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ألف ـريق ڤاي ـد صشالـح :أصشـ ـوأت تريـ ـد
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رضصـــوان بوهيــــــــدل
لـ «الشصعـــــــــــب»:

ﬁاكمة أŸت ـ ـ ـورطÚ
‘ ألفسشاد –ييـ ـدهم
عـ ـ ـ ـ ـن أŸششهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد
ألسشياسشـ ـ ـي أŸقب ـ ـ ـ ـل
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@ إألغـ ـ ـاء مؤوسّشسش ـ ـات ألدول ـ ـة معن ـ ـاه ألدخ ـ ـول ‘ نفـ ـ ـق مظل ـ ـم
@ قيادة أ÷يشس وفّية لوطنها و÷يششها وذّللت كافة أل ّصشعوبات

القوة الناعمة
’زياء وسصفÒة
مصصممة ا أ
السصــــÓم حنـــان رزقــي

غردأي ـ ـة أألصش ـ ـل
وألكـ ـنز ألدفـ ـÚ
دأخ ـ ـ ـل روحهـ ـ ـ ـا
صصـــ3
7ـــ0ـ١ـ

حشصـــــود الطـــــــــــÓب ‘ مسصـــــÒة الثÓثــــاء السصلميـــــة بالعاصصمـــــــــــة

صشامدون لتحقيق مط ـ ـالب أ◊ ـ ـرأك
وأإسشماع صشوتنا ألنابع من حب ألوطن
@ تغي Òألنظام ألسشياسشي ورحيل ألوجوه ألقدÁة غ Òقابل للتنازل

صصـــ3
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’سصتــــــــــاذ فــــــــؤواد جــــــــدو لـ«الشصعـــــــــب»:
ا أ

عل ـ ـ ـى ألصشحـ ـ ـ ـرأويÚ
خوضس مع ـارك قانونيـ ـة
وإأعÓمية لتقرير أŸصشÒ
صصـــ١ـــ١ـــ-ـــــ٢ــــ١ـــ-ــــ3ــــ١

صصة
«اÿضصر» أاجروا أاّول ح ّ
تدريبيـــــــــة بالقاهـــــــــرة

أأدم أأونـ ـ ـ ـاسس يششف ـ ـ ـ ـى
مـ ـن أإلصشاب ـ ـة ويعـ ـ ـود
إأ ¤ألّتـدريبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ٩ـ ـ١ـ ـات
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›ل ـ ـ ـ ـ ـسس األم ـ ـ ـ ـة
يواصشـ ـ ـ ـل أاششغال ـ ـ ـ ـه

’م - - -ة،
ي - - -واصس - - -ل ›لسض ا أ
ال- -ي- -وم ،أاشس- -غ- -ال- -ه ‘ ج- -لسس- -ة
ع- -ل -ن -ي -ة ت -خّصس -صض ل -ت -ق -دË
وم -ن -اقشس -ة مشس -روع ال -ق-ان-ون
اŸع-دل واŸت-م-م ل-ل-ق-انون رقم
 08 - 88اŸت-ع-ل-ق ب-النشساط
ال -ب -ي -ط-ري وح-م-اي-ة الصس-ح-ة
ا◊ي- - -وان- - -ي- - -ة ،وي - -رد وزي - -ر
ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ية الريفية
والصس - -ي - -د ال - -ب - -ح - -ري ع - -ل - -ى
ت- - -دّخ Ó- -ت أاعضس - -اء اÛلسض،
وذلك ع- -ل- -ى السس -اع -ة 14.30
بعد الزوال.

وقفـ ـ ـ ـ ـ ـة عرف ـ ـ ـ ـ ـ ـان
للمجاهدات اÙكوم
عليهـ ـ ـ ـن باإلعـ ـ ـ ـ ـدام

األربعاء  ١٩جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٦ششوال  ١٤٤٠هـ

صش ـ ـالون الّتلمي ـذ
والّطال ـ ـب من 04
إا 09 ¤جويليـ ـ ـ ـة
الداخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
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ي -ف -ت -ت -ح صس -ال-ون الّ-ت-ل-م-ي-ذ
وال ّ
طالب ا÷زائري ‘ طبعته
العاشسرة أابوابه من  04إا09 ¤
ج -وي -ل -ي-ة ال-داخ-ل ب-اŸدرسس-ة
’ط-ع-ام
ال -ع -ل -ي -ا ل -ل-ف-ن-دق-ة وا إ
ب- -وه- -ران وب- -قصس -ر ال -ث -ق -اف -ة
م - -ف - -دي زك - -ري - -ا وب - -ف - -ن - -دق
ن-وف-وت-ي-ل بقسسنطينة .تنّظم
الصس - -ال- -ون وك- -ال- -ة ا’تصس- -ال
صس - -ة ‘ تسس - -وي - -ق اŸوارد
اıت ّ
البشسرية ،ويحظى بدعم من
’ول-ي-اء
ا÷م -ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة أ
ال - -ت Ó- -م - -ي- -ذ وأاول ج- -ام- -ع- -ة
جزائرية خاصسة «.»mdi

1٧9٧٦

كوكب ـ ـ ـة من الفـ ـ ـ ـّنان‘ Ú
«صشيـ ـف اŸوسشيـ ـ ـقى»
’عÓ-م ،ب-رن-ام-ج
ي -ط-ل-ق ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-لّ-ث-ق-اف-ة وا إ
«صسيف اŸوسسيقى» ،وينظّم سسهرات فنية Ãشساركة نخبة
م -ن ال -ف -ن -ان Úا÷زائ -رّي  Ú-ب -ك -ل م -ن ا÷زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة
ب -ال-ت-ع-اون م-ع دي-وان ري-اضض ال-ف-ت-ح ب-وه-ران ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة
بالتعاون مع اŸعهد الثقا‘ الفرنسسي .تن ّ
ظم التظاهرة ‘
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ا÷زائر بسساحة رياضض الفتح يوم  20جوا
ً
من  19.00مسساء .وبوهران ‘ سساحة سسيدي اﬁمد بنفسض
’حد 23
التوقيت وبقسسنطينة ‘ قاعة احمد باي يوم ا أ
جوان ا÷اري بدءًا من السساعة  19.00مسساء.

ي -ت-ن-اول م-ن-ت-دى ال-ذاك-رة،
ال - - -ي - - -وم ،وق - - -ف- - -ة ع- - -رف- - -ان
ل-ل-م-ج-اه-دات اÙك-وم ع-ليهن
’ع- -دام ،وه- -ذا ب- -ي -وم -ي -ة
ب- -ا إ
«اÛاه -د» ب -دءًا م -ن السس-اع-ة
 10.00صسباحا.
ي- - -نّشس- - -ط اŸن- - -ت - -دى ال - -ذي
–ت إاشس-راف وزي-ر اÛاه-دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و ،Êي-نّ-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وطني
ت- -نّ- -ظ- -م- -ه ج- -م -ع -ي -ة مشس -ع -ل
’سس-ب-وع-ي-ة «م-وع-د م-ع ال-ت-اري-خ» ،حيث
الشس-ه-ي-د ب-ال-ت-ع-اون مع يومية
ل-ل-م-ج-اه-د ،ال-ي-وم ،ا◊صس-ة ا أ
ي-ت-ن-اول ال-ع-دد  ،212م -وضس -وع «ك -ي -ف يشس -ارك ا÷م -ي -ع ‘ إاث-راء
«اÛاه - - - -د» ،أاسس - - - -ات- - - -ذة
الذاكرة الوطنية ويحافظ عليها» .يؤو ّ
طر ا◊صسة اŸقّررة بدءًا
ج -ام -ع -ي -ون وت -ع -رضض
م- -ن السس- -اع -ة  14.00ب -ع -د ال -زوالÃ،ق -ر م-ت-ح-ف اÛاه-د،
ف -ي -ه شس -ه-ادات حّ-ي-ة
صسون بحضسور شسخصسيات علمية وإاعÓمية.
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جامعيّون وﬂت ّ
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حسس ،Úجوهر اكرور  10.00صس-ب-اح-ا Ãق-ر
ا’–اد ال-ع-ام ل-ل-ت-جار
وا◊رف -ي Úا÷زائ
وغمرا Êزهرة.
ري ،Úشس-ارع ال-ع-رب-يب
ن مهيدي بالعاصسمة.

«الّذاكرة الوطنية» موضشوع موعد مع الّتاريخ

Œميد
دف Îششروط مدارسس تعليم
السشياقة ‘ اجتماع

إاطـ ـÓق تظاهـ ـرات
موسشم الصشطياف
بحسشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Úداي
يشس- - -رف رئ- - -يسض ب- - -ل - -دي - -ة
حسس Úداي ب- -الّ- -ت- -نسس- -ي- -ق م -ع
ا÷م -ع -ي -ة ال -ث-ق-اف-ي-ة «ف-ن-ون
مزغنة» يوم السسبت  22جوان
ا÷اري ،بسس- -اح- -ة ط- -راب- -لسض
ع - -ل- -ى ان- -طÓ- -ق ت- -ظ- -اه- -رات
م- -وسس- -م ا’صس- -ط- -ي- -اف ،2019
وه- -ذا ع- -ل -ى السس -اع -ة 1٧.00
مسساء.

ملتقى حول اıطوطات بجامعة بوزريعة

ي-نّ-ظ-م  Èﬂال-وح-دة اŸغ-ارب-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة أاب-و ال-ق-اسس-م سس-ع-د الله ببوزريعة،
ملتقى حول اıطوطات ،وذلك يوم  23جوان ا÷اري على السساعة 09.00
صسباحا بقاعة اÙاضسرات.

آاخر أاجل لدفع اإلششÎاك ال ّسشنوي يوم  30جوان ا÷اري

صسندوق الوطني لل ّ
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الشس-ب-اب
اŸسس -ت -ف -ي -دي-ن م-ن صس-ي-غ-ة «ك-ن-اك» و»أاونسس-اج» ،أاّن آاخ-ر أاج-ل ل-دف-ع ا إ
’شسÎاك
السس-ن-وي حّ-دد ي-وم  30ج-وان ا÷اري ،ك-م-ا ي-دع-و ج-م-ي-ع م-ن-تسس-بيه إا ¤إاتخاذ
التداب ÒالÓزمة لتجنب زيادات التأاخ Òوا إ
’سستفادة من ﬂتلف ا إ
’متيازات
التي يقدمها Ãا ‘ ذلك التقاعد ،بطاقة الشسفاء ،اŸرضض ،الوفاة.
علما أا ّ
ن شسبابيك ا إ
’شسÎاك تبقى مفتوحة طيلة أايام ا أ
’سسبوع Ãا فيها
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جوان ا÷اري ،من  8صسباحا إا ¤آاخر مشسÎك
بدون انقطاع.

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

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أأ’ربعاء  1٩جوأن  201٩م
ألموأفق لـ  16شصوأل  1440هـ

’جانب
رئيسس الدولة أاكد على التصصدير وتعزيز الشصراكة مع ا أ

إافتتاح معرضس ا÷زائر الدو‹ وسضط رهان على تعزيز اإلنتاج الوطني

انطلقت ،أامسس ،فعاليات الطبعة Ÿ 52عرضس ا÷زائر الدو‹ الذي افتتحه رئيسس الدولة عبد القادر بن صصالح داعيا إا ¤ضصرورة التصصدير وتعزيز الشصراكة
’نتاج الوطني Ÿواجهة ا’سصتÒاد ،حيث يأاتي تنظيم التظاهرة ا’قتصصادية وسصط مرحلة تعرف فيها
’جانب ،وأاكد على أاهمية –سص Úنوعية ا إ
مع ا أ
ا÷زائر –و’ت اقتصصادية وسصياسصية.
جÓل بوطي
وزير التجارة :ا÷زائر بوابة للتعاون وتعزيز أسصتقطاب مؤوسصسصات قوية ومن أك Èدول ألعا ،⁄مشصÒأ
ا’سصتثمار
إأ ¤أأن ألعديد من ألدول سصجلت حضصورها ‘ أŸعرضس
ل -دى إأشص -رأف -ه ع -ل-ى أف-ت-ت-اح أŸع-رضس ب-قصص-ر ألصص-ن-وب-ر ق -ال وزي -ر أل -ت -ج -ارة سص -ع -ي -د ج Ó-ب ،إأن أ÷زأئ-ر “لك
أ’ول مرة ،ما يوضصح أهتمامها بالشصرأكة مع أ÷زأئر
ألبحري بالعاصصمة ،أأبرز رئيسس ألدولة عبد ألقادر بن أŸؤوهÓ-ت ألÓ-زم-ة ل-تصص-ب-ح ب-وأب-ة رئ-يسص-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون مع وأقتناعها بان بلدنا سصيكون ‘ أŸسصتقبل قوة أقتصصادية
صصالح ضصرورة تشصجيع أŸؤوسصسصات ألوطنية أأك Ìعلى أل -دول أإ’ف -ري -ق -ي -ة ودول شص -م -ال أŸت-وسص-ط ،م-ؤوك-دأ ‘ إأقليمية.
أإ’نتاج Ãا يسصمح لها بولوج منتجاتها أأ’سصوأق ألعاŸية ،تصص -ري -ح ل -لصص -ح -اف -ة ع -ل -ى ه-امشس أف-ت-ت-اح أل-ط-ب-ع-ة  52وتتميز ألطبعة  52للتظاهرة أ’قتصصادية عن سصابقاتها
وأأوضصح لدى طوأفه بﬂ Úتلف أأجنحة أŸعرضس رفقة Ÿع -رضس أ÷زأئ -ر أل -دو‹ ع -ل-ى أŸسص-اع-ي أل-رأم-ي-ة إأ ¤ب -ت -ن -ظ -ي -م أأمسص-ي-ات ت-تضص-م-ن ن-دوأت وﬁاضص-رأت ح-ول
عدد من أأعضصاء أ◊كومة و‡ثلي ألسصلك ألدبلوماسصي تطوير ›ال ألشصرأكة ب Úأ÷زأئر ودول أأخرى ،خاصصة أ’ق -تصص -اد أل -وط-ن-ي وت-ب-حث أ◊ل-ول ألÓ-زم-ة ل-ت-ط-وي-ره
أŸعتمد با÷زأئر على أأهمية موأصصلة أŸسصاعي لتحفيز ‘ ظل ألتوجه أ’قتصصادي ألكب Òنحو ألدول أإ’فريقية .وت -ن -وي -ع -ه ،وسص -ت -ق -دم ه -ذه أل-ن-دوأت أ’ول م-رة خ-ارط-ة
ومرأفقة أŸؤوسصسصات أ÷زأئرية على مضصاعفة أإ’نتاج ومع أŸشصاركة ألدولية ‘ أŸعرضس قال جÓب إأن ذلك ألطريق ألتي سصتتضصمن أإ’سصÎأتيجية ألوطنية للتصصدير،
صص -ورة وأضص -ح-ة ح-ول أسص-ت-ق-ط-اب ف-رصس أ’سص-ت-ث-م-ارأت إأ ¤ج-انب ت-ن-ظ-ي-م ورشص-ة خ-اصص-ة ب-اŸؤوسصسص-ات أل-ن-اشص-ئة
و–سص Úنوعيته.
مع تزأمن أŸعرضس ألدو‹ Ÿرحلة –و’ت أسصتثنائية ألعديدة ألتي تتوفر عليها أ÷زأئر ،معتÈأ مشصاركة  15ل -لشص -ب-اب أıتصص-ة ‘ ›ا’ت أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أ◊دي-ث-ة
“ر بها أ÷زأئر على أŸسصتوي Úأ’قتصصادي وألسصياسصي دولة أأجنبية وأأك Ìمن  500شصركة منها  133أأجنبية و 7وألرقمنة وأإ’بدأع.
دعا بن صصالح أŸؤوسصسصات ألوطنية إأ ¤أ’سصتمرأر ‘ شصركات متعددة أ÷نسصيات تأاكيدأ على أŸسصتوى ألذي ويشصهد أŸعرضس مشصاركة هامة لقطاع ألسصياحة ألذي
Œسصيد مشصاريعها Ãا Áكنها من رفع نسصبة ألصصادرأت ب -ل -غ -ت -ه ألشص -رأك -ة ‘ أ÷زأئ -ر وي -دل ع-ل-ى م-دى أل-ت-ن-وع يشص- -ارك ب -ع -دة م -ؤوسصسص -ات ف -اع -ل -ة ع -ل -ى غ -رأر ›م -ع
ح-م-ام-ات وف-ن-دق-ة ،وأل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-لسص-ي-احة ،حيث
أ÷زأئرية مقارنة بالوأردأت ،وبخصصوصس ألتعاون ألدو‹ أ’قتصصادي ألذي تشصهده.
أأكد إأرأدة أ÷زأئر على تعزيز ألتعاون ب ÚأŸؤوسصسصات و‘ رده على سصؤوأل حول مدى تأاث Òألوضصع ألسصياسصي أأوضصح بيان للوزأرة تلقت «ألشصعب» نسصخة منه ،أأمسس ،أأن
أ’قتصصادية ıتلف ألدول وتوسصيع ›ا’ت ألشصرأكة ،أ◊ا‹ ألذي “ر به أ÷زأئر على أŸشصاركة أأ’جنبية ‘ أل -ق-ط-اع يشص-ارك ب-ح-رف-ي Úوع-دة ف-اع-ل Úل-ت-ق-د Ëأأه-م
و‘ ›ال أل -ت -ع -اون أ÷زأئ -ري أإ’ف -ري -ق -ي ،شص-دد ع-ل-ى أŸعرضس ،أأوضصح جÓب أأنه «على ألرغم من ألظرف أŸنتجات وأÿدمات ألتي تتماشصى وألسصياسصة ألÎقوية
ألسص -ي -اسص -ي أل -رأه -ن ،إأ’ أأن ه -ذه أل -ت-ظ-اه-رة ‚حت ‘ للقطاع.
ضصرورة تطوير ألعÓقات مع مؤوسصسصات هذه ألدول.

تتابع عن قرب مسصار الحراك السصلمي

منظمة المجاهدين تقترح خارطة طريق للخروج من النسضداد
حل توافقي يمزج بين أاحكام الدسصتور ومقتضصيات الواقع السصياسصي

’زمة محذرة من تمادي ا’نسصداد
حددت المنظمة الوطنية للمجاهدين خارطة طريق تراها انسصب الحلول التوافقية لحل ا أ
السصياسصي وخطر تداعياته على النسصيج ا’جتماعي والسصلم المحقق بأاغلى التضصحيات وأاقوى النضصا’ت.
وم-ت-ان-ة ووح-دة ف-ي م-وأج-ه-ة ت-ح-دي-ات أل-ظرف أ’نتقال ألسصلسس،
فنيدسس بن بلة
وت-ع-ق-ي-دأت أل-م-رح-ل-ة م-رأه-ن-ة دوم-ا على وحدة ثانيها :أ’عتماد على ألحوأر ألوطني أأو ألندوة
أل -وط -ن -ي -ة ل -ت -زك -ي -ة شص -خصص -ي -ة وط -ن -ي -ة ت -ت-م-ت-ع
ذك -رت أل -م -ن -ظ -م -ة ف-ي ب-ي-ان تسص-ل-مت «ألشص-عب» ألصصف وألتÓحم وتجاوز ألنظرة ألضصيقة.
نسصخة منه ،أنه بالنظر ألى مسصؤووليتها ألتاريخية م -ث -ل ه -ذه أل -م -ب -ادرأت أل-ت-ي ت-ط-رح-ه-ا أأ’م-ان-ة بالمصصدأقية وتحظى با’جماع لÓشصرأف على
وألسصياسصية ضصمن ألمسصيرة ألوطنية ،فان أأ’مانة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ت-ع-ط-ي إأضص-اف-ة ل-ل-م-بادرأت إأدأرة م-رح-ل-ة م-ا ب-ع-د أن-ت-ه-اء أل-ف-ت-رة أل-م-رتبطة
ألوطنية للمنظمة  ،ترى أأن ألظرف ألدقيق ألذي أأ’خرى ألتي تقدمت بها أأكثر من جهة وطرف بتطبيق ألمادة  102من ألدسصتور.
ت -م -ر ب -ه أل -ج -زأئ -ر ي -ف-رضس ع-ل-ى ك-ل أل-غ-ي-وري-ن فاعل في أللعبة ألسصياسصية ،فكيف أذن مع بقاء ثالثها :تتولى هذه ألشصخصصية تشصكيل لجنة وطنية
أسصتجÓء أأبعاد حرصس ألحرأك ألشصعبي خاصصة ألوضصع على حاله يرأوح مكانه .وإألى أأي مدى مسصتقلة تشصرف على تحضصير وتنظيم أ’نتخابات
ألفئة ألشصبابية منه ،على أيÓء ألشصهدأء أإ’برأر يسصتمر ألوأقع على شصكله ألسصتاتيكي وألبلد يئن وإأع Ó-ن أل -ن -ت-ائ-ج أ’سص-ت-ح-ق-اق أل-رئ-اسص-ي ،ب-ع-د
م -ك -ان -ة م -ت -ج-ذرة ف-ي وج-دأن ألشص-عب وذأك-رت-ه وي -ن -ت -ظ -ر أ’ن -ف -رأج ف -ي أأسص -رع ف -رصص-ة وأأقصص-ر ألمرأقبة ألميدأنية.
أعتبرت ألمنظمة في بيانها ألموقع من طرف
ألجماعية.وترى ألمنظمة ألمشصددة على ألوفاء مسصافة.
ل -وصص -ي -ة ألشص -ه-ي-د ورسص-ال-ت-ه أل-خ-ال-دة ،ف-ان-ه م-ن ضصمنت مبادرة منظمة ألمجاهدين جملة من أأ’مين ألعام بالنيابة محند وأعمر بن ألحاج ،أن
هذه ألمقترحات ألتي تعرضصها يسصتمد من ألوفاء
ألضصروري ،تهيئة ألظروف ألمناسصبة للشصروع في ألبنود تشصكل منطلق ألمخرج أآ’من:
م-ب-اشص-رة أل-ح-وأر أل-وط-ن-ي ب-مشص-ارك-ة أل-ف-ع-ال-يات أأولها :تطبيق ألمادتين  7و 8من ألدسصتور بعد ل-روح ن-وف-م-ب-ر وم-رج-ع-ي-ة ق-ي-م-ه وم-ب-ادئ-ه .وهي
أل -وط -ن -ي -ة.وه -ي ف-ك-رة م-ح-وري-ة سص-ب-ق لÓ-م-ان-ة أل-م-ادة  102أل -ت -ي جسص -دت ف-ي أل-م-ي-دأن .ه-ذأ تسصتجيب كذلك لصصرخات ضصمير حرأك شصعبي
ألوطنية للمنظمة أن عبرت عنها في أكثر من أل-ت-ط-ب-ي-ق ي-ع-ن-ي أل-م-زأوج-ة ب-ي-ن ت-ط-ب-ي-ق أأح-كام أنتفضس في سصبيل إأعÓء شصأان ألوطن وشصموخه
م-ن-اسص-ب-ة وأع-ل-ى م-ن-ب-ر ،م-ذك-رة ألضص-م-ائر ألحية أل -دسص -ت -ور وم -ق -تضص -ي -ات أل-وأق-ع ألسص-ي-اسص-ي وم-ا مثلما حلم به من صصنعوأ مجد ألحرية وألسصؤودد،
ب-وج-وب أل-ت-ع-ج-ي-ل ب-ال-ب-حث ع-ن ح-ل-ول ت-وأف-قية يفرضصه من أشصرأك كل أ’طرأف ألفاعلة في صصغرت أأمامهم أأ’شصياء وكبرت ألجزأئر.
ت -ؤوم -ن أل -وط -ن م-ن أن-ز’ق-ات وت-زي-ده أك-ث-ر ق-وة أل -ب -حث ع -ن أل -ي -ات شص -ف -اف -ة ووأق -ع -ي -ة تضص-م-ن

دعت إاليه سصبعة أاحزاب سصياسصية

الحوار من أاجل تأاسضيسس ميثاق سضياسضي توافقي
دعت سص - -ب- -ع- -ة ( )07أأح- -زأب سص- -ي- -اسص- -ي- -ة ،أأمسس
بالجزأئر ألعاصصمة ،إألى «تشصاور وحوأر» ألقوى
أل -ت -ق -دم-ي-ة م-ن أأج-ل ت-أاسص-يسس «م-ي-ث-اق سص-ي-اسص-ي
ت- -وأف- -ق- -ي» ي- -ح- -دد م- -ع- -ال- -م مسص- -ار أ’ن- -ت- -ق -ال
ألديمقرأطي في ألجزأئر.
وأأشصارت أأ’حزأب ألسصياسصية في دعوتها «لقوى
ألتغيير ألديمقرأطي» إألى أأن «ألوقت حان إ’قامة
ألحوأر وألتشصاور بين ألقوى ألتقدمية من أأجل
ت-أاسص-يسس م-ي-ث-اق سص-ي-اسص-ي ت-وأف-ق-ي ي-ح-دد م-عالم
مسصار أ’نتقال ألديمقرأطي في بÓدنا».

وي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر ب-اأ’ح-زأب أل-ت-ال-ي-ة :ج-ب-هة ألقوى
أ’شص- -ت- -رأك- -ي- -ة ،أل- -ت- -ج- -م -ع م -ن أأج -ل أل -ث -ق -اف -ة
وأل -دي-م-ق-رأط-ي-ة ،ح-زب أل-ع-م-ال ،ح-زب أل-ع-م-ال
أ’شصترأكي ،ألحركة ألديمقرأطية أ’جتماعية،
أ’ت-ح-اد م-ن أأج-ل أل-ت-غ-ي-ي-ر وأل-رق-ي إأضص-اف-ة إأل-ى
مشصاركة ألرأبطة ألجزأئرية للدفاع عن حقوق
أ’نسصان ممثلة في ألسصيد نور ألدين بن أسصعد.
وت -رى ه -ذه أأ’ح -زأب ف -ي إأط Ó-ق دي -ن -ام -ي -ك-ي-ة
سصياسصية لبناء دولة ألقانون وألحريات وألمجتمع
«أأول-وي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق أن-ت-ق-ال دي-م-قرأطي حقيقي»،

مضصيفين أأنه في هذأ أ’طار سصيعقد أأول لقاء
للتشصاور وألحوأر يوم  26يونيو.
وجددت هذه أأ’طرأف دعوتها لكل ألفاعلين
ألسص -ي -اسص -ي -ي -ن وأل -ن-ق-اب-ات أل-مسص-ت-ق-ل-ة وأل-ح-رك-ة
ألجمعوية وألشصخصصيات ألوطنية ألحرة وألجالية
ألجزأئرية في ألخارج وألذين قد يعنيهم هذأ
ألندأء «با’نخرأط في هذه ألمبادرة ألتشصاورية»
م- -ن أأج -ل أط Ó-ق ح -وأر «غ -ي -ر مسص -ب -وق» ج -اد،
مسصؤوول يفضصي إألى «أنتقال ديمقرأطي حقيقي»
وبناء لدولة ألقانون.

الدسضتور حصضانة ...
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أام Úبلعمري
أإن رد موسصى فكي ،رئيسس مفوضصية أ’–اد أإ’فريقي ‘
حوأر له على ›لة «جون -أأفريك» ،وألذي جاء فيه أأن
عدم تعليق أ’–اد أإ’فريقي على أأ’وضصاع ‘ أ÷زأئر
رأجع لسص Òأأ’مور وفق ألدسصتور ،رد يسصتحق ألتوقف
عنده لفهم تعاطي أŸؤوسصسصة ألعسصكرية مع أأ’زمة ألتي
تعيشصها ألبÓد وسصبب تشصبثها با◊لول ألدسصتورية ويؤوكد
‘ ألوقت نفسصه أأنه موقف  ⁄يرأع أ◊سصابات ألدأخلية
فقط ولكن أŸعطيات أإ’قليمية وألدولية ‘ ،ألوقت
ألذي كانت و’ تزأل كل دول ألعا ⁄تتابع فيه ما يجري
‘ بÓدنا بل تسصتشصرف أŸآا’ت لتكييف موأقفها وفق ما
يخدم مصصا◊ها وفق ألقاعدة ألتي تقول إأن ألعÓقات
ب Úألدول –كمها أŸصصالح وأŸصصالح فقط ؟
إأن سصلمية أ◊رأك ألشصعبي وألتمسصك بالدسصتور شصكÓ
م- -ع- -ا أŸع- -ادل- -ة أل- -ت -ي أأفشص -لت ك -ل ﬁاو’ت أل -ت -دخ -ل
أÿارجي ‘ شصؤووننا و’ بأاسس هنا من ألتذك Òبشصعارأت
«زيتنا ‘ دقيقنا» أأو «مشصكل عائلي» ألتي كان يرفعها
أŸت- -ظ -اه -رون ‘ ت -ف -اع -ل -ه -م م -ع ك -ل أل -ت -ع -ل -ي -ق -ات أأو
أل -تصص -ري -ح -ات أل -ت -ي ك -انت تصص -در م -ن ب-عضس أل-دول أأو
أ◊كومات حول ألوضصع ‘ أ÷زأئر‡ ،ا  ⁄يÎك أأي
ثغرة أأو هفوة أ’ي تدّخل مهما كان نوعه أأو مسصتوأه،
وأأث -بت أل -ت -مسصك ب -السص-ل-م-ي-ة أأن-ه سصÓ-ح ذو ح-دي-ن ،ف-ه-و
ألطريقة أأ’مثل للتغي Òو–قيق آأمال وطموحات ألشصعب
أ÷زأئ -ري ب -ع -ي -دأ ع -ن أل -ع -ن -ف أأو أ’نسص-ي-اق ورأء Œار
ألسصياسصة وألعدمية ،كما تبّين أأن ألسصلمية قطعت ألطريق
أأمام أأي تدخل أأجنبي قد يحاول أ’سصتثمار ‘ حرأك
أ÷زأئري Úلتحقيق مآارب أآنية أأو مسصتقبلية ؟.
 ⁄يكن ألرهان على أخÎأق أ◊رأك فقط بل كان هنالك
خطة (ب) وهي أأن يتدخل أ÷يشس ويعطل ألدسصتور،
ويفتح أأمام أÎŸبصص Úأأ’بوأب مشصرعة إأ’ أأنه وعلى
عكسس ألسصيناريو  -ألذي توقعوه  -وهرولة أ÷يشس
أ÷زأئ -ري أإ ¤أ’ن -قضص -اضس ع -ل -ى ألسص -ل-ط-ة ،أأث-بت ه-ذأ
أأ’خ Òأأنه أأك Ìأ◊ريصص Úعلى ألتمسصك بالدسصتور وهو
أŸوق -ف أل -ذي ج ّ-دده أأول أأمسس أل -ف -ري-ق ،أأح-م-د ڤ-اي-د
صصالح من بشصار ح Úأأعلن “سصك أŸؤوسصسصة ألعسصكرية
باıارج ألدسصتورية وألقانونية دون سصوأها.
من أŸهم ألتذك ‘ Òألصصدد أأن بعضس وسصائل أإ’عÓم
أأ’جنبية وÃجرد إأعÓن ،عبد ألعزيز بوتفليقة أسصتقالته
م -ن رئ -اسص-ة أ÷م-ه-وري-ة –ت ضص-غ-ط ألشص-ارع وم-ط-ال-ب-ة
أ÷يشس بتطبيق أŸادة  102من ألدسصتور ،بدأأت تروج
◊صصول أنقÓب عسصكري ‘ أ÷زأئر ،فمابالك لو قام
أ÷يشس بعزله ؟!

تعزيزا للشصراكة ا’سصÎاتيجية ب Úالبلدين

ا÷زائر وما‹ يحددان األعمال ذات األولوية

أخ- - -ت- - -ت- - -مت أل - -دورة  14ل-ل-ج-ن-ة أل-ث-ن-ائ-ي-ة
أ’سصÎأتيجية أ÷زأئرية  -أŸالية أأشصغالها،
أأمسس ،بباماكو ،باŸصصادقة على بيان مشصÎك
وخارطة طريق –دد أأ’عمال ذأت أأ’ولوية
ألوأجب ألقيام بها وألتي من شصأانها أŸسصاهمة
‘ تعزيز ألشصرأكة أ’سصÎأتيجية ب Úأ÷زأئر
وما‹.
وترأأسس جلسصة أفتتاح أأشصغال ألدورة  14للجنة
ألثنائية أ’سصÎأتيجية ألتي جرت أأول أأمسس
ب -ال -ع -اصص -م -ة أŸال -ي -ة ك -ل م -ن وزي -ر ألشص -ؤوون
أÿارج- -ي- -ة صصÈي ب- -وق- -ادوم ون- -ظÒه أŸا‹
تيبيلي درأم وزير ألشصؤوون أÿارجية وألتعاون
ألدو‹ وأإ’دماج أإ’قليمي.
وكان أ÷انبان قد صصادقا على بيان مشصÎك
وخارطة طريق –دد أأ’عمال ذأت أأ’ولوية
ألوأجب ألقيام بها ألتي من شصأانها أŸسصاهمة
‘ تعزيز ألشصرأكة أ’سصÎأتيجية ألثنائية.
ومن ب Úأأ’عمال ذأت أأ’ولوية ألتي توصصل

إأل -ي-ه-ا أ÷ان-ب-ان ه-ن-اك ع-ل-ى وج-ه أÿصص-وصس
ت -ن -ظ -ي-م ل-ق-اء ب Úو’ة ﬁ -اف-ظ-ي أŸن-اط-ق
أ◊دودية قبل نهاية ألسصنة أ◊الية وكذأ عقد
ألدورة  15للجنة ألثنائية أ’سصÎأتيجية.
وقد أأكد ألوزير أŸا‹ ‘ نهاية أأ’شصغال على
«أمتنان ألسصلطات ألعليا لبÓده لثبات موقف
أ÷زأئر Œاه ما‹ وجهودها ألصصادقة من
أأجل إأعادة ألسصÓم وأ’سصتقرأر ‘ ما‹».
وتعد أللجنة ألثنائية أ’سصÎأتيجية أ÷زأئرية
 أŸالية آألية أسصتحدثت عام Ÿ 2014تابعةوتقييم وتسصريع تنفيذ أ’لتزأمات أŸتخذة ‘
إأطار ألتعاون ألثنائي بكل جوأنبه.
ك -م -ا شص -ك -ل ه-ذأ أل-ل-ق-اء أل-ذي يسص-ب-ق أن-ع-ق-اد
أ’جتماع رفيع أŸسصتوى Ÿتابعة تنفيذ أتفاق
ألسصلم وأŸصصلحة ‘ ما‹ أŸنبثق عن مسصار
أ÷زأئ -ر ،م -ن -اسص-ب-ة ل-ل-ط-رف« Úل-ت-ق-ي-ي-م م-دى
تطبيقه بعد مرور أأربع سصنوأت على توقيعه
من قبل أأ’طرأف أŸالية».

تتداول ع Èشصبكات التواصصل ا’جتماعي

حملة تضضامن مع اŸتضضررين من فيضضانات جانت وإاليزي
أأط- -ل- -قت أل -ع -دي -د م -ن أل -ه -ي -ئ -ات وأ÷م -ع -ي -ات
وأŸنظمات بو’ية ألوأدي ،ندأءأت ع Èموأقع
ألتوأصصل أ’جتماعي من أأجل مسصاعدة سصكان
إأل -ي -زي وج -انت أŸتضص -رري -ن م -ن أل -ف -يضص -ان -ات
أل -ع -ارم -ة أل-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا أŸن-ط-ق-ة م-ن-ذ أأوأخ-ر
ألشصهر ألفضصيل.
خ -ل -فت أأ’م -ط -ار أل-غ-زي-رة أل-ت-ي ت-ه-اط-لت ع-ل-ى
أŸنطقة ‘ أأ’يام ألقليلة أŸاضصية إأ ¤فيضصان
أأ’ودية ما شصكل سصيو’ خلفت أأضصرأرأ مادية
كبÒة ،وأ◊قت أأضصرأرأ كبÒة باŸنازل وألبنى
ألتحتية ألتي غمرتها أŸياه ،وتعطلت شصبكات
أل -ت -زوي-د ب-اŸاء وأل-ك-ه-رب-اء ،وأن-ق-ط-عت م-ع-ظ-م
ألطرق أŸؤودية لوسصط أŸدينة ،وأأدت ألسصيول
إأ ¤عزل عدة أأحياء ألتي بقيت دون مؤوونة أأو

خدمات صصحية نتيجة تضصرر عدة طرق.
وسصارع أإ’–اد ألعام أ’رباب ألعمل أ÷زأئري،Ú
لتوجيه ندأء أسصتغاثة لكل أّÿيري ÚوأÙسصنÚ
م -ن أأب -ن -اء أل -وط -نŸ ،سص -اع -دة م-وأط-ن-ي ج-انت
وإأليزي ،بكل ما يسصتطيعون من موأد ضصرورية.
وت-دع-و ق-دم-اء أل-كشص-اف-ة أإ’سصÓ-م-ي-ة أ÷زأئرية
ب -ال -وأدي ،ك -ل أّÿي -ري -ن وأÙسص -ن Úم -ن أأب -ن-اء
وطننا أ◊بيب ،أأن Áدوأ يد ألعون وإأغاثة إأ¤
أأه- -ل- -ن- -ا وإأخ- -وأن -ن -ا ب -ج -انت وأل -ي -زي ،ب -ك -ل م -ا
يسصتطيعون من موأد ضصرورية وأألبسصة ،جرأء ما
حدث من تقلبات جوية وفيضصانات ،وألتي أأدت
إأ ¤ح -دوث خسص -ائ -ر م -ادي -ة ك -بÒة ع-ل-ى ج-م-ي-ع
أŸسصتويات ،مسصت كل ألشصرأئح أ’جتماعية.
الوادي :قديري مصصباح
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إألربعاء  19جوإن  2019م
إلموإفق لـ  17ششوإل  1440هـ

خÓل ندوة تاريخية حول ذكرى اسشتششهاد زبانة

زيتو :Êتغليب لغة ا◊وار للخروج من األزمة
التششاور التوافقي ضشروري لتجاوز الوضشعية ا’سشتثنائية

دع -ا وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط-يب زي-ت-و ،Êل-دى
إاشش -راف -ه ،أامسش ،ع -ل -ى ال -ن -دوة ال -ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي
ن -ظ-م-ه-ا اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ح-ول اŸسش-ار
النضشا‹ وا÷هادي للششهيد أاحمد زهانة اŸدعو
زبانة Ãناسشبة الذكرى ’ 63سشتششهاده للحفاظ
ع-ل-ى أام-ان-ة الشش-ه-داء وصش-ون ال-ودي-عة ،بالتمسشك
ب -ال -ق -ي-م السش-ام-ي-ة ل-ل-ث-ورة ،وت-غ-ل-يب ل-غ-ة ا◊وار
ال-ب-ن-اء وت-ق-اسش-م اŸشش-اورات وال-ط-موحات من أاجل
’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة التي
غ-د أافضش-ل وŒاوز ال-وضش-ع-ي-ة ا إ
تششهدها ا÷زائر.

سشهام بوعموششة
إسشتهل وزير إلمجاهدين تدخله باإلششادة بالفقيد
إلمجاهد سشعيد عبادو إلذي أإدى وإجب إلتحرير
ووإجب إل -ب -ن -اء ف -ي إل -ج -زإئ-ر إل-مسش-ت-ق-ل-ة ،وإصش-ف-ا
إلشش-ه-ي-د إل-ب-ط-ل ورف-ي-ق درب-ه إلشش-ه-ي-د ع-ب-د إلقادر
ف -رإج ب -رم -ز إل-ف-دإء وإل-تضش-ح-ي-ة م-ن أإج-ل إل-وط-ن،
وإلبطل إلذي سشجل إسشمه بحروف من ذهب ونور
على صشفحات كتاب تاريخ إلجزإئر ليبقى خالدإ
خلود إلعظماء إألششاوسش ،وإسشمه سشيظل مرإدفا
للششجاعة وإإلخÓصش ومن أإولئك إلذين نالوإ ششرف

غ -رسش إل -ث -ورة ف -ي إألف -ئ -دة وإل -ن-ف-وسش ب-ت-ق-دم-ه-م
صشفوف من وهبوإ حياتهم فدإء للحرية وإلكرإمة
وإلسشيادة إلتي ننعم بها إليوم.
وأإضشاف زيتوني أإن سشي إحميدة ،كان من رجال
إل -ح -رك -ة إل -وط -ن -ي -ة وم -ن إألعضش -اء إل -ب -ارزي-ن ف-ي
إلمنظمة إلخاصشة ومن إلرعيل إألول إلذين أإعدوإ
إل-ع-دة وت-حضش-ي-ر إل-م-ن-اضش-لين وإلمجاهدين لتفجير
إلثورة إلتحريرية إلمباركة ،وهو إلذي أإششرف على
عمليات ناجحة في نوإحي وهرإن في  1نوفمبر
.1954
وأإبرز إلوزير أإنه بالرغم من أإن إلقدر إختطف
زبانة مبكرإ من صشفوف إلثورة إلتحريرية ،إل أإن
بصشماته في صشناعة مسشيرة أإمتنا لن يمحوها إلزمن
أإبدإ ،كما جسشد إلششهيد من خÓل أإعماله إلبطولية
حيا وششهيدإ قمة إلتفاني في حب إلوطن وذروة
إلوعي بالمسشؤوولية وإلتحلي بالجرأإة وإإلقدإم إلذي
زعزع أإركان إلمسشتعمر وتحدى إلمقصشلة.
وحسشبه فإان إسشتششهاد أإحمد زبانة لم يكن نهاية
مجاهد ششجاع ،إنما كان نهاية خطط إلعدو في
ت -ره -يب إل -م-ج-اه-دي-ن ف-غ-رسش روح إل-تضش-ح-ي-ة ف-ي
أإفئدة وروح بنات وأإبناء إلششعب إلجزإئري برمته،
وتركهم على إلعهد لموإصشلة إلكفاح إلى إأن يتكلل

ب -ت -اج إل -ح -ري -ة وإلسش -ت -ق Ó-ل وإسش-ت-رج-اع إلسش-ي-ادة
إلوطنية.
وقال»:إننا نقف وقفة إجÓل إلسشتلهام إلعبر وإلقيم
إل -ع-ل-ي-ا ،إل-ت-ي ع-اشش-وإ م-ن أإج-ل-ه-ا وإسش-تشش-ه-دوإ م-ن
أإج -ل -ه -ا ،وإل -غ -اي -ة م -ن ذلك م -وإصش-ل-ة إعÓ-ء صش-رح
إلجزإئر ،وجعل كلمتها رسشالة قوية مؤوسشسشة رإسشخة
تسشتمد قوتها من قوة تاريخها وتÓحم أإبناءها».
وأإكد زيتوني أإن تاريخ  19جوإن  1956سشيبقى خالدإ
في ذإكرة إألجيال وسشتظل سشيرة أإحمد زبانة في
هذإ إليوم وسشائر إأليام ،ومن خÓلها كل ششهدإئنا
إألبرإر ،مضشيفا أإن تاريخ إلجزإئر ملحمة متوإصشلة
وأإننا نقف وقفة إكبار عاقدين إلعزم على موإصشلة
رسشالة إلششهدإء إألمجاد.
دإعيا إألجيال إلسشتلهام مقوماتنا إألصشيلة وثوإبتنا
إلرإسشخة إلمجيدة إلمبنية على تغليب لغة إلحوإر
إلبناء إلششامل وإلتششاور إلتوإفقي إلحكيم ،وتقاسشم
إلنششغالت وإلطموحات ومششاطرة إلجميع ،وكذإ
إل -ت Ó-ح -م وإل -ت -ج-ن-د إل-دإئ-م ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أإم-ان-ة
إلششهدإء وصشون وديعتهم بالتمسشك بالقيم وإلمبادئ
إلسش - -ام - -ي - -ة ل - -ث - -ورة ن - -وف - -م- -ب- -ر وب- -ذل إل- -ج- -ه- -ود
ل -لسش -م -ون -ح -وإل -ري -ادة إل -ع -ال -ي-ة وت-ج-اوز إل-وضش-ع-ي-ة
إإلسشتثنائية إلتي تششهدها بÓدنا ،وكسشب رهانات
إل-م-رح-ل-ة وم-وإج-ه-ة ت-ح-دي-ات-ه-ا لسش-ي-م-ا م-ن-ها في
محيطنا إإلقليمي .مششيدإ بالمجاهدين إألحرإر
على ما بذلوه من تضشحيات لتحرير إلجزإئر.
وأإضش -اف وزي-ر إل-م-ج-اه-دي-ن أإن ،إل-مسش-ؤوول-ي-ة إل-ي-وم
عظيمة أإكثر من أإي وقت مضشى عظمة إلوديعة
وهي مسشؤوولية إلششرف وإلمحافظة على إلوطن،
من أإجل غد أإفضشل لششبابه لتحقيق تطلعاته في
إل -رق -ي وإلزده -ار ،ول-وط-ن-ن-ا إل-م-ج-ي-د إل-ذي ف-دإه
ششهدإءنا بدمائهم إلطاهرة.
من جهته ،قال إلدكتور يوسشف تلمسشاني أإن ما تميز
به زبانة بششهادة أإحد محاميه أإنه طلب من جÓديه
نزع قيود إليدين ،للتقدم ووضشع رأإسشه في إلمقصشلة
وكانت أإمنيته إألخيرة هي إلصشÓة وتحرير رسشالة
لوإلدته ،مضشيفا أإن إلمقصشلة توقفت عند رأإسشه
ثÓث مرإت فثار إلمحامون إلطÓق سشرإحه ،لكن
إلسشلطات إلفرنسشية أإصشرت على قتله ،وما لحظه
إلمحامون هوأإن رأإسش زبانة ظل مÓزما لجسشده
وهذإ ما لم يحدث أإبدإ في إلتاريخ إل مع إلششهيد
زبانة .وإسشتعرضش إألسشتاذ بجامعة إلششلف رضشا بن
ع -ت -و ن -ب -ذة ع -ن ح -ي -اة إلشش-ه-ي-د ومسش-اره إل-نضش-ال-ي
وإلجهادي.

أاسشتاذ العلوم السشياسشية والعÓقات الدولية رضشوان بوهيدل لـ»الششعب»:

ﬁاكمة اŸتورط ‘ Úالفسصاد –ييدهم عن اŸشصهد السصياسصي اŸقبل
ت-ع-ب-ي-د ال-ط-ري-ق إا ¤ان-ت-خ-اب-ات رئاسشية Áر
دو‰ا أادن- -ى ششك ع Èح- -وار ،ي- -ت- -وق- -ف ب- -درج -ة
’ط -راف،
ك- -بÒة ع -ل -ى ت -ن -از’ت ت -ق -دم -ه -ا ك -ل ا أ
وÃشش-ه-د سش-ي-اسش-ي ج-دي-د ب-وج-وه ج-دي-دة ،ح-وار
دع -ا إال-ي-ه رئ-يسش ال-دول-ة وشش-ددت ع-ل-ى أاه-م-ي-ت-ه
اŸؤوسشسشة العسشكرية على لسشان نائب وزير الدفاع
ال-وط-ن-ي رئ-يسش أارك-ان ا÷يشش ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي
ال -ف -ري -ق أاح -م -د ق -اي -د صش -ال -ح ،م-ع ا◊رصش ع-ل-ى
البقاء ‘ إاطار حل دسشتوري.

فريال بوششوية
لعل إأبرز نقطة توقف عندها إلأسشتاذ في
إل -ع -ل -وم إلسش -ي -اسش -ي -ة وإل -ع Ó-ق -ات إل-دول-ي-ة
رضش -وإن ب -وه -ي -دل ،إأن خ -ط -اب إل-م-وؤسشسش-ة
إلعسشكرية بات منتظرإ ،لأنها ـ حسشب ما
إأوضش- -ح ف- -ي تصش- -ري- -ح لـ»إلشش- -عب» ـ «ك- -انت
فاعلة في تجسشيد بعضش مطالب إلششعب،
ب- -دإي- -ة م -ن  26م - -ارسش ح- -يث إأن إل- -ح- -ل
دسش - -ت - -وري وت- -ك- -رسش- -ه إل- -م- -ادة  102من
إلدسشتور».
ون- -ب- -ه إلأسش- -ت -اذ ب -وه -ي -دل ،إل -ى إأن «إآم -ال
إلشش -عب ت -ج -اوزت م -ا تسش-ت-ط-ي-ع إل-ق-ي-ام ب-ه
إل- -م- -وؤسشسش- -ة إل- -عسش- -ك- -ري- -ة إل- -ت- -ي ت- -خضش -ع
للدسشتور» ،لفتا إلى إأنها تقوم بمهامها في
إطار إلمادة  22منه» ،ومفيدإ باأنه و»منذ

إسشتقالة إلرئيسش إلسشابق كل إلأطرإف من
إأح -زإب وم -ع -ارضش -ة وشش-عب وح-رإك ك-ان-وإ
ينتظرون تدخلها لتجسشيد مطالب إأخرى،
ع -ل -ى غ -رإر رح -ي-ل رئ-يسش إل-دول-ة وإل-وزي-ر
إلأول ،إل إأن إلأمر يتجاوزها» ،ومن هذإ
إلمنطلق ششدد على ضشرورة «عدم تحميلها
مسشوؤولية إأخطاء إرتكبها رجال إلسشياسشة
وإلمال».
ك - -م - -ا ت- -وق- -ف ع- -ن- -د ت- -مسشك إل- -م- -وؤسشسش- -ة
إلعسشكرية بالدسشتور إلى غاية إسشتنفاذ كل
موإده إن إسشتلزم إلأمر ،مششيرإ إلى إأن إأي
قرإر خارج عن حدود إلدسشتور يعتبر إأمام
إل- -م- -ج- -ت- -م- -ع إل- -دول- -ي إن- -ق Ó-ب -ا ،و إل -ى إأن
إلموؤسشسشة تتعامل مع إلدإخل إأي إلحرإك
إلشش- -ع- -ب- -ي ،ول- -ك- -ن ك -ذلك م -ع إل -خ -ارج إأي
إلمجتمع إلدولي.
وب -رإأي إلأسش -ت -اذ ب -وه -ي -دل ،ف -اإن إل -ن -ق-ط-ة
إل-م-ه-م-ة ف-ي خ-ط-اب إل-ف-ري-ق إأح-م-د ڤ-اي-د
صش -ال-ح إلأخ-ي-ر ،ت-ج-دي-د دع-وت-ه إل-ى ح-وإر
بعدما تحول إلأخير من مبادرة إلى مطلب،
لسشيما وإأن هناك إتفاق حول مبدإأ إلحوإر
إل- -ذي ل ي- -ع- -ارضش- -ه إأح- -د ،ف- -ي- -م- -ا ت- -ب -ق -ى
إلإششكالية في تحديد إأطرإف إلحوإر ،من
يحاور من؟ جازما في إلسشياق بعدم إلتمكن
من إلوصشول إلى إنتخابات دون حوإر.

وت- -ح- -دث ع- -ن م- -م -اط -ل -ة م -ب -ررة ،ذلك إأن
إلأح-زإب وإل-م-ج-ت-م-ع إل-م-دن-ي وإل-ن-خب ل-م
ت-ك-ن ت-ري-د إل-تصش-ادم م-ع إل-ح-رإك إلشش-ع-ب-ي
إلذي يعد بالمÓيين سشوإء إلذين ششاركوإ
ف -ي إل -مسش-ي-رإت إأم ل-م يشش-ارك-وإ وي-نشش-دون
إلتغيير ،وإلحوإر ل بد إأن يكون ـ حسشبه ـ
متزإمنا مع ميÓد إللجنة إلمششرفة على
ت -ن -ظ -ي -م إلن-ت-خ-اب-ات وم-رإق-ب-ت-ه-ا و إعÓ-ن
إل -ن -ت -ائ -ج.وف -ي رده ع -ل -ى م -دى مسش -اه -م-ة
إل-م-ح-اك-م-ات إل-ت-ي ط-الت ك-ب-ار إلمسشوؤولين
ف -ي ت -ع -ب -ي -د إل -ط -ري -ق لإج -رإء إن -ت-خ-اب-ات
رئاسشية ،إأكد إأنها مهمة جدإ على صشعيدين
إلأول إأنها تحاكم إلمتورطين في إلفسشاد
إلسش -ي-اسش-ي وإل-م-ال-ي ،وت-ح-ي-ده-م ف-ي ن-فسش
إلوقت بطريقة قانونية عن إلمششاركة في
إل -مشش -ه -د إلسش -ي -اسش -ي إل -م-ق-ب-ل ،ول-ن ي-ك-ون
إلمجال للحديث عن إقصشاء لسشيما وإأنهم
إنتهوإ سشياسشيا وإن صشدر في حقهم حكما
بالبرإءة.
وخلصش إلى إلقول ،باأن ما يحدث إليوم
إعادة ترتيب إلخارطة إلسشياسشية وإلحزبية
وكذإ إلوضشع إلمالي عموما ،لأن إلمششهد
إلسش-ي-اسش-ي إل-م-ق-ب-ل ي-ح-ت-اج وج-وه-ا جديدة
ون -ظ -ي -ف -ة ،م -ت -وق-ع-ا ح-دوث ت-غ-ي-ي-رإت ف-ي
كبريات إلتششكيÓت إلسشياسشية.

‘ عمليات ﬂتلفة Ÿفارز ا÷يشش والدرك

توقيف عنصصر دعم ا÷ماعات اإلرهابية وحجز  200كلغ من الكيف اŸعالج
ف -ي إط -ار م -ك -اف -ح -ة إإلره-اب ،أإوق-فت م-ف-رزة
للجيشش إلوطني إلششعبي ،بالتنسشيق مع عناصشر
إلدرك إلوطني ،يوم  17جوإن  ،2019عنصشر
دعم للجماعات إإلرهابية بتيسشمسشيلت /ن.ع.2.
وفي إطار مكافحة إلجريمة إلمنظّمة ،ضشبطت
مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،بالتنسشيق مع
عناصشر إلدرك إلوطني وحرإسش إلحدود ،كمية
ضش -خ -م -ة م -ن إل -ك -ي -ف إل -م -ع -ال-ج ُت-قّ-در بـ()200
ك-ي-ل-وغ-رإم بالنعامة /ن.ع ،2.ف -ي ح -ي-ن أإوق-فت
م -ف -رزة أإخ -رى ل-ل-ج-يشش إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي ()11
م -ه-اج-رإ غ-ي-ر شش-رع-ي م-ن ج-نسش-ي-ات م-خ-ت-ل-ف-ة
بجانت /ن.ع.4.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مة
عرقاب يرد على انششغا’ت أاعضشاء ›لسش ا أ

حماية ا÷زائر واŸواطن من أاضصرار األنشصطة النووية

مشش - - -روع ال - - -ق - - -ان- - -ون
’نشش - -ط - -ة
اŸت- - -ع- - -ل - -ق ب - -ا أ
ال- -ن -ووي -ة ج -اء م -ن أاج -ل
’م- -ن ال- -ن -ووي،
ضش- -م- -ان ا أ
وي -دخ -ل ‘ إاط -ار ت -ن -وي-ع
مصش -ادر ال -ط-اق-ة ،ب-حسشب
م -ا أاف-اد ب-ه وزي-ر ال-ط-اق-ة
ﬁم- -د ع -رق -اب ،م -ؤوك -دا
إاع -ادة ت -ه -ي -ئ-ة اŸف-اع-لÚ
ال - - -ن - - -ووي Úب - - -دراري - - -ة
والبÒين.

›لسس األمة :حياة .ك
قال عرقاب في رده أإمسش على
إنششغالت أإعضشاء مجلسش إألمة
في جلسشة علنية ترأإسشها صشالح
قوجيل رئيسش إلمجلسش بالنيابة،
إن إل -ط-اق-ة إل-ن-ووي-ة ه-ام-ة ج-دإ
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ج-زإئ-ر ،وهو إهتمام
ي -أات -ي ف -ي إط -ار ت -ن-وي-ع مصش-ادر
إلطاقة وإلنتقال من إلمصشادر
إلتقليدية إلى إلطاقات إلبديلة،
لضش- -م- -ان مسش- -ت- -ق- -ب- -ل إألج- -ي -ال
إلقادمة مؤوكدإ أإن  ٪99من إنتاج
إل- -ك- -ه- -رب- -اء ي- -ت -أات -ى م -ن إل -غ -از
إلطبيعي ( 20ميغاوإط سشنويا).
إنطÓقا من أإن إلمجال إلنووي
حسشاسش ويؤوكد سشيادة إلبلد ،ول
ينبغي – حسشبه– أإن يقلل إلبعضش
من أإهمية إلطاقة إلنووية إلتي
ت-م-ث-ل ق-وة إل-ج-زإئ-ر ،ح-يث ج-اء
مشش - -روع إل - -ق - -ان - -ون ل- -ت- -رم- -ي- -م
إلخ- -تÓ- -لت ،إل- -م- -وج- -ودة ف -ي
إل- -نصش إل- -ق- -ان -ون -ي إل -م -تضش -م -ن
إلنششاطات إلنووية ،وأإهميتها من
إلناحية إلقتصشادية وإلسشيادية.
إل-ج-زإئ-ر ت-م-ت-لك ق-درإت ه-ائ-لة
وم- -ؤوهÓ- -ت م- -ع -ت -رف ب -ه -ا ف -ي
إل -م-ج-ال إل-ن-ووي ،وت-ت-وف-ر ع-ل-ى
م -وإرد بشش -ري -ة م -ك -ون -ة ت-ك-وي-ن-ا
ن -وع -ي -ا ،ك-م-ا إت-خ-ذت إج-رإءإت
قانونية هامة في مجال إلحفاظ
عن إلبيئة وإلصشحة وإلسشتعمال
إل -ع -ق Ó-ن -ي ل -ل-م-وإرد إل-ط-اق-وي-ة
Óج-ي-ال
لضش -م -ان إسش -ت -م-رإره-ا ل -أ
إل- -ق- -ادم- -ة ،م- -ن خÓ- -ل إج- -ب- -ار
إل-م-ؤوسشسش-ات إل-ب-ترولية أإوإلغازية

ل -ل -ق -ي -ام ب -درإسش -ة إألث-ر إل-ب-ي-ئ-ي
لمششاريعها إلسشتثمارية.
وأإك -د ألعضش -اء إل -غ -رف -ة إل -ع -ل -ي-ا
ل -ل-ب-رل-م-ان أإن إل-ه-دف إل-رئ-يسش-ي
ل -ه -ذإ إل-نصش ه-و ح-م-اي-ة إل-ب-ي-ئ-ة
وإلموإطن من كل إألضشرإر إلتي
ي -م-ك-ن أإن ت-ن-ج-م ع-ن إسش-ت-ع-م-ال
إل -ط -اق -ة إل -ن-ووي-ة إلسش-ل-م-ي-ة ف-ي
مجال توليد إلطاقة إلكهربائية،
وك -ذلك ف -ي إل-م-ج-الت إألخ-رى
على غرإر إلفÓحة وإلصشحة...
ول - -فت ف - -ي سش- -ي- -اق م- -تصش- -ل أإن
إل-ج-زإئ-ر «م-ت-ط-ورة ت-ك-ن-ولوجيا،
وهذإ ما ل يتفق معه إلبعضش»،
ول -دي -ن -ا ك-ل إل-دلئ-ل ع-ل-ى ذلك،
ول-دي-ن-ا شش-رك-اء أإج-انب م-ه-ت-مين
ك-ث-ي-رإ ب-م-ا ت-م-ت-ل-كه إلجزإئر من
قدرت في هذإ إلمجال ،وأإبدت
إسش-ت-ع-دإده-ا ل-ل-ت-ع-اون مع بÓدنا
في إلمجالت إلتي تسشتعمل فيها
إلطاقة إلنووية.
أإب- -رز إل- -وزي- -ر ع -رق -اب ق -درإت
إل- -ج- -زإئ- -ر ف -ي إن -ت -اج إل -ط -اق -ة
إلكهربائية حيث ذكر أإن إلجزإئر
تنتج  140مليار متر مكعب من
إل-غ-از إل-ط-ب-يعي 20 ،م-ل-يار متر
م-ك-عب م-وج-ه إلن-ت-اج إل-ك-هرباء،
وإل-ب-اق-ي ي-ت-وزع إل-ى إلسش-تهÓك
إلمنزلي وإلصشناعي.

تواجد اŸفاعلÚ
النووي Úبدرارية
والبÒين وسشط
السشكان إاششكالية

لم -ة
رك -ز أإعضش -اء م -ج -لسش إ أ
لم - -ن - -ي
ع- - -ل- - -ى إل - -ج - -انب إ أ
وإلصشحي وإلتأاثير على إلبيئة
ونظام إلتفتيشش ،كما أإثاروإ
إشش-ك-ال-ي-ة ت-وإج-د إل-م-فاعلين
إل- - -ن- - -ووي- - -ي- - -ن ف - -ي درإري - -ة
(إل-ع-اصش-م-ة) وإل-ب-ي-ري-ن (ع-ين
له-ل-ت-ي-ن ب-السش-ك-ان
وسش -ارة) إ آ
م -م-ا ي-رف-ع درج-ة إل-خ-ط-ورة
حسش - - -ب - - -ه - - -م ع - - -ل - - -ى أإم- - -ن
إلموإطنين.
ث -م -ن إل -عضش-و إح-م-د ب-وزي-ان

مضش - - - -م- - - -ون نصش مشش- - - -روع
لنششطة
إل-ق-ان-ون إل-م-ت-ع-لق با أ
إل - -ن - -ووي - -ة إل- -ذي ي- -تضش- -م- -ن
لع -ط -اء
إج- -رإءإت صش -ارم -ة إ
إل- - -ت- - -رإخ- - -يصش إل - -خ - -اصش - -ة
ب -ال -نشش -اط -ات إل -ن-ووي-ة ،ك-م-ا
ح-دد إل-مسش-ؤوول-ي-ات إل-م-دن-ية
لضشرإر إلنووية.
عن إ أ
أإم-ا إل-عضش-و مصش-ط-ف-ى ج-بان
ف - -إان- -ه دع- -ا إل- -ى ت- -ك- -ث- -ي- -ف
إل-زي-ارإت إل-ت-ف-ت-يشش-ية ،وأإخذ
إل -ت-دإب-ي-ر إلح-ت-رإزي-ة ،وك-ذإ
إشش- -رإك إلسش- -ل- -ط -ة ل -ل -ولي -ة
لتخاذ إلتدإبير إلسشتعجالية
ف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق إل -نشش -اط -ات
إلنووية.
وبالنسشبة للعضشو عمار مÓح
ف-إان-ه ط-الب ب-ت-ع-ويضش-ات عن
إلتجارب إلنووية وإلكيميائية
إل- -ت -ي خ -ل -ف -ه -ا إلسش -ت -دم -ار
إلفرنسشي من خÓل تجاربه
إلنووية في إلجزإئر.
وإع-ت-ب-ر إل-عضش-و شش-ن-يني نصش
إل -ق -ان -ون خ -ط-وة إسش-ت-ب-اق-ي-ة
لخطار ،لكنه إنتقد
لحصشر إ أ
لدإري إلذي يطغى
إلطابع إ إ
– ب - -حسش - -ب - -ه – ع - -ل- -ى ه- -ذإ
إلمششروع.
وتسشاءل نور إلدين بلطرشش
ع- -ن مصش- -ي- -ر إل- -م- -ف -اع -ل -ي -ن
إل -ن -ووي-ي-ن إل-م-ت-وإج-دي-ن ف-ي
منطقتين آإهلتين بالسشكان.
لشش- - -ارة إل - -ى أإن
وت- - -ج- - -در إ إ
إلعضشو طالب فتاح من حزب
إلتجمع إلوطني إلديمقرإطي
ل -م ي -ت -ط-رق ف-ي ت-دخ-ل-ه ف-ي
ه- -ذه إل- -ج- -لسش- -ة ل- -م -ن -اقشش -ة
مششروع إلقانون وإنما إغتنم
إلفرصشة ليمرر رسشائل تتعلق
بالوضشع إلذي تمر به إلبÓد،
وط- - -الب صش- - -رإح- - -ة ب - -رف - -ع
إل- -حصش- -ان -ة ع -ل -ى ك -ل ن -وإب
إلبرلمان بغرفتيه ووضشع كل
ب -رل -م -ان -ي أإم-ام مسش-ؤوول-ي-ات-ه
و«يتحاسشب».

ملتقى«إاششكاليات التقارب والنقل ‘ السشياسشات العامة»

سصياسصات الدول ب Úاÿصصوصصيات
الوطنية واللتزامات الدولية

اخ -ت-ت-مت ب-اŸدرسش-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ع-ل-وم
’ول
السشياسشية ،أامسش ،فعاليات اŸلتقى الوطني ا أ
ح-ول «إاشش-ك-ال-ي-ات ال-ت-ق-ارب وال-ن-ق-ل ‘ السشياسشات
ال- - -ع- - -ام- - -ة ب Úال- - -ره - -ان - -ات ال - -ع - -اب - -رة ل - -ل - -دول
واÿصشوصشيات الوطنية» .وتطرق اŸلتقى ،على
م- -دار ي- -وم ،Úإا ¤اŸزج ب Úم- -ق- -ارب- -ت› ‘ Úال
التحليل العابر للدول للسشياسشات العامة ،ويتعلق
’ب -ح -اث اŸع -ا÷ة ل -ت -ق -ارب السش -ي -اسش-ات
’م -ر ب -ا أ
ا أ
العامة من جهة ،وما يسشمى بنقل السشياسشات من
جهة أاخرى.

أاسشامة إافراح
م--ل--ت--ق--ى «إشش--ك--ال--ي--ات إل--ت--ق--ارب وإل--ن--ق--ل ف--ي
إلسشياسشات إلعامة» من تنظيم مخبر إلبحث في
لمنية
إلسشياسشات إلعامة وإلتحديات إلتنموية وإ أ
ف---ي ب--ل--دإن إل--م--غ--رب إل--ع--رب--ي ،POLIDES
وف---رق---ة إل---ب---حث ح---ول إلسش---ي--اسش--ات إل--ل--غ--وي--ة
وتاأثيرإتها على مسشأالتي إلهوية وإلسشتقرإر في
إلجزإئر.
في تصشريح لـ»إلششعب» ،قالت رئيسشة إلملتقى
لولى من
إلدكتورة كنزة مغيشش ،إن هذه إلطبعة إ أ
إلملتقى جاءت «لتعالج إششكالية إلتقارب وإلنقل
ف----ي إلسش----ي---اسش---ات إل---ع---ام---ة ل---ل---دول م---ا ب---ي---ن
خصشوصشياتها إلوطنية وإلتزإماتها إلدولية ،من
خÓ--ل ت--ك--ي--ي--ف مسش-ارإت إل-ت-ق-ارب ع-ب-ر أإدوإت
وآإل-ي-ات م-ا يسش-م-ى ب-ال-ح-وك-م-ة ومسش-ارإت إل-تعلم
 ،Apprentissageي--ن--ق--ل-ه-ا خ-ب-رإء دول-ي-ون
يعملون على ششرعنة تلك إلخيارإت إلدولية عبر
تقارير ومؤوششرإت دولية».
وأإضشافت إلدكتورة مغيشش أإنه من إلمزمع إنعقاد
ط-ب-ع-ة ث-ان-ي-ة م-ن إل-م-ل-ت-ق-ى ،ول-ك-ن ع-لى مسشتوى
مغاربي« ،مع إلتركيز على إلمقارنة إلدولية ما
لْوَربة
بين تجارب تكاملية أإخرى ،على غرإر «إ أ
 »Européanisationف---ي سش---ب---ي--ل م--ن--اقشش--ة
لفريقي،
إم-ك-ان-ات إل-ت-ك-ام-ل إل-م-غ-ارب-ي وحتى إ أ
وكيفية تفعيل آإليات هذإ إلتكامل».
تضش-م-ن إل-م-ل-ت-ق-ى ثÓ-ث-ة م-ح-اور ،أإول-ه-ا م-ق-اربة
م--ع--رف--ي--ة ل--ت--ق--ارب إلسش--ي--اسش--ات إل-ع-ام-ة ون-ق-ل
إلسش-ي-اسش-ات ب-ي-ن إل-ب-ع-د إل-وط-ن-ي وإل-دول-ي وفوق
إلقومي ،وثانيها دور إلمنظمات إلدولية في نقل

وإسشتيرإد إلسشياسشات إلعامة إلدولية ،أإما ثالث
محاور إلملتقى فتطرق إلى دور دوإئر إنتاج
إلمعرفة وإلخبرة في إنتاج إلسشياسشات إلعامة
إلدولية.
وم-ن إل-مشش-ارك-ي-ن ف-ي ه-ذه إل-ت-ظ-اه-رة إل-ع-لمية،
لم-ي-ن إل-ع-ام ل-م-ج-لسش شش-ورى لت-ح-اد إل-م-غرب
إأ
إلعربي إلدكتور سشعيد مقدم ،إلذي تحدث عن
تجربة إلتحاد ،مناقششا إلمعوقات إلتي وقفت
في وجه هذه إلتجربة ومختلف آإليات تفعيلها.
ك-م-ا شش-ه-د إل-م-ل-ت-ق-ى مشش-ارك-ة أإح-م-د ب-ن زليخة
رئ-يسش ل-ج-ن-ة إل-ب-رن-ام-ج إل-دول-ي «ذإك-رة إل-ع-ال-م»
إل-ت-اب-ع ل-م-ن-ظ-م-ة إل-ي-ونسش-ك-و ،وك-ي-ف ي-ع-م-ل هذإ
إلبرنامج على حفظ إلذإكرة عبر إلرقمنة ،ومن
لمثلة عن إلتطبيقات إلعديدة لهذإ إلبرنامج،
إأ
يمكن أإن نذكر مث Óكيف يمكن للجزإئر أإن
تسشّوق لثورتها إلتحريرية عبر أإرششيف مرقمن
يخّلد بطولتها.
لششارة إلى أإن «ذإكرة إلعالم» برنامج
وتجدر إ إ
أإنششأاته إلمنظمة إلدولية سشنة  ،1992من أإجل
إلحفاظ على إلترإث إلوثائقي وإلوصشول إليه في
أإنحاء مختلفة من إلعالم .وحسشب إليونسشكو ،فإان
إلحروب وإلضشطرإبات إلجتماعية ،فضش ً
 Óعن
إلنقصش إلحاد في إلموإرد ،وإلعديد من إلعوإمل
لخرى ،أإّدت إلى تهديد
لنسشانية وإلطبيعية إ أ
إإ
إلترإث إلوثائقي ،لذلك جاء هذإ إلبرنامج من
أإجل تحقيق أإهدإف من بينها تسشهيل إلحفاظ
ع--ل--ى إل--ت--رإث إل-وث-ائ-ق-ي ف-ي إل-ع-ال-م م-ن خÓ-ل
لكثر مÓءمة ،ومسشاعدة إلجميع على
إلتقنيات إ أ
إلوصشول إلى إلترإث إلوثائقي ،ورفع إلوعي حول
إلعالم بأاهمية إلترإث إلوثائقي وأإهميته.
م---ن ج--ه--ت--ه ،ت--ط--رق م--ح--ي إل--دي--ن ح--رشش--اوي
لقليمية بالوزإرة
مسشتششار إلجماعات إلمحلية وإ إ
لولى ،عن برإمج دعم إلنموودورها في تقارب
إأ
لم-م إل-م-ت-ح-دة
إلسش--ي--اسش--ات ،وإخ--ت-ار ب-رن-ام-ج إ أ
لنمائي  PNUDنموذجا لذلك.
إإ
لسش-ت-اذة
وع--رف إل-م-ل-ت-ق-ى مشش-ارك-ة ن-خ-ب-ة م-ن إ أ
إل--ج--ام-ع-ي-ي-ن ،إل-ذي-ن ط-رح-وإ ن-ق-اشش-ات ن-ظ-ري-ة
وم--ن--ه--ج--ي--ة ح--ول مسش--أال--ة «إل-مشش-اك-ل-ة إل-دول-ي-ة
»،L’harmonisation internationale
ع--ارضش--ي--ن ت--ج-رب-ة إلت-ح-اد إلأوروب-ي وت-ج-ارب
تكاملية أإخرى.

أألربعاء  19جوأن  2019م
ألموأفق لـ  17شضوأل  1440هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حشسود من الطÓب ‘ مسسÒة الثÓثاء السسلمية بالعاصسمة

هتافات دوت ﬂتلف مدن الوطن

رحيل رموز النظام وإاقامة حوار يؤوسصسض لبناء دولة قوية

صصامدون لتحقيق مطالب ا◊راك وإاسصماع
صصوتنا النابع من حب الوطن

ج -دد ط -ل -ب -ة ع -دة ج-ام-ع-ات ع Èال-وط-ن
خ Ó-ل مسسÒات سس -ل -م -ي -ة ،أامسس ،م -ط -ال-ب-ه-م
لزمة
برحيل رموز النظام ،داع Úا ¤حل ا أ
السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس-ها البÓد ،عن طريق
حوار يؤوسسسس لبناء دولة قوية.

^ تغي Òالنظام السسياسسي ورحيل الوجوه القدÁة غ Òقابل Úللتنازل
طلبة صسامدون من أاجل –قيق اŸطالب
الشس -رع -ي-ة وإاسس-م-اع صس-وت-ه-م ال-ن-اب-ع م-ن حب
الوطن ،الرامي إاŒ ¤سسيد جزائر جديدة
ذات أاسسسس دÁقراطية حقيقية ،من خÓل
ال -ذه -اب إا ¤م -رح -ل -ة ان -ت -ق -ال -ي-ة وتشس-ك-ي-ل
ح-ك-وم-ة ت-ي-ق-ن-وق-راطية من شسأانها أان تضسمن
لن- -ت- -ق- -ال م- -ن ال- -ن- -ظ- -ام ا◊ا‹ إا ¤ن- -ظ -ام
ا إ
دÁق-راط-ي ج-م-ه-وري وŒسس-ي-د ه-يئة تعÚ
من طرف الشسعب من أاجل تنظيم انتخابات
رئ -اسس -ي-ة ن-زي-ه-ة.ه-ذا م-ا رصس-دت-ه «الشس-عب»
أامسس بشسوارع العاصسمة.

آاسصيا مني
تصصويرﬁ :مد ايت قاسصي
يوأصضل ألطلبة مسضيرأتهم ألسضلمية كل ثلثاء من
أأجل إأسضتكمال ما تحقق من ألتغيير ،حيث خرجوأ
أأمسس في ألمسضيرة  17معبرين عن أأرأئهم ألحرة في
جو تسضوده ألديمقرأطية وأألمان رأفعين خللها
شض-ع-ارأت ع-دة ت-ؤوك-د أل-ت-زأم-ه-م أل-م-ط-ل-ق ب-موأصضلة
ألحرأك إألى غاية تحقيق كل ما خرج من أأجله أأبناء
ه-ذأ أل-وط-ن أل-ح-ر ،مشض-ددي-ن ع-ل-ى ت-غ-ي-ي-ر أل-ن-ظ-ام
ألسضياسضي ورحيل ألوجوه ألقديمة.
مسضيرة أأمسس أأصضر فيها كل غيور ومحب لوطنه على
ضضرورة إأسضتكمال ما تبقى من مسضار ألتغيير ألذي
بدأأت ألدعوة إأليه وفرضس ألمزيد من خلل تغيير
ألوجوه ألقديمة .وإأن كانت ألشضعارأت كلها حول
كيفية أسضتكمال ألمسضار إأل أأن هنالك من فضضل
ألتعبير عن ألوضضعية ألمزرية ألتي يعيشضونها وألتي
جعلتهم يصضرون على ألخروج في كل مرة لرفضضهم
للوضضع ألمعيشضي ألحالي وحقهم في ألظفر بحياة
أأفضضل.

وضضرب بذلك ألطلبة موعدأ يحسضب لهم في معركة
ألتغيير ،متأاملين في غد أأفضضل في ظل ألوحدة
وأإلسضتقرأر ليسضجل بذلك ألتاريخ مسضيرة سضلمية
تضضاف إألى مختلف ألمسضيرأت ألتي خرجوأ فيها
للتعبير عن موقفهم في ألتغيير ألحقيقي من أأجل
مسضتقبل أأفضضل للبلد وألعباد وضضمان غد مشضرق
ألجيال أأخرى.
وع -ل -ى غ -رأر أل -مسض -ي -رأت أألخ -رى ع -رفت شض-وأرع
ألعاصضمة تعزيزأت أأمنية مكثفة من أأجل تأاطير
ألمتظاهرين من ألطلبة ألذين قدموأ من مختلف
ألجامعات حتى ألمتمركز منها خارج ألعاصضمة على
غرأر طلبة جامعة غليزأن ألذين عبروأ عن أأملهم
ف -ي ج -زأئ-ر أل-ع-زة وأل-ك-رأم-ة وف-ق م-ا ي-ط-م-ح إأل-ي-ه
ألشض- -اب أل -ج -زأئ -ري أل -ي -وم وي -ت -م -اشض -ى وأأح -لم -ه

ألمسضتقبلية.
ول-م ت-م-ن-ع م-خ-ت-ل-ف أل-ت-ع-زي-زأت أألمنية ألمتمركزة
ب -ق -لب أل -ع -اصض -م -ة م -ن أسض -ت -ك -م -ال أل-م-ت-ظ-اه-ري-ن
لمسضيرتهم ألتي أتسضمت بجو إأحتفائي ديمقرأطي
عبر خلله ألطلبة ألذين أنضضم أليهم موأطنون بكل
حرية عن موأقفهم ورؤويتهم ألمسضتقبلية للجزأئر
لتبقى بذلك ألمسضيرة في ألجزأئر ألجديدة يضضرب
ب-ه-ا أل-م-ث-ل وي-ق-ت-دى ب-ه-ا ع-ال-م-ي-ا بمحافظتها على
طابعها ألسضلمي بعد أأن طبعتها أأجوأء هادئة ميزتها
ح -رك-ي-ة ت-ج-اري-ة وأأج-وأء تضض-ام-ن-ي-ة أأخ-وي-ة دون أأن
ن- -نسض- -ى أل- -ح- -ديث ع- -ن أح- -ت- -رأم أل- -م -ت -ظ -اه -ري -ن
ل -ل -م -ؤوسضسض -ات أل -ت -رب -وي -ة أل -ت -ي ت-ع-رف ه-ذه أألي-ام
أم-ت-ح-ان-ات شض-ه-ادة أل-ب-ك-ال-وري-ا ،ح-يث كانوأ يمرون
بصضمت في كل مرة يجتازون فيها هذه ألمؤوسضسضات.

لنسسان
يوم –سسيسسي حول مبيد «فيلوم بر»Ëصسديق البيئة وا إ

رأهنت مخابر «باير» أأللمانية ألرأئدة في صضناعة
أل-م-ب-ي-دأت أل-ف-لح-ي-ة ف-ي ي-وم إأع-لمي تحسضيسضي،
على منتوجها ألجديد ألمبتكر وألذي يحمل أسضم
«فيلوم برأيم» ،حيث يقضضي بفعالية على حشضرة
«ألنماتود» أأو ألديدأن ألخيطية ألشضفافة ألكثيرة
أل-ت-ك-اث-ر ،وأل-ت-ي ت-ه-اج-م ج-ذور أل-نباتات وأألشضجار
ألمثمرة وتقلصس من أإلنتاج بنحو  ،٪20وفوق ذلك
تمنع مختلف ألمنتجات من ألتصضدير في أأسضوأق
خ -ارج -ي -ة ،ك-ون ه-ذه أل-حشض-رأت ت-ت-رك آأث-ارأ ع-ل-ى
ألخضضر وألفوأكه ،وعلى سضبيل ألمثال بقعا سضودأء
ع -ل -ى أل -ب -ط -اط-ا ،ت-م-ن-ع م-ن ت-م-وق-ع-ه-ا ف-ي أأسض-وأق
خ-ارج-ي-ة ،م-ق-ت-رح-ة ع-ل-ى أل-ف-لح-ي-ن ألرأغبين في
ألتصضدير أسضتعمال هذأ ألجيل ألجديد ألمتطور من
ألمبيدأت ألذي ل يتضضمن أأي تأاثيرأت جانبية.
تتطلع «باير» أأللمانية إألى توسضيع أسضتعمال حلولها
ألوقائية في ألمجال ألفلحي ،علما أأن ألمبيدأت
«فيلوم برأيم» ،ألتي تقضضي «ألنماتود» أأو ألديدأن
ألتي تأاخر نمو ألنباتات وتقزمها وأأحيانا تتسضبب
في موتها ،علما أأن هذه ألمبيدأت ألجديدة ألتي
ت- -ع- -د أأح -دث وأأفضض -ل م -ا ت -م أب -ت -ك -اره ف -ي ع -ال -م

عقب  30دقيقة يصضبح فعال ،وشضرع في تجريبه في
ألجزأئر على مادتي ألبطاطا وألطماطم وأأعطى
للفلحين نتائج باهرة وإأنتاجا وفيرأ ،ينتظر أأن
يعمم بعد ألزرأعات ألسضترأتجية على ألحوأمضس
وأل-ك-روم وم-خ-ت-ل-ف أل-خضض-ر وأل-ف-وأك-ه ،ألن أل-مبيد
يتمثل في سضائل أأبيضس سضهل ألسضتعمال من طرف
ألفلح.
وألجدير باإلشضارة فإان هذه ألديدأن تقلصس من
إأنتاج ألطماطم بنحو  20بالمائة وألعنب  13بالمائة
وأل -ب -ط -ي -خ وأل-ب-دن-ج-ان م-ن  14إأل - -ى  17بالمائة
وأل-ف-اصض-ول-يا  11أل -م -ائ -ة ،وت -ن -تشض-ر ف-ي أألرأضض-ي
أل -ف-لح-ي-ة ب-ال-م-ن-اط-ق ألسض-اح-ل-ي-ة خ-اصض-ة أل-غ-رب-ي-ة
بالجزأئر وفي عدة وليات مثل ألوأدي وتيارت
وجيجل وما إألى غير ذلك .وتنظم باير أليوم في
فندق ألسضلم ببوأسضماعيل يوما درأسضيا للممارسضات
ألفلحية ألسضليمة أأي يوما مفتوحا يحضضره نحو
120ف -لح وك -ذأ ب -ولي -ة ع -ن -اب -ة ي -ن -ظ-م ف-ي ف-ن-دق
صضبري.

تراهن على إانتاج  1.5مليون تلفاز بنسسبة إادماج ٪75

فضصيلة بودريشش

«بومار كومبا »Êتطلق عÓمتها التجارية الذكية «أارينا»
لŸانية وتصسدير  ٪60رهان كبÒ
اقتحام السسوق ا أ

كشس-ف ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام لشس-رك-ة
«ب -وم -ار ك -وم -ب -ا »Êع -ل -ي ب-وم-دي-ن ،ع-ن
–قيق الشسركة رقم أاعمال بلغ  12مليار
دولر م -ن -ذ ب -داي -ة السس -ن-ة ا÷اري-ة م-ع
ط-م-وح يسس-تهدف  15م-ل-ي-ار دولر سسنة
.2020

صصونيا طبة
ع -رضس أل -رئ-يسس أل-م-دي-ر أل-ع-ام ل-ب-وم-ار ك-وم-ب-ان-ي خ-لل
أل -ن -دوة ألصض -ح -ف -ي-ة أل-ت-ي نشض-ط-ه-ا ب-ال-ج-زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة
أسضترأتيجية ألشضركة لسضنة  ،2022-2020وألتي تسضتهدف
إأنتاج  1.5مليون تلفاز مع نسضبة إأدماج تصضل  75بالمائة،
وتصضنيع  3مليون سضمارت فون بنسضبة إأدماج  50بالمائة،
 60بالمائة من بينها توجه للسضوق أألوروبية وألفريقية.
أعتبر بومدين أأن هدف ألشضركة أألول هو أقتحام ألسضوق
أإلفريقية معيبا عليها صضعوبة تصضدير ألمنتجات نظرأ
ل -مشض -ك -ل «أل -ل -وجسض -ت -يك» أل -ذي ي -ع -د ع -ائ -ق -ا ف-ي وج-ه
ألتصضدير.
وع-ن ع-م-ل-ي-ة أل-تصض-دي-ر فسض-ي-ت-م أق-ت-ح-ام م-ن-تجات بومار
ألسضوق أللمانية بعد أأن غزت أألسضوأق أليطالية منذ
فترة وجيزة.
وحسضب ذأت أل -م -ت -ح -دث ف -ان بـوم-ار ك-وم-ب-ان-ي ألشض-رك-ة
ألجزأئرية ألرأئدة في مجال ألصضناعة أإللكترونية منذ
 ،2001قامت بالتعريف عن منصضة أأجهزة تلفزيوناتها
ألذكية سضتريم ألجديدة ‘‘أأرينا‘‘ بالتعاون مع فكوسضوم،
ألشضركة أألوروبية ألمتخصضصضة في تطوير ألحلول ألذكية.

فمع ألبتكارأت ألتكنولوجية ألتي ل تعد ول تحصضى
وألتي تحدث ثورة حقيقية في عالم ألتلفزيون ،وألنمو
ألذي تشضهده محتويات ألويب ،وشضعبية موأقع ألفيديو،
ق -ررت شض -رك -ة ب -وم -ار ك-وم-ب-ان-ي إأطـلق م-نصض-ة ‘‘أأري-ن-ا‘‘،
ألمتوأفقة مع نظام أندرويد ،وألتي تهدف ألى تسضهيل
أسضتعمال ألتلفزيون للمسضتخدمين ،بفضضل تقنيات تسضهل
مشض -اه -دة ألصض-ور وع-روضس أل-ف-ي-دي-و دون ح-اج-ة ل-وج-ود
درأي -ة ت -ق -ن -ي -ة مسض -ب -ق-ة ،وت-ت-ي-ح ‘‘أأري-نـا‘‘ ل-ل-مسض-ت-خ-دم-ي-ن
ألسضتمتاع بخدمات ألويب ألمختلفة بموجب ترأخيصس
رسض -م -ي -ة ،ب -اإلضض -اف -ة أل -ى م -ح -ت -وى وأسض -ع م -ن أألف -لم
أل -وث -ائ -ق -ي -ة وأألف -لم وأل-مسض-لسض-لت ب-فضض-ل ت-ط-ب-ي-ق-ات
نتيفليكسس و»أأشس بي أأو».
وت -ت -م -ي -ز ‘‘أأري -نـا‘‘ ب -أافضض -ل ت -ط -ب-ي-ق-ات «أأي ب-ي ت-ي ف-ي»
ل -مشض -اه -دة أل -ق -ن -وأت أل -فضض -ائ -ي -ة ع-ب-ر ألن-ت-رنت ب-دون
أسض -ت-ق-ب-ال أل-ق-م-ر ألصض-ن-اع-ي ح-يث ي-ع-رضس ع-ل-ى وأج-ه-ة
ألمنصضة بعضس ألفئات ألتي تسضهل على ألمسضتخدم ألعثور
ع-ل-ى أل-ق-ن-اة أل-م-ط-ل-وب-ة بسض-ه-ول-ة ف-يوجد قنوأت رياضضية
وقنوأت للمسضلسضلت وأأخرى لمشضاهدة أألفلم وألرياضضة
وألبرأمج ألخاصضة باألطفال.
تتيح ‘‘أأرين ـ ـ ـا‘‘ إأمكانية ألمشضاهدة بدون تقطيع في ألبث
كونها مصضممة بأاسضلوب يقلل للمسضتخدم معدل أسضتهلك
أإلنترنت حيث أنها تعمل بأاقل سضرعة إأنترنت ممكنة،و
سض -ي -ت -م ت -ط -وي -ر أل -م -نصض-ة أل-ج-دي-دة ‘‘أأري-ن-ا‘‘ ف-ي ألسض-وق
أألوروبية بدأية ،لتصضبح متاحًة في ألسضوق ألجزأئرية
أعتباًرأ من نوفمبر .2019
وكشض -فت بـومـار ك -وم -بـان -ي أسض -ت -ث -ن -ائ -ي-ا ع-ن تشض-ك-ي-ل-ت-ه-ا
ألتلفزيونية ألجديدة وألمتميزة لسضنة  2020وألتي تجمع

خ -رج ط -ل -ب -ة ج -ام-ع-ات قسض-ن-ط-ي-ن-ة وسض-ط-ي-ف أإل-ى
ألشض -ارع ف-ي مسض-ي-رت-ي-ن أح-ت-ج-اج-ي-ت-ي-ن سض-ل-م-ي-ت-ي-ن
ل-ت-ج-دي-د أل-م-ط-ال-ب-ة «ب-رح-ي-ل ج-ميع رموز ألنظام،
وموأصضلة حملت ألتطهير للقضضاء على روؤوسس
أل -فسض -اد».ف -ب -ولي -ة قسض -ن -ط -ي -ن -ة ح -يث ك -ان ع -دد
ألمتظاهرين أأقل بكثير من ألمسضيرأت ألسضابقة،
ج -اب أل -ط -ل -ب -ة أأه -م ألشض -وأرع أل -رئ -يسض -ي-ة ل-وسض-ط
أل-م-دي-ن-ة م-ج-ددي-ن أل-م-ط-ال-بة من خلل أللفتات
ألتي حملوها بـ «ألتغيير ألجذري للنظام» وتطبيق
ألمادتين  7و 8من ألدسضتور أللتين تنصضان على أأن
«ألشضعب مصضدر كل سضلطة».
كما عبر ذأت ألمتظاهرين ألذين كانوأ في أأغلبهم
من فئة ألإناث عن رفضضهم لأي حوأر لحل ألأزمة
تشضارك فيه ألوجوه ألقديمة للنظام.
وت -ك -ررت ن -فسس أل -مشض -اه-د ب-ولي-ة سض-ط-ي-ف ح-يث
تجمع ألعشضرأت من طلبة جامعتي فرحات عباسس
وم -ح-م-د ألأم-ي-ن دب-اغ-ي-ن بشض-ارع ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر
ألوطني مقابل مقر ألولية بوسضط ألمدينة ورددوأ
شضعارأت تثمن قرأرأت أإحالة مسضوؤولين تقلدوأ في
وقت سضابق مناصضب سضامية على ألعدألة دأعين أإلى
موأصضلة حملت ألتطهير أإلى غاية ألقضضاء على
جميع روؤوسس ألفسضاد ألذين تورطوأ في قضضايا
نهب ألمال ألعام .كما طالب ألطلبة ألمتظاهرون
ب-رح-ي-ل أل-ح-ك-وم-ة أل-ح-ال-ي-ة أل-ت-ي»ل ت-ح-ظ-ى ب-ثقة
ألشضعب».
وبعاصضمة غرب ألبلد ،دعا عشضرأت ألطلبة أإلى
«حل توأفقي لتسضوية ألأزمة ألسضياسضية ألحالية»،
موؤكدين على «ألحوأر لبناء دولة على أأسضسس سضليمة
وقوية».
وقد تجمع ألطلبة بسضاحة «أأول نوفمبر» بوسضط
ألمدينة قبل ألمشضاركة في مسضيرة أإلى غاية مقر
ألولية مطالبين «برحيل كل رموز ألنظام» ،وحيوأ
«ألإجرأءأت ألأخيرة لمحاربة ألفسضاد ألتي مسضت
حتى أأطرأفا كان يعتقد أأنها تفلت من ألعقاب»،
ك -م -ا أأك -دت أأسض -ت -اذة ك -انت ت -وؤط -ر م-ج-م-وع-ة م-ن

ألطلبة.
ودعت م- -ن ج- -ه- -ة أأخ- -رى ،أإل- -ى» أإق- -ام- -ة ن- -م- -وذج
ديمقرأطي كبديل ياأخذ بعين ألإعتبار ألحقائق
ألإجتماعية».
وتبنت ألمسضيرة ألطلبية ألموؤطرة من قبل بعضس
ألأسض- -ات- -ذة وأل- -م -ح -ام -ي -ن أإل -ى ج -انب ألشض -ع -ارأت
ألمعتادة ،شضعارأت جديدة على غرأر «نعم للتغيير
ل للتاأخير» و»من أأجل هيئة تشضريعية مسضتقلة».
وبسضيدي بلعباسس تجمع عشضرأت ألطلبة بسضاحة «
أأول نوفمبر» بعد مسضيرة سضلمية جابت ألشضوأرع
أل -رئ -يسض -ي -ة م -وؤك -دي -ن دع-م-ه-م ل-م-ط-الب أل-ح-رأك
ألشض-ع-ب-ي وم-ن-ه-ا «رح-ي-ل رم-وز أل-ن-ظ-ام وأل-ح-ك-ومة
ألحالية».
ولدى توقف ألمسضيرة أأمام مجلسس ألقضضاء دعا
ألطلبة قطاع ألعدألة أإلى تكثيف محاربة ألفسضاد
ومتابعة كل ألذين قاموأ بتبديد ألمال ألعام.
وبالنعامة شضارك عشضرأت ألطلبة وألأسضاتذة في
وقفة بالحرم ألجامعي للمطالبة برحيل كل ممثلي
أل -ن -ظ -ام و»ت -اأسض -يسس ج -م-ه-وري-ة ث-ان-ي-ة» و» ت-ع-زي-ز
أسضتقللية ألعدألة» لمحاربة ألفسضاد.
ك-م-ا شض-ه-دت أل-مسض-ي-رأت ألأسض-ب-وع-ي-ة ل-ل-ط-لبة هذأ
أل -ث -لث -اء ت -ع-ب-ئ-ة ضض-ع-ي-ف-ة ب-ولي-ات وسض-ط أل-ب-لد،
حسض -ب -م -ا لح-ظ-ه صض-ح-ف-ي-و وأأج ،ح-يث ج-دد بضض-ع
مئات من ألطلبة في وليتي تيزي وزو وألبويرة
شض-ع-ارأت-ه-م أل-م-ع-ه-ودة م-ن أأج-ل م-رح-ل-ة أن-ت-ق-ال-ي-ة
تسض -ي -ره-ا شض-خصض-ي-ات ذأت مصض-دأق-ي-ة وصض-ادق-ة ل
ع-لق-ة ل-ه-ا ب-ال-ن-ظ-ام أل-ق-دي-م .ك-م-ا أأك-دوأ م-جدًدأ
«رفضضهم للحوأر مع ألحكومة ألحالية».
وبولية بجاية كانت تعبئة ألمجتمع ألطلبي أأكثر
أأهمية حيث سضار ألطلبة للتاأكيد على «تفضضيلهم
ل-ف-ت-رة ألن-ت-ق-ال وأل-ت-ي سض-ت-ك-ون م-رح-ل-ة ي-ت-م ف-يها
أإعدأد ألظروف ألمثلى للشضفافية لتنظيم أنتخابات
م -ق -ب-ل-ة ،م-وضض-ح-ي-ن أأن» ألإج-رأء» ل-يسس أسض-ت-ب-دأل
رئ -يسس ب -رئ -يسس أآخ -ر ب -ل أإع -دأد ظ -روف وشض-روط
ظهور جمهورية ثانية مبنية على أأسضاسس سضيادة
ألقانون وألقوأعد ألديمقرأطية ألحالية».
تجدر ألإشضارة أإلى أأنه لم يتم تسضجيل أأي تجاوزأت
خلل هذه ألمسضيرأت ،حيث تفرق ألمتظاهرون
في نفسس أأجوأء ألهدوء وألسضكينة ألتي جرت فيها
ألمسضيرأت.

–تضسن طبعتها الثانية بومرداسس بقيمة 10مÓي Úدج

لنتاج الفÓحي
لŸانية تعرضض حلول لرفع ا إ
ﬂابر «باير» ا أ
ألمبيدأت ألفلحية في ألعالم أبتكرت عام ،2012
وأأدخ -لت م -ن -ه -ا ك -م -ي-ات إأل-ى أل-ج-زأئ-ر ع-ام ،2018
ويرأهن كثيرأ على نجاعتها ،علما أأن «ألنيمانود» أأو
ألديدأن ألخيطية ألجد رقيقة وأألقل حجما من
شضعر أإلنسضان بحوألي  0.1ملم أأو أأقل تعيشس في
مختلف أأنوأع ألتربة خاصضة ألرملية وألرطبة منها،
وتتسضبب في تقليصس أإلنتاج بنسضبة ل تقل عن 20
بالمائة وقد تصضل إألى  50بالمائة ،وتتسضبب هذه
ألحشضرة ألشضفافة غير ألمرئية في خسضارة مالية ل
تقل عن  100مليار دولر في ألعالم.
وتبلغ تكلفة هذأ ألمبيد ألجد متطور حسضب ما أأكده
فاسضين حاجو مسضؤوول ألمبيدأت ألفلحية للخضضر
وألفوأكه وألكروم على مسضتوى «بايرن» بالجزأئر،
 80أألف دينار للهكتار بالنسضبة لكل فلح ،حيث تعد
ألجزأئر من ضضمن  53دولة شضرعت في أسضتعمال
هذأ ألمنتوج ألصضحي ألذي ليسس لديه أأي أأخطار
على ألتربة أأو ألطبيعة أأو أإلنسضان ،حيث ل يؤوثر
ع -ل -ى أل -ن -ح -ل ألن -ه يسض -ت -ع -م -ل م -ن خ -لل ألسض-ق-ي
بالتقطير ،حيث يمزج مع ألماء وتسضقى به ألنبتة.
يذكر أأن من ميزأت هذأ ألمبيد أأنه بعد أسضتعماله
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بين ألتصضميم أألني ـ ـق وأأحدث ألبتكارأت ألتكنولوجية،
معلنة أأنه سضيتم ألشضروع في تسضويقها بدأية من شضهر
جانفي .2020
ألجدير بالذكر أأن بوماركومباني تحت علمتها ألتجارية
«سض- -ت- -ري- -م سض- -يـسض- -تـم» تشض- -ارك ف -ي أل -م -ع -رضس أل -دول -ي
أل-ج-زأئ-ري أل-م-ق-ام ب-قصض-ر أل-م-ع-ارضس ألصض-ن-وبر ألبحري
بالعاصضمة من  18إألى  23جوأن.

«توب سصامر» مسصابقة ألحسصن بلدية لصصيف 2019
أاع-ل-ن وا‹ ب-وم-رداسس ي-ح-ي ي-ح-ي-ات-ن ع-ن
م -واصس -ل -ة ت -ن-ظ-ي-م مسس-اب-ق-ة «ت-وب سس-ام-ر» ‘
ط-ب-ع-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-قت م-ب-اشس-رة م-ع
Ÿوسسم الصسطياف  ،2019من خÓل تكليف
÷ن - -ة مشسÎك - -ة –ت إاشس - -راف اŸف - -تشس - -ي- -ة
ال-ع-ام-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ن-ظ-يم واختيار
أاحسسن بلدية سساحلية وشساطئ Ÿوسسم ،2019
بناء على عدة معاي Òوشسروط منها طبيعة
لم - -ن ،ق - -درات
اÿدم- - -ات ،ال- - -ن- - -ظ- - -اف - -ة ،ا أ
لخرى
السس-ت-ي-ع-اب وغÒه-ا م-ن اŸت-طلبات ا أ
التي تسساهم ‘ خدمة اŸصسطاف..

بومرداسش :ز .كمال
لول-ى م-ن مسض-اب-ق-ة «ت-وب
ب -ع -د ن-ج-اح أل-ط-ب-ع-ة أ أ
سض -ام -ر» لسض -ن-ة  ،2018أل -خ -اصض-ة ب-أاحسض-ن ب-ل-دي-ة
سضاحلية وشضاطئ ألتي فازت بها بلدية بودوأو
ألبحري ،أأطلق وألي بومردأسس ألطبعة ألثانية
لهذأ ألموسضم مفتوحة لكافة ألبلديات ألسضاحلية
 14وم-ج-م-وع ألشض-وأط-ئ أل-مسض-م-وح-ة ل-لسض-ب-احة
أل-م-ق-درة بـ 47شض-اط-ئ-ا ،ف-ي م-ح-اول-ة ل-تشض-ج-ي-ع
ألسض -ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ع-ل-ى مضض-اع-ف-ة أل-م-ج-ه-ود
لتحسضين ظروف أسضتقبال ألمصضطافين وتوفير
ك -اف-ة أل-ظ-روف أل-م-لئ-م-ة م-ن ح-يث أل-خ-دم-ات
لسض -اسض -ي-ة ،خ-اصض-ة وأأن ق-ي-م-ة أل-ج-ائ-زة م-غ-ري-ة
أ أ
وتصض- -ل إأل- -ى  10م-لي-ي-ن دي-ن-ار ب-إام-ك-ان رؤوسض-اء
ألبلديات أسضتغللها لحقا في تهيئة ألشضوأطئ
لشضغال ألقاعدية.
وألقيام بمختلف أ أ
جائزة أأحسضن بلدية سضاحلية حددت لها عدة
شضروط ومعايير للتقييم وصضلت إألى  20معيارأ
أأب -رزه -ا ن -ظ -اف-ة أل-ب-ي-ئ-ة وأل-م-ح-ي-ط أل-ع-ام وك-ذأ
لسض-اسض-ي-ة
ألشض -وأط -ئ ،م -دى ت -وف -ر أل -خ -دم -ات أ أ
ل -ل -مصض -ط -اف -ي-ن وم-ت-ط-ل-ب-ات أل-رأح-ة وأل-ت-رف-ي-ه،
ألشضروط ألصضحية ،توفر ألنقل بصضفة منتظمة،

لمن ،قدرأت ألسضتيعاب في هياكل ألسضتقبال
أ أ
من فنادق ،مخيمات صضيفية عائلية ودور ألشضباب
وغ-ي-ره-ا م-ن أل-م-ع-اي-ي-ر أل-ت-ي سض-ت-أاخ-ذه-ا أللجنة
أل-م-ك-ل-ف-ة ب-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م وأل-ت-ق-ييم من خلل
ق -ي -ام -ه-ا ب-زي-ارأت دوري-ة ل-ل-ب-ل-دي-ات وألشض-وأط-ئ
أل- -م -ت -ن -افسض -ة أل -م -ن -ت -ظ -ر أن تشض -ارك ف -ي ه -ذه
ألمسضابقة ألصضيفية.
على ألعموم وعلى ألرغم من أأهمية هذه ألمبادرة
ألتنافسضية في تشضجيع ألبلديات ألسضاحلية على
ألعمل أأكثر من أأجل تحسضين ظروف أسضتقبال
أل-مصض-ط-اف-ي-ن وأسض-ت-غ-لل أل-ف-رصض-ة ل-ل-ف-وز ب-ه-ذه
لغلب
ألجائزة ألمعتبرة ،إأل أأن ألوأقع ألحقيقي أ
ألبلديات ألسضاحلية تفتقد لجل شضروط ألتهيئة
لسضاسضية ،ول يمكنها مجارأة هذه
وألمرأفق أ أ
ألمعايير ألمحددة لختيار أأحسضن بلدية وشضاطئ،
فمن أأصضل  14بلدية سضاحلية تتوأجد بها شضوأطئ
مسضموحة للسضباحة ،ل توجد سضوى بلديتين أأو
ثلث يمكن لها ألمنافسضة ألمحدودة منها بلدية
عاصضمة ألولية ،قورصضو ،وبدرجة أقل زموري
ورأأ سس جنات ،في حين تعاني باقي ألبلديات من
غياب تام لهياكل ألسضتقبال ما عدى مخيمات
ألشضباب بقدرأت أسضتيعاب ضضئيلة.
كما تفتقد ألبلديات ألشضرقية للفنادق وألمركبات
وأل -م -ط -اع -م ألسض -ي -اح -ي -ة ل -ج-لب ألضض-ي-وف وزأر
ألولية ،إألى جانب ضضعف أأشضغال ألتهيئة وأنعدأم
ت -ام ل-وسض-ائ-ل أل-ن-ق-ل أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-خ-اصض-ة ل-ه-ذه
ألشضوأطئ وعدة نقائصس أأخرى تبقى بحاجة إألى
ت -دأرك ل -ت -حسض -ي -ن شض-روط ألسض-ت-ق-ب-ال وت-ق-دي-م
خ -دم -ات ت -ن -افسض -ي-ة ب-إام-ك-ان-ه-ا ج-لب م-زي-د م-ن
ألمصضطافين وخلق سضمعة وطنية لهذه ألوجهة
أل -ت -ي ت -ل -ق -ى م -زي-دأ م-ن أله-ت-م-ام ل-لسض-ت-م-ت-اع
ب-ال-ق-درأت ألسض-ي-اح-ي-ة أل-ط-ب-ي-عية مع بقاء أغلبها
عذرأء دون أسضتغلل.

من أاجل موسسم اصسطياف ب Óحوادث

تكوين  164متصصرف شصواطئ للسصهر على راحة اŸواطنÚ
ب- -اشس- -رت وزارة ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙلية والتهيئة العمرانية ،مؤوخرا ،إاجراء
ت -ك -وي -ن ل -ف-ائ-دة  78م -وظ -ف -ا م -ن م-تصس-ر‘
الشس-واط-ئ ت-اب-ع Úل-ل-ج-ماعات اÙلية للجهة
الغربية من البÓد ‘ انتظار أان يسستفيد 86
آاخ - -ر م - -ن شس - -رق ووسس - -ط ا÷زائ - -ر م - -ن ذات
التكوين قريبا.
وأأوضضح بيان للوزأرة ،أأمسس ،أأن ألدورة أألولى من
هذأ ألتكوين ألتي تأاتي «تنفيذأ لسضترأتيجية وزأرة
ألدأخلية وألجماعات ألمحلية وألتهيئة ألعمرأنية
ألجل تحقيق أألهدأف ألرأمية لتحسضين ظروف
ألصض -ط -ي -اف وت-ع-زي-زأ ل-ل-ت-حضض-ي-ر أل-ج-ي-د ل-م-وسض-م
ألصضطياف  ،»2019أختتمت فعالياتها بحر هذأ
أألسض -ب -وع وخصضت م -تصض -رف -ي ألشض -وأط -ئ ل -ولي -ات

تلمسضان ومسضتغانم ووهرأن وعين تموشضنت وتيبازة
( 78موظفا) ،وذلك على مسضتوى ألمركز ألوطني
لتكوين مسضتخدمي ألجماعات ألمحلية بوهرأن.
وت - -مت أإلشض - -ارة إأل - -ى أأن  86م -وظ-ف-ا م-ن ولي-ات
سض -ك -ي-ك-دة وأل-ط-ارف وج-ي-ج-ل وع-ن-اب-ة وت-ي-زي وزو
سضيسضتفيدون من نفسس ألتكوين على مسضتوى ألمركز
أل-وط-ن-ي ل-ت-ك-وي-ن مسض-ت-خ-دم-ي أل-جماعات ألمحلية
بقسضنطينة.
ويتمحور برنامج هذه ألدورأت ألتي تشضرف عليها
إأط -ارأت م -ن ألدأرة أل -م -رك -زي -ة وع -ل-ى أل-مسض-ت-وى
لم-ن
أل -م-ح-ل-ي وم-م-ث-ل-ي-ن ع-ن أل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أل-وط-ن-ي وم-ن أل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-ح-ماية ألمدنية
وكذأ منسضقين ينشضطون في مجال ألبيئة وأإلدأرة
أل-م-ح-ل-ي-ة ح-ول ت-ه-ي-ئ-ة ألشض-وأط-ئ وأل-ن-ظ-اف-ة وأأم-ن

أل -مصض -ط -اف -ي -ن وأإلع -لم وأل -ت -حسض-يسس وأل-ج-وأنب
أل -ق -ان -ون -ي -ة وأإلدأري -ة أل-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ظ-ي-م م-وسض-م
ألصضطياف.
وتجدر أإلشضارة إألى أأن ألهدف من هذأ ألتكوين
حسضب ب -ي -ان وزأرة أل -دأخ -ل -ي-ة ي-ك-م-ن ف-ي أل-ت-ك-ف-ل
أل -ف -ع -ل -ي ب -ال -مصض -ط-اف-ي-ن وإأزأل-ة أل-نشض-اط-ات غ-ي-ر
أل-ق-ان-ون-ي-ة ع-ل-ى ألشض-وأط-ئ وألسض-ه-ر ل-ل-ح-ف-اظ على
أألمن وألسضكينة في أأماكن ألسضتجمام بالتنسضيق مع
ألمصضالح ألمختصضة.
وينصضب متصضرفو ألشضوأطئ مباشضرة عقب نهاية
ألتكوين على مسضتوى ألمناطق ألسضاحلية للعمل على
تعزيز ألتنسضيق بين مختلف ألمصضالح ألمعنية قصضد
تكفل أأمثل بالمصضطافين تنظيما وخدمة.
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أأ’ربعاء  19جوأن  2019م
ألموأفق لـ  16شسوأل  1440هـ

حمام من سضيدي بلعباسض:

نقصس التزود بمياه الشسرب في طريقه إالى الحل

دخول محطة معالجة المياه بسضد صضارنو الخدمة
حل ،أأمسس ،وزير ألموأرد ألمائية علي حمام
بو’ية سسيدي بلعباسس ،في زيارة تندرج ضسمن
ألتحضسير لموسسم أ’صسطياف وتحسسين ألتزود
بالمياه ألصسالحة للشسرب لفائدة ألسسكان ،حيث
تفقد ألعديد من ألهياكل وألمنشسآات ألتابعة
ل -ق -ط-اع-ه أأي-ن ق-ام ف-ي أأول أل-زي-ارة ب-ت-دشس-ي-ن
م -ح -ط -ة م -ع -ال-ج-ة أل-م-ي-اه بسس-د صس-ارن-و وه-ي
أل-م-نشس-أاة أل-ت-ي خضس-عت ل-ع-م-ل-ي-ة ت-هيئة وأسسعة
وسستسسمح بعد دخولها ألخدمة بحل مشسكل
ألتزود بالماء ألشسروب على مسستوى ألبلديات
ألشسمالية ألشسرقية على غرأر بلديات سسيدي
أبرأهيم ،سسيدي حمادوشس ،عين ألبرد وزروألة
بحجم معبأا يصسل إألى  4300متر مكعب في
أليوم فيما تبلغ حصسة ألفرد ألمنتظرة  180لتر
يوميا مع ضسمان توزيع على مدأر  24سساعة
كاملة.
ويعد سسد صسارنو ألذي تعود فترة أنجازه إألى
سسنة  1954أأهم مورد مائي بسسيدي بلعباسس
بسسعة إأجمالية تفوق  21مليون م 3يمّون ألجهة
ألشس -م -ال -ي-ة ألشس-رق-ي-ة ل-ل-و’ي-ة ب-ال-م-اء ألصس-ال-ح
للشسرب.
وعن مشسكل نقصس ألمياه بعدد من ألبلديات،
تحدث ألوزير إأعن مخطط لحل ألمشسكل
نهائيا يكون بدرأسسة شساملة لبرأمج ألتوزيع

ب -اع-ت-ب-ار أأن أل-و’ي-ة ت-م-ول
ب-ال-م-ي-اه أل-ج-وف-ي-ة وأل-م-ياه
ألسس-ط-ح-ي-ة أل-ق-ادم-ة من 5
و’يات كتلمسسان ،ألنعامة،
م-عسس-ك-ر وع-ي-ن ت-م-وشسنت،
مضسيفا أأن  37بلدية تعاني
ألنقصس من جملة  52بلدية
ب- - -ال- - -و’ي- - -ة ،ح- - -يث م- - -ن
أل -م-ن-ت-ظ-ر أأن تسس-ت-ف-ي-د 13
بلدية من معدل يومي في
ألتوزيع فيما يترأوح معدل
ألتوزيع بباقي ألبلديات ما
بين مرة في يومين أأو ثÓثة.
وب-م-ح-ط-ة ت-ط-ه-ي-ر أل-م-ي-اه ألمسستعملة بسسيدي
بلعباسس وعد ألوزير بتسسجيل مشسروع توسسعة
ه -ذه أل -م -ح -ط -ة ف -ي أل -مشس -اري -ع أل -ق-ط-اع-ي-ة
ألجديدة لسسنة  2020باعتبار أأن نسسبة تصسفية
ألمياه ألمسستعملة بها تصسل إألى  91بالمائة
غير أأنها غير كافية وتحتاج لعملية توسسعة.
وأدي أل -م -ك -رة ف -ي شس-ط-ره أل-م-ار ع-ب-ر إأق-ل-ي-م
مدينة سسيدي بلعباسس كان هو أآ’خر محطة
للزيارة حيث أأكد ألوزير تكفل ألوصساية بهذأ
ألمشسروع على أأشسطر ،بعدما عرفت أأشسغال
تهيئته تذبذبا ،حيث تتوأصسل أأ’شسغال بشسطر

وأحد من بين سسبعة مناطق
ي -ع -ب-ره-ا أل-وأدي ب-ع-دم-ا ت-م
تخصسيصس  100مليار سسنتيم
كغÓف مالي أأولي للدرأسسة
وألقضساء على قنوأت تدفق
مياه ألصسرف ألصسحي.
ت - - - -ج - - - -در أإ’شس- - - -ارة إأل- - - -ى
أأن تهيئة هذأ ألفضساء تشسمل
ت-ث-ب-يت صس-خ-ور ع-ل-ى ضسفتي
أل -وأدي بشس-ك-ل ج-م-ال-ي ،م-ع
وضس- - - - - - - -ع م- - - - - - - -م- - - - - - - -رأت
علوية للرأجلين ومسساحات
خضس -رأء وسس -اح -ات ل -ل -عب وأأكشس -اك ،ع-ل-ى أأن
تتبعها عمليات تهيئة مماثلة في موأقع أأخرى
م -ن م -ج -رى أل -وأدي أل -م-ح-اذي-ة ل-ل-م-ج-م-ع-ات
ألسسكنية خاصسة وأأن ألمديرية ألوصسية كانت
ق -د أق -ت-رحت سس-اب-ق-ا ت-م-وي Ó-آأخ-ر ل-ل-مشس-روع
ألذي يحتاج إألى غÓف مالي تقديري يفوق 8
م Ó-ي -ي-ر دي-ن-ار ج-زأئ-ري إ’ت-م-ام ك-ل أأ’شس-غ-ال
على مسسافة  5كلم طول مجرى ألودأي ،مما
سسيسسمح بتحويله إألى منتجع ترفيهي وموقع
سسياحي بامتياز
سضيدي بلعباسض :غ شضعدو

القت القبضض على  24شضخصضا تورطوا ‘  16جرÁة إالكÎونية

شسرطة سسيدي بلعباسس توقف مروج الصسواعق الكهربائية ع Èالفايسسبوك
أأوقفت شسرطة سسيدي بلعباسس شساب ‘ ألعقد
ألثا Êمن عمره تورط ‘ قضسية أ◊يازة على
أأسسلحة بيضساء ﬁظورة من ألصسنف ألسسادسس
‡ثلة ‘ تسسع صسوأعق كهربائية من ﬂتلف
أأ’نوأع بقوة صسعق تعادل  w 150000كان
ي -ح-اول أŸت-اج-رة ف-ي-ه-ا ع Èم-وق-ع أل-ت-وأصس-ل
أإ’جتماعي فايسسبوك.
ح -ي -ث-ي-ات أل-قضس-ي-ة ت-ع-ود إأ ¤إأسس-ت-غÓ-ل ق-وأت
ألشسرطة بأامن ألو’ية Ÿعلومات تفيد بوجود

شساب يحاول بيع صسوأعق كهربائية ع Èموأقع
ألتوأصسل أإ’جتماعي Ãبالغ تقدر ب بـ  14أألف
دينار جزأئري للوحدة لتباشسر بفتح –قيق
معمق باإ’عتماد على أ÷انب ألتقني مكنها
من –ديد هوية أŸتهم وتوقيفه  ،كما ”
ح - - -ج- - -ز  09صس- -وأع- -ق ك- -ه- -رب- -ائ- -ي- -ة م -ن
نوع  TAZERمن ﬂتلف أأ’نوأع .
Œدر أإ’شس -ارة أأن ف -رق -ة م -ك -اف -ح -ة أ÷رأئ-م
أإ’لكÎونية بأامن و’ية سسيدي بلعباسس سسجلت

منذ بدأية ألسسنة أ÷ارية  16قضسية متعلقة
با÷رأئم أإ’لكÎونية ” على إأثرها توقيف 24
شسخصسا قدموأ أأمام ألنيابة  ،كما تدعو شسرطة
سسيدي بلعباسس كافة أŸوأطن Úإأ ¤ضسرورة
أأخذ أ◊يطة وأ◊ذر خÓل تعامÓتهم عÈ
م-وأق-ع أل-ت-وأصس-ل أإ’ج-ت-م-اع-ي ل-ت-جنب ألوقوع
ضس -ح-اي-ا ل-نصسب وأإ’ح-ت-ي-ال أأو إأق-ت-ن-اء وسس-ائ-ل
وأأدوأت ﬁظورة أأو ‡نوعة ألتدأول .
غ شضعدو

رغم أانها ليسضت متخصضصضة ‘ زراعة ا◊بوب

توقع إانتاج اك Ìمن  45أالف قنطار من القمح الصسلب بجيجل

سساهمت ﬂتلف ألتسسهيÓت أŸقدمة خÓل
هذأ أŸوسسم ألفÓحي ،لفائدة فÓحي هذه
ألشسعبة بجيجل ،من رفع أŸسساحات أŸزروعة
ب -ال -ب -ق -ول -ي -ات وأ◊ب -وب ،م -ق -ارن -ة ب -اŸوسس-م
ألفÓحي أŸاضسي ،وهذأ بفضسل مزأيا قرضس
أل- -رف -ي -ق ع 05 Èب -ل -دي-ات أغ-ل-ب-ه-ا ب-ا÷ه-ة
ألشس -رق -ي -ة م -ن أل -و’ي -ة ،ع -ل -ى غ -رأر سس -ي -دي
م -ع-روف ،ق-اوسس ،ج-ي-م-ل-ة ،أŸي-ل-ي-ة ،سس-ط-ارة،
حسسب أف -ادة م -دي -ري -ة أŸصس -ال -ح أل -ف Ó-ح -ي-ة
ب-ال-و’ي-ة ،وج-دي-د أŸوسس-م أل-فÓ-ح-ي أم-كانية
أسس -ت -ف -ادة فÓ-ح-ي أل-و’ي-ة م-ن  03حاصسدأت
جديدة Ÿباشسرة عملية أ◊صساد ألتي سستنطلق

‘ أ’يام ألقليلة أŸقبلة.
وب -ال -رغ -م م -ن أأن و’ي-ة ج-ي-ج-ل أضس-افت ذأت
أŸصسادر ،ليسست من ألو’يات أŸتخصسصسة ‘
زرأعة أ◊بوب إأ’ أأنها عرفت هذأ أŸوسسم
قفزة كبÒة ‘ هذه ألشسعبة Ãسساحة تقدر
 1512هكتار و Ãردود Áكن أأن يتعدى 30
قنطار ‘ ألهكتار ،وتوقع أنتاج أك Ìمن 45
أل- -ف ق- -ن- -ط- -ار ‘ أل -ه -ك -ت -ار م -ن أ◊ب -وب ‘
مقدمتها ألقمح ألصسلب ،وقد ” تخصسيصس من
ب ÚأŸسس -اح -ة أل-ك-ل-ي-ة ل-ل-ح-ب-وب 162 ،هكتار
إ’نتاج ألشسع ،Òألذي يصسل مردود ألهكتار أ¤
 20قنطار ،أأي بتوقع أنتاج يصسل أ ¤أك Ìمن

 03أ’ف قنطار ،زيادة على تخصسيصس مسساحة
ل -ل -ب-ق-ول-ي-ات ،م-ن أل-ع-دسس ،أ◊مصس ،وأل-ف-ول،
ب 450هكتار.
وك- -انت ل -ل -مصس -ال -ح أل -ف Ó-ح -ي -ة أل -ع -دي -د م -ن
أŸسساعي وألنشساطات أŸتعلقة بهذه ألشسعبة
أل -ف Ó-ح -ي -ة ،ك -ال -دع -وة م -ن أŸع -ه -د أل-ت-ق-ن-ي
ل -ل -زرأع-ات أل-وأسس-ع-ة بسس-ط-ي-ف ح-يث شس-اركت
إأطارأت من أŸديرية و فÓحي ألو’ية ‘
أأبوأب أŸفتوحة حول زرأعة أ◊بوب  ،بهدف
ت-ط-وي-ر ه-ذه ألشس-ع-ب-ة ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أÙلي
وأل -وق -وف ع -ل -ى م -ا ت-وصس-ل إأل-ي-ه أŸع-ه-د م-ن
ت- -ق- -ن- -ي- -ات ل- -ت- -ط- -وي- -ر ع- -دة أأن- -وأع م -ن ه -ذه
أÙاصس -ي -ل ،وك-انت م-ت-اب-ع-ة م-ي-دأن-ي-ة خÓ-ل
أŸوسس - -م أل - -ف Ó- -ح - -ي م - -ن ط - -رف أŸع - -ه- -د
Ÿسس -ت -ث -م -رأت م-ت-خصسصس-ة ‘ زرأع-ة أ◊ب-وب
على مسستوى بلدية سسطارة.
كما أنه ‘ إأطار متابعة عملية تقييم مردود
أ◊بوب للموسسم ألفÓحي أ÷اري ،و –ضسÒأ
لعملية أ◊صساد و ألدرسس  ،قامت إأطارأت من
مديرية أŸصسالح ألفÓحية و ألفروع ألفÓحية
لكل من سسيدي معروف  ،أŸيلية ،ألشسقفة و
ق -اوسس Ãع -اي -ن -ة ل -ع-دة مسس-ت-ث-م-رأت فÓ-ح-ي-ة
ﬂتصسة ‘ زرأعة أ◊بوب ،و تنظيم خرجات
ميدأنية من طرف إأطارأت أŸصسالح ألفÓحية
 ،أ ¤ك -ل م -ن ب -ل -دي -ت -ي ج-ي-م-ل-ة ،و ألسس-ط-ارة،
Ÿتابعة و تقييم مردود أ◊بوب و ألبقول.
جيجل :خالد العيفة

حجز  15الف أاورو مزورة

تفكيك شسبكة لتقليد وتزوير العملة الصسعبة بتبسسة
“ك-نت ف-رق-ة أل-ب-حث و أل-ت-دخ-ل أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصس-ل-ح-ة ألو’ئية للشسرطة
ألقضسائية من تفكيك شسبكة وطنية ﬂتصسة ‘ تقليد و تزوير ألعملة
ألصسعبة حيث و بناء على معلومات وردت إأ ¤ذأت ألفرقة مفادها
ﬁاولة ألشسبكة إأغرأق ألسسوق Ãبالغ مالية معتÈة و ألقيام بنقل و
تبادل كميات من أأ’ورأق ألنقدية أŸزورة من ألعملة أأ’جنبية «أأ’ورو»
مصسدرها ألتهريب ،أأين قامت قوأت ألشسرطة ألتابع Úلذأت ألفرقة
بنصسب كمﬁ Úكم Ãدخل أŸدينة ،بحيث ” توقيف شساحنة من
نوع» » KIAعلى متنها شسخصسان يبلغان من ألعمر على ألتوأ‹  38و
 47سسنة ،و بعد عملية ألتفتيشس ألقانونية ” ألعثور بحوزة سسائق
ألشساحنة على مبلغ ما‹ من ألعملة ألصسعبة  ،قدر بـ  15ألف أأورو كلها

مزورة  ،ليتم فتح –قيق معمق ‘ ألقضسية بعد –ويل أŸشستبه فيهم،
و أÙجوزأت إأ ¤مقر أأمن ألو’ية  ،مع تقدÁهم أأمام ألعدألة ،بعد
إأ“ام كافة أإ’جرأءأت ألقانونية.

–ويل جثة شسخصس متوفى بالونزة

ح -ولت ل -ي -ل -ة أ’ث -ن Úأ ¤أل -ثÓ-ث-اء ،مصس-ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ب-ت-بسس-ة،
وأŸتمثلة ‘ ألوحدة ألثانوية بالونزة جثة شسخصس متو‘  ،أ ¤مصسلحة
حفظ أ÷ثث بالونزة ،ألشسخصس أŸتو‘ يبلغ من ألعمر حوأ‹  54سسنة
وجد متو‘ و‘ درجة متقدمة من ألتعفن بجبل ألزوأبي بالونزة ،
وحسسب تصسريحات فان ألشسخصس كان مفقودأ منذ حوأ‹  15يوما،
تبسضة :خالد.ع
يعا Êمن مرضس ألزهاÁر.
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نقاشض حول طرق انشضاء اŸؤوسضسضات و“ويلها

تكوين حاملي اŸشساريع
لضسمان حسسن تسسي Òمؤوسسسساتهم

أأكد مشساركون ‘ ندوة إأعÓمية و–سسيسسية
حول «طرق إأنشساء و“ويل أŸشساريع» نظمت،
أأمسس ،بالبليدة ،على ضسرورة تكوين حاملي
أŸشس-اري-ع لضس-م-ان حسس-ن تسس-ي Òم-ؤوسسسس-ات-ه-م
وأسستمرأرها.
قال أŸشساركون ‘ هذأ أللقاء ألذي نظمته
غ -رف -ة ألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة وأ◊رف ب-دأر
ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-أاو’دي-عيشس أأنه «يتعÚ
على حاملي أأ’فكار وأŸشساريع تلقي دورأت
تكوينية عديدة قبل فتح مؤوسسسساتهم أÿاصسة
لضسمان حسسن تسسيÒها و‚احها».
وأأوضسح مدير ألغرفة ،سسعدي آأيت زروق ،أأن
فتح مؤوسسسسة أأو إأنشساء مشسروع هو أأمر سسهل
إأ’ أأن ضسمان أسستمرأره و‚احه هو ما يتطلب
تخطيطا كبÒأ وتكوينا جيدأ ،مشسÒأ إأ ¤أأن
أل -دول -ة وف -رت ‘ ه -ذأ ألصس -دد أل -ع -دي -د م-ن
أل - -ه- -ي- -ئ- -ات أŸت- -خصسصس- -ة ‘ ›ال ت- -ق- -دË
ألدورأت ألتكوينية إ’نشساء مؤوسسسسة.
كما دعا آأيت زروق ألشسباب ألبطال وألنسساء
أŸاك- -ث- -ات ب- -ال- -ب- -يت إأ ¤أل- -ت- -ف- -ك ‘ Òف- -ت- -ح
مشساريعهم أÿاصسة ’ سسيما ‘ ›ال أ◊رف
وألصس -ن -اع -ة أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة إ’ع-ادة إأح-ي-اء ه-ذه
أأ’خÒة وألتعريف بها من جهة وÿلق ألÌوة
ومناصسب ألشسغل ،من جهة أأخرى.
وذكر أأن غرفة ألصسناعة ألتقليدية وأ◊رف
تقدم على مدأر ألسسنة دورأت تكوينية حول

عدة موأضسيع ،من بينها إأيجاد فكرة أŸشسروع
وط -رق أل -ت -م -وي -ل وك -ي -ف -ي -ة تسس -ي ÒأŸشس -روع
وألسس -ه -ر ع-ل-ى أسس-ت-م-رأره ،م-ؤوك-دأ أأن أل-غ-رف-ة
تعمل أأيضسا على مرأفقة صساحب أŸشسروع
حتى بعد فتح مؤوسسسسته.
و‘ سسياق متصسل ،قام عدد من ‡ثلي أأجهزة
ألتشسغيل وصسناديق ألتأام ÚخÓل هذأ أللقاء
بشسرح أÿدمات ألتي تقدمها ﬂتلف آأليات
أل-تشس-غ-ي-ل أل-ت-ي وف-رت-ه-ا أل-دول-ة وأأن-وأع وصس-يغ
ألتمويل.
و” على هامشس هذأ أŸلتقى ألذي يندرج ‘
إأط-ار م-ل-ت-ق-ى أ÷م-ع-ي-ات أل-ن-اشس-ط-ة ‘ ›ال
ألصسناعة ألتقليدية تنظيم دورت ÚتطبيقيتÚ
‘ صس -ن -اع-ة ألصس-اب-ون أل-ت-ق-ل-ي-دي وأسس-ت-خ-رأج
ألزيوت أأ’سساسسية وألعطرية من ألنباتات.
وŒري هاتان ألدورتان ،ألتي أنطلقتا ‘ 16
يونيو أ÷اري وتدوم إأ ¤غاية  20من نفسس
ألشس- -ه -ر– ،ت إأشس -رأف أأسس -ات -ذة ﬂتصس‘ Ú
ألكيمياء و‘ ألنباتات وبحضسور أأك Ìمن20
مشس -ارك -ا م -ن أل -ب -ل -ي -دة وأ÷زأئ -ر أل -ع -اصس-م-ة
وبومردأسس وألبويرة.
كما ” باŸناسسبة تنظيم معرضس للصسناعات
أل -ت -ق -ل-ي-دي-ة Ãشس-ارك-ة أل-ع-دي-د م-ن أ◊رف-يÚ
ألذين عرضسوأ منتجاتهم ‘ ألطرز وصسناعة
أ◊لويات وألعسسل وألفخار وغÒها.

’ول من السضنة ا÷ارية
خÓل السضداسضي ا أ

انتاج ما يقارب  2500طن
من ﬂتلف أانوع السسمك بسسكيكدة

Œاوز أنتاج ألسسمك بسسكيكدة 2479 ،طن من
ﬂت -ل -ف أ’ن -وأع ،م -ن -ذ ب -دأي -ة ألسس-ن-ة أ÷اري-ة،
حسسبما أكد حسس Úبوصسبيع مدير ألصسيد ألبحري
وتربية أŸائيات لـ»ألشسعب» ،ألذي أوضسح « أنه
خÓ- -ل ألسس- -دأسس- -ي أ’ول م- -ن ألسس- -ن -ة أ÷اري -ة،
و–ديدأ أ ¤غاية نهاية شسهر ماي أŸاضسي” ،
أنتاج  2479طنا ،من ﬂتلف أنوأع ألسسمك»،
وأضساف مدير قطاع ألصسيد ألبحري أ« ¤أن هذأ
أ’خ Òي - -ع- -رف خÓ- -ل أل- -فÎة أأ’خÒة ت- -طّ- -ورأ
ملحوظا ،سسوأء من حيث أŸنشسآات ألقاعدية ،أأو
أإ’ن -ت -اج أل -ب-ح-ري ،أأو حّ-ت-ى م-ن ح-يث نشس-اط-ات
ألدعمÃ ،ا فيها ›ا’ت أ’سستثمار».
وكشسف حسس Úبوصسبيع عن أسستفادة ألو’ية من
 07سس-ف-ن صس-ي-د ج-دي-دة ،أق-ت-ن-اء  4سس-ف-ن صسيد
ألسسردين ،و 03سسفن أخرى للحرف ألصسغرى‘ ،
إأطار أأجهزة دعم ألدولة لتشسغيل ألشسباب ،من
ق -ب-ل ألصس-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام Úع-ن أل-ب-ط-ال-ة،
وكذلك تعويضسا للسسفن أŸهÎئة ،بغرضس إأعادة
ت -أاه -ي -ل وŒدي-د أأ’سس-ط-ول أ◊ا‹‡ ،ا يسس-م-ح
بتوف Òمناصسب شسغل أضسافية.
وفيما يتعلق با’سستثمار ‘ ألصسيد ألبحري،
أوضسح ذأت أŸصسدر« ،أأنّ ألقطاع عرف خÓل
ألسسنوأت أأ’خÒة أنتعاشسا فيما يخ ّصس أŸشساريع
أ’سستثمارية ‘ قطاع ألصسيد ألبحري» ،كما أنه
خÓل ألسسنة أŸاضسية يضسيف بوصسبيع ‘« ،إأطار
ألنشساطات أŸدّعمة للقطاع ّ” ،إأ‚از غرفتÚ
للتÈيد ،وغرفة للتلحيم ،وأأيضسا مقر لبيع عتاد
ألصسيد ألبحري ،وذلك Ãيناء ألصسيد بالقل ،كما
سسيتم إأ‚از على مسستوى مينائي ألقل وسسطورة
نادي Úللصسيادين».
رغ -م أ’ن -ت -اج أŸرت -ف -ع ıت -ل-ف أن-وأع ألسس-مك
ب -ال -و’ي -ة ،ح -اف -ظت أ’سس -ع-ار ع-ل-ى أرت-ف-اع-ه-ا،
Ãختلف نقاط ألبيع ،وقلة أŸنتوج وﬁدودية
أ’نوأع أŸعروضسة ،وتكاد تكون أأ’سسعار موحدة
‘ جميع نقاط ألبيع وعند ألباعة أŸتجول،Ú
ح - -يث وصس - -ل ألسس - -ردي- -ن أ 500 ¤دي-ن-ار ل-لكلغ
ألوأحد ،أأ’مر ألذي يحرم أŸوأطن ألبسسيط من

تناولها ،ويرجع سسبب هذأ أ’رتفاع ألكب ،Òألذي
Óسس-ع-ار
’ ي -خضس -ع Ÿن -ط-ق أل-ع-رضس وأل-ط-لب ،ل -أ
أŸسسبقة أŸفروضسة على Œار ألتجزئة ،من قبل
Œار أ÷ملة ،وألذين يعتÈون أ◊لقة أأ’قوى ‘
ه- -ذه ألسس- -لسس- -ل- -ة ،أضس- -اف -ة أ ¤ق -ي -ام أأصس -ح -اب
أŸطاعم وألفنادق ،خاصسة ،باقتناء كميات كبÒة
من أأ’سسماك وبأاسسعار خيالية دون أأي أعÎأضس،
‡ا سسبب ‘ رفع أأ’سسعار ‘ ألسسوق ،ويبقى
أŸوأطن أÿاسسر ألوحيد ‘ هذه أŸعادلة.

...واألمن يوقف مروجا
للمؤوثرات العقلية بالقل
“كنت مصسالح أأمن سسكيكدة  ،بأامن دأئرة ألقل
من توقيف شسخصس يبلغ عمره  23سسنة ‘ قضسية
حيازة أŸؤوثرأت ألعقلية بغرضس ألÎويج  ،وتعود
وقائع ألقضسية إأ ¤ورود معلومات أ’من ألدأئرة
ب -خصس -وصس ق -ي -ام أأشس -خ-اصس مشس-ب-وه Úب-ب-ي-ع و
ترويج أıدرأت ‘ أأوأسسط ألشسباب Ãدينة
ألقل على مسستوى منطقة ألسسويقة  ،حيث كثفت
ع-ن-اصس-ر ألشس-رط-ة م-ن ع-م-ل-ي-ة أل-ب-حث وألتحري
Ãدأهمة أŸكان  ،ليلوذ مشستبه به نحو زقاق
غ -اب -ي Áت -د إأ ¤أأع -ا‹ أŸن -ط -ق -ة أÿال-ي-ة م-ن
ألسسكان  ،ليتم توقيفه بسسرعة  ،إأذ ضسبط بحوزته
كيسس بÓسستيكي من أ◊جم ألكب Òيحوي على
ك-م-ي-ة م-ن م-ع-تÈة م-ن أŸه-ل-وسس-ات م-ه-ي-أاة للبيع
Ãجمل  200قرصس»  97قرصس مهلوسس من نوع
فينوكسسال  100ملغ  110 ،قرصس مهلوسس من نوع
ك-ل-ونابرين  10م - -ل- -غ»  ،و  16ق -ارورة م -ن دوأء
مهلوسس من نوع إأيزيوبريدول  20ملغ  ،باإ’ضسافة
إأ ¤شس -ف -رة ح Ó-ق -ة  ،وم -ب-ل-غ م-ا‹ م-ن أل-ع-م-ل-ة
ألوطنية يقدر بحوأ‹  23000دج من عائدأت
ألÎويج  ،ليقدم أŸشستبه به  ،بعد أسستكمال ملف
أإ’ج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ي-ة  ،أأم-ام وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة
لدى ﬁكمة ألقل أأين ” إأيدأعه أ◊بسس .
سضكيكدة :خالد العيفة

 8720مكاŸة هاتفية ع Èاÿط ا’خضضر

117حادث مرور جسسماÊ
خÓل اÿمسسة أاشسهر با÷لفة

سسجلت مصسالح أأمن و’ية أ÷لفة ،خÓل أÿماسسي أأ’ول من ألسسنة أ÷ارية  117 ،2019حادث
مرور جسسما ،Êخلف  126جريح و  03قتلى ،ويرجع ألسسبب ألرئيسس لوقوع مثل هذه أ◊وأدث أإ¤
عدم أحÎأم قانون أŸرور.
كما ” أسستقبال خÓل ألفÎة نفسسها ،ع Èأÿطوط ألهاتفيةأÿضسرأء أ’من ألو’ية 8720أتصساً’
هاتفيًا ،من بينها  5477مكاŸة ع Èألرقم أأ’خضسر  ،1548و 2463مكاŸة ع Èخط ألنجدة
،17باإ’ضسافة إأ 780 ¤مكاŸة ع Èألرقم أأ’خضسر  104أıصسصس للتبليغ عن حا’ت أختفاء
وأختطاف أأ’طفال ،حيث سسمحت أأغلب هذه أ’تصسا’ت من معا÷ة ألعديد من ألقضسايا ،ألتي
“ثلت ‘ ›ملها حول طلبات تقد Ëيد أŸسساعدة وأ’سستغاثة ،أإ’بÓغ عن حوأدث أŸرور،
ألتبليغ عن حا’ت ألسسرقة ،إأ ¤جانب طلب خدمات ذأت صسلة با’سستعÓم وألتوجيه.
ا÷لفة  :موسضى بوغراب
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«الششعب» ترصشد أاجواء امتحانات البكالوريا ‘ يومها الّثالث
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إارهاق وتعب وسسط مÎشّسح Úوإاحباط ﬁاولت غشش ‘ البليدة
’سشئلة نصشف ا÷واب قاعدة اّتبعت حسشب ششهادات حّية
^ فهم ا أ

عانى تÓميذ ترشّشحوا ’جتياز امتحان ششهادة البكالوريا ‘ البليدة ،من الظروف اŸناخية ا◊ارة ‘ اليوم الثالث من عمر ا’متحان ،وأايضشا من التعب والتوتر واÿوف ،الذي
’رهاق باÿصشوصس.
ظهر على بعضس منهم ،وتسشبب ‘ وقوع وتسشجيل حا’ت إاغما ت وفتور ،اسشتدعت ‘ بعضس ا◊ا’ت إاخضشاعهم للفحصس الطبي وتناول أادوية مضشادة ا إ

البليدة :لينة ياسسمÚ
ف- - -ي م- - -ع - -رضس ا’م - -ت - -ح - -ان
ال -مصس-ي-ري ف-ي ي-وم-ه ال-ث-الث،
سسجّلت بعضس مراكز ا’متحان
ف -ي ال -ب -ل-ي-دة ،م-ح-او’ت غشس
ج - -م - -اع - -ي- -ة ب- -ي- -ن تÓ- -م- -ي- -ذ
مترشّسحين ،حاول بعضس منهم
تسس -ريب اأ’سس -ئ -ل -ة إال -ى ب -ق -ي -ة
الزمÓء ،لكن خطتهم فشسلت
وتم إاحباطها قبل الدخول إالى
حرم مركز ا’متحان ،مثل ما
حصس- -ل ب- -دائ- -رة م- -وزاي -ة إال -ى
الغرب من مقر الو’ية.
ف-ي-م-ا سس-ج-لت م-ح-اول-ة غشس
م-ت-رشس-ح ف-ي ب-وف-اريك ،ح-اول
ف -ي -ه -ا اسس -ت -ع -م -ال واسس-ت-غÓ-ل
تقنية البلوتوث في أاسسئلة مادة
ال -ف -لسس -ف -ة ،إا’ أان م -ح -او’ت -ه
باءت بالفشسل وتم التعامل معه

وفق اإ’جراءات المعمول بها
قانونا.
وعلى العموم تباينت مواقف
المترشسحين في اليوم الثالث
م- -ن ا’م- -ت- -ح- -ان ف -ي شس -ه -ادة
ال- -ب- -ك- -ال- -وري- -ا ،ب- -ي- -ن ال- -رضس -ا
والصس -ع -وب -ة ،إا’ أان ال -غ -ال-ب-ي-ة،
أاوضسحوا بأان التركيز في فهم
اأ’سسئلة ،وفك طÓسسم بعضس
ال- -مسس- -ائ- -ل ،م- -ث- -ل م -ا حصس -ل
ب -ال -نسس -ب-ة ل-ل-م-ت-خصسصس-ي-ن ف-ي
ا’قتصساد ،في امتحانهم في
م -ادة ال -م -ح -اسس -ب -ة ،ج -ع -ل -ه -م
ي -ت -ج-اوزون ت-لك ال-ت-ع-ق-ي-دات،
وال-ح-ال ايضس-ا م-ع ال-م-متحنين
ف -ي م-ادة ال-ف-لسس-ف-ة ،ب-ال-نسس-ب-ة
لـت- -خصسصس ال- -ل -غ -ات ،وال -ذي -ن
أابدوا بدورهم الرضسا حول
طبيعة ا’سسئلة.

ال- -ج- -دي -ر ب -ال -ذك -ر ،أان ال -ي -وم
ال -ث -الث ت -م-ي-ز ب-م-ع-ان-اة ب-عضس
المترشسحين من حرارة الجو،
خ - -اصس - -ة وأان ب - -عضس م- -راك- -ز
ا’م-ت-ح-ان ك-انت ت-ن-ع-دم ف-ي-ه-ا
التهوية الكافية ،وهو ما خلّف
ب-ي-ن-ه-م ح-ا’ت ت-ذم-ر واسس-تياء
شسديدين ،إا’ أانه على العموم،
ظ- -ه- -ر ا’رت- -ي -اح ب -ي -ن ع -م -وم
ال -م-ت-رشس-ح-ي-ن وأايضس-ا اأ’ول-ي-اء
لسس- -ري- -ان ا’م- -ت- -ح- -ان -ات ف -ي
ظروف هادئة ،وهذا ما ثّمنه
اأ’ول- -ي- -اء ،خ- -اصس -ة م -ا ت -ع -ل -ق
ب -ه -اجسس ال-تسس-ري-ب-ات وال-غشس
ال -ج -م -اع -ي ،وال-ت-ي ظ-لت إال-ى
سسنوات ودورات سسابقة ظاهرة
كادت أان تتحول مع السسنوات
إالى أامر عادي وطبيعي ،وحق
مشسروع.

وزارة الّتعليم العا‹ توّقع منششورا وزاريا

لولية تنطلق ‘  20جؤيلية
الّتسسجيÓت ا÷امعية ا أ
حّددت وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي رزنامة التسشجيÓت ا÷امعية ◊املي البكالوريا ا÷دد دورة  ،2019حيث
’ولية ‘  20يوليو اŸقبل ويكون آاخر أاجل للتسشجيÓت النهائية ‘  12سشبتم ،Èحسشب ما جاء ‘ اŸنششور
تنطلق التسشجيÓت ا أ
الوزاري اŸتعلق بالتسشجيÓت ا’ولية ◊املي ششهادة البكالوريا بعنوان السشنة ا÷امعية .2019/2020
بحسسب المنشسور الوزاري الذي
ت -م ال -ت -وق -ي -ع ع -ل-ي-ه ،ب-ال-ج-زائ-ر
ال- -ع- -اصس -م -ة ،ت ّ-م ت -ح -دي -د اأرب -ع
م-راح-ل ل-ل-تسس-جيÓت الجامعية،
وذلك ب -ع -د ا’ع Ó-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج
ال-ب-ك-ال-وري-ا وحصس-ول ال-ن-اجحين
الجدد على رقمهم الخاصس من
ال -ث -ان -وي -ة ال -ت -ي ي -درسس -ون ب -ه -ا
وا’ح -رار م-ن م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة
ل -و’ي -ت -ه -م ،وت -ن -ط -ل -ق م -رح -ل -ة
التسسجيÓت ا’أولية من  20يوليو
الى غاية  03اأوت ،وتتضسمن هذه
ال-م-رح-ل-ة م-لء ب-ط-اقة الرغبات
وايداعها عبر الخط من خÓل

م- -وق- -ع ال- -واب ل- -ل- -تسس- -ج- -يÓ- -ت
الجامعية
،http:www:orientation-esi.dz
وا’عÓن عن نتائج التوجيه.
ويتم تاأكيد التسسجيÓت ا’أولية
في الفترة الممتدة ما بين 04
الى 17اأوت ،ويسس -م -ح ل -ل-ط-ل-ب-ة
الجدد خÓل هذه الفترة بتاأكيد
ال - -تسس - -ج - -ي- -ل ا’ول- -ي اأو اإع- -ادة
التوجيه في الفترة الممتدة ما
ب -ي-ن  04و 08اأوت اأو اإج- - - -راء
اخ-ت-ب-ارات وم-ق-ابÓ-ت ب-ال-نسس-ب-ة
للشسعب المعنية.
ومن جهة اأخرى ،يتم في نفسس

الفترة فتح البوابة المخصسصسة
لÓإيواء من  08الى  17اوت ،في
حين يتم اإجراء المعالجة الثانية
ف - - -ي ح - - -ال- - -ة ال- - -رسس- - -وب ف- - -ي
ا’ختبارات والمقابÓت وطلبات
اع- -ادة ال- -ت- -وج- -ي -ه ف -ي ال -ف -ت -رة
الممتدة ما بين  14الى  17من
نفسس الشسهر ،ويتم ا’عÓن عن
ال -تسس -ج -ي Ó-ت ال -ن -ه -ائ -ي -ة وك -ذا
ملفات الخدمات الجامعية من
 02الى  08سسبتمبر ،وهي مرحلة
التسسجيÓت النهائية.
وحسسب ال -م -نشس -ور ف -اإّن م-رح-ل-ة
م-ع-ال-ج-ة ال-ح-ا’ت ا’سس-ت-ث-ن-ائية

م -ن ط -رف م -وؤسسسس -ات ال-ت-ع-ل-ي-م
ال- -ع -ال -ي واإع -ادة ف -ت -ح ال -ب -واب -ة
ال -م -خصسصس -ة لÓ-إي-واء وال-م-ن-ح-ة
وال -ن -ق -ل ت-ك-ون م-ن  02ال- -ى 12
سسبتمبر ،بحيث حّدد تاريخ 12
سسبتمبر كاآخر اأجل للتسسجيÓت
النهائية بعنوان السسنة الجامعية
. 2020-2019
لÓ-إشس-ارة ،ت-نّ-ظ-م وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م
ال-ع-ال-ي وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي اأب-وابا
مفتوحة على مسستوى موؤسسسسات
التعليم العالي من  15اإلى 23
جويلية .2019

دار الششباب توّفر اŸبيت باÛان ÎŸشّشحي البكالوريا

ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروف حسسن ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأاسسئل ـ ـ ـ ـ ـ ـة ف ـ ـ ـ ـ ـ ـي اŸتن ـ ـ ـ ـ ـ ـاول بتلمسس ـ ـ ـ ـ ـ ـان
ب- -ادر م- -دي- -ر دي- -وان م- -ؤوسشسش- -ات الشش- -ب -اب
وال- -ري -اضش -ي -ة ب -إاصش -دار ت -ع -ل -ي -م -ة Ÿدي -ر دار
الشش -ب -اب ب -ك -ار ع -ل -ي ب -ح -ي ق -ب -اسش -ة ،ت -ف -ي -د
ب-اسش-ت-ف-ادة ك-ل اÎŸشش-ح Úل-ل-ب-ك-ال-وري-ا دورة
ج- - -وان  2019سش- - -واء م - -ن اŸت - -م - -درسش Úأاو
’ح -رار واŸب -يت ط -ي -ل -ة أاي -ام ا’م -ت -ح-ان-ات
ا أ
باÛان.

ول -ق -يت ه -ذه ال -م -ب -ادرة اسس -ت -حسس -ان -ا ك -ب -ي -را
وارت -ي -اح -ا ف -ي ن -ف -وسس ال -ت Ó-م -ي -ذ وال -ط -ل-ب-ة

المترشسحين ’ سسيما من فئة اأ’حرار ،الذين
ق -دم -وا إال -ى م -راك -ز اإ’ج -راء ب-وسس-ط م-دي-ن-ة
ت -ل -مسس-ان وأاوج-ل-ي-دة وشس-ت-وان وم-نصس-ورة وه-م
قادمون من بلديات بعيدة على مجمع تلمسسان
الكبرى على غرار مغنية سسبدو ،صسبرة ،أاو’د
ميمون ،الغزوات ،ندرومة ،بني سسنوسس وعين
ت- -ال- -وث.وحسسب مصس- -ادر «الشس- -عب» ل- -م ي- -ت- -م
تسسجيل تجاوزات خطيرة أاو تسسريب لمواضسيع
اإ’م-ت-ح-ان أاو ال-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة ال-غشس ،م-ا ع-دا

بعضس الشسكوك حول أاحد المترشسحات بأاحد
مراكز اإ’متحان ببلدية تلمسسان ،حيث كانت
المترشسحة تشسكو من نقصس في السسمع وكانت
تضسع على أاذنيها آالة للمسساعدة في السسمع
وهي طبية أاين تمّ مراقبتها من طرف رئيسس
المركز والمÓحظ ،لكن تبين أانها طبية ولم
تقم بالغشس عن طريق سسماعات اأ’ذن.

تلمسسان :بكاي عمر

 226مؤؤسسسس ـ ـة ابتدائي ـ ـة –قـ ـ ـ ـّق نتائ ـ ـ ـج باه ـ ـ ـرة بالشسل ـ ـ ـ ـف

حّققت  226مؤوسشسشة ابتدائية
ن- -ت- -ائ- -ج ب- -اه- -رة ‘ ا’م -ت -ح -ان -ات
’م -ر ال -ذي
’خÒة ب- -الشش- -ل -ف ،ا أ
ا أ
خلف ارتياحا كبÒا ب Úأاوسشاط
أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ الذين يعيششون
’يام أافراح التتويج ‘ أاول
هذه ا أ
ال -ن -ج -اح-ات ال-دراسش-ي-ة ،وب-حسشب
مصشالح إادارة قطاع الÎبية ،فإانّ
نسشبة النجاح لهذا اŸوسشم وصشفت
ب - -ا÷ي- -دة اŸق- -ارن- -ة م- -ع السش- -ن- -ة
اŸنصشرمة.

وتمّكنت  226موؤسسسسة ابتدائية
من تحقيق نتائج قياسسية ،حيث
وصسلت النسسبة اإلى مائة بالمائة،
في حين تح ّصسل  26تلميذا على
العÓمة الكاملة ،معتبرة النتيجة
العامة با’إنجاز الهام الذي فاق
كل التوقعات هذه السسنة ،هذه
ال- -ن- -ت- -ائ- -ج ج- -ع- -لت ال- -ع- -ائÓ- -ت
وا’أولياء يعيشسون اأفراحا كبيرة
اعتبروها بداية لمواسسم النجاح

عدد الغيابات ترتفع إا 1654 ¤بالبويرة

اÎŸشّسحؤن أاجمعؤا أا ّ
لسسئلة
نا أ
كانت ضسمن الÈنامج اŸقّرر

’سشئلة كانت من
نا أ
أاّكد ،أامسس ،اÎŸشّشحون ‘ اليوم الثالث من امتحان ششهادة البكالوريا أا ّ
الÈام -ج ال-رسش-م-ي-ة ال-ت-ي “ت دراسش-ت-ه-ا وال-ت-ط-رق إال-ي-ه-ا خÓ-ل اŸوسش-م ال-دراسش-ي ،ك-م-ا أاج-م-ع
اÎŸششحون على سشهولة ا’أسشئلة رغم أان اŸواد التي ” ا’متحان فيها هي مواد أاسشاسشية لكل
’دب واللغات.
الششعب ،على غرار مادة الفلسشفة بالنسشبة لششعبة ا أ

البويرة :ع ــ نايت رمضسان
اأم -ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-ظ-روف ال-ت-ي ت-ج-ري ف-ي-ه-ا
امتحان شسهادة البكالوريا ،اأّكد مراد بوزيان
مدير التربية بو’ية البويرة ،اأّنه تمّ تسسخير
كل ا’إمكانيات لضسمان ظروف عادية لكل
ال-م-ت-رشس-ح-ي-ن ب-م-ا ف-ي-ه-م ذوي ا’ح-تياجات
ال -خ-اصس-ة ،ح-يث سس-ج-ل  7تÓ-م-ي-ذ م-نهم 4
اإعاقة حركية و 3من ذوي ا’إعاقة البصسرية
وتم اإعÓم مديري المراكز ،حيث تم وضسع
تحت تصسرفهم مواضسيع عن طريق البراي.
من جهة اأخرى ،فاإن عدد الغيابات تزايد
يوما بعد يوم خاصسة بالنسسبة للمترشسحين
ا’أح -رار ،ح -يث ب -ل -غ ع -دد ال-غ-ي-اب-ات 1654
بنسسبة  % 34 , 7في صسف ا’أحرار ،اأما في
صسف المتمدرسسين بلغ عدد الغيابات 107
اأي بنسسبة .% 1 , 29

 % 91,5 ...نسسبة النّجاح ‘
شسهادة التّعليم البتدائي
ب -ل -غت نسس -ب-ة ال-ن-ج-اح ف-ي شس-ه-ادة ال-ت-ع-ل-ي-م
ا’بتدائي حسسب النتائج التي اأعلنت عنها
م-دي-ري-ة ال-ت-رب-ي-ة ب-و’ي-ة البويرة ، %91 , 5

ب-ي-ن-م-ا سس-ج-لت نسس-ب-ة ال-ن-ج-اح ل-ل-م-رور اإل-ى
السسنة ا’أولى متوسسط  ،% 97وهي النتيجة
التي لم تسسجّل من قبل ،كما اأنها فاقت
النسسبة الوطنية بكثير والمقدرة بـ 83 , 31
.%
وجاءت هذه النتائج بفضسل كل ا’إجراءات
وال -ج -ه -ود ال -م -ب -ذول -ة سس -واء خÓ-ل السس-ن-ة
ال- -دراسس -ي -ة ،ح -يث ت -م ال -وق -وف ع -ل -ى ك -ل
ال -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي ك -انت تصسّ-ع -ب م-ن م-ه-ام
ا’أسسرة التربوية اإلى جانب تنظيم ندوات
ودورات ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة اأسس-ات-ذة ال-ت-عليم
ا’بتدائي اأو خÓل يوم ا’متحان ،بتسسخير
كل ا’إمكانيات اأمام المترشسحين.
وف -ي ه -ذا السس-ي-اق ،ع-اشست م-خ-ت-ل-ف م-دن
وق - -رى ال - -و’ي - -ة ع - -ل - -ى وق - -ع ا’ح- -ت- -ف- -ال
وال- -زغ- -اري- -د ب- -ع -د اإع Ó-ن ال -ن -ت -ائ -ج ع -ب -ر
ا’ن- -ت -رنت ،ح -يث ان -ت -ظ -ر م -ع -ظ -م اأول -ي -اء
ال-تÓ-م-ي-ذ ب-ت-رقب ال-ن-ت-ائ-ج لتكتمل الفرحة
ب -ع -د ذلك ب -ال -زغ -اري -د م-ن ك-ل ج-ه-ة ،ك-م-ا
خ -رج-وا ف-ي م-واكب السس-ي-ارات لÓ-ح-ت-ف-ال
بفرحة نجاح اأبنائهم ،في حين اأقدم الكثير
ع -ل -ى اع Ó-ن ن -ج -اح اأب -ن-ائ-ه-م ع-ب-ر م-واق-ع
التواصسل ا’جتماعي ،وكانت فرصسة لÓأهل
وا’أصسدقاء لتقديم لهم التهاني.

 85.53نسسبة النجاح بسسكيكدة

جلت و’ية سشكيكدة  85 . 53نسشبة ‚اح ‘ ششهادة التعليم ا’بتدائي ،و96 . 02
سش ّ
نسشبة ا’نتقال ا ¤السشنة ا’و ¤متوسشط.

اإضسافة اإلى تسسجيل عدد التÓميذ المتحصسلين على معدل  10من  108 ،10تلميذا ،اأما
الموؤسسسسات المتحصسلة على نسسبة  100بالمائة فقد بلغت  95موؤسسسسة عبر الو’ية،
ويذكر اأّنه التحق نحو  18694مترشسح بو’ية سسكيكدة في مرحلة نهاية التعليم
ا’بتدائي في دورة ماي للسسنة الجارية ،تم توزيعهم على  352مركز اجراء عبر
مختلف الو’ية.

 42تلميذا –صسلؤا على معدل  10/10بجيجل
’إبنائهم في مسسارهم الدراسسي
ال-ذي-ن ي-ت-اب-ع-ون-ه ب-اإه-ت-م-ام كبير
حسسب تصس -ري -ح -ات -ه -م ف -ي ع-دة
مواقع.
واأرج -ع م-دي-ر ال-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة
عابد عطوي النتيجة المحققة
عربون تكاتف الجهود والمتابعة
الميدانية للوالي لظروف قطاع

التربية ومشساريعه والمجهودات
ال-ت-ي م-ا ف-ت-ئ ي-ب-ذل-ه-ا ا’أسساتذة
وا’إداري- -ون وال- -ع- -م- -ال ك- -ل ف -ي
م -ك -ان ع-م-ل-ه ل-ت-وف-ي-ر ال-ظ-روف
ال-حسس-ن-ة ل-ل-م-ت-م-درسس-ي-ن ،ال-ذين
وّف -رت ل -ه -م ا’إم-ك-ان-ي-ات خÓ-ل
ال-م-وسس-م ال-دراسس-ي ،ف-ي ان-تظار
ما سستسسفر عليه نتائج شسهادة

ال-ت-ع-ل-ي-م ال-م-ت-وسس-ط واإمتحانات
شس-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا ال-ت-ي تجري
في ظروف جد حسسنة بالنظر
اإلى ا’إمكانيات التي تّم توفيرها
لفائدة المترشسحين بالو’ية.

الشسلف :و  -ي  -أاعرايبي

ب -ل-غت نسس-ب-ة ال-ن-ج-اح ال-و’ئ-ي-ة ا’أول-ي-ة ب-ج-ي-ج-ل ،ف-ي شس-ه-ادة ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة ال-ت-ع-ل-ي-م
ا’بتدائي ،حدود  83 . 60بالمائة ،اأما نسسبة ا’نتقال اإلى السسنة ا’أولى متوسسط فقد
بلغت  93 . 40بالمائة .وقد اجتاز ما يقارب  12624مترشسح بجيجل في مرحلة نهاية
التعليم ا’بتدائي في دورة ماي للسسنة الجارية ،تم توزيعهم على  237مركز اإجراء
عبر مختلف الو’ية ،واإحصساء  19مركز توزيع ،اإضسافة الى خلية مديرية التربية.

سسكيكدة  /جيجل :خالد العيفة
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لشسغال
غرباء اسستولوا على اŸسساحات اÙاذية وعرقلوا سس Òا أ

تعطيل مششروع تهيئة ضشفتي وادي اŸكرة بسشيدي بلعباسس

مفرغة عشسوائة تهّدد بلدية سسمعون ببجاية

08

النفايات –اصشر السشكان

لسستجمام بوتÒة متباطئة،
يسس Òمشسروع تهيئة ضسفتي وادي اŸكرة بسسيدي بلعباسس و–ويله إا ¤فضساء ل إ
بسسبب مشساكل وعراقيل تقف حاجزا أامام إا“ام اŸشسروع الذي تÎاوح نسسبة أاشسغاله ا◊الية  50باŸائة ،على
الرغم من انطلقه منذ أازيد من سسنت.Ú

سشيدي بلعباسس :غ ششعدو
ت-ع-رف أاشض-غ-أل ت-ه-ي-ئ-ة فضض-أء ‰وذجي
Óسضتجمأم والراحة على ضضفتي وادي
ل إ
اŸك-رة Ãدي-ن-ة سض-ي-دي ب-ل-ع-ب-أسس تقّدمأ
بطيئأ ‘ اأ’شضغأل ،حيث وصضلت نسضبة
اأ’شض -غ -أل إا ¤اÿمسض Úب -أŸأئ -ة بسض-بب
مشضأكل وعراقيل تواجه ا÷هة اŸكلفة
بأأ’شضغأل بعد إاسضتيÓء عدد من السضكأن
على مسضأحأت ﬁأذية للوادي بطريقة
غ Òشض-رع-ي-ة وم-ن-ع-ه-م ال-ع-م-أل م-واصضلة
اأ’شض -غ -أل ،اأ’م -ر ال -ذي ي-ت-طّ-ل-ب ت-دخ-ل
ا÷ه-أت ال-وصض-ي-ة ل-ل-وق-وف ع-ل-ى الوضضع
وحّل اإ’شضكأل للسضمأح Ãواصضلة أاشضغأل
هذا اŸشضروع الهأم الذي يعد إاضضأفة
حقيقية للمدينة على الصضعيدين البيئي
والسض -ي-أح-ي .ه-ذا وي-ن-ت-ظ-ر أايضض-أ إانشض-أء
ﬁطت Úلتحويل مصضبأت ميأه الصضرف
الصض- -ح- -ي ‘ ن- -ق -ط -ت Úه -أم -ت Úداخ -ل

اŸسض -أح -أت ال -ت -ي سض -ت -ح -ول ل-فضض-أءات
ل -لÎف -ي -ه ،ح -يث سض -ي-تّ-م إانشض-أء اÙط-ة
اأ’و ¤عند اŸصضب الكأئن بألقرب من
ﬁطة البنزين وربطه بألشضبكة القدÁة
اŸم -ت -دة م -ن شض-أرع ق-رم-وشس إا ¤غ-أي-ة
ﬁط- -ة تصض- -ف- -ي- -ة اŸي -أه اŸسض -ت -ع -م -ل -ة
اŸت-واج-دة ب-أ÷ه-ة الشض-م-أل-ي-ة ل-لمدينة،
فيمأ يتّم إا‚أز ﬁطة ‡أثلة بألقرب
من مدرسضة بوسضلهأم عبد القأدر .وهي
اأ’شض -غ -أل ال -ت -ي ت -دخ -ل ضض -م-ن مشض-روع
تطه› Òرى الوادي ،بعد القضضأء على
 30تدفقأ من أاصضل  46مصضبّ للميأه
القذرة منهأ  42مصضبّأ منزليت على طول
الوادي وهي اŸصضبأت التي كأنت تضضخّ
أازيد من  250ل ‘ Îالثأنية من اŸيأه
اŸسضتعملة داخل ›رى الوادي ،اأ’مر
ال -ذي تسضّ-ب-ب ‘ ت-ل-ويث ال-ق-ن-أة وت-ف-أق-م
اإ’ن -ب -ع -أث -أت وال -روائ -ح اŸزع -ج -ة عÈ
ﬂت-ل-ف ال-ت-ج-م-ع-أت السض-ك-ن-ية التي ّÁر
Ãح -أذات -ه -أ ،وك-م-رح-ل-ة أاو ”ّ ¤اقÎاح

إا‚أز أان -ظ -م -ة تصض -ف-ي-ة اŸي-أه Ãن-أط-ق
عبور الوادي بهدف القضضأء نهأئيأ على
اŸيأه القذرة التي تصضبّ داخله ،حيث
خ ّصضصس لهذا اŸشضروع مبلغ مأ‹ قوامه
 100مليأر سضنتيم .وŒدر اإ’شضأرة إا ¤أان
تهيئة هذا الفضضأء تشضمل تثبيت صضخور
على ضضفتي الوادي بشضكل جمأ‹ ،مع
وضض- - -ع ‡رات ع- - -ل- - -وي - -ة ل - -ل - -راج - -لÚ
ومسض- -أح- -أت خضض -راء وسض -أح -أت ل -ل -عب
وأاكشضأك ،على أان تتبعهأ عمليأت تهيئة
‡أث- -ل- -ة ‘ م- -واق- -ع أاخ -رى م -ن ›رى
ال-وادي اÙأذي-ة ل-ل-م-ج-معأت السضكنية،
خأصضة وأان اŸديرية الوصضية كأنت قد
اقÎحت سض -أب-ق-أ “وي Ó-آاخ-ر ل-ل-مشض-روع
الذي يحتأج إا ¤غÓف مأ‹ تقديري
يفوق  8مÓي Òدينأر جزائري ،إ’“أم
كل اأ’شضغأل على مسضأفة  5كلم ،طول
›رى ال-وداي‡ ،أ سض-يسض-م-ح ب-ت-ح-وي-ل-ه
إا ¤م -ن -ت -ج-ع ت-رف-ي-ه-ي وم-وق-ع سض-ي-أح-ي
بأمتيأز لفأئدة قأطني الو’ية.

أام البواقي جاهزة Ÿوسسم ا◊صساد والدرسس

تهيئة  10نقاط للجمع و–ضش 28 Òحصشادة
كأن التسضأقط كأفيأ ’كتمأل ‰و الزرع.
وحسضب أارق -أم رسض -م -ي -ة م -ن م -دي-ري-ة
اŸصض- -أل- -ح ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ل -ل -و’ي -ة ،ف -إأن
اŸسضأحة اŸزروعة ع Èكأمل بلديأت
ال -و’ي -ة ت -ق-در بـ 215أال -ف ه -ك-ت-أر م-ن
ا◊بوب  50بأŸأئة منهأ الشضع Òو50
بأŸأئة قمح بنوعية الصضلب والل.Ú

وسس- - -ط اخضس- - -رار ال- - -ط- - -ب - -ي - -ع - -ة
اÿلب-ة ،وع-ل-ى ب-ع-د بضس-ع-ة أامتار
لداري ل-ب-ل-دي-ة
م -ن أاع -ل-ى اŸرك-ز ا إ
سسمعون توجد ،مفرغة عشسوائية
ضس -خ -م -ة “ت-د ‘ ال-ع-راء ،ب-اسس-ط-ة
م -زي -ج -ا م -ن ال -ن -ف -اي -ات اıت -ل -ف -ة
لنفاسس
تنبعث فيها روائح –بسس ا أ
لنوف.
وتزكم ا أ

بجاية :بن النوي توهامي
ك ‘ أان هذه اŸنطقة ،التي
مأ من شض ّ
اسض -ت -ولت ع -ل -ي -ه-أ ال-ق-ذارة بشض-ك-ل م-ثÒ
للعجب ،تتنأقضس بشضدة وبصضورة ﬂجلة
م - -ع اŸن - -أظ - -ر ال - -ري - -ف - -ي- -ة اÛأورة،
والطبيعة الربيعية اÓÿبة اŸسضأحأت
القروّية ا÷ميلة التي تفوح منهأ روائح
ع -ط -رة ،ه -ذا م-أ أاك-ده ‡ث-ل-و السض-ك-أن،
لـ»الشض- -عب» ،ح- -يث ي -ق -ول السض -ي -د ‚أر
‡ث- -ل ع- -ن السض -ك -أن« ،تشض -ه -د ال -ب -ي -ئ -ة
واÙيط وضضعأ كأرثيأ للغأية ،اأدى إا¤
اسض- -ت- -ي- -أء ك- -ب Òل -دى ال -ق -أط -ن Úب -ه -ذه
اŸن- - -أط- - -ق ا÷م- - -ي - -ل - -ة ،و ⁄ي - -ح - -رك
اŸسض -ؤوول -ون اÙل-ي-ون سض-أك-ن-أ أام-أم م-أ
تتعرضس له الطبيعة من تلوث ،وكأأ‰أ
ل -دي -ه -م مشض -ك-ل-ة ع-ويصض-ة م-ع ال-ن-ظ-أف-ة
البيئية “نعهم من حمأيتهأ ،ومن من
اŸؤوسض -ف رؤوي -ة ه -ذا ال -دي -ك -ور ال -وسض-خ
ال- -ذي ’ ُت- -بِ- -ه- -ج أال- -وان- -ه ،وسض- -ط ه- -ذه
اأ’ح -راج اıضض -رة ال -ت -ي ت-قضض-ي ه-ذه
اŸفرغة على جمألهأ وسضحرهأ».
منظر تقول عنه اآ’نسضة سضمÒة‘ ،لقد
سضبق ‹ أان شضأهدت ‘ مّرات عدة،
سضأئقي اŸركبأت يتوقفون على حواف
الطريق الو’ئي رقم  ،22للتخلصس من
أاكيأسس القمأمة اÿأصضة بهم ،من دون
ذّرة اكÎاث و’ ت- - -ردد ،ي - -رم - -ي ه - -ؤو’ء

فضض Ó-ت -ه -م ب-خ-ط-ى واث-ق-ة م-ن دون أاي
ضضم ،Òوتتمّثل النفأيأت اıتلفة ،من
ق-م-أم-ة م-ن-زل-ي-ة ،م-واد خ-أملة ،أاغراضس
قدÁة ،وركأم أانقأضس ،وغÒهأ ،وحتى
جثث ا◊يوانأت اأ’ليفة ترمى ‘ هذا
اŸوقع ،وÃجرد إاضضرام النأر ‘ هذه
اŸف -رغ -ة ال -عشض -وائ-ي-ة ،ح-ت-ى ت-تصض-أع-د
أاع -م-دة م-ن ال-دخ-أن ل-ت-ت-م-أي-ل ‘ م-هب
ال - -ري - -ح ،واŸع - -روف أان إاح - -راق ه - -ذه
النفأيأت يخلق مشضأكل أاخرى بد’ من
إايجأد حلول للمشضكلة الرئيسضية».
وك -ن-ت-ي-ج-ة ل-ه-ذا ال-وضض-ع ،ي-ق-ول ا◊أج
أاحمد« ،تعّج حواف هذا اÙور من
الطريق اŸؤودي إا ¤بلدية أايت جليل
و›أريه بألقمأمة والنفأيأت ،وتسضتو‹
ال -ع -ب ّ-وات ال -زج-أج-ي-ة واŸصض-ن-وع-ة م-ن
اأ’ل- - -وم- - -ن- - -ي - -وم وق - -أرورات وأاك - -ي - -أسس
البÓسضتيك على كل اŸسضأحأت ،وحتى
الّزوايأ التي قد نعتقد ‘ الوهلة اأ’و¤
اأن -ه -أ ق -د ظ ّ-ل -ت ع -ذراء م -ن أاّي ت-ل-وث،
‚ده- -أ م -وسّض -خ -ة وم -دّن -سض -ة ،وت -ب -ق -ى
اŸشض -ك -ل -ة ال-كÈى م-ت-مّ-ث-ل-ة ‘ صض-ع-وب-ة
التّخلصس من الÓوعي اŸد ،Êالسضأئد
لدى غألبية اŸواطن Úوعدم اكÎاثهم
فألطبع يغلب الّتطبع».
وأامأ أاحد اŸنتخب Úفقد قأل ‘ هذا
الصض- -دد ّŸأ اسضُ- -ت- -جِ - -وب ‘ شض- -أأن ه -ذه
ال-قضض-ي-ة« ،ب-أل-رغ-م م-ن ك-ون-ن-أ ق-د ق-منأ
بتنظيف اأ’مكنة اŸعنية ‘ العديد من
اŸرات ،اإ’ اأن ال- -ع- -أدات السض- -ي- -ئ -ة ق -د
اأصض-ب-حت ط-ب-ي-ع-ة ث-أن-ي-ة يصضعب القضضأء
ع -ل -ي -ه-أ ،ف-أل-ن-ظ-أف-ة مسض-ؤوول-ي-ة ا÷م-ي-ع
ول -يسس مصض -أل -ح ال-ب-ل-دي-ة ف-ق-ط» .وه-ذا
تصضريح عن العجز أامأم الوضضع السضأئد
اإن دّل ع- -ل -ى شض -يء ،ف -إأّن -م -أ ي -دّل ع -ل -ى
صض -ع -وب -ة ال -ع -م -ل ال-ذي ي-ن-ب-غ-ي إا‚أزه،
لتغي Òطريقة تفك ÒاŸواطن Úوغرسس
روح اŸواطنة اŸشضÎكة ‘ عقولهم.

لشسجار اŸثمرة
بهدف تطوير إانتاج العسسل وتوسسيع سساحة ا أ

قطاع الفÓحة والغابات يعّد برنا›ا لدعم الفÓح Úبالششلف

Œري ع -ل -ى مسس -ت -وى ت -ع -اون -ت -ي
ا◊ب- - - -وب وال- - - -ب- - - -ق- - - -ول ا÷اف - - -ة
اŸت -واج-دت Úب-ا÷ه-ت Úالشس-رق-ي-ة
وال -غ-رب-ي-ة ل-ل-ولي-ة ،ال-ت-حضسÒات
ل‚اح م -وسس -م
ع- -ل- -ى ق- -دم وسس -اق إ
ا◊صس - -اد وال - -درسس ا◊ا‹ ‘ ظّ- -ل
توقعات مردود كب ‘ Òكمية إانتاج
ا◊ب- - - -وب ،وت- - - -رت- - - -ك- - - -ز م- - - -ه- - - -ام
لم-ك-ان-ات
ال-ت-ع-اون-ي-ت ‘ Úت-وف Òا إ
اŸادي -ة وال -بشس -ري -ة ،خ -اصس-ة م-ن-ه-ا
اıازن آال- -ي- -ات ا◊صس- -اد وال -درسس
لفائدة اŸزارع.Ú

أام البواقي :اسشكندر ◊جازي
” ‘ هذا الصضدد ،حسضب مأ
وقد ّ
أاكده مصضدر رسضمي لـ»الشضعب» ،تهيئة 10
ن- -ق- -أط ÷م -ع اÙصض -ول م -وزع -ة عÈ
م- -ن- -أط- -ق ال- -و’ي- -ة حسضب اŸسض- -أح- -أت

اŸزروع- -ة ب- -ك- -ل م -ن -ط -ق -ة ،إا ¤ج -أنب
تخصضيصس  28آالة حصضأد ”ّ إاخضضأع عدد
م -ن-ه-أ إا ¤اŸراق-ب-ة والصض-ي-أن-ة الÓ-زم-ة
ب -غ -ي -ة تسض -ي Òم-وسض-م ا◊صض-أد ب-ت-ن-ظ-ي-م
ﬁك-م ت-ث-م-ي-ن-أ ل-ل-م-ردود اŸت-وق-ع ،ه-ذا
م -وازاة م-ع ح-رصس إادارت-ي ال-ت-ع-أون-ي-تÚ
ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ة ال-ظ-روف اإ’داري-ة الÓزمة
ب -تسض-خ Òك-ل اŸواد ال-بشض-ري-ة اŸت-وف-رة
لتسضي Òالعملية ككل ‘ أاريحية.
ومن اŸتوقع ‘ هذا الصضدد حسضب
ت-ق-دي-رات م-دي-ري-ة اŸصض-أل-ح ال-فÓحية
ل- -و’ي- -ة أام ال- -ب -واق -ي ،أان ي -ت ّ-وج م -وسض -م
ا◊صضأد والدرسس  ،2019 - 2018ببلوغ
إان -ت -أج ا◊ب -وب «ق -م -ح وشض -ع ،»Òأارب -ع-ة
م Ó-ي Úق -ن -ط -أر ك-رق-م ق-ي-أسس م-ق-أرن-ة
Ãن- -ت- -وج السض- -ن- -وات اŸأضض- -ي- -ة ،ن -ظ -را
ل -ل -تسض -أق -ط اŸع -ت Èل-ك-م-ي-أت اأ’م-ط-أر
ب -أل -و’ي -ة ل -ه -ذا اŸوسض -م خ-أصض-ة خÓ-ل
شضهري أافريل ومأي اŸنصضرم ،Úحيث

صس- -صست اŸصس- -ال- -ح ال- -ف- -لح- -ي -ة
خّ
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع م-دي-ري-ة ال-غ-اب-ات
ب -ولي -ة الشس -ل-ف إاع-ان-ات ف-لح-ي-ة
ل-دع-م ت-رب-ي-ة ال-ن-ح-ل ضس-م-ن آاليات
ال -دع -م اŸوّج -ه -ة ل -ه -ذا ال -ن -وع م-ن
لن - -ت - -اج ،حسسب م - -ا أاك - -د رئ - -يسس
ا إ
ا÷معية الوليئة لÎبية النحل.

الششلف :و.ي .أاعرايبي
العملية تأأتي ضضمن ا÷هود اŸوجهة
ل -ت -ف -ع -ي -ل ه -ذه الشض -ع -ب-ة ،حسضب رئ-يسس
جمعية تربية النحل بألو’ية آايت حمودة
الذي وصضف العملية بألÈنأمج اŸنتج
ل -ه -ذه اŸأدة ال-غ-ذائ-ي-ة م-ن ج-ه-ة ودع-م
إان- -ع- -أشس اإ’ن- -ت- -أج اÙل- -ي ال- -ذي ع- -أد
ل-ل-واج-ه-ة م-ن خÓ-ل ال-ع-م-ل-يأت العديدة
التي بأشضرهأ اŸهنيون واıتصضون ‘
ت - -ط - -وي - -ر ه- -ذه الشض- -ع- -ب- -ة ،حسضب ذات
اŸتحدث.
وبنظر ذات اŸسضؤوول ،فإأن تخصضيصس
أاك Ìمن  5آا’ف وحدة لÎبية النحل يعّد
‘ اأ’سض -أسس م -ؤوشض -ر اي -ج -أب -ي ل-ت-ط-وي-ر
قطأع اإ’نتأج الذي عرف نشضأطأ كبÒا
خÓل هذه السضنوات اأ’خÒة ـ حسضب

رئيسس ا÷معية ـ الذي كشضف اأن الكميأت
اŸق-دم-ة م-ن ط-رف م-دي-ري-ة اŸصض-أل-ح
الفÓحية والتي تقدرهأ بـزهأء  3اآ’ف
وح- -دة ،ف- -ي- -م -أ ب -ل -غت حصض -ة م -دي -ري -ة
الغأبأت أالف Úخلية لÎبية النحل .هذه
الكميأت من شضأأنهأ ضضمأن توف Òاليد
ال -ع -أم -ل -ة ب Úسض -ك -أن ال -وسض -ط ال-ري-ف-ي
وا◊رف -ي Úال -ذي-ن دأاب-وا ع-ل-ى ‡أرسض-ة
هذا النشضأط الفÓحي بألوسضط الغأبي
واŸسضأحأت الفأرغة من اأ’راضضي غÒ
اŸسضتغلة ـ يقول اŸنتجون لهذه اŸأدة ـ
التي تعرف رواجأ ‘ اأ’سضواق خأصضة
هذه اأ’يأم أاين تتهأفت العأئÓت على
اق -ت -ن -أء م -أدة ال -عسض -ل ل -ت-حضض Òأاط-ب-أق
ا◊لويأت واŸأأكو’ت ’إقأمة ا◊فÓت
واأ’ف-راح ال-ع-أئ-ل-ي-ة ،ي-ق-ول ﬁدث-ونأ من
ال -ت -ج -أر وال-ب-أع-ة اŸت-ج-ول Úب-أأ’سض-واق
الشض- -ع- -ب -ي -ة واÓÙت اŸت -خصضصض -ة ‘
تسضويق هذا اŸنتوج.
يحدث هذا فيمأ  ⁄تسضتفد فئة كبÒة
من اŸهتم Úبإأنتأج هذه اŸأدة بعدة
ب -ل-دي-أت ري-ف-ي-ة ’زال سض-ك-أن-ه-أ ي-ع-أن-ون
ا◊رم- - - - -أن واإ’قصض- - - - -أء م- - - - -ن ه- - - - -ذه
اإ’سضتفأدات التي جأءت حسضب البعضس،
لرفع متأعب الغ Íعن هذه الشضريحة
من السضكأن بألوسضط الريفي الذي كسضب

مهأرة ‘ تربية النحل خأصضة بألوسضط
ال -غ -أب -ي ال -ذي ي-ت-م-ي-ز ان-ت-أج-ه ب-أ÷ودة
والنوعية بأسضتغÓله ‘ العÓج الصضحي
ب -ع -ي -دا ع -ن ال -وصض -ف-أت ال-ط-ب-ي-ة ـ يشضÒ
ﬁدثونأ ـ ‘ كل من منأطق الزبوجة
وسض -ن -ج -أسس وب -وزغ -أي -ة وب -ن-ي ب-وع-ت-أب
بأŸنطقة اŸسضمأة السضّد الصضغ.Ò
وبأŸوازاة مع هذه العملية اÿأصضة
بألدعم ،فقد ”ّ تخصضيصس عدة حصضصس
م -ن أان -واع اأ’شض -ج -أر اŸث -م -رة ل -ف -أئ-دة
سض -ك -أن اŸن -أط -ق ال -ري -ف-ي-ة وال-فÓ-حÚ
ال- -راغ- -ب ‘ Úت -ط -وي -ر ع -م -ل -ي -ة غ -رسس
اأ’شضجأر التي عأدت بقوة هذه السضنوات
اأ’خÒة ،وهو مأ اعتÈه البعضس ترسضيخ
ث -ق -أف -ة غ -رسس ا’أشض -ج-أر اŸث-م-رة ذات
اŸردود ا÷ي - -د ك - -م- -أ ه- -و ا◊أل ب- -واد
ق - -وسض Úوت - -أج - -ن - -ة ومصض- -دق وب- -ري- -رة
والزبوجة وغÒهأ من ا÷هأت النأئية
”
اŸعروفة بطأبعهأ الفÓحي ،حيث ّ
توزيع مأ ب120 Úو 150شضجرة للفÓح
ال -واح -د ،ت -دع -ي -م -أ ل -زراع -ة اأ’شض -ج -أر
والرفع من كميأت اإ’نتأج من الفواكه
واŸن -ت -ج-أت ذات اإ’سض-ت-هÓ-ك ال-واسض-ع،
كمأ هو ا◊أل ‘ إانتأج مأدة الزيتون
والزيت واللوز وغÒهأ من اŸنتوجأت
الفÓحية ذات اإ’نتشضأر الواسضع بألو’ية.

األربعاء  1٩جوان  ٢٠1٩م
الموافق لـ  1٦ششوال 1٤٤٠هـ
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بقلم الدكتور ﬁي الدين عميمور
ا◊لقة ٠١

م -رضض م -زع -ج..ل-ل-م-ريضض
وإل - -ط - -ب - -يب م- -ع- -ا..وي- -زدإد
’زع - - - -اج إذإ ك- - - -ان إŸريضض
إ إ
صس -دي -ق -ا ع -زي-زإ..أإو أإسس-ت-اذإ
ف- -اضس ..Ó-أإو ق -ري ً-ب -ا ،ه -ن -اك
’حرإج..وإللف
إ إ
وإلدورإن..وإلتلميح
باŸرضض دون إلتصسريح به.
ثم يكون إلفحصض – فحصُض
إŸك- -ان إ◊سس- -اسض – مشس- -ك- -ل -ة
إŸشساكل..وإŸريضض
ُمحَرج..وإلطبيب
’مر كثÒإ
ُمحَرج..وينتهي إ أ
ب-أان ي-ك-ت-ف-ي إل-ط-بيب بسسماع
’ع - - - - - - - - - - - - - -رإضض وإفÎإضض
إ أ
إل- -تشس- -خ- -يصض دون إل- -ف -حصض
’صسبع
إلشس-رج-ي إل-ك-ام-ل..با أ
وب -ال -رك-ت-وسس-ك-وب-ي..وÃا أإن
إŸرضض م - - - - - - - -ن ع - - - - - - - -ن- - - - - - - -د
إلله..فالشّسفاء بيد إلله.

مسســ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
مإ
قا
’ إأصسحـ ’ت
ابها

ه -ك-ذا ك-ان ح-ال-ن-ا ج-م-ي-ع-ا ون-ح-ن ن-ح-اول عÓ-ج
قضش-ي-ة ال-ت-ع-ريب ،وي-ت-مّ-زق ال-ك-اتب داخ-ل-ي-ا ع-ندما
يحسس بأان عليه مراعاة عدم إاغضشاب فÓن ،وعدم
إاث- -ارة عÓّ- -ن ،وع- -دم إاح -راج ا÷ه -ة ال -ف Ó-ن -ي -ة أاو
اÛم- -وع- -ة ال- -فÓ- -ن- -ي- -ة..وت- -ك- -ون ن- -ت -ي -ج -ة ه -ذا
ك-ل-ه..دراسش-ات غ Òم-ك-ت-م-ل-ة ال-ع-ن-اصش-ر..وم-ن ه-ن-ا
جاءت الصشورة التي ارتسشمت ‘ أاذهان الكثÒين
وصشمت ما نششر عن التعريب – وكث Òمنه..جهد
صشادق أام – Úبالسشطحية.
ه -ذه اّŸرة..سش -أارت -دي ال -ق -ف -از ا÷راح-ي..ول-ن
أا–ّرج م - -ن سش- -ؤوال أاو أات- -عّ - -ف- -ف م- -ن ف- -حصس..ل- -ن
أاترّدد..سشÓحي..إاÁان قاطع بأان الوقت قد حان
لفحصس البواسش ÒاŸزمنة بكل ما يتطلبه الضشمÒ
اŸهني من تدقيق..وبكل ما تفرضشه اŸهنة من
لح-راج ،درع-ي ال-ذي
ق -ب -ول اح-ت-م-الت ال-ت-ل-وث وا إ
احتمى به – إاذا ما زل القلم أاو تع – Ìأاّنني أاحاول
ﬂلصش- -ا إاي -ج -اد تشش -خ -يصس دق -ي -ق Ÿرضس م -زم -ن
بإامكانيات ﬁدودة.
ال ّسشؤوال الذي يفرضس نفسشه كبداية للحديث..إا¤
ي مدى تؤومن جماه Òششعبنا بالتعريب؟..وهذا ‘
أا ّ
حد ذاته يقودنا إا ¤سشؤوال أاك Ìدّقة..وأاك Ìإاحراجا
وأاب -ع -د م -ا ي-ك-ون ع-ن ال-ت-وق-ع...ه-ل ي-ؤوم-ن شش-ع-ب-ن-ا
بضشرورة التعريب؟

هل يؤومن شسعبنا بضسرورة إلتّعريب؟
فّكروا قلي Óمعي..ولنكن صشادق Úمع أانفسشنا.
اإلج -اب -ة اŸؤوŸة..إاّن شش -ع-ب-ن-ا...شش-ع-ب-ن-ا ،ك-ل-ه ل
يؤومن بجدوى التعريب.
حقيقة..مرة مؤوŸة..ولكنها واقع حي!
عودة بالذاكرة إا ¤عهد مضشى...عهد غسشلته
أام- -ط- -ار ن- -وف- -م...Èع- -ودة م- -ق- -رون- -ة ب- -ال- -ت -ف -كÒ
اÙايد...بدون خطابة...بدون –يّز.
ك -انت ال ّصش -ورة ال -ت -ي “ث -ل -ه -ا ال -ع -روب -ة ‘ ل -ي-ل
السش - - -ت - - -ع - - -م - - -ار...ه- - -ي صش- - -ورة ال- - -ق- - -دسش- - -ي- - -ة
والسشتششهاد...العربية هي لغة القرآان...لغة أاهل
ا÷نة...ضشوء روحا Êين Òالقلوب...تتعطّشس إاليه
أافئدة اŸؤومن...Úمارسشوا أام Á ⁄ارسشوا ششعائر
ال -دي -ن ،اقÎنت ب -ال -ك -ف -اح اŸسش ّ-ل-ح ك-م-ا اقÎن ب-ه
هتاف...الله أاك.È
م-ق-اب-ل ه-ذا ك-ل-ه...ك-انت ال-ف-رنسش-ي-ة “ّث-ل العلم
وا◊ضشارة والتقدم ،وإاذا كانت العربية تعتمد –
ه -ك -ذا أاري-د ل-ه-ا م-ف-ه-وم-ا – ع-ل-ى اÓŸئ-ك-ة ك-ق-وة
ضشاربة ،وعلى ششيكات ‘ بنك ا÷نة ،فالفرنسشية
هي قوة ذاتية ألنها – هكذا أاريد لها أان تفهم – لغة
ال-ب-ارود...ل-غ-ة الصش-اروخ...ل-غ-ة ال-ب-ي-ن-يسش-يل Úوالبي
لدارة ول - - - - - - -غ - - - - - - -ة
دوز...ه- - - - - - - -ي ل- - - - - - - -غ- - - - - - - -ة ا إ
التعامل...باختصشار...هي لغة العصشر.
هكذا – رغم كره السشتعمار – كانت الفرنسشية.
وهكذا ظّل مفهوم العربية عند ا÷ماه.Ò
واب -ن الصش -ح -راء ي -حب ج -م -ل -ه..ول-ك-ن-ه ي-ن-ح-ن-ي
احÎاما أامام النفاثة.
أامام القوى التي ل يفهمها..والتي ل يسشتطيع
امتÓكها.

صسفوف
إلعدّو ب Úإل ّ
هطلت أامطار نوفم Èفغسشلت عن وجه ا÷زائر
أادخنة قرن وربع...وجاء ربيع مارسس..ثم سشطعت
ششمسس يوليو.
لوحال؟ هل عاد للجزائر وجهها
هل جّفت ا أ
ا◊ق-ي-ق-ي ب-ع-د السش-ت-قÓ-ل؟ ه-ل ت-غّ-ي-رت ال-ن-ظرة؟
لجابة  ..ذلك أان ثÓث سشنوات كانت
تصشفعنا ا إ
أاقسشى على التعريب من قرن وربع.
هنا كان العدو ب Úالصشفوف...لعله كان يتقدم
ب- -عضس الصش- -ف -وف...ارت -دى ث -وب الصش -دي -ق..ث -وب
لخ..ثوب الششقيق.
ا أ
لصش -دق -اء..ك -ان -وا أاقسش-ى ع-ل-ي-ن-ا م-ن-ه..ع-ب-ث-وا
وا أ
بجراحنا....فتقّيحت و–ول الدم فيها إا ¤صشديد.

كيف كان إŸوقف غدإة إ’سستقÓل؟
م------زي------ج م-----ن ال-----ف-----رح-----ة ال-----ط-----اغ-----ي-----ة
والدهششة..ضشحكات على القسشم ونظرة إا¤
اÛهول..وسشريعا أامر ع Èهذه الفÎة التي
م--ازالت ذك--راه--ا ح-ي-ة ‘ ال-ن-ف-وسس..أام-ر..ث-م
لحاول رسشم
أاقف..ومن بعيد..التفت خلفي أ
اÓŸمح العامة كما أاراها من هنا..من ربوة
مطلة على وادي الذكريات.
وع--ل-ى ال-ب-ع-د و‘ ا÷م-اه ÒاŸت-ط-ل-ع-ة إا¤
مسش----ت----ق---ب---ل أاسش---ع---د..ا÷م---اه Òال---ت---ي ك---ان
السشتقÓل بالنسشبة لها نهاية اŸطاف◊..ظة
لف----ط---ار ب---ع---د ي---وم ق---ائ---ظ ا◊ر م---ن أاي---ام
ا إ
رمضشان..على البعد تبدو كتل أاميبية..متناثرة
حائرة ..قلقة..تتجمع وتتسشلل بهدوء وبدون
لفت لÓنظار.
ورّددت ا÷ب---ال صش---وت ال---ت--اري--خ..ع--ادت
لصشلية وإا› ¤الها
ا÷زائر إا ¤حظÒتها ا أ
ا◊يوي ،وإا ¤مكانها الطبيعي ب Úششعوب
لم-ة ال-ع-رب-ي-ة..وا÷م-اه Òت-زغ-رد..ف-رحة
ا أ
له---ل
الب----ن اŸغÎب ع----ن----د أام----ل ل----ق----اء ا أ
لحباب.
وا أ
ق ن--اق--وسس اÿط--ر..ي--نّ--ب--ه ال--ذي--ن ك-ان
د
و ّ
السش--ت-قÓ-ل ب-ال-نسش-ب-ة ل-ه-م ن-ق-ط-ة وث-وب إا¤
آافاق جديدة..النّفوسس التي تغلى بالتطلعات
الطبقية الطاﬁة إا ¤ملء الفراغ القيادي
لداري ال------ن------اشش------ئ ع------ن زوال ال------ق------وة
وا إ
السشتعمارية.
ه--م الصش--غ--ار ال-ذي-ن ع-اشش-وا ع-ل-ى ه-امشس
لدارة ا◊ك-وم-ي-ة ق-ب-ل السش-ت-قÓ-ل..ح-م-ل-ة
ا إ
ملفات أاو فÒان مكاتب..ثقافتهم ﬁدودة
وإادراك--ه-م ال-وط-ن-يﬁ..دود..ول-ك-ن ال-وط-ن
لم!! م--ن--ح-ه-م ف-رصش-ة الح-ت-ك-اك ب-ا÷ه-از
ا أ
لداري فكانت لهم بذلك بعضس خÈة..وهم
ا إ
بذلك يؤومنون بصشاحب الفضشل..فلوله لظلوا
أاصشفارا..كانوا كخادمة ريفية عاششت عند
أاسشرة أاوروبية...تعود إا ¤أاهلها ‘ الدوار
ل---ك---ي «ت---ف---وخ» ع--ل--ي--ه--م ب--ك--ل--م--ة أاج--ن--ب--ي--ة
ت--ل--وك--ه--ا..ب--تصش--ف--ي--ف--ة ل--لشش--ع-ر..ب-ث-وب ك-ان
لسش--ي-دت-ه-ا..وب-اح-ت-ق-ار ل-ك-ل م-ا Áث-ل-ون-ه‘ ،
ﬁاولة ل ششعورية لتعويضس النقصس الذي

أاح ّسشت به أامام سشادتها.

عقلية «إلبيان فاكان»
ك -ان ه -ن -اك ال -ذي -ن وضش -ع-وا ل Íال-وط-ن األم!! و⁄
يفطموا بعد..منحتهم فرنسشا الفرصشة – لسشبب أاو
آلخ - -ر – ل - -ك- -ي ي- -ع- -يشش- -وا حضش- -ارت- -ه- -ا وي- -تسش- -ل- -ق- -وا
ثقافتها..هؤولء تقطعت أانفاسشهم فلم يجرؤووا على
الصشعود اأك..Ìعلى اكتششاف اأنفسشهم..على اسشتغÓل
ما تعلموه للبحث عما يجب اأن يتعّلموه..منهم الذين
ك- -ان- -وا ع- -ل- -ى شش- -ي -ئ م -ن شش -ف -اف -ي -ة ال -ن -فسس وع -م -ق
البصشÒة..فانصشاعوا ألوامر التاريخ وحتميته ،ومنهم
من “لكه اÿوف فانضشم روحيا إا ¤من تربطه بهم
اأوامر اللسشان.
و‘ ال -ف -وضش -ى ال-ت-ي أاح-دث-ه-ا ال-ف-راغ اإلداري ب-ع-د
رحيل األوروبي Úاأمسشكت هذه اÛموعات بأاجهزة
الدولة..ا÷هاز الذي يربط القاعدة بالقيادة..
وجد اŸسشود نفسشه فجأاة ‘ مقعد السشيد متمّتعا
بجل امتيازاته..واأصشبحت ›رد فكرة مغادرته له –
حتى لتناول الغداء – مصشدر رعب..وسشيطرت على
الدولة عقلية «البيان فاكان».
هؤولء كلهم كانت مصشلحتهم الششخصشية تتعارضس
م- -ع رج- -وع ا÷زائ- -ر إا ¤ا◊ظÒة ال- -ع -رب -ي -ة بصش -ورة
عملية ⁄..يكن يرهبهم موقف سشياسشي متجاوب مع
Óمة بقدر ما يقضس مضشجعهم..أان
اآلمال الكبار ل أ
تصشبح اللغة العربية..ششك Óومضشمونا..اللغة الرسشمية
‘ الدولة..وبقدر ما كانوا من أاسشبق الناسس ◊مل
شش -ع-ارات ال-ت-ع-ريب ب-ق-در م-ا ك-ان-وا م-ع-اول ل-ت-ح-ط-ي-م
مضشمونه.
م- - -ع- - -ن- - -ى ه- - -ذا اإذا اأّن أام- - -ام- - -ن- - -ا اآلن ق- - -اع - -دة
شش-ع-ب-ي-ة..م-ازالت ال-ع-رب-ي-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ه-ا –مل معاÊ
ال ّسش- -م- -و الّ- -روح- -ي..و›م -وع -ات ان -ت -ه -ازي -ة ت -رسش -م
إاسشÎات - -ي - -ج - -ي- -ة واسش- -ع- -ة اŸدى ل- -ك- -ي ي- -لّ- -وث اسش- -م
العربية..ولكي تظهر..لغة عجز وتأاخر..ولكي يظهر
دع -اة ال -ع -رب -ي-ة..كصش-وت م-ن ال-عصش-ر ا◊ج-ري..ي-ثÒ
الرثاء.
الّتسشاؤول الذي يفرضس نفسشه..
أاي -ن دع -اة ال -ع-رب-ي-ة..وك-ي-ف ك-ان دوره-م وق-ب-ل ك-ل
هذا..من هم رجال الصشف العربي؟
جل اŸثّقف Úبالعربية..إان  ⁄يكن..كّلهم..من أاسشر
بسشيطة متواضشعة..هم بحق الوجه ا◊قيقي للطبقات
الكادحة.
اب- -ن «ال- -ب- -اشس آاغ- -ا» واب- -ن «ال- -ق- -ائ -د» واب -ن «سش -ي
ف Ó- - - - -ن»..ه - - - - -ؤولء ك - - - - -ان - - - - -وا ي - - - - -ت - - - - -ب - - - - -ع - - - - -ون
«اŸي - -دي- -رسش- -ا»..وي- -ت- -دّرج- -ون إا« ¤ال- -ل- -يسش- -ي- -ه» ث- -م
ا÷ام -ع -ة(..ول-ن اأ–ّدث ه-ن-ا ع-ن ال-ث-م-ن ال-ذي دف-ع-ه
أاهلوهم من أاجل ذلك !!) ،ومعنى هذا أان دراسشة
اŸثقف بالعربية لهذه اللغة كانت تعبÒا عن الضشيق
اŸادي ‘ أاغلب األحيان و..راسس الفرطاسس قريب
لربى..ومعنى هذا أايضشا اأن الأب لو ُخّير Ÿا اختار
ال-دراسش-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ول-ن-فسس السش-بب ال-بسش-ي-ط..م-ن أان
األب يرجو ا Òÿلبنه..واŸسشتقبل – هكذا كان يراه
– مكفول بدراسشة الفرنسشية.
وي- -ق -ول م -عÎضس ل -ق -د ك -ان ال ّ-داف -ع ال ّ-دي -ن -ي ه -و
األسش -اسس..ل -ك ّ-ن -ي اأق -ول..ه -ذه اسش -ت-ث-ن-اءات..والّ-ن-ادر
يحفظ ول يقاسس عليه.
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اŸدية :علي ملياÊ
حيث كان الهدف –صشيل وحصشر ما
يحؤل ب ÚاŸعماري وب Úتأادية مهامه
على أاحسشن وجه ،كاششفا ‘ هذا الصشدد
بأان هذه العملية كانت Ãثابة اÿطؤة
األولية ،تلتها فيما بعد عملية إاعداد
ت -ق-ري-ر م-فصش-ل ل-ك-ل ه-ات-ه اإلنشش-غ-الت
قصش -د “ري -ره -ا إاﬂ ¤ت -ل-ف أاصش-ح-اب
اŸشش- - - -اري- - - -ع ،وك- - - -ان م - - -ن ب Úه - - -ذه
اŸقÎح- -ات ضش- -رورة إاشش -راك اÛلسض
اÙلي لهيئة اŸعماري Úبهذه الؤلية
‘ حماية الÎاث اŸعماري ،اÙيط
اŸب- - -ن- - -ي م- - -ن ج- - -ه- - -ة ،وإاب- - -داء رأاي - -ه
اإلسشتششاري الذي ل يسشتهان به ‘ كل
ما يخصض العمران والعمارة.
أاوضشح مؤفقي بأان العمل اإلسشتششاري
جاء وفق ما ن ّصض عليه الباب الثالث من
اŸرسش -ؤم ال -تشش -ري -ع -ي رق -م 07 - 94
ا- - - -Ÿؤؤرخ ‘  18م- -اي  ،1994اŸت-ع-ل-ق
بشش -روط اإلن -ت -اج اŸع -م -اري و‡ارسش-ة
مهنة اŸهندسض اŸعماري ‘ مؤاده (من
اŸادة  35إا ¤اŸادة  ،)42حيث ن ّصض
هذا الباب على إانششاء هيئة تدعى ÷نة
الهندسشة اŸعمارية والتعم ÒواÙيط
اŸبني ،يÎأاسشها عضشؤ منتخب من بÚ

‡ث -ل -ي ال -دول-ة أاو ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
وال -ت -ي تسش -تشش -ار ‘ ك -ل مسش -أال-ة ت-ت-ع-ل-ق
ب-ال-ب-ن-اء وال-ت-ع-م Òوال-ه-ندسشة اŸعمارية
واÙيط ،حيث أان اÛلسض اÙلي
ل -ه -ي -ئ -ة اŸه -ن -دسش ÚاŸع-م-اري Úب-ه-ذه
الؤلية هؤ عضشؤ منها ،رغم إانششاء هاته
اللجنة منذ سشنت ،Úإال أانها بقيت حÈا
على ورق و ⁄يسشتدع ‡ثلنا ولؤ مرة
واحدة ألجل إابداء رأاينا اإلسشتششاري ‘
كل ما تعلّق بالبناء والتعم Òوالهندسشة
اŸعمارية واÙيط.
أابان ﬁدثنا الصشعؤبة التي باتت تعيق
ع -م -ل ه -ي -ئ -ت -ه ‘ ق -ؤل -ه «ق -م -ن -ا م-رارا
اإلتصش- -ال Ãصش- -ال- -ح ال -ؤلي -ة وﬂت -ل -ف
أاصشحاب اŸششاريع العمؤمية ألجل نقل
إانششغالت اŸعماري Úوالعمل سشؤيا من
أاجل النهؤضض بالقطاع ،إال أاننا ما زلنا
ن-ع-ان-ي-م-ن ع-دم ج-دي-ة اإلسش-ت-م-اع ،وك-ذا
ع-دم اإلسش-ت-ج-اب-ة Ÿق-اب-ل-ت-ن-ا ،ح-يث أاننا
ت-ق-دم-ن-ا م-ن-ذ ق-راب-ة السش-ن-ة ب-طلب لقاء
السش -ي-د وا‹ ال-ؤلي-ة م-ن-ذ ت-ع-ي-ي-ن-ه ع-ل-ى
رأاسض ال -ؤلي -ة وإا ¤غ -اي -ة ال -ي-ؤم  ⁄ي-ت-م
إاسش-ت-ق-ب-ال-ن-ا ،ول ح-ت-ى اإلج-ابة الرسشمية
للششكاوي اŸرفؤعة إا ¤مصشالح الؤلية
م- - -ن Œاوزات وع- - -دم إاحÎام ق - -ان - -ؤن
الصشفقات العمؤمية لدى بعضض أاصشحاب
اŸششاريع العمؤمية» ،مسشتغربا كيف أان

ضسبط أخت’Óت ألتهيئة بتبسسة
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مسسؤوول أŸكتب ألو’ئي لنقابة ألصسيادلة أÿوأصس بسسعيدة:

مهنتنا معرضسة للخطر اليؤمي

أكد أحمد موفقي رئيسس أÛلسس أÙلي لنقابة أŸهندسس ÚأŸعماري Úلو’ية أŸدية ،أنه منذ توليه مسسؤوولية
هذأ ألفضساء أŸهني منذ شسهر ماي  ،2017قام بعقد حوأ‹ عشسرة لقاءأت مع كافة معماريي ألو’ية أŸعتمدين،
’عدأد خارطة طريق عمل أÛلسس أÙلي.
بقصسد تسسجيل حاجيات هذه ألفئة ومقÎحاتها إ
›لسش- -ه اÙل- -ي  ⁄يسش- -ت -دع ول -ؤ م -رة
واح- -دة م -ن ق -ب -ل ال -ؤلي -ة ،أاو اÛلسض
الشش -ع -ب -ي ال -ؤلئ-ي وال-ب-ل-دي أاو ال-دوائ-ر
وكأان مسشأالة العمارة والعمران أاصشبحت
سشياسشية وإادارية أاك‡ ،Ìا هي تقنية
تسشتدعى حضشؤر أاهل اإلختصشاصض».
اسشتطرد رئيسض هذه الهيئة اضشافته
بأان «ما نراه اليؤم من تششّؤه صشؤر مدننا
وعدم اإلتزان العمرا Êوطريقة البناء
ل-ي-ؤح-ي صش-راح-ة ت-غ-ي-يب ه-ي-ئ-تنا ،حالنا
ك -ح -ال أاغ -لب ال -ؤلي -ات م -ن اŸشش-ارك-ة
الفعلية لÎقية اÙيط اŸبني ،كما أانه
بصش -ف -ت -ه رئ-يسض اÛلسض اÙل-ي ف-إان-ه
مسشتاء من طريقة تعامل ‡ثلي الدولة
معه ،رغم أانه لديه قدرات ومؤؤهÓت
معتÈة فيما يخ ّصض العمارة والعمران»،
مششÒا ‘ ه- -ذه السش- -ان -ح -ة ب -أان -ه ي -جب
التأاكيد وبكل صشراحة «أاننا لسشنا هنا من
أاج- -ل اإلسش- -ت- -ج- -اب- -ة ل- -دع- -ؤات حضش -ؤر
اŸراسش -ي -م ب-ل ن-ح-ن ه-ن-ا ألج-ل تشش-ي-ي-د
وبناء وطن».
وعن رؤويته للدÁقراطية التششاركية
ق -ال م -ؤف -ق -ي ب -أان -ه «ي -ع -ت -م-د تسش-ج-ي-د
ال -دÁق -راط -ي -ة ال -تشش-ارك-ي-ة ع-ل-ى أارضض
ال -ؤاق-ع بضش-رورة ت-ظ-اف-ر ج-ه-ؤد ‡ث-ل-ي
ال-دول-ة ،وأاصش-ح-اب اŸشش-اري-ع ال-عمؤمية
وﬂت - -ل - -ف اŸت - -دخ - -ل Úم - -ن ن- -ق- -اب- -ة
اŸه- -ن- -دسش ÚاŸع -م -اري Úوج -م -ع -ي -ات
اÛتمع اŸد Êالفّعالة ألجل ا÷لؤسض
جميعا حؤل طاولة ا◊ؤار من خÓل
أاي- -ام دراسش -ي -ة ت -ط -رح خ Ó-ل -ه -ا اآلف -اق
اŸرجؤ بلؤغها ،فيما يخ ّصض اÙيط
اŸبني والعمران بعيدا من النظر بصشفة
ك -م -ي-ة إا ¤اÙي-ط اŸب-ن-ي ك-أارق-ام ب-ل
النظر إاليه بنؤعية نابعة من دراسشات
يقؤم بها أاهل الختصشاصض وليسض نزول
عند رغبات سشياسشية تعؤد بالضشرر على
ا÷ميع ،كما أانه قد آان األوان للجميع
وبدون اسشتثناء بالنهؤضض فكريا بعيدا
عن كل ما من ششأانه يخدم مصشالح ذاتية
قصشد بناء وطن يفتخر به ا÷ميع ويعز
العيشض فيه».

العدد

كشس-ف ألسس-ي-د ي-اسس Úب-وشس-ي-خ-ي
صس -ي -د‹ ورئ -يسس أŸك -تب أل-و’ئ-ي
لنقابة ألصسيادلة أÿوأصس بو’ية
’ضس-رأب
سس -ع -ي -دة لـ»ألشس -عب» ،أن أ إ
أ÷زئي ليوم  29ماي لنصسف يوم
كان Ãثابة وقفة تضسامنية ما عدأ
ب- -عضس ألصس- -ي- -ادل- -ة أل- -ذي- -ن ك -ان -وأ
م - - -درج ‘ Úق - - -ائ - - -م- - -ة أÿدم- - -ة
أŸضسمونة نظرأ لÓسستجابة Ÿطلب
أŸك - -تب أل - -وط - -ن - -ي وب - -ن - -اء ع- -ل- -ى
أ’رسس -ال -ي -ات ل -ل -م -ك-اتب أل-و’ئ-ي-ة
وأ÷م- - -ع- - -ي- - -ة أل- - -ع- - -ام - -ة ‘ إأط - -ار
مفاوضسات مع وزرأة ألعدل.

سسعيدة :ج.علي
كانت ÷نة مكلفة بالششؤؤون القانؤنية
ع-ل-ى مسش-ت-ؤى اŸك-تب ال-ؤط-ن-ي م-ت-ابعة
ل-ق-ان-ؤن اŸؤؤث-رات ال-ع-ق-ل-ي-ة ب-ت-ع-ديÓ-ت
خ -اصش -ة ‘ غ -ي -اب ا◊م -اي -ة ل -لصش-ي-د‹
اıؤل الؤحيد الذي يقدمها للمريضض.
وأان هذه اإلجراءات من ششأانها اأن تضشع
الصشيادلة ‘ مأامن من اإلعتداءات التي
ي-ت-ع-رضش-ؤن ل-ه-ا ن-ت-ي-جة بيعهم للمؤؤثرات
ال -ع -ق -ل -ي -ة ب-ط-رق ت-ت-م-ث-ل ‘ ال-تسش-ج-ي-ل
ل-ل-م-ه-ل-ؤسش-ات وأاخ-ذ صش-ؤرة م-ن النسشخة
وال -ؤصش -ف -ة ال -ط -ب -ي -ة ،ك-م-ا اأشش-ار رئ-يسض

اŸكتب الؤلئي اأن اإلششكال الذي يقع
ف -ي-ه ب-عضض الصش-ي-ادل-ة ت-لك الع-ت-داءات
التي تصشل حتى للقتل خاصشة ما وقع
ب -ؤلي -ة م-عسش-ك-ر و‘ الشش-رق ا÷زائ-ري
عÓ-وة ع-ل-ى اŸت-اب-ع-ة ال-قضش-ائ-ية تنيجة
للفراغ لعدم –ي Úالنصشؤصض اŸتعلقة
ب- -ه- -ذه اŸؤؤث- -رات ..لت- -خ- -اذ إاج -راءات
ع -اج -ل -ة تضش -م -ن ل -لصش -ي -ادل -ة م -ؤاصش -ل-ة
نششاطهم ‘ ظروف آامنة وإال التخلي
النهائي عن بيع اŸؤؤثرات العقلية وأان
اÛلسض الؤطني للنقابة طالب بنششر
ا÷داول اŸصش-ن-ف-ة ل-ل-م-ؤؤث-رات ال-ع-ق-لية
كاملة با÷ريدة الرسشمية مع إاعادة نششر
القرار الؤزاري اŸتعّلق بتصشنيف هذه
اŸؤاد وذلك إاحÎاما للمادت 2 Úو 3من
قانؤن الصشحة.
ك- -م- -ا ششّ- -ددت ع- -ل- -ى ع- -دم ﬁاك -م -ة
وم -ق -اضش -اة أاي صش -ي -د‹ إال ب-ع-د اج-راء
خÈة قانؤنية للتصشنيف الرسشمي للمؤاد
اŸتابع عليها وتصشدر اÈÿة من Èﬂ
ششرعي أاو مصشدر معتمد أاو هيئة مهنية
معتمدة ‡ثلة للصشيادلة و»عدم متابعة
اأو إادانة اأي صشيد‹ ‘ أاي قضشية تتعلق
Ãؤاد غ› Òدول- -ة بصش- -ف- -ة ق- -ان -ؤن -ي -ة
رسش -م -ي -ة ك -م -ؤؤث -رات ع -ق -ل -ي-ة ،وأاضش-اف
اŸتحدث هناك دواء لÒيكا او Ãا
يسشمى ‘ الششارع بالصشاروخ ا ¤يؤمنا
هذا غ Òمصشنفة ‘ األدوية للمؤؤثرات
العقلية ،فالصشيد‹ كما قال ل يتحّمل
العؤاقب رغم اأن الدواء ل يخضشع ا¤
تلك الجراءات ألن إانششاء الدواء ينطلق
من ا Èıا ¤اŸؤزع Úا ¤آاخر حلقة
ه-ؤ الصش-ي-د‹ ،ف-الصش-ي-د‹ ل-ه ضش-غ-طات
كبÒة من ناحية العمل ومن كل ا÷ؤانب
لذا يجب أان يكؤن ﬁميا ‘ عمله ألنه
ل - - -يسض ‘ ﬁل Œاري وإا‰ا م - - -رف - - -ق
عمؤمي يدخل ‘ اÿريطة الصشحية،
ويقدم خدمات صشحية والهدف من ذلك
كله هؤ تؤف Òاألدوية للمريضض.

مسستغاÂ

ربط  ٣.٦٠٠مسسكن بالغاز الطبيعي

اإ’طÓع على سس ÒاŸشساريع ‘ اŸيدان

قام عطالله مو’تي وأ‹ و’ية
ت-بّسس-ة ،م-وأصس-ل-ة ÷ه-ود ألّ-ت-ن-مية،
وتبعا للّزيارأت أŸيدأنّية ألتي دأب
ع -ل -ي -ه-ا أل-وأ‹ م-ن-ذ فÎة ط-وي-ل-ة،
ب-غ-رضس أل-وق-وف ع-ل-ى مدى تنفيذ
أل ّ-ت -وصس -ي -ات ألّسس -اب -ق -ة وأل -ت -ك ّ-ف -ل
ب- -انشس- -غ- -ا’ت ألّسس- -اك- -ن- -ة ،ب -زي -ارة
م-ي-دأنّ-ي-ة ،ت-ف-ق-د م-ن خÓ-ل-ها عدد
م-ن أح-ي-اء م-دي-ن-ة ت-بّسس-ة ،أسستهّلها
ي
بالوقوف على أشسغال ألّتهيئة بح ّ
«سس-ك-انسس-ك-ا» ،ل-ي-ت-فّ-ق-د ب-ع-ده-ا حّي
« »104سس -ك -ن ب -ط-ري-ق أŸط-ار أل-ذي
يشس -ه -د ن -ق -ائصس عّ-دة ”ّ ،أل-ت-ك-ف-ل
ب-ب-عضس-ه-ا ب-ع-د زي-ارة سس-اب-قة للحّي،
وي- -ج- -ري أل- -ع- -م -ل ع -ل -ى أل -ت -ك ّ-ف -ل
بالباقي.

تبسسة :خالد.ع
ي «لرمؤنط» بدوره ﬁلّ تفّقد
كان ح ّ
من قبل الؤا‹ ،أاين أاجرى جؤلة ميدانية
مّكنته من الؤقؤف على نقائصض هذا
ي العتيق ،ومنها اÿلل اŸسشجّل ‘
ا◊ ّ
تؤزيع ا◊صشصض اŸائيّة على ال ّسشكان،
ورداءة ششبكات ال ّصشرف الصشحّي ،عÓوة
ع -ل -ى اهÎاء ب -عضض ال-ط-رق-ات ،وخÓ-ل
ي ،كششف الؤا‹
لقاءه ببعضض سشكان ا◊ ّ
” تخصشيصض مبلغ  18مليار سشنتيم
انه ّ
لتهيئة حي «لرمؤنط» وجزء من حّى
«اŸرجة» ،ومبلغ  62مليار سشنتيم إلعادة
العتبار لتسشعة أاحياء ،من أاحياء مدينة
ت -بّسش -ة ،مضش -ي -ف -ا ،أان -ه أام ّ-د ب -ت -ؤصش-ي-ات-ه
ل- -ل- -مشش- -رف Úبضش- -رورة ال -ت -ك ّ-ف -ل ال -ت -اّم

ب-الّ-ن-ق-ائصض اŸسشّ-ج-ل-ة وإاع-ادة الع-ت-ب-ار
ل- -ل- -حّ- -ي ‘ أاق -رب وقت ط -ال -ب -ا م -ن -ه -م
ب-اŸن-اسش-ب-ة ،أان ي-ك-ؤن-ؤا ع-ؤن-ا للّسشلطات
م - -ن خ Ó- -ل ا◊رصض ع - -ل - -ى ن - -ظ - -اف- -ة
اÙي -ط ،وإاخ -ط -ار اŸصش -ال -ح األم-نّ-ي-ة
ب- -الّ- -ن- -ق- -اط الّسش- -ؤداء ،والّ- -ت- -ب- -ل -ي -غ ع -ن
اÛرم Úخدمة ◊يّهم ومدينتهم.
و– ّسش -ب-ا Ÿؤسش-م الصش-ط-ي-اف ،واصش-ل
وا‹ ال -ؤلي -ة ع -م -ل ّ-ي -ة ت -ف ّ-ق -د مشش -اري-ع
اÓŸعب ا÷ؤارّي -ة ال -ت -ي ي-ب-ل-غ ع-دده-ا
 16م-ل-ع-ب-ا ،أارب-ع-ة م-ن-ه-ا سشيتّم تسشليمها
ب -داي -ة شش -ه-ر ج-ؤي-ل-ي-ة ال-ق-ادم ،ل-ي-ت-ف-ق-د
بعدها البئر العميقة التي وضشعت حّيز
اÿدمة ،والتي من ششأانها تزويد مسشبح
ال -فضش -اء اإلعÓ-م-ي والÎف-ي-ه-ي ب-ؤسش-ط
اŸدي - -ن - -ة ،ب - -اŸي - -اه ط - -ي - -ل - -ة م- -ؤسش- -م
الصشطياف ،بسشرعة ضشّخ تصشل إا 3 ¤ل
‘ الثانية.
ولتدعيم الّرياضشة اÙلّية وا÷معيات
الّنششطة ‘ اÛال ،أاششرف عطا الله
مؤلتي على تدشش Úملعب معششؤششب
اصشطناعي ،لفائدة «جمعيّة اŸسشتقبل
لتكؤين الّنشضء « ،وقام بتكر Ëعدد من
ال ّ-ري-اضش-ي ÚاŸت-ف-ؤق ،Úمشش-ي-دا ب-ج-ه-د
اŸؤؤ ّ
طرين والّداعم ،Úمؤؤكدا «أان مثل
ه-ذه ا÷م-عّ-ي-ات تÎج-م بشش-ك-ل اي-جابي
م - -ب - -ادئ اÛت - -م- -ع اŸد Êالّ- -ن- -اج- -ح،
والنتائج اّÙققة هي أابسشط مثال على
ذلك « ،مصشّرحا ‘ هذا اÿصشؤصض« ،انه
سشيتّم تخصشيصض إاعانة مالّية معتÈة من
ميزانّية الؤلية ،لفائدة ا÷معية».

” م -ن -ذ ب -دأي -ة ألسس -ن-ة أ÷اري-ة
ّ
ب - -و’ي- -ة مسس- -ت- -غ- -ا Âرب- -ط ٣.٦00
مسس-ك-ن ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ،حسس-بما
أسس -ت -ف -ي -د م -ن أŸدي -ري-ة أل-و’ئ-ي-ة
Ÿؤوسسسس -ة ت -وزي -ع أل -ك-ه-رب-اء وأل-غ-از
(ف - -رع سس - -ون - -ل- -غ- -از وع- -رفت ه- -ذه
ألفÎة وفقا لذأت أŸصسدر ـ دخول
حيز أÿدمة لثÓث شسبكات توزيع
ت- -خصس ب- -ل- -دي- -ت- -ي ع Úب- -ودي- -ن- -ار
( 1.000مسس -ك -ن) وت -ازق-ايت (75٣
مسس-ك-ن) وم-ن-ط-ق-ة ب-ع-اي-زي-ة ل-عوج
(ببلدية أ◊سسيان  200مسسكن).
” تزويد  6أاحياء سشكنية ببلديات
كما ّ
ف-رن-اك-ة واسش-ت-ي-دي-ة وسشÒات وا◊سش-يان
وع Úال -ن -ؤيصش -ي Ãج-م-ؤع  440مسشكن
ب- -ه- -ذا ال- -ع- -نصش- -ر ال- -ط -اق -ؤي ت -ن -ف -ي -ذا
ل -ت -ؤج -ي -ه -ات وا‹ ال -ؤلي -ة واسش -ت-ج-اب-ة
ل- -ط- -ل- -ب- -ات اŸؤاط -ن ،Úيضش -ي -ف ن -فسض
اŸصشدر.
“ت
ي
ت
ل
ا
ط
ب
ر
ل
ا
ت
ا
ي
ل
م
ع
ت
ل
م
كما شش
ّ
خ Ó-ل ه -ذه ال -فÎة األح -ي -اء السش -ك -ن-ي-ة
ا÷ديدة وخصشؤصشا اŸسشاكن العمؤمية
الي-ج-اري-ة Ãن-ط-ق-ة ال-ت-ؤسش-ع ال-ع-م-راÊ

ا◊شش -م ( 1.000مسش-ك-ن وب-ل-يدة صشيادة
 280مسشكن وباŸؤازاة مع هذا الÈنامج
ال- - - -ذي ي - - -ه - - -دف إا– ¤سش Úالط - - -ار
اŸع - -يشش - -ي ل- -ل- -م- -ؤاط- -ن Úوخصش- -ؤصش- -ا
” و‘ اطار عصشرنة
باŸناطق الريفيةّ ،
الششبكة وتأام Úو–سش Úاÿدمة Œديد
قنؤات الربط بعدة أاحياء سشكنية Ãدينة
مسشتغا Âوبلدية مزغران  520مسشكن،
وم- -ن اŸن- -ت- -ظ- -ر أان ت- -ت- -ؤاصش- -ل خÓ- -ل
السش- -داسش- -ي ال- -ث- -ا Êم- -ن ه- -ذه السش -ن -ة،
ع -م -ل -ي -ات ت -زوي -د ال -ب-ل-دي-ات واألح-ي-اء
السش -ك -ن -ي -ة ب -ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي ل-تشش-م-ل
اÛم -ع -ات اŸدرسش -ي -ة ال-ت-ي سش-ت-دخ-ل
اÿدم- - -ة خÓ- - -ل اŸؤسش - -م ال - -دراسش - -ي
اŸقبل.
كما سشيتّم قبل نهاية السشنة وضشع حيز
اÿدم -ة لشش -ب -ك -ة ت -ؤزي -ع ال -غ -از ل -ثÓ-ث
بلديات تقع بأاقصشى اŸنطقة الششرقية
لؤلية مسشتغا Âوتخصض  1 . 652مسشكن
ببلية خضشرة و 1 . 297ببلدية عششعاششة
و 698مسش-ك-ن ب-ب-ل-دي-ة ال-ن-ك-مارية ،وفق
ذات اŸديرية.

الدبلومـاسسي
لربعاء  ١٩جؤان  ٢٠١٩م المؤافق لـ  ١٦شسؤال  ١٤٤٠هـ العدد ١٧٩٧٦
ا أ
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على الصسحراويÚ
خوضض معارك قانونية
وإاعÓمية لتقرير اŸصسÒ
لسستاذ فؤؤاد أابركان لـ«الشسعب»:
ا أ

خطّة السسÓم اأ’مريكية تبتّز الفلسسطيني Úللقبول بحلول خارج الشسرعية

كلمة العدد

ما‹ ...طريق السسÓم
حمزة ﬁصسؤل
مّرت أربع سسنوأت ،على أتفاق ألسسلم وأŸصسا◊ة ألوطنية ‘ ما‹،
أŸوّقع ‘ أ÷زأئر سسنة  ،2015ب Úأ◊كومة أŸركزية لباماكو
وأ◊ركات ألسسياسسية بشسمال ألبÓد ،وألذي ينتظر أن ياأخذ طريقه
أإ ¤ألتنفيذ بشسكل كامل.
أ’تفاق ألذي جرى ألتوصسل أإليه عقب  8أشسهر من أŸفاوضسات
ألشساقة ،بوسساطة دولية موسّسعة قادتها أ÷زأئر ،حّدد ‘ بنوده
أ’أسساسسية وملحقاته كل تفاصسيل ألتدأب Òألسسياسسية وأ’قتصسادية
وأ’جتماعية ألتي تلّبي تطلعات ألشسعب أŸا‹.
و أب -رز م -ا ح ّ-ق -ق-ت-ه ه-ذه أل-وث-ي-ق-ة أŸرج-ع-ي-ةّ◊ ،د أ’آن ،ه-و صس-ون
ألوحدة ألوطنية وألÎأبية للبÓد وطابعها أ÷مهوري ،بعدما ’ح
شسبح ألتقسسيم وألتفّكك بقوة ب Úسسنتي  2012و ،2013بدعم وتوأطوؤ
جهات أجنبية أرأدت أن ُتلهب منطقة ألسساحل أ’إفريقي بالكامل.
و‘ سس -ي -اق ألسس -ع -ي أ◊ث -يث ل -ت -ن -ف -ي -ذ أ’ت-ف-اق ع-ل-ى أرضض أل-وأق-ع
ب -اإشس-رأف ÷ن-ة أل-دع-م وأŸت-اب-ع-ة أل-ت-ي تّ Îأسس-ه-ا أ÷زأئ-ر ،ت-وّق -فت
أ’أعمال ألعدأئية ب Úأ◊ركات ألسسياسسية شسمال ألبÓد و–ديدأ

تنسسقية حركات أزوأد وفصسيل «أ’أرضسية».
كما يتعّزز جو ألثقة ب Úأ◊كومة أŸركزية وهذه أ◊ركة ،يوما بعد
يوم ،و ⁄تسسجّل موأجهات مسسلّحة ب Úأ÷انب ‘ Úألسسنوأت ألثÓث
أ’أخÒة.
وقطع مسسار «تسسريح ودمج» مقاتلي أ◊ركات أ’أزوأدية ‘ أ÷يشض
أŸا‹ شسوطا متقّدما ،وعادت رموز ألدولة أŸالية أإ ¤مدن ألشسمال
(“بكتو  -غاو  -كيدأل) ،بينما ’ يزأل ألشسّق ألسسياسسي أŸتعّلق
بالتمثيل ‘ أÛالسض أŸنتخبة (ألŸÈان بغرفتيه) ،معلّقا بتعديل
دسستور ألبÓد.
ومع كل ما –ّقق’ ،زأل ألوضسع أ’أمني ‘ ما‹ هشّسا ومتدهورأ
بشسكل مث Òللقلق ،حيث  ⁄يÎأجع ألتهديد أ’إرهابي ‘ جميع
أŸن -اط -ق ،وظ -ه -ر ج -ل -ي -ا أن أل -ع ّ-د و أŸشسÎك ÷م -ي-ع أŸال-ي Úه-و
«أ÷ماعات أ’إرهابية».
و‘ ألسسنت Úأ’أخÒت ،Úأرتفع ألعنف ألعرقي ‘ ألبÓد ،وفاقت
أ◊صسيلة ‘ ألسسنة ألوأحدة  500ضسحية‡ ،ا يسستدعي عقد موؤ“ر
أŸصسا◊ة ألوطنية باأسسرع وقت ‡كن ،وهي أŸهمة ألتي كلّف بها
ألوزير أ’أول ألسسابق سسوميالو بوباي مايغا لكنه فشسل.
أسستعادة ألسسلم وأ’أمن ‘ ما‹ ،يظلّ من صسميم أŸهام أ◊يوية
للرئيسض أإبرأهيم بوبكر كيتا ،ألذي يكاد يقضسي ألسسنة أ’أو ¤من
عهدته ألرئاسسية ألثانية ،وهو ألذي جاء للحكم ‘ عّز أ’أزمة سسنة
 ،2013وÁلك قبو’ شسعبيا لدى سسكان أ’أقاليم ألشسمالية.
وينتظر أŸاليون من رئيسسهم أ’إسسرأع ‘ تنفيذ أتفاق أ÷زأئر
بشسكل كامل ،و–قيق ألتنمية أ’جتماعية وأ’قتصسادية.

لسستاذ ياسس Úسسعيدي يقيّم تطبيقات
ا أ
اتفاق ال ّسسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ :

تقّدم ‘ وقف القتال
وتعثّر ‘ –قيق التنمية
وا’سستقرار ا’جتماعي
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حـــــــؤار

«الشش -عب» :ب -ع -د أارب -ع سش -ن -ؤات م -ن ت -ؤق -ي -ع
ات -ف -اق السش-ل-م واŸصش-ا◊ة ‘ م-ا‹ ب-ؤسش-اط-ة
ا÷زائ - -ر ،أاي - -ن وصش- -لت ت- -ط- -ب- -ي- -ق- -ات ه- -ذا
التفاق؟
لسشتاذ ياسش Úسشعيدي ‘ :ا◊قيقة توقيع
ا أ
إاتفاق السصلم واŸصصا◊ة ب Úالفرقاء اŸاليÚ
‘ سصياقه الزما ،Êيعّد نوعا من اÿطوات
Óزمة اŸالية
’يجابية ‘ اŸسصار التاريخي ل أ
ا إ
التي تعود إا ¤تسصعينات القرن اŸاضصي ،خاصصة
’زمة
’تفاق جاء ‘ سصياق تعاظم ا أ
وأان توقيع ا إ
’منية وحّدتها ،لكن بالعودة إاجرائيا إا ¤مدى
ا أ
’تفاق فإان ذلك  ⁄يكن
التقّدم ‘ تطبيق بنود ا إ
بالشصكل اŸتوقع أاو يرضصي تلك ا’سصتجابة التي
’طراف غداة توقيع ا’تفاق ،فعلى
أابداها ا أ
ال -رغ -م م -ن ال -ت -ق ّ-دم اŸي -دا› ‘ Êال وق-ف
القتال ،فإان ضصعف التقدم اÙرز ‘ ›ال
’مني ا◊كومي قد أاضصّر بعملية نزع
ا’نتشصار ا أ
’منية .إاضصافة
السصÓح وإاعادة هيكلة القوات ا أ
’بعاد السصياسصية وا’قتصصادية
إا ¤ذلك ،فإان ا أ
التنموية وا’جتماعية لÓتفاق Œ ⁄د طريقها
للتجسصيد رغم تعهد الرئيسض اŸا‹ كايتا غداة
ان- -ت- -خ -اب -ه ب -ب -ذل اŸزي -د م -ن ا÷ه -د ‘ ه -ذا
’زمة اŸالية التي
السصياق ،ولعّل خصصوصصية ا أ
’من وتعدد
ترتكز على ثنائية التنمية مقابل ا أ
’زمة ،قد قّوضض من فرصض التقدم ‘
أاطراف ا أ
تنفيذ ا’تفاق بالرغم من اŸتابعة ا÷زائرية
’‡ية للعملية برمتها.
والرعاية ا أ

‘ حؤارها مع السشيد فؤؤاد جدو أاسشتاذ العلؤم السشياسشية بجامعة
بسشكرة ،تؤقفت «الششعب» عند تطؤرات القضشية الصشحراوية،
خاصشة مصشادقة ›لسض الؤزراء اŸغربي برئاسشة اŸلك ﬁمد
لوروب-ي
السش-ادسض ع-ل-ى ات-ف-اق-ي-ة الصش-ي-د ال-ب-ح-ري م-ع ال–اد ا أ
لق-ل-ي-م-ي-ة
وال -ت -ي ت -نّصض صش -راح-ة ع-ل-ى أان اŸغ-رب يضشّ-م اŸي-اه ا إ
لقليم الصشحراوي ليسض جزءا منه ول
للصشحراء الغربية وبأان ا إ
سشيادة له عليه.
كما تطّرق ا◊ؤار ا ¤حظؤظ اسشتئناف العملية السشلمية بعد
ل‡ي ه-ؤرسشت ك-ؤه-ل-ر ،ووسش-ائ-ل ال-دف-اع
اسش -ت -ق -ال -ة اŸب -ع -ؤث ا أ
اŸتاحة أامام الصشحراوي Úلسشتعادة حّقهم اŸسشلؤب.».

تشسجيع ا’سستثمار اأ’جنبي
باŸناطق اّÙررة
ك- -ي- -ف Áك- -ن ل- -لصش- -ح- -راوي Úأان

يسش- -ت- -غ- -ل -ؤن اعÎاف اŸغ -رب ب -أان

الصش -ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ل-يسشت ج-زءا
م- - -ن أاراضش- - -ي- - -ه ‘ ال- - -دف- - -اع ع - -ن
قضشيتهم و–ريكها على اŸسشتؤى
الدو‹؟
’ن على الشصعب الصصحراوي أان
@@ ا آ
يتعامل مع قضصيته من منطلق Œسصيد
اŸصص Òول - -يسض ت- -ق- -ري- -ر اŸصص ،Òوأان
ي-ت-ب-ن-ى اسصÎات-ي-ج-ي-ة دب-لوماسصيته تقوم
على تفعيل القرارات الدولية لصصا◊ه،
وه- -ذا م- -ن خÓ- -ل ت -ق -د Ëأادل -ة ع -ل -ى
’ق-ل-ي-مية
مسص-ت-وى اÙاك-م ال-دول-ي-ة وا إ

’ أاحد يعÎف بالسسيادة
اŸغربية على الصسحراء الغربية
ك-أاوروب-ا واŸن-ظ-م-ات ال-دول-ي-ة ،خاصصة
ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح -دة
’م-ري-ك-ي-ة وب-ري-ط-انيا وشصمال أاوروبا،
ا أ
وكذا تفعيل الدبلوماسصية ا’قتصصادية
’ج -ه -زة ال -رسص -م -ي -ة ‘
أاي أان ت- -ب -ادر ا أ
ا÷م -ه -وري -ة الصص -ح -راوي-ة إا ¤ت-ف-ع-ي-ل
ا’تفاقية مع القوى ا’قتصصادية الكÈى
’مريكية والصصÚ
كالو’يات اŸتحدة ا أ
ودع -وت -ه -م ل Ó-سص -ت -ث -م -ار ‘ اŸن -اط-ق
اÙررة ،وإاع -ط -اء ام -ت -ي-ازات وإانشص-اء
شص-رك-ات صص-ح-راوي-ة اق-تصص-ادي-ة وأايضصا
تفعيل الدبلوماسصية القانونية من خÓل
’تفاقيات التي
’بطال كل ا إ
رفع قضصايا إ
يÈمها اŸغرب مع الدول واŸتعلقة
ب- -خÒات الشص -عب الصص -ح -راوي وأايضص -ا
’عÓ-م-ي-ة
ب -ت -ف -ع -ي -ل ال -دب -ل -وم -اسص -ي-ة ا إ
’ل - -كÎون - -ي - -ة ل- -لÎوي- -ج ل- -ل- -قضص- -ي- -ة
وا إ
الصصحراوية.
لوروبية مصشرة على
الششركات ا أ
مشش-ارك-ة الح-تÓ-ل اŸغ-رب-ي نهب
الÌوات الصش- - -ح - -راوي - -ة ب - -رغ - -م
لح-ك-ام ال-قضش-ائ-ية التي صشدرت
ا أ
ع -ن ال -ع -دال-ة ،ف-م-ن أاي-ن تسش-ت-م-د
ه-ذه الشش-رك-ات وم-ع-ه-ا الح-تÓ-ل
اŸغربي إارادتهما ‘ سشرقة ثروات
الغ Òدون أان يحاسشبهما أاحد؟
’وروب -ي-ة ل-يسصت ك-ل-ه-ا
@@ الشص -رك -ات ا أ
ت - -ع - -م- -ل ع- -ل- -ى ن- -هب خÒات الشص- -عب
الصص -ح -راوي م-ن خÓ-ل ات-ف-اق-ي-ات م-ع
’وروب -ي ،وك -ثÒا م -ا أاب -ط -لت
’–اد ا أ
ا إ
’وروب-ي-ة ه-ذه ا’ت-ف-اق-ي-ات،
اÙاك-م ا أ
’ول Ÿل-ف
وت -ع -ت Èف -رنسص -ا اÙرك ا أ
’ضصافة
الصصيد البحري مع اŸغرب با إ
ا ¤إاسصبانيا ،و‘ اŸقابل ‚د أان دول
أاوروب -ا الشص -م -ال -ي -ة ك -السص -وي -د ت -رفضض
’تفاقية ،لكن دور
اŸشصاركة ‘ هذه ا إ
ال -ل -وب -ي اŸغ -رب -ي ‘ أاوروب -ا وخ-اصص-ة
ف -رنسص -ا وا’م -ت -ي -ازات ال -ت -ي ي-ق-دم-ه-ا
اŸغ- -رب ل- -ب -عضض ال -ن -واب ‘ اÛلسض
’وروبي وكذا بعضض القادة السصياسصيÚ
ا أ
‘ فرنسصا من خÓل تقد Ëخدمات
ومزايا كثÒة تسصمح بتغي Òالتوجهات
اÿاصص- -ة ب- -أاصص -ح -اب ال -ق -رار ‘ ه -ذه
ب‘
الدول لدعم القرارات التي تصص ّ
اŸصصلحة اŸغربية ،وهذا إا ¤جانب
مضص -م-ون ا’ت-ف-اق-ي-ة اÿاصص-ة ب-الصص-ي-د
البحري والتي تضصّم امتيازات للعديد
’وروب-ي-ة ال-ت-ي ت-ت-عامل
م-ن الشص-رك-ات ا أ
Ãنطق برغماتي وفقط.
اŸغ- - -رب ي- - -راوغ ل- - -ن - -هب ث - -روات

’راضصي الصصحراوية ،كما ‚د أان
‘ا أ
’مريكية –اول أان
الو’يات اŸتحدة ا أ
تقف ‘ موقف متوازن مع دول منطقة
اŸغ -رب ال -ع-رب-ي ف-ي-م-ا ي-خصض اŸل-ف
’· اŸت-ح-دة
الصص-ح-راوي ،وب-ال-ت-ا‹ ا أ
تبقي على معا÷ة القضصية الصصحراوية
وف -ق م -ب -دأا ت -ق -ري -ر اŸصص Òوتصص-ف-ي-ة
ا’سصتعمار ،وهذا يعت ‘ Èحّد ذاته
م -كسص -ب-ا ل-ل-قضص-ي-ة الصص-ح-راوي-ة ،ورغ-م
م-ب-ادرات-ه-ا ل-ل-دف-ع ب-إاعادة اŸفاوضصات
ب ÚاŸغرب وجبهة البوليسصاريو ،ولكن
ك -ل م -رة ي -رفضض اŸغ -رب أاو ي-ت-حّ-ج-ج
’مر الواقع.
’بقاء سصياسصة ا أ
إ

تفعيل سسÓح اإ’عÓم للدفاع
عن حّق تقرير اŸصسÒ

الصشحراوي Úوقبل ذلك كان سشببا
ل‡ي
‘ اسش - -ت - -ق - -ال - -ة اŸب - -ع - -ؤث ا أ
ه -ؤرسشت ك-ؤه-ل-ر وب-ال-ت-ا‹ نسش-ف
ج -ه -ؤد ال -ع -م -ل-ي-ة السش-ل-م-ي-ة ال-ت-ي
انطلقت من سشتؤكهؤ ‘ ⁄الششتاء
اŸاضش -ي ،ك -ي -ف يسش -ت -ط-ي-ع اŸغ-رب
ت - -ؤج - -ي - -ه ك - -ل ه - -ذه الضش - -رب - -ات
للقضشية الصشحراوية ومن يدعمه
ÿرق الششرعية الدولية؟
’‡ي
@@ بالنسصبة ’سصتقالة اŸبعوث ا أ
ل-لصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ك-انت م-تو ّقعة وأاي
مبعوث سصيأاتي للمنطقة ‘ ظلّ تعنت
’ن
اŸغ - -رب ،ل - -ن ي- -قّ- -دم أاي ج- -دي- -د أ
اŸسص -أال -ة –ّولت و–ورت ،ف -ل-و ع-دن-ا
’ت- -ف- -اق- -ي- -ة وق- -ف إاطÓ- -ق ال- -ن- -ار بÚ
ا◊ك- -وم- -ة اŸغ -رب -ي -ة ‘ ع -ه -د اŸلك
حسصن الثا Êوجبهة البوليسصاريو ،فهي
تؤوكد على مبدأا تقرير اŸصص ،Òلكن مع
تو ¤اŸلك ﬁمد السصادسض غ Òوأالغى
ا’تفاقية اÿاصصة بوقف إاطÓق النار
ووضص -ع -ه -ا ‘ إاط -ار واح -د ه -و ا◊ك -م
الذاتي ،وهو التفاف على اتفاقية مع
دول -ة ووف -ق ا’ت -ف -اق -ي -ات ال-دول-ي-ة و’
توجد أاي دولة تعÎف بسصيادة اŸغرب
ع-ل-ى الصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ح-ت-ى حليفته
ف-رنسص-ا ،ول-ك-ن م-ن م-ن-ط-ل-ق ال-ت-حّو’ت
السصياسصية التي جاءت ‘ ظلّ النظام
ال- - -دو‹ ا÷دي- - -د ،تÓ- - -عب اŸغ- - -رب

بالقرارات الدولية التي ’ تزال تؤوكد
على عدم سصيادة اŸغرب وأان القضصية
الصص-ح-راوي-ة قضص-ي-ة تصص-ف-ي-ة اسصتعمار،
’شص-ك-ال-ي-ة ي-طرحها اŸغرب
وب-ال-ت-ا‹ ا إ
’نه هو من غّير ﬁدد العÓقة القائمة
أ
على مبدأا تقرير اŸصص Òوا’سصتفتاء،
وهذا بدعم فرنسصي و–ّول ‘ اŸوقف
’سص - -ب - -ا ، Êح- -يث ب- -ع- -د  ،٢٠٠٤ق - -ام
ا إ
اŸغ -رب ب -الضص -غ -ط ع -ل -ى ا◊ك -وم-ات
ا’سصبانية من خÓل ملفي الهجرة غÒ
’رهاب
الشصرعية واıدرات وبعدها ا إ
وهنا أاصصبحت إاسصبانيا تقف ‘ الكثÒ
من اŸرات إا ¤جانب الطرح اŸغربي،
ولكن ’ تعÎف بسصيادة اŸغرب على
الصصحراء الغربية ،وهنا نصصل Ùصصلة
’ي
ط -ب -ي -ع -ي -ة وه -ي فشص -ل أاي م -ه -م-ة أ
مبعوث أا‡ي للصصحراء الغربية.
أال ت -ع -ت -ق -دون ب-أان ال-ؤقت ح-ان
ل· اŸتحدة لتتؤقف عن
على ا أ
أاخذ مؤقف اŸتفرج وأان تنخرط
بجد ‘ حلّ القضشية الصشحراوية
دون تأاخ Òأاو ‡اطلة؟
 ·ÓاŸتحدة ’ Áكنها
@@ بالنسصبة ل أ
أان تفعل أاك‡ Ìا تقوم به نظرا للدور
’من،
الفرنسصي على مسصتوى ›لسض ا أ
حيث تقوم ‘ كل مرة بالوقوف ضصد
ق- -رارات اÛلسض ،خ -اصص -ة إاذا ت -ع -ل -ق
’نسصان
’مر Ãسصأالة مراقبة حقوق ا إ
ا أ

ما الذي يجب على الصشحراويÚ
فعله Ÿؤاجهة الغطرسشة اŸغربية
واسش - -ت- -ع- -ادة حّ- -ق- -ه- -م ‘ ت- -ق- -ري- -ر
اŸصشÒ؟
’ي طرف أان Áلي على
@@ ’ Áكن أ
الشصعب الصصحراوي ما يجب أان يفعله،
وهو يدرك جيدا ما اÿطوات التي
يجب عليه القيام بها.
الشص -عب الصص -ح -راوي مسص-ت-ع-د ل-ل-ق-ت-ال
’ع-ادة ح-ق-وق-ه ،ول-كن
وح-م-ل السصÓ-ح إ
أاع- -ت- -ق -د أان ت -ف -ع -ي -ل ال -دب -ل -وم -اسص -ي -ة
’ل-كÎون-ي-ة وال-ق-ان-ون-ية
ا’ق-تصص-ادي-ة وا إ
كفيل بأان يسصهم ‘ –قيق تقّدم على
مسصتوى اŸلف الصصحراوي ،خاصصة وأان
’لكÎو Êيسصمح بنشصر كل ما
’عÓم ا إ
ا إ
ه- -و م- -وج- -ود و’ ب- -د م- -ن اسص- -ت- -غ Ó-ل
الكفاءات الصصحراوية ‘ اÿارج للعب
دور فّعال ‘ دعم القضصية الصصحراوية
وتطوير ا’قتصصاد الصصحراوي ،نحن ‘
وقت اŸصص - -ال - -ح ف - -ي - -ه ه- -ي اÙرك
’سصاسصي للعÓقات الدولية ،ف Óيوجد
ا أ
صصديق دائم بل مصصلحة دائمة.
كلمة أاخÒة
@@أاع -ت -ق -د ج -ازم -ا ب-أان م-ا ضص-اع حّ-ق
وراءه مطالب ،والشصعب الصصحراوي ’
ب- -د أان يسص- -ت- -م -ر ‘ نضص -ال -ه ب -ال -ط -رق
السص -ل -م -ي -ة وب -اسص -ت -غ Ó-ل ك-ل ال-وسص-ائ-ل
اŸشص- -روع- -ة ع- -ل- -ى الصص- -ع- -ي -د ال -دو‹
والداخلي ،أاكيد أان كل الشصعوب التي
ك -اف -حت ل-ن-ي-ل اسص-ت-قÓ-ل-ه-ا – ّق-ق ل-ه-ا
ذلك .وإان شص -اء ال -ل -ه سص-ي-حّ -ق-ق الشص-عب
الصص -ح -راوي ح -ل -م -ه ويسص-ت-ق-ل ب-أارضص-ه
ويكتمل أايضصا اŸغرب العربي الكب‘ Ò
بيئة تقوم على التعاون وحسصن ا÷وار
والسصلم.

لسشتاذ ياسش Úسشعيدي يقّيم تطبيقات اتفاق ال ّسشلم واŸصشا◊ة ‘ ما‹
ا أ

تقف «الششعب» من خÓل حؤارها مع السشيد ياسش Úسشعيدي أاسشتاذ العلؤم السشياسشية بجامعة ﬁمد الطاهري ببششار ،على واقع الؤضشع ‘ دولة
ما‹ وتطبيقات اتفاق السشلم واŸصشا◊ة الذي ”ّ تؤقيعه قبل أاربع سشنؤات بفضشل وسشاطة جزائرية ناجحة اسشتمرت لسشنؤات.
لمنية التي لزالت تعÎضض مسشÒة ا÷ارة ا÷نؤبية نحؤ إاقرار السشتقرار.
كما يتطّرق ا◊ؤار إا ¤التحديات ا أ
حؤار :إاÁان كا‘

القرارات الدولية لزالت تعت Èالقضشية الصشحراوية قضشية تصشفية اسشتعمار

« الشش- - -عب» :ق- - -ب- - -ل أاي- - -ام صش - -ادق
›لسض ال - - -ؤزراء اŸغ - - -رب- - -ي –ت
رئاسشة اŸلك ﬁمد السشادسض على
ات- -ف- -اق- -ي- -ة الصش -ي -د ال -ب -ح -ري م -ع
لوروب- -ي وال- -ت- -ي ت- -نّصض
ال–اد ا أ
صش- -راح- -ة ع- -ل- -ى أان اŸغ -رب يضش ّ-م
لق - -ل- -ي- -م- -ي- -ة ل- -لصش- -ح- -راء
اŸي - -اه ا إ
ال - -غ - -رب- -ي- -ة Ãع- -ن- -ى إاق- -راره ب- -أان
لق -ل -ي-م الصش-ح-راوي ل-يسض ج-زءا
ا إ
م- -ن- -ه ول سش- -ي- -ادة ل- -ه ع- -ل- -ي -ه ،م -ا
تعليقكم؟
لسش - -ت - -اذ ف- -ؤؤاد ج- -دو :بالنسصبة
ا أ
Ÿصصادقة اŸغرب على اتفاقية الصصيد
’وروبي ،هو ‘ ا◊قيقة
مع ا’–اد ا أ
ل -يسض أاول م -رة ب -ل ه -ي اسصÎات -ي -ج -ي -ة
م -غ -رب -ي -ة ج -دي -دة ‘ ال -عشص-ر سص-ن-وات
’خÒة تعمل من خÓلها الرباط على
ا أ
م -ن -ط -ق ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-واق-ع وŒاه-ل
الواقع ‘ نفسض الوقت ،فهي قبل هذا
’ف-ري-ق-ي
ط -ل -بت ا’نضص -م -ام ل–Ó-اد ا إ
رغم انسصحابها منه عندما كان –ت
’ف-ري-ق-ي-ة بعد
اسص-م م-ن-ظ-م-ة ال-وح-دة ا إ
ا’عÎاف ب - -ج - -م - -ه- -وري- -ة الصص- -ح- -راء
’ن ع-ادت وقّ-دمت ط-لب
ال -غ -رب -ي -ة ،وا آ
ا’نضصمام ووافقت على ميثاق ا’–اد
’ف - -ري - -ق - -ي وال - -ذي يضص ّ- -م وي - -عÎف
ا إ
بجمهورية الصصحراء الغربية وهو أامر
يقوم على التعامل مع الواقع وŒاهل
الوقائع.
اŸغ- -رب و‘ أام ّسض ا◊اج- -ة ل- -دع- -م
’ت -ف -اق-ي-ة
اق -تصص -اده ال -وط -ن -ي وه -ذه ا إ
تسصمح له باسصتغÓل عائدات الصصيد ‘
’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-لصص-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة،
اŸي-اه ا إ
ف -ه -ذا ه-و ال-ت-ح-ول ب-ال-نسص-ب-ة لسص-ي-اسص-ة
اŸغرب مع اŸلف الصصحراوي.
ي - -ت - -ج - -ل - -ى واضش - -ح - -ا م - -ن خÓ- -ل
اŸصش -ادق -ة ع -ل-ى ات-ف-اق-ي-ة الصش-ي-د
لن
ال -ب -ح -ري أان اŸغ -رب مسش-ت-ع-د أ
ي- -ف- -ع- -ل أاي شش- -يء ل- -ن- -هب ث- -روات
لق -ل -ي -م الصش -ح -راوي ،ح -ت -ى أا ّن-ه
ا إ
ت -خ -ل -ى ع -ل -ى ت-أاك-ي-دات-ه ال-ك-اذب-ة
أاصش Óحؤل سشيادته على الصشحراء
العربية ،ما قؤلكم؟
’ن يعتمد كما قلت على
@@ اŸغرب ا آ
اسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع اŸعطيات،
خاصصة أانه يسصعى لتدعيم اقتصصاده ‘
ظّل ا’حتجاجات التي تعرفها شصوارعه
من ح Úإا ¤آاخر ،خاصصة ‘ الريف،
وهو يريد أان يركز على اسصتخدام القوة
الناعمة ‘ دعم اقتصصاده وسصياسصته من
خÓل ترويج السصياحة ودعم ا’سصتثمار
واسص -ت -غÓ-ل ال-عÓ-ق-ات اÿاصص-ة ل-دع-م
ال-ق-رارات ال-دول-ي-ة خ-اصص-ة م-ع ف-رنسص-ا
ا◊ليف التقليدي ،وبالتا‹ فهو  ⁄يعد
يركز على اŸفردات كالسصيادة وغÒها
بقدر ما يقوم بفرضض منطق اŸصصلحة
’–اد
Óم -ام ح -ت -ى م -ع ا إ
وال- -ه- -روب ل  -أ
’ف -ري -ق -ي ال -ذي ي -عÎف ب-ج-م-ه-وري-ة
ا إ
الصصحراء الغربية ،فهو ’ يعارضصه ما
دام أانه يخÎق افريقيا اقتصصاديا عÈ
ال-ن-ق-ل واÿدم-ات وال-ب-ن-وك ف-هذه هي
مقاربة اŸغرب ا÷ديدة.

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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تقّدم ‘ وقف القتال وتعّثر ‘ –قيق التنمية وا’سستقرار ا’جتماعي

على الصسحراوي Úخوضض معارك قانونية وإاعÓمية لتقرير اŸصسÒ

حؤار :فضشيلة دفؤسض

’ربعاء  19جوان  ٢٠19م الموافق لـ  16شصوال  1٤٤٠هـ العدد 17976
ا أ

ا’هتمام بالÈامج التنموية كفيل بدعم جهود ﬁاربة اإ’رهاب
لخÒة تصش- -ع- -ي -دا ‘
نسشّ- -ج- -ل ‘ ال- -فÎة ا أ
م-ع-دلت ال-ع-ن-ف ال-ع-رق-ي Ãا‹ ،م-ا أاسشباب
لم -ن -ي -ة وك -ي-ف Áك-ن
ه -ذه الن -ت -ك -اسش -ة ا أ
Œاوزها؟
@@ اأ’زمة ‘ ما‹ معّقدة جدا ولعّل امتداداتها
–اكي واقع الدولة اŸأازوم ‘ أافريقيا والذي

يتغذى على النزاعات العرقية وا’ثنية وا’حÎاب
اÛت- - -م- - -ع - -ي وا’خÎاق ال - -دو‹ ‘ ك - -ث Òم - -ن
اأ’ح -ي -ان ،ول -ع ّ-ل ت -ك -وي -ن -ي -ة ال -ف -رق -اء ب -أاب-ع-اده-ا
ا÷غرافية واأ’ثنية دليل على رخوية أاي جهود
غ Òجذرية “ ّسض باأ’سصباب ا◊قيقية اŸتمثلة ‘
أازمة التنمية اŸناطقية والعدالة التوزيعية واŸشصاركة

والتمثيل السصياسصي ÷ميع القوى ’سصيما ‘ شصمال
ما‹ ،فهذه اŸطالب هي ما  ⁄يتحّقق من بنود
ا’تفاق وإاذا ما ”ّ معا÷ة هذه اŸشصاكل اŸطلبية،
فإان ما‹ قد تتجه إا ¤صصياغة أارضصية حقيقة إ’طÓق
دولة ذات توجهات بنيوية قوية.
لره-اب-ي-ة Ãنطقة
ي-ب-دو أان ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات ا إ

السش -اح -ل وغ -رب إاف-ري-ق-ي-ا مصشّ-رة ع-ل-ى
م-ؤاصش-ل-ة ع-م-ل-ياتها ،ونسشتششف هذا من
ال -ه -ج -م -ات ال -ت -ي –صش-ل ه-ن-ا وه-ن-اك،
لرهابي بهذه
كيف تقرأاون التحدي ا إ
لزم-ة
اŸن -ط -ق -ة ،خ -اصش -ة ع -ل -ى ضش -ؤء ا أ
الليبية وانعكاسشاتها اÿطÒة؟
@@ أازم -ة ال -ت -ن -ظ -ي-م-ات اأ’ره-اب-ي-ة ت-أات-ي ‘
صصدارة الشصواغل اأ’منية ‘ اŸنطقة ،ولعّل
البيئة اأ’منية اŸعقدة واŸمتدة تعد Ãثابة فضصاء
حاضصن لها ‘ ظلّ اسصتثمارها ‘ مصصادر التهديد
البنيوية والنسصقية ولعّل إاعÓن زعيم تنظيم داعشض
اإ’ره -اب -ي ال -ب -غ -دادي ع -ن إانشص -اء ف -روع ج -دي-دة
ل-ل-ت-ن-ظ-ي-م ‘ غ-رب أاف-ري-ق-ي-ا وان-طÓ-ق-ا من ليبيا،
يكشصف عن خطورة الوضصع بشصكل يجعل مسصتقبل
اŸن- -ط- -ق -ة ي -ت ّ-ج -ه إا ¤اسص -ت -ق -ط -اب اŸزي -د م -ن
ا◊رك -ي -ات اŸؤوث -رة ع -ل -ى اسص -ت -ق -راره -ا اأ’م -ن-ي
والوحدوي.
لم -ك -ان -ي -ات اÙدودة Ÿؤاج -ه-ة
‘ ضش -ؤء ا إ
لرهابية وتنظيمات ا÷رÁة
ا÷ماعات ا إ
اŸنظمة ،كيف Áكن للسشاحل أان يسشتعيد
أامنه؟
’رهاب يسصتثمر ‘
@@ كما قلت سصابقا أان ا إ
’ن
امتداد التهديد والبيئة اŸسصاعدة لنمّوه أ
’رهاب ’ يتّم Ãواجهة قطرية وإا‰ا
معا÷ة ا إ
ب -ت-ظ-اف-ر ا÷ه-ود وإاي-ج-اد سص-ي-اسص-ات ت-نسص-ي-ق-ي-ة
حقيقية سصواء باسصتيعاب قوى التمّرد الداخلي
أاو عن طريق خلق اسصÎاتيجية ميدانية مشصÎكة
’مداد
Ÿواجهة هذه ا÷ماعات وغلق منافذ ا إ
والتحّرك ،لعل ا’هتمام بÈامج وأابعاد العملية
ال -ت -ن -م-وي-ة ك-ف-ي-ل ب-دع-م ه-ذه ا÷ه-ود ‘ إاط-ار
إاق-ل-ي-م-ي مشصÎك ق-د ي-ك-ون ب-رع-اي-ة م-ؤوسصسص-ي-ة
واضصحة.

لسشتاذ فؤؤاد أابركان لـ«الششعب»:
ا أ

خطّة السسÓم اأ’مريكية تبتّز الفلسسطيني Úللقبول بحلول خارج الشسرعية
الفلسشطينيؤن يرفضشؤن رهن مصش Òقضشيتهم ‘ صشفقة مششبؤهة

م- -ن ك- -ل ق- -ؤاع -ده -م ﬁل -ي -ا وع -رب -ي -ا
وع- -اŸي- -ا؛ ان- -ط- -ل- -ق ال- -ف- -لسش- -ط -ي -ن -ي -ؤن
ي -حشش -دون ل-رفضض «م-ؤؤ“ر» ال-ب-ح-ري-ن
الق-تصش-ادي اŸزم-ع ع-ق-ده ‘ ال-عاصشمة
البحرينية اŸنامة يؤمي  25و 26من
الشش- -ه- -ر ا÷اري ،وال- -ذي يسش- -ت- -ع -رضض
لم -ري -ك -ي -ة ب -الشش -رق
خ -ط -ة السش Ó-م ا أ
لوسش - -ط ع Èم - -ا ُي - -ع - -رف «ب- -السشÓ- -م
ا أ
القتصشادي» كأاحد مقدمات ما تسشمى
«صشفقة القرن».
«الشش- -عب» وان- -ط Ó-ق -ا م -ن اه -ت -م -ام -ه -ا
بالقضشية الفلسشطينية وحرصشها على
ح - -ل - -ه- -ا Ãا ي- -ح- -ف- -ظ ح- -ق- -ؤق الشش- -عب
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي–،اور اليؤم السشيد فؤؤاد
أاب- -رك- -ان ،أاسش -ت -اذ ال -ع -ل -ؤم السش -ي -اسش -ي -ة
ب-ج-ام-ع-ة م-ؤل-ؤد م-ع-م-ري ب-ت-ي-زي وزو،
Ÿعرفة خبايا «صشفقة القرن» وأاهداف
مؤؤ“ر اŸنامة الذي يسشعى  -كما قال -
لبتزاز الفلسشطيني Úومسشاومهم بفك
ا◊صش-ار الق-تصش-ادي اŸف-روضض ع-ليهم
م-ق-اب-ل ال-ق-ب-ؤل ب-ح-لؤل سشياسشية خارج
ثؤابتهم الؤطنية.
أاجرت ا◊ؤار :إاÁان كا‘
«الشش-عب» :م-ؤؤ“ر»ال-ب-ح-ري-ن الق-تصش-ادي
اŸزم -ع ع -ق -ده ‘ ال -ع -اصش -م-ة ال-ب-ح-ري-ن-ي-ة
اŸن -ام-ة ن-ه-اي-ة الشش-ه-ر ،يسش-ت-ع-رضض خ-ط-ة
لوسشط عÈ
لمÒكية بالششرق ا أ
السشÓم ا أ
م -ا ُي -ع -رف «ب-السشÓ-م الق-تصش-ادي» ك-أاح-د
م -ق -دم-ات م-ا تسش-م-ى «صش-ف-ق-ة ال-ق-رّن» ،م-ا
تعليقكم على هذا اللقاء و–ت أاي هدف
يدخل؟
لسش- - -ت- - -اذ ف- - -ؤؤاد أاب- - -رك- - -ان :ه- -ذا ال- -ل- -ق -اء
ا أ
ا’قتصصادي ،الهدف منه وضصع العربة ‘ سصكة
طريق تطبيق «صصفقة القرن» التي رّوجت لها
اإ’دارة اأ’مريكية ا◊الية.
ا÷انب اأ’م -ري -ك-ي واإ’سص-رائ-ي-ل-ي ي-ري-د اب-ت-زاز
الفلسصطيني Úالذين يعانون من ا◊صصار والضصيق
ا’ق-تصص-ادي ل-ل-ق-ب-ول ب-ح-ل-ول سص-ياسصية مفروضصة
خارج ثوابتهم الوطنية ‘ مقدمتها إاقامة دولة
فلسصطينية كاملة السصيادة على حدود عام ،1967
ا’سص -ت -ق Ó-ل ا’ق -تصص -ادي ل -ن ي-ك-ون ب-دي Ó-ع-ن
السصيادة على اأ’راضصي الفلسصطينية.
ال -ف -لسش -ط -ي-ن-ي-ؤن قّ-رروا ل-يسض ف-ق-ط

مقاطعة مؤؤ“ر اŸنامة بل إافششاله أايضشا
راف -ع Úشش -ع -ار «ل ن -ب -دل السش -ت-قÓ-ل
ب- -اŸشش- -اري- -ع واŸال» داع Úال- -ع -رب إا¤
عدم حضشؤره ما جدوى هذا اŸؤقف،
وه -ل سش -ي -ن -ت -ه -ي إا ¤إاج -ه-اضض اÿط-ة
لمريكية؟
ا أ
@@ أاتوقع أان تؤوول اÿطة اأ’مريكية للفشصل
لسصبب وحيد هو أان اŸعني Úاأ’سصاسصي Úبها غÒ
م- -واف- -ق Úم- -ن ح- -يث اŸب- -دأا ع- -ل- -ى ب -ن -وده -ا،
فا’زدهار ا’قتصصادي ’ Áكن أان يكون بديÓ
عن ا◊رية وا’سصتقÓل واŸقدسصات.
لن أاّيدت بعضض الدول العربية
◊ّد ا آ
دعؤة اŸششاركة ‘ مؤؤ“ر البحرين من
منطلق دعم الفلسشطيني Úماديا ،فيما
لخ-رى
 ⁄ت -ت-خّ-ذ ال-ك-ث Òم-ن ال-دول ا أ
مؤقفاŸ ،ا هذا التباين العربي؟
@@ال-ك-ث Òم-ن ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ت-ت-مّ-ت-ع بعÓقات
خاصصة ومتميزة مع الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية
تشص-م-ل ات-ف-اق-ات ت-ع-اون اسصÎات-ي-ج-ي وعسصكري
واق-تصص-ادي وت-ت-ل-ق-ى م-ن-ه-ا مسصاعدات عسصكرية
ومالية ،ف Óأاتوقع أان ترفضض دعوة أامريكية

مهما كانت طبيعتها ،خصصوصصا إاذا كانت تتعلّق
ب -ال -قضص -ي -ة ال -ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي “ث-ل ال-قضص-ي-ة
ال -رئ -يسص -ي-ة ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة رغ-م Œاه-ل
ال-ب-عضض ل-ه-ذه ا◊ق-ي-ق-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ف-حتى بعضض
ال- -دول ال- -ت- -ي أاب- -دت ت- -رّدده- -ا ‘ ه- -ذا الشص -أان
سص -تشص -ارك ‘ ه -ذه ال -ورشص -ة ا’ق -تصص -ادي -ة ول -و
ب-ت-م-ث-ي-ل دب-ل-وم-اسص-ي ضص-ع-ي-ف إ’رضص-اء السص-ل-ط-ة
الفلسصطينية التي رفضصت صصراحة هذه الدعوة
وإارضصاء للطرف اأ’مريكي ،أاما بالنسصبة لباقي
الدول العربية فبعضصها منشصغل بأازماته الداخلية
التي أافرزها ما سصمي بالربيع العربي وبعضصها
اآ’خر بقي وفيا Ÿواقفه التاريخية واŸبدئية
أان ’ مسصاومة على القضصية الفلسصطينية وحقوق
الشصعب الفلسصطيني
لفضش- - - -ل
ه - - - -ل ت - - - -ع - - - -ت- - - -ق- - - -دون أان ا أ
ل- - -ل- - -ف - -لسش - -ط - -ي - -ن - -ي Úحضش - -ؤر اŸؤؤ“ر
الق -تصش -ادي ل -ل -ت -ع ّ-رف ع -ل -ى ﬁت -ؤى
لم -ري -ك -ي -ة ث-م أاخ-ذ اŸؤق-ف
اÿط -ة ا أ
لحقا؟
@@ أاع -ت -ق -د أان السص -ل -ط -ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ت-ل-قت
ال- -دع- -وة اأ’م- -ري- -ك -ي -ة ◊ضص -ور ه -ذه ال -ورشص -ة،

ما قؤلكم؟
@@ ‘ ا◊ق- -ي- -ق- -ة ’ ،غ- -ن -ى ’ ع -ن
السصÓم ا’قتصصادي و’ عن السصÓم
السص- -ي -اسص -ي ،ف -السص Ó-م ا’ق -تصص -ادي
ضص- - - -روري ب- - - -ح - - -ك - - -م أان الشص - - -عب
الفلسصطيني عانى و’ يزال يعا Êمن
التبعية لÓقتصصاد اإ’سصرائيلي ويفتقد للموارد
اŸالية واŸادية التي تسصمح له بتحقيق تنمية
اقتصصادية ،إا’ أان هذا ’ بد أان يكون مقرونا
بسصÓ-م سص-ي-اسص-ي يضص-م-ن ل-ل-ف-لسص-ط-يني Úالسصيادة
على أاراضصيهم ‘ دولة مسصتقلة لها كل ا◊قوق
السصيادية ‘ حدود معÎف بها وفق ما أاقره
القانون الدو‹.
ﬂاوف ال- -ف- -لسش- -ط- -ي -ن -ي Úم -ن خ ّ-ط -ة
لمريكية مرّده إا ¤بعضض ما
السشÓم ا أ
تسشّرب منها ،خاصشة ما تعّلق بإاقصشائها
ÿيار حل الدولت ،Úفكيف تتؤقعؤن
صشفقة القرن ،هل فع Óسشتأاتي با◊ل
الذي يحّقق تطلعات الفلسشطينيÚ؟
@@ خيار الدولت Úمن الناحية العملية غÒ
وارد نظرا أ’ن مسصاحة اأ’راضصي اّ ıصصصصة
للدولة
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ‘
ت-آاك-ل مسص-ت-مر ‘
ظ ّ-ل زح-ف ال-ب-ؤور
ا’سص-ت-ي-ط-انية ‘
اŸن- -اط- -ق ال- -ت -ي
تشص- -رف ع- -ل -ي -ه -ا
السص-ل-ط-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ‘ الضص-ف-ة ال-غربية ،إا¤
درجة أاننا ’ نكاد نسصتطيع أان نفرق أاو نعزل بÚ
ما يعود للفلسصطيني Úوما يعود للمسصتوطن،Ú
ف-دع-م ا’سص-ت-ي-ط-ان ‘ أاراضص-ي الضص-ف-ة ال-غ-ربية
Óحزاب ‘
وشصرعنتها أاصصبح ورقة انتخابية ل أ
إاسصرائيل خÓل اŸواعيد ا’نتخابية ،أاضصف إا¤
ذلك قطاع غزة معزول جغرافيا عن الضصفة
الغربية ما يعقد من فرصض –قيق هذا ا◊ل،
أاما ما تطرحه «صصفقة القرن « فيدعم هذه
القراءة ،بحيث Áثل انعكاسصا لقناعة إاسصرائيلية
باسصتحالة حل الدولت Úالذي يسصتدعي تفكيك
اŸسصتوطنات ‘ الضصفة الغربية ،وقد وجدت
ه -ذه ال-ق-ن-اع-ة ف-رصص-ت-ه-ا ‘ اإ’دارة اأ’م-ري-ك-ي-ة
ا◊ال -ي -ة ل-ل-ت-هّ-رب م-ن ح-ل ال-دول-ت Úوال-تسص-وي-ق
Ÿشصاريع مشصبوهة.
ل تبدو مؤازين القؤى ول الظروف
ال- -دول- -ي- -ة ‘ صش -ال -ح ال -ف -لسش -ط -ي -ن -يÚ

’ سسÓم اقتصسادي
بدون دولة مسستقلة

وال-دع-وة ك-م-ا ه-و
م- -ت -ع -ارف ع -ل -ي -ه
ت- -تضصّ- -م -ن ج -دول
أاع - -م - -ال وﬁاور
النقاشصات ،والقرار الفلسصطيني بعدم اŸشصاركة
جاء ‘ ضصوء قراءة جدول اأ’عمال الذي أاعده
مسص -تشص -ار ال -رئ -يسض اأ’م -ري -ك -ي ج-اري-د ك-وشصÔ
والذي يتمحور حول كيفية دعم البنية التحتية
وا’قتصصاد الفلسصطيني مقابل تقد Ëتناز’ت
قاسصية بالنسصبة للشصعب الفلسصطيني ،صصحيح أان
الشص-عب ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي ي-ع-ا Êاق-تصص-ادي-ا ،ف-هو ’
Áت- -لك ب- -ن- -ى –ت- -ي- -ة ت -ؤوه -ل -ه إ’ح -داث إاق Ó-ع
اقتصصادي وجل مداخيل السصلطة الفلسصطينية
ت -أات -ي م-ن الضص-رائب وا◊ق-وق ا÷م-رك-ي-ة ال-ت-ي
تتحكم فيها إاسصرائيل ،مع كل هذا ’ أاعتقد أان
ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي Úسص-ي-ق-ب-لون بسصخاء اقتصصادي من
ج -انب ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة وشص -رك-ائ-ه-ا ال-ع-رب
م -ق -اب-ل ره-ن مصص Òال-قضص-ي-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ‘
صصفقة مشصبوهة.
ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ؤن يششّددون على أان ل
سشÓم اقتصشادي بدون سشÓم سشياسشي،

وقضش -ي -ت -ه -م ،ف-م-ا
السش-ب-ي-ل Ÿؤاج-ه-ة
التحديات
اŸف-روضش-ة عليهم
وحتى ل يضشيعؤا
حقؤقا أاخرى؟
@@ بالفعل ’ الظروف الدولية و’ اإ’قليمية
تخدم طموحات الشصعب الفلسصطيني ‘ الوقت
ال-راه-ن ،ف-ع-ل-ى الصص-ع-ي-د ال-دو‹ سص-اه-م وصص-ول
ت- -رامب إا ¤السص- -ل- -ط- -ة ‘ ال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة
اأ’مريكية ‘ تدعيم الطروحات اإ’سصرائيلية من
خÓل عدة خطوات مثل نقل السصفارة اأ’مريكية
إا ¤القدسض والتي “ثل Ãثابة اعÎاف بسصيادة
إاسص -رائ -ي -ل ع -ل -ي -ه -ا ،ووق-ف “وي-ل وك-ال-ة غ-وت
الÓ- - -ج- - -ئ( Úاأ’ون- - -روا) ،وا’عÎاف بسص - -ي - -ادة
إاسص -رائ -ي -ل ع -ل -ى م -رت -ف -ع -ات ا÷و’ن السص -وري
اÙت -ل ،أام -ا ع -ل -ى الصص -ع -ي-د اإ’ق-ل-ي-م-ي ،ف-ق-د
سصاهمت ا’ضصطرابات السصياسصية واأ’منية التي
ع -رف -ت -ه-ا اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة ‘ إاشص-غ-ال ال-دول
ال -ع -رب -ي -ة بشص -ؤوون-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة وت-راج-ع م-ك-ان-ة
القضصية الفلسصطينية حتى ‘ موؤ“رات ا÷امعة
العربية.
أام - -ام ه - -ذا ال - -وضص - -ع ت - -ب- -دو ف- -رصض اŸن- -اورة
ال -ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة ﬁدودة إا’ أان-ه-ا ع-ل-ى ك-ل ح-ال
ليسصت منعدمة ،فاأمام السصلطة الفلسصطينية عدة
أاوراق Áك -ن ت -وظ -ي -ف-ه-ا م-ث-ل سص-حب ا’عÎاف
بإاسصرائيل الذي جرى ‘ موؤ“ر أاوسصلو أاو حل
السصلطة الفلسصطينية ووقف التنسصيق اأ’مني مع
ا÷انب اإ’سصرائيلي.
أاكيد أان التششرذم الداخلي أاثّر على
ال -قضش -ي -ة ال -ف -لسش -ط -ي -ن -ي -ة ،وق-د ح-ان
لع- -ادة ال- -ل- -ح- -م -ة ال -ؤط -ن -ي -ة
ال- -ؤقت إ
Ÿؤاج-ه-ة اŸؤؤام-رة ال-ق-ادم-ة ال-تي وّقعها
صشهر ترامب كؤشش ،Ôفما تعليقكم؟
@@ أاعتقد أان اŸصصا◊ة ا◊قيقية ب Úالفصصائل
ال -ف -لسص -ط-ي-ن-ي-ة ت-ع-ت Èأاك Èوأاقسص-ى رد Áك-ن أان
ت -ت -ل -ق-اه إاسص-رائ-ي-ل واإ’دارة اأ’م-ري-ك-ي-ة ا◊ال-ي-ة
وصصفقة القرن التي يحضصر لها ،فطاŸا كان
الرفضض اإ’سصرائيلي واأ’مريكي أاك Èعقبة ‘
وج -ه –ق -ي -ق اŸصص -ا◊ة ال -ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ،ك-ل-م-ا
وصص-لت اŸصص-ا◊ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة إا ¤مسص-تويات
متقدمة تنهار بسصبب التدخÓت الدولية وحتى
اإ’قليمية التي ’ تريد توافقا فلسصطينيا ،أ’ن
التوافق يعني وحدة اŸوقف الفلسصطيني ووحدة
ا÷هد الفلسصطيني Œاه ا’حتÓل.

لضساحي و يحذر من اŸضساربÚ
وزير الفÓحة يؤوكد اسستقرار أاسسعار ا أ

إاعداد :فتيحة  /كلواز

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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لصسل والكنز الدف Úداخل روحها
^ غرداية ا أ

ه-
 -ي السس - -اك - -ن واŸسس - -ك - -ن،سس - -ك- -نت
غ
ر
روحها ،و داي- -ة اŸدي- -ن- -ة ا÷وه- -رة
س
س
ك
ن
فكانت أاز ت هي قصسورها العتيقة،
قتها
التي نشسأات وسسطها كتابا
م -ف -ت -وح -ا ع -ل
ى ال -ت-اري-خ ت-ع-ل-مت م-ن-ه-ا
ت
الشس -م -وخ ،ال  -ح -دي ،ا إ
لصس -رار ال-ث-ب-ات
وإاث -ب-ات ال-ذا
لنفسسها م ت ،ف-ك-م-ا غ-رداي-ة وج-دت
كانا ‘ التاريخ ا إ
لنسسا ،Êتصسّر
ح - -ن - -ان رزق - -
ب -ط -م -وح ي ع - -ل - -ى –ق- -ي- -ق ال- -ذات
ه -ا ال
ذي ل ي -نضسب وت-ف-اؤول-ه-ا
ط
الذي ل ينق ع.

بورتريه :فتيحة كلواز
رغم اأنها في العقد الثاني من العمر اإل اأنها لم

ت-ت-رك ف-رصص-ة ل-ل-زم-ن ل-ي-ل-وم-ه-ا ع-ل-ى شصيء،
ت -ت -ق-ن ف-ن اسص-ت-غÓ-ل ف-رصس ال-ح-ي-اة ،ح-ن-ان
رزق -ي قصص -ة ام -راأة غ -ي -رت صص -ورة السص-ي-دة
الغرداوية المنغلقة اإلى اأخرى متفتحة على
نفسصها وعلى غيرها لتتمّكن في سصّن صصغيرة
ت -ح -ق -ي -ق م -ع -ادل -ة ال-ت-ط-ور دون انسصÓ-خ اأو
ان -ح Ó-ل ف -ي الآخ -ر ،وت -بث ب -ن -ج -اح -ه-ا اأن
صصحراءنا اكبر من ان نختصصرها في رمال
او «سصروال مدور» اأو «حايك».

بوادر النجاح ..تسسطع ‘ األفق

لن نعرف هذه الشصابة الفتية دون المرور من
نقطة البداية المراحل الأولى من حياتها

اأين تتبلور شصخصصية
الإنسص- - -ان وت- - -تضصّ- - -ح
م- -ع- -ال- -م- -ه- -ا ،ح -ن -ان
ال - -ط - -ف - -ل - -ة ح- -م- -لت
داخ-ل-ه-ا ح-ل-م-ا ك-ب-يرا
ب-ال-ن-ج-اح ،اأم Ó-دفينا
ف- - -ي صص - -ن - -اع - -ة غ - -د
اأفضص- -ل ،ل- -ذلك ك- -انت
دائ-م-ا م-ن ال-م-ت-فوقين
ف-ي دراسص-ت-ه-ا ،خ-اصص-ة
واأن- -ه- -ا ت- -ع ّ-ل -مت م -ن -ذ
ن- -ع- -وم- -ة اأظ -اف -ره -ا اأن
النجاح يحتاج اإلى سصÓح قوي لذلك جعلت
من العلم والتعلم سصÓحها السصري لمسصتقبل
زاهر.
لن تكون حنان الصصغيرة مجّرد طفلة عادية
ب-ل ك-انت اأن-ام-ل-ه-ا ت-رسص-م ت-ف-اصص-ي-ل يومياتها
باللونين الأبيضس والأسصود رغم اأنهما اثنين
فقط ،اإل اأن اأصصابعها الصصغيرة جعلت من
ال -وج -وه ال -ت-ي ك-انت ت-رسص-م-ه-ا ل-وح-ات ف-ن-ي-ة
زادتها البيئة التي ترعرعت فيها وسصط اأزقة
مدينة غرداية العتيقة لمسصات سصحرية تحمل
ت-ف-اصص-ي-ل-ه-ا ال-دق-ي-ق-ة ع-ب-ق ال-م-اضص-ي وت-اريخ
اإنسصان ،ولأنها تميزت بالنشصاط
وتعّدد المواهب كان على والدتها اأن تدخلها
نادي لرياضصة «الكراتي» اأين تحصصلت على
الحزام الأسصود ،قالت حنان اإنها لم تعرف
وقت ف -راغ ف -ي ط -ف -ول -ت -ه -ا ف -اإم-ا ري-اضص-ة اأو

هيل Úتوماسس

ه -ي-ل-ي-ن ت-وم-اسس،
األم -ري -ك ّ-ي -ة ذات
األصص -ل الّ-ل-ب-ن-ان-ي
والعميدة
ال ّسصابقة
لصص-ح-ف-ي-ي ال-بيت
األبيضس هي من
أاه- -م صص- -ح -ف ّ-ي -ي
القرن الماضصي

حنان ..الدراسسة،
القيتارة والسسياح

ح-م-لت داخ-ل-ه-ا ه-ذا ال-ح-ل-م ل-ت-ل-تحق
ب-ال-ج-ام-ع-ة ب-غ-ي-ة ال-ت-عّ-م -ق في دراسصة
اللغة النجليزية ولم يكن مشصوارها
ال -دراسص -ي ف -ي ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ال-ي اأق-ل
شصاأنا ،مما سصبقه بل كانت تدرسس
وت -ع-م-ل م-رشص-دة سص-ي-اح-ي-ة ف-ي
ل-ق-راب-ة ال-خ-مسصين عام،
اأوق- -ات ف- -راغ -ه -ا ب -م -دي -ن -ة
وكان قد أاسصماها الّرئ
ي
س
س
غ -رداي -ة ،ت -راف-ق السص-ي-اح
ا
ل
س
ص
ي
ال ّسصابق بيل كلينتون « ّ دة
رف-ق-ة ال-دل-ي-ل السصياحي
األولى للصصحافة األمريكّية» بعد
تشص - -رح ل - -ه - -م ت- -اري- -خ
المنطقة
ف
أان لَفته وجودها الّدائم في ال ّصص ّ
بالنجليزية ،تحكي
األّول في مؤوتمرات البيت األبيضس
ل-ه-م ك-ي-ف اسصتطاع
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لشص-ه-ر واح-د ف-ق-ط ف-ي
ا
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اك -م -ال -ي -ة واأسص -ت -اذة ل -غ -ة
عاما.
ان -ج -ل -ي -زي -ة لسص -ن -ة ك -ام-ل-ة،
ع -م -لت خ Ó-ل -ه-ا ف-ي م-خ-ت-ل-ف

لمريكيّة الأو¤
السسيّدة الصسحافة ا أ

فقد كانت توماسس أاّول سصّيدة عضصو في
نادي ال ّصصحافة القومي في الوليات
ال -م ّ-ت -ح -دة وأاّول سص ّ-ي -دة عضص-و ورئ-يسس
لجمعّية مراسصلي البيت األبيضس وأاّول
سصيدة عضصو في «نادي غريديرون» وهو
أاق- -دم وأاه -م ن -ادي ل -لصص -ح -ف -ي -ي -ن ف -ي
ال -ع -اصص -م -ة األم-ري-ك-ي-ة .غّ-ط-ت أاخ-ب-ار
ال- -ب- -يت األب- -يضس وح -وال -ي عشص -رة م -ن
رؤوسصائه

مطالعة في النادي الخاصس بهذه الهواية اأو
الرسصم اأو الدراسصة ،اأظنها كانت ممن يجدون
الـ 24سصاعة غير كافية لتحقيق طموحاتها.
ولأن الرسصم كان دائما هوايتها اللصصيقة التي
ل ترى غيرها يعبر عن اأعماق حنان رزقي
اأث-ارت اه-ت-م-ام اأسص-ات-ذت-ه-ا ف-ي ال-ث-ان-وي-ة ،ب-ل
اقترح عليها اأحدهم المشصاركة في اإحدى
مسص-اب-ق-ات ال-رسص-م ال-ت-ي ن-ظ-متها اليونيسصكو،
ف -م -ا ك -ان ع -ل-ي-ه-ا سص-وى الإمسص-اك ب-ريشص-ت-ه-ا
ل -ت -رسص -م ال -م -دي -ن -ة ال -م -ت -ج-ذرة ف-ي ال-وج-ود
الإنسص-ان-ي ،غ-رداي-ة ال-ت-ي ك-انت ب-ال-نسص-ب-ة ل-ها
اأك -ث -ر م-ن م-ج-رد ب-ن-اي-ات واأزق-ة ف-ه-ي ك-ت-اب
مفتوح على التاريخ تروي جدرانها العتيقة
قصصة اإنسصان ،وبالفعل تحصصلت على الجائزة
الأولى سصنة  ،2008عن لوحة جسصدت ضصريح
ال -ول -ي الصص -ال-ح «سص-ي-دي ال-مسص-ت-ج-اب» ال-ذي
يرقد بهذه الولية ،كان عليها النتقال اإلى
فرنسصا للمشصاركة في مسصابقة اأخرى لكنها
فضصلت البقاء لأنها بداأت التحضصير لشصهادة
البكالوريا شصعبة لغات ،التركيز على الدراسصة
كان اأولوية بالنسصبة لها لأن حلمها في اأن
ت-ك-ون م-ت-رج-م-ة ك-ان اأك-ب-ر .ب-ال-فعل تحّصصلت
على شصهادة البكالوريا لكن طموحها تحّول
من الترجمة اإلى اأسصتاذة تسصاهم في تربية
الأجيال وتعليمهم.

الأط-وار ال-ت-ع-ل-ي-مية مع
م-واصص-ل-ة ت-ع-ل-ي-م-ه-ا ال-عالي بتحضصير شصهادة
ماسصتر عن بعد التي تح ّصصلت عليها سصنة
 ،2016طوال كل تلك المراحل لم تنسصى
ح -ن -ان ال -رسص -م ول ت -ع ّ-ل -ق -ه -ا ب -ك -ل م -ا ه -و
ت -ق -ل -ي -دي ،لأن -ه ال -ج -وه -ر ال -ذي ل ي -م-ك-ن
اق -ت Ó-ع -ه م -ن -ه -ا وال -ث -ابت ال -ذي ل ي -م-ك-ن
ت-غ-ي-ي-ره ،ط-ب-ع-ا ل-ن ت-مّ-ر ال-م-رح-ل-ة دون اأث-ر
ل-ه-واي-ة اأخ-رى اسص-ت-ه-وت-ه-ا ،ف-ف-ي ال-ج-ام-ع-ة
تعلمت العزف على القيتارة لتجتمع عندها
ال -ف -ن -ون ال -تشص -ك -ي -ل -ي -ة ،ال -ق -ت-ال-ي-ة ،ال-ع-زف
والخياطة والطرز لحقا.
شص -غ -ف -ه -ا ب -ال -ت -ع -ل -ي -م ت -ح ّ-و ل اإل-ى ال-ت-ج-ارة
وممارسصتها دون البتعاد عن هوايتها التي
سصكنت روحها وكانت منذ طفولتها شصغفها
الأول ،ل -ت -ف -ت -ح م -ح  Ó-ل -ك -راء مسص-ت-ل-زم-ات
ال -ع -روسس ف-ي  ،2015اأي -ن وج -دت اأم -ام-ه-ا
عالما اآخر لم تعرفه من قبل ،ما سصمح لها
بالتعّرف وعيشس الكثير من التجارب من
خ Ó-ل ت -ع -ام -ل -ه-ا ال-ي-وم-ي م-ع ال-زب-ائ-ن ،م-ا
اأكسص -ب -ه -ا م -ع م -رور ال -وقت ث -ق -ة ب -ال -ن-فسس
ج-ع-ل-ت-ه-ا ت-دخ-ل م-ج-ال ال-تصص-م-ي-م والإبداع
بخطى ثابتة وواثقة ،ما فتح اأمامها مجال
الإب - -داع ف - -ي صص - -ن - -اع - -ة الكسص- -يسص- -وارات
وتصصميم الأزياء تقليدية كانت اأم عصصرية
لتضصع في ما تصصنعه اأناملها روحها وحبها
ب -ل-مسص-ة اأن-ث-وي-ة رق-ي-ق-ة اأع-ط-ت-ه-ا م-ع م-رور
الوقت بصصمة خاصصة بها ،بالإضصافة اإلى
ع-م-ل-ه-ا ف-ي ب-ي-ع م-ن-ت-ج-ات اأدوات ال-تجميل
وال -م -ك -م Ó-ت ال-غ-ذائ-ي-ة لشص-رك-ات ع-ال-م-ي-ة
ت -ع ّ-ل -مت م-ن خÓ-ل-ه-ا ط-ري-ق-ة ال-ت-ع-ام-ل م-ع
ال- -زب- -ون وكسصب ث- -ق- -ت- -ه اأو بصص- -ف- -ة ع- -ام- -ة
التسصويق.

وسسفÒة سسÓم ‘ 2019
الإبداع والتميز كانا وراء اإطÓق عرضصها
ال- -خ -اصس ب -الأزي -اء والكسص -يسص -ورات ف -ك -ان
الأول ف- - - - - - - -ي  ،2018بصص - -ال - -ون ال - -ع- -روسس
بـ»اأرديسس» وال -ث -ان -ي ف -ي رمضص-ان ال-م-اضص-ي
بفندق الجزائر الكبير مع المصصممة بريكي
حفيظة اأين لقى
اإعجابا كبيرا من المهتمين بهذا المجال،
الطلبات الكثيرة من الزبائن اسصتدعى فتح
ورشصة خاصصة بها للخياطة والطرز ليكون
فضص- -اءه- -ا ال- -ح- -ر ف- -ي الإب- -داع ورسص- -م ك- -ل
اأفكارها الملهمة لتجعلها في وقت وجيز
ح -ق-ي-ق-ة ت-ل-بسص-ه ال-ع-روسس اأو ال-م-راأة ل-ت-ك-ون
اأنيقة ومتميزة فتكون حاضصرة في كل مكان
ل- -وح- -ة ت- -ن- -ط- -ق ج- -م -ال وح -ب -ا اإل -ى ج -انب
دي- -ك- -ورات ق- -اع- -ة ال- -ح- -فÓ- -ت ل -م -خ -ت -ل -ف
المناسصبات.
كما اأسصدت منظمة حركة السصÓم في القارة
الإف-ري-ق-ي-ة والأم-ان-ة ال-ع-ام-ة لت-ح-اد ق-بائل
ال -ع -رب وج -م -ع-ي-ة م-ف-ت-اح وح-ل-ول ل-ل-ت-ن-م-ي-ة

الق -تصص -ادي -ة وت -ن-م-ي-ة ال-دخ-ل ح-ن-ان رزق-ي
وسصام سصفيرة السصÓم في  ،2019نظير ما
قامت به من عمل خيري
وت- -طّ- -و ع- -ي لصص- -ال- -ح ال- -ف- -ئ -ات ال -هّشص -ة م -ن
ال - -م - -ج - -ت- -م- -ع ،وع- -ن ه- -ذا ال- -ل- -قب ـ ق- -الت
ق -وت-ن-اال-ن-اع-م-ة ح-ن-ان ـ اإن ال-ع-م-ل ال-خ-ي-ري
الذي تقوم به يكون دائما في الخفاء لأن
المحتاج يرفضس التشصهير به وحتى تحفظ
ك-رام-ت-ه رغ-م ع-وزه ،ف-ح-ت-ى دي-ن-ن-ا ال-حنيف
يوصصي بمسصاعدتهم دون المن عليهم.
اأم -ا ال-خ-ل-ط-ة السص-ح-ري-ة ال-ت-ي ح-ول-ت-ه-ا اإل-ى
نموذج يحتذى به قالت حنان اأن تشصجيع
الأب والأم كان له الدور الكبير والأسصاسصي
في بناء شصخصصيتها المتحمسصة التي ل تنظر
اإلى الوراء اأما المحفز الأول لتطوير الذات
ك -ان دائ -م -ا حب الط Ó-ع ع -ل -ى ك -ل م-ا ه-و
جديد.
وع-ن غ-رداي-ة ق-الت ان-ه-ا م-ن-ط-ق-ة م-ت-ف-تحة
على الآخر مفتوحة الأفق سصكانها حقيقة
محافظون ومتمسصكون بالعادات والتقاليد،
ل -ك -ن -ه -م ف -ي ال -م -ق -اب -ل ي -ط ّ-ب -ق-ون ال-م-ع-ن-ى
ال-ح-ق-ي-ق-ي ل-ل-ت-طّ-و ر فكانت المعرفة والفكر
ق -اع -دت -ا ال -ت -ط-ور ف-ي ه-ذه ال-م-ن-ط-ق-ة دون
الهتمام بالقشصور كاللباسس والنسصÓخ عن
الهوية ،فهم يتقدمون لكن مع الحفاظ على
خصصوصصيتهم
ومميزاتهم ،لذلك ل ترى حنان اأن التقاليد
عامل مثبط في التطّور بل العكسس تعطي
صصاحبها ثقة وقّوة لأنه متميز عن الآخر.
ك -م -ا ت -ح -دثت ح -ن -ان ع -ن ع -ام -ل اآخ -ر ف-ي
صص-ن-اع-ة ال-ذات السص-ف-ر واأه-م-ي-ت-ه ف-ي ح-ي-اة
الإنسص- -ان لأن- -ه سص- -بب ف- -ي ت- -ج -دي -د ال -ذات
والن -ف-ت-اح ع-ل-ى الآخ-ر ،لأن الح-ت-ك-اك م-ع
ال-ث-ق-اف-ات الأخ-رى ي-ع-ط-ي-ن-ا ن-ظ-رة م-غ-اي-رة
لذاتنا بمنحنا الأفق المفتوح ،ما ينعكسس
اإي -ج -اب -ا ع-ل-ى شص-خصص-ي-ة ال-م-راأة ب-ال-ت-ط-وي-ر
الدائم لنفسصها.

قريبا قناة على اليوتيوب إلبراز
الثقافة ا÷زائرية
ف -ي ذ ا ت ا ل س ص -ي -ا ق س ص -ت -ط -ل -ق ح -ن -ا ن ر ز ق -ي
ق -ر ي -ب -ا ق -ن -ا ة خ -ا ص ص -ة ب -ا ل -ت -ق -ا ل ي د ا ل ج ز ا ئ ر ي ة
على اليوتيوب ناطقة باللغة النجليزية،
ت ع م ل م ن خ  Óل ه ا ع ل ى اإ ب ر ا ز ك ل م ا ه و
جزائري بلغة يفهمها كل العالم .دافعها
في ذلك غيرتها على كل ما هو جزائري
التي تتميز بتنوع وثراء كبيرين فالتراث
ك ن ز د ف ي ن ل ب د م ن اإ خ ر ا ج ه اإ ل ى ا ل ع ا ل م
على عكسس الدول المجاورة التي عرفت
ك ي ف ت س ص ّو ق ن ف س ص ه ا  ،ل ذ ل ك ف ي ك ل م ا ت ق و م
ب ه ح ن ا ن ر ز ق ي ت ب ح ث ع ن اإ ظ ه ا ر ا ل و س ص م
ا ل -ج -ز ا ئ -ر ي لأ ن -ن -ا ك -ب -ل -د ن -م -ل ك م -ق -و م -ا ت
ا ل -ع -ا ل -م -ي -ة ل -م ن -ت -ع -ل -م ب -ع -د ك -ي -ف ن -ن -ق ل ه اإ ل ى
ا لآ خ ر .
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نورﬁمدوف
يحبط طفل برشضلونيا
مقابل «صضورة»

أن ت- - -رى ك- - -ثÒأ
و’ “لك شش - -ي- -ئ- -ا
هو أن “لك عينا
غ- -ن- -ي- -ة وي- -دي -ن
فقÒتÚ

ملوحة ألبحر ’ تتأاثّر
م- - -ع كÌة أŸط - -ر ،ف - -ك - -ن
كالبحر يا حمل ’..يتأاّثر
ب -ك Ó-م أل -بشش -ر ،و’ ت -ك-ره
أح -دأ أب -دأ ف -ك-ل م-ن آأذأك
أع-ط-اك درسش-ا ع-ل-ى ط-ب-ق
من ذهب وهو ’ يعلم.

ألثور

’ ينبغي يا ثور ..أن
ت-ط-لب ◊اسش-دك ع-قوبة
أك‡ Ìا هو فيه ،فإانه ‘
غ -م ع-ظ-ي-م و’ ي-رضش-ي-ه
إأ’ زوأل نعمتك ،وكلما
زأدت ن- - - - -ع- - - - -م - - - -تك زأد
عذأبه.

أ÷وزأء

خ -ذه -ا نصش -ي-ح-ة م-ن
أخت ›ربة يا جوزأء
..ت - -ت- -ح- -ول ك- -ث Òم- -ن
ج- -لسش -ات ح -ل أŸشش -اك -ل
إأ ¤سشاحة قتال ،تتخذ
ف- -ي- -ه -ا أل -ق -رأرأت ب -ن -اء
على ألقوة ’ أ◊كمة،
أجعل موقفك نابعا من
ب - -ح - -ثك ع - -ن ألصش- -وأب
بد’ من كÈيائك.

ألسضرطان

أج Èبطل ألفنون ألقتالية
أŸت - -ن - -وع- -ة (ي- -و إأف سش- -ي)،
أل- - - - - -روسش- - - - - -ي ح - - - - -ب - - - - -يب
ن - -ورﬁم- -دوف ،مشش- -ج- -ع- -ا
^ م-اه-و أل-بيت
صش- -غÒأ لÈشش- -ل -ون -ة ،ع -ل -ى
ألذي ليسص له أبوأب
–ية ألغر Ëريال مدريد
و’نوأفذ؟
مقابل هدية ﬁددة.
^ هناك  ٦000نوع من
Ú
ع
ج
وخÓل مقابلته للمشش
أل - -زوأح- -ف ‘ أل- -ع- -ا،⁄
أألسضد
ر
و
ش
ص
ل
ألصش- -غ -ار وأل -ت -ق -اط أ
و 73أل- -ف ن -وع
ح- - -ل أل- - -ع- - -دد
ك - - -ثÒأ وب- - -ح- - -ك- - -م
م - - -ع - - -ه - - -م ،ت - - -وق - - -ف ن - - -ور
أل -ع -م -ل وأل -ت -ع -امÓ-ت
م- - -ن أل- - -ع- - -ن - -اكب،
ألسضابق
ﬁمدوف عند طفل صشغÒ
أل- -ي- -وم -ي -ة ي -ا أسش -د ..أن
و ٤٦000ن- - -وع م- - -ن
ر
ي-رت-دي ق-م-يصش-ا ع-ليه ششعا
ن -ق -اب -ل أن -اسش -ا م-ث-ب-ط،Ú
أجعل حبك أقوى من كرهك  ..تعلم
ألثديات.
’سشبا ،ÊلÒفضص
برششلونة أ إ
’م- - - - -ل
ي- - - - -ه- - - - -دم- - - - -ون أ أ
’ن أ’نحناء
حكمة ألتنازل قلي ،ًÓأ
ألتقاط ألصشور معه بطريقة
وي - -ح - -ب- -ط- -ون أل- -ع- -زأئ- -م
^ قارورة
أفضش - -ل م - -ن أ’ن - -كسش - -ار ..
مازحة،وقال نورﬁمدوف:
ب- -ع- -ب -ارأت «’ Áك -ن»’ ،
ألزجاج.
تسشتطيع» فهم وإأن كانت
«إأن -ه يشش-ج-ع ب-رشش-ل-ون-ة’ ’ ،
’فضش - -ل ‘
أع- - -ت - -ق - -د أ أ
ن-وأي-اه-م ط-ي-ب-ة ،إأ’ أن-ه-م
’ ،ل -ن أل -ت -ق -ط صش -ورة م -عك
^ أل - -دب ه - -و أ◊ي - -وأن
شش - -ري - -كك ،ول - -يسص
يبقونك صشغÒأ ويسشلبون
د
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ح Úتأاخذ لكنها أجمل ح Úتعطي.
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من عام 1886
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وت -ع -اط -ف م -ع-ه-م ب-د’
من أن سشرطان عليهم
يا ثور.

^ ق -ال ل -زوج -ت -ه  :أري -د أن أت -زوج زوج-ة ث-ان-ي-ة ،
’ول و ⁄ير ششيئاً .
لÒى ردة فعلها  ..فمر أليوم أ أ
ثم مر أليوم ألثانى و ⁄ير ششيئاً .وفى أليوم ألثالث
بدأ يرى قلي Óبعينه أليمنى.
^ قالت لزوجها :إأذأ أفطرت ووأنتهيت أعطني
جوألك كي أتصشل منه  ..يقولون بأانه من
ألسشاعة  8إأ ¤ألظهر وهو يفطر..و‘
روأية ثانية ’يزأل ◊د كتابة
ألسشطور Áضشغ ‘ أللقمة
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جْدي..فبمجرد سشماع نفسشك تقول «ليت أ Êفعلت»،
توّقف وأعد صشياغة ألعبارة لتصشبح «غدأ إأن أتيحت
‹ ألفرصشة لـ..فسشوف أعمل.

ألدلو

Óخ-ري-ن وه-ذأ
ه ّ-دئ ن -فسشك ي -ا دل -و ..ق -ب-ل إأع-ط-اء ت-ق-ي-ي-م-ات ل -آ
ينطبق على ألتقييم Úألسشلبي وأ’يجابي.

أ◊وت

’خرون هو أنعكاسص لششعورهم Œاه أنفسشهم أكÌ
’سشلوب ألذي يعاملك به أ آ
يا حوت ..أ أ
منه أنعكاسشا لششعورهم Œاهك ،ف Óتنزعج من صشرفات صشادرة عن كل من يتعامل معك.
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الموافق لـ  16شضوال 1440هـ

صسة تدريبية بالقاهرة
«أÿضسر» أجروأ أّول ح ّ

أادم أاوناسس يششفى من اإلصشابة ويعود إا ¤التّدريبات
عاد ألدو‹ أ÷زأئري أدم
أوناسص إأ ¤أجوأء ألتّدريبات
لصسابة ألتي
بعد شسفائه من أ إ
كان يعا Êمنها ،حيث منحه
لخضسر
ألطبيب ألضسوء أ أ
للعودة إأ ¤ألتدريبات
ألفردية قبل ألندماج ‘
ألتدريبات أ÷ماعية.

عمار حميسسي

ت-نّ-ف-سس الّ-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال بلماضضي
ال ّصضعداء بعد أان عاد أادم اوناسس إا ¤أاجواء
التدريبات ولو بصضفة فردية ،حيث كان
بلماضضي يخشضى أان ل يسضتجيب اللعب
للعلج ،وهو ما كان سضيضضعه ‘ موقف
ﬁرج ق -ب -ل ان -ط-لق م-ن-افسض-ة ك-أاسس أا·
إافريقيا.
ويعد أاوناسس من العناصضر اŸهمة للمدرب
ولو كلعب بديل ‘ ظل تأالق الثلثي
ﬁرز ،بليلي وبراهيمي إال أان أاوناسس
ي-ب-ق-ى م-ن ال-ع-ن-اصض-ر ال-ت-ي ي-راه-ن ع-ل-ي-ه-ا
بلماضضي كثÒا خلل الفÎة اŸقبلة.
وينتظر أان يندمج لعب نابو‹ اليطا‹
‘ أاجواء التدريبات ا÷ماعية بداية باليوم
من خلل اŸشضاركة ‘ ا◊صضة التدريبية
الصضباحية التي سضتجري بأاحد اŸلعب
الفرعية بالقاهرة.
وك -ان ال -لعب ق -د ت -عّ-رضس إلصض-اب-ة ب-ع-د
احتكاكه بأاحد اللعب Úخلل التدريبات،
حيث أاح ّسس بآالم كبÒة جعلت اŸدرب
يطالبه بالتوقف عن التدريبات والتوجه
ا ¤اح- -د ال- -ع- -ي -ادات اÿاصض -ة ،ح -يث ”
الكشضف على اللعب والتأاكد من تعرضضه
إلصضابة طفيفة.
وعرف يوم أامسس وصضول بعثة اŸنتخب

الوطني إا ¤العاصضمة اŸصضرية القاهرة،
حيث اكتشضف اللعبون أاجواء البطولة بعد
وصضولهم ا ¤مطار القاهرة الدو‹ ،وهو
ما جعلهم يدخلون ‘ أاجواء اŸنافسضة.
ويعود اŸنتخب ا ¤القاهرة بعد غياب
دام من  2009بعد اŸباراة الشضهÒة ‘
تصضفيات كأاسس العا ،2010 ⁄حيث  ⁄يعد
اŸنتخب الوطني بعدها ا ¤القاهرة ا¤
غاية امسس ،إال أان الجواء العامة تغّيرت
كثÒا عن السضابق.
ووضض-عت السض-ل-ط-ات اŸصض-ري-ة ام-ك-ان-يات
مهمة ‘ فائدة اŸنتخب على غرار كل
اŸنتخبات رغم أان الÎكيز كان كبÒا على
ا÷انب األمني ،وهذا ‘ ظل توتر الجواء
‘ مصضر خلل الفÎة اŸاضضية.

لقامة ‘ أحد أفخم فنادق
أ إ
ألقاهرة

يقيم اŸنتخب الوطني ‘ فندق روايال
مكسضيم بالسس كمبينسضي ،والذي يعد من
اف -خ -م ال -ف -ن -دق ‘ ال -ع-اصض-م-ة اŸصض-ري-ة
القاهرة ،حيث أابدى اللعبون إاعجابهم
الكب Òبهذه اŸنشضاة السضياحية الفخمة.
ويبعد الفندق عن القاهرة بـ  17كلم ،وهو
م-ا ي-ج-ع-ل ال-لع-ب Úب-ع-ي-دي-ن ع-ن ضضجيج
ال -ق -اه -رة وÁن -ح -ه-م ف-رصض-ة السض-ت-م-ت-اع
بالراحة بعيدا عن ضضوضضاء عاصضمة «أام
الدنيا».
ويبدو أان ا÷هاز الداري للمنتخب أاحسضن
الخ -ت -ي -ار ه -ذه اŸرة ،ح -يث أاّن ال -ن-اخب
الوطني هو اآلخر أابدى اندهاشضه الكبÒ

من مسضتوى اÿدمات اŸقدمة ‘ هذا
الفندق الفخم.

أجوأء رأئعة ب Úأل ّ
ÓعبÚ

أاضض- -اف ال- -ف- -وز اÙق- -ق ع- -ل- -ى حسض -اب
منتخب ما‹ الكث ،Òخاصضة من الناحية
اŸعنوية حيث ارتفعت معنويات اللعبÚ
ك- -ثÒا ،وه- -و م- -ا ان -ع -كسس ع -ل -ى الج -واء
اŸوجودة ب Úاللعب ‘ Úالدوحة قبل
السضفر ا ¤القاهرة.
واحتفل اللعبون بعيد ميلد سضليما‘ Ê
أاجواء رائعة ،حيث عمت الفرحة فندق
الق -ام -ة ب -حضض -ور ك-ل ال-لع-ب Úوأاعضض-اء
ا÷هاز الفني واإلداري ،وقاموا بالتقاط
بعضس الصضور التذكارية.

على هامشص ألّتربصص ألّتحضسÒي ألذي أجرأه «أÿضسر» بالدوحة

إامضشاء اتفاقية ششراكة ب Úالفاف وال–ادية القطرية
أبرمت أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم (ألفاف) أتفاقية
شسرأكة مع نظÒتها ألقطرية ،حسسب ما أفادت به ألهيئة
ألفدرألية مسساء ألثن Úع Èصسفحتها ألرسسمية على
«ألفايسسبوك».

جرت مراسضم التوقيع على اتفاقية الشضراكة هذه  -التي أابرمت على هامشس الÎبصس
اإلعدادي الذي أاجراه اŸنتخب الوطني ا÷زائري بالدوحة القطريةّ – ،سضبا لنهائيات
كاسس أا· إافريقيا  21( 2019جوان إا 19 ¤جويلية)  -بحضضور الرئيسس خ Òالدين زطشضي
واŸناجر العام حكيم مدان والناخب الوطني جمال بلماضضي من ا÷انب ا÷زائري،
ونائب رئيسس ال–ادية القطرية سضعود اŸهندي ،واألم Úالعام منصضور النصضاري واŸدير
التقني للمنتخبات الوطنية احمد خليل عباسضي من ا÷انب القطري.

وسضتسضتفيد ال–اديتان Ãوجب هذا العقد من اسضتغلل اŸنشضآات الرياضضية ‘ البلدين،
إاضضافة ا ¤تبادل اÈÿات ‘ ›ال التكوين و–ضضÒات اŸنتخبات الوطنية.
و‘ سضياق متصضل،وّقع رئيسس ال–ادية ا÷زائرية خ Òالدين زطشضي على اتفاقية تعاون
مع اŸدير العام للمركز الطبي»اسضبيتار» عبد العزيز الكواريّ“ ،كن الطرفان من تبادل
اÈÿات ‘ ›ال الطب الرياضضي .وأابدى زطشضي ارتياحه إلبرام هذه التفاقية ،التي
سضتمّكن عناصضر اŸنتخب الوطني من السضتفادة من اŸتابعة الطبية اŸتميزة التي يوفرها
مركز «اسضبيتار».
من جهته أابدى القائم الول على مركز «اسضبيتار» عن ارتياحه لهذه اÿطوة والشضراكة مع
ال–ادية ا÷زائرية ،موضضحا« :لقد اكتسضبنا خÈة عالية اŸسضتوى ‘ هذا اÛال،
وسضنحرصس Ãوجب هذه التفاقية على تقد Ëاألحسضن للعناصضر ا÷زائرية».

رأ‹ أليمامات

مششاركة  34طاقما وطنيا وأاجنبيا ‘ منافسشات ال ّ
طبعة16
يشضارك  34طاقما وطنيا وأاجنبيا ‘ ،منافسضات الطبعة ال
 16ل -را‹ ال-ي-م-ام-ات (النضض-ب-اط) ال-دو‹  2019للسضيارات،
اŸقررة من  21إا 24 ¤جوان ا÷اري ‘ ،أاربع مراحل على
مسضافة اجمالية تقدر بـ  1162كلم ،حسضبما علم من ال–ادية
ا÷زائرية للرياضضات اŸيكانيكية.
وينشضط السضباق 23 ،طاقما (سضائقة ومسضاعدة) جزائريا و11
أاجنبياÁ ،ثّلن بلدان :تونسس ،اŸغرب ،فرنسضا ،إايطاليا ،حيث
Áرن ع Èأاربع وليات شضرقية ‘ ،أاربع مراحل ,تنطلق
الو ¤من ا÷زائر العاصضمة ( 21جوان) إا ¤ولية بجاية ثم
نحو باتنة ( 22جوان) وبعدها بوسضعادة ( 23جوان) والعودة إا¤
ا÷زائر العاصضمة ( 24جوان) .وتقطع اŸتسضابقات مسضافة
اجمالية تقدر بـ  1162كلم.

وصضّرح اŸكلف بالتظاهرات الرياضضية الدولية ،بال–ادية
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-ري-اضض-ات اŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ،ف-ري-د سض-ن-جاق الدين:
«فعاليات هذه الطبعة سضتكون مزيجا ب Úالرياضضة والسضياحة.
السضباقات الربعة ،سضتتخللها توقفات للقافلة من اجل زيارة
العديد من اŸواقع الثرية والشضواهد التاريخية».
واضض -اف :م -ن أاه -م م -ب -ادئ را‹ ال -ي -م -ام -ات (النضض -ب -اط)،
باإلضضافة إا ¤ا÷انب الرياضضي ،هو «احÎام السضائق متوسضط
السض -رع -ة اث -ن -اء ال-ق-ي-ادة وق-ان-ون اŸرور .ه-ن-اك أايضض-ا الشض-ق
السض -ي -اح -ي والÎوي -ج ل -ه -ذا اÛال .إاخ-ت-ي-ارن-ا وق-ع ‘ ه-ذه
النسضخة على زيارة كل من :ضضريح ماسضينيسضا ،وكاب كاربون
وÁا قوراية ببجاية وضضريح آاخر Ÿدراسضن والثار الرومانية
بتيمقاد (باتنة) ،علوة على طاحونة فÒيرو وواحات النخيل

إأ–اد مدينة خنشسلة

ومواقع عديدة ببوسضعادة».
وعند اختتام را‹ اليمامات با÷زائر العاصضمة« ،سضتزور
ضضيفات ا÷زائر ،منشضآات آاثرية وسضياحية على غرار قصضر
ري -اسس ال -ب -ح -ر ،ح -دي-ق-ة ا◊ام-ة ،ال-قصض-ب-ة وغÒه-ا» ،حسضب
سضنجاق الدين ،منسضق أايضضا بالهيئة الفديرالية.
على صضعيد آاخر ،أاكد اŸتحدث ،أان «الوقت  ⁄يكن ‘ صضالح
ال–ادية لتنظيم هذا ا◊دث الرياضضي -السضياحي ،بحيث
جرت التحضضÒات ‘ مدة قصضÒة (شضهر ونصضف تقريبا).
لشضارةŒ ،رى غدا اÿميسس ( 20جوان) عملية اŸراقبة
لإ
ال -ت -ق -ن -ي -ة واإلداري -ة ب -ف -ن-دق ه-ول-ي-داي ب-الشض-راق-ة (ا÷زائ-ر
العاصضمة) ،يليها سضحب القرعة لتحديد ترتيب اŸنطلقÚ
للسضباق.

إاسشتقال ـ ـ ـ ـة سشم ـ ـ ـ ـ ـ Òبومع ـ ـ ـ ـ ـراف م ـ ـ ـ ـ ـن رئاسشـ ـ ـ ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـ ـ ـّنادي

أسستقال رئيسص فريق أ–اد مدينة خنشسلة سسمÒ
بومعرأف يوم ألثن Úبعد يوم Úفقط من
أنتخابه على رأسص ألنادي ألناشسط ‘ بطولة قسسم
ألهوأة أÛموعة ألشسرقية لكرة ألقدم ،حسسب ما
علم من أŸعني.
‘ تصضريح له أاكد سضم Òبومعراف انسضحابه بصضفة رسضمية
من رئاسضة فريق ا–اد مدينة خنشضلة رفقة أاعضضاء اŸكتب
اŸسض ،Òالذي كان من اŸفÎضس أان يشضرع ‘ التحضضÒ
للموسضم الكروي القادم بداية من األسضبوع اŸقبل عقب
إان -ه -اء ك -اف -ة اإلج -راءات اإلداري -ة م -ع م -دي -ري -ة الشض-ب-اب

والرياضضة اÙلية.
وأارجع الرئيسس اŸسضتقيل أاسضباب إاعلن انسضحابه من
تسض -ي Òف -ري -ق ا–اد م -دي-ن-ة خ-نشض-ل-ة إا« ¤قضض-ي-ة ال-دي-ون
العالقة على عاتق خزينة النادي ،والتي بلغت الـ  65مليون
دج إاضض -اف -ة إا ¤ت -ه-دي-د ال-دائ-ن Úب-غ-ل-ق ال-رصض-ي-د ال-ب-ن-ك-ي
ل -ل -ف -ري -ق» ،ك -اشض-ف-ا ب-أان-ه ت-رشض-ح ل-رئ-اسض-ة ال-ف-ري-ق وت-ع-ه-د
بوضضعاإلمكانات اŸادية اللزمة لتحقيق الصضعود وليسس
لتسضديد ديون عالقة ل تخصس فÎة تسضيÒه».
كما كشضف بومعراف بأانّ «عديد العراقيل اإلدارية التي
واجهته خلل اليوم Úاللّذين أاعقبا انتخابه على رأاسس

الفريق ،وسضعي بعضس األطراف إا ¤عرقلة الÈنامج الذي
أات- -ى ب- -ه ،وال- -ه -ادف إا– ¤ق -ي -ق الصض -ع -ود إا ¤ال -راب -ط -ة
اÎÙفة الثانية جعلته يقرر النسضحاب وفسضح اÛال
أامام من Áلك القدرة على Œاوز اŸرحلة الصضعبة التي
يعيشضها الفريق» .وخلصس بومعراف إا ¤تقد Ëاعتذاراته
إا ¤أانصضار وﬁبي فريق ا–اد مدينة خنشضلة ،الذين وقفوا
إا ¤جانبه منذ إاعلن نيته ‘ الÎشضح لرئاسضة الفريق
مؤوكدا مواصضلة وقوفه إا ¤جانب الرئيسس اŸقبل الذي
سضيخلفه ،وسضيقوم بتقد Ëكامل الدعم اŸعنوي واŸادي
له من أاجل إاعادة الفريق إا ¤مكانته ا◊قيقية.

وضسعية فريق جمعية وهرأن

مدي ـ ـر الششبـ ـ ـ ـاب والرياضشـ ـ ـ ـ ـ ـة يـ ـ ـ ـدق ناق ـ ـ ـ ـ ـ ـوسس اÿط ـ ـ ـ ـر

حذر مدير ألشسباب وألرياضسة لولية وهرأن،
بدر ألدين غربي ،أمسص ألثÓثاء من عوأقب
ألوضسعية ألصسعبة ألتي تعيشسها جمعية وهرأن،
ألنادي ألناشسط ‘ بطولة ألرأبطة ألثانية لكرة
ألقدم.
وصضّرح السضيد غربي« :ل شضيء على ما يرام ‘ جمعية
وهران ،ما يتطلب من اŸسضÒين التحرك بسضرعة إلعادة
األمور إا ¤نصضابها ,ألن اسضتمرار األزمة يرهن مسضتقبل
النادي».
و‚ت ا÷معية بأاعجوبة من السضقوط إا ¤الدرجة الثالثة

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

خ -لل اŸوسض -م اŸن -قضض -ي ،ول -ك -ن إادارت -ه-ا  ⁄تسض-ت-وعب
الدرسس بدليل حالة التجاهل التي “يز مسضÒيها Œاه
األوضضاع السضائدة حاليا ‘ النادي.
وأاضض- -اف ن- -فسس اŸسض- -ؤوول« :مسض ّ-ي -رو ا÷م -ع -ي -ة يÎك -ون
النطباع بأان مصض Òفريقهم بأايدي السضلطات اÙلية ،إاذ
أاّنهم يرهنونه دائما باŸسضاعدات اŸالية لهذه السضلطات
وŸديرية الشضباب والرياضضة التي سضاعدت الفريق بأاكÌ
من  40مليون دج اŸوسضم الفارط ،خلفا Ÿا يرّدده هؤولء
اŸسضّيرين».
ودفعت األوضضاع السضيئة السضائدة حاليا ‘ بيت جمعية

وه- -ران األنصض -ار ل -لصض -ع -ود إا ¤ال -واج -ه -ة ،ح -يث ج ّ-ددوا
م-ط-ل-ب-ه-م ،خ-لل اسض-ت-ق-ب-ال-ه-م م-ن طرف اŸدير اÙلي
ل -لشض -ب -اب وال-ري-اضض-ة ‘ ب-داي-ة األسض-ب-وع ا÷اري ،ب-رح-ي-ل
أاعضضاء اإلدارة ا◊الية وإا◊اق النادي Ãؤوسضسضة اقتصضادية
عمومية أاو خاصضة.
يحدث ذلك ‘ الوقت الذي تأاّخر فيه بشضكل ﬁسضوسس
الشضروع ‘ التحضض Òللموسضم الكروي ا÷ديد ،على خلفية
الوضضعية الغامضضة التي “يز إادارة النادي بعد انسضحاب
رئيسس الفريق الهاوي مروان بغور من تسضي Òشضؤوون الفريق
اÎÙف الذي تكفل به طيلة السضنوات الفارطة.
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إأدأرة «ألعميد» تسس Òنحو غلق ملف ألسستقدأمات
قبل أنطÓق تربّصص تونسص

حـ ـ ـÒشس ي ـ ـوافق عل ـ ـى دفع ملي ـار ونصشف
سشنتيـ ـ ـ ـم لشش ـ ـ ـ ـراء عقـ ـ ـ ـد بـ ـ ـ ـن سشاحـ ـ ـ ـة

لزألت إأدأرة مولودية
أ÷زأئر تتفاوضص لشسرأء
عقد مهاجم دفاع
تاجنانت «بÓل بن سساحة»
من إأدأرة فريقه ،وعكسص
” تدأوله ‘ وسسائل
ما ّ
لعÓم أÙلية حول
أ إ
إأ“ام ألصسفقة وأتفاق
ألطرف Úحول ورقة
تسسريح ألÓعب ،كشسفت
مصسادر «ألشسعب» من دأخل
لمر ⁄
بيت ألعميد بأانّ أ أ
يتم ◊د كتابة هذه
لسسطر ،كون رئيسص
أ أ
ألدفاع «ألطاهر قرعيشص»
طلب من أŸناج Òألعام
Ÿولودية أ÷زأئر «عمر
غريب» مبلغ مليار و500
مليون سسنتيم كقيمة Ÿنح
ورقة تسسريح ألÓعب،
لضسافة إأ ¤مبلغ 900
با إ
مليون سسنتيم من
سسوناطرأك لتمويل
ألفريق.

ﬁمد فوزي بقاصص

تسض Òإادارة مولودية ا÷زائر بخطى
ث -اب -ت -ة ن -ح -و الن -ت -ه -اء م -ن ع -م-ل-ي-ة
السض-ت-ق-دام-ات ق-ب-ل ان-طلق تربصس
ع Úال -دراه -م ب-ت-ونسس م-ط-ل-ع شض-ه-ر
ج -وي-ل-ي-ة اŸق-ب-ل ،ع-م-ل ب-ت-وصض-ي-ات
اŸسضؤوول األول على رأاسس العارضضة
ال -ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ال-ف-رنسض-ي «بÒن-ارد
كازو »Êحتى ل يتكرر معه ما حدث
ل - -ه ‘ م- -وسض- -م- -ه األول ع- -ل- -ى رأاسس
اŸول- -ودي- -ة ،ح Úان- -ط- -ل- -ق الÎبصس
ب - -ف - -رنسض- -ا واإلدارة ك- -انت ت- -واصض- -ل
انتداب اللعب ،Úما كلّف اŸولودية
ب -داي -ة م-وسض-م ضض-ع-ي-ف-ة وإاقصض-اء م-ن
الدور ربع النهائي من منافسضة كأاسس
رابطة األبطال اإلفريقية ضضد النادي
اإلفريقي التونسضي.
بعدما “ّكن مسضؤوول السضتقدامات
‘ الفريق «عمر غريب» من ضضمان
ث -لث صض -ف-ق-ات م-ن ال-ع-ي-ار ال-ث-ق-ي-ل
بضض -م -ان-ه-ا خ-دم-ات ك-ل م-ن (ج-اب-و،
ب -راه -ي -م-ي وع-لت-ي) ،ت-واصض-ل إادارة
العميد ‘ مهمة إاقناع األسضماء التي
اسضتهدفها الطاقم الفني ،حيث كان لـ
«غريب» اتصضال هاتفيا الثن Úمع
رئ- -يسس دف- -اع ت -اج -ن -انت «ال -ط -اه -ر
قرعيشس» للتفاوضس حول ورقة شضراء
«بلل بن سضاحة» ،الذي أاعرب عن
نّيته ‘ مغادرة فريقه بعد سضقوط
أاصضحاب اللون Úاألزرق واألبيضس إا¤
الرابطة اÎÙفة الثانية لكرة القدم
مع نهاية اŸوسضم الكروي (- 2018
.)2019
ورغم أاّن إادارة شضبيبة القبائل دخلت
‘ مفاوضضات جدية من أاجل انتداب

ال- -لعب م- -ن- -ذ ن- -ه -اي -ة شض -ه -ر م -اي
اŸنقضضي ،إال أان الكفة مالت الثنÚ
ل -ل -ع -م -ي -د ،ح-يث ق-ب-ل اŸدي-ر ال-ع-ام
ل -ف -ري-ق م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر «حÒشس»
م -ط -لب إادارة ال -دف -اع ب -دف -ع م-ل-ي-ار
ونصض - - -ف لشض - - -راء ورق- - -ة تسض- - -ري- - -ح
اŸهاجم ،وتنّقل شضخصضيا إا ¤مقر
سضوناطراك صضبيحة الثلثاء Ÿقابلة
اŸدي -ر ال -ع -ام ل-ل-م-ؤوسضسض-ة ال-ن-ف-ط-ي-ة
Ùاول- -ة إاق- -ن- -اع -ه ب -ت -م -وي -ل دف -اع
تاجنانت Ãبلغ  900مليون سضنتيم،
وهو ما قد يكون قابله اŸدير العام
لسضونطراك ‘ األمسضية باإليجاب،
حيث كانت توحي كل األخبار إا¤
إامضضاء «بن سضاحة «على عقده مع
اŸولودية أامسضية اليوم أاو غدا.

«زغبة» Áضسي ‘ ألوحدة
ألسسعودي ويضسيع من
أŸولودية
‘ سضياق ذي صضلة ،ضضاعت صضفقة
ان- -ت- -داب ح- -ارسس وف- -اق سض- -ط- -ي- -ف
«مصض- -ط -ف -ى زغ -ب -ة» م -ن م -ول -ودي -ة
ا÷زائ -ر ال -ذي أامضض -ى أامسس ع -ق -دا
يربطه بنادي الوحدة السضعودي ،وهو
ما يجعل اŸولودية اآلن أامام خيارين
لتدعيم منصضب حراسضة اŸرمى بعد
ال- -ت- -خ- -ل- -ي ع- -ن خ- -دم -ات ا◊ارسس
«مرسضلي» إاما بتعاقدها مع حارسس
النصضرية «مرباح غاية» الذي يعمل
ع -ل -ى الحÎاف ،أاو ب -ال -ت -ع -اق -د م-ع
ا◊ارسس اıضض - -رم «ﬁم - -د ÚŸ
زماموشس».
من جهة أاخرى ،كشضفت مصضادرنا من
داخ -ل أاسض -وار اŸول -ودي -ة أان اŸدي -ر
ال -ع -ام ل-ل-ف-ري-ق «حÒشس» واŸن-اجÒ
ال- -ع- -ام Ÿول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر «ع- -م -ر
غريب» تنّقل صضبيحة أامسس إا ¤مقر
متعامل الهاتف أاوريدو والتقيا مع
اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -م-ؤوسضسض-ة ،وط-ال-ب-اه
بإاعادة النظر ‘ عقد “ويل الفريق
الذي يتقاضضى ما قيمته  7مليÒ
و 500م-ل-ي-ون سض-ن-ت-ي-م م-ن م-ت-ع-ام-ل
ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ،وط-ال-ب-اه Ãراج-ع-ة
قيمة العقد خصضوصضا أان اŸولودية

على مقربة من اŸئوية وسضتصضوب
لها كل األنظار ‘ السضنوات األخÒة،
خصض - -وصض - -ا م - -ع اŸشض- -روع ال- -ك- -بÒ
Ÿؤوسضسض -ة سض-ون-اط-راك ل-ه-ذا ال-ن-ادي
العريق.

÷نة –ضس ÒأŸئوية
تباشسر مهامها أÿميسص

تباشضر ÷نة الّتحضضŸ Òئوية فريق
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ال-ت-ي ي-ع-م-ل ب-ه-ا
ال-لع-ب-ان الّسض-اب-ق-ان (ك-اوة وأاودي-ن-ة)
مهامها غدا ،حيث سضتنطلق أاشضغال
ال -ت -حضض Òل -ه -ذا اŸوع-د ال-ه-ام ع-ن
ط- -ري- -ق ب- -داي -ة األشض -غ -ال Ãل -عب 5
ج -وي -ل -ي -ة األوŸب -ي ال -ذي سض -ي -ل-بسس
اللون Úاألحمر واألخضضر حيث سضيتم
ط -لء اŸدرج -ات السض -ف -ل -ى ب -أال-وان
ال-ف-ري-ق ،ك-م-ا سض-ي-ت-م ت-ث-ب-يت لف-ت-ات
عملقة –مل اسضم الفريق وسضيقدم
الشضعار ا÷ديد للنادي ،باإلضضافة إا¤
إاطلق خدمة اŸوقع الرسضمي لنادي
مولودية ا÷زائر.
ه - -ذا وسض - -ت - -ك- -رم إادارة اŸول- -ودي- -ة
أاك -ادÁي -ة ال-ف-ري-ق ال-ت-ي –م-ل اسض-م
«ك- -وم- -ب- -يسس ف- -وت» ال -ت -ي ي -رأاسض -ه -ا
ال -لعب السض -اب -ق ل -ل -ف -ري-ق «ي-وسض-ف
ف -رح -ي» ،وك -انت ّﬂصض -صض -ة ألب -ن-اء
عمال سضونطراك اŸوسضم اŸنقضضي
والتي سضتبدأا عملها اŸوسضم اŸقبل
Ãلعب  5جويلية األوŸبي وسضتكون
م -وج -ه-ة إا ¤أاب-ن-اء الشض-عب ا÷زائ-ر،
فيما سضيتم عرضس دقيقت Úمن الفيلم
ال-وث-ائ-ق-ي م-ن  52دق -ي-ق-ة ال-ذي ”
إاع-داده ع-ن ت-اري-خ ال-ع-م-ي-د ،وسض-ي-ت-م
التنصضيب الرسضمي للجنة اŸصضادقة
على هذا العمل إلعادة الوقوف على
ك- -ل صض- -غÒة وك- -بÒة ح- -ت- -ى ل ي- -ت -م
–ريف تاريخ اŸولودية ،وسضÒأاسس
ه -ذه الّ-ل-ج-ن-ة لعب ا÷ي-ل ال-ذه-ب-ي
ألصضحاب اللون Úاألحمر واألخضضر
جل الهدف الوحيد ‘ شضباك
ومسض ّ
ن -ادي ري -ال م-دري-د «أان-ور ب-اشض-ط-ة»،
وسض -ي-ع-م-ل م-ع-ه اب-ن «ع-ب-د ال-رح-م-ن
ع - -وف» صض - -احب ف - -ك- -رة ت- -أاسض- -يسس
اŸولودية وأابناء اŸؤوسّضسض« Úدريشس»
و»جازو‹».

ألسسباحة إأÁان زيتو Êلـ «ألشسعب»:

«أاطمح لتحقيق األفضشل ‘ اŸواعيد القادمة»
أّك -دت سس -ب -اح -ة أŸن -ت -خب أل -وط -ن-ي إأÁان
زيتو ‘ Êحوأر خاصص ÷ريدة «ألشسعب»،
أن-ه-ا ت-ت-وأج-د ‘ وضس-ع-ي-ة ب-دن-ي-ة ونفسسية
جيدة ‘ ألفÎة أ◊الية ،وأّنها مُسستعّدة
لفضس -ل ‘ أŸوأع -ي -د أل -ق -ادم -ة
ل- -ت- -ق- -د Ëأ أ
بدأية من ألبطولة ألوطنية أŸفتوحة ‘
أŸسس -ب -ح أل -ك -ب ،Òوأل -ت-ي ت-ع-تÈه-ا ﬁط-ة
–ضسÒية هامة ‘ أŸنافسسات ألدولية.

حاورتها :نبيلة بوقرين

@ ألشس- -عب :ك- -ي -ف Œري أل ّ-ت -حضسÒأت ‘
هذه ألفÎة؟
@@ إأÁان زي- -ت- -و :Êال ّ-ت-حضضÒات Œري بصض-ف-ة

عادية Ãعدل حصضت ‘ Úاليوم من أاجل ضضمان أافضضل
إاسض-ت-ع-داد ل-ل-م-ن-افسض-ات ال-ت-ي ت-ن-ت-ظ-رن-ا ‘ اŸسض-ت-قبل‘ ،
مقدمتها البطولة الوطنية اŸفتوحة ‘ اŸسضبح الكبÒ
سضأاسضعى لتحقيق نتائج إايجابية ألنها ﬁطة مُهمة من أاجل
للعاب األفريقية باŸغرب ،البطولة األفريقية
التحضض Òل أ
بتونسس ،البطولة اŸغاربية التي سضتكون با÷زائر ما يعني
أاننا ُمطالب Úبتقد Ëاألفضضل لتشضريف األلوان الوطنية
أامام ا÷مهور ا÷زائري الذي سضيحضضر اŸوعد.

@ ما هو تقييمك للموسسم ألّرياضسي ◊د
لن؟
أ آ
@@ اŸوسضم الرياضضي إايجابي بالنسضبة ‹ ألنني “كنت
م -ن –ق-ي-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة خ-اصض-ة أان-ن-ي واج-هت ب-عضس
الصضعوبة بعد ا◊ادث الذي تعرضضت له ديسضم ÈاŸاضضي،
ل-ك-ن ف-ي-م-ا ب-ع-د Œاوزت ال-وضض-ع وع-دت ب-ق-وة ل-ل-واج-ه-ة،

وال -فضض -ل ي-ع-ود ل-ل-ط-اق-م ال-ط-ب-ي وع-ائ-ل-ت-ي وك-ل زم-لئ-ي
وزميلتي والقائم Úعلى السضباحة ‘ ا÷زائر ،وحاليا أانا
جاهزة من كل النواحي من أاجل اŸواصضلة ‘ –قيق
األفضضل.

لهدأف أُŸسسطّرة للُمسستقبل؟
@ ما هي أ أ

@@ أاكيد نطمح لتحقيق األفضضل سضواء مع فريقي ‘
اŸن -افسض -ات اÙل -ي -ة أاو م -ع اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي خ-لل
اŸواع-ي-د ال-ع-رب-ي-ة وال-ق-اري-ة ال-ق-ادم-ة ب-ه-دف رف-ع الراية
ا÷زائرية عائلية ،خاصضة أاّننا Ÿسضنا تغ Òكب Òو–سضن من
ن-اح-ي-ة ال-ظ-روف ال-ت-ي ن-ع-م-ل ف-ي-ه-ا م-ع ال-رئ-يسس ا÷دي-د
ل–ادي -ة وال -ط -اق -م ال -ع -ام-ل م-ع-ه ،وم-ن ج-ه-ت-ن-ا ن-ح-ن
ل -إ
السضباح Úنواصضل التّحضضÒات بجدية ‘ جو عائلي رائع.

إعدإد :عب ـد إلق ـادر
سسنات ـي
إمام أإسستاذ رئيسس
Ãسسجد إلبشسÒ
إإلبرإهيمي
شسـارع إلشسهـدإء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

فاأششار ابن عuمي اأِن انطلْق اإليه! فاإذا هو هششام
ت
ب -ن ال -ع -اصس رضش -ي ال -ل -ه ع -ن -ه ،ف -اأت -يُ-ت-ه ،ف-ق-ل ُ
اأسشقيك؟ فسشمع اآخر يقول :اآه! فاأششار هششام اأن
ا ن ط ل ق ا إ ل ي ه  ،ف ج ئ تُ ف ا إ ذ ا ه و ق د م ا ت  ،ف ر ج ع ت ُ
اإ ¤هششام واإذا هو قد مات ،واأتيتُ ابن عuمي
واإذا هو قد مات رحمهم الله جميًعا).
ي قلب ل ينتعشس ،واأي tعاطفة ل تتحsرك،
اأ t
ي ق - -اس ٍس ل ي - -لŸ ،Úث - -ل ه - -ذا الإحسش - -اسس
واأ t
ب اŸتمكن من
الطاهر ،والإيثار العظيم ،وا◊ u
ب الصشادق،
اأعماق قلوب اŸوؤمنÚ؟ بهذا ا◊ u
‹
والإيثار العظيم ،بذاك ال–اد ،اَأدَركوا معا َ
الأمور ،وكان لهم سشلطان قاهر ،فاآووا اإ¤
كنف عxز غالب ثابت ،حتى اأصشبحوا حsكاًما
ع -ل -ى ال-ع-اÁ ÚŸل-ك-ون الأم-ور ع-ل-ى َم-ن ك-ان
Áلكها عليهم ،وُيمضشون الأحكام فيَمن كان
ُيمضشيها فيهم .فاأين نحن اليوم؟ ماتت فينا
تلك العواطف الuدينية .كيف ُفقد مsنا هذا
الششعور الإسشÓمي؟ كان عمر بن اÿطاب اإذا
سشمع باأقل مصشاٍب حsل باأحد اŸسشلم‘ Ú
مشش- -ارق الأرضس اأو م- -غ- -ارب- -ه -ا ،ي -اأت -ي الÎاب
وuÁر غ وج -ه -ه ق -ائ ( : Óً-واخ -ج -ل-ت-اه واع-م-راه!
اأُيصشاب فÓن بكذا وكذا من ال tضشuر واأنتَ غافل
عنه! ليت اأمuي  ⁄تلْد ،)Êثم يبكي بكاًء حاvرا

يكاد ُيغششى عليه ،عَÓم نحن ُتطالعنا الأخبار
كل sيوم عن ُقطر من اأقطار الإسشÓم ،يصشيح
َفَرًقا ِمن جور الظا ،ÚŸويسشتغيث مِن كيد
اÿائ -ن Úوعسش -ف اŸسش -ت -ع -م -ري-ن ،ف Ó-ن-ت-اأ⁄
لأŸه-م ،ول ن-ب-ك-ي ل-ب-ك-ائ-ه-م؟ األ ْسش -ن-ا م-وؤم-ن،Ú
األ ْسشنا مسشلم ⁄ !Úتقطع بيننا حْبل ال–اد
وال -تضش -ام -ن وال -ت -ح -اuب ؟ ع َÓ-م ت -ن -اك َ-ر ت م-ن-ا
ال -ق-ل-وب ،وت-ن-افَ-ر ت الأنُ -ف -سس ،ف Ó-ي-ه-تt-م اأحٌ-د
جع اأحٌد Ÿصشاب اأحد؟ اللهم sل
لأحد ،ول يتو s
حول ول قوة اإل بالله العلي العظيم.
ك t-ل -ك -م ي s-د ع -ي الإسش Ó-م الصش -ح -ي -ح ،وا◊sب
اıلصس ل -ل -ه ول -رسش -ول-ه ،اأرو Êب-ره-ا ًن -ا ع-ل-ى
ذلك ،فاإنْ كنتم –بtون ﬁمًدا ورsب ﬁمد،
ل لِِعَباِدي َيُقوُلوأ
فلم يقول الله لكمَ﴿ :وُق ْ
ألِ- -sت- -ي ِ
حَ- -سضُ - -ن ِإأsن ألsشضْ- -ي َ -
ن َي -نْ َ-زُغ
ط -ا َ
ي أَ ْ
هَ - -
م﴾ الإسشراء ،53 :فلم ل تدsبرون هذه
َبْيَنُه ْ
الآي -ة ،و‘ ال -ب -غضش -اء وا◊سش-د ت-ت-م-ادون؟ وَ⁄
ي- -ق -ول ال -ل -ه ل -ك -م وه -و اأصش -دق ق -ائ -لِ﴿ :إأsنَما
أْلُ-مْ-ؤوِمُ-نوَن ِإأ ْخَوٌة﴾ ا◊ج - - - - -رات ،١٠ :وق- - -د
 ⁄يقول
صشر” اأنتم اأعداء بعضشكم لبعضس؟ و َ
لكم منقذ البششر ﬁمد بن عبد الله( :ل يوؤمن
اأحُدكم حتى يحب sلأخيه ما يحب tلنفسشه)،
ف غ د و ” ا أ ن ت م – ب tو ن ل إ خ و ا ن ك م ك ل م ا ت ك ر ه و ن

لسضــــــــــÓم
أهميـــــــة ألتّسضامـــــــح ‘ أ إ

لأنفسشكم؟ و ⁄يقول لكم اŸصشلح الأك Èعليه
السشÓم( :لن تدخلوا ا÷َsنة حتى توؤمنوا ،ولن
ت -وؤم -ن -وا ح -ت -ى –اtب -وا) ،ف  Ó-تشش -ع-رون ب-ه-ذا
ا ل ت ا آ ل ف و ا ل ت ض ش ا م ن و ع ن ا ل ع ا ق ب ة غ ا ف ل و ن ؟ ل أ م uن ا
الويل اإًذا! نحن نsدعي الإسشÓم قوًل ل فعًÓ
﴿َك ُ-ب َ-ر َم ْ-ق ً-ت -ا ِع ْ -ن َ-د أل s-ل ِ-ه أَْن َتُ-ق-وُل-وأ َم-ا َل
ن﴾ الصشف.3 :
َتْفَعُلو َ
ل تظtنوا اأن لكم حياة بعد اليوم اإل بال–اد،
ل ت ظ ن tو ا ا أ ن ه ا ت ق و م ل ك م ق ا ئ م ة  ،و ي ر ت ف ع ل ك م
علم اإل بالرجوع اإ ¤كتابكم ،وتباُدل ا◊بu
الصشحيح بينكم .ذsمتي Ãا اأقول رهينة واأنا به
ز ع ي م  ،ل ق د ت د ا ع تْ ع ل ي ك م ا ل أ · ك م ا ت د ا ع ى
الأَكلة على قصشعتها ،و–يك لكم الششباك كل
دويلة وششعب ،اأصشبحتم اأمام تsيارين جارف:Ú
تs- -ي - -ار السش- -ت- -ع- -م- -ار الأورب- -ي والسش- -ت- -ع- -م -ار
حدوا كلمتكم ،وتسشاووا
الصشهيو ،Êفاإن  ⁄تو u
صش -ف -وف -ك -م ،وت -رج-ع-وا اإ ¤دي-ن-ك-م وق-راآن-ك-م؛
لسش-وف ي-كسش-ح-ك-م ذانك ال-ت-ي-اراِن  ،ف-ي-قضش-ي-ان
عليكم وعلى دينكم وبÓدكم قضشاء مًÈما ،ل
حياة لكم بعده اأبًدا ،وهناك تدعون ثبوًرا فÓ
Œدون نصشًÒا.
وsلت اأيام الغفلة والتفtرق ،وهذه اأيام التحاuب
والتضشامن ،كونوا كما كان اآباوؤكم يًدا واحدة
وقلًبا واحًدا ،كونوا اأمام مَن يريد بكم السشوء
َعَقَبة كوؤوًدا ،وطوًدا ششاًﬂا ،كونوا كالبُنيان
اŸرصشوصس يششtد بع ُضشه بعضًشا ،هنالك تتوsلد
ل-ك-م عَ-ظ-م-ة ه-ائ-ل-ة ،وق-وة سش-اح-ق-ة ،ت-تَ Ó-شش -ى
اأم-ام-ه-ا اŸصش-ائب ه-ب-اًء ،وت-ن-ق-ط-ع ل-ه-ا ق-لوُب
اŸسشتعمرين ُرعًبا ،هنالك تتح s
طم قيود الtذuل
والسشتعباد ،وتبتسشم لكم السشعادة ،ويصشافحكم
النصشر ،هنالك يرجع لكم ›د العرب ،وعز
ه َيْ-نُ-صضْ-رُكْ-م﴾
ن َت ْ -ن ُ-صض ُ-روأ أل-لَ -s
الإسشÓ- - -م ﴿ِإأ ْ
ﬁمد،٧ :
ن ألsل ُ
ه َم ْ
ي
ن ألsل َ
صضُرُه ِإأ s
صضَر s
ه َلَقِو w
ن َيْن ُ
﴿َوَلَيْن ُ
َعِزي ٌز﴾ ا◊ج.٤٠ :
قال صشلى الله عليه وسشلم« :ترى اŸسشلم‘ Ú
تواuدهم وتراحمهم كا÷سشم الواحد اإذا اششتكى
ت له سشائُر الأعضشاء
منه عضشٌو واحٌد تداع ْ
بالسشهر وا◊sمى».
وق - -ال ع - -ل- -ي- -ه والصشÓ- -ة والسشÓ- -م« :اŸوؤم- -ن
ل -ل -م -وؤم -ن ك-الُ-ب -ن-ي-ان اŸرصش-وصس يششt-د ب-ع ُضش -ه
بعضًشا».

إإلسسـ ـ ـ ـ ـÓم ديـ ـ ـ ـ ـ ـن يدع ـ ـ ـ ـ ـ ـو إإ ¤إلعف ـ ـ ـ ـ ـو وإل ّصسفـ ـ ـ ـ ـح عنـ ـ ـ ـ ـ ـد إŸق ـ ـ ـ ـ ـدرة

حفل القرآان الكر Ëبدعوة اŸسشلم Úإا¤
التسشامح؛ فلم Áنع اŸسشلم Úمن ال ÈبغÒ
اŸسشلم Úما داموا ‘ سشلم مع اŸسشلمÚ؛
م
قال ا◊ق  -تبارك وتعاَ﴿ :- ¤ل َيْنَهاُك ُ

ن أsل ِ
ألsل ُ
م ِفي ألuدينِ
ه َع ِ
م ُيَقاِتُلوُك ْ
ذينَ لَ ْ
م ُي ْ
م مِ ْ
م أَ ْ
خِر ُ
ن َتَبtروُهمْ
ن ِدَياِرُك ْ
جوُك ْ
َوَل ْ
َوُت ْ- -ق - -سِض ُ - -
ط - -وأ ِإأَل ْ- -ي ِ- -هْ- -م ِإأsن ألs- -لَ- -ه ُيِ- -حt- -ب
ن ألsذِينَ
ألُْمْقسِضِط َ
م أللsهُ َع ِ
ِ * Úإأsنَما َينَْهاُك ُ
َق -اَت ُ-ل -و ُك ْ-م ِف -ي أل u-دي ِ-ن َوأَْخَ-رُج-وُكْ-م ِمْ-ن
ِدَي -اِرُك ْ-م َو َظ -اَه ُ-روأ َع َ-ل -ى ِإأ ْخَ-رأِجُ-كْ-م أَْن
م َوَم ْ -
ن َي َ-ت َ-وsل ُ-ه ْ-م َف ُ-أاوَل ِ-ئ َ-ك ُه ُ-م
َتَ- -وsل ْ-وُه ْ -
أل s
ن﴾ اŸمتحنة.٩ ،8 :
ظالُِمو َ

وقد كفل اإلسشÓم ا◊ريَة للذمي ،Úوأامر
اŸسش -ل -م Úأان يÎك -وه -م وم -ا َي ِ-دي -ن-ون ،وأال
يتعsرضشوا لهم ‘ العقيدة التي يعتقدونها،
وصش -دق ال -ل-ه ال-ع-ظ-ي-م﴿ :لَُ-كْ-م ِديُ-نُ-كْم َوِلَي
ن﴾ الكافرون.٦ :
ِدي ِ
ونهى الله  -سشبحانه وتعا - ¤عن ›ادلة
أاهل الكتاب إال بالتي هي أاحسشن ،قال -
ل أْلِكَتاِب ِإأsل
جاِدُلوأ أَْه َ
تعاَ﴿ :- ¤وَل ُت َ
ح َسض ُ
ن﴾ العنكبوت٤٦ :
ي أَ ْ
ِبالِsتي هِ َ

حكمة العدد
للقاب ليسضت سضوى
أ أ
وسضام للحمقى ،وألرجال
أل-ع-ظ-م-اء ل-يسضوأ بحاجة
لغ Òأسضمهم.

وك- -ان اŸسش- -ل- -م -ون ي -ع -ام -ل -ون غَÒه -م ‡ن
ي -خ -ال -ف -ون -ه -م ‘ ال -دي -ن أاحسش َ-ن م -ع -ام -ل-ة،
ويعطفون عليهم ،ويحسشنون إاليهم ،ويعدلون
‘ ا◊كم عليهم.
وق -د أاب -اح اإلسشÓ-م ل-ل-مسش-ل-م Úط-ع-ام أاه-ل
الكتاب وأاحل sلهم ذبائحهم؛ قال  -عز وجل
م ألs-طu-يَ-ب-اُت َوَطَعاُم
ل َلُ-كُ -
 ﴿ :ألَْ-يْ-وَم أُِحs -ِ
أsل ِ
َ
م﴾ اŸائدة:
ح
ب
ا
ت
ذينَ أُوُتوأ ألِْك
ل َلُك ْ
َ
w
.5
وأام -ر اإلسش Ó-م ب -ال -رف -ق ‘ ال -دع-وة إال-ي-ه،
ومناقششة اıالف Úبا◊سشنى؛ قال  -جل
ك ِباْلِحْكَم ِ
ة
ع ِإأَلى سَضِبيلِ َرuب َ
ششأانه ﴿ :-أْد ُ
ح َسضَن ِ
ظ ِ
َوأْلَمْوِع َ
ي
جاِدْلُه ْ
ة أْل َ
ة َو َ
م بِاsلِتي هِ َ
ح َسض ُ
ن﴾ النحل.١٢5 :
أَ ْ

وبsين الله للنبي  -صشلى الله عليه وسشلم  -أانه
م -كs-ل-ف أان ي-ب-ل-غ ال-دع-وة ،وي-بشش-ر ب-اإلسشÓ-م،
وليسس مكلًفا أان يحمل الناسس عليه بالقوة؛
ت ُمَذuكٌر *
قال  -تعاَ﴿ :- ¤فَذuكْر ِإأsنَما أَْن َ
م بُِم َصضْيِطٍر﴾ الغاششية.٢٢ ،٢١ :
َل ْسض َ
ت َعَلْيِه ْ
فالله  -سشبحانه وتعا - ¤أانكر إاكراه الناسس
حتى يكونوا مؤومنÚ؛ فالدعوة إا ¤اإلسشÓم
طريُقها ا◊جُة واإلقناع ،ل السشيف واإلكراه.
وحضس النبي  -صشلوات الله وسشÓمه عليه -
على التسشامح ،وحsببه إا ¤اŸسشلم Úبقوله
وفعله؛ قال عليه الصشÓة والسشÓم« :مَن ظلم
معاَهًدا ،أاو انتقصشه ،أاو كلفه فوق طاقته ،أاو
أاخذ منه ششيًئا بغ Òطيب نفسس ،فأانا حجيجه
يوم القيامة».
وإاذا ن -ظ -رن -ا ودق -ق -ن -ا ال -ن -ظ -ر ‘ سش -م -اح-ة
اإلسش Ó-م ‘ شش -خصس ال -ن -ب-ي  -صش-ل-وات ال-ل-ه
وسشÓمه عليه  -لوجْدناها تتجلى ‘ أاحسشن
صُشَورها حينما فتح مكة ،فقال ألهلها الذين
آاذوه أاشش -د اإلي -ذاء« :م -ا ت -ظ -ن -ون أا Êف -اع-ل
بكم؟» ،قالوا :أاخ كر ،Ëوابن أاخ كر ،Ëفقال
لهم  -صشلوات الله وسشÓمه عليه« :اذهبوا
فأانتم الطلقاء»ِ ،نْعم السشماحة ،وِنْعم العفو

عند اŸقدرة.
واإلسشÓم دين يدعو إا ¤العفو والصشفح عند
اŸقدرة ،وأان sمن يتسشامح ‘ حقه ويعفو،
ويصشفح عن اŸسشيء إاليه يكون نبيل اÿلق،
عظيَم الششأان ،متسشاميًا عن الدنايا؛ قال الله
 -سش - -ب - -ح - -ان- -ه وت- -ع- -اَ﴿ :- ¤وَل َتْ-سضَ-تِ-وي

أْل َ-ح َ -سض َ-ن ُ-ة َو َ
ل ألsسضu-يَ-ئُ-ة أْدَفْ-ع ِب-اsلِ-ت-ي ِهَ-ي
ح َ -سضُ -
ن َفِ-إاَذأ أsلِ-ذي َبْ-يَ-نَ-ك َوَبْ-ي-نَُ -ه َعَ-دأَوٌة
أَ ْ
م * َوَما ُيَلsقاَها ِإأsل أsل ِ
ِ
َكأاَ
s
ُ
ل
و
ه
ن
ذينَ
حِمي ٌ
َ
ي َ
w
ح x
ظ َعِظيمٍ﴾
صَضَبُروأ َوَما ُيَلsقاَها ِإأsل ُذو َ

فصشلت.35 ،3٤ :
ف -اإلسش Ó-م ي-ج-ي-ز أان ت-رد اإلسش-اءة ب-اŸث-ل؛
فتعاقب اŸسشيء Ãثل ما آاذاك به ،ولكن
اŸثل األسشمى ‘ اإلسشÓم أان ُتحسشن إا ¤من
أاسشاء إاليك ،وتعفو عمن ظلمك.
ف-اإلسشÓ-م ي-ج-ي-ز اŸع-ام-ل-ة ب-اŸث-ل ،ول-كنه
يششجع على العفو واŸغفرة عند اŸقدرة،
وه -ذا ه -و ال -ن -ب -ل وك -رم اÿل -ق ،وال -ع -ظ -م-ة
اإلنسش -ان -ي-ة ،وال-تسش-ام-ح ‘ اŸع-ام-ل-ة ،ول-يسس
ذلك من الضشعف مطلًقا.
وقد أامر الله نبsيه  -صشلى الله عليه وسشلم -
ب ِ-ل Ú-ا÷انب ،وحسش-ن اŸع-ام-ل-ة ،وال-ت-واضش-ع
للمؤومن ،Úكما أامره بالتÈؤو من عملهم إان
عصشوه فيما أارششد إاليه وحثهم عليه؛ ذلك
ك
ح َ
جَنا َ
قول الله  -تعاَ﴿ :- ¤وأْخِفضْس َ

ك
ن أْلُمْؤوِمِن َ
ك ِم َ
ن أsتَبَع َ
صضْو َ
َ * Úفِإا ْ
ِلَم ِ
ن َع َ
ل ِإأuن- -ي َبِ- -ريٌء ِمs- -م- -ا َتْ- -عَ- -م ُ-ل -وَن﴾
َفُ- -قْ - -

الششعراء.٢١٦ ،٢١5 :
ولذا علينا أان نعامل الناسس جميًعا
ب -ال -رف -ق ،وال -ل ،Úوال -ت-واضش-ع ،سش-واء
اŸطيع منهم والعاصشي ،واÙسشن
م- -ن- -ه- -م واŸسش- -يء؛ ف -اإلسش Ó-م دي -ن
ال- -تسش -ام -ح والسش Ó-م ،دي -ن ال -رح -م -ة
وال -ع -ف -و وال -ع -دال -ة ،ل دي -ن ال -قسش -وة،
والغدر ،والتعذيب ،والظلم٪.

أافضسل ما قيل عن اŸعلم:

قال إلشسي ـ ـ ـخ ﬁم ـ ـ ـد
رشس ـ ـ ـ ـ ـ ـاد إلشسريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف:

يا شضمعة ‘ زوأيا «ألصضف» تأاتلق
تن Òدرب أŸعا‹ وهي –Îق
ل أطفأا ألله نورًأ أنت مصضدره
يا صضادق ألفجر أنت ألصضبح وألفلق
أيا معّلم يا رمز ألوفا سضلمت ÚÁ
أهل ألوفا يا خ Òمن صضدقوأ
ل فضّس ف -وك ف-م-ن-ه أل-در م-ن-تÌ
ول حرمت فمنك أ Òÿمندفق
ول ذل - -لت ل - -غ - -رور ول ح- -ل- -ي- -ف
لفق
ولمسضت رأسضك أ÷وزأء وأ أ
ي -د ت -خ -ط ع -ل -ى أل-ق-رط-اسس ن-ه-ج
لقÓم وألورق
هدى بها تشضرفت أ أ
تسضيل بالفضضة ألبيضضا أناملها
ما أنضضر أللوحة ألسضودأء بها ورق

العدد
١٧٩٧٦

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

هذه ألصضفحة –توي على آأيات قرآأنية
كرÁة وأحاديث نبوية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ
عليها وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ

بالتّضسام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن بلغ ـ ـ ـ ـوإ إل ّسسم ـ ـ ـ ـاء وج ـ ـ ـ ـاوروإ إألفـ ـ ـ ـÓك

ل ألsل ِ
جِميًعا
حْب ِ
قال تعاَ﴿ :¤وأْعَتصِضُموأ بِ َ
ه َ
َوَل َتَ-فs-رُقوأ﴾ اآل ع- - -م- - -ران ،١٠3 :ت- -لك اآي- -ة
باهرة ،وِعظة بالغة ،ونعمة واسشعة ،اآتاها الله
هذه الأمsة فما اأوفتْها حsقها ،و ⁄تُقم بواجب
شش ْ -ك -ره -ا ،ف -ت -ف s-ر َق -ت شش -ي ً-ع-ا وت-بs-دَدت ف-رًق -ا،
فتح s
طم ركُن ›دها ،وانهارت دعائم عuزها
سشsنة الله ‘ الذين عتوا عن اأمر ربهمَ﴿ ،وَل ْ
ن
ة ألsل ِ
َتِ-جَ-د ِلُ-سضs-نِ -
ه َتْبِديًلا﴾ الأح- - -زاب،٦٢ :
هدانا ديُن الإسشÓم اإ ¤ما فيه حياة الأ·
وتقtدمها ،واأرششَدنا الدسشتور الأعظم اإ ¤ما
فيه نهوضُس الششعوب ورقtيها ،األ وهو التضشامُن
وال–اد ،ب- - -ال–اد تسش- - -م - -و الأ· وي - -ع - -ت t- -ز
سش -ل -ط -ان -ه -ا ،ب -ال–اد ي-رت-ف-ع شش-اأن-ه-ا وَت -قَ-وى
شش -وك ُ-ت -ه -ا ،ك -م ب -ال–اد ُف -ت -حت ب Ó-د وشُش-ي-uد
ع- -م- -ران ،ف- -ل- -ت- -ه- -ن- -اأ اأsم -ة وsح -دت ك -ل -م -ت -ه -ا،
و ا س ش ت م س ش ك تْ ب ا ل ع ر و ة ا ل و ث ق ى ا ل ت ي ل ا ن ف ص ش ا م
ت ف- -ي- -ه الأه- -واء،
ل- -ه- -ا ،ول- -ي ْشش- -ق شش- -عٌب ل- -ع- -ب ْ
واسش-ت-مسش-كت ف-ي-ه ال-ع-داوة وال-ب-غضش-اء ،اإذ جs-ر
جل
على نفسشه فششً Óدائًما وويً Óمسشتمvرا ،سش s
ع - -ل - -ى ن- -فسش- -ه ذvل ‘ ا◊ي- -اة الأو ¤وا◊ي- -اة
الأخرى.
لقد اأنباأنا التاريخ ،وحsدثتنا الِعَبر ،وششاهْدنا كثًÒا
مِ- -ن الأسَش- -ر والأ· ،ك -انت تسش -ب -ح ‘ ب -ح -ر ن -ع -م -ة
التضشامُن ،وتسشتظtل –ت سشماء فضشل ال–اد ،وŸا
ت بينها ريح التفرقة والبغضشاء تبsدل عtزها
عصشف ْ
ذvل ،وهناوؤها ششقاء وويً...Ó
ب -زغ ف -ج -ر الإسش Ó-م واŸسش -ل -م-ون ع-ددٌ ق-ل-ي-ل
وشش- -عٌب ضش -ع -ي -فَ ،ف -ل َ -ن َ-ر ك -ي -ف د tك -وا صش -روح
ا ل أ ك ا س ش ر ة  ،و ح ط sم و ا ع ر و ش س ا ل ق ي ا ص ش ر ة ؟ ك ي ف
ا َ أ ذ ل tو ا ن ف و س س ا ÷ ب ا ب ر ة ا ل ع ا ت ي ة ؟  Õد ا ن ت ل ه م
الأ· وخضشعت الششعوب؟
األيسس بفصشل التاآلف؟ األيسس بسشيف التضشامن
وقوة ال–اد والإيثار؟
نعم بذلك بلغوا السشماء ،وجاوروا الأفÓك؛
لÔجع اإ ¤تاريخ الآباء والأجداد نعلم كيف
ب الصشحيح ،كيف
ي ك و ن ا ل – ا د ا ◊ ق ، tو ا ◊ t
يكون العطف والألفة والوفاء.
روى ابن اŸبارك ،عن اأبي جهم بن حذيفة،
ت يوم الÒموك اأطلب ابن عxم ‹
قال( :انطلق ُ
ت اإْن كان به رمٌق سشقيُته
ومعي ششنِ wمن ماء ،فقل ُ
ت
ت به وجَهه .فاإذا به فقل ُ
ِمن اŸاء ،ومسشح ُ
ا أ س ش ق ي ك ؟ ف ا أ ش ش ا ر ن ع م  .و ا إ ذ ا ر ج لٌ ب ج ن ب ه ي ق و ل  :ا آ ه ،

األربعاء  ١٩جوان  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٦ششوال ١٤٤٠هـ

هام جدإ

أهميــــــة ألتّضضامـــــن وألتّعــــــاون
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من أامهات اŸؤومن :Úوهن إاحدى عشسرة:
 - 1خديجة بنت ُخَويلد  -رضسي إلله عنها :-

ت-زsوج-ه-ا رسض-ول أل-ل-ه  -صض-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م  -ق-ب-ل ألبعثة
وع- -مُ- -ره خ -مسس وعشض -رون سض -ن -ة ،وع -م ُ-ره -ا أرب -ع -ون سض -ن -ة،
وتوuفيت ‘ حياته ‘ ألسضنة ألعاشضرة للبعثة.
 - 2عائشضة بنت أبي بكر ألصضديق  -رضضي ألله عنها :-
عَقد عليها ‘ شضوأل سضنة عشضر من ألبعثة ،وبنَى بها ‘ شضوأل
لو ¤للهجرة ،وتوuفي عنها وهي بنت ثمان عشضرة
من ألسضنة أ أ
سضنة ،ومات ْ
ت بعده ‘ رمضضان سضنة سضبع وخمسض Úللهجرة.
 -3سَضْودة بنت َزْمَعة  -رضضي ألله عنها :-
تزsوجها رسضول ألله  -صضلى ألله عليه وسضلم  ‘ -شضوأل سضنة
عشض -ر م -ن أل -ب -ع -ث-ة ،ب-ع-د وف-اة خ-دي-ج-ة  -رضض-ي أل-ل-ه ع-ن-ه-ا -
وتوuفيت سضنة خمسس وخمسض Úللهجرة[.
صضة بنت عمر  -رضضي ألله عنها :-
َ -4
حف َ
تزوجها ألنبي  -صضلى ألله عليه وسضلم  ‘ -شضعبان من ألسضنة
ألثالثة للهجرة ،ومات ْ
ت سضنة خمسس وأربع Úللهجرة.
 - 5زينب بنت ُخَزÁة أtم أŸسضاك - Úرضضي ألله عنها :-
تزsوجها ألنبي  -صضلى ألله عليه وسضلم  ‘ -رمضضان من ألسضنة
أل-ث-ال-ث-ة ل-ل-ه-ج-رة ،وم-اتْت ب-ع-د زوأج-ه-ا بشض-ه-وٍر فصضs-ل-ى ع-ليها
ودفنها.
حشس  -رضضي ألله عنها :-
ج ْ
 - 6زينب بنت َ
تزsوجها ألنبي  -صضلى ألله عليه وسضلم  ‘ -ألسضنة ألثالثة على
ألرأجح ،ومات ْ
ت سضنة عشضرين من ألهجرة.
 - 7أم سَضَلمة ِ
هْند بنت أبي أمية  -رضضي ألله عنها :-
تزsوجها ألنبي  -صضلى ألله عليه وسضلم  ‘ -شضوأل سضنة أربع من
ألهجرة ،وتوuفيت سضنة أثنت Úوسضت Úمن ألهجرة ،وهي آأخر
أمهات أŸؤومن Úموًتا.
جَويرية بنت أ◊ارث  -رضضي ألله عنها :-
ُ -8
ت -زsوج -ه -ا أل-ن-ب-ي  -صض-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م  -سض-ن-ة خ-مسس م-ن
ألهجرة ،وتوuفيت سضنة خمسض Úمن ألهجرة.
حِبيبة بنت أبي سضفيان  -رضضي ألله عنها :-
 - 9أم َ
تزsوجها ألنبي  -صضلى ألله عليه وسضلم  -وهي با◊بشضة سضنة
سض - - -ب - - -ع ،وت - - -وuف - - -يت سض - - -ن - - -ة أرب - - -ع و أرب - - -ع Úل- - -ل- - -ه- - -ج- - -رة.
حَيي  -رضضي ألله عنها :-
 - 10صضفsية بنت ُ
ي ألله هارون بن ِعْمرأن  -عليه ألسضÓم -
وهي من نسض ِ
ل نب u
تزsوجها ألنبي  -صضلى ألله عليه وسضلم  -سضنة سضبع ،وتوuفيت
سضنة خمسض Úللهجرة على ألرأجح.
َ - 11مْيُمونة بنت أ◊ارث  -رضضي ألله عنها :-
تزsوجها رسضول ألله  -صضلى ألله عليه وسضلم  ‘ -ذي ألقعدة
سضنة سضبع ،وتوفيت سضنة إأحدى وخمسض Úللهجرة.
سضرأري ألنبي  -صضلى ألله عليه وسضلم  :-كانت له سُضuريتان:
 - 1ريحانة بنت زيد بن عمرو  -رضضي ألله عنها :-
كانت من سضبي بني ُقَريظة ،فأاسضلمت ،فتسضsرى بها رسضول ألله -
صض -ل -ى أل -ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م  ‘ -أÙرم سض-ن-ة سضت ،وت-وuف-يت ب-ع-د
مرجعه من حجة ألودأع سضنة عشضر من ألهجرة.
 - 2مارية ألقبطية  -رضضي ألله عنها :-
لسضكندرية ،فأاسضلم ْ
ت ،فتسضsرى
أهدأها له أŸقوقسس صضاحب أ إ
بها رسضول ألله  -صضلى ألله عليه وسضلم  -سضنة سضبع ،وولدتْ له
إأب -رأه -ي -م  -ع -ل -ي -ه ألسض Ó-م  -وت -وuف -يت سض -ن -ة سضت عشض -رة م-ن
ألهجرة.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

❊ سس :متى يبدأ وقت ألظهر ومتى ينتهي؟

❊❊ ج :يبداأوقت الظهر بزوال الششمسس اأي ميلها عن وسشط السشماء اإ¤
جهة اŸغرب ،ويخرج وقتها عندما يصش Òظل كل ششيء مثل طول
الششيء زيادة على ظل الإسشتواء.

❊ سس :متى يبدأ وقت ألعصضر ومتى ينتهي؟

❊❊ ج :يبداأ وقت العصشر بانتهاء وقت الظهر ،وينتهي بغروب كامل
قرصس الششمسس.

خ Òالهدى

عن أبي ألدردأء  -رضضي ألله عنه -
أن ألنبي صضلى ألله عليه وسضلم قال:
«من حفظ عشضر آأيات من أول سضورة
أل -ك -ه -ف ُع -صض -م م -ن أل -دج-ال»
(روأه مسضلم).

❊ سس :متى يبدأ وقت أŸغرب ومتى ينتهي؟

❊❊ ج :يبداأ وقت اŸغرب Ãغيب الششمسس وينتهي بغياب الششفق
الأحمر ،والششفق الأحمر هو ا◊مرة التي ُترى ‘ جهة اŸغرب بعد
غروب الششمسس .

❊ سس :متى يبدأ وقت ألعشضاء ومتى ينتهي؟

❊❊ ج :يبداأ وقت العششاء بعد مغيب الششفق الأحمر ،وينتهي بطلوع
الفجر الصشادق.

❊ سس :متى يبدأ وقت ألصضبح ومتى ينتهي؟

❊❊ ج :يبداأ وقت الصشبح بطلوع الفجر الصشادق ،وينتهي بطلوع اأول
جزء من الششمسس باعتبار الأرضس اŸسشتوية.
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مواقيت
الصصÓة

 19جوان  :1٨٣0نشصوب معركة أاسصطاوا‹ الشصهÒة
غرب ا÷زائر العاصصمة ب Úقوات الداي
«حسص »Úوقوات ا’حتÓل الفرنسصي.
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ا÷زائر ليسصت لعبة حظ و’ لقمة سصائغة لهّواة اŸغامرات

الفريق ڤايد صشالح :أاصشوات تريد Œميد العمل بأاحكام الدسشتور
قيادة ا÷يشش وفّية لوطنها و÷يششها وذلّلت كافة ال ّصشعوبات

واصصل الفريق أاحمد ڤايد صصالح نائب وزير الدفاع الوطني،
رئ-يسس أارك-ان ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،زي-ارت-ه إا ¤ال-ن-اح-ية
العسصكرية الثالثة ببشصار ‘ يومها الثا Êبتفتيشس وتفّقد بعضس
الوحدات اŸنتشصرة بإاقليم القطاع العملياتي جنوب تندوف،
كما أاشصرف على تنفيذ “رين بيا ÊبالّذخÒة ا◊يّة ““إاعصصار
.““2019
‘ البداية ،ورفقة اللواء مصصطفى سصماعلي قائد الناحية العسصكرية
الثالثة ،اسصتمع الفريق إا ¤عرضض حول التمرين قّدمه قائد القطاع مدير
التمرين تضصمن الفكرة العامة ومراحل التنفيذ.
التمرين ،الذي يندرج ‘ سصياق تقييم سصنة التحضص Òالقتا‹  2018ـ
 ،2019قامت بتنفيذه وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف ،مسصندة
بوحدات جوية من طائرات وحوامات تتقدمها طائرة ا’سصتطÓع ا÷وي
للقيادة العليا.
” تزويد الطائرات اŸقاتلة بالوقود جوا،
Œدر اإ’شصارة إا ¤أاّنه ّ
وهي عملية دقيقة ُنّفذت بنجاح باهر .علما أاّن هذا النوع من العمليات
يتطّلب الكث Òمن اŸهارة واإ’تقان ‘ تنفيذها ،ما يعكسض القدرات
ا’حÎافية العالية ıتلف مكّونات ا÷يشض الوطني الشصعبي.
ينّفذ هذا التمرين التكتيكي بالذخÒة ا◊ّية ،ويهدف إا ¤اختبار
ا÷اهزية القتالية لوحدات القطاع ،فضص Óعن تدريب القادة واأ’ركانات
على قيادة العمليات وتطوير معارفهم ‘ التخطيط والتحضص Òوالتنظيم
والتنفيذ ووضصعهم ‘ جو اŸعركة ا◊قيقية.
وÃيدان الرمي للقطاع العملياتي ،تابع الفريق عن كثب اأ’عمال
القتالية التي قامت بها الوحدات اŸقحمة ،وهي اأ’عمال التي اّتسصمت
فع ÓباحÎافية عالية ‘ جميع اŸراحل وÃسصتوى تكتيكي وعملياتي
جد مرضصي يعكسض جدية ا÷انب التخطيطي والتنظيمي ،كما يعكسض
Óط-ارات ‘ ›ال ت-رك-يب وإادارة ﬂت-ل-ف اأ’ع-م-ال
ال -ك -ف -اءة ال-ع-ال-ي-ة ل -إ
ال-ق-ت-ال-ي-ة ،وم-ه-ارة وق-درة اأ’ف-راد ع-ل-ى ال-ت-ح-ك-م ‘ اسص-ت-ع-م-ال ﬂت-ل-ف
منظومات اأ’سصلحة والتجهيزات اŸوضصوعة ‘ اÿدمة ،وهو ما أاسصهم
‘ –قيق اأ’هداف اŸسصطرة ‘ جميع مراحل التمرين.
‘ نهاية التمرين ،إالتقى الفريق بأافراد الوحدات اŸنّفذة للتمرين،
أاين هّنأاهم على ا÷هود اŸبذولة خÓل –ضص Òوتنفيذ هذا التمرين
التكتيكي بالذخÒة ا◊ية ،الذي حّقق نتائج جد مرضصية ج ّسصدتها دقة
الرمايات Ãختلف اأ’سصلحة:

ششهار
ا
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 Ïشصديد اإ’متنان ،بوجودي ب Úهذا ا÷مع الكر ،Ëهذا
«إاّنني ‡ ّ
اللّقاء الذي يعت Èسصانحة متجّددة أاعزم من خÓلها ،كما عزمت دائما،
على ترسصيخ نهج اŸتابعة اŸيدانية الدائمة أ’حوال اأ’فراد ،والتحفيز
ع -ل -ى ال -ت -ط -ب -ي -ق ال -وا‘ لÈام -ج ال-ت-حضص Òال-ق-ت-ا‹ وك-اف-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ات
وال-ت-وج-ي-ه-ات اŸتصص-ل-ة ب-ه ،ك-م-ا أاّن حضص-ور وت-ق-ي-ي-م ال-ت-م-اري-ن ال-ب-ي-ان-ي-ة
وا’ختبارية ’ ،تعد معيارا حقيقيا لتقييم مسصتوى القدرات القتالية لقوام
اŸعركة للجيشض الوطني الشصعبي فحسصب ،بل تعت Èأايضصا وباأ’سصاسض،
عÓمة فالقة من عÓمات النضصج التكويني والتدريبي والتحضصÒي ،الذي
أاضصحى يتميز به اŸسصار التطوري للجيشض الوطني الشصعبي ‘ ،سصبيل
الرفع من جاهزيته العملياتية إا ¤أاقصصى مداها اŸمكن””.
إاّن شصّدة حرصصي على بلوغ هذه اŸرامي ،من خÓل تثبيت عرى
مقومات القدرة لدى قوام اŸعركة للجيشض الوطني الشصعبي ،وتوطÚ
مسص ّ-ب -ب-ات ال-ق-وة ب Úصص-ف-وف-ه ،وت-وف Òشص-روط وع-وام-ل ال-وف-اء ب-اŸه-ام
اŸوكلة إاليه ،يدفعني اليوم ،ككل مرة ،إا ¤حضصور هذا التمرين البيا،Ê
الذي يكّلل جهد التحضص Òالقتا‹ ،اŸندرج ‘ سصياق اأ’هداف اŸراد
Œسصيدها ع Èتطبيق توجيهة –ضص Òالقوات لسصنة  ،2019-2018التي
نريد ترسصيخ مضصامينها النظرية ‘ أاذهان اأ’فراد ،و“كينهم بالتا‹ من
–وي -ل -ه -ا إا ¤أاع -م -ال م-ي-دان-ي-ة م-ل-م-وسص-ة ال-ن-ت-ائ-ج تضص-اف إا ¤اÈÿات
اŸاضصية ،فبهذه الكيفية تتزايد التجارب اŸكتسصبة وعلى هذا النحو

يحصصل التطور ويتحسصن اŸسصتوى””.
الفريق و‘ كلمته التوجيهية أامام إاطارات وأافراد الناحية ،يوم أامسض،
جّدد التأاكيد على أان قيادة ا÷يشض الوطني الشصعبي  ⁄تّدخر أاي جهد من
أاجل توف Òكافة الظروف اÓŸئمة التي تعuبد الطريق أامام تذليل كافة
الصصعوبات التي أافرزتها اأ’زمة التي تعيشصها البÓد:
«فا÷ميع يعلم بأاّن قيادة ا÷يشض الوطني الشصعبي الوفّية لوطنها
و÷يشصها ⁄ ،تّدخر منذ بداية هذه اأ’زمة قلت ⁄ ،تّدخر أاي جهد من
أاجل توف Òكافة الظروف اÓŸئمة التي تعبد الطريق أامام تذليل كافة
الصصعوبات اŸوضصوعية وغ ÒاŸوضصوعية التي أافرزتها هذه اأ’زمة ،و’
شصك أان ما –ّقق من مكاسصب حتى اآ’ن ،هي إا‚ازات عظيمة تصصب
ج -م-ي-ع-ه-ا ‘ مصص-ل-ح-ة ا÷زائ-ر وشص-ع-ب-ه-ا ،وت-ت-واف-ق “ام-ا م-ع اŸط-الب
الشصعبية اŸوضصوعية.
و‘ هذا الصصدد بالذات ،وعلى الرغم من اأ’زمة التي “ر بها البÓد
اليوم ،فإاّن الدولة ا÷زائرية Ãؤوسّصسصاتها اıتلفة بقيت ﬁافظة على
كافة قدراتها التسصيÒية وعلى هيبتها وعلى نشصاطاتها اıتلفة ،وبقيت
ﬁافظة على تواصصل مسصارها العÓقاتي مع شصركائها اأ’جانب ،بفضصل
أابنائها اıلصص ÚاŸتواجدين ‘ ﬂتلف مواقع نشصاطهم وأاعمالهم،
فللجزائر شصأانها الهام يتوجب اÙافظة عليه من خÓل ا◊رصض على
إابقاء الدولة ا÷زائرية ضصمن سصياقها الشصرعي والدسصتوري””.
الفريق حّذر من النّوايا مبهمة اأ’هداف ،التي يسصعى أاصصحابها عن
قصصد إاŒ ¤ميد العمل بأاحكام الدسصتور ،وهو ما يعني الدخول ‘ نفق
مظلم إاسصمه الفراغ الدسصتوري:
«لقد كُثر ا◊ديث عن أاهمية إايجاد حل توافقي ب Úأاحكام الدسصتور
وب ÚاŸطالب الشصعبية ،فهل يعتقد هؤو’ء بأان هناك تناقضض أاو تباعد
ب Úما ترمي إاليه اأ’حكام الدسصتورية ‘ أابعادها ا◊قيقية وب Úما
يطالب به الشصعب ا÷زائري ‘ مسصÒاته اŸتتالية ،فالشصعب الذي زّكى
دسصتوره هو أاحرصض من غÒه على صصيانة قانون بÓده اأ’سصاسصي وحفظ
أاحكامه ودوام العمل به ،فÁ Óكن أان يتم ،بإاسصم الشصعب– ،طيم إا‚از
الشصعب ا÷زائري اŸتمثل ‘ قانونه اأ’سصاسصي أاي الدسصتور.
هل يدرك من يّدعي عن جهل أاو عن مكابرة وعناد أاو عن نوايا
مبهمة اأ’هداف ،نعم نوايا مبهمة اأ’هداف ،بأان سصلطة الشصعب هي فوق
الدسصتور وفوق ا÷ميع ،وهي حق أاريد به باطل ،كونهم يريدون عن قصصد
Œاوز ،بل Œميد العمل بأاحكام الدسصتور ،قلت هل يدرك هؤو’ء أان ذلك
يعني إالغاء كافة مؤوسصسصات الدولة والدخول ‘ نفق مظلم اسصمه الفراغ
الدسصتوري ،ويعني بالتا‹:
ت -ه -د Ëأاسصسض ال -دول -ة ال -وط -ن -ي-ة ا÷زائ-ري-ة وال-ت-ف-ك ‘ Òب-ن-اء دول-ة
Ãقاييسض أاخرى وبأافكار أاخرى وÃشصاريع إايديولوجية أاخرى ،تخصصصض
لها نقاشصات ’ أاول لها و’ آاخر ،هل هذا هو اŸقصصود؟ فا÷زائر ليسصت

ب ودب ،وليسصت لقمة سصائغة لهواة اŸغامرات،
لعبة حظ ب Úأايدي من ه ّ
فهي عصصارة تضصحيات ثورة عظيمة إاسصمها الفا— من نوفم،1954 È
–تاج من أابنائها اıلصص Úواأ’وفياء ،أاقول كل أابنائها اıلصصÚ
واأ’وف-ي-اء– ،ت-اج م-ن-ه-م ج-م-ي-ع-ا ال-ت-ح-ل-ي ب-ال-ك-ث Òم-ن ا◊كمة والتبصصر
والعقÓنية ،والكث Òمن اإ’ّتزان الفكري والعقلي وبعد النظر ،فالدسصتور
ا÷زائري هو حضصن الشصعب وحصصنه اŸنيع ،وهو ا÷امع Ÿقومات
شصخصصيته الوطنية وثوابته الراسصخة التي ’ –تاج إا ¤أاي شصكل من
أاشصكال اŸراجعة والتبديل””.
الفريق أاّكد أانّ الشصعب ا÷زائري وبفضصل الوعي الذي يتميز به،
سصيعرف ’ ﬁالة كيف Áيز ب Úمن Áتلئ قلبه صصدقا ‘ خدمة ا÷زائر
وب Úمن يحمل ‘ صصدره ضصغينة لهذا البلد:
«إاّن حاسصة الشّصعب ا÷زائري وفراسصته اŸعهودة ⁄ ،ولن تخيب ظنه،
إانه سصيحسصن بالتأاكيد التمييز الصصحيح ب Úمن Áتلئ قلبه صصدقا ومن
يحمل ‘ صصدره ضصغينة لهذا البلد ،وسصيدرك بالتأاكيد أان من يفيضض
صصدره حقدا على ا÷يشض الوطني الشصعبي وعلى قيادته الوطنية ،هو ’
ﬁالة ‘ خانة أاعداء ا÷زائر ،فأاعداء ا÷زائر يدركون “اما بحسصرة
شصديدة وبحسصد أاشصد بأانّ بÓدنا –وز اليوم ،أاقول اليوم ،على جيشض
وطني اŸبدأا وشصعبي اŸنبع وصصادق العمل والسصلوك ،على رأاسصه قيادة
›اهدة “نح للجهاد معناه ا◊قيقي ،وتضصع عهد الشصهداء منارتها
العالية ،التي بها تتلمسض معا ⁄سصبيلها ،ومعها تشصق طريقها نحو تأامÚ
ا÷زائر ومرافقة شصعبها إا ¤غاية اإ’طمئنان التام على حاضصر هذا
الوطن وعلى مسصتقبله””.
الفريق أاوضصح أاّنه و‘ الوقت الذي كان فيه أابناء الشصعب من أافراد
ا÷يشض الوطني الشصعبي منشصغل Úبأاداء مهامهم بكل صصدق وإاخÓصض،
ويقومون بواجبهم الوطني حيال تطوير القوات اŸسصلحة وترقيتها ،كان
‡ن ’ ضصم Òلهم يخ ّ
ططون Ãكرٍ ‘ كيفية ا’نغماسض ‘
فيه البعضض ّ
مسصتنقع نهب اŸال العام:
«ففي الوقت الذي كان فيه أابناء الشّصعب من أافراد ا÷يشض الوطني
الشصعبي منشصغل Úبأاداء مهامهم بكل صصدق وإاخÓصض ويقومون بواجبهم
الوطني حيال تطوير القوات اŸسصّلحة وترقيتها ،و“كينها من بلوغ أاعلى
درجات ا’حÎافية وأاعلى مراتب اŸهنيةÃ ،ا يكفل لها صصون ا◊دود
الوطنية اŸديدة بكل –دياتها ،ومواصصلة ربح رهان القضصاء النهائي
على آافة اإ’رهاب ‘ شصمال الوطن ،قلت ،ففي هذا الوقت –ديدا الذي
كان فيه ا÷يشض الوطني الشصعبي يعمل بكل مسصؤوولية ونكران الذات ،كان
‡ن ’ ضصم Òلهم يخ ّ
ططون Ãكر ‘ كيفية ا’نغماسض ‘
فيه البعضض ّ
مسصتنقع نهب اŸال العام ،أاي مال الشصعب ا÷زائري ،وهنا يكمن الفرق
ب Úمن يعمل بإاخÓصض وصصدق نيّة ،وب Úمن يخطّط بخبث ،فقد نسصي
هؤو’ء بأان هذا الطريق قصص Òبل ومسصدود””.
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