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اسشتÓم ﬁكمة خنششلة البتدائية خÓل
السشداسشي األول من 2017
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إانتهاء عملية اŸسشح
ا◊ضشري بـ 26بلدية بغليزان

ا÷يل الرابع باŸسشيلة يتعزز بأاربع
ﬁطات جديدة

ه ـزة أارضشيـ ـ ـة بقـ ـ ـ ـوة
 3.4درجات باŸديـ ـ ـ ـ ـ ـة

ت -دع -مت ح -ظÒة ا÷ي -ل ال -راب -ع ب -اŸسش-ي-ل-ة،
لسش-ب-وع ،ب-أارب-ع ﬁطات جديدة
ن-ه-اي-ة ا أ
” نصش -ب-ه-ا ب-ال-ب-ل-دي-ات ا÷ن-وب-ي-ة ‘
إاطار Œسشيد ﬂطط العمل اŸسشطر
م- -ن ق- -ب- -ل اŸدي- -ري- -ة ال -ع -م -ل -ي -ة ““لتصش -الت
ا÷زائ -ر““ قصش -د بسش -ط ونشش -ر ه -ذه ال-ت-ق-ن-ي-ة ا÷دي-دة عÈ
إاقليم الولية.
بحسشب ما أافاد به اŸكلف بالتصشال على مسشتوى اŸديرية العملية ““لتصشالت ا÷زائر““ بعجي عبد
الرحيم لـ ““الششعب““ ،فإان خدمة ا÷يل الرابع سشوف تنطلق بكل من بوسشعادة ،سشيدي هجرسس وبني يلمان وولتام،
تضشاف إاﬁ 24 ¤طة ” إا‚ازها ع Èتراب الولية ‘ ،انتظار النتهاء من أاششغال الربط بكل من بلديات بانيو،
سشيدي عامر وخبانة.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة
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من العمر  9سشنوات.

 3جرحى ‘ انفجار قارورة غاز بوهران

خلف انفجار قارورة غاز البوتان عششية أاول أامسس Ãسشكن ‘ حي العرارسشة
ببلدية بطيوة رقم  2وهران إاصشابة  3أاششخاصس من عائلة واحدة.
لمر بطفل« Úم.م» البالغ من العمر  9سشنوات واŸدعو «م.ه» البالغ من
يتعلق ا أ
العمر  7سشنوات واŸدعوة «م.ف» البالغة من العمر  38سشنة.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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رئيسس الحكومة التونسسية في زيارة للجزائر اليوم

يشس -رع رئ -يسس ال -ح -ك -وم -ة ال -ت -ونسس -ي -ة ي-وسس-ف
الشساهد ،اليوم ،في زيارة رسسمية إالى الجزائر
تدوم يوما واحدا ،بدعوة من الوزير اأ’ول عبد
المالك سسÓل ،بحسسب ما جاء ،أامسس ،في بيان
لمصسالح الوزير اأ’ول.
«وسسيتم خÓل هذه الزيارة ،التي تدخل في
إاطار لقاءات التشساور الدورية بين مسسئولي
البلدين ،بحث العÓقات الثنائية في مختلف
ال -م -ج -ا’ت وك -ذا ج-وانب ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي»،
يوضسح نفسس المصسدر.
وأاضس -اف ال -ب -ي -ان ،أان «ه -ذه ال -زي -ارة سس -ت -ك-ون
فرصسة كذلك ’سستعراضس عدد من القضسايا
ذات ا’هتمام المشسترك المرتبطة بتطورات
الوضسع في المنطقة وكذا التنسسيق السسياسسي
واأ’مني والتنمية على مسستوى الحدود».

مؤوتمر الطاقة العالمي من  9إالى  13أاكتوبر باسسطنبول

بوطرفة يحاضسر حول اÿيارات الطاقوية الثÓث
تعقد الدورة  23لمؤوتمر
ال- -ط- -اق- -ة ال- -ع- -ال- -م -ي ف -ي
ال- -ف- -ت- -رة م -ن  9إال- - -ى 13
أاك - - - -ت - - - -وب - - - -ر ال- - - -ج- - - -اري
ب- -اسس- -ط- -ن- -ب- -ول (ت- -رك -ي -ا)،
ب -مشس -ارك-ة وزي-ر ال-ط-اق-ة
ن - -ورال - -دي - -ن ب- -وط- -رف- -ة،
ب -حسسب م -ا ج -اء ف -ي ب-ي-ان
للوزارة.
يرافق بوطرفة للمشساركة في
ه-ذا ال-م-ؤوت-م-ر ،ال-ذي سس-ي-ق-ام
ت -حت شس -ع -ار« :ت -ب -ن -ي ح -دود
ج- -دي- -دة» ،وف- -د م- -ك- -ون م -ن
إاط -ارات ال -وزارة وال-رئ-يسس-ي-ن
المديرين العامين لسسوناطراك وسسونلغاز أامين
معزوزي ومصسطفى قيتوني على التوالي.
وي -ت -دخ -ل ب -وط-رف-ة خÓ-ل ه-ذا ال-م-ؤوت-م-ر ف-ي
جلسسة حول المحروقات ،وفي طاولة مسستديرة
وزاري -ة ح-ول «ال-خ-ي-ارات ال-ط-اق-وي-ة ال-ثÓ-ث»،
ب- -حسسب ال -ب -ي -ان .وم -ن خ Ó-ل ه -ذه ال -ط -اول -ة
المسستديرة ،سسيبحث المشساركون كيفية إانتاج
طاقة آامنة ومسستقرة بأاثمان رخيصسة ومتاحة
للجميع وبأاقل ضسرر للبيئة.
كما يلتقي الوزير بنظرائه المكلفين بالطاقة،
باإ’ضسافة إالى مسسؤوولي الشسركات الطاقوية.
وتسس-م-ح ال-ط-ب-عة  23ل-م-ؤوت-م-ر ال-طاقة الدولي
بخلق «حوار بين وزراء الطاقة وقادة عالم
اأ’ع- -م- -ال وال- -م- -ال- -ي- -ة وال- -ج- -ام- -ع- -ات ،ح- -يث
سس -ي -ت -ن -اقشس -ون ف -ي ج -لسس -ات ع-ام-ة وط-او’ت
مسستديرة حول مختلف الخيارات للنظام من

أاجل توزيع دائم للطاقة
ع -ل -ى ال-مسس-ت-وى ال-وط-ن-ي
واإ’ق -ل -ي -م -ي وال-ع-ال-م-ي»،
بحسسب ذات المصسدر.
وي- -ع- -د ه- -ذا ال- -م- -ؤوت- -م- -ر
ال -ح -دث ال-ع-ال-م-ي اأ’ب-رز
ل-م-ج-لسس ال-طاقة العالمي
وأاول م - -ن- -ت- -دى ط- -اق- -وي
عالمي متعدد ،يهدف إالى
ت-ع-ري-ف ال-مشس-ارك-ين أاكثر
ب- -ال- -ره- -ان- -ات وال -ح -ل -ول
ال -ط -اق -وي -ة ضس -م -ن آاف -اق
عالمية.
وم -ن ال-م-رت-قب أان ت-ع-ق-د
م- -ن -ظ -م -ة ال -دول ال -مصس -درة ل -ل -ن -ف -ط «أاوبك»
وروسس-ي-ا ،اج-ت-م-اع-ا غ-ي-ر رسس-م-ي ع-ل-ى هامشس
المؤوتمر ،إ’يجاد اتفاق بين المنتجين من أاوبك
وخارج أاوبك للعمل على اسستقرار سسوق النفط،
بحسسب ما صسرح به بوطرفة لقناة تلفزيونية
وطنية.
وقال في هذا الخصسوصس ،إان روسسيا ،ثاني أاكبر
منتج للنفط في العالم« ،مسستعدة للتعاون مع
دول أاوبك إاذا اتفقت بينها».
وق -د ع -ق-د اج-ت-م-اع اسس-ت-ث-ن-ائ-ي أ’وبك ،ن-ه-اي-ة
سس -ب -ت -م-ب-ر ،ب-ال-ج-زائ-ر ،ات-ف-ق خÓ-ل-ه اأ’عضس-اء
بخفضس إانتاج المنظمة إالى حدود  32,5إالى
 33مليون برميل يوميا.
وشس-ه-دت أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط م-ن-ذ ه-ذا ا’ج-ت-ماع،
زيادة متتالية ،لتختتم هذا اأ’سسبوع فوق 51
دو’را.

ميهوبي:

»æWh
بدعوة من رئيسس
مجلسس النواب المصسري

ولد خليفة يشسارك
في ا’حتفالية 150
للحياة البرلمانية

يشس -ارك رئ -يسس ال-م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
ال -ع -رب -ي ول -د خ -ل -ي -ف-ة ،ال-ي-وم ،بشس-رم الشس-ي-خ،
ب -مصس-ر ،ف-ي اح-ت-ف-ال-ي-ة م-رور  150سس-ن-ة على
بداية الحياة البرلمانية في مصسر ،بحسسب بيان
للمجلسس الشسعبي الوطني.
أاوضسح ذات المصسدر ،أان مشساركة ولد خليفة
ف-ي ه-ذه ا’ح-ت-ف-ال-ي-ة ،ت-أات-ي ت-ل-ب-ي-ة لدعوة من
رئيسس مجلسس النواب المصسري علي عبد العال
سسيد أاحمد وتعد «تثمينا للعÓقات التاريخية
واأ’خوية التي تربط الشسعبين وتعميقا للتشساور
السس -ي -اسس -ي ب-ي-ن ال-ب-ل-دي-ن ح-ول ال-قضس-اي-ا ذات
ا’هتمام المشسترك».
وأاضس- -اف ذات ال- -ب- -ي- -ان ،أان رئ -يسس ال -م -ج -لسس
الشس - -ع - -ب - -ي ال- -وط- -ن- -ي يشس- -ارك أايضس- -ا ،غ- -دا،
ف -ي»ف -ع -ال -ي -ات ال -ج -لسس -ة ال-ب-رل-م-ان-ي-ة اأ’ول-ى
المشستركة بين البرلمان العربي وبرلمان عموم
إافريقيا تعزيزا للعÓقات البرلمانية العربية -
اإ’فريقية».

مجلسس اأ’مة يشسارك
بمصسر في أانشسطة البرلمانين
اإ’فريقي والعربي

يشسارك مجلسس اأ’مة ،في الفترة ما بين  9و19
أاكتوبر الجاري ،في فعاليات برلمانية ينظمها
ال -ب-رل-م-ان اإ’ف-ري-ق-ي ب-ال-ت-ع-اون م-ع ال-ب-رل-م-ان
ال -ع -رب -ي وال -ب -رل -م-ان ال-مصس-ري بشس-رم الشس-ي-خ
(مصسر) ،بحسسب ما أافادت به الهيئة المذكورة
في بيان لها .سسيكون مجلسس اأ’مة ممث Óفي
هذه الفعاليات ،برئيسس المجموعة البرلمانية
ل -ح -زب ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ب-ال-م-ج-لسس
وعضس -و ال-ب-رل-م-ان اإ’ف-ري-ق-ي م-ح-م-د زوب-ي-ري
وال -عضس -و ب -م -ج -لسس اأ’م -ة وك -ذا ب -ال -ب -رل -م -ان
اإ’فريقي محمد الطيب العسسكري.

الموقع السسينمائي بالعاشسور أانجز باقتطاع من ميزانية فيلم «إابن باديسس»
أاك-د وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ع-زال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي،
أامسس ،أان ال-م-وق-ع السس-ي-ن-م-ائ-ي ب-ال-ع-اشسور
(ال-ج-زائ-ر ال-ع-اصس-م-ة) ،سس-ي-ك-ون م-ف-ت-وح-ا
لج-انب وال-خ-واصس،
أام -ام ال -م -ن -ت -ج -ي -ن ا أ
مشس- -ددا أان إان- -ج- -ازه ك- -ان ب -اق -ت -ط -اع م -ن
ميزانية فيلم إابن باديسس المقدرة بـ350
مليون دينار ،بحسسب ما كشسف لـ (وأاج).
ووقف الوزير على شسوارع الموقع ،الذي تم
«إانجازه في فترة قياسسية لتصسوير مشساهد من
ف -ي -ل -م إاب -ن ب -اديسس» ،ب -حسسب تصس-ري-ح-ه ،وه-و
ال-م-وق-ع ال-ذي أان-ج-زه «م-ح-ت-رف-ون ب-عد دراسسة
تاريخية».
وأاضساف ميهوبي ،أان الموقع «سسيكتمل خÓل
أاسس -ب -وع» ل -ي -ك -ون أاك -ث -ر ج -اه -زي-ة ،ب-ي-ن-م-ا ي-ت-م
التحضسير أ’قسسام أاخرى.
وب- -خصس -وصس ت -وسس -ع -ة ال -م -وق -ع السس -ي -ن -م -ائ -ي
ب -ال -ع -اشس -ور ،اع-ت-ب-ر ال-وزي-ر أان اأ’م-ر ي-ت-ع-ل-ق بـ
«م- -دي- -ن- -ة عصس- -ري -ة ت -واكب تصس -وي -ر مشس -اه -د
حديثة» ،باإ’ضسافة إالى «موقع يحاكي القصسبة

ال-ع-ت-ي-ق-ة» ،وه-و م-ا سس-ي-ت-م بـ
«اق- -ت- -ط- -اع -ات ’ح -ق -ة م -ن
ميزانيات أافÓم».
واعتبر الوزير في حديثه ،أان
إاطÓ- -ق م -وق -ع تصس -وي -ر م -ن
«ال -خ -ط -وات اأ’سس-اسس-ي-ة ف-ي
ب-ن-اء الصس-ن-اع-ة السسينمائية»،
خ - -اصس - -ة أان - -ه «يسس - -ت- -ج- -يب
ل- -ل- -م -ع -اي -ي -ر ا’ح -ت -راف -ي -ة»
ول - -ح - -اج - -ي - -ات السس- -ي- -ن- -م- -ا
والتلفزيون.
ف- -ي سس- -ي- -اق م- -تصس -ل ،وق -ف
ال -وزي -ر ع -ن -د مشس-اك-ل م-ا ب-ع-د ال-تصس-وي-ر ال-ت-ي
ت -واج-ه السس-ي-ن-م-ا ال-ج-زائ-ري-ة ،ح-يث اع-ت-ب-ر أان
وزارت -ه «ت -ع -م -ل ع -ل-ى إانشس-اء ب-ي-ئ-ة سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة
ب -ال -ج -زائ -ر ل-م-ا ب-ع-د اإ’ن-ت-اج» وه-و م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب- -ال -ت -رك -يب وال -م -ؤوث -رات وم -ع -ال -ج -ة الصس -وت
والصسورة.
واغ-ت-ن-م م-ي-ه-وب-ي ال-ف-رصس-ة ل-ي-ق-دم ال-م-وسسيقي

بعد انتخابها بمجلسس إادارة اتحاد البريد العالمي

ا÷زائر سستعمل على تشسجيع اÿدمات الÈيدية

سستعمل الجزائر جاهدة على تشسجيع انفتاح ومرونة المباد’ت والخدمات البريدية بين البلدان،
بعد انتخابها عضسوا بمجلسس إادارة اتحاد البريد العالمي ،بحسسب ما أافادت به ،أامسس ،وزارة
البريد وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال.
يتوج هذا ا’نتخاب «الجهود التي بذلتها الحكومة لدى البلدان الصسديقة واأ’عضساء في ا’تحاد،
بهدف الحصسول على دعمها خÓل ا’نتخاب ،وكذا جهود الوفد الجزائري المشسارك في أاشسغال
المؤوتمر  26لÓتحاد التي جرت من  19سسبتمبر إالى  7أاكتوبر باسسطنبول (تركيا) ،يضسيف نفسس
المصسدر ،الذي أاعرب عن ارتياحه لهذا ا’نتخاب.
يتكون مجلسس إادارة إاتحاد البريد العالمي ،وهو هيئة اتخاذ القرار في ا’تحاد ،من  41عضسوا
Óشسراف على نشساطاته
ينتخبهم المؤوتمر .ويجتمع المجلسس كل سسنة بمقر اتحاد البريد العالمي ل إ
ومعالجة المسسائل اإ’دارية.

الجزائري سسليم دادة ،كاشسفا
أانه سسيقوم بإانجاز موسسيقى
ف -ي -ل -م إاب -ن ب -اديسس ،ب -ع -د أان
أاوك- -لت إال- -ي -ه م -ه -م -ة إان -ج -از
ال-م-وسس-ي-ق-ى التصسويرية لفيلم
القديسس أاغسسطين.
وب- - - -خصس - - -وصس ال - - -ع - - -روضس
السسينمائية ،كشسف الوزير أان
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل-ث-ق-اف-ة
واإ’ع Ó-م سس-ي-ت-ك-ف-ل ب-إاطÓ-ق
ع -روضس سس -ي-ن-م-ائ-ي-ة أ’ح-دث
اأ’ف Ó- -م ويسس - -ي - -ره - -ا ع- -ب- -ر
القاعات المتوفرة بالوطن.

 48بلدا في «سسي»2016 Ó

يشس- -ارك  48ب- -ل- -دا ف- -ي ال -دورة  21لمعرضس
ال-ج-زائ-ر ال-دول-ي ل-ل-ك-ت-اب (سس-ي )2016 Óال-ت-ي
تعقد فعالياتها من  26أاكتوبر إالى  5نوفمبر
بالعاصسمة ،تحت شسعار« :الكتاب اتصسال دائم»،
بحسسب ما أاكده ،أامسس ،بالعاصسمة وزير الثقافة
عزالدين ميهوبي .وقال وزير الثقافة في لقاء
صس-ح-ف-ي ب-م-ن-ت-دى ج-ري-دة «ال-ح-وار» ال-ن-اط-ق-ة
ب-ال-ع-رب-ي-ة ،إان «سس-ي »2016 Ó-سس-ي-ع-رف حضس-ور
« 962ناشسر ،بينهم  291جزائري و 671أاجنبي».
موضسحا أان اختيار مصسر كضسيف شسرف ،جاء
ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى «ط- -لب» م -ن ات -ح -اد ال -ن -اشس -ري -ن
المصسريين وعرفانا أايضسا «بالتزام» دور النشسر
ال -مصس -ري -ة ال -دائ -م ب -حضس -ور ه -ذا ال -م -ع -رضس
و»اه -ت -م -ام» ال -ن -اشس-ري-ن ال-مصس-ري-ي-ن ب-ال-ك-ت-اب
الجزائري .وأاشسار ميهوبي إالى أان ميزانية
الطبعة  21لمعرضس الكتاب انخفضست بـ،%20
دون أان يقدم قيمة هذه الميزانية’ ،فتا من
ج- -ه- -ة أاخ -رى إال -ى أان دخ -ول ال -زوار سس -ي -ك -ون
مجانيا على غرار الطبعات السسابقة.
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بابا عمي يجتمع بواشسنطن مع مسسئولي هيئات مالية عالمية
اجتمع وزير المالية حاجي بابا
عمي في واشسنطن ،بعدد من
مسسئولي هيئات مالية عالمية
ع- -ل -ى ه -امشس مشس -ارك -ت -ه ف -ي
ا’ج- - -ت - -م - -اع - -ات السس - -ن - -وي - -ة
ل -م -ج -م -وع -ة ال -ب -نك ال-ع-ال-م-ي
وصسندوق النقد الدولي.
وق -د ت -ح-ادث ال-وزي-ر ،بصس-ف-ت-ه
م-ح-اف-ظ ال-ج-زائ-ر ل-دى البنك
العالمي ،مع حافظ غانم نائب
رئيسس منطقة الشسرق اأ’وسسط
وشسمال إافريقيا (مينا) للبنك العالمي.
خÓل هذا ا’جتماع ،هنأا غانم الجزائر على
اع-ت-م-اده-ا ن-م-وذج-ا ج-دي-دا للنمو ا’قتصسادي
سس -ي -ك -ون ق -اع -دة صس -ل -ب -ة آ’ف-اق ال-ت-ع-اون ب-ي-ن
الجزائر وهذه الهيئة المالية.
كما أاعرب غانم عن ارتياحه لنوعية الشسراكة
ب -ي -ن ال-ج-زائ-ر وال-ب-نك ال-ع-ال-م-ي ف-ي م-ج-ا’ت
المسساعدة التقنية وخدمات ا’سستشسارة ،معربا
عن اسستعداد البنك تقديم الدعم والمسساندة
لجهود التنمية ا’قتصسادية في البÓد.
م -ن ج -ه -ت-ه ع-رضس ال-وزي-ر ال-م-ح-اور ال-رئ-يسس-ة

ÓصسÓ- - -ح- - -ات ال- - -ت- - -ي
ل ---إ
باشسرتها الجزائر ،خاصسة
ف- -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -تسس -ي -ي -ر
ال -م -ي-زان-ي-ة وال-ت-ح-ك-م ف-ي
النفقات العمومية.
كما كانت للوزير محادثات
م-ع أاح-م-د مسس-ع-ود ،م-دير
قسس- - -م الشس- - -رق اأ’وسس- - -ط
وأاسس-ي-ا ال-وسس-ط-ى بصسندوق
ال-ن-ق-د ال-دول-ي ،ال-ذي ك-ان
مصس- - -ح - -وب - -ا ب - -ف - -ري - -ق - -ه
ال-م-ت-خصسصس ف-ي مسس-ائ-ل ال-ج-ب-ائ-ي-ة وال-نفقات
ال -ع -م -وم -ي -ة .وخÓ-ل ه-ذا اإ’ج-ت-م-اع ،ت-ط-رق
مسسعود إالى وضسعية ا’قتصساد الكلي للجزائر
التي تتسسم ،مقارنة بغيرها من بلدان المنطقة،
با’سستقرار وبقدرتها على النمو.
وفي الشسأان الثنائي ،التقى وزير المالية بنائب
رئ -يسس ال -وك -ال -ة ال -ي -اب -ان -ي -ة ل -ل -ت-ع-اون ال-دول-ي
وبالرئيسس المدير العام لبنك بي.أان.بي باريبا
وكذا بعدد من مسسئولي البنوك الدولية الذين
تباحث معهم سسبل تعزيز الشسراكة المالية مع
الجزائر.

تبون يجتمع مع مسسؤوولي المشساريع بسسيدي عبد الله

تعليمات للتقيد بآاجال اإ’‚از دون
إاهمال البعد ا÷ما‹ وجودة البناء

أاك-د وزي-ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران وال-م-دي-ن-ة ع-ب-د ال-م-ج-ي-د ت-ب-ون ،أامسس ،ب-الجزائر ،على
ضس-رورة ج-ع-ل ال-م-دي-ن-ة ال-ج-دي-دة سس-ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه ،ال-ت-ي تسس-تعد لتسسليم شسطرها
لول في  11ديسسمبر المقبل ،أانموذجا عمرانيا لباقي المدن الجديدة.
ا أ
تسس-ل-م أ’صس-ح-اب-ه-ا بكل شسفافية،
أاوضسح تبون ،خÓل اجتماع
مع ا’هتمام باأ’نشسطة التجارية
ت - -نسس - -ي- -ق- -ي م- -ع مسس- -ؤوول- -ي
ذات اأ’ولوية في الحياة اليومية
م-خ-ت-ل-ف ال-مشساريع المقررة
للسسكان« ،في تصسورنا العمراني،
ف -ي ال -م -دي -ن -ة ،أان-ه «ي-ت-ع-ي-ن
يجب أان تكون مختلف اأ’نشسطة
إانجاز سسيدي عبد الله وفق
ال -ت -ج -اري-ة وغ-ي-ره-ا ق-ري-ب-ة م-ن
تصس - -م - -ي - -م ع- -م- -ران- -ي ج- -د
ح- -ي- -اة ال- -م- -واط -ن وأان ت Ó-مسس
م- - - - -دروسس ي - - - -راع - - - -ي أادق
واق -ع-ه ال-م-ع-يشس» ،يشس-دد ت-ب-ون،
التفاصسيل ،لتكون فيما بعد
ل -يشس -ي -ر إال-ى أاه-م-ي-ة «ال-تصس-م-ي-م
أانموذجا في بناء اأ’قطاب
وتوزيع اأ’نشسطة بطريقة تÓئم
ال-حضس-ري-ة وال-مدن الجديدة
نمط حياة الجزائري».
اأ’خرى».
كما أاوصسى الوزير بتسسريع وتيرة
وي -ن -ت -ظ -ر ف -ي  11ديسسمبر
ال -م -ق-ب-ل ،تسس-ل-ي-م الشس-ط-ر اأ’ول م-ن ال-م-دي-ن-ة اأ’شس-غ-ال ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-اأ’ل-واح الكهروضسوئية
الجديدة والذي يضسم حوالي  10آا’ف سسكن وك -ذا اأ’ل -ي -اف ال -بصس -ري-ة .وحضس-ر ا’ج-ت-م-اع
في صسيغتي البيع باإ’يجار (عدل) والترقوي المديرون العامون لكل من المدينة الجديدة
ال-ع-م-وم-ي ،فضس Ó-ع-ن ت-ج-ه-ي-زات-ه-ا ال-عمومية لسس-ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه ،ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وير
السسكن وتحسسينه ،المؤوسسسسة الوطنية للترقية
المرافقة والمحÓت التجارية الجوارية.
ووجه الوزير في هذا اإ’طار ،تعليمات صسارمة ال -ع-ق-اري-ة ،ال-م-رك-ز ال-وط-ن-ي ل-ه-ن-دسس-ة ال-ب-ن-اء،
للتقيد بآاجال اإ’نجاز «لكن دون إاهمال البعد فضس Óعن ممثلي مؤوسسسسات اإ’نجاز’ ،سسيما
مجمع «كوسسيدار» وكذا المديرين المركزيين
الجمالي وجودة البناء في كل تفاصسيله».
وسس-ي-ت-م ل-ه-ذا ال-غ-رضس ،تشس-ك-ي-ل ل-ج-ان ف-رع-ي-ة للقطاع.
للتنسسيق بين المسسؤوولين لمتابعة اإ’نجاز في وعقب ا’جتماع ،أاجرى الوزير زيارة تفقدية
مختلف المجا’ت ،منها المسساحات الخضسراء ،ل-م-خ-ت-ل-ف اأ’ح-ي-اء السس-ك-ن-ي-ة ف-ي طور اإ’نجاز
الهياكل التعليمية والروضسات ،نظافة اأ’حياء ’سسيما مشسروع  1.067سسكن ترقوي عمومي
وأانظمة جمع القمامات ،المحÓت التجارية ،وكذا مشسروع  4.622مسسكن «عدل» حيث بلغت
الطرق الداخلية والخارجية ،مداخل اأ’حياء نسسبة تقدم اأ’شسغال داخل الحي  %95بالنسسبة
للطرق %100 ،بالنسسبة للربط بالماء الشسروب،
وفضساءات اأ’لعاب والتسسلية.
بخصسوصس المحÓت التجارية ،شسدد تبون على و %90بالنسسبة لشسبكة الصسرف الصسحي و%60
وج-وب ج-اه-زي-ت-ه-ا ل-دى تسس-ل-ي-م السس-كنات وأان بالنسسبة للكهرباء.

لسستاذ عامر رخيلة:
ا أ

ا’نضسمام إالى اأ’مم المتحدة أاعطى
ميزة للدبلوماسسية الجزائرية

سساهم انضسمام الجزائر لهيئة
اأ’مم المتحدة بعد ا’سستقÓل
في  8أاكتوبر  ،1962في»إاعطاء
م -ي -زة خ -اصس-ة» ل-ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة
ب -ال -ع -ال-م ،ب-حسسب م-ا أاف-اد ب-ه،
أامسس ،ب -ال -ج -زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة،
المؤورخ عامر رخيلة.
ق - -ال رخ - -ي - -ل - -ة خ Ó- -ل ن- -دوة،
ب- -م- -ن- -اسس- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال -وط -ن -ي
ل -ل -دب -ل-وم-اسس-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة (8
أاك - -ت- -وب- -ر  ،)1962ب -ال -م -ت -ح -ف
الوطني للمجاهد ،إان»انضسمام
الجزائر لهيئة اأ’مم المتحدة في  8أاكتوبر
 ،1962سس - -اه- -م ف- -ي إاع- -ط- -اء م- -ي- -زة خ- -اصس- -ة
للدبلوماسسية بالعالم».
وأاوضس-ح أان ال-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ،ت-ح-لت
ومنذ أايام الثورة التحريرية بالمبادئ والقيم
التي يقوم عليها ميثاق اأ’مم المتحدة ،خاصسة
م- -ا ت- -ع- -ل -ق ب -ال -ح -ف -اظ ع -ل -ى السس -ل -م واأ’م -ن
ال-ع-ال-م-ي-ي-ن ،ودع-م ال-قضس-اي-ا ال-ع-ادلة» ،وهو ما
اعترف به  -كما قال « -كبار القادة السسياسسين
في العالم».
وأاشسار المحاضسر ،إالى أان النشساط الدبلوماسسي
ال-ج-زائ-ري «ت-أاسسسس» ع-ل-ى «ال-رصس-ي-د النضسالي

ل-ت-اري-خ ال-ج-زائ-ر» وي-ت-جلى
ذلك ،ب - - -حسسب ال- - -مصس- - -در
ذات - - -ه ،ف - - -ي «دع - - -م ح- - -ق
الشس- - -ع - -وب ف - -ي ت - -ق - -ري - -ر
مصس- -ي- -ره- -ا» ،مضس- -ي- -ف -ا أان
«ال- - - -رصس- - - -ي - - -د ال - - -ث - - -وري
ل-ل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة ال-ج-زائ-ري-ة
ج-ع-ل م-ن-ه-ا ت-ب-رز ب-ق-وة في
المحافل الدولية من سسنة
 1962إالى اليوم وفي معظم
الملفات الدولية».
وأاوضس -ح ،أان ال -رئ -يسس ع-ب-د
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ع-م-ل منذ سسنة  1999على
إاعادة «تنشسيط الدبلوماسسية الجزائرية وفق
م-ب-ادئ-ه-ا ال-ث-اب-ث-ة ،م-ع ت-ح-ي-ن-يها مع المتغيرات
الحالية» ،مبرزا في نفسس السسياق أان الجزائر
«نجحت أايضسا في تكريسس السسلم والمصسالحة
الوطنية كفلسسفة دولة في العالم» ،اأ’مر الذي
كرسس ،بحسسبه ،في «احتواء الكثير من اأ’زمات
العالمية واإ’قليمية والقارية».
يذكر ،أانه تم رفع العلم الجزائرية ،أ’ول مرة،
أامام مبنى هيئة اأ’مم المتحدة في  8أاكتوبر
 ،1962تحت إاشسراف رئيسس الجمهورية أانذاك
الراحل أاحمد بن بلة.

الحد 09أاكتؤبر  ٢0١٦م
المؤافق لـ  0٧محرم  ١٤٣٨هـ
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حجار يؤصصي بدعم البتكار لتنؤيع مصصادر الدخل الؤطني

 ٪٥٠من إايرادات تسصويق ا’بتكارات تعود ıابر البحث
مطبعة ثÓثية اأ’بعاد وشصرائح جزائرية الصصنع ‘ اأ’سصواق قريبا

info@ech-chaab..com
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أاك -د وزي -ر ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال - -ع - -ل- -م- -ي ال- -ط- -اه- -ر ح- -ج- -ار ،أامسض ،أان
الب -ت -ك -ارات ال -ت-ي وصص-لت إال-ي-ه-ا ع-دي-د
ﬂاب- -ر ال- -ب- -حث سص -تسص -ؤق ع -ن ق -ريب ‘
لسص -ؤاق ا÷زائ -ري-ة ل-ت-ق-ل-يصض ف-ات-ؤرة
ا أ
السص -تÒاد ،و تشص -ج -ي -ع ﬂت -ل -ف ﬂاب-ر
البحث ‘ ابتكار Œهيزات وآالت تخدم
القتصصاد الؤطني ‘ سصياق تنؤيع مصصادر
ع- -ائ- -دات ال- -دول- -ة ا÷زائ- -ري- -ة وخ -ل -ق
الÌوة وتثم Úالبحث العلمي.

حكيم بوغرارة
تصصوير :فواز بوطارن
كشصف حجار ‘ رده عن سصؤؤال ””الشصعب””
حؤل كيفية التكفل بهؤؤلء الباحث ،Úو–سصÚ
أاوضص -اع -ه -م الج -ت -م -اع -ي -ة ،م-ؤضص-ح-ا ب-ان ٥0
باŸائة من عائدات تسصؤيق تلك اŸبتكرات
سص-ت-ع-ؤد ل-ل-ب-اح-ث Úوه-ذا وف-ق-ا Ÿرسص-ؤم ١99٢
الذي ينظم هذا النؤع من النشصاطات.
وق -ل -ل ح -ج -ار ،ع -ل-ى ه-امشش ن-دوة وط-ن-ي-ة
للجامعات ،نظمت Ãقر الؤزارة أامسش ،من
ظ -اه -رة السص -رق -ات ال -ع -ل -م -ي -ة ‘ ا÷ام -ع-ات
ا÷زائ -ري -ة ،م -ؤؤك -دا ب -أان ال-تصص-ن-ي-ف ال-ع-اŸي
ل -ل-ج-ام-ع-ات ال-ذي أادخ-ل ج-ام-ع-ة ت-ل-مسص-ان ‘
ق -ائ -م-ة  ١000ج - -ام - -ع- -ة األو ¤ل يصص- -ن- -ف
ا÷ام -ع -ات ا÷زائ-ري-ة ‘ مصص-اف ا÷ام-ع-ات
التي تنتشصر فيها السصرقة العلمية وهذا مؤؤشصر
ع -ل -ى أان ال -ؤضص -ع ل -يسش ب-اÿط Òك-م-ا ي-ح-اول
البعضش تصصؤيره.
وأاوضصح الؤزير أان ﬁاربة ظاهرة السصرقة
ال -ع -ل -م -ي-ة ت-ك-ؤن ب-ال-ت-حسص-يسش وال-ت-ؤع-ي-ة ق-ب-ل
اإلجراءات العقابية من خÓل تثم Úاألمانة
العلمية والتعريف Ãقتضصيات البحث العلمي.
مضص -ي -ف -ا أان الح -ت -ج -اج -ات ح-ؤل اŸرور إا¤
اŸاسص Îجلها غ ÒمÈر ،فقضصية طلبة العلؤم

السص-ي-اسص-ي-ة ب-دا‹ ب-راه-ي-م ت-ت-ع-ل-ق بـ ٢٥طالبا
فقط ،والقضصية ‘ طؤر النظر بينما اŸاسصÎ
ليسش من حق كل طالب كما يعتقد الكثÒون
ف -ا÷ام -ع-ة تضص-م-ن م-ق-ع-دا ب-ي-داغ-ؤج-ي-ا ل-ك-ل
طالب بينما ما بعد التدرج فيتم باŸسصابقات.
و–دث اŸسصؤؤول األول عن قطاع التعليم
ال -ع -ا‹ ،ع -ن م -ل -ف –ؤيÓ-ت ال-ط-ل-ب-ة ا÷دد
مذكرا أان التحؤيل من جامعة ألخرى ليسش
معناه تغيÒا لÓختصصاصش ،كاشصفا عن وجؤد
عشص -رات اآللف م -ن ط-ل-ب-ات ال-ت-ح-ؤي-ل ول-ك-ن
تدور معظمها ‘ تغي Òالختصصاصش وهذا غÒ
‡ك - - -ن ‘ ظ - - -ل تشص - - -ب - - -ع ب - - -عضش اŸدارسش
اŸت- -خصصصص- -ة ع -ل -ى غ -رار اŸدارسش ال -ع -ل -ي -ا
Óسصاتذة والطب التي مازال الطلب عليها
ل أ
كبÒا.
وسصجلت ﬂتلف ا÷امعات حؤا‹  ٥0أالف
ط -لب –ؤي -ل ق -دم-ه-ا ح-ؤا‹  ٣٦أال-ف ط-الب
منهم حؤا‹  ١٧أالفا طلب –ؤيل داخلي ‘
نفسش اŸؤؤسصسصة ا÷امعية.

اŸرجعية الوطنية لضصمان جودة
التعليم العا‹
ت- -ؤق- -ف ح -ج -ار ‘ ال -ن -دوة ال -ت -ي ج -م -عت
إاط- -ارات ا÷ام -ع -ة ع -ن -د اإلصص Ó-ح -ات ال -ت -ي
ب -اشص -رت -ه -ا السص -ل -ط -ات ‘ سص-ي-اق ت-ؤف Òج-ؤا
م Ó-ئ -م -ا ل -ل -ت -دريسش وال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي ÷ع-ل
ا÷ام-ع-ة ت-ت-ك-ي-ف وتسص-اي-ر ﬂت-ل-ف ال-تحؤلت
ع -ل -ى ﬂت -ل -ف ا÷ب-ه-ات ،وط-الب ح-ج-ار م-ن
مسصؤؤو‹ ا÷امعات جعل ضصمان ا÷ؤدة سصلؤكا
يؤميا ‘ ،سصياق ا◊ؤكمة اŸبنية على أاسصسش
تقيمية تفضصي إا– ¤مل اŸسصؤؤوليات.
وم -ن أاسصسش ضص -م -ان ا÷ؤدة ال -ت -ف -ت -ح ع-ل-ى
أا‰اط أاخرى من القيادة تقؤم على التخطيط
و التسصي ÒالسصÎاتيجي للتعليم العا‹ والبحث
العلمي ،مع القيام بعمليات تقؤ Ëوتصصحيح
والسصتفادة من Œارب ناجحة.
ويأاتي الهتمام بضصمان ا÷ؤدة بعد تبني

لعصصاب ◊ؤضض اŸتؤسصط
لوŸ ¤ؤؤ“ر جراحة ا أ
الطبعة ا أ

ﬂتصصون :تطور العÓج ا÷راحي لداء باركينسصون والصصرع با÷زائر
كشص-فت رئ-يسص-ة ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائرية
لعصصاب ،سصعاد بختي ،أامسض،
÷راحة ا أ
لط -ب -اء ا÷زائ -ريÚ
ع- -ن اسص- -ت- -ع- -م- -ال ا أ
لعصص- -اب
اıتصص› ‘ Úال ج - -راح- -ة ا أ
لمراضض
تقنيات حديثة لعÓج بعضض ا أ
اŸسصتعصصية التي كان عÓجها ‘ سصنؤات
سص -اب-ق-ة مسص-ت-ح-ي ،Ó-مشصÒة إا ¤ال-ت-ط-ؤر
اŸسص- - -ج- - -ل ‘ ال - -ع Ó- -ج ا÷راح - -ي ل - -داء
ب-ارك-ي-نسص-ؤن والصص-رع وج-راح-ة العمؤد
الفقري.

صصونيا طبة
على هامشش الطبعة األوŸ ¤ؤؤ“ر جراحة
األعصصاب Ÿنطقة البحر األبيضش اŸتؤسصط
اŸن - -ظ - -م - -ة ب - -ف - -ن - -دق الشصÒاط - -ؤن ،أاك - -دت
الÈوفيسصؤر سصعاد بختي ‘ تصصريح لـ«الشصعب””
أان جراحة األعصصاب ‘ ا÷زائر وصصلت إا¤
مرحلة متقدمة من خÓل “كن األطباء من

عÓج الكث Òمن ا◊الت التي  ⁄تسصتجيب
Óدوي- -ة م- -ن خÓ- -ل ال- -ل- -ج -ؤء إا ¤ا÷راح -ة
ل - -أ
مؤضصحة أان تقنيات حديثة أاصصبحت تسصتعمل
‘ ›ال جراحة األعصصاب سصؤاء فيما يخصش
تقنية التنظ Òأاو اŸنظار ا÷راحي زيادة على
الطرق ا◊ديثة ‘ العÓج ا÷راجي للعمؤد
الفقري ومرضش شصلل الرعاشش.
وأاشص- -ارت رئ- -يسص- -ة ا÷م- -ع- -ي- -ة ا÷زائ- -ري -ة
÷راحة األعصصاب إا ¤أاهمية اŸناقشصة التي
جمعت ﬂتصصؤن ‘ جراحة األعصصاب من
ﬂتلف الدول الؤاقعة Ãنطقة البحر األبيضش
اŸت -ؤسص -ط وال -ت -ي م -ن شص -أان-ه-ا أان تسص-اه-م ‘
ت -ك -ؤي -ن شص -ب -اب ج -زائ-ريﬂ Úتصص ‘ Úه-ذا
اÛال م- -ن خÓ- -ل السص- -ت- -ف- -ادة م -ن خÈات
وŒارب ال - -دول الشص - -ق- -ي- -ق- -ة واألوروب- -ي- -ة ‘
تشصخيصش وعÓج بعضش األمراضش اŸسصتعصصية
باسصتخدام ا÷راحة الدقيقة لسصيما ‘ حال
فشص- -ل أاط- -ب- -اء األعصص- -اب ‘ ع Ó-ج اŸرضص -ى
باسصتعمال األدوية.
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أاك- -د اıتصش ‘ ج- -راح- -ة

األعصص- -اب الÈوف -يسص -ؤر ح -اج ب -ؤسص -ع -د ع -ب -د
ا◊م- -ي- -د أان داء الصص- -رع ‘ ا÷زائ- -ر ي -ع -رف
انتشصارا واسصعا ويتطلب تكف Óاسصتعجاليا ‘
مرحلة مبكرة قبل أان تسصؤء حالة اŸريضش
مؤضصحا أان حالت الصصرع التي ل تسصتجيب
إا ¤للعÓج الدوائي يتم –ديد مكان البؤؤرة
ب- -اŸخ اŸتسص- -ب- -ب- -ة ‘ ح- -دوث ال- -تشص- -ن- -ج -ات
لسصتئصصالها ،مشصÒا إا ¤أان جراحة حالت
الصص -رع أاث -ب -تت ‚اح -ا ك -بÒا ب -فضص -ل ال -عÓ-ج
ا÷يد ‘ الؤقت اŸناسصب واŸتابعة الطبية.
وف -ي-م-ا ي-خصش اح-تضص-ان ا÷زائ-ر ل-ل-ط-ب-ع-ة
األوŸ ¤ؤؤ“ر ج - - -راح - - -ة األعصص - - -اب ،ق - - -ال
الÈوفيسصؤر أان جلسصات النقاشش كانت مثمرة
بفضصل تبادل اŸعلؤمات والقÎاحات حؤل
أافضص-ل ال-ط-رق ال-ت-ي ي-ت-م اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ل-ل-عÓ-ج
ا÷راحي ألمراضش األعصصاب بعد أان فشصل
الدواء ‘ –قيق ذلك ،مضصيفا أان اŸؤؤ“ر من
شصأانه أان يسصاهم ‘ اكتسصاب خÈات عديدة ‘
›ال جراحة األعصصاب لسصيما وأان التقنيات
التي تسصتعمل ‘ العÓج تتطؤر بشصكل مسصتمر.

١٧١٥٢

لطارات ومديري قطاع الشصؤؤون الدينية ،عيسصى:
الندوة الؤطنية إ
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رك- - -ز وزي- - -ر الشص- - -ؤؤون ال- - -دي- - -ن- - -ي- - -ة
لوق -اف ،أامسض ‘ ،ال -ن -دوة ال -ؤط -ن-ي-ة
وا أ
لطارات القطاع ،على الرؤوية
اŸؤجهة إ
السصتشصرافية لتسصي Òالقطاع من خÓل
الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى ﬁاور ه -ام -ة ت -ع -ل -قت
ب -ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ق-رآا Êوال-ت-ك-ؤي-ن لضص-م-ان
لئ-م-ة م-ع اŸع-ط-ي-ات ا÷دي-دة
ت -ك -ي-ف ا أ
لوق - - -اف ،رؤوي - - -ة  ⁄ت - - -غب ع- - -ن- - -ه- - -ا
وا أ
إاسص- -ق- -اط- -ات ال- -ؤضص -ع ال -راه -ن وت -داخ -ل
لف-ك-ار لسص-ي-م-ا ال-ع-ق-ائ-دي-ة وال-ن-ح-لية
ا أ
وال - -ط - -ائ - -ف - -ي - -ة م - -ن - -ه - -ا ،وك- -ذا ا÷انب
القتصصادي.

دار اإلمام :سصعاد بوعبوشش

اŸرجعية الؤطنية لضصمان ا÷ؤدة ‘ التعليم
العا‹ والبحث العلمي والذي ” إاعداده من
ط- - -رف مسص- - -ؤؤو‹ ضص - -م - -ان ا÷ؤدة ب - -ت - -أاطÒ
وإاشص -راف أاعضص -اء ال -ل -ج -ن -ة ال -ؤط-ن-ي-ة إلرسص-اء
ضصمان ا÷ؤدة ‘ التعليم العا‹ واŸسصتلهم من
مرجع ‡اثل وليد مشصروع أاورو متؤسصطي.
وعرضش وزير التعليم العا‹ والبحث العلمي
الطاهر حجار ،العديد من اإلبتكارات التي
قامت بها ﬂابر بحث جزائرية ،حيث “كنت
ال-ق-اع-دة ال-ت-ك-ن-ؤل-ؤج-ي-ة ال-تابعة Ÿركز تطؤير
ال -ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي -ات اŸت -ق -دم -ة م -ن إان-ت-اج أاول
الشص- -رائ- -ح الل- -كÎون- -ي -ة وأاج -ه -زة الصص -ن -اع -ة
اللكÎونية و” إابرام اتفاقية ‘ ›ال ””النانؤ
الكÎونيك”” مع إاحدى كÈيات الشصركات ‘
ال -ع -ا ‘ ⁄ه -ذا الخ -تصص -اصش .ح -ت-ى ي-ت-م-ك-ن
ال -ط -ل -ب -ة م -ن إانشص-اء م-ؤؤسصسص-ات-ه-م ‘ تصص-م-ي-م
ال -دارات اŸد›ة وال -ت -ي سص -تسص -م -ح ب -إانشص -اء
النؤاة األو ¤لـ«سصيبكؤن فا‹”” األمريكية ‘
ا÷زائر.
وسصيتم ابتداء من أاول نؤفم ÈاŸقبل تزويد
السصؤق ا÷زائرية و جامعتنا باÓÿيا الضصؤئية
األو ¤وال -ت -ي “ت صص -ي -اغ -ت -ه -ا ‘ ال -ق -اع -دة
التكنؤلؤجية با◊راشش التابعة Ÿركز البحث
‘ ت -ك -ن -ؤل -ؤج -ي-ات أانصص-اف ال-ن-ؤاف-ل اÿاصص-ة
بالطاقة.
وأانتجت نفسش القاعدة التكنؤلؤجية طابعة
ثÓثية األبعاد من تصصميم وصصنع جزائريÚ
وال-ت-ي أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا اسص-م ب-دي-ع-ة ت-ق-ؤم ب-ط-بع
ال -ن-م-اذج األو ¤ل-ق-ط-ع ال-غ-ي-ار وأاج-ه-زة جسص-م
اإلنسصان اıتلفة والتي سصتسصؤق عن قريب ‘
ا÷زائر.
وق -امت ال-ؤزارة م-ن أاج-ل ت-ؤح-ي-د وت-ط-ؤي-ر
ومرافقة اÓÛت العلمية ‘ ا÷زائر والرفع
م-ن م-رئ-ي-ت-ه-ا ال-ع-اŸي-ة ب-ؤضص-ع ق-اع-دة معايÒ
دول -ي-ة ،وسص-تسص-م-ح ه-ذه األرضص-ي-ة ل-ل-ؤزارة م-ن
الطÓع على اŸنتؤج العلمي الؤطني ومتابعته
وت- -رشص- -ي- -د ال -ن -ف -ق -ات وإات -اح -ة ك -ل اŸع -ارف
واŸع -ل -ؤم -ات ا÷دي -دة ل -ل -ب -اح -ث Úوال -ط-ل-ب-ة
والسصماح للمنتؤج الؤطني Ãرئية أاك.È

العدد
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أاكد عيسصى أان دائرته الؤزارية عازمة على
مؤاصصلة جهؤدها ‘ تعزيز و ترقية التعليم
ال- - -ق - -رآا ،ÊمشصÒا إا ¤إاحصص - -اء  ١٣9مدرسصة
ق-رآان-ي-ة خ-اصص-ة اŸط-ال-ب-ة ب-الم-ت-ث-ال ل-قؤانÚ
ا÷مهؤرية وتنظيم الؤزارة ،ألنه ل وجؤد لها
خ -ارج -ه-م-ا ،ح-يث سص-ي-ت-م م-راق-ب-ت-ه-ا وتسص-ؤي-ة
وضصعيتها وتصصحيح مسصارها من خÓل التؤقف
عند اŸنهاج الذي تدرسصه ومدى تؤفر عنصصر
األمن والسصÓمة والتعرف على هؤية ومسصتؤى
األسصاتذة الذين يدرسصؤن بها.
وحسصب عيسصى ،فإان دائرته الؤزارية تعتÈ
أان اŸدارسش مهما كان منشصأاها فإانها سصتبقى
واحدة وتسص Òبعلم اŸسصاجد ،لذا سصيتم وضصع
أاسصسش ج -دي -دة لضص -ب -ط نشص -اط-ه-ا وم-ن-ه-اج-ه-ا
قائ”” :Óل نريد تخريج جيل يناوئ ا÷زائر
ول ت Ó-م-ي-ذ اŸدرسص-ة ال-ع-م-ؤم-ي-ة ب-ل ت-خ-ري-ج
مؤاطن صصالح مندمج ‘ اŸرجعية الؤطنية
وا◊ضصارية للجزائر ..وبالتا‹ سصيتم مراجعة
ال -تشص -ري -ع وال -ت -ن-ظ-ي-م-ات وال-ل-ؤائ-ح اŸن-ظ-م-ة
للمدارسش القرآانية لتحقيق الضصمان الروحي
Óمة””.
ل أ
وف -ي-م-ا ي-خصش ال-ت-ك-ؤي-ن أاوضص-ح ال-ؤزي-ر أان-ه
ضصرورة تفرضصها اŸعطيات ا÷يدة واألفكار
اŸتسص -ارع -ة واŸت -داخ -ل -ة وال -ت -ي –ت-م ع-ل-ى
اإلم -ام ال -ت -ك -ي -ف م -ع-ه-ا واسص-ت-ي-ع-اب أاب-ع-اده-ا
وتصصنيف الصصالح منها والضصار وبناء خطابه
اŸسص -ج -دي ع -ل-ى ه-ذا األسص-اسش ب-ج-ع-ل-ه أاكÌ
انفتاحا و“اشصيا مع اŸسصتجدات.

وضصع كتب مرجعية لأÓمة لضصمان اأ’من
الفكري والعقائدي
‘ هذا اإلطار –دث عيسصى عن التفكÒ
Óئ-م-ة يسص-ت-ع Úب-ه-ا
‘ وضص-ع ك-تب م-رج-ع-ي-ة ل -أ
وي -ع -ؤد إال -ي -ه -ا خ -اصص-ة ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ع-ل-ي-م
Óمن الفكري والعقائدي
والتؤجيه –قيقا ل أ
Óمة ،وذلك بعد تسصجيل تأاخر مسصاجدنا ‘
ل أ
هذا اÿصصؤصش ما جعل الكث Òمن األئمة
يسص- -ت- -أانسش ب- -ك- -تب غ- -ري- -ب- -ة ق -د ل ت -ت -ن -اسصب
ومرجعيتنا الؤطنية.
‘ نفسش السصياق ،حث اŸسصؤؤول األول عن
القطاع على ضصرورة تكيف اŸعاهد التابعة
ل -دائ -رت -ه ال -ؤزاري -ة ع -ل -ى ت -ك -ؤي-ن ط-ل-ب-ة دول
السص-اح-ل واع-ت-م-اد ط-رق ج-دي-دة ‘ ال-ت-ك-ؤي-ن
لسصيما ما تعلق باŸدة ،من خÓل الŒاه إا¤
ب-رم-ج ت-ك-ؤي-ن-ات حسصب ال-ط-لب أاط-ؤل-ه-ا سص-ن-ة
وأاق -ل -ه-ا نصص-ف شص-ه-ر أاو شص-ه-ري-ة إاذا م-ا ت-ع-ل-ق
األم-ر ب-ال-ت-ح-ي Úل-ل-م-ع-ارف ورسصكلتها ،خاصصة
وأان التجربة ا÷زائرية ‘ ﬁاربة واجتثاث
ال-ت-ط-رف وال-تشص-دد ال-دي-ن-ي أاصص-ب-حت م-رجها
ه -ام -ا وÎﬁم-ا وم-ط-ل-ؤب-ا ومسص-م-ؤع-ا ‘ ك-ل
اŸآاذن الدولية ولهذا لبد من السصتثمار فيها.

تأاجيل بناء اŸسصاجد اأ’قطاب باسصتثناء
مسصجد ا÷زائر
وب -خصص -ؤصش ال -ه -ي -اك -ل ،أاع -ل-ن ال-ؤزي-ر ع-ن
ت -أاج -ي-ل ب-ن-اء اŸسص-اج-د األق-ط-اب ب-ك-ل ولي-ة
بسصبب الظروف اŸالية التي “ر بها البÓد،
فيما يسصتثنى من هذا القرار مسصجد ا÷زائر
الذي تسص Òأاشصغاله بؤتÒة متسصارعة ومتقدمة
على حد قؤله ،حيث بدأات مﬁÓه النهائية
تبدو للعيان تتقدمه منارته.
وفيما تعلق بصصندوق األوقاف وردا على
سصؤؤال لـ«الشصعب”” قال الؤزير أانه”” :يتؤفر على
 ٧٣0مليؤن دينار سصنتيم ‘ ا◊سصاب كأامؤال
رات -ب-ه ،ب-ال-رغ-م م-ن اسص-ت-خ-راج ال-ب-عضش م-ن-ه-ا
لتغطية النفقات كمركب ابن باديسش بؤهران،
وتكاليف اŸتابعة القضصائية ،ومن ثم لبد من
مضصاعفتها والسصتثمار فيها وجعلها منتجة
من خÓل إاشصراك رجال األعمال واŸقاولÚ

‘ اسص-ت-غÓ-ل ال-ع-ق-ار ال-ؤق-ف-ي ب-اع-ت-ب-اره Áثل
القطاع الثالث بعد العام واÿاصش وهؤ ما
ي -ع -ؤل ع-ل-ي-ه السص-ن-ة ال-داخ-ل-ة لÓ-سص-ت-ف-ادة م-ن
عائدات اسصتثماراته.
و‘ رده على سصؤؤال آاخر لـ«الشصعب”” حؤل
كيفية ضصمان سصقؤط األمÓك الؤقفية ل سصيما
العقار منها ‘ أايدي ””أاصصحاب الشصكارة”” ذوي
ال -ن -ف-ؤذ السص-ي-اسص-ي أاو ان-ح-راف اسص-ت-غÓ-ل-ه ‘
مشصاريع إادارية غ Òمنتجة ،أاكد أان الضصمانات
اŸؤج -ؤدة ب -داي -ة ب -أان ع-م-ل-ي-ة السص-ت-ث-م-ار ‘
اŸلك الؤقفي يتم ع Èاللجنة الؤطنية الؤقفية
ال- -ق- -ط -اع -ي -ة ،ب -اإلضص -اف -ة إا ¤وج -ؤد ق -ؤانÚ
األوق- -اف ،ك- -ذا ال- -ن- -ق- -ط -ة األه -م وه -ي أان ل
يتعارضش السصتثمار مع طبيعة الؤقف.
وف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -اسص -ت-غÓ-ل ال-دول-ة ل-ب-عضش
األراضصي الؤقفية إلنشصاء بعضش اإلدارات أاشصار
ع- -يسص- -ى إا ¤أان ق- -ؤان Úا÷م- -ه -ؤري -ة أاع -طت
للؤزارة حق تعؤيضش األرضش اŸسصتغلة ليسش ‘
اŸسصاحة بل بقيمتها ،وهؤ أامر معمؤل ‘
الفقه اإلسصÓمي.
وبخصصؤصش صصندوق الزكاة قال الؤزير أانه
اسص -ت -ط -اع أان ي -ح -ؤي  ١00م-ل-ي-ار سص-ن-ؤي-ا يتم
ت -ؤزي -ع -ه -ا ع-ل-ى اÙت-اج Úال-ذي-ن –صص-ي-ه-م
قاعدة بيانات الصصندوق و‚ح ‘ التطؤر و
وصصل إا ¤صصرف  ٦دفعات لهم سصنؤيا ،وبالرغم
من ذلك لبد من تدعيمه وتعزيز جهؤده.

مراجعة القانون اأ’سصاسصي للديوان
الوطني للحج والعمرة
وحؤل ا◊ج ،أاوضصح الؤزير أانه بحلؤل ٢0١٧
سص -ي-ت-م م-راج-ع-ة ال-ق-ان-ؤن األسص-اسص-ي ل-ل-دي-ؤان
الؤطني للحج و العمرة ليتحؤل إا ¤مؤؤسصسصة
قائمة بذاتها يتم تخفيف األعباء اإلدارية عنه
ويتم Ãؤجه –ديد الصصÓحيات واإلجراءات
حتى يكؤن أاك Ìمهنية وفاعلية ‘ اŸيدان،
مشصÒا إا ¤أان اÛلسش ال- - - - - -ؤزاري اŸشصÎك
اŸقبل سصيكؤن فرصصة للتقييم.
وف -ي -م -ا ي -خصش Ãراف-ق-ة ا÷ال-ي-ة ب-اÿارج
ال -ت-ي ت-ع-ا Êك-ثÒا بسص-بب األع-م-ال اإلره-اب-ي-ة
Óسص Ó-م ،ح -يث ق -ال ال -ؤزي -ر أان
اŸنسص- -ؤب- -ة ل  -إ
””ا÷زائر “كنت من فرضش مسصجد باريسش
ال -ق -طب ك -م -ن Èل -ل-ت-ك-ل-م م-ن خÓ-ل-ه وإاسص-م-اع
صصؤتها ونشصر وسصطية واعتدال مرجعيتها ،كما
–رصش ع -ل -ى ت -ك -ؤي -ن أائ -م -ة م -ت -ق -ن Úل -ل -غ -ة
الفرنسصية ‘  Èﬂاللغات بجامعة ا÷زائر
حتى يكؤن خطابهم اŸسصجدي مشصبعا بالقيم
الؤطنية ونابع من مرجعيتنا ،وكذا التعاقد مع
 ١٣جامعة فرنسصية للحصصؤل على شصهادات ‘
العلؤم اŸدنية””.
وف -ي-م-ا ت-ع-ل-ق Ãم-ارسص-ة الشص-ع-ائ-ر ال-دي-ن-ي-ة
أاوضص- -ح أان -ه -ا مضص -م -ؤن -ة Ãؤجب ال -دسص -ت -ؤر ،
ويجب التفريق بينها وب ÚاخÎاقات النحل
ا÷ديدة التي –مل أاسصماء طؤائف عديدة
ك -األح -م -دي -ة وال -ت-ك-فÒي-ة ،ع-ب-دة الشص-ي-ط-ان،
األح- -ب- -اشش ،الشص -ي -ع -ة ،...وك -ل -ه -ا ت -ه -دف إا¤
ال -ت -ط -ب -ي -ع ال -عضص -ؤي م -ع ال -ك -ي-ان الصص-ه-ي-ؤÊ
وانتشصارها تسصبب ‘ ضصرب اسصتقرار الكثÒ
من دول اŸشصرق و أاولها كانت العراق.

ا÷زائريون سصيصصومون عاشصوراء هذا الثÓثاء
أاكد وزير الشصؤؤون الدينية واألوقاف ﬁمد
عيسصى ،أامسش ،أان إاصصدار بيان يفيد بأان يؤم
ع -اشص -ؤراء سص -ي -ك -ؤن ي-ؤم ال-ثÓ-ث-اء ،وذلك ب-ع-د
السصجال الذي جرى حؤل تقد Ëوتأاخ Òيؤم
ﬁرم بسصبب عدم رؤوية ÷نة األهلة للهÓل
الذي وافق رأاي مركز الدراسصات الفلكية ‘
اسصتحالة الرؤوية ‘  ٢9ذي ا◊جة الفارط.
ون- -ف- -ى ال- -ؤزي -ر األف -ك -ار اŸروج -ة بسص -بب
السصجال الذي أاث Òحؤل اŸؤضصؤع واŸتعلق
بحرمان ا÷زائري Úمن ا◊صصؤل على عطلة
مدفؤعة األجر ،قائ :Óأان هذا جرم وشصرك
ب- -ال- -ل- -ه وتشص- -ك -يك ‘ م -ؤؤسصسص -ات تضص -م خÒة
العلماء واÈÿاء.
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دعا الصسحافيين إالى الهتمام بشسؤوون المواطن

أاويحي :اأ’رندي سسيشسارك بقوة
في التشسريعيات وقوائمه تحضسر ميدانيا

القضساء وحده مخول للتحقيق في قضسايا محل اتهام
لمين العام لحزب التجمع الوطني
أابدى ا أ
ال -دي -م -ق -راط -ي أاح -م -د أاوي-ح-ي ،أامسس ،ف-ي
لعÓ-م ،بعد عقد
ل-ق-ائ-ه ال-ث-ان-ي ب-وسس-ائ-ل ا إ
ال-م-ؤوتمر  5ل -ل-ح-زب ،آاراءه ح-ول ال-مشس-ه-د
الق -تصس -ادي ال -وط -ن -ي وت -داع -ي-ات ق-ان-ون
المالية  2017على الوضسع مسستقب ،Óداعيا
الصس -ح -اف-ي-ي-ن إال-ى ت-رك-ي-ز ج-ه-وده-م ح-ول
الملفات التي تهم المواطن ،في مقدمتها
لم - -ن - -ي ل - -ل - -بÓ- -د وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
ال - -وضس - -ع ا أ
الق- -تصس- -ادي- -ة ،رافضس- -ا ال- -ت- -ع- -ل- -ي- -ق ع- -ل -ى
تصسريحات سسياسسيين ،قال إانها ل تصسبّ في
مصسلحة المشسهد السسياسسي.
جÓل بوطي
تصسيو :ايت قاسسي
في لقاء يعد ألثاني من نوعه مع وسضائل أإلعÓم
بعد ألمؤوتمر ألخامسش للحزب ،أأكد أأحمد أأويحي،
أأمسش ،في ندوة صضحفية بمقر ألحزب بالعاصضمة،
ت -ف -اؤول-ه ب-ال-مشض-ه-د ألسض-ي-اسض-ي أل-وط-ن-ي أل-م-ت-ع-ل-ق
بالنتخابات ألتشضريعية ألمقبلة .في حين أأبدى
تخوفا من ألوضضع ألقتصضادي ألذي تعرفه ألبÓد،
مؤوكدأ أأنه لبد من إأيجاد بدأئل أأكبر نجاعة في
أل-م-رح-ل-ة أل-رأه-ن-ة ل-دع-م أل-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة،
مشضيدأ بنجاح لقاء «أأوبك» بالجزأئر ودوره في
أسضتقرأر ألوضضع ألمالي.
بخصضوصش ألمشضهد ألسضياسضي ،أأكد أأويحي أأنه تم
أت -خ -اذ ك -اف -ة أل -ت -رت -ي -ب -ات وأإلج-رأءأت ل-دخ-ول
ألتشضريعات ألمقبلة بقوة ،مؤوكدأ أأن ألحزب في
ه -ذأ أإلط -ار سض -ي -ع -ق -د م -ج-لسض-ه أل-وط-ن-ي ،شض-ه-ر
ديسضمبر ألقادم ،مشضيرأ إألى أأن  99من ألمائة من
قوأئم ألمترشضحين سضيتم أختيارها عبر ألميدأن،
قائ« :Óإأن ألحزب تأاسضسش لخدمة ألبÓد وإأعطاء
فرصضة لكل ألمناضضلين».
وفي رده على أأسضئلة ألصضحافيين ،ألتي أنصضبّت
ف -ي م -ج -م -ل -ه -ا ح -ول تصض -ري -ح -ات ق-ادة أأح-زأب
سضياسضية ،رفضش أأويحي ألتعليق على ذلك قائ:Ó
«أأنا لسضت معلقا ل سضياسضيا ول رياضضيا» ،مضضيفا
أأن تأاثيرها سضلبي على ألمشضهد ألسضياسضي ،مؤوكدأ
أأن ألقضضاء هو ألجهة ألوحيدة ألمخول لها فتح
قضض-اي-ا ف-ي تصض-ري-ح-ات ق-د ت-ح-م-ل ف-ي ث-ن-اي-اه-ا
أت -ه -ام-ات ،م-ط-ال-ب-ا ألصض-ح-اف-ي-ي-ن أل-ت-رك-ي-ز ع-ل-ى
ألملفات ألتي تهم ألموأطن بالدرجة أألولى.

مقابل ذلك ،رحب أأويحي بإاعÓن حزب ألتجمع
م-ن أأج-ل أل-ث-ق-اف-ة وأل-دي-م-ق-رأط-ي-ة مشض-اركته في
ألن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة .ف-ي ح-ي-ن أع-تبر حزب
ج-ب-ه-ة أل-ت-ح-ري-ر أل-وط-ن-ي أل-ح-ليف ألسضترأتيجي
Óرندي».
«ل أ
وفي سضؤوأل حول ألحكومة ألمقبلة،
أأكد أأن ألرئيسش هو ألوحيد ألذي
ي- - -خ- - -ت - -ار أأعضض - -اء أل - -ح - -ك - -وم - -ة
و»أألرندي» يقبل بإارأدة ألرئيسش.
وردأ على سضؤوأل حول شضفافية
ألن-ت-خ-اب-ات أل-م-قبلة ،قال أأمين
لرن -دي» إأن ق -ان -ون ألن -ت -خ-اب-ات ب-ات
ع -ام «أ أ
وأضضحا تماما في هذأ ألمجال ،بعد ألتعديل
لضض-اف-ة إأل-ى أل-ه-ي-ئ-ة
لخ -ي -ر ،ب -ا إ
أل -دسض -ت -وري أ أ
أل -وط -ن-ي-ة ل-م-رأق-ب-ة ألن-ت-خ-اب-ات أل-ت-ي ت-ت-م-ت-ع
بالسضتقÓلية ألتامة ،مشضيرأ إألى أأن ألدسضتور
لخ -ي-ر أأع-ط-ى ضض-م-ان-ات إأضض-اف-ي-ة لشض-ف-اف-ي-ة
أ أ
لح-زأب
أل -ق -وأئ -م ،ك-م-ا أأع-ط-ى ح-ق-وق-ا أأك-ث-ر أ
ألمعارضضة دأخل قبة ألبرلمان.
ب- -خصض- -وصش ألشض- -أان ألق -تصض -ادي ،أأشض -اد أأوي -ح -ي
بتسضيير رئيسش ألجمهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
للبÓد ،قائ« :Óإأنه يتابع كل صضغيرة وكبيرة رغم
وضض -ع -ه ألصض -ح -ي أل -ذي ل-م ي-ك-ن ع-ل-ي-ه ف-ي ع-ه-د
سضابق» ،حيث أعتبر أعتماد قانون ألمالية على
سضعر  50دولرأ للبرميل غير كاف ،ألن ألوضضع
ألمالي للبÓد يحتاج إألى بلوغ برميل ألنفط 80

دولرأ ،لكن ذلك لن يحدث قبل  5سضنوأت.
ف -ي ه -ذأ ألصض -دد ،أط-رق أأوي-ح-ي إأل-ى أل-مشض-اري-ع
ألمنجزة ألتي ل يمكن نكرأنها ،على غرأر قطاع
ألسضكن ألذي عرف إأنجاز  3مÓيين سضكن ،وقطاع
ألتعليم ألعالي ألذي يعرف فائضضا
في ألمقاعد ألبيدأغوجية ببعضش
أل- -ولي -ات ،مضض -ي -ف -ا أأن أل -ت -ن -م -ي -ة
متوأصضلة حيث يجري حاليا إأنجاز
م -ل -ي-ون و 200أأل- -ف شض -ق -ة ع -ل -ى
أل -مسض -ت -وى أل -وط -ن-ي ،م-ا ي-ع-ن-ي أأن
سضياسضة ألعدألة ألجتماعية للدولة
سضتبقى قائمة رغم ألوضضع ألمالي.
وف-ي رسض-م-ه ل-خ-ط-ة أسض-تشض-رأف-ي-ة ل-ت-ف-ادي ألعجز
أل -م -ال -ي ،ق -ال أأوي-ح-ي-ى ،إأن-ه ي-ن-ب-غ-ي أل-ب-حث ع-ن
أقتصضاد متنوع لموأصضلة ألتنمية ألقتصضادية وعلى
أألح -زأب ألسض-ي-اسض-ي-ة ت-ق-دي-م ح-ل-ول ب-دي-ل-ة ،ب-دل
أل -خ -وضش ف -ي ألن -ت -ق -اد وم -ع-ارضض-ة م-ا ت-ق-وم ب-ه
أل -ح -ك-وم-ة .وع-ن ه-ذه أألخ-ي-رة ق-ال ،إأن-ه-ا ت-ق-وم
بإاجرأءأت لكن ألوضضع يبقى صضعبا.
كما تطرق أألمين ألعام «لÓرندي» في رده على
أأسض-ئ-ل-ة ألصض-ح-اف-ي-ي-ن ،إأل-ى أأح-دأث غ-ردأي-ة ألتي،
ب -حسض-ب-ه ،سض-ب-ب-ت-ه-ا أأي-اد خ-ارج-ي-ة ودأخ-ل-ي-ة .ك-م-ا
تحدث عن ملف ألذأكرة ألتاريخية بخصضوصش
أسض -ت -رج -اع ج -م -اج -م ألشض -ه-دأء أل-ت-ي ل-م ت-ط-الب
ألجزأئر رسضميا باسضترجاعها ،مؤوكدأ أأن وزأرة
ألمجاهدين تقوم بعملها في هذأ ألشضأان.

رئيسس الجمهورية
يتابع كل كبيرة
وصسغيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة

حنون في تجمع شسعبي بالمسسيلة:

اسستحداث مناصسب شسغل للشسباب كفيل بحفظ توازن صسندوق التقاعد
أع-ت-ب-رت أألم-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ل-ح-زب ألعمال لويزة
حنون ،أأمسش ،ببوسضعادة (ألمسضيلة) ،أأن أسضتحدأث
مناصضب شضغل لفائدة ألشضباب يعد ألحل أألنسضب
للحفاظ على ألتوأزن ألمالي للصضندوق ألوطني
للتقاعد .أأضضافت حنون خÓل تنشضيطها تجمعا
حضض -ره ب -ق -اع -ة أل -ح -ف Ó-ت ل -م -دي -ن-ة ب-وسض-ع-ادة
مناضضلون بتشضكيلتها ألسضياسضية وكذأ موأطنون،
أأن أسضتحدأث مناصضب شضغل موجهة لهذه ألفئة
من شضأانه أأن يرفع من مسضاهمة ألعمال في تمويل
ألصضندوق ألوطني للتقاعد.
وذّكرت في هذأ ألسضياق بفترة ألسضبعينيات ،حيث
كان يسضاهم  7عمال في رأتب متقاعد وأحد،
ب-ي-ن-م-ا يسض-اه-م ح-ال-ي-ا ع-امÓ-ن لصض-ال-ح م-ت-ق-اعد
وأحد.

ك - -م - -ا أع - -ت- -ب- -رت ح- -ن- -ون أأن
أل- -ت- -ق- -اع- -د م -كسضب شض -رع -ي
يناضضل حزب ألعمال من أأجل
دع -م -ه وت -ط-وي-ره ب-م-ا ي-خ-دم
أل-ط-ب-ق-ة ألشض-غ-ي-ل-ة في ألبÓد،
م- -ب- -رزة أأن ح- -زب- -ه- -ا ي -رفضش
تصضنيف بعضش ألمهن بالشضاقة
وب -عضض -ه -ا أآلخ -ر ب -أان-ه-ا غ-ي-ر
شض- -اق- -ة ،ألن- -ه -ا ت -رى أأن ه -ذأ
أل-ط-رح ق-د ي-خ-ل-ق ،ب-حسض-بها،
طبقية وسضط ألعمال.
من جهة أأخرى ،وبشضأان ألسضلم
وأل-مصض-ال-ح-ة أل-وط-ن-ي-ة ،ذك-رت ح-ن-ون ب-أان حزب
أل -ع -م -ال ق -د سض -ان -د ه -ذأ أل -ق -ان -ون رغ -م ب-عضش

أل -ت -ح -ف-ظ-ات ،مشض-ي-رة إأل-ى أأن
تشضكيلتها ألسضياسضية «ل تسضود
ألصض -ورة» ب -ل ت -ب -ن-ي م-وأق-ف-ه-ا
تجاه قضضايا أألمة أنطÓقا من
معطيات ميدأنية أسضتشضرأفية،
حيث تسضاند ما هو في صضالح
أألمة.
وأأضض -افت ف -ي ذأت ألسض -ي-اق،
أأن حزب ألعمال يسضعى إألى
وقف كل ما يمكن أأن يمسش
لم-ة ،ق-ب-ل أأن
ب -م -ك -تسض-ب-ات أ أ
تدعو إألى ألرفع من مسضتوى
لدأء ألسض- -ي- -اسض- -ي م- -ن خÓ- -ل ط- -رح أأم -ه -ات
أ أ
ألقضضايا ألتي تهم ألبÓد.

يوم تحسسيسسي حول مخاطر الداء

 30حالة جديدة سسنويا لداء كرون بسسيدي بلعباسس
كشس-فت ال-دك-ت-ورة ت-يسس-اوي ج-ميلة ،عضسو
م-ؤوسسسس ب-ج-م-ع-ي-ة شس-روق الشسمسس لمرضسى
ك -رون بسس -ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ،ع-ن تسس-ج-ي-ل 30
لمعاء
حالة جديدة سسنويا لداء التهاب ا أ
ال -م -زم -ن ،أاو م -ا ي -ع -رف ب -داء ك -رون ع -ل-ى
مسستوى الولية.
سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
أأضض -افت أل -دك -ت -ورة ،ع -ل -ى ه -امشش ت -ن -ظ -ي-م ي-وم
تحسضيسضي لمكافحة ألدأء ،أأن ألجمعية تحصضي
حوألي  500مصضاب بهذأ ألمرضش ألمزمن ،ناهيك
عن عدد كبير من ألمرضضى غير ألمحصضين ألذين
تسضعى ألجمعية جاهدة لضضمهم.
عن هذأ ألمرضش ألخطير ،ألذي أنتشضر بشضكل
م-ق-ل-ق خÓ-ل ألسض-ن-وأت أألخ-ي-رة وسض-ط م-خ-ت-ل-ف
أل-ف-ئ-ات أل-ع-م-ري-ة ،ب-دل-ي-ل وج-ود عديد أألطفال،
ألكهول وألشضيوخ ،ومن ألجنسضين ،أأكدت ألدكتورة
ت -يسض -اوي أأن -ه ي-ن-قسض-م إأل-ى ن-وع-ي-ن ،ح-يث يصض-يب

أألمعاء فقط وقد ينتشضر ليشضمل كافة ألجهاز
ألهضضمي من ألفم وإألى غاية ألشضرج ،كما أأنه قد
يتطور ويتسضبب في أإلصضابة بسضرطان أألمعاء بعد
حدوث نزيف حاد أأو ثقب في ألكولون.
ومن أأعرأضضه أإلسضهال ألحاد ألدأئم ،أإلصضابة
بالحمى ،آألم حادة في ألبطن ،خروج ألدم في
أل- -ب -رأز وك -ذأ ف -ق -دأن ألشض -ه -ي -ة وأل -وزن ،أل -ت -عب
وأإلره -اق .ه -ذأ ول ي -وج -د ع Ó-ج ن -ه -ائ -ي ل-ه-ذأ
أل- -م- -رضش ،ح- -يث ت- -ب- -ق- -ى أل- -ج -رأح -ة أأح -د أأه -م
ألعÓجات من خÓل أسضتئصضال ألجزء ألمصضاب،
باإلضضافة إألى بعضش أألدوية ألمخصضصضة للتقليل
من أللتهاب وتقوية مناعة ألجسضم.
وأسض -ت -ق -ب -لت ج -م -ع -ي -ة شض -روق ألشض -مسش م -ن -ذ
ت -أاسض -يسض -ه -ا شض -ه -ر سض -ب -ت -م -ب -ر م-ن سض-ن-ة 2010
وأنطÓقها في ألعمل ألميدأني شضهر جانفي
 ،2011ألمرضضى ألمنخرطين بها حيث تتكفل
بهم ومن كافة ألجوأنب ،خاصضة أأن ألعديد
منهم من فئة غير ألمؤومنين أجتماعيا ومن

ذوي ألدخل ألضضعيف وألمحدود ،إأذ تعمل على
توفير ألدوأء لهم وبشضكل دأئم ،ناهيك عن
أل- -ت- -ك- -ف- -ل ألج -ت -م -اع -ي م -ن خ Ó-ل ت -ق -دي -م
ألمسضاعدة لهم وكذأ ألتكفل ألنفسضي ،باعتبار
أأن ه- -ؤولء أل- -م- -رضض -ى ت -ن -ت -اب -ه -م ح -الت م -ن
لح -ب -اط ب -ع -د أل -ت-ع-رف ع-ل-ى م-دى خ-ط-ورة
أ إ
مرضضهم ألمزمن ،حيث يحتاج ألوأحد منهم
إألى تكفل خاصش من قبل طبيب نفسضي من
أأجل ألتكيف مع مرضضه وألتعايشش معه.
وخ Ó-ل أل -ل -ق -اء أل -ط -ب -ي أل-ذي أح-تضض-ن-ت-ه ق-اع-ة
ألمحاضضرأت بالمكتبة ألعمومية للمطالعة وألذي
حضض-ره ع-دد ك-ب-ي-ر م-ن أل-مصض-اب-ي-ن ،ق-ام أألط-ب-اء
أل -م -ت -دخ -ل-ون ب-ت-ق-دي-م شض-روح-ات م-فصض-ل-ة ح-ول
تشض -خ -يصش أل -م -رضش ،أأن -وأع -ه وأأه -م أل -ع Ó-ج-ات
ألمتوفرة ،فضض Óعن مدأخÓت أأطباء نفسضانيين
حول كيفيات تقبل ألمرضش وسضبل ألتعايشش معه،
وكذأ نصضائح حول ألحمية ألغذأئية من تقديم
أأخصضائي تغذية.

 info@ech-chaab..comألعدد
17052 www.ech-chaab.com
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ترسسيم المشساركة في ا’نتخابات مسسأالة وقت

فريال بوشسوية
ـــــــــــــــــــــــــ
تكون أألحزأب ألسضياسضية ذأت ألتمثيل ألكبير ،على موعد مع أجتماعات أأعلى هيئاتها في غضضون
أألشضهر ألمتبقية من ألسضنة ألجارية تحضضيرأ لÓنتخابات ألتشضريعية ألمقررة في  ،2017تحسضبا
للفترة ألتشضريعية ألثامنة .ويكون بذلك ترسضيم ألمشضاركة في ألنتخابات مسضأالة وقت فقط.
من ألمرتقب أأن تعقد أللجنة ألمركزية لحزب جبهة ألتحرير ألوطني أجتماعا في غضضون ألشضهر
ألجاري.
كما برمجت قيادة ألتجمع ألوطني ألديمقرأطي أجتماعا لمجلسضها ألوطني في غضضون شضهر
ديسضمبر من هذأ ألعام .وقبل ذلك ،ينعقد مجلسش ألشضورى لحركة مجتمع ألسضلم نهاية أأكتوبر
أل -ج -اري ،أأو م -ط -ل -ع ن -وف -م -ب -ر ك -أاقصض -ى أأج -ل .ف-ي-م-ا حسض-مت ق-ي-ادة أل-ت-ج-م-ع م-ن أأج-ل أل-ث-ق-اف-ة
وألديمقرأطية مشضاركتها .ويرجح أأن يسضير حزب ألقوى ألشضترأكية على نفسش ألنهج.
مع ألعلم أأنه تربع على عرشش ألمعارضضة في تشضريعيات  ،2012بافتكاكه أأكبر عدد من مقاعد
ألبرلمان.
هذه ألموأعيد ألهامة تعتبر منعرجا هاما في ألتحضضير لÓسضتحقاقات ألمقبلة ،كون ألجتماعات
ألدأخلية سضتحدد ألموقف ألنهائي وألرسضمي من ألمشضاركة ،بالنسضبة ألحزأب تريثت في أإلعÓن
عن موقفها ،وإأن كانت عادة ل تفوت أأي محطة أنتخابية ،لسضيما عندما يتعلق أألمر بتشضريعيات
تضضمن لها تمثي Óبرلمانيا ،مثلما هو ألشضأان بالنسضبة لـ «حمسش».
وتوحي تصضريحات نائب رئيسش ألحركة ،ألبرلماني عثمان لعور ،ألتي خصش بها «ألشضعب» ،أأمسش،
بأان «حمسش» سضتشضارك ،لكن يجب أنتظار أإلعÓن ألرسضمي عن موقفها ،خÓل أجتماع مجلسش
ألشضورى.
وأسضتنادأ إألى توضضيحات نعمان لعور ،فإان ألجتماع سضيتناول ،إأضضافة إألى ألحسضم في ألمشضاركة في
تشضريعيات  ،2017سضيتم ألحسضم أأيضضا في مسضأالة ألتكتل من عدمه ،حيث تطرح عدة أحتمالت،
بحسضبه« ،هل نتكتل أأم ل؟ وهل نسضتمر في ألتكتل كما هو؟ أأم نوسضعه إألى أأحزأب أأخرى ،وفي هذه
ألحالة ،نتكتل حول برنامج».
وردأ على أسضتفسضار حول ألمشضارب ألسضياسضية ألتي يمكن أأن تنضضوي تحت لوأء ألتكتل في حال
تأاكدت إأمكانية توسضيعه ،أأشضار نعمان لعور إألى أأنه «إأسضÓمي وطني» وهو طبيعي ـ أأضضاف يقول ـ
فيما صضنف ألتيار «أإلسضÓمي ألعلماني» بغير ألطبيعي» ،وخلصش إألى ألقول بأان ألتكتل سضيفتح أأمام
«ألتيار ألوطني ألمعتدل ألذي يقبل بالمرجعية أإلسضÓمية ألتي نتبناها».
في سضياق حديثه عن ألمعارضضة «أإليجابية» ألتي تمارسضها «حمسش» منذ تأاسضيسضها ،تحدث نائب
رئيسش ألحركة عن عدم تفويتها أأي محطة أنتخابية في ألسضتحقاقات ألتشضريعية ،حرصضا منها
على لعب دورها كمعارضضة فعلية إأيجابية ،مرجحا ألمشضاركة كما هو متوقع.
وردأ على سضؤوأل يخصش ألخÓف ألقائم على مسضتوى ألقيادة ،بين رئيسضها عبد ألرزأق مقري،
ورئيسضها ألسضابق أأبوجرة سضلطاني ،ألذي تدأولته وسضائل أإلعÓم في أآلونة أألخيرة ،جزم بعدم
«وجود أأي خÓف» ،وأألمر ل يعدو أأن يكون «أختÓف في وجهات ألنظر حول جزئيات» ،وفي حال
وجود خÓف نّبه إألى أأن «مؤوسضسضات ألحركة تفصضل في ألمسضأالة» ،على أأسضاسش ألتقرير ألسضياسضي
ألذي يتضضمن شضقا يخصش ألوضضع ألدأخلي يرفع إألى مجلسش ألشضورى ،لكن يرجح أأن يبقى مقري
على رأأسش ألحركة لسضتكمال عهدته ألتي تسضتمر إألى غاية .2018

لصسÓح
غويني يترأاسس ندوة إاطارات حركة ا إ

دعوة إالى تقديم ضسمانات تشسجع
اأ’حزاب على المشساركة في ا’نتخابات

دع -ا أألم -ي -ن أل-ع-ام ل-ح-رك-ة
أإلصضÓ- -ح ف- -ي Ó-ل -ي غ -وي -ن -ي،
أأمسش ،ب -ال -ج -زأئ-ر أل-ع-اصض-م-ة،
إأل - -ى ت- -ق- -دي- -م «ألضض- -م- -ان- -ات
ألضض - -روري - -ة» أل- -ت- -ي تشض- -ج- -ع
أألح- -زأب ألسض- -ي- -اسض -ي -ة ع -ل -ى
أل-مشض-ارك-ة ف-ي ألسضتحقاقات
أل- -م- -ق -ب -ل -ة ب -ب -رأم -ج ك -ف -ي -ل -ة
بالنهوضش بالتنمية ألوطنية.
أأوضض -ح غ -وي -ن -ي ،خ Ó-ل ن-دوة
إلط- -ارأت أل- -ح -رك -ة ،أأن ه -ذه
ألضض -م -ان -ات سض -ت -ع -ي-د «أألم-ل
Óقبال بكثرة على صضناديق
للموأطنين وتدفعهم ل إ
Óدلء بأاصضوأتهم وأختيار من يمثلهم
ألقترأع ل إ
ب-ك-ل ح-ري-ة» .وأع-ت-ب-ر ألسض-ت-ح-ق-اق-ات أل-م-ق-ب-ل-ة
فرصضة للتحاور مع أألحزأب أألخرى ،من خÓل
أألطر ألرسضمية حتى «ل يبقى ألحوأر بين كافة
أل -م -ك -ون -ات ألسض-ي-اسض-ي-ة ف-ي أل-بÓ-د ع-ب-ر وسض-ائ-ل
أإلعÓم» .وأنتقد ما تضضّمنه قانون ألنتخابات
أألخ- -ي- -ر بشض- -أان ج- -م- -ع أألح- -زأب أل- -ت- -وق -ي -ع -ات
ل- -م- -رشض- -ح- -ي -ه -ا ل Ó-سض -ت -ح -ق -اق -ات ،ع -ل -ى غ -رأر
ألمترشضحين أألحرأر ،معتبرأ ذلك «ترأجعا عن

أل- -دي- -م- -ق- -رأط- -ي- -ة ومسض- -اسض- -ا
ب - -ال - -ح - -ري- -ات وأل- -م- -م- -ارسض- -ة
ألسضياسضية ألسضليمة».
من جانب آأخر ،طالب غويني
أل- -ح- -ك- -وم- -ة ب- -ت- -ق- -دي -م ب -ي -ان
ألسضياسضة ألعامة أأمام ألبرلمان،
ليتمكن من معرفة «كل صضغيرة
وك -ب-ي-رة ع-ن تسض-ي-ي-ره-ا ل-لشض-أان
أل -ع -ام وت -ق -ي -ي -م -ه» .وي-رى أأن
م -ك -اف -ح-ة أل-فسض-اد ل ت-ت-م م-ن
خ Ó- -ل ألشض - -ع - -ارأت وإأن - -م- -ا بـ
«أل- -تصض -دي» ل -ه ع -ل -ى ج -م -ي -ع
أل -مسض -ت-وي-ات ،وذلك ب-ت-وف-ي-ر أآلل-ي-ات أل-ق-ان-ون-ي-ة
ألÓ-زم-ة أل-ت-ي تسض-م-ح ل-ل-ه-ي-ئ-ة أل-وط-ن-ية لمكافحة
ألفسضاد وألوقاية منه بالضضطÓع بمهمتها كما
ي -ن -ب -غ -ي ،ألن -ه -ا ه-ي-ئ-ة م-ه-م-ت-ه-ا «أل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
م -ق -درأت ألشض -عب أل -ج-زأئ-ري» .وبشض-أان أل-م-ل-ف
ألتربوي ،دعا إألى «تجنب أألخطاء ألمعرفية ألتي
ل تمثل ألمجتمع ألجزأئري وعدم أإلصضرأر على
موأصضلة سضياسضة ألهروب إألى أألمام ألتي تسضتفز
أأفرأد ألمجتمع».

غÓي موسسى يسستلم مهامه الجديدة
على رأاسس و’ية تيبازة

اسستلم والي تيبازة الجديد غÓي موسسى،
أامسس ،مهامه رسسميا من الوالي السسابق عبد
ال -ق -ادر ق -اضس -ي ،ب-حضس-ور إاط-ارات ال-ولي-ة
ورؤوسس -اء ال -م-ج-السس ال-م-ن-ت-خ-ب-ة .ف-ي-م-ا تّ-م
ال-كشس-ف ع-ن ت-ع-ي-ي-ن ب-ك-وشس ب-ن عمر أامينا
ع-ام-ا ل-ل-ولي-ة ،خ-ل-ف-ا ل-ب-ون-يف فائزة التي
ت -مت ت -رق -ي -ت-ه-ا إال-ى م-نصسب وال-ي م-ن-ت-دب
للدائرة الحضسرية لدرارية بالعاصسمة.
تيبازة :عÓء ملزي
كان وألي ألولية ألجديد غÓي موسضى ،ألذي
ق -دم م-ن أألم-ان-ة أل-ع-ام-ة ل-ولي-ة ب-وم-ردأسش ،ق-د
أأع-رب ع-ن ج-اه-زي-ت-ه ل-ت-ك-م-ل-ة أل-مسض-ار أل-ت-ن-موي
لولية تيبازة ،أسضتجابة للثقة ألتي وضضعت فيه من
ط -رف رئ -يسش أل -ج -م -ه -وري -ة ،م -ن خ Ó-ل أل-ع-م-ل
ألمشضترك مع ألفاعلين ألمحليين بهدف ألرفع
من وتيرة ألتنمية وأسضتجابة لمتطلبات ألسضاكنة

بالولية .فيما طالب ألوألي ألسضابق عبد ألقادر
قاضضي ،من جميع أإلطارأت وألمنتخبين بضضرورة
م-د ي-د أل-ع-ون ل-ل-وأل-ي أل-ج-دي-د أل-ذي ي-ع-ت-ب-ر ف-ي
أألسض-اسش إأب-ن أل-ج-م-اع-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ب-ت-وليه لعّدة
مسضؤووليات حسضاسضة بها على مدأر  3عقود من
أل -زم -ن .ت -ج -در أإلشض -ارة ،إأل -ى أأّن وأل -ي ت -ي -ب-ازة
أل -ج -دي -د ك -ان يشض -غ -ل م-نصضب أأم-ي-ن ع-ام ل-ولي-ة
بومردأسش منذ جويلية من ألعام ألمنصضرم وأأمينا
عاما لولية ألبليدة خÓل ألفترة ألفاصضلة بين
 2008و 2015وسضبق له تقلّد منصضب رئيسش دأئرة
ب -ولي -ات ألشض -ل -ف وت -ل -مسض-ان وم-عسض-ك-ر وسض-ي-دي
بلعباسش خÓل ألفترة ألفاصضلة بين  1987و،2002
مع أإلشضارة أأيضضا إألى كونه من خريجي ألمدرسضة
Óدأرة سضنة .1980
ألوطنية ل إ
وقد أأعرب ألعديد من سضكان ولية تيبازة عن
أرتياحهم لتعيين ألوألي ألجديد في منصضبه ،من
منطلق كونه على درأية تامة بخبايا ومقتضضيات
ألتنمية ألمحلية.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وامان مدير الوكالة الوطنية للنفايات لـ «الشضعب»:

الفحوصصات اŸبكرة أاهم وسصيلة للتكفل باŸريضص من طبيب العائلة
 50أالف مصصاب بداء السصرطان والتشصخيصص اŸبكر أافضصل وقاية

«القتصصاد األخضصر» اŸمر ا◊تمي Ÿا بعد اÙروقات

أاجرت ا◊وار :حياة .ك
^ الشضعب :بداية ،ما هي الوكالة الوطنية
للنفايات وما اŸهام التي تضضطلع بها؟
^^ ك -ر Ëوام-ان :ال-وك-ال-ة ال-وطنية للنفايات
–ت وصساية وزارة اŸوارد اŸائية والبيئة ،تأاسسسست
سسنة  ،2002مهمتها الÎويج للسسياسسة الوطنية ‘
›ال تسسي Òالنفايات.
ت-ع-ن-ى ال-وك-ال-ة ب-ج-م-ع ك-ل اŸع-ل-وم-ة اŸت-علقة
ب-ال-ن-ف-اي-ات وت-ت-وف-ر ع-ل-ى ال-ن-ظ-ام ال-وط-ن-ي ل-تسسيÒ
ال-ن-ف-اي-ات ،وه-ي ع-ب-ارة ع-ن ق-اع-دة م-ع-ل-وم-ات يتم
–ينها بشسكل مسستمر .هذه اŸعلومات توجه إا¤
األشسخاصس اŸعني Úبتسسي Òالنفايات.
أاشس Òإا ¤أانه ‘ ›ال تسسي Òالوكالة ،هناك
عدة مراحل ،أاول :مشسكلة التخلصس العشسوائي من
النفايات ،وجاءت السسياسسة الوطنية للتخلصس من
ذلك ،حيث ” وضسع مراكز الردم التقني للتخلصس
من اŸكبات العشسوائية ،وأالفت النتباه كذلك إا ¤أان
كل النفايات التي تدخل لهذه اŸراكز لدينا كل
اŸعلومات اŸتعلقة بها من حيث الكمية والنوعية.
^ اŸرح- -ل- -ة ا◊ال- -ي -ة ت -ت -ط -لب اŸرور م -ن
’داري إا ¤ال -تسض-ي Òا’ق-تصض-ادي
ال -تسض -ي Òا إ
للنفايات ،كيف ذلك؟
^^ دخلنا اآلن مرحلة جديدة ،حيث أان النفاية
ل ترى ›رد ﬂلفة ،إا‰ا كمادة أاولية وهذا ما
يسسمح بتقليصس اسستÒاد هذه األخÒة والقتصساد ‘
اسستغÓل اŸوارد الطبيعية ،كما “كن من خلق
الÌوة.
نحن اآلن ›Èون على اŸرور إا ¤اŸرحلة

احتضضنت جامعة اŸدية أامسس ،اليوم
ال -ط -ب -ي وا÷راح -ي ال -ث -ا ÊاŸن -ظ -م م-ن
ط -رف م -درسض -ة ا÷م -ع -ي -ة ا÷زائ -ري -ة
ل - -ل - -طب ال - -ع - -ام –ت ع- -ن- -وان ““ط- -ب- -يب
ال- -ع- -ائ- -ل- -ة :ك- -ف- -اءة وم -ورد ا’نضض -ب -اط
لصض - -ح - -ة ووق - -اي - -ة أافضض - -ل““ Ãشض- -ارك- -ة
‡ارسض ‘ ÚاŸي - -دان أام - -ث- -ال ال- -ط- -ب- -يب
عÓوة بوكعومة.

اŸدية :م.أام Úعباسس

ال-ث-ان-ي-ة وه-ي م-رح-ل-ة تسس-ي Òالق-تصس-ادي للنفايات
وه -ي م-رح-ل-ة ن-وع-ي-ة ت-رت-ك-ز ع-ل-ى ا÷انب اŸادي
للنفايات.
^ ه -ل ل -دي -ك -م م -ع -ل -وم -ات ع -ن ك -م -ي-ة
النفايات التي ينتجها اŸواطن ا÷زائري؟
^^ اŸواطن ا÷زائري ينتج ما ل يقل عن 300
كلغ من النفايات سسنويا ،هذه الكمية ليسست باألمر
اله ،Úحيث عندما نرى حجمها‚ ،د أانها تأاخذ
مسساحة  1م Îمكعب من اŸركز التقني .وإاذا أاردنا
تفاصسيل يشسأانها نرى أان  95كلغ من  300كلغ من
ه-ذه ال-ن-ف-اي-ة ع-ب-ارة ع-ن م-غ-ل-ف-ات ق-اب-لة للرسسكلة،
و 160ك -ل -غ م -ن اŸواد ال -عضس -وي -ة ق -اب-ل-ة ل-ل-ت-ث-مÚ
البيولوجي وما يتبقى تسستقر ‘ هذا اŸركز.
لبد أان أاؤوكد أان تثم Úالنفايات يحظى Ãكانة
مهّمة ‘ برنامج ا◊كومة ،من خÓل اıطط
الوطني لتسسي Òالنفايات الصسناعية واÿاصسة الذي
” إاطÓقه سسنة  ،2006و‚د ‘ الوقت ذاته أان
نسس -ب -ة اسسÎج-اع ال-ن-ف-اي-ات الصس-ن-اع-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
تراوحت ب 6 Úو 7من اŸائة.
’ضضافة إا¤
^ ما الذي تقدمه الوكالة ،با إ
اŸعلومات ،للمسضتثمرين أاو الشضباب الراغبÚ
‘ إاقامة مشضاريع ا’سضÎجاع؟
^^ هناك اهتمام متزايد من قبل اŸتعاملÚ
الق -تصس -ادي Úل Ó-سس -ت -ث -م -ار ‘ ت -ث -م Úال -ن -ف -اي-ات
ورسسكلتها صسناعيا.
هذا الصسالون هو األول من نوعه وÁثل فرصسة
للمتعامل ‘ Úهذا اÛال لعرضس عديد اŸشساريع
الناجحة.
لدينا اتفاقية مع ””أاونسساج”” Ÿرافقة الشسباب ‘
Œسسيد مشساريع مصسغرة ‘ ›ال تسسي Òالنفايات،

كما نقوم بتكوينهم ‘ هذا اÛال ،ألن العمل
يكون ‘ جميع مراحل عملية التسسي.Ò
^ م -ا ع -دد اŸؤوسضسض -ات ال -ن -اشض -ط-ة ‘ ›ال
رسضكلة النفايات؟
^^ ما ل يقل عن  1000مؤوسسسسة تنشسط ‘
›ال رسسكلة النفايات ،غ Òأان اŸسسأالة –تاج إا¤
نشسر وعي أاك Ìللمسستثمرين بأاهمية السستثمار ‘
›ال ت- -ث- -م Úال -ن -ف -اي -ات ،وع -ل -ى ع -ات -ق -ن -ا وضس -ع
م- -ي- -ك- -ان -زم -ات ال -تسس -ي Òوم -راف -ق -ت -ه -م ‘ تسس -يÒ
النفايات.
^ م -ا ن -وع -ي -ة ا’سض -ت -ث-م-ارات ال-ت-ي Áك-ن
إاقامتها ‘ ›ال تدوير النفايات؟
^^ السستثمار ‘ البÓسستيك أاك Ìمن السستثمار
‘ الكارتون والورق اŸسستعمل ،ألن إاعادة تدوير
البÓسستيك أاسسهل من إاعادة تدوير الكارتون ،كون
هذا األخ Òيتطلب منشسآات كبÒة ،كما أانه اسستثمار
مكلف وثقيل .ويوجد ‘ العا 5 ⁄مؤوسسسسات كÈى
ت -ق -وم ب -ه -ذا ال -نشس -اط م -ن ال -ت-ث-م Úإا ¤م-ادة خ-ام
جديدة.
كما أان السستثمار ‘ البÓسستيك يكلف أاقل من
 10آالف دجÁ ،كن إانشساء مؤوسسسسة صسغÒة لتدوير
ال -ب Ó-سس -ت -يك ،وÁك-ن ل-لشس-ب-اب أان يسس-ت-ث-م-ر ‘ ك-ل
اÛالت ال-ق-اب-ل-ة ل-ل-رسس-ك-ل-ة واألم-ر ي-تطلب فقط
التكوين ،كما أان ا÷انب التقني هام.
كما ينبغي على الشسباب أان يعي أان النفاية مادة
غ Òق -اب -ل -ة ل -ل-زوال ،م-ادام ه-ن-اك اسس-ت-هÓ-ك ،وأان
لديها كلفة ولو قليلة .وأاريد أان أاكد لهم على ضسرورة
الصس ،Èألن السس -ت -ث-م-ار ي-ح-ت-اج إا ¤وقت ل-ت-ح-ق-ي-ق
النتائج والربح اŸنتظر.

روائح كريهة وأامراضس تنفسضية بقرية ا◊جاجرة Ãعسضكر

السصلطات الولئية تتدخل ◊ل اŸشصاكل اÎŸتبة عن مركز الردم التقني
اسضتجابت السضلطات الو’ئية Ãعسضكر
’سض -ت -غ -اث -ة سض -ك-ان ق-ري-ت-ي ا◊ج-اج-رة
والسض -ن -ايسض -ة ب -دائ-رة ت-ي-زي ،ح-وا‹ ١٠
كلم عن عاصضمة الو’ية ،إاثر الشضكاوى
ال-ك-ثÒة م-ن ان-ب-ع-اث ال-روائ-ح ال-ك-ري-ه-ة
للنفايات من مركز الردم التقني ،حيث
’م - -ر واح - -دا م - -ن ا’نشض- -غ- -ا’ت
صض - -ار ا أ
اليومية لسضكان اŸنطقة ،ما دفع بهم ‘
ك- - -ث ÒاŸرات خÓ- - -ل ه - -ذه الصض - -ائ - -ف - -ة
’م-ر إا ¤ح-د م-ن-ع
ل Ó-ح -ت -ج -اج ،وصض -ل ا أ
أابنائهم من ا’لتحاق Ãقاعد الدراسضة.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
كان ‡ثلون عن التجمع Úالسسكني Úقد طرحوا
انشس-غ-ال-ه-م ل-لسس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ية ووسسائل اإلعÓم،
م-وضس-ح Úأان-ه-م ي-ع-يشس-ون م-ع-ان-اة ح-ق-ي-ق-ي-ة بسس-بب

انبعاث الروائح وما ترتب عنها من إازعاج وأامراضس
ت -ن -فسس-ي-ة ،ل-ت-ت-دخ-ل السس-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة Ãعسس-ك-ر،
مؤوخرا ،من أاجل احتواء الوضسع ورفع الغ Íعن
هؤولء السسكان.
ج -دي -د ال -وضس -ع ال-ب-ي-ئ-ي ‘ م-ن-ط-ق-ة السس-ن-ايسس-ة
وا◊ج-اج-رة وم-ا ج-اوره-م-ا م-ن Œم-ع-ات سس-ك-نية،
يتمثل ‘ قرار ا÷هات الوصسية على قطاع البيئة
واŸؤوسسسسة العمومية لتسسي Òمراكز الردم التقني،
القاضسي بإانشساء وحدة لفرز النفايات قبل ردمها
داخ -ل م -رك -ز ال -ردم ال -ت -ق -ن -ي ،خ -اصس -ة ال -ن-ف-اي-ات
الصسناعية والطاقوية التي منعت مسسؤوو‹ اŸركز
ببلدية الكرط ،من –ويل السسوائل اÎŸسسبة أاسسفل
ح -ف -ر ردم ال -ن -ف -اي -ات إاﬁ ¤ط -ة م -ع -ا÷ة اŸي -اه
اŸسس-ت-ع-م-ل-ة اÙاذي-ة ل-ل-م-رك-ز ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-نفايات،
ﬂافة احتوائها على السسوائل الصسناعية السسامة
ومن ثمة عرقلتها لنظام سسﬁ Òطة معا÷ة اŸياه
القذرة أاو نفاذها إا ¤األراضسي الفÓحية القريبة

من اŸوقع ،وهي أاصسل اŸشسكل الذي أارق السسكان
طيلة موسسم الصسيف ،خاصسة بعد امتÓء األحواضس
اıصسصس- -ة لسس- -ت -ي -ع -اب السس -وائ -ل ال -راسس -ب -ة م -ن
ال -ن -ف -اي -ات اŸع -ا÷ة ””ل -ي -كسس -ي -ف-ي-ا”” ،وع-دم وج-ود
الكميات الكافية من اŸياه لتخفيف كثافة السسوائل
ال -ق -ذرة وم-ن-ه-ا ت-خ-ف-ي-ف ح-دة ال-روائ-ح اŸن-ب-ع-ث-ة.
ول-ل-ت-خ-ف-ي-ف م-ن-ه-ا شس-رعت م-ؤوسسسس-ة تسس-ي Òم-راك-ز
الردم التقني أايضسا ‘ ،ذر كميات من الÎبة على
النفايات اŸعا÷ة مؤوقتا ،ريثما يتم Œهيز مركز
الردم التقني بالكرط باŸعدات واألسسمدة الÓزمة
Ÿعا÷ة النفايات ،بحسسب ما أاكدته مديرة البيئة
أامال ﬂلو‘ ،التي أاوضسحت أايضسا أان مركز الردم
ال-ت-ق-ن-ي ب-ال-ك-رط ،ب-ع-د اح-ت-واء اŸشس-ك-ل الذي أارق
السسكان ،سسيتوجه نحو العمل على فرز النفايات
ورسس -ك -ل -ت -ه -ا ،األم -ر ال -ذي ي -ع -ت Èم -كسس-ب-ا لسس-ك-ان
اŸنطقة ،خاصسة وأانه يعول عليه ‘ توف Òمداخيل
مالية للقطاع ومناصسب شسغل لسسكان اŸنطقة.

 5٠مسضتثمرا لتخزين البطاطا بسضطيف

تصصدير البطيخ األصصفر إا ¤إا‚لÎا والبصصل إا ¤األردن قريبا
أاكد مصسدر من مديرية اŸصسالح الفÓحية لسسطيف ،أانه ‘
إاطار القضساء على الندرة ‘ اÿضسر والفواكه ،وللحفاظ على
اسستقرار األسسعار ،خاصسة ما تعلق Ãنتوج البطاطا ،سسيتم ،قريبا،
اعتماد  50مشسروعا اسستثماريا ‘ ›ال تخزين هذه اŸادة
األسساسسية وغÒها من اŸنتجات ،وهذا على مسستوى الولية ،من
خÓل Œهيز غرف تÈيد مناسسبة تسستوعب كميات هامة من
Óسسواق عند انتهاء فÎة تواجدها الفصسلي.
البطاطا إلخراجها ل أ
من جهة أاخرى ،أاكدت مديرية الفÓحة أان ولية سسطيف،
وعلى غرار وليات ›اورة ،وبدعم من الوزارة اŸعنية ،بدأات

تفكر ‘ تصسدير بعضس اŸنتجات الفÓحية إا ¤اÿارج“ ،شسيا مع
الديناميكية ا÷ديدة لÓقتصساد الوطني الذي يعرف تناقصسا ‘
اŸداخ -ي -ل م -ن ال -ع -م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ،بسس-بب ان-ه-ي-ار أاسس-ع-ار ال-ن-ف-ط
العاŸية ‘ .هذا اإلطار ،كان أاحد اŸسستثمرين بالولية قد قام،
مؤوخرا ،بتصسدير كميات هامة من البطيخ األصسفر إا ¤إا‚لÎا،
ف -ي-م-ا اسس-ت-ق-ب-ل م-دي-ر اŸصس-ال-ح ال-فÓ-ح-ي-ة ،م-ؤوخ-را أايضس-ا ،أاح-د
اŸسستوردين األردنيŸ Úادة البصسل Ÿناقشسة التفاصسيل.

سسطيف :نورالدين بوطغان

موزعات األوراق النقدية خارج اÿدمة

عّ- -ب- -ر ع -دي -د زب -ائ -ن ب -ري -د ا÷زائ -ر ب -خ -نشض -ل -ة ،ع -ن
تذمرهم واسضتيائهم الشضديدين ،جراء ا’نقطاع اŸتكرر
Óوراق ال-ن-ق-دي-ة ،على
’‹ ل -أ
وال-ط-وي-ل ÿدم-ة ال-دف-ع ا آ
مسضتوى ﬂتلف أاجهزة الدفع اÿارجية.
وتسساءل هؤولء لـ ””الشسعب”” ،عن جدوى وجود هذه األجهزة دون
تقد Ëاÿدمات اŸالية ،سسيما أايام العطل األسسبوعية وخارج
سس -اع -ات ع -م -ل اŸراك -ز الÈي -دي -ة ،ح-يث ي-ح-ت-اج ه-ؤولء لسس-حب
نقودهم وقضساء حاجياتهم ،إال أان تعطل العديد من هذه األجهزة

وانعدام السسيولة ‘ معظم األحيان بها حال دون ذلك.
وقال الزبائن”” :أامام هذا الوضسع ،يضسطر الكث Òمنهم إا¤
العتماد على الطريقة التقليدية للسسحب وانتظار سساعات عمل
مراكز الÈيد ‘ ،الوقت الذي يشستكي العشسرات منهم من تعطل
بطاقات الدفع اإللكÎو Êعند تشسغيلها لدى الشسبابيك ،ما يتطلب
اسستعمال الصسك مباشسرة عند السسحب.

ق -ال رئ -يسس اŸدرسس -ة ال -دك-ت-ور ع-ب-د ال-ق-ادر
يوسسفي ‘ مداخلته أان الهتمام باليوم الطبي
ا÷راح- -ي ج- -اء م- -ت -زام -ن -ا م -ن أام -راضس ال -ي -وم
العاŸي للشسيوخة والشسهر الوردي بعنوان ””جسسر
ت - -واصس - -ل م - -ا ب Úاألج - -ي - -ال”” ،وم - -ن خÓ- -ل 08
ﬁضسرات طبية علمية لفائدة األطباء العامÚ
ومسس -اع -دي -ه -م ،وي -ه -دف ـ حسس -ب -ه ـ إا ¤اع -ط -اء
Óطباء العام ‘ ÚاŸنظومة
اŸكانة اŸرموقة ل أ
الصسحية التي يرغب فيها اŸريضس وﬁيطه ،
بإاعتبار بأان  70باŸائة من يؤوطرون اŸرضسى ‘
ا÷زائر هم من هذه الفئة.
رك -ز ال -دك -ت-ور عÓ-وة ب-وك-ع-وم-ة ط-ب-يب ع-ام،
مهتم بداء السسرطان لعدة سسنوات بع Úالنعجة،
‘ م -داخ -ل -ت-ه ب-ع-ن-وان ””السس-رط-ان بصس-ف-ة ع-ام-ة
والوضسعية ا◊الية لهذا الداء ‘ ا÷زائر”” ،على
أاه -م -ي -ة ت -ق -د Ëت -ع -ري -ف بسس-ي-ط ل-ه-ذا اŸرضس
اŸزم -ن ك -اشس -ف -ا ع -ن ال -وضس -ع -ي -ة ا◊ال -ي-ة ل-داء
السس- -رط- -ان ‘ ب Ó-دن -ا م -ن خ Ó-ل إاحصس -ائ -ي -ات
سسجلت سسنة  2015والتي قدرت عدد اŸصسابÚ
به بنحو  50أالف مصساب ،من بينهم  11أالف
مصسابة بسسرطان الثدي.
ذكر ذات الدكتور بأاهمية –سسيسس األطباء
واŸرضس -ى وا÷م -ع -ي -ات ال -ت -ي ت -نشس -ط ‘ ه -ذا
اÛال واÙي -ط ال -ع -ائ -ل-ي ل-ل-ج-انب ال-وق-ائ-ي،
فضس Ó- -ع- -ل -ى ضس -رورة خ -ل -ق ح -وار صس -ري -ح م -ع
اŸرضس- -ى وح- -ث -ه -م ع -ل -ى إاج -راء ال -ف -ح -وصس -ات
اŸبكرة ،ألن السسرطان اŸكتشسف حديثاÁ ،كن
معا÷ته بسسهولة ،معتÈا ‘ هذا الصسدد ،بأان 60
ب- -اŸائ- -ة م- -ن اŸرضس -ى اŸصس -اب Úب -ه -ذا ال -داء
واŸف -ح -وصس Úم -ب -ك -راÁ ،ك-ن-ه-م ت-خ-ط-ي ال-داء
ومضساعفاته وﬂاطره.
وكشس -ف ال -دك -ت -ور ب -وك -ع -وم -ة أاه-م-ي-ة ال-ع-م-ل
واحÎام اŸسسار العÓجي للمريضس والذي Áسسح
ب -تسس -ه -ي -ل ال -ت-داوي واŸع-ا÷ة  ،ع-ل-ى أان ي-ك-ون

مباشسرا ويحÎم من خÓله الوقت و اŸواعيد
بدقة وتقليصس مدتها وحتمية تقريب مصسادر
العÓج من اŸريضس ‘ اطار أانسسنة العÓج.
أاك -د ب -وك -ع -وم -ة اŸم -ارسس ال -ط -ب -ي اŸك-ل-ف
ب -ال -ت -ك -وي -ن ‘ ›ال السس -رط -ان ،ع -ل -ى أاه-م-ي-ة
التواصسل بﬂ Úتلف الفاعل ‘ Úالصسحة ،ورفع
ا◊واج - -ز ال - -ت- -ي ق- -د ت- -عÎضس اŸريضس داخ- -ل
مؤوسسسسة اسستشسفائية واحدة من مصسلحة ألخرى،
مÈزا ‘ هذا السسياق أاهمية معرفة هذا الداء
لكون أان السسرطان ليسس عÓجا فقط ،بل يجب
ت -وف Òوسس -ائ -ل ال -دع -م اŸراف -ق -ة ل -ل-عÓ-ج ل-دى
اŸؤوسسسسة الصسحية واÙيط القريب منه.
أاوضسح الدكتور بوكعومة ‘ تصسريح خصس به
””الشسعب”” على هامشس هذا اليوم الدراسسي الطبي
ا÷راحي ،بأان العÓج اŸمكن ‘ ا÷زائر تتمثل
أاسساسسا ‘ العمليات ا÷راحية إلسسئصسال الورم،
العÓجات الكيميائية ،والعÓجات باألشسعة ،وكذا
ال -ع Ó-ج ع -ن ط -ري -ق خ -ل-ق ن-ظ-ام م-ن-اع-ة مضس-اد
للسسرطان وانتشساره ‘ ا÷سسم.
وذكر الدكتور بفحوصسات عن طريق األشسعة ،
والطريقة ا÷ديدة Ÿعرفة هذا الداء بواسسطة
آلل - -ي - -ة ”” بسست سس - -ك - -ان ”” ل - -كشس - -ف األورام غÒ
الظاهرة  ،حاثا من جهة أاخرى إلعادة النظر ‘
اıابر اıتصسة ‘ فحصس األنسسجة واÓÿيا
 ،مع تدارك النقصس ‘ بعضسها ألجل القيام
ب-ف-ح-وصس-ات و–ال-ي-ل Èﬂي-ة ب-ي-ول-وجية ناجعة
وال -ت -ي تسس -م -ح ب -ت -ب -ي -ان درج -ة خ -ط -ورة م-رضس
السسرطان بقصسد وصسف العÓج اŸمكن للتحكم
فيه عن طريق العÓجات اŸسستهدفة
ع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر أاك-د ال-دك-ت-ور ع-ز ال-دي-ن
ط -ن -اشس أام Úع -ام ا÷م -ع -ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-ل-طب
العام ،ضسرورة اإلهتمام أاك Ìبالطب العام وطب
األسس - -رة ،واŸسس - -اه - -م- -ة ‘ اب- -راز أاه- -م ﬁاور
الÈنامج التكويني الهادف إا ¤التطوير اŸهني
Óط -ب -اء ال -ع -ام ÚاŸق -ت -بسس م -ن
واŸسس- -ت -م -ر ل  -أ
ا÷م -ع -ي-ة ال-ك-ن-دي-ة ل-ل-طب ال-ع-ام واألسس-رة ب-غ-ي-ة
ارسساء منظومة صسحية ناجحة وناجعة ومفيدة
وي -ت-م ال-ت-أاسس-يسس ف-ي-ه-ا إلخ-تصس-اصس ال-طب ال-ع-ام
وطب األسسرة ‘ ا÷زائر ،من أاجل لفت اإلنتباه
إا ¤أان األطباء العام ،Úما يزالون بكل أاسسف
يبحثون عن ذواتهم ومهنتهم ‘ هذه اŸنظومة
الصسحية ،التي تتطلب ـ حسسبه ـ دراسسة مقÎح
ه -ذه ا÷م -ع -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ب-قصس-د ت-ق-ن Úه-ذه
اŸه -ن -ة Ãسس -اع -دة وزارت -ي الصس -ح -ة وال -ت -ع-ل-ي-م
العا‹.

صصرخة مرضصى القصصور الكلوي بوهران
اسستنكر مرضسى القصسور الكلوي بوهران ،أامسس ،اŸشساكل والصسعوبات التي يتخبطون فيها منذ
سسنوات عّدة ،مطالب Úبتشسكيل ÷نة تقصسي ا◊قائق وتسسليط الضسوء على أاوضساعهم التي تفاقمت
مؤوخرا ،جراء نقصس اŸسستلزمات واألجهزة الضسرورية.
طالب اŸرضسى ‘ تصسريح لـ«الشسعب”” بتوف Òآالت تصسفية الدم واألطر اŸؤوهلة واألدوية بصسفة
اسستعجاليه ،باإلضسافة إا ¤سسيارات اإلسسعاف لنقل اŸرضسى ،بعد إاجراء حصسصس الدياليز واŸقدرة بـ3
مرات ‘ األسسبوع.
كما اشستكى البعضس منهم عناء التنقل إا ¤مديرية صسندوق الضسمان الجتماعي ””كناسس”” قصسد
اŸراقبة الطبية اŸفروضسة عليهم ،بدل أان يزورهم الطبيب باŸسستشسفى ،ول سسيما كبار السسن منهم.
كما أاشسار غ ÒاŸؤومن Úمنهم إا ¤الضسغط الكب ÒاŸفروضس على مصسلحة التنقية الدموية ””الدياليز””،
والتي تنتهي بإانقاصس ا◊صسصس إا ¤حصست Úفقط ‘ ،ظل غياب التأامينات الجتماعية وحالتهم
اŸعيشسية الصسعبة ،وهو ما جعل الكث Òمنهم يسستنجد با÷معيات واÙسسن Úللحصسول على األدوية،
وفق تعبﬁ Òدثينا.
وحسسب اإلحصسائيات يوجد حوا‹  60باŸائة من مرضسى القصسور الكلوي يعانون من فÒوسسات
التهاب الفÒوسسي أا وب ليباتيت ،ويرجع سسبب انتشسار هذا الفÒوسس إا ¤انعدام النظافة داخل قاعات
تصسفية الدم ””الدياليز”” ،فيما يقدر عدد اŸراكز اÿاصسة بتصسفية الدم بـ 152مركزا على مسستوى ا÷هة
الغربية.

وهران :براهمية مسسعودة

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الشضعبية
ﬁافظة الطاقة الذرية
 ،٠٢نهج فرانتز فانون صس  -ب  ٣٩٩ا÷زائر ق  .ر  .ا÷زائر
fax: + 213 21 43 35 39 / 21 43 35 40

تعزية
ي -ت -ق -دم السس -ي-د اÙاف-ظ وج-م-ي-ع إاط-ارات وع-م-ال ﬁاف-ظ-ة
الطاقة الذرية بأاخلصس التعازي واŸواسساة إا ¤السسيد غزال
عبد الناصضر ،إاثر وفاة والدته اŸغفور لها بإاذن الله تعا،¤
راج Úمن العلي القدير أان يتغّمد الفقيدة برحمته الواسسعة.

}
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?????? ???? ????? ?????

خنشسلة :سسكندر ◊جازي
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الطبيب عÓوة بوكعومة من اŸدية لـ«الشضعب““:

أالف مؤوسصسصة تنشصط ‘ رسصكلة النفايات
شضّ- - -ج- - -ع ان- - -خ- - -ف - -اضس اŸوارد اŸال - -ي - -ة
اÿارج -ي -ة ل -ل -ج-زائ-ر ال-ب-حث ع-ن سض-ب-ل
وط-رق ج-دي-دة ل-ل-مسض-اهمة ‘ اسضتبدال
’ن -ت-اج ال-وط-ن-ي م-ن خÓ-ل
ال -واردات ب -ا إ
اسض-ت-غÓ-ل اŸوارد اŸت-وف-رة’ ،سض-ي-م-ا ع-ن
ط- -ري- -ق ت- -ث -م ÚواسضÎج -اع ال -ن -ف -اي -ات
وإانشض - - -اء ““اق - - -تصض - - -اد أاخضض - - -ر““ ب - - -دي- - -ل
للمحروقات .ويتطلب ذلك وعيا كبÒا
م-ن ق-ب-ل اŸسض-ت-ث-م-ري-ن ب-أاهمية اÛال ‘
خ-ل-ق الÌوة وال-ق-ي-م-ة اŸضض-افة وتوفÒ
مناصضب عمل .هذا ما –دث عنه كرË
وام-ان ،اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل -ل -ن -ف -اي -ات ‘ ،ح-وار خصس ب-ه ““الشض-عب““
ع- - - -ل- - - -ى ه- - - -امشس الصض - - -ال - - -ون ال - - -دو‹
’سضÎج - - -اع وت - - -ث - - -م Úال - - -ن - - -ف- - -اي- - -ات
الصضناعية.

العدد
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من مراسسلينا

األحد  ٠٩أاكتؤبر  ٢٠١٦م
المؤافق لـ ٠٧محرم  ١٤٣٨هـ

إلسصكان يطالبون بانهاء إألشصغال ‘ موعدها

اسس -ت -حسس -ن اŸؤاط -ن -ؤن ال -ت -ف-ات-ة
السس -ل-ط-ات اÙل-ي-ة ‘ إاع-ادة الع-ت-ب-ار
لهذا الشسارع الرئيسسي باعتباره يؤؤدي ا¤
إاقامة اŸيثاق ،ما يتطلب إاعطاءه الؤجه
ا◊ق -ي-ق-ي ال-ذي ي-ل-ي-ق ب-ع-اصس-م-ة ال-بÓ-د
الصسؤرة اŸشسرفة لها.
طالب عدد من سسكان بلدية البيار
ا÷ه -ات اŸع -ن -ي-ة م-ن سس-ل-ط-ات ﬁل-ي-ة
وولئ -ي -ة بضس -رورة ال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ه-ي-ئ-ت-ه
بشسكل يسسمح له باسستعادة ديكؤره الÓئق
به ويجعل من بلدية البيار بلدية من
ب-ل-دي-ات ال-ع-اصس-م-ة ال-ب-يضس-اء ،غ Òأان-ه-م
أابدوا ‘ سسياق آاخر تخؤفاتهم من تأاخر
ا‚از هذا اŸشسروع ما قد يÎتب عنها

كميات من الط Úالتي يحملها الزبؤن
‘ حذائه ا ¤اÙل.
‘ ظل جملة هذه التخّؤفات يناشسد
سسكان بلدية البيار السسلطات اŸعنية
بضسرورة التدخل من أاجل تسسريع وتÒة
ال‚از قبل حلؤل فصسل الشستاء تفاديا
من الدخؤل ‘ أازمات هم ‘ غنى عنها،
كما طالب سسكان البلدية بضسرورة إاعادة
الع-ت-ب-ار ıت-ل-ف أاح-ي-اء ال-ب-ل-دي-ة على
غرار ما يشسهده شسارع بؤقرة الذي جعل
من بلدية البيار وجهة مشسرفة ıتلف
السس -ي -اح األج -انب خ-اصس-ة وأان-ه-ا ت-ع-رف
ح-رك-ة Œاري-ة واسس-ع-ة ح-يث تسس-ت-ق-طب
يؤميا عددت هائلت من اŸؤاطن Úمن
ﬂت-ل-ف ب-ل-دي-ات ال-ع-اصس-م-ة ،كما تشسهد
Óجانب.
حركة واسسعة ل أ

بسشبب مششاكل تعهد الوا‹ بحلها نهائيا

تأاخر بـ  ٢٠شصهرإ ‘ إإ‚از ﬁطة تصصفية إŸياه بÈيكة

شش ّ- -دد وا‹ ب - -ات- -ن- -ةﬁ ،م- -د
سش-ل-م-ا Êال-ل-ه-ج-ة أام-ام مسشؤوو‹
مشش-روع إا‚از ﬁط-ة تصش-ف-ي-ة
اŸي- -اه اŸسش- -ت- -ع- -م- -ل- -ة ب- -ب -ل -دي -ة
بريكة ،جنوب الو’ية ،مطالبا
’سش - -راع ‘
إاي - -اه - -م بضش - -رورة ا إ
إا“ام أاششغال اŸششروع ،متوعدا
Ãع- -اق- -ب- -ة ك -ل م -ن ي -تسش -بب ‘
ت - -أاخ Òج - -دي- -د ،خ- -اصش- -ة وأان
’شش-غ-ال
اŸشش-روع ان-ط-ل-قت ب-ه ا أ
منذ  ٣سشنوات و ⁄تصشل نسشبة
أاششغاله الـ  ٣٠باŸائة.

باتنةŸ :وشسي حمزة

الؤا‹ عبّر عن تذمره واسستيائه
الشس -دي -د ل -ت -أاخ -ر األشس -غ -ال ،خÓ-ل
زي-ارة ال-ع-م-ل وال-ت-ف-ق-د ال-ت-ي ق-ادت-ه
لدائرة بريكة ،أاين وقف على حجم
اŸشس-اك-ل ال-ت-ي ي-ؤاج-ه-ه-ا اŸشس-روع
الذي تعّؤل عليه الؤلية لؤضسع حد
Ÿعاناة السسكان مع مشساكل اŸياه
خاصسة ‘ القطاع الفÓحي حيث
ي -ه -دف اŸشس -روع ب-حسسب ب-ط-اق-ت-ه
التقنية إا ¤دعم فÓحي اŸنطقة

لسس - -ق- -ي أاراضس- -ي- -ه- -م ال- -ت- -ي ت- -زي- -د
مسساحتها الفÓحية عن  ٥٠٠هكتار
بغÓف ما‹ يفؤق الـ ٢.٢مليار دج،
Óرت-ف-اع بسس-بب ال-ت-أاخ-ر
م -رشس -ح-ة ل -إ
وال -ع -راق -ي -ل ال -ك-ثÒة ال-ت-ي واج-هت
اŸشس -روع ،ب -داي -ة م -ن ت -غ Òم -ك -ان
اإل‚از ،حيث كان من اŸقرر أان
–تضسنه قطعة أارضسية Ãشستة عÚ
ا◊يمر ،جنؤب البلدية ،قبل أان يتم
ت- -غ- -يÒه إا ¤ج- -ه- -ة أاخ -رى ﬁاذي -ة
ل-ل-ط-ري-ق ال-ؤلئ-ي رقم  ١١باŸشستة
ذاتها ،بسسبب إاداري وقانؤ Êبحت
يتعلق أاسساسسا Ãلكية العقار.
كما شسهدت ورشسة إا‚از مشسروع
اÙط-ة ع-دة اح-ت-ج-اج-ات ل-لعمال
بسس - -بب ت - -أاخ- -ر صس- -رف أاج- -ؤره- -م،
وع - -دي - -دي اŸشس - -اك - -ل اŸه - -ن - -ي- -ة
والجتماعية األخرى والتي طالبؤا
ال -ؤا‹ ب -ح-ل-ه-ا إلع-ط-اء دف-ع-ا ق-ؤي-ا
للمشسروع الذي تأاخر ◊د اآلن بـ ٢٠
شس -ه -را ،وه -ي ت -ق -ري -ب-ا م-دة إا‚ازه
اÙددة سسلفا.
كشس- - -ف م- - -دي - -ر ال - -ري واŸؤارد
اŸائ-ي-ة ب-ؤلي-ة ب-ات-ن-ة ،السس-ي-د ع-ب-د

ال- - -ك- - -ر ËشسÈي ،ع - -قب أاشس - -غ - -ال
اÛلسس ال -ت -ن -ف -ي-ذي ل-ل-ؤلي-ة ،ع-ن
ت- -خصس- -يصس ال- -دول -ة ل -غ Ó-ف م -ا‹
ضس -خ-م ي-ق-در بـ ٥٥٠م-ل-يار سسنتيم،
إل‚از ع- -دة ع- -م- -ل- -ي -ات ل -ت -حسسÚ
ت-زوي-د اŸؤاط-ن Úب-ال-ؤلي-ة ب-اŸياه
الشس -روب وت -ت -ع -ل-ق ال-ع-م-ل-ي-ة األو¤
بإاعادة تأاهيل شسبكة اŸياه الصسا◊ة
ل -لشس -رب وال -ث -ان -ي -ة ب -ت -ؤف ÒاŸي -اه
الشسروب ‘ اŸدينة وهما حاليا ‘
طؤر ال‚از بؤتÒة معقؤلة.
أاشسار اŸتحدث ا ¤ضسرورة بذل
›ه - -ؤدات إاضس- -اف- -ي- -ة م- -ن ط- -رف
اŸؤاط -ن Úل-ل-م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى ه-ذه
اŸادة ا◊ي- - - -ؤي- - - -ة ،م- - - -ن خÓ- - - -ل
السس -ت -هÓ-ك ال-ع-ق ÊÓ-ل-ه-ا ،داع-ي-ا
اŸؤاطن Úوكافة فعاليات اÛتمع
اŸد Êإا ¤اŸسساهمة ‘ ترشسيد
اسستهÓك اŸياه ،من خÓل التبليغ
ع -ن أاي ع -طب يسس-ت-ه-دف شس-ب-ك-ات
اŸياه ،حتى يكؤن تدخل ا÷هات
اıتصسة فعال و‘ حينه.
أاضس- -اف اŸصس -در ب -أان ت -دخ -ل
السس -ي -د ال -ؤا‹ ل -ؤضس -ع ح -د ن-ه-ائ-ي
Ÿعاناة سسكان  ٨بلديات من نقصس
التزود باŸاء الشسروب ،من خÓل
تكفل الؤلية بتخصسيصس جزء من
ميزانيتها اÿاصسة بربط اŸناقب
اŸائية اŸنجزة حديثا بـ  ٨بلديات،
بشسبكة القنؤات بعد انتهاء األشسغال
بها ،حيث ان مثل هذه العمليات
التنمؤية الهامة عادة ما تكؤن على
ع-ات-ق م-ي-زان-ي-ة ال-ب-ل-ديات ،لتضساف
ه -ات -ه اŸن -اقب لـ ٤٠م-ن-ق-با مائيا،
اŸؤج-ؤدة ح-ال-ي-ا Ãخ-ت-ل-ف بلديات
الؤلية ،والتي  ⁄يتبق سسؤى ربطها
بشسبكة اإليصسال من أاجل دخؤلها
حيز اÿدمة.
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باششرت بلدية ا’بيار ‘ إاعادة تهيئة أارصشفة الششارع الرئيسشي «بوقرة» من خÓل إاعادة تزفيت طرقاته
و تبليط أارصشفته ،وهذا بعد ا◊الة ا١٠Ÿزرية التي كان يعرفها هذا ا’خ Òمن تدهور ششّوه اŸينظير ا÷ما‹ للششارع
 ‘ ١٠إازعاج كب Òللمواطن Úخاصشة ‘ فصشل الششتاء حي ي
’وحال .
ث تيك Ìعلى مسشت .واه ا أ
وتسشبب
.

آأسسيا مني

١٧١٥٢

إ÷باية إÙلية ..مصصدر ما‹ حيوي

’بيار
إاعادة تهيئة أارصشفة ششارع بوقرة با أ

مشساكل وخيمة لسسكان البلدية.
‘ ه - -ذا الصس - -دد ،ع ّ- -دد اŸؤاط- -ن
«حكيم»‘ تصسريح لـ»الشسعب»ﬂ ،تلف
اŸشساكل التي قد تÎتب عن تأاخر تهيئة
هذا الشسارع الذي يشسهد حركة Œارية
واسسعة على غرار تراكم األتربة على
مسستؤى أابؤاب اÓÙت ما تسسبب ‘
مشساكل كبÒة للتجار ،ناهيك عن تلؤث
اÙيط بسسبب األتربة اŸتطايرة هنا
وه- -ن- -اك وصس- -ع -ؤب -ة ا◊رك -ة ب -ال -نسس -ب -ة
للراجل.Ú
أابدى بدورهم عدد من التجار ‘
تصس-ري-ح لـ»الشس-عب» ،ت-خ-ؤف-ه-م م-ن عدم
اسستكمال تهيئة هذا الشسارع قبل حلؤل
فصسل الشستاء ما قد يؤؤزم من الؤضسع
أاك ،Ìحيث سستتحؤل هذه األتربة ا¤

العدد

ا÷باية اÙلية مصسدر ما‹ حيؤي بالنسسبة Ÿداخيل البلديات التي تؤاجه صسعؤبات ‘
هذا ا÷انب نتيجة لعدم –كمها ‘ كيفية تسسي ÒاŸرافق اŸؤجؤدة ع Èاقليمها من ناحية
التنظيم الصسارم ‘ هذا اŸؤضسؤع ،والكتفاء فقط باتباع الطرق اŸعروفة ‘ هذا الشسأان،
انتظار ميزانية الدولة وماتدره البعضس من اŸؤؤسسسسات العاملة على ترابها.
هذه اŸعاينة اŸيدانية ماتزال قائمة ا ¤يؤمنا هذا بالرغم من دعؤات ا÷هات اŸسسؤؤولة،
أاي وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية التي مافتئت تشسدد على ضسرورة السسعي ا÷اد من أاجل
فتح هذا اŸلف من قبل اÛالسس الشسعبية البلدية ،لكن لحياة Ÿن تنادي.
رؤوسساء البلديات ل يتحركؤن إال إاذا كانت بحؤزتهم وثائق رسسمية –ميهم من كل هفؤة قد
تكلفهم متاباعات قضسائية أاومتاعب أاخرى ومهما حاولت اقناعهم باŸبادرات اŸتطلب السسÒ
عليها ،إال أانهم يرفضسؤن ذلك رفضسا قاطعا ،مكتفÃ Úا ورد ‘ القؤان Úالتي أامامهم ل أاكÌ
ول أاقل ،وهذه الذهنية التحفظية هي التي أادت ا ¤ضسياع الكث Òمن الفرصس ‘ هذا الطار،
وبقاء العديد من هذه اŸؤؤسسسسات القاعدية رهينة تلك النظرة ا ¤غاية انتهاء عهدة هذه
اÛالسس وهذا مايسسجل ‘ كل مرة.
وعليه فإان جل هؤؤلء اŸسسؤؤول ÚاÙليŒ Úاوبؤا مع ا◊ركية ا÷ديدة ‘ الرقمنة
والبيؤمÎية غ Òأانهم ‘ مسسأالة التفاعل مع ا÷باية اÙلية وجدوا صسعؤبة غ Òمفهؤمة
لحظها اŸسسؤؤولؤن لدى الؤصساية الذين بذلؤا قصسارى جهؤدهم قصسد ابراز منافع هذه العملية
على مسستؤى اÿطاب اŸسستعمل Œاه هؤؤلء ◊ملهم على أان يكؤنؤا ‘ مسستؤى هذا الطلب
الذي يخدم ا÷ماعات اÙلية ،واخراجها من النمطية اŸفروضسة والقائمة على أان هناك
بلديات غنية وأاخرى فقÒة أاو باألحرى عاجزة.
من هذا اŸنطلق ،أارادت وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية ﬁؤ هذه الرؤوية اÿاطئة
واحÓل ﬁلها أاخرى جديدة تفسسح اÛال لعادة تقييم ما بحؤزة هذه البلديات من
امكانيات على مسستؤاها ( Óﬁت ،أاسسؤاق ،مÓعب ،سسكنات) وغÒها ،كل هذه اŸؤارد غÒ
مثمنة بالكيفية الÓزمة وا‰ا هناك أاسسعار رمزية فقط ،هذا ماأاثر كثÒا على هذه الهياكل
وبقيت تعا Êماليا من عهدة ا ¤أاخرى ..فهل الشسكال ‘ النصسؤصس أام ‘ اÛلسس اŸنتخب؟
نعقتد بأان الشسكال كل الشسكال يكمن ‘ الÎكيبة البشسرية للطاقم اŸسس Òللبلديات الذي
لÁلك الكفاءة العالية والÓزمة لدارة مثل هذه ا◊الت ،لذلك يكتفي Ãا لديه من مرجعيات
قانؤنية وليريد اÿؤضس ‘ مسسائل أاخرى تفؤق امكانياته ،هذا من جهة ومن جهة أاخرى
فإانهم يرون ‘ صسناديق اŸسساعدة والتضسامن التي أاقرها قانؤن البلدية والؤلية مصسدرا ماليا
هاما لتمؤيل اŸشساريع اŸسسطرة دون الذهاب ا ¤خيارات أاخرى.
هذا التشسخيصس الؤاقعي هؤ الذي أادى ا ¤بقاء الؤضسع على ماهؤ عليه ،ا ¤غاية يؤمنا هذا
أاي من فÎة انتخابية ا ¤أاخرى ،لذلك فإان النصسؤصس اŸسسÒة للجباية اÙلية ‘ حاجة ماسسة
ا ¤ادخال عليها تعديÓت جؤهرية ،وهذا بفصسلها كليا عن قانؤن الضسرائب وا◊اقها بقانؤن
البلدية والؤلية حتى تكؤن واضسحة ‘ مآالتها ومسستقلة عن باقي القؤاعد األخرى ،بالضسافة
ا ¤مطالبة رؤوسساء البلديات بالسستجابة لهذه الدعؤة اŸلحة ومسسايرتها ،وهذا أاول بتدعيم
هذه اŸؤؤسسسسات بكفاءات ومهارات قادرة على مؤاكبة هذا العمل الطؤيل اŸدى وفق رؤوية
دقيقة قد تبدأا Ãا يعرف بـ» البلدية ،النمؤذج» التي تفتح كفضساء للتجربة شسريطة أان يكؤن
اŸسسؤؤولؤن اÙليؤن على اطÓع وعلم بامكانيات البلدية ،قصسد بحث كيفية تثمينها بطريقة
معقؤلة وبهدوء ،بعيدا عن أاي ›املة وهذا إلعادة العتبار Ÿفهؤم ا÷باية اÙلية على أانها
دعامة متينة لدÁؤمة نشساط البلدية ‘ التكفل Ãؤاردها البشسرية.

ا÷مهورية ا÷زائرية الدÁقراطية الششعبية

وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات
مؤوسشسشة عمومية ذات طابع صشناعي وŒاري
الصشيدلية اŸركزية للمسشتششفيات
اŸقر ا’جتماعي ،١١ :الطريق الو’ئي اŸنطقة الصشناعية واد سشمار ا÷زائر
صص ب  ٣٥٤دار البيضشاء ـ ا÷زائر
الهاتف ٠٢٣ . ٩٢ . ٠٥ . ١٠ / ١١ / ١٢ / ١٣ :ـ الفاكسص٠٢٣ .٩٢ . ٠٥ . ١٥ :

PCH

رقم التعريف ا÷بائي٠٠٠٠١٦٠٠١٣٢٣٢٨١ :

إعÓن عن مناقصصة وطنية ودولية مفتوحة رقم ٢٠١٦ / ٠٥
«أإجهزة طبية»
تعلن اŸؤؤسسسسة العمؤمية ذات طابع صسناعي وŒاري الصسيدلية اŸركزية للمسستشسفيات ،عن مناقصسة وطنية ودولية
مفتؤحة من أاجل اقتناء أاجهزة طبية
ـ منبهات قلبية
ـ أاكياسس للدم
ـ كمادات مبللة بالفازل Úأاو الÈافÚ
ـ فيلم اتفاقي ) (films conventionnelsومؤاد التظـه( Òحصسة وحيدة)
بإامكان اŸؤؤسسسسات اŸهتمة بهذا اإلعÓن عن اŸناقصسة ،سسحب دف Îالشسروط لدى مكتب الصسفقات ،الكائن ب ،١١
الطريق الؤلئي ،اŸنطقة الصسناعية واد سسمار ،ا÷زائر ،مقابل تقد Ëوصسل دفع تكاليف اŸشساركة اÙددة كما يلي:
* أاربع Úأالف دينار جزائري ( ٤٠ . ٠٠٠ ، ٠٠دج) بالنسسبة للشسركات اÿاضسعة للقانؤن ا÷زائري
Óجانب.
* أاربع Úأالف دينار جزائري (٤٠ . ٠٠٠ ، ٠٠دج) بالعملة األجنبية قابلة للتحؤيل با÷زائر بالنسسبة ل أ
تتم التحؤيÓت للحسساب ا÷اري البنكي للصسيدلية اŸركزية للمسستشسفيات اآلتي:
البنك الؤطني ا÷زائري وكالة « »٦٠١وكالة ديدوشس مراد ا÷زائر
ـ ا◊سساب البنكي بالدينار ا÷زائري رقم٠٠١٠٠ . ٦٠١٠٣٠٠ . ٠٥٣ . ٤٥٥ / ٤٣ :
يجب أان يؤضسع ملف الÎشسح ،العرضس التقني والعرضس اŸا‹ ،كل ‘ ظرف مغلق وﬂتؤم ،يشس Òلسسم اŸؤؤسسسسة،
اŸرجع ومؤضسؤع اŸناقصسة بالضسافة إا ¤عبارة «ملف الÎشسح»« ،عرضس تقني»« ،عرضس ما‹».
تدرج األظرفة ‘ ظرف آاخر مغلق ومبهم ل يحمل إال العبارات اآلتية:
الصشيدلية اŸركزية للمسشتششفيات
’ظرفة وتقييم العروضص
تعهد ’ يفتح إا’ من طرف ÷نة افتتاح ا أ
مناقصشة وطنية ودولية مفتوحة
أاجهزة طبية رقم ٢٠١٦ / ٠٥
يجب أان تؤدع العروضس Ãكتب الصسفقات الؤاقع ب  ،١١الطريق الؤلئي اŸنطقة الصسناعية واد سسمار.
حدد التاريخ النهائي إليداع العروضس ب  ٣٠يؤما ابتداء من تاريخ أاول ظهؤر لهذا اإلعÓن ‘ الصسحافة الؤطنية ،النشسرة
الرسسمية لصسفقات اŸتعامل العمؤمي ومؤقع  ANDSعلى السساعة ( ١٠التؤقيت النهائي).
‘ حالة ما إاذا صسادف التاريخ النهائي لفتتاح األظرفة يؤم عطلة أاو الراحة القانؤنية ،سسيمدد إا ¤أاول يؤم عمل مؤا‹.
سستفتح األظرفة ‘ جلسسة علنية ‘ اليؤم اŸؤافق للتاريخ النهائي إليداع العروضس على السساعة Ã ،١١قر الصسيدلية
اŸركزية للمسستشسفيات ،الؤاقعة ب  ١١الطريق الؤلئي اŸنطقة الصسناعية واد سسمار ،ا÷زائر صس ب  ٣٥٤دار البيضساء،
ا÷زائر.
يبقى اŸتعهدون ملزم Úبعروضسهم Ÿدة  ١٢٠يؤما ،ابتداء من التاريخ النهائي لتسسليم األظرفة.
الششعب ٢٠١٦/١٠/٠٩
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إذإ بحثنا أإو’ عن مفهوم كلمة (إلuدين)
‘ إللغة :وجدنا لها معا ÊكثÒة ﬂتلفة،
و هي حسسب إلدكتور ““ﬁمد عبد إلله
درإز““ ت -ع -ود ‘ ن -ه -اي -ة إأ’م -ر إ ¤ثÓ-ثـة
م -ع -ان ت -ك -اد ت -ك -ون م -ت Ó-زم -ة :ف-ك-ل-م-ة
(إلuدين) مأاخوذة من فعل ُمتعٍد بنفسسه
(دإنه يدينه ،و من فعل متعٍد بالÓم:
(دإن له) ،و من فعل متعدٍ بالباء( :دإن
ب -ه) ،وإذإ إخ -ت -ل -ف إ’شس-ت-ق-اق ،إخ-ت-ل-فت
إلصسورة إŸعنوية إلتي تعطيها إلصسيغة:
أا -إاذا قلت( :دإنه ِدينًا) عنيت بذلك
أإن -ه َم َ-ل َ-ك -ه ،وَح َ-ك َ-م -ه ،وسس -اسس -ه ،ودب-ره،
وق- -ه- -ره ،وح- -اسس -ب -ه ،وقضس -ى ‘ شس -أان -ه،
وجازإه وكافأاه ‘ .هذإ إ’سستعمال ،كلمة
Ÿلك وإلتصسرف Ãا هو من
إلدين تعنى إ ُ
شس -أان إŸل -وك؛ م -ن إلسس -ي-اسس-ة وإل-ت-دب،Ò
وإ◊ك- - - -م وإل- - - -ق- - - -ه - - -ر وإÙاسس - - -ب - - -ة
وإÛازإة““ .1ومن ذلك قوله تعا‘ ¤
سسورة إلفا–ةَ( : 4:ماِلكِ َيْوِم إلuديِن) أإي
ي - -وم إÙاسس - -ب- -ة وإ÷زإء .و‘ إ◊ديث
إل- -ن- -ب- -وي إلشس- -ري -ف““ :إل َ-ك u-ي ُ-سس م -ن دإن
نفسسه““.
ب-إاذا قيل( :دإن له) معناه أإطاعه،
وخضس -ع ل -ه .ف -ال u-دي -ن ه -ن-ا ه-و إÿضس-وع
وإل -ط -اع -ة ،وإل -ع -ب -ادة وإل -ورع .و ك -ل-م-ة:
(إل u-دي -ن ل-ل-ه) يصس-ح ف-ي-ه-ا ك Ó-إŸع-ن-ي:Ú
◊كم لله ،أإو إÿضسوع لله.
إ ُ
ج-إاذا قلنا( :دإن بالشسيء) أإي إتخذه
دينا و مذهبـا ،أإي إعتـقده إأوإعتاده أإو
ت-خs-ل-ق ب-ه .ف-ك-ل-م-ة إلu-دي-ن ه-ن-ا ن-عني بها
إŸذهب و إل- -ط- -ري- -ق -ة ،إل -ت -ي ي -ت -ب -ع -ه -ا
إلشسخصس نظرًيا و عملًيا.
نسس -ت -خ -لصس م -ن إŸع -ن -ى إل -ث -الث ،أإن
إسستعماله ’ ينفصسل عن إŸعني Úإأ’ول
وإل -ث-ا ،Êم-ن ح-يث سس-ي-ط-رة إل-ع-ق-ي-دة أإو
إلعادة أإو إلطريقة على صساحبها إلذي
يعتقد بها ،و ينقاد إليها ويلتزم بها و
يدإفع عنها ،أ’نه ’ يريد أإن يبدلها ،بل
يعمل على إقناع إآ’خرين بها ولو بالقوة.
Áك -ن -ن -ا إل -ق -ول إذن ،أإن ك -ل -م-ة ““إل-دي-ن““
–م- -ل م- -ع- -ن- -ى إإ’ل- -زإم وإ’ن -ق -ي -اد ،أإو
إ’لتزإم و إ’نقياد ،أإو إلتزإم إ’نقياد .و
تسستعمل كلمة (إلuدين) ‘ تاريخ إأ’ديان
Ãعني:Ú
إ◊ال-ة إل-ن-فسس-ية état subjectif
وإل - -ت - -ي ي - -ط - -ل - -ق ع - -ل - -ي - -ه - -ا إل - -ت- -دي- -ن
religiosité.
إ◊ق- -ي- -ق- -ة إÿارج- -ي- -ة fait
•
 objectifأإي جملة إŸبادئ إلتي تدين
بها أإمة من إأ’· إعتقادإ أإوعم .Óأإي
 doctrine religieuseو ه - -ذإ
إŸعنى أإك Ìوأإغلب ““2
و إل -دي -ن ك-مصس-ط-ل-ح ه-و ““وضس-ع إل-هٌ-ي
سسائق لذوي إلعقول إلسسليمة باختيارهم،
إ ¤إلصسÓ- - - -ح ‘ إ◊ال ،وإل- - - -ف Ó- - -ح ‘
إŸآال““ 3باعتبار إن إلله يخاطب ذوي
إلعقول إلسسليمة ،إلتي لها إلقدرة على
إل -ت -م -ي -ي -ز ب Úإ Òÿو إلشس -ر ،وب -ال -ت -ا‹
تسسÎشس -د Ãا ي-ح-م-ل-ه دي-ن-ه-ا م-ن م-ب-ادئ
وأإح -ك -ام إ’صس Ó-ح سس-ل-وك-ي-ات-ه-ا م-ن أإج-ل
إل -ف Ó-ح ‘ إل -دن -ي-ا وإآ’خ-رة ،ل-ذلك إل-ل-ه
ت-ع-ا ¤إسس-ت-ث-ن-ى إل-ذي-ن ذهب ع-ق-ل-هم من
إ◊سس - -اب ‘ إل - -دن - -ي- -ا و إآ’خ- -رة م- -ث- -ل
إÛنون .يحكى أإن ““عمر بن إÿطاب““
قد أإمر برحم إمرأإة زإنية لكنها ›نونة.
فلما علم ““علي بن أإبي طالب““ قال لعمر:
يا أإم ÒإŸؤومن ،Úأإترجم هذه ؟ قال :
نعم  ،قال  :أإو ما تذكر أإن رسسول إلله -
صسلى إلله عليه وآإله وسسلم  -قال““ :رفع
إلقلم عن ثÓث عن إÛنون إŸغلوب
على عقله ،وعن إلنائم حتى يسستيقظ،
وعن إلصسبي حتى يحتلم““ قال  :صسدقت
فخلى عنها .و ‘ كتابه ““إلuدين ‘ حدود
إل -ع -ق -ل““ ،ق -ال““سس -يسس -رون““““ :إل u-دي -ن ه-و
إلشسعور بوإجباتنا من حيث كونها قائمة
على أإوإمر إلهية““ .لكنالدكتور ““ﬁمد
عبد إلله درإز““ ’ يعت Èإلuدين قائما على
إأ’وإم- - - -ر ،ب - - -ل ع - - -ل - - -ى إإ’رشس - - -اد حÚ
ق -ال«:وضس -ع إل -ه -ي ،ي -رشس -د إ ¤إ◊ق ‘

إ’عتقادإت،
وإ ¤إ ‘ Òÿإلسسلوك وإŸعامÓت““4
ويقول ““شسÓير ماخر““ ‘ ““مقا’ت عن
إل -دي -ان -ة““““ :ق -وإم ح -ق -ي -ق -ة إلu-دي-ن ،ه-و
شسعورنا با◊اجة وإلتبعية إŸطلقة““.
قال إأ’ب ““شساتل““ ‘ كتاب ““قانون
إإ’نسس- -ان -ي -ة““ أإن ““ إل u-دي -ن ه -و ›م -وع -ة
وإجبات إıلوق نحو إÿالق :ووإجبات
إإ’نسس- -ان ن- -ح- -و إل- -ل -ه ،ووإج -ب -ات -ه ن -ح -و
إ÷ماعة ،ووإجباته نحو نفسسه““.
كل هذه إلصسيغ وإŸعا - Êتعرضس لها
إل -ب -اح -ث -ون ،إل -ع -رب م-ن-ه-م وإل-غ-رب-ي-ون،
وإŸسسلمون منهم و إŸسسيحيون‚ -دها
›تمعة ‘ إلقرآإن إلكر .Ëحيث ‚دها
ُمَعsرفـة أإو منكـرة› ،ـردة أإو مضسافة،
ول- -ه- -ا م -ع -ا Êك -ثÒة ي -ح -دده -ا إلسس -ي -اق
إŸسستعملة فيه .فهي تسستعمل ‘ إلقرآإن
إلكر Ëللد’لة على ““إ÷زإء““ وذلك ‘
سسورة ““ إلفا–ة ،““4 :و ‘ موضسع آإخر
ي -رإد ب -ه -ا ““إل -ط -اع -ة““ ‚ده -ا ‘ سس -ورة
““إلنسساء ‘ ““164 :قوله تعاَ““ :¤وَأإْخَل ُصسوإ
ِديَنُهْم لِsلِه““.
ك -م -ا ي -رإد ب -ك -ل -م -ة (إل u-دي -ن) أإح -ي -ان-ا
إأ’صسول و إلعقيدة ،حيث يقول إلله ‘
سسورة ““إلشسورى““ ““ :شَسَرَع لَُكْم مَِن إلuديِن
ك َوَما
حْيَنا إَِلْي َ
َما َوصsسى بِِه ُنوحًا َوإلِsذي َأإْو َ
َوصsسيَنا بِِه إِْبَرإ ِ
هيَم َوُموسَسى َوِعي َسسى َأإْن
ْ
َأإِقيُموإ إلuديَن َو’ َتَتَفsرُقوإ ِفيِه َكُبَر َعَلى
جَتِبي
إلُْمشْسِرِك َ
 Úمَا َتْدُعوُهْم إَِلْيِه إللُsه َي ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ب““.
ي
ن
ي
ن
م
ه
ي
ل
إ
ي
د
ه
ي
و
ء
ا
س
ش
إَِلْيِه َمْن َي ُ َ َ ْ
ْ َُْ ُ
فالدين إلذي شسرعه إلله أ’مة ﬁمد،
هو إلدين إلذي أإوصَسى به جميع إلرسسل
م- -ن ق -ب -ل -ه :ن -وح -ا وإب -رإه -ي -م وم -وسس -ى
وعيسسى بن مر Ëفهو ““عبادة إلله وحده
’ شس- -ريك ل- -ه““ ،م- -ث- -ل -م -ا ج -اء ‘ سس -ورة
““إأ’نبياء ‘ ““25 :قوله تعاَ““ :¤وَما َأإْرسَسْلَنا
ك ِمْن َرسُسولٍ إُِ ’sنوِحي إَِلْيِه َأإsنُه ’
ِمْن َقْبِل َ
إَِلَه إَِ ’sأإَنا َفاْعُبُدونِ““ و ““أإن يقيموإ إلuدين
و’ يتفرقوإ فيه““ .وقال رسسول إلله صسلى
إلله عليه وسسلم““ :نحن -معشسر إأ’نبياء-
أإو’د عÓت ،ديننا وإحد““ رغم إلشسرإئع و
إŸناهج حيث قال عز و جل ‘ سسورة
جَعْلَنا ِمْنُكْم شِسْرَعًة
““إŸائدة ““ :““48:لُِكxل َ
َوِمْنَهاجًا““.
أإوصس- -ى إل- -ل- -ه إل -رسس -ل ‘ إل -ك -ث Òم -ن
إŸوإضسع بعدم إلتفرق رغم إ’ختÓف.
ف- -ال- -ق -در إŸشسÎك ب Úج -م -ي -ع إل -بشس -ر
إŸكلف Úهو :عبادة إلله وحده ’ شسريك
له .كما أإوصسى إلله عز و جل على إحÎإم
دين إآ’خر ،ولو كانت إلعقيدة إلتي يدين
بها باطلة ،حيث قال سسبحانه ‘ سسورة
ِ
ِ
ي ِديِن““.
““إلكافرون ““ :““ 6 :لَُكْم ديُنُكْم َول َ
يتب Úلنا إاذن :أإن كلمة ““إلuدين““ ’
تعني إلuدين إ◊ق فقط ،بل تعني كل
ديانة يدين بها إلناسس و يعتقدونها ،سسوإء
كانت حقا أإم باط .Óأإما إلuدين إ◊ق،
فهو إلعÓقة إلتي تربط إŸكلًف بربه.
من حيث إإ’Áان به ووحيده ،بعيدإ عن
إلشسرك به ،عن طريق ‡ارسسة إأ’باطيل
إلضس- -ال- -ة أإو إ’ع- -ت- -ق -اد ب -ه -ا ،ك -السس -ح -ر
وإلتقرب إ ¤إأ’ولياء من إلبشسر.
إذإ فسس - -ر إإ’نسس - -ان إل- -دي- -ن ،ب- -حسسب

أإوضساعه
و حاجاته إÿاصسة إŸادية وإلسسياسسية
وإلفكرية ،فإانه قد يتطرف فيه تدريجيا
ـ ف -ي -ه -م -ل ب -عضس ج-وإن-ب-ه ،ويشس-دد ع-ل-ى
بعضسها إآ’خر .قال إ÷صساصس :إلتطرف،
طرف إلشسيء ،إما أإن يكون إبتدإءه أإو
نهايته““.6
فإاذإ جاوز إإ’نسسان وسسط إلشسيء إ¤
أإحد طرفيه قيل عنه متطرف .لذلك
يصسدق على إلتسسيب و إلغلو ،و إلتفريط و
إلتقصس Òعلى حد سسوإء– .مل كل هذه
إŸصس -ط -ل-ح-ات ،ج-ن-وح-ا إ ¤إل-ط-رف ،و
بعدإ عن إ÷ادة وإلوسسط.
ف -ال -ت -قصس Òف-ى إل-ت-ك-ال-ي-ف إلشس-رع-ي-ة
وإلتفريط فيها أإو إلغلو و إلتشسدد يعد
إذن تطرفا .أ’ن إإ’سسÓم دين إلوسسط و
إل- -وسس- -ط -ي -ة .و ذلك ‘ ق -ول -ه ت -ع -ا‘ ¤
سسورة““ إإ’سسرإء““ :““29 :و’ Œعل يدك
م -غ -ل -ول -ة إ ¤ع -ن -قك و’ ت -بسس -ط -ه -ا ك-ل
إل- - -بسس- - -ط““ و ‘ سس- - -ورة““ إأ’ع - -رإف““31:
قال«:وكلوإ وإشسربوإ و’ تسسرفوإ إنه ’
يحب إŸسسرف .““Úقال إلرسسول صسلى
إلله عليه و سسلم““ :إن هذإ إلدين مت.Ú
فأاوغل فيه برفق ،فإان إŸنبت ’ أإرضسا
قطع و’ ظهرإ أإبقى““.7
إلتطرف كظاهرة إنسسانية نفسسية ،هو
أإن تنسسب إلفضسل و إلسسمو و إلعدإلة و
إ◊ق ،و ك- -ل شس- -يء ج- -م- -ي -ل ل -ن -فسسك إأو
Ûموعتك ،و تنفيه عن إآ’خر ،و لو
كنت تعلم علم إليق Úإأن ما تقوله خطأا.
أإو أإن تلصسق إلكفر و إلفسساد و كل شسيء
سسيء لغÒك ،رغم علمك Ãا لدى غÒك
من إ◊قيقة أإو إلصسÓح إأو غÒه.
إلتطtرف دينيا و سسياسسيا ،هو إŸغا’ة
إŸذه -ب -ي -ة أإو إل -ف -ك -ري -ة ‘ إلسس-ي-اسس-ة و
إلدين ،و هذإ إأ’سسلوب خِط Òو مدuمر
ل -ل -ف -رد و ل -ل -ج -م -اع-ة .ول-و أإن إلسس-ي-اسس-ة
Ãع -ن -اه-ا (إلÈإج-م-ان-ى) إل-ن-ف-ع-ي ،ت-ب-ي-ح
ج -م -ي -ع إل-وسس-ائ-ل م-ن أإج-ل إل-وصس-ول إ¤
غاياتها.
إلتطرف إلفكرى هو قناعة إŸرء بأانه
Áتلك كل إ◊قيقة‡ ،ا يجعله يعتقد
بصسوإب أإفكاره إلسسياسسية ،وخطأا أإفكار
إآ’خ- -ري- -ن ،يسس- -ت -وى ‘ ه -ذإ إأ’ف -رإد أإو
إ÷ماعة ،سسوإء كانوإ دولة إأو مؤوسسسسة.
ذلك إ’ع- -ت -ق -اد ،ي -دف -ع صس -اح -ب -ه إ¤
إل- - -تصس- - -رف ‘ إŒاه تصس- - -ويب أإف - -ك - -ار
إآ’خ -ري -ن ،و إق -ن -اع -ه -م ب -أاف -ك -اره ،ف -إان
إقتنعوإ فقد رضسي عنهم ،وإن  ⁄يقتنعوإ
ي -ل -ج -أا إ ¤إسس -ت -ع -م -ال إل -ق -وة أإو إل-ع-ن-ف
إ’جبارهم على إ’قتناع ،وبالتا‹ فقد
مارسس عليهم تطرفا فكريا .فالتطرف
هوإÿروج عن إ’عتدإل ،وإ’بتعاد عن
إل -وسس -ط -ي -ة إل -ف -ك -ري -ة إ ¤ح -د إلشس -ذوذ
إلسسلبي ،أ’نه يدفع بصساحبه إ ¤معادإة
إآ’خرين ،و رفضس أإفكارهم و مبادئهم
ومعتقدإتهم ،رفضسا قاطعا يجعله يسسمح
ل -ن -فسس -ه ب -تسس -ف -ي -ه إآ’خ-ري-ن و ل-و م-ث-ل-وإ
إأ’غلبية .يعد هذإ إلنوع من إلتطرف من
أإخطر إأ’نوإع ،أ’نه يتعدى من إأ’فكار
إ ¤سس -ل -وك-ي-ات سس-ل-ب-ي-ة ،ي-ج-ع-ل إأ’ج-ي-ال
كلهاتتغذى بالفكر إأ’حادي إ÷انب ،و ’
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ترى إلصسوإب إ’ إ ¤جانبها ،وإÿطأا إ¤
إ÷انب إآ’خر و بالتا‹ رده إ ¤إلصسوإب
بالقوة.
فالطفل إلذي يتلقى مثل هذإ إلنموذج
من إأ’فكار تنشسئ أإجيا’ سسلبية ،فاقدة
ل -روح إل -ت -ن -اغ -م م -ع إأ’ج-ن-اسس إأ’خ-رى،
نتيجة تلقيه تربية قبلية معرفية ،جعلته
يعت Èأإن إأ’جناسس إأ’خرى أإعدإء له’ ،أن
إلتلق Úعند إلصسغر فالطفل ’ يسستطيع
أإن يحاكم إ◊قيقة ،ولكنه يتقبلها فقط،
ويصسعب عليه إلتخلصس منها ،خاصسة إذإ
ق -دمت ل -ه ‘ شس -ك -ل أإدب -ي ف -ن-ي ج-م-ي-ل
كالقصسة و إلروإية و إلفيلم إلتلفزيو Êو
إلسسينمائي.
ت -اري -خ -ي -ا ي -ع -ت Èإل -ت -ط -رف إل -دي -ن-ي
كظاهرة ،قد Ëيتجدد ‘ كل إلعصسور ،و
’ تختصس به ديانة بعينها .فقد عانت من
مآاسسيه كل إلديانات ‘ فÎإت ﬂتلفة،
تتصساعد حدتها ثم تÎإجع تدريجيا.
وإأ’مثلة كثÒة ع Èإلتاريخ ،حيث تعد
إلفاشسية وإلصسهيونية و إلنازية إ◊ديثة،
إمتدإدإ لدولة إسسبارطة ‘ إلقد Ëوإلتي
تعت‰ Èوذجا للÎبية إŸتطرفة.
عمل بعضس إأتباع إلديانات إلسسماوية
على إلتطرف إلديني و إŸذهبي دإخل
إلديانة إلوإحدة  .فتعددت إŸذإهب ‘
كل دين .ففي إليهودية ‚دها تنقسسم
إ ¤ج -ان -ب ،Úأإح -ده -م -ا ح-ق و ث-ان-ي-ه-م-ا
باطل.
أإما إلديانة إŸسسيحية ،فقد تفرقت
أإيضس -ا إ ¤ج-ه-تﬂ Úت-ل-ف-ت ،Úإح-دإه-م-ا
على حق و إأ’خرى على ضسÓل .و‘
إإ’سسÓم أإيضسا ‚د عدد من إŸذإهب.
لذلك فقد قسسم إلله خلقه إ ¤ثÓثة:
إل-ذي-ن أإن-ع-م ع-ل-ي-ه-م ب-اإ’Áان .ففازوإ
بالدنيا وإآ’خرة ،وŒدهم ‘ كل إأ’ديان
إلتي إأنزل إلله .
الضسال :Úهم أإولئك إلذين آإمنوإ ،ثم
بدلوإ دينهم ،أإو ظلموإ سسوإء عن علم أإو
بغ Òعلم .إأو إنسساقوإ ورإء فئة ضسالة دون
روية إأو –ري .لكنهم رغم ذلك ينطقون
بالشسهادت .ÚوŒدهم ‘ كل إأ’ديان إلتي
أإنزل إلله .
اŸغضسوب عليهم :هم من أإنذروإ ،و
 ⁄يؤومنوإ بأاي دين من إلديانات إلتي
أإنزل إلله .
إذن كل إأ’ديان إلتي أإنزلت إ ¤إلبشسر،
عرفت إأ’تباع وإŸعارضس .Úففي إلديانة
إليهودية ،حصسل إ’إختÓف حول إإ’Áان
برسسالة ““عيسسى““ عليه إلسسÓم .فكانت
إل-ف-رق-ة إل-ت-ي أإن-ع-م إل-ل-ه ع-ل-ي-ها باإ’Áان
ب ـ ـ«عيسسى““ عليه إلسسÓم و برسسالته هي
إلفرقة إلصسا◊ة إأي إلناجية .هؤو’ء هم
إلنصسارى ،إلذين إآمنوإ بـ ـ ـ ““عيسسى““ عليه
إلسسÓم .فعملوإ بالكتاب و ما أإفسسدوإ ‘
إأ’رضس ،وتلكم هي إلفئة إلصسا◊ة.
أإم -ا إل -ف -رق-ة إلضس-ال-ة ،ف-ه-م إل-نصس-ارى
إل-ذي-ن إدع-وإ إل-رب-وب-ي-ة لـ ـ«ع-يسس-ى““ ع-ليه
إلسسÓم ،و أإمه““ مر ““Ëعليها إلسسÓم.
فالله عز و جل ،قد جعل ‘ كل دين
من إأ’ديان سسببا للفتنة ،يقع فيه من
أإصس-اب-ت-ه إل-ف-ت-ن-ة ،وق-د ج-ع-ل إل-ل-ه ب-عضسنا
ل -ب -عضس ف -ت-ن-ة ‘ .ق-ول-ه ت-ع-ا ‘ ¤سس-ورة
إل-ف-رق-ان َ ““ 20وم -ا َأإْرسَس ْ-ل َ-ن -ا َقْ-بَ-لَ-ك ِمَ-ن
إْل ُ-م ْ-رسَس ِ-ل  Úَ-إِ’ sإِsن ُ-ه ْ-م لَ َ-ي -أاُْكُ-ل-وَن إلs-طَ-ع-اَم
َوَيْ-مُ-شس-ون ِف-ي إَأ’ْسْسَ-وإقِ َوَجَ-عْ-لَ-ن-ا بَْ-ع َضسُكْم
ك بَصِسًÒإ ““
لَِبْعضسٍ ِفْتَنًة َأإَت ْصسِبُروَن َوَكاَن َرtب َ
فالفتنة تسسبب إلتطرف ‘ إلقلوب ،و
قد خلقها إلله منذ أإن خلق آإدم عليه
إلسسÓم .حيث إأثار فضسل إلله على آإدم
فتنة إبليسس ،إلذي  ⁄يقر Ãا آإتى إلله
عبده إآدم من إلفضسل ،فعصسى إلله .
بعد إأن إأرسسل إلله إلرسسل و إأ’نبياء،
كان إ◊سسد عند إلذين كفروإ بهم ،سسببا
من أإسسباب إلفتنة.
ف- -ك- -ان ““ع- -يسس- -ى““ ف- -ت -ن -ة ل -ل -ي -ه -ود ،و
للنصسارى ،و كان ““ﬁمد““ فتنة للعرب و
إŸسسلم ،Úفآامن منهم آإخرون ،و كفر
آإخرون.
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’من يصشوت على مششروعﬂ Úتلف Úبششأان حلب
›لسش ا أ

““الدوما““ يصسادق على نشسر قوات جوية ‘ سسوريا وشسروط ’نسسحاب «النصسرة»
’م- - -ن ال- - -دو‹ ،أامسش8 ،
صش - - -وت ›لسش ا أ
أاك -ت -وب -ر ،ع -ل -ى مشش -روع -ي ق -رار ﬂت -ل -ف،Ú
قدمتهما على انفراد كل من فرنسشا وروسشيا
’وضش -اع ‘ م -دي -ن -ة ح-لب السش-وري-ة،
بشش -أان ا أ
حيث تقدمت موسشكو Ãششروع قرار Ûلسش
’م - -ن ي - -دع - -و إا ¤ا’سشÎشش - -اد ب - -ا’ت- -ف- -اق
ا أ
’يصشال اŸسشاعدات إا¤
’مريكي  -الروسشي إ
ا أ
’ط -راف ع -ل -ى
اŸن -اط -ق اÙاصش -رة ،وي -حث ا أ
’عمال العدائية فورا ،والتأاكيد على
وقف ا أ
التحقق من فصشل قوات اŸعارضشة اŸعتدلة
ع -ن ““ج -ب -ه -ة ف -ت -ح الشش -ام““ (ال-نصش-رة سش-اب-ق-ا)
’رهابية كأاولوية رئيسشية.
ا إ
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كما رحب مششروع ألقرأر Ãبادرة سشتيفان دي
ميسشتورأ أألخÒة ،ألتي دعا فيها إأ ¤خروج مسشلحي
““جبهة ألنصشرة““ من أحياء حلب ألششرقية ويطلب
م-ن أأل· أŸت-ح-دة وضش-ع خ-ط-ة ت-فصش-ي-ل-ي-ة ل-ت-نفيذ
أŸبادرة.
وكانت فرنسشا قد قدمت بدورها مششروع قرأر
إأ› ¤لسش أألمن ،يدعو إأ ¤وقف إأطلق ألنار ‘
حلب وألغارأت أ÷وية وألطلعات أ÷وية ألعسشكرية،
وإأيصش - -ال أŸسش - -اع - -دة أإلنسش - -ان - -ي - -ة إأ ¤ألسش- -ك- -ان
أÙاصش -ري -ن ‘ أألح -ي -اء أل -ت -ي تسش -ي -ط -ر ع -ل -ي-ه-ا
أŸعارضشة بحلب.
وتعليقا على مبادرة باريسش ،قال مندوب روسشيا
أل -دأئ -م ‘ أأل· أŸت -ح -دة ف -ي -ت -ا‹ تشش -ورك ،Úإأن
روسشيا ،ألتي تÎأسش خلل ألششهر أ÷اري ›لسش
أألمن ،تعتقد أن إأجرأء تصشويت على مششروع ألقرأر
ألفرنسشي هو ““خطوة أسشتفزأزية للفيتو ألروسشي““،
مششددأ على أنه ل يرى إأمكانية تبني ›لسش أألمن
ألدو‹ أŸششروع ألفرنسشي.
وأك -د تشش -ورك Úأن م -ب -ادرة دي م -يسش -ت -ورأ ه -ي
أل -ن -ق -ط -ة أل -ت -ي ي -جب ع-ل-ى أعضش-اء ›لسش أألم-ن
ألدو‹ أن يتوحدوأ حولها ،وليسش مششروع ألقرأر
ألفرنسشي بششأان وقف إأطلق ألنار ‘ حلب.
وك -م -ا ك -ان م -ت -وق -ع -ا ،أسش -ت-خ-دمت روسش-ي-ا ح-ق
ألنقضش (ألفيتو) ضشد مششروع ألقرأر ألفرنسشي.
ويناقشش أعضشاء ›لسش أألمن  ،15منذ أسشبوع،
مسشودة ألقرأر ألفرنسشي ،بعد أن زأر وزير أÿارجية
ألفرنسشي جان مارك أيرو موسشكو ،يوم أÿميسش،
ووأششنطن ،يوم أ÷معة ،لبحث مششروع ألقرأر.
وكان دبلوماسشيون Ãجلسش أألمن ألدو‹ قالوأ

إأن -ه ع -ل -ى أل -رغ -م م-ن أن مشش-روع أل-ق-رأر أل-روسش-ي
يتضشمن قدرأ كبÒأ من أللغة أŸعقولة ،فإان عدم
وجود إأششارة إأ ¤وقف ألغارأت أ÷وية على حلب
Áثل مششكلة على أألرجح.
ويحتاج أي مششروع قرأر لتأاييد  9أعضشاء ‘
›لسش أألمن ،دون ÷وء أي من أألعضشاء أÿمسشة
ألدأئم Úللفيتو.
وك -انت أل -ولي -ات أŸت -ح-دة ق-د ع-ل-قت ،أألث-نÚ
أŸاضشي ،أÙادثات مع روسشيا بششأان تنفيذ أتفاق
وق -ف إأط -لق أل -ن -ار ‘ سش-وري-ا ،ب-ح-ج-ة ع-دم وف-اء
موسشكو بالتزأماتها بوقف ألقتال وضشمان وصشول
أŸسشاعدأت إأ ¤ألبلدأت أÙاصشرة.
من جهة ثانية ،صشادق ›لسش ألنوأب ألروسشي
(أل -دوم -ا) ،أ÷م-ع-ة  7أك -ت -وب-ر ،ع-ل-ى ألت-ف-اق بÚ
م -وسش -ك -و ودمشش -ق ح-ول نشش-ر وح-دأت م-ن أل-ق-وأت
أ÷وي -ة أل -روسش -ي -ة ع-ل-ى أرأضش-ي سش-وري-ا ألج-ل غÒ
مسشمى.
ودع -م أÛلسش ه -ذأ أل -ق -رأر ب -اإلج-م-اع ،ح-يث
صش- - -وت  446ن- -ائب حضش- -روأ ألج -ت -م -اع لصش -ال -ح
أŸصشادقة على ألتفاق.
وكان ‡ثلون عن روسشيا وسشوريا قد وقعوأ على
ألوثيقة 26 ‘ ،أوت من ألعام  ‘ ،2015دمششق ،ليتم
إأح- -ال -ت -ه -ا إأ› ¤لسش أل -دوم -ا م -ن ق -ب -ل أل -رئ -يسش
أل- -روسش- -ي ف- -لد ÒÁب -وت 9 ‘ ،Úأوت م -ن أل -ع-ام
أ÷اري.
وي -ن -ظ -م ألت -ف -اق أل -روسش -ي  -ألسش -وري شش-روط
أل- -وج- -ود غ ÒأÙدد أم- -ده Ûم- -وع- -ة أل- -ق -وأت
أ÷وي -ة أل -فضش -ائ -ي -ة أل-روسش-ي-ة أŸن-تشش-رة ‘ م-ط-ار
قاعدة حميميم ،ألذي تسشمح ألسشلطات ألسشورية
لروسشيا باسشتخدأم كامل بنيته ألتحتية وأرأضشيه،

بالتنسشيق مع أ÷انب ألسشوري ومن دون مقابل.
ويششدد ألتفاق على أن أÛموعة ترأبط ‘
حميميم أسشتجابة لطلب من أ◊كومة ألسشورية.
وتشش Òألوثيقة ،إأ ¤أن ““أسشتخدأم أÛموعة
أ÷وية ألروسشية سشيجري وفقا لقرأرأت قائدها،
وبناء على أÿطط أŸنسشقة من قبل كل أ÷انبÚ
(ألروسشي وألسشوري).
و“ن -ح أل -وث -ي -ق -ة أف-رأد أÛم-وع-ة أل-عسش-ك-ري-ة
ألروسشية وعائلتهم حصشانة وميزأت ،على غرأر
تلك ألتي يتمتع بها ألدبلوماسشيون.

شسروط موسسكو ’نسسحاب ““النصسرة““ من حلب

قال وزير أÿارجية ألروسشي ،سشÒغي لفروف،
إأن موسشكو مسشتعدة لدعوة دمششق للموأفقة على
خروج مسشلحي ““ألنصشرة““ من حلب مع أسشلحتهم،
وكشش -ف ع -ن شش -روط م -وسش -ك -و ل -ت -ن-ف-ي-ذ خ-ط-ة دي
ميسشتورأ بهذأ ألصشدد.
وأوضش -ح أل -وزي -ر ‘ ،تصش -ري -ح -ات ل -ل -ت -ل -ف -زي-ون
ألروسشي ،أ÷معة  7أكتوبر ،أن أŸسشلح Úألذين
سشيبقون ‘ أحياء حلب ألششرقية ،بعد أنسشحاب
““ألنصشرة““ ،يجب أن ينفصشلوأ عن ““ألنصشرة““ نهائيا.
وشش -دد ع -ل -ى ضش -رورة تسش -ج-ي-ل ه-ذأ ألل-ت-زأم ع-ل-ى
ألورق.
وتابع““ :إأنني سشمعت تصشريحات دي ميسشتورأ،
وفهمت أنها تتعلق بتنظيم ““ألنصشرة““ فقط .وإأذأ
خرج مسشلحو ““ألنصشرة““ مع أسشلحتهم باŒاه إأدلب،
ح-يث ت-ت-م-رك-ز ق-وأت أل-ت-ن-ظ-ي-م أألسش-اسش-ي-ة ،ف-ن-حن
مسشتعدون لدعم هذأ أ◊ل من أجل إأنقاذ حلب،
وسشنكون مسشتعدين لدعوة أ◊كومة ألسشورية لقبول
ذلك““.

تقارب النتائج يعقد مهمة تششكيل حكومة ائتÓفية جديدة باŸغرب

«العدالة والتنمية““ يفوز لثا Êمرة با’نتخابات الŸÈانية

أاعلنت وزارة الداخلية اŸغربية،
أان ح - -زب ال - -ع - -دال - -ة وال - -ت - -ن- -م- -ي- -ة
’سشÓمي حصشل على  125مقعد ‘
ا إ
ا’ن-ت-خ-اب-ات الŸÈان-ي-ة ،ف-ي-ما حصشل
’صشالة واŸعاصشرة على  102مقعد
ا أ
وا’سشتقÓل على  46مقعدًا.
وقد أسشتقرت نسشبة ألتصشويت ألنهائية
‘ ألنتخابات ألتششريعية ‘ حدود ،%43
فيما صشّوت قرأبة  7ملي Úناخ ٍ
ب مغربي،
من ›موع يفوق  15مليون ناخب.
وÃوجب أل - -ن - -ظ - -ام ألن - -ت- -خ- -اب- -ي ‘
أŸغ - -رب ،ل Áك- -ن ◊زب وأح- -د أل- -ف- -وز
ب-أاغ-ل-ب-ي-ة صش-ري-ح-ة ‘ أن-ت-خابات ألŸÈان
أŸؤولف من  395عضشو .ويتع Úعلى ألفائز
تشش -ك-ي-ل ح-ك-وم-ة أئ-ت-لف-ي-ة ،م-ا ي-ح-د م-ن
لحزأب.
ألنفوذ ألسشياسشي ل أ
وألفارق أŸتقارب ‘ ألنتائج ،يعني أن
تشش-ك-ي-ل ح-زب أل-ع-دأل-ة وأل-ت-ن-مية ◊كومة
أئتلفية جديدة سشيكون معقدأ.
وتعليقا على ألنتائج ،قال عبد أإلله بن
كÒأن ،رئ - - -يسش أ◊ك - - -وم - - -ة وأم Úع- - -ام

““ألعدألة وألتنمية““ ،إأن نتائج حزبه ““جد
إأي -ج -اب -ي-ة““ ،م-ع-تÈأ أن ““ألشش-عب أŸغ-رب-ي
كسشب كسشبا عظيما““ ،وأكد أن فوزه بدورة
ثانية سشيسشمح له باŸضشي قدما ‘ تنفيذ
إأصشلحاته ألجتماعية وألقتصشادية.
ك - -م - -ا أردف ب - -ن كÒأن ،أن خ- -ي- -ارأت
–الفات حزبه لتششكيل أ◊كومة أŸقبلة،
ب- -ع -د أن حصش -ل ع -ل -ى أŸرت -ب -ة أألو‘ ¤
أل -تشش -ري -ع -ي -ات ،م -ف -ت -وح -ة ع -ل -ى ج -م-ي-ع
أألحزأب ،باسشتثناء حزب وأحد ،يرى أنه
لن تكون هناك فرصشة للتحالف معه وهو
حزب أألصشالة وأŸعاصشرة ألذي حلّ ثانيا.
وأسشتبعد ‘ تصشريح صشحا‘ ،موأجهة
أ◊زب صش- -ع- -وب- -ات ل- -تشش -ك -ي -ل أ◊ك -وم -ة
أŸق- -ب- -ل- -ة ،وق- -ال““ :ل وج- -ود ل- -ل -ي -ق‘ Ú
ألسش -ي -اسش-ة ول-ك-ن-ن-ي أع-ت-ق-د أن أ◊زب ل-ن
ي-وأج-ه مشش-ك-ل-ة ل-ت-ك-وي-ن أ◊ك-وم-ة وغالب
ألظن أن ألوضشع سشيكون أقل صشعوبة من
ألفÎة أŸاضشية““.
وسش -ت -ف -رز ث -ا Êتشش -ري -ع-ي-اتŸ ،ا ب-ع-د
دسش -ت-ور  ،2011ت -رك -ي -ب -ة ج-دي-دة Ûلسش

أل - - -ن- - -وأب أل- - -غ- - -رف- - -ة أألو ‘ ¤ألŸÈان
أŸغربي ،و–الفا حزبيا سشيقود حكومة
جديدة.
وف- - -از أإلسش- - -لم- - -ي- - -ون ألول م- - -رة ‘
تاريخهم بالنتخابات ألŸÈانية أŸغربية
ق -ب -ل خ-مسش سش-ن-وأت ،ع-قب أح-ت-ج-اج-ات
وح -رأك شش-ع-ب-ي ق-ادت-ه ح-رك-ة  20فÈأير
ب-دأي-ة  ‘ 2011سش-ي-اق ““أل-رب-ي-ع أل-ع-ربي““،
تله تعديل ألدسشتور وتخلي أŸلك عن
بعضش ألسشلطات لتهدئة أألجوأء.
وبحسشب هذأ ألدسشتور أ÷ديد ،على
ألرغم من تخلي أŸلك عن بعضش سشلطاته
كجزء من أإلصشلحات ألدسشتورية ،إأل أنه
هو من يختار رئيسش أ◊كومة من أ◊زب
أل -ف -ائ -ر ب -الن -ت-خ-اب-ات وي-ك-ل-ف-ه ب-تشش-ك-ي-ل
ألتحالف أ◊كومي.
وي - -رأسش أŸلك أÛلسش أل - -قضش - -ائ - -ي
وأ÷هاز أألمني ،كما أن بعضش أŸناصشب
أل -رئ -يسش -ة م -ث -ل وزي-ر أل-دأخ-ل-ي-ة يشش-غ-ل-ه-ا
تكنوقرأط يعينهم أŸلك.

قبل ششهر من ا’نتخابات الرئاسشية

كلينتون تسسعى لتعزيز حظوظها ‘ ثا Êمناظرة اليوم
قبل ششهر من ألنتخابات ألرئاسشية ‘
 8ن -وف -م Èأل -دأخ -ل ،ب -إام -ك -ان ه-ي-لري
ك -ل -ي -ن -ت -ون ،أ◊اضش -رة ‘ أ◊ي -اة أل -ع -ام-ة
أألمÒكية منذ  25عاما كوزيرة خارجية
‘ ولية أوباما أألو ¤وسشناتورة سشابقة
وسشيدة أو ¤سشابقة ،أن تأامل ‘ ألوصشول
إأ ¤ألبيت أألبيضش ‘ ظل أسشتطلعات
للرأي تعكسش أرتفاع حظوظها ‘ دخول
ألتاريخ كأاول رئيسشة للوليات أŸتحدة.
ل -ك -ن ب -ال -رغ -م م-ن أألرق-ام أŸشش-ج-ع-ة
ل -ل -م -رشش -ح-ة أل-دÁق-رأط-ي-ة ،ف-إان أ◊م-ل-ة
ليسشت Ãنأاى عن مفاجأاة قد –صشل ‘
أل- -ل- -ح- -ظ- -ة أألخÒة ،وق -د شش -ه -دت م -ن -ذ
أنطلقها ألكث Òمن ألتقلبات وألتطورأت
غ ÒأŸتوقعة.
إأل أن م -ت -وسش -ط أسش -ت-ط-لع-ات أل-رأي
أل-وط-ن-ي-ة أألخÒة ،ي-ع-ط-ي ك-ل-ينتون تقدما
Ãق- - - -دأر  3,2ن -ق -اط ع -ل -ى خصش -م -ه -ا
أ÷م- - -ه- - -وري دون- - -ال - -د ت - -رأمبﬁ ،ددأ
ح-ظ-وظهما بـ %43,9م -ق-اب-ل  %40,7م -ن
ن -وأي -ا أألصش -وأت ،وف -ق إأحصش-اءأت تشش-م-ل
أŸرشش- -ح أل- -ل- -يÈت- -اري غ- -اري ج -ونسش -ون

وأŸرششحة عن أÿضشر جيل سشتاين.
و‘ ألوليات أألسشاسشية ألعششر تقريبا
ألتي سشتحسشم ألنتخابات ،ششهدت كلينتون
( 68ع -ام-ا) خ-لل أسش-ب-وع Úأرت-ف-اع-ا ‘
نسشبة ألتأاييد لها ،فعادت وتقدمت على
ت -رأمب ‘ ف -ل -وري -دأ ون-ي-ف-ادأ وك-ارولي-ن-ا
ألششمالية وكولورأدو ،كما عززت تفوقها
ع -ل -ي -ه ‘ ب -نسش -ي -ل-ف-ان-ي-ا .وإأن ك-انت ولي-ة
أوه -اي -و ت -ب-دو ‘ أل-وقت أ◊اضش-ر م-ؤوي-دة
ÿصشمها ،إأل أنها ليسش بحاجة للفوز بها
حكما لنيل ألرئاسشة.
وقبل أŸناظرة ألتلفزيونية أألو ¤بÚ
أŸرششح Úللرئاسشة ‘  26سشبتم ،Èكان
دون -ال-د ت-رأمب ( 70ع-ام-ا) ي-ت-بع كلينتون
بفارق ضشئيل ‘ أسشتطلعات ألرأي .وقال
أÿب ‘ Òج -ام -ع -ة ك-ول-وم-ب-ي-ا ب-ن-ي-وي-ورك
روب - -رت شش - -ابÒو ،إأن ““أ◊رك - -ة ك- -انت ‘
أŒاهه““.
لكن بعد أألدأء ألرديء لرجل أألعمال
ألÌي ‘ أŸناظرة ،خصشوصشا على ضشوء
سش -ل-وك-ه ب-ع-ده-ا ،أن-ع-كسش أل-ت-وج-ه لصش-ال-ح
كلينتون ،بحسشب أÈÿأء.

ويÎقب أŸرأقبون أن يكون للمناظرة
أل -ث -ان -ي -ة ،أل -ي -وم ،ب Úك -ل -ي -ن -ت-ون وت-رأمب
أنعكاسشها على حظوظ كل مÎششح ،فقد
ترتفع ألكفة لصشالح هذأ ألطرف أو ذأك.

الدÁقراطيون يلزمون ا◊ذر

ورغ - -م ت - -ق - -دم ك - -ل - -ي - -ن - -ت - -ون ،ي - -ل- -زم
أل- -دÁق -رأط -ي -ون أ◊ذر ق -ب -ل شش -ه -ر م -ن
ألن- -ت- -خ- -اب- -ات وي- -ت- -خ- -وف- -ون ك- -ثÒأ م- -ن
أŸقاطعة.
وسش -ع -ي -ا ل -ت -ح -ف -ي -ز ألشش -ب -اب وأل -نسش-اء
وأألق -ل -ي -ات وحّضش -ه-م ع-ل-ى أŸشش-ارك-ة ‘
ألتصشويت ،يششارك ‘ أ◊ملة بششكل نششط
ك -ل م -ن أل -رئ-يسش ب-ارأك أوب-ام-ا وألسش-ي-دة
أألو ¤ميششيل أوباما وألرئيسش أألسشبق بيل
ك- -ل- -ي -ن -ت -ون وألسش -ن -ات -ورة إأل -ي -زأب -يث وأرن
وألسش - - -ن - - -ات - - -ور وأŸرشش- - -ح ألسش- - -اب- - -ق ‘
ألن -ت -خ -اب -ات أل-ت-م-ه-ي-دي-ة ب ÊÒسش-ان-درز
وتشش -ي -لسش-ي ك-ل-ي-ن-ت-ون إأب-ن-ة ه-ي-لري وب-ي-ل
كلينتون ،وقد ينضشم نائب ألرئيسش ألسشابق
آأل غور أحد كبار أŸدأفع Úعن ألبيئة إأ¤
هذه أ÷هود.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مسشأالة الصشحراء الغربية ” حسشمها منذ ثÓثة عقود

بخاري :لن نتخلى عن كفاحنا من أاجل ا’سستقÓل
’·
أاكد ‡ثل جبهة البوليسشاريو با أ
اŸتحدة السشيد البخاري أاحمد ،أان النقاشش
حول مسشأالة الصشحراء الغربية ” حسشمه
منذ ثÓثة عقود وأان الششعب الصشحراوي
ل -ن ي -ت-خ-ل-ى ع-ن ك-ف-اح-ه م-ن أاج-ل ت-ق-ري-ر
اŸصش.Ò
أبرز ألبخاري أحمد ‘ ،مدأخلته أمام أششغال
أللجنة أأل‡ية ألرأبعة لتصشفية ألسشتعمار ،أن
أل -ن -ق -اشش ” حسش -م -ه وإأي-ج-اد أ◊ل وأف-ق ع-ل-ي-ه
ألطرفان ““إأل أن أŸغرب بدأ ‘ ألÎأجع ،ضشاربا
عرضش أ◊ائط بجميع ألقرأرأت ألدولية ذأت
ألصشلة ،ألنه خششي من نتائج ألسشتفتاء““.
وأضش -اف أل-دب-ل-وم-اسش-ي ألصش-ح-رأوي ،أن-ه م-ن
تلك أللحظة بدأ ألصشرح ‘ ألتهدم ششيئا فششيئا
إأ ¤أن وصش -ل ح -دودأ غ Òم -ق -ب -ول -ة؛ ح -يث ق -ام
أŸغرب بطرد أŸكون أŸد Êوألسشياسشي لبعثة
أŸينورسشو ششهر مارسش  ،2016أسشتهزأ باألمÚ
ل· أŸت - -ح- -دة ،رفضش أسش- -ت- -ئ- -ن- -اف
أل - -ع - -ام ل  - -أ
أŸفاوضشات أŸباششرة ب Úألطرف ،Úإأ ¤جانب
ألتصشعيد ألذي يقوم به ‘ منطقة ألكركرأت.
وأوضش -ح أل -ب-خ-اري أح-م-د ،أن ه-ن-اك خ-مسش-ة
أشش - -ي - -اء –دث ع - -ن- -ه- -ا ›لسش أألم- -ن أل- -دو‹
وﬁكمة ألعدل ألدولية وهي :نحن أمام مسشأالة
تصشفية أسشتعمار ،توأجد أŸغرب ‘ ألصشحرأء
ألغربية غ Òششرعي وهو Ãثابة أحتلل عسشكري
ي -جب إأن -ه -اؤوه ،ألشش -عب ألصش -ح-رأوي Áلك أ◊ق
غ Òأل - -ق - -اب- -ل ل- -ل- -تصش- -رف ‘ ت- -ق- -ري- -ر أŸصشÒ
وألسشتقلل ،جبهة ألبوليسشاريو يجب أن تششارك
‘ ك -ل دي -ن -ام -ي-ك-ي-ات ألسش-لم بصش-ف-ت-ه-ا أŸم-ث-ل
ألششرعي وألوحيد للششعب ألصشحرأوي وهي صشفة
ج ّسشدتها تضشحيات آألف ألششهدأء ألذين سشقطوأ
‘ ميدأن أŸعركة ،وأŸسشأالة أÿامسشة هي وضشع
خارطة طريق أين طلب من جبهة ألبوليسشاريو
وأŸغرب ألششروع ‘ مفاوضشات مباششرة من أجل
وقف إأطلق ألنار و–ديد كيفية إأجرأء أسشتفتاء
تقرير مصش Òألششعب ألصشحرأوي.
وأسش-ت-ط-رد ‡ث-ل ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-يسش-اري-و ي-قول:
““بعد مرور  16سشنة على حرب دموية أسشتعمل
فيها أŸغرب قنابل ألنابا ،⁄ألفسشفور أألبيضش
وألقنابل ألعنقودية“ ،كن ألطرفان من ألتوقيع
أمام ›لسش أألمن على ﬂطط للسشلم يرتكز

اششهار

أسشاسشا على عنصشرين :وقف إأطلق ألنار وإأجرأء
أسش -ت -ف -ت -اء ت -ق -ري -ر أŸصش ،Òو” تشش -ك -ي-ل ب-ع-ث-ة
لششرأف على تنظيم ألسشتفتاء ‘
أŸينورسشو ل إ
مارسش  1992ألذي يسشمح للششعب ألصشحرأوي
با◊سشم ب Úخيارأت ثلثة““.
وأك- -د أل- -ب- -خ- -اري أح- -م- -د ،أن -ه ب -ع -د ع -دي -د
ألتضشحيات ألتي سشالت فيها دماء كثÒة وبفضشل
أÛهودأت أŸبذولة من طرف أأل· أŸتحدة
وأل–اد أإلفريقي ” ،ألتوصشل إأ ¤حل للنزأع
م -ت -ف -ق ع -ل -ي -ه ب Úأل -ط -رف .Úم -تسش-ائ-ل““ :م-اذأ
سشنفعل نحن وأنتم ،نÎك فرصشة أ◊ل ونرجع
إأ ¤نقطة ألبدأية ،إأ ¤حرب مفتوحة ‘ منطقة
مهددة ‘ جانبها أÙاذي للسشاحل بتهديدأت
جدية““.
وت -أاسش -ف أل -دب -ل -وم -اسش -ي ألصش -ح -رأوي ل-ك-ون
أŸغرب ل يقدم سشوى خيارأت أنتهاك ألقانون
أل -دو‹ وألسش-ت-ح-وأذ ب-ال-ق-وة ع-ل-ى أرأضش-ي دول-ة
›اورة؛ أي Ãعنى أنتهاك ميثاق أأل· أŸتحدة
وأل–اد أإلفريقي.
وأكد ألبخاري أحمد أن جبهة ألبوليسشاريو
تريد ألسشلم ،كما تريد أن تكون ششريكا مسشؤوول
‘ إأط -ار أ÷ه -ود أأل‡ي -ة أإلف -ري -ق-ي-ة م-ن أج-ل
سش- -لم ع- -ادل ودأئ -م ،وق -ال““ :ع -ل -ى أŸغ -رب أن
يتعاون ‘ هذأ ألصشدد بدل أن يتعلق بأامنيات ل
أسشاسش لها““.
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انخفاضس ‘ معدل نشساطات ميناء بجاية

تراجع ‘ حركة البضصائع بنسصبة 08

%

بلغت حركة نقل وتفريغ البضشأئع اإ’جمألية Ãينأء بجأية ،خÓل الثمأنية أاششهر اأ’و ¤من السشنة ا÷أرية  7.5مليون طن ،مأ
يعني تراجعأ ملحوظأ بنسشبة  8بأŸئة مقأرنة بألسشنة اŸنصشرمة .واسشتنأدا Ÿديرية مؤوسشسشة مينأء بجأية،
فإأن هذا ا’نخفأضص نأ œعن تراجع صشأدرات اÙروقأت ،وقد بلغت نسشبة تراجع اÙروقأت خÓل
الفصشل اأ’ول لهذه السشنة  5.16بأŸأئة ‘ ،ح Úسشجل تراجع قدره  8.15بأŸأئة ‘ الفصشل الثأ Êمنهأ،
” تسشجيل ارتفأع ‘ حركة البضشأئع خأرج اÙروقأت ،قدر بـ  2.4بأŸئة ‘ مأ يتعّلق
كمأ ّ
“ت اإ’ششأرة إا ¤أان البضشأعة السشأئلة
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بألوارد
ّ
بلغت حجمأ إاجمأليأ قدر بـ  4.2مليون طن ،مأ يعني تراجعأ بنسشبة  %14مقأرنة بسشنة  ،2015بينمأ
قدرت البضشأعة السشأئبة الصشلبة Ãأ يفوق  3.1مليون طن.

لحد  0٩أاكتوبر  ٢0١٦م الموافق لـ  0٧محرم  ١٤٣٨هـ العدد ١٧١5٢
ا أ
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اعتماد  50دولرا لÈميل النفط ‘ قانون اŸالية خيار للنمو
اشسراف :سسعيد بن عياد

بداية مرحلة التحول ا’قتصصادي واŸؤوسصسصات أامام منعرج حاسصم
التوازن ب Úالفعالية
ا’قتصصادية والعدالة
ا’جتمـ ـ ـاعيـ ـة

اÿب Òكمال خفاشس:

اŸؤوسصسصة اإ’نتاجية
قادرة على التموقع
بتنافسصية عالية
‘ التجارة وا’سصتثمار
كلمة العدد

النجاعة والواقعية
فضسيلة بودريشس
يأتي قأنون اŸألية لعأم  2017دون ششك ،كورقة طريق
واضش -ح -ة Ãؤوشش -رات م -أل -ي-ة واق-تصش-أدي-ة دق-ي-ق-ة ،ب-ه-دف
مواصشلة مسشأر بنأء اقتصشأد إانتأجي متنوع ،حيث يأخذ
بع Úا’عتبأر اŸسشتجدات الواقعية ،على خلفية اعتمأده

اÿب Òمبتول :

توصصيات لتجاوز
ضصغط اŸيزانية
على ا÷هاز
ا’قتصصادي
معدل الـ  50دو’را كسشعر مرجعي لÈميل النفط ،وجأء
ذلك ت - -ع - -بÒا ع - -ن إارادة واضش - -ح- -ة ’سش- -ت- -غÓ- -ل اŸوارد
واإ’م -ك -أن -ي -أت اŸت -أح -ة ‘ ا÷ه -أز ا’ق -تصش -أدي بشش-ك-ل
عق ÊÓوبنجأعة عألية.
ل -ذا ،صش -أر ال -ي-وم ال-دور ع-ل-ى اŸؤوسشسش-أت ا’ق-تصش-أدي-ة
والقطأعأت ا’نفتأحية ،كي ترتقي إا ¤مسشتوى التحديأت
القأئمة ،وبأت حتميأ ا◊رصص على إاجراء قراءة دقيقة
وم- -ع- -م- -ق- -ة ل- -ل- -م- -ؤوشش -رات اŸأل -ي -ة وإاخضش -أع اŸشش -أري -ع
ا’سشتثمأرية للحوكمةÃ ،أ ‘ ذلك القطأعأت اإ’دارية،
التي تسشتهلك موارد معتÈة من ميزانية الدولة على غرار
السشيأحة ،حتى تتمكن من إانتأج قيمة مضشأفة تعوضص ‘
نهأية اŸطأف اŸصشأريف واأ’عبأء ،التي يتم إانفأقهأ
خأصشة على صشعيد تهيئة الهيأكل القأعدية.

دون ششك ،فإأنه ’ توجد سشيأسشة الهروب إا ¤اأ’مأم ،بل
ويسشجل بششكل ملموسص مواجهة الواقع بنظرة اقتصشأدية
ب-ح-ت-ة ،م-ع ا◊ف-أظ ع-ل-ى ال-ت-ح-ويÓ-ت ا’ج-ت-م-أع-ي-ة دون
الÎاج-ع ع-ن دع-م ا÷ب-ه-ة ا’ج-ت-م-أع-ي-ة وخ-أصش-ة ال-فئأت
الهششة.
‘ ق---أن--ون اŸأل--ي--ة ل--ع--أم  ،2017ي--ع--ول ع--ل--ى ع--دة
ق-ط-أع-أت ل-ت-ع-ويضص م-أ ت-ن-ف-ق-ه م-ي-زانية الدولة مثل
إادارة الضشرائب على وجه اÿصشوصص ،عن طريق
تسش--ري--ع وتÒة ال--ت--حصش--ي--ل ا÷ب--أئ--ي وف-ق-أ ل-ق-واع-د
’نصش--أف والشش-ف-أف-ي-ة ال-ت-أم-ة ،ح-ت-ى ي-دف-ع اŸع-ن-ي
اإ
بألرسشوم الضشريبية ،طواعية وبششكل تلقأئي مأ عليه،
ولعل قطأع السشيأحة بدوره صشأر مطألبأ برفع نسشبة
‰وه والرفع من مششأركته ‘ ›أل النمو ،من خÓل

مدير البحث Ãعهد العÓقات
لسسÎاتيجية
الدولية وا إ
لباريسس امانويل هاشس

الـ«أاوبي ـ ـ ـ ـب» “ ⁄ت
بل هي ‘ – ـ ـ ـ ـ ـ ـّول
وقرار ا÷زائر فاجأا
العديد من اÙللÚ

’جأنب ‘ ،ظل وجود
جلب عدد كب Òمن السشيأح ا أ
منأخ منأسشب على مدار فصشول السشنة.
يحتل قطأع الفÓحة وأايضشأ الصشنأعة التحويلية مكأنة ‘
تفعيل اŸعركة التنموية ،فيمأ يبقى اŸسشتهلك مطألبأ
ب -أ’ن -خ -راط ‘ ه -ذه ا◊رك -ي -ة ا◊ت -م -ي-ة وال-دي-ن-أم-ك-ي-ة
ا’ق-تصش-أدي-ة ال-وط-ن-ي-ة ال-ت-ي آان ل-ه-أ ال-ت-ح-رر ال-ن-ه-أئي من
التبعية إ’يرادات النفط اÙدودة ،وا’نفتأح على ›أل
تنموي حي يبنى بفضشل سشواعد وطأقأت ا’بتكأر للموارد
البششرية ،وعن طريق اسشتغÓل خريجي ا÷أمعأت ‘
اإ’قÓع ا’قتصشأدي الذي تتطلع إاليه ا÷زائر على اŸدى
اŸتوسشط ،كي تبلغ فيه نسشبة معتÈة من التنمية خأرج
قطأع اÙروقأت من خÓل القفز إا‚ ¤أعة اقتصشأدية
عألية وبتوخي النظرة الواقعية الدقيقة.
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اÿب Òكمال خفاشص
يتحدث عن اقتحام
لفريقية:
Óسسواق ا إ
ا÷زائر ل أ

اعتماد  50دولرا لÈميل النفط ‘ قانون اŸالية خيار للنمو

بداية مرحلة التحول ا’قتصصادي واŸؤوسصسصات أامام منعرج حاسصم

اŸؤوسصسصة اإ’نتاجية
قادرة على التموقع
بتنـ ـ ـافسصية ع ـ ـالية
‘ التج ـ ـ ـ ـ ـارة
وا’سصتثم ـ ـار

التوازن ب Úالفعالية القتصسادية والعدالة الجتماعية

“ت
Áثل قانون اŸالية لسسنة  ،2017الذي ّ
اŸصسادقة على مشسروعه من ›لسص الوزراء
لخ Òف- -رصس -ة ح -اسس -م -ة أاخ -رى
لسس- -ب- -وع ا أ
ا أ
ل‚از أاه -داف ال-ت-ح-ول الق-تصس-ادي ضس-م-ن
إ
معادلة تراعي بداية إارسساء أاسسسص التوازن
ب Úال- -ف- -ع- -ال- -ي- -ة الق- -تصس- -ادي- -ة وال -ع -دال -ة
الج -ت -م -اع-ي-ة ،وذلك ‘ اخ-ت-ي-ار يصسّ-ن-ف ‘
خانة «ا÷رأاة» وليسص اŸغامرة باعتماد سسعر
مرجعي لÈميل النفط Ãعدل  50دولرا.
سسعيد بن عياد

وب -ق -در م -ا أأث -ار ه-ذأ أÿي-ار تسس-اؤولت وت-خ-وف-ات أل-ب-عضس
ب -ال -ن -ظ -ر إأ ¤هشس -اشس -ة أأسس -وأق أÙروق-ات م-ن-د أأن ب-دأأت
أألسسعار ‘ ألÎأجع ‘ صسيف  ،2014ثم ألنهيار بوتÒة
متسسارعة بدأية من أأوأخر  ،2015فإان ألتوجه ألذي سسلكه
مسسار ضسبط أأحكام قانون أŸالية تشسجعه كما يبدو ‘
أŸرح -ل -ة أل -رأه -ن -ة ج-م-ل-ة م-ن أŸع-ط-ي-ات أأب-رزه-ا ت-ق-ري-ر
أŸؤوسسسسات أŸالية ألدولية بخصسوصس توقعات أأسسعار ألنفط
بوضسعها من جانب أÈÿأء ‘ حدود  51دولرأ للÈميل
خÓل سسنة  ،2017و‚اح أجتماع منظمة ألبلدأن أŸصسدرة
للبÎول «أوبيك» با÷زأئر ‘ إأرسساء توأفق لتجميد أإلنتاج
عند  32,5إأ 33 ¤مليون برميل يومي ،وإأعÓن بلدأن ذأت
ت -أاث ‘ Òت -وج -ه -ات ألسس -وق أل -ن -ف -ط -ي -ة م -ن «أوب -يك» م -ث-ل
ألسسعودية وإأيرأن ومن خارجها مثل روسسيا عن إأرأدة ‘
ألعمل على مسستوى أ◊ّد من تخمة ألعرضس ومرأعاة ألعودة
إأ ¤بروز معادلة ألسسعار متوأزنة تÎأوح ‘ مرحلة أأو ¤بÚ
 50إأ 60 ¤دولرأ Ãا يسس- -ت- -ج -يب Ÿط -الب أŸصس -دري -ن
وأŸسستهلك.Ú

إاسصÎاتيجية بأاهداف دقيقة

و‘ كل أ◊الت ،فإان قانون أŸالية ما هو سسوى وثيقة توفر
أŸوأرد و–ّدد أŸؤوشس- -رأت ل -دوأل -يب ألق -تصس -اد أل -وط -ن -ي
وتسسي ÒوŒهيز ألقطاعات من أأجل ألرفع من نسسبة ألنمو
وتعزيز ألنا œألدأخلي أÿام ليÎجم ‘ نهاية أŸطاف على
مسستوى ألتحسس Úمن ألقدرة ألشسرأئية وحماية أألمن أŸا‹
للمجموعة ألوطنية ،غ Òأأنه يتطّلب ‘ أ÷وهر كما دعا
إأليه أÿب Òعبد ألرحمان مبتول إأ– ¤ديد دقيق أألهدأف
أŸت -وخ -اة ضس-م-ن رؤوي-ة إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة ي-غ-لب ع-ل-ي-ه-ا أل-ط-اب-ع
ألقتصسادي ،من شسأانها أأن تقود إأ ¤بلوغ تلك أألهدأف.
ويقود هذأ إأ ¤حتمية ألتخلصس من ألذهنية ألبÒوقرأطية
ألتي ل تتعدى إأطار توزيع أألغلفة وأıصسصسات أŸالية
ألتي تخضسع لتسسي Òتقليدي  ⁄يعد له ›ال خاصسة بالنسسبة
للمؤوسسسسات وألهيئات ألتي ترتبط مباشسرة Ãوأرد أÿزينة
ألعمومية مثل أ÷ماعات أÙلية أŸطالبة بالتحول
إأ ¤عناصسر أقتصسادية منتجة لحتياجاتها ومن
ثّمة ضسرورة أأن تنخرط ‘ ديناميكية ألسستثمار
أÙلي وأإلقليمي ‘ سسوق مفتوحة على كافة
أأل‰اط Ãا ‘ ذلك ألشسرأكة ما بني أ÷ماعات
أÙل- -ي- -ة م- -ن أأج- -ل إأن- -ت- -اج ج -انب م -ن ألÌوة
أŸطلوبة لضسمان “ويل مشساريع وإأ‚ازأت.
ويوفر قانون أŸالية للسسنة ألقادمة أŸوأرد
ألتي تسسمح بتحقيق تلك ألنقلة وعدم أنتظار
حلول سسحرية  ⁄يعد لها ›ال ‘ ظلّ أŒاه أأسسوأق
أÙروق -ات إأ ¤م -ن -ع -رج أل -ت-حّ-ول ب-اŒاه مصس-ادر ج-دي-دة
للطاقة وتنافسسية شسديدة ‘ أÙروقات ألتقليدية ،خاصسة
ألغاز ألذي تعتمد عليه أ÷زأئر ‘ وقت تلوح ‘ أألفق
موأعيد أنتهاء ألعقود طويلة أألجل وألتوجه إأ ¤مفاوضسات
عسسÒة “يزها معادلة أرتباط أأسسعار ألغاز بأاسسعار ألبÎول
ألتي ل يتوّقع أأن يتعدى معدل –سسنها ألـ 55أأو  60دولر ‘
أŸنظور ألقريب.

الطاقات ا÷ديدة ‘ اŸشصاريع

لذلك ،فإانه يجب أأن تخضسع أÿيارأت ألسستثمارية وأ‚از
برأمج ألتنمية ◊تمية إأدرأج ألطاقات ألبديلة وعدم تضسييع
مزيد من ألوقت لتجاوز منعرج ألتحول ألطاقوي ‘ ألوقت
أŸناسسب أنسسجاما مع إأرأدة شسّق طريق بناء أقتصساد إأنتاجي
ومتنوع بينت أŸؤوشسرأت أأنه غ Òمسستحيل على ما فيه من
صس- -ع- -وب- -ات أأب- -رزه- -ا ذه- -ن- -ي -ات ‘ ب -عضس دوأل -يب أ÷ه -از
ألقتصسادي وأإلدأري ل يزأل يرأود أأصسحابها حلم ألتهاب
أأسسعار برميل ألنفط سسيتحّول ل ﬁالة إأ ¤كابوسس إأذأ ⁄
يتدأرك أأصسحاب ألشسأان أأهمية ألتحدي وأأولهم أأصسحاب
أŸؤوسسسسات وأŸسستثمرين وأŸتعامل Úألذين تعودوأ على ما
تدره «ألبقرة أ◊لوب».
وأنسسجاما مع أŸرحلة ،فإان متابعة و–ليل أأحكام قانون
أŸال -ي -ة مسس -أال -ة ت -ت -ع -ل -ق أأيضس -ا Ãدى ج -اه -زي -ة ألشس -رك -اء
ألقتصسادي Úوألجتماعي Úإلدرأك مدى خطورة أŸرحلة
وألتوجه إأ ¤ألتكيف معها بذهنية أيجابية ،بحيث يحرصس
ك- -ل ط- -رف ع- -ل -ى مسس -ت -وأه وضس -م -ن ﬁي -ط -ه ألق -تصس -ادي
وألجتماعي على تثم ÚأŸوأرد أŸتاحة وحسسن توظيفها
وفقا ÿيار ترشسيد ألنفقات وألÎكيز على إأنتاج ألÌوة.
وبالفعل ،فإان قانون أŸالية باعتماده على
معدل  50دولر لÈميل ألنفط يرمي
إأ ¤إأنتاج ألÌوة خارج أÙروقات
ب -األخصس قصس -د ت -ع -ويضس
أل - -ف- -ارق أŸف- -ق- -ود
ج - -رأء أن- -ه- -ي- -ار
أأسس-ع-ار أل-ن-ف-ط
وت-ع-زي-ز مسسار
ألتصسدي
لعجز

›لة «لسسÒانسص» ‘ عدد جديد

التجديد من بوابة الرهان
على اŸورد البشصري

رسصالة ود’’ت

ولعّل ألرسسالة ألتي يحملها قانون أŸالية ‘ فلسسفته ألتي
تتعدى إأطار أألرقام أŸالية تتلخصس ‘ أأنه  ⁄يعد من
›ال أأم -ام أل -ع -ن -اصس -ر ألق -تصس-ادي-ة أŸع-ن-ي-ة ب-السس-ت-ث-م-ار
وألتنمية وألتسسي ÒأŸا‹ سسوى ألدخول ‘ مرحلة ألتحول
م -ن م -رح -ل -ة أ◊صس -ول ع -ل-ى أŸوأرد أŸال-ي-ة ذأت أل-ط-اب-ع
أإلدأري م- -ن إأي- -رأدأت أل -ن -ف -ط إأ ¤أŸصس -ادر أŸال -ي -ة ذأت
ألطابع ألقتصسادي ألوأردة من ألسسوق ،عن طريق إأتباع
قوأعد أ◊وكمة وإأنتاج ألÌوة وإأتقان ألعمل وألرفع من
إأنتاجيته .ويسستشسف من هذأ أأن تضسييع أŸنعرج يتمخضس
عنه تبعات خطÒة بالنسسبة للمؤوسسسسة أ÷زأئرية ‘ كل
ألقطاعات ما يسستدعي Œنيد ألطاقات وحشسد أإلمكانيات
إل‚از ألوثبة ألقتصسادية بكل ما تعنيه من تقوية للقدرأت
ألوطنية وحماية لÓقتصساد ألوطني من موجة ألعوŸة ألتي
تدوسس على كل مÎدد أأو متخلف عن أتخاذ ما تقتضسيه
معركة ألسستثمار وأألسسوأق.
وأأمام ما Áكن وصسفه ببدأية ألتحول ألقتصسادي من بوأبة
ق -ان -ون أŸال-ي-ة أل-ذي ي-ب-دو أأن-ه ي-ن-درج ‘ سس-ي-اق أل-وأق-ع-ي-ة
وأل -ت -ط -اب -ق م -ع م -ؤوشس -رأت ألسس-وق ف-إان أŸؤوسسسس-ات ب-ك-اف-ة
أأن -وأع-ه-ا أأصس-ب-حت أل-ي-وم ‘ م-وأج-ه-ة ح-ت-م-ي-ة أل-ت-ك-ي-ف م-ع
أل- -ظ- -رف أ÷دي- -د ل- -يسس ب- -ال- -ب- -ق- -اء ‘ م -وق -ف أÓŸح -ظ
وأŸسس -تسس -ل -م ل -ت -ح -دي-ات ألسس-وق ألسس-ت-ث-م-اري-ة وأل-ت-ج-اري-ة
أŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى أل-ت-ن-افسس-ي-ة إأ‰ا ب-ام-تÓ-ك أإلرأدة وألرؤوية
لÓنخرأط ‘ مسسار ألتحول أليوم قبل ألغد لÓإفÓت من
تدأعيات أŸرحلة أŸقبلة بكل إأفرأزأتها ألصسعبة .وتكون
أÿط -وة أل -ن -اج -ع -ة م -ن ع-ت-ب-ة ألل-ت-زأم ب-ق-وأع-د أŸوأط-ن-ة
ألقتصسادية ومن أأبرزها دفع ألضسرأئب وألتصسريح بالعمال
لدى ألضسمان ألجتماعي وإأتباع أŸوأصسفات ‘ ألعملية
أإلنتاجية وألتحكم ‘ تركيبة أألسسعار مقابل ألكلفة لكسسب
معركة تنافسسية أألسسوأق.

متعاملي ألقطاع حول مسسار ألتجديد ألذي Áسس كافة جوأنب ألنشساط من أŸورد
ألبشسري إأ ¤أÿدمات كون ألهدف من ورأء ذلك إأرضساء ألزبون من توقيع عقد
أل -ت-أام Úإأ ¤أل-ت-ع-ويضس-ات .وأع-ت Èألق-تصس-ادي
أألسستاذ لعمÒي ‘ حديث لذأت أÛلة أأن
ألتنافسسية –سسم على مسستوى تسسي ÒأŸوأرد
ألبشسرية .كما سسلّط ألعدد ألضسوء على بعضس
أŸوأضس -ي -ع أل -ت -ي تشس -غ -ل أل -رأأي أل -ع -ام م-ث-ل
ألقرضس ألسسندي وألتخطيط وكذأ ألتكوين
فيما خ ّصس مقال شسركة «كات» للتأامينات
بعنوأن ألبقاء بالقرب من ألزبائن من خÓل
أل -ت -ك -وي -ن وأألي-ام أل-درأسس-ي-ة وأŸع-ارضس،
ب- -ي -ن -م -ا ت -رأه -ن م -ؤوسسسس -ة «ك -اشس» ع -ل -ى
«أŸن- -اج- -م- -نت أل- -تشس -ارك -ي» أل -ذي ي -ت -م
إأدرأجه ‘ دوأليب أŸؤوسسسسة .و‘ ركن
ن-ق-اشس ك-تب ب-ورب-ي-ة ع-ب-د أل-ك-ر Ëح-ول
أل- -ت- -ح- -ك- -م ‘ أأخ -ط -ار أ◊ري -ق دأخ -ل
مسستودعات ألتخزين.
Óشسارة أÛلة ألتي “يزت بحلة أأنيقة من حيث أÿرأج وأأللوأن تفتقر
ل إ
Ÿسساحة مÓئمة باللغو ألعربية‡ ،ا يحرم شسريحة وأسسعة من ألقرأء Ãا ‘ ذلك
أأهل ألختصساصس وزبائن شسركات ألتام Úمن ألسستفادة ألدقيقة من أŸعلومات
ألتي –ملها.
سسعيد /ب

فضسيلة بودريشص
تشسّكل إأفريقيا كما يتّفق أÈÿأء ،سسوقا وأسسعة وقريبة من
أ÷زأئر وتوصسف ‘ ألوقت ألرأهن بالسسوق ألناشسئة ،ألتي
– ّسسنت فيها ألقدرة ألشسرأئية كثÒأ ،وموأصسفات أ÷ودة
لديها غ Òمبالغ فيها وللجزأئر
ح-ظ-وظ ق-وي-ة ل-ت-ت-م-وق-ع بشس-ك-ل
أسسÎأت-ي-ج-ي ب-دأخ-ل-ها..أقÎبت
«ألشسعب ألقتصسادي» من أÿبÒ
ك -م -ال خ -ف -اشس ل -تسسّ-ل-ط ألضس-وء
على آأفاق ألشسرأكة ب Úأ÷زأئر
وإأف-ري-ق-ي-ا أق-تصس-ادي-ا وŒاري-ا..
خ -اصس -ة أأم-ام ره-ان-ات أل-ت-ن-م-ي-ة
ألتي رفعتها أ÷زأئر ،لتؤوسسسس لقتصساد قوي وبديل عن
ثروة أÙروقات ،وأأوضسح ألدكتور خفاشس أأن للجزأئر
جميع أإلمكانيات ،ألتي تبوأأها لتحتل مكانة هامة ،ضسمن
ق -ائ -م -ة أŸصس -دري -ن ن-ح-و أÿارج وخ-اصس-ة ن-ح-و أل-ب-ل-دأن
أإلفريقية لعدة عوأمل ،تتصسدرها ما تتسسم به ألسسوق
أإلف -ري -ق -ي -ة ،ك -ون -ه -ا تشسÎط م -ع -اي Òم-ع-ق-ول-ة ل-ل-م-ن-ت-وج
أŸطروح على مسستوى أأسسوأقها ،وصسار على مسستوأها
طلب كب Òللمنتجات بينما ألعرضس بها ما زأل أأقل ‡ا
تسستوعبه أأسسوأقها ،وهنا توجد فرصسة كبÒة للجزأئر من
أأجل توف Òألعرضس ،كون ألقدرة ألشسرأئية بدأأت تتحسسن
ول تشسÎط م -ن -ت -وج -ا م -ب -ال -غ ‘ ج -ودت-ه .وح-اول أÿبÒ
ألقتصسادي –ديد ألبلدأن ألتي Áكن أأن تنطلق أ÷زأئر
منها ،للسسيطرة Œاريا على ألعديد من أأسسوأق ألبلدأن
أإلفريقية ،و‘ صسدأرتها دول إأفريقيا ألغربية أأو ما يطلق
عليها بإافريقيا ألفرنكفونية ،على غرأر كل من ألسسينغال،

Óسسوأق وÁكنها بسسهولة أأن تصسل
درأسسات أسستشسرأفية ل أ
إأ ¤أŸسس -ت -ه -لك أإلف -ري-ق-ي وت-ف-رضس ت-وأج-ده-ا ب-ق-وة م-ا
تصسنعه.

ا’سصتثمار  ..حتمية ’ مفر منها

أأما فيما يتعّلق بدولة جنوب إأفريقيا ،ألتي لديها مدأخيل
م- -ال -ي -ة م -رت -ف -ع -ة وم -ع -تÈةÁ ،ك -ن أأن ت -ت -وج -ه أ÷زأئ -ر
بصسادرأتها نحو هذه ألدولة من خÓل ألفوأكه ذأت أ÷ودة
ألعالية ،نذكر من بينها ألتمور وأ◊مضسيات وحتى أŸوأد
أل- -غ- -ذأئ -ي -ة وأÿضس -ر ،وب -اŸوأزأة م -ع ذلك تشس -ك -ل سس -وق
ألكامÒون معÈأ هاما قصسد ألتوغل على مسستوى أأسسوأق
دول إأفريقيا ألوسسطى ،وÁكن أأن تسستغل أ÷زأئر حسسب
ت-ق-دي-ر أل-دك-ت-ور ك-م-ال خ-ف-اشس م-ك-ان-تها
وعÓ- - -ق- - -ت- - -ه- - -ا أ÷ي - -دة دأخ - -ل أل–اد
أإلف - -ري - -ق - -ي ،وتÎج - -م - -ه ‘ أل - -ت- -ع- -اون
ألق-تصس-ادي وم-ن أأج-ل ألسس-ت-ث-م-ار أل-ذي
صس -ار ح -ت -م -ي -ة ل م -ف -ر م -ن-ه-ا ،ب-ال-نسس-ب-ة
للمؤوسسسسات ألكÈى ألقادرة على منافسسة
أŸؤوسسسسات أألجنبية ،وÁكن بفضسل هذأ
ألسس-ت-ث-م-ار أأن يسس-م-ح ب-ت-ح-ق-ي-ق مدأخيل
معتÈة من ألعملة ألصسعبة .وقال أÿب ‘ Òشسقّ آأخر يتعّلق
ب -ك -ي -ف -ي -ة تشس -ج -ي-ع ألسس-ت-ث-م-ار أل-وط-ن-ي ‘ أÿارج وك-ذأ
ألتصسدير كقوة أقتصسادية يعوّل عليها على أŸدي Úألقريب
وأŸت -وسس -ط ،إأع -ادة أل -ن -ظ-ر ‘ أل-ن-ظ-ام أŸا‹ ،وتسس-ه-ي-ل
ع -م -ل-ي-ة –وي-ل م-دأخ-ي-ل أŸؤوسسسس-ات ب-ال-ع-م-ل-ة ألصس-ع-ب-ة،
و–دث عن وجود درأسسة تهدف إأ ¤إأعادة ألنظر ‘
أŸيكانزم ،على أعتبار أأن أŸدأخيل خارج أÙروقات
بالعملة ألصسعبة –صسل ع Èقنوأت ألتصسدير وأسستثمار
أŸؤوسسسس- -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ أÿارج .وي -ع -ت -ق -د خ -ف -اشس أأن
بوأسسطة ألسستثمار ألوأسسع وأŸعمق Áكن رفع تنافسسية
وأنتشسار أŸنتوج ألوطني بالشسكل أŸطلوب .وبخصسوصس
إأن كانت أآللة أإلنتاجية مهيأاة فع Óلقتحام أألسسوأق
أإلفريقية ،أأكد ألدكتور كمال خفاشس وجود ما ل يقل عن
 20مؤوسسسسة متوسسطة ،مؤوهلة وتصسدر نحو أÿارج بصسورة
منتظمة ،وفوق كل ذلك لديها خÈة وŒربة ‘ ›ال
ألتصسدير ،وبحوزتها كذلك أإلمكانيات ألÓزمة وŒري

ضصرورة التعجيل
‘ مراجعة ميكانزمات
اŸنظومة اŸصصرفية

‘ ح ÚأŸؤوسسسسات ألصسغÒة مازألت  ⁄تصسل بعد ،لكن
Áكنها على أŸدى أŸتوسسط أأن تصسل إأ ¤هذه أألسسوأق،
شسرط أأن تكتل ‘ شسكل ›موعات تضسم من  7إأ10 ¤
›موعات ‘ ›ال مع ،Úوتسستثمر كقوة وأحدة“ ،اما
مثل أŸؤوسسسسات أإليطالية ألتي لديها Œربة رأئدة ‘
هذأ أÛال ،وÁكن بذلك أأن تقتحم أألسسوأق بقوة وثقة
وبتنافسسية عالية .وسسلط أÿب Òخفاشس ألضسوء كذلك على
آأفاق ألتصسدير ‘ ظّل سسريان ألنموذج ألقتصسادي أ÷ديد
وأ◊ظوظ ألقائمة بفعل أإلسسÎأŒية ألتنموية أÛسسدة،
ألتي “تد إأ ¤غاية عام  ،2019مشسÎطا بعضس أإلجرأءأت
مثل مرونة أألدأء أŸصسر‘ وألتكوين وكذأ تهيئة أŸوأنئ
للتصسدير ،حتى تتمكن أŸؤوسسسسة من أللتزأم بطلبيات
ألصسادرأت ،إأ ¤جانب ضسرورة أأن تتوجه أŸؤوسسسسة نحو
ألب -ت -ك -ار وت-ع-ت-م-د ن-ظ-ام ألسس-تشس-رأف ،ل-ت-ق-دي-ر مسس-ب-ق-ا
أحتياجات أŸسستهلك ع Èأألسسوأق أألجنبية وأإلفريقية
ع -ل -ى وج -ه أÿصس -وصس .وم -ن أŸقÎح-ات أل-ت-ي ط-رح-ه-ا
أل -دك -ت -ور ضس -رورة أأن ت -خصسصس أŸؤوسسسس -ة غ Ó-ف -ا م -ال-ي-ا
لÓ-سس-ت-ث-م-ار ،وب-اŸق-اب-ل تسس-ت-ف-ي-د م-ن ق-روضس ألصس-ن-دوق
أÿاصس بÎق-ي-ة ألصس-ادرأت ع-ل-ى سس-ب-ي-ل أŸث-ال ،ل-ت-ط-وي-ر
نشس -اط -ه -ا ألسس -ت -ث -م-اري ،إأذأ ك-انت ل-دي-ه-ا رغ-ب-ة وضس-م-ن
أأجندتها مشساريع وأعدة.
ولشسك ‘ أأن أ÷زأئر تتوفر على منتجات وموأد ﬂتلفة
Áكن تسسويقها عﬂ Èتلف بلدأن ألعا ⁄خاصسة ألوجهة
أإلف -ري-ق-ي-ة أŸه-م-ة ب-ح-ك-م ق-رب أŸسس-اف-ة ،وع-دم وج-ود
منافسسة قوية دأخل هذه أألسسوأق ،ويلفت أÿب Òألنتباه
كي يتم ألÎكيز على ألفÓحة أ◊ديثة ،وعندما ينجح هذأ
ألقطاع من خÓل أسستعمال ألوسسائل أ◊ديثة ،يتم ألنفتاح
على ألصسناعة ألغذأئية ألناجحة ‘ أ÷زأئر ،لتصسديرها
وتصس -دي -ر أÿضس -ر وأل-ف-وأك-ه أل-ط-ازج-ة أأو أŸصس-ن-ع-ة ،إأ¤
ج-انب ألع-ت-م-اد ع-ل-ى ألصس-ن-اع-ة أل-بÎوك-ي-م-اوي-ة ‘ ،ظّ-ل
وج- -ود ق- -درأت ل -ت -ح -وي -ل أŸوأد أل -بÎول -ي -ة لسس -ت -خ -رأج
ألبÓسستيك وما إأ ¤غ Òذلك ،يضساف إأ ¤ذلك ألصسناعة
أ÷زأئ -ري -ة أل -ن -اشس-ئ-ة ‘ ›ال أألج-ه-زة أل-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة
وألل-كÎون-ي-ة وأŸن-ط-ق-ة ألصس-ن-اع-ي-ة أل-ك-ائ-ن-ة ب-ولي-ة برج
بوعريريج تعكسس ما تنتجه ،إأ ¤جانب قطاع ألدوأء،
وصسناعة ألدرجات وألوصسول ببعضس ألصسناعات على أألقل
إأ ¤نسسبة أندماج تناهز حدود ألـ  30باŸائة.
يرى أÿب Òأأنه بات من ألضسروري ،أأن يتم أتخاذ إأجرأءأت
صسارمة لتسسهيل ألسستثمار خاصسة على ألصسعيد ألدأري،
وت -ق -د ËأŸسس -اع -دة ل -ل -دول -ة م -ن خ Ó-ل ت -وف Òأل -ع -ق-ار
ألصس -ن -اع -ي ،ح -ت -ى ت -ت -ف-رغ أŸؤوسسسس-ة لÓ-ن-ت-اج ،وت-خ-ت-ف-ي
أل -ع -رأق -ي -ل وي -ك -ون أÙي -ط ‘ خ-دم-ة أŸؤوسسسس-ة ،أل-ت-ي
صسارت ألعصسب لكل معركة أقتصسادية و–دي تنموي.
ل يخفى أأن أ÷زأئر دأئمة ألهتمام بشسرأكتها مع ألدول
أإلفريقية بحكم أ÷وأر ،وكذأ ألعÓقات ألتاريخية ألقوية،
أل -ت -ي  ⁄ت -ب -خ-ل ف-ي-ه-ا ب-اŸسس-اع-دة أق-تصس-ادي-ا وسس-ي-اسس-ي-ا
ودبلوماسسيا ،علما آأخر أتفاقيات أأبرمتها خÓل ألسسنة
أ÷ارية “ثلت ‘ ألتوقيع على  20عقدأ مع مؤوسسسسات
أقتصسادية وŒارية من دولتي تشساد وكوت ديفوأر ،بغÓف
ما‹ إأجما‹ ل يقل عن حدود  145مليون دولر أأمريكي.
وتنظر أ÷زأئر إأ ¤إأفريقيا باهتمام ،وتسسعى بالدرجة
أألو ¤لÎقية صسادرأتها خارج قطاع أÙروقات وتنويع
أقتصسادها أنطÓقا من أأسسوأق هذه ألدول.
ولعّل أأهم أŸؤوشسرأت ألتي تعزز ‚اح أ÷زأئر ،توفرها
على مؤوهÓت كبÒة “كنها من أقتحام أأسسوأق ألقارة
ألسسمرأء ،من خÓل توفرها على منشسآاتها ضسخمة ،من
بينها مشسروع أŸيناء ألكب Òللوسسط ومشسروع خط ألسسكك
أ◊دي-دي-ة أل-ع-اب-رل-ل-ق-ارة أإلف-ري-ق-ية .وتهتم أ÷زأئر ألتي
–تضسن قبل نهاية ألسسنة أ÷ارية ،أŸنتدى أ÷زأئري
أإلفريقي ،للمشساركة ‘ برنامج ألربط ألكهربائي للقارة
ألسس -م -رأء أŸسس -ط -ر م -ن ط -رف م-ن-ظ-م-ة أأل· أŸت-ح-دة
وأل–اد أإلفريقي مع حلول آأفاق عام .2030

›لة «ايكو نيوز» لنادي الصسناعيÃ Úتيجة

اŸؤوسصسصات ا’نتاجية –تاج للمرافقة لتأاكيد مكانتها ‘ السصوق
دعا كمال مول رئيسس نادي أŸقاول ÚوألصسناعيÚ
Ÿت -ي -ج -ة إأŒ ¤ن -ي -د أل-ق-درأت ‘ إأط-ار م-رأف-ق-ة
ألسس-ي-اسس-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ح-ول ألق-تصس-ادي وتعزيز
مكانة منظمته ‘ ألسساحة .وأأشسار ‘ أفتتاحية
›لة ألنادي إأ ¤توفر أŸنتوج أ÷زأئري على
عنصسر أ÷ودة وقدرة أŸؤوسسسسة على ألدخول
‘ ألتنافسسية وألتكامل مÈزأ إأدرأك أأهمية
ت -وسس -ي -ع ›الت أل -نشس -اط وت -ق -وي-ة صس-ف-وف
ألنادي بإاحدأث ÷ان قطاعية جديدة تتعلّق
ب-ال-ف-ن-ون أŸط-ب-ع-ي-ة وأل-ط-ب-اع-ة وأŸيكانيكا
وألتجميل .وتناول ألعدد  58جملة من أŸوأضسيع ذأت
ألشسأان با◊ياة ألقتصسادية أÙلية ودأخل أŸؤوسسسسة مثل تسسي Òألتأامينات
‘ ›ال أıاطر وتقييمها وتكر Ëألطلبة أŸشسارك ‘ Úمسسابقة أأشسرفت عليها وكالة
«نازأ».
وعن نشساط ألنادي فقد أأورد ألعدد تقريرأ حول أ÷معية ألعامة بعنوأن موأصسلة
Œسسيد أللتزأمات تلته كلمة رئيسس ألنادي ألذي أأكد حرصس أألعضساء على ألتوأجد ‘

اصسدارات

تصسدر ›لة «لسسÒأنسس» ألفصسلية ألتي يصسدرها أÛلسس ألوطني للتأامينات ملفا
حول ألتجديد ‘ قطاع ألتأامينات من خÓل ألرهان على أŸورد ألبشسري ،كما أأبرز
مسس -أال -ة وضس -ع ألق -تصس -اد أل -رق-م-ي ‘ خ-دم-ة ألق-تصس-اد أل-وط-ن-ي .وت-ن-اول أŸل-ف
أŸتضسمن سسلسسلة لقاءأت مع أحÎأفي Úمن ألقطاع وخÈأء ‘ أŸيدأن ﬂتلف
Óنسسان كونه
جوأنب مسسار Œديد سسوق ألتأامينات أنطÓقا من رد ألعتبار ل إ
أ◊لقة أŸركزية ألتي –ّقق ألقيمة أŸضسافة .ومن أŸوأضسيع ألتي وردت ‘ أŸلف
إأدرأج ألتكنولوجيات أ÷ديدة ‘ أإلعÓم وألتصسال ،خاصسة أل›Èيات ذأت ألصسلة
بالتوقعات وألحتمالت .وأأشسار كسسا‹ إأبرأهيم رئيسس أل–اد أ÷زأئري لشسركات
ألتأام Úوإأعادة ألتأام ‘ Úحوأر للمجلة أأن ألتجديد يشسّكل ﬁركا للتنمية وألنمو
ألسسÎأتيجي للقطاع ويشسمل باألخصس ألرقمنة وأÿدمات وألتنظيم .وأأضساف أأن
إأدخال ألدفع أللكÎو ‘ Êعمل شسركات ألتأام Úيؤوكد مدى ألقدرة على إأدخال
تكنولوجيات أإلعÓم وألتصسال أ÷ديدة وهو أأمر يشسكل –ديا Ÿؤوسسسسات ألتأامÚ
Œاه زبائنها .ومن جانبه فصسل مدير ألدرأسسات ألعليا ‘ ألتأامينات بوغاشسيشس
سسبتي ألدور ألذي تقوم به أŸدرسسة من خÓل ألتكوين ألرأمي إأ ¤تنمية ألكفاءأت،
موضسحا أأن ألتجديد ينطلق من ألÈأمج .ورصسدت أÛلة آأرأء ورؤوى عدد من

أŸي -زأن أل -ت-ج-اري ب-ت-حسس Úألصس-ادرأت وأل-رف-ع م-ن م-وأرد
ألسسياحة وأÿدمات وتقليصس عق ÊÓلÓسستÒأد ،ذلك أأن
Óم -ن
–سس ÚأŸي- -زأن أل- -ت- -ج- -اري ه- -و أأفضس- -ل ضس -م -ان -ة ل  -أ
ألق -تصس -ادي وأل -غ -ذأئ -ي ك-م-ا يشس Òإأل-ي-ه أÙل-ل ألق-تصس-اد
وأŸا‹ أأﬁمد حميدوشس ،بحيث أأن سسÓمة أقتصساد بلد ما
ترتكز على مدى قدرته ‘ ألتصسدير وليسس ‘ أ◊ّد من
ألسستÒأد.

تخوضص ا÷زائر منذ انطÓق
سس- - -ري- - -ان خ- - -ي - -ار ال - -ن - -م - -وذج
الق -تصس -ادي ا÷دي-د ،م-ع-رك-ة
ت-ن-م-وي-ة ب-وتÒة أاسس-رع و–دي
أاق- -وىŸ ،واصس- -ل- -ة إا‚از أاه- -داف
ال -ت -ن-م-ي-ة ال-كÈى ع-ل-ى مسس-ت-وى
ج -م -ي -ع ال -ق -ط-اع-ات ،ول-ي-ت-ن-اسسب
لم- -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة
ال- -ن- -م- -و م- -ع ا إ
اŸذه -ل -ة وال -بشس-ري-ة الÌي-ة ال-ت-ي
ت -ن -ت-ظ-ر السس-ت-غÓ-ل ا÷ي-د ،ح-ت-ى
ت -ق-ف-ز ا÷زائ-ر إا ¤مصس-اف ال-دول ال-ن-اشس-ئ-ة،
ل التصسدير خارج قطاع اÙروقات ،يعّد بوابة
ولع ّ
إانتاج الÌوة و–صسيل مداخيل معتÈة بالعملة
الصسعبة ،من شسأانها أان توسسع من حجم اŸؤوسسسسات
لن- -ت- -اج- -ي- -ة ل- -ل- -نسس- -ي- -ج
وت - -رف- -ع م- -ن ال- -ق- -درات ا إ
اŸؤوسسسساتي .إاذا بات كل شسيء جاهز ليتحّقق ما هو
م -نشس -ود ع -ل -ى الصس -ع -ي -د الق -تصس -ادي ،ب-ع-ي-دا ع-ن
إاي -رادات ال -ن -ف -ط والÌوات ال -ب -اط -ن -ي -ة ،وي -ب -ق-ى
لقÓع الصسحيح مفتاح تقدم قاطرة التنمية.
ا إ

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

بهذه الطريقة Áكن للمؤوسصسصات
الصصغÒة أان تقتحم اأ’سصواق

ألذي ينتمي إأ ¤أل–اد ألقتصسادي لدول غرب إأفريقيا،
ويعّد ﬁركا أقتصساديا من حيث تبادل ألبضسائع وألسسلع ‘
هذه أŸنطقة ،وفوق كل ذلك يشستهر بارتفاع نوعا ما
للقدرة ألشسرأئية لشسعبه ،وعادأته ألسستهÓكية تشسبه نوعا
ما عادأت أ÷زأئري .Úووقف خفاشس ‘ هذأ أŸقام على
ضسرورة أأن تسستغل أ÷زأئر لعÓقتها أ÷يدة أŸشسÎكة مع
ألسسينغال ‘ ،أÛال ألقتصسادي وتسسهيل عملية أقتحام
أŸؤوسسسسات ألوطنية أÿاصسة وألعمومية على حّد سسوأء
ه -ذه أŸن -ط -ق -ة ‘ ،ظ ّ-ل أ◊ظ -وظ أل -ك -بÒة لن -تشس -اره-ا
بسس- -رع- -ة وك- -ذأ “وق- -ع -ه -ا عﬂ Èت -ل -ف أأسس -وأق أل -ق -ارة
ألسسمرأء .وتتميز دولة ألسسينغال بتصسديرها للموأد أألولية،
حيث لديها مدأخيل وميزأنية معتÈة وكذأ ألقدرة على
ألسستÒأد مثل أŸوأد أŸصسنعة على غرأر أŸوأد ألغذأئية
وأألجهزة ألكهرومنزلية وأإللكÎونية وأألدوية و..و ..ألتي
بإامكان أأن توفرها أŸؤوسسسسة أ÷زأئرية بسسهولة ومعايÒ
مقبولة ،وبأاسسعار منافسسة ،مقارنة باŸنتجات ألتي تتدفق
من قارتي أأوروبا وآأسسيا ،وبذلك يتسسنى لها حجز مكان
قار ‘ أأسسوأق دول إأفريقيا ألغربية.
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أŸيدأن من أأجل موأجهة أألزمة ألقتصسادية مسسج Óبعضس أŸؤوشسرأت أليجابية ألتي
أأ‚زتها ألبÓد مثل أحتياطي ألعملة أألجنبية وتسسديد أŸديونية أÿارجية ‘ سسنة ،2005
غ Òأأن أ◊اجة أليوم تبقى للمؤوسسسسات ألتي –تاج للمرأفقة لتأاكيد مكانتها ‘ ألسسوق
أÙلية وأÿارجية.
وأأكد ‘ تصسريح له أأن ألنادي يبقى مصسدر أقÎأح إأ ¤جانب أ◊كومة.
وتناول مدير أÛلة رشسيد سسماد جانب ألعدألة ألجتماعية مشسÒأ إأ ¤إأعÓن أŸنظمة
ألدولية للعمل ألذي يكرسس أŸسساوأة ‘ أ◊قوق لكافة ألبشسرية ‘ ألسستفادة من أÛهود
ألقتصسادي وألجتماعي دون “ييز ومن ثّمة فإان ألتقشسف يكون غ Òعادل إأذأ شسمل فقط
ألفئات ألضسعيفة .وتضسمن ألعدد خÓصسة حول ما تعرفه مدينة ألبليدة من إأعادة للتهيئة ورد
ألعتبار للحدأئق ألعامة على مسستوى مدينة ألورود مثّمنا أنخرأط أŸتعامل ÚألقتصساديÚ
‘ هذأ أŸسسار بالتزأمهم بتمويل  11عملية مسسجلة تعبÒأ عن روح أŸوأطنة.
Óشسارة ،تخصسصس ›لة نادي ألصسناعيŸ Úتيجة  3صسفحتا فقط للمادة باللغة ألعربية وهو
ل إ
حيز يبدو ضسئي Óبالنظر لقوة ألنادي ومسساحة أŸقروئية باللغة ألوطنية ،خاصسة ‘ أأوسساط
أŸقاول Úورؤوسساء أŸؤوسسسسات وأÈÿأء وأ÷مهور أŸتيجي ألوأسسع ،خاصسة وأأن ألنادي يلقي
بجسسور ألتعاون مع أ÷امعة ومعاهدها أıتلفة.
سسعيد /ب

اÿب Òمبتول ‘ تشسخيصص مؤوشسرات قانون اŸالية:

توصصيات لتجاوز ضصغط اŸيزانية على ا÷هاز ا’قتصصادي
تدقيق سسياسسة الدعم والتحويÓت الجتماعية وإاصسÓح ا÷باية

تّوقع صسندوق النقد الدو‹ معدل سسعر
برميل النفط بـ  51دولرا ،خÓل سسنة
لم- - -ر ال- - -ذي يشس- - -ك - -ل
 ، 2017غ Òأان ا أ
إازع - -اج- -ا ،ب- -حسسب اÿب Òالق- -تصس- -ادي
ع-ب-د ال-رح-م-ان م-ب-ت-ول ،ه-و سس-ع-ر ال-غ-از
ال- -ط- -ب -ي -ع -ي ال -ذي Áث -ل ث -لث إاي -رادات
الشس - -رك - -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -م- -ح- -روق- -ات
«سسوناطراك»(مع تقديرات بـ  50باŸائة
‘  )2020ذلك أان سس- -ع- -ر ال -غ -از ،ب -حسسب
ذات التقرير بلغ أادنى مسستوياته ‘ الـ
لخÒة ،بسس-بب ان-ه-ي-ار أاسس-عار
 12سس-ن-ة ا أ
البÎول وارتفاع حجم العرضص الروسسي
لسسيوية.
وضسعف الطلب ‘ السسوق ا آ
بعد أأن سسجل أأن قانون أŸالية للسسنة أŸقبلة
يتوقع -رغم أنخفاضس أعتمادأت ألتجهيزأت
بـ  30باŸائة -رصسيدأ للخزينة ألعمومية بـ
 1248مليار دج ،أأي (وفقا Ÿعدل صسرف دولر
لـ  109دج) توقع عجز بـ  42 ,11مليار دولر،
ما يعادل  8باŸائة مقابل نسسبة عجز تقدر بـ
 15باŸائة ‘ سسنة . 2016

ا◊ذر من خطر الت ّضصخم

أأمام مؤوشسرأت طارئة وحتى Áكن موأجهة
ضسغوطات أŸيزأنية على ألقتصساد ألوطني،
دعا مبتول ‘ تصسريح لـ «ألشسعب» يتضسمن ‘
قرأءة –ليلية لتوضسيح ألرؤوية أŸسستقبلية ،إأ¤
ضسرورة ألتصسرف ‘ عملية منح ألعتمادأت
وفقا ألهدأف دقيقة مع ألتزأم ألعقÓنية ‘
أŸصساريف (أقتصساد ألتسسي )Òبالنسسبة للعملة
ألصسعبة أأو ألعملة ألوطنية ،موضسحا أن ألبنك
ألعاŸي توقع أأن تنهي أ÷زأئر ألسسنة أ÷ارية

مدير البحث Ãعهد
العÓقـــات الدولية
لسسÎاتيجيــــــة
وا إ
لباريسص امانويل هاشص:

الـ»أاوبيب» “ ⁄ت
بل هـ ـ ـي ‘ –ّول
وق ـ ـ ـرار ا÷ ـزائر
ف ـ ـ ـاجأا الع ـدي ـ ـد
م ـ ـ ـن اÙللـ ـ ـ ـÚ

أأكد مدير ألبحث Ãعهد ألعÓقات
أل- -دول- -ي- -ة وأإلسسÎأت -ي -ج -ي -ة ل -ب -اريسس
أم- -ان -وي -ل ه -اشس أأن م -ن -ظ -م -ة أل -دول
أŸصسدرة للنفط (أأوبيب) “ ⁄ت بل
«ه - -ي ‘ –ول» ع - -ل- -ى غ- -رأر ك- -اف- -ة
أألسس -وأق أل -ن -ف -ط -ي -ة .وحّ-ذر أل-ب-احث
أل -ف -رنسس -ي ‘ –ل-ي-ل م-ط-ول نشس-ر ‘
أل-رسس-ال-ة أإلعÓ-م-ي-ة ل-ل-م-ع-ه-د أوردت-ه
«وأج» بقوله «ل نخدع أأنفسسنا منظمة
أألوبيب “ ⁄ت بل هي ‘ –ّول على
غرأر كافة أألسسوأق ألنفطية».
و‘ ت- -ع- -ل- -ي- -ق ح- -ول إأعÓ- -ن أ÷زأئ -ر
ألصس- -ادر ع- -ن أل- -ب- -ل- -دأن أألعضس- -اء ‘
منظمة أألوبيب أعت Èذأت أÿب Òأأن
ه- -ذأ أل- -ق- -رأر «ف- -اج- -أا أل- -ع- -دي- -د م -ن
أÙلل Úألذين أعتÈوأ أأن ألظروف
ألسسياسسية  ⁄تكن مهيأاة إليجاد حل
ب Úأأه -م أل -ق-وى أإلق-ل-ي-م-ي-ة وأل-ب-ل-دأن
أŸنتجة للمنظمة (ألعربية ألسسعودية و
إأي - - -رأن)» وأصس - - -ف - - -ا ه- - -ذأ أإلعÓ- - -ن
بـ»ألتاريخي ألك Ìمن سسبب».
وي- -رى أأن- -ه ب- -ع- -د «سس- -ي- -اسس -ة أإلن -ت -اج
أŸفتوح» أŸنتهجة ‘ « 2015تبحث
م -ن -ظ -م -ة أألوب-يب م-ن أآلن فصس-اع-دأ
على أسسÎجاع ألسسوق من خÓل قرأر
ت-ق-ل-يصس أإلن-ت-اج وه-ي سس-اب-ق-ة م-ن-ذ 8
سسنوأت تقريبا».
وبعد توضسيحه للعوأمل ألتي سساهمت
‘ أتخاذ هذأ ألقرأر أأوضسح ألسسيد
أÁا‰ويل هاشس أأن ألبلدأن أŸنتجة
«تعا› ‘ Êملها وبدرجات متفاوتة
من «أنهيار أأسسعار ألنفط مسستندأ إأ¤
وزأرة ألطاقة أألمريكية ألتي أعتÈت

ظل سسعر مرجعي بـ  50دولرأ يتقلصس هامشس
أŸناورة.

دفع الضصريبة سصلوك مواطنة

باحتياطي للعملة ألصسعبة ،يقدر بحوأ‹ 112
مليار دولر ،بينما يتوقع بنك أ÷زأئر تسسجيل
أحتياطي للصسرف يقدر بحوأ‹  120مليار
دولر ،بنهاية سسنة  ،2016ما يغطي “ويل
أحتياجات أأربع سسنوأت من ألسستÒأد ،فيما
يحتاج بناء أقتصساد إأنتاجي أأجل  5سسنوأت،
‡ا يعطي لعامل ألوقت أأهمية كÈى ‘ مسسار
ألتحول ألقتصسادي.
قصس -د ت -ف -ادي سس-ي-ن-اري-وه-ات درأم-ي-ة آلث-ار
أنخفاضس سسعر ألبÎول ،كما حصسل ‘ سسنة
 ،1986أعت Èمبتول أأن أ◊ل ألدأئم وأألكÌ
‚اع-ة ي-ك-م-ن ‘ أم-تÓ-ك رؤوي-ة إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة
ت-خصس إأرسس-اء أق-تصس-اد م-ت-ن-وع وف-ق-ا ل-ل-معايÒ
ألدوليةﬁ ،ذرأ من خطر ألتضسخم ،كون ‘

أأن مدأخيل ألصسادرأت ألنفطية ألهم
أألعضساء بلغت  404مليار دولر سسنة
 ،2015م - -ق- -اب- -ل أأك Ìم- -ن  750مليار
دولر سسنة  2014أأي أنهيار بحوأ‹ 46
ب -اŸائ -ة .وأأوضس -ح أأن أن -ه -ي -ار أأسس -ع-ار
أل- -ن- -ف- -ط أأدى إأ ¤تسس- -ج- -ي -ل أأضس -ع -ف
مسس -ت-وى ل-ل-م-دأخ-ي-ل م-ن-ذ سس-ن-ة 2004
ب- -ال -نسس -ب -ة ل -ب -ل -دأن أألوب -يب .وحسسب
ألتوقعات أألو ¤أÿاصسة بسسنة 2016
ي -ن -ت -ظ-ر ت-رأج-ع ج-دي-د ‘ أل-ع-ائ-دأت
بحوأ‹  15باŸائة ،مضسيفا أأن هذه
أألرقام تفسسر ألصسعوبات ألقتصسادية
لبعضس ألبلدأن ألتي سسجلت تباطئا ‘
‰وها وحتى دخول ‘ ألركوضس منذ
سسنة .»2015

وكالة للطاقة لبلدان ا÷نوب

وحسسب هذأ أŸسسؤوول «قد يعطي
أللتزأم بهذأ ألتفاق متنفسسا لبعضس
أقتصساديات أŸنظمة ألتي تعا Êمن
أأزم -ة أق -تصس -ادي -ة وأأخ -رى سس -ي-اسس-ي-ة»
مشسÒأ إأ ¤أأن أألسس - -وأق أل - -ن- -ف- -ط- -ي- -ة
أسستقبلت «أيجابيا» هذأ ألتفاق مع
أرتفاع ‘ سسعر ألنفط أÿام للÈلنت
بأاك Ìمن 5ر 3باŸائة ‘ لندن وأأكÌ
من  5باŸائة ‘ نيويورك .وأعت Èأأنه
‘ هذأ ألسسياق ألذي وصسفه بـ»ألفريد»
ي -ت -ع Úع -ل -ى أألوب -يب «أل -ت -ع -ام-ل م-ع
أل -ع -ودة أŸم -ي -زة إلي-رأن إأ ¤ألسس-اح-ة
أل -دول -ي -ة وق -درأت أل -ت-ن-م-ي-ة أŸع-تÈة
للعرأق ‘ أألسسوأق ألنفطية وأإلفÓسس
ألشسبه كلي ألحد أألعضساء أŸؤوسسسسÚ
(ف - -ن- -زوي ،»)Ó- -مشسÒأ إأ ¤أأن- -ه ع- -ل- -ى
أل-ك-ارت-ل «Œاوز إأسسÎأت-ي-ج-ي-ة م-فعول
أإلعÓ- -ن إأذأ أأرأد ضس- -م -ان أسس -ت -دأم -ة
أألسسعار».
وق- -ال «إأذأ ّ” ت- -أاك- -ي- -د ألت- -ف -اق ‘
نوفم ÈأŸقبل ينبغي على أألوبيب أأن
تضسع ‘ أ◊سسبان أحتمال أسستئناف
أإلن - - -ت - - -اج أألم - - -ري - - -ك - - -ي (أل - - -بÎول
ألصسخري)» .وسسجل ‘ هذأ ألسسياق
أأن أألوبيب وألبلدأن أŸنتجة «بدأأت
–ضس- -ر Ÿا ب- -ع- -د أل -ن -ف -ط» وذلك م -ا
سس- -ي -ؤودي -ك -م -ا ق -ال  -إأ ¤ت -غ -يÒأت
هيكلية» .ويرى أأن أألوبيب ألتي تعتÈ
أŸؤوشس -ر ألسس -ي -اسس -ي وأ÷ي -و سس-ي-اسس-ي
وألقتصسادي لسسنوأت ألسسبعينيات قد
تبحث على أŸدى أŸتوسسط أأن تصسبح
شس- -ام- -ل- -ة أأك ÌوŸا ل ع- -ل- -ى ت -وسس -ي -ع
ري -ادت -ه-ا م-ن خÓ-ل أل-ت-م-وق-ع ك-وك-ال-ة
للطاقة لبلدأن أ÷نوب».

ب-ال-ن-ظ-ر Ÿع-ط-ي-ات ت-تسس-م بالصسعوبات أŸالية
ألتي تضسغط على أ÷هاز ألقتصسادي ،أأوضسح
أÿب ‘ Òقرأءته ألسستشسرأفية على أŸدى
أل -قصس Òأن -ه ي -ن -ب -غ -ي إأرسس -اء سس -ي-اسس-ة دق-ي-ق-ة
ومسستهدفة للدعم وألتحويÓت ألجتماعية ما
ب ÚأŸه- -ن وأ÷ه- -ات ،مضس- -ي- -ف -ا أأن أل -ع -دأل -ة
ألجتماعية ألتي ل تعني ‘ أ÷وهر أŸسساوأة
أŸطلقة ل تتعارضس مع ألفعالية ألقتصسادية
أل-ت-ي ت-ت-ط-لب ت-ك-ريسس أأخ-ل-ق-ة وأسس-ع-ة ل-ل-حياة
وأŸم- -ارسس- -ات دأخ- -ل أÛت- -م- -ع وأن ت- -ك- -ون
ألنخبةÃ ،ا ‘ ذلك أŸسسÒين للشسأان ألعام،
مثال ‘ ألسستقامة يحتذى به.
بعد أأن أأشسار مبتول إأ ¤أأن ألوضسع ألرأهن
ي -دف -ع ب  Ó-شسك ن -ح -و أل -ل -ج -وء إأ ¤أسس -ت -دأن-ة
خ -ارج -ي -ة دق-ي-ق-ة ب-ح-يث ت-وج-ه م-وأرده-ا إأ¤
أل-ق-ط-اع-ات أل-ت-ن-افسس-ي-ة وأإلن-ت-اج-ي-ة ل-ت-ح-قيق
أل- -ق -ي -م -ة أŸضس -اف -ة ،أأك -د ب -اŸوأزأة م -ع ذلك
ضسرورة ألعمل على مضساعفة إأيرأدأت أ÷باية
ألعادية بحيث ينبغي أأن تشسمل كافة ألفاعلÚ
ألق -تصس -ادي Úوأألسس -ر ،أن -طÓ-ق-ا م-ن أأن دف-ع
ألضسريبة سسلوك موأطنة مع ألتوجه إأ ¤إأصسÓح
جبائي (علما أأن ضسرأئب كثÒة تقتل ألضسريبة)
يدمج نشساط ألقتصساد أŸوأزي ،بعيدأ عن
أأ‰اط بÒوق- - -رأط- - -ي- - -ة ل –ق- - -ق أأله - -دأف
أŸسسطرة.
سسعيد بن عياد

لسسبوعي
التحليل ا أ

الدفع اإ’لكÎو.. Ê
منعرج بارز وﬁوري
حامد حمور
ح- -دث ب- -ارز و ﬁوري ع- -اشس- -ت- -ه أ◊ي- -اة ألق- -تصس -ادي -ة و
ألجتماعية أ÷زأئرية هذه أأليام من خÓل أطÓق خدمة
ألدفع أللكÎو Êللعديد من أÿدمات ألتي تهم أŸوأطنÚ
بفضسل ألتنسسيق ألكب Òب Úألبنوك و متعاملي ألهاتف وكل
أŸع - -ن - -ي Úب- -الشس- -أان ألتصس- -ا‹ ،م- -ن خÓ- -ل أسس- -ت- -خ- -دأم
ألتكنولوجيا ألتي توفر عددأ هائ Óمن «ألطاقة « وألعناء
أليومي للموأطن.
إأنه –ّول نوعي ‘ أطار ألسسÎأتيجية أ÷ديدة للعصسرنة
‘ عدة ›الت وألتي ترأفق أÛهود ألذي يقام ‘
أÛال ألصسناعي ،لتكون هذه «ألهبة» حقيقية على أأرضسية
أŸي- - -دأن “ك- - -ن أŸوأط - -ن م - -ن أل - -دخ - -ول ‘ «أل - -ع - -ا⁄
ألفÎأضسي» لÓسستفادة من خدمة حقيقية بإامكانية دفع
ألفوأت Òأأو أقتناء سسلع ما.
كما أأن دخول هذه أÿدمة يتوأفق مع خطة أ◊كومة على
ضس -رورة أم -تصس -اصس أل-ك-ت-ل-ة أل-ن-ق-دي-ة أŸت-دأول-ة ،أأي-ن ي-ت-م
خ -فضس ألسس -ي -ول -ة ب -ه -ذه ألسسÎأت -ي-ج-ي-ة أ÷دي-دة و ج-ع-ل
أŸوأطن يفضسل ألطريقة ألعصسرية ألتي تتماشسى مع دخول
أ÷زأئر مرحلة جديدة لتطورها ألقتصسادي ألذي أأصسبح
وأقعا حقيقيا.
ألتكنولوجيا أ◊ديثة ‘ ميدأن ألتصسالت أأضسحت ركيزة
أأسساسسية ÷لب أŸسستثمرين و تطوير ألقتصساد ألوطني،
ك-ون أل-ع-م-ل-ي-ة سس-ت-وف-ر م-ن-اخ-ا م-ه-ي-أا و سس-لسس-ا ي-تماشسى مع
ألتطور ألكب Òألذي يسس Òعلى أŸسستوى ألعاŸي وألرؤوية
أ◊ديثة لÓقتصساد أ÷زأئري.
بدون شسك ،فإان هذه ألعملية سستجد صسدى كبÒأ لدى
أŸوأطن أ÷زأئري ألذي تعّود ‘ ألسسنوأت أألخÒة على
أسستخدأم ألتكنولوجيا ‘ ﬁاور عديدة من أ◊ياة أليومية
بصسفة تدريجية ،ل سسيما فئة ألشسباب ألتي سستكون مرأفقا
نوعيا ‘ هذأ ألتحول أŸسستقبلي للخدمات ‘ أ÷زأئر ..
من جهة أأخرى ،فإان ألفوأئد ألجتماعية سسÎتسسم على
دخ -ول ه -ذه أÿدم -ة ع -ل -ى أŸي -دأن م -ن خÓ-ل أخ-تصس-ار
أŸسسافات وأقتصساد ألوقت بنقرة وأحدة “كن «ألزبون»
من ألسستفادة من خدمة كان ‘ أŸاضسي ألقريب «يدرسس»
رÃا أليام ألوقت ألذي ّÁكنه من دفع فوأتÒه ‡ ..ا يعني
أن ألتنقÓت أŸسستمرة سسوف تتقلصس و قد يظهر ذلك ‘
أŸدن ألكÈى كالعاصسمة ‘ أنخفاضس نسسبة «ألزحمة « أأو
كثافة ألسسيارأت على ألطرقات و ﬁطات ألركن ألتي تعد
هاجسسا يوميا لكل وأحد منا ‘ معظم أألوقات.
وبالتا‹ ،فإان «ألتحول ألتكنولوجي» ألذي م ّسس ألعديد من
أإلدأرأت أ÷زأئرية ‘ ›الت ﬂتلفة سسيخفف أألعباء
و يسس -ه -ل ح -ي -اة أŸوأط -ن بشس -ك -ل م -ل-م-وسس وأل-ذي سس-وف
«يسستخدم ألوقت» بشسكل أأفضسل وبدون أأي ضسغط.

á«îjQÉJ äÉ£fi

إإعدإد :سسهام بوعموشسة
لحد  ٠9أاكتوبر  ٢٠16م الموافق لـ  ٠7محرم  1438هـ
اأ

اŸوقع اإ’لكÎوÊ

melisasihem@live.fr

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الضشابط اŸتقاعد ششراب العربي لـ ““الششعب““

خنششلة معقل الثورة التحريرية
نششوة النصشر ،أانسشتنا التعذيب بزنزانات فرنسشا ا’سشتعمارية
ششهدت خنششلة العديد من اŸعارك وا◊وادث إابان الثورة التحريرية التي بقيت راسشخة ‘ أاذهان اÛاهدين ،الذين أا‚بتهم وغرسشت فيهم حب الوطن والدفاع عنه إا ¤آاخر رمق من
حياتهم .من هؤو’ء اÛاهدون ،الضشابط اŸتقاعد ششراب العربي من مواليد  1917باÙمل ،الذي التحق بجيشش التحرير الوطني ‘ فيفري  ،19٥٨له تاريخ حافل باŸآاثر والبطو’ت ورصشيد
Œاوز  32معركة ششارك فيها رفقة زمÓئه قادة وششهداء الثورة التحريرية ،كمصشطفى بن بولعيد وششيحا Êبشش ،Òعباسش لغرور ،عثما Êتيجا ،Êحوحة بلعيد وآاخرين.
لها بحيث ل يقل خÈة وششجاعة وذكاء عن سشابقه الششهيد
البطل بشش Òششيحا ،Êأال وهو رفيقه عباسض لغرور الذي
قاد عدة معارك سشنة  ،1955ضشد قوات ا÷يشض الفرنسشي
وم -ن أاه -م اŸع -ارك ال -ت -ي شش-ارك ف-ي-ه-ا الشش-ه-ي-د ،م-ع-رك-ة
الزاوية الششهÒة ،معركة سشافسشور بششششار ،معركة البياضشة
اسشتمرت  ٢4سشاعة كاملة معركة كم Úقنتيسض ‘ أاكتوبر
 ،1956وبقي البطل يقود اŸعارك حتى اسشتششهد ‘ ٢5
جويلية 1957

من ب Úأاهم اŸعارك التي ششارك فيها وبقيت راسشخة
‘ ذهنه ،هي معركة ا÷رف والتي جاءت مباششرة بعد
اعتقال الششهيد مصشطفى بن بولعيد ‘  1٢فيفري ،1955
‘ خ Èعاجل أاذاعته إاذاعة ا÷زائر ،وبعد ا Èÿمباششرة
عقد القادة الثÓثة ششيحا Êبشش ،Òوعاجل عجول Ãعية
البطل عباسض لغرور ،لقاء عاج Óمع اŸسشؤوول ÚاÙليÚ
لناحية تبسشة ‘ مركز القيادة ‘ رأاسض ا◊ورية ‘ غابة
ابني ملول ببوحمامة غرب ولية خنششلة.
و‘ هذا الصشدد ،يروي اÛاهد العربي ششراب لـ
““الششعب““ ،تفاصشيل عن تاريخ اŸنطقة التي كان طرفا
مششاركا فيها قائ ،Óإانه بعد هذا الجتماع قّرر ششيحاÊ
بشش Òن- -ق- -ل م -ق -ر ال -ق -ي -ادة م -ن رأاسض ا◊وري -ة ،إا ¤غ -رب
األوراسض إا ¤اŸركز ا÷ديد القلعة جنوب خنششلة وذلك ‘
 ٢٠فيفري  ،1955وسشبب نقل القيادة إا ¤أاوراسض النمامششة
وهي القÎاب من ا◊دود ع Èناحية تبسشة ،لضشمان عملية
ال -تسش -ل -ي -ح والح -ت-ك-اك اŸب-اشش-ر م-ع الشش-عب ،وال-ذي ي-ع-د
اŸصش -در ال -رئ-يسش-ي ل-ت-م-وي-ن ال-ولي-ة األو ¤وال-ث-ورة ع-ام-ة
بالسشÓح.

عانينا الويÓت ‘ سشجون
ا’حتÓل...لكننا ششهدنا يوم النصشر

قيادة جو’ت ماراطونية لتنظيم اŸنطقة الششرقية
وموازاة مع ذلك ،قضشى الششهيد بشش Òششيحا Êششهرا
كام Óدأاب فيه على تنظيم ،اŸنطقة الششرقية خنششلة
وتبسشة وما جاورها ،و‘ بداية ششهر مارسض  ،1955عقد
اجتماعا للمناضشل ‘ Úكل من تبسشة والششريعة ،وبكارية
واŸاء األبيضض والكويف ،أالقى فيه الششهيد خطابا حمسض
فيه الششعب على الثورة وأالهب قلوبهم وحرك أاحاسشيسشهم،
كما طلب منهم اŸسشاعدة باŸؤوونة والتموين ،فلم “ضض
أاسشابيع حتى وصشلت إا ¤مقر القيادة بالقلعة جنوب خنششلة
ق -ن -اط Òم -ن السش-م-ي-د والسش-ك-ر وال-زيت وال-ق-ه-وة وا◊ل-يب
اŸعلب.
ويقال ،إان هذا الجتماع حضشره حتى العربي التبسشي،
ب -ع -ده -ا انصشب ت -ف -ك Òشش -ي-ح-ا Êبشش Òع-ل-ى ضش-رورة ن-ق-ل
ال -ق -ي -ادة م -ن ال -ق -ل-ع-ة إا ¤ن-اح-ي-ة ت-بسش-ة ،م-ت-وخ-ي-ا ‘ ذلك
األه-داف ال-ت-ال-ي-ة :ت-وسش-ي-ع ن-ف-وذ اŸع-ارك ب-ال-ولي-ة األو¤
اŸم -ت -دة م -ن ج -ب -ال مسش -ي -ل -ة ا◊ضش -ن-ة غ-رب-ا إا ¤ا◊دود
التونسشية ششرقا ،وحتى سشوق أاهراسض ششمال إا ¤بسشكرة
جنوبا لضشمان عملية التسشليح الذي يعد من أاو ¤األولويات
بالنسشبة لها ،بعدها انعقد اجتماع كب Òبالقرب من جبل
ا÷رف وبالضشبط Ãنطقة رأاسض الطرفة.
حضشر هذا الجتماع جمع غف Òمن ›اهدي الولية
األو ¤ومن ﬂتلف القرى واŸدن كتبسشة ،بئر العاتر،
قنتيسض ،بابار زوي ،تÈدقة ،واÙمل وهي تنتمي معظمها
إا ¤خنششلة وقد حمل الكث Òمن هؤولء أافرششة وأاغطية
م Ó-بسض وزراب -ي كـ«الÈان -يسض وال -قشش -اب -ي-ات““ ،إاضش-اف-ة إا¤
ﬂتلف اŸواد الغذائية وتÈعات العديد منهم التي ششملت
أاسشلحة ﬂتلفة ،والتي كانت ﬂفية مع بعضض اŸال ،حيث
حضشر الجتماع أاك Ìمن  5٠٠ششخصض منهم القادة عباسض
لغرور ،عاجل عجول ،مسشاعي بن علي فرحي الوردي،
قتال ،عثما Êالتجا ÊوغÒهم من األششاوسض.
أالقى فيه بشش Òششيحا Êخطابا حثّ فيه اÛاهدين،
على السشتماتة ‘ الدفاع عن قضشيتهم العادلة ونصشرتها ثم
قام بتوزيع األدوار وتقسشيم الولية إا ¤نواحي معينا على
كل ناحية منها قائدا ،وقد اسشتمر العمل بهذه التوصشيات
إا ¤غاية منتصشف ششهر جوان .1956
ت -رأاسض شش -ي -ح -ا Êالج -ت -م-اع ع-م-ار ب-ن ب-ول-ع-ي-د شش-ق-ي-ق
مصشطفى عجال عجول ،وغÒهم وتزامنت هذه الفÎة

ب-الن-تصش-ارات ال-عسش-كرية الهامة
التي –ققت كالقبضض على سشتة
مضش -ل -ي Úب-داي-ة شش-ه-ر م-ارسض،
حيث كان ششيحا Êبشش Òينوي
م -ق -ايضش -ت -ه -م ب -اإلف -راج ع -ن
مصش -ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د .ك-م-ا
أاسش- - - -ر أايضش- - - -ا  11جندي
فرنسشي ‘ كم Úمن طرف
وح -دات ج -يشض ال -ت -ح-ري-ر
الوطني ب ÚجÓل وخنقة
سش - -ي- -دي ن- -اج- -ي شش- -ه- -ر
أاف- -ري- -ل ،واسشÎج -اع 35
ب -ن -دق -ي -ة ك -م-ا ّ” ق-ت-ل
ال - - -رائ - - -د م - - -ي- - -ك- - -ال
واŸرشش - -د ال - -دي - -ن- -ي
ج - - -اك م - - -ن ق- - -ب- - -ل
اÛاهدين.
وأاب -رز اÛاه-د
شش- - - -راب ÷ري - - -دة
““الشش- -عب““ اي- -ج- -اب -ي -ات
ه- -ذه الن- -تصش -ارات ال -ت -ي أادت إا ¤ارت -ف -اع
معنويات اÛاهدين وطموحاتهم و –قيق اŸزيد من
الن- -تصش- -ارات ،ول- -ك- -ن ا◊دث األه -م والن -تصش -ار األك- È
أاضش -اف ي -ق -ول  -ه -و م -ا ح -ق-ق-ن-اه م-ن ان-تصش-ار ‘ م-ع-رك-ة
ا÷رف الششهÒة ،إاذ كان الجتماع الذي عقده ششيحاÊ
بشش Òهو “هيد للمعركة الكÈى ،واŸواجهة التاريخية
العظمى ،التي كان جيشض التحرير فيها على موعد مع
التاريخ ‘ معركة ل تنسشى ومفخرة من اŸفاخر ا◊ربية
÷يشض التحرير الوطني ،الذي اسشتطاع فيها فك ا◊صشار
اŸفروضض علينا من طرف قوات الحتÓل الرامي للقضشاء
على الثورة ،وإاخماد نارها وإاطفاء لهيبها اŸسشتمر بجبال
األوراسض وطمسض جذورها.
ولكن بفضشل اÛهودات اÿارقة والعمل ا÷بار ‘
تلك الظروف القاسشية ،وا÷بال الوعرة اسشتطعنا ببسشالتنا
وبتوفيق من الله عّز وجل هزم العدو الذي كانت قنابله
اŸضشيئة تتسشاقط علينا كاŸطر ،اسشتعملت فرنسشا ‘ هذه

اŸعركة أاطنانا من القنابل منها حتى اÙرمة دوليا،
وكذلك الغازات السشامة وقد قام عباسض لغرور بالنسشحاب
واÿروج من هذا ا◊صشار رفقة 4٠
رج  Ó- - - - -وك - - - - -انت
ال- -ك -ل -م -ة السش -ري -ة
آان- - - - - - -ذاك ه- - - - - - -ي
““خرششف““.
وأاضشاف ششراب «:
أاما أانا فقد حوصشرت
مع أاربعة من زمÓئي
‘ الكفاح ،وقد نال منا
التعب وا÷وع والعطشض
وت -ق-دمت ب-ع-ده-ا ق-وات
اللفيف األجنبي لي Óفلم
نسش -ت -ط -ع اإلف Ó-ت م-ن-ه-ا،
ن-ح-ن وج-م-اع-ة أاخ-رى م-ن
اÛاه- -دي -ن إال ب -ال -ق -ت -ال
اŸت Ó-ح -م ح -ت -ى اخ -ت-ل-طت
دم-اء ال-ق-ت-ل-ى ب-دم-اء ال-ب-غال،
التي كان العدو يحمل عليها
سش Ó- -ح - -ه ن - -ظ - -را لصش - -ع- -وب- -ة
اŸسشالك““.
وقال أايضشا““ :وعند خروجنا
ك -انت ال -ل -ي -ل -ة م -ق-م-رة ووج-دن-ا ع-ب-اسض ل-غ-رور أام-ام-ن-ا ‘
النتظار حتى جماعة ششيحا Êبشش“ Òكنت من الإفÓت
والنجاة ،بعد أاسشبوع قضشوها ﬁبوسش ‘ Úمغارة بوادي
ا÷رف ،كان قائد الولية األو ¤ششيها Êبشش Òوفوجا من
أاربع› Úاهدا –ت ا◊صشار الذي فرضشه عليهم جنود
الحتÓل ،وعندما  ⁄يتمكنوا من فكه إالتجأاوا إا ¤مغارة
أاسش -ف -ل اŸن -ح -در الصش -خ -ري ب -ح -يث يصش -عب ع -ل-ى ال-ع-دو
الوصشول إاليها““.
لكن بعد هذا النتصشار الذي حّققه اÛاهدون جاءت
اŸأاسشاة ،عندما أاعدم القائد ششيحا Êبشش Òبعد ﬁاكمته
وتبقى حقيقة إاعدامه أاو اغتياله مدفونة ول أاحد يعلمها
سشوى أاولئك الذين اسشتششهدوا من رفاق اŸرحوم.
وبعد وفاته كان لزاما على الولية األو ،¤تعي Úقائدا

قال اÛاهد ششراب““ :حقيقة وفاته تعود إا ¤ماي
 ،1957كنا ‘  37رج Óمتجه Úإا ¤تونسض ألخذ قسشط من
الراحة بعد كل هذه اŸعارك وŒديد نششاطنا ‘ ،الطريق
تو‘ الششهيد اŸدعو علي غزا‹ متأاثرا بجروحه وعندما
وصش-ل-ن-ا إا ¤ف-ري-ان-ة اسش-ت-ق-ب-ل-ن-ا صش-ال-ح ب-ن ي-وسش-ف ،صش-دي-ق
اŸرح -وم ب -ن ب -ل -ة ف -أاك -رم -ن -ا ج -زي -ل ال -ك-رم وك-ان اإلخ-وة
التونسشيون يقدمون لنا كل ما نحتاج إاليه ،وعند توجهنا إا¤
مقر اإلدارة أالقي علينا القبضض وأادخلنا السشجن وكانت من
ضشمن التهم اŸوجهة إاليناﬁ ،اولتنا للقيام بانقÓب ضشد
بورڤيبة ومسشاعدة صشالح بن يوسشف للوصشول إا ¤ا◊كم““.
وأاضشاف اÛاهد قائ Óأانه ت حششرهم ‘ زنزانة
ضشيقة ،وكانوا يطلقون عليهم مياه الصشرف واألوسشاخ حتى
صشارت أاجسشادهم جحورا للقمل التي كانت تدخل ‘ أانفهم
و‘ كل مكان من أاجسشادهم ،وبعد ﬁاكمتهم من طرف
ق- -اضض ج- -زائ- -ري وال -ذي سش -ل -ط ع -ل -ي -ه -م اإلع -دام ك -ان -وا
يطعمونهم ا÷زر مسشلوقا باŸاء خاليا من اŸلح ،إاضشافة
إا ¤قطعة خبز صشغÒة ،حيث عانوا الويÓت ‘ السشجن.
وأاششار ‘ هذا السشياق إا ¤أانه ،إاقÎب من أاحد ضشباط
الششرطة قائ Óله““ :نحن ›اهدون ول عÓقة لنا بالتهم
اŸنسشوبة إالينا فقال أانكم مرسشلون من طرف بن بلة للقيام
Ãهمة سشرية ،هنا ولذلك “ت ﬁاكمتكم باإلعدام و‘
الواقع أانه حكم إاخواننا ‘ القيادة Ÿعارضشتنا لقرارات
مؤو“ر الصشومام““ ،على حّد قوله.
وحسشب اÛاهد ،فإان فرنسشا كانت عندما تعدم أاحدا
تخفيه عن أانظار أاصشدقائه ،وتضشع على رأاسشه قطعة قماشض
سشوداء حيث أاخذوا عباسض لغرور وحوحة بلعيد مع بعضشهم
ثم التيجا Êعثما Êوأايت زاوشض ثم ششر‘ الربيعي وعبد
ا◊فيظ السشو‘ والعائب من بسشكرة ،وغÒهم و ⁄يبق منا
إال القليل حتى أاخرجنا العقيد عمÒوشض ووجدنا أامامنا
حوا‹  ٢٠٠رجل كلهم من منطقة األوراسض األششم ،مباششرة
انضشممنا إا ¤الكتيبة اŸكلفة بإايصشال األسشلحة والذخÒة
إا ¤اÛاه -دي -ن ،وك -انت م -ك-ون-ة م-ن الضش-ب-اط اŸك-ل-ف-ون
باللتحاق بوحدات ا÷يشض ‘ الداخل.
وبعد عودة ششراب توجه مباششرة إا ¤جبل بوجÓل،
هناك وجد صشالح بن علي والعقيد مقداد اللذين قاما
ب -تسش -ل -ي -ح -ه وإاع -ط-ائ-ه أاك Ìم-ن  18٠رج– Ó- -ت ق -ي -ادة
اŸتحدث الذي فرح فرحا ششديدا وعاد بالكتيبة إا ¤جبال
أاوراسض النمامششة وكم كانت فرحة اŸواطن Úعندما رأاوا
ا÷يشض يجوب تلك السشهوب والهضشاب والفيا‘ ،نهارا على
م- -رأاى ومسش- -م- -ع م- -ن ال- -ع- -دو ألن أاغ- -لب ا÷يشض ق- -ت -ل ‘
اŸعارك ،لكن بقدرة الله تعا ¤اسشتطاع جيشض التحرير
ت-ل-ق Úال-ع-دو دروسش-ا ل-ن ي-نسش-اه-ا ،واخ-ت-ت-م ح-دي-ث-ه ق-ائ:Ó
““ششاركنا ‘ عدة معارك كانت أاغلبها لصشا◊نا ،إا ¤أان جاء
يوم لن ننسشاه وهو يوم النصشر والسشتقÓل““.

قدمت روحها قربانا للوطن

الششهيدة حسشيبة بن بوعلي رمز اŸرأاة اŸناضشلة
تعد الششهيدة حسشيبة بن بوعلي من
النسشاء ا÷زائريات اللواتي ناضشلن من
أاجل اسشÎجاع السشيادة الوطنية ،تاركات
وراءهن ا◊ياة الرغيدة ،هي من مواليد
 18ج -ان -ف -ي Ã 1938دي -ن -ة الشش-ل-ف
(األصشنام سشابقا) ،نششأات الششهيدة وسشط
ع -ائ -ل -ة م -يسش -ورة ا◊ال ،ح -يث ان-ت-ق-لت
رفقة عائلتها إا ¤ا÷زائر العاصشمة سشنة
 ،1948ح- -يث زاولت دراسش- -ت- -ه- -ا ه- -ن -اك
وامتازت بذكاء حاد.
انضشمت إا ¤الكششافة اإلسشÓمية ،ومن

خÓل رحÓتها داخل الوطن ضشمن هذا
ال -ت -ن -ظ-ي-م اط-ل-عت ع-ل-ى أاوضش-اع الشش-عب
السشيئة ،الششيء الذي ولد لديها فكرة
التحرر من قيود السشتعمار .و‘ مطلع
سشنة  1955أاي بعد ششهرين أاو أاك Ìبقليل
م- -ن ان- -دلع ال- -ث -ورة ا÷زائ -ري -ة ،ك -انت
البطلة على موعد مع الزمن لتنضشم إا¤
صش -ف -وف ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ،وع-م-ره-ا
آان -ذاك  17سش-ن-ة ك-مسش-اع-دة اجتماعية،
و‘ سش - -ن- -ة  1956ب -رز نشش -اط-ه-ا ،ح-يث
أاصش- -ب -حت ع -نصش -را نشش -ط -ا ‘ صش -ف -وف

ال -ف -دائ -ي ÚاŸك -ل -ف Úبصش -ن -ع ال -ق -ن-اب-ل
ونقلها ،وسشاعدتها وظيفتها باŸسشتششفى
‘ ا◊صشول على مواد كيمياوية لصشنع
اŸتفجرات ،كما كان لها دور كب Òرفقة
زمÓئها ‘ إاششعال فتيل معركة ا÷زائر.
”
و‘ م -ط-ل-ع أاك-ت-وب-ر سش-ن-ة ّ ،1956
اك- -تشش- -اف أام- -ره- -ا م- -ن ط- -رف ال- -ع- -دو
ف- -غ- -ادرت ال -ب -يت ال -ع -ائ -ل -ي وال -ت -ح -قت
ب -اÛاه -دي-ن ‘ ح-ي ال-قصش-ب-ة ال-ع-ت-ي-ق
وسش- -ط ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ،ف -واصش -لت
ع-م-ل-ه-ا ال-ف-دائ-ي ب-ت-ف-ان وشش-ج-اعة قلما

وجدت عند غÒها ،ونظرا Ÿا اأ◊ق من
خسش -ائ -ر ‘ صش -ف -وف ال -ع -دو م -ن ج -راء
نشش-اط-ه-ا ،كّ-ث-فت اıاب-رات ال-ف-رنسش-ية
ال -ب -حث ع -ن-ه-ا إا ¤أان ّ” ال-ت-ع-رف ع-ل-ى
م-ك-ان اخ-ت-ف-ائ-ه-ا ،ف-ق-امت ق-وات ال-عدو
Ãح- - - - - -اصش- - - - - -رة اŸك- - - - - -ان وذلك ‘ 8
أاكتوبر ،1957وأام - - -ام رفضض حسش- - -ي- - -ب- - -ة
وزمÓئها تسشليم أانفسشهم ،قام ا÷يشض
الفرنسشي بنسشف اŸبنى الذي كان يأاويها
رف -ق -ة ث Ó-ث م -ن رف -ق -ائ -ه -ا وه-م ع-ل-ي
لبوانت ،بوحميدي وعمر الصشغ.Ò

األحد  ٠٩أاكتوبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٧محرم  ١٤٣٧هـ

 moc..baahc-hce@ofniالعدد
١٧١٥٢ www.ech-chaab.com
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تفتح «الششعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسشلونا على الÈيد ا’لكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

َوا َعنْتَـ ـ ـَرَتـ ـ ـ ـ ـاه

قصشــــصص قصشــــÒة جـــــدا
َعْبسٌص َعلى شَشَفـــا َقاِفَيــــــــ ِ
ة َتِنtز
ôFGõ÷G - ¢SGhO ø°ùM :ô©°T

روٌث مالٌح

ت تسصابُق قطعانَ الغنم
وكاَن يومُ تخّرجها ،ليسس لها غير أانْ تزفّ النبأا لوالديها ،مّر ْ
عند الجبلْ وتردْد أاغان والدموع تلثم خدها الزهري ،عانقت أامها ،تقّبلها ،تمسصح
الدموع من عينيها ،وتسصرع نحو التلة تلّم الروَث وتشصمُه أامام حيرة والدتها ،لزال دافًئا،
ت هنا.
حا أامي ،رائحة عرق أابي ودموعه لزال ْ
مال ً

صشالح كحول

ثورة ا÷ياِع
تناثرت أامامهم وعود الحاكم ِ ،تلفّ بطونهمْ المرهقة ،يتسصارع نب َضس جوعهْم ،هناك
عنَد مدخِل القصصِر يحاول الحارسُس أان يمنع تدافعهم ،أانينهُ تحت أاقدامهم اأعلن تأاخر
موعد رمي القمامة.
وأاُْخِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي الَقَواف ـِي والَقَواِف ـي َغَراِمـي ـ ـ ـ ـ ـ َـا
جـ ـ ـُد َداِئي َـا
أاَُداري شُص ُ
ج ـ ـ ـوَن الَوجـ ـدِ والَو ْ
َوَأاْخب ـ ُـو إاَذا َما الشuصع ْـ ـ ـ ـ ـُر َأاْلَقى الَمَراسِصيـ ـ ـ ـَا
َوَتْرسُصُمنـ ـِ ـي األشْصجـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـاُن ِظـ ـsل َفـ ـَراشَصـ ـ ـٍة
وَأاْذُكـ ـ ـ ـ ـ ـُر َعْبسصـ ـ ـًا ِفي ال sصصـ ـ ـ ـ َ
خشُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوِع صَصَِÓتي ـ ـ ـ َـا
ِÓة ُمَؤوsرق ـ ـ ـًا
َفَتْهُفو ِ َألسْصَب ـاِب ال ُ
حـ ـ ـ ـاُل َعْبـسٍس َت ْسصَتف ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـtز ِجَراحيـ ـ ـ ـ ـا
حـ ـ ـ ـ ـْرَقتـ ِـي َوها َ
أاف َـ ـارسَس َع ـ ـ ـْبسٍس َكْي ـف َتْه ـدأا ُ
َوِفي ُكuل َفج ْـ ـ ـ ـ ـ ـٍر َت ْسصَتِبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُح ِدَم ـائي ـ ـ ـ ـَ ـا
وَتْهـ ـ ـِدُر َدْمـ ـ ـ ـَع الَعيـ ـ ْـنِ ِفي ُكuل َلْيَل ـ ـ ـ ـ ـ ـٍة
حم ـَ ـ ـ ـ ـ ـاِم اَألَغـ ـاِنيـ ـ ـ ـ ـَ ـا
حسصـَ ـ ـ ـاُمُه
َفأاْن َ
وأاْلَه ـ ـ ـَم أاسْص ـ ـ ـَراب ال َ
ت ال ـuذي َأاْعلى ال َ
جَن ـ ـ ـ ـ ـاَح ُ
ك شصحْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُروًرا ُيَوشuص ـ ـي الsنواصِصيـ ـ ـ ـ َـا
ك َفـ ـاِرسص ـ ـ ًـا
َوِذْك ـ ـُر َ
ج ـ ـ ـ ـ ـَوا َ
ُتعيد صَصميَم الَمجِد َن ْ
ت َآللي ـ ـ ـ ـ ـ ـَ ـا
ت َنَي ـ ـ ـ ـاِزًكا
َوصَصْرَخُت ـ ـ ـ َ
حْم ـ ـ ـَراء ضَصـ ـ ـاَء ْ
ك الَوْل ـ ـ ـَهى َتَمـ ـاَه ْ
َوشُصْعَلت ـ ُ ـ ـ ـك ال َ
ِ
ت الشsصـ ـ ـَدا َكْيمـ ـَا ُتِنيـ ـ ـ ـ ـَر الsدَواجـ ـيـ ـ ـ ـ َـا
جه ـ ـ َـ ـ ـا
ه ِ
َتُف ـ t
ي الشtصْع ـ ـ ـ ـ ـَلُة الـَغ ـ ـ ـsراُء ُتوِقَد َوْه َ
ث الsدَراِري ـ ـ ـ ـَ ـا
ت َومِيضَصَهـ ـا
جْم ـ ـ ـ ـ ـ ـٍر َت ْسصَت ـِحـ t
إاَِذا عـَ ـاَنَقْتَه ـ ـ ـ ـ ـا ال ـtروُح ِخْل َ
َع ـَن ـ ـ ـ ـ ـاِقيَد َ
ب ِفي الsل َ
جـ ـُلو الَمَعاِني ـ ـَ ـ ـا؟
ظى
َفَدْيُت َ
َوَكْي َ
ف ِل َ
ح ـْرف ال َ
ك َأاsنى َيْرَت ـ ـِوي ال sصص t
جْوِن َي ْ
َوَخْلـ ـ ـ ـِفي الفيـ ـ ـ ـافي َتْرَتِمـ ـ ـ ـي َوَأاَم ـ ـامِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَا
ك َوْرَدًة
ف لَِقْلِبـي َيْرسُصـ ـ ـ ـ ـ ـم الشsص ـ ـ ـ ـْو َ
َوَكْيـ َ
حـ ـ ـ ـ ـر ِ
ف الsدِكيـ ـ ـ ـ ـِن الsلي َـ ـالِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ ـا
خ ـَنْت ـَه ـ ـ ـ ـا ُكلـ ُـ ـ ـوُمَه ـ ـ ـا
َوَأاsنـ ـى لـُروٍح أاث ـ ْ َ
ُتَبـ ـuدُد ِبال َ ْ
َوُك ـ ـل tالtرب َـ ـ ـى
َوَأان ـ ـى لشصعـ ـ ـ ـ ـري بالَم ـدِي ـ ـ ـ ـِح َأاُخ tصص ـ ـ ـ ـُه
ِفين ـا ُتُهـ ـ ـtز الَمَراِث ـي ـ ـ ـ ـ ـَ ـا
جْرِح َدامِيـ ـ ـَ ـا
ك ُقْدسَصَنا
ت َبْعـ ـ ـَد َم ـ ـ ـْوِت َ
ُقَرْيضَص ـ ـ ـ ـُة َدsك ـ ْ
َفَكاَن ْ
جـ ـ ـْر ً
حا َعَلى ال ُ
ت َلن ـ ـَا ُ
َ
َوسِصْرَن ـ ـا َعَلى َدْرِب النِsحـي ـبِ َب ـ ـَواِكـيـ ـ ـا
ت
ـ
م
ـ
ـ
ـ
طَو ْ
جاِد ُثـsم َتَبـ sسص َ ْ
ت صَصْف َ
حَة األْم َ
ف َثم ـَ ـانيـ ـ َـ ـا
َوإاsن ـا ُغث ـ ـ ـاٌء والُغثـَاُء َيُلtفنـَ ـ ـا
جـ ـ ـ ـ ـا َ
شَصِرْبنـ َـ ـا ِبهِ ال sسصب ـ ْـَع الِع َ
ب ث ـانيـ ـ ـ ـ ـَ ـا
ب َأاsوًل
ح َسص ُ
ح َسصـ ـ ُ
وبْعد ُغثـ ـ َـ ـ ـ ـ ـاِء ال sسصي ـ ْـ ـ ـِل ُن ْ
َوِفي َمْنط ِـ ـ ـ ـ ـِق اَألْع ـ ـَداِد ُي ْ
فإاsن ب ـِ ـ َ
Óل لـَ ـْم يـ ـ ـَزْل َبْعـ ـ ـ ـ ـ ـُد ظَـ ـامِي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـا
وإاِْن َكـ ـ ـاَن َمـ ـ ـاُء الني ـِل َعْذبـًا وسصائغ ـ ـًا
َفُرح ـ ْن َـ ـ ـ ـا َكرغـ ـ ـو الي ـَ ـuم َن ْ
طـ ـ ـ ـُفو َرَواِغ ـيـ ـ ـ ـ ـ َـا
ت ِبن ـ ـَا األْرضُس البـَ ـرا َُح َوسَصْهُلَهـ ـا
َوضَصاَق ْ
َوَأاصْصبـَ ـ ـ ـ ـَح َلْف ـ ُ
ت الَب ـاِئسِصي ـ ـ ـ ـ ـَن شَص ـآامِي ـ ـ ـ ـ َـا
ح ـ ـ ـ ـ ـا ُمَعsرب ـ ـ ـ ـ ًـا
حى شَصت َـ ـ ـ ـا ُ
َوَأاضْص َ
ظ الَقْهِر ُق v
وُك ـل الsرجـ َـ ـ ـاَ :أاsن ـ ـى ُن َ
ِÓق ـي الsنجـَاشِصيـ ـ ـ ـ َـ ـا؟
ُنَفuت ـ ـشُس ه َـ ـ ـْدرا ً َعْن سَصمـ ـَ ـ ـ ـ ـاٍء َت tضصُمن ـ ـ َـ ـا
t
حالي ـ ـ َـ ـا!
َيُقوُلَه ـا:
َفَتاَنـ ـا لِ َسص ـ ـ ـاُن الحـَاِل مِْن ـُه
صَصِئْب ُ
ت ُمضَصاضصـ ـ ـً ـا وْيَح َنفسِص ـ ـي و َ
َمـ ـ ـ َ
خ ـ ـ ـ ـ ـْذ ُروِحـ ـ ـ ـي َوَه ـ ـاِت شَصَبابِيـ ـ ـ َـا
ك ال ْـ
ح ـ ـ ـُر ال sسصِحي ـ ـ ـ ـُق َألsن َ
ُÓذ ف ُ
َوَيـ ـا َأاtيَه ـا الَب ْ
َعلَى الَقْل ِ
ب مِْن َقْوم ـِ ـي وَأاْهل ِـي وآالِيـا
وإاsن َلَبـ ـ ـط ْـَن الحـ ُوِت َأادَنى َقسصـاوًة
ح َ
ُنَكـ ـ ـ ـ ـ ـابُد ح ـْزنا مْن ـ ـ ـُه كالـ ـ ـَمْوِت َقاسِصيـ ـ ـ ـ ـ َـا
ظـ ـ ـ ـ ـ ـٍة
َزم َـ ـ ـ ـاٌن ُيِريَنا الَم ـ ـْو َ
ت ِفي ُكuل َل ْ
وقد َكَف ـ ـَن ال sضصْيُم الرجـ ـَ ـ ـ ـ ـ ـ ـاَء و ُكْنهـَ ـ ـُه
ف األَم ـ ـ ـ ـاني الَبواِقيـ ـا
َوَقْد َدَفـ ـَن ال َ
خ ـ ـْو ُ
ت ُخ َ
ث الَعَذاِري ـ ـا
ك َلقيَتن ـ ـَ ـا
طـ ـا َ
ج ـ ـ ـاٍل َت ْسصَتِغي ـ ـ ـ ـ ُ
َوأاُْقسص ـ ـ ـ ـُم َل ـ ـْو آاَب ْ
ظـِ ـ ـ ـ ـََÓل ِر َ
خ ـ ـ ـ ـات ً
جْهـ ـ ـ ـًرا سصَؤوالِي ـ ـَ ـ ـ ـا
Ó
َوإاuني أاَُم ـاِري ِفي سُصـ ـ ـ ـَؤواِلي ُم َ
حـ ـ ـ ـنـِي ِفي ال uسصِر َ
َفَيفضص ُ
حsك ـ ـ ـاِم َبْعُد ُمَعاِويـا؟
َأاصِصuفيُن َدْومـ ـ ـًا ِفي الuديـَ ـ ـ ـ ـاِر سِصَي ـاسَصـًة
َوَهْل سَصـ ـ ـ ـاِئ ُسس ال ُ
َدِع الِبْئـ ـَر ال s
طُل ـ ـ ـوَب َكَمـا هيَ ـ ـ ـ ـا
ت!
ي الُقطَعـانُ َقْبَل الuذَئاِب:صَصْه! َخسِصْئ َ
َفَتعِوي ِب َ
ت ِبَت ـْقِبيـ ـ ـ ـ ـِل ال tسصيـ ـ ـ ـ ـو ِ
وعْب ـ ـ ـ ـُل ِذِه الـ ـ ـ ـ ـtروُح الuتـي ِلجـَ ـ َ
ف َأاَماني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَ ـا
Óل ـِه ـ َـ ـ ـ ـا
َرغبـ ْـ ـ َ
ُ
ِبَها الuريُح صَصْوَب الsزْيفِ َتشْصُدو الَم َسصاويـَا
ت
جْم ـ ـل َـًة َأاْل ـ ـ ـ ـَواُن َعْبٍل َوَأاْبح َـ ـ ـَر ْ
َخَب ْ
ت ُ
حَلى َنَتالِيـ ـ ـ ـَ ـ ـا
َوَهـ ـا َعْب ـ ـ ـ ـلُة اسْصـ ـ ـ ـ ـ ـٌم ل َي ـِزيـ ـُن َدَللهـ َـ ـ ـا
َوِفي ِفْهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرسِس األسْص ـَم ـاِء َأا ْ
َوإاْن ِفي َمَعـ ـ ـاِنيَهـ ـ ـ ـ ـ ـا َن َ
صَصـ ـ ـَدى ُمومِ ـسٍس سَصْكـ ـ ـَرى تـَ ـؤوُtم اْلَغَواِني ـ ـ ـ ـ َـا
جْدَتَه ـ ـا
ظ ـ ـ ـْر َ
ت َو َ
َ
َ
َ
ت ف ـِي َرصْصد َهـْوِل َمآاسِصيـ ـ ـ ـَا
ـ
ـ
ـ
ـ
ق
ف
خ
أ
ا
ن
ـ
ـ
ـ
ئ
ل
ي
ت
د
ـ
ـ
ي
ص
ص
ق
ر
ذ
ـ
ع
َ
َ
ْ
َ ْ
َفَيا أاtيهـَ ـا الم ْسصتْبـسِصـ ـ ـُل ا ْ ْ
ت الsتَقـاضِصي َـ ـ ـ ـ ـا
ت
جْرحـ ًـ ـ ـ ـا إاْذ َأاسَصأاْ ُ
َفَأاْلَهْب ـ ـ ُ
حـ ـ ـُروفي َتَلكـ sـ ـ ـَأا ْ
ت ُ
َوإاِْن ُب ـsح صَص ـْوِتي َأاْو ُ
َوإاِْن ي ـ َـ ـ ـ ـا صَص ـ ـِديـِقي َلْم أاَُنuمـ ـ ـ ـْق ِخ َ
طـابِيـ ـ ـ ـ ـَا
ت َلَواِعـُج ُغ sصصِتي
جَوى َغاصَص ْ
َوإانْ ِفي ال َ
حشص َـ ـ ـ ـ ـا ِمن uـي فُق ـsد ل َسصـ ـ ـاِني ـ ـ ـ ـ ـ ـَا
خطـ ـ ـ ـ ـوِب الsراسِصَيـ ـاِت بأاْرضِصنـ َـا
فه ـْوُل ال ُ
جْم ـ ـ ـَن ال َ
َل َ
ك الَي ـْوَم مـَ ـا بِيـ ـ ـ ـ ـ ـَا
حاَلَنا
َلكـَ ـاَن َ -أايـ ـَ ـا ِخuلي ِ -ب َ
َوَل ـ ـ ـ ـْو كْن َ
ب َ
ت ِفينـ ـ ـ ـَ ـا الَيـ ـ ـ ـْوَم َتْرُق ُ
ِ
ف الَقل ـ ـ ِ
ب الَمََÓمـ ـ ـ ـةِ َقاسِصي ـ َـ ـ ـ ـا
حيـ ْث َلقيت ـَ ـُه
َوَل ت َـ ـ ـ ُ
ب َ
ك فـِي صَص ـ ـ ـ u
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بقلم :خالد عفان

دن ـ ـ ـوت من ـ ـ ـك راجيـ ـ ـ ـا أانسض ـ ـك

ﺃﺳﻜﻨﺘﻚ ﺃعﻤاﻕ ﻗلﺒﻲ
ﻓﺮﻓﻀﺘﻲ ﻣﻜاﻧﻚ
ﻫﺮبﺖ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﻲ
ﻣﻦ ﺃﺣﺰﺍﻧﻲ ﻭﻫﻤﻮﻣﻲ
ﻓﺮرﺕ ﻣﻦ ﺃﻫلﻲ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻲ
ﻃﻤﻌا بﻌﻄفﻚ ﻳﺤﺘﻮﻳﻨﻲ
باﻫﺘﻤاﻣﻚ ﺗﻐﺮﻗﻴﻨﻲ
بﺤﺒﻚ ﺗﻬﺪﻳﻨﻲ
لﻜﻦ؟؟
ﻣا ﺗﻤﻨّﻴﺖ ﺍلﻤﻮﺕ ﻏﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍلﻴﻮم

ﻣﺤﺒﻂ...ﻣﻜﺴﻮر ﺍلﺨاﻃﺮ
ﻏارﻕ ﻓﻲ دﻣﻮعﻲ
ﺍلﺼﻤﺖ ﻳﻨﺨﺮ عقلﻲ
ﻭﺍلﺘﺸﺗﺕ ﻳﻨﺨﺮ ﺗفﻜﻴﺮﻱ
ﻭﺍﻷلﻢ ﻳﺴﻜﻦ ﻗلﺒﻲ
ﺃﻳفﻨﺖ بﻌﺪ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ
ﻻ ﻓﺮﺻﺔ لﻲ للﻌﻴﺶ ﻣﺜﻞ ﺃﻗﺮﺍﻧﻲ
رﻏﻢ ﻗﺴﻮة ﺍلﻮﺣﺪة ﻫﻲ ﺃرﺣﻢ
رﻏﻢ ﺳﻢ ﺍلﺼﻤﺖ ﺍلقاﺗﻞ
رﻏﻢ ﻛﻞ ﺷﻲء
ﺍخﺘﺮﺕ ﺃن ﺃرﺟﻊ ﺇلﻰ عﻬﺪ ﻭﺣدﺗﻲ
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نبهات الزين

¿Gƒd’CG ¥QÉ°S

كانت أاول مرة أادخل فيها غرفة صصديقتي التي تجاوزت األربعين ،شصد انتباهي فسصتان عروسس
معلق ،اصصفّر لونه مع الزمن ،دون أان أاسصأالها قالت بصصوت أاسصود حزين (وكانت أاول مرة كذلك
أاعرف فيها أان للصصوت أالوان) اشصتريته منذ عشصرين عاما ودمعة ،أارتديه كل خميسس ،وفي كل
مرة أارتديه ،تبيضس خصصلة من شصعري.

إاب ـ ـ ـداع يتجـ ـ ـّدد
»LGô©d øjódG Qƒf

نتناول في عدد اليوم من صصفحتنا اإلبداعية «فوانيسس»
مجموعة من الّنصصوصس الجزائرية في الشصعر والقصصة
القصصيرة ومنها القصصة الومضصة أاو القصصيرة جدا ،وما
حضصور هاته األسصماء إال للمسصاهمة في منافسصة عربية،
نتمنى لها التوفيق في مسصارها اإلبداعي ،مع العلم أان
األسصماء التي ترافقنا اليوم لها مكانتها في المشصهد
األدبي الجزائري ،ولديها من الحضصور ما يمّكنها من
تبوأا مكانة هاّمة وممّيزة في المسصابقة التي سصوف
تدخلها ،لختيار أاحسصن نصس في الشصعر وفي النثر.
سصيكون فضصاء «فوانيسس» مفتوحا لكل األقÓم الجزائرية
والعربية ،ومن اإلبداعات التي تراهن على قيم األمة
وتاريخها الحضصاري المجيد ،وتصصنع من هذه القيم
دعامة حب للوطن الذي نحيا من أاجله.
ليبقى في األخير اإلبداع فيصص Óبهيا نثير من خÓله
األسصئلة وندغدغ بها الهاجسس ،في سصياق الرؤوية والوعي
المعرفي ،ونصصنع من إارهاصصاتنا جسصورا للتواصصل ،ويكبر
النصس من خÓلها كما تكبر أاوطاننا في القصصيد.
كونوا سصفراء الجزائر في منافسصاتكم ومن خÓل
إابداعاتكم ،وطوبي لوطن يكبر بكتابات أابنائه.

صشة قصشÒة
قّ

عّمي جاب الّلـه وأاضضحية العيد

الَع ـ ـ ـ ـ ـوَدة

حاِفية الَقدمين َعلى شَصاِطئ الَبحر ُتَعاِنق األَلم واألَمل معًا،
حُدوَد الَعَدمَ ،مشَصت َ
َبَلَغ ال sصصمت ِمنَها ُ
َن َ
جّلت صُصورَته وَلَمَعت عيَناهاَ،خَفَق َقلُبَها
ظرت الى انِعَكاسس الَقمر عَلى صَصفحَة الَماءُ ،هَنا َ
ك َت َ
حضصِنه،
ِلَمن غَاَدَرَها َيومًا في ِرحَلٍة أاَبدّيةَ ،دنت َنحوه،وغَاصَصت في َغيابَات ال ّسصكيَنة ُمsتِجهة الى ُ
خطى َثاِبتة
وإاذا ِبَيد ُتمسِصُكها من مِرَفِقَها ،اسصَتدارت ِبكّل ِجسصِمَهاَ ،وجه مِÓئكي َيبتَسصمُ ،يرِجُعها بِ ُ
ت فيَها أازَهار سَصَبَق َلها الَموت.
ألرضس َتنَب ُ

مِطـ ـ ـ ـ ـÓق

َ
طّلقها وهي ُنفسصاء ،بعد أاربعين يوماً عاد ليعزف لها َلحن الشّصوق على وَتر الذكريات؛ سصمعته
جوع؛ َهرولت لتَحزَم أامتعتها وحَملت رضصيَعها
بأاذن الضصعف ،رَق َصصت على حَبل اللقاء وَقبَلت الّر ُ
لَتَتّبع ُخطاه ،الوجَهة لم َتكن البيت بل غرفة في حمام معدني ،دخلت ورياح الدهشصة تعصصف بها
يمينًا وشصمالً ،أاخذ منَها الّرضصيع ووضَصعه في ال ّسصرير الخر وشَصّد َيدها قائ ً
 :Óل َتقلقي فأانت
حمام إالتفت إاليها ،ابت َسصمت
غيرهن!! َقضصى ليَلته معها وفي ال ّصصباح البَاكر بعد أان َخرج من ال َ
حادة وقال :أانت َ
ط ـ ـ ـ ـ ـالق!!!
وهي ُتداعب َخصصÓت شَصعرها ،رَمقها بنظْرة َ

موت بطـ ـ ـ ـ ـيء
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حدِتَهاَ ،يْن ُسصُج القلُم خيوطَ األلَم ،تجل ُسس َعَلى اْلَمْقَعدِ
َفْوَق َ
طاولِة الملل ُتشْصِعُل َقّدا َ
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األَماِمي ِلْل ُ
َ ْ ُ ُ
أاُْغمي َعلى اْلِم ْصصَباح ،وشَصلٌل مزمٌن في َعُموِدَها اْلِفْكِري.

قاضضـ ـ ـ ـ ِـي

حِقيَقةِ
حَياِة ال ّ
ظالَِمةَِ ،تَثاءََب صَصْو ُ
ت ضَصِميِرهَِ ،ف ْ
جُفونُ اْل َ
جاِعيدِ اْل َ
أاْلَقى ِبرأاسِصهِ اْلُمْثَقِل ِفي َت َ
ت ُ
خ َ
طاَيا لُِيَف uصصَل َقاُنوًنا َعَلى َمَقاسَصاِت غُُروِرِه.
ج َسصِد اْل َ
َواْنَغَم َسس َيْغِر ُ
ف ِمْن َ

الفصضـ ـ ـ ـ ـل األخـ ـ ـ ـ ـÒ
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جدران ،أاختفت كل الوجوه ،ولم يبقَ
أاسَصدَل الُغباَر سصتارهُ على المنازل ،رماًدا ُيزّيُن ال ُ
سصوى تلك الدمية المقطعة إالى أاشصÓء.

ِغْبطـ ـ ـ ـ َـُة شضاِعـ ـ ـ ـ ـرة

َكنصصِل مغزلها أامسصكت بكلماتها الجديدة ،أابياتٌ شصعرية فريدة من نوعها ،ترك ُضس
فرحة لتسصردها على والدتها ،تقترب ،فتتعثر ،توقظها أاصصوات الخراف تحت خيمتها
البالية ،تنجلي قصصيدتها لتتعرى أافكارها وسصط الصصحراء.

ﬂاتـ ـ ـ ـ ـل

كان يشصعر بالعار ويتملصس منها لوصصادفها خارجًا ،ضصحل أاملها حينما ظّنت سصيكون باًرا بها،
عانت األمرين من تنظيف البيوت وترتيبها ،اليوم يقف على المنصصة يخاطب الناسس عن عقوق
الوالدين.

نبـ ـ ـ ـ ـوءة
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العسصاكر يطوقون أارجاء المتحف الوطني هذا الصصباح ،تسصاءل الماّرون :ما الذي حدث؟ ،قال من
غادر المدينة غير مبالُ :تراهم عثروا على وثيقة جديدة أام فقدوا أاخرى قديمة؟ أاوقفوه في أاول
ت غدا وكان الدرويشس يرمقني بعين حمراء وأاخرى ل لون
حاجز أامني وصصادروا عقَله .مرر ُ
لها..فأادركت الحقيقة.

»©«HQ øjõdG óªfi
ي ش ص ه د ك ل س ص ك ا ن ا ل ب ل د ة ا أ نّ ع م ي ج ا ب ا ل ل ه ر ج  Óق ن و ع ا
وطيبا يسصعى اإلى كسصب قوته وقوت عياله بكل الطرق
المشصروعة ،يجانب الحرام ويجتنبه ،بطون اأهل بيته تبيت
مملوءة لكن في غياب اللحم والسصمك والفاكهة ،اأما هو
فقلما يمتلوؤ بطنه لأن التعب يمنعه من كثرة الأكل والكد
يجبره على النوم في اأحايين باكرا في اأحايين كثيرا ،وقبل
اأن تعّد زوجته الطعام في اأحايين اأكثر بات ليلته الأخيرة
يفّكر عفوا هو ل يفّكر في اأضصحية العيد لأنها اأكبر من
اآماله ،ول يسصتطيع راأسصه التفكير فيها ،لكنه يفكر في
اأشصياء اأكبر واأكبر .هذا ابنه مقبل على شصهادة الباكالوريا
وابنته على شصهادة التعليم المتوسصط ،والعيد يتزامن مع
الدخول المدرسصي ،له سصبعة اأبناء يتمدرسصون جميعا وهو
ي ف ك ر ف ي ن ج ا ح ه م ب ل ي خ طّ ط و ي ج ا ه د م ن ا أ ج ل ذ ل ك  .م ع
صصياح اآخر ديك طرق باب بيته طرقا غليظا وشصديدا ،لكنه
لم يكترث ولم يصصب بالهلع لأنه يعيشس حياة بسصيطة ل
مشصاكل ول عداوات فيها ،وبالتالي حياته دون اعتداءات
ودون قلق يذكر ،تقّدم نحو الباب بخطوات متثاقلة وفتح
الباب دون اأن يسصاأل من الطارق ،فجاءه الأمر من الطارق
األّ تسص -ع -ى ل -كسصب رزقك ،ه -ي -ا ت -ع -ال ات -ب -ع-ن-ي اإل-ى سص-وق
الماشصية دون تاأخر ،فرّد جاب الله« :صصباح الخير يا سصيدي
لحظات قليلة واأكون وراءك في السصوق ،اإنّ الحّمالين من
اأمثالي يرهقهم التعب فيصصعب اسصتيقاظهم ،ل تلمني يا
سصيدي اأرجو المعذرة».وفي سصوق الماشصية بدت الحيرة
على الطارق وهو ينقل عينيه من كبشس لآخر ،وكان ل ياأبه
اأبدا بالكباشس الصصغيرة اأو المتوسصطة ول يلتفت اإليها،
ورغم شصسصاعة السصوق وكبر مسصاحته اإل اأنه قطعه جيئة
وذهابا وجاب الله يتبعه ،فلما اأحسس ـ وهو الثري الذي
قّلما يحسس ـ بقلق جاب الله من الطواف في السصوق التفت
اإليه وقال« :يا عمي جاب الله اأتدري ما هي الأضصحية؟
اإنها هدية لله تعالى يجب اأن تكون كبيرة وجميلة وغالية
الثمن ،وهذه التي اأبحث عنها هدية وصصدقة» ،فانبسصطت
اأسصارير عمي جاب الله وفرح فرحا كبيرا وقال في نفسصه:
«اآه يا بسصمة لك اأن تجري الأمعاء بعد اأن تشصبعي من
الشصواء ،واآه يا التركي جاري العزيز لن اأعطيك الثلث بل
سصاأعطيك النصصف ،الخير كثير والكبشس كبير» ،فقال له
الطارق بصصوت مرتفع والفرحة بادية على وجهه اإنه هذا
الكبشس الذي يدخل مع اأغنام صصاحبه للتو هيا اتبعني،
وهرول نحو باب السصوق ،اشصترى الكبشس دون اأن يناقشس
صصاحبه في السصعر ،ودفع فيه مبلغا رهيبا وطلب من عمي
جاب الله اأن يقتاده خارج مبنى السصوق ،وهما يسصيران في
الشصارع الذي يتوسصط البلدة قال الطارق لعمي جاب الله:
«لقد اأمرنا الله تعالى اأن نخفي الصصدقات ول نحرج
اأصصحابها ،لذا اأرجو اأن ل يعلم اأحد بهذا الكبشس» ،فقال
ع م ي ج ا ب ا ل ل ه  « :ي ا ص ص ا ح ب ا ل ف ض ص ل ث ق ا أ نّ ا ل ل ه س ص ي ج ا ز ي ك
واأنّ سصّرك في بئر ،واأّن عائلتي سصتدعو لك» ،فاأخرج
الطارق من جيبه ورقة من فئة المائتي دينار وسصّلمها
لعمي جاب الله قائ Óله« :هذه لك وخذ الكبشس لبيت

حاكم البلدة».
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دخ -لت مصس -ل -ح -ة «ب -ي -ار وم -اري ك -وري» Ÿك-اف-ح-ة السس-رط-ان Ãسس-تشس-ف-ى
مصسطفى باشسا ا÷امعي ،متوجّهة Ÿصسلحة سسرطان الثدي ،أاين وجدت عددا من
ن دورهنّ ،جلسست معهن وبقيت لسساعت Úكاملت Úأا–دث
اŸريضسات الÓئي ينتظر ّ
ن وجوهره ّ
ن التي ارتبطت بشسكل كب Òبوجوده ّ
ن عن معانته ّ
إاليه ّ
ن كامرأاة كاملة.

فتيحة /ك
^ «ج- -م- -ي- -ل -ة ــ ت» 51 ،سس -ن-ة ،سس-ي-دة ‘ ال-ع-ق-د
اÿامسس من العمر ،اكتشسفت إاصسابتها بسسرطان الثدي
منذ ما يقارب السسنت،Ú
وبسسبب بلوغها اŸرحلة النهائية من اŸرضض كان لزاما
عليها اÿضسوع للجراحة لسستئصسال ثدييها ،وهي اليوم
ت-خضس-ع ل-ل-م-راق-ب-ة ال-دوري-ة –ت إاشس-راف أاط-ب-اء ي-ب-ذلون
جهدهم من أاجل إاخراجها من حالة النتكاسض الذي
تشسعر به .ووصسفت جميلة اŸرضض قائلة لـ «الشسعب»:
«قضس -يت ح -ي -ات -ي أاع -م -ل ع-ل-ى آال-ة اÿي-اط-ة ،وم-ن-ذ سس-ن
السسادسسة عشسر تكّفلت ببعضض حاجيات اŸنزل خاصسة
وأاّنني البنة الكÈى لوالدي الّلذين كانا يفعÓن أاي شسيء
لتوف Òا÷و الهادئ ‘ اŸنزل ،ولكن بعد وفاة والدي كان
ل -زام -ا ع -ل ّ-ي ال -ع -م -ل ،وألّن -ن -ا ع -ائ -ل-ة
ﬁافظة ونقطن ‘ ضسواحي العاصسمة
 ⁄أاسستطع اÿروج للبحث عن عمل
وحتى وإان “كنت من إايجاده كانت
وال-دت-ي وأاع-م-ام-ي ي-رفضس-ون خروجي
ال -ي -وم -ي م -ن اŸن -زل ،ل -ذلك ت -عّ-ل-مت
اÿي - -اط - -ة ل - -تصس - -ب - -ح آال- -ة اÿي- -اط- -ة
وضس -ج -ي -ج-ه-ا الصس-دي-ق ال-وح-ي-د ال-ذي
أاعرفه».
تنّهدت «جميلة» لتواصسل كÓمها:
«وه -ك -ذا م ّ-رت األي-ام بسس-رع-ة ف-ائ-ق-ة
ودون سسابق إانذار بدأات أاعا Êمن آالم
حادة والتهاب ‘ ثديي ،وبعد إاجراء
ال- -ف -ح -وصس -ات وال -ت -ح -ال -ي -ل ال Ó-زم -ة
خصض األطباء حالتي بأانها ورم متضسخم ‘ مرحلته
شس ّ
األخÒة ،م- - -ا ي - -ع - -ن - -ي دخ - -و‹ غ - -رف - -ة ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ات
لسستئصساله....عندما اسستيقظت من التخذير بعد العملية
وŸسست مكان الثدي وجدته مسسطحا ومشسّوها ،شسعرت
حينها با◊زن الشسديد ألنني عرفت أان حياتي انتهت ‘
غ -رف -ة ال -ع -م -ل -ي-ات ،ف-م-ن سس-ي-ق-ب-ل ب-الرت-ب-اط م-ع ام-رأاة
مشسّوهة ،و ما زاد الط Úبلة ان الثدي الثا Êكان مصسابا
بورم أايضسا ما اسستدعى اسستئصساله ،كان األمر بالنسسبة ‹
الفاجعة الكÈى خاصسة بعد أان وصسفتني زوجة أاخي بـ
«اŸسسخ» ،كان مؤوŸا جدا أان أاسسمع هذا الكÓم منها
بعدما أافنيت شسبابي وحياتي ليعيشض زوجها وإاخوتي حياة
مسستورة ‘ ،تلك اللحظة علمت أان التفريط ‘ الصسحة
حماقة يدفع ثمنها صساحبها غاليا ‘ اŸسستقبل».

لÓسستطباب ،لذلك ومنذ أان بدأات أامي ‘ الشسعور بال⁄
والتعب زادت زياراتها لعجوز ‘ القرية يقال إانها تتميز
بكرامات تشسفي العليل وتداوي السسقيم ،ولكن ولسسنوات
 ⁄تتحسسن حالة والدتي ما جعل جدتي من أابي تأاخذها
ا ¤الطبيب إلجراء الفحوصسات رغم أانف والدي الذي
غضسب كثÒا ولكنه  ⁄يسستطع فعل شسيء لنها والدته التي
يخاف «دعوة الشسر» منها ،وبالفعل أاكدت التحاليل الطبية
انها مصسابة بورم ‘ الثدي اليسسر وأانها مهّددة بورم ثاÊ
‘ عنق الرحم ،األمر الذي جعل والدي يرفضض بقاءها ‘
اŸسستشسفى لنها مصسابة ‘ مكان حسساسض ول يريد لرجل
أان يلمسسها».
واسستطردت قائلة« :قد ل يصسدق البعضض أان أامثال
والدي مازالوا على وجه األرضض
ول -ك-ن ا◊ق-ي-ق-ة اŸرة ن-ع-م ف-م-ن-ذ
عشس -ري -ن سس -ن -ة اضس-ط-رت وال-دت-ي
ل -ط -لب ال -ط Ó-ق إلج-راء ال-ع-م-ل-ي-ة
ا÷راح -ي -ة واÿضس-وع ل-ل-عÓ-ج ألّن
التدواي بالكرامات لن يوصسلها ا¤
نتيجة ،وبالفعل عادت والدتي إا¤
ب -يت أاه-ل-ه-ا ب-ال-ع-اصس-م-ة وب-اشس-رت
ال -ف -ح -وصس -ات ال -ط -ب -ي -ة ال Ó-زم -ة
لإجراء عملية السستئصسال لتخضسع
بعدها للعÓج الكيميائي الذي كان
آاخر ما قامت به قبل وفاتها».
«ك-ام-ي-ل-يا» التي
تخضسع إا ¤فحصض
دوري Ãصس- -ل- -ح- -ة «ب -ي -ار وم -اري ك -وري»
Ãسستشسفى مصسطفى باشسا ا÷امعي بسسبب
Óصسابة بهذا اŸرضض،
قابليتها الوراثية ل إ
لذلك ومنذ بلوغها سسن األربعŒ Úري
ال -ف -حصض اŸب -ك-ر ح-ت-ى ل ي-ك-ون مصسÒه-ا
كوالدتها التي حبسسها ا◊زن داخل سسجن
مظلم ألنها حملت نفسسها اŸسسؤوولية ‘ كل
ما أاصسابها« ،فلو انتفضست ورفضست التفكÒ
الرجعي لوالدي Ÿا كانت نهايتها على هذا
النحو ،فقد كان لزاما على أامي الطÓق منه
والنتقال ا ¤العاصسمة للتداوي بسسبب تعنته
وعناده الغÒ

أ÷ـ ـ ـرأحـ ـة
ألتّجميلي ـة ح ـ ـلّ
◊يـ ـ ـاة طبيعيـ ـة

ال ّ
طÓق لتتمّكن من العÓج!
^ «كاميليا» سسيدة أاخرى تعّرفت على مرضض سسرطان
الثدي من خÓل والدتها التي أاصسيبت به وكان السسبب
وراء دخولها حالة نفسسية صسعبة أادت إا ¤وفاتها ،فحالة
اليأاسض التي سسيطرت عليها منعت عنها الطعام والنوم
وبهجة ا◊ياة ،وقالت عن ذلك لـ «الشسعب»« :كانت والدتي
‘ العقد الرابع عندما اكتشسف األطباء إاصسابتها بسسرطان
الثدي ،أاتذّكر تقاسسيم وجهها ا◊ادة التي ارتسسمت على
وجهها فقد نزل ا Èÿعليها كالصساعقة ،أاصسبت بذهول
كب Òألن كلمة سسرطان بالنسسبة لها اقرب مرادف لكلمة
اŸوت.».....
وتذّكرت «كاميليا» قائلة« :كّنا حينها نسسكن ‘ إاحدى
القرى النائية باŸدية نعيشض مع عائلة أابي ألن والدي كان
موظفا ‘ إاحدى الوزارات بالعاصسمة ،وكان رج Óغيورا
يرفضض ذهاب امي ا ¤الطبيب للتداوي ،وكان من أاولئك
الشس -خ -اصض ال -ذي -ن ي -رون ‘ ال -دج -ال Úوسس -ي-ل-ة م-ق-ن-ع-ة
اح- -تضس- -نت دار ال- -ث- -ق- -اف- -ة «ه -واري ب -وم -دي -ن»
بسس-ط-ي-ف ،وع-ل-ى م-دار ي-وم Úح-م-ل-ة –سس-يسس-ي-ة
حول «الوقاية من سسرطان الثدي» ‘ إاطار «شسهر
أاك -ت -وب -ر ال -وردي» ،وال -ذي أاق ّ-رت -ه وزارة الصس-ح-ة
والسس -ك -ان وإاصس Ó-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
م -دي -ري -ة الصس -ح-ة والسس-ك-ان وج-م-ع-ي-ة «الشس-ف-اء»
لرعاية مرضسى السسرطان.

سسطيف :نور الدين بوطغان

ع-رف ال-ي-وم-ان ال-دراسس-ي-ان مشس-ارك-ة ع-دي-د األسس-اتذة
واألط -ب -اء اıتصس› ‘ Úال السس -رط -ان ،وب -اŸن-اسس-ب-ة
أاّكدت الدكتورة «جيÓط كرÁة» أاسستاذة مسساعدة Ãركز
مكافحة السسرطان بسسطيف ،على أاهمية الكشسف اŸبكر
لكل أانواع السسرطانات خاصسة سسرطان الثدي ،الذي يعرف
ان -تشس -ارا واسس -ع -ا ‘ ع -دد اإلصس -اب -ة ب -ه ع -ل -ى اŸسس -ت -وى

مÈرين».
وذكرت «كاميليا» ‘ حديثها إا« ¤الشسعب» إا ¤أاهمية
ال -تشس -خ -يصض اŸب -ك -ر ل -ل -م-رضض ‘ م-راح-ل-ه األو ¤ألن-ه-ا
مرحلة تصسنع الفارق عند اÿضسوع للعÓج قائلة« :من أاهم
ما يجب فعله الفحصض الذاتي للثدي الذي يبقى إاجراءً

وق -ائ -ي-ا م-ه-م-ا دون نسس-ي-ان اسس-تشس-ارة ال-ط-ب-يب ب-اع-ت-ب-اره
اŸشسرف األول على ا◊الة اŸرضسية و كذا إاجراء الصسورة
بواسسطة األشسعة « »xللثدي (ماموغرا‘) ،ويجب على
اŸرأاة اŸصسابة أان تعلم أان التشسخيصض اŸبكر لسسرطان
الثدي يرفع نسسبة النجاح والشسفاء بل يجعل منه واقعا
معاشسا ،وهو األمر الذي أابعد عّني شسبح اŸرضض».

الّدعم الّنفسسي Ÿواجهة اÛتمع
^ «خ-دي-ج-ة» ،م-عّ-ل-م-ة م-ق-ب-ل-ة ع-ل-ى التقاعد،
اسستدعت حالتها اŸرضسية اسستئصسال ثدييها ما جعلها
تشسعر بتشسوه كب ‘ Òجسسدها الذي تراه كنز اŸرأاة

وكينونتها ،ووصسفت حالتها قائلة« :أاصسبحت
اŸرآاة م -ن -ذ أارب -ع سس -ن -وات ع -دوي الّ-ل-دود
الذي يكشسف ‘ وجهي قبح صسورتي كلما
نظرت اليها ،لذلك صسرت أارفضض النظر
إاليها ول أاسستعمل أال تلك التي تباع ‘
أاحجام صسغÒة ل أارى فيها سسوى وجهي
ال -ذي ارتسس -مت ع -ل -ي -ه ت -ق-اسس-ي-م اÿوف
والتعب ،معلنة دخو‹ مرحلة األفول ألن
صس- -ف- -ة اŸرأاة ا÷م- -ي- -ل- -ة سس -رقت م -ن -ي
ووضسعت مكانها اŸرأاة اŸسسكينة».
وتسس -اءلت «خديجة» ق-ائ-ل-ة« :رغ-م
أان الدولة وّفرت كل اإلمكانيات للتكفل
Ãريضسات سسرطان الثدي بدءا من الفحصض
اÛا Êوصس -ول ا ¤ف -ت -ح م -راك -ز Ÿك -اف -ح -ة السس -رط-ان
ﬂتلفة وليات الوطن ،إال أان الدعم النفسسي اŸقدم
Ÿريضسات سسرطان الثدي من األفراد اŸقرب Úاإليهن
كالعائلة واÙيط الذي تعشسن وسسطه لتحيا بسسÓم مع
اŸرضض اÿبيث الذي تفتك براثنه سسعادة اŸرأاة بل رÃا

حياتها ،فقد تدخل اŸصسابة به ‘ حالة من اكتئاب حادة
تؤودي بها إا ¤رفضض العÓج بسسبب العتقاد اÿاطئ بأانه
مرضض ل عÓج فعال له ،وكذا سسيطرة فكرة تشسوه جسسم
اŸريضسة عند اسستئصسال ثديها أاو ثدييها ،ألن األمر يتعلق
بها كأانثى لذلك Œدها تؤوخر اÿضسوع للعملية ألطول
وقت ‡كن خاصسة وأان اÛتمع يرمقها بنظرة الشسفقة،
بل أاك Ìمن ذلك يراها ميتة ل ﬁالة وأان أايامها معدودة،
فبعد إاعدامها كامرأاة كاملة يسستخرج اÛتمع شسهادة
وفاتها قبل خروج الروح من جسسدها وهذا ظلم كب‘ Ò
حقها ،رغم أان نسسبة الشسفاء كبÒة عند اكتشساف اŸرضض
‘ مراحله األو.»¤
وأاضس -افت «خديجة» ق-ائ-ل-ة« :ك-انت أاصس-عب م-رح-لة
ب -ال -نسس -ب-ة ‹ خضس-وع-ي ل-ل-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي بسس-بب آاث-اره
ا÷انبية التي تبدو واضسحة وجلية ،فمن ضسعف اŸناعة
التي تتسسبب ‘ التهاب ‘ الفم وا◊لق إا ¤سسقوط الشسعر
إا ¤الشسعور بالوهن والتعب ،وكذا حالة الكتئاب الشسديدة
التي أادخلتني ‘ دوامة مظلمة جعلتني ‘ إاحدى اŸرات
أارفضض العÓج خاصسة عندما بدأات جموع الناسض بزيارتي
ليطلبوا السسماح إان كان سسوء تفاهم بيننا ،ما أادى إا¤
تغلغل شسعور سسلبي ‘ داخلي ولد طاقة سسلبية زادت من
م -ع -ان -ات-ي ،ول-ول زوج-ي وأاب-ن-ائ-ي Ÿا اسس-ت-ط-عت Œاوز
اŸرحلة ،فقد قام زوجي بكراء منزل ‘ منطقة بعيدة
عن ا◊ي حتى ل تزعجني وفود اŸعزين وإان  ⁄أامت
بعد».
@ «ﬁم -د» ط -ب -يب م -ق -ي -م Ãصس -ل -ح -ة «ب -ي -ار
وماري كوري» ،سسأالته «الشسعب» عن سسرطان الثدي
فأاجاب« :وجدت من خÓل الحتكاك اŸباشسر مع
م -ريضس -ات ه-ذا اŸرضض أان ع-ام-ل ال-ت-وع-ي-ة وال-ت-حسس-يسض
يجب أان يكون على مدار أايام السسنة ،فتخصسيصض شسهر
أاكتوبر لسسرطان الثدي ل يكفي خاصسة تلك السسيدات
اŸوجودات ‘ اŸناطق النائية ،فحتى وإان فتحت مراكز
Ÿك- -اف- -ح -ة اŸرضض وت -ك -ف -لت ال -دول -ة ب -ع Ó-ج اŸرضس -ى
ومداواتهم،
وسس -ج -ل ‘ ه -ذا اإلط -ار ت -ق -دم -ا م -ل-ح-وظ-ا بشس-اه-دة
القاصسي والدا Êإال أان اŸرضض مازال يقتل اآللف من
النسساء كل سسنة».
وأاضساف «ﬁمد» أان إاغلب النسساء تسسأال عن العملية
ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ب-ع-د اسس-ت-ئصس-ال ال-ث-دي ألن-ه-ا ترفضض العيشض
بجسسم مشسوه ،وهو األمر الذي يجب أاخذه بع Úالعتبار
وجعله مÓزما لعملية اسستئصسال الثدي ما يضسمن عدم
ت- -ع- -رضض اŸريضس- -ة ل- -ت -ج -رب -ة ف -ق -دان ال -ث -دي ،ف -أاغ -لب
اŸريضسات تشسعرن بأان فقدان هذا العضسو من ا÷سسم
ي -ع -ن -ي ف-ق-دان أان-وث-ت-ه-ا ،م-ا ي-ج-ع-ل-ه-ا ت-خسس-ر ال-رغ-ب-ة ‘
السس -ت-م-رار ‘ ح-ي-اة ط-ب-ي-ع-ي-ة ك-م-ا ك-انت ق-ب-ل إاصس-اب-ت-ه-ا
بسسرطان الثدي ،وبإاعادة بنائه سستتحصسل على فرصسة
جديدة لتشسعر بأانوثتها ،ما يبعد عنها شسبح النظرات
القاسسية للمحيط الذي ل يعÎف إال باألقوى».

أاجل وقايتهن وا◊فاظ على سسÓمتهن خاصسة الÓئي
حوا‹  3آا’ف حالة بسسطيف
Œاوز سسنهن  45سسنة ،ورّكز ناضسر جرار على الغذاء
الذي يجب تناوله من أاجل الوقاية من سسرطان الثدي .
وق- -ال رئ -يسض ج -م -ع -ي -ة «الشس -ف -اء» ل -رع -اي -ة م -رضس -ى
الوطني ،وأاضسافت أان الكشسف اŸبكر عن سسرطان الثدي سسنت Úللكشسف عن اŸرضض ،مشسÒين ‘ ذات الوقت إا ¤السسرطان «زكي بوبكر» أانّ ا÷معية نظّمت قافلة طبية
تسس -ج -ي -ل أاك Ìم-ن  14أال-ف ح-ال-ة إاصس-اب-ة ج-دي-دة سس-ن-وي-ا من أاطباء ﬂتصس Úمنخرط ‘ Úا÷معية من أاجل
يقي اŸرأاة و ُيمكنها من العÓج ‘ بأاقل اÿسسائر.
وتأاسّسفت جيÓط كرÁة عن عزوف النسساء عن التقدم با÷زائر ،أاما ‘ سسطيف فتسسجل سسنويا حوا‹  3اآلف اÿروج إا ¤اŸن -اط-ق اŸع-زول-ة وال-ري-ف-ي-ة ل-ل-كشس-ف ع-ن
النسساء ‘ عدة مناطق ،وفق برنامج مسسطر بالتنسسيق مع
للكشسف عن سسرطان الثدي ،خاصسة وأان هناك برنامج حالة.
ومن جهته ،أاوضسح الدكتور «ناضسر جرار» اıتصض مديرية الصسحة والسسكان لولية سسطيف ،على أان تكون
وط -ن -ي ل -ل -كشس -ف ع-ن السس-رط-ان خّصس-صس-ت-ه وزارة الصس-ح-ة
للنسساء ما ب 25 Úو 65سسنة ،هدفه ا◊د من ارتفاع عدد ‘ التغذية أاّن الهدف من تنظيم مثل هكذا تظاهرات أاوﬁ ¤طات القافلة Ãدينة سسطيف بالعيادة متعددة
هو اÿروج من الطابع األكادÁي اŸأالوف ،من خÓل اÿدم -ات ب -ي -زار ل -ت -ح-ط ال-ق-اف-ل-ة رح-ال-ه-ا Ãسس-تشس-ف-ى
اŸصسابات باŸرضض.
ورّك-ز األط-ب-اء واŸت-دّخ-ل-ون ع-ل-ى أاه-م-ي-ة ال-تشس-خيصض إاشس -راك اŸصس -اب -ات بسس -رط -ان ال -ث -دي ‘ ه -ذا ا◊دث بوقاعة Ãنطقة ا◊مام يوم السسبت  22أاكتوبر ،وأاضساف
اŸبكر ÷ميع أانواع السسرطانات على العموم وسسرطان العلمي ،مؤوكدا أان تنقل اŸرأاة إا ¤اŸسستشسفى للكشسف رئيسض ا÷معية أاّن الهدف من تنظيم هذه القافلة هو
ال -ث -دي ع -ل -ى وج -ه اÿصس -وصض ،ب -اع -ت -ب -اره م-ن ب Úأان-واع اŸبكر عن اŸرضض يسساعد بنسسبة كبÒة جدا لعÓجها– ،سس-يسض وت-وع-ي-ة ال-نسس-اء ب-أاه-م-ي-ة ال-كشس-ف اŸب-ك-ر عن
السس-رط-ان-ات ال-ت-ي Áك-ن ال-وق-اي-ة م-ن-ه-ا ‘ ح-ال-ة ال-كشسف وأان الدور األسساسسي الذي سس ّ
طر هو بلوغ أاك Èعدد سسرطان الثدي الذي أاصساب العديد من النسساء ‘ ريعان
اŸبكر باسستعمال جهاز «اŸاموغرفيا» الذي يسستخدم كل ‡كن من النسساء ◊ثهن على أاهمية الكشسف اŸبكر من شسبابهن.

ﬂت ّصصون يؤوّكدون على أأهمية ألفحصص أŸبك ّر

á°VÉjQ

أألحد  09أكتوبر  2016م
ألموأفق لـ  07محرم 1438هـ

تصسفيــــــات مونديــــــال روسسيـــــــــــا 2018

اŸنتخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب الوطنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ‘ مهم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة –قيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـق
انطÓقـ ـ ـ ـ ـة قويـ ـ ـ ـ ـة أام ـ ـ ـ ـ ـ ـام اأ’سضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـود ا÷موح ـ ـ ـ ـ ـ ـة

اليـــــــــــوم ( سسا  ) 20:30بالبليـــــــــدة :ا÷زائــــــــــــر – الكـــــــــــامÒون
يواجه ،سسهرة اليوم ،اŸنتخب الوطني لكرة القدم نظÒه الكامÒو ‘ Êمباراة مهمة وصسعبة يهدف من خÓلها أاشسبال رايفاتسس ا¤
’و ¤من التصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس العا⁄
’سسود غ ÒاŸروضسة ،وذلك ‘ إاطار رسسم وقائع مباراة ا÷ولة ا أ
–قيق أاول انتصسار لهم على ا أ
 ،2018التي سستجري Ãلعب مصسطفى تشساكر ،بداية من السساعة الـ .20.30

نبيلة بوقرين
ي -دخ -ل زم Ó-ء أŸت-أال-ق ﬁرز أŸوأج-ه-ة ضض-د أŸن-ت-خب
ألكامÒو Êوعينهم على –قيق ألفوز من أجل تدشضÚ
ألتصضفيات أÿاصضة باŸونديال بنتيجة إأيجابية يؤوكدون من
خÓلها ألنتائج أإليجابية وألرأئعة ألتي حصضدوها ،خÓل
ألتصضفيات أÿاصضة باŸنافسضة ألقارية ما جعلهم يتأاهلون
ق- -ب- -ل أ÷ول- -ة أألخÒة رغ- -م أخ -ت Ó-ف أŸع -ط -ي -ات ،ألن
منافسضهم ‘ لقاء أليوم ليسس سضه Óولديه تاريخ كب Òوقد
يخلق لهم صضعوبات فوق أŸيدأن.
إأل أن ألعناصضر ألوطنية تهدف إأ ¤أإلطاحة باألسضود غÒ
أŸروضضة ‘ موقعة تشضاكر ألتي سضتكون شضاهدة على
إأح - -دى أق - -وى أŸوأج - -ه - -ات ‘ أ÷ول- -ة أألو ،¤ب Úك- -ل
أÛموعات أŸعنية بالتصضفيات أŸؤوهلة ألكﬁ Èفل
كروي ‘ ألعا ‘ ⁄ألقارة ألسضمرأء ،من خÓل أإلبقاء على
ألنقاط ألثÓث ‘ ألديار وألتي سضيكون لها تأاث Òإأيجابي
ع-ل-ى م-ع-ن-وي-ات ألÓ-ع-ب ،Úف-ي-م-ا ب-ع-د م-ن أج-ل م-وأصض-ل-ة
مسضÒتهم من دون خطأا.
«اÿضسر» أامام فرصسة تأاكيد مسستواهم
من جهة أخرى ،فإان أ÷ميع يعرف أŸسضؤوولية ألتي
تنتظرهم خÓل مبارأة ،أليوم ،ألتي سضتجمعهم مع منافسس
قوي وله تاريخ رغم فÎة ألفرأغ ألتي Áر بها ‘ ألفÎة
أألخÒة ،إأل أنه حضضر جيدأ قبل موعد أŸوأجهة ولعب
ب -عضس أŸوأج -ه -ات أل -ودي -ة ع-كسس أ÷زأئ-ر ،ول-ه-ذأ ع-ل-ى

ألÓعب Úأن يكونوأ ‘ أŸوعد من خÓل أحÎأم أŸنافسس
وألظهور بجدية وصضرأمة فوق أŸسضتطيل أألخضضر وألعمل
على تفادي أألخطاء ‘ أÿط أÿلفيÃ ،ا أن ألدفاع
يشضهد بعضس أŸشضاكل ‘ ألفÎة أ◊الية ،بسضبب ألغيابات
وألÎكيز على ألعمل ألهجومي من خÓل –ويل ألكرأت
إأ ¤أألمام Ãا أن ألهجوم أفضضل طريقة للدفاع.
بالتا‹ فإان ألرجل أألول على رأسس ألعارضضة ألفنية للفريق
ألوطني درسس جيدأ طريقة لعب أŸنافسس وحدد ألتشضكيلة
أألسض -اسض -ي -ة أل -ت -ي سض-ت-دخ-ل أŸوأج-ه-ة ب-ن-اًء ع-ل-ى أÿط-ة
ألتكتيكية ألتي حددها من أجل أÿروج بنتيجة إأيجابية و
أول أنتصضار أمام هذأ ألفريق ألذي يبقى ألعائق ألكب Òأمام
أÿضضر ،خÓل أŸوأجهات أŸاضضية وألتي سضتÎكز أسضاسضا
على ألهجمات أŸعاكسضة ألسضريعة وعدم تضضييع ألكرة ‘
وسضط أŸيدأن Ãا أن ألهجوم هو أفضضل طريقة للدفاع ‘
مثل هذه أŸوأعيد ألهامة ألتي تبنى على جزئيات صضغÒة.
لهذأ فإان ألتشضكيلة ألوطنية أمام مهمة صضعبة ،لكنها ليسضت
Óطاحة بالكامÒون ‘ مبارأة ،أليوم ،من خÓل
مسضتحيلة ل إ
أسضتغÓل عاملي أألرضس وأ÷مهور وهذأ أألخ Òسضيتنقل
بقوة للرفع من معنويات زمÓء مبو◊ي للخروج بنتيجة
إأي-ج-اب-ي-ة أم-ام أل-غ-ر Ëأل-ت-ق-ل-ي-دي ل-ل-ج-زأئ-ر ل-ف-تح صضفحة
جديدة تعكسس ألقاعدة ألسضابقة ،ألننا  ⁄نتمكن من ألفوز
أمامهم ،خÓل أŸوأجهات أÿمسضة أŸاضضية.
اÈÿة والتجربة ..
إأضضافة إأ ¤أسضتغÓل أإلمكانيات ألفردية ألتي يتمتع بها كل

أل Ó-ع -ب ÚأŸوج -ودي-ن ‘ أل-تشض-ك-ي-ل-ة أ◊ال-ي-ة ل-ل-م-ن-ت-خب
ألوطني Ãا أنهم يلعبون بطريقة منتظمة مع أألندية ألتي
ينشضطون بها ‘ ﬂتلف ألبطولت أألوروبية وألÎكيز على
أللعب أ÷ماعي ألذي يعد قوة ألفريق ،ألنه يسضاهم ‘
تغطية ألنقائصس و تفادي أرتكاب أألخطاء ،خاصضة أن
رأيفاتسس أعتمد على ألÓعب Úأألك Ìجاهزية من كل
ألنوأحي.
‘ ح Úتوجد ألكرة ‘ مرمى زمÓء غولم ‘ هذأ
أŸوعد ألهام من أجل إأثبات مسضتوأهم ألذي يرتفع من
لقاء آلخر وأنهم فريق أŸباريات ألقوية وألكبÒة ،مثلما
فعلوها ‘ ألسضابق حتى يحققون ألتأاهل ألثالث لهم على
أل- -ت -وأ‹ ل -ل -م -ون -دي -ال و أÿامسس ‘ ت -اري -خ ك -رة أل -ق -دم
أ÷زأئرية بعدما مكنوأ من ألوصضول للدور ألثا Êمن
أŸنافسضة أألغلى ‘ ألعا ‘ ⁄ألطبعة أŸاضضية و أألدأء
ألذي ظهورأ به وألذي كان نتيجة عمل كب Òوجماعي من
طرف كل أŸعني ÚباŸنتخب.
‘ ح Úيبقى أŸسضتطيل أألخضضر ألفيصضل ألنهائي ‘
م -ث -ل ه -ذه أŸوأع -ي -د ألصض -ع-ب-ة خ-اصض-ة أن ك Ó-أل-ط-رفÚ
وأللذين تعودأ على ألتوأجد ‘ نهائيات كأاسس ألعا‘ ⁄
ألسضنوأت أألخÒة ،ولهذأ فإان كل فريق سضيعمل من أجل
–قيق ألفوز بأاول لقاء لكي تكون بدأية مشضوأر جيدة
للÎبع على رأسس أÛموعة Ãا أن قوأعد أللعبة تؤوهل
صضاحب ألريادة فقط ما يعني أن ألفريق ألوطني يكون ‘
صضرأع مع أŸنافسس ألذي لن يأاتي للدفاع فقط ،بل سضيخلق
صضعوبات لÓعبينا خÓل ألـ  90دقيقة من ألتصضفيات.

منتخب الكامÒون

إامكانات كبÒة  ..رغم تشضبيب التشضكيلة
سستكون تشسكيلة اŸنتخب الكامÒو Êمنافسساعنيدا وقويا للمنتخب
ا÷زائري ،اليومÃ ،لعب «مصسطفى تشساكر» بالبليدة ،برسسم ا÷ولة
ا’فتتاحية للتصسفيات اŸؤوهلة لكأاسس العا 2018 ⁄بروسسيا ،خصسوصسا أان
’مر يتعلق Ãنافسس مونديا‹ شسارك ‘ سسبع مناسسبات ‘ كؤووسس
ا أ
’خÒت Úبجنوب إافريقيا والÈازيل ،ورغم أان
العا ،⁄منها ا أ
ا’–ادية الكامÒونية قامت بتشسبيب التشسكيلة وŒريدها من
النجوم ،إا’ أان التعداد ا◊ا‹ Áلك اÈÿة الدولية الكافية والثقة
لتحقيق نتيجة ايجابية هنا ‘ ا÷زائر.

محمد فوزي بقاصص

ثقة لعبي ألكامÒون ألتمسضناها كذلك
من تصضريحات لعبيها Ãطار «هوأري
بومدين» بالعاصضمة عند حلول أŸنتخب،
عشض -ي -ة أ÷م -ع -ة ب -ا÷زأئ -ر ،ق -ادم Úم-ن
مارسضيليا ألفرنسضية ،أين أجروأ ألÎبصس
ألتحضضÒي أÿاصس Ãوأجهة أÿضضر ،أين
أكدوأ على لسضان «هÔي بيدÁو» وزميله
«أب -و ب -ك -ر ف -انسض -ان» ع -ل-ى أن أل-ك-امÒون
تنقلت إأ ¤أ÷زأئر لتحقيق نتيجة إأيجابية
ع-ل-ى أرضض-ي-ة م-ل-عب «مصض-ط-ف-ى تشض-اك-ر»،
سضهرة هذأ أألحد ،رغم أن كل ألعوأمل
ت ّصضب ‘ صضالح «أÿضضر» ألذين Áتلكون
أفضض -ل -ي -ة أألرضس وأ÷م-ه-ور ،ب-ح-يث ق-ال

هولنـــــدا

أألول« ،أŸبارأة أمام أ÷زأئر لن تكون
سض-ه-ل-ة ،ول-ك-ن-ن-ا مسض-ت-عدون جيدأ وسضنعمل
ع -ل -ى –ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة إأي-ج-اب-ي-ة» ،ث-م ق-ال
ألثا« :Êإأنها مبارأة مهمة بالنسضبة إألينا،
وقد قمنا بتحضضÒأت جيدة قبل أÛيء
إأ ¤أ÷زأئر ،وسضنعود على أألقل بنقطة
تسض -م -ح ل -ن -ا ب -الن -ط Ó-ق ج -ي -دأ ‘ ه -ذه
ألتصضفيات».
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،ت -أاك -د ع -دم مشض -ارك -ة
ألÓعب ألدو‹ ألكامÒو« Êكلينتون ‚ي»
‘ مبارأة أ÷زأئر ،بسضبب معاناة أŸهاجم
م -ن إأصض -اب -ة عضض -ل -ي -ة ت-ع-رضس ل-ه-ا خÓ-ل
ألتدريبات مع زمÓئه ‘ مدينة مرسضيليا،
ألسض- -بت أŸاضض- -ي ،م- -ك -ان إأج -رأء ت -ربصس
أŸنتخب ألكامÒو.Ê
ذكرت تقارير صضحفية ﬁلية أن مدرب

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

أل- -ك- -امÒون «ه -ي -غ -و ب -روسس» أسض -ت -ن -ج -د
بالÓعب «روب Òنديب تومبي» لسضد ثغرة
«كلينتون ‚ي» ،علما أن «تومبي» يرتدي
ق-م-يصس «سض-ب-ارت-اك تÒن-اف-ا» ألسض-لوفاكي،
وشضارك مع ألكامÒون ‘ مبارأة وحيدة
أج -ريت م -ط -ل -ع سض -ب -ت-م ÈأŸاضض-ي ،ضض-د
غامبيا ‘ إأطار أ÷ولة أألخÒة لتصضفيات
كأاسس أ· إأفريقيا .2017
أŸن -ت -خب أل -ك -امÒو Êت -ع -رضس لضض -رب -ة
موجعة بغياب «كلينتون ‚ي» ،كونه من
أبرز ألÓعب ‘ Úتشضكيلة ألكامÒون ،وثقل
وزن -ه ‘ خ -ط أل -ه -ج-وم وخÈت-ه أل-دول-ي-ة
سضتكونان ألغائب أألك Èضضد أÿضضر ،حيث
شض- -ارك م- -ع «أألسض- -ود أ÷م- -وح- -ة» ‘ 15
م -ب -ارأة م -ن -ذ  2014وسض -ج -ل خ Ó-ل-ه-ا 6
أه -دأف ،وم -ع ت -أاك-د غ-ي-اب ‚ي أضض-ح-ى

م -ن -ت-خب أل-ك-امÒون ف-اق-دأ ÷ه-ود ث-الث
لعب أسضتدعي Ÿوأجهة «أÿضضر» ،بعد
أ◊ارسس ألثا« Êموأز بوأتي».
يقيم أŸنتخب ألكامÒو Êمنذ وصضوله،
عشض- -ي- -ة أ÷م- -ع- -ة ،إأ ¤أ÷زأئ -ر ب -ف -ن -دق
ألهيلتون بالعاصضمة ،وضضم وفد ألضضيوف
 50فردأ ،من بينهم  23لعبا.
Œدر أإلشضارة إأ ¤أن منتخب ألكامÒون،
خاضس موأجهة ودية –ضضÒية أمام نادي
أوŸب -يك م -رسض -ي -ل -ي -ا ،أألرب -ع-اء أŸاضض-ي،
أن- -ت- -هت ب -ه -دف Ÿث -ل -ه ،وح -اول أŸدرب
ألبلجيكي «هيغو بروسس» بعدها ألتخفيف
م - -ن ألضض - -غ- -ط ع- -ل- -ى لع- -ب- -ي- -ه ،إأذ أد¤
بتصضريحات عقب أŸبارأة يشضيد فيها بقوة
أÿضض -ر وŸح إأﬁ ¤دودي -ة إأم -ك -ان -ي -ات
فريقه.

بلينـ ـ ـد يح ـ ـذر ’عبيـ ـ ـه مـ ـ ـن مسضتـ ـ ـوى اŸنتخ ـ ـ ـب الف ـ ـ ـ ـ ـرنسضي

’داء السسيء الذي قدمه الفريق خÓل
حذر دا Êبليند ،مدرب منتخب هولندا’ ،عبيه من عواقب وخيمة قد –دث إاذا تكرر ا أ
ا’نتصسار  1–4على روسسيا البيضساء ضسمن تصسفيات كأاسس العا ⁄لكرة القدم ،وذلك عندما يÓقي منتخب فرنسسا ،وصسيف بطل أاوروبا ‘
ا÷ولة اŸقبلة.
’و¤
وقال بليند ،إان فريقه لن يكون بوسسعه –مل أاي أاخطاء عندما يسستضسيف فرنسسا ‘ أامسسÎدام ،غدا ،ضسمن منافسسات اÛموعة ا أ
’وروبية.
بالتصسفيات ا أ
ل - -إ
ÓعÓ- -م« ،ل- -ق- -د وأج- -ه أل -ك -ث Òم -ن أسض-اسض-ي دوم-ا م-ن-ذ أن-ت-ق-ال-ه ل-ت-وت-ن-هام
وأضضاف بليند عن أألدأء ‘ روتردأم ،بالكث Òمن ألسضتعدأدأت».
ي- -وم أ÷م -ع -ة «شض -اه -دت أل -ك -ث Òم -ن وقال بليند ،إأنه سضعيد لرؤوية كوينسضي ألن -ت -ق -ادأت م -ن ج -ان -ب -ك -م .إأل أن-ن-ي ه -وتسض -ب Òأإل‚ل -ي-زي ،لÒد أŸه-اج-م
أألشضياء أ÷يدة أمام روسضيا ألبيضضاء ،بروميسس وهو يسضجل هدف ،Úوهما أشضاهده يلعب كل أسضبوع ولهذأ فقد يانسضن أ÷ميل Ÿدربه بهدف مفاجئ
ل -ك -ن -ن -ا ل -ع-ب-ن-ا بشض-ك-ل ف-ي-ه أل-ك-ث Òم-ن أول أهدأفه مع منتخب بÓده خÓل قمت بالدفع به .لسضت سضعيدأ فقط ‘ ألشضوط ألثا .Êودأفع بليند عند
ألصضعوبة طوأل ربع سضاعة كاملة من  15م -ب -ارأة دول -ي -ة ،ب -ع -د أن ت -ع -رضس باختياره ولكنني أشضعر بالسضعادة من قرأره بالدفع Ãارتن سضتيكلنÈج34 ،
أحدأث أللقاء».
لن -ت -ق -ادأت ع -ن -ي-ف-ة م-ن ق-ب-ل وسض-ائ-ل أجله» .ومنح مدرب هولندأ مكانا ‘ ع -ام-ا ،ك-ح-ارسس م-رم-ى أسض-اسض-ي ب-ع-د
أل-تشض-ك-ي-ل-ة أألسض-اسض-ي-ة ل-فينسضن يانسضن ،أرب - -ع سض - -ن - -وأت م - -ن ألب - -ت- -ع- -اد ع- -ن
وت -اب -ع« :ل Áك -ن -ن -ا –م -ل ذلك أم -ام إأعÓم هولندية.
فريق قوي مثل فرنسضا .يجب أن نقوم وأضض- -اف ب- -ل- -ي- -ن -د ،م -وج -ه -ا ح -دي -ث -ه ع -ل -ى أل -رغ -م م-ن أن-ه ل ي-ل-عب بشض-ك-ل أŸنافسضات ألدولية.

ألعدد
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ملعب «مصسطفى تشساكر»
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اŸيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدان اŸفضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل «للخضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر»

أاصسبح ملعب مصسطفى
تشساكر ،بالبليدة ،اŸدشسن ‘
 26فيفري  2001اŸكان
اŸفضسل بإامتياز للمنتخب
ا÷زائري لكرة القدم ،منذ
سسنة  2008من أاجل إاسستقبال
ضسيوفه حيث حقق به
التأاهل لنهائيات كأاسس العا⁄
‘ مناسسبت 2010( Úو.)2014
يسض -ت -ع -ي-د أŸل-عب أل-ذي ي-تسض-ع لـ
 35.000م-ت-ف-رج أج-وأءه أ◊م-اسض-ي-ة
ع -ن -دم -ا ي -ك -ون مسض -رح -ا Ÿوأج -ه-ة
أ÷زأئ -ر -أل -ك -امÒون ،أل -ي -وم ع -ل-ى
ألسضاعة (◊ )20 : 30سضاب أ÷ولة
أألو ¤م -ن تصض -ف -ي -ات ك -أاسس أل -ع -ا⁄
 2018أŸق- -ررة ب- -روسض- -ي -ا ضض -م -ن
أÛموعة ألثانية ألتي تضضم أيضضا
نيجÒيا و زأمبيا.
ت-ع-ت ÈأŸنشض-أاة أل-ري-اضض-ي-ة أل-ك-ائنة

Ãدخ -ل «م -دي -ن -ة أل -ورود» ف-أال خÒ
على ألتشضكيلة ألوطنية حيث يلعب
«أÿضض -ر» ع -ل -ى أرضض -ي -ة م -ي -دأن -ه -ا
أŸبارأة ألرسضمية رقم .21
خÓل أÿرجات ألـ  20ألخÒة ‚ح
أŸن - -ت- -خب أ÷زأئ- -ري ‘ –ق- -ي- -ق
سض-لسض-ل-ة إأسض-ت-ث-ن-ائ-ي-ة من  19إأنتصضارأ
مقابل تعادل وحيد.
أل - -ت - -ع Ìألول وألخ Òل - -ل - -ف - -ري- -ق
أ÷زأئري بتشضاكر كان أمام تنزأنيا
شض -ه-ر سض-ب-ت-م 2010 Èأسض-اب-ي-ع قليلة
فقط بعد مشضاركة ثالثة للخضضر ‘
نهائيات أŸونديال.
هذأ ألتعادل كانت عوأقبه وخيمة
على ألناخب ألوطني ألسضابق رأبح
سضعدأن ألذي قرر رمي أŸنشضفة بعد
رهن حظوظ ألتأاهل إأ ¤كان،2012-
‡ا دف- -ع أل- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى شض -ؤوون
أÿضض - -ر لـ «أل- -ه- -روب» م- -ن م- -ل- -عب

تشضاكر.
ألوجهة كانت ملعب «عنابة» حيث
ه- -زم أŸن- -ت- -خب أ÷زأئ -ري ن -ظÒه
أŸغربي ( ،)0-1ثم ملعب « 5جويلية
ألوŸبي» بالعاصضمة Ãناسضبة ألفوز
على جمهورية إأفريقيا ألوسضطى -
( ،)2-0لكن ألعودة إأ ¤تشضاكر كانت
سضريعة حيث شضهد أŸلعب ثا Êتأاهل
على ألتوأ‹ ،تاريخي للفريق ألوطني
لنهائيات كأاسس ألعا.⁄
بالتا‹ سضيكون شضعار زمÓء ياسضÚ
برأهيمي هو« :ل ثانية بدون ثالثة»
‘ ﬁاول - -ة ل - -ت - -ت- -وي- -ج تصض- -ف- -ي- -ات
مونديال 2018-ب -ت-أاه-ل ث-الث ع-ل-ى
أل -ت -وأ‹ ألك Èم -وع-د ك-روي ع-اŸي
وأÿامسس للفريق أ÷زأئري.
ي- -ج- -ع- -ل م- -ل -عب تشض -اك -ر «أل -ق -ل -ع -ة
أÙصضنة» ألتي ل Áكن ألي منافسس
أخÎأقها.

–كيم

ا÷نوب إافريقي دانييل بينيت يدير مباراة اليوم
سض -ي -دي -ر م -ب -ارأة أل-ي-وم ب Úأ÷زأئ-ر
وألكامÒون ،أ◊كم أ÷نوب إأفريقي
دأن-ي-ي-ل ب-ي-ن-يت ،وسضيسضاعده موأطناه
زخيل سضوي Óوتامسضيل ويندفول.
سضبق للحكم أ÷نوب أفريقي أن أدأر
مبارأة للمنتخب أ÷زأئري ‘ إأطار
تصض -ف -ي -ات ك -أاسس أل-ع-ا 2010 ⁄أمام
نظÒه أŸصضري بنفسس أŸلعب ،أي
مصضطفى تشضاكر.
وسضتكون أŸبارأة قوية ب« Úأÿضضر»
و»أألسض- -ود أ÷م- -وح- -ة» ب- -ن- -ظ -ر ك -ل
أÙلل ÚوأŸتتبع Úللشضأان ألكروي
‘ تصضفيات كأاسس ألعا.2018 ⁄

’و¤
الرابطة اÎÙفة ا أ

الوفاق ‘ تربصص بالشضلف لتحضض Òلقاء غليزان

اتفق الطاقم الفني لفريق
وفاق سسطيف ،بقيادة اŸدرب
عبد القادر عمرا،Ê
وبالتشساور مع إادارة النادي،
على إاقامة تربصس مغلق Ÿدة
 48سساعة Ãدينة الشسلف،
قبل مواجهة سسريع غليزان،
ا÷معة اŸقبلÃ ،لعب
زوغاري Ãدينة غليزان،
وهذا ‘ إاطار ا÷ولة
السسابعة من البطولة
’و.¤
الوطنية اÎÙفة ا أ
ج -اء أخ -ت-ي-ار م-دي-ن-ة ألشض-ل-ف بسض-بب
ق -رب أŸسض -اف -ة ب -ي-ن-ه-ا وب Úم-دي-ن-ة
غ -ل -ي -زأن ،ع -ل-ى أن Œري ت-دري-ب-ات
أل -وف -اق ي -وم -ي أألرب-ع-اء وأÿم-يسس،
على أرضضية ملعب بومزرأق بالشضلف.
من جهة أخرى“ ،اثل إأ ¤ألشضفاء كل
من ألÓعب أŸلغاشضي إأبرأهيم أمادأ،
وكذأ زميله ‘ ألفريق بوشضار سضفيان،
حيث أن أألول كان يعا Êمن إأصضابة
ع -ل -ى مسض -ت -وى أألرب -ط -ة أŸع-اكسض-ة
للركبة ‘ ،ح Úعانى ألثا Êمن كسضر

خ -ف -ي -ف ‘ أل -ك -اح -ل .وق -د شض-ارك
أل Ó-ع -ب -ان ‘ أŸب -ارأة أل -ودي-ة أم-ام
أل -ف-ري-ق أل-ردي-ف ،ب-دون أي مشض-ك-ل،
‡ا ي- -ع- -ن- -ي أن- -ه- -م- -ا –ت تصض -رف
أŸدرب عمرأ ‘ Êمبارأة غليزأن.
ك- -م- -ا ب -رم -ج أŸدرب ع -ب -د أل -ق -ادر
ع-م-رأ Êحصض-ة ألسض-ت-ئ-ن-اف ،أمسض-ي-ة
أل -ي -وم ب -دأي-ة م-ن ألسض-اع-ة أÿامسض-ة
مسضاًء ،وهي مفتوحة أمام ألصضحافة،

كما جرت ألعادة.
Óشض -ارة ،ي -ل -ت -ق -ي أل -رئ-يسس حسض-ان
ل -إ
حمار ،أليوم ،مسضؤوو‹ شضركة جازي
‘ ألعاصضمة ،من أجل موأصضلة عملية
ألتفاوضس حول Œديد ألعقد ألذي
ي -رب -ط أل -ط -رف .Úع -ل -م -ا أن ع -ق -د
ألوفاق مع جازي ينتهي أجله نهاية
ألعام أ◊ا‹.

سسطيف :نورالدين بوطغان

الرابطة اÎÙفة الثانية

نـ ـ ـ ـادي ب ـ ـ ـارادو وشضبيب ـ ـ ـ ـ ـة بجاي ـ ـ ـ ـ ـة يؤوكـ ـ ـ ـ ـ ـدان..

أاسسفرت مباريات ا÷ولة
اÿامسسة من الرابطة
اÎÙفة الثانية موبيليسس
لكرة القدم على تواصسل
الشسراكة ب Úنادي بارادو و
شسبيبة بجاية ‘ صسدارة
الÎتيب ،فيما يبقى غا‹
معسسكر وأامل ا’ربعاء ‘
اŸؤوخرة.
ح- -اف- -ظ ن- -ادي ب- -ارأدو ع -ل -ى
دي- -ن- -ام- -ي- -ك -ي -ة أل -ف -وز ب -إا◊اق -ه
أل -ه -زÁة ب -أام -ل أألرب -ع-اء ()1-2
ليبلغ ألنقطة .11
إأفتتح أÙليون بقيادة أŸدرب
ألسضبا Êجوسضيب ماريا نوغيسس
أل-ن-ت-ي-ج-ة م-ب-ك-رأ بفضضل بلوأضضح
(‡ ،)8ا سض -ه -ل ل -ه -م أŸأام-وري-ة
خصضوصضا بعد ألهدف ألثا Êمن
نعيجي ‘ نهاية ألشضوط ألول
( .)43رد ألربعاء جاء عن طريق

أıضضرم عشضيو ( )67من ضضربة
ج-زأء ،ل-ك-ن ع-زÁة أل-ع-اصض-م-يÚ
جعلتهم يحافظون على ألتقدم
ألضض- -ئ- -ي- -ل و ي- -حصض- -دون ن -ق -اط
أŸبارأة.
من جهتها ،وقعت شضبيبة بجاية
هدف ألسضبق مبكرأ أمام جمعية
وه- - -رأن ب - -أاق - -دأم ل - -ط - -رشس ‘
أل-دق-ي-ق-ة أل-رأب-ع-ة لتحافظ عليه
ل-غ-اي-ة ألصض-اف-رة أل-ن-ه-ائية للحكم
ﬁق - -ق - -ة أله- -م ( ،)0-1ف-ي-م-ا
ت -ب -ق -ى أ÷م -ع-ي-ة أل-وه-رأن-ي-ة ‘
أŸركز ألعاشضر برصضيد  4نقاط
وبدون أي فوز.
“وقعت شضبيبة سضكيكدة بشضكل
ج- - - -ي - - -د ‘ ج - - -دول ألÎت - - -يب،
مسضتفيدة من ألنتصضار Ãيدأنها
أم - - -ام ودأد ب- - -وف- - -اريك (.)0-2
ه -دف-ا ج-اوشض-ي ( )61وب-رأه-مية
( )84حسضما مصض ÒأŸقابلة ليبلغ

ألسضكيكديون ألنقطة ألعاشضرة.
حقق أوŸبي ألشضلف فوزأ ثمينا
ع -ل -ى حسض -اب ج -م-ع-ي-ة أÿروب
( )0-3سض - -م- -ح ل- -ه ب- -الل- -ت- -ح- -اق
Ãن - -افسض - -ه ‘ أŸرك - -ز أل- -رأب- -ع
برصضيد  8نقاط .أهدأف ألشضلف
ك- -انت م -ن ت -وق -ي -ع م -ل -ي -ك -ة ()9
وبعوشس  51و .66
وت- -ع Ìشض- -ب- -اب ع Úف- -ك- -رون
Ãي - -دأن - -ه أم- -ام إأ–اد بسض- -ك- -رة
م- -ف- -وت- -ا ف -رصض -ة ألب -ت -ع -اد ع -ن
م- -ن -ط -ق -ة أÿط -ر .ب -ع -د ه -دف
تيو‹ ،بدأية من ألدقيقة ألثانية
خطف ألبسضكريون نقطة ألتعادل
ب- -فضض- -ل ضض- -رب -ة ج -زأء ن -ف -ذه -ا
وسضجلها جعبوط ( .)84وأنتهت
أŸب -ارأة أل -ت-ي ج-م-عت م-ول-ودي-ة
ألعلمة وغا‹ معسضكر ،كما بدأت
بنتيجة ( ،)0-0ليبقى ألفريقان
‘ أŸؤوخرة.

اأ’حد  09أاكتوبر  ٢01٦م
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إاعداد  :عبد الكر . Ëل
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سساعات الليل والنهار هي حيا ُ
’نسسان ورأاسسُ ماله ،فإان عمل فيها صسا◊ا صسار ذلك
ةا إ
’خرة ،وإان أافنى هذا الزمن ‘ معصسية الله وكسسب السسيئات فيا
زادا له إا ¤سسعادة الدنيا وا آ
م وليال ،إاذا مضسى جزءٌ منها ،أانقضسى بعضُس عمره،
شسقاوته ويا خسسارته ،وما ا إ
’نسسان إا’ أايا ٌ
حتى تنتهي حياته ويكون أاشسرا بعد ع ،Úفمن الناسس من إاذا مات ماتت ذنوبه معه ومنهم من إاذا
جلَبه من وسسائله.
مات حييت ذنوبه من بعده Ãا سَسنّه من الشسر وما َ
ال - -ف - -راغ ه - -و أان ي - -خ- -ل- -و
اإ’نسس- -اُن م -ن الشس -غ -ل ،وه -و
سس ٌÓ- - -ح ذو ح - - -دي- - -ن ،ف- - -إان
اسس -ت -ع-م-ل ف-ي-م-ا ي-ن-ف-ع أاو ‘
اŸب -اح رج -ع ع -ل -ى صس-اح-ب-ه
ب- - - -اّÿي- - - -رات وال- - - -نشس - - -اط
واأ’رب - -اح ،وإان ضس ّ- -ي - -ع وقت
الفراغ ‘ اّÙرم ووسسائله،
صسار على صساحبه حسسرات
وعاد عليه باŸضسرات ،و’
شسك أان اإ’نسسان مسسؤوول عن
وقته وعن عمره ◊ديث أان
رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه
وسسّلم ـ قال ’« :تزول قدما
عبد يوم القيامة حتى يسسأال
عن عمره فيما أافناه وعن
علمه ما فعل به وعن ماله من
أاين اكتسسبه وفيما أانفقه ،وعن جسسمه فيما
أابÓه» ،وروى الÎمذي عن النبي ـ صسّلى الّلـه
عليه وسسّلم ـ أانه قال ’« :تزول قدما ابن آادم
يوم القيامة من عند ربه حتى ُيسسأال عن
خمسس؛ عن عمره فيم أافناه وعن شسبابه فيم
أابÓه وعن ماله من أاين أاكتسسبه وفيم أانفقه
وماذا عمل فيما علم» .لذلك فإان الفراغ
مغنم ومكسسب ،وإان الصسحة والنشساط فرصسة
ونعمة Ÿن عرف قدرهما وأاحسسَن التعامل
معهما ،وإا’ غُ Íصساحبهما غبناً فاحشساً،
يقول النبي ـ صسلّى الّلـه عليه وسسّلم ـ «نعمتان
م -غ -ب -ون ف -ي -ه-م-ا ك-ث Òم-ن ال-ن-اسس؛ الصس-ح-ة
وال -ف -راغ» ،وي -ك -ف -ي ال -وقت شس-رفً-ا وأاه-م-ي-ة
إاقسسام الله به أاو ببعضس أاجزاءٍ منه ،قال
ت-ع-ا ،}ô°ür ©ndrGhn{ :¤وإاقسس-ام ال-ل-ه سس-ب-ح-ان-ه
وتعا ¤ببعضس ﬂلوقاته دليل على أانه من
عظيم آاياته ،وكُل يوم يعيشسه العبد ويقدم
فيه عم Óصسا◊ا فهو له غنيمة ،فإان الدنيا
ليسست بدار قرار ،أ’ن اإ’نسسان ُيَرد إا ¤ربه
∂
للحسساب ،قال تعاo É°ùn f’EpG É¡njtnGC Éjn{ :¤
¿ n fsGEp
∂ .}p¬«pbÓªoan ÉkMórcn
n HuQn ≈dnGEp ìlOpÉcn

الّترويح
اŸعقول

Ék°SÉÑndp πn«r∏sdG Éæn∏r©nLnhn ÉkJÉÑn°oS º
{r µo˘enƒr˘fn É˘æn˘∏r˘©n˘Lnhn
 ،}É°TÉ©nen QnÉ¡næsdG É˘æn˘r∏˘©n˘Lnhnف -ال -ن -وم اŸع-ت-دل
ي -ق -ط -ع ا◊رك -ة ل -ت-حصس-ل ال-راح-ة م-ن كÌة
الÎداد والسسعي ‘ طلب اŸعاشس ليسستعsد
بذلك اŸسسلم لعمل صسالحÛ ’ ،رد الكسسل
والبطالة ،والÎويح ‘
اإ’سسÓم له ضسوابطه التي “نع أان ينقلب
إا ¤منكرات وفسساد.

ال ّسسهو من لوازم البشسر
والراحة حق للغÒ

لقي حنظلة أابا بكر – رضسي الله عنهما –
فقال أابو بكر :كيف أانت يا حنظلة؟ قال:
فقلت؛ نافق حنظلة ،قال؛ سسبحان الله أاما
ت نكون عند رسسول الله ـ
تقول؟ قال؛ قل ُ
صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ يذكرنا بالنار وا÷نة
حتى وكأاننا نراها رأاي الع ،Úفإاذا خرجنا
من عند رسسول الله ـ صسلّى الّلـه عليه وسسّلم ـ
عافنا اأ’زواج واأ’و’د والضسيعات ،فنسسينا
كثÒا ً ،قال أابو بكر :فو الله أانا لنلقى مثل
ت أانا وأابو بكر الصسديق حتى
هذا ،فانطلق ُ
دخلنا على رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه
وقت الراحة..تنفسس للعودة وسسّلم ـ قلتُ؛ نافق حنظلة يا رسسول الله،
ّ
فقال رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ
ح
ل
ا
س
ص
ل
ا
ل
م
ع
ل
ل
ّ
«وما ذاك؟» ،قلت؛ يارسسول الله نكون عندك
تذكرنا بالنار وا÷نة حتى وكأاننا نراها رأاي
ِ
مع أاهمية الوقت وحرصس اإ’سسÓم على أان ال -ع ،Úف -إاذا خ -رج -ن -ا م-ن ع-ن-دك ع-افسس-ن-ا
ى
ل
ع
د
ك
أ
ا
ه
ن
أ
ا
’
إ
ا
يغتنم اŸرءُ أايام حياته،
ّ
اأ’زواج واأ’و’د والضسيعات فنسسينا كثÒا،
ط
ا
س
س
ب
ن
’
ا
و
ة
ح
ا
ر
ل
ا
إاعطاء النفسس حظها من
فقال رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ
ح
ل
ا
س
ص
ل
م
ع
ل
د
ع
ت
س
س
ل-ت-زي-ل ع-ن-ه-ا اŸم-ل ول-ت
«والذي نفسسي بيده إاّنكم لو تدمون على ما
:
¤
ا
ع
ت
ل
ا
ق
،
ر
خ
آ
ا
تكونون عندي و‘ الذكر لصسافتكم اÓŸئكة
على ُفرشسكم و‘ طرقكم ،ولكن يا حنظلة
سساعًة وسساعًة – ثÓث مرات–».
وجاء ‘ البخاري أان النبي ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسّلم ـ قال لعبد الله بن عمرو« :يا
قال رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ «ما عبد الله أا ⁄أاخ Èأانك تصسوم النهار وتقوم
يصسيب اŸسسلم من نصسب و’ وصسب و’ هم و’ الليل؟» ،قال؛ بلى يا رسسول الله ،قال« :فÓ
حزن و’ أاذى و’ غم حتى الشسوكة يشساكها تفعل؛ صسم وأافطر وقم و ،Âفإان ÷سسدك
إا’ كفر الله بها من خطاياه»
ع -ل -يك ح -ق -ا ،وإان ل -ع -ي-نك ع-ل-يك ح-قً-ا وإان
(البخاري .)91 / 10
لزوجك عليك حقاً».

حـ ـ ـديـث
نب ـ ـ ـ ـ ـوي

ال ّ-ت -روي -ح اŸع -ق-ول
ال- -ذي ’ تضس- -ي- -ع ف -ي -ه
صسÓة و’ تنتهك فيه
ح -رم -ه ،و’ ي-زي-د ع-ن
ا◊ّد اŸع- - - -ق- - - -ول و’
ي- -رت- -كب ف- -ي -ه ال -ع -ب -د
منهيا ،أامٌر مشسروع ،بل
إاذا حسسنت النية َأاِجر
ال- -ع -ب -د ع -ل -ى اŸب -اح،
وإا‰ا اأ’ع- - - - - - -م - - - - - -ال
ب- -ال- -ن- -ي- -ات ،ق- -ال أاب- -و
ال - -درداء رضس - -ي ال- -ل- -ه
ع- -ن- -ه :إاّن -ي أ’سس -ت -ج -م
لقلبي الشسيء من اللهو –
أاي اŸباح – ليكون أاقوى ‹ على ا◊ق.
بل حتى قضساء الوطر من اأ’هل يؤوجر
العبد عليه ،ففي صسحيح مسسلم أان النبي ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ قال« :و‘ بضسع
أاحدكم صسدقة» ،قالوا :يا رسسول الله؛ أايأاتي
أاحدنا شسهوته ويكون له فيها أاجرا؟ قال:
«أارأايتم لو وضسعها ‘ حرام أاكان عليه فيها
وزر؟ فكذلك إاذا وضسعها ‘ ا◊Óل كان له
أاجر».

ﬁاذير من أامور ُيصسَرف فيها
وقت الّترويح
إان من الÎويح ما يكون ﬁرما ،كما إاذا
صساحبه سسخرية بالناسس أاو Ÿز أاو ترويع
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‡ا ُيحذر منه غايَة ا◊ذر ما يصساحب
و ّ
ف وتبذير واسستهانةٍ
هذا الÎويح من إاسسرا ٍ
بنعم الله ،وإاهدار لنعمة اŸال ‘ غ Òنفع،
ø
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من وصصايا رسصول اللّـه (|)

عن معدان بن أابي طلحة – رضسي الله
عنه – قال  :لقيت ثوبان مو ¤رسسول الله
ـ صسلّى اللّـه عليه وسسّلم ـ فقلت  :أاخÊÈ
بعمل أاعمله يدخلني الله به ا÷نة ،أاو
ق - -ال ق - -لت :ب- -أاحب اأ’ع- -م- -ال إا ¤ال- -ل- -ه
فسس -كت ،ث -م سس -أال -ت -ه فسس -كت ،ث-م سس-أال-ت-ه
الثالثة فقال :سسأالت عن ذلك النبي ـ صسّلى
اللّـه عليه وسسّلم ـ فقال« :عليك بكÌة
السسجود ،فإانك ’ تسسجد لله سسجدة إا’
رفعك الله بها درجة ،وحط عنك بها
خ -ط-ي-ئ-ة» (أاخ-رج-ه مسس-ل-م والÎم-ذي
والنسسائي وابن ماجه).
❊ موطنان اب ِ
ك فيهما و’ حرج :طاعة فاتتك
وعن عبادة بن الصسامت –
بعد أان واتتك ومعصسية داهمتك بعد أان تركتك.
رضسي الله عنه – أانه سسمع
❊ وم -وط -ن -ان اف -رح ف-ي-ه-م-ا و’ ح-رج ،م-ع-روف
❊ اأ’دب واأ’خÓق ثوب الروح ،فكيف يسستطيع ال -ن -ب -ي ـ صس ّ-ل -ى ال ّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه
ُهديت إاليه ،وخ Òدللت عليه.
وسسّلم ـ يقول« :ما من عبد
اإ’نسسان أان يتخّلى عن أاناقته؟
❊ وموطنان أاك Ìمن ا’عتبار فيهما :قوي ظا⁄
يسسجد لله سسجدة إا’ كتب
قصسمه الله ،وعا ⁄فاجر فضسحه الله.
❊ امنح نفسسك ا◊ق بأان تكون نفسسك ،لسست بحاجة ال -ل -ه ل -ه ب-ه-ا حسس-ن-ة ،وﬁا
أ’ن تتطابق مع أاي صسورة مهما تكن!
❊ وموطنان ’ تطل من الوقوف عندهما:
عنه بها سسيئة ،ورفع له بها
ذنب مع الله مضسى ،وإاحسسان إا ¤الناسس سسلف.
درج- - -ة ،ف- - -اسس- - -ت- - -كÌوا م- - -ن
❊ اأ’مل تصسنعه اأ’رواح القوية ،ف Óتكن
ضسعيفًا يهزمك اليأاسس.
السس -ج -ود» (أاخ -رج -ه اب -ن م-اج-ه
بإاسسناد صسحيح).

موطن ـ ـان

قطرات
من ينبوع ا◊ياة

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

هام جدا

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

ك ـ ـم مـن عـ ـ Úعمي ـت عـ ـن ا◊ ـ ـ ـق
يقول ا◊ق جل وع ‘ Óكتابه العزيز:
{GôcP ¬∏˘dG Ghô˘cPG Gƒ˘æ˘eGB ø˘jò˘dG É˘¡˘jqGC É˘j
 ،}GÒãcولكن ما هو الذكر؟ هو الصسلة
بالله سسبحانه وتعا ¤وهو قوة القلوب،
إاذا فارق الذكر القلب يصسبح كالق ،Èوهو
السسÓح الذي يقاتل به اŸؤومن من يقطع
عليه طريق الوصسول إا ¤الله ـ سسبحانه
وت -ع -ا ¤ـ وم -ا أاك Ìم -ن ي -ح -اول -ون ق -ط-ع
الطريق علينا من شسياط Úاإ’نسس وا÷ن
من الدنيا ومغريات هذه الدنيا والنفسس
اأ’مارة بالسسوء ،وما يحصسده اŸؤومن من
ذكر الله هو أان اŸو ¤عز وجل يذكره ،
ي - -ق - -ول ت- -ع- -ا.}ºcô˘cPGC Êhô˘cPÉ˘a{ :¤
يقول الدكتور نصسر فريد واصسل – مفتي
مصسر اأ’سسبق– ما يشسغل العبد اŸسسلم
هو كيف يتحقق له ذكر الله ـ سسبحانه
وتعا ¤ـ عندما يذكر الله ،إان هذا اŸعنى
يجب أان يكون أاعظم ما يشسغل العبد،
ونحن نلجأا إا ¤الذكر عند النوازل ونشسعر
بالراحة والطمأانينة ،ونذكر الله سسبحانه
وتعا ،¤حيث يزيل هذا الذكر الذي يقع
على القلب من الذنوب ،ويداوي جروح
القلوب واأ’رواح.
أايضسا الذكر جسسد عبادتنا لله سسبحانه
وتعا ¤جسسد العبودية لله ـ عز وجل ـ
فح Úيذكر اإ’نسسان باللسسان ثم يÎجم
هذا الذكر با÷سسد بأان يبادر إا ¤طاعة
الله بالركوع بالسسجود بالصسدقات بعمل
الصسا◊ات ،فالقلب Ÿا يخشسع واللسسان
يÎجم ذلك بالذكر فيسسبح ويهلل ويكÈ
ويحمد الله ـ عز وجل ـ ويأاتي ا÷سسد
فيطيع فنجد اليد ترتفع فتدعو ربنا إانا
ظلمنا أانفسسنا فاغفر لنا.
ومن الذكر أايضسا قراءة القرآان الكرË
قال تعا¬d ÉfqGEh ôcòqdG Éædõqf øëf ÉfqGE{ :¤
◊ ،}¿ƒ¶aÉفكم عÚ
ع -م -يت ع -ن ا◊ق وان -قشس -ع ظ Ó-م -ه-ا
بالذكر ،وكم من أاُذن صسمت عن ا◊ق
فاسسمعها الله ـ سسبحانه وتعا ¤ـ ح Úأاقبل
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صساحبها على ربه وذكر الله ـ سسبحانه
وتعا ¤ـ وكم من لسسان اسستحل اللغو
وال -ك Ó-م ال -ف -احشس ف -ج -اءت ال -ب -اق -ي -ات
الصسا◊ات سسبحان وبحمده ،سسبحان الله
وا◊مد لله ،و’ إاله إا’ الله والله أاك،È
ف -ط ّ-ه -رت ه -ذا ال -لسس -ان ورزقت ال -لسس-ان
ال -ب-ي-ان ،ق-ال ت-ع-اGƒ∏©a GPGE ø˘jò˘dGh{ :¤
¬∏dG Ghô˘cP º˘¡˘°ùØ˘fGC Gƒ˘ª˘∏˘X hGC á˘°ûMÉ˘a
ÜƒfòdG ôØ¨j øeh ºgƒÑfòd GhôØ¨à°SÉa
.}¬∏dG q’GE
ون -ق -ل ع -ن ب -عضس-ه-م ق-ال ال-ذك-ر ع-ل-ى
سس -ب -ع -ة أان -ح -اء ذك-ر ال-ع Úب-ال-ب-ك-اء وذك-ر
اأ’ذن Úب-اإ’صس-غ-اء وذك-ر ال-لسس-ان ب-ال-ث-ناء،
وذكر اليدين بالعطاء وذكر البدن بالوفاء
وذكر القلب باÿوف والرجاء .وأاما ذكر
الروح فهو بالتسسليم والرضسا.
ي - -ق - -ول ال - -ل - -ه ع- -ز وج- -لÊhôcPÉa{ :
 ،}ºcôcPGCآاي- -ة ج -م -ي -ل -ة يسس -تشس -ع -ر ب -ه -ا
اŸسس - -ل - -م أان- -ه ه- -ذا اإ’نسس- -ان بضس- -ع- -ف- -ه
وحقارته ‘ هذه ا◊ياة ‘ هذا اÿلق،
‘ هذا الكون ،أانه إاذا ذكر الله يذكره رب
العزة ـ عز وجل ـ الكيفية ‘ ذكر الله ـ عز
وجل ـ ’ نقطع بها إا’ أان ’شسك أان ذكر
الله ـ عز وجل ـ أاعلى وأاعظم من ذكر
العبد لله.
فذكر الله ـ عز وجل ـ للعبد هو أاعلى
صسفة ‡كن اأن يتجلى بها العبد أامام
الناسس ،لقول الله ـ عز وجل ـ ولذكر الله
Óنسسان أاك ÈبكثÒ
أاك .Èإاذا ً ذكر الله ل إ
‡ا Áك -ن اأن ي -ت-خ-ي-ل-ه ح-ت-ى اإ’نسس-ان،
ل-ك-ن ك-ي-ف ي-ك-ون ه-ذا ال-ذك-ر؟ ل-ل-ع-لماء
أاقوال ‘ ذلك ،يقول فاذكرو Êبطاعتي
أاذك- -رك- -م Ãغ -ف -رت -ي ،أاو إاذا ذك -ر“وÊ
ب -ال -ط -اع -ة أاذك-رك-م ب-ال-رح-م-ة أاذك-رك-م
 Óاأ’ع -ل-ى اإذا
ب -ال -ث -ن -اء ،واŸدح ‘ ا Ÿأ
ذك -ر“و Êب -ال-ط-اع-ة أاذك-رك-م ب-ال-ث-واب
واŸع - - -ون - - -ة .وق - - -ي - - -ل إاذا ذك- - -ر“وÊ
ب -ا’سس -ت -غ -ف-ار اأذك-رك-م ب-اŸغ-ف-رة ،وإاذا
ذكر“و Êبالدعاء أاذكركم باإ’جابة.

من صصور إاجÓل اÙدث Úللحديث النّبوي

ل -ل -م -ح-دث Úرح-م-ه-م
الله ورضسي عنهم منهج
رصس Úورصس - -ي - -د ث- -ري،
وإاسسهام قوي ‘ إاجÓل
ح - -ديث رسس- -ول الّ- -ل- -ـه ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ـ
وت - - - - - - - - - - - - - -وق› Òلسس
ا◊ديث ،وال- - -ت - -ح - -ف - -ز
’سس- -ت- -ب -اق ال -ع -م -ل ب -ه،
ت -ع -ظ -ي -م ً-ا وإاج ’Ó-ل-ه،
وه -ذه ب -عضس الشس -واه -د
ال -رائ -ع -ة واŸات -ع -ة م-ن
ت - -لك ال- -وق- -ائ- -ع؛ ح- -يث
حّدث عمرو بن ميمون
عن عبد الله بن مسسعود
رضس -ي ال-ل-ه ع-ن-ه ،ف-ك-ان
‡ا ق -ال :وم -ا سس-م-ع-ت-ه
ّ
قط يقول :قال رسسول
ال-ل-ه ـ صسّ-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه
وسسّلم ـ إا’ مرة ،فنظرت
إال - -ي - -ه وق - -د ح - -ل إازاره
وان- - -ت - -ف - -خت أاوداج - -ه،
واغرورقت عيناه ،وقال
ضس -رار ب -ن ُم -رة :ك -ان -وا
يكرهون أان يحدثوا عن
رسسول الله ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسلّم ـ وهم على
غ Òوضسوء.

وق -ال إاسس-ح-اق :رأايت
’ع- - - - - -مشس إاذا أاراد أان
ا أ
يتحدث وهو على غÒ
وضسوء تيمم .وكان مالك
ب -ن أانسس ي -ل -بسس أاحسس-ن
ث -ي-اب-ه وي-ت-ط-يب وي-أاخ-ذ
زينته للتحديث بحديث
رسسول الله ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسّلم ـ وقال ابن
أابي الزناد :كان سسعيد
بن اŸسسيب وهو مريضس
ي -ق-ول :أاق-ع-دوÊ؛ ف-إاّن-ي
أاكره أان أاحدث حديث
رسسول الله ـ صسلّى الّلـه
ع - -ل - -ي - -ه وسس ّ- -ل- -م ـ وأان- -ا
مضس -ط -ج -ع .ومّ-ر م-الك
بن أانسس على أابي حازم
وه- -و ي- -ح -دث ب -ح -ديث
رسسول الله ـ صسلّى الّلـه
ع -ل -ي -ه وسس ّ-ل-م ـ ف-ج-ازه،
وق - - -ال :إاّن - - -ي  ⁄أاج- - -د
م- -وضس -ع ً-ا أاج -لسس ف -ي -ه،
فكرهت أان آاخذ حديث
رسسول الله ـ صسلّى اللّـه
عليه وسسّلم ـ وأانا قائم.
وكان ﬁمد بن سسÒين
يتحدث فيضسحك وكان
م-ع-روف-ا ب-ف-ك-اهته ،لكن

إاذا جاء ا◊ديث خشسع.
وقال سسعيد بن عامر:
ك ّ- - -ن - - -ا ع - - -ن- - -د هشس- - -ام
ال -دسس -ت -وائ -ي ،فضس -حك
رجل منا فقال له هشسام
ال- -دسس -ت -وائ -ي :تضس -حك
وأانت تطلب ا◊ديث؟!
فأانكر عليه.
ون -ح -ن ال -ي-وم ال-ك-ثÒ
منا يتحدث عن النبي ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ـ
أاو ي -ذك -ر ح -دي-ث-ه ل-ك-ن-ه
كأانه يتحدث عن ’عب
أاو يروي قصسة ،فيخلط
ح -ديث ال -ن -ب -ي ـ صس ّ-ل -ى
الّلـه عليه وسسلّم ـ بالهزل
واŸزاح ،ورÃا ج - - - - - -اء
ح -ديث ال -ن -ب -ي ـ صس ّ-ل -ى
ال ّ-ل -ـه ع -ل -ي -ه وسسّ-ل-م ـ ‘
ا÷دال واŸراء ك- - - - - -أان
ح - -ديث رسس - -ول ال- -ل- -ه ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ـ
’ يصس - - -ل- - -ح إا’ ل- - -ذلك،
ف -م -ت -ى ن-رج-ع إا ¤م-ث-ل
ه-ذا ال-ت-وق Òوال-ت-ق-دي-ر
ل -كÓ-م ال-رسس-ول ـ صسّ-ل-ى
الّلـه عليه وسسلّم ـ الذي
هو وحي يوحى؟

دعــاء اليـــــوم

اللّهم ثّبتنا بالقول الثّابت ‘ ا◊ياة الدنيا و‘
اآ’خرة ،الّلهم ارحمنا يوم يفّر اŸرء من أاخيه وأامه
وأابيه وصساحبته وبنيه ،لكل امرئ منهم يومئذ شسأان
يغنيه .الّلهم ارحمنا إاذا التفت السساق بالسساق ،إا¤
ربك يومئذ اŸسساق ،الّلهم ارحمنا إاذا أاقمنا للسسؤوال وخاننا اŸقال ،و’
ينفع مال و’ جاه و’ عيال.

الفجر0٥.2٣...............:
مواقيت الظهر12.٣٥...............:
الصشلة العصشر1٥.٥0...............:
المغرب18.22..............:
العششـاء1٩.٤2................:
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^  0٩أاكتوبر  : 1٩٥8صشرح ““فرحات
عباسس““ رئيسس ا◊كومة اŸوؤقتة
ل -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة ب -أان:
““ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي مسش-ت-عدة
لوقف إاطلق النار““.
الأحد ﬁ 0٧رم  1٤٣8هـ اŸوافق لـ  0٩أاكتوبر 201٦م

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

ألتب ـ ـ ـ ـ ـ ـاين ‘ م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوأزين ألقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوى وأقـ ـ ـ ـ ـع
ألعÓق ـ ـ ـ ـ ـات ألدولي ـ ـ ـ ـة :روسشيا بديـ ـ ـ ـل أأمث ـ ـل

أا.د.إاسشماعيل دبشس أاسشتاذ ‘
العلوم السشياسشية والعلقات
الدولية
جامعة ا÷زائر ٣
وصش -ل ال -ت -ن -افسس والصش -راع ب Úال -ق -وى ال -كÈى إا¤
ح -روب ﬁل -ي -ة وع -اŸي -ة م -دم -رة و‘ م -ق -دم-ت-ه-ا
ا◊رب ÚالعاŸيت Úاأ’و ¤والثانية .السشبب اأ’سشاسشي
لذلك هو انفراد قوى كÈى بدور مطلق ‘ العÓقات
الدولية وإابعاد قوى كÈى أاخرى .حدث ذلك بانفراد
ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة وب-ري-ط-ان-ي-ا وفرنسشا
بنتائج ا◊رب العاŸية اأ’و ¤على حسشاب القوى
الكÈى اأ’خرى (أاŸانيا وإايطاليا واليابان) .نفسس
الوضشع تكرر بعد ا◊رب العاŸية الثانية ولكن هذه
اŸرة ظ- -ه- -رت ق- -وة أاخ- -رى م- -وازي -ة وه -ي ا’–اد
السش -وف -ي -ات -ي ب-إاسشÎات-ي-ج-ي-ة م-ت-ب-اي-ن-ة ق-ي-دت ال-دور
اŸط -ل -ق ‘ ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ال-ذي ك-انت ت-ري-ده
الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية وحلفائها.
بتفكك ا’–اد السشوفياتي واŸعسشكر ا’ششÎاكي
ك -ك -ل ‘ ب -داي -ة ال -تسش -ع-ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضش-ي
انفردت الو’يات اŸتحدة بالدور اأ’حادي إاقليميا
ودوليا .وبدأات اŸبادرات واŸششاريع لتجسشيد اإ’رادة
اأ’مريكية ‘ إادارة اأ’وضشاع واأ’زمات اإ’قليمية.
ÓسشÎاتيجية
ششكل العا ⁄العربي ﬁطة ومنطلق ل إ
الغربية الكÈى اŸتمثلة ‘ مششروع الششرق أاوسشطية.
وبعودة روسشيا إا ¤السشاحة الدولية كقوة كÈى Ãا
ف -ي -ه -ا اسشÎج -اع شش -ب-ه ج-زي-رة ال-ق-رم م-ن أاوك-ران-ي-ا
وف -رضس إاسشÎات -ي -ج -ي -ة اأ’م-ن ال-ق-وم-ي ال-روسش-ي ‘
اŸن -ط -ق -ة ،وج -د ال -غ -رب م -رة أاخ -رى ق -وة م-ق-ي-دة
إ’نفراده بتسشي ÒالعÓقات الدولية وإادارة اأ’زمات

بعد تلمسشان ،تيزي وزو وبششار

 .6مصشالح روسشيا اإ’قتصشادية هي ‘ تزايد خاصشة
الدول اŸنتجة واŸصشدرة للبÎول والغاز .روسشيا
ب -ح -اج -ة ل -ت -ك -ت -ل اق -تصش -ادي ‘ م-واج-ه-ة ا◊صش-ار
ا’قتصشادي الغربي.
 .7خطر اسشتعمال التطرف اإ’سشÓمي من طرف
ال -غ -رب ل -درج -ة اإ’ره -اب ه -و وارد ول-ه-ذا ك-ان م-ن
مصشلحة روسشيا السشياسشية واإ’سشÎاتيجية واأ’منية
وقف التطرف واإ’رهاب اإ’سشÓمي من مصشادره
وانطÓقاته حتى ’ Áتد Ÿناطق ‘ روسشيا وخاصشة
‘ الششيششان.
 .8ال -رئ -يسس ال -روسش -ي ب -وت Úل -ه إادراك Ãرج -ع -ي -ة
تاريخية وبعد اسشÎاتيجي عميق للمنظور الغربي
الذي يعتمد على –قيق أاك Èقدر من اŸكاسشب
على حسشاب اآ’خرين دو’ أاو ششعوباÁ .كن –قيق
ذلك بأاولوية إاضشعاف اأ’طراف اأ’خرى التي قد تغيق
هذه اإ’سشÎاتيجية الغربية .من هذا اŸنطلق والبعد
ل -يسس ل-روسش-ي-ا أاي اخ-ت-ي-ار إا’ ب-ن-اء عÓ-ق-ات ت-ك-ام-ل
وتعاون اسشÎاتيجي مع قوى وأاطراف أاخرى بديلة
للغرب مثل الصش Úوبريكسس (BRICS : Brazil,
Russia, India, China, South
 ) Africaبصشفة عامة.
 .9أاك Èدليل أان روسشيا بديل اسشÎاتيجي للعرب ‘
إاطار موازين القوى الكÈى هو ا◊ملة الغربية ا÷د
مكثفة ضشد روسشيا ‘ اŸنطقة .يعمل الغرب على
إاجهاضس أاي مبادرة قد ترجح تعاون عربي  -روسشي.
ي -ك -ف -ي ال -ت -ذكÃ Òا ق -امت ب -ه ال-و’ي-ات اŸت-ح-دة
اأ’مريكية بدير الزور ( 9سشبتم )2016 Èإ’جهاضس
Œسشيد الهدنة ‘ سشوريا عندما قامت بقتل ما
يقرب اŸائة جندي نظامي سشوري بهدف إاعاقة
Œسشيد الهدنة التي ﬂرجاتها قد ترجح الثقل
الروسشي ‘ اŸنطقة.

«الششعب» أاعلن اŸتعامل ‘ الهاتف النقال»
لطلق التجاري ÿدماته
أاوريدو» عن ا إ
للجيل الرابع بالوليات الثلث وهي:
تلمسشان ،تيزي وزو وبششار ،وهذا بعد بعد
حصشوله على الرخصشة النهائية لتششغيل
واسشتغلل الششبكات العمومية للتصشالت
لششعار
النقالة للجيل الرابع ،واسشتلمه ل إ
الرسشمي من قبل سشلطة الضشبط للÈيد و
اŸواصشلت السشلكية و اللسشلكية (.)ARPT

ŸششÎكي «أاوريدو» ‘ الو’يات
Áكن من اآ’ن ُ
ال-ثÓ-ث ال-ول-وج ل-ل-ج-ي-ل ال-راب-ع ب-ط-ري-قة بسشيطة
وذلك بتفعيلها ‘ فضشاء «أاوريدو» أاو لدى نقاط
البيع اŸعتمدة ،دون تكاليف إاضشافية وبنفسس
تسشعÒة ا÷يل الثالث مع ا’حتفاظ بنفسس رقم
الهاتف.
Ãن -اسش -ب -ة اإ’ط Ó-ق ال -ت-ج-اري ÿدم-ات ا÷ي-ل
الرابع ،صشرح اŸدير العام أ’وريدو ،هندريك
ك -اسش -ت -ي -ل« :أاوري-دو ف-خ-ور ب-اŸشش-ارك-ة ‘ ه-ذه
اŸرحلة التاريخية إ’طÓق الهاتف النقال للجيل
ال -راب -ع ودخ -ول ال -ت -دف -ق ال -ع-ا‹ ج-دا ال-ن-ق-ال.
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–سشبا Ÿباراة ا÷زائر ـ الكامÒون

أأ’من ألوطني يطلق حملة –سشيسشية Œاه أŸناصشرين
الروح الرياضشية وا◊ذر أاثناء السشياقة

لمن الوطني ع Èوسشائطها التواصشلية
«الششعب» أاطلقت اŸديرية العامة ل أ
للكÎو )Êحملة –سشيسشية Ÿناصشري اŸنتخب الوطني من
(فايسشبوك ،توي ÎواŸوقع ا إ
أاجل التحلي بالروح الرياضشية أاثناء تششجيع «اÿضشر» أامام نظÒهم الكامÒو،Ê
اليوم ،بداية من السشاعة الـثامنة والنصشف مسشاء ،على أارضشية ملعب مصشطفى تششاكر
بالبليدة ‘ ،مباراة تندرج ‘ إاطار التصشفيات اŸؤوهلة Ÿونديال روسشيا .2018
دع -ا م -دي -ر ا’تصش -ال واإ’ع Ó-م
عميد أاول للششرطة أاعمر لعروم،
اŸناصشرين إا ¤التقيد بقواعد
السشÓمة اŸرورية أاثناء القيادة،
عند التوجه أاو مغادرة اŸلعب،
م- -ع Œنب السش- -ي -اق -ة اŸت -ه -ورة
وت- -ف- -ادي ال- -ق- -ي- -ام ب -اŸن -اورات
اÿطÒة ‘ الطريق العام والتي
م -ن شش -أان -ه -ا أان ت -خ-ل-ف ح-وادث
م -رور ت -فسش -د ال -ع -رسس ال -ك-روي
والفرجة الرياضشية.
ون -اشش -د ل -ع -روم اأ’ول -ي -اء ب -ع-دم
السشماح أ’بنائهم القصشر التنقل م- -ذك- -را أان ال -ق -ان -ون ’ يسش -م -ح ال- -ت- -ذاك- -ر إا ¤سش- -اع- -ة إان- -ت- -ه- -اء
Ãف -رده-م إا ¤م-ل-عب مصش-ط-ف-ى ل- -ل- -قصش- -ر ب -دخ -ول اÓŸعب إا’ اŸب - -اراة ،م - -ع السش - -ه - -ر ع - -ل - -ى
تشش- -اك- -ر ب- -ال- -ب -ل -ي -دة Ÿشش -اه -دة برفقة أاوليائهم.
ا’نسش- -ي- -اب -ي -ة اŸروري -ة وت -أامÚ
اŸباراة وتششجيع الفريق الوطني ك - -م - -ا أاك - -د ذات اŸسش - -ؤوول ،أان اأ’شش -خ -اصس واŸم -ت-ل-ك-ات ع-ل-ى
وضش- -رورة اصش- -ط- -ح- -اب -ه -م ،ذلك اŸديرية العامة ل أ
Óمن اتخذت مسش -ت -وى ك -ل ال-ط-رق واŸم-رات
ل - -ت - -ف - -ادي ف - -ق- -دان- -ه- -م وسش- -ط كل التداب ÒالÓزمة لتأام Úهذه اÙاذية واŸؤودية للملعب وكذا
ا÷ماه ÒالغفÒة وعدم قدرتهم اŸباراة ،من خÓل تششكيل أامني ع- -ل -ى مسش -ت -وى م -فÎق ال -ط -رق
ال -ع -ودة إا ¤م -ق -رات سش -ك-ن-اه-مﬁ ،ك -م م -ن ب -داي -ة ع -م -ل-ي-ة ب-ي-ع والو’يات اÛاورة.

‘ إاطار الÎويج للمقصشد السشياحي ا÷زائري

باخـ ـ ـرة «أأوروب ـ ـا» ترسشو Ãين ـ ـ ـاء سشكيكـ ـ ـ ـ ـ ـدة

اسش -ت -حسش -ن سش -ي -اح رح -ل -ة ب -اخ-رة
«أاوروبا» أاجواء ا’سشتقبال ا◊ارة
Ãيناء سشكيكدة ،حيث توجه قرابة
نصش-ف ت-ع-داد ال-ب-اخ-رة ا ¤م-دي-ن-ة
الصش -خ -ر ال -ع-ت-ي-ق «قسش-ن-ط-ي-ن-ة» ‘
زي -ارة سش -ي -اح -ي -ة ،وذهب ال -نصش-ف
ا’خ -ر ا ¤م-ن-ط-ق-ة سش-ط-ورة ال-ت-ي
كانت تعرف قدÁا بـ«آالهة ا÷مال»
‘ زي- -ارة اسش- -ت -كشش -اف -ي -ة أ’ث -اره -ا
ال-ف-ي-ن-ي-ق-ي-ة وال-روم-ان-ي-ة ،واŸع-ا⁄
السشياحية الهامة التي تتمتع بها.
ه -ذا م -ا ت -وق -فت ع -ن-ده «الشش-عب»
بع ÚاŸكان.
اسش -ت-م-ت-ع زوار ا÷زائ-ر ب-اŸن-اظ-ر
اÓÿب- -ة لشش- -واط- -ئ روسش- -ي -ك -ي -دة
والتجوال Ãيناء الصشيد والÎفيه،
وت- -ذوق شش- -واء م- -ط- -ع- -م»الصش -خ -ر
الصشغ »Òبششاطئ «كازينو» اŸبني
‘ الصشخور على ششكل –فة فنية
تÓمسس أامواج البحر ،كما طاف
الوفد ششوارع اŸدينة القدÁة قبل
ان تغادر الباخرة ،ا ¤وجهة أاخرى،
وﬁط- -ة ج- -دي- -دة م- -ت- -م- -ث- -ل -ة ‘
ا÷زائ- -ر ال- -ع -اصش -م -ة ،ث -م وه -ران
لÎحل نحو اŸغرب ثم العودة ا¤
اسشبانيا .

م -ع ال -ع -ل-م رسشت ب-اخ-رة «أاوروب-ا»،
صش-ب-ي-ح-ة ا÷م-ع-ة Ãي-ن-اء سشكيكدة
ب -ع -د ان ق -دمت م -ن ح-ل-ق ال-وادي
ب-ت-ونسس ،وع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا  270سشائح
“ثل ا÷نسشية اأ’Ÿانية  85باŸائة
منهم فيما تتوزع على  05جنسشيات
أاخ - -رى م- -ن أاسشÎال- -ي- -ة وك- -ن- -دي- -ة
وكولومبية.
وحسشب مصشدر مطلع لـ»الششعب»
فان السشفينة ،انطلقت من ميناء
برششلونة بإاسشبانيا يوم  4أاكتوبر من
السش- -ن- -ة ا÷اري- -ة ،ل- -تصش- -ل ت -ونسس،
وت -ه -دف ه-ده ال-زي-ارة ا ¤ت-ف-ع-ي-ل
النششاط السشياحي.

وت -أام -ل ا÷ه -ات اŸن -ظ -م -ة ل-ه-ذه
الزيارة اŸتمثلة ‘ وزارة اأ’ششغال
ال -ع-م-وم-ي-ة و ال-ن-ق-لÃ ،ع-ي-ة وك-ال-ة
سش -ي -اح-ي-ة ج-زائ-ري-ة ،إا ¤أان ت-ب-عث
هذه الزيارة الرمزية رسشالة طمأانة
إا ¤ب - -ق- -ي- -ة شش- -رك- -ات ال- -رحÓ- -ت
السشياحية البحرية ،لتسشويق الفعل
السش-ي-اح-ي ب-ا÷زائ-ر ال-ت-ي تخوضس
معركة مصشÒية ‘ سشبيل الÎويج
للمقصشد السشياحي اŸعول عليه ‘
تنويع مداخيل البÓد ‘ الظرف
الراهن..
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مصشالح الششرطة القضشائية بأامن ولية ا÷زائر

«أأوريدو» ترأهن على أ÷يل ألـ 4بـ 20و’ية

أاصشبحت اآ’ن تقنية ا÷يل الرابع ( )G4حقيقة
لزبائننا الذين ُيمكنهم ا’سشتفادة من خدماتنا
وعيشس Œربة فريدة للتدفق العا‹ جدا للنقال
وباأفضشل التسشعÒات.
وأاك- -د أان ذات اŸت- -ع -ام -ل سش -ي -ل -ت -زم Ãواصش -ل -ة
اسشÎات -ي -ج -ي -ت -ه ‘ –ديث و ت -ط -وي -ر ال -ق-ط-اع
ا÷زائ- -ري لÓ- -تصش -ا’ت “اشش -ي -ا م -ع سش -ي -اسش -ة
السشلطات العمومية ،وسشُيوفر جميع اإ’مكانيات
الÓزمة للجعل من ا÷يل الرابع ‚احا كبÒا
آاخرا».
وبعد الو’يات الثÓث اأ’و ،¤سشيُغطي»أاوريدو»
 20و’ية أاخرى خÓل اأ’ششهر اŸقبلة ’ سشيما
ا÷زائر العاصشمة ووهران وسشطيف وقسشنطينة.
وŸرافقة أافضشل لفتح خدماته للجيل الرابع،
أاط - -ل - -ق «أاوري - -دو» عﬂ Èت- -ل- -ف ال- -دع- -ام- -ات
اإ’عÓ- -م- -ي- -ة (ال -ت -ل -ف -زة واإ’ذاع -ة والصش -ح -اف -ة
اŸكتوبة واإ’نÎنت واإ’عÓن اÿارجي) حملة
إاتصشالية واسشعة تتمحور حول الرسشالة الرئيسشية:
«دÁا .»Plus
ل -ل -ت -ذك ،Òك -ان «أاوري -دو» أاول م -ت -ع -ام -ل ي -ق -وم
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مسشاهمات

اإ’قليمية.
دعوة سشوريا لروسشيا للتدخل أاظهر مدى قدرة وإارادة
روسش -ي-ا ‘ ف-رضس اإ’رادات والسش-ي-اسش-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
ل -ل -دول اŸع -ن -ي-ة ب-اأ’زم-ات و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا مشش-روع
الششرق أاوسشطية اŸتمثل ‘ :
 .1ت -قسش -ي -م ال -ع -ا ⁄ال-ع-رب-ي وإادارة اÙي-ط ا÷ي-و
سشياسشي اÙيط به بهدف إاضشعاف أاو وقف أاي
–دي للكيان اإ’سشرائيلي.
 .2إاضشعاف أاو تدم Òالدولة الوطنية كخلفية وبعد
◊دود آامنة للكيان اإ’سشرائيلي .وحدث ذلك بتدمÒ
ال -ع -راق وسش -وري -ا ول -ي -ب-ي-ا وإاضش-ع-اف مصش-ر وت-قسش-ي-م
منظمة التحرير الفلسشطينية وضشرب اليمن وتقسشيم
السشودان.
 .3جعل العا ⁄العربي مرة أاخرى ميدانا Ÿا يسشمى
بالفوضشى اÓÿقة القائمة على إاسشÎاتيجية إاذكاء
الصشراع والتوتر العرقي واŸذهبي.
 .4روسشيا ‘ حد ذاتها مسشتهدفة باإ’سشÎاتيجية
الغربية ‘ أاوروبا الششرقية وتركيا وآاسشيا الوسشطى
والشش -رق اأ’وسش -ط .ف -ق -د ك -انت روسش -ي -ا ه-ي اأ’و¤
اŸعنية بالتقسشيم بعد تفكك اإ’–اد السشوفيتي من
خÓل ﬁاولة دعهم الششيششان لتكوين كيان سشياسشي
منفصشل عن روسشيا والتحديات الناŒة عن –الف
دول الغرب مع أاوروبا الششرقية .هذه اأ’خÒة التي
أاصشبحت ﬁطة ومنطلق للمواجهة مع روسشا ،مثل
أاوكرانيا وبولونيا....
 .5مصش- -ال -ح روسش -ي -ا اإ’سشÎات -ي -ج -ي -ة ح -ال -ي -ا ورÃا
لعششرات السشن’ Úحقا هي مع الدول العربية ،خاصشة
اŸتوسشطية منها وباأ’خصس سشوريا .الدول التي كانت
تششكل موقع اسشÎاتيجي بديل ل–Óاد السشوفيتي
سشابقا أاي دول أاوروبا الششرقية هي اآ’ن ‘ الصشف
Óمن القومي الروسشي.
اآ’خر وتششكل –دي ل أ

 23°ا÷زائر

 26°وهران

29°

توقيف أŸششتبه ‘ قتل أÙامي أÎŸبصص ببوششاوي

«الششعب» أاطاحت مصشالح الششرطة القضشائية أ’من
و’ية ا÷زائر بششخصس ( )01يششتبه تورطه ‘ قتل
ﬁامي مÎبصس بغابة بوششاوي بالششراقة نهاية اأ’سشبوع
الفارط.
ف-ف-ي ظ-رف ق-ي-اسش-ي وب-ع-د ال-ت-ح-ري-ات اŸع-م-ق-ة التي

قامت بها مصشالح أامن و’ية ا÷زائر ،بناء على ششكوى
أاودعها والد الضشحية اŸقيم ‘ قطاع ا’ختصشاصس،
أالقي القبضس على اŸششتبه ‘ ارتكابه ا÷رÁة.
وبحسشب بيان الششرطة فان التحقيق ﬁل متابعة من
طرف مصشالح أامن و’ية ا÷زائر العاصشمة.

وري جثمانه ‘ مسشقط راسشه بالعجيبة

بتجارب ناجحة للجيل الرابع بتلمسشان ‘ 11
ج-وي-لية  .2016خصشت ال -ع -روضس ال -ت -ي أا ُج-ريت
’سش -ي -م -ا ل-ل-ت-دف-ق ج-د ال-ع-ا‹ ال-ن-ق-ال و سش-رع-ة
–م-ي-ل ت-ط-ب-ي-ق-ات م-ن ب-وابة  Ostoreوعلى
ﬂتلف ا’أجهزة النقالة (الهاتف النقال وجهاز
ا◊اسشوب).
وحسشب خ- -ل -ي -ة ا’تصش -ال واإ’ع Ó-م ل -ل -ح -م -اي -ة
اŸدنية فقد تعرضس الضشحايا ◊روق بكامل
أانحاء ا÷سشم من الدرجة الثانية.
وعلى إاثر ذلك تنقل عناصشر ا◊ماية اŸدنية
إا ¤مكان ا◊ادثة أاين قاموا بتحويل اŸصشابÚ
إا ¤مصشلحة طب ا◊روق ،فيما فتحت اŸصشالح
اأ’منية –قيقا ‘ ا◊ادثة.

وفاة أأحمد خدوسشي ’عب ششبيبة ألقبائل ‘ حادث مرور

ل-ق-ي ’عب ف-ري-ق شش-ب-ي-ب-ة ال-ق-بائل
الششاب سشيد أاحمد خدوسشي حتفه
‘ ح- -ادث م- -رور وق- -ع مسش- -اء أاول
أامسس ا÷م -ع -ة ب-ال-ط-ري-ق ال-وط-ن-ي
رق -م  5ب-ال-عجيبة ( 30ك-ل-م ششرق
ال -ب -وي -رة ،حسش -ب-م-ا ع-ل-م أامسس م-ن
ع -ائ -ل -ت -ه وك -ذا مصش -ال -ح ا◊م -اي-ة
اŸدنية.
ووق - -ع ا◊ادث اسش - -ت - -ن- -ادا ل- -ذات
اŸصش- -در إاث- -ر ان- -ق Ó-ب ال -دراج -ة
النارية التي كان يسشتقلها خدوسشي
( 20سشنة) ورفيقه حميتوشس سشيد
علي ( 22سشنة) بالطريق الوطني
رقم  5بالعجيبة.

وتو‘ سشيد احمد خدوسشي على
ال- -ف- -ور ف- -ي- -م- -ا ن -ق -ل رف -ي -ق -ه ا¤
مسش -تشش -ف -ى أامشش-دال-ة وب-ع-ده-ا إا¤
مسش -تشش -ف -ى ت -ي -زي وزو أاي -ن ل -ف -ظ
أانفاسشه اأ’خÒة ،يضشيف اŸصشدر.
وقد وري جثمان الÓعب Ãدينة
مسش-ق-ط رأاسش-ه ب-ال-ع-ج-ي-ب-ة بحضشور
جمع غف Òمن اŸواطن Úومدربه
نسش -ي -م ح -م Ó-وي ومسش Òال -ف -ري-ق
براهيم زافور حسشبما لوحظ.
وذكر زافور أان وفاة الÓعب سشيد
أاحمد خسشارة كبÒة لعائلته وكذا
لفريق ششبيبة القبائل.
من جهته قدم مدربه كمال مواسشة

تعازيه اÿالصشة لعائلته كما أاششاد
باŸناسشبة بخصشال الفقيد.

