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ت -رأسس رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ألسس -ي -د ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة ،أمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة،
أجتماعا Ûلسس ألوزرأء.
وأفق ›لسس ألوزرأء بعد ألدرأسسة ،على
مشس -روع ق -ان-ون أŸال-ي-ة  2016أل-ذي ق-دمه
وزير أŸالية.
ويتوخى هذأ أŸشسروع ،ألذي يبقى يعتمد
ع -ل -ى أسس -تشس -رأف ح-ذر ل-ع-ائ-دأت صس-ادرأت
أÙروقات‰ ،وأ بنسسبة  %4,6موجها نحو
تدعيم أسستحدأث ألÌوة ومناصسب ألشسغل
مع تضسخم بنسسبة  4من أŸائة وعلى مسستوى
إأيرأدأت أŸيزأنية سستمكن أ÷هود أŸبذولة،
’سسيما من أجل –سس– Úصسيل أ÷باية
أل-ع-ادي-ة ،م-ن رف-ع حصس-ي-ل-ت-ه-ا ب-نسسبة .%4,1
غ Òأن إأي -رأدأت أŸي -زأن -ي -ة سس -تشس-ه-د ع-ل-ى
أل-ع-م-وم ت-رأج-ع-ا ب-نسس-بة  %4ل -ت-ب-ل-غ 4952,7
مليار دج ‘  2016جرأء تأاث Òتدهور سسوق
أÙروقات ألعاŸية على أ÷باية ألنفطية
أÙلية.
كما سستÎأجع نفقات أŸيزأنية بنسسبة %9
بقيمة  4807,3مليار دج بالنسسبة للتسسيÒ
و 3176مليار دج بالنسسبة للتجهيز.
وسس -يسس -ج -ل رصس -ي -د أÿزي -ن -ة أإ’ج -م -ا‹
ع-ج-زأ ب-ق-يمة  2452م -ل-ي-ار دي-ن-ار ‘ ،حÚ
سس- -ي- -ح- -ت- -ف- -ظ صس- -ن -دوق ضس -ب -ط أإ’ي -رأدأت
باحتياطات بقيمة  1797مليار دج إأ ¤نهاية
.2016

ارتفاع ‘ التحويÓت
ا’جتماعية بـ %7,5
وب -ال -رغ -م م-ن ألضس-غ-ط أŸا‹ ،سس-تشس-ه-د
أل -ت -ح-ويÓ-ت أ’ج-ت-م-اع-ي-ة أرت-ف-اع-ا ب-نسس-ب-ة
 %7,5لتبلغ  %23من ميزأنية ألدولة وتتمثل
‘:
  477مليار دينار لدعم ألسسكن؛  446مليار دينار لدعم ألعائÓت منها 222م- -ل -ي -ار دي -ن -ار ل -دع -م أسس -ع -ار أŸوأد
أأ’سساسسية
(ألقمح وأ◊ليب وألسسكر وألزيت)؛
  316,5م -ل -ي-ار دي-ن-ار ل-دع-م ألصس-ح-ةألعمومية.
وفضس Óعن هذأ ألدعم أŸتعدد أŸسسجل
‘ أŸي - -زأن - -ي - -ة ،سس- -يسس- -ت- -م- -ر أŸوأط- -ن- -ون
وأŸؤوسسسسات ‘ أ’سستفادة من عدة إأعانات
غ Òم-ب-اشس-رة ب-ق-ي-م-ة إأج-م-ال-ي-ة ت-ف-وق 1500
مليار دج وتتمثل ‘:
 فارق بقيمة  630مليار دج ب Úأسسعارأل- -وق- -ود أ◊ق -ي -ق -ي -ة Ãا ف -ي -ه -ا أل -ك -م -ي -ات
أŸسستوردة وأسسعار بيعه؛
 فارق بأاك Ìمن  750مليار دج ب Úألسسعرأ◊ق -ي -ق -ي ل -ل -غ -از أل -ط -ب -ي -ع-ي وسس-ع-ر ب-ي-ع-ه
للمسستهلكÚ؛
 و  154م-ل-ي-ار دج إأع-ان-ة ت-وأزن لشس-رك-ةسسونلغاز.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اإ’ج-رأءأت أل-تشسريعية،
ي-تضس-م-ن مشس-روع ق-ان-ون أŸال-ي-ة رف-ع ق-ي-م-ة
بعضس ألرسسوم’ ،سسيما على ألوقود وألهاتف
أل- -ن- -ق- -ال وأŸوأد أل- -ك- -م -ال -ي -ة أŸسس -ت -وردة.
ويتضسمن
ب - -اŸوأزأة إأج - -رأءأت ل- -ف- -ائ- -دة أإ’ن- -ت- -اج

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي ١٢٦ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
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ألوطني’ ،سسيما صسناعات أ◊ديد وألصسلب
وأŸعلوماتية.
ك -م -ا ي-تضس-م-ن أل-نصس إأج-رأءأت ج-دي-دة
ل -تشس -ج -ي -ع أ’سس -ت -ث -م -ار’ ،سس -ي -م-ا ‘ ›ال
أŸناجم
وألصس- -ن- -اع- -ات أل- -ن -اشس -ئ -ة وك -ذأ ل -ف -ائ -دة
أ’سس -ت -ث -م-ار أأ’ج-ن-ب-ي ب-الشس-رأك-ة وأل-ت-ي م-ن
شسأانها أن
تسسهم ‘ تقليصس ألوأردأت.

تسسهيل ‘ دفع الضسرائب
والرسسوم
وي- -نصس مشس- -روع ق- -ان- -ون أŸال- -ي- -ة ع- -ل -ى
إأجرأءأت لتسسهيل دفع ألضسرأئب وألرسسوم
وأŸرأقبة
أ÷بائية ومعا÷ة ألطعون أ÷بائية.
وأوضس -ح رئ -يسس أ÷م-ه-وري-ة بشس-أان ه-ذأ
أŸلف ،أن مشسروع قانون أŸالية يÎجم عزم
ألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
ع- -ل- -ى ت- -وخ- -ي أ◊ذر
ح- - -ي - -ال أزم - -ة سس - -وق
أÙروقات ألعاŸية،
و‘ أل- - -وقت ن- - -فسس- - -ه
ت - -وخ - -ي أل - -ث- -ب- -ات ‘
›ال أل- - - - -ع - - - -دأل - - - -ة
أ’جتماعية
وأل -تضس -ام -ن أل -وط -ن-ي
وأ◊رصس ع - - - - - -ل- - - - - -ى
م- -وأصس- -ل- -ة أل -ت -ن -م -ي -ة
ألوطنية.
وأشسار ألرئيسس بوتفليقة ،إأ ¤أنه بالرغم
م -ن ت -رأج -ع إأي -رأدأت أÙروق -ات ب -نسس -ب -ة
حوأ‹  ،%50سستسستمر أ÷زأئر ‘ تخصسيصس
حوأ‹  %40من نفقاتها لÓسستثمار ألعمومي
وأك Ìمن  %20من ميزأنيتها للتنمية ألبشسرية
ورفاه ألعائÓت.
وصسرح رئيسس ألدولة قائ« :Óألسسلطات
ألعمومية مطالبة بأان توضسح أك Ìللسسكان

خطورة ألوضسع أŸا‹ ألذي “ر به بÓدنا،
ع -ل -ى غ -رأر ك -اف-ة أل-دول أأ’خ-رى أŸن-ت-ج-ة
للمحروقات ،وكذأ ألطابع أŸنفرد عاŸيا
لنفقاتنا ألعمومية أ’سستثمارية و–ويÓتنا
أ’جتماعية».
وأضس -اف رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ة ي-ق-ول ،إأن-ه
بفضسل تفّهمه ألتام للوضسع ألرأهن ،سسينضسمّ
ألشس-عب ل-ل-ج-ه-ود ألضس-روري-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
أسستقÓلية ألقرأر أ’قتصسادي للبÓد وألتي
ت-ب-ق-ى أسس-اسس-ي-ة Ÿوأصس-ل-ة سس-ي-اسس-ة م-ط-ابقة
ل-ق-ي-م-ن-ا أŸت-م-ث-ل-ة ‘ أل-ع-دأل-ة أ’ج-ت-م-اع-ية
وألتضسامن ألوطني.

ترشسيد النفقات العمومية
ودع -ا أل -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة أ◊ك-وم-ة إأ¤
أŸث-اب-رة ع-ل-ى ت-رشس-ي-د أل-ن-ف-ق-ات أل-ع-م-ومية
وم-ك-اف-ح-ة أل-ت-ب-ذي-ر وك-افة أشسكال أŸسساسس
بالÌوأت ألوطنية Ãا فيه ألفسساد.
كما وأفق ›لسس ألوزرأء بعد ألدرأسسة،
ع -ل -ى مشس -روع “ه -ي -دي
خ - -اصس ب - -ا’سس- -ت- -ث- -م- -ار
ع -رضس -ه وزي-ر ألصس-ن-اع-ة
وأŸناجم.
ويرمي هذأ ألنصس،
إأ ¤ت- -ك -ي -ي -ف أل -ق -وأع -د
سس - -اري - -ة أŸف- -ع- -ول م- -ع
أل -ن-ت-ائ-ج أŸسس-ت-م-دة م-ن
أل -ت -ج -رب -ة وم-ع أل-ظ-رف
أŸا‹ ل- -ل -ب Ó-د و–سسÚ
جاذبية ألتشسريع حول أ’سستثمار.
وأقÎح ‘ ه- -ذأ ألسس- -ي- -اق إأل -غ -اء ب -عضس
ألÎتيبات منها:
 إألزأمية تقد Ëحصسيلة ألفائضس منأل -ع -م -ل -ة ألصس -ع -ب -ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مسس-ت-ث-م-ري-ن
أأ’جانب لتشسجيع ألشسرأكات ألتي من شسأانها
أŸسساهمة ‘ تقليصس ألوأردأت.
 إألزأمية خضسوع أ’سستثمارأت أأ’جنبيةأÙق- -ق- -ة ق- -ب -ل  2009ل-ق-اع-دة أأ’غ-ل-بية

دعوة اŸسستثمرين
الوطني Úللمسساهمة
‘ اسستحداث الÌوة
ومناصسب الشسغل

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ألوطنية ( 49/51من أŸئة) ‘ حالة تغيÒ
ألسسجل ألتجاري.
 وإأل -زأم -ي -ة أل -ت -م -وي -ل أÙل-ي إ’سس-ه-امأŸسستثمر أأ’جنبي.
كما يقÎح ألنصس إأجرأءأت تخفيف ‘
إأطار ‡ارسسة ألدولة ◊ق ألشسفعة ‘ حالة
أل -ت -ن -ازل ب-اÿارج م-ن ط-رف مسس-ت-ث-م-ر ع-ن
أسسهمه ‘ مشسروع با÷زأئر.
وي -تضس -م -ن مشس -روع أل -ق -ان -ون ت -وج -ي-ه
أŸسساعدأت ألعمومية لÓسستثمار نحو سسياق
جديد تطبعه ألشسفافية وفعالية أŸتدخلÚ
وكذأ نحو أ’سستجابة للحاجيات أ◊قيقية
لÓقتصساد ألوطني.
و‘ تعليقه حول مشسروع ألقانون هذأ،
دع- -ا رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري- -ة أŸسس- -ت- -ث -م -ري -ن
أل -وط -ن -ي Úإأ ¤أل -ت -ج -اوب م -ع -ه ب -ت -ح -ق -ي -ق
إأ‚ازأت أك Ìوأسستحدأث مناصسب عمل عÈ
ألÎأب ألوطني.

إاجراءات –فيزية
لÓسستثمار
وأشس-ار رئ-يسس أل-دول-ة ،أن-ه ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق
ب-اإ’ج-رأءأت أل-ت-ح-ف-ي-زي-ة لÓ-سس-ت-ث-م-ار ب-لغت
أل -دول-ة مسس-ت-وي-ات غ Òق-اب-ل-ة ل-ل-م-ق-ارن-ة ‘
أÛال أ÷بائي وألعقاري وكذأ ‘ ›ال
تخفيف أأ’عباء على ألقرضس وألشسغل.
وأضساف رئيسس ألدولة ،أن «ألتزأما كهذأ
خيار أسسÎأتيجي للدولة ،لكن أ◊فاظ عليه
يتطلب ألعودة إأ ¤إأنتاج ألسسلع وأÿدمات
لتقيلصس ألوأدرأت وتوف Òعائدأت جديدة
للصسادرأت وإأ ¤خلق مناصسب شسغل وبعبارة
أخ-رى عÓ-ق-ة م-رب-ح-ة ل-ل-دول-ة وأŸت-ع-املÚ
أ’قتصسادي.»Ú
وب- -ع -د أن ذّك -ر ب -ا÷ه -ود أل -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا
أ◊كومة لتطهﬁ Òيط أأ’عمال من عبء
أل -بÒوق -رأط -ي -ة وأŸن -افسس -ة غ Òأل -ن -زي -ه -ة
ل- -ل- -نشس- -اط- -ات أل- -ط- -ف- -ي -ل -ي -ة ،صس -رح رئ -يسس
أ÷مهورية أنه «يبقى لعا ⁄ألشسغل وأرباب
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^ فنيدسس بن بلة

تكليف ا◊كومة بتعجيل ترقية الطاقات اŸتجددة
ال-ع-م-ل ال-وط-ن-ي Úال-ع-م-ومي Úواÿوصس
ال -تضص -ام -ن م -ن أاج -ل اسص -ت -ق -رار اج-ت-م-اع-ي
ضصروري واسصتغÓل القدرات الوطنية الهائلة
‘ كل اÛا’ت و“ك Úا’قتصصاد
ال- -وط- -ن- -ي م- -ن –ق -ي -ق ت -ق -دم ‘ ›ال
اإ’نتاجية والتنافسصية».
و‘ اأ’خ ،Òدعا الرئيسس بوتفليقة إا ¤أان
يكون ا’جتماع اŸقبل للثÓثية فرصصة لبذل
جهود Ÿواجهة الوضصع والرهانات الوطنية.
كما وافق ›لسس الوزراء ،بعد الدراسصة،
على مشصروع قانون “هيدي معدل ومتمم
ل-ل-ق-ان-ون اŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ق-ي-يسس ع-رضص-ه وزي-ر
الصصناعة واŸناجم.
ويرمي هذا التعديل،
إا ¤إادراج ال- - - -ق - - -واع - - -د
ال- -دول- -ي- -ة ال -وق -ائ -ي -ة ‘
إاع- - - -داد م- - - -ق- - - -اي- - - -يسس
ال-تصص-دي-ق ع-ل-ى م-طابقة
السص - - - -ل - - - -ع واÿدم- - - -ات
اŸن- -ت- -ج- -ة ‘ ا÷زائ- -ر،
منها تعزيز حماية صصحة
اŸسصتهلك Úوحماية البيئة.
ك -م -ا ت -رم -ي ال -ت -ع -دي Ó-ت اŸقÎح-ة إا¤
ضص -م-ان ت-نسص-ي-ق أافضص-ل ل-ت-دخ-ل ال-ق-ط-اع-ات
اŸع- - -ن - -ي - -ة م - -ن خ Ó- -ل م - -راق - -ب - -ة احÎام
اŸقاييسس.
ويقÎح مشصروع القانون هذا فتح نشصاط
التقييسس Ÿتدخل Úمؤوهل Úمعتمدين من
قبل السصلطات اŸعنية ،بشصكل يسصمح بتغطية
الطلب الهام للتصصديق على مطابقة السصلع
واÿدمات.

أازمة سصوق اÙروقات يجعل أاك Ìمن
ضصروري هذا التقييم الذي سصتنجزه ا÷زائر
مع ا’–اد اأ’وروبي طبقا أ’حكام اتفاق
الشصراكة.
وخÓل الزيارة اأ’خÒة التي قامت بها
السصيدة موغÒيني ،اŸمثلة السصامية ل–Óاد
اأ’وروب- -ي اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -الشص -ؤوون اÿارج -ي -ة
وسص -ي -اسص -ة اأ’م -ن ،أاع -ل-ن ال-ط-رف اأ’وروب-ي
رسصميا عن موافقته على الطلب ا÷زائري،
ف -ا–ا اÛال أام -ام م -ف -اوضص -ات ل -ت-ك-ي-ي-ف
اŸب- -اد’ت ا’ق- -تصص- -ادي- -ة وال- -ت- -ج -اري -ة بÚ
ال -ط -رف Úم-ع ات-ف-اق الشص-راك-ة ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
مبدإا اŸصصلحة اŸتبادلة
وتقاسصم ا’متيازات.
وواصص- - - - -ل ›لسس
ال - - - -وزراء م - - - -داو’ت - - - -ه
ب -دراسص -ة ع -رضس ل-لسص-ي-د
وزير الطاقة حول بعث
إان -ت-اج اÙروق-ات ع-ل-ى
اŸدي Úال - - - - - - - - - - - - -قصصÒ
واŸتوسصط.
وقد قدم هذا العرضس ‘ البداية تقييم
للوضصع أابرز اŸعطيات التالية:
 إانتاج اÙروقات الذي بلغ سصنة 2007سصقف  233مليون طن معادل نفط ،شصهد
بعد ذلك تراجعا متواصص Óليبلغ  187مليون
طن معادل نفط سصنة  ،2012قبل أان يسصجل
ارتفاعا طفيفا خÓل السصنة التالية
 ا’سص -ت-هÓ-ك ال-وط-ن-ي م-ن اŸن-ت-وج-اتالطاقوية تضصاعف ب 2000 Úو 2014ليبلغ 51
مليون طن معادل نفط.
 اح -ت -ي -اط -ات اÙروق-ات ب-ل-غت 4533مليون طن معادل نفط (أاي  44من اŸائة
م- -ن ا’ح- -ت- -ي- -اط- -ات اأ’صص- -ل- -ي- -ة ال- -ق- -اب- -ل -ة
لÓ-سصÎج-اع) ،م-ن-ه-ا  1387م-ل-ي-ون ط-ن م-ن
النفط و 2745مليار م Îمكعب من الغاز
الطبيعي
 اÛال اŸنجمي الوطني الذي بلغتنسصبة ا’سصتكشصاف به  64من اŸائة يسصجل
مع ذلك تغطية ‘ حدود  4من اŸائة فقط
من خÓل رخصس تنقيب بالشصراكة.

دعم اŸواد
األسضاسضية وتشضجيع
السضتثمار

 12عقدا للتنقيب
على اÙروقات
من جهة أاخرى ،وافق ›لسس الوزراء،
بعد الدراسصة ،على مرسصوم رئاسصي يتضصمن
اŸواف- -ق- -ة ع- -ل- -ى ع- -ق- -ود ال- -ت- -ن- -ق- -يب ع- -ن
اÙروقات واسصتغÓلها.
يتعلق اأ’مر بـ 12عقدا أابرمت يوم 28
جويلية الفارط ب Úالوكالة الوطنية لتثمÚ
اÙروق- - -ات واŸؤوسصسص- - -ة ال- - -ع- - -م - -وم - -ي - -ة
سص- -ون -اط -راك ل -ل -ت -ن -ق -يب ع -ن اÙروق -ات
واسصتغÓلها ‘  12حق Óع Èو’يات ورقلة
و“Ôاسصت وأادرار والبيضس وبشصار وإايليزي.
واسصتمع ›لسس الوزراء بعد ذلك وناقشس
عرضصا حول الشصراكة ب Úا÷زائر وا’–اد
اأ’وروبي ،قدمه السصيد وزير الدولة وزير
الشصؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹.

تقييم اتفاق الشصراكة مع
’وروبي
ا’–اد ا أ
دخ - -ل ات - -ف - -اق الشص- -راك- -ة م- -ع ا’–اد
اأ’وروب -ي ح -ي -ز ال -ت -ن -ف -ي -ذ م-ن-ذ ال-ف-ا— م-ن
سصبتم .2005 Èيعت Èبلدنا الشصروع ‘ تقييم
÷ان -ب -ه ا’ق -تصص -ادي وال -ت -ج -اري ضص-روري-ا،
خاصصة وأان مضصاعفة وارداتنا من الفضصاء
اأ’وروبي  ⁄تكن مرفوقة با’رتفاع اŸنتظر
‘ ا’سصتثمارات اأ’وروبية با÷زائر.

بعث إانتاج اÙروقات
كما قدم العرضس اأ’حكام اÙددة لبعث
إانتاج اÙروقات.
 .1قبل نهاية هذه السصنة ،سصيتم –قيق
مردودية إاضصافية من الغاز والنفط’ ،سصيما
على مسصتوى حقول حاسصي الرمل وحاسصي
مسص -ع -ود وب -رك ÚواŸرق ،ل -ي -ن -ت -ق-ل اإ’ن-ت-اج
ا’جما‹ إا 195 ¤مليون طن مقابل نفط،
‡ا أافضصى إا ¤ارتفاع بنسصبة  4,1من اŸائة
من اÙروقات خÓل نفسس السصنة.
 .2ي- -تضص- -م- -ن الÈن -ام -ج اŸسص -ط -ر ع -ل -ى
اŸدي Úال - -قصص ÒواŸت- -وسص- -ط إان- -ت- -اج 224
مليون طن مقابل نفط سصنة  2019بفضصل:
 –سص Úنسص- - -ب- - -ة اسصÎج- - -اع ا◊ق- - -ول،’سص -ي -م -ا ح -ق -ل -ي ح -اسص-ي مسص-ع-ود وح-اسص-ي
الرمل.
 -تسصريع اسصتغÓل ا◊قول قيد اإ’‚از

باحنت تيديكلت وتينهرت وتيميمون ورقان.
 م -واصص -ل -ة ا÷ه -ود ‘ ›ال ع -م -ل-ي-اتال-ت-ن-ق-يب ال-ت-ق-دي-رية لÓكتشصافات اÙققة
والتنقيب ‘ اŸناطق التي  ⁄تشصهد عمليات
اسصتكشصاف كثÒة وكذا النشصاطات الزلزالية.
و‘ ت -دخ -ل -ه ح -ول ه -ذا اŸل -ف ،ك -ل-ف
ال -رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ا◊ك-وم-ة
Ãرافقة هذه ا÷هود اÿاصصة باÙروقات
من خÓل تعجيل ترقية الطاقات اŸتجددة
التي سصبق وأان “ت اŸوافقة على برنامج
تطويرها.

قرارات فردية حول تعي Úوإانهاء
مهام مسصؤوول Úسصام ‘ Úالدولة
كما طلب رئيسس الدولة من ا◊كومة
العمل ع Èالطرق اŸواتية’ ،حتواء الزيادة
اŸف-رط-ة لÓ-سص-ت-هÓ-ك ال-داخ-لي للمنتجات
الطاقوية والذي قد يؤودي ،إاذا اسصتمر على
وتÒته ا◊الية ،إا ¤تراجع كب Òإ’مكانات
التصصدير اŸتوفرة وارتفاع فاتورة اسصتÒاد
الوقود.
واختتم ›لسس الوزراء أاشصغاله باŸوافقة
على قرارات فردية تتضصمن تعي Úوإانهاء
مهام مسصؤوول Úسصام ‘ Úالدولة.

أاعطى رئيسس ا÷مهورية السصيد عبد العزيز بوتفليقة تعليمات من أاجل مواجهة
الظرف اŸا‹ الصصعب الذي تعرفه البÓد ،موجها أاوامر للحكومة باعتماد صصرامة ‘
ترشصيد النفقات و‚اعة ‘ التسصي Òوتوخي ا◊ذر Œاه تداعيات اضصطرابات سصوق
اÙروقات.
ودع -ا ال -رئ-يسس خÓ-ل ت-رؤوسص-ه اج-ت-م-اع ›لسس ال-وزراء ،السص-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة إا¤
التحسصيسس بخطورة الوضصع اŸا‹ اŸنجر عن تراجع أاسصعار اÙروقات ،التي تشصكل
غالبية مداخيل ا÷زائر اŸمولة الرئيسصية للمشصاريع والنفقات العمومية.
إان التحسصيسس بالظرف العام وتقلبات السصوق النفطية يعد اأسصاسصيا ‘ إاقناع الشصعب
وتفهمه وانخراطه ‘ مسصعى البناء ومسصار التقو Ëوالتجدد.
وقال الرئيسس بوتفليقة ‘ هذا اŸقام ،بعد أان دعا اŸسصتثمرين الوطني Úإا¤
ا’نخراط ‘ مسصعى خلق الÌوة والتشصغيل« ،بفضصل فهم تام للوضصع الراهن سصينضصمّ
الشصعب للجهود الضصرورية للحفاظ على اسصتقÓلية القرار ا’قتصصادي للبÓد والتي
تبقى أاسصاسصية Ÿواصصلة سصياسصة مطابقة لقيمنا اŸتمثلة ‘ العدالة ا’جتماعية
والتضصامن الوطني».
وكشصف الرئيسس ‘ توجيهاته وتعليماته للهيئة التنفيذية ‘ ذات الوقت ،عن
مواصصلة السصياسصة ا’جتماعية اŸتمثلة ‘ دعم اŸواد اأ’سصاسصية وتشصجيع ا’سصتثمار
اŸنتج الذي يعد ﬂرج اأ’زمة اأ’بدي اŸؤوّمن من اهتزازات واضصطرابات.
وتظهر هذه السصياسصة مدى التزام رئيسس ا÷مهورية بÈنا›ه ا’نتخابي ،الذي
وعد من خÓله اŸواطن Úالتكفل بهمومهم وانشصغا’تهم ،باعتماد سصياسصة العدالة
ا’جتماعية وتطبيق ،دون كلل ،الÈامج واıططات التي شصرع فيها منذ اأ’لفية.
وإ’زالة الشصكوك والرد على اأ’صصوات النشصاز ،جاءت توجيهات الرئيسس وتعليماته
صصريحة –مل مؤوشصرات خارطة طريق للحاضصر واŸسصتقبل ،يتصصدرها مواصصلة السصÒ
على نهج دعم ا’سصتثمار والسصياسصة ا’جتماعية ،رغم تراجع اŸداخيل بـ 50من اŸائة
وهذا با’عتماد على موارد صصندوق ضصبط الواردات اŸؤوّمن دوما من الصصدمات
اÿارجية ،بحسصب ما يؤوكد عليه اأهل ا’ختصصاصس من خÈاء اقتصصادي ÚومتتبعÚ
للشصأان ا÷زائري.
اعتمادا على هذه اŸؤوشصرات والنظرة ا’سصتشصرافية للرئيسس بوتفليقة ،جاء ا÷واب
على السصؤوال اÙيّر ،ما العمل وكيف السصبيل Ÿواجهة الطارئ؟ .وقدمت أاجوبة ‘
›لسس الوزراء من قبل رئيسس ا÷مهورية ،تطمئن Ãواصصلة السصياسصة ا’جتماعية
والنفقات العمومية حتى ‘ ظل تراجع اأسصعار البÎول .بل زيادة ‘ التحويÓت
ا’جتماعية لعام  2016وبلوغها  23من اŸائة بدل  7من اŸائة السصنة اŸنقضصية.
توضصحها اŸبالغ اŸوجهة للسصكن واŸقدرة بـ 477مليار دج ودعم العائÓت  446مليار
دج ،والصصحة العمومية بـ 316,5مليار دج واإ’عانات غ ÒاŸباشصرة التي تتجاوز عتبة
 1500مليار دج ﬂصصصصة أاسصاسصا لدفع الفروق ب Úاأ’سصعار ا◊قيقية للوقود والغاز
الطبيعي ‘ سصنة .2016
الوضصعية الصصعبة التي تعيشصها ا÷زائر و– ّسصسس بها ﬂتلف فئات الشصعب ،تتخذ
كدرسس ‘ سصياسصة ترشصيد النفقات واإ’صصرار على ا◊لول البديلة التي كانت دوما ‘
الصصدارة ،منها توسصيع نشصاط ا’قتصصاد وترقيته و–ريره من التبعية اŸفردة للÈميل.
هذا التحرر يجد مكانه ‘ خيارات ا’سصتثمار التي تعتمد تشصجيع الرسصاميل اŸنتجة
والشصراكة ا’سصÎاتيجية ب ÚاŸتعامل Úجريا وراء اسصتحداث الÌوة اŸوّلدة من
ا÷هد البشصري وعقله اŸبدع اŸبتكر وليسس الريع اآ’يل اإ ¤الزوال .هذه التوجّهات
ب ‘ بناء قاعدة صصناعية وفÓحية والتي نادى بها الرئيسس بوتفليقة بÓ
التي تصص ّ
توقف ،ورصصدت لها ا’أموال الطائلة واأنشصئت أ’جلها صصناديق هي التي تفرضس على
اŸتعامل Úالوطني Úاقتحامها لبناء جزائر اأ’من واأ’مان اّ Ùصصنة من أاي تهديد
وصصدمات خارجية ،مثل التي نعيشس تداعياتها Ãرارة جراء انخفاضس أاسصعار البÎول.

الطاقات البديلة رهان قادم

ح -رصص رئ -يسص ا÷م -ه-وري-ة ‘
اج -ت -م -اع ›لسص ال-وزراء ،أامسص،
على التعجيل ‘ ترقية الطاقات
اŸت -ج -ددة وال -ب -دي -ل-ة ،ال-ط-اق-ات
اŸولدة من مصصادر طبيعية غÒ
تقليدية وهي دائمة ’ تنضصب،
’ن-ه-ا م-ن
’ ي -ت -وق -ف ع -ط-اءه-ا ،أ
مصصادر طبيعية متجددة.

نورالدين لعراجي
دعوة الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
ل Ó-ه -ت -م -ام ب -ه -ا ح -ت -ى تصص-ب-ح ب-ديÓ-
اسصÎاتيجيا عن النفط الطاقة التي ’
Áكن التكهن بدوامها على اŸديÚ
اŸتوسصط أاو الطويل ،باعتبارها طاقة
آاي -ل -ة ل -ل -زوال ،م-ن ه-ن-ا وجب ح-ت-م-ي-ا
التفك ‘ Òبدائل أاخرى ،بالنظر إا¤
م -ا ع -رف -ت-ه أاسص-ع-ار ال-ن-ف-ط م-ن ن-زول
ح- -اد ،ع- -ج- -ل ب- -دق ن- -اق -وسس اÿط -ر
ووجوب البحث واللجوء إا ¤ترشصيد
النفقات والتقليصس من الكماليات ثم
البحث عن البديل ضصمانا Ÿسصتقبل
أابنائنا ومسصتقبل البلد الذي هو أامانة
‘ أاعناق اأ’جيال.
“ت- - -لك ا÷زائ- - -ر ال - -ع - -دي - -د م - -ن
اŸم-ي-زات وال-ع-وام-ل اŸسص-اع-دة على
ترقية وتنمية هذه الطاقات البديلة،
انطÓقا من اŸناخ القاري اŸعتدل
وال -ط -اق -ة الشص -مسص -ي-ة اŸت-وف-رة ع-ل-ى
مدار أايام السصنة بجنوبنا الكب ،Òهذه

اأ’خÒة Áك- -ن –وي- -ل- -ه- -ا إا ¤ط -اق -ة
ط-ب-ي-ع-ي-ة تسص-ت-خ-دم ‘ ك-ل ضص-روري-ات
ا◊ي- -اة ب -واسص -ط -ة ب -عضس ال -ت -ق -ن -ي -ات
ا◊ديثة.
ث -م ع -ن ط -ري -ق اÙط-ات ال-كÈى
يسصهل تطبيق وحدة اإ’شصعاع الشصمسصي
ويسصتخرج منها الكهرباء الذي ندفع
ت- -ك- -ل -ف -ت -ه م Ó-ي Úال -دو’رات ،وه -ذا
العامل سصيدعم اÿزينة العمومية ‘
ج- -انب ال- -ن- -ف- -ق- -ات وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى
توازنها.
إان ت - -أاك - -ي - -د رئ - -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة
وحرصصه الدائم ‘ البحث عن بديل
للنفط هو قرار نابع من ما يشصهده
سص -وق ال -ن -ف -ط م -ن تÓ-ع-ب-ات أاره-قت
اŸي -زان ال-ت-ج-اري وأاث-رت ع-ل-ى سص-ع-ر
الدينار ا÷زائري ‘ .نفسس السصياق،
ف -ق -د ح -ان ال -وقت ل-ل-ب-حث ع-ن ط-رق
أاخرى تغنينا عن هذا اŸصصدر اآ’يل
للزوال اليوم أاو غدا.
إان تنوع مصصادر الطاقات البديلة
ب -ت -ن -وع اŸن -اخ ال -ط-ب-ي-ع-ي ا÷زائ-ري،
يسص -اع-د ‘ ال-ل-ج-وء إا ¤ه-ذا ال-ت-ك-ي-ف
ا÷دي -د ل -ل -ج -زائ -ر ‘ ،ظ -ل سص -ي-اسص-ة
التقشصف التي نعيشصها ،ثم ان الرياح
ع -ام -ل م -ه -م وه -ي ب -دي -ل م -ن خ Ó-ل
اسص -ت -ع -م -ال -ه -ا ‘ ضص -خ اŸي -اه وإان -ت-اج
ال- - -ط - -اق - -ة ،إاضص - -اف - -ة إا ¤اأ’م - -ط - -ار
اŸوسصمية التي Áكن اسصتغÓلها ‘
خلق طاقة أاخرى كفيلة بزيادة تنوع

اإ’نتاج الزراعي ،خاصصة قرب السصدود
الكÈى.
كانت للجزائر Œربة رائدة ‘ سصد
بوكردان وبني هارون وكردادة وغÒها
من السصدود التي “ثل صصمام اأ’مان
ل -ق -ط -اع ال-فÓ-ح-ة وال-زراع-ة ومصص-در
اŸياه ا÷وفية ،قد تكون كافية لسصد
ع -ج -ز اŸي -اه ب -أاق -ل ت -ك -ل -ف -ة وب -زم -ن
متقارب ،هذا ناهيك عن اŸد وا÷زر
سصواء ‘ بعضس مناطق الوطن إ’نشصاء
ﬁط - -ات إاضص - -اف - -ي - -ة ،ك - -م - -ا ه- -و ‘
مسص-ت-غ-ا ،Âوه-ران وب-رج م-ن-اي-ل وه-ي
ط - -ري- -ق- -ة ÷أات اإل- -ي- -ه- -ا دول ا÷وار،
سصاهمت ‘ تقليصس فاتورتها.
إان ال- -ط- -اق- -ات ال- -ب- -دي -ل -ة ’ Áك -ن
حصصرها ‘ اŸياه فقط ،بل هي أايضصا
اأ’م -واج السص -ط -ح -ي-ة وط-اق-ات ال-ك-ت-ل
ا◊ي - -وي - -ة وال - -ت - -ي ب - -ادرت ا÷زائ - -ر
بÎشص -ي-ده-ا ع-ن ط-ري-ق إانشص-اء م-راك-ز
الردم التقني للنفايات ،ثم –ويل تلك
الطاقات أاو الكتل ا◊يوية إا ¤معادن
Áكن اسصتعمالها ‘ عديد التجارب
ال -زراع -ي -ة والصص -ن -اع -ي -ة ،وه-ن-ا أايضص-ا
ت-ق-ل-يصس م-ن ك-ل-ف-ة ال-غ-ازات واŸعادن
اŸسص -ت -خ -رج -ة واÙول-ة م-ن ال-ن-ف-ط
بالعملة الصصعبة وبتكلفة باهظة.
إانه بالعودة إا ¤هذه البدائل Áكننا
ال -ت -أاك -د م-ن ضص-م-ان مسص-ت-ق-ب-ل أاج-ي-ال
قادمة ‘ ،ظل غموضس يكتنف العا⁄
ويهدد جغرافيته.
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ألربعاء  ٠٧أكتوبر  ٢٠١٥م
ألموأفق لـ  ٢٣ذي ألحجة  ١٤٣٦هـ

اجتماع ÷نة اŸتابعة ا÷زائرية  -التونسشية للتعاون

مسشاهل ‘ زيارة رسشمية لتونسس اليوم
’فريقي وجامعة الدول العربية ،عبد القادر مسشاهل ،بزيارة رسشمية
يقوم وزير الششؤوون اŸغاربية وا’–اد ا إ
إا ¤تونسس ،اليوم وغدا ،لّÎؤوسس الوفد ا÷زائري اŸششارك ‘ أاششغال الدورة  18للجنة اŸتابعة ا÷زائرية -
التونسشية للتعاون ،بحسشب ما أافاد به ،أامسس ،بيان لوزارة الششؤوون اÿارجية.
أوضسح أŸصسدر ذأته ،أن أشسغال هذه ألدورة
تأاتي –ضسÒأ للجنة أŸشسÎكة ألكÈى ألتي
سستلتئم با÷زأئر يومي  ٢٥و ٢٦أكتوبر –ت
رئاسسة كل من ألوزير أألول عبد أŸالك سسلل
ورئيسس أ◊كومة ألتونسسي أ◊بيب ألصسيد.
وسستÎكز أشسغال ألدورة  ١8للجنة أŸتابعة
أ÷زأئ-ري-ة  -أل-ت-ونسس-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون «ع-لى تعزيز
ألتنسسيق ألسسياسسي ألقائم ب Úألبلدين وتقييم
علقات ألتعاون ألثنائي ،من خلل أسستعرأضس
أإل‚ازأت أÙق -ق -ة ‘ ق -ط -اع -ات أل -ط -اق-ة
وأل -ن -ق -ل وأل-ت-ج-ارة وأŸال-ي-ة وأل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
وألسس -ي -اح-ة ،ووضس-ع تصس-ورأت ج-دي-دة Ùاور
أل- -ت- -ع- -اون ألسسÎأت- -ي- -ج -ي أŸسس -ت -ق -ب -ل -ي بÚ
ألبلدين» ،يضسيف ألبيان.
كما سسيشسكل هذأ أللقاء« ،فرصسة لسستكمال

–ضس Òع -دد ه -ام م -ن ألت-ف-اق-ي-ات وألÈأم-ج
أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ‘ ق-ط-اع-ات م-ت-ن-وع-ة ،ك-ال-قضس-اء

وألصسناعة وألنقل وألصسحة وألسسياحة وألتكوين
أŸهني».
من جهة أخرى ،سسيجري مسساهل خلل
ه -ذه أل -زي -ارة ،ل -ق -اءأت م -ع ك -ب -ار أŸسس-ؤوولÚ
أل- -ت -ونسس -ي Úل -ل -ت -ب -احث ح -ول أل -قضس -اي -ا ذأت
أله -ت -م-ام أŸشسÎك ،لسس-ي-م-ا ت-لك أŸت-ع-ل-ق-ة
بسس -ب -ل ت -ع -زي -ز أل -ت -نسس-ي-ق أألم-ن-ي أل-ق-ائ-م بÚ
أل -ب -ل -دي -ن Ùارب -ة أإلره -اب وت-أام Úأ◊دود
أŸشسÎكة.
كما سستكون هذه أللقاءأت فرصسة لتأاكيد
دع -م مسس -ار أ◊وأر ألسس -ي -اسس -ي أل -ل-ي-ب-ي أل-ذي
ت -رع -اه أأل· أŸت -ح -دة وأل -ه-ادف إأ ¤ت-ك-وي-ن
حكومة وحدة وطنية ،إأ ¤جانب ألوقوف على
ألتطورأت أŸتلحقة ألتي تشسهدها منطقة
ألشسرق أألوسسط وألسساحة ألعربية عموما.

‘ رسشالة وجهها إا› ¤لسس الششيوخ ،الرئيسس أاوباما:

اتفاق اŸسشاعدة القضشائية ا÷زائري  -األمريكي «حديث وعصشري»
’م-ري-ك-ي ب-اراك أاوب-ام-ا
وصش -ف ال-رئ-يسس ا أ
اتفاق اŸسشاعدة القضشائية ‘ اÛال ا÷زائي
ب Úالو’يات اŸتحدة وا÷زائر ،الذي وقع
ب- - -ا÷زائ- - -ر ال- - -ع- - -اصش - -م - -ة ‘ أاف - -ري - -ل 2010
«ب- -ا◊ديث وال- -عصش- -ري» وال- -ذي ي- -رم- -ي إا¤
–سش Úق -درة ال -ب -ل -دي -ن ع -ل -ى ال-ت-ح-ق-ي-ق ‘
ﬂتلف ا÷رائم.
وأوضسح أوباما ‘ ،رسسالة وجهها إأ› ¤لسس
ألشس-ي-وخ أألم-ري-ك-ي ل-ل-حصس-ول ع-ل-ى رأي-ه وم-وأفقته
للتصسديق على هذأ ألتفاق ،أن «ألتفاق هو جزء
من سسلسسلة أتفاقات حديثة للمسساعدة ألقضسائية،
تفاوضست عليها ألوليات أŸتحدة من أجل مكافحة
أألعمال أإلجرأمية بفعالية ،كما أنه يعزز قدرتنا
‘ أل- -ب- -حث وأŸت -اب -ع -ة إأزأء ›م -وع -ة ك -بÒة م -ن

أ÷رأئم».
وأضساف ألرئيسس أألمريكي أوباما ،أن ألتفاق
يضسمن أيضسا تعاونا وأسسعا ‘ أÛال أ÷زأئي.
وÃوجب ه - -ذأ ألت - -ف - -اق ،ي - -ق - -دم ك - -ل ط- -رف
أŸسس -اع -دة ل -ل -ط -رف أآلخ -ر ،لسس -ي -م -ا ‘ ت -ق-دË
أل -دلئ -ل (شس-ه-ادأت ووث-ائ-ق وغÒه-ا) ،و‘ ت-ن-ظ-ي-م
أألشسخاصس Ãن فيهم أÙبوسسون وأألسسفار من
أج- -ل ت- -ق- -د Ëأل- -دلئ- -ل و–دي- -د م- -ك- -ان وه- -وي -ة
أألشسخاصس وأألشسياء وكذأ ‘ ›ال Œميد وحجز
أألملك وأŸمتلكات ألتي كانت ﬁل أو أدوأت
جرÁة.
وط- -لب أل- -رئ- -يسس أوب- -ام -ا م -ن ›لسس ألشس -ي -وخ
أألمريكي ،إأعطاء موأفقة سسريعة للتصسديق على
ألتفاق.

مسشتششارة الرئيسس الفرنسشي إايÓن لو غال:

هناك «تقدم» ‘ الوضشع Ãا‹ خÓل األيام األخÒة
أاك- -دت مسش- -تشش- -ارة ال- -رئ- -يسس ال- -ف- -رنسش- -ي
فرانسشوا هو’ند من أاجل إافريقيا ،إايÓن لو
’ي -ام
غ- -ال ،أان ه- -ن- -اك «ت -ق -دم -ا» سش -ج -ل ‘ ا أ
’خÒة فيما يخصس الوضشع ‘ ما‹ ،مششÒة
ا أ
إا« ¤تأاث »Òا÷زائر ‘ اŸنطقة.
‘ تصس -ري -ح ل -لصس-ح-اف-ة ع-قب أÙادث-ات أل-ت-ي
أج- -رت- -ه- -ا م -ع وزي -ر ألشس -ؤوون أŸغ -ارب -ي -ة وأل–اد
أإلف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة ع-ب-د أل-ق-ادر
مسس -اه -ل ،صس -رحت ألسس -ي -دة ل -و غ-ال ق-ائ-ل-ة« :ل-ق-د
ت-ط-رق-ن-ا إأ ¤أŸسس-ائ-ل أإلف-ري-ق-ي-ة ولح-ظنا تقدما
خلل أأليام أألخÒة فيما يخصس ألوضسع ‘ ما‹
ويجب أŸوأصسلة على هذأ أŸنوأل ‘ ›الت
أألمن وألتنمية وأŸرأفقة ألسسياسسية».
وأضسافت لو غال ،أن «أ÷زأئر لديها تأاث ÒكبÒ
على دول أŸنطقة ومن أŸهم أن تؤوثر هي وفرنسسا
على أألزمات أ÷ارية مثلما هو أ◊ال ‘ ليبيا،
لزمة».
حتى يتم تشسكيل حكومة ويتم إأيجاد حل ل أ

وأشسارت من جهة أخرى ،إأ ¤وجود «تطابق ‘
وجهات ألنظر» ب Úألبلدين حول ألوضسع ‘ تونسس

وليبيا وكذأ حول «ألتهديد أإلرهابي ألذي “ثله
جماعة بوكو حرأم».
وأكد من جهته مسساهل ،أن هذأ أللقاء يندرج ‘
إأطار سسلسسلة «مشساورأت» حول أŸسسائل ألتي تشسغل
ألبلدين ،لسسيما ألوضسع ‘ ما‹ «حيث أن فرنسسا
ت -ع -ت Èج-زءأً م-ن ›م-وع-ة أل-وسس-اط-ة وت-ل-عب دورأ
هاما ‘ تنفيذ أتفاقات أ÷زأئر ألعاصسمة».
وأسسÎسسل مسساهل يقول« :لقد تقاسسمنا أيضسا
أل-ت-ح-ل-ي-لت ح-ول م-وأضس-ي-ع أخ-رى ،م-ن-ه-ا أل-تهديد
أإلرهابي لبوكو حرأم وألوضسع ‘ منطقة ألسساحل
ول-ي-ب-ي-ا وت-ب-ادل-ن-ا وج-ه-ات أل-ن-ظ-ر ح-ول ألدور ألذي
Áك -ن أن ت -ل -ع-ب-ه أل-ه-ي-ئ-ات أإلف-ري-ق-ي-ة وأألوروب-ي-ة،
لسسيما ‘ إأطار ألشسرأكة أألوروبية  -أإلفريقية».
وتطرق ألطرفان من جهة أخرى ،إأ ¤مسسأالة
ألهجرة ‘ أفق قمة ل فاليت (مالطا) أŸقررة ‘
ألشسهر أŸقبل ،بحسسب ما أوضسح ألوزير.

الرئيسس اŸدير العام أام Úمعزوزي من وهران:

سشوناطراك سشتحافظ على مسشتوى جيد لÓسشتثمارات

أاك- - -د ال- - -رئ - -يسس اŸدي - -ر ال - -ع - -ام Ûم - -ع
سش -ون -اط -راك أام Úم-ع-زوزي ،ب-وه-ران ،أان
سشوناطراك «سشتحافظ على مسشتوى جيد
لÓ-سش-ت-ث-م-ارات ،رغ-م ال-ظرف ا’قتصشادي
الذي “ر به البÓد».
وأوضسح معزوزي ،خلل لقاء صسحفي على
هامشس أفتتاح أأليام ألعلمية وألتقنية ألعاشسرة
لسس -ون -اط -رأك ،أن ألن -خ -ف -اضس أ◊ا‹ ألسس -ع-ار
ألبÎول «لن يؤوثر سسلبا على مسستقبل أŸشساريع
ألكÈى لسسوناطرأك» .وأضساف« ،سسيتم أ◊فاظ
على جزء كب Òمن أسستثمارأتنا غ Òأنه يجب
تقليصس ألتكاليف».
وبخصسوصس نقل ألتكنولوجيا أŸسستخدمة ‘
أسستغلل ألغاز ألصسخري وألتكنولوجيات أألخرى
أÿاصسة Ãجال ألطاقة ،لحظ ألرئيسس أŸدير
ألعام لسسوناطرأك أن لقاءأت مثل أأليام ألعلمية
أل-ت-ق-ن-ي-ة ،ت-ع-ت Èف-رصس-ة م-لئ-م-ة ل-ف-هم ألتقنيات
أ÷ديدة وألتكنولوجيا وهو ما Áثل خطوة كبÒة
‘ أŒاه ألنقل».
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مباركي يلتقي توماسس دافÚ

–ديد ›الت تعاون وتبادل ب Úا÷زائر واليونيسشيف
” –دي- -د ›ا’ت ت- -ع -اون وت -ب -ادل بÚ
’· اŸت-ح-دة ل-رع-اي-ة
ا÷زائ -ر وم -ن -ظ -م-ة ا أ
ال -ط -ف -ول -ة (ال -ي -ون -يسش -ي-ف) ،دع-م-ا لÈن-ام-ج
إاصشÓح منظومة التكوين والتعليم اŸهني،Ú
خ- -اصش- -ة ال- -ت- -ك- -ف -ل ب -الشش -ب -اب ال -ذي -ن ت -ق -ل
أاع-م-اره-م عن  16سش-ن-ة وال-ذي-ن ت-وقفوا عن
ال -دراسش -ة ،ب -حسشب م -ا أاف -اد ب -ه ،أامسس ،ب -ي -ان
لوزارة التكوين والتعليم اŸهني.Ú
خلل لقاء جمع ،أمسس أألول ،وزير ألتكوين
وأل-ت-ع-ل-ي-م أŸه-ن-يﬁ Úم-د م-ب-ارك-ي و‡ث-ل م-كتب
أليونيسسيف با÷زأئر توماسس دأف ،Úعرضس ألوزير
«ﬂت -ل -ف ج -وأنب ﬂط -ط ع -م-ل ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن
وألتعليم أŸهني Úفيما يتعلق باŸنظومة ألÎبوية
وأÙيط ألقتصسادي» ،مشسÒأ إأ« ¤ألعمل أ÷اري
ب Úألقطاعات ألثلثة للمنظومة ألÎبوية لتحسسÚ
أدأءأت ه -ذه أŸن -ظ -وم-ة وت-ق-ل-يصس نسس-ب-ة أل-تسس-رب
أŸدرسسي».
م -ن ج -ان -ب -ه ع -رضس ‡ث -ل م-ك-تب أل-ي-ون-يسس-ي-ف
ب -ا÷زأئ -ر «أÙاور أل -كÈى لÈن-ام-ج أل-ت-ع-اون بÚ
أ÷زأئر وأليونيسسيف للفÎة  ،»٢٠٢٠-٢٠١٦مؤوكد
على نقاط ألتطابق مع ألحتياجات فيما يخصس
أŸسساعدة ألتقنية للقطاعات ألتي يغطيها ،سسّيما
ألشسباب وألÎبية وألتكوين».

ويضسيف ذأت أŸصسدر ،أنه ” خلل هذأ أللقاء
ألتفاق على «موأصسلة ألتعاون من أجل دعم من
أل -ي -ون -يسس -ي-ف ل-لشس-ب-اب أŸت-خ-رج Úم-ن م-ن-ظ-وم-ة
أŸقبل Úعلى أللتحاق بسسوق ألعمل بدعم ما‹ من
أل–اد أألوروب - -ي» ،م - -وضس - -ح - -ا أن ه- -ذأ أل- -دع- -م
«سس-ي-تضس-م-ن أسس-اسس-ا مسس-اع-دة ف-ي-م-ا ي-خصس أÈÿة
لتطوير أدوأت ألتوجيه أŸهني وتكوين مسستشسارين
للتوجيه».

بوششوارب من عنابة:

ضشرورة بعث القاعدة الصشناعية وحّل مششاكل مركب ا◊جار اسشتعجاليا

ت -ف -ق -د وزي -ر الصش -ن -اع -ة واŸن -اج -م ع -ب -د
السش Ó-م ب -وشش -وارب ،أامسس ،ب -و’ي -ة ع -ن -اب -ة،
اŸرافق ا◊يوية للقطاع ،حيث وقف مطو’
أام -ام م -ركب أارسش -ي -ل -ور م-ي-ط-ال ال-ذي ي-ع-تÈ
أاسشاسس القاعدة الصشناعية الششرقية ،مؤوكدا
على إاعادة النظر ‘ اŸششاكل الداخلية التي
ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا اŸركب ل-ي-ت-مششى مع السشياسشة
ا’ق-تصش-ادي-ة ا÷دي-دة أاو م-ا ي-ع-رف ب-ق-انون
ا’سش -ت -ث -م -ارات ا÷دي -د ،ا÷ي -ل ال -ث-ا Êم-ن
ال -ق -ان -ون ال -ذي سش-ب-ق-ه ب-ق-اع-دة ا’سش-ت-ث-م-ار
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ألوزير دعا كل أألطرأف ألفاعلة إأ ¤ألتكاتف
وأÿروج Ãركب أرسسيلور ميطال من ألنفق أŸظلم
ألذي أدخلته فيه بعضس أألطرأف جرأء سسوء تقدير
م -ن أل -ن -اح -ي-ة أإلدأري-ة ،إأ ¤ج-انب أل-تشس-دي-د ع-ل-ى
أŸسساهم أألجنبي للتقّيد ببنود ألشسرأكة وألسسعي
إأ ¤رفع أإلنتاج وفق ما يتمشسى وحاجة ألسسوق
أل -وط -ن -ي -ة إأ ¤م -ادة أ◊دي -د وألصس -لب .ك -م-ا أشس-ار
بوشسوأرب إأ ¤أن ألقانون أ÷ديد يرتكز على ثلثة
أسسسس ،ه -ي تصس -ح -ي -ح إأط -ار ضس-ب-ط ألسس-ت-ث-م-ارأت
أÿارج - -ي - -ة أŸب - -اشس - -رة وأŸلئ - -م - -ة ب Úن - -ظ - -ام
أل -ت -ح -ف -ي -زأت وألسس -ي -اسس-ة ألق-تصس-ادي-ة وم-رأج-ع-ة
ألتدأب ÒأŸؤوسسسساتية .وقد ” إأعادة تشسكيل نظام
ألتحفيزأت حول توجه ،Úهما ضسبط ألمتيازأت
حسسب ألسسياسسة ألقتصسادية للبلد وتسسهيل وتسسريع
أإلجرأءأت.
كما دعا ألوزير خلل معاينته Ÿصسنع تركيب
ع -رب -ات وه-ي-اك-ل أŸيÎو ب-ع-ن-اب-ة ،إأ ¤ت-ث-م Úه-ذه
ألتجربة وتوسسيعها بعد ألنجاح ألكب Òألذي سسجلته
‘ تزويد ألسسوق ألوطنية من خلل تركيب وصسيانة
عربات أŸيÎو ،مشسددأ على ضسرورة ألسسعي إأ¤
ألتصسنيع وأكتسساب تكنولوجيا ألصسناعة وجعل عنابة
ألقاعدة ألصسناعية أألو ¤بالبلد ،من خلل إأعادة
ب-عث مشس-اري-ع صس-ن-اع-ي-ة أخ-رى ب-ه-دف أسس-ت-ح-دأث
ألÌوة خارج إأطار أÙروقات ،خاصسة بعد تدهور
أسسعارها ‘ أألسسوأق ألدولية .وأوضسح ،أن أ÷هود

ت- -رت- -ك -ز ‘ أŸرح -ل -ة أ◊ال -ي -ة ع -ل -ى إأ‚از ف -روع
صس-ن-اع-ي-ة ع-ل-ى أŸسس-ت-وى أل-وط-ن-يŒ ،سس-د ألوجود
ألصسناعي للبلد وفق خارطة ” وضسعها مسسبقا،
حيث ” تدشس Úسسلسسلة من أألقطاب تتمثل ‘
أ◊ديد وألصسلب مصسنع بلرة بجيجل ألذي هو ‘
طور أإل‚از ،إأ ¤جانب أ◊جار وألتعدين وصسناعة
ألسس -ي -ارأت وأŸي -ك-ان-يك وأإلل-كÎون-يك وأل-ك-ه-رب-اء
ب -غ -رب أل -ب -لد وم -وأد أل -ب -ن -اء وأل -نسس -ي-ج وصس-ن-اع-ة
أŸلبسس وأŸناجم وألصسيدلة على مسستوى وليات
ألوسسط.
كما شسدد وزير ألصسناعة على إأعادة ألنظر ‘
أŸشس -اري -ع أ÷وأري -ة ل -ل-ح-رف-ي Úوأصس-ح-اب أŸه-ن
أ◊رة ،من خلل توسسيع Œربة أ◊رفي Úألناجحة
إأ ¤مشس -اري -ع Ÿؤوسسسس -ات م -ت -وسس -ط -ة ق -ادرة ع -ل -ى
–قيق قفزأت نوعية ‘ تزويد ألسسوق أÙلية
ب -ال -ع -دي -د م -ن ألح -ت -ي-اج-ات ،ع-ل-ى غ-رأر أÿشسب
وتصسنيع إأطارأت ألعربات وكذأ لوأحق ألسسيارأت
وفق أŸعاي ÒألعاŸية ‘ هذأ أÛال ،من خلل
رسسكلة علمية إلطارأت وكوأدر وطنية وفق قوأعد
ألسسوق ألدولية.
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التصشال اŸؤوسشسشاتي ﬁور ﬁادثات ڤرين واŸمثلة األ‡ية لÈنامج «بنود»
اسشتقبل حميد ڤرين وزير ا’تصشال ،أامسس،
Ãق-ر وزارت-ه السش-ي-دة أان-ا ك-ريسش-ت-ي-ن-ا داك-وسشتا
 ·ÓاŸتحدة واŸمثلة
أامرال ،اŸنسشقة اŸقيمة ل أ
’‰ائي «بنود».
للÈنامج ا إ
تناولت أÙادثات طرق ووسسائل تطوير ألتعاون
ب ÚأŸنظمة أأل‡ية ووكالتها ‘ ميدأن ألتصسال.
وع Èأل -ط -رف -ان ع -ن أرت-ي-اح-ه-م-ا ل-ع-م-ل-ي-ة «رأدي-و
إأفريوأن» «إأذأعة كل وأحد» ألتي تنفذ بشسرأكة مع
مؤوسسسسة أإلذأعة ألوطنية ‘ إأطار ألتعريف بـ ١٧هدفا
للتنمية ،أطلقتها أأل· أŸتحدة ‘  ٢٦سسبتم٢٠١٥ È
‘ ذكرى تأاسسيسسها ألـ.٧٠
كما تناول ألطرفان ‘ ﬁادثاتهما ﬁاور ألتعاون
ﬁل ألهتمام وموأصسلة ألتشساور لتجسسيد مشساريع،
م - -ن - -ه - -ا ت - -ك- -وي- -ن ألصس- -ح- -اف- -ي› ‘ Úال ألتصس- -ال
أŸؤوسسسساتي.

وأشس- -ار م- -ع- -زوزي ،إأ ¤أن أألي- -ام أل- -ع- -ل -م -ي -ة
وألتنقية “ثل إأطارأ جيدأ للتبادل ،دأعيا إأ¤
«ألسستفادة من Œارب أآلخرين وكذأ من Œارب
أإلطارأت وألتقني Úألقدأمى أŸتقاعدين».

لشس -ارة ،ت -ت-ن-اول أألي-ام أل-ع-ل-م-ي-ة وأل-ت-ق-ن-ي-ة
ل -إ
أل -ع-اشس-رة لسس-ون-اط-رأك ،أل-ت-ي ت-دوم ث-لث-ة أي-ام،
موضسوع «ألتكنولوجية إأجابة للتحديات ألطاقوية
لليوم وأŸسستقبل».

اÛلسس الششعبي الوطني يششارك ‘ اŸنتدى العاŸي للنسشاء الŸÈانيات
يشسارك أÛلسس ألشسعبي ألوطني ،أليوم،
Ãكسسيكو سسيتي (أŸكسسيك) ‘ ،أشسغال قمة
أŸنتدى ألعاŸي للنسساء ألŸÈانيات ،بحسسب
ما أفاد به ،أمسس ،بيان للمجلسس.
وأوضسح ذأت أŸصسدر ،أن هذه ألقمة -

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألتي سستدوم إأ ¤غاية  9أكتوبر أ÷اري -
سستناقشس ‘ جلسسات عامة ،سسبل تفعيل تأاثÒ
أل- -نسس- -اء ‘ ›الت ،ألسس- -ي- -اسس -ة ،أŸسس -اوأة
وأÙاصسصسة ‘ ألنتخابات ،ميدأ Êألتجارة
وأألع -م -ال ،أل -ت-ن-م-ي-ة أŸسس-ت-دأم-ة ،أل-ه-ج-رة،

أل- -رع- -اي- -ة ألصس- -ح -ي -ة وك -ذأ أل -ت -دريب ع -ل -ى
أسستعمال شسبكات ألتوأصسل ألجتماعي».
لشسارة ،فإان أÛلسس ألشسعبي ألوطني
ل إ
سس -ي -ك -ون ‡ث-ل خ-لل ه-ذأ أل-ل-ق-اء ب-ك-ل م-ن
ألنائب Úدورة آأمال وتياتي حياة.

ششكر وتقدير
أعربت أسسرتا بلوزداد وعلي ششريف عن تأاثرهما ألعميق ،بشسأان ألشسهادأت
وألدعم وأŸوأسساة ألتي تلقتها ،إأثر وفاة أامينة بلوزداد ،أŸولودة ربيعة علي شسريف.
بهذه أŸناسسبة أألليمة ،تتقدم ألعائلتان بأاصسدق عبارأت ألشسكر لفخامة رئيسس
أ÷مهورية ألسسيد عبد ألعزيز بوتفليقة ،وإأ ¤ألسسيد ألوزير أألول ،وإأ ¤ألسسيد وزير
أل- -ث- -ق- -اف- -ة ،وإأ ¤ألسس -ي -د وزي -ر ألتصس -ال ،وإأ ¤وأ‹ أ÷زأئ -ر ،وإأ ¤أŸدي -ر أل -ع -ام
ل -ل -مسس -تشس -ف -ى أŸرك -زي ل-ل-ج-يشس ب-ع Úأل-ن-ع-ج-ة وأإﬂ ¤ت-ل-ف ألسس-ل-ط-ات أŸدن-ي-ة
وألعسسكرية ،و كل من تقدموأ برسسالة تعزية ،وأعربوأ عن حزنهم ‘ أŸصساب
أ÷لل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ترأاسست اجتماع اللجنة الوطنية ،مسسلم:

إأدرأج بنود ميثاق أŸرأأة ألعاملة ‘ مشسروع ألقانون أ÷ديد
’سسرة مونية مسسلم ،أامسس ،أان وزارة العمل وافقت مبدئيا على ثلثة بنود
كشسفت ،وزيرة التضسامن الوطني واŸرأاة وقضسايا ا أ
من ميثاق اŸرأاة العاملة ،الذي تعكف الوزارة على دراسسته ومناقشسته ضسمن ÷نة وطنية ﬂتلطة تضسم عدة قطاعات وزارية
’عتماد مواد اŸيثاق ‘ قانون العمل ا÷ديد الذي يدرسس حاليا على مسستوى وزارة العمل والتشسغيل والضسمان ا’جتماعي.
حيث أاعلن يوم الثامن مارسش عن
ضش- -رورة إاع -داد وث -ي -ق -ة شش -ام -ل -ة
لتنمية ›ال عمل اŸرأاة ،حيث
“ث - -ل م - -واد اŸي - -ث- -اق ال- -ت- -ي
صش - -رحت وزي - -رة ال - -تضش- -ام- -ن أان
واف- - -قت وزارة ال- - -ع - -م - -ل ع - -ل - -ى
ا÷زائر تعد البلد العربي الوحيد
إادراج-ه-ا ،ت-ك-ي-ي-ف م-ن-اصشب عمل
الذي يعطي مكانة للمرأاة ع Èكل
أامهات اأ’طفال اŸرضشى وتفعيل
م -ؤوسشسش -ات ال -دول-ة ،م-وضش-ح-ة أان
اŸي- -ك- -ان -ي -زم -ات اÿاصش -ة ب -ه -ا،
ق- -ي- -م احÎام اŸرأاة ن- -اب- -ع -ة م -ن
إاضشافة إا ¤تكييف سشاعات عمل
أاصشالة اÛتمع ا÷زائري.
أاول -ي -اء اأ’ط-ف-ال ذوي اإ’ع-اق-ات،
و‘ مقابل هذا يبدو ا÷انب
وكذا تفعيل دور طلب العمل وهو
ال - -ق - -ان- -و◊ Êم- -اي- -ة اŸرأاة أاكÌ
ما أاكدته مسشلم ‘ كلمتها لدى
أاه -م -ي -ة م -ن خ Ó-ل م -ا ط -رح -ت-ه
ت-رأاسش-ه-ا اج-ت-م-اع ال-لجنة الوطنية
‡ث- -ل -ة وزارة ال -ع -دل أام -ي -ن -ة ب -ن
ة
اıتلطة إ’عداد ميثاق اŸرأا
م -نصش -ور ل -دى ع -رضش-ه-ا ل-ل-ج-انب
Ãقر الوزارة.
و‘ هذا اإ’طار تنتظر وزارة ن- - - - -ظ- - - - -ام ا◊صشصش ضش- - - - -م - - - -ن ال- -ق- -ان- -و ،Êح- -يث ت- -ط- -رقت إا¤
ك - -م - -ا واف- -قت وزارة ال- -ع- -م- -ل ال-تضش-ام-ن ال-وط-ن-ي ان-ت-هاء إاعداد اŸقÎح -ات ال -ت -ي أاع-دت-ه-ا ÷ن-ة ›ا’ت ح- -م- -اي- -ة ال -نسش -اء أاث -ن -اء
م -ب -دئ -ي-ا ،ق-الت وزي-رة ال-تضش-ام-ن وثيقة اŸرأاة العاملة “اما بعد اŸي -ث -اق وع -دم اع-ت-ب-اره ك-إاج-راء ع-م-ل-ه-ن وك-ي-ف-ية تسشهيل وصشولهن
ع- - -ل- - -ى م - -ادة تشش - -ج - -ع أاح - -داث عقدها لعدة لقاءات على مدار ل-ل-ت-م-ي-ز اإ’ي-ج-ابي لصشالح اŸرأاة ،إا ¤ا÷ه -ات ال -قضش -ائ -ي-ة ‘ ح-ال
اŸؤوسشسشات اÿدماتية ‘ ›ال سشنة كاملة ،حيث صشرحت مسشلم مؤوكدة أان تنفيذ فحوى اŸيثاق ت- - -ع- - -رضش- - -ه - -ن إا– ¤رشش - -ات أاو
ال -ت -ك -ف -ل ب -اأ’شش -خ -اصش ل-ت-دع-ي-م أان الوزارة اأ’و ¤طلبت مواصشلة لن يتأاتى إا’ من خÓل التداب Òمضشايقات داخل بيئة العمل.
و‘ ه - -ذا اÿصش- -وصش ذك- -رت
قدرات اŸرأاة العاملة والتخفيف ال-ت-ع-اون م-ع ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ينة ا÷ديدة اŸزمع إادراجها ضشمن
م -ن اأ’ع-ب-اء اŸن-زل-ي-ة وال-ع-ائ-ل-ي-ة ال - -ت - -ي تشش - -م - -ل وزارات ال - -ع- -دل ق -ان -ون ال -ع -م -ل ال -ذي ه-و بصش-دد ‡ث - -ل- -ة وزارة ال- -ع- -دل ب- -ق- -ان- -ون
اŸتصشلة بها ،مؤوكدة أان الوثائق وال- -ت- -ك- -وي- -ن اŸه- -ن- -ي وال- -ع- -م- -ل اإ’ع - - - -داد –ت إاشش - - - -راف وزارة العقوبات الذي ” تعديله ويتم
ال -ث Ó-ث ال -ت -ي أاع -دت -ه -ا ال -ل-ج-ن-ة والضش -م -ان ا’ج -ت -م -اع-ي ،ب-ه-دف العمل ،مششÒة إا ¤إا‚از دراسشة مناقششته على مسشتوى الŸÈان،
اŸتمثلة ‘ وثيقة اŸرأاة العاملة ت- -ع- -م- -ي- -ق ال- -ت -ف -كﬂ ‘ Òت -ل -ف اسش-ت-طÓ-ع-ي-ة ح-ول ع-مالة اŸرأاة كما ذكرت Ãادة قانونية تسشلط
وإاج- -راءات Œسش- -ي- -د م -قÎح -ات اأ’ح -اك-م اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ع-م-ل اŸرأاة با÷زائر توششك مصشا◊ها على عقوبات على الزوج الذي يحرم
اŸي- -ث- -اق وا’قÎاح -ات اÿاصش -ة وإادراج ما هو ضشروري منها ‘ ا’ن -ت -ه -اء م -ن -ه -ا ق -ري-ب-ا ‘ إاط-ار اŸرأاة العاملة من حق التصشرف
‘ اŸال الذي Œنيه من عملها
Ãخ- -ت- -ل- -ف ال -ق -ط -اع -ات ضش -م -ن مششروع قانون العمل الذي يجري ميزانية التجهيز.
ي-ن-درج م-ي-ث-اق اŸرأاة ال-ع-ام-ل-ة وهذا ما يدخل ‘ ›ال العنف
اللجان اŸصشغرة قد رفعت إا ¤إاثراؤوه حاليا.
الوزارة اأ’و.¤
وت -أاسش -فت مسش -ل -م ل -ع-دم إادراج ضشمن برنامج رئيسش ا÷مهورية ،ا’قتصشادي حسشب اŸتحدثة.

جÓل بوطي

غنيات مدير التجارة Ãركب «جيكا»:

العدد

16844

›اهدون يدلون بشسهاداتهم حول الثورة

05

كتابة ألتاريخ ألوطني حماية للذأكرة أ÷ماعية
ق - -دم أامسس ›اه - -دون شس - -ه- -ادات- -ه- -م
ا◊ي -ة ح -ول مشس-ارك-ت-ه-م ‘ ال-ث-ورة وم-ا
ع -ايشس -وه م -ن أاح -داث ب -ق -يت خ -ال -دة ‘
’مة ا÷زائرية ،وتندرج هذه
ذاكرة ا أ
الشس -ه -ادات ضس-م-ن الÈن-ام-ج اŸسس-ط-ر م-ن
طرف اŸتحف الوطني للمجاهد برعاية
وزارة اÛاه-دي-ن ،ل-تسس-ج-ي-ل شس-هاداتهم
ب -ط -ري -ق -ة م -ن -ه-ج-ي-ة ل-ت-ك-ون م-ادة خ-ام
’عادة كتابة تاريخ
يسستغلها الباحثون إ
ال -ث-ورة وف-اء ل-رسس-ال-ة الشس-ه-داء ب-ح-ف-ظ
لجيال الصساعدة.
ذاكرتهم ل أ

سسهام بوعموشسة
و‘ هذا الصشدد ،أاوضشح اأ’سشتاذ ا÷امعي
يوسشف تلمسشا Êأان اŸتحف الوطني للمجاهد
ارتأاى تسشجيل الششهادات ا◊ية للمجاهدين
ب -ط -ري -ق -ة م-ن-ه-ج-ي-ة ،ط-ي-ل-ة السش-ن-ة وك-ت-اب-ت-ه-ا
أاكادÁيا للدفاع عن بطو’ت ششعبنا وحمايتها
م -ن ال -ت -زي -ي -ف ردا ع -ل -ى ك -ت -اب -ات اŸدرسش -ة
ال- -ك -ول -ون -ي -ال -ي -ة ال -ت -ي –رف ت -اري -خ ال -ث -ورة
التحريرية ،و وفاء لرسشالة الششهداء ،مضشيفا
أان هناك فرق ÷مع الششهادات تنتقل نحو
اÛاه -دي -ن ال -ذي -ن ي -ق -ط -ن -ون ‘ ال -و’ي-ات
ال-ب-ع-ي-دة ل-تسش-ج-ي-ل شش-ه-ادات-ه-م ،وبالتا‹ يكون
هناك بنك للمعلومات التاريخية كمادة خام
تكون ‘ متناول الباحث ÚواŸؤورخ.Ú
من جهته –دث اÛاهد عمر صشامت،
عن التحضش Òللثورة ‘ منطقة متيجة بالو’ية
ال -راب -ع-ة ،وع-ن مشش-ارك-ة ف-وج م-ن اŸن-اضش-لÚ
ال-ذي-ن أارسش-ل-ه-م ك-ر Ëب-ل-ق-اسش-م ب-ق-ي-ادة أاع-م-ر

أاوع- -م- -ران ،ح- -يث تضش- -اربت اأ’ق- -اوي -ل ح -ول
عددهم وسشبب ›يئهم للمنطقة ،و‘ هذا
اÿصش- -وصش صش -ح -ح اÛاه -د صش -امت ب -عضش
اŸعلومات التاريخية ،قائ Óإان هؤو’ء حÚ
قدموا إا ¤منطقة حلوية قرب بوفاريك “ت
اسش -تضش-اف-ت-ه-م وت-أام Úل-ه-م ك-ل شش-ئ ك-ون-ه-م ’
يعرفون اŸنطقة وعيون العدو منتششرة ‘ كل
مكان.
وأاكد ‘ هذا اإ’طار ،أان سشبب ›ئ فوج
اŸن -اضش -ل Úه -و ل-ل-مشش-ارك-ة ‘ ال-ه-ج-وم ع-ل-ى
ث-ك-ن-ت Úت-ت-وف-ران ع-ل-ى ﬂزون م-ن اأ’سش-ل-ح-ة
والذخÒة ،أاما الفوج اآ’خر فقام بالهجوم على
ثكنة بالبليدة.
ودعا اÛاهد صشالح قوجيل ‘ تدخله اإ¤
ال -ت-م-حصش وال-دق-ة ‘ ك-ت-اب-ة ت-اري-خ ا÷زائ-ر،
وحسشبه أانه قد حان الوقت إ’عطاء توجيهات
للتسشجيÓت والÎكيز على ا÷انب العسشكري
للثورة لغاية  1962ثم ا’نتقال إا ¤اŸعركة
السش- -ي- -اسش- -ي- -ة ال- -ت -ي ك -انت م -وج -ه -ة ل -لشش -عب
ا÷زائ-ري ،مضش-ي-ف-ا أان ا÷انب ال-دب-ل-وم-اسش-ي
للتعريف بالثورة مهم ‘ الكتابات التاريخية.
وت -ط -رق ع-ب-د ال-ع-زي-ز واع-ل-ي ›اه-د م-ن
ال -و’ي -ة ال -ث -ال -ث-ة ،إا ¤ظ-روف ان-ع-ق-اد م-ؤو“ر
الصش -وم -ام ،ب -ق -ري -ة أاوز’ق -ن وك-ي-ف-ي-ة ت-قسش-ي-م
اŸهام على اŸناضشل ÚباŸنطقة باعتباره كان
مكلفا بالقضشاء على مسشتوى العرشش ،قائ Óإان
أاششغال اŸؤو“ر انتهت ‘ أاواخر أاوت ،1956
و‘ هذا الششأان ،دعا ÿضشر بورقعة اŸؤورخÚ
ل -ل -ت -ع -م -ق ‘ وث -ي -ق -ة م -ؤو“ر الصش -وم-ام ال-ت-ي
اعتÈها متنفسشا جديدا للثورة.

للقضساء على البناءات الفوضسوية بالعاصسمة

ترحيل أزيد من  ٣آأ’ف عائلة إأ ¤ألبليدة وبومردأسس

نغطي  ٪٥٩من ألسسوق ألوطنية باأ’سسمنت

’سس- -م- -نت
ي - -ع - -د اŸركب الصس - -ن- -اع- -ي أ
ا÷زائ-ر «ج-ي-ك-ا» ق-ط-ب-ا صس-ناعيا بامتياز
’ولية للبناء والذي
’حد أاهم اŸواد ا أ
أ
ي - -ع - -ول ال - -ي - -وم ك - -ثÒا ع - -ل - -ي - -ه ‘ سس- -د
اح -ت -ي-اج-ات اŸشس-اري-ع ال-كÈى ل-ل-ت-ع-مÒ
’شسغال العمومية من مادة
والسسكن وا أ
’سس- -م- -نت واÿرسس- -ان -ة اŸسس -ل -ح -ة ،م -ن
ا أ
خلل وحداته الـ  12العاملة على كافة
الÎاب الوطني ‘ انتظار إانهاء أاشسغال
إا‚از وحدت Úجديدت Úبكل من بشسار
و سسوق أاهراسس ،حسسبما علمت «الشسعب»
أامسس ،م -ن ال -ق-ائ-م Úع-ل-ى ج-ن-اح اÛم-ع
العارضس ‘ Úالصسالون الدو‹ للصسناعة
‘ ط -ب -ع -ت -ه ال -ت -اسس -ع-ة ،ب-قصس-ر اŸع-ارضس
الصسنوبر البحري.

قصسر اŸعارضض :حبيبة غريب
وكشش -ف ب -اŸن -اسش -ب-ة غ-ن-ي-ات ع-ب-د ا◊ك-ي-م
م -دي-ر م-رك-زي ل-ل-ت-ج-ارة وال-تسش-وي-ق ب-اŸركب
الصش -ن -اع -ي أ’سش -م -نت ا÷زائ -ر« ،أان أاول -وي-ات
اÛم-ع ه-ي ت-ل-ب-ي-ة ط-ل-ب-ات ال-دول-ة اŸت-ع-ل-قة
Ãششاريع البناء والتعم Òالعديدة التي أاطلقت
‘ إاط-ار الÈام-ج اÿم-اسش-ي-ة ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،وال-تي
–مل معها التحدي الكب Òالذي ششدد عليه
كل من الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل ووزير
السشكن والعمران واŸدينة عبد اÛيد تبون،
و الرامي لتسشليم اŸنششآات السشكنية ا›ÈŸة
خÓل سشنة .»2016
وأاضشاف اŸسشؤوول عن التسشويق قائ Óإان
اŸركب «يصشنع وينتج للسشوق الوطنية ،وهو

يغطي حاليا نسشبة  59باŸائة من احتياجاتها،
خاصشة تلك اŸتعلقة Ãششاريع التنمية التي
سش-ن-ت-ه-ا ا◊ك-وم-ة ا÷زائ-ري-ة ك-م-ا أان-ه ’ ي-ب-يع
مباششرة للخواصش».
وكشش- -ف غ- -ن- -ي- -ات ع- -ب- -د ا◊ك -ي -م ‘ ه -ذا
الشش- - -أان»:أان إادارة اÛم- - -ع ت- - -ع - -م - -ل ع - -ل - -ى
اŸسشاهمة ‘ رفع هذا التحدي الكب Òبتنسشيق
جهودها وبرامج إانتاجها بغية توف Òطلبات
وزارة السشكن ‘ وقتها».
كما برمج ›مع «جيكا»
إان-ت-اج  11,5م-ل-ي-ون ط-ن من
اأ’سش-م-نت ب-ك-ل أان-واع-ه سشنويا،
يقول غنيات ،مششÒا أان هذه
الكمية قد ” Œاوزها ‘ سشنة
 2014وفقا لتزايد الطلب على
هذه اŸادة اأ’ولية بأاك Ìمن
 566أالف طن.
وكون احتياجات السشوق حاليا تتعدى الـ23
مليون طن سشنويا ،فقد قام اÛمع ‘ -2013
 2014باسشتÒاد  240أالف طن لتلبية الطلبات
اŸقدمة ،قال غنيات مفصشحا ‘ هذا الششأان
عن» دراسشة يقوم بها حاليا اÛمع من أاجل
رفع لرفع قدرات اإ’نتاج السشنوية بنسشبة جد
ملحوظة.

وال -هضش -اب ال -ع -ل -ي -ا ،ك -ون كÈي -ات اŸشش -اري -ع
ال -ت -ن -م -وي-ة ل-ل-خ-م-اسش-ي ال-ق-ادم م›Èة ب-ه-ذه
اŸن- -اط- -ق اأ’م- -ر ال- -ذي رف- -ع ال- -ط- -لب ع -ل -ى
اأ’سشمنت ومواد البناء اأ’خرى بششكل هائل.
‘ ح Úكانت احتياجات و’يات ا÷نوب
تÎاوح بالنسشبة لكل واحدة ما ب 25 Úو 35أالف
طن فقط ،أاصشبحت اليوم ،أاضشاف غنيات «
على سشبيل اŸثال و’ية “Ôاسشت تطلب حاليا
أاك Ìمن  100أالف طن من اأ’سشمنت سشنويا،
وه- -ن- -اك و’ي- -ات أاخ- -رى –ت- -اج ل- -ت- -جسش- -ي- -د
مششاريعها هي اأ’خرى ما ب 50 Úو 100أالف
طن من اأ’سشمنت هذا ويقوم اÛمع وفقا
لطلب الوزير اأ’ول بالسشهر على تلبية طلبات
الو’يات العششر ا÷نوبية Ãادة اأ’سشمنت».
كما كششف ذات اŸسشؤوول أان «احتياجات
و’ية ورقلة تفوق  12٧أالف طن ،والبيضش 39
أالف طن والنعامة  2٧أالف طن وأاخÒا بسشكرة
أاك Ìمن  82أالف طن من اأ’سشمنت» ،مششÒا
أان -ه -ا أارق-ام رصش-دت ‘ ن-ه-اي-ة شش-ه-ر سش-ب-ت-مÈ
اŸنصشرم.
ويأاخذ اÛمع على عاتقه مصشاريف النقل
ب -ت -دع -ي -م م -ن ا◊ك -وم -ة ،مششÒا إا ¤أان ه-ذه
اأ’خÒة كانت ‘ ما مضشى تدعم النقل للقطاع
ال-ع-م-وم-ي واÿاصش ع-ل-ى ح-د السش-واء ،ل-ك-ن-ه-ا
اليوم تكتفي بدعم العمومي فقط.
و‘ ششأان أاخر أافصشح غنيات على زيادة
الطلب على اأ’سشمنت اŸضشاد للرطوبة سشواء
‘ و’يات الششمال أاو ا÷نوب وكذا على مادة
اÿرسش - - -ان - - -ة اŸسش - - -ل- - -ح- - -ة،
ب -اخ -تÓ-ف نسش-ب-ه-ا ،مششÒا أان
 50ب- -اŸائ -ة م -ن ال -وح -دات
اÿاصش -ة ب -إان -ت -اج ه -ذه اŸادة
توجد حاليا ‘ حالة نششاط
م -ك -ث -ف ‘ ان -ت -ظ -ار ال -ت-ح-اق
ال -ب -اق -ي ب -ركب ال -تصش -ن -ي -ع ‘
اŸسشتقبل القريب.
وعن جودة اŸنتوج وتطابقه وفقا للمعايÒ
الدولية ،أاكد من جانبه كرﬂ Ëلوف ،رئيسش
مصش - -ل - -ح - -ة ا◊رارة ب - -اŸع - -ه- -د ال- -دراسش- -ات
واÿدمات التكنولوجية وصشناعة مواد البناء،
« سشيتسشم »’’ ،cetimالتابع Ÿركب «جيكا «،
ق- -ائ  ،Ó-إان ك -ل وح -دة “ت -لك  Èﬂم -راق -ب -ة
خاصش بها على أان يتم التطبيق النهائي Ãركز
«سش-ي-تسش-م »’’ cetimال -ذي ي -حضش -ى ب-دوره
بششهادة تأاهيل»  »٧025 isoاŸسشلمة له من
قبل اللجنة الفرنسشية للمطابقة.
وأاك- -د ﬂل- -وف ع -ل -ى أاه -م -ي -ة اخ -ت -ب -ارات
اŸراق - -ب - -ة خ- -اصش- -ة وأان اıاب- -ر واŸع- -ه- -د
ي-ح-ت-ك-م-ون ع-ل-ى أاح-دث ال-وسش-ائ-ل وال-تقنيات
واÈÿات اŸؤوهلة.

أنتاج  ١١ ،٥مليون
طن سسنويا وألرقم
مرشسح للزيادة

أرتفاع ألطلب على منتجات
أŸركب با÷نوب
وكششف اŸدير اŸركزي للتسشويق والتجارة
ع- -ن دراسش- -ة أاخ- -رى ق -امت ب -ه -ا إادارة ›م -ع
«ج -ي -ك -ا « خ -اصش -ة ب -ت -م -وي -ن ا÷ن -وب ال -ك-بÒ

اسس -ت-ك-م-ا’ ل-ع-م-ل-ي-ات الÎح-ي-ل ال-ت-ي
انطلقت منذ شسهر جوان  ،2014تسستأانف
’سس-كان
و’ي-ة ا÷زائ-ر ع-م-ل-ي-ة إاع-ادة ا إ
 ،19حيث سستشسمل العملية ترحيل نحو
’ح -ي -اء
 8000ع- -ائ- -ل- -ة تشس- -غ- -ل أاك Èا أ
ال -قصس -دي -ري -ة ع Èم -راح -ل ،ح -يث م -ن
اŸنتظر أان تشسمل عملية اليوم أازيد من
 3650عائلة تشسغل  06أاحياء قصسديرية
وموقع Úللتجهيزات العمومية وعمارة
واح - -دة م- -ه- -ددة ب- -ا’ن- -ه- -ي- -ار ،سس- -ي- -ت- -م
ت-وزي-ع-ه-م ع-ل-ى ح-ي Úسس-ك-ن-ي Úويتعلق
’مر بكل من حي  3555مسسكن ببلدية
ا أ
سس -ي -دي ح -ام -د ب -و’ي -ة ال -ب -ل -ي-دة وح-ي
 1588مسس -ك -ن ب -ب -ل -دي -ة سس-ي مصس-ط-ف-ى
بو’ية بومرداسس.

سسارة بوسسنة
وتششمل عملية الÎحيل حسشب ما أافاد به
زوخ خÓل ندوة صشحفية Ãقر الو’ية ‘ هذه
اŸرحلة  2469عائلة من اأك Èحي قصشديري
ع -ل -ى مسش -ت -وى ال-ع-اصش-م-ة ،وه-و ح-ي ال-رم-ل-ي
ب -ب -ل -دي -ة جسش -ر قسش-ن-ط-ي-ن-ة ال-ذي يÎب-ع ع-ل-ى
مسشاحة  50هكتار ،حيث سشتسشمح عملية إاعادة
إاسش -ك -ان ق -اط -ن -ي -ه ب -إا‚از مشش -روع ال -ط -ري -ق
ا’زدواجي الرابط ب Úالطريق السشيار ششرق-
غ- -رب وال- -ع- -اصش- -م- -ة ومشش- -روع ت -ه -ي -ئ -ة وادي
ا◊راشش والطريق الرابط ب Úالطريق السشريع
ششرق غرب Ãدخل واد أاوششايح ،باإ’ضشافة إا¤
ت-رح-ي-ل  32ع -ائ -ل -ة م-ن م-وق-ع مصش-ن-ع اآ’ج-ر
«بولوح سشابقا «اÙاذي ◊ي الرملي والكائن
بنفسش البلدية Ãجموع  2501عائلة بالنسشبة
◊ي الرملي ومصشنع اآ’جور «بولوح».
كما تسشتفيد  490عائلة كانت تششغل موقع
«منبع اŸاء سشابقا ببومعطي ببلدية بوروبة
من إاعادة اإ’سشكان ،و 461عائلة تقطن ا◊ي
القصشديري «الباخرة اÙطمة الواقع ببلدية

ب -رج ال-ك-ي-ف-ان ،و 30ع -ائ -ل -ة م-ن م-وق-ع ا◊ي
ال- -قصش -دي -ري «’ل -ة نسش -وم -ر» ب -ب -ل -دي -ة ال -دار
البيضشاء ،باإ’ضشافة إا 22 ¤عائلة كانت تششغل
مواقع Œهيزات عمومية منها  19عائلة من
م-وق-ع ن-ف-ط-ال ب-اÿروب-ة ب-ب-ل-دي-ة اŸق-ري-ة و3
عائÓت من موقع «سشوقرال» باÿروبة ببلدية
اŸقرية .
وتسش- -م- -ح ع- -م- -ل -ي -ات الÎح -ي -ل حسشب زوخ
باسشÎجاع وعاء عقاري هام تقدر مسشاحته
اإ’جمالية بأازيد من  63هكتار منها  50هكتار
ب-ح-ي ال-رم-ل-ي و 06ه-ك-ت-ار م-ن م-وق-ع «م-ن-بع
اŸاء»ببوروبة و 05هكتار من موقع «الباخرة
اÙط -م -ة « وه -ك-ت-اري-ن م-ن م-وق-ع اÙي-ط
اأ’م -ن -ي إ’ق -ام -ة ال -دول -ة زرال-دة وال-ذي رح-ل
سشكانه سشابقا.
ومن أاجل ضشمان السش Òا◊سشن للعملية،
كششف زوخ عن Œنيد ﬂتلف إاطارات البلدية
و اŸصشالح اأ’منية ،أاعوان ا◊ماية اŸدنية،
دواوي -ن الÎق -ي-ة وال-تسش-ي Òال-ع-ق-اري و أاع-وان
ﬂتلف اŸؤوسشسشات الو’ئية والبلدية كما ”
تسشخ Òوسشائل نقل لÎحيل العائÓت.
وح -رصش -ا ع -ل -ى ت -وف Òظ -روف ال -ت-م-درسش
ا÷ي -د أ’ب -ن -اء ال -ع -ائ Ó-ت اŸع -ن-ي-ة ب-ع-م-ل-ي-ات
الÎحيل ،أافاد الوا‹ بأان مواقع ا’سشتقبال قد
” Œهيزها بـ › 5معات مدرسشية ومتوسشطة
وث -ان -وي -ة ب-ك-ل م-ن ح-ي  3555ب-ب-لدية سشيدي
ح -ام -د ب-و’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،و›م-ع Úم-درسش-يÚ
وم -ت -وسش -ط-ة وث-ان-وي-ة ب-ح-ي 1588ب-ب-ل-دي-ة سشي
مصشطفى بو’ية بومرداسش.
وأاكد الوا‹ على أاهمية اسشتقبال الطعون
من طرف ديوان الÎقية والتسشي Òالعقاري
لدراسشة اŸلفات وا◊ا’ت اŸقصشية من أاجل
ال -ن-ظ-ر ‘ م-دى أاح-ق-ي-ت-ه-ا ‘ ا’سش-ت-ف-ادة م-ن
السشكنات ا÷ديدة ،داعيا إاياهم ’نتهاج لغة
ا◊وار م - -ن أاج- -ل ح- -ل مشش- -اك- -ل- -ه- -م ب- -ط- -رق
حضشارية.
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ألموأفق لـ  23ذي ألحجة  1436هـ

 1٤ألف ملف مودعة Ÿكتتبي عدل  1و2

تعميم عملية إاصصدار بطاقات التعريف الوطنية البيومÎية

كششف مدير أŸششاريع أŸكلف Ãلف تسشي Òوكالة عدل بومردأسض ،عبد ألعزيز قادة ،متحدثا لـ «ألششعب» ،على هامشض أليوم
’‚از
’ن من  10300وحدة سشكنية ،منها  ٧00وحدة أنطلق بها أ إ
ألتحسشيسشي للسشكن ببومردأسض ،أن ألو’ية أسشتفادت ◊د أ آ
ببلدية خميسض أÿششنة ،مع توقع أ’نطÓق ‘ إأ‚از  8000وحدة حتى نهاية ألسشنة ،مقابل وجود  1٤ألف ملف Ÿكتتبي عدل
 1و ،2منها  3آأ’ف ملف لعدل  1و 11ألف ملف لعدل  .2هذه ألوضشعية توقفت عندها «ألششعب» وبع ÚأŸكان.

بومردآسس :ز /كمال

هي أألخرى من  800وحدة أي Ãجموع 1500
وحدة.
ع -ن مشس -روع ع-اصس-م-ة أل-ولي-ة أل-ذي أسس-ال
ألكث Òمن أ◊ ،Èجدد ‡ثل ألوكالة تأاكيده لـ
«ألشسعب» بأان مشسروع  800وحدة سسكنية بحي
ألكرمة سسينطلق قريبا ،وكل ما جرى ،بحسسب
أŸصسدر ،هو تغي ‘ Òموقع أإل‚از ألسسابق
ع -ل -ى ج -انب أل-ط-ري-ق أل-وط-ن-ي رق-م  24ألتي
تشسهد عملية توسسعة ‘ ،ح Úأعت Èوضسعية
حي  93مسسكنا أŸنجز وسسط أŸدينة ألذي
يتوأجد به مكتب ألوكالة ﬂصسصسا Ÿكتتبي

عدل وأحد وأثن ،Úنافيا أن يكون ” تسسليمه
ألشسخاصص من خارج ألولية وكل من أسستفاد
من أŸوقع حاليا سسيتم درأسسة وضسعيته ‘
ألبطاقية ألوطنية للسسكن.
ك -م -ا كشس-ف م-دي-ر أŸشس-اري-ع ب-وك-ال-ة ع-دل
بومردأسص ،عن طريقة توزيع باقي أŸشساريع
ب -ب -ل -دي -ات ب -وم -ردأسص ،م -ن -ه -ا  2900ببلدية
أل -ن -اصس -ري-ة ‘ ط-ري-ق أإل‚از ،و 1400وحدة
ب- -ب- -ل- -دي -ة أÿروب -ة ‘ ،ح Úت -ب -ق -ى وضس -ع -ي -ة
أŸشس-اري-ع أألخ-رى م-رت-ب-ط-ة ب-قضس-ي-ة أل-ع-قار،
بحسسب قوله.

‘ أآلون- -ة أألخÒة ،خ- -اصس- -ة ب- -ع -د إأط Ó-ق أل -دول -ة
ألÈأمج أÿماسسية لرئيسص أ÷مهورية ألسسيد عبد
ألعزيز بوتفليقة ،حيث أسستفادت ألولية من  20ألفا
و 397وحدة سسكنية.
وفيما يخصص ألسسكنات طور أإل‚از قال ذأت
أŸتحدث ،إأن عدد سسكنات ألÎقوي أŸدعم قيد
أإل‚از بلغ  1080وحدة سسكنية ،و 500وحدة سسكنية
‘ ألسسكن ألÎقوي ألعمومي ،و 500وحدة سسكنية ‘
‰ط ألسسكن ألبيع باإليجار ،و 2000سسكن عمومي
إأيجاري ‘ طور ألتشسييد.
م -ن ج -ه -ت -ه ÿضس -ر ب -ن م -رأح ،م -دي -ر أل-ت-ع-مÒ
وأل -ه -ن -دسس -ة أŸع -م-اري-ة وأل-ب-ن-اء ب-أادرأر ،أوضس-ح أن
مصسا◊ه –يي هذه ألفعاليات –ت شسعار« :ترقية
أسستعمال موأد ألبناء أŸتوفرة ﬁليا ‘ بÓدنا»،
وأل- -ت- -ي Áك- -ن أن ي- -رت -ك -ز ع -ل -ي -ه -ا إأ‚از ألÈأم -ج
ألسسكنية ،باعتبارها موأد أسساسسية موجودة ﬁليا.
وتندرج هذه ألفعاليات ‘ إأطار –سسيسص أŸوأطنÚ

بأاهمية ألبناء باŸوأد أÙلية وأثرها على ألسسكن
وأل- -ع- -م -رأن .وق -ال أŸت -ح -دث ،إأن -ه ” إأنشس -اء 250
Œزئ-ة أج-ت-م-اع-ي-ة وري-ف-ي-ة أنشس-ئت ب-الولية وإأبرأز
تأاثÒها على عملية ألبناء وألتي من شسأانها ألقضساء
على ظاهرة ألبناء ألعشسوأئي.
ب -دوره ع -يسس -اوي ع-ب-د أل-رح-م-ان ،م-دي-ر دي-وأن
ألتسسي Òألعقاري ،أبرز أن أŸشساركة ‘ ألصسالون
تدخل ‘ إأطار توضسيح جهود ألدولة ‘ عملية
إأ‚از ألسس -ك -ن -ات ألج -ت -م-اع-ي-ة ،وب-ل-غت أ◊صس-ي-ل-ة
أإلجمالية لهذه ألسسكنات بالولية  20ألفا و397
مسسكن على مسستوى ألولية.
وبخصسوصص مشساركة أŸركز أ÷زأئري للÎأث
أل -ث -ق -ا‘ أŸب -ن -ي ب -ال -ط ،Úأوضس -ح م-رأد ه-ن-دوسص
أŸه -ن -دسص أŸع -م -اري ،أن دورن -ا ت -رق -ي-ة أل-ع-م-ارة
ألطينية وذلك بتحسس Úألصسورة أ÷مالية لها.

أابواب إاعÓمية مفتوحة على السصكن والعمران بأادرار
–تضشن دأر ألثقافة لو’ية أدرأر ،على
’عÓ-م-ي-ة أŸفتوحة
’ب-وأب أ إ
م-دأر أسش-ب-وع ،أ أ
ع -ل-ى ألسش-ك-ن أل-ع-م-رأن وأل-ب-ن-اء –ت شش-ع-ار:
«ألسش - -ك - -ن أŸن - -اسشب م - -ن أسشسض أل - -ت - -ن - -م - -ي - -ة
أŸسش-ت-دأم-ة وأل-فضش-اءأت أل-عمومية للجميع»،
’‰اط ألسش -ك -ن -ي -ة
ب- -ه- -دف إأب- -رأز ﬂت -ل -ف أ أ
وسش- -ب- -ل ت- -رق- -ي -ت -ه -ا وت -ط -وي -ره -ا م -ن ط -رف
’ضش -اف-ة إأ ¤إأطÓ-ع
أ◊ك -وم -ات وأل -دول ،ب -ا إ
أŸوأط- -ن Úع- -ل- -ى ج- -ه -ود أل -دول -ة ‘ ألسش -ك -ن
وألعمرأن وسشبل ترقيته وتطويره.
وأوضسح قربوز عبد ألرحيم ،مهندسص معماري
Ãديرية ألسسكن بأادرأر ،أن ألولية أسستفادت من 68
ألفا و 725وحدة سسكنية ‘ ألبناء ألريفي ،موزعة
على ألسسكن ألتطوري  1650وحدة سسكنية و8500
إأع-ان-ة ت-رم-ي-م ،و 58أل-ف-ا و 575وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ‘
ألسسكن ألريفي.
وعرف ألسسكن ألعمومي أإليجاري أنتعاشسا كبÒأ

أآدرآر :فا— عقيدي

أزيد من  ٧9ألف وحدة سشكنية بتيارت

دعوة ’سصتحداث ‰ط معماري خاصس Ãنطقة الهضصاب العليا
أحيت تيارت ،أمسص أألول ،فعاليات أليوم ألعاŸي
وألعربي للسسكن لسسنة  ،2015وألذي جاء –ت شسعار:
‘ألسسكن أŸناسسب من أسسسص ألتنمية أŸسستدأمة» ،خصسصص
للتعريف بآاليات تنفيذ ألسسÎأتيجيات أŸوجهة لقطاع
ألسس -ك-ن ،ب-ح-يث أح-تضس-نت دأر أل-ث-ق-اف-ة «ع-ل-ي م-ع-اشس-ي»
‚Óازأت أÙققة ‘ ›ال ألسسكن وأŸشساريع
عروضسا ل إ
أŸسسجلة ألتي تهدف أ ¤ألقضساء على أزمة ألسسكن.
وأجمع أŸشساركون ‘ ألتظاهرة ،على أحÎأم معايÒ

ألعمرأن ،باعتبار ألهندسسة أŸعمارية ألوجه أ◊ضساري
للمجتمعات ،فهي تÎجم تفك Òوعقلية ألسساكنة .كما دعا
أŸهندسسون أŸعماريون إأ ¤أسستحدأث ‰ط معماري
خاصص Ãنطقة ألهضساب ألعليا عموما وألرتكاز على
خلفيات ألولية ألتاريخية وألعقائدية وأ◊ضسارية وكذأ
م -وروث -ه -ا أŸادي .وب -خصس-وصص ألسس-ك-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة
أل -تسس -اه -م -ي -ة وألÎق -وي أŸدع -م ،ف -ب -ل -غ ع -دده-ا 6960
وح -دة.أم -ا صس -ي -غ -ة ع-دل ف-اسس-ت-ف-ادت أل-ولي-ة م-ن 2600

وحدة ،منها  ‘ 1500طور أإل‚از ببلدية تيارت.
وأ‹ تيارت أكد حرصسه ألدأئم على ألتخفيف من
أزم-ة ألسس-ك-ن وأل-قضس-اء ع-ل-ى ألسس-ك-ن-ات أل-ف-وضس-وية ،وأنه
سسُ-ت-و ¤أأله-م-ي-ة ل-ل-ط-ب-ق-ة أل-هشس-ة م-ن أÛتمع وسستكون
طريقة توزيع ألسسكنات باإلفرأج عن قائمة إأسسمية –مل
ألصس-ور ألشس-خصس-ي-ة ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن ،ل-ك-ي ل ت-هضسم حقوق
أحد.

أك Ìمن  ٤آأ’ف طالب بجامعة ڤاŸة

تيارت :عمارة.ع

تخصصصصات جديدة بعد عملية تقييم و‚اعة
أعطى عميد جامعة « 8ماي بڤاŸةﬁ ،مد
‰امشش-ة ،أرق-ام-ا ع-ن أل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن أل-تحقوأ
باŸقاعد ألدرأسشية هذأ أŸوسشم وقدر عددهم
بـ ٤٤9٤طالب ،منهم  3296إأناث و 1198ذكور،
يتوزعون بنسشب متفاوتة على كليات ألعلوم
’‹
’عÓم أ آ
وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ،أل-ري-اضش-ي-ات وأ إ
وعلوم أŸادة ،ألعلوم أ’قتصشادية وألتجارية
وع -ل -وم أل -تسش -ي ،Òع -ل -وم أل -ط -ب-ي-ع-ة وأ◊ي-اة
’رضض وأل - -ك - -ون ،ع - -ل - -وم أ◊ق- -وق
وع - -ل - -وم أ أ
’دأب وأل-لغات وألعلوم
وأل-ع-ل-وم ألسش-ي-اسش-ي-ة ،أ آ
’نسشانية وأ’جتماعية.
أ إ
أم - -ا ف - -ي - -م - -ا ي - -خصص ع - -م - -ل- -ي- -ة أل- -ت- -ح- -ويÓ- -ت
أل -دأخ -ل -ي -ة وأÿارج -ي -ة ،سس -ج-لت أ÷ام-ع-ة ،ب-حسسب
ﬁمد ‰امشسة ،ما ›موعه  1320طلب ،منها 540
ط -لب –وي -ل ب Úأل -ك-ل-ي-ات و 780ط -لب –وي -ل بÚ
أ÷امعات ،حظي  790طلب بالقبول.
ف - -ي - -م - -ا ي - -خصص ط- -ور أŸاسس ” ،Îت- -أاه- -ي- -ل 06
أختصساصسات جديدة خÓل ألسسنة أ÷امعية / 2015
 2016ل -يصس -ب -ح أل -ع -دد أإلج -م -ا‹ لÓ-خ-تصس-اصس-ات
أŸعتمدة  78تخصسصسا تتمشسى وألتحول ألقتصسادي
وسسوق ألعمل وألتنمية ألوطنية.
قدر ‰امشسة عدد ألطلبة ‘ ألسسنة أألو ¤ماسسÎ

بـ 1677طالب ،مؤوكدأ فتح  07مسسارأت جديدة ‘
أل -دك -ت-ورأه و 36م -نصس -ب -ا ،ل -يصس -ب -ح ع -دد مسس-ارأت
ألدكتورأه  29مسسارأ.
وقدر عميد أ÷امعة أألسساتذة أŸؤوطرين بـ848
أسستاذ بنسسبة تسساوي أسستاذ لكل  17طالبا وتختلف
نسسبة ألتأاط Òمن كلية إأ ¤أخرى .مشسددأ على مسسأالة
أ÷ودة ‘ ألتعليم ألعا‹ ،باعتبارها إأحدى ألركائز
أألسساسسية لنموذج أإلدأرة ألناجحة.
جامعة  8ماي  1945تسسعى جاهدة للوصسول إأ¤
مسس -ت -وى ع -ال م -ن أل-ت-ن-افسس-ي-ة أل-ع-اŸي-ة ،م-ن خÓ-ل
ألعناية بتحسس Úأألدأء وترقية ألعمل ألبيدأغوجي
وت-ط-وي-ر أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ت-ك-وين ،وإأدخال وسسائل
أل-ت-ع-ل-ي-م أ◊دي-ث-ة وأŸت-ط-ورة ‘ أل-ع-م-ل-ية ألتعليمية،
وترسسيخ ثقافة ألتقييم ألذأتي ‘ ألوسسط أ÷امعي
ب Úك- -ل ف- -ئ -ات أألسس -رة أ÷ام -ع -ي -ة ع -ل -ى أخ -ت Ó-ف
مسستوياتها.
–دث ‰امشسة عن عملية ألتقييم ألذأتي وألتي
قام بها فريق من أ÷امعة وÃشساركة كافة منسسوبيها
بهدف طرح أألفكار ورصسد ألوأقع أ◊ا‹ وحصسر
ن- -ق- -اط أل- -ق- -وة وألضس- -ع- -ف ووضس- -ع أسسÎأت- -ي- -ج -ي -ات
وخطط مسستقبلية ،تكون مبنية على منطق ومنطلق
وأقعي.

16844

’دأرة من أŸوأطن بع“ Úوششنت
‘ إأطار تقريب أ إ

أاك Ìمن  ١٠آا’ف وحدة سصكنية ببومرداسس

أخÒأ وب -ع -د أل -ف -رأغ أل -ذي شس -ك -ل -ه غ -ي-اب
مسس -ؤوول إأدأري وم -دي -ر ج -ه -وي Ÿك -تب ع-دل
ببومردأسص ،وكل ما تبع ذلك من غياب أدنى
معلومات عن مشساريع سسكنات عدل بالولية،
وَدَفَع مكتتبي عدل  1و 2إأ ¤ألحتجاج ‘ أكÌ
من مناسسبة ،أنفرجت أألمور أخÒأ على أألقل
م -ن أ÷انب أإلع Ó-م -ي ،ب -ع -د ت-نصس-يب م-دي-ر
مكلف بتسسي Òملفات ألوكالة أÙلية ألذي
أع -ل -ن ،أمسص ،ب -ن -وع م -ن أل -ت-فصس-ي-ل ع-ن ع-دد
ألسسكنات أıصسصسة للولية ،أŸوأقع وأسسباب
ألتماطل وتغي Òبعضص أŸشساريع من منطقة
إأ ¤أخرى.
‘ هذه ألنقطة بالذأت ،أكد ‡ثل وكالة
عدل ،أن من ب ÚأŸشساريع قيد أإل‚از حاليا،
مشس- -روع  700وح-دة سس-ك-ن-ي-ة ب-ب-ل-دي-ة خميسص
أÿشسنة ،ألتي وصسلت بها أألشسغال حوأ‹  5من
أŸائ- -ة ‘ ،أن- -ت- -ظ- -ار ألن- -ط Ó-ق ‘ Œسس -ي -د
مشسروع ثاٍن بذأت ألبلدية يتكون من 3000
وح- -دة سس- -ك- -ن- -ي -ة ‘ .ح Úأرج -ع سس -بب ع -دم
أنطÓق مشسروع  700وحدة سسكنية ببودوأو إأ¤
مشسكل عقاري بحت ،نظرأ لوجود أŸشسروع
‘ أرضسية فÓحية ،ما دفع ألوكالة إأ– ¤ويل
أŸشسروع نحو بلدية برج منايل ألتي أسستفادت

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

ألعدد

06

ت-أات-ي أل-ع-م-ل-ي-ة ب-ع-د أنضس-م-ام ج-ام-ع-ة ڤ-اŸة سسنة
 2013إأ ¤أŸشسروع أŸغاربي للتقييم ألذأتي ،ألذي
يضس -م  03ج-ام-ع-ات ج-زأئ-ري-ة وه-ي ج-ام-ع-ة ڤ-اŸة،
ب- -وم- -ردأسص ووه- -رأن و 03ج -ام -ع-ات م-غ-رب-ي-ة و04
جامعات تونسسية.
خضسعت جامعة ڤاŸة بتاريخ  24سسبتم2014 È
إأ ¤عملية تقييم خارجي من طرف وفد يتكون من
خÈأء أوروبي ،Úترأسسته مديرة أŸكتب أŸغاربي
للوكالة أ÷امعية ألفرنكفونية متكون من  04خÈأء
أوروب -ي› ‘ Úال أ÷ودة ‘ أل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع-ا‹ م-ن
فرنسسا وبلجيكا وأÛر وإأ ¤عملية تقييم دأخلي من
طرف ÷نة وزأرية تابعة للمفتشسية ألعامة ‘ إأطار
منهجية وزأرة ألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي ألرأمية.
أخ- -تÒت ج- -ام- -ع- -ة ڤ- -اŸة ‰وذج- -ا ‘ أل -تسس -يÒ
وأل -ت-ن-ظ-ي-م وأل-ت-حصس-ي-ل أل-ع-ل-م-ي ل-وضس-ع أسسسص ت-ك-ون
م-ن-ط-ل-ق-ا ل-ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا وت-ع-م-ي-م-ها على كافة جامعات
ألوطن .وهذأ ألتمّيز ألذي أنفردت به ،إأ ¤جانب
ج-ام-ع-ت-ي ت-ل-مسس-ان ومسس-ت-غ-ا ،Âك-ان ن-ت-ي-ج-ة أ÷ه-ود
أŸبذولة من طرف أألسساتذة وأŸوظف Úوألعمال
وإألطارأت ‘ ألسسهر وألتكفل باŸهمة ألبيدأغوجية
ألبحثية للجامعة.

ڤاŸة :آمال مرآبطي

شش - -رعت م - -دي - -ري- -ة
أل- -ت- -ن- -ظ- -ي -م وألشش -ؤوون
أل- -ع- -ام- -ة ب- -و’ي -ة عÚ
“وشش- -نت ‘ ،ت- -ع- -م- -ي -م
عملية إأصشدأر بطاقات
أل -ت -ع -ري -ف أل -وط -ن -ي-ة
أل-ب-ي-ومÎية ع Èكافة
بلديات ألو’ية ،ألبالغ
ع - -دده - -ا  28بلدية،
وهذأ ‘ إأطار تعليمات
وزي - - -ر أل - - -دأخ- - -ل- - -ي- - -ة
وأ÷ماعات أÙلية من
أج -ل عصش -رن -ة أ◊ال -ة
أŸدنية.
«ألششعب» رصشدت ألعملية بع ÚأŸكان.
ك - -ان وأ‹ ع“ Úوشس - -نت ح - -م - -و أح - -م - -د
ألتوهامي ،قد أعلن عن ألنطÓق ‘ ألعملية
من بلدية حمام بوحجر خÓل زيارته أألخÒة
لهذه أŸنطقة ،ليتم ألشسروع ‘ إأصسدأر بطاقة
ألتعريف ألوطنية ألبيومÎية ع Èكافة بلديات
ألولية عقب أسستفادة أعوأن شسبابيك أ◊الة
أŸدنية من تكوين ‘ هذأ أÛال وتزويدهم
ب -ك -اف -ة أŸع -ل -وم -ات أÿاصس-ة ب-ن-ظ-ام أل-ع-م-ل
وتخصسيصص أعوأن ﬂتصس ‘ ÚأإلعÓم أآل‹.
كما ” توجيه بعضص ألتعليمات حول كيفية
أسس -ت -ق -ب -ال أŸوأط -ن Úوأل -ت -ع -ام -ل م -ع ب-عضص
أإلشسكالت ألتي قد تردهم ويتم موأجهتها
خ Ó-ل ن -ظ -ام عصس -رن -ة أ◊ال -ة أŸدن -ي-ة ،و”
إأطÓ- -ع- -ه- -م ع -ل -ى ب -عضص أل -ق -وأن Úأ÷دي -دة
وألتعليمات أÿاصسة بضسمان خدمات أحسسن
للموأطن.Ú
وقد ” ،منذ أشسهر ،تعميم نظام تطبيقي
آأ‹ لسس- -تصس- -دأر ألشس- -ه- -ادأت أıت -ل -ف -ة م -ن
ألشسبابيك ،فيما يتعلق بشسهادة أŸيÓد وشسهادة
عقد ألزوأج وغÒها ...فيما يشسرع حاليا ‘
أل -ت -حضس Òل-ع-م-ل-ي-ة إأصس-دأر ب-ط-اق-ة أل-ت-ع-ري-ف
ألوطنية ألبيومÎية من شسبابيك ألبلديات ،مع
أل -ت -حضس Òمسس-ت-ق-ب Ó-أيضس-ا إلصس-دأر ج-وأزأت
ألسسفر ألبيومÎية من ألبلديات ،مثلما هو جاٍر
ع -ل -ي -ه أ◊ال ع Èب -ل -دي -ات ﬂت -ل -ف ولي -ات
ألوطن.
وت - -ن- -درج ه- -ذه أÿط- -وة ‘ إأط- -ار –سسÚ
أÿدمة ألعمومية وعصسرنة أإلدأرة ،لسسيما ‘
شس-ق-ه-ا أŸت-ع-ل-ق ب-اسس-ت-خ-رأج ألوثائق ألرسسمية
لتقريب أإلدأرة من أŸوأطن.

افتتاح ثانوية جديدة
ف-ت-حت ث-ان-وي-ة ج-دي-دة ب-اŸن-ط-ق-ة ،جنوب
شسرق عاصسمة ألولية ع“ Úوشسنت– ،مل
إأسسم ألشسهيد عجاج عبد ألقادر وتدخل ضسمن
أإلج -رأءأت أŸت-خ-ذة ل-ت-خ-ف-ي-ف ألضس-غ-ط ع-ن
ثانوية ألبشس Òأإلبرأهيمي ألتي كانت –صسي
نحو  1400تلميذ بدأية أŸوسسم وقد دشسن
ألثانوية وأ‹ ع“ Úوشسنت بحضسور أŸنتخبÚ
أألسسرة وألÎبوية.
أت- -خ -ذت أإلدأرة أل -ع -دي -د م -ن أŸق -اي -يسص

لتحويل تÓميذ ألسسنة أألو ¤وألثانية ثانوي،
منها مقر أإلقامة بالدرجة أألو .¤فيما ⁄
“سص عملية ألتحويل تÓميذ ألسسنة ألنهائية،
ورف- -ع أل- -تÓ- -م- -ي -ذ وأول -ي -اؤوه -م أل -ع -دي -د م -ن
ألنشسغالت ،على غرأر تزفيت ألطرق وألنقل
أŸدرسسي وأألمن .وهنا أكد ألوأ‹ أنه ” أخذ
إأجرأءأت أسستعجالية ‘ ألجتماع ألذي جمعه
ب -أاول -ي -اء أل -ت Ó-م -ي -ذ ،ب -دءأً ب-ت-زف-يت أل-ط-ري-ق
أŸؤودي إأ ¤ألثانوية بحر أألسسبوع ألقادم ،أإ¤
ج -انب أسس -ت-غÓ-ل أل-ن-ق-ل أ÷ام-ع-ي ،م-ع إأدرأج
خطوط أخرى إأ ¤غاية ألثانوية.
كما أسستحسسن أولياء ألتÓميذ ألقرأر ألذي
أت-خ-ذت-ه أŸدي-ري-ة أل-وصس-ي-ة ،وأل-قاضسي بإابقاء
ألتÓميذ دأخل ألثانوية ‘ ألفÎة ألصسباحية.

توزيع أازيد من  35أالف قنطار
من ا◊بوب على الفÓحÚ
ت- -ع -ت Èع“ Úوشس -نت رأئ -دة ‘ ألسس -ن -وأت
أألخÒة ‘ كث Òمن ألشسعب ألفÓحية ،من
خÓ-ل تسس-ج-ي-ل-ه-ا ل-ن-ت-ائ-ج مشس-ج-عة على أرضص
أŸي -دأن ،ك -م -ا ت -ع-ت ÈأŸن-ط-ق-ة فÓ-ح-ي-ة بÓ-
منازع.
‘ هذأ ألسسياق ،كشسفت مصسالح ألفÓحة
ب- -ولي- -ة ع“ Úوشس -نت لـ «ألشس -عب» ،أن ك -اف -ة
ألÎتيبات أtتخذت إل‚اح أŸوسسم ألفÓحي
 ‘ .2016-2015هذأ ألسسياق ،شسرعت تعاونيتا
أ◊ب- -وب وأل- -ب- -ق- -ول -ي -ات أ÷اف -ة ب -ولي -ة عÚ
“وشس -نت ودأئ -رة ح -م -ام ب -وح -ج-ر ‘ ،ت-وزي-ع
أ◊بوب وأألسسمدة على ألفÓح ،Úحيث بلغت
كمية أ◊بوب أŸوزعة ◊د أآلن أزيد من 35
أل -ف ق -ن-ط-ار ،ف-ي-م-ا Œاوزت ك-م-ي-ة أألسس-م-دة
أآلزوتية وألفوسسفاتية  16ألفا و 750قنطار.
Œدر أإلشس- - - - - -ارة ،إأ ¤أن أŸسس- - - - - -اح- - - - - -ة
أıصسصس- -ة Ùصس- -ول أ◊ب -وب ت -ق -در بـ112
ألف و 800هكتار خÓل هذأ أŸوسسم ،منها 48
ألف هكتار ﬂصسصسة للقمح ألصسلب ،و 17ألف
هكتار للقمح ألل ،Úو 45ألف هكتار للشسعÒ
و 2800هكتار للخرطال و 7400هكتار لتكثيف
ألبذور .وما –قق ‘ أŸيدأن ألفÓحي من
‚اع -ة ي -رتسس -م ‘ ألسس -ت-ث-م-ارأت أل-فÓ-ح-ي-ة
أل -ن -م -وذج -ي -ة ت -لك أŸت -وأج-دة ع-ل-ى مسس-ت-وى
ألولية.

ع“ Úوشسنت :ب.م .آألمÚ

ندوة تكوينية Ÿنتخبات سشعيدة

مشصاركة اŸرأاة ‘ اÛالسس اŸنتخبة ‘ الواجهة
أخ-ت-ت-مت ،أمسض ،أل-ن-دوة أل-ت-ك-وي-نية
Ÿن- -ت- -خ- -ب- -ات أÛالسض أÙل- -ي- -ة ل- -و’ي -ة
سش- -ع- -ي- -دة ،أŸن- -ظ- -م- -ة ‘ إأط- -ار ب- -رن -ام -ج
ألششرأكة ب Úوزأرة ألدأخلية وبرنامج
’‰ائي « ،»PnudخÓل
’· أŸتحدة أ إ
أ أ
ألفÎة أŸمتدة ب 3 Úو 6أكتوبر بقاعة
’دأري بسش -ع -ي -دة،
أÙاضش- -رأت ل- -ل -ح -ي أ إ
ح - -يث ج - -م - -عت أك Ìم - -ن  ٤9منتخبة
باÛالسض ألبلدية وأÛلسض ألو’ئي.
بحسسب فريدة كÈيﬁ ،للة برأمج أ◊كم
أل - - -رأشس - - -د ‘ إأط - - -ار ألÈن - - -ام- - -ج أأل‡ي ،لـ
«ألشسعب» ،فإان ألندوة ألتكوينية هي ألثالثة من
نوعها بعد تلك عرفتها وليتا سسكيكدة وألتي
ج-م-عت  133م-ن-ت-خ-ب-ة ،وب-رج ب-وعريريج ألتي
حضسرتها  79منتخبة أيضسا ،حيث سسيسستمر
ألÈن- -ام- -ج ،أل- -ذي أن- -ط -ل -ق ألشس -ه -ر أŸاضس -ي
ويسس -ت -م -ر إأ ¤غ -اي -ة ن -ه -اي -ة ألسس -ن -ة ،ل -يشس-م-ل
أŸنتخبات بوليات أ÷لفة و“Ôأسست ،لتليه
ورشس-ات ل-ت-ق-ي-ي-م ه-ذه أل-ن-دوأت ،م-ع إأم-ك-ان-ي-ة
مباشسرتها من جديد مع مطلع ألسسنة أŸقبلة
حتى تشسمل باقي منتخبات ألوطن.
بحسسب أŸسسؤوولة ‘ ألÈنامج ،فإان أختيار
أل - - -ولي - - -ات أÿمسص ج- - -اء ب- - -ع- - -د درأسس- - -ات
ومشساورأت للوزأرة ألوصسية ” ،خÓلها ألÎكيز
على حاجة أŸنتخبات أÙليات للتكوين ‘
ﬁور أ◊ك -ام -ة وأل -دÁق-رأط-ي-ة أل-تشس-ارك-ي-ة،

ت -ق-ن-ي-ات أل-ت-وأصس-ل ب Úألسس-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
وأÛت- - - - -م- - - - -ع أŸد ،Êفضس  Ó- - - -ع - - - -ن ﬁو
أل Ó-م -رك -زي -ة وت -ق -ن-ي-ات أل-ت-وأصس-ل ‘ فÎأت
أألزمة وأ‰اط تسسي ÒأŸرفق ألعمومي.
يذكر ،أن ألندوة ألتكوينية تخللتها ورشسات
م- -ن تسس- -يﬂ Òتصس- -ات دول- -ي- -ات ‘ أل- -ع- -ل -وم
ألسس- -ي -اسس -ي -ة وذوأت Œارب وأسس -ع -ة ‘ ›ال
أل- -ت -م -ث -ي -ل ألشس -ع -ب -ي وأ◊زب -ي ‘ أل -ه -ي -ئ -ات
أŸن -ت -خ -ب-ة ،م-ث-ل إأي-زن-ار ل-ي-ز ،إأي-زأب-ي-ل دورأن
وزيرة بلجيكية سسابقة ونائب رئيسص ألŸÈان
أألوروبي ،وخبÒت› ‘ Úال ألدÁقرأطية
ألتشساركية من إأسسبانيا.
من جهتها ألŸÈانية ألوحيدة لسسعيدة ،عن
ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري -ر أل-وط-ن-ي ،ب-ورويصص
ف- -اط- -م -ة أل -زه -رأء– ،دثت لـ «ألشس -عب» ع -ن
أهمية ألتكوين لفائدة ألنسساء أŸنتخباتŸ ،ا
ل -ه م -ن أث -ر إأي-ج-اب-ي ع-ل-ى وع-ي-ه-ن ألسس-ي-اسس-ي
وأŸتعلق أسساسسا بالعمل على أ◊ّد من ظاهرة
تغييب أŸنتخبات و“كينهن من لعب ألدور
أŸنوط بهن بفعالية قصسوى ،دأخل أÛتمع
وأل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة .مضس-ي-فة ،أن تنظيم مثل
هذه ألندوأت هو إأضسافة إأيجابية لقرأر رئيسص
أ÷مهورية ألقاضسي بفتح أÛال أمام أŸرأة
‘ أÛالسص أŸنتخبة.

معسسكر :أآم آ.Òÿسس
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أألربعاء  ٠٧أكتوبر  ٢٠1٥م
ألموأفق لـ  ٢٣ذي أ◊جة  1٤٣6هـ
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““ ألشسعب““ تقف عند أŸرضص أÿبيث ‘ أكتوبر ألوردي

 ٢٤أإلف حالة جديدة للسسرطان با÷زإئر

أسستطÓع :حكيم بوغرأرة
‘ ظل ألنتششار ألرهيب لهذأ أŸرضض ،يظهر
أن تسش -ط ÒإأسشÎأت-ي-ج-ي-ة وط-ن-ي-ة م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى
ألتحسشيسض للوقاية منه بات ضشرورة حتمية.
هي أسشÎأتيجية ينبغي أن يششÎك ‘ تنفيذها
ج-م-ي-ع أألط-رأف وأل-ه-ي-ئ-ات وك-ذأ أŸوأط-ن-ون
أŸعنيون بالدرجة أألو.¤
يحدث هذأ ‘ ظل –ذير منظمة ألصشحة
أل -ع -اŸي -ة م -ن ““أرت -ف -اع شش -دي -د““ ‘ م -ع-دلت
أإلصشابة Ãرضض ألسشرطان ،مششÒة إأ ¤ضشرورة
أ◊د من تناول ألكحول وألسشكر .وجاء هذأ ‘
آأخ -ر ت -ق -ري -ر Ÿن -ظ -م -ة ألصش-ح-ة ح-ول م-رضض
ألسش - -رط - -ان ‘ أل- -ع- -ا.⁄
وتوقعت أŸنظمة أرتفاع
ع- -دد ح- -الت أإلصش- -اب- -ة
Ãرضض ألسشرطان إأ٢٤ ¤
م -ل -ي -ون شش -خصض سش -ن-وي-ا
ب- - -ح- - -ل- - -ول ع- - -ام ،٢٠٣٥
مضشيفة أنه Áكن Œنب
نصش- - - -ف ه- - - -ذه أ◊الت
بالوقاية من ألدأء.
وأضشافت أŸنظمة أن هناك ““حاجة حقيقية““
‘ ألوقت ألرأهن للÎكيز على ألوقاية من
ألسشرطان بالقÓع عن ألتدخ ،Úوألتوقف عن
ت- -ن- -اول أل- -ك- -ح- -ول ،وعÓ- -ج أل -ب -دأن -ة .وأشش -ار
ألصشندوق ألعاŸي لبحوث ألسشرطان إأ ¤أن
هناك عدم وعي ““مث Òللقلق““ بالدور ألذي
ي -ل -ع -ب-ه أل-ن-ظ-ام أل-غ-ذأئ-ي ‘ أإلصش-اب-ة Ãرضض
ألسشرطان.
ويصشاب  1٤مليون ششخصض سشنويا بالسشرطان،
ولكن من أŸتوقع أرتفاع هذأ ألعدد إأ19 ¤
مليونا بحلول عام  ،٢٠٢٥و ٢٢مليونا بحلول
عام  ،٢٠٣٠و ٢٤مليونا بحلول .٢٠٣٥
وتسشعى ““ألششعب““ من خÓل هذأ ألسشتطÓع
إأ ¤أل- -وق- -وف ع- -ل -ى وأق -ع أل -ت -ك -ف -ل Ãرضش -ى
ألسشرطان ‘ أ÷زأئر ،وكذأ نظرة أÛتمع
وأألسش - -ر ل - -ل - -م- -رضش- -ى ،ودور أ÷م- -ع- -ي- -ات ‘
أل -ت -خ -ف-ي-ف م-ن أŸع-ان-اة أل-ن-فسش-ي-ة ل-ه-م ،ك-م-ا
تسش -ت -غ -ل أل -ف -رصش -ة Ÿع -رف -ة أسش -ب -اب إأصش -اب -ة
أألششخاصض بالسشرطان وأألعرأضض أŸؤودية له
وغÒها من ألزوأيا.

ب ٤٠ Úو  ٥٠سشنة مع ظهور حالت مرضشية
كثÒة ‘ أآلونة أألخÒة لدى ألششباب ،بينما
أ◊ديث عن تسشبب ألضشغط وألقلق فهذأ جزء
من أألسشباب وليسض كلها .وقال بيطاطا أن
أل -ف -حصض أŸب -ك-ر ل-ل-م-رأة أŸصش-اب-ة بسش-رط-ان
ألثدي أمر أيجابي ألنه قد يجعل أŸريضض
يششفى منه نهائيا.

تقليصص موأعيد أ÷رأحة
إأ 15 ¤يومًا

يعرف أŸركز ألوطني Ÿكافحة ألسشرطان
ضش -غ -وط-ات بسش-بب أل-ت-وأف-د أل-ك-ب Òل-ل-م-رضش-ى
ألقادم Úمن  ٤8ولية وألذين
ي -ت -ن -افسش -ون ل -ل -حصش -ول ع-ل-ى
سشرير من أصشل  6٤أŸتوفرة.
ذك - -ر م - -نسش - -ق أل - -نشش - -اط- -ات
ألصشحية أن أŸركز ل Áكن
أن يسشتقبل كل أŸرضشى ‘
ظل عدم وجود أسشرة كثÒة
ق - - -ائ ““ :Ó- - -أم - - -رأضض أألورأم
ألصشلبة على سشبيل أŸثال ل
تتوفر إأل على  11سشريرأ لـ ٤8
ولية ولكم أن تتخيلوأ هذأ ألوأقع““.
وأششار نفسض أŸسشؤوول إأ ¤أÛهودأت ألكبÒة
أŸبذولة على مسشتوى أŸركز لتكفل أحسشن
باŸرضشى ،حيث ” تقسشيم ألعمل أليومي على
 ٣أفوأج ““ من ألسشابعة صشباحا إأ ¤ألوأحدة
زوأل ثم إأ ¤ألسشابعة مسشاًء وآأخر فوج يكمل
على ألوأحدة صشباحا ،وكل ألفضشل هنا يعود
ل-ل-ط-اق-م أل-ط-ب-ي وشش-ب-ه أل-ط-بي وأإلدأري على

أإلف حالة سسرطان
إلثدي Ãركز بيار ماري
كوري بالعاصسمة خÓل
 ٩أإشسهر إألخÒة

إأحصسائيات مرعبة

كششف نور ألدين بيطاطا منسشق ألنششاطات
ألصش- -ح- -ي- -ة ‘ أŸرك- -ز أل- -وط- -ن- -ي Ÿك -اف -ح -ة
ألسش- -رط- -ان Ãسش- -تشش- -ف- -ى مصش -ط -ف -ى ب -اشش -ا لـ
““ألششعب““ ،أن أŸركز لوحده سشجل ‘ ألششهور
أل -تسش -ع -ة أألخÒة  1٠٠٠ح -ال-ة سش-رط-ان ث-دي
ج -دي -دة ل -دى أل -نسش -اء ،وه-و م-ا ي-ؤوك-د أرت-ف-اع
حالت أإلصشابة بهذأ أŸرضض.
وقال بيطاط ،إأن هذه أ◊الت متكفل بها من
خÓ- -ل إأج- -رأء أ÷رأح -ة أل Ó-زم -ة ث -م أرسش -ال
أŸصش -اب Úل -ل -ع Ó-ج أل -ك -ي -م -ي -ائ -ي أو ل -ل -ع Ó-ج
ب -األشش-ع-ة ،م-وضش-ح-ا ب-أان أ◊ديث ع-ن أسش-ب-اب
وأضشحة للمرضض غ‡ Òكن ألن أألبحاث ⁄
ت- -ت- -وصش- -ل إأ ¤تشش- -خ -يصض أŸرضض تشش -خ -يصش -ا
Ÿعرفة أألسشباب ألدقيقة ،وÁكن ألقول ‘
هذأ أ÷انب بأان أŸرضض منتششر للفئة ألعمرية

رأسش -ه -م ألÈوف -يسش -ور وك -ري-ف .وق-د ت-ق-لصشت
فÎأت م - -ن - -ح أŸوأع - -ي - -د إلج - -رأء أ÷رأح- -ة
Ÿرضشى ألسشرطان من  6أششهر إأ 1٥ ¤يوما
وشش -ه -رأ ع -ل -ى أقصش -ى ت -ق -دي -ر ب-ي-ن-م-ا أل-عÓ-ج
ألكيميائي ف Óتتجاوز أŸدة ششهر أو ششهرين
‘ ب- -عضض أ◊الت ،ت- -ب -ق -ى م -وأع -ي -د ح -الت
ألسشرطان ألثدي طويلة نوعا ما بالنظر لكÌة
أŸصشابات ألتي تفضشل ألكثÒأت منهن ألقدوم
ل- -ل- -ع- -اصش- -م- -ة ب- -دل أل -ع Ó-ج Ãرأك -ز :سش -ي -دي
غيÓسض،عنابة ،سشطيف ،باتنة ،ورقلة وأميزور
ألتي ششرعت ‘ ألنششاط مؤوخرأ فالكث Òمن
أŸرضشى يأاتون للعاصشمة أعتقادأ منهم بأانها
تتوفر على أحسشن أألخصشائي Úوأإلمكانيات
ألÓزمة للعÓج.
ويعمل أŸركز بطاقته ألقصشوى حيث تصشل
ح -الت أل -ع Ó-ج أل -ك -ي-م-ي-ائ-ي ‘ أل-ي-وم إأ9٠ ¤
حصشة ،وهو رقم ضشخم يعكسض مدى ألتششبع
وألضش -غ -ط أل -ذي ي -ع -ا Êم -ن -ه أŸرك -ز .وح-ذر
ب- -ي -ط -اط -ا م -ن ألن -تشش -ار أل -ره -يب لسش -رط -ان
أ◊ن- -ج- -رة أل -ذي ي -أات -ي ‘ ألصش -ف أل -رأب -ع ‘

أنوأع ألسسرطانات:
سسرطان ألكلية أو أ◊ويصسلة:
ظهور دم بالبول ،أ ⁄أو ششعور بحرقة عند
ألتبول من أŸمكن أن تشش Òلوجود مرضض،
ويجب أسشتششارة ألطبيب إأذأ ظهرت.
سشرطان ألثدي:
ظهور كتلة بالثدي
حكة
أحمرأر أو أÃ ⁄نطقة أ◊لمة غ Òنا œعن
حمل ،إأرضشاع أو حيضض ‘ ،هذه أ◊الة يجب
ألتوجه لتلقي أسشتششارة وعÓج طبي.
أعرأضض سشرطان ألرحم وعنق ألرحم:
ظهور نزيف ب Úأ◊يضض وأألخر
ألم ششديدة خÓل أ◊يضض (ألدورة ألششهرية)
إأفرأزأت غ Òعادية  -كل هذه ألعوأرضض
تسشتوجب فحصشها
أعرأضض سشرطان أألمعاء بششكل عام:
ظهور نزيف ششرجي أو عÓمات دم بالÈأز
تغيÒأت بعادأت أإلخرأج ،مثل أإلسشهال أو
أإلمسش -اك‡ ،ك -ن أن ت -ك -ون ع Ó-م-ات أول-ي-ة
ل -ورم خ -ب -يث ب -األم -ع -اء ،وإأذأ ظ -ه -رت ي-جب
أسشتششارة ألطبيب بأاقرب وقت.
سسرطان أŸعدة
تقيؤو دم.

صشعوبة بالهضشم.
أآلم ما بعد تناول ألطعام.
خسشارة بالوزن.
سسرطان ألرئتÚ
سشعال متوأصشل ل يزول
سشعال مع دم.
ألم بالصشدر.
ل -ه -ذه أل -ع Ó-م -ات ه -ن-الك ع-دة تشش-خ-يصش-ات
‡كنة ،ولكنها ‡كن أن تدل أيضشا على ورم،
ويجب ألتوجه للطبيب بأاقرب وقت وتلقي
أسشتششارة.
سسرطان أ÷لد
ت -غ -يÒأت ب -الشش -ام -ات أŸوج -ودة (ب -ا◊ج-م،
أللون أو أŸظهر)
ظهور ششامة جديدة أو كتلة –ت أ÷لد.
إأصشابة قرحية ل تزول
سسرطان ألبنكرياسص
بشش- -ك -ل ع -ام أورأم أل -ب -ن -ك -ري -اسض ل -يسض ل -ه -ا
أعرأضض حتى مرحلة متأاخرة جدأ ،وعندها
‡كن أن يحدث يرقان ،أ ⁄بطن أو ظهر.
سسرطان ألدم(لوكيميا)
تعب مزمن
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لحصس -ائ -ي-ات أل-رسس-م-ي-ة
كشس -فت أ إ
تسس-ج-يل  24أل-ف ح-ال-ة سس-رطان
ج - - -دي- - -دة ‘ أ÷زأئ- - -ر ،تضس- - -اف
ل- -ق- -ائ- -م- -ة أŸصس- -اب Úب -ه -ذأ أل -دأء
أÿب- - -يث أل- - -ذي ع- - -ج- - -زت ج- - -ل
لب- -ح- -اث إأ ¤ي- -وم- -ن -ا ه -ذأ ،ع -ن
أ أ
إأيجاد عÓج فعال يخلصص أŸرضسى
م -ن ت -ب -ع -ات-ه أل-ت-ي ق-د ت-ؤودي أ¤
أŸوت.

أ÷زأئ- -ر ،م- -ؤوك- -دأ ع- -ل -ى ضش -رورة أل -ت -ع -ري -ف
وألتحسشيسض بكل أنوأع ألسشرطان وعدم ألÎكيز
فقط على سشرطان ألثدي.

أ◊ق ‘ ألصسحة ليسص غًدأ

أعÎف ف -اروق قسش -ن -ط -ي -ن -ي ،رئ -يسض أل -ل-ج-ن-ة
ألسشتششارية لÎقية وحماية حقوق أإلنسشان،
‘ تصشريح لـ ““ألششعب““ بالصشعوبات ألكبÒة ألتي
يجدها مرضشى ألسشرطان ‘ أ÷زأئر ،موضشحا
أن هذأ أألمر قد ورد كثÒأ ‘
ألتقارير ألتي أعدتها أللجنة
سشابقا.
وقال قسشنطيني ““أن ألصشحة
كانت منكوبة على حد تعبÒه،
وأل - -ي- -وم وب- -ال- -رغ- -م م- -ن ك- -ل
أŸشش- - -اري- - -ع وأŸي - -زأن - -ي - -ات
وألسش- -ت- -ث- -م- -ارأت ألضش -خ -م -ة
أŸنجزة ‘ هذأ أÛال لن
تظهر نتائجها عن قريب ألن ألعمل سشيكون
ب- -ع- -ي- -د أŸدى و–سش Úأÿدم- -ات ألصش -ح -ي -ة
سشيكون بعد سشنوأت““.

وعن فحوى تقارير منظمة ألصشحة ألعاŸية
ألتي تؤوكد بأان أ÷زأئر من أك Ìألدول ألتي
Áوت أŸصشاب Úفيها Ãرضض ألسشرطان ‘
ظ -رف وج-ي-ز ،أك-د قسش-ن-ط-ي-ن-ي أن-ه-ا ح-ق-ي-ق-ة
فمقارنة مرضشى ألسشرطان ‘ ألغرب بالذين
يتوأجدون هنا يتأاكد ألفرد من ألفرق ألكبÒ
‘ توف Òسشبل عÓج Œعل أŸريضض يعيشض
مدة أطول.
وأشش -ار قسش -ن-ط-ي-ن-ي ““أإ¤
ضشرورة أخذ أليجابيات
م -ن أل -ت -ق-اري-ر أل-ع-اŸي-ة
وألنظر إأليها على أسشاسض
أنها حقائق حتى نحسشن
م- - -ن أدأئ- - -ن- - -ا““ .ودع- - -ا
قسشنطيني ألقائم Úعلى
ق - - -ط- - -اع ألصش- - -ح- - -ة أإ¤
ضش -رورة ت -ع -م -ي-م م-رأك-ز
ألتكفل خاصشة باŸناطق
ألدأخلية وجنوب ألبÓد حيث توجد ألكث Òمن
ألطبقات ألهششة غ Òقادرة على دفع مصشاريف
ألنقل وأإليوأء.
نصسائح للوقاية من أŸرضص
قالت أŸنظمة ألعاŸية للصشحة ،إأن ألوقاية
““ت -ل -عب دورأ ح -اسش -م -ا ‘ م -ك -اف -ح -ة أŸوج-ة
Óصش-اب-ة ب-أام-رأضض ألسش-رط-ان أل-تي
ألشش-دي-دة ل -إ
Œتاح ألعا .““⁄وأكدت أŸنظمة باŸقابل أن
ألسشلوك ألبششري هو سشبب أإلصشابة بالعديد
من حالت ألسشرطان ،مثل ألتعرضض ◊رأرة
ألششمسض لفÎأت طويلة.
وأضش -اف قسش -ن -ط -ي -ن -ي ““ف -ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ن-اول
ألكحول ،على سشبيل أŸثال ،فنحن جميعا على
بينة من ألتبعات أÿطÒة لذلك ،سشوأء كان
ذلك ‘ شش- - - -ك- - - -ل ح- - - -وأدث ألسش- - - -ي- - - -ارأت أو
ألع -ت -دأءأت ،ول -ك -ن ه -ن-اك ت-دأع-ي-ات أخ-رى
ت- -ت- -م- -ث- -ل ‘ أإلصش- -اب- -ة ب -األم -رأضض ،وم -رضض
ألسشرطان على وجه ألتحديد““.
وق- -الت أم- -ان- -دأ م- -اك- -ل ،ÚأŸدي- -رة أل- -ع- -ام -ة
للصشندوق ألعاŸي لبحوث ألسشرطان ،إأن ““من
أŸث Òللقلق أن نرى أن مثل هذأ ألعدد ألكبÒ
من ألناسض ل يعرفون أن هناك ألكث Òمن
أألششياء ألتي يتع Úعليهم ألقيام بها للحد من
خطر أإلصشابة بالسشرطان ““.
ونصشحت ماكل Úبتناول أÿضشروأت وألفاكهة
وأ◊بوب ألكاملة؛ وكميات أقل من ألكحول
وأللحوم أ◊مرأء ،وألتوقف عن تناول أللحوم
أŸصشنعة “اما.
من جهتها ج Úكينغ ،مديرة قسشم مكافحة
ألتبغ Ãعهد أبحاث ألسشرطان ‘ بريطانيا ،إأن
““ألششيء أألك Ìإأثارة للصشدمة ‘ تنبؤو ألتقرير
بزيادة أŸصشاب Úبالسشرطان من  1٤مليونا أإ¤
 ٢٢مليونا ‘ ألعا ⁄خÓل أألعوأم ألعششرين
أŸق -ب -ل -ة ه -و أن -ه Áك -ن م -ن-ع ن-ح-و ث-لث ه-ذه
أ◊الت““.
وأضش -افت ك -ي -ن -غ أن ““خ -فضض خ -ط -ر أإلصش -اب-ة
بالسشرطان ‡كن من خÓل إأتباع ‰ط حياة
صشحي ،ولكن من أألهمية Ãكان أن نتذكر أن
ه -ن -اك مسش -ؤوول -ي-ة ت-ق-ع ع-ل-ى ك-اه-ل أ◊ك-وم-ة
وأÛت -م -ع ÿل -ق ب -ي -ئ -ة ت-دع-م أ‰اط أ◊ي-اة
ألصشحية““.

إإسسÎإتيجية وقائية
وإلتكفل باŸصسابÚ
‘ إŸناطق إلدإخلية
ضسرورة حتمية

خسشارة بالوزن
ألتهابات متكررة
نزيف متكرر من أألنف
ألم عظام أو مفاصشل
عÓمات كدمات بسشيطة
سسرطان ألغدد ألليمفاوية
تضش -خ -م ب -ال -غ -دد أل -ل-ي-م-ف-اوي-ة ب-ح-يث ي-ك-ون
أŸلمسض صشلب.
حكة با÷لد
تعرق ليلي
خسشارة بالوزن
حرأرة غ Òمعروفة أŸصشدر
سسرطان أŸخ
آألم رأسض مطولة
آألم موضشعية
ضشبابية بالرؤوية أو كل عÓمة عصشبية أخرى
‡كن أن تدل على ورم باŸخ.
وع-ل-ى أل-ع-م-وم ت-ب-ق-ى أألع-رأضض أل-ع-ام-ة ك-ما
يلي:
تعب
خسشارة وزن غ Òمفهومة
تعرق ليلي
آألم رأسض

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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تزايد متاعب سسكان بلدية تلعصسة:

09

القاطنون على ضضفاف واد بوخندق خائفون من الفيضضانات

حـــل فعـــال Ÿشسكــلــة الختنـــاق بوسسـط اŸــدينــة

ي-ع-ت Èمشس-روع إا‚از الÎام-واي ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة م-ن ب Úأاه-م اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة ال-ت-ي ي-ع-ول ع-ل-ي-ه-ا السس-كان لوضسع حد

ّ
اسستغرب سسكان بلدية
لجراءات اÿاصسة به ،و ⁄يتبق سسوى
لÓختناق اŸروري الذي تعا Êمنه الولية ،حيث اسستنفاد اŸشسروع من كافة ا إ
ل‚از شسبكة ترامواي باتنة ،وأاكدت مصسادر رسسمية ،بأان تلعصسة اسستمرار تهميشش
ل‚از بعد أان قدمت  10شسركات عروضسا إ
الكشسف عن مؤوسسسسة ا إ
اŸنتخب ÚاÙليÚ
ترامواي باتنة ل Áكن إالغاؤوه مثل ما تردد ،وأاكد بأانه مرتبط Ãصسنع إانتاج عربات الÎامواي اŸنجز بولية عنابة والذي
لنشسغالتهم اليومية
إ
لنتاج ،وُينتظر أان يدعم مسستقب Óترامواي باتنة بالعربات وﬂتلف التجهيزات.
دخل حيز اÿدمة وا إ
التي طاŸا رفعوها للجهات
IõªM »°TƒŸ :áæJÉH
اŸعنية ،غ Òأان هذه
ل خ  Òة ت ت ما ط ل ‘ ذ ل ك .
ا أ
وأإكدت مديرية إلنقل بأان مشسروع
ت -رإم -ؤإي ب -ات -ن -ة م-ن شس-أان-ه ت-ق-دË
ح- -ل- -ؤل ف- -ع- -ال- -ة Ÿشس -ك -ل -ة إ◊رك -ة
إŸروري -ة دإخ -ل م -ق -ر إل -ؤ’ي -ة م-ن
خÓل –فيز إلسسائق Úعلى إلتخلي
على سسيارإتهم إÿاصسة وإ’سستفادة
بد’ من ذلك من إÿدمة إلنؤعية
للÎإمؤإي لقضساء حاجياتهم إليؤمية
وسسط إŸدينة وإأ’حياء إلقريبة من
مسساره.

 100مليار سسنتيم
لعادة تهيئة مدينة
إ
بريكة

أإكدت مصسادر ببلدية بريكة ‘ و’ية
باتنة ،بأانه ” إعدإد درإسسة تقنية من
أإج- -ل إع- -ادة ت- -ه -ي -ئ -ة إŸدي -ن -ة و–سسÚ
إŸن- -ظ- -ر إل- -ع- -ام ل- -ه- -ا ،ح -يث ” إع -دإد
ميزإنية تصسل إ ¤حدود  100مليار سسنتيم
قصس -د إل -ت -ك -ف -ل ب -اأ’ح -ي -اء إل -ت-ي ت-ع-رف
نقائصش كثÒة خاصسة منها إلتي تشسهد
ك-ث-اف-ة سس-ك-ان-ي-ة م-ع-تÈة ع-ل-ى غ-رإر ح-ي
 1000مسس -ك -ن وح -ي إل-نصس-ر ،أإي-ن ي-ع-اÊ
إŸؤإطنؤن إلقاطنؤن بتلك إأ’حياء مع
إل -ك -ث Òم -ن إŸشس -اك -ل إل -ت-ي أإث-رت ع-ل-ى
م -ع -يشس -ت -ه -م ع -ل -ى غ -رإر إهÎإء إل-ط-رق
وإأ’رصسفة وغياب إلنظافة ،إضسافة إ¤
تضس-رر أإغ-لب إلشس-ب-ك-ات إ◊ي-ؤي-ة خ-اصس-ة
شسبكة إŸياه إلصسا◊ة للشسرب وإلصسرف
إلصس -ح -ي ،وه -ن -اك أإح-ي-اء أإخ-رى ع-رفت
تضسررإ كبÒإ نتيجة لتأاخر إعادة تهيئتها
ع -ل -ى غ -رإر ح -ي إل -درن-ا ،Êإل-ذي شس-ه-د
تأاخرإ ملحؤظا ‘ إعادة تعبيد إلطرق
إلرئيسسية بلغ عام Úكامل.Ú

ح -يث ت -ع-رف إŸدي-ن-ة خÓ-ل سس-ق-ؤط
إأ’مطار صسعؤبة إلتنقل ب Úتلك إأ’حياء،
نتيجة لتضسرر إلشسؤإرع من كÌة إ◊فر
إل- -ت- -ي –ؤلت إ ¤ب- -رك م -ائ -ي -ة أإع -اقت
إلتنقل وحركة إلسس Òلدى إŸارة وحتى
إŸرك -ب -ات ،وي -أام -ل إلسس -ك -ان أإن ت -ب-اشس-ر
إŸصسالح إŸعنية أإشسغال إلتهيئة ‘ أإقرب
وقت أ’ن- -ه- -اء م- -ع- -ان- -ات- -ه- -م إل -ت -ي دإمت
لسسنؤإت.
وب -خصس -ؤصش إن-تشس-ار إأ’وسس-اخ ب-ؤسس-ط
إŸدينة ،فإان مصسالح إلبلدية كانت قد
إسس- -ت- -ف- -ادت م- -ن  7شس -اح-ن-ات ج-دي-دة
ﬂصسصس - -ة ل - -رف - -ع إل- -ق- -م- -ام- -ة ،وحسسب
تصس -ري-ح-ات إŸسس-ؤؤول Úف-إان ه-ذإ إل-ع-دد
ك- -اف لضس -م -ان ت -غ -ط -ي -ة ج -م -ي -ع أإح -ي -اء
إلبلدية.
وطالب ،إلعديد من سسكان مشستة عÚ
إلبيضساء ببلدية إلشسمرة بؤ’ية باتنة ،وإ‹
إل -ؤ’ي-ة ﬁم-د سسÓ-م-ا ،ÊخÓ-ل زي-ارت-ه
ل-ل-م-ن-ط-ق-ة إي-ج-اد ح-ل-ؤل ل-ل-مشس-اك-ل إل-تي
يعانؤن منها على غرإر ،فك إلعزلة إلتي
يعا Êمنها إلسسكان بسسبب إهÎإء وتدهؤر
وضس - -ع - -ي - -ة إŸسس- -لك
إل -ري -ف-ي إŸم-ت-د

مــن هنـــــا وهنـــــاك
ورقلة

 ٨ . ٨٨٤سضكن اجتماعي ‘ طور اإل‚از
يجري حاليا إ‚از ما ’ يقل عن  8.884سسكن
إجتماعي ع Èو’ية ورقلة ،حسسب ما أإفاد مسسؤؤولؤن
ﬁليؤن بقطاع إلسسكن.
’مر بـ  8.047وحدة سسكنية بصسيغة إلعمؤمي
ويتعلق إ أ
’يجاري مدرجة ‘ إطار إıطط إÿماسسي - 2010
إإ
’ضسافة  16وحدة ضسمن برنامج إلقضساء على
 2014با إ
إلسسكن إلهشش لسسنة  2008و  71وحدة مؤجهة لقطاع
إلÎبية و 750وحدة أإخرى لفائدة إلعائÓت إŸتضسررة من
إلتقلبات إŸناخية ،كما أإوضسح ذإت إŸصسدر.
كما يتؤقع ديؤإن إلÎقية وإلتسسي Òإلعقاري قبل نهاية
إلسسنة إ÷ارية تؤزيع أإزيد من  .2.400وحدة سسكنية من
نفسش إلصسيغة ،حيث سسجلت وتÒة إ‚از أإشسغال إلربط
Ãختلف إلشسبكات (مياه صسا◊ة للشسرب وصسرف صسحي
وكهرباء وغاز طبيعي) نسسبا متفاوتة ،كما أإشس Òإليه.

تيسسمسسيلت:

على مسسافة  12كلم إبتدإء من إلطريق
إلؤطني  ،87وهؤ إŸشسروع إلذي وقف
ع -ل -ي -ه إل -ؤإ‹ ،،ح -يث ع Èإلسس -ك -ان ع-ن
معاناتهم ‘ إلتنقل ع ÈإŸسسلك إلريفي
وأإك -دوإ ب -أان -ه ي -ت -ع-ذر ع-ل-ي-ه-م إسس-ت-خ-دإم
إŸسسلك ‘ حا’ت تهاطل إأ’مطار ما
يفرضش عليهم عزلة تامة بسسبب –ؤل
إŸسسلك إ ¤أإوحال ،كما ناشسد إŸعنيؤن
إل -ؤإ‹ وضس -ع ح -د أ’زم -ة إل -ت -زود ب -اŸاء
إلشس -روب ،إضس -اف -ة إ ¤ت -ؤسس -ي -ع أإقسس-ام
إŸدرسسة إ’بتدإئية إلؤحيدة باŸشستة.
وك -ان إل -ؤإ‹ وب -ع -د وصس -ؤل -ه ل-ل-مشس-ت-ة
ووقؤفه على حالة إŸدرسسة ،أإكد على
ضس- - -رورة فك إل- - -ع - -زل - -ة ع - -ن إلسس - -ك - -ان
با’نطÓق ‘ إعادة تهيئة إلطريق إلذي
إعتÈه أإولؤية قصسؤى  ،ووعد با’نطÓق
‘ إ‚از إŸشس- - -روع ب- - -ع - -د أإن أإع - -ط - -ى
تعليمات بذلك كما إعت ‘ Èرده على
إنشسغا’ت أإولياء إلتÓميذ إلذين طالبؤإ
بأاقسسام إضسافية ،بأان إŸدرسسة بحاجة
أإو’ إ ¤إعادة إلتهيئة ،منها تهيئة سساحة
إل -ف-ن-اء ل-ف-ائ-دة إل-تÓ-م-ي-ذ إŸت-م-درسس،Ú
وقال ذإت إŸسسؤؤول بأان باقي إŸطالب
سسيتم إلتكفل بها تدريجيا.

وم -ن ج -ه -ة أإخ -رى كشس -ف م-دي-ر إل-ري ب-أان إل-ت-ج-م-ع-ات
إل -ري -ف -ي -ة «ن -ؤق -ار» و»ل-عÓ-م» و»ف-ؤرزي» و»إل-ؤط-ؤإط» و»ك-اف
◊مام» و»كبابة» (بلدية تيسسمسسيلت) سستزود باŸاء إلشسروب
خÓل إلثÓثي إأ’ول من إلسسنة إŸقبلة.

مسستغا:Â

إانتاج أاك Ìمن  7مÓي Úقنطار من
اÙاصضيل
ينتظر أإن –قق و’ية مسستغا ÂخÓل إŸؤسسم إلفÓحي
إ÷اري إنتاجا يتجاوز  7مÓي Úقنطار من ﬂتلف إÙاصسيل
إ◊قلية إŸسسقية على مسساحة تتعدى  26أإلف هكتار ،حسسب
ما علم لدى مديرية إلقطاع.
وأإشسارت إحصسائيات قدمت ‘ معرضش أإقيم ‘ إطار إليؤم
إل -ؤط -ن -ي ل Ó-رشس -اد إل -ف Ó-ح -ي إ ¤ت -ؤق -ع إرت -ف -اع إن-ت-اج ه-ذه
إÙاصس-ي-ل (إل-ب-ط-اط-ا وإل-ط-م-اط-م وإÿضس-روإت) ب-ال-نظر إ¤
تؤسسيع إŸسساحات ودعم إلدولة للمنتج Úوعمليات إ’رشساد
وإŸتابعة من قبل إŸصسالح إŸعنية وكذإ إلتحكم ‘ إŸسسار
إلتقني وإسستعمال إلتقنيات إ◊ديثة وإأ’سسمدة إŸدعمة.

تشضغيل شضبكة توزيع اŸاء لـŒ ٣معات
سضكنية

“ويل  ٥7٣٩مشضروع اسضتثماري

” تشسغيل بتسسمسسيلت شسبكة تؤزيع إŸاء إلشسروب لفائدة
ثÓث Œمعات سسكنية ريفية تابعة لعاصسمة إلؤ’ية.
وتسسمح هذه إلعملية إلتي “ت ‘ إطار إلزيارة إلتفقدية
للؤإ‹ لدإئرة تيسسمسسيلت بتمؤين حؤإ‹  1100سساكن يقطنؤن
بدوإوير «أإو’د يؤسسف» و»إ◊رإيز» و»مركان» على مدإر
 24سساعة بحصسة  100ل Îيؤميا لكل سساكن بعدما كانؤإ
يتزودون ‘ إلسسابق عن طريق إلصسهاريج وفق إلشسروحات
إŸقدمة.
وتضسمن إأ’شسغال إŸندرجة ‘ إطار إلÈنامج إÿماسسي
 ، 2014 - 2010إ‚از قناة ÷ر إŸياه على مسسافة  12كلم
إنطÓقا من خزإن رئيسسي بسسعة  5آإ’ف م Îمكعب لعاصسمة
إلؤ’ية.

” “ؤيل ما ’ يقل عن  5.739مشسروع إسستثماري ‘ إلقطاع
إلفÓحي بالطارف خÓل إÿمسش سسنؤإت إأ’خÒة بفضسل أإجهزة
دع -م إل -تشس -غ -ي-ل وإل-ق-روضش إŸم-ن-ؤح-ة م-ن ط-رف ب-نك إل-فÓ-ح-ة
وإلتنمية  ،حسسب ما علم من إطار بهذه إŸؤؤسسسسة إلبنكية.
و‘ مدإخلته على هامشش معر ضش للمنتجات إلفÓحية نظم
Ãقر مديرية إŸصسالح إلفÓحية Ãناسسبة إحياء إليؤم إلؤطني
Óرشساد إلفÓحي أإوضسح يؤنسش ماضسي نائب مدير «بدر بنك» بأانه
لإ
” منح أإك Ìمن  11مليار دج ‘ إطار هذه إŸشساريع إ’سستثمارية
حيث إسستفادت  3منها من قروضش طؤيلة إأ’مد.
وأإكد ذإت إŸصسدر ،بأان هذه إŸشساريع إلثÓثة تتعلق بإا‚از
مصسنع )2( Úلتعليب إلطماطم إلصسناعية ووحدة لتحؤيل إÿشسب
ومشستقاته.

الطارف:

 ⁄تلق هذه إŸطالب آإذإنا
صساغية لدى إŸسسؤؤول Úإلذين
م- -ا ف -ت -ئ -ؤإ ي -ق -دم -ؤن ح -ج -ج -ا
وذرإئ- - - -ع وإه - - -ي - - -ة زإدت م - - -ن
م-ت-اع-ب-ه-م وم-ع-ان-ات-هم إليؤمية ـ
يقؤل سسكان هذه إŸنطقة ـ إلتي
تخلصست من ظاهرة إلفيضسانات
بعد مشسروع ضسخم ” Œسسيده
ميدإنيا .لكن يبقى وإد بؤخندق
م -ن إل -ن -ق-اط إلسس-ؤدإء ‘ ح-ي-اة
إلسس -ك-ان ،خ-اصس-ة أإول-ئك إل-ذي-ن
يقطنؤن باÙاذإة مع ›رى
إلؤإد إلتي يرتفع منسسؤب مياهه
م -ع ك -ل فصس -ل شس -ت -اء ،وه -ؤ م -ا
يشس- -ك- -ل خ- -ط -رإ ع -ل -ى أإم -ن -ه -م
وح- - -ي - -ات - -ه - -م .ل - -ذإ ب - -ات م - -ن
إلضس- - -روري ـ حسسب إلسس - -ك - -ان ـ
إقامة مشسروع ÷دإر وإقي Áنع
تهديد هؤؤ’ء ‘ حالة فيضسانات
يشس ÒإŸتضسررون.

وم- - -ن ج- - -انب آإخ - -ر– ،دث
أإب -ن -اء ه -ذه إل -ب -ل -دي -ة إل -ري-ف-ي-ة
إل -ت -اب -ع -ة إق -ل -ي -م-ي-ا ل-دإئ-رة أإب-ؤ
إ◊سسن إلؤإقعة غرب عاصسمة
إلؤ’ية عن مسسافة حؤإ‹ 60
ك -ي -ل -ؤم Îع -ن مشس -ك -ل إن -ع -دإم
ﬁط -ة ل -ن -ق-ل إŸسس-اف-ري-ن بÚ
إل -ب -ل -دي -ات ،إأ’م -ر إل-ذي ي-جÈ
مسستعملي إلنقل إŸكؤث –ت
أإشسعة إلشسمسش إ◊ارقة صسيفا أإو
–ت رح- -م- -ة إأ’م- -ط- -ار شس -ت -اء
ل -فÎإت دون إح -ت -م-اء م-ن ه-ذه
إلظروف إŸناخية إلصسعبة وهؤ
ما يتطلب حسسب تصسريحاتهم
ت - -ه - -ي - -ئ - -ة ﬁط- -ة إ’زإل- -ة غÍ
مسس- -ت- -ع -م -ل -ي إل -ن -ق -ل إل -ري -ف -ي
وسس- -ي- -ارإت إأ’ج -رة .و ⁄ت -ن -ت -ه
معاناة هؤؤ’ء إلذين صسمدوإ ‘
ج -ه -ن -م -ي -ة إإ’ره -اب إل -ه-م-ج-ي
خÓ- -ل إلسس- -ن- -ؤإت إلسس -ؤدإء ب -ل

“قت لدى مسستعملي إلطريق
إل- -رإب- -ط ب Úب -ل -دي -ة إŸصس -دق
وت -ل -عصس-ة وإل-ذي ي-ع-رف إهÎإء
م-ت-زإي-دإ ن-ت-ي-ج-ة إن-تشسار إ◊فر
وإأ’وح - -ال إل - -ت- -ي ت- -ع- -ي- -ق سسÒ
إŸركبات إلتي عادة ما يصسيبها
إل - -ع - -طب إل- -ذي- -ن ي- -ح- -ؤل دون
‡ارسس - -ة ه - -ؤؤ’ء ل- -نشس- -اط- -ه- -م
إل- -ي- -ؤم- -ي وإإ’ل- -ت -ح -اق Ãرإك -ز
ع-م-ل-ه-م ي-ق-ؤل ﬁدث-ؤن-ا إل-ذين
إسس -ت -حسس -ن -ؤإ م -ب -ادرة مسس-ؤؤو‹
سس -ك -ان ب -ل -دي -ة مصس -دق إل -ذي-ن
أإن- -ه- -ؤإ أإشس- -غ -ال إ‚از إلشس -ط -ر
إلتابع إ’قليم بلديتهم ‘ وقت
’زإل منتخبؤ تلعصسة ‘ سسبات
ع -م -ي -ق ي -ق -ؤل إلسس -ك -ان إل-ذي-ن
ط -ال -ب -ؤإ إل -ؤإ‹ ب-ال-ت-دخ-ل ل-دى
منتخبي إŸنطقة.

لميزور
القطب ا÷امعي أ

فتـ ـ ـح كلي ـ ـ ـ ـة العلـ ـ ـ ـوم الـ ـ ـدقيقـة
شسهدت بلدية أاميزور
فتح القطب ا÷امعي
للعلوم الدقيقة ،والذي
كان على موعد
لسستقبال الطلبة
لسساتذة،
ا÷دد وا أ
ولوحظ انطÓق
الدروسش لطلبة ا÷ذع
اŸشسÎك البالغ عددهم
 580طالب وطالبة.
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وق- -د ج ّ-ن -دت إإ’دإرة ك -اف -ة
إ’م -ك -ن-ي-ات م-ن أإم-ن ووسس-ائ-ل
ن - -ق - -ل إ’‚اح ه- -ذإ إل- -دخ- -ؤل
إ÷ام - -ع - -ي ،وت - -ب- -ق- -ى ب- -عضش
إأ’شس - -غ - -ال إŸت - -أاخ - -رة
عائقا يسسبب بعضش
إ’ضسطرإبات
ق -ب-ل إ“ام-ه-ا
‘ إأ’ي - - - - -ام
إلقادمة
لتهيئة
وŒهيز
هذإ
إلقطب
إ÷امعي.
ون-شس Ò-إ¤
أإن إل- - -ط- - -ل- - -ب - -ة
إ÷دد م- -ن -قسس -مÚ
إ ¤ت- - - - - - -خصسصس- - - - - - -ات
إل- -ري -اضس -ي -ات ،إإ’ع Ó-م إآ’‹
وعلؤم إŸادة.
و‘ إل - - -ؤقت إل- - -ذي أإب- - -دي
إلعديد من إأ’سساتذة وإلطلبة
إرت-ي-اح-ه-م ب-ف-ت-ح ه-ذإ إل-قطب
إ÷امعي ،هناك من نّدد مطلع
إأ’سس- -ب- -ؤع ب- -ن- -ق -ل -ه -م إ ¤ه -ذإ
إل - -ق - -طب ،ون - -ظ- -م- -ؤإ مسسÒة
إح-ت-ج-اج-ي-ة ق-ادت-ه-م إ ¤م-ق-ر
و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ل-ل-مطالبة بإالغاء
ق - -رإر إإ’دإرة وإب - -ق- -ائ- -ه- -م ‘
جامعة تارقة أإوزمؤر.
م-ن ج-ه-ت-ه أإوضس-ح سس-ع-يدإÊ
ب -ؤعÓ-م ع-م-ي-د إ÷ام-ع-ة ،ب-أان
هذإ إلقطب يتؤفر على كافة

إإ’مكانيات إلتي –تاجها كلية
إل - -ع - -ل - -ؤم إل - -دق - -ي - -ق - -ة ،وف- -د
” إل- - -تشس- - -اور م- - -ع ج- - -م- - -ي - -ع
إŸع- - -ن- - -ي،Úوي- - -ت - -ؤف - -ر إ◊رم
إ÷ام -ع -ي ب -أام -ي -زور ع -ل-ى ك-ل
إل -ت -ج -ه-ي-زإت إلضس-روري-ة ،ك-م-ا
ي -ت -ؤف -ر ع-ل-ى  4آإ’ف م -ق-ع-د
ب- -ي- -دإغ- -ؤج -ي ،وه -ي إل -ك -ل -ي -ة
إل -ؤح -ي -دة إل -ت -ي –ت -ؤي ع -ل-ى
إلشس- - -روط إŸط- - -ل - -ؤب - -ة ،م - -ن
Œهيزإت ﬂابر حديثة ،على
غرإر أإجهزة إإ’عÓم إآ’‹.
وإتسس -ت -ق -ب -لت ج-ام-ع-ة ع-ب-د
إل -رح-م-ان مÒة ب-ب-ج-اي-ة ،أإزي-د
م -ن  50أإل-ف ط-الب ج-ام-ع-ي،
منهم

 9آإ’ف
ط - -الب ج - -دي - -د ‘ ﬂت - -ل - -ف
إلتخصسصسات ،و” تهيئة كافة
إل - - - -ه - - - -ي- - - -اك- - - -ل إلÎب- - - -ؤي- - - -ة
وإل - -ب - -ي - -دإغ - -ؤج- -ي- -ة ،وت- -ؤفÒ
إل-ظ-روف إÓŸئ-م-ة ’سس-ت-قبال
هؤؤ’ء إلطلبة.

السسكان يغلقون
مقرا بلديتي فناية
وسسمعون

إقدم سسكان بؤحباشش بلدية
ف-ن-اي-ة ،أإمسش ،ع-ل-ى غ-ل-ق م-ق-ر
إل -ب -ل -دي-ة م-ط-ال-ب Úإلسس-ل-ط-ات
إÙل- -ي -ة إل -ت -دخ -ل إل -ع -اج -ل،

بسس- -بب إ‚رإف إلÎب- -ة إل- -ذي
ع -زل إŸن -ط -ق -ة خÓ-ل إلسس-ن-ة
إŸاضسية.
و‘ هذإ إلصسدد ،قال إلسسيد
ع- -ل- -ؤشش ‡ث- -ل ع -ن إلسس -ك -ان،
«إل-ؤضس-ع-ي-ة إل-رإه-ن-ة ’ تسساعد
ع -ل -ى إ’سس -ت -ق -رإر ،ح-يث ب-ع-د
إ‚رإف إلÎب- - - -ة ‘ إل- - - -ع- - - -ام
إŸاضسي ،تلقينا وعؤدإ بالتكفل
بهذإ إŸشسكل ،غ Òأإن إ÷هات
إŸع -ن -ي-ة  ⁄ت-ت-ح-رك ،وه-ؤ م-ا
دفع بنا إ ¤غلق مقر إلبلدية،
خ -اصس -ة ون -ح -ن م -ق -ب-ل Úع-ل-ى
فصس -ل إلشس -ت -اء ،ون-ح-ن ن-ط-الب
إآ’ن ت - - -دخ - - -ل إŸن- - -ت- - -خ- - -بÚ
إÙليŸ Úسساعدتنا أ’ننا ‘
خطر».
ف -ري-د ب-ا‹ رئ-يسش ب-ل-دي-ة
ف -ن -اي -ة أإك -د م -ن ج -ه-ت-ه،
«إل -ب -ل -دي-ة ق-د أإع-ل-مت
إلسس -ل -ط -ات إل-ؤ’ئ-ي-ة
ب- -ال -ؤضس -ع -ي -ة إل -ت -ي
تشس - -ه - -ده - -ا ه - -ذه
إل- - -ق - -ري - -ة ،ح - -يث
وضس- -عت إل- -ل- -ج -ن -ة
إŸك -ل -ف-ة ب-إاحصس-اء
إأ’ضس- -رإر ت- -ق- -ري- -رإ
م- -فصس ،Ó- -و’ Áك- -ن
ÿزي -ن-ة إل-ب-ل-دي-ة إ‚از
أإشسغال مشسروع وضسع حد
’‚رإف إلÎبة ،مع إلعلم أإن
إلقرية إسستفادت من مشسروعي
إŸي- - -اه إلصس- - -ا◊ة ل- - -لشس- - -رب،
وشسبكة إلصسرف إلصسحي ،رغم
وج -ؤد إعÎإضس -ات م -ن ط -رف
بعضش إŸؤإطن.»Ú
و‘ سسياق متصسل قام سسكان
قرية عطمؤسش ببلدية سسمعؤن
ب-غ-ل-ق م-ق-ر إل-ب-ل-دي-ة ،إل-ؤضسعية
إلصسعبة إلتي يشسهدها إلطريق،
و‘ هذإ إلصسدد صسرح إلسسيد
ك- -م -ال ق -ل -ؤل ‡ث -ل إلسس -ك -ان،
إل -ط -ري -ق ‘ وضس -ع -ي -ة ك-ارث-ي-ة
وح- -ال دون ت- -ن- -ق- -ل إلسس- -ك- -ان،
وب -ال -رغ -م م -ن إلشس-ك-اوى إل-ت-ي
قدمت لرئيسش إلبلدية ،إ’ أإن
إأ’مؤر بقيت ترإوح مكانها.

الدبلومـ ـ ـاسسي
لربعاء  ٠٧اكتوبر  ٢٠١٥م الموافق لـ  ٢٣ذي ا◊جة  ١٤٣٦هـ  /العدد ١٦8٤٤
ا أ
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ل· اŸتحدة
ا÷زائر وا أ

صسوت أ◊كمة...
وألتعّقل

مسستغلّة انشسغال العرب بتداعيات ””الربيع”” اŸريع

إأسسرأئيل تباشسر تهويد أألقصسى بقّوة ألسسÓح

ال -ك -ل ي -ت -اب -ع ب-خ-وف ‡زوج ب-ك-ث Òم-ن السس-ى وال-غضسب م-ا ي-ت-ع-رضس ل-ه اŸسس-ج-د
لسسÓمية ،ومرجعيته الفلسسطينية
لقصسى من تدنيسس لرمزيته الدينية ا إ
ا أ
ال-ع-رب-ي-ة ،م-ن ق-ب-ل الصس-ه-اي-ن-ة اŸت-ط-رف Úال-ذي-ن ي-ت-ع-رضس-ون ل-ه ب-ال-ع-دوان
ال-ه-م-ج-ي بشس-ك-ل ي-ومّ-ي ،ح-يث يصسّ-رون ع-ل-ى اق-ت-ح-امه غصسبا –ت حماية
ق-وات الح-تÓ-ل اŸدّج-ج-ة ب-السسÓ-ح ،اŸع-ززة ب-ق-وان Úت-ب-ي-ح ل-ها إاطÓق
صسغ ‘ ،Òمسسعى ّﬁدد
الرصساصس ا◊يّ حتى على الطفل الفلسسطيني ال ّ
لو ¤القبلت ÚوثاÊ
الهدف ،وهو فرضس التقسسيم الزما ÊواŸكا Êأ
ا◊رم ،Úكمقدمة لتنفيذ مؤوامرتهم الكÈى ،وﬂطّطهم اŸشسؤووم
بإاعادة بعث هيكلهم اŸزعوم ،الذين يقولون كذبا وبهتانا ،أان مكانه
لقصسى ،ما يفسسر أاشسغال ا◊فر
لصسلي هو نفسسه الذي يقوم عليه ا أ
ا أ
والتهد Ëوالقتحامات اŸتتالية التي تطال هذا اŸكان اŸقدسس منذ
سسنوات بقصسد تغي Òهويته السسÓمية والعربية.

السسف ÒاŸصسري عمر علي ‘ تصسريح
حصسري لـ””الشسعب””:

““حرب أأكتوبر أأعادت كرأمة أألمة
ألعربية بعد ألنكسسة““

لزمة السسورية
تداعيات ا أ

Ÿاذأ تغييب أ◊ل ألسسياسسي؟!
هل هي سسايكسس بيكو جديدة؟

ألطائفية وأإلرهاب آأليات
غربية لتغي Òأÿارطة ألعربية
أŸغرب يشسـ ـ ـّن
حملـ ـة مسسع ـ ـورة
ضسـ ـ ـد ألسسوي ـ ـد
لدعمها ألقضسية
ألصسحرأوي ـ ـ ـ ـة
كلمةالعدد

متى ينتهي ألكابوسس؟
فضسيلة دفوسس
مازال التدخل العسسكري الروسسي ‘ سسوريا يث Òا÷دل ويطرح
عÓ--م--ات اسس--ت--ف-ه-ام كÈى ع-ن م-ق-درت-ه ع-ل-ى م-واج-ه-ة ت-ن-ظ-ي-م
““داعشش““ ا’رهابي الذي تشسّكل –ت أانظار اÛموعة الدولية،
وÃباركة و“ويل من بعضش أاقويائها وأاثريائها بهدف واحد ،وهو
خلق خليفة لتنظيم ““القاعدة ““ الذي تقّرر إاحالته على اŸعاشش
ث لسسنوات طويلة إاجراما وتدمÒا ‘ دول كان حظها
بعد أان ع ّ
’مر
تعيسسا ،فتحّولت إا ¤حلبة ◊رب باردة غ Òمعلنة ،وهو ا أ

الذي يتكّرر اليوم مع ا÷ريحة سسوريا التي تتجاوز مأاسساتها
قضسية الّرغبة الشسعبية اŸشسروعة ‘ التغي Òلتأاخد منحنيات
’مكان إايجاد
دموية خطÒة ،وليتأاّكد مع مرور السسن ،Úأانه كان با إ
تسسوية سسياسسية لهذه اŸعضسلة لو أاريد ذلك ،لكن الذين كانوا
و’زالوا يلهبون الّنار التي –رق ذّرة الشسام ،حّددوا أاهدافا أاخرى
’سسد،الذي نراه صسامدا
هي بكّل تأاكيد أابعد من ا’طاحة بنظام ا أ
ثابتا على كرسسيه برغم الهّزات التي تزلزله مند خمسش سسنوات،
’مر الذي يؤوّكد بأان ما يجري ‘ سسوريا ،هو ›ّرد مؤوامرة
اأ
ترمي إا ¤تدمÒها وتشسريد من سسلم من شسعبها ‘ اÓŸجئ
Óره-اب ال-ع-اŸي ال-ذي شسّ-ك-ل
واŸن--ا‘ ،و –وي--ل--ه--ا إا ¤ب--ؤورة ل --إ
’سسلحة ،واŸعّززة بجيوشش من
““دولته““ الدموية اŸسسلحة بأافتك ا أ
اÛرم Úالذين انتقلوا إا ¤هناك عﬂ Èتلف مطارات العا⁄
دون أان ي--عÎضس--ه--م أاح--د ،رغ--م أان جّ--ل--ه--م مسسّ--ج-ل ‘ اŸلّ-ف-ات
السسوداء ıابرات أاقوى الدول ،وموجود –ت أاعينها.

اأ’زمة السسورية بدأات لهبا صسغÒا ثم أاخدت نÒانه تسستعر بعد أان وجد
من يغّذيه بالبنزين ،واليوم هاهي هذه اŸعضسلة تدخل مرحلة جديدة
بدخول روسسيا على اÿطّ عسسكريا ،ما يؤوّكد اأن منعطفا آاخر ينتظر
السسوري Úقد يقودهم هذه اّŸرة إا ¤انفراج ينهي الكابوسش اŸرعب
الذي حّول حياتهم إا ¤جحيم.
وباŸوازاة مع ا◊سسم العسسكري الضسروري لهزم اإ’رهاب و–جيم
التنظيمات الدموية،يجب اإطÓق عملية سسياسسية يكون بشسار اأ’سسد
طرفا فيها ،هدفها اأ’سساسسي وقف سسياسسة جلد الذات التي اّتبعها أابناء
الشسام بتحريضش من هذه الدولة واأ’خرى،
وا’ّتفاق على تسسوية ترضسي ا÷ميع و“ّر ع Èتناز’ت تقّدمها جميع
اأ’طراف.
ويبقى ‘ ا’أخ Òالتأاكيد بأان إانهاء اŸأاسساة السسوريةّÁ ،ر حتما عÈ
–ييد ا÷هات اÿارجية التي حّولت بÓد الشسام إا ¤حلبة مبارزة
اÿاسسر فيها هو اŸواطن السسوري وحده.
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مسستغلّة انشسغال العرب بتداعيات ““الربيع““ اŸريع

إاسسرائيل تباشسر تهويد األقصسى بقّوة السسÓح

لسسÓمية ،ومرجعيته الفلسسطينية العربية ،من
لقصسى من تدنيسس لرمزيته الدينية ا إ
الكل يتابع بخوف ‡زوج بكث Òمن السسى والغضسب ما يتعرضس له اŸسسجد ا أ
قبل الصسهاينة اŸتطرف Úالذين يتعرضسون له بالعدوان الهمجي بشسكل يوميّ ،حيث يصسّرون على اقتحامه غصسبا –ت حماية قوات الحتÓل اŸدجّجة بالسسÓح،
لو ¤القبلتÚ
صسغ ‘ ،Òمسسعى ّﬁدد الهدف ،وهو فرضس التقسسيم الزما ÊواŸكا Êأ
اŸعززة بقوان Úتبيح لها إاطÓق الرصساصس ا◊يّ حتى على الطفل الفلسسطيني ال ّ
لصسلي هو نفسسه الذي
وثا Êا◊رم ،Úكمقدمة لتنفيذ مؤوامرتهم الكÈى ،وﬂطّطهم اŸشسؤووم بإاعادة بعث هيكلهم اŸزعوم ،الذين يقولون كذبا وبهتانا ،أان مكانه ا أ
لقصسى ،ما يفسسر أاشسغال ا◊فر والتهد Ëوالقتحامات اŸتتالية التي تطال هذا اŸكان اŸقدسس منذ سسنوات بقصسد تغي Òهويته السسÓمية والعربية.
يقوم عليه ا أ
فضسيلة دفوسس
الكل يتابع بخوف ‡زوج بكث Òمن األسضى والغضضب ما
وحتى اآلن ،يبدي اŸرابطون الذين يدافعون بصضدورهم
ال -ع -اري -ة ع -ن األقصض -ى ،ب -عضس اŸق -درة ع-ل-ى وق-ف ت-ن-ف-ي-ذ
اŸؤوام -رة ال -ي -ه-ودي-ة ،ل-ك-ن ح-م-اي-ة اŸسض-ج-د ت-ت-طّ-ل-ب وق-ف-ة
اسض Ó-م -ي -ة ق-وي-ة وك-بÒة ت-ك-ون ب-ح-ج-م ا÷رم ال-ذي ي-قÎف-ه
الصضهاينة ،الذين  ⁄يخفوا يوما وحتى قبل احتÓلهم ألرضس
فلسضط ،Úعزمهم على إاعادة بناء ““هيكل سضليمان““ ‘ مكانه
األصض -ل -ي أاي ‘ ن -فسس اŸك -ان ال -ذي ي -ق -وم ع-ل-ي-ه اŸسض-ج-د
األقصضى كما يتوهمون ،ومن ” جلب أاك Èعدد من اليهود
لتوطينهم أارضس سضليمان أاو على األقل للحج إاليها.
وهيكل سضليمان ،كما هو معلوم ،يعت Èمن أابرز األماكن
اŸق-دسض-ة ال-ت-ي –ظ-ى ب-اه-ت-م-ام ب-ال-غ ل-دى ال-ي-ه-ود ،و–ت-ل
مكانة خاصضة داخل وجدانهم ،فهو بالنسضبة إاليهم ““كنز الله““
وهو أاثمن حتى من السضموات واألرضس ألن الله ـ حسضبهم ـ
خلقه بيديه الثنت Úوخلقهما بيد واحدة.
كما أان الهيكل مÎبع ‘ قلب وعقل كل اليهود ،يذكرونه ‘
كل وقت و‘ كل مناسضبة ،ويحتفلون بذكرى هدمه بال ّصضيام
‘ التاسضع أاوت من كل عام ،ويصضلون من أاجل العودة إا¤
فلسضط Úللمشضاركة ‘ إاعادة بنائه.
إاعادة بناء الهيكل قرار مفروغ منه بالنسضبة لليهود وأامر ل
نقاشس فيه ،وقد صضادقت اÙكمة العليا السضرائيلية قبل
سضنوات على طلب تقدمت به حركة ““أامناء جبل الهيكل““
اŸتطرفة لوضضع حجر األسضاسس لهذا الهيكل ‘ اŸنطقة
اÙيطة بحائط الÈاق ،حيث جرت عدة حفريات ،وحتى
قبل أان يعرضس األمر على اÙكمة ،فإان اليهود جّهزوا كل
شض -يء ل -ت-ح-ق-ي-ق ح-ل-م-ه-م وذلك م-ن-ذ عشض-رات السض-ن ،Úف-ق-د

تباين دو‹ قائم وفرنسسا
تلعب خارج وقتها اإلضسا‘

–ولت سسوريا ا ¤ميدان قتال منذ ما يزيد عن
اربع سسنوات ونّيف ،ب Úمعارضسة جاءت على
أان- -ق- -اضس م- -ا سس- -م- -ي بـ ““ال- -رب- -ي -ع ال -ع -رب -ي““ وبÚ
جماعات اختارت ان تكون ÷نة انقاذ سسوريا أاو
اب -ن -اء الشس-عب السس-وري ا◊ر ،ي-ق-اسس-م-ه-ا ‘ ذلك
لجنحة اŸسسلحة التي انقسسمت ‘
ا÷ناح أاو ا أ
اŸواجهات وتغÒت مسسمياتها بتغّير مراكز قوة
لقليمية أاو الغربية على
التأاث Òاÿارجية ا إ
حد سسواء.
نورا لدين لعراجي

جمعوا األموال الÓزمة من كبار رجال األعمال اليهود عÈ
العا ،⁄ووضضعوا الّتصضميم الهندسضي ،وبحثوا عن ا◊جارة
الÓزمة ووجدوها ‘ صضحراء النقب ،بل هناك من يجزم
” عام  1996عندما قام
بأان الشضروع ‘ بناء الهيكل اŸزعوم ّ
ال -ي -ه -ود ب -ب-ن-اء ن-ف-ق –ت اŸسض-ج-د األقصض-ى ط-ول-ه 2000م،
ويذكر ا÷ميع ما خلفته هذه العملية من غضضب ورد فعل

غزة مكان غ Òقابل للعيشس

 1.8مليون فلسسطيني على مسساحة
ل تتجاوز  362كلم2
حّذرت هيئة األ· اŸتحدة اŸكلفة بشضؤوون التنمية والتجارة من أان قطاع غزة Áكن أان يصضبح مكانا ““غ Òقابل للعيشس
بحلول العام .““2020
وأاوضض-حت أان ه-ذه ال-ت-وق-ع-ات م-ب-ن-ي-ة ع-لى
أاسض-اسس اسض-ت-م-رار الŒاه-ات الق-تصض-ادي-ة
ا◊الية ‘ القطاع خÓل السضنوات اÿمسس
اŸقبلة.
ك- - -م- - -ا ل- - -فت ال - -ت - -ق - -ري - -ر األ‡ي ،إا ¤أان
““التداعيات الجتماعية والصضحية واألمنية
ل -ل -ن-م-و ال-دÁغ-را‘ اŸرت-ف-ع ولÓ-ك-ت-ظ-اظ
السضكا Êمن ب Úالعوامل التي قد Œعل من
غزة مكانا غ Òقابل للعيشس بحلول .““2020
القطاع هو اŸنطقة ا÷نوبية من السضاحل
السض- -اح- -ل -ي ال -ف -لسض -ط -ي -ن -ي ع -ل -ى ال -ب -ح -ر
اŸت - -وسض - -ط ،و–ّده مصض - -ر م - -ن ا÷ن- -وب
الغربي ،ومسضاحته  362كلم ،2وÁتد على
طول  41كلم بعرضس ب 6 Úو 12كلم .ويعيشس
ب -ه ن-ح-و  1.8م-ل-ي-ون شض-خصس ب-واح-دة م-ن
أاعلى الكثافات السضكانية عاŸيا.
ويشضّدد اÈÿاء القتصضاديون بالتقرير على
أان ال- -ق -ط -اع ال -ذي ت -ع -رضس ل -ع -دة ح -روب
وتفرضس عليه إاسضرائيل حصضارا منذ عام
 ،2006ع - -اشس ع - -ام  2014ا◊رب ال-ث-الثة
خÓل سضت سضنوات ،وتعّرضس لهجوم اسضرائيلي عسضكري كاسضح بعد سضنوات عدة من ا◊صضار القتصضادي.
ويضضيف هؤولء ،أان جهود إاعادة اإلعمار بطيئة للغاية مقارنة بالدمار القائم ،والوضضع القتصضادي ‘ غزة عاجز عن
النهوضس.
كما أان الوضضع الجتماعي القتصضادي وصضل إا ¤النقطة األدنى منذ عام  ““1967عندما احتلت إاسضرائيل اŸنطقة قبل أان
تنسضحب منها عام ،2005
كما يشض Òتقرير الهيئة األ‡ية إا ¤أان اآلفاق بالنسضبة للعام  2015غ Òمشضجعة كثÒا بسضبب األوضضاع السضياسضية غÒ
اŸسضتقرة وتراجع اŸسضاعدات وبطء إاعادة اإلعمار والنعكاسضات اŸتواصضلة Ÿضضي إاسضرائيل ‘ احتجاز العائدات
ا÷مركية الفلسضطينية خÓل األشضهر األربعة األو ¤من .““2015

ع -ن -ي-ف ل-ل-ف-لسض-ط-ي-ن-يّ– Úولت إا ¤م-واج-ه-ات أاو م-ا ي-ع-رف
ب-ان-ت-ف-اضض-ة ال-ن-ف-ق ،وه-ي شض-ب-ي-ه-ة إا ¤ح-د ب-ع-ي-د ب-ان-ت-ف-اضض-ة
األقصضى التي انفجرت كرد فعل على تدنيسس شضارون لباحة
األقصضى قبل  15سضنة.
وإاذا كان اليهود  ⁄يباشضروا إا ¤اليوم بناء هيكلهم اŸزعوم،
فليسس خوفا من رد فعل العرب واŸسضلم Úأاو حتى العا⁄
أاجمع ،ألن السضبب ا÷وهري ‘ هذا التأاخر ،نا œأاسضاسضا عن
خÓف عقائدي قائم ب Úاليهود أانفسضهم فيما يتعلق بهذه
اŸسضأالة ،فهناك ›موعات دينية ترى بضضرورة السضراع ‘
جل بقدوم اŸسضيح الذي سضيأاتي
بناء الهيكل ،ألن ذلك سضيع ّ
باÓÿصس لليهود ويقضضي على غÒهم من اŸلل والشضعوب
‘ العا ،⁄وهناك ›موعات أاك Ìتشضددا وتع ّصضبا ،تصضّر على
أان ل يكون بناء الهيكل إال بيد اŸسضيح اıلصس نفسضه لهذا
فهي متمسضكة بانتظار قدومه.
لكن على اختÓف اŸوقف ،Úفاليهود متفقون جميعا على أان
اŸسضجد األقصضى يقوم على مكان الهيكل اŸزعوم ،وهو
الذي يعوق قدوم اŸسضيح ،لهذا من الضضروري هدمه كما
يقولون.
بكل تأاكيد ،إاسضرائيل ل تع Òأادنى اهتمام Ÿشضاعر اŸسضلمÚ
ول Ÿقدسضاتهم انطÓقا
م- -ن م- -ع- -ت -ق -دات دي -ن -ي -ة
عجيبة تقر بسضمّو الشضعب
ال -ي -ه -ودي ع-ل-ى الشض-ع-وب
األخ- -رى ،وه- -ي ت- -واصض -ل
ت-آام-ره-ا ل-ت-ح-قيق حلمها
الشض -اذ وŒسض -ي -د ه-دف-ه-ا
ب - -ك- -ل –ّد وغ- -ط- -رسض- -ة،
م- -ت- -وه- -م- -ة ب- -أان ال- -ع -بث
Ãقّدسضات اŸسضلم Úأامر
مسضتباح خاصضة ‘ ظلّ
األزم- -ات ال- -ت- -ي ت -عصض -ف
ب - -ال - -ب- -ل- -دان ال- -ع- -رب- -ي- -ة،
والضض -ع -ف وال-ه-وان ال-ذي
يعÎي العا ⁄السضÓمي،
ل -ك -ن ه-ي-ه-ات ف-اŸؤوام-رة
ال -ي -ه-ودي-ة ل-ن Œد ›ال
ل -ل-ت-ن-ف-ي-ذ ،م-ا دام ه-ن-الك
من هو مسضتعد للتضضحية
ب- - -ن - -فسض - -ه دف - -اع - -ا ع - -ن
األقصضى وعن كل فلسضط ،Úونحن نشضاهد هذه األيام كيف أان
اŸراب- -ط Úب- -أاو ¤ال- -ق- -ب- -ل- -ت Úوث- -ا Êا◊رم Úي- -واج- -ه- -ون
بصضدورهم العارية اقتحامات اŸسضتوطن ÚاŸتطرف Úوهم
–ت حماية القوات السضرائيلية التي ل تّÎدد ‘ اسضتخدام
السضÓح.
معركة القصضى بدأات ،وهي صضعبة بكّل تأاكيد ،لكن ليسس
لدينا شضك بأان يكون النصضر فيها للشضعب الفلسضطيني البطل،
الذي أابان ع Èالسضن Úعن ارتباطه بأارضضه ومقدسضاته وكان
دائما حافظا Ÿاء وجه العرب واŸسضلم Úأامام عدّو كاسضر
وجائر.

هل هي سسايكسس بيكو جديدة؟

فيما ف ّ
لرهاب بسسوريا
ضسلت روسسيا التدخل العسسكري لردع ا إ

‘ ظل التطورات التي رافقت اŸشضهد السضوري⁄ ،
ي -ك -ن اŸي -دان ف -يصض Ã Ó-ع -ن -ى وضض-ع ح-د إازاء آال-ي-ات
الصضراع والفاعل ‘ ÚاŸشضهد ،بقدر ما كان مفÎق
طرق لعديد اÙاولت ،التي كانت تعتقد انها هي
الوصضي ‘ تغي Òالرئيسس بشضار األسضد وازاحته من
ك -رسض -ي السض -ل -ط -ة ،ا ¤ان أاخ-ذ الصض-راع اب-ع-ادا دام-ي-ة
ب-دخ-ول عصض-اب-ات ا÷م-اع-ات اŸسض-ل-ح-ة وال-تنظيمات
الره- -اب- -ي- -ة كـ““داعشس““ و«ج- -يشس ال- -نصض- -رة““ وخÓ- -ي -ا
ال-ت-ي-ارات السضÓ-م-ي-ة ا÷ه-ادي-ة ا ¤ح-ل-ب-ة اŸواج-ه-ة،
حتى بدأات اıططات السضتدمارية Ùو سضوريا من
الذاكرة التاريخية ،بداية بإانشضاء اÛلسس النتقا‹
السضوري ا◊ر ،ثم ÷نة الدفاع عن وحدة سضوريا و‘
ك Óا÷بهت Úهناك توتر دائم بينهما ،مع تع Ìوجود
اتفاق مبدئي حول ا◊لول الرامية لوقف القتتال،
وتغليب اسضلوب ا◊وار رغم اŸبادرات التي اقدمت
السضلطة على تقدÁها للمعارضضة ،ال ان التأاثÒات
اÿارجية ،ودخول العديد من دول ا÷وار اŸشضهد
قلصس كثÒا من –قيق وثبة هذا السضياق‡ ،ا يعني ان
حيز للمعارضضة السضورية،
هناك أاطماع وراء هذه الت ّ
Óزمة السضورية.
صضّعب من التسضوية النهائية ل أ

أام -ام فشض -ل ال -غ -ارات ا÷وي -ة ال -ت -ي ق -امت ب-ه-ا ق-وات
التحالف Ùاربة أافول ا÷ماعات الرهابية ‘ سضوريا
وال -ع -راق ،ك -انت اŸن -ط -ق -ة تشض -ه -د ت -ط -ورا اج -رام-ي-ا
متسضارعا غطى كل هذه اÙاولت وهنا كان يجب
طرح السضؤوال البديهي ،حول نوعية الغارات والنقاط
اŸسضتهدفة ،فعلى ضضوء اŸعطيات اŸتوفرة أانه كلما
كانت غارة جوية للحلف صضعد الرهاب من حجم
ع -م -ل-ي-ات-ه ‘ اسض-ت-ه-داف اŸواق-ع ال-عسض-ك-ري-ة ل-ل-ن-ظ-ام
السضوري ،أاو احتÓل قرى بكاملها مع فرضس سضيطرتة
التامة ،وفرضس قوان Úما يسضمى بالتنظيم الرهابي
““داعشس““ ،وقد شضهدت سضوريا اŸئات من اÿروقات
وا÷رائم ،وان ل Áكننا ‘ هذا اŸقام ا◊ديث عن
جميعها ،لكن Áكن القول ان مدنا كاملة ” فيها
فرضس قانون هذه ا÷ماعات كريف دمشضق ،حماة،
ادلب ،والرقة ،وغÒها من اŸدن السضورية الخرى،
اضضافة ا ¤تدم Òالهوية السضورية من خÓل اŸعا⁄
األثرية والتاريخية مثلما حدث ‘ اŸعابد القدÁة
كمدينة تدمر وحمصس وغÒها.
اŸوقف الروسضي الذي ظّل وفيا ا ¤حليفته سضوريا ⁄
يطرأا عليه اي تغي ‘ Òمواقفه منذ بداية األزمة سضواء
‘ ‡ارسضة حق الفيتو أاو ‘ دعم سضوريا عسضكريا وهو
األمر الذي اسضتشضار فيه الرئيسس السضوري بوت› Úلسس
ال-ك-رÁل Úق-ب-ل ن-ه-اي-ة الشض-ه-ر ل-ل-ت-دخ-ل ال-عسض-ك-ري ‘
سضوريا Ùاربة الرهاب و حماية اŸصضالح اŸشضÎكة،
األم- -ر ال -ذي أاغضضب دول ال -ت -ح -ال -ف ال -ت -ي – ⁄ق -ق
اهداف الغارات التي بدأاتها مثلما فعلت قوات ا÷و
الروسضية ‘ اسضتهداف اŸواقع الرهابية وهي خطوة
تث Òالكث Òمن التسضاؤولت ‘ جوهر حقيقة التحالف
الغربي والعربي.
نفذت روسضيا اك Ìمن  70غارة جوية مسضتهدفة الكثÒ
م -ن اŸواق-ع ،م-ل-ح-ق-ة أاضض-رارا وخسض-ائ-ر ‘ ت-ن-ظ-ي-م-ي
““ال -ق -اع -دة““ و«داعشس““ الره-اب-ي ،Úح-يث دّم-رت م-ق-ر

Ÿاذا تغييب
ا◊ل السسياسسي؟!

الطائفية واإلرهاب
آاليات غربية
لتغي Òاÿارطة العربية

وضسعت الدول الكÈى آاليات جديدة
‘ اŸن--ط--ق-ة ال-ع-رب-ي-ة ت-ه-دف إا ¤خ-ل-ق
ح---ال---ة م---ن ال---ف---وضس---ى سس---م--يت ظ--ل--م--ا
““خÓقة““وسسميت بالربيع العربي على
غ--رار الصس--راع ال--ط--ائ-ف-ي ب Úالشس-ي-ع-ة
والسس--ن-ة وإاره-اب اŸن-ظ-م-ات اŸت-ط-رف-ة
ك---ال---نصس---رة وداعشس وغÒه---م--ا وه--ذا
لسسÓ--م--ي
لشس--غ--ل ال--ع--ا ÚŸال--ع--رب--ي وا إ
Ãشس-كÓ-ت تسس-ت-م-ر ل-ع-ق-ود ه-ي ‘ غنى
عنها وقادرة على Œنبها.

ال -ق-ي-ادة وم-نصض-ة صض-واري-خ وق-واع-د م-دف-ع-ي-ة و–ري-ر
مطار كويرسس العسضكري اÙاصضر ألك Ìمن سضنة ‘
ح -لب ،ت -دم Òمسض -ت -ودع اسض -ل -ح -ة ‘ ت -ل -ب -يسض -ة وم -ق-ر
اتصضالت ،كما اسضتهدفت عدة مواقع أاخرى ،فيما “ت
العمليات بالتعاون مع قوات الدفاع السضوري.
الطلعات الروسضية التي كانت ناجحة ا ¤حد كبÒ
مقارنة باÿسضائر ‘ العتاد واŸنشضآات واÿسضائر التي
ا◊ق -ت-ه-ا ب-ال-ت-ن-ظ-ي-م-ات الره-اب-ي-ة ،اث-ارت ردود ف-ع-ل
غربية ال انها  ⁄تكن ‘ ›ملها كاŸوقف الفرنسضي
الذي حّمل روسضيا عقبات هذه العملية العسضكرية ،ففي
تصضريح وزير اÿارجية الفرنسضي فابيوسس داعيا فيه
ا ¤ضضرورة تركيز الضضربات ا÷وية على التنظيمات
الرهابية على لسضان الرئيسس الفرنسضي هولند الذي
قال ““ان فرنسضا تريد السضلم واألمن ‘ سضوريا والشضرق
األوسضط لذلك طلب ان تكون العملية لضضرب اإلرهاب
فقط ““.
اŸوقف الفرنسضي تغّير ‘ زاوية بالغة األهمية عندما

ل يخلو التدخل الروسسي ‘ سسوريا من تسساؤولت
منطقية ،أاهمها الهدف اŸتوخي من الشسروع ‘
قصس -ف م -دن ه-ذا ال-ب-ل-د ب-ه-ذا الشس-ك-ل ال-ع-ن-ي-ف
لبتكارات ‘ منظومة
الذي اسستعمل فيه آاخر ا إ
الصسواريخ اŸدمرة والفتاكة هامشس خطاؤوها ل
يتعدى اÎŸين فقط.
جمال أاوكيلي
ففي فÎة وجيزة جدا –ّولت تلك التسضاؤولت إا ¤قلق
متزايد صضادر ،خاصضة عن الوليات اŸتحدة األمريكية
ال -ت-ي صضّ-ع-دت ل-ه-ج-ت-ه-ا ح-ي-ال م-ا أاق-دم ع-ل-ي-ه ال-روسس
واقتحامهم ““Ûال حيوي““ اعتقدوا بأانه حكم عليهم
فقط ‘ التداعيات ا÷يوـ اسضÎاتيجية.
القيادة السضياسضية والعسضكرية الروسضية أاخذت اŸبادرة
‘ تشضكيل رأاي عام يسضاير طروحاتها عندما سضارعت
Óجابة عن كل ما يتبادر إا ¤أاذهان اŸتتبع Úعلى
ل إ
أانها ‘ حرب ضضد داعشس ..ودخلت ‘ حسضاب عدد
الغارات ،دون ذكر الضضحايا ،هذا ما اسضتغله البعضس ‘
القول بأان ا÷يشس ا◊ر هو الذي كان مسضتهدفا وغÒ
ذلك من األقوال التي اعتدنا سضماعها ‘ كل أاحداث
على هذا اŸسضتوى ول ندري Ÿاذا حدد الروسس 4
أاشضهر كمدة لغارات طائرتهم على اŸواقع اŸسضلحة ‘
سضوريا؟ هذا يعنى أان هناك خطة عسضكرية واسضعة
ال -ن -ط -اق لسض -ح -ق م-ن ه-و م-وج-ود ‘ اŸي-دان ح-امÓ-
للسضÓح ضضد الدولة اŸركزية أاو يريد اإلطاحة بالنظام
ال -ق -ائ -م؟ وم -ن ج-ه-ة ث-ان-ي-ة السض-م-اح ل-ل-ج-يشس السض-وري
بالعودة ثانية إا ¤سضاحة اŸعركة بكل ثقله بعد أان
اسضتقوت اŸعارضضة اŸسضلحة بشضكل ملحوظ أادى إا¤
التفاق على هدنة ‘ نقاط معينة تصضل إا 6 ¤أاشضهر
أاحيانا لكن تنهار ‘ اليوم اŸوا‹ ،باإلضضافة إا ¤شضعور
قيادة حزب الله بأان عناصضرها يقتلون يوميا ويتفاوضس
مع قصضد اسضتعادة جثمانهم.

كل هذه اŸعطيات وغÒها كان لها الوقع الكب Òواألثر
اŸلموسس لدى اŸسضؤوول Úالسضوري Úوكذلك قادة حزب
الله الذين فكرو مليا ‘ أانه يسضتحيل اإلسضتمرار ‘
ح -ال -ة ““ال Ó-ت-وازن““ وه-ذا ب-إادخ-ال ت-غ-ي Òج-ذري ع-ل-ى
معادلة األزمة األمنية ‘ البلد وكان ذلك بالتفاق مع
روسضيا على إاحداث التوازن ” التفوق ‘ اŸرحلة
القادمة والتي قّدرها الروسس بـ  4أاشضهر على األقل.
وهكذا ففي الوقت الذي كان أاوباما والغرب يناقشضون
مصض Òاألسضد واŸرحلة التي تلي ذلك ،كان ل فروف
يقول إان سضوريا بدون بشضار ضضرب من اÿيال وهي
رسضالة واضضحة ‘ ا◊فاظ على الوضضع كما هو ..ول
تنتظروا أاي تغي ‘ Òهذا الشضأان واآلتي أاعظم هكذا
ج ّسضد الروسس مبدأا التحالف ‘ صضورته األمنية.
ا◊ديث اآلن ب Úالكبار بوت Úوأاوباما وبأاقل درجة
ال -دول ال -غ -رب -ي -ة ال -ت -ي ع ّ-ب -رت ع -ن آام -ال -ه-ا أان ت-ك-ون
الضضربات ا÷وية الروسضية موجهة لداعشس ل غ،Ò
ويسض -ج -ل ه -ن -ا ب -أان ا◊ل السض -ي -اسض -ي غ -ي -ب -ه ا÷م -ي-ع،
الرئيسضان األمريكي والروسضي أابلغا لبعضضهم البعضس
مواقف متشضددة وصضارمة Œاه اŸلف السضوري ول
أاحد منها أاراد التنازل عما يراه Œاه هذه األزمة..
خصس اŸشضكلة ‘ األسضد ،بوت Úيرفضس ذلك..
أاوباما شض ّ
وواقعيا فإان ا◊ل ليسس غدا ألن الرئيسض Úاسضتعرضضا
مدى قوتهما  ..التحكم ‘ خيوط ما يحدث ‘ هذا
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البلد من النواحي األمنية فقط و ⁄يشضر إا ¤اآلفاق
ال -ق -ادم -ة وه -ذا ع -ل -ى اŸسض -ت-وى ال-دو‹ وخÓ-ل ه-ذه
األثناء أاعلن السضيد وليد معلم وزير اÿارجية السضوري
أان ب Ó-ده واف -قت ع -ل -ى اŸشض -ارك -ة ‘ ÷ن -ة م-ن-اقشض-ة
األفكار األ‡ية التي ما فتئ دي ميسضتورا يدعو إاليها
و ⁄يتجاوب معه أاحد منذ تخلي اإلبراهيمي عن مثل
هذه اŸهمة.و–فظ السضلطات السضورية Œاه مسضاعيه
خاصضة عندما طلب بوقف إاطÓق النار ‘ حلب وإادانته
ل -ع -م -ل -ي-ة إال-ق-اء الÈام-ي-ل اŸت-ف-ج-رة ع-ل-ى اŸدن اآله-ل-ة
بالسضكان ‘ اŸناطق ا◊ربية.
إانها حالة معقدة جدا ““أامنيا وسضياسضيا““ ول يتمنى أاحد أان
يتواصضل هذا الدمار ألن أاصضحابه غيبوا ا◊ل اŸرجو
والتسضوية اŸأامولة ““ول نعتقد أانه ‘ خضضم هذا التدخل
الروسضي تظهر بوادر التخلصس من هذا الكابوسس با÷نوح
إا ¤اÿيار السضياسضي ..هذا األمر غ Òمطروح حاليا ألن
الضضغط  ⁄يبلغ مداه ‘ الوقت ا◊ا‹ ،لذلك فإان هذا
العمل الروسضي سضيسضمح ‘ غضضون أايام من الدعوة إا¤
ا◊ل السضياسضي ،اŸغيب من فÎة طويلة جّدا كانت فيها
روسضيا تدير خيوط اللعبة عن بعد ،عندما لحظت بأان
األمور تسض ÒبوتÒة سضريعة ولصضالح اŸعارضضة قررت
خلط كل األوراق بشضكل يÎك األطراف األخرى تطالب
ا◊ل السضياسضي.
وحتى اآلن Œ ⁄تمع أاو تتوفر الشضروط السضياسضية Ÿاذا؟

قامت القوات الفرنسضية منذ ايام بضضربات جوية ضضد
ا÷ماعات الرهابية –ت غطاء ““الدفاع اŸشضروع عن
النفسس““ وهو الدفاع الذي يكفله ميثاق األ· اŸتحدة
مÈرة اسضÎات-ي-ج-ي-ت-ه-ا ب-وج-ود ج-م-اع-ات اره-اب-ية تعّد
لشضنّ عمليات ارهابية ضضد األراضضي الفرنسضية انطÓقا
من سضوريا““ وهي التي ظلّت Ÿدة سضنة تشضارك ‘
الغارات ا÷وية على مواقع ““داعشس““ ‘ اطار عملية
““شضامال““ الفرنسضية.
طبعا ‘ ظّل الدعاءات الفرنسضية بوجود اÿطر دون
الوصضول ا ¤ادلة ثابتة لهذا الدعاء ،سضيضضع فرنسضا ‘
موقف صضعب Œاه الدب الروسضي الذي تزامنت هذه
الدعاءات بطلعاته األخÒة ،مع العلم ان اÿطر الذي
يهددها خارج الÎاب الفرنسضي ،فكيف يعقل الدفاع
عن النفسس دون امتÓك ادلة ‘ ،الوقت البدل الضضائع
من عملية ““شضامال““ الفرنسضية ،اŸوقف الذي سضوف
ي -أاخ -ذ أاب -ع -ادا اخ -رى ق -د ّŒر ال -ع Ó-ق -ات ال -روسض -ي -ة
الفرنسضية ا ¤نفق مظلم.
ألن القاسضم اŸشضÎك الوهمي هو ﬁاربة داعشس‘ ،
ح Úأان روسضيا ل تفكر بهذا اŸنطق وإا‰ا لها قناعات
أاخرى منها منع التفوق العسضكري الغربي عليها وقد أاّكد
ذلك بوت Úوتغي Òنظر أامريكا ومن يدور ‘ فلكها عن
أاوكرانيا وأاخÒا وهذا اŸهم هو اعتبار نفسضها رقم واحد
ف -ي -م -ا ي-ج-ري Ãع-ن-ى ق-درت-ه-ا ال-ف-ائ-ق-ة ‘ ال-ت-أاث Òع-ل-ى
األحداث بالشضكل الذي تراه لئقا بها وهذا ما نقف عليه
اليوم.
وخÓل هذه اŸرحلة ،فإان روسضيا تعد رقما مسضتعصضيا
على الغرب احتار ‘ أامرها بعد أان رتبت أاوضضاعها
الداخلية بطريقة ﬁكمة وهذا منذ انهيار اŸعسضكر
الشضرقي وسضقوط جدار برل ،Úالعا ⁄أاصضبح أاحادي القرن
وعاد ال–اد السضوفياتي باسضم روسضيا.
كون الŒاه اإليديولوجي  ⁄يتغ Òأابدا ماعدا ما له
عÓ-ق-ة ب-الق-تصض-اد وال-ت-ج-ارة وتشض-ع-ر ال-ولي-ات اŸتحدة
اليوم بأانها تخاطب طرفا قويا متفادية صضيغة اإلمÓءات
بقدر ما تبحث عن التسضاوي ‘ كيفية مناقشضة القضضايا
الشضائكة عن طريق اŸزيد من ا◊وار الهادف الرامي إا¤
تسضوية النزاعات بالطرق السضلمية.
وع -ل -ي -ه ،ف -إان ع Úال -ولي -ات اŸت -ح -دة ع -ل -ى اŸن -ط-ق-ة
وا◊ضضور الروسضي اŸباشضر قد يبعد عملية السضÓم إا¤
إاشضعار آاخر أاو يعاد بناء هذا اŸسضعى من جديد وفق
مرجعيات أاخرى .ل تسضتند إا ¤ما كان يعرف بجنيف 1
و 2والقرارات األ‡ية واجتماعات ما يسضمى باألصضدقاء
وغÒه واإلحتمال األك Ìورودا هو ترك اŸبادرة للميدان
بعد بروز عدم التفاهم حول ما قبل وما بعد الوضضع
السضياسضي والعسضكري.
ألن سضوريا  ⁄تكن ‘ يوم من األيام تقبل بتلك اÿطوات
السضياسضية ‘ اÿارج وحاولت روسضيا كذلك التقليل أاو
التخفيضس من سضقف مطالب اŸعارضضة .لكن بقيت دار
لقمان على حالها ،وخÓل هذه األثناء كان رفضس وزير
خارجية سضوريا مطلقا Œاه أاي تنازل سضياسضي أادى إا¤
رح -ي -ل ك -ل م -ن ع -ن-ان واإلب-راه-ي-م-ي وإاحÓ-ل ﬁل ه-ذا
األخ Òدي سضمتورا الذي ل يلقى الÎحيب من طرف
السض -وري ،Úوه -و ام -ت -داد ل -ل-م-ب-ع-وث Úالسض-اب-ق ‘ Úإادارة
اŸلف وليسس بإامكانه القيام بأاي شضيء مادامت األزمة
انتقلت إا ¤مسضتوى آاخر ،وخروجها حتى على القوى
اإلق -ل -ي -م -ي-ة ال-ت-ي ك-انت ت-ت-ج-اذب-ه-ا م-ن ح Úآلخ-ر ،وه-و
اإلشضكال ‘ الوقت ا◊ا‹ والذي تعقد أاك Ìفأاك..Ì
ل -ذلك ف-إان روسض-ي-ا ل ت-ري-د ت-ك-رار سض-ي-ن-اري-و ل-ي-ب-ي-ا وه-ذا
عندما دمر الغرب البلد أاكمله وانسضحب ليتفرج على
أاحداث اŸسضلسضل الدرامية.

سس /ناصسر
فقد تعرضضت اŸنطقة العربية ‘ العقود
لخÒة ل-ه-ج-م-ات م-ن
اŸاضض--ي--ة والسض-ن-وات ا أ
ال---داخ---ل واÿارج ÈÃر سض---وء اإدارة ا◊ك--م
لولويات ‘ كث Òمن دولها والتشضبث
وفسضاد ا أ
با◊كم دون تداول عليه‡ ،ا سضمح للدول
ال--كÈى ب--اسض--ت--غÓ-ل الضض-ع-ف السضÎات-ي-ج-ي
وتسض--وي--ق ن--ظ--ري--ة ال--ف--وضض-ى اÓÿق-ة ال-ت-ي
–رك--ه--ا وت--ن--ف--ذه--ا اأي--ادي داخ--ل--ي--ة ب-دع-م
خ--ارج--ي و–ق--ي--ق ““سض--ايسس ب--ي--ك-و““ ج-دي-دة
واق--رار اŸب--دأا السض--ت--ع--م--اري ““ف--رق تسض--د““
ل--يضض--م--ن ل--ه-ا –ق-ي-ق اŸصض-ل-ح-ة وال-ت-واج-د
لنظمة
اŸسضتمر باŸنطقة وﬁاولة قلب ا أ
واسضتحداث التغي Òبالعنف حتى وإان كانت
لن-ظ-م-ة شض-رع-ي-ة وﬁاول-ة ت-نصض-يب أان-ظمة
اأ
تابعة لها تخدم مصضا◊ها.
فمنذ اتفاقية ““سضاكسس بيكو““ Œمع العا⁄
العربي –ت مظلة ا÷امعة العربية منتصضف
أاربعينات القرن العشضرين ومع نشضوء دولة
إاسضرائيل وبزوغ القضضية الفلسضطينية انشضغل
ال--ع--رب ب--ه-ا وب-ت-داع-ي-ات-ه-ا واأصض-ب-حت –ت-ل
مركز انشضغالتهم ومن ضضمن اأولوياتهم.
غ Òأان ال---دول ال---ع---ظ---م--ى أارادت اأن –دث
تغيÒا ‘ خريطة العا ⁄العربي من منطلق
إاحداث فوضضى فيه ثم إاعادة تشضكيله من
ج-دي-د ،وذلك ب-اف-ت-ع-ال اأزم-ات ت-ل-ه-ي-ه-م ع-ن
لزم---ة اŸرك---زي---ة ف---لسض---ط Úك--ي ي--تسض--ن--ى
اأ
لسضرائيل أان تبقى قوة اإقليمية ‘ اŸنطقة
إ
لمريكا
دون منازع باعتبارها البنت اŸدللة أ
وﬁاول-----ة ت-----غ-----ي Òالصض----راع م----ن (ع----رب----ي
اسضرائيلي) إا ¤عربي ايرا Êوعلى أاسضاسس
طائفي (سضني شضيعي).
إان الدول الكÈى ل سضيما الغربية منها تعمل
ع---ل---ى إاضض---ع---اف ق---درات ال---دول ال---ع--رب--ي--ة
واسضتغÓل ذلك للوصضول إا ¤تشضكيل جديد ‘
اŸن--ط--ق--ة (شض--رق اوسض--ط ج--دي--د) ب--إاق--ام--ة
حروب أاهلية وتهد Ëالبنى التحتية ،وÁكن
أان نÓحظ ذلك ‘ كل من العراق وسضوريا
وليبيا واليمن وغÒها وﬁاولة تقسضيم هذه
الدول إا ¤دويÓت بعد أان قسضمت السضودان.
لق--ل--ي--م-ي ا÷دي-د اŸت-وق-ع
ل--ك--ن ال--ن--ظ--ام ا إ
للمنطقة ،لن يتبلور ونحن ‘ القرن الواحد
والعشضرين بالسضهولة التي “ت صضياغته بها
لن الظروف السضياسضية
‘ القرن العشضرين ،أ
والق--تصض--ادي--ة وال--ع--ل--م--ي--ة وال--ت--ك--ن-ول-وج-ي-ة
وال-ث-ق-اف-ي-ة اخ-ت-ل-فت ح-يث الن-ف-ت-اح وح-ري-ة
ح--رك-ة اŸع-ل-وم-ات وال-ت-واصض-ل ب Úالشض-ع-وب
ونخبها ونضضوج الفكر الدÁقراطي.
كما أان تضضارب مصضالح الدول الكÈى ‘
اŸن--ط--ق-ة ي-خ-ل-ق ن-وع-ا م-ن ال-ت-وازن وي-ؤوخ-ر
ت--غ--ي Òخ-ري-ط-ة اŸن-ط-ق-ة وخ-ري-ط-ة الشض-رق
لوسض---ط –دي--دا وه--ذا م--ا وق--ف--ن--ا ع--ن--ده
اأ
بالتدخل العسضكري الروسضي جوا ‘ سضوريا
لرهابية وهو
مؤوخرا Ùاربة التنظيمات ا إ
الشضيء الذي  ⁄يسضتصضغه التحالف الدو‹
بقيادة أامريكا.
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السسف ÒاŸصسري عمر علي ‘ تصسريح حصسري لـ””الشسعب””:

““حرب أاكتوبر أاعادت كرامة األمة العربية بعد النكسصة““
ن-ظ-مت ،أاول أامسس ،سس-ف-ارة ج-م-ه-وري-ة مصس-ر ال-عربية
لخÒة ،ت -زام -ن -ا م -ع
ب- -ا÷زائ- -ر ح- -فÃ Ó- -ق- -ر ه- -ذه ا أ
الذكرى الـ  40لنتصسارات حرب أاكتوبر سسنة ،1973
حيث ضسم الحتفال اŸلحق Úالعسسكري Úبالسسفارات
ال-ع-رب-ي-ة وب-عضس ال-دول ال-غ-ربية اŸعتمدة با÷زائر،
إا ¤جانب شسخصسيات سسياسسية .اŸناسسبة التي تراعي
ج -م -ه -وري -ة مصس -ر ت -خ-ل-ي-ده-ا ت-أات-ي ت-ك-رÁا ل-ق-وات-ه-ا
اŸسسلحة ،والعتزاز بالنصسر التاريخي الذي حققته
على اŸيدان.
نور الدين لعراجي
وقد صضرح لـ ““الشضعب““ السضف ÒاŸصضري عمر علي ﬁمد
إابراهيم أابو عيشص““ :نحتفل بذكرى عزيزة علينا جدا وهي
نصضر أاكتوبر اÛيد الذي ليسص نصضر مصضر فقط ،بل نصضر
Óمة العربية،
عربي أايضضا ،ألن حرب أاكتوبر ردت الكرامة ل أ
فهي كانت سضباقة ‘ القضضاء عن كل ما حاول العدو ترويجه
من مغالطات وأاسضاط Òل أاسضاسص لها من الوجود““.
‘ ما اعتﬁ Èدثنا بأان ““جيشص مصضر هو جيشص عربي ‘
اŸقام األول ،دافع عن العروبة واسضتقرار الدول العربية،
ولول دور ا÷يشص اŸصضري ‘ حياتنا ،يضضيف السضف Òعمر
علي قائ ،Óسضواء ‘ مصضر أاو ‘ خارجها ،ل أاظن أان تضضل
مصضر ‘ مواجهة بقية ا÷يل الرابع من ا◊روب الذي يحاول
ت -ه -د Ëال -دول م -ن ال -داخ -ل ،ف-ج-يشص مصض-ر ك-ان السض-ب-اق ‘
ا◊فاظ على ا◊دود اÿارجية وكان له الفضضل ‘ اسضÎجاع
أاراضضي مصضر اŸسضلوبة ،وكان السضباق للحفاظ على ا÷بهة

الداخلية.
أاما عن دوره ‘ األحداث اÒÿة وما
عرفته مصضر قال السضف ،Òبأانه ““إانحاز
Óرادة الشضعبية ‘ حرب يناير 2٠12
ل إ
Óرادة ول-ب-ى
وان-ح-از ل-ل-م-رة ال-ث-ان-ي-ة ل -إ
اŸطالب الشضعبية ‘  3٠يونيو وهذه
كلها عÓمات ايجابية من أان ا÷يشص
اŸصض -ري ه -و م -ن أاب -ن -اء مصض -ر ،ل-يسص
ه- - -ن- - -اك ف- - -رق ب Úا÷يشص والشض - -عب
فكلهم يد واحدة رفقة القوات األخرى
من الشضرطة Ÿصضلحة مصضر ومصضلحة
الدول العربية.
‘ السضياق ذاته ،حول قدرة ا÷يشص
اŸصضري ‘ الوقوف إا ¤نداء األمة ‘
يناير ،أاشضار ““بأان له الدور الذي قام به ا÷يشص ا÷زائري ‘
ا◊فاظ على وجود الدولة ،ألن قوى الشضر والظÓم التي
Óفعال اÿاصضة بها أاو
تنتهج اسضم الدين وتتخذه سضتارا ل أ
تدم Òالوحدة الوطنية ،فهوية الدولة ل Áكن اأن يقف أاي
أاحد أامامها غ Òا÷يشص نفسضه كما حدث مع ا÷يشص الوطني
الشضعبي ‘ ،العشضرية السضوداء ،فقام ،يقول ﬁدثنا ،بعمل
جبار واسضتطاع القضضاء على هذه القوة واسضتطاع أان يسضيطر
ويعيد للدولة وجودها من جديد.
وعن ما تعرفه ا◊دود اŸصضرية الليبية واسضتعدادها للهجوم
ع -ل -ى اŸواق -ع اإلره -اب -ي -ة ل-ت-ن-ظ-ي-م داعشص ذك-ر ب-أان ا÷يشص
اŸصض -ري ح -ال -ي -ا ه -و خ -ل -ف ا◊دود اŸصض -ري -ة ي -داف -ع ع-ن

ل·
ا÷زائر وا أ
اŸتحدة

صصوت ا◊كمة...
والتعقل
جمال أاوكيلي

ا◊دود ،وقد قام مؤوخرا بعملية عسضكرية شضاملة وموسضعة ‘
شضمال سضيناء ألنه لبد من القضضاء على هذه البؤور اإلرهابية،
إاذا كان األمر متعلقا باإلرهاب ويهدد األمن القومي ،فÓبد
من الدفاع عن حدودنا اŸصضرية ،طبعا لن نسضمح أان تهدد
حدودنا الغربية من ليبيا ونحن مازلنا ننادي ومن زمان من
ا◊كومة الوطنية التي سضوف تشضكل ،يجب أان يكون هناك
إاطار موازي Ùاربة اإلرهاب.
مÈرا ذلك ب- -أان ال- -دول ل Áك- -ن- -ه- -ا أان ت -ق -وم ط -اŸا م -ازال
اإلره -اب ‘ داخ -ل -ه -ا ،لب -د م -ن السض -ي -ط -رة وال -قضض -اء ع-ل-ى
اإلرهاب ،إاتخاذ التعامل بشضكل جدي وقوي مع كافة القوى
الره -اب -ي -ة وإال سض -ن -دق ن -اق -وسص اÿط -ر ب -ع -د ان-تشض-ار ب-ؤورة
الرهاب وليسص هناك أاي دولة  ⁄يطلها اإلرهاب.

تلّقى منها صسفعة قوية زلزلت كيانه

اŸغرب يشصنّ حملة مسصعورة ضصد السصويد لدعمها القضصية الصصحراوية
اه -ت -زت ف -رائصس اŸغ -رب ،وج-ن ج-ن-ون-ه ف-أاط-ل-ق
ال-ع-ن-ان ◊م-ل-ة دب-لوماسسية واقتصسادية مسسعورة
ضسد السسويد لسسبب واحد وهو دعم الŸÈان ‘
سس-ت-وك-ه-و÷ ⁄ب-ه-ة ال-بوليسساريو كممثل شسرعي
ووح-ي-د ل-لشس-عب الصس-ح-راوي ول-نضس-ال-ه-ا من أاجل
تقرير مصسÒه.
ارتباك كب Òيحاصضر السضلطات اŸغربية التي سضارعت
إا ¤شضحذ سضكاكينها ‘ ﬁاولة يائسضة لÎهيب هذا
البلد األوروبي وثنيه عن مسضاندة الشضعب الصضحراوي.
ففي أاول رد على موقف الŸÈان السضويدي وتقدÁه
مشض -روع ق -رار ج -دي -د ي -دع -و ل Ó-عÎاف ب -ا÷م-ه-وري-ة
الصضحراوية ،سضارعت السضلطات اŸغربية إا‡ ¤ارسضة
الب-ت-زاز الق-تصض-ادي ضض-د السض-ت-ث-م-ارات السض-وي-دي-ة ‘
اŸغرب ،حيث أاعلنت مدينة الدار البيضضاء اŸغربية
إالغاء تدشض ÚاŸركز التجاري لشضركة إايكيا السضويدية
الذي كان مقررا الثÓثاء اŸاضضي؛ وهو أاول اسضتثمار
لهذه الشضركة ‘ اŸغرب يقّدر بحوا‹  46مليون و1٧٠
أالف دولر.
ك -م -ا ج -م -ع رئ -يسص ا◊ك -وم-ة اŸغ-رب-ي-ة ق-ادة األح-زاب
السض-ي-اسض-ي-ة وال-ن-ق-اب-ات وأام-ره-ا بشضّ-ن ح-م-لة دبلوماسضية
ل-لضض-غ-ط ع-ل-ى سض-ت-وك-ه-و ⁄وث-ن-ي-ه-ا ع-ن ق-راره-ا الداعم
◊ق -وق اإلنسض -ان وح -م-اي-ت-ه-ا ‘ األراضض-ي الصض-ح-راوي-ة
اÙتلة.
‘ غضض - -ون ذلك ي - -حضض - -ر الŸÈان السض- -وي- -دي ،ع- -قب
اعÎافه رسضميا بجبهة ““البوليسضاريو““ ‘ خطوة تهدف
إا ¤اإلسضهام بشضكل إايجابي ‘ إايجاد حلول دبلوماسضية
وسضلمية آلخر مسضتعمرة ‘ إافريقيا ،لتنظيم ندوة حول
ا÷مهورية الصضحراوية –ت عنوان ““الصضحراء الغربية:
 4٠سض -ن -ة م -ن الح -تÓ-ل““ واŸزم-ع إاق-ام-ت-ه-ا م-ن-تصض-ف
أاكتوبر ،ويعكف على تنظيم الندوة ا◊زب الشضÎاكي
الدÁقراطي ا◊اكم وحزب البيئة الشضريك ‘ الئتÓف
ا◊ك - -وم - -ي وذلك ب - -حضض - -ور اŸن- -اضض- -ل- -ة ا◊ق- -وق- -ي- -ة
الصض-ح-راوي-ة أام-ن-ت-و ح-ي-در وال-ن-اشض-ط-ة ال-رب-اب اميدان،
والناشضطة اإلعÓمية السضنية عبد الرحمن ،فضض Óعن
ع -دد م -ن األح -زاب السض -ي -اسض -ي -ة السض -وي-دي-ة وخÈاء ‘
القانون الدو‹ ووسضائل اإلعÓم السضويدية.

و–اول السض- -ل- -ط- -ات اŸغ- -رب- -ي -ة م -ن خ Ó-ل ه -ذا ال -رد
اŸسض - -ع- -ور ع- -ل- -ى ك- -ل م- -ن ي- -عÎف ب- -ح- -ق- -وق الشض- -عب
الصض- -ح- -راوي ،م- -واصض- -ل- -ة ن- -هب الÌوات ال- -ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة
الصضحراوية التي تسضتغلها بشضكل غ Òمشضروع بتواطؤو مع
ع - -دد م - -ن ال - -دول األوروب- -ي- -ة ع- -ل- -ى حسض- -اب الشض- -عب
الصضحراوي ،كما تعمل على منح امتيازات اقتصضادية
لشض- - -رك- - -ات أاوروب - -ي - -ة ‘ أاراضض - -ي - -ه - -ا أاو ‘ األراضض - -ي
الصضحراوية اÙتلة مقابل تغاضضي هذه الدول عن أاهم
اŸلفات اŸرتبطة بالحتÓل على غرار ملف حقوق
اإلنسض- - - -ان ومسض- - - -أال- - - -ة ا◊ق ‘ ت- - - -ق - - -ري - - -ر اŸصض.Ò
وتسضاهم العديد من الشضركات األجنبية ‘ نهب الÌوات
الطبيعة الصضحراوية لصضالح الحتÓل اŸغربي ،حيث
تعمل عشضرات الشضركات الدولية باŸناطق الصضحراوية
اÙتلة منها  11شضركة مسضتوردة للفوسضفات الصضحراوي
و 5٠شضركة ناقلة للفوسضفات و 4شضركات متورطة ‘ نقل
السض -مك وأاخ -رى ل -ل -ت -ن -ق -يب أاب -رزه -ا شض -رك -ت -ا ““ت -وت-ال““
الفرنسضية و«سضان ليون““ اليرلندية.
هكذا هو اŸغرب ،يحتل أارضص الغ ،Òينهب ثرواته
ينتهك انسضانيته ،و ⁄ترفع أاي دولة صضوتها ‘ وجهه
لتقول له كفى هدرا واغتصضابا ◊ق الشضعب الصضحراوي

‘ تقرير اŸصض ÒوالسضتقÓل ،ينقضص عليها كالوحشص
الكاسضر معتقدا بأان لغة التهديد والبتزاز واŸسضاومة
سضتلبسص الباطل با◊ق و«سضتشضرعن““ احتÓله للصضحراء
الغربية ،لكن هيهات فعلى الحتÓل اŸغربي ان يعلم
بأان ا◊ق لن يضضيع مادام وراءه مطالب ،والصضحراويون
سضيسضتعيدون أارضضهم مهما تعددت وتنوعت العراقيل
التي تعÎضضهم ،ومآال الشضرعية الدولية السضتيقاظ من
سضباتها العميق يوما ،لتنفيذ القرارات التي أاصضدرتها
األ· اŸتحدة و‘ مقدمتها تنظيم اسضتفتاء يقرر من
خÓله الصضحراويون مصضÒهم.
بكل تأاكيد ،لن ينتصضر اŸغرب ‘ ““معركته““ ضضد السضويد
ولن تنجح مسضاعيه ‘ الضضغط عليها لثنيها عن دعم
ال- -قضض- -ي- -ة الصض- -ح -راوي -ة ال -ع -ادل -ة ،واŸؤوك -د أايضض -ا أان
ﬁاولت -ه ال -ي -ائسض -ة ◊جب ان -ت-ه-اك-ات-ه ‘ ح-ق الشض-عب
الصضحراوي مآالها الفشضل ،ألن طرد منظمة هيومن
رايتسص ووتشص حتى ل تكون شضاهدا على ما يرتكبه من
خروقات “سص حقوق النسضان ،لن يحجب الواقع اّŸر
‘ القليم اÙتل ،فشضمسص ا◊قيقة ل يغطيها غربال
الكذب والبهتان مهما طال الزمان.
د .ف

‘ الذكرى الـ40للوحدة الوطنية

أامام الصصحراوي Úمزيد من النضصال و التÓحم لتحقيق النّصصر
بدأات أامسص بجميع دوائر وليات الصضحراء الغربية الحتفال بالذكرى الربع Úللوحدة
ال - - -وط - - -ن - - -ي - - -ة –ت شض - - -ع- - -ار ““ال- - -وح- - -دة ال- - -وط- - -ن- - -ي- - -ة ل- - -رب- - -ح اŸع- - -رك- - -ة اŸصضÒي- - -ة““.
Óحتفال الوطني للوحدة
وتأاتي هذه الحتفÓت ا÷هوية على مسضتوى كل ولية –ضضÒا ل إ
الوطنية الذي سضتعرفه ولية بوجدور بالتزامن مع اŸهرجان الدو‹ للثقافة والفنون الشضعبية
من 8ا ¤غاية  12أاكتوبر ا÷اري .
Œدر الشضارة ا ¤ان الشضعب الصضحراوي يخلد ‘ الـ 12من اكتوبر من كل سضنة ذكرى
الوحدة الوطنية التي انخرط فيها طواعية لفشضال اıططات التي كانت تروم تقاسضمه بÚ
الدول واجهاضص مشضروعه الوطني.

و تعت Èهذه الذكرى ﬁطة بارزة ‘ مسضار الكفاح الوطني من أاجل اسضتكمال السضتقÓل
الوطني و–قيق أاهداف كل الصضحراوي ،Úخاصضة عندما أاجمعوا قبل  4٠سضنة على أان يÎكوا
القبلية والقليمية وÁضضوا قدما نحو –رير الرضص اÙتلة .وإاذ تأاتي الذكرى ‘ ظل الدعم
الذي –صضده القضضية الصضحراوية ‘ السضنوات الخÒة ،فإان مسضÒة النضضال مازالت طويلة ،و
هي تتطلب اŸزيد من الوحدة والصضمود والتضضامن والتÓحم واللتفاف حول طليعة الكفاح““
ا÷بهة الشضعبية لتحرير السضاقية ا◊مراء ووادي الذهب““ ،حتى –قيق ا◊رية والسضتقÓل
–ت كنف ا÷مهورية العربية الصضحراوية الدÁقراطية.

د.ف

كان ا◊ضضور الدبلوماسضي ا÷زائري قويا
باأل· اŸتحدة ..سضواء عن طريق تدخÓت
السض- -ي- -د رمضض -ان ل -ع -م -ام -رة وزي -ر الشض -ؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ أاو الشضروحات
اŸفصض-ل-ة ال-ت-ي ق-دم-ه-ا السض-ي-د ع-ب-د ال-قادر
مسضاهل وزير الشضؤوون اŸغاربية واإلفريقية
وا÷ام-ع-ة ال-ع-ري-ب-ة ب-خصضوصص اŸسضتجدات
السض -ي -اسض -ي -ة ‘ السض -اح -ل ول -ي -ب-ي-ا وﬁارب-ة
اإلره -اب وال -ت -ط -رف ال -ع -ن -ي-ف والصض-ح-راء
الغربية وبلوغ أاهداف األلف ة  ..وإاصضÓح
›لسص األمن..
وق-د اسض-ت-م-عت اÛم-وع-ة ال-دول-ي-ة ب-إامعان
وصض- -دق لصض- -وت ا÷زائ- -ر اŸدّوي ‘ ه- -ذا
اŸنتظم األ‡ي بخصضوصص قضضايا شضائكة
اسضتطاعت ا÷زائر بفضضل حنكتها ‘ إادارة
هذه اŸلفات أان –دث انفراجا ملموسضا
تّوج بالتوصضل إا ¤التوقيع على اتفاق بÚ
اŸال -ي Úك -م -ا ف-ت-حت ال-ط-ري-ق لسض-ت-ك-م-ال
تسضوية اŸسضأالة الليبية.
و‘ مقابل ذلك ،كل من تداول على اŸنصضة
إللقاء كلمة بÓده إال وأاشضاد بدور ا÷زائر
‘ حلّ األزمات اŸعقدة ‘ اŸنطقة أاو
تقد Ëالرأاي السضديد Œاه ما يحدث هنا
وه -ن -اك م -ن أاع -م -ال عسض -ك -ري -ة تشض -ه -ده-ا
البعضص من البلدان العربية وهذا نابع عن
Œربة رائدة وخÈة واسضعة ‘ إاطار الرؤوية
اŸت -خصضصض -ة وال -واق -ع-ي-ة إازاء م-ا ي-دور م-ن
أاح- -داث م- -ؤوŸة ..ن- -اج- -م -ة ع -ن حسض -اب -ات
إاق -ل -ي -م -ي -ة أاضض -رت ال -ك -ث Òب -أام -ن الشض-ع-وب
واسض- -ت- -ق -رار ب -ل -دان -ه -ا وك -م م -ن م -رة دعت
ا÷زائ - - -ر إا ¤ت - - -وخ- - -ي ا◊وار ب- - -دل م- - -ن
اŸواج -ه -ة ال -عسض -ك-ري-ة ،ألن ات-ب-اع او السضÒ
ع -ل -ى ه -ذا اŸن -ط -ق ،ف-إان-ه يصض-عب اÿروج
وال -ت-خ-لصص م-ن ت-داع-ي-ات-ه ـ ك-ون-ه ل ي-حسض-م
اŸع- -رك- -ة م- -ه- -م -ا ط -ال ال -زم -ن أاو قصض -ر..
والتجارب واضضحة ل داعي للتلويح بها.
وقد أاثبت الهتداء إا ¤ا◊وار اŸزايا الذي
Áك -ن أان ي -وف-ره-ا م-ن-ه-ا ب-األخصص ت-وق-ي-ف
األع -م-ال ا◊رب-ي-ة م-ن دم-ار شض-ام-ل ل-ل-ب-ن-ي-ة
التحتية وخسضارة فادحة ‘ األرواح.
اŸاليون اليوم يعتزون Ãا أا‚زته ا÷زائر
لصضا◊هم ومهما تكن األوضضاع ‘ شضمال
ال -ب Ó-د ،،ف -إان ك -ل األط -راف م -ت -ف-ق-ة ع-ل-ى
السضÓم وهذا هو األهم ..ورويدا رويدا تلتحق
ليبيا بهذا اÿيار بعد أان تركها الغرب ◊الها
تنزف دما وتلملم جروحها.
لبد أان تكون هناك إارادة خÒة تنحو هذا النحو
وتضضع الفارق ‘ العمل السضياسضي اŸبني على
ال-ن-ظ-رة ا◊ك-ي-م-ة ال-رام-ي-ة إا ¤ال-قضض-اء ع-ل-ى ك-ل
أاشضكال التوترات ‘ شضتى ا÷هات الفريقية اأو
العربية.
وكانت الفرصضة مواتية ‘ الذكرى الـ ٧٠لتأاسضيسص
األ· اŸت- -ح- -دة ل- -تشض- -رح ا÷زائ- -ر مسض- -اع- -ي- -ه- -ا
ال -دي -ب -ل -وم -اسض -ي -ة ‘ ع -ا ⁄غ -ارق ‘ ““ال -ف -وضض -ى
اÓÿقة““.
ونقل اŸسضؤوولون الديبلوماسضيون ا÷زائريون ‘
هذا التجمع ا‚ازات سضياسضية ملموسضة لصضالح
اÛموعة الدولية و“اشضيا مع اŸبادئ األسضاسضية
Ÿي -ث -اق األ· اŸت -ح -دة ال -ذي ق -اع -دت -ه السض -ل -م
العاŸي وكل جهود ا÷زائر تندرج ضضمن هذا
الطار الواضضح والثابت ‘ آان واحد.
وهذه ““ال‚ازات““ عفوا ““النجاحات السضياسضية““
موجودة ‘ الواقع اليوم ول واحد كان يحلم أان
يعود الهدوء الكامل إا ¤شضمال ما‹ ول واحد كان
يعتقد بأان الخوة الليبي Úيتحلون بتلك اإلرادة
ال -ف -ولذي -ة قصض -د ال -ذه -اب إا ¤ح -ك-وم-ة
وحدة وطنية ..ناهيك عن إاقرار الكثÒ
بالطرح ا÷زائري لفائدة الشضعوب ..هذا
هو صضوت ا◊كمة والتعقل الذي دوى ‘
األ· اŸتحدة هذه األيام.

اأ’ربعاء  0٧أاكتؤبر  2015م

المؤافق لـ  23ذي ا◊جة  143٦هـ

ثقافة

العدد

1٦844

16

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

Óبحاث وإلدرإسضات إŸغاربية» لـ«إلشضعب»:
ﬁمد شضرقي مدير « Èﬂإلتاريخ ل أ

اıابر تسشاهم ‘ نقل األمانة التاريخية والوطنية
’برإز إ◊قائق وما مدى تأاثÒها وأإهميتها ‘ نقل وإسضتغÓل إ◊قيقة وتوظيفها
’شضارة إ ¤إلبحث إلعلمي با÷امعات إ÷زإئرية وما تقدمه من ›هودإت ،إ
إ◊ديث عن إıابر ،مهما كانت ،يتضضمن بالضضرورة إ إ
Óبحاث وإلدرإسضات إŸغاربية ودوره ‘ إلبحث إلعلمي بجامعة قاŸة  08ماي  ،1945و‘ هذإ إلصضدد –ّدث إلدكتور ﬁمد
ليتماشضى مع إلوإقع .وللحديث ‘ إŸوضضوع سضلطت «إلشضعب» إلضضوء على  Èﬂإلتاريخ ل أ
’برإز إ◊قائق إلتاريخية إÿاصضة با◊ركة إلوطنية وإلثورية ،إمتدإدإ منه
Óبحاث وإلدرإسضات إŸغاربية» عن إ Èıإلذي أإسضسضه ،وإلذي جاء بغرضس تفعيل إلبحث إلعلمي إلتاريخي إ
شضرقي مدير « Èﬂإلتاريخ ل أ
’مانة» إلتاريخية وإلوطنية.
’صضÓحي Úوأإيضضا لنقل ما سضماه بـ»إ أ
÷هود من سضبقوه من إŸؤورخ Úإ إ

قاŸة :أامال مرابطي
ﬁم -د شس -رق -ي ق -ال إان -ه ب -ع-د اŸسس-اه-م-ة ‘
إانشس -اء قسس -م ال -ت -اري-خ ورئ-اسس-ت-ه Ÿدة ث-م-ان-ي-ة
سسنؤات كاملة أاصسبح قسسما له مكانة علمية بÚ
أاقسس -ام ال -ت -اري-خ ال-ت-ي سس-ب-ق-ت-ن-ا ‘ ا÷ام-ع-ات
ا÷زائ -ري -ة ،ك -ج -ام -ع-ة ا÷زائ-ر ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة،
باتنة« ..حيث فكرنا ‘ مؤاصسلة العمل العلمي
بجامعة الثامن من ماي  ،1945بناًء على ما
عندنا من Œربة ‘ هذا اÛال حيث كنا
أاعضساء مؤؤسسسس Èı Úالدراسسات التاريخية
وال-ف-لسس-ف-ي-ة ب-ج-ام-ع-ة م-ن-ت-ؤري قسس-نطينة قبل
تقسسيمها» ،مشسÒا إا ¤أانهم وجدوا أان هناك
ن- -قصص ‘ اıاب- -ر ال- -ت- -ي ت- -ه- -ت -م ب -اÙي -ط
ا÷ي -ؤب -ؤل -ي -ت -ي -ك -ي ل -ل -ج -زائ -ر ال -ت -ي ت -رت -ب -ط
Ãح- -ي- -ط م- -غ- -ارب- -ي م- -ؤؤث- -ر وك- -ذلك ب -فضس -اء
م -ت -ؤسس -ط -ي ‘ شس -م -ال-ه-ا وفضس-اء إاف-ري-ق-ي ‘
جنؤبها.
كل هذه الفضساءات يقؤل ،لها تأاث Òمباشسر
ع -ل -ى ا÷زائ -ر م-ن-ذ أاق-دم ال-عصس-ؤر سس-ي-اسس-ي-ا،
اق-تصس-ادي-ا ،ث-ق-اف-ي-ا ،ف-ق-م-ن-ا Ãسس-اع-دة رئيسص
Óب-ح-اث
ا÷ام -ع-ة ب-ت-أاسس-يسص  Èﬂال-ت-اري-خ ل -أ
والدراسسات اŸغاربية.
Óبحاث
وحسسب شسرقي فإان « Èﬂالتاريخ ل أ
وال -دراسس -ات اŸغ -ارب -ي-ة» ت-أاسسسص سس-ن-ة ،2011
وهؤ يهدف إا ¤تشسجيع البحث العلمي ا÷اد
واŸلتزم ،الذي يؤؤدي إا ¤نتائج أاك Ìعمقا
ودقة ‘ فهم ﬂتلف اآ’ليات التي تتحكم ‘
صسنع ا◊دث التاريخي ،مشسÒا إا ¤أانه أايضسا
يشسجع الدراسسات التاريخية واأ’ثرية للجزائر
واŸغ -رب ال -ع-رب-ي .و›ال ع-م-ل-ه يشس-م-ل أاو’
ا÷زائ-ر وث-ان-ي-ا اŸغ-رب ال-ع-رب-ي ث-ال-ث-ا ال-ب-عد
ال-ع-رب-ي واإ’ف-ري-ق-ي ،وك-ذا ال-ب-ع-د اŸت-ؤسسطي
وه -ذا م -ن أاج -ل ف -ه -م سس -ل -ي-م ◊رك-ة ال-ت-اري-خ
ماضسيا والتعاون اإ’يجابي واŸثمر ،حاضسرا
وب -ن -اء مسس -ت -ق -ب -ل يسس -ؤده اأ’م -ن وا’سس-ت-ق-رار
والتطؤر.
Óب-ح-اث
وق -ال شس -رق -ي ب -أان  Èﬂال -ت -اري -خ ل  -أ
وال -دراسس -ات اŸغ-ارب-ي-ة ،ضس-م  08ف-رق ب-حث
م-ت-ن-ؤع-ة Ãجمؤع  44ب-اح-ث-ا Ãخ-تلف الرتب
العلمية ،ومن ﬂتلف ا÷امعات على غرار
ق -اŸة ،سس -ك -ي-ك-دة ،سس-ط-ي-ف ،ع-ن-اب-ة ،ب-ج-اي-ة،
قسسنطينة ،باتنة وغÒها ..حيث يتم التعاون

عمل يفيد الؤطن والباحث Úوالدارسس ،Úكما
ي-ه-دف إا ¤ت-ك-ؤي-ن ط-ل-ب-ة دك-ت-ؤراه ‘ ال-ت-اري-خ
العام ذوي معارف علمية متعمقة ومتميزة.

والتنسسيق ب Úالباحث Úسسؤاء ‘ جامعة قاŸة
أاو مع ا÷امعات الؤطنية ‘ نفسص التخصسصص
للمسساهمة ‘ ترقية البحث العلمي والتنمية
ال -ف -ك -ري -ة وال -ث -ق-اف-ي-ة ب-ا÷زائ-رÃ ،ا ‘ ذلك
التعاون مع الباحث ‘ Úنفسص التخصسصص من
جامعات اŸغرب واŸشسرق العربي وكذلك من
غرب أاوربا وإافريقيا لÓسستفادة من اŸناهج
اŸسس -ت -ع-م-ل-ة واÈÿات اŸك-تسس-ب-ة وال-ؤسس-ائ-ل
اŸسس -ت -ع-م-ل-ة ل-دى م-راك-ز ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ‘
البلدان اأ’خرى قصسد تؤظيفها واسستغÓلها ‘
ت-أاصس-ي-ل ال-ب-ح-ؤث وت-ع-م-ي-ق-ه-ا Ãا ي-تماشسى مع
الؤاقع ا÷زائري اŸغاربي ،كل ذلك ـ يقؤل ـ
‘ إاطار القؤان Úالتي تنظم وتسس Òالتعاون
العلمي ب Úا÷زائر والدول اأ’خرى.
وعن أاهدافه اŸسسطرة ،أاشسار اŸتحدث إا¤
أان ا Èıيسس- -ع- -ى إا ¤السس Òب- -ال -ب -اح -ث‘ Ú
طريق البحث العلمي ا÷اد واŸلتزم ،الذي
Áكن أان يسساعد على الؤصسؤل إا ¤نتائج علمية
أاك Ìعمقا ودقة ‘ فهم ﬂتلف اآ’ليات التي
تتحكم ‘ صسنع ا◊دث التاريخي و‘ إاعطاء
اأ’ح -داث أاب -ع-اده-ا السس-ي-اسس-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وا’قتصسادية ،وبالتا‹ التمكن من الؤصسؤل إا¤
ف- -ه- -م سس- -ل- -ي- -م ل- -ت- -ط -ؤر اأ’ح -داث والسسÒورة
التاريخية ،وكذلك ـ يضسيف ـ العمل بصسفة عامة
عﬁ Èاور أاسس- -اسس- -ي- -ة ع- -ن ط- -ري- -ق ال- -ق- -ي -ام
بدراسسات وأابحاث علمية تاريخية وأاثرية تركز
وتÈز القيم الفكرية اŸشسÎكة لدول اŸغرب
ال -ع -رب -ي ،وال -ت -ي سس-اه-مت وتسس-اه-م ‘ صس-ن-ع
ال-نسس-ي-ج ال-ث-ق-ا‘ وال-ن-م-ط ا’ج-ت-م-اعي للدول
اŸذكؤرة ع Èالتاريخ.

إاظهار الروابط التاريخية اıتلفة بÚ
الدول اŸغاربية واŸششرق العربي
شسرقي أاكد بأان ا Èıيهدف أايضسا إا ¤إاظهار
ال -رواب -ط ال-ت-اري-خ-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال-ه-ا بÚ
الدول اŸغاربية واŸشسرق العربي ،مع الÎكيز
ع -ل -ى م -ظ -اه -ر ال -ت -أاث Òوال -ت -أاث -ر ب -ال -ت-ي-ارات
السسياسسية والفكرية واŸذهبية التي سساهمت
‘ صسنع أاهم اأ’حداث التاريخية ‘ ا÷ناحÚ
(اŸغرب واŸشسرق مع الÎكيز على ا÷زائر)،
فضس Óعن إابراز دور الدول اŸغاربية ‘ نشسر
اإ’سسÓ-م ب-إاف-ري-ق-ي-ا ودع-م ال-ت-ح-رر وا◊رك-ات
التحررية ‘ إافريقيا (مع الÎكيز على دور

نحو دفع عجلة البحث العلمي

ا÷زائر) ـ حسسب اŸتحدث ـ وﬁاولة –ديد
طبيعة العÓقة التي تربط الدول اŸغاربية
بغرب أاوروبا منذ القد ،Ëوآاثار هذه العÓقة
سس-ي-اسس-ي-ا وعسس-ك-ري-ا واق-تصس-اديا على ا÷زائر
خاصسة ودول اŸنطقة عامة ،وحؤل دراسسة
ال -ع Ó-ق -ة ال -ت -ي ت-رب-ط ا÷زائ-ر ب-دول ج-ن-ؤب
الصس -ح -راء م -ن ﬂت -ل -ف ا÷ؤانب وه -ؤ ﬁؤر
ج -دي -د  ⁄ي -ح -ظ ب -اه -ت -م-ام ال-ب-اح-ث Úال-ذي-ن
يتجهؤن دوما نحؤ الشسمال ،وكذا دور اإ’عÓم
وا’تصسال ‘ ترقية البحث العلمي با÷امعة
يقؤم به أاسساتذة ‘ التخصسصص اŸناسسب.
وع - -ن مشس - -اري - -ع ا Èıأاوضس - -ح اŸت - -ح- -دث
ب- -أان -ه -ا ت -ق -تصس -ر ع -ل -ى م -ؤاصس -ل -ة ال -ب -حث ‘

اŸشساريع اŸسسجلة ،وإاقامة ندوات أاو مؤائد
مسستديرة ‘ اŸناسسبات الؤطنية ،مشسÒا إا¤
أان ا Èıعمره قصس Òو»نحن ‚تهد لتحقيق
ما نطمح إاليه وهؤ فضساء علمي مفتؤح لكل
اأ’سساتذة الباحث »Úيقؤل اŸتحدث.
كما أاشسار الدكتؤر شسرقي بأان ا Èıيعمل
ح -ال -ي -ا ع -ل -ى اإ’شس -راف ع-ل-ى إا‚از ال-ب-ح-ؤث
وجمعها من أاجل الطباعة ،ثم نشسرها كما
يعمل على تنظيم اŸلتقيات العلمية والندوات
وتسس -ه -ي -ل اŸشس-ارك-ة ‘ اŸل-ت-ق-ي-ات ال-دول-ي-ة،
والتي لها صسلة بالبحث العلمي وباŸشساريع
اŸع -ت-م-دة م-ن أاج-ل ت-ع-م-ي-ق-ه-ا وت-ؤسس-ي-ع-ه-ا ‘
اŸعارف للؤصسؤل إا ¤حقائق مفيدة ،وإا‚از

وربط ذات اŸتحدث مهمة ا Èıكما هي
ﬁددة ‘ قانؤن البحث العلمي لؤزارة التعليم
العا‹ والبحث العلمي ،مثل سسائر اıابر
العلمية ‘ ﬂتلف ا÷امعات ا÷زائرية من
أاجل دفع عجلة البحث العلمي واŸسساهمة ‘
التنمية الؤطنية وخدمة الؤطن والعمل على
تؤحيد جهؤد الباحث Úوالفرق العلمية وتفعيل
آال -ي -ات ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ،ح-يث أاصس-در اÈı
ع -دد م-ن ال-ك-تب تضس-م-نت أاع-م-ال اŸل-ت-ق-ي-ات
اıت -ل -ف -ة ،ك -ؤن ال -ع Ó-ق -ة وث -ي -ق-ة م-ع أاغ-لب
اıاب- - -ر ‘ ا÷ام - -ع - -ات ا÷زائ - -ري - -ة وم - -ع
اأ’سس- -ات -ذة ال -ب -اح -ث Úب -اÿصس -ؤصص ،ح -يث ”
إاصس- -دار ثÓ- -ث- -ة ك- -تب ◊د اآ’ن وأاخ -رى ق -ي -د
الطبع ،كما أاكد بأان اأ’سساتذة والباحث Úالذين
يضس - -م - -ه - -م ا Èıيشس- -ارك- -ؤن عﬂ Èت- -ل- -ف
النشساطات العلمية واŸلتقيات Ãختلف الدول
العربية واأ’وروبية.
أاما من ناحية ما يؤاجه عملهم باıابر من
صسعؤبات ،فقد أابرز اÛهؤدات اŸقدمة من
أاج -ل م-ؤاصس-ل-ة ال-ع-م-ل ب-ا Èıع-ل-ى مسس-ت-ؤى
ا÷امعة فيقؤل ’« :تؤجد صسعؤبات أاو عؤائق
ع- -ل- -ى ال- -ع- -كسص» ،مشسÒا إا ¤أان ن -ائب رئ -يسص
ا÷ام- - -ع- - -ة اŸك- - -ل- - -ف ب - -اıاب - -ر ل - -ه خÈة
وكفاءة ،وهؤ يقدم اŸسساعدة لكل اıابر ‘
إاطار القانؤن اŸنظم.
غ Òأان ﬁمد شسرقي حصسر الصسعؤبات مع
اÙيط اÿارجي كاŸطابع وغÒها ..ولكننا
ـ يقؤل ـ «نعمل دوما على –قيق أافضسل ما
Áك-ن ‘ ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ل-ل-ب-اح-ث Úوال-ط-ل-بة
و÷امعة  8ماي  ،1945وللؤطن بإابراز مكانة
ودور ا÷زائر ‘ الفضساء اŸغاربي والعربي
واإ’فريقي وعÓقاتها مع أاوروبا مع الÎكيز
ع-ل-ى ال-ع-ن-اصس-ر اإ’ي-ج-اب-ي-ة ك-الكفاح اŸشسÎك
ضس -د ا’سس -ت -ع -م -ار اأ’ورب -ي وال-ت-ع-اون اŸث-م-ر
وال-ت-ف-اع-ل اإ’ي-ج-اب-ي ،ال-ذي ي-دع-م ا’سستقرار
واأ’م-ن وي-ق-ؤي دع-ائ-م ال-ؤح-دة ال-ؤط-ن-ي-ةÃ ،ا
يسساهم ‘ ترقية البحث العلمي وما يخدم
اŸسستقبل على أاسسسص سسليمة».

تعويـضضــــا عـــــــن –ويلـــــــه إ ¤مرفــــــق جامــــــعي بحــــــي إŸصضلــــــى باŸديــــــة

‡ثلو اÛتمع اŸد Êيناششدون مالك سشÓل بعث مششروع اŸسشرح جهوي
إسضتحسضن ‡ثلو إÛتمع إŸدÊ
باŸدية ‚اح إلطبعة إلعاشضرة
للمهرجان إلوطني للمسضرح إلفكاهي
بهذه إلو’ية إلتي حملت إسضم أإحد كبار
إŸسضرحي Úوإلفنان Úوإلشضعرإء «ﬁمد
ﬁبوب إسضطنبو‹» حسضب رسضالة
’ول عبد
مفتوحة موجهة إ ¤إلوزير إ أ
إŸالك سضÓل ،كما إسضتبشضر إلسضكان خÒإ
وخاصضة منهم إلفنان ÚوإŸسضرحيÚ
باسضتفادة إلو’ية من مشضروع إ‚از
مسضرح جهوي ‘ إطار إıطط إÿماسضي
 2015-2010إلذي أإقره رئيسس
إ÷مهورية لتعويضس إŸسضرح إلقدË
إÙول إ ¤إ÷امعة.
اŸدية :م.أام Úعباسس
وقد سساير هؤؤ’ء كمؤاطن Úو›تمع مدÊ
وكمهتم ÚباŸسسرح كل مراحل العملية ،بداية
م -ن ع-م-ل-ي-ة ال-دراسس-ة ال-ت-ي أا‚زت-ه-ا م-دي-ري-ة
الثقافة والتي حظيت Ãتابعة دقيقة من طرف
وا ¤الؤ’ية السسابق ابراهيم مراد ،الذي بادر
ب -ت -خصسصص م -ؤق -ع ي -ت -م -ث -ل ‘ وع -اء ع -ق -اري
اسسÎاتيجي للمشسروع يتؤسسط مدينة اŸدية
وق -ريب م -ن ك -ل اŸراف -ق ال-ع-ل-م-ي-ة والÎب-ؤي-ة
وا◊يؤية ،ويليق أايضسا با◊راك الثقا‘ ،مع
العلم بأان التصسميم جاء بنظرة جميلة وحاز
على إاعجاب اأ’كادÁي ÚواŸسسرحي Úمن
ﬂت- -ل- -ف دول ال- -دول ال- -ع- -رب -ي -ة واأ’ج -ن -ب -ي -ة
اŸشساركة ‘ اŸلتقى اŸنظم ‘ مدينة بجاية
ع- -ل -ى ه -امشص اŸه -رج -ان ال -دو‹ ل -ل -مسس -رح،

خاصسة وأان أاجزاء هندسسية كثÒة منه تشسÎك
مع مشسروع اŸكتبة الرئيسسية اŸنجزة منذ
أاعؤام والتي انطلقت أاشسغالها ‘ نفسص اŸؤقع
والتي كانت ﬁل زيارة وجلسسة عمل أاشسرف
عليها رئيسص ا◊كؤمة سسÓل لفائدة اأ’عيان
واŸسسؤؤول Úمنذ أاعؤام بحضسؤر السسلطات

اÙلية واŸنتخب.Ú
يذكر أان اŸشسروع Úأا‚زهما نفسص مكتب
الدراسسات ،وجاء تصسميم اŸكتبة كذلك رائعا
وصسنف من ب Úأاجمل التصساميم ووثق ذلك ‘
دل -ي -ل أاع-دت-ه وزارة ال-ث-ق-اف-ة ،خ-اصس-ة وأان-ه-م-ا
متÓصسقان

وسس-يشس-كÓ-ن ح-ت-م-ا ق-ط-ب Úث-ق-افي ÚحقيقيÚ
سسيزيدان اŸدينة إاشسعاعا.
وفيما علمت «الشسعب» أان عملية إا‚از هذه
اŸرافق أاسسندت إا ¤الؤكالة الؤطنية Ÿتابعة
وإا‚از اŸشس -اري -ع ال -ث -ق -اف -ي -ة ال-كÈى ،اع-تÈ
ه -ؤؤ’ء م -ن ن -خب ع -ارف-ة ب-الشس-أان ال-ث-ق-ا‘ أان

ال -ق -رار اأ’خ Òالصس -ادر م -ن ال-ؤزي-ر ب-ت-ج-م-ي-د
بعضص اŸشساريع التي  ⁄تنطلق بها اأ’شسغال،
‘ إاطار ترشسيد اإ’نفاق العام ،صسدم اÛتمع
اŸد Êوأاحدث خيبة أامل كبÒة لدى عشساق
اŸسسرح و‡ارسسيه،خاصسة وأان هذه الؤ’ية ’
“لك أاي قاعة تليق باŸسسرح عدا قاعة دار
الثقافة حسسن ا◊سسني التي ’ تسسع إا’ لـ 300
شسخصص فقط ،ولكؤنها الؤحيدة فهي مقصسد
ا÷ميع «قطاعات عمؤمية وخاصسة».
أاخ-ت-ت-مت ه-ذه الصس-رخ-ة ب-ال-ت-ذك Òب-أان-ه ح-ت-ى
الشسباب الهاوي للمسسرح والذي شسرف الؤ’ية
‘ العديد من اÙافل الؤطنية ،أاصسبح يعاÊ
سسنؤيا من انعدام فضساء يتطابق مع احتياجات
وم -ت -ط -ل-ب-ات إا‚از ع-روضص مسس-رح-ي-ة ،سس-ؤاء
للتدرب أاو ‡ارسسة هذا الفن الراقي الذي
عرفته اŸدية قبل قرن من الزمان أاي قبل
سسنة  ،1910أاي قبل الكث Òمن الؤ’يات التي
بها مسسارح جهؤية عريقة ،مشسÒين ‘ هذه
السسانحة بأان الؤزير اأ’ول والذي شسغل ذات
يؤم منصسب وزير للشسباب والرياضسة سسيأاخذ
ب -ع -ن -اي -ت -ه ه -ذا اإ’ل -ت -م -اسص م -ن خ Ó-ل إاب -داء
اŸؤاف -ق -ة ع-ل-ى رف-ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ن اŸشس-روع
اŸسسرح ا÷هؤية للمدية والذي سسيدخل حتما
الفرحة على قلؤب شسباب هذه الؤ’ية الذي
يعشسق كل جميل ،حتى تكؤن عاصسمة التيطري
«ال- -ؤ’ي- -ة ال- -راب- -ع- -ة ال- -ت- -ي ضس -حت ب -ال -ن -فسص
وال-ن-ف-يسص» ق-ل-ع-ة ث-ق-اف-ي-ة واح-دة تكؤن Ãثابة
ا◊صس-ن اŸن-ي-ع لشس-ب-اب-ن-ا ال-ت-ؤاق ل-ل-ع-م-ل البناء
والتكؤين بد’ من اإ’نحراف.
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ثقافة

الموافق لـ  23ذي ا◊جة  1436هـ

رسشالــــــة
قسشنطينة:

تعرضش على ركح مسشرح قسشنطينة

مسصرحيـ ـ ـة «ا◊ ـب اŸفق ـود» أاسصئلـة
مـ ـن التاريـ ـخ تبح ـ ـث عـ ـن إاجاب ـ ـة ؟

يقدم عششية هذأ
أÿميسش ،على خششبة
مسشرح قسشنطينة أ÷هوي
لول Ÿسشرحية
ألعرضش أ أ
«أ◊ب أŸفقود» ألتي أنتجها
أŸسشرح ألوطني أ÷زأئري
«ﬁي ألدين بششطارزي» ‘
إأطار تظاهرة قسشنطينة
عاصشمة للثقافة ألعربية.

قسشنطينة  /أحمد دبيلي

ويشص- -ارك ‘ ال- -ت- -م -ث -ي -ل ‘ ه -ذه
اŸسصرحية ،التي أاخرجها «أاحمد
ب -ن ع -يسص -ى» وأال -ف نصص -ه-ا «ع-ب-د
الكر Ëغريبي» وصصمم ديكورها
«ح -ل-ي-م رح-م-و› ،»Êم-وع-ة م-ن
اŸم -ث -ل ÚواŸم -ث Ó-ت الشص -ب-اب»
نسص-ي-م-ة زايشص-ي ،ك-ر Ëح-م-زاوي،
وه -ي-ب-ة ب-اع-ل-ي ،ع-ب-د ل-ل-ه ‰يشش،
سص- - -ف- - -ي- - -ان ﬂت- - -ار ،حسص Úب- - -ن
سص-م-يشص-ة ،ع-ادل ت-رب-اج-ي ،ط-ارق
فق ،Òعبد اÿالق قناد ،فتح الله
م -الك ،ع -ب -د ا◊ق سص -ب -ع ،ي-اسصÚ
ج- - - -وزي ،أام Úب- - - -وري» ،ح- - - -يث
يتقمصش هؤولء أادوار الشصخصصيات
ال-ت-اري-خ-ي-ة ل-ل-قصصة «صصوفينيسصبا،
م- - -اسص- - -نسص - -ن ،ازلن ،سص - -ف - -كسش،
فرمينا ،امغار ،سصيبيون ،ليوسش،
مارسصيلوسش».
و‘ كلمته يقول ﬂرج اŸسصرحية
«أاحمد بن عيسصى»».. :يعت Èهذا
اإلن- -ت- -اج اسص -ت -ك -م -ال ل -ل -ت -ج -ارب
Óق-ام-ات اإلب-داعية /
السص-اب-ق-ة ل -إ
سص -ي -دي ا◊ل -وى‚ ،وى /ك -ع -م-ل
ورشص-ي ت-ك-وي-ن-ي إاب-داع-ي ل-ع-م-ل-ية
اإلخراج اŸسصرحي وتعت Èهذه

العدد
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ألطاهر وطار يعود ع Èمسشرح باتنة أ÷هوي

«الو‹ الصصالح» ‘ صصراع حول البقاء
تتواصصل التحضصÒات على قدم وسصاق
إلن -ه -اء اإلن-ت-اج ا÷دي-د Ÿسص-رح ب-ات-ن-ة
ا÷ه -وي ،اŸوسص -وم ‘‘ال -و‹ الصص -ال -ح‘‘،
ıرجه عمر فطموشش ،حيث يعتÈ
ال -ع -م -ل اŸق -ت-بسش ع-ن رواي-ة ال-ك-اتب
ا÷زائ -ري اŸرح -وم ال-ط-اه-ر وط-ار،
من ب Úاألعمال اŸسصرحية ا÷ديدة
التي يعول عليها ‘ صصناعة الفرجة
‘ إاطار قسصنطينة عاصصمة للثقافة
ال -ع -رب -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل صص -ن -اع -ة رؤوي -ة
جديدة ‘ عا ⁄اŸسصرح تتمرد على
ال-ع-دي-د م-ن ال-ع-ادات وال-ت-ق-اليد ،وإاعادته
إا ¤أاصصله األول عندما كان ا÷مهور لعبا
أاسصاسصيا وعنصصرا فاع ‘ Óاألداء اŸسصرحي.
وتدور أاحداث «الو‹ الصصالح» ‘ قصصة ›موعة من
األشصخاصش ÷أاوا إا ¤مكان ›هول ‘ قمة أاحد ا÷بال هروبا من مرضش فتاك ،دون أان يعلموا أان
ا÷بل الذي أاووا إاليه ،هو مقام لو‹ صصالح ،وتتسصارع األحداث ‘ العمل اŸسصرحي الذي يشصارك فيه
جمال طيار وصصليحة بن براهيم ولبوخ فؤواد و◊سصن شصيبة وسصم Òأاوجيت وصصالح بوب ،Òوهم نخبة من
أاŸع ‚وم الفن الرابع بباتنة.

Ÿوششي حمزة

«أŸدينة ألدفينة ألقاهرة» وفسشيفسشاء
«أولد سشيدي يحي»

معـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ⁄أاثريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة باŸسصيلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
تنتظـ ـر نفـ ـضض الغبـ ـار عليـ ـ ـها

اÙط - -ة ول - -وج- -ا ‘ ت- -وظ- -ي- -ف
اŸسص -رح إلع -ادة ق -راءة ال -ت -اري -خ
اŸفقود أامام واقع متحرك وأامام
ال -ق -راءات اŸت -ع -ددة واŸم -ك -ن -ة
Óحداث التاريخية ،ومن ناحية
ل إ
الشص - -ك - -ل أاردن - -اه م - -زج- -ا م- -ابÚ
اŸلحمي والÎاجيدي ‘ ◊ظة
ج-م-ال-ي-ة واح-دة –اك-ي اŸاضص-ي
واآل ‘ .. Êن - -فسش ال - -وقت».أام- -ا
م -ؤول -ف ال -نصش ي -ق -ول ب -دوره ع-ن
«ا◊ب اŸفقود»« :هي عبارة عن
قصص- -ة حب ب« Úصص -وف -ي -ن -يسص -ب -ا»

و»م-اسص-نسص-ن»  ..أاب-ط-ال ن-ع-رف-ه-م
وآاخ -رون ل -ل -وظ-ي-ف-ة ال-رم-زي-ة ...
ي- -ج- -م- -ع ب- -ي- -ن -ه -م ال -دم وال -نسصب
واألرضش وال - -ت - -اري - -خ ‘ ،صص - -راع
ب -ي -ن -ه -م وب -أاي -دي -ه-م وضص-د اآلخ-ر
اÙتل بسصياسصة فرق تسصد الذي
يقف باŸرصصاد ضصد كل حب أاو
تكتل  ..فهل إانتهى  ...عصصر فرق
تسصد؟
وا÷دير باÓŸحظة أان مسصرحية
«ا◊ب اŸفقود» والتي تعرضش
‘ ثÓث أامسصيات وتسصتغرق 90

دقيقة ،تعتمد ‘ لغة ا◊وار على
الدارجة ا÷زائرية اŸهذبة ،كما
أاع -ت -م -د مصص -م -م ال -دي -ك-ور ع-ل-ى
اللباسش الذي كان معروفا ‘ تلك
ا◊قبة التاريخية .
Óشصارة فإان مسصرحية «القراب
ول إ
والصصا◊ »Úالتي أانتجها اŸسصرح
ا÷هوي للعلمة ‘ إاطار تظاهرة
قسصنطينة عاصصمة للثقافة العربية
سص - -ت - -ع- -رضش ع- -ل- -ى رك- -ح مسص- -رح
قسصنطينة من  15وحتى  17من
الشصهر ا÷اري .

لجنبية
أسشبوع ثقا‘ زأخر تقÎحه عديد أŸمثليات أ أ

ا÷زائر ..عاصصمة منفتحة على ثقافات العا⁄

ليام ،وذلك Ãناسشبات وأششكال ﬂتلفة‚ ،د على رأسشها مهرجان أ÷زأئر
نششاط ثقا‘ أجنبي مكثف تششهده أ÷زأئر هذه أ أ
لجنبية با÷زأئر للمسشاهمة ‘ أŸششهد ألثقا‘ ألوطني .وتتنوع
ألدو‹ للششريط أŸرسشوم ،ألذي كان فرصشة ıتلف أŸمثليات أ أ
هذه ألنششاطات من ورششات ألرسشم وألكاريكات ،Òإأ ¤فضشاءأت ألتبادل وألنقاشش ،إأ ¤معارضش ألصشور وسشهرأت أŸوسشيقى
ألكÓسشيكية ،مششكلة فسشيفسشاء ثقافية ذأت نكهة خاصشة قادمة من ألششمال.

أسشامة إأفرأح

ورشصة كاريكات Òكندية

ودائ-م-ا ‘ إاط-ار ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ام-ن-ة ل-ل-مهرجان
الدو‹ للشصريط اŸرسصوم ،تسصاهم سصفارة كندا
ب- -ا÷زائ- -ر م- -ن خÓ- -ل ورشص- -ة ع -م -ل «ق -ل ‹
بفقاعة» ،تتمحور حول موضصوع حرية التعب.Ò
وسصتكون هذه الورشصة يوم غد اÿميسش على
السص -اع -ة ال -ث -ان -ي -ة زوال ب -خ -ي-م-ة اŸه-رج-ان.
وسص -وف ي -رأاسش ورشص -ة ال -ع -م -ل ك -ل م -ن رسص-ام
ال- -ك- -اري- -ك- -ات Òسص- -ي- -م- -ون دوب -وي م -ن ك -ن -دا،
والكاريكات« Òاألندلسصي» من ا÷زائر.
سص -ي -م-ون دوب-وي  Simon Dupuisهو
رسصام كاريكات Òومصصور شصريط مرسصوم من
الكيبيك بكندا .عمل عدة سصنوات ‘ الرسصوم
اŸتحركة التقليدية .سصبق وأان نشصر شصريطه
اŸرسصوم «ل تبدأا الثورة دون ابتسصامة سصتان
‹» سص- -ن- -ة  ،1991ك -م -ا رسص -م «ل -ي-ل-ة األق-ن-ع-ة»
( )2008و»القناع من ا÷سصد» ( .)2008كما أان
دوبوي عضصو برابطة رسصامي الكاريكات Òالتي
–م- -ل اسص- -م «أال- -ف وج- -ه ووج -ه Visages
.»1001

جائزة ا’–اد اأ’وروبي للشصريط اŸرسصوم

عادت جائزة التميز التي تقدمها بعثة ال–اد
األوروب- - -ي ‘ ا÷زائ- - -ر ‘ ›ال الشص- - -ري - -ط
اŸرسصوم ،واŸندرجة ضصمن الطبعة الثامنة
م -ن اŸه -رج -ان ال -دو‹ ل -لشص -ري -ط اŸرسص-وم،
عادت إا ¤الرسصام ا÷زائري الشصاب نور الدين
عيسصاوي من بجاية ،البالغ من العمر  31سصنة.
وت -ب -ل -غ ق -ي-م-ة ا÷ائ-زة ال-ن-ق-دي-ة  2500يورو،
وتشص - -م- -ل أايضص- -ا إاق- -ام- -ة ت- -دريب وت- -ب- -ادل ‘
ال-ع-اصص-م-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة ب-روكسص-ل (وال-تي تعتÈ
م- -وط- -ن- -ا ألك Èوأاشص- -ه- -ر رسص- -ام- -ي الشص- -ري- -ط

اŸرسصوم) ،وتنظم هذا التكوين جمعية «دار
أاوتريك».
وإا ¤ج - -انب ه - -ذه ا÷ائ- -زة ،يشص- -رف ال–اد
األوروب - -ي ع - -ل- -ى دع- -م مشص- -ارك- -ة اث- -ن Úم- -ن
ال- - -رسص- - -ام Úاألوروب - -ي Úالشص - -ب - -اب ‘ ›ال
الشص -ري -ط اŸرسص -وم ‘ م -ه-رج-انFIBDA.
وي- -أات- -ي ذلك ت- -ك- -ريسص- -ا ل- -ع -زم ب -ع -ث -ة ال–اد
األوروبي على «اŸسصاهمة ‘ تعزيز التبادلت
ب Úالفنان Úا÷زائري Úواألوروبي› ‘ Úال
الشص -ري -ط اŸرسص-وم» خصص-وصص-ا ،وع-م-وم-ا م-ن
أاجل «تعزيز التبادلت وا◊وار الثقا‘ بÚ
ا÷زائر وأاوروبا» ،حسصب البيان الذي تلقينا
نسصخة منه.

أاسصبوع ثقا‘ احتفاًء بعيد إاسصبانيا الوطني

–تفل إاسصبانيا بعيدها الوطني يوم  12أاكتوبر
اŸق -ب -ل ،وب -ه-ذه اŸن-اسص-ب-ة سص-ط-رت السص-ف-ارة
اإلسص -ب -ان-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ،وم-ع-ه-د «سص-رف-ان-تسش»،
ب -رن -ا›ا ث -ق -اف-ي-ا م-ت-ن-وع-ا يشص-م-ل السص-ي-ن-م-ا،
اŸوسصيقى ،التصصوير والفن اŸعماري .حيث

سص -يشص-ه-د «فضص-اء إاسص-ب-ان-ي-ا» ي-وم غ-د اÿم-يسش
على السصاعة السصادسصة مسصاًء ،عرضش الفيلم
ال -وث -ائ -ق -ي «السص-ن-وات اŸت-وحشص-ة» .أام-ا ل-ي-ل-ة
السصبت  10أاكتوبر اŸقبل فسصيكون اŸوعد مع
ح- -ف- -ل م- -ف -ت -وح ل -ل -ج -م -ي -ع ي -نشص -ط -ه رب -اع -ي
السص-اكسص-وف-ون ‡ث Ó-ل-ك-ونسص-رفاتوار إاشصبيلية،
وذلك ب- -اŸرك- -ز ال- -ث -ق -ا‘ ع -يسص -ى مسص -ع -ودي
باإلذاعة الوطنية.
أاما ‘ فن التصصوير والرسصم ،يضصرب الفنان
آالفونسصو زابيكو موعدا للجمهور يومي  8و9
أاك -ت -وب -ر ،م -ن خ Ó-ل مشص -ارك -ت -ه ‘ م-ه-رج-ان
ا÷زائر الدو‹ للشصريط اŸرسصوم «فيبدا» من
خ Ó-ل ت -نشص -ي -ط -ه ل -ورشص -ت Úح -ول «ال-ك-وم-يك
الرقمي» ابتداًء من السصاعة العاشصرة صصباحا.
وسصيكون الفن اŸعماري حاضصرا ،من خÓل
معرضش «فن البناء اإلسصبا »Êدائما بـ»فضصاء
إاسص -ب -ان -ي -ا» ي -وم األح-د  11أاك-ت-وب-ر ،وسصيكون
اŸع -رضش مسص -ب -وق -ا Ãائ -دة مسص -ت -دي-رة ح-ول
الهندسصة اŸعمارية.

تزخر مدينة أŸسشيلة بعدة مناطق
سشياحية تعت Èمقصشدأ أسشاسشيا للسشياح
بالولية ،وخاصشة تلك ألتي تعرف بها
عاصشمة أ◊ضشنة أŸسشيلة ،على غرأر
قلعة بني حماد ومعتقل أ÷رف
ألتاريخي ومتحف أ◊ضشنة ومتحف
ألفنان ألتششكيلي نصشر ألدين ديني
وغÒها ..من أŸعا ⁄ذأت ألصشيت
ألوأسشع لدى عامة ألسشياح ،إأل أن
هناك معاŸا أخرى  ⁄ينفضش عنها
غبار ألتهميشش ألسشياحي على ألرغم
من أنها تروي ترأثا ل Áكن طمسشه أو
ألتخلي عنه دون أن يكششف للعا.⁄

أŸسشيلة :عامر ناجح

تعت ÈاŸعا ⁄األثرية التي تروي حقبا زمنية
لعهود مضصتÃ ،ثابة اŸكسصب ا◊قيقي ألي
شصعب كان ،بحكم أان التاريخ هو األسصاسش ‘
بناء اŸسصتقبل ،فالعديد من اŸعا ⁄األثرية
‘ اŸسصيلة غ Òمعروفة لدى عامة سصكان
الولية ،فما بالك بالسصياح األجانب ،جراء
غياب اإلشصهار اإلعÓمي لها و‘ ظل غياب
لف- -ت- -ات أاو م- -لصص- -ق- -ات خ -اصص -ة ب -األم -اك -ن
ال -ع -م -وم -ي -ة أاو ال -ط -رق -ات ال -وط -ن-ي-ة ،ح-يث
خصصصصت اإلشصارات طبعا للمعا ⁄السصياحية
اŸعروفة ،على غرار قلعة بني حماد ومعتقل
ا÷رف وهي مبادرة جيدة قامت بها مديرية
السصياحة ‘ ،ح Úتبقى اŸعا ⁄األخرى ‘
حاجة ماسصة إاليها.
ي -روي اŸع-ل-م Úاألث-ري-ن «اŸدي-ن-ة ال-دف-ي-ن-ة
ال -ق -اه-رة» وفسص-ي-فسص-اء «اأولد سص-ي-دي ي-ح-ي»
ببلدية الدهاهنة ،حقبة من األزمنة الغابرة
ال -ت -ي ت -ع -ود إا ¤ال -ع -ه -د ال -ع -ث-م-ا ،Êوال-ع-ه-د

ال- - -روم- - -ا Êإال أان ه- - -ذي - -ن اŸع - -ل - -م ÚغÒ
معروف Úإال للقلة القليلة من الناسش بحكم
أانهما يقعان ‘ مناطق نائية.
ف-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-دي-ن-ة ال-دف-ي-نة اŸعروفة باسصم
القاهرة ،تقع ببلدية واد الشصع Òوبالضصبط
Ãنطقة بومÓل على بعد  02كلمÃ ،سصاحة
تقدر بـ 08كلم ،بها قنوات “تد على مسصافة
 08كلم انطÓقا من مرزاز إا ¤القهرة وتعود
ه -ات -ه ال -ق -ن -وات إا ¤ال -ع -ه -د ال -ع-ث-م-ا ،Êو”
اكتشصاف هذا اŸوقع من خÓل أاعمال تنقيب
خÓل فÎة السصتعمار الفرنسصي ،إال أانه اليوم
يزورها إال القلة القليلة من السصياح الذين هم
مطلعون على اŸوقع سصابقا.
وب -خصص -وصش فسص -ي -فسص -اء أاولد سص-ي-دي ي-ح-ي
الواقعة ببلدية الدهاهنة حوا‹  70كلم إا¤
الشص-م-ا‹ الشص-رق-ي ل-ولي-ة اŸسص-ي-ل-ة ،وال-واقع
ب Úمقر البلدية وقرية أاولد حناشش التابعة
إاداريا لولية برج بوعريريج ” ،اكتشصافها
سصنة  2006خÓل أاعمال تسصوية األرضش قصصد
إانشصاء مشصروع جماعي بقرية أاولد سصيدي
ي -ح -ي ،وه -و ع -ب -ارة ع -ن م-ن-ظ-ر Áث-ل صص-ي-د
اÿن -ازي -ر Áت -د ع -ل -ى مسص -اف-ة أارب-ع-ة أام-ت-ار
يحيط به إاطاران األول ،على شصكل دوائر
متقطعة والثا Êيحتوى على أاشصكال نباتية،
أا‚ز هذا العمل من قبل فنان ‘ Úالعهد
الروماÃ ،Êسصاحة تÎواح ما ب 18 ÚمÎا
ط- - - - -ول و  4,4ع- -رضص- -ا ..ح- -يث أان ه- -ات -ه
الفسصيفسصاء قد دمرت “اما جراء العوامل
ال-ط-ب-ي-ع-ة وال-بشص-ري-ة ،وك-م-ا أان ه-ن-اك م-عا⁄
أاخرى تعا Êنفسش التهميشش واإلقصصاء من
قبل العديد من الهيئات اŸتخصصصصة ‘ رسصم
معا ⁄السصياحة ‘ الولية.

á°VÉjQ

ا’ربعاء  0٧أاكتوبر  2015م
الموافق لـ  23ذي الحجة  1436هـ

اليم Úبوغرارة – مدرب دفاع تاجنانت لـ «الشسعب»:

« ضصمان ألبقاء هدفنا أأ’سصاسصي رغم توأجدنا ‘ صصدأرة ألÎتيب»
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ألفريق ألوطني ألعسصكري لكرة ألقدم يفوز على نظÒه ألفرنسصي

شسّدد اليم Úبوغرارة ،مدرب دفاع تاجنانت ‘ حوار لـ «الشسعب» على أاهمية جمع أاك Èعدد ‡كن من النقاط من خÓل اسستغÓل الفÎة
لو.¤
لسساسسي اŸتمثل ‘ ضسمان البقاء ضسمن فرق الرابطة اÎÙفة ا أ
ا÷يدة التي Áر بها فريقه لتحقيق الهدف ا أ
ا÷ه -ة ال -ي-م-ن-ى م-ن دف-اع اŸول-ودي-ة ح-يث اسص-ت-غ-ل
جيدا الفراغات التي كان يÎكها حشصود و الدليل أان
الهدف الثا Êو الثالث سصج Óبعد اسصتغÓل الثغرات
على مسصتوى ا÷هة اليمنى لدفاع اŸولودية .

حاوره  :عمار حميسسي
تصسوير ﬁ :مد آيت قاسسي

من ناحية أاخرى ،اعت Èبوغرارة احتÓل فريقه
صصدارة ترتيب البطولة باأ’مر ا’يجابي الذي يجب
اسصتغÓله لتحفيز الÓعب Úعلى ضصمان البقاء و
كسص -ر ا◊اج -ز ال -ن -فسص -ي ل -ع -دم خÈت -ه ع -ل -ى ه -ذا
اŸسصتوى  .و ⁄يفوت التقني ا÷زائري الفرصصة
ليؤوكد على أاهمية ا’نتصصار على مولودية ا÷زائر
م- -ع -تÈا اŸب -اراة اŸق -ي -اسس ا◊ق -ي -ق -ي ÷اه -زي -ة
ع -ن -اصص -ره اŸط -ال -ب Úب -ال-ت-أاك-ي-د خÓ-ل اŸب-اري-ات
اŸقبلة من خÓل –قيق ا’نتصصارات.
^ (الشس -عب) :ك-ي-ف ت-ق-ي-م مشس-وار ال-ف-ري-ق
منذ انطÓق البطولة؟
^^ بوغرارة  :لقد كانت البداية مشصجعة حيث
حققنا بعضس النتائج ا’يجابية التي كان لها اأ’ثر
ا’يجابي على معنويات الÓعب Úوكنت أاعلم أان
ا’نطÓقة السصيئة سصتجعل الفريق يÎاجع ‘ سصلم
الÎتيب و هو ما كان سصيؤوثر على معنويات الÓعبÚ
ثم مررنا بفÎة فراغ و ضصيعنا ا’نتصصار على ملعبنا
على مرت Úأامام ا–اد ا◊راشس و شصبيبة القبائل
وهو ما –سصرنا عليه كثÒا لكن ا’سصتفاقة جاءت
‘ وق-ت-ه-ا واسص-ت-ط-ع-ن-ا ال-ع-ودة ب-ال-ن-قاط الثÓث من
ملعب بولوغ Úأامام مولودية ا÷زائر.

^ هل كان احتÓل صسدارة الÎتيب من
أاهدافكم ؟
^^ الصصدارة  ⁄تكن ضصمن أاولوياتها لكننا ⁄
نرفضصها و علينا العمل أاك ÈخÓل اŸرحلة اŸقبلة
للبقاء ‘ هذا اŸسصتوى رغم أان هدفنا اأ’سصاسصي
هو ضصمان البقاء أ’نه ‘ حال إاخفاقنا ‘ –قيق
هذا الهدف لن يكون احتÓلنا للصصدارة أاي معنى و
–قيق أاك Èعدد ‡كن من النقاط يبقى أاولويتنا
خÓل اŸرحلة اŸقبلة و علينا أان نكون عند حسصن
الظن.
^ ما هو العامل الذي رجح كفة الفريق
أامام مولودية ا÷زائر ؟

^ بالنظر إا ¤اŸسستوى العام للبطولة ،هل
تسستطيعون –قيق هذا الهدف ؟

^^ العامل اأ’ول هو القوة الذهنية لÓعبÚ
الذين  ⁄ينهاروا رغم تقدم مولودية ا÷زائر ‘
النتيجة على مرت Úو هو ما كان يسصمح لنا بالعودة
‘ النتيجة أاما العامل الثا Êفهي التغيÒات التي
قمنا بها و كانت موفقة إا ¤حد كب Òحيث منح
ال Ó-ع -ب -ون ال -ذي -ن شص -ارك -وا ‘ اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي-ة
اإ’ضصافة على غرار شصيبان الذي سصجل ثنائية دون
نسصيان الدور الكب Òالذي قام به ا÷ناح هادف على

^^ اŸسصتوى العام للبطولة ليسس كبÒا و هذا
اأ’م -ر أاصص -ب -ح م -ع -روف-ا ل-دى ا÷م-ي-ع ل-ك-ن –ق-ي-ق
ا’نتصصار خÓل أاي مباراة ليسس أامرا سصه ‘ Óظل
الصص -ع-وب-ات ال-ت-ي ن-واج-ه-ه-ا وه-ن-اك ح-د م-ع Úم-ن
ال -ن -ق -اط ع-ل-ي-ن-ا أان نصص-ل إال-ي-ه ق-ب-ل ن-ه-اي-ة م-رح-ل-ة
الذهاب و علينا حسصم ضصمان البقاء خÓل ا÷و’ت
الـ 5اأ’و ¤من مرحلة العودة أ’ن اأ’مور سصتكون ‘
غاية الصصعوبة فيما بعد.

بو‚اح:

الدورة الدولية بيتشش
صسايفي للتنسش:

أأ“نى موأجهة إأ  .ألعاصصمة ‘ كأاسس إأفريقيا أŸمتازة

 ١٢بلدأ ‘ أŸوعد

كشسف اŸهاجم الدو‹ ا÷زائري بغداد
ب -و‚اح أان -ه ي -ح -ل -م ب -خ -وضش م -ب-اراة ن-ه-ائ-ي
الكأاسش الفريقية اŸمتازة ب Úناديه النجم
السساحلي التونسسي وفريق ا–اد ا÷زائر.
وصص -رح ب -و‚اح ،ال -ذي ت -أاه -ل رف -ق-ة ن-ادي-ه ا¤
نهائي كأاسس الكنفيدرالية ا’فريقية (الكاف) ،على
صص -ف -ح -ت -ه Ãوق -ع ال -ت -واصص-ل ا’ج-ت-م-اع-ي «ت-وي»Î
«التتويج باللقب ا’فريقي سصيكون أامرا رائعا ثم
ن- -واج- -ه ا–اد ا÷زائ- -ر ‘ ال- -ك- -أاسس ا’ف- -ري- -ق- -ي -ة
اŸم -ت -ازة .أا“ن -ى ان ي -ل -ت -ق -ي ال -ن -ج -م السص -اح-ل-ي
با’–اد ‘ هذا النهائي».
و‘ الكأاسس ا’فريقية اŸمتازة يلتقي كل من
اŸت-وج ب-ل-قب راب-ط-ة ا’ب-ط-ال ا’ف-ري-ق-ي-ة ب-اŸتوج
ب -ل -قب ك -أاسس ال-ك-ن-ف-ي-درال-ي-ة ا’ف-ري-ق-ي-ة (ال-ك-اف).
وتأاهل النجم السصاحلي ا ¤النهائي أامام الزمالك
اŸصصري ،وسصيواجه ‘ نهائي كأاسس الكاف نادي
أاورلوندو بÒاتسس ا÷نوب افريقي اŸتأاهل على
حسصاب ا’هلي اŸصصري.

أاكد  12بلدا مشصاركتهم ‘ الدورة الدولية بتيشس
صص -اي -ف -ي ل -ل-ت-نسس ،اıصصصص-ة لÓ-واسص-ط ( ذك-ور
واناث) من  10ا 1٧ ¤اكتوبر ا÷اريÃ ،يدان
التنسس بسصيدي فرج (ا÷زائر العاصصمة) ،حسصب
ماعلم من ا’–ادية ا÷زائرية للعبة.
ويتعلق ا’مر ،بتونسس ،مصصر ،اŸغرب ،الÈتغال،
ل -ي -ب -ي -ا ،ب -ورون-دي ،ج-م-ه-وري-ة ال-تشص-يك ،ف-رنسص-ا،
ايطاليا ،النمسصا ،روسصيا ،وا÷زائر منظم.
وأاوضصحت الهيئة الفدرالية ،ان الدورة ،ترمي ا¤
ت -ط -وي -ر مسص -ت-وى الÓ-ع-ب Úا÷زائ-ري Úو–سصÚ
ترتيبهم العاŸي» ،مضصيفة ان ا◊كم ا÷زائري
الدو‹ ،ام Úموحات ،سصيسص Òبرنامج اŸنافسصة
«ف- -ردي وزوج- -ي» ،ف- -ي- -م -ا ي -دي -ر ال -دورة ح -م -زة
كÓسصي .وينظم اŸوعد الرياضصي ،تخليدا لروح
ال -ف -ق -ي -د ب -ت -يشس صص -اي-ف-ي’ ،عب وم-درب سص-اب-ق
ل -ل-م-ن-ت-خب ال-وط-ن-ي ،ال-ذي واف-ت-ه اŸن-ي-ة ي-وم 2٧
سصبتم. 2014 È

الرياضسة للجميع

ملتقى يوم ألسصبت بع Úألبنيان
سس-ت-ك-ون مسس-أال-ة ال-ري-اضس-ة ل-ل-ج-م-ي-ع ال-ت-ي
–ظ - -ى ن - -ظ- -ري- -ا Ãسس- -اح- -ة واسس- -ع- -ة ‘ ك- -ل
السس- -ي- -اسس- -ات ال -ري -اضس -ي -ة اŸن -ت -ه -ج -ةﬁ ،ور
ملتقى ،يوم السسبت اŸقبل ،باŸعهد الوطني
للتكوين العا‹ وتكنولوجية الرياضسة بعÚ
البنيان.
وي -ق -ام ه -ذا اŸل -ت-ق-ى –ت ع-ن-وان« :ال-ري-اضص-ة
ل-ل-ج-م-ي-ع  ..ال-ه-دف اŸسص-ت-ح-ي-ل» وسص-يشص-رف ع-ل-يه
اÿب Òجون بÒنارد باييسصيي ،مدير مركز اŸوارد

Óداء الرياضصي Ãدينة ديجون الفرنسصية.
واÈÿة ل أ
خÓ- -ل اŸل- -ت- -ق- -ى اŸن- -ظ- -م م- -ن ق- -ب- -ل ا’–ادي- -ة
ا÷زائرية للرياضصة للجميع ومؤوسصسصة سصبور إايفنتسس
أانÎناسصيونال ،سصيتم إالقاء ثÓث ﬁاضصرات ،اثنÚ
خÓل الفÎة الصصباحية وواحدة بعد الظهر.
وحول اŸلتقى ،قال رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية
ل -ل -ري -اضص -ة ل -ل -ج -م-ي-ع ،ال-ه-ادي مصص-عب« :تصص-ورن-ا
ل-ل-ري-اضص-ة ل-ل-ج-م-ي-ع ت-غÒوي-ت-ج-ه نحو جعلها ﬁطة
ل-ب-عث إاخ-تصص-اصص-ات ري-اضص-ي-ة ج-دي-دة .ا’سص-ت-ثمار

فروسسية:

يجب أان يكون ‘ ا’نسصان أاو’ ،دراسصة Œارب الغÒ
ومقارنتها مع Œربتنا ‘ اŸيدان يسصمح لنا بإاثراء
معارفنا».
وحسصب برنامج اŸلتقى سصيتطرق اŸتدخلون
ل -ث Ó-ث -ة ﬁاور رئ -يسص -ي -ة ه -ي :ت -ع -ري -ف ال-ري-اضص-ة
ل-ل-ج-م-ي-ع م-ن خÓ-ل حصص-ي-ل-ة ع-ل-م-ي-ة ،ك-يفية إاتاحة
الرياضصة للجميع من اŸدرسصة إا ¤اÙيط اŸهني
وأاخÒا عرضس ﬂتلف التجارب الرامية ا ¤جعل
الرياضصة للجميع واقعا.

جائزة و’ية ع Úألدفلى للقفز على أ◊وأجز
سس- -ت- -ن- -ظ- -م ج- -ائ- -زة ولي -ة ع Úال -دف -ل -ى
للمسسابقة الوطنية للقفز على ا◊واجز من 8
ا 10 ¤أاك -ت -وب -ر ا÷اري Ãي -دان ال-ف-روسس-ي-ة
«الشس- -ي -خ ب -وع -م -ام -ة» ،ب -حسسب م -ا ع -ل -م ال -ي -وم
الثن ،Úمن ال–ادية ا÷زائرية للفروسسية.
وقد بر›ت تسصع منافسصات من  100حصصان
و 100فارسس وفارسصة ينتمون ıتلف النوادي من
الوطن ‘ فئات اأ’شصبال واأ’واسصط واأ’كابر من
الدرجت Úاأ’و ¤والثانية.
ويتضصمن اليوم اأ’ول منافسصت Úتخصصان اأ’شصبال
واأ’واسصط واأ’كابر ذوي الدرجة اأ’وÿ ¤يول تبلغ
 4سصنوات على حواجز تÎاوح علوا ما ب 1 Úم Îو1
م Îو 15سصم.
و‘ ال -ي -وم اŸوا‹ سص -ت -ق -ام خ -مسس م -ن -افسص-ات
Ãشص- -ارك- -ة ف- -رسص- -ان م- -ن اأ’واسص -ط واأ’ك -اب -ر م -ن
الدرجت Úاأ’و ¤والثانية بخيول تبلغ  5و 6سصنوات
بالصصعوبات اŸتدرجة وا÷وكر
وب -اع -ت-م-اد ال-ت-وق-يت م-ن ب Úم-ن-افسص-ة م-وج-ه-ة
ل -ل -ف -رسص -ان اأ’شص -ب -ال م -ن ال-درج-ة اأ’و ¤وب-خ-ي-ول
أاعمارها سصت سصنوات وأاك Ìعلى حواجز علوها 1
م Îو 1م Îو 15سصم.
وسص -ت -خ -ت -ت -م ال -ت -ظ -اه -رة ي -وم السص -بت ب -إاق -ام -ة

الشس - -عب /واصس- -ل ال- -ف- -ري- -ق ال- -وط- -ن- -ي
ال-عسس-ك-ري ل-ك-رة ال-ق-دم سس-لسس-ل-ة ال-ن-ت-ائج
لي -ج -اب -ي -ة ‘ م -ه -م -ة ال-دف-اع ع-ن ل-ق-ب-ه
ا إ
ال- -ع- -اŸي ال- -ذي –صس- -ل ع- -ل- -ي- -ه ب -ج -دارة
واسستحقاق بريو دي جانÒو ‘ الÈازيل
شس-ه-ر ج-وي-ل-ية  ،2011ب-ت-ح-ق-ي-ق ف-وز م-هم
ضسد الفريق الوطني العسسكري الفرنسسي.
وف -از ال -ف-ري-ق أامسس ب-ن-ت-ي-ج-ة ه-دف م-ق-اب-ل
صصفر ( )0-1من توقيع العريف اŸتعاقد عبيد
ﬁمد  ‘ ،ÚŸالدقيقة ◊ 64سصاب منافسصات
’و ¤ال -ت -ي تضص -م ك -ل م -ن ال -ب -ل-د
اÛم -وع -ة ا أ
اŸن -ظ-م (ك-وري-ا ا÷ن-وب-ي-ة)،ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
ا’مريكية ،فرنسصا ،قطر وا÷زائر.
وحسصب ب -ي -ان وزارة ال -دف -اع ال-وط-ن-ي ت-ل-قت
«الشص -عب» نسص -خ -ة م -ن -ه ،ك-انت اŸب-اراة صص-ع-ب-ة
ومثÒة خاصصة بعد إاقصصاء ’عب الفريق الوطني
العريف اŸتعاقد بلهادي ﬁمد ‘ الدقيقة 15
’ول للمباراة.
من الشصوط ا أ
ومع هذا أادى ’عبو اŸنتخب الوطني مباراة
’رادة
بطولية أاحرز فيها فوزا ثمينا عكسس ا إ
والعزÁة وا÷هود ا÷بارة اŸبذولة طيلة أاطوار
هذه اŸباراة ا◊اسصمة Ÿواصصلة اŸشصوار.
يواجه الفريق الوطني العسصكري ‘ نصصف
ال- -ن- -ه- -ائ -ي ن -ظÒه ال -ك -وري ا÷ن -وب -ي صص -احب
’رضس ،يوم اÿميسس  08اأكتوبر  ،2015ابتداء
اأ
من السصاعة السصابعة صصباحا بالتوقيت اÙلي.

ذهبيتان وفضصية للجزأئر

و‘ منافسصات رياضصة ا÷يدو ،تعزز رصصيد
ا÷زائر Ãيداليت Úذهبية وفضصية ،من إاحراز
’ول اŸتعاقد
على التوا‹ كل من العريف ا أ
ط - - - -يب ﬁم- - - -د  ‘ ،ÚŸوزن أاك Ìم- - - -ن 100
ك- -ي- -ل- -وغ -رامﬁ ،اف -ظ -ا ع -ل -ى ل -ق -ب -ه ال -ع -اŸي
العسصكري الذي تّوج به ‘ الطبعة السصابقة سصنة
 2013بكزاخسصتان ،والعريف اŸتعاقد أاسصمار
رشصيد ‘ وزن أاقل من  90كيلوغرام.
هذه النتائج اŸمتازة اŸسصجلة من طرف
نخبة رياضصيي ا÷يشس الوطني الشصعبي ‘ هذا
اÙفل العاŸي تعد مفخرة للجزائر والرياضصة
الوطنية بصصفة عامة.

أ“نى ألعودة سصريعا إأ ¤أŸنافسصة للمشصاركة ‘ ألنهائي ألقاري
لبرز ‘ إاياب نصسف نهائي
كان الغائب ا أ
لف-ري-ق-ية لكرة القدم،
لب-ط-ال ا إ
راب-ط-ة ا أ
لعصس -اب م-ن ع-ل-ى
وع -اشش اŸب -اراة ع -ل -ى ا أ
اŸنصس -ة الشس -رف -ي -ة Ÿل -عب «ع -م -ر ح-م-ادي»
ب-ب-ول-وغ ،Úع-ن-د ن-ه-اي-ة اللقاء الذي جمع
إا–اد العاصسمة بالهÓل السسودا ،ÊاقÎبنا
ل–اد اب -ن ال -ب -اه -ي -ة
م- -ن صس- -ان -ع أال -ع -اب ا إ
وهران «قدور بلجي »‹Óالذي –دث لنا
لعصس-اب
ع -ن اŸب -اراة ال -ت-ي ع-اشس-ه-ا ع-ل-ى ا أ
و–ت ضسغط شسديد ‘ ،هذا ا◊وار :

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
^ «الشس- -عب» :ك- -ي -ف عشست اŸب -اراة م -ن
على اŸنصسة الشسرفية ؟
^^ قدور بلجي : ‹Óمن الصصعب على أاي
’عب متابعة اŸباراة من على اŸنصصة الشصرفية،
كنت أا“نى التواجد مع فريقي ‘ هذا اللقاء
واŸسصاهمة ‘ التأاهل ،لكن القضصاء والقدر أاراد
عكسس ذلك ،ا◊مد لله أا Êشصاركت ‘ بعضس
الدقائق من مباراة الذهاب التي عدنا فيها بفوز
مّهد لنا الطريق للعبور للدور النهائي ،على كل
أا“نى اÿروج من هذه الوضصعية سصريعا ،وهذا
ما من شصأانه أان يجعلني أاعود إا ¤جو اŸنافسصة
ق- -ري- -ب -ا وأاق -دم اإ’ضص -اف -ة ال Ó-زم -ة ‘ اŸب -اراة
النهائية.

^^ أاشصعر أانني بخ ،Òأاواصصل العÓج وأاعمل
جاهدا أ’كون ‘ اŸوعد ‘ اŸباريات القادمة،
ال -ف -ري -ق م -ق -ب -ل ع -ل -ى م -رح -ل-ة حسص-اسص-ة ج-دا،
وزمÓئي على مواعيد مع مباريات مهمة للغاية
‘ اأ’سصابيع القادمة ،وهذا من شصأانه أان يجعل
ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي و‘ م-ق-دم-ت-ه-م اŸدرب «م-يلود
حمدي» بحاجة إا ¤كل ’عبيه ،ولذا سصأاحاول أان
أاعود إا ¤اŸنافسصة الرسصمية ‘ القريب العاجل.
اŸن -افسص -ة ال -ت -اسص -ع -ة واأ’خÒة ÷ائ -زة و’ي -ة عÚ
ال -دف -ل -ى اıصصصص -ة ل -ل -ف -رسص -ان أاك -اب -ر أاصص -ح-اب
الدرجت Úاأ’و ¤والثانية ع Èمرحلت Úاأ’و ¤بدون
توقيت والثانية باعتماد التوقيت على حواجز علوا
 1م Îو 25سصم وحاجز مائي إاجباري.

تأالق ◊ولوﬁ ،مد أام Úطيب ورشسيد أاسسمار:

قدور بلجي ( ‹Óإا–اد العاصسمة ) لـ «الشسعب»:

^ ل-ن-ت-ح-دث ع-ن ح-ال-تك الصس-حية ،هل
لنصسار عليها ؟
لك أان تطمئن ا أ

ويرأاسس ÷نة التحكيم اÿاصصة بهذه اŸسصابقة
الوطنية مراد بن فرحات Ãسصاعدة كل من جمال
مزيان ووائل نيهاب ولويزة مقرا .Êوتتشصكل اللجنة
البيطرية من الدكتور من Òزرهو Êوعبد الرحمان
بوعكاز وغادة حاج عراب.

و‘ إاطار منافسصات أالعاب القوى ‘ هذه
’لعاب العاŸية العسصكرية السصادسصة للمجلسس
اأ
ال -دو‹ ل -ل -ري -اضص -ة ال -عسص -ك-ري-ة ،ف-از اŸن-ت-خب
ال-وط-ن-ي ال-عسص-ك-ري ب-اŸي-دال-ي-ة ال-ذهبية ولقب
بطل عاŸي عسصكري ،عاد للجندي اŸتعاقد
◊ول- -و ع -ب -د اŸالك ‘ ،إاخ -تصص -اصس  400مÎ
حواجز ،متفوقا على الكيني بونفاسس ميشصرو،
وصصيف بطل العا ‘ ⁄البطولة العاŸية اŸدنية
‘ هذا ا’ختصصاصس.

لصسداء الواردة تقول بأانك سستغيب
^ا أ
رسسميا عن النهائي ؟
^^ ’ أاريد اسصتباق اأ’حداث ،أاحتفظ بأامل
للعودة إا ¤جو اŸنافسصة ‘ مباريات البطولة
التي سصنخوضصها قريبا وقبل اŸباراة النهائية’ ،

أاريد أان أاعيشس حلما خاطئا ،فأانا أاواصصل العÓج
وفق الÈنامج اŸسصطر من قبل اأ’طباء ،وأا“نى
اŸشص -ارك-ة ‘ اŸب-اراة ال-ن-ه-ائ-ي-ة ال-ت-ي ل-ن ت-ك-ون
سص-ه-ل-ة ع-ل-ي-ن-ا ‘ ه-ذا ال-ل-ق-اء م-ن أاج-ل مسص-ان-دة
زمÓئي ،سصنحاول حسصم اللقب هنا ‘ ا÷زائر
مثلما فعلناه ‘ السصودان هناك أامام الهÓل،
لنلعب مباراة العودة بأاك Ìأاريحية ،سصنلعب كامل
حظوظنا ‘ التتويج ‘ النهائي لنهديه أ’نصصارنا
الذين انتظروه طوي Óولكل ا÷زائري.Ú
^ ح- -دث- -ن- -ا ع- -ن رح- -ل- -تك ال -ع Ó-ج -ي -ة
بفرنسسا ؟
^^ مباشصرة بعد العودة من اÿرطوم من
مباراة الذهاب تنقلت إا ¤فرنسصا من أاجل القيام
بفحوصس معمقة حول اإ’صصابة التي تلقيتها ‘
ال -ك -ت -ف ،ف -ق -د “ت م -ع-اي-ن-ت-ي م-ن ق-ب-ل أاط-ب-اء
ف -رنسص -ي Úوشص -خصص -وا اإ’صص -اب-ة ال-ت-ي ت-ل-ق-ي-ت-ه-ا،
وطمأانو Êبالعودة قريبا إا ¤جو اŸنافسصة إاذا ما
اتبعت التعليمات على حذافرها ،اŸهم هو عدم
اسص -ت -ب -اق اأ’ح-داث وم-واصص-ل-ة ال-عÓ-ج وال-ع-م-ل،
وبالعÓج اŸكثف قد أاربح بعضس اأ’يام أ’عود ‘
اŸسصتقبل القريب.
^ سستتبع العÓج هنا أام أانك سستعود إا¤
فرنسسا ثانية ؟
^^ ’ لن أاعود إا ¤فرنسصا ،قدم ‹ اأ’طباء
هناك تعليمات طبية أاقوم بها هنا رفقة طبيب
الفريق وطبيبي اÿاصس ،واŸهم ‘ هذه الفÎة
إاتباع الÈنامج وفقا Ÿا ” التسصط Òله.

أألربعاء  ٠٧أأكتوبر  ٢٠١٥م
أ ل مو أ ف ق ل ـ  ٢ ٣ذ ي أ ل ح ج ة  ١ ٤ ٣ ٦ه ـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

هام جدا

من يعظ يخلف الله عليه

قال عبد أŸلك بن مروأن لبنيه :كفوأ أألذى وأبذلوأ أŸعروف وأأعفوأ إأذأ
قدر” ول تبخلوأ إأذأ سشئلتم ول تلحفوأ إأذأ سشأالتم ،فإانه من ضشيق ضشيsق عليه ومن
أأعطى أأخلف ألله عليه

خمسش ـ ـ ـة

قال رسشول ألله ـ صشلى ألله عليه وسشلم ـ «أغتنم خمسشًا قبل خمسض ششبابك قبل
هرمك ،وصشحتك قبل سشقمك ،وغناك قبل فقرك ،وفرأغك قبل ششغلك ،وحياتك
قبل موتك».

إأذأ ماتوأ أأو قتلوأ فالذي يقرر مصشÒهم
إأ ¤أ÷sنة أأو إأ ¤ألنsار هو ألله وحده ل
ششريك له .كل ما Áلكه ألناسض أأنَ sمْن مات
‘ سشوح ألقتال ضشد أأعدأء ألله  -جلs
ششأانه  ‘ -ألدنيا ،وألصشاuدين عن سشبيله،
وأŸان -عŸ Úسش -اج -د أل-ل-ه أأن ي-ذك-ر ف-ي-ه-ا
أسشمه .مَْن قاتل هؤولء فقتل فهو ششهيد ،ل
ُيصشلى عليه؛ ألsنه ‘ غنى عن صشÓة مَْن
هم أأقل منه ششأاًنا ،ول يكفن إأل ‘ ثيابه
ول ي -غ-ط-ى وج-ه-ه ،وي-حشش-ر ي-وم أل-ق-ي-ام-ة
بثيابه ودمائه وجروحه تنزف كما كانت
ت -ن -زف ‘ أل -دي -ن -ا؛ ل -ي-وف-ي-ه أل-ل-ه حسش-اب-ه
ويدخله جsنته .فنحن ح Úنقّرر أأن sهذأ
شش -ه -ي -د وه -ذأ ل-يسض بشش-ه-ي-د ف-إاsن-م-ا ي-دور
ألقرأر حول هذه أألحكام ،هل ُيصشsل عليه؟
وهل ُيكفن؟ هل ُيغطى وجهه؟ إأ ¤آأخر
ذلك ،وأأمره أأوًل وآأخًرأ إأ ¤ألله جل sششأانه،
Óفتاء ‘ قضشايا
فتصشّدي بعضض أŸششايخ ل إ
من هذأ ألنوع ‘ أأصشله خاطئ ل ينبغي
لهم أÿوضض فيه ،ول إأثارة ألضشطرأب
حوله ،ول نكبة أأولياء أŸتوفى مرتÚ؛ مرة
بفقده ومرة بنفي ألششهادة عنه .فنحن
ن -ع -رف ون -ؤوم -ن ب -أاsن أل-ذي-ن يسش-ق-ط-ون ‘
ألوقائع أŸلتبسشة أأمرهم إأ ¤ألله  -جلs
شش -أان -ه  -وي -حشش -رون ع -ل -ى ن-ي-ات-ه-م ،ورب
ق-ت-ي-ل Úم-ت-ج-اوري-ن ي-ذهب أل-له بأاحدهما
إأ ¤أ÷sنة ويذهب باآلخر إأ ¤ألنار بحسشب
ما يعلمه ألله  -جsل ششأانه  -من صشدق
ألنوأيا وإأخÓصض ألقصشود وصشÓح ألهدف
وألغاية وما إأ ¤ذلك ،فاÿوضض ‘ هذه
أألمور أأصشبح مثار فتنة ،بل وقوًدأ وحطًبا
ُيضشاف إأليها.

فقه الكلمة

لم -ور أŸل -ت -بسش -ة
وإأذأ ح -دثت ه -ذه أ أ
ألتي مزج فيها أ◊ق بالباطل وأختلط
ف-ي-ه-ا أ◊اب-ل ب-ال-ن-اب-ل ف Ó-ب-د م-ن ف-ق-ه
ألكلمة ،ومعرفة أأsن ألكلمة يقولها حاكم
ي أأو مسشتقل
ي أأو حزب ّ
أأو قاضض أأو إأعÓم ّ
أأو عضشو ‘ ›لسض ألششعب أأو ألششورى
أأو غÒهم إأذأ  ⁄يلق لها با ً
ل ويتبيsن ما
ورأءه -ا وآأث -اره -ا وم-آالت-ه-ا ف-ق-د ي-ه-وي
بسش -ب -ب -ه -ا ‘ ج-هs-ن-م ،ف-ه-ؤولء أŸعّ-ل-ق-ون
لرأء ألتي تقدم
لعÓمtيون وأأصشحاب أ آ
وأ إ
‘ فضش -ائ s-ي -ات وغÒه-ا ،ه-ؤولء ج-م-يً-ع-ا
ينبغي أأن يعرفوأ فقه ألكلمة ،ودعامة
فقه ألكلمة« :قل خًÒأ وإأل فاصشمت»،
لسشاسشsية ألتي –كم
تلك هي ألدعامة أ أ
لن
‘ قضشايا ألكلم ،فمعظم ما ُيقال أ آ
ي -ع Èع -ن أأه -وأء أأصش -ح -اب ه -و آأرأئ -ه-م
أŸدروسشة وغ ÒأŸدروسشة  ،وبالتا‹
فقد تزيد فيعم لsيا“زج أ◊قب ألباطل
وألتلبيسض على ألناسض ،وإأيقاد نار ألفتنة،
Áا قيل:
فليتقوأ ألله ،وقد ً
ك
َفَ Óتكتُب ِبخطَ u
ك غَ Òشَشيءٍ َي ُسشtر َ
ِفي ألِقَيامِة أأنْ َترأه.

ح Úالتدافع

وح Úي - -ت - -غ s- -ي - -ر أ◊ال وت - -ت - -م - -اي- -ز
أÛت- -م -ع -ات؛ ف -ي -ك -ون ل -ل -ح -ق وأأه -ل -ه
›تمعه أÿاصض ،ويكون للباطل وحزبه
›تمعه أÿاصض به كذلك ،ف Óيكون
هناك تدأخل ب Úألثن ،Úول يششكÓن
مًعا كياًنا وأحًدأ ،ح Úيحدث هذأ ‚د

١٦٨٤٤

ا◊كمة اإللهية من وفاة أابناء الرسشول (|)

لحؤال؛ سسؤاء أاكانت أاحؤال اسستقرار وأامن أام أاحؤال
ن من عظمة القرآان الكر Ëأاsنه كان تبياًنا لكل شسيء ،وكلمة شسيء هنا عاsمة تشسمل جميع ا أ
إا ّ
لمؤر وتلتبسس اŸفاهيم وتضسطرب الرؤوية وترتفع الدماء إا¤
اضسطراب وفتنة ،فثّمة هدي قد تركه لنا القرآان اÛيد ‘ الفÏ؛ ح Úتختلط ا أ
الرؤووسسÁ ،كن أان نطلق عليه هدي التsبtين؛ أاي أا ّ
لنسسان كلمة أاو يتحرك حركة إال بعد تبtين وجه ا◊ق من الباطل فيها ،واŸصسدر واŸآال لكل
ل يقؤل ا إ
ل كان خائ ً
ما قد يقؤل أاو Áارسس ،وإا ّ
لن sاÿؤضس عبارة عن جري ‘ مياه ضسحلة ‡ا ُيث Òالط Úويسستخرج
ضسا مع اÿائضس ،Úوقد ُنهينا عن اÿؤضس؛ أ
لسسنة ،فهنا ل بد من التبtين.
ما قد يكؤن قتله ال Èأاو البحر وطمرته اŸياه ا آ

بؤادر الفتنة
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ألعدد

هذه ألصشفحة –توي على آأيات قرأآنية كرÁة
وأحاديث نبوية ششريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسض .وششكرأ

م ـن هـ ـ ـدي النب ـ ـّوة ‘ الفتن ـة

لنسش- -ان ل ُي- -ع- -ف- -ى م- -ن أل -ق -ي -ام
إأّن أ إ
بوأجب ألتبtين ،ومنه أأن يعرف أأحوأل
أأهل زمانه ،وأŸؤوثرأت ‘ ذلك ألزمن
ع- -ل- -ى أخ- -تÓ- -ف -ه -ا ،وي -درك أل -ع -وأم -ل
لسشاسشsية وألفرعsية ‘ حركات ألناسض
أ أ
ح -ا
وتشش- -ك- -ي -ل دوأف -ع -ه -م ،ف -إاذأ رأأى شش ً -
م -ط -اًع -ا ،وه-وى م-ت-بً-ع-ا ،ودن-ي-ا ُم-ؤوَث-رة،
وإأعجاب كل ذي رأأي برأأيه ،وأندفاع كل
إأنسشان مع هوأه؛ فليعلم أأvن هؤولء ألناسض
لثارة ألفتنة بينهم،
قد أأصشبحوأ مهّيئ Úإ
وإأرباكهم ،وتبديد طاقاتهم فيما ل يعود
عليهم ول على بلدأنهم ول على أأجيالهم
ي خ .Òوهنا يبدأأ أÎŸبصشون
ألطالعة بأا ّ
 و‘ م -ق -دم-ت-ه-م ألشش-ي-ط-ان  -ب-تصشt-ي-دلخ- -ط- -اء ،وتضش- -خ- -ي -م -ه -ا،
أل- -ه- -ن- -ات وأ أ
ويسشتثمر تلك أ◊الة ألعقلية وألنفسشية وأل -دسش -ائسض وأŸؤوأم -رأت م-ن أأصش-ح-اب
s
s
أأبششع أسشتثمار ،بحيث يؤودي إأ ¤أأفدح وآأل رسشول ألله  -صشّلى ألله عليه وآأله
وسش s-ل -م  -ت-ت-بs-ي-ن ل-ن-ا أأم-ور ع-دي-دة ،ل-ع-ل
لضشرأر ،؛ فتحدث ألفتنة.
أ أ
أأه -م -ه -ا أأsن َم ْ-ن ي-ق-ع-ون ‘ شش-رأك ت-لك
الفتنة الكÈى
ألف Ïنوعان:
لول :أأناسض يقعون فيها عن وعي
أ أ
إأّننا ح Úننظر ‘ ألفتنة ألكÈى ألتي
ت- -ع ّ-رضشت أأم -ت -ن -ا ل -ه -ا ‘ ع -ه -د أأفضش -ل وقصشد وعزÁة قوsية على أإحدأث ألفتنة
وأأشش -رف وأأع-ق-ل أل-ن-اسض وأأكÌه-م سش-ع-ة ب Úألناسض ،وهم ورأء ألسشتار ،ل نعلمهم
أأف -ق ،أأل وه -م أأصش -ح -اب رسش -ول أل -ل-ه  -ألله يعلمهم ،وسشيعذبهم مرتÚ؛ مرة Ãا
صش ّ-ل -ى أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وآأل-ه وسشs-ل-م  -أل-ذي-ن ع- -م -ل -وأ وخ -ط -ط -وأ ودsب -روأ ،وم -رة Ãا
نÎضّشى عنهم ،ونتÈك بهم وبأاسشمائهم ،أرت -ك-ب-وأ وأأج-رم-وأ وأأوق-ع-وأ أل-ف-ت-ن-ة بÚ
ونتتبع آأثارهم؛ نسشتطيع أأن نتبsين كيف أل -ن -اسض ،ول -ق -ي -ادت-ه-م ل-رج-ال ط-ي-ب Úل
لخÓ-صض ول ألصش-دق ول-ك-ن
تبدأأ ألف Ïوتنتششر ،فيمكن حينها أأن ي -ن -قصش-ه-م أ إ
ُيطرح ششعار كالششعار ألذي وصشفه علي تنقصشهم حالة ألتبsين.
ّ
ألثا :Êنوع  ⁄يكن لهم تخطيط أأو
كsرم ألله وجهه  -بأاsنه« :كلمة حق أأُريدلمور،
بها باطل» ،فعلي  -كsرم ألله وجهه  -نsية وعزم على ألولوج ‘ هذه أ أ
ّ
لحد أأن لكsنهم يجدون أأنفسشهم فجأاة ‘ وسشطها
ينبه ألناسض هنا إأ ¤أأsنه ليسض أ
ينخدع بصشدق ألششعار ول بÈيق كلماته ،ي -حÎق -ون ب -نÒأن -ه-ا وي-ك-ون-ون ضش-ح-اي-ا
لتونها دون أأن يدروأ كيف حدث ذلك
لرأدة ألكامنة ‘ عقل أ
بل يبحث عن أ إ
ونفسض طارح ألششعار وأŸنادي به ،فقد وَم ْ-ن أل -ذي ق -اده -م إأل -ي -ه ،وه -م ع -اsم -ة
تكون كلمة حق أأريد بها باطل ،فا◊ق ألناسض وغالبsيتهم وبسشطاؤوهم وطuيبوهم،
لح -وأل أأو َمْ- -ن ُي- -ط- -ل- -ق ع- -ل- -ي- -ه- -م أأو ُي- -سش ّ-م -ون
Áك- -ن أأن ُي- -سش- -ت -ث -م -ر ‘ ت -لك أ أ
أŸلتبسشة ÿدمة باطل ،وألباطل Áكن با÷ماه ‘ Òعصشرنا هذأ ،وَمْن كان
أأن ي -ن -م -و وُي -ع s-زز م -ن م -وأق -ع -ه ‘ ظّ-ل ُيطلق عليهم ‘ ألتاريخ ألعاsمة.
ظ - -روف أضش - -ط - -ربت ف - -ي - -ه - -ا أل - -رؤوى،
تؤابع الفÏ
وأختلطت فيها أŸفاهيم وأمتزج فيها
ل ششك أأsن هذه أألحدأث يسشقط فيها
ألباطل با◊ق.
لمام علي  -كرم ألله وجهه  -ك - -ثÒون ،وب - -ع- -د سش- -ق- -وط- -ه- -م ل يسش- -كت
يقول أ إ
وهو يحاول أأن ينبه ألناس sض إأ ¤خصشائصض ألششيطان ،ول يعت Èأأن sأŸعركة قد أنتهت
ألبيئات ألتي Áكن أأن تنتششر فيها ألف :Ïب Úألباطل ألذي ينتصشر له وأ◊ق ألذي
«إأsنما تبدأأ ألف Ïبأاهوأء ُتsتبع ،وأأحكام أأرسشى ألله دعائمه ،فماذأ يفعل؟ يسشتثمر
ُتبَتدع ،يخالف فيها كتاب ألله ،ويتو ¤أألمر هو وأأهل ألباطل إأ ¤آأخره ويذهبون
ُ
عليها رجال يقودون رجاًل على غ Òبه إأ ¤مدأه ،ففي عصشر ألصشحابة وألفÏ
دين ألله  -أأي يخلطون أ◊ق بالباطل  -ألتي مّروأ بها ُ
طرح سشؤوأل :مرتكب ألكبÒة
فلو أأsن ألباطل خلصض من مزج أ◊ق  - ⁄ومنها ألقتل  -هل يكون ‘ أ÷sنة أأم ‘
ي- -خ- -ف ع- -ل -ى أŸرت -ادي -ن  -أأي أل -ذي -ن ألs- -ن- -ار؟ وت- -ك -ونت ب -ذلك ف -رق إأسش Ó-م s-ي -ة
لم - -ور أأو أŸع - -ارك ،وم- -ذأهب كÓ- -مs- -ي- -ة دخ -لت ‘ ع -ل -وم -ن -ا
ي - -رت - -ادون ه - -ذه أ أ
ف -ي -ن -كشش -ف أل-ب-اط-ل ول يسش-ت-ط-ي-ع أأح-د ومعارفنا ،وتغلغلت ‘ ألتفاسش Òو‘ كتب
مزجه با◊ق ،فيتبsناه أأناسض ﬂلصشون أ◊ديث؛ ل- -ي- -ق -ول ب -عضش -ه -م :إأsن م -رت -كب
 ⁄يتبينوأ بالقدر ألكا‘  -ولو أأsن أ◊ق أل -ك -بÒة ‘ أل s-ن -ار ،ويسش -ت -دل ب -أادل-ة ق-وsي-ة
خلصض  sمن لبسض ألباطل أنقطعت عنه لÓنتصشار إأ ¤مقالته ،ويقول ثان :هو ‘
أألسش -ن أŸع -ان -دي -ن  -أأي ق -ب -ل -ه أل -ن -اسض أ÷sن -ة ،وي -ق -ول ث -الث :ه -و ‘ م -ن-زل-ة بÚ
وأنتهت أأزماتهم  -ولكن يؤوخذ من هذأ م -ن -زل -ت .Úوأ◊ق أأsن أأم -ور أآلخ -رة ك -ل -ه-ا
ضشغث ومن هذأ ضشغث فيمزجان  -أأي ليسشت جزًءأ من همومنا ،أأو ‡ا ُفّوضشنا
Áزجهما أأولئك ألرجال ُأŸششار إأليهم للكÓم فيه ،أأو للخوضض ‘ تفاصشيله ،فالله
لمام  -وبذلك أŸزج يسشتو‹ -تبارك وتعا -¤ينادي يوم ألقيامةŸ :ن
‘ كلمة أ إ
ألشش -ي -ط-ان ع-ل-ى أأول-ي-ائ-ه وي-ن-ج-و أل-ذي-ن أŸلك أل -ي -وم ،ف  Ó-ي -ج -ب -ه أأح-د ،ف-ي-ج-يب
تعا :¤لله ألوأحد ألقهار .فاآلخرة ل حكم
سشبقت لهم من ألله أ◊سشنى».
ألحد من ألبششر على ششيء من ششؤوونها،
َم ْ
ن يقعؤن ‘ الفÏ
فالله  -تبارك وتعا - ¤وحده من يقرر
‘ ألكلمة أ◊كيمة ألسشابقة ،وألتي م- -ن ه- -و ‘ أ÷sن- -ة وم- -ن ه -و ‘ أل s-ن -ار ل
قالها إأنسشان كان من أأبرز ضشحايا ألف Ïششريك له ،وبالتا‹ فإاsن ألناسض ‘ ألدنيا
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‘ ألقرآأن للناسض سشبي ًÓآأخر ،وهو سشبيل
أŸدأفعة ،فيقول جsل ششأانه« :أأُِذَن ِلsلِذيَن
ُي َ -ق -ا َت ُ-ل-وَن ِبَ-أاsنُ-هْ-م ُظِ-لُ-م-وأ َوإأِsن ألs-لَ-ه َعَ-ل-ى
َن ْ -صشِ -رِهْ-م َلَ-قِ-ديٌ-ر * أsلِ-ذيَ-ن أأ ُْخِ-رُج-وأ ِم-ن
ق إأِsل َأأن َيُقولُوأ َرtبَنا أللsهُ
ح x
ِدَيارِهِْم بَِغْيرِ َ
َوَلْ-وَل َدْفُ-ع ألs-لِ-ه ألs-ن-اسَض َبْ-عَ -ضشُ-ه-م ِبَ-بْ-عض ٍض
ت َوَم َسشاِجُد
ت صَشَوأِمُع َوِبَيٌع َوصَشَلَوأ ٌ
sلُهuدَم ْ
ُيْذَكُر ِفيَها أسْشُم ألsلهِ َكِثًÒأ َوَلَين ُصشَرsن ألsلُه
ي َعزِيٌز}( ،أ◊ج
َمن َين ُصشُرُه إأِsن أللَsه لََقوِ w
لهل
لية  ،)٤٠ - ٣9هنا يأاذن ألقرآأن أ
أ آ
أ◊ق ألذين أأُخرجوأ من ديارهم بغÒ
ح- -ق  -ف- -ت -م -ي -زوأ ب -ذلك رؤوي ً-ة وإأÁا ًن -ا
وأعتقاًدأ وسشلوًكا ودأًرأ وأأرضًشا و›تمًعا
وكياًنا  -أأن يدفعوأ ألظلم عن أأنفسشهم،
وي -ك -ون ذلك إأي -ذأ ًن -ا ب -ان -ت -ه-اء م-رح-ل-ة:
لsن-ن-ا لسش-ن-ا ‘
{ُ...ك t-ف-وأ ْ أأ َْي-دَِيُ-كْ-م}...؛ أ
›ت- -م- -ع ﬂت- -ل -ط ،ب -ل ‘ ›ت -م -ع -ات
م -ت-م-اي-زة ،ي-ن-فصش-ل ب-عضش-ه-ا ع-ن ب-عضض،
ف -ي -دخ -ل أŸؤوم -ن -ون م-رح-ل-ة أŸدأف-ع-ة
◊م-اي-ة أل-قs-ي-م وأŸقs-دسشات وأ◊رsيات،
لع-رأضض
لم-وأل وأ أ
لن-فسض وأ أ
وصش -ي -ان-ة أ أ
وألعقول ،وحماية ألدين ،و–قيق سشائر
أŸقاصشد ألعليا لهذأ ألكتاب ألكرË؛ إأذ
بدونها يهدم ألباطل كل قوأعد أ◊ق؛
م -ن صش -وأم -ع وب -ي-ع ومسش-اج-د وصش-ل-وأت
ومعاهد ومؤوسشسشات ،وكل ما يقوم عليه
أل-ع-م-رأن وأŸدنs-ي-ة وعÓ-ق-ات ألجتماع
لنسش -اّ ،Êف -ال -ت -دأف -ع ه -ن -ا يصش -ب -ح ه-و
أ إ
ألوسشيلة ألتي –قق تلك أŸقاصشد كلها
ل- - -لشش - -ارع ول - -ل - -مششÎع ،ف - -إاذأ “اي - -زت
ألكيانات وأأصشبح للباطل كياناته وللحق
كيانه تأاتي مرحلة أ÷هاد وإأعدأد ألقوة
لsن أل-ب-اط-ل  ⁄ي-ع-د
وأت -خ -اذ م -ا ي -ل-زم؛ أ
ب- -اط ﬂ Óً-ت -ل ً-ط -ا ب -ا◊ق ،مشش -وًب -ا ب -ه،
يصش -عب “ي -ي-زه ،ب-ل ه-و ب-اط-ل مسش-ت-ع-ل
مسش - -ت- -ك ،Èيسش- -ت- -خ- -دم ك- -ي- -ان أل- -دول- -ة
وم-ق-درأت-ه-ا ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى أ◊ق وإأن-هاء
وجوده ،ف Óبد أأن ُيقاوم Ãثله ،وأأقسشى
وأأقصشى ما تفعله ألف Ïأليوم ‘ بÓد
أŸسش - -ل - -م Úأأsن - -ه - -ا ت - -خ- -ل- -ط ب Úه- -ذه
أŸسشتويات ،ول “uيز ب Úهذه أŸرأتب،
لنسش -ان
ف- -ي- -ح- -دث ك- -ث‡ Òا ي- -أاسش- -ف أ إ
أŸسشلم له ،ويتمنى لو أأsنه  ⁄يقع.
–ّول عمر بن
وقفة
أÿطاب
إاÁانية
رضش- -ي أل- -ل -ه
عنه
وأأرضشاه
م- -ن رج -ل
كانت
ألرحمة ل
تعرف
ط -ري -ق ً-ا إأ¤
قلبه إأ ¤رجل
رح - - -ي- - -م ع- - -ادل
ت - -ع - -جب أل - -ت- -اري- -خ م- -ن
أأفعاله ،أأتعب من بعده من أÿلفاء
وألولة ،و–ول عمر بفضشل أإلسشÓم
إأ ¤رجل جديد ،ترأه يجري ‘ وقت
أ◊ر ألقاتل ورأء بع Òمن أأموأل أألمة
ﬂافة أأن يضشيع ،أأو يصشطحب زوجته
‘ أ÷زء أألخ Òمن ألليل حام ً
 Óع لى
ك -ت -ف -ي-ه أل-دق-ي-ق وق-رب-ة أŸاء ،ووع-اء
ألسش -م -ن ،ل -ت -ت -و ¤زوج -ت -ه أأم-ر أم-رأأة
غ -ري -ب -ة أأدرك-ه-ا أıاضض ،أأو أأط-ف-ال
جوعى ‘ آأخر ألليل.
ونرأه يأاتي مهروًل ÿطبة أ÷معة
‘ ُبردة بها إأحدى وعششرون رقعة،
–ت -ه -ا ق -م -يصض  ⁄ي-ج-ف م-ن أل-ب-ل-ل،
ويعتذر للناسض عن تأاخره ،وهو ألذي
ينهي عماله أأن يششبعوأ من طعام حتى
يششبع منه جميع أŸسشلم ،Úتقف له
أمرأأة وتعارضشه ‘ أأمر –ديد أŸهر
فيعلن أأن رأأيها صشوأب ،ورأأيه خطأا،
هذأ هو عمر ألذي يخاف أأن تعÌ
بغلة ‘ ألعرأق فيحاسشبه ألله عليها!
أأي تغي Òهذأ ،بل أأي أنقÓب صشنعه
أإلسشÓم بهذأ ألرجل ألفذ رضشي ألله
عنه؟!

اإلسشÓم
والتغي‘ Ò
حياة الفرد

قد يسسأال سسائل Ÿاذا  ⁄يعشس لرسسؤل الله أاولدًا
ذكؤرًا بعد وفاته؟
ا÷ؤاب :أأن أبن ألنبي لبد و أأن يكون نبيًا ولو عاشض ولد
من أأبناء أ◊بيب لكان نبياً بعده ،ولو كان نبياً بعده ما كان هو
خا” أألنبياء وأŸرسشل ،Úإأنها حكمه ألرب سشبحانه وتعا¤
ألبالغة وقدرته وثناءه أŸتناهية ‘ ،ألعظمة وسشمو ألرفعة ‘
ألتقدير ولذأ قرر ألقرآأن ألعظيم هذه أ◊كمة وأأجاب على
أŸفسشرين و ردع ألششامت Úبقول أ◊ق سشبحانه وتعاِ { :¤إsنا
َأإْع َ
ك إلْ َ
ك ُهَو
ك َوإْنَحْر (ِ )2إsن شَصاِنَئ َ
كْوَثَر (َ )1ف َصصuل ِلَرuب َ
طْيَنا َ
إْ َأ
لْبَتُر (، })3سشورة ألكوثر.
وأŸعنى :أأي كيف تكون أأب Îوقد رفع ألله تعا ¤لك ذكرك،
فسشرنا نقول يا رسشول ألله ‘ أألذأن وفى أإلقامة و كل ششيء،
وكيف تكون أأب Îو قد أأعطيناك ألكوثر وهو نهر ‘ أ÷نة،
أأنت يا رسشول ألله خا” أألنبياء وأŸرسشل Úو لو عاشض لك ولد
يخلفك ‘ ألدنيا لبد وأأن يكون نبياً مثل أأبيه وكيف يكون نبياً
بعدك وأأنت خا” أألنبياء؟.
وقد ب Úألقرآأن ألعظيم هذه أ◊كمة ألبالغة أأنه  ⁄يوجد
ليكون أأبًا ألحد من ألرجال و إأ‰ا ليكون أأخر أŸرسشل Úقال
م َوَلِكن sرسُصوَل إلsلهِ
جالِ ُ
حدٍ uمن uر َ
تعا{ :¤مsا َكانَ ُمَحsمٌد َأإَبا َأإ َ
كْ
َ
ِ
ٍ
م إلsنِبuي َ
َ Úوَكانَ إللُsه بِ ُ
يء َعليًما}( ،سشورة أألحزأب
َوَخاَت َ
كuل شص ْ
أآلية ،)٤٠إأن أألب Îأ◊قيقي يا ﬁمد هو ألذى يضشايقك بهذأ
ألقول ألنة لن ينفعه مالة ول ولدة و ليسض له بعد موتة إأل
أÿلود ‘ ألنار وإأن ألذى يضشايقك بهذأ ألقول هو أألب Îحيث
ل عمل صشالح له و ل قيمة له ول رجاء ومصشÒه جهنم و بئسض
أŸهاد .وŸوت أأبنائه حكمه أأخرى وهي ألبÓء فكان رسشول
ألله أأششد بÓء من أÿلق فمات أأبوه قبل أأن يرأه و ماتت أأمة
وهو صشغ Òومات عمه ألذى كان يحميه ثم ماتت زوجته
أ◊نونة وها هو أألن Áوت له أأولده ومع كل هذأ فهو أٍ ÿلوق
ألصش -اب -ر أل -ذى ق -ال ع-ن-ه رب-ه {َو ِإsنَ-ك َلَ-على ُخلٍُق َعِظيم }،
(سشورة ألقلم أآلية  ،)٤ولتكن حكمة ألله تعا ‘ ¤أأن يبتلى
حبيبه ﬁمد ليكون للناسض عÈة ألنه أأحب إأنسشان إأ ¤ألله
تعا ¤ومع ذلك أبتÓه بÓء عظيماً ليعلم ألناسض أأن كلما زأد
أإلÁان و أ◊ب لله تعا ،¤كلما زأد ألبتÓء وأŸرضض..وألله
أأعلم.

راتب مدرسس قراآن كرË
لجر الذي يحصسل عليه اŸسسلم إاذا تÈع براتب
ما ا أ
مدرسس قرآان كر ،Ëوهل له مثل أاجره؟
إأن ت-ع-ل-ي-م أل-ق-رآأن م-ن أأفضش-ل أل-ق-رب-ات ،وأŸسش-اع-دة ع-ل-ي-ه
مششاركة ‘ هذه ألقربة ،ومن ذلك ألتÈع برأتب أŸدرسض
للطÓب ،وهذأ أŸدرسض إأذأ كان يأاخذ أأجرة فإانه يكفيه ،وإأن
كان ﬁتسشبًا كان أأجره ‘ أآلخرة كبÒأ ً ،وإأذأ دفعت أأجرة
أŸعلم ،وجوأئز ألطÓب ،حصشل لك أألجر وألثوأب أŸضشاعف
عند ألله ،وجزيت خÒأ ً.

لخÓق»
لسسÓم :التقاليد وا أ
‘ مؤؤ“ر «ا إ
علماء دين يؤؤكدون:

يجب كششف حقائق تزوير اŸعلومات
اŸنششورة عن اإلسشÓم
أأك -د أŸشش -ارك-ون
‘ م - - - - - - - - - - - - -ؤو“ر «
لسش Ó-م :أل-ت-ق-ال-ي-د
أ إ
لزهر،
لخÓق «با أ
وأ أ
أأن - - -ه Áك- - -ن أ÷دل
ح - -ول م - -ك - -ان - -ة أأي
حضش- - - - - - -ارة م- - - - - - -ن
حضش - -ارأت أل - -ع - -ا⁄
ودوره - - -ا ‘ إأث- - -رأء
لنسش-ان-ية
أ◊ضش-ارة أ إ
إأل أ◊ضش- - - - - - - - - - - -ارة
لسش Ó-م-ي-ة أل-ت-ي ل
أ إ
Áك - - - - - - -ن أ÷دل أأو
ألتششكيك ‘ دورها

أÙوري أل - - - - - - -ذي
أأث - - - -رى أ◊ضش - - - -ارة
لنسش-ان-ي-ة بشش-ك-ل ل
أ إ
لي ﬁايد أأن
Áكن أ
يششكك فيه.
ووج- -ه أŸؤو“ر
رسشالة إأ ¤ألعا ⁄كله
جاء فيها أأن ألوأقع
أŸع - -اصش - -ر ي - -ؤوك - -د
أ◊اج- -ة أل- -ف- -ع -ل -ي -ة
ل - - - - -ل- - - - -ح- - - - -وأر بÚ
أ◊ضش-ارأت ،خ-اصش-ة
‘ ظّل وجود قوى
دول-ي-ة تسش-ع-ى وب-قوة

دعاء إليوم

إأ ¤تصش -ع -ي -د أأج-وأء
ألتوتر ب ÚألعاÚŸ
أŸسشيحى
لسشÓمي .مششÒأ
وأ إ
إأ ¤أأن أ◊اج- - - - - - - - -ة
أأصشبحت ماسشة لفهم
لسش Ó-م
ح- -ق- -ي- -ق -ة أ إ
بعيدأ عن ﬁاولت
أل -تشش -وي -ه أŸت -ع-م-د
أل- -ذي ت -ت -ع -رضض ل -ه
لسشÓمية
أل-ع-ق-ي-دة أ إ
م- - -ن ق - -ب - -ل أأع - -دأء
لسشÓم.
أ إ

أللّهم أرحمنا يوم يفر
أŸرء من أأخيه ..وأأمه
وأأب - -ي - -ه ..وصش - -اح- -ب- -ت- -ه
وب- -ن- -ي- -ه ..ل- -ك -ل أأم -ريء
م- -ن- -ه- -م ي- -وم- -ئ- -ذ شش- -أان
يغنيه ..ألّلهم أرحمنا إأذأ
أل-ت-فت ألسش-اق ب-السشاق..
إأ ¤ربك ي -وم -ئ -ذ أŸسش -اق..أل ّ-ل -ه-م أرح-م-ن-ا إأذأ أأق-م-ن-ا
للسشؤوأل ..وخاننا أŸقال ..ول ينفع مال ول جاه ول
عيال..

áMGÎ°SG

أأ’ربعاء  ٠٧أكتوبر  ٢٠1٥م
ألموأفق لـ  ٢٣ذي أ◊جة  1٤٣6هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
أول جزأئري
نال ألسسعفة
ألذهبية

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان
ا أ
تتجمع ‘ النهاية نقطة
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’مرة واحدة…

للجوأب

٤

للتعريف
أبعث

أشسرح متفرقة

٩

عاصسمة
عربية

دردشسة
لسسهم
اأ

عتيق

للمسسؤوول
لنا

حرف مكرر

8

أللغز:

أالح ـ ـ ـ ــل

كلمات سسهمية

الصساعق

كلمة السسر

الكرة

دردشسة ا◊روف

فطيمة حليلو

٣

1
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اخت Èمعلوماتك!..

هناك جامع ‘ ألعا ⁄ألسسÓمي من بÚ
أ÷وأمع يحمل أسسم أألزرق ‘ ألبلدأن
ألتالية:
أ  -ألكويت
ب  -أيرأن
ج  -تركيا
د  -أليمن
الحل  /كلمات متقاطعة
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الحل  /تسسل وتثقف

ألكلمات:

ج  /أأطول ليل ‘ ألسسنة
با÷زء ألشسما‹ من ألكرة
أألرضسية هو «٢١
ديسسم.»È

ـ 1٠
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م

م

ي

م

صس

ت

ك
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ـ
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٩

ـ  1٠ـ  11ـ 1٢

ـ 11

أ

ح

ج

ة

ح

ل

ل

سس

أ

ل

أ

ر

أفقيا ) 1 :جوزيف سسيب بÓت ،ÒأŸانيا،
سسمر ،رم ،كرم ،بلجيكا .مرقد ،ألسسر،
يد ،مصسطفى هدأن ،وصسف ،ديانة ،رأي،
أŸد ،ق.ق.ين ،بلد ،يرسسل..
عموديا ) 1 :جت ،دب ،صسيادين ،وي،
مل ،يلي ،أرز ،طعام ،فأاسس ،كسسيلة ،سسلم،
ألو ،ردÁ ،رح ،أد‹ ،أب ،أمل ،بن زكري
نور ،‹ ،رقد ،قر ،أ ،أ ،مد ،رفيقي..

النصس :كاتدرائية .كنيسسة ضسخمة ‘ مدينة ،قلعة،
’عداء ،مهندسس
مبنى ضسخم يحفظ اŸدينة من ا أ
’سسلحة والقÓع،
عسسكري ،شسخصس يضسع تصسميمات ا أ
بورتريه :لوحة لوجه انسسان حي ،بورتريه ذاتي،
لوحة الفنان لوجهه هو.
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ﬂرج فيلم ألشسيهد
مصسطفى بن بولعيد
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قوأعد

فيلم سسينمائي
ÿضسر
حامينة
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مرقد

ـ

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات مع
اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

6

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

الكلمــات السسريــة

للجزم

نظÒ

٩

للندأء
ثلثا حار

1

كلمات متقاطعة

عيد النصسر

1

عتب

فنانة عربية
لقبت
بسسندريÓ

سسر باŒاه ا أ
’سسهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصسل ا ¤حرف باء
(ب) لتجد الكلمة
اŸفقودة

نعم

يلحق

هد

وألدتي
Ÿسس

ﬂرج
تلفزيوÊ
سسوري

رفقة

شسغل
عسس ـ م ـ
سسقي
بحر

‡ثل عرب
رأحل

عÈ

‘ صسحرأء

مضسيء
أحسسب

ه - -ذه ا’شس - -ارة –ت- -وي
ع -ل -ى دوائ-ر م-رق-م-ة م-ن ١
ا ٨ ¤و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث ان
رم -ز ا’شس -ارة ي -ت -ك-ون م-ن
›م -وع-ة أارق-ام ت-رج-م-ه-ا
ا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف ف- -ت- -حصس -ل ع -ل -ى
اسس- -م ل -ف -ن -ان سس -وري رغ -م
ا◊رب بقي ‘ وطنه.

549

خطوأت

نصسف لرقم

من ألكحول
للندأء

168٤٤

٥

رقد ـ م ـ

طبل
أسستمر

ألعدد

رقــــــــــم

٧

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

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

22

أافقــيا

عمــوديا

 ) 1فندق ،دولة أمريكية ـ م ـ أخفى
 ) 1مدرب نادي فالنسسيا.
’ ) ٢عب ومدرب سسابق ’–اد أ÷زأئر
 ) ٢ثلثا غول ،للتعريف ،علوم ـ م ـ
 ) ٣حرف موسسيقي ،أسسم أشسارة
 ) ٣بلدية بو’ية تلمسسان ،أمرن
ي
 ) ٤للتخي ،Òمن أأ’لوأن ،خاصست
 ) ٤متشسابهة ،برهان ،إأله
 ) ٥ألثناء ،أكمل
 ) ٥حاجز ،ثلثا أحد ،شسعوب ـ م ـ
 ) 6ثلثا علة ،أرشسد ،شسهر ميÓدي ـ م ـ
 ) ٧حرف مكرر ،وألدتي ـ م ـ من ألكحول نكرة  ) 6ألعب ،سسيل ـ م ـ للموصسول
 ) ٧حرف مكرر ،ثروة ،أكملت
ـمـ
 ) 8مدرب سسابق ’–اد ألبليدة
 ) 8و’ية جزأئريةŸ ،سس ،للتخي.Ò
 ) ٩حاجز ،لفظ هاتفي
 ) ٩زهر ،ثلثا ميل ،قادم ـ م ـ
 ) 1٠متشسابهان ،شسعوب ـ م ـ
 ) 1٠للتعريف ،متشساهبان
ضسم ودور
 ) 11بطل جزأئري ‘ ألعاب ألقوى
 ) 11رئيسس أ’–اد ألدو‹ لكرة ألقدم.

23

األربعاء  ٠٧أاكتوبر  ٢٠١٥م
الموافق لـ  ٢٣ذي ا◊جة  ١٤٣٦هـ

ڤرين ضشيف منتدى
«أÛاهد»

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

يسش-تضش-ي-ف م-ن-تدى أÛاهد ،وزير
ألتصشال حميد ڤرين ،وذلك ،أليوم،
أبتدأء من ألسشاعة 10:00سشا صشباحا،
Ãقر أ÷ريدة بالعاصشمة.

ألعدد 16844

فرعون ‘ بجاية

مدلسشي يششيد Ãجهودأت ألششرطة

لعÓم وألتصشال ،هدى إأÁان
–لّ وزيرة ألÈيد وتكنولوجيات أ إ
لحد  11أكتوبر أ÷اري ‘ ،إأطار زيارة
فرعون ،بولية بجاية ،يوم أ أ
عمل وتفقد إأ ¤بعضس مرأفق ألÈيد وألتصشالت.

بوضشياف يششرف على أليوم ألوطني Ÿكافحة ألتدخÚ

يشش- - - -رف وزي- - - -ر ألصش - - -ح - - -ة
وألسشكان وإأصشÓح أŸسشتششفيات
ع- -ب -د أŸالك ب -وضش -ي -اف ،ع -ل -ى
أف-ت-ت-اح أشش-غ-ال أل-ي-وم أل-وطني
Ÿك - -اف- -ح- -ة أل- -ت- -دخ ،Úوذلك،
أل- -ي -وم ،ع -ل -ى ألسش -اع -ة 08:30
صش- -ب- -اح- -ا ،ب- -اŸع- -ه- -د أل -وط -ن -ي
ل -لصش -ح-ة أل-ع-م-وم-ي-ة أŸت-وأج-د
لبيار.
با أ

Óمن ألوطني ،رسشالة ششكر وعرفان ،من
تلقت أŸديرية ألعامة ل أ
رئ -يسس أÛلسس أل -دسش -ت -وري م -رأد م-دلسش-ي أع-رب ف-ي-ه-ا ع-ن خ-الصس
شش- -ك -ره وت -ق -دي -ره ل -ق -وأت ألشش -رط -ة أŸك -ل -ف -ة ب -ح -م -اي -ة وح -رأسش -ة
لدأء ألرفيع أŸسشتوى ألذي كان له ألفضشل ‘
ألششخصشيات نظ Òأ أ
ل–اد
لول ل -ف -وج -ي ع -م-ل أ إ
لج -ت -م -اع أ أ
إأ‚اح ف -ع -ال -ي -ات أ إ
لفريقي أŸنظم با÷زأئر مؤوخرأ Ãششاركة  50خبÒأ من
أ إ
لفريقية.
ﬂتلف ألبلدأن أ إ

أتفاقية  -إأطار
ب Úوزأرتي ألتهيئة
ألعمرأنية وألثقافة

بن غÈيت تعاين قطاع ألÎبية باŸسشيلة
ت- -ق- -وم وزي- -رة ألÎب- -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ن -وري -ة ب -ن
غÈيت ،غ -دأ ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د إأ ¤ولي-ة
أŸسش- -ي- -ل- -ة ،ح -يث سش -تشش -رف ع -ل -ى ت -دشش Úب -عضس
لخ-ر،
أŸؤوسشسش -ات ألÎب -وي -ة وم -ع -اي-ن-ة أل-ب-عضس أ آ
وكذأ تنصشيب هيئة ألتفتيشس على مسشتوى هذه
أل -ولي-ة ل-ت-ت-و ¤أŸت-اب-ع-ة أل-ي-وم-ي-ة وأŸي-دأن-ي-ة
لقضشايا ألÎبية بالولية.

تقابو ‘ زيارة لباتنة
ت - -ق - -وم ،ع- -ائشش- -ة ت- -ق- -اب- -و
أل - -وزي - -رة أŸن - -ت - -دب - -ة ل- -دى
وزي-رة ألسش-ي-اح-ة وألصشناعة
ألتقليدية أŸكلفة بالصشناعة
أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،رف-ق-ة وف-د من
لط - -ارأت ،ب - -زي - -ارة ع- -م- -ل
أ إ
وتفقد إأ ¤ولية باتنة ،يوم
غ- -د ،وه- -ذأ قصش- -د أل- -وق -وف
على حال قطاعها.

أللوأء هامل يفتتح
أأليام أإلعÓمية حول
مصشالح ألششرطة

فروخي ‘ مسشتغاÂ
يششرف كل من عمار غول وزير ألتهيئة
ألعمرأنية وألسشياحة وألصشناعة ألتقليدية،
وعزألدين ميهوبي ،وزير ألثقافة ،على
مرأسشم أإمضشاء أتفاقية  -أإطار ب Úوزأرة
ألتهيئة ألعمرأنية وألسشياحة وألصشناعة
ألتقليدية ووزأرة ألثقافة ،وذلك،
أليومÃ ،قر وزأرة ألثقافة ،أبتدأء
من ألسشاعة ألثانية  14 : 00بعد
ألزوأل.

يشش - -رف أل - -ل - -وأء أŸدي- -ر أل- -ع- -ام
Óمن ألوطني عبد ألغني هامل،
ل أ
لي- -ام
ع - -ل - -ى م - -رأسش - -م أن- -طÓ- -ق أ أ
لعÓمية حول مصشالح ألششرطة
أ إ
لغوأط ‘ ،طبعتها  ،60وتدشش Úمرأفق أمنية ،وذلك،
بولية أ أ
أل -ي -وم ،ب -دأر أل -ث -ق -اف -ة ب -ن ك -ري -و ع -ب -د أل -ل-ه ب-حضش-ور ‡ث-ل-ي
ألسشلطات أÙلية وأÛتمع أŸد.Ê

ي -ق -وم وزي -ر أل -ف Ó-ح -ة وأل -ت -ن -م -ي-ة أل-ري-ف-ي-ة
وألصش -ي -د أل -ب -ح-ري سش-ي-د أح-م-د ف-روخ-ي ،أل-ي-وم،
ب -زي -ارة ع -م -ل ل -ولي -ة مسش -ت -غ-ا ،Âح-يث ي-ت-ف-ق-د
أل-ع-دي-د م-ن أŸسش-ت-ث-م-رأت أل-فÓ-ح-ي-ة ول-ق-اءأت مع
فÓحي ،مربي وصشيادي أŸنطقة.

ندوة تاريخية حول ألتوأصشل ب Úأألجيال

ي-ن-ظ-م أŸت-ح-ف أل-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د حصش-ة ت-اري-خ-ي-ة أسش-ب-وع-ي-ة ،بعنوأن« :ألتوأصشل بÚ
لج -ي -ال ح -ت -م -ي -ة ت -اري -خ -ي -ة» ،ي -ؤوط -ره -ا أسش -ات -ذة ج -ام-ع-ي-ون وشش-خصش-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة
أ أ
و›اه -دون ،وذلك ،أل -ي -وم ،ع -ل -ى ألسش-اع-ة  10:00صش-ب-اح-اÃ ،رك-ز أل-ت-ك-وين أŸهني
وألتمه Úبا◊رأشس.

«موبيليسس»
ترعى برنامج «أ◊ان
وششباب» ‘ طبعته أ÷ديدة

قسشنطينة تسشتضشيف أŸهرجان ألوطني ‘ علم ألفلك
تسشتضشيف مدينة أ÷سشور أŸعلقة ،أŸهرجان ألوطني  ‘ 14علم ألفلك
لسشبوع ألعاŸي للفضشاء ،2015
أ÷ماهÒي ،ألذي يصشادف ألحتفال با أ
حيث يقام بدأر ألثقافة مالك حدأد ‘ ألفÎة ما ب 08 Úإأ 10 ¤أكتوبر
أ÷اري.

ي - -ع - -ود ب - -رن - -ام- -ج «أ◊ان
وششباب» ‘ طبعتها  06ألتي
ت-رع-اه-ا «م-وب-يليسس» ،طوأل
لسشابيع ألثÓثة يتم خÓلها
أ أ
إأج- -رأء تصش- -ف- -ي -ات لخ -ت -ي -ار
ألأصش - -وأت أل- -وأع- -دة ‘ ع- -ا⁄
أŸوسشيقى وألغناء.
ن
ا
◊
أ
«
م
و
ت- -ت- -وق- -ف أل- -ي- -
ت-ن-ظ-م أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لÎب-ي-ة وأل-ث-ق-اف-ة وأل-علوم،
ل
ق
ت
ن
ت
ل
،
ة
وشش-ب-اب» ‘ ب-ج-اي-
ل· أŸتحدة للÎبية وألعلم وألثقافة ،ورششة
بالتنسشيق مع منظمة أ أ
ب -ع-ده-ا إأ ¤ت-ي-زي وزو ي-وم
ل-ل-ت-ب-ادل وأل-ت-حسش-يسس ل-ف-ائ-دة صش-ح-اف-يي ألصشحافة أŸكتوبة وألسشمعي
‘ إأط -ار ع -م -ل -ي -ة ألÎح -ي -ل وإأع-ادة
 10أكتوبر ،وتوأصشل تنقلها
أل- -بصش- -ري ،وذلك ،غ- -دأ ،ع- -ل -ى ألسش -اع -ة Ã 09:00ق-ر أل-ل-ج-ن-ة ب-قصش-ر
‹
لسش -ك -ان أŸق -ررة ،أل -ي -وم ،ي-ق-وم وأ
أ إ
ل -ت -ب -ل -غ ولي -ة أ÷ل-ف-ة ‘  13م- -ن ألشش- -ه- -ر أ÷اري” ،
مصشطفى باششا 6 ،نهج ألسشتقÓل ،أ÷زأئر.
ر
د
ا
ق
ل
أ
د
ب
ع
ة
م
ش
ص
ا
ع
ل
أ
ر
ئ
أ
ز
÷
أ
ة
ي
ل
و
ت-ت-وج-ه غ-رب-ا إأ ¤وه-رأن ،وت-خ-ت-ت-م أل-ط-بعة بولية
ع
ق
و
م
¤
إ
أ
د
ق
ف
ت
و
ل
م
ع
ة
ر
ا
ي
ز
ب
،
خ
و
ز
أ÷زأئر يوم  18أكتوبر.
أسش -ت -ق -ب -ال أل -ع -ائ Ó-ت أŸرح -ل -ة ب-ا◊ي
ويسش-ه-ر م-ت-ع-ام-ل أل-ه-ات-ف أل-ن-ق-ال «م-وبيليسس»
ألسشكني أ÷ديد  3555مسشكن بسشيدي حماد بلدية مفتاح ،ألنطÓق
ع -ل-ى رع-اي-ة ب-رن-ام-ج «أ◊ان وشش-ب-اب» ،أل-ذي
من مقر ولية أ÷زأئر على ألسشاعة  09:30صشباحا.
ي- -ع- -د م- -ن أق- -دم ألÈأم -ج أل -ت -ي ي -ق -دم -ه -ا
لع Ó-م -ي -ة ح -ول نشش-اط-ات ق-ط-اع أل-ع-م-ل وأل-تشش-غ-ي-ل
ت -وأصش -ل أل -ق -اف -ل -ة أ إ
أل -ت -ل -ف -زي-ون أ÷زأئ-ري ،ح-يث ي-ع-م-ل
وألضش-م-ان ألج-ت-م-اع-ي ،ح-يث ت-ت-وأج-د ي-ومي  7و 8أك-ت-وب-ر أ÷اري ب-ك-ل م-ن
لطار على ألوفاء
جاهدأ ‘ هذأ أ إ
وليتي أŸدية وأŸسشيلة.
ب- - -ال- - -ت- - -زأم- - -ات- - -ه ‘ ›ال
أŸوأطنة.
لشش-غ-ال أل-عمومية
لرب-اب أل-ع-م-ل ل-ق-ط-اع أل-ب-ن-اء وأ أ
ت-ن-ظ-م أل–ادي-ة أل-ع-ام-ة أ
وأل–اد ألعام للمقاول Úأ÷زأئري ،ÚأليومŒ ،معا وطنيا حول ألتحضش ÒللثÓثية،
وذلك بالديوأن ألوطني للسشياحة وألثقافة بولية أ÷لفة.

زوخ يقف على عملية
ترحيل ألعائÓت

ورششة تكوينية للصشحافيÚ

ألقافلة أإلعÓمية لقطاع ألعمل –ط باŸدية وأŸسشيلة

Œمع وطني ل–Óادية ألعامة ألرباب ألعمل

أأول ﬁاكمة عن بعد Ãحكمة ألقليعة

‘ إأطار موأصشلة تنفيذ برنامج عصشرنة قطاع ألعدألة ،تنطلق أول ﬁاكمة عن بعد ،وألتي
تعد سشابقة ‘ تاريخ ألعدألة أ÷زأئرية ،وهذأ أليوم ،على ألسشاعة  09:30صشباحا Ãحكمة
ألقليعة بولية تيبازة.

حفل سشاهر لفرقة خماسشي
ألسشاكسشوفون Ÿدينة إأششبيلية

لذأع -ة أ÷زأئ -ري -ة وسش -ف‡ Òل -ك -ة إأسش -ب -ان -ي -ا ‘
ت- -ن- -ظ- -م أ إ
أ÷زأئر ،أليخاندرو بولنكو ماتا ،ومديرة معهد سشرفانتيسس
لسشبا Êبا÷زأئر ألسشيدة رأخيل رومÒو ،حف Óسشاهرأ على
أ إ
أنغام فرقة خماسشي ألسشاكسشوفون Ÿدينة إأششبيلية ،وذلك يوم
ألسشبت  10أكتوبر أ÷اري على ألسشاعة ألسشابعة مسشاء باŸركز
ألثقا‘ عيسشى مسشعودي.

الفجر٠4.٢٢...............:
مواقيت الظهر1٢.٣٦...............:
الصصÓة العصصر1٥.٥٣...............:
المغرب1٨.٢٦..............:
العشصـاء1٩.4٥................:
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^  07أاك-توبر  : 1940أاصص-درت السص-ل-طات الفرنسصية
ق -ان -ون إال -غ -اء م -رسص -وم ك -رÁي-و ال-ذي نصس ع-ل-ى
ّŒنسس اليهود ‘ ا÷زائر.
^ ٠٧أاك -ت -وب -ر  : 1٩٥٥أام- -ام ضص- -رب- -ات ال -ث -وار
ا÷زائ- -ري Úأاق- -ل- -ع ف- -ي- -ل- -ق م- -ن ق -وات ال -طÒان ا÷وي
ال -ف -رنسص -ي م-ن م-دي-ن-ة روان ال-ف-رنسص-ي-ة ب-اŒاه ا÷زائ-ر
لتعزيز القوات اŸتواجدة.

الطقسس المنتظر اليوم و الغد
 23°الجزائر

عنابة

 26°وهران

 20°الجزائر

عنابة

العدد 16844

لربعاء  ٢٣ذي ا◊جة  14٣٦هـ اŸوافق لـ  ٧أاكتوبر ٢٠1٥م
ا أ

 26°وهران

الثمن  1٠دج

26°

25°

france prix 1

فـــــــــي عمليـــــــــة “شصيـــــــــط بـــــــــواد إافـــــــــران ببنـــــــــي راشصـــــــــد

القضصاء على إارهابي ب Úو’يتي تيبازة والشصلف

التغريدة النشصاز

“ّك -نت م -ف-رزة ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي ،أاول أامسس ،م-ن
ال - -قضص - -اء ع - -ل- -ى إاره- -اب- -ي واسصÎج- -اع مسص- -دسس آا‹ م- -ن ن- -وع
كÓشصنيكوف وكمية من الذخÒة إاثر عملية “شصيط قامت
بها ببني راشصد ب Úوليتي تيبازة والشصلف ،حسصب ما أافاد به
أامسس ،بيان لوزارة الدفاع الوطني.
وأاوضسح ذات اŸصسدر أانه «‘ إاطأر
مكأفحة اإ’رهأب وخÓل عملية بحث
و“شسيط قرب اŸكأن اŸسسمى واد
إافران ببني راشسد ب Úوو’يتي تيبأزة
والشس-ل-ف ب-إأق-ل-ي-م ال-ن-أح-ي-ة ال-عسس-ك-رية
اأ’و ¤قضست مفرزة للجيشش الوطني
الشسعبي من القطأع العمليأتي لتيبأزة،
ي- - - -وم أامسش  05أاك-ت-وب-ر  ،2015ع -ل-ى
إارهأبي ( )01واسسÎجعت مسسدسسأ آاليأ
م -ن ن -وع ك Ó-شس -ن -ي -ك -وف وك -م -ي -ة م-ن
الذخÒة وهواتف نقألة».
وأاضسأف نفسش اŸصسدر أانه ” أايضسأ
تدمﬂ Òبأأ يحتوي على خمسش ()05
قنأبل تقليدية الصسنع ومعدات تفجÒ

وأاغ-راضش أاخ-رى ب-أل-ق-ط-أع ال-ع-م-ليأتي
لبومرداسش.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفرزة للجيشش
ال- -وط- -ن- -ي الشس -ع -ب -ي ت -أب -ع -ة ل -ل -ق -ط -أع
ال -ع -م -ل -ي -أت-ي ل-ل-وادي ب-إأق-ل-ي-م ال-ن-أح-ي-ة
ال-عسس-ك-ري-ة ال-راب-ع-ة ،أارب-عة (- Œ )04أر
ﬂدرات ،ف - - -ي - - -م- - -أ ” ضس- - -ب- - -ط 652
ك-ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-أل-ج وحجز
شسأحنة وسسيأرة سسيأحية وهواتف نقألة.
‘ ذات السس -ي -أق وب -إأق -ل -ي -م ال -ن -أح -ي -ة
ال -عسس -ك -ري -ة ال-ث-أن-ي-ة ،ضس-ب-ط ع-ن-أصس-ر
الدرك الوطني للقطأع ÚالعمليأتÚ
ل-وه-ران وت-ل-مسس-أن  83ك-ي-لوغرام من
الكيف اŸعألج و  1960ل Îمن الوقود.

^

ك-م-أ أاوق-فت م-ف-رزة ل-ل-ج-يشش ال-وط-ني
الشس -ع -ب -ي ت-أب-ع-ة ل-ل-ق-ط-أع ال-ع-م-ل-ي-أت-ي

ل-ت-مÔاسست ب-إأق-ل-ي-م النأحية العسسكرية
السسأدسسة مهرب Úاثن Úوحجزت عربة

ربأعية الدفع ودراجة نأرية وجهأزي
كشسف عن اŸعأدن.

Óمن الوطني
إاطارات من اŸديرية العامة ل أ

‘ ضصيافة اŸدرسصة متعددة التقنيات للهندسصة
اŸعماريـ ـ ـ ـة و العمـ ـ ـ ـران با◊ـ ـ ـ ـ ـراشص

الشصعب ‘ /إاط- - -أر Œسس- - -ي- - -د
اıط -ط ا’تصس -أ‹ ال -رام -ي إا¤
تكريسش مبدأا الشسرطة ا÷وارية،
شس - -أرك إاط- -أرات م- -ن اŸدي- -ري- -ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ‘ ن-دوة
ال -ع -أم -ة ل -أ
علمية نظمتهأ اŸدرسسة متعددة
ال -ت -ق -ن-ي-أت ل-ل-ه-ن-دسس-ة اŸع-م-أري-ة
والعمران بأ◊راشش.
وحسسب ب- -ي- -أن اŸدي- -ري- -ة ت- -ل- -قت
«الشسعب» نسسخة منه فقد “حور

ابن رئيسس مصصلحة
التشصريفات سصابقا

حملة تضصامنية واسصعة مع
الشصاب عبد الغاÃ Êعسصكر

أاطلق شسبأب مدينة معسسكر حملة تضسأمنية
واسسعة مع الشسأب عبد الغني بن شسن ،Úالذي
يحتأج إا ¤تكفل صسحي إ’جراء عملية جراحية
مكلفة جدا بأÿأرج’ ،سستزراع الكبد ،و قد
اسستغل هؤو’ء الشسبأب مواقع التواصسل
ا’جتمأعي و إالصسأق اآ’’ف من الÓفتأت على
الشسوارع و اŸركبأت ،كمأ عمدوا إا ¤وضسع
حصسأ’ت ÷مع القطع النقدية ‘ اأ’سسواق و
اŸمرات التي تعج بألراجل Úقصسد جمع مأ
Áكن جمعه من اŸأل Ÿسسأعدة عبد الغأ. Ê
الشسأب عبد الغأ Êبن شسن 35 Úسسنة أاب لطفل،Ú
هو ا’بن اأ’صسغر لرئيسش مصسلحة التشسريفأت
للرئيسش الراحل هواري بومدين و قد وافته
اŸنية قبل سسنوات ،ليعيشش أاهل رئيسش مصسلحة
التشسريفأت السسأبق ‘ وضسعية اجتمأعية مزرية،
أاضسأف إاليهأ اإ’بن عبد الغأ Êالذي يشستغل
سسأئق سسيأرة أاجرة ،معأنأة كبÒة ،بسسبب قصسر
ا◊يلة للتمكن من معأ÷ة ا’بن الكأفل للعأئلة.

معسسكر :ام ا.Òÿسس

توقيـ ـ ـ ـف  15حراقـ ـ ـا
بع“ Úوشصنت

“ّكن عنأصسر حراسش السسواحل لبوزجأر بعÚ
“وشسنت ،ليلة أاول أامسش ،من إاحبأط عملية
هجرة سسرية لـ  15شسأبأ ينحرون من و’يأت
›أورة كأنوا ‘ اŒأه السسواحل اإ’سسبأنية
.عملية توقيف هؤو’ء جأءت على بعد  06أاميأل
من شسأطئ السسبيعأت ،حيث ” حجز بحوزتهم
اŸؤوونة و كمية من الوقود و صسدريأت ،وقد ”
توقيفهم بأ’سستعأنة بزوارق نصسف صسلبة تأبعة
لعنأصسر حراسش السسواحل لو’ية وهران ،حيث
” إاجÓءهم نحو اليأبسسة Ÿينأء و’ية وهران .

ع“ Úوشسنت  :ب.م األمÚ

ج - -دول أاع - -م - -أل ال - -ن - -دوة ح - -ول
اŸع -أي ÒواŸواصس -ف -أت ال -دول -ي -ة
الواجب توافرهأ ‘ مشسأريع البنأء
ل-تسس-ه-ي-ل ح-ي-أة ذوي اإ’ح-ت-ي-أجأت
اÿأصسة وذلك من حيث طريقة
بنأء اأ’رصسفة ،اŸصسأعد..
كمأ كأن لفئة الصسم البكم نصسيب
‘ فهم كل مأ تنأولته الندوة من
خÓل مشسأركة موظفة من مديرية
اإ’دارة ال- -ع- -أم -ة Ãدي -ري -ة اأ’م -ن

الوطني ‘ ترجمة مضسمون الكلمة
التي أالقأهأ أاحد اأ’سسأتذة.
وب -أŸن-أسس-ب-ة نّ-وه م-دي-ر اŸدرسس-ة
Óمن
Ãشسأركة اŸديرية العأمة ل أ
الوطني ،مشسيدا بجأهزية مصسألح
الشس -رط -ة ‘ ج -م -ي -ع اŸن -أسس-ب-أت
وب- -ن -ج -أح ال -ع -م -ل ا÷واري ال -ذي
ت - -ن - -ت - -ه - -ج - -ه ‘ ال - -ت - -ق - -رب م- -ن
اŸؤوسسسس - -أت واŸواط- -ن ا◊ل- -ق- -ة
اأ’قوى ‘ اŸعأدلة اأ’منية.

لمازيغية
ملتقى دو‹ –تظنه باتنة حول تدعيم ا أ

التهيئة اŸعجمية واŸصصطلحات الÎجمية للغات ذات ا’نتشصار الضصعيف»
احتضسنت ،أامسش ،جأمعة بأتنة ،فعأليأت اŸلتقى
ال-دو‹ ح-ول ال-ت-ه-ي-ئ-ة اŸع-ج-م-ي-ة واŸصس-ط-ل-حأت
الÎج -م -ي -ة ل -ل -غ -أت ذات ا’ن-تشس-أر الضس-ع-ي-ف» م-ن
ت -ن -ظ -ي-م اŸرك-ز ال-وط-ن-ي ال-ب-ي-داغ-وج-ي وال-ل-غ-وي
للتعليم تأمأزيغت بألتنسسيق مع  Èﬂبأراغرافيأ (
جأمعة بأريسش Ã ،)08شسأركة دكأترة وبأحث Úمن
ع -دة دول أاج -ن -ب-ي-ة ع-ل-ى غ-رار أاسسÎال-ي-أ ،ف-رنسس-أ،
إاسس -ب -أن -ي -أ ،ك -ودي ف -وار ،سس -أح-ل ال-ع-أج ،واŸغ-رب
وتونسش ،وغÒهأ بأإ’ضسأفة إا ¤مشسأركة العديد من
البأحث Úواıتصس Úمن ا÷أمعأت ا÷زائرية،
حيث يهدف اŸلتقى حسسب منظميه إا ¤تبأدل
اÈÿات وك -ذا إاي -ج -أد ح -ل -ول ل -ب-عضش اإ’شس-ك-أ’ت
العأرضسة على غرار ضسبط اŸصسطلحأت الÎجمية
‘ اللغت Úاأ’مأزيغية والعربية حسسب مدير اŸركز
الوطني اأ’سستأذ عبد الرزاق ديراري ،الذي أاشسأر
إا ¤أان اŸركز تعود على اختيأر كل سسنة ÷أمعة

قامت بها فرقة البحث و التحري

توقيف شصخصص بتهمة حيازة
اıدرات بتمÔاسصت

“كنت فرقة البحث و التحري بأأمن و’ية “Ôاسست ،و
‘ إاط- -أر م- -ك- -أف- -ح- -ة ج- -رائ- -م ا◊ي- -أزة و ا’Œأر غÒ
اŸشسروع بأıدرات ،من توقيف إامراة تبلغ من العمر
 34سسنة لتورطهأ ‘ قضسية ا◊يأزة على اıدرات
(كيف معألج) .وقأئع القضسية حسسب اŸكلف بأإ’عÓم
على مسستوى أامن و’ية “Ôاسست لـ « الشسعب» تعود إا¤
ورود معلومأت مؤوكدة –صسلت عليهأ الفرقة ،مفأدهأ
وجود كمية من اıدرات Ãسسكن تقطنه إامراة بحي
(فÒاج ان- -ك- -وف) ب- -ع- -أصس -م -ة اأ’ه -ق -أر ،و Ãوجب إاذن
قضسأئي بألتفتيشش ” ،التوجه إا ¤بيت اŸشستبه فيهأ و
تفتيشسه بدقة من طرف عنأصسر الفرقة  ،أاين ” العثور
بداخله على صسفيحة من اıدرات كيف معألج قدر
وزنهأ بـ  95.8غ ،ليتم –ويل اŸعنية رفقة اÙجوزات
إا ¤اŸقر و فتح –قيق ،و بعد ا’نتهأء من اإ’جراءات
” تقد ËاŸعنية أامأم النيأبة اÙلية التي اأصسدرت ‘
حقهأ أامر إايداع رهن ا◊بسش اŸؤوقت.

“Ôاسست  :بن حود ﬁمد الصسالح

جزائرية –تضسن أاشسغأل اŸلتقى وجأء ا’ختيأر
هذا العأم حسسب اŸصسدر ذاته على جأمعة بأتنة،
وجأءت أاغلب مداخÓت اأ’سسأتذة ‘ اليوم اأ’ول
من اŸلتقى الذي يدوم  3أايأم كأملة أاكأدÁية
بحتة ،اسستحسسنهأ أاغلب ا◊أضسرين الذين ثمنوا
اه-ت-م-أم ال-دول-ة ا÷زائ-ري-ة ب-ت-طوير اŸصسطلحأت
اأ’مأزيغية وكذا السسعي إا ¤ا◊فأظ على اŸوروث
الثقأ‘ واللغوي وا◊ضسأري اإ’نسسأ.Ê
وعن اŸشسأركة اأ’جنبية القوية ‘ اŸلتقى ،أاكد
اŸت- -ح- -دث أان ل- -ل- -دول اأ’ج- -ن- -ب- -ي- -ة ب -أع ط -وي -ل ‘
اŸصس-ط-ل-ح-أت الÎج-م-ي-ة ل-ذا وجب ا’سس-ت-ف-أدة م-ن
هأته التجأرب واسستغÓلهأ فيمأ يعود بألنفع على
اŸه-ت-م Úب-ت-ط-وي-ر ال-ل-غ-ة اأ’م-أزي-غ-ي-ة ،و اسس-تغÓلهأ

خأصسة ‘ تطوير البحث اللغوي ‘ ا÷زائر وكذا
إاثراء البحث العلمي ‘ اŸصسطلحأت وقد تخللت
أاشس- -غ- -أل ال- -ي- -وم اأ’ول م- -ن اŸل -ت -ق -ى ال -ع -دي -د م -ن
اŸداخ Ó-ت ال -ه -أم -ة م-ن ت-نشس-ي-ط ب-عضش اأ’سس-أت-ذة
والدكأترة بأ÷أمعأت ا÷زائرية على غرار مداخلة
اأ’سس -ت -أذة رك -أشش ع -أئشس -ة م -ن ج-أم-ع-ة ا÷زائ-ر 02
واŸوسس- -وم- -ة «ا’ق- -تصس -أد ال -ل -غ -وي وا’خ -تصس -أر ‘
ت- -رج- -م- -ة اŸصس- -ط- -ل -ح -أت ال -ط -ب -ي -ة ذات اأ’صس -ول
اإ’غريقية « ،إاضسأفة إا ¤مداخلة الدكتورة تواتي
ف -أط -م-ة م-ن ج-أم-ع-ة ت-ل-مسس-أن اŸع-ن-ون-ة «إاشس-ك-أل-ي-ة
اŸصسطلح اللسسأ Êوترجمته ‘ الوطن العربي واقع
وآافأق».

نورالدين لعراجي

ونحن نعيشس ذكراها العاشصرةÃ ،ا حملته ‘
ط- -ي- -ات- -ه- -ا م- -ن م- -آاسٍس وم- -آاث- -ر ح- -زي- -ن- -ة وصص- -ور
ت-راج-ي-دي-ة ،أاق-ب-لت ع-ل-ي-ن-ا اŸصص-ا◊ة ال-وط-ن-ية
بدي Óاجتماعيا وسصياسصيا وأامنيا ،كي تغلق دابر
ق- -وم أارادوا أان يسص- -ت- -م- -ر مسص- -لسص- -ل اŸوت ‘ ب -ل -د
الشصهداء ،أاقحم أابناء الوطن الواحد ‘ دوامة
لخ-وة
ع -ن -ف ل ق -ب -ل ل -ه -م ب -ه -ا ،ف -ق -دن-ا ف-ي-ه-ا ا إ
لصصدقاء ،ترملت فيها الثكا ¤من
لحبة وا أ
وا أ
ال -نسص-اء ،وت-ي-ت-مت ف-ي-ه-ا أام-ه-ات ح-ي-ارى ،ف-ق-دن
 Óوحشصتهم ‘ ،ما صصار اليوم قاب
عزيزا كان  Áأ
ماضس وأادنى.
ع حثيثة
جاءت اŸصصا◊ة الوطنية بعد مسصا ٍ
وج -ه -ود ك -بÒة ‘ ،م -ق -دم -ت -ه-ا تضص-ح-ي-ات ق-وات
لم-ن-ي-ة
لسصÓ-ك ا أ
ج -يشص -ن -ا ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي وا أ
رف-ق-ة اÛاه-دي-ن وال-وط-ن-ي Úالشص-رفاء ،الذين
حملوا سصؤودد الوطن ‘ ذاكرتهم الوطنية ،كيف
ل وج - -رع - -ات اŸسص - -ت - -ع - -م - -ر م - -ازالت ع - -ال - -ق- -ة
ب -أاح-داق-ه-م ،مشص-رئ-ب-ة أاع-ن-اق-ه-م ل-ك-ل اŸؤوام-رات
الدنيئة التي تصصبو لسصتهداف وحدة ا÷زائر
وأامنها ،من خÓل التصصدي لها وﬁاربتها عهدا
عليهم وما بدلوا تبدي.Ó
اسصتمرت كل اÙاولت لثني اıططات بكل
م- -ا أاوت- -ي ال- -وط -ن م -ن شص -ج -اع -ة وق -وة ب -واسص -ل -ه
وسص - -واع- -د أاب- -ن- -ائ- -ه– ،ذوه- -م ‘ ذلك ق- -داسص- -ة
الشصرف الذي أاقسصموا به عهدا على أانفسصهم.
بعد طي ملف اŸصصا◊ة وتسصوية كل ما تعلق
ب -اŸي -ث -اق ،ط -ف -حت أاصص -وات ت -غ -رد خ-ارج سص-رب
ال-ع-ق-ل وال-ت-ع-ق-ل والسص-تقرار ،مسصتغلة الظرف
ب -تشص -دي-د ال-ل-ه-ج-ة ضص-د رم-وز ال-وط-ن ‘ شص-خصس
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،وم-ن خÓ-ل-ه الشص-عب ال-ذي
انحاز إا ¤خيار اŸصصا◊ة‡ ،ا يعني أان التغريد
ه- -و ﬁاول- -ة ج- -ر ال -ب Ó-د اإ ¤عشص -ري -ة م -ازل -ن -ا
ن-ت-ج-رع م-آاسص-ي-ه-ا وت-ع-اسص-ت-ه-ا إا ¤اليوم ‘ ،ظل ما
تشصهده اŸنطقة من تداعيات نحن ‘ غنى عنها،
رغ- -م ال -ت -ن -ازلت ال -ت -ي أاق -دمت ال -دول -ة ع -ل -ى
–ق- -ي- -ق- -ه -ا لإ‚اح ه -ذا اŸسص -ع -ى ،وإاط -ف -اء ن -ار
لمسس ‘ خ -ان -ة
ال- -ف -ت -ن -ة ،ل -ي -ظ -ه -ر م -ن ك -ان ب -ا أ
لرهاب ،متوعدا رموزنا ،مصصعدا من لهجته،
ا إ
Œاه القرار الذي قال بشصأانه رئيسس ا÷مهورية
ب- -أان- -ه ل يسص- -م- -ح Ÿن ت- -ورط ‘ أاع -م -ال ال -ع -ن -ف
والإره -اب ‘ ال -عشص -ري -ة السص -وداء ب -ال -ع-ودة إا¤
ا◊ياة السصياسصية.
لسصباب ،إان ما أاقدم عليه هذا
مهما كانت ا أ
الأخ Òيصص ّ-ن -ف ‘ خ -ان -ة ال -ت -ه -دي -د وال -وع -ي-د
للدولة ولرموزها وهو وعيد يجب أان يوضصع له
ح- -د ،وي- -ك- -ف- -ل- -ه ال- -ق- -ان- -ون ول ي- -ع- -ق- -ل أان “ر
التصصريحات دون عقاب؟

باتنة Ÿ/وشسي حمزة
اسصتعدادا Ÿواجهة غينيا الودية

اŸنتخـ ـ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـ ـ ـي يواصصـ ـ ـ ـ ـل –ضصÒاتـ ـ ـ ـ ـه بسصيـ ـ ـ ـ ـدي موسصـ ـ ـ ـ ـى
أاجرى اŸنتخب الوطني لكرة
القدم ثالث حصصة تدريبية
منذ انطÓق اŸعسصكر الذي
يتواصصل Ãركز سصيدي موسصى
بالعاصصمة إا ¤غاية  14أاكتوبر
‘ إاطار السصتعداد ŸباراتÚ
وديت Úضصد كل من غنيا و
السصينغال على التوا‹ «الشصعب»
وقفت عند هذه التحضصÒات
ورصصدتها ‘ هذا السصتطÓع.

نبيلة بوقرين
تصسوير :عباسس تيليوة

سس -ب -قت ا◊صس -ة ال -ت -دري -ب -ي -ة م -ن-ط-ق-ة
ﬂت-ل-ط-ة سس-م-ح ف-ي-ه-أ ل-وسسأئل اإ’عÓم
Ãختلف أانواعهأ ا’قÎاب من بعضش
الÓعب Úوا◊ديث معهم عن مسستقبل
الفريق الوطني ‘ ظل التحديأت التي
تنتظرهم ‘ اŸسستقبل بداية من شسهر
نوفم Èالقأدم  ،حيث سسيكونون على

موعد مع أاول مبأراة رسسمية ‘ إاطأر
ال-تصس-ف-ي-أت اÿأصس-ة Ãون-دي-أل روسس-ي-أ
 2018والتي سستكون إامأ ضسد تنزانيأ أاو
مأ’وي إاضسأفة إا ¤التصسفيأت اÿأصسة
بكأن .201٧
وأاكد ’عبو اÿضسر لـ «الشسعب» على
أانهم جأهزون من أاجل تقد Ëمسستوى

يليق بألفريق خÓل اŸبأريأت الرسسمية
ب -ه -دف ال -ت-أأه-ل إا ¤اŸون-دي-أل وك-أأسش
إاف -ري -ق -ي -أ ‘ ن -فسش ال-وقت ع-ل-ى غ-رار
فوغو‹ الذي قأل ‘ هذا الشسأأن»:نحن
ا’آن نحضسر من أاجل ضسمأن اسستعداد
جيد ‘ اŸواعيد القأدمة ،ولهذا فإأن
مواجهتي كل من غينيأ والسسينغأل أاتت

‘ الوقت اŸنأسسب للوقوف علي مدى
ج -أه -زي -ت -ن -أ ب-أل-ن-ظ-ر إا ¤اإ’م-ك-أن-ي-أت
الكبÒة التي يتمتع بهأ ك Óالفريق.»Ú
م -ن ج -ه -ت -ه ب -غ -داد ب-و‚أح ه-و اآ’خ-ر
اسس-ت-حسس-ن ال-ظ-روف ال-ت-ي ي-ج-ري فيهأ
الÎبصش ‘ سسيدي موسسى وهم يركزون
على العمل ا÷مأعي من أاجل ضسمأن
ج -أه -زي -ة ت -أم-ة ب-دن-ي-أ وم-ع-ن-وي-أ وف-ق-أ
ل- -ل- -م- -خ- -ط- -ط ال- -ذي سس- -ط -ره اŸدرب
غوركوف.
Óشس - -أرة ف - -إأن اÛم - -وع - -ة ك - -أنت
ول  - -إ
م -ن -ق-وصس-ة م-ن خ-دم-أت ك-أشس-ي وزف-أن
اللذان اسستغنى عن خدمأتهمأ اŸدرب
بسس -بب اإ’صس -أب -ة ع -دا ذلك ك -ل اأ’م-ور
ك -أنت ‘ ظ -روف ج -ي -دة رك -ز خÓ-ل-ه-أ
ال Ó- -ع - -ب- -ون ع- -ل- -ى ا÷أن- -ب Úال- -ب- -دÊ
والتكتيكي.
كمأ ” تدشس Úمدخل اŸلعب ا÷ديد
الذي سسيحضسر فيه الفريق الوطني ‘
اŸسس- -ت- -ق -ب -ل Ãشس -أرك -ة ك -ل ال Ó-ع -بÚ
ووسسأئل اإ’عÓم.

