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لوقــــــــاف ،يـــــــــؤسصف بلمهــــــدي:
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نيوزيلندا ضسيف شسرف جائزة
ا÷زائ ـ ـ ـر الدوليـ ـ ـة للق ـ ـ ـرآان
الك ـ ـ ـ ـ ـ ـر ‘ Ëطبعتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا 16
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اأب ـ ـ ـ ـواب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـوزارة مفتوح ـ ـ ـ ـة
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مسساهمة الكشّسافة ا÷زائرية ‘ ا◊ركة الوطنية
والثورةﬁور «منتدى الّذاكرة»

ت - - -ن ّ- - -ظ- - -م وزارة الّشش- - -ؤوون
’وق-اف الّ-ط-ب-عة
ال-دي-ن-ي-ة وا أ
÷ 16ائ-زة ا÷زائ-ر ال-دولية
◊ف - - -ظ ال - - -ق- - -رآان ال- - -ك- - -رË
وت -رت -ي -ل -ه وŒوي -ده ،خ Ó-ل
ال- -فÎة اŸم -ت ّ-دة ب 25 Úو30
ماي .2019

صشة ا’سشبوعية
‘ اطار ا◊ ّ
«م-وع-د م-ع الّ-ت-اري-خ» ،ي-نّ-ظ-م
اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
ال -ي-ومÃ ،ق-ر اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
صشصس ‘ التكوين اŸهني
اŸتخ ّ
ل- -ل- -تسش- -ي« Òع- -م- -ر م- -زراري»
ب -الصش -ن -وب -ر ال -ب -ح -ري ال -ع-دد
 .210ا◊صش - - -ة ع- - -ن- - -وان- - -ه- - -ا
«ج- -رائ- -م ف- -رنسش -ا ‘ ا÷زائ -ر
ت- - - - - - - -دي- - - - - - - -ن ف- - - - - - - -رنسش - - - - - - -ا
ا◊ضش - - - -ارة›..ازر  8ماي
‰ 1945وذج -ا» ،وذلك ع -ل-ى
السشاعة  10.00صشباحا.

أاول عرضس افتتاحي
لÈنامج الّديوان الوطني
للثّقافة واإلعلم

ندوة حول النّصسيحة
‘ اÿطاب الّديني
’سش Ó-م -ي
ي -ن ّ-ظ -م اÛلسس ا إ
’ع -ل -ى ب -الّ-ت-ع-اون م-ع وزارة
ا أ
ّ
’وقاف،
الشش-ؤوون ال-دي-ن-ية وا أ
غ-دا ،ن-دوة ت-ف-اع-ل-ية بعنوان
«الّ- - -ن- - -صش - -ي - -ح - -ة ‘ اÿط - -اب
ال ّ- -دي - -ن- -ي م- -قّ- -وم- -ات وح- -دة
’ّم -ة» ،وذلك Ãق-ره اب-ت-داًء
ا أ
م - -ن الّسش - -اع - -ة Ã 10:30قر
اÛلسس.

موسسيقى وأانشسطة
ثقافية بدار عبد اللطيف
ت-نّ-ظ-م ال-وك-ال-ة ا÷زائرية
Óششعاع الثقا‘ برنا›ا فنيا
ل إ
م-ت-نّ-وع-ا ب-دار ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف
Ãن- - -اسش- - -ب- - -ة شش - -ه - -ر رمضش - -ان
ال -فضش-ي-ل .ويشش-م-ل الÈن-ام-ج
«سش- - - -ه- - - -رات رمضش- - - -ان »2019
م -وسش -ي-ق-ى وأانشش-ط-ة ث-ق-اف-ي-ة
أاي -ام  24 ،23و 25م -اي و01
جوان  ،2019أاول السشهرات ‘
الÈنامج حفل فني من إاحياء
الفنان الكب Òبعزيز تكرÁا
ل -رشش -ي -د قسش -ن-ط-ي-ن-ي ي-وم 24
م- -اي  ،2019سش- -ه -رة ف -ن -ي -ة ‘
’ن -دلسش -ي م -ن إاح-ي-اء
ط -اب -ع ا أ
ج -م -ع -ي -ة ال -ف -ن -ون ا÷م -ي-ل-ة
ا÷زائر ،وكذا سشهرة فنية ‘
’ن -دلسش -ي م -ن إاح-ي-اء
ط -اب -ع ا أ
ج-م-ع-ي-ة ا÷ن-ادي-ة ب-وف-اريك
يوم  01جوان Ã 2019ناسشبة
ال -ي -وم ال -ع-اŸي ل-ل-ط-ف-ول-ة م-ن
إاحياء الفنان سشم Òتومي.

تن ّ
’سشÓمية ا÷زائرية ‘
ظم جمعية «مششعل الششهيد» ،اليوم ،منتدى الّذاكرة حول مسشاهمة الكشّشافة ا إ
ا◊ركة الوطنية والثورة التحريرية ،وذلك بجريدة «اÛاهد» ابتداءً من ال ّسشاعة  10:30صشباحا.

اسستمتعوا بجميع األلعاب ›اًنا طيلة شسهر رمضسان
بّوابة موبيليسس لأللعاب «»MobiliStoreو تهديكم العضسوية ‘ النادي VIP

م- -وب- -ي- -ل- -يسس وط- -ي- -ل- -ة شش- -ه -ر رمضش -ان
ال- -ك- -ر ،Ëي- -راف- -ق زب -ائ -ن -ه وÁن -ح ل -ه -م
ال- -ف- -رصش- -ة لÓ- -ششÎاك ‘ ا’سش- -ت- -م- -ت -اع
’لعاب ›اًنا.
بجميع ا أ
و  MobiliStoreخ -دم -ة ل -ب -واب-ة
ا أ
’لعاب ‘ VIP ،النادي وعليه بإامكان
’ششÎاك ›ان- -ا
زب- -ائ- -ن م- -وب- -ي- -ل- -يسس ،ا إ
’سش-ت-م-ت-اع ›ان-ا
وال -ت -ي “ك -ن -ه -م م -ن ا إ
’لعاب الششيقة واŸرحة،
Ãجموعة من ا أ
مع تخفيضشات تصشل حتى  80باŸائة عند
’ختيارية.
ششراء اŸيزات ا إ
م- - - -ن خ Ó- - -لÁ MobiliStore :كن
’ل - -ت - -حـــــاق ب - -خــــــدم- -ة
ل - -ل - -زبـــائ - -ن ا إ
 URL : store.mobilis.dzـ بوابة الواب
ع URL : wap.store.mobilis.dz Èـ
’ل-كÎو Êع Èال-ف-ايسش-ب-وك أاو الصش-ف-ح-ة ال-رسش-م-ي-ة
Ÿزي -د م -ن اŸع -ل -وم -ات ال -ت -ح-ق-وا ب-ن-ا ع ÈاŸوق-ع ا إ
Ÿوبيليسس www.mobilis.dz
صشح رمضشانكم اسشتمتعوا

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

‘ إاطار إانعاشس اŸششهد العلمي،
ي-نّ-ظ-م الّ -دي-وان الوطني للّثقافة
’ع Ó- -م ،ال- -ي- -وم ،أاول ع- -رضس
وا إ
إاف- -ت- -ت- -اح- -ي لÈن- -ا›ه ا÷دي -د
« ‘ »ciné-planèteرح -ل -ة عÈ
ال -زم-ن وال-فضش-اء ،وذلك ب-ال-ق-ب-ة
السشماوية Ÿلحقته اŸركب الثقا‘
ع- -ب -د ال -وه -اب سش -ل -ي -م ت -ي -ب -ازة،
وسش -ي -ت -م ع -رضس أاف Ó-م ع -ل -م -ي -ة
ووثائقية ،بحيث سشتكون نقطة
’ن- -طÓ- -ق م- -ن م- -ق- -ر اŸدي -ري -ة
ا إ
ال - -ع - -ام - -ة بسش- -اح- -ة أاودان ع- -ل- -ى
السشاعة  18.30مسشاءً إا ¤اŸركب
الثقا‘ عبد الوهاب سشليم بششنوة
 -تيبازة.

ربيعة جلطي ضسيفة
العدد األول من
«اŸوعد الثّقا‘»
ي- -ت- -ن- -اول اŸوع- -د الّ- -ث- -ق -ا‘
«م -ق -ام -ات» ب -ق -اع-ة اŸع-ارضس
«ح-اج-ي ع-م-ر» ع-ل-ى مسش-ت-وى
م- - -ب - -ن - -ى اŸسش - -رح ال - -وط - -ن - -ي
’ول م-ن-ه
ا÷زائ -ري ال -ع-دد ا أ
مع الششاعرة والروائية ربيعة
ج-ل-ط-ي ‘ «ح-رائ-ق ال-كتابة»،
وذلك اب- -ت- -داًء م- -ن السش- -اع- -ة
 22:00لي.Ó

إلع ـلناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’ششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh
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سسلمه رسسالة من نظÒه ﬁمادوإايسسوفو

لزمة
بعد تأاكيده على إاجراء الرئاسسيات للخروج من ا أ

أاغلب األحزاب السسياسسية تؤويد ما جاء ‘ كلمة الفريق ڤايد صسالح

رئيسس الدولة يسستقبل الوزير األول النيجري
لول ÷مهورية النيجر بريجي رافيني ،الذي قام بزيارة
اسستقبل رئيسس الدولة عبد القادر بن صسالح ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،الوزير ا أ
رسسمية إا ¤ا÷زائر دامت يوم.Ú
ج -رى ألسس -ت -ق -ب -ال Ãق -ر رئ -اسس -ة أ÷م -ه -وري -ة
ب- -حضس- -ور أل -وزي -ر أألول ن -ور أل -دي -ن ب -دوي ووزي -ر
ألشسؤوون أÿارجية صسÈي بوقادوم.

ا÷زائر والنيجر ملتزمتان
Ãواجهة التحديات األمنية
‘ منطقة السساحل
أأكد ألوزير أألول رأفيني ،أأن أ÷زأئر وألنيجر
م -ل -ت -زم -ت -ان «ب-ك-ل تضس-ام-ن» Ãوأج-ه-ة أل-ت-ح-دي-ات
أألمنية ألتي تعرفها منطقة ألسساحل ل سسيما ليبيا.
و‘ تصسريح له عقب أسستقباله من طرف رئيسس
ألدولة عبد ألقادر بن صسالح ،قال رأفيني« :تطرقنا
إأ ¤أŸسس -ائ -ل أل -ث -ن -ائ -ي -ة ذأت أله-ت-م-ام أŸشسÎك
وضسرورة تضسافر جهود ألبلدين Ÿوأجهة ألتحديات
ألتي تعرفها منطقة ألسساحل ل سسيما ليبيا».
وأأضساف يقول« :إأن بلدينا ملتزمان بكل تضسامن
Ãوأجهة ألتحديات أŸشسÎكة».
من جهة أأخرى ،قال رأفيني إأنه حامل لرسسالة
من ألرئيسس ألنيجريﬁ ،مادو إأسسوفو إأ ¤رئيسس
ألدولة عبد ألقادر بن صسالح يبلغه فيها «صسدأقة
و–يات ألشسعب ألنيجري إأ ¤ألشسعب أ÷زأئري
ألشسقيق».
كما أأعرب عن أأمله ‘ أأن يعم ألسسلم ‘ منطقة
ألسساحل.

 ...يختتم زيارته الرسسمية
إا ¤ا÷زائر
غادر ألوزير أألول ألنيجري ،بريجي رأفيني،
أأمسس ،عقب زيارة رسسمية دأمت يوم Úبدعوة من
نظÒه ،نور ألدين بدوي.

وك -ان ب -دوي وأأعضس -اء م -ن أ◊ك -وم -ة ‘ ت-ودي-ع
رأفيني Ãطار هوأري بومدين ألدو‹.
وكان ألوزير أألول ألنيجري قد أأجرى ﬁادثات
مع نور ألدين بدوي أأول أأمسس .وعقب لقاء موسسع
جمعه مع ألوزير أألول نور ألدين بدوي بحضسور
وفدي ألبلدين ،أأشسار رأفيني أأن أÙادثات ألتي
أأجرأها مع نظÒه أ÷زأئري “حورت أأسساسسا حول
«أنشس-غ-الت ألسس-اع-ة» لسس-ي-م-ا ب-خصس-وصس أŸسس-ائل
أألمنية ‘ منطقة ألسساحل.
كما أأكد رئيسس ألوفد ألذي وصسف أÙادثات
باŸثمرة ،أأن «ألطرفان حددأ خÓل أللقاء عدة
مسسائل ‘ هذأ أÛال (أأي أألمني) وهي ﬁل
أهتمام ألعديد من بلدأن أŸنطقة دون أإلقليمية».
ووصس -ف أŸسس -ؤوول أل -ن-ي-ج-ري أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي

«ب -ال -ط -ب -ي -ع -ي ج -دأ» ،م -ذك -رأ ‘ ه -ذأ ألسس -ي-اق أأن
ل- -ل- -ج- -زأئ- -ر وأل- -ن- -ي- -ج- -ر «ت- -ع -اون ق -د Ëي -ع -ود إأ¤
ألسستينيات».
«ول -ق -د م-ك-ث-ن-ا م-ن-ذئ-ذ ‘ إأط-ار أأخ-وي وه-ادئ،
وشسيدنا تعاونا متميزأ يتسسم بالسستقرأر ألثابت.
ونÓحظ أأن نظرة أŸسسؤوول Úوألسسلطات أ÷زأئرية
 ⁄تتغ Òكما ألشسأان بالنسسبة Ÿوقف ألنيجر» ،يقول
أŸتحدث.
ول -دى ت -ط -رق -ه إأ ¤أألوضس -اع ‘ أ÷زأئ -ر ،ق-ال
«نحن على يق Úأأن ألشسعب أ÷زأئري سسيتجاوز
هذه أŸرحلة كما فعل ‘ أŸاضسي ،وهوشسعب قادر
على Œاوز كل ألصسعاب وأŸضسي نحوألسستقرأر
وألتفاهم وأألخوة ،وهوأأسسمى مبتغانا كبلد شسقيق
وجار».

لمن العمومي النيجري ،دحمون:
اسستقبل وزير الداخلية وا أ

اجتماع اللجنة اŸشسÎكة ا◊دودية خÓل السسداسسي الثا2019 Ê

أاك-د وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اعات اÙلية
والتهيئة العمرانية ،صسÓح الدين دحمون،
أاول أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة ،أان ال-ل-ج-ن-ة
اŸشسÎك -ة ا◊دودي-ة ب Úا÷زائ-ر وال-ن-ي-ج-ر
سستجتمع «خÓل السسداسسي الثا Êمن السسنة
ا÷اري-ة» سس-ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا وضس-ع آال-ي-ة Ÿت-اب-عة
وتقييم كل التوصسيات اŸنبثقة عنها.
وخ Ó-ل أسس -ت -ق -ب -ال -ه ل -وزي -ر أل -دأخ -ل -ي-ة وأألم-ن
ألعمومي ألنيجريﬁ ،مد بازوم ،كشسف دحمون
عن عقد أجتماع «أللجنة ألثنائية أ◊دودية بÚ
ألبلدين خÓل ألسسدأسسي ألثا Êمن سسنة  »2019مع

ألت-ف-اق ع-ل-ى وضس-ع «آأل-ي-ة ج-دي-دة تسس-م-ح Ãت-اب-ع-ة
وتقييم كل ألتوصسيات أŸنبثقة عن هذه أللجنة».
و” خ Ó- -ل أÙادث- -ات ،إأضس- -اف- -ة إأ ¤مسس- -أال- -ة
ألهجرة غ Òألشسرعية ،ألتفاق على أجتماع سسيضسم
«ولة ألوليات أ◊دودية أ÷زأئري Úبنظرأئهم من
أل -ن -ي -ج -ر ‘ غضس -ون ألسس -دأسس -ي أل -ث -ا Êم-ن أل-ع-ام
أ÷اري» حسسب وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة ،م-ع-تÈأ أأن ه-ذه
«أآلل-ي-ة أ÷وأري-ة سس-تسس-اع-د ع-ل-ى ت-ق-ي-ي-م ألقرأرأت
وألعمل ألثنائي» حول أŸسسائل وألقضسايا ألتي تهم
ألبلدين.
من جانبه ،أأشساد وزير ألدأخلية وأألمن ألعمومي

ألنيجريﬁ ،مد بازوم بـ»كثافة ألعÓقات ألثنائية»
أل- -ت- -ي Œم- -ع بÓ- -ده ب -ا÷زأئ -ر خ -اصس -ة ‘ ق -ط -اع
أل -دأخ-ل-ي-ة م-ث-م-ن-ا أل-دع-م أŸل-ح-وظ أل-ذي ت-ق-دم-ه
أ÷زأئر للنيجر سسيما ‘ ›ال ألتعاون ألشسرطي
وأ◊ماية أŸدنية.
وإأ ¤جانب ملف أللجنة أŸشسÎكة أ◊دودية بÚ
أ÷زأئ -ر وأل-ن-ي-ج-ر ” ،ت-ق-ي-ي-م ،خÓ-ل أÙادث-ات،
ملف ألهجرة غ Òألشسرعية وألتفاق على ضسرورة
أل- -ت- -ف- -ك« ‘ Òإأدخ- -ال ب- -عضس أل- -ت- -ع- -دي Ó-ت ع -ل -ى
أŸي -ك -ان -زم -ات» أل -ت -ي وضس -ع -ه -ا أل-ب-ل-دأن Ÿع-ا÷ة
ألظاهرة.

اسس- -ت- -ق- -ب -ل وزي -ر الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة،
صسÈي بوقادوم ،با÷زائر العاصسمة ،وزير
لم -ن ال-ع-م-وم-ي ال-ن-ي-ج-ري،
ال -داخ -ل -ي -ة وا أ
ﬁمد بازوم.
لم -ن أل -ع -م -وم -ي
وك- -ان وزي- -ر أل- -دأخ- -ل -ي -ة وأ أ
لول
ألنيجري ضسمن ألوفد ألذي رأفق ألوزير أ أ
ألنيجÒي بريجي رأفيني ،ألذي أأنهى أأمسس زيارة

رسسمية إأ ¤أ÷زأئر.

ب - - -وق - - -ادوم ،أأول أأمسس ،ب--ا÷زأئ--ر أل--ع--اصس--م--ة،
لم--ي-دوأأوسس-ي-ن-ي سسÓ-م-ات-وب-ال ق-وق-ا ،أل-وزي-رة
أŸنتدبة لدى وزير ألشسؤوون أÿارجية وألتعاون
ألنيجري.
وك-انت أل-وزي-رة أŸن-ت-دب-ة أل-ن-ي-ج-ري-ة ضسمن
لول ألنيجري بريجي
ألوفد أŸرأفق للوزير أ أ
رأفيني ألذي زأر أ÷زأئر.

بوقادوم يسستقبل الوزير بازوم
...ويسستقبل الوزيرة اŸنتدبة
لدى وزير اÿارجية
أسس- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر ألشس- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ،صسÈي

Óلفية
‘ إاطار –قيق أاهداف التنمية ل أ

مÒاوي يÈز من جنيف التطورات التي سسجلتها ا÷زائر
أاب- - -رز وزي- - -ر الصس- - -ح- - -ة والسس- - -ك- - -ان وإاصس Ó- -ح
اŸسس-تشس-ف-ي-اتﬁ ،م-د مÒاوي ،أامسس ،م-ن ج-ن-ي-ف
(سس-ويسس-را) ،ال-ت-ط-ورات ال-ت-ي سس-ج-ل-ت-ه-ا ا÷زائ-ر ‘
Óلفية ‘ ›ال
مسس-ار –ق-ي-ق أاه-داف ال-ت-ن-م-ي-ة ل -أ
الصس- -ح- -ة ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا ان -خ -ف -اضس م -ع -دل وف -ي -ات
لمومة.
لطفال ونسسبة وفيات ا أ
ا أ
ق -ال أل -وزي -ر ‘ م -دأخ -ل -ة ل -ه خÓ-ل أ÷لسس-ة أل-ع-ام-ة
للجمعية ألعاŸية للصسحة ‘ دورتها  72إأن «ألتطورأت
Óل-ف-ي-ة م-ك-نت
أŸسس -ج -ل -ة ‘ –ق-ي-ق أأه-دأف أل-ت-ن-م-ي-ة ل -أ
أ÷زأئر من أأن –ظى باختيار أأل· أŸتحدة ضسمن
أل -ب -ل -دأن أŸدع -وة ل -لشس -روع ‘ مشس -اورأت ح -ول ج -دول
أأعمال ألتنمية ما بعد  2015وألتي بدأأت فعليًا Ãشساركة
أ◊كومة وأÛتمع أŸد.»Ê
وأأضس -اف أأن ه -ذه أل -ت-ط-ورأت ت-ت-ج-ل-ى ‘ «أن-خ-ف-اضس
معدل ألوفيات أألطفال إأ 21 ¤حالة وفاة لكل 1000
ولدة حية ‘ سسنة  2018مقابل  36.9حالة وفاة ‘ سسنة
 2000و‘ نسسبة وفيات أألمومة ألتي كانت تبلغ  215حالة

وفاة لكل  100.000ولدة ‘ سسنة  1990إأ 57.5 ¤حالة
وفاة لكل  100.000ولدة ‘ سسنة .»2018
كما سسجلت أ÷زأئر يضسيف مÒأوي «ترأجعا ‘
حالت مرضس ألسسل ألرئوي ألذي بلغ  13.3حالة لكل
 100.000نسسمة ‘ سسنة  2018ونفسس ألشسأان بالنسسبة
لÓنتشسار ألضسعيف لفÒوسس نقصس أŸناعة ألبشسري ألذي
بلغ أأقل من .»%01
وأأوضسح ألوزير أأنه «على إأثر هذه ألنتائج– ،صسلت
أ÷زأئ-ر ع-ل-ى إأشس-ه-اد أŸن-ظ-م-ة أل-ع-اŸي-ة ل-لصس-ح-ة ف-ي-ما
يتعلق بالقضساء على شسلل أألطفال وكزأز حديثي ألولدة».
وبخصسوصس مرضس أÓŸريا ،أأشسار ألوزير ‘ مدأخلته
إأ« ¤عدم تسسجيل أأية حالة منذ  2014وهذأ ما سسمح
لبÓدنا با◊صسول على هذأ أإلشسهاد ألذي سسيتم تسسليمه
خÓل دورتنا أ◊الية» ،مضسيفا أأنه فيما يتعلق بالقضساء
على ألرمد أ◊بيبي ،فقد «” ألشسروع ‘ نفسس هذأ
أإلجرأء منذ سسنة .»2018

أأع-دت وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ية
ﬂطط أتصسال وقائي Ÿكافحة حرأئق ألغابات ،فيما أأطلقت أŸديرية
ألعامة للحماية أŸدنية عملية –سسيسسية على مسستوى كل ألوليات
للحفاظ على أÛال ألغابي ،حسسب ما أأورده أأمسس بيان للوزأرة.
أأوضسح ذأت أŸصسدر أأن أألم Úألعام لوزأرة ألدأخليةﬁ ،مد أأمÚ
درأمشسي ،عقد أول أمسس ،أجتماعا Ãقر ألوزأرة خصسصس Ÿوضسوع
مكافحة حرأئق ألغابات ،شسارك فيه كل من أألمناء ألعام Úلوزأرأت
ألفÓحة وألتنمية ألريفية وألصسيد ألبحري ،ألتصسال ،ألشسؤوون ألدينية

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

التغطية الصسحية الشساملة تبقى مركز اهتمام ا÷زائر

على صسعيد آأخر ،أأكد مÒأوي أأن ألتغطية ألصسحية
ألشساملة تبقى بالنسسبة للجزأئر «مركز ألهتمام» ،مÈزأ
‘ هذأ ألشسأان أأن ألسستفادة من خدمات صسحية شساملة
وذأت نوعية ‘ ﬁيط سسليم آأمن ودأئم يعت« ÈأŸعيار
أ◊قيقي لفعالية كل منظومة صسحية».
وأأوضسح أأنه «بالرغم من بعضس ألفوأرق ‘ أ◊صسول
على ألعÓج ،ألناجمة عن ألتكّيف غ Òألكا‘ Ÿنظوماتنا
ألصسحية مع ألتطور ألدÁغرأ‘ Ûتمعنا ،فقد مكن
ن -ظ -ام أ◊م -اي -ة ألج -ت -م -اع -ي -ة أل -ذي أأسس -اسس -ه أل -ع-دأل-ة
ألج -ت -م -اع -ي -ة وأل -تضس -ام -ن أل -وط-ن-ي أأك Ìم-ن  %80م - -ن
أŸوأطن Úأ÷زأئري Úمن ألسستفادة من تغطية ألضسمان
ألجتماعي» ،مشسÒأ إأ ¤أأن ألدولة «تعمل على تعميم
ه -ذأ أل -ن -ظ -ام ع -ل-ى ك-ل شس-رأئ-ح أŸوأط-ن Úع Èتسس-ه-ي-ل
إأجرأءأت منح أ◊ق ‘ ألضسمان ألجتماعي».

أأعربت ألعديد من أألحزأب ألسسياسسية ،أأمسس ،عن
تأاييدها Ÿا جاء ‘ خطاب ألفريق أأحمد ڤايد صسالح،
نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسس أأركان أ÷يشس ألوطني
ألشس -ع -ب -ي ،أل -ذي أأك -د أأن إأج -رأء ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة
ي-ت-ط-لب أإلسس-رأع ‘ تشس-ك-ي-ل أل-ه-ي-ئ-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة ل-ت-نظيم
وأإلشسرأف على ألنتخابات.
وب - - - - -ه- - - - -ذأ أÿصس- - - - -وصس ،ع Èال-ت-ج-م-ع ال-وط-ني
الدÁقراطي عن قناعته بـ»ضسرورة إأجرأء ألنتخابات
ألرئاسسية بغية أÿروج من أŸرحلة أ◊الية وألدخول بعد
ذلك ‘ مرحلة إأصسÓحات جذرية جادة».
وسسجل ذأت أ◊زب ‘ ،هذأ ألسسياق ،مسساندته لدعوة
Óسسرأع ‘ تأاسسيسس هيئة تنظيم
ألفريق ڤايد صسالح ل إ
ومرأقبة ألنتخابات ،وضسرورة –لي أŸوأطن Úباليقظة
إل‚اح ألوثبة ألشسعبية مع أ◊فاظ على أسستقرأر ألدولة
وسسÓمة ألبÓد.
و‘ تصس - - -ري- - -ح ل- - -ه ،أأشس- - -ار رئ- - -يسس ح-زب طÓ-ئ-ع
ا◊ريات علي بن فليسس أأن عدم ذكر ألفريق ڤايد
صسالح لتاريخ إأجرأء ألنتخابات ألرئاسسية ( 4يونيو)2019
‘ كلمته فإان هذأ «يتجه ‘ أŸسسار ألسسليم ألذي يبتغيه
ألشسعب أ÷زأئري» ،أنطÓقا من أأنه «لن تصسح أنتخابات
مسس -ت -ق -ب  Ó-إأل ب -إاشس -رأك م-ن ي-جب إأشس-رأك-ه-م ‘ إأي-ج-اد
أألدوأت ألتي تسس Òألنتخابات ومنها أللجنة أŸسستقلة»،
دأعيا إأ ¤فتح حوأر شسامل ب Úمكونات ألطبقة ألسسياسسية
وكل ألفاعل Úحول موضسوع ألهيئة أŸسستقلة.
رئيسس ا◊ركة الشسعبية ا÷زائرية عمارة بن
يونسس أأكد هوأآلخر ‘ بيان للحزب ،أأن هذأ أألخ Òتلقى
«بكل أرتياح» ألتصسريح أألخ Òللفريق ڤايد صسالح وألذي
أعتÈه «تأاكيدأ صسريحا ل لبسس فيه بالتزأم أŸؤوسسسسة
ألعسسكرية للخروج من أألزمة أ◊الية».
وسسجلت أ◊ركة ›ددأ “سسكها با◊ل ألسسياسسي ‘

إأطار ألدسستور وألذي يسسمح بـ»Œنيب ألوطن عوأقب
وخيمة من شسأانها رهن مسستقبله» وذلك من خÓل تنظيم
أنتخابات رئاسسية عن طريق آأليات مسستقلة وشسفافة تكون
Ãثابة «أ◊ل ألدÁقرأطي أألمثل للخروج من أألزمة
‡ا ينتج عنه نظام حكم سسياسسي شسرعي عن طريق
صسناديق شسفافة».
و‘ سسياق ذي صسلة ،أأشسار رئيسس حركة البناء
الوطني ع -ب -د أل -ق -ادر ب-ن ق-ري-ن-ة إأ ¤رفضس تشس-ك-ي-ل-ت-ه
ألسس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-ف-رأغ أل-دسس-ت-وري ،م-ع ت-أاك-ي-ده ع-ل-ى أأهمية
ألسس -ت -ج -اب -ة Ÿط -الب أ◊رأك م -ن خ Ó-ل «أل-ب-حث ع-ن
أ◊لول ألسسياسسية ألتي ل تخرج عن نصس ألدسستور».
كما أأوضسح أأيضسا أأن «إأجرأء أنتخابات شسفافة ونزيهة
يكون من خÓل أسستمرأر أ÷يشس ‘ مرأفقة أ◊رأك
وضسمان نزأهة ألعملية ألنتخابية وإأنشساء ÷نة وطنية
مسستقلة لÓنتخابات تشسرف وتنظم وترأقب وتعلن عن
ألنتائج» مع تكريسس «حوأر حقيقي وجاد وغ Òإأقصسائي».
ومن جهته ،يرى رئيسس التجمع من أاجل الثقافة
والدÁقراطية ﬁسسن بلعباسس «ضسرورة أŸرور بفÎة
أن-ت-ق-ال-ي-ة ك-ف-ي-ل-ة ب-وضس-ع أآلل-ي-ات وم-ن-ها ألهيئة أŸسستقلة
لتنظيم ألنتخابات وليسس Ÿرأقبتها ،تضسمن أنتخابات
شسفافة وحرة وتناوبا دÁقرأطيا على ألسسلطة».
ومن وجهة نظر بلعباسس فإان «تذبذب أŸوأقف ضسيع
Óمة» ،معتÈأ ‘ ذأت أإلطار أأنه «ل
ألكث Òمن ألوقت ل أ
أأحد سسعى لعرقلة أ◊ل ألدسستوري ألنه ليسس ح Óبل
مشسكلة».
و‘ ذأت أŸنحى ،ثمن Œمع أامل ا÷زائر أÿطاب
أŸذك- -ور ،ح- -يث أأه- -اب ب- -الشس- -عب أ÷زأئ- -ري وب- -ك -اف -ة
أألطرأف وألقوى أ◊ية أıلصسة ‘ ألوطن «أللتفاف
حول أŸؤوسسسسة ألعسسكرية» ،كما ع Èعن رفضسه أŸسساسس
بأاي شسكل من أألشسكال با÷يشس ألوطني ألشسعبي.

رئاسسيات  4يوليو 75 :راغبا ‘ الÎشسح يسستلمون
اسستمارات اكتتاب التوقيعات

بلغت ا◊صسيلة اŸؤوقتة لعملية تسسليم
اسس-ت-م-ارات اك-ت-ت-اب ال-ت-وق-ي-ع-ات ال-ف-ردي-ة
للراغب ‘ ÚالÎشسح لÓنتخابات الرئاسسية
اŸق- - -ررة ي - -وم  4ي-ول-ي-واŸق-ب-ل ،إاي-داع 75
رسسالة نية للÎشسح ،حسسب ما أافاد به أامسس
بيان لوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية
والتهيئة العمرانية.
وجاء ‘ ألبيان أأن «أ◊صسيلة أŸؤوقتة لعملية
تسس-ل-ي-م أسس-ت-م-ارأت أك-ت-ت-اب أل-ت-وق-ي-ع-ات ألفردية
ل- -ل- -رأغ- -ب ‘ ÚألÎشس- -ح لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب ل -رئ -اسس -ة
لح -د 19
أ÷م- -ه- -وري -ة ،وأŸوق -وف -ة إأ ¤غ -اي -ة أ أ

مايو ،2019ت - -ت- -م- -ث- -ل ‘ أي- -دأع  75رسس-ال-ة ن-ي-ة
للÎشسح».
وأأضس- - - -اف ن - - -فسس أŸصس - - -در أأن أŸع - - -ن - - -يÚ
«أسس -ت -ف -ادوأ م -ن حصسصس خ -اصس -ة ب -اسس -ت -م -ارأت
Óح-ك-ام أل-قانونية أŸعمول
ألك-ت-ت-اب ت-ط-ب-ي-ق-ا ل -أ
ب- -ه- -ا» ،مشسÒأ أ ¤أأن ه- -ذه أل -ع -م -ل -ي -ة «تسس‘ Ò
ظروف حسسنة».
يذكر أأن من ب Úرسسائل ألÎشسح أŸودعة،
ت -وج -د ث Ó-ث -ة أأح -زأب سس -ي-اسس-ي-ة ه-ي أل-ت-ح-ال-ف
أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري ،ج-ب-ه-ة أŸسس-ت-قبل وأ÷بهة
أ÷زأئرية للتنمية وأ◊رية وألعدألة.

شسدد على توف Òأاسسعار معقولة للعائÓت

بن مسسعود يؤوكد على تنويع النشساط السسياحي ‘ موسسم الصسطياف
اأك - -د وزي - -ر السس - -ي - -اح - -ة والصس- -ن- -اع- -ة
التقليدية عبد القادر بن مسسعود ،اأمسس
ال- -ثÓ- -ث -اء ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،ع -ل -ى
ضس - -رورة «ت - -ن - -وي - -ع وت - -رق- -ي- -ة ال- -نشس- -اط
السسياحي خÓل موسسم الصسطياف 2019
م - -ن اأج - -ل اسس- -ت- -ق- -ط- -اب ع- -دد ك- -ب Òم- -ن
اŸصسطاف Úلقضساء عطلهم ‘ بلدهم».
وأأوضس - -ح أل - -وزي- -ر خÓ- -ل ل- -ق- -ائ- -ه Ãدي- -ري
ألسس -ي -اح -ة وألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ل-ل-ولي-ات
ألسساحلية  14وﬂتلف ألشسركاء باأنه ” «أإتخاذ
أجرأءأت متميزة لتحضس Òموسسم ألصسطياف
أل-ذي سس-ي-ن-ط-ل-ق رسس-م-ي-ا ب-ال-ف-ا— ي-ون-ي-وأŸق-بل
تقضسي بتوف Òكل ألرأحة للمصسطاف ÚوتقدË
أأسسعار تنافسسية لقضساء ألعطل ‘ أŸوؤسسسسات
ألفندقية.
وأأشسار ‘ هذأ ألإطار أإ ¤أأنه سسيتم «أإعادة
–ي Úألت - -ف - -اق- -ي- -ات أÈŸم- -ة م- -ع ألشس- -رك- -اء
ألجتماعي Úوألفيديرألية ألوطنية للفنادق من
أأجل توف Òأأسسعار معقولة للعائÓت أ÷زأئرية

أل -ت -ي ت -ن -وي قضس -اء ع-ط-ل-ه-ا سس-وأء ‘ أل-ف-ن-ادق
أÿاصسة أأوألعمومية» ،موؤكدأ أأنه «” منح كل
ألهتمام كذلك للجالية لتسسهيل عملية ألدخول
أإ ¤ألوطن سسوأء ع ÈأŸطارأت أأو أŸوأنئ».
كما ركز بن مسسعود من جهة أأخرى على
«وج- -وب –سس Úمسس- -ت- -وى أÿدم -ات وت -ع -زي -ز
عمليات أŸرأقبة وألتفتيشس سسوأء ‘ ألفندق أأو
ع Èألشس -وأط -ئ ل -لسس -ه-ر ع-ل-ى رأح-ة أŸوأط-نÚ
موؤكدأ أأن ألدخول للشسوأطئ سسيكون باÛان».
من جهة أأخرى ،ذكر ألوزير أأنه ” خÓل
هذأ أŸوسسم توف Òحوأ‹  12أألف سسرير على
مسس -ت -وى أل -ولي -ات ألشس -اط-ئ-ي-ة وذلك ب-دع-م-ه-ا
بحوأ‹  90فندقا جديدأ».
وبخصسوصس ألنشساطات ألÎفيهية وألرياضسية
ذكر ألوزير بالتفاقيت ÚأÈŸمت Úمع قطاعي
ألثقافة وألشسباب وألرياضسة تقضسيان بـ»تعزيز
وتنويع ألنشساطات ألثقافية وألÎفيهية وألفنية
وكذأ ترقية ألرياضسة ألبحرية وشسبه ألبحرية
لفائدة كل أŸوأطن.»Ú

أاجرى وزير التجارة سسعيد جÓب،
أامسس ،با÷زائرﬁ ،ادثات مع السسفÒ
اŸصس - -ري أاÁن مشس - -رف - -ة ” ،خÓ- -ل- -ه- -ا
م - -ن - -اقشس - -ة ال - -ع - -دي - -د م - -ن ال - -قضس- -اي- -ا
الق-تصس-ادي-ة اŸشسÎك-ة والت-فاق على
ت -ع -زي -ز وت -ط -وي -ر ال -ت -ع -اون ال -ث -ن-ائ-ي
حسسبما أافاد به بيان الوزارة.
ن -وه ألسس -ف Òب -ال -ع Ó-ق-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة بÚ
أ÷زأئر ومصسر ،مبديا أرتياحه للشسرأكات
لن،
ألق -تصس -ادي -ة أل -ت -ي ” –ق-ي-ق-ه-ا ◊د أ آ
لسسيما ألعمل على إأنعاشس ﬁور ألقاهرة -
أ÷زأئ-ر ألق-تصس-ادي وأل-ت-ج-اري ،م-ن خÓ-ل

عدد من ألتفاقيات وألتوصسيات Ÿضساعفة
ألتجارة وألسستثمار ألبيني وألتي ” توقيعها
خÓل ألزيارة ألتي قادت جÓب ،إأ ¤ألقاهرة
نهاية .2018
وأأشساد أأÁن مشسرفة بكل ألتسسهيÓت ألتي
لرأدة ألسس-ي-اسس-ي-ة
“ن-ح-ه-ا أ÷زأئ-ر ب-فضس-ل أ إ
لم- -ن -ي أل -ذي ت -ع -يشس -ه
وك- -ذأ ألسس- -ت- -ق- -رأر أ أ
أ÷زأئ -ر ،ح -يث ب -ل -غ ح -ج -م ألسس -ت -ث -م-ارأت
أŸصسرية ‘ أ÷زأئر أأزيد من 6ر 3مليار
دولر ،مضس -ي -ف -ا أأن -ه ي -ط -م -ح ل -رف-ع أل-ت-ب-ادل
ألتجاري ب Úألبلدين لبلوغ مليار دولر خÓل
عام .2020

تعزيز التعاون الثنائي ﬁور ﬁادثات جÓب مع السسف ÒاŸصسري

عملية –سسيسسية وطنيا للحفاظ على الÌوة

ﬂطط اتصسال وقائي Ÿكافحة حرائق الغابات

وأألوقاف ،ألبيئة وألطاقات أŸتجددة ،ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي،
ألشسباب وألرياضسة وألÎبية ألوطنية ،إأ ¤جانب أŸدير ألعام للحماية
أŸدنية وأŸدير ألعام للغابات .وبذأت أŸناسسبة ،أأكد أألم Úألعام
لوزأرة ألدأخلية أأن «أنخفاضس عدد حرأئق ألغابات أŸسسجل خÓل
ألسسنة أŸاضسية يعود أسساسسا إأ ¤فعالية ﬂطط ألتصسال ،باإلضسافة إأ¤

ألعدد
17954

03

ألوسسائل أŸوضسوعة –ت تصسرف أŸديرية ألعامة للحماية أŸدنية».
و” ‘ ختام هذأ أللقاء «أتخاذ قرأر –سسﬂ Úطط ألتصسال لسسنة
 2018عن طريق إأثرأء ﬁتوى ألومضسات أإلعÓمية وأŸلصسقات وكذأ
وسسائل ألتصسال أألخرى وذلك ع Èشسبكات ألتوأصسل ألجتماعي بشسكل
خاصس» .كما شسرعت أŸديرية ألعامة للحماية أŸدنية ‘ «إأطÓق

قوأفل –سسيسسية وتنظيم أأبوأب مفتوحة على مسستوى كل ألوليات
بهدف –سسيسس أŸوأطن حول ألوقاية من حرأئق ألغابات وأ◊فاظ
على أÛال ألغابي».
ي -ذك -ر أأن ه -ذأ ألج -ت -م -اع ي -أات -ي ‘ أأع -ق-اب ذلك أŸن-ع-ق-د ي-وم 16
مايو–ت رئاسسة وزير ألدأخلية ،صسÓح ألدين دحمون ،وخصسصس لنفسس
أŸوضسوع و” خÓله «إأسسدأء جملة من ألتوصسيات ،من بينها ما يتعلق
بإاعدأد ﬂطط أتصسال فعال يهدف إأ ¤ألوقاية من حرأئق ألغابات
يقوم بإاشسرأك ﬂتلف ألوزأرأت أŸعنية بهذأ أŸوضسوع».
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لوقاف ،يؤسضف بلمهدي:
وزير الشضؤؤون الدينية وا أ

حوا‹ مليون جزائري باŸدارسش القرآانية
^ –قيق األمن الفكري والديني واŸرجعي من أاولويات القطاع
^ دور اإلمام توجيهي ول ينبغي أان يقف متفرجا أامام الظواهر السسلبية

لوقاف ،يؤسضف
ضضمن سضلسضلة الندوات واللقاءات التي تنظمها جريدة «الشضعب» Ãناسضبة شضهر رمضضان اŸبارك تطرق وزير الشضؤؤون الدينية وا أ
لسضÎاتيجية التي
بلمهدي لدى نزوله ضضيفا على ا÷ريدة ضضمن ركن ضضيف «الشضعب» إا ¤عدة مؤاضضيع تتعلق باŸنظؤمة الدينية ‘ ا÷زائر وا إ
لئمة وزيادة النشضاطات الدينية ،وهؤ ما من شضأانه أان
يتبناها القطاع فيما يخصص سضبل تطؤير اÿطاب اŸسضجدي والرفع من اŸسضتؤى التكؤيني ل أ
يسضاهم ‘ تؤعية و–سضيسص كافة فئات اÛتمع من خلل تقد Ëدروسص تنهى عن اŸنكر و–ارب بعضص الظؤاهر السضلبية كالفسضاد الذي بات يعم
لسضر والشضؤارع.
لسضؤاق وا أ
ا أ

صصونيا طبة
تصصوير :عباسس تيليوة
‘ ذات السسياق ،أاكد بلمهدي أان القطاع يشسكل
نقاط ا’رتكاز للدفاع عن الهوية الوطنية واŸرجعية
الدينية لهذا البلد ،حيث –اول وزارته من خÓل
إاسسÎات -ي -ج -ي -ت -ه -ا –ق -ي -ق اأ’م -ن ال-ف-ك-ري وال-دي-ن-ي
واŸرجعي الذي يعد –ديا ‘ ظل وسسائط ا’تصسال
ا÷دي- -دة ،مشسÒا إا ¤أان م- -وضس- -وع ال -دي -ن وع Ó-ق -ة
اإ’نسسان بربه كانت فيما سسبق نقطة Œميع ولكن ‘
الوقت الراهن أاصسبحت نقطة تعتمد على التفريق
وتأاز Ëاأ’وضساع.
وكشسف وزير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف يوسسف
بلمهدي عن عدد اŸتمدرسس Úعلى مسستوى مدارسس
ت -ع -ل -ي -م ال -ق -ران واأ’قسس -ام اŸوج -ودة ‘ اŸسس-اج-د
والذي يÎاوح عددهم ما ب 800 Úأالف إا ¤مليون
متمدرسس ع Èالقطر الوطني ‘ ،ح Úتبلغ مدارسس
وأاقسسام تعليم القران  20أالف مدرسسة منها اŸسستقلة
وأاخ-رى ت-اب-ع-ة ل-ل-مسس-اج-د وال-زواي-ا ،م-ع-تÈا سس-ي-اسسة
التوجيه الديني ‘ ا÷زائر والنشساط اŸسسجدي من
أاولويات الوزارة.
وف -ي -م -ا ي -خصس ب -رن -ام -ج وزارة الشس -ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واأ’وقاف ،فانه يعنى حسسب وزير القطاع باÿطاب
اŸسسجدي وتطويره من خÓل تكوين اأ’ئمة ‘ إاطار
ت-ط-وي-ر م-ن-ظ-وم-ة ال-ت-ك-وي-ن وتكثيف مدارسس التعليم

القرآا Êونشسره على شسكل واسسع لدى كافة شسرائح
اÛتمع من أاقسسام ما قبل التمدرسس إاﬁ ¤واأ’مية
وأاقسسام الكبار ،باإ’ضسافة إا ¤فروع أاخرى كمديرية
الثقافة اإ’سسÓمية التي لها نشساط واسسع ‘ ا÷زائر
من خÓل اŸراكز الثقافية اإ’سسÓمية ع Èالو’يات
وبرنامج مرافق للشسأان الثقا‘ من توزيع مصساحف
وط-ب-اع-ة ال-ك-ت-اب ال-دي-ن-ي وال-ع-ن-اي-ة ب-أاعÓم ا÷زائر
وإاقامة القوافل الثقافية.
وخصسصس ق- -ط- -اع الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة واأ’وق -اف
برنا›ا ثريا ‘ شسهر رمضسان خاصسة ما تعلق بتوزيع
اإ’عانات للفقراء واÙتاج Úومسساعدتهم ‘ شسهر
ال- -رح -م -ة واŸغ -ف -رة وذلك Ãسس -اه -م -ة ال -ك -ث Òم -ن
ال -ق -ط -اع -ات ع -ل-ى غ-رار وزارة اÛاه-دي-ن  ،وزارة
الداخلية وا÷ماعات اÙلية  ،وزارة الثقافة ووزارة
اإ’عÓم وكذا وزارة التضسامن الوطني ،مشسÒا إا ¤أان
منظومة متكاملة تخصس النشساط الديني واÿطاب
الديني والنشساط الثقا‘ واإ’عÓمي والقرا. Ê
نيوزيلندا ضسيف شسرف جائزة ا÷زائر الدولية
للقرآان الكر ‘ Ëطبعتها  16وعن ا÷ائزة الدولية
للقران الكر ‘ Ëطبعتها  ،16أاكد أان ما Áيز هذه
ال -ط -ب -ع -ة أان ضس -ي-ف الشس-رف سس-ي-ك-ون م-ن ن-ي-وزل-ن-دا
تضس -ام -ن -ا م-ع إاخ-وان-ن-ا اŸسس-ل-م Úضس-ح-اي-ا ا’ع-ت-داء
اإ’ره-اب ع-ل-ى مسس-ج-دي ن-ي-وزي-ل-ن-دا وه-و ت-ع-ب Òمن
ا÷زائ -ر ع -ل -ى تضس -ام -ن -ه -ا ومسس -ان-دت-ه-ا ل-ل-مسس-ل-مÚ
وح-م-اي-ة اŸرج-ع-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة أاي-ن-م-ا ك-انت ب-دع-وت-ها
الوسسطية ،كما سسيتم اسستقبال  50مشساركا من دول

غربية وإافريقية وعربية.
و‘ سسياق آاخر أاشسار وزير الشسؤوون الدينية إا ¤أان
ال -دول -ة ت -ع -م -ل ع -ل-ى ت-ق-د Ëك-ل ال-تسس-ه-يÓ-ت ل-ب-ن-اء
اŸسس -اج -د وتشس -ج -ي -ع ه -ذه ال -ع -م-ل-ي-ة ب-غ-رضس دع-وة
اÙسسن Úلتقد Ëالعون لبيوت الله ،حيث ” فتح
ع -دد م -ن -ه -ا ‘ ه -ذا الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل وال -ت-ي ‚د
أاغ -ل -ب -ي -ت-ه-ا ‡ت-ل-ئ-ة ب-ال-ق-راء واŸصس-ل ،Úمضس-ي-ف-ا أان
اŸسسجد يسساهم ‘ إاعطاء ديناميكية ‘ اÛتمع
وله دور توجيهي من خÓل دروسس توعوية تتوجه
للباعة واأ’سسواق Ÿنع الغشس وا’حتكار وعدم رفع
اأ’سس-ع-ار وا’ب-ت-ع-اد ع-ن ال-ط-م-ع ال-ذي أاصس-ب-ح شس-عارا
للكث Òمن الضسارب Úوالذين يشستغلون ‘ اŸناسسبات
حتى يلهبوا جيوب اŸواطن.Ú
وقال إان اإ’مام له دور توعوي توجيهي و’ ينبغي أان
يقف متفرجا أامام الظواهر السسلبية كأاسساليب الفسساد
‘ اأ’سسواق واأ’سسر والشسوارع بل يجب أان يعمل على
ﬁاربتها بتقد Ëدروسس توعوية –مي اŸواطن من
ك -ل م -ا ي -ع -ي -ق ح -ي -اة اŸواط -ن م -وضس -ح -ا أان اÿط-اب
اŸسسجدي هوقطب الراحة إاذ يسساهم اإ’مام بخطبته
‘ تهدئة النفوسس والصسلح ب Úاأ’زواج ،خاصسة وأان
اŸواطن قد يصساب بتوتر وقلق ‘ شسهر رمضسان بحكم
تركه لبعضس العادات ‘ اأ’يام اأ’خرى.
كما دعا وزير الشسؤوون الدينية واأ’وقاف اأ’ئمة
إا ¤التخفيف من دروسسهم وصسÓتهم حتى ’ يثقل
على الطفل الذي يسستعد إ’جراء امتحانات دراسسية
والو‹ الذي يرافق ابنه ‘ مراجعة الدروسس.

شسهداء «كريسستÒتشش» ‘ ا÷زائر..

^أم Úبلعمري

سستكون نيوزيلندا ضسيف شسرف الطبعة ÷ 16ائزة ا÷زائر الدولية
للقرآان الكر Ëالتي –تضسنها بÓدنا ب 25 Úو 30ماي ا÷اري وبهذا
تكون ا÷زائر قد اختارت على طريقتها تخليد أارواح ا’عتداء اإ’رهابي
اآ’ثم على مسسجدين Ãدينة كريسستÒتشس بنيوزيلندا والذي خلف 49
شسهيدا من ب ÚاŸصسل Úاآ’من ، Úالذين توافدوا على اŸسسجدين أ’داء
صسÓة ا÷معة ليباغتهم اإ’رهابي منفذ ا’عتداء وينقضس عليهم بسسÓح
أاوت -وم -ات -ي -ك -ي وي -وث -ق ج -رÁت-ه ب-ب-ث-ه-ا م-ب-اشس-رة ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصس-ل
ا’جتماعي ‘ مشسهد رعب شسبيه باأ’لعاب ا’لكÎونية على الواب؟
هذا ا’عتداء اإ’رهابي الشسنيع خلّف إادانة دولية واسسعة كما خّلف
موجة تضسامن خارج نيوزيلندا وداخلها مع الضسحايا ،حيث شسارك اآ’’ف
من النيوزلندي ‘ Úتأابينية الضسحايا  49كما شساركوا بعدها مواطنوهم
اŸسسلمون صسÓة ا÷معة اأ’و ¤التي أاعقبت ا’عتداء ،بحضسور الوزيرة
اأ’و ¤لنيوزيلندا التي توشسحت اÿمار التي تضسعه اŸرأاة اŸسسلمة على
رأاسس -ه -ا ‘ رسس -ال -ة تضس-ام-ن م-ع مسس-ل-م-ي ه-ذا ال-ب-ل-د ال-ه-ادئ واŸع-روف
بالتعايشس والقبول باآ’خر ،وكانت قبل ذلك بأاسسبوع حضسرت هذه الوزيرة
جنازة الضسحايا ‘ خطورة واضسحة عÈت من خÓلها نيوزيلندا الرسسمية
ÓسسÓموفوبيا وخطاب التحريضس والكراهية ضسد
والشسعبية عن رفضسها ل إ
اŸسسلم Úالذي ينشسره اليم ÚاŸتطرف وكان من نتائجه اŸباشسرة هذا
ا’عتداء اآ’ثم الذي هز نيوزيلندا والعا ⁄يوم  13مارسس اŸاضسي.
إان ا÷زائر ومن خÓل دعوة نيوزيلندا كضسيف شسرف ‘ هذه الطبعة
÷ 16ائزة ا÷زائر الدولية للقرآان الكر Ëتع Èعن عرفانها بالتعامل
الراقي للشسعب النيوزيلندي مع شسهداء تلك ا◊ادثة وتأاكيد منها على
حرصسها من أاجل التمك Úلثقافة التسسامح والعيشس معا بسسÓم والتصسدي
للعنف واإ’رهاب وعلى أانها –Îم الشسعوب الراقية التي تؤومن برسسالة
التعايشس والتسسامح وتقف إا ¤جانب اŸظلوم بغضس النظر عن عقيدته ،
لونه اوقناعته .وهي كذلك نداء للعا ⁄أاجل الوقوف ‘ وجه هذه ا◊ملة
الشسنعاء التي تطال اŸسسلمﬂ ‘ Úتلف أانحاء العا ⁄والتي أادت إا¤
تضساعف أاعمال العنف وا’عتداءات ضسدهم وضسد كل ما Áت بصسلة إا¤
اإ’سسÓم.
اأ’كيد أانها سسابقة ‘ الدول اإ’سسÓمية والعربية تقوم فيها دولة
مسسلمة باسستضسافة دولة أاخرى غ Òمسسلمة ،لتكون ضسيف شسرف ‘
واح -دة م -ن ال -ت -ظ -اه-رات اŸرت-ب-ط-ة أاسس-اسس-ا ب-ع-ق-ي-دة أاخ-رى وب-ك-ت-اب-ه-ا
السسماوي وهي جائزة القرآان الكر ،Ëسسنة حسسنة بادرت إاليها ا÷زائر
تعد لبنة أاسساسسية ‘ التأاسسيسس ◊وار الديانات وهي ‘ الوقت نفسسه
تذك Òبأان ديننا ا◊نيف يدعو إا ¤احÎام كل الديانات واŸعتقدات بل
أاك Ìمن ذلك ربط إاÁان الفرد اŸسسلم باإ’Áان بكتب الله جميعها
ورسسله كلهم.

يرتبط أاسضاسضا بتأام ÚاŸرجعية الدينية

األمن الديني يتصسدر –ديات الوصساية
لم-ن ال-دي-ن-ي ي-أات-ي
–ق -ي-ق ا أ
ضض -م -ن أاول-ؤي-ات وزارة الشض-ؤؤون
لوقاف بل أاك Ìمن
الدينية وا أ
ذلك هؤ Ãثابة –د كب Òيتم
الج -ت -ه -اد م -ن أاج -ل Œسض -ي-ده،
لن- -ه ل ي -ق -ل أاه -م -ي -ة ع -ن ك -ل
أ
لم-ن وي-ق-ؤم أاسض-اسض-ا على
أان-ؤاع ا أ
ت-أام ÚاŸرج-ع-ي-ة الدينية ،ومن
أاج -ل ذلك ت -ق -ؤم ال -ؤزارة ع -ل-ى
سض -ب-ي-ل اŸث-ال ب-ت-ؤزي-ع اŸصض-ح-ف
الشض- -ري- -ف ب -رواي -ة ورشص ع -ل -ى
اŸسضاجد.

فريال بوشصوية
أاف - -رد وزي- -ر الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
واأ’وق -اف ي -وسس -ف ب -ل -م-ه-دي ح-ي-زا
هاما Ÿفهوم اأ’من الديني ،ووضسعه

لئمة ضضروري للرتقاء بالرسضالة الدينية
تكؤين ا أ

اÿطاب اŸسسجدي يجب أان يبتعد عن التجاذب
لوق-اف ي-ؤسض-ف ب-ل-م-ه-دي،
شض-دد وزي-ر الشض-ؤؤون ال-دي-ن-ي-ة وا أ
لزمة السضياسضية
أامسص ،بخصضؤصص قضضية ا◊راك الشضعبي وا أ
ال -ت -ي ت -ع -يشض -ه -ا ال -ب -لد م -ن -ذ ث-لث-ة أاشض-ه-ر أان ي-ك-ؤن اÿط-اب
اŸسضجدي بناء وبعيدا عن التجاذب وتغليب ا◊ؤار والتفاعل
ب Úالطرف Úمن خلل نصضح اŸؤاطن Úوتؤجيههم وفقا Ÿا جاء
لسضلمية وما أاوصضى به الدين ا◊نيف.
‘ الشضريعة ا إ

خالدة بن تركي
قال الوزير خÓل فتح فضساء لنقاشس ﬂتلف القضسايا الدينية
بـي -وم -ي -ة «الشس -عب» أان ال -ك -ث Òم-ن ال-دول ال-ع-رب-ي-ة واإ’سسÓ-م-ي-ة
اسستغربت إ’نسسجام اŸسساجد ا÷زائرية دون وجود
خ -ط -ب -ة م -وح -دة ،خ -اصس-ة وأان ال-ك-ث Òم-ن ال-ب-ل-دان
’زالت ت -خضس -ع ل -ل -ت -وح-ي-د اŸوج-ه م-ن ال-وزارة إا¤
اŸديرية فاأ’ئمة ،باعتبار أان اÿطاب اŸوحد كان
‘ سسنوات السسبعينات ،غ Òأانه تغ Òبتغ ÒاŸسستوى
Óمام الذي أاصسبح ذو مسستوى ليسسانسس،
التعليمي ل إ
اŸاجسست Òوالدكتوراه التي من شسأانها رفع درجة
اÿطاب اŸسسجدي.
وأابدى بلمهدي ا◊اجة إا ¤تطوير اÿطاب اŸسسجدي من
Óمام الذي يأاتي من ا÷امعة
خÓل –سس Úا÷انب التكويني ل أ

ا÷زائرية مصسحوب باضسطراب ‘ اŸسستوى والتحصسيل ،مؤوكدا
بعدم إالزامه باÿطاب ا◊ر‘ وإا‰ا اÿطوط العامة لتوجيه
اÛتمع من حيث اأ’مر باŸعروف والنهي عن اŸنكر ،خاصسة
‘ ﬁاو’ت إاحداث فسساد ‘ اÛتمع أاواŸمتلكات أاين يظهر
دور اإ’مام جليا ‘ هذه اŸسسائل.
وأاشسار وزير الشسؤوون الدينية بذات اÿصسوصس أان اأ’ئمة ومنذ
تاريخ  22فÈاير اŸاضسي  ⁄يتلقوا أاي تعليمات Ÿنع ا◊ديث ‘
قضسية ا◊راك أاواŸسسائل اŸشسابهة ،وإا‰ا جاءت تطوعيا ◊ث
الناسس على ا◊وار واسستماع السسلطة إا ¤نداء الشسارع وكذا نداء
العقل لتفادي التجاذب العدائي ب Úأابناء الوطن الواحد بالنظر
إا ¤ك -ل -م -ت -ه اŸسس-م-وع-ة ال-ت-ي ي-دع-وا م-ن خÓ-ل-ه-ا إا ¤ا’ب-ت-ع-اد
اÙسسوبية والرشسوة وان يقول كلمة سسواء ‘ أاي
قضس -ي -ة م -ن ال -قضس -اي-ا ،داع-ي-ا ال-ط-رف Úإا ¤غضس
الطرف عن بعضس اأ’شسياء وتثم Úما هو إايجابي
وأان يكون مصسلح كون الصسلح خ. Ò
Óئمة
وثمن بلمهدي الدور اإ’يجابي والفعال ل أ
م -ن ح -يث م -ق -اب -ل -ة الشس -عب ‘ ج -م-ي-ع ال-ظ-روف
واأ’وضساع التي تسستلزم عليهم التفاعل مع القضسايا
الراهنة وتقد Ëنصسائح وفقا للشسريعة اإ’سسÓمية وما يتÓءم
ومصسلحة البÓد ،وهذا باللجوء إا ¤اأ’دعية للحفاظ على اأ’من،
مشسÒا إا ¤مشساركتهم ‘ ا◊راك شسأانهم شسان باقي الفئات لكن
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مع ا◊فاظ على الدور التوجيهي للمصسلي وحثه دائما بعدم
ا’ع-ت-داء ع-ل-ى ح-ري-ة و‡ت-ل-ك-ات اآ’خ-ري-ن وال-ت-ع-ب Òع-ن رأاي-هم
باحÎام.
وأاشسار ‘ ذات السسياق إا ¤مسساهمة اأ’ئمة ‘ العشسرية السسوداء
التي خرج فيها البعضس عن الوطن وﬁاربة أابناءه ،ولكن اÛتمع
رافع للمصسا◊ة Ãسساندة اإ’مام الذي دعا إا ¤ترك اأ’حقاد وأان
يقول للمسسئول إان أاخطأات صسحح خطأاك وللمواطن خذ حقك ولكن
بأاداء الواجب وا’بتعاد عن التجريح أاوالتهريج والتهويل.

برنامج اŸدارسش القرآانية موحد عموما وقابل للتطوير
ب-رن-ام-ج اŸدارسس ال-ق-رآان-ي-ة م-وح-د ع-م-وم-ي-ا وقابل للتطوير
والتحسس Úوفقا لقدرات اŸعلم واŸرشسد على غرار اŸسساجد
التي تعرف بعضسها خطاب عا‹ ‘ ح Úتشسهد أاخرى مسستوى
أاقل ،مؤوكدا أان القاعدة موجودة وتعتمد على اأ’سساسسيات مثل
النطق «التهجي» ا◊روف ثم السسور القرآانية وما يكملها من
الÈنامج الذي Áكن تلقينه للطفل ‘ فÎة وجيزة وبشسكل جيد
اث -بت ح -ت -ى ‘ اŸدارسس ال -ع -ادي -ة ال -ت -ي ث -م -نت ق-وة اŸدرسس-ة
القرآانية ‘ جعله أاك Ìتفاع Óمع برامج اŸدرسسة العادية،
مشسÒا إا ¤العÓقة التكاملية ب ÚاŸدرسست.Ú

‘ السس - -ي - -اق ال - -ع- -ام ب- -ت- -ذكÒه ب- -أان
مصسطلح ا’أمن وإاشسكالية –قيقه ⁄
ت-ع-د ت-ق-تصس-ر ك-م-ا ‘ السس-اب-ق ع-ل-ى،
–قيق اأ’من الغذائي’ ،فتا إا ¤أانه
اليوم ” إاحصساء حوا‹  60نوعا عند
اŸتخصسصس ‘ Úعلم ا’جتماع وعلم
ا’ج -ت -م -اع ال -ن-فسس-ي والÎب-وي ال-ت-ي
أاصسبح لكل واحد منها أامن ،وعÓوة
ع - -ل- -ى اأ’م- -ن اŸائ- -ي وال- -ط- -اق- -وي
وال -غ -ذائ-ي ،ظ-ه-ر إا ¤ج-ان-ب-ه-ا ب-ق-وة
اأ’من الديني.
وقال ‘ معرضس رده على سسؤوال
يخصس –ديد اŸفهوم« ،أاك Èمقدر
من مقدرات ا◊ياة الدين ،وقد وجد
‘ اأ’رضس م- -دن وق- -رى ’ م- -ع -اه -د
فيها و’ مسستشسفيات ،ولكن  ⁄توجد
أاي بقعة على اأ’رضس دون مسسجد
أاوم -ع -ب-د» ،م-فسس-را ذلك ب-أان «ال-دي-ن
أاصس- -ي -ل ‘ ك -ل ›ت -م -ع» ،وب -ال -ت -ا‹
«ال- - -دي - -ن Ÿا ك - -ان يشس - -ك - -ل ق - -ي - -ام
ا◊ضس -ارات وق-ي-م اÛت-م-ع-ات ،م-ن
دون شسك يحتاج إا ¤إاحاطة بأامن».
وأاعطى الوزير بلمهدي أامثلة عن
اŸصس- -اح -ف ال -ت -ي ي -ت -م رفضس -ه -ا ‘
اŸسس -اج -د ‘ ب -عضس ال-دول ،م-ؤوك-دا
بأان ’ عÓقة لذلك بالتزوير ،وإا‰ا
سسببه اأ’ول ا◊فاظ على اŸرجعية
ال -دي -ن-ي-ة ل-ك-ل دول-ة ،وا÷زائ-ر ع-ل-ى
سسبيل اŸثال –رصس ‘ هذا اإ’طار
ع - -ل - -ى ت - -وزي - -ع مصس- -ح- -ف ورشس ‘
مسس-اج-ده-ا ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى اŸرجعية
اŸالكية وعقيدتنا التي ورثناها على
أاب -ائ -ن -ا وأاج -دادن -ا ،ت -ط-ب-ع-ه ال-وزارة
وت- -وزع- -ه أايضس- -ا ع- -ل- -ى اŸؤوسسسس- -ات
والذي يكون ‘ متناول اŸواطن،Ú
وهوشسكل من أاشسكال –قيق اأ’من
ال -ف-ك-ري وال-دي-ن-ي إا ¤ج-انب ت-أامÚ
الفتوى أايضسا.
وخ -لصس ال -وزي-ر إا ¤ال-ق-ول «وم-ن
دون شسك أان ال - -ع - -اŸ ⁄ا أاصس- -ب- -حت
اŸنصس- -ات م- -ف- -ت- -وح- -ة ت- -ع -ا Êه -ذا
التدافع ،لكن اŸهم أان نكون على
قدر التحدي و’ نتوقف ،وما دمنا
موجودين بإامكاننا القيام بالكث.»Ò
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’من الديني با÷زائر
مواقع التواصضل ا’جتماعي لتحصض Úا أ

رفـ ـع مسضتـ ـوى اÿطـ ـاب الدين ـ ـي
دفاعـ ـا عـ ـن اŸرجعي ـ ـة الوطني ـ ـة

^ بوابة إالكÎونية للرد على تسضاؤو’ت اŸواطن Úفوريا

كيف السضبيل ◊ماية اŸرجعية الدينية الوطنية ‘ ظل انتشضار فضضائيات ومواقع افÎاضضية تروج Ÿذاهب دينية غ Òمذهبنا اŸالكي
اŸشضدد على الوسضطية وا’عتدال وا÷دال بالتي هي أاحسضن بعيدا عن الغلو والتطرف  ،مبدأاه الثابت ’ إاكراه ‘ الدين أاي برامج اعتمدت
لتطوير اŸنظومة الدينية ورفع مسضتوى التكوين لتخرج كفاءات يعول عليها ‘ رسضم خطاب ديني مناسضب Áد جسضور التواصضل وا’تصضال مع
عامة الناسض واŸواطن ÚالشضغوفÃ Úعرفة مذهبهم اŸالكي والسض Òعلى نهجه وعقيدته و–صض Úالذات من فتاوى التطرف والتكفÒ
وأاخرى تشضجع على طرق التشضيع وما إا ¤ذلك من مسضائل غريبة عنا.؟
وت -ع -زز ال-ؤزارة ج-ه-ؤده-ا ف-ي ه-ذه ال-م-ع-رك-ة ال-ت-ي ب -اسش-ت-ق-ب-ال ط-ل-ب-ات ال-ف-ت-اوي والسش-ت-فسش-ارات ع-ن
لم-ن ف-ي ت-ؤظ-ي-ف المذهب المالكي.
ت -رب -ط ب -ي-ن م-ع-ادل-ة ال-ع-ب-ادة وا أ
لشش -ك-ال-ي-ة ال-م-روج-ة ،أاج-اب ع-ن-ه-ا وزي-ر الشش-ؤؤون شش -ب -ك -ات ال -ت -ؤاصش -ل الج -ت -م -اع -ي وال -ت -ك-ي-ف م-ع واكبر خدمة في هذا الششأان ،ما تقؤم به بؤابة
اإ
لوق-اف ي-ؤسش-ف ب-ل-م-ه-دي م-ن فضش-اء « مسش-ت-ج-دات وان-ع-ك-اسش-ات ع-ؤلمة التصشال الرقمي الؤزارة اللكترونية عبر مؤقعها الرسشمي من جهد
ال -دي-ن-ي-ة وا أ
ضشيف الششعب» ،مبرزا جهؤد الجريدة في الدفاع وم -ؤاج -ه -ة م-ن-اب-ر دي-ن-ي-ة مشش-ب-ؤه-ة غ-اي-ت-ه-ا ج-ع-ل تنؤيري من خÓل الرد المفصشل على كل أاسشئلة
ع -ن خصش -ؤصش -ي -ة ال -م -ج -ت -م -ع ال -ج-زائ-ري ،ه-ؤي-ت-ه ال-م-رج-ع-ي-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ال-دي-ن-ي-ة هدفا لها مخصشصشة ومسش -ال -ة ع -ب -ر ال -ب-ري-د الل-ك-ت-رون-ي .وه-ي خ-دم-ة
وم -رج -ع -ي -ت -ه ال -دي -ن -ي -ة ال -ؤط -ن -ي -ة وف-اءا ل-خ-ط-ه-ا ميزانية كبيرة لسشتمال المؤاطنين والسشتحؤاذ ي -ت -ؤله -ا أائ -م -ة ل-ه-م ك-ف-اءت-ه-م ال-م-ع-رف-ي ال-ع-ل-م-ي
لصش-ي-ل ،م-ذك-را ب-ال-ب-رن-ام-ج ال-م-نتهج ع -ل -ى ع -ق -ؤل-ه-م وال-ن-ي-ل م-ن وح-دت-ه-ا ال-ع-ق-ائ-دي-ة تحصشلؤا عليها من تكؤين عالي المسشتؤى بمعاهد
الف-ت-ت-اح-ي ا أ
م-خ-تصش-ة وم-دراسس وج-ام-ع-ات ل-ه-ا صش-ي-تها .زادها
لئ-مة والترابية.
ل-ت-ط-ؤي-ر ال-م-ن-ظ-ؤم-ة ال-دي-ن-ي-ة ع-ب-ر ت-ك-ؤي-ن ا أ
لكفاء المجندين على
والمؤارد البششرية حيث يتؤلى مليؤن متمدرسس عبر أاخذت الؤزارة هذه التحديات التكنؤلؤجية التي قيمة اضشافية ،رجال الدين ا أ
 19أالف مدرسشة قرآانية مسشجدية وقنؤات أاخرى تسشتغل للتغلغل داخل المجتمع الجزائري واضشعة مسش- -ت- -ؤى م- -ك- -تب ال -ف -ت -ؤى ب -ال -ؤزارة لسش -ت -ق -ب -ال
هذه المهمة التي تحتل حلقة مفصشلية في جهؤد ب-رن-ام-ج غ-اي-ت-ه-ا الرت-ق-اء ب-ال-خ-ط-اب ال-دي-ن-ي الى ال-م-ؤاط-ن-ي-ن وال-رد ال-ف-ؤري ع-ل-ى أاسش-ئ-ل-ت-ه-م  .وهي
لسشÓم السشمحاء وإازالة عنه مسشتؤى المؤاجهة ،ذكر بها بلمهدي مطؤل  ،مؤؤكدا م -ه -م -ة ت -ؤؤدي ايضش -ا ع -ب -ر ال -خ -ط -ؤط ال -ه -ات -ف -ي-ة
الجزائر لنششر قيم ا إ
إادراج م -ن-ه-ج ت-ك-ؤي-ن-ي ل-دى الئ-م-ة ح-ؤل ال-ت-ف-اع-ل المفتؤحة.
الششؤائب وسشؤء الفهم والمغالطات.
لعÓ-م والتصش-ال انها الثؤرة التكنؤلؤجية التي وضشعت العالم الفسشيح
لسشÓ-مي وال -ت -ك -ي -ف م -ع ت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي-ات ا إ
إان-ه-ا م-ه-ام ق-امت ب-ه م-ن-ت-دي-ات ال-ف-ك-ر ا إ
لسشبؤع الؤطني للقران الكريم واسشتعمال ششبكات التؤاصشل آالية في نششر خطب بين ايدي متصشفح المؤاقع الفتراضشية المتطلع
سشابقا وما يتؤله ا أ
للفية وكذا جائزة الجزائر الدولية للقران ومعلؤمات تنير الرأاي العام وتحصشن المؤاطن من للمزيد من المعرفة الدينية وثقافتها .ثؤرة مكنت
منذ ا أ
 17مليؤن مصشلي تلقي خطبة الجمعة مختصشرة في
الكريم في طبعته  16التي تفتتح هذا السشبت بقصشر فكر الغتراب الديني والتطرف.
المعارضس الصشنؤبر البحري بمششاركة  50منافسشا ،ت- -ح- -دث ب- -ل- -م- -ه -دي ع -ن ت -ج -ن -د م -ؤاق -ع ال -ؤزارة دق -ائ -ق م -ع -دودة ويسش-ت-م-ت-ع ب-ال-ف-ت-اوي وال-خ-ط-اب
دون نسشيان المؤؤتمرات والندوات المتعددة التي ومصشالحها ومرافقها في فتح مؤاقع تؤاصشل تهدي ال-دي-ن-ي ال-م-روج ب-الصش-ؤت والصش-ؤرة ع-ب-ر ال-ي-ؤت-يب
الى الدين السشليم وتروج للمرجعية الؤطنية الدينية بطريقة مغزية وبأاسشرع ما يمكن.
تعد حلقة مفصشلية في هذا المسشار.
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’ئّمة
«مبادرات مفرحة» تنتظر ا أ

أابواب الوزارة مفتوحة للحوار والّتشضاور

’وقاف يوسضف
قرابة ال ّسضاعت Úمن ا◊ديث اŸتواصضل والثّري لوزير الشّضؤوون الدينية وا أ
ب-ل-م-ه-دي رف-ق-ة صض-ح-اف-ي-ي ج-ري-دة «الشض-عب» ،ت-ن-اول ف-ي-ه بالّتحليل اŸفّصضل والّشضرح الّدقيق
للقضضايا الّدينية اŸرتبطة ارتباطا وثيقا بانشضغا’ت الّناسض سضواء خÓل الشّضهر الفضضيل أاو
’يام العادية ونشضاطات الوزارة ‘ ا’رتقاء بأاداء دوائرها كل ‘ ›ال اختصضاصضه.
خÓل ا أ

جمال أوكيلي
ومن ضش م ن ا ل مسشائل الآني ة ال ت ي لطا لم ا شش غ لت
ب-ال ا ل-م-ت-تّ-ب -ع-ي-ن م-ل-ف م-طالب الأئّم ة الم ت عّل قة
ب -ال-ج-ؤانب الج-ت-م-اع-ي-ة وال -م -ه -ن -ي -ة  ،و ف -ي ه -ذا
ا لسش ياق اأششار بل م هدي اإ ل ى اأنّ الؤ ز ارة ل ت ّد خ ر
جهدا في ا لتّكّفل بانششغالت هذه ال فئة ت كّفÓ
كام Óياأ خ د بعين ال عتبار ك ل م ا ت ّم ط ر حه م ن
نقاط تتعلّ ق اأسشاسشا ال حاط ة اليقطة ب ظ ر وف
عملهم.
ووصش-ف ب-ل-م-ه-دي ه-ذا ا ل-م س ش -ع -ى ال ج -ت -م -اع -ي ـ
المهني بالمبادرات المفرحة سشتكؤن على عدة
مسش - -ت - -ؤي - -ات ت - -خ صس مسش - -ار الإ م - -ام م - -ن الآن
فص شاعدا بعد اأ ن تّم ال لتزام ب ا ل ع م ل الجا د على
تحسش ين اأوضشاعهم ،و ه ذا ف ي حد ذا ت ه ت ر ج مة
فعلية لهتمامات الؤصشاية.
واعتبر بل م هدي اأ ّن الإمام ل ي ش ش ن اإضش ر ا ب ا ك ؤن
ه ناك خ ص شؤصش يات رو ح ي ة ف ي هذا ال ش شاأن ل ب د
اأ ن يلتز م بها ،و غ ي ر ه ذا ف اإّن اأ ب ؤاب الؤ ز ارة
م -ف -ت -ؤ ح -ة ل Ó-أ ئ ّ-م -ة  ،ك -م -ا اأّن ال -ؤ ز ي -ر م س ش -ت -ع -د
ل Óسشتماع ا ل ى ه ؤؤلء لإرسشاء ت ق ا ليد حؤار جدي
وف ّ-ع -ال ،غ -اي -ت -ه خ -دم-ة ا ل -م -ه -ن -ة ودع -م ر سش -ا ل -ة
الإمام .

الّتراويح ومكبّر ال ّصضوت
و ب -خ ص ش -ؤ ص س د ع -ؤ ت -ه ا لأ خ -ي -ر ة ا ل -م -ؤّج -ه ة اإ ل ى
ا لأ ئ ّ- -م - -ة ب ش ش - -اأ ن ع - -د م ا لإ ط - -ا ل - -ة ف -ي ص ش  Ó-ة
ص ش ؤ ت  ،اأ و ض ش ح
ا ل ت ر ا و ي ح و ا س ش ت ع م ا ل م ك ّب ر ا ل ّ
ب ل م ه د ي اأ ّن ا ل م ق ص ش ؤ د م ن ذ ل ك ه ؤ م ر ا ع ا ة
ح ا ل ت ا ل ن ا س س ل اأ ك ث ر و ل اأ ق ل  ،ز ي ا د ة ع ل ى

اأ ن ا لأ م - -ر ي - -ت - -ع ّ-ل -ق ب -ت  Ó-و ة ا ل -ق -ر اآ ن و ل -ي س س
ب ت ج ؤ ي د ه لأ ّن ه ذ ا ا لأ خ ي ر ي اأ خ ذ و ق ت ا ط ؤ ي Ó
ح - -ت - -ى اأ ّن د ر و س س م -ا ق -ب -ل اإ ق -ا م -ة ا ل -ع ش ش -ا ء
و ا ل -ت -ر ا و ي -ح ت -ت -ج -ا و ز اأ ح -ي -ا ن -ا ا ل -ر ب ع ا ل س ش ا ع ة ،
و ه ذ ا غ ي ر م س ش ت ح ب  ،ا لأ ج د ر اأ ن ل ت ت ع ّد ى 4
اأ و  5د ق ا ئ ق ح ت ى ت م ر ا ل ّر س ش ا ل ة ب م ا ت ح م ل ه
من دللت.
و ب ا ل ن س ش ب ة ل م ك ّب ر ا ل ص ش ؤ ت ف ه ن ا ك م ن اأ س ش ا ء
ا ل ف ه م و ل ج اأ اإ ل ى ا لإ ث ا ر ة و ا ل ت ض ش خ ي م و ت ش ش ؤ ي ه
ا ل ح ق ا ئ ق م ن اأ ج ل اأ غ ر ا ض س م ع ّي ن ة  ،م ا ي ت م
ا ل ح ر ص س ع ل ي ه ه ؤ ع د م اإ ح د ا ث ك ل م ا م ن
ش ش اأ ن ه ا ل ّت اأ ث ي ر ع ل ى ا ل ح ا ل ت ا ل م ر ض ش ي ة ف ق ط
و ل ي س س ه ن ا ك اأ ي خ ل ف ي ا ت اأ خ ر ى .

مديرية لإÓعÓم اآل‹ والتصضال
ت ن ؤ ي و ز ا ر ة ا ل شّش ؤؤ و ن ا ل د ي ن ي ة و ا لأ و ق ا ف ت ع ز ي ز
مصشالحها الدارية من خÓل تؤسشيع مصشلحة
ا ل ع  Óم ا لآ ل ي و ا ل ت ص ش ا ل لإ ض ش ف ا ء ع ل ي ه ا ع ن ؤ ا ن
« ا ل -م -د ي -ر ي -ة » ب -ع -د م -ا ك -ا ن ت ع -ب -ا ر ة ع -ن م -ك -ت ب
قصشد مسشايرة التحؤل الجذري الحاصشل في
ه ذ ا ا ل ق ط ا ع ا ل س ش ت ر ا ت ي ج ي  ،و ا ل ت ح ك م اأ ك ث ر ف ي
مسشار المعلؤمات وجمع المعطيات اسشتنادا
اإ ل ى ا ل ج ا ب ا ت ا ل ت ك ن ؤ ل ؤ ج ي ة ا ل م س ش ّه ل ة ل ل ع م ل .
و س ش ي ك ؤ ن ه ذ ا ا ل م ش ش ر و ع ج ا ه ز ا و ي د خ ل ح ّي ز
ا ل -ت -ن -ف -ي -ذ م -ب -ا ش ش -ر ة ع -ق ب ا ن -ت -ق -ا ل ا ل -ؤ ز ا ر ة اإ ل -ى
ا ل م ق ر ا ل ج د ي د ا ل ك ا ئ ن ب ا ل خ ر و ب ة خ  Óل ا لآ ج ا ل
القريبة ،ويلقى هذا الخيار الحيؤي اسشتجابة
و ا س ش - -ع - -ة ل - -د ى ا ل - -م س ش - -ؤؤ و ل - -ي - -ن ل - -د ع - -م ا ل - -ب - -ع -د
ا ل ّت ك ن ؤ ل ؤ ج ي خ ا ص ش ة م ع م ج ي ء ا ل ؤ ز ي ر ي ؤ س ش ف
بلمهدي.

’ يوجد مرسضوم لتوزيعها حسضب عدد السضكان

الدولة تسضهر على ضضبط العÓقة بÚ
لمام و÷ان اŸسضاجد
ا إ
’وق-اف
أاك -د وزي -ر الشض -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة وا أ
’مام هو موجه ا÷ميع ،
يوسضف بلمهدي أان ا إ
و ’ ي-ح-ق ل-ل-ج-م-ع-ي-ة اŸسض-ج-دي-ة أان ت-تسض-لط
عليه  ،مفيدا أان الوزارة تعمل على ضضبط
م -ه -ام -ه -ا و ت-اط Òال-عÓ-ق-ة ب-ي-ن-ه-م-ا ل-ت-ف-ادي
التجاوزات التي سضجلت ‘ بعضض اŸسضاجد .

حياة  /ك
شش-ك-لت ال-ج-م-ع-ي-ة ال-مسش-ج-دي-ة ودورها في
تسشيير المسشاجد مسشالة هامة تطرق لها
ا ل ؤ ز ي ر ب ل م ه د ي ب اإ ي ض ش ا ح ل د ى ن ز و ل ه  ،اأ م س س ،
ض ش ي ف ا ع ل ى « ا ل ش ش ع ب »  ،ح ي ث ذ ك ر اأ ن ق ر ا ر
رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن ال-ج-م-عيات المسشجدية
بسش--بب ال-مشش-اك-ل ال-ت-ي ك-انت ت-ع-ان-ي م-ن-ه-ا
على غرار التجهيزات وقد حمل القرار
ارتياح لدى المصشلين رفع التجميد سشهل
بناء المسشاجد.
ق---ال ب---ل---م---ه---دي اإن--ه ك--ان ل ب--د م--ن رف--ع
ا ل ت ج م ي د ع ل ى ا ل م س ش ا ج د ل ع د ة اأ س ش ب ا ب م ن ه ا
عدم دفع الفؤاتير منها من تصشل طاقة
ا س ش ت ي ع ا ب ه ا ل ل م ص ش ل ي ن اإ ل ى  1 5اأ ل ف م ص ش ل ي (
م س ش ج د ق ط ب ) و ت ع ط ل ت اأ ش ش غ ا ل ا ل ن ج ا ز ب ه ا
ل--غ--ي--اب ال--ج--م--ع--ي--ة ال--مسش--ج--دي--ة ،ول--ذلك
ف-ال-ق-رار ج-اء ل-تسش-ه-ي-ل الإن-ج-از وال-ت-جهيز
ل ب ي ؤ ت ا ل ر ح م ا ن ا ل ت ي ت ؤ ق ف ت ل ه ذ ه ا لأ س ش ب ا ب
.
ق--ال ال--ؤزي--ر ال-مسش-ج-د مضش-ب-ؤط ب-ج-م-ع-ي-ة
تنجزه ،تبنيه وتقؤم على صشيانته ،و كان
م ن غ ي ر ا ل م م ك ن اأ ن ت م ن ح ر خ ص ش ة ل ب ن ا ء
مسش--ج--د ب--دون اأن ت--ك--ؤن ه--ن--اك ج--م--ع--ي-ة
مسش--ج--دي--ة  ،م--ن--ح ال--رخصش--ة ت-دخ-ل ف-ي-ه-ا
ه--ي--ئ--ات ك--ث--ي--رة م--ه--ا ال-ب-ن-اء و ال-ت-ع-م-ي-ر ،

ا ل ح م ا ي ة ا ل م د ن ي ة و و ز ا ر ة ا ل ش ش ؤؤ و ن ا ل د ي ن ي ة و
ا لأ و ق ا ف .
اأوضش----ح ب----ل----م---ه---دي ف---ي ه---ذا الصش---دد اأن
ا ل ج م ع ي ا ت ا ل د ي ن ي ة ا ل م س ش ج د ي ة اأ و ا ل ل ج ا ن
ال-مسش-ج-دي-ة ل تشش-ب-ه ال-ج-م-ع-ي-ات الأخرى،
ف ه ي ت ع ن ى ب ا ن ج ا ز ا ل م س ش ا ج د ل ك ن اإ ن ج ا ز ه ا
للمسشجد ل يعطيها الصشÓحية في التحكم
وت--ؤج--ي--ه ال--خ--ط--اب ال--مسش--ج--دي وت--ع-ي-ي-ن
الأئ----م----ة ،وال----ذي ح---دث سش---اب---ق---ا ه---ؤ اأن
ا ل ج م ع ي ة ا ل م س ش ج د ي ة ب ع د اإ ن ج ا ز ا ل م س ش ج د
ت ت س ش ل ط ع ل ى ا لإ م ا م و ت ع م ل ع ل ى ت ؤ ج ي ه ه .
ا ل د و ل ة ت س ش ه ر ا لآ ن ع ل ى ض ش ب ط ا ل ع  Óق ة ب ي ن
ا لإ م ا م و ا ل ل ج ن ة ا ل د ي ن ي ة ا ل م س ش ج د ي ة
ولؤضشع حد لهكذا تجاوزات فان الؤزارة
ت ع م ل ع ل ى ض ش ب ط ه ذ ا ا لأ م ر  ،م ن خ  Óل
ضشبط صشÓحيات الجمعية المسشجدية فهي
ت-ع-م-ل ع-ل-ى صش-ي-ان-ة ال-مسش-ج-د ب-ع-د ب-ن-ائه،
ح---يث اأوضش---ح ال---ؤزي---ر اأن ال---ذي ي---ع---ن---ى
بالمسشجد من الناحية الروحية والتؤجيهية
ه--ؤ» الإم--ام الأع--ل--ى رت--ب-ة ف-ي ال-مسش-ج-د»
وال---ذي ت---ع---ي---ن---ه وزارة الشش--ؤؤون ال--دي--ن--ي--ة
والأوق--اف ،مشش--ي--را اإل--ى اأن ال-دول-ة تسش-ه-ر
الآن ع---ل---ى ضش---ب---ط ال--عÓ--ق--ة ب--ي--ن الإم--ام
واللجنة الدينية المسشجدية .
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-خ-ري-ط-ة المسشجدية قال
ا ل ؤ ز ي ر اإ ن ه ن ا ك م ر س ش ؤ م ل ت ن ظ ي م ا ل م س ش ج د ،
لكن تؤزيع المسشاجد حسشب السشاكنة « غير
م-----ؤج----ؤد م----ع الأسش----ف» ،و ق----ال اإن ه----ذا
ا لإ ش ش ك ا ل ي ن ت ظ ر اأ ن ي ح ا ط ب ه ف ي خ ض ش م
النهضشة العمرانية التي تعرفها الجزائر،
م ش ش ي ر ا اإ ل ى اأ ن اأ ح ي ا ء ا ل ج د ي د ة ب ه ا م ص ش ل ي ا ت
ف ي ا ن ت ظ ا ر اأ ن ت ب ن ى ف ي ه ا ا ل م س ش ا ج د .

’وقاف يوسضف بلمهدي ،أاهمية اŸسضجد ا÷ديد باعتباره معلما حضضاريا وإاسضÓميا،
وون الدينية وا أ
أابرز وزير الشض ؤ
’شضغال هي التي –دد تاريخ تدشضينه  ،مشضÒا إا ¤مشضروع اسضتحداث مفتي ا÷مهورية ليسض موضضوع
بحيث أان نهاية ا أ
’وضضاع التي “ر بها ا÷زائر من حراك شضعبي سضلمي.
السضاعة بحكم ا أ
م -ج -ت -م-ع-ن-ا م-ث-ل ال-ت-ب-ذ ي-ر و الإرت-ف-اع ال-ف-احشس
لÓأسشع ار.
وعن ت اريخ اإسشتكمال الج امع الأعظم اأعرب و ف يما يت علق بظاهرة الإجرام التي اسشتفحلت
بلمه د ي عن اإف ت خ اره به ذ ا المعلم الحضشار ي ف-ي م-ج-ت-م-ع-ن-ا خ-ا صش-ة ف-ي شش-ه-ر رمضش-ان  ،اأكد
ال -ك -ب -ي-ر ال-مشش-ي-د ف-ي ال-ج-م-ه-ؤري-ة ال-ج-زائ-ري-ة بلمه د ي اأن الظاهرة انخ فضشت هذ ه الس ش ن ة ع ل ى
وفي سشؤؤال حؤل مؤسشم الحج لهذا العام ،أاكد
المسشتقلة ،ق ائ Óاأن القطاع يطمح لأن يكؤن خÓف السشنؤات السشابقة ،لأنه ف يه حراك من
لطؤار
ال-دك-ت-ؤر ب-ل-م-ه-دي أان ال-ت-حضش-ي-رات ف-ي ا أ
قبلة للع الم العربي و الإسشÓمي و الغربي وكذ ا الششع ب جعل الششؤارع تكؤن محمي ة و ا ل م ؤاطن
لسشتكمالها ،وهناك أاكثر من  32أالف
النهائية إ
الع الم الإفريقي  ،كؤنه منصشة حضشارة دعؤة عينه مف ت ؤحة على كل ما ي ح دث ،بالإ ض ش افة اإ ل ى
ح-اج دف-ع-ؤا مسش-ت-ح-ق-ات-ه-م ،وت-م ت-قريبا  32أالف
وع -ل -م و ت -ؤج -ي -ه و ث -ق -ا ف-ة ب-ك-ل م-ا ت-ح-م-ل ه-ذ ه مرافقة الأمن و الج يشس في هذ ا الؤ ضشع ،مشش ي را
لخ -ذه
ف- -حصس ط- -ب- -ي  ،ك -م -ا أان ال -دواء ج -اه -ز أ
اإل-ى اأن ه-ن-ا ك اإج-رام ع-اب-ر ل-ل-ق-ارات ل-ل-ت-روي-ج
المعاني.
ل -لسش -ع -ؤدي -ة ق-ري-ب-ا ب-م-ك-ة وال-م-دي-ن-ة وك-ذا وزارة
و اأ ضش -اف ال -ؤزي -ر اأن اأشش-غ-ال و رشش-ات ال-مسش-ج-د للمخ د رات و الكث ير من المششاكل ،وبفضش ل يق ظ ة
لجهزة المختصشة قائ»:Ó
الصشحة جاهزة مع ا أ
ال -ذ ي ي -ع -د م -ركب ب -ه ال -ك -ث -ي -ر م -ن ال -م -راف -ق وبسشالة جيششنا المرابط على الح د ود تمك نا من
كمية الدواء زادت وحتى نؤعية الدواء بحسشب
الخ ادمة له و صشل ت اإلى نه ايت ه ا ولم يبق له ا ال -ح-ف-اظ ع-ل-ى الإسش-ت-ق-رار و الأم-ن  ،ول-م ي-ف-ؤت
لمراضس  ،المؤسشم يحضشر بجدية ونأامل أان يمر
اأ
الكث ير من الؤق ت  ،بح يث اأن ق اعة الصشÓة ال -ف -رصش -ة ل -ل -ت -ن -ؤي-ه ب-م-ج-ه-ؤدات ك-ل الأسش Ó-ك
بشش- -ك- -ل ج- -ي- -د ل- -ي- -ك -ؤن ح -ج -اج -ن -ا ف -ي أاحسش -ن
ج- -اه- -زة ،مشش- -ي -را اإل -ى اأن -ه ل -د ى م -رو ره اأمسس الأمني ة .
الظروف».
ب -ال -مسش -ج-د لح-ظ اأن ه-ن-ا ك و رشش-ات م-ا ت-زال و اأبرز الؤزير اأن خطاب الإما م مه د ئ ومؤجه
ق -ائ -م -ة ت -ع-ن-ى ب-ت-ه-ي-ئ-ة ال-م-ح-ي-ط وغ-ي-ره-ا م-ن يسشع ى لت اأمي ن الإنسشا ن في ماله وحرما ت ه ،وفي
’واخر حرمان
إاهمال العبادة ‘ العشضر ا أ
الأششغ ال ،كا ششف ا اأنه سشيقؤم بزيارة هذ ا المعلم منزله ،ق ائ »:Óاأذكر في بعضس الأماكن وقعت
ال- -حضش- -ار ي الإسشÓ- -م- -ي رف- -ق- -ة وزي -ر السش -ك -ن اإعت د اءات سشرق ة على بعضس البيؤت و السش يارات
ل -م-ع-اي-ن-ة م-د ى ت-ق-د م الأشش-غ-ال وب-ن-اءا ع-ل-ي-ه-ا من في ف ترة الترا و يح لكن هذ ا لم يسشتفحل
بششكل كبير ،اأ ظ ن اأن ف يه تراجع ي ج ب ا ل ي ق ظ ة
يتحدد تاريخ تدششينه.
’وق-اف ،ي-وسض-ف الششؤؤون الدينية على تششديد الرقابة على من يريد م -ن ال -ؤاجب م -راع -ات-ه-ا ،مشش-ي-را إال-ى وج-ؤد ط-رق
أاك -د وزي -ر الشض -ؤوون ال -دي-ن-ي-ة وا أ
و ف يما يت علق بتسشمي ة المسشج د الج د ي د  ،ق ال و الح ذ رة لضشما ن الأمن في المج تمع».
الؤزير اأنه سشي تم تسشمي ته بمسشج د الجزائر وهي وع -ن م -د ى مسش -اه -م -ة الإعÓ-م ف-ي اإس ش -ت-ف-ح-ال بلمهدي ،أان الوزارة تعاملت Ãرونة فيما يتعلق بإاقامة أاداء هذه الصشÓة ،مؤضشحا أان التخؤف من وجؤد وأاسشاليب أاخرى في تحصشيل ثؤاب العتكاف وهؤ
ال-ظ-اه-رة م-ن خÓ-ل ال-ت-ن-ا ول ال-ؤاسش-ع ل-ظ-اه-ر ة ﬂت -ل -ف الصض -ل -وات خ Ó-ل شض -ه-ر رمضض-ان ،مشضÒا إا ¤أان تداعيات أامنية خÓل هذا الششهر ،فرضس اتخاذ العمل بما ذهب به جمهؤر العلماء فيما يخصس
خير التسشميات.
العتكاف في المذهب الششافعي وهؤ أان ل يقل
و في رده عن سشؤؤال حؤل مششرو ع اإسشت ح د اث جرائم القتل ،ششدد ضشيف منبر «الششع ب » ع ل ى اŸسضاجد تبقى مفتوحة طيلة الشضهر الفضضيل وأان صضÓة بعضس اإلجراءات الحتياطية ألداء بعضس الششعائر.
’واخ-ر سض-ت-ق-ام بشض-ك-ل ع-ادي ،وفي ذات السشياق ،أاكد بلمهدي أان صشÓة التهجد أامد العتكاف عن يؤم.
مف تي الجمه ؤرية ،ق ال اأن الؤ ضشع الراهن للبÓد ضشرو رة اأن يلتزم الصشح في باأخÓق ي ا ت ا ل م ه ن ة ال -ت -ه -ج-د خÓ-ل ال-عشض-ر ا أ
’ول على تقام لي Óوليسس هناك أاية ششروط ألدائها ،مؤضشحا وتأاسشف الؤزير لؤضشعية بعضس العائÓت لسشيما في
’مام الذي يعت ÈاŸسضؤوول ا أ
ل -ل -خ -ؤ ضس ف -ي ه -ذ ه ال -مسش -األ -ة ،وح-ي-ن تسش-ت-ق-ر و الرجؤع اإلى تربي ة و الد يه و قؤل الح قيق ة د و ن بشضرط حضضور ا إ
أان أاداء صشÓة التهجد هي تحت مسشؤؤولية اإلمام ال -عشش -ر األواخ -ر م -ن الشش-ه-ر ال-فضش-ي-ل ال-ت-ي ت-ح-رم
الأ و ضش- -اع و تسش- -ي- -ر اإل- -ى ال- -ح -ل ال -ذ ي ي -رضش -ي ت -زو ي -ر و اإل -ب -ا سش -ه-ا ل-ب-ا سس ال-ح-ي-اء ل-خ ص ش-ؤصش-ي-ة هذا الفضضاء الروحي.
وحده ،وفي حالة وجؤد عارضس يمنع اإلمام من نفسشها من الثؤاب لما فيها هذه الليالي من األجر
الجميع و يرفع لؤاء الؤ ط ن  ،سشنت ح دث عن اأمؤر م -ج -ت -م -ع-ن-ا ،م-ؤ ضش-ح-ا اأن ال-ت-ط-رق ل-ه-ذه الآف-ة
اإلششراف على هذه الصشÓة يقؤم باختيار من ينؤب العظيم ،حيث تنششغل كثير من العائÓت بششراء
يكؤن بحسشب تناول المؤضشؤع في حد ذاته من
ترتبط بهذا الجهاز.
عنه مثلما هؤ متعارف عليه ،معتبرا أان العملية كسش-ؤة ال-ع-ي-د وصش-ن-اع-ة ال-ح-ل-ؤي-ات وت-م-ر ب-ه-م ه-ذه
ب- -ال- -م- -ق- -اب -ل ،اأ و ضش -ح وزي -ر الشش -ؤؤ و ن ال -د ي -ن -ي -ة حيث الت ه ؤيل ،مثل كت ابة مقالت عن م باريات
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ال-ل-ي-ال-ي ال-ع-ظ-ي-م-ة وه-م ف-ي غ-ف-ل-ة ف-ي-مضش-ؤن هذه
يهدف من ورائها إالى تنظيم عمل المسشاجد.
و الأ و ق اف  ،اأن الخطاب المسشج د ي يع د قطب ك-رة ال-ق-د م ب-ي-ن ف-ري-ق-ي-ن م-ح-ل-ي-ي-ن ب-اإسشتخدا م
ل -ل -راح -ة و يسش -اه -م ف -ي ت -ه -دئ-ة ال-ن-ف-ؤسس وح-ل ك -ل -م -ات اإسش -ت -ف -زازي -ة ت -زرع ال -ح -ق-د و ا ل-ع-ن-ف  ،اإلجراءات التي اتخذتها الؤزارة فيما يتعلق بأاداء وب -خصش -ؤصس سش-ن-ة الع-ت-ك-اف وه-ؤ ل-زوم ال-مسش-ج-د األوقات الثمينة فيما ل ينفعهم ويسشهرون معظم
المششاكل المت علقة بالطÓق التي ت ح دث خا صشة ق-ائ »:Ó-ن-اأخ-ذ ال-م-ر م-ن ال-ح-ق و ن -ح -ل -ي -ه م ث ل م ا صش Ó-ة ال -ت -ه -ج -د خ Ó-ل ال-عشش-ر األواخ-ر م-ن شش-ه-ر واإلقامة فيه بنية التقرب إالى الله تعالى لسشيما في الليل في اللهؤ فإاذا جاء وقت القيام والتهجد نامؤا
رمضشان ،إان المسشاجد سشتبقى مفتؤحة طيلة هذا العششر األواخر من الششهر الفضشيل ،قال بلمهدي إان وفؤتؤا على أانفسشهم خيرا كثيرا لعلهم ل يدركؤنه
في ششهر رمضشا ن ،مششير اإلى اأن رسشالة الأئمة ع ل م ن ا ا ل ق ر اآ ن ا ل ك ر ي م « .
الششهر ،نافيا في الؤقت نفسشه إاقدام مصشالح وزارة العتكاف محظؤر كؤنه يتطلب احتياطات أامنية بعد عامهم هذا.
هي محاربة بعضس الظؤاهر التي تحدث في

سسهام بوعموشسة

أاك Ìمن  32أالف حاج دفعوا
مسضتحقاتهم واألدوية جاهزة

لمــــــــام ‘ صضــــــÓة التهجــــد واجـــــــــــب
حضضـــــور ا إ
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بعد صضراعات وانسضداد ببلدية ع Úالزويت

وا‹ سسكيكدة يخضسع تسسيÒ
البلدية لدائرة ا◊دائق
أاق-دمت السض-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة ع-لى إاخضضاع
تسض -ي Òشض -ؤوون ب -ل -دي -ة ع Úال -زويت غ -رب-ي
م - -دي - -ن - -ة سض - -ك- -ي- -ك- -دة ،إا ¤رئ- -يسض- -ة دائ- -رة
ا◊دائق ،كما جاء ‘ بيان صضدر عن الوا‹
–صض -لت «الشض -عب» ع -ل-ى نسض-خ-ة م-ن-ه ،ال-ذي
’خ Òإا ¤ق - - -رار سض - - -ل - - -ط - - -ة
ارج- - - -ع ه - - -ذا ا أ
ا◊ل -ول ل -ل -م -ج -لسس الشض -ع -ب -ي ل-ب-ل-دي-ة عÚ
الزويت.

سسكيكدة :خالد العيفة
اأوضشح ذات البيان «ان هذا ا’جراء جاء بعد
ا’عذار الذي كان قد وجه من قبل رئيسس الهيئة
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ب -ال -و’ي -ة ،ل -ل-م-ج-لسس ال-ذي ي-ع-رف
انسشدادا منذ فترة ما تسشبب في تعطيل انطÓق
المششاريع المسشجلة ،لفائدة سشكان البلدية خÓل
هذه السشنة ،والمقدرة بـ  06عمليات رصشد لها
غÓ- -ف م- -ال -ي ق -دره  05مÓ-ي-ي-ر سش-ن-ت-ي-م سشجل
ببرنامج التنمية المحلية».
واأضشاف البيان «اأنه تمّ كذلك تعطيل تسشديد
النفقات ا’جبارية من ذات المجلسس ،من ماء،
ك- -ه- -رب- -اء ،غ- -از ورواتب ال- -ع -م -ال وغ -ي -ره -ا م -ن

النفقات ،والتي رصشدت لها الو’ية مبلغا يقدر
باأزيد من  4.5مليار سشنتيم ،في اطار معادلة
التوزيع بالتسشاوي» ،واأكد ذات البيان اإلى «اأن
هدف اإجراء سشلطة الحلول الى تحسشين الخدمة
العمومية لمواطني بلدية عين الزويت ،ووضشع
حد لمعاناتهم اليومية».
وي - -ذك - -ر ،اأن ب - -ل - -دي - -ة ع - -زاب - -ة شش - -رق م- -دي- -ن- -ة
سش -ك -ي-ك-دة ،ع-رفت انسش-دادا ل-ع-دة اأشش-ه-ر ،بسش-بب
تجميد  20من اأصشل  23عضشوا لنششاطهم داخل
المجلسس ،ومراسشلة الوصشاية من اأجل اإيجاد حل
ل -ح -ال -ة ا’نسش -داد ه -ذه ،ق -ب -ل اأن ي-ت-م ال-رد ع-ل-ى
م -راسش-ل-ت-ه-م ع-ن ط-ري-ق م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ت-ي
ط-ال-ب-ت-ه-م ب-تسش-وي-ة ال-وضش-ع داخ-ل-ي-ا ،ق-ب-ل ت-ط-بيق
القانون وحل المجلسس.
واأوضشحت مصشادر حينها ،اأنّ المنتخبون طالبوا
والي الو’ية بالتدخل لحل المجلسس ،نظرا لما
وصشفوه بالخروقات التي يمارسشها رئيسس البلدية
وانفراده باتخاذ القرار ،ليضشطر هذا ا’خير الى
ت -ق -دي -م اسش -ت -ق -ال -ت -ه ،ال-ذي ارج-ع-ه-ا ال-ى ح-ال-ت-ه
الصشحية ،فضش Óعن عدم وجود اأرضشية اتفاق
بينه وبين اعضشاء المجلسس البلدي.

دعا ’إ‚از اŸرافق الّتعليمية ‘ آاجالها

وا‹ سسطيف يقّدم تعليمات –ضسÒا للّدخول اŸدرسسي اŸقبل

نظم اŸئات من الطلبة ،امسس با÷زائر العاصضمة ،مسضÒة سضلمية حاشضدة للتعب Òعن مسضاندتهم للحراك الشضعبي واŸطالبة بتغي Òالنظام
ورحيل رموزه وسضط تعزيزات أامنية مشضددة.

ع -ل -ى غ -رار ا’سش -اب-ي-ع ال-م-نصش-رم-ة ،ت-ج-م-ع
ال-ط-ل-ب-ة ب-م-ح-اذاة سش-اح-ة ال-ب-ري-د ال-مركزي
والمدخل الرئيسشي لجامعة بن يوسشف بن
خ-دة (ال-ج-ام-ع-ة ال-م-رك-زي-ة) ل-ي-ت-وجهوا بعد
ذلك اإل -ى قصش -ر ال -ح-ك-وم-ة بشش-ارع ال-دك-ت-ور
سشعدان حيث منعوا من طرف قوات ا’أمن
م-م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-غ-ي-رون وج-ه-ة ال-مسشيرة نحو
سش- -اح- -ة ال- -ب- -ري -د ال -م -رك -زي م -رورا ب -اأه -م
الششوارع الرئيسشة والثانوية الموؤدية لهاته

السشاحة.
وجدد الطلبة الذين لم تثنهم مششقة الصشيام
وارت-ف-اع درج-ة ال-ح-رارة م-وق-ف-ه-م الرافضس
لتنظيم رئاسشيات  4يوليو القادم ،معتبرين
اأن تنظيم هذا الموعد ا’إنتخابي في ظل
الوضشع الراهن يعد بمثابة «اإعادة النظام
القديم بوجوه جديدة».
كما ورفع الطلبة ششعارات منها «’ خضشوع
و’ رج -وع» و»ج -زائ -ر ح -رة دي -م -ق-راط-ي-ة»،

«ط -ل -ب-ة صش-ائ-م-ون ،ف-ي رمضش-ان ح-اضش-رون»
و»سش -نسش -ي -ر ح-ت-ى ي-ح-دث ال-ت-غ-ي-ر» و»ج-يشس
شش -عب خ -اوة خ -اوة» ،م -ج -ددي -ن ت -مسش -ك-ه-م
بمواصشلة المسشيرات كل ثÓثاء وجمعة اإلى
غاية احداث التغيير.
وششهدت هذه المسشيرة ،تطويقا اأمنيا مكثفا
خاصشة عند مدخل حديقة صشوفيا وششارع
عسشلة حسشين لمنع الطلبة من التوجه اإلى
ششارع زيغود يوسشف.

قالوا إانّ شضركة التبغ والكÈيت ترفضس منتجاتهم منذ سضنتÚ

أاك Ìمن  300فÓح يحتّجون ويطالبون ال ّسسلطات بالّتدّخل

أاعرب ،أامسس ،أاك Ìمن  300منتج للتبغ والكÈيت جاؤووا من  05و’يات شضرقية عن واسضتيائهم إازاء الوضضعية اÙرجة التي يتخبطون فيها
منذ سضنت Úوالتي أاثرت على Œارتهم ومردودهم السضنوي ،حيث ن ّ
ظموا حركة احتجاجية قاموا على إاثرها بغلق أابواب اŸؤوسضسضة الوطنية
’ماراتية.
’صضلية اÿاضضعة حاليا للشضراكة ا إ
للتبغ والكÈيت ،مطالب Úا÷هات اŸعنية بإاعادة تأاميمها واسضÎجاع الشضركة الوطنية ا أ
حصش- -اده ق- -ري -ب -ا ج -دا ،وأان الشش -رك -ة ل Ó-سش -ت -هÓ-ك ،ال-غشس وع-دم اح-ت-رام ال -قضش -ي -ة ،إ’ت -م -ام ك -اف -ة اإ’ج-راءات
ت- -وّج- -هت ل- -ل- -فÓ- -ح- -ي- -ن ف -ي ع -دي -د درجات حرارة حفظ السشلع القابلة القانونية الÓزمة.
الوقفة ا’حتجاجية عرفت حضشورا ال-م-ن-اسش-ب-ات ب-أاّن-ه-ا غير ملزمة معهم للتلف.
ق-وي-ا ل-ج-م-ي-ع م-ن-ت-ج-ي ال-ت-بغ بالششرق كون ’ يوجد عقد يربطهم مع هؤو’ء
الجزائري ،والذين رفعوا «ششعارات الفÓحين بعد الششراكة مع الطرف
م-ن-ت-ق-دة ت-ه-م-يشس ال-م-ن-ت-وج ال-م-ح-ل-ي ا’م- -ارات- -ي ،وه- -ي ال- -ق -رارات ال -ت -ي
ل -ل -ف Ó-ح -ي -ن م-ن-ذ سش-ن-ت-ي-ن ت-ق-ري-ب-ا» .اع -ت -ب -روه -ا ق-رارات ت-عّسش-ف-ي-ة ت-مسس
الحركة ا’حتجاجية عرفت مسشاندة بالدرجة اأ’ولى اقتصشاد الوطن ذلك
قوية من عمال الششركة ،الذين أاّيدوا ب -ال -ت -وج -ه ن -ح -و اإ’سش-ت-ي-راد م-ن دول
ت- -مّ- -ك- -نت م- -ؤوخ- -را مصش- -ال -ح ال -درك
ال-فÓ-ح-ي-ن ف-ي م-ط-ال-ب-هم التي تعتبر أاخ -رى وال -م -ن -ت -وج ال -م -ح-ل-ي ي-ه-مشس
الوطني بو’ية سشكيكدة من القبضس
مشش - -روع - -ة و’ ت - -خ - -رج ع - -ن ح - -ي- -ز وي -ت -ل -ف ،م -ط -ال -ب -ي-ن ب-ع-ودة الشش-رك-ة
ت -م ّ-ك -نت ق-وات الشش-رط-ة ال-ت-اب-ع-ة ع- -ل- -ى خ- -مسش- -ة أاشش- -خ- -اصس ت- -ت- -راوح
الوطنية للتبغ بصشفتها اأ’صشلية إالى
العقÓنية.
Óم-ن ال-حضش-ري ال-ع-اشش-ر م-دع-وم-ة أاعمارهم ما بين  31و 22سشنة بتهمة
ل -أ
في حديث لها مع أاحد المنتجين العمومية وخروجها عن الخوصشصشة.
بفرقة ششرطة العمران وحماية البيئة حيازة وترويج المخدرات ،حيث تّم
للتبغ والكبريت بو’ية سشطيف أاّكد لـ
ب-أام-ن قسش-ن-ط-ي-ن-ة ،م-ن ت-ف-كيك مذبح توقيفهم على متن سشيارتين اأ’ولى
«الششعب» ،أ’ّنهم يتعّرضشون لخسشائر
غ -ي-ر شش-رع-ي وقصش-اب-ة غ-ي-ر شش-رع-ي-ة م- -ن ن- -وع داسش- -ي- -ا ل- -وق- -ان والسش -ي -ارة
ك -ب -ي -رة ج ّ-راء ع -دم شش -راء ال -م -ن -ت-وج
للحوم الحمراء .تم بالمناسشبة حجز اأ’خرى من نوع مازدا مغطاة ،وبعد
ّ
ال-م-ح-ل-ي واسش-ت-ب-دال-ه ب-ال-م-نتوج الذي
ك -م -ي -ة م -ن ال -ل -ح -وم ال -ح-م-راء وك-ذا ت- -ف- -ت- -يشس السش- -ي- -ارت- -ي- -ن ت -م ال -ع -ث -ور
أاصشبح يسشتورد من الهند بحجة أانه
اأ’حشش- -اء ت -ق -در بـ  17.1ك-ل-غ ،هيكل ب -داخ -ل -ه-م-ا ع-ل-ى  10صش -ف-ائ-ح م-ن
م- -ع- -ال- -ج وج -اه -ز ل -ل -تسش -وي -ق .وذك -ر
لماششية الماعز باإ’ضشافة إالى رؤووسس المخدرات يقّدر وزنها حوالي  01كلغ
المتحّدث أاّن هذه الممارسشة صشارت
ماششية وأادوات القصشابة المسشتعملة م -ن ال -ك-ي-ف ال-م-ع-ال-ج ل-ي-ت-م ح-ج-زه-ا
متبعة في الميدان كنتاج لعقد ششراكة
وت-وق-ي-ف ال-م-ع-ن-ي-ي-ن واقتيادهم لمقر
ح ّ-ررت م -دي -ري -ة ال -ت -ج-ارة ل-و’ي-ة في عملية الذبح.
ق -امت ب -ه ال-م-ؤوسشسش-ة م-ع م-ت-ع-ام-ل-ي-ن قسش-ن-ط-ي-ن-ة خÓ-ل ال-نصش-ف اأ’ول م-ن تعود حيثيات القضشية إالى معلومات الفرقة لمواصشلة التحقيق.
إام-ارات-ي-ي-ن ،م-نّ-ددا بسش-ي-اسش-ة ت-جاهل
Óم - -ن
الفÓحّين الذين كثيرا ما طالبوا بفتح شش -ه -ر رمضش-ان ال-ك-ري-م م-ا ي-ع-ادل  56وردت ل- - -ق- - -وات الشش - -رط - -ة ل  - -أ
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الحضشري العاششر بخصشوصس اسشتغÓل
الشش-رك-ة واسش-ت-ق-ب-ال-ه-ا ل-ل-م-ن-توج الذي
أاسشواق الجملة والتجزئة و المنتجين ،أاشش-خ-اصس ل-م-حÓ-ت م-ه-ج-ورة بششارع
تعرضس معظمه للكسشاد والتلف.
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 20أاوت  1955واسش-ت-عمالها كمذابح
من جهتهم أاّكد فÓحو القادمون من
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غير ششرعية وكذا قصشابة غير ششرعية
 5و’ي -ات شش -رق -ي -ة سش-ط-ي-ف ،ع-ي-ن القانون المعمول به.
للحوم الحمراء ،ليتم تكثيف اأ’بحاث
م-ل-ي-ل-ة ،ال-وادي ،أام ال-ب-واق-ي ،بسش-ك-رة
العمليات التي قامت بها فرق مراقبة والتحريات والتي أافضشت إالى تحديد ت -م ّ-ك -نت ،أامسس ،مصش -ال -ح ال-ج-م-ارك
وباتنة أان الششركة المتحدة للتبغ -
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بمركز العبور البري بأام الطبول و’ية
مكان المحل.
القطب الصشناعي للششرق  -بصشفتها
ال -م -م -ارسش -ات ال -ت -ج -اري -ة ل -م-دي-ري-ة ووفق التحقيق تّم توقيف مششتبه فيه الطارف ،أاثناء تفتيششهم لسشيارة من
الحالية بعد الششراكة مع اإ’ماراتيين،
ال-ت-ج-ارة م-ن-ذ ح-ل-ول الشش-ه-ر الفضشيل وكذا حجز كمية من اللحوم الحمراء ن -وع ك -ل -ي -و  3ال -م -ق-ت-ادة م-ن ط-رف
ت -رفضس أاخ -ذ م -ح -اصش-ي-ل-ه-م لسش-ن-ت-ي
سشجّلت ما يعادل  1300تدخل ،حيث وأاحشش -اء ال -م -اشش -ي -ة ،ب -اإ’ضش -اف-ة إال-ى المسشمى «ك  -م» البالغ من العمر 45
 2017و ،2018والذي ’ يزال في حالة
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أادوات ال -قصش -اب -ة ال -م -ت -م-ث-ل-ة ف-ي  02سش -ن -ة م -ن ح -ج -ز ك-م-ي-ة م-ع-ت-ب-رة م-ن
ّ
ّ
كسشاد والمعرضس للتلف ،وهو المنتوج
سش- -وق ال- -ت -ج -زئ -ة وأاسش -واق ال -ج -م -ل -ة سش - -اط - -ور  +سش- -ك- -ي- -ن  02 +عمÓق اأ’ق -راصس ال -م -ه -ل-وسش-ة م-ن م-خ-ت-ل-ف
الذي تقّدر قيمته حسشب الفÓحين
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اأ’ن- -واع وال -ت -ي ت -ب -ل -غ  4740قرصس،
ّ
حديدي  02 +ميزان إالكتروني.
 1.60مليار دج.
 41محضشرا مع توقيف نششاط تاجر
كما تّم حجز مركبة من نوع هاربين المعني كان قادما من دولة تونسس
وأاوضشح الفÓحون أانّ سشياسشة الرفضس
.
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مركونة بمحاذاة المحل بداخلها  06اتجاه مركز العبور البري بأام الطبول،
ّ
ال- -ت- -ي ت- -ن- -ت- -ه -ج -ه -ا الشش -رك -ة ات -ج -اه
وتأاتي نوعية المخالفات في مجملها رؤووسس م- -اشش -ي -ة ( 03خ - -رف- -ان و  03ليتم القبضس عليه واقتياده من قبل
م-ح-اصش-ي-ل-ه-م ت-هّ-دد ال-م-ن-توج بالتلف،
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جديان «ماعز») مهيأاة للنحر ،لتفتح المصشالح اأ’منية ’سشتكمال إاجراءات
سش- -ي- -م- -ا وأان م -حصش -ول  2019سشيتم
الصشحية وعرضس مواد غير صشالحة بذلك الضشبطية القضشائية تحقيقا في التحقيق.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

لمن الوطني
ا أ
يفك ّك مذابح غÒ
شسرعية للحوم
ا◊مراء

درك سسكيكدة يلقي
القبضس على مرّوجي
الكيف اŸعالج

ﬂ 56...الفة ضسد
التجار ‘ شسهر
رمضسان

ا÷مارك تلقي القبضس
على مرّوج خطÒ
للمهلوسسات

أاّكد والي سشطيف ،محمد بلكاتب ،على برمجة
اج -ت -م -اع ك -ل أاسش-ب-وع ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-حضش-ي-ر ل-ل-دخ-ول
المدرسشي ،وطلب خÓل اجتماع سشابق مع الهيئة
التنفيذية ،على مدير التجهيزات العمومية العمل
ف -ورا ع -ل -ى إات -م -ام ال -ت -ه -ي-ئ-ة ،وال-رب-ط ب-الشش-ب-ك-ات
ال -م -خ -ت -ل -ف -ة ،وإان -ه -اء ج -م -ي -ع اأ’شش -غ -ال ’سش -تÓ-م
ال-م-ؤوسشسش-ات ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-م-ن-ت-ظ-ر اسش-تÓ-م-ها قبل
الدخول المدرسشي المقبل .2020 / 2019
كما أاعطى تعليمات تقضشي بأان المششاريع الخاصشة
بالمجمعات المدرسشية تنجز مسشتقب Óمن طرف
مديرية التجهيزات العمومية،وهذا لتفادي التأاخر
ف -ي ا’ن -ج -از ،م -ع ت -دع -ي -م ال -م -نشش -آات ال-ري-اضش-ي-ة
بمÓعب جوارية في إاطار مختلف البرامج من أاجل
دع -م ال -ري -اضش -ة ،خ -اصش -ة ب -ال -م -ن -اط -ق ال -م -ع -زول-ة
والبلديات الفقيرة.
ب- -ال- -نسش -ب -ة ل -ل -م Ó-عب ال -م -ت -واج -دة ب -ال -ث -ان -وي -ات
والمتوسشطات ،أاصشّر الوالي على أان تكون معششوششبة
اصشطناعيا ،كما أاّكد على اسشتعمال أاقسشام كمطاعم
م-درسش-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-دارسس غ-ي-ر ال-م-توفرة على
مطاعم مدرسشية نظامية ،مع وجوب تقديم وجبة

سشاخنة مع منع تقديم وجبات باردة أاو خفيفة،
بالنسشبة للتدفئة المدرسشية ،فإان الوالي طلب وجوب
ال -ت -وج -ه ’ن -ج -از ال -ت-دف-ئ-ة ال-م-رك-زي-ة ب-ال-م-دارسس
ا’ب- -ت- -دائ -ي -ة ،وال -ع -م -ل ع -ل -ى ت -وح -ي -د ط Ó-ء ل -ون
المدارسس.
م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ي-ن-ت-ظ-ر م-ن السش-ل-ط-ات ال-م-ك-ل-ف-ة
ب -ق -ط -اع ال -ت -رب -ي -ة،اإ’سش -راع ف -ي ان -ج -از ال -ب -رام-ج
المسشطرة من أاجل التخفيف من ا’كتظاظ الذي
ت -ع -رف -ه ب -عضس ال -م -ؤوسشسش -ات ال -ت -رب-وي-ة ب-م-خ-ت-ل-ف
اأ’طوار ،في عدة مناطق من الو’ية ،وكذا توفير
ال -ع-دد ال-ك-اف-ي م-ن اأ’سش-ات-ذة،ب-اسش-ت-غÓ-ل ال-ق-وائ-م
Óسشاتذة
ا’حتياطية والتي تششكل انششغا’ حقيقيا ل أ
المعنيين ،والذين يلحون في كل مرة على مديرية
التربية من أاجل تفعيلها من خÓل ا’عتصشامات
ال -ت -ي ي -نّ-ظ-م-ون-ه-ا م-ن ح-ي-ن آ’خ-ر ،وال-قضش-اء ع-ل-ى
ال-ن-قصس ال-مÓ-ح-ظ خ-اصش-ة ف-ي م-واد ال-ري-اضش-يات،
الفيزياء والفرنسشية.

سسطيف :نور الدين بوطغان

3.66خسسائر بـ مÓي Úدج جّراء سسرقات الكوابل الكهربائية باŸدية

ت-كّ-ب-دت م-دي-ري-ة ت-وزيع الكهرباء والغاز
«سض -ون -ل -غ -از» ب -و’ي -ة اŸدي -ة خسض -ائ-ر م-ال-ي-ة
قدرت بـ  366مليون سضنتيم جراء اصضÓحها
ل-لشض-ب-ك-ات ب-ع-د ت-ع-رضض-ه-ا لـ  20ح-ال-ة سضرقة
ل -ل -ك -واب -ل ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة ب -داي -ة م -ن السض-ن-ة
ا÷ارية  2019إا ¤غاية يومنا ،وهذا عÈ
ﬂتلف مناطق الو’ية.

اŸدية :علي ملياÊ
واسش -ت -ه -دفت ه -ذه السش -رق-ات م-ادة ال-ك-واب-ل
ال-ن-ح-اسش-ي-ة ع-ل-ى الشش-ب-ك-ة ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ال-منخفضشة
التوتر عبر  12بلدية بنحو سشرقة واحدة إالى 05
سشرقات ،كما بلغ طول الششبكة التي تّم سشرقتها

بحوالي  18.4كلم ،حيث تّم تخصشيصس غÓف مالي
ق- -دره  366م -ل -ي -ون سش -ن -ت-ي-م إ’ع-ادة إاصشÓ-ح ه-ذه
الششبكات.
ورف -عت ه -ذه ال -م-دي-ري-ة دع-اوى قضش-ائ-ي-ة ضش-د
Óضش-رار ب-إاع-ت-بار أان
ال-م-تسش-ب-ب-ي-ن ب-ع-د م-ع-اي-ن-ت-ه-ا ل -أ
مشش-ك-ل-ة ال-ت-ع-دي ت-ن-ع-كسس سش-ل-ب-ا ع-لى المواطن من
جهة ،وعلى جودة ونوعية الخدمة وعلى الششركة
من جهة ثانية ،من حيث اأ’عباء الزائدة التي تقع
ع -ل-ى ع-ات-ق م-دي-ري-ة ال-ت-وزي-ع إ’ع-ادة الشش-ب-ك-ة إال-ى
الخدمة ،داعية المواطن الذي حسشبها هو اأ’سشاسس
م -ن أاج -ل ال -ح -م -اي -ة م-ن ه-ذه ال-ظ-اه-رة لÓ-تصش-ال
ب -مصش-ال-ح-ه-ا ،أاو ال-مصش-ال-ح اأ’م-ن-ي-ة ف-ور مÓ-ح-ظ-ة
حركة غير عادية أاو مششبوهة في هذا الششأان.

تفاديا للّذبح الفوضضوي

مفتشسية البيطرة بسسيدي بلعباسس تشسرع ‘ اسستعمال الوسسم ا÷ديد

ششرعت المفتششية الو’ئية للبيطرة في اسشتعمال
الختم الجديد بالرمز البلدي والو’ئي على اللحوم
تفاديا لحا’ت الذبح غير الششرعي ،حيث كانت
اإ’نطÓقة مع بداية ششهر رمضشان على مسشتوى
ال-م-ذب-ح ال-ب-ل-دي لسش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس وق-ب-ل-ه-ا ب-أاششهر
بمسشلخ بلدية بن باديسس لتعمم العملية تدريجيا
على بقية المسشالخ .
يهدف اإ’جراء الجديد إالى حماية المسشتهلك من
م -ظ -اه -ر ال -غشس وال -ت-ح-اي-ل ال-ت-ي ي-م-ارسش-ه-ا ب-عضس
أاصش-ح-اب ال-قصش-اب-ات ف-ي إاق-ت-ن-اء ل-ح-وم ن-ات-جة عن
عمليات الذبح الغير الششرعي وأاخرى تسشتعمل فيها
أاوسشمة غير مطابقة ،وحسشب المفتششة البيطرية
فايزة الضشيافي فإان العملية تمت مباششرتها بمسشلخ
ب -ن ب-اديسس أاي-ن ت-م ت-غ-ي-ي-ر ال-وسش-م ال-ذي يسش-ت-ع-م-ل-ه
البيطري في ختم لحوم الغنم واأ’بقار ،وهو الوسشم
ال-ذي ي-ح-م-ل رق-م ال-و’ي-ة ،ال-ب-ل-دي-ة ورق-م اع-ت-م-اد
المذبح.
Óشش- -ارة ،ف -إان ال -ف -رق ال -ث Ó-ث -ة ضش -م -ن ال -ل -ج -ان
ل - -إ
المختلطة تواصشل عملها لحماية المسشتهلك من
خ -ط-ر ال-تسش-م-م-ات ال-غ-ذائ-ي-ة خÓ-ل شش-ه-ر رمضش-ان
وتضش-م أاع-وان اأ’م-ن ،ال-ت-ج-ارة ،م-ف-تشش-ي-ة ال-ب-ي-ط-رة
وم -ك -تب ح -ف -ظ الصش -ح-ة ويشش-م-ل ع-م-ل-ه-ا م-راق-ب-ة
م-خ-ت-ل-ف ال-نشش-اط-ات ال-ت-ج-اري-ة ،م-ط-اع-م ال-رح-مة
والقصشابات ،هذا وتمكنت هذه الفرق من حجز 4
ÓسشتهÓك خÓل
قناطير من اللحوم الغير صشالحة ل إ
 3أايام فقط ،تضشم مختلف أانواع اللحوم خاصشة
ال -ل -ح -م ال -م -ف -روم ال -م -حضش -ر مسش -ب -ق -ا ف-ي غ-ي-اب

ال-مسش-ت-ه-لك ،ال-ل-ح-وم ال-م-ج-م-دة ال-ف-اسش-دة ،ال-لحوم
الحمراء وغيرها من مواد اإ’نتاج الحيواني.

ملحقة القياسسة القانونية تراقب أاكÌ
من  300جهاز وزن لدى التجار

أاحصشت ملحقة القياسشة القانونية بسشيدي بلعباسس
مراقبتها أ’كثر  300جهاز وزن لدى التجار من فئة
اأ’جهزة الخفيفة و 80أاجهزة قبانة ،وهي عبارة عن
أاجهزة ثقيلة للقياسس على مسشتوى الو’ية باإ’ضشافة
إالى  500عداد سشيارة أاجرة كما تمت مراقبة أازيد
من  30وحدة لمعالجة الخرسشانة ومعاينة أاكثر من
 20صشهريج لتخزين الوقود ومراقبة أاكثر من 10
معدات لوحدات التزفيت وخÓل عام  2018قام
مفتششوا أاعوان الملحقة بمراقبة  200معيار كتل
الوزن.
أاك -د ن -ور ال -دي -ن سش-اردي م-دي-ر م-ل-ح-ق-ة ال-ق-ي-اسش-ة
القانونية بتÓغ ،أان مصشالحه تكثف من نششاطاتها
خÓل الششهر الفضشيل لمراقبة أاجهزة الوزن لدى
التجار وباقي أاجهزة القياسشة والوزن ،كما تقوم
ب -خ-رج-ات ل-م-راق-ب-ة اأ’ج-ه-زة ت-ع-ب-ئ-ة غ-از ال-ب-وت-ان
ودوريات لمراقبة عدادات الوقود ،وهي المؤوسشسشة
التي تمارسس مهامها منذ  ،1986كمؤوسشسشة عمومية
ذات ط -اب-ع إاداري ت-ه-ت-م ب-م-راق-ب-ة م-خ-ت-ل-ف أادوات
القياسشة من أاجهزة الوزن ،كما لها نششاطات أاخرى
لها عÓقة بالقطاعين التجاري والصشناعي.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

äÉYÉÑ£fG

األربعاء  ٢٢ماي  ٢٠1٩م
الموافق لـ  1٧رمضضان 1٤٤٠هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا÷زائ ـ ـ ـر :الّرأاي قبـ ـ ـ ـل ششجاع ـ ـ ـة الشّشجع ـ ـ ـان

بقلم :دكتور ﬁيي الدين عميمور

ا◊لـقـة الثانية واألخÒة
يسسود إل ّسساحة إ÷زإئرية،
وخصسوصسا ‘ إلعاصسمة ،جّوإ
من إلقلق إلشسعبي على
إلتنافر إŸوجود على قمة
إ◊رإك ،كما يتحّكم نوع من
إلتوتر شسبه إلهيسستÒي على
مسستوى بعضض إلشسخصسيات
إلتي فشسلت ‘ أإن تنتزع
لنفسسها صسفة “ثيله ‘
إلدإخل إ÷زإئري و‘ إخفاء
إ◊قيقة عن إÿارج إŸطلوب
تعاطفه ،ومن هنا رإحت
تعمل على حشسد أإنصسارها
وزيادة إلضسجيج ‘ مناطق
ﬁددة يتجمع فيها شسباب من
مرإسسلي إلتلفزة إلدإخلية
وإÿارجية ،أإرإدوها نظÒإ
Ÿيدإن إلتحرير ‘ إلقاهرة
’يام إلـ 18عشسر
خÓل إ أ
’و ¤من ثورة يناير .2011
إ أ

م
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ه
م
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ق
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ذلك اأن الفسضاد  ⁄يبداأ مع عبد
ال-ع-زي-ز ب-و ت-ف-ل-ي-ق-ة ،ال-ذي شض-ه-دت
السض- - -ن- - -وات الأو ¤م- - -ن ح - -ك - -م - -ه
وخصض -وصض -ا ق -ب -ل خ -ط -ي-ئ-ة ت-ع-دي-ل
ال -دسض -ت-ور ‘  ،٢٠٠8اإ‚ازات ل- -ه -ا
ق -ي-م-ت-ه-ا ،م-ن ا÷ح-ود وق-ل-ة اÒÿ
Œاهلها ،ونظام ما قبل العشضرين
سض - -ن - -ة  ⁄ي - -ك - -ن دائ- -م- -ا ن- -ظ- -ام- -ا
«اأف Ó-ط -ون -ي -ا» ب -رغ -م اأن ال -دك-ت-ور
طالب وا÷Ôال بن يلسس كانا من
وزرائه اŸرموق.Ú
وم -ن ه -ن -ا ب-دا ال-ب-ي-ان ك-تصض-ف-ي-ة
حسض -اب م -ع م-رح-ل-ة م-ع-ي-ن-ة ح-دث
اأن- -ه- -ا تسض -ت -ق -طب ال -ي -وم ك -راه -ي -ة
اŸواط - -ن ا÷زائ- -ري ،وب- -رغ- -م اأن
هناك األف دليل ودليل يÈر هذه
الكراهية ،لكن اŸسضوؤول السضياسضي
ال -ذي ي -زن الأم -ور وي -ع -رف اأن م -ا
ي -ق -ول -ه ت -ت -م م -ت-اب-ع-ت-ه ‘ ال-داخ-ل
واÿارج ل ي- - -ح- - -ق ل - -ه دائ - -م - -ا اأن
يداعب قطا ‘ اŒاه شضعره.
وي- - - -رفضس ال- - - -ب- - - -ي- - - -ان اإج- - - -راء
النتخابات الرئاسضية بادعاء اأنها
م -رف -وضض-ة م-ن الأغ-ل-ب-ي-ة الشض-ع-ب-ي-ة
السضاحقة ،وهو كÓم مرسضل وادعاء
ل ت-وؤك-ده ب-ي-ن-ة واضض-ح-ة ب-اسض-ت-ث-ن-اء
م -داخ Ó-ت ال -ت -ل -ف -زة ال-ت-ي ت-غ-ط-ي
م -ن -اط -ق م -ع -ي -ن -ة ول ي-خ-ف-ى ع-ل-ى
كثÒين اأنها م›Èة لتعطي صضورة
م -ع -ي-ن-ة تÎج-م اŸوق-ف ت-ن-ادي ب-ه
Œم -ع -ات م -ع -ارضض -ة  ⁄ت -ن -ج-ح ‘
اخ- -ت- -ي- -ار م- -رشض -ح ت -واف -ق م -ن بÚ
عناصضرها ،كما يهاجمه بكل عنف
نشض-ط-اء الŒاه-ات الÓ-ئ-ك-ية ‡ن
 ⁄ي- -ن- -ج- -ح -وا ‘ ان -ت -زاع م -ب -ارك -ة
جماعية لطموحهم ولنتزاع قيادة
ا◊راك ،ومعهم تيارات اإسضÓمية
ب- -عضض- -ه- -ا ك- -ره -ا ‘ ن -ظ -ام ا◊ك -م
وال- -ب- -عضس الآخ- -ر ح- -ف- -اظ- -ا ع- -ل -ى
مصضالح معينة.
وكانت ا◊جة التي قدمها البيان
‘ رفضضه لÓنتخابات هي اأن من
سضينظمها هي «موؤسضسضات مازالت
ت-دي-ره-ا ق-وى غ Òم-وؤه-ل-ة م-ع-ادية
ل -ل -ت-غ-ي Òال-ب-ن-اء» ،وك-اأن ان-ت-خ-اب-ات
«ال- - - - -ف- - - - -يسس» ‘  1٩٩1نظمتها
م- - -وؤسضسض - -ات ” اسض - -تÒاده - -ا م - -ن
سضويسضرا.
وب- -غضس ال- -ن -ظ -ر ع -ن اأن ‘ ذلك
ال-ت-ع-م-ي-م ظ-ل-م ل-ك-ثÒي-ن ،ف-ق-د كان
اŸنطق اأن يتقدم البيان باقÎاح
واضض - -ح ي - -ط- -الب ب- -اإنشض- -اء ه- -ي- -ئ- -ة
ج-زائ-ري-ة مسض-ت-ق-ل-ة ت-ك-ل-ف ب-تنظيم
الن- -ت- -خ- -اب -ات ،خ -ارج اإط -ار وزارة
ال - -داخ - -ل- -ي- -ة...اُ Ÿزuو ة ال- -ف- -اسض- -دة
اŸعادية للتغي Òالبناء !!.

وعلى وجه اŸثال ،يقÎح تكليف
اÛلسس الأع -ل -ى ل -ل -قضض -اء ب-وضض-ع
تصضور لتنظيم النتخابات يكون هو
اŸراقب الأول ل -ه -ا ،وت -ك -ون ÷ان
ان- -ت- -خ- -اب -ات ولئ -ي -ة ي -ك -ون وك -ي -ل
ا÷م -ه-وري-ة اÙلّ-ي ع-ل-ى راأسض-ه-ا،
ويعاونه ‘ الوليات الـ  ٤8عمداء
ا÷ام - - -ع - - -ات وروؤسض - - -اء الأقسض - - -ام
ال- -عسض- -ك- -ري- -ة اأو روؤسض- -اء اÛالسس
ال- -ب- -ل- -دي- -ة الـ  ،1٥٤1ث- -م ت- -ك -ل -ي -ف
ال-ب-ل-دي-ات ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-لقات شضعبية
ت - -راقب م - -ا ي - -ح - -دث ‘ م - -ك- -اتب
القÎاح ،وهذا كله برعاية وحماية
ال -ق -وات اŸسض -ل -ح -ة ال -ت-ي ت-ع-ه-دت
ب -ذلك ،وت -ت -م ح ّ-ل ال -ب-ل-دي-ات ال-ت-ي
ت-ت-ق-اعسس ع-ن ال-ق-ي-ام ب-ال-ت-زام-اتها
اÙددة ‘ ق - -ان - -ون ال - -ب - -ل- -دي- -ات
اŸصضادق عليه ‘ السضتينيات ،اأي
قبل الدسضتور ا◊ا‹...التعبان!!
اآلف م -وؤل -ف-ة م-ن اأب-ن-اء واأح-ف-اد
عبد القادر واŸقرا Êوبو عمامة
والشضيخ ا◊داد ومصضا‹ ا◊اج وبن
ب- - -و ال - -ع - -ي - -د ودي - -دوشس وا◊واسس
وع -مÒوشس وب -وصض -وف وك-ر Ëوب-ن
ب- - -ل - -ه واآيت اأح - -م - -د وب - -و م - -دي - -ن
وب -وضض -ي -اف وعشض -رات اŸئ-ات م-ن
القادة الأبرار األيسس فيهم وطنيون
اأح -رار ح -ريصض -ون ع -ل -ى مصض -ل -ح-ة
الوطن؟
واإذا ك -ان ك -ل الأب -ن -اء والأح -ف-اد
فاسضدون ،فمن اŸنطق اأن نحاول
جميعا «ا◊رقة» اإ ¤رواندا اأو اإ¤
السضنغال ،حيث الأمور Œري كما
يجب اأن تكون.
وكان على البيان ،اإذا اأراد اأن
ي- -ك- -ون ن- -ق -ل -ة ت -اري -خ -ي -ة ‘ اŒاه
ال- - -ت- - -غ- - -ي ÒاŸنشض- - -ود ،اأن ي- - -ق - -ول
ل- -ل- -ج- -م -اه Òب -ك -ل شض -ج -اع -ة ،و‘
حديث متلفز مباشضر ،اإن التغي Òل
ي - -ت - -م ب - -ال - -ه - -ت- -اف- -ات وب- -ا◊شض- -ود
وال Ó-ف-ت-ات والأعÓ-م ف-ق-ط ،واإ‰ا
اأسض -اسض -ا ب -ال -ت -ج -م -ع ال-واع-ي ال-ذي
ي -ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة وي-ت-و ¤م-ت-اب-ع-ة
عملية القÎاع ‘ ع ÚاŸكان.
وكان على البيان ،وبغضس النظر
عن كل ما سضوف يتلقاه من سضخط
اأشض- -ب- -اه السض- -ي- -اسض- -ي ،Úاأن ي -ط -الب
الطبقة السضياسضية بوقفة نقد ذاتي
تعÎف فيه باأنها  ⁄تقم بواجبها
‘ توعية اŸواطن Úواكتفت باأن
راحت ترقصس مع الراقصض.Ú
وتبقى اأخطر النقاط ‘ البيان
الثÓثي ،فقد Œاهل رجال دولة
م -رم -وق-ون «م-ن-ط-ق ال-دول-ة» ال-ذي
ي- -ف- -رضس احÎام دول- -ة ل -ه -ا رئ -يسس
شضرعي بحكم الدسضتور ،واأيا كانت

الن- - -ت- - -ق - -ادات اŸوج - -ه - -ة ل - -ه - -ذا
الدسضتور..
وهكذا طلع علينا البيان بنفسس
فكرة الŒاهات الكارهة Ÿرحلة
السض- -ت- -قÓ- -ل ب- -اسض -ت -ع -م -ال ت -ع -بÒ
«ا÷م-ه-وري-ة ا÷دي-دة» ال-ت-ي ح-لت
ﬁل ا÷مهورية الثانية ،ومعروف
اأن ف -رنسض -ا ه -ي ال -ب-ل-د ال-وح-ي-د ‘
ال -ع -ا ⁄ال -ذي ُي -رّق -م ج-م-ه-وري-ات-ه،
وكاأن البيان وقعه ثÓثة ولكن كتبه
ثÓثة اآخرون.
وه -ن -ا ي -اأت -ي اÿط -اأ ال -رئ -يسض-ي،
ف-ال-ب-ي-ان «ي-دع-و ال-قيادة العسضكرية
ب -اإ◊اٍح !! اإ ¤ف -ت -ح ح -وار صض -ري -ح
ونزيه مع ‡ثلي ا◊راك الشضعبي
والأح -زاب السض -ي -اسض -ي -ة اŸسض -ان-دة
ل- - -ه - -ذا ا◊راك ،وك - -ذلك ال - -ق - -وى
الجتماعية اŸوؤيدة له ،من اأجل
اإي -ج -اد ح ّ-ل سض -ي -اسض -ي ت -واف-ق-ي ‘
اأقرب الآجال يسضتجيب للطموحات
الشض -ع -ب -ي -ة اŸشض -روع-ة اŸط-روح-ة
يوميا منذ ثÓثة اأشضهر تقريبا».
ومع احÎام النوايا الطيبة وعدم
ال -تشض -ك -يك ‘ اأي خ -ل -ف -ي -ات ،ف -اإن
ال -ب -ي -ان ت -وج-ه ب-اقÎاح ا◊وار اإ¤
ا÷يشس وا÷يشس ل- -يسس ط -رف -ا ،ب -ل
هو ضضامن لÓإرادة الشضعبية بحكم
التزام قيادته رسضميا بذلك ،وهناك
اأطراف ثÓثة كان على البيان اأن
ي -ت -وج -ه ل -ه -ا وي -ح-م-ل-ه-ا مسض-وؤول-ي-ة
ي
اÿروج من الأزمة بجهد جماع ّ
( )1دول -ة ق -ائ -م -ة ل -ه -ا سض -ل-ط-ة م-ن
اÿطاأ والتجاوز Œاهل شضرعيتها
الدسضتورية ،ومنها وعليها ُيفرضس
ا◊وار ،ومن هنا كان اأول ما يجب
اأن يبداأ به البيان هو التعب Òعن
احÎام اإرادة ا◊وار ال- - -ت - -ي عÈت
عنها السضلطة القائمة ،برغم اأنها
توجد ‘ موقف ل –سضد عليه،
ب Úالنار والرمضضاء.
واأعرف اأن هذا القول سضيشضعل
غضضب فئات كثÒة تتاجر بتوجيه
ال -ل -ع -ن -ات ل-ك-ل م-ن ه-و ع-ل-ى راأسس
السض -ل-ط-ة ،ول-ع-ل-ه-ا ه-ي ال-ت-ي ح-اول
البيان اأن يكسضب ودها ‘ ،ح Úاأن
الشض -ج -اع -ة السض -ي -اسض-ي-ة ا◊ق-ي-ق-ي-ة
ك -انت ت -ف -رضس اأن ت -ق-ال ا◊ق-ائ-ق،
ورÃا مع توجيه اللوم Ÿن وضضع
القنابل اŸوقوتة ‘ طريق الأمة.
وهنا ياأتي مظهر اآخر للشضجاعة
السض -ي -اسض-ي-ة وه-و م-ط-ال-ب-ة ا◊راك
بوقفة تاأمل رصضينة لعدة اأيام يتم
خ Ó-ل -ه -ا ،وع Èال-ف-ئ-ات اıت-ل-ف-ة
اŸشضاركة ‘ ا◊وار ،والتي تضضم
ال - -قضض - -اة واÙام Úوالأسض - -ات - -ذة
والطلبة والأطباء وغÒهم ،اختيار

م- -ن Áك -ن ل -ه اأن ي -ت -ح -دث ب -اسض -م
ا◊راك ،وب -ع -ي -دا ع -ن شض-خصض-ي-ات
ح - - -اولت اأن ت- - -ف- - -رضس ن- - -فسض- - -ه- - -ا
ب -اأك -روب -ات -ي -ات م-ت-ل-ف-زة و–رك-ات
حزبوية ،ومنها ما يقال اأنه ÷اأ اإ¤
وسض -ائ -ل ل ت -ل -ج -اأ ل -ه -ا الŒاه -ات
السضياسضية الرصضينة ،ول Áكن اأن
نطالب السضلطة با◊وار مع اآلف
موؤلفة  ⁄تنجح حتى الآن ،اأو ⁄
ُيَرْد لها اأن تنجح ‘ القيام Ãا ‚ح
فيه حراك العاصضمة السضودانية.
ومعنى هذا اأن تتقّدم الشضخصضية
ال -وط -ن-ي-ة ال-ت-ي ي-فÎضس اأن –ظ-ى
بالتوافق الوطني بخطاب مباشضر
اإ ¤ا÷ماه ،Òتطلب فيه التوقف
عن اأي تظاهرات Ÿدة معينة يتم
خÓلها اختيار اŸمثل ،Úبحيث ل
ي -ب-ق-ى ع-ل-ى السض-اح-ة اإل ال-ع-ن-اصض-ر
الن-ت-ه-ازي-ة وج-م-اع-ات ال-ب-طلجية،
وه -ك -ذا Áك -ن ان -ق -اذ ا◊راك م-ن
شضوائب بشضرية اأصضابته ،كما تنقذ
سض -ي -ول ال -تسض -ون-ام-ي الشض-ع-ب-ي-ة ‡ا
ج- - -رف - -ت - -ه م - -ن اأن - -ق - -اضس وج - -ثث
ونفايات.
وي -اأت -ي ه-ن-ا ال-ب-ن-د ال-ث-الث ،وه-و
دعوة اÒÿين من رجال السضياسضة،
وهم كثÒون ،ليختاروا من بينهم
م- -ن Áث- -ل ال- -ط- -ب- -ق -ة السض -ي -اسض -ي -ة
ا÷زائ- - -ري - -ة ‘ رسض - -م خ - -ري - -ط - -ة
اŸسض-ت-ق-ب-ل ،وÁك-ن اأن ت-نضض-م ل-ه-م
شضخصضيات “ثل قيادات ا÷معيات
اŸكونة للمجتمع اŸد.Ê
و‘ ك- - -ل ه- - -ذا ل ُي - - -ط- - -لب م - -ن
اŸوؤسضسض -ة ال -عسض -ك -ري -ة اإل ح-م-اي-ة
ا◊وار من اأي Œاوزات ،اأيا كان
من يقف وراءها.
ويبقى اأن القول باأن النتخابات
غ‡ Òكنة ‘  ٤يوليو هو هروب
مضضحك من الواقع ،فنحن ‘ دولة
تسض - -ت - -ع- -م- -ل ال- -ن- -ظ- -ام الإل- -كÎوÊ
وا◊واسض- -يب ا◊دي- -ث -ة ،ولسض -ن -ا ‘
ليزوطو اأو فولطا العليا ،والقضضاة
واأسضاتذة ا÷امعة موؤهلون للتعامل
مع اأجهزة الكومبيوتر لفرز القوائم
الن -ت -خ -اب -ي -ة ،وعشض -رات اŸط -اب-ع
قادرة على طبع مÓي Úالبطاقات،
والقوات الأمنية من شضرطة ودرك
قادرة على الوجود ‘ كل مكتب
اقÎاع ،وسض - -ت - -ج - -د ح - -ول - -ه - -ا م- -ن
اŸواط -ن Úرج-ال ونسض-اء ي-دع-م-ون
عملية اŸراقبة.
والن-ت-خ-اب-ات ‘ وق-ت-ه-ا ‡ك-نة،
اإذا ت - - -وّف - - -رت الإرادة وت- - -غّ- - -ل - - -بت
الوطنية.
ورحم الله اŸتنبي.

إنتهى

األربعاء  22ماي  2019م
الموافق لـ  17رمضسان 1440هـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أاسسعار اŸك ّسسرات مرشّسحة لÓرتفاع مع اقÎاب العيد

إلفسستـق بـ  6000دينـار ،إللـوز وإ÷ـوز ف ـوق  2000دين ـ ـار
تشسهد أاسسعار اŸكسسرات مع اقÎاب عيد الفطر اŸبارك ارتفاعا ﬁسسوسسا خاصسة أان الفسستق قفز إا ¤سسقف  6000دينار للكيلوغرام الواحد ‘ ،ح Úبلغ سسعر
’خر ،ومازال كل من اللوز وا÷وز فوق عتبة  2000دينار،
’سسعار مرشسحة لÓرتفاع إا ¤مسستوى أاعلى من يوم آ
«نوادوكاجو»  3500دينار ،علما أان هذه ا أ
حسسب النوعية وبالنظر إا ¤طبيعته أاي إان كان مقشسرا أام ’ ‘ ،ظل وفرة اŸكسسرات التي بدأات تعرف إاقبا’ معتÈا من طرف اŸسستهلك منذ بداية شسهر
’خ Òمن الشسهر الفضسيل ،مثلما وقفنا عليه أامسس ميدانيا بسسوق سساحة الشسهداء.
’سسبوع ا أ
رمضسان ا÷اري ،ويتوقع أان يرتفع الطلب عليها خÓل ا أ
طويل يصسل سسعره إا 1500 ¤دينار ،وبالنسسبة ل أ
Óقل طول  400دي -ن -ار .و ⁄ي -خ -ف ب -عضس ال -ت -ج -ار ال-ذي-ن أاك-دوا أان-ه
ومن نفسس النوعية يصسل إا 1200 ¤دينار ،ويوجد زبيب بلون يتضساعف عدد زبائنهم خÓل شسهر رمضسان و‘ فضسل
أاسسود أاي عريضس ا◊جم يصسل ثمنه إا 1500 ¤الصسيف بشسكل عام ،بفعل األعراسس وحفÓت النجاح التي
تتفاوت أاسسعار اللوز اŸعروضس من تاجر آلخر ،وكلما
دينار ،وبخصسوصس السسمسسم فإانه يناهز تنظمها العائÓت ألولدها الناجح ،Úأان هذه األسسعار
كان السسعر مرتفعا تكون النوعية أاجود كما أاكده
سس -ع-ر  800دينار،
ليسست ثابتة و‡كن أان تتغ Òمن يوم آلخر ،فعلى سسبيل
ال -ت -اج -ر سس -ف-ي-ان ،وع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ال-ل-وز
اŸثال سسعر الفسستق قد يرتفع إا ¤سسقف أاعلى،
اÙل -ي ي -ك -ون سس -ع -ره م -ن-خ-فضس-ا ع-ل-ى
ول Áكن ألحد أان يتنبأا بذلك كون هذا اŸنتوج
ن- -ظÒه اŸسس- -ت- -ورد ،ح- -يث
مسس -ت-ورد وإاذا ازداد ع-ل-ي-ه
تراوح سسعر اللوز
الطلب ،فمن الطبيعي أان
م - - -ا ب1050 Ú
ي -ق-ف-ز سس-ع-ره غ-ل-ى مسس-ت-وى
دي -ن-ار ب-ال-نسس-ب-ة إا¤
أاعلى ،وقال التاجر سسفيان
اللوز العادي ،بينما اŸقشسر
أان اإلق -ب -ال م-ن-ذ ب-داي-ة شس-ه-ر
ثمنه  2015دينار ،واŸقطع إا ¤شسرائح
رمضسان على كل من اللوز والفول
«إاف- -ي- -ل- -ي» يصس -ل ث -م -ن -ه إا ¤ح -دود  2500دينار
السس- -ودا Êوب -درج -ة اق -ل ا÷وز،
للكيلوغرام ‘ ،ح Úثمن ا÷وز بدا نوعا ما أاقل
وألن اŸسس- -ت- -ه- -لك ذي ال- -ق- -درة
إالتهابا حيث ل يتجاوز سسعره  2200دينار .أاما
الشسرائية اÙدودة يبحث عن
فيما يتعلق بالبندق فإان تسسويقه عند معظم
م- -كسس- -رات أاق -ل ك -ل -ف -ة ،ل -ذا
التجار اسستقر عند مسستوى  2400دينار
ي -ب -ت-ع-د ع-ن ك-ل م-ن ال-فسس-ت-ق
للكيلوغرام الواحد ،ويسسوق سسعر جوز الهند
والبندق و»النوادكاجو» .و–ّدثت
«ال - -ن- -وادك- -وك- -و» بـ  1000دي -ن -ار ،وال-ف-ول
«الشسعب» إا ¤السسيدة «نعيمة ﬂيت» ربة بيت كانت
السسودا Êبلغ ثمنه بالنسسبة للمقشسر 370
رفقة جارتها «حسسينة» التي اقتنت ما قيمته 200
دينار بينما لغ ÒاŸقشسر  320دينار ،أاما
دينار من الزبيب ،من أاجل –ضس Òوجبة السسحور اŸتمثلة
بالنسسبة للفول السسودا ÊاÙمصس واŸملح
‘ «اŸسسفوف» ،حيث اعÎفت بأانها جاءت من أاجل اقتناء
ل ي -ق -ل سس -ع -ره ع -ن ح -دود  500دي-ن-ار ،وم-ازالت ال-فواكه
كمية من الفول السسودا Êلتحضس Òحلوى العيد ،ألنها تعتقد
ا÷افة والتي يتصسدرها الزبيب أاسسعارها جد مرتفعة بفعل
أان األسس -ع -ار خ Ó-ل األسس -ب -وع األخ Òم -ن رمضس -ان ت -ل-ت-هب
كونها منتوجا مسستوردا بنسسبة كبÒة ،فنجد سسعر الزبيب ومازال
«ال - -ف - -ريك» ال - -ذي يسس - -ت- -ع- -م- -ل ‘ وقالت أانها تقتني ما قيمته  400دينار من اللوز من أاجل
ب -ح -ج -م صس -غ ‘ Òح-دود  900دي-ن-ار ب-ي-ن-م-ا يصسل الزبيب
بحجمه اÿشسن إا 1480 ¤دينار ،وبالنسسبة للزبيب بحجم «الشسوربة» متماسسكا بسسعر مرتفع حيث ل يقل ثمنها عن تزي Úا◊لويات التي –ضسرها ،وترى أان قدرتهم الشسرائية
ل تسسمح لهم بتحضس Òحلويات باللوز.

فضضيلة بودريشس

العدد

17954
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سسلوكات
في قفصس ا’تهام

إشسه ـ ـار سسع ـ ـر إألسسمـ ـاك..
غـ ـ ـ ـ Òوإرد ‘ إألسسـ ـ ـ ـوإق

حامد حمور

إاشسهار أاسسعار ﬂتلف السسلع ‘ األسسواق أاضسحت عملية صسعبة
التحقيق بشسكل واسسع أامام تعّنت التجار ‘ «نسسيان» وضسع الّلوحات
التي توضّسح ثمن سسلعهم.
وبالرغم من أانّ هناك – ّسسن طفيف ‘ هذا اÛال ،ل سسيما
بالنسسبة للخضسر والفواكه إال أان مواقع بيع األسسماك باألسسواق تبقى
خ-ال-ي-ة م-ن «ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة الصس-ع-ب-ة» ك-ون ال-ث-م-ن ي-ت-م ال-كشسف عنه
شسفاهيا ،ألسسباب تبقى ›هولة ،حتى أان الزبون تعّود عن ذلك
بصسفة آالية.
هذه الظاهرة جد «مضسّرة» للزبون ،الذي غالبا ما يكون ضسحية
التÓعب ‘ األسسعار دون أان يدري أاو يعرف الثمن ا◊قيقي لكمية
السسمك الذي اشسÎاه ،ونحضسر من ح Úآلخر لوضسعيات مؤوسسفة
وغﬁ Òبّبة ‘ األسسواق من سسوء تفاهم ،وأاحيانا خÓفات حاّدة.
‘ صسباح أاحد هذه األيام من رمضسان حضسرنا «شسجارا» ب Úعجوز
وبائع للسسمك ،حيث أانّ هذا األخ »Òتفنـّن» ‘ بيع نوع من السسمك
لتلك العجوز التي  ⁄تبارح اŸكان لشسراء سسلعة أاخرى ،لتسسمع أان
زبونا جاء بعدها وأاخذ سسلعة ‡اثلة بثمن أاقل عند نفسس البائع،
فثارت ثائرتها صسارخة «عÓشس هاذ السسرقة..واحد يخلصس اكÌ
من اآلخر» ،فكان ا◊رج باديا على وجه التاجر ،الذي  ⁄يجد ما
يرد به ،مكتفيا بالقول« :هذا صسديقي حبيت نصسّدق..واشس دخلك».
◊سسن ا◊ظ ،تدّخل بعضس العقÓء وخّفضسوا من الضسغط ‘ تلك
اللحظة ‘ ،الوقت الذي يكون من الضسروري والواجب أان يتم وضسع
آالية أاخرى لبيع األسسماك باألسسواق ،والتخلي عن «اإلشسهار الشسفهي»
Óسسماك ،ل
الذي ل يخدم «شسفافية ‡ارسسة التجارة» بالنسسبة ل أ
سسيما وأان أاثمانها تكون ‘ غالب األحيان «باهظة» وغ Òمتاحة
لشسريحة واسسعة من اŸسستهلك.Ú
التسساؤول الذي يطرح نفسسه ‘ مثل هذه ا◊الت هوŸ« :اذا ل
يسس Òه -ؤولء ال -ت -ج -ار ب-األسس-واق ع-ل-ى خ-ط-ى ب-ائ-ع-ى األسس-م-اك ‘
اÓÙت اıت ّصسة اŸنتشسرة ع Èاألحياء العاصسمية حيث يتم
إاشسهار ال ّسسعر ،وكل حسسب جيبه ورغبته ‘ اقتناء ا◊وت الذي
يريد؟».

بــــ Úمــــــن يحــــــرصس علـــــــى الّنوعيـــــــة دون ال ّسسعـــــــر ومـــــــــن يلتــــــــــــزم Ãقـــــــــــدار «ا÷ــــيب»

أإسس ـ ـ ـ ـ ـوإق إل ّسسم ـ ـ ـ ـ ـك تنتع ـ ـ ـ ـ ـشس ‘ رمضسـ ـ ـ ـان لكـ ـ ـ ـن Ÿـ ـ ـ ـ ـن إسستط ـ ـ ـ ـ ـاع إإليهـ ـ ـ ـ ـا سسبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓ

’قبال على أاسسواق السسمك ،التي تتحول بعد ظهÒة كل يوم من شسهر رمضسان ،كما هو ا◊ال على مسستوى مسسمكة ا÷زائر العاصسمة ،إا ¤قبلة لزبائن أاغلبهم ’ يسسأال عن
Á ⁄نع غÓء أاسسعاره ،اŸواطن Úمن ا إ
’سسبوع لتعزيز حريرات أافراد أاسسرهم .وتعكسس
السسعر بقدر ما يحرصس على النوعية ،فيما يكتفي غÒهم من أاصسحاب الدخل اŸتواضسع أاو اÙدود باقتناء كمية على قدر ما هو متوفر ‘ «ا÷يب» ،ولو مرة ‘ ا أ
’سسواق ‘ و’يات الشسمال وأاخرى با÷نوب.
’مر ببعضس ا أ
صسفحة «اŸواطن والسسوق» ‘ ،هذا العدد ،صسورة واقع ا أ

«الشسعــــب» تسستطلــــع سســــوق السسمــــك بسسكيكــــــدة

قّل ـ ـ ـ ـة ‘ إŸنت ـ ـوج وإلتهـ ـاب ‘ إألسسع ـ ـار وإŸوإطـ ـن يشسـ ـ ـÎي

سضكيكدة :خالد العيفة

تواصسل أاسسعار األسسماك عﬂ Èتلف األسسواق ونقاط
البيع بسسكيكدة ارتفاعها ‘ ،سسابقة  ⁄تعهدها اŸدينة.
أاسس -ع -اره اŸل -ت -ه -ب -ة Œاوزت ك -ل اÿط-وط ا◊م-راء،
ن - -اه - -يك ع - -ن ق- -ل- -ة اŸن- -ت- -وج وﬁدودي- -ة الن- -واع
اŸعروضسة ،رغم ان الولية تتميز بأاطول شسريط
سساحلي .عرف إانتاج السسمك بجميع أانواعه بولية
سسكيكدة ،خÓل الربع شسهور الو ¤من السسنة
ا÷ارية حسسب مدير القطاع ،ما يقارب2062
ط -ن .وت-ك-اد ت-ك-ون األسس-ع-ار م-وح-دة ‘ ج-م-ي-ع
ن -ق-اط ال-ب-ي-ع وع-ن-د ال-ب-اع-ة اŸت-ج-ول ،Úح-يث
وصس- -ل السس- -ردي- -ن اك Ìم -ن  500دي-ن-ار للكلغ
الواحد .وأارجع عديد اŸواطن Úذلك إا¤
اŸضساربة والتÓعب باألسسعار ،وكذا غياب
الرقابة الصسارمة .وبلغ سسعر «الصساوريل» إا 400 ¤دينار
للكلغ  ،فيما بلغ ا÷مÈي من النوع «روايال» ا3200 ¤
دي -ن -ار ل -ل -ك -ل-غ ،واÒŸل-ون وال-روج-ي  1600دي-ن-ار ل-لكلغ،
والكاŸار  900دينار ،وشسرائح التون ا 1700 ¤دج ،اما
شسرائح السسبادون فبلغت سسقف  2500دج .وتعرف هذه
النواع كÌة الطلب عليها خÓل شسهر الصسيام ،باإلضسافة
إا ¤ال -ع -دي -د م -ن أان-واع األسس-م-اك األخ-رى ال-ت-ي ت-خ-ت-ل-ف
أاسسعارها ،األمر الذي يحرم اŸواطن البسسيط من تناولها.
«الشسعب» قامت بجولة ‘ بعضس Óﬁت بيع السسماك
باŸدينة ،حيث لحظت اقبال كبÒا للمواطن Úعلى شسراء
السسمك رغم ارتفاع األسسعار ،مقارنة Ãا كانت عليه قبل
أايام .وذكر مواطن أانه تفاجأا لرتفاع سسعر السسردين إا¤
 550دج اضسافة ا ¤قلة الكميات اŸعروضسة ،ما جعله يعود
أادراج -ه ،ب -ي -ن -م-ا أاك-دت سس-ي-دة أان-ه-ا  ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن شس-راء
السسردين نتيجة نفاده من السسوق .وأارجع أاغلب الباعة هذا

فيما وصسل سسعر السسردين
 500دينــــــار ‘ معقلـــــه

إإقبـ ـ ـال عل ـ ـى «إلتون ـ ـ ـة
إ◊مـ ـ ـرإء» ببوم ـردإسس
رغم إرتف ـ ـاع إألسسعـ ـار
@ سسمكة تونة يتعدى وزنها  100كلغ
تباع بأاك Ìمن  10مÓي Úسسنتيم

الرتفاع الفاحشس إا ¤أاسسعار التجزئة التي تضسبطها كل مرة
أاسسواق ا÷ملة اŸرتبطة أاسساسسا بكميات اإلنتاج ،فضسÓ
عن نقصس الÌوة السسمكية بالسسواحل .أاحد Œار
السسوق اŸغطاة بوسسط اŸدينة
اشس - - - - -ار ا ¤أان

األسس -ع-ار ‘ ح-ق-ي-ق-ة
الم- -ر ل ت- -خضس- -ع Ÿن- -ط -ق ال -ع -رضس
والطلب ،فهي أاسسعار مسسبقة مفروضسة عليهم من قبل
Œار ا÷ملة ،والذين يعتÈون هم ا◊لقة األقوى ‘ هذه
السس -لسس -ل -ة ،وي -ب -ق -ى اŸواط -ن اÿاسس -ر ال -وح -ي-د ‘ ه-ذه
اŸعادلة ،بينما اŸصسالح اıتصسة Ãديرية التجارة ت ّصسب
اه-ت-م-ام-ه-ا ع-ل-ى اŸراق-ب-ة ف-ي-م-ا ي-خصس ا÷انب الصسحي
ون- -ظ- -اف- -ة اÙل ،دون أان ت -ت -م -ك -ن م -ن ا◊د م -ن ه -ذه
اŸضساربة .كما أارجع Œار السسمك والعارفون بهذه السسوق
Ãدينتي سسكيكدة والقل ،هذا الرتفاع الذي م ّسس أاسسعار
األسسماك مؤوخرا إا ¤دخول معظم الصسيادين ‘ عطلة
قصسد القيام بصسيانة قواربهم ،واحÎاما للفÎة البيولوجية
ل -ت -ك -اث -ر السس-م-اك ،األم-ر ال-ذي أاح-دث خ-ل ‘ Ó-ق-ان-ون

ال -ع -رضس وال -ط -لب ،إاضس-اف-ة إا ¤ق-ي-ام أاصس-ح-اب اŸط-اع-م
وال-ف-ن-ادق ،خ-اصس-ة ،ب-اق-ت-ن-اء ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن األسس-م-اك
وبأاسسعار خيالية دون أاي اعÎاضس‡ ،ا سسبب ‘ رفع
األسسعار ‘ السسوق.

متى تفتح مسسمكة وسسـط اŸديــــنة؟
اسستاء باعة السسمك والتجار ا◊ائزين على
سسجÓت لبيع األسسماك دون Óﬁت ،من
ت -ق -اعسس ب -ل -دي -ة سس -ك-ي-ك-دة ع-ن إاع-ادة ف-ت-ح
اŸسسمكة البلدية اŸغلقة ،حيث أاقدمت على
غلق اŸسسمكة إلعادة تهيئتها وŒهيزها وفق
‰ط عصس -ري ،ي -ت-ي-ح ل-ب-اع-ة السس-مك ال-ع-م-ل ‘
ظ -روف م -ري-ح-ة ووف-ق شس-روط ت-ق-ن-ي-ة وŒاري-ة
رفيعة ،غ Òأان اŸسسمكة ظلت مقفلة إا ¤الوقت
ا◊ا‹ .وجّدد بائعو السسمك ،الطلب من السسلطات
ال -ولئ -ي -ة ،ال -ت-دخ-ل م-ن أاج-ل اإلسس-راع ب-إاع-ادة ف-ت-ح
اŸسسمكة اÙاذية للسسوق اŸغطاة واŸغلقة منذ
أاك Ìمن  20سسنة ،متسسائل Úعن األسسباب التي جعلت
ه -ذه األخÒة م -غ -ل -ق-ة ط-ي-ل-ة ه-ذه اŸدة ،ب-ال-رغ-م م-ن
الوعود التي قطعها العديد من اŸسسؤوول ÚاÙلي ،Úكان
آاخ -ره-ا اÛلسس ال-ب-ل-دي األخ ÒاŸن-ت-ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ،ك-م-ا
يتسساءل اŸواطن أايضسا عن سسبب عدم قيام ›لسس البلدية
اŸنتخبة بتجسسيد مشسروع إا‚از مسسمكات على مسستوى
بعضس أاحياء سسكيكدة ،وهذا من أاجل وضسع حد لظاهرة
ال-ب-ي-ع ال-ف-وضس-وي ل-لسس-مك ،خ-اصس-ة وأان اÛلسس الشس-ع-ب-ي
البلدي األسسبق قام بدراسسة ل‚از عدد من اŸسسمكات
على مسستوى أاحياء «لسسيا»‡« ،رات  20أاوت « ،»55مرج
الديب»« ،حي  20أاوت  »55و» 500مسسكن» ،ويبقى مصسÒ
تلك الدراسسة ›هول.

’سسماك العشسوائية
تشسهد اŸسسمكات اŸعتمدة وطاو’ت بيع ا أ
اŸنتشسرة على طول الشسريط السساحلي لو’ية بومرداسس إاقبا’
كبÒا للمواطن’ Úقتناء سسمك التونة ا◊مراء ،التي اكتسسحت
نقاط البيع ‘ هذه الفÎة من السسنة التي تعرف ظهور هذا النوع
من السسمك خاصسة على مسستوى شساطئ رأاسس جنات وبعضس اÓŸجئ
’خرى التي ينشسط فيها حرفيون صسغار لكنهم
البحرية ا أ
Îﬁفون ‘ عملية الصسيد على غرار ملجأا «القوسس» بدلسس،
’خرى ببودواو البحري وزموري.
وبعضس النقاط ا أ

بومرداسس :ز /كمال

على عكسس السسنوات اŸاضسية ⁄ ،تعرف كمية إانتاج سسمك التونة ا◊مراء Ãوانئ بومرداسس نفسس
اŸعدل لكنها مع ذلك تصسنع ا◊دث هذه األيام ،حيث يبدع باعة السسمك ‘ عرضس منتجاتهم
وبالخصس تقطيع سسمك التونة التي يتجاوز بعضسها  100كلغ وعرضسها كتحف فنية ،وما يلبث أان

أاسسمـــــاك اŸيــــاه العذبـــة غائبـــة بورڤلــة

إنعدإم مسسمكة مطابقة للمعاي Òوإلتّموين يتم من إلشّسمال
تسسجل Óﬁت بيع اŸنتجات
السسمكية الطازجة ‘ ورقلة
إاقبا’ ﬁتشسما خÓل شسهر
رمضسان ،ويÈر بعضس اŸواطنÚ
ذلك با’رتفاع الذي تعرفه
’سسماك الطازجة
منتجات ا أ
التي يتم جلبها من الو’يات
السساحلية ‘ ،ح Úتتحدد
’ك Ìطلبا منها ع Èهذه
ا أ
اÓÙت ‘ السسردين الذي
يقدر سسعره بـ  400دج و’تشسا بـ
 350دج وصساوريل بـ  300دج
والبوقا بـ  550دج.

ورڤلة :إاÁان كا‘

ويعت Èزبائن هذه اÓÙت بورقلة
أان طبق السسمك من ب ÚاألكÓت التي
يفضسلون وجودها ولو Ÿرة واحدة
على طاولة اإلفطار بهدف التنويع
‘ األط- - - -ب- - - -اق اŸغ- - - -ذي - - -ة ،إال أان
اخ-ت-ي-ارات-ه-م ت-ت-ح-دد ‘ أان-واع معينة
ع -ادة ،ك-م-ا أان ب-عضس-ه-م ي-ل-ج-أا لشس-راء
األسسماك اÛمدة ‘ أاحيان أاخرى
وق- -ل- -م- -ا م- -ا ي- -ت -وج -ه -ون إا ¤شس -راء
اŸن- -ت- -ج -ات السس -م -ك -ي -ة ال -ط -ازج -ة
اŸع -روف -ة ب -ارت -ف-اع أاسس-ع-اره-ا ع-ل-ى
غ- -رار ا÷مÈي وال- -ت- -ون- -ة ا◊م -راء
مث ،Óحيث تÎاوح األسسعار حسسب ما
لحظناه خÓل جولتنا عÓﬁ Èت

بيع األسسماك ب 1400 Úدج بالنسسبة
للتونة ا◊مراء والسسبادون بـ 2300
دج ،ا÷مÈي األحمر بحوا‹ 3000
دج ول‚وسس- - - - - - - - -ت Úبـ  4200دج،
اŸارلون بـ  1200دج ،الكÓمار 2200
دج والروجي بـ  2000دج.
‘ خ- -رج- -ة م- -ي- -دان- -ي- -ة ب Úب- -عضس
Óﬁت بيع األسسماك ‘ ورقلة ،أاكد
أاصس - -ح - -اب- -ه- -ا لـ «الشس- -عب» أان «أاب- -رز
النشسغالت اŸطروحة ‘ مهنة بيع
اŸن -ت -ج -ات السس -م -ك -ي-ة ع Èال-ولي-ة
ت -ت -م -ث -ل ‘ ان -ع-دام وج-ود فضس-اءات
تتوفر على جميع وسسائل التخزين،
مؤوكدين أانهم قادرين على توف Òكل
األنواع السسمكية باŸنطقة وبكميات
تغطي حاجة اŸسستهلك اÙلي ،إال
أان ظروف التخزين والعرضس تبقى
حائلة دون ذلك».
ب -ه -ذا الصس -دد ذك -ر أاح -ده -م بسس -وق
وسس - -ط اŸدي - -ن- -ة أان مشس- -ك- -ل- -ت- -ه- -م
األسساسسية تتمثل ‘ افتقار اŸنطقة
إا ¤سسوق مغطاة مطابقة للمعاي،Ò
مؤوكدا عدم وجود فضساء مناسسب لبيع
السسمك أاو مسسمكة تتوفر على جميع
وسس - -ائ - -ل ال - -ت- -خ- -زي- -ن Ãا يضس- -م- -ن
اسس -ت -م -راري -ة وت -ط -ور ه-ذا ال-نشس-اط
ﬁليا من أاجل –سس Úاÿدمة.
و‘ نفسس السسياق أاضساف بائع سسمك
آاخ- -ر ،بسس- -وق ال- -قصس- -ر ال -ع -ت -ي -ق ،أان
اÓÙت اŸت -واج-دة ب-ورق-ل-ة ت-وف-ر

يتجمع عشسرات اŸواطن Úب ÚمشسÎي ومتمعن ‘ طريقة عمل البائع .لكن باŸقابل ل يكون هذا
العمل اإلبداعي والفني باÛان أاو على األقل بأاسسعار مدعمة تراعي فيه مبدأا العقÓنية وقدسسية
شسهر الصسيام اŸعروف بشسهر الرحمة والÎاحم ما ب Úأافراد اÛتمع والعائÓت اŸعوزة ،بل يلجأا
الباعة إا ¤وضسع أاسسعار فاقت كل ا◊دود تÎاوح هذه األيام بنقاط البيع اÙلي ما ب 1000 Úإا¤
 1200دينار للكلغ ،وهو سسعر اعتÈه اŸواطن مبالغ فيه مثلما توقفت عنده «الشسعب» ‘ حديثها مع
اŸواطن ÚاŸتجمع Úعلى هذه الطاولت ،خاصسة بالنسسبة لهذا النوع من السسمك الذي ينتج
بكميات معتÈة ولو أانها تÎاوح من سسنة إا ¤أاخرى ،كما أانها ليسست من النوعية الرفيعة جدا مقارنة
مع بعضس األنواع من األسسماك التي يصسل سسعرها حتى  2000دينار وأاك.Ì
وأاضساف البعضس ‘ حديثهم« ،أان سسمك التونة ا◊مراء الذي ينتج بكميات معتÈة بولية بومرداسس
كان من اŸفروضس أان ل يتجاوز سسعره  700دينار للكلغ على األقل ÷عل كل العائÓت تتذوق هذه
اللحوم الغنية بالÈوتينات ألك Ìمرة ‘ السسنة باÿصسوصس بالنسسبة للعائÓت الفقÒة ﬁدودية
الدخل ،لكن أان يصسل إا 1200 ¤دينار فذلك يعت Èنوعا من ا÷شسع والسستغÓل من طرف الباعة ‘
غياب ادنى رقابة أاو متابعة من طرف اŸصسالح اıتصسة ل من حيث السسعر ول من حيث شسروط
النظافة الغائبة ‘ الطاولت اŸعرضسة ألشسعة الشسمسس والغبار طيلة سساعات اليوم ،ناهيك عن
األدوات اŸسستعملة ‘ التقطيع غ ÒاŸعقمة كاŸناشس Òا◊ديدية.

العديد من أانواع األسسماك اÛمدة
ع -ل-ى غ-رار «ال-روج-ي»« ،اÒŸل-ون»،
«ا÷مÈي»« ،ك -لب ال-ب-ح-ر»« ،ال-ت-ون-ة
ا◊م- -راء» وغÒه- -ا م- -ن األسس- -م -اك
الطازجة ،التي يتم جلبها ‘ الغالب
من وليات وهران ،بجاية ،عنابة،
Ãعدل  3مرات ‘ األسسبوع من أاجل
ضس -م -ان ت -وفﬂ Òت -ل -ف اŸن-ت-ج-ات
ال- -ب- -ح- -ري- -ة ل- -ل- -م- -واط- -ن اÙل- -ي.
وب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤السس- -ع -ر وأاسس -ل -وب
العرضس يبقى عامل النظافة أايضسا
شس- -رط- -ا أاسس -اسس -ي -ا حسس -ب -م -ا ي -ؤوك -ده
الزبائن ،الذين –دثنا إا ¤بعضسهم
فأاثاروا عدة تسساؤولت حول ظروف
بيع هذا اŸنتج ‘ بعضس طاولت
ال - -ع - -رضس وسس - -ط األسس - -واق وم- -دى
مطابقتها للشسروط.
’سسماك اŸياه
غياب شسبه كلي أ
العذبة
ي -ث Òغ -ي-اب تسس-وي-ق أاسس-م-اك اŸي-اه
ال -ع-ذب-ة ﬁل-ي-ا تسس-اؤولت اŸواط-نÚ
بورقلة ،الذين أاوضسحوا ‘ حديث لـ
«الشسعب» أاّنهم  ⁄يتمّكنوا من اقتناء
ه -ذا اŸن -ت -ج ن-ظ-را ل-ع-دم ت-وف-ره ‘
األسسواق اÙلية ،حيث يأامل هؤولء
‘ أان ت -ل -ب -ي أاسس-م-اك اŸي-اه ال-ع-ذب-ة
اŸنتجة ﬁليا والتي يتوقع أان تكون
بأاسسعار ‘ متناول اŸواطن ‘ ،حÚ
م -ازالت ث -ق -اف-ة اسس-ت-هÓ-ك أاسس-م-اك
اŸياه العذبة لدى بعضس اŸواطنÚ
‘ حاجة إا ¤الÎسسيخ من أاجل توفÒ
األرضس -ي -ة اŸسس -اع-دة ع-ل-ى ت-نشس-ي-ط
ح-رك-ي-ة تسس-وي-ق-ه-ا .وي-ذك-ر أان أاهمية
ك -بÒة –ظ -ى ب -ه -ا مشس -اري -ع ت-رب-ي-ة
اŸائ -ي -ات ب-اŸن-ط-ق-ة ،ح-يث ه-ن-اك
مسساعي لدعم ومرافقة اŸسستثمرين
الراغبŒ ‘ Úسسيد مشساريعهم من
أاجل –قيق اإلنتاجية اŸراد بلوغها
م-ن ه-ك-ذا اسس-ت-ث-م-ارات ي-ن-تظر منها
ال-ن-ه-وضس ب-ال-ق-ط-اع وال-دخول به إا¤
مرحلة اإلنتاج اŸوجه للتسسويق من
خÓل إاطÓق مشساريع خاصسة بÎبية
سسبÒولينا «طحلب مائي» ،ا÷مÈي،
تصسنيع أاعÓف األسسماك ،باإلضسافة
إا ¤مشساريع ‘ نقل وتوزيع وتسسويق
اŸن -ت -ج -ات السس -م -ك -ي -ة ،اسس -ت -غ Ó-ل
األرت -ي -م -ي -اء اŸت-واج-دة ب-الشس-ط-وط
وكذا مشساريع ‘ الصسيد القاري.
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–ت شضعار «صضّدق من خÒك يحلى رمضضان غÒك»

تطÓع

اسض

إاعداد :فتيحة كلواز

اطارات ا÷معية هؤولء فردا فردا لقتناء
كسسوة العيد من األسسواق اÙلية منذ بداية
شس -ه -ر رمضس -ان ،ع-ل-ى أان ي-تّ-م ت-خ-زي-ن-ه-ا ل-دى
ا÷معية وتوزيعها على اليتامى على هامشس
حفل اختتام ا◊ملة التضسامنية والذي يرتقب
تنظيمها ‘  25أاو  27من رمضسان وهو ا◊فل
ال -ذي سس -ي -ك ّ-رم م -ن خ Ó-ل -ه شس-ب-اب وشس-اب-ات
ا÷م -ع -ي-ة وت-وّزع ا◊وائ-ز ع-ل-ى ال-ف-ائ-زي-ن ‘
مسسابقة رمضسان.

مطعم الرحمة أاك Ìمن  600وجبة
يوميا لفائدة عابري السصبيل

مائدة
رمضضان

طرود غذائية أاسصبوعية
لـ 70عائلة يتامى

ك -ك -ل سض -ن -ة ن -ح -اول ت -ق -د Ëأاط-ب-اق
ت -ق -ل -ي -دي -ة ب -ل -مسض -ة عصض -ري -ة ل -ت -ك-ون
لضضافة الرمضضانية التي تبحث عنها كل
ا إ
ربة بيت –اول التجديد فيما تقدمه ‘ وجبة
لفطار التي –ضضرها لعائلتها وأاسضرتها.
ا إ

ميني بيتزا باللحم اŸفروم
اŸكّونات
عجينة البيتزا
الصسلصسة:
حبة طماطم كبÒة
ملعقت Úزيت
ملح ،فلفل
ملعقة طماطم
مصسÈة
رشسة سسكر
ج Íشسيدار للتزيÚ
كمية من اللحم
اŸفروم
طريقة التحضسÒ
نفتح العجينة ونقطعها دوائر متوسسطة ،نضسع عليها الصسلصسة وا÷ Íوإا¤
الفرن مباشسرة.

كÓمار ﬁشصي باألرز واللحم اŸفروم

اŸكّونات
كالمار
حبة بصسل
ثوم
ملعقة صسغÒة طماطم مصسÈة
حبة طماطم
معدنوسس
كمون  +ملح  +ز‚بيل  +حرور
كمية الرز حسسب كمية الكالمار
طريقة التحضضÒ
نضسع اللحم اŸفروم مع معدنوسس ونصسف بصسل مرحي

مسصابقة رمضصان تدرك طبعتها
الثالثة

اليتامى ببلدية تيبازة من العادات التقليدية
والراسسخة التي دأابت على توفÒها جمعية
الرحمة خÓل شسهر رمضسان من كّل سسنة،
بحيث –ظى كلّ عائلة من ب 70 Úعائلة
ﬁصساة باسستÓم قفة أاو طرد غذائي بوتÒة
أاسس -ب -وع -ي -ة ،وق -د روع -يت مسس -أال -ة الÎك -ي -ب -ة
اŸادي -ة ل -ل -ق-ف-ة خÓ-ل ك-ل أاسس-ب-وع م-ن خÓ-ل
إادراج اللحوم ا◊مراء واŸنتجات األسساسسية
ال-ت-ي تسس-ت-ه-ل-ك-ه-ا ال-عائÓت Ãوائدها العادية
على مدار األسسابيع الثÓثة األو ¤من الشسهر،
فيما تعت Èالقفة الرابعة مزدوجة من خÓل
احتوائها على مواد غذائية عادية على غرار

ما حصسل خÓل األسسابيع األو ،¤اضسافة ا¤
ق -ف -ة م-ك-م-ل-ة –وي ع-ل-ى ›م-ل ضس-روري-ات
–ضس Òحلويات العيد ،حسسب ما علمناه من
رئيسس ا÷معية عبد الرحمان ع.ÊÓ

 120يتيم يسصتفيدون
من كسصوة العيد

ت -وشسك ج -م -ع-ي-ة ال-رح-م-ة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى إان-ه-اء
عملية اقتناء كسسوة العيد لفائدة يتامى بلدية
تيبازة ،بحيث أاحصست  120يتيما من ا÷نسسÚ
وم -ن ﬂت -ل-ف األع-م-ار ّ” إادراج-ه-م ج-م-ي-ع-ا
ضس -م -ن ق-ائ-م-ة اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن ،ب-ح-يث ي-راف-ق

وسسنة ثوم ونصسف طماطم مرحية وحرور وملح وز‚بيل ،نخلطهم ونضسيف لهم
كأاسس روز يكون مغلي وبعدها نبقى نعمر فالكÓمار ونغلقها ،وبعد ذاك نحضسر
الصسوصس نضسع شسوية زيت نرحي نصس حبة بصسل مع سسنة ثوم نقليهم مليح ونزيد
نرحي حبة طماطم تكون كبÒة ومعدنوسس وملعقة صسغÒة طماطم مصسÈة
وحرور وملح ،و‰رق قد نصس كأاسس ماء ونحط الكÓمار فيها ونخليها طيب
على نار متوسسط.

ت-ه-دف اŸسس-اب-ق-ة ا ¤اث-راء ال-ث-ق-اف-ة ال-عامة
لدى اŸشسارك Úلسسيما فيما يتعّلق باŸفاهيم
السس Ó-م -ي-ة ب-ح-يث ّ” ط-رح  30سس-ؤوال ع-لى
مدار األسسبوع Úاألول والثا Êلشسهر رمضسان
بوتÒة سسؤوال ‘ Úاليوم ع Èصسفحة ا÷معية
بالفايسسبوك ،على أان تتّم الجابة عن ﬂنلف
السس -ئ -ل -ة دف -ع -ة واح-دة ع-ن ط-ري-ق ال-ف-اكسس
للراغب ‘ ÚاŸشساركة من ﬂتلف وليات
الوطن ،وأان ل يقّل سسنّ اÎŸشسح عن  19سسنة.
وحسسب م- -ا ع- -ل- -م- -ن- -اه م -ن ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى
ا÷م -ع -ي -ة ،ف -إاّن اŸسس -اب -ق -ة ي-ؤوّط-ره-ا إام-ام-ا
مسسجدي نور السسÓم بعاصسمة الولية
” –ديد اليوم
ومسسجد الرحمان بشسرشسال و ّ
العشسرين من رمضسان لتقييم النتائج على أان
ي -ع -ل-ن ع-ن ال-ف-ائ-زي-ن وت-وّزع ع-ل-ي-ه-م ا÷وائ-ز
خÓل حفل اختتام التظاهرة التضسامنية ‘
 25أاو  27رمضسان ،بحيث رصسدت ا÷معية
بالتعاون مع اÙسسن Úعمرة كاملة التكاليف
للجائزة األو ،¤فيما –وي ا÷ائزة الثانية
جملة من التجهيزات الكهرومنزلية ‘ حÚ
تضسّم ا÷ائزة الثالثة قسسيمة شسراء بقيمة 10
آالف دج.

رمضضان
‘ بÓدهم

تارتولت بالفرولة

اŸكونات
 320ملل من ا◊ليب
 90ملل عصس Òالليمون
قشسور  2ليمون مبشسورة
 4صسفار بيضس
 100غرام سسكر مسسحوق
 2ملعقة كبÒة فرينة
 2ملعقة كبÒة مايزينة
مقدار من العجينة اŸسسكرة
 500غ فراولة
طريقة التحضضÒ
@ ادهني بالزبدة الذائبة  6قوالب خاصسة بالتارتÓت ذات حواف مÈجة
قطرها  6سسم ،سسخني الفرن على  200درجة.
@ ‘ قدر وعلى نار هادئة غلي ا◊ليب العصس Òوقشسرة الليمون.
@ ‘ وعاء اخلطي صسفار البيضس مع السسكر حتى يبيضس اÿليط.
@ أاضسيفي الفرينة واŸايزينة اŸغربلة واخلطي باÓÿط الكهربائي.
@ افرغي نصسف كمية ا◊ليب السساخن على التحضس Òمع مواصسلة اÿلط،
ارجعي الكل ‘ القدر مع بقية ا◊ليب.
* غّليه واتركيه على شسعلة النار Ÿدة دقيقة حتى تعقد الكرÁة جيدا بدون
التوقف على اÿلط ،ارفعيها على النار واطلي كرÁة ا◊لوا Êعلى صسينية،
برديها بسسرعة ارجعي الكرÁة ‘ وعاء واخففي باÓÿط اليدوي لتلمسسيها.
* على طاولة مرشسوشسة بالفرينة ابسسطي العجينة بسسمك  ،· 3قطعي  6دوائر
قطرها  12سسم ” افرشسيها ‘ القوالب ،اثقبي قاع التارتÓت بالشسوكة وادخليها
‘ الثÓجة Ÿدة  20دقيقة ،قطعي  6دوائر من الورق الكÈيتي أاك Èبقليل من
القوالب وافرشسيها عليها ،املئي القوالب بالفاصسوليا واطهيها على بياضس ،بعد
مرور  10دقائق انزعي الفاصسوليا والورق الكÈيتي ،واتركيها –مر Ÿدة 5
دقائق وعند إاخراجها من الفرن اتركي التارتÓت ترتاح Ÿدة دقيقت Úقبل
تقليبها على مشسبك حتى تÈد.
@اطلي قاع التارتÓت بكرÁة ا◊لوا.Ê
@ قطعي الفرولة على  2وضسعيها فوقها.
خني مربى اŸشسمشس و 3ملعقة كبÒة من اŸاء مع التحريك عند
@ ‘ قدر سس ّ
الغلي الول صسفية ‘ وعاء صسغ Òواطلي التارتÓت الباردة.
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«يوًما ما سضأاصضuلي!»

طبيبك ‘ رمضضان

إاجعل رمضصان فرصصتك للرجوع إاليه تعا¤

جمعية الرحمة بتيبازة تواصصل حملتها التضصامنية

أاطلقت جمعية الرحمة بتيبازة منذ الفا— من شضهر رمضضان حملتها التضضامنية
الواسضعة ‘ طبعتها الثامنة وهي ا◊ملة التي Œاوزت حدود التكفل باليتامى
وع -ائ Ó-ت -ه-م ل-ت-ن-ت-ق-ل ب-فضض-ل تضض-اف-ر ج-ه-ود اÙسض-ن Úإا ¤م-رح-ل-ة إاط-ع-ام ع-اب-ري
السضبيل وبالتوازي مع إاطÓق طبعة جديدة من مسضابقة رمضضان التي رصضدت لها
جوائز قّيمة« .الشضعب» ترصضد أادق التفاصضيل من ع ÚاŸكان.
تيبازة :علي ملزي
وŒسس-ي-د ال-ع-م-ل-ي-ات ال-تضس-ام-ن-ي-ة ع-ل-ى أارضس
الواقع.
ت-ن-درج ا◊م-ل-ة ال-تضس-ام-ن-ي-ة ل-ل-ج-م-ع-ية ضسمن
برنا›ها السسنوي بهدف تقريب اŸسسافات
ب ÚاÙسسن ÚواÙتاج Úوا◊فاظ على
شسرع كوادر ا÷معية منذ اليوم األول من شسهر
تقاليد التضسامن ب Úافراد اÛتمع.
ما يلفت النتباه ‘ العملية التي رصسدتها رمضس - -ان ‘ –ضس Òال - -وج- -ب- -ات السس- -اخ- -ن- -ة
«الشس -عب»،ان-خ-راط اŸؤوسسسس-ات الق-تصس-ادي-ة واÙم -ول-ة ل-ف-ائ-دة ع-اب-ري السس-ب-ي-ل وع-م-ال
ضسمن ا◊ملة من خÓل جملة من التّبرعات ال -ورشس -ات وال-ذي-ن ي-ع-تÈون ‘ ال-واق-ع ب-دون
ال-ع-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا ل-ل-ج-م-عية ضسمن أاطر م -أاوى ضس -م -ن مشس-روع خÒي ضس-خ-م ي-ت-ن-اوب
م-ت-ن-وع-ة ت-ن-درج ضس-م-ن-ه-ا ع-ملية توزيع اŸياه ع -ل -ى ال -ت -ط -وع ف-ي-ه م-ن-تسس-ب-ون ا ¤ا÷م-ع-ي-ة
اŸعدنية على  7مسساجد بالبلدية بوتÒة  200وم- -ت -ط -وع -ون آاخ -رون ع -ق -دوا ال -ع -زم ع -ل -ى
ح -زم -ة ق-ارورات ل-ك-ل مسس-ج-د خÓ-ل الشس-ه-ر مضس-اع-ف-ة م-ب-ادرات-ه-م اÒÿي-ة خÓ-ل الشس-هر
الفضسيل ‘ مبادرة داعمة للفعل التضسامني الفضسيل.
ذكر رئيسس ا÷معية عبد الرحمان ع‘ ÊÓ
والتماسسك الجتماعي.
رئ -يسس ا÷م -ع-ي-ة ع-ب-د ال-رح-م-ان ع ‘ ÊÓ-هذا الشسأان أاّن اŸطعم يقّدم يوميا ما يربو
تصسريح لنا ،أاكد بأاّن ا◊ملة التضسامنية لشسهر عن  600وجبة سساخنة اضسافة ا 60 ¤وجبة
رمضسان سسبقتها حملة دعائية واسسعة ل تزال ﬁم -ول -ة ل -ف -ائ-دة ب-عضس ال-ع-ائÓ-ت اŸع-وزة،
سس-اري-ة اŸف-ع-ول وت-ك-ف-لت ب-ه-ا ÷ن-ة العÓ-م ضسمن عمل تضسامني واسسع شسارك ‘ تأاطÒه
التابعة للجمعية باسستغÓل وسسائل التواصسل شسباب وشسابات جمعية الرحمة وفق برنامج
الجتماعي ومنابر اعÓمية مشسروعة أاخرى دوري للتطوع والنشساط وبدعم مباشسر من
ك- -م- -ا ت- -أات- -ي ذات ا◊م -ل -ة ت -ت -وي -ج -ا ◊م -ل -ة اÙسس-ن Úوب-عضس ال-ه-ي-ئ-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي
–ضسÒي -ة دامت ط -وي  Ó-ت -ك -ف -لت ب -ه-ا ÷ن-ة قّ-دمت دع-م-ا ل-وج-يسس-ت-ي-ك-ي-ا ي-ت-ي-ح ل-ل-ج-م-ع-ية
التحضس ،Òفيما تعكف ÷نة التنظيم حاليا Œسسيد مشسروعها ‘ ظروف جّد مريحة.
ع-ل-ى تسس-ط Òب-رام-ج
التناوب
والتطوع
تعت Èقفة رمضسان التي تسستفيد منها عائÓت
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يعود وجود مسسلمي البلقان إا ¤زمن
الفتح العثما ،Êعندما اعتنق عدد
ك- -ب Òم- -ن -ه -م اإلسس Ó-م ‘ ال -ق -رنÚ
اÿامسس عشس - -ر والسس - -ادسس عشس- -ر.
ورغم ما تعرضسوا له من عمليات
تصس -ف -ي -ة ع -رق-ي-ة ،م-ن-ذ النسس-ح-اب
ال- -ع -ث -م -ا ،Êف -ق -د ح -اف -ظ -وا ع -ل -ى
عاداتهم ووحدتهم و“سسكوا بدينهم
وسس -اه -م -وا ‘ ان -تشس -ار اإلسسÓ-م ‘
جنوب شسرق أاوروبا.
تعت Èشسبه جزيرة البلقان ،من أاهم
اŸن- -اط- -ق اإلسسÓ- -م- -ي -ة ‘ ال -ق -ارة
األوروبية ومن أاهم معابر ومنابر
الدعوة اإلسسÓمية ‘ هذا ا÷زء
م -ن ال-ع-ا .⁄ف-ق-د خضس-عت ال-ب-ل-ق-ان
للحكم اإلسسÓمي منذ عام  797هـ ـ
1394م .بينما عرفت اإلسسÓم منذ
بدايات القرن الهجري األول .وقد
حافظ اŸسسلمون ‘ دول البلقان
ع -ل -ى ه -وي -ت -ه -م ال -ع -ق -ائ -دي -ة رغ-م
اŸعاناة التي لحقتهم من خصسوم
اإلسسÓم واŸسسلم.Ú
ول توجد إاحصساءات دقيقة حول
عدد اŸسسلم ‘ Úالبلقان ،لكن أاكÌ
الÎجيحات –دد أاعدادهم ما بÚ
 8,5إا 11 ¤م-ل-ي-ون نسس-م-ة ،أاو م-ا
يعادل  %15 - 11من ›موع سسكان
اŸن-ط-ق-ة ال-ب-الغ  77م-ل-يون نسسمة.
فيما يشسّكل مسسلمو أالبانيا وكوسسوفو

مسصلمو البلقان..
عادات وتقاليد
من تاريخ ›يد

أاغلبية مطلقة ‘ بلديهما ،أاما ‘
روم - -ان - -ي - -ا وال- -ي- -ون- -ان وك- -روات- -ي- -ا
وسس- -ل- -وف- -ي- -ن- -ي- -ا واÛر ف- -يشسّ- -ك- -ل
اŸسسلمون أاقليات ل ثقل لها.
ففي تلك الفÎة لحقت السسلطات
ال -ب -ل -غ-اري-ة اŸسس-ل-م Úم-ن األت-راك
وأاجÈت -ه -م ع -ل -ى م-ا سُس-م-ي ح-ي-ن-ه-ا
ببلغرتهم وكان ذلك ‘ سسنوات حكم
تودور جيفكوف األخÒة ،وت Óذلك
عمليات التطه Òالعرقي األشسرسس
ال -ذي ع -رف -ت -ه أاوروب -ا ‘ ال-ب-وسس-ن-ة
واÓŸحقات ‘ السسنجق وا◊رب
اŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى مسس-ل-م-ي ك-وسس-وف-و
وم-ق-دون-ي-ا ،وأاسس-ف-رت ه-ذه ا◊م-ل-ة
ا◊اقدة على اŸسسلم ‘ Úالبلقان
إا ¤ق - -ت- -ل ح- -وا‹  250أالً-ف-ا م-نهم
وت -ه -ج Òم -ئ -ات اآللف إا ¤أامÒك-ا
وأاسسÎاليا وأاوروبا الغربية فتغÒت
مّ-رة أاخ-رى خ-ارط-ت-ه-م ال-ع-رق-ي-ة ‘
البلقان.
ويسس -ارع مسس -ل -م-ون ال-ب-ل-ق-ان ال-ذي-ن
اسس -ت -ق -ب-ل-وا شس-ه-ر رمضس-ان اŸب-ارك
بسسعادة بالغة وإاقبال على ‡ارسسة
الشس -ع -ائ -ر ال -دي -ن -ي -ة ل Ó-ج-ت-م-اع ‘
اŸسس -اج-د وت-رت-ي-ل ال-ق-رآان ،وت-ب-ادر
ا÷معيات اÒÿية بدعم ومسساعدة
اÙت- -اج ،Úوت- -ن- -ظ- -ي- -م اإلف- -ط -ار
ا÷م- -اع- -ي والÎاوي -ح ب -اŸسس -اج -د
األثرية الكبÒة.

كم شسخ ًصسا رّدد هذه العبارة؟ بل كم
شسخ ًصسا قال إانّ رمضسان القادم سسيكون
بدايًة وŒديد عهدٍ بينه وب Úالله،
ليحافظ على صسÓته ،لكن الله توفاه
ق- -ب- -ل ›يء رمضس- -ان ف Ó- -ه -و صس -ام
رمضس -ان ول صس ّ-ل -ى؟ ك -ثÒون ه -م م -ن
“اط -ل-وا وك-ان-وا ي-ع-يشس-ون م-ن-ت-ظ-ري-ن
يوما ما ليبدوا الصسÓة ويداوموا عليها
لكن اŸوت سسبقهم.
ه -ي أام -ث -ل-ة ك-ثÒة –ي-ط ب-ن-ا م-ن ك-ل
ج- -انب ،يضس -ع -ون ألن -فسس -ه -م األع -ذار
ال -واه -ي-ة ال-ت-ي ي-ح-اول-ون م-ن خÓ-ل-ه-ا
إاسسكات أانفسسهم اللوامة التي Œلدهم
‘ كل يوم Áر عليهم دون أان يركعوا
رك -ع -ة واح -دة .أاتصس ّ-دق -ون أان ه-ن-الك
أاشس -خ -اصس -ا ي -ع -يشس -ون بشس-ك-ل ط-ب-ي-ع-ي
ي- -ق- -وم -ون ب -ك -ل شس -يء إاّل أام -ر واح -د
فقط؟! ،نعم -الصسÓة!
تلك العبادة التي ل تأاخذ منّا سسوى
⁄ل
دقائق معدودات ،وإان سسأالتهم َ
تصسلون يخÈونك أانهم كل يوم يرددون
نفسس العبارة «غدا سسأاصسلي» أاو «يوما
م-ا سس-أاصس-ب-ح م-ن اŸصس-ل Úال-ق-ان-ت،»Ú
والعجيب ‘ ذلك أانهم يدركون أان ‘
الصسÓة سسكينة وراحة لهم وأانها ترّتب
دواخ -ل -ه -م ق -ب -ل ح -ي-ات-ه-م ال-ت-ي ك-انت
سستصسبح أافضسل إان هم حافظوا عليها
وأان أابواب الرزق سستفتح ‘ وجوههم
ب -فضس -ل -ه -ا ..ل -ك -ن َه ْ-ي -ه -اَت َه ْ-ي َ-ه-ات!
يعيشسون داخل غرفة مظلمة ُكتِب على
بابها «يوما ما سسأاصسلي».
ك-ي-ف ل-ه-ذه ال-ن-ف-وسس أان ت-ت-ذّوق ط-ع-م
ال -راح -ة وه -ي ت -ارك -ة ل -لصس Ó-ة ع -م-اد
ال -دي-ن ألسس-ب-اب واه-ي-ة ل م-ع-ن-ى ل-ه-ا،
جج بأانه ل يخشسع ‘
فهناك من يتح ّ
صسÓ- -ت -ه ،أاو ب -ع -م -ل -ه ف  Ó-ي -ج -د وقت
ل- -لصسÓ- -ة ،وإاذا م- -ا اج- -ت -م -عت ع -ل -ي -ه
الصس -ل-وات ع-ج-ز وت-ك-اسس-ل ع-ن أادائ-ه-ا
ك-ل-ه-ا؛ ف-ي-ن-ت-ه-ي ب-ه األم-ر لÎك-ها كلًيا.
ومِن الناسس مَن يصسيبه اإلحباط لعدم

ال -ت -زام -ه ع-ل-ي-ه-ا ‘ وق-ت-ه-ا ف-ي-ت-م-ل-ك-ه
القنوط من نفسسه فيعرضس عنها -هي
ال -ك -ث Òم -ن األع -ذار ال-ت-ي ي-وِه-م ب-ه-ا
تارك الصسÓة نفسسه ليُسسكت ضسمÒه
ويعيشس بشسكل طبيعي من دونها .لكن
لو أانهم علموا أاثرها وشسأانها فعŸ Óا
تركوا منها فرضسا واحدا ،و لسسارعوا
إا ¤ال -ل -ه ه -رول -ة ب -ال -ن -واف-ل ،ي-ب-ت-غ-ون
رضساه.
أاول-ئك ال-ذي-ن ي-ت-حّ-ج-ج-ون ب-حّ-ج-جهم
الواهية إا ¤متى سسيخدعون أانفسسهم؟
أا ⁄ي -تسس -اءل -وا ي -وم-ا ع-ن سس-بب وج-ود
أاشسخاصس يحافظون على صسÓتهم ول
يÎك- -ون م- -ن -ه -ا ف -رضس -ا؟ أام أان ه -ؤولء
اŸصس -ل Úل -ه -م دع -م إال -ه -ي ي -ج -ع-ل-ه-م
ي-ح-اف-ظ-ون ع-ل-ى صسÓ-ت-ه-م على غرار
غÒهم؟! فلنكن على يق Úأاننا وحدنا
م -ن نصس -ن -ع ذلك ال-ي-وم ال-ذي ن-ن-ت-ظ-ره
ل-ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى صسÓ-ت-ن-ا ف-إان انتظرنا
«يوما ما» فسسنبلغ أاجلنا ولن نصسل إا¤
ذلك اليوم .فاÿروج من عا ⁄التأاجيل
والنتظار وحده ما سسيجعلنا نحافظ
ع- -ل- -ى صسÓ- -ت- -ن- -ا ون -ع -يشس السس -ك -ي -ن -ة
وال -ط -م -أان -ي -ن-ة ،ألن أاول أاسس-ب-اب ت-رك

الصسÓة هي التأاجيل وﬁاكاة العقل
قبل النهوضس ألدائها ،لذا وجب علينا
أاّل نتشساور مع عقلنا ألنه أاحد أاهم
أاسس-ب-اب ال-ت-ك-اسس-ل ب-ل ع-ل-ي-ن-ا ال-نهوضس
للصسÓة مباشسرة فلو اسستشسرنا عقلنا
قبل ذلك لسسّولت لنا أانفسسنا أالف سسببٍ
وسس -بٍب ل -ل -ت -م -اط -ل‡ ،ا ي -ن -ت -ه -ي ب-ن-ا
لتأاخÒها فÎكها .وهو تأاخ ÒالصسÓة
أاّول خ- -ط- -وات ال- -ع- -ب- -د ن -ح -و ت -رك -ه -ا
واإلعراضس عن أادائها نهائيا.
ثم ماذا؟ ثم إان الصسÓة فرضست علينا
بعد إاثني عشسر عاما من نزول الوحي،
وهذا التأاخ Òكان ◊كمة من الله عز
وج- -ل ل- -ي- -ت- -عّ- -رف ع- -ب- -اده ع -ل -ى دي -ن
اإلسسÓم ،ويحببهم فيه اÿالق البارئ
و‘ اإلسسÓم ويسستوطن اإلÁان وحب
الله ‘ قلوبهم فيعرفوه حقّ اŸعرفة،
‡ا يجعل إاقبالهم على الصسÓة يكون
ّ
بكل حب وشسوق ليختلوا بالله تعا¤
وي -ت -واصس -ل -وا م -ع -ه ،ف  Ó-ت -ك-ون ب-ذلك
›رد ف- -رضس وأام- -ر م- -ن- -ه ت -ع -ا ¤ب -ل
وسسيلة تواصسل بينه وب Úعباده ليناجوه
 Óالسس-ك-ي-ن-ة وال-ط-مأانينة
وي-دع-وه ل-ت-م -أ
قلوبهم ،فكيف Ÿن ل يعرف الله أان
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ا÷فاف ا÷سصمي...

ي -حب الصس Ó-ة وي -ح-اف-ظ ع-ل-ي-ه-ا وه-و
يراها ›رد أامر منه تعا ¤وما عليه
إاّل الطاعة فÒى نفسسه مرغما عليها
ل-ي-ؤودي-ه-ا م-ك-ره-ا ف-ل-و ع-رف ال-له حقا
وأادرك ق -ي -م -ة الصس Ó-ة Ÿا ت-رك-ه-ا ب-ل
ولسس-ارع ألدائ-ه-ا شس-وق-ا ل-ل-ح-ديث م-عه
ت -ع -ا ،¤ح -ال -ه ك-ح-ال اŸت-ي-م ال-ول-ه-ان
يشس -ت -اق ◊ديث ﬁب -وب-ه ف-ي-ن-ت-ه-ز أاّي
ف -رصس-ة ل-ي-دّق ب-اب السس-م-اء وي-ن-اج-ي-ه،
وه - -ذا ح - -ال أاغ- -لب ت- -ارك- -ي الصسÓ- -ة
فجهلهم بالله تعا ¤وظنهم أان العÓقة
التي تربط بينهم وبينه ›رد عÓقة
أامر ونهي Œعلهم يتثاقلون عن أادائها
واÙاف -ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا .ف-م-ن وج-د ال-ل-ه
وعرفه حًقا فلن يÎك الصسÓة يومًا.
ثم إان الكث Òمنا من يعيشسوا ‘ ضسيق
وإاح -ب -اط لÎك -ه-م الصسÓ-ة وشس-ع-وره-م
ب -ت-أان-يب الضس-مÁ Òن-ع-ه-م م-ن ال-ع-يشس
بسسÓم فيصساحبهم دائما شسعور غريب
وكأان شسيئا ناق ًصسا ‘ حياتهم أاو أان
شس -ي -ئ-ا ضس-ائ-ع-ا م-ن-ه-م ،وال-غ-ريب أان-ه-م
ي-ع-ل-م-ون أان ه-ذا ال-ن-قصس سس-ب-ب-ه ت-رك
الصسÓة ،فتارك الصسÓة يحسس دائما
ب -ف -راغ ره -يب ي -ج -ت -اح-ه ل يسس-ت-ط-ي-ع
ال -ت -خ -لصس م -ن -ه م-ه-م-ا ف-ع-ل ألن ه-ذا
ال- -ف -راغ ل Áل -ؤوه سس -وى الصس Ó-ة ،ف Ó-
مهرب منها إالّ لها فهي منبع الراحة
والسس-ك-ي-ن-ة وم-ن اŸسس-ت-ح-ي-ل أان يشسعر
تاركها بهذه الراحة دونها مهما فعل.
فوحده أاداء الصسÓة ما يجعل صسدورنا
تنشسرح لذا علينا أان ‚اهد أانفسسنا
ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ي-ها .وكل هذا ا÷هاد
سسيمضسي ،فلن يطول الوقت لتحافظ
ع- -ل- -ى صسÓ- -تك وأان ه -ذا ا÷ه -اد ل -ن
يÓزمك ما حييت ،بل سسيمضسي فقط
–لى بالصس ،Èوانظر لقوله تعا‘ ¤
ف- -ا–ة ك -ت -اب -ه« :إاِsي -اَك َن ْ-ع ُ-ب ُ-د وإاِsي -اَك
َنْ-سس-تَِ-ع ،»Úُ-ف-اسس-ت-ع-ن ب-ه سس-بحانه على
عبادته ،وتوّكل عليه واعبده واصسطÈ
لعبادته حتى يأاتيك اليق.Ú

ن- -ك -م -ل ط -رح الشس -ك -الت اŸرضس -ي -ة
اÿاصسة بالسستعجالت ‘ شسهر رمضسان
الفضسيل و التي هي مرتبطة مع الصسيام
غ ÒاŸدروسس و من هذه السستعجالت
التي طرحنا ‘ اللقاء الفارط ا◊الت
السستعجالية الهضسمية و التي تتباين ‘
شسكل التكفل بها منها ما هو طبي و منها
ماهو جراحي ...اليوم نتطرق ا ¤حالة
اسستعجالية تتفاقم خاصسة ‘ العشسرة ايام
الخÒة م -ن الشس -ه -ر ال -فضس -ي -ل و تشس -م-ل
ح- -الت ا÷ف- -اف ا÷سس -م -ي م -ن اŸاء و
التي تصسل ا ¤حدود خطÒة خاصسة لدى
اŸسس- -ن Úوالط- -ف- -ال الصس -ائ -م...Úإاذن
جفاف ا÷سسم هي حالة وظيفية تأاتي
ن -ت-ي-ج-ة ل-ل-ف-ق-دان اŸف-رط ل-ل-م-اء بسس-بب
التعرق أاو السسهال أاو التبّول اŸلّح دون
موازنة عن طريق الشسرب بسسبب الصسيام
أاو بسسبب النسسيان...
ماهو ا÷فاف ا÷سضمي ؟
إاذن هي نقصس ‘ ماء ا÷سسم و المÓح
و التي تلعب دورا ﬁوريا ‘ العمليات
اليضسية للجسسم .للتذك Òان اŸاء يلعب
دورا مهما ‘ جسسم النسسان فهو اŸكون
السساسسي للجسسم حيث Áثل نسسبة  %60و
هي نسسبة متمايهة مرتبطة بالبنية كلما
كان ا÷سسم هزي Óكلما كانت نسسبة اŸاء
اك Ìحيث تتقلصس هذه النسسبة مع سسن
الشسيخوخة و قد تصسل هذه النسسبة ا¤
 %80لدى الرضسع ...هنالك شسرائح اكÌ
ع -رضس-ة ل-ل-ج-ف-اف و م-ن-ه-م ال-رضس-ع ك-ب-ار
السس- - -ن و م - -رضس - -ى السس - -ك - -ري و ب - -عضس
الم - -راضس الخ - -رى ك - -م- -رضس سس- -ك- -ري
ال -ع -طشس ()diabète insipide
وإاصسابة وراثية تتميز بعدم قدرة الكلية
على تركيز اŸاء...
ماهي أاسضباب ا÷فاف ا÷سضمي؟
منها حالت السسهال و التقيؤو ،مرضس
السس -ك -ري ع -م -وم -ا و اسس -ت-هÓ-ك الدوي-ة
اŸدرة للبول التعرق الزائد ح Úارتفاع
درجة ا◊رارة أاو ح‡ Úارسسة الرياضسة

إاشضهــــــــار

ANEP:1916011202

@ بقلم  :عيسضاني محمد الطاهر*

خاصسة ‘ نهاية اليوم أاو حينما يكون
اŸدخ - -ول اŸائ - -ي والم Ó- -ح أاق - -ل ‡ا
يطرحه ا÷سسم...
لعراضض؟
ماهي ا أ
العطشس حيث Œف الشسفتان نقصس ‘
اŸيزان مع ظهور فشسل و اجهاد ملفتÚ
و تقلصس للمجهود حيث يبدو اŸصساب
خائر القوى ...كما تتخذ حالة ا÷فاف
ع- -ن- -د ك- -ب- -ار السس -ن شس -ك  Ó-ق -د ي -خ -ل -ط
العراضس على شسكل فقدان للشسهية و
حالة نعاسس و نوم و حمى خفيفة ...هذا
ا÷ف -اف ال -نسس -ب -ي ق -د ي -ت-ط-ور و يصس-ب-ح
ج-ف-اف-ا خ-طÒا ي-ت-م-ي-ز ب-ال-ع-طشس ال-كبÒ
جفاف للسسان و تقعر Ùجر الع Úحيث
يبدو غائرا و يتميز ا÷لد بجفاف مع
برودة و ارتفاع لدرجة ا◊رارة مصسحوبة
بآالم رأاسسية حالت خلط ذهني و دوار و
اضسطرابات سسلوكية....
‘ ال- -ل- -ق- -اء اŸق- -ب- -ل سض -ن -ت -ط -رق ا¤
جوانب الوقاية و التكفل...
تقبل الله صضيام ا÷ميع

طبيب ﬂتصض
*
لمراضض
‘ تشضخيصض ا أ
عضضو اÛلسض الوطني
لخÓقيات الطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

ثقافة

أأ’ربعاء  22ماي  20١٩م
ألموأفق لـ  ١٧رمضضان  ١٤٤0هـ

رمضصانيات مثقفة

الروائية ليلى عامر:

«الكتابة تشسغلني عن كل شسيء ورمضسان له نكهة خاصسة»
لبداع بحجة انشصغال اŸتلقي Ãتطلبات شصهر الصصيام،
شصهر رمضصان بالنسصبة للعديد من الكتاب واŸثقف Úهوشصهر ركود وكسصاد للكتابة وا إ
لنتاج ا÷ديد .هوحال ليلى عامر ،صصاحبة رواية «البقايا» التي
غ Òأان البعضض يحبذ عدم تفويت الفرصصة والتفرغ للمراجعات وقراءات ا إ
داخل وخارج «تيارت» ،التي أافضصت من خÓل هذه الدردشصة عن أاحوالها ،خÓل الشصهر الفضصيل.
ذيع صصيتها

تيارت :ع.عمارة

^^«الشصعب» :كيف تقضصي
ل- - -ي- - -ل - -ى ع - -ام - -ر ي - -وم - -ه - -ا
الرمضصاني؟
أّو’ أق - -ول ل - -ل - -قّ- -رأء أأ’عّ- -زأء
رمضضان كريم وكلّ عام وأنتم
ب -أال-ف خ-ي-ر ،ل-ي-ل-ى ع-ام-ر ك-أاّي
أمرأة جزأئرية تسضتيقظ قبل
ألّتاسضعة صضباحا ،تقوم بترتيب
ألبيت وتنظيفه ،تجلسس قليÓ
إأل-ى ج-ه-از أل-ك-م-ب-ي-وت-ر تطالع
أل- -ج- -دي- -د ع- -ل- -ى صض- -ف- -ح- -ات
ألّتوأصضل أ’جتماعي ،وخاصّضة
صضفحتها على ألفايسضبوك ،أين
تتفاعل مع ألقّرأء وأأ’صضدقاء
أل- -كّ- -ت- -اب وت- -ت- -قصض- -ى ج -دي -د
أل ّسض -اح -ة أأ’دب ّ-ي -ة .وت -خصضصس
جل وقتها لروأيتها ألجديدة،
ف- -ت -ع -ي -د أل -ق -رأءة وت -ع ّ-دل م -ا
أسض-ت-ط-اعت وتسض-تشض-ي-ر أح-ي-انا
لكونها بصضدد تحضضير ألمنتوج
أل -ج -دي-د ل-لّ-ن-شض-ر ق-ري-ب-ا .ب-ع-د
صض Ó-ة ألّ-ظ-ه-ر ت-خّصض-صس وق-ت-ا
ل-ق-رأءة أل-ق-رآأن أوسض-م-اع-ه إألى
غ- -اي- -ة أل- -عصض- -ر وه- -ن- -ا ي- -جب
أسض -ت -حضض -ار أل-روح-ان-ي-ات أ’ن
شض- - -ه- - -ر رمضض - -ان ه - -وشض - -ه - -ر
مضضاعفة أأ’جر وبعدها تبدأ
م -ع -رك -ة أل -م -ط -ب -خ ألّشض -رسض-ة،
ب -دأي -ة ب -ت -حضض -ي-ر خ-ب-ز ألّ-دأر
Óو’د ،إأل- - - -ى مسض - - -اع - - -دة
ل - - - -أ
ألعصضفورة «لطيفة بلقيسس» في

إأعدأد أأ’طباق ألمتّفق عليها
سضابقا من ألجميع في ألبيت.
^^ ك -ي -ف وأاي -ن ت -قضص-ي
ليلى عامر سصهرتها ؟
ب -دأي -ة رمضض -ان ك -انت ه -ن -اك
مناسضبة عائلّية خاصضة ،حيث
صض -رت خ -ال -ة م ّ-رة أخ -رى ل-ذأ
أنشضغلت مع ألعائلة في ألحدث
وه - -ن - -ا سض- -ي- -خ- -ت- -ل- -ف أأ’م- -ر،
ف - -الّسض - -ه- -رأت م- -ع ألّضض- -ي- -وف
وأل-م-هّ-ن-ئ-ي-ن ل-ه-ا ن-كهة خاّصضة،
غ -ي -ر ذلك ف -ل-ي-ل-ى تسض-ه-ر ب-ي-ن
ألقرأءة  -سضوأء قرأءة ألقرآأن
أوألكتب أأ’دبّية ،أوألكتابة .
^^ م-ا ه-وط-ب-ق ك-ات-ب-ت-نا

المف ّ
ضصل ؟
أف ّضضل « ألشّضربة أوألحريرة «
وأيضضا « ألمعقودة « لكون هذأ
ألطبق خفيف ومشضاع بين أهل
تيارت ومنطقة ألغرب خاصضة
.
^^ بدون شصك ليلى عامر
ت - - - -ت - - - -اب- - - -ع ال- - - -ب- - - -رام- - - -ج
التّلفزيونّية ؟
هذأ ألعام ’ وكأاّنني مقاطعة
ل - -ه - -ا ،بسض - -بب ضض- -ي- -ق أل- -وقت
وت-زأم-ن أل-ب-رأم-ج أل-ه-ادف-ة مع
أل -ع -م -ل أل -م-ن-زل-ي ،ل-ك-ن أت-اب-ع
برأمج إأذأعة تيارت ألمحلية،
أ’نّ أ’سض- - - - -ت- - - - -م- - - - -اع ل - - - -يسس

اŸسصابقة نظمتها دار «يوتوبيا»

ك - -ال - -مشض - -اه- -دة ،أسض- -ت- -ط- -ي- -ع
أإ’سضتماع وأنا بالمطبح أوبأاي
مكان ،مما يزيد من ألحيوية
وألنشضاط .
^^ م -ا ه-و ج-دي-دِك ه-ذا
العام بعد كتاب»البقايا »؟
ي روأية سضتصضدر قريبا
لد ّ
ب- -ح -ول أل -ل -ه ،ه -ي أآ’ن ت -حت
ألّ-ط-ب-ع ب-ع-د ألّ-ت-ع-ديÓ-ت أّل-ت-ي
ط -رأت ع -ل -ي -ه -ا ،وه -ن-ا أوّد أن
أشض - -ك - -ر كّ- -ل م- -ن سض- -اع- -دن- -ي
بنصضائحه وتوجيهاته كي تكون
ف -ي أب -ه -ى حّ-ل-ة ،سض-أاع-ل-ن ع-ن
أل- -ع- -ن- -وأن ’ح- -ق- -ا وسض- -ي -ك -ون
مفاجأاة ،إأن شضاء ألله.

’و¤
الكاتبة خديجة بوتلي تفوز باŸرتبة ا أ
عن روايتها «’ تفلت يدي»

ح- -ظ- -ي ال- -ع- -م- -ل ال -روائ -ي
لول ل- -ل- -ك- -ات- -ب -ة خ -دي -ج -ة
ا أ
لو‘ ¤
ب- -وت- -ل- -ي ب- -اŸرت -ب -ة ا أ
اŸسص-اب-ق-ة ال-ت-ي نظمتها ،شصهر
م-ارسض ال-ف-ارط ،دار ي-وت-وب-يا
وال- - -ت- - -ي ع- - -رفت مشص - -ارك - -ة
ال- - -ع- - -دي- - -د م - -ن ال - -روائ - -يÚ
الشصباب.

ورقلة :إÁان كا‘

كانت ألمرأتب أأ’ولى ألثÓث
من نصضيب كل من روأية «’
ت-ف-لِت ي-دي» ل-ل-ك-ات-ب-ة خ-ديجة
ب -وت -ل -ي أل -ت -ي ن -الت أل -م -رت-ب-ة
أأ’ول - -ى وسض - -ت - -ت- -ك- -ف- -ل أل- -دأر
ب -نشض -ره -ا ع -ل -ى ن-ف-ق-ت-ه-ا ،أم-ا

أل-م-رك-ز أل-ث-ان-ي وأل-ث-الث ف-ق-د
فاز به على ألتوألي ألروأئيتين
فايزة حمدأد ،بروأية «ألحلم
أل-ب-ري-ط-ان-ي» ،وسض-ي-ل-ي-ا حوأسس
بروأية «وأقع في حلم» وأللتان
سض -ت -ط -ب -ع -ان م -ن -اصض -ف -ة ب -ي -ن
ألكاتبتين وألدأر.
ب- -حسضب م- -ا ذك- -رت أل -ك -ات -ب -ة
خديجة بوتلي فإان روأية «’
تفلت يدي»هي أول روأية لها
بعد إأصضدأرها أأ’ول ألذي كان
ديوأنا شضعريا بعنوأن «وبقيت
ع- -ل- -ى ك- -ب- -ري- -ائ- -ه- -ا ت- -ق -اوم»،
م -وضض-ح-ة أن أل-روأي-ة أل-ف-ائ-زة
روأي -ة ذأت ط -اب -ع أج -ت-م-اع-ي
ت -ق -دم م -ن خ Ó-ل -ه -ا أل -ك -ات-ب-ة

شض-خصض-ي-ة ذك-وري-ة م-ت-غ-طرسضة
شضّ- -ب -ت ع -ل -ى كسض -ر أل -ق -وأع -د
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأل -ع-رف-ي-ة ف-ي
مجتمع جزأئري يحب ألمرأة
أأ’م وألمعلمة وأأ’خت ،تّورط
في عدة جرأئم معنوية للكثير
م- -ن أل- -ن- -اسس وف- -ي أل -م -ق -اب -ل
شض- -خصض- -ي -ة م -ث -ق -ف -ة ووأع -ي -ة
وت -م -لك م -ن أل -ق -وة أل -ع -ل -م-ي-ة
وأل-م-ادي-ة أل-ك-ث-ي-ر ،ك-م-ا تحمل
ت - -ف - -اصض- -ي- -ل أل- -رأوي- -ة دخ- -ول
شض -خصض-ي-ة أن-ث-وي-ة رأق-ي-ة ع-ل-ى
خ -ط أل -مسض-ار ألسض-ردي وأل-ت-ي
مع مرور ألوقت سضتغير مجرى
أأ’حدأث ،هذأ باإ’ضضافة إألى
أل -ك -ث-ي-ر م-ن أل-م-ف-اج-آات أل-ت-ي

سضتكون بين صضفحات ألروأية،
كما أوضضحت محدثتنا.
أما عن ألعنوأن وألذي يظهر
في صضورته ألعامة فهو يوحي
بطلب نجدة خفي ورأء أسضرأر
أل -ح -روف ،وق-د أخ-ت-ي-ر ب-دق-ة
وع -ن -اي -ة ك -ب-ي-رة ح-ت-ى ي-ج-ذب
أل-ق-ارئ ،أ’ن-ه ي-ع-ط-ي أن-طباعا
للوهلة أأ’ولى عن حادث ما
خلف ألصضفحات ،و’ شضك أن
أل -ت -فصض -ي -ل سض -ي-ظ-ه-ر ح-ق-ي-ق-ة
ألتنبوءأت أأ’ولى.
ع -ن ت-ج-رب-ت-ه-ا أأ’ول-ى ودخ-ول
عالم ألروأية من باب مسضابقة
دأر ي -وت -وب -ي-ا ،أك-دت خ-دي-ج-ة
ب-وت-ل-ي أن-ه-ا دخ-لت أل-مسض-اب-قة
وكلها أمل في ألفوز بعد أن
ع -رضضت روأي -ت -ه-ا ع-ل-ى ب-عضس
أل - -ك - -ف - -اءأت وألشض- -خصض- -ي- -ات
أل-م-ت-م-ك-ن-ة م-ن أجل أسضتطÓع
أآ’رأء وأ’سض- - - -ت- - - -م- - - -اع إأل- - - -ى
أل -ت -وج -ي -ه -ات وأل -مÓ-ح-ظ-ات
أل -م -ق -دم -ة ف -ي أل-ع-م-ل وأل-ت-ي
مدحت معظمها ألروأية ألتي
ن- -الت إأع- -ج- -اب- -ه -م ،مضض -ي -ف -ة
«ه -اه -ي أل -روأي-ة أل-ي-وم ت-ح-وز
أل-م-رت-ب-ة أأ’ول-ى ول-ل-ه أل-ح-مد،
وهي تجربة شضخصضية تضضاف
لرصضيدي أأ’دبي ،كما أعتبرها
تحفيزأ مهما ومنطلقا لتعزيز
ألثقة بإامكانيات أإ’نسضان ألذي
ي -م -ك -ن -ه أن يسض -ت -خ-دم خ-ي-ال-ه
وقلمه وقرأءأته وكل موأهبه
إ’نتاج أعمال إأبدأعية تسضتحق
أل-م-ت-اب-ع-ة وأ’ه-تمام وألجميل
أن ينجح في ذلك أيضضا».

ورقة نقدية

ألعدد
١٧٩5٤

15

أاثر السسخرية واŸفارقة ‘ إانتاج البنية الد’لية
‘ روايات صسبحي فحماوي
بقلم :أإ .منال روإبح

ألروأئي أأ’ردني صضبحي فحماوي هو ألذي تأالق
في سضماء أإ’بدأع ،وحملت روأياته ألعربية ألبعد
أإ’نسضاني وألروحي ،وألرؤوى ألفلسضفية ألّكاشضفة،
ح -يث جسض-د ف-ي-ه-ا أل-روح أل-ع-رب-ي-ة أأ’صض-ي-ل-ة ف-ي
كشضفه عن هذأ ألوأقع ألمتأازم ،ونقده له ،من
خÓل تعبيره عن أإ’نسضان ،وعن ألطبيعة ،وعن
ألحياة وما تحمله من مفارقات في صضور ربما
تبدو مضضحكة وسضاخرة كمعنى ظاهري ،ولكنها
في حقيقتها تحمل وأقعًا مرأً ومبكيًا كمعنى
باطني خفي ’ يظهر للعيان ،وهذأ هوأسضلوب
ألسض -خ -ري -ة أل -ذي ل -يسس م -ج -رد ط -ري-ق-ة إ’م-ت-اع
ألقارئ وإأضضحاكه ،وإأنما للّكشضف عن تركيبة هذه
ألحياة ،فهوألوجه أأ’كثر فاعلية في نقد ألظّلم
وأل -ق -ه -ر وأل-ق-م-ع ف-ي شض-ت-ى صض-وره ،وإأب-رأز وج-ه
ألمفارقة وألتّناقضس ألذي يكسضوألوأقع ويغطيه.
هذأ ما أسضتعمله ألروأئي صضبحي فحماوي في
أغلب روأياته ألتي عبر فيها عن ألوأقع وأبرز
آأ’مه ،بطريقة هزلية ،هادفًا إألى إأصضÓح هذأ
أل-م-ج-ت-م-ع وت-ط-وي-ره ،وم-هاجمة ألفسضاد ،وإأعادة
صضياغة مجتمع جدي ،فكتابته ألروأئية وقصضصضه
وما يحمÓن من أحدأث وشضخوصس ووقائع

أافعال درامية تعكسض رؤويا
واضصحة ومعÈة
وح-ام-ل-ة ل-ف-ك-رة أل-م-ف-ارق-ة وأل-تناقضس مع وقائع
ألحياة ،وقد تم تسضليط ألضضوء على بعضس روأياته
ك -روأي -ة« :أل -حب ف -ي زم -ن أل -ع -ول -م-ة» ،وروأي-ة:
«ح - -رم - -ت- -ان وم- -ح- -رم» ،و»أأ’رم- -ل- -ة ألسض- -ودأء»،
و»أإ’سضكندرية ...« 2050حيث كانت فيهم نزعة
ألمفارقة ألسضاخرة وأضضحة وجلية على أأ’وضضاع
وأأ’حوأل ،وهذأ ما يجعل ألقارئ ُيبحر في عالم
آأخ -ر ،م-ت-ل-ه-فً-ا ل-ل-غ-وصس وأل-ت-غ-ل-غ-ل ف-ي أل-خ-ف-اي-ا
أل-ن-فسض-ي-ة أل-م-اورأئ-ي-ة ،وأسض-ت-ن-ب-اط أإ’حسضاسضات
أل- -خ- -ف- -ي- -ة أل- -م -قصض -ودة ،وأسض -ت -ن -ت -اج أأ’سض -ب -اب
وأأ’هدأف ألتي دفعته إألى هذأ ألتوظيف،
وجماليته ود’لة معانيه ،ولغته ألمتناقضضة ألتي
تؤوكد وأقعية هذأ ألوأقع.
أل -ب Ó-غ -ة أل -ج -م -ي-ل-ة ف-ي ث-وب-ه-ا ،وأل-ح-زي-ن-ة ف-ي
جوهرها إأن نزعة ألسضخرية وألمفارقة متجذرة
في أعمال صضبحي فحماوي وسضمة أسضاسضية

وم -ح -وري-ة ف-ي أع-م-ال-ه ،إأذ ي-ح-اول م-ن خÓ-ل-ه-ا
تسضليط ألضضوء على بؤور محددة تتجسضد فيها
م -ف -ارق -ة أل-وأق-ع ،ب-ط-ري-ق-ة بسض-ي-ط-ة ومضض-ح-ك-ة
أحياناً لكنها تحمل في د’’تها كمًا هائ ً
 Óمن
أل ّ-ت -ن-اقضض-ات وأل-م-ف-ارق-ات ،ب-ل-غ-ة م-تضض-ادة ،ف-ي
مسضاهمة جادة في تعرية هذأ ألوأقع أأ’ليم ،بغية
منه بتحرير ألّنفسس أإ’نسضانية من ربقة ألظلم
وألفسضاد ،فتصضبح ألمفارقة أل ّسضاخرة صضادقة في
تناقضضها ،لكنها تحمل رموزأً ’ يفهمها إألى من
يملك مرجعية ثقافية عن ألكاتب ،فهناك أمور
كثيرة وموأقف قد تضضحكنا إألى حد ألقهقهة،
لكنها في جوهرها جارحة إألى حد ألبكاء ،وهذأ
هوسضر هذه ألبÓغة ألجميلة في ثوبها ،وألحزينة
في جوهرها ،خصضوصضاً إأذأ زأدها طابع أإ’يحاء
وألّتلميح غموضضاً وأسضتعصضاء على ألفهم.
توظيف أسضلوب ألسضخرية في أأ’عمال ألروأئية
ليسس باأ’مر ألسضهل و’ أليسضير ،وإأنما يتطلب
م-ب-دعً-ا وف-ن-انً-ا ح-اذقً-ا ي-ت-م-ي-ز ب-الذكاء وألدهاء،
متمكنًا من أللغة ،ومن تقنيات هذأ أأ’سضلوب،
وه-ول-يسس ب-ب-ع-ي-د ع-ن أل-م-ب-دع وأل-روأئ-ي أل-ك-ب-ي-ر
«صض-ب-ح-ي ف-ح-م-اوي» ،أل-ذي أسض-ت-ط-اع م-ن خÓل
أسض -ل -وب -ه ألسض -اخ -ر أن ي -وصض-ل أل-م-ع-ن-ى وأل-د’ل-ة
ألمقصضودة للقارئ ،بطريقة ممتعة ومشضوقة ،وأن
يؤوثر فيه ،حيث كتب بحسس مرهف ،وبقريحة
مشض -ت -ع -ل -ة ،وب -عشض -ق ي -ب -رُق ف -ي ث-ن-اي-ا إأب-دأع-ات-ه
أل -م -ت -ع -ددة ،ك -م-ا أخ-لصس ه-ذأ أل-روأئ-ي ل-ع-م-ل-ه،
جل إأبدأعاته كاشضفة
ولوطنه ،وإأنسضانيته ،وكانت ُ
ل- -ل -وأق -ع أل -م -ع -يشض -ي أل -م -أازوم ،وك -ان ل -ل -قضض -ي -ة
جل
ألفلسضطينية نصضيب كبير في أعماله ،ولبسضت ُ
شضخصضياته عباءة هذأ ألوأقع ألمتشضظي ،حاملة
رسضالة إأنسضانية تسضتهدف دوأخلنا جميعًا ،بذأئقة
فنية إأبدأعية ’ يملكها إأ’ مبدع أصضيل وناقد
حصضيف وروأئي متأالق كصضبحي فحماوي.

الباحث عادل غزال يصصدر كتابه الرابع بعنوان:

اŸكتبات ومراكز اŸعلومات ‘ ظل
التنمية اŸسستدامة

صص - -در ل - -ل- -ب- -احث ع- -ادل غ- -زال ال- -ك- -اتب
وال- - -ب- - -احث ‘ ت- - -خصصصض ع- - -ل - -م اŸك - -ت - -ب - -ات
واŸع- -ل -وم -ات ،ع -ن م -نشص -ورات ،facelibrary
ك -ت -اب -ه ال-راب-ع اŸوسص-وم بـ» اŸك-ت-ب-ات وم-راك-ز
اŸع- -ل -وم -ات ‘ ظ -ل ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسص -ت -دام -ة»،
ال - -ك - -اتب يشص- -غ- -ل رئ- -يسض م- -ك- -تب ال- -ك- -ت- -اب
واŸط -ال -ع -ة ال -ع -م -وم -ي-ة Ãدي-ري-ة ال-ث-ق-اف-ة
لولية تبسصة.

تبسسة :خالد.ع

ألكتاب يعرضس ألدور ألمنوط ألذي تمثله
ألمكتبات ومرأكز ألمعلومات في تنفيذ
أه-دأف أل-ت-ن-م-ي-ة أل-مسض-ت-دأم-ة ،باعتبارها
أه -م أل-م-ؤوسضسض-ات أل-ت-ي ت-خ-دم أل-م-ج-ت-م-ع
وتسض -اه -م ف -ي رق-ي-ه ،وق-د أط-ل-ق أل-ب-احث
ك -ت-اب-ه ل-ل-ت-ح-م-ي-ل ب-ال-م-ج-ان ع-ب-ر حسض-اب-ه
أل -رسض -م-ي ف-ي أل-ف-ايسس ب-وك ت-حت شض-ع-ار
أل-وصض-ول أل-ح-ر ل-ل-م-ع-ل-وم-ات وه-ي ألبادرة
أأ’ولى من نوعها في ألجزأئر.
كما صضدر حديثا عن دأر سضوهام للنشضر
للتوزيع كتابين في مجال علوم أإ’عÓم

وأ’تصضال لكل من ألدكتورة «عابدي ل،».
وأأ’سض- -ت- -اذة «م- -ه- -ي- -ة ز ،».ت- -حت ع- -ن -وأن
«م-ح-اضض-رأت ف-ي أ’تصض-ال أل-م-ؤوسضسض-اتي،
وألكتاب موجه لطلبة أإ’عÓم وأ’تصضال
ف - -ي شض - -ك - -ل م - -ح- -اضض- -رأت م- -ت- -رأب- -ط- -ة
ومتسضلسضلة ،في إأطار متكامل ووأضضح.
أما ألكتاب أأ’خر ،فهولصضاحبه ألدكتور
«علي سضلطاني ألعاتري» ،أسضتاذ محاضضر
ب -ج -ام -ع -ة أل -ع-رب-ي أل-ت-بسض-ي ،وج-اء ت-حت
عنوأن« :ألدعاية من ألمنظور أإ’عÓمي
أإ’سضÓمي» .
أل-ك-ت-اب رؤوي-ة م-ت-م-ي-زة ل-ل-دع-اي-ة ك-فن من
ف- -ن- -ون أل- -ت -أاث -ي -ر وأإ’ق -ن -اع ،ونشض -اط م -ن
أأ’نشض -ط -ة أ’تصض -ال-ي-ة ،وقسض-م أل-ع-م-ل إأل-ى
ثÓ- -ث- -ة أج- -زأء ،وه- -ذأ أل -ج -زء أأ’ول م -ن
ألمؤولف ،يشضمل نظرة عامة عن ألدعاية
ك -نشض -اط أتصض -ال -ي وعÓ-ق-ت-ه-ا ب-اأ’نشض-ط-ة
أ’تصض-ال-ي-ة وأل-م-ب-ادئ أل-ت-ي تسض-تند عليها،
وأأ’سضاليب ألتي تتبناها ،وألوسضائل ألتي
تسضتخدمها لتحقيق أهدأفها.
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حــوار

لسشتاذ فؤواد جدو
ا أ
لـ«الششعب»:

التوتر ‘ ليبيا خلق بيئة
’نتششار ا÷رÁة اŸنظمة

السشاحل اإ’فريقي
–ّول إا ¤بؤورة إارهابية
تهّدد أامن اŸنطقة

لرهابية التي
تششهد منطقة غرب أافريقيا ودول السشاحل –ديدا تزايدا ‘ العمليات ا إ
ل مّ-رة ال-ع-دي-د م-ن الضش-ح-اي-ا ،آاخ-ره-م  28عسش-ك-ري-ا سش-ق-ط-وا ‘ ك-م Úنصشبه
–صش -د ‘ ك ّ -
الدمويون لقوات النيجر ،كما تعّرضشت كنيسشة كاثوليكية بششمال بوركينا فاسشو لهجوم
أاوق-ع ال-ع-دي-د م-ن الضش-ح-اي-ا ،وخ-ط-ف ف-رنسش-ي-ان ق-ب-ل أان ي-تّ-م –ري-ره-م-ا ب-فضشل عملية
لره-اب-ي ‘ م-ن-ط-ق-ة
عسش -ك -ري-ة ق-ادت-ه-ا ف-رنسش-ا وخّ-ل-فت مصش-رع عسش-ك-ري .Úال-تصش-ع-ي-د ا إ
السشاحل بلغ مسشتويات قياسشية إا ¤درجة أان وزير خارجية بوركينا فاسشو طالب من على
لرهاب
لمن بتحالف دو‹ كالذي ”ّ ‘ العراق وأافغانسشتان Ùاربة ا إ
من› Èلسس ا أ
وا÷رÁة اŸنظمة باŸنطقة.
لسش-ت-اذ ف-ؤواد ج-دو أاسش-ت-اذ ال-ع-ل-وم
لره-اب-ي ،ت-ق-ف «الشش-عب» م-ع ا أ
ع -ن -د ه -ذا ال -تصش-ع-ي-د ا إ
السشياسشية بجامعة ﬁمد خيضشر بسشكرة للبحث عن أاسشبابه وتداعياته وسشبل مواجهته.

ا÷زائر “تلك مقّومات مواجهة اÿطر والطوارئ

حوار :فضشيلة دفوسس

لره- -اب تصش- -ع -ي -دا خ -طÒا ‘
«الشش- -عب» :يشش- -ه- -د ا إ
السشاحل ،حيث وقعت عدة هجمات Ãا‹ والنيجر
وب- -ن- -ي- -جÒي- -ا اÛاورة ،م -ا ت -ع -ل -ي -ق -ك -م ع -ل -ى ه -ذا
التصشعيد؟
لسشتاذ فؤواد جدو :زيادة الهجمات ‘ الفÎة األخÒة
ا أ
Ãنطقة السضاحل الفريقي يعود لعدة أاسضباب ،لكن يجب
التنويه ا ¤أان هذه اŸنطقة تعرف حالة عدم اسضتقرار منذ
عقود ،حيث تنّوعت الضضطرابات ما ب Úمشضاكل داخل
الدول تتج ّسضد ‘ الصضراع البيني كما حدث ‘ ما‹
والنيجر ،وأايضضا مشضاكل من نوع آاخر تتمثل ‘ الهجرة غÒ
الشضرعية ،ا÷رÁة اŸنظمةŒ ،ارة اıدرات ،وبعدها
Óوط-ان وأاسض-اسضها اإلرهاب
أاصض-ب-حت ال-ت-ه-دي-دات ع-اب-رة ل -أ
الذي بدأا مع تنظيم «القاعدة ‘ بÓد اŸغرب اإلسضÓمي»،
ثم مع فصضائل أاخرى مثل «بوكو حرام» بنيجÒيا و»تنظيم
ا÷هاد والتوحيد» و»أانصضار الدين»،
ومؤوخرا ازدادت العمليات اإلرهابية ‘ اŸنطقة خاصضة
مع مقتل  ٢8عسضكريا من النيجر على ا◊دود مع ما‹
Óسضباب التي Áكن حصضرها ‘ ما يلي:
وهذا ل أ
 تزايد نفوذ تنظيم «داعشس» اإلرهابي ‘ منطقة السضاحلالف -ري -ق -ي خ -اصض -ة Ãن-ط-ق-ة ب-حÒة تشض-اد ،وذلك ل-ل-ف-راغ
اŸؤوسضسضاتي واألمني ‘ ليبيا التي تعت Èالقاعدة التي
يتحرك ‘ ›الها أاي تنظيم إارهابي ،واŸرور ع Èتشضاد،
وب -ه -ذا ت -ري-د ه-ذه ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات اإلره-اب-ي-ة السض-ت-ث-م-ار ‘
األوضضاع الراهنة إلعادة بناء نفسضها مع قرب نهاية ا◊سضم
Óوضضاع ‘ سضوريا  ،وبالتا‹ أافضضل مكان بالنسضبة
النهائي ل أ
لهذه التنظيمات اإلرهابية هي إاعادة التموقع ‘ منطقة
السضاحل الفريقي.
 بداية فرضس النفوذ ما ب Úتنظيم داعشس والذي يطلقعلى السضاحل الفريقي تسضمية ولية الصضحراء او ولية
غ -رب اف -ري -ق -ي -ا ،وب Úت-ن-ظ-ي-م ال-ق-اع-دة ‘ بÓ-د اŸغ-رب
اإلسضÓمي والذي  ⁄يبايع داعشس على عكسس تنظيم بوكو
حرام الذي بايع هذا التنظيم اإلرهابي ،وبالتا‹ ‚د أان
داعشس يحاول بناء قاعدة ارتكاز له على حسضاب تنظيم
القاعدة الذي تراجع دوره بعد اتفاق السضÓم اŸوقع ‘
ا÷زائر ،خاصضة ان داعشس له خÈة ‘ العمل العسضكري.
 ت -راج -ع ال -دع -م ال -دو‹ ل -ب-ل-دان السض-اح-ل الف-ري-ق-ي ‘ﬁارب- -ة اإلره- -اب خ- -اصض -ة ف -رنسض -ا وال -ولي -ات اŸت -ح -دة
المريكية ،فهذه األخÒة ‘ عهد الرئيسس ترامب خفضضت
اŸيزانية اŸوجهة للجهد العسضكري ‘ اŸنطقة ،وفرنسضا
 ⁄تقدم Ãا يكفي من الدعم خاصضة ‘ ظّل اهتمامها
بالوضضع الداخلي على حسضاب اŸنطقة ،خاصضة مع انشضاء
›موعة  ٥سضاحل والتي ترتكز اŸسضاهمات اŸالية فيها
لدول أاخرى خاصضة المارات والسضعودية وهذا انعكسس على
ا÷هد اŸوجه Ùاربة اإلرهاب ‘ اŸنطقة.
 ت-ع-كسس م-ؤوشض-رات سض-ي-اسض-ي-ة وأام-ن-ي-ة رغ-ب-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م-اتاإلره -اب -ي -ة Ãن -ط -ق -ة السض-اح-ل الف-ري-ق-ي ع-ل-ى اسض-ت-غÓ-ل
األوضض- -اع السض- -ي- -اسض- -ي- -ة ‘ ا÷زائ- -ر واع- -ت- -ب -ار ان ا÷يشس
ا÷زائري يرافق ا◊راك ،من هذا اŸنطلق تريد زيادة
عملياتها السضتعراضضية ،لكن تدرك هذه ا÷ماعات قوة
ويقظة ا÷يشس ا÷زائري ‘ ا÷نوب خاصضة وخÈته ‘
مواجهة مثل هذه التهديدات وا÷ماعات.
 تغ Òاألوضضاع ‘ السضودان وانشضغال ا÷يشس Ãشضاكلالسضلطة ،إاذ ل بد من اإلشضارة هنا ا ¤ان السضودان على
“اسس حدودي مع تشضاد وفيه تنتشضر Œارة األسضلحة ،وهذا
يعت Èعامﬁ Óفزا تسضتغله ا÷ماعات اإلرهابية لضضرب

اŸن-ط-ق-ة بشض-ك-ل م-ك-ث-ف ،ف-ال-ف-رصض-ة ب-ال-نسض-ب-ة ل-ه-ا مواتية
لفرضس منطقها ونفوذها.

الفوضشى اأ’منية بليبيا
خلقت بيئة مناسشبة لتنامي اإ’رهاب
لرهابي بغرب إافريقيا
أال يعكسس تزايد النششاط ا إ
أان ه -ذه اŸن -ط-ق-ة ت-ك-ون ق-د اسش-ت-ق-ط-بت ال-دم-ويÚ
الفارين من منطقة التوتر بسشوريا والعراق ÿلق
بؤورة أارهابية سشاخنة؟
@@ هذا ما تسضعى إاليه التنظيمات اإلرهابية ،فهي تريد
السضتثمار ‘ األوضضاع السضياسضية واألمنية والقتصضادية
Ãنطقة السضاحل الفريقي لضضرب األوضضاع وإاعادة بناء
نفسضهاو خاصضة أان داعشس التنظيم يعتمد على اسضÎاتيجية
اسض -ت -ق -ط -اب اŸرت -زق -ة وإاغ -راء أاب -ن -اء اŸن -ط -ق-ة ب-اŸال
لد›هم ‘ العمل اŸسضلح ،مع دعم مشضبوه من بعضس
الدول التي تعمل على تنفيذ اجندة معينة بأايدي هذه
ا÷م -اع -ات اإلره -اب -ي -ة ول Œد اشض-ك-ال ‘ ال-ت-ح-ال-ف م-ع
منظمات ا÷رÁة اŸنظمة وŒار اıدرات ،ما دام ذلك
يضضمن مداخيل مالية.
ومع تغ Òاألوضضاع ‘ سضوريا والعراق وصضعوبة التواجد ‘
أافغانسضتان ،أاصضبحت منطقة السضاحل الفريقي األنسضب لها
خاصضة ‘ ظّل مؤوشضرات الفشضل الدولتي وضضعف التغطية
األم -ن -ي-ة وكÌة ال-ن-زاع-ات الث-ن-ي-ة وال-ق-ب-ل-ي-ة واع-ت-ب-ار دول
اŸن -ط -ق -ة م-ن ب Úأاف-ق-ر دول ال-ع-ا ،⁄وه-ذه ك-ل-ه-ا ع-وام-ل
أاسضهمت ‘ خلق بيئة مناسضبة لنتشضار التنظيمات الدموية
‘ اŸنطقة،
وتبقي ليبيا حلقة الوصضل التي تربط تنقل اإلرهابي Úمن
سضوريا والعراق ا ¤منطقة السضاحل الفريقي بسضبب الفراغ
اŸؤوسضسضاتي واألمني فيها.
لره-اب-ي-ة ج-اء رغ-م النتششار
ت-زاي-د ال-ع-م-ل-ي-ات ا إ
لمريكي» ،هل هذا
العسشكري الغربي «الفرنسشي وا أ
التواجد العسشكري عاجز عن مواجهة الدموي Úأام
هو مكلف Ãهمة أاخرى؟
@@ ال -ت -واج -د ال -ف -رنسض-ي واألم-ري-ك-ي ‘ اŸن-ط-ق-ة ّﬁدد
األهداف فالوليات اŸتحدة المريكية ل تعت Èمنطقة
السض -اح -ل الف-ري-ق-ي ذات أاول-وي-ة ‘ ظّ-ل سض-ي-اسض-ة ال-رئ-يسس
ترامب ،خاصضة بعد مقتل عسضاكر أامريكي Úعلى ا◊دود
اŸالية النيجرية ،واكتفائها بتقد Ëالدعم اللوجسضيتكي
والسضتخباراتي ‘ اŸنطقة مع تواجد قليل لقواتها التي
تتحرك ‘ ليبيا وبعضس دول اŸنطقة والعتماد على قوة
الفريكوم التي يقع مركز عملياتها ‘ شضتوتغارت بأاŸانيا،
وبالتا‹ الدور األمريكي هو دور اسضتخباراتي اك Ìمنه
عملياتي .أاما ‘ ما يخ ّصس فرنسضا فدورها كان يقوم
أاسضاسضا على دعم األنظمة السضياسضية ‘ اŸنطقة وتقوم
السضياسضة الفرنسضية ‘ اŸنطقة حسضب السضÎاتيجية التي
صضدرت ‘ كتاب خاصس يعرف بالكتاب األبيضس الذي صضدر
” التدخل عسضكريا ‘ ما‹
‘ عهد الرئيسس هولند ،أاين ّ
سض -ن-ة  ٢٠١3وأانشض -أات ق -وة السض -اح -ل ‘ اŸن -ط -ق -ة ،ول-ك-ن
تواجدها بقي ﬁصضورا ‘ بعضس اŸناطق السضÎاŒية
التي –مي اŸصضالح الفرنسضية –ديدا ‘ العاصضمة اŸالية
Ãاكو أاو حقول اسضتخراج اليورانيوم ‘ النيجر التي يعود
اسض -ت -غ Ó-ل اŸن-ط-ق-ة ل-لشض-رك-ة ال-ف-رنسض-ي-ة وب-ال-ت-ا‹ ال-دع-م
ضضعيف ،وما يؤوكد تراجع أاولوية اŸنطقة ‘ اجندة هذه
الدول ،قرارات ›لسس األمن األخÒة التي جاءت يوم
اÿميسس اŸاضضي Ÿعا÷ة األوضضاع ‘ اŸنطقة بعد مقتل

 ٢8عسضكريا نيجريا والدعوة التي تقدمت بها بوركينافاسضو
لتقد Ëالدعم لدول السضاحل الفريقي لكن الدول اÿمسس
‘ ›لسس األمن اكتفت بالتعب Òعن قلقها حول الأوضضاع
اإلنسضانية واألمنية باŸنطقة ،وهذا مؤوشضر خط Òيؤودي ا¤
ت -زاي -د ن -ف -وذ ال -ت -ن -ظ -ي -م-ات اإلره-اب-ي-ة ع-ل-ى حسض-اب دول
اŸن-ط-ق-ة ال-ت-ي ت-ع-ت Èضض-ع-ي-ف-ة ،خ-اصض-ة أان ال-ق-وة ال-دول-ي-ة
Ùاربة اإلرهاب اŸكونة من  ٥آالف عسضكري ل تزال
تعا Êوترفضس الوليات اŸتحدة توسضيع الدعم الدو‹ ،لها
خاصضة من طرف األ· اŸتحدة.

تأاّخر تطبيق اتفاق السشلم
واŸصشا◊ة يرهن اسشتقرار مالية
لمر
تششهد دولة ما‹ انحدارا أامنيا سشواء تعّلق ا أ
بالعمليات التي ترتكبها اÛموعات الرهابية أاو
بالعنف القبليŸ ،اذا هذا النحدار وماذا عن مسشار
تطبيق اتفاق السشلم واŸصشا◊ة اŸوّقع قبل سشنوات
بوسشاطة ومرافقة جزائرية؟
@@ ب -ال -نسض -ب -ة Ÿا‹ ،ف -ه -ي ت -ع-ا Êم-ن-ذ  ،٢٠١3م- -ن ع -دم
اسض-ت-ق-رار سض-ي-اسض-ي وأام-ن-ي ،وات-ف-اق-ي-ة السضÓ-م اŸوّق-ع-ة ‘
ا÷زائر اسضتطاعت أان تعزل حركة الزواد عن التنظميات
اإلرهابية كحركة انصضار الدين وإابقاء حركة الزواد اŸمثل
الشضرعي إلقليم الزواد والذي يبقي على –قيق السضÓم
واŸواطنة ،ولكن ضضعف مؤوسضسضات الدولة ‘ ما‹ وبقاء
اŸشض-اك-ل ك-ال-ت-ن-م-ي-ة وال-ه-ج-رة ك-أاح-د أاسض-ب-اب الضضطراب
وعدم السضتقرار ،وبالتا‹ صضعوبة التحكم ‘ الأوضضاع
الداخلية ،فاتفاق ا÷زائر يعمل ‘ اطار السضÓم ما بÚ
الزواد وا◊كومة اŸركزية وليسس Ÿعا÷ة اإلرهاب الذي
يتطلب اسضÎاتيجية شضاملة.

ما Áلكه الدمويون من أاسشلحة ’ “لكه دول
اŸنطقة

ما عÓقة الوضشع الليبي اŸتأازم Ãا تششهده منطقة
غرب افريقيا من تصشعيد إارهابي؟
@@ الوضضع ‘ ليبيا هو حلقة الوصضل ب Úدول السضاحل
الف -ري -ق -ي واŸن -اط -ق األخ -رى ،ف -ا÷ن-وب ال-ل-ي-ب-ي ي-ع-تÈ
الفضضاء األوسضع لتموقع ا÷ماعات اإلرهابية والجرامية
مع تواجد كمية كبÒة من األسضلحة ليسس التقليدية بل
اŸتطورة ،وهذا ما يتضضحّ من خÓل العمليات التي تتمّ ‘
دول السضاحل والتي تعتمد على أاسضلحة ثقيلة وصضواريخ
متطورة ل “تلكها دول السضاحل ‘ حّد ذاتها ،وبالتا‹ منذ
 ٢٠١١تزايدت معدلت العمليات اإلرهابية ‘ اŸنطقة
بسضبب انتشضار اÓŸي Úمن قطع السضÓح ‘ ليبيا وهذا دون
أان ننسضى ان تنظيم داعشس أانشضأا فرعا له وقام بالعديد من
العمليات السضتعراضضية خاصضة ‘ غرب وشضرق ليبيا من
قتل للرهائن اŸصضري Úواألفارقة ،ولكن تراجع دوره بعد
الضضربات الدولية التي تلقاها وهذا ل يعني عدم وجوده بل
ان -ت -ق -ل م -ن الشض -م -ال ا ¤ا÷ن -وب ،ف -ل -ي -ب -ي-ا ه-ي ال-ب-واب-ة
األسضاسضية للنشضاط اإلرهابي ‘ اŸنطقة ،واسضتقرار ليبيا
سض-ي-ن-ع-كسس ع-ل-ى اسض-ت-ق-رار اŸن-ط-ق-ة وه-ذا م-ا تسض-ع-ى اليه
ا÷زائ- -ر ،خ- -اصض- -ة ان اÿط اإلره- -اب- -ي ال- -ذي Áت- -د م -ن
الصضومال ع Èتنظيم الشضباب الصضوما‹ ا ¤غاية بوكو
حرام بنيجÒيا هذا ا◊زام تكمن عقدته ‘ ليبيا التي
تعت‡ Èرا آامنا للسضÓح والهجرة
وا÷رÁة.

كلمة العدد

على فوهة بركان
فضشيلة دفوسس
وال-ع-ا ⁄م-نشض-غ-ل ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ه-د Ëوإاع-ادة ال-بناء التي
ب -اشض -ره -ا ال -رئ -يسس األم -ري-ك-ي دون-ال-د ت-رامب ألسضسس
العÓقات الدولية ومبادئ السضياسضة العاŸية ،وبينما
يحبسس ا÷ميع أانفاسضه وهو يتابع أاطوار الّتصضعيد الذي
تقوده واشضنطن ضضد إايران وفنزوي Óخشضية النزلق
إا ¤ح -رب م ّ-دم -رة ،تشض -ه -د م -ن -ط -ق -ة غ -رب إاف-ري-ق-ي-ا
والسضاحل –ديدا موجة إارهاب غ Òمسضبوقة دون أان
ت-ث Òاه-ت-م-ام أاح-د ،ط-ب-ع-ا ف-ال-ذي-ن ت-نسض-ف أاجسض-ادهم،
وت-قّ-ط-ع أاوصض-ال-ه-م ل-يسض-وا م-واط-ن-ي ال-غرب اŸتعجرف
اŸتعا‹ ،الذي يهّز الدنيا ول يقعدها عندما يسضتهدف
الدمويون دياره وأابناءه ،ول تتحرك شضعرة من رأاسضه ،أاو
تذرف له دمعة والتعسضاء من شضعوب العا ⁄الثالث وما
دونه ،يقعون ب Úكماشضة سضفاكي الدماء وزبانية اŸوت.
لقد تصضاعدت العمليات اإلرهابية ‘ اآلونة األخÒة
Ãجموع دول غرب إافريقيا ،وسضقط ضضحايا ك‘ Ì
م-ا‹ وال-ن-ي-ج-ر وب-ورك-ي-ن-اف-اسض-و ون-ي-جÒي-ا أاين “ارسس
«بوكو حرام» طقوسس عنفها ول تتوانى عن تصضديره
للجوار ،والتصضعيد هذا يعكسس بوضضوح أان اŸنطقة
ماضضية ‘ غفلة عن ا÷ميع لتتحّول إا ¤أاك Èبؤورة
إارهابية ‘ العا ،⁄بعد أان اسضتقطبت الدموي Úالذين
نزحوا من سضوريا والعراق ليهزوا أامنها الهشّس.
م -ع ال -ع -ل -م أان ÷وء أام -واج اإلره -اب -ي Úوال -ت -ح -اق -ه -م
باŸنظمات اإلرهابية اŸنتشضرة Ãنطقة غرب إافريقيا
والسضاحل ⁄ ،يكن ›رد –رك عادي لدموي Úفروا
من ا◊رب التي تعرضضوا لها ‘ الشضرق األوسضط ،ألن
›يئهم إا ¤هذه اŸنطقة السضاخنة كان أامرا مقصضودا،
وتقف وراءه نفسس ا÷هات التي كانت قد جنّدتهم
وعبأاتهم قبل سضنوات لتدم ÒبÓد الشضام والرافدين،
وŸا أان-ه-وا م-ه-م-ت-ه-م ال-ق-ذرة ه-ن-اك ،ه-ا ه-ي ت-ك-لّ-ف-هم
Ãهمة تدمÒية أاخرى ‘ غرب إافريقيا ،ورÃا هناك
خ ّ-ط -ة ل -ت -م-دي-د ال-ع-م-ل-ي-ات اإلره-اب-ي-ة إا ¤دول أاخ-رى
›اورة ،ما يحتّم على ا÷زائر اÙاطة بحزام ناري،
ال-ت-ح-ل-ي Ãزي-د م-ن ال-ي-ق-ظ-ة وا÷اه-زي-ة Ÿواج-هة أاي
طارئ.
ل - - - -ق - - - -د ك Ìا÷دل ‘ اآلون- - - -ة األخÒة ع- - - -ن مصضÒ
اإلرهابي Úأام ما يسضميهم الغرب باŸقاتل Úاألجانب،
وŒلى واضضحا أانهم لن يعودوا إا ¤ديارهم ،فدورهم ⁄
ينته بعد وأامامهم مهام أاخرى ليؤودوها ‘ إافريقيا أاو
حتى ‘ جنوب آاسضيا التي شضهدت قبل أاسضابيع تفجÒات
حصض-دت ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-ت-ل-ى ‘ سض-ريÓ-ن-ك-ا ،أاع-ق-ب-ه-ا
إاعÓن «داعشس» اإلرهابي تأاسضيسس ولية له ‘ كشضم.Ò
الوضضع بغرب إافريقيا والسضاحل خط Òويغديه التدهور
األمني ‘ ليبيا ،ما يفرضس على اÛموعة الدولية
والبلدان الغربية اŸقتدرة –ديدا أان ل تدفن رأاسضها
‘ الرمال كالنعام ،وتكتفي ببيانات الشضجب والتنديد،
بل عليها مسضاعدة دول هذه اŸنطقة وهي ‘ الغالب
ت -ع-ا Êأاوضض-اع-ا اق-تصض-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة صض-ع-ب-ة ،ع-ل-ى
مواجه اإلرهابيÃ Úا “لكه من إامكانات عسضكرية
واسضتخباراتية مع دعم وتفعيل ›موعة « ٥سضاحل»،
وقبل ذلك وبعده عليها أان تبتعد عن الزدواجية ‘
ﬁاربة الظاهرة اإلرهابية و ‘ التعامل مع ضضحاياها.

ا÷زائر مسشتعدة Ÿواجهة
اıاطر اÙيطة بها

ه -ل ا÷زائ -ر ‘ م -أام -ن ع -ن م -ا ي -ج -ري ب -السش -اح -ل
وليبيا ،وكيف السشبيل ◊ماية نفسشها من اıاطر
التي –يط بها؟
@@ ا÷زائر عانت من التنظيمات اإلرهابية ‘ منطقة
السض- -اح- -ل الف -ري -ق -ي خ -اصض -ة ال -ق -اع -دة وح -رك -ة ا÷ه -اد
جهة أاسضاسضا ضضد
والتوحيد ‘ غرب افريقيا والتي كانت مو ّ
ا÷زائر التي عرفت أاك Èقدر من العمليات اإلرهابية
وعلى رأاسضها عملية تقنتورين ،لكن يقظة ا÷يشس ا÷زائري
الذي يصضدر بشضكل دوري أارقاما حول الكشضف عن األسضلحة
وال -ع -ت -اد ،خ -اصض -ة ‘ ا÷ن-وب واŸن-اط-ق ا◊دودي-ة Ÿا‹
والنيجر وليبيا ،يؤوكد على اسضتهداف ا÷زائر والعمل على
خلق الفوضضى ،وهذا ألهمية ا÷زائر ودورها اÙوري ‘
اسضتقرار اŸنطقة ،وحتى الدول الكÈى ل Áكنها التحرك
ال بعد وضضع ا÷زائر ‘ حسضاباتها هذا من جهة ،ومن
جهة أاخرى‚ ،د ان ا÷زائر ‘ الوقت الراهن مع ا◊راك
الذي تعرفه تريد بعضس األطراف السضتثمار ‘ األوضضاع
ل -زرع ال -ف -ت-ن-ة وال-ب-ل-ب-ل-ة ‘ ال-بÓ-د م-ن خÓ-ل اضض-ع-اف دور
Óوضضاع ‘ الداخل بدل الÎكيز
ا÷يشس و–ويل اهتمامه ل أ
على حراسضة ا◊دود وحمايتها من الخطار والتهديدات،
فاŸسضأالة معقدة ‘ ا÷وار مع لبييا وما‹ والنيجر وحتى
موريتانيا ،وا÷زائر تعتمد على اسضÎاŒية التعاون ما بÚ
دول السضاحل الفريقي وترفضس الطروحات التي تقدمها
الدول الكÈى والتي تخدم اجندتها هي ول تراعي مصضلحة
دول اŸن -ط -ق -ة ،ول -ه -ذا ي -ت -وّج -ب ت -ف -ع -ي-ل آال-ي-ات ال-ت-ع-اون
اŸشضÎك ،خاصضة أان ا÷زائر تبنّت سضياسضة دول اŸيدان
واعتماد مركز القيادة للناحية العسضكرية السضادسضة كمقر
ل -وجسض -ت -ي -ك -ي ل-دول اŸي-دان وه-ذا ي-ب Úأاه-م-ي-ة ا÷زائ-ر
وإادراكها ◊جم اıاطر القادمة من دول ا÷وار.

الدبلوماسسي

لربعاء  ٢٢ماي ٢٠١٩م ألموأفق لـ  ١٧رمضسان  ١٤٤٠هـ ألعدد ١٧٩٥٤
أ أ
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أآي صصدآم عسصكري ب Úأآمريكا وإآيرآن سصيفجّر آŸنطقة بأاسصرها

التبعات السصلبية لنسصحاب ترامب من التفاق النووي كانت متوّقعة

آلو’يات آŸتحدة ›Èة على قبول آلقوى آلصصاعدة ‘ آلنظام آلدو‹
لمريكي دونالد ترامب انسصحابه من التفاق النووي مع طهران ،عاد التوتر ليطفو على
بعد مرور عام على إاعÓن الرئيسس ا أ
لمريكي ضصد ا÷مهورية
لي-ران-ي-ة ،ل-ك-ن ه-ذه اّŸرة ب-ل-غت اŸواج-ه-ة ال-كÓ-م-ي-ة وال-ت-ه-دي-د وال-وع-ي-د ا أ
لم-ري-ك-ي-ة ـ ا إ
ال-عÓ-ق-ات ا أ
لخضصر
لسصÓمية إا ¤أاعلى درجاته ،ما يثﬂ Òاوف كبÒة من انزلق الوضصع ا ¤حرب ،إان انفجرت ،سصوف تأاتي على ا أ
ا إ
لزمات والصصراعات.
واليابسس ‘ هذه اŸنطقة اŸكّدسصة با أ
«الشصعب» ومن خÓل حوارها مع السصيد رابح زاوي أاسصتاذ العلوم السصياسصية بجامعة مولود معمري بتيزي وزو– ،اول اليوم
ليرا Êواحتمالت تطّوره ا ¤مواجهة مسصلحة.
لمريكي  -ا إ
الوقوف عند خلفية التوتر ا أ
أاجرت ا◊وار :إاÁان كا‘
«الشص -عب» :انسص-حب ت-رامب م-ن الت-ف-اق
لي- -را Êال -ع -ام اŸاضص -ي م -ع أان
ال- -ن- -ووي ا إ
ال -ع-ا ⁄أاج-م-ع أاث-ن-ى ع-ل-ى ه-ذا الت-ف-اق،
وه - -ا ه - -و ي - -ع - -ود ÿن - -ق ا÷م - -ه - -وري- -ة
لسصÓ- -م- -ي- -ة اق- -تصص- -ادي- -ا وي- -رف -ع عصص -ا
ا إ
ال -ت -ه -دي -د وال -وع -ي -د ‘ وج-ه-ه-ا ،م-ا ه-ي
قراءتكم للسصياسصة التي ينتهجها ترامب
Œاه إايران؟
@@ أألسستاذ رأبح زأوي ‘ :حقيقة أألمر،
أنسس -ح -اب أل-ولي-ات أŸت-ح-دة أألم-ري-ك-ي-ة م-ن
ألت- -ف- -اق أل- -ن- -ووي أإلي- -رأ ⁄ Êي- -ك- -ن ع- -مÓ- -
صسحيحا ،وكان من أŸتوّقع أأن تكون له تبعات
سسلبية على ألعÓقات ألثنائية ب Úألطرف Úأأو
ع -ل -ى أألم -ن وألسس-ت-ق-رأر ‘ م-ن-ط-ق-ة ألشس-رق
أألوسسط ككل ،حيث أأن أŸنطقة  ⁄تعرف مثل
هذأ ألتصسعيد ألعسسكري وأÿطابي وألسسياسسي
منذ غزو ألعرأق عام  ،٢٠٠3من جهة أأخرى،
وجب ألتذك Òبالسسياسسة أألمريكية أŸنتهجة
منذ وصسول ألرئيسض دونالد ترأمب ،سسياسسة
غ Òق-اب-ل-ة ل-ل-ت-وق-ع ول-يسست ق-ائ-م-ة ع-ل-ى خ-ط
وأضسح ،ما عدأ تركيزها على بعضض أÓŸمح
أألسس- -اسس- -ي -ة أŸشسÎك -ة وأل -ت -ي ت -ع -ت Èرك -ي -زة
أأسساسسية ‘ تعامل ألوليات أŸتحدة خاصسة ما
ت-عّ-ل-ق ب-ح-م-اي-ة ح-ل-ف-ائ-ه-ا ‘ أŸن-طقة وتعزيز
مصسا◊ها.

نقف على تخوم حرب دون قيامها
ما القصصد من هذا التصصعيد وهل Áكن
أان ي -ق -ود إا ¤م-واج-ه-ة عسص-ك-ري-ة ،أام أان
العقوبات تكفي لتحقيق مبتغى أامريكا
وه- -و ت -غ -ي Òت -وج -ه إاي -ران م -ن م -ن -ط -ق
الثورة إا ¤منطق الدولة؟
@@ منذ بدأية ألتصسعيد ب Úألطرف Úبعد
ألنسسحاب أألمريكي من ألتفاق ألنووي ،كان
ألسسيناريو أألك Ìترجيحا هو أندلع حرب بÚ
ألطرف ،Úلكن تاريخ ألعÓقات ‘ أŸنطقة
أأثبت أأن ألحتمال أألك Ìقابلية للتحقق هو
:ألوقوف على تخوم أ◊رب وليسض قيام حرب
ف-ع-ل-ي-ة ،ح-يث سس-ت-عّ-زز أل-ولي-ات أŸت-ح-دة من
وجودها ألعسسكري ‘ منطقة أÿليج ،وسستتابع
ضس -غ -وط -ات -ه -ا أل -دب -ل -وم -اسس -ي -ة وألق -تصس-ادي-ة
وع -ق -وب -ات-ه-ا ضس-د إأي-رأن ،وم-ن أ÷انب أآلخ-ر
سستحاول إأيرأن ألتلويح بخيارأت ألقوة ،ولكنها
سس -تضس -ط -ر غ -ال -ب -ا ل -ت -ق-د Ëت-ن-ازلت ل-ت-ج-نب

جهة

و

إأ ¤أتخاذ موقف وألتخندق
مع طرف دون آأخر.
Áكن مÓحظة أأن إأيرأن تسسعى إأ ¤أ◊فاظ
على توأزن صسعب ،وأŸتمثل ‘ ألÎأجع عن
بعضض ألقيود ألتي يفرضسها ألتفاق ‘ ،ألوقت
أل- -ذي –اول ف -ي -ه أأل ت -نسس -حب م -ن ألت -ف -اق

م- -ن أأن ك- -ل ألح- -ت- -م- -الت
أل - - -وأردة  ،إأل أأن أألج - - -وأء
ألدولية أ◊الية باتت وبسسبب هذه أألزمة أأكÌ
توترأ وأأك Ìخطورة ،كما أأن هذه ألحتمالت
لن تقلل من حرأرة أألزمة ‘ منطقة قابلة
لÓشستعال ‘ أأي وقت ،ولذلك يجوز لنا أأن
نقول إأن ألطريق ب Úطهرأن ووأشسنطن ل تزأل
غ Òوأضسحة أŸعا ⁄وألŒاه ،ومن ألصسعب
ألتكهن Ãسسارها.
ال -تصص -ع-ي-د ضص-د إاي-ران مشص-اب-ه إا ¤ذلك
ال- -ذي ي- -ق- -وده ت- -رامب ضص- -د ال- -ن -ظ -ام ‘
ف- -ن- -زوي ،Ó- -ف- -ه- -ل سص- -ي- -ن- -ج- -ح ال- -رئ- -يسس
لمريكي ‘ تغي Òنظام مادورو؟
ا أ
@@أأع -ت -ق -د أأن دخ -ول ق -وى كÈى ع-ل-ى غ-رأر
روسسيا وألصس Úعلى خط أألزمة ألفنزويلية
كان له تأاثÒأ على فشسل أŸسساعي أألمريكية
إأ ¤غاية أآلن ،حيث ع ّ
طلت روسسيا وألصسÚ
مشسروع إأعÓن Ûلسض أألمن ألدو‹ أقÎحته
ألوليات أŸتحدة ،يهدف إأ ¤تقد« Ëدعم
ك-ام-ل» ل-ل-ج-م-ع-ي-ة أل-وط-نية ألفنزويلية برئاسسة
غ-وأي-دو ع-ل-ى أأن-ه-ا أ÷ه-ة أل-وح-ي-دة أŸن-تخبة
دÁق- -رأط- -ي- -ا ،أألم -ور تسس ‘ Òف -ن -زوي  Ó-أإ¤
أل -ت -ع -ق -ي-د وأل-تصس-ع-ي-د شس-ي-ئ-ا فشس-ي-ئ-ا وأ◊ل-ول
ألسسياسسية بدأأت تبتعد فاسسحة أÛال أأمام
ألقوة.

أآمريكا ›Èة على قبول آلقوى
آلصصاعدة ‘ آلعا⁄
أ◊رب ،ألنها تدرك أأنها تؤومن Ãيزأن ألقوى
أŸوج -ود م -ن ج -ه -ة وك-ذأ أن-ع-ك-اسس-ات-ه-ا ع-ل-ى
أل -دأخ -ل أإلي -رأ Êم -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،ف -خ -ي-ار
أŸوأجهة ألعسسكرية ألشساملة مسستبعد إأل إأذأ
أأدت سس -ي -اسس -ة ح -اف -ة أل -ه -اوي -ة أإلي -رأن-ي-ة إأ¤
ألصس -دأم م -ع أل -ولي -ات أŸت -ح -دة ع Èإأغ Ó-ق
مضس- -ي- -ق ه- -رم- -ز ،أأو أسس- -ت- -ه- -دأف أل- -ق- -وأع -د
وأŸصسالح أألمريكية ‘ أŸنطقة.
إأي- -رأن ل- -يسست ب- -ل- -دأ ي- -ن -زل -ق ‘ م -غ -ام -رأت،
فالسسياسسة أÿارجية وأألمنية أإليرأنية حتى
ول -و أأن-ه-ا ت-ت-ع-ارضض م-ع مصس-ال-ح أل-غ-رب Áك-ن
ألتنبؤو بها ،فإايرأن ترد على ضسعف خصسومها
ك -م -ا ت -ف -ع -ل ‘ أل -ع -ا ⁄أل -ع -رب-ي أأو ع-ل-ى ق-وة
خصسومها كما تتعامل مع ألضسغوط أألمريكية،
حيث و‘ أأحسسن حال تكون إأيرأن مسستعدة
ل -تصس -ع -ي -د ﬁسس -وب ،ول-ك-ن ‘ أل-ن-ه-اي-ة وجب
ألقول بأانها تدير ألنزأع أ◊ا‹ من موقف
ضسعف ،فا÷يشض أألمريكي متفوق كثÒأ على
أل-ق-وأت أإلي-رأن-ي-ة وألق-تصس-اد أل-وط-ن-ي يشس-هد
ترأجعا كبÒأ وÁكن أأن يسستمر هذأ لسسنوأت
أأخرى.
لمريكية
ه-ل سص-ت-ق-ود ح-م-ل-ة الضصغط ا أ
لوروب -ي -ة
ضص- -د إاي- -ران إا ¤ج ّ-ر ال -دول ا أ

نظر

لخÒة قبل رفع السصتارة
يبدو أاننا ‘ الدقائق ا أ
لول للهزلية الدولية اŸسصماة صصفقة
عن اŸشصهد ا أ
القرن ،فقد اكتمل طاقم اŸتآامرين ،وراجع السصيد
لخ ،Òوت -اب -ع م -ع السص -ي -ن -اريسصت
اŸؤول- -ف ال- -نصس ا أ
لحداث ،وصصور الوقائع واŸشصاهد ،وحضصر
تسصلل ا أ
ج -م-يُ-ع ال-ع-ام-ل ،Úواسص-ت-ع-د اıرج ال-رئ-يسس وم-ع-ه
اŸسص -اع -دون واŸن -ت -ج -ون ال -ك -ب -ار ،وج-اء اŸم-ث-ل-ون
لدائ-ه ب-دقٍة
ج-م-ي-عً-ا ،كٌ-ل ي-ح-ف-ظ دوره ويسص-ت-ع-د أ
وإات -ق -اٍن ،وّ” ت -ه -ي -ئ -ة م -ك -ان ال -تصص -وي-ر ،ف-نصص-بت
لضصواء الكاشصفة ،و ⁄يغب
الكامÒات ،وجهزت ا أ
عن اŸشصهد مهندسصو الديكور ،الذين يتقنون فن
التزييف والتزوير ،ويحولون الصصحراء إا ¤جن ٍ
ة
غ -ن -اء ،ويصص -ورون اÿراب ع-م-ارًا ،وال-ف-ق-ر غ-نً-ى،
وا÷وع شصبعًا ،و ⁄يغب مصصممو اŸعارك وصصانعو
لح- -داث وا◊روب ،ال- -ذي- -ن ي- -رسص -م -ون ا◊روب
ا أ
ويسصمون اŸنتصصرين ويحددون اŸهزوم.Ú
فقد بدأأت رسسميًا وعمليًا مرأسسم أإلعÓن ألرسسمي عن
صسفقة ألقرن ،وشسرع صسانعوها أألمريكيون بأامٍر من سسيد
ÓعÓن عنها وكشسف بنودها ،و⁄
ألبيت أألبيضض يتهيأاون ل إ
يبق سسوى أأيام قليلة ويرفع ألسستار وتبدأأ أŸشساهد تباعًا،
فالفÎة ألفاصسلة حتى تطفأا أأضسوأء ألصسالة ويبدأأ ألعرضض
ه -ي أن -ت -ه -اء شس-ه-ر رمضس-ان أŸب-ارك ،وتشس-ك-ي-ل أ◊ك-وم-ة
أإلسسرأئيلية ونيلها ثقة أأعضساء ألكنيسست ،بعدها سسيطلع

لخ -رى ع -ن الت -ف -اق
ل- -ت- -ت- -خ- -ل- -ى ه -ي ا أ
ال-ن-ووي ،خ-اصص-ة ب-ع-د أان أاع-ل-نت ط-هران
الÎاجع عن بعضس بنوده؟
@@ وجب أل- - -ت- - -ذك Òه- - -ن - -ا Ãوق - -ف أل–اد
أألورب -ي وأأك Èأق -تصس -ادأت -ه أل -ث Ó-ث -ة (أأŸان-ي-ا
وب -ري -ط -ان -ي -ا وف -رنسس -ا) م -ن ألت -ف-اق أل-ن-ووي
أإلي -رأ ،Êح -يث أع -تÈت -ه ت -لك أل -دول م-ف-ت-اح
ألسستقرأر وأألمن ‘ ألشسرق أألوسسط ،وأأكدت
بشسكل روتيني ألتزأمها به ،كما أأنها أأدأنت
أنسسحاب إأدأرة دونالد ترأمب منه ،وقاومت
بشسكل عام ألضسغوط أألمريكية لتخاذ طريق
أأك Ìصسرأمة Œاه إأيرأن.
أأعتقد أأن دول مثل فرنسسا وأأŸانيا وبريطانيا
وأل–اد أألوربي سستدأفع عن ألتفاق ألنووي
Ÿنعه من ألنهيار بالكامل ،خاصسة ما تعّلق
با÷انب ألتجاري وألقتصسادي ب Úألطرف،Ú
ح -يث إأن أآلل-ي-ة أŸال-ي-ة أŸسس-ت-ق-ل-ة أŸع-روف-ة
باسسم «إأنسستكسض» ،وأŸصسممة للحفاظ على
تدفق ألتجارة مع إأيرأن ⁄ ،تعمل بعد ،وقد
ثبت أأنها ل –ظى بالكث Òمن ألدعم بÚ
ألشسركات وألبنوك أŸعنية ألتي قد تتعّرضض
للعقوبات أألمريكية بسسبب تعاملها مع إأيرأن،
وهو أألمر ألذي قد يدفع دول أإل–اد أألوربي

برمته ،وهي تريد من أألوروبي Úأأن يأاخذوأ
خطوأت عملية للتخفيف عنها ،وإأن  ⁄يحدث
هذأ ،فقد تسسعى إأيرأن إأ ¤إأعادة ألنظر ‘
أل- -ت- -زأم- -ه -ا أل -ك -ام -ل ب -الت -ف -اق ،ويضس -ع ه -ذأ
أألوروب -ي Úأأم -ام م -عضس -ل -ة ك -بÒة ،ح-يث أأن-ه-م
ﬁاصسرون ب Úإأيرأن وإأدأرة ترأمب.

أآي صصدآم عسصكري سصيصصّعب آلتك ّهن
Ãدآه جغرآفيا وزمنا
م - -ا تصص - -ورك - -م ل - -ت - -ط - -ورات اŸواج - -ه- -ة
ليرانيةÃ ،عنى أاي منحى
لمريكية -ا إ
ا أ
سصيأاخذه التصصعيد ؟
@@ من ألوأضسح أأن أŸضسي ‘ مسسار ألتصسعيد
أألمريكي ضسد إأيرأن قد يفضسي إأ ¤نتيجت Úل
ثالثة لهما :إأما صسدأم عسسكري من ألصسعوبة
Ãكان ألتكهن Ãدأه جغرأفيًا وزمنيًا ،وإأما
ألعودة إأ ¤طاولة أŸفاوضسات ،وهذأ بناء على
أل -ت -ط-ورأت وأل-تصس-ع-ي-د ‘ أÛال أل-عسس-ك-ري
خصسوصسا ولكنه أأقل خصسوصسية على ألصسعيدين
ألسسياسسي وألقتصسادي ،حيث أأنه وعلى ألرغم

من أاين يسصتمد ترامب هذه الغطرسصة
ال -ت -ي ي -ج -ه -ز م -ن خ Ó-ل -ه-ا ع-ل-ى ق-واع-د
السص- -ي -اسص -ة ال -دول -ي -ة ،وأاي -ن سص -ت -ن -ت -ه -ي
ح -دوده -ا ،خ -اصص -ة وه -و ي-ت-حّ-دى ح-ت-ى
ال- -ق- -وى ال- -كÈى ك- -الصص Úال- -ت- -ي أاع- -ل -ن
ضصدها حربا Œارية؟
@@ رÃا م -ن أأه -م سس -م -ات ه -ذه ألشس -خصس -ي -ة
أŸثÒة للجدل ،هو كÌة خرجاتها وسسقطاتها
أأيضسا ،لكن هذأ ل يعني شسيئا أأمام ألتوجهات
أألمريكية ألوأضسحة وألثابتة ،رÃا هذأ كان له
تأاث Òكب Òعلى ترأجعه عن بعضض ألتصسريحات
وكذأ بعضض ألتوجهات على غرأر ما حدث مع
ك -وري-ا ألشس-م-ال-ي-ة ،أأم-ا م-ا ت-عّ-ل-ق Ãصس-در ه-ذه
ألقوة ،فوجب ألتذك Òأأننا نتحدث هنا عن
أإلدأرة أألمريكية ألقوة ألعظمى ،أأما ما تعلّق
ب -ت -ح -دي -ه ل-لصس Úف-ه-و ي-ن-درج بشس-ك-ل ك-ب‘ Ò
سس- -ي- -اق ت- -زأي- -د ألضس- -غ- -وط- -ات ألق- -تصس- -ادي -ة
وألتجارية معها ،وﬁاولة فرضض ‰وذج معÚ
عليها ،ولكن ألوليات أŸتحدة ›Èة على
أل -ت -ع -ام-ل م-ع أل-ت-ح-ولت أ◊اصس-ل-ة ‘ م-ي-زأن
أل -ق -وى وأل -ذي يشس-ه-د تصس-اع-د ل-ق-وى ج-دي-دة
تبحث عن مكان لها ‘ ألنظام ألدو‹ أ◊ا‹
أل -ذي ي -ب-دو أأن-ه  ⁄ي-ع-د يسس-ت-ج-يب ل-ت-ط-ل-ع-ات
ألكثÒين.

كÓكيت آآخر مرة هزلية صصفقة آلقرن
علينا ألثÓثي أألمريكي
أليهودي جاريد كوشسنÒ
ودي - -ف - -ي - -د ف- -ري- -دم- -ان
وج- -يسس -ون غ -ري -ن -ب Ó-ت
ب-إاعÓ-ن-ه-م أل-رسسمي عن
ألصسفقة ،ألتي يفÎضسون
م- -ن ج- -م- -ي- -ع أألط -رأف
أل -ق -ب -ول ب -ه-ا وأل-ت-ع-ام-ل
معها ،وتقد Ëألتنازلت
أŸم -ك -ن -ة ل -ت -م -ري -ره-ا،
وأل-تسس-ه-يÓ-ت ألÓ-زمة
بقلم د .مصصطفى يوسصف
لضسمان ‚احها.
اللداوي
ك- - -ل م- - -ا ي - -ج - -ري ‘
كاتب وباحث فلسصطيني
أŸن- - -ط - -ق - -ة ‘ ه - -ذه
أألي -ام ه -و م -ن شس -روط ‚اح ألصس-ف-ق-ة وم-ن-ع ع-رق-ت-ه-ا أأو
معارضستها ،إأذ لن تسسمح أإلدأرة أألمريكية لطالبي نصسرتها
وأŸت -ط -ل -ع Úإأ ¤مسس -اع -دت -ه -ا ،وأل -ذي -ن ي-حصس-ل-ون ع-ل-ى
أ◊م-اي-ة م-ن-ه-ا ،وأل-ذي-ن ق-د يسس-ق-ط-ون وت-ن-ه-ار أأن-ظ-م-تهم
ب - -دون - -ه - -ا ،أل- -رفضض أأو ألعÎأضض ،أأو أل- -ت- -أاخ- -ر وألّÎدد،
ف -أادوأره -م م -رسس -وم -ة ،ووظ -ائ -ف-ه-م م-ع-ل-وم-ة ،وم-ه-ام-ه-م
معروفة ،ول يحّق لهم ألتعديل أأو ألتبديل وألتأاخ Òوإأل
فإان عاقبتهم وخيمة.
َي -ك -ذُب أŸشس -اه -دون وأŸت -ف -رج -ون ع -ل -ى أأح -دأث ه -ذه
أŸسسرحية ألتي سسيكون وقعها على أألمة كالزلزأل ،وعلى

ألشسعب ألفلسسطيني كالنكبة أألو ،¤إأذأ أsدعوأ أأنهم يعرفون
أŸشس -اه -د أل -ت -ال -ي -ة ،ول -دي -ه -م ع -ل -م ب -تسس -لسس -ل أألح-دأث
وأÿا“ة ،فجميعهم يشساهد أŸسسرحية ألول مرة ،أأو على
أأقل تقديرٍ فإانهم قد يعرفون أŸشساهد ألتي كان لهم دوٌر
فيها ،وشساركوأ فيها بأادوأرٍ رئيسسٍة أأو هامشسية ،بينما من
أŸؤوكد أأنهم ل Áلكون ألصسورة ألكاملة ،ول يعرفون أأدوأر
غÒهم ،وأŸهام أŸناطة بسسوأهم ،ويدركون باألمر أأن
عليهم ألصسمت وألقبول باألدوأر أıصسصسة لهم ،ولو كانت
أأدوأرأ ً قصسÒة أأو طويلة ،صسامتة أأو صساخبة ،أأو يتلقون فيها
ألضسربات وألركÓت بسسخريةٍ وإأهانةٍ.
أأما ألكيان ألصسهيو Êورئيسض حكومته أŸكلف بنيامÚ
نتنياهو ،فهو أألعلم ببنود هذه ألصسفقة ،إأذ شسارك ألفريق
أألمريكي ‘ كتابة مشساهدها ورسسم أأحدأثها ،وهو ألعا⁄
ب-خ-وأت-ي-م-ه-ا ون-ه-اي-ات-ه-ا ،ب-ل ه-و بطلها أألوحد وﬂرجها
أألك ،Èوألذين يظهرون ‘ ألصسورة وتعلو أأصسوأتهم ليسسوأ
أأك Ìمن مسساعدين له ،أأو هم شسركاء معه ،فقد كان
 ‘ Òتعديل ألصسفقة وتطويرها ،وشسطب
لنتنياهو دوٌر كب ٌ
ما ل يناسسبه وكيانه منها ،ولهذأ فإانه لن يكون مثل ألعرب
كاŸتفّرج ‘ ألزفة ،ولن يفتح فاه مندهشساً ،ولن تصسيبه
ألصسدمة وهول أŸفاجأاة ،بل سسيكون فرحًا وهو يرى أأن
أأحÓمه تتحّقق ،وطموحاته تصسبح حقيقًة ماثلًة.
فهضسبة أ÷ولن قد أأهديت إأليه عربون وفاء ،وتذكرة
دخولٍ إأ ¤رئاسسة أ◊كومة من جديد ،وكانت ألقدسض من
قبل قد زفت إأليه عاصسمًة أأبديًة موحدًة لكيانه ،وتخلصض

م -ن ك -اب -وسض أل Ó-ج -ئ Úوأأصس -وأت أل-ع-ائ-دي-ن ،وأأحÓ-م-ه-م
بالعودة إأ ¤فلسسط Úوأسستعادة أألرضض وأألمÓك ،لكن
أŸشس -ه -د أألخ Òأل -ذي سس -تسس -دل ب -ع -ده سس -ت -ارة أÿا“ة،
وسستضساء أأضسوأء أŸسسرح ،هي إأعÓن ألضسفة ألغربية ألتي
يسسمونها «يهودأ وألسسامرة» ،جزًء من أأرضض إأسسرأئيل ،لهم
أ◊ق ‘ أسستعادتها وبسسط ألسسيادة عليها ،هنا أÿا“ة
وهذه هي ألصسدمة ألقاتلة وأŸفاجأاة ألكبÒة ،وألهدية
أألمريكية ألعظيمة.
إأنها ليسست مشساهد فيلم روأئي أأو فصسول مسسرحيةٍ هزليٍة،
كما أأنها ليسست كوأبيسض خائ ٍ
ف ،أأو هوأجسض مضسطرٍب ،أأو
توقعات باحثٍ وتنبؤوأت عا ،ٍ ⁄إأنها أأحدأٌث حقيقيٌة Œري
على أأرضسنا ألعربية ،وتخطط لها وترسسم نتائجها أأمريكا
ٍ
وألكيان ألصسهيو ،Êوتنفذ بنودها بأامانة وإأخÓصٍض دولٌ
وأأن -ظ -م ٌ-ة ع -رب -ي ٍ-ة ،أق -ت-ن-عت ب-ال-روأي-ة وآأم-نت ب-ا◊ك-اي-ة،
وأأع -طت أأغ -ل -ظ أل -ع -ه -ود ل -ت -ن -ف -ي-ذه-ا وع-دم أل-وق-وف ‘
طريقها ،وهي تعلم أأنها من سسيدفع ألثمن ،وأأنها سستتحمل
أŸسس -ؤوول -ي -ة أل -ت-اري-خ-ي-ة وأل-دي-ن-ي-ة Œاه ه-ذه أألم-ة ،ل-ك-ن
أıرج أألك Èدونالد ترأمب قّرر أأن تكون هذه ألدول هي
أŸنتج ألوحيد وأŸمول أ◊صسري لهذه ألصسفقة ،وسسيصسر
ع -ل -ي -ه -ا ل -ت -دف -ع أŸزي -د وت -ل-ت-زم ب-األك Ìم-ق-اب-ل ب-ق-ائ-ه-ا
وأسستمرأر أأنظمتها أ◊اكمة وسسلطاتها ألبوليسسية ألقمعية
ألظاŸة.
بÒوت ‘ 2019 / 5 / 16

á°VÉjQ

أألربعاء  22ماي  2019م
ألموأفق لـ  17رمضسان 1440هـ

بلماضشي ضشبط برنامج الÎبصس ‘ انتظار قائمة الÓعبÚ

«اÿضسر» يواجهون بورندي وما‹ ودًيا بالدوحة
كششفت ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم عن برنامج –ضشÒات اŸنتخب الوطني– ،سشبا للمششاركة ‘ كأاسس افريقيا التي
سشتجريÃ ،صشر من  21جوان ا 19 ¤جويلية اŸقبل ،حيث سشيواجه أاششبال بلماضشي منتخبا بورندي وما‹ وديا.

عمار حميسسي

ضسبط ألناخب ألوطني جمال بلماضسي برنامج تربصس
أŸنتخب ألوطني ألذي ” تقسسيمه على مرحلت Úأألو¤
سستجري با÷زأئر وبالضسبط Ãركز سسيدي موسسى أما
أŸرحلة ألثانية فسستجري ‘ ألعاصسمة ألقطرية ألدوحة.
تنطلق أŸرحلة أألو ¤من ألÎبصس Ãركز سسيدي موسسى
‘  3جوأن أŸقبل و تدوم أ ¤غاية  8من نفسس ألشسهر
حيث سسيقوم ألناخب ألوطني رفقة أعضساء جهازه ألفني
بالÎكيز خÓل هذه ألفÎة على أ÷انب ألبد Êو عامل
ألسسÎجاع ألذي سسيتم أخذه ‘ أ◊سسبان خاصسة أن معظم
ألÓعب Úخاضسوأ مباريات عديدة مع أنديتهم هذأ أŸوسسم
و يجب أسسÎجاع أمكانياتهم ألبدنية ‘ ألفÎة ألو ¤من
ألÎبصس .
بعد أنتهاء أŸرحلة ألو ¤تنطلق أŸرحلة ألثانية ‘ 8
جوأن تاريخ ألسسفر أ ¤ألعاصسمة ألقطرية ألدوحة حيث
سس -ت -ع -رف ه -ذه أŸرح-ل-ة أج-رأء م-وأج-ه-ت Úودي-ت Úأم-ام
بورندي ‘  11و ما‹ ‘  16جوأن بالدوحة قبل ألسسفر أ¤
ألقاهرة ‘  18جوأن .
تتميز أŸرحلة ألثانية بلعب موأجهت Úوديت Úو هو ألمر
ألذي سسيجعل بلماضسي يركز خÓل ألفÎة ألثانية على
ألعامل ألفني من خÓل ألرفع من عامل ألنسسجام و
–دي-د ق-ائ-م-ة ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن سس-ي-ت-م ألع-ت-م-اد ع-ليهم،
خÓل أŸوأجهة ألو ¤من منافسسة كأاسس أفريقيا ل. ·Ó
يبقى ألتسساؤول مطروحا حول ألسسبب ألذي دفع بلماضسي
لخ -ت -ي -ار أل -ع -اصس-م-ة أل-ق-ط-ري-ة أل-دوح-ة م-ن أج-ل أج-رأء
ألÎبصس ألثا Êو لكن ألجابة لن تكون خارجة عن عاملÚ
ألول توفر ألهياكل ألرياضسية أÓŸئمة ل‚اح ألÎبصس و
ضسمان سسÒورته ‘ أفضسل ألظروف و ألعامل ألثا Êهو

عامل أŸناخ خاصسة أن أ÷و ألسسائد ‘ قطر هذه ألفÎة
يشسبه أ ¤حد كب Òأ÷و ألذي سسيلعب فيه زمÓء ﬁرز
Ãصسر و هذأ من أجل تعويد ألÓعب Úعلى أللعب ‘ مثل
هذه ألجوأء .
و دأر أ◊ديث قبل فÎة عن أمكانية بر›ة تربصس
–ضسÒي بأاوروبا لكن ألعكسس هو ألذي حدث خاصسة أن
ألجوأء ألسسائدة ‘ أوروبا ‘ هذه ألفÎة ﬂتلفة “اما
عن أ÷و ‘ مصسر و هو ما دفع بلماضسي للتفك ‘ Òأجرأء
ألÎبصس ألثا ‘ Êقطر .

برنامج –ضشÒات «اÿضشر» قبل «الكان»
 03ج- -وان  :ان- -طÓ- -ق اŸرح- -ل- -ة ا’و ¤م- -ن
الÎبصس Ãركز سشيدي موسشى
 08ج - -وان  :السش- -ف- -ر ا ¤ق- -ط- -ر و ان- -طÓ- -ق
اŸرحلة الثانية بالدوحة
 11جوان  :مواجهة منتخب بورندي وديا
 16جوان  :مواجهة منتخب ما‹ وديا
 18ج -وان  :السش -ف -ر ا ¤مصش -ر ل -ل-مشش-ارك-ة ‘
’فريقية
’· ا إ
كأاسس ا أ

’لعاب القوى
البطولة العاŸية اŸدرسشية أ

إايزم :اŸنتخب الوطني حقق نتائج مشسّرفة ‘ موعد سسبليت

اعت Èرئيسس ا’–ادية ا÷زائرية للرياضشة اŸدرسشية ،عبد ا◊فيظ إايزم ،أامسس ،اأن النتائج التي حققها الرياضشيون ا÷زائريون خÓل،
’ششبال Ãدينة سشبليت الكرواتية« ،مششرفة» مؤوكدا أان هؤو’ء الششبان «يسشتحقون كل
’لعاب القوى لفئة ا أ
البطولة العاŸية اŸدرسشية أ
العناية و ا’هتمام».
و أوضس- - -ح أإي- - -زم «ح - -ق - -ق أل - -ع - -دأوؤون
أ÷زأئ-ري-ون ن-ت-ائ-ج مشس-ج-عة وحطموأ
أرق -ام-ا ق-ي-اسس-ي-ة شس-خصس-ي-ة ل-ه-م ،ك-م-ا
أث -ب -ت -وأ ق -درأت -ه -م أم -ام أق-وى أل-ف-رق
ألعاŸية ،ولعل أحسسن نتيجة حققتها
أŸشس- -ارك- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ه -و أح -ت Ó-ل
أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي ل -ل -ذك -ور أŸرك-ز
أل-ث-ام-ن ‘ ألÎت-يب أل-ع-ام ل-ل-م-نتخبات
وه-ن-اك ب-عضس أل-ع-ن-اصس-ر أل-ت-ي أح-تلت
أŸرأك -ز ألأو ‘ ¤أخ -تصس -اصس -ات -ه-م».
أضس- -اف «ه- -ن- -اك ع- -دأئÁ Úت- -ل- -ك -ون
أإمكانيات وجب صسقلها وهم بحاجة
أإ ¤تدريبات وأهتمام أك ،Ìوهم بذرة
لرياضسي Úسسيحققون نتائج جيدة ‘
أŸسستقبل» .ومعلوم أن هذه ألبطولة
قسسمت أإ ¤قسسم :Úمنافسسات خاصسة
باŸنتخبات و أخرى ما ب ÚأŸدأرسس.
‘ ترتيب أŸنتخبات ذكور أحتلت
أ÷زأئ -ر أŸرك -ز أل -ث -ام -ن م -ن ب19 Ú
ب-ل-دأ ،ب-رصس-ي-د  780ن-ق-ط-ة ،أم-ا ل-دى
ألفتيات ،فقد أحتل ألفريق أ÷زأئري
أ  Ÿر ت -ب -ة  1 3م - - - - -ن ب  1 8 Úم ن ت خ ب ا ،
حاصسدأ  670نقطة .لدى أŸدأرسس،
حلت ثانوية «بورأشسد» (ع Úألدفلى)
ل -ل -ذ ك -و ر  ‘ ،أ  Ÿر ت -ب -ة  2 3م - -ن ب 2 6 Ú
مدرسسة ،برصسيد  531نقطة ،أما عند
ألإن -اث ،ف -ق -د أك -ت -ف -ى ف -ري-ق ث-ان-وي-ة
بسسكرة باŸركز  22وما قبل ألأخ،Ò
Ãجموع  425نقطة.

أفاد أإيزم «‘  2010شساركت أ÷زأئر
‘ بطولة ألعا ⁄باإسستونيا ،وألنتائج ⁄
ت -ك -ن ‘ أŸسس -ت -وى أŸط -ل -وب ن -ظ -رأ
ل- -ل- -مسس -ت -وى أل -ع -ا‹ أل -ذي م -ي -ز ت -لك
أل -ط -ب -ع-ة ،وه-ذه أŸرة ،ف-ب-ال-رغ-م م-ن
أŸردود أل- -ق- -وي ل- -ل -مشس -ارك ،Úأإل أن
ري -اضس -ي -ي -ن -ا ح -ق -ق -وأ ن -ت-ائ-ج مشس-رف-ة
تسس-ت-ح-ق أل-تشس-ج-ي-ع ،ع-ل-م-ا أن-ن-ا أل-ب-لد
ألإف -ري -ق-ي أل-وح-ي-د أل-ذي حضس-ر ه-ذأ
أŸونديال» .لعل أبرز نتيجة حققها

أ÷زأئريون ،كانت ‘ سسباقي  800مÎ
و  1500م– .Îصسل غوأند ﬁمد
على أŸركز ألول ‘ سسباق  800مÎ
ﬁققا زمنا قدره (1د و  48ثا و  86ج)
م-ت-ب-وع-ا ب-ك-ل م-ن ألÈأزي-ل-ي تومبوليم
بيدرو (1د52 ،ثا و 54ج)
وأل‚ليزي هيغينز جاك (1د53 ،ثا،
43ج) أما ألنتيجة ألأخرى ،تعود أ¤
ع -يسس-ى ل-ف-ي-ل-ف ‘ سس-ب-اق  1500م،Î
ح -يث –صس-ل ع-ل-ى أŸرت-ب-ة أل-ث-ال-ث-ة،

اŸنتخب اŸصشري

ب- -زم -ن ق -دره (3د59 ،ث- -ا62 ،ج) أم- -ا
أŸرك- -زي- -ن ألول وأل- -ث -ا Êف -ع -ادأ أ¤
ألÈتغا‹ باروسس أإيتسسون (3د51 ،ثا،
93ج) وأل- -ف -رنسس -ي ديسس -م -يت م -ارتÚ
(3د56 ،ثا48 ،ج) وشساركت أ÷زأئر بـ
 24عدأء من بينهم  12من ألفتيات ‘
ه -ذه أل -ب -ط -ول -ة أل -ع-اŸي-ة ‘ ،ك-ل م-ن
أختصساصسات100 :م 200 ،Îم 400 ،م،
110م حوأجز (ذكور) 100 ،م (أإناث)،
300م حوأجز (ذكور-أإناث) 800 ،م،
1500م 3 ،أآلف م ،Îألوثب ألعا‹،
أل-ق-ف-ز أل-ط-وي-ل ،أل-ق-ف-ز ألثÓثي ،رمي
ألرمح ورمي أ÷لة.
قسسم ألوفد أ÷زأئري أ ¤قسسم:Ú
 12ع -دأء ( 6ف-ت-ي-ات) ‘ أŸن-تخبات
و 6( 12أناث) ما ب ÚأŸدأرسس .وقاد
أل - -وف - -د أ÷زأئ - -ري أŸدي- -ر أل- -ف- -ن- -ي
أŸك-ل-ف ب-ال-ري-اضس-ات أل-ف-ردية ،رشسيد
ح -فصس -اوي ،وث Ó-ث -ة م -درب Úوي-ت-ع-ل-ق
ألأمر بكل من يحي سسويسسي (بسسكرة)،
ق -وأدري ن -ور أل -دي -ن (ع Úأل -دف -ل -ى)،
ف -رح -ات ع -ازم (ت -ي -زي وزو) .أق-ت-ط-ع
ألرياضسيون  24تاأشسÒة تاأهلهم للموعد
أل- -ع- -اŸي خ Ó-ل م -ن -افسس -ات أل -ك -اأسس
ألوطنية لألعاب ألقوى ألتي جرت من
 2أ 5 ¤أفريل ألفارط بسسوق ألثنÚ
(بجاية) .وع- -رف أ◊دث أل -ع -اŸي
أŸدرسسي مشساركة قرأبة  900رياضسي
Áثلون  40بلدأ.

ا Ÿـ ـ ـدرب خـ ـ ـافي Òأاجـ ـ ـÒي يخت ـ ـ ـار ’ 25عب ـ ـ ـ ـا
أعلن إأيهاب لهيطة مدير أŸنتخب أŸصسري لكرة
ألقدم أن أŸدرب خافي ÒأجÒي أختار  25لعبا
لÓنضسمام لÎبصس ألفريق ‘ برج ألعرب يوم  6جوأن
أŸق -ب-ل ألدأء م-ب-ارأت Úودي-ت Úأم-ام ت-ن-زأن-ي-ا وغ-ي-ن-ي-ا
يومي  13و 16جوأن ‘ ملعب برج ألعرب ،أسستعدأدأ
 ·Óألتي تسستضسيفها
ÿوضس نهائيات كأاسس أفريقيا ل أ
مصسر ‘ ألفÎة من  21جوأن إأ 19 ¤جويلية من ألعام
أ÷اري.
تضس -م ق -ائ-م-ة ألÓ-ع-ب ÚأŸدع-وي-ن ث-م-ان-ي-ة ÎﬁفÚ
منهم باÿصسوصس ﬁمد صسÓح (ليفربول أل‚ليزي)
وﬁمد ألنني (أرسسنال أل‚ليزي) وأحمد أÙمدي

أسستون في Óأل‚ليزي.
ي-ل-عب أŸن-ت-خب أŸصس-ري ن-ه-ائ-ي-ات ك-أاسس إأف-ري-ق-ي-ا
 ‘ 2019 ·ÓأÛم- -وع- -ة ألو ¤رف- -ق -ة ك -ل م -ن
ل - -أ
زÁبابوي وأوغندأ وجمهورية ألكونغو ألدÁقرأطية.
قائمة اŸدعوين:
 أحمد أÙمدي (أسستون في Óأل‚ليزي) /وليدسسليمان (أألهلي) /عبد ألله ألسسعيد (بÒأميدز) أحمد
ع -ل -ي (أŸق -اول -ون أل -ع -رب) ﬁم -د أل -ن -ن -ي (أرسس -ن-ال
أل‚ليزي) ﬁمد صسÓح (ليفربول أل‚ليزي) أحمد
حجازي (ويسست بروميتشس أل‚ليزي) عمر جابر
(بÒأميدز) أحمد ألشسناوي (بÒأميدز) مروأن ﬁسسن

–ويÓت

(أألهلي) ﬁ -مد أبوجبل (سسموحة)  -طارق حامد
(ألزمالك)  -أحمد حسسن كوكا (أوليمبياكوسس أليونا)Ê
علي أحمد « غزأل « (فÒنسس ألÈتغا‹) ﬁمود حسسن
« ت -ري -زي -ث -ي -ه « ( -ق -اسس -م ب-اشس-ا ألÎك-ي) ع-م-رو وردة
(أتروميتوسس أليونا )ÊأÁن أشسرف (أألهلي) ﬁمد
ألشس - -ن - -اوي (أأله - -ل - -ي) ﬁم - -ود ح - -م- -دي «أل- -ونشس «
(أل-زم-الك) ب-اه-ر أÙم-دي (ألسس-م-اع-ي-ل-ي)  -أح-مد
أÁن م- -نصس- -ور (بÒأم- -ي -دز) ن -ب -ي -ل ع -م -اد « دون -ق -ا «
(بÒأميدز) ﬁمود عبد ألرحيم « جنشس « (ألزمالك)
 ﬁم - -ود عÓ- -ء (أل- -زم- -الك) أح- -م- -د أب- -و أل- -ف- -ت- -وح(سسموحة).

باريـ ـ ـ ـسس سسـ ـ ـ ـ ـان جÒم ـ ـ ـ ـان مه ـ ـ ـ ـتم بخدم ـ ـ ـ ـ ـ ـات بوغـ ـ ـ ـبا
يخطط نادي باريسس سسان جÒمان ،إأ ¤توجيه
ضس -رب -ة ق -وي -ة إأﬂ ¤ط -ط زي -ن أل -دي -ن زي-دأن،
أŸدي- -ر أل- -ف- -ن- -ي ل- -ري- -ال م- -دري- -د ،خÓ- -ل فÎة
ألنتقالت ألصسيفية أŸقبلة .ذكر موقع «10
سس -ب -ورت « أل -ف -رنسس -ي أن ب -اريسس سس-ان جÒم-ان
سسُيحاول ألتعاقد مع بول بوغبا ‚م مانشسسسÎ
يونايتد ‘ أÒŸكاتو ألصسيفي أŸقبل ..وُيعد بول

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

بوغبا من أألهدأف ألرئيسسية لزيدأن ،إأذ يريد
أŸدرب أل- -ف- -رنسس- -ي ،أ◊صس -ول ع -ل -ى خ -دم -ات
م- -وأط- -ن- -ه ،إلضس- -ف- -اء ق -وة أك Èإأ ¤خ -ط وسس -ط
أŸلكي.
أوضسح أŸوقع ،أن صسفقة أنتقال بوغبا إأ ¤ريال
مدريد ُ ⁄تحسسم بعد ،وأن هذأ ألوضسع ُيعطي
أألمل لباريسس سسان جÒمان من أجل أ◊صسول

على خدمات ألنجم ألفرنسسي..
من جهة أخرى ،أشسارت صسحيفة «ذأ صسن» أن
إأدأرة م-انشسسس Îي-ون-اي-ت-د ل ت-ع-ت-زم أل-ت-خ-ل-ي ع-ن
خدمات بول بوغبا ،حيث يريد أŸدرب أو‹
ج-ون-ار سس-ولسس-ك-اي-ر ،ألع-ت-م-اد بشس-ك-ل ك-ب Òعلى
ألÓعب ‘ ،مرحلة إأعادة بناء ألفريق ،وألعودة
به من جديد إأ ¤مسساره ألصسحيح..

ألعدد

17954
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خÓل إاسشتقباله لنادي برج بوعريريج للكرة الطّائرة

برنـ ـاوي« :ضسرورة بذل مزي ـ ـد م ـن ا÷ه ـود
م ـن أاجـ ـل الفـ ـوز بأالق ـ ـاب أاخـ ـرى مسستقبـ ـ»Ó
طالب وزير الششباب والرياضشة عبد الرؤووف برناوي من نادي برج بوعريريج للكرة الطائرة
رجال اُŸتّوج بلقب البطولة الوطنية مؤوخرا ،بضشرورة بذل اŸزيد من ا÷هود من أاجل الفوز
صشصشه لهم تششجيعا وتكرÁا لهم
بأالقاب أاخرى مسشتقب ،Óكان ذلك خÓل ا إ
’سشتقبال الذي خ ّ
’مكانيات اŸادية.
على اÛهودات اُŸقّدمة منهم رغم قلة ا إ

نبيلة بوقرين
ث ّ-م -ن أل -رج-ل أألول ع-ل-ى ق-ط-اع
ألشسباب وألرياضسة ألعمل ألكبÒ
ألذي قام به ألقائمون على نادي
ألÈج ،وأل -ذي أّه -ل -ه -م ل-ت-ح-ق-ي-ق
ه-ذه أل-ن-ت-ي-ج-ة ‘ ق-ول-ه« :ب-دأي-ة
أهّ-ن-ئ ك-ل ألÓ-ع-ب ÚوأُŸسسّ-ي-رين
‘ ن -ادي ب -رج ب -وع -ري-ري-ج ع-ل-ى
أل-ت-ت-وي-ج ب-ل-قب أل-بطولة ألوطنية
ل -ل -ك -رة أل-ط-ائ-رة خÓ-ل أŸوسس-م
أل- -ري -اضس -ي أ◊ا‹ ،وأشس -ك -ره -م
على ألعمل ألكب Òألذي قاموأ به
رغم قلة أإلمكانيات باŸقارنة
م -ع أل -ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ه-ذأ
ألفريق ألنهم –ّدوأ كل ألعوأئق
وم- -ن ه- -ن- -ا أق -دم شس -ك -ر خ -اصس
ل-لسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة ل-ولي-ة ب-رج
بوعريريج وعلى رأسسهم ألوأ‹
على دعمهم للنادي وألرياضسة،
ما جعل هذه ألولية –قق نتائج
ج - -د إأي - -ج - -اب - -ي - -ة ‘ أŸوأسس - -م
أألخÒة» .أضساف ألوزير قائ:Ó
«ألرياضسات أ÷ماعية لها طابع
خ -اصس ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-م-ت-اب-ع-ة أل-ت-ي
–ظ -ى ب -ه -ا ،ون -ح -ن م-ن خÓ-ل
ه-ذه أل-ت-ك-رÁات وأإلسس-ت-ق-بالت

Ÿتوأضسعة نأامل أن تكون بادرة
أُ
تشس-ج-ي-ع-ي-ة للرياضسي Úللموأصسلة
‘ أل- -ع -م -ل أ÷اد ل -ل -وصس -ول إأ¤
إأ‚ازأت أخ -رى ‘ أُŸسس -ت -ق -ب -ل
أل -ق -ريب ،خ -اصس -ة أن -ه -م وع-دوأ
ب -ال -ع-م-ل ع-ل-ى أل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب
ألقاري ،وأنا أ“نى أن يتحقق
ذلك ألن أ÷زأئ - - - - - - - - - - - - - -ر “لك
أإلم -ك -ان -ي -ات وأل -ك -ف-اءأت أل-ت-ي
تسسمح لها بإاعتÓء أعلى أŸرأكز
على ألصسعيد ألقاري ،ومن جهة
أخرى نطمح للتقرب أك Ìمن
ألÓ- - -ع - -ب Úون - -ت - -ع - -رف ع - -ل - -ى
إأنشس - -غ - -الت - -ه - -م ألن أل - -ط- -م- -وح
وأل-ت-ح-دي وأل-رغ-ب-ة ‘ أل-وصس-ول
هي أسساسس ألنجاح».
طالب برناوي أ÷ميع بضسرورة
تغليب أŸصسلحة ألعامة من أجل
–ق - -ي - -ق أل- -ن- -ت- -ائ- -ج ‘ ق- -ول- -ه:
«لحظنا أن ألفرق ألتي ل “لك
إأمكانيات كبÒة هي ألتي ‚حت
‘ –ق- -ي- -ق ن- -ت- -ائ- -ج إأي- -ج -اب -ي -ة
وأل -ع -كسس ب -ال -نسس -ب -ة أل-ت-ي “لك
أإلمكانيات إألّ أنها ل تركز على
ألتكوين ألنها تشسÎي ألÓعبÚ
و ⁄ت-ت-م-ك-ن م-ن أل-ت-ت-وي-ج ،ولهذأ
أط -الب ك -ل أألسس -رة أل -ري -اضس -ي-ة

وأل - -ري - -اضس - -ي Úع- -ل- -ى ت- -غ- -ل- -يب
أŸصس- -ل- -ح- -ة أل- -ع -ام -ة م -ن أج -ل
تشس- -ري- -ف أألل -وأن أل -وط -ن -ي -ة ‘
ﬂت -ل -ف أل -ت -ظ -اه-رأت أل-دول-ي-ة
وألقارية مسستقبÃ Óا أن ألسسنة
أ◊الية جد مهمة».
أم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ن-ه-ائ-ي ك-أاسس
أ÷م -ه -وري -ة ل -ك -رة أل -ق-دم ،أك-د
ألوزير أنه سسيكون مباشسرة بعد
شسهر رمضسان ‘ قوله« :نهائي
ك -أاسس أ÷م -ه -وري -ة ل-ك-رة أل-ق-دم
عرسس كروي كب Òتعّودنا عليه
‘ كل سسنة ،ونطمح لكي يكون
ك - -ذلك ‘ أŸوسس - -م أ◊ا‹ م- -ن
خÓ- - -ل ت- - -وف Òك - -ل أل - -ظ - -روف
أŸن -اسس -ب -ة وأُŸع -ط-ي-ات إل‚اح
Ÿقرر أن يجري
أŸوعد ،من أ ُ
م -ب-اشس-رة ب-ع-د شس-ه-ر رمضس-ان أي
قبل تاريخ  30جوأن ألنه آأخر
Óندية من أجل
أجل بالنسسبة ل أ
تسس- -ل- -ي- -م أل- -ق- -وأئ- -م أُŸت- -ع -ل -ق -ة
ب-اŸشس-ارك-ة أل-ق-اري-ة ،وم-ن ج-هة
أخ- -رى نسس -م -ح ل Ó-ع -ب Úب -أاخ -ذ
قسس -ط م -ن أل -رأح-ة ب-ع-د م-وسس-م
شساق وُمتعب قبل ألعودة للمرحلة
أل -ت -حضسÒي -ة أÿاصس -ة ب -السس -ن -ة
أ÷ديدة».

Ãناسشبة –قيقه الصشعود للقسشم الثاÊ

تكر Ëفريق الشسباب الّرياضسي لكرة ال ّسسلة لتب ّسسة

حظيت جمعيّة « الششباب الّرياضشي لكرة ال ّسشلة لو’ية تب ّسشة « ،بتكر Ëمن وا‹
الو’ية عطا الله مو’تي ‘ ،سشهرة رمضشانيةÃ ،ناسشبة –قيقها نتائج ايجابّية مّكنته من
’ّول مّرة ‘ تاريخ الّرياضشة ‘ و’ية تبسشة ..
صشعود إا ¤القسشم الوطني الّثا ،Êوذلك أ
ال ّ
وحفل التكر Ëأاقيم تخليدا لروح احد مؤوسّشسشي رياضشة كرة السشّلة بتب ّسشة ،الفقيد «عبد
القادر بوكوبة».
ب -اŸن-اسس-ب-ة هّ-ن-أا وأ‹ أل-ولي-ة ،أعضس-اء أل-ف-ري-ق ،لع-ب Úمديرّية ألشّسباب وألّرياضسة »،بتسسريع أإلجرأءأت ألّتقنية
ومسسÒي - -ن ودأع - -م Úومشسّ- -ج- -ع ،Úع- -ل- -ى ه- -ذأ أل‚از بغرضس توف Òقاعة رياضسّية لفائدة ألفريق ،وألعمل على
ألتاريخي ،وألتزم عطا ألله «باŸرأفقة أŸسستمّرة ÷ميع Œهيزها مع بدأية أŸوسسم ألّرياضسي أŸقبل ،مع ألتكّفل
أل -ف -رق ألّ-ري-اضس-ي-ة ب-ال-ولي-ة أل-ف-ردّي-ة وأ÷م-اعّ-ي-ة ،شس-رط ب-ال-ف-ري-ق ،وضس-م-ان ألّ-رع-اي-ة ألÓّ-زم-ة ل-لّصس-ع-ود إأ ¤ألقسسم
–قيق أألفضسل ،كما وعد» فريق كرة ألسسلّة بتوف Òألّدعم ألوطني أألّول «.
أŸاّدي وأŸعنوي وتقد Ëكل أّÙفزأت من أجل –قيق
نتائج أفضسل ،وحث ‘ ذأت ألسسياق ألوصساية متمثلة ‘

منتخب غانا

تبسسة :خالد.ع

جي ـ ـ ـان أاسسامـ ـ ـواه ي ـ ـ ـعتزل اللع ـ ـ ـب دوليـ ـ ـا
أعلن أسساموأه جيان ،هدأف منتخب غانا عÈ
سسنوأت طويلة أعتذأره عن أŸشساركة ‘ ألعرسس
ألقاري و أعتزأل أللعب دوليا بعد عدم أختياره
لرتدأء شسارة قيادة منتخب بÓده ‘ نهائيات كاسس
أ· إأفريقيا أŸقبلة .أوضسح جيان ‘ بيان له « :بعد
أل -تشس -اور م -ع أسس -رت -ي وف -ري -ق -ي وبصس -ف -ت-ي ق-ائ-دأ
Ÿن -ت -خب غ -ان -ا ق-ررت ألع-ت-ذأر ع-ن ع-دم خ-وضس
أل -ب -ط -ول -ة ب -ع -د ق-رأر أŸدرب م-ن-ح شس-ارة أل-ق-ي-ادة
لÓعب آأخر رغم أ Êأسستدعيت ضسمن تشسكيلة كأاسس
أأل·» ،مضسيفا» أرغب أيضسا ‘ أعتزأل أللعب دوليا

بصسفة دأئمة».
سسجل ألÓعب ألبالغ من ألعمر  33عاما  51هدفا
‘  106م -ب -اري -ات دول -ي -ة وه -ز ألشس -ب-اك ‘ سست
ب-ط-ولت م-ت-ت-ال-ي-ة ل-ك-أاسس أأل· أإلف-ري-ق-ي-ة وثÓ-ث
بطولت لكأاسس ألعا ⁄ب 2006 Úو .2014وجيان
أك Ìلعب أفريقي سسجل أهدأفا ‘ كأاسس ألعا⁄
برصسيد سستة أهدأف ⁄ .يلعب جيان مع منتخب
غ -ان -ا م -ن -ذ سس -ب -ت -م 2017 Èبسس- -بب مشس -اك -ل م -ع
أإلصسابات إأضسافة إأ ¤عدم خوضس مباريات كافية
مع فريقه ألÎكي قيصسري سسبور.

تششلسشي

جـ ـ ـÒو Áـ ـ ـ ـ ـّدد عق ـ ـ ـ ـ ـده إا ¤غاي ـ ـ ـة 2020

م ّ-د د ن -ادي تشش -لسش -ي ا’إ‚ل -ي -زي ل -ك -رة
ال -ق -دم ،اأمسس ال -ث Ó-ث-اء ،ع-ق-د اŸه-اج-م
الفرنسشي اأوليفييه جÒو عاما اإضشافيا
ح- -ت -ى  ،2020حسش -ب -م -ا اأع -ل -ن -ه ال-ف-ري-ق
ا’‚ليزي.
و أب - -دى جÒو ( 32سس -ن -ة) ‘ ألآون -ة ألأخÒة
عدم رضساه لقلة مشساركته أسساسسيا ‘ صسفوف
فريق أŸدرب ألإيطا‹ ماوريتسسيو سساري،
وسسط تلميحات عن أحتمال رحيله بعد نهاية
ع -ق -ده ‘  30ج-وأن أŸق-ب-ل ،ل-ك-ن أŸه-اج-م
ألذي تّوج ‘ ألصسيف أŸاضسي مع منتخب

بÓده بلقب كاأسس ألعا ،2018 ⁄وأفق على
ألبقاء ‘ ألعاصسمة ألإ‚ليزية لعام أإضسا‘
على ألأقل.
جل جÒو  17هدفا ‘  62مبارأة دأفع
وسس ّ
فيها عن ألوأن فريق «ألبلوز» منذ أنضسمامه
من جاره أرسسنال ‘ جانفي .2018
و أحرز جÒو ‘ صسفوف تشسلسسي لقب كاأسس
أ‚لÎأ أŸوسسم أŸاضسي بفوز فريقه على
مانشسسس Îيونايتد  ‘ 0-1ألنهاية ،وسسيوأجه
فريقه ألسسابق أرسسنال ‘ نهائي «يوروبا ليغ»
أŸقرر ‘ باكو ‘  29ماي أ◊ا‹.

مواقيت
الصصÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 22مأي  :19٥9سصلطأت العدو تغتأل ببأريسص اÙأمي «ولد
’–أد العأم
عودية» ،الذي تو ¤الدفأع عن أاعضصأء ا إ
للعمأل ا÷زائري UGTA Úاÿمسصة عشصر اŸعتقلÚ
بفرنسصأ.
صصصصت
^  22مأي  :19٦0تعأطفأ مع القضصية ا÷زائرية ،خ ّ
الصص -ح-ي-ف-ة السص-وي-دي-ة «اأف-ت-ون بÓ-دت» اف-ت-ت-أح-ي-ت-ه-أ ل-ل-ج-زائ-ر،
مÈزة م -أ ج-أء ‘ أاسص-ب-وع-ي-ة اÛأه-د« :ال-دف-أع ع-ن أان-فسص-ن-أ ب-أأسص-ل-ح-ة
الشصرق و’ اŸوت بأأسصلحة الغرب».

2٤

’ربعأء  1٧رمضصأن  1440هـ الموافق لـ  22مأي  2019م
ا أ

الطقــسص اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنأبة

ألعدد

17954

^ أكتسصاب أ÷يشش Ÿقّومات ألعصصرنة حجر ألّزأوية لأي ‚اح –ديثي
نهج مكافحة ألفسصاد يرتكز على أأسصسش
صصلبة ومعلومات دقيقة
ألفريق جّدد ألتذك Òمرة أأخرى على أأّن ألنهج
أّŸتبع ‘ ›ال مكافحة ألفسساد ،هو نهج يرتكز
ع-ل-ى أأسسسس صس-ل-ب-ة ،وب-ن-ي ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات دق-ي-قة،
مؤوكدأ أأن جهاز ألعدألة يسستحق ألشسكر وألتقدير
على جهوده أŸبذولة ‘ معا÷ة ﬂتلف أŸلفات.

رصصد وتفكيك كافة أأللغام أŸزروعة ‘
ﬂتلف مؤوسّصسصات ألدولة وقطاعاتها

تبني أألسصاليب ألّتعليمية أ◊ديثة
ألّنظرية وألّتطبيقية أŸعتمدة
إأّن ألتحكم ‘ معاي– Òسس Úوتطوير مسستوى
أل -ت -ع-ل-ي-م وأل-ت-ك-وي-ن أŸل-ق-ن ‘ ه-ذه أŸدرسس-ة و‘
غÒها من مدأرسس أ÷يشس ألوطني ألشسعبي ،يتم
ع Èأل- -ت- -ق- -ي- -ي- -م أŸوضس- -وع -ي ل -درج -ات –صس -ي -ل
أŸت -خ -رج Úم -ن أل -ط -ل -ب -ة وأÎŸبصسı Úت -ل -ف
أŸع -ارف وأل -ع -ل -وم أل -عسس -ك-ري-ة سس-وأء أل-ن-ظ-ري-ة أأو
ألتطبيقية.

أŸوقف ألوطني وأŸبدئي للّطلبة رمزأ
بارزأ من رموز توأفق أ÷زأئرّيÚ
«لقد مّرت على ألشّسعب أ÷زأئري خÓل هذأ
ألشسهر أ÷اري ،ذكرى وطنية خالدة ،فبقدر ما هي
مؤوŸة فهي عزيزة على قلوب أ÷زأئرّي ،Úإأّنها
ذكرى ألثامن من ماي  1945أأ’ليمة ،هذه ألذكرى
ألتي كانت مفصسلية من حيث تأاثÒها على تعزيز
ألقناعة ألثورية وألنضسالية لدى أ÷زأئري Úبضسرورة
تبني ألكفاح أŸسسلح ألذي كانت ألثورة ألتحريرية
أÛيدة ثمرته أŸباركة .هذه ألثورة أŸيمونة ألتي
تخـّللتها ﬁطات عديدة أأظهرت مدى تعلق ألشسعب
أ÷زأئري بهذأ أ÷هد ألثوري ألعازم ،ومن بينها
هذه أÙطة ألتاريخية ألتي أأحـيا شسعبنا ‘  19من
هذأ ألشسهر أ÷اري ذكرأها  ،63وهي يوم ألطالب
ألذي يحمل معا Êود’’ت عميقة عن مدى وعي
أل -ط -الب أ÷زأئ -ري ،وإأدرأك -ه ◊ق -ي-ق-ة أŸصس-ل-ح-ة
أل -ع -ل -ي -ا ل -ب Ó-ده ،وق-د ب-ق-ي ه-ذأ أŸوق-ف أل-وط-ن-ي
وأŸب -دئ -ي ل -ل -ط -ل -ب -ة رم-زأ ب-ارزأ م-ن رم-وز ت-وأف-ق
أ÷زأئري ،Úوحرصسهم على أأن تبقى أ÷زأئر فوق
كل أعتبار““.

‘ عمليأت متفّرقة Ÿفأرز ا÷يشص

حجز  2١قنطارأ و 6١كلغ من أıدرأت بالنعامة
‘ إأط -ار م -ك -اف -ح -ة أإ’ره -اب ،أأوق -فت م -ف-رزة
للجيشس ألوطني ألشسعبي ،يوم  20ماي  2019عنصسر
دعم للجماعات أإ’رهابية بتلمسسان  /ن.ع.2.
و‘ إأطار مكافحة أ÷رÁة أŸنظمة ،أأوقفت
مفارز للجيشس ألوطني ألشسعبي بكل من “Ôأسست
وع Úقزأم  /ن.ع ،6.سسبعة ( )07منقب Úعن ألذهب
وضس-ب-طت مسس-دسس-ا رشس-اشس-ا م-ن ن-وع كÓ-شس-ن-ي-ك-وف
وك -م -ي -ة م -ن أل-ذخÒة و( )04أأج -ه -زة ل -ل-كشس-ف ع-ن
أŸعادن ودرأجة نارية.
من جهة أأخرى و‘ سسياق ألعمليات ألنوعية ‘
صسد أنتشسار آأفة أıدرأت ببÓدنا ،ضسبط حرأسس
أ◊دود ب -ال -ن-ع-ام-ة  /ن.ع 2.خ-مسس-ة ( )05ق-ن-اطÒ
و( )11كيلوغرأم من ألكيف أŸعالج لÒتفع إأجما‹

أل -ك -م -ي -ات أÙج -وزة ‘ ن -فسس أŸن -ط -ق -ة خÓ-ل
أل- - -ي- - -وم Úألسس- - -اب - -ق Úإأ )21( ¤ق - -ن - -ط - -ار و()61
كيلوغرأما.

...وتوقيف  2مهّرب Úعلى م Ïشصاحنة
وتوقيف  39مهاجرأ غ Òشصرعي
وب- -بسس -ك -رة  /ن.ع ،4.أأوق -فت م -ف -رزة ل -ل -ج-يشس
ألوطني ألشسعبي مهرب )02( Úكانا على م Ïشساحنة
ُمحملة بـ ( )27150علبة سسجائر ‘ ،ح ” Úتوقيف
( )39مهاجرأ غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة
بكل من غردأية وتلمسسان وتيارت.

بفضصل اسصتغÓل Ÿعلومأت بتمÔاسصت

كشصف ﬂبأا يحتوي على رشّصاشش  RPKوكÓشصنيكوف

‘ إأطار مكافحة أإ’رهاب وبفضسل أسستغÓل
أŸعلومات ،كشسفت مفرزة للجيشس ألوطني ألشسعبي،
يوم  20ماي  2019إأثر دورية بحث وتفتيشس قرب
ألشس- -ري- -ط أ◊دودي ب- -ت- -مÔأسست  /ن.عﬂ ،6.ب- -أا
Óسسلحة وألذخÒة يحتوي على رشساشس من نوع
ل أ
 RPKومسس -دسس رشس-اشس م-ن ن-وع كÓ-شس-ن-ي-ك-وف
و( )1,8كيلوغرأم من مادة  ، TNTباإ’ضسافة إأ¤

كمية من ألذخÒة.
تأاتي هذه ألعملية لتؤوكد مرة أأخرى على أليقظة
ألعالية وأ◊رصس ألشسديد لوحدأت أ÷يشس ألوطني
ألشسعبي أŸرأبطة على أ◊دود ‘ أ◊فاظ على
سس Ó-م -ة ت -رأب -ن -ا أل -وط -ن -ي ،وإأح -ب -اط أأي -ة ﬁاول-ة
للمسساسس بأامن وأسستقرأر ألبÓد.

 2٥°ا÷زائر

 2٥°وهران

الثمن  10دج

ألفريق قايد صصالح :ملّفات كثÒة ثابتة ألقرأئن ،ثقيلة بل وخطÒة

صص-صص ال-ف-ري-ق أاح-م-د ڤ-أي-د صصألح نأئب
خّ
وزير الدفأع الوطني ،رئيسص أاركأن ا÷يشص
الوطني الشصعبي اليوم الثألث من زيأرته إا¤
ال-ن-أح-ي-ة ال-عسص-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ل-ت-فّقد بعضص
وحدات القطأع العسصكري ببسصكرة.
فباŸدرسسة ألعليا للقوأت أÿاصسة ببسسكرة وبعد
م-رأسس-م أ’سس-ت-ق-ب-ال رف-ق-ة أل-ل-وأء حسس-ان عÁÓ-ية،
قائد ألناحية ألعسسكرية ألرأبعة ،ترأأّسس ألفريق لقاءً
توجيهيا حضسره إأطارأت وطلبة وأأفرأد أŸدرسسة
فضس Óعن ‡ثلي ﬂتلف أ’سسÓك أأ’منية ،حيث
أألقى كلمة ذكر فيها با÷هود ألتي بذلت من أأجل
ترقية وتطوير أŸنظومة ألتكوينية للجيشس ألوطني
ألشس-ع-ب-ي ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ن-ظ-وم-ة ق-ادرة ع-ل-ى ضسمان
تنمية بشسرية قوÁةُ ،تحسسن ألتكيف مع متطلبات
م -ه -ام -ه -ا أŸت -ع -ددة وأŸت -ك-ام-ل-ة ،وت-درك د’’ت
حتمية –قيق أأ’هدأف أŸسسطّرة:
«إأّن تشسّبثنا باكتسساب أ÷يشس ألوطني ألشّسعبي،
سسليل جيشس ألتحرير ألوطني Ÿقّومات ألعصسرنة
وأل -ت-ح-ديث ‘ ك-اف-ة أÛا’ت ،وت-ي-ق-ن-ن-ا م-ن ك-ون
أÛال أل -ت -ك -وي-ن-ي ه-و ح-ج-ر أل-زأوي-ة أ’ي مسس-ع-ى
–ديثي ناجح ،يتوأفق مع عصسر ألعلم وأŸعرفة،
قلت ،إأنّ تشسّبثنا بهذه أŸقومات جعلنا ‰نح أأهمية
قصسوى ودأئمة Ÿؤوسسسساتنا ألتكوينية ،ونحرصس على
Óسساليب ألتعليمية وألبدأغوجية أ◊ديثة
تبنيها ل أ
أل-ن-ظ-ري-ة وأل-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة أŸع-ت-م-دة ع-ل-ى أل-ت-ق-ن-ي-ات
ألعصسرية أŸتطورة““.

 22°وهران

 24°ا÷زائر

عنأبة

أازعجت العصصأبة وأاثأرت الّرعـب لديهأ ،فسصأرعت إاﬁ ¤أولة عرقلة جهود ا÷يشص

فالتكوين ألنظري وألتطبيقي مهما بلغ مسستوأه،
’ يضسمن ‘ حد ذأته كسسب رهان ألتفوق وألنجاح
إأذأ  ⁄يقÎن بالضسرورة بحسس مهني وخلقي رفيع
يعينه على أأدأء وأجبه على ألوجه أأ’صسوب ،أ’ن
أأ’مر يتعلق هنا Ãدى قدرة ألفرد على –مل
أŸسس -ؤوول -ي -ة أŸوضس -وع -ة ع -ل-ى ع-ات-ق-ه ’سس-ي-م-ا ‘
ميدأن قيادة ألرجال وطرق ألتعامل معهم وأأسساليب
توظيف إأمكانياتهم وتوحيد جهودهم خدمة لنجاح
أŸهام أŸوكلة““ ،ألفريق و‘ كلمته ألتوجيهية أأمام
إأطارأت وأأفرأد ألناحية يوم أأمسس ،كان قد ذكر
ب-اÙط-ات أل-ت-اري-خ-ي-ة أل-كÈى م-ن نضس-ال ألشس-عب
أ÷زأئري ضسد أ’سستعمار ألفرنسسي ،قبل وخÓل
ألثورة ألتحريرية أŸظّفرة.

الفجر03.٥1................:
الشصروق0٥.3٦..............:
الظهر12.4٥.................:
العصصر1٦.3٥................:
المغرب19.٥٧...............:
العشصـأء21.33..................:

و‘ سسياق ذي صسلة ،أأشس Òإأ ¤ألتحدي ألكبÒ
أŸت -م -ث -ل ‘ ﬁارب -ة أل -فسس -اد أل -ذي أأصس -ب -حت ل-ه
أم -ت -دأدأت سس -ي -اسس-ي-ة وم-ال-ي-ة وإأعÓ-م-ي-ة ول-وبـي-ات
م-ت-ع-ددة م-ت-غ-ل-غ-ل-ة ‘ م-ؤوسسسس-ات أل-بÓ-د .و‘ ه-ذأ
ألشسأان أأؤوّكد على أأن ألنهج أŸتبع ‘ ›ال مكافحة
ألفسساد ،ألتي أسستلزمت رصسد وتفكيك كافة أأ’لغام
أŸزروعة ‘ ﬂتلف مؤوسسسسات ألدولة وقطاعاتها،
هو نهج يرتكز على أأسساسس مت Úوصسلب ،أ’نه مبني
ع -ل -ى م -ع-ل-وم-ات صس-ح-ي-ح-ة وم-ؤوك-دة ،ويسس-ت-ن-د إأ¤
م-ل-ف-ات ث-اب-ت-ة أل-ق-رأئ-ن ،م-ل-ف-ات ع-ديدة وثقيلة بل
وخطÒة‡ ،ا أأزعج ألعصسابة وأأثار ألرعـب لديها،
فسسارعت إأﬁ ¤اولة عرقلة جهود أ÷يشس ألوطني
ألشس -ع -ب -ي وج -ه -از أل -ع-دأل-ة .وه-و م-ا ي-ف-رضس ع-ل-ى
ألشسعب أ÷زأئري أأن يتحلى بيقظة شسديدة وأأن
يضسع يده ‘ يد جيشسه ،وأأن ’ يسسمح أ’صسحاب
أıططات أÿبيثة ألتسسلل ب Úصسفوف ألشسعب
مهما كانت ألظروف وأأ’حوأل.

حذأر من تسصّلل أأصصحاب أıطّطات
أÿبيثة ب Úصصفوف ألشّصعب
وأأ’كيد أأّن ما تلّقاه ألعدألة ‘ هذأ ألشّسأان من
تضسامن من ألشسعب أ÷زأئري ،هو ضسمانة أأخرى
وأأسساسسية تكفل للعدألة موأصسلة أأدأء دورها ،وإأ“ام
وأج -ب -ه -ا أل -وط-ن-ي ضس-م-ن ه-ذأ أŸسس-ار أل-ت-ط-هـÒي
ألسسليم ،وألتي تسستحق منا أليوم كل ألشسكر وألتقدير
على أ÷هود أŸثابرة ‘ معا÷ة ملفات ألفسساد
ألكثÒة وأÎŸأكمة ،وتلكم رسسالة قوية من ألشسعب
أ÷زأئري على أسستحسسانه هذأ أŸسسعى ألقانوÊ
ألعادل وأŸنصسف وعلى تبنيه لصسوأبية هذأ ألسسبيل
ألقو.““Ë
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‘ ندوة حول ا’نتقأل الدÁوقراطي بأ÷زائر

أأسصاتذة وخÈأء يدعون لتفعيل دور ألنخب ‘ أ◊ياة ألسصياسصية
أاك-د اŸت-دخ-ل-ون ‘ ال-ن-دوة ال-ت-ي ن-ظ-م-ت-هأ
ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم السص-ي-أسص-ي-ة ال-عÓقأت الدولية
ب-جأمعة ا÷زائر ،3ال -ي-وم– ،ت ع-ن-وان““إا¤
أاي ان -ت -ق -أل دÁوق -راط -ي ‘ ا÷زائ -ر؟““ع-ل-ى
أاه- -م -ي -ة اŸرح -ل -ة ا◊أل -ي -ة ال -ت -ي ت -ع -يشص -ه -أ
ا÷زائ -ر وال -ت -ي ت -ع -ت Èم -رح -ل -ة م -فصص -ل -ي-ة
سص-ت-ح-دد مسص-ت-ق-بل بÓدنأ معتÈين التجربة
ا÷زائ - - -ري- - -ة Œرب- - -ة ف- - -ري- - -دة و’ Áك- - -ن
م -ع -أ÷ت -ه-أ إا’ ‘ إاط-أر خصص-وصص-ي-ت-ن-أ ،داعÚ
ا÷م-ي-ع إا ¤ال-ت-مسصك ب-ألسص-لمية والعقÓنية
’مأن.
للوصصول بأ÷زائر إا ¤بر ا أ

سسارة صسرياك
أأع -اب أل -دك -ت -ور سس -ل-ي-م-ان أأع-رأج ‘ م-دأخ-ل-ت-ه
تخلف ألنخب عن لعب دورها أŸهم ‘ أ◊ياة
ألسسياسسية إأذ ’ Áكن بناء –ول أأو تغي Òسسياسسي
ب -ع -ي -دأ ع -ن ف -اع -ل -ي -ة أل -ن -خب ،مÈزأ أأن أŸشس-ه-د
ألسسياسسي أأصسبح يعرف فاعل Úأأسساسسي Úأثن Úبرزأ
منذ  22فيفري وهما ألشسعب ‡ث ‘ Óأ◊رأك
أŸط -الب ب-ال-ت-غ-ي Òوأل-ف-اع-ل أل-ث-ا Êه-و أŸؤوسسسس-ة
ألعسسكرية.
وأأرجع ألدكتور أأعرأج أأحد أأهم أأسسباب هذأ
ألÎأج -ع ‘ دور أل -ن -خب أ÷زأئ-ري-ة ل-بÒوق-رأط-ي-ة
أإ’دأرة ومنطق عملها وهو موروث أسستعماري يقول
ألدكتور أسستثمر فيه إ’نتاج نخب مصسلحية وليسس
نخب وطنية ما أأدى إأ ¤ضسعف مبادرأت ألنخب
وهو ما يسستدعي منا يضسيف ألدكتور جلد أأنفسسنا
ليسس جلدأ من أأجل ألتÈير إأ‰ا للبحث وتقدË
مبادرأت أأو تصسور أأو على أأ’قل وقفة تصسالح مع
ألذأت.
وأأكد ألدكتور أأعرأج أأن ألنخب مطالبة أليوم
بكسسر أ÷ليد وكسسر حاجز أÿوف وŒاوز ألكثÒ
من أأ’ثار ألسسلبية ألتي صسنعتها فÎة كبÒة من عمر
أل- -دول- -ة أ÷زأئ- -ري -ة Ÿوأج -ه -ة –دي -ات أل -دأخ -ل
وأÿارج وأ’خÎقات وكل ما ينشسر على وسسائل
أل -ت -وأصس -ل أ’ج -ت -م -اع -ي م -ن أأك -اذيب وإأشس -اع -ات
وم-غ-ال-ط-ات وأل-ت-فسسÒأت أÿاط-ئ-ة ك-م-ا ح-دث م-ع
أŸادة  7و 8و. 102

ودعا ألدكتور لÎتيب ألبيت قبل أ◊ديث عن
–ديات أÿارج متسسائ Óعن مدى جاهزيتنا للسسÒ
نحو ألتوأفق وهل ‰لك من ألوعي ألكا‘ وأأعطى
مث Óعن ذلك حيث أأن  80باŸئة ‡ن نزلوأ للشسارع
’ Áلكون بطاقة ناخب.
وط-رحت أأ’سس-ت-اذة ك-ن-زة م-غ-يشس ‘ م-دأخ-ل-ت-ها
ف -ك -رة أأن -ه ’ ت -وج -د وصس -ف -ة سس -ح-ري-ة ل-ل-ت-ح-ول أأو
أ’نتقال ألدÁوقرأطي وأأنه من ألضسروري أأن يكون
أ◊ل م- -ن ذأت- -ن- -ا وي- -ت- -م- -اشس- -ى م- -ع أÿصس- -وصس- -ي -ة
أ÷زأئرية.
ك -م -ا Áك -ن حسسب أأ’سس -ت -اذة م -غ -يشس إأسس -ق -اط
أل -ت-ج-ارب أŸشس-اب-ه-ة ل-ل-وضس-ع ‘ أ÷زأئ-ر وأأع-طت
أأم -ث -ل -ة ع -ن ذلك أل -ت -ج -رب -ة أإ’سس-ب-ان-ي-ة وأل-ت-ج-رب-ة
ألتشسيلية ونفت أأن يكون هنالك تشسابه مع مصسر أأو
ليبيا كما يروج ألبعضس.
أأما عن تدخل أ÷يشس ‘ حل أأ’زمة أ◊الية
فاعتÈت أأ’سستاذة مغيشس أأن رفضس تدخله كÓم
أعتباطي وذلك للدور ألريادي ألذي لعبه أ÷يشس
ألشسعبي ألوطني تاريخيا وع Èكل أŸرأحل ألتي
مرت بها أ÷زأئر.
من جانبه ،أقÎح أأسستاذ ألعلوم ألقانونية رورأي
رشسيد خيار أ◊كومة ألتوأفقية وإأنشساء هئية لتسسيÒ
Óزمة وهو ما يعت ÈحÓ
وتنظيم أ’نتخابات كحل ل أ
توأفقيا يتماشسي مع أ◊ل ألدسستوري وهو ما Áكن
أأن يقود أ÷زأئر إأ ¤بر أأ’مان.
وأأوضس -ح أأ’سس -ت -اذ روأري أأن -ه ’ وج -ود ل -ن-م-وذج
معÁ Úكن أأن نعممه ونتخذه كحل وذلك رأجع
لÓختÓفات أŸوجودة من بلد إأ ¤آأخر باختÓف
أŸع-ط-ي-ات أ’ق-تصس-ادي-ة وألسس-ي-اسس-ي-ة وأ’جتماعية
وألثقافية أŸوجدودة.
وأأكد أأ’سستاذ أأن عملية ألتغي– Òتاج إأ ¤وقت
وعمل باإ’ضسافة إأ– ¤ول ثقا‘ دأخل أÛتمع.
ودع- -ا أأ’سس- -ت- -اذ ع- -م- -ار ب- -وح -وشس إأ ¤ت -غ -ل -يب
أŸصسلحة ألعامة ،وقال إأن أ◊رأك حاليا ’ يسسÒ
‘ ألطريق ألصسحيح أ’نه غ Òمؤوطر متسسائ Óكيف
Áكن أأن يسس Òجسسم من غ Òرأأسس لذأ وجب تأاطÒ
أ◊رأك من خÓل أ’عتماد على ألنخب أ÷ديدة،
ك -م -ا دع -ا إأ ¤ع-دم أإ’نسس-ي-اق ورأء ك-ل-م-ة ““ي-ت-ن-ح-او
ڤاع““.
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