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مؤوامرة خطÒة تهدف اإ ¤تدم ÒبÓدنأ
كشصفنـ ـ ـأ خيوطه ـ ـأ ‘ الوقت اŸن ـ ـأسصب

france prix ١

لعÓم
شصّدد من وهران على دور ا إ
‘ مرافقة السصتحقاق

رابحي :ا’نتخـ ـ ـأبـ ـ ـ ـ ـأت
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@ ظروف إاجـــــراء السصتحقاق النتخـــابي –ققت ول مÈر للحجج الواهية
لول مرة تتمتع بكامل الصصÓحيات من أاجل تنظيم العملية
@ السصلطة أاصصبحت و أ
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الدكتوررشصيد بلقرع لـ «الشصعب»:

مقÎحأت ا÷يشش أانتجت بيئة
سصيأسصية ونقأشصأ ›تمعيأ جديدا
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قراءة «هجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة
نقدية
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أاكلي أادرار – رئيسس مولودية بجاية لـ «الشصعب»:

موافقتن ـ ـ ـأ
على ال ّصصيغة
ا÷ديـ ـ ـدة
’ يعني إاهمـأل
حقوق أاندية
الّرابطة الثّأنية
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الخميسس  ١٩سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ١٩محرم  ١٤٤١هـ

يوم درآسسي حول
آسسÎآتيجية زرع آأ’عضساء
–ت رع - -اي- -ة وزي- -ر الصص- -ح- -ة ﬁم- -د
مÒاوي ،ت-ن-ظ-م ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة لزرع
’عضص- - - -اء ،ي- - - -وم السص - - -بت  21سصبتمÈ
ا أ
ا÷اري ،يوما دراسصيا ،ابتداء من السصاعة
 08:00صص-ب-اح-ا ،ب-اŸع-ه-د الوطني للصصحة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ب- -ا’ب -ي -ار.وي -نصصب ال -ي -وم
ال -دراسص -ي ع -ل -ى م -ن -اقشص -ة م -دى Œسص-ي-د
’سصÎات-ي-ج-ي-ة ال-وطنية لتطوير زراعة
ا إ
اÓÿيا ا÷ذعية وعلم اŸناعة وتطوير
’نسصجة.
زرع القرنية وا أ

بلعيد ينشسط Œمعا
شسعبيا بتمÔآسست
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ي -نشص -ط ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د رئ-يسس
ج- -ب- -ه- -ة اŸسص- -ت- -ق- -ب- -ل ،ي- -وم السص- -بت 21
سص -ب-ت-م Èا÷اريŒ ،م-ع-ا شص-ع-ب-ي-ا ،ب-دار
ال-ث-ق-اف-ة ل-و’ي-ة “Ôاسصت ،اب-تداء من
السصاعة  16:30مسصاء.

ندوة حول «آلتفاهم منهج
قرآ Êوقيمة حضسارية»

18051

بلعابد يعاين مشساريع آلÎبية

’ع-ل-ى،
’سص Ó-م -ي ا أ
ي -ن -ظ -م اÛلسس ا إ
يوم  24سصبتم Èا÷اري ،ندوة تفاعلية
عنوانها »:التفاهم منهج قرآا Êوقيمة
حضص - -اري - -ة» .ي- -ن- -ظ- -م ال- -نشص- -اط Ãق- -ر
اÛلسس على السصاعة  10:00صصباحا.

حفل غنائي أآندلسسي بـ «أآوبرآ آ÷زآ ئر»

ي -ق -وم 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 اÿم -يسس 19
سصبتم Èا÷اري ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ية البليدة ،يدشصن ويعاين مؤوسصسصات
ت-ع-ل-ي-م-ي-ة وي-ق-ف ع-ن قرب على وضصعية
القطاع بع ÚاŸكان.

مهرجان علم آلفلك
شسهر أآكتوبر

لقاء –ضسÒي Ÿوسسم
آلسسياحة آلصسحرآوية
يشص -رف وزي -ر السص -ي -اح -ة والصص -ن -اع -ة
التقليدية عبد القادر بن مسصعود ،اليوم،
بفندق مزافران ،على اللقاء التحضصÒي
Ÿوسص -م السص -ي -اح -ة الصص -ح -راوي -ة .ي -ن -ظ -م
اللقاء ابتداء من السصاعة  09:30صصباحا.

ندوة تاريخية حول
آ◊كومة آŸؤوقتة
–ت رعاية وزير اÛاهدين الطيب
زي -ت -و ،Êوإاح -ي-اء ل-ل-ذك-رى  61لتأاسصيسس
ا◊كومة اŸؤوقتة يوم  19سصبتم،1958 È
تنظم ندوة تاريخية حول ا◊دث الهام
ع - -ل- -ى السص- -اع- -ة  09:30صصباحا،باŸركز
ال -وط -ن-ي ل-ل-دراسص-ات وال-ب-حث ‘ ا◊رك-ة
’بيار.
الوطنية وثورة أاول نوفم Èبا أ

دورة ثانية Ûلسض
آلنقابة آلوطنية للقضساة
ي- -ن- -ظ- -م اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل -ن -ق -اب -ة
ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -قضص -اة ،دورت -ه ال -ع -ادي -ة
الثانية ،يومي  20و 21سصبتم Èا÷اري،
ب - - -اŸدرسص - - -ة ال - - -ع - - -ل - - -ي - - -ا ل - - -ل - - -قضص - - -اء ‘
’شص-غال على
ال-ق-ل-ي-ع-ة.سص-ي-ك-ون اف-ت-ت-اح ا أ
السصاعة  09:00صصباحا.

ندوة فكرية حول
«آ◊رآك وآŸثقف»
ي -ن -ظ -م ا–اد ال -ك -ت -اب ا÷زائ-ري،Ú
يوم السصبت  21سصبتم Èا÷اري ،ندوة
ف - -ك - -ري- -ة م- -ف- -ت- -وح- -ة ح- -ول «ا◊راك
الشصعبي وا◊وار الوطني ودور اŸثقف
فيها».
ت-ن-ظ-م ال-ن-دوة اŸق-ررة ب-قاعة زهور
ون-يسص-ي ب-اŸق-ر اŸرك-زي ل–Ó-اد ال-كائن
بـ ،88شص- - - - - - - - -ارع دي - - - - - - - -دوشس م - - - - - - - -راد
ب -ال -ع -اصص -م -ةÃ،ن -اسص-ب-ة اف-ت-ت-اح اŸوسص-م
ال -ث -ق -ا‘ وا’ج -ت -م -اع -ي ل –Ó-اد،ع-ل-ى
السصاعة  10:30صصباحا ،بحضصور نخبة
من اŸفكرين واŸبدع.Ú

ي -ن -ظ -م ال -دي -وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
’عÓم بالتعاون مع جمعية الشصعرى
وا إ
ل-ع-ل-م ال-ف-لك ،ال-ط-ب-ع-ة السص-ابعة عشصرة
للمهرجان بشصعار «–ت سصماء واحدة».
اŸه - -رج - -ان ال - -وط - -ن - -ي ل - -ع- -ل- -م ال- -ف- -لك
ا÷م- -اهÒي ،ي- -ن- -ظ -م م -ن  03إا05 ¤
أاك -ت -وب-ر ال-داخ-ل ،ب-دار ال-ث-ق-اف-ة م-الك
’سص-ب-وع
ح -داد ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،ت-زام-ن-ا وا أ
’·
ال-ع-اŸي ل-ل-فضص-اء اŸرسص-م م-ن ق-ب-ل ا أ
اŸتحدة.
ت-ن-ظ-م أاوب-را ا÷زائ-ر «ب-وعÓ-م بسص-اي-ح» ،ح-ف Ó-غ-ن-ائ-ي-ا أان-دلسص-ي-ا ،م-ن إاح-ي-اء السص-وب-ر ان-و ج-ورج-ي-ا ف-البونيزي واŸايسصÎو كارلو
اردي-زو– Êت ق-ي-ادة السص-ي-دة ف-اي-زة م-ع-م-ريÃ ،شص-ارك-ة تÓ-م-ي-ذ أاك-ادÁي-ة «ب-روف-ي-ل» م-رف-وقÃ Úوسص-ي-ق-ى اŸعهد الوطني اŸا‹
للموسصيقى ،اليوم ،على السصاعة  19:30مسصاء.

آلعرضض آلشسر‘ للفيلم
«بابايشسا» بقاعة آبن زيدون

ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ا÷زائ -ري ل -ت -ط-وي-ر
السص- -ي -ن -م -ا ،ال -ع -رضس الشص -ر‘ ل -ل -ف -ي -ل -م
ال-روائ-ي ال-ط-وي-ل «ب-اب-ايشص-ا» للمخرجة
م -ون -ي -ا م-دور .وه-و إان-ت-اج مشصÎك م-ع
شص -رك-ة ت-اي-دي ف-ي-ل-م ب-دع-م م-ن وزارة
ال- -ث- -ق- -اف- -ة وصص- -ن- -دوق ت -ط -وي -ر ال -ف -ن
والتقنية والصصناعة السصينمائية.
ال - -ع - -رضس ي - -ك - -ون ي - -وم السص - -بت 21
سصبتم Èا÷اري ،على السصاعة 19:00
مسص -اء ،ب -ق -اع -ة اب -ن زي -دون ‘ ري -اضس
ال- -ف- -ت- -ح ،ب- -حضص- -ور ﬂرج- -ة ال- -ف- -ي -ل -م
والفريق الفني والتقني.

’دارة والمالية
ا إ

كاريكات /ÒعنÎ

ح -دد الصص -ن -دوق ال-وط-ن-ي ل-لضص-م-ان
’جراء «كاسصنوسس»،
ا’جتماعي لغ Òا أ
 30سصبتم ،2019 Èآاخر أاجل لتسصوية
وضصعية اŸشصÎك ،Úمؤوكدا أانه بداية
م -ن ف -ا— أاك -ت -وب-ر ،سص-ي-ت-م ال-ل-ج-وء إا¤
’جراءات القانونية اÿاصصة
تطبيق ا إ
باŸراقبة .كما يتم باŸناسصبة التذكÒ
با’متيازات اŸمنوحة للمؤومن Úوذوي
ا◊ق -وق وك -ذا ب -ال-تسص-ه-يÓ-ت اŸق-دم-ة
لتسصوية وضصعية اŸنخرط.Ú
’جراء طيلة
ذكر «كاسصنوسس» بهذا ا إ
’بواب اŸفتوحة التي نظمها من 08
ا أ
إا 14 ¤سص-ب-ت-م Èا÷اري ع-لى مسصتوى
ال -ه -ي -اك -ل واŸسص-اح-ات ال-كÈى ،ب-ه-دف
ال -ت-حسص-يسس ب-ج-دوى تسص-وي-ة وضص-ع-ي-ة
اŸشصÎك Úلتفادي أاي زيادة أاو عقوبة
تأاخر الدفع.

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

فتحت «’فارج هولسصيم» الدورة السصادسصة من مسصابقتها الدولية التي “نح كل نسصخة من
مشص-اري-ع ال-ب-ن-اء ال-ن-م-وذج-ي-ة وم-ف-اه-ي-م ال-تصص-ميم اŸبتكرة.تسصتهدف مسصابقة جوائز «’فارج
هولسصيم» ،اŸشصاريع الرائدة التي يصصممها اÎÙفون وكذلك ا أ
’فكار ا÷ريئة التي يطرحها
شصباب «ا÷يل القادم» التي Œمع ب Úحلول البناء اŸسصتدام والهندسصة اŸعمـــارية اŸتمـــيزة.
Áن-ح ال-ف-ائ-زون ج-وائ-ز ق-ي-م-تها  2م-ل-ي-ون دو’ر أام-ري-ك-ي ع-قب اخ-ت-ي-ار اŸشص-اري-ع اŸت-م-يزة
والتصصميمات اŸبتكرة ‘ ›ا’ت الهندسصة اŸعمارية والهندسصة اŸدنية والتخطيط ا◊ضصري
وتكنولوجيا البناء ومواد البناء وغÒها من اÛا’ت ذات الصصلة.

يسص-ت-أان-ف ال-دي-وان ال-وط-ني للثقافة
’عÓ- - - -م ،ب- - - -رن- - - -ا›ه «ال - - -ط - - -ف - - -ل
وا إ
’سصبوعي» ،كل جمعة ،سصبت وثÓثاء،
ا أ
ب -ال -فضص -اءات ال -ت-اب-ع-ة ل-ه ،وÃسص-اه-م-ة
’ذاعة .
التلفزيون وا إ
ي -ك -ون نشص-اط ا÷م-ع-ة  20سصبتم،È
’طلسس ،على السصاعة  15:00مسصاء،
با أ
ﬂصصصص-ا ل-ع-رضس مسص-رح-ي-ة «السصلحفاة
ال- -ذك- -ي -ة»÷ ،م -ع -ي -ة عشص -اق اŸسص -رح ،
إاخراج ﬁمود ﬁمد نورين ا÷زائر.

 30سسبتم Èآخر أآجل
لتسسوية وضسعية آŸشسÎكÚ

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

التحرير

«آلبناء آلنموذجي» ﬁور «مسسابقة ’فارج آلدولية»

برنامج «آلطفل
آأ’سسبوعي» يعود

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أآمينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

إ’ع ـÓناتكـم آتصسل ـ ـوآ تلفاكسض(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم آلتجـ ـ ـاري :آلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وآ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  19سصبتم 2019 Èم
المؤافق لـ  19محرم  1441هـ

تفقد الوحدات العملياتية بÈج باجي ﬂتار ،الفريق ڤايد صشالح:
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بعد التششخيصس الدقيق لعراقيل –ول دون تطوير إانتاجه

مؤوإمرة خطÒة تهدف إ ¤تدم ÒبÓدنا كشسفنا خيوطها ‘ إلوقت إŸناسسب إ◊كومة تتخذ إجرإءإت إسستعجالية Ÿعا÷ة مشساكل مركب إ◊جار
ظروف إجرإء إ’سستحقاق إ’نتخابي –ققت و’ مÈر للحجج إلوإهية
م-واصش-ل-ة ل-ل-زي-ارات اŸي-دان-ية التفتيششية
والتفقدية إاﬂ ¤تلف النواحي العسشكرية،
ششرع الفريق أاحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير
ال - -دف - -اع ال- -وط- -ن- -ي ،رئ- -يسس أارك- -ان ا÷يشس
لربعاء،
الوطني الششعبي ،بداية من أامسس ا أ
ب - -زي - -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ت- -يشس إا ¤ق- -ط- -اع- -ات
ووح -دات ال -ن -اح -ي -ة ال -عسش -ك -ري-ة السش-ادسش-ة
بتمÔاسشت.

h.¥
الزيارة اسصتهلت من أاقصصى ا◊دود ا÷نؤبية
للبÓد بتفقد وتفتيشس وحدات القطاع العملياتي
ب -رج ب -اج-ي ﬂت-ار ،أاي-ن ك-ان ال-ف-ري-ق رف-ق-ة ال-ل-ؤاء
ﬁمد عجرود ،قائد الناحية العسصكرية السصادسصة
لقاء مع أافراد هذه الؤحدات.
الفريق ،أالقى باŸناسصبة كلمة تؤجيهية بثت إا¤
جميع وحدات الناحية ،عن طريق تقنية التحاضصر
اŸرئ -ي ع -ن ب -ع -د ،ح -ي -ا ف -ي -ه -ا ا÷ه -ؤد اŸضص-ن-ي-ة
واŸث -اب -رة ال -ت -ي ي -ب -ذل -ه -ا أاف -راد ا÷يشس ال -ؤط-ن-ي
الشص -ع -ب -ي ‘ ه-ذه اŸن-ط-ق-ة ا◊دودي-ة ا◊سص-اسص-ة،
مشصÒا إا ¤أان القيادة العليا للجيشس تبنت منذ بداية
األزم -ة اÿط -اب ال -ؤاضص -ح أاي اÿط -اب الصص -ري-ح،
ال -ن -اب -ع م -ن م -ب -دأا ال -ؤط -ن-ي-ة Ãف-ه-ؤم-ه-ا الشص-ام-ل،
وحرصصت على تبليغ مؤاقفها الثابتة للرأاي العام
ال -ؤط -ن -ي ك -ل -م -ا أات -ي -حت ال -ف -رصص -ة ق-ائ ‘ Ó-ه-ذا
اÛال«:أاود ‘ البداية أان أاشص Òإا ¤أاننا أادركنا منذ
بداية األزمة أان هناك مؤؤامرة –اك ‘ اÿفاء
ضص -د ا÷زائ -ر وشص -ع -ب -ه -ا ،وكشص -ف -ن -ا ع -ن خ-ي-ؤط-ه-ا
وح - -ي - -ث- -ي- -ات- -ه- -ا ‘ ال- -ؤقت اŸن- -اسصب ،ووضص- -ع- -ن- -ا
اسصÎاتيجية ﬁكمة ” تنفيذها على مراحل ،وفقا
Ÿا ي -خ -ؤل -ه ل-ن-ا ال-دسص-ت-ؤر وق-ؤان Úا÷م-ه-ؤري-ة ،إاذ
واجهنا هذه اŸؤؤامرة اÿطÒة التي كانت تهدف
إا ¤تدم ÒبÓدنا ،فقررت القيادة العليا للجيشس
ال-ؤط-ن-ي الشص-ع-ب-ي م-ن م-ؤق-ع مسص-ؤؤول-يتها التاريخية
م-ؤاج-ه-ة ال-عصص-اب-ة وإافشص-ال ﬂط-ط-ات-ه-ا ال-دن-ي-ئة،
وت-ع-ه-دن-ا أام-ام ال-ل-ه وال-ؤط-ن ع-ل-ى م-راف-قة الشصعب
ومؤؤسصسصات الدولة ووفينا بالعهد ،وانتهجنا ونحن
نخاطب اŸؤاطن Úاıلصص Úاألوفياء من أابناء
هذا الؤطن الغا‹ ،اÿطاب الؤاضصح أاي اÿطاب
الصص -ري -ح ،ال -ذي ع -ل -م -ت-ن-ا إاي-اه ال-ث-ؤرة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اÛيدة».
وواصصل الفريق كلمته  «:فكل خطاباتنا تنبع من
مبدأا الؤطنية Ãفهؤمها الشصامل ،ويسصؤدها الثبات
على صصدق التؤجه الذي ما فتئت –رصس القيادة
العليا للجيشس الؤطني الشصعبي على تبليغه ،كلما
أاتيحت الفرصصة ،إا ¤الرأاي العام الؤطني على وجه
التحديد ،فالتف الشصعب برمته حؤل جيشصه ،ووقف
م -ع-ه وق-ف-ة رج-ل واح-د ،وق-ف-ة ي-ط-ب-ع-ه-ا ال-تضص-اف-ر
والتضصامن والفهم اŸشصÎك Ÿا يجري ‘ البÓد،
وقفة سصيشصهد لها التاريخ .وا◊مد لله لقد حافظنا
معا على مؤؤسصسصات الدولة وعلى سصÒها ا◊سصن،
هذه اŸؤؤسصسصات التي “كنت من –قيق ‘ ،ظرف
وجيز ،نتائج معتÈة سصاهمت ‘ طمأانة الشصعب
وخلق جؤ من الثقة اŸتبادلة».

انعقاد ›لسس الؤزراء بتاريخ  09سصبتم2019 È
برئاسصة رئيسس الدولة ،عبد القادر بن صصالح ،الذي
درسس نصصي القانؤن ÚاŸتضصمن Úإاحداث السصلطة
ال-ؤط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خابات ،وتعديل القانؤن
العضصؤي اŸتعلق بالنظام النتخابي ،قبل عرضصهما
ع -ل -ى الŸÈان ب -غ -رف -ت -ي -ه ،واŸصص -ادق -ة ع -ل -ي-ه-م-ا
ب -اإلج -م -اع ،وإاح -ال -ت -ه -م-ا ب-ع-د ذلك ع-ل-ى اÛلسس
ال-دسص-ت-ؤري ،وإاصص-داره-م-ا م-ن ق-ب-ل رئ-يسس ال-دول-ة،
ونشص- -ره- -م- -ا ‘ ا÷ري- -دة ال- -رسص -م -ي -ة ،فضص  Ó-ع -ن
اسص-ت-دع-ائ-ه ل-ل-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخ-ب-ة خÓ-ل خطابه األخÒ
Óم -ة ،ح -يث م -ن -ح ه -ذا اŸسص -ار الـزخ-م
اŸؤج -ه ل  -أ
اŸط -ل-ؤب ،لسص-ي-م-ا م-ن خÓ-ل إاسص-داء ال-ت-ع-ل-ي-م-ات
لكافة مؤؤسصسصات الدولة Ÿرافقة السصلطة الؤطنية
اŸسصتقلة لÓنتخابات وتؤف Òلها جميع الؤسصائل
ال-ل-ؤج-يسص-ت-ي-ة الضص-روري-ة ألداء م-ه-ام-ه-ا ع-ل-ى أاكمل
وجه.»..
وواصص-ل ال-ف-ري-ق ڤ-اي-د صص-ال-ح«:وق-د دع-ا رئ-يسس
الدولة بهذه اŸناسصبة كافة اŸؤاطن Úواألحزاب
السصياسصية واÛتمع اŸد Êإا ¤التجند بقؤة ألجل
إا‚اح هذا السصتحقاق كؤنه سصيمكن شصعبنا ،من
ان -ت -خ -اب رئ -يسس ج -دي -د ي -ت -م -ت -ع ب -ك -ام -ل شص-روط
الشصرعية ،رئيسس يأاخذ على عاتقه قيادة مصصÒ
البÓد وترجمة تطلعات الشصعب.
وتلكم شصؤاهد أاخرى بالغة القؤة على مدى قدرة
م -ؤؤسصسص -ات ال -دول -ة ،ع-ل-ى رأاسص-ه-ا ا÷يشس ال-ؤط-ن-ي
الشصعبي ،الذي تعهد بتؤف Òكافة أاسصباب الطمأانينة
واألمن اŸرجؤة من الشصعب ا÷زائري ،فاسصتدعاء
الهيئة النتخابية بتاريخ  15سصبتم Èا÷اري ،هؤ
كما يعرف ا÷ميع Ãثابة التحديد القطعي Ÿؤعد
إاج-راء ه-ذا السص-ت-ح-ق-اق ال-ؤط-ن-ي ال-ه-ام ،وه-ؤ ي-ؤم
اÿميسس اŸؤافق لـ  12ديسصم ،2019 Èواإننا نعلم
يقينا ،بأان الشصعب ا÷زائري قد ابتهج كثÒا لهذه
اÿطؤة التي “ثل له فرصصة كبÒة من أاجل Œاوز
هذه اÙطة اŸفصصلية وبناء مسصتقبله الؤاعد بكل
حرية ووعي».

إلسسلطة إلوطنية تتمتع وأ’ول مرة
إلشسعب إ÷زإئري يشسعر بأان وطنه بالصسÓحيات لإÓشسرإف على إ’قÎإع
يتجه بثبات نحو مسستقبل أإفضسل
الفريق وبعد تشصكيل السصلطة الؤطنية اŸسصتقلة

الفريق أاكد أان أاهم ما يطمئن الشصعب ا÷زائري
هؤ أان يشصعر بأان وطنه يتجه بقؤة وبثبات نحؤ
مسصتقبل أافضصل .مسصتقبل ل غمؤضس يلؤح ‘ أافـقـه،
مسصتقبل تؤضصع لبناته ،لبنة لبنة قائ«: Óواألكيد أان
أاهم ما يطمئن الشصعب ا÷زائري هؤ أان يشصعر بأان
وط-ن-ه ي-ت-ج-ه ب-ق-ؤة وب-ث-ب-ات ن-ح-ؤ مسص-ت-ق-ب-ل أافضصل.
مسصتقبل ل غمؤضس يلؤح ‘ أافـقـه ،مسصتقبل تؤضصع
لبناته ،لبنة لبنة ،ول شصك أان من ب Úاللبنات القؤية
التي سصيتم بها إاعÓء هذا ا◊صصن الدÁقراطي
اŸنشصؤد ،هؤ هذه ا◊صصيلة الÌية التي نتجت عن

لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ،وان-ت-خ-اب رئ-يسص-ه-ا وت-نصص-يبها بكافة
أاعضص -ائ -ه -ا اÿمسص ،Úق -دم ت-ه-ان-ي-ه Ùم-د شص-ر‘
ال-ذي “ت ت-زك-ي-ت-ه رئ-يسص-ا ل-ه-ذه السص-ل-ط-ة ال-ؤطنية
اŸسص -ت -ق -ل -ة و“ن -ى ل -ك -اف -ة األعضص-اء ك-ل ال-ت-ؤف-ي-ق
والنجاح ‘ هذه اŸهام ا◊سصاسصة اŸنؤطة بهم،
م - -ؤؤك - -دا أان ال - -ظ - -روف اÓŸئ - -م - -ة إلج- -راء ه- -ذا
السصتحقاق النتخابي ‘ جؤ من الثقة والشصفافية
قد –ققت ،ول مÈر ألي كان أان يبحث عن ا◊جج
الؤاهية ،للتشصكيك ‘ نزاهة العملية النتخابية أاو
عرقلة مسصارها حيث قال الفريق«:إاننا نؤؤكد أان

لوكال من ششرم الششيخ Ãصشر:

كافة الظروف اÓŸئمة إلجراء هذا السصتحقاق
النتخابي ‘ جؤ من الثقة والشصفافية قد –ققت،
من خÓل تشصكيل السصلطة الؤطنية وانتخاب رئيسصها
وت -نصص -ي -ب -ه -ا ب -ك -اف -ة أاعضص-ائ-ه-ا اÿمسص ،Úم-ن بÚ
ال -ك -ف -اءات ال -ؤط -ن -ي -ة ال -ت -ي يشص -ه-د ل-ه-ا ب-ال-ن-زاه-ة
واإلخÓصس ،والتي أاغتنم هذه السصانحة كي أاهنئ
ﬁمد شصر‘ الذي “ت تزكيته رئيسصا لهذه السصلطة
الؤطنية اŸسصتقلة ،متمنيا له ولكافة األعضصاء كل
التؤفيق والنجاح ‘ هذه اŸهام ا◊سصاسصة اŸنؤطة
بهم .هذه السصلطة أاصصبحت وألول مرة تتمتع بكامل
الصصÓحيات من أاجل تنظيم العملية النتخابية من
بدايتها إا ¤نهايتها ،والتي نؤؤكد أان ا÷يشس الؤطني
الشصعبي سصÒافقها .وعليه ،ف ÓمÈر ألي كان أان
ي-ب-حث ع-ن ا◊ج-ج ال-ؤاه-ي-ة ،ل-ل-تشص-ك-يك ‘ ن-زاه-ة
العملية النتخابية ،أاو عرقلة مسصارها ،إاذ سصيكؤن
ل-ه-ذي-ن ال-ق-ان-ؤن Úال-ل-ذي-ن “ت اŸصص-ادق-ة عليهما
ال -دور اÙؤري ‘ ت -ن -ظ -ي-م ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة
وإا‚احها وفقا للمطالب الشصعبية ،وسصيكؤنان بذلك
Ãثابة الدروب اŸضصيئة اŸعا ⁄التي تؤؤشصر بقؤة
وت -دف -ع ن -ح -ؤ –ق -ي -ق ال -ن -ج -اح اŸرغ-ؤب ‘ ه-ذا
اÛال».

’ ÷عل حرية إلتنقل ذريعة ‘
إلتشسويشش على رإحة إŸوإطنÚ
الفريق أاكد أان “سصك ا÷يشس الؤطني الشصعبي
وحرصصه الدائم على القيام بؤاجبه الؤطني حيال
الؤطن والشصعب ،وفقا للمهام اıؤلة له دسصتؤريا،
Áلي عليه ‘ هذه اŸرحلة ا◊اسصمة اتخاذ كافة
اإلج -راءات ال -ت -ي ت -ك -ف -ل ضص -م -ان أام -ن اŸؤاط-نÚ
وتأام Úراحتهم حيث قال ‘ هذا الشصان«:ومن هذا
اŸنطلق ،فقد لحظنا ميدانيا أان هناك أاطرافا
من أاذناب العصصابة ذات النؤايا السصيئة ،تعمل على
جعل من حرية التنقل ذريعة لتÈير سصلؤكها اÿطÒ
واŸتمثل ‘ خلق كل عؤامل التشصؤيشس على راحة
اŸؤاطن ،Úمن خÓل الزج األسصبؤعي بعدد من
اŸؤاطن Úيتم جلبهم من ﬂتلف وليات الؤطن
إا ¤العاصصمة ،بهدف تضصخيم األعداد البشصرية ‘
السصاحات العامة التي ترفع شصعارات مغرضصة وغÒ
بريئة تتبناها هذه األطراف والغرضس ا◊قيقي من
وراء كل ذلك ،هؤ تغليط الرأاي العام الؤطني بهذه
األسص -ال -يب اıادع -ة ل -ت -ج-ع-ل م-ن ن-فسص-ه-ا أاب-ؤاق-ا
ناطقة كذبا وبهتانا باسصم الشصعب ا÷زائري .وعليه
فقد أاسصديت تعليمات إا ¤الدرك الؤطني ،بغرضس
ال -تصص -دي الصص -ارم ل -ه -ذه ال -تصص -رف -ات ،م -ن خ Ó-ل
التطبيق ا◊ر‘ للقؤان Úالسصارية اŸفعؤل Ãا ‘
ذلك تؤقيف العربات وا◊افÓت اŸسصتعملة لهذه
األغراضس وحجزها وفرضس غرامات مالية على
أاصصحابها».

للبنك إإ’فريقي دور ‘ تنمية إلقارة إلسسمرإء
ج -دد وزي -ر اŸال -ي -ة ﬁم-د ل-وك-ال ،أامسس،
بشش -رم الشش-ي-خ (مصش-ر) ،دع-م ا÷زائ-ر ل-ل-ب-نك
لفريقي للتنمية كفاعل أاسشاسشي ‘ تنمية
ا إ
لفريقية.
القارة ا إ
ول- -دى مشش- -ارك- -ت- -ه ‘ أاشش -غ -ال ال -دورة 19
لج -ت -م -اع ال -ل -ج -ن -ة السش-تشش-اري-ة Ùاف-ظ-ي
لفريقي للتنمية»هنأا لوكال ا÷هود
البنك ا إ
اŸشش -ك -ورة ل -ل -ب -نك ب -اŒاه ت -ن -م -ي-ة إاف-ري-ق-ي-ا
لسشيما ‘ ›ال تعبئة اŸوارد اŸالية» حسشبما
أافاد به بيان للوزارة.
و‘ هذا السصياق ،أاكد الؤزير أانه من اŸهم أان
يركز البنك جهؤده على تؤطيد التنمية اŸسصتدامة
لقتصصادات إافريقيا مع منح عناية خاصصة لقضصايا
تشص -غ-ي-ل الشص-ب-اب وال-ت-غÒات اŸن-اخ-ي-ة لسص-ي-م-ا ‘
ال -دول ال -هشص -ة وال -ت -ي “ر اق -تصص -ادات -ه -ا Ãرح -ل-ة
انتقالية.
واعت Èأان الرفع العام لرأاسصمال البنك الفريقي
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ال-ذي ي-ب-حث خÓ-ل اج-ت-م-اع شص-رم الشصيخ
«سصيكؤن ذا إاسصهام حيؤي ‘ السصماح لهذه الهيئة

بلعب دور أاك Ìفعالية على السصاحة اإلفريقية».
كما شصجع لؤكال البنك على اŸبادرة بنشصاطات
تهدف إا ¤ضصمان اسصتدامة أافضصل للنمؤذج اŸا‹
ومضصاعفة ا÷هؤد لتسصريع وتÒة اإلصصÓحات ذات
األول -ؤي -ة ل -ه -ذه ال -ه -ي -ئ-ة قصص-د ت-ع-زي-ز سص-ي-اسص-ات-ه-ا
وقدراتها اŸؤؤسصسصاتية.
وعلى هامشس هذا الجتماع– ،ادث الؤزير مع

رئيسس البنك اإلفريقي للتنمية وعدد من نظرائه
األعضصاء ‘ اللجنة السصتشصارية للمحافظ Úحيث
تبادل معهم وجهات النظر حؤل التحديات التنمؤية
التي تؤاجه الدول اإلفريقية وكذا الدور اÙؤري
الذي يلعبه البنك ‘ مرافقة الدول األعضصاء ومن
ب- -ي- -ن- -ه- -ا ا÷زائ- -ر ‘ مسص -ار ال -ت -ن -م -ي -ة وال -ت -ن -ؤي -ع
القتصصادي.

لمة
Ãششاركة ›لسس ا أ

إŸؤو“ر إ÷هوي حول إلقدرإت إ’قتصسادية للشستات بعمان
ان -ع -ق -د ،أامسس ،ب-ال-ع-اصص-م-ة األردن-ي-ة ع-م-ان،
مؤؤ“ر جهؤي حؤل القدرات القتصصادية للشصتات
(ا÷اليات ‘ اÿارج)Ã ،شصاركة عضصؤ ›لسس
األمةﬁ ،مد الطيب العسصكري ،حسصبما أافاد به
بيان للمجلسس.
وي- -ن- -ظ- -م ه- -ذا اŸؤؤ“ر ا÷ه- -ؤي ل- -لشص- -ب -ك -ة
الŸÈان-ي-ة لسص-ي-اسص-ات الشص-ت-ات ال-ت-اب-عة للجمعية

الŸÈان- - - -ي- - - -ة Ûلسس أاوروب- - - -ا ،حسصب ن- - - -فسس
اŸصصدر.
و“ح- -ؤرت م- -ن- -اقشص -ات اŸشص -ارك ‘ Úه -ذا
اŸؤؤ“ر ح -ؤل مسص -اه -م -ة الشص -ت -ات ‘ ال -ت-ن-م-ي-ة
القتصصادية ،كما ناقشصؤا مقاربة جديدة لتعبئة
مؤارد الشصتات من أاجل التنمية ،يضصيف بيان
›لسس األمة.

ق- - -رر اÛلسس ال- - -وزاري اŸششÎك ،ال- - -ذي
اج -ت-م-ع أاول أامسس ال-ثÓ-ث-اء ب-رئ-اسش-ة ال-وزي-ر
لول ن- -ور ال -دي -ن ب -دوي ،ات -خ -اذ اج -راءات
ا أ
اسشتعجالية Ÿعا÷ة اŸششاكل التي يعا Êمنها
م- -ركب سش- -ي- -دار -ا◊ج -ار ،حسشب م -ا ج -اء ‘
لول.
بيان Ÿصشالح الوزير ا أ
خ Ó- -ل اج - -ت - -م - -اع اÛلسس ال - -ذي ضص- -م وزراء
الداخلية والطاقة والصصناعة واŸناجم واألشصغال
ال -ع -م -ؤم -ي -ة وال -ن-ق-ل واألم Úال-ع-ام ل-ؤزارة اŸال-ي-ة
و‡ث Óعن وزارة الدفاع الؤطني وكذا مسصؤؤو‹
م -ؤؤسصسص -ات ق -ط -اع-ي الصص-ن-اع-ة واŸن-اج-م وال-ن-ق-ل
اŸعني Úبهذا اŸلف ،أاكد بدوي على أان الهدف
من هذا الجتماع هؤ «تأاهيل نشصاط مركب ا◊جار
الذي يعد فخر الصصناعة الؤطنية ومكسصبا يجب
ح -م -اي -ت -ه» ،مÈزا ال-دور ال-ك-ب ÒواŸسص-ؤؤول ل-ك-اف-ة
عماله ومسصÒيه ‘ ا◊فاظ عليه.
وب-غ-رضس اŸع-ا÷ة ال-ف-ؤري-ة ıت-ل-ف ال-عراقيل
التي أاعاقت سص ÒاŸركب هذه السصنة ،وإاعادة بعث
نشص-اط-ه وف-ق-ا ل-ل-م-ع-اي Òال-ؤاجب ات-ب-اع-ه-ا وت-طؤير
قدراته النتاجية ،وبغية حماية اŸنتؤج الؤطني
وترقيته ،تقرر إالزام كل مؤؤسصسصات إا‚از اŸشصاريع
العمؤمية بتمؤين ورشصاتها« ،بصصفة حصصرية» ،من
مادة ا◊ديد اŸنتجة ﬁليا وباألسصاسس من مركب
ا◊جار.
وتقرر على إاثر هذا-حسصب ذات البيان« -إادراج
هذا الشصرط من اليؤم فصصاعدا ‘ دفاتر الشصروط
اŸتعلقة بكل مشصروع ‡ؤن من طرف اÿزينة
العمؤمية».
وŒسص - -ي- -دا ل- -ه- -ذا ال- -ق- -رار ،ال- -ذي ج- -اء ب- -ع- -د
ال -تشص -خ -يصس ال -دق-ي-ق ل-ل-ؤضص-ع-ي-ة ا◊ال-ي-ة ل-ل-م-ركب
والسصماع ıتلف القÎاحات ” ،تكليف مركب
ا◊جار بضصمان تؤاجد نقاط بيع Ÿنتؤجاته على
مسصتؤى كافة الÎاب الؤطني.
وب -ه -دف اŸت -اب-ع-ة ال-ي-ؤم-ي-ة Ÿدى ت-ن-ف-ي-ذ ه-ذه
اإلج-راءات السص-ت-ع-ج-ال-ي-ة اŸق-ررة ل-ف-ائ-دة م-ركب
ا◊جار ومنجمي الؤنزة وبؤخضصرة ،تقرر إانشصاء
÷نة وزارية مشصÎكة تشصرف عليها وزيرة الصصناعة
واŸن-اج-م ،ت-تشص-ك-ل م-ن ق-ط-اع-ات ال-دف-اع ال-ؤطني
وال-داخ-ل-ي-ة واŸال-ي-ة وال-ط-اق-ة وال-ت-جارة واألشصغال
العمؤمية والنقل واŸؤارد اŸائية والعمل والتجارة
والتكؤين اŸهني ،يضصيف نفسس البيان.
وينبغي لهذه اللجنة ،التي سصيكؤن لها امتداد
على مسصتؤى وليات عنابة وتبسصة وسصؤق أاهراسس

وق -اŸة وال-ط-ارف ،أان «ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى الÈاغ-م-ات-ي-ة
واŸي -دان ‘ ع -م -ل -ه -ا ،ع -ل -ى أان ت -ق-دم ت-ق-اري-ره-ا
الدورية مرة كل شصهر والتي تكؤن ﬁل دراسصة
خ Ó- -ل اج - -ت- -م- -اع ›لسس وزاري مشصÎك» ،حسصب
نفسس اŸصصدر.
ك -م -ا ت -ق -رر وضص -ع خ Ó-ي-ا ي-ق-ظ-ة ع-ل-ى مسص-ت-ؤى
ال -ؤلي -ات اŸع -ن-ي-ة –ت إاشص-راف وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة،
ت-ت-ؤ ¤ع-م-ل-ي-ات ال-رصص-د ال-ي-ؤم-ي واسص-ت-ب-اق ا◊لؤل
لضص - -م - -ان ال - -ت - -م - -ؤي - -ن ال - -ع - -ادي Ÿركب ا◊ج- -ار
والسصتغÓل األمثل للÌوات اŸنجمية لفائدة تنمية
اŸنطقة.
و“ت دعؤة كل الؤليات للتكيف ‘ ،تنظيمها،
م -ع اÿصص -ؤصص -ي -ات الق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا،
ووضصع ذلك ‘ خدمة سصاكنتها بالدرجة األو.¤
من جهة أاخرى ،تقرر خÓل الجتماع Œنيد كل
اŸؤؤسصسصات اŸتدخلة من مؤؤسصسصة مناجم ا◊ديد
شص - -رق « ،»MFEوم- -ركب ا◊ج- -ار وشص -رك -ة ال -ن -ق -ل
بالسصكك ا◊ديدية « ،»SNTFو›مع لؤجيÎانسس
« LOGITRANSلضصمان التمؤين اŸنتظم للمركب
ب -اŸادة األول -ي -ة ل -ت -ف -ادي أاي ت -ذب -ذب ‘ ع -م -ل-ي-ة
اإلنتاج ،مع تدعيم القدرات اللؤجيسصتية من خÓل
Œن-ي-د ق-ط-ار شص-ح-ن إاضص-ا‘ وت-ع-زي-زه-ا بشص-احنات
النقل الÈي.
كما ” التفاق على تسصريع دراسصة طلب مركب
ا◊جار لدى البنك اÿارجي ا÷زائري من أاجل
السصماح له Ãؤاجهة أاعبائه اŸالية خاصصة الؤفاء
بديؤنه اŸسصتحقة لدى الغ.Ò
و” تكليف وزير النقل بتسصريع عملية عصصرنة
وازدواجية خط السصكة ا◊ديدة اŸنجمي-شصرق،
ب -غ -ي -ة ت -ث -م Úالسص -ت -ث -م -ارات ال -ع-م-ؤم-ي-ة ال-ت-ي ”
النطÓق فيها وضصمان دÁؤمتها وصصيانتها.
إا ¤جانب هذا ،سصيتم إايÓء األهمية للعنصصر
البشصري من خÓل ضصمان التكؤين اŸسصتمر لفائدة
كل اŸسصتؤيات من اŸؤارد البشصرية بغرضس تأاهيلها
ل-ل-ق-ي-ام ب-دوره-ا ع-ل-ى اأك-م-ل وج-ه ل-ف-ائ-دة ال-ت-ن-م-ية
ال -ؤط -ن -ي -ة ،وع-ل-ي-ه ت-قّ-رر إاع-ادة الع-ت-ب-ار ل-ل-م-ع-ه-د
ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ن-اج-م بÈج ال-ب-ح-ري ووضص-ع-ه ل-ف-ائ-دة
ال- -ق- -ط- -اع واسص- -ت -غ Ó-ل -ه م -ع ال -ق -درات ا÷ام -ع -ي -ة
واŸدارسس اŸتخصصصصة لفائدة التنمية الؤطنية.
وتقرر ‘ األخ Òعقد دورة Ûلسس مسصاهمات
الدولة قصصد دراسصة اŸسصائل اŸتعلقة بتطؤير كل
من نشصاطي اŸناجم وإانتاج ا◊ديد.

نفى تعي Úالسشلطة الوطنية اŸسشتقلة ،ششر‘:

تنظيم إ’سستحقاق إلرئاسسي يسسمح بتفادي ﬂاطر إŸرحلة إ’نتقالية
أاكد رئيسس السشلطة الوطنية اŸسشتقلة
لÓنتخاباتﬁ ،مد ششر‘ ،أامسس ،با÷زائر
العاصشمة ،على «أاهمية» تنظيم انتخابات
لع- -ط- -اء رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة
رئ- -اسش- -ي- -ة إ
اŸسش-ت-ق-ب-ل-ي «الشش-رع-ي-ة ال-ق-وي-ة ال-ك-افية»
لزم-ة السشياسشية التي
الÓ-زم-ة ل-تسش-وي-ة ا أ
تعيششها ا÷زائر.
أاوضص -ح شص -ر‘ ع Èأام -ؤاج «ال -ق-ن-اة ال-ث-ال-ث-ة
Óذاعة الؤطنية» ،أان «الذهاب إا ¤الرئاسصيات
ل إ
هام جدا» ،مؤؤكدا أان هذه النتخابات من
شصأانها «إاعطاء الرئيسس اŸسصتقبلي الشصرعية
ال -ق -ؤي-ة وال-ك-اف-ي-ة» ال-ت-ي ل ت-ت-م-خضس إال ع-ن
«اقÎاع صصادق وشصفاف».
ويرى شصر‘ أان تنظيم الرئاسصيات ‘ األجل
ا- - - -Ùدد ( 12ديسص- -م )Èيسص- -م -ح ب -ت -ف -ادي
اıاط - -ر ال - -ت - -ي ق - -د تÎتب ع- -ن م- -رح- -ل- -ة
«ان -ت -ق -ال -ي -ة» وت -خ-ف-ي-ف ك-ل-ف-ة تسص-ؤي-ة األزم-ة
الراهنة على كافة األصصعدة سصيما «السصياسصي
والقتصصادي».
وأاضصاف أانه «ل مÈر للتؤجه إا ¤مرحلة
انتقالية ‘ حالة مثل حالة ا÷زائر» ،مÈزا
«خطر مؤاجهة وضصعية انفÓت كؤن أانه ل
يؤجد أاي ضصمان لنجاح هذه اŸرحلة».
وجدد باŸناسصبة رئيسس السصلطة الؤطنية
اŸسص -ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-ت-زام ه-ذه األخÒة
وأاعضص -ائ -ه -ا اÿمسص Úب -ال -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
«اقÎاع ح- -ر ودÁق- -راط- -ي» ي -ت -ي -ح ان -ت -خ -اب
«رئيسس شصرعي» يكؤن Ãثابة Œسصيد إلرادة
شص- - -ع- - -ب - -ي - -ة م - -ع Èع - -ن - -ه - -ا «دون ﬂاوف أاو
ضصغؤطات».
وأاكد أان «شصفافية القÎاع وصصدقه سصيتم
ضصمانهما بنسصبة  ،»%100مشصÒا إا ¤أان هيئته
«ل- -ن تسص- -م -ح ب -أاي ت -دخ -ل» ‘ صص Ó-ح -ي -ات -ه -ا

وعملها.
وب- -ع- -د أان راف -ع م -ن أاج -ل اسص -ت -ع -ادة ث -ق -ة
اŸؤاطن ،Úشصدد شصر‘ على تؤفر الظروف
اÓŸئمة لتنظيم النتخابات الرئاسصية ،مشصÒا
‘ هذا السصياق إا ¤مراجعة القانؤن اŸتعلق
ب -ن -ظ -ام الن -ت -خ -اب -ات وإانشص-اء السص-ل-ط-ة ال-ت-ي
يرأاسصها .وأاضصاف ‘ نفسس اإلطار يقؤل إان
«اŸؤاط - -ن مسص - -ؤؤول ع - -ن ‚اح القÎاع م - -ن
خÓل ‡ارسصة حقه النتخابي».
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ن -ف -ى شص -ر‘ الدع -اءات
ال -ق -ائ -ل -ة ب -أان السص -ل -ط -ة ال-ؤط-ن-ي-ة اŸسص-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات قد ” تعيينها بحيث رد يقؤل
بخصصؤصس سصؤؤال حؤل تعي Úأاعضصاء الهيئة «⁄
يتم تعيينها وأانا أانفي ذلك قطعا».
وأاوضصح ‘ هذا الشصأان بأان «السصلطة ”
اقÎاحها من قبل أاعضصاء اÛتمع اŸدÊ
واألحزاب السصياسصية التي شصاركت ‘ ا◊ؤار
و” تشص -ك -ي -ل -ه-ا ‘ إاط-ار ا◊ؤار ال-ؤط-ن-ي و”
ان-ت-خ-اب رئ-يسص-ه-ا ب-رف-ع ال-ي-د وع-ل-ن-ا ب-حضص-ؤر
الصصحافة».
ومن جهة أاخرى ،أاشصار شصر‘ إا ¤أانه ”
وضص -ع ›م -ؤع -ة اتصص-ال داخ-ل السص-ل-ط-ة «م-ن
أاجل –ؤيل صصÓحيات تنظيم النتخابات اإ¤
السصلطة ‘ أاوانها».
وأاعلن أانه سصيتم ابتداء من األسصبؤع اŸقبل
الشصروع ‘ تنصصيب هياكل السصلطة التي ينصس
ع- -ل- -ي- -ه -ا ال -ق -ان -ؤن ع -ل -ى مسص -ت -ؤى ال -ؤلي -ات
وال- -ب- -ل- -دي- -ات واŸم -ث -ل -ي -ات ال -دب -ل -ؤم -اسص -ي -ة
والقنصصلية.
وب-حسصب شص-ر‘ سص-ت-ق-ؤم السص-ل-ط-ة ال-ؤط-نية
اŸسصتقلة لÓنتخابات خÓل  48سصاعة اŸقبلة
ب- -إاطÓ- -ق م -ؤق -ع إال -كÎو Êخ -اصس ب -ت -ن -ظ -ي -م
القÎاع.

صسدور إŸرسسوم إلرئاسسي حول إسستدعاء إلهيئة إلناخبة ‘ إ÷ريدة إلرسسمية

لخ Òمن ا÷ريدة
صشدر ‘ العدد ا أ
الرسشمية مرسشوم رئاسشي رقم 245-19
ي-تضش-م-ن اسش-ت-دعاء الهيئة النتخابية
وذلك Ãناسشبة النتخابات الرئاسشيات
اŸق- -ررة ت- -ن- -ظ- -ي- -م -ه -ا ‘  12ديسشمÈ
اŸقبل.
ج- - -اء ‘ ذات اŸرسص- - -ؤم ،أان ال - -ه - -ي - -ئ - -ة
الن -ت -خ -اب -ي -ة تسص -ت -دع -ى لن -ت -خ -اب رئ-يسس

ا÷مهؤرية يؤم اÿميسس  12ديسصم،2019 È
ويجرى الدور الثا Êعند القتضصاء ‘ اليؤم
اÿامسس عشص - - -ر ب - - -ع - - -د إاع Ó- - -ن اÛلسس
لول.
الدسصتؤري نتائج الدور ا أ
كما تطرق اŸرسصؤم إا ¤مسصأالة اŸراجعة
السص-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-ؤائم النتخابية التي حدد
لحد  22سصبتمÈ
تاريخها ابتداء من يؤم ا أ
لحد  6أاكتؤبر.
 2019وتختتم يؤم ا أ

»æWh

ألخميسس  1٩سضبتم 201٩ Èم
ألمؤأفق لـ  1٩محرم  1٤٤1هـ

لعÓم ‘ مرافقة السصتحقاق
شصّدد من وهران على دور ا إ

رابحي :النتخابات الرئاسشية اıرج األفضشل من الظروف الراهنة
أابواب الوزارة مفتوحة من أاجل التحاور والتواصشل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لزمة القتصصادية
اعتÈها مرحلة لتجاوز ا أ
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مقري يدعو إا ¤ضشمانات وتوافق سشياسشي قبل
اŸوعد النتخابي

وهران :براهمية مسصعودة
دع-ا وزي-ر ألتصض-ال ،أل-ن-اط-ق أل-رسض-م-ي
ل-ل-ح-ك-ؤم-ة ،وزي-ر أل-ث-ق-اف-ة بالنيابة ،حسضن
رأبحي ،أأمسس أألربعاء ،بؤهرأن ،وسضائل
أإلع Ó-م أل -ع -م -ؤم -ي -ة وأÿاصض -ة إأ ¤ل -عب
دوره - -ا أألسض - -اسض - -ي ‘ خ - -دم- -ة أل- -ؤط- -ن
وأŸسضاهمة ‘ تنؤير ألرأأي ألعام– ،سضبا
لÓسضتحقاقات ألرئاسضية أŸقبلة أŸزمع
إأجرأؤوها ‘  12ديسضم Èألقادم.
وأع -ت Èرأب -ح -ي ع -ل -ى ه -امشس زي -ارت-ه
Óذأع -ة أ÷ه -ؤي -ة «أأّن وسض -ائ -ل أإلع Ó-م
ل - -إ
أıت -ل -ف -ة ت -ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا مسض-ؤؤول-ي-ة
أإلع- -دأد Ÿرح- -ل- -ة ج -دي -دة ل -ل -ب Ó-دÃ ،ا
يتؤأفق وما نطمح إأليه جميعا من أأمن
وأأمان ورخاء» ،مشضددأ ‘ سضياق متّصضل
ع-ل-ى أأه-م-ي-ة إأ‚اح أل-ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-ابية،
ب -اع -ت -ب -اره -ا أıرج ألسض -دي -د م -ن أأج -ل
مؤأجهة ألؤضضع ألرأهن للبÓد.
وق - -ال ‘ ه- -ذأ ألصض- -دد« :ك- -ل ألشض- -عب
أ÷زأئ -ري ع -ل -ى ث -ق -ة ه -ام -ة ‘ أأن ه -ذه
ألسض- -ت- -ح- -ق- -اق -ات ه -ي أıرج أألفضض -ل
للظروف ألرأهنة ،وبعؤن أ÷ميع سضنكؤن
‘ مسضتؤى ألتحديات ألتي تؤأجه ألبÓد
بكل ما من شضأانه إأضضفاء ألسضكينة وأألمن
وألسضتقرأر وتسضخ Òكل ما حبانا به ألله
من مقدرأت مادية وبشضرية لصضالح أزدهار
هذأ ألؤطن».
وأأضض- -اف أل -ؤزي -ر« :سض -ي -ك -ؤن ل -ؤسض -ائ -ل
أإلعÓم ألبصضرية وأŸكتؤبة وأŸسضمؤعة
دور هام ‘ ألتعريف بالنصضؤصس ألقانؤنية

وألسضÒة ألذأتية للمÎشضح Úوردود فعل
أŸؤأط -ن ÚوغÒه -ا م -ن أل-نشض-اط-ات ذأت
ألصض -ل -ة ب -ه -ذأ ألسض -ت -ح -ق -اق أل -رئ -اسض-ي»،
منؤها ‘ ألؤقت ذأته إأ ¤أŸكانة ألهامة
ألتي سضتحظى بها أألسضرة أإلعÓمية من
قبل ألشضعب أ÷زأئري «كؤن هذأ أ◊دث
ألسض- -ي -اسض -ي وأل -ت -اري -خ -ي م -تصض -ل ÃصضÒ
أألمة.»...
ومن جانب آأخر ،أأكد رأبحي ،أأن دأئرته
أل-ؤزأري-ة بصض-دد ت-ق-د Ëنصض-ؤصس ق-ان-ؤن-ية
ل -ل -ح -ك -ؤم -ة ،ي -ت -م ع -ل-ى أأسض-اسض-ه-ا ت-ط-هÒ
أل- -ق- -ط -اع وع -ق -ل -ن -ة ت -أاسض -يسس أل -ع -ن -اوي -ن
وأÙط -ات أل -ت -ل-ف-زي-ؤن-ي-ة وأإلل-كÎون-ي-ة،
سضعيا إأ ¤تنظيم وضضبط ألعمل ألصضحفي
وتأاط Òوسضائل أإلعÓم بشضفافية أأك.È
وقال « إأّن أأبؤأب ألؤزأرة مفتؤحة من
أأج-ل أل-ت-ح-اور وأل-ت-ؤأصض-ل ،وق-د أسض-تقبلت
م- -ن- -ذ ت -ؤ‹ ه -ذه أŸسض -ؤؤول -ي -ة زه -اء 200
صضحفي من ألقطاع Úألعمؤمي وأÿاصس،

وأقÎحت عليهم أŸشضاركة ‘ إأعدأد هذه
أل -نصض -ؤصس ،ون -ت-م-ن-ى أأن ن-ؤ ّف-ق ‘ أإلŸام
بكل هذه أŸقÎحات وبلؤرتها لتكؤن ‘
مسضتؤى آأمال وطمؤحات ألصضحفي Úوكل
أŸنتسضب Úوألناشضط ‘ Úحقل أإلعÓم،
Ãا ي - -خ - -دم شض - -ؤؤون- -ه- -م ألج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
وألشضخصضية وأŸهنية.»...
وقد عاين رأبحي باŸناسضبة مقر إأذأعة
وه- -رأن أ÷ه- -ؤي- -ة ب- -حضض- -ؤر ألسض- -ل -ط -ات
Óذأعات
أÙلية وأŸديرين أ÷هؤي Úل إ
أÙلية لغرب ألبÓد .وتنقل بعدها إأ¤
مقر ألتلفزة أ÷هؤية ،حيث أأشضرف على
ت -دشض ÚأŸل -عب أل-ري-اضض-ي أÿاصس ب-ك-رة
أل -ق -دم ،ك -م -ا ت -ف -ق -د أل-ؤزي-ر أل-ع-دي-د م-ن
أŸرأفق أإلعÓمية وألثقافية ،منها وكالة
أألن- -ب- -اء أ÷زأئ -ري -ة وك -ذأ م -ق -ر ج -ري -دة
أ÷مهؤرية.

إافتتح السصنة ا÷امعية ا÷ديدة ،الدكتؤر بن زاوي:

التنششئة الجتماعية واألسشرة تؤوثر ‘ اŸششاركة بالنتخابات
ششبكات التواصشل اإلعÓمي اأقل تأاثÒا
شصّ- -د د م- -دي- -ر اŸدرسص- -ة ال -ع -ل -ي -ا
للصصحافة عبد السصÓم بن زاوي،
ع - -ل- -ى دور الإعÓ- -م ال- -ؤط- -ن- -ي ‘
مسصايرته كل ما عاشصته ا÷زائر
واآخره ا◊راك ،وقلل ‘ السصياق
م- -ن ت- -اأث Òشص- -ب- -ك- -ات ال- -ت- -ؤاصص- -ل
الإعÓمي ،لفتا اإ ¤اأن التنشصئة
الج -ت -م -اع -ي-ة و–دي-دا الأسص-رة
وا◊ي ه -ي ال-ت-ي سص-ت-ؤؤث-ر ‘ ق-رار
اŸشص- - - -ارك - - -ة ‘ الن - - -ت - - -خ - - -اب - - -ات
الرئاسصية.

فريال بوشصوية
قال ألدكتؤر بن زأوي ‘ تصضريح
أأد ¤ب -ه ع -ل -ى ه -امشس أف -ت-ت-اح ألسض-ن-ة
أ÷امعية أ÷ديدة باŸدرسضة ألؤطنية
ألعليا للصضحافة وعلؤم ألإعÓم ،وهؤ
يرد على سضؤؤأل يخصس ألعامل أŸؤؤثر
ع - -ل - -ى أŸشض - -ارك- -ة ‘ ألن- -ت- -خ- -اب- -ات
أل -رئ -اسض-ي-ة أŸق-ررة ي-ؤم  12ديسضم،È

باأنه وعكسس ما يعتقده ألبعضس فاإن
شضبكات ألتؤأصضل ألجتماعي لن يكؤن
ل- -ه -ا وق -ع ك -ب ،Òوذلك بسض -بب أرت -ف -اع
نسض- -ب- -ة أل- -ؤع- -ي وألإدرأك م- -ن ج -ه -ة،
ولح -ت -ؤأئ -ه -ا أل -ك -ث Òم -ن ألإشض -اع -ات
وأŸع- -ل- -ؤم- -ات أŸغ- -ل- -ؤط- -ة ،ك- -م- -ا أأن
أنتشضارها ﬁدودأ.
وب-رأأي-ه ف-ان أل-ت-نشض-ئ-ة ألج-ت-م-اع-ي-ة
وميؤلت ألعائلة وكذلك ألتؤ جهات ‘
ألأحياء ،هي ما يحسضم أŸشضاركة ‘
ألنتخابات من عدمها ،كؤنها تسضاهم
ب -ق -در ك-ب Òوبشض-ك-ل م-ب-اشض-ر ‘ ب-ل-ؤرة
م -ؤق -ف ل -دى أل -ن -اخب ،وت -ك-ؤن ب-ذلك
حاسضمة.
وجزم باأن ألإعÓم ألعمؤمي له دور
كب Òجدأ ‘ أ÷زأئر ،لفتا أإ ¤أأن
أأهم شضيء أأخÓقيات أŸهنة وألتحلي
باŸهنية.
وشضّ- -د د م- -دي- -ر أŸدرسض- -ة أل- -ع- -ل- -ي- -ا
للصضحافة ‘ ﬁاضضرته –ت عنؤأن

«أل-ره-ان-ات أل-دول-ي-ة ل-ؤسضائل ألإعÓم:
ما هي ألتحديات بالنسضبة للجزأئر»،
على ضضرورة حل أŸشضكل ألتقني على
غرأر «ألأنÎنت» ،وقبل ذلك أإيÓء كل
ألأه -م -ي-ة ل-ت-ط-ؤي-ر أŸع-رف-ة ب-الÎك-ي-ز
ع -ل -ى أل -ب-حث أل-ع-ل-م-ي أل-ذي ي-اأت-ي ‘
مرتبة متقدمة على أعتبار أأنه يعنى
بتكؤين أإطارأت أ÷زأئر.
وأسض-ت-ن-ادأ أإ– ¤ل-ي-ل أل-دك-ت-ؤر ع-بد
ألسضÓ- -م ب- -ن زأوي ،ف- -اإن أأه -م ن -ق -ط -ة
ت -تصض -در أل -ت -ح-دي-ات ه-ي أل-رسض-ال-ة أأو
أÙت - -ؤى لأن- -ن- -ا ل ن- -ن- -ت- -ج أأي شض- -يء
تقريبا ،ذلك ما تسضبب ‘ ألسضتهÓك
أأسض-اسض-ا م-ن أل-غ-رب و–دي-دأ ف-رنسض-ا،
ومن دول عربية منها قريبة ،غ Òأأننا
ج-زأئ-ري-ؤن ب-ه-ؤي-ت-ن-ا لب-د أأن ن-ن-ت-ج ما
ي -ت-ؤأف-ق م-ع-ه ،أأم-ر يسض-ت-دع-ي ت-ن-ظ-ي-م
أ◊قل ألإعÓمي ،وأسضتنادأ أإليه فقد
ترتب عن هذأ ألأمر أأن أÛتمع غÒ
ﬁصضن ويتقبل أأي شضيء.

تعي 11 Úعضصؤا ‘ ÷نة –كيم الطبعة اÿامسصة

جائزة رئيسس ا÷مهورية فرصشة لتششجيع اإلبداع وإارسشاء ثقافة السشتحقاق
ت-ع-ت Èج-ائ-زة رئ-يسس ا÷م-هؤرية
ل-لصص-ح-ف-ي اÎÙف وسص-ي-ل-ة لتشصجيع
لعÓ-م
ال -ع -م-ل الصص-ح-ف-ي وت-رق-ي-ة ا إ
لب -داع
ب- -اخ- -ت Ó-ف أاشص -ك -ال -ه وك -ذا ا إ
والحÎاف- - -ي- - -ة وإارسص- - -اء ث- - -ق - -اف - -ة
السصتحقاق من خÓل اختيار أاحسصن
لعمال ذات الصصلة Ãؤضصؤع هذه
ا أ
ال- -ط- -ب- -ع- -ة «فضص- -ائ -ل ا◊ؤار» ال -ذي
اخت Òتبعا للؤضصع الراهن الذي “ر
به البÓد.

خالدة بن تركي
أŸؤضضؤع ثمنته ÷نة ألتحكيم أŸكؤنة

من  11عضضؤأ على رأأسضها مدير أŸدرسضة
ألعليا للصضحافة وعلؤم أإلعÓم أألسضتاذ
ع -ب-د ألسضÓ-م ب-ن زأوي ،خ-دي-ج-ة خ-ل-ي-ف-ي
‡ث -ل -ة وزأرة ألتصض-ال ،م-ه-دي-ة ب-ل-مسض-لك
‡ثلة وزير أŸاليةﬁ ،مد كشضرود ‡ثل
وزي -ر أل -ت -ع -ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي،
حسضان منجؤر ‡ثل وزير ألثقافة ،بؤزيد
ول -د أ◊سض‡ Úث -ل أŸؤؤسضسض-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة
ل -ل -ت -ل -ف -زي -ؤنﬁ ،م -د ب -در أل -دي -ن ‡ث -ل
Óذأعة أŸسضمؤعة،
أŸؤؤسضسضة ألعمؤمية ل إ
أحمد مرأبط ‡ثل ألصضحافة أŸكتؤبة
م-ن أل-ق-ط-اع أل-ع-ام ،ع-ب-د أل-ؤه-اب ج-اكؤن
‡ث -ل ألصض -ح -اف -ة أŸك-ت-ؤب-ة م-ن أل-ق-ط-اع

أÿاصس ،فايزة يخلف ‡ثلة كلية علؤم
أإلعÓم وألتصضال وعبد أ◊ميد سضاحل
‡ثل كلية علؤم أإلعÓم وألتصضال .
وأأك- -د وزي- -ر ألتصض- -ال حسض -ان رأب -ح -ي
عقب تنصضيب ÷نة –كيم جائزة رئيسس
أ÷مهؤرية للصضحفي أÎÙف ‘ طبعتها
أÿامسض -ة ،أأول أأمسس ،أأه -م -ي -ة أŸن -اسض-ب-ة
أل - -ت- -ي ت- -ع- -ت Èف- -رصض- -ة إلب- -رأز مسض- -ت- -ؤى
ألحÎأفية وألكفاءة ألذي بلغه أإلعÓم
أ÷زأئ-ري وم-دى مسض-اه-م-ت-ه أل-ف-ع-ل-ي-ة ‘
ترقية حق أŸؤأطن ‘ إأعÓم مؤضضؤعي
وصض -ادق م -ن خ Ó-ل ألصض -ح-اف-ة أŸك-ت-ؤب-ة
وألسضمعية ألبصضرية وأإللكÎونية.

دع-ا رئ-يسس ح-رك-ة ›ت-م-ع السصلم
ع- - -ب- - -د ال- - -رزاق م - -ق - -ري ،أامسس ،إا¤
لزم - - - -ة
ضص- - - - -رورة م- - - - -ؤاج - - - -ه - - - -ة ا أ
القتصصادية التي تؤاجه البÓد من
خÓل التؤجه إا ¤انتخابات رئاسصية
“كن رئيسس ا÷مهؤرية القادم من
ت -ب -ن -ي إاصص Ó-ح -ات شص -ام -ل-ة Ãا ف-ي-ه-ا
لمؤال اŸنهؤبة من
آاليات اسصÎجاع ا أ
ط -رف ال -عصص -اب -ة ال -ت -ي “ث -ل رم-ؤز
النظام السصابق ،وأاكد أان الذهاب إا¤
انتخاب رئيسس للبÓد ‘ أاقرب وقت
‡ك-ن يسص-ت-دع-ي ال-ت-ؤافق السصياسصي
ق- -ب- -ل إاج -راء الن -ت -خ -اب -ات وت -ؤفÒ
الضص- -م- -ان- -ات السص- -ي- -اسص- -ي- -ة ل -ن -زاه -ة
القÎاع.

جÓل بوطي
تصصوير :عباسس تيليوة

أأب- -دى م- -ق- -ري ت- -خ- -ؤف- -ه م- -ن أن -ه -ي -ار
ألقتصضاد ألؤطني منع نهاية ألعام أŸقبل
‘ ح- -ال ب- -ق- -ي أل- -ؤضض- -ع ألسض- -ي -اسض -ي غÒ
مسضتقر ،ألن قيمة أألمؤأل أŸهربة من
ط -رف أل-عصض-اب-ة ع-ل-ى ح-د ت-ع-بÒه ،ت-ك-ؤن
ضضخمة إأضضافة إأ ¤أأن ألؤضضع ألسضياسضي
ألرأهن يشضكل عبئا على أقتصضاد ألبÓد،
ب - -ع- -د وج- -ؤد ﬂاوف ك- -بÒة م- -ن ط- -رف
أŸت- -ع- -ام- -ل Úألق- -تصض- -ادي ،Úدأع- -ي -ا إأ¤
ضضرورة تنظيم ألرئاسضيات ‘ أأقرب وقت
لتفادي ألتحديات أ◊اصضلة.
وأأوضضح مقري ‘ كلمته خÓل ندوة
حؤل ألؤضضع ألقتصضادي للبÓد نظمتها
حمسس Ãقرها بالعاصضمة أأن تعمق أألزمة
ألقتصضادية ألتي تعيشضها أ÷زأئر يقتضضي
من ألرئيسس أŸقبل للجزأئر وحكؤمته أأن
ي - -جسض- -د م- -ب- -دأأ أل- -ت- -ؤأف- -ق ق- -ب- -ل وب- -ع- -د
ألنتخابات ،ألن نتيجة عمل ألرئيسس لن
تظهر قبل  05سضنؤأت.وأأكد أأن أ÷زأئر
أأمامها سضيناريؤهان للخروج من أألزمة
إأم- -ا أل- -ت- -ؤأف- -ق ألسض- -ي- -اسض- -ي ق -ب -ل أإج -رأء

ألنتخابات أأو تؤف Òألضضمانات ألسضياسضية
للذهاب إأ ¤أنتخابات مباشضرة.
وم- -ن ي- -خ- -ت- -اره ألشض- -عب حسضب رئ -يسس
«حمسس» هؤ ألذي يجسضد ألتؤأفق وألعقد
أل -ؤط -ن-ي ،ألن أل-رئ-يسس أŸق-ب-ل ل-ل-ج-زأئ-ر
وح-ك-ؤم-ت-ه ي-ت-ع Úع-ل-ي-ه-م-ا ت-ه-ي-ئة أ÷بهة
ألج-ت-م-اع-ي-ة وت-ق-د Ëت-دأب Òل-ط-م-أان-ت-ه-ا
بشضأان ألقرأرأت ألقتصضادية ألصضعبة ألتي
سض-ي-ت-م أت-خ-اذه-ا ،مضض-ي-ف-ا أأن-ه ي-تع Úعلى
أل- -ن- -ق- -اب- -ات وألشض- -رك- -اء ألج- -ت- -م- -اع -يÚ
وأÛتمع أŸد Êوأألحزأب ألسضياسضية أأن
ت-ك-ؤن شض-ري-ك-ا ل-لسض-ل-ط-ة م-ن أأج-ل إأحدأث
ألتؤأفق بناء على تطابق ألرؤوى للحلؤل.
وف -ن -د م -ق -ري أأن أل -ؤضض-ع ألق-تصض-ادي
للبÓد صضعب للغاية ليسس بسضبب أ◊رأك
ألشضعبي وأإ‰ا تعؤد تدأعياته أ◊قيقية إأ¤
أأزم -ة ع -م -ي -ق -ة ت-ع-ؤد إأ ¤سض-ن-ؤأت مضضت،
سض -ب-ب-ه-ا أل-ف-ع-ل-ي ه-ؤ أل-فسض-اد ون-هب أŸال
أل -ع -ام ،وأأشض -ار أإ ¤أأن ع -م -ل -ي -ة أسضÎج -اع
أألم-ؤأل أل-ت-ي ن-ه-ب-ه-ا مسض-ؤؤول-ؤن سض-اب-ق-ؤن
ورجال أأعمال ليسس باألمر أله Úمثلما
يتصضؤره ألكثÒون مسضتدل بتجارب بعضس
أل -دول خ -اصض -ة ت -ؤنسس أل -ت -ي  ⁄تسض -ت -ط-ع
أسضÎج - -اع أأم - -ؤأل - -ه- -ا رغ- -م أÛه- -ؤدأت
أŸب -ذول -ة.دأع -ي -ا ألسض-ل-ط-ة إأ ¤مصض-ارح-ة
ألشض -عب ب-األزم-ة خ-اصض-ة وأأن-ه وم-ع ن-ه-اي-ة
 2021سض -ي -ك -ؤن أح -ت -ي -اط-ي ألصض-رف ‘
مسضتؤى ألصضفر ،وأنتقد كافة أ◊كؤمات
ألسضابقة وأ◊الية ألتي قال بأانها ل تزأل
تسض ‘ Òنفسس أŸنهج.
وأأبدى مقري ضضمنيا أسضتعدأد حمسس
ل -ل -مشض -ارك -ة ‘ ألن -ت -خ -اب -ات أل -رئ -اسض-ي-ة
أŸقررة ‘  12ديسضم Èألقادم وذكر أأن
أ◊رك- -ة ل- -دي- -ه- -ا م- -قÎح- -ات أ◊ل -ؤل ‘
برنامج أ◊لم أ÷زأئري وهؤ ألذي سضبق
له أأن عرضضه عشضية ألنتخابات ألرئاسضية
أŸلغاة أأفريل أŸاضضي ،قائ Óإأن «أ◊لؤل
ت -ك -م -ن ‘ أإخ -رأج أ÷زأئ -ر م -ن أل -ت-ب-ع-ي-ة
للمحروقات وأسضتغÓل أŸؤأرد ألطبيعية
وألبشضرية ألتي “تلكها ألبÓد.

لجراءات القانؤنية
بعد دراسصتها ﬂتلف ا إ

اللجنة القانونية تصشادق على تقرير طلب
رفع ا◊صشانة عن النائب طليبة
صصادقت ÷نة الشصؤؤون القانؤنية
لداري- - - -ة وا◊ري- - - -ات ب- - - -اÛلسس
وا إ
الشص - -ع - -ب - -ي ال- -ؤط- -ن- -ي ،أامسس ،ع- -ل- -ى
التقرير اŸتعلق بطلب رفع ا◊صصانة
الŸÈان -ي -ة ع -ن ال -ن-ائب ب-ه-اء ال-دي-ن
طليبة والذي «سصيحال على ا÷هة
اıتصص- -ة» ،حسصب م -ا أاف -اد ب -ه ب -ي -ان
لهذه الهيئة التشصريعية.
وأأوضضح ذأت ألبيان أأن ÷نة ألشضؤؤون
أل -ق -ان -ؤن -ي-ة وأإلدأري-ة وأ◊ري-ات وأصض-لت
أأشضغالها بعقد أجتماع أأمسس برئاسضة عمار
جي ،ÊÓحيث أسضتمعت ›ددأ إأ ¤ألنائب
أŸع-ن-ي ب-ط-لب رف-ع أ◊صض-ان-ة ألŸÈان-ي-ة
أŸق -دم م -ن ط -رف وزي-ر أل-ع-دل ،ح-اف-ظ
أألخ -ت -ام ،وذك -ر رئ -يسس أل -ل -ج -ن-ة أ÷م-ي-ع

بـ»إأج- -رأءأت رف- -ع أ◊صض- -ان- -ة ألŸÈان -ي -ة
أŸقررة قانؤنا» ،مؤؤكدأ ضضرورة «أحÎأم
أألشض -ك -ال أل -ق -ان-ؤن-ي-ة أŸنصض-ؤصس ع-ل-ي-ه-ا
قانؤنا» ‘ هذأ أÛال.
وق- -د درسضت أل- -ل- -ج -ن -ة يضض -ي -ف ن -فسس
أŸصض-در «ﬂت-ل-ف أإلج-رأءأت أل-ق-ان-ؤن-ية
أŸت -ع -ل -ق -ة ب -اŸسض -أال -ة» ،ون -اقشس أأعضض -اء
أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-دأب Òأل-تشض-ري-ع-ي-ة وأل-تنظيمية
أÿاصض- - - -ة ب - - -اŸؤضض - - -ؤع ،وخ - - -لصضت إأ¤
«أŸصضادقة على ألتقرير أŸتعلق بطلب
رف - -ع أ◊صض - -ان- -ة ألŸÈان- -ي- -ة ع- -ن ن- -ائب
باÛلسس ألشضعبي ألؤطني ،ألذي سضيحال
على أ÷هة أıتصضة» ،وتسضجل أللجنة
«“سضك أل - -ن - -ائب أŸع - -ن- -ي ب- -حصض- -ان- -ت- -ه
ألŸÈانية وعدم ألتنازل عليها».

الخميسس  19سسبتم ٢٠19 Èم
الموافق لـ  19محرم  ٤٤٠1هـ
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الباحث ‘ العلوم السسياسسية رشسيد بلقرع لـ «الشسعب»:
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مقÎحات ا÷يشس أانتجت بيئة سضياسضية ونقاشضا ›تمعيا جديدا

^ م ـ ـ ـ ـ ـ ـؤوشّضرات الّتح ـ ـ ـ ـ ـ ـّول وا◊ركـ ـ ـ ـ ـ ـة الدولي ـ ـ ـ ـ ـ ـة تأات ـ ـ ـ ـي وف ـ ـ ـ ـ ـق مسض ـ ـ ـ ـ ـارات مدروسضـ ـ ـ ـة
^ اŸزاي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدات ل تخـ ـ ـ ـ ـدم األجنـ ـ ـ ـ ـدة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـة بـ ـ ـ ـ ـل لتعف ـ ـ ـ ـ ـ Úالوضضـ ـ ـ ـ ـع السضياسضـ ـ ـي
^ هن ـ ـ ـ ـ ـاك أاجنـ ـ ـدات سضياسضيـ ـ ـة واقتصضاديـ ـ ـة Ãسضاعـ ـ ـدة وكـ ـ ـÓء ﬁلـ ـ ـّي Úلضضـ ـ ـرب البلـ ـ ـد
^ وسضائ ـ ـ ـ ـل اإلع ـ ـ ـ ـÓم الفـ ـ ـ ـرنسضّية  ⁄تأاتلـ ـ ـف توجّهـ ـ ـ ـا جديـ ـ ـ ـ ـ ـدا للشّضبـ ـ ـ ـ ـاب اŸنتف ـ ـ ـ ـضس

يقول الباحث بقسسم الدكتوراه باŸدرسسة الوطنية العليا للعلوم السسياسسية رشسيد بلقرع ،اإن القيادة العليا للجيشش تدعو ا ¤التعجيل با’نتخابات
ن الوصسول ا’آمن اإ ¤انتخابات
الرئاسسية’ ،أنه خيار ’ Áكن Œاوزه واأنّ البيئة ا◊اضسنة لهذه ا’نتخابات يجب اأن تكون ‘ مسستوى انتخابات نزيهة ،واأ ّ
رئاسسية سسيقطع الطريق اأمام ﬂتلف اŸزايدات وا’إّدعاءات ،التي ’ تخدم بالضسرورة اأجندة وطنية على غرار ﬁاولة ا’سستمرار ‘ تعف Úالوضسع
السسياسسي للبÓد .وحاول الباحث بلقرع ‘ هذا ا◊وار تقد Ëبعضش اŸقاربات للمشسهد السسياسسي ،منها ما تعلق با’أحزاب السسياسسية ،والظروف ا’منية
اÙيطة بالبلد ،ناهيك عن التوترات الدولية ودور قيادة ا÷يشش الوطني الشسعبي ‘ هذا اŸنعرج ا◊اسسم من تاريخ ا÷زائر بعد ا◊راك الشسعبي.

»```LGô©```````d øjó``dG Qƒ```````f :QGƒM
^ الشسعبŸ :اذا تصسر القيادة العليا للجيشش الذهاب
ا ¤انتخابات رئاسسية دون تأاخÒ؟
^^ الباحث رشسيد بلقرع ’ :يختلف عاقÓن على أانه و‘
كل دول العا ⁄تقوم مؤوسسسسة ا÷يشس Ãهام الدفاع وحماية
السسيادة الوطنية من أاي تهديد ،كما أاّن حيازة هذه اŸؤوسسسسة
للمعلومة اأ’منيّة وتنوع دوائرها اıتصسة يجعل قراراتها
وخططها مبنّية على إادراكات ’ تتوافر Ÿن هو خارج هذه
اŸؤوسسسس -ة ب -الشس -ك -ل ال -ك -ام -ل والصس -ح -ي -ح أايضس -ا؛ و‘ ا◊ال-ة
ا÷زائرية فإانها ’ تشسّذ عن هذا الطرح ،ولذلك فإانّ تصسّور
قيادة ا÷يشس Ÿا يكتنف الوضسع ا◊ا‹ للبÓد ،وما يتوافر
ل -ل -دوائ -ر اأ’م -ن -ي -ة اıتصس-ة ال-ت-اب-ع-ة Ÿؤوسسسس-ة ا÷يشس ب-ك-ل
تفريعاتها هو ما Áكن أان يف ّسسر التوجّه ا◊ا‹ لقيادتها العليا
م-ن أاّن ال-ت-ع-ج-ي-ل ب-اإ’ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسس-ي-ة ه-و خ-ي-ار ’ Áكن
Œاوزه ،وأانّ البيئة ا◊اضسنة لهذه اإ’نتخابات يجب أان تكون
‘ مسستوى إانتخابات نزيهة ،وأاّن الوصسول اآ’من إا ¤إانتخابات
رئ -اسس -ي -ة ه -و م -ا ي -ق -ط -ع ال -ط-ري-ق أام-ام ﬂت-ل-ف اŸزاي-دات
واإ’ّدعاءات التي ’ تخدم بالضسرورة أاجندة وطنية على غرار
ﬁاولة اإ’سستمرار ‘ تعف Úالوضسع السسياسسي للبÓد طمعا
فقط ‘ ﬁاصسصسة حكومّية قد تكون على أاسسسس عرقية أاو
حتى دينيّة.
^ ما يجهله الكث Òأانّ ا÷زائر تعيشش ‘ بؤورة توّتر
خطÒة جدا ،هل لكم كباحث ‘ العÓقات الدولية
تسسليط ال ّضسوء على أاهم هذه الّنقاط ال ّسسوداء التي
يجهلها اŸواطن بحسسن نّية؟
^^ فيما يخصس البيئة السسياسسية الدولية وجوار ا÷زائر ‘
ظ -ل ال -وضس -ع ال -راه -ن ،ف -إاّن ال -ب -احث اŸوضس -وع -ي واŸراقب
السس -ي -اسس -ي ’ Áك-ن-ه أان ي-ق-ف-ز ع-ل-ى ح-ق-ائ-ق ال-ب-ي-ئ-ة ال-دول-ي-ة
وﬂرجاتها أاو التقليل من شسأانها؛ ذلك أاّن أاسساسسًا نظريا مفاده
ارتباط سسياسسة الداخل باÿارج ع ÈعÓقة وثيقة Close
 relationي -ج -ع -ل ّ‡ن ي -ت-جّ-ردون ◊صس-ر ال-وضس-ع اأ’زم-ي
جزائريا ،وحتى عربيّاً ضسمن الداخل جزءً من اŸؤوامرة التي
يسسعون على الدوام لنفيها..ولذلك فإانّ من يرصسد مؤوشسرات
التحول ‘ ا÷زائر وا◊ركة الدولية ÷وار ا÷زائر وارتباطها
Ãصسالح الدول الكÈى ،والتي تهتبل الفرصسة لوضسع أاي –ول
سس -ي -اسس -ي ل -دول ا÷ن -وب ضس -م -ن مسس -ارات م -دروسس -ة ت -خ -دم
مصسا◊ها ا’قتصسادية وحتى ا◊ضسارية ،باأ’سساسس ولذلك فإانّ
ما يزيد من خطورة الداخل ا÷زائري هو نفاذ هذه القوى
الكÈى ع Èاسستعمال وكÓئها ‘ دول عا ⁄ا÷نوب ومنها
ا÷زائر ،وهو ما Áكن اعتماده مدخ Óلفهم التحرك الليبي
على ا÷بهة الشسرقية للجزائر ‡ثلة ‘ جيشس ا÷Ôال حفÎ
اŸدعوم فرنسسيًّا و»عربيّا « ‘ أاوج اإ’حتجاج الشسعبي الذي
تشسهده ا÷زائر منذ  ٢٢فÈاير ،وأايضسا ما تشسهده ا◊دود مع
ا÷ارة تونسس من اسستحداث لتوتر غ Òعاد وشسرخ أامني،
Óقليات ع Èإاثارة نعرات قبليّة خامدة منذ
وﬁاولة تثوير ل أ
زمن ’ Áكن أان يفسسر مع مؤوشسرات أاخرى ’ يتسسع اÛال
لذكرها إاّ’ ضسمن خطّة تنتهجها بعضس اأ’طراف الدولية ومنها
ال - -ك - -ول- -ون السس- -اب- -ق وع ÈوكÓ- -ئ- -ه م- -ن» ال- -ف- -رن- -ك- -وف- -ي- -ل»
و»الفرنكوبربريزم» ،وذلك لتعف Úالوضسع العام للبلد و“رير
أاج -ن -دات سس -ي -اسس-ي-ة واق-تصس-ادي-ة Ãسس-اع-دة وكÓ-ء ﬁل-ي’ Ú
يحملون بالضسرورة و’ءات وطنية ،ومع كل ذلك فإانّ الوعي،
كل الوعي Ãخاطر البيئة الدولية Ãا فيها منظمات حقوق
ا’نسسان وغÒها هو ما يؤوّكد ا÷واب اأ’ول من أانّ التعجيل
بانتخابات رئاسسية نزيهة هو ما يقطع الطريق أامام وكÓء
اليوم و»نز’ء»..اأ’مسس.
^ ه -ن -اك أاح -زاب –ّف -ظت ع-ل-ى اŸشس-ارك-ة ‘ م-ب-ادرة
÷نة ا◊وار اŸنتهية عهدتها ،بشسرط ذهاب حكومة
بدوي ،هل يتحّقق ذلك اليوم؟
Óرادة
^^ اأ’حزاب السسياسسية ‘ جزائر اليوم فاقدة عمليا ل إ
واŸبادرة؛ فاأ’حزاب التي سسارت ‘ فلك النفعية والوصسولية
وان-ت-ه-جت ال-زب-ائ-ن-ي-ة وح-ت-ى ال-عشس-ائ-ري-ة ‘ تسس-ي Òه-ي-اك-ل-ها،
وسسبحت بطنا وظهرا ‘ فلك البوتفليقيزم Bouteflikism
البائد ،و ⁄تسستطع ‘ وقت سسابق حتى ا’سستقÓل عن فكر
ومنظومة البوتفليقيزم ،ومن يدور ‘ فلكه ’ Áكنها أان

“تلك اليوم قوة الطرح الذي يسسمو إا ¤مصساف رجل السسياسسة
ورج -ل ال -دول-ة  Statesmeanذلك أان ط-ب-ي-ع-ة ت-ك-وي-ن-ها
ال -ت-ن-ظ-ي-م-ي واأ’ي-دي-ول-وج-ي ’ Áت-لك م-ؤوهÓ-ت رج-ل ال-دول-ة
 Statesmanshipوه -و م -ا ي -ج-ع-ل م-ن سس-ل-وك-ه-ا ال-ع-ام
يقÎب من ردود أافعال ويبتعد عن طرح سسياسسي جاد حتى إازاء
اŸب-ادرة ،م-ن-ظ-وم-ة اأ’ح-زاب ا÷دي-دة والشس-ب-اب-ي-ة م-ن-ه ع-ل-ى
اÿصس- -وصس ،وال -ت -ي خ -رجت م -ن رح -م ا◊راك وا’ح -ت -ج -اج
الشسعبي قد تبعث على التفاؤول خصسوصسا أاّن كوادرها اليوم على
قدر كب Òمن الوعي والتعليم والثورة على ما أارسسته أاحزاب
تسستغل العرق والّدين من تقاليد ’ حضسارية وسسلوك سسياسسي
ناشسز ’ يليق برجل السسياسسة و’ Ãقام ا÷زائر العظيم.
^ أاظهرت سسلمية ا◊راك الشسعبي منذ انطÓقته ا¤
’ي
غاية اليوم سسلوكا حضساريا ‡يزا دون تسسجيله أ
ح -ادث ك -ان ،رغ -م ال -ره -ان -ات ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا وسس-ائ-ل
ا’عÓم الغربية بأانها سستكون خرابا أاك Èمن الربيع
العربي...الخ ،كيف حدث ذلك؟ وŸاذا –قد علينا
بعضش الدول ال ّصسديقة؟
ت ا◊راك منذ ◊ظاته اأ’و ،¤وككل انتفاضسة
^^ شسهد ُ
شسعبية ’ تسسلم من Œاوزات قد “ثلها مناوشسات ب Úقوى
اأ’من وجموع اŸنتفضس ،Úلكن ا÷و العام كان يفيضس بسسلمية
–تقن حسسرة على ما آالت إاليه ا÷زائر وحال أابناء ا÷زائر،
ورغم أان اإ’عÓم اÙلي كان ’ يزال متوجسسا من تغطية
ا’ن-ت-ف-اضس-ة الشس-ع-ب-ي-ة ‘ ب-داي-ت-ه-ا ،إاّ’ أاّن مسس-ت-وى «ال-ت-ن-ظ-يم»
والسسلمية التي ميزتها جعلت من اإ’عÓم اÙلي الرسسمي منه
وغ Òال- -رسس- -م- -ي ي -ن -ت -فضس ع -ل -ى اÿوف اŸرت -ب -ط Ãه -م -از
«ال -ب -وت -ف -ل -ي -ق -ي -زم» وال -عصس -اب -ة ال -ت -ي ك -انت ت -رضس -ع م-ن ري-ع
«البوتفليقيزم» اŸشسؤووم ،ومن جانب آاخر فاآ’لة اإ’عÓمية
ال -دول -ي -ة  ⁄ت -ك -ن Ãع -زل ع -ن اأ’ح-داث ع Èدع-اي-ة م-وج-ه-ة
للداخل ا÷زائري قبل اÿارج ،تتأاسسسس على أانّ اأ’مور تسسÒ
‘ ا÷زائر نحو منحى الفوضسى ،وهو حال بعضس القنوات
الفرنسسية وحتى بعضس الصسحف الفرنسسية ،ذلك أانّ الكولون
السسابق  ⁄يتوانى ‘ –ريك آالته الدعائية –ضسÒا لبيئة يتم
ف-ي-ه-ا ا◊ف-اظ ع-ل-ى اŸك-تسس-ب-ات ال-ق-ب-لّ-ي-ة ،وﬁاول-ة صس-ن-اع-ة
طد أاقدام الكولون السسابق اقتصساداً
اŸشسهد ا÷زائري Ãا يو ّ
وث -ق -اف ً-ة واع -ت-ق-اداً،
”
وهي الدولة التي ّ
تسس -وي -ق -ه-ا ل-ل-داخ-ل
ع - -ل - -ى أان- -ه- -ا دول- -ة
صسديقة .وا◊قيقة
أاّن وسسائل اإ’عÓم
ال- -غ -رب -ي -ة وم -ن -ه -ا
الفرنسسية
خصس- - - - -وصس - - - -ا ⁄
تأاتلف سسابقا مع
ت - -وج - -ه ج - -دي - -د
للشسباب اŸنتفضس ،والذي رفع يافطات تطالب با’سستقÓل
ال -ف -ع -ل -ي ع -ن اŸظ -ل -ة ال -ف -رنسس -ي-ة السس-ي-اسس-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة
والثقافية ،وهو ما يشسكل تهديدا حقيقيا للمد الفرنكوفيلي
ال -ذي دف -عت دوائ -ر اıاب -رات ال-ف-رنسس-ي-ة م-ن أاج-ل-ه ا÷ه-د
واŸال وحتى العقل لوكÓئها ‘ ا÷زائر Colonisation
agents.

اختطافه والسس Òبه إا ¤نفق ’ يخدم أاجندة وطنية ،وإا‰ا
و’ءات متعددة تسستهدف العرق ‘ جانب منه وإاثارة شسعوبية
م-وج-ه-ة ل-ل-ت-ن-وي-ع-ات اÛت-م-ع-ي-ة ب-ا÷زائ-ر وك-ذلك دي-ن ولغة
معظم الشسعب ،وهو ما يؤوّكد ا◊ضسور اأ’جنبي الذي يسسعى
لتعظيم دائرة مصسا◊ه با÷زائر –ت أاي مسسّمى يعمل على
تعف Úالوضسع السسياسسي واسستغÓل من هو مسستعّد لو’ء غÒ
و’ء للوطن.
^ ا◊وار كقيمة إانسسانية يظل هو اıرج من هذه
’زمة ،وبدون ا◊وار لن نصسل إا ¤أاي اتفاق مهما
ا أ
كان ،ما هي حظوظ ‚اح ا÷و’ت هذه؟
^^ ا◊وار قيمة حضسارية وإانسسانية ،وهو خصسيصسة تÓزم
العمل السسياسسي العق ÊÓوميزة رجل الدولة الذي يسسعى
لتمثيل مؤوسسسسات الدولة للسس Òبالبلد إا ¤ضسفاف آامنة ،أاّما
حظوظ ‚احه من خÓل ما هو حاصسل فإانّ تقاليد
سس -ي -اسس -ي -ة أارسس -اه -ا
«رجل الدولة» البائد
م -ن إاقصس -اء وإاقصس-اء
ُمَقsنع قد يجعل من
ه- - - - -ذه ا÷و’ت غÒ
ذات م- -ع- -ن- -ى؛ ا◊وار
ا◊ق- -ي -ق -ي ه -و ال -ذي
ي - -ق - -وده م- -ن ُي- -وال- -ون
ا÷زائر فع ً
 .Óا◊وار
ا◊ق -ي -ق -ي ’ Áك-ن أان
يكون إاسسÎضسائّياً و’ أان
يتملّق جهًة أاو عرقاً أاو منطقة أاو..دشسرة...؛ تسسنده وتعضسده
مؤوسسسسات دسستورية “لك مدركات صسحيحة عن وضسع البلد
ومآا’ته ’..حواراً من أاجل ا◊وار.
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^ ا◊راك الشّسعبي الذي خرج ‘  22فيفري  ⁄يعد
ه - - - -و ن - - - -فسس - - - -ه ال - - - -ي- - - -وم «الشس- - - -ع- - - -ارات ،اŸط- - - -الب،
ال -تصس -رف -ات...ال -خ» ‘ ،رأاي -ك-م ه-ل ي-ع-ن-ي أان الشس-عب
–ّق -قت ل -ه م -ط -ال -ب -ه م -ث  Ó-م -ن ب -ي -ن -ه-ا إاق-ال-ة رئ-يسش
ج-م-ه-وري-ة سس-اب-ق ،وال-زج ب-رم-وز ال-عصس-ابة ‘ السسجن،
ل -ذلك ت -وق -ف ع-ن اÿروج؟ أام أان ع-م-ل-ي-ة ا’خÎاق
جعلت ا÷زائريÁ Úتنعون عن اÿروج؟
^^ ‘ الوقت ا◊ا‹ تكتنفني فكرة مفادها أاّن ا◊راك
وا’نتفاضس الشسعبي قد اسستنفد أاسسبابه ،ودخل ‘ مسسار من
الروت Úاأ’سسبوعي الذي أاصسبح ’ Áثل إاضسافة لصسانع القرار
أاو م -ن ي -فÎضس أان -ه ي -ن -ت -م -ي ل -دوائ-ر ال-ق-رار ،وخصس-وصس-ا م-ع
ا’خÎاق الذي انحرف با◊راك عن زخمه ومطالبه اأ’و¤؛
وهنا أاعتقد أانه مادام أانّ مؤوسسسسة ا÷يشس ماضسية ‘ مسسار
ﬁاسسبة العصسابة وحماية هذا Ÿسسار وتأامينه ،وأان آالة القضساء
”
قد انطلقت Ùاسسبة أارباب الفسساد ،فإاّن ا◊راك الذي ّ

^ ظهر ا÷يشش الوطني الشسعبي بصسورة غÒت الكثÒ
م -ن اŸع -ط -ي -ات ،ب -ل أا ّن -ه -ا أاح-ب-طت ت-لك اÿط-ط ال-ت-ي
راهنت عليه العصسابة كما أاطلقت عليها القيادة العليا
للجيششŸ ،اذا يتعّرضش ا÷يشش ا ¤حملة شسرسسة من
’طراف؟
بعضش ا أ
^^ أاعود ÷وابي اأ’ول ‘ بداية هذا ا◊وار وأ’ ’ Êأاخدم
عبادة الشسخصسية  Adoration of personalityفإاّني
أاؤوكد ومن ُمنطلق بحثي وإادراك سسياسسي أانّ اسستمرار مؤوسسسسة
ا÷يشس ‘ تأام Úالبلد ‘ هذا الظرف الدقيق هو ناجم من أان
ÓكادÁي و’
خصسوصسية اŸعلومة اأ’منية التي قد ’ تتوافر ل أ
لبعضس من يعتلف السسياسسة ،وأاّن سسلوك اŸؤوسسسسة العسسكرية
الذي رّتب لبيئة جديدة اسستطاعت آالة القضساء فيها أان تعمل
بشسكل يختلف على اأ’قل مع مرحلة البوتفليقيزم ،و’ يأاتلف
مع ما خلّفته عصسابة ما بعد البوتفليقيزم من رؤووسس فسساد
بنت امÈاطورياتها اŸالية على ما اشسÎته بالدينار الرمزي
” تسسويقه
Ÿؤوسسسسات الدولة ،وما اسستند على قروضس بنكية و ّ

على أانه اسستثمار فردي! انتهاج موؤسسسسة ا÷يشس لسسياسسة
ت- -أام Úحصس- -د رؤووسس ال -فسس -اد اŸا‹ والسس -ي -اسس -ي ،وﬁاول -ة
إاشسراك اأ’جنبي الفرنسساوي ‘ تقرير مصس Òالبلد ،هو ما
عمل على إاسستنفار وكÓء الداخل ا÷زائري الذين انقطعت
عنهم أاوردة اŸال الفاسسد التي تغّذي نشساطهم السسياسسي،
Óجنبي وكذلك اسستنفار
وحّتى اأ’دبي الدائر ‘ فلك الو’ء ل أ
دوائر الكولون السسابق الذي يحسسن التعامل مع هذه الُع َصسب
اŸالية والسسياسسية التي تشسّكل بحق امتدادات تعمل على رهن
اقتصساد البلد وثقافة البلد ولغة ودين البلد..أايضسا.
^ أاثبتت قرارات أاو مقÎحات القيادة العليا للجيشش
أاّن- -ه- -ا أاك ÌدÁق -راط -ي -ة م -ن غÒه -ا م -ن اŸؤوسّس -سس -ات،
خاصسة فيما يتعلق بالشسأان الداخلي السسياسسي ،بقيت
ﬁاف -ظ -ة ع -ل -ى ه -ي-ب-ت-ه-ا ،وم-ك-ان-ت-ه-ا ،ب-ل ان-ه-ا كسس-بت
ت -ع -اط -ف -ا شس -ع -ب -ي -ا ك -بÒا خ -اصس-ة ب-ع-د م-ن-ح-ه-ا الّضس-وء
’خضس -ر ل -ل-ع-دال-ة ‘ مسس-اي-رة م-ل-ف-ات ال-فسس-ادŸ ،اذا ‘
ا أ
رأايكم هذا التّوجّه اŸشسرف لها ،عكسش ما كان عليه ‘
تسسعينيات القرن اŸاضسي؟
^^ بكلمة واحدة أاجد ‘ Êموقف مشسّرف جدا أاكادÁيا
وب-ح-ث-ي-ا وج-زائ-ري-ا ،ل-ل-ق-ول أاّن ح-ج-ر ال-زاوي-ة ف-يما وصسفتموه
بالتوجه اŸشسّرف Ÿؤوسسسسة ا÷يشس وقيادتها العليا يكمن ‘
مسسأالة الو’ء؛ وهو جزء من قناعاتي الراسسخة حول اŸعضسلة
ا÷زائرية عﬁ Èطاتها اıتلفة من ما بعد  195٤إا ¤أازمة
صس -ي-ف  196٢ووصس -و’ إا ¤ال -تسس -ع -ي -ن ّ-ي -ات م -ع إال-غ-اء ا◊ي-اة
السسياسسية ‘ ا÷زائر؛ أاقول :مؤوسسسسة ا÷يشس ا◊الية تختلف
فكراَ وتنظيماَ وو’ءَ واعتقادا عن موؤسسسسة جيشس التسسعينيات؛
مؤوسسسسة ا÷يشس ا◊الية تنتهج مسساراً ‘ التعامل مع اأ’حداث
ومنذ  ٢٠1٤يضسعها ‘ دائرة و’ء غ Òأاجنبي ،عكسس موؤسسسسة
جيشس التسسعينيات التي هي متهمة وع Èبعضس ديناصسوراتها
بإاختÓق اإ’رهاب  Terrorism makingوالدفع بالبلد
إا ¤اÛهول وبأابنائه إا› ¤اهل الصسحراء ،وذلك ‘ سسياسسة
Óجنبي واسستمرار وصسايته على البلد ،وتأاكيداً
إاسسÎضسائية ل أ
Ÿبدأا الو’ء لفرنسسا النا œعن اعتقاد بتبني الطرح الفرنسسي
‘ ا÷زائر وتأام Úمصسا◊ه ا’قتصسادية والثقافية وحتمية
اإ’◊اق ا◊ضس -اري ل -ل -ج-زائ-ر ب-ال-ك-ول-ون السس-اب-ق....م-ؤوسسسس-ة
ا÷يشس ا◊ا‹  ⁄تختطف اÿيار السسياسسي للشسعب ،و⁄
تتحالف مع اأ’جنبي وهو ما تبديه اŸوؤشسرات ا◊الية على
اأ’قل وما تؤوكده تصسريحات قيادتها العليا من أانّ ’ نية لها ‘
أاي طموح سسياسسي ،والتحليل السسياسسي ا÷زل ’ ُيبنى على
النوايا واŸزاجية بل الواقع والواقع اŸمكن اŸسستند إا¤
مؤوشسرات حقيقية وموضسوعية ُتجا‘ العرقية واŸناطقية؛ إانّ
تأام Úمؤوسسسسة ا÷يشس لعمل العدالة Á ⁄نحها زخمًا شسعبيا
فقط وهي قبل ذلك مؤوسسسسة قوامها الشسعب ،بل إان قراراتها
ومقÎحاتها أانتجت بيئة سسياسسية ونقاشسا ›تمعيا جديدا بدأا
يعصسف باإ’نهزامية التي سسادت ‘ نظام البوتفليقيزم ،وأاّن
الفسساد وأاربابه وربّانه أاصسبحوا من غ Òهيبة و’ قدسسّية.
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اÿميسص  19سسبتم 2019 Èم
الموافق لـ  19محرم  1441هـ

مديــــــر اÿدمـــــات ا÷امعيـــــة بتيبـــــــــازة:

صسرف اŸنحة ا÷امعية قبل نهاية الشسهر ا◊ا‹
^ اسست ـ ـ ـ ـÓم مطعمـ ـ ـ ـ ـ Úمركـ ـ ـ ـ ـزي Úخ ـ ـ ـ ـÓل 2020

لدارية اŸتعلقة باŸنحة ا÷امعية اŸرتقبة
لجراءات ا إ
كششف مدير اÿدمات ا÷امعية بتيبازة منصشف قليل ،بأانّ ›مل ا إ
من لدن الطلبة منذ ششهر جويلية الفارط ” تسشويتها وتأاخر صشبّها بحسشاباتهم لندرة السشيولة النقدية ويرتقب أان يحصشل
عليها الطلبة قبل نهاية الششهر ا◊ا‹ على أاك Ìتقدير.

تيبازة :علي ملزي

أاشسار مدير اÿدمات ا÷امعية إا ¤أاّنه
سس-ع-ى شس-خصس-ي-ا ل-دى ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة
ب -ال -وزارة ل -ل -ن -ظ -ر ‘ اŸوضس -وع ،ل-ي-ت-م
اإلقرار بصسب اŸنحة رسسميا قبل نهاية
الشسهر عقب فك إاشسكالية ندرة السسيولة
ال-ن-ق-دي-ة ،األم-ر ال-ذي سس-ي-وف-ر ل-ل-ط-لبة
عوامل السستقرار والدخول ا÷امعي
الهادئ ،لسسيما ‘ ظّل توّفر خدمات
النقل واإليواء واإلطعام.
وألنّ خطوط النقل ا÷امعي بتيبازة
ك -انت ق -د شس -ه -دت ت-وت-را لف-ت-ا خÓ-ل
السس -ن -وات اŸنصس -رم -ة ب -ف-ع-ل الضس-غ-ط
ال -ذي يشس-ه-ده ب-عضس-ا م-ن-ه-ا اضس-اف-ة ا¤
نوعية ا◊افÓت اŸسستغّلة ،فقد أاّكد
مدير اÿدمات ا÷امعية على إايداعه
ط-ل-ب-ا رسس-م-ي-ا ل-ل-ج-ه-ات اŸع-ن-ية،مفاده
ضس- -رورة دع -م اÿط -وط ال -ت -ي تشس -ه -د
اك -ت -ظ -اظ -ا لف -ت-ا ي-ن-ع-كسص سس-ل-ب-ا ع-ل-ى
سسÒورة الدراسسة ا÷امعية على غرار
خ -ط ح -ج -وط ت -ي -ب -ازة وخ -ط ت -ي -ب-ازة
ال -ق -طب ا÷ام -ع -ي ب -ال -ق -ل -ي -ع -ة ،وه-ي
اÿطوة التي سستشسهد انفراجا قريبا،
ف -ي -م -ا ّ” الب -ق -اء ع -ل-ى ن-فسص رزن-ام-ة
ووتÒة ع -م -ل اÿط -وط األخ -رى ال-ت-ي
تقدم خدمات كافية للطلبة.

فتـ ـ ـ ـح  140منصسـ ـ ـ ـ ـ ـب دكت ـ ـ ـ ـوراه
بجامع ـ ـة يحـ ـ ـ ـي فارسس باŸدي ـ ـ ـة
أاحصشت جامعة يحي فارسس باŸدية  4116طالب وطالبة جدد بصشفة نهائية ،خÓل
هذا اŸوسشم ا÷امعي ،بعدما عملت هذه ا÷امعة على غرار جامعات الوطن على
لرضشية «برنامج
فتح التحويÓت ومعا÷تها للملفات التي أارسشلت عن طريق ا أ
الÈوقرسس» وقبولها كل من له ا◊ق ‘ ذلك.

إŸدية :علي ملياÊ

أاخرى مرهونة Ãوافقة ا÷امعات اŸسستقبلة.
–صس- -لت ه- -ذه ا÷ام- -ع- -ة ب- -خصس- -وصص مسس- -اب- -ق- -ة
ال -دك -ت -وراه ل -ه-ذه السس-ن-ة ا÷اري-ة ع-ل-ى حصس-ة 140
منصسب موزعة على الكليات اŸوجودة ،إاذ وفقا
إلعÓن اŸسسابقة الوطنية الطور الثالث اŸنشسور
‘ موقعها– ” ،ديد اŸقاييسص التي Áتحن فيها
الطلبة وتوقيتها واŸقرر ليوم  19أاكتوبر القادم من
هذه السسنة ا÷امعية.

فيما باششرت مديرية التوزيع حملة لتحصشيل  259مليار سشنتيم

مواطنو بومرداسس يلجأاون إا ¤الشسموع
بسسبب انقط ـ ـ ـ ـاع التيـ ـ ـار الكه ـ ـربائي
أام -ا ع -ن الط -ع -ام ف -ق -د كشس-ف م-دي-ر
اÿدمات ا÷امعية عن قرب اسستÓم
م -ط -ع -م Úم -رك-زي Úب-ك-ل م-ن اŸرك-ز
ا÷ام -ع -ي م -رسس-ل-ي ع-ب-د ال-ل-ه ب-ت-ي-ب-ازة
والقطب ا÷امعي للقليعة ما سسيسسمح

ب-ت-وف Òخ-دم-ات اط-ع-ام لئ-ق-ة وك-اف-ية
ل-ل-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن ي-ع-ت-م-دون ح-ال-ي-ا ع-ل-ى
خدمات مطاعم القامات ا÷امعية،
وم -ن اŸرت -قب ب -ان ي -ت -زام -ن اسس -تÓ-م
اŸطعم اŸركزي باŸركز ا÷امعي مع

‘ إاطار متابعة الدخول اŸدرسشي

العÓن عن –ويل اŸركز ا ¤جامعة
بحيث علمنا من مصسادرنا من اŸركز
ب-أاّن م-ل-ف ال-ت-ح-وي-ل ّ” إاي-داع-ه ب-أام-انة
ال - - - - -وزارة األو ¤إل“ام اإلج - - - - -راءات
اإلدارية اŸتعلقة بالعملية.

حلت ،اأمسس ،بولية معسشكر ÷نة تفتيششية من وزارة الداخلية و ا÷ماعات اÙلية و التهيئة العمرانية Ÿعاينة
ظروف “درسس تÓميذ اŸدارسس البتدائية ع Èعدد من بلديات الولية .
شسملت زيارة اللجنة التفتيشسية خمسص
مدارسص ابتدائية و مطعم مركزي عÈ
بلديتي معسسكر وع Úفارسص ،من بينها
مدارسص تعود إا ¤الفÎة السستعمارية
موجودة ‘ حالة متقدمة من الهشساشسة
والقدم على غرار مدرسسة الشسهيد بكارة
الهاشسمي «آالب Òكاموسص» بقلب مدينة
معسسكر.
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” –ديد مقاييسس امتحانات الطلبة

درسست مصسالح هذه ا÷امعة ‘ الفÎة اŸمتدة
من  08إا 11 ¤سسبتم 04 Èحالت طعون ،فضسÓ
على أانها قبلت بشسأان للتحويÓت اÿارجية ،رغبات
كل الطلبة القادم Úإاليها ،والذين كانت ملفاتهم
كاملة ومسستوفاة الشسروط القانونية ‘ ،ح Úتبقى
مسسأالة قبول ملفات الطلبة اÙول Úإا ¤جماعات

÷نة تفتيشس من وزارة الداخلية لعديد اŸؤوسسسسات الÎبوية Ãعسسكر

معسشكر /إم إ.Òÿسس

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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ذكر بيان للسسلطات الولئية أان عمل
اللجنة التفتيشسية يدخل ضسمن العملية
الرقابية ‘ سسياق مسساعي الوزارة ألجل
ت- -وف Òأاحسس- -ن ال- -ظ- -روف ال- -ت- -م -درسص
باŸؤوسسسسات الÎبوية لسسيما تلك التي
يقع تسسيÒها –ت وصساية ا÷ماعات
اÙل - -ي - -ة،وك - -انت وزارة ال - -داخ- -ل- -ي- -ة
وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية،
قد أاقرت مؤوخرا جملة من اإلجراءات
وال -ت -داب Òتشس -م-ل ك-ل ا÷وانب اŸادي-ة

وال-بشس-ري-ة وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة من أاجل توفÒ
ال-ظ-روف اÓŸئ-م-ة ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-مدرسص
ع-ل-ى غ-رار ت-ه-ي-ئ-ة اŸدارسص وصس-ي-انتها
ورب -ط -ه -ا Ãخ -ت -ل-ف الشس-ب-ك-ات وت-وفÒ
اإلط -ع -ام وال -ن -ق-ل اŸدرسس-ي Úه-ذا إا¤
جانب العمل على القضساء على مشسكلة
الك-ت-ظ-اظ والسس-ع-ي إا ¤ت-ط-وي-ر تسس-يÒ
اŸنشسآات الدراسسية.
دون إاغ -ف -ال م -ا خ -ل -ف -ه ت -أاخ -ر إاط Ó-ق
مشس -اري -ع صس -ي-ان-ة اŸدارسص الب-ت-دائ-ي-ة

بÎاب الولية من إازعاج للتÓميذ وتأاثÒ
سسلبي على ا÷دول الزمني للدراسسة ،ما
نتج عنه احتجاجات متفرقة لتÓميذ
اŸدارسص وأاوليائهم.
ي -ذك -ر ،أان ع -م -ل -ي -ة صس -ي -ان -ة اŸدارسص
الب-ت-دائ-ي-ة Ãعسس-ك-ر ال-ت-ي رصس-دت ل-ه-ا
مبالغ مالية هامة ضسمن برنامج صسندوق
الضس -م -ان وال -تضس-ام-ن ب Úال-ب-ل-دي-ات ‘
م -ارسص اŸاضس -ي  -ان -ط -ل-قت ق-ب-ل أاي-ام
قليلة من الدخول اŸدرسسي.

بسشبب عدم تأام Úنششاطهم الفÓحي

فÓحو جنوب سسطيف يتكبدون خسسائر فادحة بسسبب األمطار

قدرت مصشالح الصشندوق ا÷هوي للتعاون الفÓحي بسشطيف اÿسشائر ا÷سشيمة التي تكبدها فÓحو اŸنطقة ا÷نوبية للولية‘ ،
لخÒة ،جراء تسشاقط أامطار رعدية جد غزيرة  ⁄يسشبق لها مثيل منذ سشنوات ،بعششرات اÓŸي Úمن الدينارات .واŸفارقة
ليام ا أ
ا أ
لخطار وهوما تأاسشف له مدير الصشندوق.
أان الفÓح ⁄ Úتكن تربطهم بالصشندوق أاي عقود تأام Úعلى منتجاتهم من ا أ

سشطيف :نورإلدين بوطغان

رغ-م ا◊م-ل-ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة ال-ت-ي ب-اشس-رت-ه-ا مصسا◊ه
ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن-ذ اي-ام ق-ل-ي-ل-ة ،ق-ب-ل ال-ك-ارث-ة ال-ت-ي ح-لت
بالبيوت البÓسستيكية الكثÒة التي أاتت عليها اŸياه ‘
عدة بلديات جنوبية ،مثل قÓل وبئر حدادة وقجال،
ومنطقة الدوار الكب ،Òإال أان الفÓحون تكبدوا خسسائر
فادحة عصسفت برؤووسص أاموالهم ،وأاصسبحوا دون نشساط

للمطالبـــــــــــــة بإاطـــــÓق
سشــــــــراح اŸوقـــــــــــــــوفÚ

ول دخل بعد سساعات قليلة من إامطار طوفانية،بسسبب
عدم التام.Ú
ووجه مدير الصسندوق ،جمال قبايلي ،نداء للفÓحÚ
اŸتضسررين غ ÒاŸؤومن Úعن األخطار التي قد تصسيب
ﬁاصسيلهم،بأاخذ العÈة والدروسص Ÿا حدث ،من اجل
تفادي هذه األوضساع اŸؤوسسفة ‘ اŸسستقبل.
نشس Òإا ¤أان اŸنطقة ا÷نوبية لولية سسطيف ،خاصسة
بلديات قجال وقÓل وبئر حدادة،مشسهورة بقوة بزراعة

اÿضسروات ‘ البيوت البÓسستيكية التي تغطي اغلب
األراضسي الزراعية باŸنطقة ،وتشسكل مصسدر دخل كبÒ
للسسكان لÓقتصساد اÙليÃ،ا توفره من منتجات ‘
األسسواق اÙلية للولية ،غ Òأان األمطار الغزيرة،
وتواجد البيوت على سسفوح بعضص ا÷بال،جعÓها لقمة
سس -ائ -غ -ة ل Ó-ضس -ط-راب ا÷وي األخ ،Òم-ا ي-ح-ت-م ع-ل-ى
فÓ-ح-ي اŸن-ط-ق-ة ت-أام Úنشس-اط-ه-م ل-ت-ف-ادي اإلفÓ-سص
مسستقب.Ó

إاضسـ ـ ـراب عـ ـ ـام ومسسÒة بصسـ ـّدوق ببجاية

شش ّ
ن ،أامسس ،سشكان بلدية صشدوق ،ولية بجاية ،إاضشرابا عاما متبوعا ÃسشÒة سشلمية ،من أاجل اŸطالبة بإاطÓق سشراح اŸوقوفÚ
والتأاكيد على “ ّسشكهم بالتغي Òالذي يخدم اŸواطن والوطن ،وكذا مواصشلة الطريق نحو مسشتقبل واعد.

بجاية :بن إلنوي إلتوهامي

أاك- -د اÙت- -ج- -ون لـ «الشس- -عب» ،أان ال- -ه -دف م -ن ه -ذا
اإلضس-راب ه-وإاسس-م-اع صس-وت-ه-م ل-لسس-ل-ط-ات العليا للبÓد،
بضسرورة إاطÓق سسراح اŸوقوف ‘ Úالقريب العاجل،
كما أاننا مصسّرون على مطالب ا◊راك ،ومشسّددين على
ضسرورة رحيل كل رموز النظام ،وعدم الÎاجع عن
مطالبنا الشسرعية إا ¤غاية بلوغ األهداف اŸسسطرة،
وŒسسيد مطلب بناء جزائر جديدة –Îم ا◊قوق
وتضسمن ا◊ريات».
اŸسسÒة ج- -اب خÓ- -ل- -ه- -ا اŸشس -ارك -ون أاه -م الشس -وارع
والسس-اح-ات ،راف-ع Úشس-ع-ارات ت-ؤوك-د وف-اءه-م ل-ل-حراك
الشسعبي من خÓل اÿروج بقوة ،واإلصسرار على ضسرورة
إاط Ó-ق سس -راح ه -ؤولء اŸوق -وف Úال -ذي -ن ت -ن -ت -ظ -ره-م
ع-ائÓ-ت-ه-م ،ب-اإلضس-اف-ة إا ¤م-واصس-ل-ة ال-نضس-ال إا ¤غ-اية
–ق-ي-ق ك-ل اŸط-الب الشس-ع-ب-ي-ة اŸرف-وع-ة م-ن-ذ ب-داية
ا◊راك ‘  22فيفري ،وعلى رأاسسها التغي Òا÷ذري
ل -ل -ن -ظ -ام ورح -ي -ل ج -م -ي-ع رم-وزه ،ك-م-ا أاك-دوا ع-ل-ى أان
ا÷زائري Úيٌد واحدة والوحدة الوطنية خط أاحمر.

...وربط أازيد من 1800عائلة بغاز
اŸدينة بأاكفادو

ت -ت-واصس-ل ب-ولي-ة ب-ج-اي-ة ع-م-ل-ي-ة رب-ط اŸن-ازل ب-ال-غ-از
الطبيعي ،التي سستسساهم ‘ اسستغÓل العائÓت لهذه
”
الطاقة Ÿواجهة الÈد القارصص باŸنطقة ،حيث ّ
إايصسال هذه اŸادة لـ 1850منزل ببلدية أاكفادوا÷بلية.
أاعطيت إاشسارة اسستغÓل هذه الطاقة ،بحر األسسبوع،
والتي سستضسع حّدا Ÿعاناة اŸواطن ‘ Úجلب هذه
اŸادة ا◊يوية على مسستوى نقاط لتعبئة قارورات غاز
البوتان ،وكذا تفادي رحلة جمع ا◊طب من ﬂتلف
اŸناطق.
وهي العملية التي تهدف ،حسسب مصسدر مسسؤوول ،إا¤
ب- -عث ال- -نشس- -اط الق- -تصس -ادي و“ك Úال -ع -ائ Ó-ت م -ن
اسستغÓل هذه الطاقة ،على اعتبار أانها أاضسحت من بÚ
ضس - -روري - -ات ا◊ي - -اة ،ح - -يث ودعت 1850ع-ائ-ل-ة ع-لى
مسستوى 5قرى ببلدية أاكفادو ،معاناتها مع قارورة غاز
البوتان والتي دامت لعقود من الزمن ،وذلك بدخول
شسبكة الغاز الطبيعي حيز التشسغيل ‘ إاطار الÈنامج
ا◊ا‹.

ويعمل مسسؤوولوا ولية بجاية ،بحسسب ذات اŸصسدر،
ع -م -ل-ي-ات رب-ط األح-ي-اء وال-ق-رى ال-ن-ائ-ي-ة بشس-ب-ك-ة غ-از
اŸدينة ،والتي تندرج ‘ إاطار الÈنامج التنموي الذي
يشسمل ﬂتلف اıططات ،بهدف توف Òهذه اŸادة
ا◊يوية على مسستوى كافة البلديات ،خاصسة القاطنÚ
ب-اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة اŸع-زول-ة ل-ل-مسس-اه-م-ة ‘ ت-خ-ف-يف
معاناتهم ،ل سسيما أانهم يواجهون ظروفا مناخية جّد
قاسسية ‘ فصسل الشستاء.
وب -حسسب الشس -روح -ات اŸق -دم -ة ،ف -ق -د شس -ه-د ق-ط-اع
الطاقة بولية بجاية ديناميكية كبÒة ،بفضسل اŸشساريع
ا◊يوية اŸسسجلة ‘ إاطار برنامج ا◊كومة بهدف
–سس Úاإلطار اŸعيشسي للسسكان ،حيث سساهمت ‘
فك العزلة عنهم ومسساعدتهم على السستقرار ،وبهذا
فقد بلغت نسسبة التغطية بغاز اŸدينة قرابة ،٪60
وكانت مصسالح الولية قد ذللت العديد من العقبات
اÿاصسة Ãعارضسة السسكان على “رير شسبكة أانابيب
الغاز على أاراضسيهم ،وهوما مّكن من إايصسال هذه اŸادة
ا◊ي -وي -ة Ÿن -اط -ق ن -ائ -ي -ة وج -ب -ل -ي -ة أادخ -لت ال-ف-رح-ة
للقاطن.Ú

زادت حدة النقطاعات اŸتكررة للتيار الكهربائي ع Èبلديات بومرداسس،
خاصشة الششرقية منها منذ بداية ششهر سشبتم ،Èوبداية بوادر اأو¤
الضشطرابات ا÷وية اŸوسشمية وسشط تذمر كب Òللمواطن Úوالتجار من
اأصشحاب اÓÙت وﬂازن التÈيد خوفا على اأجهزتهم اŸنزلية وفسشاد
اŸنتجات ،بسشبب النقطاع اŸتكرر ،خاصشة ‘ الفÎات اŸسشائية التي تدخل
البيوت واŸدن ‘ ظÓم دامسس اأحيانا لفÎات طويلة وعودة ثقافة
اسشتعمال الششموع كحل بديل للظاهرة..

بومردإسس :ز .كمال

يتسساءل الكث Òمن اŸواطن Úوﬂتلف اإلداريÚ
واŸهني Úهذه األيام بولية بومرداسص عن أاسسباب
ان-ق-ط-اع ال-ت-ي-ار ال-ك-ه-رب-ائ-ي اŸت-ك-رر ع-ن-د ح-دوث
أابسس - -ط اضس - -ط - -راب أاوري - -اح م - -ت - -وسس - -ط - -ة رغ - -م
الح- -ت- -ي- -اط- -ات واıط- -ط- -ات وك- -ذا اŸشس- -اري -ع
السستثمارية باÓŸي Òالتي أاعلنت عنها مديرية
توزيع الكهرباء منذ سسنوات لدعم وŒديد خطوط
الشسبكة على مسستوى كل بلديات الولية Ãا فيها
القرى واŸناطق النائية عن طريق ا‚از ﬁولت
ج -دي -دة وعشس -رات اıط -ط -ات السس -ت -ع -ج -ال -ي -ة
األخرى التي تعلن عنها اŸؤوسسسسة مع بداية كل
صس- - -ي- - -ف ب- - -ه- - -دف –سس Úمسس- - -ت- - -وى اÿدم - -ات
والسس-ت-ج-اب-ة ل-نسس-ب-ة السس-ت-هÓ-ك اŸت-زايدة خÓل
ه- -ذه ال- -فÎة م- -ن السس- -ن -ة اŸت -زام -ن -ة م -ع م -وسس -م
الصسطياف.
التسساؤولت ونÈة الغضسب لدى اŸواطن Úالذين
–دث- -وا لـ «الشس- -عب» ،ارت- -ف- -عت ه -ذه األي -ام م -ن -ذ
انطÓق شسهر سسبتم Èوبداية الضسطرابات ا÷وية
اŸوسس -م -ي -ة ،ح -يث ع -اشست ال -ك -ث Òم -ن اŸن -اط -ق
وخاصسة اŸدن والقرى الشسرقية أازمة حادة ومكلفة
ماديا  ⁄تعهدها الولية منذ فÎة نتيجة الضسعف
ال- -واضس- -ح ‘ الشس- -ب- -ك- -ة وع -دم الصس -م -ود ل -دق -ائ -ق
م -ع -دودات م -ع ب -داي -ة ع -اصس-ف-ة ال-ري-اح واألم-ط-ار
خ -اصس -ة ‘ ال-فÎات اŸسس-ائ-ي-ة ال-ت-ي Œت-م-ع ف-ي-ه-ا
ال -ع -ائ Ó-ت ،ن-اه-يك ع-ن اÿسس-ائ-ر ال-ت-ي ي-ت-ك-ب-ده-ا
اŸواط -ن ‘ ال -وسس -ائ -ل واألج -ه -زة الل-كÎون-ي-ة ‘

غياب ثقافة التعويضص عن األضسرار لدى الزبائن
واŸطالبة با◊قوق ،كما  ⁄تصسبح رواية سسقوط
األشسجار والكوابل مقنعة بالنسسبة للمواطن Úالذين
زاد انتقادهم ألداء الشسركة وعدم ترقية مسستوى
اÿدمات طيلة هذه السسنوات.
باŸقابل باشسرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز
ل-ب-وم-رداسص ح-م-ل-ة ولئ-ي-ة ل-ت-حصس-ي-ل مسس-ت-ح-ق-اتها
اŸالية لدى الزبائن اÿواصص والعمومي ،Úحيث
كشس- -ف ب- -ي- -ان ل- -ل- -م- -ؤوسسسس- -ة «ع- -ن ارت- -ف- -اع ح -ج -م
اŸسس-ت-ح-ق-ات إا 259,3 ¤م-ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ا ¤غاية
شس- -ه- -ر أاوت اŸاضس- -ي ال- -نسس -ب -ة األك Èم -ن -ه -ا ل -دى
اÿواصص بـ 183مليار سسنتيم أاي بنسسبة ،٪70,83
منها  151مليار سسنتيم مسستحقات لدى الزبائن
العادي Úو 73مليارا لدى ﬂتلف اإلدارات اÙلية
كالبلديات واŸديريات الولئية.
ول -ه -ذا ال-غ-رضص ج-ن-دت م-دي-ري-ة ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء
والغاز جميع مصسا◊ها ومراكزها التجارية على
مسستوى البلديات وتسسخ Òالطاقم اإلداري طيلة
أاي -ام األسس -ب -وع م -ا ع -دا ا÷م -ع -ة ،ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-م-ل-ي-ة
–صسيل اŸسستحقات اŸالية التي تسسببت ‘ تعطل
ا‚از اŸشساريع ،بحسسب اŸشسرف Úعلى العملية.
ك -م -ا رب -ط -ت -ه -ا أايضس -ا ب -ت -ح -دي إان-ع-اشص اŸؤوسسسس-ة
اقتصساديا واŸسساهمة ‘ Œسسيد الÈامج العالقة
‘ إاطار ﬂتلف اıططات اŸسسطرة كمحاولة
لتخفيف الضسغط اŸتزايد عليها من قبل الزبائن
بسسبب تد Êمسستوى اÿدمات واسستمرار ظاهرة
انقطاع التيار الكهربائي خاصسة ونحن مقبلون على
فصسل الشستاء.

ل‚از
اŸسشتفيدون يششيدون بأاداء ششركة ا إ

نوعي ـ ـ ـة ووتÒة عاليـ ـ ـة ‘ األشسغال
Ãشسروع  2000سسكن خنشسل ـ ـ ـ ـة
ارتفعت خÓل الأششهر الأخÒة وتÒة اأششغال ورششات مششروع اإ‚از حصشة
 2000سشكن عمومي اإيجاري «اجتماعي» ،الكائنة بالواجهة العمرانية
بطريق بغاي بعاصشمة الولية خنششلة والتي تششرف على اأششغالها الششركة
العمومية كوسشيدار للبناء ،وحققت قفزة ‘ نسشبة الأششغال تعدت ٪80
على مسشتوى عششرات العمارات وذلك بعد عمل صشاحب اŸششروع ديوان
الÎقية والتسشي Òالعقاري رفقة السشلطات اÙلية للولية على تسشوية
اŸسشتحقات اŸالية للششركة وŸقاولت اŸناولة بصشفة مسشتمرة.

خنششلة :إسشكندر ◊جازي

عّبر عدد كب Òمن اŸسستفيدين لـ «الشسعب» من هذه
ا◊صسة اŸعتÈة من السسكنات عن ارتياحهم لوتÒة
األشس -غ -ال ول -ن -وع -ي-ة الشس-ق-ق واŸواد اŸسس-ت-خ-دم-ة ‘
اإل‚از ،م- -ؤوك- -دي -ن أان إاط -ارات الشس -رك -ة ال -ع -م -وم -ي -ة
ك -وسس -ي -دار يسس -ه-رون ي-وم-ي-ا ع-ل-ى اŸشس-روع وي-ق-وم-ون
بتدارك النقائصص ‘ وقتها ،مؤوكدين أانه ل أاحد Áكنه
ا◊ديث ب -أاسس -م -ائ-ه-م ب-غ-رضص تشس-وي-ه سس-م-ع-ة م-ؤوسسسس-ة
ع-م-وم-ي-ة ن-اج-ح-ة وح-ق-قت م-ا ع-ج-ز ع-ن-ه ال-ك-ث Òمن
مؤوسسسسات األشسغال اÿاصسة.
وذكر ‘ هذا اإلطار عدد من هؤولء اŸسستفيدين من
هذه ا◊صسة «ب.حليم»»،ع.سص» و«ك.ل» والتي وزعت
بقرارات مسسبقة سسنة  2014وشسهد اŸشسروع عقبات
مالية ‘ السسنوات اŸاضسية ،أانهم تفاجئوا بأاشسخاصص
ق -ام -وا ب -ت -نصس -يب أان -فسس -ه-م ن-اط-ق Úب-اسس-م-ه-م ق-ام-وا
Ãحاولت تشسويه سسمعة هذه الشسركة العمومية الرائدة

‘ ا‚از عديد اŸشساريع بالولية ،معلن Úبراءتهم
م -ن -ه -م وم -ن اإلشس-اع-ات ال-ت-ي ي-روج-ون-ه-ا ح-ول ت-أاخ-ر
األشسغال.
وأاشس -اد اŸسس -ت -ف -ي -دون ب -إاط -ارات شس -رك -ة «ك-وسس-ي-دار»
السس -اه -ري -ن ع -ل -ى اŸشس -روع وعÈوا ع -ن ارت -ي -اح -ه -م
ل-ل-م-ج-ه-ودات ال-ك-بÒة ال-ت-ي ي-ب-ذل-ون-ها من أاجل –قيق
رهان تسسليم حصسة  2000سسكن ‘ اآلجال التعاقدية،
و–ق -ي-ق ره-ان تسس-ل-ي-م  600سس -ك -ن ق -ب -ل اآلج-ال أاي
توزيعها ‘ نهاية شسهر أاكتوبر على اŸسستفيدين.
من جهته وا‹ خنشسلة كمال نويصسر اجتمع بإاطارات
شس- -رك- -ة ك- -وسس- -ي- -دار وأاصس -ح -اب اŸق -اولت اŸن -اول -ة
باŸشسروع والذين Œاوز عددهم  100مقاول Ãقر
الولية حيث ذكرهم بضسرورة اسستÓم  600سسكن ‘
الوقت اŸتعهد به أامام اŸسستفيدين ،حيث أاكد أان
الشسركة العمومية قامت بكل واجباتها أامام اŸقاولت
اÿاصسة ملتزما Ãواصسلة تعده أامامهم بتسسليم كل
اŸسستحقات اŸالية للشسركة ‘ أاجالها.
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بهدف تقييم الدخول اŸدرسسي

الداخليـ ـ ـ ـة توف ـ ـ ـ ـ ـد ÷نـ ـ ـ ـ ـة تفتيشصيـ ـ ـة
إا ¤عديـ ـ ـ ـد اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدارسس بالعاصصم ـ ـ ـ ـ ـة
عاينت ÷نة تفتيشسية تابعة لوزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية ،اأمسس ،عددا
من اŸدارسس ا’بتدائية تقع باŸقاطعت Úا’إداريت Úلزرالدة والدرارية (ا÷زائر العاصسمة) بهدف
تقييم موضسوعي للدخول اŸدرسسي والوقوف على مدى احÎام برنامج تهيئة اŸنشساآت اŸدرسسية
وتوف Òالظروف البيداغوجية للتÓميذ.

ت-ن-ق-لت أل-ل-ج-ن-ة ب-رئ-اسسة بركان كمال،
أŸفتشس ألعام وموفد وزير ألدأخلية
أإ ¤أŸدرسسة أ÷ديدة زيامني عيسسى
ألوأقعة بحي جنان مÈوك بع Úبنيان
(شس -رق أ÷زأئ -ر أل-ع-اصس-م-ة) ،ل-ل-وق-وف
ع - - - - - -ل - - - - - -ى م - - - - - -دى أحÎأم أ÷وأنب
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ة ‘ أسس-ت-ق-ب-ال أل-تÓ-ميذ
Ãناسسبة ألدخول أŸدرسسي / 2019
 2020وق- -د ع- -اي- -ن أŸف- -تشس أل- -ع -ام
أ’أف - - -وأج ألÎب - - -وي - - -ة وأŸسس - - -اح- - -ات
أŸشسÎكة ‘ هذه أŸوؤسسسسة أ÷ديدة
ألتي تتوفر على  12قسسما ،وركز ‘
ح- -دي -ث -ه م -ع أŸسس -وؤول Úع -ل -ى ت -وفÒ
«م-تسس-ع» ل-ل-تÓ-م-ي-ذ دأخ-ل أ’أقسس-ام ‘
أإشسارة منه أإ ¤مسساألة أ’كتظاظ.
وق-ال أإن أل-زي-ارأت أل-ت-ف-ت-يشس-ي-ة ت-رمي
أإ« ¤ت- -ق- -ي- -ي -م م -وضس -وع -ي» ل -ل -دخ -ول
أŸدرسس - -ي أ’أخ Òك - -م - -ا ت- -ه- -دف أإ¤
«أل -قضس -اء ع -ل -ى م -ن -اط -ق ألضس -غ-ط ‘
أ÷زأئر ألعاصسمة» ،مشسÒأ أإ ¤أأن «7
بلديات كانت تعا Êألعام أŸاضسي من
ألضسغط و ⁄يتبق منها سسوى بلديتÚ
هما خرأيسسية وألسسحاولة».
وي -رج -ع فضس -ل أل -ت -خ -ف -ي -ف م -ن ح-دة
ألضس- - - -غ- - - -ط أإ ¤أسس - - -ت Ó- - -م أŸدأرسس
أ÷ديدة ألذي وصسل حسسبه أ66 ¤
م -درسس -ة ج -دي -دة سس -م-حت «ب-ت-ق-ل-ي-ل»
أ’كتظاظ ‘ أ’أقسسام ألتي كانت ‘

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

بعضس أŸوؤسسسسات تصسل أ 51 ¤تلميذ
‘ أ◊جرة ألوأحد و” تخفيضس عدد
أل -ت Ó-م -ي -ذ أ 31 ¤ت -ل -م-ي-ذ ‘ أل-ف-وج
ألÎبوي.
وف -ي-م-ا ي-خصس أل-ن-ق-ل أŸدرسس-ي ،أأك-د
أŸسسوؤول أأن «ألنقصس ما زأل مسسجل
‘ ب -ل -دي -ت -ي ألسس -ح-اول-ة وخ-رأيسس-ي-ة»،
حيث هناك أك Ìمن  7أآ’ف تلميذ ‘
ألسسحاولة وأأك Ìمن  2500تلميذ ‘
خرأيسسية .وربط ‘ ألسسياق ذأته ،حل
ه -ذه أŸشس -ك -ل -ة ب -اسس -تÓ-م Ãا أأسس-م-اه
«ج-وأري-ة أŸدأرسس أ’ب-ت-دأئ-ي-ة» ح-يث
هناك « 100مدرسسة جديدة ‘ طور
أ’‚از سسيسستلم منها  20مدرسسة مع
ن-ه-اية  2019ف-ي-م-ا ي-ت-وق-ع أسس-تÓم 80
أŸتبقية مع ألدخول أŸدرسسي أŸقبل
 ،»2021 / 2020يضسيف أŸصسدر.
و‘ ﬁط -ت -ه أل -ت -ف -ت -يشس -ي -ة أل -ث -ان -ي -ة،
Ãدرسس- - - - - -ة  11ديسس- -م Èب -ب -ل -دي -ة
أسس -ط -اوأ‹ ،أأوضس -ح ب -رك -ان أأن م-ه-م-ة
أŸف -تشس Úه -ي «أل-وق-وف ع-ل-ى ن-ت-ائ-ج
ألÎم- -ي- -م أل- -ت- -ي خضس- -عت ل- -ه -ا ب -عضس
أŸوؤسسسس - -ات» ،م - -ذك - -رأ أأن صس- -ن- -دوق
أل- -تضس- -ام -ن م -ع أ÷م -اع -ات أÙل -ي -ة
«خصسصس أأك Ìمن  245مليار سسنتيم
سس -ل -مت ل -ل -ب -ل -دي -ات م -ن أأج-ل ت-رم-ي-م
م - -دأرسس - -ه - -ا» أأي ألصس - -ي- -ان- -ة وأإع- -ادة
ألتجهيز وتاأثيث أŸطاعم أŸدرسسية.

كما سسمحت زيارة مدرسسة  11ديسسمÈ
باسسطاوأ‹ Ãعاينة أŸطعم أŸركزي
ألذي يقدم  700وجبة سساخن لثÓثة
مدأرسس ›اورة ،وأأكد بخصسوصسه أأن
هذأ أŸطعم أسستفاد من مسساعدأت
’إعادة Œهيزه بالعتاد ألÓزم علما أأن
و’ي - -ة أ÷زأئ - -ر –صس- -ي  331مطعم
م -درسس -ي ،وق -د أسس -ت-ل-م ه-ذه ألسس-ن-ة 9
مطاعم ،حسسب بركان 5 ،منها تقع ‘
أ÷زأئر غرب .وثمة برنامج «يرمي
أ ¤أ‚ - - -از  40م-ط-ع-م-ا م-درسس-يا مع
أل -دخ -ول أŸدرسس-ي أŸق-ب-ل» ،يضس-ي-ف
ذأت أŸصسدر.
ج-دي-ر ب-ال-ذك-ر أأن أŸه-م-ة أل-ت-ف-تيشسية
أل -ت -ي ب -اشس -رت -ه -ا مصس -ال -ح أل -دأخ -ل -ي-ة
وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة ت-ن-ف-ي-ذأ لتعليمة
وزي -ر أل-ق-ط-اع صسÓ-ح أل-دي-ن دح-م-ون،
هي أŸهمة ألثالثة من نوعها نظمت
م -ن أأج -ل أل -وق -وف ع -ل -ى وتÒة ت-ق-دم
ت -ه -ي -ئ-ة أŸنشس-اآت أŸدرسس-ي-ة ‘ أإط-ار
ألÈنامج ألقطاعي أŸتعدد ألسسنوأت
( )2020 / 2019 / 2018أŸسسطر على
ع - -ا ت - -ق ص س - -ن - -د و ق أ ل - -ت ض س - -ا م - -ن و أ  Ÿا ن
ل -ل -ج -م -اع -ات أÙل -ي-ة وأل-ذي يشس-م-ل
أإعادة تاأهيل أأك Ìمن  10أألف مدرسسة
أبتدأئية أآفاق  2020بغÓف ما‹ يقدر
بـ  35مليار دج ،حسسب توضسيحات ÷نة
ألتفتيشس

ألعدد
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’عــــــــÓميون والثقافيــــــــون
اŸلحقــــــــون ا إ
‘ فـــــــــــÎة ا◊كومـــــــــــــة اŸؤوقتـــــــــــــة

دور كـب Òوفعال ‘ نصصرة القضصيـ ـ ـة
ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـة ...لكن ـ ـ ـه مغـ ـ ـ ـ ـ ـيب

غيبوا بالرغم من الدور الكب Òالذي لعبوه للتعريف بالقضسية
ا÷زائرية على الصسعيد الدو‹ ،اأنهم اŸلحقون ا’إعÓميون
والدبلوماسسيون منهم من قضسى نحبه على غرارﬁ ،مد يزيد
وحامد روابحية وقليل منهم من ما يزال على قيد ا◊ياة.

¢TÉ«Ñc IÉ«M
»°SÉb âjGB óªfi :ôjƒ°üJ
ه -ذأ أل -دور أل -ك-ب– Òدث
ع- -ل- -ي- -ه ب- -إاسس -ه -اب ج -م -ال
ي- -ح- -ي- -اوي م- -دي- -ر م- -رك- -ز
أل- - -درأسس- - -ات ل - -ل - -ح - -رك - -ة
أل -وط -ن-ي-ة ،ل-دى ت-نشس-ي-ط-ه،
أأمسسŸ ،ن - -ت - -دى أل- -ذأك- -رة
أıصسصس ل - -ل - -ح - -ك - -وم - -ة
أŸؤوق - -ت - -ة ‘ ذك- -رأه- -ا 61
(ت - - -أاسسسست سس - - -ن - - -ة )1958
أŸن -ظ -م م-ن ق-ب-ل ج-م-ع-ي-ة
مشس - -ع - -ل ألشس- -ه- -ي- -د Ãق- -ر
جريدة أÛاهد.
شس -ك -ل أل -ل -ق -اء أل-ذي ن-ظ-م
ت -ك-رÁا ل-ل-م-ج-اه-د ﬁم-د
ي - -زي - -د وزي - -ر أإ’ع Ó- -م ‘
أ◊ك -وم -ة أŸؤوق -ت -ة (1958
 ،)1962فرصسة إ’برأز دورأإ’عÓ- - - -م ‘ أ◊ك- - - -وم - - -ة
أŸؤوقتة ،وفعالية أŸلحقÚ
أإ’ع Ó-م -ي Úأل -ذي -ن ك -ان-وأ
منتشسرين ‘ جميع أأنحاء
أل -ع-ا ‘ ⁄أل-دول أل-ع-رب-ي-ة،
آأسس - - -ي - - -ا وح - - -ت- - -ى أل- - -دول
أ’سس-ك-ن-دي-ن-افية ⁄ ،يÎكوأ
ب -ل -دأ أأوق-ارة إأ’ وك-ان ل-ه-م
ف- -ي- -ه- -ا م- -وق -ع ق -دم ،وق -د
ع- -م- -ل- -وأ ب -ف -ع -ال -ي -ة ك -بÒة
ل - -ل- -ت- -ع- -ري- -ف ب- -ال- -قضس- -ي- -ة
أ÷زأئ- -ري- -ة ودأف- -ع -وأ م -ن
أأج - -ل –ق - -ي - -ق أل - -ع- -دأل- -ة
وأ◊رية.
ق- -ال ي- -ح- -ي- -اوي إأن ه -ؤو’ء
أل- -ذي- -ن دأف- -ع- -وأ ب- -ال- -ق -ل -م
وأل - -دب - -ل - -وم - -اسس - -ي - -ة ع - -ن
أسس- - -ت- - -قÓ- - -ل أ÷زأئ - -ر ⁄
يكونوأ ›رد رجال وإأ‰ا
ن -وأة تشس -ك -لت م-ن ك-ف-اءأت
ج -زأئ -ري-ة درسست وت-كّ-ونت
ل- -ت- -ح- -م -ل أل -قضس -ي -ة ع -ل -ى
أأكتافها وŒوب بها ألعا⁄
م- - -دأف- - -ع - -ة ع - -ن أ◊ق ‘
أ◊ري - -ة وأ’ن - -ع - -ت- -اق م- -ن
ﬂتلف أŸنابر وÃختلف
أللغات.
ذك- -ر ي- -ح- -ي -اوي أأن أل -ن -وأة

Óمال
بعد إاعÓن نتائج التحويÓت ا÷امعية اıيبة ل آ

ألصس- -ل- -ب- -ة أŸتشس- -ك -ل -ة م -ن
أŸل- - - -ح - - -ق Úأ’ع Ó- - -مÚ
وألثقافي ÚأŸنتشسرين عÈ
دول خاصسة ألعربية كانت
ع- - - -ب- - - -ارة ع- - - -ن ج - - -ه - - -از
دبلوماسسي ،وإأدأرة موأزية،
فمكتب ألقاهرة ألذي كان
ي- -دي- -ره أŸرح- -وم ت -وف -ي -ق
أŸد Êك- -ان م- -ه- -م- -ا ج- -دأ
حيث بلغ صسدى ألثورة من
خ Ó- -ل «صس - -وت أل- -ع- -رب»،
ﬁمد ألصسديق بن يحي ‘
ج - -اك - -ارت - -ا وب- -وق- -ادوم ‘
إأسسبانيا ،وﬁمد سسعدي ‘
ألسس- - -ورب- - -ون وه - -و أŸؤورخ
صس - - - - - - -احب ك - - - - - - -ت- - - - - - -اب
«décoloniser
l’histoire «...
ك - -م - -ا أأب - -رز دور أل- -رأح- -ل
ﬁم -د ي-زي-د (ت-و‘ عشس-ي-ة
أ’حتفال بـ 1نوفم Èسسنة
 ‘ )2003أ÷ - - - - - - -ان - - - - - - -ب
أإ’ع Ó-م -ي وأل-دب-ل-وم-اسس-ي
وه -وأل-ذي وصس-ل إأ ¤ه-ي-ئ-ة
أأ’· أŸتحدة ورأفع من
ه- -ن- -اك لصس- -ال -ح أل -قضس -ي -ة
أ÷زأئ -ري -ة و“ك-ن ب-فضس-ل
حنكته ألسسياسسية من إأقناع
ألدول بعدألة ألقضسية وحق
أ÷زأئ- - - - -ر ‘ أسسÎج- - - - -اع
ح- -ري- -ت- -ه- -ا وأسس- -ت -ق Ó-ل -ه -ا
أŸسسلوب.Ú
أأوضس- - -ح أŸت- - -ح- - -دث أأن - -ه
ب - - -اإ’ضس - - -اف- - -ة إأ ¤أل- - -دور
أإ’عÓ- -م- -ي أل- -ذي ق -ام ب -ه
هؤو’ء أŸناضسلون للتعريف

بالقضسية أ÷زأئرية ،ألعمل
ع - -ل - -ى ت- -دوي- -ل أل- -قضس- -ي- -ة
أ÷زأئرية أأي جعلها قضسية
ت- - -ه- - -دد أأ’م- - -ن وألسس- - -ل - -م
ألعاŸي Úوبالتا‹ على كل
أل- -ه- -ي- -ئ- -ات أل- -دول- -ي- -ة و‘
م- -ق- -دم- -ت -ه -ا ه -ي -ئ -ة أأ’·
أŸت-ح-دة إأي-ج-اد ح-ل ل-ه-ذه
أل- -قضس- -ي- -ة« ،أل- -ت- -ي ل- -يسست
›رد صس- - - -رأع دأخ- - - -ل- - - -ي
أأوحرب ب Úبلدين».
أأك -د ي -ح-ي-اوي أأن-ه ب-ال-رغ-م
م- -ن ت- -ن -وع تشس -ك -ي -ل -ة ه -ذه
«أل-ن-وأة ألصس-ل-ب-ة» م-ن حيث
أŸشس - - - - - - -ارب وأŸي- - - - - - -ول
ألسسياسسية ،إأ’ أأن خطابها
ك -ان م -وح -دأ ي -دأف -ع ع-ل-ى
قضسية وأحدة وهو أ◊رية
وأ’سستقÓل ،وقد كانت كل
أل -ب -ي -ان -ات وأل -تصس -ري-ح-ات
ألصسادرة من ﬂتلف دول
أل -ع-ا ‘ ⁄خ-دم-ة أل-قضس-ي-ة
أ÷زأئ- -ري- -ة« ،وه -ذأ م -ه -م
جدأ « ،مشسÒأ إأ ¤أأن كل
أ’ن- - -ت- - -م- - -اءأت أ◊زب - -ي - -ة
ÓعÓميÚ
وأإ’دي-ول-وج-ي-ة ل -إ
وأل- -دب- -ل- -وم -اسس -ي Úآأن -ذأك
أنصسهرت ‘ بوثقة وأحدة
وه - -وإأخ- -رأج ف- -رنسس- -ا م- -ن
أ÷زأئر «و’ تفاوضس حول
هذه أŸسسالة «.
ويذكر أأنه تدخل ‘ أللقاء
ب- - - - -عضس أÛاه- - - - -دي- - - - -ن
وأأ’سساتذة أ÷امعيون ،وقد
حاول كل وأحد منهم تناول
زأوية من هذأ أŸوضسوع.

Œم ـ ـع الطلب ـ ـة األحـ ـرار يطالـ ـب بإاعـ ـادة النظـ ـر ‘ اŸلـ ـف ومنـ ـح التخصصصصـ ـ ـات اŸرغوبـ ـ ـة
’حرار «ريال» عليتسسة
جاء ا’جتماع الذي جمع رئيسس اللجنة الوطنية للدخول ا÷امعي لتجمع الطلبة ا÷زائري Úا أ
نذير واŸدير العام اŸكلف بنظام الرقمنة «بروغرسس» على مسستوى وزارة التعليم العا‹ والبحث العلمي الدكتور عمارة بعد
’رضسية
إاعÓن نتائج التحويÓت ا÷امعية ◊املي شسهادة بكالوريا  2019التي كانت ﬂيبة لكل آامال الطلبة الذين سسجلوا ‘ ا أ
بالرغم أان معد’تهم كانت أاك Èمن التخصسصس اŸطلوب ‘ التحويل.

»côJ øH IódÉN

أأك- -د ن- -ذي- -رع- -ل -ي -تسس -ة ،أأمسس ‘ ،أتصس -ال
بـ«ألشس -عب» أأن م -دي-ر م-نصس-ة «ب-روغ-رسس»
أأشس -ار ‘ أ’ج -ت -م -اع أأن أل -وزأرة أل -وصس -ي-ة
سس-خ-رت أل-ن-ظ-ام ب-اع-ت-ب-اره ن-ق-طة توصسيل
’نشسغا’ت ألطلبة أ÷دد إأ ¤أ÷امعات
أŸرأد أل -ت -ح -وي-ل إأل-ي-ه-ا ل-تسس-ه-ي-ل ع-م-ل-ي-ة
أل-ت-ح-ويÓ-ت أ÷ام-ع-ي-ة ،م-ن-وه-ا أأن عملية
درأسسة ومعا÷ة أŸلفات تتم على مسستوى
أ÷ام -ع -ات ورؤوسس -اء أ÷ام-ع-ات ول-ع-م-دأء
أل -ك -ل -ي -ات ك -اف -ة ألصس Ó-ح -ي -ات ‘ رفضس
أأوقبول أأي ملف.
وأأوضس -ح أل -دك -ت -ور خ Ó-ل ذأت أل -ل -ق-اء أأن

نظام ألرقمنة أسستحدث فقط من ألوزأرة
ل-تسس-ه-ي-ل أإ’ج-رأءأت ف-ق-ط وأل-ع-م-ل ع-ل-ى
ضس -م -ان ت -ب -ل -ي -غ ك -ل أنشس -غ -ا’ت أل -ط -ل -ب -ة
ل-ل-ج-ام-ع-ات دون م-ع-ان-اة أل-ت-ك-ف-ل ب-التنقل
لهذه أŸؤوسسسسات وليسس لتعقيد أ’أمر ،ما
يعني  -يقول ألدكتور -أأن درأسسة ملف
أل -ت -ح -وي Ó-ت ت -ق-وم ب-ه-ا أ÷ام-ع-ات وي-ت-م
إأعÓن ألنتائج ع Èأأ’رضسية بعد درأسستها
درأسسة دقيقة.
وأأشسارعليتسسة بخصسوصس أ◊ا’ت أŸعنية
بالتحويل ع Èأأ’رضسية ألرقمية أأنها ثÓث
ت -خصس أأ’و ¤ح -ام -ل -ي شس -ه-ادة ب-ك-ال-وري-ا
 2019ألذين قاموأ بإاجرأءأت ألتسسجيل،
وأ◊الة ألثانية تتعلق بتغي Òألتوجيه نحو

مؤوسسسسة تابعة لنفسس أŸدينة أ÷امعية،
أأم-ا أل-ث-ال-ث-ة ف-ت-خصس ت-غ-ي Òأل-ت-وج-يه نحو
مؤوسسسسة أأخرى وهو يخصس فقط حاملي
شس -ه -ادة أل -ب -ك -ال -وري -ا أل -ذي -ن غÒوأ م -ق-ر
سسكناهم ويتع Úعليهم تÈير ذلك.
وع -ل -ي-ه ح-م-ل Œم-ع أل-ط-ل-ب-ة أ÷زأئ-ريÚ
أأ’حرأر «ريال» حالة ألغضسب وأ’حتقان
ألتي يعيشسها بعضس ألطلبة أليوم على عاتق
رؤوسس- -اء أ÷ام- -ع -ات وع -م -دأء أل -ك -ل -ي -ات،
مطالبا إأياهم بإاعادة ألنظر مرة أأخرى ‘
م -ل -ف أل -ت -ح -وي Ó-ت أ÷ام -ع -ي -ة أÿاصس -ة
ب-ح-ام-ل-ي ب-ك-ال-وريا  ،2019وم -ن -ح ف -رصس-ة
ل-ل-ط-ل-ب-ة ل-درأسس-ة أل-ت-خصسصس-ات أŸرغوب
فيها وأŸطلوبة من قبلهم.
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مششروع  1400سشكن بالسشحاولة ..يتعّثر مّرة أاخرى

ماذا يحدث ب ÚاŸسشتفيدين من مششروع  1400سشكن اجتماعي ـ تسشاهمي بالسشحاولة ،واŸقاول اŸكّلف با’‚از؟ «النزاع» انتقل إا¤
’طÓع ا÷هات اŸسشؤوولة على الوضشع الّراهن للورششات ،تارة تتوّقف
اŸتابعات القضشائية وإايداع الششكاوى لدى ا’دارات اıتصشة إ
’ششغال بها وتارة أاخرى تسشتأانف ،هذه ا’نقطاعات اŸتكررة أاثارت غضشب هؤو’ء ،معتÈين ذلك بال ّ
Óمسشؤوولية بعد أان سشّددوا ششطر
ا أ
’مل –ّول إا ¤خيبة.
 100مليون سشنتيم ،والتزام اŸعني بتسشليمهم اŸفاتيح ‘ آاجال ’ تتجاوز  24ششهرا ،لكن هذا ا أ

العاصصمة :جمال أاوكيلي
اŸل -ف م -ع ّ-ق-د جّ-دا إا ¤درج-ة غ-م-وضس
امتدادات خيوطه وتبعÌها أاحيانا ،بدليل
أانّ اŸسس -ت -ف -ي -دي-ن اخ-ت-اروا ال-وج-ه-ة ال-ت-ي
يسس- -ل- -ك- -ون- -ه- -ا م- -ن أاج- -ل م- -ع -رف -ة مسس -ار
مشسروعهم ،وهكذا ضساع هؤو’ء ب Úأاروقة
مكتب اŸقاول ومصسالح البلدية والو’ية.
هذه الوضسعية الطّارئة فاجأات ا÷ميع
ع -ن -دم -ا ورد إا ¤مسس -ام -ع-ه-م أاّن اأ’شس-غ-ال
ت - -وّق - -فت م - -رة أاخ - -رى م- -ب- -اشس- -رة –ّرك
اŸعنّيون با’سسراع ‘ إاخطار ا’دارة مع
اتباع ا’جراءات القانونية اŸعمول بها.
ال -ع -م -ل ح -ال -ي -ا ي -ت -م م-ع مسس-ؤوو‹ و’ي-ة
ا÷زائ -ر ل -ت -حسس -يسس-ه-م Ãا ي-ج-ري ،وه-ذا
ع -ل-ى مسس-ت-وى م-دي-ر ال-دي-وان واطÓ-ع-ه-م
على حيثيات القضسية ،ففي كل مرة يحّدد
موعد Ÿمثلي اŸسستفيدين Ÿعرفة آاخر
اŸسس-ت-جّ-دات ،وم-ات-زال ا◊ال-ة ع-ل-ى ه-ذا
ال ّ-ن -ح -و أاي ا’ّت-صس-ا’ت اأ’ول-ي-ة ،وإ’ع-ط-اء
دع -م ل -ت-حّ-رك-ات-ه-م اسس-ت-ع-ان ه-ؤو’ء Ãح-ام
يرافقهم ‘ هذا اŸسسعى.
أام -ا ب -ال ّ-ن -سس-ب-ة ل-ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى
اŸسس-ؤوول-ة اŸب-اشس-رة ع-ل-ى اŸشس-روع ،ف-إاّن-ه-ا
وج -دت ن -فسس -ه -ا م-ق-ح-م-ة ك-ون ك-ل اأ’ن-ظ-ار
مشسدودة إاليها انطÓقا من مبادرتها اأ’ولية
اŸت- -عّ- -ل- -ق- -ة ب -إاط Ó-ق م -ا ي -ع -رف ب -السس -ك -ن
التسساهمي ا’جتماعي ‘  ،2002وفيما بعد
أاسسندت عملية البناء للمقاول ا◊ا‹.
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معهد التّعليم اŸهني ا÷ديد بالششلف

عودة التّشسنّجات ب ÚاŸسستفيدين واŸقاول

ع -ن -دم -ا شس -ع -ر مسس -ؤوول -و ال -ب -ل -دي -ة ب -أاّن
اŸشسروع أاصسبح عبئا ثقي Óعليهم وأاتعبهم
نفسسيا ،اقÎحوا على أاصسحابه وبخاصسة
رؤوسس- -اء ÷ان اأ’ح- -ي -اء إانشس -اء «ج -م -ع -ي -ة»
ت -ت -ك ّ-ف -ل وت-ت-اب-ع م-راح-ل ا’‚از ،وه-ك-ذا
انسس-ح-بت ال-ب-ل-دي-ة ب-ط-ري-ق-ة ذكّ-ية ،مدركة
إادراك -ا ث -اب -ت -ا ب -أاّن مسس-ت-ق-ب-ل  1400سسكن
Óسسف ‘ هذا
صسعب جدا ،ونحن اليوم ل أ
ال -وضس -ع اŸت -وّق -ع ب -ع -د ت-أاّزم ال-عÓ-ق-ة م-ع
اŸقاول و–ميله كل هذه البÓوى.
وبالرغم من سسعي بطاشس للتّخّلصس من
هذا اŸشسروع الذي يطارده ،فإاّنه عاد
إال -ي -ه م -ن ح -يث ’ ي -دري ب -ع -دم-ا كÌت
ال ّسسهام صسوبه ،وبات اسسمه يّÎدد على
’لسسن ‘ كل مرة خاصسة وأاّن مبادري
اأ
هذه ا◊ركة من اŸقّرب Úإاليه هم الذين
’رضسية للفوز Ãقاعد بلدية
أاعّدوا له ا أ
ا÷زائر الوسسطى عندما كانت قائمته
حّرة «لؤولؤوة ا÷زائر»  ⁄تنضسو –ت لواء
’ف Ó-ن ،ه -ذا ا’نضس -م -ام أاث -ار سس -خ -ط
اأ
الذين منحوه أاصسواتهم إا ¤غاية يومنا
هذا.
و’ ي- -خ- -ل -و ح -ديث اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن ع -ن
اŸقاولّﬁ ،مل Úإاّياه كل ما يقع بالّرغم
من التزاماته اŸتكّررة باسستئناف اأ’شسغال
وعدم توقيفها ،غ Òأاّنه ‘ كل مرة يعاود
ال -ك -رة مّÈرا ذلك ب -أاشس -ي-اء  ⁄ي-ق-ت-ن-ع ب-ه-ا
ا÷ميع ليسست مادية بقدر ما هي خارجة
عن هذا النطاق ،تارة يقال بأاّن اأ’رضسية
غ Òصس- -ا◊ة ل -ل -ب -ن -اء ،وت -ارة أاخ -رى ع -دم

العدد

قدرته على إا‚از  36عمارة ،و‘ سسياق
آاخر ’ يحوز على الوثائق ال ّضسرورية ،ما
‡ا يقال هنا وهناك
ذكرناه ’ يقارن بتاتا ّ
ع- -ل- -ى لسس- -ان اŸسس- -ت- -ف- -ي -دي -ن اŸت -اب -عÚ
للمشسروع ،الذين هم على اطÓع بتفاصسيل
ما يحدث.
خصس لواقع 1400
هذا العرضس اŸشس ّ
سسكن تسساهمي اجتماعي بالسسحاولة،
’ ن--ت--وّق--ف ف--ي--ه ع--ن--د ه--ذا ا◊د ب--ل
ن--تسس--اءل Ÿاذا ي--ت-عّ-رضس اŸشس-روع إا¤
هذه ا’نقطاعات ‘ كل مرة ،وهذا
م--ن-ذ  ⁄ 2002ي--رى ال--ن--ور؟ ا’ج--اب-ة
موجودة عند اŸقاول وﬁيطه فقط
’خرين عندما
’ّنه ’ يتواصسل مع ا آ
أ
يّتخذ قرارا معّينا ،و’ يسستشس Òأاحدا
بالرغم من وجود ا÷معية إا ¤جانبه،
ي--ق--ول أاعضس--اؤوه-ا أاّن-ه-م قّ-دم-وا ل-ه ك-ل
اŸسساعدات ا’دارية ’سستكمال عمله،
’وقات ال ّصسعبة وال ّ
ظروف
ورافقوه ‘ ا أ
اŸعّقدة.
‡ا تلّقاه من دعم،
م
غ
ر
ل
ا
ب
ل
و
ا
ق
هذا اŸ
ّ
ّ
أابقى الوضسع على حاله والغموضس مازال
سسائدا ،ونقصسد هنا أان ’ أاحد يعرف كيف
يشستغل؟ وما هي أاولوياته؟ هل اسستئناف
اأ’شسغال أام الّركضس وراء الوثائق التي ⁄
يودعها لدى صسندوق ال ّضسمانات لدى وزارة
السسكن والعمران واŸدينة أام قضسايا أاخرى
متعّلقة باŸشسروع ،وكم هي كثÒة ’ تعد
و’ –صسى أ’ن اأ’مر يتعلّق بـ  36بناية
م- -ط- -ل- -وب م- -ن -ه أان يسس ّ-ل -م -ه -ا ‘ اآ’ج -ال
اّÙددة أاي ’ تتعّدى  24شسهرا.
و‘ غ - -ي - -اب أاي وصس - -اي- -ة إاداري- -ة ،ف- -إاّن
اŸم- -ارسس- -ات اŸع- -ه- -ودة ت- -ب- -ق -ى سس -اري -ة
اŸفعول ،و’ يوجد أاي حل عملي ماعدا
ت- -قسس- -ي- -م اŸشس -روع ع -ل -ى ع ّ-دة م -ق -اولÚ
بإاشسراف مباشسر لو’ية ا÷زائر ،أاما غÒ
ذلك فهو مضسيعة للوقت إاذ ’ يتوّفر على
ا’مكانيات اŸادية والبشسرية لبناء 1400
سس -ك -ن ،وع -ل -ى مسس -ؤوو‹ ب -ل -دي -ة ا÷زائ -ر
الوسسطى عدم التدخل مادام هناك جمعية
ّﬂول لها باŸتابعة قانونا ،غ Òأانّ بطاشس
مصسّ- -ر ع- -ل- -ى حضس- -ور ك -ل ا’ج -ت -م -اع -ات
اŸندرجة ‘ هذا ا’طار حتى ’ تتجاوزه
اأ’ح- -داث وإاع -ان -ة اآ’خ -ري -ن ك -ذلك ،وم -ا
ي -ت -داول ح -ال-ي-ا ف-إاّن اأ’شس-غ-ال اسس-ت-ؤون-فت،
نأامل أان ’ تتوّقف هذه اّŸرة.
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سشارع مسشؤوولو قطاع التكوين
وال- -ت- -ع- -ل- -ي- -م اŸه- -ن- -ي Úب -و’ي -ة
الشش - -ل - -ف إا ¤ال - -ت- -ك- -ف- -ل ال- -ت- -ام
بإاحتياجات معهد التعليم اŸهني
‘ أاول افتتاح Ÿوسشمه الدراسشي
ا÷ديد بعد أايام قليلة ،والتي
أاشش - -ارت إال - -ي - -ه «الشش - -عب» ق- -ب- -ل
أاسشبوع ‘ ÚاسشتطÓع ميدا.Ê

الشصلف :و ــ ي ــ أاعرايبي
–رك إادارة القطاع بالو’ية بقوة
أاثار ارتياح التÓميذ ،واأوليائهم الذين
اط- -م- -أان -وا ع -ل -ى اŸسس -ار ال -دراسس -ي
وال-ت-م-ه-ي-ن-ي أ’ب-ن-ائ-ه-م ال-ذي-ن فضس-لوا
اإ’ل- -ت- -ح- -اق ب- -ه -ذا اŸع -ه -د ا÷دي -د
اÿاصس بالتعليم اŸهني ،الذي تزّود
هذه ا’يام بكل التجهيزات والوسسائل
ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة اÿاصس -ة ب -ت-ق-ن-ي-ات
ال -ك -ه -رب -اء وال -ب -ي-ع م-ن-ه-ا ال-ط-او’ت
اÿاصس- - -ة واŸك- - -ي- - -ف- - -ة ل- - -ل - -دروسس
وال-ت-ط-ب-ي-ق-ات الكهربائية والسسبورات
وال -ك -راسس-ي ‘ ،ان-ت-ظ-ار وع-د م-دي-ر
ال- -نشس- -اط اإ’ج- -ت- -م- -اع- -ي ب- -ال- -و’ي -ة
Ãسس - -اع - -د اŸع - -ه- -د Ãن- -اصسب م- -ن
حصسصس تشسغيل الشسباب كبادرة عن
ال -ت -نسس -ي -ق وال -ت -ك-ام-ل ب Úاإ’دارات،
ال -ذي شس ّ-دد ال -وا‹ ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق-ه
ميدانيا من خÓل تعليماته ‘ عدة
م - -ن - -اسس - -ب - -ات ،اأ’م - -ر ال- -ذي Áك- -ن
ال -ت Ó-م -ي -ذ م -ن م -زاول -ة ت -ع -ل -ي -م-ه-م
و“ه -ي -ن -ه-م ‘ أاري-ح-ي-ة خ-اصس-ة ب-ع-د
ت-خصس-يصس م-دي-ري-ة ال-ق-ط-اع اأسس-اتذة

بـــعـــد أان Œـــــاوزت ديــــون سشـــــقـــف  45مـــلـــيـــار سشــنـــتـــــيــــم

ﬂتصس ‘ Úال- - - - - -ت- - - - - -خصس - - - - -وصسÚ
اŸذك- -وري -ن ،ال -ذي -ن فضس -لت اإ’دارة
اŸرك - -زي - -ة ف - -ت - -ح ه - -ذه اŸؤوسسسس- -ة
التعليمية والتمهينية بهما بعد دراسسة
لسس -وق الشس -غ-ل وم-ت-ط-ل-ب-ات ال-ن-اح-ي-ة
اإ’ق - -تصس - -ادي - -ة ورغ - -ب- -ات الشس- -ب- -اب
ب -اŸن -ط -ق -ة ،حسسب م -ا ع-ل-م-ن-اه م-ن
مدير اŸعهد يوسسف بلجابري ،الذي
أاشس -اد بسس -ه -ر ال -وا‹ ع-ل-ى ف-ت-ح ه-ذا
اŸع -ه -د Ÿا ل-ه م-ن أاه-م-ي-ة ل-لشس-ب-اب
بالو’ية والو’يات اÛاورة تطبيقا
ل-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-وزي-ر ال-ت-ي يسسهر مدير
القطاع على تنفيذها ميدانيا ،يشسÒ
ﬁدثنا.
ل -ل-ت-ذك Òف-إان اŸع-ه-د Ãواصس-ف-ات-ه
ا÷ام- - -ع - -ي - -ة ي ّ- -ت - -سس - -ع لـ 1000مقعد
بيداغوجي ومدّرج يتّسسع لـ  200مقعد
وداخ -ل -ي -ة ع -ل -ى شس -ك-ل ف-ن-دق بـ 300
سسرير و 16قاعة للتعليم ،وفضساءات
تعليمية وتكوينية أاخرى ،زيادة على
ق -اع -ة ل -ل -ري -اضس -ة وم -ط-ع-م وه-ي-اك-ل
للÎفيه الثقا‘ واأ’نشسطة اıتلفة
ال- -ت- -ي يسس- -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا ال -ت Ó-م -ي -ذ
اŸتفوق Úبعد ا◊صسول على شسهادة
ال-ت-ع-ل-ي-م اŸت-وسس-ط وضسمان ا’نتقال
للتعليم الثانوي أاو اŸعاد توجيهم ‘
السسنة اأ’و ¤ثانوي ،حسسب ما أاكده
ل -ن -ا م -دي -ر م -ع -ه-د ال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-ي
ي- -وسس- -ف ب- -ل- -ج -اب -ري ،ال -ذي ط -م -أان
ال -ت Ó-م -ي -ذ وا’أول -ي -اء Ãوسس-م ن-اج-ح
ي- -ن -ت -ه -ي بـ  3سس -ن-وات م-ن ال-ت-ع-ل-ي-م
اŸه- -ن- -ي ،وي- -ف- -ت- -ح آاف- -اق- -ا واسس- -ع- -ة
ل -ل -م -ت -خ -رج Úن-ح-و دراسس-ات ع-ل-ي-ا،
حسسب تصسريح ذات اŸدير.

““امتياز توزيع الكهرباء““ تطلق حملة واسس ـعـ ـة لـل ـتّ ـحصسيل أاو قـطـع ال ـتـيـار بـبـلعباسس
أاط-ل-قت م-ؤوسّش-سش-ة توزيع الكهرباء
وال -غ -از ل -ل -غ -رب بسش -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس
حملة واسشعة لتحصشيل ديونها التي
فاقت  45مليار سشنتيم لدى الزبائن
العادي Úفقط ،وهي الديون التي
انعكسشت بششكل كب Òعلى الÈامج
’سش-ت-ث-م-اري-ة ل-ل-م-ؤوسشسشة ،ووقفت
ا إ
ع- - -ائ- - -ق- - -ا أام- - -ام –سش Úاÿدم - -ات
اŸقدمة للّزبائن.

الو’ية خاصسة اŸتواجدة جنوبا ،وهي
اŸن -اط -ق ال -ت -ي ي -ط-الب سس-ك-ان-ه-ا ك-ل
م -وسس -م شس -ت-اء ب-إايصس-ال-ه-م Ãادة ال-غ-از
Óنخفاضس الكب‘ Ò
الطبيعي نظرا ل إ
درجات ا◊رارة وندرة قارورات غاز
البوتان.
” خÓل  2019تسسليم
ل إ
Óشسارة ،فقد ّ
ب-عضس اŸشس-اري-ع ك-تشس-غ-ي-ل ال-غ-از ب-ق-ري-ة
الزاوية ،وحي  70مسسكن بسسيدي علي
ب-وسس-ي-دي ،ف-ي-م-ا ت-ت-واصس-ل اأشسغال اإ‚از
الشسطر الثالث من الÈنامج اÿماسسي
للغاز الطبيعي ،واŸتعلق بربط منطقتي
ع Úا÷واهر وع Úبنت السسلطان ببلدية

سصيدي بلعباسس :غ ــ شصعدو
كشسفت اŸكّلفة باإ’عÓم على مسستوى
ام-ت-ي-از ت-وزي-ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از بسسيدي
ب -ل -ع -ب -اسس ف -وزي -ة صس -اب-و‚ي ،أان دي-ون
اŸؤوسسسس -ة ارت -ف -عت ب-نسس-ب-ة  38باŸائة
م - -ق- -ارن- -ة ب- -ن- -فسس ال- -فÎة م- -ن السس- -ن- -ة
اŸنصس-رم-ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-زب-ائ-ن ال-ع-ادّيÚ-
ف-ق-ط ب-ع-د ت-ق-اعسس ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ع-ن
تسس- -دي -د ف -واتÒه ح -يث ب -ل -غت ال -دي -ون
سس -ق-ف  45م-ل-ي-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ،وه-و الرقم
الذي أاثقل كاهل اŸؤوسسسسة وأاثّر بشسكل
ك -ب Òع -ل -ى سس Òمشس -اري -ع-ه-ا وب-را›ه-ا
اإ’سس - -ت - -ث - -م - -اري - -ة ،اأ’م - -ر ال - -ذي دف - -ع
ب -اŸؤوسسسس -ة إا ¤إاط Ó-ق ح -م -ل -ة واسس -ع-ة
لتحصسيل الديون ،حيث كّثفت اŸؤوسسسسة
م-ن ت-دخÓ-ت-ه-ا إ’سسÎج-اع مسس-ت-ح-قاتها
ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-زب-ائ-ن ال-ع-ادي Úم-ن خÓ-ل
تسسخ Òكل أاعوانهاÃ ،ا ‘ ذلك اأ’عوان
ال -ت -ق -ن -ي Úوال -ت -ج -اري Úل -ق -ط -ع ال -ت-ي-ار
ال- -ك- -ه- -رب- -ائ- -ي أاو ال- -غ- -از ع -ن ال -زب -ائ -ن
اŸتقاعسس ،Úوقد أاّكدت أان وعي الزبون
ب -أاه -م -ي -ة تسس -دي -د ف -ات-ورت-ه ‘ آاج-ال-ه-ا

واد تاوريرة ،حيث تفوق نسسبة أاشسغال
شسبكة نقل الغاز  80باŸائة.
هذا و” خÓل السسنة اŸاضسية و‘
إاط -ار ن -فسس الÈن -ام -ج رب-ط  60مسسكن
ببلدية سسيدي علي بن يوب 126 ،مسسكن
ببلدية مزاورو 62 ،مسسكن Ãنطقة عÚ
ال -ن -ور ب -ب -ل -دي -ة ت Ó-غ .ك -م-ا ّ” رب-ط 31
مدرسسة اإبتدائية بغاز الÈوبان تتواجد
جلها Ãناطق ثانوية لعديد البلديات،
لتصسل نسسبة التغطية اإ’جمالية للبلديات
إا 100 ¤باŸائة فضس Óعن  27مركز
ثانوي.

نسشبة إا‚ازه فاقت  55باŸائة بالوادي

اÙددة يجنبه أاعباء إاضسافية ويجنب
اŸؤوسسسس -ة أاع -م-ال و›ه-ودات إاضس-اف-ي-ة
أاخ - -رى ت- -خصس ال- -ق- -ط- -ع واإ’سسÎج- -اع،
خاصسة خÓل هذه الفÎة ا◊ ّسساسسة من
السسنة ،والتي تشسهد تقلبات جوية كثÒة
Óعوان من أاجل
تتطلب التدخل الدائم ل أ
إاصسÓح اأ’عطاب ،مضسيفة أانّ اŸؤوسسسسة
وضس- -عت ك- -ل ال- -تسس- -ه- -يÓ- -ت ل- -ل- -زب- -ائ -ن
ك-ال-تسس-دي-د ب-ال-ت-قسس-ي-ط ووفق الرزنامة،
أام -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى ال -زب-ائ-ن اŸع-ن-ويÚ
كاŸؤوسسسسات ،البلديات وغÒهما فيتم
ع-ق-د إاج-ت-م-اع-ات دوري-ة ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ،ب -اإ’ضس -اف -ة إا¤
اŸراسسÓ-ت ال-ك-ت-اب-ي-ة ول-ق-اءات مباشسرة
تقام مع اŸعني Úمن أاجل –صسيل ديون
اŸؤوسسسسة اÎŸاكمة ،والتي انعكسست
بشسكل كب Òعلى الÈنامج اإ’سستثماري
ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ،ه -ذا اأ’خ Òال -ذي يسس -ع-ى

لضسمان دÁومة خدمة توزيع الكهرباء
وال -غ-از ل-ل-م-واط-ن ،وك-ذا ا‚از مشس-اري-ع
ه - -ام - -ة ع - -ل- -ى غ- -رار م- -راك- -ز ت- -وزي- -ع،
اÙو’ت ،إاع- -ادة ه- -ي- -ك -ل -ة الشس -ب -ك -ات
وŒدي -ده -ا وب -رام -ج الصس-ي-ان-ة ال-دوري-ة
للشسبكات الهوائية.
وع- -ن اŸشس- -اري- -ع ال- -ت- -ي ه- -ي ق- -ي- -د
’‚از ،فقد بلغت أاشسغال ربط 13
اإ
أالف مسسكن بالغاز الطبيعي نسسبة 58
باŸائة ،على أان تسستكمل قبل نهاية
السس -ن -ة ا÷اري -ة ،ه -و اŸشس -روع ال -ذي
يندرج ضسمن إاطار برنامج التضسامن
والضس-م-ان ل-ل-ج-م-اع-ات اÙلية ،حيث
اسس -ت -ف -ادت ال-و’ي-ة م-ن اع-ت-م-اد م-ا‹
ق - - -دره  190م -ل-ي-ار سس-ن-ت-ي-م ل-ت-م-وي-ل
اŸشس -روع ال -ذي ي -ت-ع-ل-ق ب-إايصس-ال ه-ذه
اŸادة ال-ط-اق-وي-ة ل-ل-ت-ج-م-عات الثانوية
والسسكنات الريفية اÛمعة ع Èتراب

اسستÓم مسستشسفى األمومة والطّفولة ‘ جوان اŸقبل
تفّقد عبد القادر بن سسعيد وا‹ الو’ية مشسروع إا‚از مسستشسفى اأ’مومة والطفولة
ا÷ديد بحي  08ماي  ،1945والذي بلغت نسسبة اإ‚ازه حاليا  55باŸائة ،ويشسهد
اŸشس -روع وتÒة م -تسس -ارع -ة ‘ ع -م -ل-ي-ة ا’‚از –ت إاشس-راف م-دي-ري-ة ال-ت-ج-ه-ي-زات
العمومية ومتابعة خاصسة من وا‹ الو’ية ،وسسيكون جاهزا خÓل شسهر جوان القادم
حسسب القائم Úعلى ا’شسغال ،كما سسيكون إاضسافة كبÒة للمرافق الصسحية التي تتوفر
عليها الو’ية.
ويعد مشسروع مسستشسفى اأ’م والطفل بو’ية الوادي من اأهم اŸشساريع التي ” رفع
التجميد عنها ‘ ،عز ا’زمة اŸالية بعد ا÷هود واŸسساعي ا◊ثيثة التي قام بها
اŸسسؤوول اأ’ول عن الو’ية ،منذ تنصسيبه على راأسس ا÷هاز التنفيذي اسستجابة لطلبات
‚Óاز ،كما
اŸواطن ،Úوقد خ ّصسصست الدولة ا÷زائرية ما يفوق  268مليار سسنتيم ل إ
أاّن طاقة اسستيعابه كبÒة وتقّدر بـ  140سسرير ومدة إا‚ازه  30شسهرا ،وأاوكل إا‚ازه
ل -لشس -رك -ة ال-وط-ن-ي-ة ا÷زائ-ري-ة «ك-وسس-ي-دار» ال-ت-ي اأ‚زت اŸرك-ز ا÷ه-وي Ÿك-اف-ح-ة
السسرطان ،ال ّصسرح الصسحي الذي من شسأانه تغي Òاÿارطة الصسحية لÓختصساصس نحو
ا’فضسل.

الوادي :خ ــ ع

Üƒ` æ`÷QG ÉQ`ÑÉN`ÑNÉCgGC
ألخميسص  19سسبتمبر  2019م ألموأفق لـ  19محرم 1441هـ
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يشصتكي سصكان دائرة تازروك الواقعة عن بعد  270كلم عن عاصصمة ا أ
’هقار ،من مشصكلة تعطل وتدهور ﬁطة
تصصفية مياه الصصرف الصصحي ،ا أ
’مر الذي انعكسض سصلبا على اŸنطقة وا
Ù
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ط
و
ا
ل
س
ص
ك
ا
ن
،
‚
م
ع
ن
ه
ت
س
ص
ر
ب
ات كبÒة
تتحول ‘ بعضض ا أ
’حيان إا ¤برك مائية للمياه القذرة تطفو فوق سصطح ا أ
’رضض ،جعلت السصكان يعيشصون ‘ وضصعية
‡ا سصّبب حالة من ا’سصتياء والتذمر ‘ ،ظل عدم اتخاذ أاي إاجراء جدي من طرف ا÷هات الوصصية.
كارثيةّ ،

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
ناشسد سسكان ألبلدية ألفÓحية بإامتياز
ألسسلطات أÙلية ،مسستغل ‘ Úوقت
سس -اب -ق زي -ارة وزي -رة أل-ب-ي-ئ-ة وألّ-ط-اق-ات
أŸت -ج ّ-ددة ،رف -ق -ة ألسس-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
Ÿدي -ن-ت-ه-م م-ن أج-ل م-ع-اي-ن-ة أŸشس-اري-ع
أل -ت -ي ت -ع ّ-ززت ب -ه-ا أŸن-ط-ق-ة ،بضس-رورة
ألتدخل ألعاجل وإأنهاء معاناتهم ،ووضسع
ح -د Ÿشس-ك-ل أل-تسس-رب-ات أل-ت-ي أصس-ب-حت
ع -ل -ى سس -ط -ح أألرضص ،ج-رأء م-ا ت-ع-رف-ه
أÙط- - - -ة أل - - -ت - - -ي حسسب أŸوأط - - -نÚ
Œاوزه- -ا أل -زم -ن ،م -ق -ارن -ة ب -ال -ت -وسس -ع
أل-ع-م-رأ Êوأل-ك-ث-افة ألسسكانية أŸتزأيدة
ل -ل -م -دي -ن -ة ،أألم-ر أل-ذي ي-ت-ط-لب حسسب
أŸوأط -ن Úضس -رورة أل -ت-ف-ك ‘ Òدرأسس-ة
ﬁطة تتماشسى مع متطلبات ألسساكنة

وخصس -وصس -ي -ات أŸن -ط -ق -ة أل -ف Ó-ح -ي-ة،
وأل-قضس-اء ع-ل-ى مشس-ك-ل أل-تسس-رب-ات أل-تي
غالبا ما يعرفها أŸكان ألذي تتوأجد به
أÙطة.
وأّكد أحد سسكان أŸدينة أن ألوضسعية
أصسبحت تشسكل قلقا كبÒأ يوما بعد يوم
ل - - -لسس - - -ك - - -ان خ- - -اصس- - -ة أ◊ي أÙاذي
للمحطة ،أألمر ألذي سسبّب لهم متاعب
يومية ‘ ،ظل عدم إأتخاذ حل جدي
وج -ذري ل -ل -وضس -ع -ي -ة ،وإأن -ه -اء مسس -لسس-ل
تسس- -رب م- -ي -اه ألصس -رف ألصس -ح -ي أل -ذي
أضسحت تشسكل منظرأ مشسوها للمكان،
وك -ذأ ت -ه-دي-د ◊ي-ات-ه-م وأل-ب-ي-ئ-ة وي-ن-ب-ئ
ب -ك -ارث -ة وب -ائ -ي -ة ج-رأء ت-ف-اق-م أل-وضس-ع،
وأن -ب -ع -اث أل -روأئ -ح أل -ك-ري-ه-ة ‘ أرج-اء
أ◊ي ،خ - -اصس- -ة ب- -ال- -ق- -رب م- -ن م- -ك- -ان
«ط- -اغ- -زي» غ- -ال- -ب -ا م -ا ي -ع -د م -قصس -دأ
للعائÓت كل أمسسية خÓل فصسل ألصسيف

م- -ن أج -ل ألÎف -ي -ه وألسس -م -ر ‘ أل -ه -وأء
ألطلق.
وأضس -اف م -وأط -ن آأخ -ر ،أّن إأسس -ت-م-رأر
هذه ألوضسعية قد يضسر بالبيئة وأإلنسسان
وحتى أ◊يوأن ،جرأء إأنتشسار أألمرأضص
أŸتنقلة ع ÈأŸياه ،كما Áكن أن يشسكل
تهديدأ للÌوة أŸائية أ÷وفية للمنطقة
ألتي تعتمد على أآلبار بشسكل كب ،Òومنه
يضسر بالنشساط ألفÓحي للمنطقة.
‘ ن - - -فسص ألسس- - -ي- - -اق ،أضس- - -اف أح- - -د
أŸوأطن Úأن أŸنطقة تشستهر بكونها
م- -ن -ط -ق -ة ع -ب -ور ل -ل -ط -ي -ور أŸه -اج -رة،
Ãختلف أنوأعها وفصسائلها ،و‘ حالة
إأسستمرأر هذه أŸشسكلة من أÙتمل أن
تشس -ك -ل خ -ط-رأ ع-ل-ى ه-ذه ألÌوة وع-ل-ى
ألبيئة.
ويحدث هذأ حسسب ألسسكان ‘ ،وقت
 ⁄يتم فيه إأتخاذ أي إأجرأء من طرف
أŸسس- -ؤوول ÚأÙل- -ي Úع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى
أŸدي - -ن - -ة ،أألم - -ر أل - -ذي إأضس - -ط- -ره- -م
Ÿناشسدة أŸسسؤوول أألول على ألولية،
ألذي بدوره أكد على إأيفاد ÷نة من
أج -ل أل -وق -وف ع -ل -ى ه-ذه أŸشس-ك-ل-ة ‘
أسسرع وقت ‡كن ،وأتخاذ أإلجرأءأت
ألضسرورية ألÓزمة.
هذأ وعبّر أŸوأطنون عن أملهم ‘
إأع - -دأد درأسس - -ة –وي - -ل أÙط- -ة ع- -ن
أل- -ت- -ج- -م- -ع ألسس -ك -ا ،Êم -ع أألخ -ذ ب -عÚ
أإلع -ت -ب -ار ت -زأي -د أل -ك -ث -اف -ة ألسس -ك -ان-ي-ة
وأل -ت -وسس-ع أل-ع-م-رأ Êل-ل-م-دي-ن-ة ،ل-ت-ف-ادي
أل -وق -وع ‘ مشس -ك -ل أÙط -ة ألسس -ال -ف -ة
ألذكر ألتي أصسبحت ألن تتوسسط أحد
أح -ي -اء أŸدي -ن -ة ،و ⁄ت -ع -د ق-ادرة ع-ل-ى
أسستيعاب تدفق مياه ألصسرف ألصسحي.

سصوق ورقلة القد Ëيشصّوه ديكور اŸدينة ويع ّ
طل حركة ال ّسصÒ

إا ¤متى صسمت اŸسسؤوول ÚاÙلّيÚ؟

–ّول سص - -وق اŸدي- -ن- -ة ال- -ق- -دÁة
ب -ورق -ل -ة إا ¤شص -ب-ه ف-وضص-وي ب-ف-ع-ل
ا’ن- - -تشص- - -ار ال- - -ك - -ب Òل - -ل ّ- -ت - -ج - -ارة
وط - -او’ت ال- -ب- -اع- -ة ال- -ت- -ي –ت- -ل
’رصصفة ،تتسصّبب
الطريق العام وا أ
‘ أازم -ة م -روري-ة خ-ان-ق-ة ،ن-اه-يك
عن ما يخّلفه أاصصحابها من انتشصار
ل -ل ّ-ن -ف -اي -ات وسص -ط اŸدي -ن -ة بشص -ك-ل
أاصص- -ب -ح ي -ق -ل -ق السص -ك -ان ،وخ -اصص -ة
’ح -ي -اء اÙاذي -ة ل -لسص -وق
سص -ك -ان ا أ
على غرار القصصر العتيق.

ورقلة :إاÁان كا‘
عّ-ب-ر ب-عضص ألسس-ك-ان أل-ذي-ن أل-ت-ق-ت-هم
{ zÖ©°ûdGع -ن أم -ت -ع -اضس -ه -م ل -ل-وضس-ع
أّÎŸدي ،ألذي أآل إأليه سسوق أŸدينة
أل- -ق- -دÁة أل -ذي ي -ق -ع ‘ ق -لب أل -قصس -ر
ألعتيق ،وألذي يفتقر ألدنى أل ّضسروريات
بسس - -بب أهÎأء أألم - -اك - -ن أّıصس- -صس- -ة
للباعة وأنعدأم شسروط ألّنظافة وحظÒة
ل- -لسس- -ي- -ارأت وأŸرك -ب -ات ،ع Ó-وة ع -ل -ى
ألوضسعية أŸزرية لل ّسسوق أŸغطاة ألذي
ظل خارج أÿدمة منذ سسنوأت.
وناشسد هؤولء بضسرورة ألتّدخل ألعاجل
من أجل إأعادة ألعتبار لهذأ ألفضساء
أل -ت -ج -اري ،أل -ذي يضس -م سس-وق-ا ل-ل-خضس-ر
وأل -ف-وأك-ه وأألل-بسس-ة وغÒه-ا م-ن ألسس-ل-ع
أıت -ل -ف-ة وي-عّ-د م-قصس-دأ ل-ل-ع-دي-د م-ن
أŸوأطن ،Úحيث يسسجّل توأفدأ كبÒأ
للزبائن ومن ﬂتلف أŸناطق أÛاورة
لعاصسمة ألولية ،كما يصسل تعدأدهم إأ¤
مئات ألزوأر يوميا ،وهو رقم يتضساعف
خÓل أيام ألعطل ونهاية أألسسبوع.
وت -ع -د أل ّ-ت -ج -ارة أل -ف -وضس -وي -ة م-ن بÚ
ألّ-ظ-وأه-ر أŸن-تشس-رة وأŸسسّ-ج-ل-ة بشس-ك-ل
ملفت لÓنتباه ‘ ألسسوق ألوأقع Ãحاذأة

ألقصسر ألعتيق ،حيث يتسسبّب هذأ ألوضسع
‘ خ -ل -ق أخ -ت -ن -اق م -روري ك -ب Òن -ظ-رأ
لحتÓل طاولت ألباعة أل ّ
طريق ألعام
وأألرصسفة.
وذكر سسكان أألحياء أÙاذية Ùيط
سسوق أŸدينة Ãا فيهم سسكان ألقصسر
أل -ع -ت -ي -ق وأح-ي-اء أخ-رى غ Òب-ع-ي-دة ،أّن
أإلق- -ب- -ال أل -ك -ب Òأل -ذي يسس ّ-ج -ل -ه سس -وق
أŸدينة ألقدÁة يوميا يتسسبّب ‘ خلق
أزم -ة م -روري -ة ،وه-و مشس-ك-ل ي-تضس-اع-ف
بشسكل كب Òكل يوم سسبت ،بفعل أنتشسار
ألتّجارة ألتي تسساهم ‘ فوضسى كبÒة،
وتضس -ط ّ-ره -م إأ ¤أل ّ-ت -ن -ق -ل ع Èمسس-الك
بعيدة ،وأŸشسي Ÿسسافات طويلة للتمّكن
من ألعبور نحو سسكناتهم.
ومن هنا أّكد ‡ثلو تنسسيقية جمعيات
ألقصسر ألعتيق ‘ حديثهم لـ «ألشسعب»،
أّن- -ه -م سس -ب -ق وأن رأسس -ل -وأ أل -ع -دي -د م -ن
أ÷ه -ات أŸسس -ؤوول -ة ل-ل-ت-دخ-ل ،ورف-ع م-ا
سسموه بالسسوق أألسسبوعي غ Òألشسرعي
ألذي يقوم من خÓله ألعديد من ألباعة
ب-اح-تÓ-ل أل-ط-ري-ق أل-ع-ام وأألرصس-ف-ة كل

يوم سسبت ،ويخّلفون ورأءهم حالة من
ألفوضسى وألÎأكم ألكب Òللنفايات لكنهم
 ⁄يتلّقوأ أي رّد أو أسستجابة.
وأشساروأ إأ ¤أنّ مدينة ورقلة أضسحت
‘ حاجة ماسّسة إأ ¤أسستحدأث ﬂطّط
نقل مروري جديد ،قادر على أسستيعاب
أل ّ- -ت - -زأي - -د أل - -ك - -ب ‘ Òع- -دد ألسس- -ك- -ان
وأŸركبات ،و‘ نفسص ألوقت ُيمّكن من
وضس-ع رؤوي-ة أسسÎأت-ي-ج-ي-ة ıط-ط ن-ق-ل
جديد ،من أجل فك أÿناق عن ﬁيط
أŸدينة ،وطرحت هذه أ÷معيات هذأ
أإلشس -ك -ال ك -ن -ق -ط -ة م-ه-م-ة ي-جب إأع-ادة
ألنظر فيها تفاديا لتسسبب هذه أألزمة
أŸرورية ‘ حدوث كوأرث مسستقب Óأو
أي أخطار ﬁتملة ألوقوع ،أألمر ألذي
قد يع ّ
طل حركة تنقل سسيارأت أ◊ماية
أŸدن -ي -ة وسس -ي-ارأت أإلسس-ع-اف وي-ع-رق-ل
ع -م -ل -ه -ا ‘ ظ -ل ع -دم ت -ه -ي -ئ-ة م-دأخ-ل
وﬂارج ألسسوق.
ومن هذأ أŸنطلق ترى أ÷معيات أّن
توسسعة خط ترأموأي Ÿسسافة  3كلم من
أÛم- -ع أل- -ت -ج -اري إأ ¤غ -اي -ة أل -قصس -ر
أل-ع-ت-ي-ق م-رورأ ب-السس-وق ،أضس-ح-ى مسسأالة
أك Ìمن ضسرورية من شسأانها أŸسساهمة
‘ ت -خ -ف -ي -ف ألك -ت -ظ -اظ أŸسس -ج-ل ‘
حركية أŸركبات على مسستوى ﬁيط
أŸدي -ن -ة أل -ق -دÁة ،وه -و م -ا م-ن شس-أان-ه
أل- -قضس- -اء ع- -ل -ى ألضس -غ -ط أل -ن -اج -م ع -ن
أŸركبات وأ◊افÓت وخاصسة أŸركبات
أل-ت-ي ي-ت-ن-ق-ل ب-ه-ا أصس-ح-اب-ها حتى دأخل
ألسسوق ،مشسÒين إأ ¤أنه ‘ حالة أ‚از
ألتوسسعة أŸطلوبة سستمكن هذه أÿطوة
من دفع أŸوأطن Úإأ ¤ركن سسيارأتهم،
وأسستخدأم ألÎأموأي للتنقل إأ ¤ألسسوق
عوضص ألضسطرأر إأ ¤ألتنقل بسسيارأتهم
أÿاصسة ،وبالتا‹ تخفيف ألضسغط على
أ◊ركة أŸروري

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

09

Ÿتابعة وتقييم الّدخول اŸدرسصي بالوادي

مفتّشسو وزارة الّداخلية يعاينون تطبيق اإلجراءات ‘ اŸيدان

اسص-ت-م-رار ال-ع-م-ل-ي-ات الّ-ت-ف-تيشصية
من طرف إاطارات وزارة الداخلية
وا÷م- -اع -ات اÙل -ي -ة وال -ت -ه -ي -ئ -ة
ال- -ع- -م- -ران- -ي- -ة ÷م- -ي -ع اŸؤوسّص -سص -ات
الÎب- -وي- -ة ع- -ل- -ى مسص- -ت -وى و’ي -ة
الوادي ،من قبل ÷نة موفدة من
قبل الوصصاية ،جاء للوقوف على
’ج - - - -راءات
م- - - - -دى Œسص- - - - -ي - - - -د ا إ
وال - -ت - -داب Òال- -ت- -ي أاقّ- -رت- -ه- -ا ه- -ذه
ا’خÒة ،ضصمانا لظروف “درسض
حسصنة.

الوادي ñ :ــ ع

“ح -ور ع -م -ل أل-ل-ج-ن-ة أل-وزأري-ة ع-ل-ى
م -ت -اب -ع -ة وت-ق-ي-ي-م أل-دخ-ول أ◊ا‹ ،م-ن
خÓ- -ل م- -ع- -اي- -ن- -ة أŸدأرسص ،أألقسس- -ام،
ألتجهيزأت ألبيدأغوجية ،عملية ألتهيئة
وصس -ي -ان -ت -ه -ا وت-دع-ي-م-ه-ا ب-ال-ت-ج-ه-ي-زأت
ألÓ- -زم- -ة م- -ن ح -يث ت -وف Òأل -ت -دف -ئ -ة،
أإلط-ع-ام ،أل-ن-ق-ل ،أل-ت-ج-ه-ي-ز ب-ال-ط-اق-ات
أŸتجددة ،تأام ÚأŸدأخل حفاظا على
سسÓمة ألتÓميذ ،باإلضسافة إأ ¤عملية
تسسي Òملف أŸنحة أŸدرسسية وإأحصساء
قوأئم أŸعوّزين وإأيصسالها Ÿسستحّقيها،
كما تعكف أللجنة ألوزأرية على تقييم
أŸشساريع أŸمنوحة ‘ إأطار صسندوق
ألتضسامن وألضسمان للجماعات أÙلية.
” ألتحاق أك Ìمن  237140تلميذ
و ّ
Ãدأرسص أل- -ولي- -ة ،ورّك -زت ألسس -ل -ط -ات

ألولئية على إأعادة ألعتبار للمؤوسسسسات
ألÎب -وي-ة أŸهÎئ-ة ،أل-ت-ي شسّ-ك-لت خÓ-ل
ألسس -ن -وأت أŸاضس -ي -ة م -عضس-ل-ة ومشس-كÓ-
تسسبب ‘ عدد من ألحتجاجات ،حيث
شس -رعت أŸصس -ال -ح أŸع -ن -ي -ة ‘ ت -ه-ي-ئ-ة
أŸدأرسص وإأع -ادة ت -أاه -ي-ل-ه-ا لسس-ت-ق-ب-ال
ألتÓميذ ‘ ﬂتلف أألطوأر.
وم- -ا ّÁي- -ز أل- -دخ -ول أŸدرسس -ي ه -ذأ
أŸوسس -م أسس -تÓ-م  11م-ؤوسسسس-ة تعليمية
جديدة ،دخلت حيز أÿدمة Ãختلف
ب-ل-دي-ات أل-ولي-ة وأخ-رى سس-ت-دخ-ل ح-ي-ز
أÿدمة بدأية شسهر أكتوبر  2019بعد
ألنتهاء من عمليات ألتهيئة ،فضس Óعن
ألنتهاء من  363عملية ترميم وإأعادة
ألع-ت-ب-ار خ-اصس-ة ب-اŸدأرسص ألب-ت-دأئية
ب-ق-ي-م-ة  77م -ل -ي -ار سس-ن-ت-ي-م ‡ّول-ة م-ن
صسندوق ألتضسامن وألضسمان للجماعات
أÙلية ،ومن نفسص ألصسندوق ألنتهاء
م -ن ب-ن-اء  100ح-ج-رة درأسس-ي-ة توسسعية
ج- -دي -دة م -ن ن -فسص ألصس -ن -دوق شس -م -لت
ج -م -ي-ع ب-ل-دي-ات أل-ولي-ة أل-ثÓ-ث Úب-غ-ي-ة
أل-قضس-اء ع-ل-ى مشس-ك-ل-ة ألك-ت-ظ-اظ ،و41
حجرة أخرى سستسسلم خÓل نهاية شسهر
أكتوبر  ،2019ومن من ب ÚأŸؤوسسسسات
ألتعليمية أŸسستلمة 04 ،ثانويات جديدة
‘ كل من حيي  08ماي  1945بلدية
ألوأد ،و 940سسكن ببلدية أŸغ ،Òكما
Œدر أإلشس -ارة إأ ¤أّن -ه سس -ي -ت -م أسس -تÓ-م
ثانويت Úجديدت Úشسهر أكتوبر ألقادم
ببلديتي أم ألطيور وجامعة.

اŸنتخبون اÙلّيون  ⁄يوفوا بوعودهم

سسكان قرية ديفل يعانون ‘ غياب الّنقل واإلنارة

ت -ت -واصص -ل م -ع-ان-اة سص-اك-ن-ة ق-ري-ة
ديفل التابعة لبلدية أاو’د جÓل
غرب و’ية بسصكرة ،جراء غياب
وسص- -ائ -ل ال -ن -ق -ل ا÷م -اع -ي ،ح -يث
يشص - -ت - -ك - -ي السص - -ك- -ان م- -ن ان- -ع- -دام
ا◊افÓت من قريتهم النائية إا¤
م -رك -ز ال -ب-ل-دي-ة ،رغ-م أان اŸسص-اف-ة
ال -ت -ي ت -فصص -ل ب Úم -ق -ر ال -ب -ل -دي -ة
وق - -ري - -ت - -ه - -م ’ ت - -ت - -ج- -اوز ب- -عضض
الكيلومÎات فقط.

بسسكرةŸ :وشسي حمزة
أفاد ألسسكان أنّ هذأ أألمر يحّتم على
ذأت أŸصسالح ألبلدية ألتدخل ألعاجل،
وضس-رورة ت-وف Òخ-ط-وط ن-ق-ل ج-م-اع-ية
خاصسة ‘ ظل أإلرتفاع أŸطرد للسسكان
‘ ألسس -ن -وأت أألخÒة ،ت -زأم -ن -ا وع -دوة
أل -ت Ó-م -ي -ذ Ÿق -اع -د أل -درأسس -ة ‘ ضس-ل
غ- -ي -اب ح -اف -ل -ة ن -ق -ل م -درسس -ي ت -ن -ق -ل
أل -ت Ó-م -ي -ذ أل -ذي -ن أصس -ب -ح-وأ ي-رفضس-ون
أل -ذه -اب ل -ل -م -درسس -ة ‘ ظ -ل أŸع -ان -اة
ألكبÒة ألتي يتكّبدون يوميا ذهابا وأإيابا
إأ ¤مؤوسسسساتهم ألÎبوية ،حيث يوأجهون
مشس -اق -ا ك -بÒة ‘ أل -وصس -ول إأل -ي -ه-ا دون
أ◊ديث عن عمليات ألطرد ألتي يقوم
بها مسسؤوو‹ هذه أŸؤوسسسسات ألÎبوية
ن -ظ -رأ ل -ت -أاخ -ر أل -ت Ó-م -ي-ذ أل-ي-وم-ي ع-ن
أإلل -ت -ح -اق Ãق -اع -د أل -درأسس -ة ك -ون -ه -م
يعتمدون على وسسائل ألنقل ألعابرة.
ألّ- -ن- -قصص أل- -ك- -ب ‘ Òوسس -ائ -ل أل -ن -ق -ل
أ÷م -اع -ي ب -اŒاه م -ق -ر أل -ب -ل -دي-ة دف-ع

بالسسكان Ÿناشسدة أŸسسؤوول ÚأÙليÚ
ب- -ال- -ت- -دخ- -ل ◊ل ه -ذأ أإلشس -ك -ال ،ك -ون
أŸعني Úينتظرون لسساعات على حافة
أل-ط-ري-ق م-ن أج-ل أل-ظ-ف-ر ب-وسس-ي-لة نقل
ع- -اب- -رة“ ،ك -ن -ه -م م -ن أل -وصس -ول Ÿق -ر
أل-ب-ل-دي-ة وم-ن-ه-ا ل-ب-اق-ي م-ن-اط-ق أل-ولي-ة
بسس -ك -رة ل -قضس -اء ﬂت -ل -ف ح -اج -ي-ات-ه-م
أليومية.
وأشسار عدد من أألولياء إأ ¤ألظروف
ألصس-ع-ب-ة أل-ت-ي ي-ع-يشس-ه-ا أب-ن-اؤوه-م بشس-كل
يومي ،ويزأولون فيها ألدرأسسة ‘ ظل
أıاط -ر أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ت-ن-ق-ل-ه-م ،خ-اصس-ة
ون -ح -ن ع -ل-ى م-ق-رب-ة م-ن فصس-ل ألشس-ت-اء
أل- - -ذي ي- - -ت- - -م- - -ي- - -ز ب- - -الÈد ألشس- - -دي- - -د
وألضسطرأبات أ÷وية أŸفاجئة.
و‘ سس-ي-اق أŸشس-اك-ل أل-ت-ن-م-وي-ة ،جّ-دد
ألسس- -ك- -ان م- -ط- -ال- -ب -ه -م ب -ت -وف Òأإلن -ارة
ألعمومية بالقرية ألتي أصسبحت مرتعا
للمنحرف Úوأألشسرأر لي ،Óحيث زرعت
عصس -اب -ات أل -لصس -وصص أل-رعب ‘ ق-ل-وب
أل -ف Ó-ح Úوم -رب -ي أŸاشس-ي-ة مسس-ت-غ-لÚ
ألظÓم ألدأمسص ألذي تقبع فيه ألقرية
كل مسساء.
ورغم نقل هذأ أإلنشسغال عدة مرأت
Ÿسسؤوو‹ ألبلدية ،إأل أن دأر لقمان ل
ت -زأل ع -ل -ى ح-ال-ه-ا ‘ ظ-ل أك-ت-ف-اء ذأت
أŸسسؤوول ÚأÙلي Úبالوعود ألتي ⁄
تنفذ بعد ،حيث أشسارت بعضص أŸصسادر
م -ن أل -ب-ل-دي-ة أإ ¤مشس-روع-ي-ة أنشس-غ-الت
سس-اك-ن-ة دي-ف-ل ،م-ؤوك-دة إأم-ك-ان-ي-ة بر›ة
بعضص أŸشساريع خاصسة أإلنارة ألعمومية
م -ط -ل -ع أل -ع-ام أŸق-ب-ل ‘ ح-ال ت-وّف-رت
أإلمكانيات أŸالية لذلك.
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اعتÈت ما يقوم به الحتÓل جرÁة اقتصشادية

اŸنظمة الدولية للمصسا◊ة –ّمل األ· اŸتحدة مسسؤوولية نهب الÌوات الصسحراوية

طالبت اŸنظمة الدولية
ل -ل-مصش-ا◊ة› ،لسس ح-ق-وق
·Ó
اإلنسش- - -ان ال- - -ت - -اب - -ع ل  - -أ
اŸت -ح-دة ،ب-إادان-ة اسش-ت-م-رار
ن -ظ -ام الح -ت Ó-ل اŸغ -رب-ي
ن- -هب اŸوارد ال- -ط- -ب -ي -ع -ي -ة
للصشحراء الغربية بتواطؤو مع
ب -عضس الشش -رك -ات اŸت-ع-ددة
ا÷نسش- - -ي- - -ات ،وال- - -ب - -ل - -دان
Óسشف
األجنبية األعضشاء ول أ
‘ ه- -ذه ال- -ه -ي -ئ -ة ال -دول -ي -ة
اŸوق -رة ال -ت -اب -ع-ة Ÿن-ظ-م-ة
األ· اŸت - -ح- -دة اŸع- -ن- -ي- -ة
بضش- -م- -ان احÎام ال- -ق- -ان -ون
والسش - - -ه - - -ر ع- - -ل- - -ى األم- - -ن
والسشتقرار العاŸي.
اŸنظمة غ Òا◊كومية
وخ Ó- -ل ا÷لسش - -ة ال- -ع- -ام- -ة
Ÿن -اقشش-ة ال-ب-ن-د ال-راب-ع م-ن
أاششغال دورة ›لسس حقوق
اإلنسشان ،ذكرت على لسشان
الناششطة الصشحراوية الغالية
مصش - - -ط - - -ف- - -ى ال- - -بشش ،Òأان
الصشحراء الغربية هي إاقليم
غ Òم -ت -م -ت -ع ب -السش -ت -قÓ-ل
الذاتي ‘ انتظار إانهاء السشتعمار ،وبدون أاي
سشلطة إادارية تفي بالتزامات اŸادة  73من
ميثاق األ· اŸتحدة ،وبالتا‹ تتحمل هذه
األخÒة مسشؤوولية فريدة وخاصشة Œاه اإلقليم
وشش -ع -ب -ه وم -وارده ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ون-فسس الشش-يء
›لسس ح -ق -وق اإلنسش -ان ب -اع-ت-ب-اره ج-زءاً م-ن
منظومة األ· اŸتحدة التي تضشمن احÎام
حقوق اإلنسشان اŸطالب هو اآلخر بلعب دور
رائد ‘ اإلقليم.
وأاوضش - -حت اŸت- -ح- -دث- -ة ،أان ن- -هب اŸوارد
Óقاليم غ ÒاŸتمتعة بالسشتقÓل
الطبيعية ل أ
الذاتي كما ا◊ال ‘ الصشحراء الغربية ،له
تأاثÒات مباششرة على التمتع بحقوق اإلنسشان
بالنسشبة Ÿواطني اإلقليم الذين يعÎف لهم
ال-ق-ان-ون ال-دو‹ ب-السش-ي-ادة واŸل-ك-ي-ة ال-دائ-م-ة
وحق التصشرف ‘ اŸوارد الطبيعية التي تقع
داخل ا◊دود ا÷غرافية ألراضشي البلد.
كما حذرت ‘ السشياق ذاته من اسشتمرار
ن- -ظ- -ام الح- -تÓ- -ل اŸغ -رب -ي ‘ السش -ت -ه -ت -ار
ب -ال -ق -رارات ال-قضش-ائ-ي-ة ل-ل-م-ح-اك-م اإلق-ل-ي-م-ي-ة
وال -وط -ن -ي -ة م -ث -ل ﬁك -م -ة ال -ع -دل األوروب -ي-ة
وﬁكمة بورت إاليزابيث ‘ جنوب إافريقيا
بششأان عدم ششرعية اسشتغÓل اŸوارد الطبيعية
Óق -ل -ي -م وك-ذا –دي ال-ق-ان-ون والل-ت-زام-ات
ل -إ

الدولية Ãواصشلة اسشتغÓل مع Èالكركرات ‘
ال- -ط -رف ا÷ن -وب -ي م -ن الصش -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة
اÙتلة وجعله طريقا لنهب اŸوارد الطبيعية
Óق -ل -ي -م ب -ط -ري -ق-ة غ Òق-ان-ون-ي-ة م-ا  ⁄ت-ت-م
ل -إ
Ãوافقة من صشاحب األرضس والسشيادة الششعب
الصشحراوي واŸمثل الششرعي والوحيد جبهة
البوليسشاريو.

ندوة باسشÎاليا
ن-ظ-مت ج-م-ع-ي-ة األ· اŸت-ح-دة ب-أاسشÎال-يا
بالتعاون مع مركز القانون الدو‹ با÷امعة
السشÎال- -ي- -ة ال -وط -ن -ي -ة ن -دوة ح -ول ال -قضش -ي -ة
الصشحراوية بالعاصشمة السشÎالية كانÈا –ت
ع -ن -وان «ال -ط -ري -ق ال -ط-وي-ل إا ¤ال-وط-ن :آاخ-ر
اŸسشتجدات حول كفاح الششعب الصشحراوي
السشلمي من أاجل تقرير اŸصش.»Ò
أاششار‡ثل جبهة البوليسشاريو لدى اسشÎاليا
ﬁمد فاضشل كمال ،إا ¤عدم وجود أاي دولة
أاو م -ن -ظ-م-ة ق-اري-ة أاو دول-ي-ة ت-دع-م الح-تÓ-ل
اŸغربي ،أاو تسشتطيع منحه ما ل Áلك أاصش،Ó
Ãا أان الصشحراء الغربية إاقليم مسشتعمر ل
Áلك اŸغرب أاي سشيادة عليه.
وأاعرب عن آامال الصشحراوي ‘ Úأان تبذل

األ· اŸتحدة جهودا اك Èمن أاجل تنظيم
اسشتفتاء Áكن الششعب الصشحراوي من تقرير
مصشÒه ‘ أاقرب وقت ‡كن.
ب- -ع- -د ذلك أاج- -رى رئ- -يسس ج- -م- -ع -ي -ة األ·
اŸتحدة ،أامام ا÷مهور ،حوارا مع السشيدة
تك Èأاحمد القايد صشالح تناول فيه العديد من
األسش- -ئ- -ل- -ة ح- -ول ﬂت- -ل- -ف ج -وانب ال -قضش -ي -ة
الصشحراوية خاصشة الوضشع Ãخيمات الÓجئÚ
الصش- -ح- -راوي Úوال- -دور ال- -ذي ت- -ل- -ع- -ب- -ه األ·
اŸتحدة من أاجل حل القضشية الصشحراوية.
و‘ معرضس إاجابتها عن ﬂتلف األسشئلة
ت -ن -اولت ت -ك Èأاح -م -د ال -ق -اي -د صش-ال-ح ال-وضش-ع
ب -اŸن -اط -ق اÙت -ل-ة والن-ت-ه-اك-ات ا÷سش-ي-م-ة
◊ق -وق النسش -ان ال -ت -ي ي -ت -ع-رضس ل-ه-ا الشش-عب
الصش- -ح- -راوي ،وك -ذا السش -ت -ن -زاف اŸسش -ت -م -ر
لÌوات الصشحراء الغربية من طرف النظام
اŸغربي.
ك -م -ا وصش -فت ل -ل -حضش-ور ال-وضش-ع-ي-ة اŸثÒة
ل-ل-ق-ل-ق ال-ت-ي ي-ع-يشش-ه-ا الÓ-جئون الصشحراويون
بسش -بب اسش -ت-م-رار اع-ت-م-اده-م ع-ل-ى اŸع-ون-ات
اإلنسشانية الششحيحة ،علما أان اŸنتظم الدو‹
 ⁄ينجح حتى السشاعة ‘ الوفاء بالتزاماته لهم
ب- -وضش -ع ح -د ل Ó-ح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي وتصش -ف -ي -ة
السشتعمار من الصشحراء الغربية.

اسشتعدادا للدورة الثانية من الرئاسشيات التونسشية

 ٤مرشسح Úيعلنون دعم سسعّيد ‘ مواجهة القروي

أاك- - - -د ق- - - -يسس
سش-ع-ي-د اŸتصش-در
ل- -ن- -ت -ائ -ج ال -دورة
األو¤
لÓنتخابات
ال - -رئ - -اسش - -ي- -ة ‘
تونسس أانه يرفضس
أاي –ال- - -ف م- - -ع
حزب سشياسشي أاو
ائتÓف ،متمسشكا
Ãششروعه القائم
ع - - -ل- - -ى ن- - -ظ- - -ام
سش -ي -اسش-ي وإاداري
ج -دي -د ي-ت-م-ح-ور
حول
الدÁقراطية اŸركزية.
وق -ال األك -ادÁي اŸسش -ت -ق -ل ل -لصش -ح-اف-يÚ
عقب إاعÓن النتائج إانه «ليسس هناك –الف
ب Úأاحزاب سشياسشية أاو مع حزب أاو ائتÓف
أاحزاب ،هناك مششروع» .مضشيفا أان «كل من
يريد النضشمام إاليه حّر ‘ القيام بذلك».
من جهته ،دعا حزب «قلب تونسس» بزعامة
نبيل القروي ،رجل األعمال الذي حل ثانيا ‘
النتخابات الرئاسشية واŸوقوف بتهمة تبييضس
أام-وال ،إا ¤ال-ت-ع-ب-ئ-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-عية
اŸقررة ‘  6أاكتوبر.
وق- -ال ح- -ا” اŸل- -ي -ك -ي اŸت -ح -دث ب -اسش -م
القروي «نأامل جميعا أان تسشمح ا÷ولة الثانية
ل -ل -ت -ونسش -ي Úب -اخ -ت -ي -ار ‡ّث-ل-ي-ه-م ‘ الŸÈان
ورئيسس ا÷مهورية التونسشية».
فيما قال ﬁامو القروي إانهم سشيقدمون
Óفراج عنه حال تأاكد النتائج.
طلبا جديدا ل إ
وي-ب-ق-ى ال-ق-روي م-ت-م-ت-ع-ا ب-ح-ق-وق-ه السش-ياسشية
طاŸا  ⁄يحرمه منها حكم قضشائي ،بحسشب
الهيئة.

اختيار نوابهم ‘  6أاكتوبر اŸقبل،
‘ انتخابات Œري ‘ جولة واحدة،
ب- -ي -ن -م -ا م -ن اŸق ّ-رر إاج -راء ا÷ول -ة
الثانية من النتخابات الرئاسشية ‘ 6
أاو  13أاكتوبر.
أاما بعثة اŸراقبة التابعة ل–Óاد
األوروب- -ي ف -ق -د أاك -دت ال -ث Ó-ث -اء أان
ال - -دورة األو ¤م - -ن الن - -ت - -خ- -اب- -ات
الرئاسشية كانت «ششفافة».ومع ذلك،
طالبت بأان يحصشل اŸرششحون على
«ال -ف -رصس ال -ك-ام-ل-ة واŸتسش-اوي-ة» ‘
ا◊ملة النتخابية ‘ ،إاششارة واضشحة
إا ¤القروي.

موعد الدور الثاÊ
أارقام مفاجئة
وال-ثÓ-ث-اء أاع-ل-نت ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسشتقلة
لÓنتخابات أان اŸرششح Úقيسس سشعيد ونبيل
ال -ق -روي سش-ي-ت-ن-افسش-ان ‘ ال-دورة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
النتخابات الرئاسشية ,وقد حصشل سشعّيد على
 ‘ 18,4اŸائة من األصشوات ‘ ،ح Úحصشل
القروي على  ‘ 15,58اŸائة.
وقال رئيسس الهيئة نبيل بفون بعد تسشاؤولت
ح-ول اح-ت-م-ال ت-ن-ح-ي-ة ال-ق-روي ب-زع-م انتهاكه
ق -ان -ون الن -ت -خ-اب-ات إان «اıال-ف-ات  ⁄ت-ك-ن
جوهرية ول حاسشمة ‘ ا◊ملة النتخابية أاو
ي -وم القÎاع ل -ل -ق -ول ب -أان -ه-ا غÒت ‘ ›رى
النتخابات أاو أاّثرت على نتيجتها».
ومع إاششارته إا ¤نسشبة مششاركة «مقبولة»
ع- -ن -د  45ب- -اŸائ- -ة ،ودع- -ا ب -ف -ون األح -زاب
واÛت -م -ع اŸد Êإا« ¤دراسش -ة أاسش -ب -اب ه-ذه
األرقام».
ودع -ي سش -ب -ع -ة م Ó-ي Úن -اخب ت -ونسش-ي إا¤

وأاوضشحت هيئة النتخابات أان الدور الثاÊ
من القÎاع سشينظم إاما ‘  6أاكتوبر األول ،أاي
بالتزامن مع النتخابات التششريعية أاو ‘ 13
أاكتوبر  ،وذلك وقفا على الطعون التي سشتقّدم
‘ النتيجة.
وتبقى نتيجة اŸواجهة ب Úسشعيّد والقروي
غامضشة وذلك ألن اŸرششح Úيعتمدان على
خّزان انتخابي «من خارج النظام» بالرغم من
اختÓفهما الششديد.
‘ اŸقابل ،أاعلن  4مرششح Úخاسشرين ‘
ا÷ول -ة األو ¤م-ن الن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ي-ة ‘
ت-ونسس،أامسس ،دع-م-ه-م ل-ل-م-رشش-ح ق-يسس سش-عّ-ي-د
Óعادة ‘ مواجهة نبيل
الذي يخوضس جولة ل إ
القروي.
واŸرششحون الذي أاعلنوا دعمهم لسشعيّد
ه- -م ال- -رئ -يسس السش -اب -ق اŸنصش -ف اŸرزوق -ي،
وﬁم -د ع -ب -و ،ول -ط -ف -ي اŸراي -ح -ي ،إاضش-اف-ة
لرئيسس الوزراء األسشبق حمادي ا÷با‹.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الرئيسس األŸا Êيدعو Ÿبادرة “نع تآاكل الدولة
لŸا ،Êف- -رانك ف- -الÎ
دع - -ا ال - -رئ - -يسس ا أ
ششتاينماير ،أامسس ،إا ¤إاطÓق مبادرة ثÓثية
م -ع إاي -ط -ال -ي-ا وف-رنسش-ا م-ن أاج-ل م-ن-ع ت-آاك-ل
الدولة الليبية ،على حد وصشفه.
وقال ششتاينماير ،خÓل زيارة رسشمية له
إا ¤روم-ا «ت-رت-ب-ط قضش-ي-ة ال-ه-ج-رة ارت-ب-اطا
وثيقا بليبيا ،حيث يتطلب الوضشع بذل جهد
أاوروبي جديد إاذا أاريد منع تآاكل الدولة
ليطاليا وأاŸانيا مع فرنسشا،
الليبية ،وÁكن إ
إاعداد وإاطÓق مبادرة ‘ هذا الششأان».
و ⁄يحدد ششتاينماير نوع هذه اŸبادرة،
وما إاذا كانت اسشتضشافة بÓده مؤو“را دوليا
لزمة الليبية ،اŸتوقع انعقاده نهاية
حول ا أ
العام ا÷اري جزءا منها.
وتابع «من اŸؤوسشف أاك Ìأان ك Óالبلدين
(إايطاليا وأاŸانيا) ابتعد بعضشهما عن بعضس
خ Ó- -ل ال - -ع - -ام ونصش - -ف ال - -ع - -ام اŸاضش- -ي،
وبالتحديد ‘ مسشأالة الÓجئ ،Úو ⁄يتحسشن
الوضشع ‘ البحر اŸتوسشط  ،كما يظهر ‘
عدد وفيات (اŸهاجرين) ..أانا متأاكد من
ليطالية ا÷ديدة ،توفر
أانه مع ا◊كومة ا إ
ششروطا للعمل على إايجاد حلول مششÎكة».
وبشش - -أان إادارة م - -ل - -ف ال- -ه- -ج- -رة ،ع- -قب
لسشاسشي بالنسشبة إا‹
ششتاينماير «الششيء ا أ
هو أاننا يجب أال نÎك إايطاليا وحدها ‘
لوروبية
كل هذا ،أانا واثق أان اŸفوضشية ا أ
لي-ج-اد ح-ل-ول ‘
ا÷دي -دة سش-ت-ع-م-ل ب-ح-زم إ
قضشية الهجرة ،ولدي أامل أان تقدم اŸزيد
لوروب- - -ي- - -ة اŸششÎك- - -ة ‘
م - - -ن ا÷ه - - -ود ا أ
اŸسش -ت -ق -ب -ل ،أاك Ìم -ن اŸاضش -ي ،ال -ت-ي م-ن
ششأانها تخفيف العبء عن إايطاليا» ،مؤوكدا
أان التعاون ب Úبرل Úوروما «ل يقتصشر على
مسشأالة اŸهاجرين».
وتدفع أاŸانيا بقوة نحو عقد اŸؤو“ر
ال -دو‹ ح -ول ل -ي -ب -ي -ا ،ك -م-ا كشش-ف ع-ن ذلك
لربعاء اŸاضشي،
سشفÒها أاوليفر أاوفكتزا ،ا أ
ال -ذي أاب -دى ت -ف -اؤول -ه م -ن ع -م -ل-ي-ة «ا◊شش-د
للمؤو“ر».
وق - -ال ‘ ،ب - -ي - -ان ،إان «أاŸان - -ي - -ا ق - -امت
بالتششاور مع الششركاء الدولي Úالرئيسشي،Ú

وبفضشل العمل التحضشÒي الكا‘ ،فإان مثل
هذه ا÷هود سشتؤودي إا ¤حدث دو‹ ذي
م- -غ -زى (بشش -أان ل -ي -ب -ي -ا) ‘ فصش -ل اÿري -ف
ا◊ا‹».

اجتماع وزاري
وك -ان وزي -ر اÿارج -ي-ة ال-ف-رنسش-ي ,ج-ان
لول من القاهرة
إايف لودريان ,اعلن أامسس ا أ
التي يزورها عن عقد اجتماع وزاري بششأان
لسشبوع اŸقبل على
ل· اŸتحدة ا أ
ليبيا ‘ ا أ
·Ó
هامشس اجتماعات ا÷معية العامة ل أ
اŸت- -ح- -دة ي- -ج -م -ع وزراء خ -ارج -ي -ة ال -دول
لزمة الليبية.
اŸعنية با أ
ومنذ  4أافريل اŸاضشي تششن ›موعات
الضشابط اŸتقاعد ,خليفة حف ,Îهجوما
ل -لسش-ي-ط-رة ع-ل-ى ال-ع-اصش-م-ة ط-راب-لسس ح-يث
ت-ت-واج-د ح-ك-وم-ة ال-وف-اق ال-وطني اŸعÎف
بها دوليا.
ل· اŸتحدة إا ¤عقد مؤو“ر
وتسشعى ا أ
دو‹ ‘ ﬁاولة جديدة للتوصشل إا ¤حل
سشياسشي للنزاع اŸسشتمر ‘ هذا البلد منذ
سشنوات.

ايطاليا تدعم
وخÓ- -ل ل- -ق- -ائ- -ه أامسس ،رئ- -يسس اÛلسس
الرئاسشي ◊كومة الوفاق فائز السشراج ،قال
ليطا‹ جوزيبي كونتي « ل
رئيسس الوزراء ا إ
Óزمة الليبية» ،مششًÒا إا¤
حل عسشكري ل أ
«ح-رصس إاي-ط-ال-ي-ا ع-ل-ى اي-ج-اد ح-ل سش-ياسشي
لتحقيق السشتقرار وتنمية وتطوير عÓقات
التعاون مع ليبيا».
ب -دوره ،ق -ال السش -راج إان -ه ي -ق -در م -وق-ف
ايطاليا الرافضس للعدوان والداعم للمسشار
ال -دÁق -راط-ي ‘ ل-ي-ب-ي-ا» ،مضش-ي-ف-ا « ⁄ي-ع-د
اŸع - - -ت - - -دي (ح- - -ف )Îشش- - -ري- - -ك- - -ا ‘ ا◊ل
السشياسشي».

لغوار
رفضض تعهد نتنياهو بششأان ا أ

ال–اد األوروبي يحذر من عواقب
السسياسسة السستيطانية
ح- - -ذر ال–اد األوروب- - -ي ›ددا م - -ن
ال -ع -واقب ال -وخ -ي -م -ة لسش-ت-م-رار سش-ي-اسش-ة
السشتيطان اإلسشرائيلية على منحى عملية
السشÓم ‘ الششرق األوسشط وحل الدولتÚ
ودع -ا ال -ق -وة ال -ق -ائ -م -ة ب-اح-تÓ-ل الرضس
الفلسشطينية ا ¤تفكيك البؤور السشتيطانية
التى اقامتها منذ مارسس .2001
وأاك -د اŸت -ح -دث ب-اسش-م خ-دم-ة ال-ع-م-ل
اÿارجي األوروبي ‘ بروكسشل ‘ بيان اأن
« ج - -م - -ي - -ع اŸسش - -ت - -وط - -ن - -ات ‘ األرضس
الفلسشطينية اÙتلة Ã ،ا فيها القدسس
الشش-رق-ي-ة ،غ Òق-ان-ون-ي-ة Ãوجب ال-ق-انون
الدو‹» ,داعيًا اÙتل اإلسشرائيلي اإ¤
إان-ه-اء ك-ل ال-نشش-اط السش-ت-ي-ط-ا Êوت-ف-كيك
البؤور السشتيطانية التي اأقيمت منذ مارسس
“ ، 2001اششًيا مع اللتزامات السشابقة.
وقال بيان ال–اد الوروبي  ,إان هذا
القرار يأاتي بعد تصشريحات رئيسس وزراء
الح -ت Ó-ل اإلسش -رائ -ي -ل-ي ح-ول ضش-م وادي
األردن ومنطقة البحر اŸيت الششمالية,
مضش- - -يً- - -ف- - -ا أان ه - -ذه اÿط - -وات  ،إاذا ”
تنفيذها « سشتششكل خرًقا خطًÒا للقانون
ال-دو‹ ،وت-ت-ح-دى إام-ك-ان-ي-ة ح-ل ال-دولتÚ
وتهدد السشتقرار اإلقليمي وآافاق السشÓم
اŸسشتدام».
 ·ÓاŸت -ح -دة
و ك- -ان األم Úال- -ع -ام ل  -أ
أانطونيو غوتÒيسس أابدى «قلقه» اإزاء النية
ال - -ت - -ي أاع - -رب ع - -ن - -ه - -ا رئ - -يسس ال - -وزراء
اإلسشرائيلي بنيام Úنتانياهو بضشم وادي
األردن وششمال البحر اŸيت ‘ الضشفة
ال -غ -رب -ي -ة اÙت -ل -ة « ح-اŸا ي-ت-م تشش-ك-ي-ل
ا◊ك -وم -ة اŸق -ب-ل-ة ‘ ال-ك-ن-يسشت اŸق-ب-ل
واعتÈه «انتهاكا خطÒاً للقانون الدو‹».
وصشرح سشتيفان دوجاريك ,اŸتحدث
 ·ÓاŸتحدة ,اإن
باسشم األم Úالعام ل أ
م- -ث- -ل ه -ذه اÿط -وات إاذا ” ت -ن -ف -ي -ذه -ا
«سشتششكل انتهاكا خطÒا للقانون الدو‹
وسش- -ت- -ك- -ون م- -دم- -رة إلم- -ك- -ان- -ي -ة اإح -ي -اء
م-ف-اوضش-ات السشÓ-م ب-اŸن-ط-ق-ة ,وتقوضس
بششدة إامكانية تطبيق حل الدولت.»Ú

وأاشش- -ار إا ¤اأن الأ· اŸت- -ح -دة ت -ب -ق -ى
ملتزمة بدعم الفلسشطيني ÚواإلسشرائيليÚ
لتسشوية النزاع على أاسشاسس قرارات األ·
اŸتحدة ذات الصشلة ,ومرجعية مدريد,
و“اشش- -ي- -ا م- -ع ات- -ف- -اق- -ي -ات سش -اب -ق -ة بÚ
ا◊كومة الحتÓل اإلسشرائيلي ومنظمة
ال -ت -ح -ري-ر ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة ,و–ق-ي-ق رؤوي-ة
دول -ت Úت -ع -يشش -ان ج -ن-ب-ا إا ¤ج-نب بسشÓ-م
وأام -ن ضش -م-ن ح-دود م-عÎف ب-ه-ا ,وع-ل-ى
اأسشاسس حدود عام .1967

اسشتششهاد فلسشطينية
أاع-ل-نت وزارة الصش-ح-ة ال-ف-لسش-ط-ي-ن-ية،
أامسس ،عن اسشتششهاد اŸرأاة التي أاطلق
جنود الحتÓل النار عليها ،عند حاجز
قلنديا ششمال القدسس اÙتلة.
لسش-رائ-ي-لي
وك-انت ج-ن-ود الح-تÓ-ل ا إ
أاطلقوا ،النار على سشيدة قرب حاجز
قلنديا ما أادى إا ¤إاصشابتها بجروح.
وأاظ -ه -ر ف -ي -دي-و ان-تشش-ر ع-ل-ى م-واق-ع
التواصشل الجتماعي ،قيام عناصشر من
شش -رط -ة الح -ت Ó-ل ب -إاط Ó-ق ال -ن -ار م-ن
مسشافة قريبة على اŸواطنة التي ⁄
تششكل أاي خطر عليهم.
وأاششار ششهود عيان ،إا ¤أان اŸواطنة
ال -ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة أاصش-ي-بت بشش-ك-ل م-ب-اشش-ر،
وت-رك-ت-ه-ا ق-وات الح-تÓ-ل ت-ن-زف لوقت
طويل ،قبل أان يتم اعتقالها ،موضشحÚ
أانه ” اطÓق النار عليها بعد أان أاضشلت
اŸسش - -لك اıصشصس ل - -ل - -مشش - -اة ع- -ل- -ى
ا◊اجز.
وبعد إاطÓق النار عليها قام عناصشر
م -ن شش -رط-ة الح-تÓ-ل ب-الع-ت-داء ع-ل-ى
اŸواط-ن Úال-ف-لسش-ط-ي-ني ،ÚاŸتواجدين
‘ اŸكان ،ورششهم بغاز الفلفل ،ومنع
ال -ع-م-ال م-ن ال-دخ-ول ،وإاغÓ-ق ا◊اج-ز
بالŒاه.Ú
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بالتزامن مع إاّتهامها بالتوّرط ‘ هجوم أارامكو

ترامب يعلن تشسديد العقوبات اŸفروضسة على إايران

أعلن دونالد ترأمب أمسس أألربعاء عن
تشس-دي-د ك-ب Òل-ل-ع-ق-وب-ات أŸف-روضس-ة ع-لى
إأيرأن ‘ ،أعقاب هجمات ألسسبت على
م- -نشس- -آات ن- -ف- -ط- -ي -ة ‘ ألسس -ع -ودي -ة أل -قت
وأشسنطن باللوم فيها على طهرأن.
وكتب ألرئيسس أألمÒكي على «توي،»Î
«ل -ق -د أم -رت ل-ل-ت-ووزي-ر أÿزأن-ة ب-تشس-دي-د
أل -ع -ق -وب -ات ضس -د أل-دول-ة أإلي-رأن-ي-ة» ،دون
مزيد من ألتفاصسيل.
جاء هذأ ألتصسعيد بينما صسرح ألرئيسس
أإليرأ Êحسسن روحا Êأمسس بأان إأيرأن لن
تفكر ‘ إأجرأء مفاوضسات مع ألوليات
أŸتحدة ما  ⁄تظهر وأشسنطن حسسن نية.
وشس - -دد ع- -ل- -ى أن- -ه ل Áك- -ن أل- -ق- -ب- -ول
Ãفاوضسات ‘ ظل ألضسغوط ألقصسوى ألتي
تخضسع لها إأيرأن ،مؤوكدأ على أنه ل Áكن
أن تقبل أي دولة ‘ ألعا ⁄بالدخول ‘
ﬁادثات ‘ ظل مثل هذه ألظروف.
ونقل موقع روحا Êعنه ألقول ،موجها
حديثه للوليات أŸتحدة«: ،إأذأ ما كنتم
حقا تريدون مفاوضسات ،فإان عليكم إأزألة
ألضسغوط وإأظهار حسسن ألنية».
وكانت ألعلقات ب Úوأشسنطن وطهرأن
ق- -د ت -ده -ورت ب -ع -د أنسس -ح -اب أل -ولي -ات
أŸتحدة من ألتفاق ألنووي ألذي كانت
إأيرأن قد توصسلت إأليه مع ألقوى ألكÈى.
و“ارسس ألوليات أŸتحدة حاليا ضسغوطا
قصس- -وى ع- -ل- -ى إأي- -رأن إلج- -ب- -اره- -ا ع- -ل- -ى
أل- -ت -ف -اوضس ع -ل -ى أت -ف -اق أوسس -ع ي -ت -ج -اوز
برنا›ها ألنووي.
وك- -انت ه -ن -اك ت -ك -ه -ن -ات ع -ل -ى م -دأر
أألسسابيع أŸاضسية بأان روحا Êقد يلتقي
أل -رئ -يسس أألم -ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب ع-ل-ى
ل·
هامشس أجتماعات أ÷معية ألعامة ل أ
أŸتحدة ‘ نيويورك أألسسبوع ألقادم.
إأل أن وسس- -ائ -ل إأع -لم إأي -رأن -ي -ة ذك -رت
أمسس أن زيارة روحا Êوألوفد أŸرأفق له
إأ ¤نيويورك رÃا لن تتم من أألسساسس
بسسبب عدم إأصسدأر ألتأاشسÒأت من قبل
أإلدأرة أألمريكية.
وجاء ت تصسريحات روحا Êأمسس بعد
يوم من تصسريحات للمرشسد أإليرأ Êآأية

أل- -ل -ه ع -ل -ي خ -ام -ن -ئ -ي ق -ال ف -ي -ه -ا إأن -ه ل
مفاوضسات على أي مسستوى سستحدث بÚ
إأيرأن ووأشسنطن ما  ⁄تعد وأشسنطن إأ¤
ألتفاق ألنوووي.

طهران تنفي تورطها ‘ هجوم
أارامكو
ب-ع-ثت ط-ه-رأن ب-رسس-ال-ة دب-ل-وماسسية إأ¤
ألوليات أŸتحدة نفت فيها أي دور لها ‘
أل-ه-ج-م-ات أل-ت-ي ط-الت م-نشس-أات-ي ن-فط ‘
ألسسعودية ،وحذرت من أي –ّرك ضسدها،
حسس -ب -م -ا أف -ادت وسس -ائ -ل إأع -لم رسس -م-ي-ة
إأيرأنية أمسس أألربعاء.
وقالت وكالة أألنباء أإليرأنية ألرسسمية
إأن أŸذكرة ألرسسمية ألتي أُرسسلت ألثنÚ
ع Èألسس- -ف- -ارة ألسس- -ويسس- -ري- -ة أل -ت -ي “ّث -ل
مصس -ال -ح أل -ولي -ات أŸت -ح -دة ‘ ط-ه-رأن،
«شسددت على أن إأيرأن  ⁄تلعب أي دور ‘
ه -ذأ أل -ه -ج -وم وت-ن-ف-ي وت-دي-ن ألت-ه-ام-ات
أألمÒكية لها» .

خيارات الرّد
كشسفت وسسائل إأعلم أمريكية خيارأت
أل -رئ-يسس أألم-ري-ك-ي دون-ال-د ت-رأمب ،ل-ل-رد
على إأيرأن ‘ حال ثبت تورطها ‘ ألهجوم
ع -ل -ى م -ع -م -ل -ي أل -ن -ف-ط أل-ت-اب-ع Úلشس-رك-ة
أرأمكوألسسعودية.
وقال شسبكة « أن بي سسي» أألمريكية ،إأن
«خيارأت ترأمب للرد على إأيرأن ،تشسمل
ضسربات عسسكرية Ÿنشسآات نفطية».
وك -ان مسس -ؤوول أم -ري -ك -ي ق-ال ‘ ،وقت
سس-اب-ق ،إأن أل-ولي-ات أŸت-ح-دة وألسس-ع-ودية
حددتا بدرجة أحتمال كب ÒأŸسسؤوول ومن
ي- -ق- -ف خ- -ل -ف أل -ه -ج -م -ات أألخÒة أل -ت -ي
أسستهدفت معمل Úلشسركة أرأمكوألسسعودية
‘ بقيق وخريصس.
وقال أŸصسدر لشسبكة « سسي أن أن « إأن
«ألهجوم أنطلق من قاعدة إأيرأنية قريبة
م- -ن أ◊دود أل- -ع- -رأق- -ي -ة ،وأن أج -زأء م -ن

أألدلة ،ألتي ع Ìعليها كان دأئرة كهربائية
كاملة ،هي جزء من صسوأريخ فشسلت ‘
ضسرب أهدأفها ،تظهر أŸسسار أÙدد».
وت -ب-نت ج-م-اع-ة «أنصس-ار أل-ل-ه» ،ألسس-بت
أŸاضس - -ي ،ه - -ج- -وم- -ا ب- -ط- -ائ- -رأت مسسÒة
أسس -ت -ه -دف م -نشس -أات Úن -ف -ط-ي-ت Úت-اب-ع-تÚ
ل -ع -م -لق أل -ن -ف-ط ألسس-ع-ودي «أرأم-ك-و» ‘
«ب -ق -ي -ق» و«ه -ج-رة خ-ريصس» ‘ أŸن-ط-ق-ة
ألشسرقية للسسعودية.
إأل أن أŸت- -ح- -دث ب- -اسس- -م أل- -ت- -ح- -ال -ف
أل-عسس-ك-ري أل-ذي ت-ق-وده أŸم-ل-ك-ة أل-ع-ربية
ألسسعودية ‘ أليمن ،تركي أŸالكي ،قال إأن
أل -ت -ح -ق -ي -ق -ات أألول -ي -ة ‘ أل -ه-ج-وم ع-ل-ى
منشسآات نفطية ‘ أŸملكة تشس Òإأ ¤أن
أألسسلحة أŸسستخدمة إأيرأنية ،مضسيفا أن
«مصسدر إأطلق ألطائرأت أŸسسÒة  ⁄يكن
أل -ي -م -ن ،وي -ت -م أآلن أل -ت -ح-ق-ق م-ن مصس-در
إأطلقها».

عمل عسسكري
وصس-ف ألسس-ي-ن-ات-ور أ÷م-ه-وري ليندسسي
غ -رأه -ام أŸق -رب م-ن أل-رئ-يسس أألمÒك-ي
دون -ال -د ت-رأمب ،أل-ه-ج-م-ات أألخÒة أل-ت-ي
أسس -ت -ه -دفت م -نشس -آات ن -ف -ط -ي -ة سس -ع -ودي -ة
بـ»ألعمل ألعسسكري» ،مؤوكدأ أنها تسستدعي
ردأ حاسسما.
وب- -ي- -ن- -م- -ا دع -ا مشس -رع -ون أمÒك -ي -ون،
ألثلثاء ،إأ ¤توخي أ◊ذر ‘ ألرد ،قال
غرأهام ‘ بيان بعد لقاء ألعضساء ›لسس
ألشس -ي -وخ أ÷م -ه -وري Úم -ع ن -ائب أل-رئ-يسس
أألمÒك- - -ي م- - -ايك ب- - -نسس ،إأن أل- - -ه - -ج - -وم
«هوحرفيا عمل عسسكري».
وغ -رأه -ام أل -ذي ي -ع -د م-ن ألصس-ق-ور ‘
أل- -ك- -ون- -غ- -رسس ،أشس- -ار إأ ¤أن «رد أل- -ف -ع -ل
أŸدروسس» لÎأمب على إأسسقاط طائرة
أمÒكية مسسÒة ‘ جوأن «أعتÈه ألنظام
أإليرأ Êبشسكل وأضسح دليل ضسعف».
ورد ألرئيسس أألمÒكي ‘ تغريدة مسساء
ألثلثاء ،وكتب« :ل يا غرأهام ،إأنها إأشسارة
ق -وة ل ي -ف -ه -م -ه -ا ب-عضس أألشس-خ-اصس ب-ك-ل
بسساطة».

خلفا ÷ون بولتون

ترامب يع Úروبرت أاوبراين مسستشسارا لألمن القومي
أعلن ألرئيسس أألمريكي دونالد ترأمب
أمسس ت -ع -ي ÚأŸب -ع -وث أل -رئ-اسس-ي لشس-ؤوون
أل- -ره- -ائ- -ن ،روب -رت أوب -رأي -ن ،مسس -تشس -ارأ
لم -ن أل -ق -وم -ي خ-ل-ف-ا لسس-اب-ق-ه
ج -دي -دأ ل  -أ
أŸقال جون بولتون.
وكتب ترأمب على توي Îيقول« :يسسرÊ
أن أع- -ل- -ن أن -ن -ي سس -أاسس -م -ي روب -رت سس -ي.
أوب -رأي -ن ،أل -ذي ي -ع -م -ل ح -ال ً-ي-ا ك-م-ب-ع-وث
رئ -اسس -ي ن -اج -ح جً-دأ لشس-ؤوون أل-ره-ائ-ن ‘
لمن
وزأرة أÿارجية ،مسستشساًرأ جديًدأ ل أ
ألقومي .لقد عملت منذ فÎة طويلة بجد
مع روبرت .سسوف يقوم بعمل رأئع!».
ومسساء ألثلثاء أألسسبوع أŸاضسي ،أعلن
ترأمب إأقالة بولتون ‘ ،ألوقت ألذي أكد
فيه أألخ Òأنه هومن تقدم باسستقالته من
منصسبه.
وذكر تقرير لوكالة «بلومبÒغ» أن فكرة

ت-خ-ف-ي-ف أل-ع-ق-وب-ات أألمÒك-ية على إأيرأن
أل -ت -ي أث -اره -ا أل -رئ -يسس ،دون -ال -د ت-رأمب،
أفضست إأ ¤خ- -لف ج -دي -د م -ع مسس -تشس -ار
أألمن ألقومي ألسسابق ،جون بولتون ،قبل
إأقالته بفÎة وجيزة.
ون -ق -لت أل-وك-ال-ة أألمÒك-ي-ة ،ع-ن ث-لث-ة
مصسادر مطلعة – ⁄دد هويتها ،قولها إأن
ب - -ول- -ت- -ون ،وه- -وم- -ن صس- -ق- -ور ألسس- -ي- -اسس- -ة
أÿارجية؛ ل سسيما بشسأان إأيرأن« ،عارضس
بشسدة هذه ألفكرة».
وأشس- - -ارت إأ ¤أن ف - -ك - -رة ت - -خ - -ف - -ي - -ف
ألعقوبات ،وهي ﬁاولة ◊مل إأيرأن على
ق -ب -ول م -ف -اوضس -ات ج -دي-دة م-ع أل-ولي-ات
أŸت- -ح- -دة ،ط- -رحت خ- -لل أج- -ت- -م -اع ‘
أŸكتب ألبيضساوي ،قبل يوم من أإلطاحة
ببولتون.
وذك- -رت أŸصس -ادر ،أن أل -ف -ك -رة ذأت -ه -ا

كانت –ظى بدعم وزير أÿزأنة ،سستيفن
مينوشس ،Úوفقا للوكالة ألتي – ⁄دد عدد
أألشسخاصس ألذين أيدوأ ألفكرة.
و‘ ألسسياق ذأته ،قال ترأمب ‘ حديثه
للصسحافي ‘ ،ÚأŸكتب ألبيضساوي ،عقب
إأقالة بولتون ،إأن أألخ ⁄ Òيكن متوأفًقا
مع أولويات إأدأرته.
وأوضسح أن بولتون  ⁄يكن على أتصسال
مع أألعضساء أآلخرين ‘ إأدأرته ،كما أنه
(ت -رأمب) ل ي -ت -ف -ق م -ع مسس-اع-ده ألسس-اب-ق
بشسأان سسياسسته إأزأء فنزويل.
وأن -ت-ق-د ت-رأمب أيًضس-ا م-ق-ارن-ة ب-ول-ت-ون
أ÷هود أŸبذولة إلخلء كوريا ألشسمالية
من أألسسلحة ألنووية بـ»‰وذج ليبيا» ،وهي
ألكلمات ألتي أغضسبت ألزعيم ألكوري كيم
جونغ أون قبيل لقائهما ألعام أŸاضسي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإل–اد األوروبي  :بريطانيا تتجه نحو بريكسست دون اتفاق
قبل سستة أسسابيع من موعد تنفيذ
ب - - -ري - - -كسست ،ح - - -ذر أŸسس - - -ؤوول- - -ون
أألوروبيون أمسس ،من «خطر وأقعي
ج-دأ» ي-ت-م-ث-ل ب-خ-روج ب-ري-ط-ان-يا من
أل–اد أألوروب- -ي ب- -ل أت- -ف -اق ب -ع -د
أللقاء غ ÒأŸثمر ألذي عقد أإلثنÚ
ب Úأ÷ان - - -ب ،Úودع- - -وأ ل- - -ن- - -دن إأ¤
ألتفاوضس «بجدية».
وحذر رئيسس أŸفوضسية أألوروبية
جان كلود يونكر ‘ مقر ألŸÈان
أألوروبي ‘ سسÎأسسبورغ من أن «خطر عدم ألتوصسل
إأ ¤أتفاق يبقى وأقعيا جدأ ،قد يكون ذلك خيار
أŸملكة أŸتحدة لكنه لن يكون أبدأ خيار أل–اد
أألوروبي».
وخلل خطابه ألذي أسستمر سست دقائق ،قاطعه
م -رأرأ أل -ن -وأب أألوروب -ي-ون ألÈي-ط-ان-ي-ون أŸؤوي-دون
لÈيكسست ألذين وصسفهم يونكر متهكما بأانهم من
«معجبيه».
لكن كب ÒأŸفاوضس Úأألوروبي Úميشسال بارنييه
توجه إأليهم قائل «يجب أن يحاسسبكم أŸوأطنون
ألÈي- -ط- -ان- -ي- -ون ...أŸوأط- -ن ÚألÈي- -ط- -ان -ي Úم -ث -ل
أŸوأطن Úأألوروبي Úأآلخرين Áتلكون حق معرفة
أ◊قيقة بشسأان عوأقب بريكسست ،كل ألعوأقب ألتي
تتسسم بخطورة أك Èل تريدون قولها».
وأكد يونكر أنه ما زأل يعت Èأن ألتوصسل إأ ¤أتفاق
«ما زأل مرغوبا به وما زأل ‡كنا».
وت -اب -ع ي -ون -ك -ر أل -ذي ي -فÎضس أن يسس -ل -م رئ -اسس-ة
أŸف- -وضس- -ي- -ة ‘ أألول م- -ن ن- -وف- -م Èإأ ¤أألŸان- -ي -ة
أورسس- -ول ف- -ون دي -ر لي« Úلسست م -ت -أاك -دأ م -ن أن -ن -ا
سسننجح ،بقي لدينا وقت قصس Òجدأ ،لكنني متأاكد
من أنه يجب علينا أن نحاول».
وبعد أك Ìمن ثلث سسنوأت على ألسستفتاء ألذي
أختار فيه  52باŸائة من ألÈيطاني Úأÿروج من
أل–اد أألوروبي ⁄ ،يسسمح غدأء عمل أإلثن ÚبÚ
بارنييه ورئيسس ألوزرأء ألÈيطا Êبوريسس جونسسون
بالتقدم قيد أ‰لة بشسأان معضسلة بريكسست.

ويطرح جونسسون علنا أÿروج من أل–اد بل
أتفاق على ألرغم من تقديرأت تنذر بالسسوء صسدرت
عن حكومته ،مثل نقصس ‘ أŸوأد ألغذأئية وأألدوية
وخطر حدوث بلبلة ‘ إأدأرة بعضس أألعمال.
وقال بارنييه أمسسﬁ ،ذرأ «بالتأاكيد ل يتعلق
أألمر بالتظاهر بأاننا نتفاوضس» ‘ ،أنتقادأت مبطنة
لبوريسس جونسسون أŸتهم ‘ بلده بعدم أ÷دية ‘
أŸفاوضسات.
وقال بارنييه ‘ ألŸÈان أألوروبي إأنه «‘ هذه
أŸف-اوضس-ات ألسس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة وأŸع-ق-دة من مسسؤووليتنا
موأصسلة هذه ألعملية بتصسميم وبصسدق» ،مشسددأ على
«أ◊اجة إأ ¤حلول Áكن تطبيقها قانونيا» حول
أل -وضس -ع ‘ إأي -رأل-ن-دأ أل-ب-ل-د أل-وح-ي-د أل-ذي ي-ت-ق-اسس-م
حدودأ برية مع أŸملكة أŸتحدة.

اسستفتاء ثان
أŸح زعيم حزب ألعمال أŸعارضس ‘ بريطانيا
جÁÒي كوربن أنه سسيلتزم أ◊ياد ‘ حال جرى
أسستفتاء ثان على «بريكسست».
وكتب كوربن ‘ مقال نشسرته صسحيفة بريطانية
«وحدها حكومة من حزب ألعمال سستضسع حدأ ألزمة
بريكسست ع Èإأعادة ألقرأر إأ ¤ألشسعب» ،مضسيفا
«سسنعطي ألناسس حق أتخاذ ألقرأر ألنهائي بشسأان
ب -ري -كسست ،م -ع خ-ي-ار ب Úأت-ف-اق م-ق-ن-ع ل-لنسس-ح-اب
أوألبقاء ‘ ألتكتل».

مادورويكشسف كواليسس اŸفاوضسات السسرية مع اŸعارضسة

الŸÈان الفنزويلي يصسادق على إاعلن غوايدو نفسسه
رئيسسا انتقاليا
كشس-ف أل-رئ-يسس أل-ف-ن-زوي-ل-ي ن-ي-ك-ولسس م-ادوروأن
حكومته Œري مفاوضسات سسرية مع أنصسار خوأن
غوأيدو ،ألذي نصسب نفسسه رئيسسا ،وأن أألخ Òعجز
عن إأقناع أمريكا برفع ألعقوبات بل شسددتها مؤوخرأ
ضسد بلده .
وق- -ال م -ادورو‘ خ -ط -اب ب -ث -ه ع -ل -ى ألصس -ف -ح -ة
ألرسسمية للرئيسس على توي»Îمن جانفي إأ ¤أفريل،
أج -ري -ن -ا م -ف -اوضس -ات سس -ري -ة م -ع رف -اق غ -وأي -دو‘
ألسس- -لح ...ع- -ل- -ى أل- -رغ- -م م -ن أل -تصس -ري -ح -ات ب -أان
أŸعارضسة لن تتفاوضس مع ألنظام– ،دثنا بعد ذلك
م -ع أل -ع -دي -د م -ن ‡ث -ل -ي غ -وأي -دو ،م -ن -ه-م سس-ت-الÚ
غونزأليسس ،غÒأردوبليد ،مÒتينسس موتول ،ألذي
يعت Èأبا سسياسسيا لهم».
وأع -ل -ن م -ادورو‘ أوت ت -ع -ل -ي-ق أŸف-اوضس-ات م-ع
أŸعارضسة بوسساطة ألÔويج بسسبب تشسديد ألعقوبات
أألم -ري -ك -ي -ة ع -ل -ى ب -لده .ث -م –دث ع-ن ﬁاولت
ج -دي -دة ل -ل -ح-وأر ،ل-ك-ن-ه أوق-ف-ه-ا م-رة أخ-رى بسس-بب
ﬁاولة أŸعارضسة «تسسليم» منطقة إأسسيكيبوأŸتنازع
ع -ل -ي -ه -ا م -ع ك-ول-وم-ب-ي-ا أÛاورة ‘ م-ق-اب-ل أل-دع-م
ألسسياسسي.
وحسسب م- - -ادورو ⁄ ،ي- - -ف ‡ث- - -ل- - -وأŸع - -ارضس - -ة
بوعودهم ،إأذ «أدعوأ أن بإامكانهم إأقناع ألوليات
أŸتحدة برفع ألعقوبات .أنتظرنا من ماي إأ ¤أوت
وت -ل -ق -ي -ن-ا ‘ ن-ه-اي-ة أألم-ر ف-رضس ع-ق-وب-ات ج-دي-دة
وحشسية على بلدنا ‘ أوت».

و‘ وقت سس- - -اب- - -ق ،أع - -ل - -نت ألسس - -ل - -ط - -ات ب - -دء
أŸف - -اوضس - -ات م- -ع ع- -دد م- -ن أح- -زأب أŸع- -ارضس- -ة
ألسس -ي -اسس -ي -ة .و” ب -ال -ف -ع -ل أل -ت -وصس -ل إأ ¤ع -دد م-ن
ألت- -ف- -اق -ات ،ع -ل -ى وج -ه أÿصس -وصس ،بشس -أان ع -ودة
أ◊زب ألشسÎأكي أŸوحد لفنزويل إأ ¤أ÷معية
ألوطنية ،وأإلفرأج عن ألسسجناء ،وألدفاع عن منطقة
إأسس -ي -ك -ي -ب -و ،وإأدأن -ة أل-ع-ق-وب-ات وأŸط-ال-ب-ة ب-رف-ع-ه-ا
ألفوري ،وإأجرأء تغيÒأت ‘ ألعملية ألنتخابية.

غوايدو يتمسسك Ãوقفه
ع-ل-ى صس-ع-ي-د آأخ-ر ،صس-ادقت أ÷م-ع-ي-ة أل-وط-نية
ألفنزويلية ألتي تسسيطر عليها أŸعارضسة ،ألثلثاء،
على رئيسسها خوأن غوأيدوكرئيسس أنتقا‹ للبلد
حتى أجرأء أنتخابات جديدة.
وج -اء ه -ذأ أل -دع-م ل-غ-وأي-دوب-ع-د ي-وم م-ن إأع-لن
حكومة ألرئيسس نيكولسس مادوروأن نوأبها سسيعودون
إأ ¤أ÷معية ألوطنية ألتي أنسسحبوأ منها قبل ثلث
سسنوأت.
ويشس Òأل - -ق - -رأر أ ¤أن غ - -وأي - -دوأŸدع - -وم م - -ن
ألوليات أŸتحدة وألذي ” ألعÎأف به كرئيسس
أنتقا‹ من قبل أك Ìمن  50دولة ،سسيسستمر كرئيسس
للجمعية ألعامة بعد أنتهاء وليته ‘  5جانفي .
ورحبت ألوليات أŸتحدة بهذه أÿطوة ،قائلة
إأنها تعكسس «وحدة وقوة أŸعارضسة ألدÁقرأطية».

‘ ظل تصساعد أاجواء التوتر ب Úالبلدين

الهند تتوقع السسيطرة على كشسم Òالباكسستانية
ق- -ال وزي -ر أÿارج -ي -ة أل -ه -ن -دي سس -وب -رأم -ان -ي -ام
جايشسانكار إأن ألشسطر أÿاضسع لسسيطرة باكسستان من
إأق -ل -ي -م كشس -م ،Òي -خصس أل -ه -ن -د ،وإأن ب -لده ت -ت -وق-ع
ألسسيطرة عليه يوما ما ،وذلك ‘ ظل تصساعد أجوأء
أل -ت -وت -ر ب Úأل-ب-ل-دي-ن ع-قب إأل-غ-اء ن-ي-ودل-ه-ي أل-وضس-ع
أÿاصس للجزء ألذي تسسيطر عليه من أإلقليم.
وق- -ال ج- -ايشس- -ان- -ك -ار  ‘-م -ؤو“ر صس -ح -ف -ي -إأن
«موقفنا بشسأان أ÷زء أÿاضسع لباكسستان من كشسمÒ
وأضسح دأئما ،وهوأنه جزء من ألهند ،ونتوقع يوما ما
أن نفرضس سسيطرتنا عليه».
وج-اءت تصس-ري-ح-ات ج-ايشس-ان-ك-ار ت-ع-ق-يبا على ما
قاله وزير ألدفاع ألهندي رأجناث سسينغ ‘ وقت
سسابق ،إأنه إأذأ كانت ألهند سستعقد ﬁادثات مع
باكسستان فإانها سستكون بشسأان كشسم ÒأÙتلة.
وأضساف وزير أÿارجية أنه ينبغي على باكسستان

أن تتخذ أول إأجرأء ضسد ألإرهاب من أجل بدء حوأر
مع ألهند ،معتÈأ أن إأسسلم آأباد «ل تفعل شسيئا فيما
يتعلق بالقضساء على شسبكة أإلرهاب».
وك -انت أ◊ك -وم -ة أل -ه -ن-دي-ة ق-د أل-غت ‘  5أوت
أŸاضسي بنود أŸادة  370من ألدسستور ،ألتي “نح
أ◊كم ألذأتي لولية جامووكشسم ،Òألشسطر أÿاضسع
لسسيطرتها من أإلقليم.
ك -م -ا ق -ط -عت ألسس -ل -ط -ات أل -ه -ن -دي -ة ألتصس -الت
ألهاتفية وأإلنÎنت وألبث ألتلفزيو ‘ ÊأŸنطقة،
وفرضست قيودأ على ألتنقل وألتجمع ،ويرى مرأقبون
أن خطوأت نيودلهي من شسأانها ألسسماح للهنود من
وليات أخرى بالتملك ‘ أإلقليم ،وبالتا‹ إأحدأث
تغي ‘ ÒألÎكيبة ألسسكانية للمنطقة÷ ،علها ذأت
أغلبية غ Òمسسلمة.
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عمار براهمية لـ «الشضعب»:

اللّجنة األوŸبية ‘ صضحّة جيدة..ومواكبتها لألحداث
الّرياضضية متواصضلة
ثّ- - -م- - -ن ع - -م - -ار
ب-راه-م-ي-ة ال-ع-م-ل
ال - -ذي ت- -ق- -وم ب- -ه
اللجنة الرياضضية
لوŸبية
ا أ
ا÷زائ - - - -ري - - - -ة ‘
ال-ندوة الصضحفية
ال- - - - - - -ت - - - - - -ي دارت
وق -ائ -ع -ه -ا ب-ق-اع-ة
الجتماعات
Ãق- -ر ال- -ل- -ج- -ن- -ة،
وك - - - - -انت ه - - - - -ذه
ال- -ن- -دوة Ãث- -اب- -ة
م - - -رآاة ع - - -اكسض- - -ة
ل-ل-ع-م-ل وال-نشض-اط
لوŸب- - - -ي ال - - -ذي
ا أ
ت - -ق - -وم ب - -ه ه- -ذه
الهيئة ذات البعد
اŸسضتقبلي
للرياضضة
ا÷زائرية.
فؤواد بن طالب
اسش-ت-ه-ل ع-م-ار ب-راه-م-ي-ة ك-ل-م-ت-ه ب-التنويه
ب -ق -درة ال -ل -ج -ان ال -ت -ي ت -ع -م-ل م-ن أاج-ل ب-عث
الرياضشة ا÷زائرية إا ¤اأ’مام ،وبطرق علمية
حديثة عن اليوم اأ’وŸبي واأ’سشبوع اأ’وŸبي،

وكذا العÓقات اŸتينة مع اÛر أاين يقوم
بعضص رياضشينا بّÎبصشات ‘ هذا البلد اŸتميز
‘ اÛال ال -ري -اضش-ي ل-ي-ع-رج ‘ ك-ل-م-ت-ه أام-ام
اإ’عÓمّي Úبأان ششهر ديسشم Èسشيششهد تنظيم
ال -ي -وم اأ’وŸب -ي واأ’سش -ب -وع اأ’وŸب -ي Ãدي-ن-ة
اأ’غ - -واط ،وم - -ن ث - -م ت- -ط- -رق إا ¤ت- -ربصش- -ات
رياضشيي النخبة الذين سشتسشتقبلهم كوبا.
أاما فيما يخصص اŸششاريع التي تأامل اللجنة
اأ’وŸبية أاحداثها ‘ بعضص الو’يات ،فهناك

مشش- -روع سش- -ي- -ن -ج -ز
خ- -ارج ال- -ع- -اصش- -م -ة
ا÷زائ -ر وسش -ي -ك -ون
ب - -و’ي - -ة “Ôاسشت،
وحسشب إاب -راه -ي -م-ة
ف -إان ه-ذا اŸشش-روع
ل- -ذي سش -يضش -م ع -دة
م- -نشش- -آات ري -اضش -ي -ة
سشيضشيف
ال - -ري - -اضش - -ي Úم - -ن
ح - -يث ال - -ت - -ك - -وي- -ن
وإاعداد الرياضشي.Ú
وقال« :هذه هي
ف- -لسش- -ف- -ة ال- -ل -ج -ن -ة
اأ’وŸبية وإاطاراتها
وه- - -و ال- - -ع - -م - -ل ‘
ال- - - - - -وضش- - - - - -وح و‘
شش -ف -اف-ي-ة ت-ام-ة أ’ن
ال-ل-ج-ن-ة ت-ب-حث ع-ن
م- - - -ا ه- - - -و أافضش- - - -ل
ل -ت-ط-وي-ر ال-ري-اضش-ي
ا÷زائري..وكما
ت -ع -ل -م-ون ف-الّ-ل-ج-ن-ة
اأ’وŸبية ا÷زائرية
Œري ‘ آاخر كل موسشم تقييما ششام Óلكل
ال-نشش-اط-ات ال-ري-اضش-ي-ة وط-ن-يا وإاقليميا ودوليا
واليوم كما ’حظتم فا÷زائر حققت نتائج
م- -ع -تÈة واأ’ل -ع -اب اأ’ف -ري -ق -ي -ة ،إاضش -اف -ة إا¤
اكتششاف عدة عناصشر ششابة ويجب مرافقتها.
وب-ع-ده-ا أاع-ط-يت ال-ك-ل-م-ة اأ’خÒة ل-لسش-يدة
مسشعودة عضشو اللجنة ،قّدمت ششروحا حول
الرزنامة اŸسشتقبلية لهذه الهيئة.

بطولة العا ⁄لرفع الثقال

منع اŸنتخب اŸصضري من اŸشضاركة ‘ اŸوعد بسضبب اŸنشّضطات
قّرر ا’–اد الدو‹ لرفع اأ’ثقال إايقاف
اŸنتخب اŸصشري ومنعه من اŸششاركة ‘
ب -ط -ول -ة ال -ع -ا ⁄ب -ت -اي -ل-ن-دا ،حسشب م-ا أاوردت-ه
الصشحافة اÙلية.
وجاء قرار ا’–اد الدو‹ لرفع اأ’ثقال

باسشتبعاد بعثة مصشر بالكامل قبل يوم واحد
م -ن ان -ط Ó-ق ال-ب-ط-ول-ة بسش-بب ظ-ه-ور عّ-ي-ن-ات
إاي -ج -اب -ي -ة إاث -ر ف-حصص ل-ل-م-ن ّشش-ط-ات خضش-ع ل-ه
الÓعبون.
و ⁄ي -ع -ل -ن ا’–اد ال -دو‹ م -دة اإ’ي-ق-اف،

لكنه منح نظÒه اŸصشري مهلة للطعن على
هذا القرار حتى موعد نهاية بطولة العا.⁄
ب-ه-ذا أاصش-ب-ح م-ن-ت-خب مصش-ر ل-رف-ع ا’ث-ق-ال
مهّدد با’سشتبعاد من أاوŸبياد طوكيو  2020إاذا
 ⁄يتم رفع اإ’يقاف قبل بداية اŸنافسشات.

ايريك تن هاج (مدّرب أاجاكسس):

ارتكبنا عّدة أاخطاء أامام ليل
اعÎف اŸدرب إاي - -ريك ت- -ن ه- -اج اŸدي- -ر
ال-ف-ن-ي ل-ف-ري-ق أاج-اكسص ال-ه-ول-ن-دي بأان أاندري
أاونانا حارسص مرمى الفريق لعب دورا بارزا ‘
الفوز الكب Òعلى ليل الفرنسشي  ‘ 0-3بداية
مشش -وار ال -ف-ري-ق Úب-دور اÛم-وع-ات ل-دوري
أابطال أاوروبا.
وأاوضشح تن هاج أان أاونانا أانقذ الفريق من
عدة فرصص خطÒة ‘ مواجهة فريق قوي،
خ -اصش -ة أان أاج -اكسص وضش -ع ن -فسش -ه ‘ م-واق-ف
صشعبة خÓل بعضص هجمات ليل.
وقال تن هاج« :كانت مباراة جيدة وليلة
رائ- -ع- -ة ÷م- -اه Òأاج- -اكسص ،ارت- -ك -ب -ن -ا ب -عضص
اأ’خ -ط -اء ال -ت -ي ك -ان م-ن اŸم-ك-ن أان ت-ك-ل-ف-ن-ا
اهتزاز ششباكنا لكن أاونانا كان حاضشرا بقوة».
وفاز أاونانا بلقب أافضشل ’عب ‘ اŸباراة
التي انتهت بالفوز الكب Òأ’جاكسص ،وتصشدره
اÛموعة الثامنة بفارق اأ’هداف فقط أامام
فالنسشيا اإ’سشبا Êالذي تغلب على تششيلسشي ‘
لندن  ‘ 0-1مباراة أاخرى.

وأاعرب تن هاج عن سشعادته باأ’داء الذي
قدمه فريقه أامام ليل ،مششÒا إا ¤ضشرورة

م -ع -ا÷ة ب -عضص السش -ل -ب-ي-ات خÓ-ل اŸب-اري-ات
اŸقبلة

أابدع خÓل مباراة دور“وند

دي يونغ يفرضض نفسضه ‘ وسضط ميدان البارصضا
كشش- -ف ت- -ق- -ري- -ر صش- -ح -ف -ي إاسش -ب -ا ،Êأامسص
اأ’ربعاء ،عن الدور الكب Òالذي لعبه الهولندي
فرينكي دي يونغ ‘ خط وسشط برششلونة،
خÓل مباراة بوروسشيا دور“وند.
وت- -ع- -ادل ب- -رشش- -ل- -ون- -ة ب- -دون أاه- -داف م- -ع
دور“وند ،يوم الثÓثاء ،على ملعب سشيجنال
إايدونا بارك ،ضشمن منافسشات ا÷ولة اأ’و¤
من دور اÛموعات بدوري أابطال أاوروبا.
ووفًقا لصشحيفة «موندو ديبورتيفو» فإان دي
يونغ أاصشبح ركيزة أاسشاسشية ‘ وسشط برششلونة
’ Áكن ا’سشتغناء عنها ،وظهر ذلك بوضشوح

خÓل اŸباريات اÿمسص التي خاضشها النجم
ال -ه -ول -ن-دي ب-ق-م-يصص ال-ب-ارصش-ا ه-ذا اŸوسش-م.
وأاشش- -ارت إا ¤أان أارق- -ام دي ي- -ون- -غ ‘ م -ب -اراة
دور“ون -د ت -دع -م دوره ال -ك -ب Òم -ع ال-ب-ارصش-ا،
حيث أانه كان أاك’ Ìعبي الفريق ركضًشا ،كما
أانه ثا Êأاك’ Ìعب “ريًرا للكرات بÈششلونة.
وأاوضشحت أان دي يونغ قطع خÓل اŸباراة،
نحو  11.46كيلو م ،Îبينما جاء آارثر ميلو ‘
الÎتيب الثا Êبـ  10.91كيلو م ،Îوحل أانطوان
غريزمان ثالثًا بـ  10.25كيلو م.Î
أاما على مسشتوى التمريرات ،فإان دي يونغ

م -ن-ح زمÓ-ءه “ 72ري -رة ،ح -يث  ⁄ي-ت-ج-اوزه
سشوى آارثر (“ 77ريرة)‡ ،ا يعني أان الÓعب
ال -ه -ول -ن -دي  ⁄ي -ك-ت-ف ب-ال-ركضص ف-ق-ط خÓ-ل
اŸباراة.
ومن اŸث ÒلÓهتمام ،أان ليونيل ميسشي كان
أاك’ Ìعب تششارك معه دي يونغ الكرة (9
م- -رات) ،وذلك رغ- -م أان م- -يسش- -ي ل -عب نصش -ف
سشاعة فقط من اŸباراة.
كما كان دي يونغ هو أاك’ Ìعب حصشل على
“ري -رات م -ن ل -ي -ون-ي-ل م-يسش-ي ‘ اŸب-اراة (5
مرات).

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مديني أاسضامة مات غرقا قبل نيل شضهادة البكالوريا
جمعية» الراديوز» تتضضامن وتهدي عمرة لوالدته

وجوه رياضضية تواسضي عائلة الفقيد وتقاسضمها
فقدان فلذة كبدها

الشش -عب -وف -ي -ة Ÿب-ادئ-ه-ا ال-ت-ي نشش-أات م-ن
اج -ل -ه -ا ،ق -امت ج -م -ع -ي-ة «ال-رادي-وز» Ãب-ادرة
إانسشانية أاخرى Œاه عائلة اŸرحوم مديني
أاسشامة صشاحب  19سشنة الذي  ⁄تفرح عائلتها
بنيله ششهادة البكالوريا وكان أاملها الدائم ،أان
يكون له ششانا ‘ التعليم العا‹ والبحث بعد
دخوله ا ¤ا÷امعة والتسشجيل ‘ تخصشصص
اŸسشتقبل ⁄.تفرح العائلة بتتويج ا’بن البار
‘ نيل ششهادة ا◊لم ،البكالوريا ’ن أاسشامة
رحل عن حياة الدنيا دون رجعة بعد غرقه ‘
ال -ب -ح -ر عشش -رة أاي-ام ق-ب-ل اإ’عÓ-ن ع-ن ن-ت-ائ-ج
بكالوريا  .2019جاء هذا ‘ مراسشلة خاصشة
ل»الششعب».
رئيسص « الراديوز» قادة ششا‘ وا◊ضشور من
الوجوه الرياضشية على غرار حنصشل ،فوسشي،
ششيبا،Ê
وبن زرقة وأاصشدقاء الفقيد وجÒانه زاروا
العائلة وتضشامنوا معها ‘ هذه اÙنة ،
مهدي Úللوالدة عمرة لزيارة البقاع اŸقدسشة
والÎحم على ابنها أاسشامة والذي  ⁄يفرح Ãا
وعد به والده اŸتو‘.

’ثر الكبÒ
الوقفة التضشامنية ،كان لها ا أ
‘ نفوسص عائلة الفقيد التي  ⁄تتمالك
ن -فسش -ه -ا وغ -ل -بت ال -دم -وع أاع -ي -ن-ه-ا م-ن-وه-ة
Ãب- -ادرة ا÷م -ع -ي -ة ال -ت -ي ‚حت ‘ ج -ع -ل
الرياضشة ‘ خدمة اŸواطن واÛتمع.
’حسشاسص،
وسشط هذا ا÷و اŸفعم با إ
ال -ذي شش -ارك ‘ صش -ن -ع-ه رئ-يسص «ال-رادي-وز»
والششخصشيات الرياضشية اŸؤوثرة  ” ،إاهداء
ششهادة البكالوريا ‘ كادر ‡يز وميدالية
ا’سشتحقاق الدراسشي.
السشيدة مأامونة والدة الفقيد نوهت ‘
كلمة مقتضشبة بالتفاتة «الراديوز» التضشامنية
’سشى
والوفد اŸرافق لها ،الذين قاسشموها ا أ
’م- - -ن
دون أان ت - - -نسش - - -ى أاف- - -راد ال- - -درك وا أ
وا◊ماية الذين بذلوا ›هودات كبÒة ‘
اي -ج -اد ج-ث-ة اب-ن-ه-ا أاسش-ام-ة ال-ذي وان غ-ي-ب-ه
اŸوت ’ زال حيا ‘ ذاكرة العائلة ،ا’هل
ومن عرفوه ويششهدون له اخÓقه العالية
وتفانيه ‘ خدمة ا’خر ‘ كل الظروف
وا’حوال.

لوروبي
الّدوري ا أ

أارسضنال ‘ مهّمة صضعبة أامام اينÎاخت فرانكفورت

تسش - -ت - -ح - -وذ م - -ب- -اراة آارسش- -ن- -ال
اإ’‚ل -ي -زي ،ومضش -ي -ف -ه آاي-نÎاخت
فرانكفورت اأ’Ÿا ،Êعلى معظم
ا’هتمام من ب Úجميع اŸباريات
 ،24التي تقام اليوم اÿميسص‘ ،
ا÷ولة اأ’و ¤من دور ›موعات
الدوري اأ’وروبي.
وي- -ح- -ل آارسش- -ن- -ال ال- -ذي خسش- -ر
اŸب -اراة ال -ن -ه -ائ -ي -ة ل -ل-ب-ط-ول-ة‘ ،
اŸوسش- -م اŸاضش- -ي ،ضش- -ي -ف -ا ع -ل -ى
ف- -ران- -ك -ف -ورت ال -ذي ب -ل -غ اŸرب -ع
ال-ذه-ب-ي ،ل-ك-ن-ه خسش-ر ب-ركÓ-ت الÎج-ي-ح أامام
تششيلسشي ،الذي توج باللقب بعدها بالفوز على
الغانرز (.)1-4
و ⁄ي- -ع- -د ف- -ران -ك -ف -ورت م -ن ال -ف -رق ذات
الÎشش-ي-ح-ات الضش-ع-ي-ف-ة ،ح-يث ي-ع-ت Èم-رششحا
ب -ق -وة ل -ل -ع -ب -ور م -ع آارسش -ن -ال م -ن اÛم -وع-ة
السش -ادسش -ة ،ال -ت -ي تشش-ه-د أايضش-ا اŸواج-ه-ة بÚ
سشتاندارد لييج البلجيكي وفيتوريا غيمارايشص
الÈتغا‹.
كما تششهد البطولة فريقا مرششحا آاخر من
ال -دوري اإ’‚ل-ي-زي ،وه-و م-انششسش Îي-ون-اي-ت-د
ال-ف-ائ-ز ب-لقب  ،2017وال -ذي يسش -ت-ه-ل مسشÒت-ه
Ãواجهة ضشيفه أاسشتانا من كازاخسشتان ،ضشمن
منافسشات اÛموعة  ،12التي تعرف أايضشا
مواجهة مثÒة ب Úبارتيزان بلغراد الصشربي
وأالكمار الهولندي.
وي-ل-ت-ق-ي وول-ف-رهامبتون اإ’‚ليزي ،الوجه
ا÷دي -د ‘ ال -ب -ط -ول -ة ،م -ع سش -ب -ورت-ن-غ ب-راغ-ا
الÈتغا‹ ضشمن منافسشات اÛموعة الـ،11
التي تششهد كذلك مباراة سشلوفان براتيسشÓفا
السشلوفاكي وبششكتاشص الÎكي.
ويسش -تضش -ي -ف ف -ول -فسش -ب -ورغ اأ’Ÿا Êف-ري-ق
أاول- -ي- -كسش- -ان- -دري -ا اأ’وك -را ،Êال -ذي ي -خ -وضص
ال- -ب- -ط- -ول- -ة اأ’وروب- -ي- -ة ل -ل -م -رة اأ’و ،¤ح -يث
يتنافسشان ‘ اÛموعة التاسشعة ،التي تششهد
أايضشا اŸواجهة ب Úجنت البلجيكي وسشانت
إايتيان الفرنسشي.
ك-م-ا يسش-تضش-ي-ف ب-وروسش-ي-ا م-ونشش-ن-جÓدباخ
اأ’Ÿا ،Êفريقا آاخر يششارك ‘ البطولة للمرة
اأ’و ،¤وهو وولفسشبÒجر النمسشاوي ،ضشمن
ف -ع -ال-ي-ات اÛم-وع-ة ال-ع-اشش-رة ،ال-ت-ي تشش-ه-د
أايضشا اŸواجهة ب Úروما اإ’يطا‹ وإاسشطنبول
ب - - - - - - - - -اشش - - - - - - - - -اك شش - - - - - - - - -ه ÒالÎك - - - - - - - - -ي.
Óرم-ي-ن-ي هÔيك ﬂي-ت-اري-ان أان ف-از
وسش -ب-ق ل -أ
ب- -ال -ل -قب م -ع م -انششسش Îي -ون -اي -ت -د،2017 ‘ ،

وي- -ط -م -ح إا ¤ق -ي -ادة روم -ا ل -ب -داي -ة ق -وي -ة ‘
البطولة.
وي -واج -ه ’تسش -ي -و اإ’ي-ط-ا‹ مضش-ي-ف-ه ك-ل-وج
ال- -روم- -ا ‘ ،ÊاÛم- -وع- -ة اÿامسش -ة ،ال -ت -ي
ت- -ع- -رف أايضش- -ا اŸب- -اراة ب Úري- -ن ال -ف -رنسش -ي
وسشيلتيك ا’سشكتلندي.
وي -ح -ل إاشش -ب -ي -ل -ي -ة اإ’سش -ب -ا Êضش -ي -ف-ا ع-ل-ى
ك -اراب -اج -ا أاج -دام ‘ ب -اك -و ،ضش-م-ن ف-ع-ال-ي-ات
اÛموعة اأ’و ،¤التي تششهد اŸواجهة بÚ
أاب-وي-ل ن-ي-ق-وسش-ي-ا ال-قÈصش-ي ودي-دي‚Ó-ي م-ن
لوكسشمبورج.
ويفتقد إاششبيلية ‘ اŸباراة جهود ’عبيه،
Óيقاف.
Óصشابة ولوكاسص أاوكامبوسص ل إ
نوليتو ل إ
كما يفتقد إاسشبانيول اإ’سشبا Êجهود مهاجمه
ف - -اك - -ون - -دو فÒي - -را ،ع - -ن- -دم- -ا يسش- -تضش- -ي- -ف
فرينكفاروزي اÛري ‘ اÛموعة الثامنة،
التي تششهد أايضشا اŸواجهة ب Úلودوجوريتسص
رازجراد البلغاري وسشيسشكا موسشكو الروسشي.
وي -ع -ود إاسش -ب -ان -ي -ول ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ال-ب-ط-و’ت
اأ’وروبية ،بعد غياب دام  12عاما ،منذ أان
خسشر نهائي البطولة Ãسشماها القد( Ëكأاسص
ا’–اد اأ’وروبي) أامام إاششبيلية.
ك -م -ا ي -ع -ود خ -ي -ت -ا‘ اإ’سش-ب-ا Êل-ل-ب-ط-و’ت
اأ’وروبيةÃ ،واجهة طرابزون سشبور الÎكي ‘
اÛموعة الثالثة ،التي تششهد أايضشا اŸباراة
ب Úب -ازل السش-ويسش-ري وك-راسش-ن-ودار ال-روسش-ي.
و‘ باقي اŸباريات اليوم ،يلتقي دينامو كييف
اأ’وك -را Êم-ع م-اŸو السش-وي-دي ،وك-وب-ن-ه-اج-ن
ال - -د‰ارك - -ي م - -ع ل- -وج- -ان- -و السش- -ويسش- -ري ‘
اÛموعة الثانية.
وآايندهوفن الهولندي مع سشبورتنج لششبونة
الÈتغا‹ ،و’سشك لينز النمسشاوي مع روزنÈج
الÔوي - - -ج- - -ي ‘ ،اÛم- - -وع- - -ة ال- - -راب- - -ع- - -ة.
وبورتو الÈتغا‹ مع يا„ بويز السشويسشري،
وغÓ-سش-غ-و ري-ن-ج-رز ا’سش-ك-ت-ل-ن-دي م-ع فينورد
الهولندي ‘ ،اÛموعة السشابعة.
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أاكلي أادرار – رئيسس مولودية بجاية لـ «الشسعب»:

موافقتنا على ال ّصسيغة ا÷ديدة ل يعني إاهمال حقوق
أاندية الّرابطة الثّانية

عّبر أاكلي أادرار رئيسس
مولودية بجاية ‘ حوار
لـ «الشسعب» عن توجسسه
م- -ن الصس -ي -غ -ة ا÷دي -دة
ل-ل-م-ن-افسس-ة خ-اصس-ة ف-يما
ي - -خصس ع - -دد الن - -دي- -ة
ال-ت-ي سس-تصس-ع-د مسس-تقبÓ
لو ¤بعد
إا ¤الرابطة ا أ
دخ- - - - -ول الصس - - - -ي - - - -غ - - - -ة
ا÷ديدة حيز اÿدمة.
حاوره :عمار حميسسي

 ⁄يفّوت أاكلي أادرار الفرصسة
ليؤوكد أان وضسعية فريقه غامضسة
بخصسوصس ا÷هة التي سسيتواجد
فيها اŸوسسم اŸقبل وسسط شسرق
أاو وسس- -ط غ- -رب Ãا أان ف -ري -ق -ه ي -ت -واج -د ‘
منطقة الوسسط حسسب رأايه.
كمال انتهز رئيسس «اŸوب» الفرصسة ليؤوّكد
أان الفريق يعا Êكاغلب ا’ندية من الناحية
اŸال -ي -ة ،ح -يث ط -الب السس -ل -ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
بالوقوف ا ¤جانب ا’ندية من أاجل ا’رتقاء
Ãسستوى البطولة ا ¤ا’فضسل.

^ الشس-عب :ك-ي-ف ج-رت أاشس-غ-ال
ا÷معية العاّمة السستثنائية؟

^^ أاك- - -ل - -ي أادرار :ا÷م - -ع - -ي - -ة ال - -ع - -ام - -ة
ا’سستثنائية جرت ‘ ظروف جيدة ،حيث كان
اÛال مفتوحا امام ا÷ميع من أاجل طرح
ا’قÎاحات الÓزمة التي تسسمح بتطوير اللعبة
من جميع النواحي الفنية والتقنية واŸادية،
و‘ ا’خ Òصسادقنا با’جماع على الصسيغة
ا÷ديدة للمنافسسة التي سستدخل حيز اÿدمة
ب -داي -ة م -ن اŸوسس -م اŸق -ب -ل رغ -م أان ه -ن -اك
العديد من النقاط التي  ⁄يتم الفصسل فيها
على غرار عدد ا’ندية الصساعدة النازلة من
وإا ¤الرابطة ا’و ،¤وأايضسا كيفية التقسسيم
ا÷غ -را‘ ب -ح-ك-م أان ال-راب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة سس-ي-ت-م
تقسسيمها ا ¤وسسط شسرق ووسسط غرب ،ونحن

كفريق مولودية بجاية نقع ‘ منطقة الوسسط
كيف سستكون الرؤوية فيما يخصس هذا ا’مر أاي
قسسم سسنتواجد فيه؟ وأاعتقد ان ا’مور سستكون
صسعبة بحكم أان هناك تفاوت فني ب Úأاندية
الغرب والشسرق ،والتواجد ‘ قسسم يكون فيه
اŸسس -ت -وى ال -ف -ن -ي اك Èسس -ي -ك -ون ع -ائ -ق -ا ل-ن-ا
ول Ó-ن -دي -ة ا’خ -رى ،ح -يث ي-جب ال-ب-حث ع-ن
ال -ت -وازن ال -ف -ن -ي ب Úال-قسس-م ÚخÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
التقسسيم لتفادي ا◊سسابات.

^ ك-ي-ف رأاي-ت-م ن-ق-ط-ة ت-قليصس
لندية اÎÙفة؟
ا أ

^^ ‘ الصسيغة ا÷ديدة كل أاندية الرابطة
الثانية أاندية هاوية ،لكن ا◊قيقة عكسس ذلك
أ’ن ال- -ن- -ادي ال -ه -اوي ’ ي -دف -ع أاج -ور ’ع -بÚ
وا÷هاز الفني بنفسس القيمة التي يتقاضسونها
هناك ’عب Úومدرب Úيتقاضسون أاجورا أاكÈ
من نظرائهم ‘ الرابطة ا’و ،¤وهنا يكمن
الغموضس فكيف تقوم بتصسنيف اندية على انها
ه -اوي -ة ‘ ح Úان -ه -ا ت -ت -ع -ام -ل م -ع الÓ-ع-بÚ
واŸدرب Úكأاندية Îﬁفة ،و‘ حال تقليصس
النفقات هل تسستطيع هذه ا’ندية التعاقد مع
ال Ó-ع -ب Úب -ال -ط -ري -ق -ة اŸوج -ودة ا’ن ،وه-ل
هناك ’عب Úومدرب Úيقبلون تقاضسي اجور

’ ت- -زي -د ع -ن  10مÓ-ي Úسس-ن-ت-ي-م ،ه-ي أام-ور
غ -امضس -ة وك -ان ي -جب ع -ل -ى ا’–ادي -ة حسس -م
ا’مور اليوم خÓل ا÷معية العامة ا’سستثنائية
من اجل وضسع النقاط على ا◊روف.

^ ل-كّ-ن-ك-م واف-ق-ت-م على مقÎح
صسيغة ا÷ديدة؟
ال ّ

^^ صسحيح وافقنا لكن ليسس معناه أاّننا مع
ه -ذه الصس -ي -غ-ة ك-ام-ل-ة أ’ن ه-ن-اك ال-ع-دي-د م-ن
اأ’مور  ⁄يتم الكشسف عنها على غرار كما
قلت سسابقا عدد ا’ندية الصساعدة والنازلة
والتمويل اŸا‹ لÓندية ،وهنا أاوضّسح نقطة
معينة حيث قمنا Ãنح رئيسس ا’–ادية رسسالة
فيها العديد من اŸطالب ‡ضسية من رؤوسساء
كل اندية الرابطة الثانية ،ومن أاهم اŸطالب
ه -ي ع -دم ت -ق -ل -يصس ع -دد ا’ن-دي-ة الصس-اع-دة،
وأايضسا اŸسساعدة ‘ البحث عن مصسادر “ويل
ج -دي-دة م-ن خÓ-ل حث الشس-رك-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
على التعامل معنا ‘ اطار صسيغ “ويل أاو
إاشسهار ،وأايضسا الرفع من قيمة حقوق البث
التلفزيو Êالتي تبقى ضسعيفة للغاية مقارنة
ب -ال -راب -ط -ة ا’و ¤ال -ت -ي ت -ب -اع Ãب -ال-غ ك-بÒة،
واأ’ندية تسستفيد من هذا اأ’مر عكسس أاندية
الرابطة الثانية.

اŸنتخب الوطني لّÓعب ÚاÙليّÚ

كودري وموسساوي يعّوضسان ربيعي وبوخلفاية

ع ّ-وضس ال -ط -اق -م ال-ف-ن-ي ل-ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ق-دم
للمحلي ÚاŸدافع ،ميلود ربيعي ،وحارسس اŸرمى ،زكريا
ب-وخ-ل-ف-اي-ة ،ب-ك-ل م-ن ح-م-زة ك-ودري وت-وف-ي-ق م-وسس-اوي ع-ل-ى
التوا‹ ،بسسبب اإ’صسابة ،وذلك –سسبا Ÿباراة الذهاب أامام
 ·ÓللمحليÚ
اŸغرب برسسم تصسفيات البطولة ا’فريقية ل أ
 2020واŸقررة بالكامÒون ،حسسبما كشسفت عنه ا’–ادية
ا÷زائرية (الفاف) على موقعها الرسسمي أامسس اأ’ربعاء.
وقام الطاقم الفني ،بقيادة اŸدرب الفرنسسي لودوفيك
باتيلي ،بتسسريح ربيعي ،مدافع مولودية ا÷زائر ،واسستخÓفه
بÓعب ا–اد ا÷زائر ،كودري ،فيما ” ا’حتفاظ بحارسس
أاهلي برج بوعريريج ،بوخلفاية ،على الرغم من ا’سستنجاد
بحارسس عرين نادي بارادو موسساوي.
وغاب عن ا◊صسة التدريبية أامسس ثÓثي فريق شسباب
قسس-ن-ط-ي-ن-ة :حسس Úب-ن ع-ي-ادة ،اسس-م-اع-ي-ل ب-ل-قاسسمي وإاسسÓم
شسحرور ،بسسبب ارتباطهم Ãباراة ناديهم ضسمن منافسسة كأاسس
Óندية ،ضسمن إاياب الدور  16أامام اÙرق البحريني
العرب ل أ
والتي انهزموا فيها بنتيجة ( )0-2يوم الثÓثاء بالعاصسمة
اŸنامة.
من جانبه ،تنقل مدرب ا◊راسس ،عزيز بوراسس ،ا ¤ملعب
تشساكر Ÿعاينة أارضسية اŸيدان ،حيث أاصسّر على مسسؤوو‹ هذه
اŸنشسأاة الرياضسية كي يكون اŸسستطيل ا’خضسر على أا”
ا÷اهزية ‘ موعد اŸباراة الهامة.
وŒرى مباراة ﬁليي «اÿضسر» أامام «اسسود اأ’طلسس» يوم
السسبت Ãلعب مصسطفى تشساكر بالبليدة ابتداًء من (.)19 : 15

سسفيان بن دبكة لـ «الشسعب»:

الفوز على ا◊مراوة حافز لنا ‘ اŸباريات القادمة
أاّك - - - - - -د الÓ- - - - - -عب
اŸت - -م - -ي- -ز ‘ ت- -ع- -داد
م- -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر
سس -ف -ي -ان ب-ن دب-ك-ة ‘
تصس -ري -ح لـ «الشس-عب»
ال-ف-وز ب-ثÓ-ث-ية على
ا◊م- - - - - -راوة ف - - - - -وق
لمر
ميدانها ليسس با أ
السس - -ه - -ل ،إاذ ي - -ع- -تÈ
ال-ث-الث ل-ل-ف-ريق منذ
ان- - - -طÓ- - - -ق اŸوسس- - - -م
الكروي ،ومهم جدا ومشسجع لنا،
ك -م-ا أان-ه سس-يسس-اع-د ال-ف-ري-ق ع-ل-ى
–دي ل-ق-اء الث-ن Úال-ق-ادم أام-ام
فريق ظفار العما Êبرسسم جولة
ال - -ذه - -اب م - -ن تصس- -ف- -ي- -ات ك- -أاسس
العرب.
حاوره :فؤواد بن طالب
^ الشسعب :ما هو تعليقك على
الفوز اّÙقق أامام ا◊مراوة؟
^^ سسفيان بن دبكة :اأعتقد منذ انطÓق

أ’بناء
باب الوادي التواق Úإا ¤مسستقبل واحد ‘
بطولة هذا اŸوسسم.

^ ب - -رأايك أال ت - -رى أاّن ن- -ت- -ائ- -ج
ال-ع-م-ي-د ا◊ال-ي-ة تعت Èمفّخخة،
وي -جب أان ي -ل -عب ال -ع-م-ي-د ب-ح-ذر
شسديد؟

^^ حقيقة نحن اآ’ن ‘ مقدمة الÎتيب
بعشسر نقاط ،لكن ’ يجب علينا أان نغ Îبل
ي - -جب أان ن- -ب- -ق- -ى م- -ر ّك- -زي- -ن Ÿا ه- -و ق- -ادم،
واŸباريات كثÒة وطويلة.

^ ل -ق -د ف -ز” ع-ل-ى ثÓ-ث ف-رق
البطولة والعميد ‘ صسحة جيدة ،حيث فزنا
بثÓث مباريات وتعادلنا ‘ واحدة ،ما يعني ي- -ق -ول -ون أاّن -ه -ا م -رّشس -ح -ة ل -ل -ف -وز
أان ف- -وزن- -ا ع- -ل- -ى ا◊م- -راوة ‘ ع- -ق -ر داره -ا ب-الّ-ل-قب ع-ل-ى غ-رار شس.السساورة،
مسستحق وأان الروح القتالية وا÷ماعية التي
تتسسم ‘ الفرقة خÓل التسسع Úدقيقة جعلتنا ن.بارادو ومولودية وهران ،ماذا
تقول؟
نكون أاقوى.
^ م -ا ه -ي أاه -م ال ّ-ن -ق -اط ال -ت -ي
سس- -اع- -دت- -ك- -م ع- -ل- -ى ال- -ع -ودة م -ن
وهران بالزاد كامÓ؟

^^ أاهم النقاط هي اإ’رادة والرغبة ‘
الفوز ،إاضسافة إا ¤الفعالية والÎكيز اللذين
ك -ان -ا م -وج -ودي -ن ل -دى ’ع -ب-ي-ن-ا ،وال-دل-ي-ل أان
الشسوط اأ’ول حققنا هدف Úوهذا ما سساعدنا
دخول اŸرحلة الثانية بقوة وبرغبة كبÒة هو
العودة إا ¤الديار بالزاد كام.Ó

^ أال ترى بأانّ تعداد اŸولودية
ا◊ا‹ ه - -و أاق - -وى ت - -ع - -داد ف- -وق
اŸيدان؟

^^ ليسس من السسهل أان تفوز على هذه
الفرق ونحن لعبنا كل اŸباريات بروح قتالية
وج -م -اع -ي -ة ،ون -ط -م -ح أان ن -ب -ق -ى ع -ل-ى ن-فسس
الديناميكية واأ’داء أ’ن ما هو قادم أاصسعب،
ويجب علينا أان نضساعف ا÷هود ونحن جد
سسعداء بهذه ا’نطÓقة اÙققة.

^ م- -ا ه- -و ه- -دف ك -ازو Êل -ه -ذا
اŸوسسم؟

^^ ليسس هناك هدف ّﬁدد ولكن الظهور
ب -وج -ه مشس -رف ي -ل -ي -ق ب -ال -ع-م-ي-د ه-و ال-ه-دف
اŸرج -و ،وم -ن ث -م-ة ال-ت-ن-افسس ع-ل-ى ال-ب-ط-ول-ة
والكأاسس الوطنية والكأاسس العربية.

^^ ح -ق -ي -ق -ة أان ت -ع -داد اŸول -ودي-ة ل-ه-ذا
^ الثن ÚاŸقبل لديكم مباراة
اŸوسسم ثري باأ’سسماء وكل اŸناصسب متوفرة ،م -ه ّ-م -ة م -ع ظ -ف -ار ال -ع -م-ا ،Êم-اذا
ما يعني أان للعميد أاحسسن فريق من حيث
نوعية الÓعب Úلهذا اŸوسسم على غرار جابو ،تقول؟
شس-اف-ع-ي ،حشس-ود ،ع-زي وآاخ-ري-ن .ل-ل-ع-ل-م ف-إان
مولودية ا÷زائر  ⁄تفز Ãلعب زبانة على
ا◊مراوة منذ  13سسنة تقريبا ،لذلك فإان هذا
جعا
الفوز ‘ بداية اŸوسسم يعت Èإا‚ازا مشس ّ

^^ علينا طي نتيجة وهران والتوجه نحو
اŸوع -د ال -ع -رب -ي ،واŸن -افسس ’ ن -ع-رف ع-ن-ه
ال-ك-ث Òوسس-ن-ع-م-ل ج-اه-دي-ن م-ن أاج-ل ت-خ-ط-ي
عقبته والظهور بوجه يليق Ãقام العميد.

لقل من  23سسنة
 2019 ·Óأ
كأاسس إافريقيا ل أ

إاجراء عملية القرعة يوم  3أاكتوبر بالإسسكندرية
يسستضسيف منتجع اŸنتزة التاريخي Ãدينة
اإ’سس-ك-ن-دري-ة اŸصس-ري-ة ق-رع-ة ن-ه-ائيات كأاسس
اأ’· اأ’فريقية أ’قل من  23سسنة مصسر 2019
ي- - -وم اÿم- - -يسس  3أاك -ت -وب -ر اŸق-ب-ل ،ب-قصس-ر
ا◊رملك ،وذلك ابتداء من  17 : 00بالتوقيت
اÙلي ( 15 : 00بتوقيت غرينتشس) ،حسسبما
كشس -فت ع-ن-ه ال-ك-ن-ف-ي-درال-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة ل-ك-رة
القدم (كاف) على موقعها.
وتشس- -ارك ‘ ه- -ذه اŸن- -افسس- -ة ث -م -ان -ي -ة
منتخبات ،ويتعلق اأ’مر بكل من مصسر (البلد
اŸضس -ي -ف) وال-ك-امÒون وك-وت دي-ف-وار وغ-ان-ا
وما‹ ونيجÒيا وجنوب افريقيا وزامبيا ،فيما

تشسهد غياب ا÷زائر التي اقصسيت ‘ الدور
التصسفوي ا’خ Òعلى يد غانا (ذهاب / 1 -1
اياب .)1-0
وسس- -ت- -كشس- -ف ه- -ذه ال- -دورة ع- -ن ه- -وي- -ة
اŸن -ت -خ -ب -ات ال -ث Ó-ث -ة اأ’و ¤وال -ت-ي سس-ت-م-ث-ل
إافريقيا ‘ اأ’لعاب اأ’وŸبية بطوكيو اليابانية
.2020
ي -ذك -ر أاّن ال -ع-اصس-م-ة اŸصس-ري-ة ال-ق-اه-رة
سستحتضسن كل مقابÓت هذه البطولة ،والتي
سس -ت -ق -ام م-ا ب 8 Úو 22ن-وف-م ،2019 Èع-ل-ى
ملعبي القاهرة الدو‹ والسسÓم.

برشسلونة

رونالدو:

كنت قريًبا للغاية من التّوقيع ألرسسنال
اعÎف الÈتغا‹ كريسستيانو رونالدو‚ ،م
جوفنتوسس ،بأانه كان على بعد خطوة واحدة
من ا’نتقال إا ¤آارسسنال ‘ ،مطلع اأ’لفية
ا÷ديدة ،قبل أان يوّقع Ÿانشسسس Îيونايتد.
وق -ال رون -ال -دو ‘ تصس -ري -ح -ات ت -ل -ف -زي-ون-ي-ة
أابرزتها صسحيفة «ذا صسن» الÈيطانية« :كنت
قريًبا للغاية من التوقيع مع آارسسنال؟ هذا
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صسحيح».
وأاضساف« :كنت قريبًا جًدا ،كان يفصسلني
ع- -ن ال- -ت- -وق- -ي -ع خ -ط -وة واح -دة..إان -ه أام -ر ’
يصسدق».
وقّدم رونالدو اعتذاًرا لبÒسس مورجان،
مقّدم الÈنامج واŸعروف بتشسجيعه للغانرز،
ق- -ائ « :Óً-أاري -د أان أاع -ت -ذر..سس -اﬁن -ي ل -ع -دم

ا’نضسمام إا ¤آارسسنال».
” كريسستيانو« :انتقا‹ إا ¤آارسسنال ⁄
وأا ّ
يحدث ،لكني أاقّدر ما فعلوه من أاجلي’ ،
سسيما آارسس Úفينغر..لكنك تدرك أانك ‘ كرة
القدم ’ تعرف أابًدا ما سسيحدث».

أالبا يغيب عن اÓŸعب ما ب 10 Úإا 15 ¤يوما
كشسفت تقارير صسحفية ،أامسس اأ’ربعاء ،أان
ج -وردي أال -ب -ا م -داف -ع ب-رشس-ل-ون-ة ،ال-ذي غ-ادر
ملعب سسيجنال آايدونا بارك أامام دور“وند
قبل نهاية الشسوط اأ’ول بـ  5دقائق ،جراء
مشسكÓت عضسلية ،سسيغيب عن اÓŸعب Ÿدة
تÎاوح ب 10 Úا 15 ¤يوما.
وق -الت صس -ح -ي -ف -ة «م-ارك-ا» اإ’سس-ب-ان-ي-ة ،إاsن
الفحوصسات التي خضسع لها الÓعب ،اسستبعدت
ت-ع-رضس-ه ل-ت-م-زق عضس-ل-ي ‘ ال-عضس-ل-ة اÿل-ف-ي-ة
لسساقه اليسسرى ،وأانه سسيغيب لفÎة تÎاوح بÚ

 10إا 15 ¤يومًا.
وبهذا الشسكل سسيغيب أالبا 30 ،عاًما ،بشسكل
مؤوكد عن مواجهتي غرناطة وفياريال ،وعلى
اأ’رج- -ح خ- -ي- -ت -ا‘ ،وÁك -ن أان ي -ع -ود Ÿب -اراة
«التشسامبيونز ليغ» أامام إان ÎميÓن ‘ أاكتوبر
اŸقبل.
وان -ت -ه -ى ال -ل -ق -اء ب-ال-ت-ع-ادل السس-ل-ب-ي ب-دون
أاهداف ‘ ،مسستهل مشسوار الفريق Úبالبطولة
اأ’وروبية.

الخميسس  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ ١٩محرم ١٤٤١هـ
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مقاربة ’سضتحداث وحدات بحث ُتْعنَى بتطوير الÎجمة ضضرورة حتمية

توحيد اŸصسطلحـــات وتوطينها Ÿواجهـــة خطر تداعيــــات العوŸة على الهويــــة
دعا اŸشساركون ‘ اŸلتقى الدو‹ حول « الÎجمة،
اŸسس- -رح وال- -ه- -وي- -ة ب Úال- -ت- -أاث -ر وال -ت -أاث ،»Òال -ذي
’رب-ع-اء ب-ع-د يوم Úمن
اخ-ت-ت-مت ف-ع-ال-ي-ات-ه أامسض ا أ
التباحث والنقاشض على مسستوى مقر مركز البحث
’جتماعية والثقافية بوهران،
’نÌبولوجيا ا إ
‘ا أ
ا◊ك -وم -ات ال -ع -رب -ي -ة إا ¤وضس -ع أارضس-ي-ة ت-واف-ق-ي-ة
ل -دع -م اÎŸج -م Úوم-راف-ق-ت-ه-م ‘ مشس-اري-ع-ه-م ،م-ع
ت -ب -ن -ي م -ق -ارب -ة ع -ل -م -ي-ة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى اسس-ت-ح-داث

وحدات بحث با÷امعة تعنى بتطوير هذا ا÷انب
’نسسانية.
من العلوم ا إ
’نÌب - -ول - -وج - -ي - -ا
ويسس- - -ع- - -ى م- - -رك - -ز ال - -ب - -حث ‘ ا أ
’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة «الكراسسك» بالتعاون مع
ا إ
اŸسسرح ا÷هوي عبد القادر علولة من خÓل هذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ع-ل-م-ي-ة ال-ت-ي ” خÓ-ل-ه-ا ت-ق-د48 Ë
مداخلة ،إا ¤تبني وجهات النظر اıتلفة وتوحيد
’راء واŸؤوهÓت التي تتضسافر معا لتحقيق هذه
ا آ

الدكتور رمضسان العوري من جامعة باجة ،تونسض:

قوى نافذة ضضد وحدتنا وديدنها
الوحيد القضضاء على الهوية

أاّكد الدكتور رمضسان العوري من جامعة باجة
ب -ت -ونسس ع -ل-ى أاه-م-ي-ة ه-ذا اŸل-ت-ق-ى ‘ ك-ون-ه
يطرح إاشسكاليات من الواقع الراهن ،خاصسة
ون -ح -ن ‘ عصس -ر ال-ع-وŸة وال-ث-ق-اف-ة ال-ك-ون-ي-ة
وغÒه- -ا م- -ن اŸق- -و’ت ال- -ت- -ي اع- -ت Èأاّن -ه -ا
«بصسبغة كيدية ،تقف وراءها قوى اسستعمارية
نافذة ،هدفها السسيطرة على العا.»⁄
وق - -ال أايضس - -ا« :اأ’ل - -ف - -اظ حصس - -ون اŸع- -ا،Ê
واŸصسطلح هوالذي يح ّصسن اŸعنى ويشسّكل له
نوعا من اŸتاريسس ،ومتى  ⁄نتفق،تسسود حالة
من الضسبابية واختÓف شسديد ’ ّÁكن اللغة
العربية التي هي مكّون أاسساسسي من الهوية أان
تنتعشس» ،معلنا بذلك دعوته اأ’كيدة على
ضس -رورة ت -وح -ي -د اŸصس -ط -ل -ح -ات وت-وط-ي-ن-ه-ا
واسس -ت -ع -م -ال -ه -ا ،إاضس -اف -ة إا ¤ت-رك-ي-ز ال-ه-ي-آات
اأ’كادÁية على سسن القوان Úومأاسسسسة هذه
اŸصسطلحات على غرار باقي دول العا.⁄
عزا العوري ‘ تصسريح ل»الشسعب» ،أاسسباب
ت - -أاخ - -ر ال - -ع - -رب واŸسس - -ل - -م ‘ Úت - -وح - -ي- -د
مصس-ط-ل-ح-ات-ه-م وت-بّ-ن-ي-ه-ا ،إا« ¤أاّن ق-وى ن-افذة
ت -ق -ف ‘ وج -ه وح -دت -ن-ا وع-زم-ن-ا ون-هضس-ت-ن-ا،
وهمها وديدنها القضساء على أاي مكون من
مكونات الهوية القومية والوطنيةÃ ،ا ‘ ذلك
اللغة» ،منوها ‘ سسياق متصسل إا ¤تطورات
«العÈية» التي كانت من اللغات اŸيتة ،قبل أان
ت-ت-جّ-ن-د إاسس-رائ-ي-ل إ’ح-ي-ائ-ه-ا وسس-ع-ي-ه-ا ال-دائ-م
لÎج -م -ة ال -ع -ل -وم وت -ط -وي-ره-ا ،وخ-اصس-ة ب-ع-د
تأاسسيسس دولة إاسسرائيل ‘ عام  ١٩٤٨والÎكيز
الكيا ‘ Êكونها أادركت حقيقة أاّن «من خÓل
اللغة Áكن أان تسسيطر» ،على حد تعبÒه.
ومن جانب آاخر دعا اŸتحدث،جميع العاملÚ

‘ حقل الÎجمة بالوطن العربي إا ¤ا’حÎام
ال -ت -ام ل -ق -واع -د و ا الÎج -م -ة ،دون ال -ت -وسس-ل
ب -ال -دخ -ي-ل ،م-ردف-ا ب-ال-ق-ول « :ل-و’ اŸظ-ن-ات
والتأاويل لقلت أان ا’سستهÓل الذي يسسقط فيه
بعضس اÎŸجم Úباسستعمال أالفاظ أاعجمية
وأاجنبية ،هواسستهÓل يؤودي إا ¤إاسسهال» ،كما
أاّكد مّرة أاخرى على ضسرورة توحيد اŸصسطلح
ووضس -ع -ه م -وضس -ع ا’سس -ت -ع -م-ال وال-ت-ط-ب-ي-ق ‘
ال- -ك- -ت- -اب- -ات ال- -ن- -ق- -دي -ة واŸسس -رح وﬂت -ل -ف
اÛا’ت ا’جتماعية واإ’نسسانية وغÒها.
وأاوضس - -ح ق- -ائ« :Ó- -إاذا  ⁄نسس- -ع- -ى ل- -ت- -وح- -ي- -د
اŸصسطلحات وتوحيدها ،كأاننا نطحن الريح،
حد ونحافظ
و’ Áكننا أابدا أان نتقدم ونتو ّ
ع - -ل - -ى اأ’م - -ن ال - -ه - -ووي وال - -ل - -غ - -وي ،وه- -ذا
ه -واÎŸاسس ال -وح -ي-د ال-ذي ب-اسس-ت-ط-اع-ت-ه أان
ي -ف -رضس ت -واج -دن -ا وي -ق -ي -ن -ا م -ن ه-ذا ال-ع-ا⁄
اŸوحشس ‘ زمن العوŸة الكونية الفضسيحة
ال -ت -ي ت -ق -ف وراءه -ا ق -وى –اول السس -ي -ط-رة
واسستغÓل اآ’خر وطحنه».

ال -ث Ó-ث -ي -ة (الÎج -م -ة ،اŸسس -رح وال -ه -وي -ة»خ-دم-ة
’دبية على اختÓف أاجناسسها.
للحركة الثقافية وا أ
وق -د ’ح -ظ ال -ع -دي -د م -ن اŸشس -ارك Úم -ن ﬂت -ل-ف
الدول العربية ،أانه بالرغم من كÌة اŸؤو“رات
التي ُتعقد Ãوضسوعات ‘ شستى ›ا’ت الÎجمة
و–ت رع -اي -ة ج -ه-ات م-ؤوسسسس-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة ،ا’ إان-ه-ا
’حصسائيات واŸشساكل
’رقام وا إ
تكاد تقتصسر على ا أ
العامة التي تواجهها ،وتغفل بعضض ا÷وانب اŸهمة

الÎجمة ‘ ا÷زائر مزدهرة ..
وا’قÎاضض اللغوي ظاهرة ﬁببة
تطرق الدكتور أاحمد ا◊راحشسة أاسستاذ من قسسم
الÎجمة بجامعة الÒموك باŸملكة الهاشسمية
اأ’ردن -ي -ة خ Ó-ل مشس -ارك -ت -ه ب -اŸل -ت-ق-ى ال-دو‹:
الÎجمة ،اŸسسرح والهوية إا ¤إاشسكالية التماسسك
والتناسسق ‘ ترجمة مسسرحية هاملت من اللغة
ا’‚ل -ي -زي -ة إا ¤ال -ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة ÷Èا اب-راه-ي-م
جÈا ،م -رت -ك -زا ع -ل -ى أاه -م-ي-ة ع-نصس-ر ال-ت-ن-اسس-ق
وال -ت -م -اسسك ‘ ف -ه -م ال -نصس اÎŸج -م م -ن ق-ب-ل
الشسخصس اŸتلقي.
وعّ- -ب- -ر ا◊راحشس- -ة ‘ ل -ق -اء م -ع «الشس -عب» ع -ن
تقديره للدور الهام الذي تلعبه ا÷زائر ‡ثلة
‘ ا÷امعات واŸؤوسسسسات العلمية والبحثية من
أاج -ل دع -م ح -رك -ة الÎج -م -ة ،م -ع-تÈا أان ه-ن-اك
مشساكل كثÒة تدمر هذا ا÷هد وتعرقل مسسار
اÎŸجم ‘ الوطن العربي ،وعلى رأاسسها غياب
الدعم وتهميشس مهنة الÎجمة وعدم إايÓئها أاّية
أاهمية ،وهذا نصس ا◊وار كام:Ó
@ الشسعب :أاو’ حدثنا عن مشساركتك ‘
هذا اŸلتقى وأاهميته؟
@@ ال-دك-ت-ور أاح-م-د ا◊راحشس-ة :تكمن
أاهمية هذه التظاهرة العلمية اŸتخصسصسة ‘
كونها تطرقت إا ¤جانب مهم جدا ‘ الÎجمة،
أا’ وهوترجمة اŸسسرح ،وكلنا نعلم أاّن ا◊ياة
مسس -رح ك -ب Òواأ’ي -ام قصسصس-ه-ا ون-ح-ن أاب-ط-ال-ه-ا،
ويجب أان يعطى هذا اŸوضسوع أاهمية كبÒة جدا
‘ الÎك -ي -ز ع-ل-ى ال-ن-ق-اط اŸه-م-ة ،وم-ن-ه-ا ن-ق-ل
اŸع - -ن - -ى ال - -ث - -ق - -ا‘ واŸع- -ن- -ى ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي
والصسمت اŸصسحوب ببعضس ا◊ركات وإاÁاءات
اŸم -ث -ل Úع -ن اŸسس -رح وغÒه -ا م -ن ال -ع-ن-اصس-ر

ما يقال عن ضضعف حركة الÎجمة عربيا غ Òصضحيح

أاكد الدكتور هيثم غالب الناهي ،مدير عام
اŸنظمة العربية للÎجمة ،أان كل ما يروج
حول ضسعف حركة الÎجمة بالوطن العربي
وتراجعها ’ أاسساسس له من الصسحة ،داعيا إا¤
ع - -دم ا’نصس - -ي - -اع وراء ﬁاو’ت ال - -تشس- -ويشس
وتثبيط الهمم ونشسر اليأاسس إ’Áانهم العميق
بأاهمية الÎجمة ‘ تطوير اأ’·.
وشسّدد الناهي ‘ تصسريح ل»الشسعب» على أاّنه
ي- -رفضس أاّن ال- -ك- -ث Òم- -ن اÎŸج- -م Úال -ع -رب
ي- -رددون م- -ا ت -ت -داول -ه ب -عضس ال -ع -ن -اصس -ر م -ن
أاصس- - -ح- - -اب ه- - -ذا ال- - -ف- - -ك- - -ر ل- - -ت- - -ح- - -ق- - -ي - -ق
أاجنداتها اıباراتية اÿاصسة ،وأاردف قلي:Ó
وإاّن - -م - -ا الصس - -واب أاّن ه - -ذه ا÷ه - -ود ف - -ردي- -ة
ومؤوسسسسات غ Òربحية ،وأاننا  ⁄نرتقي إا ¤أان
تكون الدولة هي الفاعلة ‘ عملية الÎجمة
والداعمة لها‡ ،ا يتسسبب ‘ إاجهاضس العديد
من اŸشساريع».
وأاوضس- - -ح ّﬁدث- - -ن- - -ا أاّن «الÎج- - -م - -ة ،جسس - -را

وهران :براهمية مسسعودة

الدكتور أاحمد ا◊راحشسة من جامعة
الÒموك لـ«الشسعب»:

هيثم غالب الناجي مدير عام اŸنظمة العربية للÎجمة:
أاسساسسيا للتواصسل ب Úالشسعوب وا◊ضسارات
ع -ل -ى م -ر ال -ت-اري-خ ،ت-عّ-زز ال-تÓ-ق-ي وال-تÓ-ق-ح
ومعرفة ما يفكر به اآ’خرين وأابرز التقدمات
اÙرزة ‘ ال -ع -ل -م واŸع -رف -ة ،وب-ذلك ي-ك-ون
تطوير الÎجمة سسبي Óمهما لتحقيق تنمية
حقيقية» ،وأاضساف مسستطردا« :وبالتا‹ نؤوّكد
أانها ا◊رب ا÷ديدة التي سستتصسارع عليها
الشسعوب ‘ اŸسستقبل».
وشسّدد قائ’« :Óبد من تقوية أاواصسر اللحمة
ب Úالدول العربية ‘ ›ال الÎجمة ،ليسس بÚ
اأ’ف - -راد وب ÚاŸؤوسسسس - -ات ،أ’ن - -ه - -م حسس - -ب- -ه
م-تÓ-ح-م Úوم-ت-ح-دي-ن ،وإا‰ا ب Úا◊ك-وم-ات
ال - - - - - -ت - - - - - -ي تصس - - - - - -رف اÓŸي Òع - - - - - -ل- - - - - -ى
رف -اه -ي ٌ-ة ’ ت -ف-ي-د اÛت-م-ع ‘ شس-يء ،ل-ك-ن-ه-ا
عندما تقف أامام مبادرات الÎجمة وتأاليف
ال -ك -تب وﬂت -ل -ف ›ا’ت ال-نشس-اط اإ’نسس-اÊ
العلمية واŸعرفية تتعذر بعجز اŸوازنة».
وعن الصسعوبات التي تواجه اŸنظمة أاشسار إا¤
الضس -غ -وط اŸال -ي -ة وع -دم ت -ع -اون ال -ك-ث Òم-ن
اŸؤوسسسسات وكذا بروز تيارات سسياسسية ضسد
الÎجمة والعربية والتطور– ،اول أان تعيق
الÎجمة ‘ مسسارها ،إا’ أانه أاضساف «لكن ما
دام هناك إارادة وهدف ورسسالة سسوف نسستمر»
مشسÒا ‘ الوقت نفسسه إا ¤مسساعيهم ا÷ادة
ل -تشس -ج -ي -ع الÎج-م-ة م-ن الصس-ي-ن-ي-ة وال-روسس-ي-ة
وال- -ه -ن -دي -ة ،ب -ع -دم -ا ارت -ف -ع ع -دد إاصس -دارات
اŸنظمة إا 363 ¤كتاب قي ﬂتلف اÛا’ت
وال-ت-خصسصس-ات .وع-اد ال-دك-ت-ور ه-ي-ث-م ال-ن-اهي
ليشسيد باإ’صسدارات الهامة اŸتعلقة بالÎجمة
‘ ال - - - -وط - - - -ن ال - - - -ع - - - -رب - - - -ي ،م - - - -ك - - - -ذب- - - -ا
كل اإ’دعاءات اŸغرضسة التي فضسحتها حسسبه

وال- -ت- -ي م -ن أاب -رزه -ا إاشس -ك -ال -ي -ات ت -رج -م -ة اŸسس -رح
وﬂت -ل -ف اÿي -ارات اŸت -اح -ة أام -ام اÎŸج -م أاث-ن-اء
سسÒورة ع -ب -وره ب -ال -نصض اŸسس -رح -ي م -ن ضس -ف-ة إا¤
أاخرى ومن فضساء ثقا‘ وجغرا‘ لفضساء مغاير.
«الشس- -عب» ال- -ت- -ي ع- -اشست ا◊دث ال- -ث -ق -ا‘ وت -ن -ق -ل
شسهادات حية Ÿشسارك Úمن الباهية وهران.

كÌة القنوات الفضسائية و–ّكمها ‘ الÎجمة
ال-ف-وري-ة وال-ك-ت-اب-ي-ة ،ب-اإ’ضسافة إا ¤ا÷امعات
العربية التي يتخرج منها سسنويا اŸئات من
اÎŸجم ،Úقبل أان يضسيف «إا‰ا اÿلل يكمن
‘ عدم أارشسفة هؤو’ء اÎŸجم Úوترجماتهم
وعدم احتضسان الدولة لهم».

البصسرية وحقائق ا◊ياة الغامضسة التي –دد
عÓقة اŸتلقي بالعرضس اŸسسرحي.
@ م- - -اه - -و ت - -ق - -ي - -ي - -مك Ÿوق - -ع الÎج - -م - -ة
’ن ؟
اŸتخصسصسة ‘ ا÷زائر ا آ
@@ حركة الÎجمة ‘ ا÷زائر مزدهرة جدا
ومتطورة مقارنة بنظÒاتها ‘ الدول العربية،
وأا“نى أان يكون هناك اسستمرار على هذا النهج
من أاجل الوصسول إا ¤نتائج ملموسسة تطبق على
أارضس الواقع ،كو ’ Êأاؤومن بالتنظ ،Òبقدر ما
ي -ت -ع -ل -ق ب«ال -ت -ط -ب-ي-ق» ،ون-ت-م-ن-ى أان Œد ه-ذه
التوصسيات طريقها إا ¤التنفيذ.
@ ما أابرز التحديات والعقبات التي تواجه
اÎŸجم ؟
@@ ع- -راق- -ي -ل ك -ثÒة ت -عÎضس ال -ع -م -ل ‘ ›ال
الÎجمة ،نذكر منها أاسساسسا :النظرة ا’جتماعية
وعدم تقدير دور اÎŸجم ،فاأ’غلبية العظمى
ت -رى أاّن اÎŸج -م Úي -ؤودون ع -م-ل م-ق-اب-ل أاج-ر،
وأان -ه -ا ع -م -ل -ي -ة سس -ه -ل-ة وبسس-ي-ط-ة ،ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
ال -ق -وام -يسس واŸع -اج -م ون -ق-ل ه-ذه اŸع-ا Êإا¤
الورقة .....ف Óأاحد يعي معاناة اÎŸجم ودوره
الفاعل وخاصسة ‘ هذا العصسر ..ومن التحديات
التي تواجه اÎŸجم Úالعرب انعدام الدعم من
قبل اŸؤوسسسسات سسواء كانت حكومية أاوخاصسة،
وخصس- -وصس- -ا ‘ ›ال الÎج- -م- -ة اأ’دب- -ي- -ة رغ -م
م-ك-ان-ت-ه-ا ،ف-ع-ن-دم-ا نÎج-م آاداب ›ت-م-ع م-ع،Ú
فنحن نÎجم ثقافة عا ⁄بأاكمله ،و’ نسستطيع
إانكار حقيقة ما للÎجمة من أاهمية قصسوى ‘
ن- -ق- -ل ا◊ضس- -ارات وال- -ث- -ق -اف -ات واŸع -ارف بÚ
الشسعوب.
و’ تقف اŸشسكلة عند هذا ا◊د بل تتعداها إا¤
م - -ع - -وق- -ات وع- -ق- -ب- -ات أاخ- -رى ،ع- -ل- -ى رأاسس- -ه- -ا
صسعوبات اسستصسدار ترخيصس دار نشسر؛ فبعضس
دور ال -نشس -ر ت-ط-لب م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ت-ف-وق ق-درات
اÎŸجم ،كما أاّن عملية النشسر تÎك إا ¤مزاجية
ال -ن -اشس -ر سس -واء أاك -ان م -ق -ت -ن-ع ب-اŸوضس-وع أاوغÒ
مقتنع ،ما يسسبب نوع من اإ’حباط والسسلبية،
فتجد بعضسهم يتجهون إا ¤الÎجمة التجارية...
وهذا ملخصس لبعضس اŸشساكل التي يعا Êمنها
اÎŸجم ليسس فقط ‘ ا÷زائر ولكن ‘ العا⁄
ال -ع-رب-ي أاج-م-ع ،وإاذا ك-ن-ا ن-ري-د ا’رت-ق-اء ب-ج-ودة
الÎجمة واŸنافسسة ثم العطاء ،فيجب أان يكون

هناك دور حكومي ‘ دعم حركة الÎجمة ،وأان
ت - -خصسصس ج - -وائ - -ز تشس- -ج- -ي- -ع- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل- -ف
تخصسصساتها.
@ م -دى ت-أاث Òظ-اه-رة ا’قÎاضض ال-ل-غ-وي
على اللغة العربية؟
@@ الÎجمة – كما سسبق وأان قلت – هي ليسست
فقط نقل اŸعنى من لغة إا ¤لغة مغايرة ،بل هي
عملية لنقل رسسالة من لغة أاخرى ومن ثقافة اإ¤
أاخرى ،أاما بالنسسبة لقضسية التعريب ‘ الوطن
العربي ،أاقول إاننا فع Óنعا Êمن مشسكلة توحيد
اŸصس -ط -ل -ح -ات ،وه -ذا ال -دور ي -ق-ع ع-ل-ى ع-ات-ق
Óسسف أاحيانا Œتهد ‘
اÛامع اللغوية التي ل أ
ب-عضس الÎج-م-ات أاوإاي-ج-اد ب-عضس اŸصس-ط-ل-حات
دون أان تأاخذ بع Úا’عتبار رأاي مسستخدميها،
فمث Óكلمة «’ب توب» ترجموها ب»ا◊اضسون»،
و»اŸي- -ك- -رف- -ون» ت- -رج- -مت ع- -ل -ى أاسس -اسس أان -ه -ا
«الزعاق» أاو»اŸزعاق» أاو»الهتاف» أاو»الهاتوف»،
فهذه الكلمات وغÒها تعت Èغريبة وغ Òمقبولة
و’ أاح- -د يسس- -ت- -خ- -دم- -ه- -ا ،وه -ن -اك ال -ك -ث Òم -ن
اŸفردات ’ يوجد لها مكافئ لغوي بالثقافة
العربية ،فلماذا ’ نسستع Òهذه الكلمات أاونلتجئ
إا ¤ما يعرف بظاهرة ا’قÎاضس اللغوي ،فليسس
فيها عيب وأاّن ‘ القرآان الكر Ëبعضس الكلمات
الفارسسية ،ومنها سسندسس واسستÈق ،وهذا إان دّل
على شسيء فانه يدل على أانّ ا’قÎاضس اللغوي
ظاهرة ﬁببة وﬁمودة..
@@ كلمة للمنظم Úوشسركائهم؟
@ اسسمحوا ‹ بادئ ذي بدء أان أاشسكر ا÷ريدة
اŸوق -رة وط-اق-م-ه-ا ،ك-م-ا أاث-ن-ي ع-ل-ى ›ه-ودات
ا÷زائر ‡ثلة ‘ مؤوسسسساتها البحثية والباحثÚ
اأ’ك- -ادم- -ي Úواıتصس ،Úن- -ظ Òاه- -ت- -م -ام -ه -م
بالÎجمة وخدمة اÎŸجم ،Úوصسدقا أانا سسعيدا
جدا Ÿشساركتي ‘ هذا اŸؤو“ر ،وسسيكون نقطة
انطÓق أ’بحاث أاخرى مسستقبلية لتطوير مفهوم
ت- -رج- -م- -ة اŸسس- -رح ،أ’ّن ه- -ذا ال -ن -وع م -ن أان -واع
الÎاجم قليلة جدا ‘ العا ⁄العربي ،وأاخصس
بالذكر وطني اأ’ردن.

يسستعرضض جرائم فرنسسا ا’سستعمارية ‘ ا÷زائر

«خارجون عن القانون»Á ..تع ا◊ضضور بالقاهرة

’رب -ع -اء Ãرك-ز ال-ث-ق-اف-ة
ُع -رضض أامسض ا أ
السس -ي -ن -م -ائ -ي -ة ال-ت-اب-ع ل-ل-م-رك-ز ال-ق-وم-ي
ل -لسس -ي -ن -م -ا ب -ال -ق -اه -رة ال-ف-ي-ل-م ال-روائ-ي
ا÷زائ- -ري «خ- -ارج- -ون ع- -ن ال- -ق- -ان -ون»
ل - -ل - -م - -خ - -رج رشس - -ي - -د ب- -وشس- -ارب .وك- -ان
«خ - -ارج- -ون ع- -ن ال- -ق- -ان- -ون» ق- -د م- -ث- -ل
’وسس -ك -ار وت -رشس -ح
ا÷زائ- -ر ‘ ج- -وائ- -ز ا أ
÷ائزة أاحسسن فيلم أاجنبي سسنة .2011
ويصسور الفيلم كفاح الشسعب ا÷زائري
ك -م -ا يسس -ل -ط الضس-وء ع-ل-ى ›ازر  8ماي
.1945
أاسسامة.إا

يسستعرضس فيلم «خارجون عن القانون» (إانتاج
 ،٢٠١٠وتبلغ مدة عرضسه  ١37دقيقة) ،الذي ”
عرضسه أامسس Ãركز الثقافة السسينمائية التابع
للمركز القومي للسسينما بالقاهرة ،يسستعرضس
مرحلة من مراحل كفاح الشسعب ا÷زائري
التحرري سسواء داخل ا÷زائر أاوعلى أارضس

اŸسستعمر الفرنسسي ،كما يسسلط الضسوء على
›ازر عام  ‘ ١٩٤٥كل من سسطيف وقاŸة
وخراطة ،التي اقÎفها ا’سستعمار الفرنسسي
‘ حق ا÷زائري Úالذين خرجوا إا ¤الشسوارع
ل-ل-م-ط-ال-ب-ة ب-اسس-ت-ع-ادة اسس-ت-قÓ-ل-ه-م وسس-يادتهم
الوطنية ،ليتعرضسوا إا ¤مذابح قلما عرفها
ت -اري-خ ال-بشس-ري-ة .ال-ف-ي-ل-م م-ن ب-ط-ول-ة :سس-ام-ي
ب -وع -ج -ي -ل-ة ج-م-ال دب-وز رشس-دي ز Ëشس-اف-ي-ة
بوذراع سسم Òقاسسمي ﬁمد جوهري مراد
خان أاحمد بن عيسسي برنارد بلوكان وعبد
ال -ق -ادر سس-ك-ت-ور .وق-د ” ت-قسس-ي-م اإ’ن-ت-اج بÚ
ا÷زائر وبلجيكا ،وفرنسسا .بدأا التصسوير ‘
ن-ه-اي-ة ج-ويلية  ٢٠٠٩واسس-ت-م-ر خ-مسسة أاشسهر،
وانتقل الفريق ب Úمواقع التصسوير ‘ باريسس،
ا÷زائر ،تونسس ،شسارلروا وبروكسسل البلجيكية
وأاŸانيا والو’يات اŸتحدة ،مع ›موعة من
اŸشساهد ‘ مقر اأ’· اŸتحدة .للتذك،Ò
تعرضس الفيلم لدى نزوله ◊ملة واسسعة من
طرف اليم Úالفرنسسي على وجه اÿصسوصس،
الذي شسن حملة اضسطهادية واسسعة عليه ‘

بعضس الصسحف الفرنسسية ،ونزلت بعضس القوى
اليمينية إا ¤الشسارع ‘ مظاهرات ضسد عرضس
ال -ف -ي -ل -م أام -ام صس -ال-ة ع-رضس م-ه-رج-ان «ك-ان»
السس- -ي- -ن- -م -ائ -ي ،رفضس -ا Ùت -واه ال -ت -اري -خ -ي،
واعتÈوه «مهينا لفرنسسا».
ف -ي -م-ا داف-ع مصس-ط-ف-ى أاوري-ف ،أاح-د م-ن-ت-ج-ي
الفيلم اŸشسÎك ،عن «خارجون عن القانون»،
ورد على ا’تهامات وطريقة تصسوير مذبحة
سسطيف بإاعطاء دليل أان بوشسارب قابل الكثÒ
م -ن الشس -ه -ود واŸؤورخ ،Úوم-ن وج-ه-ة ال-ن-ظ-ر
هذه ’ يعتقد أان ‘ كل ما كان ‘ الفيلم قد
انحرف من الواقع التاريخي.
ت -ن -افسس ه -ذا ال -ف -ي -ل -م ع -ل-ى ج-ائ-زة السس-ع-ف-ة
الذهبية ‘ مهرجان «كان» السسينمائي ‘ ماي
 ،٢٠١٠وح -از ع -ل -ى ا÷ائ -زة ال -ذه -ب -ي -ة ل -ف-ئ-ة
اأ’ف Ó-م ال -ع -رب -ي -ة ‘ ال -دورة الـŸ ١٨هرجان
دمشس -ق السس -ي -ن -م -ائ -ي ال -دو‹ ،وك -ذا ا÷ائ -زة
الذهبية لفئة اأ’فÓم العاŸية ‘ الدورة ١٨
لنفسس اŸهرجان ،كما مثل ا÷زائر وترشسح
÷ائزة أاوسسكار أافضسل فيلم أاجنبي عام .٢٠١١

الثقافة

اÿميسش  ١٩سسبتم ٢٠١٩ Èم
الموافق لـ  ١٩محرم  ١٤٤١هـ

قرإءة
نقدية

«هجرة اŸصصطلح الفكريّ إا ¤العربّية
ب Úالتّأصصيـ ـ ـل وا’غ ـ ـÎاب»

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بقلم:
إÁان كاسسي موسسى
إعÓمّية وباحثة
أإكــــــادّÁيــــــــة

’مر ’ يقف على إÛا’ت إلتّقنية وإلتّكنولوجية
هي جملة رهانات و–ّديات منوطة باللّغة إلعربّية إلفصسيحة قد ما ،كي ’ يرغب عنها إلقارئ أإو يحدث عزوفا؛ فا أ
’نتاج إŸفاهيم “اشسيا وعجلة
’نتاج ‘ إÛتمعات إلعربّية ويحفل بالتطّور ‘ غÒها ،أإين توّفر أإريضسة خصسبة إ
ق معر‘ّ يعا Êقصسور إ إ
ل شس ّ
فحسسب ،بل يتعّدإها إ ¤ك ّ
ي
إلتقّدم؛ إذ أإ ّ
ي إ ¤نظام لغو ّ
ن إلعÓقة ب Úإلّدإل وإŸدلول إلّتي أإتى بها إلّلسسا Êفرديناند ديسسوسس Ferdinand De Saussure Òليسس من إلهّين نقلها من نظام لغو ّ
ي.
ف
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ّ
ّ

تروم طبيعة اإلنسسان إا ¤النّهل من Œارب اآلخر ،فإامّا أان
ي ّ
طلع عليها بلغة األخ ،Òأاو أان يسسعى لضسّمها للغته هو ،ومن
هذا الّنقل تÈز جملة رهانات اسستنادا إا ¤األبعاد الفكرّية
اّلتي يعكسسها الفعل الّترجمي ذاته.
ي -ع -رف ع-ن الّ-ل-غ-ة ال-ع-ربّ-ي-ة ال-فصس-ي-ح-ة زخ-ر ه-ا ب-األل-ف-اظ
واŸصسطلحات اŸمتّدة إا› ¤الت ل حصسر لها ،وقد
ي والّتثاقف ومظاهر
سساهمت ‘ ذلك عوامل اإلنتاج العلم ّ
الّتعايشش ع Èأازمنة خلت ،غ Òأاّنه أامام الّرهانات اّلتي
غدت تشسهدها بعد عصسور من الزدهار ،أاضسحى حرّيا بها
مراجعة مواطن القصسور لسستعادة وهجها .وألنّ الن ّصش
ي الفلسسفيّ من أاصسعب الّنصسوصش ترجمة وتعريبا،
الفكر ّ
كان من ال ّضسروري إاحداث وقفة بهدف مسساءلة القوالب
اّلتي تّتخذها ظاهرة هجرة اŸفاهيم وفلول األفكار إا¤
ت ‘ قضسّية الّتأاصسيل والغÎاب.
العربّية ،وبالّتا‹ الب ّ

ب Úالّتأصصيل وا’غÎاب

كثÒا ما يشسعر القارئ بضسرب من الغÎاب وهو يقرأا ن ّصسا
ف -لسس -ف ّ-ي -ا أاج -ن -ب -يّ -ا ب -لسس -ان ع -رب ّ-ي ،ل -ل ّ-زخ -م ال -ه -ائ -ل م-ن
اŸصسطلحات اّلتي قد يكتفي فيها اÎŸجم بالقÎاضش
واÙاكاة أامام غياب البديل ‘ الّلغة الهدف ،أاو يعمد إا¤
الجتهاد الشّسخصسي سسعيا إا ¤الّتأاصسيل ،و‘ ا◊الت Úل
غنى عن اإلشسكالت!
فالّترجمة إا ¤العربّية ثقافة حضسارّية ترمي إا– ¤قيق
الّتواصسل األمثل والّتأاث Òعينه الّذي تÎكه اللّغة األصسل ‘
ذهن اŸتلّقي ،كما أانّ لها تقنيّاتها وحقلها الّديداكتيكي،
وصسحيح أاّن األمر يتعّدى كونه قضسيّة لغوّية ﬁضسة ،إاّنما
القالب الّذي يحمل تلك الشّسحنات الثقافّية هو لسساّ Êبحت
ويخضسع لعامل اإلنتاج بالّدرجة األو ،¤ولذا يقتضسي صسقله
العناية البالغة.

رهأنأت وإاشصكأ’ت..

إاّن من ضسمن رهانات اللّغة العربّية ‘ هذا العصسر مواكبة
التطّور العلمي الهائل الّذي ينبثق أاغلبه من ﬁيط غريب
عن ﬁيطها ويتّم الّتنظ Òله ،بطبيعة ا◊ال ،بلغة أاجنبّية
ينتعشش معجمها بشسكل متكّرر؛ وإان قلنا ا÷انب اŸعجمي،
فنحن نتحّدث عن وفرة اŸصسطلحات ا÷ديدة ‘ لغة أاو
لغات دون أاخرى ،األمر اّلذي يحيل إا ¤الّدور اŸنوط
بالّترجمة واÎŸجم .إاّنما اإلشسكال البارز هنا هو كيف
يحّل للمÎجم أان يسستو‘ ما عليه بأامانة ‘ ظل غياب
اŸصسطلحات البديلة؟ إاذ يبّين الواقع ‘ ،حالت كثÒة ،أاّنه
يضسطّر للقيام بدور اللسساّ Êوواضسع اŸصسطلح ،على سسبيل
الجتهاد ،كتوليد ونحت واشستقاق اŸصسطلحات لسستيفاء
صسÓحّياته باعتباره أاّول من يسستقبل اŸصسطلح الوافد،
ورغ -م ذلك ي -ب -ق -ى اإلشس -ك -ال م-ط-روح-ا .ف-األم-ر ل ي-رج-ع
ل Ó-خ -ت Ó-ف -ات ا◊اصس -ل-ة ب ÚاÛام-ع الّ-ل-غ-وي-ة ال ّشس-رق-ي-ة
وال -غ -رب ّ-ي -ة ‘ ال ّ-ت -واضس-ع ع-ل-ى اŸصس-ط-ل-ح ف-حسسب ،وإاّن-م-ا
ي
يتعّداها إا ¤خصسوصسيّة بعضش النّصسوصش كالن ّصش الفكر ّ
اّلذي ليسش من ال ّسسهل اسستيعاب مفاهيمه.
تفيد عبارة «هجرة اŸصسطلح الفكريّ إا ¤العربّية بÚ
الّتأاصسيل والغÎاب» ‘ مضسمونها إاشسكالّيت ÚاثنتÚ؛ ُتْعَنى
األو ¤ب -إاي -راد ب -دائ -ل ل -ل -مصس -ط-ل-ح-ات ا÷دي-دة ‘ الّ-ل-غ-ة
ال -ع -رب ّ-ي-ة ،ول-و ّ – ⁄ق-ق الّ-ت-أاث Òاّل-ذي ي-ح-دث-ه اŸصس-ط-ل-ح
األجنبي ،سسواء لندرة الّتداول أاو لعدم الّتواضسع عليه ،وتفيد
الثّانية الّلجوء إا ¤نظرّيات الشّسكل ‘ التّرجمة ،كاعتماد
التّرجمة ا◊رفّية واÙاكاة والقÎاضش ،فيخّيل للقارئ
أاّنه غريب ‘ لغته ،ولو –ّقق قدر أاسسمى من األمانة ونقل

رإينهولد

األثر.
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اّلذي يتمّتع Ãيزة خاصّسة وهي الّتناصش ،وإاّل فقد بريقه
وأاصس -ب -ح ›ّرد ت -ول -ي -ف-ة ل-غ-وّي-ة ل –دث أاث-ره-ا اŸنشس-ود؛
ف -ن Ó-ح -ظ م -ث  Ó-أاّن مصس -ط -ل -ح «م -ي -ت -اف -ي -زي -ق-ا» «-méta
 »physiqueتقابله ‘ العربّية الفصسيحة ترجمات متعّددة
كالقول« :ما وراء ال ّ
طبيعة»« ،ما بعد الطّبيعة»Œ« ،ريدي»،
ي»« ،غيبي» أاو «مطلق»؛ وهو ما يوضّسح إاشسكاليّة
«ما ورائ ّ
توحيد اŸصسطلح ،تلك اّلتي تّتجّلى أاك Ìلو بحثنا عن
‡ا ذكرنا ‘ اللّغة األصسل.
مقابل كّل كلمة ّ
يبّين هذا اŸفهوم اّلذي عّرفه الفيلسسوف إاÁانويل كانط
 Kant Emmanuelبجملة اŸوضسوعات اÿارجة عن
ن-ط-اق-ي الّ-ت-ج-رب-ة والّ-زم-ك-ان ،ت-ب-اي-ن الّ-ت-رج-م-ات ل-لمفهوم
“ت ترجمة كتاب قد Ëبعضش الشّسيء
الواحد ،ما بالك لو ّ
ق - -ب - -ل ت- -طّ- -ور ذلك األخÒ؟ لسسّ- -ي- -م- -ا أاّن م- -دل- -ول ل- -ف- -ظ
«ميتافيزيقا» اختلف ع Èالعصسور؛ فنجد «معجم جميل
ي» يشس ÒلختÓف مدلول الّلفظ تدريجّيا؛
صسليبا الفلسسف ّ
أاي أانّ موضسوع هذا العلم عند أارسسطو واŸدرسسّي Úاشستمل
ع -ل-ى ال-ب-حث ‘ األم-ور اإلل-هّ-ي-ة واŸب-ادئ ال-ك-لّ-ي-ة وال-ع-ل-ل
األو ،¤أاّما موضسوعه عند اÙدث ،Úأامثال كانط ،فقد
اقتصسر على البحث ‘ مشسكلتي الوجود واŸعرفة.
األم-ر ن-فسس-ه يÈز ب-الّ-ن-سس-ب-ة Ÿصس-ط-ل-ح «إابسس-تيمولوجيا»
« »épistémologieاّل-ذي ت-عّ-رضش ب-خصس-وصس-ه ال-ف-ي-لسس-وف
أاندريه للند ‘ ،موسسوعته الفلسسفّية ،إا ¤مسسأالة اÿلط
ب Úم -ف -ه-وم Úاث-ن Úه-م-ا «ع-ل-م اŸع-رف-ة» (ت-ب-ع-ا لÎك-ي-ب-ة
اŸصسطلح) و»نظرّية اŸعرفة» ،منوها إا ¤أاّن هذه األخÒة
تفيد «دراسسة العÓقة القائمة ب Úالّذات واŸوضسوع» ،وبأانّ
هذا اŸصسطلح  ⁄يكن موجودا ‘ فرنسسا وأاŸانيا مث Óإا¤
غاية منتصسف القرن الّتاسسع عشسر أاين تعلّق أاصسل اسستعماله
بالفيلسسوف راينهولد Reinhold .
ول يخفى عنّا هنا اختÓف تعاريف اإلبسستيمولوجيا
ب ÚالفÓسسفة من أامثال ديكارت وهيوم وكانط
وبوبر ،بعد أان ظهر أاّول ما ظهر لدى فÒييه
 ‘ Ferrierكتابه «-Institutes of Meta
‡ا ي -ف -ت -ح اÛال لخ -تÓ-ف
ّ ،»physics

إÁانويل كانط
الّترجمات ،فيفقد اŸصسطلح صسفة الدّقة وبالتّا‹ العلمّية،
“ت أاد÷ته عوضش التحّلي باŸوضسوعيّة .يحدث
أاو لربّما ّ
هذا ‘ ح Úقد يفي القÎاضش بالغرضش ومن دون تشستيت
للّذهن؛ حيث يكتفي القارئ باسستنباط مفهوم اŸصسطلح
األصس-ل-ي م-ن نسس-ق اÿط-اب ،لسسّ-ي-م-ا وأاّن ال-ع-ربّ-ي-ة ت-ت-مّ-يز
برحابة كبÒة ‘ اسستقبال اŸصسطلحات وتوطينها ،ومنه،
وعلى خÓف ما تعهده الّترجمة حيال الّنصسوصش األدبيّة
مث ،Óيحدث أان تثبت نظرّية الشّسكل ‘ الّنصسوصش الفكرّية
أاحقّيتها بالّدور تفاديا Ûانبة اŸعنى ،وهذا ع Èتقنيّات
كالّنقل ا◊ر‘ والقÎاضش واÙاكاة اّلتي تصسبح ضسرورة
حتمّية ‘ فلسسفة العلوم ،كالقول «كيمياء الفلوجسستون»،
أاين يغيب اŸصسطلح الّذي يحمل صسبغة عربيّة أاصسيلة لغياب
البديل.
زيادة على هذه القضسيّة اّلتي تربط اللّغة بالفكر وعÓقتها
بتمّثل العا ،⁄ل يجدر أان يغيب عنّا عامل نسسبّية اللّغات
(نظرّية سساب / Òوورف) ،هذا الّذي يقف على الختÓف
ا◊اصس-ل ب Úال-ب-ن-ي-ات ال-ف-ك-رّي-ة واألن-ظ-م-ة الّ-ل-غ-وي-ة؛ ف-ه-ل
Áسسي القتباسش ا◊ر‘ ،بشسيء من الشّسرح ،ا◊ّل األمثل
اّلذي يحفظ اسستقرار اŸفهوم حسسب زمن ومكان صسدور
اÿطاب ،مع عدم إاغفال ظروف إانتاجه؟
يعمد اÎŸجم إا ¤النّقل بإاخضساع ال ّصسيغة األجنبيّة لقواعد
الّلغة الهدف (العربّية) كي “اثل وظيفتها ‘ الّلغة ا،ÏŸ
وقد يحتاج ‘ ،اآلن ذاته ،لتوضسيح تركيبة مصسطلحات الّلغة
اŸنقول منها ،ما يسساهم ‘ خلق نسسق متكامل ومتناغم
ذي صسبغة فلسسفيّة متّحدة مع طبيعة الّلغة العربّية الّتي
حب بالغريب وتسستوعبه لتحتويه وتوطّنه ،ومثال ذلك
تر ّ
لفظ « »Almagestاّلذي قوبل باÛسسطي؛ وهو وصسف
يوناّ Êاألصسل غ Òمأالوف لغ ÒاŸشستغل Úبالفلسسفة أاو
ال-ع-ارف Úب-ك-ت-اب ال-ف-ي-لسس-وف كÓ-ودي-وسش بطليموسش اّلذي
ي العظيم».
يفيد «التّصسنيف العلم ّ
ول -ع ّ-ل اŸف ّ -ك -ر «ﬁم-د سسّ-ي-د ع-ي-د» أاوضس-ح
جانبا من اإلشسكال ،لدى حديثه
عن جدليّة العÓقة بÚ
رغ - -ب- -ة ال- -وف- -اء
وشسكوك

اÿي-ان-ة ‘ الّ-ت-رج-م-ة وسس-ب-ي-ل ه-ج-رة اŸصس-ط-ل-ح الفكرّي،
مسس-تشس-ه-دا Ãث-ال ت-رج-م-ة ك-ت-اب «ف-ي-ن-وم-ي-ن-ولوجيا الّروح»
للفيلسسوف هيغل الّتي قام بها الّدكتور ناجي العونلي ،اأين
رم-ى إا ¤اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ط-ب-ي-ع-ة الّ-ل-غ-ة ال-ع-ربّ-ي-ة وإاظهار
إام -ك -ان ّ-ي -ات -ه -ا ومصس -ط -ل -ح -ات -ه -ا م -ن دون أان ي -ك -ون ل-ت-لك
اŸصسطلحات مردود لدى هيغل نفسسه ،فنجد اÎŸجم
‡ا يÈز اŸعا Êاألصسلّية اّلتي
يÈز طبيعة هذه الّلغة أاكّ Ì
ي ،وذلك رغم
ل
س
ص
أ
ل
ا
ب
ا
ت
ك
ل
ا
ب
تعنيها اللّغة األŸانيّة اÿاصّسة
ّ
الّرجوع إاليه طبعا.
يّتسسم ما ذهب إاليه أامثال «سسيّد عيد» بعدم تشسجيع اÿروج
ع -ن ط -اب -ع ال ّ-ن -صش ال -ف -لسس -ف ّ-ي اّل -ذي ل -ط -اŸا “ّي-ز ب-إارث
ي يجعل منه نسسقا فريدا يسسّهل عملّية تفّرده عن
مصسطلح ّ
غÒه ،وإاّل قد تفضسي التّرجمة إا ¤انسسÓخ عّما اعتاد عليه
القارئ فينفر ببسساطة!إاّنما ،رغم ذلك ،ل يخلو األمر من
‡ا
بعضش اإلبهام اŸقÎن باŸصسطلحات اŸشسّفرة أاحيانا؛ ّ
يخلق بحقّ سسجّال فكرّيا ب Úهذا ا◊ّل أاو النتهاء اإ¤
نصسوصش ّﬁكمة من ناحية التّراكيب لكن فقÒة دللّيا.
كنافلة للقول ،لعلّ أانسسب ما Áكن إاضسافته هو ما ذهب إاليه
اللّسسا Êأانطوان برمان  ‘ Antoine Bermanقوله إاّن
اŸعنى وا◊رف مّتصسÓن ومنفصسÓن ‘ الوقت عينه ،ول
يهمّ إان كان النفصسال مشسروعا من الّناحيت Úالفلسسفيّة
وال -ث -ي -ول-وجّ-ي-ة؛ ألّن م-ا ت-ظ-ه-ره الّ-ت-رج-م-ة شس-يء غ Òق-اب-ل
لÓختزال.
ه -ي ج -م -ل -ة ره -ان -ات و–ّدي -ات م-ن-وط-ة ب-الّ-ل-غ-ة ال-ع-ربّ-ي-ة
الفصسيحة قد ما ،كي ل يرغب عنها القارئ أاو يحدث
ع- -زوف- -ا؛ ف- -األم- -ر ل ي- -ق- -ف ع- -ل- -ى اÛالت الّ- -ت- -ق- -ن- -ي -ة
والتّكنولوجية فقط ،بل يتعّداها إا ¤كلّ شسّق معر ّ
‘ يعاÊ
قصسور اإلنتاج ‘ اÛتمعات العربيّة ويحفل بالتطّور ‘
غÒها ،أاين توّفر أاريضسة خصسبة إلنتاج اŸفاهيم “اشسيا
وعجلة التقّدم؛ إاذ أاّن العÓقة ب Úالّدال واŸدلول اّلتي أاتى
ب -ه -ا ال ّ-ل -سس-ا Êف-ردي-ن-ان-د دي سس-وسسFerdinand De Ò
 Saussureليسش من الهيّن نقلها من نظام لغويّ إا ¤نظام
لغويّ آاخر ‘ الن ّصش الفكريّ الفلسسفيّ ،كما يتعّين هنا
التّشسديد على أاّن ضسعف اإلنتاج الفكريّ ل ّ Áسش أارومة
اللّغة ول يعيبها ‘ شسيء ،بل يحّثها على الّتثاقف اّلذي
يقيها ال ّضسمور ‘ ›الت بعينها؛ ويبدو أاّن ت ‘Óمكامن
القصسور وتقليصش الشّسروخ أاحسسن من إاطالة أامد األزمة،
وسسبيل لّتقاء اŸزيد من العزوف.

رحأبة الّلغة سصجلّ للتّعأيشش

ل يخفى على العارف Úبالّلغات مدى رحابة تلك العربّية
اّلتي اسستقطبت الكث Òوأاعطت الكثÒ؛ فالّلغة اّلتي تعتÈ
سسجّ Óلتاريخ من الّتعايشش الثّقا‘ ل يأافل وهجها طاŸا
“ّي -زت ب -اسس-تسس-اغ-ت-ه-ا ل-ل-مصس-ط-ل-ح-ات ال-واف-دة وط-واعّ-ي-ة
تراكيبها؛ فقد عرفت اللّغة العربيّة الفصسيحة ،الّتي تعّد
أاك Ìال ّ-ل -غ-ات ال ّسس-ام-ي-ة ان-تشس-ارا،أاوّج-ه-ا وقت أادرك ال-ع-ا⁄
ي واŸعر ّ
‘ ،وأامسسى
ي ذروة ازدهاره العلم ّ
العربيّ اإلسسÓم ّ
تبعا لذلك مقصسدا للقوافل من فرسش وروم وغÒهم ،إا ¤أان
شسهد نهضسة فكرّية وثقافّية قّل مثيلها آانذاك ،فحدث أان
انتعشش اŸعجم العربيّ أاك Ìفأاك Ìمثلما سساهم ‘ إاثراء
لغات الغ .Òوإازاء الّركود العلميّ ا◊اصسل حالّيا ‘ العا⁄
ال ّ-ن -اط-ق ب-ه-ذه الّ-ل-غ-ة ،ي-ت-كّ-رر الّ-ت-سس-اؤول ح-ول قضس-اي-ا عّ-دة
أاضس -حت تشس ّ -ك -ل ره -ان -ا أام -ام ل -غ-ة ال ّضس-اد؛ ك-أان ت-ط-ف-و اإ¤
ال ّسس -ط -ح مسس -أال -ة ت -رج -م -ة ال ّ-ن -صس -وصش ال -ف -ك -رّي -ة وت-داول
مصسطلحاتها ب Úالتّأاصسيل والشّسعور بالغÎاب من توافد
مصسطلحات جديدة.

á````æ«eGC.ê : OGó```YGE

فالك
ا◊مل

للعÈة

شس- - -يء َق - -د ُي - -ح - -ب - -ه
ال -ن-اسص ف-يك ي-اح-م-ل ..
هو طيبة َقلبك و لكنهم
’ ي -ع -ل -م -ون ك -م ي -ع -اÊ
طيب الَقلب..
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الثور

ياثور  ..بالصس Èو
الرضسى و القليل منَ
ال- - -ق- - -ن- - -آاع- - -ه تصس - -ب - -ح
’شسياء أاجمل.
ا أ

أاحمد الله دوما فقط

ا÷وزاء

تشس - - -اج- - -رت ام- - -رأاة م- - -ع زوج- - -ه- - -ا
وت- - -خ- - -اصس- - -م - -ا بسس - -بب ال - -ظ - -روف
اŸع -يشس -ي -ة الصس -ع-ب-ة وال-ف-ق-ر ال-ذي
أاصس- -ب- -ح ’ي- -ط- -اق .ف- -ق -ررت ت -رك
البيت والهروب منه وفعل عقدت
العزم على ذلك وانتظرت أاو’دها
وزوج- -ه- -ا ح- -ت- -ى ن- -ام- -وا وتسس- -ل- -لت
ب -ج -انب ا÷دران..وم ّ-رت ب -ج-انب
شسبابيك بيوت ا◊ي من أاجل أان ’
ي -راه-ا أاح-د وب-ي-ن-م-ا ه-ي ع-ل-ى ذلك
سسمعت من وراء أاحد الشسبابيك أاّما
تدعوا الله وتسسأاله أان يشسفي إابنها
ي -ب -دي مسس -ت -خ -دم -و ال -ه-وات-ف ال-ذك-ي-ة،
اŸشس-ل-ول ح-ت-ى ي-ل-عب وي-ع-يشص م-ثل
حرصسا كبÒا على أامان الÈامج التي ينزلونها
’طفال.
بقية ا أ
على أاجهزتهم ،لكن غالبا ما يغيب عن بالهم ،أان
وسس -م -عت ‘ ب -يت آاخ -ر ام-رأاة ت-دع-و
شسريحة الهاتف ( )Simقد تتحول إا« ¤نقطة اخÎاق
ال- -ل- -ه أان ي- -رزق- -ه- -ا ب- -ذري- -ة ت- -زّي- -ن
’حيان.
وŒسسسص» ‘ بعضص ا أ
حياتها .وسسمعت إامرأاة أاخرى تدعو
’من
وبحسسب شسركة «أادابتيف موبايل» اŸتخصسصسة ‘ ا أ
ال -ل-ه ان يصس-ل-ح زوج-ه-ا وي-ه-دي-ه إا¤
ال-رق-م-ي ،ف-إان شس-ري-ح-ة ال-ه-ات-ف تشس-ك-ل خ-ط-را أاك Èم-ن
ط-ري-ق الصس-واب وسس-م-عت ب-نتا تبكي
الÈامج التجسسسسية اŸثبتة على ا÷هاز.
’م -ي
وت- -ق- -ول ي- -ارب ل -ق -د اشس -ت -قت أ
وتتيح ثغرة «شسريحة الهاتف» أاو ما تعرف بـ «سسيم جاكر» ،القيام
ولكنني أاعلم أانها عندك ‘ ا÷نة
بعمليات Œسسسص على ا÷هاز من قبل شسركة  ⁄يكشسف عن اسسمها،
وسسمعت واحدة أاخرى تقول لزوجها
وفق ما نقل موقع «إانغادجت» التقني.
صس -احب ال -ب -يت سس-ي-ط-ردن-ا...ق-ل ل-ه
ويتم هذا ا’خÎاق من خلل إارسسال رسسالة « »SMSقصسÒة
ي-ع-ط-ي-ن-ا م-ه-ل-ة اضسافية حتى يرزقك
إا ¤اŸسس -ت -خ -دم ،ح -يث ي -تضس -م-ن ال-نصص راب-ط-ا إا ¤م-تصس-ف-ح
’يجار سسمعت اŸرأاة
الله وتسسدد له ا إ
ت-دع-م-ه ب-عضص شس-رائ-ح ال-ه-ات-ف م-ن خ-لل تقنية تعرف
بـ»S@T».
الهاربة مشساكل متنوعة ‘ كل بيت ⁄
وجرى إاطلق هذه التقنية ‘ البداية حتى تقوم
ت - - -ك - - -ن تشس - - -ع - - -ر ب - - -ه - - -ا ‘ ب - - -ي- - -ت- - -ه- - -ا
’نÎنت أاو تشسغل الصسوت وŒري
بفتح متصسفح ا إ
وأاي-ق-نت أان ال-ن-اسص ال-ذي-ن ي-ت-ظاهرون
عددا من العمليات على الهواتف.
بالسسعادة ويبتسسمون ‘ وجوه بعضسهم
’جل
لكن ثغرة «الشسريحة» تعتمد على التقنية أ
’غ -لب ي -خ -ف -ون ب -داخ -ل -ه -م أاŸا
ه- -م ‘ ا أ
ا◊صس-ول ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات م-ت-ع-ل-ق-ة Ãوق-ع وج-ود
ووج- -ع- -ا ’ي- -ع- -ل -م ب -ه اح -د .ه -ذه اŸرأاة
اŸسس-ت-خ-دم ( ،)Locationث- -م –صس- -ل ع- -ل- -ى م- -ا
بعدما سسمعت كل هذه اŸنّغصسات راجعت
لج -ه -زة
ي- -ع -رف ب -أارق -ام «ال -ه -وي -ة ال -دول -ي -ة ل  -أ
نفسسها وعادت مسسرعة إا ¤بيتها وشسكرت
اŸتنقلة».
الله على نعمة وجود سسقف بيت يأاويها
’رقام
و‘ مرحلة ’حقة ،يجري إارسسال تلك ا أ
’و’د وهداية الزوج.
وصسحة ا أ
إا ¤ج -ه -از آاخ -ر يشس-ارك ‘ ال-ق-رصس-ن-ة ،م-ن خ-لل
ع- -زي -زي ال -ق -ارئ ك -ل ال -ب -ي -وت ف -ي -ه -ا م -ن
رسسالة نصسية تسسجل كافة البيانات اŸطلوبة.
صسات الكث..Òفل تظنوا أان
اŸشساكل واŸنغ ّ
وتتضسمن الرسسالة القصسÒة على تعليمات بر›ية
كل من يبدو أامامكم مسسرورا...أانه يعيشص
تشسبه كثÒا تلك اÿاصسة بÈامج التجسسسص التي
ح -ي -اة م -ث-ال-ي-ة ف-خ-ل-ف ه-ذه ال-وج-وه أاسس-رار
ت -رسس -ل ’خÎاق ال-ه-وات-ف ،وال-ت-ي غ-ال-ب-ا م-ا
’يعلم بها إاّ’ الله.
ت -ع -ط -ي ت -ع -ل -ي -م -ات ل -ب-ط-اق-ة ا’تصس-ال
’ن-ه
ك -ث Òم -ن ال -ن -اسص ي -ت -ظ -اه -ر ب -السس -ع-ادة أ
ل -لسس-ي-ط-رة ع-ل-ى ا÷ه-از ل-ت-ن-ف-ي-ذ
’ي -ري -د ان ي -ط -ل -ع اح -دا ع -ل -ى ع -م -ق ح -ي-ات-ه
أاوامر معينة.
ومشساكله الشسخصسية التي رÃا إاذا علم بها احد
’يزيدها اّ’ هّما وإاضسطرابا واحسسنهم سسيقول
لك..الله يعينك.
أاطلب العون والسس Îمن الله و’ تقارن حياتك
’ح -د.
’خ- -ري- -ن ،ف- -ال- -دن- -ي- -ا ’تصس- -ف -و أ
ب- -ح- -ي- -اة ا آ
عادة مثل العطر Á ’ :كنك
وقل دائما ا◊مد لله .
^ السس

عمليات «Œسسسس واسسعة»
ع Èشسرائح الهاتف
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حك ـ ـم و أامثـ ـال

نبضسنا فلسسطين ـي لألب ـد

لخرين ما ⁄تضسع بعضسا
أان تهبها ل آ
منها على نفسسك.
ع -زÁة ه -ى ق -وة ك -ائ -ن -ة
^
ال-د-ة ح-ت-ى ق-ب-ل ق-درتنا على
و
ج
و
م
و
لفعلي .وﬂلصص ’ يتغ.Ò
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ني ..

كمثل الÌيا ‘ العوا‹ Œمهروا
وعنوانهم فــــي ذالك الله أاكÈ
م القوم من باعوا النفوسص لربها
ُه ُ
فحُق بهم يا سسادتي اليوم نفخُر
م من أاعادوا للجزائر ›دهــــــا
ُه ُ
وقد ها نها كسسرى قدÁاً وقيصسر
أابادوا غـــــرور الظا ÚŸبعزمهم
ومن يرتدي ثوب العزÁة ُينصسر
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ابتسسم

’ – - - - - -سس - - - - -ب أان
ن- - -فسسك ه- - -ي ال- - -ت- - -ي
سس- - -اق- - -تك إا ¤ف- - -ع - -ل
اÒÿات
ي - -اج- -وزاء..ب- -ل إانك
ع-ب-د أاح-بك ال-ل-ه ف-ل
تفرط ‘ هذه اÙبة
فـينسساك.

السسرطان

شس
غل عق

^ أان -ه يسس -ت-ط-ي-ع
’نسسان احتواء
دماغ ا إ
م- -ع- -ل -وم -ات ن -ح -و ١٥٠٠٠
ك -ت-اب ك-ل م-ن-ه-ا م-ك-ون م-ن
 ١٠٠٠صس -ف -ح -ة ،ودم-اغ
’نسس - -ان ه- -و أاك Ìعضس- -و
ا إ
ب- - -دان- - -ة ‘ ا÷سس - -م ح - -يث
تشس -ك-ل ال-ده-ون  %6٠م-ن-ه،
وي-ت-ك-ون العقل البشسري
م -ن  ١٠٠أال-ف م-ي-ل م-ن
’وع - -ي - -ة ال- -دم- -وي- -ة
ا أ
ويتأالف من عشسرات
اŸل- - -ي - -ارات م - -ن
اÿليا
العصسبية؟.

لـك

أاحـيـانـا ي -اسس-رط-ان
 ..ن- -ـ- -صس- -ـ- -ر ع- -ـ- -ل- -ـ- -ى
’ن
ال - -ـ - -صس - -ـ - -م - -ـ- -ت  ،أ
ه- -ـ- -ن- -ـ- -اك أاشس- -ـ- -ي- -ـ- -اء
’يـعـالـجـهـا
الـكـلم.

^ ط-ف-ل-ة زينة
وزي- - -ن - -ه - -ا ع - -ج - -يب
و’دها رضسعوا و هي
ماضساقت حليب ؟.

األسسد

’شسياء ا÷ميلة
ا أ
ب - - - - -داخ - - - - -لك أانت
ي- -اأاسس- -د  ..ول- -يسست ‘
’ح - -داث ف - -ع- -ن- -دم- -ا
ا أ
“ت -لك ع -ي-نً-ا ج-م-ي-ل-ة
ف- -أانت ت -رى ك -ل شس -يء
جميل وعندما “تلك
ن-فسسً-ا راضس-ية سسÎضسى
ولو بالقليل.

ح - -ل ال- -ع- -دد
السسابق
^ الكتاب.

العذراء

’صس-دق-اء ع-امً-ا ب-عد عام
ي-تسس-اق-ط ا أ
ب-عضس-ه-م يسس-ق-ط من القلب وب-عضسهم من
الذاكرة وبعضسهم من الع Úحينها ندرك أان السسعادة
’صسدقاء بل ‘ قيمتهم.
ليسست ‘ عدد ا أ

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

مليوناً ونصسفاً قدموها هــــــــــدية
فنالوا وسساماً وا÷زائــر حرروا
فيا من رسسمتم ‘ وجوهنا بسسمة
وقـــــد كدنا ‘ وحل ا÷هالة ُنقÈ
لكم من صسميم القلب أالف –ية
وأالف سســــــــــــــلم بالرحيق يعطر
فهذي حرو‘ والدموع مدادها
ومسسك ختام القول –يا ا÷زائر

 Èأاح ً-دا ع -ل -ى
’ْ Œ
ا’هتمام بك و السسؤوال
ع -نك ي-اع-ذراء !..ف-م-ن
ي- -ح -بك ح ً-ق -ا .سس -ي -ب -حث
ع - -نك ك- -م- -ا ي- -ب- -حث ع- -ن
شسيء ثم Úضساع منه.

اŸيزان

ال- -ق- -اع ال -ق -اسس -ي ال -ذي
ارت- - -ط- - -مت ب- - -ه ع - -ن - -دم - -ا
’سساسص
أاخفقت ، ..سسيصسبح ا أ
صس -لب ال-ذي سس-ت-ع-ي-د ع-ل-ي-ه
ال s
ب - -ن - -اء ح - -ي- -اتك م- -ن ج- -دي- -د
ياميزان .

العقرب

’ تسس- -ع -ى ِل -تÈي -ر ن -ي -تك إان
كنت تَراها واضسحة جًدا ياعقرب
َ..ف- -ال- -ب- -عضص Áشس- -ون وع ُ-ق -ول -ه -م
Œري خلفُهم .

القوسس

م- -ا أاق- -ل ت- -ف- -كÒن -ا ف -ي -م -ا ل -دي -ن -ا،
ي -اق -وسص ..وم -ا أاك Ìت -ف -كÒن -ا ف -ي -م -ا
ينقصسنا.

ا÷دي

أاسس -وأا م -ا ق -د ي-واج-ه-ه ا’نسس-ان ‘ ح-ي-ات-ه
ي -اج -دي ..ه -و كÌة ال -ت -ف -ك ،Òل -ذلك ردد؛
اللهم إا Êأاسسأالك با’ً ٌمطمئناً وشساكرًا لِما قسسمته
‹.

^ رجل يريد أان ينتحر رآاه حكيم قالهŸ :اذا تنتحر؟!
قال :عندي مشسكلة عائلية معقدة!!
قال ا◊كيم :مافيه مشسكلة إا’ وله حل ،وما مشسكلتك؟
’رملة! صسار أابي
قال :تزوجت واحدة أارملة ولها بنت ,فلما رآاها أابي أاحب أان يتزوج ببنت زوجتي ا أ
زوج بنتي وصسرت أانا عم أابي!
بعضص البشسر يادلو ..يخلق لك جـزء من السسعادة
وŸا ولدت زوجتي صسار الولد حفيد أابي!
وÃا أان ولدي هو أاخ زوجة أابي التي هي خالتي صسار ولدي خا‹!
’خر هـو السسعادة بذاتـها.
أاما البعضص ا آ
’نه حفيد
وŸا ولدت زوجة أابي صسار ولدها أاخي من أابي و‘ نفسص الوقت حفيدي أ
زوجتي من بنتها ،وÃا أان زوجتي صسارت جدة أاخي فهي بالتا‹ جدتي وأانا
’نها جدة أاخي ,فأانا
حفيدها! وبهذا أاصس Òزوج جدتي وحفيدها أ
أاصس Òج -د أاخ -ي وب -ن -فسص ال -وقت أاصس Òج -د ن -فسس-ي وح-ف-ي-د
إاذا ج -اءك ال -ي -أاسص ل ُ-ي -ح ّ-دثك ع -ن اُŸسس -ت -ح-ي-ل ي-اح-وت ..
نفسسي!!!
ل
فحّدثه عن قدرة رّب العاŸـ﴿! Úإاsنما أامُرُه إاذا أاراَد شسيًئا أان يقو َ
قال ا◊كيم :توكل على الله وانتحر ,الله
يأاخذك ويأاخذ أابوك ووأاب كل
لَهُ ُك ْ
ن َفَيكون﴾.
من يسسأالك مرة ثانية
.

الدلو

ا◊وت

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

يومي ـات إسسـÓميـ ـة

خ Òإلهدى
عن عبدالله بن مسصعود رضصي الله عنه قال:
قال رسصول الله صصلى الله عليه وسصلم« :سصباب
اŸسص -ل -م فسص -وق ،وق -ت -ال -ه ك -ف -ر» رواه ال -ب-خ-اري
ومسصلم.

ب للناسس
إا ّ
ن ا◊ياة الطيبة مطل ٌ
جميًعا ،ا◊ياة التي تكون
مصصبوغة بالسصعادة والهناء،
’كمل؛ كما
’وضصح وا أ
وبالتعب Òا أ
جاء ‘ القرآان اÛيد ،ا◊ياة
ب للمكلف Úجميًعا،
الطيبة مطل ٌ
وتتعدد وسصائلهم وتتنوع طرُقهم ‘
الوصصول إاليها.
ي- -ق- -ول ال- -ل- -ه ج- -ل وع Ó- -واع ً-دا ع -ب -اده
اŸؤوم- -ن ،Úومُ- -حu- -ر ًضس -ا ل -ه -م ع -ل -ى ه -ذا
اŸنهاج القوhrn GC ômcnPn ørpe ÉëkpdÉn°U πnªpYn øren{ :Ë

فهذا وعٌد من الله الكر ،Ëوعٌد من الله
الذي قال عن نفسسهp¬∏sdG ønep ¥oón°rUn GC ørenhn{ :
 }ÉãkjópMnالنسساء.٨7 :
{.}áً Ñn«uWn IkÉ«nMn ¬oæs«n«përæo∏nan
ُرِوي عن ابن عباسس رضسي الله عنهما
وع -ن ج -م-اع-ة م-ن الصس-ح-اب-ة وال-ت-اب-ع،Ú
أاّن- -ه- -م ف ّسس -روا ا◊ي -اة ال -ط -ي -ب -ة ب -ال -رزق
ا◊Óل الطيب ،وروي عن علي بن أابي
طالبٍ رضسي الله عنه أانه ف sسسر ا◊ياة
الطيبة بالقناعة ،وروي عن علي بن أابي
طلحة أانها ُف uسسرت بالسسعادة ،وروي عن
ا◊سس- -ن وغÒه م -ن ال -ع -ل -م -اء ،ق -ال -وا :ل
يطيب ألحٍد حياٌة إال ‘ ا÷نة ،وهذا
 Òمنهم؛ ألن ا◊ياة الطيبة اŸرادة
مصس ٌ
هنا ،هي ا◊ياة الطيبة ‘ اآلخرة ،ولذا
قال العÓمة ابن عطية رحمه الله :إان
طيب ا◊ياة الÓزمة للصسا◊ ،Úإا‰ا هو
ب -نشس -اط ن-ف-وسس-ه-م ون-ي-ل-ه-ا ق-وة رج-ائ-ه-ا،
فاŸؤومن رجاؤوه بالله عظيم ،وتعtلقه بالله
كبÒ؛ ولذا ل تضسيق عليه اŸضسائق ،ول
تصسعب عليه الصسعوبات التي تواجه غÒه؛
ألنه يرجو من الله الفرج ،ولول وجود
األم - -ل ‘ ال - -دن- -ي- -ا ،لضس- -اقت ب- -ال- -ن- -اسس
معايشسهم.
وج -اء ع -ن ب -عضس ال -ع -ل -م -اء م-ا ي-ف-ي-د أان
ا◊ياة الطيبة شساملٌة لذلك كما تقدم،
وهذا ما أاشسار إاليه العÓمة ا◊افظ ابن
كث Òرحمه الله ،وقال :إان الصسحيح أان
ا◊ياة الطيبة تشسمل هذا كله ،ولذا فمما
تقرره هذه اآلية الكرÁة ،وما جاء ‘

حقيقة الّتوبة
الّنصصــــــــــوح

جوإبك
معناها من نصسوصس شسريفة ،أان ا◊ياة
الطيبة ليسست كما يسسبق إا ¤مفهوم كث ٍ
Ò
م -ن ال -ن -اسس أان -ه-ا م-رت-ب-طٌ-ة ب-اŸال ،ن-ع-م
اŸال وجٌه من وجوه السسعادة ،لكن Áكن
أان يقوم بغÒها ،نعم اŸال وجٌه من وجوه
السسعادة ،لكن مع وجود نظرٍة مسستقيمةٍ
متوازنة إاليه؛ ألنه رÃا كان اŸال سسببًا
لشسقاء صساحبه ،فقد يكون التاجر الذي
حا و‡سسًيا
Áلك األموال الطائلة ُمصسب ً
‘ شس -ق -اٍء ل ي -ع -ل -م -ه إال ال-ل-ه ،ف-ه-و ي-ك-د
ليجمع اŸال ،ثم يكد ليحفظه ويحافظ
ع- -ل- -ي- -ه ،ف- -يصس- -ب- -ح وÁسس- -ي ‘ الشس- -ق -اء
والصس -ع -وب-اتُ ،ي-صس-ب-ح وÁسس-ي ‘ شس-ق-اق
ومنازعات ،ورÃا أامضسى حياته كلها على
هذه ا◊ال ،لكن Œيء الشسريعة لتقرر
النظرة الصسائبة لهذا اŸال ،وما أاعظم
م-ا نs-ب-ه إال-ي-ه ن-ب-ي-ن-ا ﬁمٌ-د ع-ل-ي-ه الصسÓ-ة
والسسÓم وهو الذي ُعرضس عليه أان تكون
جبال مكة ذهبًا ،وُعرضس عليه أان يكون
نبvيا ملًكا ،ولكنه اختار أان يكون عبًدا
رسسولً.
إان مالً هذه حاله وجوده كعدمه ،بل
رÃا أادى إا ¤بعضس الناسس إا ¤أان يقÎ
على نفسسه هو ،وعلى أاهل بيته وقرابته،
ومثل هذه النظرة ُتب Úأان اŸال ليسس هو
اŸقصسود ‘ ذاته ،إان ‘ ا◊ياة أاشسياَء
كثÒة غ ÒاŸال الكث ،Òتطيب بها ا◊ياة
‘ ح-دود ال-ك-ف-اي-ة ،ف-ي-ه-ا التصس-ال ب-ال-له
وال -ث -ق -ة ب -ه سس -ب -ح -ان-ه ،والط-م-ئ-ن-ان إا¤
رع- -اي- -ت- -ه وإا ¤سسÎه ورضس- -اه ‘ ،ا◊ي -اة

الدنيا أاشسياء كثÒةٌ غ ÒاŸال َتطيب بها
ا◊ي - -اة :الصس - -ح - -ة وال - -ه- -دوء ،وال- -رضس- -ا
ال -ن -فسس -ي ،والÈك -ة ال -ت-ي ت-ك-ون ‘ ح-ي-اة
اإلنسسان.
‘ ا◊ياة الدنيا أاشسياء كثٌÒة غ ÒاŸال
تطيب بها ا◊ياة؛ من مثل :سسكن القلوب،
ومودات القلوب ،والفرح بالعمل الصسالح،
وآاثاره ‘ الضسم Òو‘ ا◊ياة ،ليسس اŸال
إال عنصسًرا واحًدا يكفي منه القليل حÚ
ي- - -تصس- - -ل ال- - -ق- - -لب ب- - -ال- - -ل- - -ه ال- - -ك- - -ر.Ë
نعم إان هذه الشسريعة الغsراء ُتعuدل نظرة
ال- -ن- -اسس إا ¤اŸال وح- -ق- -ي- -ق -ت -ه ،وك -ي -ف
ُيسستمتع به ،و‘ هذا روى اإلمام الÎمذي
وال -نسس-ائ-ي م-ن ح-ديث فضس-ال-ة ب-ن ُع-ب-ي-د
رضسي الله عنه أانه سسمع النبي صسلى الله
ع -ل -ي -ه وآال-ه وسس-ل-م ي-ق-ول« :ق-د أاف-ل-ح م-ن
ُه -دي إا ¤اإلسس Ó-م وك -ان ع-يشس-ه ك-ف-اًف-ا،
وقَنع به».
إان م -ن ال -ن -اسس َم -ن َي-مِ-ل-ك اŸال ال-ك-ثÒ
الوف Òما يكفيه ويكفي أاولده وأاحفاده،
ل- -ك- -ن- -ه ‘ ه- -لٍ - -ع ع- -ظ- -ي- -مِ ،لَ- -م؟ ألن -ه ⁄
يقنع .ومن الناسس من عنده من اŸال
اليسس Òالذي يقضسي به حاجاته ،ول يفتح
لغÒه بابًا ‘ مطالبة ،ولكنه يشسعر أانه
أاغنى اÿلق ،وذلك بقناعته التي حصسلت
‘ ق -ل -ب -ه وصس -ل-ت-ه ب-رب-ه ب-أان صس-رف ه-ذا
اŸال كما أاراد الله جل وع ،Óقد أافلح
م- -ن ُه- -دي إا ¤اإلسسÓ- -م ،وك- -ان ع- -يشس- -ه
كفاًفا ،وقنع به؛ يعني أانه حصسل به ما
يكفيه ويسسد حاجته دون اسستطالٍة ول

اسس- -ت- -ك- -ث- -ار ،وذلك أان ال- -ن -اظ -ر ‘ ح -ال
أاصس- -ح -اب األم -وال أان -ه -م م -ه -م -ا ك ُ-ث -رت
أاموالهم ،فإانهم ل يسستخدمون منها إال ما
ي -ك -ف-ي-ه-م ،ل-ن ي-أات-ي ‘ ي-وٍم ف-ي-أاك-ل-وا أاك-ل
عشسرٍة من الناسس ‘ آانٍ واحد ،سسيأاكل
ك -م -ا ي -أاك-ل غÒه ،ول-ن ي-ل-بسس ك-م-ا ي-ل-بسس
عشسرٌة من الناسس ‘ آان واحد ،سسيلبسس
كما يلبسس غÒه ،سسيأاتيه ما يحصسل به
اŸقصسود من هذا اللباسس ،وهذا الطعام،
وغ Òذلك م -ن اح -ت -ي-اج-ات ال-ن-اسس ،ك-ان
عيشسه كفاًفا؛ ولذا كان النبي صسلى الله
ع -ل -ي -ه وآال-ه وسس-ل-م ي-دع-و ب-ذلك ،وي-ق-ول:
«اللهم اجعل رزق آال ﬁمد كفاًفا».
إان من أاعظم ما ُيع Úاإلنسسان على
ا◊ي- -اة ال- -ط- -ي- -ب- -ة ،أان ي- -رب- -ي ‘ ن -فسس -ه
ال -ق -ن -اع َ -ة ،ف -إاذا ام-تs-دت ع-ي-ن-ه إا ¤ح-ال
اآلخرين ،تذsكر ما عنده من النعم وهي
ك -ثÒة ٌ؛ ك -م -ا ق-ال ال-ل-ه ت-ع-اGhót˘©o˘Jn ¿rp GEhn{ :¤
}QlÉØscn Ωlƒ∏o¶ndn ¿nÉ°ùn frp ’EG ¿sp GE Égnƒ°üo ërJo ’n ¬p∏sdG â
n ªn©rfp
r
إابراهيم ،3٤ :فإاذا كان اإلنسسان ينطلق
من هذه اŸنطلقات ،يرى ا ÒÿالكثÒ
الذي أاُوِتي ،ويرى ا◊ياة الدنيا من خÓل
م-ن-ظ-ا ٍر صس-ح-ي-ح ل ي-ق-وم ع-ل-ى اسس-ت-ك-ث-ار
اŸال ،وأان- -ه ال- -ع- -نصس -ر األوح -د ◊صس -ول
ا◊ياة الطيبة ،إانها الطمأانينة النفسسية
والقناعة القلبية التي ُتوِرث عند اإلنسسان
رضًسا عن ربه جل وع ،Óفمتى وصسل إا¤
هذه ا◊ال ،كان الله له ،وكان الله معه.

إلنّدم شسرط وركن رئيسس ‘ إلتّوبة إألعظم

شصروط التوبة الصصحيحة هي:
’قÓع عن الذنب.
-1ا إ
 - 2الندم على ما فات.
 - 3العزم على عدم العودة إاليه.
وإاذا كانت التوبة من مظا ⁄العباد ‘ مال أاو
عرضس أاو نفسس ،فتزيد شسرطا رابعا ،هو:
التحلل من صساحب ا◊ق  ،أاو إاعطاؤوه حقه.
وال -ن -دم شس -رط رئ -يسس -ي أاو ه -و رك -ن ال -ت-وب-ة
األعظم ،ولهذا قال الرسسول صَسsلى اللهُ َعَلْيِه
َوسَسsلَم« :النَsدُم َتْوَبٌة».
حتى قال بعضس أاهل العلمَ :يْكِفي ِفي الsتوَبةِ
ْ
ح t-ق ُ-ق ال -نَ- sدِم؛ َف -إاِsن -هُ َيْ -سسَ -تْ-لِ -زُم اإلِْقَÓَ-ع َع-ن
َت َ -
ال -ذن -وبَ ،واْل َ-ع ْ-زِم َع َ-ل -ى َع َ-دِم اْلَ-عْْ -وِد؛ َفُ-هَ-م-ا
َناشِسَئاِن َعِن النَsدِم َل َأاصْسَِÓن مََعُه».
ِ
ب َعَلْيَها َبقsيُة
وقال« :النَsدُم َتْوَبٌة» ،إاِْذ َيَتَرsت ُ
ا ْ َألْرَكانِ مَِن الَْقلِْع َوالَْعْزِم َعلَى َعَدِم الَْعْوِد،
َوَتَ- -داُرِك اْلُ- -حُ- -ق- -وقِ َم- -ا َأاْم َ -ك َ-نَ....واْل ُ-م َ-راُد
ث ِإاsنَها
النَsداَمُة َعَلى ِفْعِل اْلَمْعصِسَيةِ ِمْن حَْي ُ
َمْعصِسَيٌة َل غَْيَر».
ومعنى الندم هو ا◊زن ،أاو شسدة ا◊زن ،كما
‘ لسسان العرب ،فإانه ف sسسر الندم باألسسف ،ثم
ف sسسر األسسف با◊زن أاو اŸبالغة ‘ ا◊زن.
وم -ع -ن -ى ه -ذا :أان ك-ل م-ن ح-زن ل-ك-ون-ه ف-ع-ل
اŸعصسية ،فقد حصسل منه الندم اŸقصسود ‘
التوبة.
ف -إاذا ك -ان ه-ذا ال-ن-دم صس-ادق-ا ف-إان ال-ع-اصس-ي

سسوف يÎك اŸعصسية ،ويعزم على عدم فعلها
م-رة أاخ-رى ،وب-ه-ذا ت-ك-م-ل ال-ت-وب-ة ،وت-ت-ح-ق-ق
شسروطها كلها.
وعلى هذا؛ فكل من ترك اŸعصسية لكونها
معصسية لله تعا - ¤أاي خوفا من الله وطاعة
ل -ه  -وك -ره وق -وع -ه ف -ي -ه -ا ،وم -عصس-ي-ت-ه ل-رب
العا ،ÚŸوأاحب أان لو كان قد أاطاع الله ،بدل
من معصسيته ،وعزم على عدم فعلها :فقد
حصسل منه الندم قطعا ،وهو الذي حمله على
ترك اŸعصسية.
قال الغزا‹ رحمه الله ‘ إاحياء علوم الدين:
اعلم أان التوبة عبارة عن معنى ينتظم ويلتئم
من ثÓثة أامور مرتبة :علم ،وحال ،وفعل.
فالعلم األول ،وا◊ال الثا ،Êوالفعل الثالث.
واألول موجب للثا ،Êوالثا Êموجب للثالث،
إاي -ج -اب ً-ا اق-تضس-اه اط-راد سس-ن-ة ال-ل-ه ‘ اŸلك
واŸلكوت.
أاما العلم ،فهو معرفة عظم ضسرر الذنوب،
وكونها حجابًا ب Úالعبد وب Úكل ﬁبوب.
فإاذا عرف ذلك معرفة ﬁققة ،بيق Úغالب
على قلبه :ثار من هذه اŸعرفة تأا ⁄للقلب
بسسبب فوات اÙبوب ،فإان القلب مهما شسعر
بفوات ﬁبوبه :تأاsلم ،فإان كان فواته بفعله،
َŸفuوت ،فيسسمى تأاŸه
تأاسسف على الفعل ا ُ
بسسبب فعله اŸفوت Ùبوبه ندماً.
فإاذا غلب هذا األ ⁄على القلب واسستو،¤
انبعث من هذا األ ‘ ⁄القلب حالة أاخرى

تسسمى إارادة وقصسدا ً إا ¤فعل له تعلق با◊ال
واŸاضسي وبالسستقبال.
أاما تعلقه با◊ال ،فبالÎك للذنب الذي كان
مÓبسسًا.
وأاما بالسستقبال ،فبالعزم على ترك الذنب
اŸفوت للمحبوب إا ¤آاخر العمر.
وأام -ا ب -اŸاضس -ي ،ف -ب -ت  ‘Ó-م -ا ف-ات ب-ا÷È
والقضساء ،إان كان قاب ً
 Óللج.È
فالعلم والندم والقصسد اŸتعلق بالÎك ‘
ا◊ال والسستقبال ،والت ‘Óللماضسي ثÓثة
معان مرتبة ‘ ا◊صسول ،فيطلق اسسم التوبة
على ›موعها.
وكثÒا ً ما يطلق اسسم التوبة على معنى الندم
وح-ده ،وي-ج-ع-ل ال-ع-ل-م ك-السس-اب-ق واŸق-دمة ،
والÎك ك -ال -ث -م -رة وال -ت -اب-ع اŸت-أاخ-ر ،وب-ه-ذا
العتبار قال عليه الصسÓة والسسÓم« :الندم
ت -وب -ة» إاذ ل ي -خ -ل -و ال -ن -دم ع -ن ع -ل -م أاوج-ب-ه
وأاثمره ،وعن عزم يتبعه ويتلوه ،فيكون الندم
ﬁفوفاً بطرفيه ،أاعني ثمرته ومُْثِمره.
وبهذا يتب Úأان تركك للمعصسية وعزمك على
عدم العودة إاليها دليل على حصسول الندم ‘
قلبك.
فدع عنك هذه الوسساوسس الشسيطانية التي
يريد الشسيطان من ورائها أان يوهمك بأانك ⁄
تتب ،أاو أان التوبة مسستحيلة ،أاو أانك لن تقدر
ع -ل -ي -ه-ا ،ف-ي-وق-عك ذلك ‘ ال-ق-ن-وط وال-ي-أاسس
وتظن أان باب التوبة قد أاغلق دونك.

١٨٠٥١

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

هذه الصصفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شصريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشصكرا

إ◊ي ـ ـ ـاة إلطّيب ـ ـ ـة مفهـ ـ ـوم شسامـ ـ ـل لكـ ـ ـ ـ ـ ـل جـ ـ ـ ـ ـوإنبها

ºr¡oæsjnõpérændnhn ákÑn«uWn kIÉ«nMn ¬oæs«n«përæo∏nan ølepƒDreo ƒngohn ≈ãnfro GC
 }َ¿ƒ∏oªn©rjn GƒfoÉcn Éen øp°ùn Mrn ÉCHp ºrgoônLrn GCالنحل.٩7 :

العدد

الخميسس  ١٩سسبتمبر  ٢٠١٩م
الموافق لـ  ١٩محرم ١٤٤١هـ

هام جدإ

ماهية ا◊ياة الطّيبة
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عّمـ ـ ـا
يشسغل ـك

^ سس :إاذا كان يصصلي الوتر وأاثناء صصÓته أاذن اŸؤوذن
لصصÓة الفجر ،فهل يكمل وتره؟
^^ ج :نعم إاذا أاذن وهو أاثناء الوتر فإانه يتم الصصÓة و’
حرج عليه .واŸسصأالة داخلة ‘ قضصية وقت الوتر هل هو إا¤
طلوع الفجر أام إا ¤انتهاء صصÓة الصصبح؟ وقول ا÷مهور إا¤
طلوع الفجر.

أإقوإل مأاثورة
يقول ابن مسصعود :اطلب قلبك ‘ ثÓثة مواطن:
عند سصماع القرآان الكر ،Ëو‘ ›السس الذكر‘ ،
أاوقات اÿلوة .فإان Œ ⁄ده ‘ هذه اŸواطن
فسصل الله أان ّ Á
ن عليك بقلب.

حكمـ ـ ـ ـة إلع ـ ـ ـدد
’ تسصتعن بظا ⁄على ظا ⁄حتى ’ تكون
فريسصة لÓثن.Ú

سصلوك ‘ اŸيزان

فحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـشس إللّسسـ ـ ـ ـ ـ ـان ل يلي ـ ـ ـ ـ ـ ـق Ãسسل ـ ـ ـ ـ ـ ـم
يخاف إلله ويسستحيـ ـ ـ ـي منه وم ـ ـن عب ـ ـاده
الفحشس ‘ ‘ القول وبذاءُة
اللسصان؛ ظاهرة اجتماعية
خطÒة ،انتشصرت بÚ
الناسس كالنار ‘ الهشصيم،
ف Óتكاد “ر عليك
◊ظة من اللحظات
وأانت تسص ‘ Òشصارع أاو
سصوق أاو ‘ أاي مكان إا’
وتسصمع من الكÓم السصاقط
الفاحشس البذيء ما ُيغضصب
الله ،وما ’ يليق Ãسصلم يخاف الله
ويسصتحيي من الله ومن عباده.
ف-م-ن ال-ن-اسس م-ن اع-ت-اد ال-ن-ط-ق ب-ال-ك-لمات النابية
واأللفاظ السساقطة ،ول يسستحيي أان يجهر بها بÚ
الناسس؛ ألن لسسانه قد تعّوَدها ،وطبَعه قد أاشسِرَبها،
ف -ه -و ي -تشس ّ-دق ب -ه -ا ط -ول ن -ه-اره ،وي-ف-ت-خ-ر ب-ه-ا بÚ
أاق -ران -ه..ك ُÓ-م -ه ق -ب -ي -ح وم -ن -ط-ق-ه خ-ب-يثَ ،وْصس-ف
للعورات ،وتتبع للزلت ،وقذف وسسبّ واسستهزاء...ل
يسستحيي من خالقه الذي يسسمعه ،ول يسستحيي من
رجل ول امرأاة ،ول يعرف وقارا لصسغ Òول كب..Ò
ب والشستم ،واعتاد
ومن الناسس من عّود لسسانه السس ّ
النطَق بلعن األشسخاصس واألماكن والدواّب ،حتى
أاصس-ب-ح ال-ن-طُ-ق ب-ال-ل-ع-ن-ة أاسس-هَ-ل األل-ف-اظ عليه ،يسسّب

خالقه ،ويسسب دينه ،ويسسب قريبه وجاره،
ويسسب صس- -دي- -ق- -ه وع- -دّوه..ف- -السسّب
شِسعاُره ،والشستُم ِدثاُره ،ل Áنعه من
ذلك عقل ول ُمروءة ول دين..
ومن الناسس مَن إاذا كانت بينه
وب Úأاخ -ي -ه اŸسس -ل -م م-ن-ازع-ة أاو
ب
مشساّدةُ ،يطِلق لسسانه عليه بالسس ّ
والشس- -ت- -م وال- -ت -ع -ي Òوال -ت -ن -ق -يصس،
وَي -ق -ذف-ه وَي-رم-ي-ه Ãا ل-يسس ف-ي-ه م-ن
اŸعايب والقبائح..
Óعراضس،
ومن الناسس َمن جّرَد لسساَنه ِمقراضًسا ل أ
Óسستار ،بكلمات تنضسحُ بالسسوء والفحشساء،
وهاِتكا ل أ
سسليط مسسرف ‘ العدوان على العباد بالسسخرية
والسستهزاء ،والتنقصس والزدراء ،وتعداد اŸعايب،
وال -كشس -ف ع-ن اŸث-الب ،وت-ل-ف-ي-ق ال-ت-ه-م واألك-اذيب،
جُزه عن ذلك دينٌ ول مروءة
ح ُ
وإاشساعة األباطيل ،ل َي ْ
ول حياء ،فاللهم احفظ أالسسنتنا من كل سسوء وفحشس
ورذيلة ،يا رب العا.ÚŸ
ال ّ-ل -ه-م طّ-ه-ر أالسس-ن-ت-ن-ا م-ن ال-كÓ-م السس-يء ال-ف-احشس
البذيء ،واجعلها يا رب أالسسنة تلهج بذكرك وشسكرك
وحسسن الثناء عليك .اللهم أاعّنا على ذكرك وشسكرك
وحسس -ن ع -ب -ادتك ،واج -ع-ل-ن-ا ي-ا م-ولن-ا م-ن ع-ب-ادك
الصسا◊.Ú
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مواقيت
الصشÓة

لعÓ-ن م-ن ال-ق-اه-رة
^  1٩سش-ب-تم : 1٩٥8 Èا إ
وت -ونسس وال -رب -اط ع-ن ت-ك-وي-ن ا◊ك-وم-ة
اŸؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة برئاسشة
ف -رح -ات ع -ب-اسس ،ال-زع-ي-م السش-اب-ق ل–Ó-اد
الدÁقراطي للبيان ا÷زائري .
حكومات العراق ،تونسس ،اŸغرب وليبيا تعÎف بها فورا .
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 28°وهران
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28°

28°

france prix 1

عقب تلقيها لنداء اسشتغاثة

وحدة حرإسس إلسشوإحل تنقذ  13ششخصشا
لنسش -ان -ي-ة وإاث-ر
الشش -عب ‘ -إاط -ار م -ه -ام -ه -ا ا إ
تلقيها لنداء اسشتغاثة“ ،كنت وحدة ◊رسس
السش - -واح - -ل ت - -اب - -ع - -ة ل - -ل - -ق - -وات ال - -ب - -ح - -ري - -ة
ا÷زائ-ري-ة،امسس م-ن إان-ق-اذ وت-قد ËاŸسشاعدة
Ûم-وع-ة م-ن اŸه-اج-ري-ن غ Òالشش-رع-ي Úب-عد
غرق القارب الذي كان يقلهم على بعد عششرة
( )10أاميال بحرية ششمال وهران/ن.ع.2.
العملية التي نفذتها زوارق بحث وانقاذ ،مكنت من
إاجÓء ثÓثة عششر ( )13ششخصشا من بينهم ثÓثة ()03
نسش- -اء ،أاي -ن ” ال -ت -ك -ف -ل ب -ه -م م -ن ط -رف اŸصش -ال -ح
اıتصشة.
يعكسس هذا التدخل ا÷ديد ،ا÷هود التي تبذلها
قواتنا البحرية ‘ إاطار تنفيذ ﬂتلف مهامها ‘
عرضس البحر ’سشيما ا’نسشانية منها من خÓل مد يد
اŸسشاعدة عند ا◊اجة.

‘ اإط- -ار ﬁارب- -ة ا÷رÁة اŸن- -ظ- -م- -ة ،ضش -ب -طت
مفرزة للجيشس الوطني الششعبي ،يوم  17سشبتم2019 È
بأادرار/ن.ع )113,6 ( ،3.ك- -ي- -ل -وغ -رام م -ن ال -ك -ي -ف
اŸع -ال -ج ‘ ،ح Úأاوق -ف ع -ن -اصش -ر ال -درك ال -وط -ن-ي
بغليزان/ن.ع ،2.ت- -اج -ري (ﬂ )02درات ب-ح-وزت-ه-م-ا
( )2338قرصس مهلوسس .كما اأوقفوا مهرب )02( Úكانا
على م Ïششاحنة ﬁملة بـ ( )1808وحدة من ﬂتلف
اŸششروبات ببششار/ن.ع.3.

...وتوقيف  88ششخصشا تفكيك ششبكتÚ
للهجرة غ Òإلششرعية

إكتششاف ﬂبإا لألسشلحة
وإلذخÒة إ◊ية بتمÔإسشت

‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وحماية ا◊دود وبفضشل
اسشتغÓل اŸعلومات ،كششفت مفرزة للجيشس الوطني
الششعبي ،يوم  17سشبتم 2019 ÈخÓل دورية بحث
وت- - -ف - -ت - -يشس ق - -رب الشش - -ري - -ط ا◊دودي ا÷ن - -وب - -ي
بتمÔاسشت/ن.ع.6.
اıب -أا ب -ه اأ’سش -ل -ح-ة وال-ذخÒة ي-ح-ت-وي ع-ل-ى01:
رششاشس ثقيل من نوع  KPVTعيار  14.5ملم ؛02

ضشبط  113كلغ من إلكيف إŸعالج وتوقيف
تاجري ﬂدرإت

مسشدسش Úرششاشش Úمن نوع كÓششنيكوف؛  03بنادق
نصشف آالية من نوع سشيمونوف؛  10قذائف هاون عيار
 82م- -ل -م ؛ ( )388صش- -م -ام -ة ع -ي -اري  82و 37ملم،
ب -اإ’ضش -اف-ة إا )847( ¤ط -ل -ق-ة م-ن ﬂت-ل-ف ال-ع-ي-ارات
وسشبعة (ﬂ )07ازن ذخÒة.
و‘ نفسس السشياق ،كششفت ودمرت مفرزة أاخرى

للجيشس الوطني الششعبي خمسس ( )05قنابل تقليدية
الصشنع بالقل ،و’ية سشكيكدة/ن.ع 5.تأاتي هذه النتائج
اÙق -ق -ة م -ي -دان -ي -ا ل ُ-ت -ؤوك -د م -رة أاخ -رى ،ج -اه -زي-ة
واسشتعداد وحدات ا÷يشس الوطني الششعبي لتأامÚ
حدودنا وششل كل ﬁاو’ت اŸسشاسس بحرمة وسشÓمة
الÎاب الوطني.

من جهة أاخرى“ ،كن عناصشر الدرك الوطني
وح - -راسس السش - -واح - -ل ب- -ك- -ل م- -ن الشش- -ل- -ف/ن.ع1.
ووهران/ن.ع ،2.من تفكيك ششبكت Úللهجرة غÒ
الششرعية ع Èالبحر وتوقيف ( )18ششخصشا وضشبط
( )03قوارب وأاغراضس أاخرى ،كما أاحبط حراسس
السشواحل ،بكل من عنابة والقالة وسشكيكدة/ن.ع5.
وع“ Úوشش - -نت/ن.عﬁ ،2.او’ت ه- - - -ج - - -رة غÒ
شش-رع-ي-ة لـ( )70شش- -خصش -ا ك -ان -وا ع -ل -ى م Ïق -وارب
تقليدية الصشنع.

