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يÎأاسض رئ- - - - - - - - - -يسض ›لسض
اŸنافسسة عمارة زيتو ،Êيوما
دراسس-ي-ا ح-ول م-وضس-وع «وضسع
ب -رن -ام -ج اŸط -اب -ق -ة ل -ق -واع-د
اŸن- -افسس- -ة» ،ب- -حضس- -ور م- -دي -ر
برنامج تنفيذ إاتفاق الشسراكة
ل–اد
و‡ث- - - - - - - - -ل وف - - - - - - - -د ا إ
لوروبي وخÈاء وذلك يوم
ا أ
 17ج- -وان ا÷اري ب- -ف- -ن -دق
السس- -وف -ي -ت -ال ع -ل -ى السس -اع -ة
 8.30صسباحا.

دورة تكوينية حول ألسسكري
وإأضسطرأبات أÿصسوبة

ت -ن -ظ -م مصس -ل -ح -ة م-رضض
ال- -غ- -دد الصس- -م- -اء والسس- -ك- -ري
Ãرك - -ز ب - -ي - -ار م - -اري ك - -وري
Ãسس -تشس -ف -ى مصس -ط -ف -ى ب -اشس -ا
ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة ،ال -ي -وم  ،دورة
ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ح -ول السس -ك -ري
وإاضس - -ط - -راب - -ات اÿصس - -وب - -ة،
وذلك ع -ل -ى السس -اع -ة 09.00
صس -ب -اح -ا ب -اŸك -ت-ب-ة ال-وط-ن-ي-ة
ا◊امة.

يوم –سسيسسي
حول مرضس ألتصسلب
ألعصسبي أŸتعدد
إاح- -ت- -ف -ال ب -ال -ي -وم ال -ع -اŸي
Ÿرضض ال- - -تصس - -لب ال - -عصس - -ب - -ي
اŸت- - -ع- - -دد ،ي- - -ن- - -ظ - -م ال–اد
ا÷زائ- -ري Ÿرضس- -ى ال- -تصس- -لب
اŸت -ع-دد ب-دع-م م-ن ﬂتÈات
روشض –،ت شسعار«:سساب غÒ
م- -رئ -ي»  ،إاج -ت -م -اع -ا ع -ل -م -ي -ا
ت-وع-وي-ا ب-ج-ام-ع-ة ب-ات-ن-ة يوم
 15جوان ا÷اري.

17971

حملة –سسيسس ألتÈع بالدم
‘ أليوم ألوطني
–ت -ف -ل ا÷زائ -ر ي-وم  14ج -وان ا÷اري ،ال -ي-وم
ال -وط -ن -ي ل -ل -تÈع ب -ال-دم.وي-ت-م خÓ-ل ال-ت-ظ-اه-رة
–سس- -يسض اŸواط- -ن ال- -تÈع ب- -ال- -دم لن- -ق- -اذ ح- -ي- -اة
ت-رسس-ي-خ-ا ل-ه-ذه ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى ب-ع-ي-دة ع-ن
التحلي بها بصسفة منتظمة بعيدا عن اŸناسسباتية
والطوارئ.

«لننمي أŸسستقبل معا » شسعار ألحتفالية بيوم مكافحة ألتصسحر

–ت شسعار «لننمي اŸسستقبل معا»
–ت- -ف- -ل ا÷زائ- -ر ب- -ال -ي -وم ال -ع -اŸي
Ÿكافحة التصسحر الذي يصسادف 17
ج- -وان م- -ن ك- -ل سس -ن -ة .وب -ر›ت ‘
ال- -ذك- -رى السس -ن -وي -ة  25لتفاقية
ال· اŸت -ح -دة Ÿك -اف-ح-ة ال-تصس-ح-ر،
انشس - -ط - -ة ل - -ل - -ت - -حسس- -يسض ب- -ا÷ه- -ود
الوطنية للحد من تدهور ا أ
لراضسي
وت- -ق- -ي- -ي -م م -ا أا‚ز ‘ مسس -ار –سسÚ
ظ- -روف م- -ع- -يشس- -ة سس- -ك- -ان ا أ
لري -اف
وكسسب رهان ا أ
لمن الغذائي.

«ألسسÓمة أŸرورية» موضسوع
حصسة «ألمنكم» أألثÒية
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السساعة  15.00مسساء.

تتطرق حصسة « أ
لمنكم» ا أ
لثÒية اليوم
بدءا من السساعة .00
اŸروري -ة ح -يث ي 16 -مسساء إا ¤السسÓمة
ج-يب إاط-ارات ا آ
لم-ن ع-ل-ى
تسس- -اؤولت وانشس- -غ -ال
اÛال.مع العلم يب ت اŸسس -ت -م -ع ‘ Úه -ذا
ث الفضساء ا أ
لثÒي عÈ
أامواج القناة ا إ
لذاعية ا أ
لو.¤

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

‘ إاط - -ار إاسسÎات - -ي - -ج - -ي - -ة
وزارة ال- -ب- -ي -ئ -ة وال -ط -اق -ات
اŸتجددة اŸتعلقة بالتكوين
وت -ق-وي-ة ال-ق-درات ،تشس-رف
وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸت -ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زه-راء
زرواط- - -ي ال- - -ي- - -وم ،ع- - -ل- - -ى
إاخ -ت -ت -ام ب -رن-ام-ج ال-ت-ك-وي-ن
لعادة
وال-ت-وع-ي-ة ال-ب-ي-ئية إ
إادماج النزلء  .وهو برنامج
ي- -ن- -ج- -ز ‘ إاط- -ار إات- -ف- -اق- -ي -ة
شس- - -راك - -ة ب Úال - -ق - -ط - -اعÚ
وذلك ع -ل-ى السس-اع-ة 09.30
صس - -ب - -اح - -ا Ãؤوسسسس- -ة إاع- -ادة
الÎبية والتأاهيل بالقليعة
ولية تيبازة.

دورأت تدريبية
باŸركز ألثقا‘
أإلسسÓمي لبومردأسس

برنامج ثقا‘ فني ‘ يوم
ألطفل أإلفريقي

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

التحرير

إأختتام برنامج ألتكوين
وألتوعية ألبيئية
لنزلء ألسسجون

ي - -ن- -ظ- -م اŸع- -ه- -د ال- -ف- -رنسس- -ي
ب - -ا÷زائ - -ر واŸع - -ه - -د ال - -ث- -ق- -ا‘
ليطا‹ وسسنيماتيك ا÷زائر،
ا إ
أاسس- -ب- -وع السس -ي -ن -م -ا ال -ف -رنسس -ي-
لي -ط-ا‹ لك-تشس-اف ال-ل-وح-ات
ا إ
ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-تج Úب Úإايطاليا
وف -رنسس -ا ال -ت -ي ت -ع -ود لسس -ن-وات
السس- -ي- -ت -ي -ن -ات إا ¤ال -ي -وم ،ك -م -ا
سس- -ي -ت -م ع -رضض أاف Ó-م ب -ال -ل -غ -ة
لصسلية
لي-ط-ال-ي-ة ب-ال-نسس-خة ا أ
ا إ
مÎجمة بالفرنسسية.

ندوة صسحفية حول أŸهرجان أألول
للموسسيقى وألرياضسة
ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-دول-ي-ة للتسسويق والتنمية اليوم
لول ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى
ن -دوة صس -ح -ف -ي -ة ح -ول اŸه -رج-ان ا أ
والرياضسة الذي يحتضسنه فندق مÎيسض تيبازة ‘
 21م -ن الشس -ه-ر ا÷اري .وت-ن-ظ-م ال-ن-دوة العÓ-م-ي-ة
بفندق «أازول بشساطئ النخيل» بزرالدة على السساعة
 18.00مسساءا

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أأمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي - -ن - -ظ - -م اŸرك - -ز ال - -ث - -ق- -ا‘
لسسÓمي لبومرداسض ،خÓل
ا إ
ب -رن -ام-ج ال-ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف-ي-ة،
دورات ت- - - -دري- - - -ب - - -ي - - -ة –ت
شس - -ع- -ار«:نصس- -ائ- -ح وإارشس- -ادات
Óسس-رة ا÷زائ-ري-ة» ت-قدمها
ل -أ
ال -دك -ت -ورة السس-اب-ق-ة سس-ام-ي-ة
ع- -و‘ ﬂتصس- -ة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
ال- -بشس- -ري -ة .وت -ك -ون ال -دورة
ب-ع-ن-وان «اسس-تشس-ارات شس-رعية
أاسسرية».

حفل توزيع أ÷وأئز
على أŸتوجÚ
بجائزة علي معاشسي
اح- -ت -ف -ال ب -ي -وم ال -ف -ن -ان،
تنظم وزارة الثقافة حفÓ
ل- - -ت- - -وزي - -ع ا÷وائ - -ز ع - -ل - -ى
اŸت- -وج Úب- -ج- -ائ- -زة رئ- -يسض
ال- - -دول- - -ة .وه- - -ي ا÷ائ- - -رة
اŸوسس- -وم- -ة بـ«ج- -ائ -زة ع -ل -ي
معاشسي للمبدع Úالشسباب»،
وذلك ال - -ي - -وم اÿم- -يسض 13
ج - - -وان ا÷اري ب - - -دءا م - - -ن
بأاوبرا
السس - -اع- -ة 17.30
ا÷زائر.

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 - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :
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أاششادوا بالعÓقات اŸتميزة مع ا÷زائر

بن صشالح يتسشلم أاوراق اعتماد سشفراء عششر دول
اسش-ت-ق-ب-ل رئ-يسس ال-دول-ة ،ع-ب-د ال-قادر بن
صش- -ال- -ح ،أامسسÃ ،ق- -ر رئ- -اسش- -ة ا÷م- -ه- -ؤري -ة
سش- - -ف- - -راء عشش- - -رة دول ،ق- - -دم- - -ؤا ل- - -ه أاوراق
اعتمادهم.
ي -ت -ع -ل -ق األم -ر بسش -ف -راء ال-ي-ون-ان السش-ي-دة ن-ايك
ال -كÎي -ن -ي ك -وت -ك -اك -و ،غ -ان -ا ن -ان-ا ك-ويسش-ي أاره،Ú
ال -ب -ح-ري-ن ف-ؤواد صش-ادق ﬁم-د ال-ب-ح-ارن-ة ،غ-ام-ب-ي-ا
ح- -ب- -يب ت- -ام -ازا ب -اب -ا ج -ارا ،اŸكسش -يك غ -اب -ري -ال
روزانزويغ بيكاردو ،جمهورية كوريا ا÷نوبية ‹
اون يونغ ،اŸوزمبيق كارفايومويرا ،أاثيوبيا أامÚ
ع- -ب- -د ال -ق -ادر ب -رك -ات ،الÔوي -ج اك -ن -وت ل‚ل -ن -د
وسشويسشرا لوكاسس روزنكرانز.
بهذه اŸناسشبة ،أاكد سشف Òسشويسشرا على إارادة
ح-ك-وم-ة بÓ-ده ‘ «م-واصش-ل-ة ال-عÓ-ق-ات ال-ت-اري-خ-ية
ا÷يدة التي Œمع ا÷زائر بسشويسشرا وتكثيفها»،
مضشيفا أان «سشويسشرا تثمن كثÒا جهود ا÷زائر
Óزمات وا◊فاظ على
اŸبذولة ‘ ا◊ل السشلمي ل أ
اسشتقرار اŸنطقة».
وصشرح السشف Òللصشحافة عقب هذا السشتقبال
ب -ق -ول -ه «ت -ت-ق-اسش-م سش-ويسش-را ،وع-ل-ى غ-رار جÒان-ن-ا
األوروبي ،ÚمصشÒا مششÎكا مع دول جنوب البحر
اŸتوسشط» ،مؤوكدا على التعاون الوثيق حاليا «من
أاج -ل تسش -ي Òال -ت -ح-دي-ات اŸششÎك-ة م-ث-ل األم-ن ‘
اŸن-ط-ق-ة وت-رق-ي-ة الق-تصش-اد وم-وضش-وع ال-ه-ج-رة أاو
كذلك التغ ÒاŸناخي».
من جهته ،أاعرب سشف ÒالÔويج با÷زائر عن
رغبة بÓده ‘ «تعزيز» روابط التعاون مع ا÷زائر
و»توسشيعها» ،مذكرا أان الÔويج قد كان لها حضشور
دي -ب -ل-وم-اسش-ي ‘ ا÷زائ-ر م-ن-ذ  2007وأان ال-ب-لدان
يتبادلن الزيارات بششكل منتظم.
وأاكد السشف ،Òكذلك ،على أان البلدين Œمعهما
شش- -راك- -ات ‘ ›الت ع -دة ك -ال -ط -اق -ة والتصش -ال
والصشناعة والقطاع البحري ،معربا عن رغبة عديد
الششركات الÔويجية ‘ السشتثمار با÷زائر.
أاما على اŸسشتوى السشياسشي ،فقد أاكد سشفÒ
الÔويج على توافق الروئ ب Úالبلدين حول عديد
اŸسشائل السشياسشية.
من جهته ،ع Èسشف Òاثيوبيا با÷زائر عن عزمه
«العمل على تعزيز العÓقات التي Œمع البلدين ‘

كل اÛالت» ،مؤوكدا أانه قد عكف ،فور وصشوله
ل -ل -ج -زائ-ر ،ع-ل-ى «ت-وط-ي-د ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة بÚ
الششعب Úالششقيق.»Ú
وأاع -رب سش -ف ÒاŸوزم -ب -ي -ق ،م -ن ج -ان-ب-ه ،ع-ل-ى
امتنان بÓده «لكل اŸسشاعدة التي قدمتها ا÷زائر
للموزمبيقي› ‘ Úال التكوين» ،موضشحا أان أازيد
م - -ن  300ط-الب م-وزم-ب-ي-ق-ي ي-واصش-ل-ون ت-ك-وي-ن-هم
با÷امعات ا÷زائرية.
وأاكد مويرا ‘ ،هذا السشياق ،على أان اŸوزمبيق
ت -رغب ‘ ت -وسش -ي -ع الشش -راك-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ل-تشش-م-ل
اÛالت الق -تصش -ادي-ة ،ذاك-را ب-اÿصش-وصس ق-ط-اع
الغاز.
من جهته ،جدد سشف Òجمهورية كوريا ا÷نوبية
اسش -ت -ع -داد ب Ó-ده Ÿراف-ق-ة ا÷زائ-ر «ال-ب-ل-د ال-ك-بÒ
والشش-ق-ي-ق» ‘ اسشÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ت-ن-م-ية
الشش -ام -ل -ة ،مضش-ي-ف-ا أان ال-عÓ-ق-ات ب Úال-ب-ل-دي-ن ق-د
ت -ع -ززت ك -ثÒا م -ن -ذ ال -ت -وق -ي-ع ‘ ع-ام  2006على
اتفاقية الششراكة السشÎاتيجية.
وأاوضشح ‘ هذا الصشدد أان «زيارة الوزير األول
ا÷نوب كوري ‘ ششهر ديسشم 2018 Èكانت فرصشة
ل -ت -ج -دي -د ال -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى إارادة ك -وري -ا ‘ ت-ع-زي-ز
ال -ع Ó-ق -ات ب Úال -ب-ل-دي-ن أاك Ìف-أاك Ìوال-ع-م-ل ع-ل-ى
Œسشيد مششاريع مششÎكة».

وأاشش-اد أاون-ي-ون-غ ب-اŸن-اسش-ب-ة ب-الطابع «السشلمي
وال -دÁق -راط -ي» ل -ل -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ،م -ع-رب-ا ع-ن
«ق -ن -اع -ت-ه» ب-أان «ه-ذه اŸرح-ل-ة ال-ه-ام-ة ‘ ت-اري-خ»
الششعب ا÷زائري سشتفتح له «مسشتقب Óزاهرا».
أاما سشف ÒاŸكسشيك فقد أابرز العÓقات الثنائية
اŸم- -ت- -ازة م- -ع ا÷زائ- -ر ،م -ؤوك -دا أان «ا◊ك -وم -تÚ
ا÷زائ-ري-ة واŸكسش-ي-ك-ي-ة ي-ج-م-ع-ه-م-ا ح-وار وت-عاون
سش -لسس» ،م-ذك-را ب-أان «ال-ب-ل-دي-ن ت-رب-ط-ه-م-ا صش-داق-ة
م -ت -ي-ن-ة وع-م-ي-ق-ة ت-ع-ود إا ¤ح-ق-ب-ة ح-رب ال-ت-ح-ري-ر
الوطني».
وأاضش -اف أان «اŸب -ادلت ب Úال -ب -ل -دي -ن ت -ك-ث-فت
خÓل السشنت ÚاألخÒتﬂ ‘ ،Úتلف اÛالت»،
مششÒا إا ¤وجود «إامكانيات كبÒة» لتعزيزها ل
سشيما ‘ اÛالت القتصشادية.
وأاعرب من جهته سشف Òغامبيا با÷زائر عن
اسشتعداد سشلطات بلده للتعاون مع ا÷زائر على
الصشعيد القتصشادي ومن أاجل تطوير البلدين.
وأاكد ‘ هذا السشياق أانه تطرق مع رئيسس الدولة
بن صشالح إا ¤الوضشع ‘ اŸنطقة و‘ ششبه اŸنطقة
و–دث م - -ع - -ه ح - -ول اŸسش - -ائ - -ل ذات اله- -ت- -م- -ام
اŸششÎك ‘ ﬂت- -ل- -ف اÛالت م -ث -ل الق -تصش -اد
والصشحة والÎبية والتكنولوجيات ا◊ديثة.
وأاعرب سشف Òغانا ،من جهته عن «قناعته» بأان
العÓقات ا÷زائرية-الغينية Áكن أان «تتعزز أاكÌ
فأاك ،»ÌمششÒا إا ¤ضشرورة إاقرار برنامج عمل من
أاج -ل «الرت -ق -اء ب -ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة إا ¤مسش-ت-وى
أاعلى» ،ل سشيما على الصشعيد القتصشادي.
وقال «إانه من واجبنا العمل على تعزيز هذه
ال -ع Ó-ق -ات وإادام -ت -ه -ا Ãا ي -خ -دم صش -ال -ح شش -ع -ب -ي
ال -ب -ل -دي -ن» ،م -ع -تÈا أان دع -م ه -ذه ال -ع Ó-ق -ات ه-و
«الطريق الوحيد لتطوير كامل القارة األفريقية».
كما أاعرب سشف Òاليونان عن أامل بلده ‘ تعزيز
التعاون مع ا÷زائر وتوسشيعه إا› ¤الت أاخرى ،ل
سش - -ي - -م - -ا ‘ ق - -ط- -اع- -ات السش- -ي- -اح- -ة وال- -فÓ- -ح- -ة
والتكنولوجيات ا◊ديثة.
وم -ن ج -ه-ت-ه أاك-د سش-ف Òال-ب-ح-ري-ن ،ع-زم-ه ع-ل-ى
العمل من أاجل تطوير العÓقات الثنائية والرتقاء
بها إا ¤مسشتوى أاعلى Ãا يخدم مصشلحة الششعبÚ
الششقيق.Ú

متابع بتهم تبديد أامؤال عمؤمية واسشتغÓل الؤظيفة

قاضشي التحقيق باÙكمة العليا يودع أاويحيى ا◊بسس اŸؤوقت
زعÓن ،طلعي ،جودي ،بوششواب ،زوخ وآاخرون ضشالعون ‘ قضشايا فسشاد

’ول السش- -اب -ق أاح -م -د
أاُودع ال -ؤزي -ر ا أ
أاويحيى ،أامسس ،السشجن اŸؤؤقت با◊راشس،
بعد مثؤله أامام مسشتششار قاضشي التحقيق
ال -ذي ” ت-ع-ي-ن-ه م-ؤؤخ-را ب-اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا
’بيار بششارع  ١١ديسشم ،Èعلى خلفية
با أ
ت-ه-م ك-انت ق-د وج-ه-ت-ه-ا ال-ن-ي-ابة العامة له
ت- -ت- -ع- -ل- -ق أاسش -اسش -ا ب -قضش -اي -ا ال -فسش -اد وم -ن -ح
’عمال
إامتيازات غ Òمششروعة لرجال ا أ
وإاب-رام صش-ف-ق-ات وع-ق-ؤد ﬂال-فة للتنظيم
والتششريع اŸعمؤل به وهذا بعد رفع ملفه
م - -ن ﬁك - -م - -ة سش - -ي - -دي اﬁم- -د إال- -ت- -زام- -ا
’ح-ك-ام ال-ق-ان-ؤن-ي-ة ال-تي “نحه إامتيازا
ب-ا أ
قانؤنيا باŸرور ع Èهذه الهيئة.
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سش -اب -ق-ة ‘ ت-اري-خ ا÷زائ-رÁ ،ث-ل ف-ي-ه-ا ال-وزي-ر
األول ‘ قضشايا مششبوهة ويحال على إاثرها إا¤
السشجن اŸؤوقت لسشتكمال ﬁاكمته على جملة
ال -ت -ه -م ال -ث -ق -ي -ل -ة اŸوج -ه -ة إال -ي-ه ،ل-ت-تسش-ارع ب-ذلك
ﬁكمات الفسشاد بالوطن خصشوصشا بعد إايداع عدد
من اŸسشؤوول Úا◊بسس اŸؤوقت وإاتخاذ إاجراءات
أاخرى Ùاسشبة عدد من اŸسشؤوول ÚاŸتورطÚ
الذين وردت أاسشماؤوهم ضشمن

حوار

ملفات الفسشاد حيث عرف اŸبنى ذاته سشاعة بعد
دخول أاويحيى اÙكمة العليا ،مثول الوزير السشابق
ﬁمد زعÓن بدوره على قضشايا تتعلق بالفسشاد
ليوضشع –ت الرقابة القضشائية.
أاويحيى وإان فوت الفرصشة على عدسشات تصشوير
رج -ال اإلع Ó-م ،ع -ن -د دخ -ول -ه إا ¤م-ق-ر اÙك-م-ة
العليا ،بعد امتناعه عن النزول من سشيارته ذات
ال -زج -اج ال Ó-صش -ق ع -ن-د ب-اب-ه-ا ال-رئ-يسس ال-ذي ك-ان
مفتوحا أامام أاع Úالصشحافي ،Úحيث ” الكتفاء
بتصشوير مرافقه اÿاصس اŸعروف لدى رجال مهنة
اŸتاعبﬁ ‘ ،اولة له اÿروج من اŸركبة ليعاود
رك -وب -ه -ا ›ددا ل -ت -ت -ح -رك أام -ت -ارا ل -ت-ح-ج-ب-ه ع-ن
األنظار ،غ Òأان عدسشات اŸصشورين التي كانت
تÎصشد خروجه ◊ظة بلحظة التقطته يخرج منها
داخ- -ل شش- -اح- -ن- -ة الشش- -رط- -ة اÿاصش -ة ب -اŸسش -اجÚ
متوجهة به نحو سشجن ا◊راشس وذلك بعد مثوله
ليما يقارب أاربعة سشاعات أامام مسشتششار قاضشي
ال -ت-ح-ق-ي-ق وب-الضش-ب-ط ‘ ح-دود السش-اع-ة اÿامسش-ة
مسشاء.
وعلى حسشب ما رصشدته «الششعب» بع ÚاŸكان،
دخل أاويحيى إا ¤مبنى اÙكمة العليا التي عرفت
تعزيزات أامنية مكثفة نصشف سشاعة قبل وصشول
مركبته ‘ ،حدود الواحدة وأاربعون دقيقة على مÏ

سشيارة من نوع سشكودة ذات اللون األسشود ،مرفوقا
بÈوت -وك -ول -ه الشش -خصش-ي ل-ي-ت-م اق-ت-ي-اده إا ¤ال-غ-رف-ة
اÿامسشة ثم إا ¤غرفة أاخرى للمثول أامام مسشتششار
قاضشي التحقيق ليخرج منها بعد ما يقارب أاربعة
سش -اع -ات داخ -ل شش -اح -ن -ة الشش -رط -ة ب -اŒاه سش -ج-ن
ا◊راشس لسشتكمال ﬁاكمته.
وششهد ششارع  11ديسشم Èببلدية األبيار على إاثر
هذه اÙاكمةŒ ،مع عدد من اŸواطن Úالذين
ك -ان -وا ي -ه-ت-ف-ون ب-أاع-ل-ى صش-وت-ه-م بشش-ع-ارات م-ن-ددة
للسشياسشة التي كان ينتهجها اŸتهم أاحمد أاويحيى
خÓل توليه مناصشب عليا ‘ البÓد على غرار...
«أايها الفاسشدون».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،شش -ه -د الشش -ارع اÙاذي لسش -ج -ن
ا◊راشس جماه ÒغفÒة من اŸواطن Úالذين كانوا
‘ اسشتقبال أاحمد أاويحيى بششعارات إاسشتنبطوها
من تصشريحاته السشابقة على غرار « ا÷زائر ليسشت
سشوريا» ،حامل ‘ Úأايدهم علب الياغورت التي قال
عنها يوما «ماششي لزم تأاكلوا الياغورت» وغÒها.
وتبقى بذلك قضشية إاحالة الوزير األول األسشبق
أاحمد أاويحيى لسشجن ا◊راشس تنبئ بصشيف قضشائي
سش -اخ -ن ق -د ت -ق -ب-ل ع-ل-ي-ه ا÷زائ-ر خ-اصش-ة ب-ع-د م-ا
ششهدته أاعلى هيئة قضشائية ‘ البÓد بعد مثول
أاويحيى وزعÓن.

الدكتؤر علي ربيج لـ «الششعب»:

الطبقة السشياسشية مطالبة Ãواكبة قرارات العدالة ‘ ﬁاربة الفسشاد
إايداع الضشالع ‘ Úنهب اŸال العام طالب به ا◊راك

ي- -ع- -ت- -ق -د ال -دك -ت -ؤر ع -ل -ي رب -ي -ج ،أاسش -ت -اذ
ب -اŸدرسش-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ل-ل-ع-ل-ؤم السش-ي-اسش-ي-ة ،أان
ال -ؤاق -ع ال -ذي ت -ع -يشش-ه بÓ-دن-ا ،خ-اصش-ة ع-ل-ى
خ -ل -ف -ي -ة اŸت -اب -ع -ات ال -قضش-ائ-ي-ة ال-ت-ي ط-الت
ال -ع -دي -د م -ن رم -ؤز ال-ن-ظ-ام السش-اب-ق ،ي-ج-ع-ل
الكرة ب Úأايدي الطبقة السشياسشية لÓجتهاد
وال -ت -ف -كÃ Òن -ط -ق ال -دول-ة ون-ك-ران ال-ذات
وŒاوز اÓÿف-ات السش-ي-اسش-ي-ة وا◊زب-ية من
أاجل الؤصشؤل إا ¤بناء أارضشية تفاهم تسشمح
ب-ع-ؤدة ال-ث-ق-ة وط-رح ا◊ل-ؤل .ال-ت-فاصشيل ‘
هذا ا◊ؤار الذي أاجرته معه «الششعب».
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الششعب /م- -ا ه- -ي ق- -راءت- -ك- -م ’ن- -ت -ق -ال
اŸتابعات القضشائية من رؤووسس الفسشاد اŸا‹
إا ¤رجال السشياسشة؟
الدكتؤر علي ربيع :األكيد أان هذا هو الذي

ك -ن -ا ن -ن-ت-ظ-ره ،ألن ال-فسش-اد اŸا‹ والق-تصش-ادي ل-ه
أاسش -ب-اب-ه السش-ي-اسش-ي-ة وع-ل-ى رأاسش-ه-ا ظ-اه-رة ال-فسش-اد
والتغول السشياسشي واسشتغÓل اŸنصشب ،وعليه فأان
تصش-ل ي-د ال-ع-دال-ة وال-قضش-اء إا ¤ال-ت-ح-ق-ي-ق وت-وج-يه
ات-ه-ام-ات ل-رج-ال السش-ي-اسش-ة ال-ذي-ن شش-غ-لوا مناصشب
عليا ‘ البلد أامر كان متوقعا لعدة أاسشباب ،لسشيما
أانها من أابرز مطالب ا◊راك والطبقة السشياسشية
ووسشائل اإلعÓم والرأاي العام اÙلي.
وأاع- - -ت- - -ق- - -د أان ه - -ذه اÿط - -وات واإلج - -راءات
ال -ت -اري -خ-ي-ة ‘ سش-ج-ل ا÷زائ-ر ال-قضش-ائ-ي سش-ت-ك-ون
Ãثابة رسشائل إايجابية لكل أاطراف األزمة من أاجل
اŸضش -ي ن -ح -و إاي -ج -اد آال -ي -ات وم-ب-ادرات ح-ق-ي-ق-ي-ة
ل -ل -خ -روج م -ن األزم -ة ك -م -ا م -ن شش -أان -ه -ا اأن ت -ب-عث
الطمأانينة على نفوسس الششعب ا÷زائري أايضشا.
’ج -راء ال -قضش -ائ -ي
^ ه- -ل ت- -رى أان ه- -ذا ا إ
ضشروري ‘ هذه اŸرحلة السشياسشية ؟ وهل
’حكام
يجب أان تتؤقف هذه اŸتابعات عند ا أ
ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة أام أان ه- -ن -اك إاج -راءات أاخ -رى

’مؤال اŸنهؤبة ؟
سشتتخذ ’سشÎجاع ا أ
^^ ‘ ك- -ل Œارب الن -ت -ق -ال ال -دÁق -راط -ي -ة
ال -ث -ورات الشش-ع-ب-ي-ة تشش-ك-ل ق-وة ضش-غ-ط ع-ل-ى ج-ه-از
العدالة والقضشاء لتلبية متطلبات اŸرحلة من خÓل
م-ب-اشش-رة ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات وت-وج-ي-ه التهامات لعناصشر
ال -عصش -ب -ة ا◊اك -م -ة السش -اب -ق -ة وﬁاول -ة اسشÎج -اع
األموال اŸنهوبة ووضشع حد لكل أانواع التجاوزات
وإارجاع ا◊ق ألصشحابه.
لهذا طرح السشؤوال عن أاهمية التوقيت إلجراء
ه- -ذه ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق- -ات وإاي- -داع اŸت- -ه- -م Úا◊بسس
الحتياطي أارى أانه أامر ضشروري يتماششى ومطالب
ا◊راك الشش -ع -ب -ي وم -ؤوسشسش -ات ال -دول -ة واÛت-م-ع
اŸد Êو‘ اع- -ت- -ق- -ادي ف -إان أاي ط -رح ل -ت -فسشÒات
و–ليÓت على أان الذي يحدث سشيناريو «سشلوك
غ Òبريء» يراد من ورائه التششويشس على القضشاء
وال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق- -ات وك- -ذلك بث روح ال- -تشش -اؤوم ل -دى
اŸواطن Úورفضس كل مبادرة تصشب ‘ اŒاه دعم
ا◊راك الششعبي والسشتجابة Ÿطالبه.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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–ؤيل صشÓحيات وزارات السشكن ،السشياحة والبيئة إا ¤الؤ’يات

ملفات قطاعات وزارية ﬁور اجتماع للحكومة

’رب- - -ع - -اء،
ع- - -ق- - -دت ا◊ك- - -ؤم- - -ة ،أامسس ا أ
’ول ،نؤر الدين
اجتماعا برئاسشة الؤزير ا أ
بدوي ” ،خÓله التطرق إا› ¤مؤعة من
اŸلفات تخصس عدد من القطاعات الؤزارية،
تؤج ببيان هذا نصشه الكامل:
«عقدت ا◊كومة أامسس األربعاء  12جوان 2019
اجتماعا برئاسشة الوزير األول ،نور الدين بدوي،
اسشتمعت ‘ مسشتهله إا ¤عروضس قدمها كل من
وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة وال-ت-ه-ي-ئ-ة
العمرانية ووزير السشكن والعمران واŸدينة ووزيرة
البيئة والطاقات اŸتجددة بخصشوصس –ويل بعضس
اخ - -تصش - -اصش- -ات اإلدارات اŸرك- -زي- -ة إا ¤اإلدارات
اÙلية ‘ قطاعات السشكن والعمران ،والسشياحة
وال -ب -ي -ئ -ة ،ب -ه -دف ت -ق -ريب اإلدارة م -ن اŸواط-نÚ
وت-خ-ف-ي-ف اإلج-راءات اإلداري-ة واضش-ف-اء لم-رك-زية
أاك Èعلى عمل اإلدارات العمومية.
‘ هذا اإلطار ،تقرر ‘ مرحلة أاو– ¤ويل
الصش Ó-ح -ي -ات اŸت -ع -ل -ق-ة ب-إاصش-دار ع-ق-ود ال-ت-ع-مÒ
وتسشليمها ومنح العتماد Ÿمارسشة مهنة اŸرقي
ال -ع -ق -اري وال -وك -ي -ل ال -ع -ق -اري واŸصش -ادق -ة ع -ل-ى
الدراسشات اŸتعلقة بالبيئة والتي تخصس قائمة بـ43
مشش- -روع- -ا ،م -ن ال -وزارات اŸع -ن -ي -ة إا ¤ال -ولي -ات
والوليات اŸنتدية.
‘ ه - -ذا الصش - -دد ،ن - -وه ال- -وزي- -ر األول ب- -اآلث- -ار
اإليجابية Ÿثل هذا اإلجراء اعلى وتÒة التنمية
الوطنية ‘ جميع اÛالت ،داعيا الوزراء إا¤
ب- -ل -ورة ه -ذا اإلج -راء ا÷دي -د ‘ أارب -ع -ة مشش -اري -ع
مراسشيم تنفيذية تعرضس على ا◊كومة ‘ غضشون
 15يوما.
وأاكد على ضشرورة تخفيف اإلجراءات واإلسشراع
‘ رق -م -ن -ت -ه -ا ،واسش-ت-غÓ-ل ق-واع-د ال-ب-ي-ان-ات ال-ت-ي
–وزه- -ا اإلدارات ال -ع -م -وم -ي -ة ‘ إاط -ار ال -ت -ع -اون
اإلداري وإاعفاء اŸواطن ÚواŸتعامل Úمن تقدË
بعضس الوثائق اإلدارية.
ك -م-ا اسش-ت-م-عت ا◊ك-وم-ة ل-ع-رضس وزي-ر الشش-ؤوون
اÿارجية حول مششروع التقرير الطوعي الوطني
األول اŸتعلق باألعمال التي أا‚زتها ا÷زائر من
أاج -ل –ق -ي -ق األه -داف السش -ب -ع -ة عشش -ر ل -ل -ت-ن-م-ي-ة
اŸسش-ت-دام-ة واإلدم-اج الج-ت-م-اع-ي وا◊ف-اظ ع-لى
البيئة آافاق  ،2030التي أاقرتها هيئة األ· اŸتحدة
سشنة  ،2015وهذا قبل عرضشه على ذات الهيئة ‘
 16جويلية اŸقبل.

وقد ” تسشليط الضشوء على النتائج اŸرحلية
اÙققة من أاجل بلوغ هذه األهداف من قبل
بÓدنا ،التي ” تعيينها سشنة  2016ضشمن البلدان
اإلف -ري -ق -ي -ة ل -ت-م-ث-ي-ل ال-ق-ارة ضش-م-ن ف-ري-ق اÈÿاء
اŸششÎك اŸعني بوضشع مؤوششرات أاهداف التنمية
اŸسش -ت -دام -ة ،وي -ت -ع -ل -ق األم -ر ل سش -ي-م-ا ب-ال-ن-ت-ائ-ج
اÙققة ‘ ›الت الصشحة والتعليم واÙافظة
ع -ل -ى ال -ب -ي -ئ-ة وﬁارب-ة ال-ف-ق-ر وت-رق-ي-ة اŸشش-ارك-ة
السش -ي -اسش -ي -ة ل-ل-م-رأاة ودوره-ا ‘ اÛت-م-ع واحÎام
ح-ق-وق اإلنسش-ان ،وت-رق-ي-ة ال-دÁق-راط-ية التششاركية
التي تسشمح بإادراج اŸواطن ‘ مسشار اتخاذ القرار
ووضشع قنوات ا◊وار والتواصشل.
‘ ه- -ذا اÿصش- -وصس ،واف- -قت ا◊ك- -وم -ة ع -ل -ى
مششروع هذا التقرير ،مع تكليف اŸركز الوطني
للدراسشات والتحاليل اÿاصشة بالسشكان والتنمية من
أاجل متابعة وتقييم مدى –قيق أاهداف التنمية
اŸسشتدامة على اŸسشتوى الوطني.
ك-م-ا صش-ادقت ا◊ك-وم-ة ع-ل-ى نصش Úت-ن-ظ-ي-ميÚ
يتعلقان:
Ã - 1هام الندوة الوطنية للمؤوسشسشات العمومية
ذات ال -ط -اب -ع ال -ع-ل-م-ي وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي وت-ن-ظ-ي-م-ه-ا
وسشÒها ،ما Áكنها من الرقي إا ¤إاطار تششاوري
وت -نسش -ي -ق -ي ألنشش -ط -ة شش -ب-ك-ات م-ؤوسشسش-ات ال-ب-حث
العلمي وأاداة إل‚از السشياسشة الوطنية ‘ ›ال
البحث العلمي والتطور التكنولوجي.
وق - -د أال - -ح ال - -وزي - -ر األول ع - -ل - -ى إاشش- -راك ك- -ل
القطاعات ‘ عمل هذه الندوة ،التي عليها أان
تعني بالبتكار وبتقييم نتائج األبحاث وتسشخÒها
لفائدة التنمية القتصشادية والجتماعية ،وتوفÒ
الششروط اŸثلى لعا ⁄البحث ولكل ما من ششانه
ضشمان السشتفادة القصشوى من الكفاءات ا÷زائرية
داخل الوطن وخارجه.
 - 2بإانششاء مركز ببلدية البو Êبولية عنابة
وإاضش-اف-ت-ه إا ¤ق-ائ-م-ة اŸراك-ز ال-وط-ن-ي-ة لسش-ت-قبال
الفتيات والنسشاء ضشحايا العنف ومن هن ‘ وضشع
صشعب.
‘ ه- -ذا اŸوضش- -وع ،شش- -دد ال- -وزي -ر األول ع -ل -ى
تكثيف التنسشيق ب Úكل الهيئات اıتصس اŸعنية،
مششÒا إا ¤أان إانششاء هذا اŸركز يندرج ‘ إاطار
تعزيز النسشيج اŸؤوسشسشاتي اıتصس ‘ اسشتقبال
هذه الششريحة من النسشاء وحماية الفئات اŸعوزة
واÙرومة والتكفل األفضشل بها.

قصشد “ك Úالقضشاء من ‡ارسشة مهامه الدسشتؤرية

بركات وولد عباسس يتناز’ن طوعيا عن حصشانتهما الدبلوماسشية
الششعب -عم Óبأاحكام اŸادة  127من الدسشتور
وا- -Ÿادة ( 124ال-ف-ق-رة  )2م -ن ال -ن -ظ-ام ال-داخ-ل-ي
Ûلسس األم -ة ،أاودع سش -ع -ي -د ب -رك -ات وج-م-ال ول-د
عباسس ،تصشريحا مكتوبا لدى مكتب ›لسس األمة،
تنازل Ãوجبه طوعًا عن حصشانتهما الŸÈانية،
قصش - -د “ك Úال - -قضش - -اء م - -ن ‡ارسش - -ة م - -ه - -ام - -ه

الدسشتورية .جاء هذا ‘ بيان تسشلمت «الششعب»
نسشخة منه.
وتبعًا لذلك ،فقد تقّرر إالغاء ا÷لسشة اŸغلقة
التي كانت مقررة ليوم األربعاء  19جوان للفصشل ‘
طلب وزير العدل ،حافظ األختام ،اŸتضشمن تفعيل
إاجراءات «رفع ا◊صشانة الŸÈانية» عنهما.

يششارك صشالح قوجيل ،رئيسس ›لسس الأمة
بالنياّبة ‘ ،الإجتماع العششرين ÷معية ›السس
الششيوخ الأوروبية ،وذلك ‘ الفÎة ما ب13 Ú
و 15جوان  ،2019بالعاصشمة الفرنسشية باريسس،
تلبية لدعوة من نظÒه الفرنسشي جÒارد لرششي
رئيسس ›لسس الششيوخ للجمهورية الفرنسشية.
وتتمحور اأششغال الدورة العششرين لجتماع

ج- -م- -ع- -ي- -ة ›السس الشش- -ي- -وخ الأوروب- -ي- -ة ح -ول
م- -وضش- -وع Úرئ- -يسش- -ي Úوه- -م- -ا ا◊وار الأورو-
اإف-ري-ق-ي ل-ل-غ-رف ال-ث-ان-ي-ة بالŸÈانات والثنائية
الŸÈان- - -ي- - -ة (ال- - -ب- - -ي- - -ك- - -امÒال- - -ي - -ة) م - -كسشب
للدÁقراطية.
ويتششكل ا◊ضشور الŸÈا ‘ Êهذا الجتماع
من وفود اأوربية واإفريقية.

قوجيل يششارك ‘ ا’جتماع العششرين Ûالسس الششيوخ اأ’وروبية

هدام خÓل الدورة Ÿ ١٠٨ؤؤ“ر اللعمل الدو‹ بجنيف:

ا◊وار ا’جتماعي أاداة ‡يزة للثÓثية Ÿناقششة قضشايا التنمية

الشش -عب /أاّك -د وزي -ر ال -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي-ل
والضشمان ا’جتماعي ،الÈوفيسشؤر تيجاÊ
حسش- - - - - -ان ه - - - - -دام ،أامسس١2 ،ج- - - -ؤان ،2٠١9
بجنيف ،تبني ا÷زائر لتؤصشيات وتؤجيهات
ت -ق -ري -ر ال -ل -ج -ن -ة ال -ع -اŸي -ة ح -ؤل مسش-ت-ق-ب-ل
الششغل.
وق -ال ال -وزي -ر ‘ ك -ل -م-ة أال-ق-اه-ا خÓ-ل ا÷لسش-ة
العامة ألششغال الدورة Ÿ 108ؤو“ر العمل الدو‹،
إان ا÷زائ- -ر –ظ- -ى ال- -ي- -وم ب- -ن- -ظ- -ام ل- -ل- -ح- -م -اي -ة
الج-ت-م-اع-ي-ة تسش-ت-ف-ي-د م-نه كل فئات
اÛت -م -ع ،وي -غ -ط -ي ج -م-ي-ع ﬂاط-ر
الضش- -م- -ان الج -ت -م -اع -ي اŸنصش -وصس
ع -ل-ي-ه-ا ‘ الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة ذات
الصش -ل-ة ،ك-م-ا أاّن م-ي-زان-ي-ة ال-دول-ة م-ن
خÓل نظام التحويÓت الجتماعية
تضشمن حماية وصشون كرامة الفئات
الهششة من اÛتمع.
وأاضشاف أانّ ا÷زائر عملت على
Œسش -ي -د ا◊وار الج -ت -م -اع -ي ،لسش -ي -م-ا ع Èآال-ي-ة
الثÓثية ،باعتباره أاداة ‡يزة Ÿناقششة وحل جميع
ال- -قضش- -اي- -ا اŸت- -ع- -ل- -ق -ة ب -ال -ت -ن -م -ي -ة الق -تصش -ادي -ة
والجتماعية للبÓد.
وششّدد على أان ا÷زائر حريصشة أاك Ìمن أاي
وقت مضش -ى ،ع -ل -ى ت -ع -زي-ز أاك Ìال-نشش-اط ال-ن-ق-اب-ي
بجميع أاطيافه ،ل سشيما وأانها تعيشس ديناميكية
سش -ي -اسش -ي-ة ج-دي-دة ،ح-يث أاُث-ري اŸشش-ه-د ال-ن-ق-اب-ي
ال -وط -ن -ي ‘ الشش -ه -ر األخ Òب-تسش-ج-ي-ل  17منظمة
نقابية جديدة.
وأاششار الوزير إا ¤أانّ تقرير اللجنة العاŸية حول

مسشتقبل الششغل يث Òمن جهة ا◊وار حول مسشأالة
‘ غاية األهمية تتعلق Ãسشتقبل الششغل ،باإلضشافة
إا ¤مسش -أال -ة ت -ع-زي-ز ال-فضش-اء ال-دÁق-راط-ي ÿدم-ة
ا◊وار الج -ت -م -اع -ي ،وال -ت -وف-ي-ق ب Úالضش-روري-ات
الق-تصش-ادي-ة ،وت-ط-ل-ع-ات ال-ق-وى ال-ع-ام-ل-ة إا ¤وضشع
أاحسشن ‘ عا ⁄يتسشم بالعوŸة ويششهد –ولت
كÈى ،من جهة أاخرى.
وقال إاّن هذا التقرير يعت Èوثيقة مرجعية ‘
›ال تصشور ووضشع اŸقÎحات اŸتعلقة بتطور
الششغل ‘ عا ⁄يتجه نحو
ال- -رق- -م- -ن -ة ،إاذ أاّن ›الت
النششاط الثÓثة اŸقÎحة
‘ التقرير ،تعكسس بششكل
واضش- -ح ال- -ت -وج -ه -ات ن -ح -و
التنمية البششرية.
..ويجري ﬁادثات مع
عديد الوزراء العرب
وع -ل -ى ه -امشس أاشش -غ -ال
الدورة ،أاجرى الÈوفيسشور تيجا Êحسشان هدام،
أاول أامسسﬁ ،ادث- -ات ث- -ن -ائ -ي -ة م -ع ك -ل م -ن وزي -رة
الشش -ؤوون الج -ت -م -اع -ي -ة وال -ع -م -ل السش-وري-ة ،ووزي-ر
الششؤوون الجتماعية التونسشي ،ووزير القوى العاملة
اŸصشري.
و” خ Ó-ل اÙادث -ات اسش -ت -ع -راضس ال-عÓ-ق-ات
الثنائية ‘ ›الت العمل وا◊ماية الجتماعية،
وسشبل تعزيز هذه العÓقات وتبادل الرؤوى وكذا
ت -نسش -ي -ق اŸواق -ف ح -ول اŸسش -ائ -ل ذات اله-ت-م-ام
اŸششÎك على مسشتوى الهيئات ا÷هوية والدولية
للششغل.

 17منظمة عمالية
جديدة أاثرت اŸششهد
النقابي التعددي

»æWh

ألخميسس  13جوأن  2019م
ألموأفق لـ  10شضوأل  1440هـ

لخضشر
 100حالة سشجلتها الهيئة الوطنية ع Èاÿط ا أ

ا÷زائر حريصصة على مكافحة عمالة اأ’طفال

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

ألعدد
17971

04

لنششطة اŸوسشمية اسشتقطابا لهم ببومرداسس
ششعبة الكروم أاك Èا أ

مكافحة عمالة اأ’طفال ...ب Úجهود اŸشصرع وتقصص Òاأ’ولياء

خياط :رفع مسصتوى تكوين الÈاءة ’ندماجهم ‘ سصوق العمل
لم Úال - -ع- -ام ل- -وزارة ال- -ع- -م- -ل
أاك - -د ا أ
والتششغيل والضشمان الجتماعي ﬁمد
خياط ،لدى إاششرافه ،أامسس ،على اليوم
لط-ف-ال –ت
ال-ع-اŸي Ÿن-اهضش-ة ع-م-ال-ة ا أ
شش -ع -ار« :الشش -يء ال -وح-ي-د ال-ذي ي-ن-ب-غ-ي
ل-ل-ط-ف-ل ال-ق-ي-ام ب-ه ه-و تشش-غ-ي-ل خياله»،
ح -رصس ال -دول -ة ال -دائ -م ع -ل -ى ح -م -اي -ة
لط-ف-ال
أاط -ف -ال -ن -ا وم -ك -اف -ح -ة ع -م-ال-ة ا أ
وإال -ت-زام-ه-ا ب-ج-ع-ل أاط-ف-ال-ن-ا ‘ م-ن-أاى ع-ن
لخطار التي تهدد سشÓمتهم ا÷سشدية
ا أ
واŸعنوية ،بحيث بذلت ا÷زائر الكثÒ
م -ن ا÷ه -ود ل -ت -ع -زي -ز ح -م -اي -ة ال -ط -ف-ل
وترقيته.

سسهام بوعموشسة
بحسضب خياط ،فإان أ÷زأئر صضنفت من بÚ
Óط-ف-ال وأل-ع-ن-اي-ة
أ◊ك -وم-ات أأ’ك Ìرع-اي-ة ل -أ
ب-إاح-ت-ي-اج-ات-ه-م بإاعÎأف أŸنظمات وأ÷هات
ألدولية ،با÷هود أŸسضتمرة لتحسض Úحقوق
ورفاه أأ’طفال وإأ ¤فعالية سضياسضتها ‘ هذأ
أÛال على أسضاسس أعتماد وتنفيذ قوأنÚ
وسض -ي -اسض -ات شض -ام -ل -ة تضض -م -ن ح -م -اي-ة ك-اف-ي-ة
Óطفال وتخصضيصس حصضة كبÒة من موأردها
ل أ
أŸت -اح -ة ل -لÈأم -ج وأل-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي ت-خصس
أأ’طفال،و أسضتفادة أأ’طفال من أإ’حتياجات
وأÿدمات أأ’سضاسضية.
وك -انت أل -ه -ي -ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ◊م-اي-ة وت-رق-ي-ة
ألطفولة قد سضجلت منذ جانفي ألفارط عÈ
ألرقم أأ’خضضر  100حالة تتعلق با’سضتغÓل
Óط -ف -ال ،وأك Èنسض-ب-ة سض-ج-لت
أ’ق -تصض -ادي ل  -أ
خÓ- -ل شض- -ه- -ر رمضض -ان ،ح -يث ك -ان أأ’ط -ف -ال
يقومون ببيع منتوجات غذأئية أو موأد Œارية
‘ ألشض -وأرع وح -ت -ى ‘ أل -ط -ري-ق ألسض-ري-ع ،م-ا
ي -ع -رضض -ه-م ل-ل-خ-ط-ر ح-يث أسض-ت-وجب أل-ت-دخ-ل
◊مايتهم.
وأضضاف خياط ،أن ألقطاع يوأصضل ألعمل
Ÿتابعة هذأ أŸلف سضوأء بالتنسضيق ما بÚ
ألقطاعات من خÓل ÷نة ألوقاية ضضد عمل
أل -ط -ف-ل ،أل-ت-ي ت-ع-ززت ه-ذه ألسض-ن-ة ب-انضض-م-ام
ق- -ط- -اع Úج- -دي -دي -ن ه -م -ا وزأرة أÿارج -ي -ة
إ’رت-ب-اط-ه-ا ب-اŸن-ظ-م-ات أل-دول-ي-ة وأإ’ق-ل-ي-م-ية
أŸه -ت -م -ة ب -ه -ذأ أŸل -ف ،فضض  Ó-ع -ن أل -ه -ي-ئ-ة
ألوطنية ◊ماية وترقية ألطفل ألتي تعمل على
–سض Úأوضضاع ألطفل ‘ أ÷زأئر بالتشضاور
مع جميع ألقطاعات أŸعنية بهذه أŸسضأالة.
وأوضضح أأ’م Úألعام لوزأرة ألعمل ،أنه من
خ Ó-ل ه -ذأ أل -فضض -اء ي -ت -م ت-ب-ادل أŸع-ل-وم-ات
وتطوير إأجرأءأت ألتوعية ،وأŸسضاعدة بشضكل
مسضتمر من أجل حماية أطفالنا من أي شضكل
م -ن أشض -ك -ال أل -ع-م-ل أل-ت-ي ت-ؤودي إأ ¤أإ’ضض-رأر
Ãسضارهم ألدرأسضي أو “كنهم من أ◊صضول
ع-ل-ى ت-ك-وي-ن م-ن-اسضب ي-ت-م-اشض-ى م-ع تطلعاتهم
ويسضاعدهم ‘ حياتهم أŸسضتقبلية.
باŸقابل ،أبرز خياط دور قطاع ألÎبية ‘
إأمتصضاصس ألتسضرب أŸدرسضي وألتوجيه نحو
ت -ك -وي -ن م Ó-ئ-م ي-ؤوه-ل-ه-م ب-ع-د أ◊صض-ول ع-ل-ى

شض -ه -ادأت أل -ن -ج -اح لشض -غ -ل م -ه-ن م-ن-اسض-ب-ة ‘
ح -ي -ات -ه -م أŸه -ن -ي-ة مسض-ت-ق-ب ،Ó-مشضÒأ إأ ¤أن
م -ف -تشض-ي-ة أل-ع-م-ل تسض-اه-م م-ن خÓ-ل م-ه-ام-ه-ا
ألرقابية أليومية إأضضافة للتحقيقات ألسضنوية
أل-ت-ي ت-ن-ج-زه-ا ب-ان-ت-ظ-ام ‘ رصض-د أıالفات
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ط -ب -ي -ق أل -ق -ان -ون وع -ل -ى وج-ه
أÿصض-وصس ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إاحÎأم سض-ن أل-ع-مل
أل- -ق -ان -ون -ي -ة ،وت -ؤوك -د ن -ت -ائ -ج ه -ذه أŸرأق -ب -ة
وأإ’سض - -ت - -ط Ó- -ع - -ات أŸن - -ج - -زة ‘ ك- -ل م- -رة
أŸعطيات أŸضضبوطة ‘ ألسضنوأت ألسضابقة
وألتي تثبت أن هذه ألظاهرة شضبه منعدمة،
أضضاف أأ’م Úألعام للوزأرة.
وبحسضب أأ’م Úألعام لوزأرة ألعمل ،فإان
ه -ذه أل -ن-ت-ائ-ج “ث-ل ث-م-رة ع-زم أل-دول-ة ،وك-ذأ
أل-ت-ق-ال-ي-د أل-ع-ائ-ل-ي-ة أل-ت-ي –رصس ع-لى حماية
أطفالها ورعايتهم مع ألعلم أن أسضوأ أشضكال
ع -م -ال -ة أأ’ط-ف-ال م-ن-ع-دم-ة “ام-ا ‘ بÓ-دن-ا،
م -ؤوك -دأ أŸوق -ف أل -ث -ابت ل-ل-ج-زأئ-ر ل-ت-جسض-ي-د
أŸع- -اي Òأل- -دول- -ي- -ة ذأت ألصض- -ل- -ة م- -ن خ Ó-ل
أل -ت -دأب ÒأŸت -خ -ذة ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة ع-م-ل
أأ’طفال وحماية ألطفولة بشضكل عام ضضمانا
لسضÓمة أبنائنا و“تعهم بالرفاهية.
وذكر أأ’م Úألعام لوزأرة ألعمل وألتشضغيل،
Ãصض -ادق -ة أ÷زأئ-ر ع-ل-ى ج-م-ي-ع أإ’ت-ف-اق-ي-ات
وأŸع -اه -دأت أل -دول -ي -ة أل -ت-ي ت-ع-ن-ى ب-ال-ط-ف-ل
وح -م -اي -ت-ه م-ث-ل أإ’ت-ف-اق-ي-ة أل-دول-ي-ة رق-م 182
أŸت -ع -ل -ق -ة بشض -أان ح -ظ -ر أسض -وأ أشض-ك-ال ع-م-ل
أأ’طفال وأإ’جرأءأت وكذأ أ’تفاقية ألدولية
رقم  138حول ألسضن أأ’دنى للعمل.

‡ثل اŸكتب الدو‹ للعمل:

 150مليون طفل ينشصطون
‘ كل القطاعات

ق- -ال ‡ث- -ل أŸك- -تب أل- -دو‹ ل- -ل- -ع- -م -ل إأن
أإ’حتفال بهذه أŸناسضبة سضنويا أضضحى موعدأ
ضضروريا ،كما أن هذه ألسضنة أŸنظمة ألدولية
للعمل –تفل Ãائة سضنة منذ تأاسضيسضها سضنة

 1919وهي تعمل على حماية حقوق ألطفل،
من خÓل أŸصضادقة على أإ’تفاقية رقم 07
أŸتعلقة بالسضن ألقانونية للعمل ،مشضÒأ إأ ¤أن
 150مليون طفل ينشضطون ‘ ميدأن ألعمل،
ب- -ح- -يث أن ع- -م- -ل أأ’ط- -ف- -ال ح- -اضض -ر ‘ ك -ل
أل-ق-ط-اعات و 1م- -ن  10ي -ع-م-ل-ون ‘ ق-ط-اع
ألفÓحة ،مثمنا أÛهودأت ألتي تبذلها وزأرة
ألعمل با÷زأئر وشضركاؤوها أإ’جتماعيون.
وأضضاف ،أن سضنة “ 2019يزت باŸصضادقة
على أإ’تفاقية رقم  182أŸتعلقة بشضأان حظر
أسضوأ أشضكال عمل أأ’طفال ،آأم Óأن تصضادق
عليها كل ألدول ،وأن تكون سضنة  2025سضنة
للقضضاء على هذه ألظاهرة ،مشضÒأ إأ ¤أن هذأ
أليوم هو فرصضة لعرضس أ÷هد أŸبذول ‘
أل- -دع- -م م- -ن ط- -رف ن- -ظ- -ام أأ’· أŸت- -ح- -دة
Ùارب- -ة ع- -م- -ال -ة أأ’ط -ف -ال ب -ك -ل أشض -ك -ال -ه،
ق -ائ «:Ó-م -ق-ارب-ت-ن-ا وأضض-ح-ة ‘ ه-ذه أŸسض-أال-ة
م -رت -ك -زة ع -ل-ى أ◊وأر أ’ج-ت-م-اع-ي وأل-ف-ع-ال
وت -ط -وي -ر ه -ي -ئ -ة ق -ان -ون -ي -ة ع -م -ل -ي -ة ◊م-اي-ة
أأ’طفال» ،وحسضبه فإان أ’سضتثمار ‘ ألدرأسضة
أÛانية وذأت نوعية– ،سض Úرشضادة سضوق
أل -ع -م -ل وغÒه-ا ه-ي ع-ن-اصض-ر م-ف-ت-اح ل-ن-ج-اح
أأ’هدأف أŸسضطرة للعمل ‘  .2025دأعيا إأ¤
توحيد أ÷هود لوضضع حد لعمالة أأ’طفال.
وأشض -ار ‡ث -ل م -ن-ظ-م-ة أل-ي-ونسض-ي-ف ،إأ ¤أن
حضضورهم يÈز أأ’همية ألتي يوليها للجهود
أŸبذولة Ùاربة عمالة أأ’طفال ،قائ Óأن
أل -ع -دي -د م -ن أأ’ط-ف-ال ‘ أل-ع-ا ⁄ه-م ضض-ح-ي-ة
أ’سض -ت -غÓ-ل أإ’ق-تصض-ادي ،مضض-ي-ف-ا أن أأ’رق-ام
ت -ظ -ه -ر ضض -رورة أن ن -ب -ق -ى ›ن -دي-ن ل-ن-ع-رف
أأ’وضض -اع أإ’ج -ت -م -اع-ي-ة أل-ت-ي Œع-ل أأ’ط-ف-ال
ي-ل-ج-أاون ل-ل-ع-م-ل ،وأل-ع-م-ل ل-ل-قضض-اء ع-ل-ى ه-ذه
ألظاهرة.
من جهته ،إأسضتعرضس أŸفتشس ألعام للعمل
بركا Êأكلي حوصضلة أشضغال أللجنة ألوزأرية
Ÿكافحة عمالة أأ’طفال قائ Óأنه من خÓل
ألتقارير أıتلفة ‘ ميدأن أŸرأقبة ألتي ”
إأعدأدها خÓل ألعشضر سضنوأت ،تب Úأن عمالة
أأ’طفال –تل نسضبة شضبه منعدمة ،وهذأ رأجع
لكون ظاهرة عمالة أأ’طفال تتمركز خارج
عÓ-ق-ات أل-ع-م-ل أل-ت-ي ت-ف-رضس عÓ-ق-ة أل-طفل
Ãسض -ت -خ -دمÃ ،ع -ن -ى أن أأ’ط -ف -ال يشض -ت-غ-ل-ون
◊سضابهم أÿاصس أو ‘ أÙيط ألعائلي‡ ،ا
ي -ف -رضس أŸسض -ؤوول -ي -ة أŸب -اشض -رة ل -ل-ق-ط-اع-ات
أأ’خ -رى م -ث -ل أل -تضض -ام -ن أل -وط -ن -ي ،ألÎب -ي -ة
ألوطنية ،ألعائلة.
وأشضار إأ ¤أن عمليات تفتيشس Œرى من
قبل مصضالح مفتشضية ألعمل بطريقة منهجية
‘ إأطار إأحÎأم ألسضن أأ’دنى للتوظيف من
ط- -رف ك- -ل مسض- -ت- -خ- -دم .ع- -ل- -م- -ا أن ن- -ت- -ائ- -ج
ألتحقيقات أŸنجزة من قبل مفتشضية ألعمل
توضضح أن عدد ألهيئات أŸرأقبة بلغت 8.203
هيئة و›موع ألعمال أقل من  16سضنة هو
ثÓثة عمال أي بنسضبة  0باŸائة ‘ .ح Úكان
عدد ألعمال  34سضنة أأ’قل من  16سضنة ‘ عام
 2009أي بنسضبة .٪ 0،31

ي- -ع- -ود ا◊ديث ع- -ن م -وضش -وع ع -م -ال -ة
لطفال ما قبل السشن القانونية ليطرح
ا أ
على مسشتوى اŸفتششيات العمالية ،اŸكلفة
Ãت -اب -ع -ة ع -م -ل -ي -ة ال-تشش-غ-ي-ل ب-اŸؤوسشسش-ات
القتصشادية واŸقاولت وبعضس القطاعات
اÿاصشة ،التي تلجأا إا ¤السشتعانة بهذه
ال-ف-ئ-ات ال-هشش-ة ل-ل-ح-ف-اظ على اسشتمرارية
نششاطها وŒاوز أازمة نقصس اليد العاملة
التي تعا Êمنها ،خاصشة ‘ اÛال الفÓحي
وبدرجة أاقل ورششات البناء ،حيث ترتفع
ال -ظ -اه -رة ب -ولي -ة ب -وم -رداسس ‘ إاط -ار م -ا
ي-ع-رف ب-ال-ع-م-ال-ة اŸوسش-م-ي-ة اŸتخصشصشة ‘
لخصس ‘
ج -ن -ي اÙاصش -ي -ل ال -زراع-ي-ة ،ب-ا أ
شش -ع -ب -ة ال -ك -روم ال -ت -ي تسش -ت-ق-طب أاع-دادا
كبÒة من كل الفئات العمرية بعيدا عن
أاع Úالرقابة.

بومرداسس :ز.كمال
تشض -ك -ل م-ن-اسض-ب-ة أل-ي-وم أل-ع-اŸي Ÿك-اف-ح-ة
ع -م -ال -ة أأ’ط -ف-ال م-ن-اسض-ب-ة ل-ع-رضس أل-ت-ج-رب-ة
أ÷زأئرية ‘ ›ال حماية ألطفولة من كل
أشض- -ك- -ال أ’سض- -ت- -غÓ- -ل وم- -ن- -ه- -ا أ’سض- -ت -غ Ó-ل
أ’قتصضادي ‘ بعضس أأ’نشضطة ألصضعبة ألتي ’
تتناسضب مع سضنهم ألقانو Êوقوتهم ألبدنية
وهذأ بفضضل ألÎسضانة ألقانونية ألتي أعدت
لهذأ ألغرضس وأ◊رصس على تكييفها دوريا
Ãقتضضى أ’تفاقيات ألدولية أÈŸمة ‘ هذأ
ألشضأان مع ﬂتلف ألهيئات ألدولية ألفاعلة
أŸه-ت-م-ة بشض-ؤوون أل-ط-ف-ول-ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا تشضديد
ألعقوبة على أŸسضتخدم Úتصضل أ ¤ألسضجن
ودفع غرأمات مالية معتÈة كان قد أشضار إأليها
قانون أŸالية لسضنة .2015
وعليه من خÓل هذه ألتحركات كانت
ألنتائج وأضضحة ‘ أŸيدأن بتقلصس عدد
أ◊ا’ت أŸسضجلة بفضضل أŸتابعة وألرقابة
أŸسض- -ت -م -رة ل -ل -ه -ي -ئ -ات أıتصض -ة وم -ن -ه -ا
مفتشضيات ألعمل على أŸسضتوى أÙلي ،مع
ذلك تبقى هذه أ÷هود ناقصضة و’ تشضمل كل
أل -نشض -اط -ات أ’ق-تصض-ادي-ة أب-رزه-ا ت-لك غÒ
أŸصض- -رح ب- -ه -ا ل -دى أŸف -تشض -ي -ة وصض -ن -دوق
’نشض-طة
ألضض-م-ان أ’ج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى غ-رأر أ أ
أل- -فÓ- -ح- -ي -ة ،أل -ب -ن -اء وب -عضس أŸه -ن أ◊رة
’خرى ألتي تزدأد أنتشضارأ ‘
وأ◊رفية أ أ
’قبال أŸتزأيد
ألوسضط أ’جتماعي نتيجة أ إ
عليها.

خÓل ملتقى «نادي كار القتصشادي» ،سشليم عثما:Ê

التوجه إا ¤ا’قتصصاد ا’نتقا‹ ضصروري للخروج من اأ’زمة
أاك- - - -د رئ- - - -يسس م - - -رك - - -ز «ن - - -ادي ك - - -ار
الق -تصش -ادي» سش -ل -ي -م ع -ث -م-ا ،Êأامسس ،أان
الق -تصش -اد ا÷زائ -ري م -ط -الب ب -اخ -ت-ي-ار
لح-ي-اء ط-م-وح ا÷زائ-ريÚ
ط -ري-ق آاخ-ر إ
م-ن خÓ-ل ‰وذج ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصش-ادية
والج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ÿدم - -ة اŸواط - -ن،Ú
مسشتندا ‘ ذلك إاŒ ¤ارب بلدان ششرق
أاوروب-ا اÛر ،ب-ول-ن-دا وتشش-ي-ك-ي-ا ل-ت-ح-قيق
اŸرحلة النتقالية واÿروج بحلول من
لزمة القتصشادية التي تعيششها البÓد
ا أ
منذ أاك Ìمن  4سشنوات.

خالدة بن تركي
أوضضح سضليم عثما ،Êأمسس ،خÓل ألندوة
ألصض -ح -ف -ي -ة أل -ت -ي نشض -ط -ه -ا خÈأء أج-انب م-ن
أل -ب -ل -دأن أل -ث Ó-ث ألسض -ال-ف-ة أل-ذك-ر أن أ÷زأئ-ر
بحاجة ◊لول ’قتصضادها من خÓل أ’سضتعانة
بخÈأء جزأئري Úوأجانب بالوقوف عند Œربة
ألبلدأن ألتي تشضبه Œربة أ÷زأئر كونها كانت
ك -انت م -ن أل -ب -ل -دأن ذأت أ’ق -تصض -اد أŸوج -ه «
أ’شضÎأكي « ما يعني أ◊كومة توفر كل شضيء
وضضرورة أ’نتقال إأ ¤مرحلة يكون فيها هذأ

أأ’خ Òأسضاسس أ’قتصضاد.
وثمن أŸتحدث Œارب ألدول ألثÓث ‘
ألنهوضس با’قتصضاد ‘ عديد ألقطاعات لبناء
ح -ل -ول ل -ل -بÓ-د خ-اصض-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-ح-ل مشض-اك-ل
قروضس ألدولة ،مناخ ألعمل وأ’سضتثمار وحل
مشض-ك-ل أل-فÓ-ح-ة ل-ب-ن-اء عÓ-ق-ة
وأ’سض -ت -ف -ادة م -ن Œرب-ت-ه-م ‘
ب-ن-اء أق-تصض-اد ج-زأئ-ري ي-ع-ت-مد
ع- -ل- -ى ن- -ه- -ج ج- -دي- -د وشض- -ام -ل
Ÿوأجهة ألعديد من ألتحديات
أل-ت-ي ت-ت-ط-ل-ب-ه-ا عملية أ’نتقال
إأ‰ ¤وذج جديد للنمو ،وهو ما
يجعل أ’قتصضاد يوأجه ألعديد
من ألتحديات ألغ Òمسضبوقة.
بدوره أÿب Òأ’قتصضادي بركوك عمر قال
‘ مدأخلة له ،أن أقتصضاد أ÷زأئر حاليا يشضبه
أق -تصض -اد ب -عضس دول شض -رق أوروب -ا ع -ل -ى غ-رأر
أÛر ب -ول -ن -دأ وتشض -ك -ي -ا أل -ت -ي م -رت Ãرح-ل-ة
أن-ت-ق-ال-ي-ة ت-ل-زم ع-ل-ي-ن-ا م-ع-رف-ة طريقة مرأجعة
رأسس أŸال ومعا÷ة بعضس ألكفاءأت ’سضيما
ع -م -ل -ي -ة أ’ن -ت -ق -ال م -ن أ’ق-تصض-اد أإ’دأري إأ¤
ألسض- -وق وأل -ت -ي أك -دت ‘ ع -رضض -ه -ا أن -ه خ -ارج
أقتصضاد ألسضوق ’ Áكن خلق ثروة.

بشضأان أ◊لول أŸقÎحة ،أكد على ضضرورة
أ’سضتفادة من ألنموذج أأ’وروبي لعدم تكرأر
أŸشضكل وأÿروج من أأ’زمة ‘ أسضرع وقت،
مشضÒأ ‘ سضياق مقارنة أ’قتصضاد أ÷زأئري
بالدول ألتي تبني أقتصضادها خارج أÙروقات
أن- -ه- -ا مسض- -ت- -ق- -ل -ة وب -ع -ي -دة ع -ن
أل -ت -ه -دي -دأت ب -خ Ó-ف أ÷زأئ-ر
أل -ت -ي ت -ع -ت -م -د ع -ل -ى أ’ق-تصض-اد
ألريعي مرجحا أحتمال تعرضضها
إأ ¤ضض- -غ- -وط- -ات ‘ ح- -ال ع- -دم
أل-ت-وف-ي-ق ‘ أل-ع-م-ل-ي-ة أ’ن-ت-قالية
أ’قتصضادية.
وأشضار بركوك عمر إأ ¤أحد
أŸرأح -ل أ’ق-تصض-ادي-ة أل-ه-ام-ة أل-ت-ي م-رت ب-ه-ا
أ÷زأئر ‘ ألفÎة ب 2014-2004 Úألتي عرفت
وضض -ع -ي -ة م-ال-ي-ة م-ري-ح-ة ،غ Òأن-ه-ا “ ⁄ك-ن-ه-ا
ألتخلصس من ألتبعية للمحروقات أ’نها  ⁄تقم
باإ’صضÓحات أ’قتصضادية ألÓزمة ،خاصضة ما
ي-ت-ع-ل-ق ب-خ-وصضصض-ة أŸؤوسضسض-ات أل-ع-م-ومية ألتي
شضكلت تهديد Ÿناصضب ألعمل ،بدليل أرتفاع
نسضبة ألبطالة أ 26 ¤باŸائة مقارنة بالدول
ألتي قامت باإ’صضÓحات على غرأر بولندأ.
وشضدد على ضضرورة تنويع أ’قتصضاد وعدم

اÿب Òبركوك عمر:
’ Áكن خلق ثورة
خارج اقتصصاد السصوق

أ’ع- -ت- -م -اد ع -ل -ى مصض -در وأح -د ب -ال -ن -ظ -ر إأ¤
ألتنبؤوأت ألتي تشض Òإأ ¤وجود أزمة سضنة 2022
وأسض -ت-ح-ال-ة أ’سض-تÒأد ‘ ح-ال أسض-ت-ق-رأر سض-ع-ر
أل - -بÎول ع- -ن- -د  60دو’رأ وع- - -دم أإ’صضÓ- - -ح
ألسضياسضي وألتوفيق ‘ أ’نتقال أ’قتصضادي.
بدوره هدير مولود خب Òأقتصضادي وعضضو
بنادي «كار» ،قال ‘ تصضريح له ،أن أ◊ديث
حاليا يك Ìحول ألوضضع ألسضياسضي ‘ ألبÓد،
غ Òأنه من أŸفروضس أن يكون حول أ’نتقال
أ’قتصضادي بالنظر إأ ¤أŸشضاكل ألتي توأجهها
ألبÓد جرأء غياب ألتنسضيق أ’قتصضادي ،وهو ما
سضلط عليه ألضضوء ‘ أŸلتقى ألذي شضدد على
أ’نتقال أ’قتصضادي من خÓل إأرأدة سضياسضية
قوية وبإاشضرأك أÛتمع أŸد.Ê

و’ية بومردأسس وأحدة من ألو’يات ألتي
تعرف حركية أقتصضادية متنامية ‘ أÛال
ألفÓحي وقطاع ألبناء ألتي تعرف ديناميكية
كبÒة حتى لدى أÿوأصس فيما يتعلق بتشضييد
أŸنازل أÿاصضة ألتي تتطلب يد عاملة كبÒة
من بنائ Úوعمال مسضاعدين وحتى حرفيÚ
‘ ميدأن ألÎصضيصس ألصضحي ،صضناعة أ÷بسس
وك-ه-رب-اء أل-ع-م-ارأت وغÒه-ا ،أصض-ب-ح أل-ت-عامل
معهم باŸوأعيد وبأاسضعار خيالية خارجة عن
كل ألتصضنيف ،لكن كل ذلك بعيدأ عن أعÚ
رق-اب-ة م-ف-تشض-ي-ة أل-ع-م-ل ف-ي-م-ا ت-ع-لق با◊ماية
أ’ج -ت -م -اع-ي-ة وأ’طÓ-ع ع-ل-ى ظ-روف أل-ع-م-ل
وﬁارب -ة ظ-اه-رة أ’سض-ت-غÓ-ل ل-ل-ع-م-ال أل-ذي-ن
ي-ت-وأج-د ب-ي-ن-ه-م نسض-ب-ة ك-بÒة م-ن أل-قصض-ر دون
ألسضن ألقانو Êللعمل ،وŒاوزأت أخرى تتعلق
بحرمان هذه ألفئة من ألتأام Úوألتصضريح لدى
صضندوق ألضضمان أ’جتماعي.
كما –ولت ظاهرة ألعمالة أŸوسضمية ‘
ألقطاع ألفÓحي وخاصضة شضعبة ألكروم وإأنتاج
عنب أŸائدة إأ ¤أك Èتهديد تتعرضس له فئة
أأ’ط -ف -ال وأل -قصض -ر ب -و’ي -ة ب -وم -ردأسس أل -ت-ي
تسضتقطب سضنويا ‘ ألفÎة من بدأية شضهر
جويلية إأ ¤غاية نهاية شضهر أكتوبر عشضرأت
أل -ع -م -ال ح-ت-ى م-ن أل-و’ي-ات أÛاورة أل-ذي-ن
يتجمعون ‘ بعضس ألنقاط أŸعروفة على أمل
أ◊صضول على فرصضة عمل ‘ أ◊قول ،وكل
ذلك خارج أإ’طار ألقانو ،Êوهو ما يسضتدعي
–ركا من أ÷هات ألوصضية لتنظيم ألنشضاط
حماية لشضريحة أأ’طفال وألقصضر وأغلبهم من
أل-تÓ-م-ي-ذ أŸسض-رح Úأل-ذي-ن غ-ادروأ م-ق-اع-د
ألدرأسضة ،دون إأهمال باقي أأ’نشضطة أأ’خرى
ألتجارية وأŸسضÎزق Úمن طاو’ت ألتجارة
غ Òألشضرعية على أ’أرصضفة أغلبهم أطفال.

تسصجيل ﬂ 4الفات خÓل
2019
‘ إأطار أÛهودأت ألتي تبذلها مفتشضية
ألعمل لو’ية بومردأسس فيما تعلق Ãرأقبة
ع- -م- -ال- -ة أأ’ط- -ف- -ال وأل -قصض -ر ع -ل -ى مسض -ت -وى
أŸؤوسضسضات أ’قتصضادية وألصضناعية ألتي “لك
عÓ- -ق -ات ع -م -ل مصض -رح ب -ه -ا ،سض -ج -لت ه -ذه
أأ’خ Ò- -ة ﬂ 4ال -ف -ات سض -ن -ة  2019متعلقة
بتشضغيل قصضر دون تصضريح أبوي Ãعنى ألفئة
ألتي يÎأوح سضنها ما ب 16 Úإأ 19 ¤سضنة ألتي
سضمح لها أŸشضرع أ÷زأئري بالعمل ‘ حدود
وبتصضريح أبوي مسضبق وهذأ من ›موع 294
م -ؤوسضسض -ة خضض -عت ل -ل -ت -ف -ت -يشس وتشض -غ-ل 2116
عام ‘ ،Óح ⁄ Úتسضجل أŸفتشضية ألو’ئية
خÓل ألسضدأسضي أأ’ول من ألسضنة أية ﬂالفة
بعد فحصضها  237تشضغل  1407عام ،Óكما ⁄
ي -ت -م تسض -ج -ي -ل ﬂال -ف -ات ف -ي -م -ا ي-خصس ف-ئ-ة
أأ’طفال ما دون  16سضنة ألتي ’ يحق لها
ألعمل بأاي حال من أأ’حوأل حسضب ألتشضريع
أ÷زأئري.
مع ذلك يبقى ألكث Òمن ألعمل ألتحسضيسضي
مفروضس ألقيام به من قبل هذه ألهيئات لدى
أŸشض-غ-ل Úوأأ’ول-ي-اء أيضض-ا ل-ل-ت-وع-ي-ة Ãخ-اطر
ألتشضغيل ‘ هذه ألسضن أ◊سضاسضة من ألعمر
وأل -ت -ذك Òب -ط -ب -ي -ع -ة أŸت -اب -ع -ات أل -ق -ان-ون-ي-ة
وأ÷زأئ -ي -ة ل -ل-م-خ-ال-ف ،Úوك-ذأ أه-م-ي-ة أل-رق-م
أأ’خضضر « »11 ،11ألتي وضضعته ألهيئة ألوطنية
◊م- -اي- -ة وت- -رق- -ي- -ة أل -ط -ف -ول -ة –ت تصض -رف
أŸوأطن Úللتبليغ عن كل أ◊ا’ت أÿاصضة
بعمالة أأ’طفال وأسضتغÓلهم ومنها ألقطاعات
أ’قتصضادية وألصضناعية وكذأ ألفÓحية ألتي
تسض- -ت- -ق- -طب ه- -ذه أل- -ف- -ئ- -ة ب- -دأع- -ي أ◊اج -ة
أ’جتماعية وإأعالة أ’أسضر أŸعدومة ،وهي من
أك Èأل- -ت- -ح- -دي- -ات أل- -ت- -ي ت- -وأج- -ه أل -ه -ي -ئ -ات
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة أŸك -ل -ف -ة ب -ح -م-اي-ة أل-ط-ف-ول-ة
وأن - -تشض - -ال- -ه- -ا م- -ن ﬂالب أ’سض- -ت- -غÓ- -ل غÒ
ألقانو.Ê
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يعول عليهما ‘ تقد ËمقÎحات

الطبقة السشياسشية واÛتمع اŸد Êتباششران
ا◊وار بتنظيم ندوات
بعثت الدعوة اإ ¤حوار من
اأج- - -ل ال- - -ت - -واف - -ق Ãا يسس - -م - -ح
الذهاب اإ ¤انتخابات رئاسسية
ت- - -ك- - -ل - -ل ب - -ان - -ت - -خ - -اب رئ - -يسس
للجمهورية يحظى بالشسرعية
الشس- -ع- -ب- -ي- -ة ،ت- -ك- -ون م- -ه- -م -ت -ه
ا÷وه- -ري- -ة السس- -ت- -ج- -اب -ة اإ¤
انشس- - - -غ- - - -الت رف- - - -عت خ Ó- - -ل
ا◊راك الشس- -ع -ب -ي ع -ل -ى م -دار
اأك Ìم- - - - - - -ن  16اأسس -ب -وع-ا م-ن
اŸسسÒات الشس-ع-ب-ي-ة ا◊اشس-دة،
ديناميكية جديدة ‘ السساحة
ال -وط -ن -ي-ة ،اإذ ت-ع-م-ل ال-ط-ب-ق-ة
السسياسسية واÛتمع اŸد Êعلى
ه -ي -ك -ل -ة ن -فسس -ه-ا ب-اŸب-ادرة اإ¤
عقد ندوات تكون فضساء لنقل
مقÎحاتها ‘ اŒاه ا◊ل.

ت- -تضس- -م- -ن ال- -ت -ق -اري -ر ال -رسس -م -ي -ة
الإ‚ازات التي حققتها ا÷زائر من
خÓ-ل ب-را›ه-ا ال-ت-ن-م-وي-ة ،ل-كنها ل
Œد ل - - - - -ه - - - - -ا صس- - - - -دى ‘ ال- - - - -واق- - - - -ع
الج-ت-م-اع-ي .ك-م-ا اأن التقارير التي
ت-ع-ت-م-ده-ا اŸن-ظمات غ Òا◊كومية
تتخذ منها بعضس الصسحف اÿاصسة
مصس -درا ،وت -ب -ن -ي ع -ل -ي -ه ت -ق-اري-ره-ا
اÿاصس -ة ال -ت -ي ت -ق-دم صس-ورة ق-ا“ة
عن سسياسسات البلد.

حياة .ك
من هنا يÈز دور أ’إعÓم ألوطني ‘
ألÎوي -ج ل -لسض-ي-اسض-ات وألÈأم-ج أل-ت-ن-م-وي-ة
ل -ل -ب -ل -د أل -ت-ي تسض-ت-ه-دف ﬂت-ل-ف شض-رأئ-ح
أÛتمع ،وهذأ ما أث ‘ Òألنقاشض خÓل
أل-ورشض-ة أل-ت-ك-وي-ن-ي-ة أل-ت-ي ن-ظ-م-ت-ه-ا وزأرة
ألصضحة وألسضكان وأإصضÓح أŸسضتشضفيات
ووزأرة أ’تصض- -ال وك- -ذأ م- -ك- -تب صض -ن -دوق
أ’أ· أŸت - - -ح- - -دة م- - -ن أج- - -ل ألسض- - -ك- - -ان
با÷زأئر.
وكانت ‡ثلة صضندوق أ’أ· أŸتحدة
م -ن أج -ل ألسض -ك -ان ب -ا÷زأئ -ر ،ق-د ث-م-نت
أ’‚ازأت أل- -ت- -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا أ÷زأئ -ر ‘

›ال ألسض- -ك- -ان وأل- -ت- -ن- -م -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل
ألÈأم -ج أل-ت-ي أع-ت-م-دت-ه-ا ‘ أل-ق-ط-اع-ات
ألهامة جدأ وأ◊سضاسضة على غرأر ألصضحة
أل-ت-ي أإل-ت-زمت أ÷زأئ-ر ب-ت-ح-ق-ي-ق أه-دأف
أŸوؤ“ر ألدو‹ للسضكان وألتنمية ،بضضمان
أ◊م -اي -ة ألصض -ح -ي-ة لÓ-أم-وم-ة وأ’أط-ف-ال،
وأسضتندت أإ ¤أ’أرقام ألرسضمية ألتي توؤكد
ذلك ،وقالت أإن ألÈأمج ‘ ›ال ألصضحة
م -رت -ب -ط -ة ب -عضض -ه -ا ب -ب -عضض ،ف -اŸت -اب-ع-ة
ألصضحية للمر أة أ◊امل خفضضت من نسضبة
ألوفيات ‘ أوسضاطهن خÓل فÎة أ◊مل،
وب -ع -د أل -و’دة ،وÁت -د ه -ذأ أل -ت -ك-ف-ل أإ¤
أ’أطفال.

اإنخفاضض نسشبة وفيات الأمهات
لـ 57حالة كل  100األف نسشمة
وألÓفت لÓهتمام أن ‡ثلة صضندوق
أ’أ· أŸتحدة من أجل ألسضكان با÷زأئر
قد ركزت بشضكل كب ÒخÓل مدأخلتها ‘
أل -ل -ق -اء أل -ت -ق -ي -ي -م -ي وأل-ت-حسض-يسض-ي ح-ول
أŸوؤ“ر ألدو‹ للسضكان وألتنمية أŸوجه
لوسضائل أ’إعÓم أıتلفة ،أŸنظم أول
أمسض Ãناسضبة مرور  25سضنة عن أنعقاد

أŸوؤ“ر أ’أول بالقاهرة سضنة  1994على
أ’أرقام ألتي حققتها أ÷زأئر فيما يخصض
معدل وفيات أ’أمهات.
أكدت أŸتحدثة أن أ÷زأئر خفضضت
من نسضبة هذه ألوفيات أإ 57 ¤حالة لكل
 100ألف نسضمة وهي من ضضمن ألتوصضيات
ألتي خرج بها هذأ أŸوؤ“ر ،وهذأ ما يدل
حسضبها على “سضك بÓدنا باإلتزأماتها،
ب- -ا’إضض -اف -ة أإ ¤زي -ادة أم -ل أ◊ي -اة ع -ن -د
ألو’دة ’أك Ìمن  75سضنة ،ضضمنت ألتعليم
أ’بتدأئي ألشضامل وألوصضول أŸبكر أ’أكÌ
شضمو’ أإ ¤ألتعليم ألثانوي وألعا‹ للنسضاء
وألفتيات ،كما شضددت على دور أ’إعÓم
‘ تسضليط ألضضوء على هذه أ’‚ازأت
ويÈزها بشضكل وأضضح للموأطن’ ،Úأنها
“ثل نتاج ألسضياسضات ألصضحية أŸنتهجة.
وأ÷دي -ر ب -ال -ذك -ر أن ه -ذأ أل -ل-ق-اء ق-د
خلصض أإ ¤أن أŸسضائل ألسضكانية ’ Œد
أŸعنى أ◊قيق لها أإ’ ‘ أإطار عÓقتها
بالتنمية أ’قتصضادية وأ’جتماعية للبلد،
ول-ذلك تسض-ت-ع-م-ل أŸوؤشض-رأت أ’ج-تماعية
أ’قتصضادية بصضفة وأسضعة Ÿتابعة تنفيذ
سضياسضات وبرأمج ألسضكان من بينها موؤشضر
أل- -ت- -ن- -م- -ي- -ة أل- -بشض- -ري- -ة وم- -ع -ام -ل أل -عبء
أ’قتصضادي.

لرهاب
لموال و“ويل ا إ
مكافحة تبييضس ا أ

نحو إاعداد دليل عملي “ Úﬁاششيا واŸعاي Òالدولية
لم Úالعام للهيئة الوطنية
أاعلن ا أ
للوقاية من الفسساد ومكافحته ،عبد
ال - -رزاق سس - -ب - -ق - -اق ،أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر
العاصسمة ،أان الهيئة تعمل على إاعداد
لموال
دليل عملي Ÿكافحة تبييضس ا أ
لره- - - -اب حسسب اŸع - - -ايÒ
و“وي- - - -ل ا إ
الدولية.
أوضضح سضبقاق خÓل يوم درأسضي حول
«م- -ك- -اف- -ح- -ة ت- -ب- -ي -يضض أ’م -وأل و“وي -ل
أ’ره -اب :ن -ه -ج ق -ائ -م ع -ل -ى أıاط -ر-
تطوير دليل أرشضادأت عملي» ،أن ألهيئة
«تسض -ع -ى أ ¤أع -دأد دل -ي -ل ع -م -ل -ي Úﬁ
يتماشضى مع أŸعاي Òألدولية ‘ ›ال
تبييضض أ’موأل و“ويل أ’رهاب وهذأ
للمسضاهمة ‘ تسضهيل مهمة أŸؤوسضسضات
أŸال -ي -ة وغ ÒأŸال-ي-ة وأ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة
’خطار بالشضبهة».
با إ
ك-م-ا ت-ع-م-ل أل-ه-ي-ئ-ة أيضض-ا ع-ل-ى «أعدأد
درأسض -ة ن -ق -دي -ة ل -تشض -خ -يصض أŸن -ظ -وم -ة
ألقانونية وأŸؤوسضسضات أŸعنية Ãكافحة
تبييضض أ’موأل و“ويل أ’رهاب ومدى
م -ط -اب -ق -ت -ه -ا وأنسض -ج -ام-ه-ا م-ع أŸع-ايÒ
ألدولية أŸعتدة ‘ هذأ أ’طار» ،يضضيف
قائ.Ó
و ‘ ذأت ألسض - -ي- -اق أك- -د أŸسض- -ؤوول أن
ألهيئة «تسضعى جاهدة ‘ أطار مهامها
ألدسضتورية للمسضاهمة على وضضع أ’طر
أل-ق-ان-ون-ي-ة ألÓ-زم-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن أل-فسض-اد
وم -ك -اف -ح -ت -ه م -ن خÓ-ل ضض-م-ان ت-نسض-ي-ق

أ÷هود مع ﬂتلف أ÷هات ذأت ألصضلة
وألسضهر على أرسضاء آأليات كفيلة بضضمان
تقييم جهود هذه أŸؤوسضسضات ومتابعتها
وأقÎأح أŸرأج- -ع- -ات وأل- -تصض- -ح- -ي -ح -ات
ألضضرورية وفق رؤوية شضاملة وأسضÎأتيجية
فعالة» ،ولقد دأبت ألهيئة -حسضب أمينها
ألعام -من باب أ’سضتباق وأ’سضتشضرأف
على تبني أŸقاربات ألتي تتمحور حول
«ألوقاية من كل أشضكال ألفسضاد ومكافحته
خاصضة من خÓل أعدأد خارطة ﬂاطر
ألفسضاد ‘ ألقطاعات أ’ك Ìعرضضة لهذه
أ’فة» ،مشضÒأ باŸناسضبة أ ¤أن منظومة
ﬁاربة تبييضض أ’موأل و“ويل أ’رهاب
أŸنبثقة عن «ألقا‘» (›موعة ألعمل
أŸا‹ أل -دول -ي -ة) ‘ ›م -ل ت -وصض -ي -ات-ه-ا
«تهدف أ ¤حماية ألنظام أŸا‹ ألوطني
من أية خروقات وخيمة ألعوأقب وكذلك
حماية أŸؤوسضسضات أŸالية بحد ذأتها».
وحسضب أ’م Úألعام فانه بعد أعدأد
هذأ ألدليل فان جهود ألهيئة سضتنكب على
’خ-ط-ار
«مسض -اع -دة أ÷ه -ات أŸع -ن-ي-ة ب-ا إ
ب -الشض -ب -ه -ة ’سض -ت-ي-ع-اب م-ف-ه-وم أŸق-ارب-ة
أŸتمحورة حول أıاطر ‘ مكافحة
ت -ب -ي -يضض أ’م -وأل و“وي -ل أ’ره -اب م -ن
خÓل جرد أ◊ا’ت وأıاطر أŸرتبطة
بسضلسضلة من أÿدمات وأŸعامÓت ومن
ث -م وضض -ع أ’ج -رأءأت أل -وأجب أت -ب -اع -ه-ا
Ÿرأق -ب -ة ه -ذه أıاط -ر وأسض -تشض -رأف -ه-ا
وأ◊د منها».

وأبرز ‘ هذأ ألصضدد حرصض ألهيئة
ع -ل -ى إأشض -رأك ج-م-ي-ع أ’ط-رأف أŸع-ن-ي-ة
Ãوضضوع مكافحة تبييضض أ’موأل و“ويل
أ’ره -اب ‘ نشض -اط -ات -ه -ا وذلك م -ن ب-اب
أÁانها بان بناء مؤوسضسضات ألدولة «يكون
أك‚ Ìاعة وفق رؤوية تشضاركية مبنية على
ألتنسضيق ‘ ألÈأمج وألتنسضيق ألزمني بÚ
ﬂتلف أŸؤوسضسضات وألهيئات ألتي تعنى
Ãك -اف -ح -ة أل -فسض -اد ضض -م -ن ع -دم تشض-تت
أ÷هود».
ويشضارك ‘ هذأ أ’جتماع ألذي نشضطه
خب Òأوروبي ‘ أطار برنامج دعم تنفيذ
أت- -ف- -اق ألشض- -رأك- -ة ب Úأ÷زأئ -ر وأ’–اد
أ’وروب- -ي ( )P3Aم -ه -ن -ي -ون م-ن ﬂت-ل-ف
أل -ق -ط -اع -ات أŸال -ي -ة (ب -ن -وك وشض -رك-ات
أل-ت-ام )Úوأل-ق-ط-اع-ات أ’دأري-ة وه-ي-ئ-ات
أل- -رق- -اب- -ة وك- -ذأ أŸه- -ن أ◊رة أŸع -ن -ي -ة
Ãك -اف -ح -ة ت -ب -ي -يضض أ’م-وأل ك-اŸوث-قÚ
وأÙضض- -ري- -ن أل- -قضض -ائ -ي Úوﬁاف -ظ -ي
أ◊سضابات ،ومن أŸنتظر أن يتوج أليوم
أل - -درأسض - -ي ب - -ت- -وصض- -ي- -ات ت- -خصض –يÚ
أŸن - -ظ - -وم - -ة و–سض Úأدأء أŸؤوسضسض - -ات
أŸال- -ي- -ة وأل- -ه- -ي- -ئ -ات أ’خ -رى أŸع -ن -ي -ة
Ãك- -اف- -ح- -ة ت- -ب- -ي- -يضض أ’م- -وأل و“وي- -ل
أ’رهاب ومن ثم تهيئة أ’رضضية للتسضريع
‘ م- - - - -ب- - - - -اشض- - - - -رة أج - - - -رأءأت أسضÎدأد
أŸوجودأت وأ’صضول ألناŒة عن جرأئم
ألفسضاد.

ألعدد
17971
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فريال بوششوية
تنعقد ألندوة ألوطنية للمجتمع
أŸد Êهذأ ألسضبت ،تشضارك فيها
جمعيات “ثل أÛتمع أŸد Êمن
ﬂتلف ألقطاعات ،وفق ما تقرر
خÓل أجتماع عقد أول أمسض ،و”
أ’ت -ف -اق ع -ل -ى ع -ق -د ل -ق-اء ي-درسض
أŸسضتجدأت ‘ ألسضاحة ألوطنية،
كما سضيعمل ‡ثلو أ÷معيات على
بلورة مقÎحات “كن من أإيجاد
حلول لÓأزمة ،وتكرسض بذلك شضكل
من أشضكال أ◊وأر.
أح- -زأب أŸع- -ارضض- -ة أŸنضض -وي -ة
–ت ل -وأء ق -وى أل -ت -غ -ي Òم-ن أج-ل
نصض- -رة ألشض- -عب ،ب -دوره -ا ب -ر›ت
ندوتها ألوطنية قبل أنقضضاء ألشضهر
أ÷اري ،وك- -انت ق -د أع -ل -نت ق -ب -ل
شض -ه -ر رمضض -ان أل-فضض-ي-ل ع-ن ع-ق-د
ل -ق -اء ت -رف-ع م-ن خÓ-ل-ه م-قÎح-ات
ل- -ل- -وصض- -ول أإ ¤أت- -ف- -اق ،ع- -ل -م -ا أن
أÛموعة ألتي تلتئم Ãقر حزب
جبهة ألعدألة وألتنمية بقيادة عبد
ألله جاب ألله ،كانت قد أعلنت عن

رفضض أŸشض -ارك -ة ‘ أ’ن -ت -خ -اب -ات
أل -ت -ي ك -انت م-ق-ررة ي-وم  4جويلية
ألدأخل.
ه - -ذه أل - -ت - -ح - -رك - -ات أ◊ث - -ي- -ث- -ة
لÓأحزأب وأ÷معيات تاأتي تزأمنا
وأ’أسض - - -ب- - -وع ألـ  17م- - -ن أ◊رأك
ألشض- -ع- -ب -ي م -ن ج -ه -ة ،وم -ع أإع Ó-ن
أÛلسض ألدسضتوري عن أسضتحالة
أإجرأء أŸسضار أ’نتخابي ألذي كان
سضيكلل باقÎأع بعد أقل من شضهر،
بعد درأسضته أŸلف ÚأŸودع‘ Ú
وقت قاطعت فيه أغلب ألتشضكيÓت
ألسض-ي-اسض-ي-ة أ’سض-ت-ح-ق-اقات رأفضضة
ت -ن -ظ-ي-م-ه-ا م-ن ق-ب-ل رم-وز أل-ن-ظ-ام
ألسضابق.
وعلى أ’أرجح ،فانه وبعد أإلغاء
أن-ت-خ-اب-ات ج-وي-ل-ي-ة وأإعÓن “ديد
فÎة رئاسضة ألدولة لشضخصض عبد
أل -ق -ادر ب -ن صض -ال -ح Ÿدة  90يوما،
ت -ن -ط-ل-ق ب-ان-قضض-اء أŸرح-ل-ة أ’أو¤
أŸتزأمنة ويوم  9جويلية أŸقبل،
وŒدي -ده أل -دع -وة ل-ل-ح-وأر ت-زأم-ن-ا
وت-اأك-ي-د أŸوؤسضسض-ة أل-عسض-ك-رية على
ضض- -رورت- -ه– ،ركت ك -ل ف -ع -ال -ي -ات
أÛت- -م- -ع سض -ي -اسض -ي -ة وغÒه -ا‘ ،
أŒاه أ◊وأر ألذي سضيجري على
مسضتوأها ‘ مرحلة أوÃ ¤ناقشضة
ك - - - - - -ل أŸقÎح - - - - - -ات وأ◊ل- - - - - -ول
أŸط- -روح- -ة ،ع- -ل- -ى أن ت- -رف -ع أإ¤
ألسضلطات وتعرضض على ألر أي ألعام
’حقا.
ويشضكل ألتحرك ‘ أإطار تقدË
مقÎحات خطوة هامة على طريق
أإيجاد ﬂرج ،يوؤدي أإ ¤توأفق ثم
أإ ¤تنظيم أنتخابات تفرز رئيسضا
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ،ت -ق -ع ع -ل-ي-ه م-ه-م-ة
أ’إصض Ó- - -ح - - -ات وأ’سض- - -ت- - -ج- - -اب- - -ة
لÓ- - -نشض- - -غ- - -ا’ت أل- - -ت - -ي رف - -ع - -ه - -ا
أ÷زأئ- -ري- -ون ،أن- -ت- -خ- -اب- -ات Œنب
أ÷زأئ- - -ر أل- - -ف- - -رأغ أل - -دسض - -ت - -وري
وأŸرحلة أ’نتقالية.

‘ وقفة احتجاجية أامام اŸركزية النقابية سساحة أاول ماي

عششرات العمال والنقابي Úيطالبون
برحيل سشيدي السشعيد

Œم- - -ع عشس- - -رات ال- - -ع- - -م - -ال
وال -ن-ق-اب-ي ،Úاأمسس ،اأم-ام اŸق-ر
اŸركزي ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائ- - - - - -ري Úب- - - - - -ا÷زائ- - - - - -ر
ال-ع-اصس-م-ة ،ل-ل-م-طالبة برحيل
الأم Úال- - -ع- - -ام ا◊ا‹ ع- - -ب - -د
اÛي - - -د سس- - -ي- - -دي السس- - -ع- - -ي- - -د
والتعب Òعن رفضسهم للموؤ“ر
 13لÓ-إ–اد اŸق-رر ع-ق-ده ي-وم
 23يونيو ا÷اري.
ف -اأم -ام م-ق-ر أل-ن-ق-اب-ة أŸرك-زي-ة
أل -ك -ائ -ن بشض -ارع ع -يسض -ات أإي -دي -ر،
Œم-ه-ر أÙت-ج-ون أل-ذي-ن ح-اولوأ
أقتحام «دأر ألشضعب» ،أ’أمر ألذي
تصض -دت ل -ه ق-وأت أ’أم-ن أل-وط-ن-ي،
ل- - -ي- - -وأصض- - -ل ه- - -وؤ’ء ح - -رك - -ت - -ه - -م
أ’ح- -ت- -ج- -اج- -ي- -ة أل -ت -ي عÈوأ م -ن
خÓ- -ل -ه -ا ع -ن “سض -ك -ه -م ب -رح -ي -ل
ألقيادة أ◊الية «ألفاقدة للشضرعية
‘ “ث - -ي - -ل أل - -ع- -م- -ال وأ’إط- -ارأت
ألنقابية».
وخ Ó- -ل ه - -ذه أل - -وق - -ف - -ة ،رف- -ع
أÙت- -ج- -ون ’ف- -ت- -ات م- -ن- -اهضض- -ة
لسض -ي -دي ألسض -ع-ي-د و أخ-رى ت-ط-الب
بـ»أإعادة هذأ ألتنظيم ألنقابي أإ¤
أŸسض -ار أل -ذي رسض -م -ه أل -ف -ق -ي-دأن
ع- -يسض- -ات أإي -دي -ر وع -ب -د أ◊ق ب -ن
حمودة».
و أكد هوؤ’ء ‘ ،بيان وزع بعÚ
أŸك- - - - -ان ،تشض- - - - -بث أŸشض- - - - -اركÚ

و’ية
أل- - - - -ق- - - - -ادم Úم - - - -ن 29
بـ«أ’سض- -ت- -م- -رأر ‘ أ’ن- -خ- -رأط ‘
أ◊رأك ألشض - - -ع- - -ب- - -ي ألسض- - -ل- - -م- - -ي
أ◊ضض- -اري» وأŸط- -ال- -ب- -ة بـ «ب -ن -اء
ج -م -ه -وري -ة ج -دي -دة تسض -ود ف -ي -ه-ا
ألعدألة وأ◊رية وألدÁقرأطية».
ك- -م- -ا أع- -ل- -ن- -وأ أيضض- -ا رفضض -ه -م
ل›Èة أŸوؤ“ر  13ألذي وصضفوه
بـ «غ Òألشض - - -رع- - -ي» و»أŸفÈك»،
منددين بالظروف ألتي يتم فيها
أل- -ت- -حضض Òل- -ه- -ذأ أŸوع -د وأل -ت -ي
Œري -حسضبهم« ‘ -سضرية تامة
ب -ع -ي -دأ ك -ل أل -ب -ع -د ع -ن أل -ق-وأع-د
أل-ن-ق-اب-ي-ة وأل-ع-م-ال-ي-ة» ،وت-ع-د ه-ذه
أ◊رك -ة أ’ح -ت -ج -اج -ي -ة ب-ا÷زأئ-ر
أل-ع-اصض-م-ة ،أل-ث-ال-ث-ة ب-ع-د ت-لك ألتي
كانت قد نظمت ‘ ألعيد ألعاŸي
للعمال أŸصضادف للفا— من مايو
و 17أبريل أŸنصضرم ،أياما قÓئل
عقب أإعÓن سضيدي ألسضعيد تقدË
تاريخ عقد أŸوؤ“ر  13ل–Óاد،
(ع- -ل- -م -ا أن أل -ع -ه -دة أ◊ال -ي -ة م -ن
أŸف-روضض أن ت-ن-ت-ه-ي م-ب-دئ-ي-ا يوم
 10ي -ن-اي-ر  )2020وت -اأك -ي -ده ع -دم
ألÎشض- -ح ل -ع -ه -دة ج -دي -دة.و ل -ه -ذأ
ألغرضض ،كان قد ” أإنشضاء ÷نة
وط -ن -ي -ة ،م -ه -م -ت-ه-ا وضض-ع أ’آل-ي-ات
وأ’إج-رأءأت أل-ت-حضضÒي-ة أÿاصض-ة
بهذأ أŸوؤ“ر.

»æWh

اÿميسض  13جوان  2019م
الموافق لـ  10ششوال  1440هـ

زيادة ‘ إانتاج البذور ونوعية عالية ا÷ودة

توق ـ ـ ـع إإنت ـ ـ ـاج يتج ـ ـ ـاوز ملي ـ ـ ـون قنط ـ ـ ـار م ـ ـ ـ ـ ـ ـن
إلبطاط ـ ـ ـا إŸوسشمي ـ ـ ـة بسشكيك ـ ـ ـدة

تتوّقع اŸصصالح الفÓحية بسصكيكدة ،إانتاج أاك Ìمن مليون قنطار من البطاطا اŸوسصمية ،اŸوجهة لÓسصتهÓك واıصصصصة للبذور على حّد
’عÓم على مسصتوى ذات اŸديرية ،أان اŸسصاحة اŸغروسصة تقدر بـ 3900هكتار ،حيث
’طار أاوضصح مسصيخ رابح اŸكلف با إ
السصواء ‘ ،هذا ا إ
مسص-اح-ة ال-ب-ط-اط-ا اŸوج-ه-ة لÓسصتهÓك بلغت  2126ه-ك-ت-ارÃ ،ردود  285ق-ن-ط-ار ‘ ال-ه-ك-ت-ار ،أام-ا ال-ب-ط-اط-ا اıصصصص-ة للبذور «تكثيف بذور
البطاطا» ،يصصل مردود انتاجها ا 300 ¤قنطار ‘ الهكتار ،على مسصاحة  1774هكتار.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسصتغÓل ﬂتلف الفضصاءات لتخزينها

–ديد  16نقطة ÷مع إ◊بوب بولية إŸدية

ارت- -ف- -عت اŸسص- -اح- -ة اŸزروع -ة ب -ا◊ب -وب
ب -و’ي -ة اŸدي -ة ،ب -حسصب ا’ج-ت-م-اع ال-ت-ق-ن-ي
ال -ذي أادارت -ه السص -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ،صص-ب-ي-ح-ة
أامسس ،بـم -ع-دل  10000ه-ك-ت-ار ،حيث قفزت
اŸسصاحة اŸزروعة بهذه اŸادة ا◊يوية من
 118880ه -ك -ت-ار سص-ن-ة  2018إا128176 ¤
هكتار سصنة .2019

اŸدية :علي ملياÊ
خصشصشت مديرية المصشالح الفÓحية بهذه الو’ية
 16ن -ق -ط -ة ل -ج -م -ع ال-ح-ب-وب ع-ل-ى أان تصش-ل سش-ع-ة
التخزين إالى مليون وخمسض مئة أالف قنطار ،وهذا
ب-ع-دم-ا ان-ط-ل-قت ع-م-ل-ي-ة ال-حصش-اد وال-درسض بصشفة
رسش -م -ي-ة ل-ل-م-وسش-م ال-ح-ال-ي  ،2019 – 2018ي - -وم

الخميسض الماضشي ،بعدة مناطق من بينها مزارع
ب -ل -دي -ت -ي ع -ي -ن ب -وسش -ي-ف وأاو’د ام-ع-رف ب-حضش-ور
اط-ارات م-ن م-دي-ري-ة ال-مصش-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ول-ج-ن-ة
الفÓحة ،كم جهته أاكد عباسض بداوي والي المدية
عبر تعليماته لرؤوسشاء الدوائر في جلسشة العمل التي
خصشصشت ل- -م- -ت- -اب -ع -ة ع -م -ل -ي -ة ال -حصش -اد وال -درسض
واإ’جراءات المتخذة ’نطÓق موسشم ا’صشطياف،
اأ’مراضض المتنقلة عن طريق المياه ،وكذا الهياكل
ال -ت -رب -وي -ة ال -م-ب-رم-ج-ة خÓ-ل ال-دخ-ول ال-م-درسش-ي
ال-م-ق-ب-ل ،ع-ل-ى ضش-رورة ال-م-ت-اب-ع-ة ال-لصشيقة للعملية
وجرد وإاحصشاء آاماكن التخزين واسشتغÓل مختلف
الفضشاءات من أاجل العملية ،منبها بأان الرهان اليوم
يتمثل في وجوب تخزين كافة الكميات المنتجة من
الحبوب في تعاونية الحبوب للو’ية لرفع نسشبة
اإ’نتاج.

تزامنا مع انتهاء رخصصهم لنشصاطهم التجاري

إلباعة إلفوضشوي Úيطالبون بإابقائهم
Ãحيط إلقبة إلسشماوية ببلعباسس
سشكيكدة :خالد العيفة
في بعضض المناطق وصشل مردود الهكتار الواحد إالى
 500قنطار في الهكتار ،واإ’نتاج يتوقع أان يكون
ب -ن -وع -ي -ة ع -ال -ي -ة ال -ج -ودة ،وال -ب -ذور م-ط-اب-ق-ة ك-ل
ال -م -ع -اي -ي -ر ،ل -ت -وف -ر ك-ل ال-ع-وام-ل ال-مسش-اع-دة ،م-ن
ال -ظ-روف ال-م-ن-اخ-ي-ة ال-مÓ-ئ-م-ة ،واح-ت-رام ال-مسش-ار
التقني والعلمي في كل مراحل الغرسض واإ’نتاج.
وصشل إانتاج البطاطا المبكرة ،بحسشب ذات المصشالح
الفÓحية ،إالى  18870قنطار على مسشاحة مغروسشة
بلغت  1020هكتار ،وبمردود وصشل معدله إالى 225
ق-ن-ط-ار ف-ي ال-ه-ك-ت-ار ،أام-ا ال-م-ت-أاخ-رة ف-ق-د ان-ت-جت
 250920ق -ن -ط -ار ع -ل -ى مسش -اح -ة تصش-ل ال-ى 1250
هكتار ،منها مسشاحة  1190خصشصشت لÓسشتهÓك
والتي انتجت  240800قنطار ،بمردود  200قنطار
في الهكتار ،ومسشاحة  60هكتارا خصشصشت إ’نتاج
البذور مكنت من الحصشول على  10120قنطار من
البذور ،بمردود وصشل إالى  220قنطار في الهكتار،
وت -ب -ل -غ ال -مسش -اح -ة ال -ك -ل -ي -ة ال-ت-ي خصشصشت إ’ن-ت-اج
البطاطا بأاصشنافها الثÓث ،إالى  6175هكتار.
حافظت و’ية سشكيكدة خÓل السشنوات اأ’خيرة
ع -ل -ى ال-ري-ادة ف-ي-م-ا ي-خصض إان-ت-اج ب-ذور ال-ب-ط-اط-ا،
التي أاصشبحت تششتهر بإانتاجها ،ففي انتاج البذور
تحتل الرتبة اأ’ولى على المسشتوى الوطني من حيث
النوعية والجودة ،والرتبة السشابعة من حيث ا’نتاج،
وت -وج-د ب-ه-ا  15م-ؤوسشسش-ة م-ت-خصشصش-ة إان-ت-اج ب-ذور

ال -ب -ط -اط -ا ،وإان -ت -اج ال -ب -ط -اط-ا ب-ن-وع-ي-ه-ا ال-ب-يضش-اء
وال -ح -م -راء ال -م -وج-ه-ة لÓ-سش-ت-هÓ-ك ،وت-وج-د ه-ذه
المؤوسشسشات على مسشتوى دائرتي الحروشض وسشيدي
مزغيشض ،وزراعة البطاطا بو’ية سشكيكدة ممركزة
في بلديات الحروشض وصشالح بوالششعور ورمضشان
جمال وتمالوسض وكذا بن عزوز.

النوعية ا÷يدة تؤوكد اإ’قبال الواسصع
عليها من ﬂتلف مناطق الوطن
كما تزود العديد من الو’يات ببذور البطاطا من
بينها كل و’يات ششرق وجنوب البÓد وحتى و’يات
م -ن ال -غ -رب ال -ج -زائ-ري ،حسش-ب-م-ا أاك-ده لـ»الشش-عب»
مسش-ي-خ راب-ح اط-ار ب-م-دي-ري-ة ال-مصش-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة،
ولجودة ششتائل بذور البطاطا بمدينة سشكيكدة جعل
اإ’قبال عليها واسشعا من مختلف مناطق الوطن.
تتّم زراعة البطاطا ،بحسشب ذات المسشؤوول ،داخل
مسش-اح-ات صش-غ-ي-رة ال-ح-ج-م وف-ي رق-ع-ات ج-غرافية
محدودة ،وهوما يعيق إامكانية ا’نتقال بالو’ية إالى
مرتبة كبيرة جدا قد تؤودي بها إالى مرتبة حقيقية
من التصشدير الخارجي لهذه المادة الحيوية ،واأ’مر
ي -ت -ع-ل-ق ب-مشش-اك-ل ال-ع-ق-ار ال-فÓ-ح-ي ال-ت-اب-ع ل-ل-دول-ة
والمجموعات الفÓحية ،فيما ’ يملك المزارعون
الخواصض العاملون في ميدان اإ’نتاج المسشاحات
الكافية.
بحسشب نفسض المسشؤوول« ،هنالك ثÓثة أانماط إ’نتاج

ال -ب -ط -اط -ا بسش -ك -ي -ك -دة ،ال -م -وسش -م -ي-ة وال-م-ت-أاخ-رة،
وال -م -ب -ك-رة ،وت-م-ت-از ب-خ-اصش-ي-ة ’ ت-وج-د ف-ي اغ-لب
الو’يات ،بإانتاج البطاطا طيلة فصشول السشنة ،وهذا
راج -ع ل -ت -وف -ر ق -درات ه -ام-ة ،ف-ي م-ج-ال ال-م-وارد
ال- -م -ائ -ي -ة ،م -ن ال -ري ال -ف Ó-ح -ي ،وت -ن -وع ال -ب -ي -ئ -ي
بالمنطقة».
ت -ت -وف -ر ال -و’ي -ة ع-ل-ى  72غ-رف-ة ت-ب-ري-د ،ق-درت-ه-ا
التخزينية حسشبما افاد مسشيخ رابح ،تصشل إالى 193
أالف متر مكعب ،منها  30غرفة أانجزت في إاطار
برامج الدعم الفÓحي »،الصشندوق الوطني للتنمية
وا’سشتثمار الفÓحي» ،تبلغ طاقتها التخزينية إالى
 89422متر مكعب ،أاي بنسشبة  ٪46من الطاقة
التخزينية الكلية ،وبالرغم من هذه ا’خيرة ،القدرة
التخزينية بالو’ية لم تصشل إالى حد التغطية الكلية،
ل-ل-ق-درات ا’ن-ت-اج-ي-ة ال-ه-ائ-ل-ة ل-مختلف المنتوجات
الفÓحية ،إاضشافة إالى ان سشكيكدة مندمجة في
جهاز ضشبط المنتوجات الفÓحية ذات ا’سشتهÓك
الواسشع.
تقوم بتخزين الفائضض في ا’نتاج من مختلف
المنتوجات الواسشعة ا’سشتهÓك ،وإادخالها للسشوق
عند فواصشل ا’نتاج ،بغرضض ضشبط اسشعار السشوق
وتوفير المنتوجات الفÓحية المطلوبة ،زيادة على
هذه الطاقة التخزينية يوجد على تراب الو’ية
م-ؤوسشسش-ة ع-م-وم-ي-ة «ال-م-خ-ازن ال-ع-ام-ة» ب-ح-م-روشض
حمودي ببلدية حمادي كرومة ،التي تقوم بتخزين
المنتوجات الفÓحية في ذات الجهاز المذكور.

–سصبا لزيارة مرتقبة لوزير القطاع

وإ‹ معسشكر يتفقد مششاريع إŸوإرد إŸائية
تفقد وا‹ معسصكر ،حميد بعيشس ،زيارة
م -ي -دان -ي -ة ت -ف -ق -دي -ة Ÿشص-اري-ع ق-ط-اع اŸوارد
اŸائ - -ي - -ة ا÷اري ا‚ازه - -ا بÎاب ال - -و’ي- -ة،
وتشصمل عموما نحو  7مشصاريع تنموية كÈى
ضصمن اıطط اÿماسصي  ،2014 - 2010منها
ما اسصتلم ومنها ما يراوح نسصب ضصعيفة من
ا’‚از وأاهمها يعا Êمن عيوب وتأاخر فادح
‘ ا’‚از.
لم يكششف ديوان والي معسشكر بعد عن أاي معطيات
م -ه -م -ة ت -خصض ال -ت -ع -ل -ي -م-ات ال-ت-ي وج-ه-ه-ا ل-ع-م-وم

المقاو’ت التي تششرف على انجاز هذه المششاريع،
مع لفت المÓحظة ان المسشؤوول التنفيذي اأ’ول
لمعسشكر قد تفاجأا للتناقضض الموجود بين تقارير
إاطارات المصشالح الو’ئية لقطاع الموارد المائية
وبين ما هوموجود في الميدان ،على غرار غياب
باخرة سشلت سشد فرقوق غير الموجودة في عين
المكان والتي صشّرح مدير الموارد المائية بالنقيضض
عنها سشابقا ـ أانها باششرت في عملية السشلت قبل
أاششهر ،ذلك إاضشافة إالى العيوب الكثيرة في انجاز
مششروع محيط هبرة بالمحمدية وتأاخر تسشليمه في

أاجاله التعاقدية.
تأاتي الزيارة التفقدية للوالي حميد بعيشض لمششاريع
كبرى في قطاع الموارد المائية ،تحضشيرا لزيارة
مرتقبة للوزير علي حمام ،هذا اأ’خير أاعطى في
زيارة سشابقة لمعسشكر قبل أاسشابيع مهلة  20من
الشش -ه -ر ال -ج -اري إ’ت-م-ام اأ’شش-غ-ال ب-م-ح-ي-ط ه-ب-رة
وم- -ح- -ي- -ط غ- -ريسض وسش -د وادي ال -ت -حت م -ن أاج -ل
تديششنها في نفسض التاريخ ،على أاسشاسض أان تعطي
زيارة الوالي دفعا للمششاريع المتأاخرة.

بعد معاناة أاطفالهم Ÿواسصم دراسصية متكّررة

معسشكر :أام ا Òÿسس.

سشكان Ÿطارفة باŸسشيلة يطالبون Ãجمع مدرسشي
أاقدم ،صصباح أامسس ،العشصرات من سصكان بلدية اŸطارفة على غلق الطريق الوطني رقم  40الذي يربط ب Úدائرة أاو’د دراج وبلدية اŸسصيلة
با◊جارة اŸتاريسس مطالب Úالسصلطات بضصرورة إادراج مشصروع ›مع مدرسصي باŸنطقة حفاظا على حياة أابنائهم الذين يضصطرون لقطع
الطريق يوميا للتنقل للدراسصة وهوما يشصكل خطرا على حياتهم خاصصة وان الطريق مزدوج ويعرف حركية كبÒة للمركبات .
ال -ى ب -ل -دي -ة أاو’د دراج وال -ع -ودة إال-ى اأ’ولية السشكن بالمسشيلة والمقدرة بـ مواصشلة العملية ليذهب السشكن إالى
ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م  40ومواصشلة  1262سشكن عمومي إايجاري عن فتح مسشتحقيه الذين تتوفر فيه الششروط
تحقيقات أامنية وادارية كششفت عن القانونية الÓزمة ومعاقبة المخالفين
أاكد المحتجون أانهم ملوا من رفع السشير .
حجم التجاوزات الخطيرة من قبل للقانون.
طلبهم بششكل متكرر من دون جدوى
العديد ممن أادرجت أاسشمائهم ضشمن من جهتهم المواطنون الذين اودعوا
ت -ذك -ر م -ط -ال -ب-ي-ن ت-دخ-ل السش-ل-ط-ات
 273 ...ملف سشكن مخالف
ق-ائ-م-ة ال-مسش-ت-ف-ي-دي-ن بملفات مزورة م-ل-ف-ات سش-ك-ن ع-ل-ى مسش-ت-وى ال-دوائر
الو’ئية أ’جل تجسشيد المششروع في
اق -رب اآ’ج -ال ،ف -ي -م -ا أاف-ادت ب-عضض للششروط إلقانونية أإمام إلجهات
ابدوا ارتياحا كبيرا للعملية وتمنوا أان
وتصشريحات كاذبة.
إلقضشائية
Óفراج عن
بحسشب البيان الصشادر عن ديوان والي تنتهي في اقرب اآ’جال ل إ
ال -مصش -ادر أان م -دي-ري ال-ت-رب-ي-ة ول-ي-د
الو’ية ،فانه تم متابعة  273ششخصض ق- -وائ- -م ال- -مسش- -ت -ف -ي -دي -ن ف -ي اق -رب
ب -ل -ه -وشش -ات اق -ت-رح ت-ح-وي-ل م-حÓ-ت
الرئيسض إالى أاقسشام لمزاولة التÓميذ وج -هت مصش -ال-ح و’ي-ة ال-مسش-ي-ل-ة  273م-ت-ورط ب-تصش-ري-ح-ات ك-اذب-ة وإاخ-ف-اء اآ’جال.
دراسش-ت-ه-م إا’ أان السش-ل-ط-ات ال-م-ح-لية م -ل -ف سش -ك -ن إال-ى ال-ن-ائب ال-ع-ام ل-دى وثائق من ملفاتهم لدى الدوائر أاين في ذات السشياق ،ناششد سشكان بلدية
ف- -رضشت ال- -ف- -ك- -رة أ’سش- -ب- -اب ت -ب -ق -ى م-ج-لسض قضش-اء ال-مسش-ي-ل-ة ل-ل-نظر فيها تم تحويل ملفاتهم إالى النائب العام بلعايبة وبرهوم وأاو’د عدي لقبالة
السش-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة بضشرورة اإ’فراج
ع -ل -ى خ -ل -ف-ي-ة ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات اأ’م-ن-ي-ة لدى مجلسض قضشاء المسشيلة.
مجهولة.
م- -ن ذات ال- -ج- -انب شش- -ه -د ال -ط -ري -ق واإ’دارية التي فتحها ذات المصشالح تسش-ج-يل  247م-خ-ال-ف ع-ل-ى مسشتوى ع-ن ق-وائ-م السش-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي التي
الوطني رقم  40منذ سشاعات الصشباح ب -ع -د اإ’ف-راج ع-ن ال-ق-وائ-م ا’سش-م-ي-ة بلدية المسشيلة لوحدها و 09مخالفين طال أامد انتظارها خاصشة وأانها في
ال -ك -ب-ي-ر ط-واب-ي-ر ط-وي-ل-ة وصش-لت إال-ى للسشكن التي تخللها احتجاجات كبيرة على مسشتوى بلدية سشيدي عيسشى و 07بعضض البلديات فاق انتظارها أاكثر
المدخل الششرقي للو’ية على مسشافة دفعت السشلطات إالى تجميدها على م-خ-ال-ف-ي-ن ب-ب-وسشعادة و 05مخالفين من  07سشنوات كاملة ،تحمل خÓلها
تقدر بأاكثر من  03كلم اضشطر البعضض مسش- -ت- -وى ب- -عضض ال- -ب- -ل -دي -ات ل -غ -اي -ة بولتام و 03مخالفين ببلدية السشوامع السشكان مصشاريف كبيرة تخصض الكراء
إالى اسشتعمال طريق السشوامع وصشو’ التحقيق فيها.
و 02مخالفين على مسشتوى بلدية بني ال- - -ذي ب- - -ل- - -غ ح - -دود  15000دينار
أاسشفر اإ’فراج عن القائمة ا’سشمية ي- -ل- -م- -ان ،واك -د ن -فسض ال -مصش -در ع -ن جزائري للششهر الواحد .

اŸسشيلة :عامر ناجح

’مسس ،العشصرات من التجار الفوضصوي Úالناشصط Úبإاقليم القبة
أاحتج ،صصبيحة ا أ
السصماوية وسصط مدينة سصيدي بلعباسس ،مطالب Úالسصلطات اÙلية بتنفيذ وعودها
ال-ق-اضص-ي-ة ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م وت-وف Òب-دائ-ل ل-ه-م م-ق-اب-ل ت-ن-حيهم عن اŸوقع الذي قاموا
باسصتغÓله ،خÓل شصهري شصعبان ورمضصان وفق رخصصة اسصتثنائية.

بلعباسس :غنية ششعدو

أاق-دم ع-دد م-ن ال-ن-اشش-ط-ي-ن ف-ي ال-ت-ج-ارة ال-م-وازية
بوسشط مدينة سشيدي بلعباسض على قطع الطريق
الرئيسشي بوسشط المدينة احتجاجا على منعهم من
م -م -ارسش -ة نشش -اط -ه -م ال -ت -ج -اري ب -م -ح -ي -ط ال-ق-ب-ة
السشماوية ،بعد إاصشدار تعليمات بششأان تنظيم نششاط
الباعة غير الششرعيين ومنعهم من مزاولة التجارة
ال- -ف- -وضش -وي -ة بشش -ك -ل ’ ي -ت -ع -ارضض م -ع ال -ق -وان -ي -ن
والمصشلحة العامة.
كانت السشلطات المحلية قد منحت هؤو’ء التجار
رخصض اسشتثنائية لممارسشة نششاطهم التجاري خÓل
ششهري ششعبان ورمضشان فقط ،في انتظار إايجاد
حلول وبدائل ’حتوائهم في أاسشواق نظامية ،لكن
التجار وبعد انقضشاء المهلة رفضشوا مغادرة المكان
ب-ح-ج-ة ان-ع-دام ال-ب-دي-ل ،م-ؤوك-دي-ن رفضش-ه-م القاطع
العودة للسشوق الجديدة الكائنة بحي القرابة والتي
حولوا لها سشنة  ،2012نظرا للركود التجاري بتلك
السشوق وعزوف المواطنين عن الذهاب إاليها.

ط -الب ال -ت -ج -ار ال -ف -وضش-وي-ي-ن ب-ح-ل-ول تضش-م-ن ل-ه-م
ممارسشة أانششطتهم بششكل عادي .فيما دعا والي
الو’ية إالى تهيئة بعضض الفضشاءات ’حتواء هؤو’ء
الباعة ،كما أاوصشى ممثليهم الذين اسشتقبلهم ،أاول
أامسض ،بضشرورة التوجه إالى تنظيم نششاطهم بششكل
’ يتعارضض مع القوانين والمصشلحة العامة وتفاديا
إ’سشتفحال ظاهرة التجارة الفوضشوية واإ’سشتغÓل
Óرصشفة والطريق العام وهذا عن طريق
العششوائي ل أ
التنسشيق مع مصشالح بلدية سشيدي بلعباسض.
أاوضشح رئيسض المجلسض الششعبي البلدي أان اأ’بواب
م -ف-ت-وح-ة وال-م-ل-ف ق-ي-د ال-دراسش-ة إ’ي-ج-اد ال-ح-ل-ول
الكفيلة لتنظيم مهنة هؤو’ء التجار خاصشة وأان عدد
التجار تضشاعف ،خÓل ششهر رمضشان حيث أاعطيت
الرخصض لحوالي  40تاجرا فقط ،ليتضشاعف العدد
إال- -ى ن- -ح -و  100ت -اج -ر ف -وضش-وي وه-وم-ا ي-ت-ط-لب
تخصشيصض هيئة إ’عادة إاجراء تحقيقات ودراسشة
ملفات التجار ،واسشتقبال مقترحاتهم والنظر فيها
للخروج بحلول ترضشي جميع اأ’طراف ،مؤوكدا أان
مصشالح البلدية ’ يمكنها بأاي حال من اأ’حوال
تقديم رخصض غير قانونية للتجار غير الششرعيين.

فيما أاعلنت أاسصرة الدفاع تعليق حضصور ا÷لسصات

لششكال
لعÓمية Œدد رفضشها أ
لسشرة إ إ
إ أ
لهانة إŸتكّررة للمهنة
إ إ

’عÓمية
’سصرة ا إ
انسصحب ،أامسس‡ ،ثلو ا أ
’عÓم
اÙل-ي-ة اŸن-تسص-ب-ون ıت-ل-ف وسص-ائ-ل ا إ
اŸرئية واŸكتوبة من الندوة الصصحفية التي
تردد النائب العام Ûلسس قضصاء معسصكر عن
ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ب-ع-د ي-وم Úم-ن إاعÓ-ن-ه ب-ر›ت-ها
ح- -ول قضص- -ي- -ة م -ق -اط -ع -ة اÙام÷ Úلسص -ات
ﬁاكم الو’ية كشصكل من أاشصكال ا’حتجاج
ع - -ن ‡ارسص - -ات غ Òم - -ه - -ن- -ي- -ة وخ- -روق- -ات
قانونية  -جاء ذكرها ‘ موضصوع سصابق .

معسشكر :أام ا.Òÿسس
ج-اء انسش-ح-اب ال-م-راسش-ل-ي-ن الصش-ح-ف-يين من الندوة
الصشحفية –احتجاجا على التضشييق الممارسض من
طرف جهاز العدالة بمعسشكر ’سشيما فيما تعلق
بقضشايا تهم الرأاي العام ،على غرار قضشية سشابقة
ششابها التضشليل والتغليط الخاصشة بالششاب الحاج
غرمول والتي لم تورد في ششأانها الهيئة القضشائية
ب-م-عسش-ك-ر أاي ت-وضش-ي-ح رسش-م-ي رغ-م ا’ح-ت-ج-اج-ات

والتجمهرات الششعبية التي نظمت أامام المجلسض
القضشائي إ’طÓق سشراحه.
أاب -دت اأ’سش -رة اإ’ع Ó-م-ي-ة ال-م-ح-ل-ي-ة ت-ذم-ره-ا م-ن
ال-ح-واج-ز الÓ-م-ه-ن-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ي-ق م-ه-مة الصشحفي
باعتباره مصشباحا ينير الرأاي العام ،إاضشافة إالى
ضش -ع -ف ت -واصش -ل ال -ج -ه -ات ال -قضش-ائ-ي-ة م-ع وسش-ائ-ل
اإ’عÓم ،داعية إالى تبني تجارب ناجحة لمؤوسشسشات
أامنية في التواصشل واإ’عÓم الجواري .
في ذات السشياق ،وتبعا لموضشوع الندوة الصشحفية
ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-وضش-ي-ح م-ن ال-ج-ه-ات ال-قضش-ائ-ية حول
مقاطعة المحامين لجلسشات المحاكم وا’تهامات
ال-م-وج-ه-ة ل-ط-اق-م-ه-ا اإ’داري ،ق-ال رئ-يسض م-ن-ظمة
ال -م -ح -ام -ي -ن ل -ن -اح -ي -ة م -عسش -ك -ر اأ’سش -ت-اذ شش-رق-ي
لـ»الششعب» أانه تقرر اسشتئناف العمل بعد لقاء مع
النائب العام وعد فيه هذا اأ’خير بتسشوية المششاكل
ال -ع -ال -ق -ة ،م -وضش -ح -ا أان ال-م-ح-ام-ي-ن سش-يسش-ت-أان-ف-ون
مقاطعة الجلسشات في حال ظلت انششغا’تهم دون
تسشوية.

برنامج صصندوق الضصمان والتضصامن

إطÓق مششروع إعادة إلتأاهيل وإلتكسشية ألربعة مÓعب بلدية
’دارة اÙل-ي-ة ل-و’ية
أاط-ل-قت م-دي-ري-ة ا إ
خنشصلة ،أامسس ،عملية تنفيذ مشصروع إاعادة
ت- -أاه- -ي -ل وت -كسص -ي -ة أارب -ع -ة م Ó-عب ب -ل -دي -ة
ب-ال-عشصب ا’صص-ط-ن-اع-ي م-ع وضص-ع ال-تجهيزات
الÓ- -زم- -ة Ãا ي- -ج -ع -ل -ه -ا ’ئ -ق -ة ’سص -ت -ق -ب -ال
ال- -نشص- -اط- -ات ال- -ري -اضص -ي -ة لشص -ب -اب وأاط -ف -ال
البلديات.
المششروع يندرج ضشمن إاطار الدعم المالي المقدم
لو’ية من طرف صشندوق الضشمان والتضشامن بين
ال -ب -ل -دي -ات ال -ت-اب-ع ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وال-ج-م-اع-ات
المحلية والرامي إالى جعل من المرافق العمومية
ال-ق-دي-م-ة وال-غ-ي-ر مسش-ت-غ-ل-ة أام-اك-ن ’ئ-ق-ة وم-ج-هزة
’سش-ت-ق-ب-ال ال-ع-ام-ة ’سش-ي-م-ا ع-ب-ر ال-ب-لديات البعيدة
لممارسشة الرياضشة والترفيه والنزهة وغيرها من
النششاطات.
تم في هذا اإ’طار ،إاعÓن طلب العروضض مفتوح
لمقاو’ت أاششغال البناء أاواأ’ششغال العمومية ،حيث
تم تقسشيم العملية إالى أاربع حصشصض تتعلق بإاعادة
تهيئة ووضشع العششب ا’صشطناعي للمÓعب البلدية

ل -ك -ل م -ن ب -ل -دي -ات ،ب -وح -م -ام -ة ،شششش -ار ،انسش-ي-غ-ة
ويابوسض .بغية انجاز ا’نششغال في ظرف زمني
قياسشي بما يعيد هذه المÓعب إالى خدمة السشاكنة
ف -ي ح -ل -ة ج-دي-دة ،ت-م ت-قسش-ي-م ال-مشش-روع إال-ى أارب-ع
حصشصض ل- -ك- -ل م -ق -اول حصش -ة م -ع اشش -ت -راط ب -ن -ود
ت -ع -اق -دي-ة ت-ق-ن-ي-ة وم-ال-ي-ة ع-ل-ى ك-ل م-ؤوسشسش-ة ت-ري-د
المششاركة في ا’نجاز بما يضشمن فعالية ا’نجاز
واحترام دفتر الششروط وحسشن انجاز اأ’ششغال.
من بين الششروط هي حصشول المقاولة على ششهادة
التأاهيل والتصشنيف رقم  04فما فوق في اأ’ششغال
العمومية أاوأاششغال البناء كنششط رئيسشي ،امتÓك
عدد من آاليات البناء والششاحنة المطلوبة لمثل هذه
اأ’ششغال مبررة ببطاقات الرمادية وعدة ششروط
أاخ -رى م -ت -ع -ل -ق -ة بضش -م -ان ح -د ادن-ي م-ن ال-م-وارد
البششرية المتنوعة لضشمان أاداء اأ’ششغال في وقتها
واحترام المعايير التقنية لÓنجاز.

خنششلة :اسشكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مع انطÓق موسسم ا’صسطياف

وك ـ ـ ـ ـا’ت سسشياحي ـ ـ ـ ـة خاصشس ـ ـ ـ ـة تتناف ـ ـ ـ ـسس عل ـ ـ ـ ـى
اسسشتقط ـ ـ ـ ـاب أاأك ـ ـ ـ ـ Èع ـ ـ ـ ـدد م ـ ـ ـ ـن الزبائــ ــ ــن
’سسعار لقضساء العطلة خارج الوطن
^ جزائريون يبحثون عن أافضسل ا أ
فيما يخصس ألوجهة ألخارجية ’ تزأل تونسس
أل -م -قصش-د أل-م-فضش-ل ل-دى أل-ج-زأئ-ري-ي-ن ن-ظ-رأ
أ’سش-ع-اره-ا أل-م-ع-ق-ول-ة م-ق-ارنة بوجهات أخرى
كشش- -رم ألشش -ي -خ ب -مصش -ر وم -رأكشس ب -ال -م -غ -رب
وماليزيا نظرأ ’سشعار ألتذكرة ألغالية في حين
سشاهم عامل ألجوأر بين ألجزأئر وتونسس في
تسشهيل ألتنقل ألى تونسس ،حيث يفضشل أغلبية
ألسش -ي -اح أل -ج -زأئ -ري-ي-ن أسش-ت-خ-دأم م-رك-ب-ات-ه-م
ألسشياحية ألتي ’ تكلفهم مبلغا كبيرأ وهو ما
يمكن حتى ألعائÓت ذوي ألدخل ألبسشيط من
قضشاء ألعطلة ألصشيفية في تونسس.
من جهته ،يختلف مجمع «نسشيب «للسشياحة
عن ألوكا’ت ألسشياحية أأ’خرى ألتابعة للقطاع
أل-خ-اصس أل-ت-ي ت-ع-م-ل ع-ل-ى أل-ت-روي-ج ل-لوجهات
أأ’ج-ن-ب-ي-ة ف-ق-ط ع-ل-ى حسش-اب أل-دأخ-ل-ية كونه
يولي أهمية قصشوى للسشياحة ألجزأئرية من
خÓل تنظيم رحÓت إألى ألصشحرأء وو’يات

م -ع ان -ط Ó-ق م -وسس -م ا’صس -ط -ي -اف ‘ ا÷زائ-ر ،اشس-ت-دت اŸن-افسس-ة ب Úال-وك-ا’ت
السس-ي-اح-ي-ة اÿاصس-ة ،مسس-ت-ع-م-لﬂ Úت-ل-ف ال-ط-رق وال-وسس-ائ-ل ل-لÎوي-ج لبعضس
الوجهات التي يك Ìعليها الطلب ،وذلك قصسد اسستقطاب اك Èعدد من
’سسعار وخدمات ‘ اŸسستوى
الزبائن الذين يبحثون عن أافضسل ا أ
لقضساء عطلتهم الصسيفية خارج الوطن.

صسونيا طبة
تششهد مكاتب وكا’ت ألسشياحة وأأ’سشفار هذه
أأ’يام بالعاصشمة وو’يات أخرى إأقبا’ كبيرأ
للموأطنين ألذين يتوجهون إأليها لÓسشتفسشار
ع- -ن أسش- -ع- -ار أل -رح Ó-ت أل -م -ن -ظ -م -ة وأفضش -ل
ألوجهات ألسشياحية وألعروضس ألترويجية ألتي
ت -ط -ل -ق -ه -ا أل -وك -ا’ت ألسش -ي -اح-ي-ة خ-اصش-ة وأن
أل -م -ن-افسش-ة ب-ي-ن-ه-م شش-دي-دة وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ه-م
يقصشدون أكثر من وكالة للحصشول

عن ألسشعر ألذي
يناسشب ألعائÓت.
من جهتهم ،أجمع أصشحاب وكا’ت سشياحة
وأسش-ف-ار ب-ال-ع-اصش-م-ة أن أسش-ع-ار أل-رحÓ-ت أل-ى
بعضس ألوجهات ألتي يكثر عليها ألطلب في
ألمتناول هذه ألسشنة ،خاصشة ما تعلق بالمدينة
أل-ت-رك-ي-ة أسش-ط-ن-ب-ول أل-ت-ي ب-اتت وجهة مفضشلة
بالنسشبة للكثير من ألجزأئريين ،حيث تترأوح
أسشعار ألرحÓت ألمنظمة لمدة أسشبوع ما بين
11م -ل -ي -ون أل -ى  12م-ل-ي-ون سش-ن-ت-ي-م ل-لششخصس

أل -وأح -د وت -تضش -م -ن أل -رح-ل-ة ت-ذك-رة أل-ط-ي-رأن
وأ’قامة في فنادق  4نجوم وألتنقÓت دأخل
ألمدينة ألتركية أسشطنبول في حين تسشتثني
أل -وك -ا’ت ت -أاشش -ي -رة أل -ف -ي-زأ أل-ت-ي ي-ت-ن-ق-ل ب-ه-ا
ألزبائن.
أعتبروأ سشبب عدم ترويجهم للوجهة ألدأخلية
رأج -ع إأل -ى ع-دم أرت-ق-اء أل-خ-دم-ات أل-م-ق-دم-ة
ل -ل -زب -ائ -ن إأل -ى أل -مسش-ت-وى أل-م-ط-ل-وب وضش-ع-ف
أل- -ع- -روضس ألسش- -ي- -اح -ي -ة زي -ادة ع -ل -ى ت -ق -دي -م
تسشهيÓت لÓسشتثمار في ألمناطق ألسشياحية
ألدأخلية ،دأعين ألى تحسشين ألمناخ ألسشياحي
أل-دأخ-ل-ي وت-رق-ي-ت-ه خ-اصش-ة م-ن-ط-قة ألصشحرأء
أل-ت-ي تشش-ت-ه-ر ب-م-ن-اظ-ره-ا أل-خÓ-ب-ة وط-ب-يعتها
ألسش- -اح- -رة ح- -يث يسش- -اه- -م أسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا ف -ي
أسش -ت -ق -ط -اب ع-دد أك-ب-ر م-ن ألسش-ي-اح أ’ج-انب
سشنويا.

تفتقر إا ¤مشساريع تنموية للنهوضس بقطاع السسياحة

شش’Óت كفريدة موقع سشاحر ضشحية ا’إهمال ببجاية

يتهافت عدد هائل من السسياح من كل الو’يات وخارج الوطن ،على شس’Óت كفريدة اŸتواجدة ببلدية تاسسكريوت ،ما يؤوكد أان هذا اŸوقع
’ية سسياسسة تنموية ،نتجت عنها
من ب ÚاŸواقع التي –ظى بإاقبال هائل للزوار على اŸسستوى الوطني ،وذلك بالرغم من الغياب الصسارخ أ
’ي نظام.
الفوضسى وا’نعدام التام أ

بجاية :بن النوي توهامي

«الشسعب» :ن- -ق- -لت أن- -ط -ب -اع -ات
ب -عضس ألسش -ي -اح ،ح -يث أك-دت ف-ي
ه -ذأ ألصش -دد ألسش-ي-دة ن-اج-ي-ة م-ن
مدينة ‘تولوز‘ ألفرنسشية‘ ،بالفعل،
ب -م -ج -رد أن -قضش -اء شش-ه-ر رمضش-ان
أل -ك-ري-م ،ح-ت-ى حّ-ط أل-م-ئ-ات م-ن
ألسشياح ألّرحال بشش’Óت كفريدة
أل-رأئ-ع-ة ،ح-يث يسش-ت-ق-ب-ل ألموقع،
زوأرأ من أجناسس مختلفة ،منهم
ليبيون وتونسشيون وحتى أوربيين،
Óسش -ف ،ي -ع -ان -ي ه -ؤو’ء
ول- -ك- -ن ل - -أ
أل -وأف -دون م -ن ن -ق-ائصس ع-دي-دة،
وم-ن-ه-ا أل-ت-ه-ي-ئ-ة وألصش-ي-انة  ،وهي
مشش-ك-ل-ة ت-ت-ط-لب ت-دخ-ل أل-ج-هات
ألوصشية من أجل ألتكفل أأ’مثل
بالسشياح‘.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،ي- -ق- -ول أح -د
أل-ق-اط-ن-ي-ن ب-ال-م-ن-ط-قة‘ ،تقع هذه
ألشش’Óت ألتي تحمل أسشم ألقرية
ألمطّلة عليها ،في منطقة غابية
ت-ب-ل-غ مسش-اح-ت-ه-ا 15ه-ك-ت-ارأ ،كلها
م- -خّصش- -صش -ة ل -تسش -ت -ع -م -ل ك -غ -اب -ة
ترفيهية وفقا لمششاريع ألسشلطات
ألعمومية ،ولكن على ما يبدو ،لم
يؤوخذ هذأ ألمششروع على محمل
ألجد ،حيث لم يتم تخصشيصس أية
ميزأنية له ،مع أإ’ششارة إألى أن
أل -ج -م -ي -ع ع -ل -ى درأي-ة ب-أان وضش-ع
خ - -زي - -ن - -ة أل- -ب- -ل- -دي- -ة ’ يسش- -م- -ح
ب-ا’سش-ت-ف-ادة م-ن مصش-اري-ف ب-ه-ذأ
ألحجم.

–قيق ازدهار ﬁلي
‘ اŸسستوى رهان
ا÷ماعات اÙلية

أاماكن سساحرة
جديرة با’كتشساف
ت- -ت- -وّف- -ر ت- -اسش -ك -ري -وت أل -وأق -ع -ة
ب-م-ن-ط-ق-ة غ-اب-ي-ة م-ق-اب-ل-ة ل-لبحر،
على إأمكانيات سشياحية ’ يسشتهان
ب - -ه - -ا ،م - -ن شش- -أان- -ه- -ا ل- -و أحسش- -ن
أسشتغÓلها أن تعود بالمنفعة على
خ -زي -ن -ة أل -دول -ة ،ول -ك -ن ف-ي ظّ-ل
نقصس أأ’موأل وألغياب ألششبه تام
لسشياسشة سشياحية وطنية ،تضشطر
ألسش-ي-اح-ة أل-م-ح-ل-ي-ة إألى أ’عتماد
على جمال ألموأقع ألطبيعية ألتي
تعّد شش’Óت كفريدة من بينها،
وما يعاين في ألموقع هو وجود
م -ح Ó-ت ت -ج-اري-ة تسش-ت-ول-ي ع-ل-ى
أل -م -ك -ان بشش -ك -ل عشش-وأئ-ي ،ت-ك-اد
ت-م-تّ-د إأل-ى غ-اي-ة ح-وأف أل-ح-وضس
ومجرى ألماء‘.
أمام هذه أأ’وضشاع ،يضشيف أحد

ألششباب‘ ،تجد ألسشلطات ألمحلية
صشعوبة كبيرة في فرضس تنظيم
ف -ي أل -م -ك -ان ،وت -ه -وي -ة أل -م -وق -ع
وتحرير ألبقعة ألمائية ألتي تكاد
ت -خ -ت -ن -ق ،قصش -د ب -ل -وغ أل -ت -ن -م-ي-ة
ألمرجّوة ،ما سشيسشمح للعديد من
ألشش -ب -اب أل -ق -اط-ن-ي-ن ب-ال-م-ن-ط-ق-ة
وأل- -ذي- -ن ي- -كسش -ب -ون ق -وت -ه -م م -ن
أأ’نششطة ألموسشمية في ألمكان،
ع-ن ط-ري-ق ت-حّ-ول-ه-م خÓ-ل ف-ت-رة
ألصش -ي-ف إأل-ى مصشّ-وري-ن ،وحّ-رأسس
م- -وأق- -ف أل- -م- -رك- -ب- -ات وب -ائ -ع -ي
أل-م-ق-ت-ن-ي-ات أل-ت-ذك-ارية ،وعاملين
ف - -ي م - -ح Ó- -ت أأ’ك - -ل ألسش - -ري- -ع
وأإ’طعام ،إألى تسشوية أوضشاعهم
أل- -م- -ه -ن -ي -ة ،ع -ل -م -ا أن أصش -ح -اب
أل-م-حÓ-ت أل-ت-ج-اري-ة أع-رب-وأ عن
رغ -ب -ت -ه -م ف -ي ع -م-ل-ي-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م
بالموقع ،وألحصشول على رخصس
أسش- -ت -غ Ó-ل وع -ق -ود إأي -ج -ار ،ه -ي
ششروط عدة منعدمة حاليا.

في نفسس ألسشياق ،أتصشلت ألبلدية
ب -ال -م -ع -ن -ي -ي -ن ب-ه-ذأ أل-وضش-ع ،ف-ي
محاولة لها لضشمان ألحّد أأ’دنى
م -ن أل -ن -ظ -ام وأل -م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
ن-ظ-اف-ة أأ’م-ك-ن-ة أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أن
ت-ك-ون ’ئ-ق-ة ،ول-ك-ن ث-م-ة م-فارقة
بالموقع ،تتمثل في أفتقاده إألى
شش-ب-ك-ة أل-ت-زوي-د ب-ال-مياه ألصشالحة
ل -لشش -رب ،ف -وح -ده أل -ط -ري -ق م -ن
أسش-ت-ف-اد م-ن أشش-غ-ال أل-ت-ه-ي-ئ-ة ،ما
سش -ه -ل ع -ل -ى أصش-ح-اب ألسش-ي-ارأت
ب-ل-وغ أل-م-وق-ع ،ول-ك-ن ه-ن-الك أم-ر
إأيجابي آأخر ،يتمثل في كون مياه
ألشش’Óت غير ملوثة ،وذلك منذ
أن ت -م ح ّ-ل مشش -ك -ل -ة م -ي -اه ق -ري-ة
كفريدة ألمسشتعملة‘.
Óشش -ارة ،ف -إان أل -ب -ل -دي -ة ف-ق-ي-رة
ل -إ
ول-يسس ب-إام-ك-ان-ه-ا أل-ق-يام بعمليات
تنموية بالمنطقة ،وبالتالي فهي
ع- -اج- -زة ع- -ن ع- -ن تسش -ي -ي -ر ه -ذأ
أل -م -وق -ع ألسش -ي -اح -ي ،ن -ظ -رأ إأل-ى
مخططات ألبلدية ألتنموية ألتي
’ تسش- -م- -ح ل- -ه- -ا ب- -ا’سش- -ت- -ج- -اب- -ة
’نشش- -غ- -ا’ت ألسش- -ك -ان وألسش -ي -اح،
ويأامل ألجميع في غد أفضشل يتم
م -ن خÓ-ل-ه تسش-خ-ي-ر أإ’م-ك-ان-ي-ات
ألضشرورية قصشد تحقيق أزدهار
محلي في ألمسشتوى.

سشياحية أاخرى .وكالة كابي تور
للسشياحة تطلق عروضس اسشتثنائية
خاصشة بالرحÓت إا ¤تونسس
أط -ل -قت وك -ال -ة ك-اب-ي ت-ور أل-وأق-ع-ة بسش-ع-ي-د
حمدين عروضس أسشتثنائية في ششهر جوأن
ألحالي من خÓل تنظيم رحÓت إألى تونسس
بسشعر ’ يتجاوز  25000دج مدة  7أيام
حيث تضشم ألتنقل من ألجزأئر إألى تونسس
’قامة في فندق  3و 4نجوم مع ضشمان
وأ إ
ألتنقÓت إألى ألمناطق ألسشياحية في تونسس.
ت -ت -م -ي -ز وك -ال -ة ك -اب -ي ت-ور ع-ن غ-ي-ره-ا م-ن
ألوكا’ت ألسشياحية في ألعاصشمة كونها توفر
إأمكانية ألتنقل عبر ألطائرة بمبلغ ’ يتعدى
’قامة
 40ألف دج يحتسشب فيها ألتنقل وأ إ
وخدمات أخرى مدة 7أيام إأذ ’ يقتصشر
’مر على ألتنقل بالحافلة فحسشب بل توفر
أأ

وك -ال -ة ك -اب -ي ت -ور خ -دم -ات ف -ي أل -مسش-ت-وى
ب -أاسش -ع -ار م -ع -ق -ول -ة ف -ي م-ت-ن-اول أل-ع-ائÓ-ت
ألجزأئرية.
أوضشح ألمدير ألعام وصشاحب وكالة كابي تور
كنزي عثامنة في تصشريح خصس به « ألششعب
« أن في بدأية ششهر جويلية ترتفع نوعا ما
’سشعار إألى  39900دج وفي نهاية ألششهر
أأ
تصشل إألى  52000دج ،مششيرأ إألى أن جميع
أل- -زب -ائ -ن أل -ت -ي ت -ت -ع -ام -ل م -ع -ه -م أل -وك -ال -ة
أسش-ت-حسش-ن-وأ أل-خ-دم-ات أل-م-ق-دم-ة لهم طيلة
ألرحلة .
أضشاف عثامنة أن ألوكالة تتعامل مع فنادق
ع-ائ-ل-ي-ة ب-م-ن-ط-ق-ة ألحمامات مجهزة بكافة
Óق-ام-ة
أل -وسش-ائ-ل و أل-خ-دم-ات ألضش-روري-ة ل -إ
فيها في أحسشن ألظروف  ،كما توفر خدمة
Óطفال ألذين تقل أعمارهم عن
مجانية ل أ
 12سشنة ،قائ Óأن أكثر ما يهم ألوكالة هو
كسشب رضشى ألزبائن وأسشتحسشانهم.
’كثر إأقبا’ من قبل
فيما يخصس ألوجهات أ أ
ألزبائن ،أكد ذأت ألمتحدث أن ألعائÓت
أل- -ج- -زأئ- -ري -ة أصش -ب -حت تسش -ت -ه -وي ألسش -ف -ر
’خرى مقارنة بالسشنوأت
وأكتششاف ألبلدأن أ أ
ألسشابقة  ،حيث يفضشلون وجهات جديدة
كاسشطنبول وششرم ألششيخ وماليزيا ومرأكشس
وأنطاليا ألتركية.
عن أسشباب عدم ألترويج للسشياحة ألدأخلية
أرجع صشاحب وكالة «كابي تور» ذلك إألى
ع -رأق -ي -ل ي -ف -رضش-ه-ا أصش-ح-اب أل-ف-ن-ادق ف-ي
منطقة ألصشحرأء تحول دون ذلك كونهم ’
يقدمون للوكالة سشعر مجموعات وهو ما
’سشعار مرتفعة وليسشت في متناول
يجعل أ أ
ألسشياح ألجزأئريين .بالرغم من عدم وجود
’نجاح ألسشياحة ألدأخلية تسشعى
تسشهيÓت إ
وكالة كابي تور إألى تنظيم رحÓت جماعية
في فصشل ألششتاء من بينها تيكجدة ومناطق
سش-ي-اح-ي-ة أخ-رى ف-ي ب-عضس أل-و’ي-ات وأل-ت-ي
تلقى أسشتحسشانا كبيرأ من قبل ألزوأر.

اسستغÓل الطاقات اŸتجددة ÿدمة السسياحة

ﬁور ملتقى وطني بكلية العلوم ا’قتصشادية ÷امعة بومرداسس
شسكل موضسوع «اسستغÓل الطاقات اŸتجددة ÿدمة السسياحة ودورها ‘ –قيق التنمية اŸسستدامة» ﬁول
اŸلتقى الوطني الذي احتضسنته ،أامسس ،كلية العلوم ا’قتصسادية ،التجارية وعلوم التسسي Òالتابعة ÷امعة
ب-وم-رداسس ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع  Èﬂمسس-ت-ق-ب-ل ا’ق-تصس-اد ا÷زائ-ري خ-ارج ق-ط-اع اÙروق-ات Ãشس-ارك-ة ن-خ-بة من
’ول على مناقشسة جانبا من ﬁاور اللقاء ا›ÈŸة للمناقشسة
’سساتذة الباحث Úالذين عكفوا ،خÓل اليوم ا أ
ا أ
’ثراء على أامل اÿروج بتوصسيات تكون Ãثابة خارطة طريق مسستقبلية..
وا إ
أل-م-ت-ج-ددة ل-ت-رق-ي-ة أل-نشش-اط ألسش-ي-احي من منطلق
ألدعامة أقتصشادية ،وألعمل على تحسشين ألظروف
ألملتقى ألعلمي ألذي سشيدوم يومين ،وضشع جملة أل -م -ع -يشش -ي -ة ل -لسش-ك-ان وضش-م-ان دي-م-وم-ة أل-ط-اق-ات
Óج-ي-ال أل-ق-ادم-ة ،وأخ-ي-رأ
من ألمحاور أأ’سشاسشية للنقاشس من قبل ألمتدخلين وأل -م -وأرد أل -ط -ب-ي-ع-ي-ة ل -أ
تصشب كلها في صشلب هذأ ألملف ألهام ألذي تبنته ألدعامة ألبيئية ألتي تسشعى إألى ألحفاظ على ألبيئة
ألجزأئر إ’يجاد موأرد أقتصشادية بديلة للطاقات أل-ع-ام-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع وأل-م-ح-ي-ط ألسش-ك-ن-ي م-ن خÓ-ل
ألزأئلة وألمسشتنزفة لقطاع ألبيئة ،وتششمل محاولة ألتقليل من نسشبة أ’سشتهÓك باللجوء إألى ألوسشائل
Óنسشان
بناء مقاربة لدور ألطاقات ألمتجددة في قطاع وألتجهيزأت ألمقتصشدة للطاقة وألصشديقة ل إ
ألسشياحة بصشفة عامة وفي ألجزأئر بصشفة خاصشة ،وألبيئة.
إأب- -رأز دور أل -ط -اق -ات أل -م -ت -ج -ددة ف -ي أل -ت -ن -م -ي -ة ينتظر أن يخرج ألملتقى في يومه ألثاني وأأ’خير
ألمسشتدأمة ،وثالثا محور يحاول ألوقوف على وأقع بعدة توصشيات تكون خÓصشة لمجمل ألمدأخÓت
مسشاهمات ألطاقات ألمتجددة في قضشايا ألتنمية وأأ’بحاث ألمقدمة من قبل ألخبرأء وألمتعاملين
أ’ق -تصش -ادي-ة وف-ي أ’ق-تصش-اد أل-وط-ن-ي ،م-ع ع-رضس أ’قتصشاديين أصشحاب ألتجارب ألناجحة في مجال
ل -ب -عضس أل -ت -ج -ارب أل -دول -ي -ة أل-ن-اج-ح-ة ف-ي م-ج-ال أسش -ت-خ-دأم أل-ط-اق-ات أل-م-ت-ج-ددة ل-ت-رق-ي-ة أل-نشش-اط
أ’سش -ت -ث-م-ار ألسش-ي-اح-ي وت-ح-ول أل-نشش-اط إأل-ى م-ورد ألسش-ي-اح-ي ب-ت-ق-ل-يصس أل-ت-ك-ال-ي-ف ونسش-بة أ’سشتهÓك
أل -ط -اق -وي ف -ي تسش -ي-ي-ر وإأدأرة أل-ق-ط-اع وم-رأف-ق-ه،
أقتصشادي أول وأسشاسشي.
ك-م-ا ح-اول أأ’سش-ات-ذة أل-ب-اح-ث-ي-ن وم-م-ث-ل-ي ل-بعضس وت -ك -ون أيضش-ا دع-ام-ة إأضش-اف-ي-ة ل-ل-وزأرأت أل-م-ع-ن-ي-ة
ألمتعاملين ألناششطين في ألميدأن ،بحسشب رئيسس وألهيئات ألمختصشة ألمهتمة بمجال أ’سشتثمار في
أل -م -ل -ت -ق -ى ت -وضش -ي -ح أه -م-ي-ة أسش-ت-ع-م-ال أل-ط-اق-ات ألقطاع.

بومرداسس..ز /كمال

انطÓق قافلة ◊ماية الغابات بسسطيف

الوا‹ يششّدد على ا÷ميع لتحمل مسشؤوولياتهم
أششرف وألي سشطيف ،محمد بلكاتب ،أمسس ،على
أنطÓق فعاليات ألقافلة ألبيئية ألخضشرأء لو’ية
سشطيف ،وألتي نظمتها ألمحافظة ألو’ئية للغابات
بمششاركة مصشالح مديرية ألحماية ألمدنية ومديرية
ألمصشالح ألفÓحية وألجمعيات ألناششطة في مجال
حماية ألبيئة.ألقافلة سشتجوب ألعديد من ألبلديات،
خاصشة تلك ألتي تتمتع بنسشيج غابي كبير ،ششمال
وج-ن-وب ع-اصش-م-ة أل-هضش-اب ،وت-ه-دف أل-ق-اف-ل-ة إأل-ى
توعية ألسشكان بضشرورة حماية ألغابات من ألحرأئق
وأل-ت-خ-ريب ،ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا وع-ل-ى ب-يئة خضشرأء،
وأل -ت -حسش -يسس م -ن أج -ل أل -مسش -اع-دة ف-ي م-ك-اف-ح-ة
ألحرأئق.
ك -ان أل -وأل -ي ق-د أك-د ب-ال-م-ن-اسش-ب-ة ع-ل-ى ضش-رورة أن

تتحمل كل ألجهات ألمعنية بعملية مكافحة حرأئق
ألغابات مسشؤوولياتها كاملة  ،خاصشة منها ألمصشالح
أإ’دأرية ،بدأية من ألبلدية عن طريق رئيسشها ،وكذأ
رئيسس ألدأئرة ألذي يترأسس لجنة مختصشة في هذأ
أإ’ط -ار ،وك -ذأ أ’م -ي -ن أل-ع-ام ل-ل-و’ي-ة أل-ذي ي-ت-ول-ى
ألتنسشيق عبر ترأب ألو’ية في لجنة ألمكافحة ألتي
تضش -م ه -ي -ئ -ات م -ت -ع -ددة ،وق -ال أن تضش-اف-ر ج-ه-ود
ألجميع وألقيام بالمهام ألموكلة لكل طرف كفيل
بحماية أكبر للنسشيج ألغابي للو’ية من ألحرأئق
ألتي حان موعدها مع هذه ألحرأرة ألششديدة،سس
خÓل أأ’يام أأ’خيرة.

سسطيف :نورالدين بوطغان

من مراسسلينا

الخميسص  13جوان  201٩م
الموافق لـ  10شسوال  1440ه ـ

لبعاد بـ  33نقطة ببلديتي سصيدي أﬁمد وبلوزدأد
إأشصارأت ضصوئية ثÓثية أ أ

 ٥٣٣مفÎق طرق تششملها التقنية ا÷ديدة
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شصوأطئ بجاية متأاخرة ‘ أسصتقبال أŸصصطافÚ

غياب اÿدمات وانعدام النظافة

لشصارأت ألضصوئية ألثÓثية
 ⁄تتمكن مصصالح بلديتي سصيدي أﬁمد وﬁمد بلوزدأد من إأطÓق ألعمل با إ
لبعاد ألتي أنتهت من تنصصيبها عﬂ Èتلف  33نقطة ،أسصتفادت منها ألطرقات وألشصوأرع منذ أزيد من شصهرين
أ أ
وهذأ من أجل تنظيم حركة وفق تقنيات حديثة جدأ تعتمد على ألنسصق أŸتعّلق بإاحدأث ألسصيولة أŸطلوبة ‘
أŸرور.

^ التخفيف من متاعب اإلزدحام اŸروري
ا÷زائر  :سسارة بوسسنة
أانهت اŸؤوسسسسة ا’سسبانية ا÷زائرية
اŸتخ ّصسصسة ‘ تنظيم
وتسس- - -ي Òح- - -رك - -ة اŸرور ب - -ا÷زائ - -ر
Óضسواء
ال-ع-اصس-م-ة ت-نصس-يب  33ن-ق-ط-ة ل أ
الثÓثية ببلديتي ﬁمد بلوزداد وسسيدي
أاﬁمد منذ حوا‹ شسهرين ،إا’ أان هذه
اأ’ضسواء  ⁄تدخل حيز اÿدمة إا ¤حّد
اآ’ن ،اأ’مر الذي يطرح التسساؤول والتي
ك - - -ان م - - -ن اŸفÎضص أان تسس - - -اه - - -م ‘
التخفيف من أازمة ا’ختناق إا’ أانها ⁄
تشسغل بعد.
و‘ ه -ذا الشس -أان ،أاك-د سس-ك-ان ب-ل-دي-ت-ي
ب -ل -ك -ور وسس -ي -دي أاﬁم -د ع-ل-ى أان ه-ذه
” تشسغيلها ليوم Úفقط أاين
اأ’ضسواء ّ
ل -وح -ظ ف -وضس -ى تسس -بب ف-ي-ه-ا أاصس-ح-اب
اŸركبات الذين  ⁄يتعّودوا على هذه

اأ’ضسواء ،مشسÒين إا ¤أان هذه التقنية
ال-عصس-ري-ة ت-ع-ت Èج-دي-دة ع-ل-ى أاصس-حاب
اŸركبات ،ما تسسبّب ‘ زحمة مرورية
خ -اصس -ة ب -ال -نسس-ب-ة أ’صس-ح-اب اŸرك-ب-ات
القادمون من الطرقات الفرعية ،فيما
راح البعضص اآ’خر يف ّسسر توقف العمل
ب- -ه- -ذه اإ’شس- -ارات الضس- -وئ- -ي- -ة إا ¤ع -دم
ا’ن -ت -ه-اء ال-ك-ل-ي Ÿشس-روع ح-يث ت-ن-ت-ظ-ر
اŸؤوسسسس-ة ا÷زائ-ري-ة ا’سس-ب-ان-ي-ة ان-ت-هاء
اأ’شسغال بشسكل كامل من إاجل اطÓق
اŸشس- -روع وب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل -ي -وم Úال -ذي -ن
اشستغلت فيه اأ’ضسواء ،فإانها كانت فÎة
Œارب فقط .وراح البعضص اآ’خر ا¤
أابعد من ذلك ،حيث أاكدوا أان اŸشسروع
فشس -ل وج ّ-م -د ن-ه-ائ-ي-ا ،وي-ب-ق-ى ال-تسس-اؤول
مطروحا حول ما مدى ‚اح مشسروع
اإ’شسارات الضسوئية ثÓثية ا’بعاد الذي
” ا’سستعانة به من أاجل التخفيف من
ّ
ا’ختناق اŸروري الذي تشسهده عاصسمة

البÓد.
Óشسارة ،فإان مصسالح مديرية النقل
ل إ
ك -انت أاع -طت ا’ن -ط Ó-ق ال -رسس-م-ي م-ن
بلديتي ﬁمد بلوزداد وسسيدي اﬁمد
ا ¤أان يعّمم اŸشسروع ‘ كل بلديات
العاصسمة اأ’خرى التي تعا Êمن مشسكل
ا’زدح- - - - -ام اŸروري وال - - - -ف - - - -وضس - - - -ى
باŸفÎقات ،ليشسمل  533مفÎق طرق
‘ ع -دد ك -ب Òم -ن ب -ل -دي-ات ال-ع-اصس-م-ة،
’سسيما التي تعرف با’زدحام اŸروري
على مدار اأ’سسبوع ،حيث سسيتم تطبيق
الÈنامج على ثÓث مراحل متتالية،
أاين سسيتم تركيب اأ’ضسواء كمرحلة أاولية
ب-ال-ب-ل-دي-ت ÚاŸذك-ورت ،Úت-ل-ي-ه-ا م-رح-لة
ثانية لÎكيب  200مفÎق طرق ‘ مدة
ا‚از ح- - - -ددت ب ـ 25شس -ه -را ،ع -ل-ى أان
تنطلق اŸرحلة الثالثة قبل أان انتهاء
هذه اŸدة لتم ّسص  300مفÎق آاخر الذي
سستسستغرق مدة ا‚ازه  31شسهرا..

أÙطة ألÈية خارج ألنشصاط باŸدية

مطالب بتحويلها إا ¤مصشلحة لÓسشتعجالت

ن-اقشص م-ن-ت-خ-بو أÛلسص ألشصعبي
أل -ولئ -ي ب -اŸدي -ة رف -ق -ة مسص-ؤوو‹
ق-ط-اع أل-ن-ق-ل أل-ع-دي-د م-ن أŸل-فات،
من بينها ملف عدم فعالية أÙطة
ألÈي-ة أل-وأق-ع-ة ب-الطريق ألوطني
رقم  01وأنزلق جزء منها ،على
خ -ل-ف-ي-ة رفضص أصص-ح-اب أ◊افÓ-ت
أل -ت -ي ت-ع-م-ل ب-اÿط-وط أل-ط-وي-ل-ة
عند دخولها.

اŸدية :علي ملياÊ
ط- - -رح اŸشس- - -ارك - -ون ‘ ل - -ق - -اءات
ب- -اÛلسص الشس- -ع- -ب -ي ال -و’ئ -ي واإ’دارة
اŸكلفة بالنقل ،فكرة إاعادة النظر ‘
ال-ق-رار ال-و’ئ-ي ال-ذي أاق-رت-ه السس-ل-طات
اÙل -ي -ة وق -ت -ه -ا ال -ق -اضس -ي Ãن -ع ه-ذه

اŸركبات الدخول لهذه اÙطة بحجة
وقوعها ‘ اÙيط العمرا ‘ ،ÊحÚ
يقÎح بعضص العارف Úبالشسأان اÙلي
–ويل مقر هذه اÙطة إا ¤مصسلحة
م- -ت- -ق- -دم -ة ل Ó-سس -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط -ب -ي -ة
ا÷راح -ي -ة ،ب -ال -ن-ظ-ر إا ¤ال-ع-دد ال-ك-بÒ
للحوادث اŸرورية اŸميتة ،التي صسارت
تسس -ج -ل ب -ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي رق-م واح-د
بشسكل يومي ،إا ¤جانب بر›ة ﬁطة
ل -ل-ن-ق-ل الÈي Ãن-ط-ق-ة دورة الشس-ي-خ ب-ن
عيسسى “اشسيا ومسسار الطريق السسيار
ال -راب-ط ب Úب-ل-دي-ت-ي وزرة وا◊م-دان-ي-ة
ق- -دوم- -ا م -ن الشس -م -ال أاو م -ن ا÷ن -وب،
ب-اع-ت-ب-ار أان م-وق-ع-ه-ا ا◊ا‹ وخ-دماتها
الضسعيفة اŸقدمة أاضسحت ’ تسستجيب
◊اجيات اŸسسافرين ،فضس Óعن تعمد
أاصس - - -ح - - -اب ا◊اف Ó- - -ت ع- - -دم اŸرور
Ãق -ره-ا ت-ف-ادي-ا ل-دف-ع ح-ق-وق ال-دخ-ول

بنحو  400دج.
قامت «÷نة تهيئة اإ’قليم والنقل»
لدى ذات اÛلسص بزيارة ميدانية إا¤
مرافق قطاع النقل بدوائر بني سسليمان،
القلب الكب Òوالسسواقي– ،ت إاشسراف
ال- -عضس- -و ع- -ل- -ي ب- -ودي -ن ن -ائب ال -رئ -يسص
وبرئاسسة رابح كاك ،وباقي أاعضساءهذه
ال- -ل- -ج- -ن- -ة ،ح- -يث ع- -اي -ن ه -ؤو’ء ب -عضص
ﬁطات النقل باŸنطقة ،و–دثوا مع
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى شس -ؤوون -ه -ا ب-ه-دف رف-ع
ال -ن-ق-ائصص واإ’ح-ت-ي-اج-ات وت-دوي-ن-ه-ا ‘
ال-ت-ق-ري-ر–سس-ب-ا Ÿل-ف «ال-ن-ق-ل» اŸزمع
عرضسه خÓل الدورة العادية الثانية ‘
شسهر جوان ا÷اري.
ي -ذك -ر أان -ه ‘ وقت ت -ق-تصس-ر خ-دم-ات
النقل ما ب Úالو’يات على خطّ سسÒ
وه -ران وب -ج -اي-ة م-رورا ب-وسس-ط م-دي-ن-ة
اŸدي - - -ة ،اقÎح ه - - -ؤو’ء ال - - -ع - - -ارف- - -ون
ب -الشس -أان اÙل-ي وج-وب دع-وة ال-ق-ط-اع
اÿاصص ل Ó-سس -ت -ث -م -ار ‘ ه-ك-ذا م-نشس-أاة
خدماتية عند ﬂرج اŸدينة بضسواحي
دورة الشس- -ي- -خ ب- -ن ع -يسس -ى ق -رب مسس -ار
الطريق السسيار لتفعيل مثل هذه الهياكل
التي تكتسسي طابعا اسسÎاتيجيا ‘ حياة
السسكان.
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ-ر ’ ،ي-زال سس-ك-ان
القطب ا◊ضسري والزبرة ببلدية قصسر
ال- -ب- -خ -اري ج -ن -وب ال -و’ي -ة ي -ط -ال -ب -ون
السس -ل -ط -ات اÙل -ي -ة ب -ت -ح -وي -ل ه-ي-ك-ل
مشسروع اŸكتبة البلدية اŸهجورة منذ
سس -ن -وات إا ¤ق -اع -ة م -ت-عّ-ددة اÿدم-ات
–توي على نقطة مداومة طبية أ’جل
ت-ق-ريب ال-عÓ-ج م-ن اŸرضس-ى وت-خ-ف-يف
الضسغط على مسستشسفى الدائرة و عيادة
الرومنات عند ﬂرج اŸدينة .

تشص- -ه- -د شص- -وأط- -ئ ب- -ج- -اي- -ة ه- -ذه
لي - -ام ،م- -ع وصص- -ول أو ¤دف- -ع- -ات
أ أ
أŸصص -ط-اف Úوضص-ع-ا ك-ارث-ي-ا خ-اصص-ة
ب - -ا÷ه - -ة ألشص - -رق - -ي - -ة ،ب - -ال- -رغ- -م
لج- -رأءأت أل- -ت- -ي أت- -خ- -ذه- -ا
م- -ن أ إ
أ÷ه - -ات أل - -وصص- -ي- -ة ‘ شص- -ه- -ر م- -اي
أŸاضصي كجزء من ألتحضصŸ Òوسصم
ألصصيف ،من خÓل تسصخ Òجميع
لمكانيات أŸتاحة لضصمان موسصم
أ إ
صصيفي ناجح.

بجاية :بن النوي توهامي
ع ّ- -ب - -ر ال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸصس- -ط- -اف،Ú
لـ»الشس -عب» ،ع -ن اسس -ت -ي-ائ-ه-م ل-ل-وضس-ع-ي-ة
الراهنة التي تشسهدها شسواطئ بجاية،
حيث أان التحضسŸ Òوسسم الصسيف تأاخر
بالرغم من التعليمات التي وجهت ‘
هذا اÿصسوصص ’،سسيما أانه ”ّ –ديد
اأ’ول- -وي- -ات وال -ع -م -ل -ي -ات ال -ت -ي ي -ت -عÚ
ا’ضسطÓع بها Ÿعا÷ة النقائصص ،حيث
ت - -ف - -اج - -أا ال - -واف - -دون Ÿدى اإ’ه- -م- -ال
لشسواطئ الو’ية على غ Òالعادة.
و‘ هذا الصسدد ،تقول السسيدة كرÁة
م- - -ن م- - -دي- - -ن- - -ة ال- - -وادي« ،يشس- - -ت - -ك - -ي
اŸصسطافون الذين شسرعوا بالفعل ‘
التدفق على شسواطئ و’ية بجاية ،من
ال -ت -أاخ ‘ Òت -و‹ مسس -ؤوول -ي -ة ت -ن -ظ -ي-ف
الشس -واط -ئ وإانشس-اء ه-ي-اك-ل ال-دع-م م-ث-ل
اŸراحيضص ،تنظيم مواقف السسيارات،
وال-ت-ه-ي-ئ-ة ،وه-و وضس-ع ’ يسس-م-ح ب-ت-وفÒ
ظروف ا’سستقبال للراغب ‘ Úقضساء
ال -ع -ط -ل -ة ،و‘ ا◊ق -ي -ق -ة اأن-ا ان-دهشست
ك -غÒي م -ن اŸصس -ط-اف Úل-ه-ذا ال-وضس-ع
اŸزري والذي ’ يشسجّع على تطوير
السس -ي -اح -ة ب -ب Ó-دن -ا ،وي -ت-طّ-ل-ب ال-وضس-ع
ال- -ت- -دخ- -ل ال- -ع -اج -ل م -ن ل -دن ا÷ه -ات

اŸعنية لتدارك ما فات والعمل على
إاعطاء وجه مشسرف لهذه الو’ية ،التي
تزخر Ãواقع سسياحية فريدة من نوعها
إا’ أانه ينقصسها التنظيم اÙكم مثلما
هو ا◊ال بشساطئ اŸغرة».
وم -ن ج -ه-ت-ه ،ي-ق-ول واف-د م-ن م-دي-ن-ة
سس- -ط- -ي- -ف ⁄« ،أات- -ع ّ-ود ع -ل -ى تسس -ج -ي -ل
ال -ن-ق-ائصص بشس-واط-ئ ب-ج-اي-ة ال-ت-ي أاق-دم
إاليها مع أاسسرتي كل سسنة ،حيث تفاجأانا
م -ن ال -ن -ق-ائصص اŸسس-ج-ل-ة ف-ي-م-ا ي-خ ّصص
النظافة والتهيئة ،وهو ما يتطلّب اتخاذ
ال-ت-داب ÒالÓ-زم-ة ك-ك-ل ع-ام وت-ط-ب-ي-قها
الفّعال على اأرضص الواقع ،حتى يتمّكن
السسياح والزوار من قضساء أاوقات ‡تعة
‘ ظروف جيدة ،وكان من اŸفروضص
ال -ع -م -ل ع -ل -ى ا◊ف -اظ ع -ل -ى اÙي-ط
وال- -ب -ي -ئ -ة ب -ه -ذه اŸن -اط -ق ،م -ن خ Ó-ل
التخلصص بشسكل صسحيح من النفايات من
طرف ا÷هات الوصسية ،وذلك لضسمان
بقائها اآمنة ونظيفة وجميلة عكسص ما
ه- - -ي ع- - -ل- - -ي- - -ه ا’آن ،ح- - -يث ت - -ن - -تشس - -ر
القارورات البÓسستيكية ونفايات أاخرى
دون اأن يتّم جمعها».
Óشس- -ارة ،تضسّ- -م و’ي- -ة ب- -ج -اي -ة 34
ول - -إ
شس- -اط- -ئ- -ا ل- -ه- -ذه السس- -ن- -ة“ ،ت- -د ع- -ل -ى
طول  120كلم من الشسريط السساحلي،
وال- -ذي يشس- -ه- -د إاق- -ب -ا’ ك -بÒا ل -لسس -ي -اح
واŸصسطاف ،Úالذين يتوافدون إاليها من
ﬂت -ل -ف م -ن -اط -ق ال -وط -ن ،ع-ل-ى غ-رار
و’يات سسطيف ،برج بوعريريج ،تيزي
وزو ،وال- -ب- -وي- -رة ،ب- -ح- -ث- -ا ع- -ن ال -راح -ة
وا’سستجمام وسسط طبيعة خÓبة Œمع
ب Úخضسرة اأ’شسجار وزرقة اŸياه ،وقد
” ت- - -وفﬂ 5 Òي-م-ات صس-ي-ف-ية بطاقة
ّ
اسس -ت -ي -ع -اب ت-قّ-در بـ  1300سس -ري-ر ،إا¤
جانب  73فندقا بطاقة اسستيعاب تقّدر
بـ  5045سسرير.

ألتعجيل بإا‚از مشصاريع ألسصكنات بجيجل

تدعيم الورششات السشكنية بالوسشائل اŸادية
ح بشص Òفار وأ‹ جيجل ،على
أل ّ
ضص - - -رورة ت - - -دع - - -ي- - -م أل- - -ورشص- - -ات
بالوسصائل أŸادية وألبشصرية ووضصع
ﬂط- -ط- -ات زم- -ن- -ي- -ة قصص -د إأن -ه -اء
لشص- - -غ - -ال وتسص - -ل - -ي - -م أŸف - -ات - -ي - -ح
أ أ
لجال فيما
للمسصتفيدين ‘ أقرب أ آ
ي-ت-ع-ل-ق ،ب-وضص-ع-ي-ة ب-رن-ام-ج ألسصكن
لي -ج -ار ع -ل -ى
بصص- -ي- -غ- -ة أل- -ب -ي -ع ب -ا إ
مسصتوى ألولية» ،خÓل ألجتماع
صصصص لدأرسصة هذأ أŸلف.
ألذي خ ّ

جيجل :خالد العيفة
يقدر الÈنامج السسكني ا÷اري إا‚ازه
ع- -ل- -ى مسس -ت -وى ال -و’ي -ة بـ 8161وحدة
سس-ك-ن-ي-ة منها  400مسس-ك-ن Ãزغ-ي-طان
«عدل  ، »01و 7761مسسكن «عدل»02
م-وزع-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات
ال -و’ي -ة ،م-ن-ه-ا  4600ج -اري إا‚ازه-ا
و 3161بصسدد اإ’نطÓق.
وقّرر الوا‹ فيما يخصص برنامج 400
مسسكن Ãزغيطان– ،رير موقع 146
مسسكن للمقاول بوجريحة عبد العزيز
‘ أاقرب اآ’جال وإاعادة بعث اأ’شسغال،
أام-ا ب-ال-نسس-ب-ة ◊صس-ة ال-ط-رق والشس-بكات

الثÓثية فقد أالح الوا‹ على ضسرورة
اإ’سس - -راع ‘ ت - -ع- -ي Úم- -ق- -اول- -ة اإ’‚از
و–ديد اآ’جال واإ’نطÓق ‘ اأ’شسغال
مع تسسليم شسهادات التخصسيصص ÷ميع
اŸسستفدين دون اسستثناء.
ك -م -ا أاك -د وا‹ ال -و’ي -ة ،ف-ي-م-ا ي-خ ّصص
السس- -ك- -ن- -ات ا÷اري إا‚ازه- -ا بصس -ي -غ -ة
عدل ،02ع- - -ل- - -ى ضس- - -رورة اإ’سس - -راع ‘
ان - -طÓ- -ق اأ’شس- -غ- -ال ب- -حصس- -ة ال- -ط- -رق
والشس -ب -ك -ات اıت -ل-ف-ة ب-ب-عضص اŸواق-ع
التي  ⁄تنطلق بها اأ’شسغال بعد،
وتقّرر بنفسص ا’جتماع ،اتخاذ جميع
اإ’ج -راءات ال -ق -ان -ون-ي-ة الÓ-زم-ة ل-رب-ط
السس -ك -ن -ات Ãخ -ت-ل-ف الشس-ب-ك-ات (اŸاء،
ال -غ-از ،ال-ك-ه-رب-اء ،ال-ت-ط-ه ،)Òوت-ق-ل-يصص
اآ’ج- - -ال “اشس - -ي - -ا م - -ع وتÒة أاشس - -غ - -ال
العمارات واإ’سسراع ‘ انطÓق اأ’شسغال
ب -ا◊صسصص السس -ك -ن -ي -ة غ ÒاŸن -ط-ل-ق-ة،
وشس ّ- -دد اŸسس- -ؤوول اأ’ول ع- -ل- -ى ا÷ه- -از
التنفيذي ،على ضسرورة بعث اأ’شسغال
من جديد بالنسسبة ◊صسة  1100سسكن
بالشسادية بلدية قاوسص»  ،وأاشسار الوا‹»
اأنه سسيتم عقد اجتماعات بصسفة دورية
لتقييم وضسعية ا’أشسغال والوقوف على
م -دى ت -ق -دم -ه-ا واحÎام ال -ق -رارات
اŸتخذة».
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مواطنو بسسكرة ينتظرون اسستÓمه ‘ أاقرب وقت

ا Ÿـوظ ـف ـون ب ـا÷ ـن ـوب يج ـّددون مطـ ـل ـب ت ـع ـم ـي ـم الع ـم ـل ب ـال ـت ـوق ـي ـت ال ـصش ـي ـفي تأاخر مششروع –ويل خط السشكة ا◊ديدية خارج اŸدينة
يطالب العديد من اŸوظف Úبو’يات ا÷نوب Ãا فيها ورقلة ا÷هات اŸعنية بضسرورة ا’لتفات إا ¤ظروف العمل
خÓل هذه الفÎة التي تسسجل فيها اŸنطقة ارتفاعا غ Òعادي ‘ درجات ا◊رارة ،داع Úإا ¤النظر ‘ مطلبهم اŸتمثل
’شسهر جوان ،جويلية وأاوت.
‘ العمل بالتوقيت الصسيفي على مدار ا أ

ورقلة  :إاÁان كا‘
كشصف بعضض أŸوظف Úألذين أسصتطلعت
«ألشصعب» آأرأءهم حول هذأ أŸوضصوع ،أنه
من أŸهم تعميم ألعمل بالتوقيت ألصصيفي
ألتي تسصجل حرأرة شصديدة خÓل فصصل
ألصصيف ،مشصÒين إأ ¤أنه يجب أليوم على
أ÷ه- -ات أŸسص- -ؤوول- -ة أل- -ت -ف -ك Òج -دي -ا ‘
أعتماد توقيت قار يتّم أعتماده كل سصنة
للعمل ‘ وليات أ÷نوب خÓل أألشصهر
ج -وأن ،ج -وي-ل-ي-ة وأوت أل-ت-ي تسص-ج-ل ف-ي-ه-ا
أ◊رأرة مسصتوياتها ألقياسصية على خÓف
باقي أيام ألسصنة.

وأعت Èآأخرون أن هذأ ألقرأر ألذي سصبق
وأن صص- -در خÓ- -ل شص -ه -ر أوت م -ن ألسص -ن -ة
ألفارطة ”ّ إأصصدأره بناء على عامل أرتفاع
درج- -ات أ◊رأرة أل- -ت- -ي ت- -ؤوث- -ر ع -ل -ى أدأء
ألعامل Úبشصكل كب Òإأل أنه  ⁄يتّم تطبيق
هذأ ألقرأر من طرف أإلدأرأت خÓل هذه
ألسص-ن-ة ب-ع-د ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن ت-وف-ر ع-ام-ل
أرتفاع درجات أ◊رأرة ألتي بدأت تسصجّل
منذ دخول شصهر جوأن أ÷اري ،دأع Úإأ¤
م-ط-ال-ب-ة أل-وزأرأت أŸع-ن-ي-ة ب-ت-حويل ‰ط
أل -ت-وق-يت ألصص-ي-ف-ي م-ن ت-وق-يت ظ-ر‘ إأ¤
ت -ق-ل-ي-د سص-ن-وي م-ع “دي-د فÎة أل-ع-م-ل ب-ه
خ Ó-ل فÎة فصص -ل ألصص -ي -ف أن-طÓ-ق-ا م-ن
شصهر جوأن ،جويلية حتى أوت.

ووضص- - -حت ب- - -عضض أآلرأء أن أع- - -ت - -م - -اد
ألتوقيت ألصصيفي ألذي يحّدد على شصكل
ن -ظ -ام دوأم م-ب-اشص-ر سص-يسص-اع-د أŸوظ-فÚ
ع -ل -ى أŸضص -اع -ف -ة م -ن م-ردودي-ة أل-ع-م-ل،
وب- - -ال- - -ت - -ا‹ أل - -ت - -حسص Úم - -ن أدأء أإلدأرة
أل -ع -م -وم-ي-ة خÓ-ل ه-ذه أل-فÎة ،ح-يث م-ن
شصأانه أن يعطي للعمال دفعا لÎكيز كل
›هودأتهم خÓل ألفÎة ألصصباحية وألتي
تعرف ‘ ألعادة حركية وديناميكية أفضصل
بكث Òمن فÎة ما بعد ألظهر.
ي- -ذك- -ر ،أن- -ه ق- -د سص- -ب -ق وأن ّ” أل -ع -م -ل
بالتوقيت ألصصيفي خÓل ألسصنة ألفارطة
ب- -ع- -د إأصص- -دأر ب- -ي- -ان ع- -ن وزأرة أل- -ع- -م- -ل
وألتشصغيل وألضصمان ألجتماعي وأŸديرية
أل -ع -ام -ة ل -ل -وظ -ي-ف-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأإلصصÓ-ح
أإلدأري جاء بناء على أ◊رأرة ألشصديدة
ألتي شصهدتها مناطق جنوب ألبÓد وأخذأ
بع Úألعتبار أثرها على ظروف ألعمل ‘
أل - -وسص - -ط أŸه - -ن- -ي ،وع- -ل- -ى إأث- -ر ذلك ّ”
أإلع Ó-ن ع -ن –دي -د م -وأق-يت أل-ع-م-ل ‘
أإلدأرأت وأŸصصالح ألعمومية ‘ وليات،
أدرأر ،أألغوأط ،بسصكرة ،بشصارÔ“ ،أسصت،
ورقلة ،إأليزي ،تندوف ،ألوأدي وغردأية،
م- -ن ألسص- -اع- -ة ألسص- -ادسص -ة صص -ب -اح -ا ح -ت -ى
أل - -وأح - -دة ظ- -ه- -رأ ،وه- -ذأ خÓ- -ل أل- -فÎة
أŸمتدة من  1أوت إأ 31 ¤أوت من ألسصنة
ألفارطة  ،2018وقد أعت Èحينها ألعديد
م- -ن أŸوظ- -ف Úأن ت- -اري- -خ أإلعÓ- -ن ع- -ن
تطبيقه جاء متأاخرأ جدأ بالنظر إأ ¤أن
معدل موجة أ◊ر ‘ أŸناطق أ÷نوبية
للبÓد تسصتمر منذ شصهر جوأن إأ ¤غاية
شصهر أوت من كل سصنة.

صسيادلة “Ôاسست يدعون إا– ¤ي Úقانون اŸهدئات

بـ ـ ـ ـ ـ ـائـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـو األدويـ ـ ـ ـ ـة ‘ ق ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـصص التـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
‡ا يÎتب ع -ل -ي -ه م -ت -اب -ع -ات قضص -ائ -ي -ة ‘
حّ-ق-ه-م ،م-ط-ال-ب-ا ضص-ب-ط أل-ع-م-ل-ي-ة ح-تى من
لط -ب -اء أل -ذي -ن ي -ق -وم -ون ب-إاصص-دأر
ط -رف أ أ
لحتفاظ بنسصخ
وصصفات طبية للمرضصى ،با إ
م -ن أل -وصص -ف -ات أŸق -دم-ة ،وه-ذأ م-ن أج-ل
ضص- -ب- -ط أل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة و–م- -ي- -ل ك- -ل ط -رف
أŸسصؤوولية ،وعدم جعل ألصصيادلة ‘ وجه
أŸدفع Ãفردهم.
هذأ وشصّدد ألصصيادلة على أهمية تقنÚ
ألعملية و–ي Úألقوأن Úألسصارية حاليا مع
لط-رأف م-ن أج-ل ضص-م-ان
م -رأع-اة ج-م-ي-ع أ أ
نشصاطهم ‘ ظروف جيدة.

ي -ط-الب سس-ك-ان م-دي-ن-ة بسس-ك-رة،
م- -ن مصس- -ال- -ح م- -دي- -ري- -ة ال- -ن- -ق- -ل
’سس- -راع ‘
ب - -ال- -و’ي- -ة بضس- -رورة ا إ
إا‚از ما تبقى من مشسروع –ويل
خّ- -ط السس- -ك- -ة ا◊دي- -دي -ة ال -ذي
ي- -ق- -ط- -ع م- -دي -ن -ة بسس -ك -رة ،ع -ل -ى
مسسافة تقدر بـ 18كلم ،وإاخراجه
من اÙيط العمرا Êبهدف وضسع
ح ّ- - -د Ÿع- - -ان- - -اة اŸواط- - -ن Úوك- - -ذا
مسستعملي اŸركبات جراء تسسببه
ع -ن -د م -روره ‘ اخ -ت -ن -اق ح -رك-ة
اŸرور ،خ- -اصس -ة ‘ أاوق -ات ال -ذروة
بسسبب مرور عشسرات من اŸركبات
فوق خط السسكة ا◊ديدية.

بسسكرة :حمزة Ÿوشسي

تشص-ه-د ط-رق م-دي-ن-ة بسص-ك-رة ك-ث-اف-ة
م -روري -ة ك -بÒة ،تسص -ب -بت ‘ أخ -ت-ن-اق
مروري كب Òخاصصة ‘ أوقات ألذروة،
بسص -بب ع -دم ت -ف -ع-ي-ل ﬂط-ط أل-ن-ق-ل
ألذي يحتاج إأ ¤إأعادة نظر من طرف
أ÷هات أŸعنية ،خاصصة مع ألتأاخر
أŸسص -ج -ل ‘ تسص -ل -ي-م مشص-روع –وي-ل
خط ألسصكة أ◊ديدية ،رغم ألتقدم
أŸع- - -ت Èأل- - -ذي أح- - -رزت - -ه أ÷ه - -ات
أŸكلفة باŸشصروع ،ألذي من سصÒبط
ب Úأقصص -ى أ÷ه -ة ألشص-م-ال-ي-ة وأ÷ه-ة
أ÷نوبية ألغربية لعاصصمة ألولية دون
أŸرور بوسصط أŸدينة ،وألذي يندرج
‘ إأط -ار ت -ط -ب -ي -ق ıط -ط أل -ن -ق-ل
أŸعتمد وأıطط ألرئيسصي للتهيئة
وأل -ت -ع -م Òب -اŸدي -ن -ة أل -ذي ب-اشص-رت-ه
مصصالح ألولية منذ مدة.
ويعّول كثÒأ على أŸشصروع ‘ وضصع
حّ-د Ÿشص-اك-ل أل-ن-ق-ل Ãدي-ن-ة بسص-ك-رة،
حيث أشصارت مصصالح مديرية ألنقل
إأ ¤أن إأ‚از خط للسصكة أ◊ديدية
يبدأ من مرتفعات بومنقوشض Ãحاذأة
ألطريق ألوطني رقم  3ألرأبط بÚ

ولي - -ت - -ي ب - -ات - -ن - -ة وبسص- -ك- -رة ب- -اŒاه
منطقة سصيدي غزأل با÷هة أ÷نوبية
ألغربية للمدينة ،بالقرب من ﬁطة
ألنقل ألÈي ألوأقعة بطريق أ◊اجب،
خ -اصص -ة وأن مصص -ال -ح أل-ولي-ة بسص-ك-رة
أن- -هت ع- -م- -ل -ي -ة ت -ع -ويضض م Ó-ك ك -ل
لوعية ألعقارية ‘ ،إأطار نزع ملكية
أأ
لجل أŸنفعة ألعامة وألتي
لرأضصي أ
أأ
ّÁر ع-ل-ي-ه-ا م-ق-ط-ع ألسص-ك-ة أ◊ديدية
أ÷ديد.
وي- - -رت- - -قب إأنشص- - -اء جسص- - -ور وإأ‚از
ﬁط - -ت Úل - -ل - -ق - -ط - -ار ،إأح - -دأه - -م- -ا
لخ -رى ل -ل -بضص -ائ -ع
ل- -ل- -مسص- -اف- -ري -ن وأ أ
وسص -ي-م-ك-ن ه-ذأ أŸشص-روع أل-ه-ام ع-ن-د
إأ“امه ‘ ،تسصهيل حركة أŸرور على
مسصتوى عدة ﬁاور ،إأ ¤جانب أ◊د
من أ◊وأدث أÿطÒة ألتي تسصببت ‘
لطفال
هÓك عدة موأطن Úخاصصة أ أ
ألصص - -غ- -ار وأل- -ك- -ب- -ار ‘ ألسص- -ن ج- -رأء
قطعهم ÿط ألسصكة أ◊ديدية ألذي
يشصق أÙيط ألعمرأ Êللمدينة.
ك -م -ا ي -ع ّ-ول أŸوأط -ن -ون ع-ل-ى أخ-ذ
أ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة م-ط-ال-بهم Ãرأجعة
أıط- - -ط أŸروري ،ل- - -ل- - -ح ّ- -د م - -ن
ألختناق ألذي تشصهده أغلب أÙاور
وألطرقات ألرئيسصية بوسصط أŸدينة
وألذي شصهد أكتظاظا غ Òمسصبوق ‘
لخÒة.
ألسصنوأت أ أ
وعن فائدة إأعادة ألنظر ‘ ﬂطط
ألنقل ،فأاشصارت بعضض أŸصصادر إأ¤
أن -ه سص -ي -م-ك-ن م-ن أل-ت-ح-ك-م أ÷ي-د ‘
حركة أŸرور وكذأ توف Òألعديد من
نقاط ألتوقف وأ◊ظائر ،أŸنعدمة
ت -ق -ري -ب-ا ب-بسص-ك-رة ،وأل-ت-ي –ت-م ع-ل-ى
سصائقي أŸركبات ألدخول ‘ رحلة
بحث طويلة على مكان للتوقف وركن
سص-ي-ارأت-ه-م ل-قضص-اء أ◊اج-ات ،خ-اصصة
لدأرية.
ببعضض أŸرأفق أ إ

رئـــيــــسس بـــلـــديــــة الدبـــيـــلـــــة بـــالــــــــــوادي

’خÒة على
’ونة ا أ
صسنع الصسيادلة ‘ ا آ
اŸسس -ت -وى ال -وط -ن -ي ،وع -ل -ى غ Òال -ع -ادة
ا◊دث ،وه- - -ذا م - -ن خ Ó- -ل ق - -ي - -ام - -ه - -م
’ح-ت-ج-اج ل-ل-ت-ع-ب Òع-ن ال-وضس-ع ال-ذي
ب -ا إ
ي -ع-يشس-ون-ه ج-راء م-ا أاسس-م-وه ب-اŸضس-اي-ق-ات
ال-ت-ي ت-عÎضس-ه-م ،سس-واء ك-انت م-ن ب-عضس
ال -زب -ائ -ن أاو ح -ت -ى اŸت -اب-ع-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة
اŸن- -ج- -رة ع- -ن ال- -ت -ع -ام Ó-ت م -ع ال -ب -عضس
والوصسفات التي يتلقونها‡ ،ا أاثرت على
’سس -ت -ع -م -ال السس -ي -ئ
سس Òنشس- -اط- -ه- -م ‘ ظ ّ-ل ا إ
’دوية« ،الشسعب» قامت برصسد أاراء
لبعضس ا أ
’هقار.
بعضس الصسيادلة بعاصسمة ا أ

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
ط- -الب ع -دد م -ن ألصص -ي -ادل -ة أل -ن -اشص -طÚ
ب-ع-اصص-م-ة أله-ق-ار ‘ ،ح-دي-ث-هم لـ»ألشصعب»
م - -ن أ÷ه - -ات أل - -وصص - -ي - -ة بضص- -رورة –يÚ
أل-ق-وأن Úألضص-اب-ط-ة وأŸت-ع-ل-ق-ة ب-نشص-اط-هم،
مؤوكدين أسصتحالة موأصصلة ألنشصاط بقانون
 ⁄يتّم –يينه منذ نهاية ألسصبعينيات ،وكذأ
لدوية كل حسصب ›الها ،خاصصة
تصصنيف أ أ
لدوية ألتي من أŸفروضض أنها تسصّوق دون
أأ
وصص - -ف - -ة ط - -ب- -ي- -ة ،ع- -ل- -ى غ- -رأر مضص- -ادأت
ل،⁄ومضص- -ادأت ألسص- -ع- -ال ،وأل- -ت -ي أصص -ب -ح
أأ

يسصتعملها بعضض أŸدمن Úكمهلوسصات.
‘ هذأ ألصصدد ،أكد أحد ألصصيادلة عن
أسص -ت -ي-ائ-ه م-ن أ◊ال-ة أل-ت-ي أصص-ب-ح ي-ع-يشص-ه-ا
أصص -ح -اب م -ه-ن-ت-ه ،أي-ن أصص-ب-ح يصص-ل-ون حّ-د
إأتهامهم ومتابعتهم قضصائيا بتهمة أŸتاجرة
باŸهلوسصات ‘ ،وقت تعرف مهنتهم عدم
ت- -ن- -اسص- -ق ب Úأ÷ه -ات أل -وصص -ي -ة وأ÷ه -ات
لدوي -ة
أل -قضص -ائ -ي -ة ف -ي -م -ا ي -خّصض ق -وأئ -م أ أ
أŸت -ط -ل -ب -ة ل -وصص -ف -ة م-ن أط-ب-اء ﬂتصص،Ú
لدوية ألتي ل تتطلّب وصصفات طبية.
وأ أ
‘ نفسض ألسصياق ،أضصاف صصيد‹ آأخر أن
أل-وضص-ع-ي-ة أل-ت-ي أصص-ب-ح ي-ع-يشص-ه-ا ألصص-ي-ادلة،
أصص -ب -حت ت -ث Òأل -ق-ل-ق خ-اصص-ة ع-ن-دم-ا ي-ت-م
–ميل ألصصيادلة كل أŸسصؤوولية عند بيع أي
دوأء ويتم أسصتعماله بشصكل سصيئ ،وهذأ رغم
بيعه بناء على وصصفة مقدمة من طرف
ط - -ب - -يب ،م - -تسص- -ائŸ Ó- -اذأ ي- -تّ- -م –م- -ي- -ل
أŸسصؤوولية للصصيد‹ ألذي قام بالبيع بناء
ع -ل -ى وصص -ف -ة ،ول ي-ت-م –م-ي-ل أŸسص-ؤوول-ي-ة
ل -ل -ط -ب -يب أو أ÷ه -ة أل -ت -ي ق -امت ب-إاصص-دأر
ألوصصفة.
من جهة أخرى ،عّبر صصيد‹ آأخر عن
أسصتيائه من عدم –ري أ÷هات ألقضصائية
عند حجز أي أدوية لدى بعضض أŸدمن،Ú
و–ميل أŸسصؤوولية للصصيادلة دون ألتحّقق

مـ ـط ـ ـال ـ ـ ـب الـ ـ ـشش ـ ـبـ ـ ـاب بـ ـ ـخـ ـصشـ ـ ـوصص ف ـ ـ ّ
ك العـ ـ ـزل ـ ـة مـ ـششـ ـ ـروع ـ ـ ـة

ي - -ط - -الب سس - -ك- -ان ق- -ري- -ة ا÷واوده
ببلدية الدبيلة ،الواقعة ب Úقريتي
الدرÁيني وا÷ديدة وعلى بعد بـ6
ك -ل -ومÎات ،ب -ت -وف ÒاŸي -اه الصس-ا◊ة
ل-لشس-رب ،ت-دع-ي-م ا’ن-ارة ال-عمومية،
وحصس -ة ل-ل-ب-ن-اء ال-ري-ف-ي ،إاضس-اف-ة ا¤
ملعب جواري «ماتيكو» .وبادر شسباب
ا◊ي ب - -رف - -ع ل - -لسس - -ل - -ط - -ات اÙل- -ي- -ة
وال- -و’ئ- -ي- -ة انشس- -غ -ا’ت -ه -م« ،ع -ل -ه -م
ي - -ج - -دون آاذان - -ا صس - -اغ - -ي - -ة .وحسسب
تصس- -ري- -ح- -ات- -ه- -م ،ف -إان ه -ذه اŸط -الب
قدÁة متجّددة طال انتظارها.

الوادي :خ.ع

أه- -م أŸط- -الب أŸرف- -وع- -ة ت- -أات- -ي ‘
أŸق- -ام أألول ،أ‚از ع- -ي -ادة ب -ال -ق -ري -ة،
ت -ع -م -ي -م ألن -ارة أل -ع -م -وم -ي -ة ،وت-وصص-ي-ل
أŸن- -ازل ب- -ال -ك -ه -رب -اء ل -ب -عضض أŸن -ازل،
أضص- -اف- -ة أ ¤ح -ل أشص -ك -ال -ي -ة أل -ت -ذب -ذب
أ◊اصص - -ل ‘ ت - -وزي - -ع أŸي - -اه ألصص - -ا◊ة
ل -لشص -رب ،ت -خصص -يصض حصص -ة م -ن أل -ب -ن-اء
ألريفي لقريتهم ،وأ‚از ملعب جوأري
حتى يجد شصباب ألقرية مقصصدأ للÎفيه،

لسصيما وأنه يعيشض ‘ عزلة تامة.
من جانبهﬁ ،مد ألعيد حامدي رئيسض
بلدية ألدبيلة ،أكد على ألنقائصض ألتي
ت -ع -رف -ه -ا ه -ذه أل -ق-ري-ة ‘ ،أل-ع-دي-د م-ن
ألنوأحي ،وهذأ ل Áنع من قيامنا ‘
وقت سصابق خÓل سصنة  ،2016بالعديد
م-ن أŸشص-اري-ع أل-ت-ه-ي-ئ-ة ،ك-تعبيد ألطريق
أل -رئ -يسص -ي ب-ال-ق-ري-ة ،وت-ه-ي-ئ-ة أألرصص-ف-ة،
ب -حسصب ›ه -ودأت أل -ب -ل -دي-ة ،و‘ أط-ار
ﬂطط ألبلدية للتنمية ،موضصحا ‘ ذأت
ألسص -ي -اق ،أسص -ت -ع -دأد أل -ب -ل -دي -ة م -ع -ا÷ة
وتسصوية أغلب أŸشصاكل أŸطروحة من
ت- -دع -ي -م ألن -ارة ،وت -وصص -ي -ل أل -ك -ه -رب -اء
ب- -ال- -ت- -نسص- -ي- -ق م -ع أل -ه -ي -ئ -ات أل -وصص -ي -ة.
وب- -خصص -وصض أŸي -اه ألصص -ا◊ة ل -لشص -رب ـ
يقول رئيسض ألبلدية ـ هي من صصÓحية
أ÷زأئرية للمياه ،ومع ذلك نحن دأئما
Ãرأفقة دأئمة لهذه ألخÒة ،وألتذبذب
أ◊اصض ‘ ت- -وزي -ع أŸي -اه ،ي -ك -ون ع -ل -ى
أطرأف أ◊ي ،وهو رأجع ‘ أألسصاسض
للربط ألعشصوأئي .أما فيما يخ ّصض ألبناء
أل -ري -ف -ي ي -ؤوك -د ح -ام -دي ع-ل-ى م-ط-الب
ألقرية ،مشصروعة ،وكل موأطن له أ◊ق
‘ ذلك بتوفر ألشصروط أŸطلوبة ،ونحن

بدورنا نقوم بتحصصيل أŸلفات أŸقدم
على مسصتوأنا ودرأسصتها وعندما تسصتو‘
ألشص - - -روط“ ،ن - - -ح ه- - -ذه ألسص- - -ك- - -ن- - -ات
Ÿسص -ت -ح -ق-ي-ه-ا ،ك-م-ا أن-ن-ا أقÎح-ن-ا ع-ل-ى
ألسصلطات ألولئية ،توف Òألسصكن ألهشّض
لهذه ألقرية ،ألتي ل يتعدى سصكانها بÚ
 30و 35منزل ،وأغلبها مبعÌة.
وب -خصص -وصض م -ط -الب شص -ب -اب أل -ق-ري-ة
Ãل- -عب ج- -وأري ،ي -رأه رئ -يسض أل -ب -ل -دي -ة
م -ط -لب شص -رع -ي ،ول-يسض ع-ن-دن-ا أشص-ك-ال
ب -تسص -ج-ي-ل ه-ذأ أŸشص-روع ،ول-ك-ن أل-وع-اء
ألعقاري غ Òمتوفر لتجسصيده ويتطّلب
تظافر أ÷هود لقتنائه بحكم أن ألبلدية
ل –وز ع- -ل -ى أرأضض ب -ت -لك أŸن -ط -ق -ة،
فأاغلب ألعقار تابع للخوأصض ،أضصافة أ¤
رفضض أصصحاب أألرأضصي منح أرأضصيهم
ع -ن ط -ري -ق أل -ت -ع-ويضض إلنشص-اء أŸل-عب،
أألم- -ر أل- -ذي عّ- -ق- -د م- -ن أإلشص- -ك- -ال- -ي -ة،
وباŸقابل يقول سصكان أ◊ي أن قدرأتهم
ل تسصمح بشصرأء أوعية عقارية ويطالبون
وأ‹ أل -ولي -ة إلي -ج -اد ح -ل Ÿشص -ك -ل -ت -ه-م
وأعتبارهم حالة خاصصة بحكم أن أغلب
سص -ك -ان أ◊ي م -ن أل -ط -ب -ق -ة ألضص -ع -ي -ف -ة
ألدخل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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 ٦مÎششح ‘ Úالسشباق الرئاسشي اŸؤريتاÊ

لحياء العملية السشياسشية اŸتعÌة
سشÓمة ‘ طرابلسس إ

لبرز يتعهـ ـ ـد
مرششـ ـ ـح إŸعارضشـ ـ ـة إ أ
بإابعـ ـ ـاد إ÷يـ ـ ـشض عـ ـ ـن إلسشياسشيـ ـ ـة
ت -ع -ه -د م -رشش -ح اŸع-ارضش-ة
اŸؤري- -ت -ان -ي -ة رئ -يسس ا◊ك -ؤم -ة
لسش - -ب- -ق ,سش- -ي- -دي ﬁم- -د ول- -د
ا أ
ب - -ؤب- -ك- -ر ,ب- -إاب- -ع- -اد ا÷يشس ع- -ن
السش -ي -اسش-ي-ة ‘ ح-ال ” ان-ت-خ-اب-ه
رئيسشا للبÓد خÓل النتخابات
اŸق -رر ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ‘  ٢٢جؤان
ا÷اري .
وق- -ال ول- -د ب- -وب- -ك -ر ،ف -ي م -ه -رج -ان
انتخابي بمدينة «أا’ك» وسسط البÓد
أامسس اأ’ول إان «القانون ’ يمكن أان
يسستقيم إا’ بوجود جيشس جمهوري
وب -قضس -اء مسس -ت -ق-ل وب-إادارة ن-زي-ه-ة ’
ت- -ن- -ح- -از أ’ي ط- -رف وإان- -م- -ا ت- -خ -دم
المواطن».
وأاضس -اف« :إاذا ت -م ان -ت -خ -اب -ي رئ -يسس-ا
ل-م-وري-ت-ان-ي-ا سس-أاع-م-ل م-ن أاج-ل ع-ودة
الجيشس الجمهوري إالى مهمته النبيلة
ال -م -ت -م -ث -ل -ة ف -ي ال-دف-اع ع-ن ال-وط-ن
وا’ب-ت-ع-اد ب-ه ع-ن السس-ي-اسس-ة وال-ت-ف-رغ
ل -خ -دم -ت -ه ال -ن -ب -ي -ل -ة ال -ت -ي اخ-ت-اره-ا
لنفسسه».
كما تعهد مرشسح المعارضسة اأ’برز،
بإاصسÓح القضساء في بÓده’ ،فتا إالى
أاهمية اسستقÓلية القضساء في تنمية
البلد.

ا’ن -ت-خ-اب-ات ال-م-ق-ب-ل-ة ،ح-يث أامضس-ى
و’ي -ت -ي -ن رئ -اسس -ي -ت -ي -ن و’ يسس-م-ح ل-ه
ال -دسس -ت -ور ب-ال-ت-رشس-ح ل-و’ي-ة رئ-اسس-ي-ة
ثالثة.

بعثة أإوروبية للمرإقبة

ويصس-وت ال-م-وري-ت-ان-ي-ون ف-ي 22جوان
ال- -ج- -اري ف -ي ان -ت -خ -اب -ات رئ -اسس -ي -ة
يتنافسس فيها  6مترشسحين ،أابرزهم
ق -ائ -د اأ’رك -ان السس -اب -ق م -ح-م-د ول-د
ال- -غ- -زوان- -ي ،ال -م -دع -وم م -ن أاح -زاب
اأ’غ-ل-ب-ي-ة ال-ح-اك-م-ة ورئيسس الحكومة
اأ’سسبق سسيدي محمد ولد بوبكر ,

ال- -م- -دع- -وم م- -ن أاح- -زاب م- -ع -ارضس -ة
يتصسدرها حزب «تواصسل» اإ’سسÓمي
 ,ثاني أاكبر حزب ممثل في البرلمان
ب - -ع - -د ح - -زب «ا’ت - -ح - -اد م - -ن أاج- -ل
الجمهورية» الحاكم.
ولم يترشسح الرئيسس الحالي محمد
ول- - -د ع - -ب - -د ال - -ع - -زي - -ز  ,ل - -خ - -وضس

في السسياق  ،تقوم بعثة اأوروبية
حاليا ،بزيارة اإلى موريتانيا تعقد
خÓ- -ل- -ه- -ا سس- -لسس- -ل- -ة ل- -ق- -اءات م -ع
ا’أطراف السسياسسية والفاعلين في
ال- -ع- -م- -ل -ي -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة ،ل -ب -حث
ا ل - -ت - -ح ض س - -ي - -ر ا ت ل  Ó- -ن - -ت - -خ - -ا ب - -ا ت
الرئاسسية ،وسسبل ضسمان شسفافيتها.
و ا أ و ض س - - -ح ت م ص س - - -ا د ر ا إ ع  Ó- - -م - -ي - -ة
م-وري-ت-ان-ي-ة  ،اأن ال-ب-ع-ث-ة ا’أوروب-ي-ة
ال -ت -ي تضس -م ال -خ -ب -ي -رة ف-ي م-ج-ال
ا’نتخابات ماري فيوليت سسيزار ,
وخبيرة حقوق ا’إنسسان اأنجيليسس
م -وه -ي -دوسس ب-ي-ري-ز ,ب-داأت زي-ارة
اإل -ى م -وري -ت -ان-ي-ا م-ن-ذ بضس-ع-ة اأي-ام
ال -ت -قت خ Ó-ل-ه-ا ع-دة ج-ه-ات ذات
الصسلة بالمسسار ا’نتخابي.
ك- -م- -ا ي- -ع- -ت -زم ا’ت -ح -اد ا’أوروب -ي
ارسس - -ال م - -راق - -ب - -ي- -ن ل- -م- -راق- -ب- -ة
ا’نتخابات الرئاسسية» القادمة .

ا◊ياة تعؤد تدريجيا ا ¤طبيعتها بالسشؤدان بعد تعليق العصشيان اŸدÊ

إسشتعدإد لسشتئناف إŸفاوضشات وتششكيل ›لسض سشيادي إنتقا‹
بدأات ا◊ياة تعؤد ببطء ا ¤طبيعتها
مند نهار أامسس الربعاء ‘ اÿرطؤم غداة
اعÓن ا◊ركة الحتجاجية انهاء العصشيان
اŸد Êال -ذي أاط -ل -ق -ت-ه لب-ق-اء الضش-غ-ط ع-ل-ى
اÛلسس ال - -عسش- -ك- -ري الن- -ت- -ق- -ا‹ ا◊اك- -م ‘
البÓد.
وبعد ثÓثة أايام من شسلل شسبه تام في العاصسمة،
أاعلن ممثل عن الوسساطة ا’ثيوبية مسساء الثÓثاء أان
المجلسس العسسكري وحركة ا’حتجاج التي تطالب
ب-ن-ق-ل السس-ل-ط-ة ال-ى ال-م-دن-ي-ي-ن ،واف-ق-ا ع-لى العودة
ق -ري -ب -ا ال-ى ط-اول-ة ال-م-ف-اوضس-ات ال-ت-ي ع-ل-قت ب-ي-ن
ال-ط-رف-ي-ن في  20م -اي بسس -بب ع-دم ال-ت-وصس-ل ال-ى
توافق حول تشسكيلة هيئة انتقالية تدير البÓد على
مدى ثÓث سسنوات.
وكانت قوى اعÓن الحرية والتغيير قالت في بيان
إان-ه-ا ق-ررت ت-ع-ل-ي-ق ال-عصس-ي-ان ال-م-دن-ي اع-ت-بارا من
مسس -اء ال-ثÓ-ث-اء «ع-ل-ى أان ي-ع-ود شس-ع-ب-ن-ا إال-ى ال-ع-م-ل
اعتبارا من صسباح ا’ربعاء».
من جانب آاخر ،دان مجلسس اأ’من الدولي مسساء
الثÓثاء بشسدة أاحداث العنف اأ’خيرة في السسودان،
م-وج-ه-ا ال-دع-وة ال-ى ال-م-ج-لسس ال-عسس-ك-ري ال-ح-اك-م
وقادة حركة ا’حتجاج للعمل معا من أاجل إايجاد

Óزمة.
حل ل أ
وأاضساف المجلسس في بيان صسدر عقب اجتماع في
نيويورك ،جميع اأ’طراف المعنية بمواصسل العمل
Óزم-ة ال-ت-ي
م -ن أاج -ل ال-ت-وصس-ل إال-ى ح-ل ت-واف-ق-ي ل -أ
تشسهدها البÓد حاليا.
وشسدد البيان على أاهمية احترام حقوق اإ’نسسان
وضسمان حماية كاملة للمدنيين وكذلك المسساءلة
والعدالة.

تششكيلة إÛلسض إلسشيادي
وف -ي ت -ط -ور آاخ -ر ,ذك -ر ال -م -ب -ع -وث اإ’ث-ي-وب-ي إال-ى
السس- -ودان أان اأ’ط- -راف السس- -ودان -ي -ة واف -قت ع -ل -ى
مواصسلة المباحثات بشسأان تشسكيل مجلسس سسيادي
ان -ت -ق -ال -ي ب -ن-اء ع-ل-ى م-ا ت-م ا’ت-ف-اق ع-ل-ي-ه ,وأاب-ل-غ
المبعوث الخاصس بأان المجلسس العسسكري وافق على
إاطÓق سسراح السسجناء
السس -ي -اسس -ي -ي -ن ك -ب -ادرة ل -ب -ن -اء ال -ث -ق -ة م -وضس -ح-ا أان
المحادثات بشسأان تشسكيل مجلسس انتقالي إ’دارة
الحكم سستبدأا قريبا.
و قال عضسو المجلسس العسسكري الفريق أاول صسÓح
عبد الخالق,ان المجلسس مصسر على ضسرورة أان
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يكون رئيسس مجلسس السسيادة من الجيشس وليسس من
المدنيين مشسيرا إالى أان ا’وضساع اأ’منية في البÓد
تقتضسي ذلك,ملمحا في تصسريحاته إالى إامكانية
قبول المناصسفة في نسسب أاعضساء مجلسس السسيادة
مؤوكدا أان المجلسس ملتزم با’تفاق الذي تم إابرامه
مع تحالف قوى الحرية والتغيير في وقت سسابق.
وبخصسوصس فضس اعتصسام المعارضسة في الخرطوم,
كشسف عبد الخالق أان قيادات عسسكرية «عمدت إالى
فضس ا’ع - -تصس- -ام ب- -ال- -ق- -وة دون ع- -ل- -م ال- -م- -ج- -لسس
العسسكري» مشسيرا إالى أان المجلسس أاوقف المئات
م -ن الضس -ب -اط وال -عسس-اك-ر ال-ذي-ن شس-ارك-وا ف-ي فضس
ا’ع-تصس-ام ,وأاب-دى م-واف-ق-ة ع-ل-ى مشس-ارك-ة خ-ب-راء
دوليين في التحقيق في مÓبسسات الحادث.
و اكد أان المجلسس العسسكري مسستعد للعودة إالى
التفاوضس مع قوى الحرية والتغيير في أاي وقت
ومن دون شسروط وأان خدمة اإ’نترنت سستعود فور
عودة المفاوضسات.
وك -ان رئ -يسس ال -وزراء اإ’ث -ي -وب-ي ,أاب-ي أاح-م-د ,ق-د
اقترح خÓل زيارته للتوسسط بين الطرفين اأ’سسبوع
الماضسي ,تأاسسيسس مجلسس انتقالي مكون من 15
عضس-وا,م-ن-ه-م ث-م-ان-ي-ة م-دن-ي-ي-ن وسس-بعة من ضسباط
الجيشس,لقيادة البÓد خÓل المرحلة ا’نتقالية.

إلكونغرسض يطلب من بومبيو توضشيح
لمريكي حول ليبيا
إŸوقف إ أ

ج -دد رئ -يسس اÛلسس ال -رئ -اسش -ي ◊ك-ؤم-ة
ال-ؤف-اق ال-ؤط-ن-ي ف-ائ-ز السش-راج ب-أان ح-كؤمته
مسش - -ت- -م- -رة ‘ م- -ق- -اوم- -ة ودح- -ر م- -ا وصش- -ف- -ه
«العدوان» الذي ششنه اللؤاء اŸتقاعد خليفة
ح-ف Îع-ل-ى ال-ع-اصش-م-ة ط-راب-لسس ,مؤؤكدا أانه
«لتنازل عن بناء الدولة اŸدنية».
واجتمع السسراج الثÓثاء بمقر المجلسس بطرابلسس
م-ع رئ-يسس ب-ع-ث-ة اأ’م-م ال-م-ت-ح-دة ل-ل-دع-م ف-ي ل-ي-بيا
غسس -ان سس Ó-م -ة  ،ون -اقشس ال -رج Ó-ن مسس -ت -ج-دات
اأ’وضس-اع ح-ول ال-ع-اصس-م-ة وج-ه-ود ال-ب-ع-ث-ة اأ’م-م-ي-ة
لوقف الحرب واسستئناف العملية السسياسسية.
وأاكد السسراج خÓل اإ’جتماع أان «اسستئناف العملية
السس -ي -اسس -ي -ة م -ره-ون ب-وضس-ع ق-واع-د ج-دي-دة ل-ه-ذا
ال - -مسس - -ار ,وأا’ ي- -ك- -ون ح- -ك- -را ع- -ل- -ى أاي ف- -رد أاو
مجموعة».
بدوره قال المبعوث اأ’ممي للسسراج ,أان «المجتمع
Óزمة الليبية»,
الدولي يدرك بأانه ’ حل عسسكري ل أ
م -ع -ل -ن -ا رفضس-ه ال-ت-ام أ’ي اع-ت-داء ع-ل-ى ال-م-دن-ي-ي-ن
والمنشسآات المدنية الذي «يشسكل انتهاكا خطيرا
للقانون اإ’نسساني الدولي».
Óشسارة فإان المبعوث اأ’ممي أاجرى خÓل اأ’يام
ل إ
الماضسية جولة خارجية شسملت ك Óمن الو’يات
المتحدة و فرنسسا و إايطاليا و روسسيا ,اسستهدفت
حشسد الدعم الدولي للعملية السسياسسة في ليبيا و
التي توقفت جراء الحرب الدائرة في العاصسمة
طرابلسس منذ الرابع من أابريل الماضسي.
وتشس -ه -د ل-ي-ب-ي-ا م-ع-ارك ق-رب ط-راب-لسس ب-ي-ن ق-وات
موالية لخليفة حفتر وقوات موالية لحكومة الوفاق
المدعومة من اأ’مم المتحدة ,منذ إاعÓن حفتر,
في الرابع من أابريل الماضسي عن عملية عسسكرية
للسسيطرة على طرابلسس ,قابلتها حكومة الوفاق
بعملية «بركان الغضسب» لصسد الهجوم.
وتسسببت المعارك في مقتل  653شسخصسا وإاصسابة
أاكثر من  3آا’ف آاخرين ,إالى جانب نزوح أاكثر من
 75أال-ف م-دن-ي م-ن م-واق-ع ا’شس-ت-ب-اك-ات ,ب-حسسب
اأ’مم المتحدة.

سشبل إلعودة إ ¤إلعملية إلسشياسشية

من جهته  ،بحث نائب المجلسس الرئاسسي لحكومة
الوفاق الوطني ,أاحمد عمر معيتيق ,خÓل لقائه,
الثÓثاء ,مع مبعوث اأ’مم المتحدة ورئيسس بعثتها
للدعم في ليبيا غسسان سسÓمة نتائج زيارته إالى
واشسنطن وسسبل العودة للعملية السسياسسية.
وقالت إادارة التواصسل واإ’عÓم برئاسسة الوزراء عبر
صس-ف-ح-ت-ه-ا ع-ل-ى (ف-يسس-ب-وك) إان ال-ل-ق-اء ال-ذي ع-قد
بديوان مجلسس الوزراء ناقشس «تطورات اأ’حداث
ف-ي ل-ي-ب-ي-ا ,ون-ت-ائ-ج زي-ارة م-ع-ي-ت-ي-ق إال-ى واشسنطن,
وسسبل العودة إالى العملية السسياسسية تجاه ا’عتداء
على العاصسمة طرابلسس».
من جهتها قالت بعثة اأ’مم المتحدة للدعم في
ليبيا إان سسÓمة اطلع من معيتيق «على نتائج زيارته
اأ’خيرة إالى واشسنطن ,وتطرق اللقاء إالى الوضسع
اإ’نسساني في طرابلسس والجهود الرامية لتخفيف
ال- -م- -ع- -ان- -اة وك -ذلك سس -ب -ل ال -ع -ودة إال -ى ال -ع -م -ل -ي -ة
السسياسسية».

ط-الب أاعضس-اء ب-ل-ج-ن-ة الشس-ؤوون ال-خ-ارج-ي-ة ل-غرفة
ال -ن -واب اأ’م -ري-ك-ي-ة ,ك-اتب ال-دول-ة م-ايك ب-وم-ب-ي-و
بتوضسيح موقف الو’يات المتحدة اأ’مريكية من
اأ’زمة في ليبيا ,داعين اياه الى دعم مسسار السسلم
الذي تقوده منظمة اأ’مم المتحدة.
و في رسسالة الى رئيسس الدبلوماسسية اأ’مريكية,
اع-ت-ب-ر م-ن-ت-خ-ب-ون دي-م-ق-راط-ي-ون و ج-م-ه-وريون أان
المكالمة الهاتفية التي أاجراها الرئيسس ترامب مع
قائد الجيشس الوطني الليبي ,خليفة حفتر شسهر
ابريل الفارط ,قد بعثت بشسعور يسسوده الشسك حول
الموقف ا’مريكي.
و كان رئيسس الدبلوماسسية اأ’مريكية قد نشسر في 7
أابريل  ,بيانا ,اعرب فيه عن معارضسته الشسديدة
للهجوم العسسكري الذي يشسنه خليفة حفتر على
طرابلسس ,داعيا المشسير حفتر إالى وقف فوري
للعمليات العسسكرية.
و بضسعة أايام بعد دعوة كتابة الدولة ,نشسر البيت
اأ’ب -يضس ب -ي -ان -ا أاخ -ر ,اف -اد أان ال -رئ -يسس ت-رامب و
خ-ل-ي-ف-ة ح-ف-ت-ر ق-د أاج-ري-ا م-ح-ادث-ة ه-اتفية ,أاشساد
خÓلها الرئيسس اأ’مريكي بجهود حفتر في مجال
مكافحة ا’رهاب.

إلتصشعيد إلعسشكري يرفع إÿطر إلرهابي

و أابرز اأ’عضساء في نفسس الرسسالة أان «اأ’طراف
المسسلحة الليبية تسسعى الى اسستغÓل هذه الفوضسى
ب-خصس-وصس سس-ي-اسس-ة ال-و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة اأ’م-ريكية
أ’جل تبرير مواصسلة الصسراع ,و تقويضس اكثر
أ’ف -اق تسس -وي-ة سس-ي-اسس-ي-ة و ك-ذا ت-ه-دي-د ا’سس-ت-ق-رار
بالمنطقة».
وأاضسافوا «نطلب منكم توضسيح الموقف ا’مريكي
ع -ل -ن -ا :ب -أان ال -و’ي -ات ال -م -ت -ح -دة ت -ع -ارضس ال -ح-ل
ال- -عسس- -ك -ري وت -دي -ن ك -اف -ة اأ’ط -راف ال -ت -ي ت -مسس
با’سستقرار و تسستمر في ممارسسة العنف».
كما دعا أاعضساء اللجنة كتابة الدولة إالى العمل على
إاقامة وقف إ’طÓق النار بليبيا و ضسمان تطبيقه مع
شس -رك -اء ال -م -ج -ت -م -ع ال -دول-ي فضس Ó-ع-ن م-م-ارسس-ة
ضسغوطات من أاجل اسستئناف أاطراف النزاع الليبية
للمفاوضسات.
و سسجل ممثلو الكونغرسس بأان العمليات العسسكرية
الجارية تحدث نفسس الفراغ اأ’مني لسسنة 2014
عندما نجحت الدولة اإ’سسÓمية ا’رهابية في
تمديد نفوذها في ليبيا بعد فشسلها في العراق و
سسوريا.
ومنذ بداية الهجوم على طرابلسس ،شسنت الدولة
اإ’رهابية  6هجومات دموية في ليبيا ،حسسب
هؤو’ء المنتخبين الذين عبروا عن «قلقهم الكبير»
إازاء انعكاسسات هذا الهجوم على ا’نتاج النفطي
و
الليبي’ ،سسيما على أاسسعار النفط.
صسادفت الرسسالة التي وقعها  12ممثل ،من بينهم
عضسوتي الكونغرسس ،الديمقراطية الهان عمر و
الجمهورية آان وانير الزيارة التي قام بها نائب
رئيسس المجلسس الرئاسسي لحكومة الوفاق الوطني،
أاحمد معيتيق إالى واشسنطن.
وخÓل إاقامته بواشسنطن ،طلب السسيد معيتيق دعم
اإ’دارة اأ’مريكية لوضسع حد للتدخل اأ’جنبي في
ليبيا.

توضشيح إŸوقف إألمريكي
مصشر واألردن واŸغرب سشتششارك ‘ مؤؤ“ر البحرين اŸث Òللجدل إ◊كومـ ـ ـ ـة إلفلسشطينيـ ـ ـ ـة تعـ ـ ـ ـرب عـ ـ ـ ـن أإسشفهـ ـ ـ ـا و تدعـ ـ ـ ـو إ ¤إجهـ ـ ـ ـاضض إŸؤوإمـ ـ ـ ـرة إألمريكيـ ـ ـ ـة
اأ’بيضس .لكن لم يتضسح مسستوى تمثيل تلك مسس ا’ربعاء «أان فليب أاقدم على هذه م -ول -دوف -ا « ي -ح-ت-م-ي ب-ال-دع-م اأ’م-ري-ك-ي مولدوفا إ’سسقاط هذا القرار «المتسسرع
أاعربت ا◊كؤمة الفلسشطينية ,امسس
إلفلسشطينية
ال -خ -ط -وة وذلك ق -ب -ل سس -ق -وط ح -ك -وم-ت-ه واإ’سس -رائ -ي -ل-ي وورط بÓ-ده ف-ي م-خ-ال-ف-ة وغير القانوني».
الدول.
لعÓن عن
لسشف إازاء ا إ
لربعاء ,عن ا أ
ا أ
ب -ل -ح -ظ -ات ل-ي-ب-ي-ع م-وق-ف بÓ-ده ل-ك-ل م-ن القانون الدولي والشسرعية الدولية ،لكي ت - -ج - -در اإ’شس - -ارة إال - -ى أان ال - -م- -ح- -ك- -م- -ة
مشش- - -ارك- - -ة مصش- - -ر وا أ
لردن و اŸغ - -رب ‘ هذا و أاعلن مسسؤوولون أامريكيون أان مصسر
ورشش- -ة ال- -ع- -م- -ل األم -ري -ك -ي -ة اŸق -ررة ‘ واأ’ردن والمغرب أابلغت اإ’دارة اأ’مريكية رئيسض إ◊كومة إŸغربية
ال -و’ي-ات ال-م-ت-ح-دة وإاسس-رائ-ي-ل ،مسس-ت-غ Ó-ي -ب -ق -ى ف -ي ال -ح -ك -م أاو ل-ي-ح-ظ-ى ب-ال-دع-م ال -دسس -ت -وري -ة ف-ي م-ول-دوف-ا أاسس-ق-طت ي-وم
اأ’ح-د ال-م-اضس-ي سس-ل-ط-ات ال-رئ-يسس إاي-غ-ور
الغموضس السسياسسي في بÓده ،لكي يكسسب اأ’مريكي واإ’سسرائيلي».
اال -لب -قتح -صشراي -دينةه -مذان الخشش -طه -ةرولا-شب-شنحطثنا لل÷سؤشانÓمب لالع-جت-دزال.م-ه-ا حضس-ور م-ؤوت-م-ر ال-م-ن-ام-ة ال-م-ث-ير ينفي علمه Ãششاركة بÓده
هاتين الدولتين أامام بقية اأ’حزاب في وأاكدت الخارجية الفلسسطينية في ختام دودون ،وعينت بافيل فيليب رئيسسا مؤوقتا،

اŸعروفة بإاسشم «صشفقة القرن».
وق -ال ال -ن -اط -ق ب -اسس -م ال -ح -ك -وم-ة إاب-راه-ي-م
م -ل -ح -م ,ف -ي ب -ي -ان صس -ح -ف-ي إان ال-ح-ك-وم-ة
«تأاسسف» لموقف القاهرة وعمان و الرباط
في المشساركة في ورشسة العمل اأ’مريكية
وت- -دع- -وه- -م- -ا وج- -م- -ي -ع ال -دول الشس -ق -ي -ق -ة
والصسديقة للتراجع عن المشساركة فيها.
وجدد ملحم الموقف الفلسسطيني المعارضس
لورشسة العمل المقررة في البحرين «التي
ت -ح -اول ال -و’ي -ات ال -م -ت -ح -دة ت -حت غ-ط-اء
ال-مشس-ارك-ة ف-ي-ه-ا ت-خ-ل-ي-ق ح-ل-ول خ-ارج رح-م
الشس -رع -ي -ة ال -دول -ي -ة ت -ن-ت-قصس م-ن ال-ح-ق-وق
الوطنية المشسروعة للشسعب الفلسسطيني».
ونبه إالى «ما سستحمله تلك المشساركة من
رسسائل خاطئة للو’يات المتحدة حول وحدة
ال-م-وق-ف ال-ع-رب-ي م-ن رفضس صس-ف-ق-ة ال-ق-رن
م -ث -ل-م-ا تشس-ك-ل ث-غ-رة ت-ن-ف-ذ م-ن-ه-ا واشس-ن-ط-ن
ل-ت-ن-ح-ي-ة ال-م-ق-ارب-ة السس-ي-اسس-ي-ة لحل القضسية
ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة لصس-ال-ح ال-م-قاربة ا’قتصسادية
ال -ت -ي ت -ت -ع -ام -ل م -ع ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة
باعتبارها قضسية انسسانية».
وث -م -ن ال -ن-اط-ق ب-اسس-م ال-ح-ك-وم-ة «ال-م-وق-ف
ال -ل-ب-ن-ان-ي ال-ذي ع-ب-ر ع-ن-ه وزي-ر ال-خ-ارج-ي-ة
ج-ب-ران ب-اسس-ي-ل ب-رفضس-ه مشس-ارك-ة بÓ-ده ف-ي
تلك الورشسة بسسبب مقاطعة الفلسسطينيين
لها».

مششاركة ضشد إلرغبة

وتنطوي مشساركة مصسر واأ’ردن على أاهمية
خاصسة على اعتبار أانهما تاريخيا طرفان
رئ -يسس -ي -ان ف -ي ج-ه-ود السسÓ-م اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة
الفلسسطينية ،والدولتان العربيتان الوحيدتان
اللتان أابرمتا معاهدة سسÓم مع تل أابيب.
وكانت اأ’مم المتحدة أاعلنت سسابقا أانها لن
تشسارك في المؤوتمر ،حسسبما أاعلن ناطق
باسسم المنظمة الدولية فرحان حق أاواخر
ماي  ،مشسيرا إالى أانه «في هذه المرحلة ،لم
أاب -ل -غ ب -حضس-ور أاي شس-خصس» ال-م-ؤوت-م-ر ال-ذي
سسينعقد يومي  25و 26جوان .
ك -م -ا ق -رر زع -م -اء ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ون م-ق-اط-ع-ة
ال -م -ؤوت -م -ر ،م -ا أاث -ار الشس-ك-وك بشس-أان ف-رصس
ن -ج -اح -ه .وه -م ي-ن-أاون ب-أان-فسس-ه-م ع-ن ج-ه-د
دبلوماسسي أامريكي أاوسسع للسسÓم يطلق عليه
ت- - -رامب «صس- - -ف- - -ق- - -ة ال- - -ق- - -رن» ،وي- - -رج - -ح
الفلسسطينيون أان يكون منحازا بشسدة لصسالح
ت -ل أاب -يب وأان ي-ح-رم-ه-م م-ن إاق-ام-ة دول-ت-ه-م
المنشسودة.
وك -تب صس -ائب ع -ري -ق-ات أام-ي-ن سس-ر ال-ل-ج-ن-ة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسسطينية في
خ -ط-اب ي-ح-م-ل ت-اري-خ ال-ع-اشس-ر م-ن ج-وان ،
موجه لدبلوماسسيين أاجانب على اأ’راضسي
الفلسسطينية ،قائ Óإان حضسور الفلسسطينيين
مؤوتمر المنامة سسيسستغل إ’ضسفاء الشسرعية
ع -ل -ى ال -م -ب-ادرة ال-ت-ي ق-ال إان-ه-ا ت-ه-دف إال-ى
حرمانهم من حقوقهم.
وسسبق أان أاكدت السسعودية وقطر واإ’مارات
حضس-وره-ا وف-ق-ا ل-م-ا أاع-ل-ن-ه مسس-ؤوول ب-البيت

نفى رئيسس الحكومة المغربية سسعد الدين
العثماني ،امسس اأ’ربعاء ،علمه بمشساركة
بÓده في مؤوتمر ورشسة ا’زدهار من أاجل
السسÓم ،بالعاصسمة البحرينية المنامة بعد
أايام .
وردا على سسؤوال الصسحفيين فيما يتعلق
بمشساركة المغرب في ورشسة المنامة قال
العثماني عدت من جنيف أامسس لي Óو’
علم لي بالموضسوع.
وك -انت ت -ق -اري -ر إاع Ó-م-ي-ة ق-د ن-ق-لت ع-ن
مسس-ؤوول-ي-ن أام-ري-ك-ي-ي-ن ب-البيت اأ’بيضس ،أان
ال -م -غ -رب أاب -ل -غ إادارة ال-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي
دونالد ترامب ،باعتزامه حضسور مؤوتمر
المنامة الذي ترعاه واشسنطن في البحرين
ه -ذا الشس -ه -ر ،بشس -أان م -ق -ت -رح -ات ل -دع -م
ا’ق -تصس -اد ال -ف-لسس-ط-ي-ن-ي ف-ي إاط-ار خ-ط-ة
سس Ó-م تسس-ت-ع-د أام-ري-ك-ا ل-ط-رح-ه-ا صس-ف-ق-ة
القرن.

مولدوفا ،التي اتفقت على تشسكيل حكومة
بديلة له »...وقالت الخارجية الفلسسطينية
أان - -ه ب - -ه - -ذا ا’ج - -راء ف - -ان رئ- -يسس وزراء

بيانها ،أان دولة فلسسطين لن تسسمح بتنفيذ
ه -ذا ال -ق -رار ،وت -ت -اب -ع م Ó-بسس -ات-ه ك-اف-ة،
وسس -ت -نسس -ق م -ع ال -ح -ك -وم -ة ال-ج-دي-دة ف-ي

وكلفته بحل البرلمان وإاجراء انتخابات
جديدة.

إإششهار

مولدوفا تقرر نقل سسفارتها إالى القدسس
المحتلة
أادانت وزارة الخارجية الفلسسطينية بشسدة
قرار رئيسس وزراء مولدوفا ,بافل فيليب,
بنقل سسفارة بÓده في الكيان اإ’سسرائيلي
من تل أابيب إالى مدينة القدسس المحتلة،
واعتبرته «انتهاكا فاضسحا للقانون الدولي
والشس - -رع- -ي- -ة ال- -دول- -ي- -ة وق- -رارات اأ’م- -م
المتحدة».وأاوضسحت الوزارة ،في بيان لها

الششعب ٢٠١٩/٠٦/١٣
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إنطباعات
بقلم :دكتور ﬁيي إلدين عميمور

«هايد بارك»
إلعربيــــــــة

’لكÎونية إلعربية ،على قلتها ،أإصسبحت سساحة فكرية ومنÈإ سسياسسيا أإقرب إ« ¤هايد بارك»
’خوية إلقول بأان إلصسحف إ إ
’فرإط ‘ إÛاملة إ أ
أإرجو أإ’ يعت Èمن باب إ إ
لندن ،ولعّلها أإصسيبت بالعدوى منه ،وهكذإ نعيشص معها يوميا عملية تنفسص سسياسسي وفكري ’ Áكن أإن –ّققها إلصسحف إلورقية ،برغم أإن تكاثر إلÌوة إŸعلوماتية يجعل
من إلصسعب أإن يتمّكن من إ’طÓع عليها وإسستيعابها قارئ مشسغول بأالف إهتمام وإهتمام من ضسروريات إ◊ياة ،لكن إ÷انب إلذي ’ يقل أإهمية عن تلك إلÌوة هو حجم
’لكÎونية.
ردود إلقرإء ونوعيتها ،وإلتي تسستكمل جهود إŸثقف Úإلذين يÌون إلصسفحات إ إ

ومن هنا أابذل جهدا مضساعفا لكي أاحاول أان أاحيط Ãا
لحاطة به ،وأاحاول ‘ الوقت نفسسه
ُيمّكنني الوقت من ا إ
أان أاذكر بكتابات وتعليقات لرفقاء أاح ّسس بأان التوقف
عند إانتاجهم مرة أاخرى هو تعميم للفائدة ،خصسوصسا
لن---ت--اج ق--د أاف--لت م--ن غ--رب--ال ال--ق--راءة
إاذا ك---ان ذلك ا إ
لخر.
اŸدققة لسسبب أاو آ
وفيما يتعّلق با÷زائر ،فإان تعليقات كثÒة تكشسف أاكÌ
من كلماتها ،وخصسوصسا تلك التي تسستعمل التوقيعات
اŸسستعارة ،والتي أاكاد أاتصسور أان كثÒا منها هو لشسخصس
واحد مكلف Ãهمة ّﬁددة ،هدفها إارسسال برقيات
م--ع--ي--ن-ة ،وه-و م-ا ي-كشس-ف-ه اب-ت-ع-اد ال-ت-ع-ل-ي-ق ع-ن ج-وه-ر
اŸوضسوع ليطرح قضسايا  ⁄تكن مطروحة أاسساسسا ،أاو
ليهاجم الكاتب بشسكل شسخصسي للتشسكيك ‘ موضسوعية
كتاباته ،وهو غالبا ،فيما يتعلق بالقارئ الواعي ،جهد
ضسائع ،برغم أان هناك من يجذبهم التوقيع الرمزي
لبواب اŸغلقة.
أام ‘ Óمعرفة سسّر يختبئ وراء ا أ
لح-داث ال-ك-ث Òم-ن
وت--كشس--ف ت-ع-ل-ي-ق-ات ال-ق-راء ع-ل-ى ا أ
خ--ل-ف-ي-ات-ه-ا ،وم-ن ذلك م-ا ت-ن-اول-ت-ه «رب-ي-ع-ة خ-ريسس» ‘
مقالها بصسحيفة «رأاي ليوم» عما عاشسه مطار «أاور‹»
لسسبق
الباريسسي» ،عندما انهال وزير الدفاع ا÷زائري ا أ
ا÷Ôال خالد نزار بالعصسا على مواطن مغÎب نعته
باÛرم.
وقبل أان أادين الفعل ورّد الفعل أاذكر Ãا حدث منذ عدة
أاسسابيع ،عندما أازعجت ›موعة من الشسباب ‘ باريسس
لسسبق أابو جرة سسلطا ،Êالذي ينتمي
الوزير ا÷زائري ا أ
لسسÓ--م--ي ،ث--م أاذك--ر Ãا ك-نت ت-ن-اول-ت-ه ‘
إا ¤ال--ت--ي--ار ا إ
ا◊ديث اŸاضسي عن مشساكسسة شساب ‘ ا◊رم اŸكي
لول ا÷زائري نور الدين بدوي ،الذي كان
للوزير ا أ
يؤودي شسعائر العمرة ،و‘ ا◊الت Úكان هناك من أاسسعده
ما حدث ،وهؤولء أانفسسهم هم من تناولوا تصسرف الشساب
ا÷زائري ضسد نزار بغضسب شسديد ،متناسس Úبأان من ⁄
لن
لمسس ليسس من حقه أان يغضسب اليوم ،أ
يغضسب با أ
الع--ت--داء ،ول--و ل--ف--ظ--ي--ا ،ع--ل--ى شس--خصس--ي--ة ج--زائ--ري--ة،
وخصسوصسا خارج الوطن ،هو أامر مذموم يسسيء للجميع
بدون اسستثناء ،لكن التعامل Ãكيال Úهو أاك Ìسسوءا من
الفعل نفسسه.
وم--ا ي--ه--م--ن--ي ه--ن-ا ه-و أان الصس-ح-ف-ي-ة اسس-ت-خ-رجت م-ن
لب-ع-اد ال-ع-م-يقة للتفكÒ
ال-ت-ع-ل-ي-ق-ات ا÷زائ-ري-ة ب-عضس ا أ
لح--داث ا◊ال--ي--ة ‘ الشس--ارع
ا÷زائ---ري اŸرت---ب---ط ب--ا أ
ا÷زائري ،حيث رَوت عن إاعÓمي جزائري ُمقارنًة بÚ
Ÿؤوسسسسة العسسكرية
تعاطي خالد نزار وتعاطي قائد ا ُ
ا◊ا‹ الفريق أاحمد قايد صسالح.
لعÓمي« :خالد نزار  ⁄يكن Áلك سسوى عصسا إال
قال ا إ
أانه انهال على شساب بالضسرب Ûرد أانه قال كلمة ⁄
تعجبه ،بينما القايد صسالح Áلك كل القوة التي –وزها
البÓد وُ ⁄يعتِد على مواطن واحد رغم أانه يلقى السسب
والتخوين صسباحا مسساء».
وك--انت ت--لك ال--قضس--ي--ة ع--ن--د ال--ب--عضس ف-رصس-ة ل-ت-ج-رË
الضسباط ا÷زائري Úالذين فروا من ا÷يشس الفرنسسي
لÓلتحاق بالثورة ا÷زائرية ،والذين كان وزير الدفاع
لسسبق كر Ëبلقاسسم أاول من رحب بهم ‘ منتصسف
ا أ
اÿمسس--ي--ن--ي-ات ،ب-ي-ن-م-ا اسس-ت-ف-اد أاول وزراء ال-دف-اع ب-ع-د
اسسÎج--اع السس--ت--قÓ--ل ،ه-واري ب-و م-دي-ن ،م-ن ك-ثÒي-ن
منهم ،وعلى رأاسسهم أاول قادة سسÓح الطÒان العقيد
سسعيد آايت مسسعودان ،رحم الله ا÷ميع.
والتاريخ هو وحده من يحكم على النوايا وعلى كل
اŸمارسسات.
لسسبوع اŸاضسي مقال
غ Òأان أاهم ما توقفت عنده ‘ ا أ
م--ط-ول ل-ل-ك-اتب ﬁم-د شس-رق-ي ،ت-ن-اول ف-ي-ه ج-ان-ب-ا م-ن
جوانب
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:
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التفاعل ا÷زائري مع القضسية الفلسسطينية ،وهو يقول:
إان حب الشسعب ا÷زائري لفلسسط Úجعله يضسع هذه
القضسية ‘ مقدمة اهتماماته ،فهو أاينما حل وأاينما
ار–ل ي--ت--غ--ن--ي ب--ف--لسس--ط ،Úوه--ذا ه-و م-ا ح Òال-غ-رب
والكيان الصسهيو Êخاصسة.
ويواصسل شسرقي قائ :Óينقل ا÷زائري معه القضسية
الفلسسطينية أاينما تواجد ،فصسارت رايتها ترفع كأايقونة
لهازيج طيلة
‘ اÓŸعب ،وحناجر الشسباب تصسدح با أ
الـ  90دقيقة مدة اŸقابلة ﬁلية كانت أاو دولية ( )..لقد
ع--ج-ز ع-ل-م-اء التصس-ال ا÷م-اهÒي وع-ل-م-اء الج-ت-م-اع
وع-ل-م-اء ال-ن-فسس ع-ن ت-فسس Òه-ذه ال-ظ-اه-رة ا÷زائ-ري-ة
الفريدة من نوعها التي ل Œدها ‘ أاي ملعب وخاصسة
اÓŸعب العربية.
ويذكر الكاتب Ãقابلة رياضسية جمعت ب ÚاŸنتخبÚ
لوŸب----ي Úا÷زائ----ري وال----ف----لسس----ط---ي---ن---ي ‘ فÈاي---ر
ا أ
Ã 2016لعب العاصسمة ا÷زائرية وحضسرها نحو 90
أالف شسخصس ،ع Èفيها ا÷مهور ا÷زائري عن مدى
عشسقه للقضسية الفلسسطينية لدرجة أانه شسجع اŸنتخب
الفلسسطيني ضسد منتخبه الوطني.
وأاه--م--ي--ة ك--ل ه-ذا ،ك-م-ا ي-ق-ول ال-ك-اتب ،ه-و أان ال-ك-ي-ان
الصسهيو Êيهتم بهذه ا◊الة ا÷زائرية ،وهو يحاول
دراسس--ة و–ل--ي--ل أاسس--ب--اب ت--ب--ن--ي ا÷م--اه Òا÷زائ-ري-ة
للقضسية الفلسسطينية ،فلم يجد لها تفسسÒا مقنعا ،وقد
ح-اول م-رك-ز ال-دراسس-ات الج-ت-م-اع-ي-ة Ãرسس-يليا القيام
لراء ،ثم ولج هذا اŸركز للمنصسة الرقمية
برصسد ا آ
ل--ل--ب--ح--وث ا÷زائ-ري-ة ل-ت-ح-ل-ي-ل ك-ل م-ا ك-ت-ب-ه ال-ب-اح-ث-ون
ا÷زائ---ري---ون ف--ل--م ي--ج--دوا سس--وى أان ﬁب--ة ا÷م--اهÒ
ا÷زائرية لفلسسط ،Úهي ﬁبة وجدانية أاخوية تذكر
الشسباب ا÷زائري بويÓت  132سسنة التي عاشسها آاباؤوهم
وأاج--داده--م م--ن ق--ت-ل وح-رق وت-ه-ج Òوت-دم Òل-ل-ب-ي-وت
وا◊ضسارة ،وهو ما تتلمذت عليه الصسهيونية على يد
ربيبتها السستعمارية الفرنسسية ،التي قتلت نحو عشسرة
مÓي Úجزائري إاثر احتÓل ا÷زائر ‘  1830بعد أان
فقدت البÓد أاسسطولها ‘ معركة نفارين البحرية سسنة
( 1827عندما وقف إا ¤جانب أاسسطول ﬁمد علي باشسا
اŸصسري)
ولعلي أاذكر الكاتب بأان الراية غ Òا÷زائرية الوحيدة
ال--ت--ي رف--عت ‘ ت--ظ--اه--رات ا◊راك ا÷زائ--ري ك--انت
الراية الفلسسطينية ،والتي كانت رّدا أاخويا ونضساليا على
رف--ع ا÷م--اه Òال--ف--لسس--ط--ي--ن--ي--ة ل--ل--ع--ل--م ا÷زائ-ري ‘
اŸواجهات مع العدّو الصسهيو.Ê
غ Òأان ردود الفعل ا÷زائرية على كتابات «رأاي اليوم»
كشسفت أامرا له أاهميته ،حيث أان جُّل الهجومات على
آاراء وم--واق-ف ال-ت-ي-ار ال-ذي ُي-ع Èع-ن الن-ت-م-اء ال-ع-رب-ي
لسسÓمي كانت بتوقيعات مسستعارة ،وخصسوصسا تلك
ا إ
التي تناولت بكل ضسراوة مرحلة السستقÓل بأاكملها،
وبدون أان تتحلى بذكاء تاكتيكي يجعلها تذكر لتلك
اŸرحلة ولرجالها ،وخصسوصسا أاحمد بن بله وهواري بو
مدين ،بعضس الفضسائل ،حيث أان أاسسوأا نظم ا◊كم كانت
ل‚ازات ،و‘ ط--ل--ي--ع--ت--ه--ا ن-ظ-ام ف-ران-ك-و
ل--ه--ا ب--عضس ا إ
ب-إاسس-ب-ان-ي-ا ،وح-ت-ى ن-ظ-ام ك-ل م-ن م-وسس-ول-ي-ن-ي وه-تلر ‘
بلديهما خÓل الثÓثينيات.
وأانا ‡ن يزعجهم غباء اÙاور أاو اŸعلق أاك‡ Ìا
ي-زع-ج-ه-م ه-ج-وم-ه ،ف-م-ن ال-ط-ب-ي-ع-ي أان ي-ت-ع-رضس كاتب
سسياسسي للهجوم ‡ن ل يرون رؤويته ،أاو ‡ن كلفوا بذلك
‡ن ل يرون رؤويته ،لكن الغريب فع Óهو أان يندفع أاحد
لمر أاهم
لي متابع أانه ‘ واقع ا أ
هؤولء ‘ هجوم يتضسح أ
من الدفاع.
وأاعتذر هنا إاذا كنت أاجد نفسسي مضسطرا للتوقف عند
أامر شسخصسي.
وال--ذي ح--دث ه--و أان م--وظ--ف--ا ك-ان ي-ع-م-ل ‘ السس-ف-ارة
لسسباب
ا÷زائرية ‘ أاحد البلدان العربية ،ثم فّر ،أ
يعرفها سسفÒه عبد القادر حجار ،ليتخ ّصسصس ‘ الهجوم
ن له ،أاو طُلب
على النظام ا÷زائري ،هذا اıلوق ع ّ
منه ،أان يندد بكتاباتي اŸلعونة وÃواقفي اÿبيثة ‘
الصسحافة العربية اŸهاجرة ،وكان اŸفروضس أان ُيرضسي
لنه يعني أان سسطوري ليسست كتابة على
هذا غروري أ
اŸاء ،وبأان ما أاكتبه له تأاثÒه اŸزعج للبعضس ،خصسوصسا
على من يرتبطون Ãدير اıابرات السسابق ا÷Ôال

لسس-اءة ل-ه ،وه-و،
ت--وف--ي--ق ،وال--ذي ات--ه-م-ن-ي اŸذك-ور ب-ا إ
لنني  ⁄أانتظر اعتقال ا÷Ôال
Óمانة ،ما  ⁄يحدث ،أ
ل أ
لكي أاسسجل ،وبكل احÎام Ÿنصسبه ،بعضس ما كنت آاخذه
لسسابيع اŸاضسية كان إاعادة Ÿا
عليه ،وما كتبته ‘ ا أ
كنت كتبته منذ سسنوات وسسنوات ،وقبل إاحالة ا÷Ôال
ل--ل--ت--ق--اع--د ‘  ،2015وأاك-----دت ذلك ب-----ذك-----ر اŸصس-----در
والتواريخ.
ويقول اŸذكور ‘ نصس متلفز إانني كنت زرت البلد
الشسقيق الذي كان معتمدا فيه مع الرفيق عبد العزيز
بلخادم ،وكنا نتجاذب أاطراف ا◊ديث جلوسسا ‘ قاعة
الفندق الكب ،Òثم فضسلنا أان ننتقل إا ¤إاحدى الغرف
لنواصسل ا◊ديث بعيدا عن أاسسماع آاخرين كانوا بجانبنا،
وهناك اندفعت أانا ،كما يقول ‘ ،هجوم حاxد على
العسسكر وعلى ا÷يشس ا÷زائري.
كان هذا ،كما روى ،1993 ‘ ،وأاعÎف أانني ل أاحمل ‘
ذاكرتي صسورة ولو شسبحية تقريبية للموظف اŸذكور،
لنه كان من النوع الذي ل ُيح ّسس بوجوده أاحد إاذا
رÃا أ
حضسر ،ول يشسعر بغيابه أاحد إاذا غاب ،كأاي موظف
عادي ‘ أاي سسفارة ل Áلك مواهب خاصسة أاو قدرات
‡يزة ،ومن النوع الذي يلتصسق بأاي وفد قادم من أارضس
لنه مكلف بذلك.
الوطن ،رÃا أ
ثم يقول اŸذكور إاننا التقينا ،هَو وأانا ،على مائدة
حوار ‘ لندن ‘  2006وكان هو يهاجم ضسباط
ا÷يشس بينما رحت أانا أادافع عنهم ،وأاعÎف أان
لنها ذاكرة انتقائية
ذلك سسقط من ذاكرتي ،رÃا أ
بشسكل دكتاتوري مزعج.
و ⁄يكن سسّرا أان موقفي ‘ بداية التسسعينيات كان
م--ت--ن--اقضس--ا م--ع الن--قÓ--ب ال-عسس-ك-ري ال-ذي أان-ه-ى
مهامي كسسف ‘ Òباكسستان ،وكان من الطبيعي أان
أاقول ‘ قيادة ا÷يشس آانذاك أاك‡ Ìا قاله مالك
لصسرار على أان
‘ اÿمر ،لكن صساحبنا فاته أان ا إ
يكون ا◊ديث ‘ غرفة مغلقة هو تعب Òعن إارادتي
لسساءة ÷يشس بÓدي أامام أاجانب ،أايا
‘ عدم ا إ
كانوا ،ولعل ذلك هو من نفسس منطلق ما حدث ‘
ندوة «ا÷زيرة» اŸتلفزة بعد ذلك بأاك Ìمن عشسر
سسنوات ،مع فارق رئيسسي هو أان قيادات ا÷يشس ⁄
تعد نفسس القيادات ،وكان الرئيسس عبد العزيز بو
ت--ف--ل--ي--ق--ة ق--د ان--ط--ل--ق ‘ ع--ه-دت-ه ال-ث-ان-ي-ة رئ-يسس-ا
للجمهورية ،وأاحيل رئيسس أاركان القوات اŸسسلحة
الفريق ﬁمد العماري إا ¤التقاعد ،وكان شسجاري
لق-ال-ت-ي م-ن وزارة
م---ع--ه ‘  2001سس--بب رئ--يسس-ي-ا إ
الثقافة ،وهو ما كنت تناولته ‘ كتابي «وزيرا زاده
اÿيال» الذي صسدر عام .2014
وكان من ب Úعناصسر الهجوم الذي شسنه عليّ ذلك
اıل--وق أان--ن--ي ك--نت ‘ ب--اكسس--ت--ان ()1992-1989
شسديد ا◊ماسس Ÿهمتي وأابعث للجزائر بتقارير
عن الوضسعية هناك ،وهنا أاتسساءل ،واŸفروضس أان
اŸتحدث هو ديبلوماسسي مهمته أان يضسع بÓده ‘
صسورة كل ما يعيشسه بلد العتماد ،أاتسساءل  :ما هي
مهمة السسف Òإاذا  ⁄يرسسل لسسلطات بÓده كل ما
يعرفه عن بلد العتماد (وكل هذا تناولته ‘ كتابي
«سسفÒا زاده اÿيال» الذي صسدر ‘ الكويت و‘
ا÷زائر ‘ التسسعينيات).
ويجد اŸذكور سسقطة هائلة !! ‘ عملي إا ¤جانب
الرئيسس الشساذ‹ بن جديد فيقول إانني أانا من نصسح
الرئيسس بتعي Úا÷Ôال العربي بلخ ،Òوهو أامر
أاؤوكده ،فقد كان العربي يومها ضسابطا عاديا نشسطا
Óوامر ،و ⁄يتنمر إال بعد أان “ت تصسفيتي
مطيعا ل أ
مع آاخرين ‘ منتصسف الثمانينيات ،لكن اŸذكور
يضسع نفسسه بنفسسه ‘ الفخ حيث يعÎف بأانني أانا
من اعÎف بذلك ،أاي أانه  ⁄يكتشسف ذلك بعبقريته
الفذة.
وسس-أادع ج-ان-ب-ا ال-ك-ل-م-ات ال-ن-اب-ي-ة ال-ت-ي اسس-ت-ع-م-ل-ها
متناقضسا مع مضسمون روايته ،والنصس موجود على
«اليوتيوب» Ÿن أاراد السستزادة ،لكنني ل أاملك إال
أان أاشسكر من أاراد أان يسسيء ‹ فإاذا به يسستعرضس ما
أاراه تقديرا ÷هودي وŸواقفي.
وما رميت إذإ رمْيت ولكن إلله رمى.
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إ◊وإر أإسساسص إÿروج من حالة إ’نسسدإد

التّنازل اŸتبادل خطوة ﬁورية ◊ل األزمة ا÷زائرية
’جنبي سسوإء إلعربي أإو إلغربي ‘ إلشسأان إلدإخلي للبÓد ،يقابله
بشسعار «مسستمّرون صسامدون» ،يتوإصسل إ◊رإك إلشّسعبي حركته إ’عتيادية نهار كل جمعة ،لتكون إ÷معة إلسسادسسة عشسرة رإفضسة للتدخل إ أ
ذلك رفضص مسستمر لبقاء شسخصسيات إلنظام إلسسابق ‘ وإجهة إلسساحة إلسسياسسية ،مّتفقون على ضسرورة إجرإء حوإر لضسبط ﬂرجات إلعملية إ’نتخابية إŸفضسية ’نتخاب رئيسص جمهورية شسرعي يحظى
برضسا وقبول إلشسعب إ÷زإئري ‘ ،جو من إلشسفافية Ÿنحه صسÓحيات إلبناء وإعادة بناء إلقطاعات Ãا يضسمن إزدهار إلبÓد إقتصساديا ،إسستقرإرها سسياسسيا وأإمنيا ،مع إعادة ضسخ روح جديدة للمجتمع إلذي
يتع Úعلى أإفرإده –مل مسسؤوولياتهم كل ‘ ›اله وكل حسسب منصسبه ومهامه تكليفا وليسص تشسريفا.
األكيد أاّن ا÷معات سستتوا ¤ما  ⁄يتم التوصسل لتحقيق
اŸرجو من إاعادة هيكلة النظام Ãخرجات تسسمح ببناء دولة
ا◊ق والقانون ،التي تعت Èلبنة أاسساسسية ‘ بناء دولة حديثة
Œع- -ل م- -ن اŸؤوسسسس- -ات وال- -ق- -وان Úأاسس- -اسس ال- -ت- -ف- -اعÓ- -ت
واŸعامÓت من القمة للقاعدة ،بحيث يكون األشسخاصس
اŸسس -ؤوول Úف -ي -ه-ا م-ه-م-ا ك-انت درج-ة مسس-ؤوول-ي-ت-ه-م ون-وع-ه-ا
مو ّ
ظف Úيؤوّدون الواجب اŸهني خاضسع Úللقوان Úكبقية
أافراد الشسعب وليسس بناء دولة أاشسخاصس يتمتّعون بامتيازات
تدرؤوهم عن اŸراقبة واÙاسسبة الدورية ‘ إاطار مشسروع
جعل اŸراقبة الذاتية واÛتمعية تربية وثقافة يكتسسبها
األفراد منذ الصسغر ،وليسست ›رد آاليات قانونية تفرضس
فرضسا بقوة الزامية القاعدة القانونية ،وهنا يتطلّب على
األسسرة ،اŸدرسسة واŸسسجد وبقية مؤوسسسسات التنشسئة العودة
للعب الدور اŸنوط بها على أاكمل وجه و‘ الوقت اŸناسسب
Óفراد
لضس-م-ان ت-نشس-ئ-ة سس-ل-ي-م-ة م-ت-وازن-ة ع-قÓ-ن-ي-ة وم-تزنة ل أ
وا÷ماعات.

اعÎاف Ãكتسسبات ا◊راك...
إارادة الشّسعب ل تقهر...

ل ينكر مكتسسبات ا◊راك إال جاحد أاو حاقد ،فقد “ّكنت
النتفاضسة الشسعبية من جعل الشسعب يتّحد على هدف واحد،
ومن ثم –قيق الكث Òمن اÿطوات اليجابية ‘ مسسار
التغي Òوبخطى ثابتة ،فكانت خطوات النضسال ثابتة وسسقف
اŸط -الب ت -رت -ف -ع ج -م-ع-ة ب-ع-د ج-م-ع-ة ،وال-ع-ق-ب-ات ت-تضس-اءل
وتÎاجع ‘ كل مرة ،وهذا نتيجة –لي ا÷ماه Òبالتدرج ‘
اŸطالب والتمسسك بها مع جعل السسلمية ‘ –قيقها مطلبا
ج-ام-ع-ا غ Òق-اب-ل ل-ل-ت-ن-ازل ،ول ل-ل-ت-ف-ري-ط ف-ي-ه م-ه-م-ا ك-انت
الضسغوطات ،ول ينكر أاحد أايضسا دور القوة العمومية ‡ثلة
‘ رجال األمن ،الذين التزموا بأاعلى درجة من اŸهنية
والحÎاف -ي -ة ‘ ح -م-اي-ة ال-بÓ-د وال-ع-ب-اد رغ-م الضس-غ-وط-ات
النفسسية والعملياتية ،فاŸوقع الذين كانوا فيه ول يزالون ل
يحسسدون عليه فأاعانهم الله ،فمن الصسعب التزام اŸهنية
والحÎافية ‘ ظرف اسستثنائي متواصسل ،و‘ ظل حراك
شس -ع -ب -ي م -ل -ي -و Êي -ج -ول ك -ل أاق-ط-ار ال-وط-ن ‘ ن-فسس ال-ي-وم
والتوقيت ،فهم أابناء هذا الوطن ل يختلفون عنهم ‘ أاي
شس -يء سس -وى أان -ه -م ك-ان-وا اÿط األم-ام-ي وال-واضس-ح ل-ل-ع-ي-ان،
والذي ُيطلب منه اللتزام أاك Ìوالتحلي بروح اŸسسؤوولية
واŸه- -ن- -ي -ة األخ Ó-ق -ي -ة Œاه ال -وط -ن ق -ب -ل اŸواط -ن وŒاه
اŸواطن قبل اŸهنة ،فكانت اŸسسؤوولية أاك Èوا◊مل أاثقل،
غ Òأان ا÷زائري يعرف بقدراته وامكانياته اÿارقة للعادة
‘ م-واج-ه-ة ال-ظ-روف السس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ،خ-اصس-ة إان ت-ع-لق األمر
Ãف -ه -وم ال -وط -ن ،ف -م -ا ب -الك إان ت -ع-ل-ق األم-ر ب-وط-ن اسس-م-ه
ا÷زائر ،فهو يسسكن القلوب وتهتف ا◊ناجر بقدسسيته من
الصسغ Òللكب ،Òومن ثم فهو وطن سسيصسنع أابناءه ا◊دث
بتميز كما فعلها األّولون منذ فجر التاريخ ،مرورا بثورة
التحرير ووصسول بثورة الوعي والنََفسسِ ا÷ديد من معركة
التشسييد والبناء ،فلتكن إاذا ا÷زائر جزائر جديدة ‘ فكرها
 Œديد الفكر اÛتمعي بإالغاء اŸمارسسات السسلبية التيانتجت الفسساد  -حديثة ‘ مؤوسسسساتها –-ي ÚالقوانÚ
وجعل القاعدة القانونية الزامية ‘ الزمان واŸكان خاضسع
ل -ه -ا ال -ك -ل دون اسس -ت -ث-ن-اء  -ع-ري-ق-ة ‘ ان-ت-م-ائ-ه-ا  -ف-خ-ورة
بانتمائها األمازيغي ،العربي والسسÓمي سساعية ألن تكون
ق-ط-ب-ا ل-ت-ح-ري-ر اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة والسسÓ-م-ي-ة م-ن ال-تبعية
واÿضسوع ،فمبادئ الثورة متجّذرة ‘ الفرد ا÷زائري فهو
يثور ‘ كل مرة مدافعا عن ا◊ق و‘ تاريخها قصسصس وعÈ
 وا÷زائ -ر ا÷دي -دة مشس -روع ›ت -م -ع م -ت-ك-ام-ل األط-رافÓثراء.
يحتاج إا ¤جلسسات حوار ونقاشس دورية ل إ

تشسخيصص موّفق للمرضص وضسرورة
الّتفاق على النتقال Ÿرحلة العÓج

الكل اّتضسحت ‘ ذهنه اŸشسكلة التي تعا Êمنها ا÷زائر،
واŸت -م-ث-ل-ة ‘ «م-عضس-ل-ة ال-فسس-اد» ب-ك-ل ت-فّ-رع-ات-ه و›الت-ه،
فالفسساد ‘ ا÷زائر أاصسبح فسسادا من ّ
ظما بحيث تغلغل بشسكل
‡ا جعل
،
ء
ا
ن
ث
ت
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س
ا
ن
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عميق ضساربا ‘ العمق كل القطاعات
ّ
عملية اسستئصسال اŸرضس دفعة واحدة عملية خطÒة قد
ُتفقد اŸريضس نعمة ا◊ياة ،ولهذا يتم تطه Òا÷سسد منه
بروية كما ُيفعل مع أاصسحاب الدمان فعملية اعادة تأاهيلهم
تتطلب وقتا وصسÈا أايضسا ،وهو نفسس األمر الذي ينطبق على
ا÷زائ -ر ف-ت-ط-هÒه-ا م-ن ال-فسس-اد واŸفسس-دي-ن ك-ل-ي-ة ودف-ع-ة
واحدة و‘ وقت قصس Òمسستحيل ،فهي تتطلب ثقافة وتربية
Óفراد ومانعا إاياهم من
Œعل من الوازع األخÓقي منبها ل أ
الفسساد قبل أان تكون قوان Úمكافحة الفسساد ،اÙاسسبة
وغÒها من أاصسناف القانون وآالياته التطبيقية الرادع الصسارم
Ÿن -ع ان -تشس -ار و“دد ه -ذه ال -ظ -اه -رة ،ف -ت -غ-ي Òالسس-ل-وك-ي-ات
اإلنسسانية تتطلب ظروف وبيئة معينة لغرسس البديل العقÊÓ
الذي بإامكانه القضساء على السسلبيات منها.
إاًذا الكل “ّكن من تشسخيصس مرضس البÓد والعباد ،وهو
أامر جيد وإايجابي يتيح لنا كسسب اŸزيد من الوقت إلنقاذ
اŸريضس ،ومنه يصسبح النتقال إا ¤مرحلة البدء ‘ العÓج

أامرا مسستحبا بل حتمي وضسروري ،والعÓج الذي يÓئم هذا
اŸرضس ي -ت -م -ث -ل ‘ ب -ن -اء دول -ة ا◊ق وال-ق-ان-ون ال-ت-ي Œع-ل
القاعدة القانونية آامرة فعلية وفعالة تطبق بحذافÒها Ãا
يخدم مصسلحة الوطن واŸواطن دون تفريط أاو إافراط ،منه
العÓج اتضسح أايضسا وا◊مد لله ول أاعتقد أان هناك من
ي -خ -ال -ف ه -ذا ال -ع Ó-ج ،وه -ذا Ãت-اب-ع-ة ›ري-ات وح-ي-ث-ي-ات
ا◊راك منذ بدايته إا ¤جمعته السسابعة عشسرة وا÷معات
ال -ت -ي سس -ت -ل -ي -ه -ا...إاذا ُع ِ-ل -م السس-بب َبُ-ط-ل ال-ع-جب ،وإاذا ك-ان
التشسخيصس موّفقا وا ُُتفق على العÓج مع اإلÁان بوجود
الدواء والسسعي إاليه يتم الشسفاء بإاذن الله تعا ¤فالله  ⁄يخلق
داًء ب Óدواء..فقط علينا أان نفهم ،نعي ونؤومن ومن ثم نسسعى
ونتوّكل ،فالله و‹ّ اŸتوّكل Úول نضسيّع الوقت ‘ ا◊ديث عن
التشسخيصس ‘ كل مرة و‘ كل طاولة نقاشس ألّنه أاصسبح
معلوما للعام واÿاصس ،وعليه أاصسبح ا◊ديث عن اŸرحلة
اŸوالية للتشسخيصس «العÓج» أامرا ضسروريا وليسس خيارا،
ومن هنا يظهر دور بل يجب على اإلعÓم لعب دور ‘
ا◊ديث ع -ن ط -رق Œسس -ي -د ا◊ل وك-ي-ف-ي-ة ت-ق-ريب وج-ه-ات
ال -ن -ظ -ر ول -يسس ال-ب-ق-اء ‘ م-رح-ل-ة ال-تشس-خ-يصس ،وه-ذا ب-ف-ت-ح
نقاشسات أاكادÁية وسسياسسية ب Úذوي الختصساصس والكفاءة،
ولعل تعّدد النقاشسات وجعلها تصسب ‘ مسسأالة العÓج دون
سسواها يÌي األفكار ويصسوبها Ãا يسساهم ‘ تنوير الرأاي
العام للخروج بحل مرضس و‘ أاقرب وقت ‡كن.
منه ،يّتضسح أان اŸرضس  -اŸشسكل  -يتمثل ‘ الفسساد،
وال -ع Ó-ج ي -ت -م-ث-ل ‘ ب-ن-اء دول-ة ا◊ق وال-ق-ان-ون ،م-ع الÁان
بالقدرة واŸقدرة على –قيق هذا العÓج وهذا يتم بتوفÒ
الظروف اÓŸئمة لذلك ،وبهذا فقط سسيتم القضساء على
الفسساد وتنمية البÓد مع تطوير قدرات الفرد Ãا ينتج
Óمن وﬁافظ على السستقرار.
اقتصسادا مزدهرا ،موفرا ل أ
ول-ي-ب-ق-ى تسس-اؤول ك-ي-ف نصس-ل ل-ل-عÓ-ج؟ م-ؤورق-ا ل-ل-ب-عضس Òﬁا
Óخر....
ل آ
طبيا يتم عرضس ا◊الة على ﬂتصس Úيدلو كل واحد بدوله
ثم يجمع ما اتفق عليه ،ويدرسس ما اختلف فيه ليتوصسل ‘
األخ Òل-ل-ط-ري-ق-ة األسس-ل-م واألن-ف-ع ل-ت-جسس-ي-د العÓج بطريقة
فعالة تنقذ اŸريضس من مرضسه العضسال.
أاما سسياسسيا و‘ وضسع ا÷زائر ا◊ا‹ يكون الوصسول للعÓج
األمثل واألسسلم واألنفع للبÓد والعباد ع Èآالية التحاور ،فمن
هم اıت ّصس Úواّıول Úلذلك؟! فهي إاشسكالية أاخرى...

إاشسكالية التّحاور...مع من وكيف؟!

” –قيق الكث Òمن ال‚ازات منذ  22فÈاير 2019
لقد ّ
على اŸسستوي Úالسسياسسي والقانو ،Êف Óيختلف اثنان على
مسسأالة عودة هيبة القوان Úوصسرامة تطبيقها ‘ كث Òمن
اŸسسائل ،ل يخفى عن اŸتتبع أان هناك Œاوب ولو متفاوت
مع طلبات ا÷ماه Òو–قيق ما يريده ،ول ينكر أاحد أان
مسسأالة ا◊وار هي مسسأالة إاجماع وطني ،فاألغلبية ال ّسساحقة
‡ن ه -م ع-ل-ى السس-اح-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ذي-ن ي-درك-ون صس-ع-وب-ة
ّ
اŸرحلة ا◊الية مؤومنون بضسرورة إاجراء ا◊وار ‘ أاقرب
وقت ‡كن ،غ Òأان اÓÿف يكمن باألسساسس حول التحاور
يكون مع من؟! وكيف يكون؟! وماهي آالياته؟! ومن الضسامن
بأان ﬂرجاته تخدم الوطن فقط دون غÒه؟! ومن الضسامن
‘ أان اŸتحاورين لن يتنازلوا على وحدة الوطن ،اسستقرار
البÓد وأامن اŸواطنÚ؟! وغÒها من األسسئلة التي تتبادر ‘

ذهن الكثÒين مّنا ،هي تسساؤولت منطقية مشسروعة ومقبولة
أايضسا ،وهذا لوجود شسرخ عميق ب Úالسسلطة والشسعب لطبيعة
ال -ن-ظ-ام السس-ي-اسس-ي وي-ق-اب-ل-ه ‘ ذلك ع-زوف ج-م-اهÒي ع-ن
ا◊ياة السسياسسية سسنوات وسسنوات كنتيجة للسسياسسات التي
ول-دت الÓ-ث-ق-ة ال-ت-ي ت-ع-م-قت أاك Ìم-ع اıرج-ات السس-ل-ب-ي-ة
ل -ل -ق -رارات السس -ي-اسس-ي-ة ‘ أاع-ل-ى ه-رم السس-ل-ط-ة م-ن-ذ م-رضس
الرئيسس السسابق ،فعملية السستحواذ على السسلطة من قبل
مالكي النفوذ واŸال زعزع صسورة الدولة ومؤوسسسساتها ‘
نظر الشسعب ،الذي امتعضس أاك Ìمن تقارير أاجنبية إاخبارية
ومواضسيع متلفزة ومكتوبة تتناول مرضس الرئيسس وغيابه عن
السساحة الداخلية بكث Òمن السسخرية ،ومن ثم غياب ا÷زائر
عن السساحة العاŸية ،فأاصسابت سسخرية اŸنابر العÓمية
الغربية ا÷زائري ‘ Úمقتل دفع بهم لرفضس “رير مشسروع
العهدة اÿامسسة ،وكسسر قلم السساخرين اŸسستفزين باعثÚ
بذلك اÛتمع من جديد لبناء ذاته وتصسحيح زلته والÁان
بقدراته مفتخرا بسسلميته مصسرا عليها...
إاّن الشّسعب الطرف األسساسسي ‘ السساحة السسياسسية ا◊الية،
مدرك لضسرورة اإلسسراع ‘ ا◊وار ألهميته وهو أامر ايجابي
جدا ،لكن يبقى اصسراره على رفضس التحاور مع وجوه النظام
السس-اب-ق م-ع ع-دم ت-ق-د‡ Ëث-ل Úرسس-م-ي Úم-ؤوه-ل Úل-ت-م-ث-يله
“ثي Óيليق بطموحاته وآاماله إاشسكال يؤوخر مسسأالة ا◊وار -
رفضس التمثيل مفهوم ،فاÿوف من اختطاف ا◊راك من
هذا أاو ذاك مÈر Ãنطقية ،وهو مقبول ول غبار عليه لكن
يجب العÎاف بأان عدم التمثيل يبقى أامرا معرق Óلتجسسيد
العÓج  -هذا من جهة ،من جهة أاخرى فالسسلطة تدعو
للحوار أايضسا ،وهو أامر ايجابي لكن غياب البديل الكاريزمي
القادر على إادارة هذه اŸرحلة بفعالية جعلها تطرح وجوها
مسستهلكة إان صسح التعب Òومرفوضسة جملة وتفصسي ،Óهذا
األمر الذي يجعل الوضسع على حاله ل يÈح مكانه ويعطل
ا◊وار ويطيل أامد األزمة أاك ،Ìف Óالشسعب اسستطاع نسسيان
أاخطاء هؤولء لعظمتها ،وهم ‘ ذلك ل يÓمون ول السسلطة
اسس-ت-ط-اعت ج-ذب شس-خصس-ي-ة م-رغ-وب-ة شس-ع-ب-ي-ا ل-ق-ي-ادة ح-وار
شس -ف -اف وب ّ-ن -اء ،وه -ذا ن -ت -ي -ج -ة سس -ي -اسس-ات أاف-ق-دت-ه-ا ال-ث-ق-ة
واŸشسروعية ،فتاهت ا÷زائر بسسبب هذه اŸعضسلة التقنية
اŸتمحورة حول «من يحاور من»...لكن أاومن بأان من يبحث
عن ا◊لول سسيجد ا◊لول ولو بعد ح ‘ ،Úح Úمن يركز
على اŸعضسÓت واŸطبات يضسيق عليه األفق حتى إان كان
ا◊ل واضسحا أامامه فلن يراه ،أاو يتغاضسى عنه ألن التشساؤوم
والسسلبية طغت على تفكÒه ،حالة نفسسية أاحيلها للمختصسÚ
‘ علم النفسس للتوضسيح أاك.Ì
بالعودة ◊الة النسسداد هاته ،اقÎح ضسرورة تفعيل التنازل
اŸتبادل ب Úطر‘ األزمة  -الشسعب وبقايا السسلطة  -وهذا
ألهمية التحاور أاقول التحاور وليسس التفاوضس ألن الفرق
شساسسع واŸعطيات ﬂتلفة “اما وأايضسا ا÷زائر ليسست أابدا
ﬁل تفاوضس مع أاي أاحد ل داخليا ول خارجيا ،ويÎافق
هذا ا◊وار Ãسسأالة عدم اÿروج عن ا◊ل الدسستوري تفاديا
Ÿطبات الفراغ الدسستوري  -هنا سسأاشسرح ما هو الفراغ
الدسستوري الذي سسيضسر Ãصسالح ا÷زائر دولة وشسعبا ،نعم
هو قد ل يؤوثر على ا÷زائر داخليا فالكل يعتقد أان ا÷زائر
كانت تعيشس فراغا دسستوريا منذ مرضس الرئيسس وهو أامر
مفهوم ومعقول ،وإا‰ا الفراغ الدسستوري الذي أاعتقد أانه

سسيؤوثر على ا÷زائر سسلبيا يتمثل ‘ أان تأاخر انتخاب رئيسس
و“دد اŸرح-ل-ة الن-ت-ق-ال-ي-ة سس-ي-ؤوث-ر ع-ل-ى عÓ-ق-ات ا÷زائر
اÿارجية ف Óيخفى على أاحد التزامات ا÷زائر الدولية من
خÓ-ل صس-ف-ق-ات ،ع-ق-ود اسس-ت-ث-م-ار وات-ف-اق-يات تلزم صساحبها
اللتزام الصسارم Ãحتوى التفاق ‘ أاي ظرف كان والخÓل
بشسروط العقد ُيحuمل صساحب الخÓل اŸسسؤوولية اŸالية
واŸعنوية ،ومنه ا÷زائر بغنى عن هاته اŸتاهة اآلن ،فمن
اÿطر نقل أازمتها الداخلية إا ¤أازمة مع أاطراف اقتصسادية
دولية هي باألسساسس مÎبصسة بÌواتها منذ عقود وتنتظر
الفرصسة لتحقيق أاجنداتها - ،هنا أافتح قوسس للقول بأانه
Ãنطق القتصساد رأاسس اŸال جبان أاي ل يسستثمر ‘ البيئات
اŸضسطربة ‘ حÃ Úنطق السسÎاتيجية يسستغل اŸركب
الصس -ن -اع -ي ال -عسس -ك -ري دائ -م -ا ال-ف-رصس ل-ت-وظ-ي-ف ال-ف-وضس-ى
والسستثمار فيها لتنشسيط سسوق السسÓح وهو السسوق اŸربح
اقتصساديا حتى هناك توجه لعتبار أان الكث Òمن األزمات
َنشسبت خصسيصسا لتنشسيط هذا السسوق بل أان الفكر األمريكي
يجعل من صسناعة العدو نقطة ﬁورية ‘ اسسÎاتيجية األمن
ال -ق -وم -ي األم -ري -ك-ي وه-ذا ل-ت-ح-ق-ي-ق ط-م-وح-ات وت-وج-ه-ات
السس-ي-اسس-ة اÿارج-ي-ة ب-ك-ل مسس-ت-وي-ات-ه-ا األمنية ،القتصسادية،
السسياسسية والثقافية ،حيث عدم وجود عدو حتى إان كان
وهميا يعت Èضسعفا اسسÎاتيجيا لها و‘ أامثلة القاعدة ثم
داعشس تبيان لذلك  ،-كما أان مناطق النزاع تسستغل لتجريب
كفاءة وفعالية األسسلحة اŸصسنعة حديثا ،ومن ثم يصسبح خلق
النزاعات طريقة لتجريب مدى التحكم ‘ تكنولوجية تصسنيع
السس Ó-ح م -ع –ي Úت -ق -ن -ي -ات -ه-ا ب-اسس-ت-م-رار  -ل-ي-ك-ون ت-ع-ط-ل
اŸصسالح القتصسادية للقوى األجنبية مدخ Óلبداية الصسدام
والتاريخ ل يخفي أاسسباب ا◊روب التي شسنت على ا÷زائر
وعلى الكث Òمن الدول واŸناطق منذ القدم ،وللشسعب واسسع
النظر ‘ ذلك .-

خطوات ا◊وار الّرئيسسية للخروج
بحل مرضص للعباد حافظ للبÓد

 / 1قبول فكرة إ◊وإر ‘ :اعتقادي الطرف Úشسعب
وسسلطة تيّقنا بضسرورة التحاور ،وهو أامر ّﬁفز وايجابي
وملهم ÿوضس غمار التحاور بأاريحية وثقة أاك ،Èتبقى مسسأالة
مفهوم ا◊وار ومبادئ ا◊وار قابلة للنقاشس غ Òأان قبول
ال-رأاي وال-رأاي اآلخ-ر ،السس-ت-ع-داد ل-ل-ت-ن-ازل اŸت-ب-ادل أاسس-اسس
ا◊وار ا÷اد وا÷دي الفعلي والفعال اللذين ل يجب التغافل
أاو التنازل عنهما لضسمان صسحة ا◊وار وفعاليته ‘ –قيق
اŸرجو منه
 / 2إخ -ت-ي-ار إÙاوري-ن :ت -ع-ي Úشس-خصس-ي-ات ي-ث-ق ف-ي-ه-ا
ويفوضسها الشسعب ليسس لتمثيله مادام مسسأالة التمثيل مÎدد
فيها وإا‰ا لتبليغ طلباته والوقوف على Œسسيدها وللشسعب
واسسع النظر ‘ اختيارهم ،عددهم وكيفية التصسويت عليهم
ومرافقة سس Òأاعمالهم ،لكن أانبه لفكرة مفادها ضسرورة
الت -ف -اق ع -ل-ى شس-خصس-ي-ات م-ق-ب-ول-ة ع-م-وم-ا ول-يسست –ظ-ى
بإاجماع وطني نتيجة غياب هذا النوع من الشسخصسيات حاليا
‘ السس-اح-ة السس-ي-اسس-ي-ة ،ل-ي-ت-ح-دث-وا ب-اسس-م األغلبية السساحقة
لتحقيق تقدم ‘ ا◊وار Ãا يقطع الطريق أامام اŸسستثمرين
‘ اÓÿفات ÷عل األزمة تراوح مكانها ول Œد ح.Ó
فيما يخصس الطرف الثا Êالسسلطة ،اقÎح –ييد ا◊كومة،

13
د  -نور إلهدى بن بتقة
جامعة إ÷زإئر 3
صسصص :درإسسات أإمنية
تخ ّ
دولية

–ي -ي -د رؤوسس -اء الح-زاب سس-واء
اŸع- - - - -ارضس- - - - -ة أاو اŸوالة ألن
الشسعب يعتÈهم من ﬂرجات
النظام السسابق ،مع اإلبقاء على
رئيسس الدولة لسسبب Úأاولهما ع ÚانطÓقا من تطبيق اŸادة
 102التي طالب بها الشسعب ‘ البداية ،ثانيهما Áلك أادوات
التنظيم والقوة اŸالية واللوجسستيكية لتنظيم النتخابات،
ولعل ﬁدودية صسÓحياته يعت Èتقييدا له وضسامنا للتحكم
ا÷يد Ãجريات وﬂرجات ا◊وار ،لهذا أاعتقد أان قوة
الشسعب حاليا أاك Èمن قوة السسلطة ،ومنه ف Óداعي للتخوف
من أان السسلطة “لك آاليات تغي Òتوجهات وقناعات (‡ثلي
الشسعب) لسسبب بسسيط ألن جلسسات ا◊وار تكون مذاعة على
اŸباشسر مث ،Óأاسسماء الشسخصسيات معلومة معروفة للعام
واÿاصس ف Óكواليسس تطبخ ول أاجنديات ُتغsير أاو ُتحرف،
باإلضسافة إا ¤متابعة شسعبية Ûريات وحيثيات ا◊وار أاول
بأاول للتقييم والتقو Ëوبهذا فقط يتم Œسسيد اŸادت07 Ú
و 08اŸطالبة بها شسعبيا بإا◊اح ،ومنه –قيق مطلب آاخر
للمواطن ÚوŒسسيد مكسسب جديد للحراك.
 / 3إختيار ﬁاور إ◊وإر :أاعتقد ل يجب اأن تتعدى 03
ﬁاور ألن كÌة اÙاور واŸسسائل اŸناقشسة تخرج النقاشس
عن هدفه األسساسسي
ا◊ديث عن إاجراء تعديل حكومي بشسخصسيات مقبولة من
الناحية األخÓقية ،الحÎافية اŸهنية  +الوطنية والوفاء
ل-ل-ج-زائ-ر ف-ق-ط لضس-م-ان الشس-ف-اف-ي-ة ،و–ي-ي-د ال-دور السس-ل-بي
Óدارة العائق األك Èلتجسسيد العملية النتخابية بأاسسسسها
ل إ
اŸتعارف عليها خاصسة مسسأالتي التعددية والشسفافية.
ا◊ديث عن إاجراء انتخابات و–ديد اآلليات التنظيمية من يوم
إاعÓن تاريخ النتخاب ليوم اصسدار النتائج وضسبطها.
Œديد هيكل اÛلسس الدسستوري بكفاءات ذات روح وطنية
ذات مهنية واحÎافية لضسمان شسفافية التصسديق على طلبات
الÎشسح ومصسداقية نتائج النتخاب.
 / 4م -فصس-ل-ي-ة ي-وم إ’قÎإع :سس-ي-تسس-اءل ال-ك-ثÒون من
الضس-ام-ن لشس-ف-اف-ي-ة الن-ت-خ-اب-ات ،سس-ؤوال م-ؤورق ك-ثÒا ن-ت-ي-جة
ال -ت -ج -ارب السس-ي-ئ-ة السس-اب-ق-ة غ Òأان-ه ‘ اع-ت-ق-ادي الضس-ام-ن
األحسسن والضسمان الوحيد لشسفافية العملية النتخابية من
بداية جمع التوقيعات إا ¤مرحلة القÎاع ثم الفرز واعÓن
النتائج Ãحاضسر الفرز هو اŸشساركة الفعلية والفعالية للهيئة
الناخبة أاي اŸواطن ،ÚفاŸواطن يجب أان يعي أان صسوته إان
 ⁄يع Èعنه بنفسسه اسستغل ‘ اŒاه آاخر ،لكن اإن صسّوت كل
مواطن بلغ سسن التصسويت واعت Èذلك حقا لن يتنازل عنه
ألي أاحد ألنه به فقط يحافظ على طموحاته ‘ وطنه وطن
ل Áلك غÒه ،وليسس واجبا نحو مؤوسسسساته فلن يكون ألي
أاحد الفرصسة للتزوير أاو العبث بالنتائج ،و‘ اعتقادي هو
الضس- -م- -ان ال -ذي ي -ري -ح اŸواط -ن ل -ت -زي -ده وع -ود اŸؤوسسسس -ة
ال -عسس-ك-ري-ة ب-اŸراف-ق-ة أاري-ح-ي-ة أاك Ìوث-ق-ة أاك ‘ Èال-ع-م-ل-ي-ة
النتخابية وﬂرجاتها وهذا نتيجة أامر واضسح ل يخفى عن
أاي أاحد يتمثل ‘ أانها مؤوسسسسة التزمت Ãواقف وَثُبتت عليها
ثبوتا مُوفقا ◊د اآلن كما حققت له مطالب كانت ‘ وقت
سسابق ل Áكن ا◊ديث عنها بل كانت حلما ل Áكن –قيقه.
وبعد انتخاب الرئيسس تكون ا÷زائر باŒاه معركة أاخرى
تتمثل ‘ معركة الصسÓح وإاعادة البناء بعدما انتهت من
معركة اعادة –رير ا÷زائر  -حينها لكل مقام مقال فتُفتح
ن-ق-اشس-ات ح-ول مسس-أال-ة ال-ب-ن-اء ،ن-وع ال-ن-ظ-ام وط-ري-ق-ة ا◊كم
وآال-ي-ات ال-ع-م-ل ف-ب-ال-ع-م-ل ف-ق-ط ن-رت-ق-ي وب-اŸشساركة نكرسس
الواجبات ونضسمن ا◊قوق ،ولعلهما «الواجب وا◊ق» لب
اŸواطنة ا◊قة الصسحيحة التي بإامكانها –قيق البناء ا÷اد
والتنمية اŸسستدامة اŸرغوب بها من ا÷ميع  ‘ .-معركة
الصسÓح وإاعادة البناء يسستلزم على كل مواطن مهما كان
م -نصس -ب -ه ،م -رك -زه ،م -وق -ع -ه ،الل-ت-زام أام-ام وط-ن-ه ب-الÎب-ي-ة،
األخ Ó-ق ،ال -ع -ل -م ،الت -ق -ان و–م -ل اŸسس-ؤوول-ي-ة ع-ل-ى أاك-م-ل
وجه...ف Óينقصسنا ‘ هذا الوطن أاي شسيء إال أان نحب ما
نقوم به ،فمن ُيحب عمله يتقنه ،ومن ُيحب العلم يبدع ‘
Óجيال األخرى ،من ُيحب بيئته ل يرمي
طريقة تعليمه ل أ
النفايات فيها ،من يحب أابناءه يربيهم على أاكمل وجه و‘
هذا ل حاجة لقوان Úتفرضس وإا‰ا هي ثقافة تربوية مبنية
ع- -ل -ى ال -وازع األخ Ó-ق -ي والضس -م Òا◊ي ،وه -ك -ذا دوال -يك،
فاÙبة ُتغّير النفوسس وُتصسلح القلوب فإان تغّيرت نفوسسنا
وصَسلُحت قلوبنا لصسالح هذا الوطن فلن َتسسقط ا÷زائر ،لن
ُتهزم ،لن َتضسيع ولن َتقع فريسسة ب Úأانياب اÎŸبصس Úولن
ُتقَدم لتجسسيد مشساريع غربية خطÒة ‘ اŸنطقة على طبق
من ذهب...
األمل بأان العÓج قد اتضسح وأانه اقÎب ومع علينا إال
اŸضسي ُقدًما نحوه ،و‘ األخ Òدعوة للعمل بهذا العÓج
اŸقÎح إان صَسُلَح إلنقاذ وطن يسستحق التضسحية والتنازل من
دون أاي خوف ول ريب ،فا÷زائر  ⁄تكن لتتحرر لو ⁄
حي الشسهداء ويتنازلوا عن حياتهم الغالية من أاجلها،
يضس ّ
وكذا ا÷زائر اآلن لن يصسلح حالها إان  ⁄نتنازل كل ‘ موقعه
دون اسستثناء عن التزمت ‘ الفكر والتعصسب ‘ الفعل...
حفظ إلله إ÷زإئر من إلف Ïما ظهر منها وما بطن،
’عÓء رإيتها رإية إÓŸيÚ
وأإلهم أإبناءها إ◊كمة إ
م -ن إلّشس -ه -دإء ،وت -ف -ويت إل -ف -رصس -ة ع -ل-ى إ◊اق-دي-ن
وإّÎŸبصس...Úإللهم آإم.Ú

حــــوأر

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ألفنان ألتشسكيلي ناصسري عمامري لـ «ألشسعب»:

أاخت ـ ـ ـ ـ ـار دائم ـ ـ ـ ـ ـا الطبيع ـ ـ ـ ـ ـ ـة الصسامتـ ـ ـة
ألصسـ ـ ـ ـل إا ¤تفاصسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل دقيقـ ـ ـ ـ ـة جـ ـ ـ ـدا
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أŸلتقى ألدو‹ حول « أ◊رف و ألصسناعات ع Èألعصسور»

الدع ـ ـ ـ ـوة اإ ¤تنظي ـ ـ ـم لق ـ ـ ـاءات مغاربيـ ـ ـة
وإانشسـ ـ ـاء معاهـ ـد متخصسصسـ ـة با÷امعـ ـات

@ تأاثرت بالفنان ألكÓسسيكي «دأفنشسي» وألفنان أŸعاصسر «أليسساندرو باغليا»
لدوأت ألحÎأفية ‘ أ÷زأئر يعيق ألفنان Úويؤوثر على جمالية أللوحة
@ غياب أ أ
أكد ألفنان ألتشسكيلي ناصسري عمامري ،أنه متعلق بفناÊ
أŸدرسسة ألوأقعية أو ألوأقعية أŸفرطة ألتي فيها –د كب Òجدأ
ب Úألفنان وأللوحة ،مشسÒأ إأ ¤أنه يختار دأئما ألطبيعة
ألصسامتة ليصسل إأ ¤تفاصسيل دقيقة جدأ ،وأنه يحاول أن يÈز
لشسياء ألبسسيطة بجمال فني أك Ìمنه
للمشساهد كيف تتم رؤوية أ أ
‘ ألوأقع ،من خÓل تلك ألتفاصسيل أŸرسسومة باللوحة ،كاشسفا ‘
ليطا‹ ألكÓسسيكي
حوأر مع «ألشسعب» أنه تأاثر بالفنان أ إ
«ليوناردو دأفنشسي» وألفنان أŸعاصسر «أليسساندرو باغليا» ،معتÈأ
لدوأت ألحÎأفية ‘ أ÷زأئر يعيق كثÒأ ألفنان،Ú
أن غياب أ أ
وبسسببها قد يخسسرون بعضسا من جمالية أللوحة.

حاورهﬁ :مد مغÓوي
ألشس- - -عب :ن- - -ود أل- - -ت- - -ع - -رف
عليكم؟
فنان
ن -اصس -ر ع -م -ام -ري:
تشضكيلي من مواليد اأوت 1990
ب -بسض -ك -رة ،م -ق-ي-م ب-دائ-رة ب-اب-ار
ولية خنشضلة.
@ ك-ي-ف ك-انت ب-دأي-ت-ك-م مع
عا ⁄ألفن ألتشسكيلي ؟
@@ بدايتي مع الفن كانت منذ
الصضغر ،حيث كÈت وسضط عائلة
–ب الفن خاصضة اأخي وعمي
ال -ل -ذي -ن ك -ان -ا م -ن عشض-اق ال-ف-ن
ال -تشض -ك -ي -ل -ي ،ل-ك-ن  ⁄يسض-ع-ف-ه-م
ا◊ظ و ⁄يصضلوا اإ ¤مبتغاهم،
ح -اولت اأن اأق -ت -ف -ي اأث -ره -م م-ن
خ Ó-ل عشض -ق -ي ل -ه-ذه اŸوه-ب-ة،
ف- -ك- -نت اأج- -م- -ع ت- -لك ال -دن -انÒ
ال- -ق- -ل -ي -ل -ة ل -ك -ي اشضÎي اأشض -ي -اء
بسض- - -ي- - -ط- - -ة م - -ن اأدوات واأوراق
واأل -وان ل -ل -رسض -م ،واأسض-ت-غ-ل وقت
فراغي باÿربشضات التي كانوا
ي -رون -ه -ا اأصض -دق -ائ -ي وع -ائ -ل-ت-ي
لوحات جميلة ،ول اأنسضى اأيضضا
اأسض - -ت- -اذي ‘ م- -ادة ال- -رسض- -م ‘
ال- -ط -ور اŸت -وسض -ط ،ال -ذي ك -ان
ك-ل-م-ا ي-ج-ري ل-ن-ا ام-ت-ح-ان رسض-م
دائما ما يجمع اأوراقي وُيريها
ل-ك-ل تÓ-م-ي-ذ الأقسض-ام م-تفاخرا
ب -ه -ا ك -تشض -ج -ي -ع ‹ ول -زمÓ-ئ-ي،
ومنذ ذلك الوقت ولد ‘ داخلي
شض -يء اسض -م -ه الخ -ت Ó-ف اأو م -ا
يسض- -م- -ى «خ- -ال -ف ت -ع -رف» ،واأن
وجودنا ‘ هذا الكون يتطلب
ع - -ل - -ي - -ن - -ا اأن ن - -ك- -ون ‡ي- -زي- -ن
وﬂتلف Úكل ‘ ›اله فهذا
رسض- - - - -ام وه - - - -ذا لعب وه - - - -ذا
م -وسض -ي -ق -ار وه-ذا شض-اع-ر وه-ذا
يغني ،واأن وجودنا ل معنى له
بدون القيام بشضيء مفيد.
@ ه -ل ل -دي-ك-م مشس-ارك-ات ‘
ت-ظ-اه-رأت ﬁل-ي-ة ،وط-ن-ية
أو أجنبية؟
@@ ل- - -يسضت ل- - -دي مشض - -ارك - -ات
ك- - - -ثÒة ،شض- - - -اركت ف - - -ق - - -ط ‘
الصض- -ال- -ون ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ف -ن -ون
ال -تشض -ك -ي -ل -ي -ة «األ -وان ال -ط -ي -ف»
ب-خ-نشض-ل-ة ،وك-نت م-ن اŸم-ي-زي-ن
ونلت الثناء والتشضجيع من طرف
كل ا◊اضضرين وكذلك كبار الفن
التشضكيلي بولية خنشضلة ،اأمثال
الأسض -ت -اذ ج-م-ال ب-وط-ب-ة وخ-ال-د
سض -ب -ع وروي -ب-ي ج-م-ال وغÒه-م،
ك - -ذلك مشض - -ارك - -ت- -ي م- -رت‘ Ú
حفÓت راأسس السضنة الأمازيغية
 2018و 2019بنفسس الولية.
ل- - -ق - -د ح - -اولت اŸشض - -ارك - -ة ‘
معارضس اأخرى و” اسضتدعائي،
لكن لÓأسضف انشضغا‹ بوظيفتي
وع -ام -ل ال -وقت  ⁄يسض -م -ح -ا ‹
بذلك.
@ وه - -ل –صس - -ل - -ت - -م ع - -ل - -ى
جوأئز؟
@@ –صض- - -لت ع- - -ل - -ى ج - -ائ - -زة

وشض -ه -ادة م-ن م-ع-رضس الصض-ال-ون
الوطني ،وكذلك شضهادتي تكرË
من دائرة بابار وبعضس ا÷وائز
اأث -ن -اء مشض -ارك -ات-ي لإح-ي-اء ل-ي-ل-ة
ال - - -ق - - -در ‘ رمضض - - -ان ال- - -ع- - -ام
اŸاضضي.
@ م-ا ه-و أل-ف-ن-ان أل-تشس-ك-ي-لي
ألذي تاأثر” به؟
@@ قبل اأن اأجيبك اأريد التطرق
للمدارسس التشضكيلية واŸدرسضة
التي سضلكتها ،اأول اأنا  ⁄اأدرسس
يوما فنون تشضكيلية و ⁄اأدخل
م- -ع- -ه -دا ل -ل -ف -ن .ك -نت وم -ازلت
عصضاميا مبتدئا ،اأرى دائما اأنه
اإذا وج - -د شض- -يء اسض- -م- -ه ال- -ف- -ن
ب -داخ -ل ف-رد ،ف-اإن-ه ي-ك-ف-ي ذلك
لإيصض -ال اأح Ó-م -ه وط -م -وح -ات-ه
ويحتاج هذا اإ ¤فÎة جلوسس
مع الذات وتاأمل ،وصضقل ذلك
الشضيء الذي ولد بداخلنا والذي
اسض -م -ه اŸوه -ب-ة .ع-رفت ب-عضس
اŸدارسس التشضكيلية وكان تعلقي
دائما بفنا ÊاŸدرسضة الواقعية
اأو الواقعية اŸفرطة ،وكنت اأرى
اأن ‘ هذه اŸدرسضة –دي كبÒ
جدا ب Úالفنان واللوحة ،واأنها
عكسس باقي اŸدارسس الأخرى
م -ث -ل ال -ت -ك-ع-ي-ب-ي-ة وال-ت-ج-ري-دي-ة
وغÒها.
اأم -ا ج -واب -ي ع -ن سض -وؤالك ف -ق-د
ت - -اأث- -رت ب- -ال- -ف- -ن- -ان الإي- -ط- -ا‹
الكÓسضيكي «ليوناردو دافنشضي»
وال-ف-ن-ان اŸع-اصض-ر «ال-يسض-ان-درو
باغليا».
@ حدثنا عن أŸوأضسيع ألتي
ت-ت-ط-رق-ون ل-ه-ا ‘ أع-م-ال-ك-م
وألنوع ألفني أŸسستعمل؟

@@ اأخ- -ت- -ار دائ- -م- -ا ال -ط -ب -ي -ع -ة
الصض -ام -ت -ة لأصض -ل اإ ¤ت -ف-اصض-ي-ل
دق -ي -ق -ة ج -دا ،واأح -اول اأن اأب-رز
للمشضاهد كيف تتم روؤية الأشضياء
البسضيطة بجمال فني اأك Ìمنه
‘ ال- - -واق - -ع ،م - -ن خ Ó- -ل ت - -لك
ال-ت-ف-اصض-ي-ل اŸرسض-ومة باللوحة،
حاليا اأنا سضلكت الرسضم باأقÓم
ا◊  È- - -ا- - - ÿاصس وا÷ - - -اف ‘
ال- - -غ- - -الب واأح - -ي - -ان - -ا ال - -رسض - -م
ب -ال -رصض -اصس وال -ف -ح -م والأل-وان
اÿشضبية.
@ م- - -ا ه- - -ي أل - -ع - -رأق - -ي - -ل أو
أŸشساكل ألتي رÃا أعÎضست
مسساركم ألفني؟
@@ بصض- -راح- -ة ك- -انت ول ت- -زال
مشض - - -ك - - -ل - - -ة غ - - -ي - - -اب الأدوات
الحÎافية عائق كب Òاإ ¤جانب
ع -دم وج -ود ال -دع -م ،ف -ال -ف -ن-ان
يحتاج اإ ¤اأدوات ووسضائل حسضنة
ف -م-ن دون-ه-ا ق-د ي-خسض-ر ال-ف-ن-ان
بعضضا من جمالية اللوحة.
ول Ó-أسض -ف ‘ ا÷زائ -ر يضض -ط -ر
الفنان اإ ¤السضفر من ولية ‘
اأقصض- - -ى الشض - -رق اأو ال - -غ - -رب اأو
ا÷نوب اإ ¤العاصضمة ،من اأجل
اق-ت-ن-اء اأغ-راضس شض-ب-ه احÎاف-ية
وليسضت احÎافية وقد ل يجدها
اأصض ،Óوهذا ما حصضل معي عدة
مرات حيث  ⁄اأع Ìعلى اأدوات
اأردت شض - -راءه - -ا ،اح- -ت- -جت اإ¤
اأقÓم ح ÈاحÎافية من uni
 pinواأوراق  archesوكذلك
األ -وان  ،faber castelو⁄
اأجدها بكل مكاتب الفنون ‘
اأغلب الوليات الكÈى للجزائر،
ف -اضض -ط -ررت اإ ¤شض -رائ -ه -ا م -ن

اÿارج Ãبالغ باهظة جدا وبعد
عناء كب ،Òيبقى هذا اŸشضكل
الأسضاسضي الذي يعÎضس طريق
ك -ل ف -ن -ان ج -زائ -ري .واسض -ت -غ -ل
ال- -ف- -رصض- -ة ل- -دع -وة السض -ل -ط -ات
اŸعنية ووزارة الثقافة للنظر ‘
الأمر مسضتقب Óواإيجاد حل له.
@ ك -ي -ف Áك-ن-ك-م أل-ت-وف-ي-ق
ب Úوظ -ي -ف -ت -ك -م و‡ارسس -ة
ألفن؟
@@ ت- -وف- -ي- -ق- -ي ب Úال- -وظ- -ي -ف -ة
واŸوه- -ب- -ة ك- -ان صض- -ع -ب -ا ب -عضس
الشضيء ،رغم ذلك اأحاول ‘ كل
م- -رة اسض- -ت- -غÓ- -ل وقت ف -راغ -ي
Ÿمارسضة موهبتي ،واأضضطر ‘
ال- -ك- -ث Òم -ن الأح -ي -ان ال -ت -ن -ق -ل
ب -ل -وح -ات-ي واأل-وا Êواأدوات-ي م-ن
مكان اإ ¤اآخر بحكم اأن وظيفتي
ل تسض- -م- -ح ‹ ب- -السض- -ت -ق -رار ‘
م- -ك- -ان واح- -د ،مسض- -ت- -غ  Ó-وقت
ال- - -ف- - -راغ ب - -ا÷ل - -وسس وح - -ي - -دا
ومداعبة اأقÓمي.
@ م - -اه - -ي ط - -م - -وح - -ات - -ك - -م
و أه- -دأف- -ك -م ومشس -اري -ع -ك -م
أŸسستقبلية؟
@@ طموحاتي هي كل ما يسضعى
اإل- -ي- -ه اأي رسض- -ام ،ف -اأن -ا اإ ¤ح -د
السض -اع -ة ل اأرى ن -فسض -ي ف -ن -ان-ا،
وكلمة فنان تصضح Ÿن سضبقونا
م -ن ع -م -ال -ق -ة اأم -ث -ال داف-نشض-ي
وغÒهم من رواد مدارسس الفن،
ك - -نت ولزلت اأت - -خ- -ي- -ل ــ ع- -ن- -د
Œوا‹ ‘ ال- - - - -ب - - - -يت اأو سضÒي
ب- - -ج- - -انب ج- - -دار ــ ل- - -وح - -ات - -ي
ومشضاريعي التي اأنوي رسضمها ‘
اŸسضتقبل معلقة باإطارات كبÒة
بداخل متاحف ومعارضس كÈى
وال -ن -اسس تشض -اه-د ذلك ،ه-ذا م-ا
اأصض- -ب- -و اإل- -ي- -ه راج- -ي -ا م -ن ال -ل -ه
ال -ت -وف -ي -ق ‘ ذالك وب -ل -وغ ه -ذا
الهدف.
@ م - -اه- -ي أل- -رسس- -ال- -ة أل- -ت- -ي
ت-وج-ه-ون-ها للمسسوؤول Úعلى
أÛال ألثقا‘ ببÓدنا؟
@@ رسضالتي اإ ¤اŸسضوؤول Úاأن
ي- - -ل - -ت - -ف - -ت - -وا اإ ¤ه - -ذا اÛال
ونÎجاهم باأن يتحسضسضوا هوؤلء
الشض -ب -اب وي -راف -ق -وا وي -دع -م -وا
مواهبهم ،فهناك الكث ÒوالكثÒ
من اŸواهب الضضائعة التي ⁄
ُينظر اإليها ورÃا لو كانت ‘
م- -ك- -ان اآخ- -ر لأب- -ه -رت ال -ع -ا،⁄
اŸوهوب ا÷زائري يحتاج اإ¤
التفاتة ودعم و–فيز وتشضجيع
وسض -ن -د وشض -م-ع-ة ت-ع-ي-ن-ه لإضض-اءة
طريقه.
كما اأكرر دعوتي لهم من اأجل
النظر ‘ مشضكل غياب الوسضائل
والأدوات الحÎافية وتوفÒها.
@ هل من كلمة ختامية؟
اأود اأن اأشضكر يومية «الشضعب»
ع -ل -ى ه -ذه الل -ت -ف-ات-ة وا◊وار،
وعلى كل ما تقومون به لإيصضال
كل موهبة واإبرازها.

أشساد أمسس أŸشساركون
‘ ختام أشسغال أŸلتقى
لول حول «
ألدو‹ أ أ
أ◊رف و ألصسناعات
ع Èألعصسور  ،ألذي
نظم ليوم Úبقاعة
أÙاضسرأت ألكÈى
بجامعة أ÷زأئر 2أبو
ألقاسسم سسعد ألله،
بأاهمية مثل هذه
أŸبادرأت ألعلمية
ألقيمة ،مطالبÚ
باعتمادها مرة أو
مرت ‘ Úألسسنة.

حبيبة غريب
تصسوير فواز بوطارن
أافضضت التوصضيات النهائية
إا ¤إانشض - - - -اء م - - - -ت - - - -اح- - - -ف
م - - -ت - - -خصضصض- - -ة ب- - -ا◊رف و
الصض-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى
اŸسض- - -ت- - -وى ال- - -ع - -ل - -م - -ي أاي
باŸعاهد و ا÷امعات ،كما
حث اŸشض - - -ارك - - -ون ع- - -ل- - -ى
ضض- - -رورة ال- - -ت- - -نسض- - -ي- - -ق م - -ع
اŸؤوسضسض -ات ال -ع -ل -م -ي -ة ال-ت-ي

ت -ع -ن -ى ب-ت-دريسس ت-خصضصض-ات
علم اآلثار ‘ اŸغرب العربي
من اجل تبادل اÈÿات عن
طريق عقد ملتقيات مشضÎكة
و اتفاقيات إاطار.
و ‘ ذات السض - - - -ي- - - -اق ،دعت
ال - -ت - -وصض - -ي - -ات إا « ¤إاع- -داد
مصض- - -ن- - -ف- - -ات ل- - -ل- - -ح - -رف و
الصض-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى
اŸسضتوى الوطني ،إا ¤جانب
إانشض- - -اء م- - -راك- - -ز ت- - -ك- - -وي - -ن
اŸهارات ا◊رفية اıتلفة
و ال -ع -م-ل ع-ل-ى ال-ت-نسض-ي-ق بÚ
ﬂت -ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات اıتصض-ة
وزارة الثقافية ن ناهيك عن
إاعادة العتبار إا ¤ا◊رف و
الصضناعات التقليدية.
Óشضارة قد شضهد اŸلتقى
ل إ
ال -ذي ن -ظ -م -ه م -ع -ه -د اآلث-ار
با÷امعة بالتعاون مع اŸركز
الوطني للبحث ‘ علم اآلثار
و ب -ال -ت -نسض -ي -ق م -ع ا÷م -ع -ي-ة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ت -راث ج -زاي -رن -ا
ﬁاضض- - -رات ق- - -ي- - -م- - -ة م- - -ن
ﬂتصض Úو دكاترة جزائريÚ
و أاج- - -انب و ك - -ذا ورشض - -ات
ن -اقشضت ت -اري -خ ال -ع -دي-د م-ن
الصض -ن -اع -ات و ا◊رف ال -ت -ي

اع- - -ت- - -م- - -ده- - -ا اإلنسض- - -ان ‘
ا÷زائر واŸغرب العربي و
سضاهمت ﬂلفاتها ‘ التاريخ
للحضضارة من خÓل األبحاث
ال - -ع - -ل - -م - -ي - -ة وال - -دراسض- -ات
والك- - -تشض- - -اف- - -ات األث- - -ري- - -ة
القدÁة و ا◊ديثة.
وما ميز اŸلتقى هو تنظيم
ج- -م- -ع- -ي- -ة ت- -راث ج- -زاي -رن -ا
Ÿع - -رضس ال - -ورشض- -ات ا◊ي- -ة
ل -لصض -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة و
ا◊رف و ال- - - -ذي نشض- - - -ط- - - -ه
ح- -رف- -ي Úو ح- -رف- -ي- -ات م- -ن
العاصضمة ،قسضنطية ،اŸدية،
ت- - -ي- - -ب- - -ازة ج- - -ب- - -ل شض- - -ن - -وة،
ت -يسض -مسض -ي-لت  ،ع Úصض-ال-ح و
غرداية  ،و الذي شضهد إاقبال
كبÒا من الزوار.
و ك- -ان ال- -ه- -دف م- -ن ه -ذه
ال -ورشض -ات ال -ت-ع-ري-ف ب-ب-عضس
ا◊رف ا÷زائ - - - - - - -ري- - - - - - -ة و
بصض-ن-اع-ه-ا و ط-ري-ق-ة تداولها
م- -ن ج- -ي -ل إا ¤أاخ -ر ،و ف -ت -ح
النقاشس حول كيفية ا◊فاظ
ع -ل -ي -ه -ا و ت -وظ -ي -ف-ه-ا حسضب
تصض- -ري- -ح- -ات ف- -اي -زة ري -اشس
رئ- -يسض- -ة ا÷م- -ع- -ي -ة ك -م -ورد
اقتصضادي و سضياحي.

أŸع ‚وم ألغنية ألشساوية يضسيئون ليا‹ باتنة

برنامج ثقا‘ فني ثري خÓل صسيف 2019
تسستعد أ÷معية أصسدقاء بلدية
باتنة أŸشسهد ألثقا‘ حسسب رئيسسها
سسم Òبورأسس  ،إأ ¤إأطÓق برنامج
ثري بليا‹ ألصسيف Ãشساركة
ألتنسسيقية ألوطنية للشسباب
أ÷زأئري وألتي سسيحييها نخبة من
لغنية أ÷زأئرية
أŸع ‚وم أ أ
لورأسسية أŸلتزمة وألتي يرتقب أن
وأ أ
تشسهد إأقبال منقطع ألنظÒ
للعائÓت.

باتنة :حمزة Ÿوشسي

ب -رن -ام-ج ل-ي-ا‹ صض-ي-ف ب-ات-ن-ة ي-خ-ل-ق ج-وا م-ن
اŸتعة ويحول مدينة باتنة ا ¤قبلة للمثقفÚ
وال -ف -ن -ان Úوفضض -اءا ت -ل -ت -ق -ي ف -ي -ه ال-ع-ائÓ-ت
Óسض-ت-م-ت-اع ب-السض-ه-رات ال-غ-ن-ائ-ي-ة واŸعارضس
ل -إ
الفنية التي تندرج ‘ إاطار اŸهرجان الثقا‘
اŸتنوع «الشضارع الثقا‘» اŸفتوح على الهواء
ال -ط -ل -ق ع -ل -ى مسض-ت-وى ‡رات مصض-ط-ف-ى ب-ن
بولعيد.

أاشضاد بوراسس ‘ تصضريح ل»الشضعب» ،بالدعم
ال -ك -ب Òال-ذي ت-ق-دم-ه ب-ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ‡ث-ل-ة ‘
رئيسضها ا نور الدين مÓخسضو الذي يحرصس
شض- -خصض- -ي- -ا ع- -ل- -ى اŸشض- -ارك- -ة ‘ م- -ث -ل ه -ذه
النشضاطات ا÷معوية الهادفة.
كما اأكد بوراسس اأن جمعيته تعمل بالتنسضيق
اŸب- -اشض- -ر م- -ع ال- -ن- -ائب اŸك- -ل -ف ب -الشض -وؤون
ال -ث -ق -اف -ي -ة الأسض -ت -اذ ن -وار ي -وسض -ف-ي ل-ف-ائ-دة
ال-ع-ائÓ-ت ال-ب-ات-ن-ي-ة الشض-غ-وف-ة ل-لثقافة والتي
–رصس ع- -ل -ى ا◊ضض -ور ب -ق -وة رف -ق -ة اأف -راد
ع -ائ Ó-ت -ه -ا اإﬂ ¤ت -ل -ف ال -ت-ظ-اه-رات ال-ت-ي
ينظمها اأصضدقاء بلدية باتنة والتي –توي
‘ برنا›ها على معرضس للكتاب  ،ورشضات
الأشضغال يدوية ،معرضس للفنون التشضكيلية ،
فقرات رسضم على الوجوه  ،عروضس رياضضية
ﬂتلفة  ،قراءات اأدبية ،فقرات فنية عزف
وغ-ن-اء  ،ت-ن-ظ-ي-م مسض-اب-ق-ات ف-ك-ري-ة وج-وائ-ز
للفائزين بها  ،ندوات فكرية  ،فضض Óعن
ب-ر›ة ح-مÓ-ت ت-ط-وع-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-ف شض-وارع
وسضط اŸدينة.

أعÎفا بابدأعاتهم وموأهبهم

سسعي ـ ـ ـدة تكـ ـ ـرم فنانيهـ ـ ـا ‘ جو بهي ـ ـ ـ ـج
أحيت سسعيدة أليوم ألوطني للفنان
بدأر ألثقافة مصسطفى خالف أمسس
بتنظيم حفل تكرÁي على شسرف
ألفنان ÚأÙلي Úبحضسور وجوه فنية
إأ ¤جانب فرقة ورشسة أŸوسسيقى لدأر
ألثقاقة وفرقة نور أŸصسطفى وأŸنشسد
بالعالية بن ذهيبة.
ك- -م- -ا ع -رف ا◊ف -ل حضض -ور ج -م -اه Òك -بÒة
اسض -ت -م -ت -ع م -ن خÓ-ل-ه أاغ-ا Êوك-ل-م-ات الÎاث
الشض-ع-ب-ي ،السض-ي-د األم Úال-ع-ام ل-ولي-ة سض-ع-يدة
اعت Èالفنان شضريكا ‘ ا◊ياة الجتماعية
للمواطن وله دور ثقا‘ وقال بهذه اŸناسضبة
أاهنئ الفنان ÚاÙلي Úوجميع الفنان Úعلى
مسضتوى الوطني ونتمنى لهم جميعا النجاح

والتوفيق واŸزيد من الفن لن الفن كما قال
هو أاسضاسس الثقافة والتواصضل ماب ÚاÛتمع،
وتخلل هذا ا◊فل تكر 14 Ëفنانا الذين
قدموا الكث Òبفضضل الفن لولية سضعيدة وقد
اسضتحسضن هؤولء الفنانون هذه اŸبادرة الطيبة
التي بطبيعة ا◊ال ‚حت ‘ مشضوارها الفني
ومن ب ÚاŸكرم Úالشضيخ بوطيبة السضعيدي
ال -ذي م -ازال ي -ح -اف-ظ ع-ل-ى اŸوروث ال-ف-ن-ي
والثقا‘ و‘ كلمته التقييمية واŸسضار الذي
Áر به الفنان أاكد مدير الثقافة أان مديريته
سضتطبع أاربع كتب تخصس اŸسضار الفني لكل
فنان.

سسعيدة :ج.علي

طÓع

اسست

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
١٧٩٧١ www.ech-chaab.com
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ا÷دران  ..فضساء للتعب Òعن أاحÓم شسعب

تفاعل مثقفون على إاختÓف مششاربهم ومنابعهم وجنسشهم  ،مع ا◊راك الذي ششهده الششارع منذ  22فيفري اŸاضشي ،وع Èكل عن نظرته التفاعلية مع ما حصشل ،وراح منهم
’م باÓŸك ا◊سشن ،والششعب با’بن البار بوالدته الغيور
من يقرضض القصشيد واŸتون ،وآاخرون اختاروا قصشصشا خيالية نسشجوها ‘ ششكل أاحداث عاطفية ،صشوروا ا÷زائر فيها ا أ
’خر ،اختار التعب Òبالريششة وتصشوير تلك العواطف الوطنية ،على ا÷دران ‘ الششوارع الطويلة العريضشة ،حتى باتت زاهية
عليها وعلى عزها وششرفها ،فيما البعضض ا آ
وحاملة لرسشائل ،أاثلجت صشدر كل من مّر بها ،أاتوقف عندها متمعنا ‘ اŸضشام ÚواŸعا.Ê

البليدة :لينة ياسسمÚ

«الشش--------------عب» :حضش-------------رت
واسش--ت--م--عت ف--ي اسش-ت-طÓ-ع
ل-ي-وم-ي-ات رسش-م ل-وح-ات ب-دي-ع-ة مليحة
ب--ق--لب م--دي--ن--ة ال--ورود ،ون--ظ--رت ف-ي
جوانب من تفاعل مثقفين مع حدث
الحراك ،وعادت في عينات تنقل تلك
المواقف والفعل التششاركي.

« صسابرينة» من أاسستاذة ‘ اللّغات
إا ¤دليل ‘ الّلوحات ...
ت--ح--ولت أاسش--وار م--ح--ي--ط ث-ان-وي-ة ع-ري-ق-ة
ب--م--دي-ن-ة ال-ب-ل-ي-دة وع-اصش-م-ة ال-م-ت-ي-ج-ي-ي-ن
لن-دلسش-ي-ي-ن ،إال-ى
وال--واف--دي-ن الÓ-ج-ئ-ي-ن ا أ
لسش-ت-اذة صش-ابرينة
ل-وح-ات أاب-دعت ف-ي-ه-ا ا أ
ورئ--يسش-ة ج-م-ع-ي-ة « فسش-ي-فسش-اء ال-ب-ل-ي-دة «،
وفريقها الÓمع ،من الششباب والششابات،
خاصشة وأان العنوان كان أايضشا قبالة فندق،
ي---أاوي إال---ي---ه أاج---انب م--ن آاسش--ي--ا وأاوروب--ا،
لجناسس من قارات العالم
وخليط من ا أ
ال-فسش-ي-ح ،أاخ-رجت ف-ي-م-ا يشش-ب-ه السشيناريو
السشينمائي ،رسشما حائطيا ،مششهور بـ «فن
الششارع «  ،وقالت في توضشيح وششرح لتلك
ال--ل--وح--ات ،أان--ه--ا م--ب--دئ--ي--ا ف--ي ف--ك--رت-ه-ا
وطرحها جاءت تزامنا مع «حراك الششارع
« ،وأان أاشش--ب--ال--ه-ا وشش-بÓ-ت-ه-ا تسش-اءل-وا ف-ي
مششورة ،أان يكون لهم حظ في ومن هذا «
ال----ح----راك « ال----ح----دث ،ول----ك----ن ل---يسس أان
ي-ت-ظ-اه-روا ويسش-ي-روا وي-ه-تفوا بالششعارات
السشياسشية في الغالب ،ولكنهم سشيضشعون
بصش--م--ة خ--اصش--ة ب--ه--م ،وه--ي أان ي--رسش-م-وا
جوانب من التاريخ والهوية ،وششواهد من
عصشرنا الحاضشر ،وينمقونها في لوحات
لششخصشيات فنية كسشبت القلوب ،ويربطون
كل تلك اللوحات بخيط رفيع لكنه متين،
ي--ن--حصش-ر ف-ي ع-واط-ف-ه-م وت-ع-ب-ي-ره-م ع-ن
إارادتهم في التغيير ،ونفذوا الفكرة وكان
لهم ما أارادوا.

من إافريقيا اŸاضسي واألدغال
إا ¤فن الشسارع واŸسستقبل ...
تضشيف الفنانة والمعلمة الأسشتاذة ،وهي
تششرح لـ « الششعب « ،اأنهم في فريقهم
الششاب ،انطلقوا من غياهب اإفريقيا
واأدغالها في ششمالها ،ووصشفوا حاضشر
ال--م--ن--ط--ق--ة ف--ي ل-وح-ة « ال-رج-ل الأزرق

الإفريقي
«  ،ثم تلونت في تعريج اإلى مزج بين
الرسشام العالمي «فانغوخ « في اأسشلوبه
المتميز  ،مع ششواهد عن نماذج

بجزائرنا ،مضشيفة اأن ما زاد
ف---ي تشش---ج---ي---ع--ه--م وج--ع--ل--ه--م
يسش----ع----دون ل----م----ا
ق----دم---وه ول---ن
يكون

بعضشا من المارة والجيران  ،اأصشبحوا
يمرون عبر ذلك الزقاق العتيق قصشدا،
ح-ت-ى ي-ت-م-ت-ع-وا وي-م-ت-ع-وا ن-اظريهم بتلك
ال--ل--وح--ات ال--ف-ن-ي-ة،

واأن منهم من اعتبر تلك الأعمال بمثابة
المششاركة ضشمن الحراك ،الذي يششهده
الششارع في هذه الأيام غير العادية من
عمر الوطن.

الأخير،
اأن

عششية
يوم
ا’متحان

لمدن جزائرية والمعلم المرجعي لمقام
الشش--ه-ي-د ،ث-م ال-ت-ع-ري-ج م-رة اأخ-رى اإل-ى
عمق الجزائر العقائدي ،في لوحات
خصشت جانبا من معالم كانت زمن
ال-م-راب-ط-ي-ن ،م-واط-ن ي-قصش-ده-ا
الضشيف وعابر السشبيل ،يتزود
م---ن---ه--ا وي--رت--اح ث--م ي--واصش--ل
المسشير ،وهي الرمزية التي
ج-----اءت ف----ي م----ا يشش----ب----ه
الأق----ب----ي---ة ،ل---ي---ت---واصش---ل
الإب----داع م----ع ل----وح---ات
ع ---ب ---ر ت ع ---ن ا ل ---ب --ر ا ء ة
وه---ي ت---رف---ع ال--راي--ة
ال-وط-ن-ي-ة ،ف-ي معنى
ل--ل--وط--ن--ي--ة و ت--ع-ل-ق
ال---ج---ي---ل ال---ن--اشش--ئ
بالجزائر ،وختمت
ت----لك ال----ل----وح---ات
صشورة معبرة من
ي -تضش -م -ن ال -م -نشش-ور نصش-ائ-ح ج-وه-ري-ة ع-ل-ى
اأن ف------ن الشش-----ارع
التلميذ ا’سشتجابة إاليها ،من أاجل الحصشول
ه--وث--ق-اف-ة ول-يسس
’متحان المصشيري
على نتائج مرضشية في ا إ
جريمة،
ال-ذي سش-ي-ق-ب-ل ع-ل-ي-ه ف-ي أاق-ل م-ن ي-وم-ي-ن من
وه----وي----م---ك---ن ان
’ن ،وتتمثل هذه النصشائح في:
ا آ
ي--ح--م--ل رسش--ائ--ل،
^ ف -ك -ر ف -ي ق -ي -ل -ول -ة خ -ف -ي -ف-ة ف-ه-ي ك-ف-ي-ل-ة
ك-م-ا ك-ان الأولّ-ون
ب- -ت- -خ -ف -ي -ف ال -ت -عب ال -ذي يصش -ي -بك ،حسشب
ف-ي ح-ق-ب-ة ال-ثورة
دراسشات حديثة.
التحريرية،
^ تفادي المنبهات
ي------ع------ب-----رون ع-----ن
^ ق-ل-ل م-ن م-ت-اب-ع-ة ال-ب-رام-ج التليفزيونية
وي-ج-اه-دون بالقلم
وأالعاب الفيديو
وال-----ك-----ل-----م-----ة ف-----ي
^ إاذا كنت تتابع عÓجا طبيا فاحترمه.
قصش-------ائ-------د ،ظ------لت
^ ح - -اول ال - -ن - -ه- -وضض م- -ب- -ك- -را و’ ت- -ن- -م
وسشتظل خالدة خلود
متأاخرا.
الجزائر.
’متحان الذي
^ قم بزيارة إالى مركز ا إ
ت------خ-----ت-----م الأسش-----ت-----اذة
’متحان ،لكي
دعيت إاليه قبل يوم ا إ
صشابرينة ،اأن ما زاد في
ت- -ح- -دد م- -وق- -ع- -ه وال -مسش -لك ال -ذي
ت---ف---اع---ل---ه---م وت---ف---ج---ي---ر
سشتسشلكه إاليه ،حتى ’ تتأاخر عن
موهبتهم ،ان الفندق الذي
’متحان خاصشة
سشاعة انطÓق ا إ
يقابل تلك الجداريات ،هو
’ول.
في اليوم ا أ
عنوان ينزل به اأجانب ،وتلك
تذكر:
ال--ل-وح-ات ه-ي رسش-ائ-ل م-ب-اشش-رة
^ ال - -ب - -ك - -ال- -وري- -ا ل- -يسشت
عن الجزائر  ،وعن التغيير وعن
مسش- -اب- -ق- -ة وإان- -م- -ا ه- -ي
الهوية والتاريخ والحاضشر ،وما على
امتحان.
المتمعن فيها ولها ،اإل الإبحار فيها
^ م - - - -واضش - - - -ي- - - -ع
وروؤي---ة ت---لك الشش---واه---د ال---ت---ع---ري---ف---ي---ة

نصصائح
تبعد عنك
اÿوف
والقلق

امتحان البكالوريا مششابهة لتلك التي كنت
تعالجها في ثانويتك.
’سشئلة ’ تدور إا’ حول الدروسض التي
^ا أ
درسشتها في القسشم مع أاسشاتذتك.
’متحان :
عششية ا إ
^ ه -ي -ئ أادواتك ال -م -درسش -ي -ة ،اسش -ت -دع-اءك
للبكالوريا وبطاقة تعريفك الوطنية.
^ رّوح عن نفسشك واسشترخي
^ حاول أان تنام مبكرا
^ إاذ ع -اودك الشش -ع -ور ب -ب -عضض ال -ك-رب ،ذك-ر
نفسشك بأان كل المرششحين يششعرون بذلك،
’مر طبيعي وعادي
وإان ا أ
’م-ت-ح-ان ،ف-ذلك غ-ي-ر
^ ’ ت -راج -ع عشش -ي-ة ا إ
مجدي بل يرهقك ويششوشض فكرك
’متحان:
يوم ا إ
’متحان قبل موعد انطÓق
^ التحق بمركز ا إ
العمل ،فسشتجد فيه من ينتظرك ليوجهك
إال-ى ال-ق-اع-ة ال-ت-ي ت-م-ت-ح-ن ف-ي-ه-ا ،سش-ت-ج-د في
هذه القاعة المكان المخصشصض لك.
^ ’ تنسض كتابة معلوماتك الششخصشية على
Óم-ت-ح-ان وال-ت-ي تقدم
ال-ورق-ة ال-م-زدوج-ة ل -إ
لك ،وهي الدورة ،المادة ومعلومات تتعلق
باسشمك ولقبك وتاريخ ومكان الميÓد ورقم
تسشجيلك و’ تنسشى إامضشاءك.
^ ع- -ن- -دم- -ا ي -دق ال -ج -رسض ويسش -ل -م م -وضش -وع
’سشئلة ،قد تششعر بششيء من الخوف ولكنه
ا أ
سشرعان ما يزول ،خذ نفسشا عميقا وابدأا في
’سش- -ئ- -ل- -ة ب- -ه- -دوء وان- -ت- -ب -اه ،اخ -ت -ر
ق- -راءة ا أ
ال-م-وضش-وع ال-م-ن-اسشب لك و’ ت-ه-ت-م ب-م-ا يدور
’ج -اب -ة ع -ل -ى السش -ؤوال ال-ذي
ح -ولك ،وأاب -دأا ا إ
تقدر أانه في متناولك.
^ اسشتعمل المسشودة خاصشة عندما تفكر في
السش -ؤوال وت -ت -وارد ع -ل -يك ع -ن -اصش -ر ا’إج -اب-ة

م -ع-ت-ب-رة سش-ج-ل-ه-ا ورت-ب-ه-ا ونسش-ق-ه-ا ،ت-م
’جابة على ورقة ا’إمتحان
حرر ا إ
’م-ت-ح-ان
^ ح -اف-ظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة ورق-ة ا إ
واك- -تب ع- -ل- -ي -ه -ا بشش -ك -ل واضش -ح وم -ق -روء
وتفادي الششطب فيها
’جابات على الورقة
^ ’ تنسشى ترقيم ا إ
’متحان.
الخاصشة با إ
^ إاذا اسش -ت -ع -م -لت م -ث Ó-ال-ورق-ة ال-م-زدوج-ة
وصشفحتي ورقة إاضشافية ،يسشتحسشن ترقيمها
كما يلي 6… / 2.6 / 1.6 / 6
^ إاذا رأايت ت Ó-م -ي -ذ آاخ-ري-ن يسش-ل-م-ون أاوراق
إاجاباتهم ’ تفعل مثلهم ،بل حاول اسشتغÓل
كامل الفترة الممنوحة لك ،فكر في قراءة
إاجابتك مجددا قبل تسشليمها.
^ ’ تناقشض مع زمÓئك حول مادة انتهيت
’م -ت -ح -ان ف -ي -ه -ا ،ب -ل رك -ز اه -ت -م -امك
م- -ن ا إ
وتفكيرك على المادة الموالية.
’خ- -ف- -اق ف- -ي م- -ادة ’ ي- -ع- -ن- -ي
اع - -ل - -م أان ا إ
’خفاق في ا’متحان برمته ،وعليه ’
ا إ
ينبغي أان تهين عزيمتك أاوتثبط هممك
فتفششل فتتخلى عن ا’متحان.
’متحان
بعد ا إ
أانت ت-ن-ت-ظ-ر ن-ت-ي-ج-ة اج-تهادك ،اعلم
أان كل أاوراق إاجابتك تحمل في كل
ال-م-واد رق-م-ا سش-ري-ا( ،رق-م إاغ-ف-ال)،
وأان كل مادة تصشحح مرتين من
ق -ب -ل أاسش -ت -اذي -ن مصش -ح -ح-ي-ن ’
’خر ،وفي
ي-ع-ل-م أاح-ده-م-ا ب-ا آ
ح-ال-ة وج-ود ف-ارق سش-ت-ح-ل
مرة أاخرى إالى تصشحيح
ثالث.
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اسصتبعاد بلقبلة من اŸشصاركة ‘ «الكان»..وبن خماسصة لتعويضصه

«اÿضضر»  ⁄يقنعوا أامام بورندي وعمل كب Òينتظر بلماضضي
اسصتبعد الناخب الوطني
جمال بلماضصي الÓعب هاريسش
بلقبلة من تربصش «اÿضصر»
الذي يجري بالدوحة لسصوء
النضصباط ،حيث أابلغ بلماضصي
الÓعب بأانه مطالب باŸغادرة،
وهو ما حدث رغم أان هذا
لخ Òقام بالعتذار.
ا أ

بوعكاز منحني الفرصضة من أاجل الÈوز ..
وأان ـ ـ ـ ـا باق مـ ـ ـع الفري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق

@ الشص -عب :ت -ب -دو ج -د م -ت -أاّث -ر ب -ال-ه-زÁة ‘
النّهائي؟
@@ عبد الله دواجي :بطبيعة أ◊ال ،خصشوصشا
عندما مررت بالقرب من ألكأاسض لتسشلم أŸيدألية
تأاثّرت كثÒأ أل Êكنت أعي بأاّنها أليوم لول ما حدث
أثناء ›ريات أللقاء لصشطحبناها معنا إأ ¤بجاية
لÓحتفال رفقة أنصشارنا ،كرة ألقدم –تفظ فيها
إأل بالذكريات أ÷ميلة ،وضشّيعت على نفسشي تدوين
Óسشف ألششديد.
أغلى ذكرى ‘ مسشÒتي ألكروية ل أ
ألبطولة منذ فÎة مع أل–اد إأل أنه
مازأل ﬁافظا على لياقته ألبدنية،
وه -و م -ا سش -يسش -اع-ده ع-ل-ى ألن-دم-اج
بسشرعة مع أŸنتخب ألوطني.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ت -ع -ادل أŸن -ت -خب
أل -وط -ن -ي مسش -اء أل -ثÓ-ث-اء م-ع ن-ظÒه
أل -ب-ورن-دي ِب-ن-ت-ي-ج-ة ه-دف ِل-م-ث-ل-ه ‘
مبارأة ودية أحتضشن أطوأرها ملعب
جاسشم بن حمد بالعاصشمة ألقطرية
أل -دوح -ة ،وسش ّ-ج -ل ه -دف أŸن -ت -خب
ألوطني أŸهاجم بغدأد بو‚اح ‘
ألدقيقة ِ 67لÒفع ‚م فريق ألسشد
ألقطري رصشيده من ألهدأف إأ9 ¤
أهدأف رفقة «أÿضشر».
وجاء هدف بو‚اح بعد أن توّغل
دأخل منطقة ألعمليات ،وهّز ششباك

أل -ب -ورن -دّي ِ Ú-ب-تسش-دي-دة ﬁك-م-ة إأث-ر
تلقيه كرة على طبق من زميله يوسشف
بÓ-ي-ل-ي ،وع-ادل أŸن-ت-خب أل-ب-ورندي
ألنتيجة ِبهدف لِمثله بعد سشتّ دقائق
م -ن ذلك إأث -ر خ -ط -أا أرت -ك -ب-ه ح-ارسض
أŸرم- -ى وه- -اب رأيسض م- -ب- -و◊ي ‘
ألتصشّدي للكرة ألهوأئية.
وأع -ت -م -د أل -ن -اخب أل -وط -ن -ي ج-م-ال
بلماضشي على ألتششكيلة أŸثالية من
خ Ó-ل إأق -ح -ام أل -ع -ن -اصش-ر ،أل-ت-ي م-ن
أŸرت -قب أن ت -ك -ون أسش -اسش -ي-ة خÓ-ل
أŸوأجهة أألو ¤أمام منتخب كينيا
‘ أفتتاح مباريات أŸنتخب بكاسض
أ· إأفريقيا.
و ⁄يقنع أŸنتخب ألوطني كثÒأ ‘
خ -رج -ت -ه أل -ودي -ة أألو ،¤خ -اصش -ة أن

خلفا Ÿواطنه دوما

أŸن- -افسض  ⁄ي- -ك- -ن أسش- -م -ا ك -بÒأ ‘
ألقارة ألسشمرأء ،إأل أن ألتعادل أظهر
أن هناك عم ÓكبÒأ ينتظر بلماضشي
خ Ó- -ل أل - -فÎة أŸق- -ب- -ل- -ة م- -ن أج- -ل
تصشحيح مكامن أÿلل ‘ أŸنتخب.
وظهر تأاثر ألÓعب Úمن ألناحية ألبدنية
باŸناخ ،خاصشة أن أŸبارأة لعبت –ت
درجة حرأرة عالية قاربت  37درجة ،وهو
أألم -ر أل -ذي أره -ق أل Ó-ع-ب Úك-ثÒأ ق-ب-ل
نصشف سشاعة من نهاية أŸبارأة.
ويتمنى بلماضشي أن يتعود ألÓعبون
ع- -ل- -ى أŸن- -اخ وحصش- -د أي- -ج- -اب- -ي -ات
أŸوأجهة ألو ،¤خاصشة أن معظم
أل-ع-ن-اصش-ر أخ-ذوأ ف-ك-رة وأضش-ح-ة ع-ن
أألجوأء ألتي سشتجري فيها كأاسض أ·
إأفريقيا.

أت -ف -اق ل Ó-ن -فصش -ال ب -الÎأضش -ي رغ-م
أŸرتبة ألثانية ألتي أحتلها ألفريق ‘
نهاية أŸوسشم خلف أ–اد أ÷زأئر،
وألتي سشتسشمح له من أŸششاركة ‘
منافسشة رأبطة أبطال إأفريقيا لكرة
أل -ق -دم أع-ت-ب-ارأ م-ن شش-ه-ر أغسش-طسض
ألقادم .وأرجع ألفريق هذأ ألطÓق
إأ ¤أخ- - -ت Ó- -ف ‘ وج - -ه - -ات ن - -ظ - -ر
ألطرف.Ú
وأششارت ألششبيبة أّن أŸدرب أ÷ديد
سش -ي -مضش -ي ع-ل-ى ع-ق-ده ‘  17جوأن
ع -ل -ى ه -امشض ت-ف-ق-ده Ÿرك-ز ت-دريب
Ãدي -ن -ة أي -ف -ي -ان أل -ف -رنسش -ي -ة ،ح-يث
سش -ي -ق -ي -م أل -ن -ادي أل -ق-ب-ائ-ل-ي ت-ربصش-ه
ألتحضشÒي –سشبا للموسشم أ÷ديد.

فيلود ألبالغ من ألعمر  60سشنة سشبق
له وأن عمل با÷زأئر ،حيث أششرف
ع- - -ل- - -ى ك - -ل م - -ن وف - -اق سش - -ط - -ي - -ف

( )2013-2012وأ–اد أ÷زأئ- - - - - - - - - -ر
( ،)2015-2013وق - -اده - -م - -ا ل - -ل - -قب
ألبطولة أ÷زأئرية.

قررت أألخÒة ششرأء أغلبية حصشصض
ألششركة ألرياضشية للمولودية.
وأضشاف أّنه ‘ أنتظار أتضشاح ألرؤوى
ب-ه-ذأ أÿصش-وصض ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه –م-ل
مسش- -ؤوول -ي -ات -ه م -ن خ Ó-ل ألشش -روع ‘
ألتحضش Òللموسشم أ÷ديد «قبل فوأت
أألوأن».
وي- - -وأج- - -ه نصش - -ر أل - -دي - -ن ق - -اروزأن
صشعوبات كبÒة ‘ هذأ أإلطار بعد أن

فششل ‘ إأقناع ألدو‹ أألسشبق وأبن
ألفريق ،سشي ألطاهر ششريف ألوزأ،Ê
‘ أإلشش -رأف ع-ل-ى أل-ع-ارضش-ة أل-ف-ن-ي-ة
للحمرأوة ‘ ،ألوقت ألذي تبدو فيه
ح-ظ-وظ أل-ت-ع-اق-د م-ع أح-د أŸدربÚ
أآلخرين ألذين وضشعهما ‘ مفكرته،
وه -م -ا ن -ذي -ر ل -ك-ن-اوي وع-ب-د أل-ق-ادر
ع- - -م - -رأ Êضش - -ئ - -ي - -ل - -ة ج - -دأ ،حسشب
أŸرأقب.Ú

–ويÓت

بايـ ـ ـ ـرن مي ـ ـ ـونيخ مهـ ـ ـتم بخـ ـ ـدمات ك ـ ـ ـاراسضك ـ ـ ـ ـ ـ ـو

بدأ بايرن ميونخ أألŸا ‘ Êألبحث عن خطة
ب-دي-ل-ة ،ل-ت-ع-ويضض أل-فشش-ل أÙت-م-ل لصش-ف-قة لÒوي
سش -ا ،Êج -ن -اح م -انششسش Îسش-ي-ت-ي أإل‚ل-ي-زي ،وفً-ق-ا
لتقرير صشحفي.
ف -ق -د ذك -رت شش -ب -ك -ة «سش -ك -اي سش -ب-ورتسض» أمسض
أألربعاء ،أن ألبايرن قّرر ألتحرك نحو ألبلجيكي،
يانيك كارأسشكو ،جناح دأليان يفا„ ألصشيني ،و‚م

@ أال ت -ع -ت -ق -د ب -أاّن اب -ت -ع-ادك-م ع-ن اŸن-افسص-ة
الّرسصمية هو الذي أاّثر عليكم ‘ الّنهائي؟
@@ بطبيعة أ◊ال ،عندما تبتعد عن أŸنافسشة
منذ تاريخ ألرأبع ماي أŸنقضشي ،وتبقى تنتظر
موعد أإلعÓن عن نهائي كأاسض أ÷مهورية ،ول
تعرف حتى ألÈنامج ألذي تطبقه ‘ ألتدريبات،
‘ أŸق -اب -ل شش -ب -اب ب-ل-وزدأد ب-ق-ي ت-ن-افسش-ي-ا ول-عب
م -وأج -ه -ات م -ه -م -ة ،ودخ -ل-وأ ‘ ت-ربصض –ضشÒي
م -ب -اشش -رة ب-ع-د ذلك وÃع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة –ضشÒأ
للنهائي ،نحن ‘ ألنهائي بقينا ‘ ألفورمة إأ ¤غاية

@ شص -ب -ي -ب -ة ب -ج -اي -ة ال -ف-ري-ق الّسص-ادسش ال-ذي
حملت أالوانه منذ بداية مسصÒتك الكروية،
أاين سصيلعب «دواجي» اŸوسصم اŸقبل؟
@@ ‘ حقيقة أألمر ◊د أآلن أنا لعب ‘ فريق
ي أي
ششبيبة بجاية وأنا باق معهم ،حاليا ليسض لد ّ
أتصش- -ال م- -ع أي ف- -ري -ق ،وأغ -لب أل -ظ -ن سش -أاوأصش -ل
مغامرتي مع فريق ششبيبة بجاية ألذي وجدت فيه
رأح -ت-ي ،ك-م-ا أّن أŸدرب «م-ع-ز ب-وع-ك-از» م-ن-ح-ن-ي
وقت ل- -عب وأل- -ف- -رصش- -ة م- -ن أج- -ل ألÈوز وإأظ- -ه -ار
إأمكانياتي ،وهو ما أبحث عنه ،ألّني ضشّيعت ألكثÒ
م -ن أل -وقت ع -ل -ى دك -ة أل -ب -دلء ،أ◊م -د ل-ل-ه أل-ي-وم
نشّشطت أول نهائي ‘ منافسشة كأاسض أ÷مهورية ‘
مسشÒتي ألكروية ،وهو أألمر ألذي  ⁄يبلغه ألعديد
Óسشف كنت على بعد مبارأة
من ألÓعب Úألكبار ،ل أ
وأحدة من أجل ألتتويج بأاول ألقابي لكنني فششلت
‘ ذلك ،سشأاوأصشل ألعمل لبلوغ هذأ ألهدف ،و ⁄ل
أŸوسش -م أŸق -ب -ل أصش -ع -د م -ع شش -ب -ي -ب -ة ب -ج-اي-ة إأ¤
أÎÙف أألول رف -ق -ة أÛم -وع -ة أل -رأئ -ع-ة أل-ت-ي
أسشتطعنا تكوينها هذأ أŸوسشم.

«ا’–ادية ا÷زائرية للمÓكمة تعيشش ظروفا كارثية»

اسضتق ـ ـ ـا’ت با÷مل ـ ـ ـة من ›ل ـ ـ ـسش اإ’دارة ا÷دي ـ ـ ـد

وف -ق-ا لÈوت-وك-ول ألت-ف-اق أل-ذي وق-ع
ب Úألطرف ‘ Úيناير أŸنصشرم.
وجّ-دد أل-رئ-يسض أ÷دي-د ل-ل-م-ول-ودي-ة،
ألذي  ⁄يتمّكن من أسشتÓم مهامه
من سشابقه ‘ أŸنصشب أحمد بلحاج
أول أمسض ألثÓثاء مثلما كان مقررأ
سش -ل -ف -ا ،أل-ت-أاك-ي-د ب-أان-ه مسش-ت-ع-د Ÿن-ح
مفاتيح ألنادي إأ ¤ألششركة ألتابعة إأ¤
›ّم -ع سش -ون -اط -رأك ‘ ح -ال م-ا إأذأ

@ هزÁة ‘ النّهائي ضصد شصباب بلوزداد؟
@@ أŸب-ارأة ألّ-ن-ه-ائ-ي-ة أل-ت-ي ل-ع-ب-ن-اه-ا ك-انت صشعبة
للغاية ولعبت على جزئيات صشغÒة ،أعتقد بأاّننا ‘
أللقاء  ⁄نتمّكن من تسشي Òأوقات ضشعف أŸنافسض،
ل-ع-ب-ن-ا ج-ي-دأ ل-كّ-ن-ن-ا  ⁄ن-خ-ل-ق أل-ع-دي-د م-ن أل-فرصض
أل ّسشانحة للتهديف ،عكسض لعبي ششباب بلوزدأد
ألذين خلقوأ فرصشت Úللتسشجيل وكانوأ جد فعالÚ
حيث “كنوأ من ترجمتهما إأ ¤أهدأف ،لكن قبل
جلنا هدفا
ذلك أعتقد بأان أ÷ميع ششاهد بأاننا سش ّ
ششرعيا ،ولو أحتسشبه أ◊كم لكانت ألنتيجة ألنهائية
تكون جد مغايرة ،ورÃا أآلن نحن نتحدث عن
أللقب ألثا ‘ Êمنافسشة كأاسض أ÷مهورية لفريق
Óسشف
ششبيبة بجاية وأألول ‘ مسشÒتي ألكروية ،ل أ
ألششديد  ⁄نتّوج ‘ نهاية أللقاء ،ونطلب ألسشماح
من أنصشارنا ألذين تنقلوأ بقوة إأ ¤ملعب «مصشطفى
تششاكر» بالبليدة.

ألدقيقة  75أين “كنا من ألسشيطرة عليهم وششل
حركتهم ،وبعدما تلقينا ألهدف أألول أنهرنا ألننا
كنا نلعب فوق أŸيدأن باإلرأدة ،ضشف إأ ¤ذلك تعبنا
ك -ثÒأ م -ن أل -ن -اح -ي -ة أل -ب -دن -ي -ة ج -رأء أل-غ-ي-اب ع-ن
أŸنافسشة .مÈوك لششباب بلوزدأد ألتتويج بالكأاسض
أل -ث -ام-ن-ة رغ-م أّن-ه-م  ⁄ي-ك-ون-وأ ب-ح-اج-ة Ÿسش-اع-دة
أ◊كم من أجل بلوغ هدفهم ،وعلى ألعموم كانوأ
أك Ìإأرأدة وقوة مّنا.

عبد اÛيد نحاسصية لـ «الشصعب»:

مولودية وهران

لدارة ا÷ديد
جل ›لسش ا إ
سص ّ
Ÿولودية وهران اسصتقالة ثÓثة
أاعضصاء بعد يوم Úفقط من
تعيينه خÓل ا÷معية العامة
السصتثنائية للمسصاهم Úالتي
عقدت يوم الثن Úالفارط،
لربعاء
حسصب ما اسصتفيد أامسش ا أ
من هذا النادي الناشصط ‘
لو ¤لكرة القدم.
الرابطة ا أ
يتعلق أألمر بكل من ألرئيسض أألسشبق،
أل - - -ط - - -يب ﬁي - - -اوي ،وأل Ó- - -ع - - -بÚ
ألسش -اب -ق ،Úرضش -وأن ب -ن زرق -ة ورضش-ا
عاصشيمي ،ما يعني أنسشحاب نصشف
أعضشاء ›لسض أإلدأرة ألذي يتكون
أيضشا من ألرئيسض أ÷ديد نصشر ألدين
ق- - -اروزأن وك - -ذأ نصش - -ر أل - -دي - -ن ب - -ن
سش-ج-رأري وي-وسش-ف ج-ب-اري ،صش-احب
أغلبية أألسشهم ‘ ألششركة ألرياضشية
للنادي.
وج- -اءت ه- -ذه ألسش -ت -ق -الت ‘ ظ -ل
ت- -ن- -ام- -ي غضشب أألنصش- -ار أل -رأفضشÚ
ل- - -ب- - -ق- - -اء أŸسش- - -اه- - -م Úأ◊ال- - -ي،Ú
وأŸط-ال-ب Úب-إا◊اق ف-ري-ق-ه-م بششركة
‘‘هيÈوك‘‘ للنقل ألبحري للمحروقات

عبد الله دواجي (شصبيبة بجاية) لـ «الشصعب»:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

فيل ـ ـ ـود مـ ـ ـدّربا جدي ـ ـ ـ ـ ـ ـدا لشضبيب ـ ـ ـ ـ ـة القبائـ ـ ـ ـ ـ ـل

أاعلن فريق شصبيبة القبائل
نائب بطل ا÷زائر للموسصم
الكروي اŸنصصرم على صصفحته
الرسصمية «فايسصبوك» عن
تعي Úالفرنسصي هوب Òفيلود
مدربا جديدا للنادي خلفا
Ÿواطنه فرانك دوما.
أوضش -ح ن -فسض أŸصش -در أّن أل -ط-رفÚ
أّتفقا على عقد Áتد لثÓث سشنوأت،
“ت م -ن -اقشش -ة ك -ل ج-وأنب أل-ره-ان
وّ
أل -ري -اضش -ي ل -ل -ف -ري-ق Ãن-اسش-ب-ة ع-ودة
ألششبيبة للمنافسشة ألقارية أعتبارأ من
أŸوسشم أŸقبل.
وكانت إأدأرة ششبيبة ألقبائل وأŸدرب
ألسشابق فرأنك دوما قد توصّش Óإأ¤
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بعد انهزام فريقه ‘ نهائي كأاسش
ا÷مهوريةّ– ،دثنا مع خّريج مدرسصة
نادي بارادو ،والÓعب ا◊ا‹ لشصبيبة
بجاية «عبد الله دواجي» الذي حدثنا عن
أاول نهائي ‘ مسصÒته الكروية ،وعن
مسصتقبله ‘ هذا الفريق ‘ هذا ا◊وار.

عمار حميسسي

 ⁄يكن بلقبلة يدرك حجم ألضشرر
أل- -ذي أ◊ق- -ه ب -ن -فسش -ه وب -اŸن -ت -خب
ألوطني،
وهو أألمر ألذي أدركه بعد أن قام
أل -ن -اخب أل -وط -ن -ي ب -اسش -ت -ب -ع -اده م-ن
أŸششاركة ‘ كاسض أأل· أإلفريقية،
حيث أضشحى ألÓعب خارج حسشابات
ألناخب ألوطني.
ورغ- - -م أن ألÓ- - -عب أع- - -ت- - -ذر إأل أن
ب-ل-م-اضش-ي  ⁄ي-غ-ف-ر ل-ه ه-ف-وت-ه ،حيث
سشيقوم باسشتدعاء لعب آأخر سشيكون
بنسشبة كبÒة متوسشط ميدأن أ–اد
ألعاصشمة ﬁمد بن خماسشة بحكم أّنه
ك -ان م -ت -وأج -دأ ‘ م -ف -ك -رة أل-ن-اخب
ألوطني.
وÁلك ب -ن خ -م -اسش -ة ك -ل أŸؤوه Ó-ت
ألتي تسشمح له بالÈوز مع أŸنتخب
خÓل ألفÎة أŸقبلة ومنح أإلضشافة
ل -وسش -ط أŸي-دأن ب-ال-ن-ظ-ر أ ¤خÈت-ه
أإلف- -ري- -ق- -ي- -ة م- -ع أ–اد أل- -ع -اصش -م -ة
وأŸنتخب ألوŸبي ألذي وصشل معه
أ ¤نهائي كاسض أفريقيا ألقل من 23
سشنة.
وينتظر وصشول بن خماسشة ب◊ Úظة
وأخرى أ ¤تربصض أŸنتخب ألوطني
ب -ال -دوح -ة ،ورغ -م أن أل Ó-عب أن -ه -ى

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أتلتيكو مدريد ألسشابق.
وي-رت-ب-ط أل-دو‹ أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ،أل-ب-ال-غ م-ن ألعمر 25
عاًما ،بعقد مع ألنادي ألصشيني حتى عام  ،2022إأل
أنه يرغب ‘ ألعودة إأ ¤أوروبا.
وأعÎف أو‹ هونيسض ،رئيسض ألنادي ألبافاري ،مؤوخًرأ
بأان هناك صشعوبة بالغة ‘ ألتعاقد مع ألدو‹ أألŸا،Ê
سشا ،Êنظًرأ لرتفاع قيمته ‘ سشوق ألنتقالت.

وبناءً على ذلك ،قّرر بايرن أقتحام سشباق ألتعاقد
مع كارأسشكو ،ألذي أعÎف مؤوخًرأ بأان مفاوضشاته
م -ع آأرسش -ن -ال تسش Òبشش-ك-ل ج-ي-د ،م-ب-دًي-ا رغ-ب-ت-ه ‘
ألرحيل إأ ¤ألÒÁÈليغ.
وم -ن أŸت -وق-ع أل ت-ك-ل-ف صش-ف-ق-ة ك-ارأسش-ك-و أم-وأًل
ب -اه -ظ-ة ،ب-اŸق-ارن-ة م-ع سش-ا ،Êح-يث ي-قّ-در سش-ع-ره
بحوأ‹  30مليون يورو فقط.

ل–ادية ا÷زائرية
عّبر رئيسش ا إ
للمÓكمة عبد اÛيد نحاسصية ‘ تصصريح
خاصش ÷ريدة «الشصعب» ،عن أاسصفه الكبÒ
للوضصع الذي تعيشصه هذه الرياضصة ‘
الفÎة ا◊الية ،خاصصة بعدما رفضش أاعضصاء
لجتماع
اŸكتب الفيدرا‹ اŸشصاركة ‘ ا إ
الذي كان مقررا أامسش Ãركز سصويدانية
وطالبوه بالرحيل رغم أانه اŸمثل الشصرعي
للهيئة.

نبيلة بوقرين

أّكد نحاسشية أّنه أرأد عقد أإلجتماع مع أألعضشاء
م - -ن أج - -ل أ◊ديث ع - -ن ُم- -سش- -ت- -ق- -ب- -ل أÓŸك- -م- -ة
أ÷زأئ -ري -ة ،ل -ك-ن-ه ت-ف-اج-أا م-ن رد أل-ف-ع-ل ‘ ق-ول-ه:
«أإل–ادية تعيشض ظروفا كارثية ‘ ألفÎة أ◊الية،
ه -ذأ م -ا أن -ع-كسض ع-ل-ى وأق-ع أÓŸك-م-ة أ÷زأئ-ري-ة
بششكل عام ألنه عرقل سش Òألعمل ،يأاتي ذلك بسشبب
رفضض أعضشاء أŸكتب ألفيدرأ‹ عودتي لرئاسشة
ألهيئة من جديد رغم أنه حق مششروع».
أضشاف ألرجل أألول على رأسض أإل–ادية قائ:Ó
«كل أألعضشاء حضشروأ Ÿركز سشويدأنية باسشتثناء
وأح -د ،وأألم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ف-ارسض ب-ل-خضش-ر وط-ال-ب-وÊ
بعقد جمعية عامة إأسشتثنائية ‘ أأليام ألقادمة،
كما قاموأ بتصشريحات غ Òلئقة هذأ ما يعني أنني
أتوأجد ‘ وضشع جد صشعب منذ عودتي لقيادة
أإل–ادية رغم أّني ألرئيسض ألششرعي بقوة ألقانون،
وبهذأ ألصشدد أطلب من هوؤلء أألعضشاء ألتعُقل
ل -لشش -روع ‘ خ -دم -ة أŸصش -ل -ح -ة أل-ع-ام-ة أÓŸك-م-ة
أ÷زأئرية».
وأصشل ُمحدثنا قائ ‘ Óذأت ألسشياق« :هناك سشؤوأل

ي- -ب- -ق- -ى م- -ط- -روح -ا بشش -دة ع -ل -ى أعضش -اء أŸك -تب
أل- -ف- -ي -درأ‹ ألّن -ه -م رفضش -وأ ت -وأج -دي ع -ل -ى رأسض
أإل–ادية بعد ششهرين ونصشف من إأنتخابي ،ثم
رفضشوأ عبد ألسشÓم درأع بعد مرور عام ونصشف ،ما
هو ألسشبب ألذي جعلهم يتّخذون هذين ألقرأرين ‘
ظرف وجيز؟ ما يعني أّنهم Áلكون نوأيا خارج
أŸصشلحة ألعامة للمÓكمة».
كششف نحاسشية أّنه سشيّتخذ ألقرأرأت مباششرة بعد
صش -دور ق -رأر أل -وزأرة ب -ع -د تسش -ل-ي-م أل-ت-ق-ري-ر ح-ول
ألتجازوأت ‘ قوله ‘« :أ÷انب ألرسشمي باششرت
ألعمل ،لكن ‘ أŸيدأن  ⁄يتغ Òأي ششيء منذ
–Óادي -ة بسش -بب أألم -ور أل -ت -ي سش-ب-ق ‹
ع -ودت -ي ل  -إ
أ◊ديث عنها ،ولهذأ أنا قمت بإاعدأد تقرير بعدما
ح -دث ‘ ألسش -وي -دأن -ي -ة سش-يسش-ل-م ل-ل-وزأرة م-ن أج-ل
أل- -ن -ظ -ر ‘ أل -وضش -ع أ◊ا‹ وسش -أات -خ -ذ أإلج -رأءأت
ألÓزمة مباششرة بعد صشدور ألقرأر ألنهائي للهيئة
ألوصشية ،ألن أغلب أألعضشاء ُمتابع Úقضشائية ،كما
سشأاقّرر إأذأ هناك لزوم لعقد جمعية عامة أسشتثنائية
من عدمه».

لŸاÊ
قادما من انÎاخت فرانكفورت ا أ

لوكا يوفيتشش يجتاز الفحصش الطبي لÓنضضمام إا ¤ريال مدريد
لربعاء،
اجتاز اŸهاجم الصصربي لوكا يوفيتشش ،الكشصف الطبي ‘ ريال مدريد ،امسش ا أ
بنجاح “هيًدا لنضصمامه إا ¤صصفوف اÒŸنغي.
لسشبا ،Êفإان يوفيتشض أجرى ألختبارأت ألطبية وأجتازها بنجاح ،قبل
ووفقا لÈنامج «ألششر‚يتو» أ إ
لعÓم.
أن يتم تقدÁه ،للجماه Òووسشائل أ إ
لŸا ،ÊألثÓثاء قبل
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع يوفيتشض ،من صشفوف آأينÎأخت فرأنكفورت أ أ
أŸاضشي ،بعقد Áتد Ÿدة  6موأسشم ،حتى صشيف .2025
وأفادت تقارير صشحفية إأسشبانية ،بأان صشفقة أنتقال يوفيتشض من آأينÎأخت فرأنكفورت إأ ¤ريال
مدريد بلغت  70مليون يورو.
لن مع  4لعب Úهم إأيدين هازأرد من تششيلسشي ،ورودريغو من
يذكر أّن ريال مدريد تعاقد حتى أ آ
سشانتوسض ،وإأيدير ميليتاو من بورتو ،ولوكا يوفيتشض من آأينÎأخت فرأنكفورت.

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

يومي ـات إأسسـÓميـ ـة
هام جدا

هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وششكرا

ل الـــتــــاريـــــخ لـــنـــا مــــششـــــــــاهـــد رائـــعـــــــة
ج َ
سشـــ s

ال ـ ـرح ـ ـ ـم ـ ـ ـة صِسـ ـب ـ ـغـ ـ ـة اإلسسـ ـ ـ ـÓم وتـ ـربي ـ ـ ـ ـة خ ـ ـ ـ ـ Òاألنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام
ه -ي ك -م -ال ‘ أل -ف -ط -رة ،وج-م-ال ‘
أÿلق ،إأحسساسس ‘ ألضسم ،Òوصسفاء ‘
ألشسعور ،تهب ‘ tأأ’زمات نسسيًما علي ً
،Ó
ي - -رuط - -ب أ◊ي - -اة ،وُي - -ن- -عشس ألصس- -دور،
ويؤونسس ألقلوب.
ألرحمة صسفة ألله  -عز وجل  -فهو
ألرحمن ألرحيم ،ألذي وسسع كل شسيء
رحمة وعلًما ،وسسبقت رحمته غضسبه،
Ö
ج -ع -ل -ه -ا ع -ه ً-دأ م -ن -ه ،ف-ق-الn àncn{ :
( ،}áَ ªnMrôsdG p¬°pùØrfn ≈n∏Yn ºrµoHtQnأأ’نعام
أآ’ية  ،)5٤ورحمته تعا ¤شساملة كاملة،
ت- -ف- -يضس ع -ل -ى أıل -وق -ات وت َسس -ع -ه -م
ج -م-يً-ع-ا ،وب-ه-ا ي-ق-وم وج-وده-م ،وت-ق-وم
â
حياتهم؛ قال تعاr ©n°pShn »pàªnMrQnhn{ :¤
»( ،} Amأأ’عرأف أآ’ية .)156
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وق-د ج-ع-ل أل-ل-ه أل-رح-م-ة م-ائ-ة ج-زء،
وأأنزل لنا ‘ هذه أأ’رضس رحمة وأحدة
نÎأحم بها؛ كما ورد ‘ حديث أأبي
هريرة  -رضسي ألله عنه  -أأنه قال :قال
رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم :-
ك
حمَة مِائَة جُزٍءَ ،فَأامسس َ
((جعلَ ألsلُه ألّر ْ
َ ،Úوَأأنزَل ‘ أَأ’رضس
ِعندُه ِتسسَعة َوتسسِع َ
جزًءأ َوأحًدأ ،فِمْن َذل َ
ُ
ك أْلجزءِ َيَترأحمُ
حاِفرها عن
أÓÿئُِق حتى َترفُع ألsدأبُة َ
ولدِها خشسيَة أأن تصسيبه))؛ روأه مسسلم.
وكلما كان ألعبد أأرsق فؤوأًدأ ،وأأعظم
ن -ف ً-ع -ا ل -ع -ب-اد أل-ل-ه ،وأأك-م-ل إأحسس-اًن-ا ‘
عبادة ألله ،كان نصسيبه أأعظم وأأوفر من
ø
¿ n pe lÖjôpbn ¬ps∏dG ánªnMrQn
رحمة ألله؛ {s GEp
( ،}Úأأ’ع - - -رأف أآ’ي- - -ة ،)56
َ pæ°pùërªordG
وم -ت -ى ف -ت -ح أل -ل -ه أأب-وأب رح-م-ت-ه ،فÓ-
‡سسك لها ،ومتى أأمسسكها ف Óمرسسل
ámªnMrQn ø
لها؛{r ep p¢SÉæs∏pd ¬os∏dG ípànØrjn Éen
π
n °pùªroe Ónan
∂ r °pùªrjo Éenhn É¡nnd
∂ n °pSôreo Ónan
،}ºُ «µpënrdG õojõp©nrdG ƒngohn √póp©rHn ø
r ep ¬odn
(فاطر أآ’ية  ،)٢ورسسول ألله -صسلى ألله
عليه وسسلم  -أأُرسسل رحمة للعاÚŸ؛
،}Ú
{n Éænr∏°nSQrGCn Éenhn
∑ n ªpndÉ©nr∏pd ákªnMrQn ’sGEp
(أأ’نبياء أآ’ية  ،)1٠٧وسسÒته معطّرة
بَعبق رحمته ،تنشسر شسذأها وطيبها Ãا
سسَكب ألله ‘ قلبه من ألعلم وأ◊لم،
و‘ خلقه من أإ’يناسس وأل ،Èو‘ طبعه
من ألل Úوألرفق ،و‘ يده من ألسسخاوة
وألندى ،ما جعله أأزكى عباد ألله رحمة،

وأأوسس -ع -ه-م ع-اط-ف-ة ،وأأرح-ب-ه-م صس-دًرأ،
أأثنى عليه تعا ¤بقولهmáªnMrQn ÉªnÑpan{ :
¶n «∏pnZ É
v an â
ß
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ولقد ’َزمته هذه أأ’خÓق ألعالية ‘
أأح- -لك ألسس- -اع -ات ،وأأصس -عب أأ’وق -ات؛
حيث غلبه ألرفق وألرحمة مع أأعدأئه،
يتحمل أأذأهم ،ويرجو صسÓحهم ،وما
كان دعاؤوه إأ’ قوله(( :أللّهم أهِد قومي؛
فإانهم ’ يعلمون)).
وك -ان  -صس -ل -ى أل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م -
ي -رغب ب-ال-رح-م-ة دأئً-م-ا ،وُي-عu-م-ق-ه-ا ‘
ن -ف -وسس أŸسس -ل-م ÚوأŸسس-ل-م-ات ،ف-ع-ن
عبدألله بن عمرو  -رضسي ألله عنهما -
أأن رسسول ألله  -صسلى ألله عليه وسسلم -
ق-ال(( :أل-رأحُ-م-وَن َي-رحُ-مُ-ه-م أل-رحمُن،
حموأ َمْن ‘ أأ’رضس يرحْمُكم من ‘
أْر َ
أل sسس- -م- -اِء))؛ أأخ -رج -ه أإ’م -ام ألÎم -ذي
وصسs- -ح- -ح- -ه ،وك- -ان  -ع- -ل- -ي- -ه ألصسÓ- -ة
وألسسÓم  -مثاً’ فvذأ للرحمة أÿالصسة
ألشسفافة ،فقد قالت عائشسة  -رضسي
ألله عنها  :-جاء أأعرأبي إأ ¤ألنبي -
صسلى ألله عليه وسسلم -فقال :أأُتقuبلون
ألصسبيان؟ فما نقuبلهم ،فقال رسسول ألله
ك لكَ
 صسلى ألله عليه وسسلمَ(( :-أأَوَأأْمِل ُك))؛ روأه
أأن َنَزَع أللهُ ألرحمَة مِْن َقْلِب َ

عفة اللسشان خلق حث عليه ديننا

اŸؤومن طاهر اللسسان صسفي السسريرة

أهتم أإ’سسÓم كثÒأ ً بعفة أللسسان وطهره وإأبعاده
ع -ن ق -ب -ي -ح أل -ق -ول وسس -ي -ئ أأ’ل -ف-اظ .ق-ال ت-ع-ا‹:
{( ،}Éæ°ùM ¢SÉæ∏˘d Gƒ˘dƒ˘bhأل- -ب- -ق -رة أآ’ي -ة ،)83
وأأحاط أللسسان Ãلك Úكر ÚÁيكتبان كل ما ينطق
به أإ’نسسانÖ«bQ ¬jód ’GE ∫ƒb øe ßØ∏j Ée{ :
(}ó«àYق أآ’ي - - - -ة )18ول -يسس ب -ع -د ه -ذأ أه -ت-م-ام
بالنطق وألكÓم ،وليسس أŸؤومن بصسخاب و’ لعان
و’ فاحشس و’ بذيء كما ‘ أ◊ديث ،لهذأ كان
غريباً على أ◊سس أإ’سسÓمي وألذوق أإ’نسسا Êأأن
نسسمع أأن ألبعضس يسستبيح ألنطق بأالفاظ فاحشسة
قبيحة Œري على لسسانه حتى يتعّودها فيسسمي
لغÒه بعضس أأعضساء ألتناسسل للرجل وأŸرأأة مث ً
Ó
بأاسسمائها ألصسريحة بل ويسسمي ألعملية أ÷نسسية
كما يسسميها بعضس هؤو’ء صسرأحة وإأن أختلفت هذه
ألتسسمية من بلد إأ ¤آأخر.
ن:
اŸؤومن طاهر اللسشا ِ
إأخوتنا ألكرأم ’ شسك أأن من أأخصس خصسائصس
أŸؤومن طهارة لسسانه ،أنضسباط لسسانهÁ ’ ،كن أأن
ي- -ك- -ون أŸؤوم- -ن ف- -احشسً- -ا ‘ ك Ó-م -ه ،ف -ال -ف -حشس
وأل- -ب- -ذأءة ،وأŸزأح أل- -رخ -يصس وأŸزأح أ÷نسس -ي،
وألكÓم أŸلغوم وألتعليقات أŸسستقبحة ،وألفجور
’ Áكن أأن تكون ‘ أŸؤومن ،فإان كانت فهناك
شسك ‘ إأÁانه.
ي -ق-ول ع-ل-ي-ه ألصسÓ-ة وألسسÓ-م(( :ي-ط-ب-ع أŸؤوم-ن
على أÓÿل كلها إأ’ ألكذب وأÿيانة)) .
أأحمد ألكذب وأÿيانة يتناقضسان مع أإ’Áان،
أأنت م- -ا ‘ ب- -ب- -ي- -تك شس- -يء ،ج- -اءك ضس- -ي -وف ،و’
تسستطيع أأن تغادر ألبيت كي –ضسر لهم ألضسيافة،
وجدت ‘ ألثÓجة نصسف كيلو ل ،Íوهم خمسسة
عشسرÁ ،كن أأن تضسيف خمسسة أأضسعاف من أŸاء،
وألشسرأب مقبول وطيب ،لكن لو أأصساب هذأ أللÍ
قطرة بÎول وأحدة لن تسستطيع أأن تأاكله ،خمسس
أأمثال قبلها ،وقطرة بÎول وأحدة لن تسستطيع أأن
تأاكلها ،أ’ن ألبÎول يتناقضس مع ألطعم ألطيب ،أأما
أŸاء فيمدده.

ألبخاري.
وكذلك قsبل  -صسلى ألله عليه وسسلم
 أ◊سسن بن علي وعنده أأ’قرع بنحابسس ،فقال أأ’قرع :إأن ‹ عشسرة من
أل -ول -د م -ا ق s-ب -لت وأحً-دأ م-ن-ه-م ،ف-ق-ال
رسسول ألله -صسلى ألله عليه وسسلم :-
((َمن ’ َيرحم ’ ُيرحم))؛ متفق عليه.
لقد علsم  -صسلى ألله عليه وسسلم -
ُÿلق ألعظيم ،وجعله من
أأصسحابه هذأ أ ُ
د’ئل ألكمال؛ ليÎأحموأ فيما بينهم،
ولتتذوق قلوبهم ندأوة ألرحمة.
فاŸؤومنة أأو أŸؤومن يتميز كل منهما
بقلب مرهف ،لuين رحيم ،يلقى ألناسس
جميًعا ،فtِÒق للضسعيف ،ويتأا ⁄للحزين،
وي - -ح- -ن- -و ع- -ل- -ى أŸسس- -ك ،ÚوtÁد ي- -ده
للملهوف ،موقنًا أأن رحمة ألله ’ تناله
إأ’ برحمة ألناسس؛ ((إأ‰ا يرحمُ أللُه مِْن
ِعباده ألرحماَء)).
وألرحمة ‘ أإ’سسÓم ’ تقتصسر على
ألبشسر ،بل تتجاوزه إأ ¤نطاق ألرحمة
ب -ال -ب-ه-ائ-م ،ف-ق-د أأخÈن-ا رسس-ول أل-ل-ه -
صسلى ألله عليه وسسلم  -أأن أ÷نة ُفتحت
خuفها،
أأبوأبها ’مرأأة بَِغي سسقت كلبًا ب ُ
فغفر ألله لها ،وأأن ألنار فتحت أأبوأبها
’مرأأة حبسست هرة ،ف Óهي أأطعمتها
و’ ه -ي أأرسس -ل -ت -ه -ا ت -أاك -ل م-ن خشس-اشس
أأ’رضس حتى ماتت.

لذلك هناك طباع كثÒة ،وأأ‰اط سسلوك عديدة،
وتصسرفات كثÒة ،كلها مقبولة ،وهناك تنوٌع ‘
أ◊ياة ،وألله عز وجل جعل أإ’نسسان فْرًدأ ليسس له
مثيل لكرأمته ،إأ’ أأن هناك صسفات تتناقضس مع
أإ’Áان أأصس ً
 ،Óفلو ُوِجدت ’نعَدم أإ’Áان.
حقيقة بذاءة اللسشان
بذأءة أللسسان هي أأن تسسمي أأ’شسياء أŸسستقبحة
بأاسسمائها ألصسريحة ،أأن تسسمى ألعورأت بأاسسمائها،
أأن يكون ألسسباب بالعورأت ،أأن يكون ألتعليق قاسسيًا،
أأن يكون ألكÓم ملغوماً ،أأن تسستخدم ألكنايات ‘
أأ’مور ألقبيحة ،أأؤوكد لكم أأن هذأ ليسس من صسفات
أŸؤومن ،أŸؤومن طاهر أللسسان.
الباعث على بذاءة اللسشان:
ي -ق -ول أإ’م -ام أل -غ-زأ‹ رح-م-ه أل-ل-ه ت-ع-ا« :¤إأن ألسسب
وأل -ف -حشس وب -ذأءة أل -لسس -ان م -ذم -وم -ة وم -ن -ه -ي ع -ن -ه-ا،
ومصس -دره -ا أÿبث وأل -ل-ؤوم ،وأل-ب-اعث ع-ل-ي-ه-ا إأم-ا قصس-د
أإ’يذأء ،وإأما أ’عتياد أ◊اصسل من ﬂالطة ألفسساق».
يا أأيها أإ’خوة ألكرأم ،يجب أأن تنتقي أأصسدقاءك
ك -م -ا ت -ن -ت -ق -ي أأغ-ل-ى شس-يء ‘ ح-ي-اتكŒ ،لسس م-ع
أأصسدقاء مهذب Úمنضسبط ’ ،Úتسستمع إأ ¤كلمة
بذيئة ،أأما لو صسحبت أأ’رأذل ترذل معهم.
’يات القرآانية اŸصشuرحة بذّم بذاءة
من ا آ
اللسشان:
’ح -اديث ال -ن -ب -وي -ة اŸصش u-رح -ة ب -ذّم
م- -ن ا أ
بذاءة اللسشان:
((أ◊ي - - - -اء م - - - -ن أإ’Áان ،وأإ’Áان ‘ أ÷ن- - - -ة،
وألبذأءة من أ÷فاء ـ من ألبعد عن ألله ،وأ÷فاء ‘
ألنار))  .ألÎمذي.
((ليسس أŸؤومن بالطعان ،و’ أللعان ،و’ ألفاحشس،
و’ ألبذيء))  .ألÎمذي عن أبن مسسعود.
((وم -ا م -ن شس -يء أأث -ق -ل ‘ م -ي -زأن أŸؤوم -ن ي-وم
ألقيامة من خلق حسسن ،وإأن ألله ليبغضس ألفاحشس
ألبذيء))  ،ألÎمذي عن أأبي ألدردأء.
إأذأ أأخي ألكر Ëأأنت أأمام فضسيلة عالية جدأ ً ،أأن
Œعل لسسانك نظيفًا.

وع-ل-ى ه-ذأ أل-ن-ه-ج ألÎب-وي أل-ن-ب-وي
سس-ار ألصس-ح-اب-ة أل-ك-رأم ،ف-ك-ان-وأ أأب-رأًرأ
رحماءَُ ’ ،فجاًرأ أألِsدأء؛ {≈∏nYn AoGós°pTGCn
( ،}ºr¡oæn«rHn AoÉªnMnQo QpÉØsµordGألفتح أآ’ية
حم بعد ترأحمهم؟!
 ،)٢٩وأأ t
ي ترأ ُ
فها هو أأبو ألدردأء  -رضسي ألله عنه
 Óقلبه رحمة ورقة ،يقف
 ألذي أمت أأأمام بعÒه عند موته ،فيقول له :يا أأيها
ألبع ’ ،Òتخاصسمني إأ ¤ربك ،فإا⁄ Ê
أأكن أأُحuملك فوق طاقتك.
إأن -ه -ا صِس -ب-غ-ة أإ’سسÓ-م وت-رب-ي-ة خÒ
جَل ألتاريخ لنا مشساهد
أأ’نام؛ حيث سس s
رأئ -ع -ة م -ن ه-ذه أل-رح-م-ة أل-ن-دي-ة ،ق-اد
أŸسس- -ل- -م -ون م -ن خ Ó-ل -ه -ا أل -ع -ا ⁄إأ¤
أÙب- -ة وأل- -وئ -ام ،وح -ق -ق -وأ ألسس -ع -ادة
وألسس Ó- -م ،وأأن - -اروأ ح - -ي- -ات- -ه- -م Ãآاث- -ر
أإ’حسس - -ان .وإأن أل - -ذي ي - -ت - -ج s- -رد م - -ن
أل- -رح -م -ة ،ف -ه -و ‘ ع -دأد أأ’شس -ق -ي -اء،
يسستحق سسخط ألله ،يقول  -صسلى ألله
عليه وسسلم ُ ’(( :-تْنَزع ألرحمة إأ’ من
شسقي))؛ روأه ألÎمذي.
ف- -ل- -ن- -ن- -ظ- -ر إأ ¤أأح- -وأِل ك -ث Òم -ن
أŸسس-ل-م-ات م-ث ،Óً-وب-عضس-هs-ن متدuينات،
ب- -ل ق- -د يُ- -كs- -ن دأع- -ي -ات! ق -د ت -ب s-دلَ -ت
ألنفوسس ،و–جَsرت ألقلوب ،وَدsب دأء
أل- -ع -دأوة وأل -ب -غضس -اء ،ف  Ó-ت -رأح -م و’
ت-ع-اط-ف ،ب-ل ت-ن-اح-ر وت-ف-اخر ،وتقاطع
وتدأبر؛ لذأ كان هذأ من أأعظم أأسسباب
–tك -م أŸفسس -دي -ن وأل-ط-غ-اة أل-ظ-اÚŸ
فينا ،فأاكÌوأ ‘ ألبÓد ألفسساد وأأزهقوأ
أأ’روأح ،وَنَ- -ح- -روأ أل- -رق- -اب ،وأأسس -ال -وأ
أل-دم-اء ،وشسs-ردوأ أل-ع-ب-اد ،ف-ويٌ-ل ل-ه-ؤو’ء
أأ’شسقياء من جبار ألسسماء ،ويل لهم
ف -ي -ه -ا م -ن ع -ذأب ي -ن-ت-ظ-ره-م؛ {ÉesÉCnan
É¡n«ap ºr¡odn Qp ÉsædG »˘Øp˘an Gƒ˘≤o˘°nT øn˘jòp˘sdG
l «¡p°nThn Ò
≥}( ،هود أآ’ية .)1٠6
l apRn
فما أأحوجنا إأ ¤أ◊ياة ‘ ظÓل
أل -رح -م-ة و َنَ-دأه-ا ،وأُأ’نسس ‘ رح-اب-ه-ا
وشَسَذأها ،وما أأجمل أأن نعيشس متوأuدين
مÎأحم ،Úمتمسسك Úبديننا وعقيدتنا،
م -ت -وج -ه Úإأ ¤أل -ل-ه ‘ ط-اع-ة ورج-اء،
وث- -ق- -ة وأسس- -تسس Ó-م؛ {¬ns∏dG Gƒ©o˘«˘WpGCnhn
¿}،
n ƒ°oSôsdGhn
∫ n ƒªoMnôrJo ºrµo∏s©ndn
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من أاعÓم ا÷زائر ا◊بيبة
اسشمه ونسشبه :هو أإ’مام ﬁمد بن يوسسف بن عمر بن
شس -ع -يب ألسس -ن -وسس -ي ،وي -ل -قب ألسس-ن-وسس-ي أشس-ت-ه-ر ،نسس-ب-ة ل-ق-ب-ي-لٍ-ة
باŸغرب ،ويلقب أأيضسا با◊سسني نسسبة للحسسن بن علي بن أأبي
طالب من جهة أأم أأبيه .وهو تلمسسا Êأأيضسا نسسبة إأ ¤بلدة
تلمسسان .وهو عا ⁄تلمسسان وصسا◊ها وزأهدها وكب Òعلمائها
ألشسيخ ألعÓمة أŸتف ألصسالح ألزأهد ألعابد أأ’سستاذ أÙقق
أÿاشسع أأبو يعقوب يوسسف.
كان مولده بعد ألثÓث Úوثما‰ائة.
مشش-اي-خه ودراسشته :نشس -أا أإ’م -ام ألسس -ن -وسس-ي خÒأ م-ب-ارك-ا
فاضس Óصسا◊ا ،أأخذ عن جماعة منهم ،وألده أŸذكور ،وألشسيخ
أل -ع Ó-م -ة نصس -ر أل -زوأوي ،وأل -عÓ-م-ة ﬁم-د ب-ن ت-وزت ،وألسس-ي-د
ألشسريف أأبو أ◊جاج يوسسف بن أأبي ألعباسس بن ﬁمد ألشسريف
أ◊سس -ن -ي ،وق -د أأخ -ذ ع-ن-ه أل-ق-رأءأت ،وع-ن أل-ع-ا ⁄أŸع-دل أأب-ي
عبدألله أ◊باب علَم أ’صسطر’ب ،وعن أإ’مام ﬁمد بن ألعباسس
أأ’صسولَ وأŸنطق ،وعن ألفقيه أ÷Óب ألفقه وعن ألو‹ ألكبÒ
ألصسالح أ◊سسن أأبركان ألرأشسدي حضسر عنده كثÒأ وأنتفع به
وبÈكته ،وكان يحبه ويؤوثره ويدعو له ،فحقق ألله فيه فرأسسته
ودعوته .وعن ألفقيه أ◊افظ أأبي أ◊سسن ألتالوتي أأخيه أ’مه
ألرسسالة ،وعن أإ’مام ألورع ألصسالح أأبي ألقاسسم ألكنابشسي إأرشساد
أأبي أŸعا‹ وألتوحيد عن أإ’مام أ◊جة ألورع ألصسالح أأبي زيد
ألثعالبي ألصسحيح ÚوغÒهما من كتب أ◊ديث ،وأأجازه ما
يجوز له .وعنه وعن أإ’مام ألعا ⁄ألعÓمة ألو‹ ألزأهد ألناصسح
إأبرأهيم ألتازي أألبسسه أÿرقة وحدثه بها عن شسيوخه ،وروى عنه
أأشسياء كثÒة من أŸسسلسسÓت وغÒها وعن ألعا ⁄أأ’جل ألصسالح
أأبي أ◊سسن ألقلصسادي أأ’ندلسسي ألفرأئضس وأ◊سساب .وأأجازه
جميع ما يرويه .وغÒهم.
وكان آأية ‘ علمه وهديه وصسÓحه وسسÒته وزهده وورعه وتوقيه.
م-ك-ان-ته العلمية وسشÒته :ل -ه ‘ أل -ع-ل-وم أل-ظ-اه-رة أأوف-ر
نصسيب ،جمع من فروعها وأأصسولها ألسسهم وألتعصسيب ’ ،يتحدث
‘ ف -ن إأ’ ظ -ن سس -ام -ع -ه أأن -ه ’ ي -حسس -ن غÒه سس -ي -م -ا أل -ت-وح-ي-د
وأŸعقول ،شسارك فيها غÒه وأنفرد بعلوم ألباطن بل زأد على
ألفقهاء مع معرفة حل أŸشسكÓت سسيما ألتوحيد.
وكان حليما كث Òألصس ÈرÃا يسسمع ما يكره فيتعامى عنه و’
يؤوثر فيه ،بل يبتسسم ،وهذأ شسأانه ‘ كل ما يغضسبه ،و’ يلقي له
باً’ بوجهٍ ،و’ يحقد على أأحد ،و’ يعبسس ‘ وجه أأحد .يفا—
من تكلم ‘ عرضسه بكÓم طيب وإأعظام حتى يعتقد أأنه صسديقه.
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جوأبك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك
سس :ل- - - - - - - - - -و
اششتبهت
ع-ليك القبلة
و’ ت - - - - - -دري
إا ¤أاي
ا÷هات
تصش -ل-ي ف-م-اذا
تفعل؟

ج :تتحرى ما تسشتطيع وتسشتقبل ما غلب على ظنك أانه
القبلة ..فإان تب Úفيما بعد أان اŒاهك غ Òصشحيح فÓ
إاعادة عليك.

أأجمل ما قيل عن أ÷زأئر

إاذا كنت جزائريا فاسشمع ما يقال عنك!
قال هتلر :أأعطني جندي جزأئريا وسسÓحا أأŸانيا وسسوف ..
أأجعل أأوروبا تزحف على أأناملها..
قال اŸلك عبد العزيز :أ÷زأئر ’ –تاج ألرجال فرجالها
أأهل ثبات،
وقال فيديل :ألفرنسسيون حمقى أ’نهم أحتلوأ دولة شسعبها ’
Áل و’ يضسعف..
قال صشدام حسش ‘ :Úكل نقطة دم جزأئرية يولد ›اهد..
قال كيسشنجر’ :يوجد ..و...... ⁄ ..أأجد ‘ حياتي أأعند من
رجال أ÷زأئر.
’نك جزائري.
فافتخر أ

خ Òألهدى

عن ابن مسشعود رضشي الله عنه قال :قال النبي ـ
’يت Úمن آاخر
صشلى الله عليه وسشلم ـ« :من قرأا با آ
سشور البقرة ‘ ليلة كفتاه» ،رواه البخاري ومسشلم.

حكمـ ـ ـ ـة ألع ـ ـ ـدد
إان بيتًا يخلو من كتاب هو بيت ب Óروح.

ﬁمد بن يوسسف بن عمر بن شسعيب السسنوسسي
Óنسسان أأن Áشسي
قال أ ‹ÓŸتلميذه :سسمعته يقول« :ينبغي ل إ
برفق وينظر أأمامه لئ Óيقتل دأبة ‘ أأ’رضس» .وإأذأ رأأى من
يضسرب دأبة ضسربا عنيفا تغ Òوقال لضساربها« :أرفق يا مبارك».
وينهى أŸؤودب Úعن ضسرب ألصسبيان.
قال أ :‹ÓŸوسسمعته يقول« :لله تعا ¤مائة رحمة ’ مطمع
ف -ي -ه -ا إأ’ Ÿن أتسس -م ب -رح -م -ة ج -م -ي-ع أÿل-ق وأأشس-ف-ق ع-ل-ي-ه-م».
كتبه ومؤولفاته :وأأما تآاليفه ،فقال أ:‹ÓŸ
منها شسرحه ألكب Òعلى أ◊وفية أŸسسمى أŸقرب أŸسستوفى،
كب Òأ÷رم كث Òألعلم ،أألفه وهو أبن تسسعة عشسر عاما ،وŸا وقف
عليه شسيخه أ◊سسن أأبركان ،تعجب منه وأأمره بإاخفائه حتى
يكمل سسنه أأربع Úسسنة ،لئ Óيصساب بالع ،Úويقول له  ’:نظ Òله
فيما أأعلم ،ودعا Ÿؤولفه.
وعقيدته ألكÈى سسماها عقيدة أأهل ألتوحيد ‘ كرأريسس من
ألقالب ألرباعي أأول ما صسنفه ‘ ألفuن ،ثم شسرحها ،ثم ألوسسطى
وشسرحها ‘ ثÓثة عشسر كرأسسا .قلت :وهذه ألعقيدة عليها شسرح
جيد للشسيخ عليشس ،وعلى شسرح ألسسنوسسي لها حاشسية جليلة
ألقدر للشسيخ يسس.
ثم ألصسغرى ( ) وشسرحها ‘ سست كرأريسس وهي من أأجل
ألعقائد ’ ،تعادلها عقيدة ،كما أأشسار إأليه هو ‘ شسرحه عليها،
قال ألشسيخ ’« :نظ Òلها فيما علمت تكفي من أقتصسر عليها عن
سسائر ألعقائد» .أأقول :أ◊ق ما قاله ،فإان كل من قرأأ هذأ أÏŸ
أنتفع Ãا فيه ،وأهتدى إأ ¤أ◊ق ألصسريح ‘ ،أأقل زمان.
وشسرح قصسيدة أ◊باك ‘ أ’صسطر’ب ،شسرح جليل .وشسرح
أأبيات أإ’مام أ’لÒى ‘ ألتصسوف .وشسرح أأ’بيات ألتي أأولها
«تطهر Ãاء ألغيب».
وشسرحه ألعجيب على ألبخاري ،وصسل فيه إأ ¤باب من أسستÈأأ
لدينه .وشسرح مشسكÓت ألبخاري ‘ كرأسس ،Úوﬂتصسر ألزركشسي
على ألبخاري.
وشس -رح ج -وأه-ر أل-ع-ل-وم ل-ل-عضس-د ‘ ع-ل-م أل-كÓ-م ع-ل-ى ط-ري-ق-ة
أ◊كماء وهو كتاب عجيب جدأ ‘ ذلك إأ’ أأنه صسعب متعسسر
على ألفهم جدأ.
ومنها تفسس Òألقرآأن إأ ¤قوله وأأؤولئك هم أŸفلحون ‘ ،ثÓثة
كرأريسس ،وÁ ⁄كن له ألتفرغ له .وتفسس Òسسورة (صس) وما بعدها.
وفاته :وŸا أأحسس Ãرضس موته أنقطع عن أŸسسجد و’زم
فرأشسه ،حتى مات ،ومرضس عشسرة أأيام وŸا أحتضسر لقنه أبن
أأخيه مرة بعد مرة ،فالتفت إأليه وقال له« :وهل ثم غÒها».
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موأقيت
ألصضÓة

 ١٣جوأن  :١٩٥٦أمام أسضتمرأر حالة ألعنف ‘
أ÷زأئر وغياب أية ﬁاولة نحو تسضوية
سضلمية ،ثÓثة عشضر عضضوأ من إأفريقيا وآأسضيا
لمن إأ ¤ألهتمام بالقضضية
يدعون ›لسس أ أ
أ÷زأئرية من غ Òتأاخ.Ò
 ١٣جوأن  :١٩٦١أŸفاوضضات أ÷زأئرية ألفرنسضية
توؤجل بسضبب تعنت ألطرف ألفرنسضي بخصضوصس مسضأالة
لوروبي Úبا÷زأئر أŸسضتقلة.
جنسضية ألسضكان أ أ

ألفجر٠٣.2٦................:
ألشضروق٠٥.27..............:
ألظهر١2.٤٨.................:
ألعصضر١٦.٣٩................:
ألمغرب2٠.٠٩...............:
ألعشضـاء2١.٥٥..................:

ألطقــسس أŸنتظـــر أليـــوم و ألغــــد
عنابة
عنابة
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 ٣٥°أ÷زأئر
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إأثر نصضب كم Úبضضوأحي منطقة حمام ريغة

القضصاء على ارهابي واسصÎجاع كÓشصنكوف وقنبلة يدوية
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 2٦°وهرأن

ألثمن  ١٠دج
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بقلم :
نور ألدين
لعرأجـــي

تراجيديا ..من باب ا÷ديد إا ¤ا◊راشص

‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة اإلره -اب وب-فضص-ل
اسص -ت -غ Ó-ل اŸع -ل -وم -ات“ ،ك -نت م -ف -رزة
للجيشض الوطني الشصعبي ،ظهر اليوم 12
جوان  ،2019إاثر نصصب كم Úبضصواحي
م - -ن - -ط - -ق - -ة ح - -م - -ام ري - -غ - -ة ،ولي- -ة عÚ
الدفلى/ن.ع ،1.من القضصاء على إارهابي
واسصÎج - -اع مسص - -دسض رشص - -اشض م - -ن ن - -وع
كÓشصنيكوف وقنبلة يدوية.
ت- -أات- -ي ه- -ذه ال- -ع -م -ل -ي -ة ال -ت -ي ل ت -زال
م-ت-واصص-ل-ة ،ل-ت-ت-ع-زز ال-ن-ت-ائ-ج التي –ققها
قواتنا اŸسصلحة ‘ تطه ÒبÓدنا من آافة

اإلرهاب وبسصط األمن والسصكينة ع Èكافة
ربوع الوطن.

اكتشصاف ﬂبأاين لÓسصلحة
وذخÒة بع Úامقل
‘ إاط - -ار م- -ك- -اف- -ح- -ة اإلره- -اب وب- -فضص- -ل
اسصتغÓل اŸعلومات ،كشصفت مفرزة للجيشض
الوطني الشصعب Úيوم  11جوان  2019إاثر دورية
ب - -حث وت - -ف - -ت- -يشض ق- -رب ع Úأام- -ق- -ل ،ولي- -ة

“Ôاسصت بالناحية العسصكرية السصادسصة على
Óسص-ل-ح-ة وال-ذخÒة ي-ح-ت-وي-ان
ﬂب -أاي-ن ( )02ل -أ
ع -ل-ى مسص-دسض رشص-اشض م-ن ن-وع كÓ-شص-ن-ي-ك-وف
ومسصدسض رشصاشض من نوع  FMPKوﬂزنÚ
وسصلسصلة ذخÒة ،باإلضصافة إا )537( ¤طلقة من
ﬂتلف العيارات.
تأاتي مثل هذه النتائج لتؤوكد على فعالية
و‚اع -ة ﬂت -ل -ف ال -ع -م -ل -ي -ات ال-ت-ي ت-ق-وده-ا
وح -دات ا÷يشض ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ال-ه-ادف-ة
ل -ت-أام Úوح-م-اي-ة ك-اف-ة ح-دودن-ا ال-وط-ن-ي-ة م-ن
ﬂتلف اıاطر والتهديدات.

لوŸبية
“كن ألزوأر من ألتعرف على ألقاعة أ أ

h.¥

ا÷يشص ينظم أابوا ب مفتوحة حول الرياضصة العسصكرية
ي -ن -ظ -م ا÷يشض ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ،ال-ي-وم
«أاب-واب م-ف-ت-وح-ة ح-ول ال-ري-اضص-ة ال-عسص-ك-رية»
ع -ل -ى مسص -ت -وى م -رك -ز Œم-ع و–ضص Òال-ف-رق
ال -ري -اضص -ي -ة ال -عسص -ك-ري-ة ب Íع-ك-ن-ون الشص-ه-ي-د
““مسصعود بوجريو““.
ه- -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال -ري -اضص -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة،
اŸسصجلة ضصمن األنشصطة الرياضصية العسصكرية
ل-ل-م-وسص-م ال-رياضصي  ،2019 - 2018سص-تسص-مح
ل-ل-م-واط-ن Úخ-اصص-ة الشص-ب-اب م-ن-ه-م ،باإلطÓع
على تاريخ الرياضصة العسصكرية منذ نشصأاتها إا¤
ي -وم -ن -ا ه -ذا ،وال -ت -ع -ري-ف ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ،ط-رق
تسص - -يÒه- -ا ،وﬂت- -ل- -ف م- -راح- -ل ت- -ط- -وره- -ا،
ب-اإلضص-اف-ة إا ¤ال-ن-ت-ائ-ج ال-ري-اضص-ي-ة اŸت-حصص-ل
ع -ل -ي -ه -ا م -ن ط -رف ال -ري -اضص -ي Úال-عسص-ك-ريÚ
ال-ت-اب-عı Úت-ل-ف ال-ف-رق ال-ري-اضص-ي-ة الوطنية

ال-عسص-ك-ري-ة ،ع-ل-ى الصص-ع-ي-د ال-وط-ن-ي ،ال-عربي،
القاري والدو‹ .كما سصيحظى ا÷مهور الذي
سص -ي -حضص -ر ه -ذه ال -ت -ظ -اه-رةÃ ،ق-اب-ل-ة ن-خ-ب-ة
الرياضصي Úالعسصكري Úالذين شصرفوا ا÷زائر
وا÷يشض الوطني الشصعبي ‘ ﬂتلف اÙافل
ال -ري -اضص -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-دول-ي-ة وك-ذا م-ت-اب-ع-ة
عروضض ‘ ﬂتلف الختصصاصصات الرياضصية،
ال -ف -ن -ون ال -ق -ت -ال -ي -ة ،ال -ف -روسص -ي-ة ،ال-دراج-ات
ال-ه-وائ-ي-ة ،ال-ري-اضص-ات اŸائ-ي-ة ،ب-اإلضصافة إا¤
عروضض ‘ الكوكسصول يقدمها فريق اŸدرسصة
العليا للقوات اÿاصصة ببسصكرة ،تÈز اŸسصتوى
اŸرم - -وق ال - -ذي وصص - -لت إال - -ي - -ه ال - -ري - -اضص- -ة
العسصكرية.
‘ ح ،Úسصتشصكل هذه التظاهرة الرياضصية
فرصصة إاضصافية “كن الزوار من التعرف على

Ãوجب أوأمر قضضائية صضادرة عن أ÷هات أıتصضة

مصصالح األمن توقف  2251شصخصص ﬁل متابعة
””ألشضعب””“ -كنت مصصالح األمن الوطني،
‘ إاط- -ار اŸق -ارب -ة ا÷دي -دة إلضص -ع -اف اŸف -ع -ول
اإلجرامي ،من إالقاء القبضض على  2251شصخصض
Ãوجب أاوام - -ر قضص - -ائ - -ي- -ة صص- -ادرة ع- -ن ا÷ه- -ات
ال -قضص -ائ -ي -ة ال-وط-ن-ي-ة خÓ-ل اÿمسص-ة ( )05أاشص -ه-ر
اŸاضصية لسصنة .2019
ترتكز اŸقاربة على اللتزام الدائم Ÿصصالح
الشصرطة ،بهدف خفضض نسصبة ا÷رÁة وكذا تعزيز
الشصعور باألمن لدى اŸواطن.
بلغ العدد اإلجما‹ للموقوف 2251 Úشصخصض ،موزع
حسصب أانواع ا÷رÁة كاآلتي:
ت-وق-يف  391شص -خصض م-ب-ح-وث ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
الŒار غ ÒاŸشص - -روع ل- -ل- -م- -خ- -درات واŸؤوث- -رات
العقلية.
ت-وق-يف  339شص -خصض م-ب-ح-وث ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
السص-رق-ة ،ت-وق-ي-ف  240شص -خصض م -ب-ح-وث ع-ن-ه ‘
قضصايا تكوين جمعية أاشصرار.

توقيف  07أاشصخاصض مبحوث عنهم ‘ قضصايا
القتل.
ت-وق-ي-ف  37شص -خصص -ا م-ب-ح-وث-ا ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
ﬁاولة القتل.
ت-وق-ي-ف  33شص -خصص -ا م-ب-ح-وث-ا ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
التهريب.
ت-وق-ي-ف  55شص -خصص -ا م-ب-ح-وث-ا ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
التزوير واسصتعمال اŸزور.
ت-وق-يف  123شص-خصض م-ب-ح-وث ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
النصصب والحتيال.
ت-وق-يف  123شص-خصض م-ب-ح-وث ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
إاصصدار صصكوك بدون رصصيد.
ت-وق-يف  135شص -خصض م-ب-ح-وث ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
الضصرب وا÷رح العمدي.
ت-وق-يف  768شص -خ ًصض م-ب-ح-وث ع-ن-ه ‘ قضص-اي-ا
م -ت -ن -وع -ة ك -ال -ت -ه -رب الضص -ري-ب-ي ،خ-ي-ان-ة األم-ان-ة،
اŸسصاسض بالقتصصاد الوطني.

ال- -ق- -اع- -ة األوŸب- -ي- -ة اŸت- -ع -ددة ال -ري -اضص -ات
ومعداتها التقنية ا◊ديثة ،متحف الرياضصات
العسصكرية وكذا ﬂتلف اŸنشصآات الرياضصية
العسصكرية التي تسصمح بالتحضص ÒوالسصÎجاع
األمثل للنخبة الرياضصية.

h.¥

ن- -ه- -اي- -ة ت -راج -ي -دي -ة ك -انت ق -اب
قوسص Úأاو أادنى ،خا“ة تشصبه أافÓم
ه -تشص -ك -وك ،ب -دأات ب -ب -اب ا÷دي -د،
حيث ارمادة اŸلفات الثقيلة وانتهت
ب -األب -ط -ال إا ¤ده-ال-ي-ز اŸع-ت-ق-ل أاو
ا◊ل- -م ال- -ق- -ات- -ل ⁄ ،ت -ك -ن أاضص -غ -اث
أاح Ó- -م ،ول سص - -ك - -رات م - -وت ب- -عث
صصاحبها من غفوته ،بل هي فصصول
جرت ب ÚثÓثة أاماكن جمعت بÚ
اŸقاربة واŸفارقة ،فكان ان حملت
اÙكمة إاسصم سصيدي اﬁمد ،حيث
ج- -رت أاط- -وار ج -لسص -ات السص -ت -م -اع
األو ¤ل - -ل - -م- -دع- -و أاوي- -ح- -ي- -ى ،ءم- -ا
اŸفارقة فقد جمعت ب Úإاسصم الو‹
الصصالح سصيدي اﬁمد بوقÈين وا‹
ا÷زائ - -ر اÙروسص - -ة ،ف- -أاح- -ج- -بت
ل -ع -ن -ات ا◊راك الشص-ع-ب-ي ال-دع-وات
الصص- -ا◊ات لسص -ي -د اŸق -ام ،وأاقÈت
صصاحبها بدل من حمايته.
اŸفارقة الثانية ح Úتنقل اŸتهم
‘ سص- -ي -ارت -ه اŸصص -ف -ح -ة إا ¤شص -ارع
ي - -ح - -م - -ل إاسص - -م م - -ظ- -اه- -رات الـ11
ديسص- -م ،Èم- -ق -ر ت -واج -د اÙك -م -ة
ال- -ع- -ل- -ي- -ا ،ف- -خ- -رج ‘ ع- -رب- -ة ن -ق -ل
اŸوقوف Úإا ¤مصص Òينتظره أامام
اÙاك- -م- -ات ‘ ،قضص- -اي- -ا ال- -فسص -اد
وغÒه -ا ،وك -أان ح -ال اŸك -ان ي -ق-ول
أايها الشصهداء انتفضصوا من قبوركم
كانتفاضصة ذلك اليوم الذي خرجت
ف - -ي - -ه ا÷م - -اه Òرافضص- -ة ق- -رارات
ديغول ،ما أاشصبه اليوم بالبارحة حÚ
خ - - - -رجت ا÷م - - - -اه Òت - - - -ط - - - -الب
بالقصصاصض من من كانوا سصببا ‘

كاريكات /ÒعنÎ

تأازم أاوضصاع البلد.
وهي تع Èشصوارع العاصصمة وصصول
إا ¤سصجن ا◊راشض ،صصنعت سصيارة
الشص- - -رط- - -ة اŸشص- - -ه- - -د ،ال - -درام - -ي
فاصصطفت ا÷ماه Òع Èاألرصصفة
والشصوارع ،جميعهم غ Òمصصدق ،ان
صصاحب مقولت ““جوع كلبك يتبعك““
انتهى به اŸقام ‘ عنابر ا◊راشض،
ح -يث ي -ق -ب -ع م -ن ت -ورط -وا م -ع -ه ‘
Œويع الشصعب وحرمان أابناء الوطن
م - -ن ابسص- -ط ا◊ق- -وق وال- -زج ب- -ه ‘
م -ؤوخ -رة ال -ب-ل-دان رغ-م ال-غ-ن-ى ال-ذي
نحوزه.
األل -غ -ام ال -ت -ي ع -م-رت ط-وي‘ Ó-
صصفوف الشصعب ،واسصتنفذت أامواله
وت- -ك- -ونت ب- -واسص- -ط- -ت- -ه- -ا الشص -ل -ل -ي -ة
وال -لصص -وصص -ي-ة ،ضص-م-ن ل-ه-م أاوي-ح-ي-ي
اسص -ت-ن-زاف اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة دون
رقيب ول حسصيب ،بدعوى السصتثمار
والشصراكة ،فأا◊قت الضصرر باألرضض
وال-ع-رضض ،وه-اه-ي ت-ن-ف-جر الواحدة
تلوى األخرىŒ ،ر بعضصها بعضصها،
قائمة من اŸتهم Úتربعت خÓل
عشص-ري-ت Úع-ل-ى أام-وال الشص-عب ن-ه-با
وسصرقة ،اليوم تقبع خلف القضصبان
تنتظر ﬁاكماتها.
–رر العدالة من الولء والهاتف
ال-ل-ي-ل-ي م-ك-ن-ه-ا م-ن اسص-ت-عادة هيبتها
وسصلطتها القضصائية ،دون خوف ول
خ-ج-ل،شص-ع-اره-ا ال-ك-ل سصواسصية أامام
سص -ل -ط -ان ال -ق -ان -ون ،وح Úت -ت -ح-ق-ق
ال-ع-دال-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ي-ك-ون أاسص-اسض
اŸلك.

