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لجوبة
لسصئلة و أاوراق ا أ
مرافقة أامنية Ÿواضصيع ا أ

أأك Ìمن  812أألف تلميذ يجتـ ـ ـازون
أمتحانات نهـ ـاية ألتعليم أ’بتدأئي أليـوم
لزمــة التــي تعيشصهــإ بÓدنــإ
اعــتÈه السصبيـــل الوحيــد ◊ــل ا أ

ألفريـ ـق ڤايـ ـ ـد صسالـ ـح :تبنّـ ـي نهـ ـ ـج أ◊ـ ـ ـ ـوأر
أ÷اد يضس ـ ـ ـع أ÷زأئ ـ ـ ـر فـ ـ ـ ـوق كل أعتبـ ـ ـ ـ ـار
@ألشسعـب أ÷زأئـري ’ يريـد تكرأر Œـارب مري ـرة سسابقـ ـة
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هتفوا بإحداث القطيعة مع النظإم السصيإسصي ورحيل رموزه

ألطلب ـة ‘ مسسـ ـÒأت سسلميـ ـة ويصس ـرون
على –قيق مطالب أ◊رأك ألشسعب ـي
@«سسنسس Òحتى يحدث ألتغي ،»Òصسرأخ دوى ‘ شسوأرع ألعاصسمة
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لسصتــــــــــإذ يـــــــــإسص Úسصعيـــــــــدي لـ «الشصعب»:
ا أ

ألتدّخÓت أÿارجية تسسّد مناف ـ ـذ
ألتّسسوي ـ ـة ألسسياسسيـ ـ ـة ‘ ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
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مسسلسسل «مشساعر»..

Œربـ ـة متميزة بتفاعل للخÈأت ألفنية
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«الدرامــإ» والتسصويــق السصيإحـي
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Ãبإدرة اŸنظمة الوطنية للصصحإفي ÚالريإضصيÚ

عملية ألتÈع بالدم تلقى
أ’سستحان ‘ سسهرة رمضسانية
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عرفت بنضصإهإ
لنسصـــــــــــإن
حقـــــــوق ا إ

رئيسس ـ ـة جمعيـ ـ ـة «إأقـ ـ ـرأ»
عائشسة باركي ‘ ذمة ألله
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ا’ربعاء  ٢٩ماي  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ٢٤رمضضان  ١٤٤٠هـ

أختتام فعاليات مسسابقة
مصسحف لكل طفل

أنتخاب رئيسس غرفة
ألّتجارة وأل ّصسناعة
يوم  15جوأن

02

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

Ãن- -اسض- -ب- -ة ع- -ي- -د ال- -ط -ف -ل
اŸصض - - -ادف لـ  1ج-وان ،ي-نّ-ظم
لسضÓمي غدا
اŸركز الثقا‘ ا إ
اخ -ت -ت -ام ف -ع -ال -ي -ات مسض-اب-ق-ة
مصضحف لكل طفل ‘ طبعتها
الرابعة ،وذلك على السضاعة
 11.00صض -ب -اح -ا ب -اŸك-ت-ب-ة
الوطنية ا◊امة بالعاصضمة.

جائزة أ÷زأئر ألّدولية
للقرآأن ألكرË
ت - -ت - -واصض - -ل ال ّ- -ط- -ب- -ع- -ة 16
÷ائ - -زة ا÷زائ- -ر ال- -دول- -ي- -ة
◊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
م- -اي  ،2019وذلك ب- -ك- -ل م- -ن
قصض- - - -ر اŸع- - - -ارضس وف - - -ن - - -دق
السضوفيتال.

«يوم ألّطالب  19ماي »1956
‘ حصسة «موعد مع ألّتاريخ»
ي- -ن ّ-ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
للمجاهد Ãقّره العدد ()211
لسض - -ب - -وع- -ي- -ة
م - -ن ا◊صض - -ة ا أ
«م-وع-د م-ع ال-ت-اري-خ» ب-ع-نوان
«يوم الطالب  19ماي ،»1956
وذلك ال- -ي- -وم ع -ل -ى السض -اع -ة
 10:00صضباحا.

...وتنظيم ألّلقاء
أ÷ماعي رقم 366
ي- -ن- -ظّ -م ال ّ-ل -ق -اء ا÷م -اع -ي
اŸوسض- - -ع رق- - -م  366لتسضجيل
شض- - - - -ه- - - - -ادات اÛاه- - - - -دي- - - - -ن
صضصس Ÿوضضوع
واÛاهدات ،خ ّ
«ك-ي-ف ي-ت-م ت-عبئة ا÷ماهÒ
ل - - -ت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -م اŸظ- - -اه- - -رات
والحتجاجات الشضعبية ضضد
السض- -ل -ط -ات ال -ف -رنسض -ي -ة إاب -ان
ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة» ،وذلك
ي- -وم اÿم -يسس  30م-اي ع-لى
السضاعة .10:00

1٧960

مÒأوي وهدأم يشسرفان على أليوم ألوطني ألتّقييمي
صضحة وال ّسضكان
يÎأاّسس وزير ال ّ
وإاصضÓ- -ح اŸسض- -تشض- -ف- -ي -ات ﬁم -د
مÒاوي ،غ -دا ،م -ع ن -ظÒه وزي-ر
ال- -ع- -م -ل وال -تشض -غ -ي -ل والضض -م -ان
لج- -ت- -م- -اع- -ي ت- -ي -ج -ا Êحسض -ان
ا إ
ه -دام ،ف-ع-ال-ي-ات ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ال -ت -ق -ي -ي -م -ي لÈن-ام-ج ت-خ-ف-يضس
–وي Ó- - -ت ع Ó- - -ج اŸرضض - - -ى إا¤
اÿارج حصض -ي -ل -ة وآاف-اق ،وال-ذي
سض -ي -ن -ع -ق-د ع-ل-ى السض-اع-ة 10.30
صضباحا Ãقر وزارة الصضحة.

حم
لة –سسيسسية Ÿكافحة ألتّدخÚ
ع Èألقطارأت

Ãناسضب
مسض - -اع ة اليوم العاŸي بدون ت
دخ ،Úتنظّم جمعية
-د
ة
ا
Ÿرضض - -ى اŸصض- -اب Úب- -
ب -الشض -راك -ة م -ع الشض -رك -ة ال -و السض- -رط- -ان «ال- -ب- -در»
ط-
ا◊دي -دي -ة «أاسس أان ت -ي -اف» ن -ي -ة ل-ل-ن-ق-ل ب-السض-كك
 ،غ-
د
ا
«
 ،ل-ق-اء –ت ع-ن-وان
قطاع بدون تدخ،»Ú
ل
ت
ح
س
ض
ي
س
س
ا
Ÿ
و
ا
ط
ن
Ú
بخطورة
هذه ا آ
لف
ة اÿطÒة على الصض
ع-ل-ى السض-اعة  9.00صض-ب-اح-ا حة والقتصضاد ،وذلك
ع-ل-
ومطار البليدة ،وهران وبجا ى ﬁط-ة ال-قطار أاغا
ية.

‡ثلو أوريدو وألهÓل أألحمر أ÷زأئري يقاسسمون إأفطارأ مع أل ّصسائمÚ
‘ إاطار الÈنامج الّتضضامني الذي أاطلق
لحمر
من قبل أاوريدو وشضريكها الهÓل ا أ
ا÷زائ -ري خ Ó-ل شض -ه -ر رمضض -ان ،ت -ق -اسض -م
لحمر ا÷زائري
ُممثّلو أاوريدو والهÓل ا أ
الث - -ن ÚاŸاضض - -ي ،ال- -ي- -وم  22م -ن الشض-ه-ر
الكر ،Ëإافطارا مع الصضائمÃ Úطعم مقر
أاوري -دو اŸت-واج-د ب-أاولد ف-ايت ،ب-ا÷زائ-ر
العاصضمة.
للتعب Òعن دعمهم وتضضامنهم ،شضاركت
السض- -ي -دة سض -ع -ي -دة ب -ن ح -ب -ي -لسس ،رئ -يسض -ة
لح - -م - -ر ا÷زائ - -ري وإاط - -ارات
ال- - -هÓ- - -ل ا أ
أاوريدو إافطارا رمضضانيا أاين تبادلوا أاطراف ا◊ديث مع الصضائم ‘ Úجو أاخوي وحميمي.
للتذك ،Òفتحت أاوريدو منذ بداية شضهر رمضضان مطاعمها Ãقراتها ‘ ا÷زائر العاصضمة ،وهران
وقسض-ن-ط-ي-ن-ة لسض-ت-ق-ب-ال الصض-ائ-م Úي-وم-ي-ا وم-ن-ح-ه-م وج-ب-ات إافطار كاملة ،وهذا بتأاط Òمن متطّوعي
لحمر ا÷زائري وعمال أاوريدو.
الهÓل ا أ
لح-م-ر
لوري-دو ،إا ¤ج-انب شض-ري-ك-ه-ا ال-هÓ-ل ا أ
ت -ؤوّك -د ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ال-تضض-ام-ن-ي-ة الل-ت-زام اŸواط-ن أ
لنسضانية.
ا÷زائري ‘ دعم مشضاريعه ا إ

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

تعكف وزارة الّثقافة بالّتنسضيق مع
ﬁاف-ظ-ي اŸه-رج-ان-ات اıت-ل-ف-ة ع-ل-ى
الّ- - - - -ت- - - - -حضض ÒلسضÒورة ان- - - - -ط Ó- - - -ق
اŸه- -رج- -ان -ات ال -ق -ادم -ة ،وذلك حسضب
ال- -رزن- -ام- -ة اŸسضّ- -ط- -رة مسض- -ب -ق -ا ل -ك -ل
مهرجان على غرار اŸهرجان الدو‹
«تيمقاد» ب ÚالفÎة من  25إا30 ¤
ج -وي -ل -ي-ة واŸه-رج-ان ال-ث-ق-ا‘ ال-دو‹
للمسضرح ب 15 Úإا 21 ¤أاكتوبر القادم
ببجاية.

مبادرة تضضامنية ‘ الشضهر الفضضيل

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

التحرير

–ضس Òرزنامة أŸهرجانات

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

يتم انتخاب رئيسس الغرفة
ا÷زائ - - -ري - - -ة ل - - -ل - - -ت - - -ج- - -ارة
والصض- -ن- -اع- -ة ي -وم السض -بت 15
جوان الداخل ،وذلك بقاعة
اÙاضض - -رات ع - -ل- -ي م- -ع- -اشض- -ي
ب -قصض -ر اŸع -ارضس ب -الصض -ن -وب -ر
ال -ب -ح -ري «صض -اف -كسس» ،ع -ل -ى
السضاعة  09:00صضباحا.

برنامج أحتفا‹ متنّوع Ãناسسبة
أليوم ألعاŸي للّطفولة
ي -ن ّ-ظ -م ال -دي -وان ال -وط -ن-ي
لعÓ-م Ãن-اسض-بة
ل-لّ-ث-ق-اف-ة وا إ
ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -ل- -ط- -ف- -ول -ة
ب -رن -ا›ا م -ت -ن -وع -ا Ãن-اسض-ب-ة
ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ل- -ل- -ط- -ف- -ول -ة
اŸصضادف لـ  1جوان ،يتضضّمن
ع-روضض-ا ت-رب-وي-ة ،ت-رف-ي-هية،
أاناشضيد دينية ومعارضس عÈ
ﬂت- -ل- -ف م- -ن -اط -ق ال -ب Ó-د ‘
ق -اع -ات وم -رك-ب-ات ‘ ك-ل م-ن
ال -ع -اصض -م-ة ،وه-ران ،ب-ج-اي-ة،
بومرداسس وتيبازة.

منتدى ألّذأكرة حول خطر
أ◊روب على أألطفال
ت -ن ّ-ظ -م ج -م -ع -ي -ة «مشض -ع -ل
الشّضهيد» بالتنسضيق مع يومية
«اÛاه- - -د» وسض- - -ف- - -ارة دول - -ة
ف -لسض -ط Úب -ا÷زائ -ر ،ال -ي -وم،
م- -ن- -ت- -دى ال- -ذاك -رة ي -ت -ن -اول
لطفال
خطر ا◊روب على ا أ
تضض - - -ام - - -ن - - -ا م - - -ع ال - - -ط - - -ف- - -ل
ال-ف-لسض-ط-ي-ن-ي ‘ ال-ي-وم العاŸي
للطفولة ،ينشّضطه أاطفال من
ا÷زائ - -ر وف - -لسض - -ط ،Úوذلك
ع-ل-ى السض-اع-ة  10.30صضباحا
Ãقر «اÛاهد».

موسسيقى وأنشسطة
ثقافية بدأر عبد أللطيف
ت -ن ّ-ظ -م ال-وك-ال-ة ا÷زائ-ري-ة
Óشض-ع-اع الّ-ث-ق-ا‘ ب-رنا›ا فنيا
ل -إ
متنّوعا بـدار عبد اللطيف ‘
ال- -ع- -اصض- -م- -ة Ãن- -اسض- -ب- -ة شض- -ه- -ر
رمضض - -ان ال- -فضض- -ي- -ل .ويشض- -م- -ل
الÈن - -ام - -ج «سض - -ه- -رات رمضض- -ان
 »2019م - -وسض - -ي - -ق- -ى وأانشض- -ط- -ة
ث -ق -اف -ي -ة إا ¤غ -اي-ة  01جوان
 ،2019ح - -يث سض - -ي- -ت- -م إاح- -ي- -اء
لندلسضي
سضهرة فنية ‘ طابع ا أ
ب - -أاداء ج - -م - -ع - -ي - -ة ا÷ن - -ادي- -ة
ب-وف-اريك ي-وم  01ج-وان 2019
إاح-ي-اء ل-ل-ي-وم ال-ع-اŸي ل-لطفولة
من إاحياء الفنان سضم Òتومي.

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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ا’ربعاء  29ماي  2019م
الموافق لـ  24رمضشان  1440هـ

اسستعرضض مع بدوي الوضسع السسياسسي الراهن ‘ البÓد

بن صسالح يشسدد على توف Òشسروط ألسس Òأ◊سسن ’متحانات نهاية ألسسنة
شس -دد رئ -يسض ال -دول -ة ع -ب -د ال -ق-ادر ب-ن
صسالح ،با÷زائر العاصسمة ،على «ضسرورة
توف Òكل الشسروط الÓزمة لضسمان راحة
اŸم- -ت- -ح- -ن ÚواŸؤوط- -ري- -ن والسس Òا◊سس- -ن
لطوار» ،حسسب ما أافاد
لمتحانات جميع ا أ
به بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
’ول نور الدين
خÓل اسشتقباله للوزير ا أ
’جراءات
بدوي ،الذي قدم له عرضشا حول ا إ
اŸزمع اتخاذها لضشمان التنظيم اÙكم
’م- -ت- -ح- -ان- -ات ن- -ه -اي -ة السش -ن -ة ال -دراسش -ي -ة،
إ
’صشطياف،
والتحضشÒات اŸتعلقة Ãوسشم ا إ
’ج -راءات اŸصش-اح-ب-ة ل-ن-ه-اي-ة شش-ه-ر
وك -ذا ا إ
رمضشان اŸعظم وعيد الفطر ،أاكد رئيسس
ال -دول -ة ع -ل -ى «ضش -رورة ت-وف Òك-ل الشش-روط
الÓ- - -زم - -ة لضش - -م - -ان راح - -ة اŸم - -ت - -ح - -نÚ
’م -ت -ح -ان -ات
واŸؤوط- -ري -ن والسش Òا◊سش -ن إ
’طوار» ،يضشيف البيان.
جميع ا أ
وبخصشوصس موسشم ا’صشطياف ،ششدد بن
’مكانات
صشالح «على لزوم اسشتغÓل كل ا إ

اŸت -اح -ة وال -ت -نسش -ي -ق اÙك -م ب Úج -م -ي -ع
ال -ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة م-ن أاج-ل ضش-م-ان أام-ن
وسشÓمة اŸصشطاف’ ،Úسشيما ‘ الششواطئ
والطرقات».
وبحسشب نفسس اŸصشدر فإان هذا اللقاء

’وضش -اع
سش -م -ح ل -ل -ط -رف Úب -اسش -ت -ع -راضس «ا أ
’جتماعية للبÓد،
’قتصشادية وا إ
السشياسشية وا إ
أاين ” التطرق ،على وجه أاخصس ،للوضشع
السشياسشي الراهن ‘ البÓد ،وكذا العقبات
’نتخابي».
التي تواجه اŸسشار ا إ

تقد Ëألشسخصس ÚأŸشستبه فيهما أأمام وكيل أ÷مهورية
وك -ي -ل ا÷م -ه -وري -ة ال -ذي أام -ر ب-ف-ت-ح –ق-ي-ق
قضش-ائ-ي ب-ع-د ت-وج-ي-ه ت-ه-م-ت-ي ج-ن-اي-ة ﬁاول-ة
ال-ق-ت-ل ال-ع-م-د وج-ن-ح-ة ا’ع-ت-داء بالعنف على
رجال القوة العمومية ،ليتم اأ’مر بوضشعهما
رهن ا◊بسس اŸؤوقت بعد سشماع أاقوالهما من
طرف قاضشي التحقيق.
وكانت مصشالح الضشبطية القضشائية التابعة
ل -ف-رق-ة الشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة ب-أام-ن اŸق-اط-ع-ة
اإ’داري- -ة لسش- -ي- -دي أاﬁم- -د ،ق -د “ك -نت م -ن
–دي -د ه -وي -ة الشش -خصش ÚاŸشش -ت -ب-ه ف-ي-ه-م-ا،

بشسأان إاضسراب أاعوان الرقابة

ال -ل -ذي -ن ق -ام -ا ب -ه -ذا ا’ع -ت-داء وذلك «ع-مÓ-
ب - -أاح- -ك- -ام اŸادة  11ف- -ق -رة  3م -ن ق -ان-ون
اإ’ج -راءات ا÷زائ -ي-ة اŸع-دل واŸت-م-م وب-ع-د
مششاهدة ما ” تداوله على ﬂتلف مواقع
ال- -ت- -واصش- -ل ا’ج- -ت- -م- -اع -ي وب -عضس ال -ق -ن -وات
اإ’عÓمية بخصشوصس حادثة تعدي ششخصشÚ
على عون الششرطة بدفعه عمدا ورميه من
فوق سشطح ششاحنة الششرطة التي كانت ضشمن
ا◊اج- -ز اŸادي اŸت- -م- -رك- -ز ب- -ج -وار الÈي -د
اŸركزي بتاريخ  17مايو.»2019

وزأرة ألتجارة تؤوكد ألتكفل Ãعظم أŸطالب
أاكدت وزارة التجارة ،أامسض ،أان أاغلب
م -ط -الب أاع -وان ال-رق-اب-ة ال-ت-ج-اري-ة «”
التكفل بها» ‘ إاطار ا◊وار والتشساور مع
ك- -ل اŸوظ- -ف ،Úم -ن -ددة ‘ ن -فسض ال -وقت
ب -دع -وات ال -دخ -ول ‘ اضس -راب-ات فصس-لت
العدالة بعدم شسرعيتها.
وأاوضش -حت ال -وزارة ‘ ب -ي -ان ل -ه -ا أان «ه-ذه
النداءات للدخول ‘ اضشرابات فصشلت العدالة
ب -ع -دم شش-رع-ي-ت-ه-ا ،ل-يسشت سش-وى ﬁاو’ت م-ن
ب- -عضس ا÷ه- -ات ’سش- -ت- -غÓ- -ل ظ- -روف ع- -م- -ل
مسش- -ت- -خ- -دم- -ي ال- -ق- -ط- -اع لضش -رب ا’ق -تصش -اد
الوطني».
وأاك -دت ال -وزارة أان -ه «” ال -ت -ك -ف -ل ب -أاغ -لب
اŸطالب التي “ت با◊وار والتششاور مع كل
اŸوظف Úوتكليف اŸديرين الو’ئي Úبعقد
ل -ق -اءات دوري -ة م -ع م -وظ -ف -ي ال -ق-ط-اع قصش-د
السش-م-اع وال-ت-ك-ف-ل Ãخ-ت-ل-ف انشش-غ-ا’ت-هم» ا¤
ج -انب ع -ق -د ال -ع -دي -د م -ن ا’ج-ت-م-اع-ات م-ع
الششريك Úا’جتماعي ÚاŸنضشوي– Úت لواء
ا’–اد ال -ع -ام ل -ل -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úون -ق -اب-ة
«سشناباب».
وقد أافضشت هذه اللقاءات -يضشيف ذات
اŸصش- -در -إا« ¤ت- -ع- -زي- -ز إاج- -راءات ا◊م -اي -ة
Óعوان الرقابة أاثناء تأادية مهامهم
واأ’من ل أ
ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع ﬂت -ل -ف اŸصش -ال -ح اأ’م-ن-ي-ة
وال-ت-ك-ف-ل ال-ف-ع-ل-ي Ãل-ف ال-ت-ع-ويضشات بالنسشبة
لصش-ن-دوق اŸداخ-ي-ل ال-ت-ك-م-ي-ل-ي-ة وال-ذي ق-طع
أاششواط متقدمة على مسشتوى الوزارة اأ’و.»¤
إا ¤جانب «العمل على ضشمان مبدأا تكافؤو
الفرصس فيم يخصس الÎقيات والتكوين فضشÓ
ع- -ن صش- -ي- -اغ- -ة ال- -ق -ان -ون اأ’سش -اسش -ي اÿاصس
Ãوظفي القطاع ‘ نسشخته النهائية والذي ⁄
ي -ت -م –وي -ل-ه ا ¤اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-وظ-ي-ف-ة

ال -ع -م -وم-ي-ة ب-ط-لب م-ن الشش-ريك ا’ج-ت-م-اع-ي
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úو‘ انتظار
م -ن -اقشش -ت -ه م-ع الشش-ريك ا’ج-ت-م-اع-ي ل-ن-ق-اب-ة
سشناباب».
كما أاكدت الوزارة أانه ” إاعداد مششروع
اŸرسش - -وم ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي اÿاصس ب- -ال- -ن- -ظ- -ام
التعويضشي.
من جانب آاخر ،أاششارت الوزارة إا« ¤بعضس
اŸطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úوالتي  ⁄يتم
التطرق لها ‘ أاي اجتماع تششاوري سشابق».
‘ هذا الصشدد تأاسشفت الوزارة لـ»غلق باب
ا◊وار م -ن ق -ب -ل ه -ذا الشش -ريك ا’ج -ت-م-اع-ي
أاضشف إا ¤ذلك بعضس السشلوكيات واŸمارسشات
التي ’ “ت بصشلة العمل النقابي».
من ضشمن هذه «السشلوكيات اŸنافية للعمل
النقابي» ،ذكر البيان–« ،دي قرارات العدالة
‘ سشابقة خطÒة بعد اإ’قرار بعدم ششرعية
اإ’ضشراب بعد صشدور ا◊كم العلني للمحكمة
اإ’داري- -ة ب- -ت -اري -خ  23مايو 2019وبحضشور

عرف نسسبة ‰و قاربت ٪2

ﬁامي النقابة ».
كما انتقدت الوزارة «تقد‡ Ëثلي هذه
النقابة معلومات غ Òصشحيحة للرأاي العام ‘
تصشريحات إاعÓمية عن موظفي القطاع وكذا
عن نسشب اŸششارك ‘ Úاإ’ضشراب غ ÒقانوÊ
مع العلم أان منتسشبي موظفي قطاع التجارة
لهذه التششكيلة النقابية ’ يتجاوز  31باŸئة
فقط من موظفي القطاع».
كما عÈت الوزارة الوصشية عن اسشتياءها
م-ن «ب-عضس ع-م-ل-ي-ات ال-تشش-ويشس وع-رق-ل-ة أاداء
مهام اŸوظف Úغ ÒاŸضشرب Úوغ ÒاŸنتمÚ
لهذا التنظيم النقابي».
‘ ه- -ذا السش -ي -اق أاك -دت وزارة ال -ت -ج -ارة
وقوفها بجانب مطالب وانششغا’ت موظفي
ال- -ق- -ط- -اع وأان- -ه- -ا ل- -ن ت -دخ -ر أاي ج -ه -د ‘
Œسش- -ي- -ده -ا ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع ‘ أاق -رب
’ج - -ال وذلك ب - -ا◊وار ال- -ب- -ن- -اء وال- -ع- -م- -ل
ا آ
اŸششÎك خصش - -وصش - -ا ‘ ه - -ذه ال - -ظ - -روف
ا◊سش-اسش-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى اسش-تقرار القطاع
ودÁومة اÿدمة العمومية.

عدد سسكان أ÷زأئر  43مليون نسسمة
ب- -ل- -غ ع- -دد السس- -ك- -ان ‘ ا÷زائ- -ر 43
م -ل -ي -ون نسس-م-ة ح-ت-ى  1ي-ن-اي-ر ،2019
م-قابل  42،2م-ل-ي-ون نسس-م-ة ‘  1يناير
 ،2018حسسبما علمت وأاج أامسض لدى
Óحصسائيات.
الديوان الوطني ل إ
كان عدد السشكان اŸقيم ‘ Úا÷زائر قد
بلغ  42،578مليون نسشمة حتى  1يوليو ،2018
كما بلغ عدد اŸواليد اأ’حياء 038ر 1مليون
نسشمة ،بانخفاضس قدر بـ  ٪2مقارنة بـ.2017
’ح-ي-اء
ويسش -ف -ر ت -وزي -ع ع -دد اŸوال -ي -د ا أ
حسشب ا÷نسس ،ميÓد  104ذكر لكل 100

القانو ÊعÓوة العايب:

إأجرأء أ’نتخابات ‘ أسسرع وقت للخروج
من أ’نسسدأد ألسسياسسي
ألفرأغات ألدسستورية مسست بتوأزن مؤوسسسسات ألدولة

بعد العتداء على عون شسرطة بالÈيد اŸركزي

أاف -ادت ن -ي -اب -ة ا÷م -ه -وري -ة Ùك -م -ة
سسيدي أاﬁمد (›لسض قضساء ا÷زائر)،
أامسض ‘ ،بيان لها ،أانه ” تقد ËاŸشستبه
فيهما ‘ حادثة دفع ورمي عون شسرطة
من على سسطح شساحنة شسرطة بالÈيد
اŸرك-زي ،أام-ام وك-ي-ل ا÷م-ه-وري-ة ال-ذي
أامر بفتح –قيق قضسائي.
جاء ‘ البيان أان الششخصش ÚاŸششتبه فيهما
«هـ.ز ( 38سشنة) وسس .ي .إا (  28سشنة )»” ،
ت-ق-دÁه-م-ا بتاريخ  26و 27م -اي  2019أامام

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óحصشائيات.
أانثى ،يوضشح الديوان الوطني ل إ
وأادى ت - - -راج - - -ع ح - - -ج- - -م ال- - -و’دات إا¤
ان -خ -ف -اضس اŸع -دل ال -ع -ام ل -ل-و’دات ال-ذي
انتقل من 40ر ٪25إا39 ¤ر 24باŸائة ما بÚ
 2017و.2018
وع-رف م-ع-دل اÿصش-وب-ة ال-ك-ل-ي ت-راج-عا
بدوره حيث انخفضس بـ1ر 0نقطة مقارنة
بنفسس الفÎة ليبلغ  3طفل لكل امرأاة.
وأاوضش -ح ال -دي -وان أان ال -زي-ادة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
للسشكان بلغت  845أالف نسشمة ،أاي بنسشبة
‰وبلغت  ،٪1،99مسشجلة بذلك تراجعا بلغ

1ر 0ن -ق -ط-ة م-ق-ارن-ة بسش-ن-ة  ،2017ي -وضش-ح
’ول مرة منذ سشنة
الديوان ،مششÒا أانه و أ
 ،2009تراجع مسشتوى هذا اŸعدل ا ¤ما
دون .٪2
ويعود هذا ا’نخفاضس أاسشاسشا إا ¤عاملÚ
رئيسشي ،Úمن جهة تراجع حجم الو’دات
ا◊ي -ة ،وارت -ف -اع ح -ج-م ال-وف-ي-ات م-ن ج-ه-ة
أاخرى.
ع- -م- -وم- -ا“ ،ي -زت سش -ن -ة  2018بارتفاع
ﬁسشوسس ◊جم الوفيات واسشتمرار تراجع
حجم الزيجات واسشتقرار حا’ت الطÓق.

لسس - -ت- -اذ ا÷ام- -ع- -ي ،عÓ- -وة
اع - -ت Èا أ
ال-ع-ايب ،أامسض ،ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة ،أان
إاج -راء الن -ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة م-ره-ون
ب -ت-نصس-يب ال-ه-ي-ئ-ة اŸسس-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ت-ه-ا،
مÈزا أان إاج -راء ه-ذه السس-ت-ح-ق-اق-ات ‘
«أاق- -رب وقت ‡ك- -ن» سس- -ي- -ج -نب ال -ب Ó-د
مرحلة النسسداد.
ولدى اسشتضشافته Ãنتدى يومية اÛاهد،
اسش - -ت - -ب - -ع - -د اıتصس ‘ ال - -ق - -ان - -ون إاج- -راء
ال -رئ-اسش-ي-ات اŸق-ررة ‘ ال-راب-ع ي-ول-ي-و بسش-بب
عدم وجود الهيئة اŸسشتقلة التي تتو ¤مهام
مراقبتها ،مضشيفا أان هذه الهيئة هي الكفيلة
بضشمان نزاهة ا’سشتحقاقات.
وقال إان ‚اح مهمة الهيئة مرهون بتمتع
أاعضش - -ائ- -ه- -ا ب- -ا’سش- -ت- -قÓ- -ل- -ي- -ة «ال- -ك- -ام- -ل- -ة»
والصش Ó-ح -ي -ات «ال -واسش -ع -ة» ضش -م -ان-ا ◊م-اي-ة
أاصشوات الناخب.Ú
وأاضشاف أان «اجراء ا’نتخابات ‘ أاسشرع
وقت ‡كن هوا◊ل الوحيد» لتفادي الدخول
‘ انسشداد» ،معتÈا أان مرور البÓد Ãرحلة
ان -ت -ق -ال -ي -ة «ل -يسس ‘ صش -ا◊ه -ا ’ داخ-ل-ي-ا و’
خارجيا».
وب -رأاي ال -ع -ايب ،ف -ان رئ-يسس ال-دول-ة ،ع-ب-د
القادر صشالح« ،يجب أان يبقى ‘ منصشبه ا¤

غ- -اي- -ة تسش -ل -ي -م اŸه -ام ا ¤ال -رئ -يسس ا÷دي -د
اŸنتخب من طرف الششعب’ ،نه ’ بديل عن
رئيسس الدولة كمؤوسشسشة».
وان -ت -ق-د اıتصس ‘ ال-ق-ان-ون ب-اŸن-اسش-ب-ة
الفراغات اŸوجودة ‘ الدسشتور الذي مسس
ك -م -ا ق -ال بـ «ال -ت -وازن -ات ال -كÈى Ÿؤوسشسش-ات
ال- -دول- -ة‡ ،ا ن- -ت -ج ع -ن -ه إاضش -ع -اف السش -ل -ط -ة
التششريعية من طرف السشلطة التنفيذية».
واقÎح ب- -ه- -ذا اÿصش- -وصس «ب- -دل اÛلسس
الدسشتوري» إانششاء ﬁكمة دسشتورية عليا تلعب
«دورا قضش -ائ -ي -ا» إ’ضش -ف -اء ن -وع م -ن «ال-ن-زاه-ة
وال-ف-ع-ال-ي-ة» ع-ل-ى ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ي ت-ن-حصش-ر
مهمتها اأ’سشاسشية ‘ الرقابة القبلية والبعدية
على القوان.Ú

مÎشسح وحيد لرئاسسة اŸنظمة

أقلي يرأفع من أجل منتدى رؤوسساء أŸؤوسسسسات غ Òسسياسسي
أاك- -د ﬁم- -د سس- -ام- -ي أاق- -ل- -ي ،اÎŸشس- -ح
ال - -وح - -ي- -د ل- -رئ- -اسس- -ة م- -ن- -ت- -دى رؤوسس- -اء
اŸؤوسسسسات ،أامسض ،بالعاصسمة ،التزامه ‘
ح-ال-ة ان-ت-خ-اب-ه ب-ج-ع-ل اŸن-ت-دى م-نظمة
غ Òسسياسسية.
أاوضش -ح أاق -ل -ي ،خ Ó-ل ن -دوة صش -ح -ف -ي -ة ،أان
ال - -ت - -زام- -ه اأ’ول ه- -و ج- -ع- -ل اŸن- -ت- -دى «غÒ
سش - -ي - -اسش- -ي» ،م- -وضش- -ح- -ا ‘ ه- -ذا الصش- -دد أان
«‡ارسشة السشياسشة ’بد أان تكون خارج نطاق
اŸنظمة ودون اسشتعمال وسشائلها».
واعت Èأاقلي أان اŸنتدى ارتكب «أاخطاء
جوهرية» فيما مضشى بتبني مواقف سشياسشية
علنا ،وهو ما ششكل «مسشاسشا بصشورة» منظمة
أارباب العمل هذه التي تضشم حوا‹  4آا’ف
رئيسس مؤوسشسشة.
كما تعهد أاقلي ،من خÓل برنامج حملته،
ب -إاطÓ-ق «ت-ف-ك Òع-م-ي-ق» ب-ال-تشش-اور م-ع ك-اف-ة
أاعضش- -اء اŸن- -ت- -دى م- -ن أاج -ل –ول مسش -ت -دام
بحيث يعتزم ‘ هذا السشياق ‘نششاء ÷نة تقوم
Ãششاورات ششاملة حول سشبل تطوير اŸنتدى
ودراسشة مسشأالة –ويل اŸنتدى إا ¤نقابة.
ويششمل برنامج أاقلي كذلك عدة تعهدات
من أاجل «تثم ÚاŸؤوسشسشات الكÈى» و»إاضشفاء
الÓمركزية على التعاون مع الوفود اÙلية
ل-ل-م-ن-ت-دى و–سش-ي-ن-ه» و»م-راف-ق-ة اŸؤوسشسش-ات

الصشغÒة واŸتوسشطة واŸؤوسشسشات اŸصشغرة،
وكذا إاعادة بعث جيل اŸنتدى الذي يعتÈ
أاحد «أاك Èمكاسشب اŸنظمة».
وي -ن -وي م -ن -ت -دى رؤوسش-اء اŸؤوسشسش-ات ع-ق-د
ج-م-ع-ي-ت-ه ال-ع-ام-ة ال-ع-ادي-ة ا’ن-ت-خ-ابية يوم 24
يونيواŸقبل با÷زائر العاصشمة.
وقد أاصشبح أاقلي اÎŸششح الوحيد لرئاسشة
اŸن- -ت- -دى ب- -ع- -د انسش -ح -اب اÎŸشش -ح حسش -ان
خليفاتي ‘  24مايوا÷اري.
للعلم فإان أاقلي ،البالغ من العمر  38سشنة،
يشش -غ -ل م -نصشب رئ -يسس م -دي -ر ع -ام ل -لشش -رك -ة
العائلية أاقلي التي تنششط أاسشاسشا ‘ الصشناعة
ال-غ-ذائ-ي-ة والÎق-ي-ة ال-ع-ق-اري-ة وال-ب-ن-اء وت-وزيع
السشيارات واللوجيسشتيك والسشياحة.
و‘ حالة انتخابه رئيسشا Ÿنتدى رؤوسشاء
اŸؤوسشسشات سشيخلف علي حداد الذي اسشتقال
من رئاسشة اŸنظمة ‘  28مارسس الفارط ،اأي
حوا‹ ششهر منذ بداية اŸسشÒات السشلمية
الداعية إا ¤إاحداث تغي Òعميق ‘ النظام
السشياسشي.
حداد ” توقيفه ،ثÓثة أايام بعد اسشتقالته،
ع -ل -ى مسش -ت -وى ا◊دود ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ونسش-ي-ة
وهوعلى وششك مغادرة البÓد ويتواجد حاليا
رهن ا◊بسس بسشجن ا◊راشس (با÷زائر) ‘
انتظار ﬁاكمته.

لنتاج
قبل اجتماعات ÷نة متابعة تنفيذ اتفاق خفضض ا إ

سسعر سسلة خامات أوبك يتجاوز  67دو’رأ للÈميل

ب -ل -غ سس -ع -ر سس-ل-ة خ-ام-ات أاوبك 42ر67
دولرا ل-لÈم-ي-ل م-ق-اب-ل  40ر 67دولر
ي -وم ا÷م -ع -ة اŸنصس -رم ،حسس -ب-م-ا أاف-ادت
منظمة الدول اŸصسدرة للنفط (أاوبك)،
للكÎو.Ê
أامسض ،على موقعها ا إ
كان معدل سشعر سشلة خامات اأ’وبك قد
سشجل زيادة بـ41ر 4دو’ر خÓل ششهر أابريل
اŸاضشي مقارنة بالسشعر اŸسشجل خÓل ششهر
م- - -ارسس ل - -يصش - -ل إا78 ¤ر 70دو’ر ل -لÈم-ي-ل
(6+ر )٪6وهو أاعلى مسشتوى يسشجله ‘ ظرف
سشتة أاششهر.
وتبقى أاسشعار النفط مدعمة باتفاق خفضس
ا’نتاج ب Úأاعضشاء منظمة أاوبك وششركائها
على رأاسشهم روسشيا.
يذكر أان منظمة أاوبك اتفقت ‘ ديسشمÈ
اŸنصش-رم م-ع عشش-رة ب-ل-دان م-ن-ت-ج-ة خ-ارج-ها
وعلى رأاسشها روسشيا على تخفيضس مششÎك
إ’ن -ت-اج-ه-ا Ãع-دل 2ر 1م-ل-ي-ون ب-رم-ي-ل يوميا
ابتداء من الفا— يناير Ÿ 2019دة سشتة أاششهر
(تخفيضس  800.000برميل يوميا من طرف
بلدان اوبك و 400.000برميل يوميا من طرف
البلدان اŸنتجة خارجها).
وك -انت ال -ل -ج-ن-ة ال-وزاري-ة ق-د أاك-دت ع-قب
اج -ت -م -اع -ه -ا ال -راب -ع عشش -ر اŸن -ع -ق -د ب -ج-دة

(السشعودية) ا’سشبوع الفارط على ا’لتزام «أان
اŸن-ظ-م-ة سش-ت-واصش-ل ال-ت-ع-اون ل-ت-ح-ق-يق توازن
سشوق النفط».
وتتششكل هذه اللجنة من كل من اŸملكة
العربية السشعودية وروسشيا وا÷زائر واإ’مارات
ال -ع -رب -ي -ة اŸت -ح -دة وك -ازاخسش -ت -ان وال -ك-ويت
ونيجÒيا وفنزوي.Ó
ومن اŸقرر أان تعقد «أاوبك» وحلفاؤوها
اجتماعهم الوزاري بخصشوصس اإ’جراءات التي
Áكن أان يتخذها اŸششاركون ‘ اتفاق خفضس
اإ’نتاج ‘ السشداسشي الثا Êمن  ‘ 2019يونيو
بالعاصشمة السشويسشرية فيينا.
كما ينتظر أان تعقد اللجنة الوزارية Ÿتابعة
ت-ن-ف-ي-ذ ات-ف-اق خ-فضس اإ’ن-ت-اج ،ل-ق-اءها ‘ 15
ششهر يونيوأايضشا بفيينا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Óطفال تلقتها شسبكة «ندى»
 3033تبليغ عن سسوء معاملة ل أ

اجتماع تنسسيقي حول اسستغÓل الطاقة ‘ مشساريع اŸياه

^ حمام ’ :تذبذب ‘ التزود Ãياه الشسرب طيلة موسسم الصسيف عرعار :خطة عمل لتحسس Úالظروف ا’جتماعية للطفولة اŸسسعفة
^ عرقاب :إانتاج  20أالف ميغاوات لضسمان توف Òالتغطية الكهربائية اŸراجعة النصسوصض التشسريعية ’إعطاء حماية اجتماعية أاك ÌللÈاءة
ه -و مشس -روع خ -ط -ة ع -م-ل وضس-ع-ه-ا
منتدى اŸد Êللتغي Òيعكسص الوضسع
السس-ي-اسس-ي وال-ت-ح-ولت ال-ت-ي تعيشسها
ا÷زائ- -ر م- -ن- -ذ  22ف-ي-ف-ري اŸاضس-ي،
ÿصس -ه اأمسص ع -ب-د ال-رح-م-ن ع-رع-ار
رئ- - -يسص شس- - -ب - -ك - -ة «ن - -دى» ◊م - -اي - -ة
ال-ط-ف-ول-ة اŸسس-ع-ف-ة Ãق-ر ا÷م-ع-ي-ة.
يشس-م-ل اŸشس-روع اقÎاح-ات ل-ت-حسسÚ
ال -وضس -ع الج -ت -م -اع-ي ال-ذي ي-ع-يشس-ه
الطفل وفق ما ” رصسده من طرف
ا÷م -ع -ي -ة ع -ن ط -ري-ق اÿط اÛاÊ
 3033ل -ل -ت -ب-ل-ي-غ ع-ن سس-وء اŸع-ام-ل-ة،
العنف والنزاعات.

طمأان وزير اŸوارد اŸائية علي حمام،
أامسص ،اŸواطن Úبعدم وجود تذبذب ‘
ال- -ت- -زود ب- -اŸي- -اه الشس -روب خ Ó-ل فصس -ل
الصس -ي -ف ب -ال -ن -ظ-ر إا ¤ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة
والج-ت-م-اع-ات ال-تشس-اوري-ة ب Úقطاعه
ووزارة ال-ط-اق-ة ال-ت-ي سس-م-حت ب-الوقوف
ع-ن-د ح-وصس-ل-ة اŸشس-اري-ع اŸنجزة ،مذكرا
بأاهمية اŸنشسآات الكبÒة اŸشسيدة ‡ثلة
‘ توف 80 Òسسدا تختزن ما يزيد عن 8
مÓي Òم 3و  5سسدود جارية وسسد خاصص
بالفيضسانات وﬁطات –لية مياه.

خالدة بن تركي
أاك -د ال -وزي -ر ،خÓ-ل ا’ج-ت-م-اع ال-ت-نسس-ي-ق-ي
التشساوري مع وزير الطاقة ﬁمد عرقاب،
أامسشÃ ،قر الوزارة بالقبة حرصسه على توفÒ
اŸورد اŸائي من خÓل اللجوء إا ¤تفعيل
ال-ق-درات ال-وط-ن-ي-ة ‘ اŸواد غ Òال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
اŸتعلقة بتحلية مياه البحر والسسدود واŸوارد
ا÷وف -ي -ة اŸائ -ي -ة ال -ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ا÷زائ-ر.
ويعمل القطاع بالتنسسيق مع الطاقة ’سسيما
اŸؤوسسسسة –ت الوصساية «ا÷Òيينغ اينارجي
ك -وم -ب -ا »Êع -ل -ى ت -وف ÒاŸادة م -ن خÓ-ل م-ا
تنتجه ﬁ 11طة –لية مياه البحر على طول
الشسريط السساحلي.
وأاضس- -اف ح- -م- -ام ب- -خصس -وصش ق -درة إان -ت -اج
اÙطات أانها تقارب  2مليوم م 3لتوف ÒاŸاء
الشسروب للمواطن ÚوÃشساركة تقدر بـ ٪17من
›موع كميات القطاع سسنويا ،أ’جل ا’نطÓق
مسستقب ‘ Óإاطار الشسراكة إ’‚از ﬁ 4طات
–لية جديدة منها ﬁطتان كبÒتان بكل من
الطارف ا÷زائر العاصسمة بسسعة  300م‘ 3
اليوم لكل واحدة ،إاضسافة إاﬁ ¤طة بجاية
وسسكيكدة لرفع نسسبة تدعيم اŸياه اÙلى
من  ٪17إا ‘ ٪25 ¤أافاق .2020
وأاك -د ح -م -ام ع -ل -ى ال-ع-م-ل ال-ت-نسس-ي-ق-ي بÚ
الوزارت Úللسسهر على إا‚از اŸشساريع ذات
صس- -ل- -ة ب -اÿدم -ة ال -ع -م -وم -ي -ة وت -وف ÒاŸي -اه

واحÎام آاجال اإ’‚از ليسش ‘ ›ال –لية
مياه البحر وإا‰ا ‘ شستى ›ا’ت اÿدمة
ال- -ع -م -وم -ي -ة سس -واء اŸاء الشس -روب أاوالصس -رف
الصسحي الذي يعتمد القطاع من خÓله على
أاسس-اسش ال-ط-اق-ة م-ن أاج-ل تشس-غ-ي-ل ك-ل أان-ظ-م-ة
ال- -ت- -ح- -وي- -ل أاو ا÷ر أاو ال- -ت- -وزي- -ع Ãا ف- -ي- -ه- -ا
ال -ت -ح -وي Ó-ت ب Úالسس -دود ل -تشس-غ-ي-ل ﬁط-ات
معا÷ة اŸياه الصسا◊ة للشسرب ﬁطات نزع
اŸعادن خاصسة بو’ية ا÷نوب.
وأاكد الوزير أاهمية توف Òالطاقة لضسمان
ا’سس -ت-غÓ-ل اأ’م-ث-ل Ùط-ات م-ع-ا÷ة اŸي-اه
اŸسستعملة وتشسغيل ﬁطات الرفع والتحويل
للحد من إافرازات الطبيعية أاو ‘ شسواطئ
ال -ب -ح -ر ◊م -اي -ة اŸواط -ن Úوا◊ف -اظ ع -ل -ى
صس-ح-ت-ه-م م-ن اأ’م-راضش اŸت-ن-ق-ل-ة ع-ن ط-ريق
اŸياه مثمن› Úهود وزارة الطاقة ‘ تسسخÒ
شسركة سسونالغاز أاك Ìمن  60مقاولة ﬂتصسة
لتوصسيل الكهرباء للمشسروع الكب÷ Òلب اŸياه
من بني ونيف إا ¤مدينة بشسار وكذا الشسط
الغربي ‘ السسنوات القادمة.
وأاشسار الوزير إا ¤أاشسغال بشسار التي وصسلت
إا ‘ ٪60 ¤إاط- -ار الشس- -راك- -ة وال- -عÓ- -ق -ة بÚ
الوزارت Úطالبا من الشسركة بالو’يات التعاون
م -ع مصس -ا◊ه ل-ل-ق-ي-ام ب-اأ’شس-غ-ال الÓ-زم-ة و‘
اآ’ج- -ال اÙددة ل -رب -ط ال -ك -ه -رب -اء ‘ ع -دة

مشس -اري -ع م -ن -ت -ه -ي -ة ت-ن-ت-ظ-ر ال-رب-ط ب-ال-ط-اق-ة
الكهربائية.
ب -دوره وزي -ر ال -ط -اق -ة ﬁم -د ع -رق -اب ،أاك-د
أاهمية ا’جتماعي التنسسيقي ب Úالوزارت Úلوضسع
حوصسلة حول اأ’عمال التي أا‚زت وتهيئة كل
ال -وسس -ائ -ل الضس -روري -ة ل -ت -وف Òه -ذه اŸادة ل-ك-ل
اŸواطنﬂ ‘ Úتلف اأ’ماكن ودراسسة اأ’وضساع
وتدارك اأ’مور لتغطية ا’سستهÓك من اŸادة
‘ فصس- -ل الصس- -ي- -ف ،م- -ؤوك- -دا ج -اه -زي -ة وزارت -ه
بشسركاتها سسوناطراك وسسونلغاز لتغطية الطلبات
والربط بالكهرباء ‘ كل ﬁطات التحويل للمسش
النتائج ميدانيا.
قال عرقاب إان موسسم ا’صسطياف سسيكون
دون انقطاع ‘ الكهرباء خاصسة أامام قيمة
اإ’نتاج اŸقدرة بـ 20أالف ميغاوات أاي  30أالف
ك -ل-م م-ن خ-ط-وط ال-ت-وت-ر ال-ع-ا‹ وك-ذا ن-اح-ي-ة
ال -ت -ق -ن -ي -ات ال -ع -ال-ي-ة اŸسس-ت-ع-م-ل-ة م-ن ن-اح-ي-ة
اŸن -ظ -وم -ة ال -ك -ه -رب -ائ-ي-ة تسس-ت-ع-م-ل ﬂط-ط
عصس -ري ل -ت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -اء ويسس -م-ح ب-ت-وفÒ
الطاقة بشسكل جيد ودون أاي انقطاعا ماعدا
ب -عضش ا◊ا’ت وه -و ن -فسش ال -ه -دف ب-ال-نسس-ب-ة
للماء الذي يعرف الكث Òمن اإ’‚ازات غÒ
ال-ك-اف-ي-ة ‘ ان-ت-ظ-ار إاك-م-ال ال-ب-ق-ي-ة من خÓل
ضسمان –ويل الطاوي ا÷يد Ÿشساريع اŸوارد
اŸائية.

Ãبادرة اŸنظمة الوطنية للصسحافي ÚالرياضسيÚ

عملية التÈع بالدم تلقى ا’سستحان ‘ سسهرة رمضسانية
تواصسل اŸنظمة الوطنية للصسحفيÚ
ال - -ري - -اضس - -ي Úنشس- -اط- -ه- -ا وه- -ذه اŸرة ‘
ا÷انب اÒÿي م - - -ن خÓ- - -ل م- - -ب- - -ادرة
ال -تÈع ب -ال -دم ب -ال -ت -نسس-ي-ق م-ع ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة اŸع-ن-ي-ة ل-ل-تÈع ‘ خطوة هي
لو ¤م -ن ن -وع -ه -ا ‘ سس -ه -رة رمضس -ان-ي-ة
ا أ
م -ي -زه -ا حضس -ور ك -ل م -ن وزي -ر الشس -ب-اب
والرياضسة عبد الرؤووف برناوي ووزير
السس -ي -اح -ة ﬁم -د ب -ن مسس -ع -ود بسس -اح -ة
رياضص الفتح.

نبيلة بوقرين
أاراد ال -ق -ائ-م-ون ع-ل-ى اŸن-ظ-م-ة م-ن خÓ-ل
ت -ن -ظ -ي -م م -ث -ل ه -ذه اŸب -ادرة ج -م -ع ال -ع-ائ-ل-ة
الرياضسية و‘ نفسش الوقت إاشسراك اإ’عÓميÚ
وال- -ري- -اضس- -ي ‘ Úال -ع -م -ل اÒÿي واإ’نسس -اÊ

بهدف إانقاذ حياة اآ’خرين من خÓل التÈع
بالقليل من الدم ،حيث خصسصست هذه اŸادة
Óط- -ف- -ال وال -نسس -اء ا◊وام -ل اŸت -واج -دي -ن
ل - -أ
Ãسستشسفى بلفور.
من جهته ،وزير السسياحة بن مسسعود نوه
ب -ه -ذه اŸب -ادرة ال -ت -ي ق -امت ب -ه -ا اŸن -ظ -م -ة
ال -وط -ن -ي -ة ل -لصس -ح -ف-ي Úال-ري-اضس-ي Úوال-وك-ال-ة
الوطنية قائ Óإانها تؤوكد قيم التواصسل بÚ
الشسعب ا÷زائري والعمل اإ’نسسا ،Êآام Óأان
تكون مبادرات أاخرى إ’نقاذ حياة اŸرضسى.
‘ اŸقابل وصسف وزير الشسباب والرياضسة
ب-رن-اوي ال-ع-م-ل-ي-ة ب-ال-ق-ي-م-ة م-ن-وه-ا ب-اŸب-ادرة
الثمينة التي تدخل ‘ إاطار العمل اÒÿي
واإ’نسس-ا Êق-ائ »:Ó-ب-ق-ط-رة م-ن دم-ن-ا سس-ن-ن-قذ
حياة ا’خرين وأا“نى أان تكون هناك مواعيد
‡اث -ل -ة ’ن -ه -ا ف -رصس -ة ل -ن -ا ك-ري-اضس-ي Úح-ت-ى
نسساعد الغ.»Ò

من جهته ،مصسطفى براف رئيسش جمعية
ال-ل-ج-ان اأ’وŸب-ي-ة اإ’ف-ري-ق-ي-ة  ،ث-م-ن اÿط-وة
التي تدعو للعمل اÒÿي واإ’نسسا Êمؤوكدا
دعمه لها أ’نها فرصسة للتقرب من شسريحة هي
بحاجة للجميع مشسيدا باأ’عمال خاصسة ‘
شسهر رمضسان اŸبارك.
رئيسش ا’–ادية ا÷زائرية للسسباحة حكيم
ب -وغ -ادو ك-ان م-ن ب Úا◊اضس-ري-ن واسس-ت-حسس-ن
العملية قائ Óإانها فرصسة جد قيمة من أاجل
التÈع بالقليل من الدم إ’نقاذ حياة اآ’خرين.
Óشسارة سسجلنا حضسورا كبÒا للرياضسيÚ
ل إ
رفقة عائÓتهم من بينهم رؤوسساء ا–اديات،
أاب -ط -ال ع -اŸي -ون ،وج -وه ري -اضس-ي-ة م-ع-روف-ة،
اأ’سسرة اإ’عÓمية وكذا العائÓت العاصسمية
كانت حاضسرة ‘ بهو رياضش الفتح مسستغلة
الفرصسة من أاجل تقد ËاŸسساعدة للمرضسى
الذين هم بحاجة لقطرة دم تنقذ حياتهم.

فتيحة كلواز
ح - -ت - -ى ن - -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى مصس- -در ه- -ذه
ا’قÎاحات كشسف عبد الرحمان عرعار
اأن اÿط اÛا Êه- -و مصس- -در ا÷م -ع -ي -ة
اÿاصش والذي كان القاعدة اŸعلوماتية
للتقرير السسنوي من جوان  2018اإ2019 ¤
والذي سسجلت من خÓله ا÷معية 16524
م -ك -اŸة ه -ات-ف-ي-ة “خضش ع-ن-ه-ا تسس-ج-ي-ل
 1234ن-زاع-ات ع-ائ-ل-ي-ة وقضس-اي-ا ال-طÓق
“ت م- -راف- -ق -ة  987ح -ال -ة 1110 ،سسوء
اŸعاملة ا÷سسدية والنفسسية “ت مرافقة
 865ح -ال -ة 342 ،اأط -ف -ال مسس -ت-غ-ل‘ Ú
التسسول “ت مرافقة  95حالة 712 ،قضسية
اعتداءات وعنف جنسسي “ت مرافقة 36
حالة 232 ،طفل مراهق ضسحية تعاطي
اıدرات “ت مرافقة  81حالة234 ،
حالة نزاعات وعنف ‘ الوسسط اŸدرسسي
اŸراف -ق م-ن-ه-ا  102وك -ذا  32ح-ال-ة زنا
اÙارم و  94حالة نزاعات متعلقة بزواج
ﬂتلط.
م- - - - -ن ب 14 Úم -قÎح -ا –دث ع -ن -ه-ا
عرعار ،تعديل قانون حماية الطفل / 12
 ’ 15سس- -ي- -م- -ا ف- -ي- -م- -ا ي -خصش ا◊م -اي -ة
ا’جتماعية والقضسائية ابتداء من اŸادة
 21اإ ¤اŸادة  32مع تركيزه على اإعطاء
اسستقÓلية تامة لهيئة اŸفوضش الوطني
للطفولة عن الوزير ا’أول لتفادي التاأثÒ
ع- -ل- -ى ق- -رارات- -ه اŸت- -خ- -ذة م- -ع ت- -دع- -ي -م
صس Ó-ح -ي -ات -ه لضس -م -ان ال -ن -وع -ي -ة وا÷ودة
وال-ول-وج السس-ه-ل لÓ-آل-ي-ات واŸي-ك-انيزمات
اŸتعلقة Ãيدان الطفولة و’حظ رئيسش
شسبكة «ندى» اأن الرقابة القضسائية تفرضش
ع- -ل -ى ط -ف -ل ذو  10سس-ن-وات ب-ي-ن-م-ا يجب
فرضسها ابتداء من سسن .16
اإ ¤ج - -انب م - -قÎح ت - -ع - -دي - -ل ق - -ان- -ون
ال - - -ع - - -ق - - -وب - - -ات ‘ اŸادة  49اÿاصسة
باŸسسئولية ا÷زائية لÓطفال برفعها اإ¤
مسستوى  13سسنة عوضش  10سسنوات وقال
عرعار ‘ هذا الشساأن اأن رفعها اإ13 ¤
سسنة ’ يعني اإلزامه باŸراقبة القضسائية
ف-م-ن  13اإ 16 ¤سس-ن-ة ي-جب اأن ت-راف-ق-ه
ت- -داب Òح- -م- -اي- -ة واإن ان- -دم -ج ‘ ال -ف -ع -ل
ا’إج -رام -ي ب -ي -ن -م -ا اŸراق -ب -ة ال-قضس-ائ-ي-ة
فتكون من  16اإ 18 ¤سسنة.
مقÎح اآخر متعلق با’أطفال اŸعاقÚ
ال- -ذي- -ن ي- -ت- -ج- -اه- -ل -ه -م ال -ق -ان -ون اÿاصش
ب -اŸع -اق Úل -ذلك ط -لب ت -ع -دي-ل واإصسÓ-ح

ال-ق-انون  09 - 02اÿاصش ب-ا’أشس-خاصش
اŸع- -اق Úف- -ك- -ل ال- -ت- -داب Òوا’م -ت -ي -ازات
اŸنصس- -وصش ع- -ل- -ي -ه -ا ت -خصش ا’أشس -خ -اصش
اŸع -اق Úال -ب -ال-غ 18 Úسس -ن -ة ف-م-ا ف-وق،
ب -ا’إضس -اف-ة اإ ¤م-ن-ح رق-م تسس-ج-ي-ل خ-اصش
ب -الضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع-ي ل-ك-ل ط-ف-ل ع-ن-د
الو’دة يسسمح له من ا’سستفادة من جميع
حقوقه وكل اŸزايا التي Áنحها نظام
ا◊م-اي-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة م-ع ت-ن-ف-ي-ذ ال-نظام
التعاقدي ‘ ›ال الصسحة.
ضس -رورة وضس -ع ﬂط -ط وق -ائ-ي ي-ت-ع-ل-ق
ب-ال-ي-ق-ظ-ة وال-ت-ك-ف-ل ب-ا’أط-ف-ال ضس-حايا اأو
مرتكبي اıالفات وا÷رÁة للحد من
السس- -ل- -وك- -ات ذات ال- -ع Ó-ق -ة ب -ا’ن -ح -راف
وا÷رÁة وا’ع - -ت- -داءات ا÷نسس- -ي- -ة ،م- -ع
ا’إسسراع Ãخطط وقاية وتكفل با’أطفال
‘ وضس -ع-ي-ة تسس-ول اأواسس-ت-غÓ-ل اق-تصس-ادي
ب- -ا’أسس- -واق اŸوازي- -ة م- -ع ضس- -م- -ان اإع -ادة
اإدماجهم اأسسريا ،تربويا واجتماعيا.
تاأسسيسش ﬁاكم تهتم بقضسايا وحقوق
ال-ط-ف-ل ت-ت-م-اشس-ى م-ع ال-تطور التكنولوجي
واŸق- -اي -يسش ال -دول -ي -ة ،ت -ع -دي -ل وŒدي -د
ا’إج -راءات وال -ت -داب Òاÿاصس -ة Ãراق -ب -ة
اŸوؤسسسسات اŸتكفلة با’أطفال اŸسسعفÚ
وا’أط -ف -ال ‘ خ -ط -ر م-ع اإصسÓ-ح الÈام-ج
الÎبوية اÿاصسة بها ،تنفيذ اإسسÎاتيجية
وط-ن-ي-ة خ-اصس-ة ب-ال-ط-ف-ول-ة الصسغرى ا’أقل
م- - -ن 5سس- -ن- -وات .اأخÒا –سس Úوت- -رق- -ي- -ة
اŸسس- -ت- -وى اŸع- -يشس- -ي لÓ- -أسس- -رة ﬁدودة
الدخل مع رفع اŸنحة العائلية التي ’
تتجاوز قيمتها 300دج.
كل هذه ا’قÎاحات سستعكسسها ورشسات
ك -بÒة يشس -ارك ف -ي -ه -ا ﬂت -ل -ف ا’أط -ي-اف
اŸعنية بقضسايا الطفل من ›تمع مدÊ
وجهات معنية كوزارة التضسامن وا’أسسرة
وقضسايا اŸراأة ،العدل والÎبية والتعليم.
‘ اإج- -اب- -ت -ه ح -ول سس -وؤال ع -ن ظ -اه -رة
مشس- -ارك -ة ال -ط -ف -ل ‘ اŸسسÒات ك -ل ي -وم
جمعة قال عبد الرحمان عرعار اإنه ’
ي -جب اŸغ -ام-رة ب-ا’أط-ف-ال ب-اإدخ-ال-ه-م ‘
صس -راع -ات اأومشس -اك -ل سس-ي-اسس-ي-ة ’أن-ه-م ‘
اأغلب ا◊ا’ت يتعرضسون لضسغوطات كبÒة
عند مشساركتهم ‘ تلك ا◊شسود الهائلة
من كل يوم جمعة.

 500إاخطار مسسجلة من الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة

 300حالة عنف Ãختلف إاشسكاله يتعرضض لها اأ’طفال سسنويا
 88طف Óضسحية عنف مدرسسي و 60متورطا من الطاقم الÎبوي
كشس - -فت ﬁاف - -ظ الشس - -رط - -ة ورئ - -يسس - -ة اŸك - -تب
اŸركزي ◊ماية الفئات الهشسة خواصص ياسسم Úعن
تسس -ج -ي-ل م-ا ي-ف-وق  300ح -ال -ة ع -ن-ف “ارسص ضس-د
لط -ف -ال ‘ سس-ن-ة ،ح-يث ت-ع-رضص  16ط-ف Óللعنف
ا أ
ا÷نسس-ي و 16ضس-ح-ي-ة ل-ل-ع-ن-ف ال-لفظي ‘ ،ح” Ú
إاحصساء  263طفل ضسحية العنف ا÷سسدي ،مؤوكدة
لط -ف -ال ‘ خ -ط -ر وي -جب إان-ق-اذه-م م-ن أاشس-ك-ال
أان ا أ
العنف الذي يتعرضسون له يوميا.

صصونيا طبة
‘ ن -دوة ن -ق-اشش ن-ظ-مت ب-اŸدرسس-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لشس-رط-ة
ت-ن-اولت رئ-يسس-ة اŸك-تب اŸرك-زي ◊م-اي-ة ال-ف-ئ-ات ال-هشس-ة
بعضش ا’حصسائيات التي تشس Òأان اأ’طفال ‘ خطر ويجب
ح -م -اي -ت -ه-م م-ن ك-اف-ة أاشس-ك-ال ال-ع-ن-ف ،م-وضس-ح-ة أان أارق-ام
الثÓثي اأ’ول من  2019تشس Òإا ¤تسسجيل  88طفل ضسحية

عنف مدرسسي من بينهم  101طفل متورط و 60متورطا
ت -اب -ع ل -ل-ط-اق-م الÎب-وي أام-ا إاحصس-ائ-ي-ات سس-ن-ة  2018فقد
سسجلت  303ضسحية من بينهم  282طفل و 21من الطاقم
الÎبوي.
وفيما يخصش ›موعة اŸكاŸات على الرقم اأ’خضسر
أاكدت ﬁافظ الشسرطة أانه ‘ الثÓثي اأ’ول من سسنة 2019
” اسس -ت -ق-ب-ال  16564م -ك -اŸة م -ن ق -ب-ل اأ’ط-ف-ال ال-ذي-ن
يتعرضسون إا ¤كافة أاشسكال العنف من بينهم  987ضسحية من
فئة الذكور و 608إاناث كاشسفة عن إاحصساء  292بÓغ من
قبل اأ’طفال أاقل من  10من سسنوات و 293اتصسال بالنسسبة
Óطفال الذين تÎاوح أاعمارهم ما ب 10 Úإا 13 ¤سسنة
ل أ
و 620مكاŸة خاصسة باأ’طفال من  14إا 18 ¤سسنة و293
تÎاوح أاعمارهم ما ب 19 Úا 35 ¤سسنة.
وع-ن ط-ب-ي-ع-ة ال-بÓ-غ-ات أاوضس-حت خ-واصش أان أاغ-ل-ب-ي-تها
تتعلق بالهروب من اŸنزل حيث ” تسسجيل  1075هروب
‘  2018و 3أاطفال تعرضسوا لÓختطاف أاوالتحويل أاما

خÓل الثÓثي اأ’ول من  ” 2019إاحصساء  321هروب من
اŸنزل واختفاء  640طفل ‘ ح ⁄ Úيتم تسسجيل أاية عملية
اختطاف.
ك -م -ا ح -ذرت اأ’ول -ي -اء ال -ذي -ن Áارسس -ون ضس -غ-وط-ات ’
شسعورية ‘ حق أاطفالهم بسسبب التحصسيل اŸدرسسي وهذا
ما اعتÈته خطÒا جدا نظرا لعواقبه الوخيمة من بينها
هروب الطفل من اŸنزل بسسبب القلق واÿوف من عقاب
اأ’ولياء وÁكن أان تظهر لديهم اضسطرابات نفسسية وحتى
جسسدية وقد يصسل الوضسع إا ¤حد ا’نتحار.
من جهته ،أاكد ‡ثل الهيئة الوطنية ◊ماية وترقية
الطفولة طالب عبد ا◊كيم أانه إا ¤غاية أامسش ” تسسجيل
 580إاخطار يتعلق Ãمارسسة كافة أاشسكال العنف من مشساكل
إاهمال اأ’طفال ونقصش الرعاية وتعنيفهم جسسديا ولفظيا
واŸسساسش بصسحتهم البدنية والنفسسية.
فيما يخصش قضسية اأ’ب الذي عنف ابنته من خÓل
فيديو قام بنشسره ع Èمواقع التواصسل ا’جتماعي أاكد

طالب عبد ا◊كيم أان اŸفوضسة التابعة للهيئة تدخلت
مباشسرة بعد التحري وجمع كافة اŸعلومات ،حيث ”
–ويل القضسية إا ¤مصسالح العدالة لتقوم باŸهام اıولة
إاليها ‘ إاطار ما ينصش عليه القانون.
كما تطرق إا ¤دور اأ’ولياء ‘ حماية اأ’طفال والهيئة
الوطنية ◊ماية وترقية الطفولة ومهام الهيئة التي تتكفل
بحماية اأ’طفال من أاشسكال العنف من خÓل آاليات متعددة
من بينها التدخل التلقائي للمفوضسة التي لديها كل ا◊ق
قانونيا ◊ماية اأ’طفال ،وذلك ‘ حال ” نشسر فيديوهات
مسسيئة أ’طفال وتعرضش حياتهم للخطر.
وأاشسار إا ¤تنصسيب ÷نة تنسسيق دائمة تضسم  17قطاعا
وت -ت -ط -رق ل -ك -ل اŸواضس -ي -ع ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-خصش اأ’ط-ف-ال
باإ’ضسافة إا ¤التعاون مع اأ’من الوطني من خÓل ضسمان
تنسسيق وطني وكذا ﬁلي ،موضسحا أان فرق حماية الفئات
الهشسة كلما طلبنا اŸسساعدة يسسارعون ‘ التدخل إ’نقاذ
اأ’طفال من كافة أاشسكال العنف.

»æWh

اأ’ربعاء  29ماي  2019م
الموافق لـ  24رمضسان  1440هـ

’سصتاذ رضصوان بوهيدل:
شصدد على أاهمية اسصتقرار الŸÈان ،ا أ

التناز’ت ضسرورة...و÷نة ا’نتخابات أاك Èالرهانات

وصص- -ل- -ن- -ا إا ¤م- -رح- -ل- -ة ي -جب
ال- -ت- -ف- -ك Òف -ي -ه -ا ع -ن ت -ن -از’ت
’ط-راف م-ن
ت -ق -دم-ه-ا ﬂت-ل-ف ا أ
سص -ل -ط -ة وح -راك ،ل -ل -ت -م-ك-ن م-ن
ال-وصص-ول إا ¤ح-ل ت-واف-ق-ي ،ه-ذا
ال -ط -رح راف -ع ل -ه اسص -ت-اذ ال-ع-ل-وم
السص -ي -اسص -ي -ة رضص -وان ب -وه -ي-دل،
ال -ذي ن -ب -ه إا ¤أان خ -ط -اب ن-ائب
وزي- -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي رئ -يسس
أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشصعبي
الفريق احمد قايد صصالح الذي
ركز على أاهمية ا◊وار.

فريال بوشضوية
ط- -رح اسس- -ت- -اذ ال- -ع- -ل- -وم السس -ي -اسس -ي -ة
والعÓقات الدولية رضسوان بوهيدل،
إاشس-ك-ال-ي-ة اسس-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-بة
للمرة الثالثة على التوالي ،وقال في
تصسريح لـ «الشسعب» بعد إالغاء المسسار
ا’نتخابي واسستدعاء الهيئة الناخبة
للمرة الثانية على التوالي ’نتخابات
الرابع جويلية التي أاصسبحت في حكم
المؤوجل ،كيف يتم اسستدعاءها مرة
ث -ال -ث -ة؟ أ’ن اأ’م -ر مسس -ك -وا ع-ن-ه ف-ي
الدسستور ،بمعنى أانه غير وارد».
وأاف- -اد ف- -ي أالسس- -ي- -اق ع -ن «ت -ن -ظ -ي -م
ا’نتخابات الرئاسسية المقررة يوم 4
جويلية المقبل ،أامر صسعب ومعقد»،

مذكرا بأان ترسسيم تأاجيل ا’نتخابات
ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-وال-ي ،ي-طرح
إاشس-ك-ال-ي-ة اسس-ت-دع-اء ال-ه-يئة الناخبة ،
واسس -ت -ن-ادا إال-ي-ه ف-ان «ال-دسس-ت-ور ل-يسس
قرآان ’ ،يفسسر كل شسيء» ،كما أان
«هناك ظروف اسستثنائية» ،غير أان
الحل موجود -حسسبه  -ويكمن في
«ا’ج -ت -ه -اد ال -دسس -ت -وري ،ال-ذي ي-ق-ع
حصسريا ،ضسمن صسÓحيات المجلسس

الدسستوري.
وال- -م- -ج- -لسس ال- -دسس- -ت- -وري  ،أاضس- -اف
ب -وه -ي -دل « -ال -وح -ي -د ال -ق -ادر ع-ل-ى
اإ’فتاء باإ’جراءات القانونية لتفادي
ال- -ف- -راغ ال- -دسس- -ت- -وري ،وال- -م- -رح- -ل -ة
ا’نتقالية مجهولة المصسير» ،كما أان
«أاكبر الرهانات اليوم لكل اأ’طراف
تنصسيب اللجنة التي سستشسرف على
ا’نتخابات الرئاسسية» ،أ’ن نجاحها

وقبولها -حسسبه « -إالى انتخابات
نزيهة ،أاما الفشسل يضسعنا في موقع
يؤوزم اأ’وضساع في المرحلة المقبلة».
وإال -ى ذلك ت -ح-دث اأ’سس-ت-اذ ب-وه-ي-دل
ع- -ن «ال -ح -اج -ة ال -م -ل -ح -ة ل -ب -رل -م -ان
مسستقر»’ ،سسيما وأانه «سسيلعب دورا
ه- -ام- -ا ف -ي ق -ادم اأ’ي -ام ،م -ن خ Ó-ل
تمرير مشساريع قوانين عضسوية ،على
غرار القانون المتعلق بلجنة تنظيم
ا’نتخابات ،وتعديل القانون العضسوي
المتعلق با’نتخابات» ،كما شسدد على
ضس -رورة ت -ق-دي-م ت-ن-از’ت م-ن ج-م-ي-ع
اأ’ط-راف ،ت-ن-از’ت ي-ع-ت-ب-رها «ليسست
إاج-ب-اري-ة أاو ضس-روري-ة ،وإان-م-ا ي-م-ل-ي-ها
الوضسع المعقد» ،ذكر منها ا’سستجابة
لبعضس مطالب الحراك الشسعبي ،إاذ
«ي- -م- -ك -ن إارضس -اءه م -ن خ Ó-ل رح -ي -ل
الوزير اأ’ول وحكومته ،أ’ن اسسترجاع
ث -ق -ة الشس -عب ف -ي ا’ن-ت-خ-اب-ات ك-ح-ل
ديمقراطي وحده يضسمن انتخابات،
ب -ع -دم -ا ت-م تضس-ي-ي-ع ث-ق-ة الشس-عب ف-ي
ال -دي -م -ق-راط-ي-ة» ،ب-ال-م-ق-اب-ل ي-ت-ن-ازل
اأ’خير عن مطلب رحيل بن صسالح.
في السسياق ،توقف عند كلمة رئيسس
أاركان الجيشس الوطني الشسعبي أامسس،
التي أافرد خÓلها حيزا هاما للحوار،
ال- -ذي ك- -ان ق- -د دع- -ا ل -ه ف -ي رئ -يسس
الدولة.

هتفوا باحداث القطيعة مع النظام السصياسصي ورحيل رموزه

الطلبة ‘ مسسÒة سسلمية يصسرون على –قيق مطالب ا◊راك الشسعبي
«سصنسص Òحتى يحدث التغي ،»Òصصراخ دوي ‘ شصوارع العاصصمة
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مقري من اŸسصيلة:

ا◊فاظ على اإ’طار العام للدسستور وفق تداب Òجديدة

اعت Èرئيسس حركة ›تمع السصلم عبد
الرزاق مقري أان عدم القدرة على تنظيم
ان -ت -خ -اب-ات ن-زي-ه-ة وشص-ف-اف-ة Ãث-اب-ة ف-رصص-ة
ل -ل -ح -وار وا’ت -ف -اق ع -ل -ى اŸرح -ل -ة ال Ó-زم-ة
لتنظيم انتخابات أاخرى وفق شصروط كافية
ل-ت-جسص-ي-د الشص-ف-اف-ي-ة ‘ ا’نتخابات و–قيق
’مر سصيطول
’رادة الشصعبية خاصصة وان ا أ
ا إ
أان  ⁄ت-ك-ن ه-ن-اك إارادة سص-ي-اسص-ي-ة ح-ق-ي-ق-ية
’زمة الراهنة .
للخروج من ا أ

اŸسضيلة  :عامر ناجح
أاك- -د م- -ق -ري مسس -اء أاول أامسس ع -ل -ى ه -امشس
اإ’ف-ط-ار السس-ن-وي ل-ل-ح-رك-ة ب-ال-مسس-ي-ل-ة ب-قاعة
ال- -ح- -فÓ- -ت « اأ’م- -ي- -رة « ب- -حضس- -ور إاط- -ارات
وأاعضساء الحركة والمتعاطفين معها  ,أان ما
ت -ع -يشس -ه ال -ج -زائ-ر ال-ي-وم ه-و ف-راغ دسس-ت-وري
ت- -جسس- -د م- -ن- -ذ اعÓ- -ن رئ- -يسس ال -ج -م -ه -وري -ة
ال-مسس-ت-ق-ي-ل ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وتفليقة عن تأاجيل
ا’نتخابات في  18فيفري,وهو ما اعتبره
المتحدث بالحالة غير دسستورية  ,مشسيرا إالى
أان الحركة طالبت بتطبيق المادة  102مع
إارف- -اق- -ه- -ا ب- -ت -داب -ي -ر ت -ت -ن -اسسب م -ع ال -وضس -ع
ال- -دسس -ت -وري ال -ذي ن -ح -ن ف -ي -ه خ -اصس -ة وان
ال -دسس -ت -ور ع -ل -ى ح -د ق -ول -ه ل-م ي-ت-ن-اسسب م-ع
الوضسعية الجديدة  .وهو ما يدفع حسسبه إالى
ضسرورة ا’جتهاد مع المحافظة على اإ’طار
ال-ع-ام ل-ل-دسس-ت-ور وال-ع-م-ل ب-ال-ت-واف-ق وال-رضس-ى
لÓنتقال إالى انتخابات تعبر عن رغبة الشسعب
.
وب -ال -ح -ديث ع -ن ال -ح -راك كشس -ف م -ق -ري أان
الحراك حقق سستة أاهداف مهمة على رأاسسها
إاسس- -ق- -اط ال- -ع- -ه- -دة ال- -خ -امسس -ة وم -ح -اسس -ب -ة
الفاسسدين وحقق تجاوب وتناغم المؤوسسسسة
ال -عسس -ك -ري-ة م-ع م-ط-لب م-ح-اسس-ب-ة السس-ارق-ي-ن
وإاسسقاط انتخابات  04جويلية مع بقاء هدف
أاسساسسي وجوهري يتمثل حسسبه في تحقيق

ا’ن-ت-ق-ال ال-دي-م-ق-راط-ي ال-ح-ق-ي-ق-ي وت-جسس-يد
اإ’رادة الشسعبية الحقيقة للذهاب إالى نظام
سس -ي -اسس-ي ي-ق-وم ع-ل-ى أاسس-اسس ان-ت-خ-اب-ات ح-رة
ونزيهة تفرضس الذهاب إالى جزائر جديدة
ت- -ت- -جسس -د ف -ي -ه -ا اإ’رادة الشس -ع -ب -ي -ة ب -رئ -يسس
جمهورية منتخب وحكومة توافقية يرضسى
عنها الحراك ,مؤوكدا ان ’ أ’ي كان وصساية
على الحراك على الرغم من بروز العديد من
ا’سس- -م- -اء إا’ ان ال- -ف- -اصس- -ل حسس- -ب- -ه ي- -ب- -ق -ى
الصسندوق,
منوها إالى أان من ا’قتراحات التي رفعتها
الحركة هو السسماح للقوى السسياسسية الجديدة
أان تنظم نفسسها في أاحزاب سسياسسية للمشساركة
في ا’نتخابات القادمة دون إاقصساء,ختم عبد
ال -رزاق م-ق-ري ح-دي-ث-ه ب-م-ب-ارك-ة ال-دور ال-ذي
تقوم به العدالة الجزائرية والتي حسسبه ’
يمكن ضسمان وديمومة ما تقوم به في محاربة
الفسساد إا’ بقيام مؤوسسسسات شسرعية تنبعث
من اإ’رادة الشسعبية .

–ت شصعار «صصائمون صصامدون للنظام رافضصون»

اÙامون و الطلبة ‘ مسسÒة سسلمية بالبويرة
رغ -م الصص -ي -ام و ا◊رارة الشص -دي-دة ال-ت-ي
سص- -ج- -لت أامسس Ãدي- -ن -ة ال -ب -وي -رة Á ⁄ ،ن -ع
اŸت -ظ-اه-ري-ن م-ن اÿروج ‘ مسصÒة سص-ل-م-ي-ة
م- -ط- -ال- -ب- -ة ب- -ال- -ت- -غ- -ي Òالسص -ي -اسص -ي ا÷ذري
،م -ؤوك -دي -ن ع -زم-ه-م Ÿواصص-ل-ة ا◊راك ح-ت-ى
ذهاب كل رموز النظام و الذين كانوا وراء
’ط-ارات ال-ن-زي-ه-ة ال-ت-ي
ال -فسص -اد وإانصص -اف ا إ
عملت ‘ سصبيل بناء الوطن.

البويرة  :ع نايت رمضضان

خرج مئات الطلبة ،أامسس ‘ ،مسصÒة
سصلمية با÷زائر العاصصمة للتأاكيد على
م -ط-الب ا◊راك الشص-ع-ب-ي ال-داع-ي-ة إا¤
إاح-داث ق-ط-ي-ع-ة م-ع ال-ن-ظ-ام السصياسصي و
رحيل رموزه.

وبالرغم من ارتفاع درجة الحرارة ومشسقة الصسيام
 ,ت -ج -م -ع ه -ؤو’ء ال -ط -ل-ب-ة  ,ع-ل-ى غ-رار اأ’سس-اب-ي-ع
بمحاذاة سساحة البريد المركزي والمدخل الرئيسسي
لجامعة بن يوسسف بن خدة (الجامعة المركزية)
وسسط تعزيزات أامنية «مشسددة» مقارنة بالمسسيرات
ال-م-نصس-رم-ة ,م-رددي-ن ال-نشس-ي-د ال-وط-ن-ي م-ع-ا ع-ب-ر
م-ك-ب-رات الصس-وت م-م-ا ج-ع-ل ب-داي-ة ه-ذه ال-مسس-ي-رة
تختلف عن سسابقاتها.
وعقب التحاق زمÓئهم من مختلف المعاهد و
ال-ك-ل-ي-ات ح-اول ال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ت-وشس-ح-وا ك-ع-ادت-هم
بالراية الوطنية التوجه إالى سساحة الشسهداء  ,غير
أان ق -وات اأ’م -ن م -ن -ع -ت -ه-م م-ن ذلك ون-فسس الشس-أان

عندما حاولوا التوجه إالى مقر المجلسس الشسعبي
ال -وط -ن -ي ,ح -يث سس -دت ام -ام -ه -م أاغ -لب م -داخ -ل
الشسوارع الرئيسسة المحاذية لسساحة البريد المركزي
 ,اأ’مر الذي جعل المسسيرة تجوب شسارع باسستور و
العودة مجددا إالى سساحة البريد المركزي.
ورف -ع ال -ط-ل-ب-ة شس-ع-ارات ت-دع-و إال-ى رح-ي-ل ال-ن-ظ-ام
السس -ي -اسس -ي ورم -وزه  ,م -ج -ددي -ن إاصس -راره-م ع-ل-ى
ضس -رورة رح -ي-ل ال-ب-اءات ال-ثÓ-ث-ة (ب-ن صس-ال-ح ب-دوي
وبوشسارب) إالى جانب ’فتات تؤوكد على تمسسكهم
بمواصسلة المسسيرات كل ثÓثاء و جمعة  ’« :خضسوع
و’ رجوع» و»طلبة صسائمون ،في رمضسان حاضسرون
« و «سسنسسير حتى يحدث التغير»و « الشسعب هو
مصسدر السسلطة « و «جزائر حرة ديمقراطية» .
كما جدد الطلبة موقفهم الرافضس لرئاسسيات 4
جويلية القادم حيث رفعوا شسعارات كتب عليها «
انتخابات  4جويلية  ’ :حدث ولن تحدث» و «
انتخابات جويلية = إاعادة للنظام بوجوه جديدة»,
ع Ó-وة ع -ل -ى رف -ع -ه-م لشس-ع-ارات م-ن-اوئ-ة ل-ح-ك-وم-ة

ب-دوي ,م-ط-ال-ب-ي-ن إاي-اه ب-ال-رح-ي-ل م-ن أاج-ل ت-ن-ظ-يم
انتخابات نزيهة وشسفافة.
كما حمل الطلبة شسعارات «الجزائر تطلب من
أابنائها وحدة الصسف ووحدة الهدف» و» الطالب هو
رجاء الشسعب وذخره» إالى جانب «جيشس شسعب خاوة
خاوة» و»الجيشس جيشسنا ومهمته حماية وطننا»,
عÓوة على ذلك دعا الطلبة إالى اسستقÓلية القضساء
و م -ح -ارب -ة ال -م -تسس -ب -ب-ي-ن ف-ي ن-هب ال-م-ال ال-ع-ام ,
م- -رددي- -ن أاسس- -م- -اء ب- -عضس ال- -وزراء وال- -مسس- -ؤوول -ي -ن
السسابقين.
Óشسارة  ,فإان هذه المسسيرة التي رافقها طوق
ل إ
أامني مكثف خاصسة عند مدخل حديقة صسوفيا و
شسارع عسسلة حسسين وذلك لمنع الطلبة من التوجه
إالى شسارع زيغود يوسسف وعسسلة حسسين ,مع تسسجيل
تضسامنا ملفتا من قبل العائÓت التي دأابت على
رمي الماء من الشسرفات لتخفيف من حرارة الجو.

مطار ا÷زائر العاصصمة:

’بقاء على الشسركت Úالعربية و الÎكية باŸطار القدË
ا إ
كشصف اŸدير العام Ÿؤوسصسصة تسصي Òمصصالح
م -ط -ارات ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ط -اه-ر عÓ-شس ،
أامسس ،ل - - -وأاج أان نشص - - -اط الشص- - -رك- - -ات ا÷وي- - -ة
ال- -ع- -رب- -ي- -ة و اÿط- -وط ا÷وي- -ة الÎك- -ي- -ة ”
ا’ب-ق-اء ع-ل-ي-ه Ãط-ار ا÷زائ-ر ال-دو‹ ال-ق-دË
«ه- -واري ب- -وم- -دي -ن» ‘ ح– ” Úوي -ل نشص -اط
الشصركات ا’خرى نحو اŸطار ا÷ديد.
في هذا الصسدد ,أاوضسح عÓشس أان الهدف من
توزيع الشسركات و معالجة الرحÓت يكمن في
ت---خصس---يصس ك--ل واح--د م--ن م--ط--اري «ه--واري
ب---وم---دي---ن ال---دول---ي»،و أاضس---اف أان ال--رحÓ--ت
الداخلية تتم معالجتها على مسستوى المطار
القديم و سسيخصسصس المطار الوطني لرحÓت
الحج و العمرة.
وحسسب ذات المسسؤوول فان المطار الحالي

ل-ل-ح-ج و ال-ع-م-رة سس-ي-ت-م ت-ه-دي-م-ه ت-ماما بحيث
سس--يشس--ك--ل ج--زءا م--ن ال--وع--اء ال--ع--ق-اري ال-ذي
سس-ي-ح-تضس-ن م-ط-ارا آاخ-ر سس-ت-ن-ط-لق أاشسغاله في
 ، 2028و ق--د دخ--ل ال--م--ط--ار ال--ج--دي--د ح-ي-ز
ال---خ--دم--ة ي--وم  29أاب--ري--ل ال-م-اضس-ي ب-إاطÓ-ق
رحÓ-ت لشس-رك-ة ال-خ-ط-وط ال-ج-وي-ة الجزائرية
باتجاه باريسس  ،و من جهتها ,أاعلنت شسركة
ال-خ-ط-وط ال-ج-وي-ة ط-اسس-ي-ل-ي اي-ر’ي-ن-ز تحويل
مجموع نشساطها المرتبط بمعالجة الرحÓت
الدولية نحو مطار الجزائر الدولي الجديد و
تلك المتعلقة بسسير الرحÓت نحو المدينتين
الفرنسسيتين نانت و سستراسسبوغ ذهابا و ايابا  ،و
يسستجيب المطار الجديد الذي يتكون من 5
ط-واب-ق ل-م-ع-اي-ي-ر ال-ف-ع-ال-ي-ة ال-ط-اقوية وحماية
البيئة ,بحيث يتوفر على عدة خزانات جامعة

’مطار التي سسيتم اسستغÓلها خصسيصسا
لمياه ا أ
ل--لسس--ق--ي ,وم--ن--اف-ذ ضس-وئ-ي-ة تسس-م-ح ب-ت-ق-ل-يصس
اسس-ت-هÓ-ك ال-ك-ه-رب-اء وم-ك-ي-ف-ات ه-وائ-ي-ة تقوم
ب-ت-ع-دي-ل درج-ات ال-ح-رارة ع-ل-ى ارت-ف-اع أارب-ع-ة
أامتار فقط.
و ي--ت--وف-ر ال-م-ط-ار ال-ج-دي-د ال-ذي ي-ت-رب-ع ع-ل-ى
مسساحة  200.000متر مربع على  120بنك
Óمتعة و  54مصسعدا
تسسجيل و  12بسساطا ل أ
ميكانيكيا و  37درجا ميكانيكيا و  9بسساطات
متحركة و  21معبرا  ،كما يتضسمن  42مركزا
لتوقف الطائرات و محطتين للطائرات من
الحجم الكبير  380 Aو 16مولدا كهربائيا
التي تعمل بشسكل اوتوماتيكي في حالة انقطاع
الكهرباء.

التقى الجميع أامام مقر مجلسس القضساء
بالبويرة من محامين ,منظمة الكنابسست,
الطلبة ,عمال شسركة توزيع الكهرباء والغاز
 ,مديرية التجارة وعمال مؤوسسسسة توزيع

المياه وغيرهم ،و قبل انطÓق المسسيرة
،بعد ذلك انطقت المسسيرة اتجاه سساحة
الوئام المحاذية لمقر و’ية البويرة و التي
أاصسبحت رمزا لكل ا’حتجاجات بالبويرة،
حيث تم رفع عدة شسعارات تنادي بتغيير
ال--ن--ظ--ام و ال--ت-أاك-ي-د ع-ل-ى ذه-اب ك-ل رم-وز
النظام ’سسيما الباءات منهم بن صسالح,
ب--دوي و ب--وشس--ارب ،م--ؤوك--دي--ن أان ال--نضس--ال
سسيتواصسل رغم الحرارة و الصسيام من أاجل
مسس--ت--ق--ب--ل أافضس--ل  ،ال--مسس-ي-رة ج-ابت ع-دة
شسوارع المدينة و نالت الدعم الكامل من
طرف السسكان الذين انضسموا إالي المسسيرة
السسلمية.

عرفت بنضصالها ‘ حقوق ا’نسصان

رئيسسة جمعية «اقرأا» عائشسة باركي ‘ ذمة الله
توفيت مسصاء أاول أامسس ،رئيسصة جمعية
«اقرا» Ùو ا’مية عائشصة باركي عن عمر
ق -ارب ال 73سص -ن -ة ب -ع -د م -ع-ان-اة م-ن م-رضس
عضصال  ,حسصب ما علمت «وأاج» من عائلتها،
وعرفت باركي ,عضصو ›لسس ا’مة Ãسصار
طويل من النضصال والعمل من اجل القضصاء
ع -ل -ى ظ -اه -رة ا’م -ي -ة ب Úال -نسص-اء وت-ع-ل-ي-م
ال- -ك- -ب- -ار ‘ ا÷زائ -ر ،ح -يث ت -رأاسصت ل -ع -ق -ود
جمعية «اقرأا» الوطنية Ùو ا’مية .

و سسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بعد صسÓة
العصسر بمقبرة سسيدي زيان بالكاليتوسس بعد
نقله من مقر سسكناها بدرارية  ،الفقيدة من
مواليد  12يوليو  1946بعين بسسام  ،ولجت
التعليم بفروع محو ا’مية سسنة  1963لتتحصسل
على منصسب عمل بالتدريسس بالحراشس وتتنقل
ب -ع -ده -ا ال -ى م -درسس -ة م -ح -م -د اق-ب-ال وسس-ط
العاصسمة ثم تتدرج من معلمة الى مديرة
مدرسسة الموحدين وتقرر اخذ تقاعدها بعد
ان امضست  32سسنة في مجال التعليم.
وق -د ع -رفت ب-ارك-ي ب-نضس-ا’ت-ه-ا ال-ك-ب-ي-رة ف-ي
مجا’ت حقوق ا’نسسان حيث كانت من بين
المؤوسسسسين للمرصسد الوطني لحقوق ا’نسسان
لتقرر بعد ذلك تأاسسيسس جمعية «اقرا لمحو
ا’مية» في  29ديسسمبر  1990والتي اعلن عنها
رسس-م-ي-ا ف-ي  8ي-ون-يو  1991ت-زام-ن-ا م-ع اليوم
العربي لمحو ا’مية ،
بعث الوزير اأ’ول ،نور الدين بدوي ،برقية
تعزية الى عائلة عائشسة باركي حيث عبر عن
تاثره لحيل الفقيدة التي كانت نبراسسا ضسد
اأ’مية اسستنار به كل من رفع التحدي لتعلم

القراءة والكتابة وهو في سسن متقدمة « بل
ك -م -ا  -أاضس -اف « -ه-داي-ة ن-ح-و ط-ري-ق ال-ع-ل-م
والنور خاصسة في الوسسط النسسوي ،جعل الله
كل ذلك في ميزان حسسانتها».
من جهنه ،بعث رئيسس مجلسس ا’مة بالنيابة,
صسالح قوجيل رسسالة تعزية إالى عائلة الفقيدة
مسستحضسرا معها في اللحظة اأ’ليمة مسسيرة
ال -م-رح-وم-ة ال-مشس-رف-ة ال-ت-ي سس-ت-ب-ق-ى رصس-يً-دا
شس-اهً-دا ع-ل-ى إاخÓ-صس-ه-ا ل-وط-نها،وإاسسهاماتها
في الحركة الجمعوية ،والتزامها بأاداء مهامها
البرلمانية».

»æWh

إأ’ربعاء  28ماي  2019م
إلموإفق لـ  25رمضسان  1440هـ

’جوبة
’سسئلة و اأوراق ا أ
مرافقة أامنية Ÿواضسيع ا أ

أأك Ìمن  812أألف تلميذ يجتازون أمتحانات
لول ألبتدأئي أليوم
نهاية ألطور أ أ
^ احتسساب معد’ت ا’متحانات الفصسلية لغ Òالناجح Úواسستبعاد دورة اسستدراكية
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’طوار الثÓثة
لتأام Úامتحانات ا أ

أأمن ألعاصشمة يجنّد  2125ششرطي

’ضسافة ا ¤جملة
سسخّرت مصسالح أامن و’ية ا÷زائر تعداد بشسريا بلغ ( )2053شسرطي ،با إ
’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة ،قصس-د ضس-م-ان ت-غ-ط-ي-ة أام-ن-ي-ة شس-ام-ل-ة Ÿراك-ز إاج-راء ام-تحانات نهاية
م-ن ا إ
’طوار التعليمية بقطاع ا’ختصساصس
التمدرسس للموسسم الدراسسي ı 2020 / 2019تلف ا أ
وال-ت-ي ب-ل-غ ع-ددها ( )1005م -ؤوسسسس-ة ت-رب-وي-ة ،ك-م-ا ع-م-لت مصس-ال-ح أام-ن و’ي-ة ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى
تسسخ )72( Òشسرطي لتأام )18( Úمركز Œميع وتصسحيح.

ق ــ و

إإ’جرإءإت إأ’منية تتمّثل تأامين إلمرإكز وإأ’ماكن
إل -م -ح -ي -ط -ة ب -ه -ا ،م -ع ت-ك-ث-ي-ف إل-دوري-ات إل-رإك-ب-ة
وإل -رإج -ل -ة لضس -م -ان أإم -ن وسس Ó-م -ة إل-تÓ-م-ي-ذ ،م-ع

إلحرصس على تسسهيل حركة إلمرور بالقرب من
م-خ-ت-ل-ف م-رإك-ز إج-رإء إ’م-ت-ح-ان-ات ،ن-اه-يك ع-ن
ضس -م -ان م -رإف -ق -ة أإم -ن -ي -ة ل-م-وإضس-ي-ع إأ’سس-ئ-ل-ة وم-ا
يصسحبها من أإورإق إأ’جوبة ،بالتنسسيق مع إلجهات
إلوصسيّة.

أأزيد من  22أألف مÎشّشح
‘ أŸوعد أليوم ببومردأسس
ي -ت -وج -ه صس -ب -اح ال -ي -وم  22162مÎشسحا
’ج -ت -ي -از ام-ت-ح-ان ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
ا’ب-ت-دائ-ي ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس ،م-ن بينهم 14
مÎشسحا من ذوي ا’حتياجات اÿاصسة مع
تسسجيل زيادة بـ  1298مÎشسحا مقارنة مع
السس- - -ن- - -ة اŸاضس- - -ي - -ة ،وه - -ذا وسس - -ط ظ - -روف
ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ي -ة ﬁك -م -ة ” تسس -خ Òل -ه -ا ك -ل
’‚اح
’م - -ك- -ان- -ي- -ات اŸادي- -ة وال- -بشس- -ري- -ة إ
ا إ
اŸوعد.

إلمرإكز.
وق ّ-دم م -دي -ر إل -ت -رب -ي -ة ل -و’ي -ة ب -وم -ردإسس ،ن -ذي-ر
خنسسوسس ،كل إلمعطيات إلمتعلقة بامتحانات نهاية
Óطوإر إلتعليمية إلثÓثة إلتي عرفت هذإ
إلسسنة ل أ
إلموسسم تسسجيل  48649مترشسح من إلجنسسين ،مع
تسس -خ -ي -ر ك -ل إإ’م-ك-ان-ي-ات وإل-وسس-ائ-ل إ’ج-رإء ه-ذإ
إ’متحانات بدإية من تهيئة مرإكز إإ’جرإء إلى
مركز إلجمع وإلتصسحيح وصسو’ إلى إلتحضسيرإت
إل -ل -وجسس-ت-ي-ة إل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-وسس-ائ-ل إل-ن-ق-ل وإإ’ط-ع-ام
للحرإسس وإلمشسرفين على خÓيا إلتنظيم.
إضسافة إلى توفير إلوجبات للتÓميذ إلممتحنين
وتوفير حافÓت إلنقل إلى مرإكز إإ’جرإء لخلف
أإجوإء موإتية ،وهذإ بالتنسسيق مع رؤوسساء إلدوإئر
وإل-ب-ل-دي-ات وإل-ه-ي-ئ-ات إأ’خ-رى ك-ال-ح-م-اي-ة إلمدنية
وم-دي-ري-ة إلصس-ح-ة ،ف-ي-م-ا ق-امت م-دي-ري-ة إل-ت-ج-ارة
بتكليف أإعوإن رقابة خصسيصسا لمرإقبة إلمطاعم
إل -م -درسس -ي -ة ب-م-رإك-ز إأ’ج-رإء أ’خ-ذ إ’ح-ت-ي-اط-ات
إلÓزمة من جانب توفير إلنظافة تجنبا لكل ما من
شسأانه تعكير أإجوإء هذإ إ’متحان.

سسّ-خ-رت م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة لو’ية تيارت
ج-م-ي-ع ا’م-ك-ان-يات اŸادية والبشسرية حسسب
م -دي -رة الÎب -ي -ة ح -دودة ب-وك-اب-وسس ،ح-يث
يبلغ عدد اÎŸشسح ÚلÓمتحان  21926منهم
 11446ذك-ور و 10480إان-اث ،وق-د ب-ل-غ ع-دد
اŸراك -ز ال -ت -ي سس -ت -ح -تضس-ن ا’م-ت-ح-ان-ات 262
مركز إاجراء.

صس -ب -اح -ا ،وج-رت ع-م-ل-ي-ات ن-ق-ل إل-م-وإضس-ي-ع ت-حت
حرإسسة مصسالح إ’من من أإمن ودرك وطني ،أإما
مركز إلتصسحيح إلوحيد بالو’ية حدد بمتوسسطة
آإيت عمرإن محمد بعاصسمة إلو’ية تيارت ،وقد
خر  216مطعما لتقديم وجبة إلغذإء للممتحنين
سس ّ
بـ 14دإئرة ،و 20حافلة لنقل إلتÓميذ من مرإكز
إ’جرإء إلى مرإكز إ’طعام ،كما سسخرت  77وسسيلة
نقل بالنسسبة لجميع إلمرإكز.
وقد سساهمت عدة قطاعات في توفير إلحاجيات
إل -م -ادي ك -دي -وإن وإل -ي إل -و’ي -ة وإأ’م -ن إل -وط -ن -ي
وإل-درك إل-وط-ن-ي وإل-ب-ل-دي-ات وإل-دوإئ-ر وم-ديريات
إلصس-ح-ة وإلسس-ك-ان وإل-ب-ري-د ت-ك-ن-ول-وجيات إ’عÓم،
وإل -ن -ق -ل وشس -رك-ة ت-وزي-ع إل-ك-ه-رب-اء وإل-غ-از وإل-م-ي-اه
وجمعيات أإولياء إلتÓميذ ،وإلذين تقدم لهم مديرة
إلتربية تشسكرإتها.

بومرداسس :ز ــ كمال
تنطلق إليوم ،إمتحانات إلتربية إلوطنية بإاجرإء
إم-ت-ح-ان ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة إل-ت-ع-ل-ي-م إ’ب-ت-دإئي حسسب
إل -رزن -ام -ة إل -ت -ي أإع -دت-ه-ا وزإرة إل-ت-رب-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة
ل -ل -م -وسس -م إل -درإسس -ي إل -ح-ال-ي ،ح-يث أإعّ-دت و’ي-ة
ب -وم -ردإسس ك -ل إل-ظ-روف ’سس-ت-ق-ب-ال إل-م-م-ت-ح-ن-ي-ن
إلموزعين في  1216قاعة إمتحان عبر  307مركز
إجرإء يؤوطرهم  4525حارسس تحت إشسرإف رؤوسساء

 21926...مÎشّشح لششهادة ألتعليم ألبتدأئي بتيارت

يجتاز أازيد من  812أالف مÎشسح على اŸسستوى أالوطني اليوم امتحان نهاية الطور ا’بتدائي للسسنة الدراسسية  ،2019 / 2018وذلك ‘ ثÓث
مواد أاسساسسية هي اللغة العربية والرياضسيات واللغة الفرنسسية .ويبلغ عدد اÎŸشسح Úحسسب وزارة الÎبية الوطنية  812.655مÎشسح ،أاي
بزيادة قدرت بحوا‹  ٪ 2مقارنة بالسسنة اŸاضسية التي أاحصست  797.812مÎشسحا لهذا ا’متحان.

ق ــ و
و ح س س ب إ ل ---ج --ن س س ي --ب --ل --غ ع --د د إ ل --ذ ك --و ر
 4 1 7 . 6 7 9ت ل م ي ذ  ،إأ ي ب ن س س ب ة ، ٪ 5 1 . 4 0
في حين يبلغ عدد إ’ناث 394 . 976
ت -ل -م -ي -ذ ة ي م ث ل ن  ٪ 4 8 . 6 0م -ن م -ج -م -و ع
إ ل ---م ---م ---ت ---ح --ن --ي --ن  ،و و ف --ق ج --د و ل س س --ي --ر
إ’متحان سسيمتحن إلتÓميذ إلمعنيون
بهذه إلدورة في مادتي إللغة إلعربية
و إ ل -ر ي -ا ض س -ي -ا ت ف -ي إ ل -ف -ت -ر ة إ ل ص س -ب -ا ح ي ة ،
ف -ي ح -ي -ن ت -خّص س -ص س إ ل -ف -ت -ر ة إ ل -م س س -ا ئ -ي ة
’جتياز إمتحان مادة إللغة إلفرنسسية.

ح -ر ص س ت و ز إ ر ة إ ل -ت -ر ب -ي -ة إ ل -و ط -ن -ي -ة م ن ذ
ث  Ó--ث س س --ن --و إ ت ع --ل --ى ج --ع -ل إ ل -ت  Ó-م -ي -ذ
ي ---م ---ت ---ح ---ن ---و ن ف ---ي م ---وؤ س س س س --ا ت --ه --م د و ن
إ ’ ن ت ق ا ل إ ل ى م وؤ س س س س ا ت إ خ ر ى ’إ ج ر إ ء
إ’متحان وذلك حرصسا على رإحتهم،
و ي --ه --د ف ه --ذ إ إ ’إ ج --ر إ ء إ ل --ى إ ل --ح -ف -ا ظ
على إ’سستقرإر إلنفسسي للمترشسحين
في هذه إلمرحلة إلعمرية إلصسغيرة،
و ف ي إ ل م ق ا ب ل س س ي ت م ت ح و ي ل إ ’أ س س ا ت ذ ة
إ ل --ذ ي -ن ي -وؤ ط -ر و ن إ ل -ع -م -ل -ي -ة إ ل -ى م -ر إ ك -ز
إ ج ر إ ء غ ي ر إ ل م وؤ س س س س ا ت إ ل ت ي ي د رٍ س س و ن
بها.

ك ---م ---ا ت ّ---م إ س س ---ت ---ب ---ع ---ا د ت ---ن ---ظ ---ي ---م د و ر ة
إ س س --ت --د ر إ ك --ي --ة ل --ه --ذ إ إ ’ م --ت --ح -ا ن  ،ح -ي ث
س س -ي -ت -م إ ح -ت س س -ا ب م -ع د ’ ت إ ’ م ت ح ا ن ا ت
إلفصسلية بالنسسبة للتÓميذ إلذين لم
ي و ّف ق و إ ف ي إ ل ح ص س و ل ع ل ى م ع د ل  5م ن
 ، 1 0و ه ---و إ ل ---م ---ط --ل --و ب ’ ج --ت --ي --ا ز ه --ذ إ
إ ’ م ت ح ا ن  .ل Óإ ش س ا ر ة س س ي ت م إ ’إ ع  Óن ع ن
نتائج إمتحان نهاية إلطور إ’بتدإئي
في حدود  16جوإن إلمقبل ،حسسب ما
ك ا ن ق د ص س ّر ح ب ه إ ل م س س وؤ و ل إ ’أ و ل ع ن
إلقطاع.

امتحانات نهاية التعليم ا’بتدائي

 37429مÎشّشحا ‘  616مركز بسشطيف
’جراء امتحانات نهاية مرحلة التعليم
يتوجه اليوم  37429تلميذا مÎشسحا ،ع Èكامل تراب و’ية سسطيف ،إا 616 ¤مركزا إ
’جراءات اŸادية والتنظيمة
ا’بتدائي ،منهم  19164ذكور و 18265إاناث ،وهذا بعد أان اتخذت اŸديرية الوصسية كافة ا إ
والبشسرية للعملية.
وقد بلغ عدد إلمدإرسس إلمشساركة في هذه بصسريا ،فيما بلغ عدد إلمعوقين  10صسم وبكم ،م -ت-وسس-ط-ة إح-م-د م-ع-ي-زة بسس-ط-ي-ف ،ودي-ل-م-ي
إ’متحانات  812مؤوسسسسة ،منها  804مدإرسس و 5معوقين بصسريا ،وقّدر عدد إلمؤوطرين لهذه صسحرإوي بمدينة إلعلمة.
عمومية نظامية ،ومدرسسة للصسم إلبكم ،و 6إ’متحانات عبر إلو’ية بـ  9001مؤوطرإ ،فيما
مدإرسس إبتدإئية خاصسة ،ومدرسسة للمعوقين ت -ت -م ع -م -ل -ي -ة إل -تصس -ح-ي-ح ب-م-ؤوسسسس-ت-ي-ن ،ه-م-ا

سسطيف :نورالدين بوطغان

...وأأزيد من  17أألف مÎشّشحا لمتحانات نهاية ألسشنة ببجاية

سس ّ
’‚اح امتحان شسهادة التعليم ا’بتدائي ،حيث أاعّدت القوائم
’مكانيات اŸادية والبشسرية إ
خرت مديرية الÎبية لو’ية بجاية كل ا إ
” الÎكيز على ا÷انب النفسسي الذي يقوم به
النهائية للمÎشسح ‘ Úظروف حسسنة ،والذين بلغ عددهم أازيد من  17أالف مÎشسحا ،كما ّ
ﬂتصسون Ÿسساعدة اŸمتحن ،Úقصسد إاجراء ا’متحانات ‘ ظروف هادئة بعيدا عن أاي ضسغوطات.

بجاية :بن النوي توهامي

و ب -ح س س ب ب -د ر إ ب -ر إ ه -ي -م  ،م -د ي -ر إ ل -ت -ر ب -ي ة
ل - -و ’ ي - -ة  ،ل ـ « إ ل ش س - -ع ب » ف -ق -د « ب -ل -غ ع -د د
إ ل -م -ت -ر ش س -ح ي ن  1 7 1 1 0م -ت -ر ش س -ح -ا  ،م ن ه م
 8 2 5 5م - -ت - -ر ش س - -ح -ة  ،ب -ا ’إ ض س -ا ف -ة إ ل -ى
 1 5م - -ت - -ر ش س - -ح -ا م -ن ذ و ي إ ’ ح -ت -ي -ا ج -ا ت
إ ل -خ -ا ص س -ة  ،م -و ز ع -ي -ن ع -ل -ى  3 4 1م ر ك ز
إ ج -ر إ ء  ،ي -وؤ ط -ر ه -م  3 4 3 2م -وؤ ط -ر إ  ،م -ن
ب -ي -ن -ه م  3 4 1ر ئ -ي س س م -ر ك -ز  3 4 1 ،ن ا ئ ب
ر ئ ي س س م ر ك ز  3 3 8 ،إأ خ ص س ا ئ ي ن ف س س ا ن ي ،
 1 9 2 6ح ا ر س س ا  ،و  4 8 6ع ض س و إأ م ا ن ة  ،و ق د
ت ّ- -م ت - -و ف - -ي - -ر ك ّ- -ل إ ل - -ظ - -ر و ف إ ل -م -و إ ت -ي -ة
’ س س -ت -ق -ب -ا ل إ ل -م -ت -رّش س -ح -ي -ن إ ل م ع ن ي ي ن  ،م ن
خ  Ó-ل إ ت -خ -ا ذ ج -م -ي -ع إ ’إ ج -ر إ ء إ ت ل -ك -ي

تجري إ’متحانات في ظروف عادية.

..وأامن بجاية يضسع ّ ﬂ
ططا أامنيا
لتأام Úامتحانات الّتعليم ا’بتدائي

سس ّ
طرت مصسالح إأمن و’ية بجاية مخططا
إأمنيا خاصسا لتاأمين ظروف سسير إمتحانات
شسهادة إلتعليم إ’بتدإئي للسسنة إلدرإسسية،
خرت جميع إ’إمكانيات إلبشسرية
حيث سس ّ
وإل- -م- -ادي- -ة ،ويسس- -ه -ر رج -ال إلشس -رط -ة م -ن
م -خ -ت -ل -ف إل-رتب ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق إل-م-خ-ط-ط
م-ي-دإن-ي-ا ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة إل-ت-رب-ي-ة
لو’ية بجاية.
تّم وضسع تشسكيÓت إأمنية ثابتة ومتنقلة من
إأجل مرإفقة و إنجاح هذه إلعملية ،وكذإ
تاأمين مرإكز إ’متحانات إلمتوإجدة في

إقليم إ’ختصساصس وإ’أماكن إلمحاذية لها،
وكذإ مقر مديرية إلتربية ببجاية وإلفروع
إلتابعة لها على مسستوى إلدوإئر ،كما سسيتم
م - -رإف- -ق- -ة وح- -م- -اي- -ة وت- -وزي- -ع م- -وإضس- -ي- -ع
إ’م -ت -ح -ان -ات م -ن م -دي -ري -ة إل -ت -رب-ي-ة إل-ى
م -خ -ت -ل -ف م -رإك -ز إ’م -ت -ح -ان ع -ب-ر إق-ل-ي-م
إلو’ية ،مع تعزيز تشسكيÓت إ’أمنية عبر
م -ح -اور إل -ط -رق -ات إل -م -خ -ت -ل -ف -ة ب-ال-و’ي-ة
وإل -دوإئ -ر ،وذلك ق -ب -ل وب -ع-د إ’م-ت-ح-ان-ات
ل- -تسس -ه -ي -ل وصس -ول إل -ت Ó-م -ي -ذ إل -ى م -رإك -ز
إ’متحانات في ظروف حسسنة ،كما تسسهر
مصس -ال -ح إلشس -رط -ة ع -ل -ى ت -وف -ي-ر إل-ظ-روف
إل-م-ن-اسس-ب-ة إل-ى غ-اي-ة ن-ه-اي-ة إ’م-ت-ح-ان-ات،
و إع Ó-ن إل-ن-ت-ائ-ج م-ن خÓ-ل ت-اأم-ي-ن م-رإك-ز
إلتصسحيح.

تيارت :ع عمارة
وي-ب-ل-غ ع-دد إل-م-ؤوّط-ري-ن  4489ب-ي-ن رؤوسس-اء م-رإك-ز
ونوإبهم وأإعضساء إأ’مانة وإلحرإسس وإأ’خصسائيين
إلنفسسانيين ،وتم سسحب موإضسيع إ’متحانات صسباح
إل- -ي- -وم م- -ن إل- -دي- -وإن إل- -ف- -رع- -ي لÓ- -م- -ت- -ح -ان -ات
وإلمسسابقات بسسعيدة في ظروف جيدة ،وسستوزع
إل -م -وإضس-ي-ع إب-ت-دإء م-ن إل-ي-وم م-ن إلسس-اع-ة إل-ث-ال-ث-ة

أازيد من  5400مÎشّسح بتمÔاسست

سشكتو :كل أإلمكانيات أل ّضشرورية مسشخّرة إل‚اح أإلمتحان
ي-ت-وّج-ه صس-ب-اح ال-ي-وم تÓ-م-ي-ذ اÿامسس-ة م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م ا’ب-ت-دائي إا ¤مراكز ا’متحانات
’جتياز امتحانات نهاية اŸرحلة ا’بتدائية ‘ ،ظروف تنظيمية جيدة وﬁكمة ،حسسب ما
أاك -دت -ه م -دي -رة الÎب -ي -ة ب -ال -و’ي -ة سس -ك -ت -و ب -وصس -ب -ي-ع-ات لـ «الشس-عب» ،ح-يث ّ” تسس-خ Òك-ل
’مكانيات الضسرورية لسس Òالعملية ‘ أاحسسن الظروف.
ا إ
وإ’نجاح إلعملية وضسمان سسيرها إلحسسن ،كشسفت سسكتو
بوصسبيعات ،عن تسسخير  550مؤوطر تربوي ،و 575مؤوطر
في هذإ إإ’طار تضسيف سسكتو ،أإنه من إلمنتظر أإن يلتحق إدإري.
 5485مرشسح بمرإكز إ’متحان  115إلمنتشسرة عبر ترإب وفي سسياق آإخر ،تضسيف مديرة إلتربية ،أإن مصسالحها
إل -و’ي -ة ( 82م -رك -ز ب -ع -اصس -م-ة إأ’ه-ڤ-ار 33 ،بعاصسمة ومن أإجل إلتكفل إلنفسسي إأ’مثل بالتÓميذ ،تّم تسسخير
إلتديكلت) ،وهذإ بإاضسافة  04مرإكز جدد تضسيف مديرة عدد كبير من إأ’خصسائيين إلنفسسانيين إلتابعين للقطاع،
إلتربية ،أإن هذه إلمرإكز إلتي تم إسستحدإثها هذه إلسسنة وت -وزي -ع -ه -م ع -ل -ى م -رإك -ز إ’م -ت -ح -ان م -ن أإج-ل ت-ق-دي-م
تعد خطوة ’متصساصس إ’كتظاظ وإلتقليل من معاناة إإ’رشس-ادإت إلÓ-زم-ة ل-ل-م-م-ت-ح-ن-ي-ن ،وج-ع-ل ك-ل إل-ظ-روف
إلمناطق إلحدودية ،كون أإن دإئرة تين زوإتين  400كلم م-ن-اسس-ب-ة م-ن أإج-ل ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إي-ج-اب-ي-ة لهذه إلسسنة،
ومثلها دإئرة عين قزإم إلحدوديتين إسستفادتا من مركز مشس-ي-دة ف-ي ن-فسس إلسس-ي-اق ب-ال-ح-م-ل-ة إل-ت-حسس-يسس-ي-ة إل-ت-ي
Óم-ت-ح-ان ل-ك-ل م-ن-ه-م-ا ،ف-ي ح-ي-ن ت-م ت-وزي-ع إل-م-ركزين أإطلقتها مصسالح إلشسؤوون إلدينية عبر إلمسساجد في وقت
ل -إ
سس -اب -ق وإل -ت -ي ت-م ف-ي-ه-ا إل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى إأ’ول-ي-اء بضس-رورة
إآ’خرين على عاصسمة إلتديكلت وعاصسمة إلو’ية.
مرإفقة أإبنائهم خÓل إإ’متحان.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود

..وأك Ìمن  18أألف مÎشّشح بسشكيكدة

يلتحق إليوم نحو  18694مترشسح بو’ية سسكيكدة
في مرحلة نهاية إلتعليم إ’بتدإئي في دورة ماي
للسسنة إلجارية ،موزعين على  352مركز إجرإء
’طار إكدت
عبر مختلف إلو’ية ،وفي هذإ إ إ
’نجاح هذه
مديرية إلتربية جاهزيتها إلتامة إ
إ’متحانات ،ومقارنة بالسسنة إلماضسية بلغ عدد
إلمترشسحين ما يعادل  18209مترشسحا حسسب
ذإت إل -م -دي -ري -ة ،إل -ت -ي أإّك-دت أإّن-ه-ا إت-خ-ذت ك-ل
إ’جرإءإت إلتنظيمية لنجاح إ’متحانات ،منها
’جرإءإت إلتنظيمية إلتي تشسترك مع
ما يتعلق با إ
ق -ط -اع إل -ت -رب-ي-ة ع-ل-ى غ-رإر ق-ط-اع-ات إلصس-ح-ة،
’منية.
إلحماية إلمدنية ،وإلمصسالح إ أ
خرت مصسالح أإمن إلو’ية ،تعدإدإ
من جانبها سس ّ
بشس -ري -ا ق-وإم-ه  950شس -رط -ي ،م-ع ت-وف-ي-ر ك-اف-ة
’مكانيات إلمادية بهدف ضسمان تغطية أإمنية
إإ
مÓ-ئ-م-ة ل-ك-ل م-ج-ري-ات إم-ت-ح-ان ن-ه-اي-ة إل-ت-عليم
إ’بتدإئي عبر كافة إلمرإكز إلمتوإجدة بإاقليم

إختصساصس أإمن و’ية سسكيكدة ،إلمقدر عددها
بـ 158م-رك-ز ،م-ن-ه-ا  52ع-ل-ى مسس-ت-وى ع-اصسمة
إل -و’ي -ة.وي-ت-مّ-ث-ل إل-م-خ-ط-ط إل-وق-ائ-ي إل-مسس-خ-ر
م -ي -دإن -ي -ا ،ف -ي ت -أام-ي-ن ك-ل م-رإك-ز إ’م-ت-ح-ان-ات
’م -اك -ن إل -م -ح -ي -ط -ة ب -ه -ا ق -ب -ل وع-ن-د إج-رإء
وإ أ
إ’متحان ،وكذإ توزيع أإعوإن إلشسرطة بما فيهم
’ج-رإء ،م-ع
إلشس -رط -ي -ات ،ع -ل -ى ك -اف -ة م -رإك -ز إ إ
تكثيف إلدوريات إلرإكبة وإلرإجلة لضسمان أإمن
وسس Ó-م -ة إل -ت Ó-م-ي-ذ م-ن ج-ه-ة ،ل-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة
إل -م -رور ب -م -ح -اذإة م -رإك -ز إ’م-ت-ح-ان م-ن ج-ه-ة
أإخرى ،وسستسسهر مصسالح أإمن إلو’ية ،على تأامين
م -رإك -ز إل -ت -ج -م -ي-ع وإل-ت-وزي-ع ،ب-م-ا ف-ي-ه-ا م-رإك-ز
’منية
إلتصسحيح ،إضسافة إلى ضسمان إلمرإفقة إ أ
’جوبة ،بالتنسسيق مع
’سسئلة وأإورإق إ أ
لموإضسيع إ أ
موظفي قطاع إلتربية إلوطنية.
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ع - - - -ن- - - -دم- - - -ا ب- - - -د أ
ألرئيسس ألششاذ‹ بن
جديد ‘ أ’سشتعدأد
ل -ت -و‹ مسش-ؤوول-ي-ات-ه
أل-رئ-اسش-ي-ة ب-عد وفاة
أل - - -رئ- - -يسس ه- - -وأري
ب -وم -دي -ن أسش-ت-دع-ى
ث Ó-ث -ة م -ن إأط-ارأت
رئ -اسش-ة أ÷م-ه-وري-ة
أل- -ذي- -ن ع- -م -ل -وأ إأ¤
ج - - - -انب أل- - - -رأح- - - -ل
ل -ي -ق -ول ل -ك-ل م-ن-ه-م
م-ب-اشش-رة ب-أان-ه ي-ري-د
م - -ن - -ه أن ي - -ظ- -ل إأ¤
ج-ان-ب-ه ‘ أن-طÓقته
ن- - -ح- - -و أدأء أŸه - -م - -ة
ألسش- - -ام- - -ي- - -ة أل- - -ت - -ي
وضشعها ألششعب على
ع - - - -ات- - - -ق- - - -ه .ك- - - -ان
أل -ث Ó-ث -ة ه-م م-دي-ر
أل -تشش -ري-ف-ات م-ول-ود
ح - -م- -روشس وم- -دي- -ر
’من ألرئاسشي عبد
أ أ
أŸلك ك- -ركب م- -دي -ر
’م- - -ن أل- - -رئ- - -اسش- - -ي
أ أ
وأŸسشتششار
’عÓ-م-ي ،خادمكم
أ إ
أŸطيع.
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ا÷زائـــــــــــر :نيــــــــــوب اللّيـــــــــــــث
أول ما عششته بجانب ألرئيسس ،ألذي كانت
م - -ه - -م - -ت- -ي أألسش- -اسش- -ي- -ة صش- -ي- -اغ- -ة صش- -ورت- -ه
ألجماهيرية ،وألحرصس على أل تكون تكرأر
«ف -وت -وك -ب-ي-ا» ل-لصش-ورة أل-ج-م-اه-ي-ري-ة ل-ل-رئ-يسس
ألرأحل ،وهكذأ رأيت إأعطاء ألرئيسس صشورة
رج- -ل أألسش- -رة أل -ع -ادي أل -ذي ف -رضشت ع -ل -ي -ه
ألظروف تحمل مسشؤوولية كبرى لعله لم يكن
مسشتعدأ لها ،وبالتالي ألبتعاد عن كل تقليد
لصشورة ألزعيم ألتاريخي ألملهم.
كان قدوتي في ذلك ما درسشته عن «كليمنت
آأت -ل -ي» ،ألسش -ي -اسش-ي أل-م-ت-وأضش-ع ،أل-ذي أخ-ت-اره
ألبريطانيون خليفة لعمÓق ألحرب ألعالمية
أل -ث -ان -ي -ة «ونسش-ت-ون تشش-رشش-ل» ،وك-ذلك ه-ن-ري
ت -روم -ان» ،أل -ب -ائ -ع أل -بسش -ي -ط ،أل -ذي أن -ت-خ-ب-ه
أألم -ري -ك -ان خ -ل -ي -ف -ة ل -رج-ل أل-ع-ق-د أل-ج-دي-د
(« )NEW DEALفرأنكلين روزفلت» ألذي
ج- -ع- -ل أم- -ري- -ك- -ا أق- -وى ق- -وة دول- -ي -ة ف -ي ك -ل
أل-م-ج-الت ،ورب-م-ا ك-ان إأل-ى ج-ان-ب-ه-م أل-رئيسس
«أنور ألسشادأت» ،وهو من جاء بعد «جمال عبد
ألناصشر» ،وهَو من هَو.
ليسس سشّرأ أن كل محاولة لتقليد رئيسس سشابق
ك -ان م -لء ألسش -م -ع وأل -بصش -ر سش -ن -ك -ون م -دع-اة
للسشخرية قد تؤودي إألى تدأعيات تسشيئ إألى
هيبة ألدولة ،وهو ما كان وأحدأ من أسشباب
أقترأحي ششعار «من أجل حياة أفضشل» في
أل -م -ؤوت-م-ر ألسش-ت-ث-ن-ائ-ي أل-ذي ع-ق-د ف-ي أل-ع-ام
ألتالي ،وألذي أسشجل أنني أنا ألمسشؤوول أألول
عن صشياغته وأختياره .في تلك ألمرحلة كان
كثيرون يرون في ألرئيسس ألششاذلي رج Óطيبا
ضشعيفا ،بحيث كان من رفاقه من يقول عنه
إأنه لن يسشتمر أكثر من سشتة أششهر.
كنت بالطبع أوأجه كل هذأ بما يجب أن
جه به ،ولقيت ألتفهم وألدعم وألتفهم من
يوأ َ
جانب جّل أإلعÓميين ألجزأئريين وأألصشدقاء
من غيرهم ،وكان من أقدر من فهم وتجاوب
م-ع-ي أل-م-رح-وم ك-م-ال ب-ل-ق-اسش-م ،أل-ذي أل-تقط
مني ،وهو ألُمفرنسس ،بيت ألششعر ألقائل :إأذأ
رأيت نيوب ألليث بارزة * ف Óتظنن أن
ألليث يبتسشم.
تذكرت كل هذأ وأنا أتابع مسشيرة عبد ألقادر
ب -ن صش -ال -ح ف -ي رئ -اسش-ة أل-دول-ة (ول-قب رئ-يسس
أل-ج-م-ه-وري-ة ل ُي-ع-ط-ى إأل ل-ل-رئ-يسس أل-م-نتخب
جماهيريا) وأحاول تقييم تحركاته وألتعرف
على دوأفعها ومصشادر قوته في ألتعامل معها.
لم أحاول بالطبع ألتصشال به ،فقد كانت
عÓقاتي معه بالغة ألسشوء ،خصشوصشا عندما
حدث بيننا تنافر خÓل رئاسشتي للجنة ألششؤوون
ألخارجية في بدأية ألعششرية ألجديدة ونتيجة
لتحفظي على بعضس ألتصشرفات ،مما دفعه
على ما يبدو إألى عدم أصشطحابي في رحلته
ألرسشمية ألتي قام بها إألى باكسشتان ،في حين
كنت ألمؤوهل ألوحيد ألقادر على أن يكون ذأ
فائدة للوفد ،حيث كنت سشفيرأ لنحو ثÓث
سشنوأت في ذلك ألبلد ،ولي معرفة جيدة مع
رئيسشي ألجمهورية ،غÓم إأسشحاق خان وبعده
ف -اروق ل -وغ -اري ،ب-ج-انب أن-ن-ي ك-نت ألسش-ف-ي-ر
ألوحيد ألذي تمكن من تنظيم رحلة رئيسشين
لوزرأء باكسشتان لزيارة ألجزأئر ،بنازير بهوتو
ونوأز ششريف وذلك في أقل من عامين من
ألعمل في ألميدأن ،وبرغم ششنآان كبير كان بين
ألبلدين بخصشوصس جوأز سشفر ألرئيسس أحمد
ب -ن ب -ل -ه ،ك-م-ا ن-ظ-مت زي-ارة وزي-ر أل-خ-ارج-ي-ة
صشاحب زأده يعقوب خان ،ألذي كان ألوزير
ألجزأئري بوعÓم بسشايح هو صشاحب مبادرة
دعوته ،وأعتقد أنه كان لي دور متوأضشع في
إأق-ن-اع-ه ب-ت-غ-ي-ي-ر م-وق-ف ب-اكسش-ت-ان م-ن قضش-ي-ة
ألصشحرأء ألغربية ،لكي Óتظل تأاييدأ مطلقا
لموقف أألششقاء في ألمغرب ،بل تنسشجم أكثر
مع قرأرأت أألمم ألمتحدة ومنظمة ألوحدة
أإلفريقية.
لم ألتق رئيسس مجلسس أألمة إأل بعد سشنوأت
م -ن خ -روج -ي م -ن أل-م-ج-لسس وك-انت م-ن-اسش-ب-ة
أجتماعية أضشطرأرية في عششاء يوم «ألفرق»
إأثر وفاة ألصشديق مرأد مدلسشي.
أعتذر عن هذه ألجولة ألذأتية ألوأسشعة ألتي
أردتها خلفية للتعبير عن أسشتيائي لما أحسس
ب -ه م -ن مشش -اع -ر ألسش-ت-خ-ف-اف ب-رئ-اسش-ة ع-ب-د
ألقادر بن صشالح للدولة ،وألتي قلت عنها إأنها،
وألتششكيل ألحكومي ألذي تم تكوينه ،كانت
ق -ن -اب -ل م-وق-وت-ة وضش-عت ب-ت-ع-مٍ-د م-ؤوسش-ف ف-ي
طريق ألمرحلة ألتي تلت ألسشتقالة ألمتعجلة
للرئيسس عبد ألعزيز بو تفليقة ،وألتي
بدت وكأانها أقرب إألى ألنتقام منها
إألى ألتخلصس من عبء أألمانة ،ألتي
يقول ألقرءأن عّمن حملها إأنه كان ظلوما
جهول.
ول- -ك- -ن م- -ا ح- -دث ح- -دث ،ول- -يسس لأي م- -ن -ا

مسشؤوولية عنه أو قدرة على تغييره في إأطار
قوأنين ألبÓد.
ولقد قلت وما زلت أقول إأن منطق ألدولة
يفترضس أن ُيعطى لرئيسشها من قبل ألمجموع
أل -وط -ن -ي ألح -ت-رأم أل-ذي ي-ف-رضش-ه أل-م-نصشب،
وبغضس ألنظر عن ألششخصس ألذي يتوله ،لكن
أل - -ع - -كسس ه- -و أل- -ذي ح- -دث ،ورفضشت ب- -عضس
قيادأت ألمعارضشة ،بإاعÓنات تششهيرية لم تكن
لئقة ،أليد ألممدودة للحوأر ،وهو ما أعتبره
أل -ب -عضس م -ح -اول -ة لسش -ت -ج -دأء رضش-ا ألشش-ب-اب
ألثائر ،في حين أن ألعاقل يعرف أن عوأطف
ألحششود تقول دأئما  :هل من مزيد.
كانت ألنتيجة أن عددأ من وزرأء ألحكومة
أل -ج -دي -دة أسش -ي -ئ أسش -ت -ق -ب -ال-ه-م خÓ-ل ب-عضس
ألزيارأت ألتي قاموأ بها إألى موأقع عمل تابعة
لوزأرتهم ،وبعضس ما حدث كان من فعل دهماء
ب-عضش-ه-ا ك-ان ي-ط-الب ب-ح-ق-وق أج-ت-م-اعية غير
م -ب-ررة ،وأخ-ت-ل-ط ب-ه-م صش-ب-ي-ان رأوه-ا ف-رصش-ة
لسشتعمال «ألسشليفي».
من هنا كان أختÓفي بكل أحترأم مع ألدكتور
أح -م -د ط -الب ف -ي ب -ي -ان -ه ورسش -ال -ت-ه ،ع-ن-دم-ا
أحسشسشت أنه ،في موقفه ألششجاع وفي كل ما
تقدم به من أفكار متميزة ،تجاهل ألمسشؤوول
أل -ذي ي -ج-لسس ف-ي م-ك-تب رئ-يسس أل-ج-م-ه-وري-ة
ألجزأئرية ،وهذأ مع تفهمي ألكامل لحرصشه
ع -ل -ى م -د أل-جسش-ور م-ع ح-رأك شش-ع-ب-ي ي-ن-ادي
برحيل ألجميع ،وألذي تناول بعضس ألصشبية من
بين من حملهم تياره ألدكتور طالب بما أسشاء
ل- -م- -ق -ام م -ن -اضش -ل ع -ري -ق وم -ث -ق -ف م -ت -م -ي -ز
وديبلوماسشي قدير.
ووأقع أألمر أن رئيسس ألدولة يقوم بدوره في
إأط -ار أل -دسش -ت -ور وب -ك -ل ح -ك -م -ة وت-بصش-ر /ول
يجرمنكم ششنآان قوم على أل تعدلوأ ،ول يمكن
أن ي-ع-ت-رضس ع-اق-ل ع-ل-ى ع-م-ل-ي-ات أل-ت-غ-ييرأت
أل-ح-ك-وم-ي-ة أل-ت-ي ي-ق-وم ب-ه-ا ،ح-يث أن-ه ،وع-لى
ع-كسس أدع-اءأت أل-م-ت-ل-ه-ف-ي-ن ع-ل-ى أسش-تحدأث
م -ج -لسس رئ-اسش-ي ي-ت-م-وق-ع-ون ف-ي-ه ،ه-و رئ-يسس
ششرعي يملك ،بحكم ألدسشتور كل صشÓحيات
رئ -يسس أل -ج -م -ه -وري -ة أل -م -ن -ت -خب ،ب -اسش-ت-ث-ن-اء
صشÓحيات معينة حددتها موأد وأضشحة.
في حين كان ألبعضس يظن خطأا ،أن مهمته
سشوف تكون تدششين بعضس معارضس ألزهور أو
أسشتقبال أورأق أعتماد سشفرأء طال أنتظارهم
للتمكن من أدأء مهمتهم بششكل رسشمي يمكنهم
م- -ن رف- -ع ع- -ل- -م دول- -ه- -م ع- -ل- -ى سش- -ي- -ارأت- -ه- -م
ألديبلوماسشية ،قام بعملية تغييرأت كانت في
جوهرها أسشتجابة لهتافات ششعبية أرأها بالغة
أل -ذك -اء ،وت -م -ي -زت ب -إاع -ف -اء إأط -ارأت سش-ام-ي-ة
ألتقطت لها صشور وهي تكرم «كادرأ» يحمل
صشورة ألرئيسس ألمسشتقال.
تأاتي آأخر ألتعيينات على رأسس ألتلفزة ووكالة
ألنششر وأإلششهار وألسشونلغاز ،وقبل ذلك وهو
أألكثر أهمية ،وألذي زأد من لهيب ألحملة
ضش -ده ،ع -م -ل -ي -ة م -ح -اصش -رة ع -ن-اصش-ر أل-فسش-اد
ألسشياسشية وتقديمها للعدألة ،وهوما ل أكرر
ألحديث عنه.
ُي -ع-ل-ن بشش-ك-ل ضش-م-ن-ي ع-ن سش-ق-وط ضش-رورة
ألتعامل مع ألمادة ( )194من ألدسشتور ألتي
تنششئ لجنة مرأقبة لÓنتخابات ليتقرر أمر
جديد ،خارج عن إأطار ألدسشتور ولكنه غير
متناقضس مع روحه ،وهو تكليف هيئة ألقضشاء
بتنظيم ،وليسس بمرأقبة ألنتخابات ،وقد كنت
من أول من طالبوأ بهذأ ،ولم يعارضشه أحد.
بمجرد أن برز هذأ ألتجاه قرأنا من ُيششكك

ف-ي ك-ف-اءة أل-قضش-اة وي-ت-ه-م-ه-م بضش-ل-وع-ه-م ف-ي
ع -م -ل -ي-ات ت-زوي-ر ،وه-و ت-ع-م-ي-م غ-ب-ي ج-ع-ل-ن-ي
أتسش -اءل ع -م -ا إأذأ ك -ان أل -مشش -ك -ك -ون ره -ب -ان -ا
ي -ع -يشش -ون ف -ي دي -ر سش -ويسش -ري «وي -رت -ك -ب -ون»
ألخمسس صشلوأت ويصشومون ألدهر ول يأاتيهم
ألباطل من بين أيديهم ول من خلفهم ،وكدت
أصشرخ في بعضشهم  :من كان منكم ب Óخطيئة
فليرجم «ألمرأدية « باألحجار.
إأذأ كنا نششكك في ألقضشاة فسشوف نششكك غدأ
في كل ألمحامين ثم في كل ألولة ثم في كل
ألبرلمانيين ،ونجد أنفسشنا في وضشع يفرضس
علينا أن نطلب دعما من ألرئيسس بششار أألسشد
ل -ك -ي ي -رسش -ل ل -ن -ا ع -ددأ ه -ام-ا م-ن أل-ب-رأم-ي-ل
ألمتفجرة لنقضشي على كل هؤولء ،ثم ننتحر،
ون -ت -رك ك -ل شش -يء ل-م-ن ك-ان-وأ ي-خ-ت-ب-ئ-ون ورأء
ألشش- -ع- -ارأت ف -ي أن -ت -ظ -ار أل -ت -خ -لصس م -ن ك -ل
ألخصشوم.
ووأق -ع أألم -ر أن ت -ع -ام -ل ألسش -ل -ط-ة م-ع ت-ط-ور
أألح -دأث ك -ان ب -ال -غ أل -ح-ك-م-ة وأل-ت-ع-ق-ل ،وت-م
أح -ت -رأم أل -دسش-ت-ور ب-ك-ل م-وأده ،ب-ال-ت-وأزي م-ع
تحكم أألمن في أألعصشاب بتعليمات وأضشحة
كان لها فضشل رئيسشي في سشلمية ألحرأك،
وذلك ب -ع-دم ألسش-ت-ج-اب-ة لسش-ت-ف-زأزأت ك-ث-ي-رة
كانت تسشعى إلششعال ألعنف ،وألتقاط ألعناصشر
ألمأاجورة ألتي كانت تعمل على ذلك ،وألتي
أرجو أن تقدم لمحاكمات علنية لكيُ Óيظلم
أح -د ول ي -ف -لت م -ج -رم ،أو ُم -ح ّ-رٌضس ل-ه ،م-ن
ألعقاب
ول أتصشور أن أألمور مرت بدون تنسشيق كامل
مع ألفريق قايد صشالح ومع رئيسس ألمجلسس
ألدسشتوري كمال فنيشس ومع رئيسس مجلسس
أألمة صشالح كوجيل ،وربما مع عناصشر أخرى
في ألبرلمان.
تمر أألمور بهدوء وأنسشجام تتميز به كل ألدول
ألعريقة ألتي توأجه أزمات مماثلة ،ولعل مما
ي-دل ع-ل-ى ه-ذأ ت-ج-اه-ل ألصش-رخ-ات أل-رأفضش-ة
لÓنتخابات ألرئاسشية وألمطاِلبة بإالغائها ،وهو
ما كان محاولة لدفع ألسشلطات إألى ألخروج
عن نصس ألدسشتور بضشعة أمتار ،قد تفتح ألباب
فيما بعد إألى ألنحرأف عنه بكيلومترأت.
كان يوم  25ماي هو أليوم ألذي تم أختياره
لتأاجيل ألنتخابات ألرئاسشية بما ل يخرج عن
أحكام ألدسشتور طبقا للتزأم ألسشلطة ألمعلن،
وذلك نتيجة ألن أحد من عششرأت من سشحبوأ
ملفات ألترششيح لم يتقدموأ بها ،ومن تقدموأ
ل-ل-ت-رشش-ي-ح أنسش-ح-ب-وأ ف-ي أل-وقت أل-م-ح-دد ،ول
يهمني إأن كان ذلك بمبادرأت ششخصشية تعبر
ع -ن أل -ع-ف-ة وأل-ت-رف-ع أو م-وأق-ف ت-خشش-ى سش-وء
ألعاقبة ألجماهيرية أو نتيجة مهماز يعلم ألله
وألمعنيون مصشدره ،وفي كل ألحالت فقد كان
أألم-ر م-خ-رج-ا ذك-ي-ا ي-ت-رج-م أل-م-ث-ال ألشش-ع-بي
ألجزأئري ألطريف ألذي ينصشح بأاّل نغضشب
ألذئب ول ُنبّكي ألرأعي.
ألمهم في كل ما أرأه أليوم هو أن هناك
ت -ط -ورأت م -وضش -وع-ي-ة ت-ف-رضس ع-ل-ى أل-ع-قÓ-ء
ألتحرك حتى تسشتقيم أألمور ول تضشيع ألهالة
ألتي كللت رأسس ألجزأئر في أألششهر ألماضشية.
قلت في حديث سشابق أنني رأيت في رسشالة
أل -دك-ت-ور أح-م-د ط-الب وأل-م-دع-وم-ة ب-ك-ل-م-ات
أل-ف-ري-ق صش-ال-ح دع-وة ل-لشش-خصش-ي-ات ألسش-ياسشية
لكي تلحق بالقطار ألذي تزدأد سشرعته يوما
بعد يوما وتبتعد إأمكانية أللحاق به مترأ بعد
م- -ت- -ر ،وذلك ب- -أان ت- -وضش- -ع م- -ط- -الب أل- -ح- -وأر
ألمنطقية على مائدة حوأر جاد يبتعد عن
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ألمزأيدأت ألتي بدأت بعضس ألتيارأت تدفع لها
لخلق أزمة معقدة من أختÓف سشياسشي أرأه
عاديا.
بكلمات وأضشحة ،موأطن عاشس سشنوأت من
ألقمع ألنفسشي وألمعاناة أإلدأرية وألمششاكل
ألعائلية وألسشتفزأزأت ألتي تقوم بها عناصشر
سشلطة أعتقدت أن ألدنيا دأنت لها من حقه أن
يصشرخ في وجوه ألجميع «يتنحاو قع» ولكن
هذأ ل يجب أن يمارسشه رجل دولة يعرف
خ -ط -ورة أل -ف -رأغ أل -ذي أصش-اب أل-ع-رأق ب-ف-ع-ل
برأيمر ،عندما هدم كل أركان ألعرأق ،وحال
ألعرأق ألعظيم أليوم ليسس بأاحسشن حال.
ألنقطة ألثانية هي أن خطأا يمكن أن يقترب
من ألخطيئة إأذأ أعتبرت ألمؤوسشسشة ألعسشكرية
كطرف في ألصشرأع ،وبما يخرج بها عن دورها
ألدسشتوري ،وهو ما ل يمنع ،في تصشوري ،من
ألسش-ت-ع-ان-ة ب-أاج-ه-زة أل-م-ؤوسشسش-ة وب-إام-ك-ان-ياتها
أل -ل -وجسش -ت-ي-ة وأل-م-خ-اب-رأت-ي-ة ل-رع-اي-ة أل-ح-وأر
ألسشياسشي وتأامين ظروفه.
هنا ل بد أن يدرك ألجميع أن ألحوأر يحب
أن ي -ك -ون أسش-اسش-ا ب-ي-ن أل-ف-ع-ال-ي-ات ألسش-ي-اسش-ي-ة
ورئ -اسش-ة أل-دول-ة ،ل-م-ج-رد أن ه-ذأ ه-و م-ن-ط-ق
ألدولة ،وتصشرف غير هذأ يثير سشخرية رجال
ألدولة في ألبلدأن ألمحترمة ،فمونتغومري
ألذي هزم روميل أدى ألتحية ألعسشكرية ألحد
ألضشباط أأللمان ألذي وقع في أألسشر ،ومصشر
ألتي عزلت ألملك فاروق حرصشت على توديعه
ب -السش Ó-م أل -م-ل-ك-ي وب-ف-رق-ة شش-رف عسش-ك-ري-ة،
وفرنسشا ودعت نابوليون عند نفيه بما يجب أن
ُي -وّدع ب -ه إأم -ب -رأط -ور ،ول ح -ديث ع -ن ن -ه-اي-ة
تششاوششيسشكو ،وألذي أذكر أنه لم ين َسس ،قبل أن
ي -ت -ل -ق -ى رصش -اصش -ات أإلع-دأم ،أن ي-غ-ل-ق أزرأر
«ألجاكيت» ألن منطق ألدولة يفترضس أل يقف
ألرئيسس بجاكتة مفتوحة.
كان ألمظهر أألخير ألذي ل يمكن أن أنسشاه
ي تحني رأسشها وتابوت
هو ملكة بريطانيا وه َ
أألميرة ديانا يمر أمامها ،رغم أن ألدنيا كلها
تعرف أنها كانت ل تطيقها.
وأل-وقت ي-م-ر ،وع-م-ل-ي-ات ألخ-ت-رأق ت-ت-وأصش-ل،
وألعيون تتابع ما يحدث ،وأغلبية كبيرة حولنا،
هنا وهناك ،تتمنى لنا سشقوطا ل قيام بعده،
وآأفاق مأاسشاة ألهوتو وألتوتسشو هاجسس يرتعب
من مجرد تصشوره ألكثيرون.
لن أعتذر عن ألجوأنب ألذأتية وألعوأطف
ألششخصشية في هذأ ألحديث ،ولعلي أريد أن
أصش -رخ ق -ائ  :Ó-أسش -ت -ي -ق -ظ -وأ رح -م -ك -م أل -ل -ه،
فمعظمنا بينه وبين ألقبر خطوأت معدودة،
فليحاول أن يختم كل منا حياته بما يدفع
ألخلق إألى ألترحم عليه وتذكر حسشناته بل
وتناسشى سشيئاته ،بدل من ألقول وألجثمان ما
زأل سشاخنا...ألله ل يرّده.
وتعرفون من أقصشد.
يبقى أن على ألبرلمان ألجزأئري أن يطبق
ألششعار ألذي رفعه يوما عمر أزرأج منددأ
ب -رك -ود ح -زب ج -ب -ه -ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي ف-ي
ألثمانينيات :أيها ألبرلمان ...تحرك أو تفكك،
ول -ي -خ -رج م -ن -اضش -ل -وك أل -وط -ن-ي-ون إأل-ى شش-ارع
أألحدأث ألذي يحاول ألبعضس ركوب حرأكه،
وتحدثوأ مع ألششباب ألنقي ألوطني ألطاهر
Óششاعات ألمبرمجة
ول تتركوه تحت فريسشة ل إ
وللقنوأت ألموجهة.
وبغير هذأ ،تؤوكدون أنكم ل تعبرون عن هذأ
ألششعب ،وتسشتحقون أن ترحلوأ«...قع»

األربعاء  ٢٩ماي  ٢٠1٩م
الموافق لـ  ٢٤رمضضان 1٤٤٠هـ
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ورقة ا◊لول الدسستورية البديلة لتنظيم انتخابات رئاسسية
حكم دسستوري جديد انتقا‹ خاصص بانتخاب رئيسص ا÷مهورية (أاي ﬁدود ‘ وقته و‘
موضسوعه) هو Ãثابة جرعة دواء واقية من انهيار النظام الدسستوري كله.

بقلم :بروفيسسور عبد أÛيد زعÊÓ
أسستــــاذ ألتعلــــيم ألـــــعا‹ بكلية
أ◊قوق جامعـــة أ÷ـــزأئر
خب Òدو‹ ‘ ›ال حقوق أإلنسسان

ا◊لـقـة الثانية
من الواضسح أان ك ÓاŸسسعي’ Ú
يتصسوران إا’ خارج الدسستور ومن
ثم فهما ÁثÓن خطورة ’ تقدر
عواقبها على الدولة ا÷زائرية
بكل أاركانها .ويكفي التذك Òهنا
ببعضص ﬂاطر اÿروج من إاطار
النظام الدسستوري لÓقتناع
برفضسه مطلقا .فمث Óعلى
الصسعيد الداخلي يؤودي اÿروج
’طار الدسستوري إا ¤عدم
من ا إ
وجود قواعد مرجعية تفصسيلية
واسستعمال سسلطة تقديرية
وقواعد –كمية ‡ا يخلق جوا
من عدم اليق Úوعدم ا’سستقرار
’راء خاصسة
وا’ختÓفات ‘ ا آ
’سساسسية
عند مناقشسة اŸنطلقات ا أ
Ÿشسروع الدسستور ا÷ديد نهاية
مطافها تعطيل التقدم ‘ الطريق
الصسحيح لتنظيم انتخابات
رئاسسية وبالتا‹ بقاء الدولة
ا÷زائرية بدون رئيسص
جمهورية Ÿدة قد تفوق كل
التصسورات اŸسسبقة.

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

لكي تتحقق فرضضية السضتمرار ‘ تطبيق اŸادة 1٠٢
م -ن ال-دسض-ت-ور م-ن اأج-ل ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسض-ي-ة ب-ع-د
اسضتنفاذ فÎة  ٩٠يوما اÙددة ‘ هذه اŸادة دون
التمكن من تنظيم هذه النتخاباتÁ ،كن تصضور اأن يتم
ذلك بعد اسضتقالة السضيد رئيسس الدولة ا◊ا‹ من منصضبه
بهذه الصضفة قبل اسضتنفاذ كامل مدته .ففي هذه ا◊الة ل
يتضضمن نصس اŸادة  1٠٢من الدسضتور اأي حل صضريح
ل -ل -م -رح -ل -ة الÓ-ح-ق-ة ل-ه-ذه السض-ت-ق-ال-ة .وت-ف-ادي-ا ل-ل-ف-راغ
اŸوؤسضسض -ات -ي وخ -اصض -ة ‘ راأسس ه -رم ال -دول -ة وب-ال-رج-وع
للقاعدة الأصضلية (كقاعدة عامة) التي تخول Ãقتضضاها
اŸادة  1٠٢من الدسضتور لرئيسس ›لسس الأمة اأن يتو¤
مهام رئاسضة الدولة ف Óمانع دسضتوريا ‘ راأينا من تكرار
العملية باأن يتو ¤رئيسس ›لسس الأمة ( ا÷ديد) مهام
رئ -يسس ال -دول -ة اŸسض -ت -ق -ي -ل ،ف-ي-ك-ون ل-ه ب-دوره اأن ي-ن-ظ-م
النتخابات الرئاسضية ‘ ظرف  ٩٠يوما تنتهي عندها
مهمته اŸوؤقتة ليحل ﬁله رئيسس ا÷مهورية اŸنتخب.
واإذا حدث لرئيسس ›لسس الأمة مانع من تو‹ رئاسضة
الدولة التي يسضلمها له رئيسس الدولة ا◊ا‹ اŸسضتقيل
فاإنه وباإعمال نصس اŸادة  1٠٢من الدسضتور يتو ¤رئيسس
اÛلسس ال -دسض -ت -وري م -ه -ام رئ -اسض-ة ال-دول-ة .ول-ذلك م-ن
الضضروري اأن يكون رئيسس اÛلسس الدسضتوري مهيئا لهذه
اŸهمة لتفادي اأي مفاجاأة اأو احتمال غ Òمنتظر.

 2ـ انتخاب رئيسس جديد للمجلسس
الدسستوري مع اإحداث تغيÒات ‘
تشسكيلته
سض -ب -ق اأن ك -ت -ب -ن -ا ‘ اأوراق ط -ري -ق نشض-رت ق-ب-ل ت-اري-خ
اسضتقالة رئيسس ا÷مهورية اأن هناك عدة اأسضباب توؤيد
ضضرورة تنازل السضيد رئيسس اÛلسس الدسضتوري الذي
سضبق تعيينه من طرف رئيسس ا÷مهورية اŸسضتقيل من
م -نصض -ب-ه ب-ه-ذه الصض-ف-ة واسض-ت-ع-رضض-ن-ا اأه-م ه-ذه الأسض-ب-اب
خ -اصض -ة ‘ ه -ذه اŸرح -ل -ة ا◊اسض -م-ة ال-ت-ي –ضض-ر ف-ي-ه-ا
النتخابات الرئاسضية القادمة .وقد اسضتقال فع Óرئيسس
اÛلسس ال -دسض -ت -وري السض -اب -ق وك -ان م-ن-ت-ظ-را ب-ع-د ه-ذه
السضتقالة ،تطبيقا للمادة  183من الدسضتور التي  ⁄يرد
ذكرها من ب ÚاŸواد التي ل Áكن تطبيقها اأثناء ولية
رئيسس الدولة طبقا للمادة  1٠٤من الدسضتور واسضتجابة
اŸطلب الشضعبي اأن يقوم رئيسس الدولة بتعي Úشضخصس
اآخ -ر ت -واف -ق -ي ك -فء وﬁل ث -ق -ة ع -ن -د الشض -عب ل -رئ-اسض-ة
اÛلسس الدسضتوري .وهذا حتى يتسضنى اإحÓل رئيسس
اÛلسس ال- -دسض- -ت- -وري ا÷دي- -د ﬁل رئ- -يسس ال -دول -ة اإذا
اسضتقال هذا الأخ Òمن منصضبه بهذه الصضفة اأي كرئيسس
للدولة و–ققت شضروط تطبيق اŸادة  1٠٢من الدسضتور
فيما يخصس تعي Úرئيسس اÛلسس الدسضتوري كرئيسس
للدولة (اأي عم Óبقاعدة توازي الأشضكال وعند اقÎان
اسضتقالة رئيسس الدولة اأو وفاته بشضغور رئاسضة ›لسس
الأمة لأي سضبب كان اأو Ãانع يقوم لدى هذا الأخÁ Òنعه
من تو‹ مهام رئاسضة الدولة) .لكن هذه الفرصضة “ت
اإضضاعتها بتعي Úرئيسس للمجلسس الدسضتوري دون مراعاة
ما سضبقت الإشضارة اإليه من احتمال اأن يصضبح هذا الأخÒ
رئيسضا للدولة .فرئيسس اÛلسس الدسضتوري اŸع Úخلفا
لرئيسضه اŸسضقيل هو اأول عضضو منتخب عن حصضة ›لسس
الدولة ‘ تشضكيلة اÛلسس الدسضتوري ‡ا يعني اأن هذه
اŸوؤسضسضة قد فقدت اأحد قاضضييها اŸنتخب Úكعضضوين
‘ اÛلسس الدسضتوري وهو ثانيا ل تتوفر فيه شضروط
التوافق اŸشضار اإليها اأعÓه الأمر الذي ل يوؤهله ل من
زاوية اÓŸءمة بوجه عام ول من حيث السضتجابة لÓإرادة
الشضعبية لحتÓل منصضب رئيسس الدولة عند القتضضاء كما
سضبق.

لكن هذه الفرصضة التي تتيحها اŸادة  1٠٢من الدسضتور
ل تزال قائمة اإذ Áكن اأن يقدم السضيد رئيسس اÛلسس
ال -دسض -ت -وري ا◊ا‹ ب -دوره اسض-ت-ق-ال-ت-ه م-ن م-نصض-ب-ه ب-ه-ذه
الصضفة اأي كرئيسس للمجلسس الدسضتوري ويعود Ÿنصضبه
الأصضلي كعضضو ‘ اÛلسس الدسضتوري عن ›لسس الدولة
فيحدث بهذا التغي Òشضغور ‘ منصضب رئيسس اÛلسس
الدسضتوري ‡ا يتيح تعي Úشضخصس اآخر توافقي كفء
وﬁل ثقة عند الشضعب لرئاسضة اÛلسس الدسضتوري ليحل
عند القتضضاء ﬁل رئيسس الدولة .وسضبق اأن كتبنا فيما
يخصس باقي اأعضضاء اÛلسس الدسضتوري اأنه اإذا حدث
شضغور فيما يخصس باقي الأعضضاء اŸعين Úمن السضيد
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري -ة السض -اب -ق وق -د ي -ح -دث ذلك ل -ن -فسس
الأسضباب وخاصضة منها الرفضس الشضعبي ويسضتحسضن اأن يتم
ذلك نظرا للدور ا◊اسضم الذي يلعبه اÛلسس الدسضتوري
‘ ال -ع -م -ل -ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ف-اإن ل-رئ-يسس ال-دول-ة اŸع Úاأن
يسض -ت -ب -دل-ه-م ب-اأعضض-اء اآخ-ري-ن .ول-رئ-يسس ال-دول-ة السض-ل-ط-ة
ال -ك -ام -ل -ة ‘ ذلك ب -اع -ت-ب-ار اأن اŸادة  183م-ن ال-دسضتور
اŸتضض -م -ن -ة سض -ل -ط -ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ‘ ت-ع-ي Úاأرب-ع-ة
اأعضضاء من تشضكيلة اÛلسس الدسضتوري ،وكما سضبق غÒ
م-ذك-ورة م-ن ب Úالأح-ك-ام اŸسض-ت-ب-ع-دة ال-ت-ط-ب-يق Ãوجب
اŸادة  1٠٤من الدسضتور خÓل فÎة تو‹ مهام رئاسضة
الدولة .وكل هذا يتم ‘ اإطار احÎام اأحكام الدسضتور
اأيضضا فيما يخصس مدة العضضوية والتي هي طبقا لنفسس
اŸادة  183من الدسضتور ،كما سضبق ثما )8( Êسضنوات.
فالتغي ÒاŸنتظر ل يتم مبدئيا اإل اإثر شضغور اŸنصضب
م -ث  Ó-ب -السض -ت -ق-ال-ة ول-يسس ب-الإق-ال-ة .وع-ل-ى ال-ع-م-وم ف-اإن
الأسض -ب -اب ال -ت -ي ذك -رت وخ -اصض -ة م -ن -ه-ا اسض-ت-ق-ال-ة رئ-يسس
ا÷مهورية السضابق كفيلة باأن تدفع كل الأعضضاء اŸعينÚ
اإ ¤السض -ت -ق-ال-ة م-ع الأخ-ذ ‘ الع-ت-ب-ار ف-ق-ط ل-ل-وضض-ع-ي-ة
اÿاصضة التي نتجت عن تعي Úعضضو ‘ اŸدة الأخÒة
م -ن ط -رف رئ -يسس ال -دول-ة لسض-ت-ك-م-ال تشض-ك-ي-ل-ة اÛلسس
الدسضتوري والذي  ⁄يتم ‘ تعينه الحÎام بشضكل صضارم
لقاعدة النصضاب اÙدد لرئيسس ا÷مهورية وبعده رئيسس
الدولة.
م Ó-ح -ظ -ة ‘ ال-ف-رضض-ي-ت Úالسض-اب-ق-ت ÚاŸت-م-ث-ل-ت‘ Ú
انتخاب رئيسس جديد Ûلسس الأمة و/اأو تعي Úرئيسس
جديد للمجلسس الدسضتوري وتو‹ اأحدهما رئاسضة الدولة،
Áكن عن طريق اعتماد التفسض Òالواسضع لنصس اŸادة 1٠٢
من الدسضتور اإضضفاء بعضس اŸرونة على اŸدة اÙددة
فيها بـ  ٩٠يوما لإجراء انتخابات رئاسضية بحيث Áكن
احتسضاب هذه اŸدة من جديد انطÓقها من تاريخ تو‹
رئاسضة الدولة للمرة الثانية ‡ا يتيح مزيدا من الوقت
ل-ت-حضضﬂ Òت-ل-ف الآل-ي-ات والأدوات ال-ق-ان-ون-ي-ة وال-ع-ملية
واأج -واء ال -ث -ق -ة ال-ت-ي م-ن شض-اأن-ه-ا اأن تسض-م-ح ب-اإج-راء ه-ذه
النتخابات بنجاح ‘ اأقصضى اأجل ‡كن طبقا للنصس
الدسضتوري اŸذكور .

 11اإدخال اأحكام جديدة انتقالية ‘
الدسستور خاصسة بانتخاب رئيسس
ا÷مهورية
يعت Èاإدخال اأحكام جديدة انتقالية ‘ الدسضتور خاصضة
بانتخاب رئيسس ا÷مهورية ،ا◊ل البديل الثا ÊاŸقÎح
لتنظيم النتخابات الرئاسضية ‘ اإطار الدسضتور ،الأكÌ
احÎام-ا ل-ل-دسض-ت-ور و–ق-ي-ق-ا لÓ-أم-ن ال-ق-ان-و Êواسض-تجابة
ل Ó-إرادة الشض -ع -ب -ي -ة .وي-ك-م-ن ه-ذا ا◊ل ‘ اإج-راء ت-ع-دي-ل
ﬁدود ‘ الدسضتور وذلك باإدخال اأحكام جديدة انتقالية
فيه فقط لغرضس تاأط Òتنظيم هذه النتخابات .لبد من

ال -ت -م -ه -ي-د ل-ذلك ب-اسض-ت-ع-راضس ضض-رورة ه-ذا ال-ت-ع-دي-ل اأي
الدوافع التي تقود للمبادرة به ثم بعد ذلك سضÔى اأن
مشضكلة اإمكانه قانونا تطرح بحدة وهو ما سضنعا÷ه –ت
عنوان دسضتورية التعديل اŸراد اإجراوؤه قبل اسضتعراضس
ه -ذا ال -ت -ع -دي -ل ‘ ح -د ذات -ه خ-اصض-ة م-ن ح-يث ك-ي-ف-ي-ات-ه
والإجراءات التي يتحقق بها.
“هيدا لكل ذلك ل بد من العÎاف بالأهمية القصضوى
ل -ه -ذا ال -ت -ع -دي -ل ال -دسض-ت-وري اŸراد اإج-راوؤه وب-ال-ذات ‘
الظروف غ Òالعادية التي تعيشضها حاليا بÓدنا والتي قد
Œرنا اإ ¤مرحلة انتقالية خارج اأحكام الدسضتور ل مفر
من ﬂاطر عواقبها .فالتعديل الدسضتوري اŸقÎح مهم
بالدرجة الأوŸ ¤ا يسضمح به بعد دخوله حيز النفاذ من
اÿروج من اإطار اŸادة  1٠٢من الدسضتور دون اÿروج
من النظام الدسضتوري باعتبار اأن الشضخصس اأو الأشضخاصس
اŸكلف Úبتنظيم النتخابات الرئاسضية ﬁل رئيسس الدولة
سض-ي-ع-ي-ن-ون ط-ب-ق-ا لأح-ك-ام ال-دسض-تور ا÷ديدة وباŸطابقة
لÓإرادة الشضعبية‡ ،ا يوفق ب Úمبتغى الشضعب باختيار
قيادة جديدة منفصضلة عن النظام السضابق Œري –ت
اإشضرافها النتخابات الرئاسضية واŸبداأ اŸسضتقر وخاصضة
لدى موؤسضسضة ا÷يشس الوطني الشضعبي ،كما عÈت عنه
وبثبات ‘ مناسضبات ﬂتلفة قيادة اأركانها اŸسضتوجب
البقاء ‘ اإطار الدسضتور.
تظهر اأهمية التعديل الدسضتوري اŸقÎح اأيضضا من
زاوية الأخذ بع Úالعتبار لنشضغالت ذوي النوايا ا◊سضنة
من اŸنادين با◊ل السضياسضي والÎكيز على روح الدسضتور
وبالذات مضضمون اŸادة  ( ٧السضيادة للشضعب) وما يليها
منه وكذلك من حيث الغاية اŸتوخاة من هذا التعديل
الدسضتوري اŸراد اإجراوؤه واŸتمثلة ‘ السضعي ÿلق جو
مÓئم لتنظيم النتخابات الرئاسضية وذلك باإيجاد صضيغة
لتنظيم هذه النتخابات تكون مرضضية لÓإرادة الشضعبية مع
–ديد موعد ثابت ‘ اŸدى القصض ÒاŸنظور لإجرائها.
كما يتÓءم هذا التعديل الدسضتوري مع الراأي الغالب ‘
اÛتمع من اŸتمسضك Úمطلقا بالدسضتور بل اأيضضا حتى
مع راأي جانب من اŸنادين بفÎة انتقالية بعد اسضتنفاذ
اأحكام الدسضتور اي اÛتمع بكل مكوناته اإذ Áكن هذا
الأخ Òم -ن –ق -ي -ق رغ -ب -ت -ه اأيضض -ا ‘ األ ت-ت-ج-اوز ال-فÎة
الزمنية اŸقÎحة ‘ هذا الإطار مدة  ٦اأشضهر وهي فÎة
قصضÒة نسضبيا مقبولة من الأغلبية.
لكن برغم اŸزايا الأكيدة للتعديل الدسضتوري اÙدود
اŸقÎح اإل اأن اإ‚از هذه اŸهمة ليسس اأبدا اأمرا سضه، Ó
اإذ يقوم اأمام هذا الإجراء اأي التعديل الدسضتوري عائق
كب Òيتمثل ‘ عدم اإمكان ذلك من الناحية القانونية
الشض -ك -ل -ي -ة الصض -رف -ة ،ت-ط-ب-ي-ق-ا لأح-ك-ام ال-دسض-ت-ور سض-اري-ة
اŸفعول .فمن اŸعلوم اأن اŸواد التي Áكن اأن يجري
وفقها التعديل الدسضتوري وهي اŸواد  ٢٠8و ٢٠٩و ٢٠11
ل Áكن طبقا للمادة  1٠٤من الدسضتور اأن تطبق خÓل
الفÎة التي يتو ¤فيها رئيسس ›لسس الأمة اأو رئيسس
اÛلسس الدسضتوري مهام رئيسس الدولة .كيف يتم اإذن
Œاوز عائق هذه اŸواد اأو هذه اŸوانع واإجراء التعديل
ال -دسض -ت -وري اŸراد اإج-راءه دون خ-رق ال-دسض-ت-ور؟ ي-ت-ع-ل-ق
الأمر ‘ راأيي هنا بفرضضية Áكن التوصضل اإليها باللجوء
لإعمال قواعد تفسض Òاسضتثنائية لأحكام الدسضتور والتي
م -ن شض-اأن-ه-ا اأن تضض-ف-ي ع-ل-ى ال-ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-وري اŸراد
اإجراوؤه طابعا دسضتوريا.
نسضتعرضس اأول الأسضسس التي Áكن اعتمادها ‘ تفسضÒ
اأحكام اŸادة  1٠٤من الدسضتور Ãا يتيح اإمكانية اإعطاء
ال-ت-ع-دي-ل ال-دسض-ت-وري اŸراد اإج-راوؤه ط-اب-ع-ا دسض-ت-وري-ا ثم
ن -ت -ب -ع -ه -ا ب-ع-رضس ب-عضس ال-ك-ي-ف-ي-ات ال-ت-ي Áك-ن ات-ب-اع-ه-ا
والقواعد الإجرائية التي Áكن تطبيقها لتحقيق هذا
التعديل الدسضتوري.
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سسؤق اÓŸبسض عشسّية عيد الفطر

قسصنطينة..إاقبال ﬁتشصم ،نوعية متوسّصطة وأاسصعار خيالية لسصلع أاغلبها مسصتورد

Óطفال .هؤ تقليد يطبع سسلؤكيات ا÷زائرّي Úمنذ عشسرات السسن،ÚلÓحتفال بهذه
’قبال عشسية عيد الفطر اŸبارك على Óﬁت مÓبسض العيد ل أ
بدأا ا إ
اŸناسسبة الدينية التي تختم شسهرا من الصسيام.

قسسنطينة :أاحمد دبيلي
‘ ج- -ول- -ة أإ ¤وسس- -ط م- -دي -ن -ت -ي قسس -ن -ط -ي -ن -ة
وأÿروب سساعة بعد ألإفطار لوحظت حركة
غ Òم- -ع- -ه- -ودة صس -وب Óﬁت أÓŸبسض أل -ت -ي
تفتحت أبوأبها لي Óلتمك Úألأولياء من ألتسسوق
لق -ت-ن-اء م-ا ي-ح-ت-اج-ون-ه م-ن أغ-رأضض ومÓ-بسض
لأط -ف -ال -ه -م ،ع -ل -م -ا أّن -ه ‘ ألّسس -ن -وأت ألأخÒة
أصسبحت بعضض ألعائÓت تف ّضسل شسرأء مÓبسض
لأط -ف -ال-ه-ا شس-ه-رأ م-ن ق-ب-ل لت-ق-اء شس-ر أرت-ف-اع
ألأسسعار أو ندرة بعضض ألسسلع ذأت ألنوعية.
ككل سسنة يحوم أ◊ديث حول ألأسسعار ومدى
ت- -اأثÒه- -ا ع- -ل- -ى م- -ي -زأن -ي -ة ألأسس -رة ،ون -وع -ي -ة
أŸن -ت -ج -ات خ -اصس -ة ب -ع -د دخ-ول ب-عضض ألسس-ل-ع
أŸسستوردة ألتي ل تتطابق مع معاي Òأ÷ودة
وبعضسها مضسر بالصسحة .أّكد لنا أحد ألتجار أن
أسس -ع -ار م Ó-بسض ألأط -ف-ال تشس-ه-د ‘ أ◊ق-ي-ق-ة
أسس -ت -ق -رأرأ ـ ـ رغ -م أث -م -ان -ه -ا أÿي -ال -ي -ة حسسب
أÓŸحظ Úـ ـ لكن ما يفسسر هذه ألظاهرة ـ
حسس-ب-ه ـ أن غ-ال-ب-ي-ة ألسس-ل-ع مسس-ت-وردة ب-ال-ع-م-ل-ة
ألصسعبة وأن هذه ألأخÒة شسهدت ‘ ألسسنتÚ
ألأخÒت Úأعلى مسستوياتها ‘ ألسسوق ألسسودأء.
باŸقابل يفسسر هذأ ألغÓء غ ÒأŸسسبوق بتدÊ
قيمة ألدينار.
ب -ائ -ع أآخ -ر ي -رى أن م -ي -زأن -ي -ة «ب -دل -ة ك -ام-ل-ة»
لÓأطفال يÎأوح سسعرها ب 5 Úأإ 15 ¤ألف
دينار للشسريحة ألعمرية ب Úألسسنت Úو 12سسنة،
أم -ا أÓŸبسض بـ (أل -ق -ط -ع -ة) ،ف-اإّن ك-ل-ف-ة كسس-وة
أل -ع -ي -د ل-ن-فسض ألّشس-ري-ح-ة تÎأوح ب 2000 Úو8

أآلف دينار ،مشسÒأ أإ ¤أنّ هذه ألأسسعار ترهق
حقيقة جيب رب ألأسسرة وتوؤثر على ميزأنية
ألعائلة خاصسة فيما يتعلق بالعائÓت ألفقÒة
ومتوسسطة أ◊ال .وعن منشساأ هذه أÓŸبسض
ون -وع -ي -ت -ه -ا ،ي -وؤك -د ذأت أŸصس -در أّن-ه أإضس-اف-ة
للمÓبسض ألأطفال أŸصسنعة ‘ أ÷زأئر فان
ألغالبية ألعظمى مسستوردة من ألصس Úوتركيا،
حيث –ظى هذه ألأخÒة بالإقبال من طرف
ألأولياء نظرأ لنوعيتها وأŸوأد أŸصسنعة منها

أل-ت-ي ت-ت-ط-اب-ق م-ع أŸوأصس-ف-ات وت-ت-م-اشس-ى م-ع
أŸوضسة أŸتجددة.
وبالنسسبة لأحذية ألأطفال ،فاإن أسسعارها كما
ه- - -و أ◊ال ‘ سس - -وق  1600مسس-ك-ن باÿروب،
تÎأوح ،طبقا للنوعية ،ب 1000 Úو 2000دينار
لزوج أحذية ،وهي سسلع ‘ غالبيتها مسستوردة
أيضسا من ألصس Úوتركيا .أما بالنسسبة لÓأحذية
أŸصسنعة ‘ أ÷زأئر فان أسسعارها تقل بنحو
 200دينار ،مع ألإشسارة أإ ¤أن أحذية ألأطفال

أŸسس -ت -وردة م -ن أل -دول ألأوروب -ي -ة تÎأوح م -ن
 3000أ 4500 ¤دينار .لÓإشسارة بعضض ألأولياء
عادة ما يف ّضسلون ألتوجه ‘ رمضسان وخاصسة ‘
ألأسس - -ب - -وع ÚألأخÒي - -ن م - -ن - -ه ،أإ ¤ألأسس - -وأق
ألشس -هÒة ب -اŸدن أÛاورة م -ث -ل سس -وق «دب -ي»
ب -ال -ع -ل -م -ة» (ولي-ة سس-ط-ي-ف) و»ع Úأل-ف-ك-رون»
(ولي -ة أم أل -ب -وأق -ي) ،وه -ذأ ل -ت -وف -ر م-ن-ت-ج-ات
م-ت-ن-وع-ة وب-عضس-ه-ا ب-اأسس-ع-ار م-ق-ب-ولة ،وأإن كانت
ألنوعية تث Òسسوؤأل كبÒأ.

أاسصعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار ا◊لويـ ـ ـ ـ ـ ـات مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن  25إا 220 ¤دينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار

’قبال عليها
يتزايد ا إ
عشسّية عيد الفطـــــر

تتجه العائÓت ا÷زائرية أاياما قليلة قبل حلؤل عيد الفطر اŸبارك نحؤ –ضس Òحلؤيات العيد ،فهناك من يف ّ
ضسل صسنعها ‘ اŸنزل بهدف تخفيضض التكاليف،
أاما اŸيسسؤرون أاو النسساء العامÓت يف ّ
ضسلن اقتناءها جاهزة ربحا للؤقت واّدخارا للجهد ،لذا Áكن القؤل أان أاسسعار ا◊لؤيات تÎاوح أاسسعارها ما ب 25 Úدج
بالنسسبة ◊لؤيات عادية بدون مكسسرات ،ويصسل ثمن حلؤيات –ضسر من اللؤز أاو الفسستق أاو ا÷ؤز وذات جؤدة عالية إا ¤سسقف  220دينار للقطعة الؤاحدة،
أاما سسعر حلؤيات –ضسر من الفؤل السسؤدا Êمن  50إا 80 ¤دينار للقطعة الؤاحدة.

فضسيلة ــ ب

بدأ ألعد ألتناز‹ ◊لول عيد ألفطر أŸبارك ،وشسرعت ألعديد
من ألعائÓت ‘ أقتناء لوأزم –ضس Òأ◊لويات من مكسسرأت
وفرينة وزبدة ،حيث صسارت هذه أأليام Óﬁت بيع لوأزم إأعدأد
أ◊لويات تكتظ بالزبائن ،إأ ¤جانب Óﬁت –ضس Òأ◊لويات
ألتي تتلقى طلبيات ألزبائن ،و‘ جولة ع Èبعضض أÓÙت ‘
ألعاصسمة وقفت «ألشسعب» على أسسعار أ◊لويات ألتي تباع جاهزة
‘ أÓÙت ،ففي سساحة أول ماي وبالقرب من قاعة حرشسة
يوجد ﬁل بيع للحلويات وتبدأ أسسعار حلويات عادية ﬁشسوة
باŸربى من سسعر  25دينار ،وتبدو أسسعارها معقولة بالنسسبة
للموظفات صساحبات ألدخل أŸتوسسط ألÓئي يفضسلن أقتنائها
ج -اه -زة ،أم -ا أسس -ع -ار أ◊ل-وي-ات أÙضس-رة م-ن أل-ف-ول ألسس-ودأÊ

فيصسل ثمنها ‘ ﬁل للحلويات كائن بسساحة ألشسهدأء إأ60 ¤
دينار للقطعة ألوأحدة .و‘ Óﬁت أخرى قد تصسل حلويات
ألفول ألسسودأ Êإأ ¤حدود  80دينار للقطعة بسسبب تزينها بطريقة
رأئعة.
وتبدأ أسسعار حلويات أللوز وأ÷وز وتلك أÙضسرة من ألفسستق
من سسعر  ٩0دينار للقطعة ،ويقتصسر ألقبال عليها ‘ عيد ألفطر
على ألعائÓت أŸيسسورة وذأت ألدخل أ÷يد ،علما أن حلويات
أللوز أÙضسرة بطريقة جيدة وحجم ألقطعة يكون كبÒأ ومزينا
م-ث-ل أل-ت-ح-ف-ة ‘ ﬁل ل-ل-ح-ل-وي-ات ب-ولي-ة أل-ب-ل-ي-دة يصس-ل سس-قف
سسعرها إأ 220 ¤دينار بينما ‘ ألعاصسمة قد يبلغ  180دينار‘ ،
ح Úتف ّضسل بعضض ألعامÓت وألنسسوة أŸيسسورأت ألتقدم بطلبية
لدى سسيدة ماكثة بالبيت وتتقن –ضس Òأ◊لويات ،حيث تقتني
لها جميع أللوأزم وعند ذلك ينخفضض سسعر ألقطعة أّ Ùضسرة
من أŸكسسرة إأ ¤حدود  50دينار.

–ت ضسغط رّواد ال ّسسؤق والبارونات

عودة الّنشصاط إا ¤ال ّسصوق األسصبوعي لواد طاطاريق ببومرداسس

هكذا هي بعضض القرارات ا’رŒالية
التي يتخذها مسسؤؤولؤن ومنتخبؤن
ببؤمرداسض فيما يتعلق بعدد من
القضسايا الهامة واŸلفات اŸتعلقة
بتسسي Òالشسأان اÙلي على غرار قرار
’سسبؤعي بعاصسمة
–ؤيل السسؤق ا أ
الؤ’ية إا ¤مدينة قؤرصسؤ اŸؤقع من
طرف رئيسض البلدية ،لكن سسرعان ما
” Œاوزه لتثبيت ما فرضسه التجار من
رغبات.

بومرداسس :ز ــ كمال

ناهيك عن أŸشساكل ألبيئية ألناجمة عن ﬂلفات
ألتجار ألتي –ول أŸكان إأ ¤مفرغة عمومية ،مع
أل -ت -ف -ك Òب -ت -جسس -ي-د م-رف-ق ع-م-وم-ي ب-ه-ذأ أل-وع-اء
ألعقاري ،وهو ألŒاه ألذي دعمه رئيسض ألدأئرة،
ألذي وعد بتهيئة ألفضساء أ÷ديد بقورصسو وإأعÓن
م -ن -اقصس -ة لخ-ت-ي-ار مسسÒي-ن وأل-ع-م-ل ع-ل-ى ضس-م-ان
أألمن بناء على شسكاوي أŸعني ،Úليتفاجاأ أ÷ميع
بعودة ألتجار إأ ¤فضسائهم ألقد ،Ëوإأن كان وسسط
أرتياح أŸتسسوق Úبسسبب قربه من ﬁطة ألنقل
وع -ق Ó-ن -ي -ة أألسس -ع-ار حسسب تصس-ري-ح-ه-م ،ل-ك-ن م-ع
تسساؤولت حول أ÷هة ألتي رخصست بإاعادة أ◊ياة
لهذأ ألفضساء ،وŸاذأ ألتسسرع ‘ أتخاذ قرأرأت ل
ي -ت-م درأسس-ت-ه-ا ب-ت-أا Êوت-نسس-ي-ق م-ع ج-م-ي-ع أل-ه-ي-ئ-ات
أŸتدخلة ‘ ألقطاع.
وت-قّ-دم مشس-اه-د ألسس-وق أألسس-ب-وع-ي أŸت-دأخ-ل م-ع
ﬁطة أŸسسافرين صسورة
ف -وضس-وي-ة سس-ودأء
و›سسم

مصسغر عن وأقع ألنشساط ألتجاري بولية بومردأسض
وخاصسة مثل هذه ألفضساءأت أألسسبوعية وأ÷وأرية
أŸف -ت -وح -ة ،ح -يث ل ي -زأل ي -رت -ب -ط مصس Òصس -وت
ألباعة بأاصسوأت أصسحاب مركبات نقل أŸسسافرين
‘ ع-م-ل ت-ك-ام-ل-ي ج-م-ع-ت-ه أŸصس-ل-ح-ة ع-لى حسساب
صسورة أŸدينة ،ألتي شسوهتها مثل هذه أŸظاهر ‘
أم -ث -ل -ة ك-ثÒة ‚ده-ا ‘ شس-ب-ه ﬁط-ة أŸسس-اف-ري-ن
ل -زم-وري أل-ت-ي ت-ت-زأح-م ف-ي-ه-ا ط-اولت أل-ت-ج-ار م-ع
م -رك -ب -ات أŸسس -اف -ري -ن ،و‘ م -دخ-ل وأح-د ي-ت-ب-ع-ه
أŸتسسوق وأŸسسافر على ألسسوأء ،ألفضساء ألتجاري
أل -ف -وضس -وي وسس -ط ب -ل-دي-ة يسس-ر ك-ذلك ،ب-ل و‘ ك-ل
ﬁط -ة أو م -وق -ف ل-ل-ح-افÓ-ت إأل وت-ق-اب-لك صس-ورة
أقلها طاولة لبيع ألسسجائر ‘ ،ح Úتبقى صسورة
ﬁط -ة أŸسس -اف -ري -ن لÈج م -ن -اي-ل وﬁط-ة ب-ودوأو
أ◊ضس- -ري- -ت Úأك Ìوضس- -وح- -ا و‰وذج -ا ل -ل -ت -ك -ام -ل
ألقتصسادي ألهشض ب Úقطاع Úحيوي،Ú
لكنهما يسسوقان لصسورة سسودأء
ع-ن ولي-ة سس-ي-اح-ي-ة ق-يل
ع -ن -ه -ا أن -ه -ا فضس-اء
أ÷زأئر
أŸسستقبلي.

عاد هذأ ألثن ÚأŸاضسي رّوأد ألسسوق أألسسبوعي
متعدد أÿدمات أŸتوأجد بوأد طاطاريق بقلب
مدينة بومردأسض إأ ¤ألنشساط ›ددأ بعد توقف
‡ا خّلف تسسجيل بطالة نتيجة قرأر
دأم  5أشسهر ّ
–وي -ل م -وق -ع-ه أŸوق-ع م-ن ط-رف رئ-يسض أل-ب-ل-دي-ة
جعفر باكور أ ¤منطقة بالرحمون ببلدية قورصسو
وق -ب -ل -ه-ا ح-ي أل-ك-رم-ة ب-اıرج ألشس-رق-ي ل-ل-ولي-ة،
وبالضسبط ‘ إأحدى ألفضساءأت أŸفتوحة ،فكان
Ãثابة مشسروع سسوق جوأري ” أقÎأحه لتجميع
أل -ت -ج -ار أل-ف-وضس-وي Úأل-ل-ذي-ن يشس-غ-ل-ون أل-ط-ري-ق
تعرف أسسعار كسسوة ألعيد بعاصسمة أألهقار أرتفاعا يشسغل ألعائÓت ،ألتي  ⁄تسستوعب ألزيادة ألتي
ألعمومي بهذأ أ◊ي ،وألذين ف ّضسلوأ ألتحدي
تشسهدها ألسسلع ‘ كل مناسسبة ،حيث تسسجّل هذه أأليام أسسعار مضساعفة ،بحجة أنها من تركيا وذأت عÓمة
وألتمرد على ألدخول ‘ ألوضسوح ،نفسسهم وجودة عالية ،حيث تعرضض أقل بدلة من حيث ألسسعر بـ  3000دج لرضسيع فما فوق ،أما أألطفال  5و 6سسنوأت
نفسض ألناشسط Úبالسسوق أألسسبوعي ألذي فتتجاوز بدلتهم  5000دج ،وفيما يخصض أألحذية وألنعل فإاّن ثمنها يبدأ من  2000دج وأعلى.
ع -م -ل -وأ أŸسس -ت-ح-ي-ل م-ن أج-ل أل-ع-ودة إأ¤
أّكدت بعضض ألعائÓت –ّدثت إأليهم لـ «ألشسعب» ،أّن أÓŸبسض ÃحÓت «سسرسسوف» ،وككل مناسسبة تعرف زيادة
‡ا يضسر بالقدرة ألشسرأئية لهم ،خاصسة ،وأن مصساريف رمضسان أنهكتهمّﬁ ،مل Úألتجار أسستغÓل
ألبيت ألقد ،Ëوهو فع Óما –ّقق لهم ‘ أسسعارها ّ
أخÒأ ب -إاي -ع-از م-ن أŸسس-ؤوول ÚأÙل-ي Úألفرصض من أجل ألربح على حسساب أŸوأطن ‘ .ح Úيشس Òأحد ألتجار إأ ¤أن ألسسلع أŸتوفرة ذأت جودة عالية
Óجرأءأت ألتي تخضسع لها هذه ألسسلع ،دون نسسيان إأنخفاضض قيمة ألعملة
ب -ع -د ع -دة أح -ت -ج-اج-ات وأع-تصس-ام-ات ،ومسستوردة من تركيا ،مرجعا أرتفاع ألثمن ل إ
وبالتا‹ ذهب قرأر رئيسض ألبلدية ألول ألوطنية .كما عرفت مÓبسض أألطفال أŸسستوردة غÓء مقارنتا ،بالسسلع أÙلية ،أألمر ألذي يجعل غالبية أŸوأطنÚ
‘ مهب ألريح.
يتوجهون نحو سسوق «تاقسسيت» ،ألذي يعرف بأاسسعاره أŸعقولة وكذأ بيع ألسسلع أŸصسنعة وطنيا ‘ .هذأ ألصسدد ،أّكد
أل Ó-فت أّن –وي -ل ألسس -وق أألسس -ب -وع -ي أحد أŸوأطن( Úأب لثÓثة أطفال) ،أّنه يقصسد سسوق «تافسسيت» وÓﬁت بيع أأللبسسة أŸصسنعة ﬁليا من أجل
شس-ب-ه أل-ف-وضس-وي أل-ذي ت-ق-اسس-م لسس-ن-وأت إأقتنائها ،مؤوّكدأ أن سسعر ألبدلة ألوأحدة لطفل عمره  07سسنوأت ل يتجاوز  4000دج ،وهو ما يتماشسى مع دخله و
ن -فسض أل -فضس -اء م -ع ﬁط -ة أŸسس -اف-ري-ن قدرته ألشسرأئية.
كغÒها مع أÙطات ألبلدية أŸتزأوجة
وتعرفت أسسعار أÓŸبسض ألتقليدية أÿاصسة بالرجال أŸعروفة بـ «ألبزأن» إأسستقرأرأ ،فهي تÎأوح ب 15 Úألف
م -ع أل-نشس-اط أل-ت-ج-اري ”ّ ،ت-دع-ي-م-ه ب-ع-دة و 30ألف دج للبدلة ألوأحدة.
حجج منطقية كظاهرة ألزدحام وألختناق
أŸروري أل - -ذي ي- -تسس- -بب ف- -ي- -ه روأد ألسس- -وق،

عاصصمة األهقار..اŸنتوج اÙلي
خيار العائÓت البسصيطة وﬁدودة الّدخل
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مسساهمة

اإلشصهـ ـ ـ ـ ـار التج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاري
ب Úاإلغ ـ ـراء والتضصليـ ـ ـل
@ بقلم‚ :يبة بوقميجة (دكتورة ‘ القانون)
م -ن ب ÚأŸم-ارسس-ات أل-ت-ج-اري-ة أل-ت-ي
نشس -ه -ده-ا أك ÌخÓ-ل شس-ه-ر رمضس-ان،
‚د «أإلشسهار ألتجاري» ،ع Èوسسائل
أإلعÓم وألتصسال أıتلفة .إأل أنه
ما يÓحظ على هذه أŸمارسسات أنها
‘ كث Òمن أ◊الت ترد ‘ صسورة
مضسللة ،حيث تكون مصسحوبة بعناصسر
ألكذب وأŸقارنة ،وذلك تعديا على
أ◊دود ألتي وضسعها أŸشسرع أ÷زأئري ‘ ،أŸادة  28من
أل -ق -ان -ون  02-04أŸت -ع -ل -ق ب -ال -ق -وأع-د أŸط-ب-ق-ة ع-ل-ى
أŸمارسسات ألتجارية.
حيث أن أإلشسهار عادة يتضسمن قدرأ من ألتفخيم وأإلثارة
‘ أم -ت -دأح أŸن -ت-ج-ات وأÿدم-ات ،وأŸب-ال-غ-ة ‘ إأظ-ه-ار
مزأياها وﬁاسسنها ،باسستخدأم كل ما من شسأانه أإلغرأء،
ب-ه-دف زي-ادة ف-اع-ل-ي-ة أل-رسس-ال-ة أإلعÓ-ن-ي-ة وق-وة تأاثÒها،
بقصسد أجتذأب أ÷مهور وحثه على ألتعاقد .أي أنه يجب
ألتسسليم بأان أإلعÓن لن يخلو من أŸبالغة .وهذأ أألمر
يبدو منطقيا ‘ ضسوء ألغاية ألتي يسسعى إأ– ¤قيقها.
فاإلشسهار من هذه ألزأوية ،ل يؤودي دورأ إأعÓميا ‘
أŸقام أألول ،ولكنه وسسيلة لÎويج أŸنتوجات وأÿدمات،
وهوما يتضسمن بطبيعة أ◊ال ،أسستخدأم أسساليب أŸدح
بقدر من أ÷اذبية وألتشسويق.
إأل أنه عموما ينبغي أن يكون ﬁتوى ألبÓغات أإلشسهارية
مطابقا Ÿسستلزمات ألصسدق وأللياقة وأحÎأم أألشسخاصض
Óشسهار ألكاذب بحسسب
 .وهو Ãفهوم أıالفة حظر ل إ
فحوى ألرسسالة أإلشسهارية أي موضسوعها .وللمحاسسبة من
أل-ن-اح-ي-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة ع-ن أإلشس-ه-ار أل-ك-اذب ي-ل-زم أن ت-ك-ون
ألوأقعة أŸزعومة كاذبة من ألناحية أŸوضسوعية.
ط -رق أل -تضس -ل-ي-ل ب-وأسس-ط-ة أل-ك-ذب ‘ أإلعÓ-ن-ات ع-دي-دة
وأكÌها طريق ألÎك ،بأان يغفل أŸعلن عمدأ أوسسهوأ
أإلشسارة إأ ¤بعضض ألبيانات أ÷وهرية ‘ ألتعاقد ،وألذي
يريد حث أ÷مهور على إأبرأمه ،بحيث يضسخم بعضض
أŸزأيا أويخفي بعضض ألتزأماته أويجعله ينتظر ما ⁄
يقدمه أŸعلن بالفعل .وألتضسليل بطريق ألÎك هوكذب،
ول-ك-ن-ه ل-يسض سس-ل-ب-ي-ا ع-ل-ى خÓ-ف أل-ك-ذب أإلي-ج-اب-ي ألذي
يتمثل ‘ ذكر معلومات أوبيانات أوأوصساف أوخصسائصض
أووقائع غ Òصسحيحة ،وأألثر وأحد ‘ أ◊الت .Úأما عن
ألنوع ألثا Êمن أŸسساسض باإلشسهار ،فيتمثل ‘ أإلشسهار
أŸقارن ،ومفاده قيام أŸعلن بالدعاية Ÿنتوجاته عن
طريق أŸقارنة .أي إأبرأز أŸزأيا أŸعلن عنها مقارنة
بعيوب غÒها.
يشسÎط لوجود هذأ أإلشسهار أن تشستمل ألرسسالة أإلعÓنية
على أسسم أŸنافسض باتخاذ موقف ل تدع ظروف أ◊ال
شسكا ‘ ألتعرف على عنصسر أŸنافسسة .ل تعت Èإأشسهارأ
م -ق -ارن -ا ت-لك أل-رسس-ائ-ل أإلعÓ-ن-ي-ة أل-ت-ي ل ت-تضس-م-ن أسس-م
أŸن- -افسض أوأسس- -م م- -ا ي- -ن- -ت -ج -ه بشس -ك -ل ع -ام غﬁ Òدد.
ويÓحظ بأان ألغرضض من تطرق أŸشسرع أ÷زأئري لهذه
ألصسور ،هوبالدرجة أألو ¤حماية أŸسستهلك من كل صسور
ألتضسليل ،خصسوصسا وأن ألتكييف ألقانو Êلهذه ألصسور،
وأرد ‘ ألشسق أ÷زأئي ،باعتبارها جرأئم ،وذلك بعرضض
تقوية أ◊ماية.

أاسسؤاق البليدة

اÿضصر والفواكه تراجع نسصبيا

جلت أسسعار أÿضسر وألفوأكه ‘ أسسوأق للتجزئة بالبليدة ،نهاية أألسسبوع ،ترأجعا ملحوظا ،أرجعت
سس ّ
”
ألرتياح إأ ¤أŸسستهلك .Úوجاءت ألطماطم ‘ مقدمة أÿضسروأت ألتي تقهقر سسعرها ،حيث ّ
عرضسها ب 50 Úو 80دينار حسسب ألنوعية ،بعد أن كان سسعرها يÓمسض سسقف  140دينار  /كلغ ،وترأجع
سسعر ألباذ‚ان أيضسا أ 50.5 ¤و 60دينارأ بعد أن بلغ  70دينارأ بسسوق أ÷ملة ،و 120دينارأ بأاسسوأق
ألتجزئة أألسسبوع أŸاضسي ،وشسمل ألÎأجع أيضسا ألبازلء (أ÷لبانة) ،حيث أنخفضض أ ¤سسعر 140
دينارأ ،بعد أن كان  180و 200دينار .أ◊ال نفسسه مع ألفاصسولياء ألطازجة (أللوبياء أÿضسرأء) ألتي
تدأول سسعرها ‘ أسسوأق ألتجزئة ب 280 Úو 300دينار ،لينخفضض أ 180 ¤و 200دينار ،وأ◊ال أيضسا
بسسوق أ÷ملة ،حيث ترأوح سسعرها ب120 Ú
و 140دينار ،أما ألبطاطا ،ألبصسل ،أللفت وألكوسسة ،فظلت أسسعارها شسبه مسستقرة ،وترأوحت ب20 Ú
و 45دينار ‘ .بعضض أألنوأع ،ما عدأ ألليمون وألتي ظلت أسسعارها مرتفعة ،حيث  ⁄ينزل سسعرها
بأاسسوأق ألتجزئة عن  270و 300دينار  /كلغ ،وأيضسا ‘ أ÷ملة ،وألتي ظلت تÎأوح ب 180 Úو220
دينار .سسوق ألفاكهة عرف بدوره تقهقرأ ‘ أسسعارها ،حيث نزل ألبطيخ أألحمر بأاسسوأق ألتجزئة أ¤
 50دينار  /كلغ ،و 40دينارأ ‘ أ÷ملة ،ألبطيخ ألصسفر وصسل أ 100 ¤دينار باللجملة ،بعد أن كان ل
ينخفضض عن  180و 200دينار بدأية شسهر ألصسيام ،خصسوصسا وأن ألطلب على هذين ألفاكهت Úمرتفع،
أما ألتمور فظلت ملتهبة ،حيث  ⁄تنزل عن  800دينار بالنسسبة للنوعية أ÷يدة ،بينما سسعرها با÷ملة
ترأوح ب 120 Úو 600دينار.
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مسسلسسل «مشساعر»Œ ..ربة متميزة بتفاعل للخÈات الفنية
شساهدت لك

ي -بث مسس -لسس -ل «مشس -اع -ر» ‘ ق -ن -اة ال -ن-ه-ار ا÷زائ-ري-ة
و«ق -رط -اج  »+ال -ت -ونسس-ي-ة وغÒه-م-ا ،وه-و ان-ت-اج ت-ونسس-ي،
Ãشساركة فنية “ثيلية جزائرية إا ¤جانب التونسسي Úوبإادارة
لŸا ÊالÎكي ﬁمد ا÷وك ،فما هي مÓمح هذا العمل
فنية تركية ،واıرج هو ا أ
الدرامي؟
تبدأأ ألقصسة من هروب ألبطلة من أŸنزل
ألرمضسانية ل
رأفضسة ألزوأج من شسخصض ل –به ،وتنتقل ‘
ألسسيناريو
م- -ك -ان صس -ح -رأوي ج -زأئ -ري ل -تصس -ل ت -ونسض،
ألحÎأ‘ ول
وهناك تلتقي ‘ حادث سس Òبرجل يسساعدها
ألقصسصض
وي -دخ-ل-ه-ا م-ن-زل-ه أل-ع-ائ-ل-ي ،وي-ل-ح-ق-ه-ا أل-زوج
ألدرأمية
أŸرف -وضض ل -ت -ونسض ،وي-ب-حث ع-ن-ه-ا ‘ ،خ-ط
وألصسناعة
درأمي يشسبه أŸسسلسسÓت ألÎكية..
ألسسينمائية
إأن ألعمل درأمي رومانسسي بامتياز ،يقدم
ول...؟؟؟
أل -ك -ث Òم -ن أŸشس -اه -د أل -ن -فسس -ي -ة أŸع -ق-دة،
و ⁄ي- -ج- -د
ب-حضس-ور ل-ل-ت-ق-ن-ي-ة ألسس-ردي-ة أل-درأمية ألÎكية
أŸشساهد
ت
–دي -دأ ،وه -ي أل -ت -ي ت -ع -ت-م-د ع-ل-ى ت-ق-ن-ي-ا
أ÷زأئري
د-وليد بوعيلة
ألصس- -مت أل- -درأم- -ي ‘ حضس- -ور أŸوسس- -ي- -ق -ى أاسستاذ الدراسسات الثقافية ن - - - -فسس- - - -ه ‘
ألهادئة أŸوأكبة للمشساهد ـ وألتي قد تسستمر
أŸسسلسسل،
جامعة سسكيكدة
ل -دق -ائ -ق ،قصس -د رب -ط أŸت -ل -ق -ي ب -ل -ح -ظ-ات
ك -م -ا  ⁄ي-ج-د
تشس -وي -قÁ ،ك -ن أأن نسس -م -ي -ه ب Ó-غ -ة ألصس -مت م ﬁÓ-ه ألج -ت -م -اع -ي -ة ،ب -ل  ⁄ي -ج-د صس-ورأ
أل-كÓ-م-ي ،أأي أل-كÓ-م ل-ك-ن ب-الصس-مت ،ل-ت-ك-ون ل-ل-ت-ع-اب Òألسس-ي-اح-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ي-ة؟؟ م-اع-دأ ‘
ألرسسالة ألفنية وألعاطفية أأك ÈتأاثÒأ.
حلقة أأو حلقت Úمع بدأية أŸسسلسسل ،وذلك
يشس- -ارك م -ن أ÷انب أل -ت -ونسس -ي ج -م -ل -ة م -ن منتظر ألنه ل Áكن أأن نطلب من غÒنا أأن
أل -ف -ن -ان ÚأÎÙم Úم -ث -ل ر Ëب -ن شس-ع-ب-ان ،ي -ع ّ-رف-وأ ب-ت-اري-خ-ن-ا وث-رأئ-ن-ا أل-ث-ق-ا‘ وج-م-ال
هشسم رسستم ،سسامية رحيم ...ومن أ÷زأئر أألمكنة أ÷زأئرية ‘ قاŸة أأو قسسنطينة أأو
يحضسر ألفنانون وأŸمثلون حسسان كشساشض ،تلمسسان أأو سسكيكدة ...؟؟؟ وكما يقول أŸثل
سسارة لعÓمة ،نبيل عسسلي ،عادل شسيخ...
«ما حكّ جلدك مثل ظفرك».
ت -ن-ط-ل-ق أألح-دأث م-ن م-دي-ن-ة صس-ح-رأوي-ة ‘ ف -أاي -ن أŸن -ت-ج-ون أ÷زأئ-ري-ون م-ن أل-تسس-وي-ق
أ÷زأئر ،لتتطّور وتتعّقد أأحدأث ألقصسة ‘ للسسياحة ،وأأين هم من ألقÎأب من ﬂرجÚ
تونسض ،فتكون فرصسة شسركة أإلنتاج لتقد Ëوك -ت -اب سس -ي -ن-اري-و Îﬁف Úوي-ق-درون ق-ي-م-ة
أل-تسس-وي-ق ألسس-ي-اح-ي وأل-ث-ق-ا‘ أل-تونسسي ونقل إأن -ت -اج -ه -م ،ب -ع -ي-دأ ع-ن أل-ت-ه-ري-ج وألسس-خ-اف-ة
أŸشس -اه -د أل-ت-ي ت-خ-دم ألسس-ي-اح-ة أل-ت-ونسس-ي-ة ،وألبهلوأنية وألصسرأخ..؟؟؟
عربيا وعاŸيا.
ب
س
س
ن
ل
ي
ج
س
س
ت
ب
أ
و
ف
ت
ك
أ
د
ق
ن
و
ي
ر
ويكون أ÷زأئ
وبالعودة للجوأنب ألفنية ‘ أŸسسلسسل فقد
ج
ت
ن
Ÿ
أ
م
ه
ب
ذ
ج
ن
أ
أ
د
ع
ب
،
ط
ق
ف
ة
د
عالية للمشساه
لح -ظ -ن -ا أل -ت -ط-ور أل-ن-وع-ي وأ÷ودة أل-ع-ال-ي-ة
ة
م
ث
ن
م
و
،
Ú
ي
ر
ئ
أ
ز
ج
Ú
ن
ا
ن
ف
ك
أ
ر
من خÓل إأشس
ل-ل-ح-ل-ق-ات ،ب-فضس-ل أÈÿأت ألÎك-ي-ة وب-فضسل
ي
ب
ر
ع
ل
أ
و
ي
ب
ر
ا
غ
Ÿ
أ
ق
ل
أ
ا
ت
ل
أ
ة
س
ص
ل -ل -ف -ن -ان ف -ر
أإلمكانات ألتقنية ألكبÒة ،أأما بالنسسبة ألدأء
ل
ق
ا
ي
س
س
‘
،
ة
ي
ل
ي
ث
م
ت
ل
أ
ه
ت
أ
ر
د
ق
ق
ي
و
وألÈوز لتسس
أŸمثل Úفقد أنتبهنا لطبيعة أأسسلوب ألكÓم
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ف
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عند أ÷زأئري ‘ Úبعضض أ◊لقات ،ووجدنا
أألع-م-ال أ÷زأئ-رية

عن اللهجة ‘ العمل

سسرعة ألكÓم وغموضض أŸعنى ،بخاصسة عند
ن -ب -ي -ل عسس -ل -ي ،وه -ن-ا ق-د ل ي-ف-ه-م أŸقصس-ود
أŸتلقي أ÷زأئري فما بالك بالعربي؟؟
وقد لحظ أıرج وألسسيناريسست ألطيب
ألتهامي وجود ألفوأرق ‘ إأدأرة أŸمثل ،Úو⁄
ي- -ج -د ألنسس -ج -ام وألل -ت -ح -ام أŸط -ل -وب بÚ
أŸم -ث -ل Úأ÷زأئ -ري Úوأل -ت-ونسس-ي ،Úوحسس-ب-ه
Óدأء ،ووجد أأن
ألسسبب ل يعود للهجة ولكن ل أ
ألتوأنسسة تأالقوأ وأأبهروأ ،وتقمصسوأ أأدوأرهم،
و ⁄يقنعه أأدأء ألفنان حسسان كشساشض ،كما ⁄
يوفق نبيل عسسلي وسسارة لعÓمة ‘ ألتقمصض
أ÷يد لدورهما (أنظر مقاله عن أŸسسلسسل
‘ جريدة أ◊وأر ،عدد  1٩ماي .)201٩
أأما نحن فÔى Œلي ألختÓف أللهجي بÚ
أŸمثل ،Úوكان Áكن Œنبه لو كان هناك
مسساعد من علماء أللهجات وأللسسانيات (من
أ÷زأئ -ر أأو ت -ونسض) ل -ل -م-خ-رج ألÎك-ي ،قصس-د
تقد ËأŸسساعدة أألنÌوبولوجيا ألتي تقÎح
خ -ط -اب -ا شس -ام  Ó-ج -ام -ع -ا ل ي -ل -فت ألن -ت-ب-اه
لÓختÓفات أللهجية ألصسغÒة .

خصشوصشيات درامية

إأن مسسلسسل مشساعر عمل أحÎأ‘ متميز ‘
ت -اري -خ أل -درأم -ا أŸغ -ارب-ي-ة،وق-د أسس-ت-ط-اعت
شس -رك -ة ألن -ت-اج أأن ت-ف-ت-ح ب-اب ج-م-ال-ي-ا ك-بÒأ
ألج-ي-ال ق-ادم-ة ،سس-تسس-ت-ف-ي-د م-ن ألي-ج-اب-يات
وألسسلبيات ،وتكون إأدرة قناة ألنهار أ÷زأئرية
ق-د أأحسس-نت ألخ-ت-ي-ار وألسس-ت-ث-م-ار أل-ت-جاري
وألفني ،وهنا تتفاعل كل عناصسر ألصسناعة
ألفنية ألرأقية لتنجز تسسويقا للتاريخ وألÎأث
وألثقافة وألغنى ألسسياحي ‘ تونسض على أأمل
أسستفادة دول مغاربية أأخرى من ألتجربة.من
ألنقائصض أŸسسجلة ‘ بعضض تفاصسيل ألقصسة
نذكر عدم أŒاه عائلة ألفتاة ألهاربة لتونسض
ل -ل-ب-حث ع-ن-ه-ا وألك-ت-ف-اء بÎك أŸه-م-ة ع-ن-د
ألزوج أŸرفوضض ،وكذلك عدم تبليغ ألشسرطة
رغم أأن ألقضسية متعّلقة باÿروج من حدود
أل- -وط- -ن ن -ح -و دول -ة أأخ -رى؟؟ ك -م -ا أأن أأب -ن -اء
أل- -ط- -اه- -ر ي- -خ- -ت- -ل -ف -ون ع -ن -ه ‘ م ﬁÓ-ه -م
أل-ف-ي-زي-ول-وج-ي-ة ،ف-ه-م Ãل-م-ح شس-ق-رأء ع-كسس-ه
وعكسض أأمهم؟؟

حلوى باŸربى سشابلي
اŸقادير:
للعجينة :
 50غ زبدة
 50غ سسكر ناعم
 2مÓعق كبار مايزينة
 2صسفار ألبيضض
ملعقة صسغÒة فانيليا
نصسف ملعقة صسغÒة خمÒة كيميائية
فرينة
التزي: Ú
سسكر ناعم
مربى ألفرأولة (أأو مربى آأخر)
التحضس:Ò
‘ وع-اء إأخ-ل-ط-ي أل-زب-دة وألسس-ك-ر أل-ن-اع-م
وصس-ف-ار أل-ب-يضض وأل-ف-ان-ي-ل-يا ،أضسيفي ألفرينة
وأÿمÒة وأŸاي -زي -ن-ة ،أخ-ل-ط-ي أل-ك-ل ح-ت-ى
أ◊صسول على عجينة طرية وأتركيها ترتاح
 15دقيقة.
ع -ل -ى ط -اول -ة ع -م -ل م -رشس -وشس-ة ب-ال-ف-ري-ن-ة،
أبسس-ط-ي أل-ع-ج-ي-نة بسسمك  5م-ل-م وقطيعيها
بوأسسطة مول دأئري أو على شسكل أزهار.
ب -ع -د أل -ط -ه-و أألصس-ق-ي-ه-ا ب-ب-عضس-ه-ا ب-وأسس-ط-ة
أŸرب -ي وزي -ن -ي -ه -ا ب -السس-ك-ر أل-ن-اع-م ك-م-ا ‘
ألصسورة.

تششاراك مسشكر
اŸقادير
 3كيÓت فرينة

ا◊شسو
 3كيÓت لوز مرحي
 1كيلة سسكر ناعم
ماء ورد
ملعقة كبÒة من ألفانيليا
قرصسة قرفة
الشساربات
كأاسض ماء ألزهر
كأاسض ماء
250غ سسكر مرحي
كيفية التحضسÒ
‘ وع -اء نضس -ع أل -ف -ري -ن-ة ،ألسس-ك-ر أل-ن-اع-م،
أل-ف-ان-ي-ل-ي-ا ،أŸل-ح ،ضس-ع-ي ح-ف-رة وأسس-ك-ب-ي
أŸارغرين ألذأئبة باردة .حكي أÿليط
جيدأ
ب Úيديك حتى تدخل ألزبدة ‘ ألفرينة
بللي Ãاء ألزهر تدريجيا حتى تتحصسلي
على عجينة سسهلة ألسستعمال أقسسيمها أ¤
كريا ت وأتركيها ترتاح.
حضس- -ري أ◊شس- -و ب- -ال- -وز وألسس -ك -ر أل -ن -اع -م
وأل -ف -ان -ي  Ó-وأل -ق -رف -ة وأسس -ك -ب -ي م -اء أل-ورد
ت -دري -ج -ي -ا ح -ت -ى ت -ت-حصس-ل-ي ع-ل-ى ع-ج-ي-ن-ة،
قسسيميها أ ¤كريات صسغÒة قطرها  2سسم.
أبسس- -ط -ي أل -ع -ج -ي -ن -ة ب -ا◊Óل ح -ت -ى يصسÒ
سسمكها  3ملم قطعي دوأئر بكأاسض شسفرته

السشمك يعطي إاضشافة جديدة لأÓطباق الرمضشانية بسشوق اهراسس

وك- -ذلك وج -دن -ا ‘ إأح -دى أ◊ل -ق -ات زوج -ة
أل- -ب -ط -ل أل -ط -اه -ر ،أل -ت -ي أأصس -ي -بت ب -اŸرضض
أÿبيث ،ترسسل رسسالة تطلب ألطÓق ،لكن ⁄
‚د بحثا عن عنوأنها أأو ألشسخصض ألذي سسلم
ألرسسالة للخادمة عند مدخل أŸنزل....
ولح- -ظ- -ن -ا أأن ◊ظ -ات حضس -ور أŸوسس -ي -ق -ى
أŸوأك- -ب- -ة ◊دث م- -ع ،Úط -غت ع -ل -ى ب -عضض
أ◊ل -ق -ات ،وك -أان أل -ه -دف ه-و إأط-ال-ة أ◊ل-ق-ة
و–ق -ي -ق غ-اي-ات Œاري-ة ع-ل-ى حسس-اب ع-م-ق
ألقصسة وحيوية سسردها ،وهو ما قد يزعج
أŸشساهد ،ويدفعه للتوقف عن أŸشساهدة‘ ،
◊ظ -ة يشس-ع-ر ف-ي-ه-ا ب-اÿدأع وألسس-ت-خ-ف-اف.
ولسس -ن -ا ن -دري ه -ل ت -ك -ون أ◊ل-ق-ات أل-ق-ادم-ة
ب -ج -ودة تصس-وي-ري-ة وبÎأب-ط سس-ردي ودرأم-ي،
Óدأء
ألن أŸه -ة ل -يسست سس -ه -ل -ة ،وأل -وصس -ول ل  -أ
أل-ت-م-ث-ي-ل-ي ألÎك-ي وع-وأŸه و‡ي-زأت-ه ع-ملية
–تاج لنفسض كب ،Òونأامل أأن ل نقع ‘ أÿيبة
ألفنية وأ◊كائية ،ألن أ÷مهور ينتظر ألكثÒ
م-ن أأب-ط-ال-ه ،وق-د Œلت أل-عÓ-ق-ة أل-ت-ف-اع-ل-ي-ة
وأ◊ميمية ب ÚأŸشساهد وأŸمثل Úمع مرور
ألوقت وتتابع أ◊لقات.

هبة تضشامنية للهÓل األحمر
ا÷زائري ‘ ولية سشطيف

رقيقة وضسعي ‘ طرف كل دأئرة أ◊شسو
أبسسطي أ◊شسو على شسكل أسسطوأنة وأديري
طرف ألدأئرة عليه ،أ ¤أن تدور كليا أحنيها
ع -ل -ى شس -ك-ل هÓ-ل وأغ-ل-ق-ي ط-رف-ي-ه ج-ي-دأ
ب-األصس-اب-ع ‘ صس-ي-ن-ي-ة م-رشس-وشس-ة ب-ال-ف-ري-نة،
ضسعي أ◊لوى ‘ فرن متوسسط أ◊رأرة Ÿدة
 20دقيقة حتى يصسبح قاع أ◊لوة ورديا نوعا
ما.
نحضسر ألشساربات بوضسع أŸاء وألسسكر على
ألنار حتى يخ Îأÿليط نضسيف ماء ألورد
ونÎكها تÈد أغطسسي أ◊لوى ‘ ألشساربات،
ث -م ق -ط -ري -ه -ا ‘ كسس -ك-اسض ث-م سس-ك-ري-ه-ا ‘
ألسس- -ك- -ر أل- -ن -اع -م
مرت.Ú

خÓل ألشّسهر ألفضسيل ،قام ألهÓل أألحمر أ÷زأئري بولية سسطيف ‘ هبة تضسامنية لرفع ألغÍ
عن ألفئات ألهشسة ،بتنظيم إأفطار جماعي وكذأ عمليات تÈع بالدم Ãسستشسفى بوقاعة Ÿرأت
عديدة ،إأ ¤جانب تنظيمها ÿتان جماعي لصسالح أأطفال من ذوي ألدخل أÙدود .هذأ ما ورد
÷ريدة «ألشسعب» من ع ÚأŸكان .وشسارك ألهÓل أألحمر ‘ أأيام –سسيسسية مع جمعيات ذأت
ألختصساصض ‘ دأء ألسسكري وألضسغط ألدموي ،بالضسافة إأ ¤توزيع أألدوية على أÙتاج،Ú
وطبعا أŸشساركة مع أÛموعة ألولئية للدرك ألوطني لولية سسطيف للسسÓمة أŸرورية
‘ حملة توعوية للحد من حوأدث أŸرور.

ال ّصشوم  30يوما
يكافح ال ّسشمنة والسشكري

لفطار والسسحور
اŸشسروبات الغازية ‘ ا إ

Œنبها لعملية هضشمية صشحية

رغم أأنّ أإلسسÓم فرضض ألصسيام شسهرأ كام Óكل عام ،إأل أأن درأسسة
ي- - -ع- - -ت Èأل- - -ب- - -عضض أأن
3
أأمريكية حديثة توصّسلت أأخÒأ ،وبعد  1440عاما ،أأن ألصسيام Ÿدة 0
أŸشس -روب -ات أل -غ -ازي -ة
د
ب
يومًا يعالج ألسسمنة وألسسكري ،ومتÓزمة ألتمثيل ألغذأئي وأأمرأضض ألك
م- -ك- -ون أأسس- -اسس- -ي م -ن
ا
ه
ت
ألدهنية غ Òألكحولية .ووفق «سساينسض ديلي» ،أأظهرت درأسسة أأجر
م- - -ك- - -ون- - -ات م- - -ائ - -دة
ي
ت
كلية بايلور للطب ‘ تكسساسض أأن ألصسيام يزيد مسستويات ألÈوتينات أل
أإلف- -ط- -ار ‘ رمضس -ان،
ي
–سسن مقاومة أألنسسول Úوألوقاية من ﬂاطر أتباع نظام غذأئ
إأ ¤ج - -انب مشس- -روب- -ات
ة
غ-ن-ي ب-ال-ده-ون وع-ا‹ ألسس-ك-ر .وق-الت ق-ائ-دة أل-درأسس-ة أل-دك-ت-ور
أأخ -رى ،رغ -م م -ع-رف-ت-ه-م
عائشسة أأوغلو« :يؤوثر ألصسيام بشسكل كب Òعلى كيفية إأنتاج
ب- -أان ل- -ه- -ا أأضس -رأرأ ً ك -ثÒة،
أ÷سس -م ل -لÈوت -ي -ن -ات أŸسس -ؤوول -ة ع -ن ت -ق -ل -ي -ل م -ق-اوم-ة
وأأن- -ه- -ا ق- -د ت- -ع- -ط- -ل ع- -م -ل
أألنسسول Úوأ◊فاظ على وزن صسحي ،وبالتا‹،
أإلن -زÁات أÿاصس -ة ب -ع -م -ل -ي -ة
ف- -إان ت -وق -يت وم -دة أل -وج -ب -ات ي -ع -دأن
أل -هضس -م .ك -م -ا ي-ع-ت-ق-د أل-ك-ث Òم-ن
عامل ÚمهمÚ
ألصس - -ائ - -م Úأأّن ت - -ن- -اول أŸشس- -روب- -ات
أل -غ-ازي-ة ،ب-ع-د أإلف-ط-ار ،يسس-اع-د ‘ ع-م-ل-ي-ة

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

لطباق لشسرقية
التنوع والندماج سسمة ا أ

«الدراما» والتسشويق السشياحي

مائدة
رمضسان

 1كيلة سسمن أأو مرغرين
ذأئبة
قرصسة ملح
كأاسض ماء ألزهر
ملعقة  1أأكل سسكر ناعم
ملعقة أأكل من ألفانيليا

إاعداد :فتيحة كلواز

äÉ«fÉ°†eQ

لربعاء  2٩ماي 201٩م ألموأفق لـ  24رمضسان  1440هـ ألعدد 1٧٩٦0
أ أ

أل -هضس-م ،رغ-م وج-ود أل-ع-دي-د م-ن أل-درأسس-ات،
ألتي تشس Òإأ ¤خطأا هذأ ألعتقاد.
وهو ما أأكده أأخصسائيو ألتغذية ،حيث قالوأ إأن
أŸشس- -روب- -ات أل -غ -ازي -ة تسس -بب أل -غ -ازأت ،وأأن
ت -ن -اول -ه -ا ب -ع-د ألصس-ي-ام ي-ؤودي إأ ¤سس-وء هضس-م
أل -ط -ع -ام ،وت -ن -اول-ه-ا وقت ألسس-ح-ور ي-زي-د م-ن
حاجة أ÷سسم إأ ¤ألسسوأئل وتكون سسببًا ‘
ألشسعور بالعطشض خÓل سساعات ألنهار.
ويحتوي كل كوب من أŸشسروبات ألغازية على
 140سس -ع -رأ ً ح -رأريً-ا ،وه-ي ت-ف-ت-ق-د أل-ف-وأئ-د
ألغذأئية أŸباشسرة ،ولذلك يجب Œنبها قدر
أإلم-ك-ان وت-ن-اول أŸشس-روب-ات أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة مثل
ألتمر ألهندي وعصسائر ألفوأكه ألطازجة.

 ⁄تبق أألطباق ألسسوقهرأسسية حيز
أÛتمع أÙلي فقط ،بل أنتشسرت
وأتسسعت لتشسمل ألعديد من ألوليات
ألشسرقية على غرأر ألطارف وعنابة
وكذأ ولية قاŸة وأÛتمع ألشساوي
أأم ألبوأقي أ ¤غاية تبسسة ،هذأ أ¤
ج -انب أ÷ارة ت -ونسض ،أأي -ن ت -دّع -مت
أألطباق ألسسوقهرأسسية بالعديد من
ألوصسفات ألغذأئية ألتونسسية ،وحتى
أسسماء بعضض أألطباق أÙلية باتت
ت-ق-ت-بسض م-ن أألسس-م-اء أل-ت-ونسس-ية مثل
طبق «ألكفتاجي» وهو طبق بسسيط
يقدم ب Úألبطاطا أŸقلية وألبيضض
وك -ذأ ن -وع -ا م -ن أÿل -ي-ط ل-لسسÓ-ط-ة
أÙلية ،بالضسافة أ› ¤موعة من
أل -ت -وأب -ل أÙل-ي-ة ،ك-ذلك م-ع دخ-ول
أألسسماك إأ ¤ألسسوق أÙلية بسسوق
أهرأسض –ولت أألنظار أ ¤ألعديد
م -ن ألط -ب -اق أل -ع -ن -اب -ي -ة وم -ن -ط -ق-ة
أل- -ط -ارف وك -ذأ أل -ق -ال -ة وألسس -وأح -ل
ألشسرقية.
ح- -ال- -ي- -ا ع- -ادأت أإلح -ت -ف -ال بشس -ه -ر
رمضس -ان ب-اŸدن ألشس-رق-ي-ة ل-ل-ج-زأئ-ر
ه -ي ت -ق -ري -ب -ا ن-فسس-ه-ا ،إأل أأن ه-ن-اك
أختÓف ‘ أألطباق ألرمضسانية بÚ
ب -عضض ولي -ات -ه -ا ،قسس -ن -ط -ي -ن-ة م-ثÓ-
معروفة بطبق «÷اري» و»أ÷وزية»
أ◊لوة أŸكونة من أأنوأع ﬂتلفة من
أŸكسس - -رأت ،إأضس - -اف - -ة إأ ¤أل - -عسس - -ل
أل-ط-ب-ي-ع-ي و»أل-ب-وريك» ب-اÿضس-روأت
أل -ت -ي ل تسس -ت -ط -ي -ع أل-ع-ائÓ-ت ب-ت-لك
أŸنطقة أإلسستغناء عنها ،إأضسافة إأ¤
حلوى «أŸشسبك» ألشسبيه بالزلبية.
إأ ¤أأقصسى ألشسرق و–ديدأ بولية
أل- - -ط- - -ارف ،ف- - -إان أأه- - -م أألط- - -ب - -اق
ألرمضسانية ألتي ل تزأل سسائدة هي
«أŸل-وخ-ي-ة» و»أل-ق-ن-اوي-ة» إأضسافة إأ¤
عصس ÒأŸشسمشض ،حيث أأن أŸوأئد
أل -رمضس -ان-ي-ة أل-ط-ارف-ي-ة ل تسس-ت-ط-ي-ع

أإلسستغناء عن هذين ألطبق .Úأأما
ب -خصس-وصض سس-ط-ي-ف ف-إان «ألÈب-وشس-ة
«أأهم طبق بتلك أŸنطقة ،أأما عن
ج-ي-ج-ل فسس-ك-ان أŸن-ط-ق-ة أألصس-ليÚ
ي-عّ-دون م-ع-ظ-م وج-ب-ات-هم ألرمضسانية
ب- -األسس- -م- -اك ك -ال -ب -ورأك وألشس -ورب -ة
بالسسمك.
ه-ن-اك وج-ب-ة تأاتي
م - - -ع ك- - -ل شس- - -ه- - -ر
رمضس- -ان م- -ع -ظ -م،
وه - - - -ي وج - - - -ب - - - -ة
ألسسحور ،وهي من
ألوجبات ألتي “يز
م -ن-ط-ق-ة سس-وق أه-رأسض ،أأي-ن ي-ت-ن-اول
ف-ي-ه-ا ألسس-وق-ه-رأسس-ي-ون وع-ل-ى ن-طاق
وأسسع ألكسسكسض بالل ،Íأأو با◊ليب
وأل - -زب - -يب ،أأو أسس- -ت- -هÓ- -ك أ◊ل- -يب
وأŸرطبات وكذأ أألجبان خÓل فÎة
ألسسحور وهي من ألعادأت ألرأسسخة
بسس - - -بب وف - - -رة أ◊ل- - -يب أل- - -ط- - -ازج
ومشستقاته.
ب Úما هو ﬁلي جزأئري وتونسسي.
فمن ألتليتلي ،ألشسخشسوخة أŸميزة

بشس -ك -ل -ه-ا أŸرب-ع ،أل-رغ-دة ،ألÌي-دة،
وأل-رف-يسض وكسس-رة أل-رخسس-يسض ،وه-ي
أحد أأصسناف أÿبز أŸنز‹ ،يطهى
‘ دأخ - - -ل أألف - - -رأن أل - - -غ- - -ازي- - -ة أأو
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،وت-ن-ف-رد ب-ه أŸن-طقة ‘
م -ك -ون -ات -ه وط-ري-ق-ة إأع-دأده ،إأذ ي-ت-م
–ضسÒه
باسستخدأم
أل -دق -ي -ق أل -رق-ي-ق
وألعادي.
أأما ألقريتلة فهي
ع -ب -ارة ع -ن ط-ب-ق
ضس- - - - - - - - - -روري ‘
ألف- -رأح وأŸن- -اسس- -ب- -ات خ- -اصس- -ة ‘
أŸول -د أل -ن-ب-وي ألشس-ري-ف ،ول Áك-ن
ألسس- -ت- -غ- -ن -اء ‘ إأع -دأده -ا ع -ن ◊م
ألضسأان.
ط- -ي- -ل- -ة أأي- -ام شس- -ه- -ر رمضس- -ان ت- -كÌ
أل-ط-ل-ب-ات ع-ل-ى أ◊ل-ويات ألتقليدية،
خ -اصس -ة ‘ أل -فÎأت أŸسس -ائ-ي-ة ب-ع-د
أإلف -ط -ار و‘ ألسس -ه -رأت أل -ع -ائ -ل -ي -ة
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ألسس-وق-ه-رأسس-ي-ة أأصس-ن-افها
أÿاصسة من أ◊لويات سسوأء ما تعّلق

األطباق الششرقية :سشوق
أاهراسس أا‰وذج للتقارب
ب Úا÷زائري ÚوالتونسشيÚ

بحلويات شسهر رمضسان أأو حلويات
أألع - -ي - -اد أأو ح - -ل - -وي- -ات أألع- -رأسض،
أأشس- -ه -ره -ا «شس -ب -اح ألصس -ف -رة» ،وه -ي
عبارة عن قطع حلويات يتم إأعدأدها
باللوز ،تقدم ‘ ألعديد من أألفرأح
وأŸن -اسس -ب -ات إأضس -اف-ة إأ ¤أŸق-روط
وأل- - -ذي ي - -ع - -د سس - -ل - -ط - -ان أŸائ - -دة
ألسسوقهرأسسية ب Óمنازع.
ي- -ع -د أأيضس -ا أل -كسس -كسس -ي م -ن أأكÌ
أألط - -ب - -اق أŸفضس- -ل- -ة ل- -دى سس- -ك- -ان
أŸنطقة ،فهو يختلف عن كث Òمن
أألصسناف من حيث أللون وألطعم،
كما أأن لهذأ ألنوع من ألعجائن تقاليد
وط- -ق- -وسض خ- -اصس- -ة ل- -دى أل- -ع- -ائ- -ل -ة
ألسس -وق -ه -رأسس -ي -ة م-ع ف-اك-ه-ة أل-رم-ان
وألعنب ،ويحضسى هذأ ألطبق Ãكانة
‡يزة ‘ فصسل أÿريف أأيضسا ‘
فÎة ج -ن -ي ث -م -رة أل -رم -ان وأل -ع-نب،
ح- -يث ت -زي -د ح -ب -ا أل -رم -ان وأل -ع -نب
ألعديد من أألطباق ألتقليدية ومنها
ألكسسكسسي ،لتزيد من جمالية لونه،
ناهيك عن ذوقه أŸميز.
سسوق أاهراسص :العيفة سسمÒ

لطفال
فوائد صسيام ا أ

تقوية الششخصشية وتعزيز الثقته بالنفسس

ألصسيام مدرسسة إأÁانية ُتزكي ألنفسض
و“ده-ا ب-ط-اق-ة ه-ائ-ل-ة ،ت-ق-وي صس-لة
أإلنسسان بربه ،وتصسفي روحه بشسكل
ي-ج-ع-ل-ه مسس-ت-ع-دأ ً ل-ل-خ Òم-ب-تعدأ ً عن
ألشسر دوماً ،و‘ ألوقت ألذي يقبل
فيه ألصسائم على ألله بهذه ألطاعة
ألتي هي سسر خفي بينه وب Úموله
‚ده يشس-ع-ر م-ع-ه-ا ب-ت-أاثÒأت ن-فسس-ية
وتربوية أأيضساً .من ب Úهذه ألفوأئد:
 ي-ع-ل-م-ه أل-ث-ب-ات أل-ن-فسسي وألتدريبÓشس-ب-اع
ع -ل -ى ألصس ،Èم -ع ت -أاه -ي -ل-ه ل -إ
وألسستغناء ألذي يدفعه نحو أŸزيد
من ألنضسج وتكامل ألشسخصسية.
 يسس- -اع- -د ع- -ل- -ى ت- -ه -ذيب أل -ن -فسضوصسقلها وتربيتها على أإلخÓصض ‘
 Óمهدئاً
كل شسيء ،كما أأنه يعد عام ً
ف -ع -اًل ل -ط -ف -لك م -ن ح -الت أل -ق -ل-ق

ـ ي -ت -ع -ل -م ع -دم أل -ت -ف-ري-ق ب Úأل-غ-ن-ي
وألفق.Ò
ـ يتحكم ‘ رغبته على أألكل وألبطن
وي -ق -دم أŸسس-اع-دة ل-ل-غ Òوأإلحسس-ان
لهم.
ـ صسيامه يجعله يشسعر بالنتصسار مع
توأزن نفسسي ﬁبب.
ومن ألعادأت ألوأجب أ◊ذر منها ‘
صسيام ألطفل
ل تÎك -ي -ه يضس -ي -ع سس-اع-ات أل-ي-وم ‘
ألنوم.
أنصس -ح -ي -ه ب -ت-ج-نب أل-ق-ي-ام Ãج-ه-ود
جسسدي قوي وغ Òأعتيادي ،خاصسة
قبل أإلفطار بسساعتÚ؛ حتى ل يعرق
فيخسسر أŸياه من جسسمه ،ويحدث
خ- -ل- -ل ‘ ت- -وأزن أألمÓ- -ح وج- -ف- -اف
أ÷سسم.
أه-ت-م-ي ب-ت-غ-ذي-ت-ه ن-وعً-ا وك-مًا؛ نظرأ ً
ألن -ه ي-ع-يشض م-رح-ل-ة أل-ن-م-و أل-ن-فسس-ي
وأ÷سسدي ،وحتى ل يحدث خلل ‘
عملية ألنمو.
ل توأفقي إأذأ رغب بإانقاصض وزنه،
ولكن حمسسيه على أأل يزيد.
Œن -ب -ي وضس -ع أل-ك-ث Òم-ن أ◊ل-وي-ات
وأŸشس-روب-ات أل-غ-ازي-ة أأم-ام-ه ،وكوÊ
ق -دوت -ه ،وأب -ت -ع -د أأنت وأل -ع-ائ-ل-ة ع-ن
تناول أألطعمة ألغنية بالدهون.

وألتوتر ألنفسسي ،وأضسطرأبات ألنوم.
 يقوي إأرأدته ويزيد من إأحسساسسهبالسسÎخاء ألنفسسي وألعاطفي.
ـ يسساعده على ألشسعور باŸسسؤوولية
ومعرفة قيمة أآلخرين.
 ي- -رب -ي -ه ع -ل -ى أل -ك -رموأ÷ود بجميع أأنوأعه؛
ج -ود أŸال ب -الصس -دق -ة
وأإلن- - - -ف- - - -اق ع- - - -ل- - - -ى
ب
أÙتاج.
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مهما تقلبت ظروف
أأهله.
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السشمنة والبدانة..
لخ»Ò
«ا÷زء الثا Êوا أ
Áث -ل شس -ه -ر رمضس -ان أل-ك-ر Ëسس-ان-ح-ة
Ÿن أسس-ت-ط-اع إأل-ي-ه سس-ب-ي -Ó-ل-لضس-موروفقدأن ألوزن ألزأئد وهوشسكل حديث
من أشسكال ألتدأوي أŸتوأزن أŸنصسوح
به .و يجب أن تكون عملية ألضسمور
«ت -ن -ق -يصض أل -وزن أل -زأئ -د» ب -ط -ري -ق -ة
عقÓنية ومتدرجة ‡ا Áنح للجسسم
أل -وقت أل -ك -ا‘ ح -ت-ى ي-ت-أاق-ل-م ...ح-يث
ينصسح أأول تغذية متوأزنة مع أفطار
كامل وتفادي ألكل خارج هذه ألوجبة
وح Úأإلحسساسض با÷وع ينصسح بشسرب
كوب ماء أوفنجان قهوة أوشساي بدون
سس- -ك- -ر ،م- -ع أÙاف- -ظ -ة ع -ل -ى حصس -ة
ألنشسويات ( ألبطاطا ،أألرز ،ألعجائن،
خبز ،كسسرة) وهي موأد مشسبعة وغنية
ب -السس -ع-رأت أ◊رأري-ة أل-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا
أ÷سس -م ‘ .أŸق -اب-ل ي-نصس-ح ب-ت-ق-ل-يصض
أŸرق ألدسسم ،ألزبدة أ÷ ÍوألكرÁة
ألطازجة.
أجتناب أŸشسروبات ألغازية أÓÙة
م -ع أخ -ت -ي -ار أل -ل-ح-وم ألضس-ام-رة ك-ل-ح-م
أل - -دج - -اج ب - -دون ج - -ل - -د ،ألسس - -م - -اك
وألقشسريات ...أخذ أ◊ذر ألÓزم فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ده-ن-ي-ات أŸت-خ-ف-ية بتجنب
أل - -ل - -ح - -وم ب- -اŸرق ،ألشس- -وأء ،أل رت- -ان
أŸم -زوج ب -ا◊ل -يب أوأÙشس-و ب-ا÷Í
وأŸم -زوج ب -ال -ك -رÁة أل -ط -ازج -ة جÍ
«أل -ڤ -روي -ار» ،أل -ب -يضض ،م -اه -و م -ق -ل-ي
بالزيت ،أ◊لويات ،ألشسكولطة وأآليسض
كر ...Ëإأذن ألنصسيحة ألسساسسية هي
أسستهÓك أÿضسار –ت جميع أشسكال
أل-ط-ه-و أŸع-روف-ة ،أسس-ت-هÓكها طازجة
أأوم -ط -ه -ي -ة أأوع-ل-ى شس-ك-ل م-رق خضس-ار
(ب -وط -اج)...م -ع أسس -ت -ه Ó-ك ف -اك -ه-تÚ
ي- -وم- -ي- -ا .م- -ن ب Úأسس- -ال- -يب أل- -ط- -ه -و

@ بقلم  :عيسساني محمد الطاهر*
أŸنصس -وح ب -ه -ا ع -ل -ى ط -ري -ق-ة أل-ب-خ-ار
أأوألطهو على أ÷مر أأوصسفيحة معدنية
أوب - -اسس - -ت - -ع - -م - -ال أل - -ف - -رن أأوأل - -ف - -رن
ألكهربائي...
ألضس -م -ور ب-ط-ري-ق-ة مسس-ت-دأم-ة ي-ع-ت-م-د
أسساسسا على ألتغذية ،كما أسسلفنا وهي
ط-ري-ق-ة ب-ام-ك-ان-ه-ا ت-ق-ل-يصض أل-وزن م-ن
02أ03 ¤كلغ ‘ ألشسهر مع أجرأءأت
وقائية فيها ألنشساط ألرياضسي ألدؤووب
(30دقيقة يوميا) ألتقليصض كذلك من
أŸل -ح وأŸت -اب -ع -ة أل -ي -وم -ي -ة ıط-ط
ألوزن .ألبدأنة أŸمرضسة –تاج أ¤
ج -رأح -ة (ج -رأح -ة ب-اري-ات-ريك) ح-يث
تعتمد على تقليصض حجم أŸعدة مع
تكفل نفسسا Êللتذك Òأأنه ل يوجد دوأء
للتكفل بالبدأنة...
تقبل الله صسيام ا÷ميع

* طبيب ﬂتصص
لمراضص
‘ تشسخيصص ا أ
عضسو اÛلسص الوطني
لخÓقيات الطب
أ

aissanimedt@yahoo.fr

الكحل للرجال ...طقوسس
رمضشانية يتم ّسشك بها اليمنيون

يحرصض سسكان ألعاصسمة أليمنية صسنعاء على ألتم ّسسك
ب-ع-ادأت-ه-م وط-ق-وسس-ه-م أل-رمضس-ان-ي-ة أل-تي توأرثوها عن
أأسسÓ-ف-ه-م م-ن-ذ أأم-د ب-ع-ي-د ،وم-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ك-ح-ي-ل أأعÚ
ألرجال باإلثمد وأإلقليد ‘ باحات أŸسسجد ألكب،Ò
أأحد أأشسهر أŸسساجد ألتاريخية ‘ أŸدينة.
عقب صسÓة ألعصسر ،يصسطف ›موعة من ألرجال
وأألطفال أأمام ›موعة من ألرجال أŸسسن Úألذين
يجلسسون ألقرفصساء على مقاعدهم أÿاصسة ،وأأمامهم
«أŸكحلة» وهي وعاء مزخرف مصسنوع من أÿشسب أأو
ألنحاسضُ ،يحفظ فيها ألكحل.
ويتم ّسسك أليمنيون بكحل ألعين Úإلحياء سسنة ألنبي
ﬁمد ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ ،وقوله «ِنعم ألكحل
أإلثمد فاكتحلوأ به فإانه ينبت ألشسعر ويقطع ألدمعة
وي-ج-ل-وأل-بصس-ر» ،ول-ذأ ي-ق-ط-ع أل-عشس-رأت مسس-اف-ة ب-عيدة
ل -ل -وصس -ول إأ ¤أŸدي -ن -ة أل-ق-دÁة ،ح-يث ي-ق-ع أ÷ام-ع
ألكب.Ò
وي -ب -حث آأخ -رون ع -ن شس -ف -اء ع -ل -ل أأصس -ابت أأع-ي-ن-ه-م،
فالكحل  -وفقا ألحاديثهم  -يصسحح ألنظر ويزيح
غشساوة ألع Úويكّثف من أأهدأبها ويصسفي ماءها ،وأأن
من يدأوم على ألكحل فإانه ل ُيصساب بالعمى أأو بضسعف
ألبصسر حتى وإأن تقدم به ألعمر.
و‘ أل -ب -اح -ة أل -ق -ري -ب -ة م -ن ق -ب -ة أل -زيت أل -ت-ي ب-ن-اه-ا
ألعثمانيون ‘ أ÷امع ألكب ،Òيبدو أألمر للوهلة أألو¤
كأان طامة حلت ،إأذ يضسع بعضض ألرجال أأيديهم على
رؤووسس -ه -م ،وآأخ -رون Áشس -ون ع -ل -ى غ Òه -دى ك -أان -ه-م
صسرعى وهم يذرفون ألدمع.

وُيسسبب ألكحل ألذي ُيسستخرج من حجر أإلثمد -
أŸوجود ‘ أأصسفهان بإايرأن وأŸغرب ألعربي ودول
ألشسام  -لهيبا شسديدأ للعين ،Úغ Òأأنه ما يلبث أأن
يخمد بعد دقائق ،وتعود بعده ألعينان كما كانتا ‘
حالتهما أألو.¤
إأن أل -ك -ح -ل دوأء ل -ل-ع-ي-ن ÚوعÓ-ج ألم-رأضض ألشس-ق-ي-ق-ة
وألصسدأع ألنصسفي ،وهو سسنة متوأرثة ‘ شسهر رمضسان،
ويأاتي على نوع ،Úأإلثمد وأإلقليد ،وأألخ Òيسستخرج
من عود شسجرة أإلقليد ألتي تتوّفر ‘ ضسوأحي صسنعاء.
وي-ت-دأول أل-ي-م-ن-ي-ون قصسصس-ا ت-اري-خ-ي-ة ت-روي أأن زرقاء
جديسض ‘ أ÷زيرة
أليمامة  -وهي أمرأأة ‚دية من َ
ألعربية أشستهرت بحدة بصسرها  -كانت تسستخدم كحل
أإلثمد.
وكونه زينة للنسساء ،فإان أألمهات ‘ ألقرى وأألرياف
أليمنية يحرصسن على تكحيل أألطفال حديثي ألولدة،
لصسحة عيونهم وإلضسفاء مسسحة من أ÷مال.
ورغ-م “ ّسس-ك أل-ي-م-ن-ي Úب-ط-ق-وسس-ه-م أل-رمضس-انية ،فإان
للطب رأأيا آأخر رÃا يكون صسادما لهم ،إأذ أنقسسم
أألطباء ‘ أليمن ب Úمؤويد ومعارضض له ،لكنهم أتفقوأ
على أأنه كما للكحل من فوأئد للع ،Úفإانه قد يسسبب
أأضسرأرأ ،خاصسة Ÿن يعانوأ من حسساسسية ألع.Ú
ف -أاط -ب -اء أل-ع-ي-ون ل ي-زأل-ون ﬂت-ل-ف Úك-ون أسس-ت-خ-دأم
ألكحل شسائعا ،ولكن ل توجد درأسسة دقيقة حوله ،غÒ
أأن- -ه ي- -رى ب- -أان- -ه ج -ي -د إأذأ ك -ان خ -ال -ي -ا م -ن ألشس -وأئب
وألبكتÒيا وألرصساصض وألفطريات.

ثقافة
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رمضسانيات مثقف

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

الفنان إابراهيم حدرباشس «هيمو» :

أاحـــــــاول التوفيــــــق بــــــ Úالفــــــن والعائلــــــة..
◊ــــــراك Œــــــاوز النخبــــــة بأاشضــــــواط
وا َ

إاب -راه -ي -م ح -درب -اشس اŸل -قب بـ»ه -ي-م-و» ،ف-ن-ان م-ت-ك-ام-ل
شسغوف بالغناء ،التوزيع اŸوسسيقي والهندسسة الصسوتية..
–صس -ل اب -ن م -دي -ن -ة اŸسس -ي -ل -ة ( ٣٢سس -ن-ة) واŸق-ي-م ح-ال-ي-ا
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،ع -ل -ى ل -يسس -انسس ‘ ال -ري-اضس-ة ،وت-خصسصس ‘
تدريب كرة القدم ..سسبق ÿريج مدرسسة أا◊ان وشسباب
موسسم  ٢٠١٢ــ  ،٢٠١٣أان شسارك ‘ برنامج «آاراب آايدل» أاين
وصس -ل إا ¤م-رح-ل-ة ال-ك-اسس-ت-ي-ن-غ ال-ن-ه-ائ-ي ‘  ..٢٠١4ي-ع-مل
«ه - -ي- -م- -و» ع- -ل- -ى ا◊ضس- -ور ب- -ق- -وة ‘ وسس- -ائ- -ط ال- -ت- -واصس- -ل
ا’جتماعي ،وله أالبوم كامل مع شسركة «قوسسطو» وشسركة
«سس-ون-وسس-ت-ار» ‘ ال-ق-ريب ال-ع-اج-ل .ي-ح-دث-نا الفنان ‘ هذا
ا◊وار ع-ن ي-وم-ي-ات-ه ال-رمضس-ان-ي-ة ،الصس-ن-اع-ة اŸوسس-ي-ق-ية،
والنخبة ودورها ‘ ا◊راك الشسعبي.

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبية
و’ية “Ôاسست
دائرة سسيلت
بلدية ابلسسة
مصسلحة التنظيم والشسؤوون العامة
مكتب ا÷معيات
الرقم٢٠١٣ / ٠٣٩ :
وصسل إاسستÓم التبليغ باŸطابقة القانونية مع القانون  ١٢ـ ٠٦

طبقا أ’حكام اŸادة  ٧0من القانون رقم  12ـ 06
اŸؤورخ ‘  18صشفر  1433اŸوافق لـ 12يناير
 2012اŸتعلق با÷معيات ” هذا اليوم 12 / 31
 2013 /إاسش-تÓ-م م-ذك-رة اŸط-اب-ق-ة ال-ق-ان-ونية
اŸؤورخة ‘ – 2013 / 12 / 16ت رقم/ ٧89 :
 2013وال -ت -ي أادخ -لت ع -ل-ى ال-ق-ان-ون اأ’سش-اسش-ي
للجمعية البلدية اŸسشماة:
ا÷م -ع -ي -ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ت-ي-ن-يسش-ا ل-لÎاث والصش-ن-اع-ة
التقليدية ايلسشة اŸسشجلة –ت رقم93 / 042 :
بتاريخ  1993 / 06 / 15اŸقيمة بحي بوخلفة
بلدية ابلسشة.
الشسعب ٢٠١٩/٠٥/٢٩

طالبوا بإاعادة فتحها...

فنانو البليدة يحتجون ضضد إاهمال
قاعة «التوري» للمسضرح
ن- -ظ- -م ف -ن -ان -ون وم -ث -ق -ف -ون ‘ ال -ب -ل -ي -دة ،وق -ف -ة
اح -ت -ج -اج -ي -ة سس-ل-م-ي-ة ،ن-ددوا ف-ي-ه-ا ب-غ-ل-ق ق-اع-ت-ه-م
التاريخية للمسسرح «ﬁمد التوري» لغاية اليوم،
دون إاعادة ترميم وتهيئة لها ،بالرغم من تعاقب
اÛالسس البلدية والو’ة ورؤوسساء الدوائر  ،وهم من
خÓ- -ل وق- -ف- -ت- -ه- -م ا’ح- -ت -ج -اج -ي -ة  ،ي -نشس -دون ،أان
يسس-ت-ع-ي-دوا ق-اع-ت-ه-م ،وت-ف-ت-ح أاب-واب-ه-ا أامام ا÷مهور
وم-ن ي-ق-ف-ون ع-ل-ى خشس-ب-ت-ه-ا ،م-ث-ل م-ا ك-انت عليه ‘
السسنوات اŸاضسية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

حاوره :أاسسامة إافراح
^ »الشس -عب» :ب -داي -ة ..ك -ي -ف ت -قضس-ي ي-وم-ي-اتك
ال -رمضس -ان -ي -ة؟ وه -ل ل -ديك ط-ق-وسس خ-اصس-ة ب-ه-ذا
الشسهر الفضسيل؟
^^ إابراهيم حدرباشس :أانا بصشفة خاصشة أاق ّسشم الششهر
إال - -ى قسش - -م- -ي- -ن :الـ 15ال - -ي- -وم اأ’ول- -ى أاقضش- -ي- -ه- -ا ف- -ي
اأ’سشتوديولتحضشير اأ’عمال لما بعد رمضشان ،وهذا ما
أاقوم به كل سشنة ..أاما الـ 15يوما المتبقية فأاخصشصشها
للراحة وأاقضشيها بمسشيلة مع العائلة واأ’صشدقاء واأ’قارب،
خ- -اصش- -ة وأان اأ’سش- -ت- -ودي -والسش -اب -ق ك -ان ب -مسش -ي -ل -ة ول -ك -ن
اأ’سش-ت-ودي-واآ’ن ب-ال-ع-اصش-م-ة ،وه-وم-ا ي-ج-ع-ل-ن-ي ب-ع-ي-دا عن
اأ’هل.
^ لرمضشان طعم خاصص بالنسشبة للفنان الذي قد يجد
نفسشه مضشطرا إالى التضشحية باأ’جواء العائلية من أاجل
ع -م -ل -ه ..م -ا ق-ولك ف-ي ه-ذا الصش-دد؟ وه Ó-ح-دث-ت-ن-ا ف-ي
عجالة عن الرمضشان المسشيلي؟
^^ سشواء بالنسشبة لرمضشان أاوكل المناسشبات اأ’خرى ،فإان
الحياة الفنية تخطف الفنان من كل المناسشبات ،خاصشة
حينما يكّرسص الفنان كل وقته للفن وتكون لديه أاهداف
وطموحات كبيرة يرمي إالى تحقيقها ،فأاي ششيء له عÓقة
ب-ال-ت-ق-ال-ي-د أاوال-م-ن-اسش-ب-ات سش-ي-ن-زع-ه ال-ف-نان من قاموسشه،
وهكذا فسشتجد نفسشك مفّرطا جدا مع العائلة وجلسشاتها
Óسشف فإان كثيرا من الفنانين ناجحون في
وششؤوونها ،ول أ
الواقع ولكنهم غير ناجحين اجتماعيا أ’ن الفن أاخذ من
حياتهم الكثير وجعلهم يضشيعون حياتهم ا’جتماعية.
وه -ن -اك م -ن ن -ج -ح ف -ي ال -ت-وف-ي-ق ب-ي-ن ال-ج-ان-ب-ي-ن ال-ف-ن-ي
وا’جتماعي ،ولكنهم قّلة ويمكن المÓحظة بأان أاغلب من
نجح في حياته ا’جتماعية فإان إابداعه قّل نوعا ما ،وهذا
ليسص راجعا إالى الفن في حد ذاته ،وهي ليسشت نتيجة
ن-عّ-م-م-ه-ا ع-ل-ى ال-ع-ال-م أاج-م-ع ،ول-ك-ن ،ف-ي ال-ج-زائ-ر ل-دي-نا
خصشوصشياتنا ،ومكانة الفن عندنا ’ تسشمح له بأان يزدهر
اجتماعيا ،وهنالك دائما عائق اجتماعي يواجه الفن،
والمنظومة برّمتها ’ تحّلق مع الفن و’ تعطيه الفرصشة
أ’ن يكون متناغما مع الجانب ا’جتماعي.
رمضش -ان ال -مسش -ي -ل -ي أام -ر خ-اصص ب-ال-نسش-ب-ة إال-ي ..رمضش-ان
ك-م-ج-ت-م-ع وك-حÓ-وة وك-ن-ك-ه-ة أاحسش-ه ف-ي اأ’ح-ي-اء العتيقة
بالجزائر العاصشمة وأاششبهه باأ’حياء العتيقة التي كانت
عندنا في المسشيلة وفقدناها اليوم ،ولكن هنالك فرق بين
ال-ع-اصش-م-ة وال-مسش-ي-ل-ة ه-وأان ال-ج-لسش-ات ال-تي بعد اإ’فطار
أاحبها في المسشيلة أاكثر ،فالمسشيلي معروف بخفة دمه
وف-ك-اه-ت-ه وك-ل خصش-وصش-ي-ات-ه ال-ت-ي ت-ج-ع-ل-ن-ي أاحسص بأانني
مرتاح في المسشيلة أاكثر ،أاما كجّو وحÓوة فأانا أافضشل
الجزائر العاصشمة وخصشوصشا أاحياءها العتيقة.
^ ي -أات -ي رمضس -ان ه -ذه السس -ن -ة ب -ط -ع -م ال -ح-راك
الشسعبي ..هل كان للمثقف والفنان أاثر في هذه
ال -م-رح-ل-ة ال-م-ح-وري-ة؟ وه-ل ت-رى أان-ه أادى ال-دور
المنوط به؟
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^^ كان الحراك نتاجا ششعبيا مائة بالمائة ،ولم يكن
للنخبة دور كبير فيه ،والنخبة ذابت في الهّبة الششعبية،
والسشبب في ذلك هوكون الفنانين الذين تصشدروا المششهد
الثقافي في السشابق لم يكونوا في مسشتوى يمّكنهم من أان
يصشنعوا الوعي الذي يجعل الحراك يكون بهذه الحضشارية
وهذه النتائج ..ما أاريد قوله هوأان المنظومة الثقافية
السش -اب -ق-ة أان-ت-جت ل-ن-ا أان-اسش-ا تصش-دروا ال-مشش-ه-د ال-ث-ق-اف-ي
ولكنهم ’ يصشنعون الوعي الÓزم
وأانا أاظن بأان ذلك كان مقصشودا ،فحتى اإ’عÓم كان
يسش -ل-ط الضش-وء ع-ل-ى أاشش-خ-اصص ’ عÓ-ق-ة ل-ه-م ب-ال-ث-ق-اف-ة،
وأاغلب من كّرسشتهم وسشائل اإ’عÓم لم يكونوا يحملون
مششروعا حضشاريا وحتى لغة حوارهم ضشعيفة ولم يكن
ه -ن -الك ع-م-ق ف-ي خ-ط-اب-ه-م وإاج-اب-ات-ه-م أاوط-رح-ه-م أ’ي
م -وضش-وع ،وه-ذا م-ا ج-ع-ل ال-ف-ن-ان غ-ائ-ب-ا وغ-ي-ر م-ؤوث-ر ف-ي
الحراك ،الذي يعود كل الفضشل فيه إالى الششعب.
^ ب -ال -ع -ودة إال -ى م -ج -الك ال-ف-ن-ي ..ك-ي-ف ت-ن-ظ-ر
بصسفتك مغنيا وموزعا موسسيقيا إالى واقع الصسناعة
الموسسيقية عندنا؟
^^ فيما يخصص الصشناعة الموسشيقية ،أاوصشناعة النجوم
أاوصشناعة المحتوى الموسشيقي ،أاقول إانه ما يزال أامامنا
أاششواط ومراحل كبيرة جدا ،خاصشة إاذا ما قارنا أانفسشنا
ب -ج -ي -ران -ن -ا ..ف -ي ال-م-غ-رب م-ث Ó-ن-ج-د ه-ن-دسش-ة الصش-وت
والتوزيع متطورا جدا.
من جهتها ،تملك الجزائر تراثا ثريا جدا وطاقات تملك
القدرة على بلوغ المسشتوى العالمي ،ولكن صشناعتها ما
تزال ضشعيفة بدليل أان أاغلب الفنانين الجزائريين الذين
ح-ق-ق-وا ال-ع-ال-م-ي-ة ل-م ت-ك-ن ان-طÓ-ق-ت-ه-م من الجزائر ،أ’ن
ميكانيزمات العمل التي تمّكن الفنان من الوصشول إالى
العالمية غير متوفرة عندنا ..ولكنني متفائل جدا بالجيل
الجديد الصشاعد ،جيل يبحث كثيرا وأاتوقع منه كل خير.
^ ما هوجديدك الفني؟ وما هي أامانيك في آاخر
أاسسبوع من الشسهر الفضسيل؟
ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشسعبيـــــــــة
وصسل تسسجيل التصسريح بتاسسيسس جمعية ﬁلية ذات طابع اجتماعي تربوي
و’ية :برج بوعريريـــج
دائرة :اŸنصسورة
بلدية :اŸنصسورة
مصسلحة الشسؤوون ا’جتماعية
مكتب ا÷معيات
رقم ٢٠١٩/ ٠4 :
Ãقتضشى القانون رقم  06ـ 12اŸؤورخ ‘ 18صشفر عام  1433اŸوافق ل  12جانفى
 2012اŸتعلق
با÷معيات ” ،هذا اليوم  28 :أافريل  2019تسشليم وصشل التصشريح بتأاسشيسص
ا÷معية اÙلية ذات الطابع
ا’جتماعي الÎبوي اŸسشماة :
” ه - -ذا ال- -ي- -وم  13اك-ت-وب-ر  2016اسش -ت Ó-م م -ذك -رة ال -ت-ع-ديÓ-ت اŸؤورخ-ة ‘:
 2016/09/20اŸتعلقة بتغيÒ
تششكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية اÙلية اŸسشماة:
ال -ك -ائ -ن م -ق -ره-ا بـ  :م-درسش-ة رواب-ح-ي اŸسش-ع-ود ح-ي ب-ل-حÒشص ﬂل-وف ب-ل-دي-ة
اŸنصشورة.
اسشم الرئيسص :بوعون بÓل.
اعÓن عن ضسياع شسهادة تأاهيلل
يعلن السشيد  :صشخراوي عبد اÛيد عن ضشياع ششهادة التخصشصص و التصشنيف
اŸهنيÚ
–مل اŸعلومات التالية:
273/N/05/2012
م شص و ذ م م صشخراوي عبد اÛيد ا‚ينÒينق
’ول ششارع مصشطفى بن بولعيد رقم  03برج بوعريريج
الطابق ا أ
رقم السشجل التجاري34/00-0985173/B/12 :
وذلك منذ تاريخ .2019/05/20 :
وعليه فهو يتحرر من أاي اسشتعما’ت لها.

الشسعب ٢٠١٩/٠٥/٢٩

^^ جديدي هومجموعة من اأ’عمال سشأاطرحها بحول
الله على السشوششيال ميديا ،وسشأاطرح أالبومي في اأ’سشواق،
كما سشأاكششف عن محتوى اأ’لبوم في ششكل سشينغل ،على أان
يكون كل ششهر أاغنية جديدة ،وسشتكون في هذه السشانحة
طبوع موسشيقية جديدة كثيرة ،وأاششياء لم أاقدمها من قبل
سشتكون حاضشرة في هذا اأ’لبوم الجديد.
أامينتي أان تتحقق مطالب الحراك ،ونصشل جميعا إالى بّر
اأ’مان.

الوقفة ا’حتجاجية ،أابدى بششانها المحتجون من الفنانين
وم-ث-ق-ف-ي ال-م-دي-ن-ة ،ع-ن م-دى حسش-رت-ه-م واسش-ف-ه-م لما آالت
وأاصش -ب -حت ع -ل -ي -ه ،ح -يث ت-ح-ولت ق-اع-ة ال-مسش-رح «م-ح-م-د
التوري» ،أاو كما كانت تلقب بـ»الكابتول» ،بقدرة قادر إالى ما
يشش -ب-ه ا’طÓ-ل ،مسش-ه-ا اإ’ه-م-ال وال-نسش-ي-ان ،وك-أان-ه-ا ع-ن-ب-ر
أاومسشتودع لتخزين الخردة ،في زمن كانت تتزلزل أارضشيتها
Óسشماء الفنية الوطنية والعالمية التي وقفت على ركحها،
ل أ
تمتع الجمهور الذواق لفن المسشرح بوجه خاصص.
ولم يتوقف المحتجون من فناني ومثقفي البليدة ،بالندم
والتحسشر على وضشعيتها الكارثية اليوم ،خاصشة الذين عاششوا
فترة ازدهار القاعة التاريخية «الكابتول» أاو «التوري» كما
ي -ح -ل-و ل-ل-ب-عضص تسش-م-ي-ت-ه-ا بسش-اح-ة ال-ت-وت ،بسش-بب ا’ه-م-ال
الششديد إالى درجة يظن كل من يقف عند مدخلها ،انه في
مكان مسشه الخراب أاونسشيه أاهله وهجروه ،في وقت كانت
ت -لك ال -ق -اع -ة ،ت-ع-رف م-زاول-ة أانشش-ط-ة ال-ت-ج-م-ع-ات وب-عضص
ا’حتفاليات بها والعروضص الفنية والمسشرحية.
لكنها منذ ما يقل عن  3سشنوات ،باتت مغلقة وهم يخششون
أان يسشتمر ذلك الغلق ،بعد أان كانت أايام الزمن الذهبي،
منارة وقف على خششبتها ،أاعمدة التمثيل والفن ،أامثال
«محي الدين بششطرزي وحسشن الحسشني ،وكلتوم ومصشطفى
ك -اتب وم -ح -م -د ال-ت-وري وأاسش-م-اء م-ن م-ع-دن ن-ف-يسص تصش-ن-ع
ال-ف-رج-ة وت-م-ت-ع-ال-ج-م-ه-ور ب-مسش-رح-ياتهم وعروضشهم الفنية
وهوالزمن الذي يحلم هؤو’ء المحتجين  ،على غرار أابناء
المدينة أان يعود وتعود القاعة « الرمز « الى مجدها ،آاملين
من المسشؤوولين أان يهتموا بمطلبهم ،في القريب العاجل.

’خت اŸناضسلة اŸرحومة عائشسة بركي
إا ¤عائلة ا أ
بسسم الله الرحمن الرحيم
«قل ’ يصسيبنا إا ّ
’ ما كتب الله لنا» صسدق الله العظيم
تلّقيت ببالغ اأ’سشى والتأاثر نبأا وفاة الفقيدة اأ’خت اŸناضشلة عائششة بركي ،رحمها
الله .و‘ هذه اللحظة اأ’ليمة أاسشتحضشر معكم مسشÒة اŸرحومة اŸششّرفة التي
سشتبقى رصشيدا ششاهدا على إاخÓصشها لوطنا ،وإاسشهاماتها ‘ ا◊ركة ا÷معوية،
والتزامها بأاداء مهامها الŸÈانية.
وأامام هذا اŸصشاب ليسص لنا إا’ أان نسشلم Ãا كتب الله سشبحانه وتعا ¤من آاجال،
ونحتسشب ‘ ذلك إاليه مع الدعاء لها بالرحمة واŸغفرة..وأاتقدم إاليكم بخالصص
التعازي وأاصشدق مششاعر التعاطف واŸواسشاة ،فع ّ
ظم الله أاجركم..وأالهمكم صشÈا
وثباتا Œزون بهما الثّواب اŸضشاعف إان ششاء الله تعا.¤
«إاّنا لله وإاّنا إاليه راجعون»
صسالح قوجيل
’ّمة بالّنيابة
رئيسس ›لسس ا أ
الشسعب ٢٠١٩/٠٥/٢٩

الشسعب ٢٠١٩/٠٥/٢٩
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حــوار

الدبلوماسسي

لربعاء  29ماي 2٠١9م الموافق لـ  24رمضضان  ١44٠هـ العدد ١796٠
اأ
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

الدكتور رداف طارق لـ «الشضعب»:

إإسستقالة كوهلر فرصسة أإخرى ضسائعة ◊ل إلقضسية إلصسحرإوية
’‡ي Úإا ¤رمي اŸنشضفة واŸغادرة
الضضغط اŸغربي يدفع اŸبعوث Úا أ

إلفشسل ‘ إلتسسوية إلسسياسسية يقود نحوإÿيار إلعسسكري

ا ¤أاين تتجه القضضية الصضحراوية بعد اعÓن اŸبعوث ا’‡ي هورسضت كوهلر اسضتقالته ،وما مصض Òالعملية التفاوضضية التي اطلقها نهاية السضنة اŸاضضية ،ثم أاي
’سضئلة التي طرحتها «الشضعب» على الدكتور رداف طارق أاسضتاذ العلوم السضياسضية
طريق على الصضحراوي Úأان يسضلكوه ’سضتعادة حقوقهم اŸغتصضبة ؟ هذه بعضض ا أ
’زيد من أاربعة عقود.
Óحاطة بتطورات هذه القضضية التي تعرف اجحافا كبÒا رهن حلها أ
بجامعة أام البواقي ل إ
حوار :فضضيلة دفوسض
ي- -ت -وصض -ل إال -ي -ه -ا اŸب -ع -وث -ون األ‡ي -ون إا¤
ا÷انب اŸغربي.
الصضحراء الغربية ،بعدم جدوى بذل اŸزيد
بغضس النظر عن السضيناريوهات اŸوضضوعة
« الشضعب» ‘ الوقت الذي كنا ننتظر م - -ن ا÷ه - -ود ،وب - -ال- -ت- -ا‹ رم- -ي اŸنشض- -ف- -ة
‘ ه -ذا الصض -دد ،ي -ب-ق-ى ع-ل-ى الصض-ح-راويÚ
Óمر الواقع.
ف-ي-ه ا÷ول-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن م-فاوضضات والسضتسضÓم ل أ
إاعادة النظر ‘ أاوضضاع ا÷بهة الداخلية،
’‡ي
السضÓ- - - - - - - - -م ب Úج - - - - - - - -ب - - - - - - - -ه - - - - - - - -ة أاك- -ي- -د ان اسض -ت -ق -ال -ة اŸب -ع -وث ا أ
تدعيم الصضف ،والعمل على تضضييق اÿناق
ال-ب-ول-يسض-اريوواŸغرب ،أاعلن اŸبعوث سض- -ي- -نسض- -ف ك- -ل ا÷ه -ود ال -ت -ي ب -ذل -ه -ا
ع -ل -ى اŸغ -رب م -ن أاج -ل دف -ع-ه ن-ح-و ت-غ-يÒ
’ع - -ادة اط Ó- -ق ع - -م - -ل - -ي - -ة السضÓ- -م،
إ
مواقفه،
’‡ي ا ¤الصض - -ح - -راء ال - -غ - -رب - -ي- -ة
ا أ
ه- -ورسضت ك- -وه- -ل- -ر اسض- -ت- -ق -ال -ت -ه ،م -ا وسض -ي -ع -ي -د ال -قضض -ي -ة الصض-ح-راوي-ة اإ¤
ف- -ق -د ‚ح الصض -ح -راوي -ون ‘ اسض -ت -غ Ó-ل
’ول ،فمن هواÿاسضر والرابح
اŸربع ا أ
ﬁك -م -ة ال -ع -دل األوروب -ي -ة ،م -ن أاج-ل م-ن-ع
تعليقكم ؟
ال -دك-ت-ور رداف ط-ارق :أاظ- -ن أان تÈي -ر من هذا القرار اŸفاجئ برأايكم؟
“ديد اتفاق الشضراكة مع اŸغرب ليشضمل
السضتقالة اسضتناداً إا ¤الدواعي الصضحية ،ما ‘ مثل هذه ا◊الت ل أاتوقع وجود رابح،
إاق -ل -ي -م الصض -ح -راء ال -غ-رب-ي-ة ،وه-وم-ا ُي-م-ك-ن
هوإال صضيغة «دبلوماسضية» للتعب Òعن عدم بل ›رد خاسضرين بدرجات متفاوتة ،أاولهم
ت -ك -راره ضض -م -ن ه -ي -اك-ل م-ؤوسضسض-ات ال–اد
القدرة على إاخراج القضضية الصضحراوية من ط- -رف- -ا ال- -ن- -زاع اŸب- -اشض- -ران أاي اŸم- -ل -ك -ة
اإلفريقي ،رغم العمل الكب Òالذي يقوم به
عنق الزجاجة ،أاوحالة ا÷مود التي يتواجد اŸغ -رب-ي-ة وا÷م-ه-وري-ة الصض-ح-راوي-ة ،ح-يث يتم إاجهاضس كل تسضوية ﬁتملة ،من خÓل اŸغ- -رب ت- -دع- -ي- -م -ا ل -ع Ó-ق -ات -ه م -ع ال -دول
فيها هذا اŸلف منذ انطÓق مسضار التسضوية سضيكون على اŸبعوث ا÷ديد بذل اŸزيد اإلبقاء على الوضضع القائم دون تغي ،Òل من اإلفريقية.
سض-ن-ة  .١99١وب-ال-ت-ا‹ ف-إان اسض-ت-ق-ال-ة السض-ي-د من ا÷هود ،فقط من أاجل جمع الطرف Úخ Ó-ل الن -دم -اج ال-ك-ل-ي ‘ مسض-ار ال-تسض-وي-ة
كوهلر ،تبدو منطقية بالنظر إا ¤ظروف إا ¤طاولة النقاشس ،وبالتا‹ ضضياع ا÷هود األ‡ي ،ول حتى من خÓل ﬁاولة حسضم
العمل التي يصضطدم بها كل مبعوث أا‡ي اŸبذولة سضابقًا ‘ هذا اŸسضار ،كما سضتمتد القضضية الصضحراوية عسضكرياً.
إا ¤الصضحراء الغربية ،بل إانها بالنظر إا ¤ق - -ائ - -م - -ة اÿاسض - -ري- -ن إا ¤ك- -ل اŸن- -ط- -ق- -ة لهذا ل ُيمكن نفي وجود يد مغربية مباشضرة اسضتبشضر الصضحراويون خÒا Ãواقف
’مريكية ا◊الية Œاه حل
’دارة ا أ
السض -واب -ق م -ن -ذ فÎة ي-وه-ان م-ان-يسس ،ك-انت اŸغاربية ،والتي عرفت جهود التعاون فيما وراء اسض -ت -ق -ال -ة ك -وه -ل -ر ،م -ن خ Ó-ل رفضس ا إ
بينها حالة من الركود منذ Œميد أانشضطة م -ن -اقشض -ة خ -ي -ارات ب -دي -ل-ة ل-ل-ح-ك-م ال-ذات-ي قضض -ي -ت -ه -م ،ل -ك -ن ب-ع-د م-رور أازي-د م-ن
متوقعة منذ تعيينه مبعوثًا خاصضًا.
فالتصضورات أاصضبحت تدور حول اŸدة التي ا–اد اŸغرب العربي سضنة  ،١995والذي اŸوسض - - -ع ،ال - - -ذي اقÎح- - -ه اŸلك ﬁم- - -د سض- -ن- -ت Úع- -ل- -ى وصض- -ول- -ه- -ا إا ¤ال- -ب- -يت
’بيضض ⁄ ،تقدم شضيئا ملموسضا سضوى
ُي -م-ك-ن أان ت-قضض-ي-ه-ا أاي-ة شض-خصض-ي-ة دول-ي-ة ‘ كان أاسضاسضًا على خلفية النزاع الصضحراوي .السض- -ادسس ك- -ب- -دي -ل ل -ت -ق -ري -ر اŸصض Òال -ت -ي ا أ
منصضب اŸبعوث اÿاصس قبل أان تضضطر إا ¤وبعÓقة متعدية عدم القدرة على اسضتغÓل تضضمنتها خطة ديكويÓر أاولً ،ثم ﬂطط ت- - -ق- - -ل- - -يصض و’ي- - -ة اŸي - -ن - -ورسض - -و ،م - -ا
النسضحاب ،وتتعدد مÈرات السضتقالة ،لكن الفرصس القتصضادية ،اŸتاحة ‘ اŸنطقة جيمسس بيكر ثانياً ،وهواألسضاسس الذي بنيت تعليقكم؟
يبقى العجز عن حلحلة الوضضع ‘ الصضحراء اŸغ-ارب-ي-ة ،سض-واًء ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ح-ري-ة تنقل ع -ل -ي -ه ع -م -ل -ي -ة السض Ó-م ‘ اŸن -ط-ق-ة م-ن-ذ ل يخرج اŸوقف األمريكي عن القاعدة
العامة ،التي –كم و–دد مواقف الدول
ال-غ-رب-ي-ة أاه-م داف-ع ،وُي-م-ك-ن اع-ت-ب-اره نقطة األشض -خ -اصس والسض -ت -ث -م -ارات ،أاواسض -ت -غ Ó-ل البداية.
التقاطع ب Úا÷ميع سضواًء ” اإلعÓن عن اŸوارد الق-تصض-ادي-ة وال-ط-اق-وي-ة...إال-خ ،مع وا◊ال ع -ل-ي-ه ،وم-ا ح-ظ-وظ ال-قضض-ي-ة الغربية من النزاع الصضحراوي ،وهي أاولوية
ذلك صضراحة أام ” الختباء وراء تÈيرات السض- -ت- -دراك أان اŸك- -اسضب ال -ظ -رف -ي -ة ق -د الصض -ح -راوي -ة م-ن ال-تسض-وي-ة خ-اصض-ة ‘ اŸصض -ال -ح الق -تصض -ادي -ة والسض -ي-اسض-ي-ة ،ع-ل-ى
تقتصضر على منح هامشس للمناورةُ ،يمكن من ظ- -ل ال- -ت- -واط- -ؤو ال- -غ -رب -ي وال -ف -رنسض -ي حسضاب تسضوية النزاع ،فهذا األخ Òل ُيعتÈ
أاخرى.
أاولوية للوليات اŸتحدة ،على اعتبار أانه ل
ال- -ت- -ه- -رب م- -ن م- -واج -ه -ة ب -عضس اŸشض -اك -ل –ديدا مع ا’حتÓل؟
ال -داخ -ل -ي -ة ‘ اŸغ -رب ،م -ن خÓ-ل ت-وج-ي-ه ل أات -وق -ع ل -ل -قضض -ي-ة الصض-ح-راوي-ة ح-ظً-ا م-ن يشض -ك -ل أاه -م -ي -ة ب-ال-نسض-ب-ة لصض-ان-ع السض-ي-اسض-ة
اÿارجية األمريكية ،لذلك فإان التصضورات
األم-ري-ك-ي-ة م-رت-ب-ط-ة ب-عÓ-ق-ات-ه-ا ال-ت-ج-اري-ة
ما تداعيات ا’سضتقالة على القضضية
والق- -تصض- -ادي- -ة م- -ع اŸغ -رب ،وع Ó-ق -ات -ه -ا
’مل الكب Òالذي
الصضحراوية وعلى ا أ
السض -ي -اسض-ي-ة وت-ع-اون-ه-ا األم-ن-ي م-ع ا÷زائ-ر،
ب -ع -ث-ه ك-وه-ل-ر ب-إاع-ادة اطÓ-ق ع-م-ل-ي-ة
وهوما يعني أان عليها اتخاذ مواقف متوازنة
اŸفاوضضات اŸتعÌة مند سضنوات ؟
أاوح -ي -ادي -ة ت -خ -دم مصض -ا◊ه -ا الق-تصض-ادي-ة
ُت-ضض-ي-ف ه-ذه السض-ت-ق-ال-ة ف-رصض-ة أاخ-رى إا¤
واألمنية بالدرجة األو ،¤بغضس النظر عن
قائمة الفرصس الضضائعة ،لتحريك النزاع ‘
تسضبب ذلك ‘ اسضتمرار النزاع.
الصضحراء الغربية ،وإايجاد حل عادل وسضلمي
اإلدارة األمريكية ا÷ديدة ،ل تختلف ‘
له ،األكيد أان ذلك سضيزيد ‘ تكريسس األمر
ه -ذا الصض -دد م -ع اإلدارات السض -اب -ق -ة ،رغ -م
الواقع ،وحالة الÓحرب والÓسضلم التي “يز
إاع Ó-ن ال -رئ -يسس ت -رامب إاح -داث ت -غ -يÒات
ال -وضض -ع الصض -ح -راوي م -ن -ذ ت -وق-ي-ع الت-ف-اق
جذرية ‘ السضياسضة اÿارجية األمريكية،
اإلط- -ار سض- -ن -ة  ،١99١وق -د ت -ك -ون ال -ن-ت-ي-ج-ة
لكن النزاع الصضحراوي ل يحتل مكانة ما
ت Ó-شض -ي اإلÁان Ãسض -ار ال-تسض-وي-ة السض-ل-م-ي-ة
ضضمن األجندة األمريكيةŒ ،عل من اŸمكن
واŸفاوضضات ،كوسضيلة لتحقيق نتيجة ما من
‡ارسض -ة ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ضض-غ-وطً-ا ع-ل-ى
ا÷انب الصضحراوي على األقل ،وعليه فإان
اŸغرب ،تدفعه نحو تعديل مواقفه.
فقدان األمل نهائيا ‘ أاي دور ﬁتمل قد
ت -ل -ع -ب -ه األ· اŸت-ح-دة ‘ مسض-ار ال-تسض-وي-ة ،أانظار الداخل إا ¤األزمة اÿارجية ،وتعليق ال- -تسض- -وي- -ة ‘ اإلط- -ار وال- -وضض- -ع ا◊ال- -ي ،Úلهذا أاظن أانه من غ ÒاŸفيد اŸراهنة على
Óسض -ب -اب اŸذك -ورة أاع Ó-ه ،يضض -اف إال-ي-ه-ا الدعم األمريكي ،رغم أان الوليات اŸتحدة
سض -ي -ك-ون كشض-ع-ور مسض-ب-ق ي-ؤوث-ر ع-ل-ى عÓ-ق-ة أاسضباب فشضل اŸبعوث اÿاصس على شضماعة ل  -أ
الصض -ح -راوي Úب -اŸب -ع -وث اÿاصس ال -ق -ادم ،دور م -ا ُت -م -ارسض-ه ا÷زائ-ر ،أاوح-ت-ى الدع-اء التأاييد الذي يحظى به اŸوقف اŸغربي  ⁄تتخذ مواقف جديرة بالذكر خÓل تاريخ
وال -ذي ق -د ي -ن -ت -ه-ي ب-ه اŸط-اف ك-ذلك إا ¤بعدم اسضتعداد البوليسضاريو للتوصضل إا ¤حل م -ن ط -رف ب -عضس ال -دول األوروب-ي-ة أاوح-ت-ى طرح اŸلف الصضحراوي على طاولة ›لسس
ال -ع -رب -ي -ة ،ح-يث ل ُي-سض-اع-د اإلط-ار األ‡ي األمن.
السضتقالة.
سضلمي.
بتعب Òآاخر ،فإان عدم تزويد اآللية األ‡ية
ا◊ا‹ أاوحتى العربي ،على إايجاد التسضوية
Ãزيد من الصضÓحيات ،والدعم الكا‘ ‘
اŸأامولة من طرف الشضعب الصضحراوي ‘ ،م- -ا تصضّ- -ورك- -م Ÿسض- -ت- -ق- -ب- -ل ال- -قضض- -ي- -ة
ع
إاطار ›لسس األمن ،سضيعني اسضتمرار الوضض
ظل اŸسضاومات وتقاطع اŸصضالح السضياسضية الصضحراوية ‘ ظل هذه التطورات؟
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رغم أانني اسضتبعد هذا السضيناريو ،إال أان
أاتصض- -ور أان ي -ك -ون ك -وه -ل -ر ق -د ت -ع -رضس إا ¤الفÎاضض- -ي ،وه- -و‘ ه- -ذه ا◊ال- -ة ج- -ب -ه -ة
خيار اŸواصضلة ‘ اŸسضاعي الدبلوماسضية ال-فشض-ل ‘ ال-تسض-وي-ة السض-ي-اسض-ي-ة ل-ل-ن-زاع ،ق-د
ضضغوط مغربية متواصضلة من أاجل التأاث Òالبوليسضاريو وكل من يدعمهاÃ ،ا ‘ ذلك واŸف -اوضض -ات ،رغ -م ا÷م -ود ال -ذي ُي -م -ي -ز تدفع جي ً
 Óجديداً من القادة الصضحراوي،Ú
ً
ع- -ل -ى م -وق -ف -ه م -ن ال -ن -زاع وم -ن ال -تسض -وي -ة
ا÷زائر أاوحتى موريتانيا ،واسضتمرارا لهذا مسضارات التسضوية ‘ ،مواجهة اÿيار الثا Êالذين ُ ⁄يعاصضروا سضنوات ا◊رب ما بÚ
اÙتملة ،والتي لبد أان تتماشضى مع الرؤوية
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 ١975إا ،١99١ ¤ن -ح -وال-ع-م-ل ال-عسض-ك-ري
ً
الرسضمية اŸغربية ‘ ،إاطار ا◊كم الذاتي
تكون خطرا على إاحدى وسضائل اÙافظة القيادي Úالصضحراوي ،Úويتمثل ‘ العودة ل- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق األه- -داف ال -وط -ن -ي -ة ل -لشض -عب
اŸوسضع .وهوما يؤوكد القناعة التي عادًة ما
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إا ¤ال -ع -م -ل ال-عسض-ك-ري ،ل-لضض-غ-ط أاك Ìع-ل-ى الصضحراوي.

من غ ÒإŸفيد
إŸرإهنة على موقف أإمريكا

إألمل ‘ ‚اح دور
إأل· إŸتحدة يÎإجع

إلحتÓل يريد إإلبقاء على إلوضسع
إلقائم دون تغيÒ

كوهلر رمى إŸنشسفة وغادر –ت
ضسغط إŸغرب

إحتمالت إÿيار إلعسسكري قائمة

عقدة إŸبعوثÚ
إأل‡يÚ
جمال أاوكيلي
تفاجأا اŸتتبعون لقرار اŸبعوث األ‡ي للصضحراء
الغربية هورسضت كوهلر اإلسضتقالة من منصضبه بعد
فÎة وجيزة جدا  ⁄تتجاوز السضنت Úمن اسضتÓم
Óشضراف علـى إادارة اŸلف الصضحراوي.
مهامه ،ل إ
وعنصضر اŸفاجأاة هنا يكمن ‘ غياب مؤوشضرات
سض-ي-اسض-ي-ة م-ف-ت-وح-ة ت-وح-ي ب-أان ك-وه-ل-ر على وشضك
النسضحاب أاو اŸغادرة كما Ÿسضنا ذلك عند روسس
ف -ي -م -ا سض -ب-ق ،ع-ن-دم-ا أادرج-ه اŸغ-ارب-ة ‘ ق-ائ-م-ة
الشضخصضيات غ ÒاŸرغوب فيها وبالتا‹ منعه من
دخ -ول ه -ذا ال -ب -ل -د ،زي -ادة ع -ل -ى ات -ه-ام-ه ال-ع-ل-ن-ي
واŸفضض - -وح ع - -ل - -ى أان - -ه م - -ن - -ح - -از إا ¤ال- -ق- -ي- -ادة
الصضحراوية.
هذا التعامل اŸغربي غ ÒاŸقبول مع اŸبعوثÚ
األ‡ي Úأادى بالكث Òمنهم إا ¤رمي اŸنشضفة قبل
اسضتكمال العمل اŸكلف Úبه ،بعدما اعÎضضتهم
إاكراهات يسضتحيل ›ابهتها إال بالذهاب اإلرادي
وترك ا÷مل Ãا يحمل و‘ هدوء بعيدا عن أاي
بر›ة تذكر كرد مباشضر وجواب شضاف على كل
اإله -ان-ات وأاسض-ال-يب ال-ت-ط-اول ال-ت-ي ◊قت ب-ه-ؤولء
اŸسضؤوول Úاأل‡ي Úمن اŸسضؤوول ÚاŸغاربة.
والدعوات اليوم الصضادرة عن أاك Ìمن طرف
م-ع-ن-ي ب-ال-قضض-ي-ة ل-ل-ت-ع-جيل بتعي Úخليفة كوهلر
لن الذهاب إا¤
–تاج إا ¤الدقة ‘ أابعادها أ
لك Ìمن هذا
هذه اŸرحلة يعني أاننا Œاهلنا وا أ
لسضباب ا◊قيقية الكامنة
قفزنا على معرفة ا أ
وراء رح- -ي- -ل م -ب -ع -وث غ -وتÒسس ب -ه -ذا الشض -ك -ل
اıيف حقا Ÿاذا؟ .
ألن الشضخصس الذي سضيأاتي بعده سضيصضطدم بنفسس
ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي اعÎضضت ط -ري-ق األول ،Úوه-ذا
يÎجم بقاء منظومة النفور قائمة بذاتها ،مهما
ت-ك-ن ع-ب-ق-ري-ة م-ن ي-ت-و ¤ه-ذه اŸه-م-ة واسض-ت-م-رار
ا◊ال على هذا اŸنوال يعني كذلك اإلنسضداد كل
النسض -داد ون -أاسض -ف ه-ن-ا ل-ت-مسضك ال-ب-عضس ب-ذه-اب
كوهلر لدواع صضحية هذا أاقصضى ما يتحجج به أاي
مرء يريد التخلصس من أاعباء أاو حمل ل يطيقه.
النتقال مباشضرة إا ¤إايجاد بديل اŸبعوث األ‡ي
هو الر“اء ‘ أاحضضان اÛهول ليسس Ãفهوم
اŸغامرة لكن باسضتنسضاخ اŸؤوقت والعودة ‘ كل
م -رة إا ¤ن -ق -ط -ة الن -طÓ-ق-ة وه-ذا م-ا وصض-ل إال-ي-ه
اŸبعوثون األ‡يون ‘ مسضارهم هذا.
لبد من القول هنا بأان تخلي كوهلر عن مهمته
إا‰ا يعود إا ¤التعنت اŸغربي الرافضس ألي حل
أا‡ي ما عدا ما يجÎونه يوميا من ا◊كم الذاتي
و«ا÷م- -ه- -وري- -ة اŸت- -ق- -دم- -ة» و»خصض- -وم ال -وح -دة
الÎابية» طروحات أاكل عليها الدهر وشضرب و⁄
تعد صضا◊ة ‘ التصضور الذي جاء به اŸبعوث
األ‡ي ال -ق-ائ-م ع-ل-ى الشض-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة وق-رارات
اŸنتظم الدو‹ الذي يطالب من القوة اÙتلة
تقرير مصض Òالشضعب الصضحراوي ،اسضتنادا إا ¤مبداأ
السضتفتاء اŸلتزم به من طرف اŸغاربة عقب
م-ن-اشض-دت-ه-م ل-لصض-ح-راوي Úب-وق-ف إاطÓ-ق ال-نار ‘
ب-داي-ة ال-تسض-ع-ي-ن-ي-ات م-ق-اب-ل ال-عودة إا ¤الصضندوق،
لكنهم نكثوا العهد وأاوصضلوا الوضضع إا ¤ما هو عليه
اليوم.
أامام هذا الغموضس اŸقصضود علينا أان ل نسضتعجل
‘ أامر خليفة كوهلر حتى نقيم أاداء هذا األخÒ
بطرح السضؤوال ا÷وهري والبديهي ‘ آان واحد،
Ÿاذا اسضتقال هذا الرجل ؟ على غوتÒشس وغÒه
أان يجيبونا على ذلك و‘ غياب التفاصضيل فإاننا
سضنقع ‘ نفسس األخطاء السضابقة ول نتقدم أابدا
ويكون من حق الصضحراوي Úالبحث عن خيارات
أاخرى.
عمليا فإان اŸبعوث األ‡ي اسضتطاع وضضع قواعد
عمله التي ل تخرج عن نطاق القرارات األ‡ية
اŸطالبة من اŸغرب بالنسضحاب من األراضضي
الصضحراوية .عزز هذا التوجه بزيارات ولقاءات
على أاعلى مسضتوى  .و‘ جنيف مباشضرة عقب هذا
اŸوعد عم الصضمت اŸطبق لعدة شضهور احÎاما
لهذا اŸسضعى ا÷ديد غ Òأان اŸغاربة كعادتهم
كسضروا هذه ا◊يوية بتصضريحات منافية “اما Ÿا
يقوم به كوهلر هي نفسضها التي كانت تطلق ‘
ع -ه -د اŸب -ع -وث Úاأل‡ي Úالسض -اب-ق Úوشض-ع-ر ه-ذا
جل على أاثره
األخ Òبأان هناك تعطي Óمقصضودا أا ّ
جولته إا ¤اŸنطقة لتاتي السضتقالة فيما بعد.
ت-ت-ح-م-ل ه-ذه األط-راف ال-ظ-اه-رة وال-ب-اط-ن-ة ه-ذه
اإلخفاقات األ‡ية اŸتتالية على صضعيد اإلشضراف
على هذا اŸلف لتحرير مسضائل لفظتها األحداث
وعليهم إادراك اŸناورات اÿطÒة التي ينجزونها
ل -ف-رضس األم-ر ال-واق-ع ،ف-ف-ي ك-ل م-رة ي-ط-ل ع-ل-ي-ن-ا
واحد ل يروق للمغاربة الذين أاثبتوا بأانهم يكرهون
اŸبعوث Úاأل‡ي Úوحتى أانهم سضئموا منهم ألنهم
يرفضضون ا◊ل.

الدبلوماسسي
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لسستاذ ياسس Úسسعيدي لـ«الشسعب»:
ا أ

التدّخÓت اÿارجية تسسّد منافذ الّتسسوية السسياسسية ‘ ليبيا
Óرهاب
لمني –ّول إا ¤بيئة حاضسنة ل إ
الوضسع ا أ

يعتقد السسيد ياسس Úسسعيدي ،أاسستاذ العلوم السسياسسية بجامعة طاهري ﬁمد ببشسار ‘ حوار مع «الشسعب» ،أان ا◊لول السسلمية للوضسع ‘ ليبيا باتت صسعبة للغاية
لزمة وتدخÓت القوى الغربية على اÿط بشسكل يجعل اŸرور إا ¤مسسار ا◊وار مسستقب Óأامرا ليسس بالسسهل ويسستدعي إاعادة رسسم خارطة
بسسبب تعقيدات ا أ
التوازنات فيه.
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لسسيما بعد إاعÓن البغدادي ‘
«الشسعب» :بات ا÷ميع مدركا بأان ليبيا انزلقت إا ¤اŸن- -ظ- -م- -ة وت- -ن- -ق- -ل اŸه- -اج- -ري -ن
ظهوره األخ Òعن تأاسسيسص فروع
ا
ا◊رب ،وصس- - -خب السسÓ- - -ح  ⁄ي- - -ع - -د يÎك ›ال وال Ó-ج -ئ ،Úوك -ذا ان -تشس -ار اÓÿي-
ج - - - -دي- - - -دة ل- - - -داعشص ‘ م- - - -ا‹
ة
اإلره -اب -ي -ة وال -ه -ج-رة غ Òشس-رع-ي-
لسسماع دعوات السسÓم وا◊وار ،ما تعليقكم؟
وب-ورك-ي-ن-اف-اسس-و‡ ،ا ي-ؤوك-د رغ-ب-ة
ياسس Úسسعيدي :ما يحدث اليوم ‘ ليبيا هو ارتداد شسمال باŒاه اإلقليم اŸتوسسطي ما
التنظيم ‘ التواجد والتموقع عÈ
متوقع لسسبب Úرئيسسي :Úأاولهما أان طبيعة مسسار التغي Òي - -ج - -ع - -ل األزم - -ة ال- -ل- -ي- -ب- -ي- -ة ﬁل
غرب إافريقيا وبالتا‹ فإان قدرة
الذي عرفته ليبيا منذ سسقوط القذا‘ حمل طابعا عنيفا اسستقطاب دائم لتفاعÓت أامنية ‘
ه -ذه ا÷م -اع -ات ع -ل-ى ال-ت-ج-ن-ي-د
وفتح باب الفوضسى وانهيار كامل للدولة ،واألمر الثا ÊاŸنطقة ويدعو لسستشسعار اÿطر
والتوسسع ‘ ظل ﬁاولة “ددها
يتعلق بفشسل مسسار ا◊وار السسياسسي وإاطالته دون اŸرور الدائم.
‘ ا÷نوب الليبي يبقى أاولويات
إا ¤إانتاج وضسع مغاير يرتكز على الŒاه نحو بناء دسستوري
اÿط - -ر اإلق - -ل- -ي- -م- -ي وق- -د ي- -ثÒ
ومؤوسسسساتي يسساعد ‘ بناء الدولة الليبية وبالتا‹ فهذا
اإلدراك أاصسبح أامرا حتميا ،لذا الكث Òمن الدول التي كانت
اıاوف م - - -ن ارت - - -ف - - -اع ح - - -دة
‘
تدعم إا ¤عهد قريب حكومة السسراج ،دفعتها رؤويتها
اŸعارك الداخلية أاوحتى إامكانية
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يسس -ت -دع -ي ذلك م -ث -ل -م-ا ح-دث ‘
ن
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ب
ا◊وار ،وبالتا‹ فإاذا سسلمنا بأان حل األزمة الليبية ل
لمني ‘ ليبيا ،كيف ذلك؟
ا أ
شسمال ما‹ أاو‘ سسوريا أاواليمن
ة
ط
ر
ا
خ
Áر ع Èا◊وار ،فإان السسعي إا ¤إاعادة رسسم
اŸع -روف أان ب -ي-ئ-ة اŸسس-ت-ن-ق-ع-ات
لسسيما ‘ ظل فشسل قوات حفÎ
ع
ق
ي
ا
م
ر
التوازنات ‘ مسسار ا◊وار مسستقب Óهي التي تÈ
األم- -ن- -ي -ة ه -ي أافضس -ل ال -فضس -اءات
‘ دخ- - -ول ط- - -راب - -لسص –ت مÈر
اآلن ‘ ليبيا.

خطر ا÷ماعات اإ’رهابية
امتد من ليبيا إا 14 ¤دولة

القوى الغربية تنتج اأ’زمات
وترعاها للحفاظ على مصسا◊ها

لفريقي إاسسماعيل
لمن بال–اد ا إ
مفوضس السسلم وا أ
شسرقي اعÎف بوجود تدخل خارجي ل مثيل له ‘
ليبيا ،وقال بأان الليبي Úيخوضسون حربا بالوكالة
لصسالح جهات أاجنبية ،ما القصسد من هذا الكÓم؟
هذا السسؤوال يتمم ما ورد ‘ سسياق السسؤوال الذي سسبق،
فاŸقصسود اŸباشسر هوفرنسسا وغÒها من الدول التي باتت
Œاهر ‘ دعمها للجيشص الوطني الليبي بقيادة حف،Î
حيث أان الذي وقع ‘ ليبيا هوÃثابة –الف ب Úقوى
الحÎاب الداخلي ومصسالح الدول الغربية ،بشسكل جعل من
ا÷ماعات واŸيليشسيات تتجه إا ¤حشسد الدعم اÿارجي،
وهذا الدعم أاصسبح اليوم واضسحا و‘ اŸيدان من خÓل
التمويل اللوجسستي والعسسكري و–صسيل التغطية الدولية،
ناهيك عن اللقاءات والتصسريحات اıتلفة التي –اول
الن -تصس -ار ألح -د األط -راف أاوتÈي -ر تصس -رف -ه ،وه-ذا ل-يسص
بجديد على الكث Òمن الدول الغربية التي أاصسبحت تسساهم
‘ إانتاج األزمات ورعايتها وتÎاجع عن مواقفها ‘ دعم
الشسرعية ل سسيما إاذا تعلق األمر بفضساء جيوسسياسسي مهم،
فالدول الغربية ما يهمها هوأان تسستمر مصسا◊ها ‘ ظل
األزم -ة أاوأان –سس -م اŸع-رك-ة ◊ل-ف-ائ-ه-ا ول-ع-ل ت-ت-ب-ع مسس-ار
األزمة الليبية منذ عهد اÛلسص النتقا‹ ‘ مارسص 2٠١١
بقيادة مصسطفى عبد ا÷ليل إا ¤اليوم يكشسف عن التموقع
اÎŸدد واŸتباين لهذه القوى من ظرف آلخر وبشسكل
واضسح.
ل‡ي إا ¤ل -ي -ب -ي -ا غسس -ان
لم Úال -ع -ام ا أ
م- -ب- -ع- -وث ا أ
لخر ناقوسس اÿطر ،وقال أان ما
سسÓمة ،دق هوا آ
ي -ج -ري ‘ ل -ي -ب -ي -ا م-ن م-واج-ه-ات سس-ت-خÎق ا◊دود
ل -ت -ع -رضس أام -ن جÒان -ه -ا اŸب -اشس-ري-ن وأام-ن م-ن-ط-ق-ة
اŸتوسسط للخطر ،ودعا لتحرك قوي وسسريع ،ما هي
لقليم؟
تداعيات الوضسع الليبي على ا÷وار وا إ
ه-ذا ال-تصس-ري-ح ل-يسص ج-دي-د ف-ل-ي-ب-ي-ا أاصس-ب-حت ب-يئة منتجة
وح -اضس -ن -ة Ÿصس-ادر ال-ت-ه-دي-د اŸم-ت-د م-ن-ذ ب-داي-ة األزم-ة،
ف- -اإلره- -اب وال -ه -ج -رة غ Òالشس -رع -ي -ة وŒارة اıدرات
واألسسلحة وانتقال ا÷ماعات ،تدفق بشسكل واضسح عÈ
الفضساء اإلقليمي الذي Áلك بدوره بيئة مهيأاة لنتشسار

رهان الغرب
على حف Îلقيادة
اŸرحلة القادمة
يعّمق ا’نقسسامات

لتموقع وازدياد نشساط ا÷ماعات
اإلرهابية ،فهشساشسة الدولة وحدها
أامر ﬂيف للغاية ومÈر كاف لنمو
هذه ا÷ماعات وتقويتها ‘ ظل
الفوضسى وانتشسار العنف فما بالك
إاذا تÓزم مع تعقيدات الوضسع األمني من ﬂلفات
ان -تشس -ار السس Ó-ح ال -ل-ي-ب-ي سس-اب-ق-ا ،وال-ت-زود ا◊ا‹ ‘
معارك ا◊سسم إاضسافة للوضسع اإلقليمي الصسعب ،كل
هذا يث Òقلقا بهذا الشسأان ودعيني أاقول لك بأان أاحد
التقارير كشسف أان خطر ا÷ماعات اإلرهابية ‘ ليبيا
قد م ّسص على مدار  8سسنوات  ١4دولة وهورقم خط،Ò
وبالتا‹ فإان اıاوف اŸتجددة قد تكون نابعة من
القلق إازاء التدخل اÿارجي ا◊ا‹ الذي يعد ‘ حد
ذاته Ãثابة مسسوغ كاف لتنشسيط وتكثيف خطر هذه
ا÷ماعات ألن األزمات األمنية السسابقة كشسفت عن
ترابط واضسح ب Úالتدخل اÿارجي وتواجد هذه
ا÷ماعات ‘ مناطق التوتر األمني‡ ،ا قد يؤودي
إا ¤تقوية مÈر وجودها أاوارتفاع نشساطها ‘ عقيدة
اإلرهابي Úأاوتوظيفها ضسمن ﬂططات قوى تسسعى
إا ¤خدمة أاجندة معينة ‘ اŸنطقة مثلما حدث ‘
سس -وري -ا ،ضس -ف إا ¤ذلك اÿط -ر األك Èه -وال -ت -ك -وي -ن
اŸيليشسياوي ÷يشص ا◊كومة وا÷يشص الليبي الوطني
بقيادة حف Îما قد يفتح باب التحالفات ع Èخطوط
اإلم -داد وال-ت-ح-رك وح-ت-ى ال-ق-ت-ال اŸي-دا Êوه-وأام-ر
حاصسل وغ Òمدرك اليوم.
ت-ق-اري-ر ع-دي-دة تشس Òإا ¤أان ل-ي-ب-ي-ا وج-ن-وب-ها
Óره-ابيÚ
خ-اصس-ة أاصس-ب-ح ن-ق-ط-ة اسس-ت-ق-ط-اب ل -إ
لج -انب) ال -ذي -ن ” دح -ره -م م -ن
(اŸق- -ات -ل Úا أ
العراق وسسوريا ،ما قولكم؟
اÿط- -ر األك Èال -ذي ق -د –م -ل -ه ه -ذه ا÷م -اع -ات،
ه -وت -لك اÈÿة ال -ق -ت -ال -ي -ة والن -ت -ق -ال م -ن اإلره-اب
اÙلي إا ¤العاŸي ‘ ظل الفضساء الليبي اŸسساعد
على “ركزها ،وبالتا‹ إامكانية –ركها داخليا ‘
مواجهة ا÷يشص الوطني الليبي بقيادة حف Îشسرقا
أاوم -ع ق -وات ا◊ك -وم -ة ال-ل-ي-ب-ي-ة غ-رب-ا ب-اإلضس-اف-ة إا¤

مكافحة اإلرهاب.

ا’لتفاف الغربي حول حفÎ
ماضضٍ ‘ التوسّسع

اŸتابعون للوضسع الليبي يؤوكدون بأان دول دخلت
لزمة قصسد تأاجيجها من خÓل تزويد
على خط ا أ
لخر بالسسÓح ،ما تعليقكم؟
هذا الطرف وا آ
ب -خصس -وصص ال -دع -م اÿارج -ي ،أاظ -ن أان ال -غ-رب أارب-ك-ت-ه
تعقيدات األزمة الليبية ،وأادرك أان الوضسع الداخلي الصسعب
قد أالقى بظÓله بشسكل واضسح على مسسار ا◊وار السسياسسي
ب Úأاطراف األزمة ،لذلك أاضسحى ا◊ل بالنسسبة للغرب،
ه -وأان ت -ن -تصس -ر ق -وة داخ-ل-ي-ة ،خ-اصس-ة وأان ال-ت-اري-خ بّ-ي-ن أان
ا◊روب ذات الطبيعة األهلية أاواŸيليشساوية تنتهي غالبًا
بانتصسار طرف عسسكري على أاطراف أاخرى“ ،كنه من
فرضص أاجندته على ا÷ميع وبالتا‹ قيادة عهد جديد،
ودعيني أاقول لك أان الغرب بات يرى ‘ حف Îتلك القوة
ال -ق -ادرة ع -ل-ى ف-رضص سس-ي-اسس-ة األم-ر ال-واق-ع لسس-ي-م-ا ب-ع-د
انصس- -ه- -ار ع- -دي- -د اŸل- -يشس- -ي- -ات ‘ ج- -يشس -ه ،ن -اه -يك ع -ن
النتصسارات اŸيدانية التي حققها هذا الرجل رغم عدم
“كنه من دخول طرابلسص ،باإلضسافة إا ¤سسيطرته على
مناطق حيوية تضسم حقول النفط ،لذا فإان الدعم اÿارجي
ب -السس Ó-ح أاواŸواق -ف ،ي -ن -م ع -ن ف -رضس -ي-ة ق-ب-ول ال-تسس-ل-ي-م
بإامكانية ا◊ل العسسكري ‘ الدفع نحوتسسوية األزمة بدل
إاطالتها التي قد تؤودي إا ¤انهيار تام لفرصص حلها وبالتا‹
اسستنسساخ Œربة صسومال جديد ‘ اŸنطقة بحسسبهم.

التحدي الذي يواجه
ا÷زائر جاثم ع Èا◊دود

لمنية التي تواجهها ا÷زائر،
ما هي التحديات ا أ
لرهاب يتمدد ‘
وطبول ا◊رب تقرع ‘ ليبيا وا إ
اŸنطقة؟
التحدي الكب Òالذي يواجه ا÷زائر ،اليوم ،جاثم عÈ
ا◊دود ،فخطر السسÓح وا÷ماعات اإلرهابية يشسغلها أاكÌ
Óزمة الليبية ‘ عمومها،
من اإلفرازات األمنية اŸمتدة ل أ
وا÷زائ-ر م-درك-ة ◊ج-م ال-ت-ح-دي-ات اŸت-أات-ي-ة م-ن ال-وضس-ع
اإلقليمي اÎّŸهل ككل ،والتحصس Úالتدريجي بداية من
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على شسفا ا◊رب
فضسيلة دفوسس
ما كنّا نحّذر منه طول السسنوات األخÒة وقع ،وها هي
ليبيا تتحّول رويدا رويدا إا ¤بقعة التوّتر التالية بعد
سسوريا ،حيث باتت اليوم سساحة لحÎاب داخلي تغذيه
أاط -راف خ -ارج -ي -ة ب -السس Ó-ح واإلره -اب -ي Úال -ذي -ن ”
–ويلهم من منطقة الشسرق األوسسط إاثر إانهاء مهمتهم
التدمÒية للعراق وسسوريا ،ليباشسروا مهّمة قذرة أاخرى
تسس -ت -ه -دف ه -ذه اّŸرة ل -ي -ب -ي -ا وج -واره -ا ع -ل -ى وج -ه
اÿصسوصص.
لقد بات العا ⁄أاجمع مدركا بأان ليبيا هي اليوم على
شسفا حرب أاهلية إان  ⁄تكن قد سسقطت ‘ براثنها،
وبأان صسخب السسÓح اŸتعا‹  ⁄يعد يÎك ›ال
لسسماع أاجراسص السسÓم ودعوات ا◊وار ،لتفتح أابواب
ج- -ه ّ-ن -م ع -ل -ى اŸن -ط -ق -ة ال -ت -ي أاصس -ب -حت ‘ م -رم -ى
ا÷م -اع -ات ال-دم-وي-ة وال-ق-وى اÿارج-ي-ة ال-ت-ي رف-عت
مسستوى صسراعها وتنافسسها على نهب ثروات ليبيا إا¤
صسدام دموي يخوضسه نيابة عنها فرقاء هذه الدولة
الذين دخلوا اŸصسيدة بأارجلهم ،وهاهم يتحّولون إا¤
وق -ود Ÿا سس ّ-م -اه -ا م -ف -وضص الّسس -ل -م واألم-ن ب-ال–اد
األفريقي إاسسماعيل شسرقي ،حربا بالوكالة ﬂطّط لها
أان تخÎق حدود ليبيا لتنسسف أامن جÒانها اŸباشسرين
وأامن اŸنطقة بأاكملها.
ا÷م -ي -ع ي-دق ن-اق-وسص اÿط-ر ،وي-ؤوك-د ب-أان الن-ف-ج-ار
القادم سسوف لن يزلزل أاركان ليبيا وحدها ،بل سسيهز
ا÷وار كله ،واıاوف هذه عبّر عنها اÛتمعون ‘
›لسص األمن األسسبوع اŸاضسي ،الذين وضسعوا أايديهم
ع -ل -ى ا÷رح ،ح -يث أاشس -ار إاسس -م -اع -ي-ل شس-رق-ي إا ¤أان
الوضسع معقد جدا بليبيا التي أاضسحت مسسرحا ◊رب
ب -ال -ن -ي -اب -ة ع -ن ف -اع -ل Úأاج -انب أاغ -رق -وه -ا ب-السسÓ-ح
واإلره -اب -ي ،Úوح ّ-ول -وه -ا إا ¤ك -ت -ل-ة م-ن ل-هب نÒان-ه-ا
مسستعرة دون أان –دها حدود.
بدوره أابدى اŸبعوث األ‡ي غسسان سسÓمة قلقا بالغا
لتأاّزم الوضسع ‘ ليبيا ،وقال إان هذه األخÒة باتت على
شسفا حرب أاهلية مدّمرة ما  ⁄ينتبه الّليبيون إا¤
الكارثة التي يجّرون إاليها ويجنحوا إا ¤السسÓم وحلّ
خÓفاتهم ع Èا◊وار.
لقد تقاطعت كلمات اŸتدخل› ‘ Úلسص األمن على
أان النفÓت األمني بليبيا يضسع اŸنطقة كلها على كف
عفريت ،وهويسسهم ‘ إاشساعة عدم السستقرار با÷وار
وÃنطقة السساحل اŸلتهبة ،لهذا رافع ا÷ميع ألجل
اسس -ت -ب -ع -اد اÿي -ار ال -عسس -ك -ري واسس -ت -ئ -ن -اف ال-ع-م-ل-ي-ة
السسياسسية ،فالسسÓح  ⁄يحل يوما مشسكلة.
لن نضسيف أاك‡ Ìا قاله هؤولء ،غ Òأاننا نناشسد مرة
أاخ-رى ف-رق-اء ل-ي-ب-ي-ا ل-ي-درك-وا ال-ف-خّال-ذي وق-ع-وا ف-يه،
ول- -يسس- -ت- -وع -ب -وا ال -درسص ج -ي -دا ‡ا ع -ان -ت -ه ول زالت
ا÷ريحة سسوريا ،بعد أان –ول أابناؤوها هي األخرى
إا ¤بيادق ‘ يد جهات خارجية عبثت بهم وبأامنهم
Ÿدة ثما Êسسنوات ،و ⁄تÎكهم إال بعد أان دمرت
بÓدهم وحولتها إا ¤نار ورماد.
على الليبي Úأان يعودوا إا ¤طاولة اŸفاوضسات قبل
فوات األوان وأان يسسّدوا األبواب ‘ وجه التدخÓت
اÿارجية التي كل همها ما Áكن أان تقتطعه من
الكعكة الليبية وليذهب الشسعب الليبي وأامن اŸنطقة
إا ¤ا÷حيم.
 2٠١١وبعد أازمة تقنتورين جعلها ترفع من اليقظة األمنية
إا ¤أاقصس -ى درج -ات -ه -ا .إان ت -ط -ورات ال -وضس -ع األم -ن-ي غÒ
ﬁمود العواقب لسسيما بعد التحول ‘ مواقف الدول
الغربية إا ¤إامكانية ا◊سسم العسسكري والدعم الكب‘ Ò
العتاد ،يجعل جهود ا÷زائر عسسكريا ترتكز على حماية
حدودها وا◊د من الخÎاق األمني للمنطقة ،أاما سسياسسيا
ف -إان -ه -ا ت -ت -ج -ه دوم -ا إا ¤ت-غ-ل-يب مصس-ل-ح-ة الشس-عب ال-ل-ي-ب-ي
وتتمسسك با◊ل السسلمي الذي ل ترى بدي Óعنه و‘ إاطار
من الشسرعية التي تخدم بناء الدولة الليبية Ãشساركة جميع
األطراف طبعا وÃا يؤودي إا ¤أامن واسستقرار اŸنطقة
ك -ك -ل ،وأاظ -ن أان زي -ارة السس -راج األخÒة ل -ل -ج-زائ-ر كشس-فت
بوضسوح عن ذلك مرة أاخرى.

’ بّد من صسياغة أارضسية توافقية للتسسوية

أامام ما تعيشسه ليبيا ،هل Áكننا أان نقول أان فرصس
السس Ó- -م ان- -دث- -رت ،وب- -أان سس- -وري- -ا ج- -دي- -دة ح- -لت
باŸنطقة؟
ل Áك -ن ا÷زم ب -ذلك ،رغ -م خصس -وصس -ي -ة ال -وضس-ع ال-ل-ي-ب-ي
الصسعب فليبيا اليوم بحاجة للمرور إا ¤العمل اŸؤوسسسساتي
والدسستوري وهذا أاك– Èد ،لكن هذا األمر Áر حتما عÈ
حوار ليبي ب Úأاطراف األزمة لسسيما ب Úحكومة السسراج
وحف Îاللذان ÁثÓن اآلن قطبا األزمة الليبية ،ويبقى على
اŸنظمات الدولية و‘ مقدمتها األ· اŸتحدة وال–اد
اإلفريقي أان تدفع لصسياغة أارضسية توافقية للحل ،فرغم أان
ال -وضس -ع ا◊ا‹ ق -د ي -دع -م سس-ؤوالك ،ل-ك-ن ا◊ل ي-ب-ق-ى ب-ي-د
الليبي ÚواŸسستجدات اŸيدانية ا◊الية سستسساهم ‘ رسسم
معا ⁄جديدة للحوار وإاعادة التموقع ب Úأاطراف األزمة
الليبية.
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رئيسس أمبو‹ يزيد ألغموضس حول مسشتقبل أل ّ
Óعب:

«فريق أاŸا Êكب Òاّتصشل بي من أاجل التّعاقد مع بن ناصشر»
لخ ÒلÓعب أسشماعيل بن ناصشر مع فريق أمبو‹ أليطا‹ ،خاصشة أّنه مطلوب من عدة
ينتظر أن يكون هذأ أŸوسشم هو أ أ
أندية تريد ألتعاقد معه بعد أŸوسشم أŸميز ألذي أدأه رفقة ألنادي أليطا‹.

عمار حميسسي
ارتبط اسسم بن ناصسر بعدة أاندية تريد التعاقد معه على غرار روما وان ÎميÓنو
اليطالي Úوحتى فريقه السسابق ارسسنال يريد اسستعادته خÓل فÎة النتقالت الصسيفية
اŸقبلة ،إال أان رئيسض امبو‹ زاد من حدة الغموضض حول مسستقبل الدو‹ ا÷زائري.
وكشسف رئيسض امبو‹ أانّ مسسؤوو‹ فريق أاŸا Êكب Òاتصسلوا به من أاجل ا◊صسول على
خدمات بن ناصسر خÓل «اÒŸكاتو» الصسيفي وقال« :لقد تلّقيت اّتصسال من أاحد
اŸسسؤوول ‘ Úفريق أاŸا Êكب Òيريد التعاقد مع بن ناصسر ،وأاعتقد أان هذا الفريق
حسسب ما صسرح به هذا اŸسسؤوول يريد بشسدة ضسم بن ناصسر خÓل فÎة النتقالت
الصسيفية Ãا أان الÓعب نال إاعجاب مدرب الفريق».
و ⁄يكشسف رئيسض امبو‹ عن اسسم الفريق الŸا Êالكب Òحسسب قوله ،حيث أاضساف« :ل
أاسستطيع ذكر اسسم الفريق الŸا Êالذي يريد بن ناصسر ،وكل ما اسستطيع قوله انه فريق
كب ‘ ÒاŸانيا ومتواجد باسستمرار ‘ اŸنافسسة الوروبية ،وأاعتقد ان انتقال بن ناصسر
ا ¤هذا الفريق سسيشسكل نقلة نوعية ‘ مسسÒة الÓعب رغم أاّنه مّر سسابقا على ارسسنال،
إال أانه  ⁄يسستطع فرضض نفسسه للعب بصسفة أاسساسسية».
من جهته يريد بن ناصسر الرتقاء إا ¤مسستوى أافضسل خاصسة أانه يريد اللعب ‘ فريق
يشسارك ‘ اŸنافسسة الوروبية سسواء رابطة البطال او الدوري الوروبي ،وهذا المر لن
يكون إال من خÓل مغادرة امبو‹.
ويعد بن ناصسر من اŸواهب الواعدة ‘ الدوري اليطا‹ ،حيث خطف النظار هذا
اŸوسسم وهو ما جعله قريبا من النتقال ا ¤فريق روما خÓل فÎة النتقالت الشستوية،
إال أان رفضض إادارة امبو‹ حال دون ذلك.
كما دخلت أاندية أاخرى على اÿط من أاجل انتداب الÓعب ،أابرزها نابو‹ الذي يريد
هو اآلخر ضسم بن ناصسر من أاجل تدعيم خط وسسط اŸيدان ،الذي سسيعرف رحيل بعضض
الÓعب Úعلى غرار الÈازيلي اآلن اŸطلوب من عدة أاندية أابرزها باريسض سسان
جÒمان.

رفضس Œديد عقده مع ناديه ديجون ألفرنسشي

«عبيد» يقÎب من العودة إا ¤الّدوري ا’‚ليزي من بّوابة كريسشتال با’سض
كششفت صشحيفة «ليكيب» ألرياضشية ألفرنسشية أن ألدو‹ أ÷زأئري متوسشط ميدأن نادي ديجون ألفرنسشي «مهدي عبيد» قّرر عدم
Œديد عقده ألذي ينقضشي يوم  30جوأن أŸقبل ،هو ألذي حمل ألوأنه Ÿدة ثÓث سشنوأت كاملة ،موضشحة بأان خريج مدرسشة نادي
لونسس يفضشل ألعودة إأ ¤ألبطولة أل‚ليزية بدأية من أŸوسشم أŸقبل ،من بوأبة أحد ألفرق أŸهتمة بخدماته ،وألتي دخلت ‘
أتصشالت متقدمة معه قبل نهاية أŸوسشم ألكروي ( )2019 – 2018بفرنسشا.

ﬁمد فوزي بقاصص
«مهدي عبيد» صساحب الـ  26ربيعا
ال- - -ذي ب - -عث مشس - -واره ال - -ك - -روي ‘
ال-ب-ط-ول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة م-ن ب-واب-ة ن-ادي
دي- -ج -ون ،ه -و ال -ذي ك -ان ي -ع -ا Êم -ن
وي Ó-ت اإلصس-اب-ات ال-ت-ي ح-رم-ت-ه م-ن
التأالق مع كل الفرق التي حمل أالوانها
منذ بداية مشسواره الحÎا‘ بداية
م- -ن ن- -ادي ن- -ي- -وك- -اسس- -ل ي- -ون- -اي -ت -ي -د
اإل‚ليزي الذي تقمصض أالوانه من
( 2011إا ¤غاية  ،)2015حيث خاضض
 21مباراة بأالوان النادي اإل‚ليزي
بينها  13مواجهة ‘ الÁÈرليغ ،كما
“ت إاعارته ‘ مناسسبت Úإا ¤نادي
ج-ونسس-ت-ون األسس-ك-تÓ-ندي وإا ¤نادي
ب -ان -اث -ي -ن -اي -ك -وسض ال -ي-ون-ا ،Êق-ب-ل أان
يشسÎي األخ Òع - -ق - -ده سس - -ن - -ة 2015
بعدما تأالق ‘ موسسمه األول معه،
لكنه قرر العودة ‘ اŸوسسم اŸوا‹
‘ سسن  23ربيعا إا ¤فرنسسا مع نادي
دي- -ج- -ون ل -ب -عث مشس -واره ال -ري -اضس -ي
وﬁاول-ة ال-ع-ودة ل-ل-م-ن-ت-خب الوطني،

حيث قبع مع النادي الفرنسسي Ÿدة
ثÓث مواسسم كاملة مكنته من خوضض
 75م -ب -اراة ب-ي-ن-ه-ا  26ل -ق-اء خÓ-ل
اŸوسس - - -م ا÷اري أاي- - -ن “ك- - -ن م- - -ن
تسسجيل  3أاهداف ،رغم غيابه عن
أاجواء اŸنافسسة الرسسمية ألزيد من
شسهرين بسسبب اإلصسابة التي تعرضض
ل- -ه- -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -ف -خ -ذ خ Ó-ل
الÎبصض األخ Òل- -ل- -خضس- -ر ،وÁك- -ن- -ه
العودة إا ¤اŸنافسسة بداية من يوم
اÿميسض أاو األحد اŸقبل Ãناسسبة
اللقاءين الفاصسل Úلضسمان البقاء ‘
«الليغ »1ضسد نادي لونسض ،ليعمل على
اŸسساهمة ‘ ترك فريقه مع الكبار.
«عبيد» قّرر عدم Œديد عقده مع
ناديه ديجون الفرنسسي هذا اŸوسسم
رغم إا◊اح إادارة فريق شسرق فرنسسا
على هذا اŸطلب ،كونها تعتÈه من
ب Úأابرز العناصسر ‘ الفريق ،ويعود
رفضض ال- -دو‹ ا÷زائ- -ري ل -ت -ج -دي -د
ع- -ق- -ده بسس -بب دخ -ول -ه ‘ اتصس -الت
م-ت-ق-دم-ة م-ع ن-ادي ك-ريسس-ت-ال بالسض
ال‚ل -ي -زي ال-ن-اشس-ط ‘ الÁÈرل-ي-غ،
حسسبما كشسفته أامسض الثÓثاء تقارير

إاعÓ-م-ي-ة ا‚ل-ي-زي-ة ال-ت-ي أاك-دت ب-أانه
يقÎب من حسسم صسفقته معه وينتظر
ت -وق -ي -ع -ه ع-ل-ى ال-ع-ق-د ال-ذي ي-رب-ط-ه
ب -ال -ف -ري-ق ال‚ل-ي-زي ب-ح-ر األسس-ب-وع
اŸقبل.
عودة «عبيد» اإ ¤البطولة ال‚ليزية
سستكون هذه اŸرة فرصسة كبÒة له
من أاجل الÈوز مع فريقه ا÷ديد،
والعمل على ضسمان مكانة أاسساسسية

معه ومواصسلة الرفع من مسستوياته
التي سستسسمح له من أان يكون قطعة
أاسس- -اسس- -ي- -ة ‘ اŸن- -ت- -خب ال -وط -ن -ي،
خصس- -وصس- -ا ب- -ع- -د إاع- -ج -اب ال -ن -اخب
ال-وط-ن-ي «ج-م-ال ب-ل-م-اضسي» وسسابقيه
بإامكانياته الكبÒة التي  ⁄يتمكن من
إاب- -رازه- -ا بسس- -بب ل- -ع- -ن- -ة اإلصس -اب -ات
اŸت -ك -ررة ال -ت-ي ت-ط-ارده م-ن-ذ ب-داي-ة
مشسواره الكروي.

بوغرارة يتّجه Ÿغادرة العارضشة الفنية لدفاع تاجنانت
اŸواصسلة ،ما يعني أان مباراة ا÷ولة الخÒة أامام
نادي بارادو كانت األخÒة له مع دفاع تاجنانت.
و‘ سسياق آاخر ،قّرر اŸهاجم بن سساحة الرحيل
عن الفريق بشسكل رسسمي بسسبب اŸضسايقات التي
تعرضض لها عقب تضسييعه لضسرتي جزاء ‘ مواجهة
شسباب قسسنطينة ،غ Òأاّن الرئيسض قرعيشض اشسÎط
على بن سساحة جلب فريق للتفاوضض معه بشسأان
–ويله إاليه ،رغم أان بن سساحة ل يزال مرتبطا
ودفاع تاجنانت بعقد يدوم إا ¤غاية  30من جوان
 ،2020ع -ل-م-ا أان ف-ري-ق-ي شس-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل وال-ن-ج-م
السساحلي يريدان ضسمه ،ليبقى الÓعب األقرب من
النادي التونسسي.
جدير بذكره ،أاّن اÿسسارة التي تعرضض لها دفاع
تاجنانت ‘ ا÷ولة األخÒة من البطولة أامام نادي

بارادو رسسم سسقوط الفريق إا ¤الرابطة اÎÙفة
الثانية «موبيليسض».

لÓششتباه ‘ توّرطهم ‘ ألّتÓعب بنتائج أŸباريات

اعتق ـ ـ ـ ـال ›موعـ ـ ـة مـ ـ ـن الّÓعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب Úبإاسشبان ـ ـ ـ ـيا

لسشبانية ،أمسس
ألقت ألششرطة أ إ
ألثÓثاء ،ألقبضس على ›موعة من
لعبي كرة ألقدم أÙلية من ألقسشمÚ
لول وألثا ÊلÓششتباه ‘ أنتمائهم إأ¤
أ أ
ششبكة إأجرأمية متورطة ‘ ألتÓعب
بنتائج أŸباريات ع ÈأŸرأهنات
ألرياضشية.
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بهدف تنششيط أŸناخ ألسشياحي وألّرياضشي

اتفاقيتـ ـ ـ ـان ب Úوزارتـ ـ ـ ـي ال ّسشياح ـ ـة
والششب ـ ـ ـ ـاب والرياضش ـ ـ ـة
” ليلة أول أمسس بقاعة ألجتماعات بنزل «ألسشوفيتال « إأمضشاء أتفاقيت Úب Úوزأرتي
ّ
ألسشياحة وألصشناعات ألتقليدية وألششباب وألرياضشة بحضشور كل من عبد ألقادر بن مسشعود
وعبد ألرؤووف برناوي.
وششهدت أ÷لسشة حضشور أربع أ–اديات رياضشية معنية بالتنششيط ألسشياحي وألرياضشي وهي
ألكرة ألطائرة ،رياضشة ألغطسس ،ألرياضشة للجميع ،ألرياضشات ألششرعية .وقد أمضشى على
ألتفاقيت Úرؤوسشاء هذه أل–اديات ألرياضشية مع ›مع فندقة وسشياحية وأ◊مامات
ألتابعة للقطاع ألعمومي ،أما ألتفاقية ألثانية فكانت مع ألفيدرألية ألوطنية للفندقة
ألتابعة للقطاع أÿاصس.

فؤواد بن طالب
وق -ب -ل إامضس -اء الت -ف -اق -ي -ت Úأاد ¤وزي -ر السس -ي-اح-ة
والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-كلمة ترحيبية للحاضسرين،
م-نّ-وه-ا ب-ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة ب Úال-وزارت Úوال-ت-ي ت-ع-د
األو ¤م -ن ن -وع -ه -ا ‘ ت -نشس -ي -ط اŸن-اخ السس-ي-اح-ي
وال- -ري- -اضس- -ي ع ÈالÎاب ال- -وط- -ن- -ي ،وه -ذا ÷ع -ل
السسياحة ‰وذجا ‘ التسسي ÒواألخÓق وغÒها من
األمور اإليجابية التي –دث عنها اŸتدخلون ‘
هذا اللقاء ،خاصسة كما قال« :حان الوقت وبسسرعة
لتفعيل هذه اŸبادرة الهامة ذات الطابع السسياحي
وال-ري-اضس-ي لصس-ال-ح السس-ي-اح-ة ا÷زائ-رية والشسباب،
ولذلك فنحن مطالبون باŸتابعة الدائمة وفق رؤوية
نÒة ،معÈا ‘ كلمته أان السسياحة ‘ العا ⁄بصسدد
ال -ت -وج -ه ل -ن -م-ط أاك Ìنشس-اط-ا وت-رف-ي-ه-ا م-ن خÓ-ل
اعتماد أاسساليب حديثة لÓسستثمار ‘ وقت فراغ
الفرد من خÓل األنشسطة الرياضسية والÎفيه.
وأاضساف« :فالسسياحة كظاهرة اجتماعية تسستجيب
◊اج -ة ال -ف -رد اŸت -زاي-دة ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى الÎف-ي-ه
والÎويج والسستجمام ‘ إاطار ما يسسمى بالسسياحة
الÎفيهية» ،إاذ ل يخفى حسسبه ،بأانها أاهم العوامل
اŸؤوثرة على إاقبال السسواح على وجهة ما و‘ نفسض
الوقت الرياضسة يشسرف عليها ﬂتصسون ،وهذا Ÿا
لها من أاثر إايجابي على حياة الفرد ‘ إاعادة بعث
طاقاته وŒديدها.
وي-رى وزي-ر السس-ي-اح-ة والصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية ،أان
«ا÷زائر ،وا◊مد لله تزخر بإامكانيات طبيعية ل

‚دها ‘ مكان آاخر على غرار ا÷بال والشسواطئ
وال-رم-ال وال-ف-ن-دق-ة وا◊م-ام-ات اŸع-دنيةŒ ،علنا
قادرين على اسستقبال ﬁبي هذا النشساط الرياضسي
الهام ،ولذلك فالتفاقية التي أابرمت مع ›مع
ف -ن -دق -ة م -ع ال -ف -ي -درال -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ل-ل-ف-ن-دق-ة م-ع
الفيدراليات الرياضسية اŸذكورة من أاجل تفعيل
ه -ذه الت -ف -اق -ي -ات اÿاصس -ة ب -الÎوي -ج ل -لسس -ي -اح-ة
الرياضسية ‘ ا÷زائر ،خاصسة ونحن على أابواب
موسسم الصسطياف ويجب التحضس Òله جيدا.
برناوي :ضشرورة Œديد أفكار ألششباب ‘
أÛال ألسشياحي على أسشسس علمية
ورياضشية
أاما وزير الشسباب والرياضسة عبد الرؤووف برناوي
ع ‘ Èكلمته أان هناك فرصسة كبÒة للتقاء رؤوسساء
ال–اديات اŸعنية من أاجل عقد التفاقية التي
سستعود بالنفع على الشسباب الرياضسي ودفع عجلة
السس -ي -اح -ة إا ¤األم -ام م -ن خ Ó-ل ه -ذه الت -ف -اق-ي-ة
التاريخية ب Úالوزارت ÚاŸعنيت Úو التي تهدف إا¤
الÎوي -ج إا ¤السس -ي -اح -ة أاك Ìع -ن ط -ري -ق ال -نشس -اط
الرياضسي والÎفيه وهذا يعود إا ¤الرتباط ما بÚ
السسياحة والرياضسة ،والغرضض من هذا كله الرتقاء
بالرياضسة والسسياحة إا ¤مصساف الدول الكÈى ،ألن
الهدف األسساسسي حسسب الوزير سسيخدم ا÷زائر،
وهذا باشسراك كل اıتصس Úوالتقني ‘ Úعمل
مشسÎك ب Úالوزارت ،Úوكل هذا يصسب ‘ خانة
تطوير السسياحة والرياضسة ‘ بÓدنا.

لدأرة
أنصشار «أ◊مرأوة» يسشتغربون “اطل أ إ

بن سشاحة مطلوب من ألّنجم أل ّسشاحلي ألّتونسشي

فتح مدرب دفاع تاجنانت ،اليام Úبوغرارة ،على
نفسسه باب الرحيل من العارضسة الفنية للفريق عقب
سس -ق -وط -ه رسس-م-ي-ا إا ¤ال-راب-ط-ة اÎÙف-ة ال-ث-ان-ي-ة
«موبيليسض» ،مّتهما لعبيه بالتقاعسض ‘ ا÷ولت
األخÒة م -ن ال -ب -ط -ول -ة ،وب-اÿصس-وصض ‘ م-واج-ه-ة
ا÷ولة الـ  29من اŸسسابقة اÙلية أامام شسباب
قسسنطينة ،عندما تعادل مع األخ ،Òعلما أان دفاع
تاجنانت أاضساع ضسربتي جزاء عن طريق الÓعب بن
سساحة على مرت.Ú
وقالت مصسادر من بيت دفاع تاجنانت ،إان الرئيسض
ال -ط -اه -ر ق -رع-يشض ط-لب م-ن ب-وغ-رارة الÎيث إا¤
غاية الجتماع به بحر األسسبوع ا÷اري للفصسل ‘
مصسÒه على رأاسض العارضسة الفنية ،علما أان ذات
اŸصسادر أاّكدت أان بوغرارة ل يفكر إاطÓقا ‘

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ونقلت وسسائل اإلعÓم اÙلية عن مصسادر من
الشسرطة اإلسسبانية أان راؤوول برافو الÓعب السسابق
بنادي ريال مدريد ،وكذا عضسو نادي ريال بلد
الوليد وبورخا فرنانديز يوجدان ضسمن الÓعبÚ
الذين ” إالقاء القبضض عليهم.
وأاوضس- -حت ن- -فسض اŸصس -ادر أان اع -ت -ق -الت أاخ -رى
سستطال ›موعة من اŸشستبه بهم ،وذلك ‘ إاطار

هذه العملية اŸتواصسلة وسستشسمل بعضض اŸديرين
ال -ت -ن -ف -ي -ذي ÚواŸوظ -ف Úوال -ع -ام -لﬂ ‘ Úت -ل-ف
الهيئات واŸؤوسسسسات اŸتورطة ‘ هذه القضسية.
وأاشسارت إا ¤أانّ فرق ودوريات أامنية ” توجيهها
منذ السساعات األو ¤من صسباح أامسض الثÓثاء إا¤
مقر نادي هويسسكا (شسمال إاسسبانيا) ‘ إاطار نفسض
العملية.

الغموضض يكتنف عملية شش ـراء أاسشهـ ـ ـم
الفري ـ ـق مـ ـن ششركـ ـة «ه ـ ـيÈوك»

ألحّ رئيسس مولودية
وهرأن أحمد بلحاج على
ترك منصشبه مباششرة مع
نهاية أŸوسشم أ÷اري،
حسشب تأاكيدأته لوسشائل
لعÓم ‘ ،ألوقت ألذي
أ إ
تخيم ألضشبابية بخصشوصس
مصش Òألعقد أŸبدئي ألذي
أبرمه ‘ جانفي أŸنصشرم
مع ششركة «هيÈوك» ألتي
ألتزمت بششرأء أغلبية
أسشهم ألنادي ألوهرأÊ
ألناششط ‘ أÎÙف
لول.
أ أ

و ⁄ي -ن-ج-ح ب-ل-ح-اج ،ال-ذي أان-ه-ى
م- -وسس- -م- -ه اÿامسض ع- -ل -ى رأاسض
اŸولودية– ‘ ،قيق األهداف
اŸسسطرة والتي تتمثل أاسساسسا ‘
ق -ي -ادة «ا◊م -راوة» ل -ل -ع -ودة اإ¤
م-نصس-ة ال-ت-ت-وي-ج-ات ال-ت-ي غ-اب-وا
ع -ن-ه-ا م-ن-ذ  ،1996وه -ي السس -ن -ة
التي شسهدت آاخر فوز لهم بلقب
كأاسض ا÷زائر.
خر بلحاج ،إامكانيات مالية
وسس ّ
م -ع -تÈة ق -ب -ل ان -ط Ó-ق اŸوسس-م
ا÷اري م- - -ن أاج - -ل وضس - -ع ح - -د
لقرابة ربع قرن من اإلخفاقات،
ح- -يث سس- -ارع إا ¤ت -ق -د Ëوع -ود
للعب األدوار األو ¤بعدما “كن
من جلب عدة لعب ÚمعروفÚ
على السساحة الكروية الوطنية،
فضس Ó- - -ع - -ن ان - -ت - -داب اŸدرب
األسسبق للمنتخب اŸغربي بادو
زاكي ،لكن الرياح Œ ⁄ر Ãا
تشستهيه سسفن اŸسسؤوول األول ‘
اŸول -ودي -ة وصس -ارع ال -ف-ري-ق م-ن
أاجل البقاء ‘ سساحة الكبار قبل
جولة واحدة عن نهاية البطولة.

وتأاّزمت وضسعية تشسكيلة الباهية
م- - - - -ن - - - -ذ ا÷ولت األو ¤م - - - -ن
اŸسس -اب -ق -ة ب-ع-د رح-ي-ل اŸدرب
اŸغربي ،ليتبعه أاغلبية الÓعبÚ
ا÷دد خ Ó-ل فÎة ال -ت -ح-ويÓ-ت
الشس -ت -وي -ة ،ل -ي -دخ -ل ال -ف-ري-ق ‘
دوام -ة م -ن اŸشس -اك -ل  ⁄ي -ن-ج-ح
اŸدرب -ون ال-ذي-ن ت-ع-اق-ب-وا ع-ل-ى
ال -ع -ارضس -ة ال -ف-ن-ي-ة ب-ع-د م-غ-ادرة
التقني اŸغربي وعددهم ثÓثة
‘ حلها.
وأام - -ام اÿط - -ر ال - -ذي ي- -ح- -دق
ب-اŸول-ودي-ة ،سس-ارعت السس-ل-طات
اÙل-ي-ة إا ¤ت-ك-ث-ي-ف اتصس-التها
م- - -ع ﬂت- - -ل- - -ف اŸت- - -ع- - -ام- - -لÚ
القتصسادي ÚباŸنطقة من أاجل
اإلعداد لدخول النادي ‘ عهد
ج - -دي - -د –ت ق - -ب - -ع - -ة شس- -رك- -ة
اقتصسادية تضسمن له العودة إا¤
ال-ت-أال-ق ع-ل-ى السس-اح-ت Úال-وطنية
والدولية ضسمن هذا اŸسسعى” ،

ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ع -ق -د الشس-راك-ة
اŸبدئي مع مؤوسسسسة «هيÈوك»
ال - - -ت - - -اب - - -ع- - -ة لسس- - -ون- - -اط- - -راك
واŸتخصسصسة ‘ النقل البحري
للمحروقات ،وهو ا◊دث الذي
اسس - -ت- -ق- -ب- -ل- -ه الشس- -ارع ال- -ك- -روي
الوهرا Êبحفاوة كبÒة قبل أان
تبدأا الشسكوك ‘ التسسرب إاليه
على خلفية الركود اÙسسوسض
الذي يعرفه هذا اŸلف .ولعل
ما يزيد من تعقيد إا“ام عملية
التنازل عن أاغلبية أاسسهم الشسركة
ال- -ري -اضس -ي -ة ل -ل -م -ول -ودي -ة ال -ت -ي
ت- - - - - - - -أاسسسست ‘  2010لصسالح
«هيÈوك» ،أان التقارير اŸالية
ıتلف الرؤوسساء الذين تعاقبوا
ع- -ل- -ى رئ- -اسس- -ة ال -ن -ادي  ⁄ي -ت -م
إاعدادها بعد رغم أان مسسؤوو‹
الفرع التابع ّÛمع سسوناطراك
كانوا قد طالبوا بها منذ فÎة
طويلة.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
أ◊مل

خـ ÈمثÒ
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wmimigaga783@gmail.com

تطبيق ُيتيح لك
أأخذ سضيلفي مع
أألموأت!

عÌإت إ◊ياة ..
ليسصت ضصدك  ..بل
’جلك  ..لتعي ما
هي أ
ه -ي إ◊ي -اة  ..ل -ت -ف -ه-م
موإقف  ⁄تكن تفهمها
 ..ولÎى أإشص- - - -ي - - -اء ⁄
تكن ترإها «.

ألثور

إل -وِع -ي ‘ إل-ع-ق-ل
وليسش ‘ إلُعمر ،إلُعمر
’ي -امك
ُم- -ج -رد ع -دد أ
وإلعقل حصصاد فهمك
للحياة وقناعاتك.

أ÷وزأء

ك- - - -ل- - - -م - - -ا زإدت
خÈتك ب-ا◊ي-اة،
ق ّ-ل ع -دد أإصص-دق-ائك
إŸقرب ،Úقلّت نسصبة
ت- -أاُث- -رك ب- -ال- -ف- -رإق،
ونسص- - -ب - -ة ت - -ع ُ- -ل - -قك
’شص- -ي- -اء ،وقّ- -ل- -ت
ب - -ا أ
’شص - -ي - -اء إل - -ق - -ادرة
إ أ
على هزÁتك.

ألسضرطان

‘ ﬁاول - - -ة Ÿسص - - -اع - - -دة
إل-ن-اسش ع-ل-ى إل-ت-كّيف مع
ف-ق-دإن أإح-ب-ائ-ه-م ،ق-امت
شص- -رك- -ة ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ا
كورية جنوبية بتطوير
تطبيق ُيتيح لهم إلتقاط
إلصص - -ور وإل - -ت- -ح- -دث م- -ع
شصخصصيات مُجسصدة رقميًا
باŸوتى.
ُي- -دع -ى ه -ذإ إل -ت -ط -ب -ي -ق
ب -اسص-م «” ،»With Me
ت - - -ط - - -وي- - -ره م- - -ن ق- - -ب- - -ل
 ،ELROISوه-ي شص-ركة
ك- - - -وري - - -ة ج - - -ن - - -وب - - -ي - - -ة
م- -ت- -خصصصص- -ة ‘ Œسص- -دإت
وإق -ع -ي -ة .ووف -ق-ا
3D
ل-لشص-رك-ة ،ف-ق-د ” ت-ط-وير
إل -ت -ط -ب-ي-ق ل-ي-ج-ع-ل إل-ن-اسش
يشص-ارك-ون ◊ظ-اتهم رقميًا
’شص -خ -اصش إل-غ-ائ-ب Úأإو
م -ع إ أ
حتى إŸتوف.Ú
ل- - -ك - -ن ُصص - -ن - -ع إل - -ذك - -ري - -ات
وإل -ت-ف-اع-ل م-ع إŸوت-ى م-ا ه-ي
إ ¤م- - -ي - -زة وإح - -دة م - -ن بÚ
إل - -ع - -دي - -د م - -ن إŸزإي- -ا إل- -ت- -ي
ي- -ع- -رضص- -ه -ا إل -ت -ط -ب -ي -ق .إذ إن
إلشص - - -رك - - -ة ُت- - -خ- - -ط- - -ط أإيضصً- - -ا
لÓ- - - - -تصص- - - - -ال م - - - -ع إŸشص - - - -اهÒ
وإسص -ت -خ-دإم صص-وره-م ب-ط-ري-ق-ة
ُمرخصصة لكي يتفاعل إ÷ماهÒ
معهم.

للعÈة

ننببضضضضنن ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاا
ففللسسضضططييننــ ــ ــيي
لألبـ ـ ـ ـ ـ ـد

شضغل
عقلـك

عندما Áرون ‘ ألذأكرة

أإنه
^
Óرضش من
يصصل ل أ
إل-فضص-اء ي-وم-يً-ا ن-حو
 ١٠٠ط - -ن م - -ن إŸوإد
وإلÎكيبات،
خ- - -اصص- - -ة م- - -ن
إلشصمسش؟.

ه -ن-اك أإشص-خ-اصش ن-ل-ت-ق-ي ب-ه-م أإح-ي-انً-ا
م- - -رة أإو بضص- - -ع م- - -رإت ،ث - -م
Œرف - -ه - -م أإم - -وإج إ◊ي- -اة
إن إ◊ياة ثÓث
بعيًدإ عنا ف Óنرإهم بعد
م- - - - - - - - -رإح - - - - - - - -ل :
ذلك أإب -دًإ ،و’ ي -ب -ق-ى ل-ن-ا
ح -ل أل-ع-دد
إع -ت-ق-ادك أإنك سص-وف
م- -ن -ه -م سص -وى إل -ذك -ري -ات
ألسضابق
تغ Òإلدنيا  ..إÁانك
تعاودنا ‘ بعضش مناسصبات
^ ﬁي -ط -ات م -ن ذهب! ن-ع-م
بأانك لن تغ Òإلدنيا،
ا
إ◊ي -اة  ...ف -نسص -ت -ع -ي -د م
.
ج
ل
ث
ل
إ
^
يوجد –ت سصطح إÙيطات
وتأاكدك من أإن إلدنيا
ن
أ
إ
ت- -ع- -ل- -م- -ن -اه م -ن -ه -م ب -غÒ
ن
ط
ن
و
ي
ل
م
٢
٠
ن
م
ب
ر
ق
ي
ا
م
قد غÒتك
يدركوإ ذلك ،ونسصÎجع من
م - - - - - - -ن إل - - - - - - -ذهب إÿالصش،
ع- - -ا ⁄إل- - -غ - -يب وج - -وه - -ه - -م
وب-ال-ت-ا‹ ي-ب-ل-غ نصص-يب ك-ل
وأإصص -وإت -ه -م.وم -ن ب Úه -ؤو’ء
ف- - -رد  ٩ج -ن-ي-ه-ات ذهب
إي - - - - -اك إن ت - - - - -هÚ
تقريبًا؟.
’شصخاصش أإولئك إلذين وثقوإ
إ أ
ن - -فسصك وت- -ب- -ق- -ى ›رد
بنا و أإسصدوإ إلينا يدإ إŸسصاعدة
إح - - -ت - - -م - - -ال ‘ ح - - -ي - - -اة
وإحÎموإ طاقاتنا و دعموإ إبدإعنا
أإح- -ده- -م ،إم- -ا إن ت- -ك -ون
و ⁄ي- -ك -ن ه -ذإ لشص -يء إ’ م -ن أإج -ل أإن
وإق- -ع م- -ؤوك -د إو سص -رإب ’
نÈز مكنوناتنا إلتي غُuيَب ْ
ت و إضصطُِهَدتْ لسصن Úطويلة
يطال.
فاللهم ’ Œعلنا من إلذين من بعد ماإشصتد سصاعدهم
’لوإن إلتالية  :إلصص،È
عندما ترغب بتلوين حياتك فإاسصتعن با أ
’روإح إلطيبة ‘ بحر إلنكرإن
رموإ جهود أإولئك إ أ
’بتسصامة ،إلتفاؤول ،إلصصدقة  ..حينها سصتصصبح حياتك جميلة.
إ إ
سص- - - -ي- - - -م- - - -وت نصص- - - -ف
و إل -نسص -ي -ان .إل -ي -ك -م ن -ع -م إل-ي-ك-م سص-ت-ب-ق-ون ‘
إب - -دإعك إن ف- -ك- -رت ‘ رأإي
إلذإكرة و ‘ إلضصم Òحماكم إلله من كل
^ إفعل إ Òÿو إن كنت غارقاً ‘ أإنهار إŸعاصصي
’خ- -ري- -ن  ..ت- -ذك -ر أإن لك
إ آ
سصوء و أإصصحاب إلسصوء وكل من يدل
.
ه
ت
م
ح
ر
‘
ل
خ
د
ت
و
ه
ل
ل
إ
ك
ي
ج
ن
ي
ا
Ã
ر
ف
Óشصياء منها
زإوية ’ ينظر ل أ
ع-ل-ى إلسص-وء ف-ط-ب-ت-م وطاب
^ سصتشصعر بجمال إ◊ياة عندما Œعل لكل يوم
سصوإك.
ذكركم ..
صصفحة جديدة  ،و تÎك إŸاضصي بأاعبائه و’

أ لأ س ض د

ألعذرأء

أŸيزأن

‘ حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـلدي
أبتسضم

حك ـ ـم و أأمثـ ـال

ألعقرب

تعود إليه .

إخوإ ’ Êتنسصاو
إلشصهدإء
إللي ضصحاو على حياة
إلبÓد
بالدموع وإلدماء إحموإ
ترإبكم
خلو إ’هل وإلصصحبة مع
إ’و’د
صصوتهم من إلقبور
يناديكم

إسصمعوإ لهذإ إلصصوت يا
عباد
إ’–اد عنوإننا إلتضصحية
شصعارنا
حرية غايتنا يحيا إلوطن
للوطن نبيعوإ كل إنفسصنا
’ نرضصى إن نعيشش إلهوإن
’–اد عنوإننا إلتضصحية
شصعارنا
حرية غايتنا يحيا إلوطن

’تصصال «شصوف» وعندما تكون معهم
^ ‘ إلرسصائل يكتبون لك «إسصمع» و‘ إ إ
يقولون لك «تخيل» من أإنتم !
^ قالت له زوجته  :أإثق بذوقك فأانت أإخÎتني..قال لها ⁄ :
تري إلثانيه بعد،كان خفيف دم رحمه إلله.

صص Ó- -ح إل- -دي- -ن- -ي ‘ إع- -م- -اق
إعماقي يناديني
وكل عروبتي للثأار للتحرير
تدعوÊ
ورإي -ات -ي إل -ت -ي ط -ويت ع-ل-ى
ربوإت حطيني
وصصوت مؤوذن إ’قصصى يهيب
بنا إغيثوÊ
’ف
’سص- - -رى وإ آ
’ف م - - -ن إ أ
وإ آ

^ حاجيتكم
ع- - -ل- - -ى ن- - -اق - -ت - -ن - -ا
إ÷ع-ج-اع-ة م-ن ب-عد
سصمعنا رغاها ماوقفت
‘ إلسص -وق م-اسص-م-ع-ن-ا
حد شصرإها

م - -ا ُدمت ت - -ن- -ام
م - - -رت - - -اًح - - -ا دون أإن
’،⁄
ي - - - - -وق - - - - -ظك إ أ
وت- -ت- -قّ- -ل- -ب ك- -ي- -ف -م -ا
شصئت ،و“ضصي أإينما
شص -ئت ،وت -ن -ط-ق ك-م-ا
شص- -ئت ،وتسص- -ت- -ط -ع -م
م- - - -اشص- - - -ئت  ،ف - - -ق - - -ل
ُم -سص -تشص -عً-رإ « إ◊م-د
لله « فا◊ياه جميلة

إŸسصاجيني
’مة إلكÈى وتهتف
تنادي إ أ
باÓŸييني
تقول لهم إ ¤إلقدسش إليك
قبلة إلديني
إ ¤حرب تدق إلظلم تزهق
روح صصهيوÊ
وترفع ‘ سصماء إلكون إعÓم
فلسصطيني

^ يقول أإحد إلشصباب كنت وإقفا باŸصصعد و دخلت
’ول كانت سصاكتة ثم كيف حالك؟،
فتاة ،فا أ
وإل -ت -ف -تت إل -ي-ه-ا ف-وج-دت-ه-ا ت-ت-ك-ل-م ‘ ه-ات-ف-ه-ا
..إŸه- -م أإخ- -رجت مسص- -ب- -ح- -ت- -ي وأإك- -م -لت
إ◊مدلله

قد ترسصم و–لم وتتمنى
إلشص- -خصش إل- -ذي ي -رسص -م -ه
خ -ي-الك وت-ت-م-ن-اه-ا روحك
و– ⁄صصل على مبتغاك .وقد
يكون ما حصصلت عليه يوما أإجمل
ب- -ك- -ث‡ Òا رسص- -مت وح- -ل- -مت ذإت
يوم.

ألقوسس

إذإ أإردت إن تؤو ⁄أإحدهم فأاترك
ل -ه ذك -رى سص-ع-ي-ده  ،،وث-ق “ام-ا أإن-ه
ع -ن -دم -ا ي -ت -ذك -رك ..سص -ت -ؤوŸه إل -ذك -ري
إلسصعيده  ،إك Ìمن إلسصيئه بكث.Ò

أ÷دي

ذإ أإردتَ أإن تسص - -رق ضص - -ح - -ك - -ات و◊ظ- -ات
سصعيدة من إلزمن  ..فاجلسش مع طفل صصغ ، Òأإو
’ول ’ يعرف شصيئًا عن إلدنيا ..
شصيخ كب .. Òفا أ
وإلثا Êإكتفى منها.

ألدلو

رÃا كانت خطوتك إ÷ديدة إŸقبلة صصعبة إ ¤حxد
ما ،لكنها ليسصت أإك Ìصصعوبة من بقاءك ‘ وضصعك إ◊ا‹
إل - -ذي َ ⁄ي ُ- -ع ْ- -د يصص - -ل - -ح لك ،أإو َ ⁄يُ- -عْ- -د م- -وج- -وًدإ م- -ن
’سصاسش..
إ أ

أ◊وت

ُتدرك مدى ضصعفك ح– Úاول أإن تسصتعيد ما كان ملًكا لك و’ تسصتطيع ،حÚ
–اول إسصتعادة أإغلى ما أإخذته منك إ◊ياة لكن يدك تعود مبتورة كل مرة كقلبك.

مواقيت
الصصÓة

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  29م -اي  :1٨٣2وق-وع م-ع-رك-ة «خ-ن-ق ال-ن-طاح»
لو ¤ب Úج -يشس اŸق -اوم -ة الشص -ع-ب-ي-ة ب-ق-ي-ادة
ا أ
لم Òع- -ب- -د
الشص - -ي - -خ «ﬁي ال - -دي - -ن» وال - -د «ا أ
ال-ق-ادر» ،وال-ق-وات ال-ف-رنسص-ي-ة ،ك-ان النصصر فيها
حليف اŸقاومة.
^ 29م-اي  :19٥9ا÷Ôال «دي-غ-ول» يشص-ك-ل ح-ك-ومة جديدة
لعّلها تتجاوز فشصل سصابقاتها ‘ خنق الثورة ا÷زائرية.

٢٤

لربعاء  2٤رمضصان  1٤٤0هـ الموافق لـ  29ماي  2019م
ا أ

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

العدد

1٧960

‘ البداية ،ورفقة اللواء ﬁمد عجرود قائد الناحية
ال -عسس -ك -ري -ة السس -ادسس -ة ،اسس -ت -م-ع ال-ف-ري-ق إا ¤ع-رضض ح-ول
التمرين ،قدمه قائد القطاع تضسمن الفكرة العامة ومراحل
ال-ت-ن-ف-ي-ذ ،ال-ت-م-ري-ن ال-ذي ي-ن-درج ‘ إاط-ار ت-ق-ي-ي-م اŸرح-لة
الثانية من سسنة التحضس Òالقتا‹  ،2019 / 2018قامت
بتنفيذه وحدات القطاع العملياتي برج باجي ﬂتار مسسندة
ب-وح-دات ج-وي-ة م-ن ط-ائ-رات وح-وام-ات ت-ت-ق-دم-ه-ا ط-ائ-رة
ا’سستطÓع ا÷وي للقيادة العليا.

التحكم ‘ اسشتعمال منظومات اأ’سشلحة
والتجهيزات اŸتوفرة

’ ششيء يعلوعلى مصشلحة ا÷زائر

ه -ذا ا◊وار ال -ذي ي -ت -ع Úأان تشس -ارك ف -ي -ه شس-خصس-ي-ات
ونخب وطنية تكون وفية للوطن وŸصسلحته العليا اŸقدسسة،
ف -ا◊وار الصس -ادق واŸوضس -وع -ي ال -ذي ي-ت-م خÓ-ل-ه ت-ق-دي-ر
الظروف التي “ر بها البÓد ،ويتم عÈه التنازل اŸتبادل
من أاجل الوطن ،فبهذه الطريقة يتم ﬁوالفوارق ب Úاآ’راء
اıتلفة أاوعلى اأ’قل تقليصض اŸسسافة ‘ وجهات النظر
اŸتباينة واŸتباعدة ،ف Óشسيء يعلوعلى مصسلحة ا÷زائر
وكل شسيء يهون ‘ سسبيلها ،ولنا ‘ تاريخنا الوطني الكثÒ
من الع Èوالدروسض ،حيث مرت ا÷زائر بالكث Òمن اÙن

الفريق أاكد أان ا÷زائر سستخرج من أازمتها بفضسل جهود
أابنائها اıلصس Úمن ذوي القدرة والكفاءة على تقدË
مسساهماتهم الصسائبة التي تكفل دون شسك إايجاد ا◊لول
اŸنتظرة:
«فا÷زائر اليوم هي ‘ انتظار كل جهد ﬂلصض وو‘
يصسدر عن أابنائها ’سسيما منهم الشسخصسيات الوطنية ذات
القدرة الفعلية على تقد Ëاإ’سسهام الصسائب الذي يكفل
إايجاد ا◊لول اŸنتظرة ،إان ا◊لول سستأاتي ،بإاذن الله تعا¤
وقوته ،و‘ أاقرب اآ’جال ،أ’ن ثقتنا ‘ شسعبنا كبÒة وثقتنا
‘ الله أاك Èبأان يوفق ا÷يشض الوطني الشسعبي ‘ حسسن
م-راف-ق-ة أاب-ن-اء ال-وط-ن ،وه-م ي-ق-دم-ون اقÎاح-ات-ه-م ال-ب-ناءة
خ-دم-ة Ÿا يسس-ت-وج-ب-ه ال-واجب ال-وط-ن-ي ال-ن-ب-ي-ل ،وسسيسسجل
التاريخ كل جهد أاسسهم ‘ إايجاد اıرج السسليم أ’زمة
ا÷زائر ،فما خاب من سسعى ،شسرط أان يكون السسعي متسسما
باإ’خÓصض والصسدق.

ا÷يشش سشيظل وفيا ‘ مرافقة الششعب
ومؤوسشسشات الدولة والعدالة

و‘ هذا الصسدد ،وكما سسبق ‹ أان أاكدت مرارا وتكرارا،
ف-إان-ن-ي أاج-دد ال-ت-أاك-ي-د ال-ي-وم ب-أان ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشس-عبي
سسيظل دوما وفيا لتعهداته ‘ مرافقة الشسعب ا÷زائري
ومؤوسسسسات الدولة وجهاز العدالة ،كما أاود التأاكيد أايضسا
مثلما تطرقت إاليه ‘ مداخÓتي السسابقة أانه ليسست لنا أاي
طموحات سسياسسية بل أان مبلغ طموحنا هوخدمة بلدنا
وجيشسنا ،طبقا Ÿهامنا الدسستورية ،وهوموقف لن نحيد
عنه أابدا.
إاننا نقول هذا الكÓم ونحن نعني ما نقول ،أ’ننا ننظر
إا ¤واقع اأ’زمة ‘ بÓدنا نظرة تأامل واقعية بل وعميقة
من حيث اÿلفيات واŸرامي ومن حيث التأاثÒات القريبة
والبعيدة على أامن ا÷زائر ومسستقبلها ،فتحليÓتنا هي
–ليÓت موضسوعية ومنطقية نعتمد فيها على فهم وإادراك
تسسلسسل اأ’حداث وترابطها وعلى ›راها ومنتهى غايتها
وأاه- -داف- -ه- -ا اأ’سس- -اسس- -ي- -ة ونسس- -ت- -ع ‘ Úك- -ل ذلك ب -ن -ظ -رة
إاسسÎاتيجية قوامها اŸعلومة اŸوثوقة Ãا يجري والدراية
Ãا قد يجري والتفحصض العميق لكل جوانب هذه اأ’زمة
اŸتعددة اأ’وجه وا◊يثيات””  ،الفريق جدد التذك Òبأان
ا◊وار بﬂ Úتلف اأ’طراف ينبغي أان يجعل من اŸطالب
الشسعبية اÙققة حتى اآ’ن ،وهي كثÒة وملموسسة ،قاعدته
اأ’سساسسية ومنطلقه ا÷اد:

مطالب ششعبية –ققت قاعدة أاسشاسشية للحوار
ومنطلقه ا÷اد
«ومن هذا اŸنطلق فإاننا نعت Èأان اÙور الرئيسسي
الذي يتع Úأان تدور حوله جهود اÒÿي Úمن أابناء ا÷زائر
هوﬁور ا◊وار الصسريح الذي يجعل من اŸطالب الشسعبية
اÙق -ق -ة ح -ت -ى اآ’ن ،وه -ي ك -ثÒة وم -ل -م -وسس -ة ،ق -اع -دت-ه
اأ’سساسسية ومنطلقه ا÷اد ،بل و‚عل من ا◊وار مشسروعا
حضس -اري-ا يصس-ب-ح ث-ق-اف-ة سس-ائ-دة ب Úأاب-ن-اء ال-وط-ن ال-واح-د،
واأ’كيد أان خريطة طريق هذا ا◊وار سسـتـتجلى معاŸها
وت- -تضس- -ح أاك Ìم- -ن خ Ó-ل ج -دي -ة اŸب -ادرات ،وم -ن خ Ó-ل
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ا÷زائر سشتخرج من أازمتها بفضشل جهود أابنائها اıلصشÚ

 2٣°وهران

2٥°

التأاميم  ،قانون ’ ينتهي بالتقادم ...؟ !

واصص -ل ال -ف -ري -ق أاح -م -د ڤ -اي-د صص-ال-ح ن-ائب وزي-ر
ال- -دف -اع ال -وط -ن -ي رئ -يسس أارك -ان ا÷يشس ال -وط -ن -ي
الشصعبي ،زيارته إا ¤الناحية العسصكرية السصادسصة
ب-ت-مÔاسصت ‘ ي-وم-ه-ا ال-ث-ا Êب-ت-ف-ت-يشس وتفقد بعضس
ال-وح-دات اŸن-تشص-رة ب-إاق-ل-ي-م ال-قطاع العملياتي برج
باجي ﬂتار ،كما أاشصرف على تنفيذ “رين بياÊ
بالذخÒة ا◊ية ““وثاق.““2019-

والشسدائد واسستطاع شسعبها اأ’صسيل والواعي أان Áر إا ¤بر
اأ’مان بفضسل روح اŸسسؤوولية ا÷ماعية التي يعرف بها””.

 22°وهران

الثمن  10دج

^ الششعب ا÷زائ ـ ـ ـ ـري ’ يريـ ـ ـ ـ ـد تكـ ـ ـ ـرار  Œـ ـ ـ ـارب مريـ ـ ـ ـرة سشابق ـ ـ ـ ـة
^ ضشـ ـ ـ ـ ـ ـرورة وحتميـ ـ ـ ـة اإيج ـ ـ ـ ـاد ا◊لـ ـ ـ ـ ـول اŸناسشب ـ ـ ـ ـة دون تأاخ ـ ـ ـ ـ ـÒ

فالشسعب ا÷زائري اıلصض لوطنه واŸدرك أ’همية
اإ’سسراع ‘ بلوغ ا◊لول اÓŸئمة لهذه اأ’زمة ’ ،يريد
تكرار Œارب مريرة سسابقة كان قد كـابد ويÓتها وعانى
من آاثارها أاشسد اŸعاناة ،إانه ’ ينسسى و’ يريد أان ينسسى
تلك الفÎة الصسعبة التي مر بها خÓل التسسعينيات ،وعلينا
كجزائري Úأان نأاخذ العÈة من ما سسبق من Œارب وما
سسبق من أاحداث مأاسساوية غاب عنها العقل وكان اÿاسسر
ال -وح -ي -د م -ن ج-راء ك-ل ذلك ه-وأال-وط-ن ل-ه-ذا ف-إان-ن-ا نشس-دد
اإ’◊اح على ضسرورة شسعور كافة اأ’طراف باŸسسؤوولية وأان
Œعل من ا◊وار طوق النجاة للوطن.

 22°ا÷زائر

عنابة

الفريق ڤايد صشالح :تبني ا◊وار ا÷اد يضشع ا÷زائر فوق كل اعتبار

ضشرورة ششعور كافة اأ’طراف باŸسشؤوولية
وا◊وار طوق النجاة للوطن

 21°ا÷زائر

عنابة

اعتÈه السصبيل الوحيد ◊ل الأزمة التي تعيشصها بÓدنا

كما شساركت ‘ هذا التمرين طائرات بدون طيار قامت
ب -اسس -ت-طÓ-ع أاه-داف م-ع-ادي-ة ،وت-دمÒه-ا.وÃي-دان ال-رم-ي
واŸناورات للقطاع تابع الفريق عن كثب ›ريات اأ’عمال
التي قامت بها الوحدات اŸشساركة ‘ التمرين ،والذي ”
ت -ن -ف -ي-ذه ب-احÎاف-ي-ة ع-ال-ي-ة ت-ن-م ع-ن ق-درة ك-بÒة ‘ ›ال
اسستيعاب مضسمون هذا التمرين ،وتظهر جدية واضسحة فيما
ي -ت-ع-ل-ق ب-ت-ن-ف-ي-ذه ع-ل-ى اأ’رضض وف-ق-ا ل-ل-خ-ط-ط اŸوضس-وع-ة
و“اشس -ي-ا م-ع اأ’ه-داف اŸرغ-وب-ة ،ك-م-ا اتسس-م ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذا
التمرين Ãسستوى ‡تاز ،يعكسض القدرات القتالية العالية
Óطقم والقادة ‘ كافة اŸسستويات ،كما يعكسض مهارة
ل أ
وقدرة اأ’فراد واأ’طقم على التحكم ‘ اسستعمال ﬂتلف
م-ن-ظ-وم-ات اأ’سس-ل-ح-ة وال-ت-ج-ه-ي-زات اŸتوفرة لديهم ،وهي
د’ئ -ل ت -ؤوك -د ك-ل-ه-ا م-دى ا÷اه-زي-ة ال-ت-ي أاصس-ب-حت ع-ل-ي-ه-ا
وح-دات ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ب-رج ب-اج-ي ﬂت-ار خصسوصسا،
ووحدات الناحية العسسكرية السسادسسة بصسفة عامة.
‘ ن-ه-اي-ة ال-ت-م-ري-ن ،ال-ت-ق-ى ال-ف-ري-ق ب-أاف-راد ال-وحدات
اŸنفذة للتمرين ،أاين هنأاهم على ا÷هود اŸبذولة خÓل
–ضس Òوتنفيذ هذا التمرين التكتيكي بالذخÒة ا◊ية،
ال-ذي ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج ج-د م-رضس-ي-ة جسس-دت-ه-ا دق-ة ال-رم-اي-ات
Ãختلف اأ’سسلحة.
الفريق ترأاسض بعد ذلك لقاء توجيهيا حضسره إاطارات
وأافراد القطاع أاين أالقى كلمة توجيهية تابعها أافراد جميع
وحدات الناحية ع Èتقنية التحاضسر اŸرئي عن بعد أاكد
‘ بدايتها على أان السسبيل الوحيد ◊ل اأ’زمة التي تعيشسها
بÓدنا ،يكمن ‘ تبني نهج ا◊وار ا÷اد وا÷دي والواقعي
والبناء واŸتبصسر الذي يضسع ا÷زائر فوق كل اعتبار:
« لقد أاكدت ‘ أاك Ìمن مناسسبة وأاعيد التذك Òاليوم
مرة أاخرى ،بأان السسبيل الوحيد ◊ل اأ’زمة التي تعيشسها
بÓدنا ،هوتبني نهج ا◊وار ا÷اد وا÷دي والواقعي والبناء
واŸتبصسر الذي يضسع ا÷زائر فوق كل اعتبار ،فسسيادة
ا◊وار يعني اسستعداد ا÷ميع إا ¤ا’سستماع بل اإ’صسغاء إا¤
ا÷ميع بكل روية وهدوء والتزام وتطلع ﬂلصض نحوضسرورة
وحتمية إايجاد ا◊لول اŸناسسبة دون تأاخ.Ò
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عقÓنية طرحها ،ومن خÓل جدية التوجه نحو إايجاد
ا◊لول الضسرورية لهذه اأ’زمة اŸسستفحلة ،وذلك ‘ أاقرب
اآ’جال ودون تأاخ.Ò

إاجراء ا’نتخابات الرئاسشية اŸقبلة ‘ أاسشرع
وقت بعيدا عن الفÎات ا’نتقالية

فاأ’ولوية اآ’ن ،وأاعيد ذلك مرة أاخرى وبكل إا◊اح،
هوأان يؤومن ا÷ميع بأاهمية اŸضسي قدما نحوحوار مثمر
يخرج بÓدنا من هذه الفÎة اŸعقدة نسسبيا التي تعيشسها
اليوم ،ويضسمن بذلك الطريق نحوبلوغ إاجراء ا’نتخابات
الرئاسسية اŸقبلة ‘ أاسسرع وقت ‡كن ،أاقول ‘ أاسسرع وقت
‡كن بعيدا عن الفÎات ا’نتقالية التي ’ تؤو“ن عواقبها،
فا÷زائر ’ Áكنها أان تتحمل اŸزيد من التأاخÒ
واŸزي- -د م- -ن ال- -تسس- -وي- -ف ،ف- -ا◊ل ب Úأاي -دي ا÷زائ -ريÚ
اأ’وفياء لوطنهم ،وهم من سسيجد هذا ا◊ل من خÓل،
وأاعيد ذلك مرة أاخرى ،ا◊وار الذي يؤودي إا ¤الوفاق وإا¤
ا’تفاق على حتمية اإ’جراء الضسروري والÓزم لÓنتخابات
ال- -رئ- -اسس -ي -ة ‘ أاق -رب وقت ‡ك -ن ،ف  Ó-مÈر إاط Ó-ق -ا ‘
ا’سستمرار ‘ تبديد الوقت وضسياعه ،فالوقت من ذهب ’
›ال ’سستنزافه ‘ نقاشسات عـقيمة بعيدة عن ا◊وار
ا◊قيقي الصسادق والبناء ،ف Óشسيء مسستحيل وا÷زائر ‘
انتظار اıرج القانو Êوالدسستوري الذي يقيها الوقوع ‘
أاي شسكل من أاشسكال التأاز.””Ë

اإن بيع اأصسول ””اناداركو – بيÎوليوم”” ا÷زائر لصسالح شسركة
””توتال”” فيه ضسرر مادي و معنوي للجزائر ،خاصسة وأان بÓدنا “ر
Ãرحلة غ Òعادية واأن معامÓت مثل هذه ،قد “سض بسسمعة
ا÷زائر ،وثقتها لدى شسركائها ،كما تؤوثر على ا’سستثمارات التي
–تاج اإ ¤مناخ آامن واأكيد وبالتا‹ فإان مثل هذه السسلوكات حتى
وإان ك - -انت ›رد اإشس - -اع- -اتÁ ،ك- -ن أان تضس- -ر ك- -ثÒا ب- -ا÷زائ- -ر
وبالعÓقة بينها وب Úتلك الشسركات التي تقوم أاسساسسا على احÎام
سسيادة الشسعب ا÷زائري على ثرواته وفق قاعدة ””رابح – رابح””.
وبالتا‹ فإان اأي صسفقة تتم –ت الطاولة تكون Ãثابة خيانة لثقة
هذا الشسعب إاذا تأاكد ما تداولته بعضض اŸواقع اإ’خبارية ومواقع
التواصسل ا’جتماعي عن شسراء ﬁتمل أ’صسول شسركة ””اناداركو –
بÎوليوم”” با÷زائر من قبل شسركة ””توتال”” دون علم ا◊كومة
ÓخÓ-ق-ي-ات ول-ل-ق-وانÚ
ا÷زائ -ري -ة ف -إان اÿط -وة ت -ع-ت Èخ-رق-ا ل -أ
ال-وط-ن-ي-ة اÿاصس-ة ب-الشس-رك-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ال-ع-ام-لة با÷زائر والتي
تسسمح للحكومة ا÷زائرية بامتÓك  51من اŸائة من أاصسول تلك
الشسركات من خÓل اللجوء إا ¤حق الشسفعة ،خاصسة عندما يتعلق
اأ’مر بقطاع حيوي وسسيادي كاÙروقات ؟ وعليه فإان صسفقة
شسراء أاصسول ””اناداركو – بÎوليوم”” من طرف ””توتال”” سستلحق
ضسررا كبÒا با÷زائر علما اأن اأصسول ””اناداركوو – بÎوليوم””
تناهز  260األف برميل من اÿام يوميا أاي حوا‹  26من اŸائة
من اإنتاج اÿام ا÷زائري ‡ا يسسمح لـ ””توتال”” با’سستحواذ على
أاك Ìمن  50من اŸائة من اإنتاج اÿام ا÷زائري إاذا أاخذنا ‘
ا◊سسبان اأن إانتاجها اليومي من اÿام ا÷زائري يناهز  290أالف
برميل يوميا يعني ‘ حال اإ“ام الصسفقة سستتحكم ””توتال”” ‘
 550أالف برميل يوميا اي نصسف انتاج ا÷زائر من اÿام ؟
اإن صسفقة من هذا النوع تشسكل تهديدا واضسحا للسسيادة الوطنية
م- -ن خÓ- -ل ضس- -رب اأح- -د ال- -ق- -رارات اŸصسÒي- -ة ال- -ت- -ي تضس- -م- -ن
للجزائري Úا’سستفادة من خÒات ومقدرات بÓدهم من خÓل
تأاميم اÙروقات الذي اأعطى للجزائر ا◊ق ‘ امتÓك  51من
اŸائة من الشسركات الفرنسسية العاملة ‘ ا÷زائر ومن بينها
شسركة توتال لهذا فإان الشسعب ا÷زائري لن يسسكت عن هذه
اŸناورة التي –اول اإعادة عقارب السساعة إا ¤الوراء ؟ وإان صسح
خ Èحصسول هذه اŸعاملة فإانه يؤوكد وجود مؤوامرة على الشسعب
ا÷زائري ،علما أان ا◊كومة ا÷زائرية سسنة  2010وعلى خلفية
Óسسمنت”” و ””’فارج”” وكذا
الصسفقة التي “ت ب”” Úاوراسسكوم ل أ
””أاوراسس -ك -وم ل Ó-تصس -ا’ت”” وشس-رك-ة ج-ن-وب اإف-ري-ق-ي-ة ‡ا اضس-ط-ر
ا÷زائر حينها إا‡ ¤ارسسة حق الشسفعة إ’بطال اŸعاملت Úوعلى
إاث- -ر ذلك راسس- -لت سس- -ن- -ة  2010ك-ل الشس-رك-ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة ال-ع-املة
با÷زائر بضسرورة ا’لتزام بالقوان Úالوطنية ا÷زائرية ‘ أاي
تعامÓت مع التذك Òبأان القوان Úتعطي للجزائر حق الشسفعة ‘
أاي معاملة ترى اأنها تضسر Ãصسا◊ها؟!
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