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لجال اÙددة قانونا ،الفريق قايد صصالح:
السصتحقاق الرئاسصي ‘ ا آ

من األجدر اسصتدعاء الهيئة الناخبة يوم  15سصبتمÈ
@ اŸراف----ق----ة وال----وق---وف إا ¤ج---انب
لداء مهامها النبيلة
العدالة أ
@ لسصنا ضصد حرية التعب ÒواختÓف
لقصصاء
الآراء البناءة وضصد سصياسصة ا إ
والتهميشس
لحزاب السصياسصية
@ مطالبة بعضس ا أ
التفاوضس مع ا÷يشسﬁ ،اولة فاشصلة
@ التنصصيب العاجل للهيئة الوطنية
اŸسص-ت-ق-ل-ة لتحضص Òوتنظيم ومراقبة
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لسصرة ا÷امعية
نظمتها «الشصعب » حضصرتها ا أ

اإلنتخابات الرئاسصية ﬂرج األزمة وا◊وار سصبيلها

تصصوير :عباسس تيليوة

النتخـ ـ ـ ـ ـاب
خطـوات عملية من ـ ـ ـ ـح اŸؤوسصسص ـ ـة
إاقÎحت لتنظيم ا÷ ـ ـ ـ ـامعية دورهـ ـ ـا اإللكÎو Êللقضصاء
الرئ ـ ـ ـاسصي ـ ـ ـ ـات لإلسصهام ‘ بلورة ا◊ل على مشصكل التزوير
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كر Ëزاوي لـ «الشصعب»:

الفوز أامام إا–اد بلعباسس
حافز Ÿواصصلة ا9Ÿن1افسصة
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الثÓثاء  ٠٣سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ٠٣محرم  ١٤٤١هـ

...أأخÒأ دليل
للمصشطلحات ألبيئية
وضش- - - -عت وزارة ال- - - -ب- - - -ي - - -ئ - - -ة
وال - -ط - -اق - -ات اŸت - -ج- -ددة دل- -يÓ- -
ل -ل -مصش -ط -ل -ح -ات ال -ت-ق-ن-ي-ة ح-ول
ال- -ق- -ط- -اع ب- -ال- -ل- -غ- -ات ال- -ع -رب -ي -ة
لم-ازي-غ-ي-ة وال-ف-رنسش-ي-ة يضشم
وا أ
 4237مصشطلح .العمل يعد ثمرة
ج -ه -ود م -ب-ذول-ة ‘ إاط-ار –ق-ي-ق
ات- -ف- -اق- -ي -ة شش -راك -ة ب Úال -وزارة
لع-ل-ى ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ية
واÛلسش ا أ
واÙاف - - - - -ظ- - - - -ة السش- - - - -ام- - - - -ي- - - - -ة
Óمازيغية.
ل أ
ل Ó-سش -ت -ف -ادة م-ن ه-ذا ال-ع-م-ل،
تتكفل الدائرة الوزارية بتوزيع
دل-ي-ل اŸصش-ط-ل-حات البيئية تقنيا
يوم  30سشبتم Èا÷اري ،تزامنا
وال -ي -وم ال -ع -اŸي ل-لÎج-م-ة –ت
ششعار«:الÎجمة ولغات السشكان
لصشلي ،»Úوذلك على ﬂتلف
ا أ
ال -ه -ي -ئ -ات ال -وزاري-ة ،اŸدي-ري-ات
ودور ال - -ب - -ي - -ئ - -ة ب- -غ- -اي- -ة “كÚ
الششركاء من مهني ÚوإاعÓميÚ
ومسش -ت -ث-م-ري-ن و‡ث-ل-ي اÛت-م-ع
اŸد ،Êم -ن السش -ت -ع-م-ال السش-ل-ي-م
واÙك - -م ل - -ه - -ذه اŸصش- -ط- -ل- -ح- -ات
ومفاتيح فهم البيئة كما يجب.

بلعابد يدششÚ
مششاريع قطاع
ألÎبية بالعاصشمة
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رأبحي يزور أأششغال ترميم أŸعا ⁄أأ’ثرية بالقصشبة
يقوم حسشان رابحي ،وزير التصشال الناطق الرسشمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة ،اليوم،

...و يلتقي ألششركاء
أ’جتماعي Úغدأ
‘ إاطار اللقاءات ا›ÈŸة،
ي- - -ل- - -ت- - -ق - -ي وزي - -ر الÎب - -ي - -ة
ال - -وط - -ن- -ي- -ة ع- -ب- -د ا◊ك- -ي- -م
ب -ل -ع-اب-د ،ال-ي-وم  03سشبتم،È
مسش- - -ؤوو‹ ال- - -ت- - -ن - -ظ - -ي - -م - -ات
ال- -ن- -ق -اب -ي -ة.ال -نشش -اط م -درج
ضش-م-ن ل-ق-اء ال-وزي-ر ل-لششركاء
الج -ت-م-اع-يÃ Úق-ر ال-وزارة
الكائن باŸرادية.

برناوي يششرف على
تكر ËأŸتوج‘ Ú
أأ’لعاب أإ’فريقية

جمعية أŸقاول Úتدق
ناقوسض أÿطر
ت- -ن- -ظ- -م ا÷م- -ع- -ي- -ة ال- -ع- -ام- -ة
ل-ل-م-ق-اول Úا÷زائ-ري ،Úل-قاءها
السش -ن -وي ،ي-وم  7سش-ب-تم ،Èبباب
ال- -زوار ،ل- -ع- -رضش م- -وق- -ف- -ه- -ا م -ن
اŸشش -ه -د ال -ذي ت -ع -رف-ه ا÷زائ-ر.
وت -ع-ال-ج ا÷م-ع-ي-ة ب-اÿصش-وصش،
ال-وضش-ع الق-تصش-ادي الج-تماعي
الذي تضشمنته وثيقة اتخذت ‘
اجتماع  10أافريل اŸاضشي ،رفعت
إا ¤السشلطات العليا للبÓد.
وي- -نصشب انشش- -غ- -ال ج- -م- -ع- -ي- -ة
اŸقاول Úبالتحديد على 36500
م- - -ؤوسشسش- - -ة ‘ ق- - -ط- - -اع ال- - -ب- - -ن - -اء
لشش -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة ‘ وضش -ع
وا أ
صش- -عب تشش- -غ- -ل  175000عامل،
ج-راء ت-راج-ع إان-ت-اج م-واد ال-ب-ناء
بنسشبة تصشل إا ‘ 80 ¤اŸائة.

ي - - -ق - - -وم وزي- - -ر الÎب- - -ي- - -ة
ال - -وط - -ن- -ي- -ة ع- -ب- -د ا◊ك- -ي- -م
بلعابدÃ ،عية وا‹ العاصشمة
ع-ب-د اÿال-ق صش-ي-ودة ،اليوم،
ب - -ت - -دشش Úمشش - -اري - -ع ق - -ط- -اع
الÎب-ي-ة ع-ل-ى مسش-ت-وى إاق-ل-يم
الولية ،هذا عششية الدخول
اŸدرسشي.

على السشاعة  14:00بعد الزوال ،بزيارة موقع القصشبة العليا بالعاصشمة ،للوقوف على تقدم أاششغال
لث-ري-ة اŸت-واج-دة داخ-ل ال-ق-ل-ع-ة.وي-ت-وج-ه ال-وزي-ر ب-ع-ده-ا إا ¤اŸت-حف العمومي
ت-رم-ي-م اŸع-ا ⁄ا أ
لنسش-ان وال-ت-اري-خ
ال -وط -ن -ي ل -ل -ب -اردو واŸرك -ز ال -وط -ن-ي ل-ل-ب-ح-وث ‘ عصش-ر م-ا ق-ب-ل ال-ت-اري-خ ع-ل-م ا إ
اŸتواجدين بـ  ،3ششارع فرانكل Úروزفلت بسشيدي أاﬁمد ‘ زيارة معاينة وتفقد.

لقاء برŸانيي «أأ’رندي» أليوم

تدشش Úأول مسشرح مدرسشي باÿنسشاء

يششرف
الوطن عز الدين ميهوبي ا أ
يششرف عبد ا◊كيم بطاشش رئيسش اÛلسش الششعبي
لم Úالعام للتجمع
ي الد
لربعاء  04سشبتم،È
ع- -ل -ى ل -ق Á -قراطي «أارندي» بالنيابة ،اليوم ،لبلدية ا÷زائر الوسشطى ،غدا ا أ
اء ا
وينظم الل لŸÈان -ي ÚاŸن -ت -م Úإا ¤ال -ت -ج -م -ع .على تدشش Úأاول مسشرح مدرسشي بالعاصشمة يحمل اسشم
قا
ء
اŸقرر باŸقر الوطني للحزب ب Íال-ف-ن-ان ال-ق-دي-ر اح-م-د ق-ادري اŸدع-و «ق-ري-قشش».ي-ت-م
عكنون على السشاع
النششاط على مسشتوى مدرسشة اÿنسشاء الكائن بششارع
ة  14:30بعد الزوال.
حسش Úب - -ل - -ع - -ج- -ل رق- -م  09م -ق -اب -ل «ك -ن-يسش-ة ال-ق-لب
اŸقدسش«سشاكري كÃ »Òناسشبة الدخول اŸدرسشي على
السشاعة  07:30صشباحا.

يÎأاسش وزي- - - -ر الشش- - - -ب- - - -اب
وال - -ري - -اضش - -ة رؤووف سش - -ل- -ي- -م
برناوي ،اليوم ،مراسشم ا◊فل
ال- - -ت- - -ك- - -رÁي ع- - -ل- - -ى شش - -رف
ال- - -ري- - -اضش- - -ي Úال - -ف - -ائ - -زي - -ن
واŸتوج ÚباŸيداليات خÓل
Óلعاب
ل أ
ال- - -ط - -ب - -ع - -ة 12
لف -ري -ق -ي-ة ب-ال-رب-اط .ي-ق-ام
ا أ
ا◊ف- -ل ال- -ت- -ك- -رÁي ب -اŸرك -ز
ال - -دو‹ ل- -ل- -م- -ؤو“رات ع- -ب- -د
ال - -ل - -ط - -ي - -ف رح - -ال ‘ ن - -ادي
الصش - -ن - -وب- -ر ،ع- -ل- -ى السش- -اع- -ة
 19:00مسشاء.
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أامانة المديرية العامة
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الج -ت -
م -اع السش -ن -وي السش-اب-ع،
الج-ت-م-اع ه-ذا ي-ن-ظ-م ب-الÃ -ت-ح-ف ال-ف-ن-ون ا÷م-ي-ل-ة .واقÎاحات ا◊لول.
تعاون مع
بحضشور  7مديرين عموميŸ Úرا منظمة «اليونيسشكو»،
كز ا
ا÷نوبية ،إايران ،بلغاريا ،البÒو لصش ،Úاليابان ،كوريا
وا÷زائر.

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أأمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم أتصشل ـ ـوأ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسش(021)73.95.59... :
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حمام يشسارك ‘ اأ’سسبوع العاŸي للمياه 2019
بكوريا ا÷نوبية
يشش- -ارك وزي- -ر أŸوأرد أŸائ- -ي- -ة ع- -ل- -ي
حمام ،من  4أ 7 ¤سشبتم Èأ÷اري‘ ،
’سشبوع ألعاŸي للمياه ،2019
فعاليات أ أ
أل -ذي ي -ن -ع -ق -د Ãدي -ن -ة دأي -غ-و ب-ك-وري-ا
أ÷ن - -وب - -ي - -ة ،حسشب م- -ا أف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان
للوزأرة.
وتهدف هذه ألتظاهرة ألعاŸية إأ« ¤طرح
ﬂتلف قضضايا أŸياه وعرضس ألتجارب وتبادل
أÈÿأت ‘ ›ال إأدأرة أŸي - - -اه وح- - -م- - -اي- - -ة
أألنظمة ألبيئية أÿاصضة بهذأ أŸورد أ◊يوي
–ق -ي-ق-ا ل-ل-ت-ن-م-ي-ة أŸسض-ت-دأم-ة ،حسضب ن-فسس
ألبيان.

ثمن مضشمون خطاب قيادة أ÷يشض

«اأ’فÓن» يسساند اقÎاح –ديد آاجال
اسستدعاء الهيئة الناخبة

أكد وزير أ’تصشال ،ألناطق ألرسشمي
للحكومة ووزير ألثقافة بالنيابة ،حسشن
رأبحي ،أمسض ،با÷زأئر ألعاصشمة ،على
أهمية أ◊وأر ‘ ألظروف ألتي “ر بها
ألبÓد أليوم وألتي تسشتدعي ألتقارب ‘
’قصشاء للسشÒ
’فكار بعيدأ عن ثقافة أ إ
أ أ
با÷زأئر قدما نحو ما يتمناه أ÷ميع.
‘ مدأخلته ‘ ألندوة أŸنظمة من طرف
«إأذأعة ألقرآأن ألكر »Ëحول أهمية أ◊وأر،
أع- -ت Èأل- -وزي- -ر أن «أ◊وأر ك- -م- -ب -دأ حضض -اري
وأولوية ‘ بÓدنا أليوم تفرضضه ظروف نعيشضها
م -ع -ا وه -و م -ا يسض-ت-دع-ي أل-ت-ق-ارب ‘ أألف-ك-ار
وألرؤوى بعيدأ عن ثقافة أإللغاء وأإلقصضاء ألتي
لن Œدي نفعا ‘ ألسض Òبا÷زأئر قدما نحو
ما يتمناه أ÷ميع».
وأضض -اف أن -ه م -ن ألضض -روري إأرسض -اء «ح-وأر
يلتقي فيه أ÷ميع من أجل أŸصضلحة ألعليا بÓ
حسضابات ضضيقة ومصضالح خاصضة Œتمع فيه
أألفكار سضيما ‘ ظل رعاية مؤوسضسضة أ÷يشس
ألوطني ألشضعبي وما توليه قيادته من حرصس
كب Òومن يقظة فائقة لتفويت ألفرصس على
من ل يريدون خÒأ للشضعب أ÷زأئري».
ووأصضل ألقول إأن حرصس ويقظة مؤوسضسضة
أ÷يشس وق- -ي- -ادت -ه -ا ن -اب -ع م -ن «م -رج -ع -ي -ت -ه -ا
أل -ن -وف-مÈي-ة أألصض-ي-ل-ة وأل-ث-اب-ت-ة وإأÁان-ا م-ن-ه-ا
بالضضرورة أŸلحة للقطيعة مع كل ما من شضأانه
ألضض -رر وأŸسض -اسس ب -ح -رم -ة أل -ب Ó-د وÃن -اع-ة
مؤوسضسضاتها ألسضيادية».

وأشضار ألوزير بهذأ أÿصضوصس إأ ¤أن عمل
ألدولة «منصضب على ضضرورة أ◊وأر وألتصضال»
من خÓ- -ل ت -ك -ث -ي -ف أل -تشض -اور بﬂ Úت -ل -ف
ألقطاعات بغية أيجاد ﬂرج لÓزمة ألتي لها
تأاث Òعلى رأهن أ÷زأئر من كل ألنوأحي.
وب -ع -د ت -ذكÒه ب-أان-ه-ا (أل-دول-ة) «مسض-ت-ع-دة «
لدخول أجتماعي يكون ‘ مسضتوى تطلعات
ألشضعب ،أكد ألناطق ألرسضمي للحكومة أنها
«سضتبقى باŸرصضاد أيضضا Ùاولت أŸغرضضÚ
إلطالة عمر أألزمة بسضعيهم أÿبيث إلجهاضس
أألف -ك -ار أل -نÒة وتسض -خÒه -م ل-ل-ف-ك-ر أألح-ادي
ألضضيق ألذي ل يخدم مصضلحة ألوطن».
وأشضاد ‘ هذأ أإلطار بـ»أÒÿين ألذين لبوأ
ندأء ألوطن لصضالح وسضاطة تلم أإلرأدأت ألبناءة
وح -وأر ق -وأم -ه أل-تشض-اور أŸسض-ؤوول أل-ذي م-آال-ه
ألنتقال إأ ¤مرحلة جديدة من خÓل تنظيم
أنتخابات رئاسضية دÁقرأطية ‘ أقرب أآلجال
تؤومن مسضتقبل ألبÓد من أıططات ألهدأمة
ألعدأء أ÷زأئر».
و‘ سضياق ذي صضلة ،أعت Èألوزير أن قطاع
ألتصضال على وعي بالتحديات ألرأهنة وهو ‘
مسضتوى أŸسضؤوولية ألقاضضية برفعها وÃرأفقة
أŸبادرأت وأ÷هود ألرأمية أ ¤تعزيز أ◊وأر
وتكريسضه كوأجب وطني إليصضال ألبÓد إأ ¤بر
أألمان.
وث -م -ن ب -اŸن -اسض -ب -ة أ÷ه -ود أل -ت -ي ت-ب-ذل-ه-ا
م- -ؤوسضسض- -ات ألتصض- -ال سض- -ي- -م -ا إأذأع -ة أل -ق -رآأن
ألكر ،Ëألتي أطفأات أليوم شضمعتها  ،29من

أجل «حمل أمانة ألكلمة وألصضورة وألصضوت
وألنهوضس Ãسضؤوولياتهم ‘ تنوير ألرأي ألعام
وفضضح أŸناورأت أŸشضبوهة» ألتي تسضعى كما
قال إأ« ¤نشضر أŸغالطات بهدف بث ألتفرقة
وإأثارة ألف.»Ï

مرافقة اŸؤوسسسسات التي يتواجد
أاصسحابها رهن ا◊بسص اŸؤوقت
جدد وزير ألتصضال ،ألناطق ألرسضمي باسضم
أ◊ك- -وم- -ة ،حسض- -ن رأب -ح -ي ،أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر
ألعاصضمة ،ألتأاكيد على أن ألدولة عازمة على
مرأفقة أŸؤوسضسضات ألقتصضادية ألتي يتوأجد
أصضحابها رهن أ◊بسس أŸؤوقت.
وأوضضح ألوزير ‘ تصضريح للصضحافة على
هامشس ألندوة ألتي نظمتها أإلذأعة ألوطنية
ح- - -ول دور أ◊وأر ‘ –صض ÚأÛت- - -م- - -ع ،أن
«ألدولة رأفقت ملف هذه ألشضركات Ãا Áكن
من أ◊فاظ عليها وعلى مناصضب ألشضغل ،و‘
ذلك شض -ه-ادة ع-ل-ى ع-زم-ه-ا ع-ل-ى إأي-ج-اد ح-ل-ول
توأفقية Ãا يرضضي أ÷ميع».
و‘ إأج -اب -ت -ه ع -ل-ى سض-ؤوأل ح-ول ت-اري-خ رف-ع
أل -ت -ج -م -ي -د ع -ن أرصض-دة ه-ذه ألشض-رك-ات ،ق-ال
أل -ن -اط -ق أل -رسض -م -ي ب -اسض -م أ◊ك -وم-ة إأن ه-ذه
أŸسض -أال -ة «ت -ت -وق -ف ع-ل-ى أإلج-رأءأت أإلدأري-ة
وألقانونية ذأت ألصضلة».

خÓل أسشتقباله أم Úأتفاقية صشون ألÎأث لـ 2003

وزير ا’تصسال يجدد التزام ا÷زائر بحماية تراثها غ ÒاŸادي
ج - - -دد حسش - - -ان رأب - - -ح- - -ي ،وزي- - -ر
أ’تصش- -ال أل -ن -اط -ق أل -رسش -م -ي ب -اسش -م
أ◊ك-وم-ة ووزي-ر أل-ث-ق-اف-ة بالنيابة،
أمسض ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصش-م-ة« ،ألتزأم
أ÷زأئ- -ر ب- -ات- -ف- -اق -ي -ة صش -ون ألÎأث
ألثقا‘ غ ÒأŸادي» خÓل أسشتقباله
’م Úأ’تفاقية تيم كورتيسض Ãقر
أ
وزأرة أل- - -ث- - -ق- - -اف- - -ة ع- - -ل- - -ى ه - -امشض
مشش -ارك-ت-ه ‘ أ’ج-ت-م-اع أل-ت-نسش-ي-ق-ي
ألسش -ن -وي ألسش-اب-ع ل-ل-م-رأك-ز أل-دول-ي-ة
أŸكلفة بحفظ وصشون ألÎأث ألثقا‘
غ ÒأŸادي.
وذكر ألوزير أن «أ÷زأئر ألتي تعتÈ
أول دول -ة صض-ادقت ع-ل-ى ألت-ف-اق-ي-ة ت-ؤوك-د
أنها تو‹ ترأثها ألثقا‘ أهتماما بالغا من
خÓل تعاطيها أإليجابي مع ألتفاقيات
أل-دول-ي-ة» وه-ي «م-ل-ت-زم-ة ب-ك-ل ع-ناصضرها
سضياسضيا وفنيا وماليا».
وبخصضوصس أحتضضان أ÷زأئر لÓجتماع

ألتنسضيقي ألسضنوي ألسضابع للمرأكز ألدولية
أŸك -ل -ف-ة ب-ح-ف-ظ وصض-ون ألÎأث أل-ث-ق-ا‘
أع -تÈه أل-وزي-ر م-ن-اسض-ب-ة ل-ت-ب-ادل أÈÿأت
وأسضتمرأرأ Ÿناسضبات سضابقة على غرأر
لقائ Úسضابق 2015 ‘ Úو.»2019
وقال أن أ÷زأئر بلد كب Òيحوز ترأثا
ثقافيا جديرأ بالهتمام يحظى بتقدير
أل -دول وأŸن -ظ -م -ات أŸرت-ب-ط-ة ب-ح-م-اي-ة
وت -ث -م ÚألÎأث» مضض -ي -ف -ا أن -ه -ا «ت -ت-أاهب
ل-ل-حصض-ول ع-ل-ى أعÎأف إأضض-ا‘ ل-ع-ن-اصض-ر
أخرى من ترأثها غ ÒأŸادي».
وأك -د حسض -ان رأب -ح -ي “سضك أ÷زأئ -ر
Ãسض -ع -ى «ت -ث -ق -ي -ف أÛت -م -ع وت -ع -ري -ف-ه
Ãقدرأت بÓده ألثقافية» وكذأ «مسضاعدة
أل -دول أإلف -ري -ق -ي -ة ‘ أÛال أل-ث-ق-ا‘»،
مشضÒأ إأ ¤أن- -ه «ي -جب تسض -خ Òأل -ث -ق -اف -ة
للتقارب وألتعارف ب Úألشضعوب وألسضعي
لتحقيق أألمن وألسضÓم عÈها».
ومن جهته ع Èتيم كورتيسس عن سضروره

بوجوده ‘ أ÷زأئر معتÈأ «دور أ÷زأئر
ج-د م-ه-م ك-ون-ه-ا دع-مت م-ن-ط-ق-ة أفريقيا
خ- -اصض -ة م -ع أŸرك -ز أ÷ه -وي ل -ل -ج -زأئ -ر
◊ف - - -ظ ألÎأث أل - - -ث - - -ق- - -ا‘ غ ÒأŸادي
بافريقيا ،ولكن أيضضا ‘ ›ال ألثقافة
عموما».
و–تضض -ن أ÷زأئ -ر ح -ال -ي -ا ألج -ت -م -اع
ألتنسضيقي ألسضنوي ألسضابع للمرأكز ألدولية
أŸكلفة بحفظ وصضون ألÎأث ألثقا‘ غÒ
أŸادي يومي  2و 3سضبتم Èأ÷اري وألذي
تشضرف عليه منظمة أليونسضكو.
أت- -ف -اق -ي -ة صض -ون ألÎأث أل -ث -ق -ا‘ غÒ
أŸادي أعتمدت من قبل أŸؤو“ر ألعام
لليونسضكو ‘  17أكتوبر  2003ودخلت حيز
أل-ت-ن-ف-ي-ذ سض-نة  2006وت -ه -دف إأ ¤صض -ون
ألÎأث ألثقا‘ غ ÒأŸادي وأحÎأمه من
طرف أ÷ماعات وأÛموعات أŸعنية
عÓوة على ألتوعية ﬁليا ووطنيا ودوليا
باهميته.

أع- -ت Èح- -زب ج- -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر
أل - -وط- -ن- -ي ،أمسض ،أقÎأح أل- -ف- -ري- -ق
أح- -م- -د ڤ- -اي- -د صش- -ال- -ح ،ن- -ائب وزي -ر
أل - -دف - -اع أل- -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسض أرك- -ان
أ÷يشض أل -وط -ن -ي ألشش -ع-ب-ي– ،دي-د
’جال ألقانونية ’سشتدعاء ألهيئة
أ آ
أل -ن -اخ -ب -ة ل Ó-ن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسش-ي-ة،
«أل-ت-زأم-ا وث-ب-ات-ا» على أŸوقف أŸعÈ
عنه من قيادة أŸؤوسشسشة ألعسشكرية.
وك -ان أل-ف-ري-ق ڤ-اي-د صض-ال-ح ق-د أع-ت،È
خ Ó-ل زي -ارت -ه إأ ¤أل -ن -اح -ي -ة أل -عسض-ك-ري-ة
ألرأبعة بورڤلة ،أنه «من أألجدر أن يتم
أسض -ت -دع -اء أل -ه -ي -ئ -ة أل -ن-اخ-ب-ة ب-ت-اري-خ 15
سض- - -ب- - -ت- - -م Èأ÷اري ع- - -ل- - -ى أن ي - -ج - -رى
ألسضتحقاق ألرئاسضي ‘ أآلجال أÙددة
قانونا وهي آأجال معقولة ومقبولة تعكسس
مطلبا شضعبيا ملحا».
و‘ ه- -ذأ ألصض- -دد ،ع Èح- -زب ج -ب -ه -ة
ألتحرير ألوطني ‘ بيان له عن تثمينه
Ÿضضمون كلمة ألفريق ڤايد صضالح ،مشضÒأ
إأ ¤أن -ه «ي-رى ف-ي-ه-ا أل-ت-زأم-ا وث-ب-ات-ا ع-ل-ى
أŸوقف أŸع Èعنه من قيادة أŸؤوسضسضة
ألعسضكرية إأزأء أألوضضاع ألرأهنة ‘ ألبÓد
م -ن ب -دأي -ة أŸط -الب ألشض -ع -ب-ي-ة أŸن-ادي-ة
بالتغي.»Ò

وأضض- -اف أن «ه- -ذأ أŸوق- -ف ي- -نسض -ج -م
“اما مع موأقف حزب جبهة ألتحرير
ألوطني ألذي أكد باسضتمرأره على ضضرورة
ت-ن-ظ-ي-م ألن-ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسض-ي-ة ‘ أق-رب
أآلج -ال أŸم -ك-ن-ة وظ-ل أحÎأم أل-دسض-ت-ور
وق -وأن Úأ÷م-ه-وري-ة وب-إاشض-رأف وت-ن-ظ-ي-م
مباشضر من هيئة وطنية لها كل ألسضيادة
وألسضلطة لتنظيم ألعملية ألنتخابية من
دون تدخل أي طرف آأخر».
وأع-ل-ن أ◊زب «أسض-ت-ع-دأده ل-ل-مسض-اهمة
أل -ف -ع -ال -ة ‘ Œن -ي -د م -ن -اضض-ل-ي-ه وﬁب-ي-ه
وأŸت -ع -اط -ف Úم -ع -ه م-ن أج-ل أŸشض-ارك-ة
ألقوية ‘ ألسضتحقاق ألرئاسضي» ،مشضيدأ
‘ ذأت ألسض - -ي - -اق ب - -ع - -م - -ل ÷ن- -ة أ◊وأر
وأل- -وسض- -اط- -ة أل- -ت- -ي «–م- -لت مسض -ؤوول -ي -ة
تاريخية ‘ ظرف بالغ ألتعقيد من أجل
إأحدأث توأفق وطني بشضأان سضبل أÿروج
من أألزمة ألرأهنة».
ك -م -ا ي -ث -م -ن أ◊زب «ق -رأر ألسض -ل-ط-ات
ألعمومية عشضية ألدخول أŸدرسضي برفع
عÓوة ألتمدرسس لصضالح مÓي ÚألتÓميذ
‘ ﬂتلف أألطوأر» ،وهو ما يشضكل -
حسضب ب -ي -ان أ◊زب« -ت -ع -زي -زأ ل -ث -ق -اف-ة
أل -ت-ك-اف-ل وأل-تضض-ام-ن أل-وط-ن-يÃ Úا ي-ع-ود
بالنفع على أÛموعة ألوطنية عامة».

رخصص ا’سستÒاد Ûموعات CKD
’جهزة ألكهرومنزلية
أ أ

لـ70منتوجا ورفضص  33آاخر

شش - -ك - -لت م - -دخÓ- -ت سش- -ب- -ع)70( Ú
م-ن-ت-وج-ا ك-ه-رومنزليا موضشوع أربعة
عشش - -ر ( )14ق - -رأرأ ‘ إأط- -ار أل- -ن- -ظ- -ام
أ÷م -رك -ي أŸط -ب -ق ع -ل-ى ›م-وع-ات
 ‘ CKDح ” Úرفضض ثÓ- - - - - -ث - - - - -ة
وثÓث )33( Úمنتوجا آأخر لغياب أو
ع - -دم ك - -ف- -اي- -ة أ’ن- -دم- -اج أو إأدم- -اج
’ل-كÎون-ي-ة ب-عد سشنوأت
م-ك-ون-ات-ه-ا أ إ
م -ن أل -نشش -اط ،حسش -ب -م-ا أف-اد ب-ه ب-ي-ان
لوزأرة ألصشناعة وأŸناجم.
وأوضضح ذأت أŸصضدر أن ÷نة ألتقييم
ألتقنية أ÷ديدة أŸنصضبة نهاية شضهر يوليو
أŸاضض -ي ل -دى وزأرة ألصض -ن-اع-ة وأŸن-اج-م
وأŸك-ل-ف-ة ب-درأسض-ة ط-ل-ب-ات أل-رأي أل-ت-قنية
لجهزة
للمتعامل ‘ Úنشضاطات تركيب أ أ
ألكهرومنزلية درسضت وأحدأ وعشضرين ()21
طلب رأي تقني لسضبع عشضرة ( )17شضركة
تركيب.
و” إأخطار هذه ألشضركات على أسضاسس
أŸع -اي ÒأŸنصض -وصس ع -ل-ي-ه-ا ‘ أŸرسض-وم
أل-ت-ن-ف-ي-ذي رق-م  74-2000أ- - - Ÿؤورخ ‘ 2
أب-ري-ل  2000أل-ذي ي-ح-ك-م ه-ذأ أل-نشض-اط،
م-ؤوك-دأ أسض-اسض-ا ع-ل-ى خ-ل-ق ق-ي-م-ة مضض-افة،
لدم-اج ألصض-ن-اع-ي ألذي
لسض-ي-م-ا مسض-ت-وى أ إ
يشضكل «أولوية لسضياسضة ألتصضنيع ‘ ›ال
ألÎك-يب ن-ظ-رأ لÓ-م-ت-ي-ازأت أل-ت-ي “ن-حها
ألسضلطات ألعمومية ‘ هذأ أÛال».
وأضضاف ذأت أŸصضدر أنه شضكل سضبعون
( )70م -ن -ت -وج-ا م-وضض-وع أرب-ع-ة عشض-ر ()14
قرأرأ ‘ إأطار ألنظام أ÷مركي أŸطبق
على ›موعات  ‘ CKDح Úأن ثÓثÚ
( )30منتوجا كانت موضضوع رفضس لغياب أو

عدم كفاية ألندماج أو إأدماج أŸكونات
ألكهرو منزلية بعد سضنوأت من ألنشضاط.
وأكدت ألوزأرة أن أŸلفات أŸرفوضضة
«سض- -ت- -ت- -م إأع- -ادة درأسض- -ت- -ه -ا ب -ع -د ت -ق -دË
أŸعلومات ألتكميلية ألتي طلبتها أللجنة
لنصضاف ‘ معاملة أŸتعاملÚ
وهذأ بغية أ إ
ألذين ينشضطون ‘ هذأ أÛال» ،مشضÒة
إأ ¤أن درأسضة ملفات أŸتعامل Úترتكز
لن -ت -اج ونسض -ب -ة ألن-دم-اج
ع -ل -ى مسض -ت -وى أ إ
ألوطني وكذأ ألوسضائل أŸسضتثمرة من أجل
لن -ت -اج وع-دد أل-ع-م-ال أŸوظ-فÚ
–سض Úأ إ
من طرف هذه أŸصضانع.
كما أفادت ألوزأرة أن أللجنة سضتوأصضل
أشضغالها من أجل «ألرد على كل طلبات
أŸت -ع -ام -ل Úأل-ذي-ن ي-ك-ون أل-ت-ع-اون م-ع-ه-م
مطلوبا».
ج -ه -ة أخ -رى ،ج -ددت وزأرة ألصض -ن -اع-ة
«دعمها» للصضناعة ألكهرومنزلية ألتي “ثل
قطاعا تعول عليه أ◊كومة ‘ سضياسضتها
أŸتعلقة بتنويع ألقتصضاد».كما أكدت أنه
ي -ج -ري ح -ال -ي -ا وضض -ع ألصض -ي -غ -ة أل-ن-ه-ائ-ي-ة
Ÿرسض- -وم ج- -دي- -د ودف Îشض- -روط ب- -ه- -دف
تأاط Òألصضناعة ألكهرومنزلية ‘ أ÷زأئر،
ما من شضأانه ألسضماح للمؤوسضسضات ألناشضطة
‘ ›ال ألصض- -ن- -اع- -ة أل- -ك- -ه- -روم- -ن- -زل- -ي -ة
با◊صضول على آأفاق جديدة ووضضع صضرأمة
أك Ìبخصضوصس أللتزأم بالندماج من أجل
تطوير أŸناولة.
وذكرت وزأرة ألصضناعة أن هذأ ألنشضاط
يضضم حاليا أزيد من  70متعام Óيوفرون
 20.000م -نصضب شض -غ -ل م -ب -اشض-ر وح-وأ‹
 60.000منصضب شضغل غ Òمباشضر.
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الطريق الوحيد نحو انتخابات رئاسشية ششرعية
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’ بديل عن ا◊وار ا÷امع دون إاقصساء إ’نهاء اأ’زمة السسياسسية
^ ا’نسسداد السسياسسي تداعياته أاخطر على الوضسع ا’قتصسادي للبÓد
^ ﬁاربة ثقافـ ـة اإ’لغاء والتأاكيد على تقبل اآ’خر دون تهميشسه

دافع اŸششاركون ‘ ندوة نقاشش يومية «الششعب» بقوة عن التمسشك با◊وار ا÷امع والششامل دون إاقصشاء ،والذي يكلل بانتخابات رئاسشية “نح الششرعية لرئيسش
لسشاتذة» انطÓقا من قناعتهم Ãسشاهمته ‘ إانهاء حالة النسشداد السشياسشي الذي باتت
لسشرة ا÷امعية» الطلبة وا أ
ا÷مهورية اŸقبل ،وهو موقف أايدته ا أ
تداعياته أاخطر على الوضشع القتصشادي للبÓد.

جÓل بوطي
تصضوير  :عباسش تيليوة

شس -روف ط -الب دك -ت-وراه ب-قسس-م ال-ري-اضس-ة ب-ج-ام-ع-ة
ا÷زائر ،مشسÒا إا ¤أان ا’ختÓف ا◊اصسل يكمن
‘ غياب حسسن نوايا تسسعى إا ¤ا◊ل ا◊قيقي
وليسس ا’سستغÓل غ Òاأ’خÓقي ‘ مآاسسي البÓد.
كما أاكد الطالب شسروف أان ا◊راك الشسعبي
حرر ا÷ميع وأاسسهم ‘ تعدد مبادرات ا◊ل من
جبهات عديدة لكن غياب الثقة يرهن كل مبادرة،
وبات من الواضسح أان اأ’زمة قد تطول ‘ .ح Úذكر
ب -وع -ق-ب-ة ع-ب-د ال-ع-ا‹ ط-الب ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر أان
ا◊وار اŸطلوب ينبغي أان يكون بوتÒة سسريعة ’ن
الوقت ليسس ‘ صسالح ا÷ميع ،مؤوكدا أان الطلبة
واعون كل الوعي بالتحديات التي تواجه البÓد ‘
الظرف ا◊ا‹.

ي-ب-ق-ى ال-تصس-ور ال-وح-ي-د ◊ل اأ’زم-ة السس-ي-اسسية،
وإان -ه -اء ا÷دل ال -ق -ائ -م ‘ اŸشس-ه-د ال-وط-ن-ي ح-ول
ت-ن-ظ-ي-م ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ‘ اق-رب وقت ه-و
اÿيار الذي ’ بديل عنه ،حيث يرى اأ’سساتذة
ا÷امعيون من ﬂتلف التخصسصسات  ،حال نزولهم
ضسيوفا على جريدة «الشسعب»،أامسس ،أان ﬂرجات
ا◊وار الشسامل تقود نحو ا’قÎاع ،وليسس اŸرحلة
ا’نتقالية التي ’ يعي الكث Òنتائجها الوخيمة على
اسستقرار البÓد.
‘ هذا الصسدد أابرز أاسستاذ علم ا’جتماع بوداود
إادريسس خطورة بعضس مآا’ت ا◊وار الذي انطلق
منذ بداية اأ’زمة السسياسسية ،وهو التشسكيك ‘ هوية
وان -ت -م-اء ال-وط-ن والشس-عب ا÷زائ-ري أاح-د ال-ن-ت-ائ-ج
السس -ل -ب-ي-ة لشس-ع-ارات رف-عت خÓ-ل ا◊راك ،م-ع-تÈا
ه -ذا خ -ط -ورة و–دي -ا ل -لشس-رع-ي-ة ،داع-ي-ا إا ¤م-ن-ح
Óسسهام
اŸؤوسسسسة ا÷امعية دورها ‘ هذا الوقت ل إ
‘ بلورة ا◊ل ،وإاضسفاء مكانة العلم ‘ حل كل
اŸشساكل انطÓقا من البحث العلمي.

الثقة ب Úالسسلطة والشسعب
ضسمان لنجاح ا◊وار
وان كان ا◊وار الذي دعت إاليه السسلطات منذ
بداية اأ’زمة جسسد النقاشس الفعلي بﬂ Úتلف
الفاعل ،Úإا’ أان اسستمرار ا’ختÓفات وتع Ìجهود
كل اŸقÎحات التي تقدم بها عدة فاعل Úعلى
اŸسستوى جعل ا◊ل عصسيا على كل اأ’طراف‘ ،
ظل التباين حول رؤوية شساملة ،لذلك اعت Èاأ’سستاذ
بجامعة هواري بومدين نصسر الله نور الدين أان
غياب الثقة هو أاحد أاسسباب تع Ìجو’ت ا◊وار.
ودعا اأ’سستاذ نصسر الله إا ¤ضسرورة إاعادة الثقة
ب Úالسسلطة والشسعب إ’عادة مسسار ا◊ل وتفادي

«ا’نتخاب اإ’لكÎو »Êإاجراء
إ’نهاء هاجسش التزوير

ال -دخ -ول ‘ م -رح -ل -ة ان -ت -ق -ال-ي-ة ت-ن-ادي ب-ه-ا ب-عضس
اأ’ط -راف م -ن-ذ فÎة ،ل-ك-ن-ه-ا ’ ت-ع-رف ت-داع-ي-ات-ه-ا
اŸسستقبلية على البÓد ،قائ »Óإان اأ’سسرة ا÷امعية
تؤوكد أان اÿروج من اأ’زمة يكمن فعليا ‘ الذهاب
إا ¤انتخابات رئاسسية ‘ أاقرب وقت ‡كن».
ويجدد اأ’سساتذة ا÷امعيون “سسكهم الشسديد
بضسرورة ﬁاربة ثقافة اإ’قصساء ‘ ا◊وار ،وهو ما
اعتÈه الدكتور زع ÊÓعبد اÛيد أاسستاذ القانون
الدسستوري بجامعة ا÷زائر عائقا كبÒا أامام كل
اŸب -ادرات السس -اع -ي-ة إ’ي-ج-اد ح-ل ◊ال-ة ا’نسس-داد
السسياسسي بعد أاك Ìمن نصسف عام من اأ’زمة ،ورغم
ذلك الوضسع يسس ‘ ÒاŒاه اÿطر ،خاصسة مع طرح
مقÎح اŸرحلة ا’نتقالية اŸرفوضسة من غالبية

لعÓم ،دباشش:
أابرزت الدور الهام لوسشائل ا إ

الشسعب وعلى رأاسسهم اıتصسون ‘ القانون.

إامكانية اسستحداث قانون يخالف
الدسستور ‘ إاجراء ا’نتخابات
برر اأ’سستاذ زع ÊÓالتمسسك بالدسستور ‘ حل
اأ’زمة ﬂافة ا’صسطدام بجبهات شسائكة ‘ مسسار
اŸرحلة ا’نتقالية ،وفتح جبهات أاخرى سستزيد ’
ﬁالة -حسسبه -من تعميق اأ’زمة وخلط كل أاوراق
ا◊ل بأايدينا ،قائ »Óإان ا◊وار ا◊قيقي البناء ⁄
يجسسد فعليا على أارضس الواقع ،أ’ن ثقافة تقبل
اآ’خر ،مهما كانت غائبة عن اÛتمع ا÷زائري

الرئاسسيات اıرج ا◊تمي ‘ ا’نسسداد
نثمن ›هودات الدولة ‘ ﬁاربة الفسساد و على رأاسسها مؤوسسسسة ا÷يشش
أاب -رزت ال -رئ -يسش -ة اŸدي -رة ال -ع -ام -ة ÷ري -دة
الشش -عب السش -ت-اذة أام-ي-ن-ة دب-اشش ،ال-دور ال-ف-ع-ال
لعÓ-م ‘ صش-د ك-ل الشش-ائ-ع-ات ال-ت-ي ل
ل-وسش-ائ-ل ا إ
تخدم مصشلحة الوطن ،وﬁاولة بعضش ا÷هات
الÎوي -ج ل-ه-ا ع Èوسش-ائ-ط التصش-ال ب-بث سش-م-وم
تسش- -ت- -ه- -دف ف- -ئ -ة الشش -ب -اب ال -ذي Áث -ل ط -اق -ة
ا÷زائ- -رÿ ،ل -ق ال -ب -ل -ب -ل -ة وبث ال -ف -ت -ن -ة وسش -ط
Óسشراع
مريدي التغي Òبطرق سشلمية ،داعية ل إ
لنها ضشرورة ملحة نظرا
‘ إاجراء النتخابات ،أ
Óزمة السشياسشية ا◊الية.
ل أ

يجب علينا صسد الدعايات اŸغرضسة
من أاجل مصسلحة الوطن
‘ هذا السسياق دائما ،أابرزت دباشس دور اإ’عÓم ‘
نفضس الغبار والرد على اإ’شساعات والسسموم التي تبثها
ب -عضس اأ’ط -راف ا◊اق -دة ع -ل -ى ا÷زائ -ر ع Èم -واق -ع
التواصسل اإ’جتماعي ،قائلة »:نحن ‘ ظرف اإ’شساعة
فيه تكاد تطغى على اإ’عÓم ،ويكاد دور هذا اأ’خ،Ò
يتÓشسى أامام ما تقوم به شسبكات التواصسل اإ’جتماعي»،
مشسÒة إا ¤أان ه -ذه ال -وسس -ائ -ط ال -ت -ك-ن-ول-وج-ي-ة أانشس-أات
ÿدم-ة م-ه-ام-ه-ا وأاغ-راضس-ه-ا ول-يسس Ÿصس-ل-ح-ة الشسعوب
وعلينا توخي ا◊ذر.
Óشسادة
و ⁄تفوت الرئيسسة اŸديرة العامة الفرصسة ل إ
باÿطوات ا÷بارة التي تقوم بها هيئات الدولة وعلى
رأاسسها اŸؤوسسسسة العسسكرية فيما يتعلق Ãلف الفسساد،

الطلبة يؤويدون ا◊وار
وإان كان مسسعى الطلبة ا÷امعي ’ Úيختلف عن
دعوة اأ’سسرة ا÷امعية ‘ إاسسراع ا◊وار وتفادي
إاطالة اأ’زمة السسياسسية ،إا’ أانهم يؤوكدون وجود
م-غ-ال-ط-ات ك-بÒة داخ-ل ا◊راك الشس-ع-ب-ي السس-ل-م-ي
خ- -اصس- -ة ‘ اآ’ون- -ة اأ’خÒة وه -و م -ا آاث -اره ط -اه -ر

لزمة يعمق من هششاششة القتصشاد
اسشتمرار ا أ

التعجيل بتنظيم ا’نتخابات وا◊ل ‘ التصسويت اإ’لكÎوÊ
لزمة الراهنة ،التي من ششأانها أان
حذر خÈاء من اسشتمرار ا أ
تؤوثر كثÒا على القتصشاد الوطني ،من خÓل تعميق هششاششته
وتفويت فرصش ‰وه وكذا التآاكل السشريع لحتياطي العملة
الصش- -ع- -ب- -ة وت- -ده- -ور ال- -ق- -درة الشش -رائ -ي -ة ،واقÎح -وا ضش -رورة
ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خ-اب-ات ن-زي-ه-ة وشش-ف-اف-ة ،تسشتعمل فيها
ليفوت» .وتقاطعوا على أاهمية
للكÎو« Êا إ
تقنية التصشويت ا إ
لفكار اŸثمرة من
تبني ا◊لول الدسشتورية والسشتفادة من ا أ
خÓل ا◊وارات ا÷ادة.

فضضيلة بودريشش

سضهام بوعموشضة

أاكدت مسسؤوولة النشسر أامينة دباشس ‘ ،كلمتها أامسس
ب -ن -دوة ال -ن -ق-اشس ،أام-ام اأ’سس-رة ا÷ام-ع-ي-ة م-ن أاسس-ات-ذة
وطلبة ،أان ا÷امعة هي مرآاة اÛتمع والدولة ،ولهذا
–اول بعضس ا÷هات اغتنام الفرصسة لتحريك اŸسسرح
الطÓبي ا÷امعي خدمة Ÿصسا◊ها ،خاصسة وا÷زائر
تعيشس أازمة ،و‘ هذا الصسدد نوهت Ãبادرة اأ’سسرة
ا÷امعية من أاسساتذة وباحث Úوطلبة ‘ تنظيم ندوة
نقاشس حول ا◊وار والوسساطة Ãقر جريدة الشسعب،
وذلك ب -ت-ق-د ËاقÎاح-ات ب-ن-اءة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ إاي-ج-اد
Óزمة السسياسسية التي تعيشسها ا÷زائر.
حلول ل أ

سس -ي -م -ا ‘ وضس -ع اأ’زم -ات»› ،ددا ال -ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
إام -ك -ان-ي-ة اسس-ت-ح-داث ق-ان-ون ي-خ-ال-ف ال-دسس-ت-ور ‘
إاج -راء ا’ن -ت -خ -اب-ات ل-ك-ن-ه ي-حÎم ‘ ن-فسس ال-وقت
ا◊ريات والقوان.Ú

إاضسافة إا ¤مهامها النبيلة ‘ حماية حدودنا وكل ما
يتعلق بدواليب السسلطة ،مضسيفة أان جريدة «الشسعب»
بإاعتبارها منÈا إاعÓميا موضسوعيا ونزيها تواكب كافة
اŸراحل التي تقوم بها الدولة ا÷زائرية ا◊ديثة ،من
خÓل فتح فضساء للتحاور والنقاشس مع الطبقة اŸثقفة
للوصسول إا ¤لبنة ‘ بناء الوعي الذي نحن بحاجة إاليه،
وبحكم أان ا÷امعة ترافق اŸشسهد السسياسسي.
‘ هذا الشسأان اعتÈت دباشس أان الندوة عبارة عن
Óسسراع ‘
مسساهمة ‘ عملية ا◊وار الوطني ،داعية ل إ
إاج -راء ا’ن -ت -خ -اب -ات ،أ’ن ال -ب Ó-د ب -ح -اج -ة إا ¤رئ -يسس
ج -م -ه -وري -ة يسس Òدوال-يب ا◊ك-م’ ،سس-ي-م-ا أان ا÷زائ-ر
لديها مكانة جيو اسسÎاتيجية على الصسعيد الدو‹،
ضسف إا ¤ذلك ا’قتصساد الوطني الذي ’ ينبغي أان
يتدهور ،قائلة »:هذا ا◊وار الوطني يجب ،أان ’ يأاخذ
أاك Ìم -ن ال -وقت اŸل -ت -زم ب -ه ،ف -اإ’ن -ت -خ -اب -ات ضس-رورة
ملحة».
وأاضسافت الرئيسسة اŸديرة العامة ،أانه ’ Áكننا
البقاء مكتو‘ اأ’يدي ويجب علينا كاإعÓمي Úغيورين
على مهنتنا ،التأاث ‘ ÒاÛتمع لنفضس الغبار على
اإ’عÓم ،دون ترك اÛال للشسائعات حتى تطغى على
ه -ذه اŸه -ن -ة ال -ن -ب-ي-ل-ة ،مشسÒة إا ¤أان اŸسس-أال-ة ت-ت-ع-ل-ق
ب-ت-دخÓ-ت أاج-ن-ب-ي-ة وت-ه-دي-دات إاق-ل-ي-م-ي-ة ،ف-اإ’خ-تÓف
رحمة وهو الذي يÎكنا نبني وليسس تهد Ëالوطن مثلما
فعلت شسعوب من قبل.

مع تأاكيد كل اŸشسارك ‘ Úندوة الشسعب على
ح -ل اأ’زم -ة ب -ت -ن-ظ-ي-م رئ-اسس-ي-ات ان-ت-خ-اب-ي-ة ي-ط-رح
هاجسس التزوير الذي قد يخيم على الرأاي العام
لغياب الثقة والشسفافية ب Úالشسعب والنظام السسابق
الذي دأاب على تزوير كل اŸواعيد ا’نتخابية .لكن
ضسيوف «الشسعب» من ﬂتصس ‘ Úاإ’عÓم ا’آ‹
أاك- -دوا إام- -ك- -ان- -ي- -ة ال- -ل- -ج -وء إا ¤ط -ري -ق -ة ا’قÎاع
اإ’ل -كÎو ،Êوه -و إاج -راء ق -ال ب -وراوي سس -ي -ف ال-ل-ه
أاسس -ت -اذ ب -ج -ام -ع -ة ب-اب ال-زوار إان-ه ك-ف-ي-ل Ãح-ارب-ة
التزوير رغم تسسجيل بعضس الصسعوبات ‘ تطبيقه
‘ أاقرب وقت.
وأاوضس -ح اأ’سس -ت -اذ أان السس -ل -ط -ات “لك ق -اع -دة
بيانات أاو معطيات شساملة عن اŸواطن Úع Èكل
بلديات الوطن ،حيث قدر تعداد السسكان إ’حصساء
سسنة  2019بـ  43مليون نسسمة ،ومن خÓل قاعدة
ال- -ب -ي -ان -ات Áك -ن السس -م -اح ف -ق -ط ل -ك -ل اŸع -ن -يÚ
بالتصسويت ،حيث أان العلمية تقنية بحتة وتتطلب
حسسب الباحث الكث Òمن العمل ‘ حال ا’عتماد
عليها ،داعيا إا ¤ضسرورة التوجه مسستقب Óإا ¤هذا
اأ’سسلوب لكسسب ثقة الشسعب والناخب.Ú

قال الدكتور معلم عز الدين أاسستاذ ا’قتصساد بجامعة ا÷زائر إان
اأ’زمة التي تعا Êمنها ا÷زائر ،ناŒة من ضسعف الهيكلة وعدم ا’هتمام
بالتكوين وتهيئة اأ’جيال ،ويعتقد أان ا◊ل يكون با’نتخابات النزيهة ‘
إاطار الشسرعية بشسكل عاجل والتي تفضسي إا ¤اختيار رئيسس جديد يكرسس
تغيÒا صسحيحا ،ويرى الدكتور معلم أانه إاذا  ⁄تتم عملية التعجيل بتنظيم
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ،سس-ت-ت-واصس-ل هشس-اشس-ة ا’ق-تصس-اد وتآاكل احتياطي
الصسرف وتردي القدرة الشسرائية بفعل ارتفاع نسسبة التضسخم .ووجه
انتقادات ’ذعة للتمويل التقليدي الذي ” تبنيه ‘ السسابق Ÿعا÷ة
عجز اŸيزانية ،كون هذا ا◊ل حسسب تقديره أادى إا ¤تسسجيل بعضس
اآ’ثار السسلبية من بينها ارتفاع نسسبة التضسخم وتراجع القدرة الشسرائية.

زع :ÊÓسسن قانون يطرح حلو’
من جهته الدكتور عبد اÛيد زع ÊÓاÿب Òالقانو ،Êحاول برؤويته
وخÈته القانونية أان يقÎح حلو’ واقعية قابلة للتجسسيد ،حيث أابدى
›ددا أاهمية التمسسك با◊ل الدسستوري ‘ أاقرب وقت ،بهدف حماية
اŸنظومت Úا’جتماعية وا’قتصسادية ،و–دث عن أاهمية ا◊وار اŸثمر
باأ’فكار اŸتنوعة ،وﬁاولة ا’طÓع وا’سستفادة من التجارب السسابقة
‘ آالية ا’نتخاب ا’لكÎو.Ê
ومن مقÎحات الدكتور اÿب Òزع ÊÓتبني ا◊ل الدسستوري الذي قد
يكون من خÓل سسن قانون يكون ح Óإاضسافيا للدسستور ،و‘ ظل وجود
كذلك إامكانية الوصسول لÓنتخابات ‘ أاقرب وقت من خÓل الرجوع إا¤
اŸادة  194ويتعلق بالهيئة ا’نتخابية أاو بطبيعة ا◊ال بتشسريع قانون
جديد.
–دث أاسساتذة جامعيون ‘ القانون وا’قتصساد والتهيئة العمرانية
وعلم ا’جتماع وطلبة ‘ تخصسصسات ﬂتلفة ،عن أاهمية اŸرحلة الراهنة
وحسس -اسس-ي-ت-ه-ا وال-ت-ي ت-ت-ط-لب ا◊ف-اظ ع-ل-ى الشس-رع-ي-ة ،وت-ه-ي-ئ-ة اأ’ج-واء
لÓنتخابات وإاعادة ترسسيخ الثقة واŸصسداقية وتسسخ Òوسسائل اإ’عÓم
ا◊ديثة ،ورصسد الكفاءات واإ’طارات الشسابة لتنظيم انتخابات شسفافة
ونزيهة تسسمح باŸسساهمة ‘ إايجاد ﬂرج للتحرر من اأ’زمة ،وكلهم
أاشس-ادوا ب-ال-دور ال-ذي ي-ل-ع-ب-ه ج-ه-از ال-ع-دال-ة ح-ال-ي-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد

د.عبد اÛيد زعÊÓ
وﬁاسسبة اŸتورط Úفيه ،وشسددوا على أاهمية اسستمرار عملها .وأا◊وا
على إاعطاء البديل وطرح ا◊لول اŸلموسسة وكسسب ثقة اŸواطن.

انتخابات نزيهة Ÿواصسلة اجتثاث الفسساد
وتطرق اأ’سستاذ أاوحمنة ﬁمد عن الفسساد ،ويرى أانه كان متفشسيا
بطريقة رهيبة ،وقال إان تنظيم انتخابات نزيهة يعبد الطريق ’جتثاث
ال-فسس-اد ،واغ-ت-ن-م ال-ف-رصس-ة ل-ي-ط-رح ح-ل-و’ م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-ت-ن-ظيم
انتخابات نزيهة قبل نهاية السسنة ا÷ارية ،وبالتا‹ عدم تضسييع اŸزيد
من الوقت.
وأاعطى اأ’سستاذ خرور اıتصس ‘ تهيئة اإ’قليم بعضس اŸفاتيح التي
من شسأانها أان تسساعد على Œاوز –ديات اأ’زمة الراهنة ،سسواء على
الصسعيد ا’قتصسادي أاو السسياسسي ،ويتصسدرها اسستعادة ثقة اŸواطن ،من
خÓل إاشسرافه على عملية مراقبة ا’نتخابات والتي قد Œري من خÓل
آاليت Úهما
او’  -التصسويت اإ’لكÎو Êويتطلب إانشساء برنامج وتسسخ Òإامكانيات
للتحكم ‘ مكاتب التصسويت ،أاي تعطى نتائج ا’نتخابات من مركز
ا’قÎاع بعد اسستحداث ملف إالكÎو Êموحد ،يعطي النتائج خÓل عملية
ا’قÎاع وبالتا‹ يتسسنى ا◊صسول على النتائج بعد نصسف سساعة من
انتهاء عملية ا’قÎاع.
ثانيا  -مراقبة ا’نتخابات بالطريقة التقليدية ،واقÎح ‘ هذا اŸقام
Œنيد فئة الشسباب على غرار الطلبة Ÿراقبة ا’نتخابات باسستمرار ،ومن
ثم تÎسسخ القناعة لدى ا÷زائري Úأانها جرت ‘ شسفافية واŸرشسح
الفائز اختاره الشسعب ،ومن ثم يتو ¤الرئيسس اŸنتخب عملية التغيÒ
البناء والعق ÊÓمن الهرم.
’سساتذة والطلبة اŸشسارك ‘ Úندوة جريدة «الشسعب»،
وجميع ا أ
رفضسوا اŸرحلة ا’نتقالية التي قد تهدد اسستقرار ا÷زائر ،من بينهم
’سستاذ بو داود إادريسس الذي –دث عن ضسرورة التحلي بالوعي
اأ
’جراء انتخابات شسفافة ‘ أاقرب
’جواء اŸناسسبة إ
واليقظة وتهيئة ا أ
وقت.
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أسصاتذة جامعيون وطلبة يرأفعون إ’جرأئها عاجÓ

انتخابات رئاسضية قبل انقضضاء  2019ضضرورة...وا◊ل ‘ الـ«إاي ـ فوت»
^ قاطرة اÛتمع تقدم حلول عملية وتضضمن مشضاركة ا÷زائري Úبقوة

أ .بورأوي سصيف ألله

ألÈوفيسصور حرور
ألذهاب إأ ¤أنتخابات قبل نهاية ألسصنة
ب - -ات ضص - -رورة ’ع - -ت - -ب - -ارأت سص - -ي - -اسص- -ي- -ة
وأق -تصص -ادي -ة ب-درج-ة أو’ ،¤سص-ي-م-ا وأن-ه
يعول عليها ‘ أن تكون أ◊ل للخروج من
ألوضصع ألرأهن ،وألتأاسصيسس Ÿرحلة جديدة
ت -ت -م -ي -ز ب -إاصص Ó-ح -ات ج -ذري -ة ي -جسص-ده-ا
رئ - -يسس أ÷م - -ه- -وري- -ة أل- -ذي سص- -ي- -خ- -ت- -اره
أ÷زأئريون ،حل ناجع وفق رؤوية أسصاتذة
ج-ام-ع-ي Úوط-ل-ب-ة أسص-تضص-اف-ت-ه-م «ألشص-عب»
أمسس ،طرح ذهب إأليه نائب وزير ألدفاع
أل -وط -ن -ي رئ -يسس أرك -ان أ÷يشس أل -وط -ن-ي
ألشصعبي ألفريق أحمد ڤايد صصالح عندما
أعت Èأسصتدعاء ألهيئة ألناخبة منتصصف
ألشصهر أ÷اري تاريخا مناسصبا.

فريال بوششوية
كيف السسبيل إا ¤تنظيم انتخابات رئاسسية ’
لزمة التي تعيشسها ا÷زائر؟
بديل عنها كمخرج ل أ
وكيف يتم كسسب ثقة الهيئة الناخبة وتشسجيعها
على اŸشساركة بقوة ‘ اسستحقاق يفرز رئيسس
ج-م-ه-وري-ة ي-ت-م-ت-ع ب-الشس-رع-ي-ة الشس-ع-ب-ية لتكريسس
اإ’صس- -لح- -ات؟ ا◊ل م- -وج- -ود بسس- -ي- -ط وسس- -ه -ل
التجسسيد ‡ثل ‘ ا’نتخاب ا’لكÎو Êالضسامن
لشس -ف -اف -ي -ة ق -دم -ه أاسس -ات -ذة ج-ام-ع-ي-ون اقÎح-وا
إاشسراك الطلبة ‘ العملية ا’نتخابية ‘ مبادرة
هي اأ’و ¤من نوعها.
‘ ال -وقت ال -ذي يÎقب ا÷زائ -ري -ون ح -ل -و’
للذهاب سسريعا للنتخابات الرئاسسية من الطبقة
السسياسسية ” ،إاغفال قاطرة اÛتمع ‡ثلة ‘
ا÷امعة ا÷زائرية عموما بأاسساتذتها وطلبتها،
رغم أانهم قدموا حلو’ ملموسسة وعملية ،تضسمن
مشس -ارك -ة ا÷زائ -ري Úب -ق -وة إاج -راء ان -ت-خ-اب-ات
شسفافة تنظيم ا’نتخابات الرئاسسية ‘ أاسسرع
اآ’جال أاي قبل انقضساء  ،2019من خلل اعتماد

أ.نصصر ألله نور ألدين

ال- -تصس- -ويت اإ’ل -كÎو Êبصس -ف -ة ج -زئ -ي -ة تضس -م -ن
اإ’علن عن النتائج مباشسرة من مكاتب ا’قÎاع.
وق - -د ات- -ف- -ق اŸشس- -ارك- -ون ‘ ن- -دوة ن- -ق- -اشس
احتضسنتها «الشسعب» أامسس فتحت منÈها أامام
اأ’سس- -رة ا÷ام- -ع -ي -ة ،ع -ل -ى أان ا’سس -ت -ح -ق -اق -ات
ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة Ãث-اب-ة ط-وق ‚اة ،مشس-ددي-ن ع-ل-ى
ضس -رورة ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ‘ أاق-رب اآ’ج-ال ،آاج-ال ’
ي -ن-ب-غ-ي أان ت-ت-ج-اوز السس-ن-ة ا÷اري-ة ب-ات ضس-رورة
لتجنيب ا÷زائر ،أاي انز’ق من جهة ،وليباشسر
رئ - -يسس ا÷م - -ه - -وري- -ة ال- -ذي ي- -خ- -ت- -اره الشس- -عب
ا÷زائري اإ’صسلحات وŒسسيد مطالب الشسعب
من جهة أاخرى.

اإلعÓن اآل Êعن نتائج
القÎاع
وبعد اإ’جماع على ضسرورة تنظيم رئاسسيات
‘ العام  ” ،2019طرح إاشسكالية اسسÎجاع ثقة
ال -ن -اخب ‘ ال -ف -ع -ل ا’ن -ت -خ -اب -ي◊ ،م -ل -ه ع-ل-ى
اŸشساركة بقوة ‘ اختيار رئيسس جمهورية يتمتع
ب-الشس-رع-ي-ة ال-ك-اف-ي-ة وال-لزم-ة ل-قيادة مرحلة لن
تكون بالهينة قياسسا إا ¤اŸعطيات ا’قتصسادية،
التي تسستلزم اسستقرارا ‘ الشسق السسياسسي ‘
أاق- -رب اآ’ج- -ال ل -ل -ت -ف -رغ إا ¤اأ’ول -وي -ات ،وا◊ل
موجود حسسبهم و’ يحتاج إا’ إا ¤قرار ـ حسسبما
أاكد اأ’سستاذ ا÷امعي بجامعة هواري بومدين
للعلوم والتكنولوجيا سسيف الله بوراوي ـ الذي
–دث عن ا’نتخاب اإ’لكÎو Êأاو ما يعرف ب ـ .
« . » e-vote
واسستنادا إا ¤اأ’سستاذ بوراوي فإانه ورغم أان
الذهاب إا ¤ا’نتخاب ا’لكÎو Êبصسفة كلية أامر
مسستحيل ‘ الوقت الراهن ،إا’ أانه Áكن الذهاب
إاليه بصسفة جزئية ،لكن كيف تتم العملية ؟ الرد
بسسيط وواضسح يكون ا’نطلقة من فريق عمل

فنيدسس بن بلة
أاظهر اأ’سساتذة والطلبة تنوعا ‘
الطروحات ،تقاطعت جلها حول غاية
واح- -دة :ال- -ت -ن -ازل م -ن أاج -ل ا÷زائ -ر
وا’ت-ف-اق ع-ل-ى أارضس-ي-ة ت-واف-ق ت-ع-ط-ي
ا’ن- -ط- -لق- -ة السس- -لسس- -ة ن -ح -و ا◊ل -ول
اŸم -ك -ن -ة ‘ أاق -رب أاج-ل ،ب-ع-ي-دا ع-ن
ال -تصس -ع -ي -د وروح اإ’قصس-اء وادع-اء ك-ل
ط- -رف أان ف- -ك- -رت- -ه أاو ¤ب- -ال- -رع- -اي -ة
والتكفل .بعيدا عن التمادي ‘ رفع
أاسسقف اŸطالب وبلوغ عتبة التعجيز
التي لن Œدي نفعا ‘ إاخراج البلد
إا ¤بر اأ’مان.
لكن هذه مقÎحات ا◊لول والرؤوية
ال-واق-ع-ي-ة ل-ك-ي-ف-ي-ة اŸرور إا ¤م-رح-لة
أاخ- -رى ،ي- -ل -ت -ق -ي ف -ي -ه -ا ا÷زائ -ري -ون
وي-ت-ق-اسس-م-ون ال-رأاي وال-ف-ك-رة ،تفرضس
بدائل يعول عليها ‘ اسستعادة الثقة
اŸه- -ت- -زة ،وت- -ك- -ريسس مصس- -داق- -ي -ة ‘
علقة ا◊اكم واÙكوم ،وشسفافية ‘
إاجراء ا’نتخابات الرئاسسية ‘ اقرب
ف -رصس -ة واقصس -ر مسس -اف -ة واق -ل ك -ل-ف-ة

وبرأاي ذات اŸتحدث الذي أاعرب عن أامله
‘ الوصسول سسريعا إا ¤انتخابات ،فإان اأ’خÒة ’
ب -د أان ت -ؤوط -ر ول -يسس ه -ن -اك أال -ف ح -ل إ’ضس -ف-اء
الشسفافية عليه ـ أاضساف يقول ـ وا◊ل الوحيد ‘
هيئة لتنظيم العملية ا’نتخابية التي ينبغي أان
تكون ‘ لب أاي حوار ‘ الوقت ا◊ا‹ ،واأ’مر
ليسس صسعبا ـ حسسبه ـ ذلك أانه Áكن إاعداد نصس
قانو Êيخصس اللجنة دو‰ا اÿروج عن الدسستور
أاو التعارضس معه يحدد مهامها.

ل ›ال للطعن ‘ النتخابات،
التكنولوجية تضضمن شضفافيتها

ل للشضروط التعجيزية...

وردا على سسؤوال يخصس تقنية ««  e-voteالتي
و‘ حال اعتمادها تؤوشسر على مرحلة جديدة
ت -ت -م -ي -ز ب -اع -ت -م -اد ال -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’نتخابية ،أاوضسح اأ’سستاذ بوراوي بأانها تظهر
‘ ال -ن -ت -ائ -ج ،ف -ا’ن -ت -خ-اب اإ’ل-كÎو Êسس-ي-ج-نب
لعلن عن النتائج النهائية،
انتظار  24سساعة ل إ
أ’ن اإ’علن سسيتم بطريقة فورية وعلى مسستوى
اŸك -اتب م -ب -اشس -رة ب -ع -د ان-ت-ه-اء ع-م-ل-ي-ة ال-ف-رز،
وبالتا‹ ’ ›ال للتزوير و’ حتى ا◊ديث عنه،
وبالتا‹ ’ ›ال أايضسا للطعن ‘ ا’نتخابات
ال-ت-ي سس-تضس-م-ن ال-وسس-ائ-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ية ا◊ديثة
شسفافيتها.
م -ن ج -ه -ت -ه ،اأ’سس -ت -اذ ع -ب-د اÛي-د زع-لÊ
اÿب ‘ Òالقانون الذي حرصس على التوضسيح أان
ا÷امعة قاطرة اÛتمع نحو التقدم ،على أان
ي - -ت- -ح- -م- -ل رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ذي ت- -ف- -رزه
ا’ن-ت-خ-اب-ات مسس-ؤوول-ي-ة Œسس-ي-د اŸشس-روع الكبÒ
الذي يبدأا من النهوضس بقطاع الÎبية الوطنية،
’فتا إا ¤أان كل هذه اÿطوات ‘ حاجة إا¤
إاطار قانو.Ê

وذهب اأ’سستاذ ا÷امعي نور الدين نصسر الله،
‘ نفسس ا’Œاه مشسددا على ضسرورة الذهاب
إا ¤انتخابات ‘ أاقرب وقت و–ديدا ‘ غضسون
الفÎة اŸتبقية من هذه السسنة على اأ’ك ،Ìدو‰ا
شسروط تعجيزية على أان يكون الشسعار اŸرفوع
«جزائر حرة مسستقلة ..جزائر العزة والكرامة»،
مشسددا على ضسرورة إاقحام ا÷امعة من خلل
أاسساتذتها وطلبتها ‘ ا◊وار ،ليكلل ÃقÎحات
ملموسسة.
واعت Èأاسستاذ علم ا’جتماع إادريسس بوداود،
بأان ا’سستحقاقات اŸرتقبة مفتاح وباب النجاة،
وجزم اأ’سستاذ ‘ ا’قتصساد ﬁمد أاوحمنة بأانها
وحدها من تعطي الشسرعية لرئيسس ا÷مهورية
الذي سستفرزه ،فيما طرح اأ’سستاذ خروب عدة
إاشس -ك -ال -ي -ات ك -ي -ف ي -ك -تسسب اŸواط -ن ال-ث-ق-ة ‘
العملية ا’نتخابية ،وهل بإامكان السسلطات أان
‚ري ا’نتخاب ا’لكÎو ،Êوكيف يتم مراقبتها
‘ حال اعتماد الطريق التقليدية.

 5مراحل أاسضاسضية لتحقيق انتخابات نزيهة وشضفافة
وتضسحية.
لهذا طرح أاسساتذة من جامعة باب
ال - -زوار م - -قÎح- -ا ي- -خصس ال- -تصس- -ويت
ا’ل -كÎو Êإ’زال -ة م -ن اأ’ذه-ان ف-ك-رة
ال-ت-زوي-ر بصس-ف-ة ن-ه-ائ-ي-ة وج-ع-ل صس-وت
ال - -ن- -اخب ‘ م- -أام- -ن م- -ن أاي ت- -لعب
وغشس ،ط - -اŸا أان ع - -م - -ل- -ي- -ة ا’قÎاع
–ك -م -ه -ا ال -بصس -م -ة ا’ل -كÎون -ي-ة غÒ
السساﬁة للنتخاب أاك Ìمن مرة و‘
أاك Ìمن مركز اقÎاع ،وكذا اإ’علن
ع -ن ن -ت -ائ-ج ال-تصس-ويت ‘ فÎة زم-ن-ي-ة
ﬁددة من ع ÚاŸكان دون اŸرور
ا◊تمي باŸركز مثلما جرى سسابقا.
وبحسسب الدكتور بوراوي سسيف الله
ف -ان آال -ي -ة ا’ن-ت-خ-اب ا’ل-كÎو Êال-ت-ي
ح -ظ -يت ب -دراسس -ة م -ع -م -ق -ة م -ن أاه-ل
ا’خ -تصس -اصس ب -ج -ام -ع -ة ب -اب ال -زوار،
تفرضس نفسسها بديل ‘ Œاوز مشسكل
ال -ت -زوي -ر بصس -ف -ة ق -ط-ع-ي-ة  ،وت-ك-ريسس
الشسفافية والنزاهة إا ¤ابعد ا◊دود،
وهذا من خلل  5مراحل أاسساسسية ’
بد منها.
^ أو’ -تشس-ك-ي-ل ف-ري-ق ع-م-ل من
أاسس -ات -ذة ج -ام -ع -ي ،Úط -ل -ب -ة وإاط-راف
أاخ- -رى م- -ن سس- -لك ال- -ع- -دال- -ة واإ’دارة
اÙلية.
تشسكيل هذه اإ’طراف ،إاما بتزكية
شسعبية أاو يكونون متطوع Úيسستجيبون
لنداء الوطن والواجب الوطني.
^ ث- -ان- -ي -ا -م -راج -ع -ة ال -ق-ائ-م-ة
ا’نتخابية ،التي تسسمح بتكوين قاعدة

أ .بودأود إأدريسس

ف- -ع- -ال ب -ا’ع -ت -م -اد ع -ل -ى اأ’سس -ات -ذة وال -ط -ل -ب -ة
ا÷امعي ،Úعلى أان “ر العملية بخمسس مراحل
ت -ك-ون ا’ن-ط-لق-ة م-ن ق-اع-دة اŸع-ل-وم-ات وه-ي
موجودة حاليا على أان يتم حمايتها واسستعمالها
لغرضس ﬁدد ،على أان تتبع Ãراجعة القوائم
ا’ن - -ت - -خ - -اب - -ي - -ة ،وت - -راف- -ق اÿط- -وة ب- -ال- -دع- -م
اللوجيسستيكي والبشسري ،وتكون اÙطة اŸوالية
يوم ا’قÎاع وما قبل النهائية عملية الفرز ،قبل
إاعلن النتائج.

’لكÎو Êللقضصاء على مشصكل ألتزوير
أ’نتخاب أ إ

م -قÎح -ات ع -م -ل خ -رجت ب-ه-ا
«ن -دوة ألشص -عب أل -ف -ك -ري -ة» أل-ت-ي
أسص -تضص -افت ل -ث -ا Êم -رة ،أسص -ات-ذة
ج-ام-ع-ي Úوط-ل-بة ،مسصاهمة منها
‘ إأث -رأء أ◊وأر أل -وط -ن -ي أıرج
’من وألضصامن للبÓد من أعقد
أ آ
أزمة تعيشصها منذ أ’سصتقÓل.

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

م -ع -ط-ي-ات وب-ي-ان-ات دق-ي-ق-ة ،ان-ي-ا ع-ن
الهيئة ا’نتخابية وتضسع حدا لتواجد
أاسسماء انتخابية ‘ قوائم عدة.
^ ثالثا– -ضس Òمكاتب ا’قÎاح
من خلل تنصسيب القاعدة اللوجيسستية
والبشسرية .وهي Œزئة القاعدة اأ’و¤
حسسب اأ’قاليم ومراكز التصسويت.
^ رأبعا -يوم ا’قÎاع حيث تكون
اŸراق -ب -ة ب -اسس-ت-خ-دام ن-ظ-ام اإ’ع-لم
اآ’‹ وق- -اع- -دة اŸع- -ط- -ي -ات لضس -م -ان
الشس-ف-اف-ي-ة.وه-ي ق-اع-دة م-ت-وفرة لدى
وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙلية
جسسدتها Œربة اŸصسالح البيوميÎية
على مسستوى البلديات والوطن.
^ خامسصا -ت-خصس ع-م-ل-ي-ة ال-فرز
ح - -يث اإ’دارة ه- -ن- -ا ل- -يسست ال- -ط- -رف
اأ’سس- -اسس- -ي ،ل- -ك- -ن ث -ان -وي “ن -ح ل -ه -ا
ﬁاضسر اŸراكز ا’نتخابية ومكاتب
التصسويت .الفرز هنا أا Êباسستخدام
اآ’ل- -ي- -ات ال- -رق- -م- -ي -ة اŸت -وف -رة ﬁل
ا◊ديث سسابقا.
ويرى اأ’سستاذ بوراوي سسيف الله من
ج - -ام - -ع- -ة ب- -اب ال- -زوار ،ان ال- -ن- -ظ- -ام
ا’لكÎو Êا’نتخابي هو شسبه آا‹ على
مسستويات حيث يجسسد بالتوازي مع
النظام الكلسسيكي ‘ مرحلة أاو‘ ¤
انتظار تعميم التجربة وتقييم فعاليتها
ت -ط -ب -ي -ق -ا ل -ل-رق-م-ن-ة ن-ه-ائ-ي-ا ع-ل-ى ك-ل
اŸسس -ت -وي-ات اإ’داري-ة وغÒه-ا م-ث-ل-م-ا
ت -نصس ع-ل-ي-ه ا◊ك-وم-ة ا’ل-كÎون-ي-ة ‘
آاخر اŸطاف والغايات.

العدد
1٨0٣٨
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بناء الوعي  ..طوق النجاة

^ نور الدين لعراجي

منح ا’أسسرة ا÷امعية حقها من اŸشساركة
السسياسسية ،سسيضسيف ‡ا ’شسك فيه ،الطاقة
ال---ك---ام---ن--ة م--ن ج--ه--ود ف--ك--ري--ة ،م--ع--رف--ي--ة،
اسستشسرافية ،اقتصسادية واجتماعية ،لتسساهم
ه--ذه اıرج--ات ج--م--ي--ع--ه-ا ‘ ب-ن-اء ال-وع-ي
السسياسسي ،الذي اأصسبحنا نفتقده ‘ مشسهدنا
ا’جتماعي اليوم.
صس---ح--ي--ح اأن ا◊ي--اة السس--ي--اسس--ي--ة ‘ ع--ل--م
السسياسسة ’ ،تقتصسر على اأفراد ا÷ماعات
اÙل-ي-ة ل-يسس ب-ح-ك-م م-ن-اصس-ب-ه-م اŸب-اشسرة،
ولكن بحكم اأن البلدية هي النواة ا’أو‘ ¤
هرم الدولة ،ما يعني اأن اأو ¤رجا’تها هم
خريجو اŸدرسسة العليا للإدارة دون غÒهم
م--ن اŸدارسس واŸع--اه--د ا’أخ--رى ،م-ا ي-ل-زم
هذه النواة اإعادة هيكلة من اŸنظور البنائي
وا’جتماعي ،فقد اأثبتت التجارب السسابقة
اأن--ه م--ن اأسس--ب--اب ا’أزم--ات السس--ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي
مررنا بها ،الفسساد ا’إداري الذي تفشسى ‘
دوال--يب ا’إدارة واأصس--ب--ح ك--السس-رط-ان ي-ن-هشس
السس---ل---وك---ي---ات وا’أخ--لق واŸع--ام--لت ،و⁄
نسستطع اإ ¤حد ا’آن اسستئصساله ،اأو الكشسف
عن بعضس اŸواضسع التي انتقل اإليها الداء
بسسبب العلل الكامنة بتواطوؤ ا’أفراد.
ولعلني اأسستشسهد Ãا ذكره قائد ا’أركان
ال--ف--ري--ق ڤ--اي--د صس--ال--ح اأمسس ،م--ت-ح-دث-ا م-ن
ورق--ل--ة ،ح Úاأشس--ار اإ ¤اأن ب--عضس ال--ع--ن-اصس-ر
داخل دواليب موؤسسسسات الدولة هم وراء كل
الفسساد السسياسسي واŸا‹ وغÒه ،وهذا ما
يدعونا ‘ هذا اŸقام اإ ¤ضسرورة ا◊رصس
ع----ل---ى ت---وظ---ي---ف ا’إط---ارات ا÷ام---ع---ي---ة ‘
اŸن-اصسب ال-ن-وع-ي-ة ،ذات ال-ع-لق-ة اŸباشسرة
بشسوؤون التسسي.Ò
اإن ال--ت--ق--ي--د ب--ا’إط--ارات ال--ن--وع--ي-ة ك-ل ‘
تخصسصسه ،سسيمنحنا القدرة على ا’سستثمار
‘ الكفاءات الوطنية من اإطارات جامعية،
من باإمكانها منح ا’إضسافة النوعية وتقدË
ال--ب--دي--ل ‘ ك--ل شس--وؤون ا◊ي--اة ،ف--ال--ن--ه--وضس
با÷امعة من سسبات اأكرهت عليه ،اإ‰ا هو
اسستفاقة جاءت ‘ وقتها لتقول كلمتها ،دون
حاجتها لناطق رسسمي ،يتحدث باسسمها اأو
Áثلها ،ولعل اتفاق ا’أسسرة ا÷امعية اليوم
على هدف واحد  ..الذهاب اإ ¤ا’نتخابات
الرئاسسية ،خ Òدليل على اإمكانية ا’سستثمار
‘ الطاقات والكفاءات دون قيد اأوشسرط،
’أن الوطن يتسسع للجميع ويبنيه ا÷ميع دون
اإقصساء و’ تهميشس ،فبناء الوعي يظل دوما
ط---وق ‚اة اÛت---م---ع---ات وصس--م--ام اأم--ان--ه--ا
واأمنها.

إأذأ أسصتمر ألتأاخر ‘ تنظيمها

كلفة اقتصضادية باهظة تهدد السضتقرار الجتماعي
يÎتب عن ألتأاخر ‘ Œاوز ألوضصع ألرأهن
م- -ن خÓ- -ل أ◊وأر ألشص- -ام- -ل وألشص- -ف -اف ك -ل -ف -ة
أق -تصص -ادي -ة ب-اه-ظ-ة ‘ ضص-وء أل-ت-دأع-ي-ات أل-ت-ي
ت -ن -ج -ر ع -ن أم-ت-ن-اع شص-رك-اء ع-ن أ÷ل-وسس ح-ول
طاولة ألنقاشس لضصبط مسصار تنظيم أ’نتخابات
’رأدة
ألرئاسصية وفقا Ÿعاي Òألتعب Òأ◊ّر عن أ إ
ألشصعبية ،وتفضصيل آأخرين سصياسصة ألهروب إأ¤
’مام بإاثارة مسصائل ’ Áكن معا÷تها إأ’ّ ‘
أ أ
ظ - -ل أن- -ت- -خ- -اب رئ- -يسس شص- -رع- -ي ي- -ت- -و ¤أ‚از
’صصÓحات ألعميقة وألشصاملة.
أ إ

سشعيد بن عياد
‘ ال -ن -دوة اŸف -ت -وح -ة ال -ت -ي اح -تضس -ن -ت -ه-ا ج-ري-دة
«الشسعب» دق ناقوسس اÿطر حول الوضسع ا’قتصسادي
‘ اŸدى اŸتوسسط بالنظر ’Œاه اŸؤوشسرات من
ت-ق-لصس ’ح-ت-ي-اط-ي الصس-رف ب-ال-ع-م-ل-ة الصسعبة وارتفاع
ال-تضس-خ-م وت-راج-ع ال-ق-درة الشس-رائ-ي-ة م-ث-ل-ما أاشسار إاليه
’زمة
أاسستاذ ا’قتصساد معلم نور الدين ،موضسحا اأن ا أ
الراهنة هيكلية وتتسسم باÿطورة بسسبب عدم الÎكيز
’نتاج الÌوة
‘ معادلة النمو على قطاعات حيوية إ
وتشسكيل القيمة اŸضسافة مثل البحث والتنمية والتهيئة
والتصسنيع.
غ Òأان Œاوز هذا اÿطر وهو ‡كن ‘ الظرف
الراهن لتمتع البلد بعدد من أاوراق اسستئناف النمو،
ي -ت -ط -لب اŒاه اÛم -وع -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -ك -ل ت -ن -وع-ه-ا
واختلف اŸواقف السسياسسية إاﬁ ¤طة ا’نتخابات
الرئاسسية كشسرط جوهري للوصسول إا ¤مفاتيح معا÷ة
اŸسس -ائ -ل ا’ق -تصس-ادي-ة م-ت-ع-ددة ا÷وانب م-ن ضس-رورة
بعث ا’سستثمار اŸنتج وحوكمة التسسي Òوتعزيز بينية
التحول الطاقوي باÿصسوصس.
’لية
’سستاذ ا’نعكاسسات السسلبية آ
وبعد ان سسجل ا أ
ال -ت -م -وي -ل غ Òال -ت-ق-ل-ي-دي ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا ا◊ك-وم-ة

’خصس ارتفاع
السسابقة ‘ ظل حكم العصسابة ومنها با أ
معدل التضسخم وعدم القدرة إاعادة التوازن للميزانية
ال -ت -ي ب -ق -يت ت -ع-ا Êم-ن ال-ع-ج-ز ‡ا وضس-ع اŸن-ظ-وم-ة
ا’قتصسادية ‘ حالة «عطل» ،دعا إا ¤انتباه الفاعلÚ
‘ اŸشسهد السسياسسي ومنهم الناشسطون ‘ ا◊راك إا¤
’شسكالية
’فق إاذا  ⁄يتم تسسوية ا إ
اÿطر الذي يلوح ‘ ا أ
السسياسسية عن طريق انتخاب رئيسس جديد للجمهورية
ل -لن -ت -ه -اء م -ن م -عضس-ل-ة الشس-رع-ي-ة وال-ت-ف-رغ Ÿواج-ه-ة
اŸسسائل التنموية والتنظيمية واŸؤوسسسساتية.
ويقتضسي هذا تشسكل قناعة راسسخة لدى كل الشسركاء
بضس- -رورة ان- -ت -ه -اج مسس -ار ي -ج -م -ع ال -ط -اق -ات وي -دم -ج
’مكانيات حتى يتم إاحداث النقلة النوعية التي تسسمح
اإ
للبلد با’نطلق ›ددا على قواعد جديدة ترتكز
’كÌ
ع -ل-ى ق-ي-م ال-ع-م-ل وا◊وك-م-ة وت-ك-اف-ؤو ال-ف-رصس وا أ
أاه -م -ي -ة أايضس -ا ال -ت -ن -افسس ال -ن -زي -ه ال-ذي يسس-م-ح بÈوز
الكفاءات ‘ كل اÛا’ت.
وبهذا الصسدد أاشسار نور الدين معلم إا ¤ضسرورة
وضس -ع ال -ث -ق -ة ‘ اŸوارد ال -بشس -ري -ة ا’ق -تصس -ادي-ة ذات
’قصساء وتوسسيع نطاق ا◊وار
الكفاءة والتميز مع نبذ ا إ
’خصس تفادي الوقع ‘ تصسفية ا◊سسابات ،مسسجل
وبا أ
ث-ق-ل ال-دور ال-ري-ادي ل-ل-م-ن-ظ-وم-ة ا÷ام-ع-ي-ة ‘ إارسس-اء
ثقافة ا◊وار داخل اÛتمع كون ا◊وار كما أاوضسح
يقود حتما إا ¤العثور على ا◊لول اŸناسسبة واŸمكنة
خاصسة بإاشسراك أاهل ا’ختصساصس.
وباŸوازاة مع اŸسسار السسياسسي الذي يشسق طريق
ا◊ل على ما تعÎضسه معوقات وصسعوبات بفعل عدم
“ييز شسريحة واسسعة من ا◊ركة ا’حتجاجية بÚ
ا’ختلف واÿلف فان الرقم الثابت ‘ اŸعادلة هو
اŸؤوشس-رات ا’ق-تصس-ادي-ة ال-ت-ي دخ-لت ب-عضس-ه-ا م-رح-ل-ة
’ن -ذار ب -اÿط -ر‡ ،ا يسس -ت -دع -ي وضس-ع-ه-ا ‘ م-ي-زان
اإ
’رادة الشس- -عب ا÷زائ- -ري
ال- -ب- -حث ع- -ن ا◊ل وف- -ق- -ا إ
واŸصسلحة الوطنية.
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ألثÓثاء  03سسبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  03محرم  1441هـ

الرافضشون للحوار يخافون الصشندوق ،بلمهدي:

إ◊وإر ضسروري لتفويت إلفرصسة على إÎŸبصس Úبا÷زإئر
الوصشول ا◊تمي إا ¤أارضشية توافق وفق تطلعات الششعب

شش -دد وزي -ر الشش -ؤوون ال -دي -ن-ي-ة
لوقاف يوسشف بلمهدي ،أامسش
وا أ
با÷زائر العاصشمة ،على تفضشيل
ا◊وار ب Úكافة أاطياف اÛتمع
ا÷زائ- -ري م- -ن اج -ل اي -ج -اد ح -ل
لÓ- -زم- -ة ال- -ت- -ي “ر ب- -ه- -ا ال- -ب Ó-د
و»ت-ف-ويت ال-ف-رصش-ة» ع-ل-ى ال-ذين
يÎبصش - - -ون ب - - -ا÷زائ - - -ر «ÿل- - -ق
الفتنة».
‘ م -دأخ -ل -ة ل -ه ،خ Ó-ل أل -ن -دوة أل -ت -ي
ن-ظ-م-ت-ه-ا أإ’ذأع-ة أل-وط-ن-ي-ة ح-ول موضسوع
أ◊وأر ،ق- -ال أل -وزي -ر أأن -ه ي -جب «ت -ف -ويت
أل -ف -رصس -ة» ع -ل -ى أإ’ط-رأف أل-ت-ي تسس-ت-غ-ل
ألوضسعية ألتي “ر بها ألبÓد «لزرع ألفتنة»
وذلك ع« Èأ÷لوسس أ ¤طاولة أ◊وأر
للخروج بالبÓد أ ¤بر أ’مان».
وأأع - -ت Èأل - -وزي - -ر أأن أل - -ذي - -ن «Áل - -ون
شس- - -روط- - -ا» ل- - -ل- - -مشس- - -ارك - -ة ‘ أ◊وأر أأو
أل- -رأفضس Úل -ه «ي -خ -اف -ون م -ن ألصس -ن -دوق

لكونهم ’ Áلكون أأي قاعدة شسعبية».
وأأضساف أأنه من ألضسروري إأزألة كل
أل- -ع- -وأئ -ق أل -ت -ي –ول دون أ‚اح أ◊وأر
للوصسول أ« ¤أأرضسية تفضسي أ ¤أنتخاب
رئيسس للجمهورية» يأاخذ على عاتقه بناء
دولة وفق تطلعات ألشسعب مع «مرأعاة ما
أأسسسست عليه ألدولة أ÷زأئرية».

ومن جانبه ،أأعت Èأÿب ‘ Òألشسؤوون
أ’منية ،أأحمد ميزأب ‘ مدأخلته خÓل
ألندوة أأنه «كلما طال عمر أ’زمة كلما
حدثت ثغرأت سسيسستغلها ألبعضس لتمرير
مشساريعهم وﬂططاتهم».
وبالنظر أ ¤ألوضسع ألوطني ،أإ’قليمي
وألدو‹ غ ÒأŸسستقر فانه من ألضسروري
كما قال ألتعجيل بإايجاد ﬂارج لÓزمة
ألتي تعيشسها ألبÓد مضسيفا أأنه «لو’ وجود
مؤوسسسسة عسسكرية متحكمة ‘ زمام
أأ’مور لرÃا كانت هناك جسسور تسستغل
أıاضس ألدأخلي» ألذي تعيشسه أ÷زأئر.
وأأضس- - -اف أŸت - -ح - -دث أأن أ÷زأئ - -ريÚ
بحاجة أليوم أ ¤حوأر يسسÒون من خÓله
إأ« ¤مشس - -روع وط - -ن- -ي ي- -ؤوسسسس Ÿرح- -ل- -ة
ج -دي -دة –ق -ق آأم -ال أل -ذي -ن خ -رج-وأ ‘
مسسÒأت منذ  22فÈأير أŸاضسي» ،مشسÒأ
إأ ¤أأن هذه أأ’زمة ألسسياسسية قد «تتحول
‘ ظل غياب أ◊وأر و–مل أŸسسؤووليات
إأ ¤أأزمة متعددة أأ’وجه».

ﬁور الششفة  -اŸدية

إإ‚از إŸرحلة إلنهائية إÿاصسة ببناء جسسر معد Êبوإدي عطلي
” أأمسس ت - - -رك- - -يب أ÷زء أأ’خ Òم- - -ن
منشسأاة فنية (جسسر معد )Êيزيد طولها
عن  530م Îطو‹ تندرج ‘ إأطار مشسروع
–ديث ﬁور أل -ط -ري -ق ألشس -ف-ة-أŸدي-ة،
بحسسب ما علم من مسسؤوول باŸؤوسسسسة
أل-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-جسس-ور وأأ’شس-غ-ال أل-ع-مومية
(سس -اب-ت-ا) أŸوك-ل-ة ل-ه-ا أأشس-غ-ال أ‚از ه-ذه
أŸنشسأاة ألفنية.
وتتعلق هذه ألعملية ألدقيقة ألتي يتم
ت- -ن- -ف- -ي- -ذه -ا ب -اسس -ت -خ -دأم ن -ظ -ام أل -دف -ع
أل -ه -ي-درول-ي-ك-ي Ãسس-اف-ة ب-ط-ول  40مًÎأ
بحيث سستسستغرق ألعملية مدة تÎأوح بÚ
يوم ÚوثÓثة أأيام لربطها مع جزء من

هذأ ألطريق أŸكتمل كليا يقع ‘ أŸكان
أŸسس -م -ى «وأدي ع -ط -ل -ي» ع -ن -د أıرج
أ÷ن- -وب- -ي ل- -ب- -ل- -دي- -ة أ◊م -دأن -ي -ة ،وف ً -ق -ا
للتفسسÒأت ألتي قدمها نفسس أŸسسؤوول.
ومن أŸتوقع ألشسروع ‘ وضسع أللمسسات
أأ’خÒة ووضس- -ع ه- -ذه أŸنشس- -أاة أل- -ف- -ن- -ي- -ة
أŸعدنية ألتي تعلو فوق ألطريق ألوطني
رق- -م وأح- -د ‘ شس- -ط- -ره أل- -ق- -د ،Ëوف ً -ق -ا
ل -ل -مسس -ؤوول ن -فسس -ه خ Ó-ل شس -ه -ر سس-ب-ت-مÈ
أ÷اري.
وسس-ت-ت-م ع-م-ل-ي-ة أل-رب-ط مع أŸنشسأاة
’خÒة ألتي ’ تزأل
ألفنية ألثانية وأ أ
’‚از على مسستوى هذأ أÙور
قيد أ إ

على أأبعد تقدير ‘ أأكتوبر ،أسستنادأ
لذأت أŸصسدر ألذي أأضساف أأنه قد ”
أتخاذ ترتيبات لتسسريع أأشسغال ألبناء
ع--ل--ى مسس--ت--وى ه-ذه أŸنشس-أاة ل-ت-م-كÚ
ع--م--ل--ي--ة أسس--ت--غÓ--ل--ه-ا ‘ أأق-رب وقت
‡كن.
وكان رئيسس ألهيئة ألتنفيذية خÓل
’ثن،Ú
تنقله Ÿعاينة أŸشسروع ،أأمسس أ أ
ق-د أأع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صس-ارم-ة لتسسليم
ه--ات ÚأŸنشس--أات Úق--ب--ل ن--ه--اي-ة أل-ع-ام
وب-ال-ت-ا‹ أسس-ت-غÓ-ل بضس-ع-ة كيلومÎأت
من ألطرق ألتي ’ تزأل قيد أ’‚از.

للعاب اŸتوسشطية  2021بوهران
ا أ

إلرهانات إ◊ضسرية للباهية ﬁور لقاء بسسÎإسسبورغ
ي-رت-قب ت-ن-ظيم لقاء
ح- - -ول «أل- - -ره- - -ان- - -ات
أ◊ضس - -ري - -ة ب- -وه- -رأن
قبيل أنطÓق أأ’لعاب
أŸتوسسطية  »2021يوم
سسبتمÈ
19
بسسÎأسس-ب-ورغ (ف-رنسسا)
وذلك ‘ إأط- - - - - - - - - - - - -ار
ألشس - - - -رأك- - - -ة م- - - -ا بÚ
أŸدي -ن -ت ،Úحسسب م -ا
علم أأمسس بوهرأن لدى
أأ’سس -ت -اذ وأل -ب-احث ‘
أل-ه-ن-دسس-ة أŸع-م-اري-ة،
جي ‹Óطهرأوي.
وي- - -ت - -ع - -ل - -ق أأ’م - -ر
Ãح- -اضس -رة م -ت -ب -وع -ة
ب -ورشس -ة ع -م -ل سس -ي -ت -م
ت - -ق - -دÁه - -ا ‘ إأط - -ار
أأ’سسبوع ألثقا‘ ألذي
ي-أات-ي Ãب-ادرة ÷م-عية
«شس - -ارع أŸت - -وسس- -ط»،
أل -ت-ي أسس-ت-ح-دثت ه-ذأ
أل - -ع- -ام بسسÎأسس- -ب- -ورغ
ب-فضس-ل «أ◊رك-ي-ة ألتي
أأح -دث-ت-ه-ا أت-ف-اق-ي-ة ألشس-رأك-ة أÈŸم-ة م-ع
وه- -رأن ‘ أأب- -ري- -ل  ،»2015ك -م -ا أأوضس-ح-ه
لـ/وأأج /ذأت أŸصسدر.
وأأشس -ار أأ’سس -ت -اذ ط -ه -رأوي م -ن م-ع-ه-د
أل -ه -ن -دسس -ة أŸع -م -اري -ة ÷ام -ع -ة أل -ع -ل-وم
وألتكنولوجيا لوهرأن «ﬁمد بوضسياف»،
أأن م -دأخ -ل -ت -ه ت -ه -دف إأ« ¤إأب-رأز أأه-م-ي-ة
أأ’لعاب أŸتوسسطية  2021كفرصسة لظهور
ح -ل -ول حضس -ري -ة ل -وه -رأن ،أŸدي-ن-ة أل-ت-ي
سس -ت -ح -تضس -ن ه -ذه أل -ت-ظ-اه-رة أل-ري-اضس-ي-ة
ألدولية».
وذكر أأن موضسوع أأ’لعاب أŸتوسسطية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مقÎحان سشيكششف عنهما كر Ëيونسش ‘ غضشون اليوم ÚالقادمÚ

تعديل قانون إ’نتخابات وإإنشساء إلهيئة إŸسستقلة
لتنظيم إ’سستحقاق إلرئاسسي
كشسف أŸنسسق ألعام
ل- - - - -ه- - - - -ي - - - -ئ - - - -ة أ◊وأر
وأل - - -وسس- - -اط- - -ة ،ك- - -رË
يونسس ،أأمسس ،با÷زأئر
أل -ع -اصس-م-ة ،ع-ن ت-ق-دË
م- - -قÎح ‘ Úغضس- - -ون
أل- - -ي- - -وم Úأل- - -ق- - -ادمÚ
ي-ت-ع-ل-ق-ان بتعديل قانون
أ’نتخابات وكذأ إأنشساء
أل-ه-ي-ئ-ة أل-عليا أŸسستقلة
أŸك - -ل - -ف - -ة ب - -ت - -حضسÒ
وت - -ن- -ظ- -ي- -م وم- -رأق- -ب- -ة
ألعملية أ’نتخابية.
‘ تصس - - - - - - - -ري- - - - - - - -ح
للصسحافة ،عقب أسستقبال ألهيئة Ÿمثل Úعن
ع -دد م -ن أ÷م-ع-ي-ات وأŸن-ظ-م-ات أل-وط-ن-ي-ة،
أأوضس- -ح ي- -ونسس أأن ه -ذي -ن أŸقÎح Úي -ع -دأن
حوصسلة عن ›مل أ’قÎأحات ألتي قدمتها
أأ’ح- -زأب ألشس- -خصس- -ي -ات و‡ث -ل -ي أÛت -م -ع
أŸد Êألذين ألتقوأ بالهيئة ،مشسÒأ إأ ¤أن
هات Úألوثيقت Úسسيتم توزيعهما خÓل أليومÚ
أل -ق -ادم Úل -ت -م -ك Úأ÷م -ي -ع م -ن درأسس -ت-ه-م-ا
و–ليليهما.
وأأكد باŸناسسبة ،أأن «ألهيئة ’ تتو ¤مهمة
صسياغة أأو إأصسدأر ألقوأن Úأ’ن ذلك يعد من
صسÓحيات ألŸÈان».
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،أأب -رز ي -ونسس «“سس -ك -ه»
Ãوأصسلة ترأأسسه لهذه ألهيئة ،لكونه  -حسسب
ما قال مقتنع بأاهمية ألدور ألذي تقوم به

خ- - -اصس - -ة ‘ أل - -ظ - -رف
أ◊ا‹ أل - - -ذي “ر ب- - -ه
ألبÓد.
وب- - -اŸوأزأة ،أأع - -رب
أŸنسس -ق أل -ع -ام ل -ه -ي -ئ -ة
أ◊وأر وأل -وسس -اط-ة ع-ن
«أسس-ت-ي-ائ-ه» إأزأء ت-عرضس
ب -عضس أأعضس -اء أل -ه -ي -ئ -ة
«للشستم» من قبل بعضس
أŸوأق- -ع أإ’ل- -كÎون -ي -ة،
(دون أن
ي-ذك-ره-ا),مشس-ددأ على
«وقوف ألهيئة ضسد كل
م- -ن ي- -ح- -اول أŸسس -اسس
ب-اأ’عضس-اء وع-ائÓ-ت-ه-م غ Òمسس-ت-ب-عد «أللجوء
إأ ¤ألعدألة إأذأ أقتضسى أ’مر».
و‘ رده عن سسؤوأل حول مسسار أ◊وأر ،قال
ألسسيد يونسس أأن ألهيئة “كنت إأ ¤غاية أليوم
م -ن أل -ت -ح -اور م -ع ق-رأب-ة  30ح-زب سس-ي-اسسي
وألعديد من ألشسخصسيات و‡ثلي أ÷معيات
أل -وط -ن -ي -ة وأÙل -ي -ة› ،ددأ أل -ت -أاك -ي-د ع-ل-ى
ضسرورة موأصسلة مسسعى أ◊وأر.
من جانب آأخر“ ،حورت تدخÓت جل
أ÷م -ع -ي -ات وأŸن -ظ -م-ات أŸشس-ارك-ة ‘ ل-ق-اء
أل- -ي- -وم ح- -ول ضس -رورة أل -تسس -ري -ع ‘ ت -ن -ظ -ي -م
ألرئاسسيات وتوف Òأ÷و أŸناسسب من خÓل
توف Òضسمانات وكذأ أسستقالة أ◊كومة ألتي
تعد حسسبهم «مطلب شسعبي».

جميع نششاطات منسشق هيئة الوسشاطة وا◊وار “ت بالعاصشمة

–سس ÚإلعÓقة مع إلفعاليات إلسسياسسية وإÛتمع إŸدÊ

أأك -دت أل -ه -ي -ئ -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -وسس -اط -ة
وأ◊وأر ،أأمسس ،أأن ج- -م- -ي- -ع أل- -نشس -اط -ات
وأل-ل-ق-اءأت أل-ت-ي أأج-رأه-ا م-نسس-ق-ها ألعام،
كر Ëيونسس◊ ،د أآ’ن“ ،ت Ãقر ألهيئة
وÃق- -ر أ’ح- -زأب أŸت -وأج -دة ب -ا÷زأئ -ر
ألعاصسمة وأأنه  ⁄يتنقل أ ¤أأي و’ية عÈ
ألوطن.
وأأوضسحت ألهيئة ‘ بيان لها ،أأنه «منذ
تكليف ألهيئة إأ ¤يومنا هذأ ⁄ ،يتنقل
منسسقها ألعام كر Ëي ـونسس أإ ¤أأية و’ية
وأأن ج -م -ي -ع أل -نشس-اط-ات وأل-ل-ق-اءأت أل-ت-ي
أأجرأهـا “ت Ãقر ألهيئـة ألكائن باŸركز
أل- -ث- -ق- -ا‘ أل- -ع -رب -ي ب -ن م -ه -ي -دي وÃق ـر
أأ’حزأب أŸتوأجدة بالعاصسمة».
ونفت ألهيئة «ما تدأولته بعضس أŸوأقع
وألصسحف حول لقاءأت كر Ëيونسس ‘
بعضس ألو’يات وأأنه ” طرده» ،دأعية أ¤
«ع - -دم أ’نسس - -ي- -اق ورأء ه- -ذه أÙاو’ت
أŸغرضسة ألتي ’ تهدف فقط إأ ¤تشسويه

صسورة أŸنسسق وأأعضساء هيئته من أجل
ضسرب كل مسسعى جاد للذهاب با÷زأئر
إأ ¤بر أأ’مان».
للتذك ،Òتضسم هيئة ألوسساطة وأ◊وأر
ألتي أأنشسئت ‘ يوليو أŸاضسي ،شسخصسيات
وط- -ن- -ي- -ة تسس- -ع- -ى ‘ إأط- -ار مشس- -اورأت- -ه -ا
أŸتوأصسلة مع كل أإ’طرأف إأ–« ¤سسÚ
وت-ع-زي-ز أل-عÓ-ق-ة» ب Úأل-ط-ب-ق-ة ألسسياسسية
وأÛتمع أŸد Êمن أجل أŸشساركة ‘
ح -وأر «ج -اد وب -ن -اء» إ’خ -رأج أل -ب Ó-د م -ن
أأ’زمة ألسسياسسية ألتي “ر بها.
وكان منسسق هذه ألهيئة قد أأكد ‘ كل
لقاءأته ألتي أآجرأها مع ﬂتلف ألفاعلÚ
‘ أÛتمع أأن هدف ألهيئة هو ألتوصسل
أ« ¤ت- -وأف- -ق وط- -ن- -ي م- -ن أأج -ل ت -ن -ظ -ي -م
أنتخابات رئاسسية شسفافة ونزيهة و–قيق
أل- -ت- -غ- -ي Òأل- -ذي ي- -ط- -م- -ح إأل- -ي- -ه ألشس- -عب
أ÷زأئري».

بعد طول انتظار

توزيع  1402وحدة سسكنية بتندوف

تندوف :عويشش علي

 2021ت -أات -ي ‘ ق -لب ب -رن -ام -ج أل -ت -ب-ادل
أأ’ك - -ادÁي م - -ا ب Úج - -ام - -ع - -ة أل - -ع - -ل- -وم
وألتكنولوجيا لوهرأن «ﬁمد بوضسياف»
وأŸدرسس -ة أل -وط -ن -ي -ة أل -ع -ل -ي -ا ل-ل-ه-ن-دسس-ة
أŸعمارية بسسÎأسسبورغ ألذي ” أŸبادرة
ب- -ه ‘ إأط- -ار أت -ف -اق -ي -ة ألشس -رأك -ة م -ا بÚ
أŸدينت.Ú
وقد ” تنظيم ورشسات ﬂتلطة جمعت
ط -ل -ب -ة وأأسس-ات-ذة م-ن ك Ó-أل-ط-رف Úوذلك
على مسستوى جامعة ألعلوم وألتكنولوجيا
ل -وه -رأن «ﬁم -د ب -وضس -ي -اف» وأŸدرسس-ة
أل -وط -ن -ي -ة أل -ع -ل -ي -ا ل-ل-ه-ن-دسس-ة أŸع-م-اري-ة
لسسÎأسس - -ب - -ورغ فضس  Ó- -ع - -ن زي - -ارأت إأ¤

أŸوأق - -ع أ◊ضس - -ري - -ة أŸه - -م - -ة ل- -ط- -ر‘
أ’تفاقية أللذين يجمعهما عامل طبيعي
يتمثل ‘ أŸياه ( ألبحر أأ’بيضس أŸتوسسط
ب -ال -نسس-ب-ة ل-وه-رأن ون-ه-ر أل-رأي-ن ب-ال-نسس-ب-ة
لسسÎأسسبورغ).
وسس - -تسس- -م- -ح ه- -ذه أل- -ت- -ب- -اد’ت ك- -ذلك
«ب - -ت - -وسس - -ي- -ع أأ’ب- -ح- -اث ‘ ›ال ت- -زيÚ
ألفضساءأت ألعمومية وتسسهيل ألولوج أ¤
أŸنشس - -آات أل - -ري - -اضس - -ي - -ة وأل - -ف- -ن- -دق- -ي- -ة
وألÎفيهية» ،كما أأبرزه أأ’سستاذ طهرأوي
أل -ذي ي-ع-د أŸسس-ؤوول أل-ب-ي-دأغ-وج-ي ل-ه-ذه
ألشسرأكة أأ’كادÁية.

أأف -رجت ألسس -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ،أأمسس ،ع-ن
قائمة ألسسكن أ’جتماعي ببلدية تندوف بعد
أن -ت -ه -اء ÷ن -ة أل-درأسس-ة م-ن أأشس-غ-ال-ه-ا ،وتضس-م
ألقائمة أŸعلن عنها يوم أأمسس أأسسماء 1402
مسس -ت-ف-ي-د ’قت أسس-ت-حسس-ان ب-عضس أŸوأط-نÚ
ف -ي -م -ا رآأه -ا أل -ب -عضس ’ ت -ت -م-اشس-ى وألشس-روط
ألقانونية أŸعمول بها بعد سسنة من أ’نتظار.
م -ن ج -ان -ب -ه ،كشس -ف «ب -وزي -ان ع-ب-د أ◊ق»
رئ- -يسس دأئ- -رة ت -ن -دوف لـ «ألشس -عب» ،أأن ÷ن -ة
ألدرأسسة قد قامت بعمل مضسن وجهد كب Òمن
أأج-ل إأخ-رأج أل-ق-ائ-م-ة ‘ شس-ك-ل-ه-ا أل-ن-ه-ائ-ي ‘
أأسسرع وقت من أجل “ك ÚأŸوأطن Úمن
أ’سس -ت -ف -ادة م -ن سس -ك -ن -ات -ه -م ق -ب -ي-ل أل-دخ-ول
أ’جتماعي.
وأضساف رئيسس ألدأئرة أأن ألسسكنات أ◊الية
ت-ق-ع ضس-م-ن Œم-ع-ات سس-ك-ن-ي-ة ت-ت-وف-ر على كل
شس -روط أل -رأح -ة م-ن إأن-ارة خ-ارج-ي-ة ،أأرصس-ف-ة
وطرقات ومسساحات خضسرأء تطبيقًا لتعليمات
وأ‹ ألو’ية ألقاضسية بضسرورة تسسليم ألسسكنات
مسستوفية لكل ألشسروط.
أأكد رئيسس دأئرة تندوف على وجود ألعديد
م-ن ألÈأم-ج ألسس-ك-ن-ي-ة مسس-ت-ق-ب Óً-م-نها حوأ‹
 600وحدة سسكنية بصسيغة ألسسكن أ’جتماعي
هي حاليًا ‘ طور أ’‚از ،و 500+500وحدة
سس -ك -ن -ي -ة بصس -ي -غ -ة ألÎق-وي أŸدع-م ‘ ،حÚ
يتوقف إأ‚از ألصسيغ ألسسكنية أ’خرى على
عدد طلبات أŸوأطن Úومدى إأقبالهم عليها،
م-ؤوك-دأ ً ع-ل-ى وج-ود ت-وج-ه ج-دي-د ل-ل-م-وأط-نÚ
وأبتعادهم تدريجيًا عن ألسسكنات أ’جتماعية

وألسسكن ألريفي وإأقبالهم على بعضس ألصسيغ
ألتي  ⁄تكن معروفة ‘ ألو’ية من قبل.

انطÓق أاششغال اللجنة اŸكلفة
بدراسشة الطعون
ب- -ع- -د أ’عÓ- -ن ع- -ن أل- -ق- -ائ- -م- -ة أŸؤوق- -ت -ة
للمسستفيدين من ألسسكنات أ’جتماعية ببلدية
تندوف حصسة  1402وحدة سسكنية ،أنطلقت
أأشسغال أللجنة أŸكلفة بدرأسسة ألطعون على
مسس -ت -وى أل -دأئ -رة وسس -ط حضس-ور أأم-ن-ي ’فت
وعشسرأت من أÙتج Úألذين قدِموأ للطعن
‘ أل -ق -ائ -م-ة أل-ت-ي  -حسسب ب-عضس-ه-م -ضس-مت
أأسس -م -اء ب -عضس أ’ط -ارأت ورؤوسس-اء مصس-ال-ح ‘
أإ’دأرأت ألعمومية ،وقال رئيسس دأئرة تندوف
أأن ألقائمة أ◊الية مؤوقتة أ ¤ح Úأ’نتهاء من
ألتحقيقات ألتي سستجرى خÓل أ’يام ألقليلة
أل- -ق- -ادم- -ة م- -ن أأج- -ل ت- -ط -ه Òأل -ق -ائ -م -ة م -ن
أ’شسخاصس ألذين يتقاضسون أأجورأ ً تفوق 24
أألف دينار أأو أأولئك ألذين Áتلكون عقارأت
مسساحتها تفوق  50مÎأ ً.
أأع- -رب ب- -عضس أŸوأط -ن Úل»ألشس -عب» ع -ن
ع-دم رضس-اه-م ع-ل-ى أل-ط-ري-ق-ة أل-ت-ي “ت ب-ه-ا
درأسسة أŸلفات ،دأع Úأ ¤إأعادة ألنظر ‘
ألتعليمة ألتي تسستثني أأ’جرأء ألذين يتقاضسون
 24أأل -ف دي -ن -ار م -ن أ’سس -ت -ف-ادة م-ن ألسس-ك-ن
أ’جتماعي ،مؤوكدين على أأن هذأ أŸبلغ ’
Áك -ن أع -ت -ب-اره م-ان-عً-ا ‘ ظ-ل غÓ-ء أأ’سس-ع-ار
وخصسوصسية أŸنطقة أ◊دودية.
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ألثلثاء  03سضبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  03محرم  1441هـ

خÓل ندوة وطنية عشسية الدخول اŸدرسسي ،بلعابد:

عدم التسشامح مع اŸقصشرين ‘ –مل مسشؤوولية التسشيÒ
فتح أابواب ا◊وار مع الششريك ا’جتماعي واإ’عÓم

ت -ع -ل -ي -م -ات صس-ارم-ة وج-ه-ه-ا وزي-ر
الÎب- -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة ع -ب -د ا◊ك -ي -م
ب - -ل- -ع- -اب- -د امسسŸ ،دي- -ري ال- -ولي- -ات
مشس -ددا ب -ع -دم ال -تسس -ام -ح م -ع ت-ك-رار
لخ -ط -اء ،ق -ائ « :Ó-ع-ل-ى اŸقصس-ري-ن
ا أ
وغ Òال - - -ق - - -ادري - - -ن ع- - -ل- - -ى –م- - -ل
مسس- - - - - - -ؤوول- - - - - - -ي - - - - - -ة ال - - - - - -تسس - - - - - -يÒ
السس-ت-ق-ال-ة».جاءت هذه التعليمات
عشس - -ي - -ة ال - -دخ- -ول اŸدرسس- -ي ال- -ذي
ات- -خ- -ذت بشس- -ان- -ه ت -داب Òل‚اح -ه
بالتنسسيق مع الفاعل Úوالشسركاء.

حياة  /ك
ي -ت -وق -ع وزي -ر ألÎب -ي -ة أل -وط -ن-ي-ة ‚اح
أŸوسض- -م أل -درأسض -ي أ÷دي -د 2020-2019
بالنظر إأ ¤ألÎتيبات أŸتخذة ألرأمية إأ¤
–سض ÚأŸسضتوى ألدرأسضي لدى ألتلميذ
وترقية مسضتوى ألتعليم للرفع من أألدأء
ألÎبوي حيث قال أك Ìمن مرة «أن عهد
ألكم قد و ¤وحان وقت ألنوعية» ،دأعيا
أ ¤ج -ع -ل أŸدرسض -ة أ÷زأئ -ري -ة م -ن-ت-ج-ة
تسض- -اه- -م ‘ ت- -ك- -وي- -ن أŸوأرد أل- -بشض- -ري- -ة
وت -ؤوه -ل -ه -م ل -ت -ح -م -ل مسض -ؤوول -ي-ات ألدأرة
وألتسضي.Ò
و ق -د ت -ق -رر ت -نصض -يب خ -لي -ا Ÿت-اب-ع-ة
ألدخول أŸدرسضي إأحدأها على مسضتوى
أإلدأرة أŸركزية ،تكلف بالتدخل Ÿعا÷ة
أي نقصص يسضجل ،وأألخرى على مسضتوى

أŸف-تشض-ي-ة أل-ع-ام-ة ،لسض-تغلل أŸعلومات
أل- -ت- -ي ت- -رده- -ا م -ن أŸف -تشض ÚأŸك -ل -فÚ
باŸتابعة أليومية وألتقييم أŸسضتمر.
أكد بلعابد خلل أللقاء ألذي جمعه
أمسص Ãق- - -ر أل- - -وزأرة ب - -إاط - -ارأت أإلدأرة
أŸرك- -زي- -ة ،م- -دي -ري أل -ولي -ات و‡ث -ل -ي
ألشض -ريك ألج -ت -م -اع -ي ‘ ن -دوة وط -ن -ي -ة
خصضصضت Ÿوضض - -وع أل- -دخ- -ول أŸدرسض- -ي
أŸرتقب غدأ أألربعاء عزمه على فتح
أب- -وأب أ◊وأر أم- -ام أل- -ن -ق -اب -ات وت -ع -ه -د
بالسضتماع لنشضغالت عمال ألقطاع.
قال ألوزير متوجها إأ‡ ¤ثلي ألشضريك
لصضغاء ÷ميع
ألجتماعي أنه مسضتعد ل إ
أنشض -غ -الت -ه -م وتسض -وي -ة م-ا ي-ق-دم-ون-ه م-ن
م- -ط- -الب مشض- -روع- -ة ،ك- -م -ا دع -ا وسض -ائ -ل
أإلع - -لم أıت - -ل - -ف - -ة إأ ¤ألقÎأب م - -ن
أل- -وزأرة ل- -ل- -حصض- -ول ع- -ل- -ى أŸع- -ل- -وم -ات
«ألصض-ح-ي-ح-ة « ‘ وق-ت-ه-ا ،مشض-ي-دأ ب-ال-دور
ألذي تلعبه ‘ تنوير وتوجيه ألرأي ألعام،
دأع-ي-ا أي-اه-ا ل-ت-وخ-ي أل-دق-ة وأŸوضضوعية
وأ◊قيقة.
أعÎف أل- -وزي- -ر ‘ م- -ع- -رضص ح- -دي -ث -ه
باإلخفاقات ألتي سضجلت خلل تقييم أدأء
أل -ق -ط -اع ،م -ف -ي-دأ أن أل-ت-غÒأت أŸن-ظ-رة
إلحدأث نقلة نوعية فيه ما تزأل تسضÒ
بوتÒة بطيئة جدأ ،ذلك أن ألتغي‘ Ò
«ألÎب -ي -ة» ي -ح -ت -اج إأ ¤وقت أط -ول ÷ن-ي
ث- -م- -اره وذلك ع- -ل- -ى أŸدي ÚأŸت- -وسض- -ط
وألبعيد » ،قائل «:نعمل حاليا ‘ إأطار

–سض ÚأŸن- -ظ- -وم- -ة ألÎب -وي -ة م -وأصض -ل -ة
أ÷ه-ود ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ح-وي-ل أل-ب-ي-دأغوجي
ألذي يجعل ألتلميذ ﬁور عملية ألتعليم
وأل -ت -ع -ل -م ح -ت -ى ي -ت -م -ك -ن ك-ل وأح-د ب-ن-اء
مشضروعه ألشضخصضي ،إأقامة أطر جديدة
لتحسض Úأدأء أŸدرسضة أ÷زأئرية موأكبة
ل -ل -ت -ط-ور أ◊اصض-ل ‘ أل-ع-ا ،⁄وأله-ت-م-ام
بشض -ك -ل ك -بÃ Òسض -ت -وى أل-ت-ك-وي-ن أل-ذي ل
ينبغي أن يقتصضر على أ÷انب ألنظري،
وتكريسص على أ◊وكمة ‘ قطاع ألÎبية».
و ذكر ألوزير ‘ هذأ ألصضدد أن ألدخول
أŸدرسضي أ◊ا‹ ،يأاتي ‘ سضياق وطني
يتميز بحركية جديدة للمجتمع ،تقوم على
ت -ك -ريسص م -ب -ادئ أل -دÁق -رأط-ي-ة وح-ق-وق
أإلنسض- -ان وأإلنصض- -اف وأŸسض- -اوأة ،وع- -ل -ى
ﬁارب-ة أل-فسض-اد وأÙسض-وب-ي-ة وأإلقصضاء،
وأغ-ت-ن-م أل-ف-رصض-ة ب-اŸن-اسض-ب-ة ل-لدعوة إأ¤
ضضرورة توف Òألظروف أ÷يدة ،تضضمن
أإلنصضاف وتكافؤو ألفرصص.
دع -ا أل -وزي-ر م-وظ-ف-ي ألÎب-ي-ة أ◊رصص
على أل تشضوه صضورة ألقطاع نتيجة بعضص
ألنقائصص لضضمان دخول مدرسضي ناجح،
م -ن أج -ل أل -وصض -ول إأŒ ¤سض -ي -د أه -دأف
أإلصضلح ألرأمية إأ– ¤قيق مدرسضة ذأت
نوعية.

أاك Ìمن  9مÓي Úتلميذ..رقم
له د’لته
و أشضار ‘ لقاء صضحفي على ألهامشص
أ ¤أن عدد ألتلميذ ألذين يلتحقون غدأ
Ãقاعد ألدرأسضة  9ملي Úو 110ألف من
بينهم  155ألف تلميذ يلتحقون باŸدرسضة
ألول مرة مؤوكدأ بأان «كل ألظروف مهيأاة»
لسضتقبال ألتلميذ ،مشضÒأ إأ ¤أنه سضيتم
أسض-ت-لم  656م-ؤوسضسض-ة ت-رب-وي-ة م-نها 426
م -درسض -ة أب-ت-دأئ-ي-ة و 137م-ت-وسض-ط-ة و93
ثانوية ،على أن تضضاف إأليها  161مؤوسضسضة
أخرى مع نهاية ألسضنة أ÷ارية.
ولضض-م-ان أل-ت-أاط Òأل-ب-ي-دأغ-وجي ،سضيتم
ت - -دع - -ي- -م أŸؤوسضسض- -ات أ÷دي- -دة ب8041
م- -وظ- -ف م- -ن ضض- -م- -ن -ه -م  1061منصضب
بيدأغوجي يضضاف إأ ¤أزيد من  749ألف
موظف على مسضتوى أŸؤوسضسضات ألÎبوية
ألبالغ عددها أزيد من  27ألف.

يعلن عنها ع ÈاŸوقع الرسسمي لوزارة التضسامن قريبا

مسشابقة وطنية للتوظيف تضشم  2022منصشب
أاع-ل-نت وزي-رة ال-تضس-ام-ن الوطني
لسس - -رة وقضس - -اي - -ا اŸرأاة،غ - -ن - -ي- -ة
وا أ
ال -دال -ي-ة أامسس ،ب-غ-ل-ي-زان،ع-ن ف-ت-ح
قريبا مسسابقة وطنية للتوظيف ‘
قطاع التضسامن تضسم  2022منصسب
‘ ﬂتلف التخصسصسات.
أبرزت ألوزيرة ‘ تصضريح للصضحافة
خلل زيارتها للولية،أن دأئرتها ألوزأرية
بصض -دد أل -ت -حضضŸ Òسض -اب -ق -ة ل-ل-ت-وظ-ي-ف
ت - -خصص م - -ن- -اصضب أسض- -ات- -ذة وم- -ع- -ل- -مÚ
وم - - -رأف- - -ق Úأج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي Úوب- - -عضص
أل-ت-خصضصض-ات أل-ت-ي –ت-اج-ه-ا م-ؤوسضسض-ات
ألقطاع.
أوضضحت ألدألية أنه سضيعلن عن عملية
أل -ت -وظ -ي -ف ‘ أŸسض -ت -ق-ب-ل أل-ق-ريب عÈ
أŸوقع ألرسضمي للوزأرة وموقع أŸديرية
أل-ع-ام-ة ل-ل-وظ-ي-ف أل-ع-مومي و‘ أ÷رأئد
ألوطنية.
وأضضافت أن أŸسضابقة سضتنطلق خلل
أŸوسضم ألدرأسضي  2020-2019وتسضتمر
إأ ¤غاية نهاية ألسضنة ألدرأسضية،مشضÒة
أ ¤أنه يجري ألتنسضيق ‘ هذأ ألطار مع
أŸدي -ري -ة أل -ع -ام -ة ل -ل-وظ-ي-ف أل-ع-م-وم-ي
وأŸدرأء ألولئي Úللتضضامن ألوطني.
كما كشضفت ألدألية عن رفع ألتجميد
ع -ل-ى  22مشض -روع -ا ع Èأل -وط -ن خ-اصص
ب -الÎب -ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸت-خصضصص م-ن-ه-ا 7

info@ech-chaab..com
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خÓل إاشسرافة على التسسجيÓت ا÷امعية النهائية بتمÔاسست

بوزيد :فتح منصشات بحثية Ãا يتماششى وخصشوصشية اŸنطقة

أاك-د ال-ط-يب ب-وزي-د وزي-ر ال-تعليم
العا‹ والبحث العلمي ،خÓل زيارة
ال -ع -م -ل وال -ت -ف -ق -د ال -ت -ي ق-ادت-ه إا¤
له -ق -ار ،ع -ل -ى ضس -رورة
ع- -اصس- -م- -ة ا أ
لي- -ام ال- -ق- -ل- -ي- -ل- -ة
الشس - -روع خÓ- -ل ا أ
ال -ق -ادم -ة ب -دراسس -ة م -ع -م -ق -ة ل -ف-ت-ح
وح - -دات وم - -نصس - -ات ب - -ح - -ث - -ي - -ة Ãا
ي -ت-م-اشس-ى م-ع خصس-وصس-ي-ة وم-ؤوهÓ-ت
اŸن- - -ط- - -ق- - -ة ،ع- - -ل- - -ى غ - -رار اŸع - -ادن
وا÷ي -ول -وج -ي-ا والÌوة ا◊ي-وان-ي-ة
وال- -ب- -ي- -ئ- -ة ،ك- -اشس -ف -ا ال -ع -م -ل خ Ó-ل
اŸسس -ت -ق-ب-ل ال-ق-ريب ل-ف-ت-ح م-ل-ح-ق-ات
ل-ل-م-خ-اب-ر‡ ،ا ي-خ-ل-ق م-ن-اصسب ع-مل
ل -لشس -ب -اب ،وي -ؤوه -ل اŸرك -ز ا÷ام-ع-ي
لح-تÓ-ل م-وق-ع م-ه-م ضس-من خارطة
ا÷امعة ا÷زائرية.

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
‘ ه- -ذأ ألصض -دد ،أضض -اف أل -وزي -ر ،أن -ه
ي -ت -وجب ع -ل -ى م -دي -ر أŸرك -ز أ÷ام -ع -ي
تقد Ëمشضروع أŸؤوسضسضة أŸتضضمن لكل
ألفروع أŸمكنة ‘ أŸسضتقبل ،خاصضة ‘
وقت سضيتم فيه رفع تقرير للوزير أألول
ل- -ب- -عضص أنشض- -غ- -الت أل- -ولي -ة أŸت -ع -ل -ق -ة
باŸنجزأت ألتي تنتظر أإلكمال ،تضضاف
لها أŸعاي Òألتي يتوفر عليها أŸركز ،ما
يسضهم بÎقية أŸركز أ÷امعي ÷امعة ‘
ألقريب ألعاجل.
دعا بوزيد خلل إأشضرأفه على أنطلق
ع-م-ل-ي-ة أل-تسض-ج-ي-لت أل-وط-ن-ي-ة أ÷ام-ع-ية
ألنهائية باŸركز أ÷امعي أ◊اج موسضى

أق أخ- -ام- -وك ،أل- -ط -ل -ب -ة أ÷دد إأ ¤ع -دم
إأه-م-ال أل-ع-ل-وم أإلنسض-ان-ي-ة وألج-ت-م-اع-ية،
ألتي تعت ‘ Èغاية أألهمية خاصضة لتكوين
›تمع متماسضك ‘ ألقريب وألبعيد ،كما
أنها تعطينا تصضور على وضضعية ألوطن ‘
أŸسضتقبل.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ول -دى وق -وف-ه ع-ل-ى
مشض- -روع  50مسض-ك-ن-ا وظ-ي-ف-ي-ا ،أك-د وزي-ر
أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ع-ل-ى
لسض -ات -ذة
ضض- -رورة خ -ل -ق ﬁي -ط م -ع Úل  -أ
إأن -ط -لق-ا م-ن ألسض-ك-ن وصض-ول إأŒ ¤ه-ي-ز
أıابر وكل أŸتطلبات أŸهمة لتطوير
ألبحث ألعلمي.
هذأ ووقف ألطيب زيتو Êعلى إأطلق
تقنية ألتعليم أŸتلفز عن بعد ،ألتي طالب
بضضرورة توفÒها باŸركز أ÷امعي لولية
إأل -ي -زي ،ن -ظ -رأ أله -م -ي -ت -ه -ا أل -ب -ال -غ-ة م-ع
أل-ت-حضض Òل-ف-ت-ح أ÷ام-ع-ة أŸف-توحة ألتي
تعتمد على ألتعليم عن بعد ،مطالبا ‘
هذأ أإلطار ألقائم Úعلى هذه ألتقنية
بتنظيم دورأت تكوينية للطلبة من أجل
أإكسضابهم أÈÿة نظرأ إلمكانية أإلعتماد
ع- -ل -ي -ه -ا ‘ ﬂت -ل -ف أÛالت لسض -ي -م -ا
ألتجارة وألسضياحة.
كما قام بوزيد ،بتدشض Úمطعم بطاقة
أسض-ت-يعاب  500وج-ب-ة ب-اإلق-امة أ÷امعية
ذكور ،وتدشض Úقاعة متعددة ألرياضضات
ب-ذأت أإلق-ام-ة ،وم-ع-اي-ن-ة مشض-روع م-ك-ت-ب-ة
 1000مقعد بيدأغوجي جديد ،وكذأ تفقد
أŸك-ت-ب-ة أإلل-كÎون-ي-ة وأŸك-ت-ب-ة أŸرك-زية
ب - -اŸرك - -ز أ÷ام - -ع- -ي أ◊اج م- -وسض- -ى أق
أخاموك بعاصضمة ألولية.

 382الف منصسب بيداغوجي للتكوين اŸهني

تخصشصشات تسشتجيب للحاجيات ا’قتصشادية الراهنة
تششجيع روح اŸقاو’تية لدى الششباب خريجي اŸراكز

مشض-اري-ع ي-ج-ري ح-ال-ي-ا ت-ه-ي-ئتها ويرتقب
ألن -ت -ه -اء م -ن إأ‚ازه -ا خ -لل أل -دخ -ول
أŸدرسض - - - - -ي ،2020-2019مضض - -ي- -ف- -ة أن
دأئرتها ألوزأرية تعمل على ألتكفل بذوي
ألح -ت -ي -اج -ات أÿاصض -ة وضض -م -ان حسض-ن
“درسضهم وأندماجهم ‘ أÛتمع.
وق- -امت أل -وزي -رة خ -لل زي -ارت -ه -ا أ¤
ألولية بتفقد مؤوسضسضة ألطفولة أŸسضعفة
لشضخاصص أŸسضن Úوكذأ أŸركز
ودأر أ أ
لطفال أŸعاقÚ
ألنفسضي ألبيدأغوجي ل أ

حركيا Ãدينة غليزأن.
ك -م -ا أشض -رفت ب -دأر أل -ث -ق-اف-ة أﬁم-د
أسض-ي-اخ-م ب-غ-ل-ي-زأن ع-ل-ى أف-ت-ت-اح م-عرضص
ج -ه -وي يضض -م أزي -د م-ن  20ع-ارضض-ا من
ولي -ات ت -يسض -مسض -ي -لت وت -ي -ارت وألشض-ل-ف
وسضعيدة ووهرأن مسضتفيدين من ألتمويل
‘ إأطار ألوكالة ألوطنية لتسضي Òألقرضص
أŸصضغر إأ ¤جانب إأشضرأفها على توزيع
شض -ه-ادأت ألسض-ت-ف-ادة م-ن ق-روضص ضض-م-ن
ذأت أ÷هاز لعدد من ألشضباب.

ي-وف-ر ق-ط-اع ال-تكوين والتعليم
اŸهني Úللدخول التكويني الذي
سس - - -ي - - -ك - - -ون ي - - -وم  29سسبتمÈ
ا÷اري،م- -ا ي -زي -د ع -ن  382األف
منصسب بيداغوجي جديد،حسسب
ما علم ،اأمسس ،من الوزارة.
و أوضض- - - -ح ذأت أŸصض - - -در ل - - -وأج ،أن
أل- -ق- -ط -اع ي -وف -ر أزي -د م -ن  382ألف
م -نصضب ب -ي -دأغ-وج-ي ج-دي-د ل-ل-دخ-ول
ألتكويني،من بينهم  380ألف منصضب
بيدأغوجي ‘ ألتكوين أŸهني و2000
أآخر ‘ ألتعليم أŸهني.
م- - - - - -ن ب› Úم- - - - - -وع أŸن - - - - -اصضب
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة أ÷دي-دة أل-ت-ي يوفرها
أل -ق -ط -اع ‘ أل -دخ -ول أŸق -ب-ل،ه-ن-اك
 129 . 040م- -نصضب ب- -ي- -دأغ -وج -ي ‘
ألتكوين ألإقامي و 128 . 400أآخر ‘
ألتكوين عن طريق ألتمه Úو‘ 6 . 560
ألتكوين عن بعد.
وب - -خصض - -وصص ت - -ك - -وي - -ن أل - -ف - -ئ- -ات
أÿاصضة،فقد وفر ألقطاع  674منصضب
تكويني جديد موزعة على خمسضة ()5

مرأكز تكوين مهني و“ه Úمتخصضصضة
ل-ل-م-ع-اق Úجسض-دي-ا،م-ت-وأج-دة بوليات
أ÷زأئ - - -ر ،ب - - -وم - - -ردأسص ،ألأغ- - -وأط،
سض -ك -ي -ك -دة وغ-ل-ي-زأن,حسضب أŸصض-در
ذأته.
و أما فيما يتعلق بعروضص ألتكوين
لفائدة ذوي مسضتوى ألثالثة ثانوي ‘
ألفروع ألتي يك Ìعليها ألطلب،فقد
وف - - -ر أل- - -ق- - -ط- - -اع  37 . 960منصضب
ت-ك-وي-ن،وفتح  203ف-رع م-ن-ت-دب ع-ل-ى
مسض- -ت- -وى م- -رأك -ز أل -ت -ك -وي -ن أŸه -ن -ي
وألتمه.Ú
وب - - -حسضب أل- - -وزأرة ف- - -ق- - -د“ « ،ت
م- -رأج- -ع- -ة م- -دون -ة ألشض -عب أŸه -ن -ي -ة
وت- -خصضصض- -ات أل- -ت- -ك- -وي -ن أŸه -ن -ي ‘
ط-ب-ع-ت-ه-ا لسض-ن-ة  ،2018وأإع- -دأد دل -ي -ل
شض -عب وت -خصضصض -ات أل -ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-ي
طبعة .« 2019
للإشضارة فان ألتسضجيلت أÿاصضة
بهذأ ألدخول وألتي أنطلقت ‘ 15
يوليو ألفارط تتوأصضل أ ¤غاية يوم 21
سضبتم 2019 ÈباŸوؤسضسضات ألتكوينية.

ـÓع

طـ ـ ـ ـ ـ ـ

اسست

من مراسسلينا

الثÓثاء  ٠٣سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٣محرم ١٤٤١هـ
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أاحياء غمرتها سسيول األمطار وتسساؤول عن ﬂطط مواجهة الفيضسانات
^ سسكــــان حـــي لـــــــوزاط القصسديـــــري ‘ عزلـــــة ويطالبـــــون بالÎحيـــــــــل

اأقدم  ،اأول اأمسس ،عشسرات السسكان بحي لوزاط حسس Úعلى قطع الطريق اŸوؤدي اإ ¤وسسط اŸدينة ،واعا‹ بوعباز من جهة ﬁطة بوضسياف ،بسسبب عدم اكÎاث اŸسسوؤولÚ
اÙلي Úبهذا ا◊ي ،كما صسرح اÙتجون لـ«الشسعب» ،بعد اأن تعرضست بعضس البيوت القصسديرية اإ ¤ا’نهيار’ ،رتفاع منسسوب الوادي اÙمل ببقايا ا’أشسغال التي باشسرتها
السسلطات اŸعنية ’ ،إ‚از سسكنات ‘ ا÷هة العليا من ا◊ي ،الذي اسستثني من الÎحيل عكسس باقي ا’أحياء القصسديرية باŸدينة ،رغم وضسعه الكارثي.

سسكيكدة /جيجل :خالد العيفة
ج- -دد سس -ك -ان ح -ي ل -وزاط ال -قصس -دي -ري،
مطلبهم من السسلطات الو’ئية اإ’سسراع
بÎح-ي-ل-ه-م إا ¤سس-ك-ن-ات –ف-ظ ك-رامتهم،
وتصسون صسحة أابنائهم من شستى اıاطر
ال-ت-ي ي-ع-يشس-ون-ه-ا ع-ن-د ك-ل م-وسس-م أامطار،
’سس -ي -م -ا وأان ا◊ي ي -ق-ط-ع-ه واد ،ل-ط-اŸا
شسكل خطرا كبÒا عند ارتفاع منسسوب
Óمطار،
مياهه بفعل التسساقط الغزير ل أ
إاضسافة إا ¤عدم تنظيفه من قبل اŸصسالح
اıتصسة.
معلوم ان حي لوزاط حسسُ ،Úوجد منذ
ف-ج-ر ا’سس-ت-قÓ-ل وي-ع-يشش وضس-ع-ا ك-ارث-يا،
ب -ات ي-ن-ذر ب-ك-ل اıاط-ر الصس-حّ-ي-ة ع-ل-ى
ح - -ي- -اة ه- -ذه ال- -ع- -ائÓ- -ت ،ال- -ت- -ي ن- -زحت
واسس - -ت- -قّ- -رت ع- -ل- -ى ح- -واف وادي وسس- -ط
اŸدينة ،حيث أاقامت بيوتا هشّسة وسسلّمت
أامرها لواقع تنعدم فيه كل شسروط ا◊ياة
الكرÁة ،والكارثة أانّ معظم هذه البيوت
مهّددة بخطر السسقوط ،و‘ فصسل الشستاء،
تعا ÊالعائÓت من ويÓت الÈد القارسش
و‘ الصسيف الغبار والروائح الكريهة ،إانه
وضس -ع صس -عب وسس -يّ -ئ ل-ل-غ-اي-ة ،خ-اصس-ة وأان
اŸي -اه ال -ق -ذرة تصس-رف أام-ام ال-ب-ي-وت و‘
اŸسس- - - - - - -الك الÎاب- - - - - - -ي - - - - - -ة و‘ ك - - - - - -ل
اÙيط ،والظاهرة حسسب العديد من
اŸتابع ‘ ،Úتوسّسع مسستمر ،اأ’مر الذي
أاقلق السسلطات اÙلية ،حيث  ⁄تÎك
مكانا فارغا إا’ واحتلته حتى اŸسساحة
التي كانت ﬂصسصسة لرمي النفايات ⁄
تسسلم من القصسدير لدرجة أاّن النفايات
أاصسبحت جزء ’ يتجزأا من ديكور ا◊ي.
وسس - -ب - -ق أان ت - -ن - -ق- -لت «الشس- -عب» إا ¤عÚ
اŸك- -ان ،واط- -ل -عت ع -ل -ى اأ’ضس -رار ال -ت -ي
◊قت ب - -ه - -ذه السس - -ك- -ن- -ات ال- -هشس- -ة ،م- -ن
انهيارات وارتفاع منسسوب اŸياه ،ناهيك
ع -ن ع -دم –م -ل اأ’سس-ق-ف ل-ق-وة تسس-اق-ط
اأ’مطار .ورغم تنقل رئيسش ديوان وا‹
سس -ك -ي -ك -دة ،ال -ذي ه -و م -ازال ‘ ع-ط-ل-ت-ه
السسنوية ،إا’ أان سسكان ا◊ي رفضسوا فتح
الطريق حتى ا’سستجابة إا¤
مطالبهم واŸتمثلة ‘ إايجاد
ح -ل -ول ف-وري-ة ل-ل-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي
شس - -ردت - -ه - -ا اإ’م- -ط- -ار وح- -ولت
سسكناتها إا ¤أاتربة .
وقد عرفت اغلب أاحياء مدينة
سسكيكدة ،مند السساعات اأ’و ¤من
صسباح أامسش عزلة كبÒة وشسلل ‘
ح -رك -ة اŸرور ،ب -ف -ع -ل Œم -ع م -ي -اه
اأ’مطار الغزيرة اŸتسساقطة مشسكلة
بحÒات باأ’حياء اŸنخفضسة  ،بفعل
انسس-داد ال-ب-ال-وع-ات ،و›اري تصس-ريف
اŸياه ،على غرار مرج الذيب‡ ،رات
 ٢٠أاوت  ،55واإ’خ -وة سس-اك-ر ،اŸن-ط-ق-ة
الصس -ن -اع -ي -ة الصس -غ -رى’ ،سس -ي -م-ا ،ع-يسس-ي

بوكرمة ،و 5٠٠و 7٠٠مسسكن ،إاضسافة إا¤
تشس -ك-ل سس-ي-ول ك-بÒة ب-اŸدي-ن-ة ال-ق-دÁة ،
ل- -وج- -وده- -ا ‘ م- -رت- -ف -ع ،أاع -اقت ح -رك -ة
اŸرور ،وأاث -رت ع -ل-ى ا◊رك-ي-ة ال-ت-ج-اري-ة
باŸدينة.
ونتيجة ا’ضسطراب ا÷وي انقطع التيار
الكهربائي منذ السساعات اأ’و ¤للعاصسفة
الهوجاء  ،ومسش اغلب أاحياء اŸدينة ،كما
ع -رف اŸواط -ن -ون ال -دي-ن ك-ان-وا Ãح-ط-ة
بوضسياف وسسط اŸدينة ،عزلة لسساعات
كثÒة ،لعدم وجود وسسائل النقل ،والشسلل
ال -ذي ع -رف -ت -ه اغ-لب ال-ط-رق ب-ف-ع-ل م-ي-اه
ا’مطار.
نفسش الوضسعية عرفتها بلديتا حمادي
كرومة وا◊دائق،حيث غمرت
اŸي- -اه اأ’ح -ي -اء اŸن -خ -فضس -ة،
وع - - -رق - - -لت ح- - -رك- - -ة اŸرور ،
وجعلتها شسبه مسستحيلة ‘ بعضش
اأ’حيان.
Óمطار،
ه-ذا ال-تسس-اق-ط ال-غ-زي-ر ل -أ
فضس- - -ح سس- - -ي - -اسس - -ة «الÈي - -ك - -و’ج»
اŸن-ت-ه-ج-ة Ãدي-ن-ة سس-ك-ي-ك-دة ،م-نذ
سس -ن-وات م-ن ق-ب-ل السس-ل-ط-ات
اÙل - - -ي- - -ة ،

وك- -ذا م- -ؤوسسسس- -ة
التطه Òالتي تعتمد على وسسائل
ب -دائ -ي -ة ‘ ت -ن -ق -ي -ة ال -ب-ال-وع-ات و›اري

’ي
’مطــــار و–سسبا أ
قبــــل مـــوسسم ا أ
فيضسانات بوسســــــط وأاحيــــاء الشسلــــف

اŸي -اه ،ب -ال -رغ-م م-ن اأ’رصس-دة
اŸال -ي -ة الضس -خ-م-ة ال-ت-ي ّ”
صسرفها فيما يعرف بحماية
اŸدي- -ن -ة م -ن ال -ف -يضس -ان -ات،
تطبيقا للمخطط الوطني.
لكن العكسش حدث ،حيث أادت
ق-ط-رات اأ’م-ط-ار اŸتسس-اق-ط-ة،
إا ¤إاغ - -راق أاح - -ي- -اء اŸدي- -ن- -ة ،
وكشسفت Ãا ’ يدعو ›ا’ أ’ي
شسك ،تهاون اŸسسؤوول ÚاÙليÚ
خاصسة فيما يخصش متابعة اŸشساريع
اŸسس -ن -دة إال -ي -ه -م ،ع-ل-ى غ-رار
مشس -روع إاح-دى

اŸقاو’ت
بحي برج حمام اÿاصش بربط
ا◊ي بالكهرباء  ،حيث ترك صساحب
اŸشسروع ،ا◊فر على جانب الطريق
 ،اأ’مر الذي حوله إا ¤سسيول ،تنذر
بكارثة ا‚راف الÎبة ،وانهيار جزء
م -ن ال -ط-ري-ق ،وت-ع-رضش ال-ع-م-ارات
اÙاذية إا ¤خطر ا’نهيار.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -ا ،ق -امت مصس -ال -ح
ا◊م- -اي- -ة اŸدن -ي -ة ،ب -ت -دخ Ó-ت
جراء رداءة اأ’حوال ا÷وية ،كلها تعلّقت
ب -ام -تصس -اصش م-ي-اه اأ’م-ط-ار ال-ت-ي غ-م-رت
اأ’ح -ي -اء واŸن-ازل ،وتسس-ري-ح ال-ب-ال-وع-ات،
فيما  ⁄يتم تسسجيل أاي حدث ‘ اأ’رواح

ذات اŸصسدر.
و” إانقاذ عائلة من قبل مواطنÚ
كادت أان Œرفهم السسيول نحو البحر
ب -ال-ق-طب ال-ع-م-را Êب-وزع-رورة ب-ب-ل-دي-ة
فلفلة ،حيث عرفت أاشسغال مد قنوات
تصسريف مياه اأ’مطار للبحر ،تضسررا
كبÒا ،للÈيكو’ج اŸعتمد من قبل
اŸصس- -ال- -ح ال- -ت -ي ق -امت ب -رب -ط -ه -ا
مؤوخرا.

من جهة اخرى  ،سسجلنا خÓل جولتنا
ا’سس -ت -ط Ó-ع -ي -ة ،أان ا’ضس -ط -راب ا÷وي
اأ’خ ،Òت ّسس - -ب - -بت ‘ ان - -ق - -ط- -اع ال- -ت- -ي- -ار
الكهربائي ‘ عدة أاحياء ومرافق ،منها
اŸسستشسفى القد Ëبوسسط اŸدينة ،اأ’مر
الذي أاّدى إا ¤حرمان الكث Òمن اŸرضسى
م - -ن ت - -ل- -ق- -ي ال- -عÓ- -ج الÓ- -زم ،وخ- -اصس- -ة
اŸصساب Úبالقصسور الكلوي وتصسفية الدم،
والّذين  ⁄يسستفيدوا من عمليات التصسفية
وه -و م -ا يشس -ك -ل خ -ط -را ع -ل-ى صس-ح-ت-ه-م،
واضسطر الطاقم الطبي العمل –ت اأضسواء
ال -ه -وات -ف ال -ن -ق -ال -ة’ ،سس -ي -م -ا وان م-ول-د
الكهرباء معطل.
واسس-ت-م-ر إان-ق-ط-اع ال-ك-ه-رب-اء ل-ليوم الثا،Ê
حيث اثر على التجار ’ ،سسيما اıابز

طرق مشسلولة وأاحياء
–اصسرها السسيول بجيجل
غ -م -رت سس -ي -ول ا’أم -ط -ار ال -غ -زي-رة ال-ت-ي
تهاطلت على مدينة جيجل ،العديد من
ا’ح -ي -اء ،خصس -وصس -ا وأان -ه-ا ك-انت ﬁم-ل-ة
باأ’تربة و بقايا أ’شسغال ،وقد تسسببت ‘
غلق قنوات الصسرف  ،كما تسسربت اŸياه
ا ¤داخل بعضش اŸنازل.
وقد اسستاء الكث Òمن اŸواطن Úمن هذه
ال-وضس-ع-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ت-ك-رر ع-ن-د ك-ل ت-ه-اط-ل
للمطر ،على مسستوى العديد من اأ’حياء ،
لعدم وجود ﬂطط حقيقي Ÿنع حدوث
ال -ف -يضس -ان -ات ،رغ -م ان-ه ” صس-رف ام-وال
طائلة ‘ هذا ا’طار ،ا’ ان الوضسعية ⁄
تتغ Òبل تدهورت أاك.Ì
و قد شسهدت العديد من أاحياء عاصسمة
الو’يةŒ ،معا كبÒا للمياه ،متسسببة ‘
حدوث سسيول جارفة  ،على غرار حي ٤٠
ه- -ك- -ت- -ارا ،ا◊دادة ،ال- -ع -ق -اب -ي و شس -وارع
كونشسوفا‹ ،و تضسرر أارضسية ملعب الشسهيد
رويبح حسس ، Úوانقطع التيار الكهربائي
بعدة بلديات.
 ⁄تسس-ت-ط-ع ال-ب-ال-وع-ات ام-تصس-اصش اŸي-اه
اŸت -دف -ق-ة ب-غ-زارة غ Òمسس-ب-وق-ة ﬁدث-ة
ك-ارث-ة ع-اشس-ت-ه-ا ايضس-ا Œم-ع-ات سس-ك-ان-ية
ب-ال-ط-اه ÒواŸي-ل-ي-ة ،ب-ال-رغ-م من Œسسيد
مشسروع قنوات الصسرف الصسحي و مياه
اأ’مطار.

السسكـ ـ ـان يطالبـ ـ ـون بالتح ـ ـرك اإلسستباق ـ ـي لتنقي ـ ـة ›ـ ـ ـاري اŸي ـ ـ ـاه

حذر سسكان حي الزيتون والشسارة ومسستعملو طريق النفق اإ ¤غاية اتصسا’ت ا÷زائر ومقهى 5جويلة بوسسط
بلدية الشسلف ا÷هات اŸعنية بتنقية وصسيانة البالوعات ،بالتحرك قبل تسساقط اأمطار اÿريف التي عادة ما
تشسل حركة اŸرور بهذه اŸناطق وتغرق ا’أحياء والتجمعات السسكنية.
«الشسعب»  ،توقفت عند هذه اŸشسكلة وتنقل اأدق التفاصسيل من ع ÚاŸكان.

انشس-غ-ا’ت السس-ك-ان وال-ت-ج-ار ومسس-تعملي
هذا اŸسسلك ،اأعاد اإ ¤ا’أذهان ظاهرة
ال -ف -يضس -ان -ات ال -ت-ي م-ا ف-ت-ئت ت-ت-ك-رر ك-ل
ت س س - -ا ق - -ط ت ا ’ أ م - -ط - -ا ر ب - -ك - -م - -ي - -ا ت ك -ب  Òة
وف-ج-ائ-ي-ة خ-اصس-ة ب-ح-ل-ول سس-ه-ر سسبتمÈ
واإ ¤غاية اأكتوبر ونوفم .Èوهي فÎات

حسسب

انقطاع الكهرباء عن
اŸسستشسفى القدË

^ على اŸصسالح البلدية وديوان التطه Òاÿروج اإ ¤اŸيدان

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

التي  ⁄تتمكن من –ضسÒمادة اÿبز،
كما عرفت العديد من اŸعروضسات من
السس - -ل - -ع ا ¤ال- -ت- -ل- -ف ،وذلك ‘ ت- -أاخ- -ر
اŸصسالح اŸعنية بإاصسÓح العطب ‡ ،ا
ترك تذمرا كبÒا لدى اŸواطن، Ú
والتجار بصسفة خاصسة.

نهاية اÿريف التي –مل اأخطارا اأكيدة،
ح-يث ت-ت-ع-رضش ال-ب-ال-وع-ات اإ ¤ا’نسس-داد
ب -ف -ع -ل ا’أت -رب -ة و ال -ن -ف -اي -ات Ãخ -ت -ل -ف
اأن -واع -ه -ا خ -اصس -ة ال -ب Ó-سس -ت -ي -ك-ي-ة م-ن-ه-ا
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸشس-روب-ات وق-ط-ع الكارتون
ال-ت-ي ت-ت-ن-اث-ر ه-ن-ا وه-ن-اك خ-اصسة عندما
تتاأخر مصسالح النظافة ‘ جمعها بصسفة
يومية بحسسب ما اأكده لنا بعضش التجار و

السس- -ك- -ان Ãل- -ت- -ق -ى ال -ط -رق ع -ل -ى ﬁور
اتصسا’ت ا÷زائر بوسسط اŸدينة .
النقاط السسوداء التي –دث عنها هوؤ’ء
والتي تسسجل مع كل تسساقط اأمطار ،
ت- -ف -رضش ع -ل -ى مصس -ال -ح دي -ون ال -ت -ط -هÒ
التحرك ا’إسستباقي –سسبا ’أي طارئ
قد يتسسبب ‘ تسسجيل فيضسانات بكل من
مفÎق الطرق ب Úحيي الشسارة والزبوج

اأم -ام اÓÙت ال -ت -ج -اري-ة ،ح-يث ت-ع-رف
ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ح-رك-ة ل-لسس-ك-ان خ-اصس-ة
اŸت-م-درسس Úوال-ط-ل-ب-ة ا÷ام-ع-ي Úالذين
Áرون بذات النقطة  ،والسسبب يعود اإ¤
ظاهرة ا’نسسداد التي –دث بالبالوعات
اŸرب -وط -ة م-ن ح-يث ال-ت-ف-ري-غ وا÷ري-ان
بالقنوات اŸتواجدة Ãحطة توقف النقل
ا◊ضس -ري اÙاذي -ة ل -ل -ه -ي -ئ -ة ال -وط -ن -ي-ة
Ÿراقبة التقنية والبناء والتي ِتتسسبب كل
سسنة ‘ انسسداد القنوات ا’أرضسية Ÿدخل
ال -ن -ف -ق وم -فÎق ال -ط -رق اŸق-اب-ل ’إدارة
اتصسا’ت ا÷زائر ومقهى 5جويلية.
ونتيجة ذلك ،يحدث تعطل Œمع اŸياه
حركة اŸرور ‘ مشساهد كاريثية طاŸا
ك- -انت ﬁل سس- -خ- -ط ل- -ل- -م -ارة والسس -ك -ان

واŸتسس - -وق Úيشسﬁ Òدث - -ون - -ا ال - -ذي - -ن
ط-ال-ب-وا مصس-ال-ح دي-وان ال-ت-ط-ه Òبالو’ية
ب-ا’إسس-راع ‘ صس-ي-ان-ة وت-ن-ق-ي-ة ال-ب-الوعات
خاصسة اŸوجود ‘ اأماكن حسساسسة كالتي
–دث ع - - - - - - - - -ن- - - - - - - - -ه- - - - - - - - -ا ه- - - - - - - - -وؤ’ء.
وم- -ن ج -انب اآخ -ر  ،ح -ذر ﬁدث -ون -ا م -ن
خ Ó-ل «الشس -عب» ،م -ن ال -ت -اأخ -ر ‘ ج -م-ع
ال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل-ي-ة وم-ا يسس-ت-غ-ن-ي ع-ن-ه
ال- -ت- -ج- -ار م- -ن اأدوات ال -ت -غ -ل -ي -ف وق -ط -ع
ال -ب Ó-سس-ت-يك ’أن-ه-ا ت-ع-د حسس-ب-ه-م السس-بب
ال -وح -ي -د ‘ ت -ف -اق -م ظ -اه -رة اإنسس-دادات
القنوات التي تلفظ مياهها نحو سسطح
الشسوارع ﬁدثة فيضسانات طاŸا اأثارت
اسستياء السسكان ‘ مثل هذا اŸوسسم مع
الدخول ا’جتماعي.

الثÓثاء  ٠٣سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٣محرم ١٤٤١هـ

انطباعات

دكتور ﬁيي إلدين عميمور
يبدو أان مقا’ت أاخيكم اأ’خÒة أاثارت الكثÒين ،فبعد
هجوم معارضض لندن تواصسلت ردود فعل الغاضسبة ،ومن
بينها مقال وصسلني عن طريق الفيسض بوك.
أاحسسسست بأان علي أان أاّوجه الشسكر للكاتب الذي تف ّضسل
ب-ك-ت-اب-ة م-ق-ال م-طّ-ول خ ّصس-صس-ه ’ن-ت-ق-اد مسسÒة خ-ادمكم
اŸتواضسع ،أ’نه هذا يعطيني فرصسة اسستعراضض ما كنت،
بالكث Òمن التواضسع السساذج ،أافضسل عدم التعرضض له حتى
’ أاتهم بالشسخصسنة والغرور و“جيد الذات ،وأارى رّدي
›رد Œسس -ي -د أامﬂ Úتصس -ر ب -ق -در اإ’م-ك-ان ل-نصس-ي-ح-ة
ال-زع-ي-م الصس-ي-ن-ي «م-او تسس-ي ت-ون-غ» ل-ل-م-ج-اه-دة «ج-م-ي-لة
بوحÒد» ،بتفادي الÓمبا’ة.
اسس -ت-ع-راضض ال-ك-اتب اÙدد ل-ب-عضض م-واق-ف-ي ،ت-ؤوك-د أان-ه
اط -ل -ع ع -ل -ى م -ع -ظ -م ك -ت-اب-ات-ي وت-اب-ع جّ-ل اسس-ت-ج-واب-ات-ي
اŸتلفزة ،ومن هنا فإان عدم ذكره لفضسيلة واحدة أ’خيكم
وعدم تسسجيل موقف إايجابي واحد ُيضسعف من مصسداقية
اŸقال ،وبهذا يبدو أان القضسية هي تصسفية حسسابات ’
أاعرف كل خلفياتها وإان كنت أاتخيل ما وراءها ومن
وراءها ،أ’ن اأ’حكام التي يصسدرها الكاتب تبدو غالبا
مطلقة بدون حجة أاو دليل.
Óحداث إا’ بقدر ما أاوهم
الكاتب يّدعي بأانني ’ أاّوثق ل أ
بأانني كنت شسخصسا ﬁوريا فيها ،ولكنه ’ يعطينا فقرة
واحدة تؤوكد ما يزعمه ،والقاعدة أان شساهد ا◊دث ’
Áلك أان يسستعرضسه بأاسسلوب «هÒكول بوارو» ،بل عليه أان
يقول ...رأايت وعشست وسسمعت إالخ..
ثم يقول بأان «العثور على إابرة ‘ كومة من القشض أاسسهل
 Òمن إايجاد حدي ٍ
بكث ٍ
ث ‹ عن الرئيسض السسابق عبد
العزيز بوتفليقة» ‘ ،ح Úأانني أاصسدرت منذ  ٢٠١٤ثÓثة
كتب (أاك Ìمن أالف صسفحة) كان الرئيسض بو تفليقة ﬁور
أاهمها ،وكان الكتاب بعنوان «فÓن (أانا) ...وزيرا زاده
اÿيال ،والعنوان مقال ‘ حّد ذاته .يواصسل الكاتب
قائ :Óشسجاعة عميمور ’ –ضسر إاّ’ ح Úيتعّلق اأ’مر
ب -رئ -يس ٍض سس -اب-ق ،أاّم-ا ح Úي-ت-عّ-ل-ق بـ «السس-ل-ط-ة ا◊ال-ي-ة»،
فسس- -رع -ان م -ا ي -ت -ح ّ-ول إا ¤م -ط ّ-ب -ل م -ن ال -درج -ة اأ’و¤
(وا÷ملة اأ’خÒة تعني موقفي من اŸؤوسسسسة العسسكرية).
أان - -ا أاحÎم ك - -ات - -ب - -ا ي- -ح- -اول أان ي- -ث- -بت وج- -وده ،غ Òأان
اسستشسهاداته وأاسسماء كتبي التي ذكرها تثبت أانه اطَّلع (أاو
أاُطِْلع) على الكث‡ Òا كتبته ،لكنه حذف منها ما ’
يسستجيب Ÿهمته التي ُكّلف بها ،وأاهل القانون يطلقون
على هذا التعب« Òالكذب با◊ذف» ،أ’ن ا◊قيقة هي
م -ث -ل «ال -ع -ذري -ة» ،ت -ك -ون أاو ’ ت -ك -ون ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤أان
اŸعلومات اÿاطئة تلّوث الصسدقية.
وكمثال ،فقد كنت عضسوا ‘ ›لسض اأ’مة بقرار من
الرئيسض اليم Úزروال ،وليسض من الرئيسض بو تفليقة ،كما
قال الكاتب ،وكان ذلك ‘  ،١٩٩٨أاي قبل نحو سسبع
سسنوات ،وليسض ‘  ،٢٠٠5كما قال.
أاما عن مواقفي ،فأانا اّدعي ،وبالدليل ،أانني قلت ما كان
يجب أان يقال عندما كان يجب أان يقال وباأ’سسلوب الذي
كان يجب أان يقال به .وكمثال أايضسا ،أاعود بالقارئ إا¤
ي،
العشسرية اأ’و ¤من اأ’لفية ،أ’قول إانني ،كمثقف وطن ّ
كنت أاخشسى قيام ما اعت Èفيما بعد ›موعة ’ دسستورية
تسستو‹ على خا” الرئاسسة ،وهو ما حدث بالفعل ‘
ال-عشس-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة ،وك-ان م-ن شس-رارات ا◊راك الشس-ع-ب-ي.
وه -ك -ذا ك -ت-بت ع-ل-ى صس-ف-ح-ات «ال-ق-دسض ال-ع-رب-ي» ‘ ٢٠
نوفم ٢٠٠6 Èأاقول –ذيرا:
«كثÒون ‡ن تولوا ا◊كم ع Èالوطن العربي وجدوا
أان -فسس -ه -م غ -ال -ب -ا أاسس -رى وضس-ع-ي-ة ’ “اث-ل-ه-ا إا’ وضس-ع-ي-ة
السسÓ-ط Úال-ذي-ن كّ-ون-وا «إان-كشس-اري-ة» ◊م-اي-ت-هم ،فتحول
هؤو’ء ‘ مرحلة أاو ¤إا ¤حاجز ب ÚالسسÓط Úوشسعوبهم،
ثم إا ¤قوة ضساغطة Œعل من السسلطان حبيسض قصسره
وأاسس Òمن فيه ،ومعظمهم كان عيونا أ’عدائه اŸباشسرين
Ÿغيب عن
أاو للطامع ‘ Úأاكل الشسوك بفم السسلطان ا ُ
الوجدان».
كنت قبل ذلك كتبت ‘ صسحيفة اأ’هرام ،يوم  ٢٣فÈاير
 ٢٠٠٤و–ت عنوان :بروتوسض ،ما أاعدت نشسره ،كالعادة،
‘ بعضض الصسحف ا÷زائرية التي تتعامل معي ،وقلت:
«( )..كان هناك حجم هائل من اآ’مال الشسعبية اŸعلقة
ع-ل-ى ال-رج-ل (ب-و ت-ف-ل-ي-ق-ة) ال-ذي ارت-ب-ط اسس-م-ه بالرئيسض
الراحل هواري بومدين  ،با Êا÷زائر ا◊ديثة  ،ولكنني
أاظن  ،وبرغم كل اŸظاهر اÿارجية  ،بأان الرئيسض كان
مكتوف اليدين إا ¤درجة ’ Áكن أان يتخيلها أاحد()..
وكان ما يسسمى «ا’Œاه الÓئكي ا’سستئصسا‹» أاضسخم
اأ’صس -وات ت -أاثÒا  ،ب -ح -ك -م اسس -ت-يÓ-ئ-ه ع-ل-ى ج-ل اŸن-اب-ر
اإ’ع Ó-م -ي -ة واŸراك -ز اŸال -ي -ة واŸواق -ع اŸفصس -ل -ي -ة ‘

äÉªgÉ°ùe

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

ô` ` ` ` ` ` ` N’BG …GCô` ` ` ` ` ` ` ` dG

ال -دول -ة  ،ب -ت -أاث Òسس -ن -وات اÙن -ة ال -ت -ي ُح ّ-ج -مت ف -ي-ه-ا
اأ’ح-زاب ال-كÈى ل-ف-ائ-دة ح-زب-ي-ات وŒم-ع-ات ›ه-ري-ة ،
معظمها Îﬂق ويعيشض بالوسسائل ا’صسطناعية وبالدعم
السسلطوي ،وكان التيار ا’سستئصسا‹ بالتا‹ هو اأ’قدر
على اŸزايدة وا’بتزاز.
ارتكب الرئيسض أاهم أاخطائه عندما احتضسن تلك اأ’قليات
وأاعطاها حصسة اأ’سسد ‘ الوجود السسياسسي  ،رÃا أ’ن
أاسسبقية أاسسبقياته كان –قيق اŸصسا◊ة الوطنية  ،وإان
كان ذلك فضسح انتهازية اأ’بواق التي كانت تزايد عليه ثم
خرسست عندما أالقمها منصسبا سساميا  ،كشسف قصسورها
وع- -ج- -زه- -ا ع- -ن ال- -تصس -رف ط -ب -ق -ا ’ل -ت -زام -ات ال -دول -ة
وŸتطلباتها».
ال -تسس -اؤول ال -ذي ك -نت أا“ن -ى ل -و ط -رح -ه ال -ك-اتب ال-ن-زي-ه
اŸوضسوعي هو اآ’تي :هل كان بإامكان برŸا ‘ Êالثلث
الرئاسسي أان يقول أاك Ìمن ذلك؟
و“ر اأ’يام ،ومع قرب انتهاء العهدة الثانية للرئيسض بدأانا
ن- -ع -يشض ‘  ٢٠٠٨ح-م-ل-ة إاعÓ-ن-ي-ة واسس-ع-ة ،ت-دع-و رئ-يسض
ا÷مهورية إا– ¤مل مسسؤوولية عهدة رئاسسية ثالثة ،وهو
ما كان يتطلب تعدي Óدسستوريا ،يوقف مفعول اŸادة التي
تقيد الرئيسض بعهدت Úرئاسسيت.Ú
وكتبت ‘  ١6فÈاير  ‘ ٢٠٠٨القدسض العربي ما أاعدت
ت التجارب الدسستورية التي
نشسره ‘ ا÷زائر ،فاسستعرضس ُ
مّرت بها البÓد ،ثم قلت ( « )..هناك إاحسساسض طاغٍ اليوم
بأاننا نعيشض ‘ مسستنقع سسياسسي راكد اŸياه ُمغلق اآ’فاق
ُم -ظ -ل -م السس -م -اء َع ِ-ط ُ-ن ا÷و ،وه -ن -اك أازم-ة ث-ق-ة ب-ال-غ-ة
اÿط -ورة ت -ت -جسس -د ‘ وج -ود شس -رخ ُي -ت -زاي -د ُع-م-ق-ه بÚ
ا÷ماه Òوالشسرائح السسياسسية العلوية بكل من فيها من
سسلطة ومعارضسة ،و’ أادل على ذلك من النتائج اŸتدنية
للمشساركة ‘ ا’نتخابات اŸاضسية ،وهناك مآازق دسستورية
ي -جب أان Œد ح -ل -ول -ه-ا ال-ع-م-ل-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ ف-اأ’م-ر ي-ه-م
ا÷ميع.
أاريد أان ‚عل من التعديل الدسستوري فرصسة ’سستشسارة
شسعبية واسسعة وُمنظمة ،تكون منطلقا ’نتفاضسة سسياسسية
واع-ي-ة تسس-ت-ن-ف-ر ح-م-اسض ا÷م-اه Òوت-ع-ط-ي-ها اإ’حسساسض
با’نتماء الكامل للوطن ،واقعا يوميا وأاهدافا مسستقبلية،
وت -ع -ي -د ف -رضض م -ع -ادل -ة ا◊ق -وق وال -واج -ب-ات Ãا ي-ؤوك-د
ا’ط-م-ئ-ن-ان إا ¤ت-ك-اف-ؤو ال-ف-رصض وال-تضس-ح-ي-ات ،وتسس-ت-نفر
أافضسل ما ‘ اأ’مة من كفاءات ليتم تسسخ Òكل الطاقات
ال -بشس -ري -ة واŸادي -ة ‘ سس-ب-ي-ل ال-رق-ي وا’زده-ار ،وت-ع-ي-د
الصسلة العضسوية ب Úالقواعد وكل ما يوجد ومن يوجد
ع -ل -ى ال -ق -م -م ،وتسس -ت -ب -ع -د اŸت -اج -ري-ن ب-قضس-ي-ة ال-ع-ه-دة
الرئاسسية ،أاو الذين ُيناورون للبقاء على قمة أاجهزة حزبية
متآاكلة فقدت رصسيدها الشسعبي“ ،ارسض التزوير غÒ
اŸباشسر عبْر أاسسلوب «رأاسض القائمة» ،الذي يفرضض على
ا÷ماه Òاختيارات مشسبوهة أاو مدسسوسسة أاو ُمغرضسة،
Œع -ل -ه -ا ت -ق -اط -ع ا’ن -ت -خ -اب -ات Ãا ي -ؤودي إا ¤اŸسس-اسض
Ÿنتخبة.
Ãصسداقية اÛالسض ا ُ
ضسمان النجاح لعملية كهذه هو اŸشساركة ا÷ماهÒية
الواسسعة التي تعيد Œربة اŸيثاق الوطني ‘  ،١٩76حيث
أان مسساهمة كل مواطن ‘ ا◊وار Œعله شسريكا ‘ اأ’مر
’ ›رد متفرج عليه ،وجزءا من القرار ’ ›رد أاداة
لتنفيذه ،وهو ما يفÎضض أا’ يقتصسر اأ’مر على خÈاء
ال -ق-ان-ون ال-دسس-ت-وري م-ه-م-ا ك-ان مسس-ت-واه-م ،ن-اه-يك ع-ن
Ÿناسسبات وخطباء السساحات
ا’عتماد على «خياطي» ا ُ
Ÿتاجرين بشسعارات مسساندة رئيسض ا÷مهورية،
العامة وا ُ
والذين يسسيئون له بأاك‡ Ìا يسسيء له أاسسوأا خصسومه وشسtر
أاعدائه.
كان هذا بعضض ما كتبته ‘  ،٢٠٠٨وكان هد‘ أان تتحمل
ا÷ماه Òمسسؤوولية رفضض تعديل الدسستور ،لكي Óيظل
اأ’م-ر ح-ك-را ع-ل-ى ›م-وع-ة مسس-ت-ف-ي-دة ،ووج-دت ن-فسسي
آانذاك وحدي.
لكن تلك السسنة شسهدت الطÓق الروحي بيني وب Úرئيسض
ا÷مهورية ،ولسسبب بسسيط هو أانني سسجلت عدم قيامه
بأاي بادرة إ’حياء الذكرى الثÓث Úلوفاة الرجل الذي كان
له الفضسل اأ’ول ‘ تقدÁه للسساحة السسياسسية الوطنية
والدولية .وزاد من تعقيد العÓقة رفضسي اŸسساهمة ‘
اŸطالبة بجائزة نوبل للرئيسض (وشساهدي هنا هو ﬁمد
بو خلفة ،رئيسض الكتلة الرئاسسية آانذاك).
وتأاتي العهدة الرابعة وأاكتب ‘ نفسض اŸنابر يوم ١٩
أابريل  ٢٠١٤اآ’تي:
«رفعت Œمعات شسبابية شسعار التنديد بالعهدة الرابعة
للرئيسض ،لكنها – ⁄قق إاجماعا شسعبيا لسسبب Úرئيسسي،Ú
أاولهما أان الواقع الدسستوري ،بعد تعديل  ،٢٠٠٨يعطي
الرئيسض ا◊ق ‘ التقدم لعهدة جديدة ،وكان اŸفروضض
أان يتصسدى ا÷ميع للتعديل الذي أانهى اقتصسار الو’ية
الرئاسسية على عهدت ،Úوقد ذكرت أانني كنت وقفت مع
ق -ل -ة م -ن ال -رف -اق ضس -د ال -ت -ع -دي -ل ال -دسس-ت-وري ،ورفضست
اŸصسادقة عليه ‘ الŸÈان ،وهو ما يعني أان من ⁄
يرفضض التعديل الذي قاد إا ¤العهدة الثالثة فإانه يفقد
ا◊ق ‘ التقدم للجماه Òكطليعة واعية ترسسم لها طريق
اŸسستقبل.
غ Òأان أاهم ما أاسساء لبو تفليقة كان وجود أاناسض حوله
‡ن تكرههم ا÷ماه ،Òإان عد’ً أاو ظلماً ،باإ’ضسافة إا¤
تصسرفات عدد من أانصساره».
ولن أاطيل ،ومئات الصسفحات –ت تصسرف من يريد.
وأاصسل إا ،٢٠١٩ ¤وأاكتب ‘ «رأاي اليوم» السسطور التالية
‘  ١٠مارسض تعليقا على تقدم الرئيسض إا ¤عهدة خامسسة
(وكنت أاعيد نشسر مقا’تي ‘ الفيسض بوك وتوي Îبجانب
صسحف وطنية)

«أان-ا أاق-ول ب-ك-ل م-وضس-وع-ي-ة ،وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بقرار التقدم
لعهدة خامسسة ،إان هذا ،إاذا كان قرارا اتخذه الرئيسض
ن -فسس -ه ،ف -ه -و خ -ط -أا سس -ي -اسس-ي غ Òج-دي-ر بشس-خصس-ي-ة ‘
مسستواه ،ذكاء و‡ارسسة وخÈة ،أاما إاذا كان قرارا اتخذه
آاخ-رون ف-ه-و خ-ط-ي-ئ-ة سس-ي-اسس-ي-ة ،ارت-ك-ب-ه-ا م-ن ي-ت-ح-م-لون
اŸسسؤوولية اأ’و ‘ ¤غضسبة الشسعب ضسد رجل هتفتْ
باسسمه يوما ما أاغلبية سساحقة من شسعبٍ ،من حقه أان
يحلم با’سستقرار وبا’زدهار.
ولقد قلت ‘ ختام ا◊ديث اŸاضسي إان الرئيسض اجتهد
وأاصساب واجتهد وأاخطأا ،وأاسساسسا أ’نه بشسر ’ Áكن أان
يدعي لنفسسه عصسمة أاو قداسسة ،وا◊راك الشسعبي ‘
مضسمونه اأ’سساسسي اليوم هو رفضض العهدة اÿامسسة ،و’
أاراه ك -ره -ا ‘ ال -رئ -يسض ب-ل رح-م-ة ب-ه وصس-ي-ان-ة ل-ت-اري-خ-ه
وإاشسفاقا عليه وعلى صسورة ا÷زائر اإ’قليمية والدولية،
وأاراه إادان -ة ل -ك -ل ال -ذي -ن يسس-ت-غ-ل-ون وج-وده-م إا ¤ج-ان-ب-ه
ل -ي -م -رروا آاراءه -م ويÈروا أاخ -ط -اءه -م ،ث -م ي -ل-ج-ؤوون إا¤
م-ظ-اه-ر ف-ول-ك-ل-وري-ة ج-ع-ل-ت-ن-ا ْﬁط سس-خ-ري-ة العا ⁄كله،
وأاسساءت إا ¤كل القيادات الوطنية التي قادت اŸسسÒة
ا÷زائرية ،منذ بدايات ا◊ركة الوطنية».
ثم كتبت ‘  ١٢مارسض ‘ نفسض اŸنابر التي –تضسن
مقا’تي ،وقبل اسستقالة الرئيسض بالطبع:
«راح بعضض اŸهرج Úالكبار عندنا يقدمون للتجمعات
ا÷ماهÒية صسورة الرئيسض ‘ إاطار ضسخم وكأانها بديل
عن وجود الرئيسض نفسسه ،بل وراح البعضض يكّرم صسورة
الرئيسض بأاوسسمة ’ وجود لها ‘ قائمة اأ’وسسمة الوطنية،
وأاك Ìمن ذلك سسوءا ،تابعنا إاهداء سسرَج حصسان لصسورة
ال -رئ -يسض ‘ ،ح Úي -ع -ل -م ا÷م -ي -ع أان -ه يسس-ت-ع-م-ل ك-رسس-ي-ا
متحركا ،وعندما أاخذت ‘ اسستعراضض اŸواقف اأ’خÒة
أ’نصسار الرئيسض تذكرت حكمة تقول :إاذا كان هؤو’ء هم
أاصسدقاؤوك فأانت لسست ‘ حاجة أ’عداء».
أاكتب ‘  ٣٠مارسض ‘ «رأاي اليوم» و‘ نفسض الصسحف
ا÷زائرية أاقول بكل أادب واحÎام« :لو اسستشسار Êمّرشسح
من اŸرشسح ‘ Úتقدمه للمنصسب السسامي لكنت قلت
للبعضض أان يتقي الله ‘ نفسسه و‘ أامته ،وأان يسستمع إا¤
همسسات الشسارع قبل أان تتحّول إا ¤هدير ي ّصسم اآ’ذان.
شسعرت باأ’سسف أ’ن اŸعني اأ’ول باأ’مر  ⁄يتوقف عند
ما قلته إاثر قرار التقدم لعهدة خامسسة :إاذا كان هذا
قرارك فهو خطأا وإاذا كان قرارهم فهو خطيئة.
ورحت أاتسساءل :أا ⁄يكن بجانبه من يقدم له ملخصسا عّما
نقوله ،أام أانه كان يعيشض داخل قفصض زجاجي ’ يسسمع
فيه إا’ صسوته ،و’ يرى من خÓله إا’ ما يراد له رؤويته؟»
السسؤوال Ûموع القراء اÎÙم :Úهل كان Ÿثقف
جزائري تقرأا مقا’ته ‘ الداخل واÿارج ويحرصض
على احÎام صسورة بÓده ،بكل ما فيها ،أان يقول أاكÌ
من ذلك .؟
ويسستقال الرئيسض ،وأاكتب يوم  ٢أابريل ،و‘ نفسض اŸنابر،
وكلها متاحة ‘ اأ’نÎنت.
«مع تفهمي للفرحة التي يح ّسض بها اŸواطن أاقول بدون
تردد إانني أاح ّسض بالكث Òمن اأ’سسى أ’ن رج ‘ Óمسستوى
الرئيسض ا÷زائري خرج من الباب الضسيق ،وهو الذي كان
يأامل ‘ اÿروج من أاوسسع اأ’بواب ،ولو على عربة مدفع
–مل جثمانه إا ¤مقÈة العالية ،أاو إا ¤موقع ما ‘
منطقة اŸسسجد اأ’عظم أاو رÃا ‘ الزاوية البلقايدية».
لكن كل ذلك  ⁄يتمكن كاتبنا الشساب من رؤويته ،فيقول
عني ⁄ « :نسسمع له صسوتًا منحازا ً للدÁقراطية والتداول
ع -ل -ى السس -ل -ط -ة و’ ل-ل-ح-ري-ات ال-ف-ردي-ة والسس-ي-اسس-ي-ة ،و’
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للفقراء واŸهsمشس ÚواŸقموع( Úوكأانني زعيم حزب أاو
داعية ديني وليسض ›رد مثقف يتصسرف ‘ حدود طاقة
الفرد وإامكانياته) وكلّ ذلك الصسمت الذي يلتزمه ﬁيي
الدين عميمور أامام الوضسع السسياسسي تقابله طÓقٌة حÚ
يتعلّق اأ’مر بالهوية اأ’مازيغية التي ُيقاربها وفق الرؤوية
اأ’ُحادية ( !! ) ذاتها للدولة ا÷زائرية بعد ا’سستقÓل،
والتي ترى ‘ التعtدد اللغوي والثقا‘ خطرا ً على وحدة
البÓد».
وه-ن-ا ،ت-تضس-ح خ-ل-ف-ي-ات ال-ه-ج-وم ع-ل-ى خ-ادم-ك-م اŸطيع،
وتÈز ‘ ج -م -ل -ة ت -ق -ول ب -أان -ن-ي «’ أازال أاق-ارب ال-قضس-ي-ة
اأ’مازيغية ِمن منطلقات قومية بائدة (وا◊كم واضسح ‘
التعب )Òباإ’ضسافة بالطبع إا ¤ا÷رم اأ’ك Èوهو التذكÒ
الدائم بالرئيسض الراحل هواري بو مدين».
والكاتب يقول عن العبد الضسعيف« :الذي ليسض خفيًّا أانه ’
يتحّمل ،مثل غÒه من غÓة القو›يّ( Úهكذا) فكرة
وجود لغةٍ وثقافة أاُخرى غ Òالعربية ‘ ا÷زائر ،وهو
الذي عّبر غ Òما مّرة عن رفضسه دسسÎة اأ’مازيغية ‘
( ٢٠١6وواضس -ح أان -ه ي -قصس -د م -ط -ال-ب-ت-ي ب-ع-دم ا’ك-ت-ف-اء
بالتصسويت الŸÈا ،Êوعرضض اأ’مر على اسستفتاء عام
حتى ’ تصسبح القضسية مادة للمزايدة ولÓبتزاز ،وهو ما ’
أاعتذر عنه).
ي -ق -ول ال-ك-اتب :سس-ي-ن-ظّ-م (ي-نضسّ-م) ال-رج-ل (أاخ-وك-م) إا¤
ا÷وق-ة ال-ت-ي ُت-ح-اول اف-ت-ع-ال صس-راع-ات ث-ق-اف-ي-ة ول-غ-وية
وتاريخية ب Úا÷زائرّي Úلشسّق حراكهم الشسعبي الذي
اج -ت -م -ع -وا ف-ي-ه ع-ل-ى م-ط-لب واحٍ-د :رح-ي-ل ب-ق-اي-ا ن-ظ-ام
بوتفليقة “هيدا ً لتأاسسيسض ÷مهورية دÁقراطية ينتخب
ف- -ي- -ه- -ا الشس- -عب رئ -يسس -ه و’ ت -ف -رضس -ه ع -ل -ي -ه اŸؤوسّس -سس -ة
العسسكرية»(وا’فتعال ،لغًة ،هو ابتداع شسيء غ Òموجود
أاسس -اسس -ا ،وه -و م -ا ي -ك -ذب-ه ال-واق-ع ال-ذي ي-ؤوك-د أان الشس-رخ
م -وج -ود ب Úأاغ -ل -ب -ي-ة ت-ط-الب ب-احÎام ال-دسس-ت-ور وأاق-ل-ي-ة
“ارسض ا’بتزاز السسياسسي للخروج على أاحكامه ،وتهاجم
اŸؤوسسسسة العسسكرية التي ترفضض اسستنسساخ .)١٩٩٢
وهكذا ،يقول الكاتب ،سسينظّم (يقصسد سسينضسمّ ،بالضساد)
عميمور إا ¤تلك ا÷وقة ليعت Èأانّ «أاقليًة فرانكو’ئكية»
تتحّدى إارادة الشسعب وتريد أان تقود البÓد إا ¤انسسداد
سسياسسي يقودها إا ¤مرحلة انتقالية مشسبوهة ُتجَهضض
فيها اأ’هداف ا◊قيقية للشسعب.
هذا هو إاذن بيت القصسيد ،وهو ما يتأاكد ‘ صسلب اŸقال
ح Úينتقد الكاتب صسمتي (كما يّدعي ) Œاه أاحداث
ال- -وط- -ن ،وي- -زع- -م أان- -ن- -ي أافضس -ل «م -واصس -ل -ة اÿوضض ‘
م -وضس -وَع ّ-ي اأ’ثÒي -ن :اŸاضس -ي م -ت -م ّ-ث  ‘ Óً-شس -خصس -ي -ة
بومدين ،واŸسسأالة الثقافية متمّثلًة ‘ القضسية اأ’مازيغية
التي ’ يزال ُيقاربها ِمن منطلقات قومية بائدة» (قومية
بائدة).
لن أاطيل ،وسسأاترك قضسية ا÷Ôال توفيق Ÿناسسبة أاخرى،
مكررا بأان قلته كتابيا ،وهو موثق ،هو أان توفيق كان جزء
م- -ن ت- -لك اŸرح -ل -ة و ⁄أاق -ل أاب -دا أان -ه مسس -ؤوول ع -ن ك -ل
اŸصسائب ،وهو نفسض ما ذكرته ‘ كتابي «وزيرا زاده
اÿيال» ،و‘ حوار متلفز مع قناة البÓد قبل اعتقال
الفريق بشسهور وشسهور.

مسســاهمات  :مقا’ت
’ تلزم إ’ إأصسحـابها
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متظاهرون بأاسستورياسس يذّكرون مدريد Ãسسؤووليتها إلتاريخية

أاصسدقاء الشسعب الصسحراوي بنيوزيÓندا ينتفضسون ضسد نهب الفوسسفات
تظاهر عشسرأت أŸتضسامن Úوأأعضساء من
أ÷ال -ي -ة ألصس -ح -رأوي -ة ب -اسس -ت -وري-اسس شس-م-ا‹
إأسسبانيا ‘ ودأعية لسسفرأء عطل ‘ سسÓم ‘
ختام برنامج دأم شسهرين أسستفاد خÓله مائتا
ط- -ف -ل م -ن أ÷نسس Úب Úظ -ه -رأ Êأل -ع -ائ Ó-ت
أإلسس -ب -ان -ي-ة Ãدن أأوف-ي-ي-دو ع-اصس-م-ة أإلق-ل-ي-م
وآأفيليسس وميÒيسس ولنغريو وبلديات أأخرى
إأضس -اف -ة ÿي -خ-ون أل-ت-ي أح-تضس-نت أل-ت-ظ-اه-رة
ق -ب -ال -ة سس -وأح -ل -ه-ا ‘ أأج-وأء م-اط-رة “ ⁄ن-ع
أŸشسارك Úمن إأيصسال رسسائل أŸرأفعة عن
ألشسعب ألصسحرأوي ‘ أ◊رية وألسستقÓل.
ألوقفة ألتي دعا إأليها مكتب “ثيلية جبهة
ألبوليسساريو بالقليم وجمعية أأصسدقاء ألشسعب
ألصس-ح-رأوي ب-أاسس-ت-وري-اسس أأب-رز خÓ-ل-ها ‡ثل
أ÷ب-ه-ة ب-ال-ن-ي-اب-ة ألسس-ي-د ي-ح-يى ﬁمد ألشسيخ
أدخيل  ،أأهمية خطوأت من هذأ أŸسستوى
ل-ت-ذك Òإأسس-ب-ان-ي-ا أل-رسس-م-ي-ة Ãسس-ؤوولياتها Œاه
ألشسعب ألصسحرأوي دأعيا إأ ¤ضسرورة تكثيف
أ÷هود للمسساهمة ‘ إأنهاء حالة ألحتÓل
أŸغ-رب-ي ل-لصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ت-ط-بيقا لقوأنÚ
وموأثيق ألشسرعية ألدولية.
ب- -دوره رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة أأصس -دق -اء ألشس -عب
ألصسحرأوي باŸنطقة ألسسيد ألبÒتو سسوأريث،
أسستعرضس أأوضساع حقوق أإلنسسان أŸزرية ‘
أألرأضسي أÙتلة من ألصسحرأء ألغربية مؤوكدأ
أن ألوقفة دعوة صسريحة وعاجلة لوضسع حد
ن -ه -ائ -ي ÿروق -ات ح -ق -وق أإلنسس-ان سس-ي-اسس-ي-ا
وأنسسانيا وأقتصساديا وثقافيا مطالبا بضسرورة
إأط Ó-ق سس -رأح ك -اف -ة أŸع -ت -ق -ل Úألسس-ي-اسس-يÚ
ألصسحرأوي Úبالسسجون أŸغربية دون شسروط .
ت  Ó-أŸشس-ارك-ون ‘ خ-ت-ام أل-ت-ظ-اه-رة أل-ت-ي
تأاتي تتويجا ألربع Úعاما من برنامج عطل
‘ سسÓم بيانا طالبوأ خÓله إأسسبانيا وأÛتمع
ألدو‹ قاطبة للعمل بجدية من أأجل تنظيم
أسستفتاء يقرر عÈه ألشسعب ألصسحرأوي عن
حق أختيار مصسÒه بكل حرية Ãا Áكنه من

ألسس -ي -ادة ع -ل -ى أرضس -ه ك -ح -ل ن-ه-ائ-ي وتسس-وي-ة
لوضسعية معقدة طال أأمدها.

فوسسفات مل ّ
طخ بالدم
نظم أأصسدقاء ألشسعب ألصسحرأوي Ãدينة
كريسست تشسÒشس بنيوزيÓندأ مظاهرة أألحد،
ت- -زأم -ن -ا م -ع وصس -ول سس -ف -ي -ن -ة «آأم -وي أدر»Ë
أÙم- -ل -ة ب -آالف أألط -ن -ان م -ن أل -ف -وسس -ف -ات
أŸن -ه -وب م -ن ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة أÙت -ل-ة
وأŸسستورد بطريقة غ Òشسرعية من طرف
شس - - - -رك - - - -ت - - - -ي رأف - - - -نسس - - - -دأون وب - - - -النصس،
ألنيوزيÓنديت.Ú
صس -رحت ك -ل Òب -ت-ل-ر ،إأح-دى أŸت-ظ-اه-رأت
ق-ائ-ل-ة« :ع-ن-دم-ا ع-ل-مت ع-ن أل-ف-ظ-اع-ات ألتي
ترتكبها رأفنسسدأون Œاه ألصسحرأء ألغربية،
شس -ع -رت ب -اÿج -ل م -ن أأن أأك -ون م -وأط-ن-ة م-ن
نيوزيلندأ .ولهذأ ألسسبب أأنا هنا أليوم ،ألؤويد

أ◊ق وذلك م -ا ي -ن -ب -غ-ي ع-ل-ى أأي ن-ي-وزي-ل-ن-دي
فعله».
أأضس -افت ألسس -ي -دة ب -ت -ل -ر أن -ه ي-ت-وجب ع-ل-ى
رأف - -نسس - -دأون أل- -ت- -وق- -ف ع- -ن أسس- -تÒأد ه- -ذأ
أل -ف -وسس -ف -ات «أŸل-ط-خ ب-ال-دم» ‘ ،إأشس-ارة إأ¤
ت -ع -اون ألشس -رك -ة أل -ن -ي-وزي-ل-ن-دي-ة م-ع سس-ل-ط-ات
ألح -ت Ó-ل أŸغ -رب -ي ‘ ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة
لسستÒأد هذه ألسسلع أŸسسروقة.
رف-ع أŸت-ظ-اه-رون شس-ع-ارأت م-ن ضس-م-ن-ها
«رأفسسدأون أأوقفي شسرأء ألفوسسفات أŸلطخ
ب- -ال -دم -اء» و»أ◊ري -ة ل -لشس -عب ألصس -ح -رأوي»،
ح -ظ -يت أŸظ -اه -رة أل -ت -ي ن -ظ -م-ه-ا أأصس-دق-اء
ألشسعب ألصسحرأوي بتغطية هامة من طرف
وسسائل ألعÓم بنيوزيÓندأ.
يسستعد أأصسدقاء ألشسعب ألصسحرأوي Ãدينة
دن-ي-دن ب-ن-ي-وزيÓ-ن-دأ إلج-رأء م-ظ-اه-رة أخ-رى
ضس -د سس -ف -ي -ن-ة آأم-وي در ËأŸن-ت-ظ-ر وصس-ول-ه-ا
هناك ،يوم أÿميسس ألقادم.

إŸنشسآات إ◊يوية أإهدإف للمليشسيات إŸسسلّحة

سسÓمة يراهن على دور ا÷امعة العربية ‘ ليبيا
أأكد أŸبعوث أأل‡ي للدعم ‘ ليبيا ،غسسان
سسÓمة ،أأهمية دور جامعة ألدول ألعربية ‘
إأيجاد حل سسياسسي دأئم يعيد ألسستقرأر لليبيا.
وبحث سسÓمة مع أأم Úعام أ÷امعة ،أأحمد
أأبو ألغيط ،ألتطورأت ألسسياسسية وأألمنية ‘
ليبيا ،بحسسب بيان بعثة أأل· أŸتحدة للدعم
‘ ل -ي -ب -ي -ا ع -ل -ى حسس -اب -ه -ا Ãوق -ع أل -ت -وأصس -ل
ألجتماعي «توي ،»Îأأمسس.
من جانبه ،رحب أأبو ألغيط با÷هود ألتي
ي -ب -ذل -ه -ا سس Ó-م -ة م -ن أأج -ل إأح -ي -اء أل -ع -م-ل-ي-ة
ألسسياسسية ‘ ليبيا و‘  29جويلية أŸاضسي،
قدم سسÓمة إأحاطته ألدورية حول تطورأت
أألوضساع ‘ ليبيا إأ› ¤لسس أألمن ألدو‹،
ألتي جدد خÓلها ألتحذير من أتسساع ألنطاق
أ÷غ -رأ‘ ل -ل -ع -ن -ف ‘ ل -ي -ب -ي -ا ،وأأك -د أ◊اج-ة
أŸلحة ◊شسد ألدعم ألدو‹ من أأجل وقف
أل -تصس -ع -ي -د أل -عسس -ك -ري ،وأل -ع -ودة إأ ¤ط -اول -ة
أŸفاوضسات لسستئناف ألعملية ألسسياسسية.
دعا أŸبعوث أأل‡ي إأ ¤ألبناء على ألهدنة
أل- -ت- -ي ع- -ق- -دت خÓ- -ل فÎة ع- -ي -د أألضس -ح -ى
أŸاضس -ي ،م -ط -ال -ب -ا ب -ت -ن-ظ-ي-م «أج-ت-م-اع دو‹
Ãشس -ارك -ة أألط-رأف أل-ل-ي-ب-ي-ة أŸؤوث-رة ،ل-وق-ف
إأطÓق ألنار وألعودة إأ ¤ألعملية ألسسياسسية».
م -ي -دأن -ي -ا أأدت ألشس -ت-ب-اك-ات أŸسس-ل-ح-ة ‘

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

ﬁيط ألعاصسمة طرأبلسس ،إأ ¤أحÎأق ﬁطة
–ويل ألقرقني بالكامل‡ ،ا أأدى لنقطاع
ألكهرباء ‘ منطقة ع Úزأرة ،بعد سسقوط
قذيفة على أأحد أÙولت بدأخلها نتيجة
ألشستباكات ألدأئرة جنوب طرأبلسس ،بحسسب
ما أأعلنت شسركة ألكهرباء ألليبية ،أأمسس.
ذكرت ألشسركة ‘ بيان لها أأن ألقذيفة أأدت
أأيضسا لحÎأق ﬂزن دأخل أÙطة يحتوى
على معدأت وكوأبل ،باإلضسافة إأ ¤تعرضس
سس -ي-ارت Úخ-دم-ي-ت Úوأأج-زأء م-ن م-ب-ن-ى دأئ-رة
توزيع ع Úزأرة أÓŸصسق للمحطة لÓحÎأق

بالكامل ،كما تسسبب أ◊ريق ‘ أنقطاع ألتيار
ألكهرباء على أأجزأء وأسسعة من منطقة عÚ
زأرة.
ل -ف -تت ألشس -رك-ة إأ ¤أأن ف-رق أإلط-ف-اء أل-ت-اب-ع-ة
لهيئة ألسسÓمة ألوطنية بع Úزأرة وطرأبلسس
وف -رق ألسس Ó-م -ة أل -ع -ام -ة ب -الشس -رك -ة أل -ع -ام -ة
للكهرباء باإلضسافة إأ ¤عدد من أŸوأطنÚ
سس -ارع -وأ ‘ إأخ -م -اد أل-نÒأن و“ت ألسس-ي-ط-رة
على أ◊ريق و ⁄تسسجل أأي أأضسرأر بشسرية
تذكر .وقالت إأنها «ليسست أŸرة أألو ¤ألتي
تتعرضس فيها ألشسبكة ألكهربائية لÓعتدأء».
ب -اتت أŸنشس -آات أ◊ي -وي -ة ‘ ل-ي-ب-ي-ا ،ه-دف-ا
Óطرأف أŸتقاتلة ،وأتهمت حكومة
أعتياديا ل أ
ألوفاق أŸعÎف بها دوليا قوأت أŸشس ÒحفÎ
باسستهدأف مطار معيتيقة ألدو‹ ،ألسسبت ،ما
أأدى إأصسابة مدني Úكانوأ ضسمن بعثة أ◊ج.
أسستنكرت ألبعثة أأل‡ية ⁄ ،يتوقف عند إأدأنة
قصس -ف م-ط-ار م-ع-ي-ت-ي-ق-ة ووصس-ف-ه بـ»أل-وحشس-ي
ألذي يهدف إأ ¤خلق ألذعر وألفوضسى» ،بل
وأأشسارت أأيضسا إأ ¤أأنها «توثق أ◊ادث إلحالته
إأ ¤أÙك- -م- -ة أ÷ن- -ائ- -ي- -ة أل -دول -ي -ة و›لسس
أألم -ن» .وأأع -ل -نت ح -ك -وم-ة أل-وف-اق أل-ل-ي-ب-ي-ة،
إأغÓ- -ق م -ط -ار م -ع -ي -ت -ي -ق -ة أل -دو‹ ،و–وي -ل
ألرحÓت إأ ¤مطار مصسرأتة.
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تزإمن وإنطÓق إ◊ملة إ’نتخابية للرئاسسيات

مقتل رجل أامن وثÓثة إارهابي Úغرب تونسس
قتل رئيسس مركز للحرسس ألوطني ألتونسسي،
وثÓ- -ث- -ة إأره- -اب -ي ،Úصس -ب -اح أأمسس ‘ ،ت -ب -ادل
إلط Ó-ق أل -ن -ار ‘ ب -ل -دة ح -ي -درة Ãح -اف -ظ -ة
ألقصسرين غرب تونسس ،وفق معلومات أأولية
أأورده -ا مصس -در أأم -ن -ي .ن -ق -لت وك -ال-ة أألن-ب-اء
ألتونسسية (وأأت) عن أŸصسدر أألمني قوله أأن
وح- - -دأت م - -ن أ◊رسس أل - -وط - -ن - -ي (أل - -درك)
وأ÷يشس بدأأت عملية أأمنية أسستباقية لتعقب
«أإلره- -اب- -ي ‘ »Úح- -دود ألسس -اع -ة ألسس -ادسس -ة
وألنصسف صسباحا.
أأضس- -اف أأن ه -ذه أل -وح -دأت أشس -ت -ب -كت م -ع
عناصسر ُمسسلحة‡ ،ا أأسسفر عن مقتل رئيسس
مركز أ◊رسس ألوطني ببلدة حيدرة ،وألقضساء
على ثÓثة إأرهابي ،ÚمشسÒأ إأ ¤أأن حصسيلة
أل-ق-ت-ل-ى أأول-ي-ة .ق-ال أل-ع-ق-ي-د أŸت-ح-دث ب-اسسم
أ◊رسس ألوطني ،حسسام أ÷بابلي ،للصسحفيÚ
«قوأتنا قتلت ثÓثة إأرهابي Úأأثناء أشستباكات
إأث -ر ع -م-ل-ي-ة أأم-ن-ي-ة» ،وت-اب-ع أأن «رئ-يسس م-رك-ز
أألمن بحيدرة أسستُشسهد خÓل ألعملية»‘ .
ذأت ألسسياق ،ذكرت إأذأعات ﬁلية أأن هذه
ألشس- -ت- -ب -اك -ات “ت ‘ ﬁي -ط م -ن -ط -ق -ة «أأم
ألضس -ف -ا» أل -ت -اب -ع -ة ل -ب -ل-دة ح-ي-درة Ãح-اف-ظ-ة
ألقصسرين.
Óشسارة ،فإان هذأ ألتطور أألمني يتزأمن
ل إ

مع أنطÓق أ◊مÓت ألنتخابية لÓسستحقاق
ألرئاسسي ألسسابق ألوأنه ،ألذي ُيشسارك فيه 26
ُمرشسحا وأŸقرر ‘ منتصسف ألشسهر أ÷اري.
أن- -ط -ل -قت أ◊م -ل -ة أل -دع -ائ -ي -ة ل -ل -م -رشس -حÚ
Óنتخابات ألرئاسسية أŸبكرة ‘ تونسس بشسكل
ل إ
رسس- -م- -ي ،أأمسس أإلث- -ن ،Úوتسس- -ت -م -ر ح -ت -ى 13
سسبتم Èأ÷اري.
ح - -رصست أل - -ف- -رق أŸي- -دأن- -ي- -ة ألغ- -لب
أÎŸشسح Úعلى أŸسسارعة لتعليق ألبيانات
ألن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ أألم-ك-ن-ة أıصسصس-ة ل-ه-ا منذ
ألدقائق أألو ¤لنطÓق أ◊ملة.
ي- -خ -وضس  26م -رشس-ح-ا سس-ب-اق أن-ت-خ-اب-ات
أل- -رئ- -اسس- -ة أل- -ذي سس- -ي- -ج -رى ‘  15سسبتمÈ
أ÷اري ،فيما نشسرت ألهيئة ألعليا أŸسستقلة
لÓنتخابات  1550مرأقب Ÿرأقبة أ◊مÓت
ألنتخابية ومدى أحÎأم أŸرشسحŸ Úبادئ
وقوأعد أ◊ملة ألنتخابية.
كان من أŸقرر إأجرأء أ÷ولة أألو ¤من
ألن -ت-خ-اب-ات أل-رئ-اسس-ي-ة ‘ 17ن-وف-م ،Èل-ك-ن
بسسبب وفاة ألرئيسس ألباجي قايد ألسسبسسي ‘
 25ج -وأن أŸاضس -ي ،ق -ررت أل -ه -ي -ئ -ة أل-ع-ل-ي-ا
أŸسس -ت -ق -ل -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ت-ق-د Ëم-وع-ده-ا
وإأج - -رأئ - -ه- -ا ‘  15سس- -ب -ت -م ،Èوذلك وف -ق -ا
Ÿتطلبات ألدسستور.

باŸوإزإة مع دعوإت إلتهدئة

منطاد ّ Œسسسس وطائرات اسستطÓع اإسسرائيلية
–لّق على حدود لبنان
بينما أأوردت مصسادر أأن ألهدوء يسسود
لسسرأئيلية ،بعد
منطقة أ◊دود أللبنانية أ إ
لطÓق ألنار ب Úحزب ألله وأ÷يشس
تبادل إ
لسسرأئيلي ،ألحد ،قال مرأسسلون ،أأمسس،
أ إ
أأن ج -يشس ألح -ت Ó-ل ألسس -رأئ -ي -ل -ي أأط -ل-ق
منطادأ Œسسسسيا قبالة قرية ميسس أ÷بل
‘ جنوب لبنان.
أأضس - - -اف أŸرأسس - - -ل - - -ون أأن ط - - -ائ - - -رأت
لسسرأئيلية وأصسلت –ليقها ‘
ألسستطÓع أ إ
أŸن-اط-ق أ◊دودي-ة أل-ت-ي شس-ه-دت ع-مليات
عسس -ك -ري -ة ،أأمسس ألول ‘ ،ح Úأسس -ت -أان -ف
لسس -رأئ -ي-ل-ي تسس-ي Òدوري-ات-ه ع-ل-ى
أ÷يشس أ إ
طول خط أ◊دود مع لبنان.
لسس-رأئ-ي-ل-ي-ة ق-د قصس-فت
ك-انت أل-ق-وأت أ إ
ﬁيط ثÓث قرى بعد أسستهدأف حزب ألله
آألية مدرعة إأسسرأئيلية ‘ ﬁيط مسستوطنة
أأفيفيم أ◊دودية ،ما أأدى إأ ¤وقوع إأصسابات
لسسرأئيلية ،وفق بيان للحزب.
ب Úألقوأت أ إ
قال وزير أÿارجية أللبنا ÊجÈأن باسسيل،
إأن ع-م-ل-ي-ة أسس-ت-ه-دأف أŸدرع-ة أسس-ت-ع-ادت
أŸعادلة ألتي –مي لبنان منذ عام .2006
‘ ألسس - -ي - -اق ذأت - -ه ،أأف- -ادت مصس- -ادر ‘
أ÷ولن ب -أان ه -دوءأ ح -ذرأ يسس -ود ج-ب-ه-ت-ي
لحد.
أ÷ولن أÙتل ولبنان بعد هجوم أ أ
لسسرأئيلي عودة أ◊ياة إأ¤
وأأعلن أ÷يشس أ إ
طبيعتها ‘ مسستوطنات أ÷ولن أÙتل
لسسرأئيلية ألقريبة من أ◊دود
وألبلدأت أ إ
مع لبنان.
لسس -رأئ -ي -ل -ي ق -ال إأن -ه
ب- -ي -د أأن أ÷يشس أ إ
سس -ي -ب -ق -ي ح-ال-ة أل-ت-أاهب وألسس-ت-ن-ف-ار أل-ت-ي
ليام عدة ◊ Úألتأاكد
أأعلنها منذ أأسسبوع أ
لوضساع ألأمنية .كما أأعادت
من أسستتباب أ أ
ألشسرطة ألعسسكرية فتح ألطرق أŸؤودية إأ¤
أ◊دود م- -ع ل- -ب- -ن- -ان ،ل -ك -ن -ه -ا أأب -قت ع -ل -ى
حوأجزها ألتي نشسرتها ‘ ﬁاور عدة.

’ حماسس ◊رب جديدة
رجحت مصسادر سسياسسية وعسسكرية ‘
أإسسرأئيل أأن جولة ألقتال أ◊الية أنتهت
عند هذأ أ◊د ،لكنها توقعت موأجهات
مقبلة مع حزب ألله ول سسيما ‘ ضسوء
سس -ع -ي أإسس-رأئ-ي-ل Ÿن-ع أ◊زب م-ن ح-ي-ازة
ت-رسس-ان-ة صس-اروخ-ي-ة ب-ع-ي-دة أŸدى وب-الغة
ألدقة.
خاضست أإسسرأئيل وحزب ألله حربا ‘
ع - -ام  2006ب- -ع- -د أأن أأسس- -ر ح- -زب أل- -ل -ه
عسس -ك -ري Úأإسس -رأئ -ي -ل -ي ‘ Úه-ج-وم عÈ
أ◊دود .ول ي- - -ب- - -دو أأي م - -ن أل - -ط - -رفÚ
متحمسسا ÿوضس حرب جديدة.
ق -ال شس-ه-ود ع-ل-ى أ÷انب أل-ل-ب-ن-ا Êم-ن
أ◊دود إأن ألهدوء سساد أŸنطقة ،صسباح
أأمسس ألث- -ن .Úوشس- -وه -دت ق -وأت ح -ف -ظ
·Ó
ألسسÓم ألدولية (يونيفيل) ألتابعة ل أ
أŸت -ح -دة ت -ق -وم ب-دوري-ات ع-ل-ى أ◊دود.
قالت قوأت أأل· أŸتحدة على أ◊دود
أإن أل -ه -دوء ع -اد ل -ل -م-ن-ط-ق-ة أأث-ن-اء أل-ل-ي-ل.
وأأضس- -افت أأن- -ه- -ا ح- -ثت أل- -ط- -رف Úع- -ل- -ى
«‡ارسس -ة أأقصس -ى درج-ات ضس-ب-ط أل-ن-فسس
Ÿنع أأي تصسعيد».
هذأ و قالت وأشسنطن أألحد إأنها تدعم
بـ»ألكامل» حق أإسسرأئيل ‘ ألدفاع عن
ن -فسس -ه -ا ،وذلك ت -ع -ل -ي -ق-ا ع-ل-ى أل-تصس-ع-ي-د
أل-عسس-ك-ري ع-ل-ى أ◊دود أ÷ن-وب-ي-ة ل-لبنان
ب Úحزب ألله وأإسسرأئيل.

قالت إنه Áارسس عدوإنا همجيا على إŸنطقة

ا◊كومة الفلسسطينية تطالب العا ⁄بالتحّرك ضسد ا’حتÓل اإ’سسرائيلي

طالب رئيسس ألوزرأء ألفلسسطينيﬁ ،مد أشستية ،أأمسس ،دول ألعا⁄
بلجم إأسسرأئيل لوقف عدوأنها «ألهمجي» على أŸنطقة .وقال أشستية ‘
كلمة ‘ مسستهل ألجتماع أألسسبوعي ◊كومته ‘ مدينة رأم ألله« ،لقد
أنتبهنا ‘ أألسسبوع أŸاضسي إأ ¤ألعربدة أإلسسرأئيلية ‘ أŸنطقة من
قصس -ف أل -ع -رأق وسس -وري -ا ول -ب -ن-ان وألع-ت-دأءأت أŸت-ك-ررة ‘ ف-لسس-ط،Ú
ونطالب ألعا ⁄بلجم إأسسرأئيل لوقف عدوأنها ألهجمي».
من جهة أأخرى ،أعت Èأشستية تعهدأت رئيسس ألوزرأء أإلسسرأئيلي
بنيام Úنتنياهو،بتطبيق سسيادة إأسسرأئيل على أŸسستوطنات ‘ ألضسفة
ألغربية «خط. »Ò
قال إأن حديث نتنياهو «يعيد ألصسرأع إأ ¤مربعه أألول إأذأ ما قام
بذلك ،مطالبا ألدول أألوروبية وأÛتمع ألدو‹ بالعÎأف بالدولة
ألفلسسطينية على حدود  1967وعاصسمتها ألقدسس وحق ألعودة لÓجئ.»Ú
أأضساف رئيسس ألوزرأء ألفلسسطيني أأن أ÷انب ألفلسسطيني «ل يوأجه
ألسستيطان فقط ‘ أأل· أŸتحدة ،ولكن أألهم ألثبات على أألرضس
وألتمسسك بها ،دأعيا كل فلسسطيني له مسساحة من أألرضس إأ ¤أسستثمارها
وزرأعتها وأأن أ◊كومة ألفلسسطينية سستسساعده ‘ ذلك».

أأع-ل-ن ن-ت-ن-ي-اه-و خÓ-ل أف-ت-ت-اح أل-ع-ام أل-درأسس-ي ‘ مسس-ت-وط-نة «أألكانا»
أŸقامة ‘ سسلفيت ‘ ألضسفة ألغربية ،أأمسس ،أأن أسسرأئيل تفحصس فرضس
سسيادتها على أŸسستوطنات أليهودية ‘ ألضسفة ألغربية .قال نتنياهو بهذأ
ألصسدد «سسنفرضس ألسسيادة أليهودية على كافة أŸسستوطنات كجزء من
أأرضس إأسسرأئيل وكجزء من دولة إأسسرأئيل».
يعد ألسستيطان أأبرز ملفات أÓÿف ب Úألفلسسطيني Úوإأسسرأئيل،
وكان سسببا رئيسسيا ‘ توقف مفاوضسات ألسسÓم بينهما ،منذ نهاية
مارسس عام  ، 2014بعد تسسعة أأشسهر من أÙادثات برعاية أأمريكية
دون –قيق تقدم.
‘ سسياق آأخر ،دعا أشستية دول ألعا ⁄إأŒ ¤ديد تفويضس وكالة
ل· أŸتحدة لغوث وتشسغيل ألÓجئ Úألفلسسطيني( Úأأونروأ) كونها
أ أ
تعنى بشسؤوون ألÓجئ ،Úمطالبا بتعزيز دورها أŸا‹ وأŸؤوسسسساتي.
من أŸقرر أأن يتم ألتصسويت على Œديد ولية (أأونروأ) خÓل
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ألجتماعات ألسسنوية للجمعية ألعامة ل أ
نيويورك أŸقررة ألشسهر أŸقبل ،ويتخللها كذلك أجتماعات للجهات
أŸانحة للوكالة ألدولية.

أأمرت أÙكمة أ÷نائية ألدولية ،أأمسس ،مدعيتها ألعامة للمرة ألثانية
بإاعادة ألنظر ‘ ما أإذأ كان ينبغي مÓحقة أإسسرأئيل ‘ قضسية هجومها
ألدأمي على أأسسطول مسساعدأت كان متوجها أ ¤قطاع غزة ‘ .2010
وكانت أŸدعية ألعامة فاتو بنسسودأ قررت عام  2014عدم مÓحقة
إأسسرأئيل معتÈة أأن ألوقائع «ليسست على درجة كافية من أÿطورة».
أأك -دت ب -نسس -ودأ ق -رأره-ا ع-ام  2017ب-ع-دم-ا أأم-رت-ه-ا أÙك-مة أ÷نائية
Ãعاودة ألنظر ‘ موقفها .لكن قضساة ألسستئناف أأمروها ،أإلثن ،Úبأان
تدرسس مرة جديدة مسسأالة إأحالة أإسسرأئيل أإ ¤أÙكمة أ÷نائية ألدولية
‘ لهاي ‘ هذه ألقضسية.
قالت رئيسسة ﬁكمة ألسستئناف سسولومي بالونغي بوسسا للمحكمة
«على أŸدعية أأن تعيد ألنظر ‘ قرأرها بحلول  2ديسسم،»2019 È
مضسيفة أأن غالبية ألقضساة أأيدوأ هذأ ألقرأر فيما عارضسه أثنان.
‘  31ماي  2010تعرضس أأسسطول نظمته جمعية تركية ‘ أأنقرة لهجوم
من وحدة من ألقوأت أÿاصسة أإلسسرأئيلية فيما كان ‘ أŸياه أإلقليمية
‘ طريقه أ ¤قطاع غزة أÿاضسع ◊صسار إأسسرأئيلي.

‹hO

الثÓثاء  ٠٣سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٣محرم ١٤٤١هـ

جونسسون يهّدد بإاقصساء إلنّوإب معارضسي إÿروج ب Óإتفاق

إانكمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاشض التصسنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع أاو ¤تداعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
«بريكسسـ ـ ـ ـت» علـ ـ ـ ـى اقتصسـ ـ ـ ـ ـاد بريطاني ـ ـ ـ ـ ـ ـا

هّدد رئيسس إلوزرإء إلÈيطاÊ
بوريسس جونسسون ،باإقصساء إلنوإب
من حزب إÙافظ Úإلذين
يحاولون منع خروج إلبÓد من
إ’–اد إ’أوروبي دون إتفاق،
مشسددإ بذلك لهجته قبيل إلتئام
إلŸÈان ‘ إأسسبوع يرتقب إأن يكون
صساخبا قبل إأن تعلق إأعماله ‘
إ’أسسبوع إلتا‹.
ج- -اء ال- -ت- -ح- -ذي- -ر ‘ وقت ت- -درسس ف- -ي- -ه
شس- -خصس -ي -ات ب -ارزة ‘ ا◊زب اÙاف -ظ
بينها وزير اŸالية السسابق فيليب هاموند
ط -ري -ق -ة Ÿن-ع رئ-يسس ال-وزراء م-ن سس-حب
ب- -ري- -ط- -ان- -ي -ا م -ن ا’–اد ا’أوروب -ي دون
اتفاق ‘  ٣١اأكتوبر.
يصسر جونسسون على اأن عليه اإبقاء هذا
اÿيار على الطاولة ’إجبار بروكسسل على
ا’سس- - -تسسÓ- - -م ‘ ال - -ل - -ح - -ظ - -ات ا’أخÒة
واŸوافقة على اتفاق اقتصسادي اأفضسل
ب -ال -نسس -ب-ة لÈي-ط-ان-ي-ا ،واأشس-ع-ل ج-ونسس-ون
ال-ع-اصس-ف-ة السس-ي-اسس-ي-ة ال-ت-ي تضس-رب لندن
بشسكل اأك Èعندما قرر ا’أسسبوع اŸاضسي
تعليق اأعمال الŸÈان ’أك Ìمن شسهر‘ ،
م-ن-اورة سس-ي-اسس-ي-ة ت-زي-د م-ن ح-دة ال-ت-وتر
رغم قانونيتها.
تعطيل ﬂطط جونسسون
لن يكون اأمام النواب اŸوؤيدين ل–Óاد
ا’أوروبي سسوى عدة اأيام Ùاولة تعطيل
ﬂطط جونسسون وŒنب ا’نفصسال عن
ب -روكسس -ل دون ات -ف -اق ل -دى ع-ودت-ه-م م-ن
ع-ط-ل-ة الصس-ي-ف ،ال-ي-وم ال-ثÓ-ث-اء .وانقلب
جونسسون على التقاليد السسياسسية واأثار
ا’ن- -قسس- -ام -ات بشس -ك -ل اأك Èم -ن -ذ تسس -ل -م
السس- -ل -ط -ة م -ن تÒي -زا م -اي ‘ ج -وي -ل -ي -ة
اŸاضس - -ي ،و‚حت اسسÎات - -ي - -ج- -ي- -ت- -ه ‘
مواجهة معارضسيه ﬁليا واŸناورة مع
ب- - -روكسس - -ل ‘ –سس Úوضس - -ع ح - -زب - -ه ‘

اسستطÓعات الراأي .لكنه يتمتع باأغلبية
عضس - -و واح - -د ف- -ق- -ط ‘ الŸÈان ،وه- -و
ه- -امشس دف- -ع ك- -ثÒي- -ن ل Ó-فÎاضس ب -اأن -ه
ي -رغب ب -اأن ي -ت -م ب -ري -كسست ب-اأي ط-ري-ق-ة
‡كنة قبل اإجراء انتخابات عامة.
ﬁاو’ت مشسابهة
سس -ي -ك -ون م -ن الصس -عب ع -ل -ى ن -واب م -ث-ل
ه -ام -ون -د ووزي -ر ال -ع -دل السس-اب-ق دي-ف-ي-د
جوك الوقوف ‘ وجه جونسسون .ويتوقع
اأن ت- -ت- -م- -ث -ل خ -ط -وت -ه -م -ا ا’أو ،¤ال -ي -وم
ال -ث Ó-ث-اءÃ ،ح-اول-ة ان-ت-زاع السس-ل-ط-ة م-ن
ا◊ك -وم -ة ل-ت-ح-دي-د اأي مشس-روع ال-ق-ان-ون
Áكن اأن يتم التصسويت عليه .ودعم نحو
 ٢٠من اÙافظ ÚاŸعتدلﬁ Úاو’ت
مشسابهة ‘ اŸاضسي .وتشس Òتقارير اإ¤
اأن نحو  ١5منهم ياأملون لقاء جونسسون،
‘ ﬁاولة لتجنب حدوث انقسسام داخل
ا◊زب.
تعهد جونسسون
بنى جونسسون زعامته على تعهده باإ“ام
بريكسست باأي ثمن الشسهر اŸقبل ،بعدما
ت -اأج -ل مشس -روع ا’نسس -ح-اب م-رت Úج-راء
م -ق -اوم -ة الŸÈان .واأط -ل -قت ح-ك-وم-ت-ه،
اأمسس ا’إثن ،Úحملة رسسمية –ت شسعار
«اسس- -ت -ع -دوا لÈي -كسست» شس -م -لت م -وق -ع -ا
اإلكÎونيا يقدم نصسائح Ÿواطني كل من
بريطانيا وا’–اد ا’أوروبي بشساأن كيفية
التعاطي مع مشسكÓت مرتقبة مثل توقف
هواتفهم عن العمل ‘ اÿارج .لكن كÓ
من بروكسسل ولندن باتتا اليوم ترجحان
ان -ت-ه-اء الشس-راك-ة ال-ت-ي اسس-ت-م-رت ’أرب-ع-ة
عقود ب Úالطرف Úدون اتفاق.
شسبكة إ’أمان
كتب كب Òمفاوضسي ا’–اد ا’أوروبي ‘
مسس -األ -ة ب -ري -كسست م -يشس -ال ب -ارن -ي -ي -ه ‘
جريدة «ذي صسنداي تلغراف» اأن البند

ا’أك Ìاإثارة للجدل ‘ ا’تفاق ا◊ا‹ –
وهو «شسبكة ا’أمان» الهادفة لضسمان بقاء
ح-دود اإي-رل-ن-دا الشس-م-ال-ي-ة مفتوحة مهما
كانت الظروف ما بعد بريكسست– يعد
«اأقصس -ى درج -ة م -ن اŸرون -ة ال-ت-ي Áك-ن
ل–Óاد ا’أوروبي تقدÁها».
إإنكماشس إلتصسنيع
ان-ك-مشس ال-تصس-ن-ي-ع ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا ،الشسهر
اŸاضسي ،باأسسرع وتÒة ‘ سسبعة اأعوام،
متاأثرا بتعمق اأزمة خروج بريطانيا من
ا’–اد ا’أوروب -ي «ب -ري -كسست» والÎاج -ع
ال-ع-اŸي ،م-ا ي-ن-ب-ئ ب-ان-حسس-ار اŸوؤشسرات
على فرصس تعا‘ عاŸي ‘ الربع الثالث
من العام ا÷اري ،وفق مسسح Ÿوؤسسسسة
«اآي.اإتشس.اإسس ماركت».
وت- - - - -راج- - - - -ع م- - - - -وؤشس - - - -ر «اآي.اإتشس.اإسس
م - - -اركت/سس- - -ي.اآي.ب- - -ي.اإسس» Ÿدي- - -ري
اŸشسÎيات بقطاع الصسناعات التحويلية
‘ بريطانيا ‘ جويلية اإ ٤7 . ٤ ¤من ،٤٨
ل -ي-اأت-ي دون م-ت-وسس-ط ال-ت-وق-ع-ات Ãق-دار
نقطة كاملة.
ق - - -ال م - - -دي - - -ر اآي.اإتشس.اإسس م- - -اركت ،روب
دوبسس- -ون« ،ك- -ب- -حت مسس- -ت- -وي -ات ع -ال -ي -ة م -ن
الضسبابية ا’قتصسادية والسسياسسية اإ ¤جانب
توترات Œارية عاŸية جارية اأداء اŸصسانع
الÈيطانية ‘ اأوت» .واأظهر موؤشسر مديري
اŸشسÎيات اأن التصسنيع ‘ بريطانيا خضسع
لÎاجع يجتاح اأوروبا بالرغم من ‰و طفيف
‘ فرنسسا الشسهر اŸاضسي.
األقى اŸشساركون ‘ مسسح موؤشسر مديري
اŸشسÎي -ات ب -اŸسس -وؤول-ي-ة ع-ل-ى ال-ت-ب-اط-وؤ
ال -ع -اŸي وخ -روج ب-ري-ط-ان-ي-ا م-ن ا’–اد
ا’أوروبي ‘ انخفاضس الطلب من العمÓء
اÙل -ي Úوا’أج -انب ،اإذ ي -ن -ق -ل ب-عضس-ه-م
سسÓسسل ا’إمداد من بريطانيا قبل ٣١
اأك -ت -وب -ر ،وه -و اŸوع -د ال -ن -ه -ائ-ي ’إ“ام
ا’نسسحاب من ا’–اد ا’أوروبي.

حادث إلطعن بليون إلفرنسسية

اŸدع ـ ـ ـ ـي الع ـ ـ ـ ـ ـام يسستبع ـ ـ ـ ـد العمـ ـ ـ ـ ـ ـل اإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـابي
اأع -ل -ن اŸدع -ي ال-ع-ام Ÿدي-ن-ة
ليون خÓل موؤ“ر صسحفي اأنه
يتم التعامل مع قضسية عملية
ال -ط -ع -ن ال -ت -ي اأوق -عت ق -ت -يÓ-
وع - -دة ج - -رح - -ى ،السس - -بت‘ ،
ﬁطة مÎو قرب ليون ،على
اأن - -ه - -ا ج- -رÁة ول- -يسس ع- -مÓ- -
اإرهابيا ،مشسÒا اإ ¤اأن القاتل
طالب ÷وء اأفغا Êيعا Êمن
مشس -اك -ل ن-فسس-ي-ة .اأقَ-د م ط-الب
÷وء اأفغا ،Êا’أحد ،على قتل
رج- -ل وط -ع -ن ع -دة اأشس -خ -اصس
اآخرين ‘ مدينة ليون وسسط
ف - -رنسس - -ا ف- -اأث- -ار ج- -د’ ح- -ول
ال-ه-ج-رة ،م-ع ت-كّشس -ف ت-فاصسيل
عن الهجوم.
قال ﬁققون اإن القاتل على
م -ا ي -ب -دو ي -ع -ا Êم -ن مشس -اك -ل
نفسسية وقد دخن كميات كبÒة

م -ن ا◊شس -يشس ق-ب-ل اأن ي-ط-ع-ن
شسابا ( ١٩عاما) حتى اŸوت،
ويصسيب ثمانية اآخرين ،مسساء
السسبت ‘ ،موقف للحافÓت
‘ ب -ل -دة ف -ي -ل -ورب-ان اÛاورة
Ÿدينة ليون.
ت-ب Úم-ن السس-جÓ-ت ال-رسس-م-ية
اأن ل -دي -ه ه -وي -ت Úشس-خصس-ي-تÚ
وثÓثة تواريخ ميÓد تظهر اأنه
ب -ع -م-ر  ٣٣و ٣١و ٢7عاما،
بحسسب ما صسرح اŸدعي العام
ن -ي -ك -و’سس ج -اك -ي -ه ‘ م-وؤ“ر
صسحا‘ ‘ ليون ،ا’أحد.
ذك - -ر اأح - -د الشس - -ه - -ود Ãوق - -ع
ا◊ادث اأن القتيل كان اأول
شسخصس حاول اأن يقنع اŸسسلح
بالتخلي عن سسÓحه .مضسيفا
«ق-ام ال-ق-ات-ل ب-ط-ع-ن-ه ،وعندما
سسقط على ا’أرضس اسستمر ‘

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

طعنه».
ق - -ال ج - -اك - -ي- -ه اإن اث- -ن Úم- -ن
ا÷رحى الثمانية ’ يزا’ن ‘
اŸسستشسفى ،يوم ا’أحد ،اإ’ اأنه
’ يوجد اأي من ا÷رحى ‘
العناية اŸركزة.
ذكر اŸدعي العام اأن اŸسسلح
تسسجل اأول مرة ‘ فرنسسا ‘
 ٢٠٠٩على اأنه قاصسر ،اإ’ اأنه
سس- -اف -ر ب -ع -د ذلك اإ ¤اأŸان -ي -ا
والÔوي-ج وب-ري-ط-ان-ي-ا واإيطاليا
ق -ب -ل اأن ي -ع -ود اإ ¤ف -رنسس -ا ‘
 ،٢٠١6حيث حصسل على حقوق
ا’إق- -ام- -ة اŸوؤق- -ت- -ة ،وداه -مت
الشسرطة مركزا لطالبي اللجوء
ق -رب م -وق -ع ال-ه-ج-وم ،السس-بت
لي.Ó
ق -ادت السس -ي -اسس -ي -ة ال -ي-م-ي-ن-ي-ة
اŸت - -ط - -رف - -ة م- -اري- -ن ل- -وب- -ان

ا’نتقادات واأدانت ما وصسفته
بـ «سسياسسة الهجرة اÎŸاخية»
‘ فرنسسا معتÈة اأنها «تهديد
خ- - - -ط ÒلسسÓ- - - -م - - -ة الشس - - -عب
الفرنسسي».
ات-ه-م رئ-يسس ب-ل-دي-ة ف-ي-ل-ورب-ان
ج- -ان ب- -ول ب- -ريت م- -ن ا◊زب
ا’إشسÎاكي لوبان وغÒها من
ال - -ي - -م - -ي- -ن- -ي Úوال- -ي- -م- -ي- -ن- -يÚ
اŸت- - -ط- - -رف Úبـ»اسس- - -ت- - -غ Ó- -ل
ا◊ادث سس - -ي - -اسس - -ي - -ا» .صس- -رح
’إذاعة اآر تي اإل «هذا رد فعل
م -ع -ت-اد م-ن ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف
الذي يحاول ا’سستفادة من اأي
حادث» .ذكر لوبان باأن تقدË
اللجوء لÓأشسخاصس الفارين من
ال- -ن- -زاع -ات ‘ م -ن -اط -ق م -ث -ل
اأف- -غ- -انسس -ت -ان ه -و واجب دو‹
–Îمه فرنسسا.

العدد

١٨٠٣٨

يعكسس تنامي إلغضسب إلشسعبي من حكومة مÒكل
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اليم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ÚاŸتطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف يحق ـ ـ ـ ـ ـ ـق نتائـ ـ ـ ـ ـ ـج
لفتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ انتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات اŸقاطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
إأظهرت إسستطÓعات جرت عند إأبوإب مكاتب إ’قÎإع إأن حزب «إلبديل
’أŸانيا» قد حقق نتائج ’فتة ‘ إنتخابات إŸقاطعات ،إ’أحد ،وذلك بعد تقدمه
‘ مقاطعت Úشسرق إلبÓد ،ما قد يقرإأ على إأنه «غضسب شسعبي» من حكومة
إ’ئتÓف بقيادة مÒكل.
ح - -ق - -ق ح- -زب «ال- -ب- -دي- -ل
’أŸان- - -ي - -ا» ال - -ي - -م - -ي - -ن - -ي
اŸت-ط-رف ،ا’أح-د ،ن-ت-ائج
’ف - -ت - -ة ‘ ان - -ت - -خ - -اب - -ات
اŸق -اط -ع -ات ب-ت-ق-دم-ه ‘
م -ن -ط-ق-ت Úشس-رق اأŸان-ي-ا،
ب - - -حسسب م - - -ا اأظ - - -ه - - -رت
اسس-ت-طÓ-ع-ات ج-رت ع-ن-د
اÿروج م - - - -ن م - - - -ك- - - -اتب
ا’قÎاع ،م- - - -ا ي- - - -ع- - - -كسس
ال - -غضسب الشس - -ع - -ب - -ي م - -ن
ح -ك -وم -ة ا’ئ -ت Ó-ف ال -ت-ي
تÎاأسس- - -ه- - -ا اŸسس - -تشس - -ارة
اأنغي ÓمÒكل.
اأصس-ب-ح «ال-ب-دي-ل ’أŸان-يا»
ث - - - -ا Êاأق- - - -وى ح- - - -زب ‘
ب-رŸان-ات اŸق-اط-عات ‘
ك- - -ل م- - -ن سس- - -اكسس - -ون - -ي - -ا
وب- -ران -دنÈغ ،اŸق -اط -ع -ة
ال -ت -ي –ي -ط ب -ال -ع-اصس-م-ة
ب- - - - - - - - - -رل ،Úب- - - - - - - - - -حسسب
اسس- -ت- -طÓ- -ع- -ات نشس- -ره- -ا
تلفزيون ﬁلي.

‘ م-ق-اط-ع-ة سس-اكسس-ون-ي-ا،
حيث ولدت حركة بيغيدا
اŸت- - -ط- - -رف - -ة اŸع - -ادي - -ة
لÓ- -إسس Ó-م ،حصس -ل ا◊زب
اŸع- -ادي ل -ل -ه -ج -رة ع -ل -ى
نسس -ب -ة  ٢7 , 5ب -اŸئ -ة ‘
ارتفاع كب Òعن نسسبة ٩ , 7
ب-اŸئ-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا قبل
خمسس سسنوات.
اأما ‘ مقاطعة براندنÈغ
ف -ق -د حصس-ل ا◊زب ع-ل-ى
نسس- -ب- -ة تÎاوح م- -ا ب٢٢ Ú
و ٢٤ , 5باŸئة مقارنة مع
 ١٢ , ٢ب - -اŸئ- -ة ‘ ،٢٠١٤
بحسسب التوقعات ا’أولية.
اأما الفائزون ‘ مقاطعة
سس -اكسس -ون -ي-ا ف-ه-م ا’–اد
اŸسس -ي -ح -ي ال-دÁق-راط-ي
ب - -زع - -ام - -ة مÒك- -ل ال- -ذي
حصسل على ما ب ٣٢ Úو٣٣
ب - -اŸئ - -ة م - -ن ا’أصس - -وات،
ب- -ي- -ن- -م- -ا سس -ي -ط -ر ا’–اد
ا’شسÎاك -ي ال -دÁق-راط-ي

ع-ل-ى م-ق-اط-ع-ة ب-راندنÈغ
بحصسوله على اأك Ìمن ٢7
باŸئة من ا’أصسوات.
صس -رح األ -كسس -ن-در غ-و’ن-د
اŸوؤسسسس الشسريك ◊زب
«ال - -ب - -دي - -ل ’أŸان - -ي- -ا» اأن
ا◊زب «راضس عن النتائج
‘ براندنÈغ وسساكسسونيا»
حيث «عاقب» اÙافظÚ
م -ن ح -زب مÒك -ل .م -ق-را
«نعم نحن لسسنا بعد اأقوى
قوة ..نحن نعمل للوصسول
اإ ¤ذلك».
رغ- -م اأن اسس- -ت- -طÓ- -ع- -ات
ال- - -راأي ال- - -ت- - -ي سس- - -ب- - -قت
ا’ن-ت-خ-اب-ات تّ-و ق-عت ه-ذه
ال -ن-ت-ائ-ج ،اإ’ اأن-ه-ا شس-ك-لت
صس- -ف- -ع -ة اأخ -رى ◊ك -وم -ة
ا’ئ- -تÓ- -ف ال- -هشس- -ة ال -ت -ي
تضسم حزب مÒكل اإضسافة
اإ ¤شس- - -ري- - -ك- - -ه- - -ا ا◊زب
ا’شسÎاكي الدÁقراطي.

تقارب فرنسسي إيرإ Êحول إ’لتزإم با’تفاق إلنووي

طهـ ـ ـران تتمسسـ ـ ـ ـك برفع العقوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
للتفـ ـ ـ ـاوضض م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع واشسن ـ ـ ـ ـ ـطن

اأك - -دت اإي - -ران ،اأمسس ،اأن
م -واق -ف -ه -ا م -ت -ق -ارب -ة م-ع
مواقف فرنسسا بشساأن سسبل
اإن- -ق- -اذ ا’ت- -ف- -اق ال -ن -ووي
اŸعّ-ر ضس ÿط-ر ا’ن-ه-ي-ار
م -ن -ذ انسس-ح-اب واشس-ن-ط-ن
م- - -ن - -ه ال - -ع - -ام اŸاضس - -ي.
واأج - - -رى روح - - -ا Êع - - -دة
اتصس- -ا’ت ه- -ات- -ف- -ي- -ة م- -ع
ال - - -رئ - - -يسس ال- - -ف- - -رنسس- - -ي
اإÁان- - -وي- - -ل م - -اك - -رون ‘
ا’أسس -اب-ي-ع ا’أخÒة ’إن-ق-اذ
ا’تفاق النووي الذي اأبرم
‘  ٢٠١5ب Úط- -ه- -ران
وال- -دول ال- -كÈى .يسس- -ع -ى
ال-رئ-يسس ال-ف-رنسسي ’إقناع
ال- - - -و’ي- - - -ات اŸت- - - -ح - - -دة
ب-ت-خ-ف-ي-ف ال-ع-قوبات التي
فرضستها على ا÷مهورية
ا’إسس Ó- -م - -ي- -ة م- -ن- -ذ ق- -رر
ت - -رامب ال - -ت - -خ - -ل - -ي ع - -ن
ا’ت- -ف- -اق ‘ ،م -اي ال -ع -ام
اŸاضسي.
ق- - -ال رب- - -ي- - -ع- - -ي «ج- - -رت
م -ف -اوضس -ات ج-دي-ة خÓ-ل
ا’أسس - -اب - -ي - -ع ال - -ق - -ل - -ي - -ل- -ة
اŸاضس- - -ي- - -ة» ب Úروح - -اÊ
وم- - - -اك- - - -رون اإ ¤ج- - - -انب
ﬁادث - -ات م - -ع ع- -دة دول
اأوروبية.
اأضس - - -اف خ Ó- - -ل م- - -وؤ“ر
صس - - -ح - - -ا‘ ‘ ط - - -ه - - -ران
«◊سس- -ن ا◊ظ ،ت- -ق- -اربت
اآراوؤنا ‘ ›ا’ت عدة».
قال ربيعي اإن اŸناقشسات
ال -ف -ن -ي -ة ج -اري -ة ل -ت -ن-ف-ي-ذ
اأوروب- -ا ال- -ت- -زام- -ات- -ه- -ا ‘
ا’ت-ف-اق ال-ن-ووي ،مضس-ي-ف-ا

اأن «زي -ارة السس -ي -د ع-ب-اسس
ع- - -راق- - -ج - -ي (اŸب - -ع - -وث
اÿاصس للرئيسس ا’يرا)Ê
اإ ¤ب - -اريسس م - -ع ‡ث - -ل- -ي
وزارة ال - -ن - -ف - -ط وال - -ب- -نك
اŸركزي ،تاأتي ‘ سسياق
ت - -ن - -ف - -ي - -ذ ا’ل - -ت - -زام - -ات
ا’أوروبية».
اأضس -اف اŸت -ح -دث ب-اسس-م
ا◊ك - -وم - -ة «ي- -جب شس- -راء
ال -ن -ف -ط ا’إي -را Êواإج-راء
الÎت - - -ي- - -ب- - -ات الÓ- - -زم- - -ة
◊صسول اإيران على عوائد
ال - -ن- -ف- -ط واإع- -ادت- -ه- -ا اإ¤
اإيران – كما ذكرنا سسابقا
– وه- - -ذا ه- - -و م- - -وضس- - -وع
مفاوضساتنا».
اأع-رب م-اك-رون ع-ن اأم-ل-ه
خ Ó- -ل ق - -م - -ة ›م - -وع- -ة
السس - -ب - -ع اŸال - -ي - -ة ال - -ت - -ي
ان- - -ع- - -ق- - -دت اأواخ - -ر اأوت
بÎت -يب ل -ق-اء ب Úروح-اÊ
وترامب.
ل- -ك- -ن روح- -ا Êاسس- -ت -ب -ع -د
اإم -ك -ان -ي -ة ع -ق -د ال -ل -ق -اء،
مشسÒاً اإ ¤اأن ع - - - - - -ل- - - - - -ى
ا’أم -ري -ك -ي Úرف -ع ج -م -ي-ع
العقوبات اŸفروضسة على
بÓده قبل اأي اجتماع من
هذا القبيل.
اإ’ اأن اŸت- -ح- -دث ب- -اسس -م
حكومته اأŸح اإ ¤اأن لقاء
ك- -ه- -ذا ق- -د ي- -ت- -م اإذا ك -ان
ي ّصسب ‘ مصسلحة اإيران.
ن - -ق - -لت وك - -ال - -ة ا’أن - -ب- -اء
الرسسمية «ارنا» عن ربيعي
ق- - - -ول- - - -ه اإن «ال- - - -رئ- - - -يسس
(روحا ’ )Êيزال متمسسًكا

ب -ن -فسس اŸوق-ف ب-اأن-ه م-ن
اأج-ل اŸصس-ل-ح-ة ال-وط-نية،
اإذا ك- -ان م- -ت -اأك -دا م -ن اأن
اج- -ت- -م- -اع- -ه بشس -خصس م -ا
سسيسساعد شسعبنا ،فاإنه لن
يرفضس ذلك».
اأضس - -اف «ب - -راأي - -ي ،ه - -دف
الرئيسس ا’أمريكي من لقاء
رئ -يسس اإي -ران ﬂت -ل -ف ع-ن
ه- -دف- -ن- -ا .ه- -دف ال -رئ -يسس
ا’أم -ري -ك -ي داخ-ل-ي ،ب-ي-ن-م-ا
ن-ه-دف ن-ح-ن ’إع-ادة حّ-ق -ن-ا
الذي ” اإهماله» .حّذر من
اأنه «’ يوجد سسبب يدفع
ال- -رئ- -يسس ل- -ل- -ق- -اء شس- -خصس
ّﬁر ضس Áارسس الÎه - - -يب
ا’ق - -تصس - -ادي ‘ ا’أوضس- -اع
ا◊الية» ،بحسسب «ارنا».
ات -خ -ذت اإي -ران اج-راءات
ل - -ل - -رد ع - -ل - -ى انسس - -ح- -اب
واشس- -ن- -ط- -ن م- -ن ا’ت- -ف -اق
النووي الذي ” Ãوجبه
ت - -خ - -ف - -ي- -ف ال- -ع- -ق- -وب- -ات
اŸف-روضس-ة ع-ل-ي-ه-ا م-قابل
ا◊د م- - -ن اأنشس- - -ط- - -ت - -ه - -ا
ال- -ن- -ووي- -ة .ت- -ه- -دد اإي- -ران
ب -ات -خ -اذ خ -ط-وة اإضس-اف-ي-ة
ع Èخ- - - -فضس مسس- - - -ت- - - -وى
ام- -ت -ث -ال -ه -ا ل Ó-ل -ت -زام -ات
الواردة ‘ ا’تفاق.
م- -ن ج- -ان -ب -ه ،ن -ف -ى وزي -ر
اÿارجية ا’إيراﬁ ،Êمد
ج - - -واد ظ - - -ري - - -ف ،اأمسس،
وج- - -ود ف- - -رصس- - -ة ’إع - -ادة
النظر ‘ ا’تفاق النووي
ا’إيرا ،Êمسستبعدا اإعادة
فتح ما وصسفه بـ»صسندوق
باندورا».
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كانت عائمة –ت اŸاء

ّ
صسخرية تروي تاريخ مدينة ا÷لفة
ل
ا
ش
ش
و
ق
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كانت منطقة ا÷لفة قبل عشسرات اÓŸي Úمن السسنوات عائمة –ت اŸاء ،بدليل
اكتشساف ›موعة من الصسدفات اŸتحجرة ،التي هي ﬁفوظة ومعروضسة باŸتحف
لنسسان باŸنطقة إا ¤عصسر ما قبل التاريخ
اÙلي للمدينة .ويرجع تاريخ وجود ا إ
ف-ق-د ” ال-ع-ث-ور  -م-ن-ذ ب-داي-ة ال-ق-رن ال-عشس-ري-ن  -ع-ل-ى ن-ق-وشش ورسس-وم-ات صسخرية
لثار إا ¤حوا‹  9000سسنة قبل
وكتابات ليبية بربرية يعود أاقدم تاريخ لهذه ا آ
اŸيÓد .هذه الّرسسومات والنقوشسات تتوزع على ﬁطات عدة ‘ ا÷لفة من أاهمها:

ّ ﬁ
طة ع Úالناقة :التي تبعد بحوا‹ 45
كلما جنوب ا÷لفة وتزخر برسشومات أاثرية
ع -دي-دة Ûم-وع-ة ح-ي-وان-ات ،م-ث-ل ا◊ÒمÚ
Les
deux
ال- -ع- -ت- -ي -قBuffles( Ú
 )antiquesالضشخم( Úأاك Èهذين الرسشمÚ
مسشاحته  219سشم) ،ويوجد باÙطة أايضشا
رسشم لفيل كب ،Òورسشم لمرأاة ورجل يدعيان:
العاششق Úاÿجول .Úويوجد باŸنطقة أابعد
تاريخ للحضشارة القفصشية ،يحدد بـ 7350 :سشنة
ق.م.
ﬁطة حجر سسيدي بوبكر :اكتششفت سشنة
 1965م -ن ق -ب -ل ف-رانسش-وا دو ف-ي-لري .وه-ذه
اÙط- -ة ق- -ري -ب -ة م -ن مسش -ع -د ،و–م -ل ع -دة
نقوششات صشخرية من جهاتها اıتلفة..مثل
الكبـشص الذي تعلوه ششبه كرة فوق رأاسشه (Le
 ،)bélér à spheroideوعلى Áينه نعجة ل
تظهر فوق رأاسشها ششبه الكرة Brébis sans
spheroide .
ّ ﬁ
طة حصسباية :اكتششفت هذه اÙطة

‘ عملية عسشكرية للفرنسشي Úأاثناء الحتلل،
وأاعيد اكتششافها سشنة  1964من قبل دوفيلري
وبلنششار .تبعد بحوالـي  75كلما عن مدينة
ا÷لفة جنوبا ،حيث ‚د نقوششا صشخرية لفيلة
لنسشان .وهنا
وأابقار ونعامات وأارانب ورسشما إ
ت -ظ -ه -ر م -لم -ح ال -عصش -ر ال-ن-ي-ول-ي-ت-ي (ال-عصش-ر
ا◊ج - - -ري ا◊ديث) ال- - -ذي ب- - -دأا ‘ الشش- - -رق
‡ا دل
اأ
لوسشط منذ  7000سشنة قبل اŸيلدّ ،
لنسشان ‘ اŸنطقة خلل هذا
على وجود ا إ
العصشر.
ّ ﬁ
طة خنق الهÓل :اكتششفها سشنة 1966
براتفيال ودوفيلريﬁ .طة قريبة من عÚ
لبل ،فيها رسشم لثـور (حÒم) عتيق ،وكبشص
اإ
لسشد كب Òل
تعلوه ششبه كرة .ويوجد رسشم أ
يظهر ذيله ،ويتجه بوجهه إا ¤اليم..Ú
ّ ﬁ
ط -ة ع -م -ورة :ت -ق-ع Ãن-ط-ق-ة مسش-ع-د ،وق-د
اكتششفت سشنة  .1965وفيها رسشم لفيل.Ú
ﬁطّة ثنية اŸزاب :تبعد بحوالـي  45كلما
جنوب ا÷لفة .يعود تاريـخ رسشومها إا6000 ¤

سشنة قبل اŸيـلد‚ .د ‘ صشخورها الصشفراء
رسشومات غامضشة صشعبة الفهم ،ورسشما لفيل
ضش -خ-م وآاخ-ر صش-غ ،Òولشش-خصص ي-ظ-ه-ر شش-ع-ره
بهيئة غريبة.
ّ ﬁ
طة زكار :اكتششفت هذه اÙطة سشنة
 1907من قبل ماقني القاضشي ‘ ا÷لفة
آان-ذاك  .ف-ي-ه-ا رسش-وم ج-م-ي-ل-ة ودق-ي-ق-ة ل-ظ-ب-ي
إافريقي يجثو على ركبتيه ،بينما يلتهمه أاسشد،
لسشد يبدو أاقل ششكل..وفيها رسشوم
مع أان ا أ
لنعامة ولوحيد القرن.
ّ ﬁ
طة صسفية بورنان :اكتششفت سشنة 1954
من قبل بيلن .تقع ب Úمسشعد واÛبارة.
وفيها رسشومات لفيل وكبشص ونعامات وغزال،
وك- -ذا ›م- -وع- -ة م- -ن اÿي- -ول...ال- -خ ،وي -رى
هونري لوت أان اÙطة تعود إا ¤حوا‹ 5020
أاو  5270سشنة قبل اŸيلد.
م-ن أاه-م ال-وسش-ائ-ل ال-ت-ي اع-ت-م-دت-ه-ا السش-ياسشة
ال -روم -ان -ي -ة م-ن أاج-ل إاح-ك-ام السش-ي-ط-رة ع-ل-ى
لراضش-ي ا÷زائ-ري-ة ب-ن-اء ب-عضص ال-ت-حصش-ينات
اأ
« »Les limesالتي امتدت من ششط ا◊ضشنة
ششمال إا ¤وادي جدي جنوبا .و‘ سشنة 126م
امتدت هذه ا◊صشون ( )Les limesجنوب
وادي ج -دي ،وب-ذلك شش-م-لت م-ن-ط-ق-ة ا÷ل-ف-ة
وكان الغرضص منها صشد أاي هجمات متوقعة أاو
–ركات مريبة.

لقيت الّرواج خÓل موسسم الصسطياف  2019بÈج بوعريريج

مبادرة لسستعمال ألدرأجات ألهوأئية بدل ألسسيارأت

أاط-ل-ق شش-ب-اب ،ري-اضشّ-ي-ون وف-ن-اّن-ون بÈج ب-وع-ري-ري-ج م-ب-ادرة
لسش-ت-ع-م-ال ال-دراج-ات ال-ه-وائ-ي-ة ب-دل السش-ي-ارات ‘ ال-ت-ن-قل،
وذلك وسش- -ط Œاوب ل- -ل -م -واط -ن ،Úحسشب م -ا ل -وح -ظ ب -عÚ
اŸكان.
أاوضش -ح ال -ف -ن -ان نسش -ي -م سش -ي -اسش-ي ،صش-احب ال-ف-ك-رة ،أان ه-ذه
اŸبادرة التي –مل ششعار «الدراجة ،صشحة ،بيئة و– ّضشر’’،
تهدف إا ¤نششر الثقافة البيئية والتششجيع على اسشتعمال
ال -دراج -ة ال -ه -وائ -ي -ة ‘ ﬂت -ل -ف ال -ت -ن-ق-لت ب-دل السش-ي-ارة،
خصش -وصش -ا ‘ وسش -ط م -دي -ن -ة ب -رج ب -وع -ري-ري-ج ال-ت-ي ت-ع-رف
ازدحاما مروريا كبÒا.
وأاضشاف أان هذه اŸبادرة «فاقت كل توقعات حيث عرفت
Œاوبا كبÒا من جميع الفئات العمرية ومن ا÷نسش ،»Úالذين
حضشروا بأاعداد كبÒة إا ¤مكان النطلق بسشاحة القلعة
بوسشط مدينة برح بوعريريج.
” بعدها
وجاءت اŸبادرة بعد نقاشص مع بعضص أاصشدقائه ّ
فتح صشفحة على أاحد مواقع التواصشل الجتماعي للÎويج
لها ،وسشرعان ما قوبلت بتجاوب كب Òورغبة للنخراط فيها
من جميع أانحاء الولية.
وقال الفنان نسشيم سشاسشي ⁄« :نكن نتوّقع كل هذا ا◊ضشور

اللفت ،وهو األمر الذي يؤوكد أان اŸواطن الÈايجي على
اÿصش -وصص وا÷زائ -ري ع -ل -ى ال -ع -م -وم ي -ع ّ-ب -ر ع -ن حضش -وره
ومششاركته ‘ اŸبادرات الهادفة واŸتح ّضشرة التي تخدم
الصش -ال -ح ال-ع-ام وتسش-ه-م ‘ اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ال-ب-ي-ئ-ة» ،م-ع-ل-ن-ا
باŸناسشبة كذلك أانه تقرر إانششاء نادي للدراجات الهوائية
بÈج بوعريريج بفضشل هذه اŸبادرة.
من جهتهم ،أاعرب اŸششاركون عن ارتياحهم لهذه اŸبادرة
على غرار ما هو معمول به ‘ اÛتمعات الغربية التي
تسش -ت -ع -م -ل ف -ي -ه -ا السش -ي -ارة ‘ األم -ور الضش -روري-ة أاو السش-ف-ر
Ÿسشافات بعيدة ،وذلك حفاظا على البيئة من جهة و‡ارسشة
الرياضشة من جهة أاخرى.
وبهدف توسشيع هذه اŸبادرة ،تقرر أان يلتقي ا÷مع الكبÒ
من اŸششارك Úمرت Úكل أاسشبوع (يومي ا÷معة والسشبت)
مصشحوب Úبدراجاتهم والقيام بجولت ع Èششوارع اŸدينة،
وذلك ‘ الفÎة اŸسشائية بششكل جماعي وتوزيع مطويات
ت -ن -اشش-د اŸواط-ن Úالق-ت-داء ب-ه-م واق-ت-ن-اء دراج-ات ه-وائ-ي-ة
لسشتعمالها بدل السشيارات.
ك -م -ا سش -ي -ق -وم ال -دارج -ون ب-ح-م-لت ل-ت-ن-ظ-ي-ف ل-ل-مسش-اح-ات
اÿضشراء ع Èعاصشمة الولية.

ذكريات
لّقب «بالكــــاردينـــــال»
ا◊اج ﬁمد العنقاء
رائد الطّرب الشّسعبي

«سسبحان ألله يا لطيف»،
«◊مام ألّلي رّبيتو»،
أŸكناسسية وقصسائد أخرى
ملكت قلوب أ÷ماهÒ
ل ي -خ -ت -ل -ف اث -ن -ان ع -ل-ى أاّن ا◊اج ﬁم-د ال-ع-ن-ق-اء
يعت Èمن الفنان Úا÷زائرّي Úالكبار ،الذين تركوا
بصسماتهم من حيث البداع الفني الشّسعبي والّتفّتح
ع-ل-ى الّ-ن-غ-م-ة اŸوسس-ي-ق-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة وال-عاŸية ،وكان
ذلك ك- -ل- -ه ‘ أاي -ام ال -زم -ن ا÷م -ي -ل ع Èق -اع -ة اب -ن
لطلسش بباب الواد ،وأاماكن عديدة
خلدون وقاعة ا أ
ع Èربوع الوطن أاين كان اŸرحوم العنقاء معشسوق
لصس-ي-ل ح-يث أاب-دع أاي-ن-م-ا حّ-ل
أاه-ل ال-ف-ن الشس-ع-ب-ي ا أ
وار–ل ،فكانت أاغانيه الّرومانسسية الشّسعبية التي
أاحدث بها ثورة ‘ الّنغمة الشسّعبية ،وهذا ‘ حدود
لصسالة غ ÒاŸتمّردة على العصسرنة.
ا أ

كما اعتمد الرومانيون على إانششاء قلع ،مثل
لن.
قلعة دÁيدي الواقعة قرب مدينة مسشعد ا آ
لمÈاط -ور ال -روم -اÊ
وق- -د ب- -ن- -يت ‘ ع -ه -د ا إ
سشبتوسص سشفÒوسص .وكان ذلك سشنة  198م ‘
رأاي ج -ل -ب Òشش -ارل ب-ي-ك-ار ،ب-ي-ن-م-ا ي-رى شش-ارل
اندري جوليان أانها بنيت سشنة  201م.
واسشتمر عمل هذه القلعة إا ¤غاية سشنة 240
للميلد .و ⁄تكن الوحيدة ‘ هذه اŸناطق،
ب- - -ل ب- - -ن- - -يـت ق- - -لع أاخ- - -رى ‘ ا÷ن - -وب‘ ،

«ال -ق -اه -رة» وع Úال-ريشص وال-دوسش-ن وب-ورادة،
وكلها تقع ‘ امتداد اسشÎاتيجي يتحكم ‘
القليم اŸمند جنوب حوضص ا◊ضشنة.
ول ششك ‘ أان اŸك- - -ان اŸسش- - -م- - -ى دم - -د ‘
منطقة مسشعد أاخذت تسشميته من هذه القلعة
التي “ثل موقعا مهما من الناحية التاريخية
لدوات
لثار وا أ
الثرية ،إاذ كان يحوي بعضص ا آ
الÈون - - -زي - - -ة واÿزف - - -ي- - -ة ،وك- - -ذا رسش- - -وم- - -ا
ج -داري -ة..وج-ل-ه-ا ”

تثبيت ا÷نسسية

ألهند تشسطب نحو مليوÊ
نسسمة من سسجل أŸوأطنÚ

اسش -ت -خ -راج -ه ‘ ن -ه -اي -ة ث -لث -ي -ن -ي -ات ال-ق-رن
لث-ار
ال -عشش-ري-ن ،ووضش-ع ل-ل-ع-رضص ‘ م-ت-ح-ف ا آ
القدÁة با÷زائر.
وه- -ك- -ذا ف -ق -د ك -انت م -ه -م -ة ه -ذه ا◊صش -ون
وال -ق -لع ال -ت -ي وضش -ع-ه-ا ال-روم-ان ه-ي أاح-ك-ام
السش -ي -ط-رة وت-وف ÒاŸن ل-ن-فسش-ه-م ‘ الشش-م-ال
ا÷زائ -ري ال -ذي ع-رف الÎك-ي-ز السش-ت-ي-ط-اÊ
لجراءات Ãراقبة
آانذاك ،إاذ سشمحت هذه ا إ
–ركات البدو الذين كانوا يتنّقلون

لبادة
على خلفية حرب ا إ
خÓل ا◊قبة النازية

ألرئيسص أألŸا Êيعتزم
طلب «ألصسفح» من بولندأ

‘ حدود هذه اŸناطق.
ولزالت بعضص آاثار قلعة دÁيدي التي بنيت
ع - -ل- -ى وادي ي- -ع- -د أاح- -د رواف- -د وادي ج- -دي
اŸنطلق من اŸنحدرات ا÷نوبية ÷بال أاولد
ن- -اي- -ل ،ل زالت م -وج -ودة Ãدي -ن -ة مسش -ع -د ‘
اŸكان اŸسشمى دمد ،ولزالت بعضص القطع
لث -ري -ة اŸن -ق -وشش -ة م -ن ب -ن -ي-ان-ه-ا م-ع-روضش-ة
اأ
باŸتحف السشياحي Ÿدينة ا÷لفة.

سسفينة أأŸانية تنقذ
 13مهاجرأ تونسسيا من ألغرق

أانقذت السشفينة األŸانية «آالن كردي» 13 ،مهاجرا تونسشيا غÒ
ششرعي من الغرق ‘ البحر اŸتوسشط.
وقال جوردن إاسشلر اŸتحدث باسشم منظمة «سشي آاي» األŸانية
أاقصشت سشلطات ولية «آاسشام» ششرقي الهند نحو مليو Êششخصص عن قائمة اŸواطنÚ
اإلغاثية ‘ ،تصشريح لوكالة األنباء األŸانية ،إانه ” العثور
ضشمن حملة «تثبيت ا÷نسشية».
ع -ل -ى ق -ارب خشش -ب -ي م -ك-ت-ظ ب-اŸه-اج-ري-ن ال-ت-ونسش-ي ،Úك-ان
يعتزم الرئيسص األŸا Êفرانك فال Îششتاينماير ،أان يطلب من الششعب البولندي Ãناسشبة
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وأاكد براتيك حاجيل منسشق ا
متوجها إا ¤جزيرة «لمبيدوزا» اإليطالية.
أان القائمة النهائية التي نششرت مؤوخرا تضشم  31.1مليون من سشكان الولية ،حلول الذكرى الثمان Úعلى بداية ا◊رب العاŸية الثانية «الصشفح» على حرب اإلبادة التي
وذكر أان القارب كان ‘ حالة سشيئة ،وقال «ترك أافراد ‘
ششنها األŸان عليهم خلل ا◊قبة النازية وأاودت بحياة اŸلي.Ú
واسشتثنت منهم  1.9مليون نسشمة.
هذا اŸوقف أامر غ Òمسشؤوول».
ذكرت ذلك وكالة األنباء األŸانية أان ششتاينماير سشيقول ‘ كلمته خلل الحتفالية
ولفت اŸسشؤوول ذاته إا ¤أان هذه األرقام جاءت بعد مراجعة السشلطات مسشودة
وأاوضشح إاسشلر أان عملية اإلنقاذ “ت ‘ اŸياه اŸالطية،
Ãدينة «فيلن» البولندية هذه اليام« :لقد كان األŸان هم من مارسشوا ا÷رائم ضشد
القائمة التي نششرت العام اŸاضشي ،وكانت تقصشي أاك Ìمن أاربعة ملي Úششخصص ‘
مششÒا إا ¤أان مالطا بذلك مسشؤوولة عن التنسشيق بخصشوصص
البششرية ‘ بولندا..أانحني أامام ضشحايا الهجوم على «فيلن» ،وأانحني أامام الضشحايا
«آاسشام» التي تعد من أاك Èثلث وليات من حيث عدد السشكان اŸسشلم ‘ Úالهند،
مصش Òهؤولء اŸهاجرين.
البولندي Úخلل السشيادة العنيفة ألŸانيا على بولندا..وأارجو الصشفح».
وأاضش- -اف أان السش- -ف- -ي- -ن- -ة «آالن ك- -ردي» سش- -ت -ب -ح -ر اآلن ‘ اŒاه
ن
مششÒا إا ¤أان السشلطات سشتمهل الذين ” إاقصشاؤوهم عن القائمة  120يوما للطع
كانت مدينة «فيلن» أاول هدف لهجوم سشلح ا÷و األŸا ‘ Êاألول من
«لمبيدوزا» ،ألنها أاقرب مكان آامن .وتنتظر بذلك ثلث سشفن
بالقرار ‘ إاطار إاجراءات «ﬁاكمات األجانب».
سشبتم Èعام  ،1939فقتل خلل الهجوم  1200ششخصص وفقا للمصشادر
إان -ق-اذ ت-اب-ع-ة Ÿن-ظ-م-ات خ-اصش-ة ع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا م-ه-اج-رون ‘ ،ال-ب-ح-ر
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وÃوجب حملة «تثبيت ا÷نسشية» ,كان يتعÚ
ال -ب -ول -ن -دي-ة..وت-والت ب-ع-د ذلك ه-ج-م-ات ال-ق-وات األŸان-ي-ة
اŸت-وسش-ط ح-ت-ى يسش-م-ح ل-ه-ا ب-ال-رسش-و ‘ م-ي-ن-اء آام-ن..وت-رفضص إاي-ط-ال-يا
ا
د
و
ن
ه
Ú
ن
ط
ا
و
م
ا
و
ن
ا
ك
م
ه
ف
ل
ش
س
أ
ا
ن
أ
ا
د
ك
ؤ
و
ت
ق
ئ
ا
ث
و
Ë
 33مليون ششخصص وثلثهم من اŸسشلم ،Úتقد
النازية على ﬂتلف أانحاء بولندا وأاودت بحياة
السشماح لهذه السشفن بدخول موانئهاŒ .در اإلششارة إا ¤أان ا◊كومة
ل
و
ا
–
ي
ت
ل
ا
ل
ئ
ا
و
ع
ل
ا
ن
م
Ò
ث
ك
ل
ة
ب
ش
س
ن
ل
ا
ب
ة
ب
ع
ش
ص
ة
م
ه
م
د
قبل قيام دولة بنغلديشص عام  ،1973ما يع
مئات اآللف.
اŸالطية دعت أاŸانيا ودول أاخرى ‘ ال–اد األوروبي لعقد اجتماع بششأان
إاعادة ا◊صشول على وثائق صشدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك ا◊.Ú
إانقاذ اŸهاجرين من الغرق ‘ البحر يوم  19سشبتم ÈاŸقبل ،وذلك بغرضص التوصشل
‘
ل
ا
ط
ت
ا
ه
ن
أ
ا
Ò
غ
،
ص
ش
ي
د
ل
غ
ن
ب
ن
م
Ú
ي
ع
ر
وأاطلقت هذه ا◊ملة عام  2013بدعوى ﬁاربة اŸهاجرين غ Òالشش
إا ¤قواعد انتقالية –ول دون رفضص إايطاليا ومالطا السشماح لسشفن إانقاذ على متنها مهاجرون
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الواقع الكثÒين ‡ن ولدوا ‘ الهند وكانوا يعدون هنودا يتمتعون بج
بالرسشو ‘ موانئها .ورفضشت الدولتان (مالطا وإايطاليا) من قبل أاك Ìمن مرة اسشتقبال سشفن على متنها مهاجرون،
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يششار إا ¤أان عدد سشكان الهند يبلغ ،وفقا آلخر الحصشائيات الرسشم
و ⁄تسشمحا باسشتقبالها إال بعد أان تعهدت لهما دول أاخرى ‘ ال–اد األوروبي عقب مفاوضشات ششاقة باسشتقبال
نسشبة  ،%79.8واŸسشلمون نسشبة .%14.2
هؤولء اŸهاجرين ،الذين اضشطروا أاحيانا للبقاء أاسشابيع على م Ïهذه السشفن.

أازمة اŸاء ببلدية اولد عدوان بسسطيف

منبع وأدى ألبارد أ◊ل ألنهائي ألعام أŸقبل
أاكد مصشدر مسشؤوول من مؤوسشسشة مديرية ا÷زائرية للمياه بسشطيف ،
ان حلول قد وضشعت من اجل إانهاء معاناة سشكان بلدية أاولد عدوان
،الواقعة ششمال ششرق عاصشمة الولية  ،مع نقصص اŸاء الششروب
،والذي عانت منه هذه الصشائفة بششكل ل يطاق ،ما دفع بالسشكان ا¤
الحتجاج،واعتمدت اŸؤوسشسشة على الصشهاريج من اجل التخفيف من
اŸعاناة التي عرفتها حتى بلدية ع ÚالكبÒة اÛاورة.
اعت ÈاŸصشدر ل»الششعب» ،ان السشكان كانوا يتزودون من منبع
الدهامششة الذي يششهد نقصشا ملحوظا ومتواصشل ‘ منسشوب اŸياه،
إاضشافة إا ¤التوصشيلت العششوائية بطرق ل تعتمد على اŸعايÒ

اŸط -ل -وب -ة ،وك -ذا ام -ت -لء اŸن -ي -ع ب -ال -ط، Úح -يث شش -رعت مصش-ال-ح
اŸؤوسشسشة ‘ إازالته إا ¤حد  85باŸائة ،إاضشافة إا ¤صشغر قطر قناة
ال- -ت- -وصش- -ي- -ل ا◊ال -ي -ة ،وال -ت -ي أا‚زت ب -ط -ري -ق -ة ل “ت بصش -ل -ة م -ع
اŸواصشلت.
لششكال ،وبالتنسشيق مع مديرية اŸوارد
ومن اجل ا◊ل النهائي ل إ
اŸائية ومصشالح الولية ،سشيتم ابتداء من العام اŸقبل تزويد السشكان
من منبع وادي البارد ،وذلك بالقيام بإاعادة Œديد ششبكة التوصشيل،
لششغال قريبا وبدعم مادي من مصشالح الولية .
وسشتنطلق ا أ
سسطيف:نورالدين بوطغان

لسسبوع
خÓل نهاية ا أ

117حادث مرور جسسما Êأأودى
بحياة  10أأشسخاصص
الششعب -سشجلت مصشالح األمن الوطني ،يومي 30
أاوت و 01سشبتم Èمن السشنة ا÷ارية  117حادث
مرور جسشما Êعلى مسشتوى اŸناطق ا◊ضشرية،
أاسشفر عن وفاة  10أاششخاصص وجرح  139آاخرين.جاء
هذا ‘ بيان تسشلمت «الششعب» نسشخة منه.
وتشش ÒاŸع- -ط- -ي- -ات ال- -ت- -ي ق- -امت ب -ه -ا اŸصش -ال -ح

لمن الوطني ،أان سشبب هذه ا◊وادث
اıتصشة ل أ
يعود بالدرجة الأو ¤إا ¤العنصشر البششري ،إاضشافة
إا ¤العوامل األخرى.
لم-ن
‘ ه -ذا اإلط -ار ُت -ج -دد اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
ال -وط-ن-ي ،دع-وت-ه-ا Ÿسش-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام إا¤
توخي ا◊يطة وا◊ذر أاثناء السشياقة مع احÎام
قانون اŸرور وعدم Œاوز السشرعة اÙددة ،دون
ال-ت-غ-اضش-ي ع-ن اŸراق-ب-ة ال-دوري-ة ل-ل-مركبة ،حفاظا
على األرواح والسشلمة اŸرورية
ك - -م - -ا تضش- -ع اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة – ،ت تصش- -رف
اŸواطن Úالرقم األخضشر  1548وخط النجدة ،17
لتلقي البلغات  24سشا 24/سشا.
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الثلثاء  03سشبتمبر  2019م
الموافق لـ  03محرم  1441هـ

إاعداد :فؤواد بن طالب

أأحّبته أ÷ماه Òحتى ألنّخاع
مطرب عرف كيف يوظّف كل طاقاته الفنية ‘ الغناء
الشّش-ع-ب-ي األصش-ي-ل م-ن خ-لل أادائ-ه ل-ل-قصش-ائ-د الّشش-ع-ب-ية هنا
وه-ن-اك ،ع-ل-ى غ-رار ال-قصش-ي-دة اŸشش-ه-ورة واÙب-وب-ة ل-دى
عشّشاق ا◊اج «سشبحان الله يا لطيف» ،إاضشافة إا ¤النّششيد
الوطني الذي غنّاه بفرقة كبÒة وبحضشور مطرب Úكبار على
غرار اŸرحوم قروابي ،احسشن السشعيد وغÒهما ،إاّنه نششيد
«ما بقاشص السشتعمار ‘ بلدنا» وكل الطّبوع الشّشعبية التي
تششّبع بها العنقاء كانت من طرف أاسشتاذه الشّشيخ الناظور،
الذي رافقه ‘ زمن الفن الشّشعبي ا÷ميل.

ألبدأية

بدأا ﬁمد ايدير حالو آايت واعراب اŸلّقب بـ «Ãحمد
العنقا» يعششق الفن والغناء وعمره ل يتجاوز  10سشنوات،
وهذا حسشب اŸعطيات التي وردت ألناسص مقّرب Úمن هذا
العملق يقولون عنه أاّنه كان ششغوفا ومولعا باŸوسشيقى،
والششيء ا÷ميل لدى اŸرحوم العنقاء هو الذكاء القوي
الذي سشاعده على حفظ القصشائد بكل سشهولة ،بعدها بدأا
يداعب آالة اŸوندول اŸششهور بها ،كما اقتحم ‘ سشن
ا◊ادية عششر فن الطرب والغناء مع ›موعة من جيل ذلك
الّزمن على غرار اŸطرب اŸعروف ‘ القصشبة ا◊اج
مريزق.

تأاّلقه مع ألشّسيخ ألناظور

يؤوّكدون من عرفوا العنقاء أانه كان قريب جدا من الششيخ
الناظور الذي يعت Èأاسشتاذه ‘ الفن الشّشعبي ،فكان مواظبا
ومعجبا باŸطرب الناظور ،فكان يحضشر كل حفلته التي
تقام ‘ اŸقهى اŸقابل Ùطة القطار بالعاصشمة.
جرت طاقته ،وكان يسشتغل هذا
هي اŸناسشبة اŸهّمة التي ف ّ
ا◊ضش -ور ◊ف -ظ ال -ك-ل-م-ات واأل◊ان ،وت-دريب أاذن-ي-ه ع-ل-ى
األداء الشّشعبي ال ّسشليم والهادف.
ما هو سسر ‚اح ﬁمد العنقاء ‘ الغناء الشّسعبي
لغنية الشّسعبية ‘ زمانه إا ¤اليوم؟
وأاصسبح ملك ا أ
تؤوّكد األخبار وكل العارف Úلهذا الفنان العبقري بأاّنه كان
يصشقل موهبته الفنية وهو ‘ سشن الششباب بنصشائح الشّشيوخ
الكبار على غرار سشعدي عبد الرحمن ،سشعيد دراز ،ا◊اج
مهدي وبن علي و....

ألتحاقه بالفرقة أŸوسسيقية

بعدما تغّذى من الشّشيوخ الذين سشبقوه ‘ الفن الشّشعبي،
التحق ملك األغنية الشّشعبية بل منازع بفرقة قهيوجى أاخ
اŸط - -رب اŸشش- -ه- -ور ا◊اج م- -ري- -زق ،وذلك ب- -إاي- -ع- -از م- -ن
اŸوسشيقي اŸعروف ‘ ذلك الّزمان سشعيد العربي ،اŸلّقب
«بÒو سشعيد» .ومن هنا ظهر العنقاء ‘ وسشط كوكبة الفن
الشّشعبي بأانه أاهل للغناء والطرب ،وأاثبت أانه عاششق للفن
الشّشعبي وهذا بفضشل الدعم الفني اŸباششر للعنقاء من
ط -رف شش -ي -وخ ف -ن ذلك ال -زم -ان ،وع-ل-ى رأاسش-ه-م مصش-ط-ف-ى
الناظور الذي يقال عنه بأاّنه  ⁄يتخلى عن العنقاء ورافقه
طيلة مششواره الفني ،حيث “ّكن العنقاء من تزويد نفسشه

بقواعد األغنية الشّشعبية ،وهو ما مّكنه من انطلقة قوية
وناجحة وسشار بخطى ثابتة نحو الشّشهرة واÛد ،وارتقى
ب-األغ-ن-ي-ة الشش-ع-ب-ي-ة إا ¤األع-ل-ى ب-ع-د رح-ي-ل أاسش-ت-اذه الشش-يخ
الناظور ‘ .1926
أاثناء بحثنا على هذا الفنان اÿالد ،سشارع الذين عرفوه عن
ق -رب ،وأاّك -دوا ب -أاّن ا◊اج ﬁم -د ال -ع -ن -ق-اء ه-و م-ن تصشّ-در
األغنية الشّشعبية ،سشواء من حيث ا◊فلت التي كان يقيمها
هنا وهناك ،أاو عدد التسشجيلت آانذاك التي بلغت 30
أاسشطوانة ،واŸلفت للنتباه أاّن العنقاء ‘ وقت قصش Òكسشب
قلوب اŸلي Úمن عشّشاق الفن الشّشعبي ،سشواء على مسشتوى
ا÷زائر أاو اŸغرب العربي.

رحÓته ألفنّية

ب -ع -د الّ-ن-ج-اح ال-ب-اه-ر ع-ل-ى اŸسش-ت-وى ال-وط-ن-ي ،وب-دأا ع-دد
اŸع -ج -ب Úب -أاغ-ا Êال-ع-ن-ق-اء يسشّ-ج-ل ق-ف-زة ن-وع-ي-ة ‘ ال-ف-ن
الشّش-ع-ب-ي ،ح-يث زاد ال-ط-لب ع-ل-ى أاغ-ان-ي-ه ،والّ-ط-ل-ب-ات عليه
إلحياء ا◊فلت واألعراسص واŸناسشبات الكÈى ،يقال حتى
أانّ م -لك اŸغ -رب ﬁم -د ب -ن ي -وسش -ف أاحّب ال -ف-ن الّشش-ع-ب-ي
للمطرب العنقاء ،وطلبه سشنة  1932لحياء حفل متميز
بالرباط على ششرف اŸلك.

رحلته إأ ¤أوروبا

يعد هذا النّجاح اŸنقطع النّظ Òلعملق األغنية الشّشعبية
ليصشل إا ¤قلب باريسص ،حيث كÌت تنّقلته إا ¤هناك
إلحياء ا◊فلت لطرب مغÎبينا وا÷الية العربية لتأاتي
خطوة التّسشجيل ‘  ،1937حيث سشجّل أاغنية ا◊جة التي
مّكنته من زيارة البقاع اŸقّدسشة.

ألعنقاء توّقف عن ألفن مع بدأية ألّثورة
أŸظّفرة
توّقف نششاط العنقاء الفني بعد انطلق ا◊رب الّتحريرية،
بعدما كان نششاطه ‘ حالة انتعاشص مسشتمر إالّ أانّ الثورة
أاو ¤بهذا ،إا ¤أان أاصشدر أاغنيته اŸششهورة «ا◊مد لله ما
بقاشص السشتعمار ‘ بلدنا» Ãناسشبة السشتقلل الوطني،
وكانت هذه األغنية مدوية لدى األوسشاط الشّشعبية نظرا
لقيمة اللّحن والكلمات واألداء.

إأشسرأفه على فرقة ألذأعة وألتلفزة

بعدها أاسشندت إاليه مهّمة الششراف على الفرقة الفنية
لذاعة والتلفزة آانذاك ومدة الششراف
الشّشعبية التابعة ل إ
دامت ث -لث سش-ن-وات ت-ق-ري-ب-ا ،ث-م ت-خ-ل-ى ع-ن ال-ف-رق-ة سش-ن-ة
 ،1964ليتفّرغ ا◊اج للبحث والّدراسشة ‘ ›ال األغنية
الشّشعبية التي أاعطاها كل ششبابه وخرج بها إا ¤العاŸية،
وهذا بفضشل الّتنويع والثراء ‘ ال ّ
طبوع ،وكذا إاقحام بعضص
اآللت اŸوسش -ي -ق -ي -ة ا◊دي-ث-ة ال-ت-ي أاع-طت رون-ق-ا وج-م-ال
لغ-ن-ي-ة الّشش-ع-ب-ي-ة ،وه-ذا ب-فضش-ل م-ا ك-ان ي-قّ-دم-ه ع-ب-ق-ري
ل -أ
األغنية الشّشعبية من قصشائد ذات بعد فني رفيع على غرار
أاغنية «اŸكناسشية»« ،مرسشول فاطمة» « ،يا ناسشي ◊مام»،
«صشالح باي»« ،الباز» وغÒها من األغا Êالشّشعبية الّناجحة،
والتي تغنّى بها الكث Òمن اŸطرب Úبعده وإا ¤اليوم.

إأنتاجه

“ّكن العنقاء من تسشجيل  360قصشيدة ششعبية ،وسشجل ما
يقارب  130أاسشطوانة ،فضشل عن كل هذا الرث الفني ،فإان
العنقاء ترك وراءه إارثا بششريا تعّلم على يديه وتتلمذوا
ع -ل -ي -ه ،أام -ث -ال ع-م-ر ال-زاه-ي ،ال-ع-ن-ق-يسصﬁ ،م-د ط-م-اشص،
قروابي و-
وك -ل ه -ذه األسش -م -اء ال -ت-ي ذك-رن-اه-ا ذاع صش-ي-ت-ه-ا ‘ سش-م-اء
األغنية الشّشعبية بفضشل حنكة العنقاء وثقافته الفنية جعلت
من هؤولء يعتزون به كلّما قاموا بحفلت هنا وهناك إال
وŒد اسشم العنقاء يدّوي ‘ القاعات نظرا لقيمة هذه
القامة ،وما تركته من إارث فني ششعبي يتحّدث عنه األجيال
لكن إارثه الفني يبقى خالدا إا ¤األبد.

ثقافة

الثÓثاء  ٠٣سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ٠٣محرم ١٤٤١هـ

ـ ـوار

ـــــــ

حـ ـ ـ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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قرية «هÒييث» بباتنة مششروع قطب سشياحي يحمله سشعيدي الطاهر
^ «اي ـ ـ ـ ـوال» الششجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة الن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادرة فخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اŸنطق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

يعرف سسعيدي الطاهر ،اŸدعو «كمال» هذا العا ⁄البسسيط ‘ ﬁيطه بحبه الكبŸ Òسسقط رأاسسه ،قرية هÒييث التابعة لبلدية تكوت بباتنة وشسغفه
بالÎاث وبجميع التاريخ الثوري ،وبالسسهر على الÎويج ŸؤوهÓت اŸنطقة كقطب للسسياحة ا÷بلية .منذ سسن Úيعمل كمال على Œسسيد حلم جميل
راوده ذات يوم وهو إاعادة ا◊ياة لقرية هÒييث التي هجرها سسكانها يوما ،وهو اŸشسروع الذي يكشسف عن تفاصسيله من خÓل هذا ا◊وار.

ÖjôZ áÑ«ÑM :¬JQhÉM
« الشسعب « :عّرفنا بقريتك هÒييث ؟
سس-ع-ي-دي الطاهر :هÒي -يث ،ق -ري-ة ت-اب-ع-ة
لبلدية تكوت بو’ية باتنة تقع ‘ نهاية سسلسسلة
ج -ب -ال «أاح -م -ر خ -دو» ،وه -ي م-ن-ط-ق-ة ع-ذراء
هجرها أاهلها أاواخر السسبعينات وبقيت فيها
بعضض العائÓت “تهن الفÓحة ا÷بلية وتربية
اŸواشسي وتربية النحل ،الذي تتميز بجودة
ع -ال-ي-ة ،أام-ا أاراضس-ي-ه-ا ال-فÓ-ح-ي-ة ف-ه-ي وع-رة
وعبارة عن مدرجات ‘ .العشسرية السسوداء
ه -ج -رت ال -ق -ري -ة “ام-ا ،ل-ك-ن ،ال-ي-وم ،رج-عت
للحياة بفضسل ›هودات أابنائها.
كما تتميز القرية بوجود على أارضسها لشسجرة
نادرة اسسمها «ايوال» أاو «هزنزنة» إاضسافة إا¤
بعضض اآ’ثار وبقايا ترسسبات ◊يوانات بحرية
 ⁄تكتشسف ◊د السساعة وفيها أاحياء سسكنية
مهجورة مثل هاسسليا عيشض بنمط معماري
قد.Ë

ال - -ع - -دو ال - -ف - -رنسس - -ي وج- -م- -عت أايضس- -ا صس- -ور
اÛاه- -دي- -ن والشس- -ه- -داء وك -ان أاول م -ع -رضض
للصسور عن اŸنطقة شساركت به ‘ تيزي وزو،
ثم بباتنة والو’يات اÛاورة.
@ ك -ي -ف ج -اءت ف -ك -رة ت-رم-ي-م ال-ق-ري-ة
هرييت ؟
@@ Ÿا أا‚زت السسلطات بئرا ارتوازية ‘
ال -ق -ري -ة ع -اد اأ’ه -ا‹ إا ¤ال -ف Ó-ح -ة وغ -رسض
اأ’شسجار اŸثمرة ولكن البيوت القدÁة كانت
منهارة ﬂربة ’ تصسلح للسسكن.
أاول م -ن ق -ام ب -ع-م-ل-ي-ة الÎم-ي-م ه-و اب-ن ع-م-ي
رشس -ي-د سس-ع-ي-دي ،ال-ذي أاع-اد
إاق -ام -ة ب -يت ج-ده
وحافظ
خÓلها
على

صستك مع الÎاث ؟
@ كيف ومتى بدأات ق ّ

@@ أاب- -ن- -اء ع- -م- -ي رشس -ي -د
سس- -ع- -ي- -دي وح- -م -زة
سس -ع-ي-دي وه-م-ا
م - -ن ﬁب - -ي
الÎاث،
ه-م-ا من

النمط
اŸعماري
ال - -ق- -د ،Ëث- -م
رمّمت بدوري بيت
جدي وأابقيته على طابعه العمرا ÊالقدË
وبدأا اأ’ها‹ ‘ تقليدنا تدريجيا.

@ كيف السسبيل إا ¤جعل اŸنطقة قطبا
سسياحيا؟
@@ اŸنطقة –تاج ،أاو’ إا ¤اسستكمال
عملية ترميم بيوت حي هاسسليا
عيشض ،الذي يصسلح أان
ي -ك -ون م -ع -ل-م-ا
ثقافيا
وقطبا
سسياحيا

شسجعاÊ
ع-ل-ى الفكرة
وسساعدوÊ
على Œسسيدها،
Óسس - -ف
ل - -ك - -ن ل  - -أ
ه - - - -ن- - - -اك ب- - - -عضض
اأ’ه- -ا‹ ’ يّ- -رح -ب -ون
ب -ه -ا ،ف -ق -د ق-ام-وا ب-ه-ج-ر
ال -ب -ي -وت ال -ق -دÁة وب -ن-اء ب-ي-وت
باآ’جر وا’سسمنت وغÒوا الطابع اŸعماري
ال-ق-د ،Ëوداف-ع-ه-م أان ع-م-ل-ي-ة الÎم-ي-م ت-ك-ل-ف
كثÒا من اŸال.

@@ بدأا شسغفي بالÎاث منذ صسغري بالضسبط
ح Úكنت ‘ الثالثة ابتدائي Ÿا اشسÎى لنا
وال- -دي ت- -ل- -ف -ازا وب -دأات أات -اب -ع
الÈام- - - -ج واأ’شس - - -رط - - -ة
ال - -وث - -ائ - -ق - -ي - -ة وأارى
ا’خ -ت Ó-ف ال-ك-بÒ
ب Úب- - - -ل- - - -دت- - - -ي
الصسغÒة
واŸدن
اأ’خرى،
فأاحببت
البناء
اŸعماري
القد Ëوالزربية التي
ك -انت ت -نسس-ج-ه-ا وال-دت-ي وأان-ا
أاشساهدها وهي تعلم أاخواتي ،وكانت
أاي -ام ج -م -ي -ل -ة ’ ت -نسس -ى وŸا وصس -لت م-رح-ل-ة
الثانوي بدأات ‘ جمع الÎاث وتصسوير القÓع
ال -ق -دÁة ‘ اŸن -ط-ق-ة وج-م-ع ب-ق-اي-ا أاسس-ل-ح-ة

@@ م -ن شس -ارك ‘ Œسس -ي -د ال-ف-ك-رة وم-ن
شسّ- -ج- -ع- -ه- -ا ،وم- -ا ه- -ي ال- -ع- -راق- -ي -ل ال -ت -ي
واجهتكم ؟

ا’سستفادة من مشساريع البناء الريفي.

@ تعا ÊاŸنطقة من نقصض ‘ مشساريع
ال - -ت - -ن- -م- -ي- -ة ،م- -ا ه- -و ال- -ن- -داء اّŸوج- -ه
للسسلطات ؟
@@ النداء ،اليوم ،مّوجه للسسلطات اÙلية
من أاجل فك العزلة عن القرية التي تربطها
ب -اÙي -ط اÿارج -ي ع-ن ط-ري-ق غ Òم-عّ-ب-دة
ب-ط-ول  ٤ك -ل -م ،ويصس -عب السس Òف -ي-ه-ا ،خÓ-ل
الشستاء خاصسة ،كما نحن ‘ حاجة إا ¤ربطنا
بشس -ب -ك -ة ال -ك -ه -رب -اء ومسس-اع-دة السس-ك-ان ع-ل-ى

خÓل مشساركتها ‘ فعاليات «فيسستا ديّلونيتا» بإايطاليا

أامـ ـ ـل بوششـ ـ ـارب تؤوّكـ ـد عل ـ ـى أاهمي ـ ـة التّرجم ـ ـة ‘ تواصش ـ ـل الثّقاف ـ ـ ـات

للشسباب.

ويسستقطب
هواة
السسياحة
ا÷ب-ل-ي-ة ،وك-ذلك
مسس -ت -كشس-ف-ي اآ’ث-ار،
ون - -ح- -ت- -اج أايضس- -ا إا ¤دار
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@@ لكي ‚عل من اŸنطقة قطبا سسياحيا،
ن -ح -ت -اج إا ¤إانشس -اء م -ت -ح -ف خ -اصض ب-الÎاث
اŸادي وال Ó-م -ادي Œم -ع ف -ي -ه ك -ل اأ’شس-ي-اء
التقليدية وبعضض اآ’ثار التي هي اليوم عرضسة
ل- -ل- -ت- -ه- -ريب إا ¤ت- -ونسض ،ون- -ح- -ت- -اج أايضس -ا إا¤
اسس -ت -ح -داث ورشس -ة ت -ق -ل -ي-دي-ة ل-نسس-ج ال-زرب-ي-ة
وع -م -ل -ي -ات ت -وع-ي-ة اأ’ه-ا‹ ل-تسس-ل-ي-م اأ’شس-ي-اء
القدÁة للمتحف ،إاضسافة إا ¤عمليات حفر
وت -ن -ق -يب ع-ن اآ’ث-ار ال-ك-ثÒة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
اŸنطقة.

«أاق ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم ميـ ـ ـ ـ ـÓف» مسشابقـ ـ ـ ـ ـة وطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أاعلنت ›موعة «ميلة تقرأا» عن إاطÓق الطبعة الثالثة من اŸسسابقة وطنية
«أاقÓم ميÓف» ،التي تريدها  -حسسب نبيل غيشسي رئيسض اÛموعة « -فرصسة أامام
’براز موهبته ‘ الكتابة
الشسباب اŸبدع اŸتخّفي وراء مواقع التواصسل ا’جتماعي إ
واŸطالعة».
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تعد هذه اŸسسابقة حسسب ما
صسّ- -رح ب- -ه ن- -ب- -ي- -ل غ- -يشس -ي لـ
«الشس - -عب»« ،م- -ن اŸب- -ادرات
الهامة والنوعية التي تشسرف
ع-ل-ي-ه-ا ›م-وع-ة م-ي-ل-ة ت-ق-رأا
والتي تسسعى يقول من خÓلها
ل- - -ل- - -ب- - -حث وال - -كشس - -ف ع - -ن
اŸواهب والشسباب اŸبدع ‘
›ال اأ’دب وال - - -ك- - -ت- - -اب- - -ة،
واŸت- - -خ - -ف - -ي وراء م - -واق - -ع
التواصسل ا’جتماعي لتفتح له
آاف -اق ج -دي-دة إ’ث-ب-ات ن-فسس-ه
وإابراز قدراته اإ’بداعية ‘
›ال الكتابة ‘ ظل غياب
ا’سسÎات- -ي- -ج- -ي- -ات ال Ó-زم -ة
إ’خ- - - - - -راج ه - - - - -ذه اŸواهب
للوجود وسسطوعها ‘ سسماء
الثقافة ا÷زائرية».
وع -ل -ى غ -رار ال ّ-ط -ب -ع -تÚ
ال ّسس-اب-ق-ت ،Úت-نّ-ظ-م اŸسسابقة
بالتعاون ب› Úموعة «ميلة
ت- -ق- -رأا» ودار أادل -يسض ل -ل -نشس -ر
والÎج -م -ة وال -تصس-م-ي-م ،وق-د
خ ّصسصست هذه السسنة لكتابة
اÿاط -رة وال -ت -ي سس -ي -ق-ع م-ن
خÓ- -ل -ه -ا ،ي -ق -ول اŸت -ح -دث
«اŸصس -ادق -ة ع -ل-ى  ٣٠عمÓ
يختار بعناية ودقة من قبل
÷ن - - -ة ق - - -راءة وت- - -ق- - -ي- - -ي- - -م
متخصسصسة لتجمع بعد ذلك
اأ’ع -م -ال ال -ف -ائ -زة ‘ ك-ت-اب
جامع بتمويل كامل من طرف
دار أادليسض للنشسر والÎجمة
وال -تصس -م -ي -م ،ب -اإ’ضس -اف-ة اإ¤

’يطالية ‘ ،أامسسية
جلت الكاتبة ا÷زائرية أامل بوشسارب ،أاول أامسض ،حضسورها ضسمن فعاليات  Festa dell’Unitàا إ
سس ّ
’دب البوليسسي بإاقليم بييمونتي شسمال
’مسسية نخبة من أاهم وجوه كتاب ا أ
ثقافية للحديث عن أادب التشسويق .وضسّمت ا أ
إايطاليا ،على غرار أاندريا مونتيكو ،Êأاندريا كاسستالدي ،كورادو أارتا‹ ،واıرج بوبي أاوجانو .و–دثت بوشسارب ‘ هذه
’يطا‹.
’بداعية ،خصسوصسا قصسة «الرائحة » l’odoreالتي وصسلت من خÓلها إا ¤القارئ ا إ
السسانحة عن Œربتها ا إ
الثقا‘.
حفل الوحدة) يعّد واحدا من ب Úاإ’يطا‹ ،وينظّمه حاليا ا◊زب
و‘ تصسريح خ ّصست به «الشسعب» ،أاهم وأاك ÈاŸهرجانات الثقافية ال -دÁق -راط -ي ،وي -ت -م ت -ن -ظ -ي -م-ه
خÓل مشساركتها ضسمن فعاليات بخصسوصض اأ’صسداء الطيبة التي ‘ إايطاليا ،حيث بدأا ا’حتفال به ع- -م- -وم- -ا ‘ شس- -ك- -ل ت -ظ -اه -رات
«ف -يسس -ت -ا دي ّ-ل -ون -ي-ت-ا» اإ’ي-ط-ال-ي-ة ،ت -ل ّ-ق -ت -ه -ا ال -ك -ات -ب -ة ل -دى ال-ق-ارئ عام  .١٩٤5وŒري فعاليته بشسكل منفصسلة ،واحدة لكل مدينة ‘
–دثت ال -ك -ات-ب-ة ا÷زائ-ري-ة أام-ل اإ’يطا‹ ،أاّكدت أامل بوشسارب أاّنه سسنوي ‘ أاك ÈاŸدن اإ’يطالية ،العادة ،مع الÎكيز على اأ’ماكن
بوشّسارب عن Œربتها اإ’بداعية «عندما يتعامل الكاتب بصسدق مع ح -يث ت -ع -ق-د ال-ن-دوات ال-ث-ق-اف-ي-ة ح -يث ل -ل -يسس -ار اإ’ي -ط-ا‹ حضس-ور
‘ ›ال أادب التشسويق والقصسة ق- - -ارئ- - -ه اأ’ول ،ف- - -إاّن شس- - -غ- - -ف- - -ه وال - -ف- -ك- -ري- -ة ،وت- -ق- -ام ا◊فÓ- -ت أاك ،Èوكما Áكن لكل فرع ﬁلي
ال-ب-ول-يسس-ي-ة’ ،سس-ي-ما بعد وصسولها وإاحسساسسه سسيصسل ’ ﬁالة إا ¤اŸوسس- -ي- -ق- -ي- -ة ع- -ل- -ى م -دى أاي -ام أان ينظّم حدثه اÿاصضÁ ،كن أان
إا ¤ال -ق -ارئ اإ’ي-ط-ا‹ م-ن خÓ-ل ال -ق -ارئ ال -ث -اÃ Êج -رد اج -ت -ي -از ب -حضس -ور أاب-رز ال-وج-وه ال-ث-ق-اف-ي-ة Œتمع فروع عّدة ‘ حدث واحد
ك- -ب .Òوت- -ن- -ط- -ل- -ق ال -ت -ظ -اه -رات
قصسة «الرائحة» ،الصسادرة عن دار ام-ت-ح-ان الÎج-م-ة ،ب-غضض ال-ن-ظ-ر والفنية ‘ البÓد.
نشسر بوينديا بوكسض عام  ‘ ٢٠١٨عن اختÓف سسياقات التلقي».
وي - -ج- -م- -ع ه- -ذا اŸه- -رج- -ان ب Úاأ’صس -غ -ر شس -ه -ر ج -وي -ل -ي -ة ،ول-ك-ن
 LAالسس -ي-اسس-ة وال-ث-ق-اف-ة وا’ح-ت-ف-ال ،ال-ف-ع-ال-ي-ات الّ-رئ-يسسية تنظم عادة
سسلسسلة خاصسة باأ’دب القصسصسي ،ي - - - - -ذك - - - - -ر أاّن FESTA
وال -ع -م -ل ه -و ت -رج -م -ة ل -قصس -ت-ه-ا ( DELL ’UNITÀعيد الوحدة أاو ح -يث ارت -ب -ط ت -اري -خ -ه ب-ال-يسس-ار ‘ شسهر سسبتم.È
ال- -ف- -ائ- -زة ‘ اŸه -رج -ان ال -دو‹
Óدب وكتاب الشسباب عام ٢٠٠٨
ل أ
با÷زائر.
ورّكزت الكاتبة ‘ مداخلتها على
أاه -م -ي-ة الÎج-م-ة ‘ ب-ن-اء جسس-ور
ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ال-رم-ز وال-ن-ت-وء ،ت-تضس-م-ن رم-وزا ب-رب-ري-ة ولصس-ق ق-ط-ع
القسسم الثقا‘  /تتواصسل إا ¤غاية  28من الشسهر ا÷اري
ت -واصس -ل بﬂ Úت-ل-ف ال-ث-ق-اف-ات،
اÛوهرات التقليدية وأادوات برونزية ونحاسسية ‘ ،ح Úقّدم
Ãقر مؤوسسسسة أاحمد ورابح عسسلة با÷زائر العاصسمة،
وتكّلمت بوصسفها مÎجمة لعدد
الرسسام عبد الكر Ëبلحرازم ›موعة هائلة متميزة بالصسوفية من
فعاليات اŸعرضض ا÷ماعي ،الذي يجمع أاعمال خمسسة
من اأ’عمال القصسصسية والشّسعرية
خÓل أاعمال –اكي اŸسساجد ومسسكن تقليدي.
رسسام Úونحات Úجزائري ،Úهم الفنانون أاحمد مباركي
م-ن اإ’ي-ط-ال-ي-ة إا ¤ال-ع-رب-ي-ة ،ع-ن
و‘ ›ال آاخر ،يعرضض الفنان نعيم ريشض لوحات متزنة ورسسم
وعبد الكر Ëبلحرازم ونورالدين بن عزوز ونعيم ريشض
ال-ه-ج-رة ال-ع-كسس-ي-ة أ’دب الشس-م-ال
’Óت اŸوسسيقية ‘ ،ح ÚاقÎح نور
لرجل تارقي أاو ﬁاكاة ل آ
ومو’ي عبد الله طالبي.
إا ¤ا÷نوب ،وضسرورة الÎكيز من
الدين بن عزوز تصساميم عصسرية بأاحجام صسغÒة.
اŸعرضض جاء –ت عنوان «إاكلوزيون» ( ،)ECLOSIONوهو من
ا÷انب Úعلى منح القارئ اŸتعة
وجاء النحاة مو’ي عبد الله طالبي ،بلمسسة خاصسة عارضسا نحتا
ت -ن -ظ -ي -م م-ؤوسسسس-ة أاح-م-د وراب-ح عسس-ل-ة ب-ال-ت-ع-اون م-ع دار ال-ث-ق-اف-ة
ال -ف -ك -ري -ة وال -ف -ن -ي -ة ،ب-ع-ي-دا ع-ن
حديديا يتكون من قطع ميكانيكية وقطع من اÿردة ونوابضض
لتلمسسان.
الكليشسيهات وﬁاو’ت التنميط
وأادوات قدÁة ›معة بدون أاي أاثر من التلحيم.
ويشسارك الفنان التشسكيلي أاحمد مباركي بخمسض لوحات عصسرية
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@ م- -ا ه -ي اŸشس -اري -ع اÿاصس -ة ب -ا◊ف -اظ
على الÎاث الÓمادي للمنطقة ؟

معـ ـ ـ ـ ـ ـرضض الفـ ـ ـ ـ ـن التّششكيل ـ ـ ـ ـ ـ ـي «إاكلوزيـ ـ ـ ـ ـ ـون» بالعاصشمـ ـ ـ ـ ـة

ذلك سس-ي-ت-م ت-ك-ر Ëال-ف-ائ-زين
ال- -ثÓ- -ث- -ة اأ’وائ- -ل ‘ ح- -ف -ل
خاصض».
وق- -د حّ- -دد ي -وم  ٣٠سسبتمÈ
ك - - -آاخ - - -ر أاج - - -ل ’سس - - -تÓ- - -م
ال- -نصس- -وصض اŸشس- -ارك- -ة ،م- -ع
دع- -وة ال- -راغ- -ب ‘ Úخ- -وضض
غمار اŸسسابقة التواصسل مع
›م-وع-ة «م-ي-ل-ة ت-ق-رأا» ع-لى
صس-ف-ح-ت-ه-ا Ãواق-ع ال-ت-واصس-ل
ا’جتماعي.
وأاشس - -ار اŸت- -ح- -دث إا ¤أاّن
ال -ط -ب -ع -ة اأ’و ¤م -ن «أاق Ó-م
ميÓف» كانت قد خ ّصسصست
أ’لوان أادبية ﬂتلفة من شسعر
وخ- - -اط- - -رة وقصس - -ة ،وك - -انت
Ãثابة نسسخة Œريبية ’قت
اسس-ت-حسس-ان-ا ك-بÒا م-ن ط-رف
الشسباب اŸبدع Œاوز عدد
اŸشس- - -ارك- - -ات ف- - -ي- - -ه - -ا ٣٠٠
مشساركة من ﬂتلف و’يات
الوطن ،لتليها الطبعة الثانية
والتي ” تخصسيصسها للقصسة
القصسÒة وكانت بالتعاون مع

دار منشسورات اŸثقف للنشسر
وال -ت -وزي -ع ’قت اسس -ت-حسس-ان-ا
كبÒا أايضسا Ãشساركة قياسسية
أ’ك Ìم- - - - - - -ن  ٢5٠مشساركة
جمعت اأ’عمال  ٤٠الفائزة
‘ كتاب جامع –ت عنوان
«تعويذة ميلو» بتمويل كامل
م - -ن ط - -رف دار م- -نشس- -ورات
اŸثقف للنشسر والتوزيع.
وكشسف نبيل ‘ سسياق حديثه
أانّ ›وع- -ة «م- -ي- -ل- -ة ت -ق -رأا»،
ت -ت -ط ّ-ل -ع م -ن خ Ó-ل م -ب -ادرة
«مسس- -اب- -ق- -ة أاقÓ- -م م- -يÓ- -ف
ال -وط -ن -ي -ة» إا ¤إاي -ج -اد آاف-اق
أاوسس -ع تسس -م -ح ل -ه -ا ب -إاع -ط-اء
الفرصسة لكل مبدع للÈوز ‘
ج- -م -ي -ع اأ’ج -ن -اسض اأ’دب -ي -ة،
وإاع - -ط - -اء ق- -ي- -م- -ة مضس- -اف- -ة
ل -لسس -اح-ة اأ’دب-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
ا÷زائ- - -ري - -ة و ’ ⁄تصس - -ب - -ح
اŸسس-اب-ق-ة م-ع-ت-مدة ومدعمة
م-ن ق-ب-ل السس-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة
ع - -ل - -ى غ - -رار اŸسس- -اب- -ق- -ات
الوطنية والدولية اŸعروفة».

á°VÉjQ

ألثÓثاء  03سشبتم 2019 Èم
ألموأفق لـ  03محرم  1441هـ

سسجل ثنائية أإمام سسÎإسسبورغ

سسليما Êيواصسل انطÓقته القّوية مع موناكو

ت - - -أاّل - - -ق أل Ó- - -عب أل- - -دو‹
أ÷زأئ -ري إأسش Ó-م سش -ل -ي -م -ا،Ê
جل هدَف Úلِمصشلحة فريقه
وسش ّ
م -ون -اك -و ‘ م -رم -ى أŸضش -ي-ف
سشÎأسش-ب-ورغ وأأ ُق-ي-مت فّ-عاليات
ه- -ذه أŸب- -ارأة ِب- -رسش -م أ÷ول -ة
أل -رأب -ع -ة م -ن ع -م -ر أل -ب -ط-ول-ة
ألفرنسشية لكرة ألقدم ،وأنتهت
ِبنتيجة ألتعادل ( ) 2-2وسشجّل
أŸه- -اج- -م إأسشÓ- -م سش- -ل -ي -م -اÊ
هدَفي موناكو ‘ ألدقيقَت11 Ú
وألـ ،40
ورفع سشليما Êغّلته إأ3 ¤
أأه - -دأف ِل - -مصش - -ل- -ح- -ة ف- -ري- -ق
م- -ون -اك -و ‘ ،ب -ط -ول -ة ف -رنسش -ا
للموسشم أ÷اري ،بعد خوضشه
مقابلَت Úوقّدم إأسشÓم سشليماÊ
أأدأًء رأق -ي -ا أأم -ام سشÎأسش-ب-ورغ،
ون- -ال أل- -ل -قب أل -ف -خ -ري رج -ل
أŸبارأة
وبات فريق موناكو  -بعد
هذأ ألتعادل  ‘ -أŸركز  19وقبل أأ’خ،Ò
ِبرصشيد نقطَت .Úويتموقع نادي سشÎأسشبورغ
‘ ألرتبة  17بِمجموع  3نقاط .بات ألÓعب
ألدو‹ أ÷زأئري إأسشÓم سشليما Êثا’ Êعب
جل  3أأهدأف على أأ’قل ‘ أأو ¤مقابلَتيه
ُيسش ّ
له مع فريق موناكو ،بِرسشم بطولة فرنسشا لكرة
ألقدم.

منذ  50سشنة خلت (نصشف قرن) ⁄ ،يسشبق
أأن سش ّ-ج -ل ’عب ج -دي -د ‘ ف -ري -ق م-ون-اك-و 3
أأهدأف على أأ’قل ‘ ،أأو ¤مقابلَت Úله ضشمن
إأطار ألبطولة ألفرنسشية.
سش ّ-ج -ل أŸه -اج -م إأسش Ó-م سش-ل-ي-م-ا Êه-دف-ه
أأ’ّول ضشد نيم ،أأ’حد أŸاضشي ،ضشمن إأطار
أ÷ولة ألثالثة من عمر ألبطولة ألفرنسشية‘ ،
أأّول م- -ب- -ارأة ل- -ل- -دو‹ أ÷زأئ- -ري م- -ع ف- -ري -ق

م-ون-اك-و .وع-اد سش-ل-ي-م-ا،Ê
ِلُ-ي-سشّ-ج-ل ه-د َفِ Úلمصشلحة
ف -ري-ق أأ’ح-م-ر وأأ’ب-يضس،
ضشد نادي سشÎأسشبورغ‘ ،
ث -ا Êم -وأج -ه-ة لـ «قّ-ن-اصس
ﬁارب - - -ي ألصش - - -ح - - -رأء»،
ِبرسشم منافسشة «ألليغ .»1
ق-ب-ل إأسشÓ-م سش-ل-ي-م-ا،Ê
سشّ-ج-ل أŸه-اج-م إأÁان-ويل
ريفي 4 Òأأهدأف لِمصشلحة
م - -ون - -اك- -و ‘ ،أ÷ولَ - -تÚ- -
أأ’و ¤وأل-ث-ان-ي-ة م-ن ع-م-ر
ألبطولة ألفرنسشية لِموسشم
 .2014-2013ي- - - - - -ق - - - - -ول
أŸوق -ع أل -ع -اŸي «أأوب -ت -ا»
أ- - - - - - - - - - -ıت - - - - - - - - - -صس ‘
أإ’حصشائيات.
وأأمضش - -ى أل - -ف - -رنسش - -ي
ريفي Òهدفا ضشد بوردو
‘ أ÷ولة أأ’و ،¤وثÓثية
أأمام مونبلييه ‘ أŸششهد
ألثاِ .Êعلما أأن سشليما ⁄ Êيلعب أ÷ولتَÚ
أأ’و ¤وأل- -ث- -ان- -ي- -ة م -ن ع -م -ر أŸوسش -م أ◊ا‹
ي فريق
ِلمنافسشة «ألليغ  ، 1حيث كان يرتدي ز ّ
ل -يسش Îسش -ي -ت-ي أإ’‚ل-ي-زي .وأن-ت-ق-ل إأÁان-وي-ل
ريفي Òصشيف  2013إأ ¤فريق موناكو ،قادما
من نادي تولوز ألفرنسشي.

طالبته بالتحسسن أإكÌ

جماه Òنابو‹ غ Òراضسية عن مسستوى غو’م
أأع -ربت ف -ئ -ة ك -بÒة م -ن ج -م -اه Òن -اب -و‹
أإ’ي -ط -ا‹ أل -ن -اشش -ط -ة ع -ل -ى م -وق-ع أل-ت-وأصش-ل
أ’جتماعي «توي »Îعن خيبة أأملها من جرأء
ألÎأج -ع أل -ك -ب Òأل -ذي شش -ه-ده م-ردود أل-ن-ج-م
أ÷زأئ- -ري ف- -وزي غÓ- -م ،م- -ن- -ذ ع- -ودت- -ه إأ¤
أÓŸعب ،بعد أإ’صشابت Úأللت Úتلقاهما على
مسشتوى ركبته وأأبعدتاه عن أÓŸعب لفÎة
Œاوزت ألسش - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة.
كان ألظه Òأأ’يسشر أ÷زأئري قد ششكل نقطة
ضش- -ع -ف ف -ادح -ة ‘ تشش -ك -ي -ل -ة ن -اب -و‹ خ Ó-ل
أŸوأج -ه -ة أل -ت -ي ج -م -ع -ت-ه ،ألسش-بت أŸاضش-ي،
ب -ج -وف -ن -ت -وسس ،وه -و م -ا أأج ÈأŸدرب ك-ارل-و
أأنششيلوتي على تعويضشه بالÈتغا‹ ماريو روي
ق- - -ب- - -ل ضش- - -رب- - -ة ب- - -دأي- - -ة ألشش - -وط أل - -ث - -ا.Ê
حصشل غÓم على تقييم سشيء للغاية من قبل
معظم ألصشحف ألرياضشية أإ’يطالية ،فضشÓ
عن موأقع أإ’حصشاءأت ،وذلك بسشبب أأ’خطاء
ألكبÒة ألتي أرتكبها طوأل ألفÎة ألتي لعبها.
ه -ذه ب -عضس أŸق -ت -ط -ف -ات م -ن ردود أأ’ف-ع-ال
ألسش -ل -ب -ي -ة م -ن ج -م -اه Òن -اب -و‹ Œاه غ Ó-م.
Óسش-ف غÓ-م لن
ي-ق-ول أŸشش-ج-ع أأن-ط-ون-ي-و« :ل -أ
يسش -ت -ع -ي -د أŸسش -ت -وى أل -ذي ك -ان ع -ل -ي -ه ق -ب -ل
أصش-اب-ت-ه» .وك-تب م-ارك-و« :ق-ل-ب-ي ي-ع-تصش-ر أأŸا
عندما أأششاهد غÓم بهذأ أŸسشتوى ألضشعيف،
من سشوء حظنا سشنكون ›Èين على –مل
ماريو روي ‘ مركز ألظه Òأأ’يسشر خÓل
أŸوسش- -م أ÷دي- -د» .وق- -ال ف- -ارج- -ا« :ي- -ج- -در
أ’عÎأف بأان غÓم ألسشابق لن نششاهده أأبدأ

‘ أŸسشتقبل» .وأأ”« :ماريو روي Áنح ‘
أل -فÎة أ◊ال -ي -ة ضش -م -ان -ات دف -اع-ي-ة أأك Ìم-ن

غÓم ،أأعتقد أأن هذأ أأ’خ Òلن يتعافى أأبدأ
من إأصشابته».

بعد إفتسسان وإ’سسبا Êخوإك Úلوبيز

بوعراطة مدربا جديدا ’–اد بلعباسس
أأنهى ›لسس إأدأرة أ–اد بلعباسس ،أأمسس أ’ثن ،Úإأجرأءأت تعاقده
مع أŸدرب أ÷زأئري ،رششيد بوعرأطة ،لقيادة ألفريق حتى عام .2021
يعد بوعرأطة أŸدرب ألثالث ألذي يعينه أ’–اد هذأ أŸوسشم ،بعد كل
من أ÷زأئري يونسس إأفتيسشان ،وأإ’سشبا Êخوأك Úلوبيز مارتينيز .حدد
مسشؤوولو ألنادي خيار ألبقاء كهدف رئيسشي ،خاصشًة بعد أ’نطÓقة
ألسشيئة للفريق ‘ ألدوري ،بسشبب أŸششاكل أإ’دأرية وأأ’زمة أŸالية
أÿانقة .حقق بوعرأطة إأ‚ازأت عدة ‘ ألكرة أ÷زأئرية ،حيث يعتÈ
أأصشغر مدرب فاز بلقب ألدوري ،وكان ذلك عام  1990برفقة مولودية
قسشنطينة.

من جهة أأخرى‚ ،ح مسشؤوولو أ–اد بلعباسس ‘ ،إأنهاء أأزمة تأاهيل
’عبيه أ÷دد ،ألذين ” أسشتقدأمهم ،خÓل أÒŸكاتو ألصشيفي أ÷اري،
م - - - -ن أأج - - - -ل أŸشش- - - -ارك- - - -ة ‘ أŸب- - - -اري- - - -ات بشش- - - -ك- - - -ل ق- - - -ان- - - -و.Ê
حصشلت إأدأرة ألنادي ،على تصشاريح ’عبيها ،بعد توصشلها إأ ¤تسشوية
نهائية مع ألÓعب Úألذين لديهم مسشتحقات مالية لدى أ–اد بلعباسس،
وت -ق-دÁه-ا ضش-م-ان-ات ب-ال-ت-ن-ازل ع-ن ح-ق-وق أل-بث أل-ت-ل-ف-زي-و Êأÿاصش-ة
باŸوسشم أŸاضشي .بذلك أأصشبح بإامكان أ÷هاز ألفني ’–اد بلعباسس،
إأششرأك ألÓعب Úأ÷دد ،بدأية من أ÷ولة أŸقبلة وهو ما قد يعود
بالفائدة على ألفريق.

–ويÓت

انتقال ا◊ارسس سسÒجيو ريكو إا ¤باريسس سسان جÒمان
أأعلن نادي إأششبيلية أإ’سشبا Êأنتقال حارسشه
سشÒج- -ي- -و ري- -ك- -و إأ ¤صش- -ف -وف ب -اريسس سش -ان
جÒمان (حامل لقب) ألدوري ألفرنسشي على
سشبيل أإ’عارة مع أأحقية ألششرأء نهائيا بنهاية
أŸوسشم أ÷اري.
وقضشى أ◊ارسس ألششاب « 26عاما» كل
مسشÒت- -ه أل- -ري -اضش -ي -ة دأخ -ل ج -درأن أل -ن -ادي
أأ’ندلسشي ،حيث بدأأ أأو’ مع ألفريق ألرديف

منذ  2011وŸدة  3سشنوأت قبل أأن يرتقي
للفريق أأ’ول ‘ .2014
وحمى ريكو عرين إأششبيلية أ’ول مرة ‘
مبارأة رسشمية ‘  14سشبتم ‘ 2014 Èمبارأة
بالليغا أأمام خيتا‘ وفاز بها ألفريق بثنائية
نظيفة.
ذكر ألنادي ‘ بيانه أأن أ◊ارسس ألدو‹
خ- -اضس  170م -ب -ارأة رسش-م-ي-ة ﬁاف-ظ-ا ع-ل-ى

نظافة ششباكه ‘  58منها ،و‚ح ريكو ‘
قيادة إأششبيلية للتويج بلقبي ألدوري أأ’وروبي
موسشم Úمتتالي/ 2015 - 2015 / 2014( Ú
 .) 2016تعد هذه هي أإ’عارة ألثانية للحارسس
ألذي Áتد عقده مع ألنادي أأ’ندلسشي حتى
 ،2021وذلك ب- - -ع- - -دم- - -ا خ- - -رج ل- - -ل- - -دوري
أإ’‚ليزي أŸوسشم أŸاضشي ع Èبوأبة فولهام
أإ’‚ليزي ألذي ششارك معه ‘  32مبارأة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إادارة نيسس ُتعلن إا“ام صسفقة بوداوي
أأكد أŸسشؤوول جون
ب - -ي Òري - -ف ،Òرئ- -يسس
نادي نيسس ألفرنسشي،
مسش - - - - - - - - -اء أأول أأمسس
أأ’حد ،أنتدأب إأدأرته
لÓ- - - - - -عب أل- - - - - -دو‹
أ÷زأئ- - - -ري ألشش - - -اب
وأل - - -وأع - - -د وب- - -ط- - -ل
إأف- - -ري- - -ق- - -ي - -ا هشش - -ام
ب - -ودأوي .ق- -ال ج- -ون
بي Òريف ،Òإأن هششام
ب - - -ودأوي ه - - -و آأخ - - -ر
’عب ج- -ل- -ب- -ت -ه إأدأرة
نادي نيسس ‘ ،سشوق
أإ’ن-ت-ق-ا’ت ألصش-ي-ف-ية
أ◊الية.
ج- - -اء ذلك ع- - -ل - -ى
لسش - -ان رئ - -يسس ن - -ادي
نيسس ،مسشاء أأول أأمسس
أأ’حد ‘ ،تصشريحات
ل -لصش -ح-اف-ة أÙل-ي-ة،
بعد فوز فريقه ألثمÚ
( )2-1ع- -ل- -ى أŸضش- -ي- -ف رأنِ ،ب -رسش -م أ÷ول -ة
ألرأبعة من عمر ألبطولة ألفرنسشية.
أأضش- -اف ج- -ون ب -ي Òري -ف Òإأن ب -ودأوي ه -و
خامسس وآأخر ’عب تنتدبه إأدأرة نادي نيسس،
ُم -شش -ي-دأ ِب-ال-ع-م-ل أل-ك-ب Òأل-ذي قّ-دم-ه أŸدي-ر
أل -ري -اضش -ي ج -ول -ي -ان ف -ورن-ي-ي ‘ ،ج-لب ه-ذأ
أÿماسشي ،بينهم ألدولَي Úأ÷زأئرَي Úهششام
بودأوي وآأدم ألوناسس .قِدم متوسشط أŸيدأن

هششام بودأوي ( 19سشنة) من نادي ألبارأدو،
أŸدرسشة ألكروية ألعاصشمية ألتي أنضشمّ إأليها
أأوأخر ألعقد أŸاضشي وهو «مرأهق» .هكذأ
سش- -ي- -ل- -عب إأب- -ن و’ي- -ة بشش- -ار ‘ ف- -ري -ق ن -يسس
أل-ف-رنسش-ي ،رف-ق-ة ُم-وأطَ -ن-ي-ه :أŸدأف-ع ي-وسشف
ع -ط -ال وم -ت -وسش -ط أŸي -دأن أل -ه -ج -وم -ي أآدم
ألوناسس.

’ندية إلعربية
كأاسس إ أ

شسبيبة السساورة تواجه الشسباب السسعودي
‘  23سسبتم Èببشسار
سش -يسش -ت -ق -ب -ل ن -ادي
شش-ب-ي-ب-ة أل ّسش-اورة ،أأح-د
‡ث - - - -ل - - - -ي أل- - - -ك- - - -رة
أ÷زأئ -ري-ة ‘ أل-ك-أاسس
Óن-دي-ة ‘
أل -ع -رب -ي -ة ل -أ
ك -رة أل -ق -دم ،م-ن-افسش-ه
ألششباب ألسشعودي ،يوم
أ’ث - -ن 23 Úسشبتم،È
Ãلعب  20أأوت 1955
‘ بششار (سشا 00ر)21
بحسشب ألÈنامج ألذي
كشش - -ف ع - -ن - -ه أ’–اد
أل -ع -رب -ي ل -ك-رة أل-ق-دم
ع -ل-ى م-وق-ع أل-ت-وأصش-ل
أ’جتماعي (توي.)Î
سش- - -ت - -دور م - -ب - -ارأة
أإ’ياب يوم ألثÓثاء 1
أأك- - - -ت- - - -وب - - -ر Ãل - - -عب
أل -ري -اضس ،أب -ت-دأء م-ن
ألسش - - - - -اع - - - - -ة (45ر17
بتوقيت أ÷زأئر).
ك- - -انت شش- - -ب- - -ي - -ب - -ة
أل ّسش - -اورة ق - -د كسش - -بت
تأاهلها للدور ألسشادسس
عشش-ر ب-ف-وزه-ا ب-ال-دورة أل-ت-أاه-ي-ل-ية للمجموعة
ألثانية ألتي جرت بالدأر ألبيضشاء (أŸغرب)
م- -ن  19إأ 25 ¤أأوت ،ح -يث سش -ج -ل أأشش -ب-ال
أŸدرب مصش-ط-ف-ى ج-ال-ي-ط ثÓ-ث-ة أن-تصش-ارأت
متتالية أأمام على ألتوأ‹ ،نادي فومبو( Êجزر
أل-ق-م-ر) ب-خ-م-اسش-ي-ة ن-ظ-يفة ،وتيليكوم جيبوتي
( )0-1وألنادي ألبنزرتي ألتونسشي (.)0-1
أأما أŸمثÓن أ÷زأئريان أآ’خرأن ‘ هذه
أŸنافسشة ،مولودّية أ÷زأئر وششباب قسشنطينة
فقد كانا معفي Úمن ألدور ألتمهيدي .وكان
شش -ب -اب قسش -ن -ط -ي -ن -ة ق -د ف -از ،ي -وم أل -ث Ó-ث -اء

أŸاضشي ،بقسشنطينة على أÙرق ألبحريني
( ‘ )1-3م- -ب- -ارأة أل -ذه -اب ،ف -ي -م -ا ي -خ -وضس
«أل-ع-م-ي-د» م-ب-ارأت-ه ،يوم  24سش-ب-تم ÈأŸقبل،
Ãلعب  5جويلية (30ر )20أأمام نادي ظفار
ألُعما.Ê
ع-ادت أل-نسش-خ-ة أل-ف-ارط-ة ل-ل-ك-أاسس أل-ع-ربية
Óندية ألتي جرت ‘ ششهر أأفريل أŸاضشي
ل أ
للنجم ألسشاحلي ألتونسشي أŸتّوج على حسشاب
ألهÓل ألسشعودي ( .)1-2وكان أ’–اد ألعربي
لكرة ألقدم قد خصشصس جائزة مالية للفائز
قدرها  6مÓي Úدو’ر.

يوإجه إنتقادإت حاّدة بعد ترإجع مسستوى «إلسسنافر»

’فا ’« :Êأافكر ‘ ا’سستقالة وسسنواصسل العمل
لتصسحيح اأ’خطاء»
أأكد ألفرنسشي دينيسس ’فا ،Êمدرب ششباب
قسشنطينة ،أأنه  ⁄ولن يفكر ‘ أ’سشتقالة من
تدريب ألنادي ،بعد سشلسشلة ألنتائج ألسشلبية
ألتي سشجلها ألفريق ‘ أ÷و’ت ألثÓث أأ’و¤
من ألرأبطة أÎÙفة أ’و ¤وقال ’فا‘ Ê
تصشريحات صشحفية «‘ ألوأقع ’ ترد على
ذهني مثل هذه أأ’فكار ‘ ألوقت ألرأهن ،أأنا
‘ هذأ أÛال منذ فÎة طويلة وأأعلم أأننا
ن -ع -ا Êمشش -ك Ó-ت ن -فسش -ي -ة ب -ح -ت-ة « .أأضش-اف:
«قدمنا أأمام مولودية وهرأن مبارأة كبÒة وكنا
أأقرب إأ ¤ألفوز ،صشنعنا عدة فرصس سشانحة،

ولكن ألفعالية غابت عنا أأمام أŸرمى بسشبب
سش -وء ألÎك -ي -ز وأل -تسش -رع» .وت -اب-ع« :ع-ل-ي-ن-ا أأن
ن-وأصش-ل أل-ع-م-ل ونصشّ-ح-ح أأوضش-اع-ن-ا باسشتمرأر
لتحسش Úنتائجنا ‘ ألدوري وألتدأرك قبل
فوأت أأ’وأن» .يوأجه ’فا Êأنتقادأت حادة
بسشبب أŸردود ألباهت ألذي يقدمه ألفريق
ألقسشنطيني’ ،سشيما مع إأصشرأره على إأششرأك
بعضس أأ’سشماء ألتي أأثبتت ﬁدوديتها وعدم
ق-درت-ه-ا ع-ل-ى مسش-اع-دة أل-ف-ري-ق ع-ل-ى –قيق
أأهدأفه.

á°VÉjQ

الثÓثاء  03سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  03محرم  1441هـ

بلماضضي يعقد اليوم ندوة صضحفية

لعبو «اÿضسر» يلتحقون Ãركز سسيدي موسسى للمشساركة ‘ الÎبصش
ينطلق ،اليوم ،تربصس اŸنتخب
ال -وط -ن-ي ب-ق-ي-ادة ال-ن-اخب ج-م-ال
ب-ل-م-اضض-يÃ ،رك-ز سض-ي-دي م-وسضى،
–سض -ب -ا Ÿواج-ه-ة م-ن-ت-خب ال-ب-نÚ
وديا ‘  9سضبتم Èو منتخب آاخر
 ⁄ي - - -ت- - -م ال- - -كشض- - -ف ع- - -ن- - -ه ‘ 5
سضبتمÃ ،Èلعب  5جويلية .
عمار حميسضي
ي-ط-وي اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،ال-ي-وم ،صس-ف-حة
التتويج بلقب كأاسش أا· إافريقيا ليفتح صسفحة
ج-دي-دة ‡ث-ل-ة ‘ ال-ت-حضس ÒلÓ-سس-ت-ح-ق-اق-ات
اŸق -ب -ل -ة وع -ل -ى رأاسس -ه -ا تصس-ف-ي-ات ك-أاسش أا·
إافريقيا  2021وتصسفيات كأاسش العا.2022 ⁄
ت -ع -ود ال -ع -ن -اصس-ر ال-وط-ن-ي-ة إا ¤م-رك-ز سس-ي-دي
موسسى بعد آاخر مرة والتي عرفت احتفالهم
بالتتويج القاري الذي كان بعيد اŸنال ،إا’ ان
ارادة و عزÁة الÓعب Úو اŸدرب صسنعت
الفارق ‘ «كان» مصسر .
ي-ع-ق-د ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال بلماضسي،
اليوم ،ندوة صسحفية Ãركز سسيدي موسسى من
اجل ا◊ديث عن حالة الÓعب Úو ا’هداف
من بر›ة هذا الÎبصش دون نسسيان ا◊ديث
عن اللغط الكب Òالذي قيل حول مسستقبله مع
اŸنتخب الوطني ‘ الفÎة اŸاضسية و حقيقة
خÓفه مع رئيسش «الفاف» خ Òالدين زطشسي
حول بعضش ا’مور .
يطمح الناخب الوطني إ’‚اح فرصسة هذا
الÎبصش من اجل التحضس Òا÷يد للمواعيد
اŸقبلة ،من خÓل مواجهت Úوديت Úسستكونان
فرصسة من اجل البحث عن –سس ÚاŸسستوى

الفني وإاعادة شسحن بطاريات الÓعب.Ú
ي - -ع - -رف الÎبصش ا◊ا‹ مشس- -ارك- -ة ب- -عضش
الÓعب Úأ’ول مرة ،إاضسافة ا ¤غياب عناصسر
أاخرى كان العامل اأ’سساسسي هو ا÷انب البدÊ
وع -دم اتضس-اح ال-رؤوي-ة ب-خصس-وصش مسس-ت-ق-ب-ل-ه-م
ال- -ري- -اضس- -ي ع -ل -ى غ -رار زف -ان ،ب -وداوي وادم
اوناسش .
سستكون العناصسر ا÷ديدة مطالبة بإاثبات
أاحقيتها بالتواجد مع اŸنتخب الوطني خاصسة
ان ث -ق-ة ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ج-م-ال ب-ل-م-اضس-ي ’
ت -ق -در ب -ث -م -ن وه -و ال-ع-ام-ل ال-ذي ي-جب ع-ل-ى
العناصسر ا÷ديدة وضسعه ‘ ا◊سسبان.

م -ن ج-انب آاخ-ر،
سس - -ي - -ك - -ون اŸدرب
ال -وط -ن -ي م -ط -ال -ب -ا
ب - -إاع - -ادة ت - -ع - -ب- -ئ- -ة
ال Ó- - - -ع- - - -ب Úم- - - -ن
ال -ن -اح -ي-ة اŸع-ن-وي-ة
م - -ن اج- -ل –ق- -ي- -ق
اه -داف ج -دي-دة ‘
ال- -فÎة اŸق- -ب- -ل- -ة و
ت -ف -ادي ال-دخ-ول ‘
دائ-رة ال-تشس-ب-ع ال-ت-ي
قضست ع -ل -ى اج-ي-ال
م- - -ن ق - -ب - -ل ذه - -بت
ضس-ح-ي-ة ال-ت-ف-ك‘ Ò
عدم وجود اهداف
رياضسية معينة وجب
–ق -ي -ق -ه -ا وه-و م-ا
سس -ي-ج-ع-ل ب-ل-م-اضس-ي
أام - -ام ع - -م - -ل ك- -بÒ
ينتظره من الناحية
اŸعنوية .من ناحية
أاخ- - - - - -رى ،وصس - - - - -ل
الÓعبون ،بداية من
أامسش ،ا ¤مركز سسيدي موسسى من اجل بداية
الÎبصش ح- -يث ط- -لب ال- -ن -اخب ال -وط -ن -ي م -ن
العناصسر الوطنية تفادي التأاخ Òوهو ما تعّود
عليه الÓعبون ‘ الفÎة اŸاضسية.
ك- -م- -ا سس- -ي -ق -وم ا÷ه -از ال -ط -ب -ي ب -ال -ق -ي -ام
بفحوصسات على العناصسر الوطنية من اجل
تفادي الدخول ‘ متاهات اخرى فيما يخصش
ا◊الة البدنية لÓعب Úوهو ا’مر الذي ي ّصسر
بلماضسي على القيام به ‘ كل مرة من اجل
معرفة العناصسر ا÷اهزة من الناحية البدنية
مقارنة بÓعب Úآاخرين .

بطولة الو’يات اŸتحدة للتنسس

انسسحاب جوكوفيتشش بسسبب اإلصسابة
انسس -حب الصس -رب -ي ن-وف-اك ج-وك-وف-ي-تشش
اŸصسنف أاول عاŸيا ،من مباراته ‘ الدور
ال- -راب- -ع أام- -ام السس -ويسس -ري سس -ت -ان -يسس Ó-سش
فافرينكا ضسمن منافسسات بطولة الو’يات
اŸتحدة اŸفتوحة «فÓشسينج ميدوز» ،آاخر
البطو’ت اأ’ربع الكÈى ‘ التنسش.
ح- -رمت اإ’صس -اب -ة ج -وك -وف -ي -تشش م -ن
مواصسلة حملة الدفاع عن لقبه ‘ البطولة
ال -ذي ح -ق-ق-ه ال-ع-ام اŸاضس-ي ع-ل-ى حسس-اب
اأ’رجنتيني خوان مارتن ديل بوترو بثÓث
›موعات مقابل ’ شسيء بواقع أاشسواط
(.)3-6 ،6-7 ،3-6
ع -ان -ى الÓ-عب الصس-رب-ي اŸتّ-وج ب-أارب-ع-ة
أالقاب كÈى ‘ آاخر خمسش بطو’ت ،من
أا ‘ ⁄ك -ت -ف-ه ال-يسس-رى ،م-ن-ذ ب-داي-ة ب-ط-ول-ة
فÓ- -شس- -ي- -ن- -غ م- -ي- -دوز ،اأ’سس -ب -وع اŸاضس -ي،
وانسسحب ،أامسش ،من لقائه ضسد فافرينكا
عندما كان متأاخرا ‘ النتيجة بواقع (،4-6
 5-7و.)1-2
أاعرب جوكوفيتشش اŸتّوج بـ 16لقبا ‘
البطو’ت اأ’ربع الكÈى عن حزنه لعدم
ق-درت-ه ع-ل-ى اسس-ت-ك-م-ال م-ن-افسسات البطولة

وال -دف -اع ع -ن ل -ق -ب -ه بسس -بب اإ’صس-اب-ة ال-ت-ي
اكتفى بالقول إانها إاصسابة ‘ الكتف اليسسرى
دون ذكر تفاصسيل.
تعد هذه هي اŸرة الثانية فقط ‘
العقد اأ’خ Òمن الزمن التي يرغم فيها
ج -وك -وف-ي-تشش ع-ل-ى ا’نسس-ح-اب م-ن ب-ط-ول-ة

’صسابة ،بعدما انسسحب من
كÈى بسسبب ا إ
رب- -ع ال- -ن- -ه -ائ -ي ‘ وÁب -ل -دون  2017أامام
’صس -اب-ة ‘
ال -تشس -ي -ك -ي ت -وم -اسش ب -ردي -تشش إ
اŸرف- -ق ،اضس- -ط- -رت -ه ’ح -ق -ا ا ¤اÿضس -وع
لتدخل جراحي والغياب لفÎة طويلة.

لورنتي يّدعم صسفوف نابو‹
جوفنتوسش بطل إايطاليا .
كما لعب لورنتي اŸتّوج مع منتخب إاسسبانيا
بلقب كأاسش العا 2010 ⁄وكأاسش أاوروبا ،2012
‘ أان -دي -ة أاوروب -ي -ة أاخ -رى ،م -ن -ه -ا إاشس -ب -ي -ل -ي-ة
اإ’سسبا Êوسسوانسسي سسيتي وأاتلتيك بلباو.
كان نابو‹ قد خسسر بطريقة دراماتيكية
أامام مضسيفه جوفنتوسش ضسمن

ا÷ولة الثانية من البطولة اإ’يطالية بعدما
حّول تأاخره  3-0إا ¤تعادل ‘
ال-دق-ي-ق-ة  ،81ق- -ب- -ل أان يسس- -ج- -ل م -داف -ع -ه
السس-ن-غ-ا‹ ك-ال-ي-دو ك-ول-ي-ب-ا‹ ه-د ًف-ا ‘ م-رم-ى
فريقه ‘ الوقت بدل الضسائع أاهدى الفوز إا¤
جوفنتوسش.

’حسضن ’عب ‘ العا⁄
جائزة الفيفا أ

منافسسة مفتوحة ب Úميسسي ،فان دايك ورونالدو
أاع- - -ل- - -ن ا’–اد ال - -دو‹ ل - -ك - -رة ال - -ق - -دم،
اّŸرشس -ح Úل -ل -ف -وز ب -ج -ائ-زة أافضس-ل ’عب ‘
ال - - - - - - - - -ع - - - - - - - - -ا ⁄ه - - - - - - - - -ذا ال - - - - - - - - -ع- - - - - - - - -ام
وضسّمت القائمة ،الÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو
‚م جوفنتوسش ،واأ’رجنتيني ليونيل ميسسي
قائد برشسلونة ،والهولندي فÒجيل فان دايك
مدافع ليفربول ..كان لوكا مودريتشش’ ،عب
خط وسسط ريال مدريد ،قد تّوج با÷ائزة،
ال- -ع- -ام اŸاضس- -ي ،ب- -ي- -ن- -م- -ا حصس -د الÈت -غ -ا‹

كر Ëزاوي (مدرب ‚م مقرة ) لـ «الشضعب»:

الفوز أامام إا–اد بلعباسش يعّد حافزا لنا –سسبا للمباريات القادمة
وصض -ف م -درب ‚م م -ق-رة
ك - - - - - - -ر Ëزاوي ‘ ح- - - - - - -ديث
لـ«الشض -عب» ال -ف-وز ال-ث-ا Êم-ن
أاصض -ل ث Ó-ث م -ب -اري -ات ع -ل-ى
حسضاب ا–اد بلعباسس بـ ()1-2
وسضت ن -ق -اط ‘ ال -رصض-ي-د م-ن
’و ¤لهذا اŸوسضم
الرابطة ا أ
ت - -ع - -د إا‚ازا ك- -بÒا ط- -ال- -ب- -ا
أاشضباله Ãواصضلة اŸشضوار بكل
’ن ال -ق -ادم،
ذك- -اء وه -دوء ،أ
ب- -حسض- -ب- -ه أاصض- -عب وي -ت -ط -لب
ال-ك-ث Òم-ن ال-ت-واب-ل ال-تقنية
والÎكيز.

كريسستيانو رونالدو ا÷ائزة ‘ نسسختي 2016
و .2017سس -ي -ت -ج-دد الصس-راع ب Úال-ثÓ-ث-ي م-رة
أاخرى ،بعدما تفوق فÒجيل فان دايك
على رونالدو وميسسي مؤوخًرا ،ح Úتّوج
بجائزة أافضسل ’عب ‘ أاوروبا لعام .2019
تّ--وج ف--ان دايك م--ع ف--ري--ق--ه ب--ل-قب دوري
أابطال أاوروبا على حسساب توتنهام ،كما
’وروب--ي--ة م--ع
’· ا أ
ب---ل---غ ن---ه--ائ--ي دوري ا أ
هولندا التي سسقطت أامام الÈتغال .بدوره

’خÒة من
تّوج ميسسي هدافا للنسسخة ا أ
التشسامبيونزليغ برصسيد  12هدفا وحصسل
’سسبا.Ê
مع برشسلونة على لقب الدوري ا إ
م--ن ج--ان--ب--ه ،ك--ان ك--ريسس--ت--ي--ان-و ه-داف
’·
اŸرح---ل---ة ال---ن---ه--ائ--ي--ة م--ن دوري ا أ
’وروب--ي--ة ال--ذي تّ--وج ب--ه م--ع م--ن--ت--خب
ا أ
الÈت---غ---ال ،ك---م---ا ح---ق---ق ل--قب ال--دوري
’ي-------ط------ا‹ م------ع ج------وف------ن------ت------وسش..
ا إ

^ وم - - - - -اذا ع - - - - -ن
اŸسضتوى الفني بعد
ا÷ول- -ة ال- -ث- -ال- -ث- -ة
’ندية ؟
لكل ا أ
^^ على العموم مسستوى
م -ق -ب -ول وم -ت-ق-ارب ‘ ب-داي-ة
البطولة ومع الوقت سستظهر
ع -دة م-ع-ط-ي-ات ‘ ت-ع-داد ك-ل
الفرق ومن ثم Áكن ا◊كم
على هذا الفريق أاو ذاك من
ح- -يث ال- -ن- -ت- -ائ- -ج واŸسس -ت -وى
الفني.

حاوره :فؤواد بن طالب
^ الشض- -عب :م- -ا ه- -و ت- -ق- -ي- -ي -مك
Ÿشض -وار ‚م م -ق -رة ب -ع -د ا÷ول -ة
’ول اÎÙف ؟
الثالثة من ا أ
^^ ك -ر Ëزاوي :ب -ك-ل روح ري-اضس-ي-ة
ففريقنا إا ¤غاية ا÷ولة الثالثة وهو يلعب خارج
قواعده ما يعني أاننا نسس Òمن حسسن إا ¤أاحسسن
نظرا للمردود اŸقدم من طرف الÓعب Úحيث
’ول حيث أابهروا
أاثبتوا أانهم ‘ مسستوى القسسم ا أ
اŸنافسس ‘ Úا÷و’ت الثÓث ،وقد “كنا من
كسسب  6نقاط من أاصسل ثÓث مباريات وأامام
’ول ،على
فرق كبÒة لها باع كبÒا ‘ القسسم ا أ
غرار جمعية الشسلف التي فزنا عليها ‘ أاول
م -ب-اراة ،وان-ه-زم-ن-ا أام-ام ب-ل-وزداد بصس-ع-وب-ة وك-ن-ا
قادرين على العودة إا ¤الديار بالتعادل ،لكن
ن-قصش اÈÿة ل-دى اÛم-وع-ة ان-ه-زم-ن-ا ،ب-ي-ن-م-ا
اŸباراة الثالثة فزنا على فريق كب Òوهو ا–اد
بلعباسش.

’ي -ج -اب -ي -ة
^ ب- -ع- -د ال- -ن -ت -ائ -ج ا إ
للنجم ،هل من إاضضافات ؟
’ن نسستقبل خارج
^^ كما تعلمون نحن ا آ
قواعدنا ،وا◊مد لله فالÓعبون  ⁄يق ّصسروا
ف--وق اŸي--دان ،وك--ل ن-ت-ي-ج-ة إاي-ج-اب-ي-ة ﬁف-زة
’داري ،ولذلك فإان
لÓعب Úوا÷هاز الفني وا إ
‚م مقرة بدأا يدخل جو اŸباريات من بابها
العريضش وأامام فريق تفوقنا Œربة وخÈة،
وه--ذا م--ا ي--ج--ع--ل--ن--ا نسس--اي--ر ال--ب-ط-ول-ة ب-ه-دوء
ومعطيات جديدة.

^ م - -ا ه - -ي اÓŸح - -ظ - -ات ال- -ت- -ي
سضجلتها ‘ بداية البطولة ؟

قادما من توتنهام

أاعلن نادي نابو‹ ،نائب بطل إايطاليا لكرة
ال -ق -دم ،أامسش ا’ث -ن ،Úت -ع -اق-ده م-ع اŸه-اج-م
اإ’سسبا Êالدو‹ فرناندو لورنتي قادًما من
توتنهام اإ’‚ليزي.
سسبق للورنتي الذي بلغ مع توتنهام نهائي
رابطة أابطال أاوروبا ،اŸوسسم اŸاضسي قبل
اÿسس -ارة أام -ام ل -ي -ف-رب-ول ،ال-ل-عب ‘ صس-ف-وف

حوار

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^^ Áكن أان نقول بأان اŸسستوى متقارب
وكل الفرق تتسساوى تقنيا والدليل أان انهزامنا
أام---ام شس---ب---اب ب---ل--وزداد أاع--ط--ان--ا رؤوي--ة ك--بÒة
Ÿسستوى الفرق ومن تلك اŸباراة عرفنا بأان
Ÿقرة فريق له كل مواصسفات اŸنافسسة أامام
’ول اÎÙف
فرق ا أ

انتباهك ؟

^ م -ا ه -ي ال -ف -رق
ال - - - - -ت- - - - -ي أاث- - - - -ارت

^^ حاليا ’ Áكن ا◊كم على أاي فريق من
هذا ا÷انب ،ما عدا ثÓثة إا ¤أاربعة فرق بدأات
مÓمح نتائجها تظهر على غرار شش .بلوزداد ،شش.
القبائل ،مولودية ا÷زائر ،دون أان ننسسى الوفاق،
ل -ك -ن بصس -ف -ة ع -ام -ة اأ’م -ور سس -ت-تضس-ح ‘ ا÷و’ت
اŸقبلة.

^ ماذا عن فريقك ؟
^^ حاليا هو فريق شساب ،وتغ Òالفريق بنسسبة
 % 80وعليه فإاننا نعمل حاليا رويدا رويدا من أاجل
التأاقلم ‘ بطولة اأ’ول اÎÙف وبعث الثقة أاكÌ
لدى الÓعب Úو احتÓل مرتبة موفقة ‘ مرحلة
الذهاب.

^ م -ع -ن -ى ه -ذا أان ال -ن -ج-م ق-ادر
على إاحداث اŸفاجأاة؟
^^ طلبت من الÓعب Úبالبقاء ‘ ديناميكية
ا’نطÓقة اإ’يجابية واللعب بكل جدية وبÎكيز
عال فوق البسساط اأ’خضسر ،وهذا ليسش بغريب على
أاب -ن -اء م -ق -رة ال-ذي-ن دخ-ل-وا ال-قسس-م اأ’ول م-ن ب-اب-ه
العريضش.

^ كيف تنظر ا ¤الّلقاء القادم
مع وفاق سضطيف ؟

^^ ه -ي م -ب -اراة ﬁل -ي -ة واÿط-أا ف-ي-ه-ا ‡ن-وع
للفريق Úوعليه فالÎكيز سسيكون ‘ أاقصسى خط
وي -جب ع -ل -ي -ن -ا أان ’ ن -دخ -ل ‘ م -ت -اه -ات ال -ل -عب
العشسوائي.

^ كلمة أاخÒة
^^ نحن جد سسعداء با’نطÓقة وسسنعمل على
إابقاء الوتÒة نفسسها وأاملنا كب Òبأاداء مباراة كبÒة
أام -ام أانصس -ارن -ا وأانصس -ار ال -وف-اق وال-ت-ي سس-تسس-وده-ا
ال- -روح ال- -ري- -اضس- -ي- -ة ب Úال -ف -ري -قÿ Úل -ق ف -رج -ة
وا’سستمتاع للجميع.

جائزة أافضضل مدرب ‘ العا⁄

بوكيتينو ينافسش كلوب وغوارديول
أاعلن ا’–اد الدو‹ لكرة
ال-ق-دم «ف-ي-ف-ا» ق-ائ-م-ة تضس-م 3
م- -درب ،Úم- -رشس- -ح Úل- -ل- -ف -وز
ب - -ج - -ائ- -زة أافضس- -ل م- -درب ‘
ال- -ع- -ا ⁄ه- -ذا ال- -ع- -ام .ضس- -مت
القائمة اأ’Ÿا Êيورغن كلوب
اŸدي- -ر ال- -ف -ن -ي ل -ل -ي -ف -رب -ول،
واإ’سس- -ب- -ا Êب- -يب غ- -واردي- -و’
م - -درب م - -انشسسس Îسس - -ي- -ت- -ي،
واأ’رج- -ن- -ت- -ي- -ن- -ي م- -اوريسس -ي -و
ب - -وك - -ي - -ت - -ي - -ن - -و ،اŸدي - -ر ال - -ف - -ن - -ي ل- -ت- -وت- -ن- -ه- -ام.
قاد كلوب ليفربول لتحقيق لقب دوري اأ’بطال
اŸوسسم اŸاضسي ،بينما وصسل بوكيتينو ‘ إا‚از

ت -اري -خ -ي ل -ل -ن -ه -ائ -ي م -ع السس -بÒز،
وحصسد غوارديو’ لقب الÒÁÈليغ
مع السسيتيزنز .ينافسش على جائزة
أافضس-ل م-درب ل-لسس-ي-دات ،ال-ثÓ-ثي:
ج - -ي - -ل إال - -يسش م- -درب- -ة اŸن- -ت- -خب
اأ’م -ري -ك -ي ،وف -ي -ل ن -ي -ف -ي-ل م-درب
اŸن- -ت- -خب اإ’‚ل- -ي -زي ،وسس -اري -ن -ا
فيغمان مدربة اŸنتخب الهولندي.
Ÿقرر أان يحتضسن ملعب «سسان
من ا ُ
سسÒو» ‘ مدينة ميÓنو بإايطاليا،
حفل توزيع النسسخة الرابعة من ا÷ائزة ،يوم 23
سسبتم Èا◊ا‹..

كأاسس العا ⁄لكرة السضلة 2019

اŸنتخب التونسسي يحرز فوزه األّول
حّقق اŸنتخب التونسسي لكرة السسلة فوزه
اأ’ول ‘ ن -ه-ائ-ي-ات ك-أاسش ال-ع-ا ⁄ب-ع-د ت-ف-وق-ه،
أامسش ا’ث- -ن ،Úع- -ل- -ى ن -ظÒه اإ’ي -را67-79 Ê
Ãدينة غوانغزهو ‘ اطار ا÷ولة الثانية من
منافسسات اÛموعة الثالثة من كأاسش العا⁄
(الصس.)2019 Ú
كان اŸنتخب التونسسي انهزم ‘ ا÷ولة
اأ’و ¤أام- -ام اسس -ب -ان -ي -ا  101-62ف-ي-م-ا خسسر
م - -ق - -اب Ó- -ت - -ه اÿمسش ‘ مشس - -ارك- -ت- -ه اأ’و¤
(مونديال تركيا .)2010
أان-عشش اŸن-ت-خب ال-ت-ونسس-ي ،ب-ق-ي-ادة صس-ال-ح
اŸاج -ري ال -ذي سس-ج-ل  22ن-ق-ط-ة ‘ م-باراة

أامسش ا’ثن ،Úأاماله بالتأاهل ا ¤الدور الثاÊ
ومواصسلة مسسÒته نحو كسسب ورقة التأاهل ا¤
أاوŸبياد طوكيو  2020التي تبقى الهدف اأ’ول
واأ’سس- -اسس -ي ل -ل -خ -م -اسس -ي ال -ت -ونسس -ي ‘ ه -ذا
اŸونديال.
من شسأان هذا ا’نتصسار التاريخي للمنتخب
التونسسي ‘ اŸونديال ان يرفع من معنويات
الÓعب Úويدفعهم ا ¤بذل قصسارى ا÷هد،
خÓل اŸواجهة ا◊اسسمة مع بورتوريكو ،يوم
ا’ربعاء ،من اجل ضسمان التأاهل ا ¤الدور
الثا.Ê

إأعدأد :عب ـد
ألق ـادر سصنات ـي
إأمام أسصتاذ رئيسس
Ãسصجد ألبشصÒ
أإلبرأهيمي
شصـارع ألشصهـدأء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة
الذي ُيوِرث صصاحبه خشصيًة لله تعا ¤وُقْرًبا منه ،قال تعا:¤
{ }AoÉªn∏n©odrG p√OpÉÑnYp ørpe ¬n∏sdG ≈n °ûîrjn Éªnfsp GEفاطر ٢٨ :كما ُيوِرثه
إاÁاًنا وتصصديًقا Ãا جاء من عند الله ،قال تعاpøµpnd{ :¤

‡ا ل َي- - -شصtك ف - -ي - -ه ع - -اق - -ل أاsن
s
اإلسص Ó-م ه -و دي-ن ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة،
وليسس من شصيء أادل على ذلك من
كون أاsول ما نزل من كتاب الله تعا¤
ع -ل -ى رسص -ول ال -ل-ه صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسصلم هو≥n∏nNn …òpdsG ∂nHuQnp º°rSÉHp rGCônbr{ :

n∂«rdnp GE ∫nõpfro GC ÉªnHp ¿nƒæoepƒDrjo ¿nƒæoepƒDrªodrGhn ºr¡oærpep º∏r©pdrG »ap ¿nƒîop°SGôsdG
∂} النسصاء ١6٢ :وهذا هو العلم الذي أاُِمر
n ∏pÑrbn ørpe ∫nõpfro GC Éenhn

@ n∂HtQnhn rGCônbrG @ ≥m∏nYn ørep ¿nÉ°ùn frpr ’EG ≥n∏nNn
ºn˘∏s˘Yn @ ºp˘∏n˘≤n˘drÉ˘ Hp ºn˘ ∏s˘ Yn …pò˘ dsG @ Ωoôn˘ crn ’CrG
 }ºr∏n©rjn ºrdn Éen ¿nÉ°ùn frp ’EGالعلق5 - ١ :
r
وق -د دع -ا ال -ل -ه ت-ع-ا ‘ ¤آاي-ات

كثÒة من كتابه إا ¤التعtقل والتفtكر،
والتدtبر والتأاtمل ،ونَعى على أاولئك
ال- -ذي- -ن ُي- -ع u-ط -ل -ون ع -ق -ول -ه -م ،ف Ó-
ُيْعِملونها فيما ُخلقت له ،فقال تعاΩrn GC{ :¤

s¿n GC Ö
o °ùn ërJn
πtn°Vn GC ºrgo πrHn ΩpÉ©nfrn ’CrÉcn ’sp GE ºrgo ¿rp GE n¿ƒo∏≤p©rjn hrn GC n¿ƒ©oªn°ùr jn ºrgoônnãcrn GC
πk«Ñpn°Sا} الفرقان ٤٤ :وقال تعاºnæs¡néndp ÉfnrGCQnPn ór≤ndnhn{ :¤
øl«oYrn GC ºr¡odnhn É¡nHp n¿ƒ¡o≤nØr jn ’n Ülƒ∏obo ºr¡odn ¢pùfrpr ’EGhn øuéprdG ønep GÒkãpcn
πrHn ΩpÉ©nfrn ’CrÉcn ∂nÄpndho GC É¡nHp ¿nƒ©oªn°ùr jn ’n ¿lGPnGB ºr¡odnhn É¡nHp n¿hôop°üÑrjo ’n
∂  }َ¿ƒo∏apÉ¨nrdG ºogoاألعراف١7٩ :
n Äpndho GC πtn°Vn GC ºrgo

فاإلنسصان مأامور بأان يزيل عن نفسصه صِصفَة ا÷هل التي
ُول -د ع -ل -ي -ه -ا؛ وذلك ب -أان يسص -لك ط -ريَ-ق ال-ع-ل-م واŸع-رف-ة،
مسصتخدًما جوارحه التي َأانعم الله بها عليه ،قال تعا:¤
{πn©nLnhn ÉÄk«rn°T n¿ƒªon∏©rJn ’n ºrµoJpÉ¡neso GC p¿ƒ£oHo ørep ºrµoLnônNrn GC ¬os∏dGhn
™  }n¿hôoµo°rûJn ºrµo∏s©ndn InónÄparn ’CrGhn QnÉ°ün Hrn ’CrGhnالنحل7٨ :
n ªr°ùs dG ºoµodn
ي صصلى الله عليه وسصلم أافراَد أاsمته على
ب
ن
ل
ا
ث
ح
وقد
s
s
t
طلب العلم والسص ‘ Òطريقه ،وأاخÈهم بأاsنه جهاد ‘
سَصبيل الله تعا ،¤وأاsن طالب العلم Ãنزلة اÛاهد حتى
يرِجع إا ¤بيته ،فقال صصلى الله عليه وسصلمَ« :من خَرج ‘
طلب العلم ،كان ‘ سصبيل الله حتى يرِجع».
وإاsن من مظاهر التsشصريف والتكر Ëلطالب العلم أان
َتحتفي به مÓئكة الsرحمن عليهم السصÓم؛ فقد قال الsنبي
صصلى الله عليه وسصلم« :إاsن اÓŸئكة لتَضصعُ أاجنحَتها لطالب
العلم رضًصا Ãا يطُلب» ،ثم يكون طلب العلم بعد ذلك سصبًبا
من أاسصباب النجاة والفوز عند الله ،قال صصلى الله عليه
وسصلمَ« :من سصلك طريًقا يلتم ُسس فيه علًما ،سصsهل الله له به
طريًقا إا ¤ا÷نsة».
ي صصلى الله عليه وسصلم بَفضصل العلم على
وقد أاخ Èالنب t
العبادة؛ وذلك ألsن أاثر العلم يتعsدى إا ¤الغ ،Òأامsا العبادة
فهي خاصsصة بصصاحبها ،فقال صصلى الله عليه وسصلم ﬂاطبًا
 Òلك
أاحد صصحابتهَ« :ألن تغدو فتعuلم آايًة من كتاب الله خ ٌ
من أان ُتصصuلي مائة ركعٍة ،وألن تغدو فتعuلم باًبا من العلم
 Òلك من أان ُتصصuلي أالف ركعٍة».
ُعمل به أاو ُ ⁄يعمل خ ٌ
ونقصصد بالعلم هنا :كل علم َينفع اإلنسصان ‘ دينه
ودنياه ،ويتعsدى نفعه إا› ¤تمعه ،سصواء كان ذلك علَم دين
‡ا ينفع اŸسصلم Úويحتاجون إاليه؛ كالطبu
أام علم دنياs ،

والهندسصة ،والفَلك والصصناعات ،وغÒها من العلوم النافعة
للمجتمع.
حح
إال أاsنه ل بsد من التفريق ب Úالعلوم التي ُت َصص u
Óنسصان عقيدَته وعباداته وأاخÓقه ،التي تنجيه عند ربه،
ل إ
وب Úال -ع-ل-وم ال-ت-ط-ب-ي-قs-ي-ة أاو ال-ن-ظ-ري-ة ال-ت-ي ي-ح-ت-اج إال-ي-ه-ا
اÛتمع.
وقد رفع الله تعا ¤شصأاَن العلماء وَأاعلى قدرهم ‘
الدنيا واآلخرة ،و ⁄يسصuو بينهم وب ÚغÒهم؛ فقال تعا:¤
{ämÉLnQnOn ºn∏r©pdrG GƒJoho GC ønjòpsdGhn ºrµoærpe GƒæoenGB ønjòpdsG ¬o∏sdG ™panôrjn
 }Òٌ ÑpNn n¿ƒ∏oªn©rJn ÉªnHp ¬os∏dGhnاÛادلة ١١ :وقال تعاπrbo{ :¤

ƒdoho GC ôocsònànjn Éªnfsp GE ¿nƒªo∏n©rjn ’n ønjpòsdGhn n¿ƒªo∏n©rjn ønjpòdsG …ƒpàn°ùr jn πrgn
ِ ÉÑdrn ’CrG
 }Üالزمر٩ :
n

وج -ع -ل شص-ه-ادَة أاه-ل ال-ع-ل-م م-ق-رون-ة بشص-ه-ادت-ه ت-ع-ا¤
وشص -ه -ادة اÓŸئ-ك-ة ع-ل-ي-ه-م السصÓ-م ،ف-ق-ال عs-ز م-ن ق-ائ-ل:
{ÉªkpFÉbn p º∏r©pdrG ƒdoho GChn áoµnpFÓnªnrdGhn ƒngo ’sp GE ¬ndnp GE ’n ¬ofsn GC ¬os∏dG ón¡pn°T
p °ùr ≤pdrÉHp
§  }ُº«µpënrdG õojõp©nrdG ƒngo ’sp GE ¬ndnp GE ’nآال عمران ١٨ :وأاثنى
Óمثال التي ذكرها ‘
عليهم بأاsنهم الفاهمون اŸتعuقلون ل أ
كتابه ،فقال تعاÉenhn ¢pSÉæs∏dp É¡nHoôp°r†fn ∫oÉãnern ’CrG ∂n∏rJphn{ :¤
 }n¿ƒªopdÉ©ndrG ’sp GE É¡n∏o≤p©rjnالعنكبوت ٤٣ :وأاsنهم اŸرِجع واŸآال
ألفراد اÛتمع اŸسصلم ‘ أامور دينهم ودنياهم ،للسصؤوال
عنها وبيان ُحكمها ،قال تعاºràoærco ¿rp GE ôpcròudG πngrn GC Gƒdon ÉC°rSÉan{ :¤
 }¿َ ƒªo∏n©rJn ’nالنحل٤٣ :؛ األنبياء7 :
ك-م-ا ج-اءت األح-اديث ال-ن-ب-وsي-ة ل-ت-بu-ي-ن م-ك-ان-ة العلماء
وم-ن-زل-ت-ه-م؛ م-ن ذلك ق-ول ال-ن-ب-ي صص-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسص-لم:
«َفضصُل العاِلم على العابد كَفضصلي على َأادناكم» ،ثُsم قال
صصلى الله عليه وسصلم« :إاsن الله ومÓئكَته ،وأاهل ال sسصموات
واألرضص ،Úح -ت -ى ال s -ن -م -ل -ة ‘ ُج -ح -ره -ا وح -ت-ى اُ◊وت -
ليُصصtلون على ُمعuلم النsاسس ا .»Òÿوقوله صصلى الله عليه
جل آاتاه الله ماًل ف ُسصuلط
وسصلم« :ل حسصد إاsل ‘ اثنت :Úر ُ
جل آاتاه الله ا◊كمَة فهو يقضصي
على هَلَكته ‘ ا◊uق ،ور ُ
بها وُيعuلمها».
والعلم اŸقصصود بالثsناء هنا ،هو ذلك العلم النsافع،

اŸسصلم بطلبه والسصتزادة منه ،والدعاء من أاجله ،قال
تعاﬂ ¤اطًبا نبيsه صصلى الله عليه وسصلم»fpOrRp ÜuQn πrbohn{ :
 }Éªk∏rYpطه١١٤ :
أاsما العلم الذي يزيد اإلنسصان قسصوة وجحوًدا وُبعًدا عن
طاعة الله وطاعة الرسصول صصلى الله عليه وسصلم ،ف Óشصك
أانه سصيكون يوم القيامة َوباًل وحسصرة وندامًة على صصاحبه،
وهذا ما كان َيسصتعيذ منه رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم؛
ففي ا◊ديث أان sالنبي صصلى الله عليه وسصلم كان يتعsوُذ من
أاربٍع؛ «من علم ٍ ل ينفُع ،ومن قل ٍ
ب ل َيخشصعُ ،وُدعاءٍ ل
ُيسصمع ،ونفسسٍ ل تشصبُع».
وإان من مظاهر عدم النتفاع بالعلم ،أان ُيورث صصاحبه
غروًرا وإاعجابًا بالنsفسس ،فيظن أان sما عنده من العلم ليسس
موجوًدا عند أاحد من خلق الله ،ناسصيًا قول الله تعا:¤
 }ٌº«∏pYnm ºr∏Yp …Pp πuco ¥يوسصف:
{n ƒranhn AoÉn°ûfn øren ämÉLnQnOn ™oanôrfn
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أاو أان يفتقد النيsة الصصا◊ة من طلب العلم ،فيكون
م -ن-ت-ه-ى قصص-ده إاح-راز اŸن-اصِص-ب واألل-ق-اب والt-رتب ،وق-د
حsذر النبي صصلى الله عليه وسصلم من ذلك فقالَ« :من تعلsم
‡ا ُيبتغى به وجه الله عsز وجل؛ ل يتعلُsمه إاsل لُيصصيب
علًما s
به عرضًصا من الtدنيا  ⁄يِجد َعرفا÷sنة يوم القيامة».
أاو أان َيكتم ما أاُمر بتبليغه ونشصره من العلم النافع ،وقد
قال صصلى الله عليه وسصلمَ« :من سُصئل عن علم ٍ َعِلَمه ثُsم
َكتمه ،أاُ ِ
÷مهيوم القيامة بِلجامٍ من نارٍ».
ول ينبغي Ÿسصلم أان َيسصمح لنفسصه بأان يفعل أاو يقول
شصيًئا بغ Òعلم؛ ألsن الله سصيسصأاله عن ذلك يوم القيامة ،قال
∞ ôn°ün ÑndrGhn ™nªr°ùs dG ¿sp GE ºlr∏Yp p¬pH ∂nnd ¢nù«rdn Éen
تعاo ≤r Jn ’nhn{ :¤
∂ ∫kƒÄo°ùr en ¬oærYn ¿nÉcnا} اإلسصراء٣6 :
n Äpdnho GC πtco OnGnƒDØodrGhn
ونخلصس ‡ا سصبق ،إا ¤أان ديننا هو دين العلم ،وأانs
على أاsمة اإلسصÓم أان تكون السصsباقة والرائدة ‘ كuل ميادين
العلم واŸعرفة ،وأان sاإلسصÓم بتعاليمه وقَِيمه  ⁄يكن ‘
يوم من األيام مانًعا من تطtور أاتباعه وارتقائهم ب Úاأل·،
كما  ⁄يكن سصبًبا ‘ انتشصار مظاهر الكسصل والتوا Êبينهم،
حuرك
بل كان بحق xمشْصَعل نهضصة األمة ع Èالتاريخ ،وُم َ
هَِممها إا ¤السصبق والuريادة والتميز ‘ كل ›الت ا◊ياة،
وإاsن الضصعف والَوهن الذي أاصصاب أامsتنا اليوم ،ل ينبغي أان
َيثنيها عن اسصتعادة دورها ا◊ضصاري ،وأا›اِد تاريخها
الزاهر ،لتأاخذ مكانها الصصحيح ب Úاأل· ،بعد أان برهنَت
ا◊ضصارة اإلسصÓمية ‘ العصصور الوسصطى على تقtدمها
وإاثرائها لكل uا◊ضصارات ‘ زمانها.

لدب وفوائده
أانواع ا أ

أألدب مع ألله وألرسصؤل | أأكملـ ـه

األدب ثÓثة أانواع :أادب مع الله سصبحانه،
وأادب مع رسصوله  -صصلى الله عليه وسصلم -
وشصرعه ،وأادب مع خلقه.
ف - - - -األدب م - - - -ع ال - - - -ل- - - -ه ثÓ- - - -ث- - - -ة أان- - - -واع:
أاح-ده-ا :صص-ي-ان-ة م-ع-ام-ل-ت-ه أان يشص-وبها بنقيصصة.
ال- -ث- -ا :Êصص- -ي- -ان- -ة ق -ل -ب -ه أان ي -ل -ت -فت إا ¤غÒه.
الثالث :صصيانة إارادته أان تتعلق Ãا Áقتك عليه
األدب مع رسصول الله |.
وأاما األدب مع رسصول الله | فإانه يكون
Ãعرفة قدره  -عليه الصصÓة والسصÓم  -ومعرفة
مكانته ،وأانه رسصول من عند الله ،وأانه  -صصلى
الله عليه وسصلم  -بلغ الناسس دين الله على أا”
وجه وأاحسصن حال ،ومن األدب مع رسصول الله -
عليه الصصÓة والسصÓم  -بل ع Úاألدب معه:
ط -اع -ت -ه ف -ي -م -ا أام -ر ،وتصص -دي -ق -ه ف -ي -م-ا أاخ،È
والنتهاء عما نهى عنه وزجر ،واألدب مع رسصول
اللّه | يعني كمال التّسصليم له ،والنقياد ألمره،
وتلّقي خÈه بالقبول والتّصصديق.

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

من مظاهر ألتsشصريف وألّتكر Ëلطالب ألعلم أأن َتحتفي
به مÓئكة ألsرحمن عليهم أل ّسصÓم

ثالثا :األدب مع اÿلق:
وأامّا األدب مع اÿلق :فهو معاملتهم  -على
اختÓف مراتبهم Ãا يليق بهم ،فلكلّ مرتبة
أادب .واŸراتب فيها أادب خاصّس .فمع الوالدين:
Óب منهما أادب هو أاخ ّصس به ،ومع
أادب خاصّس ل أ
العا :⁄أادب آاخر ،ومع ال ّسصلطان :أادب يليق به
وله ومع األقران أادب يليق بهم .ومع األجانب:
أادب غ Òأادبه مع أاصصحابه وذوي أانسصه .ومع
ال ّضصيف :أادب غ Òأادبه مع أاهل بيته.
ّ
Óك-ل آاداب ،ول-لشص-راب
ول -ك ّ-ل ح -ال أادب :ف-ل -أ
آاداب ،ول- -ل ّ-رك -وب وال ّ-دخ -ول واÿروج وال ّسص -ف -ر
واإلقامة والّنوم آاداب ،وللتّبّول آاداب ،وللكÓم
آاداب .ولل ّسصكون والسصتماع آاداب.
ومن فوائد اللتزام باألدب:
‡ا يشصينه وينتقصصه.
 -١يصصّفي سصلوك الفرد ّ
 -٢يجعل النّاسس يتحّلون باÙامد واŸكارم
ويبتعدون عن اŸناقصس.
 -٣يجعل اإلنسصان يحÎز عن اÿطأا ويتحّرى

ال ّصصواب.
 -٤يهّذب األخÓق ويصصلح العادات.
 -5يجعل اإلنسصان يلتزم باŸنهج الإلهيّ ‘
‡ا يصصلح أاحواله.
األرضس ّ
 -6واللتزام باألدب مع الّله يحّقق الّتقوى ‘
قلب اإلنسصان.
 -7واللتزام باألدب مع رسصول اللّه يحّقق
الّتسصليم والنقياد لل ّ
طاعة فيما أامر ونهى.
إان األدب مع الله والرسصول واÿلق منة الله -
جل وع - Óعلى من يشصاء من عباده ،كما قال
أاحد التابع :Úإان هذه األخÓق وهائب؛ فإاذا
أاحب الله عبده وهبه منها .ولهذا فإاّنه من أاراد
لنفسصه أان يكون متحليًا باألدب ،متخلًقا بأاخÓق
اإلسصÓم ،فعليه أان يقبل على الله -جل وع-Ó
حا عليه بالدعاء ،صصادًقا ‘
إاقبالً صصادًقا ُمِل v
الرجاء ،مؤوم ً
 Óمن الله -جل وع-Ó؛ فهو ل
يخيب عبًدا دعاه ،ول يرد عبًدا ناداه

العدد

١٨٠٣٨
الثÓثاء  ٠٣سصبتم ٢٠١٩ Èم
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هام جدأ

لسسÓم
العلم والّتعّلم ‘ ا إ
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خ Òالهدي:
عن أابي هريرة  -رضصي الله عنه  -أان رسصول الله صصلى الله
عليه وسصلم قال« :آاية اŸنافق ثÓث :إاذا حدث كذب ،وإاذا
اؤو“ن خان ،وإاذا وعد أاخلف» (رواه البخاري ومسصلم)

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

سس :ما حكم من تكّلم ‘ صسÓته؟
ج :لو تكّلم بكÓم الناسس ذاكرا ً أانه ‘ الصصÓة بطلت صصÓته ولو بحرف Úأاو
بحرف مفهم له معنى مثل (قِ ،عِ و ِ
ف) .ولو تكلم بكÓم الناسس كÓماً قليًÓ
وكان ناسصيًا أانه ‘ الصصÓة  ⁄تبطل ،وأاما ذكر الله ف Óيبطل ولو كان متعّمدا ً.

أاقوال مأاثورة:
جه نظرك إا ¤ال ّسصفح لÎى من عاونك ‘ الصصعود
إاذا بلغت القّمة فو ّ
إاليها ،وانظر إا ¤ال ّسصماء ليثبت الله أاقدامك عليها

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد
قليل من العلم مع العمل به أانفع بكث Òمن العلم مع قّلة
العمل به.

نسساء الرسسول صسلى الله عليه وسسلم

حفصصة أمّ أŸؤؤمن - Úرضصي ألله عنها -
هي حفصصة بنت عمر  -عليهما الرضصوان ُ -ولدت إاذ قريشس تبني البيت
ا◊رام ،وكانت حفصصة قبل أان تنال شصرف زواج رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم
 بها زوجًة للصصحابي ا÷ليل خنيسس بن حذافة السصهمي القرشصي ،الذي شصهدغزوَتي بدر وأاحد ،وهاجر بدينه إا ¤ا◊بشصة ،ثم أادركْته اŸنيsة ‘ دار الهجرة،
تارًكا وراءه أارملته الثاكلة الشصاsبة حفصصة بنت عمر.
مضصت األي -ام ت -خÎم شص -ب -اَب ح -فصص-ة ،وت-خ-ن-ق صص-ب-اه-ا ،وأاخ-ذ ع-م-ر يشص-ع-ر
بانقباضس قاتلٍ كلما رأاى ابنته الشصابة رازحة –ت أاعباء حزنها وانقباضصها ،و‘
جو هذا ا◊زن القابضس القا”Ÿ ،عتْ ‘ حواشصي خاطر عمر فكرةٌ انفرجت لها
أاسصاريُره ،واحتلت مكانَتها من نفسصه ،ف Óعليه أان يلsم اأطراف شصجاعته ،ويسصعى
جاهًدا أان يختاَر لها زوجًا تأانسس لصصحبته ،ويرtد عليها بعضس الذي فقدتْ ‘
أالوان شصتى قائمة من ا◊داد ،حاولت أان تذري غصصن شصبابها ،وتطفئ نور
نضصارتها ،نيًuفا وسصتة أاشصهر ،وما اعتملت هذه الفكرة ‘ نفسس عمر وارتاح لها،
حتى برز شصخصس أابي بكر أامام عينيه ،فوقع اختياُره عليه؛ Ÿا امتاز به الصصuديق
من رزانة وسصماحة ووداعة ،ولكن sأابا بكر بعد إاذ عرضس عمر األمَر عليه ،أامسصك
وُ ⁄يجب ،وانصصرف عمر واجًدا ل يكاد يصصuدق أاذنيه وعينيه ،بأاsن صصاحبه رفضس
ابنته حفصصة ،بعد إاذ عرضصها أابوها عليه ،ثم حملتْ عمَر قدماه إا ¤بيت عثمان؛
إاذ ماتت زوجتُه رقية بنت رسصول الله  -عليه صصلوات الله  -راجًيا أان يج Èعثماُن
بَقبوله ،ما كسصر أابو بكر برفضصه ،ولكن عثمان بعد إاذ عرضس عمر األمر عليه،
اسصتمهله أايامًا جاءه بعدها فقال :ما أاريد أان أاتزّوج اليوم.
أاصصاب عمَر دواٌر كاد يتهاوى به نحو األرضس من حرج اŸوقف وقسصوته ،ثم
أالفى نفسصه وقد تدافقتْ به سَصورته نحو رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم -
يشصكو إاليه صصاحبيه ،أاقبل الرسصول  -عليه الصصلوات  -بوجهه على عمر ،يسصأاله ‘
رقة ومÓطفة ،ونفضس عمر لدى الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم  -جملة القصصة،
فما كان جوابه إال أان قال له  -عليه الصصلوات  -وهو يبتسصم« :يتزّوج حفصصَة َمن
هو خ Òمن عثمان ،ويتزّوج عثماُن مَن هي خ Òمن حفصصة».
فما وسصع عمَر إال أان يرuدد قولة الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم  -مأاخوًذا
بروعة اŸفاجأاة« :يتزوج حفصصة مَن هو خ Òمِن عثمان؟» ،يا ليت شصعري؟
أايصصدق ما Áر باÿاطر ،فيتزوج الرسصول  -صصلى الله عليه وسصلم  -من حفصصة
بنت عمر؟
ف الذي  ⁄تتطاول إاليه أامانيه ،نهضس عمر بعد هذه اللمحة
هذا واللِه الشصر ُ
اÿاطفة والعرضس السصريع إا ¤رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم  -وهو ‘ غمرة
من الفرح يصصافحه ويشصكر الله فيه ،وقد نسصي ما عانت نف ُسصه العزيزة من قسصوة
الرفضس ،وخرج عمر من لدن رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم  -يكاد يطÒ
ف إا ¤ابنته وإا ¤أابي بكر وعثمان وجميع أاهل
بجَناح Úمن عزة وفرحة ،ليز ّ
اŸدينة بشصرى هذه ا ِ
ÿطبة اŸباركة.
ويشصاء الله أان يكون أابو بكر أاول َمن يلقى عمر ،ويدرك سصsر فرحته ،فيُقبل
عليه مهنًئا معتذًرا :ل ْŒد علي uيا عمر؛ فإان رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم
 ذكر حفصصة؛ فلم أاكن ألفشصي سصsر رسصول الله  -صصلى الله عليه وسصلم  -ولو تركهالتزّوجتُها ،وانصصرف كÓهما إا ¤ابنته؛ عمر ليهنuئ حفصصه بأاكرم زوج ،وأابو بكر
“ت نعمة الله على حفصصة ،تأاسصو
ليهuون على عائشصة من وقع ا ،Èÿوهكذا ّ
“ت على عثمان بزواج أام كلثوم بنت رسصول الله
جراحها ،وتنسصيها أاتراحها ،كما ّ
 -عليه صصلوات الله.
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’جال اÙددة قانونا ،الفريق ڤايد صشالح :
ا’سشتحقاق الرئاسشي ‘ ا آ

من اأ’جدر اسستدعاء الهيئة الناخبة يوم  15سسبتمÈ
^ ا’نسس ـ ـداد والغلي ـ ـان ‘ ا÷بهـ ـ ـة ا’جتماعية إ’طالة عمر اأ’زمة
^ الشستم والقذف والتهم الباطلة ،غ Òمقبول قانونا وأاخÓقا وعرفا
^ ا÷يشش لن يكـ ـ ـون طرفا ‘ ا◊ـ ـ ـ ـ ـوار إا ¤غايـ ـ ـة انتخ ـ ـ ـاب الرئيسش
ششرع الفريق أاحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الششعبي ،أامسس ا’ثن ، Úبزيارة عمل وتفتيشس
إا ¤قطاعات ووحدات الناحية العسشكرية الرابعة بورقلة .وتأاتي مواصشلة للزيارات اŸيدانية إاﬂ ¤تلف النواحي العسشكرية.

h.¥
الزيارة اسصتهلت من القطاع العملياتي شصمال
شصرق إان أامناسش ،فبعد مراسصم السصتقبال ورفقة
اللؤاء حسصان عÁÓية قائد الناحية العسصكرية
الرابعة ،تفقد الفريق عددا من وحدات هذا
القطاع اŸرابطة على ا◊دود ا÷نؤبية الشصرقية
لبÓدنا على غرار وحدات اللؤاء  4١مدرع ،أاين
اسص -ت -م -ع إا ¤ع -رضش شص -ام -ل ح -ؤل ه -ذه ال-ؤح-دة
الهامة قدمه قائدها ،ليلتقي بعد ذلك بأافرادها،
حيث أالقى باŸناسصبة كلمة أاكد من خÓلها أان من
لعمال اŸيدانية التي تشصهد بصصدق على
أابرز ا أ
عقÓنية وصصدقية ما –قق ،هي تلك ا÷هؤد
ا◊ثيثة اŸبذولة على كافة اŸسصتؤيات مؤؤكدا أان
ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشش ال-ؤط-ن-ي الشص-ع-ب-ي سصليل
جيشش التحرير الؤطني ،تبذل كل ما ‘ الؤسصع،
ل -ت -ج -ع -ل م -ن ال -ن -ه-ج ال-ع-م-ل-ي واŸه-ن-ي ل-ق-ؤات-ن-ا
اŸسص-ل-ح-ة نسص-خ-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ذلك ال-ن-ه-ج القؤË
لبرار
الذي سصار على دربه وعلى هداه شصهداؤونا ا أ
لخيار.
و›اهدونا ا أ

إاصسرار العدالة على اجتثاث آافة
الفسساد بفتح اŸلفات دون اسستثناء
الفريق و‘ كلمته التؤجيهية التي بثت إا¤
ج -م -ي-ع وح-دات ال-ن-اح-ي-ة ع Èت-ق-ن-ي-ة ال-ت-ح-اضص-ر
اŸرئي عن بعد ،تطرق إا ¤النتخابات الرئاسصية
لجدر أان يتم اسصتدعاء
اŸقبلة مؤؤكدا أانه من ا أ
الهيئة الناخبة بتاريخ  ١5سصبتم Èا÷اري ،على
لج -ال
أان ي- -ج -رى السص -ت -ح -ق -اق ال -رئ -اسص -ي ‘ ا آ
اÙددة ق-ان-ؤن-ا ،وه-ي آاج-ال م-ع-ق-ؤل-ة وم-ق-ب-ؤلة
ت-ع-كسش م-ط-ل-ب-ا شص-ع-ب-ي-ا م-ل-ح-ا .ك-ما جدد التنؤيه
بشصجاعة وإاصصرار رجال العدالة على اجتثاث آافة
ال- -فسص- -اد م- -ن ب Ó-دن -ا ،م -ن خ Ó-ل ف -ت -ح ج -م -ي -ع
لجراءات التي
اŸلفات ،دون اسصتثناء كما أاشصاد با إ
اتخذتها الدولة من خÓل رفع منحة التمدرسش
ل‚اح
بنسصبة معتÈة ،تؤفÒا للظروف اÓŸئمة إ
الدخؤل اŸدرسصي:
«فلقد سصبق وأان أاشصرت ‘ مداخلتي السصابقة
لجراء
إا ¤أاولؤية الشصروع ا÷دي ‘ التحضص Òإ
لسص-اب-ي-ع ال-ق-ليلة
الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسص-ي-ة خÓ-ل ا أ
القادمة ،وها أانا اليؤم أاؤوكد على أاننا وانطÓقا
م-ن م-ه-ام-ن-ا وصصÓ-ح-ي-ات-ن-ا واحÎام-ن-ا ل-ل-دسصتؤر
لجدر أان يتم
ولقؤان Úا÷مهؤرية ،نرى أانه من ا أ
اسص -ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة ب-ت-اري-خ  ١5سصبتمÈ
ا÷اري ،على أان يجرى السصتحقاق الرئاسصي ‘
لج -ال اÙددة ق -ان -ؤن -ا ،وه -ي آاج-ال م-ع-ق-ؤل-ة
اآ
ومقبؤلة تعكسش مطلبا شصعبيا ملحا.

التنويه بجهود الهيئة الوطنية للوسساطة
وا◊وار واإ’شسادة بنتائجها
و‘ هذا اإلطار وإاذ أانؤه مرة أاخرى با÷هؤد
اŸبذولة من قبل الهيئة الؤطنية للؤسصاطة وا◊ؤار،
وأاشصيد بالنتائج اŸشصجعة التي حققتها ‘ وقت
قصص ،Òعلى نهج ا◊ؤار ا÷اد والبناء والهادف ،ل
ي-ف-ؤت-ن-ي أان أاج-دد ال-دع-ؤة ل-ل-مضص-ي ق-دم-ا ب-ع-م-ل-ي-ة
ت -ق -ريب وج -ه -ات ال -ن -ظ -ر وت-ؤح-ي-د ال-رؤوى وإاي-ج-اد
اآلل -ي -ات ال -ت -ي Œسص-د اŸسص-ع-ى اŸل-ح اŸت-م-ث-ل ‘
التسصريع ‘ تنظيم النتخابات الرئاسصية ،لسصيما
م -ن خ Ó-ل ال -ت -نصص -يب ال -ع -اج -ل ل -ل -ه-ي-ئ-ة ال-ؤط-ن-ي-ة
اŸسص-ت-ق-ل-ة ل-ت-حضص Òوت-ن-ظ-ي-م وم-راقبة النتخابات
ال -ت -ي سص -تشص -رف ع -ل -ى ج -م -ي -ع م -راح -ل ال -ع -م -ل-ي-ة
أالن-ت-خ-اب-ي-ة وه-ؤ م-ا يسص-ت-دع-ي أايضص-ا ت-ع-ديل بعضش
م -ؤاد ق-ان-ؤن الن-ت-خ-اب-ات ل-ي-ت-ك-ي-ف م-ع م-ت-ط-ل-ب-ات
الؤضصع الراهن ،وليسش كما يطالب به البعضش بأان
هذا التعديل يجب أان يكؤن جذريا ومعمقا وÁسش
جميع اŸؤاد ‡ا يسصتلزم وقتا أاطؤل.

اŸرافقة والوقوف إا ¤جانب
رجال العدالة أ’داء مهامهم
النبيلة
هذه النتخابات التي تعد مؤعدا هاما ‘
تاريخ ا÷زائر سصتحمل حتما ب Úطياتها ما
ي -ت -ي -ح ق -ط -ع اŸزي -د م -ن الأشص -ؤاط ع-ل-ى درب
اإرسصاء دولة ا◊ق والقانؤن ،وعلى ذكر دولة
ال-ق-ان-ؤن ،ف-اإن-ن-ا ‚دد ال-ت-ح-ي-ة ل-رج-ال ال-ع-دالة
الأوفياء ،الذين نؤؤكد مرة اأخرى مرافقتنا لهم
وال -ؤق -ؤف اإ ¤ج -ان -ب -ه -م ،ون -ن -ؤه بشص -ج -اع -ت-ه-م
واإصص -راره -م ع-ل-ى اأداء م-ه-ام-ه-م ال-ن-ب-ي-ل-ة وف-ق-ا
للقانؤن ،من خÓل فتح جميع اŸلفات ،دون
اسص -ت -ث -ن -اء ،وف-ق اإرادة ق-ؤي-ة Ÿك-اف-ح-ة ال-فسص-اد
واجتثاثه نهائيا من هذه الأرضش الطيبة ،عÓوة
ع - -ل - -ى الإشص - -ادة Ãسص- -ع- -ى ف- -رضش النضص- -ب- -اط
والصصرامة واسصتعادة هيبة الدولة ،وهؤ اŸسصعى
ال -ذي ي -ع -د ال -ي -ؤم اأك Ìم -ن ضص -رورة ل-تصص-ح-ي-ح
الأخ- -ط- -اء واإع- -ادة مسص- -ار ال- -ب -ن -اء اإ ¤اŒاه -ه
الصصحيح.
و‘ نفسش السصياق ،ولإفشصال رهان العصصابة
وع- -مÓ- -ئ- -ه -ا ع -ل -ى ال -تشص -ؤيشش ع -ل -ى ال -دخ -ؤل
اŸدرسصي اŸقبل ،من خÓل زرع بذور الشصك
والبلبلة ‘ صصفؤف التÓميذ واأوليائهم ،تتؤاصصل
ج- -ه -ؤد ال -دول -ة ‘ ت -ؤف Òال -ظ -روف اÓŸئ -م -ة
لإ‚اح هذا الدخؤل اŸدرسصي ،حيث اتخذت
ا◊ك- - -ؤم- - -ة ك- - -اف- - -ة الإج - -راءات ووف - -رت ك - -ل
الإم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة وال-بشص-ري-ة لضص-م-ان دخ-ؤل
مدرسصي ‘ اأحسصن الظروف ،لسصيما من خÓل
رف -ع ع Ó-وة ال -ت -م -درسش ب -نسص -ب -ة م -ع-تÈة ،وه-ؤ
الإج -راء ال -ذي م -ن شص -اأن -ه ت -ع -زي -ز دور ال -دول-ة
وح- -رصص- -ه- -ا ع- -ل- -ى ت- -خ- -ف- -ي- -ف الأع- -ب- -اء ع -ل -ى
اŸتمدرسص Úواأوليائهم».
الفريق اأشصار اإ ¤اأن ا÷زائر ولعدة اعتبارات
كانت وسصتبقى مسصتهدفة من طرف اأعدائها،
الذين ما لبثؤا يخططؤن ‘ السصر والعلن لعرقلة
عمل ا◊كؤمة ومؤؤسصسصات الدولة وخلق حالة
من النسصداد والغليان ‘ ا÷بهة الجتماعية،
اأم– ‘ Óقيق ماآربهم واأهدافهم اÿبيثة ‘
ع -رق -ل -ة مسص -ار ا◊ؤار ال -ؤط -ن -ي واإط -ال-ة ع-م-ر
الأزمة:
«و‘ هذا الصصدد بالذات ،فاإنني اأعلم يقينا
ب- -اأن -ك -م ع -ل -ى وع -ي ت -ام ،ب -اأن ا÷زائ -ر ول -ع -دة
اعتبارات كانت وسصتبقى مسصتهدفة من طرف
اأعدائها ،ول يراد لها باأن تبني نفسصها اقتصصاديا
واج -ت -م -اع -ي -ا وع -ل -م -ي -ا وت -ك -ن-ؤل-ؤج-ي-ا ،وت-ك-ؤن
م -ت-حصص-ن-ة وم-ن-ي-ع-ة ب-ك-ل اأسص-ب-اب ال-ق-ؤة ،سصÓ-ح
هؤؤلء الأعداء ‘ ذلك هؤ اÙاولة من جديد
Œريد الشصعب ا÷زائري من كل ركائز قؤته،
اŸت- -م -ث -ل -ة اأسص -اسص -ا ‘ م -ق -ؤم -ات شص -خصص -ي -ت -ه
الأسصاسصية وثؤابته الؤطنية وقيمه ،لسصيما تلك
ال -ن -اب -ع -ة م -ن ث -ؤرة ن -ؤف -م Èاÿال-دة ونسص-ي-ج-ه
اÛتمعي اŸتÓحم.
هذا التÓحم الذي اأزعج العصصابة ،وما لبثت
تخطط ‘ السصر والعلن لفك روابطه وقطع
وشص-ائ-ج-ه اع-ت-م-ادا ع-ل-ى اأذن-اب-ه-ا اŸن-دسص‘ Ú
هياكل ﬂتلف اŸؤؤسصسصات ،الذين اأوكلت لهم
مهمة عرقلة عمل ا◊كؤمة ومؤؤسصسصات الدولة
وخلق حالة من النسصداد والغليان ‘ ا÷بهة
الجتماعية اأم– ‘ Óقيق ماآربهم واأهدافهم
اÿبيثة ‘ عرقلة مسصار ا◊ؤار الؤطني واإطالة
عمر الأزمة وسصيلتهم ‘ ذلك الدعاية اŸغرضصة
والأفكار الهدامة التي يعملؤن على بثها دون
ان -ق -ط -اع ‘ السص -اح -ة السص -ي -اسص-ي-ة والإعÓ-م-ي-ة
مسصتغل ‘ Úذلك حرية التعب Òواإبداء الراأي
اŸضصمؤنة دسصتؤريا ،لكنهم تناسصؤا عن قصصد اأن
ه- -ذه ا◊ري -ة ي -جب اأن ل ت -ت -خ -ط -ى ح -دوده -ا
وتتجاوز الأخÓقيات اŸتعارف عليها ،لتسصقط
اإ ¤مسص -ت -ؤي -ات م -ن-ح-ط-ة تصص-ل اإ ¤ح-د الشص-ت-م
وال -ق -ذف وك-ي-ل ال-ت-ه-م ال-ب-اط-ل-ة ،وه-ؤ اأم-ر غÒ
مقبؤل قانؤنا واأخÓقا وعرفا.

ا÷يشش متمسسك با◊ل
الدسستوري لأÓزمة
ومن هذه األفكار التي دأابت العصصابة على بثها،
والتي يرّوج لها بعضش اÙلل ÚاŸزعؤم Úسصؤاء
عن قصصد أاو عن سصذاجة ،مسصأالة مطالبة بعضش
األحزاب السصياسصية التحاور ،بل التفاوضش مباشصرة
مع اŸؤؤسصسصة العسصكرية ،اقتداء بتجارب بعضش دول
اŸن -ط -ق -ة ‘ ال -ت -ع -ام-ل م-ع األزم-ات م-ت-ن-اسص Úأان
ا÷زائر بتاريخها العريق وبشصعبها األبي وÃؤاقفها
الريادية الثابتة هي من تكؤن دائما القدوة وليسش
ال -ع -كسش وه -ي ﬁاول -ة ف -اشص -ل -ة أاخ-رى ت-ه-دف إا¤
تؤريط ا÷يشش ‘ مسصتنقع السصياسصة ،رغم أانها تعلم
علم اليق Úمؤقفنا الثابت من هذا األمر الذي
أاك -دن -ا أاك Ìم -ن م -رة ب -خصص -ؤصص -ه ع-ل-ى أان ا÷يشش
Óزمة
الؤطني الشصعبي متمسصك با◊ل الدسصتؤري ل أ
انطÓقا من إاÁانه بأان الدولة العصصرية هي دولة
اŸؤؤسصسصات ،والتمسصك بالدسصتؤر هؤ عنؤان أاسصاسصي
للحفاظ على كيان الدولة واسصتمراريتها ،ويعمل
ع -ل -ى م -راف -ق -ة ،وأاؤوك -د ه -ن -ا ع-ل-ى ك-ل-م-ة م-راف-ق-ة
مؤؤسصسصات الدولة والشصعب ومسصعى ا◊ؤار ،الذي
أاؤوكد مرة أاخرى أان ا÷يشش الؤطني الشصعبي لن
ي- -ك- -ؤن ط- -رف- -ا ف- -ي- -ه ،إا ¤غ- -اي -ة ان -ت -خ -اب رئ -يسش
للجمهؤرية ‘ أاقرب اآلجال ،حريصصا كل ا◊رصش،
ع- -ل- -ى ال- -ن- -أاي ب- -ن- -فسص- -ه ع -ن ك -اف -ة ا◊سص -اسص -ي -ات
وا◊سصابات السصياسصية.
إان التحامل على اŸؤؤسصسصة العسصكرية هؤ جزء
من ﬂطط خبيث هدفه الؤصصؤل إا ¤تقييد أاو
–ييد دور ا÷يشش ،الذي قدم درسصا للجميع‘ ،
الؤفاء واإلخÓصش وحماية الؤطن ،وبرهن ميدانيا
على قدرته ‘ أان يجسصد عمق الرابطة القؤية بÚ
الشصعب وجيشصه ،وكانت قيادته سصباقة ‘ السصتجابة
للمطالب الشصعبية قبل أاية جهة أاخرى‡ ،ا هدد
مصصالح العصصابة وأاذنابها وأافشصل ﬂططاتها ‘
إاعادة صصياغة اŸشصهد الؤطني العام حسصب أاهؤائها
ومصصالح أاسصيادها».
الفريق أاكد أان ا÷يشش الؤطني الشصعبي ليسش
ضصد حرية التعب ÒواختÓف اآلراء البناءة ،لكنه لن
يسصكت على ﬁاولت عرقلة عمل مؤؤسصسصات الدولة

وسصيتصصدى لهذه اÙاولت بكل صصرامة ،انطÓقا
من مهامه وصصÓحياته الدسصتؤرية:

لسسنا ضسد حرية التعب ÒواختÓف اآ’راء
البناءة ،وضسد سسياسسة ا’إقصساء والتهميشش
«وع -ل-ي-ه ،وإاذ ن-ؤؤك-د ع-ل-ى أان-ن-ا لسص-ن-ا ضص-د ح-ري-ة
التعب ÒواختÓف اآلراء البناءة ،وأاننا ضصد سصياسصة
اإلقصص -اء وال -ت -ه -م -يشش ،ف -إان -ن-ا ‘ ا÷يشش ال-ؤط-ن-ي
الشصعبي نؤؤكد أايضصا أاننا لن نسصكت على ﬁاولت
ع -رق -ل-ة ع-م-ل م-ؤؤسصسص-ات ال-دول-ة وسص-ن-تصص-دى ب-ك-ل
صص -رام -ة ،ان -ط Ó-ق -ا م -ن م -ه -ام -ن -ا وصص Ó-ح -ي -ات-ن-ا
الدسصتؤرية ،لهذه اÙاولت التي ترمي إا ¤إاطالة
ع -م -ر األزم -ة وع -رق -ل -ة اŸسص-ار ال-ت-ن-م-ؤي ل-ل-ؤط-ن،
وال- -ؤق- -ؤف ضص -د إارادة الشص -عب ال -ذي أاك -د ‘ ع -دة
مناسصبات على أانه ليسش ‘ حاجة إا ¤مثل هذه
األف -ك -ار ال -ت -ي ت -ه -دم ول ت -ب -ن -ي ،لسص-ي-م-ا ‘ ه-ذه
اŸرحلة الدقيقة من تاريخ بÓدنا اŸعاصصر.

مطالبة بعضش اأ’حزاب السسياسسية
التفاوضش مع ا÷يشش ﬁاولة فاشسلة
ول-دي-ن-ا م-ع-ل-ؤم-ات م-ؤؤك-دة سص-ن-كشصفها ‘ الؤقت
اŸن -اسصب ع -ن ت -آام -ر ب -عضش األح-زاب ضص-د ال-ؤط-ن
والشصعب ،هذه األحزاب اŸرفؤضصة شصعبيا ،ل هم
ل -ه -ا سص -ؤى الن-ت-ق-اد وال-ع-ؤي-ل ،ك-م-ا ي-ق-ال ‘ اŸث-ل
الشصعبي «اللسصان طؤيل والذراع قصص ،»Òنطلب منها
ب-ه-ذه السص-ان-ح-ة أان ت-ت-ق-ي ال-ل-ه ‘ شص-ع-ب-ه-ا ووط-ن-ه-ا
وتتحلى بالقليل من الكرامة والشصرف ،والتمسصك
ب -أاخ Ó-ق -ي -ات ال-ع-م-ل السص-ي-اسص-ي ،وت-ك-ف ع-ن وضص-ع
العقبات على طريق مبادرات اıلصص Úللخروج
ب -ال -ب Ó-د م -ن األزم -ة ون -ق -ؤل ل-ه-م ات-رك-ؤا ا÷زائ-ر
ألبنائها األوفياء فهم جديرون بها وقادرون على
بنائها وحمايتها.
وإان -ن -ا ع -ل -ى ي -ق Úأان شص -ع -ب-ن-ا األب-ي ال-ت-ؤاق إا¤

كاريكات /ÒعنÎ

ال- -ع- -يشش ‘ سصÓ- -م وط- -م- -أان- -ي- -ن- -ة ‘ ك -ن -ف األم -ن
والسصتقرار ،ل يريد بأاي حال من األحؤال العؤدة
إا ¤سصنؤات الدم والدمؤع ،ويسصتحق أان يعيشش عيشصة
ك- -رÁة ‘ ب Ó-ده ،ه -ذا الشص -عب ،ال -ذي يضص -رب ب -ه
اŸث - -ل ‘ حب ال- -ؤط- -ن واإلخÓ- -صش ،أاي- -د وب- -ارك
مسص -اع -ي اŸؤؤسصسص -ة ال -عسص -ك -ري -ة اŸصص -م -م-ة ع-ل-ى
الذهاب إا ¤النتخابات وإاجرائها ‘ وقتها ،أاحب
م -ن أاحب وك -ره م -ن ك -ره ،وم -ه -م -ا ك-انت ال-ع-ق-ب-ات
والتضصحيات».

مقتطفات
^ التحامل على ا÷يشش ﬂطط خبيث هدفه
تقييد و–ييد دوره
^ الدولة العصصرية دولة اŸؤؤسصسصات والتمسصك
بالدسصتؤر للحفاظ على كيانها
^ لن نسصكت على عرقلة عمل مؤؤسصسصات الدولة
^ بعضش األحزاب اŸرفؤضصة شصعبيا تتآامر ضصد
الؤطن والشصعب
^ أاحزاب العؤيل يصصدق فيها قؤل»اللسصان طؤيل
والذراع قصص»Ò
^ تقريب وجهات النظر وتؤحيد الرؤوى وإايجاد
اآلليات
^ ال-ت-نصص-يب ال-ع-اج-ل ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ؤط-نية اŸسصتقلة
لتحضص Òوتنظيم ومراقبة النتخابات
^ تعديل بعضش مؤاد قانؤن النتخابات ليتكيف
مع متطلبات الؤضصع الراهن
^ فرضش النضصباط والصصرامة واسصتعادة هيبة
الدولة
^ ضصرورة تصصحيح األخطاء وإاعادة مسصار البناء
إا ¤اŒاهه الصصحيح
^ تؤف Òالظروف اÓŸئمة إل‚اح هذا الدخؤل
اŸدرسصي
^ تخفيف األعباء على اŸتمدرسص Úوأاوليائهم
^ أاذن - -اب ال - -عصص - -اب - -ة اŸن - -دسصﬂ ‘ Úت - -ل- -ف
اŸؤؤسصسصات أاوكلت لهم مهمة
^ حرية التعب Òوإابداء الرأاي اŸضصمؤنة دسصتؤريا
لبث األفكار الهدامة

