بحسصب بيان لرئاسصة ا÷مهورية

تعي Úأاونيسسي خليفة مديرا عاما جديدا لÓأمن الوطني
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عرقاب يدششن
منششات طاقوية
بالوادي وبسشكرة

ا÷امعة الصشيفية
÷بهة العدالة فضشاء
سشياسشي وفكري
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ي-ق-وم وزي-ر ال-ط-اق-ة ﬁمد
ع -رق -اب ال-ي-وم ب-زي-ارة ع-م-ل
ا ¤و’يتي الوادي وبسشكرة،
حيث يتفقد مششاريع القطاع
ويضشع منششات حيز اÿدمة.
وت- -تصش- -در ب -رن -ام -ج زي -ارة
عرقاب،غدا ا’ثن 26 Úأاوت
ا÷اري ،ت - - - - - - - - - - -دششﬁ Úول
ك -ه -رب -ائ -ي ب -ال -وادي وﬁط-ة
عماشض ببسشكرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سشبع حا’ت غرق ‘ ظرف  48سشاعة

ا÷امعة الصشيفية لـ«حمسض»
من  25إا 29 ¤أاوت

بلجود ‘ زيارة عمل
إا ¤عنابة وسشوق
أاهراسض
ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر السش - - -ك - - -ن
وال- -ع- -م -ران واŸدي -ن -ة ك -م -ال
ب -ل -ج -ود ال -ي -وم وغ-دا ب-زي-ارة
ع- -م- -ل ا ¤و’ي- -ت- -ي ع- -ن- -اب -ة
وسش- - -وق اه- - -راسض.وي- - -ع - -اي - -ن
الوزير خلل الزيارة ورششات
ا’‚از ıت - - -ل - - -ف وح - - -دات
السش - -ك - -ن م - -ع ا◊رصض ع - -ل- -ى
’جال.
احÎام النوعية وا آ

زرواطي ‘ زيارة
عمل إاÔ“ ¤اسشت
ت - -ق - -وم وزي - -رة ال - -ب - -ي - -ئ - -ة
وال-ط-اق-ات اŸت-ج-ددة ف-اط-مة
ال- -زه- -راء زرواط- -ي ب- -زي- -ارة
ع -م -ل وت -ف-ق-د اÔ“ ¤اسشت،
وذلك غ- -دا ا’ث- -ن 26 Úأاوت
.2019
وت- -ع- -اي -ن ال -وزي -ر م -نشش -آات
وه -ي -اك -ل ال -ق -ط -اع ﬁسشسش -ة
ب - -ج - -دوى ان- -دم- -اج الشش- -ب- -اب
ح-ام-ل-ي اŸشش-اري-ع ‘ ال-ت-جاوب
م -ع ال -ت -ح -ف -ي -زات اŸم -ن -وح -ة
ل- -لسش- -ت -ث -م -ار ‘ ال -ررسش -ك -ل -ة
’خضشر.
وا’قتصشاد ا أ

بلخ ‘ Òو’يتي
تيارت وع Úالدفلى
ي - -ق - -وم وزي - -ر ال - -ت - -ك- -وي- -ن
وال - -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن- -ي ،Úدادة
م -وسش -ى ب -ل -خ Òب-زي-ارة ع-م-ل
وت -ف -ق -د إا ¤و’ي -ت -ي ت -ي-ارت
ال-ي-وم  25أاوت وو’ي- - -ة عÚ
ال -دف -ل-ى غ-دا  26م-ن الشش-ه-ر
ا÷اري Ÿ ،تابعة مدى تقدم
اŸشش- - - - - - - -اري- - - - - - - -ع وا’‚ازات
–ضشÒا ل - -ل - -دخ - -ول اŸه - -ن - -ي
اŸقبل.

’خÒة،سش-ب-ع ح-ا’ت
أاحصشت مصش -ال -ح اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل-ل-ح-م-اي-ة اŸدن-ي-ة،خ-لل  48سش -اع -ة ا أ
غرق،حسشب ما أافادت به ذات الهيئة ‘،،بيان لها.
’ط- -ار ”،تسش- -ج- -ي -ل ح -ال -ت -ي غ -رق بشش -اط -ئ -ي م -داغ والشش -اط -ئ ال -ك -ب ÒاŸسش -م -وحÚ
و‘ ه- -ذا ا إ
للسشباحة،بو’ية وهران،علما أان ا◊ادثت« Úوقعتا خارج أاوقات ا◊راسشة»،فيما ” أايضشا تسشجيل
حالت Úأاخري Úبششاطئ ششقرون وششاطئ إا‚ليز (اŸمنوع للسشباحة) ،بع Úتيموششنت.
وب-و’ي-ة ب-ج-اي-ة،ت-و‘ شش-خصش-ان غ-رق-ا ب-الشش-اط-ئ الصش-خ-ري اŸسش-م-ى ت-ام-ل-ح-ة ،اŸم-ن-وع ل-لسش-باحة
وشش-اط-ئ ت-اخ-زوي-ط،ب-ا’إضش-اف-ة إا ¤ا◊ال-ة السش-اب-ع-ة ال-ت-ي ل-ق-يت ح-ت-ف-ه-ا غ-رقا بششاطئ تارزقينة
بو’ية الششلف،يضشيف اŸصشدر ذاته

سشهرة غنائية بالكازيف
ت
طبيقا لÈنامج «عيشض الصشيف  ،»2019يحتضشن
مسش
ر
ح
ا
ل
ه
و
ا
ء
ال-ط-ل-ق بسش-ي-دي ف-رج «ال-ك-ازيف» ،كل
اح -
د
وث -لث -اء إا ¤غ -اي-ة  26أاوت ا÷اري ،ع -روضش -ا
أ
’ح -دث ا أ
’ف-لم السش-ي-ن-م-ائ-ي-ة.ك-م-ا تÈم-ج ع-روضض
ل أ
لطفال كل أاربعاء.
‘ هذا ا إ
’طار ينظم مسشرح الهواء الطلق الكازيف
بسش -
ي -دي ف -رج ي-وم ا’ث-ن 26 Úاوت ا÷اري ،سش -ه -رة
ف -ن -
ي -ة ت -نشش -ط -ه -ا اŸط-رب-ة ب-ري-زة ،ك-رÁة الصش-غÒة
وحسشيبة عمروشض.

’دارة والمالية
ا إ

لشش -ع -اع
ت- -ن- -ظ -م ال -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة ل  -إ
ال -ث-ق-ا‘ «ارك» م-ع-رضض ال-ف-ن-ان ال-تشش-ك-ي-ل-ي
«ﬁم -د ب -اك-ل-ي» ،ال-ذي ي-ت-واصش-ل إا ¤غ-اي-ة
اÿم- -يسض  05سش-ب-ت-م ،2019 Èإاب- -ت -داء م -ن
السش -اع -ة اÿامسش-ة مسش-اء ( 17:00سش-ا) ب-دار
عبد اللطيف.

اللقاءان اŸوسشعان
رقم ( )391و()392
لتسشجيل اÛاهدين
ي- -ن- -ظ- -م اŸت- -ح- -ف ال- -وط- -ن -ي
ل- -ل- -م- -ج- -اه- -د ب- -ال- -ت -نسش -ي -ق م -ع
اŸؤوسشسش - -ات ال - -ت- -اب- -ع- -ة ل- -وزارة
اÛاه-دي-ن ال-ل-ق-اءين اŸوسشعÚ
رق - -م ( )٣91و(  )٣92ل-تسش-ج-ي-ل
شش- - -ه- - -ادات اÛاه- - -دي - -ن وذلك
ي- -وم -ي ا’ث -ن Úواÿم -يسض 26
و 29أاوت ا÷اري Ã ،ق - - - - - - - - -ر
اŸت -ح -ف ع -ل -ى السش-اع-ة 10:00
صشباحا.

أاظهر ا’سشتطلع الدوري لسش Èا آ
’راء أاجري على مسشتوى مقرات الششرطة ع ÈالÎاب الوطني ،خلل الثلثي الثا Êل  ،2019بخصشوصض ا إ
’جراءات التي وضشعتها
اŸديرية العامة لتقييم اÿدمة اŸوجهة للمواطن ، Úأان أاك Ìمن  %82من اŸواطن Úراضشون على نوعية ا’سشتقبال ،مدة ا’نتظار داخل مقرات الششرطة وحسشن
اŸعاملة  ،التوجيه وا إ
’صشغاء.
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ا عن رضشاهم على نوعية ا’سشتقبال أاما
بخصشوصض مدة ا’نتظار داخل مقرات الششرطة‚ ،د أان  %92,88من اŸواطن Úيرون أانها معقولة ‘ ،ح‚ Úد أان  %76,95من اŸواطن Úيرون أان حسشن اŸعاملة
والتوجيه وكذا جودة ا إ
’صشغاء كانت ’ئقة ولبقة.
تأاتي هذه النتائج اŸرضشية اسشتنادا ’سشتبيان دون تششخيصض أاصشحابه“ ،اششيا وتعليمات القيادة العليا ل أ
لمن الوطني الناصشة على تعزيز نوعية ا’سشتقبال،
التوجيه واŸرافقة ،وا’سشتجابة ’نششغا’ت اŸواطنÃ Úقرات ا أ
’من الوطني.

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

معرضض الفنان التششكيلي «ﬁمد
باكلي» بدار عبد اللطيف

ت-ن-ظ-م ح-رك-ة ›تمع السشلم
«ح -مسض» ا÷ام -ع -ة الصش -ي -ف -ي-ة
لط -ارات واŸؤوسشسش -ات ،وذلك
ل -إ
م -ن  25إا 29 ¤أاوت ا÷ -اري،
ب- -اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ل -ل -ف -ن -دق -ة
والسش-ي-اح-ة Ãدي-ن-ة ال-كرمة ‘
بومرداسض.
م-ع ال-ع-ل-م ا÷ام-ع-ة اف-ت-تحت
ي- - - -وم اÿم- - - -يسض أاب- - - -واب- - - -ه - - -ا،
ح- -يث أال- -ق- -ى ف- -ي- -ه- -ا الشش- -ب- -اب
ب- -رن- -ا›ا سش- -ي- -اسش -ي -ا وث -ق -اف -ي -ا
وفكريا وترفيهيا ثريا اسشتجاب
Ÿت -ط -ل -ب -ات اŸرح -ل -ة ب -أاب-ع-اده-ا
اŸت -ع -ددة ،ق -دم -ت -ه ن -خ-ب-ة م-ن
’مÚ
ق -ي-ادي-ي ا÷ب-ه-ة م-ن-ه-م ا أ
’ول اŸه- -ن- -دسض نصش- -ر ال- -دي -ن
ا أ
حجÒة.

أاك Ìمن  %82من اŸواطن Úراضشون على اÿدمات الششرطية

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

التحرير

شش -ك -لت ا÷ام -ع -ة الصش -ي-ف-ي-ة
÷بهة العدالة والتنمية بدار
الششباب «رششيد بوناب» Ãدينة
ج-ي-ج-ل فضش-اءا سش-ياسشيا وفكريا
اسشتقطب ا◊ضشور.
زاد م -ن اه -م -ي -ة ا÷ام-ع-ة م-ا
ت- - - - -فضش- - - - -ل ب- - - - -ه ﬁاضش - - - -رون
وم- - -ف- - -ك - -رون م - -ن ﬁاضش - -رات
ون - - - -دوات ح - - - -ول ال - - - -راه - - - -ن
السشياسشي وا◊لول..

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.٣5:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسض(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

¯ ملحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
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ا’حد  2٥أاوت  2019م
الموافق لـ  24ذي الحجة  1440هـ

بحسسب بيان لرئاسسة ا÷مهورية

تعي Úأاونيسصي خليفة مديرا عاما جديدا لأÓمن الوطني

ع Úرئ -يسس ال -دول-ة ع-ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ،أامسس السس-بت،
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،خلفا
أاون-يسس-ي خ-ل-ي-ف-ة ،م-دي-را ع-ام-ا ج-دي-دا ل -أ
لعبد القادر قارة بوهدبة الذي أانهيت مهامه ،حسسب ما أافاد به
بيان لرئاسسة ا÷مهورية.
جاء ‘ البيان «ع Úأامسض ،السضبت  24أاوت  ،2019عبد القادر بن
Óم-ن
صض -ال-ح ،رئ-يسض ال-دول-ة ،أاون-يسض-ي خ-ل-ي-ف-ة ،بصض-ف-ت-ه م-دي-را ع-ام-ا ل -أ
الوطني ،خلفا لعبد القادر قارة بوهدبة ،الذي أانهيت مهامه بهذه
الصضفة».

مرداسصي تقدم اسصتقالتها لرئيسس الدولة
قدمت وزيرة الثقافة مر Ëمرداسضي ،أامسض ،اسضتقالتها لرئيسض
الدولة عبد القادر بن صضالح ،من منصضبها كوزيرة للثقافة والذي
قبلها حسضب ما جاء ‘ بيان لرئاسضة ا÷مهورية أامسض السضبت.
وك -انت م -رداسض -ي ق -د ع -ي -نت وزي -رة ل -ل -ث -ق-اف-ة ‘ ال-ف-ا— أاب-ري-ل
اŸاضضي.

خلفا لÎكي خلدون

تنصصيب رئيسس اأ’من الو’ئي ا÷ديد

أاشضرف مراقب الشضرطة مدير اإ’دارة العامة
Óمن الوطني ،بدر الدين
لدى اŸديرية العامة ل أ
سضيفي ،أامسض السضبت بعنابة ،على تنصضيب قمر زمان
ب -وي -ب -ي ‘ م -ه -ام-ه ا÷دي-دة ك-رئ-يسض أام-ن ال-و’ي-ة
خ Ó-ف -ا ل -رئ -يسض اأ’م -ن ال -و’ئ -ي ب -ال -ن-ي-اب-ة ،ت-رك-ي
خلدون.

خÓل هذا ا◊فل ،دعا مراقب الشضرطة ‡ثل
Óم -ن ال -وط-ن-ي إا ¤م-د م-زي-د م-ن
اŸدي -ر ال -ع -ام ل  -أ
جسضور التنسضيق بﬂ Úتلف مصضالح سضلك الشضرطة
من أاجل «حماية أافضضل للمواطن ÚوالبÓد ضضد كل
اآ’فات».
وبعدما أاكد بأان اŸوارد البشضرية تشضكل «العمود

الفقري» لسضياسضة تطوير و–ديث اأ’من الوطني،
شض -ج -ع سض -ي-ف-ي الشض-ب-اب م-ن ذوي ال-ك-ف-اءات لسض-لك
الشض -رط -ة ع -ل -ى «اك -تسض -اب واسض-ت-ي-ع-اب Œارب م-ن
سض-ب-ق-وه-م م-ن أاج-ل ا’سض-ت-ج-اب-ة وت-ل-ب-ي-ة انشض-غا’ت
اŸواطن ÚوالبÓد» .وقد نظم هذا ا◊فل بحضضور
السضلطات اÙلية اŸدنية منها والعسضكرية.

خارطة طريق يعلنها رابحي من ورڤلة

أاهمية أان يكون خطاب اإ’عÓم يقظا ومسصؤوو’ ‘ هذه اŸرحلة
أاع -طت زي -ارة حسس -ان راب -ح -ي ،وزي -ر
التصس -ال ال -ن -اط -ق ال -رسس-م-ي ل-ل-ح-ك-وم-ة
لخÒة إا ¤ورڤلة دفعا للقطاع الذي
ا أ
ي -راف -ق ‘ ال -ب -ن -اء ال -وط -ن -ي ويسس-اه-م ‘
ا◊رك- -ي- -ة ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي ت- -ع- -يشس- -ه- -ا
ا÷زائ -ر وت -ع-م-ل م-ا ‘ اŸق-درة م-ن أاج-ل
لزم- -ة السس- -ي- -اسس- -ي- -ة عÈ
اÿروج م - -ن ا أ
أاقصسر مسسافة وأاقلها كلفة.

ورڤلة :إÁان كا‘
وقد كشضف الوزير خÓل زيارته التي دامت
ي -وم Úن -ه-اي-ة اأ’سض-ب-وع ع-ن خ-ارط-ة ا’تصض-ال
التي قال إان وسضائل اإ’عÓم عليها ا’نخراط
ف - -ي - -ه - -ا مسض- -اه- -م- -ة ‘ عÓ- -ج اأ’زم- -ة ب- -روح
اŸسضؤوولية واحÎافية ’ تقبل التأاويÓت و’
انحرافات.
وذكر الوزير أاك Ìمن
مرة بالدور الواجب على
الصض -ح -ف -ي ال -ت -ح -ل -ي ب -ه
م -تسض -ل -ح-ا ب-اŸوضض-وع-ي-ة
وأاخÓ-ق-ي-ات م-ه-ن-ة ونقاء
ضض- - - - - - -م ‘ Òإايصض - - - - - -ال
اŸع- -ل -وم -ة إا ¤اŸواط -ن
كما هي دون –ريف أاو
تزييف.
Œلى ذلك أاك ÌخÓل
الندوة الصضحفية ‘ ختام الزيارة قائ »: Óإان
على كافة أابناء ا÷زائر ا’عتصضام با◊وار
الوطني ،مؤوكدا على أان البÓد اليوم ‘ حاجة
إا ¤أان يتحد أابناؤوها ‘ مسضعى ا◊وار من
أاج -ل ال -وصض -ول ب -ه -ا إا ¤ت -ن -ظ -ي -م ان -ت -خ-اب-ات
وال -ت -أاسض -يسض ل -دول -ة ال -ق -ان -ون وإارسض-اء دع-ائ-م
الدÁقراطية».
وشضدد الوزير على أاهمية الدور الذي يلعبه
اإ’عÓم ‘ هذه اŸرحلة ا◊سضاسضة التي “ر
بها البÓد ،مشضÒا إا ¤أاهمية تسضليط وسضائل
اإ’عÓم الضضوء على مسضاعي ا◊وار ومرافقته
م- -ع م- -راع- -اة أان ي -ك -ون اÿط -اب اإ’ع Ó-م -ي
مسضؤوو’ ويقظا وواعيا.
وأاوضضح اŸتحدث أان الدفاع عن اŸصضلحة
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ق- - -اسض- - -م مشضÎك ب Úالشض - -عب
واŸؤوسضسضات وعلى وسضائل اإ’عÓم ‘ هذا
الشض -أان– ،ق -ي -ق ال -ت-ج-اذب اإ’ي-ج-اب-ي ب Úك-ل
مكونات اÛتمع Ãا يؤومن كسضب اŸزيد من
الثقة التي تؤولف ب Úأافراد اÛتمع وŒعلهم
يتفقون على منهجية واحدة من أاجل الوصضول

للهدف اŸنشضود و‘ نفسض الوقت التصضدي
ل-ك-ل ﬁاو’ت ال-ت-ظ-ل-ي-ل وإاسض-ق-اط ا’ت-هامات
اŸغرضضة التي تسضعى كل ا÷هات داخل الوطن
وخارجه اسضتغÓلها للتشضويشض على أاداء الدولة
وا◊كومة ‘ هذا الظرف اÿاصض.
وأاشض-اد ال-ن-اط-ق ال-رسض-م-ي ل-ل-ح-كومة بالدور
الهام للجيشض الوطني الشضعبي ‘ اÙافظة
على أامن واسضتقرار الوطن كما ذكر أان الكل
على دراية كاملة برغبة الشضعب ‘ ا’نتقال
إا ¤م- -رح- -ل- -ة ج -دي -دة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى أان أاداء
ا◊ك -وم -ة ي -ت-واف-ق وك-ل م-ا ي-ت-وق-ع-ه اŸواط-ن
سضواء ‘ حل اŸشضاكل أاو›ابهة التحديات
أاو‘ تهيئة الظروف التي من شضأانها ضضمان
ال -ع -يشض ال -ك -ر Ëل -ل -م -واط -ن ،مضض -ي -ف-ا أان ك-ل
اŸبادرات والنوايا الصضادقة التي تسضعى إا¤
مسض-اع-دة بÓ-دن-ا ع-ل-ى ت-خ-ط-ي ه-ذه اŸرح-لة
الصضعبة مرحب بها.
وخ Ó- -ل زي - -ارت - -ه Ùط- -ة
ال -ت -ل -ف -زة ا÷زائ -ري -ة ب -ورق-ل-ة
وقف على عرضض حول هذه
اŸنشضأاة التي تأاسضسضت كمحطة
ج -ه -وي -ة سض -ن-ة  1986وتتكفل
بضضمان التغطية اإ’عÓمية ‘
 6و’ي -ات ب-ا÷ن-وب الشض-رق-ي
ل- -ل- -بÓ- -د وه- -ن- -ا أاع- -ل- -ن وزي- -ر
ا’تصض - -ال حسض- -ان راب- -ح- -ي أان
التلفزيون ا÷زائري سضيتو ¤قريبا بث نشضرة
إاخ- -ب- -اري- -ة خ- -اصض- -ة ك- -م- -ا أاشض- -ار إا ¤أان ه- -ذه
اŸؤوسضسضة سضتسضتفيد ‘ إاطار مشضاريع وطنية
م -ن Œه -ي-زات ح-دي-ث-ة وﬁط-ات ﬁل-ي-ة م-ن
شض-أان-ه-ا تسض-ه-ي-ل م-ه-ام ع-م-ل ال-ف-رق الصض-ح-فية
والتقنية التي تغطي مسضافات بعيدة وبالتا‹
تخفيف الضضغط على اÙطة ا÷هوية.
وÃحطة إاذاعة ا÷زائر من ورقلة اطلع
على نسضبة تقدم أاشضغال مشضروع إا‚از مقر
إاذاعة ورقلة بالوعاء العقاري للمقر القدË
اŸشضÎك Ùطة اإ’ذاعة والتلفزيون والذي
يتكون من طابق Úوتقدر التكلفة التقديرية
إ’‚ -ازه ب -ـ  160م -ل-ي-ون دج وأاك-د ع-ل-ى ت-وف-ر
ال -ن -واي-ا ل-دع-م ك-ل اŸؤوسضسض-ات اإ’عÓ-م-ي-ة ‘
إاط -ار م -ا ه -وم -ت -اح م -ن م -وارد ،وع -ل -ى غ-رار
م -ع -اي -ن -ت -ه Ÿق -ر ال -وك -ال-ة ا÷ه-وي-ة لÓ-تصض-ال
وال -نشض -ر واإ’شض -ه -ار وق -ف ال -وزي-ر أايضض-ا ع-ل-ى
وضض -ع -ي -ة ال -ع -م -ل ب -اŸدي -ري -ة ا÷ه-وي-ة ل-ل-بث
اإ’ذاع -ي وال-ت-ل-ف-زي رف-ق-ة ال-وف-د اŸراف-ق ل-ه
ال -ذي يضض -م اŸدي -ري -ن ال -ع -ام Úل -ل -ت-ل-ف-زي-ون
ا÷زائري ووكالة اأ’نباء ا÷زائرية واإ’ذاعة

واجب أابناء
ا÷زائر ا’عتصصام
با◊وار الوطني

الوطنية واŸؤوسضسضة الوطنية لÓتصضال والنشضر
واإ’شض -ه -ار واŸؤوسضسض -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -ل -ط -ب -اع-ة
واŸؤوسضسضة العمومية للبث اإ’ذاعي والتلفزي.
إاعادة النظر ‘ الÎسضانة القانونية لÎقية
ظروف مسضتخدمي القطاع
ذك- - -ر ال - -وزي - -ر حسض - -ان راب - -ح - -ي أان وزارة
ا’تصض - -ال ت - -ع - -ك- -ف ‘ ال- -وقت ا◊ا‹ ع- -ل- -ى
التحضضŸ Òشضاريع قوان Úجديدة سضتكون ‘
مسض -ت -وى ال -رد ع -ل -ى انشض -غ -ا’ت اŸه -ن-ي‘ Ú
القطاع ،مشضÒا إا ¤أان مسضاعي حثيثة تبذل
ع -ل -ى مسض -ت -واه -ا م -ن أاج-ل حصض-ر م-ت-ط-ل-ب-ات
القطاع ودراسضة التطورات ا◊اصضلة فيه Ãا
سض -ي -م -ك -ن م -ن Œاوز ك -ل اŸشض -اك -ل ال -ع-ال-ق-ة
وإاصض Ó-ح ق -ط -اع اإ’ع Ó-م ب-ال-ت-ع-اون م-ع ك-اف-ة
ال- -ف- -اع- -ل Úوذلك ح- -رصض -ا ع -ل -ى ت -وف Òل -ك -ل
العامل Úفيه من الراحة والسضكينة والتأاطÒ
القانو Êما Áكنهم ا’سضتفادة من حقوقهم
كاملة وتبيان واجباتهم اŸهنية أايضضا ،مضضيفا
«ن- -ح- -ن بصض- -دد إاع- -ادة ال- -ن -ظ -ر ‘ الÎسض -ان -ة
القانونية اŸؤوطرة لقطاع اإ’عÓم وا’تصضال
والتي من شضأان آاثارها اإ’يجابية أان تنعكسض
ع- -ل- -ى ال -وضض -ع ا’ج -ت -م -اع -ي واŸه -ن -ي ل -ك -ل
اŸنتسضب Úلقطاع اإ’عÓم».
و‘ هذا السضياق أاكد ذات اŸسضؤوول على أان
الدولة تو‹ عناية خاصضة ودعما كبÒا لقطاع
اإ’عÓم سضواء من ناحية الكم والكيف أاوÃا
ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال- -ب- -ع- -د ا’ج- -ت -م -اع -ي واŸه -ن -ي
للمسضتخدم ‘ Úالقطاع ،مشضÒا إا ¤أان تكوين
وت -أاه -ي -ل اŸورد ال -بشض -ري ي-ع-د ك-ذلك أاول-وي-ة
لÓرتقاء Ãسضتوى اŸنتسضب Úللقطاع.
اŸؤوسضسض-ات اإ’عÓ-م-ي-ة سض-تسض-ت-م-ر وت-تطور
بسضواعد ﬁلية ووطنية
وقال الوزير إانه وانطÓقا من قناعة الدولة
ب -أان اإ’ع Ó-م ي -جب أان ’ ي -ن -حصض-ر ج-غ-راف-ي-ا
ع-ك-فت م-ن-ذ سض-ن-وات ع-ل-ى ا’ه-ت-م-ام ب-ت-وسضيع
›ا’ت- -ه م- -ن أاج- -ل “ك ÚاŸواط -ن أاي -ا ك -ان
م -وق -ع -ه م -ن ت-ل-ق-ي اŸع-ل-وم-ة م-ن ج-ه-ة وم-ن
–ق -ي -ق ال -ت -غ -ط -ي -ة اإ’عÓ-م-ي-ة ال-ك-ام-ل-ة عÈ
ا’م -ت -داد اÙل -ي ıت -ل-ف وسض-ائ-ل اإ’عÓ-م
Óشضعاع ا◊ضضاري والثقا‘
حتى تكون منÈا ل إ
وا’جتماعي لكل مناطق البÓد ،مضضيفا أان
ه -ذه اÙط-ات اإ’عÓ-م-ي-ة اÙل-ي-ة سض-ت-ق-وم
على سضواعد كفاءات ﬁلية وطنية Ãا Áكن
من توف Òمناصضب شضغل جديدة وتعزيز زخم
اŸسض -اه -م -ات اÙل-ي-ة ‘ اÛه-ود ال-وط-ن-ي
العام الذي يهدف إا ¤ترقية البÓد ‘ جميع
اÛا’ت.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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صصيانة الطريق السصيار شصرق-غرب
وإاجراءات تفعيل نظام الدفع

لول ،ن -ور ال -دي -ن
ت- -رأاسس ال- -وزي -ر ا أ
ب -دوي ،أامسس ،أاشس -غ -ال اج-ت-م-اع وزاري
مشسÎك خصسصس لدراسسة ملف صسيانة
ال- -ط -ري -ق السس -ي -ار شس -رق-غ -رب وك -ذا
اŸسسائل اŸتعلقة بالتداب Òالتي يتعÚ
وضسعها حيز التنفيذ من أاجل تفعيل
نظام الدفع على مسستوى هذه اŸنشسأاة
ا◊يوية ،حسسبما أافاد به بيان Ÿصسالح
لو.¤
الوزارة ا أ
ج -رى ا’ج -ت -م-اع ب-حضض-ور وزراء اŸال-ي-ة
وال- -ط- -اق -ة والصض -ن -اع -ة واŸن -اج -م والÈي -د
واŸواصضÓ- -ت السض- -ل- -ك- -ي- -ة والÓ- -سض- -ل- -ك- -ي- -ة
وال- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات وال -رق -م -ن -ة واأ’شض -غ -ال
ال -ع -م -وم -ي-ة وال-ن-ق-ل واŸوارد اŸائ-ي-ة وك-ذا
اأ’م Úالعام لوزارة الداخلية ومدير اŸركز
الوطني للوقاية واأ’من ع Èالطرق واŸدير
العام للوكالة الوطنية للطرق السضريعة.
وقد اسضتمع بدوي خÓل هذا ا’جتماع
ل- -ع- -رضض م- -فصض- -ل ق- -دم- -ه وزي- -ر اأ’شض- -غ -ال
ال -ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ح-ول «صض-ي-ان-ة ال-ط-ري-ق
السض- -ي- -ار شض- -رق-غ -رب واسض -ت -غ Ó-ل -ه وآاف -اق
–سض Úاÿدمة على مسضتوى هذه اŸنشضأاة
ال-ط-رق-ي-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ت-دع-مت ب-ه-ا البÓد
وتصضل حدودها الشضرقية بالغربية على طول
 1.216كلم ’ ،سضيما من خÓل اسضتكمال
مشضروع Œهيزها بإاقامة ﬁطات اÿدمات
وفضض- -اءات ال- -راح- -ة وك- -ذا م- -راك- -ز ال -دف -ع
وﬂتلف أانظمة ا’تصضال واŸراقبة واأ’من،
وهي العملية التي يعرف إا‚ازها تقدما
معتÈا بلغت نسضبته .»٪72
و‘ ت- -دخ- -ل- -ه ،ث- -م -ن ال -وزي -ر اأ’ول ه -ذا
«اإ’‚از ال- -ه- -ام ال- -ذي ي- -ع- -د م- -ن ب Úأاب -رز
اŸنشضآات اŸهيكلة ‘ البÓد’ ،سضيما من
خ Ó-ل تسض -ه -ي -ل -ه ◊رك -ة ن -ق -ل اأ’شض -خ -اصض
وال -بضض -ائ -ع ورب -ط ﬂت -ل-ف م-ن-اط-ق شض-م-ال
الوطن ،ودفع ا◊ركية ا’قتصضادية» ،مشضددا
ع -ل -ى «ضض -رورة ال -رف -ع م -ن م -ردودي -ة ه -ذا
اŸكسضب الهام وجعله يدر مداخيل’ ،سضيما
للتكفل Ãصضاريف صضيانته وعصضرنته».
كما أاكد بدوي على «ضضرورة اسضتكمال
إا‚از الشضطر اŸتبقى ،الرابط ب Úالدرعان
(و’ية الطارف) وا◊دود التونسضية بطول
 84كلم ‘ أاقرب اآ’جال ،وكذا اسضتكمال كل
التجهيزات اŸتبقية ،وإاعادة تأاهيل اأ’جزاء

التي تعرف نوعا من التدهورÃ ،ا يجعل من
هذه اŸنشضأاة تسضتجيب للمعاي ÒاŸعمول بها
ع -اŸي -ا ‘ ›ال ال -ط -رق السض -ي-ارة ،وي-وف-ر
ب -ذلك خ-دم-ة راق-ي-ة ذات ن-وع-ي-ة تسض-ت-ج-يب
ل-ت-ط-ل-ع-ات مسض-ت-ع-م-ل-يها وتضضمن لهم أاحسضن
شضروط الراحة والرفاهية واأ’من».
و‘ هذا اإ’طار ،قرر الوزير اأ’ول «إانشضاء
÷ن -ة م -ت-ع-ددة ال-ق-ط-اع-ات ،ت-ت-و ¤م-ت-اب-ع-ة
اسض -ت -ك -م -ال إا‚از مشض-روع Œه-ي-ز ال-ط-ري-ق
السض -ي -ار شض -رق-غ -رب ووضض -ع ح-ي-ز اÿدم-ة
نظام الدفع ،وفق جدول زمني ﬁدد» ،على
أان تضضم ÷انا فرعية ،تتكفل بكل اŸسضائل
ذات الصضلة’ ،سضيما رفع العراقيل التقنية
واŸالية واإ’جرائية واسضتكمال وضضع اإ’طار
القانو ÊاŸتعلق باسضتغÓل الطريق السضيار
واÙافظة عليه.
ودع - -ا ال - -وزي- -ر اأ’ول إا ¤اقÎاح أاحسض- -ن
اأ’‰اط العصضرية اŸمكن ا’عتماد عليها
‘ تسضي Òهذه اŸنشضأاةÃ ،ا ‘ ذلك الشضراكة
أاو اللجوء إا ¤اŸسضاعدة التقنية واسضتقدام
كفاءات وطنية ودولية ذات خÈة وŒربة
عاليت ‘ Úتسضي Òهذا النوع من اŸنشضآات.
‘ هذا الصضدد كلف بدوي وزير اأ’شضغال
العمومية والنقل بإاعداد دراسضة اقتصضادية
وم -ال -ي -ة دق-ي-ق-ة ،وف-ق م-ق-ارب-ة ب-راغ-م-ات-ي-ة
وÃشضاركة اÈÿاء واıتصض ،Úوعلى ضضوء
أاحسضن التجارب الدولية ‘ هذا اÛال،
قصضد وضضع تصضور دقيق وتقد ËمقÎحات
عملية بخصضوصض التسضعÒات التي سضتطبق
‘ إاطار نظام الدفعÃ ،ا يضضمن مردودية
هذا ا’سضتثمار العمومي الهام ،ويتناسضب مع
خصض- -وصض- -ي- -ات وإام- -ك- -ان -ي -ات ك -ل ف -ئ -ة م -ن
مسضتعملي الطريق.
واعت Èالوزير اأ’ول أان نظام الدفع عÈ
الطريق السضيار شضرق -غرب من شضأانه أان
يضض-م-ن اŸداخ-ي-ل الضض-روري-ة لصض-ي-ان-ة ه-ذه
اŸنشضأاة ا◊يوية وا◊فاظ عليها ،على أان
ي- - -ت - -م –دي - -د ه - -ذه ال - -تسض - -عÒات وف - -ق - -ا
Óجراءات التشضريعية اŸعمول بها.
لإ
كما كلفه بوضضع تصضور شضامل حول أانظمة
الدفع العصضرية التي سضيتم اعتمادهاÃ ،ا
يوفر اŸرونة اŸطلوبة Ÿسضتعملي الطريق،
’سضيما من خÓل تكريسض الدفع اإ’لكÎو.Ê

توطيدا للعÓقات ب Úا÷زائر وسساوتومي وبرانسسيبيه

ﬁادثات ب Úوزيري الشصؤوون اÿارجية للبلدين
اسس-ت-ع-رضس وزي-ر
الشسؤوون
اÿارجية ،صسÈي
ب - - -وق- - -ادوم ،ل- - -دى
اسس -ت -ق -ب-ال-ه ،أامسس،
وزي- - - -رة الشس- - - -ؤوون
اÿارجية
والتعاون وا÷الية
لسساوتومي
وب -رانسس -ي -ب-ي-ه ال-زا
م - -اري - -ا دال - -ف - -ا ت - -يسسÒا دي دراوسس
ب-ي-ن-ت-و ،عÓ-قات التعاون التاريخية
ب Úال -ب -ل -دي -ن وسس -ب -ل ت -ط -وي-ره-ا ‘
جميع اÛالت.
وأاوضض- -ح وزي- -ر الشض- -ؤوون اÿارج -ي -ة ‘
تصضريح للصضحافة عقب هذا اللقاء اأن «
الزيارة تندرج ‘ إاطار توطيد العÓقات
م -ع ج -م -ي -ع الشض -رك -اء اأ’ف -ارق-ة» ،م-ؤوك-دا
«اإ’رادة ال -ق-وي-ة لسض-اوت-وم-ي وب-رانسض-ي-ب-ي-ه
إ’ع - -ادة ت - -وط - -ي- -د عÓ- -ق- -ات الصض- -داق- -ة
التاريخية التي Œمع البلدين».
وذكر بوقادوم ،باŸناسضبة ،أان ا’تفاق
الذي نالت Ãوجبه سضاوتومي وبرانسضيبيه
اسض-ت-قÓ-ل-ه-ا ق-د اح-تضض-ن-ت-ه ا÷زائ-ر سض-ن-ة
. 1974
من جانبها ،أابرزت السضيدة ماريا دالفا
تيسضÒا دي دراوسض بينتو ،اإ’رادة القوية
لبلدها ‘ إاعادة بعث العÓقات التاريخية
ب Úالبلدين بروح من « التضضامن والتعاون
اŸت -ب -ادل ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ ال -ع -دي -د م-ن

اÛا’ت» .ودعت باŸناسضبة اŸؤوسضسضات
ا÷زائرية اإ ¤زيارة بÓدها إ’عادة بعث
عÓقات التعاون «اŸنتظر أان تكون مثمرة
بالنسضبة للبلدين ‘ اŸسضتقبل».
وقالت ‡ثلة الدبلوماسضية لسضاوتومي
وبرانسضيبه ،اإن البلدين باعتبارهما أاعضضاء
‘ ا’–اد اإ’ف- -ري- -ق- -ي واأ’· اŸت -ح -دة
«يتقاسضمان القيم والقواعد اأ’سضاسضية ‘
اŸسض - -ائ- -ل ا÷ي- -و-سض- -ي- -اسض- -ي- -ة وا÷ي- -و-
إاسضÎاتيجية» ،مؤوكدة أان هذا اللقاء من
شض- -أان- -ه السض- -م -اح ب -إاق -ام -ة «إاط -ار ج -دي -د
للعÓقات من خÓل إاعادة النظر ‘ جميع
ا’تفاقيات اŸوقعة ب Úالبلدين سضابقا ،
وكذا –ديد اأ’ولويات إ’قامة عÓقات
تعاون متبادلة وفق قاعدة رابح-رابح».
وب -اŸن -اسض -ب-ة أاشض-ادت ن-فسض اŸسض-ؤوول-ة
بالدور «الرائد» للجزائر على اŸسضتوى
ا’قليمي ،و’ سضيما ‘ «التشضاور اŸتعدد
ا’ط -راف Ÿسض -اع -دة ال -دول اإ’ف -ري -ق -ي -ة
وذلك ‘ ﬂتلف اÛا’ت.
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‘ اللقاء التشصاوري لفعاليات اÛتمع اŸد ،Êالياسس مرابط:
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صشياغة مششروع حل جامع للخروج من األزمة السشياسشية

^ الندوة هي دعم للحراك الششعبي السشلمي من أاجل التغي Òا÷ذري

لول ل-ف-ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع اŸد Êب-ع-ن-وان«:م-ع-ا ل-دع-م
ان-ط-ل-ق أامسس ،ب-دار ا÷زائ-ر ب-الصص-اف-كسس ال-ل-ق-اء ال-تشص-اوري ا أ
لحزاب السصياسصية والشصخصصيات السصياسصية
لزمة» ،بحضصور رؤوسصاء ﬂتلف ا أ
ا◊راك الشصعبي واŸسصاهمة ‘ حل ا أ
والنقابات ،وغاب عن اللقاء ‡ثلو الطلبة بحكم أانهم غ Òمهيكلي حسصب ما أاكده إالياسس مرابط اŸنسصق الوطني
لكنفدرالية فعاليات اÛتمع اŸد ‘ Êتصصريح على هامشس اللقاء.

سسهام بوعموشسة
أوضص- -ح إأل- -ي- -اسس م- -رأب- -ط ‘ ك- -ل- -م- -ت -ه
ألف -ت -ت -اح -ي -ة أن ه -ذه أل-ن-دوة أل-تشص-اوري-ة
ت -ن -درج ‘ إأط -ار “ث-ي-ل ت-وصص-ي-ات أل-ن-دوة
ألوطنية لفعاليات أÛتمع أŸد Êألتي
أن -ع -ق-دت ‘  15ج -وأن أŸنصص-رم ،وأل-ت-ي
كانت تتويجا لسصلسصلة لقاءأت مارأطونية
ك- -انت ي- -وم  18م- -اي  ،2019ق-ائ«:Ó-ه-ذه
أللقاءأت كانت ضصرورية لتقريب وجهات
ألنظر ولبناء توأفق حول تصصور أŸشصروع
ي- -ك- -ون مسص- -اه- -م- -ة م- -ن- -ا ‘ ح- -ل أألزم -ة
ألسصياسصية ألتي تعيشصها ألبÓد».
وذك- -ر م- -رأب -ط ب -ق -ن -اع -ت -ه -م بضص -رورة

ألتوأصصل مع كل ألفعاليات ألسصياسصية و⁄
شص -م -ل أŸب-ادري-ن وك-ذأ أل-ع-م-ل م-ن خÓ-ل
أ◊وأر أ÷اد على تقليصس أŸسصافات بÚ
ﬂت -ل -ف أل -رؤوى وأŸقÎح -ات ،إلع -ت -م -اد
مبدأ توأفقي لصصياغة مشصروع حل للخروج
من أألزمة بصصفة جامعة قدر ألإمكان،
أضصاف.
وقال أيضصا أن ألصصورة أÛتمعة أليوم،
تعد من أدوأت أ◊رأك ألشصعبي ألسصلمي
Ÿا توفره من تنوع و“ثيل ،وما تبعثه من
أمل ‘ فرصس ألوصصول إأ ¤مقÎح حل
ج- -ام -ع ي -ن -خ -رط ف -ي -ه ك -ل أ÷زأئ -ري Úو
أ÷زأئريات.

على الطلبة تنظيم أانفسشهم
للمششاركة ‘ ا◊وار
وع -ل -ى ه -امشس أن -ت -ه -اء أألشص -غ -ال ق -ال
أŸنسص -ق أل -وط -ن-ي ل-ك-ن-ف-درأل-ي-ة ف-ع-ال-ي-ات
أÛت- -م- -ع أŸد ،Êأن أل- -ن- -دوة ت- -رج- -مت
مطالب أ◊رأك ألشصعبي من أجل بلورته
‘ ﬂرج- -ات سص- -ي -اسص -ي -ة وأل -ع -م -ل ع -ل -ى
–ق-ي-ق-ه-ا ،مضص-ي-ف-ا أن أŸت-دخ-ل Úرأفعوأ
على ضصرورة أسصتمرأر ألعمل و إأمكانية
ت -نصص -يب ÷ن -ة ل -ل -م -ت-اب-ع-ة وأل-ت-نسص-ي-ق م-ع
إأصصدأر بيان يجمع ألكل ،ومسصار أنتخابات
سص -ي -اسص -ي -ة بضص -م -ان -ات وبشص-روط ت-ه-دئ-ة،

ق-ائ »:Ó-أŸسص-أال-ة ل-يسصت م-ت-ع-ل-قة بÈنامج
سصياسصي أو حملة أنتخابية مسصبقة بل ‘
كيفية إأخرأج ألبلد من أألزمة».
وقال مرأبط  ،إأن ألشصعب أإن  ⁄يرى
نفسصه ‘ هذه أŸبادرة فمسصعاهم ل طائل

منه ،دأعيا ألطلبة لتنظيم أنفسصهم على
مسص -ت -وى أŸع -اه-د وأ÷ام-ع-ات و إأخ-ت-ي-ار
‡ث -ل -ي -ه -م ل-ل-مشص-ارك-ة ‘ أل-ن-دوة ،ك-ون-ه-م
طرف مهم ‘ أ◊وأر.

صصرحوا لـ«الشصعب»:

جابي:على النظام السشياسشي القبول
باŸطالب الششعبية
لسصتاذ أ÷امعي وألباحث ناصصر جابي،
يرى أ أ
سص-ي-ن-اري-وه-ان ل-ل-دخ-ول ألج-ت-م-اع-ي م-ن-ذ بدأية
لول ه- - -و أن أÛت- - -م- - -ع
أ◊رأك ألشص- - -ع- - -ب- - -ي أ أ
لول مرة
أ÷زأئري توصصل إأ ¤أتفاقيات كÈى ،و أ
‘ تاريخ أ÷زأئر ألسصياسصي تكون أمام قطيعة
ف -ع -ل -ي -ة ل -ل -ن -ظ -ام ،ق -ائ »:Ó-ي-جب ع-ل-ى أل-ن-ظ-ام
ألسصياسصي أن يفهم أننا بعد  22فيفري أمام حركة
سصياسصية جديدة  ⁄تشصهدها أ÷زأئر من قبل،
هذأ Œنيد شصعبي قوي للجزأئريﬂ ‘ Úتلف
أŸدن و‘ أÿارج».
أوضصح جابي أن هناك ›تمع جديد ظهر
ع-ل-ى ألسص-اح-ة ألسص-ي-اسص-ي-ة ،إأم-ا أن ي-ق-ب-ل أل-ن-ظام
ب -ا◊وأر وي-ت-وأف-ق م-ع-ه وي-ق-ن-ع أ÷زأئ-ري Úب-أان-ه
ذأهب ◊وأر جاد ،ويقبل باŸطالب ألشصعبية ‘
ن -ظ -ام سص -ي -اسص -ي ج -دي -د ،وإأذأ  ⁄ي -ف -ه-م-وأ ه-ذأ
لزم-ة ورئ-يسص-ا ضص-ع-ي-ف-ا
أŸط-لب سص-ن-ع-ي-د إأن-ت-اج أ أ
ونذهب إأ ¤أنتخابات ضصعيفة ،وبهذأ لن نغÒ
شصيئا وسصندخل ‘ أمور سصوف لن تكون ‘ صصالح
أ÷زأئر وأ÷زأئري Úل قدر ألله.
أما ألسصيناريو ألثا Êقال ألباحث فهو سصيناريو
أŸت -ف-ائ-ل ب-أان ن-ق-ب-ل ب-ب-عضص-ن-ا أل-ب-عضس ون-ت-ح-اور
ونخرج بورقة طريق مقنعة “كننا من ألذهاب
إأ ¤أن -ت -خ -اب -ات شص -رع-ي-ة شص-ف-اف-ة يشص-ارك ف-ي-ه-ا
أ÷زأئ -ري -ون ،ت -ن -ت -ج ل -ن -ا رئ -يسص -ا ق -وي-ا شص-رع-ي-ا
ومؤوسصسصات قوية وشصرعية ،وبالتا‹ نخرج من

أŸأازق ألذي وضصعتنا فيه ألعهدة أÿامسصة.
حول ألعصصيان أŸد ،Êقال جابي إأنه مفهوم
غ -امضس ،وأن -ه لب -د م -ن ألت -ف -اق ع -ل-ى م-ع-رف-ة
مدلوله ،مضصيفا أنه ل Áكنه أتخاذ موقف من
أمور غامضصة ،كما أنه يثق بذكاء أ÷زأئري‘ Ú
ألتجنيد عندما يصصل ألوقت للتصصعيد ‘ حرأكهم
سصيفعلون.

خياطي:ل ينبغي احتكار ا◊وار..
وأارضشية  15جوان إايجابية
قال مصصطفى خياطي رئيسس ألهيئة ألوطنية
لÎق -ي -ة ألصص -ح -ة وت-ط-وي-ر أل-ب-حث ع-ل-ى ه-امشس
أللقاء ،إأنه ل ينبغي إأحتكار أ◊وأر من طرف
دون آأخر ،مضصيفا أن لقاء أمسس يظهر أن فيه
إأمكانيات أخرى للوصصول إأ ¤هدف هو ألتشصاور
ك -ي ن -ب -ن -ي ج -زأئ -ر أل -غ -د ،ويسص -م -ح ل -ل-ك-ث Òم-ن
لح-زأب ألسص-ي-اسص-ي-ة ب-الإلتقاء ‘
ألشص-خصص-ي-ات وأ أ
مكان وأحد.
باŸقابل أشصار خياطي إأ ¤أن ألقÎأحات
أŸسصطرة ‘ أللقاء ألذي أنعقد ‘  15جوأن
لح-زأب
أŸنصص -رم ” ق -ب -ول -ه -ا م -ن ط -رف ك -ل أ أ
ألسص -ي-اسص-ي-ة Ãا ف-ي-ه-ا أŸوألة وأŸع-ارضص-ة وك-ذأ
ألشص -خصص -ي -ات أل-وط-ن-ي-ة ،أل-ت-ي ” ألتصص-ال ب-ه-ا،
لرضصية ألصصلبة
معتÈأ أن لقاء 15جوأن يعد أ أ
ألتي تسصمح بانطÓق أ◊وأر على أسصسس متينة.
وع -ن أل-عصص-ي-ان أŸد Êأوضص-ح رئ-يسس أل-ه-ي-ئ-ة
ألوطنية لÎقية ألصصحة وتطوير ألبحث ،إأن ⁄

يوجد حل يقدم للشصباب فنحن بصصدد دفعهم إأ¤
أ◊ائط ،على حد تعبÒه ،مشصÒأ إأ ¤أن مثل
هذه أŸبادرأت تفتح نوأفذ وتعطي أمل للشصباب.

بوششاششي :ضشرورة توفر ضشمانات حقيقية
لنسصان
شصدد رئيسس ألرأبطة ألوطنية ◊قوق أ إ
مصصطفى بوشصاشصي ،على ضصرورة توفر ضصمانات
حقيقية قبل أŸضصي قدما ‘ أي حوأر جاد
ق -ائ  »:Ó-أ◊وأر أل -ذي ل ت -ت -وف -ر ف -ي-ه ألشص-روط
أŸبدئية ألتي يطالب بها أ◊رأك ألشصعبي ول
لعتبار مطالبه ،ل أعتقد أنه من
تأاخذ بع Úأ إ
أŸمكن أن يؤودي بنا إأ ¤نتائج إأيجابية».
ل -ك -ن -ه أع -رب ع -ن ت -ف-اؤول-ه ب-ن-دوة أمسس أل-ت-ي
نظمتها فعاليات أÛتمع أŸد ،Êوأصصفا أياها
ب -الشص -يء أل -رأئ -ع ك -ون -ه -ا إأسص -ت -ط -اعت ج-م-ع ك-ل
لح-زأب أل-وط-ن-ي-ة
أل -ف -ع -ال -ي-ات وألشص-خصص-ي-ات وأ أ
وأل - -ن - -ق - -اب- -ات ،ك- -م- -ا أع- -ت Èأرضص- -ي- -ة 15جوأن
ليجابية.
با إ

تعزيبت :ا◊ل الدÁقراطي هو ›لسض تأاسشيسشي
قال ‡ثل حزب ألعمال يوسصف تعزيبت أنه ل
لزمة ألتي تعيشصها أ÷زأئر ‘
Áكن إأختزأل أ أ
ه- -وي- -ة أل -رئ -يسس وأن -ه لب -د م -ن –ضص ÒأŸن -اخ
لرج-اع أل-ك-ل-م-ة ل-لشص-عب أ÷زأئ-ري ك-ي
أÓŸئ -م إ
يقرر شصكل ومضصمون أŸؤوسصسصات ألتي يريد أن
يضص-ع-ه-ا ‘ أ÷م-ه-وري-ة أ÷دي-دة ل-ت-ل-ب-ي-ة ج-م-ي-ع

ترتكز على العمل اŸيدا Êمع اŸواطنÚ

أاكادÁية اÛتمع اŸد Êتكششف عن مبادرة ◊ل األزمة السشياسشية
ي -رت -قب أان ت -ع -ل-ن أاك-ادÁي-ة
اÛت - - - -م - - - -ع اŸد Êا÷زائ - - - -ري
وشص-رك-اؤوه-ا  ،ال-ثÓ-ث-اء ال-ق-ادم،
Óسصهام ‘ مسصار
عن مبادرتها ل إ
خ - -روج ال - -ب Ó- -د م - -ن أازم - -ت- -ه- -ا
السص- -ي -اسص -ي -ة ال -راه -ن -ة ،ودعت
›م - -وع - -ة م - -ن الشص- -خصص- -ي- -ات
ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ذات ال- - -ك - -ف - -اءة
ل -ل -مشص -ارك-ة ‘ ا◊وار ال-وط-ن-ي
ال -ذي سص -ت -ب -اشص -ره م -ع ﬂت -ل -ف
الفاعل.Ú

جÓل بوطي
أوضصحت أألكادÁية ‘ بيان لها
أن -ه سص -ي -ت -م أإلع Ó-ن أل -رسص-م-ي ع-ن
أن - -ط Ó- -ق أل - -ن - -دوأت ألشص - -ع - -ب - -ي - -ة
ولشص -رك -ائ -ه -ا ﬂ ‘ ،ت-ل-ف ب-ل-دي-ات
ووليات ألوطن  ،بالتعاون مع عديد
أŸن -ظ -م -ات أل -وط-ن-ي-ة أŸسص-ت-ق-ل-ة ،
ونشص-ط-اء أ◊رأك ألشص-ع-ب-ي ،وأع-يان
وحكماء ﬂتلف جهات ألوطن حيث
ح-ددت م-ه-ل-ة شص-ه-ر وأح-د لÓ-ن-تهاء
من ألندوأت أÙلية  ،للمرور أ¤
عقد ندوة وطنية جامعة با÷زأئر
ألعاصصمة .

وتهدف مبادرة أألكادÁية حسصب
بيان لها تلقت «ألشصعب» نسصخة منه ،
أمسس ،إأ ¤ب - -ن - -اء أ◊ل - -ول  ،وف - -ت- -ح
ن -ق -اشص -ات ج -دي -ة م-ع ك-ل أألط-ي-اف
وألقوى  ،دون إأقصصاء أو “ييز ،ودون
أعتبارأت سصياسصية أو مصصالح ضصيقة،
وسص -ت -ع -م -ل ه-ذه أل-ن-دوأت ألشص-ع-ب-ي-ة
أŸفتوحة أمام كل أآلرأء وأŸوأقف،
وب- -ع -ي -دأ ع -ن أي وصص -اي -ة أو ت -أاطÒ
ح- -ك- -وم- -ي ،ع- -ل -ى
أŸسص- - -اه- - -م - -ة ‘
إأجرأء أإلنتخابات
أل- - -رئ- - -اسص- - -ي - -ة ‘
أحسصن ألظروف ،
و‘ أقرب أآلجال
أŸمكنة.
ويضص - -ي - -ف أŸصص - -در أن آأل - -ي - -ات
ألتوجه لنتخابات رئاسصية تقتضصي
إأنشصاء مفوضصية عليا مسصتقلة لتنظيم
ومرأقبة ألنتخابات – ،ت إأشصرأف
وإأدأرة أŸوأطن  ،من خÓل ‡ثليه
‘ ﬂت- -ل- -ف أل- -ه- -ي- -اك -ل وأألج -ه -زة
وألهيئات ألشصعبية أŸسصتقلة  ،عن
أي ت -دخ -ل م -ب -اشص -ر أو غ Òم-ب-اشص-ر
ل-لسص-ل-ط-ة أل-ق-ائ-م-ة .وسصتكون مبادرة

أألكادÁية وشصركائها ،حدثا وطنيا
‡ي- -زأ ،إأذأ م- -ا ق- -در ل -ه -ا أل -ن -ج -اح
وألسصتمرأرية حسصب ألبيان  ،مضصيفا
أنه نظرأ ◊ياد خطابها ‘ ألتعامل
م -ع ج -م -ي -ع أألف -ك-ار وأل-ط-روح-ات،
وحرصصها على تقد Ëنفسصها  ،بأانها
إأضص-اف-ة م-ي-دأن-ي-ة ل-ل-مسص-ع-ى أل-وطني
أل- - -ع- - -ام ،م- - -ن أج - -ل ح - -وأر ج - -دي
ومسصؤوول.
ك- - - -م - - -ا أك - - -د ذأت
أŸصص - - -در أن رئ- - -يسس
أألك - -ادÁي- -ة أح- -م- -د
شص- - -ن- - -ه – ،دث ع - -ن
أÿط- - -وط أل - -ع - -ام - -ة
للمبادرة  ،و أن لقاء
أل- - -ثÓ- - -ث - -اء أل - -ق - -ادم
سصيكون نقلة نوعية للنقاشس ألوطني
أل -ذي ت -ع -رف-ه أل-بÓ-د  ،ب-ال-ن-ظ-ر إأ¤
أألوزأن ألشص -ع -ب -ي -ة أÎÙم -ة أل -ت-ي
أب -دت م -وأف -ق -ت -ه-ا ل-ل-حضص-ور ودع-م
أŸب - -ادرة  ،إأ ¤ج - -انب ح- -رصس ك- -ل
أŸشص -ارك Úع-ل-ى ن-ق-ل أل-ن-ق-اشس م-ن
ألقاعات وأŸكاتب  ،إأ ¤ألسصاحات
وأل -فضص -اءأت ألشص -ع-ب-ي-ة أل-ع-ام-ة ‘ ،
كنف ألحÎأم أŸتبادل.

إاششراك ششخصشيات
وطنية ،وسشياسشية،
وتنظيمات غ Òحكومية

طموحاته.
وحسصب ‡ث -ل ح -زب أل -ع -م -ال ف-إان-ه ل Áك-ن
أل -ت -ح -اور م -ع م -ع -ت -ق -ل -ي أÛاه-دي-ن ،ألشص-ب-اب
لسصاتذة أ÷امعي Úوكل من له رأي يخالف
وأ أ
رأي ألسصلطة ،قائ »:ÓأŸطلوب من كل من يدعي
أن -ه م -ع أ◊رأك ألشص -ع -ب -ي أن ي -رف -ع أل -ع -رأق-ي-ل
وألسصماح للشصعب بتقرير مصصÒه».
و‘ نظر حزب ألعمال أن أ◊ل ألدÁقرأطي
لم -ث -ل أل -ذي يسص-م-ح ل-ك-ل شص-رأئ-ح أÛت-م-ع أن
أأ
تشص - -ارك ‘ رسص - -م ج - -زأئ- -ر أل- -غ- -د ه- -و ›لسس
ت-أاسص-يسص-ي سص-ي-د ،يسص-م-ح ل-ك-ل ف-ع-ال-يات أÛتمع
أŸد Êب- -اŸسص -اه -م -ة ‘ وضص -ع دسص -ت -ور ج -دي -د
يضص - -م - -ن أ◊ق- -وق وأ◊ري- -ات وأ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
أŸكتسصبات ،ويبعد أŸال ألوسصخ عن ألسصياسصة
ويضصع كل مؤوسصسصات أ÷مهورية –ت ألرقابة
ألشصعبية ألدÁقرأطية ،أضصاف يقول.

سشعيد صشا◊ي :جبهة واسشعة للدفاع عن ا◊ريات
أع -ت Èن -ائب أل -رأب-ط-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-دف-اع ع-ن
لنسصان سصعيد صصا◊ي ،أ◊ضصور ألقوي
حقوق أ إ
ıتلف ألشصخصصيات ألوطنية وألسصياسصية بأاول
ل‚اح ندوة أمسس ،ألتي تهدف لبناء
مكسصب إ
ج -ب -ه -ة وأسص -ع -ة م -ن أج -ل أل-دف-اع ع-ن أ◊ري-ات
لع Ó-م -ي
وأŸرأف- -ع- -ة م -ن أج -ل ف -ت -ح أÛال أ إ
وألسصياسصي وبناء حل توأفقي ،وألذي ل يتأاتى إأل
‘ إأطار حوأر مفتوح دون قيود ،مشصÒأ إأ ¤أن
هذه أŸبادرة هي دعم Ÿطالب أ◊رأك.
وأضصاف صصا◊ي أŸطلب ألرئيسصي هو نظام

ج - -دي - -د ،أل - -ع - -دأل - -ة وأŸسص- -اوأة وج- -م- -ه- -وري- -ة
دÁقرأطية.

جاب الله :مطالب الششعب ششرعية
أعت Èرئيسس حزب ألعدألة وألتنمية عبد ألله
جاب ألله ،أن أŸطالب ألتي نادى بها أ◊رأك
ألشص- -ع- -ب- -ي ه- -ي مشص- -روع- -ة وع- -ادل- -ة ،وي -ن -ب -غ -ي
مسصاعدتهم على –قيقها ،مشصددأ على ضصرورة
أ◊وأر ألشص -ام -ل أل -ذي ي -ت -أاسصسس ع -ل -ى أل-ق-ن-اع-ة
ألرأسصخة ب Úأطرأفه على أختÓف توجهاتهم
لÁان ألصصادق بأان
ألفكرية وألسصياسصية ،وكذأ أ إ
ألشصعب هو صصاحب ألسصلطة ،مع تعزيز ألوحدة
لخ-ط-ار أل-دأخ-ل-ي-ة
أل -وط -ن -ي -ة وح -م -اي -ت-ه-ا م-ن أ أ
وأÿارجية.
وأضص -اف ج -اب أل-ل-ه أن-ه ي-ن-ب-غ-ي ت-وف-ر ألشص-روط
ألقانونية وألتنظيمية ألتي تسصمح بإاجرأء أنتخابات
ن -زي -ه -ة ودÁق -رأط -ي -ة أŸشص -ارك-ة ‘ أ◊ك-م أل-ذي
يؤوسصسس للتعددية وألتدأول على ألسصلطة.

جي ‹Óسشفيان:خارطة طريق جامعة
يرى رئيسس حزب جيل جديد أنه من يÎشصح
لÓنتخابات ألرئاسصية يلتزم مسصبقا بفتح مسصار
تأاسصيسصي ،بحيث تعطى كل ألضصمانات ،مشصددأ
ع -ل-ى خ-ري-ط-ة ط-ري-ق ج-ام-ع-ة ت-خ-رج أل-ب-ل-د م-ن
أŸأازق ،معتÈأ لقاء أمسس باŸهم.

سسجلتها :سش .بوعموشسة

ثمن دور ا÷يشس و العدالة ‘ ﬁاربة الفسصاد ،تواتي :

رفضض اŸششاركة ‘ ا◊وار و دعوة إلعادة النظر
‘ الدسشتور قبل الرئاسشيات

رفضس رئ- -يسس ح -زب ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا÷زائرية موسصى تواتي  ،دعوة اŸشصاركة ‘
ا◊وار م -ع ال -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي-ة  ،داع-ي-ا إا¤
لسص -راع ‘ إاج -راء ح -وار وط-ن-ي م-ع ‡ث-ل-ي
ا إ
ا◊راك الشصعبي و إاعادة النظر ‘ الدسصتور
قبل إاجراء النتخابات الرئاسصية .

حياة كبياشش
أكد توأتي أمسس خÓل ألندوة ألصصحفية ألتي
عقدها Ãقر أ◊زب  ،بعد تلقيه أألربعاء أŸاضصي
دع -وة م -ن أل -ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ح-وأر وأل-وسص-اط-ة ،
للمشصاركة ‘ أŸشصاورأت من أجل إأيجاد حلول
لÓزمة ألتي “ر بها ألبÓد  ،على ضصرورة أŸرور
إأ ¤مرحلة أنتقالية ،وهو مطلب قد Ëجديد
بالنسصبة للجبهة ألوطنية أ÷زأئرية  ،كما يرى أنه
م- -ن ألضص- -روري ت- -ع- -دي- -ل أل- -دسص -ت -ور ق -ب -ل أإج -رأء
ألن -ت -خ -اب -ات أل-رئ-اسص-ي-ة  ،ع-ل-ى أسص-اسس أن ه-ن-اك
«ضصبابية تخيم على أŸشصهد ألسصياسصي» على حد
تعبÒه .
برر توأتي رفضس ألذهاب إأ ¤أ◊وأر بان أعضصاء
ألهيئة ” تعينهم  ،و قال أنه ل يدري على أي
أسصاسس ” أختيار هؤولء أألعضصاء  ،قائ Óأإنه من
أألجدر على رئيسس ألهيئة كر Ëيونسس أن يتحاور

مع ‡ثلي أ◊رأك و ليسس مع أألحزأب ألسصياسصية ،
Ÿناقشصة كيفية أÿروج من أألزمة أ◊الية ألتي
تعيشصها أ÷زأئر ‘ إأطار ألشصرعية ألشصعبية .
ك -م -ا دع -ا أŸت -ح -دث خ Ó-ل رده ع -ل -ى أسص -ئ -ل-ة
ألصصحافة أإ ¤أإرجاع ألكلمة للشصعب بدون وصصاية
أو توجيه من قبل جهات معينة  ،ألنه ل يعقل –
ك- -م- -ا ق- -ال– «أن نسص- -ت- -م -ر ‘ إأج -رأء أن -ت -خ -اب -ات
«أركايكية» ‘ ظل ألتحول ألذي تعرفه ألبÓد من
خÓل أ◊رأك ألذي بلغ شصهره . 7
وفيما يتعلق بالنتخابات ألرئاسصية يقÎح توأتي
أن يتم وضصع بطاقات أنتخاب مغناطيسصية على
غرأر ألبطاقة ألذهبية ألتي أصصدرها قطاع ألÈيد
و أŸوأصصÓت ألسصلكية وألÓسصلكية ..وكذأ بطاقة
«ألشص -ف -ا» لضص -م -ان ن -زأه-ة وشص-ف-اف-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ات
ألقادمة.
بالرغم من رفضصه للذهاب إأ ¤أ◊وأر و عدم
أعÎأفه بالهيئة و أألعضصاء أŸكون Úلها ،إأل أن
توأتي  ⁄يفوت ألفرصصة ليشصيد Ãا يقوم به أ÷يشس
أل-وط-ن-ي ألشص-ع-ب-ي سص-ل-ي-ل ج-يشس أل-ت-ح-ري-ر أل-وطني
–ت ق -ي -ادة أل -ق -اي -د صص -ال-ح ‘ م-رأف-ق-ة أ◊رأك
ألشصعبي منذ ألبدأية ،وكذأ ألدور ألكب Òألذي يقوم
به جهاز ألعدألة ‘ ﬁاربة ألفسصاد وأŸفسصدين
من خÓل ﬁاسصبتهم و ألزج بهم ‘ ألسصجون تلبية
Ÿطالب هذأ أ◊رأك.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مكافحة الفسساد مسسؤؤولية ا÷ميع ول ترتبط فقط بتطبيق القانؤن
^ ا÷ ـ ـزائر “تلك كل اآلليـ ـ ـات لسستعـ ـ ـ ـ ـادة األمـ ـؤال اŸنهؤبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
^ ا◊ؤار يجب أان يسستهدف مصسلحة الؤطن ل األشسخاصص واألحزاب

ن مكافحة الفسساد وإان ارتبطت بالقانون وتطبيقه على أارضض الواقع مسسؤوولية
يرى الدكتور علي لكحل ،أاسستاذ العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية ،أا ّ
ن ا÷زائر “تلك
ا÷ميع نظرا ’متداد أاخطاره التي تتعدى الصسعيد اŸا‹ وا’قتصسادي ،ومن هذا اŸنطلق وبرؤوية فيها الكث Òمن التفاؤول ،أاّكد اŸتحدث أا ّ
’موال اŸنهوبة،وبإامكانها ا’عتماد على وزنها كدولة إاقليمية ﬁورية ‘ اŸنطقة ،إا ¤جانب عÓقاتها مع العديد
’دوات القانونية ’سسÎجاع ا أ
الوسسائل وا أ
من الدول ‘ إاطار ما يعرف بالتعاون الدو‹ ‘ ظل وجود إارادة داخلية التي اسستجابت أاخÒا Ÿطلب شسعبي بحت فرضسته مقتضسيات ومتغÒات من أاجل
’مان.
السس Òبا÷زائر إا ¤بّر ا أ

حاوره :نور الدين لعراجي

^ الشس -عب :ذك -ر وزي-ر ال-ع-دل ‘ آاخ-ر
خ-رج-ة ل-ه ،أاّن ا÷زائ-ر ت-ع-يشض م-رح-ل-ة
مسسبوقة ‘ تاريخها ،أابهرت العا ⁄من
ح -يث سس -ل -م -ي -ة ا◊راك الّشس -ع-ب-ي ،وم-ن
جهة أاخرى ما تعّلق Ãخاطر الفسساد‘ .
رأاي-ك-م م-ا خ-ط-ورة ذلك ع-ل-ى ا’ق-تصس-اد
الوطني؟
^^ ال-دك-ت-ور ع-ل-ي ل-ك-حل ‘ :أّول
تصضريح لوزير ألعدل ،أّكد أّن أŸوأطن ألذي
ي- -خ -رج م -ن -ذ شض -ه -ور  ⁄ي -خ -رج ع -ن أ◊ق -وق
أŸكفولة دسضتوريا أŸتمثلة ‘ عدألة مسضتقلة،
م -ق -ت -درة ‘ ،مسض-ت-وى أŸه-م-ة أŸن-وط-ة ب-ه-ا،
فمطالب أ◊رأك هي مشضروع ألوزير أ÷ديد
ومن يقف إأ ¤جانبه ،أ’نها مطالب منسضجمة
مع روح ألدسضتور ،لكن أŸشضكل هو ‘ Œاوز
ألدسضتور وألقانون ،وهو ألسضلوك ألذي مّكن
أق-ل-ي-ة م-ن ت-ك-وي-ن أول-ي-غ-ارشض-ي-ة خارج ألقانون
وألدسضتور ،ولكنها كانت تتحّدث باسضمه.
إأذأ أل- -ف- -ارق ب Úأأ’مسض وأل -ي -وم ه -و م -ب -دأ
أ’لتزأم بالقانون وŒسضيده مع ألوزير أ÷ديد،
ب -ي -ن-م-ا ط-غت أأ’سض-ال-يب غ Òأل-ق-ان-ون-ي-ة وغÒ
ألدسضتورية ‘ ألتسضي Òأأ’وليغارشضي للسضلطة
سضابقا.
ألقانون يظل ›رد قوأعد أفÎأضضية ما ⁄
تسضنده قوة لتنفيذه ،وقد توّفر أليوم عنصضرأن
للقوة ألدأفعة باŒاه ألتنفيذ ،وهما :إأصضرأر
أŸؤوسضسض -ة أل -عسض-ك-ري-ة ع-ل-ى م-وأج-ه-ة أل-فسض-اد
ومÓحقة ألعصضابة ،ووزير ‘ جهاز تنفيذي
متخ ّصضصض ومقتنع Ãهّمة أŸوأجهة أŸفتوحة
مع ألفسضاد.
^ ه- - -ل ت - -ع - -تﬁ Èارب - -ة ال - -فسس - -اد
مسسؤوولية العدالة وحدها؟
^^ مكافحة ألفسضاد ألذي ظهر ‘ ألÈ
وألبحر Ãا كسضبت أيدي ألناسضÁ ’ ،كن أن
تكون مهمة وزير أو جهاز تنفيذي لوحده ،إأّنها
مسضؤوولية أÛتمع ككل ،ألفسضاد خطر على
أأ’من ألقومي وعلى أأ’من أ’قتصضادي وعلى

أأ’م- -ن أÛت- -م -ع -ي ،وك -ل أŸؤوسضسض -ات وب -ن -ى
أÛتمع ألتقليدي وأ◊ديث ،مدعوة لوقف
أل-فسض-اد وأ’ن-خ-رأط ‘ م-وأج-ه-ت-ه ،وأل-ت-وع-ي-ة
Ãخاطره على مسضتقبل ألبÓد.
^ يشس ّ-ك -ك ال -ك -ث ‘ Òع-دم ام-ك-ان-ي-ة
’موال اŸنهوبة
العدالة من اسسÎجاع ا أ
من اÿزينة العمومية والبنوك ،سسواء
ال-ت-ح-ويÓ-ت أاو ال-ع-ق-ارات اŸن-ق-ولة التي
أاسّسسست بها العصسابة أاولغارشسية مالية؟
^^ أع- -ت -ق -د أن أل -دول -ة “لك أل -وسض -ائ -ل
وأأ’دوأت أل -ق -ان -ون -ي -ة ’سضÎج-اع أل-ع-دي-د م-ن
أŸمتلكات أŸنهوبة ،ويبدو أن أإ’رأدة وأضضحة
حيال –قيق ذلك ،وقد عّبر عن تلك أ’رأدة
أك Ìمن طرف.
وأسضÎج- -اع أأ’م- -وأل وأŸم- -ت- -ل- -ك- -ات ل -يسض
ضضرورة أقتصضادية فقط وإأ‰ا ضضرورة سضياسضية
أيضضا ،أ’ّن ألقضضاء على ألفسضاد أحد شضروط

نزأهة أ’نتخابات ،فامتدأد أŸال ألسضياسضي
أل-ف-اسض-د لÓ-ن-ت-خ-اب-ات أل-ق-ادم-ة سض-ي-ع-ي-دنا إأ¤
نقطة ألصضفر ،وسضتعيد أأ’وليغارشضية Œديد
ج- -ل- -ده -ا ،ول -ذلك ف -إاّن ق -ط -ع أأ’ذرع أŸال -ي -ة
أل-ف-اسض-دة سض-ي-ع-ي-د ل-ل-نضضال مفهومه أ◊قيقي،
ح -يث سض -ت -ك -ون أŸن-افسض-ة ب Úم-ن ي-ق-دم أكÌ
للمجتمع وليسض من يأاخذ منه.
’· اŸت-ح-دة إا¤
^ دعت م -ن ّ-ظ -م-ة ا أ
م -ك -اف -ح -ة ظ -اه -رة ال -فسس-اد ب-اع-ت-ب-اره-ا
ل -يسست ﬁصس-ورة داخ-ل ال-دول-ة ك-ك-ي-ان
ب -ل ل -ه-ا ام-ت-دادات ع-اب-رة ل-ل-ح-دود ،ه-ل
Áك -ن ‘ رأاي -ك -م ت -ف -ع -ي -ل ا’ت -ف -اق -ي -ات
’رصسدة
الدولية فيما يتعلق بتجميد ا أ
’م -وال
’م Ó-ك ،واسسÎج -اع ا أ
وح- -ج- -ز ا أ
اŸنهوبة؟
^^ أ÷زأئر جزء من أŸنظومة ألدولية،
وأل -ع -ا ⁄يشض -ه -د ظ -وأه -ر وت -ه -دي -دأت ع -اب-رة

طيبي رئيسض حزب التّجديد والتّنمية من تيارت:

ا◊راك حّرر الّطبقة السسياسسية من فسساد سسياسسي واجتماعي واقتصسادي
اŸؤؤسّسسسة العسسكرية حمت مصسالح الشّسعب وجّنبت البÓد اŸصس ÒاÛهؤل

ن-زل رئ-يسض ح-زب الّ-ت-ج-ديد والّتنمية،
أاسس Òط -ي -ب-ي ،مسس-اء أاول أامسض ،ضس-ي-ف-ا ع-ل-ى
ت -ي -ارت ‘ إاط -ار نشس -اط -ات ه -ي -ك -ل -ة ح -زب -ه
وا’ل-ت-ق-اء Ãم-ث-ل-ي-ه ع-لى مسستوى الو’ية،
وكانت «الشسعب» حاضسرة Ãفردها من بÚ
’عÓ-م ‘ ه-ذه ال-ت-غ-ط-ي-ة ت-ط-ب-يقا
وسس-ائ-ل ا إ
Ÿبدئها ‘ تأادية عمل جواري وتطبيقا ◊ق
اŸواطن ‘ اŸعلومة.

تيارت :ع.عمارة
ط-ي-ب-ي ق-ال خÓ-ل أج-ت-م-اع-ه ب-أاعضض-اء أŸكتب
أل- -و’ئ- -ي ،إأن أ÷زأئ- -ر ب- -ح- -اج- -ة إأ ¤أسض- -ت- -ق- -رأر
وم-ؤوسضسض-ات دسض-ت-وري-ة ل-ت-خ-ط-ي أŸرح-لة أ◊رجة

ألتي “ر بها ،مضضيفا أن ألنظام ألسضابق خلّف تركة
سضياسضية وأقتصضادية يجب تدأركها بحكمة ودون
تشضويشض ،لكن يجب إأشضرأك ألطبقة ألسضياسضية ألتي
ه -ي وح-ده-ا ق-ادرة ع-ل-ى رسض-م خ-ارط-ة سض-ي-اسض-ي-ة
مسضتقبلية ’ ،سضيما أأ’حزأب ألتي  ⁄تشضارك ‘
ألفسضاد ألسضياسضي وأ’قتصضادي.
وأقّر رئيسض أ◊زب ،أن أ◊رأك حّرر أ÷ميع
و’ سضيما ألطبقة ألسضياسضية ألتي  ⁄تشضارك ’ ‘
أŸبادرأت ألسضياسضية ألتي أدخلت ألبÓد ‘ دوأمة
وتبنتها ما يعرف بأاحزأب أŸوأ’ة ،و’ ‘ صضف
أŸعارضضة أŸزيفة ألتي كانت تبارك كل ما Áلى
عليها ولو على حسضاب أŸصضلحة ألوطنية.
من جهة أخرى ،ثّمن طيبي ›هودأت مؤوسضسضة
أ÷يشض ألتي وقفت ‘ صضف ألشضعب ومصضا◊ه

وثوأبته ،وحمت ألبÓد وألعباد من أنسضدأد وتدخل
خارجي ونهب للخÒأت ،وأإ’سضرأع ‘ ألقبضض على
أع -دأء أ÷زأئ -ر أل -ذي -ن أسض -ت -ول -وأ ع -ل -ى خÒأت-ه-ا
أŸال -ي -ة ،ك-م-ا ألّ-ح ع-ل-ى ت-ث-م Úدور أل-ع-دأل-ة أل-ت-ي
ضضربت بيد من حديد،وكذأ دور ألطاقات ألبشضرية
ألشضبانية ألتي قادت أ◊رأك ‘ جو سضلمي ومنظّم
خ- -ذلت أل- -ق- -وى أÿارج -ي -ة أل -ت -ي أرأدت ألÎبصض
با÷زأئر.
رئيسض حزب ألتجديد وألتنمية ،أعت Èتاريخ
 22فÈأير فيصضŸ Óرحلة جديدة وقطيعة مع
نظام شضمو‹ هّمشض جميع ألطاقات ألبشضريةÃ ،ا
ف -ي -ه-ا أأ’ح-زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة أل-ت-ي تشضّ-ك-لت ‘ ظ-ل
ألنظام ،دأعيا إأ ¤أإ’سضرأع إأ ¤تنظيم حوأر جاد
وتنظيم أنتخابات رئاسضية ‘ أسضرع وقت.

بن عبد السسÓم من سسيدي بلعباسض:

تؤازن ضسروري ‘ “ثيل الهيئة الؤطنية للحؤار والؤسساطة
دع -ا رئ -يسض ج -ب-ه-ة ا÷زائ-ر ا÷دي-دة
ج -م -ال ب -ن ع -ب-د السسÓ-م ،أامسض ،بسس-ي-دي
ب -ل-ع-ب-اسض إا ¤ضس-رورة إاح-داث «ت-وازن» ‘
“ثيل الهيئة الوطنية للوسساطة وا◊وار
م -ن خ Ó-ل ا’ن -ف-ت-اح أاك Ìع-ل-ى ﬂت-ل-ف
’يديولوجية.
’طياف ا إ
ا أ
أوضضح بن عبد ألسضÓم لدى تنشضيطه لتجمع
شضعبي مع مناضضليه بقاعة سضينما ألعمارنة »،أّن
حزبه «كان من ألسضباق Úللدعوة إأ ¤أ◊وأر»
لكنه يعÎضض على تشضكيلة وأدأء ألهيئة ألوطنية

للوسضاطة وأ◊وأر ،ويدعوها إأ« ¤أ’نفتاح أكÌ
على ﬂتلف أأ’طياف أإ’يديولوجية».
وقال ‘ هذأ ألصضدد« :نحن من ب Úألذين
Óشضرأف على أ◊وأر،
أقÎحوأ هيئة للوسضاطة ل إ
Óسضف بعد تشضكيل ÷نة ألوسضاطة وأ◊وأر
لكن ل أ
تب Úأنها تعا Êمن عدة نقائصض وخلل من حيث
ألتمثيل وألÎكيب وألعدد أŸضضخّم للمشضارك.»Ú
وي -رى ب-ن ع-ب-د ألسضÓ-م أّن أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل- -ل- -وسض- -اط- -ة وأ◊وأر «ت- -ف -ت -ق -د إأ ¤أل -ت -م -ث -ي -ل
أŸتوأزن» ،مشضÒأ إأ ¤أن حزبه «كان ينتظر أن

ت -ك -ون ف -ي -ه -ا شض -خصض -ي -ات وط-ن-ي-ة Ãوأصض-ف-ات
م -ع -روف -ة م-ث-ل أŸصض-دأق-ي-ة وأ◊ي-ادي-ة وأ◊زم
وألثقل لكن ألكث Òمن أأ’سضماء جاءت ﬂيبة
Óمال».
لآ
ودع -ا رئ -يسض ج -ب -ه -ة أ÷زأئ -ر أ÷دي -دة إأ¤
«ضض -رورة أن ت -ع-ي-د أل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-وسض-اط-ة
وأ◊وأر ألنظر ‘ منهجها وطريقة عملها Ãا
سضمح لها بأان –ظى Ãصضدأقية حقيقية لدى
ألشض - -عب أ÷زأئ - -ري وأأ’ح - -زأب ألسض - -ي - -اسض- -ي- -ة
وﬂتلف ألشضرأئح».

للحدود ،عابرة للقارأت ،وبالتا‹ فالتهديدأت
أل-دول-ي-ة –ت-اج Ÿوأج-ه-ة ذأت ط-ب-ي-ع-ة دول-ي-ة،
وعليه يبقى ألتعاون ألدو‹ أحد أآ’ليات ألتي
أن- -خ- -رطت ف- -ي- -ه- -ا أ÷زأئ- -ر Ÿوأج- -ه- -ة ت -لك
ألتهديدأت ومنها ألفسضاد.
^ تبّني ا◊وار الوطني يعد ال ّسسبيل
’م - -ث- -ل ل- -ت- -ق- -ريب وج- -ه- -ات ال- -ن- -ظ- -ر،
ا أ
’مان ،ما هي
والوصسول بالبÓد إا ¤بـّر ا أ
وسسائل ‚احه؟
^^ جادل ألله سضبحانه وتعا ¤ألشضيطان،
و{ق -ال أان -ظ -ر Êإا ¤ي-وم ي-ب-ع-ث-ون ،ق-ال
إاّن-ك م-ن اŸن-ظ-رين} ،ف -ك-ي-ف ب-ب-ن-ي أل-بشض-ر
أل-ذي-ن وجَ-دوأ ل-ل-ت-ع-ارف وأل-ت-ع-اون وأل-ت-دأف-ع؟
وك -ي -ف ي -ت -م م -دل -ول ذلك ب -دون ح -وأر ،ح-ت-ى
أ◊روب تنتهي با◊وأر؟ أ’ّن أ◊رب ›ّرد
أسضتمرأر للسضياسضة.
وأعتقد أنّ من شضروط ‚اح أ◊وأر عدم

إأقصضاء أي أحد من ألفاعل ،Úمناقشضة أأ’فكار
ول- -يسض أأ’شض -خ -اصض ف -ق -ط ،إأ ¤ج -انب “كÚ
ألناسض من أسضتشضعار روح أ◊رأك ألتي ظهرت
‘ ب -دأي -ت -ه ،وأن ي -ت -ج -اوزوأ أÓÿف -ات أل -ت -ي
ظهرت ‘ أسضابيعه أأ’خÒة ،ناهيك عن ألتقيد
ب -ال -ث -وأبت أل -وط -ن -ي-ة وأŸرج-ع-ي-ة أل-ت-اري-خ-ي-ة
للشضعب أ÷زأئري ،وأخÒأ أن يسضتهدف أ◊وأر
–ق -ي -ق أŸصض -ل -ح-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ول-يسض مصض-ال-ح
أأ’شضخاصض وأأ’حزأب.
^ وصس -فت ال -ق -ي -ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشض
’ق-لّ-ي-ات ال-رافضس-ة ل-ل-م-بادرات اŸقّدمة
ا أ
على أاّنها مرتبطة بالعصسابة ،من خÓل
رف- -ع- -ه- -ا لشس -ع -ارات م -غ -رضس -ة ون -داءات
مشسبوهة تقّلل من أاهمية ما –ّقق من
إا‚ازات سسواء على اŸسستوي Úالقضسائي
أاو السس - -ي - -اسس - -ي ،م - -ا ه - -ي غ - -اي - -ات ه- -ذه
’طراف؟
ا أ
^^ أل ّ- -ط - -رف أأ’ول أأ’ك Ìوضض - -وح - -ا ‘
أŸع -ادل -ة ه -و م -ؤوسّض -سض -ة أ÷يشض ،ح -يث حّ-دد
قائدها أولوياتها أŸتمثلة ‘ إأجرأء أنتخابات
رئاسضية ‘ أقرب وقت ،ومكافحة ألفسضاد.
ه -ن -اك م -ن أن -خ -رط ‘ مسض-ع-ى أŸؤوسضسض-ة
ألعسضكرية وهنالك من عارضضه وهم فئتان،
ألفئة أأ’و ¤تختلف معه حول أآ’ليات وليسض
حول مبدأ إأجرأء أ’نتخابات .ألفئة ألثانية
تعتقد أن أ’نتخابات سضتعيدها إأ ¤حجمها
كأاقلية ،وهي ’ تريد أن –شضر ‘ ألزأوية
وت -دف -ع ب-ك-ل ث-ق-ل-ه-ا ل-ل-ت-ف-اوضض ح-ول وضض-ع-ه-ا
أŸسضتقبلي.
وطبعا هذه أأ’قليات هي منزعجة وتبدي
ذلك ل- -ت- -حسض Úوضض- -ع- -ه -ا أل -ت -ف -اوضض -ي ،وه -ي
منزعجة ÿسضارة أŸصضادر أŸالية ألتي يتم
Œفيفها ،وهي منزعجة أ’نها خارج ألتغطية
أأ’م-ن-ي-ة ‘ أل-وقت أل-رأه-ن ،وب-عضض-ه-ا م-ن-زعج
أ’نه عليه أن يقدم ما ينجزه لدوأئر دولية
معينة مقابل ما يأاخذه منها.
إأذأ ‘ ألّنهاية هم ’ يعÎفون باإ’‚ازأت
أل- -ت- -ي “ت ع- -ل- -ى حسض- -اب -ه -م وع -ل -ى حسض -اب
مصضا◊هم.

حّذر بسسطيف من غياب البدائل ا’قتصسادية ،بن قرينة:

ا÷زائر مقبلة على أازمة مالية العام القادم

اع - -ت Èرئ - -يسض ح - -رك - -ة ال- -ب- -ن- -اء
الوطني ،عبد القادر بن قرينة ،أان
ا÷زائ -ر ال -ي -وم –اك -ي ج -زائ -ر أاول
’م Òع- - -ب- - -د ال- - -ق- - -ادر
ن- - -وف- - -م Èوا أ
واŸقرا Êو’’ نسسومر ،قائ ،ÓخÓل
Œم -ع Ÿن -اضس -ل -ي وإاط -ارات ا◊رك-ة،
’ف - -راح Ãدي - -ن- -ة
أامسض ،ب - -ق - -اع - -ة ا أ
ن ما تشسهده ا÷زائر يشسبه
سسطيف ،أا ّ
ما جرى سسابقا.

سسطيف :نور الدين بوطغان
وقال بن قرينة ،إأنّ ألنسضيج أ’جتماعي
أ÷زأئري موحّد ،وإأن ألشّضعب أ÷زأئري
م- - -ن أ◊دود إأ ¤أ◊دود شض- - -عب وأح- - -د،
وأ÷يشض وألشض - -عب «خ - -اوة خ- -اوة» ،ك- -م- -ا
أنتقد من يقفون ضضد مؤوسضسضة أ÷يشض،
وي -ق -ف -ون إأ ¤ج -انب أ’سض-ت-ع-م-ار أل-ق-دË
وأل -عصض -اب-ة ،وأل-ذي-ن ك-ان-وأ ي-ع-م-ل-ون ع-ل-ى
“ديد عهدة ألرئيسض بوتفليقة لسضنة أو
سضنت.Ú
وع-اد ب-ن ق-ري-ن-ة م-طّ-و’ ل-ل-ح-ديث ع-ن
ألوضضع أ’قتصضادي للبÓد ،حيث قال إأن
أ÷زأئر سضتعيشض ألعام أŸقبل أزمة كبÒة،
أ’نّ مدأخيل ألنفط ‘ حدود  30مليار
دو’ر منها  10لسضوناطرأك للحفاظ على
أآ’ل -ة أ’ن -ت -اج -ي -ة ،ف -ي -م -ا ت -ك-ون م-ط-الب
أ÷زأئ- -ري Úأıت- -ل- -ف -ة وم -ن -ه -ا أل -غ -ذأء

وألدوأء ‘ حدود  76مليار دو’ر ،وأن
أŸؤوسضسضات أŸالية ألدولية تقرضض Ÿدة
تفوق  3أشضهر.
و‘ مقارنة للوضضع أ’قتصضادي خÓل
أل -تسض -ع -ي -ن -ات ع-ن-دم-ا ÷أات أ÷زأئ-ر أ¤
صضندوق ألنقد ألدو‹ ،أكد بن قرينة أّن
أ÷زأئ -ر أآن -ذأك ك -انت “ت-لك م-ؤوسضسض-ات
عمومية قوية وّفرت للجزأئري Úألغذأء
وﬂت -ل -ف أ◊اج -ي-ات ،ول-ك-ن ” أل-ت-خ-ل-ي
عنها بالدينار ألرمزي.
وأشضار أإ ¤أّن أل ّصضندوق طلب قائمة
م- -ق- -اول Úج- -اّدي- -ن ل -ت -ح -ريك أ’ق -تصض -اد
أل -وط -ن -ي ،وأرسض -لت ل -ه ق -ائ -م -ة بشض -خصض
وأحد ،وهو أآ’ن ‘ أل ّسضجن وسضّلمت له
 185مليون دج كدين على أ÷زأئر ،كما
أنتقد تبذير أŸال ألعام ضضاربا مثا’ على
أسضتئجار حافÓت ‘ ألعاصضمة بـ  170ألف
دج يوميا من مؤوسضسضة صضاحبها أآ’ن ‘
ألسضجن ‘ ،ح Úمدأخيلها ‘ أليوم 5000
دج أي بخسضارة  120ألف دج ،وهذأ أ’ن له
قرأبة مع شضخصض نافذ ‘ ألسضلطة.
وأع- - -ت Èأن ألّشض- - -عب أ÷زأئ- - -ري ك - -ان
مسض-ل-وب أإ’رأدة ،ف-اسض-ت-ول-وأ ع-ل-ى ح-قوقه
وأموأله ،وأصضبحوأ أوصضياء عليه وزّوروأ
أ’ن -ت -خ-اب-ات أل-ت-ي ك-انت ت-ن-ظ-م ،م-وّج-ه-ا
أنتقاده لوزأرة ألثقافة على نشضر ألغناء
وأÛون وعدم توعية ألشضعب و–سضيسضه
للتحلي باŸثل وأŸبادئ.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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أأ’حد  25أوت  2019م
ألموأفق لـ  24ذي ألحجة  1440هـ

صشيؤدة يعاين أŸنششآات ألÎبؤية قبل ألدخؤل أ’جتماعي

اسستـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم  1٠2مدرسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة قريبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
و 216حافل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة نقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل مدرسسـ ـ ـ ـ ـ ـي
^ ٣٠٠مليون دج منحة “درسس لـ 1٠٠أالف تلميذ

ألعدد

18031

–سشبا للدخؤل أŸدرسشي بأادرأر

07

جمعي ـ ـ ـ ـة «تـ ـ ـوات بÓدي» تطلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
مب ـ ـ ـ ـ ـادرة لتنظيـ ـ ـف  149مدرسس ـ ـ ـة
تنظم أ÷معية ألؤ’ئية تؤأت بÓدي باأدرأر حملة نظافة وأسشعة “سص 149
مدرسشة أبتدأئية،عششية ألدخؤل أŸدرسشي ،بغية أإعطاء ألؤجه ألÓئق
للمؤؤسشسشات ألÎبؤية ،وتؤفﬁ Òيط نظيف ’سشتقبال ألتÓميذ ،وتهيئة
ألظروف لتمدرسص ألتÓميذ حسشب ما صشرحت به رئيسشة أ÷معية للششعب
«نبيلة دأقؤ» .
أب- -ت- -دأئ- -ي -ة ب -أ‚زم 12 ،Òل-ل-ج-م-ع-ي-ة أوضضحت رئيسضة
أب-ت-دأئ-ي-ة ب-ل-دي-ة سضأ‹ 15 ،أ÷معية أن أ÷معية تسضعى
أوضض- - -حت دأق - -ون - -ب - -ي - -ل - -ة أب - -ت - -دأئ- -ي- -ة ب- -رق- -أن ،و 03أإ ¤أÙأفظة على نظأفة
أÙي -ط وأل -ب -ي -ئ-ة وغ-رسس
لـ»ألشض - - - - - -عب» ،أن ه - - - - - -ذه أبتدأئيأت ببلدية أسضبع .
أŸب-أدرة ت-ن-ظ-م ب-أل-ت-نسض-ي-ق كمأ عÈت دأقوعن أسضفهأ ثقأفة أ’خضضرأر ‘ نفوسس
م - -ع أÛألسس ألشض- -ع- -ب- -ي- -ة ل - - - -ت - - - -ع - - - -رضس أ◊دأئ- - - -ق ألشض- -ب- -أب ،ك- -م- -أ سض- -تشض- -رع
أل - - -ب - - -ل - - -دي - - -ة ع Èت- - -رأب أ’ي -ك-ول-وج-ي-ة ب -أدرأر أل-ت-ي مسضتقب ‘ ÓأإطÓق مبأدرة
أل - - -و’ي - - -ة–،ت شض - - -ع- - -أر :ب-أدرت أ÷م-ع-ي-ة ب-أ‚أزهأ ل- - -ت- - -ن - -ظ - -ي - -ف أŸق - -أب - -ر،
«ن -ظ -أف -ة م -درسض -ت -ي دل-ي-ل موؤخرأ بألتنسضيق مع قطأع بأ’إضضأفة أإ ¤تهيئة حديقة
حضض- - - - -أرت- - - - -ي» “سس  149أل -ب -ي -ئ -ة ب  -أدرأر ل Ó-إه -م -أل “ن-ط-ي-ط أل-ت-ي “ت-د ع-ل-ى
م -درسض-ة أب-ت-دأئ-ي-ة م-وزع-ة وألتخريب وألتدهور ،على أزي- -د م -ن  02ه-ك-تأر ،كمأ
على  10بلديأت ،منهأ  37أل- -رغ -م م -ن أن -ه -أ م -قصض -د ت- -ع -ت -زم أ÷م -ع -ي -ة أإط Ó-ق
أب-ت-دأئ-ي-ة ب-ع-أصض-م-ة ألو’ية ل -ل-زوأر وأل-ع-أئÓ-ت ل-قضض-أء ع -م -ل -ي-ة ل-ل-تشض-ج Òب-ج-أنب
أدرأر 16 ،أبتدأئية ببلدية أوق -أت أل-رأح-ة وأل-تسض-ل-ي-ة ،أل -ط -ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م 06
تيمي 09 ،أبتدأئيأت ببلدية منأشضدة ألسضلطأت أÙلية من أدرأر أإ ¤بلدية رقأن
“ن- -ط- -ي -ط 16 ،أبتدأئية ب- -أل- -ت- -دخ -ل ◊م -أي -ة ه -ذه ك- -ع- -م- -ل- -ي- -ة أول- -ي- -ة ب- -غ- -ي -ة
ف -ن -وغ -ي-ل 10 ،أبتدأئيأت أŸسض -أح -أت أÿضض -رأء م-ن أŸسض - - -أه - - -م- - -ة ‘ ت- - -زيÚ
أÙي -ط وت -ع-م-ي-م-ه-أ ع-ل-ى
ب- - -ب- - -ل- - -دي- - -ة ت- - -أمسضت 15 ،ألتدهور .
أب -ت -دأئ -ي-ة زأوي-ة ك-ن-ت-ة 16 ،وع -ن أ’أف -أق أŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة بأقي ربوع ألو’ية.

أادرار  :فا— عقيدي

مرفؤقة بحبات برد أتلفت عششرأت ألبسشات ÚأŸثمرة

أامطار طوفانية تشسل حركة اŸرور بخنشسلة

قام عبد أÿالق صشيؤدة وأ‹ أ÷زأئر ألعاصشمة ،أمسص ،بزيارة عمل وتفقد قادته أإ ¤ألعديد من مششاريع قطاع ألÎبية
ألؤطنية بالؤ’ية ،ششملت أÛمعات أŸدرسشية ،أŸتؤسشطات وألثانؤيات على مسشتؤى كل من بلديات ألرغاية ،جسشر
قسشنطينة و أو’د فايت.

سسارة بوسسنة
أل- -وأ‹ خÓ- -ل ه- -ذه أل- -زي -أرة
وقف على وتÒة سض Òأ’أشضغأل
ونوعيتهأ’ ،سضيمأ و أّن ألعديد
م- -ن ه- -ذه أŸشض- -أري -ع سض -ي -ت -م
أإسضتÓمهأ نهأية هذأ ألشضهر،
حتى تكون جأهزة أول أيأم
أل -دخ-ول أŸدرسض-ي ،أ’أرب-ع-أء
 04سضبتم.2019 È
خ Ó-ل ت -ف -ق-ده ل-ورشض-أت ب-ن-أء
أل- -ع- -دي- -د م- -ن أ’ب- -ت -دأئ -ي -أت
أع- -ط- -ى صض -ي -ودة ج -م -ل -ة م -ن
ألتعليمأت ،من بينهأ أ◊رصس

ع- - - -ل - - -ى رب - - -ط أŸوؤسضسض - - -أت
أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أ÷دي-دة بشضبكأت
أŸي- - - - -أه ،أل- - - - -ك- - - - -ه- - - - -رب - - - -أء
وأل-غ-أز،وأإل-زأم-ي-ة أ’إن-تهأء من
أ’أشض - -غ - -أل ق - -ب- -ي- -ل أل- -دخ- -ول
أŸدرسض -ي م -ع أل -ت  -أك-ي-د ع-ل-ى
ضضمأن ألنوعية ‘ أ’إ‚أز.
وشض- -دد أل- -وأ‹ ع -ل -ى ضض -رورة
ت -ه -ي-ئ-ة أŸدأخ-ل أŸوؤدي-ة أإ¤
أŸوؤسضسض -أت ألÎب -وي-ة وت-وفÒ
‡رأت ألرأجل ÚوأŸمهÓت،
ضضمأنأ لسضÓمة ألتÓميذ .كمأ
طألب وأ‹ ألعأصضمة ألقأئمÚ
على أŸشضأريع بضضرورة توفÒ

فضض-أءأت أل-ل-عب وأŸسض-أح-أت
أÿضض- - -رأء ع- - -ل- - -ى مسض- - -ت - -وى
فنأءأت أŸدأرسس.
وخ Ó-ل ت -ط -رق -ه لÓ-إج-رأءأت
أŸسض -ت -خ-دم-ة لضض-م-أن دخ-ول
م- -درسض -ي ج -ي -د ،ق -دم أل -وأ‹
أإحصض -أءأت دق-ي-ق-ة ب-خصض-وصس
مشض- - -أري- - -ع ق - -ط - -أع ألÎب - -ي - -ة
بألو’ية ’ ،سضيمأ تلك ألوأقعة
ع - -ل - -ى مسض - -ت - -وى أ’أق - -ط - -أب
ألسض- -ك- -ن- -ي- -ة أ÷دي- -دة ،ح- -يث
ع- -رف ه- -ذأ ألÈن- -أم -ج أإ‚أز
 102موؤسضسضة تربوية 24 ،قسضم
توسضعة 09 ،مطأعم مدرسضية،

’‚از
 ٪80نسشبة أ إ

تأاخر إا‚از أاشسغال مسستشسفى زيامة منصسورية بجيجل
عرفت أششغال مسشتششفى  60سشريرأ بزيامة منصشؤرية على مسشتؤى غرب مدينة جيجل،
’ششغال ،فمنذ تسشجيل أŸششروع خÓل سشنة  ،2008حيث حددت مدة
تأاخرأ كبÒأ ‘ أ أ
’حؤأل أ÷ؤية وغÒها’ ،ن أŸششروع
أ’‚از بـ 45ششهرأ ،باحتسشاب كل أŸعؤقات من أ أ
’ك Ìمدة  39ششهرأ فقط ،بلغت تكلفة ألدرأسشات وصشلت إأ 9 ¤مÓيÚ
يتطلب على أ أ
و 581ألف دينار جزأئري.

وت -ق -در نسض-ب-ة أأ’شض-غ-أل ح-أل-ي-أ
بـ %80وÃب - -ل - -غ  01م -ل-ي-أر و950
م -ل -ي -ون سض -ن -ت -ي -م ،وي -ت -ك -ون ه-ذأ
أŸرفق ألصضحي من مصضألح طبية
عديدة على غرأر ألطب ألعأم،
أ÷رأحة ،طب أأ’طفأل ،مصضلحة
أل- - -ت - -ول - -ي - -د وأم - -رأضس أل - -نسض - -أء
ب - - -أإ’ضض - - -أف - - -ة إأ ¤مصض - - -ل- - -ح- - -ة
أ’سض-ت-ع-ج-أ’ت ،غ-رف-ة أل-ع-م-ليأت
وأ.Èı
يذكر أن بشض Òفأر وأ‹ جيجل،
شضدد على موعد أسضتÓم مشضروع
مسضتشضفى بلدية زيأمة منصضورية،
وألذي حدد له تأريخ من شضهر31
ج- -أن- -ف- -ي أŸأضض- -ي ك- -آأخ -ر أج -ل
’سضتÓمه.
وك -ل -ف م-دي-ر ألصض-ح-ة ب-إأع-دأد
دف Îألشض - - -روط وأإ’عÓ- - -ن ع- - -ن
منأقصضة لتجهيز أŸسضتشضفى مع
إأع- - -دأد ط - -لب ل - -وزأرة أŸأل - -ي - -ة
ل -تسض -ج -ي-ل ع-م-ل-ي-ة أخ-رى ت-ت-ع-ل-ق
ب-إأ“أم ب-أق-ي أل-ت-ج-ه-ي-زأت ،ح-ت-ى
ي- -ك- -ون ‘ مسض- -ت- -وى ت- -ط- -ل- -ع- -أت
م- -وأط- -ن -ي أ÷ه -ة أل -غ -رب -ي -ة م -ن
أل -و’ي -ة ،ك -أن ذلك خ Ó-ل إأح -دى
خرجأته أŸيدأنية ،إأ’ أن ذلك ⁄

يتحقق لوتÒة أ‚أز أأ’شضغأل.
ورغ -م أل -ت -أك -ي -د ع -ل -ى أل-ت-نسض-ي-ق
أل- -دأئ- -م وأŸت -وأصض -ل م -ع م -دي -ر
ألصض-ح-ة ب-خصض-وصس أخ-ت-ي-أر م-وأد
أل -ب -ن -أء ،إأع -دأد ﬂط -ط أ’‚أز
إ’نهأء كأفة أأ’شضغأل ‡ضضي من
طرف كأفة أŸتدخل Úمن مكتب
أل -دأرسض -أت ،م -دي -ر أل-ت-ج-ه-ي-زأت
أل- -ع -م -وم -ي -ة ،وم -ق -أول -ة أإ’‚أز،
وت- -ك -ل -ي -ف م -دي -ر أل -ت -ج -ه -ي -زأت
أل-ع-م-وم-ي-ة Ãت-أب-ع-ة أأ’شضغأل ،مع
إأرسض- -أل أل -وضض -ي -ع -ة أأ’سض -ب -وع -ي -ة
Óشض- -غ- -أل
م - -دع- -م- -ة ب- -ألصض- -ور ل - -أ
أŸن-ج-زة ع-ل-ى ك-ل ط-أب-ق ،سض-ي-م-أ
وأن ك -ل أل -ع-ق-ب-أت وأل-ع-رأق-ي-ل ”
رف -ع -ه -أ ألشض-يء أل-ذي أك-ده ك-أف-ة
أŸت - -دخ - -ل - -ون ،أ’ أن أŸشض - -روع
عرف بطئأ كبÒأ وعدم أحÎأم
آأجأل تسضليم هذأ أŸرفق ألهأم،
وأل-ذي ي-ن-ت-ظ-ره سض-ك-أن أŸن-ط-قة
ألغربية من ألو’ية بشضغف كب،Ò
أ’همية خدمأت قطأع ألصضحة ‘
حيأة أŸوأطن.
وي -ؤوك -د سض -ك -أن أŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى
ضض-رورة أسض-ت-ع-ج-أل إأن-ه-أء وتسضليم
أŸشضروع إ’نقأذ حيأة أŸوأطنÚ

ألذين يتعرضضون ◊وأدث ألطرق
وخأصضة منهأ أÿطÒة ،ويشضÒون
إأ ¤وفأة بعضس أأ’شضخأصس لتأخر
إأيصضألهم ‘ ألوقت أŸنأسضب إأ¤
مسض -تشض -ف -ى ﬁم -د ألصض -دي -ق ب-ن
يحيى ،وألتي تعد ألنقطة ألسضودأء
أل-ت-ي ت-ؤورق ي-وم-ي-أت-هم ،وبألدرجة
أأ’و ¤مصض -ل -ح -ة أ’سض -ت -ع -ج-أ’ت
أل -ط -ب -ي -ة ،وه -وم -أ ي -ع-رضس ح-ي-أة
أŸوأطن Úللخطر لبعد أŸسضأفة
من عأصضمة ألو’ية.
وم- -ن أŸن- -ت- -ظ -ر أن ي -ق -دم ه -ذأ
أŸشض- -روع أل- -ه -أم ج -دأ خ -دم -أت
صض -ح -ي -ة ك -بÒة Ÿوأط -ن -ي أ÷ه-ة
أل -غ -رب -ي -ة م-ن أل-و’ي-ة ،وأن ي-ل-ب-ي
حأجيأتهم ‘ هذأ أŸكأن ،وأن
ي- -ق- -رب أل- -ت- -دخÓ- -ت أل- -ط- -ب- -ي- -ة
أŸسض -ت -ع -ج -ل -ة ل -ل -م -رضض-ى أل-ذي-ن
يتعرضضون ◊وأدث مرور ،خأصضة
وأن أŸن -ط -ق -ة ت -ت -م -ي-ز بصض-ع-وب-ة
تضضأريسضهأ على مسضأر ألكورنيشس
أ÷يجلي من بلدية ألعوأنة إأ¤
ح -دود و’ي -ة ب -ج -أي -ة ،ول -ك -ون -ه-أ
أل -وج-ه-ة أŸفضض-ل-ة ل-زوأر أل-و’ي-ة
خÓل موسضم أ’صضطيأف.
جيجل :خألد ألعيفة

سضتسضتلم منه و’ية أ÷زأئر،
ق -ب -ي-ل أل-دخ-ول أŸدرسض-ي 65
م- - -درسض- - -ة أإب- - -ت- - -دأئ - -ي - -ة و 13
متوسضطة و 05ثأنويأت.
أمّ -أ ف -ي -م -أ ي -خصس أÿدم -أت
أŸدرسض- -ي- -ة ،ف- -ق -د خّصض -صضت
و’ية أ÷زأئر  216حأفلة نقل
م -درسض -ي سض -يسض -ت -ف -ي -د م -ن-ه-أ
ح - -وأ‹  25أل -ف ت -ل-م-ي-ذ م-ن
ﬂت -ل -ف أ’أط-وأر ،ب-أ’إضض-أف-ة
أإ ¤تخصضيصس مبلغ  300مليون
دج م- -ن أج- -ل ت -وف ÒأŸن -ح -ة
أŸدرسضية لـ  100ألف تلميذ
م- - -ع- - -وز ،ق - -د ّ” ألشض - -روع ‘
دف-ع-هأ Ÿسضتحقيهأ(  3000دج
ل -ك -ل ت -ل -م -ي -ذ م -ع -وز) ،ف -ي -م-أ
أإسض-ت-ف-أدت أل-و’ي-ة م-ن أإع-أن-ة
م- -وج- -ه- -ة ل- -ت- -حسض Úن- -وع- -ي -ة
ألوجبأت ألغذأئية بأŸدأرسس
أ’إبتدأئية قدرهأ  780مليون
دج م - - -ق - - -دم - - -ة م- - -ن ط- - -رف
ألصض- - - - - - - - -ن - - - - - - - -دوق أŸشضÎك
للجمأعأت أÙلية.

^ سسيول غزيرة تغرق اŸنازل وتعزل السسكان

تسشببت ،أ’أمطار
ألطؤفانية ألتي ششهدتها
و’ية خنششلة خÓل أل48
سشاعة أ’أخÒة ‘ ،تسشجيل
خسشائر مادية معتÈة،
وتسشرب أŸياه للمئات من
أŸنازل وأنششقاق جدرأن
بعضشها ،وغلق ألطرق،
وأنقطاع ألتيار ألكهربائي
ببعضص أ’أحياء وكذأ
أإتÓف مئات أ’أششجار
أŸثمرة .هذأ ما عاينته
«ألششعب» ‘ عدة أماكن.

خنشسلة :اسسكندر ◊جازي
أج - -ت - -أحت سض - -ي - -ول م - -ي- -أه
’م -ط -أر أ÷أرف -ة ،م-ع-ظ-م
أأ
أحيأء مدن خنشضلة وبلديتهأ
أل- -ري- -ف- -ي- -ة ب -ق -وة و‘ زم -ن
قصض ⁄ Òت -ق -وم -ع -ه شض -ب -ك -ة
صض - - - -رف أŸي - - - -أه ع- - - -ل- - - -ى
أسضتيعأبهأ ،وهومأ أدى إأ¤
تسض -رب أŸي -أه ل -ل-م-ئ-أت م-ن
أŸن -أزل ب -ع -أصض -م -ة أل-و’ي-ة
خأصضة وبعضس مدن ألو’ية
وتسض- -ب -بت ‘ غ -ل -ق أل -ط -رق
أل -رئ -يسض -ي -ة وت -كسض -ر أج -زأء
بعضضهأ .وت-ك-ب-د ،عشض-رأت
ألفÓح Úع Èعدة بلديأت

خسض - -أئ - -ر م- -أدي- -ة م- -ع- -تÈة
’شض-ج-أر
خ -أصض-ة ‘ شض-ع-ب-ة أ أ
أŸث - -م - -رة ،ح - -يث أت - -ل - -فت
’مطأر وألÈد بقرية عÚ
أأ
ميمون ألتأبعة لبلدية طأمزة
أŸئأت من أشضجأر ألتفأح،
أ’ي- -ج- -أصس ،أل- -ع -نب ،أل -تÚ
وغÒهأ.
ك- -م -أ ” تسض -ج -ي -ل خسض -أئ -ر
م-ع-تÈة ب-أل-ب-ل-دي-أت أ÷ب-لية
ب -وح -م -أم-ة ،شض-ل-ي-أ وي-أب-وسس
ح- -يث أت- -ل- -فت أŸئ- -أت م -ن
أشض-ج-أر أل-ت-ف-أح ق-ب-ل جنيهأ،
‘ أل- - -وقت  ⁄تسض- - -ج - -ل أي
’شضجأر
خسضأئر ‘ بسضأت Úأ أ
أŸث-م-رة أŸغ-ط-أة بشض-ب-كأت
أ◊مأية.
ك- -م -أ ” تسض -ج -ي -ل خسض -أئ -ر
م - -أدي- -ة ‘ أل- -عشض- -رأت م- -ن
م- -رك- -ب- -أت أŸوأط- -ن Úم- -ن
’ن - -وأع بسض - -بب
ﬂت- - -ل- - -ف أ أ
’ح- -ج- -أر وب- -ق- -أي -أ أل -ب -ن -أء
أأ
وأل- -ق -م -أم -ة ألصض -ل -ب -ة أل -ت -ي
’م-ط-أر وصض-ع-ود
ج -رف-ت-ه-أ أ أ
منسضوب أŸيأه إأ ¤مسضتوى
عأ‹ أدى إأ ¤غمر عشضرأت
ألسض- - -ي- - -أرأت أل- - -ت - -ي ك - -أنت

مركونة ‘ منأطق منحدرة.
وقد طألب موأطنوعأصضمة
أل -و’ي -ة أل -ق -أط -ن Úب -ح -ي -ي
أل - -ث- -ك- -ن- -ة وط- -ري- -ق ب- -غ- -أي
ب -ع -أصض -م-ة أل-و’ي-ة خ-نشض-ل-ة،
ألسض- -ل- -ط- -أت أل- -ع- -م -ل ع -ل -ى
إأن- - -ق- - -أذه- - -م م- - -ن خ- - -ط - -ر
ألفيضضأنأت ،بعدمأ أجتأحت
’مطأر جل منأزلهم،
سضيول أ أ
وتسض- -ب- -بت ل -ه -م ‘ خسض -أئ -ر
مأدية معتÈة كون منأزلهم
’تقوى على ألصضمود
هشضة و أ
أŒأه ه- - -ذه أل- - -ع- - -وأصض - -ف،
م -ط -أل -ب Úبضض -رورة ب -أ‚أز
مشضروع حمأية مدن ألو’ية
أل - -ف- -يضض- -أن- -أت أŸت- -وق- -ف- -ة
’شضغأل به.
أأ
ي - -ح - -دث ه - -ذأ ‘ ،أل- -وقت
أل- -ذي ت- -ت- -ق- -أعسس مصض- -أل -ح
ب - -ل- -دي- -أت خ- -نشض- -ل- -ة وف- -رع
أل-دي-وأن أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-طه،Ò
‘ أدأء م- -ه- -أم -ه -أ أÿأصض -ة
بصضيأنة شضبكة صضرف ميأه
’م - -ط - -أر بصض - -ف - -ة دوري - -ة
أأ
وف-ع-أل-ة ،وه-ي أل-ع-ي-وب ألتي
’مطأر
سضرعأن مأ كشضفتهأ أ أ
وألسضيول أ÷أرفة.

مرأكز ألردم ألتقني بؤهرأن ‘ نهاية عمرها

بدء نفاذ اŸطام ÒاŸسستغّلة وتبني خيارات بديلة ضسرورة ملحة

أكدت ششÓل دليلة ،مديرية
أŸؤؤسشسشة ألؤ’ئية لتسشي Òمرأكز
ألردم ألتقني لؤهرأن على
ضشرورة تبني خيارأت بديلة على
صشعيد إأدأرة ألنفايات ،بعيدأ
عن ألطرق ألتقليدية وأ◊لؤل
’نية ‘ ألتخلصص منها ،وذلك ‘
أ آ
أعقاب بدء نفاذ أŸطام ÒأŸسشتغلة
بهذه أŸركبات أŸصشممة خصشيصشا
◊فظ ألفضشÓت أıتلفة.

وهران :براهمية مسسعودة

أوضضحت شضÓل ‘ تصضريح ل»ألشضعب»،
بأّن أ÷زأئر قررت أللجوء إأ ¤خيأر
مرأكز ألردم ألتقني كأفضضل طريقة من
حيث ألسضعروألفعألية ،إأضضأفة إأ ¤عدم
أ◊أجة إأ ¤تقنيأت تكنولوجية متطورة،
ف -ي -م -أ ت -ك -م -ن سض -ل -ب-ي-أت-ه-أ حسضب ن-فسس
أل- -ت- -وضض- -ي- -ح- -أت ‘ أ’م -ت Ó-ء ألسض -ري -ع
Óحوأضس وقصضر عمرهأ ،نأهيك عن
ل أ
ت- - - -خصض- - - -يصس مسض - - -أح - - -أت أرضض - - -ي - - -ة
’ق- -أم- -ة م -ث -ل ه -ذه أŸشض -أري -ع
ه- -أم- -ة إ
مع تسضجيل ضضعف ‘ ›أل ألتحكم ‘

تقنيأت ألردم ◊دأثة هذأ أÛأل ‘
أ÷زأئر عأّمة.
’طأر إأ¤
وأشضأرت أŸتحدثة ‘ هذأ أ إ
أن مرأكز ألّردم ألتقني ألثÓثة ألتي ”
إأنشضأؤوهأ بوهرأن أبتدأء من سضنة 2011
إأ ¤غأية  ،2016تعألج يوميأ أك Ìمن
 1800طن ومأ يزيد عن  2100طن طيلة
موسضم أ’صضطيأف ،فيمأ حذرت من أّن
مركز ألردم ألتقني حأسضي بونيف على
مشض - -أرف Œأوز ط- -أق- -ة أ’سض- -ت- -ي- -ع- -أب
بنحو 200بأŸأئة ،وذلك ‘ ظل ألتأخر
ألكب ÒأŸسضجّل ‘ إأ‚أز حفرة ألردم
«أل-ث-أل-ث-ة» ن-ت-ي-ج-ة أل-ت-ح-ف-ظ-أت أل-ت-ق-ن-ية
و‚أعة ألدرأسضأت ألنأقصضة ،بأعتبأر أنّ
’ول وألذي تنأهز سضعته 1.2
أÿندق أ أ
مليون م Îمكعب ” ،غلقه منذ ثÓث
سضنوأت ،بعد تعبئته كليّأ.
ف-ي-م-أ ت-ع-دت أ◊ف-رة أل-ث-أن-ي-ة مسض-توأه
’قصضى ألذي ’ يتجأوز  800ألف مÎ
أأ
مكعب ،وهومأ يحتأج حسضبهأ دأئمأ إأ¤
ت -ق -ن -ي -أت ودرأسض -أت م -ع ّ-م -ق -ة ل ŒÓ-أه
ن- -ح- -وع- -ل- -وأ◊وضس أŸت- -وأج- -د Ãرك -ز

حأسضي بونيف ألذي بإأمكأنه أسضتيعأب
« »04خنأدق أخرى.
وع - -ل - -ى ضض- -وء ذلك ج- -ددت م- -دي- -ري- -ة
أŸؤوسضسضة ألو’ئية لتسضي Òمرأكز ألردم
ألتقني لوهرأن مطلبهأ أŸتعلق بضضرورة
أŸضض - - - -ي ق - - - -دم - - - -أ ‘ ت - - - -ط - - - -وي - - - -ر
ق -ط -أع ت -دوي -ر أل -ن -ف -أي-أت أوم-أ ي-ط-ل-ق
ع-ل-ي-ه-أ أل-رسض-ك-ل-ة وأسض-ت-م-رأر أ’سض-تثمأر
’شضرأك ألفعلي
‘ هذأ أÛأل ،وكذأ أ إ
للموأطن وإأعدأد جيل مشضبّع بألثقأفة
أل -ب-ي-ئ-ي-ة ،أل-ت-ي ت-ب-دأ حسض-ب-ه-أ ب»أل-ف-رز
أ’نتقأئي» للنفأيأت أŸنزلية لتخفيضس
’ضض-أفة
ألضض-غ-ط ع-ل-ى م-رأك-ز أل-ردم ،ب-أ إ
إأ ¤أع -ت -م -أد ط-ري-ق-ة ألÎم-ي-د أوأ◊رق
ألنهأئي لهذه ألنفأيأت ‘ أفرأن خأصضة،
’ف -ت -ة إأ ¤أل -دول -ة أ÷زأئ -ري -ة ق-ب-ل أن
’زم- -ة
تÎأج - -ع م - -دأخ - -ي - -ل- -ه- -أ ج- -رأء أ أ
’خÒة ،كأنت قد رفعت
أ’قتصضأدية أ أ
’‚أز ع -ددأ م -ن أÙرق-أت،
أل -ره -أن إ
’هميتهأ ‘
وأحدة منهأ بوهرأن ،نظرأ أ
تقليصس حجم ألنفأيأت Ãقدأر  70إأ¤
.%90
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قراءة ‘ ششروط الّنهضشة
Ÿالك بن نبي

’سسÓمية بعد عقود من إ’سستعمار شساحبة ،ومصسابة بأاعرإضض إلتخلف
بدت إÛتمعات إلعربية وإ إ
وإلتبعية وإلفقر وإ÷هل وإŸرضض .ومع إنتصسار حركات إلتحرر إلوطني ،بدأإت مرحلة طويلة من عودة
إلروح إ ¤هذإ إ÷سسد إلشّساحب إلهزيل.

ر إلبارزين“ .يّز
Óم إ÷زإئ
’سسÓمية
 Èمفّكري إلقرن إŸاضسي ،أإحد أإع ط ب Úثقافته إ إ
من أإك
إلفكري ،رب
عت ب Úإل-ف-لسس-ف-ة
بعدم ﬁدودية إلنظر ونضسجه ب -ه؛ أإف -ك-اره ج-م-
م -ع -ي -ة إÙي -ط -ة
لنهضسة.
Ûت -
ب -ال -قضس -اي -ا إ ربية ،ورّكزت دإئًما على إلبناء وإ ان مهمومًا بإايجاد
،ك
لغ
إ إ
’سسÓمية وإ ضسارة هي إلرإبط ب Úكل مؤولفاته  .غاصض عميًقا ‘
مشسكÓت إ◊
در إلذي تعيشسه
سسÓمية من إŸنح
ت إ◊ضسارة.
ﬂرج ل أ ة إ إ
’
’صسل إلفكرة ومنب ة ونقدية للكثÒ
Óم دإئما بالرجوع أ
لي
إŸشسكلة ونادى ً
ي إلذي حظي فكره بقرإءة –لي ” زك-ي م-ن مصس-ر
إّنه مالك بن نب
ق-رإءة قّ-دم-ه-ا ح-ا
ه
ي ‘ إ÷زإئر من
م -ن إل-كّ-ت-اب وإ إ
’عÓ-مّ-ي .Ú-ه-ذ جابة على ما يجر
’
التغي Òإ÷ذري
’هميتها ‘ ﬁاولة إ توإصسل يطالب ب
ننشسرها أ
ى ضسوء حرإك م
نقاشض مفتوح عل
^ إلتحرير
اء دولة حديثة.
وبن

من هو مالك بن نبي؟

بقلم حا” زكي
قسسم :الدراسسات الدينية
مصسر
ان -ط -ل -قت اأق Ó-م اŸف ّ-ك -ري-ن ب-ال-ك-ت-اب-ة
تدافع عن الهوية ا◊ضسارية لÓأمة التي
شسوهها السستعمار الغربي ،وتداول جمهور
اŸث -ق-ف Úك-ت-اب-ات ت-ع Èع-ن ع-م-ق الأزم-ة
ال-روح-ي-ة ال-ت-ي –ي-ا ف-ي-ه-ا الأم-ة ال-ع-رب-ي-ة
والإسسÓمية Ÿثقف Úمن اأمثال :مالك بن
نبي وعلي شسريعتي وغÒهم .اأزمة “ّكنت
م - -ن الإمسس - -اك ب - -خ - -ن - -اق اÛت- -م- -ع- -ات
ال -ك-ول-ن-ي-ال-ي-ة ف-اأصس-اب-ت-ه-ا ب-تشس-وه ه-ائ-ل ‘
اق -تصس -ادي -ات -ه -ا ووع -ي -ه -ا ،ودف -عت ه -وؤلء
اŸفكرين اإ ¤اÛاهرة بالعداء Ÿشسروع
التحديث السسائر على النمط الغربي.
كان اŸفكر ا÷زائري مالك بن نبي
‡ن اأطلقوا سسهام نقدهم
(ّ )1973 - 1905
على مشسروع التحديث و“ثÓته ‘ الوعي
والجتماع العربي والإسسÓمي ،وكتب بن
ن- -ب- -ي ع -دة ك -تب –م -ل مشس -روع -ه ،م -ث -ل
«ال -ظ -اه -رة ال -ق -راآن -ي -ة»« ،ل-ب-يك»« ،وج-ه-ة
ال -ع -ا ⁄الإسس Ó-م-ي» و»ال-ف-ك-رة الإف-ري-ق-ي-ة
الأسس -ي -وي -ة» ،وك -ت -اب -ه م -وضس -وع ال-دراسس-ة:
«شسروط النهضسة» اإصسدار ندوة مالك بن
نبي وترجمة عمر كامل مسسقاوي وعبد
الصسبور شساه Úالصسادر ‘  1979م عن دار
الفكر بدمشسق.

ششروط الّنهضشة تبداأ من هنا
يتمحور كتاب «شسروط النهضسة» حول
نقد اÛتمع العربي ا÷زائري وصسفوته
ال- -دي- -ن- -ي- -ة الإسسÓ- -م -ي -ة ،ال -ت -ي م -الت اإ¤
السستعمار ،واند›ت ‘ النظام السسياسسي
الذي صسّممته وهندسسته فرنسسا ،واضسعًا ‘
م -ق -الت م -وج -زة م Ó-ح -ظ -ات -ه ال -ن -اق -دة
ل -ت-داع-ي-ات ذلك الن-دم-اج ع-ل-ى ا÷زائ-ر،
وك -ي -ف اأّث -ر ه -ذا الن -دم-اج ب-السس-لب ع-ل-ى
الشسعب ا÷زائري اŸسسلم.
ب -داي -ة Œدر الإشس -ارة اإ ¤اأن م -ف -ك -ري
ا◊قبة الكولنيالية وما بعدها ذو التوجه
الإسس Ó-م -ي ،راأوا اأن ال -ت-ج-رب-ة السس-ي-اسس-ي-ة
ل -ل -مسس -ت -ع -م -رات اأث -ن -اء فÎة السس -ت -ع -م-ار
الأوروب-ي “ث-ل ال-ت-ط-ب-ي-ق ال-ع-م-ل-ي والوا‘
لÓأفكار الليÈالية ،واأن هذا التطبيق قد
ح -ق -ق فشس  Óً-ذري -عً-ا اأصس-اب ك-اف-ة ج-وانب
ا◊ياة ‘ تلك اŸسستعمرات ،واأن ا◊ل
يكمن  -من وجهة نظرهم  ‘ -العودة
ل -ل -ج -ذور ال -ث -ق -اف -ي -ة ل -ل -حضس-ارة ال-ع-رب-ي-ة
والإسسÓمية ،وردم الهوة السسحيقة الفاصسلة
ب Úا◊ضس - -ارة ال - -ع - -رب - -ي - -ة الإسس Ó- -م - -ي- -ة
واÛتمعات العربية الناهضسة؛ بالتخلصس
م -ن ث -ق -اف -ة ال -دروشس -ة ال -ت -ي ت -ك -ي-فت م-ع
التخلف وارتبطت عضسويًا به وهجر البدع
ا÷ديدة اŸسستحدثة القادمة من الغرب
ب -ح -ك -م ال-ت-ف-اع-ل ب Úا◊ضس-ارة الأوروب-ي-ة

وسسكان اŸسستعمرات .وهنا مكمن اÿلل
ال -ذي ي -راه ك -اتب السس -ط -ور؛ ف -ال -ت -ج -رب -ة
السسياسسية العربية اأثناء السستعمار ل تعÈ
ع -ن اأف -ك-ار ال-ل-يÈال-ي-ة الأوروب-ي-ة لأسس-ب-اب
سس- -ي- -ل- -ي ذك- -ره -ا ،وب -ال -ت -ا‹ ف -ا÷زم ب -اأن
الليÈالية كنظرية فشسلت “اماً ول عودة
ل -ه -ا ،لأن -ه -ا غ -ري -ب -ة ع -ن الÎب -ة ال -ع-رب-ي-ة
الإسس Ó-م -ي -ة ي-ع-د ‘ ن-ظ-ر ك-اتب السس-ط-ور
خاطئا ،اأول :لأن الدÁقراطية العربية ⁄
ت- -ول- -د و ⁄ت- -عشس ‘ ظ- -روف ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة؛
ف-السس-ت-ع-م-ار مّ-ث-ل ط-رفًا فاعً Óوضساغطًا
على النظام السسياسسي لتلك اÛتمعات،
و ⁄ي -ك -ت -ف ب -الح -ت Ó-ل ،ول -ك -ن ك -انت ل-ه
تدّخÓت عنيفة م ّسست جوهر هذا النظام،
وتدخÓت ناعمة لدعم حلفاء له وموالÚ
‘ الن-ت-خ-اب-ات الŸÈان-ي-ة ،ث-ان-ي-ا :ضس-عف
الطبقة الوسسطى بتلك اÛتمعات التي ⁄
“ت- -لك اأي- -ة ق- -درة ع- -ل- -ى –ق -ي -ق ت -راك -م
راأسس -م -ا‹ ي -ث -بت م-ن ج-ذوره-ا ‘ الأرضس
ال -ع -رب -ي -ة ،وي -ن -افسس اŸن -ت -ج-ات ال-غ-رب-ي-ة
الفكرية واŸادية ،بالإضسافة اإ ¤هشساشسة
الثقافة السسياسسية لعموم الناخب Úالذين
بحثوا عن الأب داخل تلك الأحزاب التي
“اهت مع ذلك الدور ،و‚حت فيه مثل
حزب الوفد ‘ مصسر.
ويرى ابن نبي اأّن الله قد سسنّ سسّنة ‘
خلقه ،فعندما تغرب الفكرة يبزغ الصسنم،
وال- -ع- -كسس صس- -ح- -ي -ح اأح -ي -ان -ا؛ Ãع -ن -ى اأن
اÛت -م -ع -ات ع -ن -دم -ا ت -ف -ق-د مشس-روع-ه-ا
ا◊ضساري ،وتنسسى اأهدافها تهتم بالشسكل
ال -ظ -اه -ري ب -دون اŸضس -م -ون ال -ن-اف-ع م-ن
اŸذهب ،وقد بزغ هذا الصسنم-على حد
ق- -ول- -ه ‘-ت- -اري- -خ ا÷زائ- -ر م- -ع ان- -دم -اج
ا÷زائري ‘ Úا◊ياة السسياسسية ا÷ديدة
‘ عام  1936م ،وانشسغل الدعاة بالÎويج
وال -دع-اي-ة السس-ي-اسس-ي-ة وب-ت-م-ل-ق ال-ن-اخ-ب،Ú
واللهث وراء اŸصسالح الشسخصسية ،وهذا ما
ت -ك -رر ‘ ال -ن -م -وذج اŸصس -ري ب -ع-د اإق-رار
دسس -ت-ور  ،1923وك -ان سس -ب -ب ً-ا ل -ث -ورة ي-ول-ي-و
 ،1952وهو ما يعيد اإ ¤الأذهان عبارات
حسسن البنا عن مصسر ،حيث صسرح قائ ً
:Ó
«ف- - -الأم - -ة ‘ ق - -ل - -ق واضس - -ط - -راب وحÒة
وارت -ب -اك وق -د ي-ئسست م-ن صسÓ-ح-ي-ة ه-ذه
اŸناهج والنظم» قاصسداً اŸناهج والنظم
الغربية الليÈالية والشسÎاكية ،مع التذكÒ
Ãا –وي -ه ك -ل -م -ة صس -ن -م م-ن دلل-ة دي-ن-ي-ة
سسلبية اآثر ابن نبي اسستخدامها.

ا◊كومات اآلة اجتماعية
تتغيّر تبعا للوسشط
راأى ابن نبي اأن ا◊كومات مهما كانت

ما هي اإل اآلة اجتماعية تتغ Òتبعًا للوسسط
الذي تعيشس فيه وتتنوع معه ،فاإذا كان
الوسسط نظيفًا حّرا ،فما تسستطيع ا◊كومة
اأن تواجهه Ãا ليسس فيه ،واإذا الوسسط كان
متسسمًا بالقابلية اإ ¤السستعمار ،فÓبد من
اأن تكون حكومته اسستعمارية ،وهي وجهة
نظر جديرة بالÎكيز عليها نظراً لÎكيزها
على العوامل الذاتية بدون اإلقاء التهمة
كاملة على السستعمار؛ فا÷ريرة اشسÎكت
فيها الأمة باسستعدادها لÓسستعمار.
يشس ÒاŸف -ك -ر ا÷زائ -ري اإ ¤م -ق-ي-اسس
عام ‘ عملية ا◊ضسارة؛ «فا◊ضسارة هي
التي تلد منتجاتها»مشسÒاً اإ ¤اأنه ليسس من
الواجب لكي ننشسئ حضسارة اأن نشسÎي كل
م- -ن- -ت- -ج- -ات ا◊ضس- -ارة الأخ -رى رÃا ك -ان
م- -ف -ه -وم «اإنشس -اء حضس -ارة ع -رب -ي -ة» م -ث -ار
اختÓف ب Úكاتب السسطور ومالك بن نبي،
ف- - -ك- - -اتب السس - -ط - -ور ي - -رى اأن اŸسس - -األ - -ة
ا◊ضس -اري -ة ي -جب اأّل تشس -غ-ل ب-ال م-ث-ق-ف-ي
ا÷ن-وب ال-ف-قÒ؛ ف-الأو ¤ت-وج-ي-ه الأن-ظ-ار
وال -روؤي -ة ن -ح -و الق -تصس -اد والÎك -ي-ز ع-ل-ى
التعامل الÈاغماتي والأداتي مع مسسائل
التحديث والتنمية والتذك Òبعبارة رئيسس
الصس Úالراحل «د„ هسسياو بنج»« :ل يهم
لون القط ولكن اŸهم اأن يقتل الفاأر»،
وذلك حل معضسلة التنمية بدون اأن يغمر
سس- -وؤال الأصس- -ال- -ة واŸع- -اصس- -رة وا◊داث- -ة
وال -ت -ق-ل-ي-د اأصس-ح-اب-ه ‘ ﬁي-ط ه-ائ-ل م-ن
التفاصسيل الÎاثية.
وي -ذك -ر اب -ن ن -ب -ي اأن ال -ن-ا œا◊ضس-اري
ي- -ت- -ك- -ون م- -ن الإنسس- -ان والÎاب وال- -وقت،
رافضسًا اأن يكتب اŸادة بدًل من الÎاب Ÿا
لكلمة «اŸادة» من شسحنة دللية سسلبية،
خاصسة اأنها تاأتي دائمة مقرونة باŸذهب
اŸادي اŸوصس- - -وم ل - -دى اŸع - -ارضس Úل - -ه
بالإ◊اد.

الّدين ا◊لقة اŸفصشلية
يرى مفّكرنا ا÷زائري اأّن ا◊ضسارة ل
تنبعث اإل بالعقيدة الدينية ،ويوؤّكد اأيضسا
اأّننا ينبغي اأن نبحث ‘ كل حضسارة من
ا◊ضسارات عن اأصسلها الديني الذي بعثها،
ويصس- -ل اإ ¤اأن م -وؤل -ف -ات م -اركسس واأ‚ل -ز
ُت- -خ -ف -ي ‘ ال -واق -ع ال -ت -ك -وي -ن ا◊ق -ي -ق -ي
للظاهرة الشسيوعية؛ بفصسلها ظاهريا عن
دورة ا◊ضسارة اŸسسيحية ،ويبدو نعت ابن
نبي للحضسارة الغربية باŸسسيحية ،واإغفال
ط -ب -ي-ع-ة ‰ط الإن-ت-اج ال-راأسس-م-ا‹ ا◊اك-م
لصسÒورة عمل تلك ا◊ضسارة ‘ نظر كاتب
السسطورŒ ،اه ً
 Óعن عمد ÷وهر تلك
ا◊ضسارة التي سسÎغم مالك بن نبي على
القÎاب من موضسوع شسائك ،وسستضسطره

العدد
18031
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لسستخدام مقاربة مادية اجتماعية ،اإشسارة
م -الك ب -ن ن-ب-ي ل-ل-ع-ق-ي-دة ال-دي-ن-ي-ة ك-ب-اعث
ل- -ل -حضس -ارة ت -تسس -ق م -ع اأف -ك -اره ال -دي -ن -ي -ة
ومشسروعه اإل اأنها Œانب ا◊قيقة  -من
وجهة نظر كاتب السسطور -فالغرب كان
دوماً مسسيحياً ،ولكنه  ⁄يخطو اإ ¤الأمام
سس -وى م -ع ت -ب -ن -ي -ه ل -ن -م -ط ان -ت -اج ﬂال-ف
وج-دي-د ،وه-و ال-ن-م-ط ال-راأسس-م-ا‹ السسائد
حاليًا هناك.
ثم يعاود يقول مالك بن نبي« :اإن اأكÈ
مصسادر خطئنا ‘ تقدير اŸدنية الغربية
اأّننا ننظر اإ ¤منتجاتها وكاأنها نتيجة علوم
وفنون وصسناعات ،وننسسى اأن هذه العلوم
والفنون والصسناعات ما كان لها اأن توجد،
لول صسÓت اجتماعية خاصسة ،ل تتصسور
ه -ذه الصس -ن-اع-ات ب-دون-ه-ا ،ف-ه-ي الأسس-اسس
اÿل -ق -ي ال -ذي ق -ام ع -ل-ي-ه صس-رح اŸدن-ي-ة
الغربية ،يعاود مالك الإشسارة ›دداً اإ¤
الأصس- -ل ال- -دي- -ن -ي اŸسس -ي -ح -ي ل -ل -حضس -ارة
الأوروبية».
وننتقل مع ابن نبي ‘ كتابه اإ ¤فكرة
ب- -ال- -غ- -ة الأه- -م- -ي -ة ،ح -يث رصس -د ظ -اه -رة
(اŸثّقف ا ِ
◊ر‘ )tحامل الÓفتات العلمية
وسس - -ل - -ي- -ل الأسس- -رة ذات ال- -ف- -ق- -ر اŸدق- -ع
وصساحب القدرة على اŸتاجرة بالأفكار
اأيا كانت وتسسويقها بدون اأن يلتفت لصسراع
مع ضسمÒه [ ،]9وهي ظاهرة يراها كاتب
السسطور نتيجة لواقع عربي اأعطى ظهره
للثقافة ،وانبهر بجمع اŸال وتسسليع كل
منتج قابل للتبادل حتى الثقافة مع انفتاح
ثغرة ضسئيلة للغاية اأمام اŸثقف الفقÒ
وال- -ط -ام -ح ÷ن -ي الÌوات ‘ واق -ع غ -ن -ي
بالÌوات اŸادية.
وخ -ت -ام ً-ا ،ال -ك -ت-اب يضس-م اأف-ك-ار اأخ-رى
ع -دي -دة ،ول -ك -ن ك -انت اÓŸح -ظ-ات ال-ت-ي
دونها كاتب السسطور السسابق ذكرها اأبرز
ما اسستوقفه من اأفكار ‘ الكتاب.

حا” زكي ‘ سشطور

^ ولد ‘  5ذو القعدة  1323هـ اŸوافق لـ فا— جانفي
سسنة  1905م Ãدينة قسسنطينة شسرق ا÷زائر ،وترعرع ‘
أاسس -رة إاسس Ó-م -ي-ة ﬁاف-ظ-ة .ف-ك-ان وال-ده م-وظ-ف-ا ب-ال-قضس-اء
اإلسسÓمي حيث حول بحكم وظيفته إا ¤ولية تبسسة ح Úبدا
مالك بن نبي يتابع دراسسته القرآانية والبتدائية باŸدرسسة
الفرنسسية .وتخّرج سسنة 1925م بعد سسنوات الدراسسة األربع.
^ سسافر بعدها مع أاحد أاصسدقائه إا ¤فرنسسا ،حيث كانت
له Œربة فاشسلة فعاد ›ددا إا ¤مسسقط رأاسسه .وبعد العودة
تبدأا Œارب جديدة ‘ الهتداء إا ¤عمل ،كان أاهمها ،عمله
‘ ﬁكمة آافلو حيث وصسلها ‘ مارسس 1927م ،احتك أاثناء
هذه الفÎة بالفئات البسسيطة من الشسعب ،فبدأا عقله يتفتح
على حالة بÓده .وقد اسستقال من منصسبه القضسائي فيما
بعد سسنة  1928إاثر نزاع مع كاتب فرنسسي لدى اÙكمة
اŸدنية.
^ أاعاد الكرة سسنة 1930م بالسسفر لفرنسسا ولكن هذه
كانت رحلة علمية .حاول أاولً اللتحاق Ãعهد الدراسسات
الشسرقية ،إال أانه  ⁄يكن يسسمح ‘ ذلك الوقت للجزائريÚ
أام - -ث - -ال - -ه Ãزاول - -ة م- -ث- -ل ه- -ذه ال- -دراسس- -ات .فÎكت ه- -ذه
اŸم -ارسس-ات ت-أاثًÒا ك-بًÒا ‘ ن-فسس-ه .ف-اضس-ط-ر ل-ل-ت-ع-دي-ل ‘
أاه-داف-ه وغ-اي-ات-ه ،ف-ال-ت-ح-ق Ãدرسس-ة (الÓ-سس-ل-ك-ي) ل-ل-تخرج
ك-مسس-اع-د م-ه-ن-دسس ك-ه-رب-ائ-ي‡ّ ،ا ي-ج-ع-ل م-وضس-وع-ه تقنيًا
خ -الصس ً-ا ،أاي ب -ط -اب-ع-ه ال-ع-ل-م-ي الصس-رف ،ع-ل-ى ال-ع-كسس م-ن
اÛال القضسائي أاو السسياسسي.
^ انغمسس مالك بن نبي ‘ الدراسسة و‘ ا◊ياة الفكرية،
واختار اإلقامة ‘ فرنسسا وتزوج من فرنسسية ثم شسرع يؤولف
الكتب ‘ قضسايا العا ⁄اإلسسÓمي ،فأاصسدر كتابه الظاهرة
القرآانية ‘ سسنة  1946ثم شسروط النهضسة ‘ 1948باللغة
الفرنسسية ،وقد ترجم الكتاب إا ¤العربية عام  1960م ،وقد
أاضساف مالك بن نبي فصسل Úإا ¤النسسخة العربية ،الذي طرح
ف- -ي- -ه م- -ف- -ه- -وم ال- -ق- -اب- -ل -ي -ة ل Ó-سس -ت -ع -م -ار ووج -ه -ة ال -ع -ا⁄
اإلسس Ó-م-ي  ،1954أام -ا ك -ت -اب -ه مشس -ك -ل -ة األف -ك -ار ‘ ال-ع-ا⁄
اإلسس Ó-م -ي ف -ي -ع -ت Èم -ن أاه-م م-ا ك-تب ب-ال-ع-رب-ي-ة ‘ ال-ق-رن
العشسرين.
^ انتقل إا ¤القاهرة هاربا من فرنسسا بعد إاعÓن الثورة
ا÷زائرية سسنة 1954م .حظي ‘ مصسر باحÎام كب ،Òفكتب
فكرة اإلفريقية اآلسسيوية .1956وعّين مسستشسارا Ãنظمة
ال -ت -ع -اون اإلسس Ó-م -ي م -نصسب سس -م -ح ل -ه Ãواصس-ل-ة ال-ك-ت-اب-ة
الفكرية.
^ طّور مالك بن نبي معرفته باللغة العربية ،حيث راجع
كل كتبه اÎŸجمة للغة العربية وشسرع بالكتابة بالعربية
وإال-ق-اء اÙاضس-رات ب-ال-ع-رب-ي-ة ،وزار سس-وري-ا ول-ب-ن-ان إلل-ق-اء
ﬁاضسرات هناك
^ عاد مالك بن نبي ‘  1963للجزائر بعد إاسستقÓلها،
فع Úسسنة  1964كمدير عام للتعليم العا‹ ،وواصسل مع
ذلك إال- -ق- -اء اÙاضس- -رات وال- -ت -أال -ي -ف ،فصس -در ل -ه آاف -اق
ج-زائ-ري-ة ( )Perspectives algériennesوك - - -ذلك ا÷زء
األول من مذكراته.
^ اسستقال من منصسبه سسنة  ،1967ليتفرغ كلية للعمل الفكري
اإلسسÓمي والتوجيهي .فسساهم Ãقالت متتابعة ‘ الصسحافة
ا÷زائرية خصسوصًسا ‘ ›لة «( »Révolution Africaineالثورة
اإلف -ري -ق -ي-ة) ال-ت-ي شس-ارك ف-ي-ه-ا إا ¤سسنةÃ 1968ق -الت ‘
صس -م -ي -م تصس -ورات -ه ح -ول إاشس -ك -الت ال-ث-ق-اف-ة وا◊ضس-ارة
ومشسروع اÛتمع ،وقد جمعت هذه اŸقالت كلها ‘
كتاب بعد وفاته .
^  :1973 - 1968أاوصسى مالك بعضس اŸقّرب Úإاليه من
الطلبة الذين كانوا يتابعون حلقاته ببيته ،خصسوصًسا الذين
كانوا يشستغلون بوزارة الشسؤوون الدينية واألوقاف ،بتنظيم
ملتقيات لتوعية األجيال الصساعدة ،كما حثّ على فتح
مسس -ج -د ب -ا÷ام -ع -ة اŸرك -زي -ة ،و‘ خضس -م الصس -راع-ات
ال -ف -ك -ري -ة واŸذه -ب-ي-ة ،ول-و ك-ان ذلك Ãق-دار م Îم-رب-ع
واحد.
^ ُ
طبعت العديد من الكتب عن حياته وفكره ،خاصسة من
قبل اŸهتم Úبالنهضسة واإلصسÓح ،من أاهمها ‘( :صسحبة
مالك بن نبي) و(مقاربات حول فكر مالك بن نبي) اللّذان
ك-ت-ب-ه-م-ا ع-م-ر ك-ام-ل مسس-ق-اوي ،ت-ل-م-ي-ذه ال-ذي ت-رج-م بعضس
أاعماله إا ¤العربية ،والوصسي على نشسر كتبه.

^ يعمل حا” زكي مسساعدا باحثا ‘
مركز دال Ãصسر.
^ تخّرج من كلية الآداب جامعة عÚ
شسمسس قسسم علم الجتماع.
^ ع -م -ل كصس -ح-ف-ي ‘ م-وق-ع ال-ب-داي-ة
الإل- -كÎوŸ Êدة ع- -ام ،وب -ع -ده -ا
انتقل اإ ¤دال عام  2013ليعمل
كباحث ‘ اŸركز.
^ م -ه-ت-م ب-قضس-اي-ا ال-ت-ن-م-ي-ة مس
س
ـ
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’
ت ’ تلزم إ’
والتحديث ‘ العا ⁄الثالث ،له
عدة مقالت ودراسسات منشسورة
إأصسحـابها
‘ هذا السسياق.
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ملّفات سضاخنة أامام قّمة «السضبع» ‘ بياريتسس بفرنسضا

الّرأاي العام العاŸي ينتظر حلول عملية لألزمات التي تهز اŸعمورة

اف -ت -ت-ح ق-ادة دول ›م-وع-ة ال-ب-ل-دان
الصضناعية السضبع الكÈى أامسس قمة ‘
ب-ي-اري-تسس ب-ج-ن-وب فرنسضا يتابعها الرأاي
ال-ع-ام ال-ع-اŸي ب-ان-ت-ب-اه ك-ب ÒمÎقبا منها
Óزمات التي تهز العا،⁄
حلو’ عملية ل أ
و‘ ط-ل-ي-ع-ت-ه-ا ا◊رب ال-ت-ج-ارية وإايران
’مازون.
وحرائق ا أ
ووصص -ل ق -ادة ن -ادي كÈى أل -دÁق -رأط-ي-ات
أل -ل -يÈأل -ي -ة ‘ أل -ع-ا ⁄أل-وأح-د ت-ل-و أآلخ-ر إأ¤
ج - - -ن - - -وب غ - - -رب ف - - -رنسص- - -ا ،ب- - -دءأ بÎأمب،
وأŸسصتشصارة أألŸانية أنغي ÓمÒكل ورؤوسصاء
أ◊ك - -وم- -ات ألÈي- -ط- -ا Êب- -وريسس ج- -ونسص- -ون
وأإليطا‹ جوزيبي كونتي وأليابا Êشصينزو آأبي
وألكندي جاسص Ïترودو و حضصروأ مع ألرئيسس
ألفرنسصي إأÁانويل ماكرون مأادبة عشصاء غÒ
رسص -م -ي -ة ‘ م -ن -ارة ب -ي -اري -تسس أŸط -ل -ة ع-ل-ى
أألطلسصي.
وعقد ألّرئيسصان ألفرنسصي إأÁانويل ماكرون
وأألمÒكي دونالد ترأمب أمسس لقاًء  ⁄يكن
م - -قّ- -ررأ ح- -ول م- -ائ- -دة غ- -دأء ‘ ب- -ي- -اري- -تسس
لسصتعرأضس أŸسصائل أŸطروحة للبحث قبل
ق -م -ة ›م-وع-ة ألسص-ب-ع أل-ت-ي أف-ت-ت-حت لح-ق-ا
وسصط أجوأء من ألتوتر.

ملّفات سساخنة على الّطاولة
وقال ألرئيسس ألفرنسصي إأنّ قّمة ›موعة
ألسصبع «تأاتي ‘ ظرف هام من ألبلبلة حول
موأضصيع عديدة» ،ذأكرأ بصصورة خاصصة ألنزأع
‘ سصوريا وألتفاق حول ألنووي أإليرأ Êألذي
تختلف أوروبا بشصأانه مع ألوليات أŸتحدة.
وت-اب-ع م-اك-رون« :سص-ن-ب-حث أيضص-ا م-وأضص-ي-ع
أقتصصادية لنتمكن من تهدئة أألمور إأ ¤أقصصى
ح -د ‡ك -ن ،ح -ت -ى نسص -ت -ط -ي -ع إأي-ج-اد أ◊ل-ول
أ÷يدة بالتوأفق بيننا حول موأضصيع أÛال
أل - -رق - -م - -ي وأŸن- -اخ وأŸسص- -اوأة ب Úأل- -رج- -ل
وأŸرأة».
ورّد ت -رأمب م -ت-خ-ل-ي-ا ع-ن أل-نÈة أل-ع-دأئ-ي-ة
لتصصريحاته أألخÒة «لدينا فع Óألكث Òمن
أألمور أŸشصÎكة ،فنحن صصديقان منذ وقت
ط -وي -ل .ن -تشص -اج -ر ق-ل-ي( Ó-أح-ي-ان-ا) إأ‰ا ل-يسس
كثÒأ .عÓقتنا خاصصة وأألمور Œري على ما
يرأم حتى أآلن» ،وأضصاف« :لدينا ألكث Òمن
أألمور ألهامة يتع Úعلينا مناقشصتها».

للحرب التّجارية نصسيب من البحث
وك- -ان م- -اك -رون دع -ا ج -م -ي -ع ألشص -رك -اء ‘
›موعة ألسصبع إأ ¤ألتحرك معا Ÿكافحة
أ◊رأئق ‘ غابة أألمازون وألعمل معا لتسصوية
أÓÿف -ات أل -كÈى وك -ذلك ل -ت -ف-ادي أ◊روب
ألتجارية ‘ ،تلميح موجه إأ ¤ترأمب.
وقال ‘ كلمة تلفزيونية دأمت عشصر دقائق
ألقاها قبل سصاعات من بدء ألقمة إأنه يتمنى
«إأق-ن-اع ج-م-ي-ع شص-رك-ائ-ن-ا ب-أان أل-ت-وت-ر ألتجاري
سصيء للجميع؛.
وإأضصافة إأ ¤أ◊رب ألتجارية ب Úألوليات
أŸتحدة وألصص ،Úلوح ترأمب أ÷معة بنزأع
Œاري مع فرنسصا وأوروبا ،إأذ هّدد بفرضس
رسصوم جمركية مشصددة على ألنبيذ ألفرنسصي
ردأ على فرضس ضصرأئب على شصركات أإلنÎنت
ألعمÓقة أألمÒكية ‘ فرنسصا.
وحّ- -ذر رئ- -يسس أÛلسس أألوروب -ي دون -ال -د

توسصك لدى وصصوله إأ ¤بياريتسس ،بأان أل–اد
أألوروبي سصÒد على أي رسصوم أمÒكية.

حرائق األمازون تفرضش نفسسها
وبالنسصبة إأ ¤حرأئق غابة أألمازون ،دعا
ماكرون إأ« ¤ألسصتجابة لندأء ألغابة وندأء
أÙيط» بالرغم من «أÓÿفات حول أŸناخ»
مع ألوليات أŸتحدة.
وق- -ال إأن ‘ م- -ا ي -خّصس أŸن -اخ «ت -ع -رف -ون
خÓفاتنا مع بعضس ألدول وخصصوصصا ألوليات
أŸتحدة؛ ،وتابع «لكنني أردت أن تكون قمة
›موعة ألسصبع هذه مفيدة ،وعلينا بالتا‹ أن
نسص-ت-ج-يب ل-ن-دأء أÙي-ط ون-دأء أل-غ-اب-ة أل-ت-ي
–Îق أليوم ‘ أألمازون ،بشصكل عملي جدأ
هنا أيضصا».
وسصيناقشس ألقادة ألسصبع حول مائدة طعام
م -ن م -ط -ب -خ بÓ-د أل-ب-اسصك ،م-وضص-وعً-ا ف-رضس
نفسصه ‘ أللحظة أألخÒة وهو حرأئق غابة
أألمازون.
وأع -ل -نت أل -رئ -اسص -ة أل-ف-رنسص-ي-ة أ÷م-ع-ة أن
«مبادرأت عملية» Ÿكافحة أ◊رأئق «Áكن
أن تتبلور»» خÓل ألقمة ،مطالبة بجعل هذه
«أألزمة ألدولية» أولوية للقمة.
وقد تكون هذه أŸناقشصات حسصاسصة بعدما
أت- -ه- -م م- -اك- -رون أل- -رئ- -يسس ألÈأزي- -ل -ي ج -اي -ر
ب -ولسص-ون-ارو بـ «أل-ك-ذب» بشص-أان ت-ع-ه-دأت-ه ح-ول
أŸن -اخ و»ب -ع -دم أل -ت -ح-رك» ‘ م-وأج-ه-ة ه-ذه
أ◊رأئق ألتي تدمر منذ أيام «رئة أألرضس».
وأثارت أنتقادأت ماكرون أسصتياء ترأمب
ألذي يعد بولسصونارو من أبرز مؤويديه على
ألسصاحة ألدولية.

انتظار مواقف ترامب
ي-ن-ت-ظ-ر آألف أل-دب-ل-وم-اسص-ي ÚوألصصحافيÚ
أ◊اضص- -ري- -ن ‘ ب- -ي -اري -تسس م -وق -ف أل -رئ -يسس
أألمÒكي من ألقضصايا أÓÿفية أألخرى ،وهو
ألذي ل Áكن ألتكهن بسصلوكه.
وق -ب -ل أن ي -ت -وّج -ه إأ ¤أل-ق-م-ة ب-دأ أل-رئ-يسس
أألمÒكي متفائ .Óوقال للصصحافي« Úأعتقد
أن ذلك سصيكون مثمرأ للغاية».
ل -ك -ن -ه ل -وح ب -ف -رضس رسص-وم ج-م-رك-ي-ة ع-ل-ى
وأردأت ألنبيذ ألفرنسصي ردأ على فرضس رسصوم
فرنسصية على أÛموعات أألمÒكية ألعمÓقة
‘ قطاع ألتكنولوجيا.

وق -ال« :ل ي -ع -ج -ب -ن -ي م -ا ف-ع-ل-ت-ه ف-رنسص-ا».
وأضصاف «ل أريد أن تفرضس فرنسصا رسصوما
على شصركاتنا .إأنه أمر جائر جدأ .إأذأ فعلوأ
ذلك فسصنفرضس رسصوما على نبيذهم..رسصوم
 ⁄يروأ مثلها من قبل».
وشصّ- -دد ت -رأمب ‘ أل -وقت ن -فسص -ه ع -ل -ى أن
«عÓقته جيدة جدأ» مع ألرئيسس ألفرنسصي.

اŸطلوب مبادرات ملموسسة
وبشص -أان أŸل -ف أل -ن -ووي أإلي -رأ ،Êسص -ي -ب -ل-غ
ماكرون ضصيوفه Ãضصمون لقائه أ÷معة مع
وزير أÿارجية ﬁمد جوأد ظريف ألذي رأى
‘ م - -ق - -اب- -ل- -ة م- -ع وك- -ال- -ة ف- -رأنسس ب- -رسس أن
مقÎحات باريسس ◊لحلة أألزمة مشصجعة.
و‘ موأجهة هذه ألقضصايا ألرأهنة ألكثÒة،
سصيحاول أŸنظمون ألفرنسصيون ألدفع قدما
Ãل -ف -ات أخ -رى م -ث -ل م -ك -اف -ح-ة ألÓ-مسص-اوأة
وألتعليم ‘ إأفريقيا وحماية أÙيطات.
ويأامل أŸنظمون ‘ ألتوصصل إأ« ¤مبادرأت
م -ل-م-وسص-ة» م-ع أل-ق-ادة أŸدع-وي-ن م-ث-ل رئ-يسس
ألوزرأء ألهندي ناريندرأ مودي ورؤوسصاء سصت
دول إأفريقية.

تعبئة للمعارضسÚ
‘ م -دي -ن -ة ب -ي -اري -تسس وﬁي -ط-ه-ا ‘ بÓ-د
ألباسصك “ت تعبئة  13ألف شصرطي ورجل أمن
لضصبط أألمن خÓل أنعقاد ألقمة.
وأسصتعدأدأ للقمة– ،ولت مدينة بياريتسس
وبÓد ألباسصك ‘ جنوب غرب فرنسصا بعدما
هجرها ألسصياح إأ ¤حصصن لسصتقبال ألقمة
ب- -ي- -ن -م -ا ي -ثŒ Òم -ع Ÿع -ارضصﬂ Úاوف م -ن
أعمال عنف.
وأع-ل-نت ألسص-ل-ط-ات أل-ف-رنسص-ي-ة ت-وق-ي-ف 17
شصخصصا وإأصصابة أربعة شصرطي Úبجروح طفيفة
مسصاء أ÷معة خÓل موأجهات ب Úمتظاهرين
وقوأت أألمن قرب ّﬂيم معارضص Úللقمة ‘
أورونيي ‘ جنوب غرب فرنسصا.
وبدأ معارضصون للرأسصمالية وأنصصار لعوŸة
ب -دي -ل -ة أنضص -م إأل -ي-ه-م ن-اشص-ط-ون م-ن أل-ب-اسصك،
ألتظاهر ب Úأيندأي وإأيرون (أسصبانيا) أللتان
تبعدأن سصتة كيلومÎأت ألوأحدة عن أألخرى،
غدأة قمتهم أŸضصادة.
وقال وزير ألدأخلية ألفرنسصي كريسصتوف
كاسصتان« :Òلن نتسصاهل مع أي فلتان وسصÔد».

ا◊رب الّتجارية تسضتعر

رسسوم عقابية ب Úالوليات اŸتحدة والصسÚ
تبادلت الو’يات اŸتحدة والصض ،Úفرضس
رسض -وم ج -م -رك-ي-ة ع-ق-اب-ي-ة ،م-ا زاد م-ن ح-دة
حرب Œارية ب Úأاقوى اقتصضادين ‘ العا،⁄
باتت تهدد ا’قتصضاد العاŸي برمته.
فقد زأدت بك Úألرسصوم على بضصائع أمÒكية
بقيمة  75مليار دولر ،ردأً على زيادة ألوليات
أŸتحدة ألرسصوم على بضصائعها ‘ ،أألول من أوت.
وما كان من ألرئيسس أألمÒكي دونالد ترأمب،
إأل أن رّد بإاعÓن زيادة جديدة ‘ ألرسصوم على سصلع
صصينية بقيمة إأجمالية تبلغ  550مليار دولر.
وأثار إأعÓن ترأمب زيادة ألرسصوم ،ألشصكوك ‘
ف- -رصس أل- -ت- -وصص -ل إأ ¤تسص -وي -ة سص -ري -ع -ة ‘ أ◊رب
ألتجارية ب Úألقّوت Úألقتصصاديت ،Úألتي سصتشصمل
ب -ح-ل-ول ن-ه-اي-ة أل-ع-ام ج-م-ي-ع أل-وأردأت وألصص-ادرأت
أŸتبادلة ب Úألبلدين تقريباً.
وأت- -ه -م ت -رأمب ألصص Úبـ «أسص -ت -غ Ó-ل أل -ولي -ات
أŸتحدة ‘ ›ال ألتجارة ،وسصرقة أŸلكية ألفكرية
وأمور أخرى كثÒة» .وقال« :يجب علينا –قيق
ألتوأزن ‘ هذه ألعÓقة ألتجارية غ ÒأŸتكافئة».
وأعلن ترأمب قرأرأته ،ع Èسصلسصلة تغريدأت

كشصفت عن زيادة ألرسصوم من  % 25إأ ،% 30 ¤على
بضصائع صصينية بقيمة  250مليار دولر ،بدءأً من
أألول م -ن أك -ت -وب -ر أŸق -ب-ل ،ك-م-ا زأد رسص-ومً-ا ع-ل-ى
بضصائع بقيمة  300مليون دولر كانت ﬁددة بـ 10
 ،%ومقررأً أن تدخل حيز ألتنفيذ ‘ أألول من
سصبتم ÈأŸقبل ،لتصصبح .% 15
وقال ترأمب« :ما كان يجب على ألصص Úأن
تفرضس رسصومًا جديدة على بضصائع أمÒكية بقيمة
 75مليار دولر .وبينما عملت بكŸ Úدة ثÓثة
أسصابيع على أإلعدأد لردها برفع ألرسصوم ،أحتاج
ترأمب إأ ¤أقل من عشصر سصاعات لّÒد باإجرأءأت
أنتقامية.
وت -ث Òه -ذه أل-ت-ب-دلت ألسص-ري-ع-ة ق-ل-ق ألشص-رك-ات
أألمÒك-ي-ة ،أل-ت-ي ي-ع-ت-م-د أل-ك-ث Òم-ن-ه-ا ع-لى ألصصÚ
للتصصنيع أو للحصصول على بضصائع جاهزة.

الّرسسوم الصسهينية
سصتشصمل ألرسصوم ألعقابية ألصصينية نحو خمسصة
آألف سص -ل -ع -ة أمÒك -ي-ة ،وه-ي م-ؤوق-ت-ة ل-ت-ت-زأم-ن م-ع

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

ألرسصوم أألمÒكية أ÷ديدة أŸقرر أن تبدأ على
دفعت ‘ ،Úأألول من سصبتم ،Èو 15ديسصم ،Èوفق
مكتب ألرسصوم ‘ ›لسس ألدولة ألصصيني.
وأعلنت بك Úأيضصاً أّنها سصتعيد فرضس رسصوم
بقيمة  ،% 25على ألسصيارأت أألمÒكية ،و % 5على
قطع ألسصيارأت أيضصاً ،أبتدأًء من  15ديسصم.È
وك -انت ألصص Úق -د أل -غت ه -ذه أل -رسص-وم ،م-ط-ل-ع
ألعام أ÷اري ،كبادرة حسصن نية خÓل أŸفاوضصات
ألتجارية.
وأدت ه -ذه أŸوأج -ه -ات أل -ت-ج-اري-ة ،إأ ¤ت-ب-اط-ؤو
ألنمّو أألمÒكي وأوهنت ألقتصصاد ألعاŸي ،كما أنّ
أل -ت -ه -دي -د أŸاث -ل ب -حصص -ول ت-ده-ور خ-ط Òتسص-بب
بÎأجع ألبورصصات بشصكل حاّد .فقد ترأجع مؤوشصر
«دأوجونز» أك Ìمن  600نقطة ،أي  ،% 2.4فيما
خسصر مؤوشصر «دأكسس» أألŸا Êأك Ìمن .% 1
وخ - -اطب ت - -رأمب ألشص - -رك - -ات أألمÒك- -ي- -ة عÈ
«توي ،»Îقائ« :ًÓنأامر شصركاتنا أألمÒكية ألعظيمة
أن تبدأ على ألفور ‘ ألبحث عن بديل للصصÃ ،Úا
‘ ذلك إأحضصار شصركاتها إأ ¤ألوطن لصصنع منتجاتها
‘ ألوليات أŸتحدة».

ألعدد
18031
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بينما تتحدث تقارير عن فاتورة ثقيلة لـ «بريكسضت»

جونسسون متفائل ويعد بÈيطانيا منفتحة وقوّية
توّقعت تقديرات حكومية مسضّربة أان يتسضبّب
’وروبي دون اتفاق
خروج بريطانيا من ا’–اد ا أ
‘ ن -قصس ال -وق -ود وال -دواء ،رغ-م ت-ك-ث-ي-ف رئ-يسس
الوزراء بوريسس جونسضون ا’سضتعدادات Ÿواجهة
’و ‘ ¤السضلطة.
هذا ا’حتمال خÓل أاسضابيعه ا أ
وأم- -ر ج- -ونسص- -ون أل -وزأرأت وأل -دوأئ -ر أ◊ك -وم -ي -ة بـ
«تكثيف وتسصريع» وضصع خطط طارئة بعد توليه ألسصلطة
‘  24جويلية ،متعهدأ بتقد« Ëكل ألتمويل ألÓزم» حتى
لو زأد عن أŸبلغ أıصصصس لذلك ،وهو  4,2مليار جنيه
أسصÎليني ( 4,6مليار يورو 5,1 ،مليار دولر) .إأل أن
–ليÓت عن ألتدأعيات أÙتملة ÿروج بريطانيا بدون
أت-ف-اق ” تسص-ري-ب-ه-ا لصص-ح-ي-ف-ة «صص-ن-دأي ت-اÁز» ،ح-ملت
توقعات قا“ة .فيما يلي عدد من ألتدأعيات أÙتملة:
و قد أظهر تقرير أ◊كومة ألذي ” تسصريبه أن
ألشصركات ألÈيطانية ل تزأل غ Òمسصتعدة إأ ¤درجة
كبÒة لÈيكسصت بدون أتفاق ،رغم أن أسصتطÓعا للبنك
أŸركزي ‘ مارسس وجد أن  % 80من ألشصركات أعتÈت
نفسصها مسصتعدة.
وقال أ–اد ألصصناعات ألÈيطانية ،أل–اد ألرئيسصي
ألصصحاب أألعمال ‘ ألبÓد ،إأن ألعديد من شصركات
ألسصلع هي حاليا أقل أسصتعدأدأ لÈيكسصت بدون أتفاق ‘
أكتوبر ،وحذر من أن عملية تخزين ألسصلع سصتكون أصصعب
‘ أل -فÎة أل -ت -ي تسص -ب -ق أع -ي -اد ع-ي-د أŸيÓ-د.وب-ال-نسص-ب-ة
للخدمات فقد ” ألتوصصل إأ ¤بعضس ألتفاقيات على
أ÷ان- -بÃ Úا ف- -ي- -ه- -ا أت- -ف- -اق Ÿدة ع- -ام ◊م -اي -ة سص -وق

أŸشصتقات أŸالية ألهائل ‘ لندن.
وق -د ق -امت أل -ع -دي -د م-ن شص-رك-ات أألدوي-ة ب-ت-خ-زي-ن
أألدوي -ة وت -غ -ي Òط -رق ألم -دأدأت ل-ت-ق-ل-ي-ل أل-ت-دأع-ي-ات،
بحسصب أ–اد ألصصناعات ألÈيطانية.
ولكن نحو  % 28من ألطعام أŸسصتهلك ‘ بريطانيا
ي - -أات - -ي م - -ن أل–اد أألوروب - -ي ،وح- -ذرت كÈى Óﬁت
ألسصوبرماركت من خطر توقف ألمدأدأت .ويحذر ملف
«يلوهامر» من أن إأمدأدأت أŸاء ألعذب Áكن أن تتأاثر،
وبالتا‹ تطال «مئات أآللف».
ل -ك -ن رغ -م أل -ت -ق -اري -ر ألسص -ودأء ،ف -إان رئ-يسس أل-وزرأء
ألÈيطا Êبوريسس جونسصون يبدو متفائ ،Óوقد وعد ببناء
بريطانيا «عاŸية تتطلع أ ¤أÿارج» بعد خروجها من
أل–اد أألوروبي ألذي كانت عضصوأ فيه Ÿدة تزيد عن
 40عاما.
وقال جونسصون« :رسصالتي أ ¤قادة ›موعة ألسصبع
هذأ ألسصبوع هي ألتالية :بريطانيا ألتي أقودها سصتكون
عاŸية تتطلع أ ¤أÿارج ودولة وأثقة من نفسصها».
ووعد جونسصون بـ «تنفيذ بريكسصت سصوأء باتفاق مع
بروكسصل أو من دونه مع حلول أŸهلة ألنهائية ‘ 31
أكتوبر» .لكن قطاع أألعمال ‘ بريطانيا يخشصى خروجا
غ Òمنظم Áكن أن يعرضس ألتجارة أÿارجية ıاطر
ويتسصبب بÎأجع ألقتصصاد.
وذكر جونسصون أن ألذين يتوقعون أن تعا Êبريطانيا
م-ن ألÎأج-ع ألق-تصص-ادي وأل-ع-زل-ة أل-دب-ل-وم-اسص-ي-ة عندما
تشصق طريقها وحدها «ﬂطئون أ ¤حد كب.»Ò

هونغ كونغ

اسستمرار اŸواجهات ب Úالشّسرطة واÙتّجÚ
تصض -اع -د ال -ت -وت-ر ،أامسس السض-بت ‘ ،ه-ون-غ
كونغ جراء اصضطدامات ب Úشضرطة مكافحة
الشض -غب واÙت-ج Úق-رب ﬂف-ر ل-لشض-رط-ة ‘
حيّ للطبقة العاملة.
وسص- -ار آألف أÙت -ج Úأل -ذي -ن أرت -دى ك -ثÒون
منهم خوذأ صصلبة وأقنعة غاز ‘ ،منطقة كوون توغ
ألصص -ن-اع-ي-ة ،ح-يث أعÎضص-ه-م عشص-رأت م-ن شص-رط-ة
م -ك -اف -ح -ة ألشص -غب .وسص -د أŸت -ظ-اه-رون أل-ط-ري-ق
ب- -اسص- -ت- -خ- -دأم ح- -وأج- -ز أŸرور وأع- -م- -دة أل- -ب- -ن -اء
أŸصص -ن-وع-ة م-ن أÿي-زرأن ب-ي-ن-م-ا ك-ان-وأ يصص-ي-ح-ون
بوجه رجال ألشّصرطة.
وب - -اتت ألشص - -رط - -ة ه- -دف- -ا ل- -غضصب أÙت- -جÚ
وتصصاعدت ألكرأهية بحق رجالها.
وب -ع -د أع -م -ال ع-ن-ف وأشص-ت-ب-اك-ات خ-طÒة ق-ب-ل

أسصبوع ونصصف خصصوصصا ‘ مطار أŸدينة ألتي
“تع بحكم ذأتي ،ترأجع ما بدأ أنه توجه إأ¤
ألعنف ‘ أŸدينة .لكنّ ألتوتر خيم على تظاهرة
أمسس ألسصبت ،بعد أنّ Œمع ‘ ألصصفوف أألو¤
عدد من أÙتج ÚأŸتشصددين أŸعروف Úباسصم
«ألشصجعان».
وبدأت ألتظاهرأت ‘ هونغ كونغ باحتجاجات
ع -ل -ى مشص-روع ق-ان-ون ي-ت-ي-ح تسص-ل-ي-م أŸط-ل-وب Úإأ¤
ألصص ،Úلكنها توسصعت للمطالبة بحقوق دÁقرأطية
‘ أŸدينة ألتي تتمتع بحكم شصبه ذأتي.
وتتمّتع هونغ كونغ بحريات Ãوجب أتفاقية بدأ
ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا ع-ن-دم-ا أع-ادت ب-ري-ط-ان-ي-ا مسص-ت-ع-مرتها
ألسصابقة إأ ¤ألصص .1997 ‘ Úويقول ألعديد من
أها‹ هونغ كونغ إأن أ◊ريات تتضصاءل.

وسضط احتجاجات منّددة بإالغاء ا◊كم الّذاتي

مقتل عسسكري هندي إاثر اشستباكات حدودية ‘ كشسمÒ
أاع- -ل -ن ا÷يشس ال -ه -ن -دي ،أامسس ا’ول ،م -ق -ت -ل
عسض-ك-ري ب-نÒان ال-ق-وات ال-ب-اكسض-ت-ان-ي-ة باŸنطقة
ا◊دودي -ة ‘ كشض -م Òف -ي -م -ا خ -رجت م-ظ-اه-رات
’ق-ل-ي-م اŸت-ن-ازع ع-ل-ي-ه للتنديد بقرار
ع-ارم-ة ‘ ا إ
ن- -ي- -ودل- -ه- -ي إال- -غ- -اء وضض- -ع ا◊ك -م ال -ذات -ي ع -ن -ه،
وبالتضضييق الذي يتعرضس له سضكان اŸنطقة ذات
الغالبية اŸسضلمة.
ل- -ق- -ي عسص- -ك- -ري ه- -ن -دي مصص -رع -ه ب -نÒأن أل -ق -وأت
ألباكسصتانية على أ◊دود ألكشصمÒية ،بحسصب ما أعلن
أ÷يشس ألهندي أ÷معة ،فيما يسصتمر فرضس أإلجرأءأت
أألمنية أŸشصددة ‘ أŸنطقة ألتي يسصكنها سصبعة مÓيÚ
شصخصس لليوم  20على ألتوأ‹.
وسص -ارت م -ظ -اه-رأت م-ت-ف-رق-ة ‘ أج-زأء م-ن م-دي-ن-ة
سص-ري-ن-اغ-ار ،ت-خ-ل-ل-ت-ه-ا م-وأج-ه-ات ب Úم-ت-ظاهرين قاموأ
برشصق أ◊جارة على ألقوأت أ◊كومية ،ما أدى ÷رح
أك Ìمن  100شصخصس.
وأشصتكى أألها‹ ‘ أŸنطقة ذأت ألغالبية أŸسصلمة

من ألتضصييق إأضصافة إأ ¤عدم ألقدرة على ألتصصال مع
أل -ع -ائ Ó-ت وأألصص -دق-اء أل-ق-ل-ق Úإأزأء سصÓ-م-ت-ه-م ،ب-رغ-م
تخفيف بعضس ألقيود ‘ أأليام ألقليلة أŸاضصية.
وأنتشصرت ملصصقات ‘ أŸنطقة تدعو إأ ¤مسصÒة
 ·ÓأŸتحدة.
عامة وصصول إأ ¤مكاتب ﬁلية ل أ
وكثÒأ ما تÎأشصق ألدولتان ألنوويتان بقذأئف ألهاون
ع -ل -ى أ◊دود أŸع -روف -ة ب -خ -ط أŸرأق-ب-ة ‘ أŸن-ط-ق-ة
أŸتنازع عليها ‘ ألهيماليا وألتي تطالب كل منهما
بالسصيادة عليها.
وكان ألعسصكري ألهندي يشصرف على نقطة مرأقبة ‘
منطقة رأجوري أ÷بلية أ÷معة عندما تعرضس «لنÒأن
غ ÒمÈرة» من أ÷انب أآلخر من أ◊دود ،وفق وسصائل
إأعÓم ﬁلية.
وهذه رأبع وفاة يعلن عنها أ÷انب ألهندي منذ قرأر
إأل -غ -اء أ◊ك -م أل -ذأت -ي أÿاصس ل -ل -م -ن -ط -ق -ة ‘  5أوت.
باŸقابل ،قال أ÷يشس ألباكسصتا Êإأن  5أشصخاصس بينهم 3
عسصكري Úقتلوأ إأثر قصصف ألقوأت ألهندية.

بعد ضضغط دو‹ ودعوات لÓطاحة بالّرئيسس بولسضونارو

ا÷يشش الÈازيلي يتوّلى مكافحة حرائق األمازون
أصصدر ألرئيسس ألÈأزيلي جاير
ب -ولسص -ون -ارو أوأم -ر ل -وح -دأت م-ن
أ÷يشس ل -ل -مسص -اع -د ‘ م -ك -اف-ح-ة
ح - -رأئ - -ق أل - -غ - -اب- -ات ب- -األم- -ازون
أŸن -دل -ع -ة م -ن-ذ أك Ìم-ن أسص-ب-وع،
م -ن-ح-ي-ا ب-الÓ-ئ-م-ة ع-ل-ى أل-ط-قسس،
وذلك ب - -ع - -د ضص- -غ- -ط دو‹ ع- -ل- -ى
ألÈأزيل باعتبارها «رئة ألعا.»⁄
وأنتقد بولسصونارو ردود فعل
ألدول أألوروبية ،وقال إأن هناك
حرأئق غابات ‘ كل ألعا ،⁄لكن
ل Áك - -ن أسص- -ت- -خ- -دأم أ◊رأئ- -ق
ذريعة للعقوبات.
وأضصاف  ‘ -كلمة متلفزة -
أن أ◊كومة تدرك جيدأ ألوضصع،
وسص -ت -ك -اف -ح «أ÷رÁة أل -ب-ي-ئ-ي-ة»
بنفسس ألطريقة ألتي تكافح بها
أ÷رÁة ألعادية.
وأّت -ه-م ب-ولسص-ون-ارو ع-ل-ى ت-ويÎ
نظÒه ألفرنسصي إأÁانويل ماكرون
بأانه يريد «ألتحريضس بغروره على
أل -ك -رأه-ي-ة ضص-د ألÈأزي-ل» .وك-تب
قبل ذلك تغريدة «أ◊ريق أألقوى
ه -و ذأك أل -ذي يضص -رب سص -ي -ادت-ن-ا
على أألمازون».

وك - -ان م - -اك - -رون ق- -د أت- -ه- -م
ب- -ولسص- -ون- -ارو بـ «أل -ك -ذب» ح -ول
تعهدأته ‘ ›ال ألبيئة ،وأكد
أنه قد يعرقل جهود أŸصصادقة
على ألتفاق ألتجاري أÈŸم بÚ
أل–اد أألوروب- -ي ودول ألسص- -وق
أŸشصÎك- -ة ألمÒك- -ا أ÷ن- -وب- -ي- -ة
(مÒكوسصور).

ا◊رائق باتت أازمة دولية
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه أع- -ت Èرئ -يسس
أل - - -وزرأء ألÈي- - -ط- - -ا Êب- - -وريسس
ج- -ونسص- -ون أن أ◊رأئ- -ق تشص- -ك -ل
«أزمة دولية» قبل قمة ›موعة
ألسصبع ألتي بدأت أمسس وتختتم
أل -ي -وم ،وي-ت-وق-ع أن ي-خ-رج ع-ن-ه-ا
«م- -ب- -ادرأت م- -ل- -م- -وسص- -ة» ب -ه -ذأ
أÿصصوصس.
أما ألرئيسس أألمÒكي دونالد
ترأمب فعرضس على بولسصونارو
مسصاعدة ألوليات أŸتحدة.
وقد نظّمت جماعات حماية
أل -ب -ي -ئ -ة أح -ت -ج -اج -ات ‘ م -دن
ب -رأزي -ل -ي -ة ﬂت -ل -ف-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة

ب- -ات- -خ- -اذ إأج- -رأءأت Ÿك -اف -ح -ة
أ◊رأئق.
كما ُنظّمت مظاهرأت بدول
ع- -دة أم- -ام سص- -ف- -ارأت ألÈأزي- -ل
أحتجاجا على حرأئق أألمازون
وأن-ت-ق-ادأ ل-ل-ت-قصص ‘ Òم-ك-اف-حة
أ◊رأئق ‘ ما ُتعرف باسصم «رئة
ألعا »⁄ألتي هي موطن ◊وأ‹
ثÓثة مÓي Úنوع من ألنباتات
وأ◊يوأنات ومليون شصخصس من
ألسصكان أألصصلي.Ú
ُيشصار إأ ¤أن أŸعهد ألوطني
ألÈأزيلي –دث ‘ وقت سصابق
ع- -ن وق- -وع ن- -ح- -و  2500حريق
خÓل أليوم ÚأŸاضصي Úفقط،
ح -يث ت -ه-دد أ◊رأئ-ق ألضص-خ-م-ة
غابات أألمازون وما تؤوديه من
َدور ‘ أل- -ت -وأزن أل -ب -ي -ئ -ي ع -ل -ى
مسصتوى ألعا.⁄
وم -ن -ذ ب -دأي-ة أل-ع-ام أ÷اري،
تعرضصت هذه ألغابات ألك Ìمن
 75ألف حريق ،وهو رقم قياسصي
يسصجل زيادة بنسصبة  % 84على
أ◊رأئق ألتي أندلعت ‘ هذه
ألغابات ألعام أŸاضصي.

أأ’حد  25أوت  2019م
ألموأفق لـ  24ذي ألحجة  1440هـ
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لفراج عنه
الّدفاع يطلب ا إ

إارجاء ﬁاكمة الّرئيسس ال ّسصودا Êاıلوع إا ¤السصبت اŸقبل

انتهت أامسس ،ا÷لسشة الثانية من
ﬁاكمة الرئيسس السشودا Êاıلوع،
عمر البشش ،Òإا ¤ح Úعقد جلسشة
لحقة حددت ‘ الـ 31من الششهر
ا÷اري Ÿواصشلة ﬁاكمته بتهم
فسشاد ‘ قضشية «الÌاء ا◊رام»،
فيما طالبت هيئة الدفاع عنه
بإاطÓق سشراحه مقابل كفالة مالية.
وأسستؤونفت ﬁاكمة ألبشس ،Òأمسس ،وسسط
إأج -رأءأت أم -ن -ي -ة مشس -ددة ،شس -اركت ف -ي-ه-ا
عشس -رأت ألسس -ي -ارأت أل -عسس-ك-ري-ة وﬂت-ل-ف
ألقوأت ألنظامية من جيشس وشسرطة وقوأت
دعم سسريع ،فيما سسمح أ’ول مرة بدخول
ك- - -امÒأت أل- - -ت- - -ل- - -ف- - -زة وع- - -دد أك Èم - -ن
ألصسحافي.Ú
و‘ ج- -لسس -ة ،أمسس ،أسس -ت -م -عت أÙك -م -ة
أ’قوأل شسهود أ’تهام ،وهم وكيل نيابة أمن
ألدولة ألسسابق ،معتصسم عبد ألله ،وضسابط
‘ أ’سستخبارأت ألعسسكرية ،وموظف ببنك
أم درم -ان أل-وط-ن-ي ،ف-ي-م-ا ت-غ-يب شس-اه-دأن
آأخ- -رأن ع- -ن أ◊ضس- -ور ،ق- -ررت أÙك -م -ة
أ’سستماع لشسهادتهما ‘ أ÷لسسة أŸقبلة
وألتي حددت ألسسبت أŸقبل موعدأً لها.
وأكد ألشسهود وأقعة ألعثور على أأ’موأل
موضسوع ألدعوى دأخل مقر إأقامة ألبشس،Ò
وأكد وكيل نيابة أمن ألدولة ،معتصسم عبد
ألله ،وهو أول من باشسر ألتحري ‘ ألقضسية
قبل سسحبها منه بقرأر من ألنائب ألعام
ألسسابق ألوليد سسيد أحمد.
وكشسف عبد ألله عن ﬁاولة جرت لتهريب

بسشبب القمع والضشطهاد
الذي يتعّرضشون له

‘ تطور غ Òمسسبوق ‘ ملف معتقلي
حرأك ألريف ،أعلن قائد أ◊رأك ناصسر
ألزفزأ‘ و 5من رفاقه أŸعتقل Úبسسجن
«رأسس أŸا» ب - -ف - -اسس ،ت - -خ - -ل - -ي- -ه- -م ع- -ن
ج -نسس -ي -ات-ه-م أŸغ-رب-ي-ة وإأسس-ق-اط «رأب-ط
ألبيعة» بدًءأ من أ÷معةﬁ ،مل Úألدولة
أŸغ- -رب- -ي -ة «ك -ام -ل أŸسس -ؤوول -ي -ة ع -ن أي
مسساسس Áسسنا ذهنيا وجسسديا بدءأ من
هذأ ألتاريخ» ،وفق تعبÒهم .جاء ذلك ‘
بÓغ مطول وقعه من دأخل سسجن «رأسس
’ول
أŸاء» بفاسس من يوصسفون باÿط أ أ
’م-ر ب-ك-ل م-ن
◊رأك أل -ري-ف ،وي-ت-ع-ل-ق أ أ
ن-اصس-ر أل-زف-زأ‘ ،ن-ب-ي-ل أح-م-حيق ،وسسيم
ألبوسستاتي ،سسم Òأغيذﬁ ،مد حاكي،
زكرياء أضسهشسور ،وتÓه أحمد ألزفزأ‘
وألد ناصسر ‘ بث مباشسر على صسفحته
Ãوقع فيسسبوك ،مسساء أ÷معة .وقال
أŸعتقلون ألسستة ‘ بÓغهم« :نبلغ ألرأي

قّوات «الوفاق» تتوّعد حفÎ
بعملية كÈى ‘ طرابلسس

مقتل  3مدني Úجّراء
غارة جوّي ـ ـة جنـ ـ ـ ـ ـوب
العاصصمـ ـ ـ ـة اللّيبّيـ ـ ـة

قتل ثÓثة مدني Úأمسس ألسسبت ‘
غارة ‘ بلدة ألسسوأ Êجنوب ألعاصسمة
ألليبية ،أسستهدفت سسيارة كانت تقلهم
ع -ل -ى أل -ط -ري -ق أل -ع -ام ب-حسسب م-ا أف-اد
مصس -ط -ف -ى أÛع -ي ،أŸت -ح -دث ب-اسس-م
قوأت حكومة ألوفاق ألوطني.
وقال أÛعي إأن «عدة غارأت جوية
أسستهدفت موأقع ﬂتلفة ‘ ألسسوأ،Ê
تسسببت إأحدأها ‘ مقتل  3مدني Úكانوأ
يسس-ت-ق-ل-ون سس-ي-ارة ع-ل-ى أل-طريق ألرأبط
ب Úألسسوأ ÊوألكرÁية».
وأضس - -اف« :إأح- -دى أل- -غ- -ارأت أصس- -ابت
منز’ ‘ ذأت أŸنطقة».
وأّتهم أŸتحدث باسسم قوأت حكومة
أل -وف -اق ،ق -وأت أŸشس Òخ -ل -ي -ف -ة ح-فÎ
بالوقوف ورأء ألغارأت أ÷وية.
و ⁄تت Íقوأت حف Îمسسؤووليتها عن
ألهجوم.
وت ّ-ت -ه -م ق -وأت ح -ك-وم-ة أل-وف-اق م-رأرأ
ألقوأت أŸوألية ◊فÃ Îسسؤووليتها عن
م-ق-ت-ل م-دن-ي Úج-رأء أسس-ت-ه-دأف موأقع
مدنية ‘ طرأبلسس وضسوأحيها.
وت -وأصس -ل ق ّ-وأت ح -ف Îم -ن-ذ  4أفريل
هجوماً للسسيطرة على طرأبلسس حيث
مقّر حكومة ألوفاق أŸعÎف بها من
أأ’· أّŸتحدة.
و ⁄ي -ن -ج-ح أل-ط-رف-ان ‘ إأح-رأز ت-ق-دم
ج-ن-وب ط-رأب-لسس ح-يث ي-ح-اف-ظان على
م -وأق-ع-ه-م-ا ،ب-اسس-ت-ث-ن-اء أسس-ت-ع-ادة ق-وأت
ح -ك -وم -ة أل -وف -اق ق-ب-ل شس-ه-ري-ن م-دي-ن-ة
غريان ( 90كلم جنوب ألعاصسمة) ألتي
ك -انت غ -رف-ة ع-م-ل-ي-ات رئ-يسس-ي-ة ل-ق-وأت
حف.Î
وتسسّببت أŸعارك ألتي دخلت شسهرها
أÿامسس بسس- -ق- -وط ن- -ح- -و  1093قتيًÓ
وإأصس-اب-ة  5752ب-ج-روح ب-ي-نهم مدنيون،
فيما أقÎب عدد ألنازح Úمن  120ألف
شس - - - - -خصس ،ب - - - - -حسسب وك- - - - -ا’ت أأ’·
أŸتحدة.
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لمريكّية
جولة آاسشيوية لظريف للّدفع ضشد العقوبات ا أ

ناقلـة النّف ـ ـ ـط اإليراني ـ ـّة «أادريان
داريا» تغـّير وجهته ـا إا ¤تركي ـا

لحد،
ليراﬁ Êمد جواد ظريف ،اليوم ا أ
جه وزير اÿارجية ا إ
يتو ّ
إا ¤ششرق آاسشيا ،على ما أاعلن مكتبه ،سشعيا ◊ششد ا÷هود الدبلوماسشية
لمÒكية ضشد بÓده.
من أاجل تخفيف أاثار العقوبات ا أ

أŸبلغ من مكانه ع Èشسخصس ⁄ ،يسسمه،
إأ ¤خارج مقر أ÷يشس ،وذلك قبل ألعثور
عليه ،مشسÒأً إأ ¤أنه أمر بإايدأع أŸبلغ
كاملة ‘ خزأنة بنك ألسسودأن أŸركزي،
وعدم ألتصسرف وأ’حتفاظ به كمعروضسات
‘ ألقضسية.
وأضساف أنه ع Ìكذلك على دف Îشسيكات
◊سس- - -اب خ- - -اصس ب- - -ال- - -بشس Òو’ ت- - -وج - -د
مسستندأت –ريكه.

وكان ’فتًا خÓل جلسسة أمسس حضسور  4من
أشس -ق-اء وشس-ق-ي-ق-ات أل-رئ-يسس أل-بشس Òوع-دد
آأخر من أقاربه ،أسستقبلوه بالتكب◊ Òظة
دخ-ول-ه ل-ق-اع-ة أÙك-م-ة ‘ م-ع-ه-د أل-علوم
أل - -قضس - -ائ- -ي- -ة Ãن- -ط- -ق- -ة أرك- -ويت ،شس- -رق
أÿرطوم ،فيما  ⁄تظهر أي من زوجتيه،
فاطمة خالد وودأد بابكر.
وأسستجوب ،خÓل أ÷لسسة ،كل ألشسهود من
قبل هيئتي ألدفاع وأ’تهام ،قبل أن تتقدم

هيئة ألدفاع ألتي يÎأسسها رئيسس ألŸÈان
ألسس-اب-ق ،أح-م-د إأب-رأه-ي-م أل-ط-اه-ر ،ب-طلب
Óف-رأج ع-ن أل-رئيسس
ل-ل-م-ح-ك-م-ة شس-ف-اه-ة ل -إ
أŸعزول بالضسمان ألعادي.
و‘ أفريل أŸاضسي ،وبعد سسقوط نظامه
ب- -خ- -مسس- -ة أي- -ام ،عÌت سس -ل -ط -ات أ÷يشس
ألسسودأ Êعلى أك Ìمن  7مليون يورو‘ ،
مقر إأقامة ألبشس ،Òببيت ألضسيافة دأخل
مقر قيادة أ÷يشس ألسسودأ.Ê

الزفزا‘ ورفاقه يطالبون بإاسصقاط ا÷نسصية اŸغربية عنهم

ألعام ألوطني وألدو‹ عزمنا ،ونحن ‘
ك- -ام- -ل ق -درأت -ن -ا أل -ع -ق -ل -ي -ة وأ÷سس -دي -ة
وأل -ذه -ن -ي -ة ،ع -ل-ى أل-ت-خ-ل-ي ع-ن ج-نسس-ي-ة
أل-دول-ة أŸغ-رب-ي-ة وإأسس-ق-اط-ه-ا ،وإأسس-ق-اط
رأبط ألبيعة بدءأ من تاريخ –رير هذأ
أل - -ب Ó- -غ»ﬁ ،م - -ل ÚأÛت - -م- -ع أل- -دو‹
وه -ي -ئ -ات -ه وم -ؤوسسسس-ات-ه «مسس-ؤوول-ي-ة ت-ت-ب-ع
مصسÒنا منذ تاريخ –رير هذه ألوثيقة».
وأشس -ار أل -نشس -ط -اء أŸذك-وري-ن إأ ¤أن م-ا
عÈوأ عنه ‘ هذأ ألبÓغ «يعت Èقناعة
رأسس-خ-ة ون-ت-ي-ج-ة ح-ت-م-ي-ة ل-ت-ت-ب-ع سسÒورة
قضس-ي-ت-ن-ا ووضس-ع-ن-ا أل-ذي ه-و أسس-ت-م-رأرية
ل -ت -ع -ام -ل أل -دول -ة أŸغ -رب -ي -ة م-ع أل-ري-ف
’قصساء وألقمع
تاريخيا ،وألقائم على أ إ
وأل- -ظ- -ل- -م وك- -اف- -ة أشس- -ك -ال أ’ضس -ط -ه -اد
ألسس- -ي- -اسس- -ي وأل- -ث- -ق- -ا‘ وأ’ج- -ت- -م -اع -ي
وأ’قتصسادي وألنفسسي».
‡ا ج- - -اء ‘ نصس ب- - -ي- - -ان أل- - -ب Ó- -غ:
و ّ
«أŸعتقلون ألسسياسسيون ألقابعون بسسجن
رأسس أŸاء :نحن ألوأردة أسسماؤونا أسسفله،
م- -ع- -ت- -ق -ل -ي أ◊رأك ألشس -ع -ب -ي ب -ال -ري -ف
ألسسياسسي ÚأŸتوأجدين بسسجون ألدولة
أŸغ -رب -ي -ة وألصس -ادرة ‘ ح -ق -ن -ا أح -ك -ام
قضس -ائ -ي -ة أن -ت -ق -ام -ي -ة ن -اج -م -ة ع -ن آأرأء
وم -وأق -ف سس -ي-اسس-ي-ة عّ-ب-رن-ا وعّ-ب-ر ع-ن-ه-ا
أ◊رأك ألشس -ع-ب-ي ب-ال-ري-ف بشس-ك-ل ع-ل-ن-ي
وج- -م -اهÒي ت -ن -ت -ق -د أŸن -اخ وأŸشس -ه -د
وأل-ب-ن-ي-ة ألسس-ي-اسس-ي-ة أıزن-ي-ة أŸغ-ربية،
’ول
وب -ع -د رك-ون-ن-ا ل-لصس-مت م-ن-ذ أل-ي-وم أ أ
’ع -ت -ق -ال -ن -ا ،م -ن -ت -ظ -ري-ن صسّ-ن-اع أل-ق-رأر
ألسس-ي-اسس-ي ل-ل-دول-ة أل-رك-ون ل-لنقد وتقوË
أŸن -ح -ى أل -ذي أخ -ت -اروه خ-ي-ارأ رسس-م-ي-ا
للتعامل مع أ◊رأك ألشسعبي ومعتقليه،
وألقائم هذأ أÿيار على تسسييد ألعقل
’م- -ن- -ي أل- -ق- -ائ -م ع -ل -ى أل -ق -م -ع أŸادي
أأ
وأل -ن -فسس -ي وأ◊صس -ار وأل -تضس -ي -ي-ق ،وك-ذأ
أ’ع-ت-ق-ال وأ’غ-ت-ي-ال ألسس-ي-اسس-ي ،Úوب-ع-د
أق-ت-ن-اع-ن-ا أل-ت-ام ب-ع-د م-ع-اي-ن-ت-ن-ا ل-ظروف
أŸرح -ل -ة أ’ب -ت -دأئ -ي-ة Ùاك-م-ت-ن-ا أل-ت-ي

أق-ت-ن-ع-ن-ا ف-ي-ه-ا أن أل-دول-ة تسس-خر ألقضساء
’منية ومتمم
كجهاز ملحق للمؤوسسسسة أ أ
ÿطوطها وأسسÎأتيجياتها ،ألشسيء ألذي
ج -ع -ل -ن -ا ن-ق-اط-ع أŸرح-ل-ة أ’سس-ت-ئ-ن-اف-ي-ة
مقاطعة تامة حتى ’ نصس Òجزءأ من
ع -م -ل-ي-ة أل-ت-ول-يب أل-رأم-ي-ة إأ ¤أل-ت-ك-ي-ي-ف
’م-ن-ي أل-ذي
أل -قضس -ائ -ي ل -ع -ق -ل أل -دول-ة أ أ
ت-ع-ام-لت ب-ه م-ع ري-ف-ن-ا وح-رأك-ه ألشس-ع-ب-ي
وبعده معتقليه ألسسياسسي ،Úوألذي جاء
Óم-ام
ك -اسس -ت-م-رأري-ة لسس-ي-اسس-ة أل-ه-روب ل -أ
’م-ن-ي-ة وت-غ-ل-ي-ب-ه-ا
ب -ال-ق-بضس-ة أ◊دي-دي-ة أ أ
ك- -خ- -ي- -ار أسسÎأت- -ي- -ج- -ي أوح- -د ل- -ل -دول -ة
أŸغ -رب-ي-ة ،ب-دل إأع-م-ال أل-ع-ق-ل وأل-ت-ع-ق-ل
’ق -رأر ب -فشس -ل ألسس -ي-اسس-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
وأ إ
’خ- - -ط- - -اء عÈ
وألشس - - -روع ‘ ت- - -ق- - -و Ëأ أ
’نصسات أو’ لصسوت جماهÒنا ألعظيمة
أإ
وم -ط-ال-ب-ه-م أŸشس-روع-ة أŸع Èع-ن-ه-ا ‘
أŸل -ف -ات أŸط -ل -ب -ي -ة ب-ال-ري-ف ،وت-دشسÚ
مرحلة أنتقالية فعلية قائمة على ربط
أŸسس - -ؤوول- -ي- -ة ب- -اÙاسس- -ب- -ة وم- -ت- -اب- -ع- -ة
أŸفسس -دي -ن وأ’ع -ت -ذأر أل -ع -ل-ن-ي ل-ل-ري-ف
وأل -ري -ف -ي .Úب -دل ذلك ،أخ-ت-ارت أل-دول-ة
أŸغربية تسسييد منطق ألقوة وألقمع عÈ
’ع Ó-م
شس- -ي- -ط- -ن- -ة ح- -رأك- -ن- -ا وتسس -خ Òأ إ
أل -ع -م -وم -ي ك -ذرأع ل-ت-وه-ي-م أل-رأي أل-ع-ام
لتمرير مغالطات وأباطيل “سس بخط
أ◊رأك وأه- -دأف- -ه وخ- -ط- -اب- -ه ،وب- -ع- -ده
توظيف أŸسساجد وتسسخ Òورقة ألدين
‘ أل- -ت- -دأف- -ع ألسس -ي -اسس -ي قصس -د أ◊شس -د
وأل -ت-ج-ي-يشس ضس-د ح-رأك-ن-ا ب-دل أ’رت-ك-ان
ل -ل -ح -وأر أل -ذي ط -ال -ب -ن -ا ب -ه م -ن-ذ ب-دأي-ة
أ◊رأك،
وأمام غياب تعاقد أجتماعي حقيقي
ي -ق -ر ب -ق-دسس-ي-ة أل-ق-ان-ون وت-ك-ريسس سس-م-و
أ◊قوق وألوأجبات ب Úألشسعب وأ◊اكم
’حكام أ÷ائرة ‘
ألذي صسدرت باسسمه أ أ
’جهاز على كافة حقوقنا
حقنا ،وأمام أ إ
’هلية وسسلبنا حريتنا
كموأطن Úتامي أ أ
وأن -ت -زأع ك-اف-ة ح-ق-وق م-وأط-ن-ت-ن-ا بشس-ك-ل

قسسري و‡نهج ،وأمام معاملتنا كأاسسرى
’ كموأطنÚ؛ نبلغ ألرأي ألعام ألوطني
وألدو‹ ما يلي - :أو’ :عزمنا ونحن ‘
ك- -ام- -ل ق -درأت -ن -ا أل -ع -ق -ل -ي -ة وأ÷سس -دي -ة
وألذهنية على ألتخلي عن جنسسية ألدولة
أŸغ -رب -ي -ة وإأسس -ق-اط-ه-ا ،وإأسس-ق-اط رأب-ط
ألبيعة بدءأ من تاريخ –رير هذأ ألبÓغ.
 ثانيا– :ميلنا ألدولة أŸغربية كاملأŸسسؤوولية عن أي مسساسس Áسسنا ذهنيا
وجسسديا بدءأ من هذأ ألتاريخ.

وسس- -ي- -زور ظ- -ري- -ف ألصس Úوأل- -ي -اب -ان
وماليزيا ‘ أعقاب جولة له ‘ غرب
أوروبا ،على ما قال أŸتحدث باسسمه
عباسس موسسوي .
وقال موسسوي إأّن «بعضس أŸوضسوعات
أل-ت-ي سس-ي-ن-اقشس-ه-ا وزي-ر خ-ارج-يتنا مع
مسسؤوو‹ ألدول خÓل زيارته سستكون
أل -ع Ó-ق -ات أل -ث -ن -ائ -ي-ة وأأ’ك Ìأه-م-ي-ة
ألقضسايا أإ’قليمية وألدولية».
وف -رضست وأشس -ن -ط -ن ع -ق -وب -ات ع-ل-ى
ظ- -ري- -ف أوأخ- -ر ألشس- -ه- -ر أل -ف -ائت ‘
مسسعى ’سستهدأف أي أصسول Áتلكها
‘ أل - -و’ي - -ات أŸت - -ح- -دة وأ◊د م- -ن
قدرته على ألعمل كدبلوماسسي يجوب
ألعا.⁄
ل -ك ّ-ن ظ-ري-ف أشس-اد ب-زي-ارت-ه ل-ف-رنسس-ا
أ÷معة بعد سسلسسلة زيارأت إأ ¤فنلندأ
وألسسويد وألÔوج.
وتصساعد ألتوتر بشسكل كب Òب Úإأيرأن
وألو’يات أŸتحدة ألعام ألفائت حÚ
أنسس- -حب أل -رئ -يسس أأ’مÒك -ي دون -ال -د
ترأمب من أ’تفاق ألنووي ألذي ”
أل -ت -وصس -ل إأل -ي -ه ع -ام  ،2015ووأف - -قت
ط - -ه- -رأن Ãوج- -ب- -ه ع- -ل- -ى أ◊د م- -ن
ب -رن -ا›ه -ا أل -ن-ووي Ãا يضس-م-ن ع-دم
أمتÓكه شسقا عسسكريا ،مقابل تخفيف
ألعقوبات ألدولية أŸفروضسة عليها.
وب - -ع- -د  12شس- -ه- -رأ م- -ن أنسس- -ح -اب
وأشس -ن -ط-ن ،أوق-فت ط-ه-رأن أل-ت-زأم-ه-ا
ببعضس ألتعهدأت أŸنصسوصس عليها ‘
أ’ت - -ف - -اق ،ب - -ت- -ج- -اوز أ◊د أأ’قصس- -ى
أÙدد لتخصسيب أليورأنيوم وكذلك
ح- -ج -م أıزون أŸسس -م -وح ل -ه -ا ب -ه.
وشسهد ألوضسع أŸزيد من ألتصسعيد مع

م -ه-اج-م-ة سس-ف-ن ‘ أÿل-ي-ج وإأسس-ق-اط
ط -ائ -رة مسس ّ-ي -رة أمÒك -ي -ة وأح -ت -ج -از
ناقÓت نفط.
وخÓل زيارته لباريسس ،أثنى ظريف
ع- -ل- -ى أقÎأح -ات ط -رح -ه -ا م -اك -رون
لتسسوية أأ’زمة.
«أادريان داريا» تغّير وجهتها إا¤
تركيا

أظ -ه -رت ب -ي -ان-ات م-ن م-وق-ع «م-اري-ن
ت- -رأف- -يك» أإ’ل- -كÎو Êأل- -ذي ي- -ت- -اب -ع
–ركات ألسسفن أمسس ألسسبت أن ناقلة
ألنفط أإ’يرأنية «أدريان دأريا» ألتي
ك -انت ﬁور م -وأج -ه -ة ب Úوأشس -ن-ط-ن
وطهرأن غÒت وجهتها و‘ طريقها
أآ’ن إأ ¤تركيا بد’ من جنوب أليونان.
وكان قد أفرج أأ’سسبوع أŸاضسي عن
أل- -ن -اق -ل -ة أل -ت -ي ك -انت ت -ع -رف ب -اسس -م
«غ - -ريسس  »1ب- -ع -د أح -ت -ج -ازه -ا Ÿدة
خ -مسس -ة أسس -اب -ي -ع ق -ب -ال-ة ج-ب-ل ط-ارق
لÓ- -شس- -ت- -ب -اه ‘ خ -رق -ه -ا أل -ع -ق -وب -ات
أأ’وروب-ي-ة ب-ن-ق-ل-ه-ا شس-ح-ن-ة م-ن أل-نفط
أإ’يرأ Êإأ ¤سسوريا .وطلبت ألو’يات
أŸت- -ح- -دة م- -ن دول أŸن- -ط -ق -ة ع -دم
ت-ق-د Ëأي مسس-اع-دة ل-ل-ن-اق-ل-ة .كانت
بيانات سسابقة قد أظهرت أن ألناقلة
ألتي كانت ﬁملة بالنفط عن آأخرها
‘ ط -ري -ق -ه -ا إأ ¤م -ي-ن-اء ك-ا’م-ات-ا ‘
جنوب أليونان .لكن ألبيانات أ÷ديدة
Ÿوقع «مارين ترأفيك» أظهرت أمسس
ألسس -بت أن -ه -ا سس -ت -ب -ح-ر أآ’ن م-ن أم-ام
أليونان ع Èألبحر أŸتوسسط ،وترسسو
‘ ميناء مرسس Úبجنوب تركيا ‘ 31
أوت.
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سسحر طبيعي ل يفنى

لوحات فنية طبيعية Œمع
ب Úأخضشرأر أ÷بال وزرقة ألبحر

«ألششاطئ ألكب»Ò
رغم إأهماله  ⁄يفقد بريقه

ششوأطئ بلدية ع Úألزويت
بسشكيكدة تنتظر ألتفاتة
ألسشلط ـ ـ ـ ـات أŸعنيـ ـ ـ ـ ـ ـة
منطقتهم لتوفرها على كل مقومات ألنهوضس
بالسسياحة أ÷بلية منها وألشساطئية على حّد
ألسسوأء ،لمتÓكها شسريطا سساحليا ‘ غاية
أ÷م -ال ،وث -روة غ -اب -ي-ة م-ت-ن-وع-ة ،وشس-وأط-ئ
رملية Ãناظر سساحرة.

«وأد بيبي» ششاطئ Áزج ب Úمناظره
أÓÿبة وأآ’ثار ألرومانية

شساطئ « وأد بيبي « بع Úألزويت ،لوحة فنية
طبيعية ،ومن أجمل ألشسوأطئ ،رغم أنه مغلق
ل تسس - -م - -ح ب- -ه

ألسسباحة،
يزوره أŸئات بدًءأ
م -ن م -وسس-م ألصس-ط-ي-اف
ل-ل-ت-م-ت-ع ب-رؤوي-ة م-ن-اظره أÓÿبة
ألتي “زج ب Úألبحر وألغابات ‘ لوحة

نادرة.
ما زأد هذأ أŸكان جماًل أآلثار ألرومانية
أŸنتشسرة على شسريطه ،فهذأ ألشساطئ يزخر
بالكث Òمن أŸوأقع أألثرية ألرومانية ،فقد
ناشسد فيما سسبق سسكان أŸنطقة ،ألسسلطات
أل -ولئ -ي -ة أل -ع -ن -اي -ة ب-ال-وضس-ع-ي-ة غ Òألسس-وي-ة
ل - -لشس- -اط- -ئ أŸصس- -ن- -ف ضس- -م- -ن أه- -م وأب- -رز
ألشسوأطئ على مسستوى ألوطن ،وألذي يوجد
‘ وضسعية كارثية Áيزها أإلهمال وألتهميشس
ألذي يطاله منذ سسنوأت طويلة ،على ألرغم
م -ن أألع -دأد أل -ه -ائ -ل -ة ل -ل-مصس-ط-اف Úأل-ذي-ن
يقصسدونه كل سسنة من ﬂتلف جهات ألبÓد
ل -ل -ت -م -ت -ع Ãي -اه -ه وم-ن-اظ-ره أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ألفاتنة.
سسكان «وأد بي بي» أكدوأ ل
«ألشس - -عب» ،أن ألشس - -اط- -ئ
ي -ع-د م-ن أه-م أألم-اك-ن
ألسس-ي-اح-ي-ة وم-ن أبرز
م -وأق-ع ألصس-ط-ي-اف
أل - - - -ت- - - -ي ل Áك- - - -ن
ألسس-ت-غ-ن-اء ع-نها ،إأذ
ي- -ح -ج إأل -ي -ه عشس -رأت
أŸصسطاف Úمن وليات
شس - -رق وج - -ن - -وب أل - -ب Ó- -د
ل إ
Óقامة
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«دومـــــــــــــا» ..
رجل Áزج ب Úأ’قتصشاد وألثقافة

–فة مغرية توفر هدوءا للزائر ‘ موسسم الصسطياف

تتوفر سسكيكدة على طول شسريطها السساحلي الذي يعد ا أ
لطول وطنيا ب 250
ك -ل-م ،م-ن اŸرسس-ى اŸت-اخ-م ل-ولي-ة ع-ن-اب-ة ب-أاقصس-ى شس-رق ال-ولي-ة ،وب-ل-دي-ة وادي
الزهور بحدود ولية جيجل من ا÷هة الغربية ،ومن هذه الشسواطئ ببلدية
ع Úال -زويت ،شس -اط -ئ -ي «واد ط -ن-ج-ي» ،و»واد ب-ي-ب-ي» ت-ع-د ب-ح-ق –ف-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة
مغرية– ،ولت إا ¤مزار قاصسدي الهدوء وزرقة اŸياه ،ومتعة البحر ‘ كنف
الطبيعة ،إال أان اŸسسالك اŸؤودية لهما مÎدية ،وصسعبة ‘ ،ظل بلدية تعد من
أافقر البلديات ،غ Òقادرة على تهيئة هذه الشسواطئ الفريدة والتي جمعت بÚ
زرقة اŸياه ،واخضسرار الغطاء النباتي ‘ ا÷هة اŸقابلة  ،وا آ
لثار الرومانية.
أل-ذي يضس-ف-ي ع-ل-ي-ه ج-م-ال-ي-ة Œع-ل-ه م-قصس-د
سسكيكدة :خالد العيفة
ﬁب -ي أل-ط-ب-ي-ع-ة أل-ع-ذرأء أل-ت-ي  ⁄ت-ن-ت-ه-ك-ه-ا
أيادي أŸفسسدين ،لوقوعه ‘ مكان َيصسعب
ألوصسول إأليه ولكنه يسستحق ألعناء.
إأ ¤جانب هدوئه وخلوه من ألضسجيج ،يوفر
ه- -ذأ ألشس- -اط- -ئ م- -ن -ظ -رأً ‘ غ -اي -ة أ÷م -ال
ألشس -اط -ئ ع -رف ه -ذه ألسس -ن -ة إأق -ب -ال ك -بÒأ وألروعة لغابات كثيفة –يط به ويخÎقه
ب ألوأدي ،ويعد ألطريق أ÷بلي أŸؤودي
للمتوأفدين عليه ،فأاعادوأ له حيويته بعد مصس ّ
فتحه من جديد  ،عقب –سسن ألظروف إأ ¤ألشس- -اط -ئ أل -ك -ب Òأن -ط Ó-ق -ا م -ن أع -ا‹
أألمنية ألتي شسهدتها أŸنطقة‡ ،ا سسمح سس- -ط- -ورة مسس- -ل- -ك- -ا صس -ع -ب -ا ل -ك -ون -ه م -ل -ي -ئ -ا
ل -ل -ع -دي-د م-ن ألسس-ي-اح ب-اخ-ت-ي-اره ه-ذه ألسس-ن-ة ب -اŸن -ع -رج -ات ،و أŸن -ح -درأت ح -يث ي -ج-د
ك-وج-ه-ة ل-قضس-اء ع-ط-ل-ت-ه-م ألصس-ي-ف-ي-ة ،ل-ي-بقى أصسحاب أŸركبات صسعوبة ‘ أجتيازه ،إأل أن
ألشس -اط -ئ أل -ك -ب Òألسس -اح -ر أل -ذي ي-ب-ع-د ع-ن رون -ق أل -ط -ب -ي -ع -ة أل -ع -ذرأء ،و أ÷م-ال ألÈي
م -دي -ن -ة سس -ك-ي-ك-دة ب-ح-وأ‹  17ك- -ل- -م  ،م -ن للموأقع أÙيطة به تزيل كل مشسقة.
ألشسوأطئ ألتي تشسهد كل سسنة توأفدأ كبÒأ ألشس -اط -ئ م-ف-ت-وح ‘ وج-ه
للمصسطاف Úلك Èمسساحته.
ح-رك-ة ألصسطياف،
ب- -حسسب أل- -ك- -ث Òم- -ن أل- -ذي- -ن قصس -دوأ ه -ذأ وي -ع-رف إأن-زأل
ألشساطئ ألذي تبهرك مناظره ألنادرة ،من ق - -وي - -ا م- -ن
تنوع ‘ ألغطاء ألنباتي ألكثيف ،وكذأ طيبة قبل
سسكان أŸنطقة ألبسسطاء أŸنتشسرة مسساكنهم روأده،
ه -ن -ا وه -ن -اك ،وأل -ذي-ن ي-أام-ل-ون ‘ أن –ّول خاصسة
أ÷ه -ات أŸع -ن -ي -ة ه-ذأ ألشس-اط-ئ إأ ¤م-ن-ت-زه أيام نهاية
سسياحي بامتياز ،خاصسة أنه يتوفر على كل أألسسبوع،
ألظروف ألتي تسسمح بتحقيق ذلك،
ح- -ت- -ى يسس -اه -م ‘ ت -رق -ي -ة
ألسس - -ي - -اح- -ة ‘ ه- -ذه
أŸن-ط-ق-ة أآلم-ن-ة
وألعذرأء.
ألشساطئ
ألكب Òوألذي
ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه
ك - -ذلك ل- -كÈ
مسساحته
وأتسساعها،
ول- -يسس ل- -ط -ول -ه لن
شس - -اط - -ئ أل- -ع- -رب- -ي ب- -ن
مهيدي أألك Èعلى أŸسستوى
أل - -ولئ - -ي وأل- -وط- -ن- -ي ب- -أاك Ìم- -ن 10
ك -ل-ومÎأت ،وه-و م-ن أج-م-ل ألشس-وأط-ئ أل-ت-ي
ت -ت -م -ي -ز ب -ه-ا أŸن-ط-ق-ة أل-غ-رب-ي-ة م-ن م-دي-ن-ة م- -ت- -ح- -دي -ن ت -ده -ور
سس -ك-ي-ك-دة ،م-ن رم-ال ذه-ب-ي-ة ،ت-زأوج م-ي-اه-ه ألطريق وسسلكه يعت Èضسربا من أŸغامرة،
بالبسساط أألخضسر من غابات أŸنطقة جعلته لضس -ي-ق-ه وأهÎأئ-ه ،وي-رى سس-ك-ان ب-ل-دي-ة عÚ
قطعة من جنة ،ناهيك عن ألهدوء وألسسكون ألزويت ،أّنه من ألضسروري فك ألعزلة عن
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لفÎأت قصسÒة ،ولكنه يفتقر ألدنى شسروط
ألتخييم وألصسطياف ،إأذ يعا Êمن ألنعدأم
أل -ك -ل -ي لشس -ب -ك -ات ألصس-رف ألصس-ح-ي وأŸي-اه
ألصسا◊ة وأإلنارة ألعمومية ،وتدهور وضسعية
ألطريق.
أكد سسكان أŸنطقة ،أن لهذأ ألطريق أهمية
أق -تصس -ادي -ة وضس -روري -ة Ÿع-يشس-ت-ه-م أل-ي-وم-ي-ة
ولتنمية ألسسياحة ‘ أŸنطقة وتسسهيل نقل
أŸنتوجات ألفÓحية ألتي تشستهر بها منطقة
أل- -وأدي ،و‘ م- -ق -دم -ت -ه -ا أل -ف -رأول -ة وأل -تÚ
ألشسوكي وألت Úوألزيتون.
كما يلعب ألطريق دورأ حيويا ‘ تنشسيط
مشساريع ألسستثمار ألسسياحي وتسسهيل إأ‚از
فنادق ومطاعم وﬂيمات عائلية وإأقامات
سسياحية على هذأ ألشساطئ ألذي أدرج ضسمن
م -ن -اط -ق أل -ت -وسس -ع ألسس-ي-اح-ي  09أل- -ت -ي ”
أعتمادها ‘ سسنة  ،2010ولكنها ما تزأل ‘
›م -ل -ه -ا مشس -اري -ع ع -ل -ى أل-ورق  ⁄ت-رق إأ¤
ب- -رأم -ج وﬂط -ط -ات ›سس -دة ‘ أŸي -دأن،
لسس -ي -م -ا وأن سس -اح -ل وأد ب -ي -ب -ي ي -رب-ط بÚ
ب- -ل- -دي- -ت- -ي ع Úأل -زويت ‘ أك Èج -زء م -ن -ه،
و“الوسس ‘ أ÷زء ألباقي من ناحية ألغرب،
ويضسم شساطئ ألبحÒة أ÷ميل ،وألعديد من
أÿلجان ألرأئعة أ÷مال.

«ح -ي -ث -م -ا حّ-ل وار–ل ،إال وك-انت ال-ث-ق-اف-ة ه-اجسس-ه
ك -ون -ه -ا ال -وق -ود ال -ذي ي -ج -دد ال-ن-فسص وي-رب-ط الصس-ل-ة
ال- -دائ- -م- -ة ب Úا إ
لنسس- -ان وب- -ي- -ئ -ت -ه ،ف  Ó-ت -ن -اقضص بÚ
ال -ت -مسسك ب -ا أ
لصس -ال -ة ب-ك-ل ج-وان-ب-ه-ا والن-ف-ت-اح ع-ل-ى
العا»⁄
سسعيد بن عياد
رجل ل يعرف ألفشسل طريقا إأليه ،يخوضس معÎك أ◊ياة
م -ت -ك -ئ -ا ع -ل -ى أل -ع -م-ل وأل-ت-ك-ي-ف م-ع أل-ت-غّ-ي-رأت ألق-تصس-ادي-ة
وألج -ت -م -اع -ي -ة ،ل -ك -ن-ه ي-ع-ط-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
وألتصسال وأ◊وأر مكانة ‡يزة ‘ حياته
أليومية .إأنه بوحالة إأدريسس أŸعروف بـ
دوم -ا (ك -ل -م-ة شس-اوي-ة ت-ع-ن-ي خ-وي-ا) م-ث-ال
جدير بالتنويه ،ألنه يعكسس قيمة أ◊رصس
ع -ل-ى أل-ن-ج-اح ب-ال-ع-م-ل وأŸب-ادرة و–م-ل
ألصس -ع -اب .ي -ن-ح-در م-ن ع Úت-وت-ة (ولي-ة
باتنة) ،أسستمد إأرأدته من بيئة أألورأسس
ح -يث م-ع-دن أل-رج-ال ،أب-ن شس-ه-ي-د ،دخ-ل
عا ⁄أŸبادرة ألفردية لبناء مسسار مهني
‘ ع-ا ⁄ألق-تصس-اد م-ت-ح-دي-ا ألصس-ع-وب-ات
وموأجها ألظروف.
بعد Œربة ‘ ألتعليم أكتشسف أدريسس أن
ل-دي-ه ط-اق-ة خÓ-ق-ة ي-ن-ب-غ-ي ت-فجÒها ‘
أŸيدأن ،فانطلق معتمدأ على سساعديه
وإأرأدة ل تل ،Úمتشسبعا من منبع ثقافة
ألرجل أ◊ر ،ليحلق ‘ سسماء فيها طيور
جارحة ،كان ل بد من ألبحث بينهم عن لقمة عيشس كر.Ë
ألفشسل ،ألÎدد وأÿوف من أŸسستقبل ،مصسطلحات ل ›ال
لها ‘ قاموسس حياته ألرجل ،ألذي ل تكون مناسسبة أو فرصسة
لقاء مع ألشسباب إأل ونقل إأليهم Œربته ،عنوأنها ،أإلتقان ‘
أل-ع-م-ل .ب-ت-لك أل-روح أن-ط-ل-ق ‘ أŸق-اولت-ي-ة ألصس-غÒة ،وب-ع-د
سسنوأت من ألغرسس وألعمل وأŸتابعة وأŸثابرة بلغ ما كان
يريده ،ويعتز أليوم بأان له دور أجتماعي وأقتصسادي وحتى
ثقا‘ ‘ أÛتمع.
باŸوأزأة مع ألنشساط أŸهني طوأل ألسسنة ،يحرصس ألرجل
على أن يعطي لوجوده Ÿسسة ثقافية ،وألوأقع أن كل حديثة
Áزج ب-ال-ك-ل-م-ة أŸوزون-ة وألّ-ل-مسس-ة أل-ف-ن-ي-ة وأل-رؤوية ألتفاؤولية،
فا◊ياة بالنسسبة إأليه ليسست كسسبا ماديا فقط وإأ‰ا مسساهمة
‘ نشس -ر ق -ي -م أإلخ -اء وأل -تسس -ام-ح وأل-ت-ع-اون م-ن ح-ول أل-ق-ي-ام

بالوأجب أŸهني ،وليسس ما هو أفضسل من أبتسسامة لنقل ألقيم
ألفاضسلة ل أ
Óجيال ،رسسالة رسسخها لدى أبنائه أ÷امعي Úألذين
يقتادون بأابيهم ‘ خوضس دروب أ◊ياة.
حيثما حّل وأر–ل ،إأل وكانت ألثقافة هاجسسه كونها ألوقود
ألذي يجدد ألنفسس ويربط ألصسلة ألدأئمة ب Úأإلنسسان وبيئته،
ف Óتناقضس ب Úألتمسسك باألصسالة بكل جوأنبها وألنفتاح على
ألعا ،⁄ذلك أن أ÷انب ألذي يحسسم أŸعادلة هو قيمة ما
يوضسع ‘ مضسمون ألعÓقة ألجتماعية ب ÚأألفرأدÃ ،عنى
فحوى ألنقاشسات ومضسام Úأ◊ديث من حيث قوتها ‘ ربط
ألصسÓت ب Úألناسس حول هدف وأحد هو ألتوأجد ‘ ألصسف
أألول ب ÚأÛتمعات .يحرصس
على أن يجمع حوله أهل ألفكر
وأألدب وأل- - - -ع- - - -ل- - - -م م- - - -ن ك - - -ل
أل -ت -خصسصس -ات ،ي-ج-دون أل-فضس-اء
أŸن -اسسب ل-ل-ح-ديث ‘ أل-قضس-اي-ا
أل-ي-وم-ي-ة أل-ت-ي ت-ه-م أل-وطن ،فكل
كلمة لها مدلول وقيمة ‘ أ◊ياة
وم -ن ث -م -ة ل ي -ن -ب -غ -ي أن تضس-ي-ع
دقائق وسساعات دون أن يحقق
أإلنسس -ان خ Ó-ل -ه -ا مسس -اه-م-ة ‘
تنمية مركز ألفرد ‘ بيئته.
أل - -ت- -ق- -ارب ب Úأ÷ه- -ات وم- -زج
أل -ث -ق -اف -ات أÙل -ي -ة ‘ أل-وط-ن
ألوأحد قناعة رأسسخة ،وليسس من
جسس -ر ل -ل -ت -وأصس -ل أك Ìأرت -ب-اط-ا
ب-اإلنسس-ان م-ث-ل أل-ط-ب-خ وأل-غ-ذأء،
أل -ذي ي -ع -ت Èق -اط -رة “ت -د عÈ
أ÷غرأفيا وألفصسول .لذلك فضسل أن يهتدي إأ ¤سسبيل فيه روح
أÿدمة ويتأاخر فيه جانب ألكسسب ألتجاري ،فقام بفتح مطعم
خ -دم -ات يسس -وق م -أاك -ولت ت -ق -ل -ي-دي-ة م-ن أÛت-م-ع ألشس-اوي
أألصسيل .يقع أŸكان بأاحد أحياء غرب تيبازة حيث يجد
ألزأئر وعابر ألطريق وألسسائح ما يسستهويه من أكÓت ذأت
ج -ودة ت -ق -دم ب -احÎأف-ي-ة ،م-ن شس-خشس-وخ-ة ب-ن-وع-ي-ه-ا أل-ورق-ي
وبالكسسرة ،تيمخلّعت ،رفيسس ،زيرأوي ،روينة وألزفيطي إأ¤
جانب أصسناف أÿبز تقليدي وشستى أألطباق ألتي تقاوم ألزمن
وتأابى أن تختفي ،تعدها أنامل نسساء من حرأئر أ÷زأئر
أللوأتي يحرصسن على أ÷ودة وألنظافة .ولتأاكيد ألسسعي إلبرأز
ألفعل ألثقا‘ أك Ìمن ألتجاري ،بادر بتهيئة أŸسساحة ألتي
ي -ط -لب ع-ل-ي-ه-ا أŸط-ع-م م-ع أل-ق-ي-ام ب-ك-ل إأج-رأءأت أسس-ت-غÓ-ل
ألرصسيف وفقا للقانون ليكون مثال ‘ ألتمّدن.

سشر صشناديق أŸال ألسشودأء

خطوأت للششعور بالرأحة

ب-ع-د ألسس-ت-م-ت-اع ب-أاج-وأء أل-رأح-ة وألسسÎخاء
خ Ó-ل أل -ع -ط -ل -ة ،ي -ج-د أل-ك-ثÒون صس-ع-وب-ة ‘
ألعودة إأ ¤أ◊ياة أليومية ،وسسرعان ما يجدون
أنفسسهم أمام ضسغوطات وأعباء تعكر مزأجهم،
ف -ك -ي -ف –اف -ظ ع-ل-ى ألشس-ع-ور ب-ال-رأح-ة ب-ع-د
أنتهاء ألعطلة؟
ب -ع -د أشس -ه -ر م -ن أل -ع -م -ل وأإلره -اق ،ي -ن-ت-ظ-ر
أل - -ك- -ثÒون أل- -ع- -ط- -ل- -ة م- -ن أج- -ل ألسسÎخ- -اء
وألسس - -ت- -م- -ت- -اع ب- -ال- -رأح- -ة م- -ع أق- -ارب- -ه- -م أو
أصسدقائهم ،بعيدأ عن تعب أ◊ياة أŸهنية أو
أل -درأسس -ي -ة .و‘ ه -ذأ ألصس -دد ت -ع -ت ÈأÿبÒة
أألŸانية أŸتخصسصسة ‘ علم ألنفسس ،كارمن
ب -ي -ن -وف-يسس م-ن ج-ام-ع-ة م-ونسس ،Îأن أل-ع-ط-ل-ة
م-ه-م-ة ج-دأ Ÿوأج-ه-ة ضس-غ-ط أل-ع-م-ل .ول-ك-نها
تشس Òمن جهة أخرى إأ ¤أن ألشسعور بالرأحة
ب-ع-د أل-ع-ط-ل-ة ق-د ي-ن-ت-ه-ي بسس-رع-ة ،لكن هناك
ط -رق وح -ي -ل ع-دي-دة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى ألشس-ع-ور
ب -ال -رأح -ة Ÿدة ط-وي-ل-ة حسس-ب-ه-ا ،ك-م-ا ج-اء ‘

ارشسادات للتخلصص
من هذه ا أ
لغذية

عث ألطعام يسشبب
مششاكل صشحية
خطÒة

ششاطئ «وأد طنجي» مقصشد
ألعائÓت من ﬂتلف أ÷هات
ألششرقية

جاء مضسمون قرأر أللجنة ألولئية Ÿعاينة
ألشس-وأط-ئ ب-ال-ولي-ة ه-ذه ألسس-ن-ة ،ك-ال-ع-ادة ‘
غ Òصسالح أŸصسطاف ،Úوألقاضسي Ãنع فتح
ألشساطئ ،ألذي يعد من ب Úأحسسن ألشسوأطئ
ب- -ا÷زأئ -ر ،وب -ق -ي م -غ -ل -ق -ا ‘ وج -ه ح -رك -ة
ألصسطياف ،ورغم ذلك Á ⁄نع من بقائه
م -ف -ت -وح-ا أم-ام أŸصس-ط-اف Úب-ت-وأف-د أع-دأد
ه-ائ-ل-ة م-ن أل-ع-ائÓ-ت وألشس-ب-اب م-ن ﬂت-ل-ف
ألوليات وأŸدن ألدأخلية ،وهو ألوفاء ألذي
ظل قائما من قبل عشساق ألبحر ألذين ⁄
ي- -ف- -ارق- -وأ ألشس -اط -ئ ،ح -ت -ى أث -ن -اء
أل -عشس-ري-ة أ◊م-رأء ،ل-ت-ع-ل-ق-ه-م
ب-اŸن-ط-ق-ة وأل-ت-م-ت-ع Ãي-اه
شس- -وأط- -ئ -ه -ا ،و‡ارسس -ة
ه- - - -وأي - - -ة ألصس - - -ي - - -د،
فشساطئ «وأد طنجي
«سس - -م - -ع- -ت- -ه Œاوزت
أ◊دود ،ويعت Èبحق
أ÷نة أŸنسسية ألتي ⁄
ي- -دخ- -ل- -ه- -ا ألسس -ت -ث -م -ار
ألسس - -ي - -اح- -ي ب- -ع- -د ،وظ- -لت
منطقة عذرأء ⁄ ،تنل حظها من
ألرعاية وألسستثمار ألسسياحي.

ما بعد العطلة

رأحت صسناديق أŸال ألسسودأء تظهر ‘
أك Ìمن مدينة حول ألعا ،⁄حيث يجدها
أÙظوظون من سسكانها ،فما ألسسر ورأء
أن-تشس-اره-ا؟ وم-ن ي-خ-ب-ئ-ه-ا ‘ زوأي-ا ه-ذه
أŸدن؟ وماذأ تقول ألرسسالة أŸرأفقة
لها؟
ع Ìأح -د أل -ع-ام-ل ‘ Úم-ط-اع-م م-دي-ن-ة
ك-ول-ون-ي-ا أألŸان-ي-ة م-ؤوخ-رأً ع-لى صسندوق
صسغ ،Òوعندما فتحه وجد بدأخله 20
يورو وقصساصسة ورق مكتوب عليها« :أليوم
ضسربة حظ◊ ،سسن حظك أنك تعÌت
ب- -ه -ذأ ألصس -ن -دوق ،وÁك -نك ألح -ت -ف -اظ
ب -الصس -ن -دوق وب -ال -ك -ن -ز أل -ذي ب-دأخ-ل-ه».

وه -ك-ذأ ب-اتت م-دي-ن-ة ك-ول-ون-ي-ا أول م-دن
أŸانية على لئحة حوأضسر ألعا ⁄ألتي
توزع فيها منظمة «سسنوبوسس» صسناديق
ألكنز ألصسغÒة منذ عدة أيام.
وذكرت صسحيفة «جÔأل آأنتسسايغر بون»
أألŸانية أن صسناديق «سسنوبوسس» ظهرت
أيضساً خÓل أألسسابيع أألخÒة ‘ مدن
عدة حول ألعا ،⁄منها بوسسطن وميÓنو
وملبورن ،يحتوي كل صسندوق على أموأل
ورسسالة ودية Ÿن يجد ألصسندوق ألذي
ُك -تب ع-ل-ي-ه «أف-ت-ح-ن-ي!» ،وق-ب-ل أن ُت-خ-ب-أا
صسناديق أŸال ،تعلن منظمة «سسنوبوسس»
ع - -ن ذلك ع - -ل - -ى صس- -ف- -ح- -ة خ- -اصس- -ة ‘

أنسستغرأم.
وهكذأ يجد أŸتتبع لصسفحة أŸنظمة ‘
أنسس- -ت -غ -رأم ﬂت -ل -ف ألصس -ور لصس -ن -ادي -ق
معدنية صسغÒة أمام أشسهر معا ⁄أŸدينة
ألتي سسيتم إأخفاء ألصسندوق فيها لحقًا،
فهناك صسور لصسناديق مال على خلفية
ق- -ن- -وأت أمسسÎدأم أŸائ -ي -ة ألشس -هÒة ‘
ه- -ول- -ن- -دأ ،وأم- -ام ك -ات -درأئ -ي -ة م -ي Ó-ن -و
أإلي -ط -ال -ي -ة ،أم -ا ‘ ك -ول -ون-ي-ا ف-ق-د ك-ان
ألصس -ن -دوق ب-اديً-ا ل-ل-ع-ي-ان ‘ ألصس-ورة بÚ
كأاسس من بÒة كولشس ألكولونية ألشسهÒة
وب Úكاتدرأئية أŸدينة.
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ح -ذرت خ -بÒة أل -ت -غ -ذي-ة أألŸان-ي-ة
آأنيته سسابرسسكي من تناول أألغذية
أÙتوية على عث ألطعام ،حيث
قد يؤودي إأ ¤مشساكل صسحية خطÒة
م-ث-ل أ◊سس-اسس-ي-ة وأم-رأضس أ÷لدية
وأ÷ه - -از أل - -هضس - -م - -ي .ل - -ذأ ي- -جب
أل -ت -خ -لصس م -ن أألغ -ذي -ة أŸصس -اب -ة
بالعث على ألفور.
وأضس -افت سس -اب -رسس -ك -ي أن أل-ف-خ-اخ
ألÓصسقة ليسست كافية Ùاربة هذه
أ◊شس -رة أل -ت-ي ق-د ت-رد ل-ل-م-ن-زل م-ع
مشسÎيات كاألرز وألدقيق وألتوأبل.
لذأ يجب تنظيف جميع أÿزأنات
ج - -ي - -دأ ب - -وأسس - -ط- -ة أÿل ،وك- -ذلك
أŸناطق ألتي يصسعب ألوصسول إأليها
م- -ث- -ل ألشس- -ق -وق ،ب -وأسس -ط -ة أل -ه -وأء
ألسساخن Ûفف ألشسعر ،من أجل
قتل ألÒقات وألبيضس أŸوجود.
ومن أألفضسل ألبتعاد عن أŸكافحة
أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي -ة ب -وأسس-ط-ة أŸب-ي-دأت
أ◊شس -ري-ة ،وأل-ل-ج-وء ب-دل م-ن-ه-ا إأ¤
أŸوأد ألطاردة غ Òألكيميائية ألتي
ت- -ع- -ت -م -د ع -ل -ى أل -روأئ -ح وأل -زي -وت
ألعطرية مثل ألÓفندر وخشسب أألرز
وألنعناع وألقرنفل لطرد ألعث.

موقع « زود دويتشسه تسسايتونغ» أألŸا:Ê
 ومن ب Úهذه ألطرق أ◊ديث مع زمÓءأل -ع -م -ل وم -ع -رف -ة ك -ل م -ا حصس -ل خ Ó-ل فÎة
أل- -غ- -ي- -ابÃ ،ا ‘ ذلك عÓ- -ق- -ة أل -زم Ó-ء م -ع
بعضسهم أو غÒها من أألمور.
 ب - - -اإلضس - - -اف - - -ة إأ ¤ذلك ي - - -نصس - - -ح أÈÿأءب-السس-ت-م-ت-اع ب-اŸأاك-ولت أو أŸشس-روب-ات ألتي
تقدمها ألكافيÎيا ،مثل ألقهوة ألطازجة أو
غÒه -ا م -ن أألم -ور أل -ت -ي أف -ت -ق -دت -ه -ا خ Ó-ل
غيابك.
 من ب Úأألمور أŸهمة أيضسا ،أن تخوضسمباشسرة ‘ ألعمل دون خوف من ألتحديات
ألتي قد توأجهك خÓل مرحلة ألعودة.
 م -ن أج -ل أ◊ف -اظ ع -ل -ى شس -ع -ور أل -ع -ط -ل -ةوألرأحة أيضسا ،أرتدي نظارأتك ألشسمسسية أو
أÓŸبسس غ Òأل -رسس -م -ي -ة وأسس -ت -م-ت-ع ب-أاوق-ات
ألفرأغ وكأانك لزلت ‘ عطلة.
 -كما يفضسل أن يكون يوم ألعودة للعمل وسسط

أألسسبوع ،حتى يكون قريبا من نهاية أألسسبوع،
وهو ما يجعلك تتعود شسيئا فشسيئا على روتÚ
ألعمل.
 عÓوة على ذلك ينصسح أÈÿأء بالذهابم- -ب- -ك- -رأ ل- -ل- -ن- -وم ،ح- -ت -ى ل Œد صس -ع -وب -ة ‘
ألسستيقاظ عند ألصسباح .فذلك قد يكون أمرأ
مزعجا.
 ينصسح أن تبدأ ألعمل على أŸهام ألتي –بأك Ìوتسستمتع بها ،قبل ألعمل على أألشسياء أو
أŸهام ألتي تث Òقلقك وتشسعرك باإلرهاق أو
ألضسغط.
 إأج -لب م -عك ب -عضس أل-ق-ط-ع أل-ت-ذك-اري-ة م-نألعطلة ،حتى تتذكر أللحظات أ÷ميلة ألتي
قضسيتها ،وهو ما Áنحك شسعورأ جيدأ.
 وم -ن ب Úأه -م أألشس -ي -اء أل -ت -ي ي -نصس -ح ب -ه -اأÈÿأء ،أن تخطط للعطلة ألقادمة ،وهو ما
يعطيك شسحنة معنوية مهمة Œعلك تسستمتع
بأاوقات ألعمل من جديد.

أششياء نفكر فيها عند
أنتهاء فصشل ألصشيف

أسسابيع قليلة وينتهي ألصسيف ومعه أأليام ألتي عشسناها
ب -دون م -ب-الة ول مشس-اغ-ل ،عشس-ن-اه-ا ب-ف-رح وأسس-ت-م-ت-اع
طوأل ألعطلة .لكن أ◊قيقة يجب موأجهتها ،ول مهرب
منها مع أألسسف ،لنفكر عندئذ ‘ عشسرة أشسياء عندما
ندرك أننا على أبوأب أÿريف..
@ ودأعا للمÓبسس ألصسيفية طوأل أليوم
@ ودأعا ل أ
Óوقات أŸمتعة على شساطئ ألبحر
@ ودأعا للتسسكع بدون ألتفك ‘ Òمشساغل أ◊ياة
@ ودأعا أليام أ◊رأرة أŸفرطة
@ ودأعا للمثلجات أليومية
@ ودأعا للحفÓت
@ ودأعا للرحÓت برفقة أألصسدقاء
@ ودأعا للمشسروبات ألصسيفية
@ ودأعا لليا‹ ألطويلة
@ ودأعا Ÿتابعة أŸسسلسسÓت وأألفÓم كل
يوم

مغامر يربط نفسشه بصشاروخ للوصشول إأ ¤ألفضشاء!
ينوي مغامر أمريكي ربط نفسسه بصساروخ صسنعه بنفسسه ،حيث قرر ألطÒأن بوأسسطته إأ ¤ألفضساء‘ ،
ﬁاولة إلثبات أن أألرضس ليسست كروية .ويقوم مهندسس ألصسوأريخ ،مايك هيوز ( 63عاما) ،بالتجربة
أ÷ريئة ‘ ولية كاليفورنيا أألمريكية ،مسستخدما صساروخا يعمل بالطاقة ألبخارية ،صسنعه بنفسسه.
كان هيوز قد قذف بنفسسه إأ ¤ألفضساء عدة مرأت ،منذ عام  ،2014أإل أن أكÌها ‚احا هي تلك ألتي
نفذها ‘ مارسس من عام  ،2018حيث طار Ÿسسافة  572مÎأ ‘ ألسسماء .وأ÷ديد ‘ أŸغامرة
ألقادمة ،هو ألرتفاع ألذي يطمح هيوز إأ ¤بلوغه ،وألذي قد يتخطى ضسعفي أŸسسافة ألتي طارها
خÓل Œربة عام .2018
يشس ÒخÈأء إأ ¤أن صساروخ هيوز ل Áتلك ألتقنية ألكافية إليصساله إأ ¤مسسافة كبÒة “كنه من رؤوية
كروية أألرضس ،بينما يؤوكد أŸهندسس أن صساروخه ألتجريبي هو أÿطوة أألو ¤نحو بناء صساروخ أكÌ
تطورأÁ ،كن ألوصسول به إأ ¤حدود ألفضساء (لرتفاع  100كم عن سسطح أألرضس).

إأ’حد  25أإوت  2٠١٩م
إلموإفق لـ  24ذي إلحجة  ١44٠هـ

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

¢ù«fGƒa

إلعدد

١٨٠٣١
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تفتح «الششعب» «فوإنيسس» صشرحا ضشمن صشفحتها إلثقافية كل يوم أإحد لنششر
إبدإعاتكم ومسشاهماتكم ‘ ﬂتلف إأ’جناسس إلثقافية ششعر ،قصشة وروإية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أإن تكون إإ’سشهامات غ Òمطولة حتى نتيح إلفرصشة للجميع.

قصصيدة

»pæàn«rd

قصصيدة

غازي عبد إلعزيز عبد إلرحمن /سصورية
ليتني ‘ إلعششِق
تلميًذإ صشغًÒإ
ينسشُل إأ’فرإَح من سِشْفِر إلطفولْة
ويغني لدمَى إلطِÚ
إلتي يصشَنُعها من بقايا إلسشيِل
أإلوإًنا جميلْة
وقباَب إلرملِ
إْذ Œرُفَها
موجُة إلنهرِ
نعuزيَها بضشحَكاٍت طويلْة
ليتني ‘ إلعششِق
تلميًذإ صشغÒإ
ب إ◊رفَ وأإنسشاهُ
أإكت ُ
ف
كأاورإقِ إÿري ْ
وأإخ t
ط إلنبضَس ‘ كsرإسَشِتي
وردًة
تفاحًة
ف
وجَه رغي ْ
وأإرى دمعَة أإuمي
ششامًة
مْن نسشيِج إلليِل
‘ وجهِ إلقمْر
ك
Ÿسشًة تنزعُ إأ’ششوإ َ
عْن درِبي
إَذإ حلِمي عْÌ

قصصة
قصصÒة

وأإرى جمرةَ إلبؤوسِس
ت
إلتي إرتسشم ْ
على وجهِ أإِبي
وإحًة آإوِي إلْيَها
‘ مقيِل إلتع ِ
ب
جِري
نبَع ف ْ
ي
وضشحا َ
حكمًة
نقششْتَها صشفوةُ إلدهِر
Ãاءِ إلذهبِ

ôªM’CG AGòëdG

عبد إلقادر رإلة
كلما أإÙها من بعيد “ششي بإاطرإق وإطمئنان
م -ع ول -ده -ا إلصش -غ Òأإت-ذك-ر ت-لك إل-ط-ف-ل-ة صش-اح-ب-ة
إ◊ذإء إأ’حمر .أإسشماء كانت أإجمل إلبنات ‘ حينا
وأإطيبهن ،فكان إ÷Òإن يحبونها صشغارإً وكبارإً ،
رجاً’ ونسشاء غ Òأإنها  ⁄تكن ذكية رغم عÓمتها
إ÷يّدة ‘ أإغلب إŸوإد إلدرإسشية ،لكن سشاذجة
فطرياً!
إششÎى لها وإلدها حذإء جميل أإحمر إللون لكي
ت-ل-بسش-ه ي-وم ع-ي-د إل-ف-ط-ر ،ف-أاع-ج-ب-ه-ا ك-ثÒإ وأإدخ-ل
إلسشرور إ ¤قلبها إلصشغ ،Òلكن إلعجيب وإŸثÒ
أإنها  ⁄تنتعله ،فأاضشحك ذلك أإترإبها وصشديقاتها،
بل أإضشحكنا جميعا فتحّولت ‘ نظرنا إ ¤فتاة
حمقاء!
و ⁄تلبسشه يوم إلعيد وأإصّشرت وإ‰ا كانت “ششي
حافية إلقدم ÚوŸا ُتسشأال ترد  :ـ ـ حذإء جميل
إششÎإه ‹ أإبي وعلي إÙافظة عليه ...ـ ـ ـ ـ وخز
قطع إلزجاج إلصشغÒة و’ يتسشخ حذإئي إأ’حمر...
طيلة أإيام إلعيد كانت –مل إ◊ذإء ‘ يدها
وتسش Òحافية إلقدم ،Úفاغضشب ذلك وإلدها سشي
دحمان فضشربها وبكيت ،لكن “سشكت بحذإئها...
وإقÎب منهما جارنا سشي سشليمان وقال لوإلدها:
ـ ـ ـ إن حذإء إبنتك ‡يز فهي –افظ عليه وتخاف
أإن تخسشره!
إسشتششاط إأ’ب غضشباً وقال  :ـ ـ ـ تقول وخزة
مؤوŸة و’ يتسشخ حذإئها...

قصصة
قصصÒة

من السسقو ِ
ط

عباسس ثائر /إلعرإق
إ◊ياُة عادًة ما تبدأإُ من إل ّسشقو ِ
ط
من أإن تهبطَ كثًÒإ لتعلَو مرًة وإحدة!
ت ف Óيفقهُ ‘ إل ّ
طرِق إŸلتويةِ ششيًئا؛
أإّما إŸو ُ
ف إذإ ما إتخذ قرإًرإ !
هو إلوحيُد إلذي ’ يسشّو ُ
سشؤوإٌل عن إŸوِت
ب رأإسشهِ-
ش
س
ح
ل
ك
؛
ه
ل
ف
غ
ت
و
أ
إ
’ تغفلهُ إلّرؤووسُس
َ
ٌ
ت دفعة وإحدةً
 ⁄يجيُء إŸو ُ
َ
بينما إلكوُن غزير باأ’سشباِب إŸقنعةِ
ٌ
لتقسشيطِه على هيئةِ ُدفعاٍت ﬂتلفةٍ ؟!
أإريُد أإن أإعيشَس بطريقة عبثيةٍ
كبقايا إنفجارٍ ما،
أإو مثلَ شَشعرٍ متناثرٍ،
ضشل sصشاحبه طريَق إŸششط وإŸرآإةْ؛
مْذ رإفَق إلعّكاَز!
أإريُد أإن أإعيشَس كبقايا أإنوثةٍ
حجزت إÿمسشيناِت مقعًدإ بعمِرها
أإريُد أإن أإعيشَس بطريقٍة ’ يدرُكها أإحٌد
ت رحَمها إلقوإمي ُسس.
كلغةٍ أإفسشد ْ
أإريُد أإن أإعيشَس
ولو لسشاعة
ِ
ف عن ضشخ إأ’مِل !
كحّبة فياغرإ ’ تتوّق ُ

قصصيدة
نÌية
ربت سشي سشليمان على كتفها ثم قال مبتسشماً :
متى تلبسش Úإ◊ذإء ؟ ...
نظرت إليه و ⁄تقل ششيئا فأاضشاف هو :ـ ـ ـ
إ◊ذإء صُشنع لكي يلبسس وŸا ُيبلى أإو يتمزق يششÎي
إأ’ب إلعزيز آإخر ....فقاطعته  :ـ ـ ـ ’ يا عمي ’
يوجد حذإء مثل حذإئي هذإ  ’....أإصشدق ولو
حلفت ‹ ...
غمز وإلدها ثم قال  :ـ ـ لن أإحلف ولكن بعد غد
نذهب مع بعضشنا إ ¤دكان سشي ربحي وسشأاريك
أإح -ذي -ة أإج -م -ل ،إ◊م -رإء ،إل -زرق-اء وإلسش-ودإء ....
’ ...’...نذهب مسشاء إليوم....
نظرت إليهما ثم وضشعت إ◊ذإء على إأ’رضس
 ...بقيت مÎددة تلبسشه أإم ’ ....
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إÁان حسصني  /بسصكرة
_ يا ششيخي إ Êبريء ⁄ ،أإفعل ششيئا ! ،
صشدقني ...
_ سشبيل إلكل يقول هذإ ‘ إلبدإية ،لكنك
تعرف إلعدإلة ،ويجب أإن نلتزم بالقوإن! Ú
_ أإقسشم لك بالذي نفسس سشبيل بيده أإÊ
ﬁكوم على ظلم ،هم إلذين لّوثوإ جدرإ،Ê
ه -م إل -ذي -ن أإح -رق-وإ أإزه-ار ح-ب-ي ،ه-م إل-ذي-ن
دّمروإ جبال إÁا ، Êحطّموإ أإرضس مبادئي،
لطخوإ أإنهار نقائي بدماء خطاياهم إŸقرفة
 ...هم يا ششيخي هم ...
_ يا بني ومع ذلك لدينا قوإن Úنلجأا إليها
 ...تدرك أإن للجرÁة عقاب .
Ÿا إغتصشبوإ أإحÓمي إلÈيئة
_ أإين كانت ّ
Ÿا نالوإ
؟
ي
ت
ا
ي
ح
}
ى
د
ه
{
Ÿا إسشتحيوإ
ّ
؟ ّ
من أإخوإتي :تقوى وأإمل و‚اح ؟  ...أإيريدون
حبسشي ‘ زنزإنة إلذل ؟ ’ وربي ...
_ لكن بني من أإمنهم على مفاتيح أإبوإبك
؟
_ إ◊ب  ، ...لكن يا ششيخي من إآ’ن
إل -ع -اب-رون ÷ن-ة روح-ي ق-ل ل-ه-م :أإن إل-ط-ري-ق

ا◊ياُة تبدأاُ خاطرة

ششائك ،وكل من عليها هالك ،أإغلقنا أإبوإب
إل- -وّد  ...إأ’رضس ُحّ- -ف- -رت وإلسش -م -اء أإُْظ -ل -مت
وإلعصشفورة ماتت  ...معذبون
_ سشبيل  ...إنتظر يا بني ...

غياب
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سصلمى رين
لقد كـ ـانت تلك إلكلمات حبيسشة أإورإق مضشى
إل -ع -م -ر ع -ل-ي-ه-ا ،ول-ق-د ك-انت ت-لك إل-ف-وإصش-ل وت-لك
إلقوإعد إلتي توضشع على إلكلمات لتجسشد أإغ’Ó
Ÿنعها من إ’ندثار  ....تقيد إŸكان بانفصشام ...
تبا هاهي إ◊روف لكم و هنيئا لكم يا سشادة لقد
إك -تشش -ف-ت-م ط-ري-ق-ة ت-رك-ي-ب-ه-ا ،ه-ا أإن-ت-م ت-تسش-ق-ط-ون
وŒردون إلكلمات من كل ششيء  ..ها أإنتم تتلذذون
ب -خ -وضس إŸع -ارك إŸب -اع -ة ل -ك -م  ...وه -ل ي -ف-ع-ل
إإ’نسشان ؟ وهل تفعل إلكلمات ؟ هل تفعل ؟  ...هل
ت -ف -تك ب-اإ’نسش-ان ه-ك-ذإ؟ ه-ل ت-ب-وح إل-ك-ل-م-ات ب-ك-ل
ششيء؟ هل يخرج ما نخفيه إ ¤إلكائنات إأ’خرى
ع Èكاف إلكلمات ؟ وهل نختفي ورآإها لنكتششف
أإنها غطاء ششفـاف يسشجد ششاششة ضشخمة تب Úلهم
كل ششيء ؟ إنه ذنب ’ يغتفر  ....إننا ’ نكتب كي
نع ... Èفلسشلفه
ح -ت -ى إذإ ك -ان إأ’م -ر ك -ذلك  ...ف -إان شش -اشش -ت-ي
سشودإء تعـ ـمي إلناظرين .
حرو‘ ’ تخون  ...أ’ Êأإخرجتها مزيفـة ...
خرجت من روح قرة ‡زق ـة  ⁄ ..تكن أإنا ‘ تلك
إأ’ورإق .ك- -م- -ا –بسس إأ’ورإق ك- -اف إل -ك -ل -م -ات ..

خاطرة

أإحبسس شش Úإلششخ ـصشية ‘ نفسشي ،فتبا ...أإودعتم
‘ نفسشي قف Óجديدإ  ...فهنيئا ‹  ....وحفلة
لكم وعرسس ‹  ...أ’نني خدعتكم ببعضس إ◊روف
إŸركبة بخطأا مطبعي  ...من أإناملي ..
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يخلف إكرإم /إلبليدة
رغم ندرة إأ’مل إ’ أإنه باق رغم تعÌنا
إل -دإئ -م و إŸسش -ت -م -ر إ’ إن -ه ي -ت -وجب ع -ل -ي-ن-ا
إلنهوضس وإŸضشي قدما ومهما إششتدت إÙن
’بد من وجود حلول ،عجزك عن فعل ششيء
م -ع ’ Úي -وح -ي ب -فشش -لك ب -ل ه -و دإف -ع ق -وي
للمحاولة ›ددإ ،للمحاولة مرة وإثنان وثÓث
إ ¤أإن تصشل إ ¤إلوطر فحÓوة إلدنيا ÷اهلها
وم -رإرة إل -دن -ي -ا Ÿن ع -ق  ’ ،Ó-تضش -ع سش -ق -ف-ا
أ’حÓمك و’ –صشر إلنجاح على أإنه مقتصشر
على ششهادإتك وربطة عنقك ،بل يكمن ‘

خاطرة

ﬁاو’تك إŸتكررة وعدم فششلك فهي بحد
ذإتها تعت‚ Èاحا ،وقوعنا سشهل يكفي أإن
نرضشخ للوإقع ونسشتسشلم له لنقع كاÛندل ،
يكفي أإن نكف عن مقاومة كل تلك إأ’فكار
إل -ت -ي Œول ب -خ -وإ÷ن-ا وإل-ع-وإئ-ق م-ن ح-ول-ن-ا
لننتهي نحن بحاجة أ’نفسشنا ،أ’ن نششجعها و
ندعمها و‰دها بالقوة وإلنهى بأان نحميها
م -ن ك -ل ت -لك إلÎه -ات إل -ت -ي ت -رإودن -ا ،ف -ك-ن
م -ت-ف-ائ Ó-وإف-ت-خ-ر ب-ا‚ازإتك إلصش-غÒة ف-ه-ي
إŸرإقي إ ¤ما تطمح إليه و تذكر دإئما أإن
إÿسشارة ’ تعني إلفششل و إلهزÁة ’ تعني
إلكلل فقط تششبث باأ’مل.
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مر Ëبابا عروج  /سصطيف

سصهام بن Ÿدق
غبت و ⁄أإظهر ليومÚ
فتّوجعت وبكيت ظهرين
’ح فجر من خلف نافدة
صشليت ركعتÚ
تضشّرعت لوهلتÚ
أإطلب من رّب إلكونÚ
أإن يجمعنا مّرتÚ
أإغمضشت إ÷فنÚ
فطارت فرإششتÚ
ﬁلقت Úهناك فوق زهرتÚ
Ùت أإششعة إلششمسس تطلع
من ورإء إلششفق
إبتهجت وكلي أإمل بالظهور
أإمامك وأإقاسشمك إلفرحة فرحتÚ
إقÎب يا من كنت تنتظر سشنتÚ
فالعمر مضشى وأإصشبح فيه يومÚ
يوم هنا ويوم هناء بعد إغماضس إلعينÚ
فدعنا يا من ملكت إلتنهيدتÚ
من إلغموضس إلذي أإذإب فينا إلوهاجÚ
لن أإدير ظهري للقدرين
فالكل له حكم وحاكم ولكل منا طريقÚ
دعنا نختار أإسشهل إلنجدين
بعد تخطي أإصشعب إلنهجÚ
فرب إلدنى إختار ولسشنا Òﬂين
أإقولها أإنا إ◊ب ولسشنا حبيبÚ
إسشمع مني وتعلم
أإن أإحببت إ◊ب فلك حبي وحب إ◊بيبÚ
ولكنك أإحببت حبيبك
وإ◊ب ’ يجمع ثÓثة بل إثنÚ
سشÓم لك وŸن خلق ﬁبة إÙبÚ

حياة –مل ‘ طياتها إلكث Òمن إÿبايا ،فنحن
نسش Òفيها ونبحث ب Úأإورإقها عن أإنفسشنا ،عن
إلروح إلتي لطاŸا تبعÌت من ششدة قسشوتنا عليها.
أإصشبحت كل إأ’لسشنة تردد « إ◊ياة سشيئة « إلكل
يدرك أإن إ◊ياة فقط أإتت وأإننا موجودين ‘ هذه
إ◊ياة لنحيا و‰وت ،أإهذه هي إ◊ياة عندكم ؟
إ◊ياة أإجمل ‡ا يتوقع كل منا ،إ◊ياة أإروع ‡ا
نتصشور  .إلكل يردد Ÿاذإ هذه حياتي ؟ Ÿاذإ أإنا
فقط ؟ Ÿاذإ أإنا بالتحديد ؟ إلكل يعيشس ب Úخبايا
إÿوف من إŸوإجهة ،موإجهة هذه إإ’حاطات و
إıاوف ،لكن ’ أإحد يبحث عن إ◊قيقة إلتي هي
أإن إ◊ياة رإئعة ،رإئعة منا و بنا وخاصشة بتفكÒنا،
فلنحاول Œاوز هذه إلعقبات ونؤومن بأان إ◊ياة
رإئ -ع -ة وتسش ‘ Òأإج -وإف روع -ت -ه -ا ،ن -ب -دأإ ب -ت-غ-يÒ
تفكÒنا فيها وهي سشتغ Òمعاملتها معنا .إ◊ياة
إي -ج -اب -ي -ة ،إ◊ي -اة ‚اح ب -ع -د ‚اح ،إ◊ي-اة صش،È

خاطرة

إ◊ياة ‘ منتهى إلروعة .لنتوكل على ربنا ونضشع
خططنا ونسش– ‘ Òقيق أإحÓمنا .فقط أإصشر
على أإن تكون لك حياة جميلة سشتكون لك حياة
أإروع.
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حن Úديون  /سصطيف
قاربت إلسشاعة منتصشف إلليل ،إنتظرت إليوم
بأاكملِه ◊لول يوم ما بعد منتصشف إلليل ...سشأاكون
صشادقة لقد إنتظرت مطو’  .ششاهدت إلسشنة كاملة
و هي “ضشي ،مللت من سشÒورة إأ’يام ،ضشجيج
إأ’فكار ،نوبات إ◊ن Úو فلسشفات ما بعد منتصشف
إلليل ،إسشتمعت Ÿوسشيقتي إŸفضشلة ،رسشمت على
جدرإن غرفتي ،أإكملت صشفحات من كتابي ،هربت
أ’ورإق- -ي وأإف- -رغت ف -ؤوإدي...و ل -ك -ن دون ج -دوى.
إششتعلت بدإخلي نÒإن ’ تهمد– .طمت قطع ’
Œم -ع .كسش -رت وع -ود ’ ُت ْ-ج َ-ب -ر ....ع-ددت إأ’ي-ام
ومللت من سشÒورة إأ’حدإث ،و’ جديد سشوى إنني
أإصشبحت أإمقت كل ششيء ،أإهملت أإششيائي إŸفضشلة
وسشلبت نفسشي حقها ‘ إ◊ياة ،حسشبت للسشاعات
ثم رجعت وعددت إلدقائق لتصشبح إلثوإ Êبطول
إلعمر ...مّرت سشنة...بحماسس فارقني طوي Óإليوم
إنتظرت يوم ما بعد منتصشف إلليل وكأانه يحمل
ي -وم -ا ج -دي -دإ ...ل-ق-د ح-ل إل-ي-وم إŸوع-ود ن-ظ-رت
بالتاريخ مطو’ وقلت ماذإ لو كان رقم إلتسشعة إلذي

Áيز سشنتنا هذه ثمانية ! لكان يوم إلسشنة إŸاضشية..
وأإنا أإنظر لتاريخ هذإ إليوم جالت ببا‹ مئة فكرة و
إرتسشمت ‘ ﬂيلتي إألف صشورة ورإود Êمليون
إحسشاسس وإندلعت ب Úإلقلب وإلعقل ثورة أإفكار
ومششاعر لكل منهما تيار ﬂالف  ...أإغلقت ششاششة
إل- -ه- -ات -ف م -ب -تسش -م -ة Ÿسش -خ -رة إ◊ي -اة أإو ’ أإدري
بالضشبط من أإلوم .فقط أإعجبت بنفسشي من جديد،
رغم ما نلته من طعنات ’ زلت وفية للذكريات.
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إاعداد :سسهام بوعموشسة

اŸوقع اإللكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مليكة بكوشس ‘ شسهادأت مثÒة:

سشعيد كر Ëمضشرب اŸثل ‘ التضشحية من أاجل الوطن
@ تو ¤ضسمن ›موعة من ألثوأر تأام Úمؤو“ر ألصسومام @«أ◊رية تؤوخذ ول تعطى» ..عبارة رّددها حتى ألسستشسهاد
ألشسهيد سسعيد كر Ëعينة من
ألأبطال ألأفذأذ ألذين ضسحوأ
بالنفسس وألنفيسس من أجل أإسسÎجاع
ألسسيادة ألوطنية ،سسقط فدأء
للوطن ‘ سساحة ألشسرف يوم  18أوت
Ã ،1959نطقة أإمزغرين ألوأقعة
على مرتفعات بلدية فريكات .كيف
ومتى ‚يب عنه ‘ صسفحة ألتاريخ
أسستنادأ أإ ¤ألأسستاذة بكوشس مليكة.
من مواليد  25جويلية  1931ببلدية ذراع
اŸيزان اıتلطة وبششكل اأك– Ìديدا ‘
تيزرا عيسشى ،حسشب ما اأوضشحته الأسشتاذة
بكوشش مليكة ،لـ «الششعب» ،على هامشش
الندوة التي نظمتها مديرية الثقافة لتيزي
وزو ب -ال -ت -نسش -ي -ق م-ع م-دي-ري-ة اÛاه-دي-ن
ومتحف اÛاهد.
اأضشافت اأنه كان بعد معركة اسشتمرت عدة
سشاعات ب› Úموعة الششهيد سشعيد كرË
وا÷نود الفرنسشي ،Úحيث ‘ ذلك اليوم،
” عقد اجتماع مهم ضشمّ بعضش القادة ‘
ّ
منزل بقرية اإمزغرين ،وللأسشف ” اإخطار
العدو الفرنسشي بالأمر والذي قام عسشاكره
بتطويق اŸكان ،لتبداأ بذلك معركة طاحنة
ب Úا÷انب Úبالرغم من التفوق ‘ العدد
والعدة للعدو.
“ّك -ن اÛت -م -ع -ون وك -ان ع -دده -م تسش-ع-ة
اأفراد ،حسشب ذات اŸتحدثة« ،اÿروج من
البيت بعد اإلقاء قنبلة يدوية على الباب،
و‘ ت -لك ال -ل -ح -ظ -ة ح-دث الرت-ب-اك ال-ت-ام
وسش -ط ال -ف -رنسش -ي ،Úوق -ام رف -اق الشش -ه -ي-د
بالصشمود اإÁانا منهم باأن ا◊رية توؤخذ ول
تعطى.
ومن جانب اآخر“ ،ت تعزيزات من قبل

ال -ف -رنسش -ي ،Úم -ن ذراع اŸي -زان ،ب -وغ -ن-ي،
وم- -ع- -ات- -ق- -ة ،وح- -ت- -ى ت -ي -زي وزو ،ك -م -ا اأن
اÛاهدين بدورهم قّدموا يد اŸسشاعدة
ل -رف -ق -ائ -ه -م و ⁄يÎك-وه-م ،و‘ اÛم-وع،
سش -ق -ط ث -م -ان-ي-ة شش-ه-داء ب-ج-انب زع-ي-م-ه-م
سشعيد كر.Ë
اأما من جانب الفرنسشي ،كان هناك العديد
من الضشحايا وقبل مغادرتهم ،صشاح عسشاكر
الح- -ت -لل ب -ال -نصش -ر ،لأن -ه -م قضش -وا ع -ل -ى
ا ل ش ش - -ه - -ي - -د س ش - -ع - -ي - -د ك - -ر  ، Ëا ل - -ذ ي ز ر ع ‘
اأوسش -اط-ه-م ال-رعب وان-ه-وا ب-ذلك مسشÒت-ه،
لكن ا÷زائر التي ولدته قد اأ‚بت بدله
الآلف من الأبطال الأفذاذ».
واأششارت الأسشتاذة بكوشش ‘ ششهادتها ا¤
اأن الششهيد ‘ سشن مبكرة كان يعمل مع
والده ‘ اŸقهى ،واأحيانا يذهب للصشيد،
وب Úع - - - -ام - - - -ي  1947و ،1954حضش - - - -ر
اجتماعات مع اÛاهدين ‘ اŸنطقة Ãا
‘ ذلك ك -ر Ëب -ل -ق-اسش-م ،ع-م-ار اأوع-م-ران،
ع- -م -ار اأود ÊاŸسش -م -ى سش -ي م -وح نشش -ي -د،
ﬁمد طلح ،ششرششارﬁ ،مد موسشاوي،
والعديد من اÛاهدين الآخرين ،حيث
كان يقدم لهم الششاي والقهوة ›انا ،ومن
ثّم تولدت لديه فكرة النضشمام اإ ¤صشفوف
ا÷يشش التحرير الوطني ،حيث عرضش ابن
عمه رابح كر Ëالذهاب معه ولبى النداء
دون تردد.
‘ عام  ،1955وبدون اسشتششارة والده اأخذ
ب -ن -دق -ي -ت -ه وال -ت -ح -ق ب -اإخ -وان -ه ‘ ا÷ب-ل،
وششارك من خلل الهجمات والكمائن ‘
م -ن -ط -ق -ة تسش -م-ى ا÷سش-ر الأسش-ود ،وت-والت
النتصشارات اإ ¤اأن لحظ القادة ششجاعة
هذا الششاب وبسشالته ،وعينه العقيد عمار

ع- -م- -ران ،ق- -ب- -ل عشش- -رة اأي- -ام م- -ن م- -وؤ“ر
الصشومام لتششكيل ›موعة عششرة عناصشر
لضش -م -ان ت -اأم ÚاŸك -ان وت -اأم -ي -ن -ه ب-اإف-ري
اأوزلقن.
عند عودته من هذه اŸهمة الناجحة” ،
تعيينه رئيسشا Ÿنطقة (مسشاعد) Ãنطقة
معاتقة ،و‘ اأفريل  ،1957بينما كان يهم
بتنظيم كم ‘ ،Úحوا‹ السشاعة الثامنة

صش -ب-اًح-ا ،ع-ل-ى اŸم-ر ال-ذي ي-رب-ط ق-ري-ت-ه
الأصش -ل -ي -ة ت-ي-زرا ع-يسش-ى Ãع-ات-ق-ة ،اأصش-يب
بجروح ‘ الكتف و” –ويله على نقالة
اإ ¤ع Úال- -زاوي- -ة ل- -ل -ع -لج ،وخ -لل ن -فسش
العام ،قام كل من سشعيد كر Ëورابح كر،Ë
ب -اسش -ت -ق -ب -ال ق -ادة ال -ث -ورة ع-م-ر اأوصش-دي-ق
ب- - -وق- - -رة ،وم- - -وح وا‹ ،ال- - -ذي- - -ن نّ- - -وه - -وا
بشش -ج-اع-ت-ه-م وصش-م-وده-م ب-اŸن-ط-ق-ة اأم-ام

لحد شسهدأء منطقة أ÷عافرة
مسسÒة كفاح أ

الششيخ حميطوشش رائدا ‘ تبليغ الثورة إا ¤قرى اŸنطقة
ولد ألشسهيد ألشسيخ عيسسى حميطوشس يوم
 12أكتوبر  ،1917بقرية بوندة ألكبÒة
ألتابعة لبلدية أ÷عافرة ولية برج
بوعريريج ،وعندما بلغ سسن أÿامسسة
أدخله أبوه إأ ¤أŸسسجد ليتعلم ألقرأءة
وألكتابة ويحفظ ألقآان ألكر Ëعلى عادة
أبناء ألريف ألقبائلي كله ،وأ” حفظه عام
 1927فأا◊قه أبوه بزأوية بودأود ‘ جبال
جرجرة ليحكم حفظه ويتقن روأيته وكذأ
ليدرسس ألعلوم ألعربية ألدينية وأللغوية
كالفقه وأ◊ديث وألسسÒة ألنبوية وألنحو
وألصسرف وغÒها.
حسشب ما أاوضشحه الدكتور الراحل يحيى بوعزيز ‘
ك -ت -اب -ه «ث -وارات ا÷زائ -ر ‘ ال-ق-رن Úال-ت-اسش-ع عشش-ر
وال -عشش -ري -ن :م -ن شش -ه -داء ث -ورة أاول ن -وف-م-1954 È
 ،»1962فإان الششيخ بعد إاتقانه دراسشة هذه العلوم
واŸعارف ،تفرغ للتدريسش ‘ نفسش الزاوية Ÿدة عام
واحد كما جرت عادة كل الزوايا ،و‘ عام  1931عاد
إا ¤مسشقط رأاسشه ولزم والده الصشياد وأاخذ عنه حرفة
الصشيد حتى أاصشبح من كبار الصشيادين والقناصش.Ú
لششراف على ششؤوون
كما لزم عنه الذي كان يتو ¤ا إ
ال -ع -ائ -ل-ة وورث ع-ن-ه ال-ن-خ-وة والشش-ج-اع-ة والشش-ه-ام-ة
والرجولة واÙافظة على العرضش والششرف العائلي،
كما ورث عنه منصشب رئاسشة الفرقة ‘ القرية‡ ،ا
أاكسشبه عداوة قايد الدوار.
و‘ الفÎة من  1934إا 1939 ¤م Ïعلقته بحزب
الششعب ا÷زائري من الناحية الوطنية والسشياسشية،
وبجمعية العلماء اŸسشلم Úا÷زائري Úمن ناحية
لج-ت-م-اع-ي ،و‘ ع-ام
لصش-لح ال-دي-ن-ي وا إ
ال -ت-ع-ل-ي-م وا إ
 1939دعي للخدمة العسشكرية ‘ ا÷يشش الفرنسشي،
ولكن الكششف الطبي أاعفاه من ذلك بعد أان مرضش
واعتلت صشحته.
و‘ عام  ،1945إالتحق ببلدة اليشش Òغرب مدينة برج
ب-وع-ري-ري-ج ك-م-ع-ل-م ل-ل-ق-رآان ال-ك-ر Ëل-دى ع-ائ-ل-ة اب-ن
ﬁمد ،واسشتمر ‘ هذه اŸهنة عدة سشنوات وتخّرج
على يده عدد من حفظة القرآان الكر ،Ëوخلل
لسشتعمارية
›ازر  8ماي  1945اعتقلته السشلطات ا إ
وسشجنته ‘ بلدة ›انة أاسشبوعا كامل ثم أاطلقت
سشراحه.
‘ عام  ،1947أاذنت له جمعية العلماء بإانششاء مدرسشة
حرة ‘ قريته بوندة الكبÒة ،وتعاون مع عدد من
الرفاق وحول أاحد مسشاجد القرية إا ¤مدرسشة بعد

وأاذك -وه -ا ح -ت -ى قسش -م -وا سش -ك -ان ال -ق-ري-ة إا ¤صش-فÚ
متعادي.Ú
وعندما حاول سشكان القرية اÛاورة إاصشلح ذات
ال- -ب Úوج- -دوا صش- -ع- -وب- -ات ك- -بÒة و ⁄ي- -ف- -ل- -ح- -وا ‘
مسشاعيهم ،لكن اŸدرسشة أاسشسشت ‘ اŸكان اŸقّرر
ل -ه وأارسش -لت ج -م -ع -ي-ة ال-ع-ل-م-اء الشش-ي-خ أاح-م-د حسشÚ
لم -ور ب Úال -ف -ري-ق ،Úوب-ع-د ف-ت-ح
ل -يصش -ل -ح وي -ه -دئ ا أ
اŸدرسشة تغّير أاسشلوب الششيخ عيسشى ولوحظ عليه
كÌة التغيب عن القرية لفÎات أاحيانا تطول وأاحيانا
تقصشر ،ولحظ عليه أافراد عائلته كثافة التجمع مع
رفاقه إاثر كل عودة من غيابه ‘ منزله.

خاضس معارك ‘ قرى إأقليم أو موسسى
وبوختالة وثاركبات

جهد جهيد بسشبب معارضشة كبار القرية الذين يدعون
«باŸزاور» واŸرتبط Úبقائد الدوار .وبعد اكتششاف
أامر اŸنظمة اÿاصشة السشرية التابعة ◊زب حركة
لنتصشار للحريات الدÁقراطية ‘ مارسش ،195٠
اإ
اعتقل وصشدر ا◊كم عليه بسشنة ويوم سشجنا ،ولكن
صشديقه ﬁمد الطاهر بن أاخروف كلف اÙامي
ﬁمد الصشالح بن مصشباح بالدفاع عنه و“كن من
إاطلق سشراحه بعد عدة أايام فقط من صشدور ا◊كم
عليه ،ويقال أان فرحات عباسش اسشتعمل نفوذه كذلك.
دبرت ضشده مؤوامرة اغتيال من طرف جماعة من
خصشومه وا◊اقدين عليه ،لكنهم  ⁄يفلحوا ‘ ذلك،
رغ -م أان -ه وظ -ف ‘ ال -ق -ري-ة ك-م-ع-ل-م ل-ل-ق-رآان ال-ك-رË
والصشلة بالناسش ،إال أانه قاطع التعليم وهاجر إا¤
فرنسشا وإالتحق بثلثة إاخوة أاششقاء له هناك ،وبقي
عندهم عاما واحد ثم عاد إا ¤القرية وبصشحبته
بندقية صشيد اششÎاها من هناك ودعا سشكان القرية
إا ¤ب -ن -اء م-درسش-ة ج-دي-دة ت-ل-ي-ق ب-ال-ت-ع-ل-ي-م ال-عصش-ري
ا◊ديث ،لكنه وجد معارضشة ضشده من قائد الدوار
وأاعوانه ‘ القرية الذين اسشتعملوا النعرة القبلية

و‘ أاواخر  1954غاب عن القرية أاك Ìمن ششهرين ،
و‘ إاحدى ليا‹ نوفم Èعاد واجتمع Ãعلم القرية
«ع -ل -ي ا◊وار» ‘ م -ن -زل -ه وط -ال اج-ت-م-اع-ه-م-ا ،و‘
الصشباح أاخ Èأاسشرته بأانه سشيسشافر إا ¤تونسش ليعالج
ع- -ي- -ن- -ي- -ي- -ه وه- -و ‘ ا◊ق- -ي- -ق- -ة ي- -ن- -ظ- -م اتصش- -الت -ه
باÛاهدين ،و ⁄يعد إا ¤القرية إال بعد أان حمل
السش -لح وارت -دى ال -ل -ب-اسش ال-عسش-ك-ري وك-ان رائ-دا ‘
تبليغ الثورة إا ¤قرى اŸنطقة مثل القلعة ،تازلة،
بلعيال ،والششكبو وغÒها.
‘ أاواخر  1955اششÎك مع اÛاهدين ‘ ﬁاربة
اŸصشالي ÚاŸعارضشي Úللثورة بنواحي أاوقاسش وبني
يعلى والبابور ،حيث خاضش معارك ‘ قرى إاقليم أاو
موسشى وبوختالة وثاركبات.
لوراسش
و‘ عام  1956أارسشله القائد عمÒوشش إا ¤ا أ
‘ م -ه -م -ة وع -اد ب -ف -ي -ل -ق م -ن ا÷ن -ود ع -ل-ى رأاسش-ه-م
اÛاهد البطل علي النمر.
بعد مؤو“ر الصشومام عاد إا ¤مسشقط رأاسشه مع عدد
من ضشباط جيشش التحرير الوطني أابرزهم زيغود
ي -وسش -ف ،أاع -م -ر أاوع -م-ران ،وب-ع-د ذلك ح-ي-كت ضش-ده
مؤوامرة من طرف ا◊اقدين عليه فمثل أامام ÷نة
تأاديب وجرد من كل رتبه العسشكرية ،ونقل إا ¤بلد
القبائل الكÈى وواصشل عمله حتى اسشتعاد كل رتبه
ال -عسش -ك -ري -ة ،اسش -تشش -ه -د ب -رب-وة سش-ي-دي اŸسش-ع-ود ‘
ضشواحي أاربعاء بني دوالة ‘ ششهر جويلية  ،1958كان
يحمل رتبة نقيب وقد أاقام ›اهدوا اŸنطقة سشنة
 1987نصش- -ب- -ا ت- -ذك- -اري- -ا ل- -ه ول- -زم -لئ -ه ‘ م -ك -ان
اسشتششهادهم.

الآلة العسشكرية اŸدمرة.
‘ سش -ب -ت-م ‘ ،1958 Èاج -ت -م-اع ل-روؤسش-اء
ال -ق -ط -اع -ات واŸن -اط -ق ،ع -ق -د Ãن -ط -ق-ة
ت -رم-ن-ت Úب-ب-وغ-ن-ي ،ب-حضش-ور ال-رائ-د اإدي-ر،
ال -رائ -د ع -ل -ي ب-ن-ور ،وال-ن-ق-يب راب-ح ك-ر،Ë
طماأن سشعيد كر Ëباأن حوا‹ ثلث Úرج ً
ل
اŸتمركزة ‘ منطقة قنتيجة ،مسشتعدون
ل -ل -ت -دخ -ل وشش ّ-ن ه -ج -وم -ات ع -ل -ى ح -ل-وان
الواقعة Ãرتفعات بونوح ،ومن سشنة اإ¤
اأخرى حظي سشعيد كرÃ Ëكانة مهمة ‘
الثورة اŸظفرة.
‘ فيفري  1959حصشل على رتبة ضشابط،
‘ الجتماع الذي عقد Ãنطقة معاتقة
من قبل الرائد اإدير ،موح وعلي ،وعلي
ب-ن-ور ”ّ ،ت-ك-ل-ي-ف-ه ب-ال-ت-م-رك-ز ‘ اŸن-ط-ق-ة
ا÷نوبية من تيزي وزو ،من منطقة ذراع
اŸيزان ،فريكات ،ع Úالزاوية اإ ¤غاية
منطقة بونوح.
و‘ اأبريل  ،1959قبل اأيام قليلة من تدمÒ
ق- -ري- -ة اأيت م- -ع -م -ر ،شش -ارك الشش -ه -ي -د ‘
اجتماع مع رئيسش القطاع ﬁمد سشليما،Ê
ونوابه ،حيث رسشموا ﬂططا للكمائن ‘
م -ن-ط-ق-ة ت-ي-غ-ي-لت ل-ع-ب-ي-د ،وك-ب-دوا ال-ق-وات
ال -ف -رنسش-ي-ة ال-ك-ث Òم-ن اÿسش-ائ-ر ال-بشش-ري-ة
واŸاديةÃ ،ا فيهم القضشاء على النقيب
م- -ورو ،واأيًضش- -ا ال- -ع- -دي -د م -ن الشش -اح -ن -ات
” تدمÒها كلّيا.
العسشكرية التي ّ
اسش- -تشش- -ه -د سش -ع -ي -د ك -ر Ëوت -رك وصش -ي -ت -ه
الشش -هÒة ح -اف -ظ -وا ع -ل -ى ا÷زائ -ر اأم -ان -ة
وب -ل -غ -وا رسش -ال -ت -ن -ا اإ ¤الأج -ي-ال Ÿواصش-ل-ة
مسشÒة بناء الوطن واإعلء ششاأنه ب Úالأ·.

تيزي وزو :بن النوي توهامي

اÙطات التاريخية لششهر أاوت:
@  25أوت  :1957قررت قيادة ألثورة أ÷زأئرية نقل أ◊رب
إأ ¤ف -رنسس -ا ،وتصس -ع -ي -د ع -م -ل -ي -ات -ه -ا أل -ف -دأئ -ي -ة ع-ل-ى ألÎأب
ألفرنسسي.
لفريقي وألوزير ألكونغو‹
@  25أوت  :1960دعا ألزعيم أ إ
«ب -ات -ريسس ل -و‡ب -ا» ل -ع -ق -د ن -دوة إأف -ري -ق -ي -ة ح -ول أل-قصس-ب-ة
أ÷زأئرية ب»ليوبولدفيل».
@  26أوت  :1958نشسرت هيئات رسسمية إأحصسائيات عن عدد
أ÷زأئ- -ري ‘ ÚأÙتشس- -دأت ق- -در بـ 364أل -ف ‘ أول ج -ان-ف-ي
 1958وأرتفع إأ ‘ 485452 ¤أول جويلية من نفسس ألسسنة.
ل–اد أل -ع -ام ل -ل -ط -ل -ب-ة أŸسس-ل-مÚ
@  26أوت  :1961حضس -ر أ إ
أ÷زأئ -ري Úأشس -غ -ال أŸن-ت-دى أل-ع-اŸي ل-لشس-ب-اب ‘ «م-وسس-ك-و» ‘
إأطار ألتعريف بالقضسية أ÷زأئرية.
لحتÓل «مصسا‹ أ◊اج»
@  27أوت  :1937أوقفت سسلطات أ إ
و›موعة من رفقائه منهم ﬁمد خيضسر  ،مفدي وكرياء
وغÒهم بتهمة –ريضس ألشسعب ضسد سسيادة فرنسسا.
@  27أوت  :1959ق -ام أل -رئ -يسس أل -ف -رنسس-ي «شس-ارل دي-غ-ول»
لحتÓل با÷زأئر ليؤوكد على عملها
بزيارة تفقدية لقوأت أ إ
‘ إأطار عمليات أ÷Ôأل «موريسس شسال» ألعسسكرية.
@  28أوت  :1961قام فدأئيو جبهة ألتحرير ألوطني بفرنسسا
لشسعار
بتفجﬂ Òازن للوقود ‘ ألعديد من أŸدن ألفرنسسية إ
أل-ف-رنسس-ي Úب-ق-درة أل-ث-ورة أ÷زأئ-ري-ة ع-ل-ى ضس-رب فرنسسا ‘
لسسÎأتيجية.
عقر دأرها و‘ منشسأاتها أ إ
@  28أوت  :1961إأج -ت -م -ع أعضس-اء أÛلسس أل-وط-ن-ي ل-ل-ث-ورة
أ÷زأئرية بطرأبلسس ،وتقّرر تشسكيل ثالث حكومة جزأئرية
مؤوقتة برئاسسة «بن يوسسف بن خدة» Ÿوأجهة أسستÒأتيجية
شسارل ديغول ألسسياسسية خاصسة ‘ أÙادثات أŸقبلة.
@  29أوت  :1937ن ّ
ظم أŸناضسلون Œمعا كبÒأ Ãدينة تلمسسان
تنديدأ بعملية إأعتقال مسسؤوو‹ حزب ألشسعب أ÷زأئري من
طرف ألسسلطات ألفرنسسية.
@  29أوت  :1959أن -ت -هت م -ه -م -ة ب -ع -ث-ة أ◊ك-وم-ة أŸؤوق-ت-ة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة أ÷زأئ -ري -ة ب -ق -ي -ادة ﬁم-د ي-ع-ل-ى إأ ¤أوروب-ا
ألشسرقية ألتي جمعته بشسخصسيات حكومية وغ Òحكومية
لتأاسسيسس مكاتب خارجية ÷بهة ألتحرير بهذه ألبلدأن.
@  30أوت  :1955أع-ل-نت ألسس-ل-ط-ات أل-ف-رنسس-ية “ديد حالة
ألطوأرئ ‘ كامل ألÎأب أ÷زأئري أمام ألضسربات ألقاسسية
أŸوجهة للجيشس ألفرنسسي.
لم-ان-ة أل-دأئ-م-ة ل-ل-مغرب ألعربي
@  30أوت  :1958ع-ق-دت أ أ
لول ب -ت -ونسس أل -ع -اصس -م -ة ،ودعت إأ ¤ت -نسس -ي-ق
إأج -ت -م -اع -ه -ا أ أ
لسستعمار ألفرنسسي.
ألنشساطات ألنضسالية ضسد أ إ
@  31أوت  :1959شس -ن أ÷يشس أل -ف -رنسس -ي ه-ج-وم-ات وأسس-ع-ة
أل-ن-ط-اق شس-م-لت ك-ام-ل ألÎأب أل-وط-ن-ي ع-رفت ب-اسس-م ع-مليات
شسال ألعسسكرية أنطÓقا من ألغرب أ÷زأئري.
لم-ري-كية
@  31أوت  :1961أن-ع-ق-د Ãدب-ن-ة «ري-دج ف-ي-ل-د» أ أ
ل–اد أل- -ع- -ام ل- -ل- -ط- -ل- -ب- -ة أŸسس- -ل- -مÚ
أŸؤو“ر أل - -ث- -ا Êل- -ف- -رع أ إ
أ÷زأئ -ري Úأسس -ت -م -ر إأ ¤غ -اي-ة أل-ت-اسس-ع سس-ب-ت-م ،Èح-يث ق-دم
تقارير إأقتصسادية وإأجتماعية ومسساعدة مالية إأ ¤ألهÓل
لح-م-ر أ÷زأئ-ري ل-دع-م أل-ث-ورة أل-ت-حريرية بـ 2062دولر
أ أ
أمريكي.
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اأ’حد  25أاوت  2019م
الموافق لـ  24ذي الحجة  1440هـ

أنطلق أمسس Ãركز سشيدي موسشى

بلماضسـي يسستدعـي ’ 21عب ـا للمشساركـ ـ ـة
‘ تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربصص اŸنتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب اÙل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
أنطلق ،أمسس ،تربصس ألÓعب ÚأÙليÃ ،Úركز سشيدي موسشىÃ ،ششاركة ’ 21عبا ،بعدما أفرج ألناخب ألوطني جمال
بلماضشي عن قائمة ألعناصشر أŸعنية بهذأ ألÎبصس ألتحضشÒي ألذي سشيدوم لغاية  28من ألششهر أ÷اري.

»°ù«ªM QÉªY
كشص-ف ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال
بلماضصي ،وبعد طول إانتظار ،عن
قائمة الÓعب ÚاŸعني ÚبÎبصض
سص-ي-دي م-وسص-ى ل-ل-محلي Úوإاختار
الرجل اأ’ول ‘ اÿضصر ’ 21عبا
م -ن ال-ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ُŸب-اشص-رة
ÓŸقاة اŸغرب ‘
التحضصÒات ُ
تصص - - -ف - - -ي - - -ات «الشص- - -ان» .دخ- - -ل
«اÿضص- - - - -ر» ،أامسض السص - - - -بت‘ ،
ت -ربصض –ضصÒي Ãرك -ز سص -ي-دي
م-وسص-ى سص-يسص-ت-غ-ل-ه ال-طاقم الفني
إ’ختيار أافضصل اأ’سصماء وسصيعمل
زمÓ- -ء ا◊ارسض اŸت- -أال- -ق ق- -اي- -ة
Ÿتّوج بالكان
مرباح على إاقناع ا ُ
 2019ل- -ل- -ت -واج -د أام -ام» أاسص -ود
ا’طلسض» ،شصهر سصبتم Èالداخل.
ع- -رفت ال- -ق -ائ -م -ة ت -واج -د ع -دة
’عب Úشصبان من ﬂتلف ا’ندية
على غرار ا◊ارسض بن بوط من
شص-ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائل وخÒاوي مدافع
ا–اد العاصصمة و’عب Úآاخرين
سصيكونون مطالب Úبضصرورة اثبات
أانفسصهم أامام بلماضصي.
انطلق الÎبصض على وقع رحيل
ح- -ك- -ي- -م م- -دان اŸن- -اج Òال -ع -ام
ل -ل -م -ن -ت-خب ال-وط-ن-ي ال-ذي غ-ادر
م-نصص-ب-ه أ’سص-ب-اب شص-خصص-ي-ة كمال
قال ،إا’ ان ا’مور يبدو انها ⁄
تكن تسص Òكما ينبغي بينه وبÚ
بلماضصي.
أاع-ل-ن اŸن-اج Òال-ع-ام ل-ل-م-ن-تخب
ال-وط-ن-ي ح-ك-ي-م م-دان ،اسص-ت-قالته
م -ن م -نصص -ب-ه م-ت-ح-ج-ج-ا ب-ال-ت-عب

واإ’رهاق ،وفق ما جاء ‘ بيان
ا’–اد ا÷زائ -ري ل -ك -رة ال -ق -دم
«ف- - -اف» ‘ وقت أارج - -عت ف - -ي - -ه
مصصادر أان رحيل مدان كان بطلب
من اŸدرب جمال بلماضصي الذي
رفضض ال- -ع -م -ل م -ع -ه م -رة أاخ -رى
بسصبب اÓÿفات التي وقعت بÚ
الطرف.Ú
كشص- -فت «ال- -ف- -اف» رسص- -م -ي -ا ع -ن
اعتذار مدان عن ا’سصتمرار ‘
م-نصص-ب-ه ب-ع-د ع-ام Úم-ن ال-ع-ط-اء
رفقة اŸنتخب ا÷زائري ،بسصبب
رغ -ب -ت -ه ‘ ا◊صص -ول ع -ل-ى راح-ة
وع Èمدان عن رغبته ‘ ا’بتعاد
عن اŸنتخب ،وأاخذ قسصطا من
ال - -راح - -ة بسص - -بب الضص - -غ- -وط- -ات
اŸفروضصة عليه وقدم خ Òالدين
زطشص -ي رئ -يسض «ال -ف -اف» وك -اف -ة

أاعضصاء اŸكتب التنفيذي الشصكر
Ÿدان على كل اÛهودات التي
ب -ذل -ه -ا رف-ق-ة اÿضص-ر خ-اصص-ة ‘
كأاسض اأ’· اأ’فريقية اŸاضصية.
من جانبه ،قال مدان ‘ تصصريح
Ÿوق -ع «ال-ف-اف»« :أا“ن-ى ال-ت-وف-ي-ق
للمنتخب الوطني وأانا جد فخور
Ãا قدمته رفقة اÙارب ÚكÓعب
وكإاداري لقد قررت بعد سصنت Úمن
العطاء رفقة منتخب بلدي أان أاضصع
حدا ŸسصÒتي سصآاخذ قسصطا من
الراحة أ’نني أاشصعر بالتعب وا◊زن
وفضصلت أان أاترك مكا Êلشصخصض
قادر على منح اإ’ضصافة للمنتخب
خ - - -اصص - - -ة وأان ب - - -عضض اأ’ط - - -راف
أاصصبحت تسصتهدف اسصمي شصخصصيا
وا’–اد ا÷زائري من دون سصبب
«.

قائمة ألÓعب:Ú
حرأسشة أŸرمى :قاية مرباح
– بن بوط أسشامة
أل -دف -اع :سش -ع -دي رضش -وأ– Ê
ع Ó- -ت - -ي ول - -ي- -د – شش- -ري- -ف- -ي
رضش- -وأن – ل- -ع- -م- -ارة ن -ب -ي -ل –
شش -اف -ع -ي ف -اروق – مصش -ط -ف -ى
خÒأوي – ب- -وشش- -ار سش -ف -ي -ان –
بوششينة مصشطفى
وسشط أŸيدأن  :حمودي طيب
– رب-ي-ع-ي م-ي-ل-ود – ب-ن خ-ليفة
ط- -اه- -ر – سش- -ع -ي -ود أم – Òب -ن
دبكة سشفيان.
أل- - -ه- - -ج - -وم  :سش - -اŸي حسش– Ú
غششة حسشام – جحنيط أكرم
– ب -ل -ح -ول ح -م -زة – ب-ن ع-ي-اد
رياضس – بن ششاعة زكرياء.

بعد Œربة فاششلة ‘ نوتنغهام فورسشت

سسودا Êيقود أاوŸبياكوسص اليونا Êللمشساركة ‘ رابطة أابطال أاوروبا

ألفوز ألكاسشح للفريق أليوناÊ
أوŸبياكوسس برباعية نظيفة أمام ‡ثل
روسشيا ‘ ألدور ألفاصشل للتأاهل لدور
أÛموعات من رأبطة أبطال أوربا ‘
لقاء ألذهاب ‘ أثينا ،ضشمن للفريق
أليونا Êألذي أنضشم له هÓل سشودأ،Ê
مع بدأية أŸوسشم أ◊ا‹ ،مكانة ‘ دور
’ك Èتظاهرة كروية ‘
أÛموعات أ
ألقارة ألعجوز ومرششح ÓŸقاة كبار
’وروبية ،مثل جوفنتوسس
ألقارة أ أ
’ندية ألتي
وبرششلونة وغÒهما من أ أ
ترأهن على ألتتويج.
نقل هÓل سصودا Êبعد سصنة كاملة من معاناة
اإ’صصابة إا ¤أاعرق فرق اليونان أاوŸبياكوسض،
يدّل على أان الÓعب ’ يريد أان ينتهي وهو
الذي Œاوز سصنه الواحدة والثÓث Úومازال
ﬁتفظا بأامنية ‘ العودة للمنتخب ا÷زائري
بالرغم من أان سصنه سصيبلغ  35سصنة عندما
تنطلق مباريات كأاسض العا ‘ 2022 ⁄قطر،
ورفضض هÓل سصودا Êكل العروضض اÿليجية
التي وصصلته من اإ’مارات العربية اŸتحدة
ومن السصعودية ومن قطر ،وفضصل رفع التحدي
‘ فريق النجوم ‘ اليونان واختتام مسصÒته
ا’حÎافية التي هي على مشصارف العقد اأ’ول
أاي عشصر سصنوات.
انتقل هÓل سصودا Êمن جمعية الشصلف إا¤
الÈتغال حيث تقمصض أالوان فيتوريا غيماريشض
‘ خ- -ري- -ف  2011وحصص -ل م -ع -ه ع -ل-ى ك-أاسض
الÈت -غ -ال سص -ن-ة  2013وك -ان ضص-م-ن مسص-ج-ل-ي
أاهداف الفوز ‘ اللقاء النهائي أامام بنفيكا ‘
ل- -ق -اء م -ث Òح ّ-ول ف -ي -ه سص -ودا Êال -ه -زÁة إا¤
ان -تصص -ار ،وب -ع -د ثÓ-ث-ة م-وسص-م ‘ ÚالÈت-غ-ال
انتقل إا ¤كرواتيا ولعب مع كبÒها دينامو
زغرب ،واطمأان ‘ هذا البلد الذي تعت Èفيه
ال-ب-ط-ول-ة ضص-ع-ي-ف-ة اŸسص-ت-وى ،وتضصم  12ناديا
فقط ،فسصجل ‘ أاول موسصم له مع هذا الفريق
 16ه- -دف- -ا وصص- -ار واح -د م -ن ‚وم ال -دوري
الكرواتي ،وأ’ن أاجره كان مرتفعا رفضض هÓل
سصودا Êاللعب ‘ دوريات أاقوى مثل فرنسصا
مفضص Óما يتقاضصاه من مال ‘ كرواتيا ،وكان

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

يشصارك ‘ كل موسصم ‘ دور اÛموعات من
أاوربا ليغ فقط ،و ⁄يلعب دور اÛموعات
من رابطة أابطال أاوربا مع دينامو زغرب سصوى
مرة واحدة ،فاز فيها دينامو زغرب ‘ مباراة
واحدة على أارضصه أامام أارسصنال وخسصر بقية
حرم من
اŸباريات وخرج من الدور اأ’ول و ُ
اŸرك -ز ال-ث-الث ال-ذي ي-ن-ق-ل-ه أ’ورب-ا ل-ي-غ وك-ان
هÓل سصودا Êدائما ‘ التشصكيلة اأ’سصاسصية
لناديه .كان أاهم ما حققه هÓل سصودا Êهو

اŸشص -ارك -ة ‘ م -ون -دي -ال الÈازي -ل ‘ صص -ي -ف
 ،2014و ⁄يوفق ‘ التسصجيل و’ حتى ‘
تقد“ Ëريرات حاسصمة ،ولكنه لعب أاسصاسصيا
‘ مباراة ثمن النهائي أامام أاŸانيا وكان ضصمن
‚ومها ،وجرحته اإ’صصابة مع بداية اŸوسصم
اŸاضص -ي ع -ن -دم -ا ل -عب ل-ن-وت-ن-غ-ه-ام ف-وريسصت
اإ’‚ليزي رفقة عد’ن قديورة ،فغاب عن
الكان التي فاز بها زمÓءه ‘ الصصيف ا◊ا‹
و ⁄يسصجل ‘ إا‚لÎا سصوى هدف Úفقط.
لعب سصودا Êالذي سصيبلغ  32سصنة ‘ نوفمÈ
ال - -ق- -ادم ‘ ا÷زائ- -ر والÈت- -غ- -ال وك- -روات- -ي- -ا
وإا‚لÎا وحاليا ‘ اليونان ‘ ،فريق كبÒ
تأاسصسض ‘ سصنة  ،1925يدربه حاليا الÈتغا‹
ب-ي-درو م-ارت-ي-نسض ،وه-و ح-ال-ي-ا ف-ري-ق اأ’حÓم
ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ف-رق ال-ي-ون-ان-ي-ة ،إاذ يحرسض مرماه
الÈتغا‹ خوزي والفرنسصي آا’م ،ويدافع عن
ح -ظ -وظ-ه ‘ اÿط اÿل-ف-ي’ ،ع-ب-ان دول-ي-ان
أاح- -ده- -م- -ا ع- -ب- -دالÓ- -وي اŸغ- -رب -ي اأ’صص -ل،
وج -نسص -ي -ت -ه م -ن الÔوي-ج وآاخ-ر م-ن الÈت-غ-ال،
إاضصافة إا ¤اŸدافع التونسصي اŸوهوب مرياح
يوسصف ،ويوجد ‘ خط الوسصط ’عبان من
الÈازي- -ل ،رف -ق -ة ه Ó-ل سص -ودا Êوال -ف -رنسص -ي
الدو‹ السصابق فالبوينا الذي كان ‘ اŸوسصم
اŸاضص -ي رف -ي -ق -ا ل-ل-ج-زائ-ري Úي-اسص Úب-ن زي-ة
وإاسصÓم سصليما ‘ Êفريق فينارباتشصي الÎكي
‘ Œربة فاشصلة جدا.

شسبيب ـ ـ ـ ـ ـ ـة السس ـ ـ ـ ـ ـ ـاورة ‘ مواجهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
حاسسمـ ـة أامـ ـ ـام البنزرتـ ـ ـي التونسس ـ ـ ـ ـ ـي
يوأجه ششبيبة ألسشاورة ،أليوم ،نظÒه ألنادي ألبنزرتي ألتونسشي ‘ أطار
مباريات أ÷ولة ألثالثة لدور أÛموعات للدور ألتمهيدي لكأاسس ألعرب لÓندية
أ’بطال حيث يسشعى ألفريق أ÷زأئري لتحقيق أ’نتصشار من أجل ضشمان ألتأاهل
أ ¤ألدور أŸقبل .

ÖdÉW øH OGƒDa
“ك - - -نت ‡ث - - -ل - - -ة ال- - -ك- - -رة
ا÷زائرية شصبيبة السصاورة من
–ق -ي -ق ن -ت -ي-ج-ة ع-ريضص-ة ‘
ال- -دور ال -ت -م -ه -ي -دي اŸؤوه -ل
للدور  32من رابطة أابطال
العربÃ ،لعب الدار البيضصاء
باŸغرب .وبحسصب اأ’خبار
التي أافادتنا من هناك بأان
رف - -اق مسص - -ع- -ودي سص- -ج- -ل- -وا
خ-م-اسص-ي-ة ك-ام-ل-ة أام-ام ‡ث-ل
جزر القمر ،وكذا بهدف يتيم
أام -ام ب-ط-ل ج-ي-ب-وت-ي ،وال-ي-وم
سص -ي -ل -ت-ق-ي ال-ن-ادي ال-ب-ن-زرت-ي
ل - -ت - -ح - -دي - -د ب - -ط - -ل ال- -دورة
ال-ت-م-ه-ي-دي-ة ل-لوصصول إا ¤دور
اÛم - -وع- -ات ،وم- -ن خÓ- -ل
متابعتنا لفريق السصاورة عن
ط -ري -ق اأ’خ -ب -ار ال-واردة م-ن
م- -وق- -ع- -ة ا◊دث ف -إان أاب -ن -اء
ا÷نوب أاكدوا أانهم أاه Óلها.
م-ن خÓ-ل ال-ن-ت-ائ-ج اÙصصل
ع-ل-ي-ه-ا ف-إان ب-ط-ل اÛموعة
سص -ي -ت -أاه -ل إا ¤ال -دور ال-ق-ادم
ويتأاهل إا ¤دور متقدم من

اŸنافسصة.
م- - -ن خ Ó- -ل ا◊ديث ال - -ذي
أاجرته جريدة «الشصعب» مع
اŸدرب قبل السصفر فقد أاكد
‘ ذلك ا◊ديث بأان فريقه
‘ ج -اه -زي -ة ت-ام-ة وسص-ي-ل-عب
اŸباريات الثÓث بنية الفوز،
وه- -ذا م- -ا أاك- -دت- -ه شص- -ب- -ي- -ب -ة

السص - - - - - - -اورة ‘ ا◊وار اأ’ول
وال -ث -ا Êواح -تÓ-ل-ه-ا اŸرت-ب-ة
اأ’و ‘ ¤اÛم - - - -وع - - - -ة ‘
انتظار النهائي ،قبل اأ’وان،
م-ع ال-ب-ن-زرت-ي وال-ت-ي نتمناها
أان ت - -ك - -ون إاي - -ج - -اب - -ي- -ة’ ،أن
ال-ب-ط-ول-ة ال-ع-رب-ية تهواها كل
اأ’ندية ا÷زائرية.

أبدى أنبهاره بالهياكل ألرياضشية ‘ قطر

براهيمـ ـ ـ ـ ـ ـي« :انضسمام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي للري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
كان به ـ ـ ـدف البح ـ ـث عن –ـ ـ ـد جدي ـ ـ ـ ـ ـد»

أششاد ألدو‹ أ÷زأئري ،ياسشÚ
برأهيمى ،أŸنضشم حديثا أإ ¤ألريان
ألقطري ‘ فÎة أ’نتقا’ت
ألصشيفية أ◊الية ،با’سشتعدأدأت
ألقطرية أ÷ارية ’سشتضشافة كاأسس
ألعا ⁄لكرة ألقدم عام ‘ 2022
ألدوحة ،وتوقع باأن تنظم قطر
أفضشل نسشخة ‘ تاريخ أŸونديال.
قال براهيمي ‘ تصصريحات للموقع الرسصمي
ل-ل-ن-ادي ال-ق-ط-ري»:ك-انت ‹ ال-ف-رصص-ة ÿوضض
Œرب -ة –ضصÒات ق -ط -ر ل-ك-أاسض ال-ع-ا ⁄أاث-ن-اء
وجودي مع اŸنتخب الوطني شصهر جويلية
اŸاضصي ،وتسصنت إا‹ الفرصصة لÓطÓع على
ك-ي-ف-ي-ة ا’سص-ت-ع-داد ل-ت-ن-ظ-ي-م كأاسض العا ⁄هنا،
وف -وج -ئ -ن -ا ح -ق-ي-ق-ة ب-ح-ج-م اÛه-ود ا÷ب-ار
واŸشصاريع الكبÒة التي تقوم بها قطر من
أاج -ل اح -تضص -ان أافضص-ل نسص-خ-ة ل-ك-أاسض ال-ع-ا،⁄
وقمنا با’طÓع على اÓŸعب والتجهيزات
وك -اف -ة ال -ت -داب Òخصص -وصص -ا ط -ري -ق-ة –ضصÒ
اÓŸعب ’سصتقطاب ا÷ماه ‘ Òأاك Ìمن
ملعب ‘ نفسض اليوم ،وهي حقا اسصتعدادات
ج -ب -ارة  ⁄يسص -ب -ق ‹ أان شص-اه-دت-ه-ا م-ن ق-ب-ل،
وه - -ن- -ي- -ئ- -ا ل- -ق- -ط- -ر ك- -ل ه- -ذه اŸشص- -روع- -ات
وا’سصتعدادات ا÷ارية ’سصتضصافة اŸونديال،
ونحن نتمنى أان تكون أافضصل نسصخة من كأاسض
العا ‘ ⁄قطر ‘ ظل كل هذه ا’سصتعدادات».
–دث براهيمي عن ‚احه مع زمÓئه ‘
اŸن- -ت- -خب ا÷زائ -ري ب -ال -ف -وز ب -ك -أاسض اأ’·
اإ’فريقية اأ’خÒة ‘ مصصر ،مشصًÒا إا ¤أان
هدفهم اأ’سصاسصي كان ا◊صصول على اللقب،
وأاكد أان هذا الفوز سصاهم ‘ قدوم أاك Ìمن
’عب جزائري إا ¤اÓŸعب القطرية اŸوسصم
ا◊ا‹ ،نظرا لرغبة اأ’ندية ‘ ا’سصتفادة من

نيم ـ ـ ـ ـ ـ ـار يتأارج ـ ـ ـ ـح بـ ـ ـ Úالري ـ ـ ـال و«البارسس ـ ـ ـا»
كششف تقرير صشحفي فرنسشي ،أمسس
ألسشبت ،عن تطور جديد ‘ عÓقة
ألنجم ألÈأزيلي نيمار دأ سشيلفا ،مع
ناديه باريسس سشان جÒمان.
ذكرت صصحيفة «ليكيب» الفرنسصية أان هناك
توتًرا لدى اÙيط Úبنيمار ،بسصبب أان وضصع
الÓعب ‘ اÒŸكاتو يزداد تعقيًدا ،قبل 10
أايام فقط من غلق باب ا’نتقا’ت بشصكل

1٨031

’بطال
Óندية أ أ
كأاسس ألعرب ل أ

قبــــــــل أيــــــــام عـــــــن غلـــــــــــق «أÒŸكاتــــــــــو»
رسصمي .أابرزت أان سصان جÒمان رفضض حتى
اآ’ن ك- -ل ال -ع -روضض اŸق -دم -ة ل -ن -ي -م -ار ،م -ن
ب- -رشص- -ل- -ون- -ة وري- -ال م- -دري -د وج -وف -ن -ت -وسض.
سصيكون اأ’سصبوع ا◊ا‹ لÓعب معقدا ،سصواء
ل -عب ضص -د ت -ول -وز أام  ⁄ي -ل -عب ،ح -يث سص-ي-ت-م
إاطÓ- -ق ه- -ت- -اف -ات ضص -ده ‘ ا◊ال -ت .Úل -ك -ن
الصصحيفة أاشصارت إا ¤أانه ‘ حال مشصاركة
الÓ-عب الÈازي-ل-ي ،ف-إان-ه ق-د ي-ق-ن-ع ج-م-اهÒ

العدد
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النادي الباريسصي.
قالت الصصحيفة ان هناك –سصنًا ‘ عÓقة
ن- -ي- -م- -ار م- -ع سص- -ان جÒم -ان ،ح -يث ظ -ه -رت
عÓمات سصÓم مؤوخًرا ب Úالطرف ،Úلتتوقف
حالة ا◊رب التي بدأات مع نهاية اŸوسصم
اŸاضصي .شصددت الصصحيفة على أان ا◊وار
ب Úا÷انب Úبات يجري «بشصكل مهذب.

القدرات واإ’مكانيات التي يتمتع بها «ﬁاربو
الصصحراء» ،وقال براهيمي»:أامر رائع أان ‚د
كل هذا العدد من الÓعب Úا÷زائري‘ Ú
ال -دوري ال -ق -ط -ري ،وه -ذا ن -ت -ي -ج-ة ال-ث-ق-ة ‘
ق - -درات - -ه - -م وال- -رغ- -ب- -ة ‘ ا’سص- -ت- -ف- -ادة م- -ن
إامكانياتهم ،ونحن ‘ اتصصال دائم مع بعضصنا
البعضض ،ونلتقي ‘ اŸنتخب ،ولدي عÓقة
جيدة مع بغداد بو‚اح ’عب السصد ،وسصفيان
هني وعد’ن قديورة ’عبي الغرافة ،وهذا
اأ’مر يسصهل ‹ الكث Òمن اأ’شصياء ،وأا“نى أان
أارى العديد من ’عبي اŸنتخب ا÷زائري ‘
اŸسصتقبل ‘ الدوري القطري».
تطرق براهيمي إا ¤أاسصباب مغادرته بورتو
الÈت -غ -ا‹ وق -دوم -ه إا ¤اÓŸعب ال -ق -ط -ري-ة
فقال»:بعد مسصÒتي مع بورتو الÈتغا‹ قررت
ال- -ب- -حث ع- -ن م -غ -ام -رة أاخ -رى و–د ج -دي -د
ŸسصÒتي ا’حÎافية ،خاصصة وأانني كÓعب
Îﬁف أاب -حث دائ -م -ا ع -ن –ق -ي -ق اأ’فضص -ل
وتقد Ëأافضصل ما لدي للفريق الذي أالعب
معه ،وعائلتي كان لها دور ‘ اختياري اللعب
للريان ،خاصصة وأان اأ’جواء سصتكون مناسصبة
بالنسصبة لنا وسصأاعمل على النجاح مع الفريق»،
وع -ن ط -م -وح-ات-ه م-ع ال-ري-ان ال-ق-ط-ري ي-ق-ول
براهيمي»:أاعد ا÷ماه Òالريانية بأان أاقدم
أاقصصى ما لدي ،ونأامل أان نفوز بأاك Èقدر
‡كن من اŸباريات ،وسصأاعمل مع زمÓئي
على حصصد اأ’لقاب من خÓل تقد Ëموسصم
اسص-ت-ث-ن-ائ-ي ،واسص-ت-ع-دادات-ن-ا كفريق بشصكل عام
جيدة وعلى أاحسصن وجه ،وينصصب تركيزنا على
ان -ط Ó-ق-ة ال-دوري م-ن أاج-ل ال-ب-داي-ة ال-ق-وي-ة،
وأاشصعر بقيمة الروح ا÷ماعية داخل الفريق،
‡ا سص- -اع- -د Êع- -ل- -ى ال- -ت -أاق -ل -م سص -ري -ع -ا م -ع
اÛموعة».

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

á°VÉjQ

األحد  25أاوت  2019م
الموافق لـ  24ذي الحجة  1440هـ

رابطة أابطال إافريقيا

«أابن ـ ـاء سصوسصطـ ـارة» أامام فرصصـة
تأاكيـ ـ ـ ـ ـد أاحقيته ـ ـ ـ ـ ـم بالتأاه ـ ـ ـ ـ ـ ـل
يواجه ،اليوم ،اإ–اد العاصسمة نظÒه سسونيداب من النيجر ‘ اإياب الدور التمهيدي لرابطة اأبطال
اإفريقيا حيث يسسعى اأشسبال اŸدرب ،بÓل دزيري ،لتحقيق النتصسار رغم اأنهم حققوا الفوز ‘ مباراة
الذهاب.
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ظهـ ـ ـور ب ـ ـن ناصص ـ ـر مؤوجـ ـل مـ ـع اŸي ـÓن
ي-ن-وي م-ارك-و ج-ي-ام-ب-اول-و،
م - -درب م- -يÓ- -ن اإلي- -ط- -ا‹،
تاأجيل الظهور األول للدو‹
ا÷زائ- -ري اإسس- -م- -اع- -ي- -ل ب -ن
ناصسر ،وفقا Ÿا كشسفت عنه
ت -ق -اري -ر اإعÓ-م-ي-ة اإي-ط-ال-ي-ة،
واأك -دت صس -ح-ي-ف-ة «لغ-ازي-ت-ا
ديلو سسبورت» ‘ هذا السسياق
اأن اŸدرب ي- -خ- -ط- -ط Ÿن- -ح
اŸزي -د م -ن ال -وقت ل -ن -ج-م-ه
ا÷زائ -ري م-ن اأج-ل الـت-اأق-ل-م
مع طريقة اللعب التي ينوي
اع- -ت- -م -اده -ا خ Ó-ل اŸوسس -م
ا◊ - -ا‹ ( ،)1-2-3-4وت -ب-ع-ا
ل- -ذلك ل- -ن يشس- -ارك ال- -ن- -ج- -م
ا ÷ ز ائ ر ي ا أ س س ا س س ي ا ‘ م ب ا ر ا ة
األسسبوع األول اأمام اأودينيزي
اŸقرر اإقامتها ،اليوم األحد،
على ملعب فريو‹ ،على اأن
ي -ظ -ه -ر م -ن -ذ ال-ب-داي-ة خÓ-ل
مواجهة ا÷ولة الثانية اأمام
بريشسيا.
Œدر اإلشس- - - - - - - - - - - -ارة اإ ¤اأن
«ال- -روسس -ونÒي» ت -ع -اق -د م -ع
لعب ال- - -وسس- - -ط ا÷زائ - -ري
بتوصسية من مدربه ا÷ديد،
السس -اع -ي ل -ب -ن -اء ف-ري-ق ق-ادر
ع- -ل- -ى اإع -ادة اأ›اد ال -ن -ادي
ع- -ل- -ى الصس -ع -ي -دي -ن اÙل -ي

والقاري ،وكان بن ناصسر تاألق
م- -ع اإم- -ب -و‹ خ Ó-ل اŸوسس -م
اŸاضس- - -ي وف- - -رضض ن- - -فسس- - -ه
و ا ح - - -د ا م - - -ن ا أ ف ض س - - -ل ‚ و م
النسسخة األخÒة من الدوري
اإلي-ط-ا‹ ،واسس-ت-ع-اد الÓ-عب
ت- -وه -ج -ه ‘ اإي -ط -ال -ي -ا ب -ع -د
Œرب -ت Úغ Òم -وف -ق -ت Úم-ع
اأرسس - -ن- -ال اإل‚ل- -ي- -زي وت- -ور
الفرنسسي.

ل- - -عب لعب «اÿضس - -ر» دورا
كبÒا ‘ تتويج كتيبة جمال
بلماضسي بـ»كان  ، 2019حيث
صس -ن -ع ث Ó-ث -ة اأه -داف خÓ-ل
اŸباريات السسبع التي شسارك
فيها ،كما ” اختياره أافضسل
لعب خÓ- - - - -ل دورة مصس - - - -ر
 2019من قبل اللجنة الفنية
ال -ت -اب -ع-ة ل–Ó-اد اإلف-ري-ق-ي
لكرة القدم.

خرج من حسسابات اŸدرب رودجرز

»°ù«ªM QÉªY
ت -ب -دو ح -ظ -وظ ا–اد ال -ع -اصس -م-ة
وفÒة للتاأهل ا ¤الدور اŸقبل من
م -ن -افسس-ة راب-ط-ة اب-ط-ال اف-ري-ق-ي-ا
خاصسة انه فاز ذهابا اأمام منافسض
متواضسع وهو الفوز الذي سسيسسمح
ل- -زمÓ- -ء ب- -ن شس- -اع- -ة م- -ن دخ- -ول
مواجهة اليوم بارتياح كب .Òا–اد
العاصسمة الذي فاز على فريق ⁄
يبد مقاومة كبÒة وهو سسونيداب
من النيجر فاإن تاأهله ‘ الدور
ال-ت-م-ه-ي-دي ل ي-ع-ت Èح-دث-ا ل-فريق
وصسل منذ اأربع سسنوات اإ ¤نهائي
اŸن- -افسس- -ة األق- -وى وخسس- -ر اأم- -ام

مازامبي  .تبدو اŸواجهة التي
سستجري ،مسساء اليوم ‘ ،ملعب 5
جويلية ›رد اإكمال مهمة وقد ل
يحضسر اأصس‡ Óثل النيجر بعد اأن
تاأكد من اإقصسائه اأمام فريق اأقوى
م -ن -ه ‘ ك -ل اŸسس -ت -وي -ات وت -ب-ق-ى
م- -ه- -م -ة الشس -ب -ي -ب -ة وال–اد ،ه -ي
وصس - - - -ول ال - - - -ف- - - -ري- - - -ق Úاإ ¤دور
اÛم - - -وع- - -ات وتسس- - -ي Òال- - -فÎة
القادمة باحÎافية وبخÈة فريقÚ
سس -ب -ق ل -ه -م -ا واأن ت -األ -ق-ا ق-اري-ا ‘
مسس-اب-ق-ة ي-ل-ع-ب-ه-ا ه-ذا اŸوسسم كل
ك -ب -ار اإف -ري -ق-ي-ا م-ن دون اسس-ت-ث-ن-اء
حيث يشسارك األهلي والزمالك من
م ص س ر و ا ل ر ج ا ء و ا لو د ا د م ن ا  Ÿغ ر ب

والÎج -ي وال -ن -ج -م السس -اح-ل-ي م-ن
تونسض واأي نتيجة دون بلوغ دور
اÛم-وع-ات ه-ي ك-ارث-ة ب-ال-نسس-ب-ة
لهذين الفريق Úاللذين انطلقا ‘
اŸن -افسس -ة وع -ي -ن -ه -م -ا ع-ل-ى ل-قب
رابطة اأبطال اإفريقيا واŸشساركة
‘ كأاسض العا ⁄لÓأندية  .وينتظر
ان تلقي الزمة اŸالية بظÓلها
على مشسوار ال–اد ‘ اŸنافسسة
القارية خاصسة ان الفريق سسيكون
مطالبا بالتنقل ‘ ا÷ولة اŸقبلة
خارج الوطن و هي السسفرية التي
تتطلب الكث Òمن الموال من اجل
تغطيتها .
يعا Êالفريق من مشسكل Œميد

ا ل ر ص س ي د ا  Ÿا ‹ ل ل نا د ي و ه و ا ل م ر
الذي اثر كثÒا على –ضسÒات و
ت -ن -قÓ-ت ال-ف-ري-ق خÓ-ل م-ن-افسس-ة
ا ل ب ط و ل ة و ر ا ب ط ة ا ب ط ا ل ا ف ري ق ي ا
حيث هدد الفريق بالنسسحاب.
طلب اŸدرب دزيري و الÓعبون
من النصسار بالوقوف ا ¤جانب
ال -ف -ري-ق خÓ-ل ه-ذه اÙن-ة ال-ت-ي
ّÁرون ب -ه -ا خ -اصس -ة ان انسس -ح -اب
ال–اد م- -ن اŸن- -افسس- -ة ال -ق -اري -ة
سس -ي -وؤث -ر سس-ل-ب-ا ع-ل-ى صس-ورة ال-ك-رة
ا÷زائرية ‘ افريقيا التي عرفت
عودة اŸنتخب ا ¤الواجهة بعد
ال- -ت- -ت -وي -ج اŸسس -ت -ح -ق ب -ال -ك -اأسض
القارية .

غواريول مطالب Ãنح الفرصسة للدو‹ ا÷زائري

ﬁـ ـ ـرز أاكـ ـ ـ ـ ÈاŸتضصرريـ ـ ـن م ـ ـن تأالـ ـ ـق البلجيكـ ـ ـ ـي دي بروي ـ ـ ـ ـن
ك-ان ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ك-ي-فن دي بروين
اأح- -د اأفضس- -ل لع- -ب- -ي م- -انشسسسÎ
سس -ي-ت-ي ‘ م-وسس-م ،2018/ 2017
ح ي ث ك ان ت ل ه م س س ا ه م ة ك ب  Òة ‘
التتويج باللقب ‘ نهاية اŸطاف
ول-ك-ن-ه ت-ع-رضض ل-ب-عضض اإلصس-ابات
التي كانت سسببا ‘ ابتعاده لفÎة
ك - -بÒة ‘ م - -وسس - -م ،2019/2018
ول -ك -ن م -ع ان-طÓ-ق م-وسس-م 2019
 2020/اسسÎج - -ع الÓ- -عب دوره
اŸه-م ‘ تشس-ك-ي-ل-ة «السس-ي-ت-يزينز»
فقد خاضض اأول مبارات Úللفريق
‘ ال- -دوري اإل‚ل- -ي- -زي ‘ ه -ذا
اŸوسسم و‚ح ‘ صسناعة الهدف
ال -ث -ا Êل -ف -ري -ق-ه اأم-ام وسست ه-ام
يونايتد اإ ¤جانب صسناعته لهد‘
ال -ف -ري -ق ‘ ال -ت -ع -ادل األخ Òم-ع
توتنهام بهدف Úلكل فريق ،و‘
ه -ذا ال -ت -ق -ري -ر نسس -ت -ع-رضض اأب-رز
اŸتضسررين من تاألق صساحب 28
ع-ام-ا ،ب-ق-ي-ادة ال-دو‹ ا÷زائ-ري
رياضض ﬁرز.
ان -ت -ق -ل ري -اضض ﬁرز م-ن ل-يسسÎ
سس -ي -ت -ي اإ ¤م -انشسسس Îسس -ي-ت-ي ‘
صس-ي-ف  ‘ 2018صس -ف-ق-ة وصس-لت
ق -ي -م -ت -ه -ا اإ 61 ¤م-ل-ي-ون ج-ن-يه
اإسسÎليني و ⁄يكن اŸوسسم األول
ج -ي -دا ل -ل -ن -ج -م ا÷زائ -ري ف -ق-د
شسارك ‘  14مباراة ‘ التشسكيلة
األسساسسية و 13كبديل مسسج7 Ó
اأه- -داف وصس -ن -ع  4اأخ -رى ،وم-ع
تاأقلم الÓعب ‘ نهاية اŸوسسم
اŸاضسي إال اأنه سسيواجه منافسسة
شسرسسة من اأجل ضسمان اللعب ‘

إادارة لي ـ ـسص Îتطال ـ ـب غ ـ ـزال بالبح ـ ـث عن فريـ ـق جديـد

ي -ب -حث ال Ó-عب ال -دو‹
ا÷زائ- -ري السس- -اب- -ق رشس- -ي -د
غزال عن فريق جديد ،قبيل
اإسسدال سستار سسوق اإلنتقالت
الصسيفية ا◊اليةُ ،يمّثل األوانه
ان- - -طÓ- - -ق- - -ا م- - -ن م- - -وسس- - -م
 .2020-2019جاء ذلك على
لسس- -ان ال -ت -ق -ن -ي اإلي -رل -ن -دي
الشس -م -ا‹ ب -ري -ن -دن رودج-رز
م -درب ف -ري -ق ل -يسس Îسس-ي-ت-ي
اإل‚ليزي ،حيث اأوضسح اأن 3
لع -ب Úم-ن ن-ادي «ال-ث-ع-الب»
لن يعتمد عليهم ‘ اŸوسسم
ا÷دي- - -د ،واأشس- - -ار اإ ¤اإسس- - -م
اŸه -اج-م رشس-ي-د غ-زال .ك-م-ا
ذكرته الصسحافة الÈيطانية،
اأمسض السسبت.
اأضساف مدرب ليسس Îسسيتي
اأن -ه Áلك م -ن ال Ó-ع-ب Úم-ن
هم اأفضسل من الثÓثي :رشسيد
غ -زال وم -ت -وسّس َ-ط-ي اŸي-دان
الÈت- -غ- -ا‹ اأدري- -ان سس- -ي -ل -ف -ا
واŸا‹ فوسسيني دياباتي.

وي -رت -ب -ط رشس -ي -د غ -زال (27
سسنة) مع نادي ليسس Îسسيتي
اإل‚ليزي ِبعقد ،بداأت مّدته
صس -ي -ف  2018وُي - -فÎضض اأن
ت- -ن -قضس -ي ‘  30م-ن ج-وان
.2022
اكتفى رشسيد غزال ِبخوضض 8

م-ق-ابÓ-ت ف-ق-ط اأسس-اسس-ي-ا ‘
ب- -ط- -ول- -ة اإ‚لÎا ل- -ل- -م -وسس -م
اŸاضس- - - -ي ،م- - - -ن اأصس- - - -ل 38
م -واج -ه -ة خ -اضس -ه -ا ف -ري -ق -ه
ليسس Îسسيتي .كما غاب عن
جولَتي «الÁÈرليغ» للموسسم
ا÷ديد.

لفريقية 2019
للعاب ا إ
ا أ

السصباحة ا÷زائرية تفوز بأاربع ميداليات

التشسكيلة األسساسسية والذي اأصسبح
‘ خطر مع عودة العتماد على
بÒناردو سسيلفا ‘ مركز ا÷ناح
األÁن.
ل Áكن اإنكار اأن بÒناردو سسيلفا
كان اأحد اأفضسل لعبي مانشسسسÎ
س س يت ي ‘ ا  Ÿو س س م ا  Ÿا ض س ي  ،ا إ ن ⁄
ي- -ك -ن األفضس -ل ف -ق -د ت -ط -ور اأداء
النجم الÈتغا‹ كثًÒا مع الفريق
و م ع ا إ صس اب ة د ي ب ر و ي ن ك ا ن ل ه د و ر
فعال ‘ صسناعة اللعب وتسسجيل
األه- -داف ،خ- -اصس- -ة اأن -ه ل -عب ‘
م -رك -ز ال -وسس -ط ‘ ال -ع -دي -د م -ن
اŸباريات فقد خاضض  36مباراة
‘ الدوري اإل‚ليزي ،و‚ح ‘
تسسجيل  7اأهداف مع صسناعته لـ7
اأخرى ومع عودة النجم البلجيكي
اأصس- -ب- -ح ل Áت- -لك الÈت- -غ -ا‹ اأي

ف - -رصض سس - -وى ‘ اŸشس- -ارك- -ة ‘
ا÷ن- - -اح األÁن ،ح- - -يث ي- - -وج - -د
تنافسض كب Òمع رياضض ﬁرز فيه
اإ ¤ج-انب ق-درة سس-تÒل-ي-ن-غ ع-ل-ى
ا ل ل ع ب ‘ ه ذ ا ا Ÿر ك ز م ع ا ن ت ظ ا ر
عودة لÒوي سسا Êمن اإلصسابة.
Áت -لك ف -ي-ل ف-ودي-ن ال-ع-دي-د م-ن
اŸي- -زات ال- -ت- -ي Œع -ل -ه ي -ن -اسسب
اأسس - -ل - -وب ب - -يب غ - -واردي- -ول م- -ع
م ا ن ش س س س  Îس س يت ي  ،م ن خ  Óل د ق ة
“ري- -رات- -ه ول- -عب ال- -ت- -م- -ري- -رات
ال -قصسÒة م -ع مشس -ارك-ت-ه ‘ خ-ل-ق
ال- -ف- -رصض ،اإ ¤ج -انب ق -درت -ه ‘
اŸراوغ - -ة وشس- -ارك اإل‚ل- -ي- -زي
الشساب ‘  3مباريات ‘ التشسكيلة
األسساسسية و 10كبديل ‘ اŸوسسم
اŸاضسي ،و‚ح ‘ تسسجيل واحد
وÁث- -ل ه- -ذا اŸوسس- -م ال- -ف -رصس -ة

لÓعب من اأجل انطÓقة قوية ‘
ال- -ب -ط -ول -ة ،ول -ك -ن م -ع ع -ودة دي
ب -روي -ن ان -خ -فضست ح -ظ -وظ-ه ‘
اŸشساركة اأسساسسًيا مرة اأخرى.
تعا Êفرق الÒÁÈليغ األمرين
م -ع اأسس -ل-وب م-انشسسس Îسس-ي-ت-ي ‘
السس -ت -ح -واذ وال -ت-م-ري-ر ال-قصس،Ò
حيث يكون من الصسعب ›اراة
هذه الطريقة اإ ¤جانب سسرعة
–رك الÓعب Úوالذي يحتاج اإ¤
يقظة دفاعية كبÒة ،ومع عودة
دي ب -روي -ن سس -ي-ك-ون ق-وة ضس-ارب-ة
اإضس -اف -ي -ة لـ»السس -ي -ت -ي -زي -ن-ز»‡ ،ا
يصسعب األمر على جميع اÿصسوم
‘ البطولة اإل‚ليزية خاصسة مع
قدرته اŸميزة ‘ خلق الفرصض
وصس- -ن- -اع -ة األه -داف م -ن خ Ó-ل
Ÿسسة واحدة.

اف-تك اŸن-ت-خب ا÷زائ-ري
ل -لسس -ب -اح -ة ،اأرب -ع م-ي-دال-ي-ات
جديدة منها فضسية واحدة،
و–سس Úرق - - -م Úق- - -ي- - -اسسÚ
وط-ن-ي ،Úل-ي-ب-ل-غ اÛم-وع 14
م-ي-دال-ية ( 3ذهب) ،اأمسس -ي-ة
ا÷معة ،عقب نهائيات اليوم
ال - -ث - -الث وق- -ب- -ل األخ Òم- -ن
م-ن-افسس-ات السس-باحة لÓألعاب
اإلفريقيةÃ ،2019-سس - - -ب - - -ح
اŸركب األوŸب - - -ي «ﬁم- - -د
اÿامسض» ،ب -ال -دار ال -ب -يضس-اء
(اŸغرب).
يواصسل السسباح الواعد عبد
ال- -ل- -ه ع- -رج- -ون ( 18سسنة)،
ت -ق -د Ëمسس-ت-وي-ات رائ-ع-ة ‘
ه -ذا اŸوع -د ال-ق-اري ،ح-يث
اأضس -اف اإ ¤سس -ج -ل -ه ،فضس -ي -ة
تخصسصض  50مÎا على الظهر
بزمن ( 25د  61ج)ﬁ ،سسنا
ال -رق -م ال -ق-ي-اسس-ي ا÷زائ-ري
الذي كان بحوزته على مرتÚ
‘ ي - - - -وم واح - - - -د ،ف - - - -ف- - - -ي
التصسفيات حقق ( 25ثا 88
ج) ،مع العلم اأن رقمه السسابق
قدر ( 26ثا  10ج) .بدورها،

–صس -لت م -اج -دة شس-ي-ب-اراك-ة
ع -ل -ى اŸي -دال -ي -ة الÈون -زي -ة
لسس- -ب- -اق  400م Îسس -ب -اح -ة
بتوقيت ( 4د  24ثا  60ج).
ك -م -ا اأه -دى ف -ري -ق ال -ت -ت-اب-ع
ال -رج -ا‹ ب -رون -زي -ة سس-ب-اق 4
مرات  200م Îسسباحة حرة
بتوقيت ( 7د  41ثا  49ج)،
وسسار فريق التتابع اıتلط
على نفسض اŸنوال بÈونزية
تخصسصض  4مرات  100مÎ
سسباحة حرة ( 3د  39ثا 82
ج).
من جانبه ،اكتفى اأنيسض جاب
الله باŸركز الرابع ‘ نهائي

 400م Îسسباحة حرة ( 3د 56
ثا  02ج) ،لكنه ح ّ
طم الرقم
ال-ق-ي-اسس-ي ا÷زائ-ري ال-قدË
ال -ذي صس -م -د م -ن -ذ  14سسنة
ك-ام-ل-ة ل-ف-ائ-دة ﬁرز مبارك
(د  56 3ثا  03ج) .بالتا‹
ي- -رت -ف -ع رصس -ي -د ا÷زائ -ر ‘
رياضسة السسباحة اإ› ¤موع
 14ميدالية ( 3ذهب 5 ،فضسة،
 6برونز).
وت-خ-ت-ت-م م-نافسسات السسباحة
ضس-م-ن ال-نسس-خ-ة  12لÓألعاب
اإلف -ري -ق -ي -ة Ãسس-ب-ح اŸركب
األوŸبي «ﬁمد اÿامسض»،
Ãدينة الدار البيضساء ،اليوم.
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فالك
ا◊مل

Òãe È`N
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’حد  ٢٥أاوت  ٢٠١٩م اŸوافق لـ  ٢٤ذي ا◊جة  ١٤٤٠هــ ـ العدد ١٨٠٣١
ا أ
mimigaga783@gmail.com

أاعراسس
الصس Úتلغى إاذا
مرضس أاحد من
عائلة العروسسÚ

دزيت باب الرياضض
...والنسسري نادا...Ê
والورد فتحلي الباب
...والزهر عانقني
...والياسسم Úذالك الشسباب
هو ‹ معذبني.

الثور

ما نديها طويلة
...سسلوم راشسي ....
ما نديها
قصسÒة ....فكرون
ماشسي ....نديها مربوعة
قد ...كي علم الباي ماشسي.

ا÷وزاء

مشسيتي عالية...
وطولتي دالية...
شسبان ورجال ...
يتبعو فيا وÁشسو
مذلول... Úمثل حمÒ
القرية والبادية...ومن
غ ÒاŸو ¤وحبيبو ما‘
م Úيعلى عليا .

السسرطان

ا÷زائر
‘ القلب

للع
È
ة

مواطن جزائري ‘ مطار دولة أاوروبية عند
التخليصص ا÷مركي تأاخذ موظفة ا÷وازات جواز
سسفره كي تضسع ختم الدخول عليه  .فنظرت إاليه وهي
تبتسسم وسسأالته.....:من –ب أاك Ìا÷زائر أام هذا البلد
الذي سستقيم فيه ؟ فقال لها  :الفرق عندي ب Úا÷زائر و هذا
البلد ؛ كالفرق ب Úا م والزوجة ؛ فالزوجة أاختارها  .....اأرغب
بجمالها...أاحبها .....أاعشسقها
لكن ’Áكن أان تنسسيني أامي .ا م  ’.....أاختارها ولكني أاجد
نفسسي ملكها  ’....أارتاح إا’ ‘ أاحضسانها....و’ أابكي إا’
‘ الصس ÚالقدÁة مراسسيم
على صسدرها وأارجو الله أا’ أاموت إا’ على تراب
خاصسة للعرسض ،فبعد أان
قدميها  .فأاغلقت جواز سسفره ؛ ونظرت إاليه
“ضسي أاشسهر يتبادل فيها أاهل
بإاسستغراب....وقالت نسسمع عن ضسيق العيشص فيها ؛
العروسس Úالزيارات والهدايا
فلماذا –ب ا÷زائر ؟ قال  :أاتقصسدين أامي ؟!
يتحدد يوم الزفاف ،بعد أان يتم
فإابتسسمت وقالت  :لتكن أامك .
فقال  :قد ’ “لك أامي ثمن الدواء و’ أاجرة
قراءة الطالع ،واسستخارة
الطبيب .....لكن حنان أاحضسانها وهي تضسمني
’لهة ،ومشسورة ذوي الرأاي
ا آ
ولهفة قلبها ح Úأاكون ب Úيديها تشسفيني قالت
وا◊صسافة
 :صسف ‹ ا÷زائر ؟ فقال  :هي ليسست
يجب أان يكون يوم الزفاف طالع
بالشسقراء ا÷ميلة لكن ترتاح Úإاذا رأايت
سسعد ’ Áرضض فيه أاحد و“نع
وجهها ليسست بالعيون الزرقاء لكنك تشسعرين
بالطمأانينة إاذا نظرت إاليها ثيابها بسسيطة
قائمة من اÙظورات التي Œلب
....لكنها –مل ‘ ثناياها الطيبة والرحمة ’ تتزين
الشسؤوم ،ويطلب من العروسسÚ
بالذهب وا Ÿاسص والفضسة لكن ‘ عنقها عقد من
ترديد بعضض العبارات التي يرددها
سسنابل القمح والشسع..... Òتطعم به كل جائع
الزوج والزوجة بصسوت ’ يكاد
أاعادت إاليه جواز سسفره  .وقالت  :أارى ا÷زائر
يسسمع ،ثم يطلب منهما الركوع ثم
على التلفاز  ،ولكن ’ أارى ما وصسفت ‹
فقال لها :أانت رأايت ا÷زائر على
القيام وبعدها يسسمح للعريسض برفع
اÿريطة أاما أانا فأا–دث عن
النقاب عن عروسسته التي يجب أان
ا÷زائر التي تقع ‘ جوف
تسستحي.
قلبي.

لب ـد
نبضسنا فلسسطين ـي ل أ
أانت العهد وأانت اÛد
شساﬂة كزيتون ا’رضض
منذ اŸهد وحتى اللحد
’ ’ ’ لن يدنسض عرضض
يا وطنا مزروعا فينا
مرسساة لكل سسفينة
نحن ا÷زر وانت اŸد
يا شسقراء الشسعر اŸكسسي
يا طاهرة كطهارة قدسض
علمت الشسعر اجيا’ منا
كيف يثور الشسعب اŸنسسي

حك ـ ـم و أامثـ ـال

@ إاذا أاردتَ معرفَة حقيقة
إانسسان ،أانظُر كيف ُيعامل منْ
ف منه.
ُهم أاضسع ُ
ل ليسض خاصسsية ‘ ذات
@ ا÷ما ُ
’شسياء  ..بل ‘ العقلِ الذي
ا أ
يتأاsمُلها.

ابتسسم

هل تعلم
@ أانه دراسسة نفسسية
للسسلوك البشسري تقول
إان الشسخصض الذي يعاملك
بلطف و يعامل نادل اŸطعم أاو
عامل النظافة بوقاحة سسيعاملك
باŸثل عندما تنتهي عÓقتك
معه؟
’صسوات التي
@ أان ا أ
تسسمعها داخل
الصسدف ليسست
اصسوات اÙيط ،
بل صسوت تدفق
الدم داخل
’ذن؟.
ا أ

شسغـ ـ ـل
عقلـ ـك

*وقاضض قد قضسى ‘
الناسض عد’  ..له كف
وليسض له بنان
رأايت الناسض قد قبلوا قضسـاه
 ..و’ نطق له و’ لسسان
حل العدد السسابق
*البيضسة.

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

هاذوا هما ابطال ‹ بيهم نفخـر كانوا متحدين واŸوقف مفهـوم
–رير البÓد والعلم يظهـر با–اد يكون عدونا مهـــــــزوم
سسبع سسن Úونصض والغيم مكـدر بان لفجر و’ح نذكر ذاك اليـوم
‘ اثن Úوسست Úالوضسع تغيـر خمسسة جويلية كان الشسعب ملمـوم
بزغارد ونقول –يـا ا÷زائـر تتحدث الناسض بالشسـيء اŸكتــــوم
وكÓمي صسحيح منيشسي حاضسـر ذاك الوقت صسغيـــر ومفطــوم
وحكا‹ بطل ‘ الوجه مكشســر شساكي من اللهموم والقلب مقصسـوم
سسبقوه الدمعات قبل مـا يهــدر وتفكر كي كان من وطن ﬁـروم
من قصسيدة «نوفم Èوثورة» للشساعر «اŸيلود على عريوة».

’نه سسمع شساب غبي
@ شسيخ أاغمي عليه ‘ ا◊ج Ÿاذا ؟ أ
يدعو« :اللهم اجعلني من العشسرة اŸبشسرين با÷نة».
@ بعضض النسسوة تسستطيع التحدث عند باب
البيت ..مدة ’ تقل عن  ٣سساعات ..لكن
’نها
مسستحيل أان تقبل بالدخول ..أ
مسستعجلة !

األسسد

قا‹ طبيبي
...بÓما يدري
تداوى يا عليل
....ودائي ودوايا
عند حبيب Ùبتو بخيل
....وقتاشض يا عمري
ترحمني ...وترحم دموعي
‹ تسسيل؟.

العذراء

ا’سسمر يا لسسمر
...يا شسباب ا◊ومة
....وشسبيك غضسبان
وزعÓن علينا....
احنا ما نسسوى
ب Óبيك ...لوجه ربي...
راضسينا وراضسى علينا.

القشسه فى البحر يحركها التيار والغصسن على الشسجره –ركه
الريح وا’نسسان وحده ...هو الذى –ركه ا’رادة.

‘

خرجت ‘ الليل...نطلب ‘ الله
...صسبت النجوم
دايرن ...وقالو‹ صسلي
على رسسول
الله*...صض* ...و‹
تسستناهم راهم راجع. Ú

اŸيزان

قريب الرفيقة ...يا
قريب الرفيقة ...بيني
وبينك طويقة  ...يا ﬂلي
‘ قلبي شسقيقة
....تروح وين تروح ...بصسح تعيا
ترجع ليا ونرد لقلبك ا◊ريقة

العقرب

ما ناكلشض من جنان ا÷نة لو
يشسهيني ....وما ناخذشض
الشسيخ ولو يغنيني...ناخذ
الشسباب
بيضض و’ سسمر ...اŸهم هو‹  ‹ÓÁعيني.

القوسس

دزيت باب ا◊بيب ...دفة على
دفة ...فراشسو من حرير نرقد
وندفا ....بوقالو من ذهب
نشسرب ’ نروى ...وكÓمو من عسسل ...غ Òنذوق
نشسفى.

ا÷دي

انت سسبيبط ....وانا خويط فيك....
انت سسنيسسلة ....وانا خمسسة –ميك ...انت
خويتم وانا حجرة تبهيك ...وين تروح تلقا ÊوغÒ
انا ‹ نديك.

الدلو

ـ هبط لقاع البحر  ،فّرشست زربية  ،خرجت ‹ جنية  ،قالت
‹ واشض بيك يا بنية ؟ قلت لها راحوا حبابي و خÓو Êوحدانية.

ا◊وت

لو كان السسعود تنغرسض بالعود نغرسض ميات عود ‘ وطيّة  ،لكن
السسعود بيّدك يا معبود  .يا سسقام السسعود سسقم ‹ سسعدى

á«îjQÉàdG IôµØªdG

مواقيت
الصضÓة

^  2٥أاوت  :19٥٧قررت قيادة الثورة ا÷زائرية
ن-ق-ل ا◊رب إا ¤ف-رنسض-ا وتصض-ع-ي-د ع-م-ل-ي-ات-ها
الفدائية داخل الÎاب الفرنسضي.
^  2٥اأوت  : 1960دعا الزعيم ا’فريقي
وال-وزي-ر ا’أول ال-ك-ون-غ-و‹ ،باتريسضي لومومبا،
لعقد ندوة افريقية حول القضضية ا÷زائرية بليو
بولدفيل.
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الفجر04.30................:
الشضروق06 .12..............:
الظهر12.٥0.................:
العصضر16.33................:
المغرب19.28...............:
العشضـاء20.٥8..................:

الطقــسض اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد
عنابة
عنابة

’حد  24ذو الحجة  1440هـ الموافق لـ  2٥أاوت  2019م
ا أ

العدد

 30°ا÷زائر
 33°ا÷زائر

إلعقيد ﬁمد إلصصالح يحياوي رجل بوزن أإمة

^ خاصصمه بومدين سصتة أإشصهر ثم صصا◊ه معتذرإ
^ شصيخي :أإحد رجا’ت إ◊ركة إإ’صصلحية وصصاحب إŸوإقف إŸشصرفة إلثابتة

’رهاب وحماية ا◊دود
‘ إاطار مكافحة ا إ
وب -فضض -ل اسض -ت-غÓ-ل اŸع-ل-وم-ات ،كشض-فت م-ف-رزة
للجيشض الوطني الشضعبي ،يوم  23أاوت ،2019
إاث -ر دوري-ة ت-ف-ت-يشض ق-رب الشض-ري-ط ا◊دودي
Óسضلحة
ا÷نوبي بتمÔاسضت /ن.عﬂ ،6.بأا ل أ
والذخÒة يحتوي على:
 ( )01قاعدة إاطÓق صسواريخ عيار  107ملم؛ 01رشساشص ثقيل عيار  14.5ملم؛ 02قذيفتي 7RPG؛ 01
ماسسورة رشساشص ثقيل عيار  14.5ملم 01 ،مسسند لقاعدة
إاطÓق صسواريخ عيار  107ملم؛  01مسسند رشساشص ثقيل
ع- -ي -ار  14.5م- -ل -م؛  01مسس- -ن- -د رشس- -اشص ع- -ي- -ار 12.7
ملم؛باإلضسافة إا )139( ¤طلقة من عيار  14.5ملم.

..توقيف  24شصخصصا من جنسصيات ﬂتلفة ومركبات ﬂتلفة

اŸسسيلة :عامر ناجح
واعÎف عبد ا◊ميد شسيخي أان اŸرحوم طلب منه
شسخصسيا أان يجعل إادارة ا◊زب تخضسع لقوان Úالدولة
ا÷زائرية ،وسسأاله كم يسستغرق من الوقت لتعريب إادارة
ا◊زب فقال له حوا‹ سستة أاشسهر فرد يحياوي للمتحدث
« :انطلق ول تبا‹».
م -ن ج -ان -ب -ه اÛاه -د ورف -ي-ق ال-درب ج-م-ال ال-دي-ن
ميهوبي أاشسار إا ¤أان اÛاهد ﬁمد الصسالح يحياوي
Áتاز بالعديد من اÿصسال واŸوافق التي –سسب له على
غرار التضسحية والثبات على مواقفه وعلى ا◊ق وعلى
مبادى أاول نوفم ،Èإال أانه اسستطرد قائ Óلقد عانى
الفقيد معاناة كبÒة أايام الثورة بتلقيه  17رصساصسة ‘
مواضسع ﬂتلفة من جسسمه ” ،نزع جزء منها والبعضص
منها دفنت معه ‘ جسسده.

عالج طول حياته باأ’ردن و ⁄تطأا أإقدإمه فرنسصا
ون- -وه اŸت- -ح- -دث إا ¤أان اÛاه- -د ﬁم- -د الصس -ال -ح
يحياوي التحق بالثورة ‘ سسن  19سسنة بعد موافقة والده
بعد أان أاثبت جدارته وقدرته على اللتحاق بصسفوف
الثورة و ⁄تطأا أاقدامه أارضص فرنسسا إا ¤غاية وفاته
لعتبارها عدوه األول واألخ.Ò
‘ ح Úأاكد شسقيق اŸرحوم « عبد السسÓم يحياوي»
أان أاخاه العقيد ﬁمد الصسالح يحياوي يعت Èمن الذين
ل يحبون “جيد أانفسسهم خاصسة عند بداية كتاباته عن

إلتعدي على شصاب وسصيارة تدهسص إمرأإة وحفيدها

تلمسسان/ع“ Úوشسنت :بكاي عمر

مذياع السسيارة ولوازم أاخرى وهاتف نقال وملبغ ما‹
ق -در ب -ن-ح-و 12000دج وت -رك -وه ي -ت -أا ⁄وف -روا ه -اربÚ
تارك Úالسسيارة والضسحية ‘ حالة كارثية ” ،نقل
الضسحية من طرف مواطن ،Úفيما فتحت مصسالح
األمن –قيقا معمقا من أاجل معرفة هوية الفاعلÚ
واإلطاحة بهم.
و‘ سس- -ي- -اق آاخ- -ر وب- -ولي -ة ع“ Úوشس -نت سس -ج -ل
بالعامرية ،حادث مرور خط Òوقع بالطريق الوطني
رقم “ 02ثل ‘ دهسص سسيارة سسياحية لمرأاة تبلغ من
العمر  60سسنة وحفيدها يبلغ من العمر 4سسنوات،
حيث توفيا بع ÚاŸكان نتيجة الصسدمة القوية ،وعليه
” ن- -ق- -ل ا÷ث- -ت Úصس- -وب مصس- -ل- -ح- -ة ح- -ف- -ظ ا÷ثث
Ãسستشسفى ع“ Úوشسنت ‘ ح ” Úفتح –قيق من
طرف عناصسر الدرك الوطني وخلف هذا ا◊ادث
حزنا كبÒا لدى سسكان اŸنطقة.

الدور التمهيدي لكاسض «الكاف»

شصباب بلوزدإد ونادي بارإدو يعودإن بتاشصÒة إلتاهل
عاد فريقا شضباب بلوزداد ونادي بارادو ،أامسض،
ب -ت -أاشضÒة ال -ت-أاه-ل إا ¤ال-دور اŸق-ب-ل م-ن م-ن-افسض-ة
كأاسض «الكاف» حيث حقق الشضباب الفوز ‘ التشضاد
بينما خسضر نادي باردو بهدف وحيد ،لكن هذا
’مر  ⁄يكن عائقا أامام الفريق للتأاهل.
ا أ

عمار حميسسي

ك- -رر شس -ب -اب ب -ل -وزداد ،أامسص ،ف -وزه ع -ل -ى ال -ق -ط -ن
التشسادي بثنائية نظيفة ‘ اŸواجهة التي جرت ‘
ظروف صسعبة خاصسة فيما يخصص أارضسية اŸيدان التي
ك -انت سس -ي -ئ -ة ل -ل -غ -اي -ة وأاع -اقت ك-ثÒا –رك-ات أاشس-ب-ال
اŸدرب عمرا.Ê
وأان -ه -ى شس -ب -اب ب -ل -وزداد الشس -وط األول م-ت-ف-وق-ا ‘
النتيجة بفضسل هدف الÓعب بلحول قبل أان يقضسي
اŸتأالق ام Òسسعيود على أامال القطن التشسادي من
خÓل تسسجيل الهدف الثا Êالذي كان Ãثابة الهدف
القاتل و الذي سسمح للفريق بالتأاهل ا ¤الدور اŸقبل.
 ⁄ي -ت -أاث -ر لع -ب -و شس -ب -اب ب -ل-وزداد ب-األح-داث ال-ت-ي

شسخصسا من جنسسيات ﬂتلفة وحجزت ( )03سسيارات
رباعية الدفع ،خمسسة ( )05مطارق ضسغط ،ثÓثة ()03
مولدات كهربائية ،ثÓثة ( )03أاجهزة كشسف عن اŸعادن،
( )590,9غرام من اŸعدن األصسفر باإلضسافة إا ¤مواد
تفج ،Òفيما ” توقيف تاجري (ﬂ )02درات بحوزتهم
( )7570قرصص مهلوسص وحجز سسيارة.

..وتوقيف تاجر ﬂدرإت وحجز بندقية صصيد
‘ ن -فسص السس -ي -اق ،أاوق -ف ع -ن -اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
بباتنة /ن.ع ،5.تاجر(ﬂ )01درات بحوزته ( )770قرصص
مهلوسص فيما ” توقيف شسخصص وحجز بندقية صسيد
ومسسدسص تقليدي الصسنع.
و‘ إاط -ار م -ك -اف -ح -ة ال-ه-ج-رة غ Òشس-رع-ي-ة ،أاوق-فت
مفرزة للجيشص الوطني الشسعبي وعناصسر حرسص ا◊دود
بكل من ع Úصسالح /ن.ع 6.وتلمسسان /ن.ع)24( ،2.
مهاجرا غ Òشسرعي من جنسسيات ﬂتلفة

تعود Ûاهدي الثورة التحريرية

‘ حادث Úمتفرق Úبتلمسضان و“وشضنت

أاك- -د الضس- -ح- -ي- -ة Ÿصس -ال -ح األم -ن ،أان -ه ‘ ح -دود
منتصسف الليل ،كان يقود سسيارة من نوع رونو سسامبول
ت -اب-ع-ة ل-وك-ال-ة ل-ك-راء السس-ي-ارات م-ت-وج-ه-ا ن-ح-و ق-اع-ة
ا◊ف Ó-ت ب -ال -ط -ري -ق اŸؤودي إا ¤ح -ي ع Úال -دف -ل -ى
بشس -ت -وان ،ح -يث ب -اغ -ت -ت -ه ›م -وع-ة أاشس-رار ،ب-رشس-ق-ه
با◊جارة وعند توقفه هجموا عليه بكل قوة وأابرحوه
ضسربا باسستعمال عصسى»بيزبول» و” سسرقة أاغراضسه

france prix 1

إكتشصاف ﬂبأا لألسصلحة إ◊ربية وإلذخÒة بتمÔإسصت

و‘ إاطار مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة
ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي ب-ت-مÔاسست /ن.ع)24 ( ،6.

’سضبوع بو’ية تلمسضان شضاب
تعرضض نهاية ا أ
‘ العقد الثا Êمن عمره إا ¤عملية اعتداء
’شض -رار م-ن 4
أاق -دمت ع -ل -ي -ه -ا ›م -وع -ة م -ن ا أ
أاشض -خ-اصض ،وحسضب تصض-ري-ح-ات الضض-ح-ي-ة ال-ذي
ي-رق-د ح-ال-ي-ا Ãصض-ل-ح-ة ا’سض-ت-ع-جا’ت الطبية
باŸسضتشضفى ا÷امعي تيجا Êدمرجي.

34°

بفضضل اسضتغÓل مفرزة للجيشض Ÿعلومات أامنية

’و¤
أاجمع اŸتدخلون خÓل إاحياء الذكرى ا أ
ل -وف -اة ال -ع-ق-ي-د اÛاه-د ﬁم-د الصض-ال-ح ي-ح-ي-اوي
صض- -ب -اح أامسض ب -دار ال -ث -ق -اف -ة ق -ن -ف -وذ ا◊م Ó-وي
ب-اŸسض-ي-ل-ة ،ع-ل-ى أان-ه رج-ل إاج-م-اع وط-ني من دون
م -ن -ازع وتصض -دق ف -ي -ه ك -ل -م -ة «رج-ل ب-وزن أام-ة «
ن-ظ Òم-واق-ف-ه ال-ب-ط-ول-ي-ة ودف-اعه اŸسضتميت عن
ا÷زائر.

قدم نخبة من اÛاهدين ورفقاء السسÓح شسهادات
حية ‘ الذكرى األو ¤لوفاته انطÓقا من الثبات على
مواقف الرجل ،مدافعا عن حياضص البلد ضسد كل من
تسسول له نفسسه اŸسساسص با÷زائر كاتبا بذلك تاريخه
بأاحرف من نور ،على صسفحات من ذهب .بعد أان خاضص
أاك Ìم - -ن  50م -ع -رك -ة وح -م -ل ‘ جسس-ده م-ا ي-ق-ارب 17
رصساصسة.
م -ن ب Úم -ن ت -ع -اق -ب-وا ع-ل-ى اŸنصس-ة اÛاه-د ع-ب-د
اÛيد معتوق أاحد رفاق ﬁمد الصسالح يحياوي والذي
أاكد أان العقيد يحياوي ،هو فع Óرجل بوزن أامة ،عاشص
يحمل ‘ جسسده رصساصسات الحتÓل الفرنسسي الغاشسم
ويعت‰ Èوذجا حيا للشسباب ا÷زائري ‘ تلك الفÎة،
ليكونوا على خطاه انطÓقا من مبادئه وإاصسراره على
دعم ا÷بهة الوطنية.
‘ ما أاشسار مدير األرشسيف الوطني عبد اÛيد
شسيخي ‘ مداخلته أان الفقيد يحياوي يعت Èمن رجالت
ا◊ركة اإلصسÓحية ،خاصسة الدور الذي لعبه ‘ الفÎة
ال-ت-ي م-ر ب-ه-ا ح-زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وم-واق-ف-ه
اŸشسرفة والثابتة ،ويسسجل له ح Úقال للرئيسص الراحل
هواري بومدين « مشسينا معك مشسية اŸوافقة وحان
الوقت لنمشسي معك مشسي اŸشساركة « .فاغتاظ بومدين
من يحياوي ،وخاصسمه Ÿدة زمنية قاربت  6أاشسهر ثم عاد
إال -ي -ه وخ -اط -ب -ه ق -ائ « : Ó-ت -ري -د أان “شس -ي م -ع -ي مشس -ي
اŸشساركة فلك ذلك « ،وعاد بومدين حسسب اŸتحدث إا¤
Óم-ور وخ-اضص م-ع-ه ن-ق-اشس-ا مسس-ت-ف-يضس-ا
ت-غ-ي Òن-ظ-رت-ه ل -أ
واسسعا حول اŸيثاق الوطني آانذاك.
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الثمن  10دج

1٨031

’و ،¤حضضرها رفاق السضÓح باŸسضيلة
‘ ذكرى وفاته ا أ
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صساحبت سسفرية الفريق إا ¤التشساد خاصسة فيما يخصص
إاشساعات رحيل عمرا Êوكان ردهم ‘ اŸيدان حيث
أاظهر الفريق جاهزية كبÒة ترشسحه للذهاب بعيدا ‘
اŸنافسسة القارية.
وسس -خ -ر ›م -ع «م-دار» اŸالك ل-ل-ف-ري-ق إام-ك-ان-ي-ات
ضسخمة من أاجل اŸسساهمة ‘ –قيق الفريق لنتائج
‡يزة ‘ اŸنافسسة القارية منها توف Òطائرة خاصسة
نقلت الفريق إا ¤التشساد وسستقل الفريق أايضسا خÓل
رحلة العودة نهار اليوم.
م- -ن ج- -ه- -ت -ه ،خسس -ر ن -ادي ب -ارادو خ Ó-ل خ -رج -ت -ه
اإلف -ري -ق-ي-ة األو ¤أامسص ‘ غ-ي-ن-ي-ا أام-ام ف-ري-ق ك-مسس-اؤو
بنتيجة هدف دون رد ،إال أانه اسستثمر ‘ فوزه ذهابا
ب -ث Ó-ث -ي-ة ك-ام-ل-ة وه-ي ال-ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ي سس-م-حت ل-زمÓ-ء
اŸهاجم بن عياد بتحقيق التأاهل.
ويخوضص نادي بارادو اŸنافسسة القارية ألول مرة ‘
تاريخه وهو األمر الذي قد يؤوثر عليه ‘ اŸباريات
اŸقبلة خاصسة فيما يخصص عامل نقصص اÈÿة علما أان
الفريق سسيواجه ‘ الدور اŸقبل البنزرتي التونسسي.

الثورة باعتبارها توثيقا Ÿا لحدث ووقع ‘ ا÷زائر.
مشسÒا إا ¤أان أاخاه ﬁمد الصسالح يحياوي تربى ببلدية
ع Úال -ك -ل -ب -ة وال -ت -ي تسس -م-ي ال-ي-وم ع Úاÿضس-راء .ول-ه-ا
تاريخها الثوري.
وكشسف اŸتحدث أان الرئيسص هواري بومدين كان
يحÎمه Ÿواقفه الصسادقة Œاه الوطن.
أاما اÛاهد ﬁمد األم Úبن يحي فقد أاكد أان
اŸرحوم Áتاز بالعديد من اÿصسال الطيبة وله تاريخ
نضسا‹ طويل ،ويذكر أانه سسنة  1956هجم العدو على
معهد ابن باديسص بقسسنطينة ،ثم دمر اŸدرسسة ،وحÚ
عودته إا ¤مسسقط رأاسسه ،قرر اللتحاق بصسفوف الثورة،
بعد اعتقال الشسيوخ ،حيث كان عضسوا بالناحية السسادسسة
ال-ولي-ة األو ¤اŸن-ط-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة ب-ع Úال-ت-وت-ة ك-م-حافظ
سسياسسي وقدم الكث Òللثورة.

عبد إلكر Ëعبادة :إلعقيد يحياوي هو من عÚ
إلشصاذ‹ بن جديد رئيسصا
‘ ح Úأاشس- -ار اÛاه- -د مسس- -اع- -دي اŸن- -ح -در م -ن
منطقة بوحمامة أان اÛاهد ﬁمد الصسالح يحياوي⁄ ،
يعارضسه ‘ أاي شسيء ‘ حياته ،خاصسة وأانه يعت ÈرجÓ
تلقى الرجال على يديه معنى ا÷هاد ا◊قيقي ،ثم سسلم
اŸتحدث صسورا ألول مره تتعلق بإاصسابة اŸرحوم ‘
جبال األوراسص يحتفظ بها منذ الثورة والدموع تنهمر من
عينيه.
‘ ما –دث عبد الكر Ëعبادة عن أاحد اŸواقف
التي حدثت له مع اŸرحوم خÓل ‘ فÎة وفاة الرئيسص
ه -واري ب -وم -دي-ن ،ف-ع-ات-ب-ه ألن-ه ج-اء م-ت-أاخ-را ،ق-ائ Ó-ل-ه
ا÷زائر بحاجة إا ¤تاطÒكم ولبد أان تتجندوا مقدما
اسسم العقيد الشساذ‹ بن جديد ليكون رئيسسا للجمهورية
على الرغم من أانه Áلك جميع اŸيزات والصسفات التي
تؤوهله ليكون هو الرئيسص.

إلعثور على ﬂبأا إسصلحة وذخÒة حية بالشصريعة و’ية تبسصة
ع Ìمقاول ،أاثناء عملية أاشسغال التهيئة Ãدينة
Óسس-ل-ح-ةÃ ،ح-اذاة
الشس-ري-ع-ة ب-ت-بسس-ة ،ع-ل-ى ﬂب-أا ل -أ
ثانوية النعمان بن بشس ،Òحيث قام عناصسر الشسرطة
وال -درك ال -وط -ن -ي Ãع -اي-ن-ة اıب-أا ،وم-ن ج-ه-ت-ه-ا
أاوفدت قيادة القطاع العسسكري إاطارات للموقع من

أاجل معاينة اŸكان ،مع –ويل األسسلحة وبقايا
الذخÒة ا◊ية ،التي ع Ìعليها من قبل اŸقاول،
إا ¤متحف اÛاهد Ãدينة تبسسة.

تبسسة :خالد.ع

توقيف عشضريني اختطف شضخصضا بغرضض ا’بتزاز

إإصصابة  4نسصاء إإثر طلقة نارية ‘ حفل زفاف بجيجل

أاصضيبت  4نسضاء بجروح ،إاثر طلقة نارية طائشضة
م-ن ب-ن-دق-ي-ة صض-ي-د ،أاث-ن-اء ح-ف-ل زفاف بإاحدى قرى
بلدية ا÷معة بني حبيبي ‘ جيجل.

سسكيكدة/جيجل :خالد العيفة

ح- -يث ق- -ام شس- -خصص حسسب م- -ع- -ل -وم -ات م -ن عÚ
اŸكان ،بطلقة نارية طائشسة ببندقية صسيد شسخصص
آاخر ،األمر الذي تسسبب ‘ إاصسابة  4نسساء من ﬂتلف
األعمار بجروح ،ليتم نقل النسسوة إا ¤مسستشسفى بشسÒ
منتوري Ãدينة اŸيلية ،لتلقي العÓج الضسروري ،كما
” حجز السسÓح الناري وتوقيف الفاعل من طرف
ع -ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي ،وم-ب-اشس-رة –ق-ي-ق ‘ ه-ذا

ا◊ادث لتحديد اŸسسؤووليات.
م -ن ج-ه-ة أاخ-رى“ ،ك-ن ع-ن-اصس-ر ال-درك ال-وط-ن-ي
بجيجل من توقيف عشسريني كان وراء عملية اختطاف
شسخصص يقطن بأاحد أاحياء اŸدينة ،وحسسب مصسادر
مطلعة فإان ذات اŸصسالح األمنية ،قامت بتمشسيط
النقاط اŸشستبه فيها ،ليتم ‘ وقت قياسسي –ديد
مكان تواجد الشسخصص اıتطف ،الذي ” –ريره،
ف -ي-م-ا ” ت-وق-ي-ف اŸت-ه-م ب-ع-م-ل-ي-ة الخ-ت-ط-اف قصس-د
الب -ت -زاز وط -لب ف -دي -ة ب -ق-ي-م-ت-ه  70م-ل-ي-ون سس-نتيم،
ومباشسرة التحقيق معه ‘ ،وقت يجري فيه البحث
عن اŸتهم الثا Êالشسريك ‘ عملية الختطاف ،الذي
يكون قد ” التعرف على هويته.

...كانوا ضضمن موكب حفل زفاف بب Úالويدان

إإصصابة  09أإشصخاصص ‘ حاث مرور بسصكيكدة

تسسبب حادث مرور خط ،Òعلى مسستوى الطريق
الوطني رقم  43الرابط ب Úسسكيكدة وجيجل ببلدية
ب Úالويدان ‘ ،إاصسابة  09أاشسخاصص تÎاوح أاعمارهم
ما ب 3 Úسسنوات و 60سسنة ،بجروح متفاوتة اÿطورة،
وحسسب إاف- -ادة شس- -ه -ود ع -ي -ان ،ف -إان ا◊ادث ‚م إاث -ر
اصسطدام ب Úسسيارت Úسسياحيت Úإاحداهما من نوع
«بيجو  ،»207واألخرى من نوع «سسكودا أاوكتافيا»،

كاريكات /ÒعنÎ

كانتا ضسمن موكب حفل زفاف ،الذي كاد أان يتحول
إا ¤مأا”.
وتدخلت مصسالح ا◊ماية اŸدنية لنقل اŸصسابÚ
م -ن ا÷رح -ى إا ¤مصس -ل -ح -ة السس -ت -ع -ج-الت ال-ط-ب-ي-ة
باŸؤوسسسسة السستشسفائية جفال ببلدية بتمالوسص ،من
جهة أاخرى باشسرت مصسالح الدرك الوطني اıتصسة
إاقليميا –قيقا لتحديد مÓبسسات ا◊ادث ا◊قيقة.

