‡ثـــ Óللرئـــيسس بوتفليقــــة ‘ القمـــة العربيـــة الثــــÓث Úبتــــــونسس

بن صضالـح :ضضـرورة إادخـال إاصضÓحـات عميقـة عـلى اŸنظومـة العربية

صصـــ3
0ـ
3ـــ0ـ

تسصتمر إا ¤اليوم متجاوزة  25ملم

أامطـ ـ ـ ـ ـار رعديـ ـ ـ ـ ـ ـة
مرتقبـ ـ ـ ـ ـة بغ ـ ـ ـ ـ ـ ـرب
وجنـ ـ ـ ـ ـوب الوطـ ـ ـ ـن

لثن 25 Úرجب  1440هـ اŸوافق لـ  01أافريل 201٩م
 ISSN 1111-0449ا إ

`çó

◊` `

G

العدد 1٧٩11:الثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
اŸوقع ا إ

france prix 1

صصـــ43ـــ0ــ2

طبقــا للمـــادة  ٩3مــن الدسصتــور وبعــد التشصــاور مـــع الوزيـــــر الول

رئيسس ا÷مهورية يّع Úأاعضضاء الّطاقم ا◊كومي ا÷ديد

صصـــ3
0ـ
3ـــ0ـ

ص

أاحـــــزاب ومنظمــــات حـــــول تفعيــــل اŸـــــواد  ٨ ،٧و  102مـــن الّدسصتــــــــور

مق ــÎح القيـ ـ ـادة العلي ــ ــا للجي ـ ـ ــشس يسضتج ــ ــيب Ÿطل ــب شضعـ ــبي ملــ ــح
أادب الطفــــــــل فـــــــــي الجزائــــــــر ...

اختÓط في األوراق
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين ما يكـ ـ ـ ـ ـتب
للناشضئـ ـة أاو عليـهـا
صصـــ1ـــ1ـــ-ـــــ2ــــ1ـــ-ــــ3ــــ1

صصـــ4ــــ0ـــ-ــــ5ـــــ0

لو ¤موبيليسس
الّرابطة اÎÙفة ا أ

مواجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات واعـ ـ ـ ـ ـ ـدة
باإلث ـارة ‘ ا÷ول ـ ـة 25

صصـــ3
٩ـــ0ـ1ـ

ا’ثنين  ٠١أافريل  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٥رجب  ١٤٤٠هـ

سصيال توقع اتفاقيتÚ
مع «أاونسصاج» و»كناك»

ناصصر سصايسض ينشصط
ﬁاضصرة باŸعهد
الوطني للدراسصات
الشصاملة

02

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

ت- -وق- -ع شس -رك -ة اŸي -اه وال -ت -ط -هÒ
«سسيال» ،اليوم ،اتفاقية شسراكة مع
ال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل
الشسباب ،لدعم برنامج اŸناولة مع
الشس-رك-ات الصس-غÒة ،ب-ح-يث ي-ل-ت-زم
ال- -ط -رف -ان ب -ال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ق -دË
ال- - -دع- - -م واŸسس- - -اع- - -دة ل - -لشس - -ب - -اب
ا◊ام -ل Úل -ل -مشس-اري-ع ،ك-م-ا سس-ت-وق-ع
ات -ف -اق -ي -ة م -ع الصس -ن -دوق ال -وط -ن-ي
ل-ل-ت-أام Úع-ن ال-ب-ط-ال-ة ،التي تسسهل
إاجراءات التعاقد مع اŸناول.Ú

بسسبب اأ’شسغال على شسبكة التوزيع

انقطاع ‘ التموين باŸياه يوم
 1أافريل ‘ بلديات العاصصمة

أاع- -ل -نت شس -رك -ة اŸي -اه و ال -ت -ط -هÒ
ل- -ل- -ج -زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة (سس -ي -ال) ،ع -ن
انقطاع ‘ التموين باŸياه ،اليوم‘ ،
عدد من البلديات بالعاصسمة ،بسسبب
أاشسغال على شسبكة التوزيع حسسب ما
أافاد به بيان للمؤوسسسسة.
’شسغال سستتم
وأاضساف اŸصسدر أان ا أ
ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬁط-ة الضس-خ ب-حيدرة
الواقعة بشسارع اÿزان ،حيث سسيتم
إا‚از ث Ó-ث -ة ت -وصس -يÓ-ت ل-تصس-ري-ف
اŸي- -اه ع Èال- -ق- -ن- -وات ،وذلك ‘ إاط -ار
أاشس -غ -ال وضس-ع ﬁط-ة ج-دي-دة ل-لضس-خ
ح- -ي- -ز اÿدم- -ة وال- -ت- -ي سس -ت -ت -م ي -وم
ا’ثن ÚاŸقبل ما ب Úالثامنة صسباحا
( 8سسا) والسساعة ا◊ادية عشسر ليÓ
( )23سسا.
وÁسض هذا ا’نقطاع ‘ التزويد
’ب-ي-ار وحيدرة وبن
ب-اŸي-اه ب-ل-دي-ات ا أ
عكنون (شسارع دودو ﬂتار)
وبئرمراد رايسض (باسستثناء حي ‹
فÒجي) وبلدية ب Òخادم (منطقة
تقصسراين) ،حسسب بيان»سسيال».

العرضض اأ’ول للفيلم
السصينمائي ا◊مل السصاحر

يعرضض الديوان الوطني للثقافة
’عÓ- -م ال- -ف- -ي- -ل- -م السس- -ن- -ي -م -ائ -ي
وا إ
«ا◊مل السساحر» ،بقاعة العروضض
ال- -كÈى ب- -قسس- -ن- -ط -ي -ن -ة وخ -راط -ة
’ط- - - - -لسض
ووه - - - - -ران وق- - - - -اع- - - - -ة ا أ
’ول ي- -ك- -ون،
ا÷زائ - -ر.ال- -ع- -رضض ا أ
اليوم ،على السساعة  17:00مسساء،
بحضسور ﬂرج الفيلم صسادق الكبÒ
للحديث عن حيثيات الفيلم.
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عروضض ترفيهية لألطفال ببومرداسض
ب- - - -رم- - - -ج ال - - -دي - - -وان
ال - -وط - -ن - -ي ل - -ل- -ث- -ق- -اف- -ة
’عÓم عدة عروضض
وا إ
م- - -ن- - -زل- - -ي- - -ة ل- - -ف - -ائ - -دة
’ط - - -ف - - -ال ،ت- - -زام- - -ن- - -ا
ا أ
وال -ع -ط -ل -ة اŸدرسس -ي-ة ‘
’سس- - - - -ب - - - -وع ال - - - -ث - - - -اÊ
ا أ
’خ ،Òم- -ن -ه -ا ع -رضض
وا أ
’مانة
ترفيهي بعنوان ا أ
’ف-راح سس-ي-م-و،
ل-ف-رق-ة ا أ
ال-ثÓ-ث-اء ،ع-ل-ى السساعة
 15:00مسس -اء ،وع-رضض
ح-ك-وات-ي ،ا÷م-ع-ة على
السس-اع-ة ال-ث-الثة ،وذلك
بو’ية بومرداسض.

قافلة –سصيسصية عÈ
و’يات ا÷نوب

ت -ن -ظ -م ال -وك-ال-
قافلة –سسيسس ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ن-ف-اي-ات
ية
إا ¤غ-اي-ة ال-ي-و ع Èو’يات ا÷نوب،
م،
ح
ي
ث
س
س
ت
ح
ط
ر
ح
الها،
ال -ي -وم،ب-ورق-ل-ة ب-
ا
Ÿ
ر
ك
ز
ال-ت-ج-اري أاسس-يÓ-
ب -ب-ل-دي-ة سس-ي-دي خ-
ببلدية ورقلة ،وي-ل-د وك-ريسست ’ي-ن
بوغفالة.

’دارة والمالية
ا إ

ي -ن -ظ -م ،ال -ي -و
د به بيان لوزارة الثقافة .وأاوضسح ذات اŸصسدر أان
ا÷زائر ،حسسب ما أافا
’وقاف بالتنسسيق مع
ذا اŸعرضض الذي تنظمه وزارة الشسؤوون الدينية وا أ
ه
كريا «يؤورخ لطباعة اŸصسحف الشسريف ‘ ا÷زائر»،
قصسر الثقافة مفدي ز
طات والنسسخ القدÁة Ÿصسحف ردوسسي ،إاضسافة إا¤
ويضسم «بعضض اıطو
دية التي كانت تسستخدم قدÁا ‘ –فيظ القرآان
’دوات التقلي
بعضض ا أ
ا الدعائم التي تسستخدم حاليا ‘ طباعة اŸصسحف».
وكذ

ك-ز ال-ث-ق-ا‘ ا إ
’سسÓ-م-ي ب-ب-وم-
رداسض ،ال-ي-وم ،م-ائ-دة
مسس -ت -دي -رة ح-ول م
«
أ
ا
وضس-وع ك-ذوب-ة أاف-ريحضسرها الشسيخ عبد الرحمان سساŸي ي-ل م-اسس-ي ’ ت-نسس-ى «،
وا’
وينظم النش
سستاذة فريدة رحال.
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صسباحا.

ت-ت-م ع-م-ل-ي-ة اف-ت-ت-ا
ح ال-ع-روضض اŸال-ية اÿاصسة برخصض
اŸن -اج -م ل Ó-سس -ت -كشس -ا
ف
ا
Ÿ
ن
ج-م-ي ،غ-دا ال-ثÓ-ث-اء ،ب-ف-ن-دق
ال -ري -اضض ‘ ،سس -ي -دي ف-
رج ،وذلك ‘ إاط-ار ال-ط-ب-ع-ة  48من
اŸناقصسات.

يسسرجازي الشسركة الرائدة ‘ تقنيات ا’تصسا’ت الرقمية أان
تعلن عن إاطÓق عرضض «جازي عايلة» ا÷ديد الذي يوفر اŸزيد
’نÎنت وال -راح -ة ‘ ا’تصس -ال إارضس -اء ل -ل -زب -ائ -ن ا◊ال -يÚ
م- -ن ا أ
وا÷دد.
’سس-رة وه-ي
صس -م -مت ا◊زم -ة ا÷دي -دة ل -ت Ó-ئ -م م -ي -زان -ي -ة ا أ
’نÎنت ب Úأافراد العائلة ،وتتأالف ا◊زمة من
مثالية Ÿشساركة ا أ
م -ودم م -ن ا÷ي -ل ال -راب -ع وشس -ري -ح-ة سس-ي-م أانÎنت م-ع رصس-ي-د م-ن
اختيار الزبون.
’حدث تقنية ‘ ا÷يل الرابع.
مودم جازي ا÷ديد هو ا أ
’نÎنت مع  10أاجهزة ‘ وقت واحد.
Áكنه مشساركة ا أ
سسرعة أانÎنت تصسل إا 150 ¤ميغابايت ‘ الثانية.
بطارية  2000ميلي أامب Òتوفر حرية اسستعمال تصسل إا 10 ¤سساعات.
هوائيات ذات جودة عالية من اأجل ربط أاك Ìاسستقرارا.
تتوفر ا◊زمة على  3صسيغ لتلبية ﬂتلف ا’سستعما’ت وفقا للحجم اŸطلوب واŸيزانية اıصسصسة.
’و ¤تقÎح 105جيغا بايت صسا◊ة Ÿدة ثÓثة أاشسهر معروضسة بسسعر  8500دينار .الثانية لÓسستخدام اŸعتدل وتقÎح حجم
ا أ
أانÎنت من  35جيغابايت ‘ الشسهر بسسعر  7500دينار.أاما الصسيغة الثالثة فهي تقÎح حجم انÎنت من  15جيغابايت ‘ الشسهر
بسسعر  7000دينار.
العرضض متوفر ‘ جميع Óﬁت جازي ع Èالوطن ،اعتباًرا من  31مارسض .2019

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

اŸلتقى الدو‹
الثامن للسصÒة
النبوية

افتتاح العروضض اŸالية لرخصض اسصتكشصاف اŸناجم

جازي تطلق العرضض ا÷ديد «جازي عايلة»

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

تاريخ طباعة اŸصصحف الشصريف ‘ ا÷زائر
بقصصر الثقافة
ع -رضض ح -ول ت -اري -خ ط -ب -اع -ة اŸصس -ح-ف الشس-ري-ف ‘
م ،م -

ي-ن-ظ-أام اكŸرذوبة أافريل ماسصي ’ تنسصى

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

ي-ن-ظ-م اŸع-ه-د الوطني للدراسسات
’سسÎاŒي - -ة الشس - -ام - -ل - -ة ‘ إاط - -ار
ا إ
سس- - -لسس- - -ل - -ة اÙاضس - -رات ال - -دوري - -ة
تظاهرة علمية ،غدا ،على السساعة
 14:00ب -ع-د ال-زوالÃ ،ق-ر اŸع-ه-د.
ي - -نشس - -ط ال - -ن - -دوة ن - -اصس- -ر سس- -ايسض
ال- -رئ -يسض اŸدي -ر ال -ع -ا ⁄ل -لشس -رك -ة
ا÷زائرية للتأامينات حول موضسوع
’سسÎاŒي -ة ل -نشس-اط
«ال -ره -ان -ات ا إ
ال- - - -ت- - - -أام Úوإاع- - - -ادة ال- - - -ت - - -أام‘ Ú
ا÷زائر».

ت -واصس -ل م-دي-ري-ة الشس-ؤوون
’وق-اف ل-و’ي-ة
ال -دي -ن -ي -ة وا أ
ورق- -ل- -ة ،ال- -ي- -وم ،ف- -ع- -ال -ي -ات
اŸل - -ت - -ق - -ى ال - -دو‹ ال - -ث- -ام- -ن
ل- -لسسÒة ال- -ن- -ب- -وي- -ة .اŸن -ظ -م
–ت ع - - - -ن- - - -وان «الشس- - - -ب- - - -اب
والتنمية اÛتمعية ‘ ضسوء
السسÒة النبوية».

أامسصية ‘ التنمية
البشصرية
‘ إاطار النشساطات الثقافية
وال-ع-ل-م-ي-ة وت-زام-نا مع عطلة
الربيع ،يتشسرف مدير اŸركز
’سسÓ-م-ي ب-دعوتكم
ال-ث-ق-ا‘ ا إ
ل-ت-غ-ط-ي-ة أامسس-ي-ة ‘ ال-ت-ن-مية
ال - -بشس - -ري - -ة –ت «ع - -ن - -وان:
’ي-ج-اب-ي وأاثره ‘
ال-ت-ح-ف-ي-ز ا إ
التحليل الدراسسي –ت شسعار
ثق ‘ قدراتك تنجح».

إ’ع ـلناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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ألموأفق لـ  2٥رجب  144٠هـ
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لول
طبقا للمادة  93من الدسستور وبعد التشساور مع الوزير ا أ
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رئيسس ا÷مهورية يع Úأاعضضاء الطاقم ا◊كومي ا÷ديد

نور الدين بدوي

الفريق أاحمد ڤايد صسالح

صسابري بوقادوم

سسليمان براهمي

يوسسف بلمهدي

عبد ا◊كيم بلعابد

بوزيد الطيب

موسسى دادة

مر Ëمرداسسي

غنية الدالية

صسÓح الدين دحمون

ﬁمد عرقاب

شسريف عماري

كمال بلجود

علي حمام

عبد القادر بن مسسعود

ﬁمد مÒاوي

فتحي خويل

ع  Úر ئ -ي س س ا ÷ م -ه -و ر ي -ة  ،ع -ب -د ا ل -ع -ز ي -ز ب -و ت -ف -ل -ي -ق -ة  ،اأ م س س ،
اأ ع ض س ا ء ا ل ط ا ق م ا ◊ ك و م ي ا ÷ د ي د ب ق ي ا د ة ا ل و ز ي ر ا لأ و ل  ،ن و ر
ا ل -د ي -ن ب -د و ي  ،ح س س ب م -ا اأ و ر د ه ب -ي -ا ن ل -ر ئ -ا س س -ة ا ÷ م -ه -و ر ي -ة .
فيما يلي نصسه الكامل :
«طبقا للمادة  93من ألدسصتور ،وبعد ألتشصاور مع ألوزير أ’أول ،عÚ
أأمسس فخامة عبد ألعزيز بوتفليقة ،رئيسس أ÷مهورية ،وزير ألدفاع
ألوطني ،أأعضصاء أ◊كومة ألتالية أأسصماوؤهم:
السسيدات والسسادة:
^ نور الدين بدوي وزير أأول
^ ا ل ف ر ي ق اأ ح م د ڤ ا ي د ص س ا ل ح ن ا ئ ب و ز ي ر أ ل د ف ا ع أ ل و ط ن ي  ،ر ئ ي س س
أأركان أ÷يشس ألوطني ألشصعبي
^ صسابري بوقادوم وزير ألشصوؤون أÿارجية
^ ص س  Ó-ح ا ل -د ي -ن د ح -م و ن و ز ي -ر أ ل -د أ خ -ل -ي -ة و أ ÷ م -ا ع -ا ت أ  Ùل -ي ة
وألتهيئة ألعمرأنية

ضضرورة إادخال إاصضÓحات عميقة على اŸنظومة العربية
لم -ة ،ع -ب -د ال -ق -ادر ب -ن صس -ال -ح ،أامسس م -ن
أاك- -د رئ- -يسس ›لسس ا أ
ت-ونسس ،ع-ل-ى ضس-رورة إادخ-ال «إاصسÓ-ح-ات ع-م-ي-ق-ة» ع-ل-ى اŸن-ظ-ومة
العربية لتواكب التحولت ا◊اصسلة وإايجاد حلول Ÿشساكلها.

قال بن صصالح ‘ كلمة له خÓل أأشصغال ألقمة ألعربية ألثÓث Úألتي
يشصارك فيها ‡ث Óلرئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز بوتفليقة « :إأننا
أليوم مطالبون أأك Ìمن أأي وقت مضصى بضصرورة إأدخال إأصصÓحات
عميقة على منظومتنا ألعربية لنوأكب ألتحو’ت أ÷ارية وكذأ إ’يجاد
أ◊لول Ÿشصاكلها ورفع ألرهانات ألتي توأجهها».
وأأشصار باŸناسصبة أ ¤وجود «مرحلة جديدة من ألتحديات ‘ ظل
عا ⁄تتسصارع فيه ألتطورأت وأŸتغÒأت أقليميا ودوليا».
وتابع قائ Óبأان هذأ أ’مر «يدعونا أ ¤حل مشصاكلنا بأانفسصنا لنمكن
شصعوبنا من أللحاق بركب ألعصصر وما Áيزه من تطور علمي ،صصناعي
وت -ك -ن -ول-وج-ي يصص-عب ع-ل-ي-ن-ا أل-ل-ح-اق ب-ه إأذأ م-ا ب-ق-ي-ن-ا أأسص-رى أ’زم-ات-ن-ا
وخÓفاتنا ،مع قناعتنا بإايجاد حلول Ÿشصاكلنا حتى ’ تفرضس علينا من
أÿارج دون أن ترأعي خصصوصصياتنا ومقوماتنا أ◊ضصارية».
و‘ هذأ ألسصياق ،تطرق بن صصالح أ ¤ألقضصية ألفلسصطينية’ ،فتا إأ¤
أأن أ÷زأئر «ثابتة على موأقفها وهي على قناعة أأن ألسصÓم ’ Áكن
–قيقه ‘ ألشصرق أ’وسصط دون “ك Úألشصعب ألفلسصطيني من حقوقه
أل -وط -ن -ي -ة أŸشص -روع -ة وإأق -ام-ة دول-ت-ه أŸسص-ت-ق-ل-ة وع-اصص-م-ت-ه-ا أل-ق-دسس
ألشصريف» .و‘ هذأ ألشصأان دعا إأ« ¤حشصد أ÷هود لدعم ألفلسصطينيÚ

حسسان تيجا Êهدام

^ سسليمان براهمي وزير ألعدل حافظ أ’أختام
^ ﬁمد لوكال وزير أŸالية
^ ﬁمد عرقاب وزير ألطاقة
^ الطيب زيتو Êوزير أÛاهدين
^ يوسسف بلمهدي وزير ألشصوؤون ألدينية وأ’أوقاف
^ عبد ا◊كيم بلعابد وزير ألÎبية ألوطنية
^ بوزيد الطيب وزير ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي
^ موسسى دادة وزير ألتكوين وألتعليم أŸهنيÚ
^ مر Ëمرداسسي وزيرة ألثقافة
^ ه -د ى ا  Áا ن ف -ر ع -و ن و ز ي --ر ة أ ل  Èي --د و أ  Ÿو أ ص ص  Ó--ت أ ل س ص --ل -ك -ي -ة
وألÓسصلكية وألتكنولوجيات وألرقمنة
^ ر وؤ و ف ب ر ن ا و ي و ز ي ر أ ل ش ص ب ا ب و أ ل ر ي ا ض ص ة
^ غنية الدالية وزيرة ألتضصامن ألوطني وأ’أسصرة وقضصايا أŸرأأة
^ جميلة “ازيرت وزيرة ألصصناعة وأŸناجم

بن صسالح ‘ القمة العربية الثÓث Úبتونسس

وحث أÛتمع ألدو‹ على –مل مسصؤوولياته كاملة للضصغط على قوة
أ’حتÓل بكافة ألوسصائل ◊ملها على ألوقف ألفوري لعدوأنها على
ألشصعب ألفلسصطيني أأ’عزل وأ’نصصياع Ÿبادئ ألقانون ألدو‹ وقرأرأت
ألشصرعية ألدولية».
وبشصأان أأ’زمة ألليبية ،جدد رئيسس ›لسس أأ’مة «قناعة أ÷زأئر
بأاهمية أعتماد مقاربة تسصتند إأ ¤عدم ألتدخل ‘ ألشصؤوون ألدأخلية
ووقفها على نفسس أŸسصافة من كل أ’طرأف ألليبية».
وأأضصاف ‘ هذأ ألشصأان أأن أ÷زأئر «سصتوأصصل جهودها أŸشصجعة
للحوأر ب Úأأ’طرأف ألليبية –ت رعاية أأ’· أŸتحدة بهدف ألتوصصل
إأ ¤توأفق سصياسصي ينهي أ’زمة ويحفظ وحدة ليبيا وسصيادتها وسصÓمة
أأرأضصيها وأنسصجام شصعبها» .كما أأكد باŸناسصبة «دعم أ÷زأئر ÷هود
 ·ÓأŸتحدة ،غسصان سصÓمة ‘ ،تنفيذ خطة ألعمل
للمثل أÿاصس ل أ
وجهوده إ’نهاء أأ’زمة» ،معربا عن «ترحيب أ÷زأئر بعقد أŸلتقى
Óطرأف ألليبية أŸقرر ما ب 14 Úو 16أأبريل أŸقبل
ألوطني أ÷امع ل أ
Ãدينة غدأمسس لÓتفاق على خارطة طريق».
وبخصصوصس ألوضصع ‘ سصوريا ،دعا ألسصيد بن صصالح أ ¤ضصرورة «دعم
ألديناميكية أ’يجابية أ◊الية ألهادفة إأ ¤إأيجاد حل سصلمي تفاوضصي
–ت رعاية أ’· أŸتحدة ب Úكل أ’طرأف ألسصورية Ãا يحفظ لسصوريا
سصيادتها وأسصتقرأرها ووحدتها».
وبشصأان قضصية أ÷و’ن ،فان أ÷زأئر يؤوكد بن صصالح «ترفضس بشصدة

ﬁمد لوكال

الطيب زيتوÊ

هدى اÁان فرعون

رؤووف برناوي

السسعيد جÓب

حسسان رابحي

فاطمة الزهراء زرواطي

جميلة “ازيرت

^ شسريف عماري وزير ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصصيد ألبحري
^ كمال بلجود وزير ألسصكن وألعمرأن وأŸدينة
^ السسعيد جÓب وزير ألتجارة
^ حسسان رابحي وزير أ’تصصال ,ناطق رسصمي للحكومة
^مصصطفى كورأبة وزير أ’أشصغال ألعمومية وألنقل
^ علي حمام وزير أŸوأرد أŸائية
^ عبد القادر بن مسسعود وزير ألسصياحة وألصصناعات ألتقليدية
^ ﬁمد مÒاوي وزير ألصصحة وألسصكان وأصصÓح أŸسصتشصفيات
^ حسسان تيجا Êهدام وزير ألعمل وألتشصغيل وألضصمان أ’جتماعي
^ فتحي خويل وزير ألعÓقات مع ألŸÈان
^ فاطمة الزهراء زرواطي وزيرة ألبيئة وألطاقات أŸتجددة
ومن جهة أخرى ,طبقا ’أحكام أŸادة  6-92من ألدسصتور ,عÚ
رئيسس أ÷مهورية أمسس كذلك أأحمد نوي ,وزيرأ ,أأمينا عاما
للحكومة.

أل - - -ق - - -رأر أل- - -رأم- - -ي أ¤
ت-ك-ريسس سص-ي-ادة أسص-رأئيل
ع- - -ل - -ى ه - -ذأ أ÷زء م - -ن
ألÎأب ألسص- -وري أÙت -ل
ل- -ك- -ون- -ه ﬂال -ف -ا ل -ق -رأر
›لسس أ’من  497لسصنة
وŸقتضصيات
1981
ألشصرعية ألدولية».
وع- - - -ن أل- - - -وضص - - -ع ‘
أل -ي -م -ن ،ج-دد ألسص-ي-د ب-ن
صص - -ال - -ح «دع- -م أ÷زأئ- -ر
للجهود أŸبذولة ‘ إأطار
أأ’· أŸت-ح-دة ل-ت-جسص-يد
م -ا ت -وصص-ل أل-ي-ه أل-ف-رق-اء
أليمنيون ‘ مباحثاتهم أأ’خÒة ‘ أسصتكهو ⁄وتوف Òألظروف أŸناسصبة
’سص -ت -ئ-ن-اف أ◊ل ألسص-ي-اسص-ي Ãا يضص-م-ن وح-دة أل-ي-م-ن وسص-ي-ادت-ه وأأم-ن-ه
وأسصتقرأره ونسصيجه أÛتمعي».
كما أأبرز رئيسس ›لسس أأ’مة ‘ كلمته «ألتحديات أ’منية ألكبÒة»
ألتي توأجه ألعا ⁄ألعربي ،وأŸتمثلة خصصوصصا ‘ ظاهرة أ’إرهاب
وأأ’فكار أŸتطرفة وأ÷رÁة أŸنظمة Ãا فيها تلك ألعابرة للحدود
وŒارة أıدرأت وت -ب -ي -يضس أأ’م -وأل وت -ف -اق -م ظ -اه -رة أل -ه -ج -رة غÒ
ألشصرعية ،دأعيا إأ« ¤تعزيز آأليات ألتنسصيق ب Úدولنا ومع ﬁيطنا
أŸب -اشص -ر وأÛت -م -ع أل -دو‹ Ûاب -ه -ة ه-ذه أآ’ف-ات أل-ت-ي ب-اتت ت-ه-دد
أسصتقرأر بلدأننا».

 ...ويتحادث بتونسس مع قادة عدة دول
–ادث رئ- -يسس ›لسس أأ’م- -ة ،ع -ب -د أل -ق -ادر ب -ن صص -ال -ح ،أأمسس،
بتونسس ،مع قادة عدة دول عربية ،على هامشس مشصاركته ‘ أأشصغال
ألقمة ألعربية ألثÓث .Úو‘ هذأ أإ’طار ،أسصتقبل بن صصالح ألذي
يشصارك ‘ هذه ألقمة بصصفته ‡ث Óلرئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز
بوتفليقة ،من قبل خادم أ◊رم Úألشصريف ÚأŸلك سصلمان بن عبد
ألعزيز ،بحضصور نائب ألوزير أأ’ول وزير ألشصؤوون أÿارجية ،رمطان
لعمامرة.
وبذأت أŸناسصبة ،ألتقى رئيسس ›لسس أأ’مة بالعاهل أأ’ردÊ
عبد ألله ألثا ،Êحيث تبادل معه وجهات ألنظر حول ألعÓقات
ألثنائية ب Úألبلدين وكذأ ألقضصايا ألعربية ذأت أ’هتمام أŸشصÎك.
كما أسصتقبل بن صصالح من قبل ألرئيسس أŸوريتاﬁ Êمد ولد
ع -ب -د أل -ع-زي-ز ،وشص-ك-ل أل-ل-ق-اء ف-رصص-ة ل-ت-ب-ادل أل-رؤوى ح-ول أل-قضص-اي-ا
أإ’قليمية وألوضصع ‘ ألسصاحل.
قد ألتقى رئيسس ›لسس مع ألرئيسس ألفلسصطيني ﬁمود عباسس،
حيث سصمح هذأ أللقاء ألذي جرى بحضصور نائب ألوزير أأ’ول وزير
ألشصؤوون أÿارجية ،رمطان لعمامرة ،باسصتعرأضس ألتطورأت أأ’خÒة
للقضصية ألفلسصطينية وأ’عتدأءأت أإ’سصرأئيلية على ألضصفة وألقطاع.
وباŸناسصبة ،جدد بن صصالح موقف أ÷زأئر «ألثابت وألدأعم» ◊ق
ألشصعب ألفلسصطيني ‘ إأقامة دولته أŸسصتقلة وعاصصمتها ألقدسس
ألشصريف وفقا لقرأرأت أأ’· أŸتحدة وألشصرعية ألدولية.
كما –ادث رئيسس ›لسس أأ’مة ،عبد ألقادر بن صصالح ،مع أأمÒ
دولة ألكويت ،صصباح أأ’حمد أ÷ابر ألصصباح.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بن بيتور :بشضأان ألوضضع ألسضياسضي

اŸرحلة اإلنتقالية تسستلزم ما ب 8 Úإا 12 ¤شسهرا

العدد
17911

04

مذكرأ بصضور ألوحدة وألتضضامن خÓل ثورة ألتحرير

مبتول يدعو إا ¤نبذ شسعارات تدعو للجهوية والفرقة

تطبيق اŸادت 7 Úو Á 8ثل ضسغطا على اÛلسس الدسستوري

لسضبق أحمد بن بيتور ،أن تطبيق أŸادة  102من ألدسضتور Áر ع ÈأÛلسس
أوضضح رئيسس أ◊كومة أ أ
لن لتفعيلها فقد قدم نائب وزير
لخ Òقد تأاخر ‘ ألرد و ⁄يتجاوب حتى أ آ
ألدسضتوري ،وÃا أن هذأ أ أ
ألدفاع ألوطني رئيسس أركان أ÷يشس ألوطني ألشضعبي أحمد ڤايد صضالح مقÎحا آأخر يتمثل ‘ تطبيق
أ-Ÿادت 7 Úو  8م-ن أل-دسض-ت-ور ل-لضض-غ-ط أك Ìم-ن أج-ل ألم-ت-ث-ال لسض-ي-ادة ألشض-عب وتسض-ل-ي-م-ه سضلطة تسضيÒ
لسضمى للبÓد.
مؤوسضسضاته ‘ إأطار ما يخوله ألقانون أ أ

سسهام بوعموشسة
قام بن بيتور لدى نزوله ،أامسس ،ضسيفا
ع -ل -ى حصس -ة «ضس -ي -ف ال -ت -ح -ري-ر» ل-ل-ق-ن-اة
اإ’ذاع- -ي- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة ،ب- -تشس -ري -ح ال -وضس -ع
ا’قتصسادي با÷زائر الذي أادى بالشسعب
ل -ل -خ-روج ‘ مسسÒات سس-ل-م-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
بالتغي ،Òمسستفيدا من شسبكات التواصسل
ا’جتماعي التي أاضسحت وسسيلة لتجنيد
ا÷زائري ،ÚمشسÒا إا ¤أاننا ‘ وضسعية
إاقتصسادية صسعبة ونعا Êنقصسا ‘ وسسائل
ال-ت-م-وي-ل وا’سس-ت-هÓ-ك اب-ت-داء م-ن ،2021
ب- -ح- -يث نشس- -ه- -د ان- -خ- -ف- -اضس -ا ‘ ا◊ج -م
واأ’سسعار و فاتورة ا’سستÒاد Œاوزت 12
مليار دو’ر سسنة  2001إا 68 ¤مليار دو’ر
سسنة  2014و 8مليار دو’ر أارباح للشسركات

اأ’ج -ن -ب-ي-ة Ãع-ن-ى  76م -ل -ي -ار دو’ر م -ن
النفقات.
و‘ رده عن سسؤوال حول ا◊ل اأ’‚ع
لتفادي دخول ا÷زائر ‘ أازمة سسياسسية
ع- -م- -ي -ق -ة ت -ك -ون ل -ه -ا ت -داع -ي -ات أام -ن -ي -ة
واقتصسادية ،أابرز وزير ا◊كومة اأ’سسبق
ضسرورة –ديد ا◊راك الشسعبي ÿطة
وورقة طريق لها أاهداف واختيار ‡ثليهم
لذهاب النظام من ا◊كومة ،قائ Óإانه
على السسلطة أايضسا فهم أانها انتهت وعليها
اŸغ -ادرة ف -ورا ك -ي ’ نصس -ل إا ¤م -رح -ل -ة
العنف التي تعد الرهان اليوم.
ونفى بن بيتور ا’تصسال به ليكون ضسمن
الشسخصسيات اŸشساركة ‘ ا’جتماع ،قائÓ
إان ما ” تداوله ع Èشسبكات التواصسل

ا’جتماعي ما هو إا’ إاشساعة ’ أاسساسس لها
من الصسحة ،معربا عن اسستعداده لتقدË
اقÎاحاته إاذا طلب منه ا’سستشسارة.
وأاضس -اف رئ -يسس ا◊ك -وم-ة اأ’سس-ب-ق أان-ه
ينبغي تغي Òاإ’دارات اÙلية ،اŸركزية،
ا◊دودي -ة ،ال -ع -دال -ة وأان ي -ك -ون اخ -ت -ي -ار
اأ’شس -خ -اصس ال-ع-ام-ل Úف-ي-ه-ا ع-ل-ى أاسس-اسس
الشسفافية والكفاءة ،مشسددا على إاصسÓح
اŸدرسسة ا÷زائرية ‘ اأ’طوار التعليمية
الثÓثة ودمقرطة اŸعرفة.
باŸقابل أاكد بن بيتور أان إاقدام نائب
وزير الدفاع الوطني رئيسس أاركان ا÷يشس
الوطني الشسعبي أاحمد ڤايد صسالح على
اŸط-ال-ب-ة ب-ت-ط-ب-ي-ق اŸادت 7 Úو  8من
الدسستور يعد Ãثابة ضسغط على اÛلسس
Óم -ت -ث-ال ل-ه-ات ÚاŸادت،Ú
ال -دسس -ت -وري ل  -إ
ب- -ع -دم -ا  ⁄ي -رد ه -ذا اأ’خ Òع -ل -ى ق -رار
رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب-ي
لتطبيق اŸادة  102من الدسستور.
وحسسب رئ -يسس ا◊ك -وم -ة ا’سس-ب-ق ف-إان
العودة للمادت 7 Úو 8يجعلنا نسس Òنحو
اŸرحلة ا’نتقالية ،دون اŸرور بفÎة 45
يوما وأاك Ìمن  90يوما ،مذكرا أانه سسنة
 2011دع -ا ل-ن-دوة ل-ل-ت-غ-ي Òيشس-ارك ف-ي-ه-ا
خ- -مسس شس- -خصس- -ي -ات –ضس -ر ل -ل -م -رح -ل -ة
اإ’نتقالية خÓل ثÓثة أاشسهر تشسرح فيه
للشسعب أان النظام وافق على الرحيل ويتم
إاختيار أاعضساء للحكومة ا÷ديدة وورقة
ط -ري -ق ،وب -ع-د ثÓ-ث-ة أاشس-ه-ر ي-ت-م ت-نصس-يب
ا◊كومة التي تتكفل بتحضس Òاإ’نتخابات
ال -رئ -اسس-ي-ة خÓ-ل  12شس -ه -را ،م -ؤوك-دا أان
اŸرحلة اإ’نتقالية ما ب 8 Úإا 12 ¤شسهرا
ضسرورية لتحضس Òبرنامج العمل Áكننا
من اÿروج من اأ’زمة.

لركان
مؤويدة لقÎأحات رئيسس أ أ

وقفات سسلمية بالعاصسمة مسساندة للمؤوسسسسة العسسكرية
خ -رج ،أمسس ،أل -ع -دي -د م -ن أŸوأط-نÚ
ب -ال -ع -اصض -م -ة أ÷زأئ -ر ‘ وق -ف-ة سض-ل-م-ي-ة
جاءت مؤويدة ÷ملة ألقÎأحات ألتي
كان قد أعلن عنها ألفريق أحمد ڤايد
صض- -ال- -ح ن- -ائب وزي- -ر أل -دف -اع أل -وط -ن -ي،
رئيسس أركان أ÷يشس ألشضعبي ألوطني،
لخ -رأج
لنسضب إ
م- -ع -تÈي -ن أن -ه -ا أ◊ل أ أ
لزمة رأفع Úشضعارأت
ألبÓد من هذه أ أ
ع -دة ت -ق -دم -ه -ا «أ÷يشس ألشض-عب خ-اوة،
خاوة» و»أ÷يشس حامي ألوطن».

شس -ه -دت سس -اح -ة الÈي -د اŸرك -زي ح-رك-ي-ة
كبÒة للمواطن‡ Úن جاؤووا لتأاكيد مرة أاخرى
ع -ن م -واق -ف -ه -م ال -ث -اب -ت -ة ‘ –ق -ي-ق ال-ت-غ-يÒ
ا÷ذري م -ن أاج -ل ضس -م -ان مسس -ت -ق -ب -ل أافضس-ل
للبÓد والعباد ،معÈين ‘ الوقت ذاته عن

ضس -رورة ت-ط-ب-ي-ق اŸواد ال-دسس-ت-وري-ة ال-ك-ف-ي-ل-ة
بضسمان مرحلة انتقالية سسلسسة معÈين عن
تضسامنهم اŸطلق مع رجال ا÷يشس الوطني
الشسعبي من خÓل رفعهم لعدة شسعارات مؤويدة
لذلك.
شسكلت سساحة الÈيد اŸركزي فضساء حرا
ع Èم -ن خ Ó-ل -ه ال -ع -دي-د م-ن اŸواط-ن Úع-ن
رأايهم على وقع اأ’حداث اŸتسسارعة للجملة
التصسريحات اŸعلن عنها الفريق أاحمد ڤايد
صسالح ،حيث أاكدوا من خÓلها تأاييد قراراته
اŸتضسمنة ضسرورة تفعيل اŸواد  8 ،7و 102
من الدسستور ،كحل أانسسب لقيادة ا÷زائر إا¤
ب -ر اأ’م -ان م -ؤوك -دي -ن تضس -ام-ن-ه-م م-ع ق-رارات
اŸؤوسسسس- -ة ال -عسس -ك -ري -ة ال -ت -ي ’ ت -زال ‘ ك -ل
مناسسبة تؤوكد على مواقفها الثابتة اŸندرجة
ضسمن إاطار الشسرعية الدسستورية والتي تضسع
مصسالح الشسعب ا÷زائري فوق كل اعتبار.
ويبقى بذلك الشسارع ا÷زائري اليوم ‘

ح -رك -ي -ة غ Òع -ادي -ة ن-ظ Òاأ’ح-داث اأ’خÒة
التي تعيشس على وقعها ا÷زائر والتي خرج
فيها اÓŸي Úمن اŸواطن Úمنذ أاك Ìمن
شسهر مطالبة بالتغ Òا÷ذري من أاجل جزائر
العزة والكرامة.
وغ Òب -ع -ي -د ع -ن سس -اح -ة الÈي -د اŸرك-زي
اŸكان الرئيسس ’نطÓق الوقفات السسلمية،
سس - -ج - -لت «الشس - -عب» ،عﬂ Èت - -ل - -ف شس - -وارع
العاصسمة حالة من الÎقب ‡زوجة با◊Òة
والقلق على مصس ÒالبÓد متأاملة ‘ الوقت
ذاته Ÿسستقبل أافضسل.
نسساء وأاطفال كهول وشسيوخ وشسباب –ولوا
ب Úعشسية وضسحاها إا ¤شسخصسيات سسياسسية
ليسس حبا ‘ امتهانها ،لكن بدافع عشسق الوطن
وال -وصس-ول إا– ¤ال-ي-ل ن-اب-ع-ة ع-ن شس-خصس-ي-ه-م
تشس-ف-ي ال-غ-ل-ي-ل وت-ع-ط-ي أام ‘ Ó-ح-ي-اة أافضس-ل
ومسستقبل أافضسل ‘ بلد مسستقر وآامن.

ن -ظ-م ،صض-ب-اح أمسس ،أŸئ-ات م-ن سض-ك-ان
عاصضمة أ◊ضضنة أŸسضيلة مسضÒة سضلمية
دع - -م - -ا لقÎأح - -ات م - -ؤوسضسض - -ة أ÷يشس
ألشضعبي ألوطني ألتي كشضف عنها قائد
لركان نائب وزير ألدفاع ألوطني ڤايد
أ أ
صض -ال -ح وأŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت-ط-ب-ي-ق أŸادة 102
وأ-Ÿادة  07و 08م-ن أل-دسض-تور وألوقوف
ضض- - -د م - -ن تسض - -ول ل - -ه ن - -فسض - -ه أŸسض - -اسس
باسضتقرأر أ÷زأئر .
انطلقت اŸسسÒة السسلمية من سساحة النصسر
بوسسط اŸسسيلة وصسو’ إا ¤القطاع العسسكري
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي م-رددي-ن شس-عارات مناهضسة للذين

يحاولون ا’صسطياد ‘ اŸياه العكرة وأاخرى
–ذر من اŸسساسس Ãؤوسسسسة ا÷يشس الشسعبي
الوطني باعتبارها خطا أاحمر ’Áكن Œاوزه
هاتف Úبأاعلى الصسوت «ا÷يشس والشسعب خاوة
خاوة « و «ا÷يشس خط أاحمر»  .كما رفعوا
ه -ت -اف -ات ت -ت -غ -ن -ى ب -ال-وط-ن وع-دم اŸسس-اسس
Ãؤوسسسسة ا÷يشس باعتبارها جزءا ’ يتجزأا من
الشسعب مطالب Úبتطبيق اŸادة  102وتعيÚ
حكومة توافقية يرضسى بها ا◊راك الشسعبي
وت-أاسس-يسس ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة اŸسس-تقلة لتنظيم
انتخابات وكذا بناء جمهورية جديدة.
اŸسسÒة السسلمية اŒهت فيما بعد إا ¤مقر

›م- -وع- -ة ال- -درك ورددت شس -ع -ارات م -ؤوي -دة
ل -ل -مصس -ال -ح اأ’م -ن -ي -ة وم -ؤوسسسس-ة ا÷يشس ال-ت-ي
اعتÈوها حامي الوطن وخطا أاحمر ’ Áكن
Œاوزه ،م- -وج- -ه Úج- -م- -ل -ة م -ن ا’ن -ت -ق -ادات
ال Ó-ذع -ة ل -ل-ذي-ن –دث ع-ن-ه-م ق-ائ-د اأ’رك-ان
نائب وزير الدفاع الوطني ڤايد صسالح خÓل
ل-ق-ائ-ه ب-رؤوسس-اء ال-ن-واح-ي ال-عسس-ك-ري-ة ،وال-ذي-ن
خ- -ط- -ط- -وا ‘ اج- -ت- -م -اع سس -ري  -حسس -ب -ه -م-
ليشسوهوا مؤوسسسسة ا÷يشس الشسعبي التي لن
يرضسوا عنها بدي.Ó

آاسسيا مني

...ومسسÒة سسلمية باŸسسيلة دعما للحل الدسستوري

اŸسسيلة :عامر ناجح

«‘  20أف -ري-ل  1957ك-انت سض-لسض-لة
ج- -ب- -ال «ت- -رأرأسس» ألشض- -رق -ي -ة مسض -رح -ا
لع-ن-ف م-ع-رك-ة ق-اده-ا أل-ق-ادة أل-ثÓثة
أ
ب-ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي مولي علي،
تتوأن ﬁمد وموح عبد ألله ضضد قوأت
ألحتÓل ألفرنسضية».

سسعيد بن عياد
اسس -ت -ه -ج -ن اÿب Òع -ب-د ال-رح-م-ان م-ب-ت-ول
الشسعارات التي تدعو للجهوية ،موضسحا أانه
«م -ن -ذ أاسس -اب-ي-ع ب-رزت شس-ع-ارات غ Òم-ؤوسسسس-ة
ح -ول ا÷نسس -ي -ة اŸغ -رب -ي -ة اŸفÎضس-ة رئ-يسس
›لسس اأ’مة عبد القادر بن صسالح وأان سسكان
بني مسسهل خرجوا ‘  30 /29مارسس للتنديد
بهذه ا◊ملة غ ÒاŸؤوسسسسة».
وب- -ع- -د أان أاشس -ار إا ¤أان -ه ’ ت -رب -ط -ه صس -ل -ة
بالشسخصس أاوضسح أان مسسقط رأاسس بن صسالح
هو نفسسه مكان مولد مبتول بقرية بني مسسهل
ب- -ج- -ب -ل ف Ó-وسس -ن ،اŸن -ط -ق -ة ال -رم -ز ل -ث -ورة
التحرير ،حيث كما يقول اÿب Òسسقط عمه
ال -ن -ق -يب ب -ن ع -م-ار م-ب-ت-ول رف-ق-ة ج-ن-وده إاث-ر
ت- -ع -رضس -ه -م ل -قصس -ف شس -ن -ه طÒان ا’ح -ت Ó-ل
الفرنسسي.
وذكر مبتول ،وهو ابن اÛاهد علي ،الذي
اعتقله ا’سستعمار من  1958إا 1962 ¤بسسجن
«’م -ب -ي -ز» ث -م ا◊راشس ،أان م -ع-رك-ة فÓ-وسس-ن
(دائ- -رة ن- -دروم- -ة ،و’ي -ة ت -ل -مسس -ان) بشس -ه -ادة
مؤورخ Úفرنسسي Úوجزائري ،Úهي ب Óشسك
واح- -دة م- -ن أاك ÈاÙط- -ات ‘ ت -اري -خ ث -ورة
التحرير التي عرفتها الو’ية اÿامسسة .ففي
 20أافريل  1957كانت سسلسسلة جبال «تراراسس»
الشسرقية مسسرحا أ’عنف معركة قادها القادة
الثÓثة بجيشس التحرير الوطني مو’ي علي،
ت- -ت -وان ﬁم -د وم -وح ع -ب -د ال -ل -ه ضس -د ق -وات

ا’حتÓل الفرنسسية ،ونظرا أ’همية اŸعركة
اسس -ت -ع -م -ل ا÷يشس ال-ف-رنسس-ي ت-رسس-ان-ة ه-ائ-ل-ة
Ùاول -ة إاخ -راج ج -يشس ال-ت-ح-ري-ر م-ن ق-ل-ع-ت-ه
الصسامدة.
واسس -ت -ط -رد م -ب -ت -ول ي -ق -ول Ãرارة «ب -ه -ذه
ا◊ملة التي تضسر باŸصسالح العليا للجزائر
هناك من يعمل إ’ثارة الريبة ‘ أاوسساط سسكان
اŸن- -اط- -ق ا◊دودي- -ة ا÷ن- -وب- -ي- -ة وال -غ -رب -ي -ة
والشسرقية ،ولتفادي كل تفسس Òمغلوط ‘ هذا
الظرف الصسعب عÈت عن أاملي ‘ أان يقدم
رئيسس ›لسس اأ’مة اسستقالته حتى ’ يتو¤
رئاسسة الدولة بالنيابة لسسبب واحد هو كونه
مؤوسسسس ◊زب «ا’رندي» وبالتا‹ ’ Áكن أان
يكون طرفا وحكما ومن ثمة اŸأامول انتخاب
رئيسس آاخر Ûلسس اأ’مة يكون غ Òمتحزب
ويحقق اإ’جماع».
وتسساءل عمن يريد نشسر الفرقة ب Úأابناء
اŸناطق اıتلفة للبلد الواحد انتماء ولغة
وج- -غ- -راف- -ي -ة ،مÈزا أاه -م -ي -ة اŸكسسب ال -ذي
حققته اللغة اأ’مازيغية كلغة رسسمية وأاصسبح
دسس-ت-ور  2016ي-ك-رسس ب-وضس-وح ثÓ-ث-ي-ة الهوية
ال -وط -ن -ي -ة اŸت -ك -ام-ل-ة مشس-ك-ل-ة م-ن اإ’سسÓ-م،
ال- -ع- -روب- -ة واأ’م- -ازي- -غ- -ي- -ة ،وق- -د ع Èع- -ن -ه -ا
اŸت- -ظ -اه -رون ‘ اŸسسÒات ال -ت -ي ج -رت ‘
كافة ربوع ا÷زائر يتوسسطها العلم الوطني
بشسكل أادهشس وأاثار إاعجاب العا.⁄
وعاد للصسفحات اŸضسيئة ‘ سسجل التاريخ
الوطني إا ¤تلك الصسور الرائعة التي كتبت
بالدم واŸعاناة جسسدتها العÓقة اŸتينة بÚ
سسكان ا÷زائر وجيشس التحرير الوطني نظÒ
فاتورة ثقيلة ’نتزاع ا’سستقÓل ،ليقول إانه مع
اف-ت-خ-اره ب-ج-زائ-ري-ت-ه وم-غ-ارب-ي-ت-ه وإافريقيته،
يجب Œاوز التعصسب الذي ينجم عنه كره
اآ’خر وعدم اÿلط بينه وب Úالوطنية التي
ترتكز على التسسامح وا◊وار.

اŸنظمة الوطنية للمجاهدين تثمن مسسعى قيادة ا÷يشس
ثمنت أŸنظمة ألوطنية للمجاهدين،
أمسس ،مسض -ع -ى ق -ي -ادة أ÷يشس أل -وط -ن -ي
ألشضعبي ‘ تطبيق أŸوأد  7و  8و  102من
أل -دسض -ت -ور «ك -م -ن -ط -ل-ق أسض-اسض-ي Ÿع-ا÷ة
لزمة أ◊الية» ،حسضب ما أورده بيان
أ أ
للمنظمة.
أاوضس -ح ال -ب -ي-ان ال-ذي صس-در ع-قب اج-ت-م-اع
اأ’مانة الوطنية للمنظمة اأنه «بالنظر لوجاهة
مبادرة قيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي ،تثمن
اأ’م -ان -ة ال -وط -ن -ي -ة ع -ال -ي -ا مسس-ع-ى اŸؤوسسسس-ة
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ا◊ريصس- -ة ع -ل -ى ح -م -اي -ة أام -ن
واسس -ت -ق-رار ال-بÓ-د وضس-م-ان ان-ت-ق-ال دسس-ت-وري
سس -لسس ن -ح -و ب -ن -اء دول -ة دÁق -راط-ي-ة شس-ع-ب-ي-ة
تسس -ت -ج -يب ل -ط -م -وح -ات وآام -ال اÓŸي Úم-ن
اŸواطن Úالذين احتضسنتهم ﬂتلف جهات
الوطن».
واعتÈت اŸنظمة أان هذه اŸبادرة تعد
«اıرج الوحيد للتخلصس من منظومة ا◊كم
ال-ق-ائ-م وإاق-ام-ة ج-م-ه-وري-ة دÁقراطية شسعبية
تكرسس القيم واŸبادئ و–قق اأ’هداف التي
آامنت بها قوافل شسهدائنا اأ’برار كما نصس
على ذلك بيان أاول نوفم.»1954 È
وحسسب ال -ب -ي -ان ،ف -ق -د خصسصس ا’ج -ت-م-اع
لدراسسة «اŸسستجدات القائمة و‘ ضسوء ذلك
مبادرة قيادة ا÷يشس الوطني الشسعبي ،سسليل
ج -يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ،اŸتضس-م-ن-ة ت-أاك-ي-د
النظر ‘ إامكانية تطبيق اŸواد  07و 08و102
م -ن ال -دسس -ت -ور ك -م-ن-ط-ل-ق أاسس-اسس-ي يسس-ت-ج-يب
ل -ل -رغ -ب-ات الشس-ع-ب-ي-ة ‘ م-ع-ا÷ة اأ’زم-ة ال-ت-ي
تواجهها البÓد.

..واŸنظمة الوطنية ألبناء
اÛاهدين تسساند
ألشضعب -سساندت اŸنظمة الوطنية أ’بناء
اÛاه- -دي- -ن ،أامسس ،مسس- -ع -ى ق -ي -ادة ا÷يشس
الوطني الشسعبي ‘ تطبيق اŸواد  7و 8
و  102م-ن ال-دسس-ت-ور «ك-م-ن-ط-ل-ق أاسس-اسسي
Ÿع- -ا÷ة اأ’زم- -ة ا◊ال- -ي- -ة» ،داع- -ي -ة الشس -عب
ا÷زائ -ري إا ¤ال -ت-مسسك ب-أام-ن وط-ن-ه-م وح-ب-ه
وتعلقهم Ãسستقبل البÓد ومسستقبل أابنائهم.
وقالت اŸنظمة ‘ بيان وقعه اأ’م Úالعام
خ -ال -ف-ة م-ب-ارك إان ا÷زائ-ري-ات وا÷زائ-ريÚ
م- -ط- -ال- -ب- -ون ب- -ا’سس -ت -ج -اب -ة ل -دع -وة اıرج
ال -دسس-ت-وري ا◊سس-ن ب-اع-ت-ب-اره-ا ورق-ة ط-ري-ق
للجمهورية ا÷ديدة.
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لثنين  01أافريل  201٩م
ا إ
الموافق لـ  2٦رحب  1٤٤0هـ

لزمة إقÎحتها
مبادرة سسياسسية ◊ل إ أ

لفافاسش»  :اŸؤؤسسسسة العسسكرية هي الضسامن
«ا أ
اŸت Úلتجاوز اŸرحلة ا◊سساسسة
لفرإد
^ إ◊فاظ على “اسسك وحدة إلشسعب وإلسسهر على أإمن إ أ

لفرإد ،و“اسسك وحدة
لول ÷بهة إلقوى إلشسÎإكية حكيم بلحسسل ،أإمسس ،إŸؤوسسسسة إلعسسكرية إ ¤إ◊فاظ على أإمن إ أ
دعا إلسسكرت Òإ أ
إلشسعب إ÷زإئري ،وإلدفاع عن إلسسÓمة إلÎإبية للوطن ،وأإكد أإن إ÷يشس هو إلضسامن إŸت Úلتجاوز إŸرحلة إ◊سساسسة إلتي “ر بها إلبÓد‘ ،
ح Úثمن إسستمرإر إ◊رإك إلسسلمي للشسعب إ÷زإئري.
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رئيسس إ÷معية إلوطنية للوسساطة إلقضسائية علي بوخلخال لـ» إلشسعب»:

تفعيل اŸادة  102يحيل إا ¤تطبيق اŸادة  7و  8بالÎتيب
إحÎإم إلدسستور ،إلضسامن إلوحيد لÓنتقال إلهادئ

إعت Èرئيسس إ÷معة إلوطنية للوسساطة
إلقضسائية علي بوخلخال ‘ تصسريح خصس به
«إلشس -عب» إل -ت -مسسك ب-ت-ف-ع-ي-ل إŸادة  102من
إل -دسس -ت -ور حسسب م -ا ج -اء ب -ه إل -ف-ري-ق ڤ-اي-د
صسالح ،قرإرإ صسائبا ومعقول ،كونه يضسمن
إنتقال سسياسسيا دون مشساكل و‘ إطار إحÎإم
م- -ب- -ادئ إل- -دسس- -ت- -ور وإلسس- -ت- -ج- -اب- -ة Ÿط -الب
إلشسعب.

صصونيا طبة

جÓل بوطي
طالب بلحسشل من الجيشس الوطني الششعبي الششروع الفوري في تجسشيد مسشار
انتقال ديمقراطي كفيل بقيام جمهورية جديدة ،في حين أاوضشح أان «األفافاسس»
واحتراما لمبادئه التاريخية يرى أان بقاء المؤوسشسشة العسشكرية بعيدا عن التدخل
في الششؤوون السشياسشية هو الحل األمثل في إاطار احترام المبادئ الدسشتورية.
ورافع بلحسشل حكيم في ندوة صشحفية ،أامسس ،بمقر «األفافاسس» بالعاصشمة إالى
ضشرورة حماية مكاسشب الحراك السشلمي والششروع في تنفيذ مطالبه بششكل
جدي ،يضشمن النتقال الديمقراطي السشلسس وفق مبادئ بيان أاول نوفمبر،
وقرارات مؤوتمر الصشومام ،وهي المبادرة السشياسشية التي يرى أانها النجح،
واألنسشب للخروج من األزمة الحالية.

ا◊ؤار حل وحيد لÓزمة
وأابرز المتحدث أان «األفافاسس» لم يتخاذل أابدا تجاه مسشؤووليته أامام الششعب
الجزائري وتجاه مصشير األمة الجزائرية ،مثمنا اسشتمرار الحراك الششعبي
السشلمي المطالب بتغيير جذري للنظام ،داعيا إالى إايجاد السشبل السشياسشية
السشلمية لتمكننا من تحقيق البديل الديمقراطي المنششود ،وانطÓقا من هذا
فإان الحوار الجامع بين مختلف الفاعلين في السشاحة الوطنية هو الكفيل

بالتوجه نحو مرحلة انتقالية ،داعيا المسشؤوولين على كل المسشتويات من أاجل
Óمة فوق كل اعتبار.
وضشع المصشلحة العليا ل أ
وتتركز مبادرة جبهة القوى الششتراكية لحل األزمة الحالية على الحوار ،حيث
ت-ق-ت-رح ن-دوة ب-مشش-ارك-ة ج-م-ي-ع ال-ف-اع-ل-ي-ن السش-ياسشيين والجتماعيين ،النقابات
المسشتقلة ،الششخصشيات المسشتقلة ،إاضشافة إالى األكاديميين وممثلي الحراك
الششعبي ،وأاوضشحت أان التوجه لمؤوسشسشة انتقالية تكلف بتسشيير مرحلة انتقالية
تسشتغرق مدة ممكنة قبل نهاية العهدة الرئاسشية الحالية.
كما تقترح مبادرة الفافاسس أان تكون المؤوسشسشة العسشكرية هي السشلطة الفعلية
في البÓد ألنها سشتطالب أاكثر من أاي وقت مضشى حسشب نصس المبادرة بتولي
دوره-ا وم-ه-ام-ه-ا ال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى وح-دة الشش-عب واألم-ن القومي
والسشÓمة الترابية ،وأان تكون ضشامنة للعملية النتقالية ،كما جاء في توصشية
مؤوتمر الصشومام الذي حدد أاولوية السشياسشي على العسشكري ،مؤوكدة على تحقيق
ب-ط-ري-ق-ة سش-ل-م-ي-ة ال-ت-ط-ل-ع-ات السش-ي-اسش-ي-ة والق-تصش-ادي-ة والج-ت-م-اع-ي-ة ل-لششعب
الجزائري.
وثمن األفافاسس تماسشك الششعب الجزائري بأاغلبيته السشاحة وبكل أاطيافه
وششرائحه ،بكل انتماءاته لمواصشلة الحراك السشلمي وبعث رسشائل قوية للنظام،
عن طريق المسشيرات الحاششدة السشلمية العارمة ،عبر كل أارجاء البÓد ،بطريقة
سشلمية ومتحضشرة عن تمسشكهم الراسشخ بمطالبهم الداعية للتغيير والششروع في
بناء بديل ديمقراطي حقيقي لقيام جمهورية جديدة ،يكون فيها الششعب هو
السشيد وصشاحب القرار وفق الدسشتور.

نائب رئيسس حزب إلوفاق إلوطني لـ «إلشسعب» :

لنسسب
اقÎاح الفريق ڤايد صسالح ا◊ل ا أ
إخرإج إ÷زإئر من ضسبابية إŸشسهد إلسسياسسي

ث-م-ن ن-ائب ح-زب ح-رك-ة إل-وف-اق إل-وطني
Óح -دإث
ÿضس- -ر مسس- -ل- -م ب- -ع- -د م -ت -اب -ع -ت -ه ل  -أ
لخÒة وإ◊رإك إلشس -ع -ب -ي ‘
إلسس- -ي -اسس -ي -ة إ أ
مسسÒإت - - -ه إلسست إل- - -ق- - -رإرإت إلسس- - -ي- - -ادي- - -ة
وإلتاريخية لنائب وزير إلدفاع قائد أإركان
إ÷يشس إل -ف -ري-ق ق-اي-د صس-ال-ح ب-ع-د إقÎإح-ه
ت -ف-ع-ي-ل إŸادة  102م-ن إل-دسس-ت-ور وم-رإفقتها
لزمة إلتي “ر بها
باŸوإد  ٧و 8للخروج من إ أ
لخرإج
لنسسب إ
إلبÓد ،معتÈإ إياها إ◊ل إ أ
إ÷زإئري Úمن ضسبابية إŸشسهد إلسسياسسي.

خالدة بن تركي
أاك- -د ل- -خضش- -ر مسش- -ل- -م ف -ي تصش -ري -ح خ -اصس ل ـ
«الشش- -عب» أان ال -ح -زب ي -زك -ي وي -ن -خ -رط ف -ي
مضشمون القتراحات ويعمل على مرافقتها
وت-جسش-ي-ده-ا م-ي-دان-ي-ا ألج-ل ال-م-ح-اف-ظة على
ال-وح-دة ال-وط-ن-ي-ة ومصش-ال-ح الشش-عب ال-ت-ي أاك-د
ع-ل-ي-ه-ا ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د صش-ال-ح خÓ-ل الج-ت-ماع
األخير الذي يأاتي في إاطار مهامه الدسشتورية

بصش- -ف -ت -ه الضش -ام -ن وال -ح -اف -ظ ل Ó-سش -ت -ق Ó-ل
الوطني.
قال ذات المتحدث إان الحراك الششعبي في
مسش -ي -رات -ه السشت ك-ان م-ث-ال ل-ل-وح-دة ،ال-وع-ي
والروح الوطنية التي أابهرت العالم بمظاهرات
سشلمية كانت تصشب في اإلصشÓحات والمطالبة
ب -ال-ت-غ-ي-ي-ر إال-ى غ-اي-ة ال-مسش-ي-رة ال-خ-امسش-ة أاي-ن
اقترح قائد أاركان الجيشس تفعيل المادة 102
ال-ت-ي ت-ق-ب-ل-ه-ا الشش-عب بصش-در رحب واع-ت-ب-رها
خطوة لرفع الغموضس عن المششهد السشياسشي،
خاصشة بعد إاضشافة المواد  7و 8من الدسشتور
ال -ت -ي ت -ع -ت -ب-ر ال-ح-ل ال-وح-ي-د ل-وق-ف ال-ح-راك
الششعبي.
وأاضشاف مسشلم نيابة عن الحزب الذي تبنى
ششعار «اليد باليد نبني الجزائر» أان قرارات
قائد أاركان الجيشس الفريق ڤايد صشالح تعتبر
الحل األنجع في الوقت الراهن للحفاظ على
وحدة الجزائر التي تمنح للششعب اليوم من
خ Ó-ل م -واد ال -دسش -ت -ور سش -ي -ادة ال -ق -رار ال-ت-ي

«نتبناها ونرافقها ونعمل على تجسشيدها « -
يقول نائب الحزب . -
ودع -ا إال -ى ال -ت-رف-ع ع-ن ال-مصش-ال-ح الشش-خصش-ي-ة
ال -ع -رق-ي-ة وال-ج-ه-وي-ة م-ن أاج-ل ج-زائ-ر واح-دة
موحدة كما أارادها الششعب دوما والبتعاد عن
الن -قسش-ام-ات والنشش-ق-اق-ات ال-ت-ي تسش-ع-ى م-ن
خÓلها بعضس الجهات إالى زرع الفتنة وإالغاء
سش-ل-م-ي-ة ال-ح-راك الشش-ع-ب-ي ال-ذي أاصش-ب-ح حاليا
ب- -ح- -اج- -ة م -اسش -ة إال -ى ق -رارات رئ -يسس أارك -ان
الجيشس بششأان تفعيل المواد  7و  8و  102من
الدسشتور .
وراف -ع ال -ح -زب ألج -ل ت -جسش -ي -ده -ا م -ي -دان-ي-ا
باعتبارها الحل األفضشل إلخراج الجزائريين
من المظاهرات وغموضس السشاحة السشياسشية
وجعلت المواطن يتسشاءل عن مصشير الجزائر،
ف -ك -انت اإلج -اب -ة م -ن ق-ائ-د ال-ج-زائ-ر إال-ى ب-ر
األمان وبين أايدي أابنائها الذين أايقنوا اليوم
أان الوحدة الوطنية أاسشاسس مكين من أاسشسس
بقائهم واسشتمرار وجودهم وتحقيق أاهدافهم.

بخصسوصس تفعيل إŸوإد  ٧و  8و  102من إلدسستور ،بن فليسس:

مقÎح القيادة العليا للجيشش «يسستجيب Ÿطلب شسعبي ملح»

أإك -د رئ -يسس ح -زب ط Ó-ئ-ع إ◊ري-ات،
علي بن فليسس ،أإمسس ،أإن إقÎإح إلقيادة
إلعليا للجيشس إلوطني إلشسعبي بتفعيل
إ- -Ÿوإد  ٧و 8و 102م -ن إل -دسس-ت-ور ◊ل
لزمة إلتي “ر بها إ÷زإئر «يسستجيب
إ أ
Ÿطلب شسعبي ملح».
وششدد بن فليسس في تصشريح مكتوب على اإثر
البيان الذي اأصشدرته القيادة العليا للجيشس
الوطني الششعبي ،على «اأهمية» مسشعى قيادة
الجيشس التي «اأكدت تمسشكها بحل دسشتوري
لÓأزمة ،مقتِرحة اإطارا دسشتوريا يتمثل في
تفعيل متزامن ومتكامل للمواد  7و 8و102
من الدسشتور» ،مششيرا اإلى اأن «هذا المسشعى
النبيل والوجيه يسشتجيب لمطلب ششعبي ملح،
بل يندرج حقا في نفسس مسشار الدفاع عن
ال -دول -ة ال -وط-ن-ي-ة وف-ي ن-فسس ات-ج-اه اأه-داف

الثورة الديمقراطية السشلمية».
ونوه ذات المسشوؤول الحزبي بمسشعى القيادة
العليا للجيشس الوطني الششعبي التي رسشمت
كما قال «خيارا لÓأزمة الراهنة في الحدود
التي يسشمح بها النظام الدسشتوري ،في الوقت
الذي تسشعى فيه القوى غير الدسشتورية اإلى
اإفششاله» ،مضشيفا اأن «هذا الخيار ،رغم كل
الصشعوبات التي قد يواجهها ،يششهد ششهادة
ق -ط -ع -ي-ة ع-ل-ى ال-ط-اب-ع ال-ج-م-ه-وري ل-ق-وات-ن-ا
المسشلحة».
وف- -ي ذات السش- -ي- -اق ،اع- -ت -ب -ر ب -ن ف -ل -يسس اأن
«اسشتدلل بيان القيادة العليا للجيشس بالمادة
 28من الدسشتور ليسس بتاتا مجرد صشدفة اأو
تغطية مناسشبتيه» ،مششيرا اإلى اأنه «عندما
يصش -ب-ح اسش-ت-قÓ-ل ال-بÓ-د والسش-ي-ادة ال-وط-ن-ي-ة
مهددان بانهيار حتمي ومعمم للموؤسشسشات،

ف -اإن م-ه-م-ة ح-م-اي-ة ال-دول-ة ال-وط-ن-ي-ة تصش-ب-ح
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-م-ي-ع واج-ب-ا مقدسشا ومسشوؤولية
وطنية ل مفر منها».
واأك -د رئ -يسس ح -زب ط Ó-ئ -ع ال -ح-ري-ات ع-ل-ى
«ضشرورة اأن يكون الدفاع عن الدولة الوطنية
ال -م -ه -ددة اأك -ث -ر م -ن اأي وقت مضش -ى ،ه-دف-ا
م -ح -وري-ا ل-ل-ث-ورة ال-دي-م-ق-راط-ي-ة السش-ل-م-ي-ة»،
مششددا على «مسشوؤولية الششعب في الدفاع
عن الجمهورية الديمقراطية والعصشرية التي
ي- - -رغب ف- - -ي اإع - -ادة تشش - -ي - -ي - -ده - -ا واإع - -ادة
تاأسشيسشها».
وفيما حذر من «الخطورة السشتثنائية» لهذا
الوضشع الذي تواجه البÓد» ،اأبرز بن فليسس
اأن -ه «ع -ن -دم -ا ي -ت-ع-ل-ق الأم-ر ب-مصش-ي-ر ال-دول-ة
ال -وط -ن -ي -ة ،ف -اإن اإن -ق -اذه -ا يسش -م -و ع -ل -ى ك-ل
العتبارات الأخرى مهما كانت».
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دعا بو خلخال إالى دراسشة وتطبيق مواد الدسشتور
بصش-ف-ة ع-قÓ-ن-ي-ة وب-ذك-اء ب-دون ت-ح-ي-ز ل-ك-ي ت-خ-رج
الجزائر من األزمة الحالية بسشÓم ودون أاضشرار،
مششيرا إالى أان احترام مبادئ الدسشتور الحل األمثل
لضشمان التغيير السشلسس والهادئ وهو ما من ششأانه
أان يسشاهم في بناء جزائر جديدة.
وأاوضش -ح ب -وخ -ل -خ -ال أان ت -ف -ع -ي -ل ال -م-ادة  102من
ال-دسش-ت-ور ي-ح-ي-ل إال-ى ت-ط-ب-ي-ق ال-م-واد األخ-رى التي
يطالب بها الششعب في مسشيراته بالترتيب ،ويتعلق
األمر بكل من المادة  7التي تنصس على أان الششعب
مصشدر كل سشلطة والسشيادة الوطنية ملكه وحده
والمادة  8التي يمارسس فيها الششعب السشيادة عن
ط-ري-ق السش-ت-ف-ت-اء وب-واسش-ط-ة م-م-ث-ل-ي-ن م-ن-ت-خ-بين،
وتسشتوجب على رئيسس الجمهورية أان يلتجئ إالى
إارادة الششعب مباششرة.
وحسشب رئيسس الجمعة الوطنية للوسشاطة القضشائية،
فإانه يتعين أان يتم مباششرة بعد إاعÓن حالة الششغور
ل -م -نصشب ال -رئ -يسس وف-ي إاط-ار ت-ط-ب-ي-ق ال-م-اد ،102
إانششاء لجنة وطنية مصشغرة يبادر بتنصشيبها رئيسس

مجلسس األمة ،ويوكل إاليها مهام تنظيم حكومة
مؤوقتة تحفظ أاموال الدولة وتسشاهم في إاعطاء
إانعاشس للخزينة العمومية وتدارك العجز المسشجل،
وبعدها تأاتي مرحلة تعيين حكومة جديدة ،مضشيفا
أان الوقت الراهن يتطلب مواجهة الموقف الصشعب
بصشرامة.
وقال بوخلخال إانه ل يجب الخلط بين القواعد
الدسشتورية والواقع الششخصشي ،هذا األخير الذي
يمكن -على حد تعبيره -إايجاد له حلول عن طريق
السشتقالة وتعيين أاششخاصس نزهاء ومؤوهلين للحكم
ع -ل -ى غ -رار ال -رئ -يسس السش -اب-ق ال-ي-م-ي-ن زروال ،لأن
الجزائر ليسس لها خيار آاخر لحل األزمة السشياسشية
إال ب -اح -ت -رام ال -دسش -ت -ور وت -ط-ب-ي-ق م-واده ،وه-و م-ا
سش -ي -ج -ن -ب -ه -ا ال -ف -راغ ال -ذي ت-ت-رتب ع-ن-ه ال-ف-وضش-ى
السشياسشية.
وأاعرب عن أامانيه في أان يبقى الجيشس الششعبي
ال-وط-ن-ي م-تÓ-ح-م-ا م-ع الشش-عب ال-ج-زائري ،خاصشة
ب-ع-د ت-ب-ن-ي-ه ل-م-ط-الب ال-ح-راك ،وه-و م-ا أاك-د ع-ل-ي-ه
الفريق ڤايد صشالح في تصشريحاته حول األزمة
السشياسشية التي تمر بها الجزائر ،محذرا من بعضس
ال -ج -ه-ات ال-ت-ي ت-ن-وي ت-ف-رق-ة ال-ج-يشس ع-ن الشش-عب
وتسش-ع-ى إال-ى ضش-رب مصش-داق-ي-ة ال-ج-يشس واسش-ت-قرار
الجزائر.
كما ثمن بوخلخال السشلمية التي طبعت المسشيرات
وال- -حسس ال -م -دن -ي ال -ع -ال -ي ال -ذي أاظ -ه -ره الشش -عب
ال-ج-زائ-ري ف-ي ال-م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ت-غ-يير اإليجابي عبر
ال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي ق-ائ Ó-إان ال-ج-زائ-ري-ي-ن م-ط-ال-بين
ب -السش -ت -م -رار ف -ي ال -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى السش -ل -م -ي -ة
والحضشارية.

دعت إ ¤إنتخابات حرة لتجسسيد إŸادت ٧Úو  8من إلدسستور

حمسش :مع مرافقة اŸؤؤسسسسة
العسسكرية للتؤافق الؤطني

إلشسعب /دعت حركة ›تمع إلسسلم إ ¤إنتخابات
ح -رة ون -زي -ه -ة ك -وسس -ي -ل -ة وح -ي -دة ل -ت -جسس-ي-د إŸادة
إلسس-اب-ع-ة وإŸادة إل-ث-ام-ن-ة م-ن إل-دسس-ت-ور ،شسرط عدم
–ك- -م إŸؤوسسسس- -ة إل- -عسس- -ك- -ري- -ة ‘ إلشس -أان إلسس -ي -اسس -ي
و–كمها ‘ إŸعادلت إلنتخابية.
أاكدت «حمسس» في بيان لها وقعه رئيسس الحركة
عبد الرزاق مقري ،أانها مع المصشلحة العليا للبÓد
ب -ك -ل م -ق-وم-ات-ه-ا ،وك-ذا م-ع ال-م-ؤوسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة
دسشتورية في إاطار مهامها الدسشتورية ،ومرافقة
الحركة لها للوصشول إالى الحل وتحقيق التوافق
ال -وط -ن -ي والن -ت -ق -ال ال -دي -م -ق-راط-ي السش-لسس دون
تحكمها في السشلطة السشياسشية.
وأاوضشحت الحركة أانها مع الحراك الششعبي من
أاجل تجسشيد اإلرادة الششعبية والمطالب الششعبية
بإانهاء الوضشع السشياسشي الحالي برموزه ورجال
أاع-م-ال-ه وشش-ب-ك-ات-ه وزب-ائ-ن-ه وعÓ-ق-ات-ه ال-مشش-ب-وه-ة
وآاث-اره ال-م-دم-رة ع-ل-ى الق-تصش-اد وال-ث-روة ال-وط-ن-ية
والمؤوسشسشات والهوية والقيم.
ف -ي ال -م -ق -اب -ل أاع -ربت «ح -مسس «ع -ن مسش -ان -دت -ه-ا
لÓ-ن-ت-ق-ال ال-دي-م-ق-راط-ي السش-لسس ال-م-تفاوضس عليه
والهادئ والعادل ،لصشالح الجميع والبعيد عن الظلم
والن -ت -ق -ام وتصش -ف -ي -ة ال -حسش -اب-ات ،وك-ذا اإلصشÓ-ح
السش-ي-اسش-ي وال-ت-غ-ي-ي-ر الشش-ام-ل ل-منظومة الحكم من
خÓل اإلجراءات المؤودية لتجسشيد اإلرادة الششعبية
ك-ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-مسش-ت-ق-ل-ة ل-تنظيم النتخابات
وت -ع -دي -ل ق-ان-ون الن-ت-خ-اب-ات ورفضس ال-حضش-ر ع-ن
تأاسشيسس األحزاب والجمعيات ،واسشتقÓلية القضشاء،
وح-ي-اد اإلدارة وال-م-ؤوسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة ف-ي ال-عملية
السشياسشية والنتخابية.
كما وأاوضشحت أانها ضشد أاي تهديد لسشتقرار البلد
والوحدة الوطنية والتآامر على المؤوسشسشة العسشكرية
بأاي ششكل من األششكال ،من أاي جهة كانت ،وضشد
الزج بها في المهاترات السشياسشية ،وضشد إاضشعاف
ال -م -ن -اع -ة ال-وط-ن-ي-ة ألي سش-بب م-ن األسش-ب-اب .ك-م-ا
رفضشت «حمسس» العنف بكل أاششكاله ،وصشراعات

األج-ن-ح-ة ،وال-م-ن-افسش-ة غ-ي-ر ال-ق-ان-ون-ية ،والتنافسس
الخفي على السشلطة.

«جيل جديد» يقÎح مرحلة إنتقالية
لتحضس Òإلرئاسسيات إŸقبلة
اعتبر رئيسس حزب «جيل جديد» ،جيÓلي سشفيان،
أامسس ،أان أاولويات المرحلة الراهنة هي المرور إالى
« مرحلة انتقالية تششرف عليها ششخصشيات تحظى
ب-ال-ق-ب-ول م-ن ط-رف األغ-ل-ب-ي-ة م-ه-م-ت-ه-ا األسش-اسش-ية
التحضشير لتنظيم انتخابات نزيهة لنتخاب رئيسس
للجمهورية».
وأاك -د ج -يÓ-ل-ي سش-ف-ي-ان ،خÓ-ل ن-زول-ه ضش-ي-ف-ا ع-ل-ى
منتدى جريدة المجاهد ،على ضشرورة الذهاب إالى
«مرحلة انتقالية تقودها ششخصشيات نزيهة تحظى
باإلجماع والقبول من قبل األغلبية إلعداد خارطة
طريق محدودة الصشÓحية والمدة يتم من خÓلها
التحضشير لنتخابات يختار فيها الششعب الجزائري
رئيسشهم بكل ديمقراطية».
وأاضشاف أان هذه المرحلة «ل ينبغي أان تتجاوز مدة
سشنة واحدة» ،مبرزا أان «الخروج من األزمة التي
تمر بها البÓد يجب أان يمر عبر انتخابات نزيهة»،
مشش -ي -را إال -ى أان «الشش -عب ه -و م -ن ي -جب أان ي -م -ن-ح
الششرعية لمسشؤووليه» واأن «مسشتقبل الجزائر يجب
أان يصش -ن -ع ب-ال-ك-ف-اءات» وأان-ه ي-ت-ي-ع-ن ع-ل-ى األج-ي-ال
الصشاعدة أان «تجد مكانا لها في بناء الوطن».
واعتبر في نفسس السشياق أان الجيشس «بإامكانه أان
يتدخل لتسشهيل العملية السشياسشية بمنح الضشمانات
واآلليات الÓزمة لتنظيم انتخابات نزيهة وليسس
للتحكم في السشلطة».
كما انتقد في نفسس السشياق «األطراف التي تحاول
توجيه الرأاي العام لتعيين رجل عسشكري على رأاسس
الدولة وإاقناع الجميع أان الخÓصس لن يأاتي إال من
قائد الجيشس».

رئيسس حزب إ÷زإئر للعدإلة وإلبناء

تفعيل اŸادة  102زاوية ◊لحلة السسداد
الشش -عب -اأك-د ع-ب-د ال-رح-م-ان ه-ن-ان-و رئ-يسس ح-زب
الجزائر للعدالة والبناء أان مقترح قائد األركان
ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ب-ت-ف-ع-ي-ل ال-مادة 102هو
زاوي -ة م -ن زواي -ا ح -ل-ح-ل-ة السش-داد السش-ي-اسش-ي وفك
ع -ق -دة ب -عضس األط -راف السش -ي-اسش-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-واج-ه
بتعنت كبير .
وقال هنانو إان هذا كان ومازال موقف « حزب
الجزائر للعدالة والبناء « من المواقف الراديكالية
ال -ت -ي ت -رفضس أاي م -ق -ت -رح ت -ك-ون مصش-دره عصش-اب-ة
ال -ح -ك -م وق -د اسش -ت -ث -ن -ي -ن -ا ال -م -ؤوسشسش -ة ال-عسش-ك-ري-ة
لع-ت-ب-ارات أام-ن-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-ح-ف-اظ ع-لى السشيادة
والسشتقÓل الوطني وليسس تنزيها لبعضس القيادات
والرموز التي خدمت منظومة الحكم ألكثر من 57
ع -ام -ا وأاك -ث -ره -ا سش -وءا ال-عشش-ري-ت-ي-ن ال-م-اضش-ي-ت-ي-ن.
وذكر أانه بارك موقف رئيسس قيادة األركان أاحمد
ڤايد صشالح بتحفظ كبير لقناعته أان هذا ل يكفي
للخروج من أازمة البÓد المسشتمرة منذ عقود وهو

ما يدفعنا التمسشك بتفعيل الدسشتور رغم كل ما
أاصش-اب-ه م-ن خ-روق-ات وت-دن-يسس م-ن ق-ب-ل م-ن-ظ-ومة
الحكم التي هي في طريق الزوال على يد ثورة
الششباب الجزائري الحر والذي يمثل أاغلبية الششعب
الجزائري.
وفي نفسس الوقت ل يجب تجاوز تفعيل المادة 102
م-ن ال-دسش-ت-ور م-ع الج-ت-ه-اد السش-ي-اسش-ي ف-ي ك-ي-ف-ي-ة
تطبيقها مع اتخاذ إاجراءات سشياسشية قبل اجتماع
البرلمان بغرفتيه وإاعÓن الششغور .ولبد من اتخاذ
ت -داب -ي -ر م -ن شش -أان -ه -ا ت -غ -ي -ي -ر رأاسس م-ج-لسس األم-ة
والمجلسس الششعبي الوطني والمجلسس الدسشتوري
وتششكيل حكومة توافقية سشياسشية والنطÓق في
تشش-ك-ي-ل ال-ه-ي-ئ-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-نظيم النتخابات ومن
مهامها مراجعة القوائم النتخابية وإاعÓن نتائج
الن-ت-خ-اب-ات وان-ت-خ-اب رئ-يسش-ه-ا م-ن ب-ي-ن أاعضشائها
األكفاء.
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’حياء بسشيدي عقبة ‘ بسشكرة
«الششعب» تنقل تذمر سشكان ا أ

انهيــــارات بشسبكــــة الصســــرف الصسحــــي وأاشسغــــال ’ تنتــــه
^ رئيسس البلدية يطمئن با‚از ا’ششغال بحسشب اŸواصشفات

أاعرب عدد من سشكان مدينة سشيدي عقبة ،الواقعة  20كلم ،ششرقي مدينة بسشكرة ،عن تذمرهم من ا’نهيارت والتفتقات الكبÒة التي م ّسشت قناة صشرف الصشحي الكبÒة التي
تتوسشط الششارع الرئيسشي ،بحي بوزيتونة ‘ Œمع أاثناء عمليتي حفر وربط.

بسشكرةﬁ :مد حريز
أشصتكى ألسصكان من نقصس كبير
ف ---ي أإ ش ص ---ا ر أ ت و أ ش ص ---ر ط ---ة ق --ا ن --و ن
أ ل --م --ر و ر أ ل --م --وؤ ق -ت -ة ب -ج -ه -ت -ي ق -ن -ا ة
رئيسصية تتوسصط ألمدينة وتهدد
م ---ع ---ظ --م س ص --ك --ن --ا ت --ه --م أ ل --ق --د ي --م --ة ،
م ت اأ س ص ف ي ن م ن و ت ي ر ة س ص ي ر أإ ن ج ا ز
أ ش ص -----غ -----ا ل أإ ع -----ا د ة ت -----ه ----ي ----ئ ----ت ----ه ----ا
أ ل س ص ----ت ----ع ----ج ----ا ل ---ي ---ة أ ل ---ت ---ي ف ---ا ق ت
أسصبوعين ،بعدما أوكلت لمقاولة
سصابقة أنهت شصطرأ من ألعملية
قبل أكثر من  4أشصهر.
س ص --ك --ا ن أ ح --ي --ا ء ب --و ز ي --ت -و ن -ة م -ر و ر أ
ب ---ط --ر ي --ق أ ل س ص --ع --د ة و أ ل --ج --ع --ف --ر ي --ة
أ لأ ك --ث --ر ت ض ص --ر ر أ م --ن خ --ر و ج م --ي -ا ه
أ ل ص ص -------ر ف أ ل ص ص ------ح ------ي و ت ------ك ------ر أ ر
أ ل ن س ص ---------د أ د أ ت  ،و ت ش ص ---------و ه و ج ---------ه
أ ل ---م ---د ي ---ن ---ة  ،و أ ن ---ب ---ع --ا ث أ ل --ر و أ ئ --ح
ألكريهة ،وسصط محÓت تجارية
و م س ص --ا ك --ن و م --وؤ س ص س ص --ا ت ع --م -و م -ي -ة
خ ----د م ----ا ت ----ي ----ة ك ----ف ----ر ع أ لأ ش ص ----غ ---ا ل
أ ل ع م و م ي ة و ص ص ن د و ق أ ل ت اأ م ي ن ع ل ى
أ ل --ب --ط --ا ل --ة و م --ت --و س ص --ط -ة ب -ن ط -ر أ ح
أبرأهيم وأبتدأئية بن خرف ألله
موفق وغيرها.
ق --ا ل أ ل س ص --ك -ا ن ل ـ » أ ل ش ص -ع ب » ب -ع -ي -ن
أ ل -م -ك -ا ن أ ن -ه -م ل -م ي -ق -ت -ن -ع -و أ ب ق ط ر
أ لأ ن --ب --و ب أ ل --ب  Ó--س ص --ت -ي -ك -ي أ ل -م -م -د د
وسصط خندق ألقناة باعتباره ل
ي ---ك ---ف ---ي ل  Ó---م ---ت ---د أ د أ ل ---ع ---م --ر أ ن --ي
و أ ل --ك -ث -ا ف -ة أ ل س ص -ك -ا ن -ي -ة أ ل -م -ت -ز أ ي -د ة
ب --ا س ص --ت -م -ر أ ر  ،أ ل -و ض ص -ع أ ل -ذ ي ي -ع -ي -د
أ ن --ج --ا ز ه م -ن ج -د ي -د ب -ع -د س ص -ن -و أ ت

رئيسس اÙلسس الششعبي البلدي لبلدية
سشيدي عقبة ﬁمد رحال
ق ---ل ---ي ---ل ---ة  ،م ---ت س ص ---ا ئ ---ل ---ي --ن ع --ن د و ر
أ ل ---م ص ص ---ا ل ---ح أ ل ---ت ---ق ---ن --ي --ة و م --ك --ا ت ب
أ ل ---د ر أ س ص ---ا ت أ ل --ت --ي ت ص ص --ا د ق ع --ل --ى
م ش ص ----ا ر ي ---ع ل ت ---ع ---م ---ر ك ---ث ---ي ---ر أ و ل
ت س ص ---ت ---ج ---ي ب ل ---ط ---م ---و ح ---ا ت  .ق --ا ل
أ ل س ص -----ك -----ا ن أ ي ض ص -----ا أ ن ----ه ----م م ----ل ----و أ
أ ل -ت -ر ق -ي -ع -ا ت أ ل -ع ش ص -و أ ئ -ي -ة أ ل -م وؤ ق ت ة
أ ل --م --ه -د ر ة ل -ل -م -ا ل أ ل -ع -ا م و أ ل ص ص -ح -ة
وألقتصصاد.
عاينت «ألشصعب» سصير عملية
أإ ع ---ا د ة أ ل ---ت ---ه --ي --ئ --ة ح --ي ث س ص --ج --ل ت
حضصور ألمصصالح ألتقنية وألكاتب
أ ل --ع --ا م ل --ل --ب --ل -د ي -ة و ك -ذ أ أ ل -م -ر أ ق -ب -ة
ألتقنية لمديرية ألري ،فضص Óعن

م ع ا ي ن ة م س ص وؤ و ل ي ت ق س ص ي م ي ة أ ل ر ي
ل --ل --د أ ئ --ر ة أ ل --ذ ي --ن أ ب --د و أ ت --ح --ف -ظ -ا
ب --خ ص ص --و ص س س ص --ي --ر أ لأ ش ص -غ -ا ل أ ل -ت -ي
ت ----ت ----ز أ م ----ن م ---ع ت ---ه ---ئ ---ي ---ة ش ص ---و أ ر ع
و أرصصفة ألمدينة بتسصارع كبير ل
ي --خ --د م أ ل --ت -ه -ي -ئ -ة أ ل -ع -ا م -ة ف -ي ظ -ل
هشصاشصة قنوأت ألمياه وشصبكات
ألصصرف ألصصحي ألتي كثيرأ ما
ت --ن --ا و ل --ت --ه --ا أ ل س ص --ل --ط --ا ت أ ل --و ل ئ --ي -ة
و أ ل --م ص ص --ا ل --ح أ ل --م --ع --ن -ي -ة أ ل -ق -ا ض ص -ي -ة
ب --ت س ص --ب --ي --ق أ ل ص ص --ي --ا ن --ة و أ ل --ت --ج --د ي -د
ألكبيرين للشصبكات تحت أرضصية
قبل كل تهئية خارجية.
أإ ل أ ن ه ف ي أ ل م د ة أ لأ خ ي ر ة أ ل غ ل ب ة

خÓل زيارة وا‹ بومرداسس إا ¤دائرة خميسس اÿششنة

ربط  1850منزل بالغاز الطبيعي بحي قارة مصسطفى بأاو’د موسسى
وضش- -ع وا‹ ب- -وم -رداسسﬁ ،م -د سش -ل -م -ا،Ê
أامسس ،خÓ-ل زي-ارت-ه اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي ق-ادت-ه
إا ¤دائ -رة خ -م -يسس اÿشش -ن -ة ،شش -ب -ك -ة ال-غ-از
الطبيعي حيز اÿدمة لفائدة  1850عائلة
ب -ح -ي ق-ارة مصش-ط-ف-ى ب-ب-ل-دي-ة أاو’د م-وسش-ى،
وسش-ط ف-رح-ة ك-بÒة ،ب-ع-د سش-ن-وات ا’ن-تظار
واŸع -ان -اة م -ع أازم -ة ق -ارورات غ -از ال -ب-وت-ان،
وبذلك تصشل نسشبة الربط بالغاز بالبلدية
إا ¤حوا‹  ،٪95بحسشب تصشريحات الوا‹،
’حياء والقرى
ف-ي-م-ا ي-ن-ت-ظ-ر ت-زوي-د ب-اق-ي ا أ
بهذه الطاقة ،نهاية هذه السشنة .التفاصشيل
تنقلها «الششعب» من ع ÚاŸكان.

بومرداسس :ز /كمال
بحسصب ما رصصدته «ألشصعب» ،فإان ملف شصبكة غاز
أل-م-دي-ن-ة يشص-ه-د وت-ي-رة م-تسص-ارع-ة ب-أاغ-لب ب-ل-دي-ات
ب-وم-ردأسس أل-ت-ي ت-ح-اول ت-دأرك أل-ع-ج-ز أل-مسص-جل،
ب-فضص-ل م-خ-ت-ل-ف أل-ب-رأم-ج أل-ت-ن-موية ألتي أسصتفادت
منها ألولية ،إأنطÓقا من ألمخططات ألخماسصية
وألبرنامج أإلضصافي لـ  2013عبر صصندوق ألضصمان
وألتضصامن للجماعات ألمحلية ،أألمر ألذي سصاهم
في رفع معدل ألربط إألى حدود  ،٪80بعدما لم
تكن تتجاوز  ٪60خÓل سصنتين .بهدف تجسصيد
أل -ب -رن -ام -ج ،ت -وأصص -ل ألسص -ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة تسص-ل-ي-م
ألمشصاريع ألمنجزة عبر  32بلدية ،منها تعّدت فيها
نسصبة ألربط بها  ٪95على غرأر بلدية بن شصود
بأاقصصى شصرق ألولية.
جاء أمسس ،ألدور على بلدية أولد موسصى بربط
 1850م -ن-زل بشص-ب-ك-ة أل-غ-از ع-ل-ى ط-ول  42,5كلم،

بحسصب ألبطاقة ألتقنية ألمقدمة من طرف مديرية
توزيع ألكهرباء وألغاز وبغÓف مالي وصصل إألى 120
مليون دينار ،في إأنتظار باقي أحياء وقرى بلديات
دأئرة خميسس ألخشصنة ،خاصصة وأن ألولية خصصصصت
غÓفا معتبرأ للعملية قدره وألي بومردأسس بـ 20.6
م -ل-ي-ار دج ل-غ-ل-ق ه-ذأ أل-م-ل-ف أل-حسص-اسس أل-ذي ظ-ل
م-ط-ل-ب-ا أج-ت-م-اع-ي-ا أسص-اسص-ي-ا ل-ل-م-وأط-نين في إأقليم
أل-ولي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر إأل-ى أل-مشص-اك-ل وألصص-ع-وب-ات أل-ت-ي
يعاني منها ألسصكان في فصصل ألصصيف نتيجة تذبذب
عملية ألتموين بغاز ألبوتان بسصبب أفتقاد ولية
ب -وم-ردأسس ل-م-ح-ط-ة ت-ع-ب-ئ-ة م-اع-دأ م-ح-ط-ة ت-وزي-ع
وأحدة على مسصتوى محطة «نفطال» ببرج منايل ل
تلبي حجم ألطلب ألمرتفع.
يذكر أن زيارة ألوألي إألى دأئرة خميسس ألخشصنة
وبلدية حمادي حملت أيضصا مشصاريع هامة لفائدة
قطاع ألتربية بإاعطاء إأشصارة أنجاز أكمالية وثانوية
ل -ف -ائ -دة ت Ó-م -ي -ذ أل -م -ن -ط-ق-ة ف-ي إأط-ار أل-ب-رن-ام-ج
ألسص-ت-ع-ج-ال-ي ل-ت-خ-ف-ي-ف ألضص-غ-ط وألك-تظاظ على
أل -م -ؤوسصسص -ات أل -ح -ال -ي -ة ودع -م أألح -ي -اء ألسص -ك -ن-ي-ة
أل-ج-دي-دة ب-م-رأف-ق ت-رب-وي-ة وأج-ت-م-اعية أخرى ،مع
ألوقوف على وأقع ألطريق ألولئي رقم  149ألذي
أسصتفاد من أشصغال ألتهيئة.

وقفة احتجاجية Ÿكتتبي عدل
أامام مقر الوكالة

نظم أمسس ،مكتتبو»عدل 1و »2ومعهم عدل 2013
أل -ذي -ن أسص -ت -ف -ادوأ م -ؤوخ -رأ م -ن شص -ه-ادأت م-ا ق-ب-ل
أل-ت-خصص-يصس وق-ف-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة أم-ام م-ق-ر أل-وك-ال-ة
أل-م-ح-ل-ي-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-تسصليم ألمفاتيح وفق ألوعود

أل -م -ق -دم -ة ل -ه -م ،م -ن -ت-ق-دي-ن ت-أاخ-ر أشص-غ-ال إأن-ج-از
ألمشصاريع ببومردأسس ،وتوقف أخرى تماما بالنسصبة
لموقع  800مسصكن بحي ألكرمة ألذي يتخبط منذ
أشص -ه -ر ف -ي أشص -غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-خ-ارج-ي-ة وشص-ب-ك-ات
ألكهرباء وألغاز ،بحسصب تصصريحات ألمحتجين لنا.
طالب مكتتبو عدل بومردأسس من مدير ألسصكن
وأل-وك-ال-ة أل-م-ح-ل-ي-ة وك-ذأ وأل-ي ب-وم-ردأسس أل-ت-دخل
ل-ت-ح-ريك أشص-غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-خ-ارج-ي-ة في عدد من
ألموأقع ألتي أنتهت بها أألشصغال ألكبرى كموقع
 800مسص-ك-ن ب-ال-ك-رم-ة وم-وقع  1500مسص-ك-ن ببرج
منايل وكذأ موقع  1500مسصكن بأاولد هدأج .وكانت
ه -ذه أل-م-وأق-ع ضص-م-ن ق-ائ-م-ة أل-خ-ي-ارأت ل-م-ك-ت-ت-ب-ي
عدل1و 2وعدل  2013ألذين أسصتفادوأ مؤوخرأ من
شصهادأت ما قبل ألتخصصيصس مع تقديم وعود من
قبل مدير ألوكالة بتسصليم مفاتيح ألسصكنات ،بدأية
ألسصدأسصي ألثاني من ألسصنة أي شصهر جوأن ألمقبل.
ل -ك -ن أل -م-ع-ط-ي-ات أل-م-ي-دأن-ي-ة أل-م-رف-وع-ة م-ن ق-ب-ل
ألمحتجين لمدير وكالة بومردأسس ألمتعلقة بسصير
أألشص -غ -ال ،تشص -ي -ر أل-ى أن ه-ذه أل-م-وأق-ع وب-األخصس
م -وق-ع أل-ك-رم-ة شص-ب-ه م-ت-وق-ف-ة ف Ó-م-ؤوسصسص-ة ت-وزي-ع
ألكهرباء وألغاز قامت بعملها بمد قنوأت ألكهرباء
وألغاز ول أشصغال ألتهيئة ألخارجية تمشصي بحسصب
ألرزنامة ألمحددة ألمقدمة للمسصتفيدين ،تماشصيا
مع ألوعود ألمقدمة لتسصليم ألمشصروع ،في وقت بدأ
أل-ي-أاسس ي-تسص-ل-ل ل-ن-ف-وسس أل-م-ك-ت-تبين ألمتخوفين من
تمديد فترة ألتسصليم ألشصهر أخرى بعد سصنوأت من
ألنتظار تعود لسصنة  ،2001بحسصب ألشصعار ألتعريفي
ألذين يحملونه كعبء ثقيل يريدون ألتخلصس منه
سصريعا.

 200وحدة سشكنية تسشلم قريبا بتاوزيانت ‘ خنششلة

اسستفادة  70عائلة من السسكن ا’جتماعي ضسمن حصسة 550
أاع- -ل- -ن ،دي- -وان الÎق- -ي- -ة وال- -تسش -يÒ
العقاري لو’ية خنششلة ،عن الششروع ‘
عملية تسشليم اŸفاتيح لـ  70مسشتفيد من
سش-ك-ن-ات ع-م-ومية ايجارية «اجتماعية»
ب - -إاق - -ام- -ة ال- -ن- -ور اŸت- -واج- -دة ب- -ط- -ري- -ق
مسش-ك-ي-ان-ة ،ب-ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة خ-نشش-لة،
ال - - -ي- - -وم ‘ ،إاط- - -ار حصش- - -ة  550مسشكن
اŸوزعة سشابقا.

أوضصح في هذأ أإلطار ألمدير ألعام لديوأن ألترقية
وألتسصيير ألعقاري لولية خنشصلة ،عيسصى مصصطفى،

لـ»ألشصعب» أن عملية ألتخليصس وأسصتكمال جميع
أل-وث-ائ-ق أل-خ-اصص-ة ب-ال-مسص-ت-ف-ي-دي-ن أل-م-ع-ن-ي-ي-ن تمت
أألسصبوع ألماضصي وعلى أن أليوم ألثنين يتم تسصليم
أل-م-ف-ات-ي-ح لÓ-ل-ت-ح-اق ب-مسص-اك-ن-هم علما وأن ألموقع
مجهز بكل ضصروريات ألعيشس خاصصة شصبكات ألربط
بالغاز ألمياه وكهرباء.
كشصف ذأت ألمسصؤوول في سصياق ذي صصلة ،عن عزم
مصصالح ألديوأن على تسصليم ألمفاتيح لـ 200مسصتفيد
من سصكنات في نفسس ألصصيغة ببلدية تاوزيانت،
غرب ولية خنشصلة في أأليام ألقليلة ألقادمة ،وهذأ

بعدما أجريت ألقرعة للمسصتفيدين ،يوم ألخميسس
ألماضصي.
أبدى بعضس ألمسصتفيدين ألذين صصادفتهم «ألشصعب»
أم -ام م -ق -ر أل -دي -وأن ف -رح -ت-ه-م أل-ك-ب-ي-رة ب-اسص-تÓ-م
سص-ك-ن-ات-ه-م ،أل-ي-وم ألث-ن-ي-ن ،ب-ع-د إأت-مام كل ألمرأفق
ألضصرورية بما سصيمكنهم من صصيام شصهر رمضصان
بحيهم ألجديد بكل أريحية وتوديع أزمة ألسصكن
ومعاناتهم.

خنششلة :إاسشكندر ◊جازي

ك ا ن ت ل و ت ي ر ة أ لأ ش ص غ ا ل أ ل خ ا ر ج ي ة
أ ل -م -ت -ع -ل -ق -ة ب -ا ل -ت -ر ص ص -ي -ف و أ ل ت ب ل ي ط
و أ ل ن --ا ر ة أ ل --ع --م --و م -ي -ة ب -ا ع -ت -ب -ا ر ه -ا
ت -ب -ر ز ك -م -ي -ة أ ل ن -ج -ا ز أ ت أ ك -ث -ر م ن
ك -ي -ف -ي -ت -ه -ا ب -ح س ص ب أآ ر أ ء أ ل -ع -ا ر ف -ي -ن
ب --م --خ -ط -ط -ا ت أ ل -ت -م -ن -ي -ة أ ل -م -ح -ل -ي -ة
للبلديات وألتهيئة ألعمرأنية.
مقاول ألنجاز سصليماني قال في
ت ص ص --ر ي --ح ل --ن --ا أ ن --ه د خ --ل ف -ي ه -ذ ه

ألعملية ألسصتعجالية مع مقاول
أآ خ ر ب ه د ف أإ ن ج ا ز ه ا ف ي أآ ج ا ل ل
تتجاوز  15يوما وسصط سصيل من
مياه ألصصرف ألصصحي وأنهيارأت
لخندقها على طوله ،مضصيفا أنه
قبل خوضس هذه ألعملية من أجل
أإ ن ق ا ذ م ا ي م ك ن ف ي ظ ل ص ص ع و ب ة
أ ل -م -ك -ا ن ل -ك -ث -ر ة أ ل -ح ر ك ة و أ ل س ص ك ا ن
بالشصارع.
من جهته ،رئيسس ألبلدية محمد
ر ح --ا ل أ ف --ا د ب --اأ ن ع --م --ل --ي --ة أإ ع -ا د ة
تهئية مختلف ألشصبكات متوأصصلة
ع --ب -ر ش ص -و أ ر ع ب -و ز ي -و ن -ة أ ل -ج -ن -و ب -ي -ة
و ط -ر ي -ق أ ل س ص -ع -د ة و أ م -ا ك -ن أ خ ر ى ،
تتم وفق موأصصفات تقنية يجهلها
ألموأطن ألذي صصار يدلي بر أيه
و ك ----اأ ن ----ه أ ل ---ع ---ا ر ف ب ---ك ---ل ك ---ب ---ي ---ر ة
وصصغيرة.
أضصاف رئيسس ألبلدية أن ألعملية
بد أت منذ أكثر من  5أشصهر ،لكن
أ ل ن -ه -ي -ا ر أ ت أ ل -ك -ب -ي -ر ة أ ل -ت -ي مّس ص ت
ألشصارع ألرئيسصي فرضصت ألعودة
ث --ا ن --ي --ة ل --ل ش ص -ا ر ع ل -ل -ق -ي -ا م ب -اأ ش ص -غ -ا ل
أ س ص -ت -ع -ج -ا ل -ي -ة م ن م خ ط ط أ ل ت ن م ي ة
أ ل --ب -ل -د ي  ،و أ ن أ لأ ش ص -غ -ا ل م س ص -ت -م -ر ة
على مسصتوى ألبلدية بمبلغ يفوق
 8م -ل -ي -ا ر أ ت س ص -ن -ت -ي -م و ف ي أ ن ت ظ ا ر
مبالغ هامة تسصتكمل بها ألتهئية
ألحضصرية للمدينة.

’مطار
Óنابيب ‘ موسشم ا أ
فيضشانات تسشبب أاعطابا ل أ

غياب اŸياه الصسا◊ة للشسرب يؤورق سسكان بجاية
ي-ع-يشس سش-ك-ان ال-ع-دي-د م-ن ال-ب-ل-دي-ات ب-ب-ج-اي-ة ت-ذب-ذبا ‘ التموين باŸياه الصشا◊ة للششرب
وهوما تسشبب ‘ اسشتيائهم الكب ،Òحيث بالرغم من اŸراسشÓت التي وجهت للجزائرية للمياه،
إا’ أان ششيئا  ⁄يتغ .Òع‡ Èثلو سشكان بجاية عن اسشتيائهم للوضشعية التي تÓزمهم كلما
’مطار.
سشقطت ا أ

ف - -ي ه - -ذ أ أ ل ص ص - -د د  ،ق - -ا ل ت أ ل س ص - -ي -د ة
س ص - - -ا م - - -ي - - -ة م - -ن ح - -ي « ب - -و م - -ا ر ش ص - -ي »
لـ»ألشصعب»« :تتسصبب ألفيضصانات في
أ ع - -ط - -ا ب ع - -ل - -ى م س ص - -ت - -و ى أ لأ ن - -ا ب - -ي ب
أ ل -م -م -و ل -ة ب -ه -ذ ه أ ل -م -ا د ة أ ل -ح -ي -و ي -ة م -ن
م -ن -ب -ع أ ل -ع -ن ص ص -ر أ لأ ز ر ق  ،و أ ل -ذ ي ت -ق -د ر
س ص -ع -ت -ه ب ـ  3 0أ ل - -ف م  3ي -و م -ي -ا  ،ح -ي ث
ت خ ل ف س ص و ء أ لأ ح و أ ل أ ل ج و ي ة ت ذ ب ذ ب ا
ف -ي ت -و ز ي -ع أ ل -م -ي -ا ه  ،م -م -ا ي -ح -ر م ج ّ-ل
ألبلديات وألقرى ألذين يدخلون في
ر ح -ل -ة ب -ح ث ع -ن أ ل -م -ا ء ف -ي أ ل -ط -ب -ي -ع ة ،
و ب - -ا ل - -ر غ - -م م - -ن أ ل ش ص - -ك - -ا و ى أ ل -ع -د ي -د ة
ل -ل -ج -ز أ ئ -ر ي -ة ل -ل -م -ي -ا ه ب -ب -ج -ا ي -ة  ،أإ ل أ ن
ألمعاناة مسصتمرة بالرغم من ألوعود،
و ل ن - -ع - -ر ف أإ ل - -ى أ ّي ج - -ه - -ة ن - -ت - -وّج - -ه
لإ ن -ق -ا ذ ن -ا م -ن ه -ذ أ أ ل -م ش ص -ك -ل أ ل -ك -ب -ي -ر
أ ل ذ ي ن ع ا ن ي م ن ه ف ي ع ّز أ ل ش ص ت ا ء .
في نفسس ألسصياق ،قال أحمد من حي
أإ ح - -د أ د ن  « :ي - -ع - -ر ف أ ل - -ت - -م - -و ي -ن ب -م -ا ء
ألشصرب على مسصتوى بلديات بجاية
ه ذ ه أ لأ ي ا م ت ذ ب ذ ب ا  ،ع ل ى خ ل ف ي ة ع ط ب
ع ل ى م س ص ت و ى أ لأ ن ب و ب د  .ن  ، 7 0 0أ ل ذ ي
ي ن ق ل أ ل م ا ء م ن أ ل ع ن ص ص ر أ لأ ز ر ق ب س ص ب ب

ف -ي ض ص -ا ن و أ د ي أ ق -ر ي -و ن  ،و أ ل -ذ ي ح -ا ل
أ ر ت ف ا ع م ن س ص و ب م ي ا ه ه أإ ل ى ح ّد أ لآ ن
دون تدخل ألفرق ألتقنية».
أ ض ص ا ف أ ل م ت ح د ث ل ن ا  « :ه ذ أ أ لأ م ر
ج -ع -ل -ن -ا ن -ع -ي ش س أ و ض ص -ا ع -ا ج ّ-د ص ص -ع -ب -ة
لتوفير هذه ألمادة ،خاصصة مع أرتفاع
ث -م -ن أ ل ص ص -ه -ا ر ي -ج أ ل -ذ ي أ ث -ق -ل ك -ا ه -ل
أ ر ب ا ب أ ل ع ا ئ  Óت  ،و ن ح ن ن اأ م ل ف ي ح ّل
ن -ه -ا ئ -ي و ع -ا ج -ل ل -ه -ذ أ أ ل -و ض ص -ع أ ل -ذ ي
ن - -ع -ي ش ص -ه  ،ح -ي ث ص ص -ر ن -ا ل ن -ث -ق ف -ي
أ ل -و ع -و د أ ل -ت -ي ي -ط -ل -ق -ه -ا أ ل -م س ص -وؤ و ل -و ن
ألمحليون».
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ف -ق -د ب -ا ش ص -ر ت م ص ص -ا ل -ح
أ ل ج ز أ ئ ر ي ة ل ل م ي ا ه  ،أإ ل ى أ ل ت م و ي ن ب ا ل م ا ء
أ ل ش ص - -ر و ب م - -ر ة و أ ح - -د ة ك - -ل ي - -و م - -ي -ن ،
س ص ا ع ي ة أإ ل ى ت ع ز ي ز أآ ل ي ة أ ل ت م و ي ن ع ب ر
أ ل -خ -ز أ ن أ ل -م س ص -خ -ر ل -ذ ل ك  ،ب -ا لإ ض ص -ا ف -ة
أإ ل -ى ت -و ف -ي -ر  8ش ص -ا ح -ن -ا ت ذ أ ت خ -ز أ ن
للتموين ،لكن يبقى أمل سصكان بجاية
ف -ي أ ت -خ -ا ذ أإ ج -ر أ ء أ ت ك -ف -ي -ل -ة ب -ع -د م
ت - -ك - -ر أ ر ه - -ذ ه أ لأ ع - -ط - -ا ب و ت - -ف - -ا د ي -ه -ا
مسصتقب.Ó

حملة التÈع وسسط قوات الشسرطة
جمع  145كيسس من الدم بجيجل

بعد ثÓثة أيام ،أختتمت مصصالح أمن
ج--ي--ج--ل ،ح--م--ل--ة أل-ت-ب-رع ب-ال-دم وسص-ط
قوأت ألشصرطة ،وألتي تم تنظيمها على
م س ص ت و ى س ص ا ح ة م ق ر أ لأ م ن أ ل ح ض ص ر ي
ألأول وسص---ط أل---م---دي---ن---ة ،وك---ذأ ع--ل--ى
مسصتوى أمن دأئرتي ألطاهير وألميلية
ت ز أ م ن ا و أإ ح ي ا ء أ ل ي و م أ ل م غ ا ر ب ي ل ل ت ب ر ع
بالدم ،بالتنسصيق مع مديرية ألصصحة.
عرفت ألمبادرة مشصاركة وأسصعة لقوأت
ألشصرطة من مختلف ألرتب وألمصصالح
ب-اأم-ن أل-ولي-ة ،وه-وم-ا م-ك-ن م-ن ج-م-ع
 145كيسس من مختلف ألزمر ألدموية،
تم توجيهها مباشصرة لتدعيم مخزون
م--رأك--ز ح--ق--ن أل--دم ب--ال--ولي-ة ل-ف-ائ-دة

ألمرضصى وكل ألمحتاجين لهذه ألمادة
أل--ح--ي--وي--ة أل--ت--ي تسص--ع--ى مصص-ال-ح أم-ن
ألولية لتوفيرها بصصفة مسصتمرة.
ت-رك ب-رن-ام-ج ح-مÓ-ت أل-ت-ب-رع ب-الدم
أل--مسص--ط-ر م-ن ق-ب-ل أل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة
لÓ--أم--ن أل--وط--ن--ي ،ضص--م--ن أل--م--ب-ادرأت
ألإنسص--ان--ي--ة ،وأل-نشص-اط-ات أل-تضص-ام-ن-ي-ة
لمصصالح ألشصرطة ألرأمية أرتياحا في
وسص--ط أل--م--وأط-ن-ي-ن ب-اع-ت-ب-اره ي-ت-رج-م
بصص--دق أل--ع--م--ل أل--ج-وأري وي-ع-زز ق-ي-م
أل---تضص---ام---ن وأل---ت---اآزر ب---ي--ن أل--م--وأط--ن
و ش ص ر ط ت ه و ت ق ر ي ب ه م ن ه ا.

جيجل :خالد العيفة
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اإ’ثنين  0١أافريل  20١٩م الموافق لـ  25رجب ١٤٤0
العدد

١٧٩١١

مدير إلوكالة إلو’ئية للتششغيل بباتنة لـ إلششعب:

وفـ ـ ـرنـ ـ ـ ـا  3600مـ ـن ـ ـصش ـ ـ ـب عـ ـ ـمـ ـ ـ ـل خ ـ ـ ـ ـ ـÓل ال ـ ـث ـ ـ ـÓث ـ ـ ـ ـ ـ ـي األول 2019

إلقمامة تÎإكم بششكل ﬂيف باغيل علي:

خ ـ ـط ـ ـر داه ـ ـم ع ـ ـلى ا◊ـ ـقـ ـ ـول واŸـ ـسش ـ ـاكـ ـ ـن

’ول من إلعام إ÷اري  ،٢01٩ما نسشبته 40
حّققت إلوكالة إلو’ئية للتششغيل بو’ية باتنة ،خÓل إلثÓثي إ أ
باŸائة من إلهدف إلسشنوي إŸسشطر ‘ ›ال إلتششغيل ما يعادل توف 3600 Òمنصشب ششغل من ﬂتلف إلصشيغ ،وذلك
حسشبما أإفاد به ‘ تصشريح ÷ريدة «إلششعب» مدير إلوكالة إلسشيد عصشام بن عدودة.

^ ا÷امعيون ‘ أاولوية أاجندتنا

باتنة :حمزة Ÿوششي
وتسش -ع -ى ال -وك -ال -ة حسشب اŸت-ح-دث إا¤
تفعيل دورها كوسشيط ب Úطالبي العمل
واŸؤوسشسشات ا’قتصشادية ،من خÓل تنفيذ
إاسشÎات -ي -ج -ي -ة اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة وم-ع-ه-ا
الوزارة الوصشية ،حيث وقفنا على –ّول
دور ال -وك -ال -ة م -ن اŸراف -ق -ة اŸه-ن-ي-ة إا¤
مرافقة التنمية اÙلية من خÓل خلق
الÌوة وفتح آافاق جديدة للتششغيل.
وتقوم الوكالة الو’ئية لباتنة حسشب بن
ع-دودة ب-ال-رب-ط ب ÚاŸؤوسشسش-ات ال-ع-ام-ل-ة
ع -ل -ى اŸشش -اري -ع ال -كÈى وال -ي -د ال-ع-ام-ل-ة
اŸؤوه -ل -ة واŸت -م -ث -ل -ة ‘ ط -ال -ب-ي ال-ع-م-ل
وأاع -ط -ى م -ث -ا’ Ãج-م-ع ق-ل-وب-ال م-وت-ورز
لصش -ن -اع-ة السش-ي-ارات وا’ت-ف-اق-ي-ة ال-ت-ي ّ”
توقيعها منذ مدة لتوف ،2500 Òمنصشب
عمل مؤوهل عن طريق الوكالة.
وب -ا◊ديث ع -ن حصش -ي -ل-ة  20١8فأاششار
اŸدير إا– ¤قيق نسشبة  ١2٤باŸائة من

أاهداف صشيغة الكÓسشيكي بتوف١١٤2٩ Ò
م - - -نصشب ،ت- - -وزعت ب 360 Úم- -نصشب ‘
ال- -ق -ط -اع ال -ف Ó-ح -ي و ‘ ١٩٧٤ال -ب -ن -اء
واأ’ششغال العمومية ،و 5١56منصشب ششغل
‘ الصشناعة و ‘ 3٩3٩اÿدمات.
و‘ صشيغة العقود اŸدعمة «سشتيا» ”
توف ١35٩Òم -نصشب ب -نسش -ب -ة ‚اح ف-اقت
الـ 2٤٧ب-اŸائ-ة ،ب Úال-ق-ط-اع Úال-عمومي
بـ 253منصشب واÿاصص بـ.١١06
وفيما يخ ّصص السشياسشة اإ’عÓمية ،فإان
الوكالة قد وسشعت من نششاطها اإ’عÓمي
بشش- -ك -ل ك -ب Òم -ن خ Ó-ل ا’ن -ف -ت -اح ح -ول
اŸع- - -ل- - -وم- - -ة وت - -ق - -دÁه - -ا ‘ وق - -ت - -ه - -ا
Ÿسش -ت -خ -دم -ي -ه -ا سش-واء ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل أاو
اŸسشتخدم Úمن مؤوسشسشات عمومية أاو
خ - -اصش - -ة ،ع - -ل - -ى غ - -رار إاذاع- -ة اأ’وراسص
اÙل- -ي- -ة وا◊رصص ع- -ل- -ى ال- -ت- -واج -د ‘
الصش- -ح- -اف- -ة اŸك- -ت -وب -ة وك -ذا الصش -ف -ح -ة
الرسشمية ‘ الفضشاء اأ’زرق يتمّ خÓلها
إاشش -ه -ار ع -روضص ال-ع-م-ل ال-ت-ي تسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا
الوكا’ت وكذا النششاطات التي تقوم بها

كل وكالة ناهيك عن اإ’عÓنات اŸتعلقة
ب -ك -ل م -ا ه-و ج-دي-د ،ف-ي-م-ا ي-خّصص ق-ط-اع
ال -تشش -غ -ي -ل ‘ ،إاط -ار الشش -ف -اف-ي-ة ي-تّ-م م-ن
خ Ó-ل -ه -ا ال -ت -واصش -ل م -ع ج -م -ي -ع شش -رائ -ح
اÛتمع ‘ ،ششفافية  ⁄تششهدها الوكالة
من قبل ،اأ’مر الذي سشاهم يضشيف بن
ع - -دودة ‘ خ- -ل- -ق جسش- -ور ث- -ق- -ة أاك ÌبÚ
ال -وك -ال -ة وط -ال -ب -ي الشش -غ -ل وي -ظ -ه-ر ذلك
حسشبما وقفنا عليه بوكالة باتنة الـ 8من
خÓ- -ل ا’سش- -ت -ق -ب -ال ا◊سش -ن ب -ال -وك -ا’ت
والتوجيه اŸهني ا÷يد للششباب.
ولتقريب نششاط الوكالة أاك Ìمن الششباب
اŸتحصشل Úعلى ششهادات سشواء جامعية
أاو ششهادات التكوين اŸهني قامت الوكالة
بتنظيم أاك Ìمن  5٧١ورششة على مسشتوى
وكا’تها خÓل سشنة  ،20١8سشجلت حضشور
 23٧١ط -الب ج -ام -ع -ي و 30٩6مÎبصص
ت-ك-وي-ن م-ه-ني و ٤85شش-اب ب-دون ت-أاه-ي-ل،
تلقوا تكوين و ششروحات وتوجيهات حول
ك -ي -ف -ي -ة ك -ت -اب -ة السشÒة ال -ذات -ي -ة ،ك -ي-ف-ي-ة
ال -ت-حضش Òل-ل-م-ق-ابÓ-ت اŸه-ن-ي-ة و ك-ي-ف-ي-ة
إاجراءها ،تقنيات البحث عن عمل.
و ختم بن عدودة حديثه لنا باإ’ششارة إا¤
اأ’ه -م -ي -ة ال -ك-بÒة ال-ت-ي ت-ك-تسش-ي-ه-ا وك-ال-ة
التششغيل ،باعتبارها مرفق عمومي مكلف
ب -تسش -ي Òوضش -ب -ط سش -وق الشش -غ -ل وضش -م-ان
الوسشاطة ما ب Úالطلب وعروضص العمل،
وششّ- -دد ‘ ه- -ذا السش- -ي- -اق ع- -ل- -ى ضش- -رورة
م -واصش -ل -ة ا÷ه -ود ال -رام -ي -ة إا ¤عصش-رن-ة
الوكالة وتعزيز هياكلها ا÷وارية و–سشÚ
خ - -دم- -ات- -ه- -ا .مشش- -ي- -دا ‘ ن- -فسص ال- -وقت
ب- -ا÷ه- -ود اŸب- -ذول- -ة م- -ن ط- -رف ع -م -ال
وإاطارات الوكالة من أاجل ضشمان اÿدمة
ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل ب-اŸواطن،Ú
’سشيما الششباب ،طالبي الششغل.

إلقضشاء على إلنقائصص ‘ ششبكات توزيع إŸياه:

مششاريع حيوية ‘ ›ا‹ التطه Òوالربط بخنششلة
كشش -ف ،م -دي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة ل -و’ي -ة أام ال-ب-واق-ي ،مشش-اط-ي
مصشطفى ،عن اسشتفادة قطاعه مبلغ ما‹ جد معت Èللسشنة
ا÷ارية Œاوز  2.5مليار دينار مليون دينار موزع ب ÚاŸيزانية
القطاعية وميزانية صشندوق الضشمان والتضشامن التابع لوزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية.
وأاوضشح ذات اŸسشؤوول ‘ هذا الصشدد ،أان صشندوق الضشمان
خصشصص بـ 2مليار دينار إ’‚از مششاريع لفائدة السشاكنة ‘

›ا‹ ال -ت -ط -ه Òوال -ت-زوي-د وال-رب-ط ب-اŸي-اه الشش-روب ،حسشب
ا◊اجة ع Èكافة بلديات الو’ية.
هذا إاضشافة إا 500 ¤مليون دينار كميزانية قطاعية ﬂصشصشة
ك -ذلك ل -ت -حسش Úاإ’ط -ار اŸع -يشش -ي ل -لسش -ك -ان وال -قضش -اء ع -ل-ى
النقائصص اŸسشجلة ‘ ›ال اŸوارد اŸائية ،علما وأان الو’ية
مسشتفيدة من عد مششاريع أاخرى مسشÒة مركزيا.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

إششهـــــــار

إلششعب ٢01٩/04/01
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إلششعب ٢01٩/04/01

’ تزإل إدإرة إلنفايات إŸنزلية ‘
بلدية إغيل علي ،مششكلة كبÒة
على إلبيئة وإÙيط ،حيث
بالرغم من مسشاعي إŸنتخبÚ
’يجاد حل ÷مع
إÙلي Úإ
ومعا÷ة إلقمامة إلتي تÎإكم
بكميات كبÒة ،على مسشتوى
إلطريق إلوطني رقم  ،106إ’
أإن إلوضشع مسشتمر على حاله
’زيد من عقد من إلزمن دون
أ
تغي.Ò

بجاية :بن النوي توهامي

وب -حسشب ‡ث -ل -ي السش -ك-ان وم-ن ب-ي-ن-ه-م
السشيدة خديجة ّ” ،اقÎاح عّدة مواقع
ل-ت-ث-ب-يت ال-ن-ف-اي-ات واإن-ه-اء هذا اŸششكل
ن -ه -ائ -ي -ا ،ل -ك -ن ‘ ك -ل م -رة ي -ت -م ف -ي-ه-ا
اكتششاف وعاء عقاري ،هناك معارضشة
م -ب -اشش -رة م -ن السش -ك -ان اÙل-ي Úوي-ت-م
إارسش -ال ال -ن -ف -اي -ات اإ ¤م-ن-اط-ق أاخ-رى،
وهي الوضشعية التي ’ تخلو من عواقب
وخ-ي-م-ة ع-ل-ى ا◊ي-اة ال-ي-وم-ي-ة ل-لسش-كان،
بسش -بب اآ’ث -ار السش -ل -ب -ي -ة ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ -ة
واÙيط ،علما أان بلدية اإغيل علي
تتميز Ãناظر خÓبة ،على غرار ا÷بال

اŸغ -ط -اة ب -غ -اب-ات الصش-ن-وب-ر ال-ك-ث-ي-ف-ة،
Óسشف تششهد تدهورا بسشبب
ولكنها ول أ
التلوث ،ويأامل السشكان ‘ إايجاد حلول
عاجلة لهذه اŸششكل الذي يعانون منه
‘ القريب العاجل.
ومن جهتها تششهد ششبكة الطرق ببلدية
بوجليل وضشعية كاريثية أاثرت سشلبا عل
اسشتقرار السشكان ،حيث إانها  ⁄تسشتفد
م -ن اأي ع -م -ل-ي-ة إاع-ادة ت-أاه-ي-ل وأاع-م-ال
الÎميم منذ سشنوات.
‡ث -ل -و السش -ك -ان أاك -دوا لـ «الشش-عب» ،أان
ال -وضش -ع -ي -ة ال -راه -ن-ة أاّث-رت سش-ل-ب-ا ع-ل-ى
ت-ن-قÓ-ت-ه-م وح-ي-ات-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،ك-ما هو
الوضشع بالطريق الو’ئي رقم  ٤2على
ب -ط -ول 20ك -م ،ح -يث ي -رب -ط ال -ط -ري -ق
الوطني رقم  05بالطريق الوطني رقم
 ،١06لكنه يعا Êتدهورا كبÒا يتطلّب
ت - -دخ- -ل ا÷ه- -ات ال- -وصش- -ي- -ة ‘ أاق- -رب
اآ’ج- -ال ،وب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤ذلك ،ي -رب -ط
ال -ط -ري-ق اŸذك-ور اŸن-ط-ق-ة ب-ال-ط-ري-ق
السشيار من خÓل تقاطع آايت اŸنصشور.
السشيد صشا◊ي يقول ‘ اŸوضشوع« ،قد
مرت سشنوات منذ عام  20١١تقريًبا على
عدم إاعادة تأاهيل هذا الطريق ،والذي
يشش -ه -د ت -ده -ورا ك -بÒا سش-اه-م ‘ م-ع-ان-اة
أاصشحاب اŸركبات ،باإ’ضشافة إا ¤ذلك،
يشش -ه -د ال -ن -قصص ال -ت -ام أ’ع -م-ال الصش-ي-ان-ة
وت -ظ -ه -ر ع-ل-ي-ه عÓ-م-ات ال-ت-آاك-ل ،ا◊ف-ر،
والشش -ق -وق ‘ ع -دة ن -ق -اط ع -ل -ى ام -ت-داد
20كلم ،إا ¤جانب انتششار الط Úا÷اف
وا◊صش-ى وال-ق-م-ام-ة ع-ل-ى ح-واف-ه ،وأام-ام
هذا الوضشع الذي ’ نحسشد عليه ،نأامل ‘
ال -ت -ف -ات -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
اأ’شش -غ -ال ال -ع -م-وم-ي-ة ل-رد ا’ع-ت-ب-ار ل-ه-ذا
ال -ط -ري -ق م -ن خ Ó-ل ت -ع -ب -ي -ده وت -ه -ي-ئ-ت-ه
عاج.»ًÓ
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النضض ـ ـ ـال الوطـنـ ـ ـي ألحم ـ ـ ـد ب ـن عبـ ـ ـد الرزاق حم ـ ـ ـ ـودة
الشضه ـ ـ ـ ـ Òبِسض ـ ـ ـ ـي ا◊ ـ ـ ـ ـواسس (1959-1923م)
^ خطط عسسكرية ﬁكمة وأاسسلوب فريد ‘ التنظيم والتجنيد

بقلم :أ.د .مسسعود فلوسسي
كلية ألعلوم أإلسسÓمية – جامعة باتنة1

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة

1

ف الشسهيد أاحمد بن عبد
ُعِر َ
الرزاق حمودة الشسه Òبـ(سسي
ا◊واسس) رحمه الله (-1923
1959م) ،بكونه أاحد أابطال
الثورة التحريرية اŸباركة،
الذين أابْلوا البلء ا◊سسن ‘
مقارعة ا’سستدمار وتدويخه
وتكبيده الكث Òمن اÿسسائر
الفادحة ‘ العدد والعتاد‡ ،ا
أافضسى إا ¤رحيل جيشسه من
ا÷زائر مذموما مدحورا يجر
أاذيال اÿزي واÿيبة .كما
ُعرف الشسهيد رحمه الله
حَكَمة،
بخططه العسسكرية اُْ Ÿ
وأاسسلوبه الفريد ‘ التنظيم
والتجنيد ،وبراعته الفائقة ‘
التمييز ب Úاıلصس Úللثورة
واŸندسّس ‘ Úصسفوفها ،وهو ما
ن ُيصسنف ضسمن أابرز
هsيأاه أ
’ ْ
’فذاذ الذين عرفتهم
القادة ا أ
الثورة ،إا ¤جانب كل من
مصسطفى بن بولعيدﬁ ،مد
العربي بن مهيدي ،عمÒوشس،
وغÒهم.

م
سســا
ه
م
تلزم ات :
م
ق
ا’
اإ’ ا
أصسحـاب ت ’
ها

إن هذه إŸكانة إلتي إحتلها إلششهيد سشي إ◊وإسس
ب Úقادة إلثورة وأإبطالها إلكبار ⁄ ،تأات من فرإغ ،وإ‰ا
ك -انت ن -ت -ي -ج -ة ظ -روف ت -ه -ي -أات وŒم-عت؛ م-ن ت-نشش-ئ-ة
متميزة ،وبيئة أإسشرية وإجتماعية ذإت مÓمح خاصشة،
وعÓقات ششخصشية فريدة من نوعها ،وكذإ نتيجة نضشال
وط -ن -ي ع -ري -ق سش-ب-ق إن-د’ع إل-ث-ورة إل-ت-ح-ري-ري-ة ،ح-يث
إمتدت تلك إ÷هود إلنوعية لسشنوإت عديدة.
‘ ه -ذه إŸدإخ -ل -ة ن -ح -اول أإن نسش -ل -ط إلضش-وء ع-ل-ى
إلنضشال إلوطني للششهيد سشي إ◊وإسس منذ بلوغه سشن
إلرششد إ ¤تاريخ Œنده إŸباششر ‘ صشفوف إلثورة،
ح-ت-ى ي-ت-ب Úأإن إل-ت-ح-اق-ه ب-ال-ث-ورة وت-رق-ي-ه ‘ صش-ف-وف-ها
وتبوئه Ÿنصشب قائد و’ية برتبة صشاغ ثان (عقيد) ⁄
يكن ﬁضس صشدفة و’ نتيجة موقف ظر‘ ،وإ‰ا كان
نتيجة طبيعية لنضشال وطني ثابت ميز مسشار إلرجل
ومكنه من أإن يششارك ‘ إلتحضش Òللثورة ويسشهم ‘
تفجÒها.

أاو’ :ال - - -ع- - -وام- - -ل اŸك- - -ون- - -ة
ل-لشس-خصس-ي-ة النضسالية للشسهيد
سسي ا◊واسس

صشحيح أإن كل إنسشان يتميز بششخصشيته ،وهو وحده
م-ن يصش-ن-ع ح-ي-ات-ه وي-ح-دد م-وإق-ف-ه وي-ت-ح-م-ل مسش-ؤوولية
أإعماله ،إ’ أإنه  -مع ذلك Á ’ -كن إنكار أإثر إلبيئة
إلتي يعيشس فيها وإلعÓقات إلتي ينسشجها وما يحيط به
من ظروف وما يوإجهه من صشعوبات ‘ ،بلورة موإقفه
وصشبغ آإرإئه وأإفكاره و–ديد نوع تصشرفاته .من هنا
فإاننا نؤوكد أإن ششخصشية أإحمد بن عبد إلرزإق حمودة قد
أإسشهمت ‘ تششكيلها ›موعة من إلعوإمل إ’جتماعية،
إضشافة إ ¤إÿصشائصس إلنفسشية إلتي حباه إلله بها،
فضش Óعن إسشتعدإدإت ذإتية تكمن ‘ طوإياها إ◊نكة
’لهام.
وإلنبوغ وإ إ
وÁكن –ديد ›موع هذه إلعوإمل فيما يلي:

 -1التاريخ ا÷هادي للعائلة
الكبÒة:

إلششهيد إلبطل سشي إ◊وإسس ينتمي إ ¤عائلة أإو’د
سش -ي ح -م -ودة إŸت -ف-رع-ة ع-ن ف-رق-ة أإو’د سش-ي شش-ع-ب-ان
إحدى فرق عرشس بني بوسشليمان ،هذإ إلعرشس إلذي
ششارك أإبناؤوه ‘ مقاومة إÙتل إلفرنسشي منذ غزوه
للزيبان سشنة  ،1844كما أإنهم وقفوإ إ ¤جانب إلششيخ
إلصشادق بلحاج ‘ ثورته سشنة  ،1858وكان لهم نصشيبهم
م -ن إل -ب Ó-ء إل -ذي ◊ق ب -اŸشش -ارك ‘ Úث -ورة ج -ارإل-ل-ه
بقيادة ﬁمد أإمزيان بن عبد إلرحمن سشنة 1879م.
ورغ- -م م- -ا أإصش- -اب -ه -م م -ن ب Ó-ء ،ف -ق -د ك -ان -وإ م -ن روإد
إسشتمرإرية إŸقاومة ،و ⁄يتخلفوإ عن إŸششاركة بعد
ذلك ‘ إ’نتفاضشة إلكÈى لسشنة  1916وإلتي عرفت
’ج -ب -اري ل -لشش -ب -اب
’ورإسس ضش -د إل -ت -ج -ن -ي -د إ إ
ب- -ث -ورة إ أ
إ÷زإئري ‘ صشفوف إلقوإت إلفرنسشية.
هذإ إلتاريخ إ÷هادي للعائلة إلكبÒة ،من ششأانه أإن
يؤوثر على أإفرإدها وأإبنائها ،ويغرسس ‘ نفوسشهم ششرف
إ’ن -ت -م-اء إل-ي-ه-ا ،وإ◊رصس ع-ل-ى إÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ه-ذإ
إلششرف وترسشيخ هذإ إ’نتماء ،و’ يتحقق ذلك إ’ إذإ
كان لهم هم أإيضشا نششاط ‘ هذإ إŸسشار إلبطو‹.
وه -ذإ م -ا –ق -ق م -ن أإح -م -د ب-ن ع-ب-د إل-رزإق إل-ذي
إنخرط منذ ششبابه إلباكر ‘ إلعمل إلنضشا‹ إلوطني.

 -2اŸك - - -ان - - -ة ال - - -دي - - -ن - - -ي- - -ة
لسسرة:
والروحية ل أ

من منطلق هذإ إلششرف إلكب Òوصِشلته بعرشس بني
بوسشليمان ،ينتمي أإحمد بن عبد إلرزإق حمودة إ¤
أإسشرة كرÁة من أإسشر هذإ إلعرشس ،وهي أإسشرة سشي
حمودة ،إلتي كانت تنتسشب إ ¤زإوية إلششيخ إلصشادق
ب -ل-ح-اج إح-دى إل-زوإي-ا إŸم-ث-ل-ة ل-ل-ط-ري-ق-ة إل-رح-م-ان-ي-ة
’ورإسس .فقد كان جد أإبيه سشي إبرإهيم حمودة مقدم
با أ
فرع مششونشس إلتابع للزإوية ،وذلك ما يفسشر إتخاذ سشي
إبرإهيم بن إلصشادق بلحاج من دإر سشي إبرإهيم حمودة
مركزإ لرجاله ح Úأإرسشله أإبوه إلششيخ إلصشادق بلحاج
Ÿؤوإزرة ق -وإت ﬁم -د إلصش -غ Òب -ل -ح -اج ‘ م -ق-اوم-ت-ه-ا
لقوإت دوق دومال ‘ معركة مششونشس إلتي دإرت رحاها
يوم  15مارسس سشنة 1844م.
وب -ع -د وف -اة ج -د وإل -د سش -ي إ◊وإسس سش -ي إب -رإه-ي-م
ح -م -ودة ،خ -ل -ف -ه إب -ن -ه ﬁم-د أإم-ق-رإن ك-م-ق-دم ل-زإوي-ة
تيÈماسش Úإلتي أإعاد بناءها سشي إلطاهر إبن إلششيخ
إلصشادق بلحاج سشنة  1876بعد أإن سشبق تدمÒها من قبل
إ÷Ôإل ديفو سشنة  .1858وقد حرصس ﬁمد أإمقرإن
Óخوإن
على أإن يجعل من إلزإوية منارة علم وملجأا ل إ
إŸارين إ ¤زإوية تيÈماسش.Ú
ب وفاة ﬁمد أإمقرإن خلفه إبنه عبد إلرزإق
وَعِق َ
(وإلد سشي إ◊وإسس) ،إلذي وإصشل مسشÒة أإبيه ومنهجه

‘ إلزإوية ،فكان إماما للصشلوإت ومعلما للقرآإن ‘
مسشجد إلزإوية ،بعد أإن حصشل على ترخيصس إلسشلطات
إ’سشتعمارية له بذلك سشنة 1922م.
و’ ششك أإن هذه إŸكانة إلدينية وإلروحية إŸتميزة
’بناء،
’سشرة ،لها تأاثÒها إلعميق ‘ نفوسس إ أ
لرجال إ أ
‡ا جعلهم Áيلون إ ¤ما كان عليه آإباؤوهم من خدمة
إل -دي -ن وإÛت -م -ع وم -ق -اوم-ة إÙت-ل Úوغ-رسس إل-روح
إ÷هادية ‘ إلنفوسس.

 -3ال - -ت - -نشس - -ئ - -ة ال - -دي- -ن- -ي- -ة
اÿاصسة:

حفظ أإحمد بن عبد إلرزإق طرفا من إلقرآإن إلكرË
على يدي وإلده ‘ مدرسشة إلزإوية ،وتلقى منه مبادئ
’خÓق إلكرÁة
إلقرإءة وإلكتابة ،وأإخذ عنه أإصشول إ أ
وإلسشلوك إلديني إلقو .Ëثم أإرسشله وإلده إ ¤مسشجد
سشيدي بركات غ Òبعيد عن إلزإوية لتلقي دروسس إلعلم
إلششرعي على يدي إلششيخ عبد إلوإحد وإحدي ،ثم على
يدي إلششيخ عمار عباسس ،وقد أإخذ عنهما مبادئ إلعلوم
إلششرعية وإلعربية ،من نحو وصشرف وبÓغة وتوحيد
وف - -رإئضس وت - -فسش Òوح - -ديث وسشÒة ن- -ب- -وي- -ة وت- -اري- -خ
إسشÓمي .وبعد مغادرة إلششيخ عمار عباسس مششونشس،
سشنة  ،1936إلتحق بزإوية علي بن عمر ‘ طولقة إلتي
 ⁄يطل مقامه فيها حيث إنقطع عنها بعد سشنة وإحدة
من إلتحاقه بها ،فقد إضشطر إ ¤إلتفرغ للعمل و–صشيل
إلقوت بعد وفاة وإلده سشنة 1937م ،و ⁄يكن قد Œاوز
إلرإبعة عششر من عمره.
إن هذه إلفÎة إلتي قضشاها ‘ حفظ إلقرآإن إلكرË
و–صش-ي-ل إل-ع-ل-وم إلشش-رع-ي-ة وإل-ل-غ-وي-ة ،ع-ل-ى إل-رغم من
قصشرها ،إ’ أإنها تركت أإثرإ عميقا ‘ نفسس إلششاب
’ثر بصشورة
إليافع أإحمد بن عبد إلرزإق ،وظهر هذإ إ أ
وإضشحة بعد ذلك ح Úنهضس بالعمل إلنضشا‹ ،وظهر
أإك Ìح Úتو ¤إŸسشؤووليات إلقيادية ‘ إلثورة ،حيث
“ي -ز ب -ت -دي -ن -ه إلشش -دي -د وح-رصش-ه ع-ل-ى إق-ام-ة شش-ع-ائ-ر
’سشÓم ،كما Œلى إلبعد إلديني بوضشوح ‘ خطبه
إإ
ورسشائله وقرإرإته.

إلعربي بن مهيدي إلذي كان يعيشس يومذإك ‘ بسشكرة،
وكان له نششاط ملحوظ ‘ إلكششافة وإ◊ركة إلرياضشية.
و‘ تقرت كان يتصشل Ãحمد إلعيد بوليفة .أإما ‘
باتنة فكان يتعامل مع علي حمÓت ،وغÒه من إلتجار
‘ ذلك إ◊.Ú
’ ششك أإن تلك إلعÓقات كانت مهاًدإ لتبلور معا⁄
إلوعي إلوطني لدى أإحمد بن عبد إلرزإق ،وكان لها
دورها ‘ صشقل إلروح إلنضشالية وترسشيخها ‘ نفسشه،
’نسشان إ÷زإئري ‘
وقد إطلع على ما كان يعيششه إ إ
إلوإقع إلعملي من صشعوبات ‘ –صشيل إلعيشس ،وجعلته
ـ تلك إلظروف إلبئيسشة ـ يقف على تعسشف إلسشلطات
إ’سشتعمارية ‘ حق إ÷زإئري Úومنعهم من ‡ارسشة
أإعمالهم إلتجارية بحرية وإكتسشاب قوتهم بسشهولة ،وهو
ما جعله يجد نفسشه معنيا بالنششاط إلنضشا‹ إŸضشاد
لÓحتÓل إلفرنسشي بصشورة تلقائية.

’صس -لح -ي -ة
 -5ال- -ت- -ي -ارات ا إ
 -4ال - -ع- -لق- -ات ال- -نضس- -ال- -ي- -ة والوطنية:
الواسسعة:
م -ن م -ن -ط -ل -ق ذلك إل -وإق -ع إŸري -ر ت-أاث-ر ب-ال-ت-ي-ارإت

بعد إنطÓق أإحمد بن عبد إلرزإق إ ¤إ◊ياة إلعملية
ودخوله عا ⁄إلتجارة بتدريب وتعليم ورعاية من عمه
إلهادي ،كان من دأإبه أإن يسشافر ويتجول ‘ ﬂتلف
إلقرى وإŸدن يبيع إلتمر ،وقد مكنته جو’ته ورحÓته
من أإن يتعرف إ ¤عدد كب Òمن إلششخصشيات إلوطنية،
’ورإسس ،و‘ أإريسس بصشفة أإخصس،
خاصشة ‘ منطقة إ أ
وهذإ إلتعارف سشرعان ما –ول إ ¤تأاثر وإرتباط وثيق
ب -ه -ذه إلشش -خصش -ي -ات إل -ت -ي ك-ان ل-ه-ا نشش-اط-ه-ا إل-نضش-ا‹
إلوطني قبل ذلك ،فقد إرتبط بششبكة من إلعÓقات
إلوإسشعة مع مناضشل Úكبار أإسشهموإ ‘ إلتحضش Òللثورة
وقاموإ بتفجÒها بعد ذلك ،ومنهم مصشطفى بن بولعيد
وششقيقه عمر ،وﬁمد بن إŸسشعود بلقاسشمي ،ومسشعود
ب -ل -ع-ق-ون ،إ◊اج إزرإري سش-م-اي-ح-ي ،إلصش-ال-ح ﬂت-اري،
إلصشالح بوسشعد ،إلسشنوسشي عبد إلسشÓم ،وغÒهم.
و‘ مدينة بسشكرة ،ربطته عÓقات Œارية بعدد من
’عيان ،منهم صشديقه إ◊ميم إلششهيد عبد إلرحمن
إأ
ب -رك -ات وشش-ق-ي-ق-ه إلشش-ه-ي-د سش-ي إل-ع-رإ‘ ،وإل-ع-ق-ب-ي ب-ن
عمارة ،وإ◊اج إلششاوي ،وميدة معمر ،وسشي إ◊سشÚ
برزقي ،وعطية جحيشس وغÒهم.
’كيد إلذي ’ ريب فيه أإنه كان على معرفة وصِشلٍة
وإ أ
وثيقة Ãناضشل إ◊ركة إلوطنية إلششهيد إلبطل ﬁمد

’صشÓحية وإلوطنية إلتي كانت سشائدة وكانت تدعو إ¤
إإ
تغي Òحياة إ÷زإئري ÚوإصشÓح أإحو’هم ،ومنها ـ على
إÿصشوصس ـ حزب إلششعب إ÷زإئري ،وجمعية إلعلماء
إŸسش-ل-م Úإ÷زإئ-ري .Úوق-د ك-ان Ÿط-ال-ع-ت-ه ل-لصش-ح-ف
وإ÷رإئد إلتي كانت تصشدر حينئذ دور وإضشح ‘ تأاثره
بهذه إلتيارإت وميله إ ¤إلنضشال إلوطني إلذي كانت
تدعو إليه و–ث على إ’نخرإط فيه ،ومنها جريدة
إل- -بصش- -ائ -ر لسش -ان ح -ال ج -م -ع -ي -ة إل -ع -ل -م -اء إŸسش -ل -مÚ
إ÷زإئ -ري ،Úف -ق -د ك -ان شش -دي -د إل-ت-ع-ل-ق ب-ه-ا وإل-ت-ل-ه-ف
للحصشول عليها.
وقد ربطته برجال هذه إلتيارإت عÓقات وثيقة،
فقد كان يجل رجال جمعية إلعلماء ويحÎمهم وكان
على توإصشل دإئم بهم من أإمثال أإحمد ميموﬁ ،Êمد
’م Òصشا◊يﬁ ،مد إلغسشÒي ،عمر دردورﬁ ،مود
إأ
إلوإعيﬁ ،مد إلعيد آإل خليفة ،نعيم إلنعيمي ،علي
مرحوم ،عبد إلرحمن بركات .كما كانت له عÓقات
ببعضس مناضشلي حزب إلبيان من أإمثال إ◊كيم سشعدإن،
ب -ل رب -ط -ت -ه ع Ó-ق -ات ح -ت -ى ب-ب-عضس م-ن-اضش-ل-ي إ◊زب
إلششيوعي ومنهم ﬁمد قروف.

البطل سسي ا◊واسس رفقة ›اهدين

(يتبع)

لثنين  01أقريل  2019م
أإ
ألموأفق لـ  25رجب  1440هـ

‹hO

أّكدت على مركزية قضشية فلسشط Úورفضس أŸسشاسس با÷ولن

القّمة العربية تضضع اسضتعادة ا’سضتقرار كخيار اسضÎاتيجي

وأضضاف ألسضبسضي «علينا ألعمل على أسضتعادة زمام
ألمبادرة لمعالجة أوضضاعنا ألعربية بأايدينا ،وهوما
يسض -ت -دع -ي ت -ج -اوز أل -خÓ-ف-ات وت-ن-ق-ي-ة أل-عÓ-ق-ات
ألعربية فالتهديدأت ألّتي توأجه منطقتنا كبيرة».

مكافحة أإلرهاب
وفي سضياق متصضل ،قال ألسضبسضي ،إأن أإلرهاب من
أكبر ألمخاطر ألتي تهدد أألمن وألتنمية في ألعالم،
ويجب محاربة جذوره وفق مقاربة شضاملة.
وبشضأان ألجولن ،أكد على أنها أرضس عربية محتلة
باعترأف ألمجتمع ألدولي.
من جهته ،قال ألعاهل أألردني ألملك عبد ألله
ألثاني ،إأنه ل أمن وأسضتقرأر دون حل عادل للقضضية
ألفلسضطينية.
كما تناول عاهل أألردن في كلمته ألتطورأت على
ألسضاحة ألعرأقية ،وأألزمة ألسضورية ألتي أكد على
أنه ل بديل عن ألحل ألسضياسضي فيها.
‘ ظل –ديات عديدة ،أنطلقت أمسس ‘
ت -ونسس أشش -غ -ال أل -ق -م -ة أل -ع-رب-ي-ة أل-ثÓ-ث،Ú
ب -حضش -ور ق-ادة وك-ب-ار أŸسش-ؤوول Úألسش-ي-اسش-يÚ
أل-ع-رب ،ح-يث ط-رحت ع-ل-ى م-ائ-دة أل-ن-ق-اشس
وأل- -ب- -حث م- -ل- -ف -ات ع -دة ،أب -رزه -ا أل -قضش -ي -ة
أل- -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة ورفضس سش -ي -ادة ألح -ت Ó-ل
لسش -رأئ -ي -ل -ي ع -ل -ى أ÷ولن ب -الضش -اف-ة إأ¤
أ إ
لوضشاع
لزمات أŸتفجرة ‘ أليمن وليبيا وأ أ
أ أ
لمنية ‘ ظل أıاطر ألرهابية أŸتنامية.
أ أ
تمحورت خطابات ألقادة ألعرب في تونسس ،على
ألتأاكيد على مركزية قضضية فلسضطين ،وعلى ألهوية
ألعربية للقدسس ألشضرقية ألمحتلة ،عاصضمة دولة
فلسضطين.
وألتأاكيد على أهمية ألسضÓم ألشضامل وألدأئم في
ألشضرق أألوسضط كخيار عربي إأسضترأتيجي تجسضده
مبادرة ألسضÓم ألعربية.
وأل -تشض -دي -د ع -ل -ى ب -ط Ó-ن وع -دم شض -رع-ي-ة أل-ق-رأر
أألم -ي -رك -ي بشض -أان ألع -ت -رأف ب -ال -ق -دسس ع -اصض-م-ة
إلسضرأئيل ،موأصضلة ألعمل إلطÓق مفاوضضات سضÓم
فلسضطينية إأسضرأئيلية جادة.
ك-م-ا أج-م-ع أل-مشض-ارك-ون ف-ي أل-ق-م-ة أل-ثÓ-ثين ،على
رفضس كل ألخطوأت أإلسضرأئيلية أألحادية ألجانب
أل -ت -ي ت -ه -دف إأل -ى ت -غ -ي-ي-ر أل-ح-ق-ائ-ق ع-ل-ى أألرضس
وتقويضس حلّ ألدولتين ،وأعتبار أإلعÓن أألميركي
أل -ذي صض -در ب -الع -ت -رأف بسض -ي -ادة إأسض-رأئ-ي-ل ع-ل-ى
ألجولن باط Óشضك Óوموضضوعا ،وفي ألسضياق ،أكد
أل-ع-اه-ل ألسض-ع-ودي أل-م-لك سض-ل-م-ان ب-ن ع-ب-د أل-عزيز
رفضس بÓده «ألقاطع» لعترأف ألوليات ألمتحدة
بسضيادة إأسضرأئيل على هضضبة ألجولن ألتي أحتلتها

من سضوريا في حرب عام .1948
وأّكد على مركزية ألقضضية ألفلسضطينية ،وشضدد في
أل- -وقت ن- -فسض- -ه ع- -ل -ى رفضس أل -مسض -اسس ب -السض -ي -ادة
ألسضورية على ألجولن.
وبعد كلمته سضلم ألعاهل ألسضعودي رئاسضة ألقمة
ألحالية للرئيسس ألتونسضي ألباجي قايد ألسضبسضي.

ألتمسشك بحل ألدولتÚ
وبا÷ولن
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه أك- -د أم- -ي -ن ع -ام أألم -م أل -م -ت -ح -دة
أنطونيوغوتيريسس ،في كلمته أمام ألقمة ألعربية
ألمنعقدة في تونسس ،على ألتمسضك بحل ألدولتين
لتسضوية ألصضرأع ألفلسضطيني أإلسضرأئيلي ،فضض Óعن
ألتأاكيد على ضضرورة ألحفاظ على وحدة أألرأضضي
ألسضورية.
وق -ال« :نشض ّ-دد ع -ل -ى ضض -رورة ح -ل أل -دول -ت -ي-ن ب-ي-ن
أل-ف-لسض-ط-ي-ن-ي-ي-ن وأإلسض-رأئ-ي-ل-ي-ي-ن ،وألقدسس عاصضمة
لهما» ،لفتا إألى أن «ألعنف ألمتوأصضل في غزة
يذكرنا بهشضاشضة ألوضضع في ألمنطقة».
وشض- -دد غ- -وت- -ي- -ريسس ،ع -ل -ى دع -م وح -دة أألرأضض -ي
ألسضورية ،بما فيها هضضبة ألجولن.
ب -دوره ،ق -ال أل -رئ -يسس أل -ت -ونسض -ي ،أل -ب -اج -ي ق -ائ -د
ألسضبسضي بعد أن تسضلم رئاسضة ألدورة من ألعاهل
ألسضعودي ألملك سضلمان بن عبد ألعزيز ،إأنه من غير
ألمقبول أن تدأر قضضايانا ألعربية خارج أطر ألعمل
ألعربي ألمشضترك ،وأن تتحول منطقتنا لسضاحات
صضرأع دولي وإأقليمي.

عودة سشوريا
ك-انت مسض-أال-ة ع-ودة سض-وري-ا أل-ى أل-ج-ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة
محور نقاشس وبحث بين ألقادة ألعرب ألمجتمعين
ف- -ي ت- -ونسس ،ح- -يث أرت- -ف- -عت أصض -وأت ت -دع -و إأل -ى
أسضتعادة دمشضق لمقعدها ألشضاغر منذ .2011
هذأ وأوردت مصضادر بعضس بنود مشضروع «إأعÓن
تونسس» وجاء في أهمها:
 أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى م-رك-زي-ة قضض-ي-ة ف-لسض-ط-ي-ن ،وع-لىألهوية ألعربية للقدسس ألشضرقية ألمحتلة ،عاصضمة
دولة فلسضطين.
 ألتأاكيد على أهمية ألسضÓم ألشضامل وألدأئم فيألشضرق أألوسضط كخيار عربي إأسضترأتيجي تجسضده
مبادرة ألسضÓم ألعربية.
 أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى ب -ط Ó-ن وع -دم شض -رع-ي-ة أل-ق-رأرأألم -ي -رك -ي بشض -أان ألع -ت -رأف ب -ال -ق -دسس ع -اصض-م-ة
إلسضرأئيل.
 م- -وأصض- -ل- -ة أل- -ع -م -ل إلط Ó-ق م -ف -اوضض -ات سض Ó-مفلسضطينية إأسضرأئيلية جادة.
 أعتبار أإلعÓن أألميركي ألذي صضدر بالعترأفبسض -ي -ادة إأسض -رأئ -ي -ل ع -ل -ى أل -ج -ولن ب -اط  Ó-شض-كÓ-
وموضضوعا ،وألتأاكيد على أن ألجولن أرضس سضورية
محتلة.
 ضضرورة إأيجاد حل سضياسضي ينهي أألزمة ألسضورية،بما يحقق طموحات ألشضعب ألسضوري.
 دعم ألقتصضاد ألفلسضطيني ألذى يوأجه صضعوباتجرأء أقتطاع إأسضرأئيل أألموأل ألفلسضطينية بشضكل
غير قانوني بـ  100مليون دولر شضهريا ،ويقّر ألقادة
ألعرب زيادة رأسضمال صضندوقي أألقصضى وألقدسس
بمبلغ  500مليون دولر أمريكي.

ألّلجنة ألّرباعية حول ليبيا

اŸلتقى الوطني ا÷امع من  14إا 16 ¤أافريل ا÷اري

أع-ل-نت أل-ل-ج-ن-ة أل-رب-اع-ي-ة حول ليبيا ،أن
أŸلتقى ألوطني ألليبي أ÷امع سشيعقد من 14
إأ 16 ¤أف -ري -ل أل -ق -ادم Ãدي -ن -ة غ -دأمسس
أل -ل -ي -ب -ي -ة ،ب -ي -ن -م -ا سش-ت-ع-ق-د ن-دوة أŸصش-ا◊ة
ألليبية ‘ ألعاصشمة ألثيوبية أديسس أبابا ‘
ششهر جوأن.
جاء ذلك في مؤوتمر صضحفي عقد في تونسس أمسس،
عقب أجتماع أللجنة ألرباعية حول ليبيا ،بحضضور
Óم-م أل-متحدة،
أن-ط-ون-ي-وغ-وت-ي-ريسس أألم-ن أل-ع-ام ل -أ
وأحمد أبوألغيط أمين عام جامعة ألدول ألعربية،
وموسضى فقي رئيسس مفوضضية ألتحاد ألفريقي،
وف-ي-دري-ك-ا م-وغ-ي-ري-ن-ي أل-م-ف-وضض-ة أل-ع-ل-يا للسضياسضة
ألخارجية وأألمن بالتحاد أألوروبي ،على هامشس
ألقمة ألعربية وشضددت أللجنة ألرباعية ألمكونة من
أألم-م أل-م-ت-ح-دة وج-ام-ع-ة أل-دول أل-ع-ربية وألتحاد
ألفريقي وألتحاد أألوروبي ،على حرصس جميع
أألطرأف ألمعنية بالشضأان ألليبي على أنجاح ألعملية
ألسض-ي-اسض-ي-ة ف-ي ل-ي-ب-ي-ا وب-ن-اء أل-دول-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة وك-افة
مؤوسضسضاتها ،وإأرسضاء أألمن وألسضتقرأر ،من خÓل
إأشضرأك كل ألفرقاء ومختلف مكونات ألشضعب ألليبي

في صضياغة مسضتقبل ليبيا ألجديدة .
وعبرت أللجنة عن تأاييدها للجهود ألتي يبذلها
Óمم ألمتحدة
غسضان سضÓمة ممثل أألمين ألعام ل أ
ألى ليبيا في تقريب وجهات ألنظر بين مختلف
مكونات ألطيف ألسضياسضي ألليبي.

مسضؤوولية تاريخية
Óم-م أل-م-ت-ح-دة ف-ي أل-م-ؤوت-مر
وأّك-د أألم-ي-ن أل-ع-ام ل -أ
ألصض- -ح -ف -ي ،ضض -رورة أن «ي -ع -ي أل -ق -ادة أل -ل -ي -ب -ي -ون
أل-مسض-ؤوول-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-م-ل-ق-اة ع-ل-ى ع-اتقهم في
إأيجاد تسضوية سضياسضية ترضضي جميع أألطرأف ،لما
ل-ه-ذه أل-مسض-أال-ة م-ن ت-أاث-ي-ر ع-ل-ى ب-ل-ده-م وع-ل-ى دول
أل -ج-وأر ،وع-ل-ى ك-ام-ل أل-م-ن-ط-ق-ة وأل-ع-ال-م ب-أاسض-ره»،
مشض -ي -رأ أل -ى أن أل-رب-اع-ي-ة سض-تسض-ع-ى إأل-ى أن يشض-م-ل
مؤوتمر ألمصضالحة كل مكونات ألمجتمع ألليبي.
وأوضض -ح أن أألم -م أل -م -ت -ح -دة وألت -ح -اد أألوروب -ي
وأل-ج-ام-ع-ة أل-ع-رب-ي-ة وألت-ح-اد ألف-ري-قي سضيعملون
بشض-ك-ل أك-ب-ر ع-ل-ى وضض-ع أآلل-ي-ات أل-ك-ف-ي-ل-ة ب-إان-ج-اح
ألمسضار ألسضياسضي في ليبيا خدمة للليبيين ولكل

محبي ألسضÓم.
ومن جانبه قال أألمين ألعام للجامعة ألعربية ،أن
أجتماع تونسس هوألخامسس من نوعه حول ليبيا،
ولكنه أألول على مسضتوى رؤوسضاء هذه ألمنظمات،
مضض -ي -ف-ا أن أل-رب-اع-ي-ة أت-ف-قت ع-ل-ى ألل-ت-ق-اء ع-ل-ى
فترأت متقاربة للبحث في ألشضأان ألليبي
من ناحيته أّكد رئيسس مفوضضية ألتحاد ألفريقي
أن ألت -ح -اد «سض -ي -رأف -ق ألشض -عب أل -ل -ي -ب -ي ف-ي ه-ذه
ألمرحلة ألهامة من تاريخه وأن ألوقت قد حان
لتتحادث كل ألطرأف فيما بينها ،وتتخذ ألقرأرأت
ألÓزمة».
وشضدد على أن أألزمة ألليبية قد أضضرت بشضكل كبير
بليبيا وبدول ألجوأر قائ« Óأن ما يحدث أآلن في
ألسضاحل ألفريقي :في مالي وفي بوركينا فاسضوله
عÓقة بما جرى وبما يجري أآلن في ليبيا».
وفي ذأت ألسضياق ،أكدت ألمفوضضة ألعليا للسضياسضة
أل -خ-ارج-ي-ة لÓ-ت-ح-اد أألوروب-ي ع-زم ألت-ح-اد ع-ل-ى
موأصضلة ألعمل لتعزيز جهود أألطرأف ألليبية في
أل-ت-وصض-ل أل-ى تسض-وي-ة سض-ي-اسض-ي-ة «ت-ن-ه-ي آألم ألشضعب
ألليبي ومعاناة دول ألجوأر من جرأء أزمة ليبيا».

ألعدد
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عقب رفضس ألŸÈان خطّة ماي حول «ألÈيكسشت» للمّرة ألثّالثة

’وروبــــي قــــد
ا’–ــــاد ا أ
Áــــّدد خــــروج بريطانيــــا

ق- -الت صش- -ح- -ي -ف -ة
لن-دب-ن-دنت» ألÈي-ط-انية
«أ إ
لوروب- - - -ي ق- - - -د
أن أل–اد أ أ
يرجئ خروج بريطانيا من
لوروب- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ي
أل–اد أ أ
«ب- - -ري- - -كسشت» م- - -رة أخ- - -رى
ل-لسش-م-اح لÈي-ط-ان-ي-ا بإاجرأء
أسش - - -ت - - -ف - - -ت- - -اء ث- - -ان بشش- - -أان
أÿروج.

وأضض -افت ألصض -ح -ي -ف -ة  -ف-ي
ت -ق -ري -ر ب ّ-ث-ت-ه ع-ل-ى م-وق-ع-ه-ا
أإللكتروني أمسس ،أنه عقب
رفضس أل-ب-رل-م-ان أل-ب-ري-ط-اني
أت - - -ف- - -اق رئ- - -يسض- - -ة أل- - -وزرأء
ألبريطانية تيريزأ ماي ألذي
ت- -وصض- -لت إأل -ي -ه م -ع ألت -ح -اد
أألوروب - -ي بشض - -أان ب- -ري- -كسضت
للمرة ألثالثة  ،دعا ألتحاد
إألى عقد قمة في  10أفريل
ألقادم.
كما أفادت بأان ماي تنظر في
إأجرأء أنتخابات عامة كسضبيل
للخروج من «ألفوضضى» ألتي
ت -ع -ت -ري ب -ري -كسضت ،ب -ع -د أن
رفضس أل-ن-وأب أل-ب-ري-ط-ان-ي-ون
ج-م-ي-ع أل-خ-يارأت ألمطروحة
بما فيها خيار ألخروج دون
أتفاق  ،فيما أوضضح مسضؤوولون
رف-ي-ع-وأل-مسضتوى في بروكسضل
أن ت -م -دي-د أل-خ-روج سض-ي-ك-ون
م -ب -ررأ إأذأ ك -ان أل-ه-دف م-ن-ه
منح مزيد من ألوقت إلجرأء
أسضتفتاء ثان.
وأضض - - -اف أل - - -مسض - - -ئ - - -ول- - -ون
أألوروبيون  -وهم على درأية
ب -ن -ه -ج ت-ف-ك-ي-ر ق-ادة ألت-ح-اد

أألوروبي  -أنه « لن يتم منح
بريطانيا ألمزيد من ألوقت
إأل ف - -ي ح - -ال وج- -ود خ- -ي- -ار
وأضضح آأخر مثل خيار إأجرأء
أن-ت-خ-اب-ات ع-ام-ة أوأسض-ت-ف-تاء
ثان بشضأان بريكسضت».
وك -انت ب -روكسض-ل ق-د حّ-ذرت
بالفعل من أن أمتدأدأ آأخر
لبريكسضت يسضتمر على أألقل
حتى نهاية ألعام ألجاري «
من شضأانه أن يعني مشضاركة
ب -ري -ط -ان-ي-ا ف-ي ألن-ت-خ-اب-ات
ألبرلمانية أألوروبية ألمقررة
في نهاية شضهر مايوألقادم».
وم-ن ج-ه-ت-ه-ا ذك-رت صض-حيفة
«أوب-زرف-ر» أل-ب-ري-ط-ان-ي-ة  ،أن
نوأبا من حزب «ألمحافظين»
أل -ح-اك-م هّ-ددوأ ب-إاح-ب-اط أي
محاولة تقوم بها تيريزأ ماي
للدعوة لنتخابات مبكرة في
موأجهة مأازق خروج ألبÓد
من ألتحاد أألوروبي.
وكان ألتصضويت أألخير حول
بريكسضت قد جرى ألجمعة،

في أليوم ألذي كان يفترضس
أن تخرج فيه بريطانيا من
ألتحاد أألوروبي  29مارسس،
لكن ألموعد أجل لمنح ماي
وقتا إأضضافيا إليجاد حل.
وت-ع-د ه-زي-م-ة أل-ج-م-ع-ة ،ه-ي
ألمرة ألثالثة ألتي رفضس فيها
أل-ن-وأب أل-ب-ري-ط-ان-ي-ون خ-ط-ة
م -اي ل -ل -خ -روج م -ن ألت -ح-اد
ب-أاغ-ل-ب-ية  230صض-وت-ا م-ق-ابل
..149وفشض-لت أل-ح-ك-وم-ة ف-ي
كسضب أصضوأت  34شضخصضا من
أعضض-اء ح-زب»أل-محافظين»،
أل -ذي -ن ق -ال-وأ «إأن ألت-ف-اق-ي-ة
ت -ت -رك ب -ري -ط -ان-ي-ا م-رت-ب-ط-ة
بأاوروبا بشضكل وثيق».
وك - - -ان زع - - -م- - -اء ألت- - -ح- - -اد
أألوروب -ي ق -د أع -ط -وأ ل-م-اي
مهلة حتى  12إأبريل ألقادم
لتقديم حل لخروج بريطانيا
من ألتحاد .ولوكانت خطتها
ح -ازت ع -ل -ى دع-م أل-ب-رل-م-ان
ل-ك-انت حصض-لت ع-ل-ى ت-م-دي-د
إألى  22ماي.

مّددت إأرهابها من نيجÒيا إأ ¤أ÷وأر

بوكو حرام تواصضل بث الّرعب ‘
أاقصضى شضمال الكامÒون
لو ¤بدون وقوع هجمات ليلية ،نحمد ألله» ،يقول عسشكري
«ح Úتلوح أششعة ألششمسس أ أ
يخدم ‘ قرية زيليفيد ألوأقعة ‘ أقصشى ششمال ألكامÒون وألتي يهاجمها بانتظام أرهابيون
يأاتون من نيجÒيا أÙاذية.

م--ن--ذ ع-ام  ،2014ي-ع-يث دم-وي-وب-وكوحرأم
بهذه ألمنطقة ألقريبة من حدود نيجيريا،
وي--نشض--رون أل--ذع--ر ب--ي--ن سض-ك-ان زي-ل-ي-ف-ي-د
ألوأقعة في نطاق معزول بين ألجبال.
في ليلة  18إألى  19مارسس ،أحترقت 107
ب-ي-وت وم-م-ت-ل-ك-ات ع-دي-دة ن-ت-ي-ج-ة هجوم
أسضفر عن مقتل ثÓثة من ألسضكان ،بينهم
أمرأة ثمانينية وطفل.
قضضت ألمرأة أحترأقا في كوخها ألذي
لجأات إأليه هربًا من رصضاصس ألمهاجمين.
لرج--اء ،ل ت--زأل ب--ق--اي-ا م-ت-ف-ح-م-ة
وف--ي أ أ
ل--م--ط-ح-ن-ة ح-ن-ط-ة ودرأج-ة ن-اري-ة ،م-اث-ل-ة
للعيان.
وفي مكان غير بعيد ،ثمة ركام ،وبيوت
ب Óسضقوف ،وجرأر مياه محطم أوسضّودته
ألنيرأن ،وبقايا أطعمة محترقة.
يروي قرويون عن تلك ألليلة أّن ثÓثة
عسض-ك-ري-ي-ن م-ه-م-تهم ألحرأسضة ،ويحتمون
دأخ-ل ع-ن-ب-ره-م أل-ق-ائ-م ف-ي أسض-ف-ل ج-بل،
فّروأ عند وصضول ألرهابيين.
كان ألمغيرون «كثرأً ،نحومئتين» بحسضب

سض--ال--ي ح--م--د ،ق--ائ--د ل--ج--ن--ة أل-دف-اع ع-ن
ألنفسس ،وقد تعرضس بيته للحرق.
ب--ع--د أق--ل م--ن أسض--ب--وع م--ن ت--لك أل--ل--ي-ل-ة،
أسضُتهدفت زيلفيد ذأت ألغالبية ألمسضيحية
بهجوم أآخر لبوكوحرأم ،في ليلة  24إألى
 25م--ارسس .أصض--يب شض--خصس ب--رصض-اصض-ة،
وأحترقت غرفتا درأسضة وسضتة منازل.
ت--ن--درج ق-ري-ة زي-ل-ف-ي-د ضض-م-ن «أل-م-ن-ط-ق-ة
ألحمرأء» ألمتشضكلة من تجمعات حدودية
أوقريبة من ألحدود ،وتعtد خطيرة بسضبب
توغÓت بوكوحرأم ألرهابية .
وقتل  52شضخصضا في ألمنطقة منذ بدأية
ألعام نتيجة هجمات متعددة وقعت في
ألجانب ألكاميروني.
ضضل عدم كشضف
ويشضرح مسضؤوول محلي ف ّ
هويته أّن «بوكوحرأم موجودة في ألجانب
لخ--ر م--ن أل--ح--دود .ف--ي أل-ل-ح-ظ-ة أل-ت-ي
أآ
تترأجع فيها يقظتنا ،يتوغلون لمهاجمة
ألسضكان» .ويقول «ما دأمت بوكوحرأم لم
ضس عليها في نيجيريا ،سضنبقى نعاني».
ُيق َ

كابوتوفا أاّول امرأاة ‘ رئاسضة سضلوفاكيا

فازت أÙامية زوزأنا كابوتوفا ألناششطة ‘ مكافحة ألفسشاد با÷ولة ألثانية من
أنتخابات ألرئاسشة ألسشلوفاكية ألتي أجريت ألسشبت ،لتكون أول سشلوفاكية تقود
بÓدها.
وبعد فرز أألصضوأت في
 ٪ 99.96من مرأكز
ألقترأع ،نالت كابوتوفا
 ٪ 58.38من أألصضوأت،
وحصضل منافسضها ماروشس
شضيفتشضوفيتشس ،نائب رئيسس
ألمفوضضية أألوروبية على
 ٪ 41.62من أألصضوأت.
وج -اء ف -ي ب -ي -ان صض -در ع -ن
ل- -ج- -ن- -ة ألن- -ت- -خ- -اب- -ات ف- -ي أل- -ج -م -ه -وري -ة« :ف -از
شضيفتشضوفيتشس في إأقليم بريشضوفسضكي شضرق ألبÓد
بنتيجة  ،٪ 52.2أما في باقي أألقاليم ،فقد فازت
ك -اب -وت -وف -ا وحصض -لت ع -ل -ى أصض-وأت  ٪ 73.1م- -ن

ألناخبين».
وأق ّ-ر شض -ي -ف-تشض-وف-ي-تشس
بهزيمته بعد فرز ٪ 60
م- -ن أألصض- -وأت ،وهّ- -ن -أا
منافسضته بإارسضال باقة
ورد لها.
م- -ن ج- -ان- -ب -ه -ا وع -دت
ك -اب -وت -وف -ا ب -أان ت -ك -ون
رئ - - - - -يسض- - - - -ة ل- - - - -ك- - - - -ل
ألسض -ل -وف -اك -ي-ي-ن ،ب-غضس
ألنظر عن ألنتماء ألقومي أو ألديني أو ألموقف
ألسضياسضي.
وسضتتسضلم رئيسضة ألبÓد ألجديدة مهامها في 15
جوأن ألمقبل.
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لوراق بين ما يكتب للناشصئة أاو عليها
أادب الطفل في الجزائر  ...اختÓط في ا أ

مجال صصعب يسصتلزم إألماما بعالم ألصصغار

كلمة العدد

أأمينة..
صصديق ـ ـة
أل ّصصغـ ـ ـ ـار

بقلم :حبيبة غريب

إنّ ك - - - -ت - - - -اب- - - -ة قصصصص
ومسصرحيات وأإشصعار وأإغاني
لط -ف -ال م -غ -ام -رة ك -ب -ي -رة
ل -أ

تتطّلب من إلذي يخوضصها أإن يمتلك إضصافة إلى إلموهبة
إألدبية ،تلك إللّمسصة إلمميّزة وحسص إلعفوية إلذي يصصنعه
إلطفل بدإخله .فمن يكتب لهم عليه أإن يفهمهم وأإن يعي
طريقتهم في إلتّعامل مع إألشصياء وإلمحيط ،عليه أإن يضصع
نصصب عينه أإّن أإدب إل ّ
طفل هو مجال للتّربية وإلتّثقيف،
وغرسص إلقيم إلّنبيلة وتنوير إلفكر ،وتعليم إلمتلّقي إل ّصصغير
كيف يتأاقلم مع إلغير وكيف ينفتح على إلحياة.
يعاب كثيرإ إليوم على إإلعلم عدم إهتمامه بأادب إلنّاشصئة
وتقصصيره في أإدإء مهمته تجاه إألجيال إل ّصصاعدة ،وإإلسصهام
في إعدإد رجال ونسصاء إلغد فكريا وفنيا وأإدبيا وسصياسصيا
وإج-ت-م-اع-ي-ا...ل-ك-ن ه-ن-اك وإل-ح-ق ي-ق-ال م-ن ي-ك-ترث ألمر
لع-م-ال إل-ف-ن-ي-ة وإألدب-ي-ة
إألط -ف -ال ،م -ن خ-لل ت-ق-دي-م-ه ل -أ
إلموجّهة لل ّصصغار.

«إلجزإئري إل ّصصغير» هو عنوإن لل ّصصفحة إلخاصصة إلتي
تصص -دره -ا ج -ري -دة «إلشص -عب» ت-ق-ري-ب-ا ك-ل خ-م-يسص ،وإل-ت-ي
أإرإدت -ه -ا م -ع ّ-دت -ه -ا أإم -ي -ن -ة ج -اب إل-ل-ه «صص-دي-ق-ة إلّصص-غ-ار»
فسصيفسصاء ثقافية وفنية تحمل بين أإسصطرها إلكثير من
إلحكم وإألمثال ،وإلقصصصص إلمعبرة إلهادفة وإلمسصابقات
وإأللغاز  .مادة إعلمية ،أإصصبح لها متتّبعون كثر ،إلهدف
منها تنوير عقول إلنّاشصئة وتقوية رصصيدهم من إلثقافة
إل-ع-ام-ة ،تضص-ع ف-ي-ه-ا أإم-ي-ن-ة ج-اب إل-ل-ه إل-ب-عضص م-ن روح-ه-ا
إلطّيبة وعفويتها ،وحبّها للحياة وللجميع.
إّنها إل ّصصفحة إلخاصصة بالبرإءة إلتي ج ّسصدت فكرتها أإمينة
دباشص ،إلمسصؤوولة إألولى عن إلجريدة ،وإلتي تؤومن بأاّن بذرة
إلتغيير نحو إألفضصل تزرع في أإرضص طيّبة يحكمها إلتسصامح
وإلحب وإلشصغف وإلعفوية إلتي تمّيز عالم إألطفال.

@ تقصصير
لعــــــÓم
ا إ
في تقديـم
محتويــــــات
ثقــــافيــــــة
للصصغـــــــــار
@ السصتثمار
في مواهب
الفتية يبدأا
مــــــن البيت
والمدرسصــة
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أإدب إلطفل في إلجزإئر ...

إلطّفل بين إإلبدإع إلتّقليدي وآإثار تكنولوجيا إلّتصصال إلحديث

’دب دورا ث-ق-اف-ي-ا واضس-ح-ا ف-ي رسس-م م-ع-ال-م
ي -ل -عب ا أ
شس-خصس-ي-ة ال-ط-ف-ل وق-ي-متها ولغتها ومختلف عناصسر
ث -ق -اف -ت -ه -ا ،وه-و م-ا ي-ع-رف أاك-ث-ر ب-م-ف-ه-وم ال-ت-نشس-ئ-ة
ال -ث -ق -اف -ي-ة .وق-د ت-طّ-رقت ال-نصس-وصص ال-دول-ي-ة إال-ى
حماية الطفل وتأامينه من التهديدات المادية منها
وال- -ف- -ك- -ري- -ة ،وع- -ل- -ى رأاسس- -ه- -ا «ات- -ف- -اق- -ي- -ة ح- -ق- -وق
الطفل»..مع ذلك ،نجد أان الجهود المبذولة على
ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي ف-ي سس-ب-ي-ل ت-أام-ين هذه الحماية
’بداع الوطني
ل-ل-ط-ف-ل ،تصس-ط-دم بضس-ع-ف م-حتوى ا إ
حينا ،وغلبة المحتوى العابر للحدود أاحيانا ،وهو
م -ن ت -ج -ل -ي -ات ال -ع-ول-م-ة ب-أادوات-ه-ا ال-ت-ي ع-ل-ى رأاسس-ه-ا
الشسابكة ووسسائل ا’تصسال الحديث.

مجال صصعب يسصتلزم
إإلماما بعالم إلصصغار
<

أاسسامة إافراح

لجابة على
يقف الشسعب الثقافي في هذا العدد الجديد على واقع أادب الطفل في الجزائر في محاولة ل إ
’طفال المبدعين وكيف يمكن
’تية :هل نكتب عن الطفل أام نكتب للطفل؟ وماذا عن ظاهرة ا أ
’سسئلة ا آ
ا أ
تشسجعيهم وتطويرهم فتوجيههم إالى الدرب الصسحيح؟ وهل توجد مجلت موجهة للطفل بوفرة ،وأاخيرا،
’دبية عند الناشسئة؟.
ماذا عن دور المدرسسة والمسسابقات في تنمية الموهبة ا أ

البروفيسسور العيد جلولي :

إلتباسس بين ما يكتبه إألطفال وما يكتب لهم يحتاج إلى توضصيح

’داب واللغات بجامعة قاصسدي مرباح بورقلة في إاجابته عن سسؤوال الشسعب حول هل نكتب عن الطفل أام نكتب للطفل أانه من المفيد
يرى البروفيسسور العيد جلولي عميد ا آ
’شسكال أاضسحت متداولة ومتداخلة ،فمن البديهي ـ
’ن هذه ا أ
’طفال أانفسسهم ،أ
لطفال ،وما يكتب عنهم ،وما يكتبه ا أ
أان نميز بين ما يكتب ل أ
ورقلة :ايمان كافي
حسصبه ـ أننا ’ نقصصد بأادب أأ’طفال أأ’دب ألذي
ينظمه أأ’طفال أنفسصهم ،بل نقصصد به أأ’دب
Óطفال ،أ’ن عبارة
ألذي يكتبه أأ’دباء ألكبار ل أ
(أدب أأ’ط- -ف- -ال) أضص- -حت م- -ت -دأول -ة ف -ي أأ’دب
Óطفال وهي في ألوأقع تعني أأ’دب
ألموجه ل أ
أل -ذي ي -ك-ت-ب-ه أأ’ط-ف-ال ول-يسض ج-دي-دأ ع-ل-ي-ن-ا أن
نسصمع بين ألحين وأآ’خر عن كتاب أطفال يكتبون
ب-أان-فسص-ه-م أج-م-ل أل-ك-ت-اب-ات أل-م-ع-ب-رة ع-ن صصدق
أأ’حاسصيسض وأعمق ألمشصاعر ألنابعة من برأءة
ألطفولة وحاجاتها ومتطلباتها.

أإدب إألطفال ومدإخله إلمتعّددة

وأع -ت-ب-ر م-ح-اف-ظ أل-م-ه-رج-ان أل-دول-ي أل-ث-ق-اف-ي
للكتاب وألشصعر أن هذأ ألنوع من ألكتابة لقي
عناية ألمربين فانطلقوأ يعلمون أأ’طفال كيفية
ألكتابة ،لهذأ فكرنا في ألمهرجان ألدولي ألقادم
Óطفال ،كما
ت-ن-ظ-ي-م ورشص-ات ل-ل-ك-ت-اب-ة م-وج-ه-ة ل أ
ظهرت في هذأ ألمجال بحوث كثيرة تناولت هذأ
ألموضصوع بالدرسض وألتحليل ،حيث جذب أيضصا
هذأ أأ’دب أهتمام علماء ألتربية وعلم ألنفسض
أل -ذي -ن وج -دوأ ف -ي -ه م -ادة أول -ي -ة ع -ن أل-ط-ف-ول-ة
ومÓ-بسص-ات-ه-ا أل-م-خ-ت-ل-ف-ة ،ف-غ-اصص-وأ في أعماقها
قصصد أكتشصاف حقيقة ما تشصعر به ،وتعبر عنه
ب- -ع- -ف- -وي- -ة وصص -دق وح -ري -ة ،ك -م -ا شص -رعت ع -دة
م -ن -ظ-م-ات ت-ع-م-ل ف-ي ح-ق-ل أل-ط-ف-ول-ة وأل-ت-رب-ي-ة
وأل-ث-ق-اف-ة ك-م-ن-ظ-م-ت-ي «أل-يونسصيف» و»أليونسصكو»
أل-ت-اب-ع-ت-ان ل-م-ن-ظ-م-ة أأ’م-م أل-م-ت-ح-دة في تنظيم
Óط-ف-ال قصص-د تشص-ج-ي-ع-ه-م
مسص -اب-ق-ات شص-ع-ري-ة ل -أ
وأكتشصاف ألموأهب من بينهم.

وأوضص - -ح أل - -م - -خ - -تصض ف- -ي أدب
أأ’طفال أن ألمصصطلح ألثاني هو
(ألطفل في أأ’دب) ظهر ليزأحم
أل -مصص -ط -ل -ح -ي -ن أو أل -ع -ب -ارت -ي -ن
ألسص -اب-ق-ت-ي-ن ،وف-ي ه-ذأ أل-م-ج-ال
ت -ب-رز أل-ط-ف-ول-ة ك-م-وضص-وع وع-ل-ى
أل - - - - - -خصص - - - - - -وصض ف- - - - - -ي أأ’دب
أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،ح- -يث ي -خ -اطب
ألكاتب ألرأشصدين وليسض أأ’طفال
ويدعوهم إألى أ’هتمام بالطفولة
ورع -اي-ت-ه-ا وأل-مسص-اه-م-ة ف-ي ح-ل
مشصكÓتها ومن ثم ’ يدخل هذأ
أأ’دب م -ج -ال أدب أأ’ط -ف -ال و’ يصص -ن-ف ضص-م-ن
Óط-ف-ال) ،أ’ن أل-م-ت-ل-ق-ي ل-ه-ذأ
(أأ’دب أل -م-وج-ه ل -أ
أأ’دب وألمخاطب به ليسض ألطفل وإأنما ألرأشصد،
وفي أأ’دب ألعربي ألحديث أمثلة كثيرة من هذأ
أأ’دب :وقد ظهرت في هذأ ألمجال درأسصات
ك-ث-ي-رة ،وب-ح-وث ع-دي-دة ت-ن-اولت ه-ذأ أل-م-وضص-وع
Óطفال
بالدرسض وألتحليل ،أما أأ’دب ألموجه ل أ
وه -و م -ج -ال ب -ح-ث-ن-ا وم-دأر م-وضص-وع-ن-ا  -ي-ق-ول
ألمتحدث ،فهو أأ’دب ألذي يكتبه أأ’دباء ألكبار
خصصيصصا للصصغار ،وينطبق عليه ما ينطبق على
أدب أل -ك -ب-ار م-ن ت-ع-ري-ف-ات وم-ف-اه-ي-م ،غ-ي-ر أن-ه
يختصض في مخاطبة أأ’طفال وهم بحكم سصنهم
يختلفون عن ألكبار في ألفهم وألتلقي.

ضصرورة تخصصيصس ورشصات
للكتابة موجهة لألطفال

عن ظاهرة أأ’طفال ألمبدعين ذكر أنها ظاهرة
ق -د ل -ف -تْت ن -ظ َ-ر أل -م-رب-ي-ن م-ن-ذ أق-دم أل-عصص-ور،
وح-اوَل-وأ ت-فسص-ي-ره-ا ،وأسص-ت-خ-دم-وأ مصص-ط-ل-ح-اٌت

إلمجلت إلمتخ ّصصصصة شصكلت وسصيلة
للرتقاء بوعي إلطفل

Óط-فال أكد
وب-خصص-وصض أل-م-جÓ-ت أل-م-وج-ه-ة ل -أ
ألبروفيسصور ألعيد جلولي أن هذأ موضصوع يحتاج
إألى ملف خاصض ف Óيمكن في هذأ ألحيز أن
ن -ت -ح -دث ع -ن صص -ح -اف -ة أأ’ط-ف-ال بصص-ف-ة ع-ام-ة
ومجÓتهم بصصفة خاصصة وخصصوصصا في ألجزأئر.
مضص -ي-ف-ا« ،ك-ل-ن-ا ي-ع-ل-م أن أل-م-جÓ-ت أل-ت-ي ت-ع-ن-ى
باأ’طفال في ألعالم ألعربي عرفت طفرة نوعية،
م -ع ب-دأي-ة أل-ث-م-ان-ي-ن-ات وشصّ-ك-لت وسص-ي-ل-ة ع-ل-م-ي-ة
ومعرفية لÓرتقاء بوعي أأ’طفال وترسصيخ ألقيم
ألجمالية وألوطنية لديهم».
و’قت حسص- -ب- -م- -ا ذك- -ر ه- -ذه أل- -م- -جÓ- -ت م- -ن -ذ
أن -ط Ó-ق -ت -ه-ا ،ن-ج-اح-ا ك-ب-ي-رأ وق-ب-و’ ط-ي-ب-ا ل-دى

إبدإع فنّي يخاطب إلّطفل ويصصنع له عالما خاصّصا به

أدب ألطفل هو إأبدأع فنّي يخاطب أل ّ
طفل ويصصنع له عالما خاصّصا
ب -ه ،ف -ي -ه أل -ق -ي-م وف-ي-ه أل-تسص-ل-ي-ة وأل-خ-ي-ال وأل-م-غ-ام-رة ،وأل-ث-ق-اف-ة
وألمعرفة ،هو باختصصار عالم يسصعى إألى بناء شصخصصيّة أل ّ
طفل
بمختلف جوأنبها ألعقلية وألّنفسصية وأ’جتماعية ،أمّا ألكتابة عن
أل ّ
طفل فهي تدخل في مجال ألّدرأسصات ألعلمية ألموجهة للكبار،
و’ مجال لمخاطبة ألصصغار بها.
وقد بدأ أدب ألطّفل يعرف أزدهارأ كبيرأ في ألسصنوأت أأ’خيرة،
وظهرت كثير من أأ’قÓم ألجادة تكتب للطفل وتتخ ّصصصض فيه،
وأتسصعت مكتبة أدب ألطّفل بشصكل كبير إألى درجة أّنها صصارت
تضصّم إأليها مئات ألعناوين سصنوّيا ،وصصار للطفل مجÓت متخصصصصة
تغذي جوعه إألى ألقصصصض وألشصعر وألمسصرح وألتسصلية وألثقافة
بكّل أنوأعها.
كما ظهرت أيضصا أقÓم يافعة تكتب وتسصاهم في إأثرأء أدب
أل ّ
طفل ،وهذه أإ’بدأعات يمكنها أن تكون رأفدأ في إأغناء مكتبة
أدب ألطفل وإأثرأئها ،كما يمكنها أن تبشصر بظهور أقÓم جديدة
ت منذ بضصعة أّيام في
تمثل جيل كّتاب ألمسصتقبل ،وقد حضصر ُ
تونسض مهرجانا ثقافيا يحتفي بأادب أأ’طفال ألمكتوب من قبل
أأ’طفال أنفسصهم ،تحت عنوأن (ملتقى أأ’دباء أل ّصصغار) وشصارك
فيه من ألجزأئر تلميذتان لهما موهبة وأضصحة في ألكتابة ،وهذأ
أمر يبشصر بخير ويوحي بتطّور كبير في مجال أدب ألطّفل.

مبادرإت هنا وهناك مشصجعة لألطفال إلمبدعين

وه-ن-ا ي-م-ك-ن-ن-ا أل-ح-ديث ع-ن ظ-اه-رة أأ’ط-ف-ال أل-م-ب-دع-ي-ن ،حيث

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

فيما تتطّرق النّصسوصص الّدولية إالى حّقه في الّثقافة ،التّعليم والتّرفيه

’وراق بين ما يكتب للناشسئة أاو عليها
اختلط في ا أ

كثيرة للد’لة عنها ،كالعبقرية
وألنبوغ وأإ’بدأع وألموهبة.
وف - -ي أل- -وأق- -ع أsن أل- -م- -وه- -وَب
يختلفْ عن ألمبدع ،فالموهوُب
ه -و أل -ذي ي-م-لكُ ق-درًة ع-ق-ل-ي-ة
ع -ال -ي -ة ،أم -ا أل -م -ب -دُع ف -ي -تسصُ-م
باإ’نجاز ألجديد أأ’صصيل.
أما عن كيفية تشصجيعهم فلذلك
ط- -رق ك- -ث- -ي- -رة وم -ن -ه -ا إأق -ام -ة
ورشص-ات ل-ل-ك-ت-اب-ة يشص-رف عليها
ك -ت -اب ل-ه-م خ-ب-رة ف-ي أسص-ال-يب
ألكتابة وفنونها ،وأيضصا إأقامة
ج-وأئ-ز خ-اصص-ة ت-ق-وم ب-ه-ا أل-م-ؤوسصسص-ات أل-رسص-مية
وغ -ي-ر أل-رسص-م-ي-ة ك-ال-م-دأرسض وأل-ج-م-ع-ي-ات وم-ن
خÓل هذه ألورشصات وألجوأئز نكتشصف هؤو’ء
ألمبدعين ألصصغار.
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أأ’طفال نظرأ للدور ألذي لعبته في ظّل غياب
ثقافة تعليم ألطفل أو وسصائل إأعÓم متخصصصصة
في ذلك ألوقت فكانت هذه ألمجÓت حاجة
ضصرورية لسصّد هذأ ألنقصض.
Óط-ف-ال
وع -ن مسص -ي -رة أل -م -ج Ó-ت أل -م -وج -ه-ة ل -أ
ب -ال -ج -زأئ -ر أوضص-ح أن م-ج-م-وع-ة م-ن أل-م-جÓ-ت
أل -م-ت-خصصصص-ة ف-ي م-ج-ال أدب أأ’ط-ف-ال صص-درت
بالجزأئر ومن أهم ألمجÓت ألمعروفة :مجلة»
مقيدشض» ألتي أصصدرتها ألشصركة ألوطنية للنشصر
وألتوزيع عام  ،1969كما خصصصصت بعضض ألصصحف
أل-ج-زأئ-ري-ة م-ل-ح-ق-ات-ه-ا أ’دب أأ’ط-ف-ال ك-جريدة
«ألشص- -عب» أل- -ي- -وم- -ي- -ة ،وج- -ري- -دة «أل- -م -ج -اه -د»
أأ’سصبوعية ،ومجلة « ألوأن» أأ’سصبوعية.
وتلت هذه ألصصحف ألسصتينية مطبوعات أخرى
ف-ي سص-ن-وأت ألسص-ب-ع-ي-ن-ي-ات وأل-ثمانينيات كجريدة
«قنيفد» سصنة  ،1972ومجلة «أبتسصم» سصنة ،1977
و»جريدتي» سصنة  ،1981ومجلة «رياضض» سصنة
 1986إألى جانب مجÓت طفلية أخرى كـ»نونو
وألشصاطر»...وغيرها.
أما عن دور ألمدرسصة وألمسصابقات في تنمية
أل-م-وه-ب-ة أأ’دب-ي-ة ع-ن-د أل-ن-اشص-ئ-ة ف-ق-د أع-ت-بر أن
للمدرسصة دور مهم في تنمية ألموهبة أأ’دبية
لدى أأ’طفال ،حيث تعد ألمدرسصة ألبيئة ألثانية
بعد أأ’سصرة ففيها يقضصي ألطفل معظم أوقات
يومه ،ومن هنا تتضصح لنا ـ حسصبه ـ أهمية دور
أل-م-درسص-ة ف-ي ت-ن-م-ي-ة وت-ق-دي-م أل-رع-اي-ة ل-ل-ط-فل
ألموهوب ،فالمدرسصة تتعهد تلك ألموهبة ألتي
تبدأ تفتحها أأ’ول في ألبيت بالتهذيب وألتعديل
بما تهuيئه له من نوأحي ألنشصاط ألÓزمة لمرحلة
ألنمو ألتي يكون فيها ألطفل.

أل -ب-رع-م-ة ك-وث-ر ف-اط-م-ي أل-ت-ي ُت-ن-ب-ئ ع-ن م-وه-ب-ة
أصص-ي-ل-ة ،وت-بشص-ر ب-مسص-ت-ق-ب-ل وأع-د ،وكذلك ظهرت
م -ج ّ-ل -ة (غ -م -يضص -ة) أل-ت-ي صص-درت ع-ن دأر أل-نشص-ر
(أوليسض) بالعاصصمة ،في نوفمبر  2018م وفيها
بذور مكتنزة وجميلة تشصجع على ألكتابة في أدب
أل ّ
طفل وتطويره.

ظهرت عّدة مبادرأت في ألجزأئر تحتفي باأ’طفال
ألمبدعين ،سصوأء على مسصتوى ألهيئات ألرسصمّية مثل
مسصابقة أقÓم بÓدي (أقبل) ،ألتي تشصرف عليها وزأرة
أل-ت-رب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع وزأرة أل-ث-ق-اف-ة ،وهي
مبادرة ينبغي أن تسصتمر وتطّور وُتثsمن ،أو على مسصتوى
ألجمعيّات وألهيئات ألثقافية غير ألرسصمّية ،مثل ما
قام به أتحاد ألكتاب ألجزأئريين فرع بسصكرة ،حيث
إلمدرسصة ثاني محطة لصصقل إلموإهب
أق-ام مسص-اب-ق-ة ل-ل-ك-ت-اب ألّصص-غ-ار ف-ي م-ل-ت-ق-ى أإ’تحاف
وألمدرسصة أهّم مكان يمكن للطفل أن يتعلّم فيها
أأ’دبي ألسصابع وألذي خ ّصصصض أ’دب ألطّفل مارسض
بقلم :الكاتب
فّن ألكتابة وينمي فيه هذه ألموهبة ،فهي ألمحضصن
ر
ث
 2018م ،وكذلك ندوة أدب ألطفل ألتي أقيمت منذ أك
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أأ’سصاسصي ألذي يعطيه أبجدّيات ألتعبير ،ويحّفزه
.
ن
من شصهر تقريبا وشصارك فيها كتاب (أطفال) وأعدو
على أكتسصاب ألثروة أللغوّية وأأ’فكار ألمتنّوعة ألتي تنّمي أسصلوبه
وب-ه-ذه أل-ط-ري-ق-ة ي-م-ك-ن أك-تشص-اف أل-م-وأهب أل-ج-ديدة وتشصجيعها وتطّور أدوأته أإ’بدأعيّة ،و’ شصكّ أّن ألتحفيزأت ألمختلفة ألتي
ودعمها وتطويرها آألياتها ألفنيّة.
يمكن أن تقّدمها ألمدرسصة عامل جوهري في تطوير موهبة
ن
ط
و
ل
أ
ت
ا
ي
’
و
ض
ض
ع
ب
ي
ف
ا
ص
ض
ي
أ
ة
وظهرت بعضض ألمبادرأت ألهاّم
ألكتابة لدى أل ّ
طفل ،ومن تلك ألتحفيزأت ألهامة :ألمسصابقات
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منها بسصكرة وألعاصصمة في إأصص
ألفصصليّة أو ألسصنوّية ،ألتي تبث في ألطفل روح ألتنافسض وألتجويد،
مجلّة (برأعم) ألتي تصصدر عن جمعّية ألبرأعم (بسصكرة) ،ألتي لها ك -م -ا ت -ح -ث -ه ع -ل -ى م -زي -د م -ن أإ’ب-دأع وأل-ع-ط-اء .ك-ذلك أل-ن-ق-اط
نشصاط مشصهود في هذأ ألمجال دعما لكّتاب أل ّ
طفل وللكتاب وألمÓحظات ألتحفيزية ألتي تقيّم إأبدأعه ،وتضصعه في ألمسصار
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أأ’ط -ف -ال أيضص -ا ،وح -ت -ى أل -رسّص -ام -ي -ن أل -ذي -ن ي-وأك-ب-
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ألصصحيح ،وتأاخذ بيده من أجل تنمية موهبته وتطويرها .أيضصا
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للطفل.وأيضصا مجّلة (ألبسصكري أل ّصصغير) ألتي تصص
إأنشصاء ألمجÓت ألمدرسصّية ،سصوأء ألحائطية أو ألورقّية ،أو حتى
ألكّتاب ألجزأئريين فرع بسصكرة (في عددها أأ’ّول) ،وقد فتحت ألموقع أإ’لكتروني ألتابع للمدرسصة ،وألسصماح للطفل بالنشصر فيه،
صصفحاتها لكتّاب أدب أل ّ
طفل من دأخل ألجزأئر ومن خارجها ،كّل ذلك ينتج لنا كتابا مسصتقبليين ينشصأاون على قاعدة صصلبة،
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وكذلك فتحت ألمجال لل
ّ
ويتمكنون من أدوأت ألكتابة بمهارة وإأتقان.

الكلمة للبراءة..

حين تصصبح إلروإيات إألجنبية ..إلبديل
«م - -ن الصس - -عب أان ت - -خ- -اطب ع- -ق- -ول
الصسغار» كلمة يتفق عليها الكثير من
’دب -اء وال -ق -اصس -ي -ن ،إا’ أان أاغ-ل-ب-ه-م
ا أ
ينتهجون هذا المسسار ،ويسسترسسلون
ف-ي ال-ك-ت-اب-ة ل-ه-ذه ال-فئة بالرغم من
أان-ه-م ي-ع-ت-ب-رون-ه-ا م-غ-ام-رة ق-د ت-نجح
’دب
وق- -د ت- -خ- -يب ،ح -يث ي -ف -رضص ا أ
ال -م -وج -ه إال -ى ه-ذه ال-ف-ئ-ة ال-ع-م-ري-ة
ال-خضس-وع إال-ى ال-ع-دي-د من الضسوابط،
’سس- -ل- -وب السس -لسص وال -ل -غ -ة
أاه- -م- -ه- -ا ا أ
السسليمة الهادفة ،والتي تعتبر نبضص
القصسة التي يرغب فيها الصسغار.
عنابة :هدى بوعطيح
أدب ألطفل في ألجزأئر ،وكما جاء على
لسصان ألعديد من أأ’دباء يكاد يكون مغيبا
على ألسصاحة ألثقافية ،فبالرغم من ظهور
شصخصصيات ’معة كتبت له ،إأ’ أنه ’ توجد
هناك أسصماء مختصصة في هذأ ألمجال،
ف -ي أل -وقت أل -ذي ك -ان ف -ي -ه ع -ل-ى أأ’دب-اء
وأل-ك-ت-اب إأع-ط-اء أأ’ول-ي-ة ل-ه-ذه أل-ف-ئة ألتي
تمثل ألمسصتقبل ،وهي بحاجة إألى ما ينمي
قدرأتها ألعقلية وألعلمية ،وألتي يصصنعها
ك -ت -اب وم-ث-ق-ف-ون ب-إاصص-دأرأت-ه-م سص-وأء ف-ي
أل -م -ج-ال أأ’دب-ي أو أل-ت-خصصصص-ات أأ’خ-رى
ألعلمية وألثقافية.

أإطفال يجولون بين مكتبة وأإخرى

أ’هتمام بالطفل في سصنوأت ألثمانينيات
وأل -تسص -ع -ي -ن -ي -ات ك -ان ع-ل-ى أوج-ه م-ق-ارن-ة
بسصنوأت أأ’لفينيات ،نذكر منها مسصاهمة
وزأرة أ’تصص -ال وأل -ث-ق-اف-ة سص-ن-ة  1996في
ت -ن-ظ-ي-م مسص-اب-ق-ة خ-اصص-ة ب-أادب أأ’ط-ف-ال،
حيث أهتمت بهذأ ألنوع أأ’دبي ،وبكل من
ي -ك -تب ل -ل -ط -ف -ل سص -وأء م -ن أل -ق -اصص -ي-ن أو

ألشص -ع -رأء ،ل -ت -غ -يب ه-ذه أل-م-ب-ادرة دون أي
أسصباب تذكر ،ومن هنا يمكن ألقول ،أن ما
ُيكتب أليوم قلي ،Óفي ظل ترأجع أأ’قÓم
أل -ت -ي ت -ه -ت -م ب-ه-ات-ه أل-ف-ئ-ة ،بسص-بب أن-ع-دأم
ألتشصجيع ألمادي وألمعنوي.
ل-ي-ب-ق-ى أل-ط-ف-ل ي-ب-حث ع-ن م-ا ي-ل-بي نهمه
ل -ل -م -ط -ال -ع-ة وأل-ق-رأءة ي-ج-ول ب-ي-ن م-ك-ت-ب-ة
وأخرى عله يجد ما يرغب فيه ،وفي هذأ
ألصصدد يقول «محمد ألطاهر سصليماني»
تلميذ في ألسصنة ألثانية متوسصط ،إأنه ’
يمكن أإ’نكار بأان هناك كتب وإأصصدأرأت
Óط- -ف- -ال م- -ت -وأج -دة
أدب- -ي- -ة م- -وج- -ه- -ة ل - -أ
بالمكتبات ،إأ’ أنها ’ تلبي تطلعات أغلب
من هم في سصنه ،فأاغلبها قصصصض موجهة
للصصغار وألمبتدئين ،في حين ـ يقول ـ إأن
ألفئة ألتي تتعدى ألـ 12سصنة ،يصصعب عليها
إأيجاد قصصصض أو روأيات تخاطب عقولهم،
وهو ما يجعله يقتني ألروأيات ألموجهة
ل -ل -ك -ب -ار ،ح -يث ي -ج -د ف-ي ب-عضض أأ’ح-ي-ان
صصعوبة في موأكبة أحدأثها ،مشصيرأ إألى
أنه محب جدأ للمطالعة ،ويفضصل حاليا
ق -رأءة روأي -ات أحÓ-م مسص-ت-غ-ان-م-ي ك-ون-ه-ا
قريبة للفهم ،أو روأيات بوليسصية.
وهو ما ذهبت إأليه «أمينة سصو’ف» ،ألبالغة
من ألعمر  15سصنة ،وجدناها في إأحدى
ألمكتبات تبحث عن كتاب يسصاعدها في
م -ج -ال -ه -ا أل -درأسص -ي ،وح-ي-ن سص-أال-ن-ه-ا ع-ن
أإ’صص -دأرأت أأ’دب -ي -ة ،أك-دت ل-ن-ا أن-ه-ا م-ن
م -ح -ب -ي أل -م -ط -ال -ع -ة ’ ،سص -ي -م-ا أل-قصصصض
وألروأيات ألعاطفية ،مشصيرة إألى أنها تكاد
تنعدم باللغة ألعربية وهو ما يجعلها تبحث
ع-ن-ه-ا ل-دى أأ’دب-اء أأ’ج-انب سص-وأء ب-ال-ل-غ-ة
ألفرنسصية أو أ’نجليزية ،وقالت بأان هناك
روأي -ات ل -ك -ب -ار أأ’دب -اء ’ ي -م -ل أح -د م -ن
م-ط-ال-ع-ت-ه-ا ،ح-ت-ى وإأن ت-ع-دت صص-ف-ح-ات-ه-ا

ألـ ،500ح-يث شص-اط-رت-ه-ا أل-رأي م-رأف-ق-تها
ألتي طالبت بضصرورة أ’هتمام أكثر بأادب
ألطفل وتوفير إأصصدأرأت لهذه ألفئة ،على
أعتبار أنها تسصاهم في زيادة ألوعي لديه،
م -ط -ال -ب -ة ب -وضص -ع أل -روأي -ات أل -ج -زأئ -ري-ة
وأل -قصصصض ب -ي -ن أي -دي أأ’ط -ف-ال ،ع-ل-ى أن
يبحث عنها لدى ألروأئيين أأ’جانب وألتي
قد ُتسصهم ـ حسصب ألمتحدثة ـ في أكتسصابه
لمعارف دخيلة عن عادأته وتقاليده.

على وسصائل إإلعلم إلعتناء
بأادب إلطفل

«محمد أمين» و»أريج» شصقيقان في سصن
ألسص-اب-ع-ة وأل-ث-ام-ن-ة وع-ل-ى غ-رأر م-ح-دث-ينا
ألسصابقين ،فإان وألدهما يمتعهما بقصصصض
رأئعة ،مشصيرأن إألى أن أغلبها من ألمكتبة
ألخضصرأء ،حيث ’ يتوأنون في قرأءتها
كلها ومطالبتهما بالمزيد منها ،وفي هذأ
ألصص -دد أك -د وأل -د أل -ط -فÓ-ن أن أل-م-ك-ت-ب-ة
ألخضصرأء تعد من بين دور ألنشصر ألتي ما
Óطفال قصصصصا وكتبا متنوعة
تزأل تقدم ل أ
ُت -ع -ن -ى ب -ال -ك -اتب ألصص -غ -ي-ر ،م-ن-ه-ا قصصصض
ت -رب-وي-ة وت-رف-ي-ه-ي-ة ،ك-تب شص-ب-ه م-درسص-ي-ة،
وأل -ت -ي م -ن شص -أان-ه-ا أن ت-خ-ل-ق وت-ن-م-ي روح
ألمطالعة لدى جيل ألمسصتقبل..
وأشص -ار وأل -د ألشص -ق -ي -ق -ان إأل -ى أن أل -ط-ف-ل
بحاجة أليوم إألى مزيد من أإ’صصدأرأت
ألتي تنمي قدرأته ألفكرية وتسصاعده على
أك -تسص -اب أل -م -ع -ارف ،وُت-سص-ه-م ف-ي ت-نشص-ئ-ة
ثقافية سصليمة لجيل ألغد ،مؤوكدأ في ذأت
ألسص -ي -اق ع -ل -ى دور وسص-ائ-ل أإ’عÓ-م ،ع-ل-ى
غرأر ألتلفزيون في تخصصيصض برأمج أدبية
للطفل ،أو أن تفرد ألجرأئد صصفحة للبرأءة
ُتعنى بأادبه ،على أن نبقى ـ يقول ـ ننتظر
فقط ما تجود به علينا ألمكتبات.

الكاتبة الناشسئة عزيز منصسوري

تعاملي إليومي مع إألطفال محفز كبير إلبدإعاتي
لط- -ف- -ال،
اخ - -ت - -ارت ال - -ك - -ت - -اب- -ة ل - -أ
ف -ان -ت -ه -جت قصسصس -ه -ا درب «ك -ل -ي -ل -ة
ودم- -ن- -ة وشس- -خصس- -ي- -ات ’ف- -ون- -ت- -ي -ن
والجاحظ في محاولة منها أان توطد
عند قرائها الصسغار حب المطالعة
وت - -غ- -رسص ف- -ي- -ه- -م روح ا’ك- -تشس- -اف
والمغامرة من خلل تحفيز خيالهم
وحسص ال-ت-رك-ي-ز ل-دي-ه-م .إانها كاتبة
شس -اب -ة ت -ج -م-ع ب-ي-ن ال-ت-دريسص وأادب
الطفل.
حبيبة غريب
كشص -فت أل -م -وه -ب -ة أل -ن -اشص -ئ -ة ع-زي-زة ب-ن
م -نصص -ور  -أن أه -ت -م -ام -ه-ا ب-ك-ت-اب-ة قصص-ة
ألطفل يعود إألى أشصتغالها بحقل ألتدريسض وأحتكاكها بنصصوصض
ألمنهاج وعالم أأ’طفال أو’ ،إألى درأسصتها وتخصصصصها في مجال
أأ’دب ثانيا.
لقد وقع ،تقول منصصوري في تصصريح لـ»ألشصعب»« :أختياري على
فن ألقصصة تحديدأ لمزأياه ألفنية وألجمالية ،فهو يقدم وظيفة
تربوية في أآ’ن ذأته يمنح ألطفل متعة جمالية وألقصصة من هذأ
ألمنظور هي أأ’كثر قربا إألى ألطفل وهذأ ما تؤوكده أإ’بدأعات
ألتي كتبها جيل ألروأد وفي مقدمتهم نجيب ألكيÓني وزكريا تامر

وأل -ع -رب-ي ب-ن ج-ل-ون وج-يÓ-ل-ي
خÓصض.
وت -رى أل -ك -ات -ب -ة ألشص -اب -ة أن،
«ألقصصة ألمكتوية للطفل تثري
مخياله وتزوده بمعارف ثقافية
وتنمي قدرأته ألمختلفة وربما
هذأ ما جعلني ،تضصيف « ،أكتب
ل -ل -ن -اشص-ئ-ة م-ن خÓ-ل م-ح-وري-ن
أسصاسصيين هما :محور ألحيوأن
ومحور ألطبيعة ،فتجربتي في
ه- -ذأ أل -م -ج -ال ه -ي أسص -ت -م -رأر
لتجارب ترأتية وعالمية كتجربة
أب-ن أل-م-ق-ف-ع ف-ي ك-ت-اب-ه «ك-ل-ي-لة
ودم- -ن- -ة» وك- -ت- -اب «أل -ح -ي -وأن»
للجاحظ وديوأن «ألخرأفات لÓفونتين» .فهذه ألذخائر تكشصف
منصصوري «أتخذت من ألحيوأن موضصوعا وأنا أحاول أن أسصتفيد
من هذه ألتجارب وأسصتلهم قصصصصا مأاخوذة من عالم ألحيوأن ،كما
أسصتلهم تجاربي من ألطبيعة فهي رأفد أسصاسصي أتعاطى معه وفي
ألوقت ذأته أبذل قصصارى جهودي لتعميق ثقافتي في هذأ أللون
من ألكتابة من خÓل أ’طÓع على درأسصات علم ألنفسض ألتربوي
وألكتب ألنقدية ألتي تطرح إأشصكا’ت أدب ألطفل ،خاصصة أن
ألكتابة بالنسصبة لي هي فعل أنطولوجي باأ’سصاسض».

Óمم ألمتحدة ،ألتي دخلت
تتطّرق «أتفاقية حقوق ألطفل» ل أ
حّيز ألنفاذ في سصبتمبر  ،1990تتطرق بصصرأحة إألى حقوق
ألطفل في ألفكر وألثقافة وألتعبير وأللعب وألترفيه وألتعليم
وحماية معتقده وأفكاره .جاء في ألمادة  31أعترأف بـ «حق
ألطفل في ألرأحة ووقت ألفرأغ ،ومزأولة أأ’لعاب وأنشصطة
أ’سصتجمام ألمناسصبة لسصنه وألمشصاركة بحرّية في ألحياة
أل-ث-ق-اف-ي-ة وأل-ف-ن-ون» ،وي-ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق أل-دول-ة «ت-عزيز حق
ألطفل في ألمشصاركة ألكاملة في ألحياة ألثقافية وألفنية»،
وألتشصجيع على «توفير فرصض مÓئمة ومتسصاوية للنشصاط
ألثقافي وألفني وأ’سصتجمامي وأنشصطة أوقات ألفرأغ».
ومن هنا نجد أن من ألوظائف أأ’ولى ألموكلة إألى أإ’بدأع
ألموجّه للطفل ألترفيه عنه بشصكل فني مدروسض ،فاإ’بدأع ’
يكون وسصيلة للتلقين وألقولبة أكثر مما هو حماية لحق
ألطفل ألطبيعي وألفطري في أللعب ،حيث أن أللعب يعتبر
من أهم أدوأت ألتنشصئة وألتعلم عند ألطفل.

حقوق إلّطفل..فكرية وهوياتية أإيضصا

وبالحديث عن ألتعليم ،نجد أنفسصنا ننتقل إألى ألمادة  28من
أ’تفاقية ،ألتي تقّر حق ألطفل في ألحصصول على ألتعليم،
مع ضصرورة أن تؤوّمن ألدولة ألتعليم أ’بتدأئي (كحد أدنى)
بشصكل مجاني وإألزأمي ،ويتوجه ألتعليم إألى تطوير شصخصصية
ألطفل وموأهبه وقدرأته ألبدنية وألفكرية إألى أقصصى حد،
وهو ما تذكره ألمادة  ،29فالتعليم يح ّضصر أأ’طفال من أجل
ح-ي-اة ب-ال-غ-ة ف-ع-ال-ة وي-ع-ل-م أأ’ط-ف-ال ك-ي-ف ي-حترمون حقوق
أإ’نسص-ان وه-وي-ت-ه-م أل-ث-ق-اف-ي-ة ول-غ-ت-ه-م وق-ي-م-ه-م وأل-خلفيات
Óخرين وقيمهم.
ألثقافية ل آ
وتذهب ألمادة  12أبعد من ذلك ،حينما تعتبر أنه بمجرد أن
يصصبح ألطفل في سصن يسصمح له بذلك ،يحق له ألتعبير عن
رأيه بحرية في أية مسصأالة أو إأجرأء يؤوثرأن عليه .أما في
ألمادة  ،13فنجد أن للطفل ألحق (ألمشصروط) في حرية
أل -ت -ع -ب -ي -ر« ،ويشص -م -ل ه -ذأ أل-ح-ق ح-ري-ة ط-لب ج-م-ي-ع أن-وأع
أل-م-ع-ل-وم-ات وأأ’ف-ك-ار وت-ل-ق-ي-ه-ا وإأذأع-ت-ه-ا ،دون أي أع-ت-ب-ار
للحدود ،سصوأء بالقول أو ألكتابة أو ألطباعة ،أو ألفن ،أو بأاية
وسصيلة أخرى يختارها ألطفل» .ومن هذه ألمادة يتبين أن
رأي ألطفل ليسض أمرأ يمكن تجاهله ،وأن ألطريقة ألتي يعبر
بها قد تكون في حد ذأتها مسصتقاة من أأ’دوأت ألتي يتعلمها
ف-ي م-ح-ي-ط-ه أل-ث-ق-اف-ي .أك-ث-ر م-ن ذلك ،ت-ع-ت-رف أل-م-ادة 14
بحرية ألطفل ألفكرية وألوجدأنية وألدينية .ومن هنا يمكن

أن نفهم بأانه ،بما أن حرية ألمعتقد مضصمونة للطفل ،فإان
ألمادة ألثقافية وأإ’بدأعية ألتي ’ ترأعي هذأ ألمعتقد أو
تلك أأ’فكار ألتي نشصأا عليها تعتبر مرفوضصة ومخلّة بهذه
ألحقوق.
وإأل -ى ج -انب ذلك ،ف -إان ل -ل -ط -ف-ل ح-ق-وق-ا ف-ي أل-ت-ع-ب-ي-ر ع-ن
مكنوناته وأفكاره ’ فرديا فقط بل بشصكل جماعي ،بدليل
ألمادة  15ألتي تقّر حق للطفل في أ’جتماع باآ’خرين
وأ’نضصمام إألى ألجمعيات وتشصكيلها.

فضصاء مفتوح على كلّ شصيء وأإّي شصيء

ÓعÓم دوره ألهام في حماية ألطفل من مختلف ألنوأحي
ول إ
بما في ذلك ألناحيتين ألفكرية وألثقافية ،وهو ما ترّكز عليه
ألمادة  ،17ألتي تشصير إألى «ألوظيفة ألهامة ألتي تؤوديها
وسصائل أإ’عÓم تجاه نشصر ألمعلومات عن أأ’طفال ،طالما
Óخرين،
أنها تسصاهم في رفاهه ألمعنوي ،ومعرفة وفهمه ل آ
وتشصجع ألدول أأ’طرأف هذأ ألعمل ولكنها تحمي ألطفل
أيضًصا مما يؤوثر عليه سصلًبا».
من هنا تتجلى أهمية ألدور ألذي تلعبه وسصائل أإ’عÓم في
ح-م-اي-ة أل-ت-نشص-ئ-ة أل-ف-ك-ري-ة وأل-ث-ق-اف-ية للطفل من ألمؤوثرأت
ألسصلبية ألدأخلية وألخارجية بمختلف أشصكالها وطرأئقها،
دور يصص -ي -ر م -ن ألصص -عب أدأؤوه ع -ل -ى أك -م -ل وج-ه ف-ي ك-ن-ف
أ’نفتاح أإ’عÓمي ألذي فرضصه ألعامل ألتكنولوجي ،ألذي
سصاهم بدوره في تنامي ظاهرة ألعولمة ألثقافية .وفي هذأ
ألصصدد ،صصار ألطفل يسصتهلك مادة إأبدأعية من مصصادر
مختلفة ،دون أن ترأعي هذه ألمادة بالضصرورة معتقدأته أو
أفكاره ألتي نشصأا عليها ،كما تنصض عليه ألمادة  14سصالفة
ألذكر.
من جهة أخرى ،فإان هذه ألمسصؤوولية ألملقاة على وسصائل
أإ’عÓم ألجماهيرية عندنا ،مع أحترأمها بشصكل نسصبي قد
ينقصض أو يزيد ،نجدها شصبه غائبة في وسصائل أ’تصصال
ألحديث ألتي باتت تعرف باسصم «أإ’عÓم ألجديد» ،نظرأ
لغياب ألرقابة أو صصعوبة تطبيقها على ألمادة ألمتدفقة في
ألشصابكة.
فقد صصار بإامكان ألطفل أليوم ،وهو ألمتأاقلم ألمتوأئم مع
تكنولوجيا عصصره ،أن يصصل إألى أي مادة أدبية أو فنية دون
أسصتعمال شصاشصة تلفاز و’ مذياع كما درجت عليه أأ’جيال
ألسصابقة ،بل عن طريق هاتف نقال أو لوحة رقمية أو جهاز
كمبيوتر ،وتحميلها دون ألتأاكد من مصصدرها ،وأسصتهÓكها
بشصكل قد ’ يكون صصحيا ،بغضض ألنظر عن صصحة محتوأها.
و’ يمكن أسصتبعاد ظاهرة أخرى من هذه ألمعادلة وهي
ظاهرة ألعاب ألفيديو ،فإاذأ كان أللعب وأللهو من ألوسصائل
ألبيدأغوجية لتعليم ألطفل ،فإان أإ’فرأط في «أسصتهÓك»
ألعاب ألفيديو ،بما صصارت تمتاز به أليوم من جماليات
غرأفية وإأتقان موسصيقي ،وهو ألجانب ألفني أإ’بدأعي لهذأ
«ألمنتوج» ألحديث ،مع ما يخفيه ذلك من محتوى عنيف أو
م-ت-ن-اقضض م-ع أل-ب-ي-ئ-ة أأ’صص-ل-ي-ة ل-ل-ط-ف-ل ف-ي عديد أأ’حيان،
تجعل من هذه أأ’لعاب مصصدرأ للمخاط وأأ’ضصرأر أكثر منه
للفوأئد.كيف ألوقوف أمام هذه ألمخاطر ألمسصتحدثة؟ هو
سصؤوأل يمكن أن نجد ألجزء أأ’كبر من أإ’جابة عنه في
ألمادة  18من ذأت أ’تفاقية ،ألتي ترى بأان ِك Óألوألدين
يتحّمÓن مسصؤووليات مشصتركة في تربية أطفالهما ،ويتوجب
على ألدولة دعمهم في ذلك ،كما وعليها أن تؤومن ألمسصاعدة
ألÓزمة للوألدين لتربية أأ’طفال.
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أإدب إلطفل بين إلحضصور وإلغياب

تبدأ صصعوبة أدب ألطفل
إأج -م-ا’ ب-اع-ت-ب-اره ظ-اه-رة
ث- -ق- -اف- -ي -ة ف -ت -ي -ة ج -دي -دة
مسص -ت -ح -دث -ة ف-ي ث-ق-اف-ت-ن-ا
أل-ع-رب-ي-ة ك-ك-ل م-ع صص-ع-وبة
تحديد مفهوم دقيق صصارم
ل-ل-ج-ه-از أل-مفاهيمي وعلى
رأسصه مصصطلح أدب ألطفل
ذأت- - -ه ،ف- - -ه- - -و زئ- - -ب- - -ق- - -ي
وفضص- -ف- -اضض عصص -ي ع -ل -ى
ألقبضض وأ’متÓك رغم أن
ألتعريفات تشصير إألى بعضض
أل -د’’ت م -ن -ه-ا م-ث Ó-أن-ه
بقلم الشساعر
ي- -رأد ب- -ه ذلك أل -ن -ت -اج أل -ذي
يكتبه أأ’دباء ألكبار للبرأعم نور الدين مبخوتي
ألصصغار وفق شصروط فكرية وجمالية محّددة ،بل إأن بعضض
ألمشصتغلين بأادب ألطفولة يدرجون كتابات أأ’طفال ألناشصئين
في هذه ألخانة ،وهناك من يتعسصف ويوسصع ألدأئرة ويذهب
مذهبا آأخر مفاده أن أتخاذ ألطفل كموضصوع وتيمة كفيل أن
يدرجه بسصهولة ضصمن أدب ألطفل على ألنحو ألذي نشصهده في
مرأثي ألشصعرأء ألقدأمى لفلذأت أكبادهم .إأن أسصتقرأء ألمنجز
أإ’بدأعي ألطفولي في ألجزأئر بالتأاني ألمطلوب يؤوكد وجود
هذه أأ’نماط وأأ’شصكال أإ’بدأعية ألثÓثة في مشصهدنا ألثقافي
قصصة وشصعرأ ومسصرحية رغم ما يسصجله ألمتابع من غياب
أج-ن-اسض ت-ع-ب-ي-ري-ة أخ-رى ك-ال-روأي-ة أل-م-ك-ت-وبة للفتيان وأإ’ذأعة
ألمدرسصية وسصينما ألطفل ف Óوجود لها على أإ’طÓق .بقي أن
أشصير أيضصا أن أأ’دب ألجزأئري أشصتغل على ألطفل كتيمة وقد
ق-دمت ورق-ي-ة ب-ح-ث-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ت-م-ن-رأسصت ع-ن حضصور ألطفل
ألفلسصطيني ألشصهيد محمد ألدرة في ألشصعر ألجزأئري .ألمهم
هناك مكاسصب أ’دب ألطفولة في ألجزأئر منها مث Óوجود
صصحافة ألطفل وهنا نشصيد بتجارب إأعÓمية رغم أحتجابها إأ’
أنها كانت رأئدة كمجلة نونو ومجلة مقيدشض ،وفي هذأ ألمقام
نثمن جهود أهل بسصكرة ومبدعيها ألمهتمين بأادب ألطفولة
ألذين أظهروأ للوجود مجÓت خاصصة بالطفولة كمجلة برأعم
ومجلة ألبسصكري ألصصغير .وغير بعيد عن هذأ ،فإان ألبحث
ألعلمي ألجامعي أأ’كاديمي حّقق تقدما وترأكما ملحوظا
فالرسصائل ألجامعية ألتي تقارب هذأ ألمتن ألطفولي تتزأيد
باطرأد بعدما كانت مقتصصرة على بعضض ألباحثين ألمختصصين
ألقÓئل من قبيل د .محمد مرتاضض أو د.ألعيد جلولي ود.
ن -اصص -ر م -ع -م -اشض ،ه -ا ن -ح-ن نصص-ادف رسص-ائ-ل ج-ام-ع-ي-ة أخ-رى
كأاطروحة ألحيوأن في ألشصوقيات لسصيدي محمد بن مالك
وحكاية ألخرأفة على لسصان ألحيوأن  -أبن ألمقفع و’فونتين
نموذجا وكذلك أدب أأ’طفال في ألجزأئر  -درأسصة أ’شصكاله
وأنماطه بين ألفصصحى وألعامية للزهرأء خوأني ودأئما بهذأ
ألصصدد ،فإان جامعة فرحات عباسض بسصطيف أقامت ملتقى
دوليا حول ألطفل ألموهوب في ألوطن ألعربي ،و’ يخفى على
أح -د أن م -ث -ل ه-ذه أأ’ب-ح-اث أل-ن-ظ-ري-ة ي-م-ك-ن أن ت-ك-ون سص-ن-دأ
للمدرسصة كي تؤودي دورها على أكمل وجه في تقريب أدب
ألطفل للصصغار كمحطة أولى ومن ثمة تعمل جاهدة على تفتق
م -وأه -ب -ه-م م-ن خÓ-ل إأع-ادة صص-ي-اغ-ة أل-ت-رأث أأ’دب-ي أل-ق-وم-ي
ألعربي بيسصر على ألنحو ألذي فعله ألشصاعر ألسصوري سصلميان
ألعيسصى مع شصعرأء ألعربية ألفحول كالمتنبي وألمعري ،في
مقابل ذلك يتعين على ألمشصرفين على ألفعل ألتربوي إأنشصاء
مجÓت حائطية تنشصر أعمالهم وإأقامة أحتفاليات تدربهم
على فن أإ’لقاء وتشصجيع مهرجان أأ’نشصودة ألمدرسصية وكذلك
ألمسصابقات مثل أقÓم بÓدي.

الدكتورة خديجة باللودمو:

على إلكاتب أإن يسصتعين بالطفل إلموجود بدإخله
’دب الموجه للطفل هو الذي يحترم خصسائصص الطفولة حسسب تقسسيماتها
إان ا أ
ال-م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا ،إان-ه أادب ي-خ-ت-ل-ف ع-ن أادب ال-ك-ب-ار ول-ه م-ع-اي-ير ثابتة تحفظ له
خصس-وصس-ي-ت-ه ه-ذه ،ه-ك-ذا ع-رفت ال-دك-ت-ورة خ-دي-ج-ة ب-ال-ل-ودم-و م-ا ي-ع-رف ب-أادب
الطفل ،مؤوكدتا على ضسرورة معرفة الطفل واسستحضساره أاثناء الكتابة ليكون
الكاتب بذلك طفل ومعلما.
فكثيرون هم من ينظرون للطفل على أنه
تمنراسست :محمد الصسالح بن حود
كائن بسصيط يسصهل ألتعامل معه وفهمه ومن
أك -دت أل -دك-ت-ورة خ-دي-ج-ة ب-ال-ل-ودم-و خÓ-ل ثم فالكتابة له أيسصر مسصأالة وهي من أبسصط
ح- -دي- -ث -ه -ا لـ»ألشص -عب» أن أدب أل -ط -ف -ل ف -ي أن -وأع أل-ك-ت-اب-ة ف-ي-خ-وضص-ون-ه-ا دون أي ف-ك-رة
ألجزأئر مجال يحتاج إألى ألكثير من ألجهد ح -ق -ي -ق -ي-ة ع-ن ه-ذأ أل-ك-ائ-ن أل-م-ت-ف-رد ودون
وأإ’يمان به ،من أجل ألرقي به وبالموأهب أط Ó-ع ع -ن م -رأح -ل -ه أل -ع -م -ري -ة ب -ط-ف-ول-ت-ه
أل-مسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة أل-ت-ي أق-ت-ح-مت ه-ذأ أل-مجال ،وخصصائصض كل مرحلة وتطلعاتها.
مشصددة على ضصرورة وجود ألنقد في ما كتب
وما يكتب لجعله يتحلى بالجمال وألتفرد،
خاصصة في وقت يوأجه فيه تهديد لحياة هذأ
ألفن في حالة ما بقينا ننظر إأليه بصصورة ف-ي سص-ي-اق آأخ-ر ،ط-ال-بت خ-دي-ج-ة ب-ال-لودمو
تقليدية سصلبية أ’ وهي مسصأالة ألمد ألرقمي بضص -رورة تضص -اف -ر أل-ج-ه-ود م-ن أج-ل ت-أاط-ي-ر
ألطفل ألموهوب في ألمجال أأ’دبي ،وألتي
وضصرورة أ’نفتاح عليه.
ترى ألمتحدثة في نفسض ألسصياق ،أن أدب تعتبرها ليسصت عسصيرة ،أ’ن ألطفل بطبعه
ألطفل في ألجزأئر يرأوح مكانه بين أسصماء مسص-ت-كشص-ف ول-ه ط-اق-ة ج-ب-ارة ت-ج-ب-رن-ا ع-لى
ت -ح -اول تسص -ج -ي -ل حضص -وره -ا ب -ن -ي -ة رب-ح-ي-ة تسصييره فقط ،وهذأ بدأية من خلق فضصاء
يصصبغها مظهر تجاري وأضصح تسصقط فيه للطفل يكون فيه ألكتاب متوفرأ بين يديه
أهم معايير ألكتابة للطفل ،وبين مبدعين ي -ق -لب صص -ف -ح -ات -ه وي -ت -أام-ل صص-وره وأل-وأن-ه،
يدركون حقيقة ما معنى ألكتابة للطفل لكن وي -ك -تشص -ف ح -روف -ه ف -ك-ل-م-ات-ه ،مضص-ي-ف-ة دع
تسصقف تطلعاتهم وتحد آأفاقهم ألكثير من أل-ط-ف-ل ي-حضص-ن أل-ك-ت-اب دع-ه ي-ل-مسص-ه ي-قلبه
أل-مشص-اك-ل ول-ع-ل أب-رزه-ا ف-ي ن-ظ-ره-ا ،غياب يرميه ليحتضصنه مجددأ بكل حب وأمتنان،
دور نشص -ر م -ت -خصصصص -ة ف -ي ك -ت -اب أل -ط -ف-ل ،دع أل-ط-ف-ل ي-ع-ب-ر دع-ه ي-ت-ك-ل-م وي-ع-ب-ر وي-ب-ن-ي

موإهب إألطفال إألدبية
تحتاج إلتشصجيع و إلتأاطير

أفكاره ويسصأال ويثور خياله،
دعه يتحّرر ويثق في نفسصه.
ف- -ي ه- -ذأ ألصص- -دد وصص- -فت
ألشصاعرة خديجة باللودمو ألطفل بأانه كائن
نوري فعال يكفي أن تشصعره باأ’مان ليحلق
ويبدع ويفاجئك ،إأنه يحتاج منك ألقليل من
أل -رع -اي -ة ل -ي -م -ن -حك أل -ك -ث -ي -ر م -ن أإ’ن-ج-از
وأإ’بدأع.

إلمسصابقات إألدبية جد مهمة
لكتشصاف إلموهبة عند إلطفل

وف -ي سص -ي -اق آأخ -ر ت -ع -ت-ب-ر أل-م-ت-ح-دث-ة،
ألمسصابقات أأ’دبية ألتي تنظم للناشصئة جد
مهمة في أكتشصاف هذه ألموأهب ،بل هي
أح- -د روأف -د إأب -رأز أأ’ط -ف -ال أل -م -وه -وب -ي -ن
ووضصعهم في ألمسصار ألصصحيح ،ولعّل ألكثير
من ألموأهب أ’سصتثنائية ما كانت لتظهر
لو’ فرصض ألمسصابقات ألتي أزأحت عنها
ألسصتار وقدمتها للمهتمين لرعايتها.
شصّددت خديجة باللودمو ،على أهمية دور
أأ’سص- -رة أل- -م- -ه- -م ف- -ي ت -ط -ور أدب أل -ط -ف -ل
باعتبارها ألحضصن أأ’ول للطفل ،ألذي يمكن
أن ي -ت -ع -ه -د أل -ب-ذرة أأ’ول-ى ل-ل-م-وه-ب-ة ،ل-ه-ذأ
ت -ح -رصض أأ’سص -ر أل -وأع-ي-ة ب-ه-ذأ أل-دور ع-ل-ى
ت -ح-ف-ي-ز أل-ط-ف-ل ع-ل-ى أإ’ب-دأع أل-ك-ت-اب-ي م-ن
خÓل ألتوأصصل ألدأئم مع ألطفل في شصكل
حوأرأت مختلفة ،وتسصعى ’قتناء كتب تكون

ف-ي م-ت-ن-اول-ه وأل-ت-ي ت-ت-م-اشصى
ومرأحله ألعمرية ألتي يتدرج
فيها فتعتمد في أولها على
ألصصورة وأللون ليكون للكلمة بعدها دور في
إأيصصال ألفكرة للطفل.

تحفيز إلطفل على إلكتابة
وإلمطالعة يبدأإ من إلبيت

وم -ن ث-م أل-م-ك-ت-ب-ة أل-م-ن-زل-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-د ف-ي
نظرها رأفدأ مهما جدأ في تنشصئة طفل
محب للكتاب وألكتابة ومن ألممكن أم تتفتق
موهبته بين رفوفها ،وهو ما يجب أن يتنبه
ل -ه أل -وأل -دأن ف -ي م-رأح-ل م-ب-ك-رة م-ن ع-م-ر
أل -ط -ف -ل ،ل-ي-أات-ي دور أل-م-درسص-ة ف-ي أل-م-ق-ام
ألثاني مرحليا ،لكن هذأ ’ يخفف من دوره
و’ يحد منه ،على ألعكسض فهناك أطفال
ي -ك -تشص -ف -ون أل -ك -ت -اب أ’ول م -رة ف -ي ألصص-ف
أل -م -درسص -ي ،ف-ك-ث-ي-رون ه-م أأ’ط-ف-ال أل-ذي-ن
ي -ن -ت -م -ون أ’سص -ر م -ح -دودة أل-دخ-ل وت-ع-ايشض
ظروفا قاسصية يكون فيها ألتكفل بمتطلبات
أل -ح -ي -اة ألضص-روري-ة ه-و أه-م ه-دف وأقصص-ى
إأنجاز ،في هذه ألحالة يتمكن ألطفل من
أسص-ت-كشص-اف ق-درأت-ه دأخ-ل أل-م-درسص-ة لتكون
بذلك حضصنه أأ’ول ألذي ينهل منه ما تعذر
على أسصرته توفيره له ،ولهذأ فالوأجب أن
يكون ألمعلم صصاحب دور مفصصلي للتنقيب
عن هذه ألدرر وأ’عتناء به.
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م - -ل- -ؤح- -ة أل- -ب- -ح- -ر ’
ت -ت -أاّث -ر م-ع كÌة أŸط-ر،
ف-ك-ن ك-ال-ب-ح-ر ي-ا حمل’..
ي -ت -أاّث -ر ب -كÓ-م أل-بشض-ر ،و’
ت -ك -ره أح-دأ أب-دأ ف-ك-ل م-ن
آأذأك أع -ط -اك درسض-ا ع-ل-ى
ط- -ب- -ق م- -ن ذهب وه -ؤ ’
يعلم.

ألثور

’ ينبغي يا ثؤر ..أن
ت-ط-لب ◊اسض-دك ع-قؤبة
أك‡ Ìا هؤ فيه ،فإانه ‘
غ -م ع-ظ-ي-م و’ ي-رضض-ي-ه
إأ’ زوأل ن-ع-م-تك ،وك-ل-ما
زأدت ن- - - -ع - - -م - - -تك زأد
عذأبه.

بعد وصضوله سضن 111
سضنة ..معمر يكشضف «سضر»
ألعمر أŸديد

أ÷وزأء

ك-ثÒأ وب-ح-ك-م أل-ع-مل
وأل-ت-ع-امÓت أليؤمية يا
ج- - -ؤزأء ..أن ن- - -ق - -اب - -ل
أناسضا مثبط ،Úيهدمؤن
’م- - -ل وي- - -ح- - -ب - -ط - -ؤن
أ أ
أل -ع -زأئ -م ب -ع -ب -ارأت «’
Áك -ن» ’ ،تسض -ت -ط -ي -ع»
فهم وإأن كانت نؤأياهم
ط - - -ي - - -ب - - -ة ،إأ’ أن - - -ه- - -م
ي- - - -ب- - - -ق- - - -ؤنك صض - - -غÒأ
ويسضلبؤن حريتك.

ألسضرطان

م -ع أح -ت -ف -ال -ه ،أ÷م -ع-ة،
ب - -ع - -ي- -د م- -يÓ- -ده أ◊ادي
ه ّ- - -دئ ن - - -فسضك ي- - -ا
عشض- -ر ب- -ع -د أŸئ -ة ،كشض -ف
سض-رط-ان ..ق-ب-ل إأع-طاء
أك Èم -ع -م -ر ‘ ب -ري-ط-ان-ي-ا
Óخ -ري-ن
ت -ق -ي -ي -م -ات ل  -آ
ع- - -ن «ألسض- - -ر» ورأء ه- - -ذه
وه- -ذأ ي- -ن- -ط- -ب- -ق ع -ل -ى
ث
أ◊ي- -اة أŸدي- -دة ،و–د
أل- -ت- -ق- -ي -ي -م Úألسض -ل -ب -ي
ع-ن «أل-ت-غ-يÒأت أل-ه-ائلة»
^ يعت Èدماغ ألنملة
وأ’يجابي.
^ ما هؤ ألشضيء ألذي
ألتي طرأت على ألعا.⁄
’ك Èب Úأ◊شضرأت قياسضاً
أ أ
يشضرب من ألرأسض ويحكي إأ¤
أألسضد
د
ي
وأحتفل بؤب ويتؤن بع
◊جمها ،وهؤ يحؤي أك Ìمن
أبعد ألناسض ؟
‘
ه
م- -يÓ- -ده م -ع أصض -دق -ائ -
إأن أردت أل - - -ت - - -أاثÒ
 250000خلية عصضبية ‘
‘
Ú
م -رك -ز رع -اي -ة أŸسض-ن
’خ -ري -ن ي -ا أسض-د
ع -ل -ى أ آ
دماغ ألنملة ’ زألت
’حد ف Óهم
’ تÈر تصضرفاتك أ
مقاطعة جنؤبي بريطانيا
..ك -ن إأي -ج -اب -ي -ا م -ع -ه-م،
›هؤلة من قبل ألعلماء،
ح - - -ل أل- - -ع- - -دد
مÓئكه ألسضماء و’ أسضفل أقدأمهم جنتك
شض- - - -ج- - - -ع- - - -ه - - -م ،أعÎف
هامبشضاير.
وبعضض ألباحث Úيؤؤكدون أن
ب- -ج- -ه- -ؤده- -م ،أم- -ن -ح -ه -م
ن
أ
ن
م
م
غ
وب - - - - -ال - - - - -ر
ق
ب
ا
ض
س
ل
أ
ف Óتهتم Ãا يفكر به أ’خرون عنك
دماغ ألنملة يعمل أفضضل من
’م-ل ،ف-أانت ’تسض-تطيع
أ أ
وي -ت -ؤن ع -ان-ى م-ن أم-رأضض
سضتدرك يؤما أنك أهدرت أثمن ◊ظات
أن ت-ك-ؤن خصض-م-ا وتصضبح
أي كمبيؤتر ‘ ألعا !⁄هذه
’ن-ف-ل-ؤن-زأ وأÓŸري-ا،
م -ث-ل أ إ
م -ن ذوي أل -ت -أاث ‘ Òآأن
أÓÿيا ألعصضبية لها مهمة
Ú
ت
ي
ل
م
ع
ل
ع
وخضض- - - -
ك
ر
م
ع
^ ألقط.
وأحد.
ل
أ
ز
ي
’
ه
ن
أ
’
إ
أ
،
Ú
ت
جرأحي
إأرسضال ألرسضائل
’ن ي- -ع- -ت -م -د ع -ل -ى ‘ –سض Úصضؤرتك أمام
ح- -ت- -ى أ آ
ألعذرأء
وألتؤأصضل
أع ’ Úتبصضر أ’
ن- -فسض -ه ‘ إأ‚از أل -ك -ث Òم -ن
وألتخاطب؟.
ك-ن مسض-ت-ع-دأ للصضفح عن
أŸهام.
ه
أ
ر
ت
ن
أ
د
ي
ر
ت
ا
م
’خرين يا عذرأء
أخطاء أ آ
ه
م
ا
ع
ط
د
ع
ي
»
ب
ؤ
ب
»
ل
أ
ز
و’ ي
..ب- -ن- -فسض ألسض -ه -ؤل -ة أل -ت -ي
فإارضضاء ألناسض
ب -ن -فسض-ه ،وي-ذهب إأ ¤ألسض-ؤق
تنسضى بها أخطائك ،فإاذأ ⁄
أشضبه باŸشضي
م -ن أج -ل شض -رأء أح-ت-ي-اج-ات-ه،
’خرين
تتعلم كيف –ب أ آ
ه
مسض -ت -خ -دم -ا ج -ه -ازأ يسض -اع -د
وتصضفح عنهم فسضتعا‘ Ê
بطريق طؤيل
إأذأ  ⁄تكن قؤأن Úألطبيعة هي ألسضبب ‘ معاناة ألفقرأء
كل مكان تذهب له.
على أŸشضي.
ينتهي بلؤحة
ه
ر
م
ع
ء
أ
ر
و
ر
ض
س
ل
أ
وي- -ب- -دو أن
.
ة
م
ي
ظ
ع
ن
ؤ
ك
ت
ض
س
ا
ن
ت
ئ
ي
ط
خ
ف
أŸيزأن
مكتؤب عليها
أŸدي-د ،ه-ؤ أع-ت-م-اده ع-ل-ى ‰ط
حاول أن تهدأ قبل أن تطلق
حياة صضحي ،قائم على ‡ارسضة
عذرًأ ألطريق
غضض- -بك ‘ وج- -ه م- -ن –ب- -ه- -م،
’نشضطة.
أ أ
’خ -ري -ن
وأن- -ظ- -ر إأ ¤أخ- -ط -اء أ آ
مسضدود
وولد أŸهندسض وأŸعلم أŸتقاعد ‘
ك-ج-رأح ت-ؤؤŸه-م وت-ع-اط-ف م-ع-هم
 29م- - -ارسض ع- - -ام  ،1908ول- -دي -ه
ب -د’ م -ن أن ت -ث -ؤر ع -ل -ي -ه-م ي-ا
ء
ثÓ-ث-ة أب-ناء و 10أح-فاد ،ولهؤؤ’
ميزأن .
 25ط-ف ،Ó-وف-ق م-ا ذك-رت صض-حيفة
ألعقرب
«ديلي ميل» ألÈيطانية.
خذها نصضيحة من أخت ›ربة
وق-ال ع-م-ي-د ألÈي-ط-ان-ي Úإأن ألعا⁄
يا عقرب..تتحؤل كث Òمن جلسضات
.ع-ندما
تغ« Òبصضؤرة هائلة» ‘ حياته ،لكن
حل أŸشضاكل إأ ¤سضاحة قتال ،تتخذ
ا أج-م-ل ألضض-مÒع-ن ف-ع-لألناسض ظلؤأ على حالهم تقريبا.
م
ل-تÎأج-ع
ف -ي -ه -ا أل -ق -رأرأت ب -ن -اء ع -ل -ى أل -ق-ؤة ’
^ -زع-جك
ي
أ◊كمة ،أجعل مؤقفك نابعا من بحثك
معصضية
عن ألصضؤأب بد’ من كÈيائك.
ــــؤؤدب- - - -ه
م - - - -ن ’ي أ◊ي- - -اة
ألقوسس
ت - - -ؤؤدب- - -ه
أرضض أ÷زأئر‘ أفريقيا قدسض
^ ضضــم..Ò
’ يؤجد وقت مثا‹ للبدء يا قؤسض
أل  Úتدور.
رحابها من رحاب أÿلد أن صضدقؤ
..ف- -أاك Ìأل- -ن- -اج -ح Úق -دم -ؤأ أفضض -ل م -ا
ح
قلب ألعروبة  ⁄يعصضف بنخؤتها ع و’ نال من أÁانها رهق
Áكن ‘ ألظروف ألتي وجدوأ أنفسضهم فيها

إأرضضاء ألناسس

للع
È
ة

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

شض
غ
ل
ع
قلـك

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

نبضضنا فلسضطينـ ـي لألبـ ـد

أبتسضم
 Úو يا
لت
و ¤ألقب Ú
يا أ ثالث أ◊رم ’و¤
أ
تبقى قبلتناسضطÚ
سض
بقى فل
وسضت
عربية بنادق
ل
‘ صضدورنا أ عليك
عيؤننا
و

نادق
و بيؤتنا خ فديك
أروأحنا ت ؤل لن
رسض
و
يا مسضرى أل صضؤبة
تبقي مغ ؤل إأ’
حل
لن نرضضى بعروبة
و
دسض أل
بق

^ قال لزوجته  :أريد أن أتزوج زوجة ثانية  ،لÒى ردة
’ول و ⁄يرى شضيئاً .ثم مر أليؤم
فعلها  ..فمر أليؤم أ أ
ألثانى و ⁄يرى شضيئاً .وفى أليؤم ألثالث بدأ يرى قليÓ
بعينه أليمنى.

دون أن ي- -ن- -ت- -ظ- -روأ –سض -ن أل -ظ -روف أل -ع -ام
ألتا‹.

أ÷دي

’خر
أ’ب-تسض-ام-ة ل-غ-ة صض-ام-ت-ة ي-ف-ه-م م-ن-ها أ آ
أّنك –به ،فيا جْدي ..أ’بتسضامة جميلة حÚ
تربح لكنها أجمل ح Úتخسضر أ’بتسضامة جميلة
ح Úتأاخذ لكنها أجمل ح Úتعطي.

ألدلو

^ قالت لزوجها :إأذأ أفطرت ووأنتهيت أعطني
جؤألك كي أتصضل منه  ..يقؤلؤن بأانه من
ألسضاعة  8إأ ¤ألظهر وهؤ يفطر..و‘
روأية ثانية ’يزأل ◊د كتابة
أ◊وت
’سضطر Áضضغ
أ أ
.
¤
و
أ
’
أ
ة
م
ق
ألل
حؤل ندم أليؤم إأ ¤أهدأف ألغد يا حؤت ..فبمجرد سضماع نفسضك تقؤل

’خ-رون ه-ؤ أن-ع-ك-اسض
’سض -ل -ؤب أل-ذي ي-ع-ام-لك ب-ه أ آ
ي -ا دل -ؤ ..أ أ
لشضعؤرهم Œاه أنفسضهم أك Ìمنه أنعكاسضا لشضعؤرهم Œاهك ،فÓ
تنزعج من صضرفات صضادرة عن كل من يتعامل معك.

ّ
«ل -يت أ Êف -ع -لت» ،ت -ؤّق -ف وأع -د صض -ي-اغ-ة أل-ع-ب-ارة ل-تصض-ب-ح «غ-دأ إأن أت-ي-حت ‹
ألفرصضة لـ..فسضؤف أعمل.

اإلثنين  ٠١أافريل  ٢٠١٩م المؤافق لـ  ٢٥رجب  ١٤٤٠هـ

info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
seharasmal-echaab@hotmail.fr
á```````ÑW É``````«fƒ°U :OGó`````YGE

لنعاشس:
إلÈوفيسشور نادية فÓح ﬂتصشة ‘ إلتخدير وإ إ

دوإء «إŸـ ـورف ـ ـ »Úضسـ ـ ـروري لـ ـلـ ـتـ ـخـ ـفـ ـيـ ـف مـ ـن آإلم مـ ـرضس ـ ـى إلسسـ ـرط ـ ـان إ◊ ـ ـ ـ ـ ـادة

لط - - -ب - - -اء
إخ- - - -ت- - - -ل - - -فت آإرإء إ أ
إıتصش ‘ Úمسش- - -أال- - -ة إع- - -ط- - -اء
إŸرضش- -ى دوإء م- -ورف ‘ Úح -ال -ة
للم إ◊ادة ،ف -ه-ن-اك م-ن ي-رى
إ آ
لمثل للتخفيف من
أإنه إ◊ل إ أ
” إسشتهÓكها
حدتها خاصشة إذإ ّ
ل - -فÎإت قصشÒة ،ح- -يث ي- -ك- -ون
إلتوقف عن تناول إلدوإء سشهÓ
ودون صش -ع -وب -ات ‘ ،ح Úي-ع-تÈ
إل -ك-ث Òم-ن-ه-م أإن ه-ذإ إل-ن-وع م-ن
لدمان بسشبب
إلدوإء يؤودي إ ¤إ إ
إل-ت-عّ-ود ع-ل-ي-ه وزي-ادة إلرتباط
به .
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‘ ذات السضياق ،أاكدت الÈوفيسضؤر
ن -ادي -ة ف Ó-ح ﬂتصض -ة ‘ ال -ت -خ -دي -ر
واإلن - -ع - -اشض أان دواء اŸؤرف Úال- -ذي
ي -ع -ت Èم-ن األدوي-ة ال-ق-ؤي-ة اŸسض-ك-ن-ة
 ،⁄Óضضروري للتقليل وعÓج اآللم
ل أ
ا◊ادة ال -ت -ي ي -ع -ا Êم-ن-ه-ا اŸرضض-ى،

ا◊ادة التي تسضتمر لسضاعات طؤيلة
ول ت -ت -ؤّق -ف ،ح -يث ت -رى أان م-رضض-ى
السضرطان بحاجة إا ¤أاخذ هذا النؤع
من الدواء،كؤن الشضعؤر باأل ⁄يصضبح
أاك Ìح- - -دة ل - -دى اŸرضض - -ى ال - -ذي - -ن
ي -ك -ؤن -ؤن ‘ م -رح -ل -ة م -ت -ق ّ-دم-ة م-ن
اŸرضض.
ك -م -ا أاشض -ارت الÈوف -يسض-ؤر ن-ادي-ة
فÓح ،إا ¤أان األ ⁄اŸزمن وا◊اد
مشضكل الصضحة العمؤمية ،يعا Êمنه
الكث Òمن اŸرضضى خاصضة اŸصضابؤن
ب- -السض- -رط -ان ك -أاورام اŸخ وال -ع -ظ -ام
والعمؤد الفقري ،وحالت األورام ‘
اŸراح - -ل اŸت - -أاخ- -رة ،زي- -ادة ع- -ل- -ى
أامراضض األمعاء وأامراضض اŸفاصضل
واألعصض - -اب ،مضض- -ي- -ف- -ة أان أاع- -راضض
اآللم كثÒة ومعرفة نؤعيتها وحدتها
يتطّلب اسضتجؤاب اŸرضضى من قبل
الطبيب اıتصض قبل وصضف العÓج
Óلم.
اŸناسضب ل آ
من جهة أاخرى ،يخشضى الكث Òمن
األط- - - - -ب - - - -اء ‘ ا÷زائ - - - -ر وصض - - - -ف
اŸؤرفينات لعÓج األ ⁄من أان يسضاء

خ -اصض -ة ل -دى اŸصض -اب Úب -السض -رط-ان
الذين يخضضعؤن إاﬂ ¤تلف مراحل
العÓج ،كثÒا ما تكؤن لديهم اآللم
شضديدة ل –تمل.
وأاوضضحت الÈوفيسضؤر فÓح على
هامشض ندوة نظمت حؤل «اآللم»،
أانه ل يجب حرمان اŸرضضى من دواء
Óلم
اŸؤرف Úب -اع -ت -ب -اره مسض -ك -ن -ا ل -آ

اسضتخدامها ،ما يؤؤدي إا ¤اإلدمان،
بالرغم من أاهميته كؤن األ ⁄ ⁄يعد
ع -رضض -ا م -ن األع -راضض وإا‰ا م -رضض
مزمن ‘ حّد ذاته واŸؤرف Úمسضكن
قؤي ‘ ا◊الت شضديدة األ ⁄وÃا
اŸسضتحضضرات اŸؤرفينية تصضّنف ‘
خانة ‘‘اıدر» ،فهي صضعبة اŸنال
‘ ا÷زائ -ر وغ Òم -ت -ؤف-رة ب-ال-ك-م-ي-ة
الÓزمة.
وي -ب -ق -ى اŸؤرف Úم -ن ال -ع-ق-اقÒ
 ⁄Óوك-ذلك م-ن أاخ-ط-ر
اŸسض -ك -ن -ة ل  -أ
Óدمان وتأاثÒه يكؤن
اŸؤاد اŸسضببة ل إ
بصضفة أاسضاسضية على ا÷هاز العصضبي
اŸركزي فيؤؤدي إا‹ الهدوء والنؤم
وتسضك Úاأل ،⁄وهؤ يقّلل نشضاط مركز
التنفسض والسضعال وتنظيم ا◊رارة ،ما
يؤؤدي إا ¤الهدوء والنؤم وتسضك Úاأل⁄
وخ -فضض ح -رارة ا÷سض-م ،ول-ل-م-ؤرفÚ
ب -عضض ال -ت -أاثÒات اŸنشض -ط -ة ل -ب -عضض
مناطق ا÷هاز العصضبي ويظهر ذلك
‘ صضؤرة غثيان وقيء وضضيق حدقة
الع Úوهبؤط ‘ سضرعة نبضض القلب.

مسشؤوول إلÈنامج إلوطني Ÿكافحة إلسشل بوزإرة إلصشحة:

إعدإد دليل جديد للتكفل بدإء إلسسل وفق توصسيات إŸنظمة إلعاŸية للصسحة

كششف مسشؤوول إلÈنامج إلوطني Ÿكافحة إلسشل
بوزإرة إلصشحة وإلسشكان وإصشÓح إŸسشتششفيات
لسشتاذ سشفيان علي حÓسشة عن وضشع دليل
إ أ
جديد للتكفل بهذإ إلدإء وفق توصشيات
وتوجيهات إŸنظمة إلعاŸية للصشحة وإŸبنية
أإسشاسشا على إلكششف إŸبكر عن إلفÒوسس
Ÿعا÷ته.
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أاكد ذات اŸسضؤؤول ،تزامنا مع إاحياء اليؤم العاŸي
Ÿكافحة مرضض السضل اŸصضادف لـ ٢٤مارسض ،أان
اŸن -ظ-م-ة ال-ع-اŸي-ة ل-لصض-ح-ة وضض-عت ت-ؤج-ي-ه-ات
جديدة Ÿكافحة مرضض السضل قصضد
–قيق أاهداف التنمية اŸسضتدامة
ال -ت -ي سض -ط -رت -ه -ا م -ن-ظ-م-ة األ·
اŸت- - - -ح- - - -دة م- - - -ا ب٢٠١6 Ú
و ،٢٠٣٥ل -ل -قضض -اء ع -ل-ى ه-ذا
اŸرضض وهؤ ما تسضعى إاليه
ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل وضض -ع «دل -ي -ل
جديد يتماشضى مع هذه األهداف».
وأاضضاف أان هذه التؤجيهات ا÷ديدة
تهدف إا ¤الكشضف عن مرضض السضل لدى ﬁيط ا◊الة
اŸؤؤكدة وعÓجه مبكرا قبل ظهؤر اŸرضض ،عكسض ما
كان معمؤل به خÓل السضنؤات اŸاضضية أاي «الكشضف عن
الفÒوسض النائم ول يتم عÓج اŸرضض إال بعد ظهؤره».
ولدى تطّرقه إا ¤الؤضضعية الؤبائية باÛتمع أاشضار
نفسض اŸسضؤؤول إا ¤تسضجيل أاك Ìمن  ٢٣أالف حالة سضل

بصضنفيه الرئؤي اŸعدي « ٧٠٣٢حالة» وخارج الرئة أاي
الغددي «١6٠٢٥حالة» خÓل سضنة  ،٢٠١8وتظهر هذه
الؤضضعية «انتشضار الصضنف غ ÒاŸعدي
وت -راج -ع اŸع -دي م -ن -ه ال -ذي ي -ع-د أاكÌ
خطؤرة».
وأاوضض - -ح ب- -اŸن- -اسض- -ب- -ة ،أان الÈن- -ام- -ج
ال-ؤط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة ال-داء «يضض-ع الصض-نف
الغددي ‘ مقدمة األولؤيات من حيث
ال -ت -ك -ف -ل ب -ال-تشض-خ-يصض اŸب-ك-ر وال-عÓ-ج
والذي بالرغم من انه ل يشضكل خطؤرة
ع -ل -ى الصض -ح -ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ،إال أان ن-ت-ائ-ج
ال -ع Ó-ج اّÙق -ق -ة إا ¤ح ّ-د
اآلن «ل زالت ⁄
ت- - -رت - -ق ب - -ع - -د إا ¤األه - -داف
اŸرج- -ؤة ،وت- -ع- -ؤد ع -ؤام -ل
اإلصضابة بهذا الداء الذي
ي -ن -تشض -ر ع-ل-ى اÿصض-ؤصض
Ãن-اط-ق ال-هضض-اب ال-ع-ل-يا
ذات ال -ط -اب -ع ال-رع-ؤي -
كما ذكر  -إا ¤اسضتهÓك
ا◊ليب الطازج ومشضتقاته.
ك- -م -ا لح -ظ ذات اŸسض -ؤؤول،
تسضجيل نسضبة 8ر ٥باŸائة من داء
السضل الرئؤي لدى األطفال وبالرغم من أان هذه الؤضضعية
بعيدة عن النسضبة التي سضجّلتها اŸنظمة العاŸية للصضحة
أاي  ١٠باŸائة من ›مؤع األصضابات العاŸية ،واصضفا
هذه الؤضضعية «باŸقلقة جدا» نظرا إا« ¤هشضاشضة النظام

^ إ÷زإئر تسسّجل 23
أإلف حالة سسّل بصسنفيه
إلرئوي إŸعدي

إششهـــــــار
إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية

إ÷مهورية إ÷زإئرية إلدÁقرإطية إلششعبية
لقتصشادية «ماقسشطيفال لتسشي Òسشوق إ÷ملة للخضشر
إŸؤوسشسشة إلعمومية إ إ
وإلفوإكه» ششركة ذإت أإسشهم
EPE - MAGSETIFEL - S.P.A
Filiale de L’EPE MAGROS SPA
Capital Social: 100 000 000 DA
RC N° 12B0365618-00/19
NIF: 001223036561884

ولية سشوق أإهرإسس
مديرية إلتنظيم وإلششؤوون إلعامة
مصشلحة إلتنظيم إلعام
مكتب إŸؤوسشسشات إŸصشنفة وإلنششاطات إŸنظمة

ق -رإر رق -م  / ٣٩٣٣م - - -ؤورخ ‘ ٠٤ :أإكتوبر
 ٢٠١٨يتضشمن فتح –قيق عمومي قصشد
إŸصشادقة على موجز إلتأاث Òعلى إلبيئة
إÿاصس ب -وح -دة ت -ع -ب -ئ -ة إŸي -اه إŸع -دن-ي-ة
وإŸشش-روب-ات إل-غ-ازي-ة إل-ت-ابع للششركة ذإت
إŸسش - - -ؤوول - - -ي - - -ة إÙدودة وذإت إلشش- - -خصس
إل -وح -ي-د ‚اح ع-م-ار Ãشش-ت-ة صش-ال-ح ذيب
بلدية تيفاشس.

إإعÓن عن عدم جدوى إŸزإيدة

إن وإ‹ ولية سشوق أإهرإسس،
بإاقÎإح من إلسشيد مدير إلتنظيم وإلششؤوون إلعامة
يقرر:

تعلن اŸؤؤسضسضة العمؤمية اإلقتصضادية «ماقسضطيفال لتسضي Òسضؤق ا÷ملة للخضضر والفؤاكه» جميع اŸتعهدين الذين
شضاركؤا ‘ اŸزايدة رقم  ٢٠١٩ / ٠١إليجار فضضاءات Œارية داخل سضؤق ا÷ملة للخضضر والفؤاكه ع Úالسضفيهة
سضطيف وبعد اجتماع اللجنة يؤم  ” ٢٠١٩ / ٠٣ / ٢٤اإلعÓن عن عدم جدوى اŸزايدة.
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إلششعب ٢٠١٩/٠٤/٠١

اŸناعي لهذه الفئة من جهة وبقاء الفÒوسض بأاجسضامهم
Ÿدة تÎاوح ب ١٠ Úإا ١٥ ¤سضنة بعد تعرضضهم إا ¤العدوى
من طرف الكبار من جهة أاخرى».
وأاك - - -د ‘ ذات السض- - -ي- - -اق ،أان «ع- - -دم
التحكم ‘ الؤضضع يعؤد بالدرجة األو¤
إا ¤صضعؤبة الكشضف عن الفÒوسض لدى
هذه الشضريحة وعزلها عن بقية أافراد
اÛت - - -م - - -ع ،ك- - -م- - -ا أان ه- - -ذه ا◊الت
تسض -ت -دع -ي اŸك -ؤث ب-اŸسض-تشض-ف-ى Ÿدة
معينة.
وذكر باŸناسضبة بإاحصضائيات اŸنظمة
ال-ع-اŸي-ة ل-ل-ؤضض-ع-ي-ة ال-ؤب-ائية لداء السضل
وال- -ت -ي تشض Òإا ¤تسض -ج -ي -ل أاك Ìم -ن ١٠
مÓي Úإاصضابة ع ÈاŸعمؤرة ،مؤؤكدا بأان الؤضضعية األكÌ
خطؤرة حسضب اŸنظمة األ‡ية هي «انتشضار الداء لدى
األطفال بنسضبة  ١٠باŸائة».
كما أاظهرت هذه احصضائيات أان نسضبة  ١١باŸائة من
ا◊الت ت- -ع- -ا ‘ Êن- -فسض ال- -ؤقت م- -ن فÒوسض ف- -ق- -دان
اŸناعة اŸكتسضبة ومرضض السضل ،يضضاف إا ¤ذلك مقاومة
Óدوية ا◊الية‡ ،ا يطرح
أاك Ìمن  ٤٥٠أالف حالة سضل ل أ
مشضكل بالنسضبة للعÓج مسضتقب Óإاذا  ⁄يتؤصضل العلم إا¤
Óدوية.
أانؤاع جديدة ل أ
و ق د ح ّذ ر ت ا  Ÿن ظ م ة ا ل ع ا  Ÿي ة ل ل ص ض ح ة م ن ه ذ ه
ا ل ؤ ض ض ع ي ة ا ل ت ي ق د ت ؤؤ د ي اإ  ¤ت ف ش ض ي ا ل ف  Òو س ض ث ا ن ي ة
و ع ؤ د ة ا ل ع ا  ⁄اإ  ¤ا ل ؤ ض ض ع ي ة ا ل ؤ ب ا ئ ي ة ا ل ت ي ع ا ش ض ه ا
خ  Óل س ض ن ؤ ا ت ا ل ث  Óث ي ن ا ت و ا لأ ر ب ع ي ن ا ت م ن ا ل ق ر ن
اŸاضضي.
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لو :¤يفتح –قيق عمؤمي قصضد اŸصضادقة على مؤجز التأاث Òعلي البيئة اÿاصض
إŸادة إ أ
بؤحدة تعبئة اŸياه اŸعدنية واŸشضروبات الغازية التابع للشضركة ذات اŸسضؤؤولية اÙدودة
وذات الشضخصض الؤحيد ‚اح عمار Ãشضتة صضالح ذيب بلدية تيفاشض.
إŸادة  :٠٢تع Úالسضيدة شضؤاشض كؤثر رئيسض قسضم الفرعي للتجهيزات العمؤمية لدى اŸصضالح
التقنية لدائرة مداوروشض ﬁافظ ﬁققا للقيام بإاجراءات التحقيق العمؤمي.
إŸادة  :٠٣يعلق القرار ‘ مقر البلدية اŸعنية و‘ أاماكن مؤقع اŸشضروع وكذلك عن طريق
النشضر ‘ يؤميت ÚوطنيتŸ Úدة شضهر ( )٣٠يؤما إابتداءا من تاريخ التعليق ‘ األوقات الرسضمية
للعمل ويسضتثنى من ذلك عطل أايام األعياد وعطل أايام نهاية األسضبؤع بكيفية تضضمن للجمهؤر
إابداء مÓحظاته على سضجل مرقم ومؤؤشضر عليه من طرف البلدية مفتؤح لهذا الغرضض.
إŸادة  :٠٤يكلف اÙافظ اÙقق أايضضا بإاجراء كل التحقيقات أاو جمع اŸعلؤمات التكميلية
الرامية إا ¤تؤضضيح العؤاقب اÙتملة للمشضروع على البيئة.
إŸادة  :٠٥يجب أان يتضضمن هذا السضجل اıصضصض لسضتقبال آاراء ومÓحظات اŸؤاطنÚ
البيانات اŸتعلقة بتعريفه.
إŸادة  :٠٦يقفل سضجل العرائضض بعد انتهاء مدة التحقيق اÙددة ب( )٣٠يؤما ويؤقعه
اÙافظ اÙقق ويرسضله إا ¤مصضالح الؤلية مع إابداء الرأاي حؤل مÓءمة النشضاط.
إŸادة  :٠٧يكلف السضادة :األم Úالعام للؤلية ،مدير التنظيم والشضؤؤون العامة ،مدير التعمÒ
والهندسضة اŸعمارية والبناء ،مدير ا◊ماية اŸدنية ،رئيسض دائرة مداوروشض ،رئيسض اÛلسض
الشضعبي البلدي لبلدية تيفاشض كل فيما يخصضه بتنفيذ القرار الذي سضينشضر Ãجمؤعة العقؤد
اإلدارية للؤلية.

إلششعب ٢٠١٩/٠٤/٠١
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إلعسسل وإلقرفة يقّلل من
ﬂاطر إإلصسابة بأامرإضض إلقلب

لصش-اب-ة ب-أام-رإضس إل-ق-لب
ت-ق-ل-ي-ل ﬂاط-ر إ إ
بحسشب إلدرإسشات ،فإان إلعسشل يسشاعد على
تقليل مسشتويات إلكولسشÎول إلضشار بنسشبة
 ،%١١ - ٦وي- -خ- -فضس مسش -ت -وي -ات إل -ده -ون
إل-ثÓ-ث-ي-ة ب-نسش-بة  ،%١١ك -م -ا ي -زي-د مسش-ت-وى
إلكولسشÎول إ÷يد بنحو .%٢
كما وجدت الدراسضات أان اسضتعمال القرفة يؤميا
اأيضضا يقلل الكؤلسضÎول الضضار والدهؤن الثÓثية
ويرفع من الدهؤن ا÷يدة ،بالإضضافة إا ¤أاّن العسضل
والقرفة يسضببان انخفاضضا طفيفا ‘ ضضغط الدم،
Óكسضدة تفيد
وكÓهما يحتؤيان على مؤاد مضضادة ل أ
بشضكل كب ‘ Òصضحة القلب و–سض Úتدفق الدم
ومنع ّŒلط الدم ،وتقليل ﬂاطر اإلصضابة بالنؤبات
القلبية والسضكتة الدماغية ،كما أانهما يقلÓن من
اللتهابات اŸزمنة التي تعّد أاحد عؤامل تطّؤر
اأمراضض القلب.
^ شضفاء ا÷روح يحتؤي كل من العسضل والقرفة
ع -ل -ى خصض -ائصض عÓ-ج-ي-ة م-ث-ب-ت-ة ع-ل-م-يً-ا ‘ عÓ-ج
الل-ت-ه-اب-ات ا÷ل-دي-ة ،وت-تّ-م السض-ت-ف-ادة منهما لهذا
األمر Ãزجهما بنسضب معينة ووضضع اŸزيج مباشضرة
على ا÷لد ،فلكÓهما خصضائصض مقاومة للبكتÒيا
وت-ق-ل-ل الل-ت-ه-اب ،األم-ر ال-ذي يسض-اع-د ع-ل-ى شض-فاء
ا÷روح ،ف -ق -د اسض ُ-ت -خ -دم ال-عسض-ل ب-ن-ج-اح ‘ عÓ-ج
ا◊روق وعÓج تقرحات قدم السضكري ،والتي تعد
من اŸضضاعفات اÿطÒة Ÿرضض السضكري ،كما أانّ
القرفة اسضُتخدمت لعÓج ا÷روح Ÿا تتميز به من
خصضائصض مضضادة للبكتÒيا.
^ الؤقاية من مرضض السضكري تفيد الدراسضات بأاّن
اسض -ت -ع -م -ال ال-ق-رف-ة بشض-ك-ل م-ن-ت-ظ-م ج-ي-د Ÿرضض-ى
السض -ك -ري ،وق -د تسض-اع-د ع-ل-ى ال-ؤق-اي-ة م-ن ح-دوث
م -رضض السض -ك -ري ،ألن ال -ق -رف -ة ت-ق-ل-ل م-ن مسض-ت-ؤى
السضكر ‘ الدم ،وتزيد من حسضاسضية األنسضؤل،Ú
Óنسضؤل ،Úوتسضاعد
فتجعل اÓÿيا اأك Ìحسضاسضية ل إ
على انتقال السضكر من الدم إا ¤اÓÿيا ،كما أاّن
للعسضل أايضضا خصضائصض تفيد مرضضى السضكري ،فهؤ
يسضتعمل كبديل طبيعي للسضكر اŸصضنع ،كما يقلل
من الكؤلسضÎول الضضار والدهؤن الثÓثية ،لكن يجب
النتباه إا ¤اسضتعماله بشضكل معتدل ألّنه يحتؤي
على مسضتؤيات عالية من الكربؤهيدرات.
^ عÓج حب الشضباب عندما يتعلق األمر بعÓج
حب الشضباب فإان الهدف الرئيسضي هؤاÙافظة
ع -ل -ى ن-ظ-اف-ة ال-بشض-رة ،وت-رط-ي-ب-ه-ا ،وإازال-ة ال-زي-ؤت
وال -ب -ك -تÒي -ا ال -ت -ي تسض-بب ال-ت-ه-اب اŸسض-ام-ات دون
اإلفراط ‘ Œفيف البشضرة ،وهذا هؤ السضبب ‘
اسضتعمال قناع القرفة والعسضل لعÓج حب الشضباب،
فك Óالعنصضرين يسضاعدان على قتل البكتÒيا التي
تسضبب اللتهابات ،كما أانّ القرفة لديها خصضائصض
قابضضة تسضاهم ‘ تقليصض اŸسضامات ‡ا يجعل
ا÷لد أاك Ìنعؤمة ،لكن العسضل والقرفة كغÒهما من
العÓجات الطبيعية  ⁄يتم بحثهما على نطاق واسضع
لذا Œب اسضتشضارة الطبيب اŸعالج قبل اسضتعمال
هذا القناع.
^ إان -ق -اصض ال-ؤزن يسض-اع-د ت-ن-اول شض-راب ال-ق-رف-ة
وال -عسض -ل ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-ف ا÷سض-م ك-م-ا يسض-اع-د ع-ل-ى
إانقاصض الؤزن ،ويحضضر هذا الشضراب بإاضضافة أاعؤاد
القرفة اإ ¤كؤب من اŸاء اŸغلي وتركه Ÿدة ٣٠
دقيقة ثمّ اإضضافة العسضل ،وشضرب نصضف كؤب من
اŸزيج قبل النؤم ،والنصضف الباقي صضباحاً عند
السضتيقاظ على معدة فارغة.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أول مششروع رياضشي Ÿولودية أ÷زأئر

انط ـ ـÓق أاشسغـ ـال بنـاء مركب Ãقاييسس عاŸيـة
أأششرف صشباح أأمسس ألرئيسس أŸدير ألعام لششركة سشوناطرأك عبد أŸومن ولد قدور رفقة وأ‹ ألعاصشمة عبد
ألقادر زوخ ،على أإعطاء أإششارة أنطÓق أإ‚از مركب رياضشي خاصس Ãولودية أ÷زأئر ب Íعكنون ،وي ُ
ضشم هذأ
أŸركز عدة مرأفق ومنششاآت ،وكان ذلك بحضشور كوأدر و‡ثل Úعن عميد أ’أندية أ÷زأئرية ،أإ ¤جانب بعضس
روؤسشاء ألفرق وششخصشيات بارزة ‘ ألسشاحة ألرياضشية.

نبيلة بوقرين
ي -ع-ت Èه-ذا اŸشص-روع Ãث-اب-ة خ-ط-وة
هامة بالنسصبة لنادي كب Òوعريق مثل
اŸولودية ألنه سصيسصمح بدفع وتÒة
Óج-ي-ال الصص-اع-دة ‘ ك-ل
ال -ت -ك-وي-ن ل -أ
ال -ف -ئ -ات ب -داي -ة م -ن ال -ق -اع-دة ،ك-م-ا
سص -يضص -م-ن اإلسص-ت-ق-رار ح-ول م-وضص-وع
ب - - -ر›ة الÎبصص - - -ات وم - - -واع - - -ي- - -د
التدريبات ،ما يعني أاّنه سصيعطي حÓ
إلشص - - -ك - - -ال ك - - -ب Òط - - -اŸا أاّرق ك - - -ل
اŸسصّيرين بسصبب غياب ملعب خاصس
ب-اŸول-ودي-ة وأان-دي-ت-ه-ا ‘ ك-ل ال-ف-ئات
العمرية و‘ كل الرياضصات Ãا أانّ
اŸركب م- -ت -ك -ام -ل ي -تضص ّ-م -ن م -ل -عب
وقاعات للتدريب.
كشصف القائمون على هذا اŸشصروع
الكب Òبأانه سصيخدم اŸولودية كثÒا
من أاجل تطوير مسصتوى الرياضصة أاكÌ
‘ اŸسصتقبل ،و‘ نفسس الوقت يعتÈ
إاضص -اف -ة ل -ل-ك-رة ا÷زائ-ري-ة وﬂت-ل-ف
اإلختصصاصصات األخرى ،ألنه سصيفتح
أامام كل األندية الراغبة ‘ اسصتعماله
إلع -ط -اء ال -دف -ع ال Ó-زم ل -ك -ل ﬁب-ي
ال-ري-اضص-ة Ãخ-ت-ل-ف أان-واع-ه-ا ب-النظر
Óق-ب-ال ال-ك-ب Òع-ل-ي-ه-ا ‘ السص-ن-وات
ل -إ
األخÒة م - -ن ط - -رف ك - -ل ال - -ف - -ئ - -ات
العمرية.
Óشص - -ارة ،ف - -إاّن اŸشص - -روع ال - -ذي
ول  - -إ
يÎأاّسصه لطفي زنادي سصيتم إا‚ازه ‘
فÎة ق- -ي- -اسص -ي -ة ق -دره -ا  24شصهرا،
حسصبما كشصف عنه اŸسصؤوولون ومن
اŸنتظر أان يسصتكمل بشصكل رسصمي ‘
عيد ميÓد اŸولودية تخليدا لذكرى
تأاسصيسس أاول نادي ‘ كرة القدم ‘
تاريخ ا÷زائر ،مع العلم أانه  ⁄يتم

اإلع Ó-ن ع -ن اŸي -زان-ي-ة اıصصصص-ة
ل-ه-ذا ال-ع-م-ل ،وحسصب م-ا ع-ل-م-ن-ا م-ن
ال -ب -عضس أان -ه سص -ي -ت -م ال -كشص -ف ع -ن-ه-ا
مسصتقب.Ó
أاّك -د ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع-ام لشص-رك-ة
سص - -ون- -اط- -راك ول- -د ق- -دور ،أان ه- -ذه
اÿط- -وة –سصب لصص- -ال -ح اŸول -ودي -ة
ب -ع -دم -ا وق -ف ع -ل -ى ك-ل الشص-روح-ات
اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -ه -ذا اŸشص -روع ،ال -ذي
سصيسصتلم ‘ ظرف سصنت Úقائ« :Óهذا
اŸركب ي- -ع- -د مشص- -روع- -ا سص -ن -ن -ج -زه
لصص -ال -ح م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ع -م -ي-دة
األندية».

باششي« :أŸولودية تسشتحق

’و¤
ألّرأبطة أÎÙفة أ أ

هذأ أŸركب»
فيما اعت Èاإلسصم البارز ‘ مولودية
ا÷زائر زوب Òباشصي اŸشصروع خطوة
مهمة سصيسصتفيد منه النادي بعدما
ط- -ال ان -ت -ظ -اره ‘ ق -ول -ه« :ي -جب أان
ن ّ-ت -ح -د م -ن أاج -ل اŸصص-ل-ح-ة ال-ع-ام-ة
Ÿولودية ا÷زائر بهدف القضصاء على
كل ال ّصصراعات التي كانت ‘ السصابق،
وتوحيد الصصف لتطوير هذا الفريق
الذي Áلك تاريخا كبÒا وسصبق له أان
شصّرف الكرة ا÷زائرية ،ومن اŸنطق
أان Áت -لك م -رك -ب -ا ري-اضص-ي-ا م-ن ه-ذا
ا◊ج-م ب-ع-دم-ا ط-ال ان-ت-ظ-اره بسص-بب
اŸشصاكل ،ولهذا على ا÷ميع أان ُيثّمن

مواجهات واعدة باإ’ثارة ‘ ا÷ولة 25
’ول ،فريق
يوأجه أ–اد ألعاصشمة متصشّدر ترتيب أÎÙف أ أ
ششباب بلوزدأد ‘ دأربي ألنقيضش ،Úبينما يسشافر ألوصشيف ششبيبة
ألقبائل للتباري مع دفاع تاجنانتÃ ،ناسشبة أ÷ولة  25من
’و« ¤موبيليسس» لكرة ألقدم،
بطولة ألرأبطة أÎÙفة أ أ
أŸقررة بدأية من أليوم.

وسصيكون على أابناء «سصوسصطارة» ‡نوعا الوقوع ›ددا ‘ التع ،Ìبعد خسصارتهم ‘
الداربي العاصصمي األول ضصد الغر Ëمولودية ا÷زائر ( ،)3-2فعلى زمÓء ا◊ارسس ÚŸ
زÁاموشس (الصصف  45 ،1ن) ،التعامل بحذر مع الشصباب اŸصصنف كأاول اŸهددين بالسصقوط
(الصصف  23 ،14ن وناقصس مبارات ،)Úلتفادي أاي مفاجأاة غ Òسصارة ،سصيما وأان مطاردي
ال–اد يتصصيدون الفرصصة لÓنقضصاضس على كرسصي الطليعة.
ففي حالة –قيق نتيجة سصلبية ضصد الشصباب البلوزدادي ،اŸتأاهل إا ¤اŸربع الذهبي
لكأاسس ا÷زائر ،سصيكون لذلك عواقب وخيمة على فريق ال–اد العاصصمي ،اŸطالب
بالثبات Ÿواصصلة اŸشصوار وكسصب لقب البطولة التي Áني أانصصاره بها النفسس.
وسصتقوم شصبيبة القبائل (الصصف  40 ،2ن) ،بسصفرية ﬁفوفة باıاطر إا ¤شصرق البÓد
Ÿواجهة دفاع تاجنانت (الصصف  25 ،11ن) ،اŸطالب بنيل النقاط الثÓث للهروب من
منطقة اÿطر.
ويرغب «الكناري» ‘ تدارك الوضصعية بعد هزÁته على ميدان أاوŸبي اŸدية ( ،)1-0فهو
مضصطر لتجنب سصقطة ثانية قد تدفعه لÎك
مركز الوصصافة لصصالح أاتلتيك بارادو الذي  ⁄ينهزم منذ ا÷ولة ( 17الثالث 39 ،ن) ،والذي
سصيتنقل شصبانه Ÿواجهة أاهلي برج بوعريريج (الثامن 29 ،ن).
وسصيكون وفاق سصطيف (الرابع 36 ،ن) على موعد مع داربي الشصرق ‘ ملعب الشصهيد
حمÓوي ضصد شصباب قسصنطينة (السصادسس 32 ،ن) ‘ ،لقاء يعد بكث Òمن اإلثارة وا◊ماسس
ب Úفريق Úيطمحان للصصعود فوق اŸنصصة.
وسصتخوضس مولودية ا÷زائر (اÿامسصة 35 ،ن) ،مواجهتها اÙلية الثانية على التوا‹ بعد
النتصصار على ا–اد ا÷زائر ،لكن ‘ ظروف خاصصة ،بعد التغيÒات
التي عرفها بيت «العميد» على الصصعيدين الفني واإلداري .وسصيلعب أاشصبال اŸدرب
ا÷ديد ﬁمد ﬂاز Êضصد تشصكيلة نصصر حسص Úداي (التاسصعة 27 ،ن) ،اŸقصصية ‘ ربع
نهائي كأاسس ا÷زائر على يد شصباب بلوزداد.
من جهتها ،تسصعى شصبيبة السصاورة (السصابعة 31 ،ن) اŸتعÌة Ãيدانها مؤوخرا ضصد مولودية
بجاية ( ،)0-0إا ¤السصتفاقة أامام جمهورها أامام جمعية ع Úمليلة (العاشصرة 23 ،ن).

أن ÎميÓنو

وسصتعرف هذه ا÷ولة صصداما ب Úأاصصحاب مؤوخرة الÎتيب ‘ ،لقاء يجمع ب Úمولودية
بجاية (الـ  23 ،14ن) ومتذيل الركب ا–اد بلعباسس ( 19ن) ‘ ،لقاء برهان بـ «سصت نقاط»
واÿاسصر فيه ينقصس من حظوظه ‘ البقاء ضصمن اÎÙف األول.
و‘ األخ Òيحمل هذا األسصبوع مواجهة نارية ب Úمولودية وهران وأاوŸبي اŸدية اللذان
يتقاسصمان اŸرتبة  11برصصيد  25نقطة ‘ ،واقعة تبقى مفتوحة على جميع الحتمالت.

@ أ’ثن 1 Úأفريل:

دفاع تاجنانت  -شصبيبة القبائل ( 18 : 00سصا)
مولودية بجاية  -ا–اد بلعباسس ( 18 : 00سصا)
شصبيبة السصاورة  -جمعية ع Úمليلة ( 19 : 00سصا)

اّتفاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úا’–اديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا÷زائري ـ ـ ـ ـ ـ ـة ونظÒتهـ ـ ـ ـ ـا الفرنسسي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أمضشت أ’–ادية
أ÷زأئرية للريغبي،
أمسس ،أتفاقية تعاون
وششرأكة مع نظÒتها
ألفرنسشية بقاعة
أÙاضشرأت ألتابعة لبنك
سشوسشيتي جÔأل بسشيدي
يحيى بالعاصشمة ،حيث
ينتظر أن “نح هذه
أ’تفاقية دفعة للريغبي
أ÷زأئري.

@ ألثÓثاء  2أفريل:

’ربعاء  3أفريل:
@أ أ

ا–اد العاصصمة  -شصباب بلوزداد ( 18 : 00سصا)

@ أÿميسس  4أفريل:

أاهلي برج بوعريريج  -نادي بارادو ( 18 : 00سصا)

كششف تقرير صشحفي بريطا ،Êأمسس
’حد ،أن إأن ÎميÓنو ينوي توجيه
أ أ
’وروبية ألكبÒة،
’ندية أ أ
صشدمة إأ ¤أ أ
‘ أÒŸكاتو ألصشيفي أŸقبل.

وسصبق أان صصّرح وكيل سصكرينيار أان الÓعب ﬁط اهتمام
‘ اŸوسصم ا◊ا‹ ،من جانب عمÓقي إاسصبانيا ريال
مدريد وبرشصلونة.
وكان سصكرينيار قد انتقل ‘ صصيف  2017إا ¤صصفوف إانÎ
ميÓنو ،قادًما من سصامبدوريا مقابل  17مليون إاسصÎليني.

جرت مراسصيم التوقيع بحضصور
رئ - -يسس ال–ادي - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
ل -ل -ري -غ -ب -ي سص -ف -ي -ان ب -ن حسص -ان
ون - - - -ظÒه رئ - - - -يسس ال–ادي - - - -ة
ال -ف -رنسص -ي -ة ل -ل -ري -غ -ب -ي ب -رن -ارد
لبروت.
وأاثنى بن حسصان كثÒا على هذه
الشص - - -راك - - -ة ،وأاب- - -رز اÿط- - -وط
ال-ع-ريضص-ة ل-ه-ذه الت-ف-اق-ية حيث
ق -ال« :الت-ف-اق-ي-ة م-ه-م-ة ل-ل-غ-اي-ة
ل-ل-ري-غ-ب-ي ا÷زائ-ري خ-اصص-ة من
ج -انب ال -ت -ك -وي -ن وال-ت-أاط ،Òول
يخفى عليكم أاننا اآلن أاصصبحنا
ل نسص - -ت- -ط- -ي- -ع ت- -ل- -ب- -ي- -ة ك- -ام- -ل
اح -ت -ي-اج-ات-ن-ا ال-ف-ن-ي-ة ،وي-ت-وّج-ب
ع- -ل- -ي- -ن- -ا ت- -ك -وي -ن اإلط -ارات ‘
ﬂت - -ل- -ف اÛالت ك- -ت- -ك- -وي- -ن
اŸدرب Úوأايضص- -ا ا◊ك- -ام ،وه -و

الم -ر ال -ذي ج-ع-ل-ن-ا ن-ب-حث ع-ن
شصراكة مع احدى ال–اديات».
م -ن ج -ه -ت -ه أاك -د لب -ورت ع -ل -ى
سص-ع-ادت-ه ب-الت-ف-اق-ي-ة حيث قال:
«إاّنه من دواعي سصروري زيارة
ا÷زائر ألول مرة ،والعمل مع
ال–ادية ا÷زائرية للريغبي من
أاج- -ل م- -راف- -ق -ت -ه -ا ‘ ﬂت -ل -ف
اÛالت ل- - -ل- - -ت- - -ط- - -ور والÈوز
وال -وصص -ول إا ¤مسص -ت -وى أافضص -ل،
وب-ح-ك-م أاّن-ن-ا ‰ت-لك الم-كانيات
ال -بشص -ري -ة أاع -ت -ق-د أاّن-ن-ا ل-ن ‚د
صص -ع -وب -ة ‘ م-راف-ق-ة ال–ادي-ة
ا÷زائرية».

«ألريغبي أ÷زأئري
تطّور كثÒأ»

أاث -ن -ى لب -ورت ع -ل -ى ال -ري -غ -ب -ي
ا÷زائ -ري ح -يث ق -ال« :ح -ال -ي -ا
الريغبي ا÷زائري تطّور كثÒا
‘ وقت وجيز ،وهو أامر مهم
ح- -ال- -ي- -ا ه- -ن- -اك ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸن -ت -خ-ب-ات الف-ري-ق-ي-ة ال-ق-وي-ة
كرواندا
وم- -دغشص- -ق- -ر ،ل- -ك -ن اŸن -ت -خب
ا÷زائ- -ري Ãزي- -د م- -ن ال -ع -م -ل
يسص- -ت- -ط- -ي- -ع ال- -وصص- -ول ا ¤ه -ذا
اŸسص - -ت - -وى خ- -اصص- -ة أاّن- -ه Œاوز
مسص - -ت- -وى م- -ن- -ت- -خ- -ب- -ات ت- -ونسس
واŸغرب ،حيث اسصتفاد الريغبي
ا÷زائري من توفر الÓعب‘ Ú
أاوروبا ولكن هذا األمر مؤوقت
ويجب الÎكيز على التكوين ‘
الفÎة اŸقبلة».

«‚اح كأاسس ألعا⁄
مرتبط بتوأجد أ÷زأئر»

ت- -نّ- -ظ- -م ف- -رنسص- -ا ك -أاسس ال -ع -ا⁄
للريغبي ‘  ،2023وأاّكد لبورت
أاّن ت - -واج - -د ا÷زائ - -ر ضص- -روري
إل‚اح ا◊دث ح - - - - -يث ق- - - - -ال:
«سص -أاك -ون ‘ غ -اي -ة ال ّسص -ع -ادة ‘
حال تأاهل اŸنتخب ا÷زائري
ا ¤بطولة العا ⁄التي سصتنظّمها
فرنسصا ‘  ،2023حيث تتواجد
جالية جزائرية كبÒة ‘ فرنسصا
وت -أاه -ل ا÷زائ -ر سص -ي -ك -ون أاح-د
ع-وام-ل ‚اح ال-ت-ن-ظ-ي-م ،خ-اصص-ة
ف- - - -ي- - - -م- - - -ا ي- - - -خصس ا◊ضص- - - -ور
ا÷ماهÒي الذي سصيكون كبÒا،
وأاعتقد أاّن اŸنتخب ا÷زائري
ق- -ادر ع- -ل -ى ال -ت -أاه -ل إان واصص -ل
العمل».
و–ّدث سصفيان بن حسصان على
ب -عضس ال -ع -وام -ل السص -ل -ب-ي-ة ال-ت-ي
تعÎضس طريقه حيث قال« :أاهم
ع - -ام - -ل سص- -ل- -ب- -ي ه- -و ع- -دم بث
م- -ب- -اري -ات اŸن -ت -خب ال -وط -ن -ي
للريغبي على شصاشصة التلفزيون،
وم- - -ن ه - -ذا اŸن Èأادع - -و ه - -ذه
األط - -راف ل - -ل - -ق - -ي- -ام ب- -األم- -ور
الضصرورية للحصصول على حقوق
ال -بث ال -ت -ي ت-ب-ق-ى ‘ اŸت-ن-اول،
وم- -ع ب -عضس ال -ع -م -ل الشص -ه -اري
تسص - -ت - -ط - -ي - -ع ه - -ذه ال - -ق - -ن- -وات
اسص - -ت - -ق - -ط- -اب ع- -دد ك- -ب Òم- -ن
اŸشص- -اه- -دي- -ن ،وه- -و م- -ا ي -ع -ود
بالفائدة لرياضصة الريغبي».

ششبيبة بجاية

ح ـ ـواسسي يـ ـ ـنّوه Ãجه ـ ـودات الّÓع ـ ـ ـ ـبÚ

“ّكن فريق ششبيبة بجاية أول أمسس ،من –قيق تأاهل مسشتحق أإ ¤ألدور نصشف نهائي
من منافسشة كأاسس أ÷مهوريةﬁ ،دثا بذلك مفاجأاة من ألعيار ألثقيل ،وذلك بعد
’ياب من هذه
ألتعادل أŸسشجل خارج ألديار أمام نادي بارأدو بنتيجة ( ‘ ،)1-1لقاء أ إ
أŸنافسشة ،وهو ما مكن ألبجاوي Úمن أقتطاع تأاششÒة أŸرور أإ ¤ألدور ألقادم.
كانت فرحة اأنصصار الشصبيبة البجاوية عارمة بعد
نهاية اŸباراة مباشصرة ،حيث احتفلوا مطول بهذا
ال‚از ال -ك -ب Òال -ذي –ق -ق م-ن خÓ-ل-ه ال-ت-اأه-ل،
وف-ت-ح الأم-ل ع-ل-ى ال-ظ-ف-ر ب-ال-ن-ج-م-ة ال-ث-ان-ي-ة وه-و
الهدف الذي يراود ا÷ميع من مسصÒين وﬁبي
الفريق.
و‘ ه- -ذا الصص -دد ن -وه رئ -يسس ال -ف -ري -ق ب -ل -ق -اسص -م
ح -واسص -ي ق -ائ « :Ó-اأثّ-م-ن اÛه-ودات ال-ت-ي ب-ذل-ه-ا
ال Ó-ع -ب -ون ال -ذي -ن ق -دم -وا م -ردودا ‘ اŸسص-ت-وى،
موظف Úكافة طاقاتهم للوقوف اأمام اŸنافسس،
بالرغم من اسصتفادة هذا الأخ Òبعاملي الأرضس
وا÷مهور ،وكان البجاويون اأك Ìمبادرة بالنظر
اإ ¤الفرصس السصانحة للتهديف ،لكنها دون تركيز
ول فعالية سصيما ‘ الشصوط الأول.

واأغتنم الفرصصة لأشصكر الأنصصار ،على موؤازرتهم
وتشص -ج -ي -ع -ه -م ل -ف -ري -ق -ه -م ال -ذي ك -ان ‘ مسص-ت-وى
تطلعاتهم ،واأبرز قدراته ‘ Œاوز عقبة اأصصحاب
الأرضس ،حيث  ⁄يثن هدف السصبق من عزÁتهم
وواصصلوا العمل اإÁانا منهم باأن الوقت  ⁄يفت،
وهو ما كّلل بالنجاح ‘ الدقيقة  50بتسصجيل
هدف التعادل ،وتواصصل اللقاء اإ ¤اأن اأعلن ا◊كم
نهاية اŸباراة و–قيق التاأهل الثا ‘ ،Êتاريخ
هذا الفريق الطامح لنيل النجمة الثانية ،وجاء
ه -ذا ال‚از ع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة ال -ت -ع -ادل الإي -ج -اب-ي
اŸسص -ج -ل Ãل -عب ع -م -ر ح -م -ادي ( ،)1-1ون-ه-اي-ة
مباراة الذهاب ببجاية بنتيجة بيضصاء (.»)0-0

بجاية :بن النوي توهامي

رياضشات ششرأعية

مشساركة اŸنتخب الوطني ‘ دورة بإاسسبانيا
يششارك أŸنتخب أ÷زأئري للرياضشات
ألششرأعية ’ختصشاصس «أر أسس إأكسس» (ذكور
إأناث) بسشبعة بحارين ،من بينهم ثÓث فتيات،‘ دورة «أ’مÒة صشوفيا» بسشوأحل جزيرة باŸا
دي مايوركا بإاسشبانيا ،وذلك من أليوم إأ6 ¤
أفريل ،حسشب ما علم من أ’–ادية أ÷زأئرية
للرياضشة.
يتعلق األمر بكل من حمزة بوراسس ،بوجعطيط رمزي،
بن ناقة اسصÓم ،بن سصرتي فيصصل ،كاتيا بلعباسس ،بريشصي
أامينة ورزوا Êمر ،Ëبقيادة اŸدرب Úقوجيل ناصصر
Óناث).
(للذكور) ومنار بوهاجÒة (ل إ
وت -دخ-ل ه-ذه اŸشص-ارك-ة ‘ إاط-ار ال-ت-حضص Òل-ل-ب-ط-ول-ة
اإلف -ري -ق-ي-ة ل-ه-ذا الخ-تصص-اصس ( 12-6أاك-ت-وب-ر )2019

نصصر حسص Úداي  -مولودية ا÷زائر ( 16 : 00سصا)
( 17 : 00سصا)
مولودية وهران  -أاوŸبي اŸدية
شصباب قسصنطينة  -وفاق سصطيف ( 17 : 00سصا)

نح ـ ـ ـو مضساعف ـ ـة رات ـ ـب اŸداف ـ ـع سسكريني ـ ـار

ووفً -ق-ا لصص-ح-ي-ف-ة «مÒور» الÈي-ط-ان-ي-ة ،ف-إان إان Îم-يÓ-نو
ي-غ-ري م-داف-ع-ه السص-ل-وف-اك-ي م-يÓ-ن سص-كرينيار Ãضصاعفة
راتبه ،من أاجل السصتمرار ضصمن صصفوف النÒاتزوري ‘
اŸوسصم اŸقبل.
وأاشصارت إا ¤أان إان Îيعرضس على سصكرينيار تقاضصي راتب
أاسصبوعي يبلغ  60أالف إاسصÎليني ،باإلضصافة إا ¤اŸكافآات،
م - - -ن أاج - - -ل ال - - -ت - - -ج - - -دي - - -د ح - - -ت - - -ى صص- - -ي- - -ف .2024
وأاوضصحت أان –رك إان Îيغلق الباب بذلك أامام األندية
اإل‚ل -ي -زي -ة ال -راغ -ب-ة ‘ ضص-م-ه ،م-ث-ل م-انشصسص Îسص-ي-ت-ي،
ومانشصسص Îيونايتد ،وليفربول ،وتوتنهام ،وتشصيلسصي.

ألÈنامج
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تطويــــــر ألرياضشــــــة ألريغبـــــــي

عمار حميسسي

هذه اÿطوة التي تدخل ‘ سصجل
Óجيال القادمة».
النادي خدمة ل أ
وب -ه -ذا الصص -دد اع -ت Èم -درب ف-ري-ق
م - -ول - -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم
م- - -ي- - -خ- - -از ‘ Êتصص - -ري - -ح ÷ري - -دة
«الشصعب» هذه اŸبادرة Ãثابة دافع
كب Òلتطوير الرياضصة ،وبدرجة أاكÈ
كرة القدم ‘ قوله« :اŸشصروع يعد
خ- -ط- -وة م- -ه- -م- -ة م -ن أاج -ل ت -ط -وي -ر
ال-ري-اضص-ة ا÷زائ-ري-ة وبصص-ف-ة خ-اصصة
كرة القدم ألن مولودية ا÷زائر هي
فريق عريق ،ومن الضصروري أان يكون
لديها مركب يليق Ãكانتها ،وسصيخدم
كثÒا األجيال ال ّصصاعدة بحول الله».

العدد
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واŸؤوهلة إا ¤األلعاب الوŸبية  2020بطوكيو اليابانية،
وكذا «الحتكاك باŸسصتوى العا‹» ،حسصب ما أافاد به
اŸدير الفني ،عمر بوزيد.
و–ضصÒا لهذه الدورة الدولية التي سصتشصهد مشصاركة
أاقوى البحارين ‘ أاوروبا
والعا ،⁄شصارك فريق الناث ‘ تربصس تطويري دو‹
–ت إاشصراف اÿب Òالهولندي ديديريك باك ،Òمن 26
إا 30 ¤مارسس ،وذلك قصصد –سص Úمسصتوى الفتيات ‘
إاط- -ار ب- -رن -ام -ج ال–اد ال -دو‹ وذلك ب -حضص -ور ع -دة
منتخبات لÓحتكاك ،يقول نفسس اŸسصؤوول.
ومعلوم أان هذا اÿب Òكان مدربا Ÿواطنه والبطل
األوŸبي مرت Úمتتالت )2016-2012( Úدوريان فان
ريسصلبÒغ.

بعد أهتمام ألريال بخدمات أل ّ
Óعب

توتنه ـ ـام يح ـ ـّدد سسع ـ ـر اريكسسـ ـ ـن بـ  150ملي ـ ـ ـ ـون أاورو

كششف تقرير صشحفي بريطا ،Êأمسس ،أل ّسشعر
ألذي حّدده نادي توتنهام للتخلي عن خدمات
‚مه ألد‰اركي كريسشتيان إأريكسشن لصشالح
لريال مدريد ‘ ألصشيف أŸقبل.
ووفقا لصصحيفة «مÒور» الÈيطانية ،رئيسس
توتنهام ،طلب ا◊صصول على  150مليون أاورو،
للموافقة على انتقال إاريكسصن إا ¤اÒŸنغي.
وأاشصارت الصصحيفة إا ¤أان السصعر يبدو باهظًا،
خاصصة أان عقد الÓعب الد‰اركي مع توتنهام
ينتهي ‘ اŸوسصم اŸقبل.
وأاّكدت أاّن ال ّسصعر الذي يطلبه رئيسس توتنهام
اآلن يتجاوز  10أاضصعاف قيمة الصصفقة التي
جاء بها إاريكسصن إا ¤ملعب «وايت هارت ل.»Ú
وكان الÓعب الد‰اركي قد انتقل من أاياكسس

ال -ه -ول -ن -دي إا ¤صص -ف -وف ت-وت-ن-ه-ام ع-ام 2013
مقابل  13.5مليون يورو فقط.
ي -ذك -ر أان ري -ال م -دري -د ي -ري -د ال -ت -ع -اق -د م-ع

إاريكسصن كي يكون البديل اŸسصتقبلي للكرواتي
لوكا مودريتشس أافضصل لعب ‘ العا ⁄عن عام
.2018
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موأقيت
ألصشلة

^ ٠١أأف -ري -ل  :١٩55أ÷م-ع-ي-ة أل-وطنية
أل-ف-رنسش-ي-ة ت-قّ-ر أل-ق-ان-ون أŸتضشّ-م ن حالة
ألطوأرئ خلل مدة  ٦أأششهر.
^  ٠١أأف-ريل  :١٩٦٠ف-رنسشا أ’سشتعمارية
ت -ف ّ-ج -ر ث -ا Êق -ن -ب-ل-ة ذرّي -ة ب-رق-ان ‘ ألصش-ح-رأء
أ÷زأئرية.

٢٤

’ثنين  25رجب  ١٤٤٠هـ ألموأفق لـ  ٠١أفريل  2٠١٩م
أ أ

ألفجر٠5.٠8................:
ألششروق٠٦.٣٦..............:
ألظهر١2.52.................:
ألعصشر١٦.2٦................:
ألمغرب١٩.١٣...............:
ألعششـاء2٠.٣٣..................:

ألطقــسش أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
 ١٩°أ÷زأئر

عنابة

 2٠°أ÷زأئر

عنابة

العدد

17911

وسضائل أإلعلم ألوطنية تطلع على مهام ألتموين وأإلسضناد ألعسضكري

أأمطار رعدية مرتقبة
بغرب وجنوب ألوطن
أاف- -ادت نشش- -ري -ة خ -اصش -ة ل -ل -دي -وان
Óرصشاد ا÷وية أان أامطارا
الوطني ل أ
رعدية سشتتسشاقط ‘ العديد من
و’ي- -ات غ- -رب وج- -ن- -وب ال- -وط- -ن،
ابتداء من ليلة أامسس وتسشتمر إا¤
غاية اليوم ا’ثن.Ú
وي - -ت- -ع- -ل- -ق اأ’م- -ر ‘ ب- -ادئ اأ’م- -ر
ب -و’ي -ات ال -ب -يضس وأادرار وغ -رداي-ة
وورق- -ل- -ة ،ح- -يث سش -ت -ب -ل -غ ك -م -ي -ات
اأ’م -ط -ار اŸتسش -اق -ط -ة ع -ل-ى ه-ذه
الو’يات أاو تتجاوز ﬁليا  20ملم
إا ¤غاية سشهرة أامسس على السشاعة
( )21:00قبل أان تصشل إا ¤و’يات
ت-ل-مسش-ان وع Úت-ي-م-وشش-نت ووهران
وسشيدي بلعباسس ومعسشكر وغليزان
ومسشتغا ،Âابتداء من أامسس على
السش -اع -ة  18:00إا ¤غ -اي -ة ال -ي -وم
ا’ث -ن Úع -ل -ى السش-اع-ة  3:00حيث
سشتبلغ كميات اأ’مطار اŸتسشاقطة
على هذه الو’يات أاو تتجاوز ﬁليا
 25ملم ،حسشب ذات اŸصشدر.

france prix 1

كشضف وتدمﬂ Òبأا لإلرهابيÚ
وتفكيك خلية إأجرأمية
الششعب ‘ -إاطار مكافحة اإ’رهاب ،كششفت ودمرت مفرزة للجيشس
ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،ي-وم  30م -ارسس  2019ببومرداسس/ن.عﬂ ،1.ب -اأ
Óرهابي Úيحتوي على مواد كيماوية ومعدات تدخل ‘ صشناعة
ل إ
اŸتفجرات وأاغراضس أاخرى.جاء هذا ‘ بيان تلقت «الششعب» نسشخة
منه.
ب -حسشب ذات ال -ب -ي -ان ف -ق -د أاوق -ف ع -ن-اصش-ر ال-درك واأ’م-ن ب-وه-ران
وتيارت/ن.ع ،2.عنصشري ( )02دعم للجماعات اإ’رهابية متورطÚ
‘ نششاطات اÿلية اإ’رهابية التي ” تفكيكها بوهران يوم  26مارسس
 ،2019كما ” ضشبط بندقية تقليدية الصشنع وكمية من الذخÒة.

...وتوقيف Œار ﬂدرأت ومنقب Úعن ألذهب

ك -م -ا أان ال -زي -ارة ت -ه -دف أايضش -ا إا ¤ت -دع -ي -م ال -رواب -ط
اŸتأاصشلة وتعزيزها ب Úالششعب وا÷يشس ’سشيما عÈ
وسشال اإ’عÓم الوطنية لعكسس الصشورة ا◊قيقية للجيشس
الوطني الششعبي كمؤوسشسشة جمهورية وعصشرية وÎﬁفة
‘ خدمة اأ’مة ،مثلما أاضشاف العقيد بوراسس.
وأانششئت اŸؤوسشسشة ا÷هوية للمعتمدية بورقلة ‘‘الششهيد

بن نونة عبد الرحمن‘‘ ‘  11مارسس  1978وهي تÎبع
على مسشاحة إاجمالية تقدر بـ  20هكتارا وتتمثل مهامها
‘ التموين واإ’مداد واÙافظة على جاهزية العتاد
واأ’غ- -راضس ا ¤ج- -انب اŸشش- -ارك- -ة ‘ –ي Úوإات- -ق- -ان
اŸع-ارف اŸه-ن-ي-ة ل-ل-مسش-ت-خ-دم Úال-ت-قني ÚالعسشكريÚ
واŸدني Úالششبيه ،Úكما أاشش Òإاليه.

‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشس
بالتنسشيق مع عناصشر الدرك بع Úالدفلى/ن.ع ،1.أاربعة (Œ )04ار
ﬂدرات وضشبطت ( )178كيلوغراما من الكيف اŸعالج ومركبت‘ ،Ú
ح Úأاوقفت مفرزة أاخرى بغرداية/ن.ع ،4.تاجري (ﬂ )02درات
بحوزتهما ( )15كيلوغراما من نفسس اŸادة.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشس  ،بكل من “Ôاسشت وعÚ
قزام/ن.ع ،6.عششرة ( )10منقب Úعن الذهب وحجزت معدات تفجÒ
ومركبة رباعية الدفع و( )06أاجهزة كششف عن اŸعادن ومطرقة
ضشغط ومولد كهربائي ،فيما ” توقيف ( )50مهاجرا غ Òششرعي من
جنسشيات ﬂتلفة بتمÔاسشت.

شضرطة مطار هوأري
بومدين –بط ﬁاولة
تهريب  19ألف أأورو

دورة تكوينية حول حماية
أŸرأأة من كل أأشضكال ألعنف

تسشتمر إأ ¤أليوم
متجاوزة  25ملم

22

قامت بهام مفارز أ÷يشش
‘ عدة جهات من ألوطن

لمن مع مكتب أ’· أŸتحدة
نظمتها أŸديرية ألعامة ل أ

Óمن الوطني،
ألششعب -تنظم اŸديرية العامة ل أ
بالتعاون مع مكتب هيئة اأ’· اŸتحدة للمسشاواة
ب Úا÷نسش Úو“ك ÚاŸرأاة «ONU - FEMME
«  ،دورة تكوينية حول « آاليات حماية اŸرأاة
وال- -ف- -ت -اة م -ن ك -ل أاشش -ك -ال ال -ع -ن -ف ع -ل -ى ضش -وء
ا’ت -ف -اق -ي -ات ال -دول -ي -ة وال -تشش -ري -ع ا÷زائ-ري»،
Ãشش -ارك -ة ﬂتصش Úج -زائ -ري Úوأاج -انب ،ع -ل-ى
مسش -ت -وى اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل-لشش-رط-ة ا÷ن-ائ-ي-ة
بالسشحاولة  -ا÷زائر ،خÓل الفÎة اŸمتدة من
 31مارسس إا 02 ¤أافريل .2019جاء هذا ‘ بيان
تلقت «الششعب» نسشخة منه.
أاشش-رف ع-ل-ى م-راسش-م اف-ت-ت-اح اأ’ي-ام ال-ت-ك-وي-ن-ية،
Óمن
مدير التعليم واŸدارسس للمديرية العامة ل أ
الوطني ،بحضشور ‡ثل سشف Òبلجيكا ‘ ا÷زائر
و‡ث -ل -ة ه -ي -ئ -ة اأ’· اŸت -ح -دة ل -ل -مسش -اواة بÚ

 ١8°وهرأن

ألثمن  ١٠دج

‘ زيارة موجهة إأ ¤أŸؤوسشسشة أ÷هوية أŸعتمدية بورڤلة

ن-ظ-مت ق-ي-ادة ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ال-رابعة بورقلة و‘
إاطار تنفيذ ﬂطط ا’تصشال لوزارة الدفاع الوطني
لسشنة  ،2019- 2018أامسس ،زيارة موجهة لفائدة وسشائل
اإ’عÓ-م ال-وط-ن-ي-ة اŸع-ت-م-دة ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-و’ي-ة إا¤
اŸؤوسشسشة ا÷هوية للمعتمدية بورقلة الششهيد بن نونة
عبد الرحمن.
وخÓ-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة اإ’عÓ-م-ي-ة ال-ت-ي أاشش-رف ع-ل-ى
افتتاحها نيابة عن قائد الناحية العسشكرية الرابعة,
اŸدي -ر ا÷ه-وي ل-ل-م-ع-ت-م-دي-ة ،ال-ع-ق-ي-د ب-وراسس ﬁم-د
ال- -ط- -يب ،اط- -ل- -ع اإ’عÓ- -م -ي -ون اŸدع -وون م -ن خ Ó-ل
الورششات اŸقامة على ﬂتلف اŸهام اŸسشندة إا¤
ه- -ذه اŸؤوسشسش- -ة ال- -عسش- -ك -ري -ة وال -دور ال -ذي ت -ق -وم ب -ه
بخصشوصس “وين وإاسشناد القوات.
وتضشمنت الورششات التعريف بعديد اأ’نششطة للمؤوسشسشة
ا÷هوية للمعتمدية بورقلة على غرار اÿياطة والنجارة
والتلحيم وتصشليح وصشيانة العتاد اÿاصس باŸعتمدية
فضش Ó- -ع- -ن نشش- -اط ال- -ت- -م -وي -ن ıت -ل -ف اŸؤوسشسش -ات
وال -وح -دات اŸت -واج -دة ع-ل-ى مسش-ت-وى إاق-ل-ي-م ال-ن-اح-ي-ة
العسشكرية الرابعة.
وأاك -د ب -ن -فسس اŸن-اسش-ب-ة اŸدي-ر ا÷ه-وي-ة ل-ل-م-ع-ت-م-دي-ة
ب- -ورق- -ل- -ة أان ه -ذا ا◊دث اŸن -درج ‘ إاط -ار سش -ي -اسش -ة
ا’تصش-ال ال-ت-ي ت-ب-ن-ت-ه-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-لجيشس الوطني
الششعبي من ششأانه إاعطاء Ùة عن العدة اŸتواجدة ‘
اÿدم- -ة ل -ل -ق -وات اŸسش -ل -ح -ة وك -ذا مسش -اه -م -ة سش Ó-ح
اŸع -ت -م -دي -ة ‘ ت-وف-ر ال-دع-م ال-ل-وجسش-ت-ي-ك-ي وال-ت-ق-ن-ي
ıت -ل -ف ال -تشش -ك -ي Ó-ت ال -ق -ت -ال -ي-ة ‘ ال-وقت واŸك-ان
اÙددين.

 2٠°وهرأن

2١°

ا÷نسش Úو“ك ÚاŸرأاة Ÿن - - -ط - - -ق- - -ة اŸغ- - -رب
العربي .وتهدف الدورة التكوينية التي تندرج ‘
إاطار تنفيذ اıطط السشنوي للتكوين لـ ،2019
إا“ ¤ك Úإاط- -ارات الشش- -رط- -ة اŸشش- -ارك- -ة ،م -ن
تعزيز معارفهم ‘ ا÷وانب القانونية واإ’طÓع
ع -ل -ى اآ’ل -ي -ات ال-دول-ي-ة لÎق-ي-ة ح-ق-وق اإ’نسش-ان
والقضشاء على كل أاششكال التمييز ب Úا÷نسشÚ
ع- -ل -ى ضش -وء ا’ت -ف -اق -ي -ات ال -دول -ي -ة وال -تشش -ري -ع
ا÷زائ -ري .ك -م -ا تضش -م -ن الÈن -ام -ج ال -ت -ك-وي-ن-ي
مداخÓت حول صشÓحيات الضشبطية القضشائية،
آاليات التكفل بالنسشاء والفتيات ضشحايا العنف،
اإ’جراءات الواجب اتخاذها ‘ معا÷ة القضشايا
ذات الصش- -ل- -ة وسش- -ب -ل ال -ت -نسش -ي -ق م -ا ب Úال -ف -رق
اŸت -خصشصش -ة ل -لشش -رط -ة وﬂت -ل -ف ال -ق-ط-اع-ات
الوزارية اŸعنية بحماية اŸرأاة.

تÈز أهمية ألتششفÒ
وتطبيقاته أقتصشاديا

أأمن أŸعطيات أŸعلوماتية
موضضوع ورشضة دولية بوهرأن
تنظم ورششة دولية حول التششف Òوتطبيقاته ‘ أابريل القادم
بوهران ،حسشبما أاسشتفيد أامسس لدى مسشؤوو‹ جامعة العلوم
والتكنولوجية لوهران «ﬁمد بوضشياف».
وسشيكون أامن اŸعطيات اŸعلوماتية ﬁور هذا اللقاء الذي
سش-ي-ق-ام ي-ومي  22و  23أاب-ري-ل ب-ج-ام-ع-ة ال-علوم والتكنولوجية
بوهران « ﬁمد بوضشياف «Ã ،بادرة من  ÈﬂالÎميز وأامن
اŸعلومة التابع للجامعة اŸذكورة ،وفق ما أابرزه نائب العميد
أام Úبوزيان حمو .وتهدف الورششة إا ¤تسشليط الضشوء على
أاهمية التششف Òوتطبيقاته ‘ القطاع ا’قتصشادي والصشناعي
واŸؤوسشسشاتي حيث يعت Èأامن اŸعطيات ضشرورة كÈى ،كما
أاشش Òإاليه.
وينتظر حضشور ‘ هذه التظاهرة العلمية العديد من الكفاءات
ا÷زائ-ري-ة واأ’ج-ن-ب-ي-ة وال-ت-ي سشÎك-ز ع-ل-ى ال-ت-ط-ورات ال-ك-بÒة
اŸسشجلة ‘ هذا اŸيدان .ويرمي اللقاء -وفق نفسس اŸصشدر-
ا ¤تعزيز التقارب ب ÚاÛموعة العلمية الوطنية والقطاع
ا’قتصشادي من أاجل إارسشاء تعاون فعال ب Úالطرف Úلفائدة
تنمية البÓد .و‘ هذا السشياق ،سشيقوم اŸششاركون بتعميق
التفك Òالذي ” عرضشه خÓل الطبعة اأ’و ¤اŸنعقدة ‘ 2016
بجامعة العلوم والتكنولوجية لوهران «ﬁمد بوضشياف» بغية
اسشتحداث جمعية جزائرية للتششف Òبهدف «اسشتجابة أافضشل
لتطلعات القطاع ا’قتصشادي والصشناعي» ،وفق ذات اŸصشدر.

ألششعب -بتهمة ﬂالفة التششريع اŸتعلق بتنظيم
الصشرف ،وحركة رؤووسس اأ’موال من وإا ¤اÿارج،
“ك- -نت مصش- -ال- -ح شش- -رط- -ة ا◊دود Ãط -ار ه -واري
بومدين الدو‹ من توقيف ششخصس أاثناء مغادرتة
الÎاب الوطني باŒاه مدينة بانكوك وبحوزته مبلغ
ما‹ يقدر بـ  19أالف أاورو.
وبحسشب ذات البيان لـ»الششعب» فإان اŸبلغ يفوق
ال -ق -ي -م -ة اŸسش -م -وح أاخ -ذه -ا م -ع أاي مسش -اف -ر ،دون
التصشريح بها ،وعليه “ت مصشادرة اŸبلغ و–ويل
الشش- -خصس إا ¤اŸصش- -ال- -ح اıتصش- -ة’ ،سش- -ت- -ك -م -ال
اإ’ج- -راءات ال- -ق- -ان- -ون -ي -ة ث -م ت -ق -دÁه أام -ام وك -ي -ل
ا÷مهورية.

كاريكات /ÒعنÎ

