-ائ-ي ب-ع-د
جلسصات قليلة من إانطÓق مرحلة اإلسصتئناف ،قّرر
ال -ق -اضص -ي ال -ط -ل -ف-ي م-ن-ح األح-ق-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة ل-دف-اع
المعتقلين البالغ عددهم  56للترافع ،األمر الذي
اعتبره ممثل النيابة العامة حكيم الوردي في جلسصة
السصبت  ٠2فيفري  ،2٠19أانه قرار تاريخي ،مشصيرا
إال -ى أان ه -ذه ال -خ -ط -وة ل -م ُي -ق -دم ع -ل -ي -ه -ا ال -قضص -اء
الفرنسصي ،الذي بقي ينتظر ثÓثة أاحكام صصادرة عن
محكمة حقوق اإلنسصان األوروبية لتفعيله فيما بعد،
كما تفاعلت هيئة الدفاع بشصكل إايجابي مع هذا
القرار .وقال النقيب الجامعي في إاخبار تÓه أامام
هيئة الحكم في جلسصة سصابقة« :إاننا كدفاع إاذ نبلغ
ال -م -ح -ك -م -ة إادارة م -وك-ي-ل-ن-ا ال-ذي-ن أاغ-ل-قت أام-ام-ه-م
مميزات المل في مسصتقبل المحاكمة» ،وقد طالبوا
م -ن -ا ال -م -ؤوازرة وال -دف -اع ف-ي صص-مت ،والصص-مت ع-ل-م
أاصصعب من علم الكÓم ،بعد أان أاصصبح البوح ممنوعا.
وأاعلن أان الدفاع سصوف يتابع المحاكمة بالصصمت،
مؤوكدين بأان للصصمت حروف ل تسصمع ولون حزن بليغ
معبر عن صصورة الحقيقة في هذه القضصية ،سصوف
يقره التاريخ بعيون اخيال مغرب المسصتقبل.

’ثار اŸسشروقة
مطالبا بدفع تعويضشات وإاعادة ا آ

الŸÈان األوروبي يدعو إا ¤العتذار عن فÎة اسستعمار إافريقيا
والدول األعضصاء إالى تقديم حلول لمعالجة الجرائم ضصد
اإلنسصانية ،وسصياسصات عدم المسصاواة التي ارتكبتها دول
أاوروبية ،خÓل الفترة السصتعمارية.
وشصّددوا على ضصرورة دفع الدول األوروبية تعويضصات
للحكومات األفريقية ،وتقديم اعتذار ،وإاعادة كل اآلثار
المسصروقة من دول إافريقية ،خÓل فترة السصتعمار.
ك -م -ا حّث ال -ن -واب دول الت -ح -اد ع -ل-ى رف-ع السص-ري-ة ع-ن
أارشص -ي -ف-ه-ا السص-ت-ع-م-اري ،وت-ق-دي-م م-ن-ظ-ور شص-ام-ل ح-ول
السصتعمار والعبودية في المناهج التعليمية.

دع- -ا ال- -ب -رل -م -ان األوروب -ي ،الت -ح -اد األوروب -ي وال -دول
األعضصاء إالى العتذار عن فترة السصتعمار في أافريقيا،
ودف-ع ت-ع-ويضص-ات ،وإاع-ادة اآلث-ار ال-مسص-روق-ة ،وم-ك-اف-ح-ة
ال-ع-نصص-ري-ة ت-ج-اه األشص-خ-اصص م-ن أاصص-ل أاف-ري-ق-ي بالقارة
العجوز.
وخÓل جلسصة ،في مدينة سصتراسصبورغ الفرنسصية ،صصوت
 5٣5نائبًا لصصالح مشصروع قرار بعنوان «الحقوق األسصاسصية
لذوي األصصول األفريقية في أاوروبا» ،بينما رفضصه 8٠
نائبًا ،وتغيب  ،44بحسصب الموقع اإللكتروني للبرلمان.
ودع -ا ال -ن -واب ،ف-ي ق-راره-م ،الت-ح-اد األوروب-ي وال-دول
األعضصاء إالى «تطوير سصياسصات لمناهضصة
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية
و’ية سشوق أاهراسس
للعنصصرية ووقف التمييز ،في قضصايا مثل:
مديرية التنظيم والششؤوون العامة
،
التعليم ،السصكن ،الصصحة ،العدالة الجنائية
مصشلحة التنظيم العام
مكتب اŸؤوسشسشات اŸصشنفة والنششاطات اŸنظمة
المشصاركة السصياسصية والهجرة».
ق -رار رق -م  / ٣٩٣٣م - - -ؤورخ ‘ ٠٤ :أاكتوبر
ك -م -ا دع -وا إال -ى «الع -ت -راف ب -ال -م -ع -ان -اة
 ٢٠١٨يتضشمن فتح –قيق عمومي قصشد
ال -ع -نصص -ري -ة وال -ت -م -ي -ي -زي -ة وح -ال -ة ال-ك-ره
اŸصشادقة على موجز التأاث Òعلى البيئة
اÿاصس ب -وح -دة ت -ع -ب -ئ -ة اŸي -اه اŸع -دن-ي-ة
Óوروبيين من أاصصل إافريقي».
لأ
واŸشش-روب-ات ال-غ-ازي-ة ال-ت-ابع للششركة ذات
وشص ّ-ددوا ع -ل -ى ضص-رورة «ت-وف-ي-ر ال-ح-م-اي-ة
اŸسش - - -ؤوول - - -ي - - -ة اÙدودة وذات الشش- - -خصس
ال -وح -ي-د ‚اح ع-م-ار Ãشش-ت-ة صش-ال-ح ذيب
ال -م -ن -اسص -ب -ة» ،و»ال -ت -ح -ق -ي -ق ف -ي ج -رائ -م
بلدية تيفاشس.
الكراهية ومÓحقة مرتكبيها ومعاقبتهم
إان وا‹ و’ية سشوق أاهراسس،
بإاقÎاح من السشيد مدير التنظيم والششؤوون العامة
بشصكل مناسصب».
يقرر:
وأادان النواب «إاسصاءة معاملة المنحدرين
’و :¤يفتح –قيق عمومي قصصد اŸصصادقة على موجز التأاث Òعلي البيئة اÿاصص
اŸادة ا أ
م -ن أاصص -ل أاف -ري-ق-ي ف-ي م-راك-ز الشص-رط-ة،
بوحدة تعبئة اŸياه اŸعدنية واŸشصروبات الغازية التابع للشصركة ذات اŸسصؤوولية اÙدودة
وذات الشصخصص الوحيد ‚اح عمار Ãشصتة صصالح ذيب بلدية تيفاشص.
حيث وقعت حوادث عنف ووفيات عديدة
اŸادة  :٠٢تع Úالسصيدة شصواشص كوثر رئيسص قسصم الفرعي للتجهيزات العمومية لدى اŸصصالح
أاثناء الحتجاز».
التقنية لدائرة مداوروشص ﬁافظ ﬁققا للقيام بإاجراءات التحقيق العمومي.
اŸادة  :٠٣يعلق القرار ‘ مقر البلدية اŸعنية و‘ أاماكن موقع اŸشصروع وكذلك عن طريق
وذكر موقع البرلمان األوروبي أان قرابة 15
النشصر ‘ يوميت ÚوطنيتŸ Úدة شصهر ( )٣٠يوما إابتداءا من تاريخ التعليق ‘ األوقات الرسصمية
مليون شصخصص من أاصصل أافريقي يعيشصون
للعمل ويسصتثنى من ذلك عطل أايام األعياد وعطل أايام نهاية األسصبوع بكيفية تضصمن للجمهور
في أاوروبا حالًيا ،وهم يواجهون تمييًزا
إابداء مÓحظاته على سصجل مرقم ومؤوشصر عليه من طرف البلدية مفتوح لهذا الغرضص.
اŸادة  :٠٤يكلف اÙافظ اÙقق أايضصا بإاجراء كل التحقيقات أاو جمع اŸعلومات التكميلية
مسص -ت -م ً-را ،وي -خضص -ع -ون ل -ق -والب ن-م-ط-ي-ة
الرامية إا ¤توضصيح العواقب اÙتملة للمشصروع على البيئة.
سصلبية.
اŸادة  :٠٥يجب أان يتضصمن هذا السصجل اıصصصص لسصتقبال آاراء ومÓحظات اŸواطنÚ
البيانات اŸتعلقة بتعريفه.
وأاضص- -اف أان األط- -ف -ال األف -رو أاوروب -ي -ي -ن
اŸادة  :٠٦يقفل سصجل العرائضص بعد انتهاء مدة التحقيق اÙددة ب( )٣٠يوما ويوقعه
يحصصلون على درجات أاقل في المدارسص
اÙافظ اÙقق ويرسصله إا ¤مصصالح الولية مع إابداء الرأاي حول مÓءمة النشصاط.
اŸادة  :٠٧يكلف السصادة :األم Úالعام للولية ،مدير التنظيم والشصؤوون العامة ،مدير التعمÒ
م -ن ن -ظ -رائ -ه -م ال -ب -يضص ،وم-ع-دل ت-رك-ه-م
والهندسصة اŸعمارية والبناء ،مدير ا◊ماية اŸدنية ،رئيسص دائرة مداوروشص ،رئيسص اÛلسص
للمدرسصة مبكًرا أاعلى بشصكل ملحوظ.
الشصعبي البلدي لبلدية تيفاشص كل فيما يخصصه بتنفيذ القرار الذي سصينشصر Ãجموعة العقود
ودعا النواب مؤوسصسصات التحاد األوروبي
اإلدارية للولية.
الششعب ٢٠١٩/٠٣/٢٨
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قراءات أادبية

همنغواي وماركيز ‘ الطليعة

أادباء حققوا شصهرة
‘ عا ⁄الصصحافة

عندمــــــا تصصبح الصصحــافة
مصصـــــدر يسصتمد منــــه
الكاتب أاو يلهم اÈÿ
اŸنشصـــــور مؤولف
Ãادة روائيـــــــة

همنغواي

 )Matchحول جرÁة رهيبة وقعت ‘ مانهاتن
بنيويورك ،إأذ أقدمت مربية على قتل طفل *Úمن
أŸعلوم أن روأية سسليما Êتتكئ على قصسةٍ ‡اثلة
Ÿا ورد ‘ ألسس- -ي- -اق أÈÿي .ف- -إان ألشس- -خصس- -ي- -ة
ألرئيسسة لويز هي تفجُر أ◊دث بقتل مي Óوآأدم.
وذلك ك - -ان أم- -رأً صس- -ادمً- -ا ألsن م- -ا Ÿسس- -ه وأل- -دأ
ألطفل ‘ Úشسخصسية أŸربية ظاهريا هو أ◊ب
وأ◊نان.
أألهم ‘ هذأ أإلطار أن ألدأرسس› ‘ Úال
أألدب توصسلوأ نتيجة بحثهم وتعقيبهم أن sروأية
(ل-ول-ي-ت-ا) أŸثÒة ل-ك-ات-ب-ه-ا ن-اب-وك-وف ليسست وليدة
أÿيال ،إأsنما أŸؤولفُ كان يتابُع أخبار أ÷رأئم
وأإلعتدأء أ÷نسسي باإلهتمام ‘ أل ُصسحفِ إأ ¤أْن
صسادف حادثة ألفتاة سسا‹ هورنر ألتي إأعتقلها
رجُل أربعيني متلبسسًة بسسرقة دف ٍ
 Îوأوهمها بأاsنه
من مكتب ألتحقيقات ألفدرألية ليجÈها على
أل -ب -ق -اء م -ع -ه ل -ع -ام Úك -ام -ل Úعشس-ي-قً-ة وي-عُÎف
نابوكوف بأاsن لوليتا ماهي إأل أإلعÎأفات ألتي
كتبها هامÈت ‘ سسجنه** وإأسستوحت ألروأئية
أل-ف-رنسس-ي-ة ل-ورأنسص ت-اردي-و م-وضس-وع روأي-ت-ه-ا (‘
ألنهاية ألصسمت)‡ ،ا سساد ‘ باريسص من أجوأء
مشسحونة باÿوف وألتوتر بعد ألهجوم على مقر
إأحدى ألصسحف ألباريسسية وتتخُذ تركيبة عملها
شسك ً
 Óتقريريًا وخÈيًا.

ا◊سس الصصحا‘

بقلم :كه يÓن مُحَمد
كاتب عراقي ،متخرج من
كلية قسصم الّلغة العربية
أ Èÿبرأي ألكاتب وألصسحا‘ أŸصسري ألكبÒ
ﬁمد حسسن Úهيكل وحدة أسساسسية ‘ عملية
ألتحليل ألسسياسسي ألن sما تسسمعُه ‘ قالب خÈي
هو ما يؤوسسسص لتحولت نوعية ‘ حياة ألشسعوب.
ل -ك-ن ي-ب-دو م-ن خÓ-ل م-ت-اب-ع-ة ك-وأل-يسص أألع-م-ال
أل- -روأئ -ي -ة أن أصس -ح -اب -ه -ا أسس -ت -ف -ادوأ م -ن أŸادة
أÈÿية أيضسًا ‘ طبخة مؤولفاتهم ومن ألوأضسح أنs
عددأً من ألروأئي Úقد عِملوأ ‘ ›ال ألصسحافة
وترأكمت لديهم أُÈÿة بدقائق هذه ألصسنعة ولعsل
أرنسست همنغوأي وغابرييل غارسسيا ماركيز ‘
ط-ل-ي-ع-ة أل-روأئ-ي Úأل-ذي-ن ك-انت درأي-ت-ه-م ب-ال-ع-مل
ألصس- -ح- -ا‘ رأف- -دأً Ÿشس- -روع- -ه- -م أل- -روأئ- -ي ف -إان
أŸقالت وألتقارير وأ◊وأرأت ألتي إأشستغل عليها
غابو حيث ضسمها كتاب صسدر بنسسخته ألعربية
ب -ع -ن -وأن بـ (ب Ó-ق -ي -ود) أب-انت ع-ن “ك-ن صس-احب
(خريف ألبطريك) Ãهنة أŸتاعب كذلك بالنسسبة
Ÿؤول -ف (ألشس -ي -خ وأل -ب -ح -ر) ف -إاsن رشس-اق-ة أسس-ل-وب-ه
وإأنسس- -ي- -اب- -ي- -ة سس- -رده وت- -رت- -يب أŸادة أل- -روأئ -ي -ة
وألقصسصسية كل ذلك مطبوع بخلفيته ألصسحافية
وما إأكتسسبه ‘ هذأ أŸضسمار ،إأذ قام أرنسست
ه -م -ن -غ -وأي ب -ت -غ-ط-ي-ة وق-ائ-ع أ◊رب أأله-ل-ي-ة ‘
إأسسبانيا ،كما كان حاضسرأً ‘ أ÷بهة إأبان أ◊رب
أل- -ع -اŸي -ة أُألو ¤أك Ìم -ن ذلك ف -إان م -ا أضس -اف -ه
ه-م-ن-غ-وأي ع-ل-ى صس-ع-ي-د ت-رك-ي-ب-ة أ÷م-ل ألروأئية
ع-رف ب-األسس-ل-وب أل-ت-ل-غ-رأ‘ .وأصس-ب-حت ن-تاجاته
ألروأئية وألقصسصسية مرجعًا Ÿن يهمُه فن سسبك
أل- -ع- -ب- -ارأت غ ÒأŸث -ق -ل -ة ب -ا◊شس -و وأل -ف -خ -ام -ة
أŸصسطنعة.

اŸشصÎك

من نافلة ألقول أإلشسارة إأ ¤أن sما يجمع بÚ
ألروأية وأ Èÿألصسحا‘ هو عنصسر ألسسرد .زيادة
على ذلك فإان sأŸوأد أÈÿية –تاج إأ ¤عنصسر
ألتشسويق وأ◊بكة ‘ ألصسياغة حتى ولو كانت
مبسسطًة .وأŸقصسود Ãا ُقدsم آأنفًا ليسص إأثبات
فكرة مسسبقة بأاsن من إأختار كتابة ألروأية لبُsد أن
sÁر بتجربة ألصسحافة بقدر ما أن أŸرأد هو
ألتأاكيد على وجود توأصسل فن ألروأية مع ›الت
أخ -رى خ -ارج أألج -ن -اسص أألدب -ي -ة .ك -ثÒأً م -ات-رى
روأي-ات م-دم-وغ-ة ب-ع-ن-اوي-ن ذأت ن-ك-ه-ة صس-ح-افية
(خ Èأإلختطاف) Ÿاركيز أو (يوَم ُقتل ألزعيم)
لنجيب ﬁفوظ .يذكُر إأ ¤أن أألخ Òقد نشسر
قصسصص ب -ول -يسس -ي -ة ‘ صس-ح-ي-ف-ة أ ÈÿأŸصس-ري-ة،
و(م-ق-ت-ل ب-ائ-ع ألُ-ك-تب) لسس-ع-د ﬁم-د رح-ي-م ع-ل-ى
سسبيل أŸثال ل أ◊صسر .وما يجدُر بالذكر أsن
ُمصسطلح (حكاية)  ⁄يدل على ألسسرد إأل لحقاً
بل كان مُرأدفاً للخ Èبحسسب ما وردت أإلشسارة
إأ ¤ذلك ‘ (م -ع -ج -م ألسس -ردي -ات) ع -ط -ف -اً ع -ل -ى
م -اسس -ب -ق ف -إاsن ألصس -ح -اف -ة ق -د –ّولت إأ ¤ث -ي -م-ة

ماركيز
أسساسسية ‘ بعضص ألروأيات كما آأثر إأمÈتو إأيكو
هذأ أŸنحى ‘ آأخر ما صسدر له (ألعدد ألصسفر).

اŸرجعية اÈÿية

إأ ¤ه- -ن- -ا ف- -إاsن ﬁوَر أ◊ديث ك- -ان ع -ن ع Ó-ق -ة
ألروأية وألصسحافة على أŸسستوى ألشسكلي فماذأ
بشسأاsن مؤوثرأت أÙتويات أÈÿية على مضسامÚ
Ÿعلومات ألوأردة على
ألعمل ألروأئي .هل ُتفيد أ َ
صس -ف -ح -ات أألخ-ب-ار أو م-ا ي-ت-دأوُل ع-ل-ى م-نصس-ات
أل-ت-وأصس-ل أإلج-ت-م-اع-ي وشس-اشس-ات أل-تلفزة ألكاتب
ألروأئي؟ هل تصسبُح ألصسحافُة مصسدرأً يسستمُد منه
أل -روأئ -ي م -وضس -وع -ات -ه أو ي -ل -ه -م أ ÈÿأŸنشس-ور
أل- -ك- -اتب Ãادة روأئ -ي -ةÃ .ا أن أل -روأي -ة ﬁاك -اة
ل - -ل - -ح- -ي- -اة وأن أÈÿ
رصسُد Ÿا يحدُث ‘
أل- -وأق- -ع ل -ذلك ف -م -ن
ك بÚ
ألطبيعي ألتشساب ُ
أŸادة أÈÿي- - - - - - - - - - -ة
وألثيمات ألروأئية .إأذ
أن م - - - - - -ا أد ¤ب - - - - - -ه
أل- - -روأئ- - -ي- - -ون ح- - -ول
Œرب-ت-ه-م ‘ أل-ك-ت-ابة
ألسس -ردي -ة ،ي -ظ -ه-ر أsن
أ Èÿه - - -و رك - - -ي - - -زة
أسس - -اسس- -ي- -ة ‘ ب- -عضص
أع-م-ال-ه-م ن-اهيك عن
تبني نفر من ألكّتاب
ÿط أل- -ت -ق -ري -ر ألصس -ح -ف -ي ‘ –ب -يك م -ن -ج -زه
ألروأئي ،وهذأ مايتمثلُ بالوضسوح ‘ روأية (دورأ
بروديه) للروأئي ألفرنسسي باتريك موديانو يرُد ‘
 ÈأŸنشسور ‘ صسحيفة (باريسص
مفتتحِ ألعمل أُ ÿ
سس -وأر) ب -ت -اري-خ ن-ه-اي-ة ديسس-م 1941 Èع-ن شس-ابٍة
مفقودة ُتدعى دورأ بروديه مع إأيرأد تفاصسيل عن
مﬁÓ-ه-ا وب-ن-ي-ت-ه-ا أ÷سس-م-ان-ي-ة .وم-ن ُثs-م ي-تكفُل
أل-رأوي ب-ال-ت-قصس-ي ع-ن ت-ف-اصس-ي-ل ه-ذه ألشسخصسية
ُم -ع -ت -م -دأً ع -ل-ى أألسس-ل-وب أل-ت-وث-ي-ق-ي وأل-ن-بشص ‘
ألسسجÓت إأ ¤أْن يكتشسف بأاsن دورأ بروديه من
أل- -ي- -ه- -ود أŸه -اج -ري -ن إأ ¤ف -رنسس -ا ح -يث ول -دت
Ãسستشسفى روتشسيلد.
من أÓŸحظ أن sأŸؤولف يتدخلُ مباشسرة ‘
ب أن يتمتَع
بعضص أŸقاطع ويتناوُل موديانو ما يج ُ
ب -ه أل -روأئ -ي م -ن أل -ق -درة ع -ل-ى تسس-لسس-ل أألف-ك-ار

وترويضص ألذأكرة ماÁكنُه من حدسص إأسستنباط
Ÿسستقبلية .مشسÒأً إأ ¤أsن
أألحدأث أŸاضسية وأ ُ
أ Èÿأل- -ذي ي- -ن- -ط- -لُ- -ق م -ن أل -روأي -ة ق -رأه سس -ن -ة
1988وت-أاخ-ر ‘ ألشس-روع ب-ك-ت-اب-ة أل-ع-م-ل ب-إاي-ح-ائه
Ÿدة ثما Êسسنوأت .فضس ًÓعن ألقصسة أألسساسسية،
ت -تضس -م ُ-ن روأي -ة دورأ ب -رودي -ه أح -دأث ً-ا م-ت-وأق-ت-ة
لهزÁة ألنازية ‘ فرنسسا كمقتل ألروأئي أألŸاÊ
فريد لمب مؤولف (على مشسارف ألليل) ،ناهيك
عن إأختفاء أألشسخاصص ألكثÒين ‘ ألسسنة ألتي
ولد فيها موديانو أيضسا.
أ
ت
ي
ن
أ
و
◊
أ
ع
كما يلمح صساحب (شسار
َŸعتمة) إأ¤
ُ
هروبه بعد 15عامًا على إأسستعادة فرنسسا ◊ريتها
‘ تضس - -اع - -ي- -ف ُمَ- -ؤول- -ف- -ه.
باإلختصسار ما ينبغى قوله
عن هذأ ألعمل هو هيمنة
ت -ق -ن -ي -ة أل -ك -ت -اب-ة أÈÿي-ة
وأل -ت -ق-ري-ري-ة ع-ل-ى خ-ي-ط-ه
ألسسردي .أضسف إأ ¤كل ما
أسس- -ل- -ف ذك -ره أsن م -ا ح -دأ
ب - - - -ال - - - -روأئ - - - -ي أŸؤوسسسص
غ -وسس -ت-اف ف-ل-وب Òل-ك-ت-اب-ة
رأئعته (مدأم بوفاري) هو
أ ÈÿأŸنشسور عن إأنتحار
ألسس -ي -دة دي -ل -م -ار ‘ سس -ن-ة
 1848بعدما إأنفضص عنها
أل- - -عشس- - -اق وأŸع- - -ج - -ب - -ون
وحاصسرتها أŸشساكلُ .وكان جوهر أŸشسكلة ‘
–وي -ل ه -ذأ أ Èÿإأ ¤أل-ع-م-ل أل-روأئ-ي ب-ال-نسس-ب-ة
لفلوب Òهو معارضسة أمه وخوفها على مقاضساة
 Òإأ ¤ذلك ألكاتب ألعرأقي (علي
إأبنها ،كما يشس ُ
حسس ‘( ‘ )Úصسحبة ألُكتب) أخÒأً يجُد فلوبÒ
أ◊ل ‘ إأسستبدأل إأسسم ديلمار Ãدأم بوفاري.
بدوره رأى ‚يب ﬁفوظ ‘ قصسة أللّصص ألذي
أشساع أÿوف ب Úسسكان ألقاهرة وأنشسغلت به
ألصسحف مادًة ُمفعمة بالدرأما فبالتا‹ وظفها
لكتابة روأية (ألّلصص وألكÓب) ألتي ُتعُد بدأية
Ÿرح -ل -ة ج -دي -دة ‘ مسسÒة صس -اح -ب -ه -ا .وأألم -ر
ليختلف لدى ألكاتبة ألفرنسسية من أصسول مغربية
(ليلى سسليما ) ÊفاألخÒة إأسستلهمت فكرة روأيتها
أŸعنونة بـ (أغنية هادئة) ألتي حازت على جائزة
ألغونكور ألفرنسسية‡ ،ا قرأته ‘ ›لة (Paris

عنصصر التشصوي ـ ـ ـق
وا◊بكة ‘ الصصياغة
قـ ـ ـ ـ ـ ـاسصم مشص ـ ـ ـÎك
ب Úالرواية واÈÿ

من جانبها تكشسفُ ألروأئية أŸصسرية رشسا عد‹
بأاsن خ Èقتل ألقناصص أألمريكي كريسص كايل ‘
 2013ق -اده -ا ل -ق -رأءة سسÒة أ÷ن-دي أألم-ري-ك-ي
وإأسستوحت أحدأث روأيتها أŸوسسومة بـ (شسوأطئ
ألرحيل)‡ ،ا Œمعها عن حياة كريسص .كما أنs
سس -ق -وط م -دي-ن-ة أŸوصس-ل ‘  2014ب-ي-د عناصسر
تنظيم دأعشص يدفع ألكاتب ألعرأقي خضس Òفليح
زي-دي ل-ك-ت-اب-ة روأي-ت-ه (ف-ال-ي-وم عشس-رة) ولت-كتفي
ألروأئية ألسسورية مها حسسن بتضسف Òأ‘ Èÿ
م Ïروأية (عم ِ
ت صسباحا أيتها أ◊رب) ،بل –يل
ألقارئ إأ ¤روأبط ألفيديوهات وأŸوأقع أÈÿية
مايعني تفاعل نصسها ألروأئي مع أ◊دث ألرأهن.
قصسارى ألقول فيما يتعلق بعÓقة ألروأية باÈÿ
ب أن يكون لديه حسص صسحا‘
أsن ألروأئي يج ُ
وينتبه إأ ¤مايضسُخ ‘ أŸنابر ويعرضُص ‘ أ÷رأئد
وألصسحف.
الهوامشش:
@ مقابلة مÎجمة مع ليلى سسليما ‘ Êموقع
(إألÎأ صسوت)
@ (غوأيات ألقرأءة) علي حسس Úصسدر 2019

وجهة نظر

–ية تقدير وإاجÓل
ألصصحاب ا÷بب السصوداء

بقلم :جمال نصصرالله
شصاعر وصصحفي

لمة وحÈها ‘ كل زمان
يقال عنهم بـأانهم ضسم Òأ أ
لدب وألسسياسسة
ومكان ل لشسيء سسوى أنهم جمعوأ ب Úأ أ
وب Úألعدل وإأعÓء أ◊ق وأ◊قوق...هكذأ أبان ﬁامو
لخÒة ق -ب -ال -ة م -ق -ر أÛلسص
أ÷زأئ -ر ‘ وق -ف -ت -ه -م أ أ
ألدسستوري .ح Úهتفوأ بصسوت وأحد( أ÷زأئر يحكمها
لنه أŸصسدر وأŸنبع وليسست عصسابة عكفت
ألشسعب أ
على تهريب مÓي Úألدولرأت نحو بنوك سسويسسرأ
وإأي-ط-ال-ي-ا) ل-ف-ائ-دت-ه-ا وف-ائ-دة أب-نائها وأحفادها .هاته
ألفئة ألتي ضسمت صسوتها لصسوت آألف أ◊ناجر ألهاتفة
Ãع- -ظ- -م ولي- -ات أل -وط -ن ..ت -درك ج -ي -دأ حسس -اسس -ي -ة
لن
لزمات ..أ
أŸرحلة .وما ألذي وجب فعله إأبان أ أ
ألضسم Òدأئما وأبدأ لبد أن يكون حيا .خاصسة إأذأ تعلق
لمر Ãسستقبل بلد شساسسع بحجم أ÷زأئر...
أأ
لقد خرج أÙامون ‘ إأضسرأب ضسام Úصسوتهم لصسوت
لغلبية من ألشسباب وفئات أÛتمع ألعميق .نسساء
أأ
لقرب منهم يوم
لنهم أدرى Ãعاناتهم كونهم أ أ
وشسيوخ  .أ
يحتكون بقضساياهم ألعالقة ومظاŸهم أŸتعددة .ومن
ه -ن -ا ك-انت أل-رسس-ال-ة وأضس-ح-ة ج-دأ..ب-أان ه-ذأ أل-وط-ن
أ◊ب -يب صس -ار ‘ ق -بضس -ة ب -ارون -ات أسس -ت-ولت ع-ل-ى ك-ل
لغلب من
لموأل..تارك Úأ أ
ألÌوأت وحركة رؤووسص أ أ
أبناء ألشسعب يتخبطون ‘ مسستنقع قلة أ◊اجة وأليأاسص
وألقنوط .وهوأجسص ألتفك ‘ Òألهروب بأاية طريقة
وفوق أية وسسيلة؟أ
إأن أÙام -ي أل -ذي ي -ت-ع-اط-ف ب-إانسس-ان-ي-ة م-ع أل-ف-قÒ
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وأÙتاج ويكرسص كافة حذأقته ومعارفه ‘ نصسرة
قضسايا أŸهمشس Úكان عليه دوما أن يكون عنصسرأ ُمعليا
لنسس-ان أل-ذي ي-ل-ت-ق-ي ج-م-ي-ع
لن-ه أ إ
لح-ق-اق  .أ
ل -ل -ح -ق وأ إ
لزمنة ول يعشص أبدأ ‘
لماكن وأ أ
ألفئات ‘ جميع أ أ
برج عاٍل..فما تعيشسه أ÷زأئر أليوم ل يدخل إأل ‘
صسÒورة تاريخية مفادها ألثورة على ألفسساد بكافة
أشسكاله وألوأنه .وأكيد أنه من ب Úطيات هذه أŸهمة
فئة أÙامون ألذين هم مطالبون أليوم وغدأ بالتوجه
نحو ألتعاون ألكلي لصسناعة ›تمع أقل فسساد وعبث
وأقل جرÁة ولصسوصسية› ..تمع خالٍِ من ألطبقية
تسس -وده أل -ع-دأل-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة...وك-ل ه-ذأ ه-و ألشس-ع-ار
لخ ‘ Òأدب - - -ي- - -ات أÙام- - -اة إأل م- - -ن أب- - -ى
لول وأ أ
أأ
وعصسى..
لقد شساهدنا ‘ كذأ من قصسة وفيلم وحتى على أرضص
ألوأقع كيف أن ﬁاميا أو ﬁامية دأفعت بشسرأسسة من
أجل أنقاذ هذأ ألطرف أو ذأك من حتمية أŸوت
لن هاهم أبناء أ÷زأئر أ◊ّرة
لحكام ألقاسسية..وأ آ
وأ أ
يدخلون أŸعÎك مسساهم Úبضسمائرهم أ◊ّية ليسص
لن
ضسد شسخصص ألرئيسص فقط كما قال أحدهم ولكن أ
ألوطن برمته يسس ‘ Òمنحدر ألضسياع وألتشستت .وأن
لّبي زمرة تسستفيد من جميع
من يحكم هذأ ألبلد أ أ
لغ-ل-ب-ي-ة ألسس-اح-ق-ة م-ن أ÷زأئر
أل-ري-وع ع-ل-ى حسس-اب أ أ
ألعميقة ..آأخرون كذلك من هذه ألفئة قالوأ بأانه حان
ألوقت لوضسع حد Ÿن يتاجرون Ãسستقبل هذأ ألوطن
لرضص أŸسس -ق -ي -ة ب -دم -اء
وألشس -عب وأن أ÷زأئ -ر ه -ي أ أ
لحوأل أن يأاتيها نفر
ألشسهدأء .ول Áكن بأاي حال من أ أ
من أŸتسسلق Úوألنتهازي ÚعدÁي ألضسمائر يحتلون
فيها أعلى أŸناصسب ويسسيّرون شسؤوونها.
و‘ ألوقت ألذي حدث ذلك و“كن هؤولء من ألشسّد
لمور وجدت أ÷زأئر نفسسها بعد عشسريات
على زمام أ أ
ل· .بل حتى أن أ‡ا أخرى –ّررت بعدنا.
‘ ذيل أ أ
أسستطاعت أن –قق أكتفاءً ذأتيا وتقدما ملحوظا على
مسس -ت -وى أ÷ب -ه -ات ألج -ت -م -اع -ي -ة ﬁق -ق -ة ت -وأزن -ات
Óسسف
لزمات...أ÷زأئريون ل أ
ومتجنّبة ألعديد من أ أ
عاشسوأ طيلة حقب ب Úأحضسان شسعارأت رنانة ليسص
إأل...م -ن ق -ب-ي-ل م-ن أج-ل ح-ي-اة أفضس-ل وج-زأئ-ر أل-ع-زة
وأل- -ك- -رأم- -ة ل- -ك- -ن ك- -ل ذلك  ⁄ي- -ت- -ح- -ق -ق ع -ل -ى أرضص
لف-رأد م-ن ت-ل-ق-اء أن-فسس-ه-م قصس-د
أل -وأق -ع..ل -ذلك ث-ار أ أ
نفضص ألغبار وتوخي رجال يحكمونهم أصسحاب موأقف
ووعود صسادقة .وهذأ هو ألقاسسم أŸشسÎك بينهم وبÚ
ف -رسس-ان أل-ع-دأل-ة (أÙام-ون) أل-ذي-ن ق-ال ع-ن-ه-م أح-د
لط-ب-اء
أŸف -ك -ري -ن ( ⁄أحÎم ‘ ح -ي -ات -ي إأل ف -ئ -ت Úأ أ
لول يشّسخصص أ÷سسد ويعا÷ه وألثاÊ
وأÙامون .أ أ
يشّسخصص ألنفسص وأشسجانها يشسّد بيدها كي يوصسلها إأ¤
لمان وألسستقامة ألفعلية...
بّر أ أ

مواصصفات عالية ا÷ودة

برندت ا÷زائر تطلق
ه ـ ـ ـاتفهـ ـ ـ ـا اŸتميز
B-One

أط -ل -قت ب -رن -دت أ÷زأئ -ر رسس -م -ي -ا ف -رع -ه -ا أÿاصص
بصس -ن -اع -ة أل-ه-وأت-ف أل-ذك-ي-ة  .ولÎسس-ي-خ ه-ذأ أ◊دث،
كشسفت ألعÓمة ألتجارية عن هاتفها أŸتميز B-One
 ،ألذي يحتوي على موأصسفات عالية أ÷ودة إلغوأء
أŸسس-ت-ه-لك أ÷زأئ-ري .ه-ذأ أل-ن-م-وذج أŸت-ط-ور ي-ل-ب-ي
“اما ألحتياجات أ◊الية للسسوق ألوطنية.
ألشس- -عب  -أع- -ل- -نت ب- -رن- -دت أ÷زأئ- -ر ع- -ن أإلط Ó-ق
أل -رسس -م -ي ل -نشس -اط -ه -ا أ÷دي -د ‘ صس -ن -اع-ة أل-ه-وأت-ف
أÙمولة ،حيث كشسفت ألنقاب عن ألهاتف ألذكي
ألرأقي أŸسستوى  ،B-Oneإلثرأء عروضسها ‘ ›ال
ألهوأتف ألنقالة ‘ أ÷زأئر .جاء هذأ ‘ بيان ألشسركة
ألرأئدة ‘ صسناعة وتصسدير أألجهزة ألكهرومنزلية
وأإللكÎونيات تلقت «ألشسعب» نسسخة منه.
يعت Èألنموذج أ÷ديد ألذي أطلقته «برندت أ÷زأئر»
ه-ات-ف-ا ذك-ي-ا م-ت-ط-ورأ بشس-اشس-ة ﬁسس-ن-ة ب-نسس-ب-ة 9 :19
وزجاج سسميك من أألمام وأÿلف بدقة  2.5د يعطيه
صسÓبة‰ ،ط وأناقة.
ألب -ت -ك -ار ‘ تصس -م -ي-م أŸن-ت-ج ه-و أŸب-دأ أل-ت-وج-ي-ه-ي
Ûمع برندت ‘ .جهاز  ، B-Oneقامت برندت
بدمج ألتقنيات ألÓزمة للحصسول على نتيجة أسستثنائية
ل -لصس -ورة– .ت -وي ه -ذه أ÷وه -رة أألخÒة ع -ل -ى ذك-اء
أفÎأضس -ي ع -ل-ى مسس-ت-وى ألصس-ورة ب-فضس-ل أÿوأرزم-ي-ة
أŸد›ة ،يسس-ت-ط-ي-ع – B-Oneدي -د  120سسيناريو

خÓل  16حالة ﬂتلفة ‘ ألوقت أآل ،Êيقوم بضسبط
أŸع -ل -وم -ات ت-ل-ق-ائً-ي-ا م-ن أج-ل أ◊صس-ول ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج
مذهلة.
ألبتكار ل يتوقف عند هذأ أ◊د .حيث ” دمج ميزأت
م -ب -ت-ك-رة أخ-رى ‘ ه-ات-ف  ،B-Oneف-ه-و ›ه-ز أيضس-ا
بكامÒأ ثانوية بوضسوح  16ميغابيكسسل وفتحة قياسسها F
 2.0 /ودمج بر›يات ألفÓشص مع خوأرزميات ،كل هذه
ألتقنيات تسسمح بتقد Ëسسيلفي مضسيء و“حي جميع
ألعيوب Ÿنحك وجها أفضسل كل يوم.
وأحدة من أŸيزأت أألمنية ألتي أبرزتها برندت خÓل
إأط Ó-ق -ه-ا ÷ه-از  B-Oneه -ي أل -ت-ع-رف ع-ل-ى وج-ه
أŸسستخدم .هذه أŸيزة أآلمنة وألسسريعة قادرة على
ألتعرف على  34سسمة للوجه وتفتح ‘ ظرف  0.5ثانية

حتى ‘ حالة أإلضساءة أŸنخفضسة.
ي-ح-م-ل ب-ط-اري-ة ب-ح-ج-م  3400م -ل-ى أم-ب ،Òيضس-م-ن
 B-OneصسÓحية ألبطارية Ÿدة طويلة .كما يحتوي
أيضسا على ميزة «ألقتصسادي» ألتي تغلق ألتطبيقات
غ Òألنشسطة ومسستهلكة للطاقة .يتيح نظام ألشسحن
ألسسريع إأمكانية إأعادة شسحن ألبطارية بالكامل ‘ أقل
من سساعت Úونصسف.
يعت Èألزر ألذكي أحد ألقيم أŸضسافة للجهاز .بفضسل
تقنية ألضسغط لفÎة طويلة ،من ألسسهل ألوصسول إأ¤
متصسفح ( GoogleأفÎأضسيا) بسسرعة كبÒة .تسسمح
هذه ألتقنية أيضًسا بتخصسيصص هذأ ألزر لبدء تشسغيل
ألتطبيق أŸفضسل بسسرعة .كما تتيح ‘ نفسص ألسسياق
تقنية ألضسغط ألقصس Òألنتقال ب Úتطبيق Úحديث.Ú

مقال –ليلي
ف أاسصÎاليا وخيالُة نيوزلندا ...
تطر ُ
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جرÁة مسصجد النور ‘
نيوزلندا ليسصت جرًÁة
سص -ه-ل-ة و’ بسص-ي-ط-ة ،و’
Áكن السصكوت عليها اأو
الصص - -مت إازاءه- -ا ،ف- -ه- -ي
أام ال- - -ك- - -ب- - -ائ- - -ر وق- - -م - -ة
ا÷رائم ،جاهر مرتكبها
ب- -ف- -ع -ل -ت -ه ،وف -اخ -ر ب -ه -ا
وف - -رح ل - -ن - -ت - -ي- -ج- -ت- -ه- -ا،
واسص -ت -م -ع إا ¤اŸوسص -ي-ق-ى
بقلم :د .مصصطفى
وه-و ي-ن-ف-ذه-ا ،وصص-ورها
يوسصف اللداوي
ب -ن -فسص -ه ونشص -ره -ا ع -ل-ى
كاتب وباحث فلسصطيني
ال- -ه -واء م -ب -اشص -رًة ،ف -ق -د
’حق اŸصصلﬁ ‘ Úرابهم ،وقتلهم ‘ صصفوفهم ،وأاجهز
ع-ل-ى ا÷رح-ى ‘ أام-اك-ن-ه-م ،وط-ارد ال-ف-اري-ن بأانفسصهم،
وأاطلق النار من جديدٍ على من قتل منهم.
هي  ⁄توِد بحياة عشسرأت أŸسسلم Úأآلمن Úمن ألرجال
وألنسساء وأألطفال وحسسب ،بل أسسسست هذه أ÷رÁة Ÿزيدٍ من
أفكار ألعنف وألكرأهية ،ومفاهيم ألعنصسرية وألعدوأنية ،ألتي
Áارسسها أليمينيون أŸسسيحيون أŸتطرفون ضسد أŸسسلم ،Úأيًا
كانت هويتهم وجنسسيتهم ،وسسوأء كانوأ من أŸهاجرين أ÷دد أو
كانوأ من سسكان ألبÓد أألصسلي ،Úأو من أبناء أألجيال ألثالثة
وأل -رأب -ع -ة وم -ا ف -وق ،ف -ك -ل -ه -م ل-دى دع-اة أل-ت-ط-رف وده-اق-ن-ة
أل-ع-نصس-ري-ة سس-وأء ،مسس-ل-م-ون ي-ن-ب-غ-ي ط-رده-م أو ق-ت-لهم ،ويجب
جsل
تطه ÒألبÓد منهم وعدم ألسسماح لهم بالبقاء فيها ،علمًا أن ُ
ألضسحايا فلسسطينيون.
هذه أ÷رÁة ألبشسعة تسسلط ألضسوء على أسسÎأليا ونيوزلندأ
م-عً-ا ،وك-ل-ت-اه-م-ا م-دأن-ة وم-ت-ورط-ة ف-ك-رأً وسس-ي-اسسة ‘ أŸاضسي
وأ◊اضسر ،حيث أن مرتكب أ÷رÁة أسسÎأ‹ أ÷نسسية ،وهذه
أل -دول -ة أل -ت -ي يسس -ك -ن -ه -ا أل-ك-ث Òم-ن أŸسس-ل-م‡ Úن ي-ح-م-ل-ون
جنسسيتها ،وترحب ببعضص أŸهاجرين إأليها من ضسحايا أ◊روب
أألهلية وأحدأث ألعنف ‘ بÓدهم ،ل تسستطيع أن تخفي وجود
أل -ك -ث Òم -ن أألح -ق -اد أألسسÎأل -ي -ة أŸدف-ون-ة ،ول ت-ل-غ-ي وج-ود
مفاهيم عنصسرية بغيضسة ضسد ألعرب وأŸسسلم ،Úول ننسص أبدأً
أن أ◊كومة أألسسÎألية حاولت ‘ ألفÎة ألقليلة أŸاضسية أن
ت -ت -ب-ع سس-ي-اسس-ة أل-رئ-يسص أألم-ري-ك-ي ت-رأمب ،وت-عÎف ب-ال-ق-دسص
عاصسمًة للكيان ألصسهيو ،Êوكانت تنوي نقل سسفارة بÓدها إأ¤
مدينة ألقدسص أسسوًة باإلدأرة أألمريكية ،لول ألضسغوط ألتي
تعرضست لها من عوأصسم إأسسÓمية آأسسيوية لثنيها عن قرأرها،
وإأجبارها على ألÎأجع عن تهديدأتها.
ج-رÁة أŸسس-ج-دي-ن ‘ ن-ي-وزل-ن-دأ ت-ن-عشص ذأك-رت-ن-ا وتسس-ت-ن-هضص
ماضسينا ،وتبعث أ◊ياة ‘ ألتاريخ من جديد ،وتذكرنا Ãا كان
باألمسص وما وقع فيه من أحدأٍث أضسرت بنا وأسساءت إألينا،
حيث ل ننسص أن دينيسص مايكل روهان ألذي حرق أŸسسجد
أألقصسى أŸبارك ‘  21أوت عام  1969إأ‰ا هو مسسيحي
أسسÎأ‹ متطرف ،أسستوطن فلسسط Úوحمل معه إأليها أفكارأً
ع-دوأن-ي-ة وم-ف-اه-ي-م ع-نصس-ري-ة ،ت-رج-م-ه-ا ف-ع Óً-ب-ح-ريٍ-ق ضسخٍم
أضسرمه ‘ أŸسسجد أألقصسى ،فحرق أŸسسجد ألقبلي ،وأ◊ق
أضسرأرأً جسسيمة Ãن ÈصسÓح ألدين أأليوبي ،وكان عمره يوم أن
نفذ جرÁته  28عامًا ،وهو نفسص عمر موأطنه أألسسÎأ‹ ألذي
أرتكب جرÁة أŸسسجدين ‘ نيوزلندأ ،ورغم جرÁته ألنكرأء

ضسد أإلسسÓم وأŸسسلم Úفقد أعيد إأ ¤أسسÎأليا ليوأصسل حياته
ألطبيعية فيها.
وهي أ÷رÁة ألتي مهدت بعد ذلك لليهودي أألسسÎأ‹ هاري
غولدمان ،ألذي أطلق ألنار على مصسلى وقبة ألصسخرة‘ ،
أفريل من ألعام  1982فقتل أثن Úمن أŸصسل Úوأصساب سستÚ
أآخ -ري-ن ب-ج-رأٍح ،وم-ا زألت ط-ل-ق-ات ب-ن-دق-ي-ت-ه ب-ادي-ة ع-ل-ى ق-ب-ة
ألصسخرة أŸشسرفة ،دلي ًÓعلى جرÁته ،وشساهدأً على فعلته.
›زرة أŸسسجدين ألتي “ت ‘ نيوزلندأ على يدي أألسسÎأ‹
برينتون تارأنت ،تذكرنا با÷رÁة ألنكرأء ألتي أرتكبها أ÷نود
أÿيالة أألسسÎأليون وألنيزلنديون ‘ أكتوبر عام ‘ 1917
م -دي -ن -ة ب -ئ -ر ألسس -ب -ع أل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ضس-د ق-وأت أإلمÈأط-وري-ة
أل -ع -ث-م-ان-ي-ة ،ح-يث أح-ت-ل-وأ أŸدي-ن-ة وضس-وأح-ي-ه-ا ألصس-ح-رأوي-ة،
فمهدوأ ألطريق لÈيطانيا بعد ذلك إلصسدأر وعد بلفور لصسالح
أليهود ،وقد َذsكَر أÛرم ‘ رسسالته بهذه أŸعركة وغÒها ،وما
زأل ألعديد من موأطني أسسÎأليا ونيوزلندأ يحرصسون على
زيارة مدينة بئر ألسسبع ‘ أكتوبر من كل عام ،وهم يلبسسون
أزي -اء أÿي -ال -ة ،ل -ي -ح -ي -وأ ذك-رى أن-تصس-ار أج-دأده-م ع-ل-ى دول-ة
أإلسسÓم ‘ ذلك أ◊ ،Úوأنتزأع فلسسط Úمنها ومنحها لليهود
دولًة ووطنًا.
م -رت -كب ج-رÁة مسس-ج-د أل-ن-ور ب-ن-ي-وزل-ن-دأ ل-يسص شس-خصسً-ا غ-رأً
جاه ً
 Óغ Òمثقفٍ ،بل هو وأعٍ ومثقف ،يقرأ ويحفظ ويسستذكر
ويرأجع ويربط أألحدأث ببعضسها ،إأذ أنه عندما عزم على
أرتكاب جرÁته جهز رسسالًة طويلة ،ضسمنها أعÎأفه بعمليته
ومسسؤووليته عنها ،وفيها أسسÎشسد بالرئيسص أألمريكي دونالد
ت -رأمب ،وأشس -اد بسس -ي -اسس-ت-ه ،ك-م-ا ذsكَ-ر ب-أا›اد أم-ت-ه أألوروب-ي-ة
وأنتصسارأتها على تركيا ألتي كانت هي عاصسمة دولة أÓÿفة
أإلسسÓمية ،وسسجل على ألبنادق ألآلية ألتي أسستخدمها ،وعلى
ﬂازن أل -ط -ل -ق-ات ب-عضص أل-ع-ب-ارأت أل-ت-ي ت-دع-و لÓ-ن-ت-ق-ام م-ن
أŸسسلم ،Úعلى خلفية معارك وأنتصسارأٍت أوروبية قدÁة على
دولة أÓÿفة ألعثمانية.
ألقاتل ليسص مريضسًا أو ﬂتل ألعقل ،بل أكد بنفسسه ونقل عنه
معارفه أنه يحمل أفكارأً متطرفة ،وأنه يعادي أŸهاجرين
ويكره أŸسسلم ،Úويتطلع لÓنتقام منهم ،وقد أختار مسسجد
ألنور بقصسدٍ وعنايةٍ ،إأذ رأى أنه مسسجٌد كب ،Òويرتاده عددٌ كبÒ
من أŸسسلم ،Úحيث كان يخطط لقتل أك Èعدٍد منهم ،كونهم
ك -م -ا ي -ع -ت -ق -د غ -زأة وﬁت-ل Úوأع-دأده-م ت-زدأد بصس-ورٍة ك-بÒة
وسسريعة ،وقد وفدوأ أإ ¤بÓده لتغي Òعادتها ودينها ،وألتأاثÒ
على سسكانها وأسستفزأز أهلها ،ولهذأ فقد أختار هذأ أŸسسجد
بالذأت لتكون أÛزرة أك Èوألضسحايا أك ،Ìوصسدى ألعملية
أوسسع ،وأآثارها ألنفسسية وأŸادية أشسمل.
إأن -ن -ا ‘ أل -وقت أل -ذي نسس -ت -ن -ك -ر ف -ي-ه ه-ذه أ÷رÁة أل-ن-ك-رأء،
ون -ع -تÈه -ا ج -زًءأ م -ن مسس -لسس -ل أل-ع-ن-ف وأل-ت-ط-رف أألم-ري-ك-ي
وألصسهيو ،Êفإاننا نطالب أÛتمع ألدو‹ أن يكون له منها
ف وأضسح ،يدينها ويسستنكرها ويشس Òبأاصسابع ألتهام إأ¤
موق ٌ
مرتكبيها ،ف Óيحابيهم ول ّÁيزهم ،ول يتسس Îعليهم ول يقلل
من حجم جرÁتهم ،ولن نقبل من أÛتمع ألدو‹ معايÒ
ﬂتلفة ومفاهيم مزدوجة ،يدينون بها أŸسسلم Úويتهمون
أإلسسÓم ‘ حال كان أÛرم مسسلماً ،بينما يغضسون ألطرف
وي -خ -فضس -ون ألصس -وت أإذأ ك -ان أل -ف -اع -ل ه -و أح-د م-وأط-ن-ي-ه-م،
وأŸسسلمون هم ألضسحية ،وألقتلى من أŸهاجرين ألقدأمى أو
من ألÓجئ Úأ÷دد على ألسسوأء.
بÒوت ‘ 2019 /3/ 16

ثقافة

الخميسض  ٢٨مارسض  ٢01٩م
الموافق لـ  ٢1رجب  1٤٤0هـ

أاجواء الفرجة والبهجة لدى الÈاءة

أاطفال بونة على موعد مع القراءة واŸطالعة

العدد
1٧٩0٨

لطفال بورقلة
مشساركة متمّيزة ل أ

سس -ج -ل م -ه-رج-ان «ال-ق-راءة ‘ اح-ت-ف-ال» ‘
ط-ب-ع-ت-ه ال-ت-اسس-ع-ة ال-ت-ي ت-ت-واصس-ل ف-ع-ال-ياتها
ب-اŸك-ت-ب-ة ال-رئ-يسس-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ية
«ﬁمد التيجا »Êبورقلة مشساركة متميزة
م -ن ق -ب -ل أاط -ف -ال اŸدارسس ،ال -ذي-ن ت-واف-دوا
وسسجلوا حضسورهم بشسكل ملفت ‘ ﬂتلف
الورشسات اŸنظمة.

ورقلة :إاÁان كا‘

م ّث ل ت ا ل و ر ش ش ا ت ا ل ت ي ت ن و ع ت م ا ب ي ن
ا ل -ق -ر ا ء ة  ،ا ل -م -ط -ا ل -ع -ة  ،ا ل -ر س ش -م  ،ا ل -خ -ط
ا ل -ع -ر ب -ي و و ر ش ش -ا ت ا ’أ ل -ع -ا ب ا ل -ث -ق -ا ف -ي -ة
ا ل - -ت - -ر ب - -و ي - -ة ب - -ا ’إ ض ش - -ا ف - -ة اإ ل - -ى و ر ش ش - -ة
ا ل ك و ي ز ت و ( اإ ق ر اأ و ا ل ع ب )  ،و ر ش ش ة ا ل ك ا ت ب
ا ل ص ش - -غ - -ي - -ر و و ر ش ش - -ة اأ ح س ش - -ن ت -ل -خ -ي ص ض ،
ف ض ش ا ء ا ت م ش ش ج ع ة ل ل ع د ي د م ن ا ’أ ط ف ا ل
ا ل - -ذ ي -ن ق -د م -و ا ل -ل -م ش ش -ا ر ك -ة ف -ي ه -ذ ه
الفعالية الثقافية ،حيث وجد العديد
منهم المتعة والفائدة في نفسض الوقت
ك م ا ص ش ر ح ب ع ض ض ا ’أ و ل ي ا ء ل ـ « ا ل ش ش ع ب » .
م ن ج ه ت ه  ،ذ ك ر م ش ش ر ف و م وؤ ط ر و ر ش ش ة
ا ل -ك -ا ت ب ا ل ص ش -غ -ي -ر ا ل -ط -ا ه -ر ب -و ن -ي -ن -ي
ا ل ك ا ت ب ف ي ا ل ر ا و ي ة و ا ل ق ص ش ة  ،اأ ن ه ذ ه
الفعاليات التي ششملت تنظيم مسشابقة
ع - - -ب - - -ر و ر ش ش - -ا ت ح - -و ل اأ ح س ش - -ن ق ص ش - -ة
و اأ ح س ش ن اإ ل ق ا ء و ح س ش ن ت ل خ ي ص ض ل ق ص ش ة
ت -ع -د ب -م -ث -ا ب -ة ع -ا م -ل ت -ح -ف -ي -ز ي ل -ح ث
ت  Ó-م -ي -ذ ا ل -م -د ا ر س ض ع -ل -ى اأ ه -م -ي ة ت ن م ي ة
اإ م ك ا ن ي ا ت ه ف ي ا ل ق ر ا ء ة و ا ل م ط ا ل ع ة  ،م ّم ا
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س ش -ي -ن -ع -ك س ض ب -ا ’إ ي -ج -ا ب ع -ل -ى م س ش -ت -و ا ه
الدراسشي.
هذه التظاهرة الثقافية التي تتواصشل
ف -ع -ا ل -ي -ا ت -ه -ا ع -ل -ى م -د ا ر ه -ذ ا ا ’أ س ش -ب -و ع ،
وتتزامن مع العطلة الربيعية يتوخى
م ن ه ا ا س ش ت ق ط ا ب و ج ذ ب اأ ك ب ر ع د د م ن
ا ل ج م ه و ر  ،خ ا ص ش ة م ن ف ئ ة ا ’أ ط ف ا ل م ن
اأ ج ل ت ع ز ي ز ا ل ع  Óق ة ب ي ن ه م و ب ي ن ا ل ك ت ا ب
ب - -ا ’إ ض ش - -ا ف - -ة اإ ل - -ى ت - -ح س ش - -ي س ض ا ’أ و ل -ي -ا ء
ب -اأ ه -م -ي -ة ا ل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ك -ر ي س ض ف -ك -ر ة
م - -ر ا ف - -ق - -ة ا ل - -ك - -ت - -ا ب ’أ ط - -ف - -ا ل - -ه -م ف -ي
يومياتهم ،وذلك انطÓقا من مراحل
مبكرة في السشن عبر ترسشيخ القراءة
و ا ل م ط ا ل ع ة ك اأ س ش ل و ب ح ي ا ة ف ي ن ف و س ض
ا ل -ن -ا ش ش -ئ -ة و ا ل -م س ش -ا ه -م -ة ف -ي ت -ط -و ي -ر
ق - -د ر ا ت - -ه - -م ا ل -ل -غ -و ي -ة م -ن خ  Ó-ل د ع -م
ر ص ش -ي -د ه -م ا ل -ل -غ -و ي ب -م -ف -ر د ا ت ج -د ي -د ة
و ت -و س ش -ي -ع خ -ي -ا ل -ه -م  ،و ف -ت -ح اآ ف -ا ق ت -ن -م -ي -ة
ق -د ر ا ت -ه -م ا ’إ ب -د ا ع -ي -ة و ك -ذ ا ت -ح -ف -ي -ز ه -م
عبر مسشابقات ثقافية وعلمية.
ه ذ ا و ت ج د ر ا ’إ ش ش ا ر ة اإ ل ى اأ ن ب ر ن ا م ج
ا ل -ع -ط -ل -ة ا ل -ر ب -ي -ع -ي -ة ا ل -م -و ج -ه ة ل Óأ ط ف ا ل
س ش -ي -ت ض ش -م -ن اأ ي ض ش -ا ف -ع -ا ل -ي -ا ت ت -ر ف -ي -ه -ي -ة
ل Ó- -أ ط - -ف - -ا ل ض ش - -م - -ن ف - -ع - -ا ل -ي -ا ت ا ’أ ي -ا م
ا ل ر ب ي ع ي ة ل م س ش ر ح و ل ع ب ا ’أ ط ف ا ل ا ل ذ ي
س ش -ي -ن -ط -ل -ق ب -د ا ي -ة م -ن  3 0م -ا ر س ض ف -ي
ف ض ش - -ا ء ا ل - -م - -ك - -ت - -ب - -ة ا ل - -ر ئ -ي س ش -ي -ة  ،ك -م -ا
س ش ي ت ض ش ّم ن ع ر و ض ش ا ت ر ف ي ه ي ة م ت ن ّو ع ة .

اŸكتبة الّرئيسسية للمطالعة
العمومية لتيبازة ‘ اŸوعد
لطفال بونة الذين يتوافدون عليها يوميا،
حركة دؤووبة تشسهدها دار الثقافة والفنون بعنابة ،إا ¤جانب اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة ،أ
لعÓن عن انطÓق «مهرجان القراءة ‘ احتفال» ،والذي ميّزه تخصسيصس نشساطات ثرية ومتنّوعة من شسأانها تقريب الطفل من الكتاب
منذ ا إ
وتعويده على القراءة واŸطالعة.

عنابة :هدى بوعطيح

’ط-ف-ال ك-ل
ح-دث ث-ق-اف-ي ب-ات ي-ن-ت-ظ-ره ا أ
سشنة مع انطÓق العطلة الربيعية ،حيث
أاصشبح المهرجان الثقافي المحلي بعنابة
’شش-ب-اع
«ال--ق--راءة ف--ي اح-ت-ف-ال» مÓ-ذه-م إ
نهمهم الفكري والعلمي ،على اعتبار أانهم
على موعد مع مختلف العناوين القيمة
وال-ه-ادف-ة ال-ت-ي ت-خ-اطب ع-ق-ول-هم ،فضشÓ
ع---ن م--داخÓ--ت ف--ك--ري--ة ح--ول اك--تسش--اب
المهارات لدى الطفل ،وعروضض تنششيطية
ترفيهية تربوية وأاغاني موجهة للبراءة.
فعاليات القراءة في احتفال تعرف إاقبا’
Óطفال من عمر  05سشنوات إالى 16
كبيرا ل أ
سشنة ،حيث خصشصشت محافظة المهرجان

ال--م--ح--ل--ي ل--و’ي--ة ع-ن-اب-ة نشش-اط-ات ل-ه-ذه
الفئات العمرية ،على غرار ورششة القراءة
ب--ال--ل--غ--ات ال--ثÓ--ث--ة ال--ع-رب-ي-ة وال-ف-رنسش-ي-ة
وا’ن--ج--ل-ي-زي-ة ،إال-ى ج-انب ورشش-ة ال-ق-راءة
’ط--ف--ال ع--ن
ل---ل---ج---م---ه---ور ،ح--يث أاب--ان ا أ
اه-ت-م-ام-ه-م ال-ك-ب-ي-ر ب-ال-م-ط-العة والقراءة،
على أامل أان يكون جيل اليوم هو قارئ
الغد.
إال----ى ج---انب ذلك ت---خّ---ل---لت ال---نشش---اط---ات
Óطفال عرضض أافÓم موجهة
المبرمجة ل أ
’ل--ع--اب
إال---ي---ه---م ،إاضش---اف---ة إال--ى ورشش--ات ا أ
’طفال على موعد
البيداغوجية ،كما أان ا أ
مع جلسشة «الحكواتي» مع القاصشة حكيمة،
وال--ت--ي تضش--رب م--وع-دا ل-قّ-رائ-ه-ا الصش-غ-ار
’م--ت--اع--ه--م ب--م-خ-ت-ل-ف ال-قصشصض ال-ق-ي-م-ة
إ

’طفال مع
والهادفة ،وسشيكون من نصشيب ا أ
اختتام التظاهرة توزيع جوائز على القراء
الصشغار ورسشامي المسشتقبل.
وت-ن-ت-ق-ل ت-ظ-اه-رة «ال-ق-راءة ف-ي اح-ت-ف-ال»
لبعضض المراكز والبلديات من أاجل تنششيط
’ج--واء وسش--ط ج--م--ي-ع أاب-ن-اء ب-ون-ة ،ف-ق-د
اأ
خ ّصش--صشت م--ح--اف-ظ-ة ال-م-ه-رج-ان م-ك-ت-ب-ة
متنقلة لتحط رحالها وسشط أاطفال بلدية
التريعات ،وحجر الديسض وبلدية سشيدي
عمار ،حاملة معها مجموعة من الكتب
والقصشصض القيمة ،ليكون جميع أابناء بونة
على موعد مع الكتاب والقراءة والمطالعة
وسش--ط أاج--واء صش--ن-عت ال-ب-ه-ج-ة وال-ف-رح-ة
وحتى الفرجة في نفوسض البراءة.

صسحراوية بالوادي
فضساءات الّريشسة ال ّ

بانوراما من األلوان ıتلف اŸدارسس الفنية
ن ّ
لم Úالعمودي بالوادي بالتنسسيق مع اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية بسساحة علي بية بوسسط اŸدينة
ظمت دار الثقافة ﬁمد ا أ
والسساحة اÿضسراء بقمار فعاليات فضساءات الريشسة الصسحراوية Ãشساركة زهاء  20فنانا تشسكيليا قدموا من عديد بلديات الولية يعرضسون
للوان ıتلف اŸدارسس الفنية وتعكسس ‘ ›ملها أاسسلوبا فنيا ıتلف الŒاهات واŸدارسس الفنية اŸعروفة.
لوحات شسكلت بانوراما من ا أ

الوادي :قديري مصسباح

اختار ثلة من المششاركين عرضض مجموعة
من ا’إبداعات الفنية في مجال البورتريه
ب -روؤي -ة ح -دي -ث -ة ت -ب -رز ق -ي -م -ة الشش -خصش -ي -ة
المرسشومة ،كما اختار عدد من المششاركين
في هذه التظاهرة التي اختير لها ششعار
«اأرسش -م وط -ن -ي» ،ل -وح -ات ت -ع -كسض ال -ت-راث
ال- -ج- -زائ- -ري ،ح- -يث تصشب ج- -ل م- -واضش -ي -ع
لوحاتها المسشتمدة من المدرسشة الواقعية
في التراث المحلي لو’ية الوادي.
وي -ه -دف ه -ذا ال-م-وع-د ،ب-حسشب م-دي-ر دار
الثقافة محمد ا’أمين العمودي بالوادي،
ج -م -ال ال -دي -ن ع -ب-ادي ،فضش Ó-ع-ن ت-ع-زي-ز
التواصشل بين الفنانين ،اإلى اإثراء الوسشط
الفني وتفعيل الحركية الثقافية بالو’ية،
واإب -راز ا’أع -م -ال ال -ت -ي ت -ع -كسض م -خ -ت -ل -ف
ا’تجاهات والمدارسض الفنية.

 ..دعوة للمشساركة ‘ نشسر
الكتاب
ت -ع -يشض ه -ذه ا’أي -ام ال -م -ك -ت -ب -ة ال -رئ -يسش-ي-ة
للمطالعة العمومية الدكتور محمد الطاهر
ال -ع -دوان -ي ب -ال-وادي وم-خ-ت-ل-ف ال-م-ك-ت-ب-ات
ال-ف-رع-ي-ة ج-ام-ع-ة ،ال-م-غ-ير ،البياضشة ،قمار
وال- -رب- -اح ب- -ال- -و’ي -ة ،اأج -واء م -ن ال -ف -رح -ة
والترفيه والمرح لÓأطفال المششاركين في
فعاليات مهرجان «القراءة في احتفال»،

اأي -ن ت -م اف -ت -ت -اح ال -م -ه -رج -ان ف -ي ال -م -ق -ر
الرئيسشي في حفل بهيج بحضشور جمهور
غ -ف -ي -ر م-ن ا’أط-ف-ال واأول-ي-ائ-ه-م ،ح-يث ت-م
تنظيم عرضض موسشيقي من طرف الفرقة
ال-ن-ح-اسش-ي-ة ال-خ-اصش-ة ب-ال-كشش-اف-ة ث-م افتتاح
معرضض الكتاب الخاصض بالطفل ومعرضض
الرسشم الخاصض بنادي المواهب بالمكتبة
ال -رئ -يسش -ي -ة ،اإل -ى ج -انب اف -ت -ت -اح م -ع -رضض
ال- -نشش- -اط- -ات ال- -ي- -دوي- -ة ال- -خ- -اصض ب- -ن -ادي
ال -م -واهب ب -ال -م -ك -ت -ب -ة ال -رئ -يسش -ي -ة وب -ق-ي-ة
فروعها.
واأّكد مدير المكتبة السشيد التجاني تامة
ف -ي ال -ك -ل -م -ة ا’ف -ت -ت -اح -ي -ة ،ع-ل-ى اأن ه-ذا
المهرجان بمحتواه هو خاصض با’أطفال من
اأجل ترفيههم وصشناعة اأجواء من الفرحة
والمرح لهم ،مششددا على ضشرورة توفير

اأحسشن الظروف من اأجل «تكوين مكثف»
و»ت -ق -ريب» ال -ط -ف -ل م -ن ال -ق-راءة و ال-ف-ع-ل
ال -ث -ق -اف -ي وت -ط -وي -ر ق -درات ا’أط-ف-ال ف-ي
المجا’ت ا’أدبية والفنية وتفجير طاقاتهم
ال -ك -ام -ن -ة ،وك -ذا ح ّ-ث -ه -م ع -ل -ى ال-م-ط-ال-ع-ة
وال- -ق- -راءة ب- -ط- -رق ت- -رب -وي -ة ،اإضش -اف -ة اإل -ى
الترويح عنهم بعديد العروضض المسشرحية
وا’ألعاب السشحرية والبهلوانية والحكواتي.
وتتضشّمن هذه الفعالية برنامجا ثقافيا ثريا
يتمحور حول القراءة والتلخيصض اإلى جانب
اإق -ام-ة ال-ع-دي-د م-ن ال-ورشش-ات م-ن-ه-ا ورشش-ة
التاأليف ،المطالعة ،التلخيصض والرسشم،...
ورششة تكوينية حول فنيات وتقنيات القراءة
السشريعة ،كما سشتتخللها مسشابقات الثقافة
العامة كمسشابقة مكعب الروبيك ،مسشابقة
ال-ك-ل-م-ات ال-م-ت-ق-اط-عة ،اإضشافة اإلى جو’ت

ت- -ت -واصس -ل ب -أاروق -ة اŸك -ت -ب -ة ال -رئ -يسس -ي -ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة آاسس-ي-ا ج-ب-ار ب-ت-ي-ب-ازة
فعاليات الطبعة العاشسرة Ÿهرجان القراءة
‘ اح -ت -ف -ال ل -ف -ائ-دة أاط-ف-ال اŸن-ط-ق-ة ضس-م-ن
ع- -روضس ت -رف -ي -ه -ي -ة ومسس -رح -ي -ة وورشس -ات
ت -ث -ق -ي -ف -ي-ة ه-ادف-ة ب-ت-أاط Òم-ن ﬂتصس‘ Ú
اŸيدان.

تيبازة :علي ملزي

حسشب م -ا اأشش -ارت اإل -ي -ه عضش-وة م-ح-اف-ظ-ة
ال-م-ه-رج-ان ل-ي-دي-ا اف-ت-ي-ن-ي ،ف-اإّن التظاهرة
تضش ّ-م م -ح -وري -ن رئ-يسش-ي-ي-ن ي-ع-ن-ى اأو’ه-م-ا
ب-ال-ع-روضض ال-ت-رف-ي-ه-ي-ة وال-ف-ن-ية فيما يعنى
الشش -ق ال -ث -ان -ي ب -م -خ -ت-ل-ف ال-ورشش-ات ال-ت-ي
ت -تضش -م -ن م -واضش -ي -ع مسش -ت -ح -دث -ة ت-م-اشش-ي-ا
والمرحلة التي يعيششها الطفل ،بحيث تمّ
تخصشيصض الفترة المسشائية ا’ولى الفاصشلة
ب -ي -ن ال -واح -دة و ال -نصش -ف زوا’ اإل -ى غ-اي-ة
ال -راب -ع -ة ل -ل -ع -روضض ال -ت -رف -ي -ه -ي -ة ب -ق -اع-ة
ال -م -ح -اضش -رات ل -ل -م-ك-ت-ب-ة ،ف-ي-م-ا خصشصشت
ال -ف -ت -رة ال -ث -ان -ي -ة ال -ت -ي ت -م -ت -د اإل -ى غ -اي-ة
السشادسشة مسشاء لتنششيط مختلف الورششات
في مختلف التخصشصشات.
واأششارت محّدثتنا اأيضشا اإلى كون الورششات
تعتبر ترفيهية وتعليمية وتثقيفية وتربوية
وه -ادف -ة ي -ت-وخ-ى م-ن-ه-ا ت-رق-ي-ة ال-م-ط-ال-ع-ة
ال -ع -م-وم-ي-ة وت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن ال-ق-ارئ
وال -ك -ت -اب ’سش -ي -م -ا ح -ي -ن -م-ا ي-ت-ع-ل-ق ا’أم-ر
ب-ال-ق-ارئ الصش-غ-ي-ر ال-ذي ي-ف-ت-رضض ب-اأن ي-ت-م
ت-ع-وي-ده ع-ل-ى ال-م-ط-ال-ع-ة ل-يتم بذلك غرسض
نماذج من لّذة الحياة في نفوسض القراء من
خÓل المطالعة ،في حين تششمل العررضض
ال-ت-رف-ي-ه-ي-ة وال-ف-ن-ي-ة األ-ع-اب خفة وعروضشا
ل -ع -رائسض ال -ق -راق -وز وع -روضش -ا مسش -رح -ي-ة
واأخ- -رى ب- -ه- -ل- -وان -ي -ة ،دون اإه -م -ال نشش -اط
الحكاية الذي يسشتهوي كثيرا ا’أطفال.
وفي السشياق ذاته ،اأششارت عضشوة محافظة
المهرجان ليليا افتيني اإلى كون الورششات
ا’إبداعية المعتمدة تهدف بالدرجة ا’أولى
اإلى ترقية الحسض الفني لدى الطفل سشواء
تعلق ا’أمر باللمسشة التششكيلية عن طريق
اأدوات م -ل -م -وسش -ة اأو ب -ال -رسش -م ع -ن ط-ري-ق
اسش -ت -ع -م -ال ا’أل -وان ،ب -ح -يث ي -ت -ج -ل-ى ذلك
بورششتي عندما تتحدث ا’ألوان وا’أيادي

ال -م -ب -دع -ة بشش -ع-ار ف-ن ا’سش-ت-رج-اع ،ال-ذي
يهدف بدوره الى الحفاظ على البيئة و
تعزيز ثقافة رسشكلة واسشترجاع المنتجات
بتقنيات مختلفة وفي كل مناحي الحياة،
اأم-ا ال-ورشش-ات ال-ت-ث-ق-ي-ف-ي-ة وال-ت-رب-وي-ة فهي
تصش -ب -و ال -ى ت -ث -م -ي -ن واسش -ت -غ Ó-ل ال-رصش-ي-د
الوثائقي للمكتبة الذي يوضشع تحت تصشرف
ال-ق-ارئ الصش-غ-ي-ر ب-فضش-اء ال-م-ط-ال-عة الحرة
وي -تضش -م -ن اأوج -ه -ا م -خ-ت-ل-ف م-ن ال-ح-ك-اي-ة
وال- -قصش- -ة وال -م -ج Ó-ت ،وت -ت -م ب -ك -ل حصش -ة
م -ع -ال -ج -ة م-وضش-وع ع-ل-م-ي او ت-ق-ن-ي م-عّ-ي -ن
بطريقة ترفيهية وجذابة تمكن القارئ من
اسشتيعاب المعلومة وتخزينها بمخيلته في
ظروف مريحة.
وتتمحور مواضشيع الورششات حول الكتابة
ا’أدب-ي-ة وع-ال-م ال-خ-ي-ال ال-م-ت-ع-ل-قة بالتراث
وبصشمات من الماضشي ،اإلى جانب ورششة
ال-ح-دي-ق-ة السش-اح-رة ال-ت-ي ي-ت-م م-ن خÓ-ل-ها
اسشتغÓل الرصشيد الوثائقي للمكتبة.

لبي الفنون
تلمسسان –يي اليوم العاŸي أ

مسســـــرح ال ّ
لسســـــد
طفـــــل يأاخـــــد ح ّصســـــة ا أ
ت -ت -واصس -ل ب -ع -اصس -م -ة ال -زي -ان -ي Úت -ل -مسس -ان ال -ت -ظ -اه-رات
وال -ث-ق-اف-ي-ة وال-ع-روضس ال-ف-ن-ي-ة واŸسس-رح-ي-ة ،وه-ذا اح-ت-ف-اًء
باليوم العاŸي للمسسرح اŸصسادف لـ  27مارسس من كل سسنة ،و‘
لب -داع ل -نشس -اط -ات الشس-ب-اب
ه -ذا الصس -دد ن ّ-ظ -مت ج -م -ع -ي -ة ا إ
أاسس- -ب- -وع- -ا ل- -ل- -ع- -روضس خ -اصس -ة Ãسس -رح ال -ط -ف -ل ،وت -نشس -ي -ط
ل-ل-م-ه-رج Úوا◊ك-وات-ي وأال-ع-اب اÿف-ة ،وه-ذا ع-ل-ى مسستوى
مركز الشسباب بحي سسيدي سسعيد ،حسسبما كشسف عنه رئيسس
ا÷معية السسيد عبد الصسمد بوشسني ‘ تصسريح حصسري خصس
به «الشسعب».

حمل هذا الّنششاط ششعار ‘‘أاسشبوع ا’بتسشامة‘‘ ،وهذا بمناسشبة

عطلة الربيع وا’حتفاء باليوم العالمي للمسشرح ،وكذا من أاجل
خ-ل-ق روح ال-م-رح وال-ت-ع-اون وال-ت-آاخ-ي وال-ت-ع-ارف ب-ي-ن اأ’ط-ف-ال
والعائÓت التلمسشانية التي حضشرت العروضض ،يقول بوششني.
وفي سشياق آاخر ،برمجت عروضض مسشرحية وترفيهية كثيرة
أاقيمت على مسشتوى مركز الششباب بمغنية وكذا مسشرح الهواء
الطلق بالكدية ،منها العرضض المسشرحي «اأ’ميرة الياقوت» وهو
من تقديم فرقة دائرة البيضشاء بتلمسشان ،كما قّدمت بدار
ال-ث-ق-اف-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ع-ل-ول-ة ف-رق-ة ن-ج-وم ال-ف-ن ل-و’ي-ة ت-ي-بازة
عرضشها

«مغامرات تششو تششو بقي».
Óششارة ،فإان مديرية الثقافة لو’ية تلمسشان أاطلقت هي
ل إ
اأ’خرى «قافلة براعم الربيع» ،والتي سشتحط الرحال إالى غاية
الفاتح أافريل القادم بكل مراكز الششباب والثقافة في معظم
Óطفال في
بلديات الو’ية ،حاملة معها الفرحة والبهجة ل أ
محاولة لسشد النقصض الفادح للمرافق الترفيهية والرياضشية التي
تعرفها العديد من مناطق تلمسشان.

تلمسسان :بكاي عمر

á°VÉjQ

ألخميسص  28مارسص  2019م
ألموأفق لـ  21رجب 1440هـ

ششرع باكرا ‘ التحضش Òلنهائيات «الكان»

«بلماضشي» :اسشتخلصشنا دروسشا من تربصض مارسض
فاز اŸنتخب الوطني ا÷زائري لكرة القدم على ضشيفه التونسشي بهدف دون مقابل من تسشجيل هداف اÿضشر «بغداد
بو‚اح» ‘ (د  )70من ركلة جزاء ‘ اŸواجهة التي احتضشنها ملعب «مصشطفى تششاكر» بالبليدة ،مسشج Óبذلك هدفه التاسشع
بأالوان اÿضشر ‘ مواجهة ودية –ضشÒية لنهائيات كأاسض أا· إافريقيا اŸقرر إاقامتها ،انطÓقا من  20جوان اŸقبل Ãصشر ،فوز
’خضشر ختم به رفقاء القائد
معنوي كب Òأامام منتخب مونديا‹ منظم جيدا من الناحية التكتيكية فوق اŸسشتطيل ا أ
«رياضض ﬁرز» تربصض ششهر مارسض بنجاح ،قبل تربصض ششهر ماي الذي سشتتخلله وديت Úأاخري Úسشيتم فيهما اختيار اŸنافسشÚ
بعد القيام بعملية القرعة.

ﬁمد فوزي بقاصص
تصسوير :فواز بوطارن

ح-ق-ق أŸن-ت-خب أل-وط-ني أ÷زأئري،
ليلة ألثÓثاء ،فوزأ ثمينا ضسد نسسور
ق -رط-اج ‘ م-ب-ارأة ودي-ة أسس-ت-ع-دأدي-ة
لنهائيات «ألكان» ،ولو أأن ذلك جاء ‘
ظل غياب ‚وم أŸنتخب ألتونسسي
على غرأر (وهبي أÿزري ،ألبدري،
ألسس- -خÒي ودي Ó-ن ب -رون) وغÒه -م،
وع- -ن ه- -ذأ أل- -ل- -ق -اء –دث أل -ن -اخب
أل- -وط- -ن- -ي ق -ائ »:Ó-أŸوأج -ه -ة ك -انت
م -ت -ك -اف -ئ -ة ل -ل-م-ن-ت-خ-ب Úو“ك-ن-ا م-ن
–ق -ي -ق أل -ف-وز وك-ان Áك-ن أأن ت-ك-ون
ألنتيجة أأثقل لو عرفنا كيف نÎجم
فرصسنا إأ ¤أأهدأف ،وهو ما يجب أأن
ن -ع -م -ل ع -ل -ي -ه مسس -ت -ق-ب ،»Ó-وأأضس-اف
«ألخ- -ت- -ب- -ار أل- -ودي أل- -ذي ج- -م -ع -ن -ا
ب -اŸن -ت -خب أل -ت -ونسس -ي خ-رج-ن-ا م-ن-ه
بالعديد من ألدروسص أإليجابية قبل
ن- -ه- -ائ- -ي- -ات ك- -أاسص أأ· إأف- -ري- -ق- -ي- -ا»،
«بلماضسي» أأوضسح بأان أŸوأجهة طغى
ع-ل-ي-ه-ا أ÷انب أل-ت-ك-ت-ي-ك-ي وألندفاع
ألبد Êطوأل ألتسسع Úدقيقة ،وهو ما
ج -ع -ل أŸن -ت -خب ي -ف -ق -د لع -بْ-ي-ن ‘
منصسب وأحد ويتعلق أألمر Ãتوسسط
أŸيدأن «لكحل» ألذي خرج متأاثرأ
باإلصسابة ليليه بديله «عبيد» ‘ (د
 )6٧ألذي أسستبدل بالÓعب «وناسص»،
ك- -م -ا أأن أŸن -ت -خب أل -ت -ونسس -ي ف -ق -د
ألÓ- - -عب «ألسس- - -ل - -ي - -ت - -ي» وع - -وضس - -ه
«أŸسس- -اك- -ن- -ي» ،ك- -م- -ا ع- -رج أŸدرب
ألسس-اب-ق ل-ل-م-ن-تخب ألقطري للحديث
عن أألدأء ألذي أأكد بأانه كان جيدأ
من حيث ألتنظيم وأللعب.
ه-ذأ وأأك-د أل-ن-اخب أل-وط-ن-ي «ج-م-ال
ب -ل-م-اضس-ي» خÓ-ل أل-ن-دوة ألصس-ح-ف-ي-ة
ألتي نشسطها ،عقب نهاية أللقاء ضسد
أŸن-ت-خب أل-ت-ونسس-ي أأن لع-ب-ي-ه ك-انوأ
ج- -د سس- -ع- -دأء Ãوأج- -ه- -ة أŸن- -ت -خب
ألتونسسي ،وقال «مضسى وقت طويل

على آأخر موأجهة تكتيكية من هذأ
أل -ن -وع خ -اضس -ه -ا أل Ó-ع-ب-ون ،وه-و م-ا
ج -ع -ل-ه-م ي-ك-ون-ون ح-اضس-ري-ن ‘ ه-ذأ
أللقاء ،عموما أأنا رأضص عن ألنتيجة
ألنهائية ،لكن ما زأل هناك عمل كبÒ
قبل (ألكان)».
ح- -ول أأدأء ث- -ن- -ائ- -ي ﬁور أل -دف -اع
أŸشس-ك-ل م-ن «ب-ل-ع-م-ري» و»م-ان-دي»،
أأك - - -د أŸسس- - -ؤوول أألول ع- - -ل- - -ى رأأسص
ألعارضسة ألفنية بأان ألثنائي أŸذكور
ظهر بوجه جيد جدأ ،موضسحا بأان
أل Ó-ع -ب -ان وج -دأ ت -ن-اسس-ق-ا ك-بÒأ م-ع
بعضسهما ألبعضص ،وعن عودة مبو◊ي
ب- -ع- -د سس -ت -ة أأسس -اب -ي -ع إأ ¤أŸن -افسس -ة
أل -رسس -م -ي-ة ق-ال «م-ب-و◊ي شس-ارك ‘
ثÓثة كؤووسص إأفريقية متتالية ،ونتمنى
شس -ف -ائ -ه وع -ودت -ه إأ ¤مسس -ت -وأه ق -ب -ل
«أل -ك -ان» ألن -ه ع -نصس -ر م-ه-م– ،دثت
معه وأأعرب ‹ عن رغبته ألشسديدة
‘ أŸشساركة ‘ أأ· إأفريقيا 2019

وه- -و م- -ا سس- -ي- -ح- -ف- -زه ع -ل -ى أل -ع -ودة
بسسرعة» ،كما تأاسسف «بلماضسي» على
أÿروج أŸب- -ك -ر Ÿت -وسس -ط أŸي -دأن
«لكحل» ألذي خرج متأاثرأ باإلصسابة
‘ (د  )12من أŸرحلة أألو ،¤وقال
بشس- -أان- -ه «ل- -ك- -ح- -ل أأصس- -يب ‘ ب -دأي -ة
أŸوأج -ه-ة وغ-ي-اب-ه ق-د ي-ت-ج-اوز م-دة
شسهر ونصسف ،كنت أأ“نى رؤويته لوقت
أأطول وأأ“نى مثوله للشسفاء سسريعا».

لدي فكرة أاوسشع عن
التششكيلة التي سشأاصشطحبها
معي إا« ¤الكان»

«بلماضسي» أعÎف بعد نهاية تربصص
شسهر مارسص ألذي أختتم ،أأمسص ،بأانه
Áلك ف- -ك- -رة أأوضس- -ح ع- -ن أل Ó-ع -بÚ
ألذين سسيصسطحبهم معه إأ ¤منافسسة
كأاسص أأ· إأفريقيا لكرة ألقدم أŸقبلة
أŸقررة ببÓد ألفرأعنة ،موضسحا بأان
ألÎبصص أألخ Òأل- - -ذي ت- - -خ - -ل - -ل - -ت - -ه

م - -وأج - -ه- -ت Úأألو ¤رسس- -م- -ي- -ة ضس- -د
أŸنتخب ألغامبي وألثانية ودية ضسد
أŸن- -ت -خب أل -ت -ونسس -ي ك -انت ف -رصس -ة
موأتية بالنسسبة له من أأجل Œريب
أŸزي- -د م- -ن ألÓ- -ع- -بﬂ ‘ Úت -ل -ف
أŸناصسب ومعاينتهم عن قرب ،لكن
أأكد بأانه ل زأل هناك وقت للتحضسÒ
خصس- -وصس- -ا أأن أŸن- -ت- -خب ت- -ن- -ت -ظ -ره
موأجهتان وديتان ‘ ألÎبصص ألقادم،
وذهب إأ ¤أأبعد من ذلك ح Úقال
«وصسلت إأ ¤أŸنتخب ‘ وقت طارئ،
وك-انت ت-ن-ت-ظ-ر Êم-ب-اري-ات تصس-ف-وي-ة
ألج- -ل أل -ت -أاه -ل و ⁄ي -ك -ن ه -ن -اك أأي
›ال ل -ت -ج -ريب أل Ó-ع -ب ،Úووق -ت-ه-ا
ب-ح-ثت ع-ن ح-ل-ول ﬂت-ل-ف-ة ل-ت-ح-ق-يق
ألفوز وضسمان ألتأاهل ،لكنني حاليا
دخلت ‘ مرحلة ألتحضس Òلنهائيات
«ألكان» ولدي بعضص ألوقت للتحضسÒ
ل-ه-ذه أŸن-افسس-ة وأل-ع-م-ل ع-ل-ى إأيجاد
ألتناسسق ب Úلعبي أŸنتخب».

كمال خمري اŸدير الفني ’–ادية ال ّسشباحة لـ «الششعب»:

حوار

العمـ ـ ـل ا÷ماع ـ ـي أاسش ـ ـ ـ ـاسض ا’رتقـ ـ ـ ـ ـ ـاء بال ّسشباحـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائري ـ ـ ـة
سشنسش Òوفق اسشÎاتيجية متكاملة باسشتغÓل كل الطّاقات اŸوجودة

–Óادي-ة
كشش -ف اŸدي -ر ال -ف -ن -ي ا÷دي-د ل -إ
ا÷زائرية للسشباحة كمال خمري ‘ حوار خاصض
÷ريدة «الششعب» ،أانه جاء من أاجل رفع اŸسشتوى
العام ُŸواكبة ما هو حاصشل على الصشعيد العاŸي،
’طارات ويبقى
’ّننا ‰لك الكفاءات البششرية وا إ
أ
اÿلل يكُمن ‘ ُنقصض اŸسشابح التي تعد أاهم عامل
ل -ت -ط -وي -ر ه -ذه ال -ري -اضش -ة أاك Ìوت -ت -أال-ق ‘ ق-ادم
’م-ث-ل
اŸواع -ي -د ،م -ؤوّك -دا ‘ ذات ال -وقت أان ا◊ل ا أ
’ه-داف ا◊ق-ي-ق-ي-ة ه-و
وال -وح-ي-د ل-ل-وصش-ول إا ¤ا أ
ال -ع -م -ل ا÷م-اع-ي ب Úك-ل ال-ف-اع-ل Úواıتصش،Ú
’م -ور أاخ -رى ت -ط ّ-رق ل -ه -ا ج-ع-ل-ت-ه ي-ع-ود
إاضش -اف -ة أ
للجزائر بعد  11سشنة كاملة.

حاورته :نبيلة بوقرين

❊ الشش- -عب :ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م مسش -ت -وى السش -ب -احÚ
خÓل منافسشة كأاسض ا÷زائر؟
❊❊ كمال خمري :منافسسة كأاسص أ÷زأئر هي أُأو‘ ¤
أ◊وضص ألكب Òلهذأ أŸوسسم سسجلنا من خÓلها مسستوى
متوسسط شسهد تسسجيل بعضص أألرقام من طرف بعضص
ألعناصسر عدأ ذلك ألبقية كانوأ عادي Úرغم أأننا ‰لك
◊كم
خامات بإامكانها تقد Ëأألفضسل ،لكن ل نسستطيع أ ُ
ح -ال -ي -ا م -ن خÓ-ل م-وع-د وأح-د وسس-ن-ن-ت-ظ-ر أŸن-افسس-ات
ألقادمة ‘ مسسبح ألـ  50م ÎخÓل ألفÎة ألصسيفية حتى
نقف على أŸسستوى أ◊قيقي للسسباح Úوألسسباحات ،وفقا
للÈنامج أŸسسطر وفق عمل جماعي يضسمن توف Òأ÷و
أÓŸئ -م ل -لسس -ب-اح Úح-ت-ى ي-ر ّك-زوأ أأك Ìل-تشس-ري-ف أألل-وأن
ألوطنية ‘ ﬂتلف ألتظاهرأت.
❊ ماذا عن عناصشر النّخبة الوطنية؟
❊❊ منافسسة ألكأاسص هي أأول بطولة ‘ أ◊وضص ألكبÒ
مثلما سسبق ‹ ألقول ،ولهذأ فإان أ◊كم سسيكون ‘ أŸرأت
ألقادمة ألّننا بكل صسرأحة ‰لك أإلمكانيات ألبشسرية وهي
قادرة على ألتأالق وتقد Ëأألفضسل ،وسسنقيم أألمور خÓل
ألّÎبصسات أ›ÈŸة خÓل عطلة ألربيع ،ألّن ألعناصسر
ألتي تنتمي للمنتخب ألوطني وألتي سسبق لها أأن فرضست
نفسسها قّدمت أأدأء جيد خÓل منافسسة ألكأاسص ،وهذأ أأمر
ع -ادي وه -ي ق -ادرة ع -ل -ى ت -ق-د Ëأألفضس-ل مسس-ت-ق-ب Ó-إأذأ
وأصسلت ألعمل وأألمر يتعلق بكل من شسوشسار ،بÓمان،
سسيود جوأد ،بوحميدي وهذأ أألخ Òتأالق ‘ ألبطولة
ألفرنسسية من خÓل –صسيل ثÓث ميدأليات.
❊ هل جئت باسشÎاتيجية عمل جديدة؟
❊❊ أأرغب ‘ أأن يكون عم Óجماعيا ب Úكل ألفاعل‘ Ú

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

م -ي -دأن ألسس -ب -اح -ة م -ن خ Ó-ل ت-ك-ث-ي-ف أ÷ه-ود ،وت-غ-ل-يب
أŸصسلحة ألعامة لكي نتمكن من ألوصسول إأ ¤ألهدف
أŸسسطر أŸتمثل ‘ ميدألية عاŸية ألتي تعد أŸعيار
أ◊قيقي لقياسص أŸسستوى أ◊قيقي ،ولهذأ سسنعمل وفق
برنامج ثري ومُكّثف من أأجل ألوصسول لكل ألنقاط ألتي
أتفقنا عليها رفقة أŸسسّيرين ‘ أإل–ادية ،وعلى رأأسسها
حكيم بوغادو ألذي يعد صسديقا وأأخا حتى نحقق نتائج
إأيجابية ‘ قادم أŸوأعيد ،وألÎكيز أألك Èسسيكون على
Óكابر وألفئات ألصسغرى ،أأللعاب أألفريقية
بطولة ألعا ⁄ل أ
Óكابر ،أأللعاب أألوŸبية بطوكيو  ،2020أألعاب
للشسباب ول أ
ألبحر أŸتوسسط  2021بوهرأن.
❊ ما هي النّقاط التي سشّÎكز عليها مسشتقبÓ؟
❊❊ شسرعنا ‘ ألعمل أŸيدأ Êمن خÓل تطبيق ألÈنامج
أŸسسطر من طرف أŸديرية ألفنية Ãا أأن ألسسباحÚ
وألسسباحات ‘ فÎة عطلة ألربيع ،حيث سسنطمح لتحديد
أل-ق-ائ-م-ة أل-ت-ي سس-ن-ع-ت-م-د ع-ل-ي-ه-ا مسس-ت-ق-ب ‘ Ó-كل ألفئات
ألعمرية من خÓل إأنتقاء أألفضسل ،وبعدها سسنعمل على
تطوير قدرأتهم أأك Ìمن خÓل ألÎبصسات أŸكثفة حتى
نتمكن من –قيق نتائج إأيجابية على أŸدى أŸتوسسط
وألبعيد ،دون نسسيان أألسسماء ألتي سسبق ‹ أ◊ديث عنها
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل -م -ن -ت-خب أأول خ-اصس-ة أأن-ه-م صس-غ-ار ‘ ألسس-ن
وب-إام-ك-ان-ه-م ت-ق-د Ëأل-ك-ث Òل-لسس-ب-اح-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ال-ن-ظر
ل -ت -أال -ق -ه -م ‘ ﬂت -ل -ف أل-ب-ط-ولت ،ع-ل-ى غ-رأر م-ا ف-ع-ل-ه
ب -وح -م -ي -دي ‘ ب -ط -ول -ة ف -رنسس -ا ع -ن-دم-ا ف-از ب-فضس-ي-تÚ
وب -رون -زي -ة ،وه -ذأ م -ؤوشس -ر إأي -ج -اب -ي سس -يسس -اع -دن -ا وف -ق-ا
ÓسسÎأتيجية ألتي جئنا بها.
ل إ
❊ ماذا عن مسشتوى ال ّسشباحة ا÷زائرية على
ال ّصشعيد العاŸي؟
❊❊ ألسسباحة أ÷زأئرية مازألت  ⁄تصسل للمسستوى ألعاŸي
بالنسسبة Ÿنتخب أألكابر Ãا أأّننا  ⁄نحقق ميدألية عاŸية
◊د أآلن رغم أأننا ‰لك أŸوأهب وأإلمكانيات ألبشسرية،
وألدليل وأضسح فيما قّدمه كل من كباب وإأيÓسص ‘ ألسسابق
وبوحميدي وشسوشسار وسسحنون وغÒهم ‘ ألفÎة أ◊الية،
لكن عندما نصسل للمسستوى ألعاŸي ‚د صسعوبة ‘ إأعتÓء
منصسة ألتتويج وسسنعمل على إأيجاد أإليجابة لهذأ أإلشسكال
من خÓل تكثيف ألتدريبات ،ألّنه من أأجل تكوين سسباح ‘
أŸسستوى ألعا‹ يجب أأن يعمل ألك Ìمن  4سساعات ‘
أليوم ‘ ألفÎة ألصسباحية وأŸسسائية ،ونحن Ÿسسنا وجود
مشسكل كب ‘ Òهذأ أ÷انب بسسبب معاناة ألرياضسي‘ Ú
ألدخول للمسسابح ،وهذأ أألخ Òهو أأسساسص ألنجاح إأضسافة
لقاعات ألتدليك ،أإلسسÎجاع ،توقية ألعضسÓت كل هذه
ألعوأمل لها أأثر مباشسر ،وهي ألسسبب فيما تعيشسه ألسسباحة

ألعدد
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مواجهة مثÒة ب Úالنصشرية و»أابناء العقيبة»

Œري اليوم مواجهتي العودة
‘ ربع نهائي كأاسض ا÷مهورية،
حيث يلتقي ششباب بلوزداد مع
نصشر حسش Úداي بينما يحل
ششباب قسشنطينة ضشيفا على
مولودية وهران ،وهما
اŸواجهتان الّلتان تعرفان إاثارة
كبÒة.

عمار حميسسي

يسس -ع -ى شس -ب -اب ب -ل-وزدأد ل-ل-ع-ودة أ¤
ألوأجهة من جديد من بوأبة ألنصسرية
من خÓل –قيق ألتأاهل أ ¤نصسف
نهائي كأاسص أ÷مهورية رغم خسسارته
ذه -اب -ا ب -ه -دف ن -ظ-ي-ف ،وه-و أألم-ر
ألذي قد يصسعب من مهمة ألفريق.
وك- -ان ع- -م- -رأ Êق- -د أشس- -ت- -ك -ى م -ن
أل›Èة ،وق- - -ال ‘ تصس- - -ري- - -ح - -ات
صس -ح -ف -ي -ة إأن-ه م-ن ألصس-عب ع-ل-ى أأي
ف -ري -ق أل -ع -ودة بشس -ك -ل ط -ب -ي-ع-ي إأ¤
أŸن -افسس -ة أل -رسس -م-ي-ة ب-ع-د أن-ق-ط-اع
ل -ق -رأب -ة شس -ه-ر ك-ام-ل« :م-ن-ذ أل-ث-الث
مارسص أ÷اري  ⁄نخضص أأي موأجهة
‘ ألبطولة ،وسسنوأجه نصسر حسسÚ
دأي يوم أÿميسص أأي بعد  25يوما
عن آأخر مبارأة رسسمية من ألصسعب
ت- -ع- -ويضص أŸوأج- -ه- -ات أل- -رسس -م -ي -ة
ب- -ال- -ودي- -ات ،ف- -ق- -د وأج- -ه -ن -ا أ–اد
أ◊رأشص أÿم- -يسص أŸاضس- -ي قصس- -د
أإلب - -ق- -اء ع- -ل- -ى ألÓ- -ع- -ب Úضس- -م- -ن
أŸن -افسس -ة ،ول -ك -ن ك -ل وأح-د م-ن-ه-م
حصسل على  45دقيقة فقط».
وأأضساف عمرأ« :Êمن أأسسبوع آلخر

يتم تغي Òألرزنامة ،وعليه  ⁄نتمكن
من ضسبط برنامج عمل خاصص أأو
حتى ألدخول ‘ تربصص مغلق كل
هذأ قد يؤوثر على تركيز ألÓعبÚ
وأنضسباطهم ،وعلى ألعموم فإان نهاية
أŸوسسم سستكون صسعبة على أ÷ميع».
و“ّنى أŸسسؤوول أألول عن ألعارضسة
ألفنية للشسباب عودة لعبيه ألدوليÚ
إأ ¤أل -ف -ري -ق دون أأي إأصس -اب -ة ق -ب -ي -ل
موأجهة ألنصسرية ‘ إأياب ألدور ربع
ألنهائي لكأاسص أ÷مهورية ،إأذ يتوأجد
يوسسف بشسو مع منتخب أأقل من 23
سسنة ‘ غينيا ألسستوأئية فيما تنقل
ب-وب-اك-ار سس-وم-ان-ا إأ ¤أل-ن-ي-جر لتمثيل
منتخب بلده ‘ تصسفيات كأاسص أأ·
إأفريقيا أŸقبلة».
وألتحق ألثÓثي إأسسحاق علي موسسى
وع -رف -ات م -زوأر ويسس -ع -د ب -ورح-ل-ي
ب-اŸدي-ري-ة أل-ري-اضس-ي-ة ل-لشس-ب-اب ألتي
ي -ق -وده -ا أŸدرب أل -وط -ن-ي ألسس-اب-ق
بوعÓم شسارف ،بحيث سسيتكفل كل
وأحد منهم بالتنقيب عن ألعصسافÒ

ألنادرة ‘ وليات ألوسسط وألشسرق
وأل - -غ - -رب ‘ إأط - -ار مشس - -روع ب - -عث
مدرسسة تكوين ألÓعب Úأبتدأء من
ألصسيف أŸقبل.
وك- -انت إأدأرة ألشس- -ب -اب ق -د ط -ال -بت
وزأرة ألشس- -ب- -اب وأل- -ري- -اضس- -ة ب- -عضص
ألتسسهيÓت للبدء ‘ مشسروع إأعادة
ترميم مركز أÿروبة ،كما تقّدمت
ب- -ط- -لب ل- -ب- -ل- -دي- -ة وولي- -ة أ÷زأئ -ر
لسستئجار ملعب  20أأوت Ÿدة طويلة
وإأخضساعه لعملية توسسعة.
م-ن ج-ه-ت-ه يسس-ع-ى شس-ب-اب قسس-نطينة
للعودة أ ¤ألوأجهة من جديد من
خÓل ألعودة بورقة ألتاهل أ ¤ألدور
أŸق- -ب -ل م -ن وه -رأن ع -ل -ى حسس -اب
أŸولودية أÙلية ،وهو أألمر ألذي
يجعل مبارأة أليوم غاية ‘ ألثارة.
الÈنامج
نصش - - - -ر حسش Úداي  -شش - - - -ب- - - -اب
بلوزداد 17:00
م - -ول - -ودي - -ة وه - -ران  -شش - -ب- -اب
قسشنطينة 17:00

بعد عقوبة لعب مواجهة الÎجي بدون جمهور

عرامة يتحّدى «الكاف» ويهّدد بالّلجوء إا« ¤الفيفا»
كششف اŸدير الرياضشي لششباب قسشنطينة ،طارق
عرامة ‘ ،ندوة صشحفية ،بأانه اسشتعان Ãحام
فرنسشي خب Òللدفاع عن حق فريقه أامام عقوبة
«الكاف» اŸتعلقة Ãعاقبة النادي بلقاء دون
جمهور ‘ ذهاب ربع نهائي رابطة أابطال إافريقيا.
هّدد أŸدير ألرياضسي لشسباب قسسنطينة ،طارق عرأمة،
باللجوء إأ« ¤ألفيفا» إأذأ  ⁄تنصسفه «ألكاف» ،بعد ألطعن
ألذي تقدمت به إأدأرة فريقه ،عن طريق أل–ادية
أ÷زأئ -ري -ة ل -ك -رة أل-ق-دم .وق-د أأط-ل-ق ع-رأم-ة أل-ن-ار ع-ل-ى
ﬁاف -ظ م-وأج-ه-ة ف-ري-ق-ه ب-ال-ن-ادي أإلف-ري-ق-ي ‘ م-ل-عب
ألشس -ه-ي-د ح-مÓ-وي ،أŸغ-رب-ي رشس-ي-د ع-ق-اب ،وأصس-ف-ا إأّي-اه
برأأسص ألفتنة وأŸتسسّبب ألرئيسسي ‘ عقوبة «ألويكلو» ضسد
فريقه ،وذلك بسسبب تقريره «ألكاذب» ألذي أعتمدت عليه
÷نة ألنضسباط ‘ قرأرها ،وألتي تضسم عضسوين تونسسيÚ
«وهو أأمر غ Òمعقول» ،حيث –ّدث عن أأمور وأهية ⁄
–دث أأبدأ ‘ موأجهة «ألسسنافر» وألنادي أإلفريقي،
ومنها حديثه عن إأصسابة  50مناصسرأ للنادي أإلفريقي
بجروح خطÒة ‘ ،ح Úأأن عدد أإلصسابات  ⁄يتجاوز 18
مناصسرأ تعّرضسوأ إلصسابات خفيفة ،حسسب تقرير مصسالح
أŸسستشسفى أ÷امعي ،كما قال «إأن ألÎأشسق بالشسماريخ
كان ب Úأأنصسار ألفريق Úطيلة ألتسسع Úدقيقة ،وأ◊قيقة
أأن أأنصسار أإلفريقي هم من رشسقوأ أأنصسارنا بالشسماريخ
وقبل بدأية أللقاء وليسص طوأل وقت أŸبارأة ،إأضسافة إأ¤
حديث أÙافظ عن أأمور خيالية أأخرى» .وكشسف عرأمة
أأنه رفع تقريرأ ضسد أÙافظ أŸغربي «وهناك أأمور
أأخرى تدينه سسنفاجئه بها» .وقد أأّكد أŸتحدث أأن خيوط

أللعبة نسسجت قبل إأجرأء قرعة ربع ألنهائي من طرف
أل -ت -ونسس -ي ÚوأŸغ -رب-ي ÚوأŸصس-ري ،Úوسس-ي-ن-اري-و ع-ق-وب-ة
«ألويكلو» كان ﬁضسرأ من قبل «سسوأء وقعنا ضسد ألÎجي
أأو ألودأد أŸغربي أأو أألهلي أŸصسري ،ومسسؤوولو هذه
ألفرق كانوأ يعلمون بهذه ألعقوبة قبل صسدورها من طرف
÷نة ألنضسباط».
وذهب عرأمة ‘ كÓمه بعيدأ عندما أأشسار أأن إأدأرته
طبعت تذأكر لقاء ألÎجي ألتونسسي ،وهو مصسر على إأجرأء
أللقاء بحضسور أ÷مهور ،مطالبا ألسسلطات ألعليا ‘ ألبÓد
من أأجل ألتدخل ◊ماية حقوق ألفريق أأمام ما وصسفه
بنفوذ ألتونسسي ‘ Úدوأليب «ألكاف» .ورغم كل ما حصسل،
فقد ع Èعرأمة عن فخره باŸسستوى ألذي وصسل إأليه
ف -ري -ق -ه ،ألن أŸؤوأم -رة أل -ت -ي ت -ع -رضص ل-ه-ا ت-ؤوك-د ت-خ-وف
أل-ت-ونسس-ي ÚوأŸغ-رب-ي ÚوأŸصس-ري Úم-ن شس-ب-ح «ألسس-ن-افر»
ألذي أأظهر قوة كبÒة ‘ مسسابقة رأبطة أألبطال لهذأ
ألعام.

حسشب موقع «فوتبال لندن»

ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوتنهام ي ـ ـ ـ ـ ـصشر عل ـ ـ ـ ـى خدم ـ ـ ـ ـ ـات عـ ـ ـ ّ
طال

‘ بÓدنا أليوم رغم وجود كفاءأت بشسرية ‡تازة.
❊ أاي - -ن ي - -ك- -م- -ن اÿل- -ل ب- -ن- -اًء ع- -ل- -ى Œرب- -تك
ال ّ
طويلة؟
❊❊ قمت بعقد أجتماع فني مؤوخرأ خÓل منافسسة كأاسص
أ÷زأئرّ– ،دثت فيه عن وجود خامات رأئعة وبإامكانها
ألتأالق ‘ ﬂتلف أŸوأعيد وعلى كل أŸسستويات وقادرين
على –صسيل ميدألية عاŸية رغم صسعوبة أŸهمة ،لكن
سسنعمل من أأجل ألوصسول لهذأ ألهدف مسستقب Óوألذي لن
يتحقق إألّ إأذأ تظافرت أ÷هود ،خاصسة بعد أإلجرأءأت
–Óادية
وألعمل ألكب Òألذي يقوم به ألرئيسص أ◊ا‹ ل إ
بوغادو على غرأر أإلتفاقية ألتي ” توقيعها مع مسسبح
مسستغا ،Âوأأ“نى أأن تكون خطوأت ‡اثلة حتى ُتسسهل
ع-م-ل-ي-ة إأسس-ت-ع-م-ال أŸسس-اب-ح ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ري-اضسي Úلتفادي
ألتنقÓت وأŸتاعب ألتي توأجههم.
❊ هل بإامكاننا الّتتويج Ãيدالية عاŸية بهذه
الثلة من الششباب ال ّصشاعد؟
❊❊ أّتصسلت بكل ألسسباح ÚأŸنتم Úللمنتخب على غرأر
شسروأطي ،سسحنون ،مّليح ،و–ّدثنا حول أإلسسÎأتيجية
أŸسستقبلية وأأبدى هذأ ألثنائي رغبته ‘ تقد Ëأإلضسافة
Óل -وأن أل -وط -ن -ي -ة ‘ ق -ادم أŸوأع -ي -د ،وه -ذأ ج-زء م-ن
ل -أ
ألÈنامج ألذي جئنا به وألذي يتضسمن أإلسستفادة من كل
أإلمكانيات ألننا ل ‰لك عددأ كبÒأ من أألسسماء ألتي
تتمتّع Ãسستوى عاŸي ،وسسنسستثمر ‘ أÛموعة أ◊الية
حتى نحقق نتائج إأيجابية ‘ قادم أŸوأعيد ألننا ل ‰لك
أل -ك -ث Òم -ن أل -وقت ب -ال -نسس -ب -ة ل -ب -ط -ول-ة أل-ع-ا ،⁄أألل-ع-اب
أألفريقية ،ألبطولة أألفريقية ،أأللعاب أألوŸبية بطوكو
 ،2020وك -ذأ أألل -ع-اب أŸت-وسس-ط-ي-ة  2021ب-وه-رأن وألتي
نرأهن عليها حتى نرفع مسستوى ألسسباحة أ÷زأئرية.

رشّش -حت ت -ق -اري -ر صش -ح -ف -ي -ة ا‚ل -ي -زي -ة ال -دو‹
ا÷زائ-ري ي-وسش-ف ع-ط-ال لÓ-ن-ت-ق-ال إا ¤ال-دوري
ا’‚ل -ي -زي اŸوسش -م ال -ق -ادم ،ح -يث –ّدث م -وق -ع
«ف -وت-ب-ول ل-ن-دن» ع-ن الصش-ف-ق-ات اŸم-ك-ن-ة ل-ف-ري-ق
ت-وت-ن-ه-ام اŸوسش-م ال-ق-ادم ل-ت-ع-زي-ز صشفوفه ،مرششحا
عطال ليكون أاحد ’عبي «السشبÒز» مسشتقب.Ó
وتطّرق موقع «فوتبول لندن» ÿصسال ‚م نيسص ألفرنسسي
ورشسحه ليكون خليفة تريبيي على أ÷هة أليمنى للفريق.
ورشّسح أŸوقع لعب Úشسبانا آأخرين لتقمصص زي «ألسسبÒز»

على غرأر أإليفوأري أبرأهيم سسانغاري لعب وسسط تولوز
وف -ل -ورون غ -لÒي -تشص لعب وسس-ط ه-وف-ن-ه-ا Ëوم-ن-ت-خب
ألنمسسا .وقارن أŸوقع أإل‚ليزي ب Úمصساريف ألفرق
ألكÈى ‘ «ألÁÈريليغ» ‘ سسعيها للتتويج باأللقاب ،حيث
تصسدر ألسسيتي ألقائمة وأحتل توتنهام أŸركز أألخ،Ò
ح -يث  ⁄ي -ن -ف -ق أل -ف -ري-ق أأي م-ل-ي-م ‘ فÎت-ي أن-ت-ق-الت.
وللتذك Òفإان يوسسف عطال يعد من ب Úأأبرز لعبي نيسص
أŸوسسم أ◊ا‹ ،حيث شسارك ‘  22مبارأة ‘ ألليغ 1
وسسجل  3أأهدأف.

اسشتبعد من إادارة نهائي «السشوبر» ا’فريقي

«الك ـ ـاف» ت ـ ـ ـرفضض رف ـ ـع العقوبـ ـ ـة ع ـن عبيد ششارف
’فريقي لكرة القدم (الكاف)،
رفضض ا’–اد ا إ
رف -ع ال -ع -ق -وب -ة ع -ن ا◊ك -م ا÷زائ -ري ع -ب -ي -د
شش -ارف دول -ي -ا ،ب-ع-د أان ” اسش-ت-ب-ع-اده م-ن إادارة
’ف-ري-ق-ي اŸق-رر ه-ذا ا÷م-عة
ق-م-ة «السش-وب-ر» ا إ
ب ÚالÎج -ي ال -ت -ونسش -ي وال -رج -اء ال -ب-يضش-اوي
اŸغربي ،اŸقرر هذا ا÷معة Ãلعب العاصشمة
القطرية الدوحة.
ونفى موقع «سستار أأفريكا» نق Óعن مصسادر من دأخل
«ألكاف» أألخبار ألتي ” تدأولها ‘ أآلونة أألخÒة
ب -خصس -وصص أخ -ت -ي-ار أل-دو‹ أ÷زأئ-ري ع-ب-ي-د شس-ارف
ضسمن ألطاقم ألتحكيمي Ÿبارأة «ألسسوبر» ،وبالضسبط
كمسسؤوول عن غرفة «ألفار» ‘ ،وقت أأشسارت تقارير
إأعÓمية تونسسية أأن «ألكاف» فصسل ‘ أألمر وأختار
ألزأمبي سسيكازوي مسسؤوول عن «ألفار».
وكان ألكاف ع Úأألثيوبي بامÓك تيسسيما حكما لهذه
أŸوأجهة ألتي سستجمع بطلي ألنسسخت ÚأألخÒتÚ
من مسسابقتي رأبطة أأبطال إأفريقيا وكأاسص «ألكاف».
وŒدر أإلشسارة إأ ¤أأن مهدي عبيد شسارف Áلك
ذك-ري-ات سس-ي-ئ-ة ل-ل-غ-اي-ة م-ع ن-ادي أل-ع-اصسمة ألتونسسية،
وذلك على خلفية أأدأئه أŸث Òللجدل خÓل أŸوأجهة

ألتي جمعت ألÎجي باألهلي أŸصسري◊ ،سساب نهائي
ألنسسخة أألخÒة من رأبطة أأبطال إأفريقيا.
يذكر أأن هذأ أألخ Òتعرضص لعقوبة مطولة من قبل
÷نة ألنضسباط ألتابعة ل–Óاد أإلفريقي (ألكاف)
بسسبب شسبهات تعرضسه لعملية رشسوة من قبل ألنادي
أŸصسري ،قبل أأن تتم تÈئته ويعود إلدأرة أŸباريات
من بوأبة ألبطولة أ÷زأئر ‘ ،وقت ل تزأل «ألكاف»
بصس -ورة غ Òم -ف -ه -وم-ة ل ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى أ◊ك-م ع-ب-ي-د
شسارف ‘ إأدأرة أللقاءأت ألدولية سسوأء على مسستوى
أŸنتخبات أأو أألندية.
ـوأأكد مصسدر عليم أأن شسارف تعرضص Ÿؤوأمرة دنيئة
من بعضص أŸسسؤوول« ‘ Úألكاف» من دول أ÷وأر،
وب -اÿصس -وصص «ت -ونسص ومصس-ر وأŸغ-رب» ،وه-ذأ ب-ع-د
إأدأرته لنهائي ذهاب رأبطة أأبطال إأفريقيا ب Úأألهلي
أŸصس- -ري وألÎج- -ي أل -ت -ونسس -ي ،أل -ت -ي ت -ع -د أŸب -ارأة
أألخÒة له ‘ ألتحكيم ألإفريقي ◊د أآلن.
وأأم -ام ه -ذأ أل -وضس -ع ت -ت-ج-ه «أل-ك-اف» ◊رم-ان ع-ب-ي-د
شس -ارف م -ن أŸشس -ارك -ة ‘ ن -ه -ائ -ي -ات ك-أاسص إأف-ري-ق-ي-ا
أŸقّررة ‘ مصسر ‘ ألفÎة أŸمتدة ما ب 21 Úجوأن
إأ 19 ¤جويلية ألقادم.

إاعداد :عب ـد الق ـادر
سسنات ـي
إامام أاسستاذ رئيسس
Ãسسجد البشسÒ
اإلبراهيمي
شسـارع الشسهـداء

يوميـ ـات إاسشـÓميـ ـة

الخميسس  ٢٨مارسس  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢١رجب  ١٤٤٠هـ

هام جدا
هذه إلصسفحة –توي على آإيات قرآإنية
كرÁة وإحاديث نبوية شسريفة ،إلرجاء إ◊فاظ
عليها وحمايتها من إلتدنيسس .وشسكرإ

١٧٩٠٨

خ ـ ـ ـ ـ Òالهـ ـ ـ ـدى:

الودsية ب Úاأ’فراد ،ويضسعف معها
‡ا قد يؤوثر على
اإ’نتاج الفرديs ،
اإ’نتاج القومي ‘ هذا اÛتمع أاو
ذاك.
م- - -ن ذلك م- - -ث :Óً- - -أاsن ت - -ع - -اط - -ي
اuıدرات Áث- uل ع -ب ً -ئ -ا اق -تصس -ادvي-ا
كبًÒا على َدْخل اأ’سسرة؛ حيث ينفق
رtب اأ’سسرة جزءًا كبًÒا من َدْخله.
وب -ال -نسس-ب-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع أاي ًضس-ا :ف-إان
إادخ -ال اŸواد اuıدرة م -ن إاق -ل -ي-م
دولة إا ¤إاقليم دولٍة أاخرى هو إاحدى
ع -م -ل -ي-ات ال-ت-ه-ريب ال-ت-ي ت-نu-ظ-م-ه-ا
وت -خ -ط -ط ل-ه-ا و–م-ي-ه-ا عصس-اب-اٌت
سس  -إذإ كان
ق -وsي -ة م -ن اŸهu-رب Úب-ه-دف وصس-ول
ع- -ل- -ى ث- -وبك
اıدر إا ¤التعاطي ،فإان  ⁄يكن
‚اسس - - - -ة و’
هناك طلبٌ على اuıدرŸ ،ا كان
تسستطيع
ه -ن -اك إان-ت-اج ل-ل-م-خu-در وŒارة غÒ
إزإل -ت -ه-ا ف-ه-ل
مشسروعة فيه.
تتيمم أإم ماذإ
وك- -ذلك Áك- -ن اسس- -ت- -دراج م- -ن
تفعل؟
ُي -سس -ت -ط -اع اسس-ت-دراُج-ه ل-ل-دخ-ول ‘
صس - -ف - -ق- -ات ت- -ه- -ريب uﬂدرات عÈ
ا◊دود ،وه- -ن- -ا ت- -ب- -دأا الصس- -ف- -ق -ات ج  -إذإ كان على ثوبك ‚اسسة ’ تسستطيع إزإلتها
ب- -ت- -ه -ريِب اıدرات ،اأ’م -ر ال -ذي فإانك تصسلي بحسسب حالك و’ تتيمم ،لكن ُت َ
خِفف
Áكن اسستغÓله بعد ذلك وا’نتقال إلنجاسسة ما أإمكن با◊ك ،أإو إذإ إسستطعت خلع إلثوب
مِ-ن-ه ’سس-ت-غÓ-ل عصس-اب-اِت ال-ت-هريب وتسست ÎبغÒه فافعل.
تلك ‘ التج tسسسس؛ ‡ا يعuرضس أامَن
ال t-دول وال -ب Ó-د ل -ل -خ -ط -ر م -ن ِق-ب-ل
العدو.
ومن ثم فإان اıدرات Áكن أان
حا ‘ يد اأ’عداء ’ ،يقل
تكون سسً Ó
فتًكا ودماًرا عن أاي سسÓح حديث
قال إ◊سسن« :فضسح إŸوتُ إلدنيا ،فلم يÎك
عرَفته ا◊رُب ا◊ديثة.
فيها لذي لب فرحًا».
وخÓصسة القول ،أان اuıدرات
ب- -ك- -اف -ة أان -واع -ه -ا ت -ق -ت ُ-ل ‘ ن -فسس
م -ت-ع-اط-ي-ه-ا ال-ع-واطَ-ف السس-ام-ي-ة ‘
اإ’نسس- - -ان؛ ك- - -ا◊ن- - -ان وال - -ع - -ط - -ف
والواجب ،وتعمل اÿمُر كذلك على
إاضس-ع-اف اإ’رادة وت-ع-ط-ي-ل-ه-ا وتسسلب
ق- -ال ي- -وسس- -ف ب- -ن أإسس- -ب -اط« :خ -ل -قت
قsوة السسيطرة على النفسس ،وهذا ما
إل -ق -ل -وب مسس -اك -ن ل -ل -ذك -ر ،فصس-ارت مسس-اك-ن
ُي - -شس - -اه- -د ‘ ح- -ا’ت ا’غ- -تصس- -اب
ل - -لشس - -ه - -وإتÁ ’ ،ح - -و إلشس- -ه- -وإت إ’ خ- -وف
والعربدة وا’تصسال بنسساء الطبقات
م - -زع - -ج ،أإو شس - -وق م - -ق- -ل- -ق .إل- -زه- -د ‘
الدنيا.
إلرئاسسة أإشسد منه ‘ إلدنيا».
عن عثمان بن عفان رضسي إلله عنه قال :قال
رسسول إلله ـ صسلى إلله عليه وسسلم ـ« :خÒكم من
تعلم إلقرآإن وعلمه» روإه إلبخاري.

جوابك

–sقق له ما يكفل مصسلحته.
و‘ أاب- -واب اأ’خÓ- -ق وأاsم- -ه- -ات
ال -فضس -ائ -ل ق s-رر اإ’سسُÓ-م م-ا ي-هu-ذب
الفرَد واÛتمع ويسس Òبالناسس ‘
َأاقوم سُسبل ،و‘ أاحسسن حال ،قال ـ
ت
صسلى الله عليه وسسلم ـ(( :إا‰ا ُبعث ُ
“م مكارمَ اأ’خÓق)).
أ’ u
وم - -ن ث s- -م وŸsا ك - -انت ظ- -اه- -رة
اıدرات ق- -د ت- -ف sشس- -ى خ -ط -ره -ا،
واسس -ت -ف -ح -ل أام ُ-ره -ا ‘ ع -دي -د م-ن
ال -ب Ó-د واÛت -م -ع -ات اإ’سس Ó-م -ي -ة
والعربية ،اأ’مر الذي راعنا خطُره،
وأاف -زَع -ت-ن-ا ع-واقُ-ب-ه ال-وخ-ي-م-ة ع-ل-ى
اŸسسلم Úعاsمة ،والشسباِب اŸسسلم
خاصسة ،أ’نّ الواجب يقتضسي تبيان
ما ينجم عن تلك الظاهرة من خطر
وضس - -ر ٍر ب - -ال َ - -غ  ،Ú- -ع - -ل - -ى ال - -ف - -رد
واÛتمع.
واıدرات ع- -ل- -م- -ي- -ا ه- -ي م- -اsدة
ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة تسسu-ب-ب ال-نعاسَس والنوم أاو
غ -ي -اب ال-وع-ي اŸصس-ح-وب ب-تسس-كÚ
اأ’ ،»⁄وكلمة uﬂدر ترجمة لكلمة
 NarcoticاŸشستsقة من اإ’غريقية
 Narkosisالتي تعني :يخدر أاو
ي - -ج - -ع - -ل ﬂدًرا؛ ل - -ذلك ’ ت- -ع- -تÈ

اŸنشس -ط -ات و’ ع -ق -اق Òال-ه-ل-وسس-ة
uﬂدرة َوفق التعريف العلمي ،بينما
Áك- - -ن- - -ن - -ا اع - -ت - -ب - -ار اÿم - -ر م - -ن
اuıدرات.
أاما قانونا ،فهي›« :موعة من
اŸواد تسس u- -ب - -ب اإ’دم - -ان وتسس u- -م - -م
ا÷هاَز العصسبي ،ويحظر تداولُها أاو
زراع -ت -ه -ا أاو صس-ن-ع-ه-ا ،إا’ أ’غ-راضٍس
يحuددها القانون ،و’ تسستعمل إا’
بواسسطة من يرخصس له بذلك.
ب ما تعوُد
و’ يخفى على كuل ذي ُل x
به اıدرات من أاخطار وأاضسرار
ف- -ادَح- -ة ع -ل -ى اÛت -م -ع اإ’نسس -اÊ
عامsة؛ Ÿا –دُثه تلك اuıدرات
ف
من آاثاٍر ضساsرة؛ حيث تسسuبب الضسع َ
ال- -ب- -د Êوال- -فسس- -اَد اÿل -ق -ي ،وكÌة
اإ’صس -اب -ة ب -اأ’م -راضس وزي-ادة نسس-ب-ة
الوَفَيات ،وإاحداث اآ’فات العصسبية
واأ’مراضس العقلsية والعيوب اÿلْقية
بالنسسبة Ÿتعاطي هذه اıدرات
من أافراد اÛتمع.
وهذا من كاsفة ا÷وانب ،وعلى
ك u- -ل اŸسس - -ت - -وي - -ات :ا’ق- -تصس- -ادي- -ة
والصس -ح -ي -ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة ع-م-وًم-ا،
اأ’م -ر ال -ذي ي -ؤوuث -ر ع-ل-ى ال-عÓ-ق-ات

هل اıدرات حرام؟ وما هي دوافع تعاطيها؟
ق -ال ت -ع -اs dG ºo¡odn πt˘ëp˘john{ :¤
äpÉÑn«u£
(}ånFpÉÑnîn drG oº˘¡p˘«r˘∏n˘Yn Ωoôu˘ën˘johnاأ’عراف
اآ’ية .)١5٧
نهى رسسول الله  -صسلى الله عليه
وسسلم  -عن ُكuل ُم ْسسِكر وُمْفِتر ،واŸفÎ
ه- -و ك- -ل م- -ا ي- -ورث ال ُ-ف ُ-ت -وَر وا ََÿدَر ‘
اأ’ط - -راف ،وه - -و م- -ا ي- -ن- -ط- -ب- -ق ع- -ل- -ى
اuıدرات؛ ح- - - -يث ج- - - -اء ‘ ا◊ديث:
ح َسسُن
حsدَثَنا ابُْن ُنَمْيٍر َقاَلَ :أاْخَبَرَنا اْل َ
« َ
ْبُ- -ن َعْ- -مٍ - -رو َع -ن ا◊ َك ِ-م َع -ن َشس ْ-ه ِ-ر ْب ِ -ن
ت أاُsم سَسَ-لَ-مَ -ة َتُ-ق-وُل:
حْ-و َشسٍ-ب َق-اَل :سَسِ-مْ-عُ -
َ
َنَهى َرسُسوُل الsلهِ  -صسsلى الله عليه وسسلsم
 َعْن ُكuل ُم ْسسِكٍر َوُمْفِتٍر»؛ أاخرجه أاحمدواأ’ربعة ،وصسححه ابن حبان.
ويدخل ‘ اÿمر كtل مُسسكر ،سسواء
ك- -ان م- -ائً- -ع- -ا أام ج- -امً- -دا أام سس- -ائ ً -
 Óأام
م - -ط - -ب - -و ًخ - -ا ،و‘ ذلك روى أاب - -و داود،
والÎمذي ،وابن ماجه ،عن الtنعمان بن
بشس Òقال  :قال رسسول الله  -صسلى الله
عليه وسسلم  ( ( :-إاsن من ا◊نطة خمًرا،
ومن الشسع Òخمًرا ،ومن الزبيب خمًرا،
ومن التمر خمًرا ،ومن العسسل خمًرا ))؛
زاد أاب - -و داود (( :وأان- -ا أان- -ه- -ى ع- -ن ك- -ل
مسسكر ) ).
دوإفع تعاطي إıدرإت وعÓج
ذلك:
نسس- -ت- -ط -ي -ع أان ن -خ -لصس إا ¤أاsن دواف َ-ع
سُس ُ- -ق - -وط الشس - -ب- -اب ‘ دائ- -رة اإ’دم- -ان
والعÓج لذلك و يتمثل ذلك ‘:
 - 1عدم ا’هتمام من ِقبل الوالدين
بأابنائهما ،سسواء با’نشسغال عنهما ،أام

العدد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حافظ اإ’سسُÓم على اإ’نسسان بكلu
ُ
ط- -رق اÙاف- -ظ- -ة؛ ل -ي -ع -يشس ق -وvي -ا
صس -ح -ي ً-ح -ا ،ف -رسس-م ل-ه ال-ط-ري-ق إا¤
ال u-رف -ع -ة ،و’ ي-ب-ل-غ ت-لك اŸن-زل-ة إا’
بجسسمه الصسحيح وعقِله الصسحيح،
فالعقل السسليم ‘ ا÷سسم ِ السسليم؛
ف -ح s-رم ع -ل -ي -ه ك s-ل م -ا ي -ه -لك ب-دن-ه
ويفسسد عقله {ôo°pù«rªndrGhn ôoªrîndrG ÉªnfsGEp
π
p ªnYn ø
r ep ¢lùLrQp Ωo’nRr’Cn r Ghn ÜoÉ°ün fr’Cn r Ghn
s
ºrµo˘∏˘©n˘nd √oƒ˘Ño˘æp˘àn˘rLÉ˘an p¿É˘£n˘«r˘°sûdG
¿}( ،اŸائ - - - -دة اآ’ي- - - -ة ،)٩٠
َ ƒëo∏pØrJo
ويلحق باÿمر كtل ما يخامر العقَل
ويسسÎه عن التفك Òالصسحيح ،فهي
ت-فسس-د ال-ب-دن ب-ك-ل م-ع-ن-ى اإ’فسس-اد،
وتؤوuدي إا ¤العsلة اŸسستمرة أاو الفناء،
وبالتا‹ تؤوuدي إا ¤ذهاب العقل.
ل - -ق - -د اسس - -ت - -ه - -د َف- -ت الشس- -ري- -عُ- -ة
اإ’سس Ó- -م- -ي- -ة  -كسس- -ائ- -ر الشس- -رائ- -ع
السسماوية  -اÙافظَة على أامورٍ
خمسسةُ ،عرفت بالكليات اÿمسس أاو
الضسروريات اÿمسس ،وهي« :الuدين
والنفسس والsنسسل والعقل واŸال» ،إا’
أان وسس -ي -ل -ة اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -ذه
اأ’م- -ور ت- -ن- -درُج ‘ م- -راتب ثÓ- -ث- -ة
حسسب أاه-م-ي-ت-ه-ا وخ-ط-ورت-ها ،وهذه
اŸراتب ُت- -ع- -رف ل- -دى ع- -ل- -م- -ائ- -ن -ا
ب - - -الضس - - -روري - - -ات ،وا◊اج- - -ي- - -ات،
والتحسسينات.
ومقاصسد الشسرعية اإ’سسÓمية ‘
ا◊قيقة تنتهي إا ¤حمايةِ مصسالح
ال- -ن- -اسس ،ومصس- -الُ- -ح ال- -ن- -اسس ال- -ت -ي
ت -قصس-ده-ا الشس-ري-عُ-ة ب-ا◊م-اي-ة إا‰ا
هي اŸصسالح التي أابان عنها كتاُب
ال -ل -ه وسس -ن -ة رسس -ول-ه وإاج-م-اع اأ’sم-ة
اŸعتَبر ،و’ عÈة Ãصسلحٍة مsدعاة
ت- -ق- -ف م- -وقَ- -ف اŸع- -ارضس- -ة ل- -ه -ذه
اŸصس -ادر أاو واح ٍ-د م-ن-ه-ا ،ومصس-ال-ح
الناسس ’ تتعsدى أان تكون جلب نفعٍ
لهم أاو دفَع ضسرٍر عنهم.
و’ يختلف اÛتمُع عن الفرد ‘
ه- -ذا ،ف- -إاذا ت- -وفَ- -رت ل- -ل- -م- -ج -ت -م -ع
ضس-روري-اُت-ه وح-اج-ي-ات-ه و–سس-يناته،
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ب-ع-دم م-راق-ب-ت-ه-م-ا أ’ب-ن-ائ-ه-م-ا ،وم-ن ث-م
ُنناشسد كل أاب وكل أام ضسرورة ا’هتمام
باأ’بناء ،واŸراقبة الدائمة لتصسرفاتهم.
÷ - 2وء بعضس اآ’باء واأ’مهات إا¤
القسسوة والُعنف ‘ تربية اأ’بناء؛ ‡ا
ي- -دف- -ع اأ’ب- -ن- -اء إا ¤ال -ه -روب م -ن ه -ذه
الَقسسوة للبحث عن ال sصسدر ا◊نون ،وقد
يكون هذا الصسدر ا◊نون هو الطامة
الُكÈى اŸمثلة ‘ أاصسدقاء ال tسسوء ،أاو
غيÓن اuıدرات.
ومن ثم فا◊tل يكُمن ‘ ضسرورة أان
يلجأا اآ’باُء إا ¤ا◊ب ،وُمعاملة اأ’بناء
معاملة Œمع ب Úالشuسsدة والل.Ú
 - 3ع- - -دم اه- - -ت - -م - -ام اŸدارسس
وا÷امعات بالشsسباب ،وا’قتصسار فقط
ع-ل-ى ت-ق-د ËاŸن-اه-ج ال-ع-ل-مs-ي-ة ،كما أاsن
ال -ف -راغ ال-ذي ي-ع-يشس-ه طُÓ-ب ا÷ام-ع-ة،
وع -دم ا◊رصس ع -ل -ى ا’نضس -ب-اط ال-ذي
ي sسس -رت -ه ل -ه ا÷ام -ع -ة ،دف -ع ال -ك -ث Òم-ن
الشsس -ب -اب إا ¤ال -ل -ه -و وال -ع -بث ،وم -ن ث ّ-م
ن -ن -اشس -د اŸدارسس وا÷ام -ع-ات ضس-رورة
ال -ع -ن -اي -ة ب-الشس-ب-اب ،وت-ك-ث-ي-ف الs-ن-دوات
اÿاصسة بتبصسÒهم Ãخاطر ا’إدمان،
وت -وق -ي-ع ال-كشس-ف ال-ط-ب-ي الs-دوري ع-ل-ى
الطÓب.
 - 4حالة الفراغ والبطالة التي يعيشُسها
ك- -ث Òم -ن الشس -ب -اب؛ ‡ا ي -دف -ع -ه -م إا¤
الهروب من واقعهم اŸؤو ،⁄ومن َلوم
اÙي -ط Úب-ه-م ،ف-ي-ل-ج-ؤوون إا ¤وسس-ي-ل-ة
ت-فصس-ل-ه-م ع-ن الÓ-ئ-م ،Úف-ي-ن-زل-ق-ون ‘
دائرة اإ’دمان أاو اإ’رهاب.

ومن ثم فا◊tل
ه - -و الصس Èع- -ل- -ى
ه- - -ؤو’ء الشس - -ب - -اب،
وﬁاول -ة إاي-ج-اد ف-رصس
العمل لهم ،وهذا ا◊ل ليسس ببعيد أاو
صَسْع ٍ
ب على اŸسسؤوول.Ú
 - 5ضس -ع -ف ال -وازع ال -دي-ن-ي ،وع-دم
التماسُسك ،وقِsلة اŸعرفة بأامور دينهم،
وعÓج هذا :غرسس القيم الدينية هو
اأ’فضس -ل ‘ ُم-واج-ه-ة مشس-ك-ل-ة اإ’دم-ان،
Óدمان؛ أاي :العلم
ومن لديهم اسستعداد ل إ
اŸدع - -م ب - -اإ’Áان ه - -م- -ا مً- -ع- -ا أاق- -وى
اأ’سسلحة ‘ مواجهة اıدرات.
ومن هنا نناشسد رجال الدين واÿطباء
والُفقهاء أانْ ُيكثفوا ُخ َ
طَبهم ‘ مثل هذه
الظاهرة ،فنادًرا ما ‚د خطيبًا يقف
على اŸن ،Èويتناول هذه الظاهرة ،بل
ظلوا يتماَدْون ‘ ُخ َ
طِبهم اŸكررة.
 - 6ت- -قصس ÒاŸسس- -ؤوول Úب -ال -دول -ة
والشtسرطة ‘ اأ’حكام الرادعة لكuل مَن
يتعاطى أاو يتاجر ‘ اuıدرات ،لدرجة
أاsنهم فرقوا ‘ العقوبة ب ÚاŸتعاطي
واŸتاجر ،أارى أانه ’ ُبsد من ا◊زم ،و’
فرق ب Úمن يتعاطى ،ومن يتاجر حتsى
ي s-ت -ع -ظ ال -ب-اق-ون ،وم-ن ه-ن-ا ن-ن-اشس-د ك-ل
الهيئات ﬁاربة هذا الوحشس الفاتك.
وب -ه -ذا ق -د ن -ق -ي شس -ب -اب -ن -ا وب -ال -ت -ا‹
اÛتمع ،من هذه اآ’فة التي  ⁄يسسلك
منها ’ الكب Òو’ الصسغ Òو’ العا ⁄و’
ا÷اهل و’ الرجل و’ اŸرأاة .و’ حول
و’ قوة إا’ّ بالله.

ع ّمـ ـ ـا
يششغل ـك

حكمة العدد
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^ من أإعÓم إ÷زإئر
ُولد الدكتور
أاب- -و ال -ق -اسس -م
سس - -ع - -د ال- -ل- -ه
ال- - -ع - -ام ١٩3٠
بضسواحي
ق -م -ار ب -و’ي-ة
ال -وادي ،وه-و
باحث ومؤورخ،
ح-ف-ظ القرآان
الكر Ëوتلقى
مبادئ العلوم من لغة وفقه ودين ،وهو
من رجا’ت الفكر البارزين ومن أاعÓم
اإ’صسÓح ا’جتماعي والديني.
له سسجل علمي حافل باإ’‚ازات :من
وظائف ،ومؤولفات ،وترجمات.
درسس ب-ج-ام-ع ال-زي-ت-ون-ة ب-ت-ونسس م-ن
 ١٩٤٧حتى  ١٩5٤واحتل اŸرتبة الثانية
‘ دفعته .بدأا يكتب ‘ صسحيفة البصسائر
لسس -ان ح -ال ج -م-ع-ي-ة ال-ع-ل-م-اء اŸسس-ل-مÚ
ا÷زائري Úسسنة  ،١٩5٤وكان يطلق عليه
«الناقد الصسغ ،»Òكما درسس بكلية اآ’داب
والعلوم اإ’نسسانية ‘ القاهرة ،وحاز على
شس -ه -ادة اŸاجسس -ت ‘ Òال-ت-اري-خ وال-ع-ل-وم
السس -ي-اسس-ي-ة سس-ن-ة  ،١٩6٢ث- -م ان- -ت- -ق -ل إا¤
أامريكا سسنة  ،١٩6٢حيث درسس ‘ جامعة
م - - - - -ن- - - - -يسس- - - - -وت- - - - -ا ال- - - - -ت- - - - -ي حصس- - - - -ل
منها على شسهادة الدكتوراة ‘ التاريخ
ا◊ديث واŸع -اصس -ر ب -ال -ل-غ-ة اإ’‚ل-ي-زي-ة
سس-ن-ة  .١٩65إاضس -اف-ة إا ¤ال-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة،
يتقن الراحل اللغة الفرنسسية واإ’‚ليزية
كما درسس الفارسسية واأ’Ÿانية.

أابو القاسسم سسعد الله
ومن أإشسهر مؤولفاته:
^ موسسوعة :تاريخ ا÷زائر الثقا‘ (٩
›لدات) ،دار الغرب اإ’سسÓمي ،بÒوت،
.١٩٩٨
^ أابحاث واآراء ‘ تاريخ ا÷زائر (5
اأجزاء) ،دار الغرب اإ’سسÓمي ،بÒوت،
٢٠٠٤ - ١٩٩6 -١٩٩3
ا◊ركة الوطنية ا÷زائرية ( ٤أاجزاء)،
دار ال- - - - -غ - - - -رب اإ’سس Ó- - - -م - - - -ي ،بÒوت،
١٩٩٧-١٩٩٢-١٩6٩
^ ﬁاضس - - -رات ‘ ت - - -اري- - -خ ا÷زائ- - -ر
ا◊ديث (بداية ا’حتÓل) ،ط ،١مصسر،
 ،١٩٧٠ط ،3ا÷زائر١٩٨٢ ،
^ بحوث ‘ التاريخ العربي اإ’سسÓمي،
دار الغرب اإ’سسÓمي ،بÒوت٢٠٠3 ،
ال -زم -ن اأ’خضس -ر ،دي -وان سس -ع-د ال-ل-ه،
ا÷زائر١٩٨5 ،
^ دراسس - - - - - -ات ‘ اأ’دب ا÷زائ- - - - - -ري
ا◊ديث ,دار اآ’داب ،بÒوت١٩66 ،
^ Œارب ‘ اأ’دب والرحلة ،اŸؤوسسسسة
الوطنية ،ا÷زائر١٩٨٢ ،
^ منطلقات فكرية ،ط ،٢الدار العربية
للكتاب ،تونسس ـ ليبيا١٩٨٢ ،
^ أافكار جاﬁة ،ا÷زائر ،اŸؤوسسسسة
الوطنية للكتاب١٩٨٨ ،
^ قضسايا شسائكة ،دار الغرب اإ’سسÓمي،
بÒوت١٩٨٩ ،
‘ ا÷دل ال - -ث - -ق- -ا‘ ،دار اŸع- -ارف،
تونسس١٩٩ ،
رحم الله شسيخنا ا÷ليل وأاسسكنه فسسيح
جناته.
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مواقيت
الصسÓة

^  2٨مارسش  :1٩٦0مّثل أاحمد بومنجل جبهة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي ‘ اج -ت-م-اع ال-ل-ج-ن-ة
’ف -ري-ق-ي-ة ‘
اŸدي -رة ل -ن -دوة الشس -ع -وب ا إ
أاكرا (غانا).
^  2٨مارسش  :1٨٣٨القوات الفرنسسية بقيادة
اŸاريشسال «فا‹» – Valletتل مدينة القليعة.

٢٤

الخميسش  21رجب  1440هـ الموافق لـ  2٨مارسش  201٩م

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

ألعدد

١٧٩٠٧

أاشساد بالتفاعل العاطفي للحراك ،الفريق ڤايد صسالح:

رابطة ’ تنقطع عراها ‘ السسراء والضسراء سستبقى دائمة ب Úا÷يشش وشسعبه
’ خوف على ا÷زائر ومسستقبلها ‘ ظل ا÷يشش الوطني الشسعبي

واصسل الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب وزير
الدفاع الوطني ،رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني
الشس -ع -ب -ي ،زي -ارت -ه إا ¤ال -ن -اح-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة
الرابعة ‘ يومها الثا Êبتفتيشش وتفقد بعضش
’غ- -واط ،وع- -ق -د ل -ق -اء م -ع
وح- -دات ق- -ط- -اع ا أ
’فراد.
’طارات وا أ
ا إ
‘ أل- -ب- -دأي- -ة وب- -ال- -ق- -اع- -دة أ÷وي- -ة وب- -ع -د م -رأسض -م
أ’سضتقبال ،تابع ألفريق رفقة أللوأء حسضان عÁÓية
قائد ألناحية ألعسضكرية ألرأبعة ،عرضضا شضام Óحول
ه -ذه أل -ق -اع -دة ق ّ-دم -ه ق -ائ -ده -ا تضض -م -ن م -ه -ام -ه -ا
أأ’سضاسضية ،ليتفقد ميدأنيا ﬂتلف ألوسضائل أ÷وية
أل -كÈى ،وي-ل-ت-ق-ي ب-ع-ده-ا ب-اأ’ط-ق-م ،ح-يث أأك-د ع-ل-ى
ضضرورة إأيÓء ألتحضض Òألقتا‹ أأهمية كÈى ‘ سضبيل
أ◊فاظ على أ÷اهزية ألعملياتية ‘ أأعلى درجاتها.
حماية حدود بÓدنا حماية تامة ،كاملة
ومتواصسلة هي مهام نبيلة
وب-اŸدرسض-ة أل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ل-ل-دف-اع أŸضضاد للطائرأت،
ألتقى ألفريق بإاطارأت وأأفرأد قطاع أأ’غوأط ،أأين
أألقى كلمة توجيهية بثت إأ ¤جميع وحدأت ألناحية
أأكد من خÓلها على أأن حماية حدود بÓدنا حماية
تامة وكاملة ومتوأصضلة هي مهام نبيلة ،تسضتوجب من
أ÷يشس ألوطني ألشضعبي أكتسضاب كل مقومات ألقوة
وأ◊رصس على تنميتها باسضتمرأر ،مذكرأ من جديد
بالروأبط ألقوية ب Úألشضعب أ÷زأئري وجيشضه:
اكتسساب كل مقومات القوة وا◊رصش على
تنميتها باسستمرار
«إأن-ن-ا وإأذ نسض-ت-حضض-ر ت-لك أل-رأب-ط-ة أل-ق-وي-ة أل-ن-ابضض-ة
با◊ياة ألتي تشضد ألشضعب أ÷زأئري ÷يشضه ،هذه
ألرأبطة ألتي يشضهد على قوتها ومتانتها ذلك ألتفاعل
ألعاطفي ألذي ما فتئ يع Èعلى نفسضه من خÓل

صض -ور أل -تضض -ام -ن ب Úألشض -عب وج -يشض -ه أأث -ن-اء أÙن
وأŸلمات ،فإاننا ‚زم بأان ألرأبطة ألتي ’ تنقطع
عرأها ‘ ألسضرأء وألضضرأء ،سضتبقى دأئما وأأبدأ تربط
أ÷يشس ألوطني ألشضعبي بشضعبه ‘ كافة ربوع ألوطن،
وه -و رب -اط م-ق-دسس يسض-ت-م-د ق-دسض-ي-ت-ه أŸب-ارك-ة م-ن
خصضوصضيات ألشضعب أ÷زأئري ومن ‡يزأت تاريخ
أ÷زأئر أÛيد وجغرأفيتها أŸديدة ،فوأجب بعث
أل -ط -م -أان -ي -ن -ة ورأح -ة أل -ب -ال ‘ ق -ل-وب أأب-ن-اء ألشض-عب
أ÷زأئ - -ري ،ه- -و وأجب وط- -ن- -ي ‰ن- -ح- -ه ‘ أ÷يشس

‘ زيارة ›املة إا ¤جريدة «الشسعب» أامسش

السسف Òالصسيني ‹ -ليانه  :أانا قارئ و‘ّ ÷ريدتكم وأاتصسفحها يوميا

 ⁄ي - -خ - -ف ‹  -ل - -ي- -ان- -ه ،السس- -ف Òالصس- -ي- -ن- -ي
ب- -ا÷زائ -ر ل -دى زي -ارة ›ام -ل -ة أاج -راه -ا إا¤
’وفياء
يومية الشسعب أامسش ،أانه من القراء ا أ
للجريدة وأانه يتصسفحها يوميا ،كما عاد ليانه
خÓ- -ل دردشس- -ة ل -دى اسس -ت -ق -ب -ال -ه م -ن ط -رف
ال-رئ-يسس-ة اŸدي-رة ال-ع-ام-ة ،أام-ي-ن-ة دب-اشش ،إا¤
’و ¤لبداية العÓقات ب ÚبÓده
اللحظات ا أ
وا÷زائ-ر ال-ت-ي اسس-ت-ه-لت خÓ-ل ك-فاح الشسعب
ا÷زائ- - -ري م- - -ن أاج - -ل ا’سس - -ت - -ق Ó- -ل وذّك - -ر
ب - -اŸن - -اسس - -ب- -ة أان ب- -ك Úك- -انت أاول دول- -ة غÒ
ع -رب -ي -ة ت-عÎف ب-ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ث-ورة
ا÷زائ- -ري- -ة وأاضس- -اف أان- -ه م- -ن- -ذ ذلك ال- -وقت
والعÓقات ب Úالبلدين  ⁄تتوقف عن السسÒ
’فضس-ل إا ¤أان تّ-وجت ب-ت-وق-ي-ع شس-راك-ة
ن -ح -و ا أ
اسسÎتيجية سسنة . 2014
أام Úبلعمري
وأأضضاف ‘ ألصضدد أأن بÓده سضتسضاعد أ÷زأئر ‘
أ◊فاظ على أأمنها وأسضتقرأرها وعلى أسضتقÓلها و
سضيادتها وأأن بÓده ’ تنسضى ›هودأت أ÷زأئر من
أأج -ل أسضÎج -اع ب -كŸ Úق -ع -ده -ا أل-دأئ-م ‘ ›لسس
أأ’من.
على ألصضعيدين ألتنموي وأ’قتصضادي أعت ÈألسضفÒ
ألصضيني أأن ›ا’ت ألتعاون متعددة ⁄ ،تسضتثن حتى
أ÷انب ألثقا‘ ،مشضÒأ أأن ذلك Ÿسضه من خÓل
ألزيارأت أŸتبادلة للوفود ،إأ’ أأنه أعت Èأأن ما –قق
يحتاج إأ ¤أŸزيد وأأنه سضيبذل ما يوسضعه للمضضي
ن- -ح- -و أ’فضض- -ل و ‘ ألصض- -دد أع- -ت -‹ Èل- -ي -ان -ه أأن
أإ’عÓم يلعب دورأ كبÒأ ‘ هذأ أŸسضار ،مؤوكدأ أأنه
يشضجع ألتعاون وألتنسضيق ب Úأإ’عÓمي Úأ÷زأئريÚ
وألصضيني ،Úمؤوكدأ أأن بÓده توفر إأمكانيات Ÿثل
هذأ ألتعاون ب ÚأŸؤوسضسضات أإ’عÓمية ‘ ألبلدين
و‘ مقدمتها «ألشضعب » وهنا أأكدت أأمينة دباشس،
ألرئيسضة أŸديرة ألعامة للجريدة على أأن أإ’عÓم
يلعب دورأ كبÒأ ‘ تعزيز ألعÓقات ب Úألبلدين و أأن

ألشضعب متفتحة على كل مقÎحات ألتعاون ألتي
تعود بالفائدة على أ÷انب.Ú
وع -ن أل -ل -غ -ت Úأل -ع -رب -ي-ة وألصض-ي-ن-ي-ة ق-ال ألسض-ف Òإأن
ألصضيني Úيهتمون كثÒأ باللغة ألعربية وأأن ‘ ألصضÚ
جامعات ومعاهد كثÒة تدرسضها إأ ¤جانب لغات
أأجنبية أأخرى وأأن بÓده ألشضعوب أأ’خرى على تعلم
ألصض- -ي- -ن- -ي- -ة وأأن ب- -ك Úت -رغب ‘ رؤوي -ة أŸزي -د م -ن
أ÷زأئري Úيتكلمون ألصضينية لهذأ أسضتحثت بكÚ
مسضابقة تسضمى «جسضر أللغة ألصضينية».
‹  -ليانه قال إأن أأول أنطباع أأخذه عن أ÷زأئر
Ãجرد وصضوله منذ ألتحاقه كسضق ÒلبÓده با÷زأئر
وهي أأول زيارة له على أإ’طÓق ،قال إأنه أكتشضف
مدى حب وتقدير أ÷زأئري Úللشضعب ألصضيني وتأاكد
لديه أأن بعد أŸسضافات ’ وÁ ⁄نع Áنع إأقامة
عÓقة صضدأقة قوية ب Úألبلدين.
ألسضف Òألصضيني و‘ رده على سضؤوأل ألشضعب حول
ألوضضع أ◊ا‹ ألذي تعيشضه بÓدنا ،قال إأن ألصضÚ
م -وق -ف -ه-ا وأضض-ح ‘ ه-ذأ ألشض-أان وأأن-ه-ا ت-ل-ت-زم ب-ع-دم
ألتدخل ‘ ألشضؤوون ألدأخلية للدول وأأضضاف أأنها
على ثقة أأن لدى ألشضعب أ÷زأئري أ◊كمة وألقدرة
على إأيجاد حلول تتوأفق مع خصضوصضياته وأأن بÓده
تتمنى أأن “ضضي أأ’جندة ألسضياسضية بشضكل سضلسس.
من جهتها ،قالت مديرة ألشضعب أأنها تشضرفت بزيارة
أÛاملة ألتي أأجرأها ألسضف Òألصضيني أإ ¤جريدتنا
يوم أأمسس وأأعربت عن أأملها ‘ أأن ترى ألعÓقات
ب Úألبلدين تتطور أأك Ìمؤوكدة أأن ذلك يشضكل مصضدر
أع -ت -زأز وف -خ -ر ،ل -تÈز ب -ع-د ذلك أÛه-ودأت أل-ت-ي
تبذلها أ÷ريدة من أأجل تقد ËإأعÓم موضضوعي
يقدم خدمة عمومية ومؤوسضسضاتية و‘ ألصضدد أأعطت
دباشس نظرة عامة حول ما عرفته أ÷ريدة من تطور
ع Èأسض - -ت- -ح- -دأث صض- -ف- -ح- -ات خ- -اصض- -ة ،أŸل- -ف- -ات
أأ’سضبوعية ،أŸنتديات وألندوأت وكذأ توسضيع شضبكة
أŸرأسض- -ل Úعﬂ Èت- -ل -ف و’ي -ات أل -وط -ن ‘ إأط -ار
ت-ع-زي-ز وت-ع-م-ي-ق أÿدم-ة أإ’عÓ-م-ي-ة أ÷وأري-ة أل-تي
توليها إأدأرة أ÷ريدة أأهمية كÈى.

الفجر05.10.................:
الشسروق٦0.50...............:
الظهر12.54.................:
العصسر1٦.27................:
المغرب1٩.10................:
العشسـاء20.27..................:

أل -وط -ن -ي ألشض-ع-ب-ي أأه-م-ي-ة قصض-وى ون-ع-م-ل ج-اه-دي-ن
وÃثابرة شضديدة على أأن نكون دوما ‘ مسضتوى هذأ
ألوأجب ألوطني ألرفيع ألشضأان.
’ خوف على حاضسر ا÷زائر وعلى
مسستقبلها ،لشسعب واعي مدرك Ÿصسلحة وطنه
ف Óخوف على حاضضر أ÷زأئر وعلى مسضتقبلها ‘
ظل هذأ ألشضعب ألوأعي وأŸدرك للمصضلحة ألعليا
لوطنه ،و’ خوف على أ÷زأئر وعلى مسضتقبلها ‘
ظل هذأ أ÷يشس ألوطني ألشضعبي ،ألذي يتنفسس هوأء
وط -ن -ه وي -خ -ف -ق ق-ل-ب-ه ل-ك-ل ذرة م-ن ت-رأب-ه أŸب-ارك،
فالوطن ألذي أأثبت أأبناؤوه ع Èجميع ربوعه ،و‘ كل
أأأ’وقات بأانهم أأبناء Áنحون للعزة وأ’عتزأز بالوطن
مسضاحته ألفسضيحة وحيزه ألرحب ،وبأانهم أأشضدأء على
أأعدأئهم رحماء بينهم ،قلت هذأ ألوطن سضيعرف
ك- -ي- -ف ي- -ج- -ت -از ه -ذه أÙن وأأ’زم -ات ،وأأن أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشض -ع -ب-ي ه-و م-ن ه-ذه أل-ط-ي-ن-ة ،وم-ن ه-ذأ
أŸعدن أأ’صضيل ،ألذي يعرف ‘ ألوقت أŸناسضب
ك -ي -ف ي -غ ّ-ل-ب مصض-ل-ح-ة أل-وط-ن ع-ل-ى ك-اف-ة أŸصض-ال-ح
أأ’خ -رى ،وه -ل ه -ن-اك مصض-ل-ح-ة أأع-ل-ى م-ن مصض-ل-ح-ة
ألوطن».
’زمات
الوطن سسيعرف كيف يجتاز اÙن وا أ
وا÷يشش من هذه الطينة
ألسضيد ألفريق ذّكر من جديد باأ’شضوأط أŸعتÈة ألتي
ق-ط-ع-ه-ا أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ‘ سض-ب-ي-ل ت-ط-وير
ﬂتلف مكوناته ،وألرفع من قدرأت قوأتنا أŸسضلحة
ألتي باتت عينا سضاهرة ليل نهار على أأمن وأسضتقرأر
أ÷زأئر ،حاثا أ÷ميع على بذل أŸزيد من أ÷هد
أŸثابر.
حماية ا◊دود وسسط ﬁيط إاقليمي
متوتر وغ Òمسستقر واجب مقدسش
«ولقد أسضتطاع جيشضنا قطع خطوأت كÈى ‘ جميع
أÛا’ت ،غ Òأأن ط- -م- -وح- -ن- -ا إأ– ¤ق- -ي -ق أŸزي -د
وأŸزيد من أأ’شضوأط أأ’خرى على جميع أأ’صضعدة،
يجعلني أليوم ،بهذه أŸناسضبة ألكرÁة ،أأؤوكد أأمامكم
أأنتم أأفرأد ألناحية ألعسضكرية ألرأبعة ،على أأهمية
مضضاعفة أليقظة وموأصضلة ألعمل على نفسس ألوتÒة
وب -ذأت أل -ع -زÁة ع -ل -ى Œسض -ي -د م -ا نصض-ب-و إأل-ي-ه م-ن
أأه -دأف ،ح -م-اي-ة ◊دودن-ا أل-وط-ن-ي-ة ،ك-اف-ة ح-دودن-ا
أل -وط-ن-ي-ة’ ،سض-ي-م-ا وأأن بÓ-دن-ا ت-ع-يشس وسض-ط ﬁي-ط
إأق-ل-ي-م-ي م-ت-وت-ر وغ Òمسض-ت-ق-ر ،يشض-ه-د ت-ف-اقما كبÒأ
ل -ك -اف -ة أأن -وأع أآ’ف -ات Ãا ف -ي -ه-ا أإ’ره-اب وأ÷رÁة
أŸنظمة بكافة أأشضكالها ،وألتي “ثل –ديات كÈى
وجب علينا ‘ أ÷يشس ألوطني ألشضعبي ألتصضدي لها
بكل حزم وصضرأمة ،وفقا Ÿهامنا ألدسضتورية ألتي ⁄
ولن نحيد عنها أأبدأ».
ليسضتمع ‘ أأ’خ Òإأ ¤تدخÓت وأنشضغا’ت إأطارأت
وأأف-رأد ه-ذه أل-ن-اح-ي-ة أل-ذي-ن ج-ددوأ أل-ت-زأم-ه-م ألتام
بأادأء مهامهم بكل إأخÓصس وتفا Êخدمة للوطن.
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«الرو‚ارسش « ينتصسر لـ « الفوفوزي « Óمن «ا’توبور»
أقÎأح م- -ؤوسضسض- -ة أ÷يشس ج -اء ك -خ -ط -وة
إأسضتباقية ،للتعجيل بإايجاد ﬂرج لÓزمة
ألسضياسضية ألتي يعيشضها ألبلد منذ جمعة
أ◊رأك أ’و ،¤وق- -ط- -ع أل -ط -ري -ق أم -ام
أ’صض-وأت أŸن-ت-ظ-رة أل-ف-رأغ أل-دسض-ت-وري
ت -ع -م -دأ وح-ي-ل-ة ،ول-يسس ج-ه Ó-وصض-دف-ة ،
ف -ك-ل-م-ا ت-أاخ-ر أ◊ل ،كÈت «أل-غ-ن-غ-ري-ن-ا «
وبالتا‹ ألغوصس ‘ خندق ألفوضضى ومن
ثمة أقحام أ÷يشس ‘ صضرأع سضياسضي هو
‘ غنى عنه ،وسضط ﬁيط إأقليمي متوتر
وغ Òمسضتقر.
أللجوء أ ¤أ◊ل ألدسضتوري هو ألقانو،Ê
وإأ’ ف- -إان أل- -ف- -رأغ سض- -ي- -ؤودي أ ¤ف -وضض -ى
سض -ي -اسض -ي -ة ع-ارم-ة ’ن ح-ام-ي أل-دسض-ت-ور
ع- -اج- -ز صض- -ح- -ي -ا ،وب -ع -د أن -قضض -اء أŸدة
أل-ق-ان-ون-ي-ة ل-ه بصض-ف-ت-ه أل-ق-اضض-ي أ’ول ‘
أل -ب Ó-د  ،سض -ي -ؤوول أل -وضض -ع أ ¤أل -ف -وضض-ى
ح -ت -م -ي -ة وه-ي أم-ن-ي-ة ع-رأب «أ’ت-وب-ور»
وأل- -ذب -اب أ’ل -كÎو، Êأل -ذي -ن أل -ت -ح -ق -و
ب -ا◊رأك ألشض -ع -ب -ي ،م -ت -ب-ن Úم-ن-اورأت
سضياسضوية بدأأت مﬁÓها تظهر لتمرير
ح-ل-ول ي-ت-م ف-رضض-ه-ا م-ع أط-رأف أج-ن-بية،
ب -ق -در م -ا ك -ان أل -ق -رأر سض -ي -دأ دسض -ت-وري-ا
وصضائبا  ،فإانه كشضف ضضعف ما يسضمى
›ازأ ب-اŸع-ارضض-ة وأأ’ح-زأب ألسض-ي-اسضية
ولو أجتمعت جملة وتفصضي.Ó
لنعÎف ..أننا أمام أزمة وفرأغ سضياسضي
رهيب  ،يهددأن أسضتقرأر ألبÓد ،أن ظل
ع -ل -ى ح -ال -ه ،أأم -ام صض -مت ك -ل أل -ف -وأع-ل
ألسضياسضيةÃ ،ا فيها أ’حزأب وأŸعارضضة
وألرئاسضة ،بدأأ ألقلق يتسضلل أ ¤ألقلوب
ويصضنع هذأ ألÎقب أ◊ذر من ›هول
يشضبه «ألغول « ،تخوف ألشضعب أŸؤومن
بقضضية وطنه –ديدأ.
«ألرو‚ارسس» رأفع عن خيار ألشضعب
ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى دÁوم-ة أل-دول-ة أل-وط-ن-ي-ة ،
مسضتجيبا أ’صضوأت كل جمعة «جيشس

كاريكات /ÒعنÎ

شض -عب خ -اوة..خ -اوة «› ،ن -ب-ا أل-ب-ل-د م-ن
أŸؤوأم - -رأت أل - -دأع - -ي - -ة أ ¤أسض - -ت- -م- -رأر
أأ’ح -ت -ق -ان أل -رأفضض -ة ◊ل شض -ام-ل دأخ-ل
أ’طر ألقانونية وألدسضتورية  ،وألتي هي
خيارنا جميعا .
إأن أعÓن حالة شضغور منصضب ألقاضضي
أ’ول ‘ ألبÓد ثم ألذهاب أ ¤أنتخابات
رئ -اسض -ي-ة ي-ك-ون ألشض-عب ف-ي-ه-ا ه-و مصض-در
ألسض-ل-ط-ات  ،م-ث-ل-م-ا أك-دت ع-ل-ي-ه م-طالب
أ◊رأك ألشضعبي أŸؤومنة با÷زأئر وأحدة
موحدة  ،ومرجعيتها ألنوفمÈية  ،أأملنا
أل- -وح- -ي- -د ل -ل -خ -روج م -ن أل -زج -اج -ة دون
ألتخبط ‘ عنقها.
أن تشضويه أŸسضÒأت ألسضلمية بشضعارأت
تدعو أ ¤تفتيت ألكيان ألوأحد  ⁄ ،تكن
ول -ي -دة ألصض -دف -ة ،وم -ا ت-وأج-د  ،أل-رأي-ات
،أل -رسض -وم -ات  ،أÛسض -م -ات وأل -ع -ب-ارأت
ألغريبة بالشضوأرع  ،إأ’ دليل أن أ’مر دبر
بليل وأن ألنوأيا ألسضيئة كا÷مرة أÿبيثة،
تنتشضر ‘ جسضد ألشضعب كالطاعون ليفتك
بالشضرفاء وأ◊ا ÚŸبغد أفضضل  ،ألوطن
‘ ﬁك صضعب جدأ ،وألذهاب أ ¤خيار
سض -ل -م -ي رغ -ب -ت -ن -ا دون ت-ن-ازل و’ ت-أاخ-ر ،
وأ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى وح- -دة أل -ب -ل -د شض -ي -م -ة
أ’شضاوسس  ،فإاما أن نلتف جميعا أمام
ه- -ذأ أل- -وط- -ن وبصض- -وت وأح -د ،أو نÎك -ه
يتهاوى أأمامنا ،وسضاعتها ’ نقوى على
إأنقاذه ،أ’ننا تأاخرنا كثÒأ ،أو أننا سضنبكي
ع-ل-ى ضض-ي-اع-ه ،ك-م-ا ت-ب-ك-ي أل-ثكلى حالتها
أŸريرة.
حكمة النفسش ا’خÒ
اذا اردت –ري- - - - -ر وط- - - - -ن ضس - - - -ع ‘
مسس- - -دسسك  10رصس- -اصس- -ات تسس -ع -ة
ل- -ل -خ -ون -ة وواح -دة ل -ل -ع -دو ،ف -ل -و’
خونة الداخل ما Œرأا عليك عدو
اÿارج»

