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سشهرة فنية تكرÁا للششيخ
الششعبي حسشن سشعيد
ت-ن-ظ-م وزارة الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
لوق -اف ال-ط-ب-ع-ة  16لجائزة
وا أ
الجزائر الدولية لحفظ القرآان
ال -ك -ري -م وت -رت -ي -ل -ه وت -ج -وي -ده
خÓ-ل ال-ف-ت-رة ال-م-متدة بين 25
و 30ماي .2019

حملة –سشيسشية ضشد
حوادث اŸرور

Óشضعاع
تنظم الوكالة الجزائرية ل إ
ال -ث -ق -اف -ي ب -ال -ت -ع -اون م-ع ال-مسض-رح
ال -وط -ن -ي ال -ج -زائ-ري م-ح-ي ال-دي-ن
بشضطارزي ،سضهرات فنية بمناسضبة
شضهر رمضضان المبارك أايام 18 ،17
و 19ماي  2019بـ المسضرح الوطني.
ثÓث أامسضيات تكريما لكبار فناني
م -وسض-ي-ق-ى الشض-ع-ب-ي ؛ الشض-ي-خ ع-م-ار
ال -زاه -ي ،الشض -ي -خ ع -م -ار ال-عشض-اب ،
والشض- - -ي - -خ حسض - -ن سض - -ع - -ي - -د ح - -يث
لول م-ن ك-ل أامسض-ي-ة ل-ع-رضض ف-ي-ل-م وث-ائ-ق-ي ع-ن ح-ي-اة ال-ف-ن-ان وع-م-ل-ه وال-ج-زء ال-ث-اني
سض-ي-خصضصض ال-ج-زء ا أ
سضيخصضصض للحفل الموسضيقي مع فنانين من المشضهد الجديد لموسضيقى الشضعبي.
تكون سضهرة اليوم تكريما لـ الشضيخ حسضن سضعيد بعرضض فيلم وثائقي عن حياة الفنان وعمله
حفل موسضيقي مع عبد القادر شضعو،صضباح الندلسضية ،فيصضل بوختاشض ،رشضيد قطافة ،حسضينو فاضضلي.
شضعر :كمال شضرشضار .

ختان جماعي لفائدة
أاطفال العائÓت اŸعوزة

ت-ت-واصض-ل ال-ح-م-لة الوطنية ضضد
ح -وادث ال -م -رور ال-ت-ي ت-ن-ظ-م-ه-ا
مصض- -ال- -ح ال- -درك ال -وط -ن -ي إال -ى
غ-اية  30م-اي . 2019وتحسضسض
ال- -ح- -م- -ل- -ة سض- -ائ- -ق- -ي السض- -ي -ارات
والشض-اح-ن-ات ب-ت-وخ-ي الحذر في
الشض -ه -ر ال -فضض -ي -ل ل -ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن
حوادث الطرق.

...وحملة توعوية
بالصشابÓت
ينظم المركز الوطني للوقاية
والأم -ن ع -ب-ر ال-ط-رق ،ي-وم 20
م -اي ال -ج -اري ،ب -الشض -راك -ة م -ع
موؤسضسضة «رونوالجزائر» حملة
ت-وع-وي-ة ل-ل-وق-اي-ة من حوادث
ال- -م -رور خ Ó-ل شض -ه -ر رمضض -ان
ال -ك -ري-م ت-حت شض-ع-ار «رمضض-ان
ك -ري-م ....دون ح-ادث األ-ي-م»،
وذلك ب- - -داي - -ة م - -ن السض - -اع - -ة
ل - -ي ،Ó- -ب- -م- -ن- -ت- -زه
21 : 30
«الصضابÓت».
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يحتضضن ركح مسضرح الجزائر الوسضطى ،يوم
 20م -اي ال -ج-اري ،ع-رضض م-ون-ول-وغ ط-ي-وشض-ة
ل -نسض -ري -ن ب-ل-ح-اج ،وذلك اب-ت-داء م-ن السض-اع-ة
 10:30صض -ب -اح -ا .وع -ل -ى مسض -ت -وى ال-ح-دائ-ق
والسض-اح-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ح-ف-ل ف-ني في الهواء
الطلق من تنشضيط ناصضر مقداد على مسضتوى
سضاحة بور سضعيد.

ية بقسضنطينة ووهران

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسض مالها الجتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

التحرير

عرضض مونولوغ «طيوششة» وحفل فني با÷زائر
الوسشطى

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

يشض-رف وزي-ر ال-م-ج-اه-دي-ن ال-ط-يب
زي - -ت - -ون - -ي ،ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى ن- -دوة
ت-اري-خ-ي-ة إاح-ي-اء للذكرى  63ليوم
الطالب  19ماي  ،1956وذلك على
السض-اع-ة  10:30صض-ب-احا ،بالمتحف
الوطني للمجاهد.

حفل تكر Ëالفائزين ‘
برنامج ب Úالثانويات
لولى ،اليوم ،حفÓ
لذاعية ا أ
تنظم القناة ا إ
ل -ت -ك -ري -م ال -ف -ائ -زي -ن ف-ي ال-ط-ب-ع-ة ال-راب-ع-ة
لبرنامج بين الثانويات ،إاحياء ليوم الطالب
ب-حضض-ور وزي-ري ال-ت-رب-ي-ة والتصضال ،وذلك
ب-ال-م-رك-ز ال-ث-ق-افي عيسضى مسضعودي ،إابتداء
من السضاعة  22:00لي.Ó

ندوة تاريخية حول
نضشال الطالب ا÷زائري
لسضÓمي ،اليوم،
ينظم المركز الثقافي ا إ
ن- -دوة ت- -اري -خ -ي -ة ح -ول «نضض -ال ال -ط -الب
لمسض وال -ي -وم» ،وذلك
ال- -ج -زائ -ري ب -ي -ن ا أ
بمقر المركز ،ابتداء من السضاعة 10:30
صضباحا.

كافل اليتيم –تفل باليوم
العاŸي لليتيم

ت -ن -ظ -م ا ل -ج -م -ع -ي -ة ا ل -خ -ي -ر ي -ة « ك ا ف ل
ي -ت -ي -م »  ،ي -و م ا ل ث ن ي ن  2 0م -ا ي  ،اأ م س ض ي ة
ال-
ي -ر ي -ة اإ ح -ي -ا ء ل -ل -ي -و م ا ل -ع -ا ل -م -ي ل -ل -ي -ت ي م
خ-
س ض  Óم ي ا ل ذ ي اأ ق ر ت ه م ن ظ م ة ا ل م وؤ ت م ر
ا لإ
لإ س ض  Ó---م ---ي و ا خ ---ت ---ا ر ت ل --ه ا ل --ن ص ض --ف م --ن
ا
م ض ض ----ا ن م ----ن ك ----ل س ض ---ن ---ة  ،و ذ ل ك ب ---م ---ق ---ر
ر
جمعية بباباحسضن بعد صضÓة العصضر.
ال

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(021) 73.60.59 :
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اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
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‘ رسصالة إا ¤الطلبة ‘ يؤمهم الؤطني

وزير التعليم العا‹ يدعؤ للحفاظ على اŸنظؤمة العلمية ا÷امعية
دع -ا وزي -ر ال -ت -ع -ال -ي -م ال -ع-ا‹
وال-ب-حث ال-ع-ل-مي ،الطيب بؤزيد،
أامسس ،ال- -ط -ل -ب -ة ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى
اŸن -ظ -ؤم -ة ال -ع -ل -م -ي -ة ا÷ام-ع-ي-ة
’سص- - -ه- - -ام ف- - -ي- - -ه - -ا «ب - -ج - -دي - -ة
وا إ
وفاعلية».
قال ألوزير ‘ رسضالة وجهها إأ¤
أأ’سضرة أ÷امعية Ãناسضبة إأحياء أليوم
ألوطني للطالب أŸصضادف لـ  19مايو
م -ن ك -ل سض-ن-ة ،إأن «أل-ط-ل-ب-ة م-ط-ال-ب-ون
ب -ت -ل -ب -ي -ة ن -دأء أل -وط -ن ‘ ذك -رى ي -وم
ألطالب أŸتجددة ووقوفا عند أأمانة
ألشض -ه -دأء أل -ذي -ن ضض -ح -وأ ب -أاغ -ل -ى م-ا
Áل- - -ك- - -ون ،وذلك ب- - -ا◊ف - -اظ ع - -ل - -ى
أŸنظومة ألعلمية أ÷امعية وأإ’سضهام
ف-ي-ه-ا ب-ج-دي-ة وف-اع-ل-ي-ة وألتعاون على
ترسضيخ قوأعد وتقاليد ثابتة ورأسضخة
Ãا يضضمن للجزأئر أسضتقرأرها وسضمعتها ‘ كل
مكان».
ويرى ألوزير ‘ هذأ أإ’طار أأن هذأ أأ’مر «’
يكون إأ’ بهمم ألطلبة وألطالبات ألذين يضضحون من
Óمة وألوطن» ،معربا ‘ ذلك
أأجل ذلك ،خدمة ل أ
عن يقينه بأان أ÷امعة هي»قاطرة أÛتمع».
ودعا بوزيد ألطلبة أأيضضا إأ« ¤أ÷د وأŸثابرة
وألعزم من أأجل أكتسضاب ألعلوم وأŸعارف وألتحكم
‘ تطبيقاتها ألتقنية» ،مÈزأ أأن ذلك هو «ألضضمان
ألوحيد لكسضب رهان ألتنمية وألتقدم ألذي يطمح
إأل -ي -ه شض-ع-ب-ن-ا وت-رتضض-ي-ه أأم-ت-ن-ا ،وت-لك عÓ-م-ة وف-اء
لتضضحيات شضهدأئنا أأ’برأر».
وأأكد ألوزير أأن «أ’حتفال بذكرى  19مايو هذه
ي متميٍز أتسضم على وجه
ألسضنة يأاتي ‘ ظرف زمن ٍ
أÿصضوصش ،بالهبة ألشضعبية ألتي عرفتها بÓدنا،
وأل -ت -ي سض-ت-ف-ت-ح ،ب-دون شضك ،آأف-اق-ا وأع-دة ج-دي-دة
للبÓد وتعزيز أŸشضاركة أÛتمعية وأ’نتقال إأ¤
مرحلة نوعية أأرقى‡ ،ا يتطلب منا جميعا بذل

ج -ه -ود أأك Èع-ل-ى صض-ع-ي-د –سض Úن-وع-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن
وأل -ب -حث وأ’رت -ق-اء ب-أادأء أ÷ام-ع-ة أ÷زأئ-ري-ة إأ¤
مسض -ت -وي -ات ت -تسض -اوق م -ع أŸرج -ع -ي -ات أل-ق-ي-اسض-ي-ة
ألدولية».

وزير الداخلية يدعؤ الؤ’ة إا¤
تبني ا◊ؤار «اŸتؤاصسل» مع الطلبة
دع- -ا وزي- -ر أل- -دأخ- -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة
وألتهيئة ألعمرأنية ،صضÓح ألدين دحمون ،إأ ¤ألعمل
ع Èأ◊وأر «ألبناء وأŸتوأصضل» مع ألطلبة وألنظر
عن «كثب» ‘ كل ألصضعوبات وألنقائصش ألتي قد
تعÎضضهم وحثهم على أŸشضاركة «ألفعالة» ‘ رسضم
معا ⁄مسضتقبلهم.
وقال ألوزير ‘ رسضالة وجهها إأ ¤ألو’ة وألو’ة
أŸن-ت-دب Úوم-ن-ت-خ-ب-ي وإأط-ارأت أإ’دأرة أإ’ق-ل-يمية،

Ãناسضبة يوم ألطالب أŸصضادف لـ  19ماي
م- -ن ك- -ل سض- -ن -ة ،أأن ت -ب -ن -ي أ◊وأر «أل -ب -ن -اء
وأŸتوأصضل» مع فئة ألطلبة هو «ألسضبيل
ألوحيد لتجنيبهم أÿوضش ‘ متاهات قد
“سش باسضتقرأر ألبÓد أأو أأن يتم أسضتغÓلهم
من طرف  ‘Îﬁألسضياسضة وأŸناورأت
ألسضياسضوية ألعميلة» ،مشضددأ على ضضرورة
«ألتقرب منهم وألتفتح على أنشضغا’تهم».
وأأشض- -ار أل- -وزي -ر إأ ¤أأن «ه -ذه أل -ن -خ -ب -ة
ألشض -اب -ة أŸث -ق -ف -ة م -ط -ل-ع-ة ع-ل-ى ره-ان-ات
ألوضضع و–دياته ( )...تبحث لها عن مكانة
‘ معÎك بناء جزأئر ألغد» ،مضضيفا أأن
ه -ذه أل -ن -خ -ب -ة ك -انت «‘ ط -ل-ي-ع-ة أ◊رأك
ألشض - -ع- -ب- -ي أأ’خ ،Òدأ ِرج- -ة ع- -ل- -ى خ- -ط- -ى
أأ’سضÓف بروح نضضالية متجذِرة ومتوأصضلة
م -ع ت -لك أل -ت -ي –ل -ى ب -ه -ا أأ’سضÓ-ف إأب-ان
ألثورة ألتحريرية».
وم -ن ه -ذأ أŸن -ظ -ور ،ي-ت-ع Úع-ل-ى أل-و’ة ي-ق-ول
أل-وزي-ر «تشض-ج-ي-ع أأب-ن-ائ-ن-ا ع-ل-ى أإ’ق-ب-ال ع-ل-ى ألعلم
وأŸعرفة وألعمل على توف Òألظروف ألضضرورية
وأŸن-اسض-ب-ة ل-ذلك وت-رسض-ي-خ ت-اري-خ أأم-ت-ن-ا ‘ ق-ل-وب
أأب-ن-ائ-ن-ا وج-ع-ل-ه-م ي-ع-ت-زون ب-ان-تمائهم لعائلة ألطلبة
أÛاهدين وأŸناضضل.»Ú
كما شضدد على أأهمية توعية ألطلبة بـ»ألتحديات
وأل -ره -ان -ات أل -ت -ي ي -وأج-ه-ون-ه-ا ’ ،سض-ي-م-ا ‘ ه-ذأ
أل -ظ -رف أل-دق-ي-ق وم-ا ي-ق-تضض-ي م-ن ف-ط-ن-ة وسض-دأد
ألرأأي ‘ ألتعامل مع أŸعطيات ،مغلب Úأ◊وأر
كسض -ب -ي -ل وح -ي -د ( )...وأ’ل -ت-ف-اف ح-ول م-ؤوسضسض-ات
أل-دول-ة وج-يشض-ه-ا أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي صض-م-ام ل-دولتنا
ألفتية».
وأأشضار ألوزير أ ¤أأن «ألعديد من ألدوأئر أليوم
وهي تÎقب حرأك أأبنائنا ألطلبة على مر أأ’يام،
ت -ت -ف ـ ّن -ـن ‘ أخÎأع أ◊ي -ل وأل -ت -ق -ن -ي -ات أل -رأم-ي-ة
لتوجيهه وألتحكم ‘ زمامه لتحويله عن وجهته
ألسضلمية ألبناءة وجعله معول هدم».

‘ بيان مشصÎك يحث على حل سصياسصي تؤافقي

طالب ا’براهيمي ،بن يلسس وعلي يحي يدعؤن إا ¤حؤار صسريح
دع -ا ك -ل م -ن أاح -م -د ط -الب ا’ب -راه -ي-م-ي
ورشص -ي -د ب -ن ي -لسس وع -ل -ي ي-ح-ي ع-ب-د ال-ن-ؤر،
أامسس ‘ ،بيان مشصÎك ،القيادة العسصكرية
إا ¤فتح حؤار «صصريح» و»نزيه» مع ‡ثلي
’ح- - -زاب وال- - -ق- - -ؤى
ا◊راك الشص- - -ع- - -ب- - -ي وا أ
اŸسص -ان -دة ل -ه «م -ن أاج -ل إاي -ج-اد ح-ل سص-ي-اسص-ي
’جال».
تؤافقي ‘ أاقرب ا آ
ودعوأ ‘ بيانهم «بإا◊اح ألقيادة ألعسضكرية إأ¤
فتح حوأر صضريح ونزيه مع ‡ثلي أ◊رأك ألشضعبي
وأأ’ح -زأب ألسض -ي -اسض -ي -ة أŸسض -ان -دة ل -ه-ذأ أ◊رأك،
وك -ذلك أل -ق -وى أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أŸؤوي-دة ل-ه م-ن أأج-ل
إأي -ج -اد ح -ل سض -ي -اسض -ي ت -وأف -ق -ي ‘ أأق -رب أآ’ج-ال
يسض- -ت- -ج- -يب ل -ل -ط -م -وح -ات ألشض -ع -ب -ي -ة أŸشض -روع -ة
أŸطروحة يوميا منذ ثÓثة أأشضهر تقريبا».
وأأضضاف أŸوقعون على ألبيان ألذي –صضلت

وأج على نسضخة منه أأن «أŸظاهرأت ألعارمة ألتي
شضهدتها ألبÓد طيلة أأ’سضابيع 13أŸاضضية أنتزعت
إأعجاب ألعا ⁄كله Ãا “يزت من طابع سضلمي
ومشضاركة عددية وأسضعة ،وأأعادت لنا كرأمة لطاŸا
أأهينت ،فضض Óعما أأحيته ‘ نفوسضنا من شضعور
ألفخر وأ’عتزأز با’نتماء إأ ¤أأمة كبÒة بعظمة
أ÷زأئر .كما أأنها سضاهمت بقوة ‘ تعزيز ألوحدة
ألوطنية وإأرأدة ألعيشش أŸشضÎك ،بقطع ألنظر عن
خ Ó-ف -ات -ن-ا ألسض-ي-اسض-ي-ة وحسض-اسض-ي-ات-ن-ا أل-ث-ق-اف-ي-ة أأو
ألعقائدية».
وأأشضارت ألشضخصضيات ألثÓث أأن أŸتظاهرين،
ألذين بلغ عددهم «رقما قياسضيا تاريخيا» ،يطالبون
أليوم «ببناء دولة ألقانون ‘ ظل دÁقرأطية حقة
ت -ك -ون مسض -ب -وق-ة Ãرح-ل-ة أن-ت-ق-ال-ي-ة قصضÒة أŸدة،
يقودها رجال ونسضاء ‡ن  ⁄تكن لهم صضلة بالنظام

ألفاسضد ‘ ألعشضرين ألسضنة أأ’خÒة» ،مؤوكدة على
أأن هذه أŸرحلة أ’نتقالية «ضضرورية حتى يتسضنى
وضضع أآ’ليات وأتخاذ ألتدأب Òألتي تسضمح للشضعب
صضاحب ألسضيادة بالتعب Òأ◊ر ألدÁقرأطي عن
خياره بوأسضطة صضناديق أ’قÎأع» وعلى أأن هذه
ألعملية «تنسضجم “اما مع مسضار ألتاريخ ألذي ’
أأحد و ’ شضيء قادر على أعÎأضضه».
وشضدد طالب أ’برأهيمي وبن يلسش وعلي يحي
على أأن «حالة أ’نسضدأد ألتي نشضهدها أليوم –مل
أأخطارأ جسضيمة تضضاف إأ ¤حالة ألتوتر ألقائم ‘
ﬁيطنا أإ’قليمي» ،متسضائل Úعن إأمكانية إأجرأء
يوم  4يوليو أŸقبل أنتخابات رئاسضية «حرة ونزيهة
ترفضضها من أآ’ن أأ’غلبية ألسضاحقة من ألشضعب،
أ’نها من تنظيم مؤوسضسضات مازألت تديرها قوى
غ Òمؤوهلة معادية للتغي Òوألبناء».

شصرع ‘ العملية بدءا من أامسس

تسسخ ÒاŸكلف Úباختيار وطبع مؤاضسيع امتحانات البكالؤيا
أاشص -رف وزي -ر الÎب -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ،ع -ب -د
ا◊كيم بلعابد ،أامسس ،على عملية تسصخÒ
ال -ط -اق -م اŸك -ل -ف ب -اخ -ت -ي-ار وط-ب-ع م-ؤاضص-ي-ع
ام -ت -ح -ان شص -ه -ادة ال -ب -ك -ال -ؤري-ا (دورة ي-ؤن-ي-ؤ
 )2019وذلك باŸركز الؤطني اıصصصس لهذا
الغرضس بالقبة (ا÷زائر العاصصمة).
يضض -م ه-ذأ أل-ط-اق-م  131عضض-وأ م-ن ب-ي-ن-ه-م 37
م -ف -تشض -ا ‘ ألÎب -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ‘ ﬂت -ل-ف أŸوأد
يسضهرون على ألقرأءة ألنهائية للموأضضيع وتدقيقها
إأضض -اف -ة إأ ¤أأسض -ت -اذي-ن ( )02م- -ن وزأرة أل -تضض -ام -ن
أل -وط -ن -ي م-ك-ل-ف Úب-ط-ب-ع أŸوأضض-ي-ع ع-ل-ى ط-ري-ق-ة

«أألÈأي» لفئة ذوي أ’حتياجات أÿاصضة.
كما يوجد من ب Úأأ’عضضاء  79موظفا مكلفÚ
بطبع  226موضضوع أختبار يوضضع دأخل  35.945ظرف
موزع على  2339مركز إ’جرأء أمتحان ألبكالوريا.
وحسضب م -دي -ر أل -دي-وأن أل-وط-ن-ي لÓ-م-ت-ح-ان-ات
وأŸسض -اب -ق-ات ،مصض-ط-ف-ى ب-ن زم-رأن ،ف-إان ع-م-ل-ي-ة
تسضخ Òهذأ ألطاقم وعزله عن ألعا ⁄أÿارجي
تدوم  36يوما يكون خÓلها ألعمل متوأصضŸ Óدة
تزيد عن  12سضاعة ‘ أليوم Ãا فيها أأيام أ÷معة
ويومي عيد ألفطر أŸبارك.
و‘ ك -ل -م -ة ل -ه ب -اŸن -اسض -ب -ة ،أأك -د وزي -ر ألÎب-ي-ة

أل -وط -ن -ي -ة أأن أŸه -م -ة أŸوك -ل -ة أ’عضض -اء أل -ط -اق-م
أŸك-ل-ف ب-اخ-ت-ي-ار وط-ب-ع م-وأضض-ي-ع ب-ك-ال-وري-ا 2019
«تقتضضي تضضحيات كبÒة وألتعايشش ‘ معزل عن
ألعا ⁄أÿارجي» ،مشضيدأ بالعمل ألذي يقومون به
من أأجل «–ضض ÒأŸوأضضيع وطبعها وإأرسضالها إأ¤
وجهتها بنوعية ينتظرها أ÷ميع».
وأأشضار بلعابد إأ ¤أأن أمتحان شضهادة ألبكالوريا
«يأاتي هذه ألسضنة ‘ سضياق يسضتدعي منا جميعا بذل
كل أ÷هود قصضد إأ‚احه»’ ،فتا ‘ ذأت ألوقت إأ¤
أأن «ك -ل أل -ظ-روف م-ه-ي-أاة ل-ت-ح-ق-ي-ق ه-ذأ أŸب-ت-غ-ى،
خدمة أ’بنائنا وŸصضدأقية ألبكالوريا أ÷زأئرية».

بحسصب بيان لرئاسصة ا÷مهؤرية

تعي Úأاربعة إاطارات باŸديرية العامة للجمارك

” ،اأمسس ،تعي Úاأربعة اإطارات باŸديرية العامة للجمارك،
حسصب ما اأفاد به بيان لرئاسصة ا÷مهؤرية.
أأضضاف ذأت أŸصضدر أأن أ’مر يتعلق بكل من :
 ألسضيد خياري سضفيان بصضفته مديرأ لÓإسضتعÓم وتسضي Òأıاطر،خلفا Ÿليا Êعمار ألذي أأنهيت مهامه.

 ألسضيدة ججيق ليلى بصضفتها مديرة للمنازعات وتاأط Òقباضضاتأ÷مارك ،خلفا لعبالو أبرأهيم ألذي أأنهيت مهامه.
 ألسض -ي -دأن سض -ي -د أل -ع -رب -ي وأإصض-و’ح ن-ورأل-دي-ن بصض-ف-ت-ه-م-ا م-دي-ريألدرأسضات باŸديرية ألعامة للجمارك ،وأإنهاء مهام برجوج حكيم وفÓح
ناصضر بنفسش ألصضفة.

شصيؤخ ‘ لقاء وطني مع اŸنتخب ÚاÙلي:Ú

اأ’فافاسس يعجل بإايجاد حلؤل مسستدامة للؤضسع السسياسسي
صص- -رح سص- -ف- -ي- -ان شص- -ي -ؤخ ،عضص -ؤ ال -ه -ي -ئ -ة
الرئاسصية ◊زب جبهة القؤى ا’شصÎاكية،
سص -ه-رة أاول أامسس ،أان ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة
اŸعلن عنها ليؤم  4يؤليؤ القادم ،تعد «هدفا
خياليا ’ أاحد» يؤؤمن بها حسصب قؤله› ،ددا
دعم ا◊زب للمطالب الشصعبية.
ع- -ل- -ى ه- -امشش ل- -ق -اء وط -ن -ي م -ع أŸن -ت -خ -بÚ
’زم- -ة
أÙل - -ي Úل - -ل - -ح - -زب خصضصش ل - -درأسض- -ة أ أ
ألسضياسضية ألرأهنة ،أأشضار شضيوخ للصضحافة أأن «’
أأحد يؤومن Ãوعد  4يوليو ألقادم .ألفكرة تكمن ‘
’جل
أأخذ ألوقت ألكا‘ ،لكن دون أ’سضتطالة ،أ

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

إأي -ج -اد ح-ل-ول مسض-ت-دأم-ة ،أأي ت-نصض-يب م-ؤوسضسض-ات
قوية و‡ثلة للجزأئري Úوألذهاب إأ ¤أنتخابات
ذأت مصضدأقية وشضفافة».
’شضارة إأ ¤أأن هذأ أ’جتماع ركز على
و بعد أ إ
أŸن-ت-خ-ب ÚأÙل-ي Úأل-ذي-ن ه-م Ãث-اب-ة «أ◊ل-ق-ة
’و ¤ل -ل-ج-م-ه-وري-ة وأل-دÁق-رأط-ي-ة وف-ق ت-ق-دي-ر
أ أ
أ◊زب» ،أأضضاف أŸتحدث أأن ألهدف أŸرجو من
هذأ أ’جتماع هو ألقول بأان أ◊زب «منسضجم مع
ألثورة ألسضلمية» ألتي يخوضضها ألشضعب منذ عدة
أأسضابيع.
ولدى عودته بالتحديد إأ ¤أ◊رأك ألشضعبي ‘

أ÷معة ألثالثة عشضر ( )13أسضÎسضل شضيوخ ﬁذرأ
’نه ’ نرى إأ¤
’مر يبعث على ألقلق ،أ
من أأن» أ أ
حد ألسضاعة ،حوأرأ أأو مقÎحات جدية من خÓل
إأسض -ه -ام م -ك -ون-ات أÛت-م-ع أ÷زأئ-ري .ي-جب أأن
’نه ليسش ‘ مصضلحة أ÷زأئر أأن
تكون نظرة ،أ
’زمة».
تسضتد Ëهذه أ أ
وبعد أأن أأعرب عن أرتياحه للطابع « ألسضلمي»
لÓحتجاج ألشضعبي ،أأشضار أŸسضؤوول ألسضياسضي إأ¤
«ألÈأعة» و «ألنضضج» ألذين ميزأ ألشضعارأت ألتي
رف- -ع -ه -ا أŸت -ظ -اه -رون ،م -ع -تÈأ أأن ذلك Ãث -اب -ة
’مل».
«صضحوة سضياسضية كفيلة ببعث أ أ
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^ فنيدسس بن بلة
تعود ذكرى أليوم ألوطني للطالب حاملة معها ألسضؤوأل ألقد Ëأ÷ديد ألباحث عن أأجوبة
مؤوجلة أأين موقع هذه ألفئة ‘ ألبناء ألوطني بعد ألتضضحيات أ÷سضام وأŸعارك ألتي خاضضتها
ب Óتوقف ‘ سضبيل ألبناء وأإ’‰اء.
نقول هذأ وأأمامنا صضورة أŸاضضي ألقريب وألبعيد ماثلة أأمام أأ’ع ، ÚتÎأءى لنا أأفوأج
ألطلبة وهم يقودون ألنضضال ويرفعون مشضعل ألتحرر  ،مقتنع Úحد ألثمالة بان أ’سضتجابة
لندأء ألوطن أك Èوأأك Ìأأهمية من ألتحصضيل ألعلمي أŸعر‘ –ت سضيطرة سضلطة أسضتعمارية
فرنسضية ظلت ‘ “اديها ‘ ألتنكر لوجود أمة جزأئرية ع Èألعصضور وتعمل أŸسضتحيل من
أجل ألتثبت با÷زأئر.
أنتفضش ألطلبة ‘ أأوأسضط خمسضينيات ألقرن أŸاضضي وأقسضموأ على رفع ألتحدي مؤومنÚ
بان ما أخذ بالقوة ’ يسضÎد أ’ بها ،مدرك Úأن بيان نوفم Èهو أÿيار ألفاصضل أ◊اسضم ‘
مقارعة فرنسضا أ’سضتعمارية باللغة ألتي تفهمهما.
على هذأ أأ’سضاسش أنخرط ألطلبة ‘ مسضار ألنضضال ألتحرري ،أسضتلموأ ألقيادة وألتوجيه
وألتأاط Òعلى مسضتوى أŸناطق ،أو ع Èألعوأصضم ألعاŸية يسضاهمون ‘ أقناع ألرأأي ألعام
ب-ع-دأل-ة أل-قضض-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة وإأب-ط-ال م-ف-ع-ول أل-دع-اي-ة أل-ف-رنسض-ي-ة وت-ع-ت-يم دوأئرها ألسضياسضية
وأإ’عÓمية.
وتظهر كتابات ومذكرأت صضناع ألتحرر ألوطني كم هو ألدور كب Òلعبه ألطلبة ‘ إأيصضال ألرسضالة
أ÷زأئرية إأ ¤ألرأأي ألعام وأقتناعه بان ألثورة ألتي تخوضضها من أجل أ◊رية وألسضيادة.
بهذه ألطريقة سضاهم ألطلبة بقوة ‘ مسضعى أسضتعادة ألسضيادة وألكث Òمنهم كانوأ إأطارأت
ألدولة أ÷زأئرية أŸسضتقلة بعدما تلقوأ تكوينا ‘ ﬂتلف ألعوأصضم .وهي رؤوية أسضتشضرأفية
أعتمدها قادة ألثورة ألذي أقتنعوأ بان أ’سضتقÓل آأت ’ ريب فيها وأن أ◊فاظ على
أ’سضتقÓل ومكاسضبه هي أŸهمة ألشضاقة ألتي تتطلب تضضحية ثانية ،فكان قرأرهم ألسضيد أن
يدفعوأ بالكث Òمن ألطلبة أ ¤ألتكوين ‘ ﬂتلف ألعوأصضم إ’سضناد أليهم مهام ألتسضيÒ
وألتنظيم ’حقا.
بعد كل هذأ هل حافظنا على أإ’طارأت ومنحناهم ألعناية وألرعاية وأشضركناهم ‘ ألقرأر
ألسضياسضي وفتح أŸناصضب ألعليا إأليهم؟ هل أأخذنا بآارأئهم وإأشضرأكهم ‘ أأمور ألتسضي Òوأأ’خذ
بالبÓد أ ¤بر ألتقدم وألتطور مثلما حلم به أأ’سضÓف روأد ألتحرر ومثلما تضضمنته وصضايتهم
«أذأ أسضتشضهدنا حافظوأ على ذأكرتنا وأبقوأ على أ÷زأئر أأمانة»؟
أنها أسضئلة مطروحة بحدة ‘ ظل وضضع سضياسضي صضعب تعيشضه ألبÓد يÎجمه حرأك شضعبي
يطالب بالتغي Òأ÷ذري لنظام سضياسضي يفضضي أ ¤جزأئر جديدة تتطلع ’ن تكون لها مكانة
تليق بها ‘ أÿارطة ألدولية أŸتغÒة.
وهذأ أ◊رأك ألشضعبي أنخرط فيه ألطلبة بتلقائية وقناعة مكررين Œربة أ’مسش ،
صضارخÃ Úلء ألفم أنهم أأحفاد روأد ألثورة وسضائرون على خطى بن مهيدي ،زيغود ،سضي
أ◊وأسش ،بن بولعيد ‘ بناء جزأئر حرة دÁقرأطية مبنية على مبدإأ ألتدأول على أ◊كم وعدم
أ’نفرأد بالقرأر وألسضلطة وعبادة ألشضخصضية.وكلها مبادئ تضضمنتها بالتفصضيل بيان نوفمÈ
وشضكلت خارطة طريق ıتلف موأثيق ألثورة أ÷زأئرية ’ تقبل أŸسضاسش أ ¤أبعد أ◊دود.

بن عبد السصÓم رئيسس جبهة ا÷زائر ا÷ديدة لـ «الشصعب»:

ا÷مع ب Úا◊ل Úالدسستؤري و السسياسسي ضسروري للخروج من اأ’زمة
دعا جمال بن عبد السصÓم رئيسس جبهة
ا÷زائ - -ر ا÷دي - -دة ال - -ب - -اءات ال - -ثÓ- -ث إا¤
’ن ا’سص- -ت- -م -رار ‘
م- -غ- -ادرة م- -ن- -اصص- -ب- -ه- -م ،أ
«م -ق -اوم -ة ا◊راك» ’ ي -خ-رج ال-بÓ-د إا ¤ب-ر
’مانﬁ ،ذرا أان كل «تعطيل «يقؤمؤن به
ا أ
ي -ه -ددون ا’سص -ت -ق -رار والسص-ي-ادة ال-ؤط-ن-ي-ة.
جاء هذا ‘ تصصريح لـ «الشصعب».

حياة كبياشس
ب -ال -رغ -م م -ن أŸق -اوم -ة أل-ت-ي ت-ب-دي-ه-ا أل-ب-اءأت
أل- -ثÓ- -ث ،م- -ن خ Ó-ل ع -دم أ’سض -ت -ج -اب -ة Ÿط -الب
أ◊رأك ألتي تلح على رحيلهم جميعا ،يتوقع بن
ع -ب -د ألسض Ó-م أأن ي -ت -م ق -ري-ب-ا ذه-اب أأح-د أل-ب-اءأت
ويتعلق أأ’مر Ãعاذ بوشضارب ،ألذي يتعرضش ◊ملة
شضرسضة إ’بعاده من قبة أÛلسش ألشضعبي ألوطني،
وهو ألذي دخلها رئيسضا بدون شضرعية أأو ما يعرف
بŸÈان «ألكادنة» ،هذأ ما يجعله قاب قوسض Úأأو
أأدنى  -على حد تعبÒه.-

تؤقع رحيل «بؤشسارب»
كشضف بن عبد ألسضÓم ‘ سضياق ذي صضلة عن
مبادرة خاصضة تقÎحها جبهة أ÷زأئر أ÷ديدة
للخروج من أأ’زمة ألسضياسضية ألتي يعيشضها ألبلد،
Œمع مبدئيا ب Úأ◊ل Úألدسضتوري وألسضياسضي،
وأعتÈه خيارأ أسضÎأتيجيا قائ ‘ Óهذأ أÛال:
«’ بد أأن يطّعم بحلول سضياسضية تسضتجيب Ÿطالب
ألشضعب» بتفعيل أŸادة  7من ألدسضتور ،و إأيجاد
آأليات تطبيقها.
قال أŸتحدث إأن ألبدأية تكون بتنحية ألباءأت
 ،3و ت - -ع- -ويضش رئ- -يسش أل- -دول- -ة ب- -رئ- -يسش أÛلسش
ألدسضتوري ،ثم يشضرع رئيسش ألدولة أ÷ديد ‘ فتح

مشض- -اورأت ،ب -ت -ع -ي Úوزي -ر أأول ت -وأف -ق -ي ،ث -م ي -ت -م
ألتشضاور حول شضكل أ◊كومة ألتكنوقرأطية ألتي
تضضم كفاءأت.
يتم بعدها ألتشضاور حول ألتعديÓت ألتي “سش
ق-ان-ون أ’ن-ت-خ-اب-ات ،وأل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة أŸسض-ت-ق-ل-ة
Óشضرأف على تنظيم أ’نتخابات.
ل إ
وبعد أŸشضاورأت يصضدر رئيسش ألدولة تشضريعا
باأ’مر ألرئاسضي قانون أ’نتخابات أŸعدل ،ويدعو
ألŸÈان بغرفتيه لتعديل أŸادة  194من ألدسضتور،
وأسضتبدأل ألهيئة ألعليا Ÿرأقبة أ’نتخابات بالهيئة
ألوطنية أŸسضتقلة لتنظيم أ’نتخابات.

اقÎاح إاجراء ا’نتخابات ‘  1نؤفم2019 È
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ا’ن-ت-خ-اب-ات أŸزمعة  4جويلية
ألقادم ،تقÎح جبهة أ÷زأئر أ÷ديدة أأن يؤوجل إأ¤
 1نوفم ،2019 Èو يرى بن عبد ألسضÓم أأن تكون
مرحلة توأفقية على أأن ’ تتعدى  6أأشضهر كأاقصضى
حد ،مشضÒأ إأ ¤أأن ألنقطة ألوحيدة ألتي تلتقي
فيها أأ’حزأب (موأ’ة ومعارضضة) هي أ’حتكام إأ¤
أإ’رأدة ألشضعبية عن طريق تنظيم أنتخابات.
وب -ال -نسض -ب -ة أ’ح -زأب أŸع -ارضض-ة ،ق-ال ب-ن ع-ب-د
ألسض Ó-م إأن ه -ن -اك ت-ب-اي-ن ‘ خ-ط-اب-ه-ا ألسض-ي-اسض-ي،
مشضÒأ إأ ¤أأن أŸعارضضة ‘ أ÷زأئر «معارضضتان» :
معارضضة وطنية شضريفة ومعارضضة «عميلة خائنة»
تعمل وفق أأجندأت أأجنبية ،و هي ترفضش أ◊ل
ألسضياسضي و إأجرأء أ’نتخابات ،تريد بذلك دفع
أل -ب -ل -د إأ ¤أل -ف -رأغ ،وإأدخ-ال-ه-ا ‘ دوأم-ة ع-وأق-ب-ه-ا
وخيمة.
أأما أأحزأب أŸوأ’ة فقال بن عبد ألسضÓم إأنها
 ⁄ت Íعلى أأسضسش صضحيحة ،فلما أنهارت ألسضلطة
تصضدعت وتوشضك على أ’نهيار.

مقري من بسصكرة:

ا’نسسجام ب Úا◊راك واŸؤؤسسسسة العسسكرية كفيل بالؤصسؤل إا ¤جزائر جديدة

صص - -رح رئ - -يسس ح- -رك- -ة ›ت- -م- -ع السص- -ل- -م
«حمسس» عبد الرزاق مقري ،سصهرة ا÷معة،
ببسصكرة ‘‘أان ا’نسصجام ب Úا◊راك الشصعبي
واŸؤؤسصسص- -ة ال- -عسص- -ك- -ري -ة وال -ن -خ -ب -ة ك -ف -ي -ل
بالؤصصؤل إا ¤جزائر جديدة‘‘.
أأضض- -اف ذأت أŸت -ح -دث ل -دى ت -نشض -ي -ط -ه ن -دوة
صض-ح-ف-ي-ة ع-ل-ى ه-امشش نشض-اط أج-ت-م-اع-ي ل-تشضكيلة
ح- -زب- -ه ‘‘أأن أل- -ت- -ن- -اغ -م ب Úق -وة وصض Ó-ب -ة أ◊رأك
وأسضتمرأر أŸؤوسضسضة ألعسضكرية ‘ ثتبيت وعودها
Ãرأف -ق -ة وضض -م -ان أ’ن -ت -ق -ال ألسض -ي -اسض-ي وأحÎأم
أإ’رأدة ألشضعبية أ ¤جانب بلورة ألنخبة ‡ثلة ‘
أŸنظمات وأأ’حزأب أ◊لول وألتدقيق فيها Áكن
م -ن أل -وصض -ول إأ‚ ¤اح أ’ن -ت -ق -ال أ◊ق -ي -ق-ي وإأ¤
جزأئر عظيمة‘‘ .
وأأوضضح مقري لدى حديثه عن ألعدألة وملفات
ألفسضاد ‘‘أأن ﬁاسضبة ألفاسضدين كانت صضعبة لو’

أ◊رأك وأŸؤوسضسضة ألعسضكرية‘‘ مؤوكدأ أنه لضضمان
مكافحة ألفسضاد ‘‘يجب ضضمان ألفاعلية وألدÁومة
وألعدألة وذلك Œسضده أŸؤوسضسضات‘‘ ’فتا أ’نتباه
أن-ه ‘‘ل-ت-ع-زي-ز ن-زأه-ة أل-ع-دأل-ة وأسض-ت-قÓ-ل-ي-ت-ها يجب
–ري -ر أÛلسش أ’ع -ل -ى ل -ل -قضض -اء ح -ت-ى ’ ي-ك-ون
مسضيطرأ عليه من ألسضلطة ألتنفيذية ‘‘.
وأأبرز ذأت أŸتحدث أأن حركته ترى ‘‘وجوب
ت -ن -ف -ي -ذ أإ’رأدة ألشض-ع-ب-ي-ة ب-رح-ي-ل أل-ب-اءأت أل-ثÓ-ث
وي -جب ضض -م -ن أŸط-لب ألشض-ع-ب-ي ت-ق-د Ëأسض-ت-ق-ال-ة
رئيسش أÛلسش ألدسضتوري وتعي Úرئيسش جديد ثم
أسضتقالة رئيسش ألدولة ويتم ‘ مرحلة أأخرى فتح
حوأر ب Úألنخب وألرئيسش أ÷ديد وأ’تفاق على
حكومة توأفقية وهيئة مسضتقلة Ÿرأقبة أ’نتخابات
وتعديÓت جوهرية لقانون أأ’حزأب وأ’نتخابات
وأŸرور إأ ¤مرحلة أنتقالية ‘ فÎة من  6إأ9 ¤
أأشضهر كحد أأقصضى‘‘.
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كنا جنود الثورة التحريرية بالو’يات اŸتحدة من أاجل ا◊رية
^ العقيد عمÒوشش كان له الفضصل ‘ تكوين اإ’طارات للجزائر اŸسصتقلة

لمريكية رفقة زمÓئه ألطلبة ألذين إأختارتهم
ل–اد ألعام للطلبة أŸسسلم Úأ÷زأئري ‘ Úتونسس ،ألكويت وألوليات أŸتحدة أ أ
كان أحد جنود أ إ
جبهة ألتحرير ألوطني Ÿوأصسلة درأسستهم باÿارج ،ليكونوأ إأطارأت ألدولة أ÷زأئرية أŸسستقلة ..إأنه أŸؤورخ وأسستاذ ألعلوم ألسسياسسية وألعÓقات
ألدولية بجامعة أ÷زأئر  03ألدكتور عمار بوحوشس ،ألذي يÈز لنا ‘ هذأ أ◊وأر ألدور ألذي لعبه ألطلبة ‘ خدمة ألثورة وألتعريف بأاهدأفها بأامريكا.
ا◊سس Úال -ذي أاصس -ب -ح م -دي -را لسس -ون -اط-راك،
رشسيد بسستا Êكان مسسؤوول عن مصسفاة البÎول
‘ ال -ع -اصس -م -ة ،بشس Òقسس -يسس ك -ان م -ه -ن-دسس-ا
ويسس Òشسركة سسوناطراك ‘ سسكيكدة ،عبد
اللطيف نعاسس ،عبد الله شسكÒي ،وعشسرات
اŸه- -ن- -دسس Úال- -ذي- -ن ت- -درب- -وا ‘ الشس- -رك- -ات
األم -ري -ك -ي -ة واسس -ت-ف-ادت م-ن-ه-م ا÷زائ-ر ب-ع-د
اإلسستقلل ‘ تسسي Òالشسركات الوطنية بعد
مغادرة الفرنسسي.Ú
علما أان الكث Òمن اŸسستشسفيات األمريكية
سس- -م- -ح- -وا ل -ل -ج -رح -ى ا÷زائ -ري Úل -ل -ذه -اب
ل-ل-م-ع-ا÷ة ‘ أام-ري-ك-ا Ãسس-تشس-ف-ي-ات نيويورك
وع -ن -دم-ا أاط-ل-ق سس-راح ال-دك-ت-ور أاح-م-د ط-الب
اإلب -راه -ي -م -ي م -ن السس-ج-ن ج-اء إا ¤ال-ولي-ات
اŸتحدة األمريكية سسنة  1961ومكث هناك
بسسفارة ا÷زائر.

أجرت أ◊وأر سسهام بوعموشسة
تصسوير :فوأز بوطارن
^ ألشسعب :بدأية من هو ألطالب عمار
ب - -وح - -وشس وك- -ي- -ف أل- -ت- -ح- -ق ب- -ال- -ث- -ورة
وأل - -درأسس- -ة ‘ أل- -ك- -ويت ث- -م أل- -ولي- -ات
لمريكية؟
أŸتحدة أ أ
^^ أل-دك-ت-ور ع-م-ار بوحوشس :كنت
طالبا ‘ معهد عبد ا◊ميد بن باديسس منذ
سس -ن -ة  1952إا ¤غ - -اي - -ة  ،1956ك -ان ال -ط -ل-ب-ة
ينظمون اŸؤو“رات والندوات ولقاءات ‘ دار
الطلبة بقسسنطينة ألنها هي التي كانت تأاوي
جميع الطلبة الذين يدرسسون باŸعهد .عند
اندلع الثورة التحريرية ،بدأا العديد منا ‘
للتحاق بها بأاية طريقة .كانت اÿلية
السسعي ل إ
األو ¤ال-ت-ي نسس-م-ي-ه-ا خ-ل-ي-ة ع-ب-د ا◊م-ي-د ب-ن
باديسس تتكون من زملء Îﬁم ÚمنخرطÚ
‘ هذه اŸنظمة مثل علي بوداود ،بوسسة عبد
الرحمان ،الهاشسمي هجريسس وآاخرين.
‘ البداية كان دورنا توزيع اŸنشسورات،
ونظرا لصسغر سسني حوا‹  16سسنة عام ،1956
 ⁄يسسمح ‹ باŸشساركة ‘ هذه اŸهمة ،كان
ال -ط -ل-ب-ة ي-ق-وم-ون ب-ه-ذا ال-ع-م-ل –ت إاشس-راف
أاسس -ت -اذ Ãع -ه -د ب -ن ب -اديسس ي -دع -ى إاب -راه-ي-م
م -زه -ودي ك -ان مشس -رف -ا ع -ل -ى خ-ل-ي-ة ال-ط-ل-ب-ة
وباŸوازاة كان أاسساتذة آاخرين ينشسطون لصسالح
الثورة منهم ﬁمد اŸيلي الذي كان وزيرا
ل-لÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ،إاب-راه-ي-م ب-وغ-اب-ةﬁ ،مود
حمروشس ،طاهر حراف ،وأاشس Òهنا إا ¤وجود
ع -دة أان -واع م -ن ال -ط -ل -ب -ة ه -ن -اك م -ن ي -ج-م-ع
التÈعات لفائدة جبهة التحرير ،وهناك من
يرغب ‘ التدريب وآاخرون يريدون العمل ‘
اŸدينة لتبليغ اŸناشس.Ò
‘  ،1957قررت ا÷بهة إارسسال فرقة من
للتحاق بجيشس التحرير مثل ﬁمد
الطلبة ل إ
الصسالح يحياوي ،علي ›يد ،بوداود ،عمار بن
جامع وعبد اÛيد تريكت ،عشسرات الطلبة
أارسسلوهم بالضسبط إا ¤قاŸة حيث انطلقنا إا¤
تونسس ،ألن السسلطات الفرنسسية تعرفت على
العديد منا .وسسبب إالتحاقي بجيشس التحرير
‘ تونسس هو أانني قمت بحرق مكتب القايد
الطاهر بوما‹ بقريتي دوار “نجر باŸيلية
‘ جيجل وكانت بالنسسبة ‹ بداية للتخلصس
من اإلدارة السستعمارية ،فأاصسبحت متابعا و⁄
ي -ت -م ق -ب -و‹ ‘ ال -ف -رق -ة ألن -ن -ي ك -نت صس-غÒا
فالتحقت بتونسس.

الدكتور نقاشش ﬁمد
الصصغ Òدربنا على
ا÷راحة الطبية

^ ماذأ حدث بعدها ،هل من تفاصسيل
لط Ó-ع
م- -ه- -م- -ة ل- -ل- -ت- -اري- -خ أل- -وط -ن -ي ،إ
لجيال عليها ؟
أ أ
^^ ‘ تونسس كان يشسرف على مكتب
جيشس التحرير األسستاذ أارزقي بوزيدة ويسسجل
أاسسماء الطلبة الذين يلتحقون با÷يشس ‘ باب
البحر بتونسس حيث التحقنا بالثورة هناك ،و
قرروا إارسسا‹ للتمريضس نظرا للنقصس ‘ هذه
اŸه- -ن- -ة وك- -ان ع- -دد ك- -ب Òم- -ن اŸت- -ط- -وعÚ
با÷يشس الذين كانوا يتدربون ‘ مدينة باجة
وغÒها من اŸدن التونسسية ،حوا‹  24جنديا
أارسسلونا للتدريب ‘ الزاوية البكرية Ãدينة
تونسس بناحية ا◊لفاوين .تدربنا من جويلية
 1956إا ¤غ- -اي- -ة ديسس- -م 1956 Èع-ل-ى م-هنة
ال-ت-م-ريضس وك-ان ال-ط-ب-يب ال-ذي ي-ك-ون-ن-ا ع-ل-ى
عمليات ا÷راحة هو الدكتور ﬁمد الصسغÒ
ن -ق -اشس ،وك-ان يشس-رف ع-ل-ى اŸدرسس-ة ال-ط-يب
بوحوشس من سسوق أاهراسس ،الذي كان يدربنا
على اإلبر واإلشسارات.
آان- -ذاك ج -اءت ب -ع -ث -ة م -ن م -دي -ن -ة «ت -وزر»
ب -ج -ن-وب ت-ونسس ،إلق-ام-ة مسس-تشس-ف-ى عسس-ك-ري
للجنود الذين يأاتون من ا÷زائر ألن العاصسمة

 80طالبا فرع الو’يات اŸتحدة
غÒوا ›رى التاريخ

التونسسية كانت ‡تلئة .فقررت قيادة جيشس
ال -ت -ح -ري -ر إانشس-اء م-رك-ز ل-ه-م ب-ج-ن-وب ت-ونسس،
فرقتنا كانت تتكون من الشسهيد علي بوسسحابة
مدير اŸسستشسفى واŸتحدث عمار بوحوشس
نائب مدير والشسهيد عمار الباز من تاكسسنة
والشس-ه-ي-د ع-ت-ي-ق ﬁم-د الصس-ال-ح م-ن اŸي-ل-ية.
اشستغلنا هناك Ÿدة وجيزة ،و‘ ربيع 1957
وقع سسوء تفاهم ب Úالطالب العربي الذي كان
يشس- -رف ع -ل -ى ح -وا‹  300ج-ن-دي Ãن-طقتنا
وال -ق -ي -ادة ا÷دي -دة ب -ق -ي -ادة ع -ب -ان رمضس -ان،
ف- -ق- -ررت ه- -ذه األخÒة ضس -م ج -ن -ود ال -ط -الب
العربي لها ،افÎقنا ‘ هذه السسنة حيث ذهبت
أان - -ا إا ¤ت - -ونسس ال - -ع - -اصس- -م- -ة ÷لب األدوي- -ة،
ورف -ق -ائ -ي ال -ث -لث -ة إال -ت -ح-ق-وا ب-ال-ث-ورة داخ-ل
ا÷زائر واسستشسهدوا ‘ معركة بخنشسلة عام
.1957
^ Ÿاذأ تقرر إأعادتكم إأ ¤ألدرأسسة
من جديد؟
^^ ع- -ن -دم -ا ت -ع -ذر ع -ل s-ي ال -رج -وع إا¤
مسس -تشس -ف -ى ت -وزر ،ق -ررت ال -ق -ي-ادة ع-ام 1957
انتهاج سسياسسة جديدة للطلبة الذين Œندوا
و ⁄يصس -ل -وا إا ¤سس -ن ال -عشس-ري-ن ،ف-وق-ع ع-ل-ي-ن-ا
اإلختيار للعودة للدراسسة –ت إاشسراف جبهة
التحرير بإاعطائنا اŸنح وجميع اŸسساعدات
Ÿواصس- -ل- -ة ال- -دراسس -ة ‘ ج -م -ي -ع ف -روع إا–اد
ال-ط-ل-ب-ة .وك-ان السس-ب-اق ل-ه-ذا ال-ع-ق-ي-د الشس-هيد
ع-مÒوشس ،ال-ذي وف-ر ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ي-ن-تمون
للولية الثالثة الغذاء واŸصسروف.
‘  1957عاد جميع الطلبة للدراسسة خاصسة
اإل–اد العام للطلبة اŸسسلم Úا÷زائري‘ Ú
أاوروبا بفرنسسا ،وسسويسسرا و” البحث لهم عن
م -ن -ح م -ن ط -رف اŸن -ظ -م-ات ال-دول-ي-ة ،ف-أان-ا
درسست ‘ تونسس إا ¤غاية أاكتوبر  1958انذاك
قررت جبهة التحرير إاعطاءنا منح ‘ اÿارج.
فوقع علي اإلختيار ألكون ‘ ثانوية الشسويخ
ب -ال -ك -ويت ،وه-ن-اك ق-مت ب-إانشس-اء ف-رع ل–اد
الطلبة اŸسسلم Úا÷زائري Úبرئاسسة ﬁمد
شسعبان وعبد العزيز مشسري وأانا كنت أامÚ
اŸال.
واصس -ل -ن -ا ال-دراسس-ة إا ¤غ-اي-ة  1960عندما
ت- -خ- -رج- -ن- -ا م- -ن ث- -ان- -وي -ة الشس -وي -خ ،ك -ان م -ن
اŸف- -روضس إارسس- -ال- -ن- -ا ل- -ل- -ح- -دود ال- -ت -ونسس -ي -ة
واŸغربية لتعليم أابناء اللجئ Úا÷زائريÚ
لكن اÿطة تغÒت وقررت ا÷بهة إارسسالنا
إا ¤اÿارج ،أانذاك اسستخرجوا لنا جواز سسفر
ت- -ونسس- -ي وأارسس- -ل -ون -ا إا ¤ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
األمريكية كنا حوا‹  17طالبا ،لكي نتكون
ونعود كإاطارات للدولة ا÷زائرية اŸسستقلة،
و‘ ال -ولي -ات اŸت -ح-دة األم-ري-ك-ي-ة م-ن سس-ن-ة

 1960فما فوق كنا ›ندين ÿدمة الثورة
ا÷زائرية والتعريف بعدالتها لدى الراي العام
وكسسر الدعاية الفرنسسية وتضسليلتها.

أايام لها تاريخ بواشصنطن مع
شصندر‹ ،بوجقجيﬁ ،مد يزيد
وأايت ا◊سصÚ
^ أي نشس -اط ل -ك-م ‘ ف-رع أل-ولي-ات
لمريكية؟
أŸتحدة أ أ
^^ كنا ننفذ ونطبق سسياسسة جبهة التحرير
وا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة ،ب-ح-يث ن-ت-ل-قى التعليمات
ويشس-رف ع-ل-ي-ن-ا رئ-يسس ب-ع-ث-ة ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر
الوطني Ãدينة نيويورك عبد القادر شسندر‹،
والسسكرت Òالعام رؤووف بوجقجي وكان ﬁمد
ي - - - -زي- - - -د وﬁم- - - -د أايت ا◊سس ،Úدورن- - - -ا ‘
ا÷امعات األمريكية  ⁄يقتصسر على الدراسسة
ف- -ق- -ط وإا‰ا ن- -ق -وم ب -ت -ب -ل -ي -غ رسس -ال -ة ال -ث -ورة
ا÷زائرية إا ¤األمريكي ،Úكنا ننظم ندوات،
لقاءاتﬁ ،اضسرات ومؤو“رات سسنوية ،أاول
مرة رفعنا العلم ا÷زائري وعقدنا اŸؤو“ر
ال -ث-ا Êإل–اد ال-ط-ل-ب-ة اŸسس-ل-م Úا÷زائ-ريÚ
ال -ذي دام أاسس -ب -وع -ا ‘ م -دي -ن -ة «ري-ج-ف-ي-ل-ي-د
ك-ون-ك-ت-ي-ك-د» ‘ ن-ي-و ان-ق-ل-ن-د بشس-م-ال ال-وليات
اŸتحدة  ،شسكلنا ÷نة جديدة لفرع إا–اد
ال- -ط- -ل- -ب -ة اŸسس -ل -م Úا÷زائ -ري Úوف -ي -ه -ا ”
إان -ت -خ -اب اŸرح -وم رشس -ي-د ب-ن أاع-م-ر رئ-يسس-ا،
ﬁمد أابركان نائب الرئيسس ،ونور الدين أايت
ا◊سس Úأام Úعام وعمار بوحوشس أام ÚاŸال.
وم -ن ه -ن -اك ب -دأان -ا نشس-ت-غ-ل ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
تطبيق سسياسسات جبهة التحرير الوطني ‘
ا÷امعات األمريكية ،كنا دائما بالتعاون مع
ال -ط -ل -ب -ة األم -ري -ك -ي Úال-ذي-ن أاع-ط-ون-ا اŸن-ح
وب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع وزارة اÿارج-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة
نحاول مع السسيناتور من ولية ماسسشسوسست
«ج-ون إاي-ف ك-ي-ن-ي-دي» إاع-ط-اءه م-ع-ل-وم-ات عن
ال -ث -ورة و“ك -ي -ن -ه م -ن ال -ت -ع -رف ع -ل-ى ث-ورات
التحرير ‘ إافريقيا وا÷زائر واحدة منها،
وكيف أان حركات التحرير ضسرورية لتحرير
العا ⁄من العبودية.
‘ البداية كان كينيدي ‘ ›لسس الشسيوخ
وم -ع -ه «ول -ي -ام ف -ور ب-رايت» وه-و رئ-يسس ÷ن-ة
الشس- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة Ãج -لسس الشس -ي -وخ ،ه -ن -ا
الطلبة ا÷زائري Úلعبوا دورا كبÒا من سسنة
 1958إا 1962 ¤م -ع ه -ات Úالشس -خصس -ي-تÚ
األمريكت Úكينيدي إانتخب سسنة  1960كرئيسس
وأاصس- -ب- -ح ي -دع -م ال -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ب -ح -ري -ة
ووضسوح ،وفور برايت كنا نتابع معه العلقات

اÿارجية وخاصسة حروب التحرير ،كنا ندفعه
Ÿسساعدة هذه ا◊ركات من ضسمنها ا÷زائر.
^ ك -ي-ف ‚حت ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر ‘
لمريكي
هذه ألسسياسسة وتغي ÒأŸوقف أ أ
من خÓل شسخصسيات لها وزنها ككينيدي
مثÓ؟
^^ كانت سسياسسة جبهة التحرير الوطني،
ت- -ق- -وم ع -ل -ى ع -دة ﬁاور أاول وه -و األسس -اسس
القيام بإاسستدعاء أاسساتذة وشسخصسيات عربية
ودولية إللقاء ﬁاضسرات عن الثورة ا÷زائرية
‘ ا÷امعات األمريكية ،والتعريف بقضسيتنا
وثانيا الضسغط على ا◊كومة الفرنسسية لكي
ت -خ -ف -ف اŸسس -اع -دات اŸال -ي -ة وال -عسس -ك -ري -ة
للجيشس الفرنسسي ‘ إاطار ا◊لف األطلسسي،
كان دورنا األسساسس هو تبيان أان اŸسساعدات
األمريكية تذهب لتقتيل ا÷زائري Úو‚حنا
‘ هذا ،ألنه بفضسل هذه السسياسسة وتوضسيحها
ل-ل-رأاي ال-ع-ام األم-ري-ك-ي وا◊ك-وم-ة األم-ريكية
ك -ان -وا ي -خ -ف -ف -ون م -ن اŸسس-اع-دة ال-عسس-ك-ري-ة
واŸال- -ي- -ة وصس- -ارت ف- -رنسس- -ا مÎددة ‘ دع- -م
ا◊كومة الفرنسسية ،وبالتا‹ حينما انخفضست
هذه اŸسساعدات اضسطرت فرنسسا للتفاوضس
م -ع ا÷زائ -ري ،Úوه -ي ح -ق -ي-ق-ة ي-غ-ف-ل ع-ن-ه-ا
الكثÒين.
واÙور الثالث ÷بهة التحرير هي ﬁاولة
إازالة ﬂاوف األمريكي Úباأن الثورة ا÷زائرية
ثورة شسيوعية أاو تسساندها الشسيوعية العاŸية،
ق -ل -ن-ا ل-ه-م أان-ن-ا ح-رك-ة –ري-ر وط-ن-ي-ة ه-دف-ن-ا
–رير ا÷زائر من اإلحتلل األجنبي ولسسنا
حركة شسيوعية ،فإاقÎح علينا اŸرحوم عبد
ا◊م -ي -د م -ه -ري ال -ذي ك -ان وزي -را ل -ل -ث -ق-اف-ة
والشس -ؤوون اإلج -ت -م -اع -ي -ة ب -ا◊ك-وم-ة اŸؤوق-ت-ة
للجمهورية ا÷زائرية ،تبنى الفكرة والتفاهم
مع األمريكي Úبشسأانها وهي أاننا بدل أان تظل
هذه التهمة ملتصسقة بنا على أاننا شسيوعي ،Úأان
ننشسئ وحدة فيدرالية شسمال إافريقية ،ولهذا
” عقد مؤو“ر طنجة ‘  1958برئاسسة عبد
ا◊ميد مهري وأاصسبحنا نعمل ‘ إاطار وحدة
شسمال إافريقية إا ¤غاية اإلسستقلل وبذلك
أاصس- -ب- -ح األم -ري -ك -ي -ون ي -ث -ق -ون ب -ن -ا وت -ب -ددت
ﬂاوفهم.
واÙور ال -راب -ع ي -ت -ع -ل-ق ب-إاع-ط-اء إان-ط-ب-اع
للشسركات البÎولية األمريكية بأانه ح Úتتحرر
ا÷زائر ،سسيكون لهذه الشسركات نصسيبا وقدما
‘ الصسحراء ا÷زائرية وتسستفيد من عمليات
التنقيب عن البÎول ،شسجعناها و‚حنا وكان
األمريكيون يأاخذون الطلبة ا÷زائري Úالذين
ي-درسس-ون ال-ه-ن-دسس-ة ال-بÎول-ي-ة وي-درب-ون-ه-م ‘
شس -رك -ات -ه -م ال -بÎول -ي -ة م-ن-ه-م ن-ور ال-دي-ن أايت

^ كيف ” تغي Òأسسم أل–اد ألعام
للطلبة ومتى؟
^^ أاشس Òهنا إا ¤أانه ح Úقرر ال–اد
العام للطلبة اŸسسلم Úا÷زائري Úبصسفة
عامة ‘ عام  ،1964عقد مؤو“ره الرابع ‘
ا÷زائر العاصسمة كنت أاحد اŸمثل Úللطلبة
لمريكية،
ا÷زائري ‘ Úالوليات اŸتحدة ا أ
وقدمت إا ¤ا÷زائر وعقدت هذا اŸؤو“ر
و” انتخابي عضسو اللجنة اŸديرة لل–اد
ال -ع -ام ل-ل-ط-ل-ب-ة اŸسس-ل-م Úا÷زائ-ري ،Úك-ن-ا
ثلث Úطالبا.
و‘ تلك السسنة ( ” )1964تغي Òاسسم
إا–اد ال -ط -ل -ب -ة اŸسس -ل -م Úا÷زائ-ري Úإا¤
ال–اد ال -ع -ام ل -ل -ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úن-زع-ن-ا
لن ا÷زائ- - -ر أاصس- - -ب- - -حت
ح - - -رف»اŸي- - -م» أ
مسستقلة ،الطلبة شساركوا ‘ الثورة وقاموا
بواجباتهم كما ينبغي بدليل حوا‹ عشسرين
إاطارا من الدولة ا÷زائرية غداة السستقلل
كانوا من ال–اد العام للطلبة اŸسسلمÚ
لب -راه -ي -م -ي،
لخضس -ر ا إ
ا÷زائ- -ري Úم -ث -ل ا أ
ﬁمد خميسستيﬁ ،مد الصسديق بن يحيي،
صسالح بلقبي ،الدكتور ﬁمد أام Òالذي كان
أام Úع - -ام ال - -رئ - -اسس- -ة(،ع- -م- -ار ب- -وح- -وشس)
اŸتحدث ÚŸ ،خان ،بلعيد عبد السسلم،
لح -م-ر
ب -لوان ال -ذي ك -ان رئ -يسس ال -ه -لل ا أ
ا÷زائري ،وعشسرات الطلبة مثلما خططت
ا÷بهة أانهم يذهبون للدراسسة ‘ اÿارج
وي-ع-ودون ل-ت-ط-وي-ر ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ف-كان
ذلك ب -حصس -ول -ه -م ع -ل -ى م -ن -اصسب ع -ل -ي-ا ‘
ال- -دول- -ة ،وم -ن -ه -م م -ن ع -وضس ف -راغ ذه -اب
لج - -انب م - -ن الشس - -رك - -ات ال - -بÎول - -ي- -ة ‘
اأ
الصسحراء مثل عبد الرحمان ميقاتلي الذي
ك -ان م-دي-ر ال-ب-حث ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ‘ م-ؤوسسسس-ة
سس -ون -اط -راك ب -الصس-ح-راء ،شس-ري-ف ف-ايضس-ي
لمريكية.
الذين درسسوا بالوليات اŸتحدة ا أ
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^ يقول عبد ألقادر نور ‘ كتابه عن
أل -ط -ل -ب-ة أن  19م- -اي  1956ي -ع Èع-ن
رم -زي -ة أل -وح -دة أل-طÓ-ب-ي-ة ل ع-ن أول
إأل-ت-ح-اق ل-ل-طÓ-ب أ÷زأئ-ري Úب-ال-ثورة،
وق- -د أسس -يء ف -ه -م -ه و” إأقصس -اء ج -م -ي -ع
لخرى بقصسد أو غ Òقصسد ،ما
ألشسرأئح أ أ
قولكم؟
^^ ه - -ذا ف - -ي- -ه شس- -ي- -ئ م- -ن الصس- -واب
وا◊ق- -ي- -ق- -ة ،ف -ك -رة إانشس -اء ا–اد ال -ط -ل -ب -ة
ا÷زائ -ري Úم -ن -ب -ع-ه-ا ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ك-ان-وا
يدرسسون با÷امعات الفرنسسية مثل بلعيد
عبد السسلم ،رضسا مالك ،الفكرة ” تداولها
للتحاق الطلبة بالثورة التحريرية ،وبجامعة
إ
ا÷زائر ” انشساء هذا ال–اد Ãبادرة من
الطلبة وليسست جبهة التحرير ،اŸشساركÚ
لنشساء هذا ال–اد هم
‘ اÿلية الو ¤إ
ال- -ذي- -ن درسس- -وا ‘ ا÷ام -ع -ات ال -ف -رنسس -ي -ة
وجامعة ا÷زائر ومعروف Úوبارزين وهم
 ÚŸخان ،صسالح بلقبيﬁ ،مد الصسديق بن
لبراهيمي.
لخضسر ا إ
يحيي ،ا أ

ا’حد  ١٩ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٤رمضضان  ١٤٤٠هـ

نحن ‘ معهد ابن باديسس كان لنا خلية
لكننا  ⁄نكن بارزين ،عدد كب Òمن طلبتنا
إالتحقوا بالثورة ،توحدنا بهدف ا’ندماج ‘
ج -ب -ه -ة ال -ت -ح-ري-ر ون-ق-وم ب-ا◊رك-ة ال-طÓ-ب-ي-ة
للتغلب على قوات ا’حتÓل الفرنسضي ،وكانت
هي اÿلية اأ’و ،¤نشضط ا’–اد ‘ فرنسضا
أ’ن -ه ’ يسض -ت -ط -ي -ع ال -ق-ي-ام ب-ذلك ‘ ا÷زائ-ر
بسض -بب مضض -اي -ق -ة ا’دارة ا’سض -ت -ع-م-اري-ة وق-د
ت-ب-ع-ت-ه-م إا ¤ف-رنسض-ا ،ف-إان-ت-قلوا إا¤
سضويسضرا مقرهم Ãدينة لوزان ثم
ا ¤ت -ونسس وب -ق -ي أاعضض -اء اإ’–اد
ينشضطون ا ¤غاية ا’سضتقÓل.
ال -ث -ورة وظ -فت ه -ؤو’ء ال -ط -ل-ب-ة
ال - -ب - -ارزي- -ن ‘ ج- -ب- -ه- -ة أاو ج- -يشس
ال -ت -ح -ري -ر ،ف -روع ا’–اد ب-ال-دول
العربية واأ’جنبية لعبت دورا كبÒا،
م- -ن- -ه- -ا ف- -رع ال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة
ا’م -ري -ك-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة ف-يÓ-دل-ف-ي-ا
ب-ج-ام-ع-ة ب-نسض-ل-ف-ان-ي-ا وك-ان ﬁم-د
أابركان الذي أاصضدر نشضرية لتنظيم
م -ظ -اه -رات ك -ل ي -وم اأ’ح-د ن-ن-دد
ف-ي-ه-ا ب-ا’سض-ت-ع-مار الفرنسضي ،قمنا
باŸؤو“ر الثا ١٩6١ ‘ Êومؤو“ر اخر Ãدينة
كولورادو –ت إاشضراف شضريف قÓل سضفÒ
ا÷زائر بواشضنطن‚ ،حنا وصضارت الو’يات
اŸت-ح-دة ت-ن-ح-از ل-ل-ث-ورة ا÷زائ-ري-ة ت-دري-ج-يا
لغاية انتخاب جون كينيدي .وأاشض Òإا ¤أان
منظمة الطلبة العرب بأامريكا كانت تضضم ٤١
فرعا كنا نشضارك معها ‘ تبليغ رسضالة جبهة
Óمريكي.Ú
التحرير ل أ
^ Ÿاذا ت -غ -ي -يب ل -دور ط-ل-ب-ة ال-زواي-ا
ومعاهد ابن باديسس ‘ الكتابات؟
^^ ’بد من فهم نقطة أاسضاسضية عن حركة
الطلبة ،هؤو’ء كانوا Áثلون الشضباب

ب -ا÷ام -ع -ات ال -غ -رب -ي-ة وي-نشض-ط-ون ه-ن-اك،
وكانوا بارزين ‘ ح Úالباقي منهم  ⁄يكونوا
بارزين ،عملهم تطوعي فقط ،لكن كل الشضباب
شضاركوا ‘ الثورة ’ أاحد ينكر دورهم.
^ هل كان لكم احتكاك بالتنظيمات
ال -ط Ó-ب -ي -ة ا’خ -رى ك -راب-ط-ة ال-طÓ-ب
باŸششرق وأاوروبا؟
^ ‘ القاهرة كانوا يسضمون أانفسضهم رابطة
ط Ó-ب شض -م-ال اف-ري-ق-ي-ا ك-ان م-ع-ه-م اŸغ-ارب-ة
والتونسضي ،Úكانوا يتدربون مثل الذين كانوا

دبلوماسسيتنا ‚حت
باسستمالة شسخصسيات
أامريكية ناصسرت
القضسية ا÷زائرية
يشضتغلون ‘ صضوت العرب مثل عبد القادر نور،
 ÚŸبشضيشضيﬁ ،مد خمار ،زيدان ،سضعد الله،
حمانةﬁ ،مد بورغام كان بارز ‘ القاهرة،
بومدين ،الهادي حمدادو ،بشض Òقسضيسس لعبوا
دورا ك -بÒا ،ع -ث -م -ان سض-ع-دي ك-ان يشض-ت-غ-ل م-ع
م-ك-تب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ب-ال-ق-اه-رة مع تيجاÊ
هدام ،وبسضوريا كان علي بن ﬁمد ،عمار بن
سضلطان ،وغÒهم.
‘ اŸشضرق كانوا ينشضطون مسضتقل Úنسضبيا
ع - -ن ا’–اد ال - -ع - -ام ل - -ل- -ط- -ل- -ب- -ة اŸسض- -ل- -مÚ
ا÷زائري ،Úهم من رفعوا اسضم ا÷زائر ‘
الدول العربية وصضوت العرب كان يتغذى منهم،

»æWh

كانوا دعامة كبÒة ÷بهة التحرير ‘ ،أاول
نوفم ١٩٥8 Èدربنا على نشضيد قسضما ﬁمد
ف -وزي ل -ك -ي ن -ق -وم ب -إانشض-اده أام-ام ال-رئ-يسس
اŸصض -ري ج-م-ال ع-ب-د ال-ن-اصض-ر ‘ ج-ام-ع-ة
ال -ق -اه -رة ب -حضض -ور ت-وف-ي-ق اŸد Êو‡ث-ل
ا◊كومة اŸؤوقتة ‘ مصضر ،الفضضل يعود
Ùمد فوزي ‘ تدريبنا على نشضيد الثورة
ا÷زائرية ‘ صضوت العرب Ÿدة أاسضبوعÚ
ونحن نتدرب.
^ ك- -ي- -ف ه -ي ظ -روف ال -ط Ó-ب
ا÷زائري ÚباŸششرق وأاوروبا ؟
^^ بكل صضراحة نحن الذين ارسضلتنا
ج -ب -ه -ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ل-ل-دراسض-ة ‘
اÿارج ،ك -ان ل -دي -ن -ا م -ن -ح ‘ ال-و’ي-ات
اŸت -ح -دة ا’م -ري -ك -ي -ة ك -ان ك -ل ط -الب
›Èا على دفع خمسضة دو’رات من
منحته ÷بهة التحرير الوطني وترسضل
إا ¤رئيسس الهÓل اأ’حمر ا÷زائري
‘ تونسس بن با أاحمد ،عن طريق بنك
أام- -ري- -ك- -ي اسض- -م- -ه «م- -ورق- -ن ت- -روسس
ك- -وم- -ب- -ا »Êإا ¤ل- -وزان ث- -م ت -ونسس ول -دي ك -ل
الوثائق التي تثبت ذلك ،والذي ’ يدفع يطرد
وب-ف-رنسض-ا ك-ان-وا ي-دف-ع-ون ثÓ-ث-ة آا’ف سض-نتيم،
ك-انت ع-م-ل-ي-ة م-ن-ظ-م-ة ،ال-ط-ل-ب-ة ال-ع-رب ك-انوا
ي - -تÈع - -ون ل- -ن- -ا ب- -أام- -وال ومÓ- -بسس ل- -ل- -ث- -ورة
ا÷زائرية ،ترسضل للهÓل اأ’حمر ا÷زائري
‘ تونسس ليوزعها على الÓجئ Úا÷زائريÚ
وكنت على اتصضال مع منظمة امريكية التي
تزودنا ÓÃبسس إ’رسضالها إا ¤تونسس.
^ ك - -ان ه - -ن - -اك صش- -راع ب Úا÷ن- -اح
الطÓبي ا÷زائري الفرنكفو Êمن أاجل
حرف «اŸيم» التي تعني مسشلم ،Úبحيث
’–اد
ك -ان ال -رفضس ق -اط -ع-ا م-ن ط-رف ا إ
الوطني للطلبة ا÷زائري Úلظهور هذا
ا◊رف ‘ الششعار اÙدد لهوية الطلبة،
Ÿاذا؟
^^ رضضا مالك صضاحب فكرة إاقحام حرف
«اŸيم» لتمييز أانفسضنا ب Úأابناء اŸسضتوطنÚ
والفرنسضي ،Úبلعيد عبد السضÓم ÚŸ ،خان،
ب -ل -ق -ب-ي ح-اصض-روا ال-ط-ل-ب-ة ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن
رفضضوا إادخال حرف «اŸيم» أ’نها حسضبهم
ت- -قصض- -ي اأ’وروب- -ي ،Úوك- -ان م- -ن اŸع- -ارضضÚ
إ’دخال فكرة «ميم ‘ ا’–اد ﬁمد حربي
وجماعة كبÒة و” عزلهم والقضضاء عليهم،
أ’نها تغضضب اليسضار واأ’وروبي Úوالشضيوعي،Ú
فكرتهم ’ يسضمحون لقوة غ Òمسضلمة ’خÎاق
ا’–اد والتشضويشس عليه.
^ م -ا مصش Òزم Ó-ئ -ك -م ال -ط-ل-ب-ة ب-ع-د
ا’سشتقÓل؟
^^ ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ت-ق-ل-د م-ن-اصضب ع-ليا ‘
ال -دول -ة ،ل -ك -ن أاغ -ل-ب-ي-ة ك-بÒة م-ن اŸه-ن-دسضÚ
اشض -ت -غ -لت ‘ شض-رك-ة سض-ون-اط-راك وق-د أاوردت
أاسضماؤوهم ‘ كتابي»شضاهد عيان على مشضاركة
ال-ط-ل-ب-ة ‘ ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ا÷زائ-ري-ة» ،م-نهم
جمال حوحو ،بغلي ،بÓوان ،بوربيع ،حسض Úبن
م -ع -ل -م ،ع -ب -د ال -رح -م -ان ب -وراوي ،ع -ب -د ال-ل-ه
شضكÒي ،رابح تركي ،عميار ÿضضر ،عمÒوشس
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حمو ،حسضان كحلوشس ،بك Òباباهم ،بن ميلود،
ب- -ن درسض- -وا ،ب- -ن ي -وسض -ف ،ب -وشض -ل -خ -ة ﬁم -د
بروفسضور رياضضيات مشضهور ،بوقرة سضليمان،
بوطالب جي ،‹Óشضعبان ﬁمد ،شضكيب خليل،
حاج سضليمان ،حرشضاوي ،قسضيسس بشض ،Òكاتي
أاحسضن ،قورصضو أاحمد‚ ،ار إابراهيم ،رابحي
ﬁمد ،بوزار ،صضايجي ،وآاخرون مثل ﬁمد
أامﬁ ،Òم- -د الصض- -دي- -ق ب- -ن ي- -ح -ي -يﬁ ،م -د
خميسضتي ،أابو القاسضم سضعد الله.
توجد قائمة كبÒة كنا  8٠طالبا ‘ الو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية ‘ ،فرقتي اسضتشضهد ثÓثة
الذين التحقوا بالثورة ‘ الداخل وهم عمار
الباز ،علي بوسضحابة ،عبد ا◊ميد بن عتيقة
وأان -ا ب -ق -يت ح -ي-ا ،ف-ك-رة ع-مÒوشس ‘ ت-ك-وي-ن
اإ’طارات ‚حت  ١٠٠باŸائة.
^معظم الكتب تقول ان ا’لتحاق الفعلي
للطلبة كان بعد إاضضراب  ١٩ماي  ،١٩٥6هل
كان هناك التحاق منذ اند’ع الثورة سضريا؟
^^ مئات الطلبة التحقوا قبل هذا التاريخ،
م -ث -ل ق -ت -ال ال -وردي ك -ان-وا ط-ل-ب-ة Ãع-ه-د اب-ن

التحديات الراهنة
تفرضض ا’هتمام
بالنخبة اŸثقفة
باديسس حتى من اŸشضرق أاتوا عن طريق تونسس
واŸغرب ⁄ ،يكونوا ‘ ا–اد الطلبة ،الفرق
ب-ي-ن-ن-ا ن-ح-ن دخ-ل-ن-ا ب-ط-ري-ق-ة م-نظمة كان فيه
ت-أاط Òوت-وف Òاإ’م-ك-ان-ي-ات واسض-ت-خ-راج ج-واز
السضفرŸ ،واصضلة الدراسضة أ’ن ا÷نود ك Ìوقلة
اأ’سضلحة ،واسضتشضهد الكث Òمن الطلبة خدمنا
ا÷بهة بإاخÓصس وهي خدمتنا وأاوصضلتنا Ÿا
نحن عليه ،النظام هو اأ’ب الذي يحمينا من
مطاردة ا’سضتعمار حققنا الهدف اŸشضÎك
وهو ا’سضتقÓل.

إاصسدار عصسارة جهد  5سسنوات
^ ك-ت-اب «شش-اه-د ع-ي-ان على مششاركة
ال -ط -ل -ب -ة ‘ ث-ورة ال-ت-ح-ري-ر ا÷زائ-ري-ة
 ،»1962-1954ي-ع-د Ãث-اب-ة مصش-در م-ه-م
ل-ل-ب-اح-ث Úوال-ط-ل-ب-ة ل-تغطية النقصس ‘
هذا اÛال باŸكتبات ،حدثنا عنه ؟
Óية القرآانية من سضورة البقرة
^^ اسضتنادا ل آ
«و’ تكتموا الشضهادة ومن يكتمها فإانه آاثم قلبه
والله Ãا تعملون عليم» صضدق الله العظيم‘ ،
ال -ب -داي -ة  ⁄أاف-ك-ر ‘ ك-ت-اب-ة Œرب-ت-ي وŒرب-ة
الطلبة ا÷زائري ‘ ÚاŸسضاهمة ‘ –رير
الوطن أ’ن الشضيء اŸهم أاننا –ررنا ،غ Òأان
ت -ه -افت ب -عضس ال -ط -ل-ب-ة السض-اب-ق ‘ Úاإ’–اد
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ال-ع-ام ل-ل-ط-ل-ب-ة اŸسض-ل-م Úا÷زائري Úوخاصضة
الذين كانوا يدرسضون ‘ ا÷امعات الفرنسضية
أاو ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر وال-ذي-ن أاع-ط-وا ان-ط-ب-اع-ا
للرأاي العام بأان اŸثقف Úباللغة الفرنسضية هم
وحدهم الذين انفردوا با’نتماء إا ¤الثورة
وانخرطوا ‘ جبهة وجيشس التحرير الوطني،
وأاهملوا دور الطلبة اŸعرب ‘ Úا÷زائر أاو
اÿارج ‘ –رير الوطن وكانوا اŸادة اÿام
ل -ل -ث -ورة ه -و م -ن دف -ع -ن -ي ل -ل -ك -ت -اب-ة إ’نصض-اف
ا◊قيقة.
م -ي -زة ه -ذا ال -ك -ت -اب ال -ذي ت -ط -لب إا‚ازه
خمسس سضنوات ،أان من دونه مؤورخ وأاسضتاذ له
م -ن -ه -ج -ي -ة ‘ ال -ك -ت -اب -ة ومشض-ارك ‘ ال-ث-ورة،
واسض-ت-ط-عت إاع-ط-اء ف-ك-رة ع-ن نشض-اط ال-ط-ل-بة
ب -ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك -ي -ة وأاظ -ه -رت
دورهم ،وتركت للشضباب القادم معلومات عن
جيل أاول نوفم ١٩٥٤ Èكطلبة ،اعتÈه ا‚از
كب Òوإاضضافة للمكتبة الوطنية ،اعتمدت فيه
على وثائق.
ك -ت -اب -ي ج -اء لسض -د ال-ف-راغ ‘ ه-ذا اÛال
وبينت الوجه اŸشضرف للطلبة ‘ الثورة،
’ يسضتهان Ãشضاركتهم ‘ –رير الوطن
وع -ل -ى ا’ج -ي -ال ال -ق-ادم-ة ان ت-ت-ذك-ره-م
وتعرف قيمة مسضاهمتهم ،والكث Òمنهم
اسضتشضهد.
^ ال -ي -وم ن -ح -ن ن-ع-يشس –دي-ات
إاق -ل-ي-م-ي-ة ودول-ي-ة ،م-ا م-وق-ع ط-ل-ب-ة
اليوم ؟
^^ :اأ’مور اآ’ن تغÒت اصضبح الطلبة
مشضتت Úمقسضم Úفكريا وميدانيا ،صضاروا
ع -ن -ده -م اه-ت-م-ام-ات أاخ-رى غ Òال-ع-م-ل
الوطني ،نحن كان لنا هدف واضضح وهو
–رير البÓد اجتمعنا حوله ،اليوم ا÷زائر
مسض -ت -ق -ل -ة م -ا يشض -غ -ل -ه -م ا◊صض-ول ع-ل-ى م-ن-ح
وشض -ه -ادات وم -واصض -ل-ة ال-دراسض-ة وال-ب-حث ع-ن
الوظائف.
Óسضف اŸشضكل عدم اسضتغÓل الطاقات
ل أ
ا÷زائرية وتوظيفها بفعالية ،ولهذا الطالب
اآ’ن صض- -ار ﬁب- -ط- -ا ك -ثÒا ’ن ال -ع -دد غ -زي -ر
واŸناصضب قليلة ،فصضاروا مبعÌين و’ يجدون
ما يحفزهم على خدمة ›تمعهم اŸعاصضر،
فيه تشضتيت للطاقات ما دفع أادمغتنا للهجرة،
لدينا الفلسضفة خاطئة نهتم باأ’فراد كأافراد
و’ نهتم با÷معيات اŸدنية التي تقوم بخدمة
ا’ختصضاصضات واŸواهب وا◊رف واÛتمع
Ãختلف شضرائحه.
’ نركز على هذه ا÷معيات و’ ‰كنها من
تقد Ëاÿدمات ورفع اŸعنويات وصضار الفرد
يصضارع Ãفرده اŸشضاكل بينما الدول اأ’خرى
اŸنظمات ،هي التي تفسضح اÛال للطالب
و–فزه و“نح له ا÷وائز لكي ينجح وتبحث
له عن مهنة ‘ إاطار تخصضصضها ،هي التي
تسض -اع -ده ع -ل -ى ال -ت -درب اذا ك -ان ن -قصس ل-ك-ي
ي -حصض -ل ع -ل-ى م-ه-ن-ة ويصض-ب-ح ل-ه دور اسض-اسض-ي
للمسضاهمة ‘ النهضضة أ’ن التدريب هو أاسضاسس
ا◊صض -ول ع -ل-ى ال-وظ-ائ-ف ،ح-ت-ى ‘ ال-ت-دريب
يدربون بطريقة سضيئة.
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لوربية سشنتي  1957و1958
للف Úبا÷امعات ا أ
Œاوز عددهم ا أ

 ⁄تقتصسر مهمة الطلبة على نيل العلم لكن النضسال من أاجل الوطن
^ الدكتور هÓل :هكذا خضشنا معارك ضشد اŸسشتعمر الفرنسشي

أادرك ال -ط Ó-ب ا÷زائ -ري -ون اŸسش-ؤوول-ي-ة
ال-وط-ن-ي-ة اŸل-ق-اة ع-ل-ى ع-ات-قهم ،ومن ثم ⁄
تقتصشر مهمتهم على الدراسشة فحسشب ،بل
لن
تعدت ذلك لتششمل ميادين أاوسشع ذلك أ
ال- -ط- -الب ا÷زائ -ري ق -د أادرك بسش -ه -ول -ة أان
رسشالته ‘ الششرق العربي رسشالة تبششÒية
ق-ب-ل أان ت-ك-ون رسش-ال-ة ث-ق-اف-ي-ة .ف-ه-و ي-بشش-ر
ب -أاه -داف ال -ث -ورة وÁث-ل ال-ب-ط-ول-ة ونضش-ال
جيشس التحرير وعدالة القضشية الوطنية،
ه- -ذا م -ا أاك -ده ال -دك -ت -ور ع -م -ار ه Ó-ل أاح -د
الطلبة اŸششارك ‘ Úالثورة ‘ كتابه «نششاط
ال- -ط- -ل- -ب -ة ا÷زائ -ري Úإاب -ان ث -ورة ن -وف -مÈ
.»1954

سس .بوعموشسة
لإعÓء كلمة الحق ذاق الطÓب الجزائريون،
م -رارة ال -ح-رم-ان وال-ج-وع وال-م-رضض والأل-م،
وع -ان -وا ك -ث-ي-را م-ن قسس-اوة ال-ح-ي-اة وشس-ظ-ف
ال- -ع- -يشض ،اع- -ت- -ب- -ره -م الإسس -ت -ع -م -ار خ -ط -را
واأخضسعهم لمراقبة صسارمة ،يقول الدكتور
ه Ó-ل« :ب -ال -ف -ع -ل ف -ف -ي السس -ن-وات الأخ-ي-رة
اإن -ق-ط-عت الإتصس-الت ب-ي-ن-ن-ا وب-ي-ن ال-ج-زائ-ر
...وب -ع -د اإن -ق -ط -اع دام اأك-ث-ر م-ن  3سسنوات
تمكننا في عام  1959من تنظيم الإتصسالت،
ونحن نعرف اأن جل طÓبنا يريدون مغادرة
م -ق -اع -د ج -ام -ع -ة ال -ج -زائ-ر ال-م-داف-ع-ة ع-ن
الإسستعمار والموالية له ولء اأعمى» ،مضسيفا
اأن الرقابة الصسارمة المضسروبة عليهم من
طرف الإسستعمار ،وعدم السسماح لهم بالتنقل
وم -غ -ادرة ال-بÓ-د ه-م-ا السس-ب-ب-ان ال-رئ-يسس-ي-ان
اللذان منعا طÓبنا من مغادرة هذه الجامعة
الأخيرة ،ويصسعب علينا تقدير عدد طÓبنا
في هذه الجامعة تقديرا حقيقيا.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه -ا ت -ق -در اإدارة الإح -ت Ó-ل ع -دد
ال-طÓ-ب ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي ج-ام-ع-ة ال-جزائر
بحوالي  800طالب ،لكن حسسب المعلومات

ال -مسس-ت-ق-اة م-ن ال-ج-زائ-ر ي-وج-د ضس-م-ن ه-ذا
العدد زيادة عن الطÓب في هذه الجامعة
وه- -م ال- -طÓ- -ب ال- -مسس- -ج- -ل- -ي- -ن ف -ي السس -ن -ة
ال -ت -حضس -ي-ري-ة ل-ل-دخ-ول اإل-ى ك-ل-ي-ة ال-ح-ق-وق،
تÓميذ مراكز التكوين الإداري وغيرها من
ال -م -وؤسسسس -ات ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ت-ي اإسس-ت-ح-دث-ه-ا
م-وؤخ-را الإسس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي في الجزائر،
ومن ثم فعدد الطÓب الجزائريين الحقيقي
ل يمكن اأن يتجاوز على اأكثر تقدير 300
اأو 350طالبا في جامعة الجزائر ،من بينهم
عدد هام يتعاطى مهنة التدريسض اأوالمراقبة
الداخلية في الثانويات.
واأوضسح هÓل اأنه من المÓحظ اإنخفاضض
في عدد الطÓب الجزائريين في الجامعات
الفرنسسية منذ شسهر اأكتوبر  ،1958ففي شسهر
اأكتوبر من سسنة  1957نجد اأكثر من 2 . 190

طÓب القاهرة لعبوا دورا مهما ب 1956 Úو1959

وما يلفت اإلنتباه ،أان الطلبة الجزائريين في سسوريا
كانوا مهيكلين بطريقة أاو بأاخرى في أاربع منظمات
محلية هامة هي لجنة الطلبة الجزائريين ما بين
 1955و 1958التي تحولت فيما بين  1سسبتمبر و6
سسبتمبر  ،1958إالى رابطة الطلبة الجزائريين في
الشسرق العربي ورابطة طÓب المغرب العربي التي
تأاسسسست في سسوريا في سسنة  ،1956واإلتحاد العام
ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-ج-زائ-ري-ي-ن ،وأاخ-ي-را منظمة الجبهة في
دمشسق ،التي إالتف الطÓب حولها منذ تأاسسيسض
مكتبها في دمشسق في سسنة .1956
وسس -ي -اسس -ي -ا سس -ان-دوا ال-ث-ورة وال-ت-ع-ري-ف ب-أاه-داف-ه-ا
ال-نضس-ال-ي-ة وت-ط-ورات-ه-ا ع-ن ط-ري-ق وسس-ائ-ل اإلعÓم
ال-م-خ-ت-ل-ف-ة ال-م-ح-ل-ي-ة وغ-ير المحلية ،ومن العوامل
ال -ت -ي سس -اع -دت ع -ل -ى ت-ك-اث-ف ال-نشس-اط السس-ي-اسس-ي

للطÓب الجزائريين ،أان أاعدادهم قد تضساعفت
بين سسنتي  1957و 1958وذلك بقدوم عدة بعثات
طÓبية من الجزائر وتونسض ،وكذلك بقدوم كثير
من الطÓب الجزائريين الذين كانوا يدرسسون في
ال Ó-ذق -ي -ة إال-ى دمشس-ق .ك-م-ا ك-ان ل-م-ك-تب ال-م-غ-رب
العربي في دمشسق الذي كان يرأاسسه آانذاك يوسسف
ال -رويسس -ي دور ف-ي ال-نشس-اط السس-ي-اسس-ي ال-ذي ل-ع-ب-ه
ال -ط -ل -ب -ة ال -ج -زائ -ري -ون ف -ي سس -وري-ا.ون-فسض األم-ر
بالنسسبة لطÓب القاهرة الذين لعبوا بدورهم مهام
فيما بين  1956و ،1959منهم علي مفتاحي ،عبد
الرحمن مهري ،عيسسى بوضسياف ،عبد القادر نور،
بشسير كعسسيسض ،لمنور مروشض ،بوزيان تلمسسان ،عبد
ال-ق-ادر ب-ل-ق-اسس-م-ي ،أاب-وال-ق-اسس-م سس-ع-د ال-ل-ه ،ي-ح-ي-ي
بوعزيز ،عبود عليوشض ،أاحمد بلعيد وغيرهم.

بومرداسس –يي الذكرى ‘ خضشم ا◊راك

لسسÓف ‘ مسسار التغيÒ
الطلبة على درب ا أ

تحيي الجزائر اليوم الذكرى الـ 63لمناسسبة
اليوم الوطني للطالب المصسادف لـ 19ماي من
كل سسنة وسسط تحديات كبيرة تعيشسها األسسرة
ال-ج-ام-ع-ي-ة ه-ذه األي-ام ال-م-ن-خ-رط-ة ب-ق-وة ف-ي
مسسيرة الحراك السسلمي المطالب بالتغيير من
خÓ-ل ال-مسس-ي-رات والع-تصس-ام-ات األسس-ب-وعية
التي ينظمها الطلبة كل يوم ثÓثاء ،مقابل
تخوفات من رهن السسنة الجامعية بعد التلويح
ب-خ-ط-ر السس-ن-ة ال-ب-يضس-اء رغ-م ت-ط-م-ينات وزير
التعليم العالي الذي وعد بإانقاذ الموسسم عن
طريق تمديد السسنة وتأاخير المتحانات..
تجند الطلبة وتخندقهم إالى جانب باقي فئات
الشسعب منذ بداية الحراك قرأاه البعضض بأانه
رسس-ال-ة م-ن ال-ط-ل-ب-ة ل-ل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى حضس-وره-م
وع -دم ال -ت -أاخ-ر ف-ي صس-ن-ع ال-مشس-ه-د وتسس-ط-ي-ر
صس -ف -ح -ات م -ن ال -نضس -ال السس -ل -م -ي وتسس-ج-ي-ل
ال -حضس-ور ف-ي ه-ذه ال-م-ح-ط-ة ال-م-فصس-ل-ي-ة م-ن
ت -اري-خ ال-ج-زائ-ر ،وف-ي إاشس-ارة ع-ل-ى اسس-ت-م-رار
التجند والتعبئة التي قادها الرعيل األول من
الطلبة الذين لم يتخلفوا هم كذلك في دعم
الثورة التحريرية وترك مقاعد الدراسسة في
م- -ث -ل ه -ذا ال -ي -وم م -ن سس -ن -ة  1956لÓلتحاق
ب -ال -ج -ب -ال ،م -ق -دم -ي -ن ب -ذلك أاروع م-ث-ال ف-ي

ال -تضس -ح -ي -ة ب -ال-ن-فسض وب-ال-مسس-ت-ق-ب-ل م-ن اج-ل
ال -مسس -اه -م -ة ف -ي ت -ح -ري -ر ال -وط -ن وت -ح-ق-ي-ق
السستقÓل المنشسود.وعليه فإان مناسسبة هذه
السسنة تحمل أاكثر من دللة رمزية على دور
الطلبة كطبقة مثقفة في تبوأا مقعد الطليعة
ف-ي ع-م-ل-ي-ة ال-ب-ن-اء وال-ت-ج-دي-د وق-ي-ادة مسسيرة
التغيير التي يطالب به الشسعب الجزائري اليوم
ب-ك-ل وع-ي ومسس-ؤوول-ي-ة ،وه-وال-ت-غ-ي-ي-ر الداخلي
أايضس -ا ال -ذي ي -ط -م-ح إال-ي-ه ال-ط-الب م-ن خÓ-ل
ال-م-ط-ال-ب-ة ب-ت-ط-ه-ي-ر صس-ف-وف-ه م-ن األشس-خاصض
المتÓعبين بمسستقبله والمنظمات النتهازية
التي تسستغل قوته الخÓقة في تحقيق مآارب
شس -خصس -ي -ة ضس -ي -ق -ة ع -ل-ى حسس-اب اه-ت-م-ام-ات
ال -ط-ل-ب-ة ال-م-ت-ط-ل-ع-ي-ن إال-ى ت-حسس-ي-ن ظ-روف-ه-م
ال- -ب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة وت -وف -ي -ر ك -اف -ة ال -وسس -ائ -ل
واإلم -ك -ان-ي-ات ال-ت-ي تسس-اع-ده-م ع-ل-ى اإلب-داع
والب -ت -ك -ار ل -ل-مسس-اه-م-ة ف-ي ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-م-ي-ة
وتحرير ملكتهم الفكرية من سسيطرة الفكر
المتحجر والسسياسسة النهزامية التي ربطت
مسسيرة الطالب الجامعي بشسهادة ورقية تسسلم
له عند انتهاء المسسار الدراسسي وتركه يواجه
المجهول.

بومرداسس..ز /كمال

ط- -الب ج -زائ -ري مسس -ج -ل ف -ي ال -ج -ام -ع -ات
ال -ف -رنسس -ي-ة ،وق-د اإن-خ-فضض ه-ذا ال-ع-دد اإل-ى
 1 . 000طالب في السسنة الموالية ،اأما عن
اأع -داد ال -ط Ó-ب ال -ج -زائ -ري-ي-ن ف-ي ج-ام-ع-ة
الجزائر ،فتدعي اإدارة الإسستعمار اأنه في
اأك -ت-وب-ر  1960ك- -ان ح- -وال -ي  1 . 372طالبا
مسسج Óفي هذه الجامعة وهوعدد مبالغ
فيه كثيرا ،وبالنظر لÓأحداث الهامة التي
كانت تعيشسها البÓد والوضسعية العامة التي
كانت سسائدة ل يمكن باأي حال من الأحوال
اأن ي -ك -ون ه -ذا ال -رق -م ال -ذي ق -دم -ت -ه اإدارة
الإحتÓل صسحيحا ،اللهم اإذا كانت تعني به
ك -ل ال-تÓ-م-ي-ذ ال-مسس-ج-ل-ي-ن ف-ي ال-م-وؤسسسس-ات
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ت-ي اإسس-ت-حدثها الإسستعمار لذر
الغبار في العيون.
وف- -ي ال- -م- -وؤت -م -ر ال -راب -ع لإت -ح -اد ال -ط Ó-ب
ال -ج -زائ -ري -ي -ن ال -ذي ان-ع-ق-د ف-ي ت-ونسض ف-ي
اأواخ -ر ج-وي-ل-ي-ة 1960 ،ي -وؤك -د اأيت شس-عÓ-ل
رئيسض الإتحاد على هذه القضسية في تقريره
العام الذي تÓه على المجتمعين.
اأرقام لها دللت
ي- -ق- -دم ال- -م- -وؤل- -ف ج- -دول ل- -ع- -دد ال- -طÓ- -ب
ال-ج-زائ-ري-ي-ن ف-ي اأوروب-ا وف-رنسس-ا وال-جزائر
خÓل الفترة  ،1960-1957بحيث بلغ عدد

ال -ط Ó-ب ف -ي ال -ج -ام-ع-ات الأوروب-ي-ة 2.190
ط -الب م -ن سس-ن-ة  1957اإل -ى  ،1958و 1.500
ط - -الب م - -ن  1958اإل - -ى  ،1959وف- -ي غ- -ي -ر
الجامعات الأوروبية  600طالب ما بين 1958
و ،1959في حين بلغ عددهم في الجامعات
ال-ف-رنسسية  1 . 000ط -الب ف-ي ن-فسض ال-ف-ت-رة،
وفي جامعة الجزائر من  1956اإلى  1957بلغ
العدد حوالي  250وحوالي  392من  1957اإلى
 ،1958و 814من  1958اإلى  1959و 1.317من
 1959اإل- -ى  1960و 1 . 372م- -ا ب -ي -ن 1960
و.1961
عدد الطلبة في المغرب  440طالب ،و536
في تونسض ،و 123طالب بالعراق و 9طÓب
و 36طالب بالكويت ،و 19طالب بليبيا ،و130
طالب بمصسر ،و 76طالب بسسوريا .اأما في
البلدان الإشستراكية الأوروبية فنجد الطÓب
يتوزعون في بداية السسنة الجامعية -1960
 1961وهوالذين يتمتعون بمنحة في هذه
ال -ب-ل-دان ،اأرب-ع طÓ-ب ب-األ-ب-ان-ي-ا ،و 25طالبا
ببلغاريا ،و 82طالب باألمانيا الشسرقية  ،و11
طالبا بالنمسسا ،وتسسع طÓب برومانيا ،و35
طالبا بتشسيكوسسلوفاكيا و 32طالبا بروسسيا
و 42طالبا بيوغسسÓفيا 75 ،طالبا باألمانيا
الفيدرالية 11 ،طالبا ببلجيكا ،وطالبا واحد

ب-ك-ل م-ن دول ك-ن-دا ،اإن-ج-ل-ت-را ،اإي-ط-ال-ي-ا ،و3
ب-ال-ن-روي-ج ،وط-ال-ب-ي-ن ب-السس-وي-د و 135طالبا
بسس -ويسس-را ،و 41ط-ال-ب-ا ب-ال-ولي-ات المتحدة
الأم -ري -ك -ي -ة ف -ي ك -ل م-ن ت-خصسصس-ات اأداب،
ح-ق-وق وع-ل-وم سس-ي-اسس-ي-ة واإق-تصس-ادية ،علوم،
طب وصسيدلة ،هندسسة ،تقنيون ،وفي الطور
الثانوي واأطوار اأخرى .وهذا حسسب جريجة
اأفريك اأكسسيون جويلية .1961
ال- -ط- -ل- -ب -ة ال -ج -زائ -ري -ون ال -مسس -ج -ل -ي -ن ف -ي
الجامعات الفرنسسية خÓل السسنة الجامعية
 1960-1959بلغ عددهم  1230طالب بما في
ذلك الأقسس- -ام ال- -ت- -ي ت- -ه -ي -ئ ل -ل -دخ -ول اإل -ى
ال -م -دارسض ال -ع-ل-ي-ا «480ط-ال-ب-ا» وال-جامعات
( 750ط -ال -ب -ا» ،حسسب ال -ت-خصسصس-ات اآداب،
ح -ق -وق ،ع -ل -وم ،طب وصس -ي -دل -ة ،وب -ج -ام-ع-ة
ال -ج -زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ب-ل-غ ال-ع-دد  589خÓل
السسنة الجامعية  ،1954-1953و 814خÓل
 1960-1959منهم  151يتمتعون بمنحة.
ك -ان صس -ي-ف سس-ن-ة  1959ال-م-رحلة الحاسسمة
ال -ت -ي ب -ل -غ ف-ي-ه-ا ال-طÓ-ب ال-ج-زائ-ري-ون ف-ي
الشسرق العربي والمغرب العربي غايتهم في
ال - -ت - -ن - -ظ - -ي - -م ،وال- -ود وال- -تÓ- -وؤم ال- -ف- -ك- -ري
والسس- -ي- -اسس- -ي.اتسس- -عت نشس- -اط- -ات ال -ط Ó-ب
الجزائريين وتعددت لتشسمل اأكثر من هيئة
طÓبية واحدة .وبعد اإعتقال اأحمد طالب
الإب- -راه -ي -م -ي سس -ن -ة  1956ب -داأ ال -ط Ó-ب
الجزائريون يفكرون جديا في اإيجاد تنظيم
شسامل وكامل لكل الطلبة الجزائريين في
الشسرق العربي.
وبمبادرة من مسسوؤولي الطلبة الجزائريين
ف -ي سس -وري -ا ان -ع -ق -دت ث Ó-ث -ة ل -ق -اءات ب -ي-ن
ال -ط Ó-ب ال -ج -زائ-ري-ي-ن ف-ي الشس-رق ال-ع-رب-ي
انبثقت عنها في سسنة « 1958رابطة الطÓب
الجزائريين في الشسرق العربي».
تعدد النشساط الثقافي للطلبة الجزائريين
في سسوريا وشسمل مجالت واسسعة ،ارتبط
ارتباطا وثيقا بالقضسية الوطنية والتعريف
باآفاقها وتطور اأحداثها داخليا وخارجيا،
ومن اأجل ذلك اأوجد الطÓب الجزائريون
ب -ال -ت -ع -اون م -ع اإخ-وان-ه-م ال-ط-ل-ب-ة ال-م-غ-ارب-ة
«رابطة طÓب المغرب العربي» مجلة ،كفاح
المغرب العربي التي صسدرت منها  4اأو5
اأع -داد تضس -م -ن م -ع -ظ -م -ه -ا اأح -داث ال -ث -ورة
ال-ج-زائ-ري-ة وك-ف-اح-ه-ا ال-ب-ط-ولي .كما اأسسسض
فرع اإتحاد الطÓب الجزائريين في سسوريا
م-ج-ل-ة اأخ-رى ب-ع-ن-وان «نشس-رة ث-ق-اف-ي-ة» ال-تي
بداأت تصسدر في دمشسق ضسمن هذا الإطار
اب- -ت -داء م -ن  1ج-ان-ف-ي  ،1960ول ن - -ع- -رف
بالضسبط عدد الأعداد التي صسدرت من هذه
المجلة ،التي لم تخرج عن النطاق الذي
ناضسلت فيه المجلة السسابقة (كفاح المغرب
العربي».

قرأاه عبد القادر نور ع Èإاذاعة «صشوت العرب»

بيان الطلبة ا÷زائري ‘ ÚاŸشسرق العربي
لخوة :نحن الطÓب الجزائريين
«أايها ا إ
ف--ي ال--مشس--رق ال--ع--رب--ي ،ن--ع--ل--ن ت--أاي--ي--دن-ا
لخواننا المضسربين
المطلق ،ومسساندتنا إ
ف-----ي ث----ان----وي----ات وج----ام----ع----ات ف----رنسس----ا
لسس--ت--ع--م--اري--ة ،ب--إال--ت--ح--اق--ه--م بصس--ف-وف
اإ
المجاهدين في جزائر الثورة ،ونعتبر ما

ق--ام--وا ب--ه ح--دث--ا ع--ظ-ي-م-ا ،وق-د ازدادت
فرحتنا بهذه الحركة التي كنا ننتظرها
بفارغ صسبر ،ونعلن اليوم للعموم اأن كفاح
الشس--عب ال--ج-زائ-ري ق-د اإك-ت-م-ل ،واأن ه-ذا
لسستعمار،
أاخر مسسمار يدق في نعشض ا إ
لعÓن التاريخي الهام ،اأيها
وأانكم بهذا ا إ

لحرار ،قد أاشسهدتم العالم كله
لخوة ا أ
اإ
لسس-ت-ي-ط-ان-ي
لسس-ت-ع-م-ار ا إ
ع--ل--ى ت--زي--ي--ف ا إ
ال---ب---غ---يضض ،ل---ك--ف--اح الشس--عب ال--ج--زائ--ري
ال--م-ج-ي-د...وال-م-ج-د وال-خ-ل-ود لشس-ه-دائ-ن-ا
لبرار وعاشست الثورة الجزائرية.
اأ

ششخصشيات ‘ الواجهة  ...قاسشم زدور

أاول طالب مناضسل يسستشسهد ‘ معركة التحرير
لسشاسشية ÷بهة التحرير الوطني .وقد حسشموا
أاكد الفقيد عبد القادر نور أان الطلبة ا÷زائري ‘ ÚاŸششرق العربي ،ششكلوا الدعامة ا أ
لو ¤وقد كان أاول ششهيد من طلبة اŸششرق العربي خريج كلية دار العلوم جامعة
لنطÓقة ا أ
اŸوقف ،بانضشمامهم ا÷ماعي للثورة منذ ا إ
لحرار ‘ إابراز دورهم قليل وهؤولء هم طلبة اŸدارسس واŸعاهد ا◊رة والزوايا وطلبة عبد
القاهرة قاسشم زدور ،مششÒا إا ¤أان حظ الطلبة ا أ
ا◊ميد بن باديسس ،ومعهد الكتانية التابع لزاوية الششيخ ابن ا◊مÓوي والزوايا الوطنية.

سسهام.ب

زدور م- -ح- -م- -د إاب -راه -ي -م ق -اسس -م
المولود بتاريخ  2فبراير ،1923
تعود أاصسوله إالى منطقة القعدة
جنوب ولية وهران ،ابن الشسيخ
الطيب المهاجي أاحد أابرز علماء
وه- - -ران ،أاول ط - -الب م - -ن - -اضس - -ل
يسس-تشس-ه-د ف-ي ال-ث-ورة ال-جزائرية،
خ-ري-ج اآلداب ل-ج-ام-ع-ة ال-ق-اه-رة
حيث نال شسهادة الليسسانسض أاواخر
 1953ب-داي-ة  .1954وك-ان ي-ج-ي-د
عدة لغات أاجنبية منها الفرنسسية
وك- -ان ه- -وال- -ذي ح- -رر ب -ي -ان أاول
ن -وف -م -ب -ر ب -ال -ل -غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ك-ان

شساعًرا وصسحفًيا حيث كتب عدة
م-ق-الت ب-أاسس-م-اء مسس-ت-ع-ارة م-نها
عبد الرزاق الجزائري رحم الله
الشسهيد.
ولم يمضض على عودته إالى وهران
الكثير ،حتى تم اعتقاله بعد 24
سس -اع-ة م-ن ان-دلع شس-رارة ال-ث-ورة
ن-ظ-را ل-نشس-اط-ات-ه ال-نضس-ال-ي-ة التي
بدأاها في وقت مبكر من حياته.
تعرضض سسي قاسسم للتعذيب على
يد مديرية حماية اإلقليم حتى
ل -ف -ظ أان -ف -اسس-ه األخ-ي-رة ،وي-ب-ق-ى
ت - -اري- -خ وف- -ات- -ه غ- -ي- -ر م- -ع- -روف
ب - -الضس- -ب- -ط ح- -يث أان سس- -ل- -ط- -ات
الفرنسسية ادعت أانه فر من سسجنه

غير أان بعضض التقارير الصسحفية
تحدثت عن العثور على جثة في
 30ن-وف-م-بر  1954م -ا ب -ي-ن ب-رج
الكيفان وشساطئ العاصسمة .ترجع
ب- -عضض ال- -مصس- -ادر أان السس -ل -ط -ات
الفرنسسية أالقته من مروحية في
البحر وهو مكبل حسسب ما أافاد
به بعضض المناضسلين آانذاك.
وحسسب شس-ه-ادة شس-ق-ي-ق-ت-ه إلحدى
ال- -ق- -ن -وات ال -ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة ،وق -د
ع- - -رضست ع- - -ل - -ي - -ه السس - -ل - -ط - -ات
اإلسستعمارية عدة مناصسب منها
أاسس - -ت- -اذ ف- -ي ب- -عضض ال- -م- -ع- -اه- -د
ال -ف -رنسس -ي -ة ب -ال -ج -زائ -ر ف -رفضض
وأالقي عليه القبضض في  6نوفمبر

 ،1954قتل في السسجن ولما بحث
عنه أاهله قيل لهم فر ورغم قتله
ورم -ي ج -ث -ت -ه ال -ت -ي ط -فت ع -ل-ى
سسطح البحر قرب وادي الحراشض
بالعاصسمة حوكم غيابيا بالسسجن
وغرامة مالية قدرت ب 150أالف
ف -رنك ،وق -د ك-انت ه-ذه ال-ح-رك-ة
عبارة عن حركة تمويهية.
وبعد سسنة كشسفت جريدة -l’ex
» pressionالفرنسسية بأانه قتل
ورم -يت ج -ث -ت -ه ف -ي ال-ب-ح-ر ق-رب
وادي ال -ح-راشض ،وي-ب-ق-ى الشس-ه-ي-د
زدور محمد إابراهيم رمزا للطلبة
الجزائريين ومثال عن مشساركتهم
الفعالة في تحرير الجزائر.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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خدمات مرنة لصصندوق التقاعد بالشصلف

التواصشل بالرسشائل القصشÒة واÿط األخضشر

’تصصال لفائدة اŸتعامل Úمع الصصندوق الوطني للتقاعد
لقي تعدد اÿدمات ووسصائل ا إ
بالشصلف إارتياح ا÷ميع بعاصصمة الو’ية واŸراكز التابعة لها بكل بوقادير وواد الفضصة وتنسس
’‰اط ال-ت-ي أاّق-رت-ه-ا ال-وزارة اŸع-ن-ي-ة واŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
صص-صص-ة ل-دف-ع م-ع-اشص-ات ضص-م-ن ا أ
واّ ı
للصصندوق.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

تسص ّ-ج -ل ب -ل -دي -ة رأاسس اŸاء ج-ن-وب سص-ي-دي
ب-ل-ع-ب-اسس إان-ت-ع-اشص-ا تنمويا معتÈا بعد إاطÓق
ع-دي-د اŸشص-اري-ع ال-ه-ام-ة ب-اŸن-ط-ق-ة التي تعّد
كÈى دوائر الو’ية الواقعة Ãحور الهضصاب
العليا والتي عرفت ركودا تسصبب ‘ تعطيل
ال -ع -دي -د م -ن -ه -ا ،خ -اصص -ة م-ا ت-عّ-ل-ق ب-السص-ك-ن،
الشصبكات ا◊يوية والطرقات.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

وي -ع -رف مشص -روع إان -ج -از ال -ق -طب ال -حضص -ري
الجديد ببلدية رأاسش الماء والذي يضصم 1221
مسصكن عمومي إايجاري تقدما في اأ’شصغال،
وه -و ال -مشص -روع ال-ذي ت-ع-ول ع-ل-ي-ه السص-ل-ط-ات
ال-م-ح-ل-ي-ة ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ك-ث-ي-را ’متصصاصش أازمة
السص -ك -ن وت -ل -ب -ي -ة ال -ط -ل -ب -ات ال -مسص -ج-ل-ة ل-دى
مصص -ال -ح -ه -ا ،وف-ي ه-ذا الشص-أان ك-ان ال-مسص-ؤوول
اأ’ول عن الو’ية عبد الحفيظ السصاسصي ولدى
معاينته للمشصروع قد أاعطى تعليمات صصارمة
أ’صص -ح -اب ال -م -ؤوسصسص -ات ال -م -ك-ل-ف-ة ب-اإ’ن-ج-از
ل-ت-ك-ث-ي-ف ال-ج-ه-ود ومضص-اع-ف-ة ال-عمل من أاجل
التسصليم في اآ’جال المحددة قبل نهاية السصنة
ال-ج-ارية  ،2019خ -اصص -ة وأان ال -مشص-روع ع-رف
تأاخرا كبيرا في اأ’شصغال منذ عدة سصنوات،

بسصبب العديد من المشصاكل التي عرقلت سصير
اأ’شص -غ -ال م -ا اضص-ط-ر ب-ال-ج-ه-ات ال-وصص-ي-ة إال-ى
إاعادة دراسصته وإازالة كل المعوقات التي كانت
ت -ع -ت-رضش ال-مشص-روع ،ح-يث تّ-م اسص-ن-اد ورشص-ات
اإ’نجاز إالى  12مقاولة جديدة من أاجل ضصمان
اسص -ت -ك -م -ال أاشص -غ-ال-ه ،ك-م-ا تّ-م ال-تشص-دي-د ع-ل-ى
ضص-رورة اسص-ت-ك-م-ال ال-ت-ه-ي-ئة الخارجية للقطب
الحضصري وربطه بمختلف الشصبكات بالموازاة
مع أاشصغال البناء.
ك -م -ا أاع -ط -يت إاشص-ارة ان-طÓ-ق أاشص-غ-ال ت-ه-ي-ئ-ة
ال-ح-ظ-ي-رة الصص-ن-اع-ي-ة ب-رأاسش ال-م-اء وال-ت-ي لها
أاه-م-ي-ة ب-ال-غ-ة ن-ظ-را ل-م-ا سص-ت-ق-دم-ه مسص-ت-قبÓ
للمنطقة سصواء من حيث ا’نتاج وكذا توفير
مناصصب الشصغل ،حيث يندرج المشصروع وفق
اإ’سص -ت -رات -ي -ج -ي -ة ال -م-ع-ت-م-دة ح-ال-ي-ا م-ن ق-ب-ل
الوصصاية والتي تركز على إاسصتغÓل اأ’راضصي
ال -م -ت -واج -دة ب -م -ن -ط-ق-ة ال-هضص-اب ال-ع-ل-ي-ا ف-ي
اإ’سصتثمار الصصناعي باعتبارها أاراضصي غير
صصالحة للنشصاط الفÓحي ،باإ’ضصافة إالى دفع
ع-ج-ل-ة ال-ت-ن-م-ي-ة ب-ه-ذه ال-م-ن-اط-ق وخلق فرصش
عمل قارة لقاطنيها وسصتشصمل اأ’شصغال تعزيز
شصبكة الطرقات عبر كامل مسصاحة الحظيرة

والتي تقدر بـ 100هكتار ،وسصيتم تدعيمها
بشصبكة الكهرباء والماء الشصروب بعد إاسصتكمال
مشص -روع ت -ح -وي -ل م -ي -اه الشص -ط ال-غ-رب-ي ال-ذي
سصيدّعم البلديات الجنوبية ،كما سصيتّم أايضصا
ت -ح -وي -ل م -ي-اه الصص-رف الصص-ح-ي إال-ى م-ح-ط-ة
ال-ت-ك-ري-ر ب-ال-م-ن-ط-ق-ة ال-حضصرية القريبة والتي
تبعد بحوالي  6كلم بالنظر إالى انعدام مكان
ل-تصص-ري-ف ال-م-ي-اه ال-مسص-ت-عملة بالمنطقة .وقد
أاعطى الوالي أاوامر للمؤوسصسصة المكلفة بإانجاز
المشصروع بضصرورة تسصريع وتيرة العمل وتهيئة
ال -حضص -ي -رة ب -ال -ك -ام -ل ل-ت-وف-ي-ر ال-ج-وال-مÓ-ئ-م
للمسصتثمرين الراغبين في اطÓق مشصاريعهم
الصصناعية بالمنطقة.
هذا وتّم بذات المنطقة إاطÓق أاشصغال تزويد
تجزئة  242مسصكن عمومي إايجاري بشصبكة
ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي وه-و ال-مشص-روع ال-ذي سصيسصلم
ب-ع-د ح-وال-ي شص-ه-ري-ن ،ك-م-ا ي-تّ-م ح-ال-ي-ا إان-ج-از
الطريق ا’جتنابي لرأاسش الماء والذي يمتد
على مسصافة  3كلم بتكفلة إاجمالية تفوق 181
مليون دج ،حيث سصيمح فور دخوله الخدمة
بتسصهيل حركية السصير بالمنطقة.

’ج -راءات ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي ت-ل-ق-ى
ب -حسصب ا إ
اسص -ت -حسص -ان ال -م -ت -ع-اق-دي-ن ب-ال-و’ي-ة حسصب
التصصريحات التي سصجلناها في عين المكان
وال- -ت- -ي أارج- -ع- -ه- -ا ه- -ؤو’ء ،إال- -ى ع- -م -ل -ي -ات
التحسصيسش والتوعية التي باشصرها الصصندوق
’تصصال المباشصر أاو عن طريق
ضصمن آالية ا إ
’بواب المفتوحة المنظمة من طرف إادارة
ا أ
الوكالة المحلية بالشصلف والتي تسصعى حسصب
’ول صصفوان بن حالة إالى وضصع
مسصؤوولها ا أ
المسصتجدات المتعلقة بالمتقاعدين ،خاصصة
قانون  ،15 / 16المعدل والمتمم لقانون
التقاعد فيما يخ ّصش تمديد سصنّ التقاعد
إالى  65سصنة يقول مدير الوكالة الذي أاكد لنا
أان خ- -دم- -ة ال- -رسص- -ائ- -ل ال- -قصص -ي -رة ضص -م -ن
ال-وسص-ائ-ط ال-ت-ي تصص-ل ال-م-ت-ق-اع-د شص-خصص-ي-ا
’ول تسصهيل عملية اطÓع
تهدف بالمقام ا أ
ال-م-ت-ع-اق-د ع-ل-ى ال-مسص-ت-ج-دات ال-م-عّد ة في
حينها ،خاصصة فيما يتعلق بالملفات وتطّور
ال-راتب الشص-ه-ري ل-ل-م-ت-ق-اع-د كآالية إاعÓمية
ناجعة لحّد السصاعة ،يشصير محدثنا بعين
المكان.
ومن جانب آاخر وضصع تحت إاشصارة مسصؤوولية
’خضصر 30
المتقاعد وإاعÓمه رقم الخط ا أ
 ،11 /ال -ذي أاف-اد ه-ؤو’ء ب-خ-دم-ات ج-ل-ي-ل-ة

سصكان شصتوان بتلمسصان سصئموا الوعود بعد عقود

ي-راه-ا ال-م-ت-ق-اع-دون وسص-ل-ي-ة أاخ-رى ل-تزويد
ال-م-ت-ق-اع-د ب-م-ع-ل-وم-ات ق-ي-م-ة يشص-ي-ر زب-ائن
الصص -ن -دوق ال -ذي -ن ال -ت -ق -ي -ن-ا ب-ه-م ف-ي ع-ي-ن
المكان ،وهي وسصيلة أاخرى ـ حسصبهم ـ لتنوير
المتقاعدين بالمدن والتجمعات السصكانية
’رياف والمناطق المنعزلة التي
الكبرى وا أ
تصص -ل -ه -ا ال -م -ع -ل -وم -ة ع-ل-ى غ-رار ال-م-ن-اط-ق
ال-حضص-ري-ة ال-ك-ب-رى يشص-ي-ر أاح-د الشص-ي-وخ من
قطاعات مختلفة بذات المناسصبة.
’ج-راءات ال-ع-م-ل-ي-ة ووضص-عها
وع-ن ت-ف-ع-ي-ل ا إ
حيز الخدمة أاوضصح مدير الوكالة المحلية
بالشصلف أان تنويع أانماط دفع المعاشصات عن
ط -ري -ق ال -ب -نك ت -ل -ق -ى اسص -ت-حسص-ان وارت-ي-اح
المتقاعدين كإاجراء عملي ناجع مع تقديم
’داري-ة سص-ن-وي-ا،
خ -دم -ة وت-ح-ي-ي-ن ال-وث-ائ-ق ا إ
خ -اصص -ة ع -ن -دم -ا ي -ت -ع ّ-ل -ق ب-ال-زي-ادات وه-ي
عمليات كلها تهدف إالى تسصهيل الخدمات
على المتقاعدين ـ يضصيف محدثنا ـ صصفوان
بن حالة.
ه- -ذا ول- -م ي- -ت- -رّدد ال -م -ت -ق -اع -دون وال -زوار
ل-لصص-ن-دوق ع-ن ت-ث-م-ي-ن ال-خ-دم-ات وط-ري-قة
’سص-ت-ق-بال
ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه ال-ف-ئ-ة م-ن خÓ-ل ا إ
’سص -ت -ج -اب -ة ال -ف -وري -ة ل -م -ط -ال-ب-ه-م وك-ذا
وا إ
ال -ت -ج -ه -ي-زات ال-م-وضص-وع-ة ت-حت تصص-رف-ه-م
ب -ال -وك -ال -ة ال -ت -ي صص -ارت ن -م-وذج-ا ف-ي أاداء
’دارية بالو’ية.
الخدمة بالمراكز ا إ

لدراج
مششـــــاريـــــع التنميـــــة اÙليـــــة حبيسشـــــة ا أ
–صصي دائرة شصتوان ضصمن اّÛمع العمرا Êلتلمسصان الكÈى والتي تضصم  3بلديات اأ’ وهي شصتوان ع Úفزة وعم Òأاكراهات عديدة ‘ سص Òالتنمية اÙلية أاثرت مباشصرة على السصكان الذين سصئموا من الوعود.
’شصغال وتلبية اŸطالب وبالرغم من التعليمات الصصارمة التي
و‘ هذا الصصدد رصصدت «الشصعب» إانطباعات اŸواطن Úووقفت على الوقائع اŸيدانية ،وبالرغم أان الدولة والسصلطات الو’ئية وّفرت ميزانية ضصخمة من أاجل الرفع ‘ وتÒة ا أ
يوجّهها الوا‹ إا ¤رؤوسصاء البلديات ،إا’ أان العشصرات من اŸشصاريع ’ تزال حبيسصة ا أ
’دراج والتحجّج بعدم وجود ميزانية واŸشصروع قيد الدراسصة و ⁄تتم اŸوافقة من طرف السصلطات الو’ئية .
السصاعة  16.00وهذا ويعاني سصاكنة عين الحوت
ك-ذلك م-ن إان-ع-دام اإ’ن-ارة ال-ع-م-وم-ي-ة وع-ط-ب-ه-ا في
وتتواصصل معاناة سصكان حي  18سصكن ببلدية شصتوان م - - - - - - -خ - - - - - - -ت- - - - - - -ل- - - - - - -ف اأ’زق- - - - - - -ة والشص- - - - - - -وارع
الذي يقطنه عمال قطاع التربية والتعليم ،حيث وفي الجهة المقابلة وبالرغم من أان بلدية شصتوان
يعانون التهميشش من طرف السصلطات البلدية التي تعد منطقة فÓخية وصصناعية إاذ تتوفر على المئات
رفضصت تطبيق أامر والي الو’ية القاضصي بتعبيد م -ن ال -مصص -ان -ع ال -ع-م-وم-ي-ة وال-خ-اصص-ة ،إا’ أان شص-ب-ح
وت-ب-ل-ي-ط ه-ذا ال-ح-ي ،ح-يث ط-ال-ه ال-ت-ه-م-يشش ل-م-دة البطالة ’ يزال يم ّسش أابناء المنطقة وفي مجال
فاقت  30سصنة حسصب ما كشصف عنه سصكان الحي ال -فÓ-ح-ة تّ-م ت-ح-وي-ل ع-دة مسص-اح-ات فÓ-ح-ي-ة إال-ى
وأاكدوا في معرضش حديثهم أانهم قاموا بمراسصلة كل بنايات لخواصش من أاجل تشصييد عمارات ومنازل
الجهات ،لكن ’ حياة لمن تنادي .في حين أان وف -ي م -ج -ال ال -ري -اضص -ة ،ف -إان أاب-ن-اء ب-ل-دي-ة شص-ت-وان
مسصؤوولي بلدية شصتوان قاموا بتعبيد طرقات أ’حياء يطالبون بتشصييد مسصبح أاولمبي أاو نصصف أاولمبي
فوصصوية وأاحياء أاخرى لمرتين وثÓثة على غرار وقاعة متعّددة الرياضصات ومÓعب جوارية وفي كل
حي بوعرفة والديانسصي و 270سصكن وحي عمال حي ويتم تزويدها بالعشصب اإ’صصطناعي من الجيل
الضص -م-ان اإ’ج-ت-م-اع-ي ،وي-ت-واصص-ل م-ط-لب وت-زف-يت السص -اب -ع وك -ذا ضص -رورة إانشص -اء م -ل -عب ل -ك -رة السص-ل-ة
الطرقات على مسصتوى بعضش أازقة حي الزيتون والطائرة واليد ،حيث تشصهد هذه المرافق انعداما
بأاعالي شصتوان وكذا بالطريق المؤودية إالى جامعة ونقصصا فادحا إاذ تتوفر شصتوان فقط على ملعب
ال -ع -ل -وم وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا وأاح -ي -اء ق -ري -ة أاوزي-دان شص -ل -دة ب -ول -ن -وار ب-ح-ي ع-ي-ن ال-دف-ل-ة وي-ت-ج-م-ع ف-ي-ه
والبياضصة .والكارثة التي وقفنا عليها كذلك هي ال -عشص -رات م -ن ال -ج -م -ع -ي -ات ال -ري -اضص -ي -ة وشص -ب -اب
قرية عين الحوت التي تفتقر أ’بسصط متطلبات ال-ح-ي،وب-ت-وف-ر ك-ذلك ع-ل-ى ق-اع-ة ل-ل-ج-مباز وملعب
الحياة على غرار غياب تعبيد الطريق كذلك عندما صصغير لكرة السصلة ومضصمار صصغير للكرة الحديدية .مرافق رياضصية بأاعلى مسصتوى مثل الذي اسصتفاد م -ن أاج -ل ال -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى ن -ظ -اف -ة ال-م-ح-ي-ط .مسصتوى السصوق البلظي ،في حين ’ يزال الغموضش
أام -ا ال -م Ó-عب ال -ج -واري-ة الصص-غ-ي-رة اأ’خ-رى ف-ه-ي م- -ن- -ه شص- -ب -اب ق -ري -ة ال -ح -وت وال -م -ل -عب الصص -غ -ي -ر وفي الجهة المقابلة ،فإان بلدية شصتوان تتوفر على ي-ك-ت-ن-ف مصص-ير  100م-ح-ل ت-ج-اري ب-ال-ب-لدية الذي
تسص -ق-ط اأ’م-ط-ار ت-ت-ج-م-ع ال-ب-رك م-ن ال-م-ي-اه ال-ت-ي
تتحّول بعد فترة إالى كارثة ووباء يشصكل خطرا على مهملة وفي حالة جد كارثية على غرار الملعب ال- - - - - -م - - - - -عشص - - - - -وشصب إاصص - - - - -ط - - - - -ن - - - - -اع - - - - -ي - - - - -ا .مرافق تربوية كثيرة إاذ تضصم ثانويتين  7متوسصطات وبالرغم من إانهاء اأ’شصغال بها إا’ أانها لم توزع على
أاصصحابها .وفي الجهة المقابلة طالب سصكان شصتوان
صص -ح -ة اأ’ط -ف-ال ،إاضص-اف-ة إال-ى ال-ن-قصش ال-ف-ادح ف-ي البلدي المحاذي لمدرسصة مماشش نذير ومتوسصطة وفي ذات الصصدد ،كشصف نائب رئيسش بلدية شصتوان  12مدرسصة إابتدائية وجامعة للعلوم والتكنولوجيا
وسص -ائ -ل ال -ن -ق -ل ال -حضص -ري ع-ل-ى غ-رار ال-ح-افÓ-ت اإ’مام مالك ابن أانسش وكذا ملعب حي  270سصكن السصيد يزيد صصالح أان مصصالحه في صصدد دراسصة تضصم  5معاهد والمدرسصة الوطنية لتكوين مهندسصي بضصرورة إانشصاء سصوق بلدي كبير للخضصر والفواكه
وسص -ي -ارات اأ’ج -رة .وف -ي ال -ج -انب الصص-ح-ي ك-ذلك وملعب حي الديانسصي والملعب المحاذي لثانوية وت- -جسص- -ي -د مشص -روع  9م Ó-عب وق -اع -ة م -ت-عّ-ددة المدينة .وفي الجانب التجاري تتوفر البلدية على وك -ذا ت -ن -ظ -ي -م م -ع-رضش ل-ل-ت-ج-ارة وه-ذا ف-ي ن-ه-اي-ة
الرياضصات ومسصبح أاولمبي ومصصالحه قد شصرعت المئات من التجار وتّم مؤوخرا كراء نحو  10محÓت اأ’سصبوع الجمعة والسصبت وهذا من أاجل عرضش وبيع
ه -ن -الك م -رك -ز اسص -تشص -ف -ائ -ي صص-غ-ي-ر ل-ك-ن ’ ي-ل-ب-ي اإ’خوة عطار.
ومن جهتهم يطالب سصكان أاحياء الصصف الصصاف في إاقتناء المئات من سصÓت المهمÓت الصصغيرة تجارية من طرف البلدية للشصباب البطال بمبلغ مختلف السصلع ومن أاجل التبادل التجاري وإانتشصال
حاجيات المواطنين ويفتقر للعديد من الخدمات
و’ تتواجد به مداومة أاين يوصصد أابوابه في حدود وأاوزي-دان وشص-ت-وان وع-ي-ن ال-دف-ل-ة بضص-رورة تشص-ي-ي-د التي سصوف يتمّ نصصبها عبر مختلف شصوارع البلدية 4000دج و 5000دج وال -م -ح Ó-ت م -ت -واج-ظ-ة ع-ل-ى الشصباب من البطالة.

تلمسسان :بكاي عمر

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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«هيومن رايتسس ووتشس « تدعو اŸغرب لوقف انتهاكاته

قوات الحتÓل تقمع متظاهرين صسحراويÃ Úدينة بوجدور اÙتلة
اأقدمت قوات ا’حتÓل اŸغربي،
مسساء اأمسس ا’ول  ،على التدخل
ضسد متظاهرين صسحراوي Úواقتحام
منازل اآخرين Ãدينة بوجدور
اÙتلة ؛ تزامنا واŸظاهرات التي
شسهدتها اŸدينة تخليدا لذكرى
اإعÓن الكفاح اŸسسلح.
ح- -اصس- -رت ق- -وأت أ’ح -ت Ó-ل ›م -وع -ة م -ن
أŸتظاهرين قبل أن تتدخل بعنف ،وأقتحام ألعديد
م- -ن أŸن- -ازل م- -ا أدى إأ ¤سس -ق -وط ›م -وع -ة م -ن
ألضس-ح-اي-ا أغ-ل-ب-ه-م م-ن أل-نسس-اء وح-ا’ت-ه-م م-ت-ف-اوتة
أÿطورة ويتعلق أأ’مر بكل من  :سسلطانة سسيد
إأبرأهيم خيا  ،حياة أ ، ÚŸخديجة سسيد أحمد ،
أغليلة أعبيليل  ،زينبو مبارك بابي  ،أمباركة ﬁمد
أ◊افظ  ،فاطمة ﬁمد أ◊افظ  ،خدوج ﬁمد
أ◊افظ ونصسرتهم بابي.
على صسعيد آأخر ،كشسفت منظمة هيومن رأيتسس
ووتشس ،عن أسستخدأم أŸغرب لقوأن Úيحاكم من
خÓ-ل-ه-ا نشس-ط-اء ي-ح-اول-ون فضس-ح أ’ن-ت-ه-اك-ات ألتي
يرتكبها ‘ ألصسحرأء ألغربية أÙتلة.
تطرق بيان أŸنظمة ألتي تتخذ من نيويورك مقرأ
لها ،إأ ¤قضسية ألصسحفية ألصسحرأوية نزهة خطاري
خالد عضسو فريق إأيكيب ميديا باŸناطق أÙتلة ،
وألتي تعرضست لÓعتقال ‘ ألرأبع ديسسم ÈأŸاضسي
خ Ó-ل ن -ق -ل -ه -ا أŸب -اشس -ر Ÿشس -اه -د ق -م -ع م-غ-رب-ي
Ÿظاهرأت سسلمية ومتابعتها Ãوجب ألفصسل 381
م-ن أل-ق-ان-ون أ÷ن-ائ-ي أŸغ-رب-ي وه-و م-ا ي-ع-رضس-ه-ا

مع تصساعد التوتر
’مريكي-ا’يراÊ
ا أ

’ح -ت -م -ال ألسس -ج -ن م -ن ث Ó-ث -ة أشس -ه -ر إأ ¤سس-ن-تÚ
وغرأمات مالية .أبرز مسسؤوول قسسم ألشسرق أأ’وسسط
وشسمال إأفريقيا ‘ أŸنظمة إأيريك غولدشستاين  ،أنه
’ ينبغي للمغرب أن يعتقل أي شسخصس Áارسس حقه
‘ ألتعب Òألسسلمي  ،مذكرأ أن ذلك يتعارضس مع

ظريف يسستبعد ا◊رب ويدعو إا ¤إانقاذ التفاق النووي

قال وزير أÿارجية أإ’يرأﬁ ،Êمد جوأد ظريف ،لن تكون هناك
حرب ‘ أŸنطقة ،مؤوكدأ أنه ’ Áكن أ’ي دولة ‘ أŸنطقة أن توأجه
إأي- -رأن .أضس- -اف ‘ تصس- -ري- -ح م- -ن ب- -ك ،Úأمسس ألسس- -بت ،إأن أل -رئ -يسس
أأ’مريكي ،دونالد ترأمب ’ ،يسسعى إأ ¤أ◊رب ،لكن ‘ إأدأرته هناك
من يريدون دفعه إأليها .ولفت إأ ¤أن إأسسرأئيل ودول ‘ أŸنطقة تسسعى
لفرضس سسياسساتها على أإ’دأرة أأ’مريكية ع ÈأŸال .وقال ظريف إأن
مسستقبل أ’تفاق ألنووي ألذي عقدته ألدول ألكÈى مع بÓده ‘ يد
أÛتمع ألدو‹ ،موضسحا أنه ينبغي تبديل أŸوأقف ألسسياسسية حول
أ’تفاق ألنووي إأ ¤إأجرأءأت عملية وأقتصسادية.
’ خطة لشسن حرب
من جانبهم ،قال  3مسسؤوول Úعسسكري Úأمريكي ،Úإأنه ’ توجد خطة
لشسن حرب على إأيرأن ‘ ،ضسوء تصساعد أŸوأجهات ألكÓمية بÚ
وأشسنطن وطهرأن .نقلت ›لة «تا »Ëأأ’مريكية عن أŸسسؤوولÚ
قولهم ،إأنه «’ توجد خطة فعلية قابلة للتنفيذ ،أو أي شسيء من هذأ
ألقبيل لنشسر قوأت على نطاق وأسسع ‘ أÿليج» 9 ‘ .ماي أ÷اري،

طلـــــــب دعــــم الشسعــــب
’قرار السسÓم
الفنزويلي إ

أل -ت -زأم -ات أل -رب -اط أم -ام أل-ق-ان-ون أل-دو‹ ◊ق-وق
أإ’نسسان وألذي ينصس على ضسرورة أحÎأم أ◊ق ‘
ألتماسس أŸعلومات وأأ’فكار وتلقيها ونقله.
أفرجت ألشسرطة أŸغربية عن نزهة خطاري بعد
أربع سساعات من أعتقالها لكنها صسادرت ألهاتف

ألذكي ألذي أسستخدمته لتصسوير مشسهد ‘ ألشسارع
أنتهى Ãطاردة شسرطي لها  ،و‘  15ماي أخÈت
نزهة هيومن رأيتسس ووتشس أنها  ⁄تسسÎجع بعد
ه-ات-ف-ه-ا وسس-ت-ن-ظ-ر ﬁك-م-ة أل-ع-ي-ون أ’ب-ت-دأئ-ي-ة ‘
قضسيتها.

قدم وزير ألدفاع بالوكالة باتريك شساناهان ،وغÒه من كبار مسسؤوو‹
أأ’من ألقوميﬂ ،ططا أوليا لنشسر ما يصسل إأ 120 ¤ألف أمريكي
إأضسا‘ ‘ أŸنطقة.
–ذير للطائرات اÙلّقة فوق اÿليج
‘ أ’ثناء ،ح ّضست إأدأرة ألطÒأن ألفدرألية ‘ ألو’يات أŸتحدة
شسركات ألطÒأن أأ’مريكية ألتي –ّلق رحÓتها فوق أÿليج على
ت -وّخ -ي أ◊ذر «ن -ظً-رأ ل-زي-ادة أأ’نشس-ط-ة أل-عسس-ك-ري-ة وأرت-ف-اع م-نسس-وب
ألتوترأت ألسسياسسية ‘ أŸنطقة» .ويأاتي ألتحذير ألذي يشسمل كذلك
أأ’جوأء فوق خليج عمان على وقع أزدياد حدة ألتوتر ب Úألو’يات
أŸتحدة وإأيرأن.
أرسسلت وأشسنطن ›موعًة بحرّية ضساربة مؤولفة من حاملة طائرأت
وقطع أخرى إأضسافة إأ ¤قاذفات «بيŸ »52 -وأجهة ما أعتÈت أنه
تهديد وشسيك من إأيرأن .وأمرت إأدأرة ألرئيسس أأ’مريكي دونالد ترأمب
أŸوظ -ف Úبسس -حب أل -دب -ل-وم-اسس-ي Úأأ’م-ري-ك-ي Úغ Òأأ’سس-اسس-ي Úم-ن
ألعرأق ،مشسًÒة إأ ¤وجود تهديدأت من جماعات عرأقية مسسلحة

مدعومة من إأيرأن.
تبادل ا’تهامات
Óمن ألقومي
وفق تقارير إأعÓمية أمريكية ،يضسغط مسستشسار ترأمب ل أ
جون بولتون ’ّتخاذ موقف متشسدد حيال إأيرأن ،لكن آأخرين ‘ أإ’دأرة
يعارضسون ذلك .وتعّرضس مسسؤوولو ألبيت أأ’بيضس وألبنتاغون لضسغوط
لعرضس أأ’سسباب ألتي دفعتهم لتعزيز توأجدهم ألعسسكري ‘ أŸنطقة
وتشسديد خطابهم عى مدى أأ’سسبوع ÚأŸاضسي.Ú
صسادرات النفط تهوي
كشسفت بيانات حديثة ،أن صسادرأت إأيرأن من ألنفط أÿام هبطت ‘
ماي أ÷اري ،إأ ¤أقل من  500ألف برميل يوميا ،بعد أن شسددت
ألو’يات أŸتحدة عقوباتها على طهرأن وأŸتعامل Úمعها.
وأعادت وأشسنطن فرضس عقوبات على إأيرأن ‘ ،نوفم ÈأŸاضسي،
مسستهدفة خفضس صسادرأت أÿام أإ’يرأ Êإأ ¤ألصسفرُ ،منهية إأعفاءأت
كانت قد منحتها لثمانية مسستوردين ‘ .أفريل  2018شسحنت أيرأن
أك Ìمن  2.5مليون برميل يوميا.

مادورو يرّحب باÙادثات مع اŸعارضسة التي ترعاها الÔويج

حب ألرئيسس ألفنزويلي نيكو’سس مادورو ،ببدء
رّ
أÙادث -ات م -ع أŸع -ارضس -ة ‘ أوسس-ل-و ،م-وج-ه-ا
ألشسكر للÔويج لدورها كوسسيط ..وأعلن مادورو
أمام نحو  6500عسسكري ‘ أحتفال بو’ية أرأغوأ
شس -م -ال أل -ب Ó-د «ب -دأت أÙادث-ات أل-ه-ادف-ة إأ¤
أل-ت-ق-دم ن-ح-و –ق-ي-ق أت-ف-اق-ات ل-لسسÓ-م وأل-وفاق
وأ’نسسجام ،وأطلب دعم ألشسعب ألفنزويلي كافة
من أجل أŸضسي قدما على طريق ألسسÓم» .كان
وزير أ’تصسا’ت خورخي رودريغيز وحاكم و’ية
مÒأن -دأ ه-ك-ت-ور رودري-غ-ي-ز ،أل-ل-ذأن شس-ارك-ا ه-ذأ
أأ’سسبوع ‘ ﬁادثات أوسسلو ،حاضسرين ‘ هذأ
أ’حتفال.
أكد مادورو ومن حوله قادة ‘ أ÷يشس أن هذه
أÙادثات مع أŸعارضسة «أخبار سسارة».
وق- - -ب- - -ل ذلك ب - -ع - -دة سس - -اع - -ات– ،دثت وزأرة
أÿارج -ي -ة ألÔوج -ي-ة ع-ن «أتصس-ا’ت أول-ي-ة» بÚ
أŸعسسكرين ‘ فنزوي Óتأاتي ‘ إأطار «مرحلة
أسس -ت-كشس-اف-ي-ة» .أك-ت-ف-ى زع-ي-م أŸع-ارضس-ة خ-وأن
غ- -وأي- -دو أÿم- -يسس ب -ال -ق -ول إأن م -وف -دي -ن ع -ن
أŸعارضسة شساركوأ ‘ وسساطة ‘ ألÔويج .مثل
أŸع -ارضس -ة ‘ أوسس -ل -و أل -ن-ائب ألسس-اب-ق جÒأردو
بليديه وألوزير ألسسابق فرناندو مارتينيز موتو’

ونائب رئيسس ألŸÈان سستال Úغونزأليز .أعادت
ألÔويج أ÷معة ألتأاكيد على رغبتها ‘ «موأصسلة
دعم ألبحث عن حل سسلمي ‘ ألبÓد» ،وفق بيان
للخارجية ألÔوبجية ،مشسددة على رغبتها ‘

م -وأصس-ل-ة دع-م مسس-ع-ى إأي-ج-اد ح-ل سس-ل-م-ي ل-ه-ذه
أأ’زمة .هذأ ألبلد أŸضسيف ÷ائزة نوبل للسسÓم
حيث ” ألتفاوضس أيضسا على أتفاق أوسسلو بÚ
أإ’سس-رأئ-ي-ل-ي Úوأل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،Úل-ه ت-اري-خ ط-وي-ل

سستجرى نهاية العام

كمحرك لعمليات ألسسÓمÃ ،ا ‘ ذلك دوره ‘
م- -ف -اوضس -ات ألسس Ó-م أل -ن -اج -ح -ة ب Úأ◊ك -وم -ة
ألفنزويلية وألقوأت أŸسسلحة ألثورية ألكولومبية
«ألفارك» ‘ عام .2016

تونسس –سسم ا÷دل حول موعد النتخابات الرئاسسية والتشسريعية
حسسمت الهيئة العليا اŸسستقلة
لÓنتخابات ‘ تونسس ،ا÷دل حول
تاأجيل ا’قÎاع الرئاسسي
والتشسريعي اŸرتقب ،نهاية العام
ا◊ا‹ ،موؤّكدة اأنّ هذه الفرضسية
غ Òواردة اإطًÓقا.
قال نائب رئيسس ألهيئة ألعليا أŸسستقلة
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات ،ف-اروق ب-وعسس-ك-ر ‘ ،ن-دوة
صسحفية أإّن «ألهيئة تتابع كلّ ما ُيتدأول
على ألسساحة ألسسياسسية ،من ذلك بعضس
أل -دع-وأت ل-ت-اأج-ي-ل أ’ن-ت-خ-اب-ات» ،مشسّ-دًدأ
على أّن أ’نتخابات ألتشسريعية وألرئاسسية،

هي «موعد دسستوريÁ ’ ،كن أŸسساسس
به».
أضساف أن «تاأجيل أ’نتخابات غ Òوأرد
ي كÓم حول هذأ أŸوضسوع تعتÈه
بتاًتا ،وأ ّ
ألهيئة دعوة ÿرق ألدسستور؛ ’أّنه ببسساطة
ألّ- -دسس- -ت- -ور ه- -و م- -ن يضس- -ب- -ط أŸوأع- -ي- -د
أ’نتخابية ألتشسريعية وألرئاسسية» ،وأصسًفا
دعوأت ألتاأجيل بـ«غ Òأ÷دّية» .أوضسح:
«ن-ح-ن ك-ه-ي-ئ-ة م-وؤ“ن-ون ع-ل-ى أ’ن-ت-خابات
وعلى تطبيق ألدسستور ،وبالتا‹ ’ ›ال
و’ حديث بالنسسبة لنا عن فرضسية تاأجيل
أ’نتخابات».

م -ن ج -ان -ب -ه ،ق -ال رئ -يسس أل -ه -ي -ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسس-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،ن-ب-ي-ل ب-فون ،رvدأ
على أإمكانية ألتمديد ‘ موأعيد ألتسسجيل
ل Ó-ن -ت-خ-اب-ات« :أل-ه-ي-ئ-ة م-ل-ت-زم-ة بÈن-ام-ج
وأضس -ح ،ون -ح -ن ن -ق ّ-ر ب -اأّن أل -ن -ت -ائ -ج أل -ت-ي
حّققناها ‘ ما يتعّلق بالتسسجيل أإيجابية،
وأق -ول أإّن -ه يصس -عب أل -ت-م-دي-د ‘ م-وأع-ي-د
ألتسسجيل ’أّن رسسالة ألهيئة وأضسحة» .دعا
بفون ألتونسسي Úأإ ¤أ’إقبال على ألّتسسجيل
قبل يوم  22ماي أ÷اري ،و هو أآخر موعد
حّددته ألهيئة ألعليا أŸسستقلة لÓنتخابات
للتسسجيل ‘ أ’نتخابات أŸقبلة.

قبل اأسسبوع من ا’قÎاع

األحزاب القومية تطلق حملة للفوز ‘ النتخابات األوروبية

جمع رئيسس حزب «الرابطة»
ا’يطا‹ ( ÚÁمتطرف) ،اأمسس
السسبت ‘ ،ميÓنو ‡ثلي عشسرة
اأحزاب قومية ليطلق اأمام اآ’ف
ا’نصسار حملة للفوز ‘
ا’نتخابات ا’وروبية.
قبل أسسبوع من أ’قÎأع أ’وروبي تبدو أŸهمة
دق-ي-ق-ة ب-ال-نسس-ب-ة لسس-ال-ف-ي-ن-ي وح-ليفته ألرئيسسية
مارين لوبان رئيسسة حزب «ألتجمع ألوطني»
( ÚÁم -ت -ط -رف) ‘ ف -رنسس-ا ،أل-ل-ذي-ن ي-ري-دأن
أ‚اح –الف ’ثني عشسر حزبا قوميا يركز
على ألهوية ألوطنية ،مع تباين موأقفها من عدة
ن -ق -اط م -ث-ل أ’نضس-ب-اط ‘ مسس-ت-وى أŸي-زأن-ي-ة
وتوزيع أŸهاجرين أŸوجودين ‘ دول أ’–اد
أ’وروبي.
وأل - -ه - -دف ه - -و ج- -ع- -ل ك- -ت- -ل- -ة «أوروب- -ا أ’·
وأ◊ري - -ات» أل- -ت- -ي تضس- -م أصس« Ó- -أل- -رأب- -ط- -ة»
و»ألتجمع ألوطني» و»حزب أ◊رية» ألنمسساوي
وحزب «مصسلحة ألفÓمنك» ألهولندي ،ثالث
كتلة ‘ ألŸÈان أ’وروبي وهي مرتبة ينافسس
عليها أيضسا «–الف ألدÁقرأطي ÚوألليÈأليÚ

’ج- -ل أوروب- -ا» أل- -ذي Áك -ن أن يضس -م أل -ن -وأب
ألفرنسسي Úمن تيار ألرئيسس أÁانويل ماكرون.
كثف ماتيو سسالفيني ألذي يشسغل منصسبي نائب
رئيسس أ◊كومة ووزير ألدأخلية ‘ أيطاليا‘ ،
أ’سس -اب -ي -ع أ’خÒة م-ن Œم-ع-ات-ه أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة،
دأعيا ب Óهوأدة ناخبيه أ ¤ألتجند لÓقÎأع.
‘ أ’Œاه ذأته قالت لوبان إأن «أوروبا ’ تكون
قوية أ’ بأا· قوية» .وهي تدعو مثل سسالفيني
أ ¤أق -ام -ة «أوروب -ا أ’· وأل -ت -ع-اون» ب-د’ م-ن
أ–اد أوروبي فدرأ‹.
تقاطع حول هدف واحد
لتقد Ëألدعم لهذه أŸبادرةŒ ،مع آأ’ف من
أنصس- -ار ح- -زب أل- -رأب -ط -ة ،أمسس ،أم -ام سس -اح -ة
كاتدرأئية دومو ألشسهÒة ÃيÓنو ألتي خاطبهم
م -ن أم -ام -ه -ا سس -ال -ف-ي-ن-ي ول-وب-ان وأيضس-ا غÒت
فيلدرز رئيسس حزب أ◊رية ألهولندي.
مع توقعها أن يحصسل سسالفيني على نتيجة
جيدة ،تسساءلت صسحيفة «’ ريبوبليكا» ،أ÷معة،
عما سسيفعل باŸقاعد ألتي سسيحصسل عليها ‘
ألŸÈان أ’وروبي ،معتÈة فكرة أضسفاء طابع
«أل -ت -ن -اغ -م أل -دو‹ ع -ل -ى ›م -وع -ة أ’ح-زأب

ألقومية ألسسيادية» ،فكرة «–قيقها مسستحيل».
أوضسحت ألصسحيفة «أن أول من رفضسوأ فكرة
سس -ال -ف -ي -ن -ي ه -ذه ه -م أول -ئك أل -ذي-ن أع-تÈه-م
ﬂاط -ب -ي -ه م -ن أل-ي-م Úأل-ن-مسس-اوي وأل-ب-اف-اري
وألفنلندي» .وبالفعل تبدو أÓÿفات كثÒة منها
مث Óطبيعة ألعÓقات مع روسسيا ،إأذ إأن سسالفيني
ول -وب -ان م -ق -رب -ان م -ن م -وسس-ك-و ‘ ح“ Úلك
أ’حزأب ألقومية ‘ ألدول ألشسيوعية ألسسابقة،
حسساسسية حيال ذلك.
تّوقعات
يتوقع ،بحسسب آأخر أ’سستطÓعات ،أن يحصسل
ح-زب أل-رأب-ط-ة ع-ل-ى  26م -ق-ع-دأ ‘ ألŸÈان
أ’وروب -ي (زي -ادة ب -عشس-ري-ن م-ق-ع-دأ) وأل-ت-ج-م-ع
ألوطني ألفرنسسي على  20مقعدأ (زيادة خمسسة
نوأب) وحزب ألبديل من أجل أŸانيا على 11
مقعدأ (زيادة بعشسرة مقاعد) .هناك أحزأب
أخرى أصسغر ،بعضسها ليسس مؤوكدأ أن يحصسل
على مقاعد مثل حزب أإ’رأدة (فوليا) ألبلغاري
أو حزب أإ’–اد ألوطني ألقومي للوطن أأ’م
(رودي-ن-ا) أل-تشس-ي-ك-ي أل-ذي ي-ت-وق-ع حصس-ول-ه على
مقعد وأحد ،حاضسرة ‘ ميÓنو.

ألعدد

1٧951

وعود  ⁄يصسدقها إال ترامب..؟!

أأم Úبلعمري

يقال ‘ السسياسسة «إان الوعود ا’نتخابية ’ يصسدقها إا’
صس -اح -ب-ه-ا»؟ Ãع-ن-ى آاخ-ر ،ال-ذي يصس-دق وع-ود ا◊مÓ-ت
ا’نتخابية هوشسخصس سساذج؟ مقولة تنطبق “اما على
’م -ري -ك -ي ،دون -ال -د ت -رامب ال -ذي رف-ع شس-ع-ار
ال -رئ -يسس ا أ
«أامريكا أاو’» ،خÓل حملته ا’نتخابية الرئاسسية ،حÚ
’م-ريكي
ق-ال أان ك-ل اه-ت-م-ام-ه سس-ي-نصسب ع-ل-ى ال-داخ-ل ا أ
’م-ري-ك-ي ÚاŸن-تشس-ري-ن ع Èال-ع-ا⁄
وسس -يسس-حب ا÷ن-ود ا أ
وغÒه -ا م -ن ال -وع -ود ال -ت -ي ال -غ-ري-ب-ة “ام-ا ع-ن سس-ل-وك
’م -ري -ك -ي-ة ا◊ال-ي-ة وب-ي-ن-م-ا تّ-وه-م ا÷م-ي-ع أان
’دارة ا أ
ا إ
ت - -رامب وÃج - -رد شس - -روع - -ه ‘ ا’نسس - -ح - -اب م - -ن ب - -عضس
ا’تفاقيات واŸعاهدات الدولية ،يحضسر فع’ Óنسسحاب
ت -دري -ج -ي ل-واشس-ن-ط-ن م-ن اŸشس-ه-د ال-دو‹ وأان ال-و’ي-ات
’مريكية مقبلة على عزلة ‘ طبعتها الثانية؟
اŸتحدة ا أ
’عادة مراجعة تلك
ولكن تب’ Úحقا أان ترامب يسسعى إ
ا’تفاقيات Ãا يعطي موقع أافضسلية لواشسنطن فهو ووفق
«ع -ق -ي -دت -ه» ا÷دي -دة ل -ل -ت -ع -ام -ل م -ع ح-ل-ف-اء واشس-ن-ط-ن
’ورب -ي Úم-ن-ه-م ع-ل-ى وج-ه اÿصس-وصس ي-ع-ت Èأان-ه م-ن
وا أ
غ ÒاŸن -ط -ق -ي أان ي -ن -اه -ز سس -ه -م أاورب -ا م -ا –صس -ل ع -ل -ي-ه
واشس -ن -ط -ن م-ن ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ات ب-ي-ن-م-ا ي-رى أان م-ن ح-ق
’سس -د وه -ي أان ت -ت -و ¤ت -وزي -ع
واشس- -ن- -ط -ن أاخ -ذ نصس -يب ا أ
الغنائم على حلفائها فالغنيمة ـ حسسبه  -تكون بحجم
’وربي Úبدفع
اŸسساهمة وهذا ما يفسسر مطالبة حلفائه ا أ
’ط-لسس-ي وهذا
’م-ن ال-ذي ي-وف-ره ا◊ل-ف ا أ
مسس-ت-ح-ق-ات ا أ
’ن- -ه ي- -ب- -دوأان ت -رامب ’ زال ي -راوده
’Áان أ
أاضس- -ع- -ف ا إ
ط- -ي- -ف مشس- -روع م -ارشس -ال ال -ذي أاخ -رج أاورب -ا م -ن وح -ل
ا◊رب ال- -ع- -اŸي- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة وأان أاق -ل م -ا ت -ق -دم -ه أاورب -ا
لواشسنطن لرد ا÷ميل هوعدم ا÷حود وا÷حود عنده
هوأان تتشسبث اوربا باتفاق انسسحبت منه واشسنطن لهذا
أاصس-ب-ح ي-ت-ع-ام-ل م-ع-ه-ا Ãن-طق «اÙاسسب» وليسس ا◊ليف
أاوالشسريك ؟ والقمم التي جمعت ترامب بحلفائه سسواء
‘ ق -م-ة  ٢٠أاو ‘ اج-ت-م-اع-ات ال-ن-ات-وت-ؤوك-د هذه العقيدة
الÎام -ب-ي-ة ال-ت-ي ي-تسس-اوى ف-ي-ه-ا ا◊ل-ف-اء واÿصس-وم وأان
زمن (السسياسسة ا’جتماعية) لواشسنطن اŒاه ا◊لفاء قد
و - ¤حسسب ترامب -؟
’م -ري -ك -ي ‘ الشس -رق
ي- -ب- -دوأان ال- -ت- -ح -رك ال -عسس -ك -ري ا أ
’طار فبعد عام فقط على
’وسسط ’ يخرج عن هذا ا إ
ا أ
’يرا ، Êههي
انسسحاب إادارة ترامب من ا’تفاق النووي ا إ
ت -ع -م -ل ع -ل -ى إاع -ادة صس -ي -اغ-ة ات-ف-اق ج-دي-د م-ع ط-ه-ران
’ورب -يÚ
يسس- -حب ال- -بسس- -اط م- -ن –ت اق- -دام ا◊ل- -ف -اء ا أ
’ن-ه وّف-ر ل-ه-م ف-رصس-ا
اŸتشس -ب -ث Úب -ا’ت-ف-اق ب-ن-واج-ذه-م أ
هائلة لÓسستثمار قد تسساهم ‘ إاخراجهم من الضسائقة
اŸالية وا’قتصسادية التي “ر بها القارة العجوز؟ ولكن
يبدوأان ترامب يريد أان تكون الصسفقة له وحده أاوعلى
’سسد من ا’تفاق الذي تسسعى
’قل أان يأاخذ حصسة ا أ
ا أ
واشسنطن إا ¤إاعادة كتابة بنوده على اŸقاسس من خÓل
الضس -غ -ط ع -ل -ى ط -ه -ران ل -ق -ب -ول ال -دخ -ول ‘ م-ف-اوضس-ات
جديدة ،لهذا من اŸسستبعد أان تلجأا واشسنطن إا ¤اÿيار
ال -عسس -ك-ري ضس-د إاي-ران وسس-ت-ك-ت-ف-ي ب-ال-ردع ع Èتصس-ع-ي-د
أام -ري -ك -ي ضس -د ط -ه -ران يصس -ل إا ¤شس -ف Òح-رب ل-ك-ن-ه-ا ’
ت -ن -دل -ع ع -ل -ى غ -رار السس-ي-ن-اري-وال-ك-وري الشس-م-ا‹ ح-يث
“ك -نت واشس -ن-ط-ن ع Èل-غ-ة ال-تصس-ع-ي-د م-ن إاجÓ-سس ك-ي-م
جونغ أاون إا ¤الطاولة ›ددا .
’يرا ) Êا¤
’كيد أان واشسنطن سستوظف (التهديد ا إ
ا أ
أابعد ا◊دود  ،فمن ناحية يرى فيه ترامب مسسكنا فعا’
للجبهة الداخلية اÙتقنة ضسد سسياسساته وعمليات سسÈ
’راء تؤوكد انهيار شسعبيته التي  ⁄تكن يوما مرتفعة
ا آ
منذ وصسولة ا ¤ا◊كم ؟ وكذا العودة بقوة إا ¤اŸنطقة
‡ا ي-ث-بت أان-ه-ا م-ازالت تشس-ك-ل أاه-م-ي-ة قصس-وى لواشسنطن
ال -ت -ي تسس -ع -ى Ÿع -اودة ا’ن -تشس-ار ف-ي-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ب-دع-وى
اح- -ت- -واء (اÿط- -ر ا’ي- -را )Êول- -ك- -ن ‘ ال -واق -ع Ÿواج -ه -ة
م-وسس-ك-وال-ت-ي اضس-ط-رت-ه-ا إا ¤ا’نسس-ح-اب م-ن سس-وريا وهي
ت- -ت- -واج- -د ع- -ل -ى ح -دوده -ا ‘ ف -ن -زوي  Ó-وك -ذا م -راق -ب -ة
الطموحات الصسينية ‘ اŸنطقة والتي دشسنتها بقاعدة
عسسكرية ‘ جيبوتتي ولكن ايران كذلك باعتبارها قوة
صس-اع-دة ي-ت-زاي-د ن-ف-وذه-ا ‘ اŸن-ط-ق-ة ول-ك-ن ي-ب-ق-ى ال-ه-م
’ك Èل -واشس -ن -ط -ن ه -وح -م -اي -ة إاسس-رائ-ي-ل وضس-م-ان ع-دم
ا أ
حصسول أاي خلل اسسÎاتيجي قد يخل بالتفوق العسسكري
ل-ل-ك-ي-ان الصس-ه-ي-و Êوخ-اصس-ة وأان-ن-ا م-ق-ب-ل-ون ع-ل-ى إاعÓن
صس-ف-ق-ة ال-ق-رن ال-ت-ي سس-ت-ك-ون آاخ-ر مسس-م-ار ي-دق ‘ ن-عشس
القضسية الفلسسطينية؟.

تهنئ ـ ـة

ع ÈتÈيكات رمضسانية  ،وأهازيج نورأنية عامرة ،حلت
ضس -ي-ف-ة ج-دي-دة ع-ل-ى ب-يت وأل-دي-ه-ا  ،ف-أاضس-فت ب-ق-دوم-ه-ا
أŸب -ارك أج -وأء م -ن أل -ف -رح -ة وأ’م-ت-ن-ان .وب-ه-ذأ أل-ف-ت-ح
أل -ع-ائ-ل-ي أل-ك-ر“ Ëن-ح ع-ائ-ل-ة زي-وشس ل-ل-وأف-دة أ÷دي-دة
إأسسما يليق Ãقامها ،حيث سسميت على بركة ألله:
هبة شسهد
متمن Úللوألدة ألكرÁة ألشسفاء ألعاجل  ،وللمولودة ألصسحة
وطول ألعمر ،وحياة كرÁة ‘ رعاية وألديها وأŸزيد
من ألبن Úوألبنات  ،يعمرون ألبيت فرحا ونشسوة.
أالف مÈووووك ‘ انتظار الطمينة
الشسعب ٢٠١٩/٠٥/١٩
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الصسفحة من إاعداد :فتيحة كلواز

–ت شسعار « أان تصسل متأاخرا ،خ Òمن أان ل تصسل أابدا »

جمعية طريق السضÓمة لو’ية جيجل تنظم خيمتها الرمضضانية

من أاجل شسراكة معززة ودائمة مع الصسحافة الوطنية

«سضامسضونغ» ا÷زائر تقييم إافطار على شضرف اإ’عÓميÚ
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طبيبك ‘ رمضسان

لدوية وا÷رعات اŸتناولة
ا أ

إاعادة جدولها الزمني خÓل رمضضان ضضروري

رمضضان والنوم..

يجب اسستشسأرة الطبيب ‘ األدوية وا÷رعأت
اŸتنأولة خÓل شسهر رمضسأن للمرضسى ،والتأكد
من تنأولهأ ‘ موعدهأ ا÷ديد وعدم تخطيهأ.
Óدوية
وينصسح بإأعأدة ترتيب ا÷دول الزمني ل أ
خÓل شسهر رمضسأن على النحو التأ‹:

ن -ظ -مت ج -م -ع -ي-ة ط-ري-ق السسÓ-م-ة ل-ولي-ة ج-ي-ج-ل،
خيمتهأ الرمضسأنية للسسÓمة اŸرورية ،وبألتنسسيق
مع الشسركأء الفأعل› ‘ Úأل السسÓمة اŸرورية
على غرار قيأدة الدرك الوطني بجيجل  ،مديرية
ال-ن-ق-ل ل-ولي-ة ج-ي-ج-ل وم-دي-ري-ة ا◊م-أي-ة اŸدن-ية ،
ومشسأركة السسلطأت اÙلية للبلدية ،على مسستوى
ا◊أجز الثأبت للدرك الوطني Ãحأذات اŸؤوسسسسة
العقأبية على الطريق الوطني رقم  77الرابط بÚ
جيجل وسسطيف  ،والتظأهرة حملت شسعأر» أان تصسل
متأخرا ،خ Òمن أان ل تصسل أابدا «.
اÿي -م -ة ع -رفت مشس -أرك -ة أاط -ف -أل ال-ف-وج اŸروري

التأبع للجمعية بأإلضسأفة ألعضسأء ا÷معية والشسركأء
الفأعل› ‘ Úأل السسÓمة اŸرورية ،وكذا أاعوان
م -ؤوسسسس -ة سس -ون -ل-غ-أز وق-د تضس-م-ن ب-رن-أ›ه-أ ت-وزي-ع
قصسأصسأت توعوية على السسواق –مل نصسأئح حول
ضسرورة التحلي بألعقÓنية وضسبط النفسش من أاجل
ق -ي -أدة آام -ن -ة أاث-ن-أء فÎة الصس-ي-أم  ،ال-ت-واصس-ل م-ع-ه-م
وح -ث -ه -م ع -ل -ى ضس-رورة احÎام ال-ق-وان Úواألن-ظ-م-ة
اŸرورية ،كمأ ” تعليق لفتأت على جأنبي الطريق
 ،وكذا تنشسيط وبث ألغأ Êو ومضسأت إاشسهأرية حول
السسÓمة اŸرورية..
الهدف من هذا النشسأط حسسب مسسؤوو‹ ا÷معية

هو» تذك Òمسستعملي الطريق بأن الشسهر الكر، Ë
شس -ه -ر ل -لصس -وم والصس Èوال -ك-رم Ã،ع-ن-ى أان ن-ت-ح-م-ل
اخ -ط -أء ال -غ Òون -ت -ج -نب ال -ع -ن-ف واŸشس-أج-رات ‘
القيأدة ،األنأنية واŸزاحمة خأصسة ‘ أاوقأت الذروة
التي تعرف بطبعهأ ازدحأمأ شسديدا ع Èالطرقأت،
بسس -بب اÿروج ا÷م -أع -ي ل -ل -م-وظ-ف Úم-ن م-ق-رات
عملهم ‘ وقت واحد ،بغرضش الوصسول إا ¤منأزلهم
قبل موعد اإلفطأر».

جيجل :خالد العيفة

ل“ام بناء اŸسساجد بتيبازة تلقى الّرواج
عملية جمع التÈعات إ

مسضجد بني حنيبل ببلدية مراد يسضتقطب ا’هتمام

من يتناول جرعة واحدة يومياً من الدواء
ه- -ذه ت -ع -ت Èم -ن أاسس -ه -ل ا◊ألت ،ح -يث ت -ب -ق -ى
ا÷رعة ثأبتة دون تغي ،Òويجب اسستشسأرة الطبيب
بتغي Òتوقيت هذه ا÷رعة من سسأعأت النهأر إا¤
مأ بعد اإلفطأر والتأكد من عدم وجود خطر على
صسحة اŸريضش ،من اŸمكن أان تختلف فعألية
هذه األدوية وكفأءتهأ ‘ حأل تغي Òمواعيدهأ.

لعÓمية حول مأادبة إافطار ‘ مبادرة
لسسرة ا إ
جمعت شسركة» سسامسسونغ «ا÷زائر ،امسش»،ا أ
دأابت ع-ل-ي-ه-ا Ãن-اسس-ب-ة شس-ه-ر رمضس-ان ،سس-ع-ي-ا م-ن-ه-ا إا ¤خ-ل-ق شس-راك-ة م-عززة ودائمة مع الصسحافة
الوطنية.
صسونيا طبة
أاقأمت «سسأمسسونغ « إافطأر على شسرف الصسحأفة
الوطنية للسسنة اÿأمسسة على التوا‹ بفندق ا÷زائر
ب -أل -ع -أصس -م -ة ،مÈزة ب-ذلك م-ن خÓ-ل ه-ذا ال-ت-ق-ل-ي-د
حرصسهأ الدائم على توثيق وتعزيز سسبل التواصسل مع
اإلعÓمي . Úشسهد هذا اإلفطأر حضسور إاعÓميÚ
وصس -ح -ف -ي‡ Úن Áث -ل -ون ﬂت -ل -ف وسس-أئ-ل اإلعÓ-م
ا÷زائرية ،السسمعية البصسرية والصسحأفة اŸكتوبة ‘
م-ق-دم-ت-ه-أ «الشس-عب» ،ح-يث شس-ك-لت اŸن-أسس-ب-ة فضسأء
ه -أم -أ إلب -راز إاسسÎات -ي-ج-ي-ة» سس-أمسس-ون-غ» التصس-أل-ي-ة
ال -رام -ي -ة إا ¤ال -ت -ق -رب م -ن ال -زب -أئ-ن وت-ل-ب-ي-ة ج-م-ي-ع
احتيأجأتهم وتطلعأتهم .

وكأن اللقأء مع اإلعÓمي Úفرصسة لÓحتفأل بنجأح
مشسأريع الشسركة التي أاطلقتهأ ‘ ا÷زائر خأصسة مأ
ت -ع -ل -ق ب -أŸصس -ن -ع ا÷دي -د لÎك -يب أاج -ه -زة ال-ت-ل-ف-أز
واألجهزة الكهرو منزلية بعنأبة واقتحأم عأ ⁄اإلنتأج
‘ ا÷زائر ‘ إاطأر النوعية وا÷ودة وفقأ Ÿوصسفأت
عأŸية وهو مأ جعلهأ تلقى ‚أحأ كبÒا ‘ السسوق
ا÷زائرية .
ك -م -أ ت -ط -رقت الشس -رك-ة إا ¤ع-رضش ا‚أزات-ه-أ لسس-ن-ة
Óنتأج
، 2018وكذا مشسأركتهأ ‘ اŸعرضش الدو‹ ل إ
الذي سسمح لعشسأق منتوجأت» سسأمسسونغ» من هواتف
ذكية وأاجهزة كهرومنزلية إا ¤التقرب مبأشسرة منهأ
واكتشسأف احدث منتوجأتهأ ‘ السسوق ا÷زائرية .

” ،أامسش ،إاعأدة بعث عملية جمع التÈعأت على
ّ
مسستوى اŸسسأجد تزامنأ و صسÓة ا÷معة بولية
تيبأزة  ،وهي العملية التي توقفت ،منذ نهأية شسهر
ديسس -م ÈاŸنصس -رم ،ألسس -ب -أب ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة وسس-ج-لت
عودتهأ القوية ،أامسش“ ،أشسيأ و متطلبأت اŸرحلة
ا÷ديدة التي تعيشسهأ ا÷زائر.
ب -حسسب مصس -درن -أ م -ن م-دي-ري-ة الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوقأف فإأّنه من اŸرتقب بأن تنظم هذه العملية
أاسسبوعيأ Ãختلف اŸسسأجد فيمأ تبقى من شسهر
رمضسأن على أان تتحول ا ¤نصسف شسهرية خÓل

الفÎات اŸتبقية مثلمأ كأن عليه األمر ‘ سسأبق
عهدهأ.
اسستغلّت ا÷هأت اŸعنية تهأفت و تنأفسش اŸصسلÚ
‘ فعل اÒÿات خÓل الشسهر الفضسيل لتمكينهم من
التÈع بأموالهم لفأئدة اŸسسأجد غ ÒاŸنهية أاو
تلك التي تشسهد توسسعأت ﬂتلفة على أان تتم العودة
ا ¤الوتÒة نصسف الشسهرية ،عقب رمضسأن مبأشسرة.
حظي مسسجد المأم احمد بن حنبيل Ãزرعة
شسر‘ بفرقة الدومية ببلدية مراد ،أامسش ،بتÈعأت
اÙسسن Úعﬂ Èتلف اŸسسأجد ضسمن أاول عملية

من هذا النوع ،منذ بداية السسنة ا÷أرية ،على أان
تليه مسسأجد أاخرى بألولية لحقأ.
Œدر الشسأرة ا ¤أاّن ذات العملية تعتŒ Èسسيدا
ع -م-ل-ي-أ Ùضس-ر اج-ت-م-أع اÿل-ي-ة ال-ولئ-ي-ة اÿأصس-ة
Ãت-أب-ع-ة وم-راق-ب-ة ا÷م-ع-ي-أت ال-دي-ن-ي-ة اŸسس-ج-دي-ة
اŸنعقد ‘  7مأي اŸأضسي و اŸتعلق بألدراسسة و
اŸواف-ق-ة ع-ل-ى ط-ل-ب-أت ج-م-ع ال-تÈع-أت م-ن ط-رف
ا÷معيأت الدينية ،وهي اÿطوة التي تندرج ضسمن
تعليمأت وتوصسيأت ا◊كومة.
تيبازة :علي ملزي

ك - - -ك - - -ل سس - - -ن - - -ة
نحاول تقدË
أاطباق
تقليدية
بلمسسة
عصس-ري-ة ل-ت-كون
لضسافة
ا إ
ال- -رمضس- -ان- -ي -ة ال -ت -ي
ت-ب-حث ع-ن-ه-ا ك-ل رب-ة ب-يت –اول ال-ت-ج-ديد
لفطار التي –ضسرها
فيما تقدمه ‘ وجبة ا إ
لعائلتها وأاسسرتها.

اÿطوات
نشس -وح ال -ل-ح-م اŸف-روم ‘ م-قÓ-ة ب-ه-أ ال-ق-ل-ي-ل م-ن
ال -زيت ال -ن -ب -أت -ي وال -بصس -ل وال -ث -وم اŸف -روم ن -أع-م
ونضس -ي -ف رشس-ة م-ل-ح وف-ل-ف-ل أاسس-ود وق-رف-ة وكصسÈة
ب-ودرة وال-ب-ق-دونسش اŸف-روم ونشس-وح-ه ج-ي-دا ح-ت-ى
ي -نضس -ج وي -نشس-ف م-ن السس-وائ-ل ن-ن-زع-ه ونÎك-ه يÈد
“أمأ.
نضسع ورقة ديول ‘ صسحن ونضسع طبقة من البطأطأ
اŸسسلوقة واŸهروسسة ونضسع كمية من معجون فلفل
حأر حسسب الرغبة (هريسسة) ثم نضسع كمية من
ال -ل -ح -م اŸف -روم اŸشس -وح وشس -رائ -ح م -ن ال -زي -ت -ون
األخضس-ر وخ-ل-ي-ط ال-ب-ق-دونسش وال-كصسÈة اÿضس-راء
والكرافسش اŸقطعة نأعم وا÷ Íالطري ونفقسش
‘ الوسسط بيضسة كأملة ونرشش القليل من اŸلح
وال -ف-ل-ف-ل األسس-ود ون-غ-ل-ق ورق-ة ال-دي-ول ع-ل-ى شس-ك-ل
ظرف كمأ توضسح الصسور ثم نقليهأ مبأشسرة ‘ زيت
سسأخن.
نقوم بقلي حبة الÈيك من ا÷هت Úمع القلب من
ح Úآلخر حتى تأخذ لون ذهبي جميل ثم ننزعهأ
فوق ورق مصسأصش ونقدمهأ بألصسحة والعأفية مزينة
بشسرائح الليمون كمأ توضسح الصسور.

كرافسش ودبشسة ومعدنوسش
زيت
طمأطم مصسÈة

لسساسسية الثÓث ،لتأاخذ مكانها وجبة
يتغّير النظام الغذائي ‘ رمضسان ،وتختفي الوجبات ا أ
لصسدقاء من
لقارب وا أ
لفطار التي تعّد أاسساسسا اجتماعيا وغذائيا ،حيث اجتماع العائلة وا أ
ا إ
ناحية ،وإاطفاء العطشش وا÷وع بأاطيب وأاشسهى اŸأاكولت واŸشسروبات.

اÿطوات
نحمسش اللحم مع التوابل والطمأطم والبصسل ‘
الزيت جيدا ثم نضسيف ◊شسيشش وا◊مصش
و‰رقهم Ãأء سسأخن ونÎكهم يطيبو.

ثم تأتي وجبة السسحور سسندا ليوم الصسأئم الطويل،
وهذه الوجبة ليسست ثأنوية على اإلطÓق ،فهي –دد
مأ إاذا كأن الصسيأم ‘ اليوم التأ‹ سسيمضسي سسلسسأ
وسس -ه  ،Ó-أام
متعبأ
للجسسم.
ي- - - - -جب أان
يتمّيز
السسحور
بعنأصسر
ت-ع-م-ل ع-لى
مسسأعدتنأ
‘ ﬁأرب -ة
ا÷وع
والعطشش
طيلة
النهأر .ويعتقد البعضش أاّن تنأول اŸأكولت الدسسمة
على السسحور ،هو حّل لتفأدي ا÷وع طوال سسأعأت
الصسيأم الطويلة .لكنّ ا◊قيقة أانّ هذه اŸأكولت ل
تفيد إال ‘ زيأدة الوزن.
اختصسأصسيو التغذية ..تنأولوا هذه اŸأكولت
اعت Èاخصسأئيوا التغذية أان اŸأء هو العنصسر األبرز
خÓل اإلفطأر أاو السسحور فأول وجبة بعد الصسيأم أاي
اإلفطأر يجب أان – ّضسر فيهأ اŸعدة الفأرغة للهضسم،
وم- -ن الضس- -رورة إاع- -ط- -أء ا÷سس- -م اŸأء ال -ذي ف -ق -ده
ب -أع -ت -ب -أره أاول -وي-ة ،ل-ذا م-ن األفضس-ل ال-ب-دء ب-أ◊سس-أء
(الشسوربة).
كمأ ينصسحون بأخذ حبأت قليلة من التمر أاو الفأكهة
اÛففة الغنية بألسسكر الطبيعي بدل شسرب عصسÒ
اصسطنأعي ،ألن العصس Òغنيّ بألسسكريأت اŸصسنّعة
التي تسسبب السسمنة ول يحتأجهأ ا÷سسم ،وإا‰أ يحتأج
إا ¤نشس- -وي- -أت وأال- -ي- -أف الشس- -ورب- -ة خ- -أصس- -ة ال -ع -دسش
واÿضسراوات لتسسأعد ‘ عملية الهضسم واÿروج.
وخÓل السسحور يجب أان يكون الهدف األسسأسسي هو
ج -ع -ل ا÷سس -م ق -أدرا ع -ل -ى ت-خ-زي-ن اŸأء ،وي-جب أال
يتنأول مأ يسسبب لنأ العطشش ،لذا علينأ تخفيف كمية
اŸلح وا◊أر والزيتون والزع .Îكمأ يجب اختيأر
الطعأم الذي يشسبعنأ ألطول فÎة ‡كنة من دون أان
يفقدنأ الطأقة على مدار اليوم ،بحسسب الختصسأصسية
كليأ.
سسحور يسسبب العطشش وا÷وع والتعب؟؟
وعن اختيأر البعضش للمعجنأت وجبة يومية للسسحور

مائدة
رمضسان

بريك عنابي

شضطيطحة ◊م
اŸكّونات
أاوراق البوراك (اÿطفة أاوالديول) حسسب أافراد
العأئلة
كمية من اللحم اŸفروم حسسب الرغبة
كمية من البطأطأ اŸغلية اŸهروسسة حسسب الرغبة
كمية من البقدونسش والكصسÈة اÿضسراء اŸقطعة
نأعم حسسب الرغبة
كمية من أاوراق الكرافسش اŸقطعة نأعم حسسب
الرغبة
كمية من ا÷ Íالطري حسسب الرغبة
حبأت بيضش حسسب أاوراق الديول
كمية من الهريسسة (معجون فلفل حأر اختيأري)
التوابل:ملح  -فلفل أاسسود  -قرفة بودرة  -كصسÈة
بودرة -رأاسش
حبة بصسل مفرومة نأعم
فصش ثوم مبشسور
شسرائح زيتون أاخضسر مقطع
زيت نبأتي للقلي
للتقد :Ëشسرائح ليمون

اŸكّونات
◊م غنم
حمصش
 1بصسل مفروم
كسس Èوثوم معجون
كمون
ملح وفلفل اسسود
فلفل احمر
رند

طاج Úبونارين

اŸكّونات
300غ ◊م مرحي
بصسلة صسغÒة
فصش ثوم
 4بيضسأت
ملح .فلفل اسسود
شسوية معدنوسش
 2او  3م.ك بقسسمأط
كمية من ا÷Í
اÿطوات
نفرم البصسل والثوم ونقليهم ‘ شسوية زيت نضسيف
اŸلح والفلفل السسود ” نضسيف اللحم اŸرحي
ونقليه حتى يطيب نطفي عليه ولزم يكون نأشسف.
من جهة اخرى ‘ انأء نضسرب البيضش مع قليل من
اŸلح والفلفل اسسود ز‚بيل (اختيأري) وقليل من
ج Íم -رح -ي ث -م ن -أت-ي ب-أÿل-ي-ط األول ت-أع ال-ل-ح-م
ونفرغه عليه ونزيد نخلط ” نضسيف البقسسمأط.
ل يجب ان يكون جأري ول عأقد ونقسسمه نصسفÚ
نفر غ النصسف الول ‘ مول مدهون ثم نضسيف
ا÷ Íب- -ح -يث ن -غ -ط -ي وج -ه اÿل -ي -ط ث -م نضس -ي -ف
اÿليط اŸتبقي ونسسوي الوجه وندخلو يطيب ‘
الفرن حتى ينشسف من –ت ومن فوق.

السسحــــــور..

الوجبة اŸفتاح ليوم رمضضا Êدون مشضاكل
أاوضس- -ح- -وا »:أان مشس- -ك -ل -ة اŸع -ج -ن -أت األو ¤ه -ي ‘
ال- -ع- -ج Úال- -ذي يسس -بب ال -ن -ع -أسش ،إاضس -أف -ة ل -لشس -ع -ور
بألنتفأخ ،وقد تعطينأ شسعورا سسريعأ بألشسبع ولكن
لفÎة
قصسÒة.
وإاذا أاردن- -أ
تنأول
العجÚ
ف -ي -جب أان
تكون
الكمية
ﬁدودة،
ألن
الطحÚ
األب -يضش ل
يجعلنأ
نشسبع لفÎة طويلة ول يعطي طأقة ،واألفضسل تنأول
خبز حبوب القمح الكأملة (خبز األسسمر) والشسوفأن
بدل منه .مؤوكدون أانه من اŸسستحسسن عدم شسرب
كمية كبÒة من القهوة أاو اŸرطبأت ،ألنهأ تسسبب
العطشش بشسكل كب.Ò
سسحور صسحي ليوم رمضسا Êمثا‹
أاّم -أ اŸأك -ولت ال -ت -ي –ّب-ذ الخ-تصس-أصس-ي-ة وج-وده-أ
ال-ي-وم-ي ف-ي-جب أان ت-ك-ون غ-نّ-ي-ة ب-ألÈوت Úواألل-ي-أف،
إاضس-أف-ة ل-ل-م-أك-ولت ال-غ-نّ-ي-ة ب-أŸأء ،م-ثل اÿضسراوات
وال-ف-واك-ه ال-ن-ي-ئ-ة م-ث-ل ال-ب-ن-دورة (ال-ط-مأطم) واÿيأر
واÿسش والبطيخ .كذلك األمر بألنسسبة إا ¤الÈوتينأت
مثل البيضش وا÷ Íاألبيضش ،أاو حبوب الشسوفأن مع
فأكهة ›ففة ومك ّسسرات لتعطي شسعوراً بألشسبع لفÎة
أاطول من دون التسسبب بألعطشش بشسكل كب.Ò
من اŸمكن إاضسأفة بعضش أانواع النشسويأت اŸتكأملة
مثل الفول وا◊ّمصش بكميأت معتدلة على أان تكون
قليلة الثوم والبهأرات لتفأدي العطشش ،وأان ترافق
بأÿضسأر واŸأء لÎطيب ا÷سسم.
بألنسسبة للحلويأت فمن األفضسل عدم تنأولهأ يوميأً،
ألن كمية السسكر والدهون تسسبب العطشش والكسسل .من
األفضس- -ل السس- -ت- -ع- -أضس -ة ع -ن ا◊ل -وي -أت ب -أل -ف -واك -ه،
وا◊لويأت اŸنزلية.
ومن األفضسل حتى ‘ حألة ا◊لويأت اÿفيفة أان
تكون ّŸرة أاو مرت ‘ Úاألسسبوع خأصسة على وجبة
السسحور .و يفضسل تنأول سسلطة الفواكه ألنهأ تعطينأ
كل مأ نحتأجه من األليأف والسسكر الطبيعي واŸأء».

من يتناول جرعت Úأاو أاك Ìيومياً
بإأمكأن األشسخأصش الذين يتنأولون جرعت Úمن
األدوية يوميأً أان يتنأولوا األو ¤على موعد وجبة
اإلفطأر والثأنية عند موعد وجبة السسحور ،وذلك
بعد اسستشسأرة الطبيب .إال أان الصسعوبة تكمن لدى
اŸرضس -ى ال -ذي -ن ي -ت -ن -أول -ون ثÓ-ث-ة ج-رع-أت م-ن
األدوية يوميأً ،وعليهم اللجوء إا ¤الطبيب لطلب
السستشسأرة.
لمراضش اıتلفة وقواعد تناول أادويتها
ا أ
إاليكم بعضش أاهم ا◊ألت الصسحية وكيف يتم
التعأمل معهأ أاثنأء الصسيأم وفقًأ لهذه التوصسيأت:
مرضسى ضسغط الدم اŸرتفع
عليهم قبل اتخأذ قرار الصسيأم اسستشسأرة الطبيب،
علمًأ أانه ل ينصسح من يعأ Êضسغط الدم اŸرتفع
ب -ألصس -ي -أم ،خ -أصس -ة ‘ ح -أل إاصس-أب-ت-ه-م ب-أم-راضش
ومشسكÓت صسحية أاخرى ،مثل السسكري وأامراضش
القلب .بإأمكأن اŸصسأب Úبضسغط الدم الصسيأم ‘
ح -أل السس -ي-ط-رة ع-ل-ى ضس-غ-ط ال-دم ل-دي-ه-م ،وي-ت-م
تعديل مواعيد األدوية ،خÓل سسأعأت الصسيأم ‘
رمضسأن ،مع مراعأتهم ا÷دية للنصسأئح التغذوية
اÿأصسة بحألتهم.
اŸرضسى الذين يتناولون اŸضسادات ا◊يوية
يختلف موضسوع إاعأدة الÎتيب الزمني للمضسأدات

رمضسان
‘ بÓدهم

«زغب رمضضان»
تقليد موريتاÊ
◊لق شضعر اأ’بناء
يسستقبل اŸوريتانيون شسهر رمضسان
اŸب-ارك ب-ع-ادات وط-ق-وسش ت-خ-تلف
م -ن م -ن -ط-ق-ة إا ¤أاخ-رى ،ول ت-زال
العائÓت تتمسسك بها إاحياء وتÈكا
ب -الشس -ه-ر ال-فضس-ي-ل .وم-ن أاب-رز ت-لك
ال- -ع- -ادات وال -ط -ق -وسش ح -ل -ق شس -ع -ر
لي- - -ام
لط- - -ف- - -ال خÓ- - -ل ا أ
رؤووسش ا أ
لو ¤م -ن رمضس -ان ل -ي -ت -زام -ن ‰و
ا أ
شس -ع -ر رأاسش ال -ط -ف-ل م-ن ج-دي-د م-ع
ن -ه -اي -ة الشس -ه -ر ،ويسس -م -ون -ه «شس-ع-ر
رمضسان» ،أاو «زغب رمضسان»
ي- -ع- -د ح -ل -ق شس -ع -ر رؤووسش األط -ف -أل ‘
رمضسأن من أاقدم وأاعرق العأدات التي ل
يزال الكث Òمن اŸوريتأني Úيحأفظون
ع -ل -ي -ه-أ ،خ-أصس-ة ‘ األري-أف واŸن-أط-ق
غ Òا◊ضس -ري -ة ،ح -يث ت -ع -ت -ق-د شس-رائ-ح

ا◊ي -وي -ة ت -ب -ع ً-أ ل -ع-دد ا÷رع-أت اŸت-ن-أول-ة أاث-ن-أء
النهأر:
جرعة واحدة :بأإلمكأن تنأولهأ عند اإلفطأر أاو
السسحور.
جرعتأن :بعد اسستشسأرة الطبيب من اŸمكن أان
تكون ا÷رعة األو ¤عند اإلفطأر والثأنية عند
وجبة السسحور.
ثÓث جرعأت أاو أاك ‘ :Ìهذه ا◊ألة ،قد يقوم
الطبيب بإأيجأد دواء بديل ليتم تنأوله على جرعة
أاو جرعت.Ú
اŸصسابون Ãرضش الصسرع
‘ حألة اŸصسأب Úبألصسرع ،يجب مراعأة األمور
التألية:
 قد يكون بأإلمكأن بعد اسستشسأرة الطبيب أان يتمتنأول األدوية اÿأصسة Ãرضش الصسرع على جرعة
واحدة نظراً إا ¤مفعولهأ الطويل.
 Ÿن يتنأول جرعت Úمن الدواء ،قد يتم تغيÒموعدهمأ إا ¤مأ بعد وجبة اإلفطأر والسسحور.
‘ ح -أل اإلصس -أب -ة ب -ن -وب -ة صس-رع أاث-ن-أء سس-أع-أتالصسيأم يجب كسسر الصسيأم واإلفطأر فوراً ،إاضسأفة

إا ¤ضسرورة اسستشسأرة الطبيب.
مرضسى السسكري
ي -ع -ت -م -د صس-ي-أم م-رضس-ى السس-ك-ري ع-ل-ى ح-أل-ت-ه-م
الصسحية وعلى مسستوى السسكر ‘ الدم لديهم،
وتنقسسم ا◊ألت نحو التأ‹:
 م -ن ي -ت -ع -أط -ى ج -رع -ة واح-دة م-ن األنسس-ول،Úبإأمكأنه تعديل موعدهأ إا ¤مأ بعد اإلفطأر.
 من يتعأطى جرعت Úمن األنسسول ،Úقد يسسمحله الطبيب بتعديل موعد هذه ا÷رعأت كألتأ‹:
األو ¤قبل اإلفطأر والثأنية قبل وجبة السسحور.
 من يتنأول دواء اŸيتفورم ،Úبإأمكأنه الصسيأمبعد اسستشسأرة الطبيب و–ديد موعد ا÷رعأت
ا÷ديد.
مرضسى القلب
ب -إأم -ك -أن اŸصس -أب Úب -أل -ذب -ح-ة الصس-دري-ة ال-ذي-ن
اسس-ت-ق-رت ح-أل-ت-ه-م الصس-ح-ي-ة الصس-يأم ،مع مراعأة
ت -ن -أول األدوي -ة ب -أن -ت-ظ-أم .ول يسس-م-ح ل-ل-مصس-أبÚ
بأ÷لطة القلبية حديثأً أاو بفشسل القلب ا◊أد
الصسيأم للحفأظ على سسÓمتهم.

ل -دى اŸوري -ت -أن -ي Úل -ت-ك-ون م-زي-جً-أ بÚ
الثن.Ú
وكأنت العأدة قدÁأً تقتضسي أان يقوم
األب بحÓقة شسعر ابنه بنفسسه ،بطريقة
ت -ق -ل-ي-دي-ة ،ك-م-أ ي-ق-وم ال-رج-أل ب-حÓ-ق-ة
رؤووسش بعضسهم البعضش ،أامأ اليوم فقد
أاصس -ب -ح اآلب -أء ي-وك-ل-ون اŸه-م-ة ل-ل-حÓ-ق
العصسري.
أاث -رت ط -ب -ي -ع -ة ا◊ي -أة ال -عصس-ري-ة ع-ل-ى
تطبيق هذه العأدة نوعًأ مأ ،فأنحسسرت
ل -دى ال -ب -عضش ،ل -ك -ن رغ -م ذلك م -أزالت
ﬁأل ا◊Óقة تشسهد إاقبأًل كبÒاً ‘
ب -داي -ة شس -ه-ر رمضس-أن ،وك-ثÒاً م-أ ي-ك-ون
Óطفأل تطبيقًأ
الطلب على ا◊Óقة ل أ
لعأدة «زغب رمضسأن».
من جأنب شسرعي ،يقر معظم الفقهأء
ه -ذه اŸم -أرسس -ة ،م-ع-تÈي-ن أان ال-ع-أدات
ال- -ت -ي دأاب اÛت -م -ع ع -ل -ي -ه -أ و–ظ -ى
Ãكأنة كبÒة ‘ نفوسش الشسعب ،إاذا ⁄
ت -ك -ن ﬂأل -ف -ة ل -لشس -ري-ع-ة ف-ه-ي م-ب-أح-ة
شس -رعً-أ ،ان-طÓ-قً-أ م-ن اŸق-ول-ة الشس-هÒة
«العأدة كألشسرع مأ  ⁄تخألفه» ،ويقول
بعضش الفقهأء «إان النية ‘ ‡أرسسة هذه
العأدة والهدف من ‡أرسستهأ ،هي لب
اŸوضسوع ،ووجه التحليل أاو التحر،Ë
وبألنظر إا ¤طول العهد على ‡أرسسة
هذه الظأهرة وألن معظم علمأء البلد
م -أرسس -وه -أ أاو أاق -روه -أ و ⁄ي-رج-ح ق-ول
ينأقضش ذلك فألراجح هو جوازهأ».

واسسعة من اŸوريتأني Úأان حلق شسعر
رؤووسش األطفأل هدفه التÈك بألشسعر
ال -ذي ي -ن -بت ‘ الشس -ه -ر اŸب -أرك ،ف-ه-و
يطيل العمر ،على حد اعتقأدهأ.
وُي -ع -ت-ق-د أان-ه ن-ت-ي-ج-ة ل-ت-م-أزج اÛت-م-ع
اŸوري -ت -أ Êم -ع اÛت -م -ع -أت ال -ع-رب-ي-ة
واإلفريقية اÛأورة له ،تشسكلت لدى
اÛت -م -ع اŸوري -ت -أ Êع-أدات وت-ق-أل-ي-د
ليسش لهأ من تفسس Òإال أانهأ نأجمة عن
ه-ذا ال-ت-م-أزج ،وي-ع-ت-ق-د أان ح-ل-ق الشس-عر
ارتبط لدى اŸوريتأني Úبألفرح والغبطة
والسس- -رور والب- -ت -ه -أج ،ف -ك -أنت ح Ó-ق -ة
ال -رأاسش ‘ اÛت -م -ع اŸوري -ت-أÊ
القدÃ Ëثأبة يوم عظيم يعم فيه
السس-رور .ارت-ب-طت ظ-أه-رة ح-لق
الشسعر أاو تخفيفه لدى العرب
واŸسس -ل -م– Úدي -داً بشس -ع -أئ-ر
دينية ،وخصسوصسأً شسعÒة ا◊ج،
بسس -م ال
ل
ه
ا
ال -ت -ي ت -ع -ن-ي ال-ق-رب م-ن ال-ل-ه
ب
د
ي
ت
اولي
وع-ل-ى ال-ن-
وقضس - -أء ا◊أج- -أت وإاصسÓ- -ح
شس-ب-ا ك هاد الفال انويت :ب-ي صس-ل-يت
بع
ا◊أل ،أام -أ ‘ اÛت -م -ع -أت
بن ب دم-وع-ي ق-رن-ف-ل-ة ح ثت لك يا
ع
م
ر
د
ا
و
ء
ب
ي
د
ا
ّ
ل
اإلف -ري -ق -ي -ة فÒت -ب -ط ح -ل-ق
ت
ع
ن
د
ي
و
للة
بامرأاة قال
الشس-ع-ر ب-زوال ال-ه-م والسس-عة
حت ما نبدلك بالغ ‹ ﬁ ،Òوالله يا
بت
ى يشس
‘ ال - -رزق وبسس - -ط األم- -ن،
ك ‘ قلبي
يب الط.Ò
لهذا ترسسخت هذه العأدة

G
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اسس- -ئ- -ل- -ة وردت ا ¤ع- -ن- -وا Êالل -كÎوÊ
سسأحأول كل مرة ان اجيب على بعضسهأ
خأصسة مأ هو مرتبط بألشسهر الفضسيل و
م -ن ب Úه -ذه السس -ئ -ل -ة م -أه -و م -رت -ب-ط
ب- -ألرق و اضس- -ط -راب -أت ال -ن -وم أله -م -ي -ة
اŸوضسوع...
Áث -ل ال -ن -وم ث -لث ع -م -ر النسس -أن ح -يث
تتنأوب حيأة النسسأن ثÓث وضسعيأت هن
اليقظة و النوم و النوم اŸتنأقضش ،حيث
تنقسسم مرحلة النوم ا ¤ثÓث مراحل
ه-ي م-رح-ل-ة ال-ن-ع-أسش ال-ن-وم اÿف-ي-ف ثم
تأتي مرحلة النوم العميق ...يتميز النوم
اŸت-ن-أقضش ب-ح-رك-أت م-تسس-أرع-ة ل-لعينÚ
اث- -ن- -أء اŸرح- -ل- -ة الخÒة ل -ل -ن -وم و ه -ي
اŸرحلة اŸرتبطة بألنشسأط ا◊لمي...
ي -خضس -ع نشس -اط ال -ن -وم ا ¤ع -ام -لÚ
ينظمانه ويضسبطان وتÒته وهما:
-1ال -ت -ن -ظ -ي -م ال -داخ -ل -ي و ه -و م-رت-ب-ط
ب-أح-ت-ي-أج-أت ا÷سس-م ل-ل-ن-وم حيث تتزايد
ه -ذه الح -ت -ي -أج -أت ع -ن-د ا◊رم-أن م-ن
النوم...
-2ال -ت -ن -ظ -ي -م ال-دوري ل-ل-ن-وم م-ن خÓ-ل
السسأعة البيولوجية الداخلية حيث “نح
›أل سسأعيأ للنوم ب Úالسسأعة الواحدة
صس -ب-أح-أ و السس-أع-ة اÿأمسس-ة ك-م-أ ت-ف-ت-ح
›أل للنوم ب Úالسسأعة 14و السسأعة 16
و هي معطيأت و ظيفية تؤوكد ان النوم
احتيأج لبنأء اليضش ا ¤جأنب تركيب
الهرمونأت و الراحة Ÿأ يسسمى بألتقلصش
العضسلي و هو مهم بل و اسسأسسي لتوازن
ا÷سسم لليوم...
م-اه-ي أاه-م اضس-ط-راب-ات ال-نوم يا
ترى ؟
Áك -ن ت -قسس -ي -م ه -ذه الضس -ط-راب-أت ا¤
ثÓث ›موعأت هي على التوا‹ :
-1صس -ع -وب-أت ال-ن-وم (  )dyssomniesو
ه -ي اضس -ط -راب -أت ت -خصش م -دة ال -ن -وم و
نوعيته حيث ‚د صسعوبأت النوم ذات
السس -ب-أب ال-ن-فسس-أن-ي-ة و صس-ع-وب-أت ال-ن-وم
اŸرتبطة بألعلو و الضسطرابأت النأŒة
عن اسستهÓك اŸنشسطأت و اıدرات و
اÿم - -ور و الدوي - -ة ث - -م ح - -ألت ال- -ن- -وم

@ بقلم  :عيسساني محمد الطاهر*
اŸفأجئة أاو مأ يسسمى بألنأركولبسسي...
 -2ال -ب -أراسس -وم -ن -ي أاو الضس -ط -راب -أت
ا÷أنبية اثنأء النوم و هي سسلوكأت تطرأا
أاثنأء النوم و منهأ
صسريف السسنأن ( ،)bruxismeاŸشسي
اث -ن-أء ال-ن-وم و م-تÓ-زم-ة ت-وق-ف ال-ت-ن-فسش
اثنأء النوم.
-3اضسطرابأت النوم اŸرتبطة بأمراضش
عصسبية ومنهأ الصسداع النصسفي مرضش
بأركنسسون أاو مرضش الرعأشش الصسأبأت
ال - -ع - -ق- -ل- -ي- -ة م- -ن- -ه- -أ الح- -ب- -أط أاو ت- -لك
الضس- -ط- -راب- -أت اŸرت- -ب- -ط- -ة ب -ألجÎار
اŸع- - -دي م- - -رضش ال- - -رب - -و ‘ ح - -أل - -ت - -ه
اŸتأزمة...
‘ اللقأء القأدم سسنفتح منفذ النصسأئح
الهأمة حول Œأوز هذه الشسكألت...
تقبل الله صسيأم ا÷ميع...
صسيام مقبول وذنب مغفور
* طبيب ﬂتصش
لمراضش
‘ تشسخيصش ا أ
عضسو اÛلسش الوطني
لخÓقيات الطب
أ
aissanimedt@yahoo.fr

فرصسة العمر Ÿن يريد

كيف تقلع عن التدخ ‘ Úرمضضان؟

ÓقÓع عن
يعت Èالصسيأم فرصسة ذهبية للمدخن Úل إ
هذه العأدة السسيئة والضسأرة ،ل سسيمأ أان من شسأن
ال -نشس-أط-أت ال-ت-ي “ي-ز ه-ذا الشس-ه-ر م-ث-ل ال-زي-أرات
الج -ت -م -أع -ي -ة وال -واج -ب -أت ال-دي-ن-ي-ة م-ث-ل صس-ل-وات
الÎاويح وقيأم الليل أان تشسغل اŸدخن Úعن هذه
العأدة وتكون عونأ لهم ‘ اإلقÓع عنهأ .فهنأك
الكث Òمن الفوائد الصسحية اÎŸتبة على المتنأع
عن التدخ Úومنهأ على سسبيل اŸثأل ل ا◊صسر،
–سس Úالدورة الدموية ومسستوى السسكر ‘ الدم،
و–سس Úمسس -ت -وى اسس -ت -ف-أدة ا÷سس-م م-ن اإلنسس-ولÚ
الطبيعي (خأصسة عند مرضسى السسكري) ،فضس Óعن
خ- -فضش مسس- -ت- -وي- -أت ال- -ك -ولسسÎول الضس -أر ‘ ال -دم
والتخلصش من الكث Òمن اŸشسأكل والضسطرابأت
الصسحية األخرى .أاول أاكسسيد الكربون غأز سسأم
يدخل الدورة الدموية ليحل ﬁل األكسسج Úمسسببأ
ضس -ي -ق -أ ‘ ال -ت -ن -فسش وال -دوار ‘ ،ب -عضش األح -ي -أن،
وكذلك القأر الذي يحتويه التبغ يتسسبب ‘ اإلصسأبة
بألكث Òمن األمراضش مثل مرضش القلب وا÷لطة
ال -دم -أغ -ي -ة وأام-راضش ا÷ه-أز ال-ت-ن-فسس-ي وال-ت-ي م-ن
أاهمهأ وأاخطرهأ سسرطأن الرئة ،بل إان الدخأن ي ّضسر
بصس -ح -ة غ ÒاŸدخ -ن ÚاŸوج -ودي -ن ب -أل -ق -رب م-ن
اŸدخن.
كمأ يحتوي دخأن التبغ على أاك Ìمن سسبع Úمأدة
كيميأئية مسسببة للسسرطأن ،ولتفأديهأ ينصسح الطبأء
اŸدخن Úبألتفك Òجديأ ‘ اإلقÓع عن التدخÚ

فمن اŸمأرسسأت التي تسسأعدهم ‘ –قيق ذلك ‘
رمضسأن ‡أرسسة بعضش التمأرين البدنية ،وشسرب
الكث Òمن اŸأء بعد اإلفطأر ،والتقليل من الوقت
الذي يقضسيه اŸدخن مع الرفأق اŸدخن.Ú
ÓقÓع عن
ويجمع اÈÿاء على أان أافضسل السسبل ل إ
التدخ ÚوأاكÌهأ فعألية يشسمل:
 -1تبني اŸدخن بعضش التغيÒات ‘ ‰ط حيأته
والتي من شسأنهأ أان تسسأعده ‘ مقأومة إاغراءات
التدخ.Ú
 -2كتأبة قأئمة بأألسسبأب التي دعته لتخأذ القرار
بأإلقÓع عن هذه العأدة الضسأرة.
Œ -3نب األم- -أك- -ن ال- -ت- -ي ي- -ك Ìف- -ي- -ه- -أ ال- -دخ -أن
واŸدخ-ن-ون م-ث-ل اŸق-أه-ي ال-ت-ي ي-دخ-ن م-رتأدوهأ
الشسيشسة.
ُيذكر أان دخأن التبغ يحتوي على مأ يزيد على سسبعة
آالف مأدة كيميأئية جميعهأ ضسأرة بأإلنسسأن ،وأان
اسس- -ت- -نشس- -أق- -ه م -ن ق -ب -ل غ ÒاŸدخ -ن( Úال -ت -دخÚ
السسلبي) يتسسبب ‘ وفأة اآللف سسنويأ.
كمأ تشس ÒاŸصسأدر الطبية إا ¤أانه ل يوجد هنأك
حد أاو مسستوى مقبول من التعرضش لدخأن التبغ،
خأصسة األطفأل الذين غألبأ مأ يصسأبون بألكث Òمن
اŸشس -أك -ل الصس -ح-ي-ة م-ث-ل ال-رب-و وال-ت-ه-أب-أت ا÷ه-أز
التنفسسي والتهأبأت األذن إاضسأفة ŸتÓزمة موت
الرضسع الفجأئي من جراء تعرضسهم لهذا الدخأن.
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أاسسعــــــار النفـــــط فـــــــوق  73دو’را

أجتمـ ـ ـأع أللجنـ ـ ـة ألوزأريـ ـ ـة لكبـ ـ ـأر
أŸنتجـ ـ ـ Úأليـ ـ ـوم
قفزت أاسسعار النفط إا¤
سسقف  73.24دو’را للÈميل ،ويعد أاعلى
ارتفاع مسسجل منذ نحو ثÓثة أاشسهر كاملة ،متأاثرة
بالتقلبات ا÷يوسسياسسية التي تعرفها منطقة الشسرق
’مدادات بفعل
’وسسط ،وما يصساحبها من تخوف من تعطل ا إ
ا أ
حدة التوتر السسائدة ،متغلبة على ارتفاع اıزونات
’مريكية التي بلغت مسستويات قياسسية ‘ ،وقت مازالت فيه
ا أ
منظمة «أاوبك» تÎقب كل ما يطرأا من مسستجدات متوقعة أان
يرتفع الطلب على خامها خÓل عام  ،2019حيث من اŸقرر أان
’حد اجتماع اللجنة الوزارية لكبار
يعقد اليوم ا أ
منتجي النفط من أاوبك وخارجها من بينهم السسعودية
’سسواق ،وهذا قبل أان يلتقي
وروسسيا بهدف دراسسة ا أ
أاعضساء اŸنظمة ›ددا لتقييم السسوق والنظر
‘ إاسسÎاŒية التخفيضس ،نهاية شسهر
Óسسعار ‘ وقت تتجه ﬂزونات عن موارد بÎولية وغازية،
التصساعدي ل أ
«أاوبك»
جوان الداخل.
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وينظر إاليها
مسس -ت -وي -ات-ه-ا م-ن-ذ سس-ن-ت Úب-ن-ح-و  5.4مليون اسستثمارات تقدر بـ  724مليون دولر.
من طرف الشسركاء
ب- -رم -ي -ل ،وم -ازال إان -ت -اج ال -ن -ف -ط الصس -خ -ري ‘ وقت ا÷زائ -ر م -ط -ال -ب -ة ب-ت-ف-ع-ي-ل وت-ن-وي-ع بع Úالثقة ،وÁثل سسعر  70دولرا للÈميل
األمريكي يعا Êمن عوائق لوجيسستية توصسف اسس-ت-ث-م-ارات-ه-ا ال-ن-ف-ط-ي-ة ،من خÓل مضساعفة السس -ع -ر األم -ث -ل ل -ل-دول اŸن-ت-ج-ة ال-ت-ي ك-انت
باŸكلفة.
ا◊جم السسنوي لÓسستكشسافات وتعزيز هذا ت -ط -الب بسس -ع -ر ع -ادل وم -ق -ب -ول ل -ل -م-ن-ت-جÚ
‘ وقت يزداد الضسغط على سسوق النفط ‡ا النشساط وبالتا‹ السس Òنحو مضساعفة حجم واŸسس- -ت- -ه- -ل- -ك Úع- -ل -ى ح -د سس -واء ،ل -ك -ن أاي
يرشسح على رفع حدة اŸنافسسة ع Èاألسسواق ،الكتشسافات السسنوية التي تتوقف على فعالية مضساعفات من حدة التوتر ‘ منطقة الشسرق
وعلى سسبيل اŸثال ‚د ا◊كومة األرجنتينية ال -ت -ن-ق-يب .وا÷دي-ر ب-اإلشس-ارة ،ف-إان ا÷زائ-ر األوسسط أاو أاي تصسعيد ب Úالوليات اŸتحدة
قد منحت  18منطقة بحرية للبحث والتنقيب تلعب دورا جيواسسÎاŒيا مؤوثرا ‘ منظمة األمريكية وإايران من شسأانه ان يلهب سسعر
النفط إا ¤أاعلى مسستوى يصسعب التكهن به.
يذكر اأن وكالة الطاقة الدولية تتوقع اأن
يقفز متوسسط الطلب العاŸي على النفط
لأول مرة اإ 100 . 4 ¤مليون برميل يوميا ‘
ينظم مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز ‘ أاكتوبر القادم ندوة حول
ع -ام  .2019وب- - -اŸوازاة م - -ع ذلك Áك - -ن
مهنة نقل الغاز .ويهدف هذا اللقاء كما توضسحه رسسالة الرئيسس اŸدير العام
ال-ق-ول اأن-ه يصس-عب ال-ت-ك-ه-ن ب-اأي م-ع-ط-يات
إا ¤التعريف Ãختلف اŸشساكل التي تواجه ‘ ›ا’ت بناء وصسيانة واسستغÓل
ج -دي -دة وع -ل -ى م -ا سس -وف تسس -ت -ق -ر ع -ل-ي-ه
اŸنشسآات الغازية ،بحيث Áكن لتجارب اŸهتم Úأان تفيد مؤوسسسسات نقل الغاز
السسوق ،على خلفية تعرضس موؤخرا اأسسعار
ك -م -ا ي -ه-دف اŸرك-ز إا ¤ت-وف Òفضس-اء لÓ-ح-ت-ك-اك ب ÚاŸت-ع-ام-ل Úو–دي-د م-ع-ا
النفط لضسغوط من اأداء متباين لأسسواق
’طار وجهت
مواضسيع للتفك Òوالدراسسة Áكن أان يتكفل بها اŸركز ‘ .هذا ا إ
الأسس -ه -م الأم -ري -ك -ي -ة ب-ف-ع-ل ع-دة ﬂاوف
’من
دعوة للمشساركة ‘ مناقشسة ﬂتلف ا÷وانب الصسلة تخصس إاجراءات ا أ
بشساأن النمو القتصسادي العاŸي ‘ ،ظل
Óشسخاصس واÙيط واŸمتلكات ،تسسي Òالنظام الغازي.
والسسÓمة ل أ
اسس- -ت- -م- -رار وت- -ف- -اق- -م ا◊رب ال -ت -ج -اري -ة
والقتصسادية اŸشستعلة ب Úكل من الصسÚ
والوليات اŸتحدة الأمريكية.

أأوبك تتوقع أنتعاشش ألطلب ألسسنة أ÷ارية
فضسيلة بودريشش
“اسس -كت أاسس -ع -ار ال-ن-ف-ط Ãن-ح-ى تصس-اع-دي
ﬁسس -وسس اسس -ت-ق-ر ف-وق  73دولرا ل-لÈم-يل،
ح -يث ارت-ف-عت ع-ق-ود خ-ام ال-ق-ي-اسس ال-ع-اŸي
مزيج برنت بحوا‹  38سسنتا أاو ما يعادل 0.5
‘ اŸائة .علما أان اÿام انتعشس بحوا‹ 3.4
‘ اŸائة طيلة األسسبوع اŸاضسي  ⁄يحققها
منذ ثÓثة أاسسابيع كاملة ،ومن جهتها عقود
خ- -ام ال- -ق- -ي -اسس األم -ري -ك -ي غ -رب ت -كسس -اسس
الوسسيط ارتفعت بدورها بنحو 46سسنتا أاو ما
ي-ع-ادل  ‘ 0.7اŸائ -ة ،ووصس -ل سس -ع -ره -ا إا¤
 63.32دولر للÈميل ‘ .وقت كانت األسسعار
‘ السسابق تتدعم بفعل جهود منظمة «أاوبك»
التي عكفت على تطبيق خطة خفضس اإلنتاج،
ويضس - -اف إا ¤ذلك الن - -خ - -ف - -اضس ‘ إان - -ت- -اج
ف-ن-زوي Ó-وإاي-ران ب-ف-ع-ل ال-ع-ق-وب-ات األمريكية
اŸف -روضس -ة بصس -رام -ة ،ل -ك-ن تصس-اع-د ال-ت-وت-ر
ا◊اد ب Úالوليات اŸتحدة األمريكية وإايران
مؤوخرا ،أاثر بشسكل مباشسر ‘ األسسعار وأانعشس
الطلب على الذهب األسسود ،وباتت األخطار
ا÷ي -وسس -ي-اسس-ي-ة ت-غ-ذي “اسسك األسس-ع-ار عÈ
األسس- -واق غ Òمسس- -ت -ق -رة .و ⁄ي -ؤوث -ر ارت -ف -اع
اıزون- -ات األم- -ري- -ك -ي -ة ‘ ك -ب -ح اŸن -ح -ى

ندوة حول نقل ألغأز ‘ أكتوبر ألقأدم

ق .إ.

اÿب Òالطاقوي توفيق حسسني يرصسد معا ⁄آافاق السسوق البÎولية

ألبدي ـل ألوحي ـد أل ـذي على بÓدن ـأ أأن أنتهأجة أ◊رصس على ألدف ـأع ع ـن معأدل ـة أألسشع ـأر
^ جودة ألبÎول أ÷زأئري وأفضشليته توأجه منأفسشة ألنفط ألصشخري أألمريكي
’مريكي كما يشس Òإاليه اÿب Òتوفيق حسسني،
’مر ليسس كذلك اليوم مع اŸنافسسة التي يفرضسها النفط الصسخري ا أ
إاذا كانت جودة البÎول ا÷زائري تعطيه أافضسلية ،فإان ا أ
’سسود .أامام هذه الوضسعية فإان البديل
’نتاج الذهب ا أ
موضسحا أان احتياطي النفط ضسئيل مقارنة Ãا لبلدان منتجة أاخرى تضساف إاليها ظهور ‘ حوا‹  7بلدان افريقية تتجه إ
’سسعار ،بحيث يتطّلب تلبية ا’حتياجات با◊جم الراهن ما ’ يقل عن سسعر  120دو’ر للÈميل ‘ ،وقت ّÁر فيه
الوحيد الذي تنتهجه بÓدنا أان –رضس على الدفاع عن معادلة ا أ
’مريكي والغاز الروسسي والقطري ،علما أان الغاز الصسخري ا÷زائري ليسست له مردودية كما يضسيف اÿب.Ò
سسعر الغاز Ãرحلة صسعبة تسساهم فيها اŸنافسسة من الغاز الصسخري ا أ
النفط البحري يتطّلب سسعرا ل يقل عن 70
دولر/برميل ‡ا يفسسر بقاء سسعر النفط ضسمن
حدود  60إا 70 ¤دولر/برميل.
Œدر اإلشس- - -ارة إا ¤أان ‚اح الصس- - -خ- - -ري ‘
أحتيأطأت ألسشعودية تسشمح لهأ Ãوأصشلة
أامريكا يتعّلق بالبÎول فقط ،وتتشسكل تركيبة
أإلنتأج خÓل  70سشنة بنفسس ألوتÒة أ◊ألية
إان - -ت- -اج اÙروق- -ات م- -ن الصس- -خ- -ري ب80 Ú
بكلفة  6دولر/برميل فقط
ب- -اŸائ- -ة بÎول و 20ب -اŸائ -ة غ-از .و“ث-لت
إاسسÎاتيجية أامريكا ‘ وضسع كل األعباء على
م -ؤوشس -ر آاخ -ر ي -ؤوث -ر ‘ سس-ع-ر ال-ن-ف-ط ي-ت-م-ث-ل ‘
النفط‡ ،ا سسمح لهم بتخفيضس سسعر الغاز
مسستوى اıزونات ،التي بقيت بالنسسبة للخام
إا ¤اŸسس- -ت- -وى ا◊ا‹ وه -و م -ا ي -فسس -ر ع -دم
وال- -وق- -ود م -رت -ف -ع -ة ‘ ال -فÎة السس -اب -ق -ة رغ -م
إام -ك -ان -ي -ة ت -ط -ب -ي -ق ال -ن -م -وذج األم-ري-ك-ي ‘
النزاعات وا◊صسار اŸفروضس على عدد من
ا÷زائ-ر .ل-ذلك ي-ن-ب-غ-ي إادراك أاه-م-ي-ة ت-ن-ويع
البلدان .ويضسيف ﬁدثنا مفصس ‘ ÓاŸوضسوع،
اق - -تصس - -ادن - -ا و‘ أاق - -رب وقت ،خ- -اصس- -ة وأان
أان ع -دد اآلب -ار ال -ت -ي ّ” ح -ف -ره -ا م -ن ال -ن-ف-ط
للجزائر موارد أاخرى إل‚از التحّول .و‘
الصسخري و ⁄تكتمل بلغ  8504بئر ‘ فيفري
قراءة Ÿؤوشسرات السسوق العاŸية للمحروقات
 ، 2019فيما الغاز الذي يتجاوز القدرات التقنية
‘ ظ ّ-ل ت-ط-ورات م-ك-اف-ح-ة ان-ب-ع-اث ال-غ-ازات السسيارات الكهربائية اŸسستوردة من الصسÛ .Úمل اŸنتجات النفطية فبلغت  5،6مÓي Úلحتوائه من السسوق يتمّ حرقة بكل بسساطة،
وال -ت -غÒات اŸن -اخ -ي -ة ،أاشس -ار حسس-ن-ي إا ¤أان وي- -ذك- -ر أان ‰وذج السس- -ي- -ارة ال- -ك- -ه- -رب- -ائ -ي -ة برميل /يوم وترمي إاسسÎاتيجيتها كما يوضسح وب-السس-عر  7،2دولر ل -وح -دة م Îم -ك -عب ن-ظÒ
اŸنافسسة التي –ملها الطاقات اŸتجددة ‘ األم- -ري- -ك- -ي- -ة «ت -يسس »Ó-
اÿب Òإا ¤الح - -ت- -ف- -اظ البÎول ليسست له مردودية ‘ التسسويق ،ولذلك
ّ
مواجهة البÎول والغاز سسوف تكون التهديد األك Ìمبيعا ‘ أاوروبا
ب -ه-ي-م-ن-ت-ه-ا ع-ل-ى السس-وق ت -ط -لب إان -ت -اج ال -ن -ف -ط ا‚از خ -ط -وط أان -اب-يب
وأام -ري -ك -ا ت-ع-رف ب-عضس
الرئيسس للوبيات البÎول والبلدان اŸنتجة.
ال- -بÎول- -ي- -ة ب- -ل السس -ع -ي جديدة للنقل والتصسدير ،وتوصسلت أامريكا إا¤
الصس-ع-وب-ات ‘ ال-ت-م-وين
إلرسس -اء م-راق-ب-ت-ه-ا ع-ل-ى –ديد سسعر مرجعي لنفط «بÒميان» (حوضس
لوبيأت ألبÎول ‘ ألعأ ⁄لديهأ مأ يعأدل  25أألف
ب -اŸواد ال -ن -ادرة ،ف-ي-م-ا
ال-ع-رب-ي-ة السس-ع-ودي-ة ث-ا ÊبÒميان هو منطقة غنية بالنفط عمره 250
مليأر دولر من أألصشول وتنفق أأك Ìمن  200مليأر
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مليون سسنة وÁتد على غرب تكسساسس وجنوب
دولر Ÿوأجهة ألطأقأت أŸتجّددة
‘ العا ⁄للمواد النادرة
وع-ن-ده-ا تصس-ب-ح م-نظمة شسرق اŸكسسيك ا÷ديد بأامريكا واŸنطق هذه
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–وز لوبيات البÎول ‘ العا ⁄ما يعادل 25
تعد مركز الصسناعة األمريكية) .وهو سسعر أاقل بـ
أالف مليار دولر من األصسول وتنفق أاك Ìمن وقد وضسعت الصس Úنظام حصسصس لتصسدير ›رد ه -ي -ك -ل ف -ارغ ،ول-ذلك ك-ان ع-ل-ي-ه-ا ل-ب-ل-وغ  10دولر عن سسعر برميل «برنت» ‡ا أاعطى
 200م- -ل- -ي- -ار دولر Ÿواج- -ه- -ة ال- -ط- -اق -ات هذه اŸواد.
هدفها اÙوري أان تسسعى إا– ¤طيم البلدان أامريكا القدرة على منافسسة «برنت» ‘ السسوق
اŸتجددة ‘ ،وقت سسجل فيه تأاث Òالسسكان
أمريكأ أول منتج عأŸي بـ  12مليون برميل/يوم،
اŸنافسسة األخرى مثل إايران ،العراق ،سسوريا األسسيوية ويغطي الفارق كلفة النقل.
وليبيا
على هذه اللوبيات (شسركات النفط العاŸية
هكذا يتب Úأان أامريكا لها إاسسÎاتيجية سسوق
و‘  2018حققت رقمأ قيأسشيأ ‘ ألتصشدير Ûمل
الكÈى) من خÓل تخصسيصس مسساعدة ◊ماية
أاما بالنسسبة لفنزوي Óالتي تعت Èحالة خاصسة أاك Ìتلك التي ترتكز على الدفاع عن األسسعار،
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البيئة بغÓف  190مليار دولر ‘ السسنة .كما
ك-ون-ه-ا م-ن-ت-ج رئ-يسس ل-ل-ن-ف-ط ال-ث-قيل ،واŸصسا‘ وهو نفسس سسلوك السسعودية لعتبارات أاخرى،
ل تتوانى البلدان اŸنتجة للبÎول ‘ كبح وي -ن -ب -غ -ي ال -ت -ذك Òب -أان إاسسÎات -ي-ج-ي-ة ال-ولي-ات
األمريكية ‘ معظمها مصسممة Ÿعا÷ة هذا فالبلدان يتوفران على احتياطيات ضسخمة ،بل
الطاقات اŸتجددة .غ Òأان كل هذا ـ كما اŸت -ح -دة األم-ري-ك-ي-ة م-ن خÓ-ل م-راق-ب-ة سس-وق
الصس-ن-ف م-ن ال-ن-ف-ط أاي ال-ث-ق-ي-ل ،ب-ي-ن-م-ا ال-نفط أان السسعودية رغم نفقاتها الهائلة لتمويل ا◊رب
ي -فسس -ره اÿب Òـ ل Áن -ع ب -ت -ن -م -ي -ة ا◊رك -ي -ة الطاقة ترمي ا ¤فرضس هيمنة عاŸية على
الصسخري األمريكي فإانه من الصسنف اÿفيف ‘ ،اÿليج إال أانها تتجاوز ‘ ›ال الفائدة
الكهربائية ،ذلك أان اسستغÓل النقل الكهربائي األسسواق مع الدولر ،فيما تعت Èأاهم األسسواق
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أاحسسن مداخيل أافضسل شسركاتها .وتسسمح لها
يعد نشساطا منافسسا للنقل التقليدي Ãحركات متواجدة ‘ آاسسيا .لقد –ّولت أامريكا إا ¤أاول
ّ
وكذا الطلب الذي تع Èعنه الصسناعة÷ ،أات اح-ت-ي-اط-ات-ه-ا Ãواصس-ل-ة اإلن-ت-اج خÓ-ل  70سسنة
وقود ،إا ¤درجة أان الكلفة تعت Èمنخفضسة منتج عاŸي للبÎول بـ  12مليون برميل /يوم،
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بنفسس وتÒة اإلنتاج ا◊الية وكلفة اإلنتاج تكون
‡ا دف -ع ب -أام -ري -ك -ا إا ¤ت-ط-ب-ي-ق رسس-وم ع-ل-ى و‘  2018ح-ق-قت رق-م-ا ق-ي-اسس-ي-ا ‘ ال-تصسدير
م -ردودي -ة اÙروق -ات الصس -خ-ري-ة .ل-ل-ع-ل-م ف-إان Ãعدل  6دولر لÈميل واحد فقط.

سسعيد بن عياد

أمريك ـ ـ ـ ـ ـ ـأ تعتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـ ـ ـى
إأسشÎأتيجية حركية ألسشوق
أك Ìمن ألدفأع عن أألسشعأر

أ’قتصسادي
كلمة العدد

ع Úعلى ألتغي Òوأخرى على ألقتصشأد
“ر اÛت-م-ع-ات والبلدان
ب-ت-غÒات ط-ب-ي-ع-ي-ة ‘ حياة
الشس -ع -وب ،ل -ك -ن -ه -ا ،خ -اصس-ة
ت -لك ال -ت-ي ت-درك خ-ط-ورة
العوŸة– ،رصس على عدم
ا’ن-ز’ق ‘ م-ت-اه-ات ت-ك-ون
ل -ه -ا ت -ك -ال -ي -ف ب -اه -ظ-ة ق-د
ت- -ره- -ن مسس- -ت -ق -ب -ل اأج -ي -ال
بكاملها.
“ر بÓدنا حاليا Ãرحلة
حسس - -اسس - -ة ‘ ظ - -ل ا◊رك- -ة
سسعيد بن عياد
ا’حتجاجية التي ’ يجب
اأن تغفل التحديات ا’قتصسادية الراهنة والتي تلوح
‘ ا’أف -ق ،ب -ح -يث ت -ت -ط -لب ال -ت -زام ال -ي -ق -ظ -ة ل-ت-ج-اوز
تداعياتها السسلبية.
لقد اأدرك ا◊راك مبكرا مدى خطورة ا’نسسياق
وراء دعوات تسستهدف اŸنظومة ا’قتصسادية ،خاصسة
ال-ق-ط-اع-ات ا◊ي-وي-ة ت-ت-قدمها اÙروقات ،التي راهن
من حاولوا ركوب موجة ا’حتجاجات ،على تعطيلها
لو’ اأن اŸسسوؤولية تغلبت باإحباط مشسروع العصسيان.
وما ينبغي ا’نتباه اإليه ،اأن التوجه اإ ¤جمهورية
ج- -دي- -دة ي- -ك- -ون وف- -ق- -ا Ÿسس -ار ه -ادئ وم -ت -بصس -ر يضس -ع
ال-ت-ح-دي-ات ا’ق-تصس-ادي-ة واŸال-ي-ة ‘ الصس-دارة ،ب-نفسس
ا’أه -م -ي -ة ال -ت -ي ت -و ¤ل -ل -م -ط -الب السس -ي -اسس -ي -ة .ه-ذه
ا’أخÒة ي -ن -ب -غ -ي اأن ت -ك -ون م -نسس -ج-م-ة م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات
ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة ال- -ت -ي –ت -اج اإ ¤ضس -خ اإرادة اأك Ìق -وة ‘
دواليب ا’إنتاج ‘ كل اÛا’ت.
اإن مسسار التغي Òكما يجري حاليا ‘ ظل الهدوء
ودرجة عالية من الوعيÁ ،كن اأن يحقق اŸطالب ‘
ظ-ل ال-ع-ودة اإ ¤خ-ي-ار ا◊وار الشس-ام-ل ،ب-ج-ل-وسس ك-افة
الشسركاء Ãا فيهم اŸعني Úبا’قتصساد واÈÿاء حول
طاولة عنوانها ا◊رصس على مصسلحة البÓد وتاأمÚ
حقوق ا’أجيال.
و‘ زم-ن ع-وŸة شس-رسس-ة تسس-ت-ع-م-ل-ه-ا ال-ق-وى ال-عاŸية
النافذة ’سستهداف الدول الناشسئة وكذا للهيمنة على
ا’أسسواق ومصسادر الÌوة ،خاصسة اÙروقات واŸعادن
واŸي- -اه ،م- -ن الضس- -روري اأن ي- -ن -ت -ب -ه اÛت -م -ع ب -ج -م -ي -ع
م- -ك- -ون- -ات- -ه Ÿدى اıط- -ط- -ات ال- -ت -ي –اك م -ن خ Ó-ل
ﬁاو’ت التسسلّل اإ ¤صسفوف ا◊راك Ùاولة اŸسساسس
Ãعنويات اŸواطن والتشسويشس على توجهاته السسليمة
واأب -رزه -ا ح -م -اي -ة ا’ق -تصس -اد وا◊رصس ع -ل -ى ال -ع -م-ل
اŸنتج.
ينبغي ا◊يطة من دعوات تثبط العزائم ذلك اأن
تضس- -ي- -ي- -ع اأي م- -ن -ع -رج ق -د ي -ك -ل -ف ال -ك -ث Òح -ال -ي -ا و‘
اŸسستقبل ،بالنظر للتداعيات الناجمة عن اأزمة اأسسعار
اÙروقات .واإذا كانت هذه ا’أخÒة –قق –سسنا ‘
ا’أشس -ه -ر ا’أخÒة ف -اإن -ه -ا ’ ت-ك-ف-ي ل-وح-ده-ا ل-ت-غ-ط-ي-ة
الطلب على “ويل ا’سستثمار‡ ،ا يضسع القائم Úعلى
دواليب اŸنظومة ا’قتصسادية على درجة كبÒة من
اŸسس -وؤول -ي -ة ‘ ت -نشس -ي -ط ال -دورة ا’إن -ت -اج-ي-ة وت-ق-وË
ا’خت’Óت وتشسجيع مسسار النمو.
وÁكن اعتبار الشسروع ‘ رفع الغطاء عن الفسساد
وخ-وضس م-ع-رك-ة م-ك-اف-ح-ت-ه ضس-م-ن اŸع-اي Òال-ق-انونية
وال -قضس -ائ -ي -ة الشس -ف -اف -ة ب -داي -ة وضس-ع ا’أسسسس Ÿرح-ل-ة
ج- -دي- -دة ،سس- -وف ت -واك -ب -ه -ا ت -ط -ورات اأخ -رى ‘ ن -فسس
ا’Œاه ،ليتم رسسم معا ⁄مشسهد اقتصسادي متحرر من
ال-بÒوق-راط-ي-ة ،تسس-ود ف-ي-ه اŸن-افسس-ة ،ت-ك-افوؤ الفرصس
وحرية اŸبادرة وتختفي ‡ارسسات تضسخيم الفواتÒ
ونهب اŸال العام وكل ا’أعمال اÿبيثة التي تصسنف
‘ خانة ضسرب اسستقرار ا÷زائر وتهديد مسستقبلها.

حسسب وزير الطاقة السسعودي:

«أوبـ ـك» لـ ـن تتخ ـذ قـ ـرأرأ بشش ـأأن
أإلنتأج قبل أجتمأع جوأن أŸقبل
قال وزير الطاقة السسعودي خالد الفالح أامسس «إان منظمة أاوبك لن
تتخذ قرارا بشسأان اإلنتاج قبل أاواخر جوان اŸقبل موعد اجتماع
أاعضس -اء اŸن -ظ -م -ة ب -ال -ع -اصس -م-ة ال-ن-مسس-اوي-ة ف-ي-ي-ن-ا ،م-وضس-ح-ا ‘
تصسريحات إاعÓمية بجدة إان أاوبك لن تتخذ قرارا بشسأان اإلنتاج
قبل أاواخر جوان اŸقبل موعد اجتماع اŸنظمة .واضساف يقول
«سسنكون مرن Úوسسنفعل الصسواب كما هو شسأاننا دائما» ‘ إاشسارة
ألي قرار قد يتخذ ‘ اجتماع يونيو بشسأان مواصسلة تخفيضسات
اإلنتاج ،مشسÒا ا ¤إان مبدأاين يوجهان أاوبك «أاحدهما ا◊فاظ
على السسوق ‘ اŒاهها صسوب التوازن وعودة اıزونات إا¤
اŸسستوى الطبيعي ,والثا Êأان نكون متجاوب Úمع احتياجات
السسوق .إانني متأاكد أاننا سسنحقق التوازن السسليم».وحصسة أاوبك
اŸتفق عليها ‘ تخفيضسات اإلنتاج هي  800أالف برميل يوميا لكن
التخفيضسات الفعلية أاك Ìمن ذلك بكث Òبسسبب اإلنتاج اŸفقود من
إاي -ران وف -ن -زوي  .Ó-وي -خضس -ع ال -ب -ل-دان ل-ع-ق-وب-ات أام-ري-ك-ي-ة وه-م-ا
مسستثنيان من تخفيضسات اإلنتاج الطوعية Ãوجب التفاق الذي
تقوده أاوبك.
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اÿبز ..سشيد اŸائدة ..لكن بـأاي ثمن؟

أŸوأطن تصسرفات أŸسستهلك تضسبط معادلة ألعرضض وألطلب

وألسسوق

’ ي- -ن -ب -غ -ي أان ي -خ -ف -ي
مشش-ه-د السش-وق ‘ رمضش-ان م-ؤوشش-رات م-ال-ي-ة
تتعلق Ãسشتقبل القدرة ‘ مواجهة ضشغوطات
“ويل النمو .من ب Úتلك اŸؤوششرات ما يتعلّق
ب -ال-ت-ب-ذي-ر ال-ذي يضش-اع-ف م-ن ح-ج-م اسش-ت-ن-زاف
اŸوارد اŸال -ي -ة ‘ وقت ي -ت -آاك -ل ف -ي -ه اح -ت -ي-اط-ي
الصش -رف ب -ال-ع-م-ل-ة الصش-ع-ب-ة ب-اŸوازاة م-ع ت-راج-ع
إايرادات النفط حتى وإان كانت تسشجل –سشنا ‘
’خÒة.
’ششهر ا أ
ا أ
ب - -ل - -غت ف- -ات- -ورة اسش- -تÒاد اŸواد ال- -غ- -ذائ- -ي- -ة
اıتلفة ‘ السشنة اŸاضشية  8.573مليار دو’ر
ب- -زي -ادة  1.6+ب- -اŸائ- -ة م -ق -ارن -ة بسش -ن -ة ،2017
ت-ت-ق-دم-ه-ا م-ن-ت-ج-ات ا◊ب-وب مشش-ك-ل-ة م-ن القمح
’سشد.
الصشلب واللّين بحصشة ا أ
بلغت فاتورة ا◊بوب  3.1مÓي Òدو’ر ‘
 ،2018ب- - -زي- - -ادة  320م -ل -ي -ون دو’ر ،م -ق-ارن-ة

بفاتورة سشنة من قبل ،بينما تراجعت واردات
م- -واد أاخ- -رى ك- -ا◊ل -يب ،السش -ك -ر ،ال ،Íح -ب -وب
جافة واللحوم.
‘ ع -م -ق ه -ذه اŸع -ادل -ة يÈز اÿب -ز ،سش-ي-د
’غلبية
’قل أ
’سشرة ا÷زائرية ،على ا أ
مائدة ا أ
السش -اك -ن -ة ،ك-م-ادة ج-وه-ري-ة ،م-ن ح-يث ال-ط-لب
’نتاج اÙلي من
والكلفة ‘ ،وقت ’ يزال فيه ا إ
ا◊ب-وب أاق-ل ‡ا ه-و م-ط-ل-وب ب-ال-ن-ظ-ر لÎكيبة
معادلة الغذاء والقدرات على “ويله.
م -ف -ارق -ة ت -ع-رف-ه-ا سش-وق اÿب-ز ،وي-ت-زاي-د
اختÓل معادلة الطلب والعرضش وبينهما حجم
وط -ري -ق-ة ا’سش-ت-هÓ-ك ،ال-ت-ي –ت-اج إا ¤إاع-ادة
ضش-ب-ط وت-رشش-ي-د Ãا يضش-غ-ط ع-ل-ى ن-فقات توفÒ
’ولية.
اŸادة ا أ
وÁك- -ن لسش- -ل- -وك اق- -تصش- -ادي م -ن ال -ف -رد
’سش - -رة ،وخ - -اصش - -ة ك - -ب - -ار ال - -زب - -ائ - -ن ،م- -ث- -ل
وا أ
اŸسشتششفيات واŸطاعم ا÷ماعية ،أان يقلصش من
ح- -ج- -م ال- -ط -لب وب -ال -ت -ا‹ ت -ق -ل -يصش م -ن ح -ج -م
التمويل ليوجّه الفارق إا ¤مواد أاخرى ،ونفسش
’ث -ر ال-ط-يب ل-و يشش-م-ل اسش-ت-هÓ-ك م-واد أاخ-رى
ا أ
’دوية وغÒها.
كا أ

سش /ب

تبذيـ ـ ـ ـ ـر أأكـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـن  1مليـ ـ ـ ـون رغيـ ـ ـ ـف يوميـ ـ ـ ـا فـ ـ ـ ـي رمضسـ ـ ـ ـان
م تبذيره يوميا خÓل ششهر
قّدر اÿب Òكمال خفاشش حجم اÿبز الذي يت ّ
رمضش- -انÃ ،ا ’ ي -ق -ل ع -ن  1م-ل-ي-ون رغ-ي-ف ،م-رج-ع-ا ت-راجع القدرة الششرائية
ل -ل -مسش-ت-ه-ل-ك ،Úب-ف-ع-ل إاق-دام ب-عضش ال-ت-ج-ار ع-ل-ى ت-خ-زي-ن ال-ع-دي-د م-ن اÿضش-ر
والفواكه ،من بينها البصشل ا÷اف الذي ارتفع ثمنه خÓل الششهر الفضشيل إا¤
’خ Òال-ذي
’ج-راء ا أ
سش-ق-ف  80دي -ن -ارا ل -ل -ك-ي-ل-وغ-رام ال-واح-د ،و–دث ع-ن ا إ
يرّخصش للمسشتهلك باسشتÒاد السشيارات اŸسشتعملة أاقل من  3سشنوات ،لكن من
’وروبية ،مسشلطا الضشوء على ما يضشيفه
أاŸانيا دون غÒها من بقية الدول ا أ
’جراء على صشعيد تخفيضش تكلفة اسشتÒاد السشيارات ،وكذا أاثرها على
هذا ا إ
مدى انخفاضش سشعرها عندما تصشل إا ¤اŸواطن.
قال كمال خفاشص ‘ تصصريح خ ّصص به «الشصعب»،
أان اŸسصتهلك متوسصط الدخل ‘ األيام العادية
وخارج شصهر رمضصان ل يسصتطيع اقتناء ﬂتلف
ح-اج-ي-ات-ه ويشص-ت-ك-ي م-ن ل-ه-يب األسص-ع-ار وارت-فاع
ميزانية نفقاته ،بينما خلل شصهر الرحمة تعود
موجة التذمر من الغلء والنفقات اإلضصافية التي
يتطلّبها شصهر رمضصان ،ويرى اÿب Òخفاشص أان
ال-ت-ه-اب ب-عضص أاسص-ع-ار اÿضص-ر وال-ف-واك-ه يسصّ-ج-ل
بسصبب إاقدام بعضص التجار على تخزين اŸنتجات

مسساهمة

الضصرورية ،بل ويسصتغلون فرصصة ازدياد
الطلب عليها من أاجل رفع أاسصعارها
م-ث-ل ال-بصص-ل وال-ب-ط-اط-ا ،وع-ل-ى سص-بيل
اŸثال سصعر البصصل ا÷اف قبل حلول رمضصان
كان ‘ حدود  60دينارا ،لكن سصرعان ما قفز إا¤
سصقف  80دينارا رغم أاننا ‘ موسصم جني البصصل
األخضص -ر ،ل -ك -ن السص-وق م-ن ي-حّ-دد ال-ث-م-ن ول-يسص
وزارة ال -ت -ج -ارة ال -وصص -ي -ة .ويضص-اف إا ¤ك-ل ذلك
ارت -ف -اع غ Òم -ق -ب -ول ‘ أاسص -ع -ار ب -عضص اÿضص -ر
اŸوسصمية مثل الطماطم التي وصصل سصعرها إا¤
 150دينار ،وانخفضصت بشصكل طفيف بعد انقضصاء

اŸسشتهلك ‘ نظر القانون

األسصبوع األول من رمضصان
إا 130 ¤دي -ن -ار .وق-ال
اÿب Òأان- -ه ي -ن -ب -غ -ي أان ل
ي-ق-ت-ن-ي اŸسص-تهلك كميات
ك- -بÒة م- -ن اÿضص- -ر ألن- -ه
أاحيانا ل يسصتهلكها ويلقي
ب -ه -ا ‘ ال -ن-ف-اي-ات ،وي-ع-د
ذلك تبذيرا يجب Œنّبه.
وبخصصوصص ظاهرة تبذير
اÿب- -ز ‘ شص -ه -ر رمضص -ان
وال -ت -ي ت -ع-ود ب-ق-وة ‘ ك-ل
عام ،كشصف اÿب Òخفاشص
أان األرقام تتحدث عن تسصجيل تبذير أاك Ìمن 1
مليون رغيف ،متعجبا ومسصتفهما ‘ نفسص الوقت
من يسصتهلك رغيفŸ Úاذا يقتني  4أارغفة ،ودعا
‘ سصياق متصصل إا ¤ضصرورة أان يكون السصتهلك
واقعيا.
وحول رده عن سصوؤال يتعلق بالإجراء الأخÒ
ال -ذي يسص -م -ح ب -اسص -تÒاد السص -ي-ارات اأق-ل م-ن
ث- -لث سص- -ن- -وات م- -ن اأŸان -ي -ا ،اأوضص -ح اÿبÒ

خفاشص كمال اأن عملية تركيب السصيارات رغم
اأن -ه -ا ت-ك-ل-ف اÿزي-ن-ة اأم-وال ضص-خ-م-ة ل-ك-ن-ه-ا
باŸوازاة مع ذلك تسصتحدث مناصصب الشصغل
وتوفر مداخيل جبائية ،لكن كلفة الÎكيب
جد مرتفعة ،ولو تقارن مع اأسصعار السصوق
ا◊قيقي ‚دها اأقل بكث Òوفوق ذلك “تصص
الكث Òمن احتياطي الصصرف ،حيث فاتورة
اسص- -تÒاد ق- -ط- -ع ال- -غ- -ي- -ار ارت- -ف- -عت وك- -اأن -ن -ا
نسص - -ت - -ورده - -ا ،وي - -رى اأن اإج - -راء الÎخ - -يصص
ب -اسص -تÒاد السص-ي-ارات اأق-ل م-ن ث-لث سص-ن-وات
ل - -دي - -ه ب - -عضص الإي - -ج - -اب - -ي- -ات ‘ ح- -ال- -ة اأن
اŸه -اج-ري-ن ا÷زائ-ري ‘ Úاÿارج اق-ت-ن-وه-ا
لأقاربهم ثم اأدخلت للجزائر وتلقوا ثمنها
بالدينار ،سصيكون لها اأثار جد اإيجابي Áنع
ت -اآك -ل اح -ت -ي -اط -ي الصص-رف ،ل-ك-ن شصّ-د د ع-ل-ى
ضصرورة اأن تكون رقابة كبÒة عليها حتى ل
يسصجل اأي خلل اأو غشص ،اأي حتى ل يكون
ت- -زوي -ر ‘ اأوراق السص -ي -ارات ح -يث ت -ك -ون ‘
الواقع اأقدم من ذلك بسصنوات.

للحّد من ظاهرة تبذير اÿبز

نظافة أŸوأد ألغذأئية مسسؤوولية ألتاجر ترشسيد أ’سستهÓك– ،سس Úألنوعية وألعودة إأ ¤أÿبز ألتقليدى

من ب Úاللتزامات التي تقع على عاتق
جار ‚د «اللتزام بنظافة وسصلمة
الت ّ
اŸواد ال - -غ - -ذائ- -ي- -ة» ،وه- -و م- -ا ي- -جب
ا◊رصص ع-ل-ي-ه وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى تنفيذه،
خصصوصصا خلل شصهر رمضصان .يلحظ
أان ال -ع -دي -د م -ن -ه -م ي -ت -ج -اه -ل-ون ه-ذا
الل -ت-زام ال-واق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-م ،وذلك
بالرغم من التوضصيح الوارد ‘ هذا
اÿصص -وصص ،م-ن خ-لل ق-ان-ون ح-م-اي-ة
اŸسصتهلك واŸرسصوم التنفيذي - 17
 140اÙدد لشص - -روط ال - -ن- -ظ- -اف- -ة
والنظافة الصصحية أاثناء عماية وضصع
بقلم :بوقميجة نبيلة
اŸواد الغذائية للسصتهلك البشصري.
ت-ؤوك-د أاح-ك-ام ه-ذه األرضص-ي-ة ال-ق-انونية (دكتورة ‘ القانون -جامعة ا÷زائر)1
على وجوب أان تكون اŸواد الغذائية ﬁفوظه ‘ ظروف جيدة ،مع مراعاة
شصروط النظافة أاثناء كل من عمليات التحضص ،Òالصصنع ،التوضصيب ،النقل،
التوزيع والبيع .كما يجب أان تكون ﬁمية من اŸلوثات ،مثل :اŸواد التي
تضصاف أاثناء –ويل اŸنتوجات األولية.
ك- -م -ا ي -ط -ال ه -ذا الل -ت -زام أايضص -ا اÙلت ال -ت -ي ت -ع -رضص ف -ي -ه -ا السص -ل -ع
السص -ت -ه -لك -ي -ة ،ح-يث نصصت م-واد اŸرسص-وم سص-ال-ف ال-ذك-ر ع-ل-ى أان ت-ك-ون
اÙلت وم-ل-ح-ق-ات-ه-ا ذات أاب-ع-اد ك-اف-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ط-ب-ي-ع-ة اسص-ت-ع-مالها
واŸسصتخدم Úاللزم Úلها والتجهيزات اŸسصتخدمة فيها ،وأان –توي
على فضصاءات منفصصلة لتخزين اŸواد األولية ،وأان تكون مهيأاة بشصكل Áنع
دخول اŸلوثات اÿارجية.
كما حرصص اŸشصرع أايضصا من خلل قانون حماية اŸسصتهلك على ضصمان
سصلمة اŸعدة Ÿلمسصة األغذية ،فمثل نظرا لطبيعة بعضص األغذية،
فإانها توضصع أاحيانا ‘ عبوات وأاغلفة غ Òمناسصبة‡ ،ا يؤودي إا ¤حدوث
تفاعلت كيميائية تضصر بصصحة اŸسصتهلك ،قد يصصل الضصرر أاحيانا إا¤
الوفاة.
أاما بخصصوصص اŸضصافات ‘ اŸواد الغذائية ،والتي يقصصد منها ا◊ماية
من التلف خلل مدة معينة ،فهي عموما ‡كنة ،ولكن هذا اإلمكان قيده
اŸشصرع بشصروط ،تتمثل أاسصاسصا ‘ :ا◊فاظ على القيمة الغذائية– ،سصÚ
ا◊فظ واÿصصائصص الذوقية بشصرط عدم تغي Òطبيعة اŸادة الغذائية أاو
نوعيتها بصصورة من شصأانها تغليط اŸسصتهلك ،وأايضصا اسصتعمال اŸضصافات
كمادة مسصاعدة بشصرط عدم إاخفاء مفعول اسصتعمال مادة أاولية ذات نوعية
رديئة ،مع إامكانية اسصتعمال اŸضصافات من نوع ا◊لل فقط .
ويلحظ بأان اللتزامات اŸذكورة أاحاطها اŸشصرع بجزاءات صصارمة ‘
حالة عدم الحÎام ،وذلك حتى ل يحتج أاي تاجر بعدم معرفتها أاو جهل
التفاصصيل اÿاصصة بتلك اللتزامات ،وأايضصا حرصصا على حماية اŸسصتهلك
من صصور التضصليل والتحايل التي ‚دها ‘ السصوق ،والتي تعت Èالسصبب
الرئيسص ‘ اŸسصاسص بالصصحة والسصلمة للمسصتهلك.

سشلوكات
في قفصش ا’تهام

ألتبذير  ..أÿبز ‘ ألصسدأرة
حامد حمور

’نها تهّدد القدرة الششرائية ،خفاشش ينتقد ششبكات التخزين
أ

فضضيلة بودريشش
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قسضنطينة  /أاحمد دبيلي
اسص -ت -ف -ح-لت ظ-اه-رة ت-ب-ذي-ر اÿب-ز ‘
›تمعنا بشصكل يدعو إا ¤دق ناقوسص
اÿطر من جديد ،للحّد منها والعودة
ا ¤العقلنية ‘ إاقتناء هذه اŸادة
ذات السص - -ت - -ه - -لك ال - -واسص- -ع ،ح- -يث
تسص -ت-ن-زف أام-وال ط-ائ-ل-ة م-ن اÿزي-ن-ة
العمومية على اعتبار أان مادة السصميد
ب-أان-واع-ه اıت-ل-ف-ة م-دع-م-ة م-ن ق-ب-ل
الدولة كوسصيلة للمحافظة على القدرة
الشصرائية للمواطن Úأاصصحاب الدخل
الضص- -ع- -ي- -ف واŸت- -وسص- -ط ع- -ل- -ى وج -ه
التحديد ‘ ،ذات الوقت ،فإان هذا
سص -ل -وك سص -ل -ب -ي ي -عصص -ف ب -ج-زء ل-يسص
ب -ال -يسص Òم -ن م -ي -زان -ي-ة ال-ع-ائ-ل-ة‡ ،ا
ي- -ط- -رح ›ددا ع -لم -ات اسص -ت -ف -ه -ام
تبحث عن حل؟
‘ رصص - -د آلراء ع - -ي - -ن - -ة م- -ن ال- -ذي- -ن
اسص- -ت- -ج- -وب- -ت- -ه- -م «الشص- -عب» ب- -أاسص -واق
قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-ب Úأان ف-ئ-ة اŸسص-تهلكÚ
أاضصحت منذ سصنوات عديدة وبشصكل
م -ل -فت ل-لن-ت-ب-اه ،ت-ت-ق-اسص-م سص-ل-وك-ي-ات
سص- -ل- -ب- -ي- -ة ّŒسص -دت ‘ ت -ب -ذي -ر م -ادة
«اÿبز» الذي يعت ÈاŸادة الرئيسصية
اŸصصاحب ألغلب األطباق واŸوائد،
وهذا دون النتباه إا ¤العواقب التي
تنجّر عن هذه السصلوكيات والظواهر
م-ن ن-اح-ي-ة الن-ع-ك-اسص-ات اŸال-ية على
اÿزينة العامة وميزانية األسصرة على
وجه اÿصصوصص .ويرجع البعضص هذه
السص -ل -وك -ي-ات إا ¤ع-دم ضص-ب-ط األسص-رة
باÿصصوصص الحتياجات اليومية من
هذه اŸادة واÙافظة عليها ‘ حالة
الفائضص الذي قد يعاد اسصتخدامه ‘
أاطباق عديدة تقي شصر التبذير.
م- -ن األسص- -ب- -اب األخ -رى ال -ت -ي ت -دف -ع
ب-اŸسص-ت-ه-لك إا ¤اق-ت-ن-اء م-ا ي-زي-د ع-ن

ح - -اج - -ت - -ه ‘ ك - -ل م - -رة دون ضص- -ب- -ط
لح-ت-ي-اج-ات-ه ال-ي-وم-ية ،انخفاضص سصعر
هذه اŸادة مقارنة بسصعرها ‘ دول
أاخرى ،ل تدعم أاسصعارها ،حيث يصصل
سص -ع -ره-ا ب-ال-دي-ن-ار ا÷زائ-ري ‘ ت-لك
ال- -دول إا ¤ن- -ح- -و  1٢0دي-ن-ار ل-لخبزة
ال -ع -ادي -ة ب -وزن رب -ع ك -ي -ل-وغ-رام ،وه-و
السصعر اŸطبق حتى ‘ بلدان ا÷وار،
وهذا ما يطبع سصلوك اŸسصتهلك غÒ
اŸن -ط -ق -ي ب -السص -ل -ب -ي-ة ب-ع-د أان ي-ل-ق-ي
بالفائضص ‘ القمامة غ Òمراع للكلفة
ا◊قيقية للخبز ،لو يتم رفع الدعم
عنه .و‘ نفسص السصياق ،يعت Èالبعضص
أان الكلفة التي تنجّر عن تبذير مادة
اÿبز ‘ عائلة متوسصطة العدد إا¤
أاك Ìمن  1٢أالف دينار ‘ السصنة ،وهو
مبلغ Îﬁم مقارنة بالدخل السصنوي
لسصرة ،حيث تشصكل هذه
اŸتوسصط ل أ
اÿسصارة عبئا كبÒا ‘ ميزانيها ،بل
تقوضص من قدرتها الشصرائية.

وم -ن اŸقÎح-ات ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ه-ذه
العينة لوضصع حّد للسصلوكيات السصلبية،
الÎشص-ي-د األم-ث-ل ل-لسص-ت-ه-لك ،ال-رفع
اŸطرد للتسصعÒة ـ ولو بشصكل يسصÒ
وم- -ل -فت ـ –اشص -ي -ا ل -ل -ت -ب -ذي -ر وأايضص -ا
–سص Úال -ن-وع-ي-ة بشص-ك-ل يضص-م-ن ب-ق-اء
مادة اÿبز ﬁافظة على «جودتها»
على األقل Ÿدة ل تقل عن يوم،Ú
وهذا ما أاصصبح معمول به وبتقنيات
مسص- - -ت- - -ح- - -دث- - -ة ‘ ب- - -عضص اıاب - -ز
الصص-ن-اع-ي-ة ح-ال-ي-ا ،تشص-جيع العودة ا¤
تصصنيع اÿبز اŸنز‹ باعتباره طريقة
ت-ق-ل-ي-دي-ة م-ث-ل-ى تضص-م-ن ال-ع-ق-لنية ‘
اإلسص -ت -ه-لك ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان األسص-رة
ت-ع-رف مسص-ب-ق-ا إاح-ت-ي-اج-ات-ه-ا من هذه
اŸادة ،ف- -ت- -كسص- -ر وبشص- -ك- -ل مسص- -ت -م -ر
السصلوك السصلبي ‘ تبذير هذه اŸادة
األسص -اسص -ي -ة ‘ ح -ي -ات -ه -ا واإلب -ق -اء ‘
األخ Òعلى باب التحسصيسص لتهذيب
هذه السصلوكيت السصلبية واŸشصينة.

صصادفت ‘ األيام األو ¤لشصهر رمضصان أاعوان النظافة وهم
ي-ق-وم-ون ب-رف-ع ال-ق-م-ام-ة ،ح-يث –دث أاح-ده-م ل-زم-ي-له «اليوم
اÿبز أاك Ìمن األشصياء األخرى ..ا◊الة راهي غ Òتزيد ؟»..
لسص-ف الشص-دي-د وال-ت-ي
إان -ه -ا ح-ق-ي-ق-ة رم-ي اÿب-ز ب-ك-ث-اف-ة ل -أ
أاصصبحت منتشصرة بشصكل واسصع ،رغم ا◊ملت التحسصيسصية
والتوعوية.
أاشصارت اإلحصصائيات إا ¤أان ا÷زائري Úيرمون حوا‹ 10
مليون خبزة يوميا منذ بداية الشصهر الفضصيل ‘ ظاهرة
تعّددت أاسصبابها ..لكنها تصصب كلها ‘ عدم قدرة اŸسصتهلك
على التحكم ‘ عملية اقتناء اŸادة و»التعامل» مع عدد
األرغفة التي يشصÎيها.
و–دث لنا أاحد األشصخاصص أان اŸسصتهلك ا÷زائري «يلهث»
وراء األن- -واع اŸت- -عّ- -ددة م -ن اÿب -ز اŸع -روضص -ة ب -ط -ري -ق -ة
«مغرية» ،وحسصب تعبÒه «يأاكل بعينه» حتى يجد نفسصه ‘
طاولة اإلفطار بعدد هائل من اÿبز وبأانواع ﬂتلفة ‘
الوقت الذي يسصتهلك كمية قليلة جدا من هذه اŸادة باعتبار
أان مائدة رمضصان تكون ‘ غالب األحيان مزّينة بأاطعمة
ﬂتلفة قد تنسصيه ‘ اÿبز.
‘ ح Úأان كهل يرى األمر ﬂتلفا عن األول قائل« :ل أانكر
أان اإلفراط ‘ اقتناء اÿبز موجود عند اŸسصتهلك ،لكن
لبد من توجيه أاصصابع التهام للخبازين ،كون الزبون ل
يسصتطيع تخزين هذه اŸادة بسصبب رداءة نوعيتها وطريقة
الطهي غ ÒالحÎافية‡ ..ا يجعل اŸسصتهلك يتفاجأا من
حالها ‘ اليوم اŸوا‹ ‘ ..اŸاضصي كانت النوعية أاحسصن
ول تدفع الزبون إا ¤رميها».
وبذلك ،فاآلراء ﬂتلفة حول ظاهرة ترتفع نسصبتها ‘ شصهر
رمضص -ان وتصص -ن -ع دي -ك -ورا غ Òلئ -ق ل -ط -ري-ق-ة السص-ت-ه-لك
والتبذير الكب Òلهذه اŸادة اإلسصÎاتيجية.
وب -ا◊ديث ع -ن اÿب -ز ،ت -ذك -رت أان -ن -ا ‘ اŸاضص -ي ع -ن-دم-ا
نصص-ادف ق-ط-ع-ة خ-ب-ز صص-غÒة ع-ل-ى ال-ط-ري-ق ن-ق-وم ب-رف-ع-ه-ا
و»نقبّل» على «نعمة ربي» ‘ سصلوك حضصاري بعيدا عن
التبذير ..لكن ‘ الوقت ا◊ا‹ ترمى خبزة بكاملها ‘
القمامة التي تسصتقبل شصتى األنواع من خبز عادي مرورا ـ
«اŸاونيسص» و»اŸطلوع» و»اŸدّور» وعلى مدار اليوم أامام
مرأاى اŸارة الذين أاصصبحوا يعتÈون هذه الظاهرة شصئ
لسصف.
عادي  ..ل أ

أاسشعـــار تراجعـــت وأاخـــرى
تأابـــى (بسشـــوق براقـــي)
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ب ـ ـ ـ 25دين ـ ـ ـارأ وألفرول ـ ـ ـة
بـ ـ ـ ـ 100دين ـ ـ ـار
بعد انقضشاء نحو أاسشبوع Úمن ششهر رمضشان ،ششهدت
أاسش -واق اÿضش-ر وال-ف-واك-ه ب-ع-دة ب-ل-دي-ات ‘ ال-ع-اصش-م-ة،
ن-ذك-ر م-ن-ه-ا «ب-راق-ي» ت-راج-ع-ا ﬁسش-وسش-ا لبعضش اÿضشر
واح -ت -ف -اظ أاخ -رى بسش -ق -ف ع-ال م-ث-ل ال-ط-م-اط-م ال-ت-ي
انخفضشت من  150دينار إا 130 ¤دينار فقط ،وتفاجأا
اŸسشتهلك بانخفاضش على غ Òالعادة ‘ أاسشعار الكوسشة
«ال -ق-رع-ة» إا ¤ح-دود  25دي-ن-ارا ل-لكيلوغرام الواحد،
’خضشر  ⁄يتعد حدود  35دينارا‘ ،
والثوم والبصشل ا أ
” تسشويقهما بسشعر  80دينار ،على
ح Úاÿسش وا÷زر ّ
اع -ت -ب -ار ا÷زر ق -ب -ل رمضش -ان ك -ان سش -ع-ره م-ن-خ-فضش ’
يتعدى  60دينارا .وتراجعت أاسشعار الفرولة من حدود
 200و 180دي - -ن- -ار إا 100 ¤دي -ن-ار ،ح-يث اسش-ت-حسش-ن
اŸسشتهلك كثÒا هذا ا’نخفاضش ،ويضشاف إا ¤كل ذلك
وف- -رة م- -ذه- -ل- -ة ‘ الÈت -ق -ال خ -اصش -ة ت -لك اıصشصش -ة
ل -ل-عصش Òوصش-غÒة ا◊ج-م ح-يث ت-راوحت أاسش-ع-اره-ا م-ا
ب 50 Úو 70دينارا .وبلغ سشعر الفاصشوليا اÿضشراء 250
’و ¤م-ن
’ي-ام ا أ
دي -ن -ار ب -ع -د أان ق -ف -ز سش -ع -ره -ا خÓ-ل ا أ
رمضش - - - -ان إا 300 ¤دي- -ن -ار ،أاي ن -افسشت سش -ع -ر ال -ت -ف -اح
والفرولة واŸوز وﬂتلف الفواكه اŸوسشمية على غرار
«ال -زع -رور» أاو اŸشش -ي -مشش -ة ال-ت-ي وصش-ل ث-م-ن-ه-ا إا120 ¤
دينار مع بداية جني ثمارها.

فضضيلة بودريشش
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األحد  19ماي  2019م
الموافق لـ  14رمضصان 1440هـ

حبيب لبان ( رئيسص ا’–ادية ا÷زائرية لكرة اليد ) لـ «الشضعب»:

الناخب الوطني ا÷ديد سسيبدأا العمل ‘ جوان القادم
انعقـــاد ا÷معيـــة العامـــة العاديـــــــة يــــوم  31مــــــاي

’–ادية ا÷زائرية لكرة اليد حبيب لبان ‘ حوار خاصص ÷ريدة «الشضعب» أانهم حددوا تاريخ  31ماي لعقد ا÷معية
كشضف رئيسص ا إ
Óهداف اŸسضطر مع اŸدرب
العامة العادية والتي سضتسضبقها جمعية إاسضتثنائية يوم  24من ذات الشضهر Ÿراجعة ا÷انب القانو ،Êكما تطرق ل أ
ا÷ديد أا’ن بورت الذي وقع على العقد بصضفة رسضمية والذي سضيدوم إا ¤غاية  2021أابرزها التأاهل لبطولة العا.⁄

حاورته :نبيلة بوقرين

«الشض -عب» :م -ت -ى سضُ-ت-ع-ق-د ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة
–Óادية؟
العادية ل إ
Ÿناقشصة
«حبيب لبان» :ا÷معية العامة العادية ُ
التقريرين اŸا‹ واألدبي للسصنة الرياضصية اŸاضصية
سصتكون يوم  31ماي ا÷اري ألنه آاخر أاجل إلجراء
اإلجتماع ،ولكن سصتسصبُقها جمعية إاسصتثنائية بتاريخ 24
من ذات الشصهر من أاجل مراجعة ا÷انب القانوÊ
–Óادي-ة Ãع-ه-د
اŸت -ع -ل -ق ب -ال -نصص -وصس ال -ق-ان-ون-ي-ة ل -إ
التكوين الرياضصي بع Úالبنيان بداية من الـ  10صصباحا
وأاردنا أان يكون ك ÓاŸوعدين با÷معة لكي نسصمح
لكل األعضصاء وأاسصرة كرة اليد با◊ضصور واŸشصاركة.
’مور التي سضتتطرقون لها خÓل
@ ما هي ا أ
ا÷معية العامة؟
@@ مثلما سصبق ‹ القول ا÷معية اإلسصتثنائية التي
سصتسصبق ا÷معية العادية سصنقوم من خÓل Ãراجعة
–Óادية،
ا÷انب القانون وكل النصصوصس القانونية ل إ
أاما خÓل اإلجتماع العادي سصنعرضس خÓله ا◊صصيلة
األدب- -ي -ة واŸال -ي -ة ال -ت -ي ك -انت سص -ن -ة  2018وأابرزها
مشصاركة الفرق الوطنية ‘ البطولة األفريقية خاصصة
عودة منتخب السصيدات للسصاحة القارية ،إاضصافة إا¤
ع -دة أام -ور ت -ت -ع-ل-ق ب-األن-دي-ة وال-راب-ط-ات وسص-ن-ع-رضس
الÈنامج اÿاصس بالسصنة القادمة.
@ م- -اذا ع- -ن ال- -ت- -ع- -اق- -د م- -ع اŸدرب ا÷دي -د
للمنتخب الوطني؟
@@ “ت المور بنجاح واŸدرب ا÷ديد وّقع على
العقد مع اإل–ادية وسصيشصرع ‘ العمل بصصفة رسصمية
بداية من شصهر جوان القادم بعدما إاتفقنا على كل
األهداف والتفاصصيل التي نرغب ‘ الوصصول لها ‘
ال- -فÎة اŸم- -ت- -دة إا ¤غ -اي -ة  ،2021ه -دف-ن-ا اŸب-اشص-ر
إاسصÎج- -اع اŸراتب األو ‘ ¤ال- -ب -ط -ول -ة األف -ري -ق -ي -ة
والعودة للمشصاركة ‘ البطولة العاŸية التي ‰طح

لتحقيق نتائج مشصرفة خÓلها بحول الله ،إاضصافة إا¤
التحضص Òأللعاب البحر اŸتوسصط التي سصتحتضصنها
مدينة وهران والتي تعد ا◊دث األبرز بالنسصبة لنا
وتليها البطولة األفريقية  2024التي سصتكون با÷زائر
Óل-ع-اب األوŸب-ي-ة م-ن ذات
وه -ي ﬁط -ة ت -أاه -ي -ل -ي-ة ل -أ
السصنة.
@ ه -ل سض-ي-ك-ون ال-ف-ري-ق ال-وط-ن-ي ج-اه-ز م-ن
Óهداف اُŸسضطرة؟
أاجل الوصضول ل أ
@@ ب -ط -ب-ي-ع-ة ا◊ال سصُ-ن-وف-ر ك-ل ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة
للمدرب من كل النواحي من أاجل السصماح له بالعمل ‘
ﬁي -ط يسص -اع -ده ع -ل -ى ت-ط-ب-ي-ق اإلسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي
جها ،ومن دون شصك سصيشصرع ‘ إانتقاء الÓعبÚ
سصينته ُ
الذين سصيمثلون الفريق ‘ الÎبصصات القادمة وله كل
ا◊رية ‘ هذا ا÷انب ألّن هدفنا هو العودة للسصاحة
القارية من خÓل التواجد ‘ اŸركز األول أاو الثاÊ
ح -ت -ى ن -ت-م-ك-ن م-ن ال-ت-أاه-ل ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-ا ⁄واألل-ع-اب
األوŸبية ،ولهذا فإان العمل ا÷اد سصينطلق من اآلن

Ÿسصطرة من
حتى نكون جاهزين لتحقيق األهداف ا ُ
خ Ó-ل اإلع -ت-م-اد ع-ل-ى أاحسص-ن الÓ-ع-ب Úسص-واء ال-ذي-ن
ينشصطون ‘ ا÷زائر أاو ‘ اÿارج.
’خبار فيما يتعلق Ãنتخب
@ ما هي آاخر ا أ
السضيدات؟
@@ لدى السصيدات هناك بطولة أافريقية أاقل من  18و
 20سص-ن-ة سص-ت-ج-ري شص-ه-ر سص-ب-ت-م Èال-ق-ادم ‘ ال-ن-يجر
وسصتكون فرصصة لهم من أاجل الÈوز ألنهم ُمسصتقبل
كرة اليد ا÷زائرية لدى السصيدات وسصُيدعمون الفريق
األول بحول الله ،سصنحسصم ‘ موضصوع الطاقم الفني
الذي سصيقود الفريق مسصقب Óألننا ُ ⁄نقّرر ◊د اآلن
‘ إام -ك-ان-ي-ة اإلح-ت-ف-اظ ب-ال-ط-اق-م ال-ذي ق-اد ال-ف-ري-ق
األلعاب األفريقية للشصباب من عدمه ،أاما بالنسصبة
للكÈيات لن يكون تغي ‘ Òالطاقم الفني الذي قاد
اÛموعة ‘ البطولة األفريقية اŸاضصية سصيواصصل
‘ العمل إاسصتعدادا للمواعيد القادمة للحفاظ على
اإلسصتقرار اŸوجود ولضصمان اإلسصتمرارية.

فيما سضيقام الÎبصص التحضضÒي ل» اÿضضر « بقطر

احتمـال الكشس ـف عن قائم ـ ـ ـة ’ 23عب ـ ـا اإ’ثن ـ Úأاو الثÓث ـ ـ ـاء

’ول للمنتخب الوطني ا÷زائري قبل انطÓق كأاسص
يكون الناخب الوطني «جمال بلماضضي» قد ضضبط قائمة ’ 23عبا اŸعنية بالÎبصص ا أ
’ول على العارضضة الفنية للخضضر قدم
أا· إافريقيا Ã 2019صضر الشضهر اŸقبل ،حيث وحسضب اŸعلومات التي بحوزتنا يكون اŸسضؤوول ا أ
قائمته إا ¤ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ا÷معة ،وسضيتم نشضرها يوم غد ا’ثن Úأاو الثÓثاء اŸقبل على اŸوقع الرسضمي للفاف ،وذلك
حتى يتم ا’طمئنان على صضحة كل الدولي Úا÷زائري Úالذين كان غالبيتهم اليوم والبارحة على موعد مع إاجراء آاخر جولة ‘
’و¤
’ضضافة إا ¤بطولتي الدرجة ا أ
البطو’ت التي ينشضطون بها على غرار دوليينا ‘ البندسضليغا والليغا و‘ البطو’ت اÿليجية ،با إ
’سضبوع اŸقبل.
’يطالية والتونسضية ا أ
’ول و كذا البطو’ت الفرنسضية وا إ
’‚ليزية ‘ ،انتظار انتهاء بطولة اÎÙف ا أ
والثانية ا إ

ﬁمد فوزي بقاصص

كشصفت آاخر األخبار من بيت ال–ادية
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق-دم ،ب-أان ال-ن-اخب
الوطني «بلماضصي» قدم قائمة الـ 23
لعبا اŸعنية بالÎبصس اŸقبل للخضصر،
ب- -اإلضص- -اف -ة إا ¤ضص -ب -ط ك -ل ت -ف -اصص -ي -ل
تربصصي اŸنتخب الوطني قبل التنقل
إا ¤مصصر ÿوضس نهائيات كأاسس أا·
إافريقيا  ،2019حيث وحسصب ما علمناه
أان الÎبصس األول ل- - -رف- - -ق- - -اء «ري- - -اضس
ﬁرز» اŸقرر انطÓقه يوم  27ماي
ا÷اري ،سص -ي-ق-ام ه-ن-ا ب-ا÷زائ-ر Ãرك-ز
–ضص ÒاŸن -ت -خ-ب-ات ال-وط-ن-ي-ة بسص-ي-دي
موسصى ،على أان يسصرح الÓعبون Ÿدة 4
أايام و–ديدا ‘ التاسصع والعشصرين من
شص -ه -ر رمضص -ان اŸع -ظ-م أاي ب-ت-اري-خ 03
جوان اŸقبل ،حتى يتسصنى لهم قضصاء
ي -وم ال -ع -ي -د ب Úذوي-ه-م ،ف-ي-م-ا سص-ي-ك-ون
الÓعبون مطالب Úبالعودة إا ¤العاصصمة
يوم  07جوان قبل التنقل إا ¤العاصصمة
ال- -ق- -ط -ري -ة ال -دوح -ة ‘ ال -ي -وم اŸوا‹
ل- -لشص -روع ‘ ت -ربصس أاسص -ب -اي Òع -ل -ى أان
يتنقلوا إا ¤مصصر  4أايام قبل انطÓق
اŸنافسصة القارية.
خ Èضص -ب -ط الÎبصس ال-ث-ا Êل-ل-م-ن-ت-خب
ال-وط-ن-ي ب-ال-ع-اصص-م-ة ال-ق-طرية الدوحة،
جاء ليؤوكد بأان «بلماضصي»  ⁄يغ Òأابدا
رأاي -ه ب -خصص -وصس م -ك -ان إاق -ام -ة ت-ربصس
اŸنتخب الوطني الذي يسصبق «الكان»،
ح Úأاك - -د ‘ وقت سص - -اب - -ق ب - -أان- -ه ي- -ود
بر›ته ‘ الدوحة بسصبب تشصابه اŸناخ

بورتو :

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

العدد

17951

إادارة النجم السضاحلي ’ تعارضص بيعه
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اأ’هلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي اŸصس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـري يق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎب
م ـ ـ ـ ـ ـن حسسـ ـ ـ ـم صسفقـ ـ ـ ـة عريبـ ـ ـ ـي

’هلي
لفت تأالق الÓعب ا÷زائري مع فريقه النجم السضاحلي أانظار عدة أاندية ابرزها ا أ
اŸصضري الذي يبحث عن رأاسص حربة ينهي معاناة الفريق ‘ الهجوم بعد أان خيب اŸغربي
وليد ازارو آامال ا’نصضار وإادارة النادي.

عمار حميسسي

اقÎب الÓ- -عب ا÷زائ -ري ك -رË
عريبي من اللتحاق بنادي األهلي
اŸصصري بعد تأالقه ‘ أاول Œربة
احÎاف -ي -ة خ -ارج ا÷زائ-ر وي-ل-عب
مهاجم دفاع تاجنانت السصابق مع
ال-ن-ج-م السص-اح-ل-ي ال-ت-ونسص-ي ال-ذي
ق- -اده إا ¤ال- -ت- -ت -وي -ج ب -ل -قب ك -أاسس
Óندية األبطال وتأالق معه
العرب ل أ
بشصكل لفت ‘ كأاسس الكاف رغم
اÿروج من ﬁطة اŸربع الذهبي
وحظي عريبي Ãتابعة من األهلي
اŸصصري اŸعجب بإامكاناته.
وق-الت مصص-ادر إاعÓ-م-ي-ة مصص-رية
إان إادارة نادي «القرن» اتفقت مع
ن-ظÒت-ه-ا ال-ت-ونسص-ي-ة ع-ل-ى صص-ف-ق-ة
ت- -ب- -ادل- -ي- -ة ب Úال- -ن- -ادي Úت -قضص -ي
Óه-ل-ي مقابل
ب-انضص-م-ام ع-ري-ب-ي ل -أ
رحيل صصالح نصصر مهاجم فريق
الشصباب باألهلي للنجم السصاحلي
‘ اŸوسصم اŸقبل وأاكد نبيل أابو
زيد مدير أاعمال الÓعب الصصاعد
صصالح نصصر ‘ تصصريحات صصحفية
ب -أان مسص -ؤوو‹ ال -ن -ج -م السص -اح -ل -ي
ط -ل -ب -وا م -ن -ه إارسص -ال ج -واز سص-ف-ر
الÓعب إلداري الفريق ‘ تونسس
“ه -ي -داً لسص -ت -خ-راج ال-ت-أاشصÒة ل-ه

للسصفر إا ¤تونسس.
وكانت ادارة النادي الهلي تطمح
ل -ل -ت -ع -اق -د م -ع م-ه-اج-م اŸن-ت-خب
الوطني بغداد بو‚اح لكن قيمته
اŸرتفعة ‘ سصوق التحويÓت منع
ادارة ال -ف -ري -ق م -ن ال-ت-ع-اق-د م-ع-ه
خاصصة انها كانت قد انهت منذ
اسص -اب-ي-ع صص-ف-ق-ة ال-دو‹ اŸصص-ري
حسص Úالشصحات القادم من العÚ
الماراتي مقابل  5مÓي Úدولر.
واثبت الÓعب ا÷زائري عريبي
علو كعبه خÓل الفÎة اŸاضصية
ب- - -ع - -د ان ل - -عب دورا ﬁوري - -ا ‘
ال-ن-ت-ائ-ج الي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا

ال -ن -ج -م السص -اح -ل-ي وه-و م-ا ج-ع-ل
ادارة هذا الخ Òترضصخ لعرضس
األه - - -ل- - -ي اŸصص- - -ري م- - -ن اج- - -ل
السص- -ت- -ف- -ادة اŸال -ي -ة م -ن ق -ي -م -ة
الصصفقة.
ويعا Êاألهلي من نقصس كب‘ Ò
ال -ه -ج -وم ب -ع -د ان خ-يب اŸغ-رب-ي
وليد ازارو أامال الدارة و ا÷هاز
ال- -ف- -ن- -ي وح- -ت- -ى األنصص -ار بسص -بب
تضص -ي-ي-ع-ه ل-ع-دد ك-ب Òم-ن ال-ف-رصس
السص-ان-ح-ة ل-ل-تسص-ج-ي-ل ‘ م-ب-اريات
مصصÒي- -ة ‡ا دف- -ع إادارة ال- -ن -ادي
ل -ل -ت -ف -ك ‘ Òخ -ل -ي -ف-ة ل-ه ‘ خ-ط
الهجوم.

’فريقية للمÓكمة
البطولة ا إ

اŸنتخـ ـ ـب الوطن ـ ـي يتوج بالل ـ ـ ـقب القاري

توج اŸنتخب ا÷زائري للمÓكمة
اأكابر رجال باللقب ا’إفريقي بعد
اإحرازه تسضع ميداليات ( 5ذهبيات و 1
فضضية و  3برونزيات) خÓل فعاليات
البطولة ا’إفريقية (اŸنطقة الثالثة)
التي جرت من 12
اإ 17 ¤ماي بالعاصضمة الغابونية
ليÈوفيل.
وبعد اŸنازلت النهائية التي جرت سصهرة ا÷معة
عادت اŸيداليات الذهبية اÿمسس لكل من عبد
الناصصر بلعريبي ( 60كلغ) و ﬁند سصعيد حما91( Ê
كلغ) و يحي عبد اللي ( 64كلغ) و توارق ﬁمد
ياسص 49( Úكلغ) و ﬁمد حومري ( 81كلغ) بينما

توج مراد قدي ( 91 +كلغ) باŸيدالية الفضصية.
و–صصل شصباح غيÓسس ( 56كلغ) و آايت بقة يوغرتا
( 69كلغ) و اسصامة مرجان ( 52كلغ) على اŸيدالية
الÈونزية.
من جهته أاحرز اŸنتخب النسصوي خمسس ميداليات
( 1ذهبية  1 ،فضصية و  3برونزيات).
اŸي -دال -ي -ة ال -ذه -ب -ي-ة ك-انت م-ن نصص-يب اÓŸك-م-ة
خ -ل -ي -ف -ي اÁان ب -ي -ن -م -ا ت -وجت ب -وع Ó-م روم -يسص-ة
باŸيدالية الفضصية .ونالت وداد سصفوح و سصلمون
شصهÒة و تÈكوكت سصمية الÈونز.
وشص- -ارك اŸن- -ت- -خب ا÷زائ- -ري ‘ ه- -ذا اŸوع- -د
اإلفريقي –ت إاشصراف اŸدرب Úبراهيم بجاوي
(رجال) و كنزي عبد الغا( Êسصيدات).

–ويÓت

فريفـ ـ ـر يق ـ ـÎب م ـ ـن الن ـ ـ ـادي الصسف ـ ـ ـ ـاقسسي

مع مصصر ،كما أان هذا ا Èÿنفى نهائيا
ما ” الÎويج له ‘ وقت سصابق بأان
الÎبصس األول ل -ل -م -ن -ت -خب سص -ي -ق -ام ‘
إاسصبانيا بينما يكون الÎبصس الثا‘ Ê
دولة اإلمارات العربية.
مصصادرنا كشصفت بأان «بلماضصي» ارتاح
ك -ثÒا ل -ع -ودة ح -ام -ي ع -ري -ن اŸن-ت-خب
الوطني «رايسس الوهاب مبو◊ي» إا¤
اŸنافسصة الرسصمية ،هو الذي يعول عليه
كثÒا ‘ «الكان» ،رفقة متوسصط ميدان
نادي ديجون الفرنسصي «مهدي عبيد»،
ب -ع-دم-ا ع-اد إا ¤ال-ت-دري-ب-ات ا÷م-اع-ي-ة
لفريقه األسصبوع اŸاضصي ،هو الذي كان
يعا Êمن إاصصابة على مسصتوى عضصلة

السصاق تلقاها رفقة اŸنتخب الوطني
‘ ودية تونسس ،سصعادة «بلماضصي» لعودة
«ع -ب -ي -د» ج -اءت ل -ك -ون -ه ف -ق -د ورق-ت-ان
مهمتان ‘ هذا اŸنصصب ،ويتعلق األمر
بÓعب إا–اد العاصصمة «أاوسصامة شصيتة»
ال -ذي ضص -م -ن م -ك -ان-ت-ه األسص-اسص-ي-ة ب-ع-د
اŸب- -اراة ال- -ك- -بÒة ال -ت -ي ق -دم -ه -ا ضص -د
منتخب الطوغو لكنه تلقى إاصصابة ‘
األرب -ط -ة الصص-ل-ي-ب-ي-ة م-ع ف-ري-ق-ه وأان-ه-ى
اŸوسصم مبكرا ،باإلضصافة إا« ¤فيكتور
ل-ك-ح-ل» م-ت-وسص-ط م-ي-دان ن-ادي لوهافر
ال - -ف- -رنسص- -ي ال- -ذي ك- -ان م- -ع- -ج- -ب- -ا ب- -ه
«ب- -ل- -م -اضص -ي» وأاصص -يب ‘ أاول ل -ق -اء ل -ه
بأالوان اÿضصر ‘ ودية تونسس Ãلعب

«مصصطفى تشصاكر» بالبليدة ليكون ذلك
آاخر لقاء له ‘ اŸوسصم الكروي (2018
  )2019وبالتا‹ تضصييعه لـ «الكان».و‘ ان- -ت -ظ -ار اإلفصص -اح ع -ن ال -ق -ائ -م -ة
ال -ن -ه -ائ -ي -ة ،ه -ن -اك ع-دد م-ن الÓ-ع-بÚ
ضصمنوا مكانتهم األسصاسصية على غرار
الكوادر ‘ ،مقدمتهم الÓعب Úالذين
ت- -وج- -وا م- -ع أان- -دي- -ت- -ه- -م ب- -ال -ب -ط -ولت
والكؤووسس ،واŸتأالق Úمع فرقهم ومع
اÿضص -ر وك -ذا ال-ع-ائ-دي-ن م-ن اإلصص-اب-ة،
فيما يÎقب ا÷ميع بعضس اŸفاجآات ‘
ق - -ائ - -م- -ة «ب- -ل- -م- -اضص- -ي» خصص- -وصص- -ا ‘
اŸناصصب التي تعرف عجزا بسصبب كÌة
اŸصصاب Úعلى غرار وسصط اŸيدان.

كاسسيـ ـ ـاسس ينفـ ـ ـي تفكـ ـ ـÒه ‘ ا’ع ـ ـ ـتزال
’سضبا Êالسضابق
أاعلن ا◊ارسص الدو‹ ا إ
لنادي بورتو الÈتغا‹ إايكر كاسضياسص أانه
’زمة القلبية التي
بصضحة جيدة عقب ا أ
تعرضص لها مطلع ماي ا÷اري أاثناء
التدريب وأانه ’ يفكر حاليا ‘ ا’عتزال.
وك -تب ك-اسص-ي-اسس ال-ذي سص-ي-ح-ت-ف-ل اإلث-ن Úب-ع-ي-د
ميÓده ال ‘ 38حسصابه على «توي »Îغداة زيارة
قام بها إا ¤طبيب القلب اŸشصرف عليه « :كل
شصيء على ما يرام ( )...إانه خ Èكب Òأاشصاركه
معكم» ،مشصÒا إا ¤عدم نيته وقف مسصÒته ‘
الوقت الراهن.

وبعد مغادرته اŸسصتشصفى ‘ السصادسس من ماي
ا÷اري  ⁄يكن كاسصياسس إايجابيا Œاه مسصتقبله
وقال «يجب أان أاخلد للراحة Ÿدة أاسصبوع Úأاو
رÃا شصهرين ،ل أاعرف .ل أاعرف كيف سصيكون
اŸسصتقبل».
وعرضس رئيسس نادي بورتو جورجي نونو بينتو دا
كوسصتا على كاسصياسس البقاء ‘ النادي
حتى لو اعتزل اللعب قائ ‘ Óتصصريح للصصحافة
اÙلية «هذه رغبتنا .ينتهي عقد كاسصياسس بعد
سصنة ونريده أان يبقى ضصمن هيكلة أاف سصي بورتو
وليسس فقط لسصنة»

يقÎب اŸهاجم الدو‹ Ÿنتخب أاقل من
 23سضنة بومدين فريفر من التعاقد مع
النادي الصضفاقسضي التونسضي ،حسضب ما
اسضتفيد أامسص من إادارة فريقه مولودية
وهران الناشضط ‘ بطولة الرابطة
’و ¤لكرة القدم.
ا أ
وأاوضصح نفسس اŸصصدر بأان رئيسس اŸولودية،
أاحمد بلحاج ،قد توصصل إا ¤اتفاق مع مسصÒي
النادي التونسصي إل“ام الصصفقة خÓل األيام
القليلة اŸقبلة ،وقد يكون ذلك بعد انتهاء
البطولة الوطنية اŸقرر ليوم  26ماي ا÷اري.
ويعد فريفر ( 21سصنة) من الÓعب Úالواعدين
‘ كرة القدم ا÷زائرية ،حيث “ت ترقيته
إا ¤الفريق األول للحمراوة اŸوسصم اŸاضصي،
كما يعت Èمن الÓعب Úاألسصاسصي ‘ Úتشصكيلة

اŸن - -ت - -خب ا÷زائ - -ري ألق- -ل م- -ن  23عاما
اŸتأاهل إا ¤الدور التصصفوي األخ Òلنهائيات
 2019 ·ÓاŸؤوهلة بدورها
كأاسس إافريقيا ل أ
إا ¤األلعاب األوŸبية للعام اŸقبل بطوكيو.
واسص-ت-أان-ف الÓ-عب اŸن-افسص-ة م-ن-ذ أاسص-ب-وعÚ
ف -ق -ط ب -ع -د اب -ت -ع-اده ع-ن اŸي-ادي-ن لشص-ه-ري-ن
ك-ام-ل Úع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ال-ع-م-ل-ية ا÷راحية التي
أاجراها على مسصتوى الركبة ,ما حرمه من
اŸشص -ارك -ة م -ع اŸن -ت-خب ال-وط-ن-ي ‘ ل-ق-اءي
غينيا السصتوائية ( 0-0و  )1-3ضصمن الدور
التصصفوي األول لكأاسس إافريقيا ألقل من 23
عاما.
وتأاتي عودة فريفر إا ¤اŸيادين ‘ الوقت
اŸناسصب بالنسصبة لناديه الذي يصصارع من أاجل
البقاء ‘ سصاحة الكبار.

مورينيو:

ميسسي ’ يسستحق الفوز بالكرة الذهبية لعام 2019
اعت ÈاŸدير الفني الÈتغا‹ جوزيه
’رجنتيني ليونيل
مورينيو ،أان النجم ا أ
ميسضي ،مهاجم نادي برشضلونة’ ،
يسضتحق الفوز بجائزة الكرة الذهبية
لعام  ،2019التي “نحها ›لة فرانسص
فوتبول.
ذك- -ر م- -وري -ن -ي -و ‘ تصص -ري -ح إلح -دى الصص -ح -ف
ال -ف -رنسص -ي -ة ق -ائ « : Ó-م-يسص-ي ل يسص-ت-ح-ق ال-ك-رة
الذهبية ،ألنه فشصل فشص Óذريعا ‘ رابطة أابطال
أاوروبا (هذا اŸوسصم) ،و ⁄يفز باللقب».
ورغم أان ميسصي أاحرز  12هدفا ‘  10مباريات
‘ رابطة األبطال هذا اŸوسصم ،إال أان فريقه
ودع اŸسص- -اب- -ق- -ة م- -ن ال- -دور نصص- -ف ال -ن -ه -ائ -ي،
ب -خسص -ارت -ه أام-ام ل-ي-ف-رب-ول ،ب-ن-ت-ي-ج-ة (‘ )4-3
›موع مباراتي الذهاب واإلياب.
وسصبق Ÿيسصي التتويج بالكرة الذهبية ،خمسس
م - -رات ،أاع - -وام  2009و 2010و 2011و2012
و.2015

مواقيت
الصسÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ١٩م -اي  :١٨٨١وق -وع م -ع -رك-ة «اŸوي-لك» بÚ
اŸق -اوم Úب -ق -ي -ادة الشس -ي-خ «ب-وع-م-ام-ة» وق-وات
ا÷يشض ال-ف-رنسس-ي ب-ق-ي-ادة ال-ك-ول-ونيل إانوسستي
لخ.Ò
 Innoncentiتنتهي بانهزام هذا ا أ

24
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الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة

^ ١٩م- - -اي  :١٩٥٥مصس - -ادق - -ة ›لسض ال- -وزراء
الفرنسسي على رفع عدد القوات الفرنسسية با÷زائر
إا ١٠٠ ¤أالف جندي.

عنابة

لحد  ١٤رمضسان  ١٤٤٠هـ الموافق لـ  ١٩ماي  ٢٠١٩م
ا أ

العدد

 ٢٢°ا÷زائر
 ٢٤°ا÷زائر

 ٢3°وهران

 ٢٤°وهران

الثمن  ١٠دج

17951

٢3°

٢6°

france prix 1

بفضسل اسستغÓل مفارز ا÷يشض Ÿعلومات

توقيف  3عناصصر دعم للجماعات اإ’رهابية وحجز معدات ﬂتلفة
‘ إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضسل اسستغÓل اŸعلومات أاوقفت مفرزة للجيشض الوطني
الشسعبي بتلمسسان /ن.ع 2.ثÓثة ( )03عناصسر دعم للجماعات اإلرهابية.
و‘ إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشض الوطني الشسعبي بجانت/ن.ع4.
و“Ôاسست/ن.ع )12( ،6.منقبا عن الذهب وحجزت ( )05مولدات كهربائية و( )05مطارق
ضساغطة و( )15كيسسا من خليط خام الذهب وا◊جارة باإلضسافة إا ¤سسيارت )02( Úرباعتي
الدفع وشساحنة وأاربع ( )04دراجات نارية.

ذر الرماد

نورالدين لعراجي

...درك بلعباسس يوقف  2تاجري ﬂدرات وحجز  8بنادق
و‘ نفسض السسياق ،أاوقف عناصسر الدرك الوطني بسسيدي بلعباسض/ن.ع 2.تاجري ()02
ﬂدرات بحوزتهما ( )49.19كيلوغراما من الكيف اŸعالج ،فيما ” توقيف تاجرين ()02
آاخرين وحجز ( )540قرصض مهلوسض بسسكيكدة /ن.ع ‘ ،5.ح Úحجزت مفارز مشسÎكة للجيشض
الوطني الشسعبي ‘ عمليات متفرقة بكل من باتنة وتبسسة /ن.ع ،5.ثمانية ( )08بنادق صسيد وكمية
من الذخÒة.

...وتوقيف  4مهاجرين غ ÒشصرعيÚ
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشض الوطني الشسعبي وحرسض ا◊دود بكل من تلمسسان
وع Úقزام أاربعة ( )04مهاجرين غ Òشسرعي Úمن جنسسيات ﬂتلفة.

وضصحايا ‘ إانهيار أارضصية
Ÿسصكن قد Ëبسصيدي بلعباسس

أاصسيب ،أامسض 9 ،أاشسخاصض ‘ حادث إانهيار
أارضسية مسسكن بالطابق األول متواجد بإاحدى
اŸزارع اÙاذي- -ة ل -ب -ل -دي -ة سس -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسض،
ا◊ادث وقع ‘ حدود السساعة ا◊ادية عشسر
والنصسف لي Óإاثر إانهيار مفاجئ ألرضسية مسسكن
مهÎء.
اŸسس -ك -ن ي -ع -ود ت -اري -خ إانشس -ائ -ه إا ¤ا◊ق -ب -ة
اإلسستعمارية ويتواجد Ãزرعة خ Òالدين بإاقليم
بلدية سسيدي بلعباسض وقد خلف ا◊ادث إاصسابة 9
ضسحايا من بينهم  5أاطفال تÎاوح أاعمارهم ما
ب 10 Úأاشسهر و 8سسنوات ،باإلضسافة إا ¤امرأاتÚ
ت -ب -ل -غ -ان م-ن ال-ع-م-ر  33و 38سس- -ن- -ة ورج -ل ‘
األربعينيات من عمره وشساب يبلغ من العمر 15
سسنة ،ومباشسرة سسارعت مصسالح ا◊ماية اŸدنية
لع ÚاŸكان أاين ‚حت ‘ إاجÓء الضسحايا الذين
تفاوتت إاصساباتهم حيث نقلوا على وجه السسرعة
إا ¤مصسلحة اإلسستعجالت باŸسستشسفى ا÷امعي
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر حسس- -ا Êك- -م- -ا “ك- -نت وب- -فضس -ل
›هودات أاعاونها وتدخلها السسريع من إانقاذ
قاطني اŸسسكن اÛاور حيث سسخرت للعملية
شساحنتي إاطفاء 3 ،سسيارات إاسسعاف 30 ،عون
للحماية اŸدنية Ãختلف الرتب.

بلعباسس :غ .ششعدو

يسسهر على تنظيف اŸسسجد
وآاخر من يغلق أابوابه

مقتل قيم مسصجد عثمان بن
عفان بآالة حادة بأام البواقي

اهتز ،شسارع مدينة ع Úفكرون غرب ولية أام
ال -ب -واق -ي ،ظ-ه-ر أامسض ،إاث-ر ح-دوث ج-رÁة ق-ت-ل
داخل مسسجد عثمان بن عفان بحي بئر السسدرة،
راح ضسحيتها شسيخ يبلغ من العمر  78سسنة اŸدعو
““خ.مصسطفى““ حيث يعمل كمتطوع قيم للمسسجد.
خنشسلة :إاسسكندر ◊جازي
مصسالح ا◊ماية تنقلت للمسسجد حيث نقلت
جثة اŸقتول اŸضسروب بالة حادة على مسستوى
الرأاسض ،إا ¤مسستشسفى ع Úفكرون ‘ ،الوقت
ال- -ذي ب- -اشس- -رت ف- -ي- -ه مصس -ال -ح الشس -رط -ة ل -ذات
الخ -تصس -اصض –ق -ي -ق م -ع-م-ق ل-فك خ-ي-وط ه-ذه
ا÷رÁة ال -غ -امضس -ة حسسب ال -ت -ح -ري -ات األول -ي -ة
للجرÁة.

ق.و

كان ضسمن فرقة ““كومندو““ قضست على السسفاح ““فلوري““

اÛاهد عابد عبد القادر يرحل ‘  82من العمر

انتقل إا ¤رحمة الله اÛاهد ضسابط
جيشض التحرير الوطني عابد عبد القادر عن
عمر ناهز  82سسنة ،ووري الÌى أامسض األول
ا÷معةÃ ،قÈة البليدة ،بحضسور جمع من
اŸواطن Úواألهل و›اهدين من الولية
الرابعة التاريخية يتقدمهم الرائد ÿضسر
بورقعة وﬁمد بوسسماحة.
ي -ن -ح -در ال -ف-ق-ي-د م-ن ال-غ-رب ا÷زائ-ري

رحيل أاحد عمالقة الفكر العربي التنويري

سشعيد بن عياد

الفيلسصوف طيب تيزيني يودع الدنيا ‘  85من العمر
أاف- -ل ‚م ال- -ف -ي -لسس -وف وال -دك -ت -ور
طيب تيزيني ،أامسض السسبت ،عن عمر
ناهز  ٨٥سسنة بعد مرضض عضسال أالزمه
ال-ف-راشض ‘ م-دي-ن-ت-ه السسورية حمصض،
وي -ع -ت Èال -ف -ق -ي -د أاح -د أانصس -ار ال -ف-ك-ر
اŸاركسسي الذي يعتمد على ا÷دلية
ال -ت -اري -خ -ي -ة ‘ مشس -روع -ه ال-ف-لسس-ف-ي،
ضس- -م- -ن سس- -ي- -اق إاع- -ادة ق- -راءة ال- -ف -ك -ر
ال -ع -رب -ي م -ن -ذ م -ا ق-ب-ل ال-ت-اري-خ ح-ت-ى
لن.
ا آ
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ولد تيزيني سسنة Ã 1934دينة حمصض
السسورية وظل مÓزما لبلده سسوريا ،وهو‘
اشسد الزمات التي عصسفت به و ⁄يغادرها
رغم كونه خريج ا÷امعة األŸانية ،ويعد
أاح -د ع -م -ال-ق-ة ال-ف-ك-ر ال-ت-ن-وي-ري ‘ ال-ع-ا⁄
ال- - - -ع- - - -رب- - - -ي ال- - - -ذي- - - -ن ت - - -ربت أاج - - -ي - - -ال
ومثقفوالسسبعينات على فتوحاتهم الفكرية
أامثال حسس Úمروة وﬁمد عابد ا÷ابري
وحسسن وﬁمد اركون وعلي أاحمد سسعيد
وطه عبد الرحمن ،ارتكز مشسروع الفلسسفي
على إاعادة قراءة الفكر العربي ع Èتاريخه
‘ إاطار الظروف السسياسسية والقتصسادية
والج -ت-م-اع-ي-ة اÙي-ط-ة ب-ه اع-ت-م-ادا ع-ل-ى
اŸنهج اŸادي ا÷د‹ .وترجع بداية هذا
اŸشس -روع إا ¤أاط -روح -ت -ه ل -ل -دك -ت -وراه ال-ت-ي
حصسل عليها من أاŸانيا ،واŸعنونة “““هيد
‘ الفلسسفة العربية الوسسيطة““ ،زار ‘ بداية
الثمانينيات مدينة العلماء قسسنطينة وقدم
فيها ﬁاضسرات ،كما زار تلمسسان ودرسض
بها أايضسا ،وهوصساحب مقولة ““Áكن إاعادة

بعد تعرضض جهاز متعدد اÿدمات إا ¤ا◊رق العمدي

اتصصا’ت ا÷زائر تعتذر للزبائن وتدين هذه التصصرفات

تعرضض ا÷هاز اŸتعدد اÿدمات ““اماسسان““
اÿاصس- -ة ب- -ت- -دف- -ق األنÎنت ال -ت -اب -ع لتصس -الت
ا÷زائ -ر ،إا ¤ح -رق ت -خ -ري-ب-ي م-ن ق-ب-ل شس-خصض
›هول ،باŸوقع اŸسسمى سسوق مندي Óبباب
الواد ،ما تسسبب ‘ عزل أاك Ìمن  1200زبون
تابع Úلتصسالت ا÷زائر.
وحسسب البيان الذي تلقت ““الشسعب““ نسسخة
منه فإان ا◊ريق شسب ‘ اŸوقع ليلة  17ا18 ¤
ماي‡ ،ا جعلها تقوم بالجراءات اŸتعارف
عليها ‘ مثل هذه ا◊وادث ،وذلك ،بفتح –قيق
ل- -ل- -ت- -ع- -رف ع- -ن اŸسس- -ؤوول ع- -ل- -ى ه -ذا ال -ف -ع -ل
الجرامي ،و–ديد اŸسسؤووليات ،ويضسيف البيان

والتحق إابان الكفاح بصسفوف جيشض التحرير
ال -وط -ن -ي ب -ال -ولي-ة ال-راب-ع-ة ،وه-و‘ ري-ع-ان
الشس- -ب -اب،خ -اضض م -ع رف -اق -ه ب -ط -ولت م -ن
أابرزها عملية اسستثنائية –ت قيادة الولية
الرابعة ،ونفذها فريق كومندوسض ضسد احد
اÛرم Úمن غÓة السستعمار يدعى روجي
فلوري .هذا األخ Òبرتبة ““اجودان““ ‘ 15
سسبتم ‘ 1960 Èحدود السساعة اÿامسسة

مسساء فتم ا‚از العملية بكل إاتقان وجرأاة
،ك- -م -ا سس -ل -ط ه -ذا اÛرم ع -ل -ى اŸدن -يÚ
العزل Ãدينة الÈواقية خاصسة أابشسع أانواع
ال-ت-ع-ذيب والح-ت-ق-ار واŸط-اردة ،مسستهدفا
الشسباب ‘ وقت كانت “ر فيه الثورة بهذه
ال -ولي -ة Ãن -ع -رج خ -ط Òن -ت -ي -ج-ة م-ن-اورات
اإلدارة السستعمارية.

ان الفرق التقنية لتصسالت ا÷زائر تعمل حاليا
ع -ل -ى إاع -ادة األم -ور إا› ¤راه -ا ال -ط-ب-ي-ع-ي ‘
أاقرب وقت ‡كن ‘ ،اŸقابل تسسعى بفضسل
اÛه -ود اŸت -وف -ر ‘ ب -ذل ›ه -وده -ا الداري
وال- -ل- -وج- -يسس- -ت -ي ،ل -ت -غ -ي Òالج -ه -زة اŸتضس -ررة
وت-ع-ويضس-ه-ا ب-أاج-ه-زة ““ام-اسس-ان““ أاخ-رى ،والعملية
تسستغرق بضسعة أايام نظرا لدقتها ‘ ،اŸقابل
تقدم إاتصسالت ا÷زائر اعتذارها لكل الزبائن
ع- -م- -ا تسس -بب ل -ه -م م -ن اح -راج ع -ن غ Òقصس -د،
اطرافه ›هولة.
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ق -راءة ال -ف -ك -ر ال-ع-رب-ي ب-اع-ت-ب-اره ج-زءا م-ن
ال-ت-اري-خ اإلنسس-ا .Êوب-ال-ت-ا‹ سس-ت-م-ث-ل إاع-ادة
ال- -ق- -راءة ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة ه- -ذه داف- -ع- -ا آاخ -ر

نحواسستئناف الفكر العربي كجزء من تطور
الفكر اإلنسسا.““Ê
صسدر أاول كتاب له باللغة األŸانية عام
 1972بعنوان “““هيد ‘ الفلسسفة العربية
الوسسيطة““ وقد جرى اختياره واحدا ً من مئة
ف -ي -لسس-وف ‘ ال-ع-ا ⁄ل-ل-ق-رن ال-عشس-ري-ن ع-ام
 ،1998م- -ن ق- -ب -ل م -ؤوسسسس -ة Concordia
ال-ف-لسس-ف-ي-ة األŸان-ي-ة ال-ف-رنسسية ،وله اŸئات
من اŸؤولفات التي تبقى شساهدة على فكره
ورؤوي -ت -ه ال -ف -لسس -ف -ي -ة Ÿشس -روع ب -ن -اء ال-ف-ك-ر
العربي ،وله أايضسا اŸئات من اÙاضسرات
ع Èجامعات عربية وغربية ،ومن ب Úأاهم
أاعماله““ ،النصض القرآا Êأامام إاشسكالية البنية
وال - -ق - -راءة““  -دمشس- -ق  ،1997وك- -ت -اب ““م -ن
السس - -تشس - -راق ال - -غ - -رب- -ي إا ¤السس- -ت- -غ- -راب
اŸغربي““  -دمشسق .1997

كاريكات /ÒعنÎ

 ⁄يقدم بيان الثÓثة طالب البراهيمي ،علي يحي عبد النور،
ا÷Ôال رشسيد بن يلسض ،أاي جديد سسوى انهم اجتمعوا على كلمة
سس -واء ،وه -ي إادان-ة اŸؤوسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òم-ب-اشس-رة
وكأانها هي من أا◊قت بالبلد إا ¤هذا النسسداد الذي نعيشسه،
وكان األحرى بهؤولء على األقل من باب تثم Úا÷هود ،الشسادة
Ãا تقوم به العدالة ا÷زائرية العائدة إا ¤بعثها من جديد ،وها
هي تباشسر مهامها القانونية من إاجراءات ،متابعات وإادانات
ألشسخاصض سساهموا ‘ الكسساد والفسساد على كل األصسعدة ،بعيدا
عن اية ضسغوطات مهما كان مصسدرها.
كان من األحرى بالثÓثة تثم ،Úتخلصض هذه األخÒة من
هواتف العصسابة الجرامية التي مرغت صسورة ا÷زائر ‘ الوحل
ألك Ìمن عقدين من الزمن أاو رÃا يزيد ،فلو يسسمح لنا الظرف
واŸكان لقمنا بكتابة اك Ìمن ذلك بكث.Ò
كان من األحرى ان ينحني الثÓثة وهم من ظلموا ‘ عهد
النظام السسابق ،وŒرعوا ويÓت الهانة والظلم ،الوقوف وقفة
رجل شسريف ،ل ناكرا للجميل أامام التحديات التي تواجهها
م -ؤوسسسس -ة ا÷يشض ق -ي -ادة وأاف -راد ،وب-دل –م-ي-ل-ه-ا ه-ذه ال-ت-ب-ع-ات
انصس -اف -ه -ا م -ن األي-ادي ال-ت-ي ت-ري-د ل-ب-طشض ب-دسس-ت-وري-ة م-ه-ام-ه-ا
ورسسالتها ‘ حماية األرضض والعرضض.
 ⁄يكتف الثÓثي الذي خرج علينا برسسالة ،ل تسساوي شسيئا
أامام ا÷هود التي تبذلها اŸؤوسسسسة الدسستورية الوحيدة الواقفة
بفضسل “اسسكها وولءها للوطن ‘ ،حماية ا◊راك الشسعبي من
أاية مزايدات أاو تسسلÓت لغرباء يريدون شسرا بالبلد ،وها هي
ت-خ-رج ع-ل-ي-ن-ا Ãق-دم-ة ل-رسس-ال-ة ،ك-ان ق-د سس-ب-ق-ه-م إال-ي-ه-ا الرئيسض
اÛاه- -د ال- -ي- -م Úزروال وه- -ي م- -ق -دم -ة ⁄ ،ت -رق إا ¤مسس -ت -وى
التطلعات التي راهن الشسارع ا÷زائري عليها ،على األقل رسسالة
زروال كانت أاك Ìجرأاة وشسرفا‡ ،ا نراه اليوم من ثÓثي اجتمع ل
ليقول شسيئا جديدا ،بل عجبا وهم يجعلون من ا÷يشض متهما أاو
ضسالعا فيما يدور من أاحداث ،متجاهل Úأاو متغافل Úانه وفر
ا◊ماية للعدالة ،وسساهم ‘ الوقوف مع شسعبه Ùاربة أاطراف
العصسابة اÛرمة منذ حراك الـ 22فيفري الذي أاريد له غاية
أاخرى ،غ Òهذه ،فأانقلب السسحر على السساحر.
ان الدعوة إا ¤فتح حوار صسريح ،لسستم أاول من دعا إاليها بل
هي مطالب القيادة العليا للجيشض ،و‘ كل خرجة للفريق ڤايد
صسالح يدعو فيها إا ¤ذلك ،فليسست با÷ديدة ،من أاجل إايجاد حّل
سسياسسي توافقي يسستجيب للطموحات الشسعبية اŸشسروعة ،أامام
حالة النسسداد التي نعيشسها ،والتي –مل أاخطارا جسسيمة تضساف
إا ¤حالة التوتر القائم ‘ ﬁيطنا اإلقليمي.
كان على الثÓثي البقاء ‘ كهف الشسيخوخة ،والنذر لله صسوما،
فلم تعد أاوراقهم تنفع Ÿدينة ،حولها الشسارع إا ¤طموحات أاكÈ
م -ن ح -روف -ه -م ،ح -راك ي-ح-م-ي-ه ا÷يشض م-ن اŸن-اوئ ،Úوع-ل-ي-ه-م
Ãراعاة تبعات اŸرضض والصسيام فقد عملت فعلتها.

