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يقوم وزير أ’تصشال حميد ڤرين ،يومي
 20و 21م-ارسس  ،2017ب -زي-ارة ع-م-ل إأ¤
و’ي - -ة “Ôأسشت ،ح - -يث يشش- -رف ع- -ل- -ى
أل-ن-دوة ت-ك-وي-ن-ية بعنوأن« :ألتعرف على
’تصش- -ال ،ل- -ل- -م- -وأط- -ن أ◊ق ‘
وسش - -ائ- -ل أ إ
م-ع-ل-وم-ة م-وث-ق-ة وه-ذأ ب-ج-امعة عاصشمة
’هڤار».
أ أ
مع ألعلم أن ألدورة ألتكوينية أŸوجهة
ÓعÓ-م-ي ÚوأŸوأط-ن Úي-وم  21مارسس،
ل -إ
ب- -دءأ م- -ن ألسش -اع -ة  09:30صش-ب-اح-ا ،هي
ألسش -ادسش -ة عشش -رة م -ن ن -وع -ه -ا أط -ل -ق -ت-ه-ا
أل- -وزأرة أل- -وصش- -ي- -ة م- -ن -ذ ديسش -م2015 È
’حÎأفية
Ÿرأفقة ألصشحافي ‘ Úبلوغ أ إ
وأŸهنية.
’ع Ó-م -ي -ة وه -ي-ب-ة ع-م-اري،
وت -ت -و ¤أ إ
ت -نشش -ي -ط أل -ن -دوة أل -ت -ك -وي-ن-ي-ة ب-ع-ن-وأن:
«تعزيز ألششفافية من خÓل وأجب إأعÓم
أŸوأطن :ألتلفزيون أ÷زأئري ألتجربة».

طلعـي ‘ زيارة
عم ـل إأ ¤عناب ـ ـ ـة

17285

أللقاء ألوطني للمسستشسفيات

تعدي ـ ـ ـ ـ ـل
ألنظـ ـ ـ ـام ألدأخلي
Ûلسس أألمة

ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر أ’أشش - - -غ - - -ال
أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ن-ق-ل ب-وجمعة
ط - - -ل - - -ع- - -ي ،غ- - -دأ أÿم- - -يسس،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د أإ¤
و’ي-ة ع-ن-اب-ة ،وه-ذأ ‘ أإط-ار
أŸت -اب -ع -ة أŸي -دأن -ي-ة Ÿشش-اري-ع
ألقطاع بالو’ية.

يوأصشل وزير ألصشحة وألسشكان وأإصشÓح أŸسشتششفيات
عبد أŸالك بوضشياف أإششرأفه ،أليوم ،على ألششغال
أل-ي-وم أل-ث-ا Êل-ل-ق-اء أل-وط-ن-ي ل-ل-مسش-تشش-فيات ألذي
سش-ي-ق-ام ب-و’ي-ة ع-ن-اب-ة ،ح-يث سش-ي-ك-ون أ’ف-تتاح
على ألسشاعة  08 : 30صشباحا بقاعة أ’جتماعات
بالو’ية.

ت- -ع- -ق- -د ÷ن- -ة ألشش -ؤوون أل -ق -ان -ون -ي -ة
’نسش-ان أŸوسش-ع-ة
’دأري -ة وح -ق -وق أ إ
وأ إ
’م - - -ة،أل - - -ي - - -وم،
إأ ¤أعضش - - -اء ›لسس أ أ
أج -ت -م -اع -ا –ضشÒي -ا ب -رئ -اسش -ة رئ-يسس
أÛلسس عبد ألقادر بن صشالح ‘ ،إأطار
درأسش -ة ت -ع -دي -ل أل -ن -ظ -ام أل -دأخ-ل-ي
ل - -ل - -م - -ج - -لسس وذلك ع- -ل- -ى
ألسش - - - -اع - - - -ة 10:00
صش -ب -اح -ا Ãق-ر
ألغرفة
ألعليا.

دورة
تكوينيـ ـ ـ ـة ‘ ألوقاية وأألمن

أألحمدية موضسوع منتدى «أÙور أليومي»

’خطار أŸهنية
ينظم أŸعهد ألوطني للوقاية من أ أ
ت -ن -ظ-م ي-وم-ي-ة أÙور أل-ي-وم-ي ،م-ن-ت-دى أ÷ري-دة أل-ذي سش-ي-ت-م-ح-ور ح-ول
ب- - -وزأرة أل- - -ع - -م - -ل وأل - -تشش - -غ - -ي - -ل وألضش - -م - -ان
’ج-رأءأت أŸت-خ-ذة من طرف ألسشلطات
’ح-م-دي-ة وأ إ
«أن-تشش-ار أل-ط-ائ-ف-ة أ أ
أ’ج-ت-م-اع-ي ،ب-التنسشيق مع ألصشندوق
ألوصشية للحد من أنتششار هذأ ألفكر».
’ج-رأء ،دورة
أل -وط -ن -ي ل-ل-ع-م-ال أ أ
ينششط أŸنتدى ألششيخ يوسشف ،خب ‘ Òأ◊ركة ألدينية وألتطرف،
تكوينية لفائدة أŸكون– ،Úت
‡ثل عن قيادة ألدرك ألوطني ،عدة فÓحي مسشتششار سشابق بوزأرة
شش -ع -ار« :ت -ك -وي -ن أŸك-ون‘ Ú
’ئمة ،أليوم،
’وقاف وباحث ،و‡ثل عن نقابة أ أ
ألششؤوون ألدينية وأ أ
’م -ن» ،وذلك
أل- -وق- -اي -ة وأ أ
ع -ل -ى ألسش-اع-ة  10:30صش -ب -اح-ا Ãق-ر أل-ي-وم-ي-ة ب-دأر ألصش-ح-اف-ة ط-اه-ر
م- -ن  19إأ 23 ¤مارسس
جاووت بأاول ماي.
أ÷اري أب- - -ت- - -دأء م- - -ن
ينظم أŸتحف ألوطني للمجاهد ندوة
ت -اري-خ-ي-ة –ت شش-ع-ار« :أل-وف-اء وأل-ب-ن-اء ألسش - - - - -اع - - - - -ة 08:30
ب -ال -ع -زة وأل-ك-رأم-ة» ،إأح-ي-اء ل-ل-ذك-رى  55صشباحا Ãقر مركز
ل-ع-ي-د أل-نصش-ر ،ي-ؤوط-ره-ا أسشاتذة ﬂتصشون أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي
Óذأعة ألثقافية ،أليوم،
’دبي «سشجا’ت ومعنى» ل إ
يسشتضشيف برنامج أŸقهى أ أ
بحضشور ششخصشيات وطنية وباحث ،Úوذلك ح -ج-ار سش-ع-ي-د
ج -م -ال ك -ع -وأن أل -رئ -يسس أŸدي -ر أل -ع -ام ل -ل -م -ؤوسشسش -ة أل -وط -ن-ي-ة لÓ-تصش-ال ،أل-نشش-ر
’ح- - -د  19م -ارسس ع -ل-ى بزرألدة.
ي- - -وم أ أ
’ششهار.
وأ إ
ألسش -اع -ة  14:00بعد
ي-ت-ن-اول أل-ع-دد م-ه-ام ونشش-اط أŸؤوسشسش-ة ف-ي-م-ا ي-خصس أل-نشش-ر ،م-رأف-ق-ت-ها للنششاطات
أل- - -زوأل Ãق - -ر
’حدأث ألثقافية ،مسشاهمتها ‘ ترقية أŸنتج ألثقا‘ ألفني ،وذلك باŸركز ألثقا‘
وأ أ
أŸتحف.

ندوة تاريخية حول
عيدألنصسر

حنون تعقد ندوة صسحفية

’م -ي -ن -ة أل -ع -ام -ة ◊زب أل -ع -م-ال
ت -نشش -ط أ أ
لويزة حنون ،أليوم ،ندوة صشحفية تتطرق
’ه -م قضش -اي -ا ألسش -اع-ة ،وذلك ب-اŸق-ر
ف -ي -ه -ا أ
أل -وط -ن-ي ل-ل-ح-زب ب-ا◊رأشس ،ع-ل-ى ألسش-اع-ة
 10:30صشباحا.

كع ـ ـ ـوأن ضسي ـ ـ ـف «أŸقهى أألدبي»

ندوة صسحفية حول صسالون أŸناولة

تعقد ألغرفة أ÷زأئرية للتجارة وألصشناعة ،أليوم ،ندوة صشحفية حول
ألطبعة  4للصشالون ألوطني للمناولة أŸقرر تنظيمه من  03إأ 06 ¤أبريل
ألقادمÃ ،قر ألغرفة بسشاحة ألششهدأء على ألسشاعة  10:00صشباحا.

أŸرحلة Ÿ 3شسروع تنشسيط أŸناطق أ◊دودية

’سشÓ-م-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة أŸرحلة Ÿ 3شش-روع ت-نششيط
ي-ن-ظ-م ق-دم-اء أل-كشش-اف-ة أ إ
أŸناطق أ◊دودية ‘ ألفÎة ماب 18 Úإأ 25 ¤مارسس  2017بو’يتي سشوق
’حد  19مارسس  2017على ألسشاعة
أهرأسس وورقلة .أنطÓق ألقوأفل يوم أ أ
 10:30صشباحا باŸكتبة ألوطنية أ◊امة.

ألدفعة أألوŸ ¤اسس Îألقتصساد ألرقمي

منتدى مشسعل
ألشسهي ـ ـد

ن ـ ـ ـ ـ ـدوة صسحفيـ ـ ـ ـة ل–اديـ ـ ـة أŸكف ـ ـ ـوفÚ

تعقد أ–ادية أŸكفوف Úلو’ية أ÷زأئر ،ندوة صشحفية Ãناسشبة إأحياء أليوم ألوطني للمعاق ÚأŸصشادف
لـ 14مارسس من كل سشنة ،أليوم ،على ألسشاعة  10:00صشباحا Ãكتبة بلفور با◊رأشس.

تنظم جمعية مششعل ألششهيد ،أليوم،
م -ن-ت-دى أل-ذأك-رة إأح-ي-اء ل-ل-ذك-رى 55
ل- -ع- -ي- -د أل -نصش -ر 19 ،م - - -ارسس ،1962
وتكرÁا Ÿفاوضشي أتفاقيات إأيفيان.
ينششط أŸنتدى دحو ولد قابلية،
أحتفلت «موبيليسس» ،أمسس ،باليوم ألوطني لذوي أ’حتياجات أÿاصشة ،من خÓل تنظيم حملة
رئ- -يسس ج- -م -ع -ي -ة أŸال -غ ،وذلك
’سشرة وقضشايا أŸرأةÃ ،عهد تكوين أŸسشتخدمÚ
نششاطات ،بالتنسشيق مع وزأرة ألتضشامن ألوطني وأ أ
Ãق-ر ي-وم-ي-ة أÛاه-د ع-ل-ى
بخميسشتي بتيبازة– ،ت ششعار« :تسشهيل ألولوج للتكنولوجيا».
ألسش - - - - - -اع- - - - - -ة 10:00
«موبيليسس» مؤوسشسشة أŸوأطنة بامتياز ،أنطÓقا من مبادئها ،حيث ” توزيع ألف لوحة
صشباحا.
’ط -ف -ال ذوي أ’ح -ت -ي-اج-ات أÿاصش-ة
رق -م -ي -ة ومسش -ج -ل إأل -كÎو Êع -ل -ى أ أ
’طوأر ألثÓثة بوزأرة ألÎبية ألوطنية أŸقبل Úعلى أجتياز ششهادأت
با أ
’سشاسشي وأŸتوسشط وششهادة ألبكالوريا.
ألتعليم أ أ
بهذه أŸبادرة موبيليسس تبقى وفية لقيم ألتضشامن للموأطن ÚأنطÓقا من دورها ‘ أÛتمع،
وت -ع Èع -ن م -دى أه -م -ي -ة م -ث -ل ه -ذه أŸب -ادرأت ‘ أÛت -م -ع ،وت -دع -و إأ ¤ت -وف Òأل -وسش-ائ-ل
ألضشرورية لتكييف ذوي أ’حتياجات أÿاصشة.
–تفل جازي باليوم ألعاŸي ◊قوق أŸسشتهلك أŸوأفق

موبيليسس –يي أليوم ألوطني لذوي ألحتياجات أÿاصسة

جازي –تفل باليوم
ألعاŸي ◊قوق أŸسستهلك

بر›ت وزأرة أŸالية ،غدأ أÿميسس ،أ◊صشة أ’فتتاحية للدفعة
’و ¤ماسش Îأ’قتصشاد ألرقمي ،وذلك على ألسشاعة  10:00صشباحا
أ أ
باŸعهد ألعا‹ للتسشي Òوألتخطيط بÈج ألكيفان.
للخامسس عششر من ششهر مارسس ،بإاطÓق حملة وأسشعة تششمل كامل

أوريدو ُيطلق حملة أتصسالية مع وجوه رياضسية

ألو’يات ضشد ألرسشائل ألنصشية أŸزعجة وأ’تصشا’ت ›هولة أŸصشدر.
تهدف هذه أ◊ملة ،إأ ¤توعية أŸسشتهلك وحمايته من أÿسشائر ألتي
قد تلحق به وبا’قتصشاد ألوطني.
Óبطال وُيطلق حملة
–مل أ◊ملة ألتي أطلقتها جازي ششعارŒ ’« :ب على ألرسشائل أŸششبوهة وعلى يؤوكد أوريدو بُعده كششريك مُفضشل ل أ
’رقام أÛهولة حتى ’ تخسشر رصشيدك» .وتأاتي أ◊ملة من أجل حماية أŸسشتهلك أتصش -ال -ي -ة ج -دي -دة م -ع وج -وه ب -ارزة ل -ل -ري -اضش-ة أل-وط-ن-ي-ة
أ أ
أع-ل-نت م-دي-ري-ة أÛاه-دي-ن ل-بشش-ار عن تنظيم
’خطار ألتي تششكلها هذه ألرسشائل وأ’تصشا’ت أŸششبوهة وإأعÓمه بالوسشائل وألعاŸية وألتي ُتبث من خÓل ومضشة تلفزيونية على أهم
من أ أ
مسشابقة أحسشن بحث حول مسشÒة ألبطل ألششهيد
’ششهارية
أل-ق-ن-وأت أل-ت-ل-ف-زي-ون-ية ألوطنية وع ÈأŸلصشقات أ إ
ألتكنولوجية أŸتوفرة Ùاربتها.
ألعقيد لطفي ( 1934ــ  ’ ،) 1960تزيد صشفحاته
أق -ت -نت ج -ازي ‘ إأط -ار ب-رن-ا›ه-ا ل-ل-ت-ح-ول إأ ¤شش-رك-ة رأئ-دة وم-رج-ع-ي-ة ‘ ›ال أÿارجية.
ع-ن عشش-ر ،م-وّج-ه-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ وأل-ط-ل-ب-ة أل-ذي-ن
ُ
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’تصشالية ،ألتي أ‚زت باŸششاركة أŸتميزة للنجم ألعاŸي لكرة ألقدم،
تمثل هذه ألومضشة أ إ
يÎأوح سشّنهم ب 13 Úو 17عاما.
’سشاط Òأ◊ية لكرة ألقدم ألوطنية رأبح ماجر،
عدة حوأجز وأقية وأنظمة معلوماتية Ÿكافحة ألÈيد أŸششبوه ،تسشمح بتصشفية زين ألدين زيدأن ،وسشفرأء عÓمة أوريدو :أ أ
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’وŸبي نورألدين مرسشلي ،دعوة لعيشس Œربة أوريدو.
ÿضشر بلومي وعن Îيحي وكذأ ألبطل أ أ
يتمثل ألÈيد أŸششبوه ‘ إأرسشال رسشائل نصشية قصشÒة أو إألكÎونية بدون طلب
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” تصشويرها بششوأرع أ÷زأئر ألعاصشمة ووهرأن وقسشنطينة ،صشورأ
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أو موأفقة ألششخصس أŸرسشل إأليه ،بعد أن يتم تسشجيل رقمه بدون إأذن منه
أل- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة ،وأل- -رأئ -د ف -رأج ورف -اق -ه -م -ا ،أل -ت -ي
ُم -ؤوث -رة ÷زأئ -ري Úي -ن -ت -ه -زون ف -رصش -ة ل -ق -اء ُم -ف -اج -ئ م -ع ه -ذه أŸشش-اهŸ Òق-اسش-م-ة أوق-ات ’
ك -ذلك ع-ن-د إأج-رأئ-ه ل-ع-م-ل-ي-ة أتصش-ال ع-ادي-ة .ك-م-ا يضش-اف إأ ¤ذلك ن-وع
سشتحتضشنها مدينة بششار ‘  27مارسس .2017
ُتنسشى وألتقاط صشورة سشيلفي ( )Selfieووضشعها على صشفحة ألفايسشبوك Ÿتعاملهم أوريدو.
جديد من ألعمليات أŸششبوهة وهي أ’تصشا’ت أÛهولة ألتي يتلقى
ث
ح
ب
ل
أ
وت-ه-دف أŸسش-اب-ق-ة ل-تشش-ج-ي-ع نششر ثقافة
«أروأحو تعيششو Œربة أوريدو!» ،هي ألرسشالة ألتي يدعو بها ألنجم ألعاŸي لكرة ألقدم زين ألدين
’و ،¤طمعا ‘ أن يقوم
فيها أŸششÎك أتصشا’ يتوقف بعد ألرنة أ أ
ألتاريخي ودرأسشة مسشÒة رموز وششهدأء أ÷زأئر ،وأ إ
زيدأن ،أُŸششاهدين لÓنضشمام إأ ¤أوريدوُ ،مرددأ باللهجة أ÷زأئرية «هّيا!».
’تصش-ال ل-ي-ق-ع ب-ذلك ‘ أل-ف-خ وي-ف-ق-د
’خÃ Òع -اودة أ إ
’سشهام ‘ ترسشيخ عديد ه -ذأ أ أ
’سشماء أ÷زأئرية ،ألتي ترمز للنجاح وألعزÁة وألتوأضشع ،جميع
‘ هذه أ◊ملة أ÷ديدة ،تدعو هذه أ أ
ألتقاليد .وقد رصشدت لذلك ( خمسس جوأئز ) قيّمة تسشلم للفائزين وألفائزأت رصشيده ألهاتفي.

مسسابق ـة أحسسن بحث ببشسار ح ـول ألعقيد لطفي

باŸناسشبة.

أ÷زأئري Úل–Óاد حول أوريدو وألدخول ‘ عا ⁄جديد لÓتصشا’ت ألنقالة.

يومية وطنية إأخبارية تصشدر عن أŸؤوسشسشة ألعمومية
أ’قتصشادية(ششركة ذأت أسشهم)
رأسس مالها أ’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع ألششهدأء ألجزأئر

ألÈيد أ إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊأŸوقع أ إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

ألتحرير

ألتحرير(021) 60.67.83 :
ألفاكسس(021) 60.67.93 :

’دأرة وألمالية
أ إ

أمانة ألمديرية ألعامة

ألهاتف(021) 60.69.55:
ألفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

ألرئيسشة أŸديرة ألعامة
مسشؤوولة ألنششر

أأمينة دباشس
مدير ألتحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم أتصسل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
أŸقـــا’ت وأل- - -وث- - -ائ- - -ق أل- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أوتسش - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإأ ¤أصشحابها نششرت أو  ⁄تنششر
و’ ›ال Ÿطالبة أ÷ريدة بها

’ششهار
أŸؤوسشسشة ألوطنية للنششر وأ إ
 1ششارع باسشتور ـ أ÷زأئر
ألهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
ألفاكسس(021)73.95.59... :

وسشسشات ألتالية:ألوسشط :مطبعة  S.I.Aألغرب :ششركة ألطباعة  S.I.Oألششرق :ششركة ألطباعة  S.I.Eألجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

ا’ربعاء  15مارسص  201٧م
الموافق لـ  1٦جمادى الثانية  1٤٣8هـ

»æWh

اعÎافا بسسياسسة اŸصسا◊ة ودوره ‘ تسسوية النزاعات سسلميا

رئيسس ا÷مهورية يع Úمنسشق إافريقيا Ÿكافحة اإ’رهاب من قبل النظراء
ع Úرئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،أامسس الثÓثاء ،بأاديسس أابابا،
’ره-اب من
منسسق إاف-ري-ق-ي-ا Ÿك-اف-ح-ة ا إ
’ف-ارق-ة وذلك Ãن-اسس-بة
ق-ب-ل ن-ظ-رائ-ه ا أ
حفل تسسليم واسستÓم اŸهام ب Úأاعضساء
’ف-ري-ق-ي اŸن-ت-ه-ي-ة
م -ف -وضس -ي -ة ا’–اد ا إ
عهدتهم وا÷دد.
’ول ع-ب-د
ج -رى ا◊ف -ل ب -حضش -ور ال -وزي -ر ا أ
اŸالك سشÓ- -ل ،بصش- -ف -ت -ه اŸم -ث -ل الشش -خصش -ي
لرئيسص ا÷مهورية.
’ف -ري -ق -ي ا◊ا‹
وأاع- -ل- -ن رئ -يسص ا’–اد ا إ
الرئيسص أالفا كوندي ،عن هذا التعي Úأامام
مكتب الندوة ،عرفانا وتقديرا ’لتزام رئيسص
ال -دول -ة «الشش -خصش-ي واŸت-ج-دد» ‘ م-ك-اف-ح-ة
’سش- -ه -ام ا÷زائ -ر ال -ك -بÒ
’ره- -اب ال- -دو‹ و إ
اإ
واŸعÎف به ‘ التعبئة الدولية Ÿكافحة هذه
’فة.
اآ
ت -ع -د ه -ذه ال -ث -ق -ة «شش -ه -ادة ق -وي-ة» لصش-ال-ح
السشياسشات التي اعتمدها رئيسص ا÷مهورية ‘
ا÷زائر من أاجل اسشتقرار البلد واŸكتسشبات
التي حققتها ا÷زائر ‘ اÛال السشياسشي
وا’ق -تصش -ادي وا’ج -ت-م-اع-ي ،ب-فضش-ل سش-ي-اسش-ة
ا◊وار واŸصشا◊ة الوطنية والوئام اŸد.Ê
كما تدعم هذه الثقة ،دور الرئيسص بوتفليقة
والتزامه الششخصشي ‘ تسشوية النزاعات ‘
إافريقيا ’سشيما عن طريق السشياسشة وا◊وار.

‘ رسسالة وجهها بصسفته ‡ث Óللرئيسس بوتفليقة

سشÓل يÈز مكتسشبات ا’–اد اإ’فريقي والتحديات الواجب رفعها
’ول عبد اŸلك سسÓل ،أامسس،
أابرز الوزير ا أ
ب -أاديسس أاب -اب -ا« ،ال -ت -ق-دم اŸع-ت »Èال-ذي م-اف-ت-ئ
’ف-ري-ق-ي ي-ح-ق-ق-ه ‘ ج-م-يع اÛا’ت،
ا’–اد ا إ
مشسÒا إا« ¤التحديات اŸعقدة واŸتعددة» التي
تسستوقف اŸنظمة القارية.
ف-ف-ي رسش-ال-ة وج-ه-ه-ا ،بصش-ف-ت-ه اŸم-ث-ل الشش-خصش-ي
لرئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،خÓل حفل
تسشليم واسشتÓم اŸهام ب Úاأ’عضشاء اŸنتهية عهدتهم
واأ’عضشاء ا÷دد ‘ مفوضشية ا’–اد اإ’فريقي ،أاششار
سش Ó- -ل ب - -خصش - -وصص ه - -ذا ال - -ت - -ق- -دم ،إا ¤أان ا’–اد
اإ’ف -ري -ق -ي أاضش-ح-ى ال-ي-وم «ﬁادث-ا م-وث-وق-ا وشش-ري-ك-ا
حقيقيا قادرا على اسشتيعاب التحو’ت والتطورات
التي يششهدها العا ⁄اليوم».
أاوضش -ح ،أان ه -ذا ال -ت -ق -دم «م -ا ك -ان ل-ي-ت-ح-ق-ق ل-و’
ا’ل -ت -زام الصش -ارم واŸت -ج -دد ل -ل-دول اأ’عضش-اء» وك-ذا
بفضشل «مسشاهمة نوعية» Ÿفوضشية ا’–اد اإ’فريقي
التي «عملت ،دون هوادة ،على ضشمان التنفيذ الفعلي
لقرارات أاجهزتها التششريعية».
وذكر الوزير اأ’ول ‘ ،هذا السشياق« ،با’لتزام
الششخصشي واŸتجدد للرئيسص عبد العزيز بوتفليقة
Ãرافقة جهود إافريقيا وتعزيز مسشاهمة ا÷زائر ‘
–قيق التطلعات واأ’هداف الكÈى للقارة والتي تقوم
على اأ’ولويات اÙورية أ’جندة  20٦٣ا’سشÎاتيجية
لتنمية إافريقيا».
وأاشش -ار سش Ó-ل ،إا ¤أان -ه ع -ل -ى ال -رغ -م م-ن ال-ت-ق-دم
اÙق -ق «ت -ب -ق -ى ه -ن -اك –دي -ات م -ع -ق-دة وع-دي-دة
تسشتوقف اŸنظمة القارية والدول اأ’عضشاء من أاجل
التكفل بها ومن ثمة –قيق اأ’هداف اإ’سشÎاتيجية
للتنمية وا’ندماج بإافريقيا».
من ب Úهذه التحديات ،أاششار الوزير بششكل خاصص
إا« ¤التنسشيق ب Úالدول اأ’عضشاء من أاجل مكافحة
أا‚ع وحاسشمة ضشد اإ’رهاب وا÷رÁة اŸنظمة».
وقال إان اإ’صشÓح اŸؤوسشسشاتي للمنظمة والتمويل
الدائم ل–Óاد اإ’فريقي وكذا تطبيق أاجندة 20٦٣
لتنمية إافريقيا« ،تظل أاهدافا كÈى وذات أاولوية».
من جهة أاخرى ،ركز سشÓل على ضشرورة «ا◊فاظ
على اإ’رث اإ’فريقي بداية منذ نضشال اأ’فارقة من
أاج -ل ال -ت -ح -رر ال -ذي ي-ع-د ال-رك-ي-زة ال-ت-ي ب-نت ع-ل-ي-ه-ا
الشش -ع -وب اإ’ف -ري -ق -ي -ة ع -ه -دا ج -دي -دا ع -ه -د ا◊ري-ة
والرقي».
كما أاعرب الوزير اأ’ول عن «ارتياحه Ÿا سشجل
من جهود دءوبة وتقدم معت Èبفضشل التجند اŸتزايد
ل –Ó-اد اإ’ف -ري-ق-ي م-ن أاج-ل ت-رق-ي-ة ال-ق-ي-م ال-ع-اŸي-ة
ل-ل-دÁق-راط-ي-ة وح-ق-وق اإ’نسش-ان وا◊وك-مة السشياسشية
وا’قتصشادية».
واخ -ت -ت -م سش Ó-ل ت -دخ -ل -ه ب -ال -ت-ذك« Òب-ا’ل-ت-زام
الششخصشي اŸتجدد» للرئيسص بوتفليقة وا÷زائر من
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عيسسى عقب اسستقباله وفد ›موعة الصسداقة فرنسسا  -ا÷زائر

إاختيار اأ’ئمة إ’قامة صشÓة الÎاويح Ãسشاجد
أاوروبا ” على أاسشاسس مسشابقة وطنية

أاك - -د وزي - -ر الشس - -ؤوون ال - -دي - -ن- -ي- -ة
’وق - - - -اف ﬁم - - - -د ع- - - -يسس- - - -ى ،أامسس،
وا أ
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،أان -ه ” اخ -ت -ي -ار
’ئ -م-ة» ،ع-ل-ى أاسس-اسس مسس-اب-ق-ة
«أاحسس -ن ا أ
وط- -ن -ي -ة ،ل -ت -ك -ل -ي -ف -ه -م ب -إاق -ام -ة صس Ó-ة
الÎاويح ‘ شسهر رمضسان اŸقبل Ãسساجد
’وروبية التي تتواجد
فرنسسا والدول ا أ
فيها ا÷الية اŸسسلمة.
أاوضشح ﬁمد عيسشى ‘ تصشريح له عقب
اسش-ت-ق-ب-ال-ه ل-وف-د ›م-وع-ة الصش-داقة فرنسشا-
ا÷زائ- -ر Ãج- -لسص الشش- -ي- -وخ ال- -ف -رنسش -ي ،أان -ه
Óعوام السشابقة ” ،اختيار اأ’ئمة
«خÓفا ل أ
الذين سشيتكفلون باإ’مامة ‘ الÎاويح خÓل
شش -ه -ر رمضش -ان اŸق -ب -ل ‘ مسش -اج -د ف -رنسش -ا
وأاوروبا ،على أاسشاسص مسشابقة ششارك فيها ٦50
مÎششح».
وأاشش- -ار إا ¤أان- -ه إاضش- -اف- -ة إا ¤ال -ت -ح -ك -م ‘
التجويد ،فإان القدرة على بث خطاب ديني
«معتدل ومن »Òمن ضشمن الششروط اأ’سشاسشية
ال -ت -ي ” ع -ل -ى أاسش -اسش -ه-ا اخ-ت-ي-ار اأ’ئ-م-ة م-ن
اÎŸشش -ح Úوذلك م -ن أاج -ل «إاع -ط -اء صش -ورة
حسشنة عن الدين اإ’سشÓمي».
وأاكد باŸناسشبة ،على أاهمية الدور الذي
ي -ل-ع-ب-ه اإ’م-ام ‘ اŸسش-اج-د ال-ت-ي ي-ؤوّم-ون ب-ه-ا
لنششر «ثقافة التعايشص ‘ فرنسشا وبث خطاب
فكري يجعل من اإ’سشÓم غ Òمنظور إاليه
على أانه دين التششدد والتطرف وكذا مسشاعدة
ا÷الية الوطنية اŸقيمة باÿارج واŸسشلمÚ
ذوي اأ’صش- -ول ال- -ف- -رنسش- -ي- -ة ‘ ا’ن- -دم- -اج ‘
›تمعاتهم».
وبخصشوصص ﬁادثاته مع الوفد الŸÈاÊ
الفرنسشي ،الذي يقوده السشيناتور أا’ن نÒي،
أاششار الوزير إا ¤أانه ” تناول قضشايا ذات

الصش -ل -ة ب -ا÷انب ال-دي-ن-ي وال-ث-ق-ا‘ ،ح-يث ”
التأاكيد ‘ هذا اإ’طار على أاهمية العمل من
أاجل «إارسشاء عا ⁄يسشوده التعايشص وا◊وار».
واعت Èبهذا اÿصشوصص ،أان Œربة التعاون
الثنائي ب Úا÷زائر وفرنسشا ‘ هذا اÛال
تعد «‰وذجا للتعاون ب Úبلدان ضشفتي البحر
اأ’بيضص اŸتوسشط».
وذكر الوزير ‘ نفسص السشياق ،أانه ‘ إاطار
÷ن -ة ال -ع -م -ل اŸششÎك -ة ال -ت -ي نصش-بت ن-ه-اي-ة
 ” ،201٤التأاكيد ‘ آاخر اجتماع لها ،على
ضشرورة مواصشلة تكوين اأ’ئمة لصشالح مسشاجد
ف- -رنسش- -ا وŒدي -د ب -رام -ج ال -ت -ك -وي -ن لصش -ال -ح
اŸرششدين الديني Úالذين يعملون ‘ السشجون
وا÷يشص و‘ اŸسشتششفيات.
من جانبه ،أاششاد السشيناتور الفرنسشي ،الذي
ي- -ق- -وم ب- -زي -ارة إا ¤ا÷زائ -ر م -ن  11إا1٧ ¤
م - -ارسص ،ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة «م- -واصش- -ل- -ة ا◊وار
والنقاشص» ب Úالبلدين ‘ مثل هذه اŸسشائل،
باعتباره «الوسشيلة اŸثلى للوصشول إا ¤مواقف
مششÎكة».

بن غÈيت تسشتقبل وفدا برŸانيا فرنسشيا

أاج -ل «–ق -ي -ق تصش -ور اأ’عضش-اء اŸؤوسشسش Úإ’ف-ري-ق-ي-ا
يسشودها السشلم وا’زدهار والتكامل».
وك -ان ال -وزي -ر اأ’ول ق -د ح ّ-ي-ا ‘ ،ب-داي-ة ك-ل-م-ت-ه،
اأ’عضش- -اء اŸن- -ت- -خ -ب Úا÷دد ‘ م -ف -وضش -ي -ة ا’–اد
اإ’فريقي وأاششاد بأاعضشاء اŸفوضشية اŸنتهية عهدتهم
وع-ل-ى رأاسش-ه-م رئ-يسش-ة اŸف-وضش-ي-ة السش-ي-دة ن-كوسشازانا
د’ميني زوما.
وششارك ‘ هذا ا◊فل ،عدد من رؤوسشاء الدول
وا◊كومات’ ،سشيما من البلدان اأ’عضشاء اŸنتخبÚ
خÓل ششهر يناير  201٧بصشفة أاعضشاء مكتب ندوة
ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي ،م-ن ب-ي-ن-ه-م ال-رئ-يسص ال-غ-ي-ن-ي أال-ف-ا
كوندي والرئيسص اأ’وغندي موسشيفيني والوزير اأ’ول
السشوازيلندي.
ك -م -ا شش -ارك ‘ ا◊ف -ل رئ -يسص ال -ن -ي -ج -ر ﬁم-ادو
إايسش- -وف- -و وع- -دة وزراء ل- -لشش- -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ‡ث -لÚ
لبلدانهم.

...يتحادث بأاديسس أابابا مع الرئيسس الغيني
–ادث الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل ،أامسص،
بأاديسص أابابا مع الرئيسص الغيني أالفا كوندي الرئيسص
ا◊ا‹ ل–Óاد اإ’فريقي.
“حورت اÙادثات ب Úالطرف Úحول التعاون
الثنائي ،كما سشمحت بالتأاكيد ›ددا على إارادتهما
وعزمهما ‘ توسشيعه وتعميقه.
‘ هذا الصشدد ،أاعرب الطرفان عن «ارتياحهما»
للنتائج اÙققة عقب اŸهمة الهامة التي قام بها
وفد جزائري رفيع اŸسشتوى إا ¤كوناكري.
كما سشمح اللقاء أايضشا ،بتبادل وجهات النظر حول
اأ’جندة اإ’فريقية واأ’ولويات الناجمة عنها’ ،سشيما
ال -قضش -اي -ا اŸرت-ب-ط-ة ب-السش-ل-م واأ’م-ن وت-ن-م-ي-ة ال-ق-ارة
و–سش Úأاداء مفوضشية ا’–اد ا’فريقي ÷علها أاكÌ
فعالية ‘ تنفيذ قرارات رؤوسشاء الدول.

نزع السسÓح النووي

...مع الرئيسس النيجري
–ادث الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل ،أامسص،
بأاديسص أابابا ،مع الرئيسص النيجري ﬁامادو إايسشوفو
وذلك ع -ل -ى ه -امشص ح -ف -ل ت -نصش -يب اأ’عضش -اء ا÷دد
Ÿفوضشية ا’–اد اإ’فريقي.
وقد “حورت اÙادثات ب Úا÷انب ،Úحول
اأ’جندة اإ’فريقية واأ’ولويات اŸتعلقة بها’ ،سشيما
ال -قضش -اي -ا اÿاصش -ة ب -السش -ل -م واأ’م -ن وت -ن-م-ي-ة ال-ق-ارة
و–سش Úأاداء مفوضشية ا’–اد اإ’فريقي ÷عله أاكÌ
فعالية ‘ تنفيذ قرارات رؤوسشاء الدول.
كما تطرق الطرفان إا ¤القضشايا الثنائية عششية
الزيارة التي يقوم بها الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل
إا ¤نيامي ،حيث سشÒأاسص مناصشفة مع نظÒه النيجري
أاششغال الدورة اأ’و ¤للجنة اıتلطة الثنائية الكÈى.

 ...ويقوم بزيارة عمل إا ¤النيجر
يومي  16و 17مارسس
يقوم الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل يومي  1٦و1٧
م -ارسص ا÷اري ،ب -زي-ارة ع-م-ل إا ¤ن-ي-ام-ي (ال-ن-ي-ج-ر)،
Ãناسشبة انعقاد اللجنة اıتلطة الكÈى ا÷زائرية -
النيجرية ،بحسشب ما أافاد به بيان Ÿصشالح الوزير
اأ’ول.
ب -حسشب ال -ب-ي-ان ،سش-ي-ق-وم ال-ط-رف-ان خÓ-ل ه-ذه
الدورة ،التي سشيÎأاسشها سشÓل مناصشفة مع نظÒه
النيجري بريجي رافيني« ،بتقييم العÓقات الثنائية
والتعاون ،إا ¤جانب –ديد السشبل واإ’مكانات التي
ينبغي Œنيدها إ’ضشفاء مزيد من الديناميكية على
ه -ذه ال -ع Ó-ق -ات ،ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ن -وع-ي-ة ال-عÓ-ق-ات
السشياسشية».

ا÷زائر عضشو ‘ ›موعة إاعداد مششروع اŸعاهدة الدولية

عّينت ا÷زائر عضشوا ‘ ›موعة خÈاء أا‡يÚ
رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-وى م-ك-ل-ف-ة ب-إاع-داد مشش-روع م-ع-اه-دة
دول- -ي- -ة ،ت -ه -دف إا ¤ح -ظ -ر إان -ت -اج اŸواد ال -ق -اب -ل -ة
لÓ-نشش-ط-ار لصش-ن-اع-ة اأ’سش-ل-ح-ة ال-ن-ووي-ة ،ب-حسشب ما
ع-ل-م ،أامسص ،م-ن اŸم-ث-ل-ي-ة ال-دب-ل-وم-اسشية ا÷زائرية
لدى منظمة اأ’· اŸتحدة.
ت-ت-ك-ون ›م-وع-ة اÈÿاء ال-ت-ي أاق-رت-ه-ا الÓ-ئحة
 ·ÓاŸت-حدة من 25
 259/٧1ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
ب -ل -دا ،ي -خ -ت -اره -م اأ’م Úال -ع -ام اأ’‡ي ان -ط -ون -ي -و
غ- -وتÒيسص ،ع -ل -ى أاسش -اسص ال -ت -زام ومسش -اه -م -ة ت -لك
البلدان ‘ ا÷هود الدولية الرامية إا ¤نزع السشÓح
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وعدم انتششار اأ’سشلحة النووية.
وأاضش- -اف ذات اŸصش -در ،أان اÛم -وع -ة رف -ي -ع -ة
اŸسش-ت-وى سش-ت-ت-ك-ف-ل ك-ذلك ب-ال-ت-حضش Òل-ل-مفاوضشات
الدولية اŸسشتقبلية حول حظر إانتاج اŸواد القابلة
لÓنششطار على غرار اليورانيوم والبلوتونيوم الÓزمة
لتصشنيع اأ’سشلحة النووية.
و“ت اإ’ششارة ‘ هذا الصشدد ،إا ¤أان ا÷زائر،
التي تو‹ اهتماما كبÒا Ÿسشائل نزع السشÓح وعدم
ان-تشش-ار اأ’سش-ل-ح-ة ،م-اف-ت-ئت ت-دع-م ا÷ه-ود ال-دول-ي-ة
الرامية إا ¤حظر اأ’سشلحة النووية والقضشاء عليها
كليا من أاجل –قيق الهدف اأ’سشمى اŸتمثل ‘

عا ⁄خال من اÿطر النووي ‘ .هذا السشياق ،فإان
التوصشل إا ¤هذه اŸعاهدة يندرج ضشمن اإ’جراءات
التطبيقية › ‘ 1٣ال نزع السشÓح النووي التي
صشادقت عليها ‘ سشنة  2000ندوة دراسشة معاهدة
عدم انتششار اأ’سشلحة النووية التي ترأاسشتها ا÷زائر.
كما كانت ا÷زائر وراء القرار التاريخي الذي
صشادقت عليه الندوة اأ’‡ية لنزع السشÓح ‘ سشنة
 ،2009القاضشي بإانششاء ›موعة عمل على مسشتوى
هذه الهيئة من أاجل الششروع ‘ مفاوضشات حول
حظر إانتاج اŸواد القابلة لÓنششطار لصشنع اأ’سشلحة
النووية.

اإسش -ت -ع -رضشت وزي -رة الÎب -ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
ن- - -وري- - -ة ب- - -ن غÈيت ،اأمسص ،ب- - -ا÷زائ- - -ر
العاصشمة ،مع رئيسص اÛموعة الŸÈانية
للصشداقة الفرنسشية  -ا÷زائرية Ãجلسص
الشش- -ي -وخ ال -ف -رنسش -ي ،اآ’ن نÒي ،وال -وف -د
اŸراف- -ق ل- -ه ،ال- -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي ت -واج -ه
اŸنظومات الÎبوية.

اأوضشح بيان لوزارة الÎبية الوطنية ،اأن
ال- -ط- -رف Úت- -ب- -اد’ ،خÓ- -ل ال -ل -ق -اء ال -ذي
جمعهما Ãقر الوزارة« ،اŸعلومات حول
ال- -قضش- -اي- -ا الÎب -وي -ة وال -ت -ح -دي -ات ال -ت -ي
ت-واج-ه-ه-ا اŸن-ظ-وم-ات الÎب-وي-ة ا◊ال-ي-ة،
ع-ل-ى غ-رار اسش-ت-ع-م-ال ال-تÓ-م-ي-ذ ل-وسش-ائ-ل
التكنولوجيات ا◊ديثة».

تسسهيل النفاذ للخدمات ‘ اŸناطق النائية

رئيسس الششبكة العربية لهيئات ا’تصشا’ت يششيد بتجربة ا÷زائر
أاشساد رئيسس الشسبكة العربية لهيئات
ت -ن-ظ-ي-م ا’تصس-ا’ت وت-ق-ن-ي-ة اŸع-ل-وم-ات
غ-ازي ا÷ب-ور ،أامسس ،ب-ع-م-ان ،ب-ال-تجربة
ا÷زائرية «الرائدة واŸرموقة» ‘ ›ال
ن-ف-اذ خ-دم-ات ا’تصس-ا’ت وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
اŸعلومات ‘ اŸناطق الريفية والنائية.
حث ا÷ب - -ور ،خ Ó- -ل ورشش - -ة ع - -م- -ل ح- -ول
«تسش- - -ه- - -ي - -ل ال - -ن - -ف - -اذ ÿدم - -ات ا’تصش - -ا’ت
وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸع-ل-وم-ات ‘ اŸن-اط-ق الريفية
والنائية»ﬂ ،تلف دول اŸنطقة لÓسشتفادة من
هذه التجربة «الفريدة والناجعة».
وب -حسشب م -دي -ر ا’ق -تصش -اد واŸن -افسش -ة ‘
سش-ل-ط-ة الضش-ب-ط ل-لÈي-د واŸواصشÓ-ت السش-لكية
والÓ-سش-ل-ك-ي-ة ن-اصش-ر دج-ي-دة ،ف-ق-د ب-لغت نسشبة
إا‚از الÈن -ام-ج ال-ن-م-وذج-ي اÿاصص ب-اÿدم-ة
ال -ع -ام-ة ل-تسش-ه-ي-ل ال-ن-ف-اذ ÿدم-ات ا’تصش-ا’ت
وت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اŸع-ل-وم-ات ‘ اŸن-اط-ق الريفية
والنائية ‘ ا÷زائر ،أاك Ìمن  80من اŸائة.
ي -قصش -د ب-اÿدم-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-واصشÓ-ت ،أان
يوضشع –ت تصشرف ا÷ميع القدر اأ’دنى من
خدمة هاتفية ذات نوعية خاصشة وبث وإارسشال
نداءات الطوارئ والنفاذ إا ¤خدمات اأ’نÎنت

بسشرعة تدفق أادناها  512كيلوبايت ‘ الثانية،
‘ إاطار احÎام مبادئ اŸسشاواة وا’سشتمرارية
والعمومية والقابلية للتكيف.
وأاوضش- -ح دج- -ي- -دة ل- -وأاج ،أان ه -ذا الÈن -ام -ج
«الطموح ومتعدد السشنوات» ،ع Èكامل الÎاب
ال-وط-ن-ي ،ي-تضش-م-ن  980م -ن-ط-ق-ة يÎاوح ع-دد
سشكانها ما ب 500 Úو 200نسشمة ،مششÒا إا ¤أان
اŸرحلة اأ’و ¤من هذا الÈنامج ” تنفيذها
‘ ›موعة من اŸناطق (مائتي أالف سشاكن)
م -قسش -م -ة إا ¤ف -ئ -ت ،Úت -غ-ط-ي اأ’و ¤اŸن-اط-ق
اÙرومة والثانية تلك اŸناطق التي تقتصشر
ب-ه-ا ال-ت-غ-ط-ي-ة ع-ل-ى شش-ب-ك-ات اŸواصشÓ-ت على
ال- - - - -ن- - - - -ظ- - - - -ام ال - - - -ع - - - -اŸي ل Ó- - - -تصش - - - -ا’ت
بالنقال(جي.آاسص.ام).
وت- -ت -ي -ح ورشش -ة ال -ع -م -ل ه -ذه ،ت -ب -ادل اآ’راء
وال -ت -ج -ارب ‘ ›ال ت-ع-زي-ز ال-ن-ف-اذ ÿدم-ات
ا’تصشا’ت وتكنولوجيا اŸعلومات ‘ اŸناطق
ال -ري-ف-ي-ة وال-ن-ائ-ي-ة ،م-ن خÓ-ل تسش-ل-ي-ط الضش-وء
والتعرف على ا÷وانب التنظيمية والفنية التي
م -ن شش -أان -ه -ا تسش -ه -ي -ل وزي -ادة –ف -ي -ز ال -ن -ف -اذ
وا’ط Ó-ع ع -ل -ى أافضش -ل اŸم -ارسش -ات ال -دول-ي-ة
اŸتبعة عاŸيا.
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أألربعاء  15مارسض  2017م
ألموأفق لـ  16جمادى ألثانية 1438هـ

دعا إ ¤إŸشصاركة إلقوية لتعزيز إŸكاسصب إلدÁقرإطية

ب ـ ـ ـ ـدوي :إلهيئ ـ ـة إلناخبـ ـ ـة Œـ ـ ـاوزت  23ملي ـ ـ ـون ناخـ ـ ـب
وإÎŸشصح ـ ـ ـون أإك ـ ـ ـ Ìم ـ ـ ـن  12أإل ـ ـ ـفا
إ◊ملة إلنتخابية تنطلق يوم  ٩أإفريل وموإجهة إلعزوف مسصؤوولية إ÷ميع

أإعدت وزإرة إلدإخلية وإ÷ماعات إÙلية ،سصتة مناشص Òوزإرية تفسصÒية وتعليمت Úوزإريت Úقصصد إلتحكم إ÷يد ‘ إŸسصار
إ’نتخابي و ‘ ﬂتلف مرإحله ،مع إعدإد أإربعة د’ئل ،كما بلغ عدد إŸسصجل Úإ÷دد أإك Ìمن  722أإلف ناخب منهم  7.021ناخب
على مسصتوى إ÷الية باÿارج و أإك Ìمن  528ناخب مشصطوب منهم  30.985ناخب على مسصتوى إ÷الية باÿارج ،مع سصحب 2338
إسصتمارة من بينها  1500إسصتمارة موزعة على  65حزبا سصياسصيا بعنوإن أإحرإر ،هذإ ما أإكده نور إلدين بدوي وزير إلدإخلية
وإ÷ماعات إÙلية ،مضصيفا أإن إ◊ملة إ’نتخابية تنطلق يوم  9أإفريل إلدإخل ،وقد خصصصس  4734فضصاء عمومي لتنشصطيها.
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ضصرورة إإلسصرإع ‘ معا÷ة ملفات إŸوإطن ÚوإŸسصتثمرين
ق -ام وزي -ر إŸال -ي-ة ح-اج-ي ب-اب-ا ع-م-ي،
بزيارة عمل وتفقد إ ¤و’ية سصطيف،
خصصصصت لتفقد وتدشص Úبعضس إŸرإفق
إÿاصصة بقطاعه على مسصتوى عاصصمة
إلو’ية.

سشطيف  :نور الدين بوطغان

أك -د أل -وزي -ر ل -دى زي -ارت -ه أŸرك -ز أل -ع-ق-اري
أ÷دي -د ،ع -ل -ى ضض -رورة أل -ع-م-ل ع-ل-ى –سضÚ
أÿدم- -ة أل- -ع- -م -وم -ي -ة ،وتسض -ري -ع أدأء أŸه -ام
وتسضليم ألوثائق ‘ آأجال معقولة للموأطن Úو
ك -ذأ ل -ل -مسض-ت-ث-م-ري-ن ،ك-م-ا ح-ث-ه-م ك-ذلك ع-ل-ى
أإلسضرأع ‘ معا÷ة أŸلفات ألعقارية ألشضائكة
للموأطن Úولرجال أألعمال من أجل ألنهوضض
ب -السض -ت -ث -م -ار أك ،Ìو‘ ن-فسض ألسض-ي-اق ،ط-لب
أل -ع -م -ل بسض -رع -ة م -ع مصض -ال -ح وزأرة ألسض-ك-ن،
Ÿع -ا÷ة أŸع -ل -وم -ات أŸط -ل -وب -ة م -ن ط-رف
هيئاتها Ÿعا÷ة طلباتهم أŸتعلقة بالسضكن.
وع -اي -ن أل-وزي-ر ،ب-ح-ي أل-هضض-اب شض-م-ال شض-رق
عاصضمة ألولية ،مركز ألضضرأئب ألذي أفتتح
قبل عدة سضنوأت ،وهو أألول وطنيا ‘ ›ال
–صض -ي -ل ألضض -رأئب ،خ -اصض-ة م-ن أŸؤوسضسض-ات
ألق -تصض -ادي -ة أل -ت-ي ي-ت-خصضصض ف-ي-ه-ا ب11.28
مليار دج ،من حصضيلة ولئية ب  38.40مليار

دج ،ما Áثل  30باŸائة ،ويتوفر أŸركز على
ك -اف -ة أŸرأف -ق أŸسض -اع -دة ألدأء م -ه -ام -ه ‘
أحسضن ألظروف.
و‘ أألخ ،Òأشضرف ألوزير على تدشض Úوكالة
ت -اب -ع -ة ل -ل -ب -نك أل -وط -ن-ي أ÷زأئ-ري ب-اŸرك-ز
ألتجاري للÈج ألعا‹ ،بوسضط مدينة سضطيف.
نشض Òأن أل -وزي -ر ب -اب -ا ع -ل -ي ق-د حضض-ر رف-ق-ة
ألسض -ل -ط -ات أÙل-ي-ة ج-ان-ب-ا م-ن أل-ت-ظ-اه-رأت
أŸقامة Ãناسضبة إأحياء أليوم ألوطني لذوي
ألحتياجات أÿاصضة.

مدير إلوكالة إلوطنية للنفايات :

 23مليون طن حجم إلنفايات ‘ إ÷زإئر سصنة 2016
 5،11مليون طن ﬂلفات منزلية  ...قابلة للرسصكلة

سشهام بوعموششة
ذكر بدوي ‘ تدخله أمسض خلل
ج-لسض-ات ألسض-ت-م-اع أل-ت-ي تنظمها
أل -ل-ج-ان أل-دأئ-م-ة Ûلسض أألم-ة،
باإلصضلحات ألعميقة ألتي جاء
ب -ه -ا أل -دسض -ت -ور أ÷دي -د ل -ت-ع-زي-ز
ألهيئات ألدسضتورية وألتوأزن بينها
وضضمان أ◊ريات ألعامة وألفردية
وح -ق -وق أإلنسض-ان وح-ق أŸوأط-ن
‘ أإلع - -لم وت - -أاك- -ي- -د أل- -ت- -وج- -ه
ألجتماعي للدولة ع Èأ◊فاظ
ع -ل -ى أŸك -تسض -ب-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة
وق -درأت أ÷زأئ-ر ،وع-ل-ى رأسض-ه-ا
أسض -ت -ح -دأث ه -ي -ئ -ة دأئ -م-ة ع-ل-ي-ا
مسض -ت -ق -ل-ة Ÿرأق-ب-ة أإلن-ت-خ-اب-ات،
دأع -ي -ا إأ ¤م -وأج-ه-ةأل-ع-روف م-ن
قبل ألسضلطات ألعمومية أألحزأب
وأÛتمع أŸد.Ê
وأضضاف أن عملية تطه Òألقوأئم
ألن -ت -خ -اب -ي-ة ع-رفت ه-ذه ألسض-ن-ة
ت -ق -دم -ا م -ل -ح -وظ-ا ،ع-لوة ع-ل-ى
عمليات سضحب وإأيدأع أسضتمارأت
ألÎشض -ح وأل -ت -نسض -ي -ق أل -وث -ي-ق م-ع
أإلدأرأت أŸرك- - - -زي- - - -ة وع - - -ل - - -ى
أŸسضتوى أÙلي من أجل بلوغ
أك Ìف- -اع- -ل- -ي- -ة ‘ أل -ت -ن -ظ -ي -م ،و
تصضحيح ألنقائصض لتفادي وجود
أشضخاصض مسضجل Úألك Ìمن مرة
وك - -ذأ أل - -ع - -م - -ل أل - -ت - -حسض- -يسض- -ي
ب- -اسض- -ت- -خ- -دأم وسض- -ائ- -ل ألتصض -ال
ألتقليدية وأ◊ديثة.
ق -ائ -ل «:ن -ح -ن ف-خ-ورون ب-ه-ذه
أل -نسض -ب -ة ،م -ن أل -ت -ط -ه Òأل-ت-ق-ن-ي
للقوأئم ألنتخابية ألتي قامت بها
أ÷م - -اع- -ات أÙل- -ي- -ة”” ،وحسضب
ألوزير فإان ألهدف هو ألوصضول ‘
أŸوأع -ي -د ألن -ت -خ-اب-ي-ة أل-ق-ادم-ة
ب- -ج- -ع- -ل أل- -ن -اخب ي -ؤودي وأج -ب -ه
ألن -ت -خ -اب -ي ب -ب -ط-اق-ة أل-ت-ع-ري-ف
أل - -ب - -ي- -ومÎي ،مشضÒأ إأ ¤أن ك- -ل
أل- -ت -دأب ÒأŸادي -ة وأل -بشض -ري -ة ”
Œن- - - - -ي- - - - -ده- - - - -ا إل‚اح ه- - - - -ذأ
ألسضتحقاق.
وموأزأة مع ذلك ” ،إأعدأد دلئل
خ- - - -اصض - - -ة Ãؤوط - - -ري م - - -رأك - - -ز
أل- -تصض- -ويت ،وم -ك -اتب أل -تصض -ويت
و‡ثلي قوأئم أÎŸشضح Úوهي
‘ ط- -ور أل- -ط -ب -ع ع -ل -ى مسض -ت -وى
أŸطبعة ألرسضمية ،ودليل خاصض
ب -ال -ن -اخب ” إأدرأج -ه ‘ أŸوق-ع
أللكÎو Êلوزأرة ألدأخلية.
و ق- -ال أيضض- -ا ب- -دوي أن ،ح- -م -ل -ة
سضحب ألسضتمارأت ألتي أنطلقت
‘  4فيفري  ،2017أسضفرت عن

تسضجيل  2338سضحب من بينهم
 1500أسض-ت-م-ارة م-وزع-ة ع-ل-ى 65
ح -زب سض -ي -اسض -ي ب -ع -ن -وأن ق -وأئ-م
أح - - -رأر ،و 838أسض -ت -م -ارة ،و”
تسض -ج -ي -ل إأي -دأع م -ل-ف-ات ألÎشض-ح
ل 1088قائمة مÎشضح Úبعنوأن
أألحزأب ألسضياسضية و 797قائمة
مÎشضح Úموزعة على  63حزب
سضياسضي بعنوأن قوأئم أحرأر 163
ق -ائ -م -ة مÎشض-ح Úو 128قائمة
–الفات ،بحيث ” تشضكيل ثلث
–الفات.
أل-ت-ح-ال-ف أألول ي-ت-ع-لق بالتحالف
من أجل ألنهضضة وألعدألة وألبناء
وأŸشض - -ك - -ل م - -ن ث - -لث أح- -زأب
ح -رك -ة أل -ن-هضض-ة ،ج-ب-ه-ة أل-ع-دأل-ة
وألتنمية وحركة ألبناء ،وألتحالف
أŸسض- -م- -ى أل- -ف -ت -ح أŸشض -ك -ل م -ن
أ◊زب أل- - -وط- - -ن- - -ي أ÷زأئ- - -ري،
أ◊زب أل - -وط- -ن- -ي أ◊ر ،ح- -رك- -ة
أŸوأطن Úأألحرأر ،حزب ألشضعب
أل - -دÁق - -رأط - -ي ،ح - -زب أل - -ن - -ور
أ÷زأئري ،وثالثا –الف حمسض
يضضم حركة ›تمع ألسضلم وحزب
جبهة ألتغي.Ò
أما ألعدد أإلجما‹ للمÎشضحÚ
ف -ق -د ب -ل -غ  12591مÎشض - - - -ح و
يتوزعون بحسضب أ÷نسض و ألسضن
وأŸسضتوى ألتعليمي ،منهم 8646
رج- -ال و 3945نسض -اء أي ب -نسض -ب-ة
 31.33ب -اŸائ-ة ،و 1158مÎشضح
ت-ق-ل أع-م-اره-م ع-ن  30سض-ن-ة أي
بنسضبة  10باŸائة ،و 4237مÎشضح
ما ب 31 Úو 40سضنة أي ما يعادل
 33.65باŸائة و 3848مÎشضح ما
ب 41 Úو 50سضنة أي بنسضبة 30.65
باŸائة و 2500مÎشضح ما ب51 Ú
و 60سض - -ن - -ة أي  20.28باŸائة،
و 795ت -ف-وق أع-م-اره-م  60سضنة
بنسضبة  6.30باŸائة.
وفيما يتعلق باŸسضتوى ألتعليمي،
فسضجل  348مÎشضح ‘ ألبتدأئي
ب  2.72باŸائة ،و  1099مسضتوى
م-ت-وسضط ،و 3319مسض-ت-وى ثانوي
ب -نسض-ب-ة  31.33ب -اŸائ -ة ،و6536

مسض- -ت- -وى ج- -ام- -ع- -ي أي ب51.91
ب - -اŸائ- -ة ،و 796مÎشض- - - -ح ذي
مسضتوى ما بعد ألتدرج أŸاسضÎ
وألدكتورأه بنسضبة  6.36باŸائة،
وأÛم -وع  12591مÎشض-ح ،ك-ما
” أسضتحدأث  299مركز تصضويت
إأضضا‘ وأك Ìمن  52ألف مكتب
و 12089مركز.
و Œدر أإلشض - - - -ارة إأ ¤أن ع- - - -دد
أل -ه -ي -ئ -ة أل -ن -اخ -ب -ة إأ ¤غ -اي -ة 22
فيفري  2017بلغت أك Ìمن 23
مليون ناخب منهم أك Ìمن 956
ألف ناخب على مسضتوى أ÷الية
باÿارج ،و أك Ìمن  722ناخب
جديد منهم  7.021ناخب على
مسضتوى أ÷الية باÿارج ،و أكÌ
من  582مشضطوب منهم 30.985
ن- -اخب ع- -ل- -ى مسض- -ت- -وى أ÷ال -ي -ة
ب -اÿارج ،ب -ح -يث سض -ج -لت زي -ادة
بأاك Ìمن  193ألف ناخب مقارنة
بالهيئة ألناخبة أŸسضجلة ‘ 31
ديسض - -م ،2016 Èو ت - -ت - -وزع ه - -ذه
أل- -ه- -ي- -ئ -ة حسضب أ÷نسض ب -نسض -ب -ة
 54.11ب- -اŸائ- -ة رج- -ال و45.89
باŸائة نسضاء.
و تتلخصض نتائج تطه Òألقوأئم
ألن-ت-خ-اب-ي-ة و–ي-ي-ن-ه-ا م-ن خلل
فÎت- - -ي أŸرأج- - -ع- - -ة أل - -ع - -ادي - -ة
وألسضتثنائية للقوأئم ألنتخابية،
بشضطب أك Ìمن  287ألف ناخب
من ألتسضجيلت أŸزدوجة وأكÌ
من  436ألف من أŸتوف Úأي ما
›م- - -وع - -ه أك Ìم - -ن  724ألف
ناخب ،مع أسضتكمال أك Ìمن 5
ملي Úمعلومة ناقصضة أي بنسضبة
 88.09باŸائة ،وإأدرأج رقم عقد
أŸيلد ألك Ìمن  19مليون ناخب
أي بنسضبة  85.05باŸائة.
و عن صضناديق ألقÎأع أŸتنقلة،
ق -ال ب-دوي أن-ه-ا مسض-أال-ة ت-ن-ظ-ي-م،
وأن - -ه ” ت - -خ - -ف- -يضض- -ه- -ا إأ165 ¤
صضندوق متنقل بعدما كان عددها
 6500كي ل تعطى ألفرصضة لكل
من يحاول أŸسضاسض Ãصضدأقية
أل -ع-م-ل-ي-ة ألن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ؤوك-دأ أن

ألن -ت -خ -اب -ات سض -ت -ك -ون ن-اج-ح-ة،
كاشضفا عن ألتحضض Òللعديد من
مشض -اري -ع أل-ق-وأن Úع-ل-ى مسض-ت-وى
ألŸÈان م -ن -ه -ا م -ي -ث -اق م -ت -ع -ل-ق
بالدÁقرأطية ألتشضاركية .

ينبغي تثم ÚإŸكاسصب
إلسصياسصية إÙققة

و‘ رده عن سضؤوأل ألصضحافة على
ه -امشض ج -لسض -ة ألسض -ت -م -اع ،ق-ال
ب -دوي أن أإلدأرة ت -ق -وم ب -ع -م-ل-ه-ا
ل -ل -وصض -ول إأ ¤ق -ائ -م -ة أن-ت-خ-اب-ي-ة
نزيهة ،وسضخرت كل أإلمكانيات
أŸال- -ي- -ة وأل- -بشض- -ري- -ة ،م- -ط- -ال -ب -ا
بضض- - - -رورة ت - - -ث - - -م ÚأŸك - - -اسضب
ألسض- -ي -اسض -ي -ة أÙق -ق -ة وخ -اصض -ة
أÛهودأت أŸبذولة ‘ تطهÒ
أل- -ق- -وأئ- -م ألن- -ت- -خ- -اب -ي -ة ،وع -دم
ألكتفاء بالنقد.
وأكتفى بالتعليق عن سضؤوأل حول
تصضريح عبد ألوهاب دربال رئيسض
أل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا أŸسضتقلة Ÿرأقبة
ألنتخابات حول توقيف موظفÚ
إأدأري Úووضض - -ع- -ه- -م ‘ ألسض- -ج- -ن
ل -ت -ل -ق -ي -ه-م رشض-اوي ب-أان-ه ل Áلك
معلومات بهذأ ألشضأان.
وأضضاف وزير ألدأخلية ،أن هذه
أل -ه -ي -ئ -ة ل -ه -ا ألصض -لح-ي-ة وم-ه-ام
أسضاسضية Ÿرأقبة ألنتخابات من
ألبدأية إأ ¤غاية نهاية ألعملية،
وأن- -ه ج- -ن -دت ك -ل أل -ظ -روف و‘
حالة تسضجيل Œاوزأت فالعدألة
هي من تتكفل بتطبيق ألقانون.
مشضÒأ إأ ¤رفضض بعضض أŸلفات
ألتي ل تتوفر على ألشضروط وبعد
 5مارسض  2017ألعدألة تفصضل ‘
هذه أ◊الة ،كما شضدد على دور
وسض- -ائ- -ل أإلع- -لم ‘ أل- -ع- -م- -ل -ي -ة
ألنتخابية للتحسضيسض Ãا ‘ ذلك
وسضائل ألتوأصضل ألجتماعي.
وحسضب ب - -دوي ف - -إان- -ه ل ي- -وج- -د
أقÎأع ع -ل -ى مسض -ت -وى أل -ث -ك -ن -ات
أل-عسض-ك-ري-ة ق-ائ-ل «:ل-ق-د Œاوزنا
هذه أŸسضأالة ،وهم جزأئريون لهم
أ◊ق ‘ ألتعب Òعن رأيهم””.

ب-ل-غ ح-ج-م إل-ن-ف-ايات  23م-ل-يون طن
سص -ن-ة  ،2016ح- -يث ت -خ -ل -ف  14و’ية
سصاحلية إلتي تتوإجد على مسصاحة ’
تقل عن  4باŸائة  65باŸائة من هذه
إل -ن -ف -اي-ات ،م-ا ي-ط-رح إشص-ك-ا’ ك-بÒإ ‘
ف -رزه -ا وردم -ه -ا ،حسصب م -ا أإك -ده م-دي-ر
إلوكالة إلوطنية للنفايات كر Ëومان .

حياة  /ك

معلومات هامة وحديثة قدمها ومان خلل
مدأخلته ‘ ألدورة ألتكوينية ألتي أسضتفاد
م-ن-ه-ا ألإع-لم-ي-ون أل-ي-وم ÚأŸاضض-ي Úب-دأر
أل -ب -ي -ئ -ة ‘ ولي-ة ت-ي-ب-ازة  ،ح-يث أسض-ت-ع-رضض
ﬂت -ل -ف أŸرأح -ل أل -ت -ي م -رت ب-ه-ا ع-م-ل-ي-ة
تسضي Òألنفايات أŸنزلية ،منذ ألتخلصض من
أŸف -رغ -ات أل -عشض -وأئ -ي -ة ،أإ ¤م-رأك-ز أل-ردم
ألتقني ألتي أ‚زت من أجل تسض Òأفضضل
لهذه ألنفايات ،ألتي وصضلت كميتها أإ5 ، 11¤
مليون طن سضنة . 2016
كانت “ثل مرأكز ألردم ألتقني للنفايات ‘
وقت غ Òب -ع -ي -د  ،أ◊ل ألأم -ث -ل ل -ل -ت -خ-لصض
بطرق تقنية من أإشضكالية هذه أıلفات،
ألتي شضوهت أÙيط و أثرت على ألصضحة
ألعمومية ،غ Òأنه وبعد مرور سضنوأت قليلة
م -ن دخ-ول أل-ب-عضض م-ن-ه-ا ح-ي-ز ألسض-ت-غ-لل،
ع- -ل -ى غ -رأر م -رك -ز ””ح -م -يسض -ي”” أŸت -وأج -د
باŸعاŸة ( زرألدة ) ،ألذي أسضتنفذ طاقة
أسض -ت -ي-ع-اب-ه ،و ⁄ي-ع-د ق-ادرأ ع-ل-ى أسض-ت-ق-ب-ال
ألنفايات ،بالرغم من أن أŸدة ألتي حددت
لمتلئه ل تقل عن  10سضنوأت“ ⁄ ،ر
سضوى بضضع منها ،ناهيك عن أŸرأكز ألتي
” غ-ل-ق-ه-ا ع-ل-ى غ-رأر م-رك-ز أل-ردم أل-ت-ق-ني
لأولد فايت ،وقبله أŸفرغة ألعمومية لوأد
ألسضمار ،ألتي كانت تشضكل أك Èنقطة سضودأء
‘ شضرق ألعاصضمة .
ق- -ال وم- -ان ب- -ع- -د درأسض- -ة ل- -وضض- -ع أŸرأك -ز
ألتقنية ،أإنها  ⁄تعد أ◊ل ألأمثل لتسضيÒ
أل -ن -ف -اي -ات ،لأن أل -ع -م -ل -ي -ة أŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذه
ألأخÒة ل بد أن تكون قبلية ،أي أنها تبد أ
م -ن أŸن -زل ،ح-يث ي-ك-ون أل-ف-رز ل-ل-ن-ف-اي-ات،
وأل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ك-م-ي-ت-ه-ا ‘ ””أŸصض-در”” ،ح-تى
Œد أŸسضاحة ألكافية لردمها ‘ أŸرأكز،
كما –تاج هذه ألعملية أإ ¤ثقافة يجب أن
ي -ت -ح -ل -ى ب -ه -ا أŸوأط -ن أل -ذي ي -ط -رح ه -ذه
أıلفات على حد قوله.
و أبرز ‘ هذأ ألسضياق أن يتم تخصضيصض ما ل
يقل عن  400هكتار سضنويا على أŸسضتوى
ألوطني ،نصضف هذه أŸسضاحة ( 200هكتار )

تخصض ألوليات ألسضاحلية ،و–تاج ألعاصضمة
لوحدها أإ ¤ما ل يقل عن  49هكتار لإ‚از
هذه أŸرأكز ‘ ،ألوقت يوأجه ألعقار ””هذأ
أŸورد غ Òأل- -ق- -اب- -ل ل- -ل- -ت- -ج- -دد”” ت -ن -اقصض -ا
وتقلصضا ،بفعل أŸشضاريع ،بالإضضافة أإ ¤ما
توأجهه عملية أإ‚از هذه أŸرأكز من رفضض
من قبل ألسضكان ،ألذين يرون فيها تهديدأ
لصضحتهم ،و أمام هذأ ألوضضع يرى أŸتحدث
أنه حان ألأوأن للتفك ‘ Òحل بديل.
ق- - -ال وم- - -ان ‘ ه- - -ذأ ألصض- - -دد أإن - -ه Áك - -ن
ألسضتفادة من Œارب ألدول ألتي ‚حت ‘
تسضي Òنفاياتها ،عن طريق مرأكز ألتخزين
أل -ت -ق -ن -ي ،م-ق-دم-ا م-ث-ال ع-ن ب-ل-ج-ي-ك-ا أل-ت-ي
“كنت بشضكل كب Òمن ألتحكم ‘ ﬂلفاتها
أŸنزلية ،لدرجة أنها  ⁄تعد ‘ حاجة أإ¤
أإ‚از ه- - - -ذه أŸرأك - - -ز ،مشضÒأ أإ ¤أن - - -ه - - -ا
أعتمدت على ألتقليصض من حجم ألنفاية ‘
(أŸصضدر) وهو أŸنزل.
كما أكد أنه على دور ألبلديات ،ألتي يجب
أن ت- -ك -ون ل -ه -ا ن -ظ -رة وتصض -ورأ ،م -ن خ -لل
ﬂطط مدروسض على مسضتوأها ‘ ،كيفية
ألتخلصض من نفاياتها ،كما باإمكانها ألعمل
ع -ل -ى تشض -ج -ي -ع أŸوأط -ن Úع-ل-ى ألن-خ-رأط
ب-اإي-ج-اب-ي-ة ‘ أل-ع-م-ل-ي-ة ،ب-اع-ت-بارها ألسضلطة
ألأقرب للموأطن ،ألذي يطرح ما ل يقل عن
 310ك- -ل- -غ سض- -ن -وي -ا م -ن أل -ن -ف -اي -ات حسضب
أŸعلومات ألتي أوردها ومان.
ولإدخال أŸوأطن ‘ ألعملية أفاد ومان أن
ألوكالة وضضعت نظام يقظة ورقما أخضضر
(Á ) 3007ك- -ن م- -ن خ- -لل- -ه ألإب- -لغ ع- -ن
سضلوكات مضضرة باÙيط وألبيئة ،ألصضادرة
سض -وأء م -ن أشض -خ -اصض أو م -وؤسضسض -ات ،وي -ع -د
ك - -وسض- -ي- -ل- -ة ””ردع ”” ،يضض- -ع ك- -ل وأح- -د أم- -ام
مسضوؤوليته ،ويتحمل عوأقبها.

إإلتح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق بعث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة طبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة صصيني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة Ãسصتشصفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات خنشصل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

‘ إط -ار إل -ت -ع -اون ‘ إÛال إلصص -ح -ي ب Úدول -ت-ي إ÷زإئ-ر
وإلصص ،Úإل-ت-ح-قت ،صص-ب-اح أإمسس ،ب-و’ي-ة خ-نشص-ل-ة ،ب-ع-ثة
ط- -ب -ي -ة ج -دي -دة صص -ي -ن -ي -ة ،م -ت -ك -ون -ة م -ن سص -ت -ة أإط -ب -اء
أإخصصائي ،Úسصيتدعم بهم قطاع إلصصحة بالو’ية ،تنفيذإ
لهذه إلشصرإكة إŸسصتمرة وإŸثمرة ،حسصب ما أإكده مصصدر
موثوق ل«إلشصعب””.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن ألبعثة ألطبية متكونة من سضتة أطباء

أخصض -ائ -ي ،Úأرب -ع -ة ﬂتصض ‘ Úطب أم-رأضض أل-نسض-اء وأل-ت-ول-ي-د،
وطبيب ﬂتصض ‘ أإلنعاشض وألتخدير آأخر ﬂتصض ‘ وطب
جرأحة ألعيون.
وأضض -اف مصض -درن -ا ،أن أألط -ب -اء أألرب -ع -ة أıتصض ‘ Úأم -رأضض
ألنسضاء وألطبيب أıدر ،سضتتدعم بهم أŸؤوسضسضة ألسضتشضفائية
لم وألطفل ألشضهيد”” صضا◊ي بلقاسضم”” Ãدينة خنشضلة ،وألتي
ل أ
تسضتقبل عدد معت Èمن ألنسضاء سضنويا للولدة وإأجرأء ألعمليات

ألقيصضرية ،حيث بلغ عدد ألولدأت بها  3000ولدة سضنويا ،علما
وأن ه- -ذه أŸؤوسضسض -ة م -قصض -ودة ح -ت -ى م -ن أل -ب -ل -دي -ات أ◊دودي -ة
أÛاورة ألتابعة لوليتي تبسضة وأم ألبوأقي.
أما جرأح ألعيون ،فسضتتدعم به مصضلحة طب ألعيون أ÷ديدة
أŸت -وأج -دة ع-ل-ى مسض-ت-وى مسض-تشض-ف-ى ألشض-ه-ي-د”” ع-ل-ى ب-وسض-ح-اب-ة””
بعاصضمة ألولية.

خنششلة :سشكندر ◊جازي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل ألندوة ألتاريخية «عبقرية جيشش ألتحرير ألوطني ‘ موأجهة ألحتÓل ألفرنسصي»

05

الفريق ڤايد صصالح :ضصرورة تعميق البحث ‘ ا÷وانب العسصكرية لثورة نوفمÈ
^ تعميق الوعي لدى اأ’جيال الشصابة وترسصيخ قيم الثورة اŸظفرة

لعلى للجيشش كلمة ‘ ألندوة ألتاريخية « عبقرية جيشش ألتحرير ألوطني ‘ موأجهة ألحتÓل ألفرنسصي»  ،أبرز خÓلها
ألقى ألفريق قايد صصالح نائب وزير ألدفاع ألقائد أ أ
لسصاتذة ‘ كتابة ألتاريخ ألوطني بصصفته أحد
أهميتها ودللتها ‘ ألحتفالية بعيد ألنصصر دأعيا إأ ¤تعميق ألبحث ‘ أ÷وأنب ألعسصكرية لثورة نوفم ÈأÛيدة وأندماج أ أ
لجيال ألشصابة وترسصيخ قيم ألثورة ألتي يسص Òعلى دربها أ÷يشش ألوطني ألشصعبي ◊ماية أ÷زأئر وصصون
مقومات ألهوية أ÷زأئرية ،مذكرأ بضصرورة تعميق ألوعي لدى أ أ
سصيادتها وأسصتقرأرها إأليكم ما جاء ‘ ألكلمة مفصصلة.
بسصم ألله ألرحمن ألرحيم
أح -رصش ‘ أل -ب -دأي-ة ع-ل-ى أن أرحب
ترحيبا خاصصا باÛاهد ألطاهر زبÒي
أل-غ-ن-ي ع-ن ك-ل ت-ع-ري-ف ،أل-ذي شصرفنا
أل - -ي - -وم ب - -ا◊ضص - -ور ‘ ه - -ذه أل - -ن- -دوة
ألتاريخية ألهامة،
معا‹ ألسصادة ألوزرأء،
إأخ - - -وأ Êأل - - -ك - - -رأم رف - - -اق أ÷ه - - -اد
وألسصÓح،
حضصرأت ألضصباط،
أيها أ◊ضصور ألكر،Ë
يطيب ‹ ‘ البداية ،أان أاع Èعن بالغ
لشض-راف ال-رسض-مي على
ام-ت-ن-ا Êب-حضض-ور وا إ
افتتاح أاشضغال هذه الندوة التاريخية الهامة،
التي أاردنا أان تنظم Ãناسضبة احتفال بÓدنا
بالذكرى الـ ٥٥لعيد النصضر ،ورأاينا بان يكون
موضضوعها متوافقا مع رمزية هذه الذكرى
العظيمة واÛيدة ،فإابراز»عبقرية جيشس
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي ‘ م-واج-ه-ة الح-تÓ-ل
الفرنسضي ،هو موضضوع نرى أانه يحتاج دوما
إا ¤اŸزيد من التمحيصس وإا ¤اŸزيد من
التأامل وإا ¤اŸزيد من السضتحضضار ،حتى
ت -ع -رف أاج -ي -ال السض-ت-قÓ-ل ع-ظ-م-ة ال-نصض-ر
اÙقق وعبقرية من حققوه ،فذلكم هو
موضضوع هذه الندوة ،وتلكم هي الغاية من
النتائج اŸرجوة منها،
كما يطيب ‹ ‘ مسضتهل هذه الكلمة
لشضغال هذه الندوة التاريخية،
الفتتاحية أ
أان أاتوجه بأاطيب عبارات
الÎح -يب Ÿع -ا‹ ال-وزراء
ول - -لسض - -ادة اÛاه - -دي- -ن
رفقاء ا÷هاد وللسضيدات
والسضادة الضضيوف الكرام،
وأان أاخصس ا÷ميع بجزيل
الشضكر على تلبية الدعوة
وتشضريفنا با◊ضضور،
ول شضك أان الوليات
السض-ت-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ،التي
سض----ي----م----ث----ل----ه----ا إاخ----وان----ن---ا اÛاه---دون
ÃداخÓ---ت--ه--م وشض--ه--ادات--ه--م ا◊ي--ة ،ع--ن
لع-م-ال ال-ق-ت-ال-ي-ة
ال--ت--ن-ظ-ي-م وال-تسض-ل-ي-ح وا أ
÷يشس التحرير الوطني ،سضتلقي اŸزيد
م---ن الضض---وء ع---ل--ى م--وضض--وع ه--ذه الـنـدوة
الـتـاريـخـــي--ة ،وتسض--ه--م ب-ال-ت-ا‹ ‘ تسض-ه-ي-ل
إاظهار ما “يز به جيشس التحرير الوطني،
من عبقرية ل تضضاهى ‘ ›ال القدرة
الفائقة على التكيف مع متطلبات العمل
اŸي---دا ،Êوال---ق---درة ع---ل---ى السض---ت---غÓ--ل
العق ÊÓللوسضائل البسضيطة اŸوجودة ‘
لو ¤م---ن
ا◊وزة ،لسض----ي----م---ا ‘ ال---فÎة ا أ
الثورة التحريرية ،والقدرة على مواجهة
أاسضاليب الدعاية التي Á ⁄ل العدو من
اللجوء إاليها ،هادفا من خÓلها إا ¤إايجاد
شضرخ ب Úجيشس التحرير الوطني وعمقه
الشض--ع--ب--ي ،وذلك ب--ع--دم--ا فشض--لت وسض-ائ-ل-ه
اŸادي--ة وال--بشض-ري-ة وح-ت-ى ال-دب-ل-وم-اسض-ي-ة
والسضياسضية ،عبقرية Œلت أاك Ìفأاك‘ Ì
›ال التنظيم والتسضليح وأايضضا ‘ ›ال
لعمال القتالية التي كانت تتنوع
أاسضاليب ا أ
ب--ت-ن-وع أاسض-ال-يب السض-ت-ع-م-ار ،ل-ق-د اع-ت-ق-د
لم-ر ي-ق-اسس ب-ن-وع-ي-ة ال-وسض-ائل
ال-ع-دو أان ا أ
اŸادي-ة وال-تسض-ل-ي-ح-ي-ة والبشضرية اÛندة،
لخ Òأان ك----ل ذلك ل----يسس
واك-----تشض----ف ‘ ا أ
كافيا ،ما  ⁄يرتبط برؤوية عبقرية مسضنودة
Ãد شضعبي جارف ،ومشضحونة بقيم وطنية
وإانسضانية راقية،
ول شضك أان تزامن تنظيم هذه الندوة
التاريخية الهامة ،مع احتفال بÓدنا هذه
ليام بالذكرى ال ٥٥لعيد النصضر ،سضيجعل
ا أ
منها دللة أاخرى قوية ورمزية ،على مدى
له -م -ي -ة ال-ت-ي ن-ول-ي-ه-ا ‘ ا÷يشس ال-وط-ن-ي
ا أ
الشض -ع -ب -ي ،سض -ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي
لعمقنا التاريخي ،مسضتعين ‘ Úذلك بدعم
وت -وج -ي -ه اÛاه -د ف -خ -ام-ة السض-ي-د رئ-يسس
لع- -ل -ى ل -ل -ق -وات
ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ال- -ق- -ائ- -د ا أ
اŸسضلحة ،وزير الدفاع الوطني ،الذي يو‹

النصصر اÙقق باŸآاثر
والتضصحيات ملهم مÓي Úالشصعوب
اŸقهورة ‘ –طيم ا’سصتعمار
أاه-م-ي-ة قصض-وى ل-ت-اري-خ-ن-ا ال-وط-ني باعتباره
ع -نصض -را أاسض -اسض -ي -ا م -ن ع -ن -اصض -ر م-ق-وم-ات
شضخصضيتنا الوطنية،

اسصتخÓصص الدروسص و–ليل
أاسصباب النصصر
لهداف اŸراد –قيقها من
لكيد أان ا أ
وا أ
خ Ó-ل ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه ال -ن -دوة ال -ت -اري -خ-ي-ة،
اŸت -م -ث -ل -ة ‘ ت -ع -م -ي-ق ال-ب-حث ‘ ا÷وانب
ال -عسض -ك -ري -ة ل-ث-ورة ن-وف-م ١9٥٤ Èوتوضضيح
طبيعة الصضراع الذي خاضضه جيشس التحرير
لضض-اف-ة إا ¤اسض-ت-خÓ-صس
ال -وط -ن -ي ،ه-ذا ب-ا إ
ال -دروسس و–ل -ي -ل أاسض -ب -اب ال -نصض -ر ‘ ه-ذا
الصضراع ،قلت ،سضتكون حصضيلة هذه الندوة،
إاضض -اف -ة م -ف-ي-دة ◊صض-ي-ل-ة ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي ”
–ق- -ي- -ق- -ه -ا خ Ó-ل ال -ع -دي -د م -ن ال -ن -دوات
واŸل -ت -ق -ي -ات ال -ت -اري -خ -ي -ة ذات اŸواضض -ي-ع
لهداف اŸتعددة ،التي حرصضنا
اŸتنوعة وا أ
على تنظيمها ورعايتها ‘ السضنوات القليلة
اŸاضض -ي -ة ،وح -رصض -ن -ا أايضض -ا ،ع -ل-ى اع-ت-ب-ار
لشض-واط ال-ت-ي لب-د م-ن
ن -ت -ائ -ج -ه-ا Ãث-اب-ة ا أ
لجيال
قطعها ‘ سضبيل تعميق الوعي لدى ا أ
الشض -اب -ة ،وت -رسض -ي -خ ق -ي-م ث-ورت-ه-م اŸظ-ف-رة
خصض -وصض -ا وت-اري-خ-ه-م ال-وط-ن-ي ع-م-وم-ا‘ ،
أاذه -ان -ه -م وع -ق -ول -ه -م Ãا يشض -ع-ره-م ب-ث-ق-ل
اŸسضؤوولية التي هم بصضدد –ملها ‘ كافة
مواقع عملهم ،ويحفزهم على القيام بها
لصضوب،
لكمل وا أ
على الوجه ا أ
وب - -ال- -ع- -ودة إا ¤م- -وضض- -وع ه- -ذه ال- -ن- -دوة
التاريخية الهامة اŸتمثل ‘ «عبقرية جيشس
ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي ‘ م-واج-ه-ة السض-ت-ع-م-ار
الفرنسضي» فإان اŸتأامل ‘ هذا اŸوضضوع
لو ¤أانه يحوز على ›ال
يكتشضف للوهلة ا أ
رحب م -ن السض -ه -ول -ة وال -يسض -ر ع -ن -د ت -ن-اول-ه
ب -ال -دراسض -ة ل -ه-ذا اŸوضض-وع ،وذلك ب-ال-ن-ظ-ر
ل-ل-ح-ق-ي-ق-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-ت-ي تسض-ن-د ع-ب-قرية

ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي وت-ؤوك-د
خصض-ائصض-ه وم-واصض-ف-ات-ه ع-ل-ى أاكÌ
من صضعيد سضواء من حيث نشضأاته
وأاه -داف -ه ،أاو م -ن ح -يث ت -رك -ي-ب-ت-ه
ال -بشض -ري -ة وع -م -ق -ه الشض -ع -ب -ي ه-ذا
إاضض -اف-ة إا› ¤ال ال-ق-ي-م ال-روح-ي-ة
وال- -دي- -ن- -ي- -ة واŸب- -ادئ ال- -وط- -ن -ي -ة
لنسضانية التي تعتمر بهما أاذهان
وا إ
اÛاهدين،
لكيد أان هذه الندوة التاريخية الهامة
وا أ
لخ-وة
ال -ت -ي ي -حضض -ر أاشض-غ-ال-ه-ا صض-ف-وة م-ن ا إ
لول ،الذين أانعم
اÛاهدين من الرعيل ا أ
ال -ل -ه ع -ل -ي -ه -م بشض -رف الن -ت -م -اء إا ¤ج-يشس
التحرير الوطني الذي اسضتعان بالله تعا¤
واع - -ت - -م- -د ع- -ل- -ى
ع -م -ق -ه الشض -ع-ب-ي،
واسضتطاع أان يصضنع
أاح -داث م -ل -ح -م -ة
ال-ث-ورة ال-ت-ح-ريرية
اÛيـ ـدة ،سضتمكن
ن -ت -ائ -ج -ه -ا م-ن أان
يدرك ا÷ميع كم
ك- - - -ان اÛاه- - - -د
شض- -ه -م -ا وك -م ك -ان
شض -ج-اع-ا وك-م ك-ان
لنسض-اÊ
ح -ك -ي -م-ا ،وح-ريصض-ا ع-ل-ى ال-ط-اب-ع ا إ
لخÓقي ‘ حربه ضضد الغزاة ،بل كان
وا أ
سضاعيا إا ¤السضلم وعدم إاراقة الدماء لو جنح
إال- -ي- -ه ال- -ع- -دو ،واعÎف ب- -ح- -ق ا÷زائ -ر ‘
اسض -ت -ع -ادة اسض -ت -ق Ó-ل -ه -ا ،ل -ك -ن السض -ت-ع-م-ار
ال -ف -رنسض -ي ال -غ -اشض -م ظ -ل ي -ت -ف ‘ أاسض -ال-يب
ا÷رÁة  ،بل ويتباهى بجرائمه من أاجل
حلم زائف وباطل ،إا ¤غاية طرده مدحورا،

لخÓ-ق
لب -ي -ة إا ¤م-ع-ا‹ ا أ
ب -ه -م أان -فسض -ه -م ا أ
الكرÁة وعنان القيم النبيلة ،فـفـضضلهم الله
لجل ذلك ،بإارادة ل تقهر
سضبحانه وتعا ¤أ
لهداف
وعزÁة ل تضضاهى ،فحددوا ا أ
وق-رروا ب-ل-وغ-ه-ا ،م-ه-م-ا ك-انت ال-تضض-ح-ي-ات،
وج -ع-ل-وا م-ن م-آاث-ره-م وب-ط-ولت-ه-م السض-ب-ي-ل
لوح-د ل-ن-ه-اي-ة ح-ق-ب-ة اسض-ت-ع-م-اري-ة عصضيبة
ا أ
ولنفق اسضتيطا Êمظلم وعسض،Ò
فالشضيء بالشضيء يذكر ،كما يقول اŸثل
الشضائع ،فإاذا ذكرنا جيشس التحرير الوطني،
ف -إان -ه ي -ت -ب -ادر إا ¤أاذه-ان-ن-ا ب-الضض-رورة ،ق-وة
لÁان بالله ،وحسضن التوكل عليه سضبحانه
ا إ
جيشس
وتعا ،¤وعلو ه ـ ـمـ ـم ثوار
التحرير الوطني ،ويقينهم بعدالة قضضيتهم
وث -ق -ت -ه-م ال-كÈى
‘ شض - - -ع - - -ب- - -ه- - -م
وبحتمية
ان -تصض-اره-م ع-ل-ى
ع- - -دوه- - -م ط - -ال
ال -زم -ن أام قصض-ر،
ف- - -ت- - -ل - -ك - -م ه - -ي
صض -ف -ات -ه -م ال -ت -ي
أارى أان -ن -ا م -ه -م -ا
–دث- -ن- -ا ع- -ن -ه -م
وم- -ه- -م- -ا وث -ق -ن -ا
ب-ط-ولت-ه-م وأاحصض-ي-ن-ا م-آاث-ره-م ،ف-ل-ن نفيهم
ح- -ق -ه -م أاب -دا ،ف -ه -م م -ن أاخ -رج -وا الشض -عب
ا÷زائري من ظلمات السضتعمار إا ¤نور
السضتقÓل ،بل وكان لثورة شضعبهم صضداها
اŸدوي واŸسض- - -م- - -وع ع Èك- - -اف- - -ة أارج- - -اء
اŸع- -م- -ورة ،وك- -انت م- -ل -ه -م -ة اÓŸي Úم -ن
الشض-ع-وب اŸق-ه-ورة واŸظ-ل-وم-ة وﬁف-زه-م
ع-ل-ى –ط-ي-م أاصض-ف-اد السض-ت-ع-م-ار وان-فراط
عقده ،فذلكم هو جيشس التحرير الوطني،
لسضاسضية والطبيعية
وتلكم هي خصضائصضه ا أ
ال -ت -ي سض -ي-ظ-ل ا÷زائ-ري-ون ي-رددون-ه-ا ع-ل-ى
الدوام بكل اعتزاز ،مع كل نفسس يخرج من
صضدورهم ،ومع كل نبضضة تنبضس بها قلوبهم،
أاما إاذا ذكرنا السضتعمار الفرنسضي ،فإانه
ل بد لنا ،بل ل بد لكافة أاحرار العا ،⁄أان
ي-ت-ذك-روا Œسض-ي-ده ل-ل-ظ-اه-رة السض-ت-ع-م-ارية
لخÓقية
العدمية ،اŸتنكرة لكافة القيم ا أ
له-داف
لنسض -ان -ي -ة ،وان ي-ت-ذك-روا خ-بث ا أ
وا إ
وه -م -ج -ي-ة ال-وسض-ائ-ل اŸسض-ت-ع-م-ل-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
أاهدافه ،ويتذكروا أاعماله الشضائنة وجرائمه
الشضنيعة التي تفوح منها رائحة الكراهية

منح الرصصيد التاريخي
ما يسصتحقه حفاظا على
ا÷زائر وسصيادتها

جيشص ولد من رحم اŸعاناة
فجيشس التحرير الوطني ،هم فتية من
أاو‹ ال -ن -ه -ى ،وال -ع -ق -ول ال -راج -ح -ة ،أاح-ب-وا
وط-ن-ه-م وآام-ن-وا ب-رب-ه-م ،ف-زاده-م ال-له هدى
على هدى ،ولدوا من رحم معاناة شضعب حر
وأاصض-ي-ل وك-ان-وا عصض-ارة ل-نضض-الت-ه ال-ط-وي-ل-ة
والشضاقة وتضضحياته ا÷سضام وكفاحه الطويل
لشضكال منذ أان وطئت
واŸضضني واŸتعدد ا أ
أاقدام السضتعمار الفرنسضي البغيضس أارضس
ا÷زائر الطاهرة سضنة  ،١٨٣٠كانوا يرجون
من الله ما  ⁄يكن يرجوه عدوهم ،سضمت

وا◊ق -د وال -ع -نصض -ري -ة ،ف -ك -ل إان -اء Ãا ف -ي-ه
ينضضح ،فطوبى لشضعب أا‚ب جيشس التحرير
ال -وط -ن-ي ،وط-وب-ى ل-ذاك-رة –م-ل م-ث-ل ه-ذا
الرصضيد التاريخي الوطني.

على درب جيشص التحرير
◊ماية ا÷زائر
فاعتزازا Ãا تختزنه الذاكرة ا÷ماعية
لشضعبنا ،سضنواصضل ،بإاذن الله تعا ¤وقوته،
م -ن -ح رصض -ي -دن-ا ال-ت-اري-خ-ي اÛي-د ،ك-ل م-ا
يسضتحقه من رعاية وما يسضتوجبه من عناية،
حتى يبقى دائما وأابدا منارة يسضتن Òبها
ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي ،سض -ل -ي -ل ج -يشس
التحرير الوطني ويشضق عÈها طريق التطور
وال-ت-ف-وق ال-ك-ف-ي-ل Ãواصض-ل-ة ح-ف-ظ ا÷زائر
وح- - -م - -اي - -ة ح - -دوده - -ا اŸدي - -دة ،وت - -أامÚ
اسضتقÓلها وسضيادتها الوطنية،
وَأا ْ
غ َ-ت ِ-ن ُ-م ُف ْ-ر َصض َ -ة حضض -ور ›م -وع -ة م-ن
ْ
خَت uصض‘ Ú
ا أ
لسضاتذة ا÷امعي ،Úوالطلبة الُم ْ
َمَ- -ج- -ال ال- -ت -اري -خ َِلأْدُع َ-و ك -ل اŸع -ن -ي Úإا¤
اله -ت -م -ام أاك Ìب -اسض -ت-ك-م-ال أاشض-واط ك-ت-اب-ة
ت -اري -خ -ن -ا ال -وط -ن-ي  ،خ-اصض-ة ت-اري-خ ال-ث-ورة
التحريرية ،وإاننا نعت ‘ Èهذا السضياق أان
الكتاب واŸؤولف Úهم جنود يكافحون على
الصضعيد الثقا‘ ،سضÓحهم الكلمة الصضادقة
واıلصضة ،القائمة على حقائق تاريخية
وأاح -داث ح -ق -ي -ق-ي-ة وم-وث-وق-ة ،ول-يسس ع-ل-ى
أاحداث دنسضتها نوايا خفية خطط لها أاعداء
الشضعوب.
هؤولء اŸؤورخون الذين أاعتÈهم شضخصضيا
حافظ Úأاوفياء للذاكرة ا÷ماعية لشضعبنا،
لج-ي-ال
ال-ت-ي ت-ب-ن-ى م-ن خÓ-ل-ه-ا شض-خصض-ي-ة ا أ
ا◊اضضرة واŸسضتقبلية ،وتÎسضخ عÈها قيم
ال -تضض -ح -ي -ة وال -ت -ف-ا ‘ Êأارواح-ه-م وت-ت-ع-زز
لبرار
عزÁة ا◊فاظ على إارث شضهدائنا ا أ
لشضاوسس.
و›اهدينا ا أ
أاخÒا ودون إاطالة ،اسضمحوا ‹ بأان أاعلن
لشضغال
على بركة الله عن الفتتاح الرسضمي أ
هذه الندوة التاريخية الهامة ،متمنيا لها
“ام التوفيق والنجاح،
لبرأر،
أÛد وأÿلود للشصهدأء أ أ
–يا أ÷زأئر،
وألسصÓم عليكم ورحمة ألله تعا¤
وبركاته.

الأربعاء  15مارسس  ٢01٧م
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رئيسس الهيئة العليا اŸسشتقلة
Ÿراقبة ا’نتخابات
عبد الوهاب دربال
لـ ““الششعب““:

العدد

1٧٢٨5
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إلهيئة ليسشت نبيّا
مرسشÁ Óتلك كل إ◊ق
وإلصشÓحيات ويقف
مع كل طرف

إالÎويج للرششاوى دون إأادلة ورإاءه نيّة إاŸسشاسس بنزإاهة إا’نتخابات

’· نادي الصشنوبر ،يرد على تسشاؤو’ت جريدة
بحماسس ودفاع مسشتميت عن دور الهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة ا’نتخابات ،راح رئيسس الهيئة عبد الوهاب دربال ،لدى اسشتقباله لنا باŸقر اŸؤوقت للهيئة بقصشر ا أ
’ششاعات وأاكاذيب تفسشد الرأاي العام و’ تبنيه.توقف عند ظاهرة
’عÓمي والÎويج إ
’عÓم العمومية ‘ نقل اŸعلومة بكل أامانة وثقة ‘ ،ظل انتششار رهيب للغط ا إ
““الششعب““ وهو يدرك “اما أاهمية وسشائل ا إ
’ن  ⁄تصشلها أاي أادلة عن حدوث مثل تلك اŸمارسشات ،غ Òأان ذلك  ⁄يدعه
’حزاب السشياسشية لتششريعيات  4ماي  ،2017حيث أاكد أان الهيئة ◊د ا آ
ا◊ديث الزائد عن الرششاوى ‘ عملية إاعداد قوائم مÎششحي ا أ
’ن ‘ السشجن ‘ .ح Úيرى أان نزاهة العملية ا’نتخابية هي مسشؤوولية يتقاسشمها ا÷ميع ،ابتداء من السشلطات اÙلية،
ينفي وقوع حا’ت تزوير وششراء توقيعات ،تورط فيها موظفون ،إاداريون ومÎششحون ،هم ا آ
’نتخابي اŸقبل ،ولو بورقة بيضشاء.
’عÓم ،الهيئة واŸواطن بحد ذاته ،داعيا إاياه إا ¤التعب Òعن إارادته السشياسشية ‘ ا’سشتحقاق ا إ
’حزاب ،ا إ
ا أ
’دارة وفق ما يقتضشيه القانون .وأاعلن عن رفع مقÎح للحكومة
’حزاب بو’ية سشيدي بلعباسس ،حيث أاكد أانها ليسشت تزويرا ،وأان القضشية سشتفصشل فيها ا إ
وعاد إا ¤قضشية ترششح عضشو الهيئة ضشمن قائمة أاحد ا أ
’دارة اÙلية والبلديات ،بغرضس توحيد التطبيقات اŸسشتعملة ‘ جميع الو’يات ،وضشمان نزاهة العملية
بعد انتهاء التششريعيات اŸقبلة ،يقضشي بتكوين موظف Úمتخصشصش ‘ Úا’نتخابات على مسشتوى ا إ
وششفافيتها ،كما –دث عن قضشايا أاخرىŒ ،دونها ‘ هذا ا◊وار...

حاورته :زهراء .ب
تصصوير :عباسس تيليوة
الششعب ‘ :ظل ا◊ديث عن رششاوى
وع- - -م- - -و’ت لÎت- - -يب اÎŸشش- - -ح‘ Ú
’حزاب السشياسشية اŸششاركة ‘
قوائم ا أ
تششريعيات  4ماي  ،2017هل تلقيتم
إاخ - - -ط - - -ارات ب - - -وج- - -ود م- - -ث- - -ل ه- - -ذه
اŸمارسشات؟
^^ ع -ب -د ال -وه-اب درب-ال :م -ن السس -ه -ل ج-دا
ا◊ديث عن وجود رشساوى وما وصسلنا إا ¤حد اآلن
›رد كÓم .فا÷ميع يتحدثون ،لكن  ⁄يعطونا
دلي Óواحدا يثبت ذلك .وأانا أاخشسى من أان الذين
يسسوقون لهذه اŸسسأالة من أاجل تشسويه النتخابات،
ألن عندما نقول كÓما ل دليل فيه يصسبح السسؤوال
حول نّية الناسس من وراء ذلك .وأانا هنا ل أاسستطيع
أان أاؤوكد أاو أانفي وجود هذه الرشساوى ،وما وصسلنا
وجود بعضس اÙاولت هنا وهناك والذين تأاكدنا
م -ن -ه -م ه -م ‘ السس -ج -ن .ي -ت -ع -ل -ق األم -ر ب -إاداريÚ
ومÎشس-ح ‘ Úع-م-ل-ي-ة ج-م-ع ال-ت-وق-ي-ع-ات ،ل-ك-ن ل
Áكننا منح تفاصسيل أاك ،Ìألن األمر يتعلق بأاناسس
لديهم تهم ول Áكن التشسه Òبهم.
أاما اللغط عن كل حزب ل أاسستطيع أان أاروج له وأانا
ل أاملك دلي Óعنه ،لكن إاذا وصسلنا دليل بذلك
سسنتابعه قضسائيا وينال ا÷زاء اŸناسسب .أاما أان
ن - -دخ - -ل ‘ دائ- -رة ح- -ديث اÛالسس واŸق- -اه- -ي
وال -فضس -اء األزرق ،ف -ه -ذا ال -ك Ó-م ›ا ،Êول-و ك-ان
الذي يتحدث يقع عليه حدŸ ،ا انتشسرت مثل هذه
السسلوكات ،فإاما أان يتكلم بدليل أاو يصسمت.
لذا أاخشسى أان يكون الÎويج لهذه اŸسسأالة ،دون
دليل ،وراءه نية اŸسساسس بنزاهة النتخابات من
حيث اŸبدأا.

قلت ‘ مناسسبات سسابقة ،قناعتي اآلن أان الناسس ل
يخشسون من تزوير النتخابات ،بل يخشسون من
نظافة النتخابات ،ألن تزوير النتخابات سستكون
ح -ج -ة ل -ت -غ-ط-ي-ة ال-فشس-ل .وإاذا ك-انت ه-ذه ال-ق-راءة
صسحيحة ،ما يخيف الناسس هو نظافة النتخابات،
ألنها تزيل التغطية .فالفاشسل يبقى فاشس Óوالذي
تعود التزوير يسسقط عليه ،والتزوير يخدم هؤولء
جميعا وأانا أاخشسى أان يكون ا◊ديث عن تشسويه
النتخابات اليوم هو من أاجل إايجاد هذا ا÷و
العفن.

موظفـ ـ ـ ـ ـ ـون ،إإدإري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
ومÎششحون ‘ إلسشجن
بتهمة تزوير وششرإء
توقيعـ ـ ـ ـات

ترششح عضشو إلهيئة للتششريعيات ليسس فضشيحة
وإإ’دإرة سشتفصشل ‘ إأ’مر
ما حقيقة ترششح عضشو الهيئة ضشمن
’ح- -زاب السش -ي -اسش -ي -ة
ق- -ائ- -م- -ة أاح- -د ا أ
بو’ية سشيدي بلعباسس؟
^^ أاراد البعضس جعل من هذه العملية فضسيحة،
وهي بسسيطة وعادية وليسست تزويرا .فا÷هة التي
–ّرت ‘ هذا الشسخصس  ⁄تكن تعلم أانه ينتمي إا¤
حزب سسياسسي ،واŸفروضس كان على اŸعني أان
يتصسرف تصسرفا أاخÓقيا ،فإاما أان يسستقيل من
ح-زب-ه أاو ي-ع-ت-ذر م-ن الن-تسس-اب ل-ل-ه-ي-ئ-ة ،ك-م-ا فعل
بعضسهم ،ألنهم مناضسلون ،وحالته سسيفصسل فيها
ع -ل -ى مسس -ت -وى اإلدارة اŸك -ل -ف-ة ب-دراسس-ة م-ل-ف-ات
Óمر من الناحية
اÎŸشسح ،Úواإلدارة سستنظر ل أ
ال-ق-ان-ون-ي-ة ،ألن-ه ي-وج-د ت-ن-ا‘ م-ع الÎشس-ي-ح ،وه-ي
لديها مهلة  10أايام من أاجل تصسفية هذه اŸسسأالة،
وهم لديه مهلة  5أايام للطعون بعد ذلك ،لذلك ل
Áكن أان نحكم على القضسية بأانها فضسيحة.
ل- -ك- -ن ال- -ب- -عضس اسش- -ت- -غ- -ل- -وا ال- -قضش -ي -ة
للتششكيك ‘ نزاهة الهيئة؟

^^ يجب أان نبتعد عن هذا التهريج الذي ل يفيد
ال -ب -ل -د ،وح -ك -اي -ة ““الÈاح وغ -دال-وا ب-ه-ي-م-و““ ي-جب
الن -ت -ه-اء م-ن-ه-ا وال-ت-وق-ف ع-ن ث-ق-اف-ة ال-ب-حث ع-ن
الفضسائح ونشسرها من أاجل البيع .فإاذا أاردنا فعًÓ
بناء رأاي عام يعتمد عليه ،ألن هذا الرأاي العام
الذي ينتخب ،نبنيه صسحيحا ،ألن نشسر مثل هذه
الدعايات نفسسد بها الرأاي العام ،من أاجل تعميق
ما نعتقد أاننا نحاربه.

‘ ه -ذه ا◊ال -ة ه -ل ت-رون أان ال-ه-ي-ئ-ة
سش- -ت- -ك- -ون ف- -ع Ó- -ق -ادرة ع -ل -ى ضش -ب -ط
ال-ع-م-ل-ي-ة ا’نتخابية وضشمان نزاهتها
وششفافيتها؟

^^ من حق الهيئة أان تقوم بدورها لتثبت أانها
قادرة على القيام بصسÓحياتها ،وهو ما نحاول

عمله .هذه الهيئة ﬂتلفة عن سسابقاتها من حيث
ال-نشس-أاة وال-ت-ك-وي-ن ،وم-ن ح-يث ال-ت-أاسس-يسس ال-قانوÊ
واŸهام ،وهذا يصسنع الفارق مع ما شسابهها ‘
السسابق .لذلك ،ينتظر منها ما ل ينتظر من اللجان
السسابقة .وهنا ل أاقول للمشسكك Úإانهم يجبوا أان
ي -ث-ق-وا ‘ ال-ه-ي-ئ-ة ،ل-ك-ن أاق-ول ل-ل-م-ن-تسس-ب Úل-ه-ا ،أان
ي -ع -م-ل-وا وي-ل-ت-زم-وا ب-ال-ق-ان-ون م-ن أاج-ل كسسب ث-ق-ة
الناسس ،ألن الثقة تؤوخذ ول تعطى ،ونحن نعمل
على ‡ارسسة صسÓحياتنا بكل صسدق من أاجل أان
ن-دخ-ل ج-دي-دا ‘ ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة Ãا ي-دفع
الناسس بالقبول بنا .لكن ينبغي أان يعرف هؤولء ،أان
هذه الهيئة ليسست نبيا مرسسÁ Óتلك كل ا◊ق
والصس Ó-ح -ي -ات وي -ق -ف م -ع ك-ل ط-رف ،ه-ي ه-ي-ئ-ة
دسس-ت-وري-ة ،ك-م-ا ال-ه-ي-ئ-ات األخ-رى ،ل-ها صسÓحيات
وتتحرك إاذا توفرت لها أاسسباب التحرك .وحتى

إأ’ربعاء  15مارسس  ٢01٧م
إلموإفق لـ  1٦جمادى إلثانية 1٤٣٨هـ
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تصصل إ ¤نزإهة إ’نتخابات ،هناك إجرإءإت يجب
أإن يقوم بها إآ’خر صصاحب إŸصصلحة إلذي يشصك أإو
عنده دليل ،عليه أإن يتحرك من أإجل أإن يÈهن
على سصÓمة ما يدعيه حتى Áكنها إلتدخل وإلبت
‘ إدعائه.

الذي يطلب النظافة يجب أان يكون نظيفا
لم- -ك- -ان- -ات Ÿراق- -ب- -ة
ه - -ل ل - -دي - -ك- -م ا إ
النتخابات؟
^^ ل -دي -ن -ا ب -ن -اء ق -ان-و Êصص-ح-ي-ح ول-دي-ن-ا قضص-اء.
وسصمعتم وزير إلعدل يقول ‘ ،حالة أإي إعتدإء ’
دإع -ي ك -ي ي -ن -ت -ظ -ر إل -ن -ائب إل-ع-ام أإح-دإ ل-ي-حّ-رك
إلدعوى بل يحركها مباشصرة ،وهذإ مكسصب مهم ⁄
يكن موجودإ من قبل .كما “لك هيئة مرإقبة
إ’نتخابات حق –ريك إلدعوى وإخطار إلنائب
إلعام ،وحق تسصخ Òإلقوة إلعمومية .لدينا إلكثÒ
م -ن إإ’م -ك -ان -ات وÁك -ن -ن -ا إل-ع-م-ل .ل-ك-ن إل-ع-م-ل-ي-ة
إ’نتخابية ’ ترتكز على إلهيئة إلعليا إŸسصتقلة
Ÿرإقبة إ’نتخابات ،أإو إلسصلطات إÙلية ،بل هي
ع-م-ل-ي-ة إج-ت-م-اع-ي-ة ع-ام-ة .صص-ح-ي-ح أإن إلدولة هي
إŸسصؤوولة على إ’نتخابات ،أ’نها هي من تنظم،
لكن يجب أإن يقوم كل طرف بدوره ،خاصصة وأإن كل
إلقوإن ‘ Úصصالح تنظيم إنتخابات شصفافة ،إذإ
أإدى كل وإحد منا دوره كما ينبغي .وإلهيئة ليسصت
هي إلقضصاء وإإ’دإرة وإلتشصريع وإإ’عÓم وإلناخب
وإŸصصوت ،ليسصت هي كل شصيء ،بل لديها دور
فقط ،كما للقضصاء وكما للناخب دور .فالناخب
إلذي ’ يقوم بأاي شصيء إ’جرإء إنتخابات نظيفة،
كيف ينتظر ذلك؟ وهنا نتسصاءل ،هل Áكن أإن يكون
إإ’نسصان إلذي يقبل أإن يبيع ذمته باأ’موإل ناخبا
صصحيحا؟ وهل يكون إÎŸشصح إلذي يدفع من أإجل
أإن يكون ‘ رأإسس إلقائمة با ‘ ÊإلبÓد؟ إذإ صصح
ه- -ذإ إل- -كÓ- -م أإل -يسصت ل -دي -ه -م إŸسص -ؤوول -ي -ة .إذن،
إŸسصؤوولية مشصÎكة ومتقاسصمة ونحن ’ نطلب من
إلناسس تنظيم إنتخابات نظيفة وهم أإنفسصهم لو
ي-ج-دون ك-ي-ف ي-ن-ح-رف-ون ’ن-ح-رف-وإ .إل-ذي يطلب
إلنظافة يجب أإن يكون نظيفا.

تطه Òالقوائم ا’نتخابية ’ يجب أان يقتصصر
على اŸوعد ا’نتخابي
وزارة الداخلية تتحدث عن إاحصصاء
أاك Ìم - -ن  23م-ل-ي-ون ن-اخب ،وأاحزاب
لرقام ويبعث
لمر تضصخيما ل أ
ترى ‘ ا أ
ب -الشصك ‘ ن -ت -ائ -ج الن -ت -خ -اب -ات .ه -ل
اط - - -ل - - -ع - - -ت- - -م ع- - -ل- - -ى صص- - -ح- - -ة ه- - -ذه
لحصصائيات؟
ا إ
^^ هو رقم أإو‹ و’ Áكن
إعÓن إلرقم إلنهائي أ’نه قيد
إŸرإجعة .وإلدإخلية إلتزمت
ب- -الشص- -ف -اف -ي -ة وم -ن -حت ه -ذإ
إإ’حصصاء إأ’و‹ ،إلذي يجب
أإن ي - -خضص - -ع ل - -ل - -م- -ق- -ارن- -ات
وإŸع-اي Òإأ’خ-رى ل-تصص-ف-يته،
وأإعتقد أإن إلرقم سصيقل.
ن-ت-اب-ع ع-م-ل-ي-ة تطه Òإلقوإئم
إ’نتخابية وهذه إŸرة وزإرة
إل-دإخ-ل-ي-ة إسص-ت-ع-م-لت تطبيقا
ع -ل -م-ي-ا ،أ’ول م-رة ،ل-ت-ح-دي-د
إل- - - -ذي - - -ن وق - - -ع - - -وإ م - - -رتÚ
ل -ل -مÎشص -ح ،Úول-ذلك سص-ق-ط
عدد كب Òمن إلقوإئم ،منهم
إلكث Òمن إŸتوف ،Úوإلسصجل
’يزإل قيد إŸرإجعة ،وإإ’حصصاء إلنهائي يكشصف
عنه بعد إعÓن قوإئم إÎŸشصح.Ú
لكن ما يجب قوله ،إن إسصتعمال إلتكنولوجيات
وتطه ÒسصجÓت إلقوإئم إ’نتخابية ’ يجب أإن
يقتصصر على إ’نتخابات فقط ،بل يجب أإن تكون
إŸرإج -ع -ة دإئ -م -ة م -ن ق -ب -ل إإ’دإرة ،ح -ت-ى ت-ك-ون
إلنتائج صصحيحة وشصرعية .لذلك ،سصتقدم إلهيئة،
بعد إ’نتخابات ،مقÎحا للحكومة ،يقضصي بتكوين
ع-م-ال م-ت-خصصصص ‘ Úإ’ن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى مسص-ت-وى
إل -ب -ل -دي -ات وإإ’دإرة إÙل -ي -ة ،وه -م م -ن ي-كs-ل-ف-ون
بالعمل ‘ إ’سصتحقاقات دون غÒهم ،حتى يصصبح
إلتطبيق وإحدإ ‘ جميع إلو’يات.
هذه مسصأالة تتطلب إصصÓحا جوهريا ،فعملية بناء
إنتخابات نظيفة تتطلب مدة زمنية طويلة ،ووجود
إل -ه -ي -ئ -ة ’ ي-ع-ن-ي أإن إ’ن-ت-خ-اب-ات سص-ت-ك-ون ن-زي-ه-ة
وشص -ف -اف -ة ج -دإ ،ف -إام -ا إل -ن-اسس غ Òوإق-ع-ي Úأإو ’

يعرفون معنى إإ’صصÓح ،أ’ن عملية إإ’صصÓح ،كما
إلعÓج ،يجب منح كمية من إلدوإء ‘ وقت معÚ
ومدة زمنية ﬁددة حتى نصصل إ ¤إلشصفاء .لذإ’ ،
Áكن أإن نعالج ترإكم  50سصنة بهيئة وإحدة ‘
ظرف زمني قصص ،Òفهذإ كÓم غ Òمنطقي وليسس
عاق.Ó

›ان Úضصمن الهيئة الناخبة و’ أاحد يتحدث عنهم
لشص -ك -ال ال -ق -ائ-م أان-ه ع-ن-دم-ا ي-ت-ع-ل-ق
ا إ
بالتدقيق ‘ توقيعات اÎŸشصح Úتتم
غ -رب -ل-ة دق-ي-ق-ة لسص-ج-ل الن-ت-خ-اب-ات،
لم-ر ب-ع-م-ل-ي-ة
ل -ك -ن ح -ي -ن -م -ا ي-ت-ع-ل-ق ا أ
لدارة تسصتعمل
التصصويت ل .وكأان ا إ
سصجلﬂ Úتلف ‘ Úعملية واحدة .ما
تعليقكم؟
^^ ’ يوجد سصجÓن .تعرفون أإن إلذين يوقعون
للمÎشصح Úيجب أإن يكونوإ من إلهيئة إلناخبة
إلتي تتضصمن أإشصخاصصا أإحياء ومؤوهل ÚلÓنتخاب.
وقضصية إŸؤوهل ÚلÓنتخابات هذه ،هي إلتي فيها
كÓم .يوجد من ليسس مؤوهÓ
Óنتخاب ،أ’نه ﬁكوم عليه
ل إ
ب -ج -ن -اي -ة أإو ب -ع-ق-وب-ة ت-أادي-ب-ي-ة
ﬁروم م -ن ح -ق -ه إلسص -ي -اسص -ي
وإŸد ،Êع -اق -ل وح -ر ول -ك -ن -ه
ليسس لديه إ◊ق ‘ إ’نتخاب
رغ- -م أإن- -ه ل- -يسس م- -ي- -ت -ا ،ل -ك -ن
ق -ان -ون-ي-ا ل-يسس م-ؤوه ،Ó-ول-يسس
بإامكانه أإن يوقع ،أ’نه ’ Áلك
ح - -ق - -ا ‘ إ’ن - -ت- -خ- -اب .ه- -ذه
مسصائل قانونية يجب إلتدقيق
ف - - -ي- - -ه- - -ا ،أ’ن إل- - -ك- - -ث Òم- - -ن
إأ’شص - - -خ - - -اصس ي - - -ج- - -ه- - -ل- - -ون
إإ’ج -رإءإت وي -ق-ول-ون إن-ه ي-ت-م
عرقلتهم ،ونحن يجب أإ’ نعذر
بجهل إلقانون ،ومن ’ يعرف
إإ’جرإءإت عليه أإن يتعلم ،فإاذإ كانت إإ’جرإءإت
خاطئة ’ يصصل إ ¤هدفه.
لكن يوجد موضصوع نحن صصامتون عليه وأإصصبح
ط -اب -و ‘ إÛت -م -ع إ÷زإئ -ري ،ه -و وج -ود ف-اق-د
إإ’رإدة ضصمن إلهيئة إلناخبة ،مثل إÛنون ،فÓ
يوجد شصخصس يعلن أإن أإخاه أإو أإباه ›نون لشصطبه
من سصجل إلهيئة إلناخبة ،مع أإنه ليسس لديه إ◊ق
‘ إإ’نتخابات ،أ’ن إرإدته سصاقطة .وهذإ ’ يتكلم
عنه أإحد .فاإ’نتخاب تصصرف سصياسصي وهو أإرقى
من إلتصصرف إŸد .ÊإÛنون ليسس لديه إ◊ق ‘
إلبيع وإلشصرإء ،لديه إ◊ق ‘ إنتخاب من يسصÒ
إل -ب Ó-د ،ف -ف-اق-د إإ’رإدة Œده م-وج-ودإ ‘ إل-ه-ي-ئ-ة
إلناخبة ،رغم أإن إلقانون ’ يعطيه إ◊ق بالوجود،
ورÃا يصصs- -وت ب -اسص -م -ه وه -و ف -اق -د إإ’رإدة .ه -ذه
إŸسصائل ’بد من متابعتها ،و ⁄يسصبق أإن طرحها
أإي حزب سصياسصي أإو مÎشصح .وأإنا حريصس على

لوسصائل اإ’عÓم
دور ‘ بناء الرأاي
العام وليسس
إافسصاده باإ’شصاعات
والكذب

نظافة إإ’نتخابات كما هم حريصصون على ذلك.
وإ◊رصس بالعمل وإلبحث وليسس بالكÓم ،ولهذإ
تنظيف سصجÓت إلهيئة إلناخبة يتطلب وقتا ،و’
Áكن تنظيف إلهيئة إلناخبة ‘ مرإجعة إسصتثنائية
مائة من إŸائة ،وأإنا سصعيد بالنتائج إلتي –ققت
◊د إآ’ن ،ل -ك -ن ‘ رؤوي -ة إل -ه -ي -ئ -ة سص -ن -ع -م-ل ع-ل-ى
إ’سص-ت-م-رإر ‘ إل-ت-ن-ظ-ي-ف ح-ت-ى ن-ت-أاك-د م-ن تطهÒ
جميع إلقوإئم إ’نتخابية نهائيا.

الهيئة ’ Áكن أان تكون القاضصي والدركي
ووزير العدل ‘ وقت واحد
‘ ال-ت-ج-ارب السص-اب-ق-ة اك-ت-فت ال-ل-ج-ان
لشص- - -راف وم- - -راق - -ب - -ة
اŸك- - -ل- - -ف- - -ة ب- - -ا إ
النتخابات برفع تقارير إا ¤السصلطة
لخذ بها ،فهل سصتكتفي الهيئة
دون ا أ
ال -ع -ل-ي-ا اŸسص-ت-ق-ل-ة ب-رف-ع ال-ت-ق-اري-ر ،أام
ت-ت-دخ-ل أاث-ن-اء وب-ع-د ال-ع-ملية ‘ حال
وقوع Œاوزات؟
^^ ’ أإعتقد أإن من صصÓحيات إللجان إلسصابقة
إل - -زإم إلسص- -ل- -ط- -ات ،أ’ن- -ه- -ا ك- -انت مÓ- -ح- -ظ- -ا ‘
إ’نتخابات ومهمتها تنتهي برفع تقرير .وإلهيئة
إŸسصتقلة Ÿرإقبة إ’نتخابات لديها ›موعة من
إلصص Ó-ح -ي -ات سص -ت -م -ارسص -ه -ا ،فÁ Ó-ك-ن أإن ت-ك-ون
إل-ق-اضص-ي وإل-درك-ي ورئ-يسس إ÷م-ه-ورية وإ◊كومة
ووزير إلعدل ‘ وقت وإحد...
ه -ذه ه -ي -ئ -ة دسص -ت -وري -ة ،ك -م-ا
إÛلسس إل -دسص -ت -وري ،ل-دي-ه-ا
صصÓحيات إعÓن إلنتائج ،و’
Áك- -ن ل- -ه أإن يÓ- -ح -ق رئ -يسس
ح -زب أ’ن -ه م -ن -ح ت-رشص-ي-ح-ات
خ -اط -ئ -ة ،ف -ك -ل ه -ي-ئ-ة ل-دي-ه-ا
صصÓ-ح-ي-ات .وي-جب أإن ن-ت-ع-لم
إل -ع-م-ل ‘ إط-ار إلصصÓ-ح-ي-ات
فقط.
إل -ه -ي -ئ -ة إŸسص -ت -ق-ل-ة Ÿرإق-ب-ة
إ’ن- -ت- -خ- -اب -ات ل -يسصت ن -اق -ل -ة
للتقارير إلشصفهية ،وكل تقرير
غ Òموقع وغ Òمرفق بدليل
أإو إثبات ’ Áكن إأ’خذ به،
أ’ن أإي شصخصس Áكن أإن يكتب
ما يشصاء خاصصة ‘ إلزمن إلرديء إلذي نحن فيه.
وأإنا رجل قانون أإحÎم إلقانون وأإجهزة إلدولة،
وإŸفروضس من ’ Áلك دلي Óعلى ما يقوله هو
م-ن ي-ت-اب-ع ،وإل-ق-ان-ون ي-ل-زم إل-ن-ائب إل-ع-ام بتحريك
إل -دع -وى ،ول-دي-ن-ا إ◊ق ‘ إخ-ط-ار إل-ن-ائب إل-ع-ام،
وإإ’خ-ط-ار ’ ي-ع-ن-ي إل-ت-ب-ل-ي-غ ف-ق-ط ،ب-ل ل-دي-ن-ا حق
Óسصف’ ،حظنا إلكث Òمن إلناسس
إŸتابعة .لكن ،ل أ
ت -روج ل -ل -دع -اي -ة إلسص-وق-ي-ة ول-يسس ل-ل-وإق-ع ،ف-ج-ه-ل
إإ’ج -رإءإت ي -ج -ع-ل إل-ف-رد ي-ت-ه-م م-ب-اشص-رة إإ’دإرة،
وع -ن -دم -ا ن -رى ‚ده ه -و م -ن ي -ج -ه -ل إإ’ج-رإءإت
إل -وإجب إت -خ -اذه -ا .ه -ذإ إل -وإق -ع عشص -ن -اه م -ئ -ات

إŸرإت ،ث - -م ن - -روج - -ه ‘ إŸق - -اه - -ي وإ÷ن - -ائ - -ز
وإأ’عرإسس ،وعلى وسصائل إإ’عÓم أإن تتوقف عن
تسصويق أإحاديث إŸقاهي ،أ’نها مسصؤوولية .وعلى
كل مÎشصح ‘ قائمة حزب سصياسصي ،أإو قائمة
حرة ،من يّدعي حدوث Œاوزإت ضصده ،عليه أإن
يعطينا إلدليل إلصصحيح ،ومن حقه رفع دعوى ،أ’نه
صص- -احب إŸصص -ل -ح -ة وإذإ ك -ان صص -احب ح -ق ف -ل -ن
يضصيع .أإما صصوت إŸوإطن فسصتحرصس إلهيئة على
أإ’ يذهب ÷هة أإخرى وأإك Ìمن هذإ ’ ‰لك
صصÓحيات أإخرى.
‘ ح - - -ال ح- - -دوث Œاوزات ‘ اÿارج
كيف يكون التعامل معها؟

^^ إŸك - -اتب وم - -رإك- -ز إل- -تصص- -ويت أإم- -ام قضص- -اء
إ÷زإئر إلعاصصمة ،وقانون إ’نتخابات ينصس على
ذلك صص - - -رإح - - -ة ،أ’ن إ’ن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ات Œرى ‘
إلقنصصليات وإلسصفارإت وهي تابعة للÎإب إلوطني.

لح-زاب السص-ي-اسص-ي-ة وح-تى
ت-ت-خ-وف ا أ
اÎŸشص-ح Úم-ن ظ-اه-رة ال-ع-زوف التي
ت- -ع- -ود ل- -ل- -واج- -ه -ة ‘ ك -ل اسص -ت -ح -ق -اق
ان -ت -خ-اب-ي .ك-ي-ف Áك-ن إاع-ادة ال-ث-ق-ة
ل -ل -م -واط -ن ح -ت -ى ي -ت -وج -ه ب -ق -وة إا¤
صصناديق القÎاع؟

^^ ج -وه -ر إ’ن -ت -خ -اب-ات إŸوإط-ن .أ’ن-ه ه-و م-ن
يختار .وإلعزوف هو عدم قيام إŸوإطن بوإجبه.
و‘ تصصوري ،إŸوإطن إلذي
’ ي - -ن - -ت - -خب ’ Áك- -ن ل- -ه أإن
يطالب بحقوقه و’ يجب أإن
ينتقد أإو يحاسصب مسصؤوو’ ⁄
ينتخبه’ ،أنه  ⁄يقم بوإجب
إ’ختيار .لذإ ،عليه إختيار أإي
مÎشص -ح وإل -ت-ع-ب Òع-ن إرإدت-ه
إلسص -ي -اسص -ي -ة ول-و ب-وضص-ع ورق-ة
ب -يضص -اءÁ ’ .ك -ن إل -ت-غ-ي‘ Ò
بلدنا إذإ  ⁄نقتنع به وليسس
ب -ال-دع-اي-ة إŸغ-رضص-ة ن-ب-ي ب-ل
بالصصدق وإإ’تقان.

مقÎح يرفع
للحكومة لتكوين
موظف ÚمتخصصصصÚ
‘ ا’نتخابات
بالبلديات

لع-لم
ق -ل -ت-م إان وسص-ائ-ل ا إ
لديها دور فعال ‘ توجيه
ال-رأاي ال-ع-ام وب-ن-ائ-ه ،على
م- -ا ات- -ف- -ق- -ت -م ‘ ل -ق -ائ -ك -م
م- -ؤوخ- -را م- -ع رئ- -يسس سص- -ل- -ط- -ة ضص- -ب- -ط
السصمعي البصصري؟

^^ يهّمنا أإثناء إ◊ملة إ’نتخابية إنضصباط وسصائل
إإ’ع Ó-م إلسص -م -ع -ي إل -بصص -ري ب -ال-ق-ان-ون ،وسص-ل-ط-ة
إلضص -ب -ط ه -ي م -ن ت -وق-ف-ه-ا إذإ Œاوزت إل-ق-ان-ون.
لذلك ،نتبادل معها إلرأإي وننسصق معها إ÷هود،
كما ننسصق مع وزإرة إلعدل ،أ’ن من يخرج عن
إل -ق-ان-ون ،إل-ن-ائب إل-ع-ام م-ن ي-تصص-دى ل-ه ب-ت-ح-ريك
إلدعوى مباشصرة .وإللقاء يدخل ‘ إطار ضصبط
إلعملية إ’نتخابية من كل جوإنبها.
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ألموأفق لـ  16جمادى ألثانية 143٨هـ

مسصلم ‘ اليوم الوطني للمعوق Úبتيبازة:

Œاوز ثقافة اŸسشاعدة إا ¤إاششراك فئة اŸعوق ‘ Úالتنمية

دعت وزيرة ألتضسامن ألوطني
وأ’أسس - - -رة وقضس - - -اي - - -ا أŸر أة
م- -ون- -ي -ة مسس -ل -م سس -ي ع -ام -ر،
أمسس ،من تيبازة ،أين أشسرفت
ع -ل -ى أ’ح-ت-ف-ا’ت أل-رسس-م-ي-ة

لليوم ألوطني للمعوق ،Úأإ¤
Œاوز ث - -ق - -اف - -ة أŸسس - -اع- -دة
وأإشس- -رأك ف- -ئ- -ة أŸع -وق‘ Ú
ألتنمية أ’قتصسادية.
أوضس- -حت أل -وزي -رة ‘ ك -ل -م -ة

أف- -ت- -ت- -اح ل- -ق -اء وط -ن -ي ح -ول
““أل -ت-ك-ي-ي-ف وأإع-ادة أل-ت-ك-ي-ي-ف
أŸه - -ن - -ي““ ،ن - -ظ- -م ب- -اŸرك- -ز
أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك -وي -ن أŸه-ن-ي
لÓأشسخاصس أŸعوق Úجسسديا

 40مليون دينار ميزانية اŸشصروع

ب-خ-م-يسس-ت-ي (تيبازة) ،بحضسور
وزي-ري ألÈي-د وت-ك-ن-ولوجيات
أ’إعÓ-م وأ’تصس-ال وأل-ت-ك-وي-ن
وألتعليم أŸهني Úعلى ألتوأ‹
ه- - - -دى ف - - -رع - - -ون وﬁم - - -د
مباركي ،على ضسرورة أŸرور
م - - -ن ث - - -ق- - -اف- - -ة مسس- - -اع- - -دة
أ’أشس- - -خ- - -اصس أŸع- - -وق Úأإ¤
أإشسرأكهم ‘ ألتنمية ألوطنية
ك -م -وأط -ن Úك -ام -ل -ي أ◊ق-وق
وألوأجبات.
و أضسافت ألسسيدة مسسلم ،أنه
يتوجب Œاوز نظرة ألرعاية
ألصس-ح-ي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة ل-فئة
أŸع -اق Úأل-ت-ي ““ق-ت-لت ف-ي-ه-م
روح أŸب - -ادرة وأ’ج- -ت- -ه- -اد““،
مرأفعة من أجل مكانة ناجعة
‘ أ◊ق - -ل أ’ق- -تصس- -ادي دون
أإغ - -ف- -ال ﬁوري أل- -تضس- -ام- -ن
وأل -ت -اآزر Œسس -ي -دأ ل -لسس-ي-اسس-ة
أ’جتماعية للدولة.

‡رات جديدة لفائدة ذوي اإ’حتياجات اÿاصشة بالعاصشمة
خصصصصت بلدية ا÷زائر الوسصطى ميزانية تقدر بـ 40مليون دج ‘ إاطار برنامج مشصاريع  2018/ 2017لفتح ‡رات
لحتياجات اÿاصصة بالشصوارع الرئيسصة للعاصصمة لتسصهيل –ركاتهم اليومية ،بحسصب
جديدة خاصصة بفئة ذوي ا إ
ما أافاد به ،أامسس ،رئيسس ذات البلدية.
أوضس-ح ع-ب-د أ◊ك-ي-م ب-ط-اشس ،دأخل فضساء ألبلدية ،حيث ” –صس -ي م -ا ي -ق -ارب  500من أل -ع -اصس-م-ة .ك-م-ا ” خصس-يصس
‘ تصس - -ري - -ح لـ ““و أج““ ،ع - -ل - -ى رصسد ميزأنية  40مليون دج ذوي أ’إح -ت -ي -اج -ات أÿاصس -ة شس - - -ب - - -اك ل- - -ذوي أ’إع- - -اق- - -ة
ه - - -امشس ح- - -ف- - -ل ت- - -ك- - -رÁي لتنفيذ ألعملية.
ي-ع-ان-ون م-ن أإع-اق-ات ح-رك-ي-ة ’سس -ت-خ-رأج أل-وث-ائ-ق أ’إدأري-ة
Ãناسسبة أليوم ألوطني لذوي وسسيتم طرح مناقصسة ،قريبا ،وسسمعية وبصسرية وذهنية ،يتم وجوأزأت ألسسفر ألبيومÎية.
أ’إح - - -ت- - -ي- - -اج- - -ات أÿاصس- - -ة ل -درأسس -ة أه -م أل -ن -ق-اط أل-ت-ي أل -ت -ك-ف-ل ب-ت-ج-دي-د أج-ه-زت-ه-م وق -د شس-ه-د أ◊ف-ل أل-ت-ك-رÁي
ب- -ال- -ع- -اصس- -م -ة ،أن مصس -ا◊ه ،تسس-م-ح ب-ف-ت-ح مسس-الك جديدة وتوزيع دوريا كرأسس متحركة .ت- -وزي- -ع أزي -د م -ن  10كرأسس
بالتنسسيق مع وزأرة ألتضسامن بالشسوأرع ألرئيسسة وتخصسيصس ولفت أ ¤أن ألبلدية تخصسصس م- -ت- -ح- -رك- -ة و›م- -وع- -ة م- -ن
أل- -وط- -ن- -ي ،شس -رعت ‘ وضس -ع أرصس-ف-ة “ك-ن-ه-م م-ن أل-ت-ن-ق-ل سس-ي-ارة أإسس-ع-اف ” أإق-ت-ن-اوؤه-ا أ’أسس -رة أŸائ -ي -ة وأل -ع -ك-ازأت
دف Îشس- -روط خ- -اصس ب -اإ‚از بسس - -ه - -ول - -ة وذلك ل - -ت - -ع - -زي- -ز ألعام أŸنصسرم للتكفل بنقل أÿاصس- -ة ب -اŸك -ف -وف Úوذوي
مسس -الك و‡رأت أآم -ن -ة ل-ف-ئ-ة أŸسسالك ألسسابقة.
أŸعاق ÚخÓل تنقلهم لتلقي أ’إع -اق -ات أ◊رك -ي-ة وغÒه-ا
أŸع -وق Úل-تسس-ه-ي-ل ح-رك-ت-ه-م و أضس-اف ب-ط-اشس ،أن أل-ب-ل-دي-ة أل -ع Ó-ج عﬂ Èت -ل -ف م-رأك-ز من أ’أجهزة.

مطالب بإاعادة النظر ‘ مدّونة التكوين ونظام الكوطة ‘ التشصغيل

نح ـ ـ ـ ـو توظي ـ ـ ـ ـ ـف  100ششخ ـ ـ ـ ـصص مع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق خ ـ ـ ـ ـ ـÓل  2017بوهـ ـ ـ ـران

“ ّكنت ا ل و كا ل ة ا ل و ل ئ ي ة
ل ل تشصغ يل ب و هران من اإ د م اج 3 0
ش صخصصا من ﬂت ل ف ا لإ ع اقا ت ،
اأ مضص و ا ع ق و دهم ‘ ق ط ا ع ا ت
ﬂتلفة منذ بداية السصنة،
ب حسصب اإ ح صصائ ي ا ت هذه ا ل ه ي ئ ة
ا ل عم و م ي ة  ،ا ل تي ت طمح اإ ¤
ت و ظ يف اأ ك  Ìمن  1 0 0م ع اق اآ خر
خÓل العام ا÷اري .2017

وهران :براهمية مسسعودة

بّي ن م د يرها د أ و د ك حلو ل  ‘ ،تصس ري ح
صسحفي ،أن ألتشسريع أ÷زأئري يفرضس
على كل مسستخدم أن يخصسصس نسسبة
 % 01ع -ل -ى أ ’أق -ل م -ن م -ن -ا صس ب أ ل -ع -م -ل
ل Ó-أشس -خ -ا صس أ Ÿع -وق  Úأ ŸعÎف ل -ه -م
بصس -ف -ة أ ل -ع -ا م -ل وع -ن -د أ سس -ت -ح -ال -ة ذلك
يتع Úعليه دفع أشسÎأك ما‹ –دد
قيمته عن طريق ألتنظيم ويرصسد ‘
حسساب صسندوق خاصس لتمويل نشساط
حماية أŸعوق Úوترقيتهم.
و أ نسس - - -ج - - -ا م - - -ا م - - -ع ذلك ،ق - -ا ل ن - -ف سس

أ Ÿسسوؤو ل ““ :نحر صس نحن ع  ﬂ Èتلف
و ك - -ا ’ ت أ ل - -ت شس - -غ - -ي - -ل ع - -ل - -ى ت - -وع- -ي- -ة
أ Ÿوؤسسسس ا ت أ ◊ كو مية و أ  ÿا صسة ببنود
هذه أ’تفاقية ،و أهمية ألعمل وفقها،
و سس ط ت اأ ك ي د أ ت ر سس مي ة ب اأ ن د م ج ذوي
أ ’إع - -ا ق - -ا ت ‘ أ  Ûت - -م -ع ،ي -ه -دف أإ¤
أإظ -ه -ا ر ط -ا ق -ا ت ه -ذ ه أ ل -ف -ئ -ة  ،ل -ي -ج-ع-ل-وأ
م -ن -ه -م أشس -خ -ا صس -ا ف -اع -ل  Úق -ا د رين ع ل ى
أ’عتماد على أنفسسهم.
ب -ا Ÿق -ا ب -ل  ،دع -ا ر ئ -يسس أ ل -ف -ر ع أ ل-و’ئ-ي
للمنظمة ألوطنية للمكفوف◊ ،Úوأ‹
 ﬁم -د  ،أإ– ¤سس  Úو ت -ن -وي -ع أ ل -ع-روض س
أ ل ت كوينية ،م ن خ Óل أإد ر أ ج تخ ّصسصسات
جديدة لفئة أŸكفوف Úبالشسرأكة مع
أ ل -ف -اع -ل  Úأ ’ق -ت صس -ا دي  ’ ، Úسس -ي -م-ا و أّن
م -د ون -ة أ ل -ت -ك -وي -ن أ ◊ ال -ي -ة ت -ر ت -ك -ز ع-ل-ى
أ خ - -ت صس - -ا صس و أ ح - -د ه - -و م -و ز ع ه -ا ت -ف
ألتكوين عن طريق ألتهم ،Úوألذي تّوج
بتوظيف أزيد من  30مكفوفا بسسوق ألعمل
عن طريق عقود أإ’دماج بوهرأن.
ك م ا أ ّكد ن ف سس أ  Ÿت ح ّدث  ،عل ى ضسرورة
و ضس - -ع أ  Ÿزي - -د م - -ن أ ل -ت -د أ ب  Òأ ÿا صس -ة

’إ‚اح Œرب- -ة أل- -دم- -ج أل- -ت- -ي ’ت- -زأل
ت -خ -ط -و خ -ط -وأت -ه -ا أ’أو ¤ب -ا ÷ زأئ-ر ،
’ ف- -ت- -ا أإ ¤أه- -م ّ-ي -ة أإع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘
م -ف -ه-وم أ◊ صس-ة ‘ أل-تشس-غ-ي-ل أل-ت-ي ”
أل -ت -خ -ل -ي ع -ن -ه -ا ‘ أل-ك-ث Òم-ن أل-دول
أŸتقدم ة ‘ أل ع ا  ، ⁄كوجه أآخ ر لتع ز ي ز
أسستق  Óل ي ة أŸع اق وألذي م ن شساأنه أن
ي سس- -ا ه- -م ‘ –ق- -ي- -ق م- -ع- -ا ش س ن- -فسس -ي
وأجتماعي ومهني ومزيد من ألتكييف
أ’إي -ج -اب -ي م -ع أ’إع -ا ق-ة  ،م-ه-م-ا ك-انت
طبي عة هذه أ’إع ا ق ة .
ع- -ل- -ى ضس- -وء ذل ك  ،نّ- -ظ -م ت أŸن -ظ -م -ة
ألوطنية للمكفوف ،Úفرع وهرأن ،حفل
أسستقبال على شسرفهم Ãقر أŸنظمة،
” خÓله تكر Ëأزيد من  300مكفوف
ب-وسس-ائ-ل م سس-ا ع-دة  ،ك-ا ل-ع صس-ي أل-بي ضساء
وأل سس -ا ع -ات أل -ن -ا ط -ق-ة  ،ف-ي-م-ا أسس-ت-ف-اد
ألطلبة أŸكفوفون ÃسسجÓت عصسرية،
وغÒه ا م ن ألوسسائل ألت ي م ن شساأنه ا
أن ت- -دّع - -م ““أسس -ت -ق  Ó-ل -ي -ة أ’أشس -خ -ا ص س
أŸع- -ا ق  ““Úوه- -و شس- -ع -ا ر أŸن -ظ -م -ة ‘
يومهم ألوطني.

عباسس ،وأنها تعمل كل جهدها لتمك Úهذه
ألفئة من أجل أ◊صسول على فرصسة عمل
وذلك ب - - -ع- - -د Œرب- - -ة أث- - -بت ف- - -ي- - -ه- - -ا ذوو
أ’حتياجات أÿاصسة مكانتهم ،مثلهم مثل
زمÓئهم ‘ ميدأن ألشسغل.
ب- -ن- -اء ع -ل -ى ذلك ،ف -إان م -ؤوسسسس -ة أتصس -ا’ت
أ÷زأئر ببشسار ،تسسعى دوما بكل جد إأ¤
أ’هتمام بهذه ألشسريحة أ’جتماعية ،من
خÓل فتحها ›ال ألتوظيف لهم وهو ما
م -ك -ن أل -ع -دي -د م -ن -ه-م م-ن ف-رضس أن-فسس-ه-م
وأصس -ب-ح-وأ مسس-اه-م ‘ Úخ-دم-ة أŸؤوسسسس-ة
وأقتصساد ألبÓد و–قيق حياة أفضسل لهم،
بد’ من أن يكون ›رد فرد عالة على

ألدولة.
كما حرصست أŸوؤسسسسة ،بحسسب مصسدر لـ
““ألشسعب““ ،على أإظهار ›هود هذه ألفئة
م -ن أÛت -م -ع ،ل -ذأ ت -ع -م -ل ع -ل -ى صس -ق-ل
مهارتهم وقدرأتهم حتى يكونوأ مهنيÚ
وقادرين على –مل هذه ألوظيفة وذلك
م- -ن خÓ- -ل ف- -ت- -ح- -ه- -ا ف- -رصس أل- -ت- -دريب
وألتكوين ألعملي وتقد Ëيد ألعون لهم
من أجل خوضس معÎك أ◊ياة وأ’إسسهام
‘ عجلة ألتنمية وبناء أÛتمع عمÓ
Ãبدأإ أŸسساوأة ب Úأ’أفرأد.

اتصشـ ـ ـ ـ ـ ـا’ت ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـر ببششـ ـ ـ ـ ـ ـار تـ ـ ـ ـ ـ ـو‹ أاهميـ ـ ـ ـ ـ ـة إ’دمـ ـ ـ ـ ـ ـاج اŸعاقـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

أاكدت مديرية اتصصالت ا÷زائر
لنصصاف ‘
ببشصار ،مراعاتها العدل وا إ
›ال التشصغيل والتكوين واŸرافقة ‘
إاطار سصعيها اŸوصصل إا ¤مرافقة
موظفيها من ذوي الحتياجات
اÿاصصة ‘ بيئة طبيعية دون تفرقة،
وفق ما تنصس عليه القوانÚ
والتعليمات.
جاء ‘ بيان للمديرية ألعملية لÓتصسا’ت
أ÷زأئ -ر ب -بشس -ارÃ ،ن -اسس -ب-ة أل-ي-وم أل-وط-ن-ي
Óشسخاصس أŸعوق ،Úأنها خطت خطوأت
ل أ
هامة ‘ ›ال توظيف هذه ألشسريحة على
مسستوى ﬂتلف هيئاتها ،منها وحدة بني

بشسار :دحمان جمال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قافلة تضشامنية Ÿسشاعدة ذوي ا’حتياجات
اÿاصشة باŸناطق النائية

لرادة لذوي الحتياجات
أاطلقت جمعية ا إ
اÿاصصة بسصفيزف ،شصرق سصيدي بلعباسس،
قافلة تضصامنية خÒية Œوب مناطق
لوضصاع
جنوب الولية ‘ خطوة لتفقد ا أ
لجتماعية للمرضصى من ذوي
الصصحية وا إ
لحتياجات اÿاصصة ،اŸنتم Úلفئة
ا إ
اŸعوزين وﬁدودي الدخل.
بحسسب رشسيدة كودأت رئيسسة أ÷معية لـ ““ألشسعب““،
ف -إان أل-ق-اف-ل-ة أل-ت-ي ” أل-ت-حضس Òل-ه-ا إأح-ي-اًء ل-ل-ي-وم
ألوطني لذوي أإ’حتياجات أÿاصسة ،تضسم طاقما
ط-ب-ي-ا م-ت-ك-ام Ó-م-ن أط-ب-اء ،ن-فسس-ان-ي ،Úفضس Óعن
مسساعدأت مادية تتمثل ‘ كرأسس متحركة ،أفرشسة
وأغ -ط-ي-ة وط-رود غ-ذأئ-ي-ة سس-تسس-ل-م ل-ف-ائ-دة ثÓ-ثÚ
ع -ائ-ل-ة م-ع-وزة ت-رع-ى ف-ردأ م-ن ذوي أإ’ح-ت-ي-اج-ات
أÿاصسة ،وأضسافت ،أن عمل أ÷معية توسسع ليشسمل
باقي ألبلديات ألنائية جنوب ألو’ية ،نظرأ للعدد
ألكب Òمن أÙتاج Úمن ذوي أإ’عاقات بعد أن
كان عملها يقتصسر فقط على مسساعدة هذه ألفئة
باŸنطقة ألشسرقية للو’ية.
باŸوأزأة ،نظمت مصسالح أمن سسيدي بلعباسس حفÓ
ل -ذوي أ’ح -ت -ي -اج -ات أÿاصس-ة ،أب-رزت م-ن خÓ-ل-ه
أإ’هتمام ألكب Òألذي توليه قيادة أŸديرية ألعامة

Óمن ألوطني للتكفل بانشسغا’ت هذه ألفئة ،وألتي
ل أ
من ضسمنها إأ‚از ‡رأت خاصسة باأ’شسخاصس ذوي
أ’حتياجات أÿاصسة أمام جميع أŸقرأت أأ’منية
من أجل تسسهيل دخولهم إأليها وألتكفل Ãختلف
أنشسغا’تهم أأ’منية ،كما ” باŸناسسبة تقد Ëعدة
عروضس فنية وثقافية ،مع توزيع هدأيا رمزية على
شسرف هذه ألفئة.
ه -ذأ وتضس -م -ن ألÈن -ام -ج أيضس -ا ،ت -وزي -ع أل-ك-رأسس-ي
أŸتحركة وإأقامة معرضس أ’شسغال أطفال أŸرأكز
أŸتخصسصسة ،فضس Óعن أ’طÓع وعن كثب على
مدى مسساهمة ألوكالة ألوطنية للتنمية أإ’جتماعية
ووكالة تسسي Òألقرضس أŸصسغر ‘ نوعية أŸشساريع
أŸوجهة لذوي أإ’حتياجات أÿاصسة.
–صسي أŸديرية  12469معاق على أختÓف أنوأع
أإ’ع -اق -ة م -ن ذه -ن -ي -ة ،ح -رك -ي -ة ،حسس -ي -ة وم-ت-ع-دد
أإ’عاقة ،لكن هذأ ’ Áنع من تخفيضس نسسب هذه
أإ’ع -اق-ات ،خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-اإ’ع-اق-ات أ◊رك-ي-ة
ألناجمة عن حوأدث أŸرور ،فضس Óعن أإ’عاقات
ألناجمة عن زوأج أأ’قارب وغÒها من أإ’عاقات
ألناجمة عن عدم تطعيم أأ’طفال وتلقيحهم ‘
أأ’وقات أŸناسسبة.

سسيدي بلعباسش :غ .شسعدو

 1360متحصصل على بطاقة معاق

وا‹ تندوف يششارك ذوي ا’حتياجات اÿاصشة عيدهم الوطني
كشصف جايز إالياسس ،مدير النشصاط
الجتماعي بالنيابة لـ«الشصعب““ ،أان عدد
ا◊اصصل Úعلى بطاقة معاق بولية
تندوف ،إا ¤غاية مارسس ا÷اري ،قد وصصل
إا 1360 ¤مسصتفيد ،منهم  833من ذوي
لعاقة بنسصبة .%100
ا إ
أكد أŸتحدث أن ألعدد Œاوز بكث Òما ” تسسجيله
خÓل نفسس ألفÎة من ألسسنة أŸاضسية وأن عدد
أŸعاق ÚأÙصس Úقد تزأيد بشسكل كب Òعما كان
ع- -ل- -ي- -ه .وأرج- -ع ألسس- -بب ،إأ ¤ت- -ك -ث -ي -ف أ◊م Ó-ت
ألتحسسيسسية دأخل ألعائÓت وألعمل ألكب Òألذي
قامت به مصسالح ألنشساط أ’جتماعي‡ ،ثلة ‘
وكالة ألتنمية أ’جتماعية وألتي أخذت على عاتقها
تسس -ج-ي-ل ك-ل أŸع-اق Úب-اŸن-اط-ق وأل-ق-رى أل-ن-ائ-ي-ة
بالو’ية ،وهو ما سساهم  -يضسيف أŸتحدث ‘ -
كسس -ر ح -اج-ز ألصس-مت وأق-ت-ن-اع أل-ع-ائÓ-ت بضس-رورة
تسس -ج -ي-ل وإأحصس-اء أب-ن-ائ-ه-ا م-ن ذوي أ’ح-ت-ي-اج-ات
أÿاصسة.
ج -اء ه -ذأ ع -ل -ى ه -امشس أ◊ف -ل أŸن-ظ-م ب-اŸرك-ز
أل-ث-ق-ا‘ أإ’سسÓ-م-ي Ãن-اسس-ب-ة أل-ي-وم أل-وطني لذوي

أ’حتياجات أÿاصسة ،ألذي شسهد تقد Ëعروضس
مسسرحية وغنائية ومعارضس من إأبدأعات أطفال
أŸرأكز ألبيدأغوجية.
كما شسهد أ◊فل ،ألذي حضسرته ألسسلطات أÙلية،
ت -وزي -ع أل -ع -دي-د م-ن أل-ك-رأسس-ي أŸت-ح-رك-ة وك-رأسس
كهربائية ودرأجات نارية على مسستحقيها.
ت-كشس-ف أإ’حصس-ائ-ي-ات أل-رسس-م-ي-ة Ÿدي-ري-ة ألنشساط
أ’جتماعي ،أن عدد أŸسستفيدين من منحة ذوي
أ’حتياجات أÿاصسة وأŸقدرة بـ 4000دج ،قد بلغ
 297مسستفيد ،منهم  155إأعاقة حركية و 122إأعاقة
ذهنية و 30من أصسحاب أإ’عاقة أŸتعددة.
من جهة أخرى ،يطالب سسكان بلدية أم ألعسسل
وق -ري -ة ح -اسس -ي خ -ب -ي ،ب -إانشس -اء م -رك -ز ل-ل-م-ع-اقÚ
ب -اŸن-ط-ق-ة وه-و م-ط-لب ي-ت-ج-دد م-ع ك-ل م-ن-اسس-ب-ة،
خاصسة وأن ألو’ية تتوفر على مركزين وحيدين
متوأجدين بعاصسمة ألو’ية ،وهو ما جعل من سسكان
هذه أŸناطق يناشسدون ألسسلطات من أجل –قيق
مطالبهم لرفع ألغ Íعنهم وعن أبنائهم.

تندوف :عويشش علي

الإدماج الجتماعي –ّد قائم

رفع اŸنحة مطلب ذوي ا’حتياجات اÿاصشة باŸدية
تطالب فئة ذوي الحتياجات اÿاصصة
باŸدية ،رفع منحة اŸعاق Úويتمسصكون
بذلك ،رغم تأاكيد وزيرة القطاع خÓل
زيارتها اŸيدانية للولية مؤوخرا ،أان ذلك
لمور الصصعبة وترى ا◊ل ‘
بات من قبيل ا أ
فتح اÛال للمعاق ‘ Úإانشصاء مؤوسصسصات
والندماج الجتماعي ،مذكرة بأان  4آالف
دينار هي منحة وليسصت راتبا وتقابلها
تغطية اجتماعية و›انية ‘ النقل
والتجهيزات ،والتكفل بالفئة ‘ إاطار
مشصروع اŸسصاعدين ‘ البيت ،الذي يعنى
Ãسصاعدة اŸعاق Úالذين تصصنف حالتهم
بالثقيلة جدا.
يدعو أŸعاقون أ÷هات أŸعنية ،خاصسة مديرية
أل -نشس -اط أإ’ج -ت -م -اع -ي ،ل Ó-ه -ت -م-ام ب-ه-م وت-وج-ي-ه
ألعمليات ألتضسامنية أ›ÈŸة لصسالح ألفئات ألتي
ت-ع-يشس هشس-اشس-ة ،ب-خ-اصس-ة م-ا ت-ع-ل-ق ب-اŸسس-اع-دأت

ألعينية على مدأر ألسسنة ،قائل Úلـ ““ألشسعب““ أن
أل -ت -ح -دي أل -ي -وم ه -و أإ’سس -رأع ‘ إأدم-اج ه-ؤو’ء ‘
أل -ع -م -ل وم -رأف-ق-ت-ه-م ‘ إأنشس-اء م-ؤوسسسس-ات صس-غÒة
◊املي ألشسهادأت منهم.
وعلمت ““ألشسعب““ من مصسادر مطلعة ،أنه ‘ ألوقت
ألذي طالبت فيه ألسسلطات أÙلية بضسرورة تهيئة
مدأخل أŸؤوسسسسات وأŸرأفق ألعمومية من أجل
أنسسيابية ألدخول ،سساهمت ألوكالة ألوطنية لدعم
ألشسباب ،منذ نشسأاتها“ ‘ ،ويل  20مشسروعا خاصسا
بهذه ألفئة ألهشسة.
م-ع أل-ع-ل-م ،أن م-دي-ري-ة أل-نشس-اط أ’ج-ت-م-اع-ي بهذه
ألو’ية ،سسطرت Ãناسسبة أ’حتفال باليوم ألوطني
ل -ل -م -ع -وق ،Úب -رن -ا›ا رم -زي -ا ب -اŸرك -ز أل -ن -فسس-ي
Óط -ف-ال أŸع-وق Úب-ط-ري-ق ذرأع
أل -ب -ي -دأغ -وج -ي ل  -أ
ألسسمار.

اŸدية :م .أام Úعباسش

األربعاء  ١٥مارسس ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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قوى تعود و أخرى تدخل أل ّسسباق

بقلم :الد كتور
ﬁمد العربي ولد خليفة

أ◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة ٢

  IIIعندما يسستيقظ ألعمÓق أآلسسيوي‘ ا÷انب اآلخر‚ ،د القارة اآلسسيوية
ب-ث-ق-ل-ه-ا ال-بشس-ري ال-ذي ي-زي-د ع-ل-ى نصس-ف
سسكان العا ⁄كله ،ومسساحتها الشساسسعة بÚ
اÙيط Úالهنـدي والهـادي هي ٤٤ . ٥٨
م -ل-ي-ون ك-ل-م  ،٢تÈز الصس Úال - -ت- -ي ت- -ع- -ود
حضساريا إا ¤اŸقدمة بدون ضسجيج كب،Ò
نقول تعود ألن إامÈاطورية الوسسط كانت
‘ م -ن -تصس -ف ال -ق -رن ال -ت -اسس -ع عشس -ر ق-وة
حضسارية كÈى نتيجة لÎاكم متواصسل قبل
حوا‹ أاربعة قرون ،شسهدنا بعضس معاŸها
القدÁة واŸعاصسـرة ‘ زيـارة لهـذا البلد
العمـÓق (من  ٠١إا ٠٦ ¤ديسسم)٢٠١٦ È
“ّكن هذا البلد العريق ‘ أاقل من ثÓثة
عقود من التفوق اقتصساديا على الوليات
اŸت -ح -دة ،واق -تصس-اده ي-ت-ف-وق اآلن م-رتÚ
ع -ل-ى ال-ي-اب-ان ال-ذي ك-ان ‘ ن-ه-اي-ة ال-ق-رن
اŸاضس -ي ي -ت -ف -وق ب -ث Ó-ث -ة أاضس -ع-اف ع-ل-ى
الصس ،Úومن اŸعروف أان الثورة الصسناعية
‘ ال -ي -اب-ان ان-ط-ل-قت ‘ م-ن-تصس-ف ال-ق-رن
التاسسع عشسر  ‘ ١٨٧٠عهد امÈاطورية
ميجي.
بالنسسبة للصس Úليسس ‘ األمر معجزات
وخ - -وارق ،ف- -ب- -اإلضس- -اف- -ة إا ¤إا‚ازات- -ه- -ا
ال-ت-اري-خ-ي-ة السس-اب-ق-ة م-ث-ل اخÎاع ال-بارود
وال -ورق وا◊ ÈوالسسÎات -ي -ج -ي-ة ا◊رب-ي-ة
بعنوان فن ا◊رب ،التي وضسعها سسون تزو
خمسسة قرون قبل اŸيÓد ،وهي أاسساسس
علم النفسس العسسكري ‘ العصسر ا◊ديث
الذي يسستهدف إاضسعاف معنويات العدو
وهزÁته من الداخل ،ورفع قدرة الطرف
اآلخر على الصسمود والثقة ‘ النتصسار،
ف -إان ن -هضس -ت -ه -ا ا◊ال -ي -ة ت-ع-ود إا ¤إادراك
قيادتها أان اإلنغÓق (ق ّصسة عصسابة األربعة
بقيادة زوجة ماوتسسي تونغ التي دمّرت
قسسما كبÒا ‡ا ُيسسّمى بالثقافة الدخيلة)،
وأاّن ضسعفها وهجمة القوى الكÈى الغربية
وال-ي-اب-ان ع-ل-ي-ه-ا ع-ن ط-ري-ق ت-قسسيمها إا¤
ﬁميات Œارية ( ،)ComptoirsوتنوË
شس -ع-ب-ه-ا ب-األب-ي-وم ي-ت-ط-لب ي-ق-ظ-ة تسس-ت-مّ-د
ط-اق-ت-ه-ا م-ن ت-ع-ال-ي-م كونفشسيوشس ا◊كيم،
وأاف -ك -ار م -اوتسس -ي ت-ون-غ ال-ث-وري-ة وان-ف-ت-اح
واسس-ع ع-ل-ى ال-ع-ا ⁄اÿارج-ي والسس-ت-ف-ادة
من كّل ا‚ازاته اŸعرفية والتكنولوجية
‡ا حققته جالياتها الكبÒة من تقّدم
و ّ
وثروة ونفوذ من سسنغفورة إا ¤قلب البلدان
الغربية والوليات اŸتحدة بوجه خاصس،
ونشس ‘ Òسس- -ي- -اق ال- -ت -ح ّ-ولت ال -كÈى ‘
الصس Úإا ¤أان هذا البلد تعّرضس Ÿا يشسبه
الربيع العربي خÓل أاحداث سساحة تيان
آان م Úسسنة  ١9٨9التي أاّدت إا ¤فرضس
الغرب لعقوبات إاقتصسادية وعزلة سسياسسية
‡ا دفع الصس Úإا ¤توثيق العÓقات مع
ّ
روسسيا ،وخاصسة ‘ ›ال الطاقة وتأاسسيسس
معاهدة شسانغاي سسنة  ٢٠١١التي Œمعها
م -ع روسس -ي -ا وك -ازاخسس-ت-ان وط-اج-اكسس-ت-ان
وأاوزباكسستان.

  IVروسسيا :مؤوشّسرأت ألعودة إأ¤أŸنافسسة ألدولية

ومن ب Úالتحولت الكÈى التي يشسهدها
العا ⁄منذ بداية هذا القرن يقظة عمÓق

آاخ-ر ه-و روسس-ي-ا ال-ف-ي-درال-ي-ة ،ب-ع-د ان-ه-يار
ال–اد السسوفياتي وتصسفيه ما ورثه من
امتداد جغرا‘ ونفوذ سسياسسي إايديولوجي
بعد ا◊رب العاŸية الثانية أاعلن التصسفية
واإلفÓسس رئيسسها األسسبق غورباتشسوف،
وع-ريضس-ة ات-ه-ام-ات-ه ل-ل-ن-ظ-ام الشسيوعي ‘
ك -ت -اب-ه الÈيسسÎوي-ك-ا أاو اŸك-اشس-ف-ة ال-ذي
اع -تÈه خصس -وم ال -ن -ظ-ام السس-وف-ي-ات-ي أاكÈ
اٌن -تصس -ار ل -ل -ن -ظ-ام ال-ل-يÈا‹ ط-ي-ل-ة ال-ق-رن
اŸاضس- -ي ،واÓŸح- -ظ أان غ- -ورب- -اتشس -وف
ال -ذي ي -ب-ل-غ اآلن  ٨٥سس-ن-ة م-ن ال-ع-م-ر قد
اعÎف ‘ ح - - -ديث م - - -ع ب- - -ي ب- - -ي سس- - -ي
الÈي -ط -ان -ي-ة ‘ أاوائ-ل ديسس-م ٢٠١٦ Èأاّنه
ارتكب خطأا كبÒا ‘ تشسخيصسه السسابق،
وأان ال- - -رئ- - -يسس ا◊ا‹ فÓ- - -د ÒÁب - -وتÚ
يسستحقّ كّل التأاييد واإلعجاب.
ن-ح-ن ن-ت-اب-ع ‘ ه-ذه السس-ط-ور أاط-روح-ت-ن-ا
اŸتمثلة ‘ عنوان هذا البحث وهي –ّول
م -ؤوشس -رات ال -ت -ق ّ-دم وال-قّ-وة وال-ن-ف-وذ ن-ح-و
القارة اآلسسيوية ،وما تتمتّع به من ثوابت
القّوة ، Constantes de puissance
وه-ي ك-ثÒة ب-ال-نسس-ب-ة ل-روسس-ي-ا ال-ف-ي-درالية
نذكر منها:
من الناحية التاريخية ا◊ضسارية لروسسيا
ت -اري -خ ع -ري -ق ي -ع -ود إا ٨٦٨ ¤ع-ام-ا ق-بل
اŸيÓ- -د ،و‘ سس -ن -ة ٨٨٢م ت -كّ-ونت ال-دول-ة
السسÓفية الشسرقية اŸوحّدة التي اٌعتنقت
اŸسسيحية وجعلت من الكنيسسة الشسرقية
األرث -وذكسس-ي-ة اŸذهب ال-رسس-م-ي ل-ل-دول-ة،
و ⁄تتأاثر بالغزو اŸغو‹ لروسسيا ب١٢٣٧ Ú
و .١٢٤٠
وروسس -ي -ا ال -ف -ي -درال-ي-ة ه-ي اآلن أاك Èدول-ة
مسساحة على اإلطÓق ،فهي تقÎب من
ضسعف مسساحة الصسÃ Úا يزيد على ١٧
مليون كم ،٢وبالتحديد ١٧ . ٠٧٥ . ٢٠٠
كم ،٢و–ت -ل اŸرت -ب-ة ال-ت-اسس-ع-ة م-ن ح-يث
عدد السسكان حسسب إاحصساء مارسس ٢٠١٦
( ١٤٦ . ٦مليون نسسمة).
ل -روسس-ي-ا ال-ف-ي-درال-ي-ة م-وق-ع ج-ي-وسس-ي-اسس-ي
متميز إاذ لها حدود مع  ١٤دولة ،ويشسكل
القسسم اآلسسيوي  % ٧٥من مسساحة روسسيا
ويعيشس فيه  % ٢٣من سسكانها و %٧٧من
بقية السسكان من القسسم األروبي ،ويفصسل
ب Úالقسسم Úسسلسسلة جبال أاورال.
لروسسيا حدود بحرية “تد على  ٣٧٦٥٣كم
م- -ن ال- -هضس- -ب- -ة اآلسس- -ي- -وي -ة إا ¤ال -ولي -ات
اŸتحدة والصس Úواليابان وحدود برية بـ:
 ٢٠ . ٢٤١كم.
اإلسس Ó-م ه -و ال -دي -ان -ة ال-ث-ان-ي-ة ‘ روسس-ي-ا
بنسسبة  %١٤من ›موع السسكان ،وقد وصسل
إا ¤ج- -ن- -وب روسس- -ي- -ا أاث- -ن- -اء ال- -ف -ت -وح -ات
اإلسس Ó-م -ي -ة ال -كÈى ل -ف -ارسس وب -ي -زن -ط-ا،
وينتشسر اإلسسÓم بوجه خاصس ب Úالشسعوب
الداغسستانية والتتار وكل الشسعوب الناطقة
ب- -ال- -ل- -غ- -ة الÎك- -ي- -ة ،وب -وج -ه ع -ام ت -وج -د
األغ -ل -ب-ي-ات اŸسس-ل-م-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة شس-م-ال
القوقاز ب Úالبحر األسسود وبحر القوقاز،
واإلسسÓم ‘ فيدرالية روسسيا هو مزيج من
التأاث Òالعربي الفارسسي الÎكي السس‘Ó
اŸتأاثر بنظام الÎبية والتعليم الروسسي.
D.V.Mukhetdinov: Russian
muslim culture: social reality
and concept.
يسس -م-ى ›م-وع ه-ذه الشس-ع-وب ب-دي-ان-ات-ه-ا
وث-ق-اف-ات-ه-ا ول-غ-ات-ه-ا با◊ضسارة الأوراسسية
 ،Eurasian civilisationولروسسيا
مسساهمات كبÒة ‘ روائع الفنون واآلداب
العاŸية نذكر منها على سسبيل اŸثال ‘
اآلداب ب- - -وشس - -ك Pushkin Úوغوغول
وت- - -ولسس- - -ت- - -وي Tolstoy
Gogol
وداسس -ت -ويسس-ك-ي  Dostoevskyوباليه
ال -ب -ولشس -ؤوي ال -ذي اسس-تضس-ف-ن-اه سس-ن-ة ١9٨١
ع -ن -دم -ا ك -نت ع -ل -ى رأاسس وزارة ال -ث-ق-اف-ة
والفنون الشسعبية.
ت -ع -ود روسس-ي-ا ال-ي-وم إا ¤اŸن-افسس-ة ع-ل-ى

تصسدر العاŸ ⁄ا تتوفر عليه من عمق
اسسÎات -ي -ج -ي وصس -ن-اع-ات م-ت-طّ-ورة ،ف-ق-د
ت -ف ّ-وقت ‘ ب-داي-ة السس-ب-اق ع-ل-ى اك-تشس-اف
ال - -فضس - -اء اÿارج - -ي ب - -أاول رائ - -د فضس- -اء
غاغارين وتكنولوجيات الصسواريخ العابرة
للقارات ،وﬁطة الفضساء بايكونور وثاÊ
مصسدر للطاقة ‘ العا ⁄وأاسساطيل Œوب
ال - -ب - -ح - -ار واÙي - -ط - -ات ،وه - -و م- -ن بÚ
اŸصس -دري-ن ال-ك-ب-ار ل-لسسÓ-ح حسسب م-رك-ز
اسس-ت-وك-هو ،SIPRI ⁄وق -د ا ٌرت-ف-ع ح-ج-م
صس -ادرات -ه-ا بـ  % ٣٧ب٢٠١٤ - ٢٠١٠ Ú- - -
م -ق -ارن -ة ب -ال-فÎة  .٢٠٠9 - ٢٠٠٥ول - -ه
عÓ- -ق -ات ت -ع -اون ق -دÁة وم -ت -ج ّ-ددة م -ع
ا÷زائ -ر ،وخ -اصس -ة ‘ ﬂت -ل -ف م -ي -ادي -ن
التكوين والتدريب قبل السستقÓل وبعده،
والطرف الروسسي يظهر اسستعدادا ورغبة
‘ تطوير عÓقات التعاون والصسداقة مع
ا÷زائر ،و‘ إاطار الحÎام اŸتبادل كما
أاّكد ذلك رئيسس الدوما (غرفة الŸÈان
األو ‘ )¤ف -ي -درال -ي -ة روسس -ي -ا ‘ زي -ارت -ه
ل -ل -ج -زائ -ر ب -دع -وة م-ن اÛلسس الشس-ع-ب-ي
الوطني بتاريخ  ٠٤و ٠٥نوفم.٢٠١٥È

  Vوجهان للقّوة أل ّصساعدة‘ سسهول ألهندوسس

ال- -ق- -طب اآلخ- -ر ال- -ذي ت- -تصس -اع -د ق -وت -ه
اإلق-تصس-ادي-ة وال-ت-ك-نولوجية ،ويتزايد وزنه
السسياسسي على السساحة الدولية هو الهند،
يعود حضسوره ا◊ضساري إا ٢٨٠٠ ¤و١٨٠٠
قبل اŸيÓد ‘ منطقة سسهل األنديسس بÚ
اÙي-ط ال-ه-ن-دي وج-ب-ال ال-ه-م-الي-ا ال-تي
تسسمى سسقف العا ،⁄باإلظافة إا ¤ثروة
مائية بعدة أانهار من أاهمها نهر الكا„
وب -راه -م -اب -وت -را ال -ت-ي “ت-د ‘ األراضس-ي
الهندية شسرقا وغربا.
م -ن ب Úم -ق ّ-وم -ات الصس -ع -ود أاو م -ؤوّهÓ-ت
القّوة :مسساحة شساسسعة تزيد على ثÓثة
مÓي Úكم ،)٣ . ٢٨٧ . ٢٦٣( ٢وهي البلد
الثا Êبعد الصس Úمن حيث عدد السسكان
الذي يزيد على مليار نسسمة (،)١ . ٢9٣
ولها حدود برّية وبحرية مع  ١٤بلدا ‘
شسبه القارة الهندية تزيد على  ١٥أالف كلم
( )١٥ . ١٦٣ك-ل-م ،ول-ل-ه-ن-د عÓ-ق-ة وث-ي-قة
ب -ا◊ضس -ارة اإلسس Ó-م -ي -ة ب -دأات ‘ ال -ق-رن
األول للهجرة منذ فتح ما وراء النهر أاو ما
يسس -م -ى ب Ó-د السس -ن -د ،وم-ا وراء ال-ن-ه-ر ‘
ال -نصس -وصس ال -ت -اري-خ-ي-ة ال-ق-دÁة ل-ل-ك-ت-اب

والرحالة اŸسسلم.Ú
وكانت الهند ‘ التاريخ الوسسيط مركز
تÓقي الطرق التجارية الكÈى عن طريق
Œارة ال - -ت - -واب - -ل وا◊ري - -ر ،وإا ¤ج - -انب
األغلبية التي تدين بالهندوسسية ()% ٧9 . ٨
من السسكان “ثل الديانة اإلسسÓمية (، ٢
 )% ١٤حسسب إاحصسائيات ،٢٠١١اإ ¤جانب
ديانات أاخرى مثل السسيخية والزرادشستية
التي أاوشسكت على النقراضس وكانت ديانة
فارسس (إايران ا◊الية) قبل اإلسسÓم ،و‘
الهند ا◊الية  ٢٣لغة رسسمية و ٤٠٠٠لغة
أاخ -رى ه -ي ل -ه -ج-ات ،غ Òأان ل-غ-ة ال-دول-ة
الرسسمية هي الهندية بأابجدية خاصسة ل
عÓقة لها با◊روف الÓتينية إا ¤جانب
اإلنكليزية.
يظهر ااهتمام العلماء اŸسسلم Úبالهند ‘
ال -دراسس -ة ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ه-ام-ة ال-ت-ي ق-ام ب-ه-ا
العا ⁄اŸوسسوعي أابو الريحان البÒو‘ Ê
أاواخ -ر ال -ق -رن ال-راب-ع ال-ه-ج-ري م-ن-تصس-ف
ا◊ادي عشس- -ر م- -ي Ó-دي ول -د ال -بÒو‘ Ê
مدينة خوارزم ‘ جمهورية أاوزباكسستان
ا◊ال -ي -ة ،ن -رى أان -ه ق-د ي-ك-ون م-ن اŸف-ي-د
التعريف بأاهم دراسسة له مازالت مرجعا
موثوقا للعلماء الهنود واŸهتمÃ Úاضسي
الهند القدÁة ،عنوانها –قيق ما للهند
من مقولة مقبولة ‘ العقل أاو مرذوله قام
فيه بدراسسة مسسحية شساملة وموضسوعية
ع-ن ال-ع-ق-ائ-د الشس-ائ-ع-ة ‘ ال-ه-ن-د وت-ن-ظيم
العائلة وعادات األكل واألعياد الهندوسسية
وخصسائصس اللغات السسائدة ،قد ل نبتعد
عن موضسوع هذه السسطور ،اإذا اأشسرنا اإ¤
أان هذا العا ⁄اŸوسسوعي قد سسبق عصسره
ب -ق -رون ع-دي-دة ف-ق-د ج-م-ع ب Úع-قÓ-ن-ي-ة
إاÁانويل كانط  ١٨٠٤ - ١٧٢٤ومقولته
عن العقل اÿالصس وŒريبية ديفيد هيوم
 ١٧٧٦ - ١٧١١ال -ت -ي ج -ع-لت م-ن ا◊سس
واŸشس-اه-دة اŸب-اشس-رة أاسس-اسس ك-ل ال-ع-ل-وم
التطبيقية.
فقد أالّف هذا العا ⁄أاك Ìمن  ١٠٠كتاب ‘
ا÷غ-راف-ي-ا وال-ف-ي-زي-اء وال-ك-ي-مياء والفلك،
ومن ب Úآاثاره العلمية اŸعتمدة اإ ¤اليوم
إاك -تشس -اف -ه ل -ك-ث-اف-ة اŸع-ادن م-ث-ل ا◊دي-د
والزئبق واللؤولؤو...
ومن ب Úالشسواهد على حضسور ا◊ضسارة
اإلسسÓمية ‘ الهند القلعة  -القصسر تاج
ﬁل ال- -ذي شسّ- -ي- -ده اإلمÈاط -ور اŸغ -و‹
اŸسسلم شساه جهان تخليدا لذكرى زوجته،

وهو من التحف اŸعمارية التي جمعت
ب Úف -ن -ون اŸع -م-ار اإلسسÓ-م-ي ال-ذي ب-ل-غ
ذروت -ه ‘ ال-عصس-ور اإلي-ران-ي-ة وال-ع-ث-م-ان-ي-ة
والهندية.
وقد اأّكد نائب رئيسس جمهورية الهند
السسيد ﬁمد حميد انصساري الذي زار
ا÷زائ -ر ب -ت -اري-خ  ١٧اإ ١9 ¤اأكتوبر
 ،٢٠١٦اأن بÓده ل تسستورد شسيئا من
اŸواد ال -فÓ-ح-ي-ة ول-ك-ن اسس-ت-طÓ-ع-ات
بعضس اŸوؤسسسسات الدولية تشس Òاإ ¤اأن
ال -ف -وارق ال -ط -ب -ق -ي -ة م -ازالت شس-اسس-ع-ة
وكذلك تشسغيل مÓي Úالأطفال باأجور
زه- - -ي- - -دة ،ف- - -ق- - -د ب - -ق - -ي حسسب ت - -لك
اŸوؤسسسسات اŸمهراجا ‘ كّل سسلطته
وام -ت -ي -ازات-ه ،وب-ق-ي ال-ك-ثÒون ي-ول-دون
وÁوت -ون ع -ل -ى ال -رصس -ي -ف و‘ ال -ف-ق-ر
اŸدقع .Intouchables
تسسارع صسعود الهند منذ  ١99١نتيجة
سس-لسس-ل-ة م-ن الإصسÓ-ح-ات الإق-تصس-ادي-ة
والنفتاح على السستثمارات الأجنبية
و‘ ب -داي -ة ال -عشس -ري -ة السس -اب -ق -ة ٢٠٠٢
ان- -خ- -فضس ال- -ع -ج -ز ال -ت -ج -اري اإ،%١ ¤
وت -زاي -د ال -ن -م -و ‘ السس -ن -وات ال -ت -ال -ي-ة
ليتجاوز الصس ÚويقÎب من رقم‘ Ú
سسنة  ،٢٠١٥وهي على وشسك اأن تتصسّدر
ال -ب -ل -دان ال-غ-رب-ي-ة (ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
والإ–اد الأروبي) ‘ تصسدير اŸواد
الصس-ي-دلن-ي-ة والسسيارات واللكÎونيات
وال›Èي -ات ،وت -ت -ق -دم ب-خ-ط-ى واث-ق-ة
نحو صسناعات الفضساء وخاصسة الأقمار
الصس- -ن -اع -ي -ة ،وق -د ّ” ‘ اأواخ -ر ٢٠١٦
اإطÓق ثÓثة اأقمار صسناعية اأ‚زها
م -ه -ن -دسس-ون ﬂتصس-ون ج-زائ-ري-ون م-ن
قاعدة اإطÓق هندية ،ومن اŸعروف
اأن ل -ل -ه -ن -د م -ا Áاث -ل سس -ي -ل -ي -ك -م ف-ا‹
الأم -ري -ك -ي لصس -ن -اع -ات الل -كÎون-ي-ات
وال›Èيات وهي اأك Èمنتج لÓأفÓم
السسينمائية Ãعّدل فلم كل يوم.
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إاعادة تهيئة  75قاعة عÓج ووحدات الكشسف واŸتابعة بتيبازة
كشسف وا‹ و’ية تيبازة على هامشض اÛلسض التنفيذي اŸتعلق بدراسسة ملف الصسحة والسسكان بالو’ية عن سسعي مصسا◊ه
’عادة تهيئة  75قاعة عÓج بإامكانيات مالية ﬁلية مع مطالبة مديريتي الصسحة والÎبية بإاعداد حصسيلة تقييمية لوضسعية
إ
وحدات الكشسف واŸتابعة التابعة لقطاع الصسحة اŸدرسسية ،مع اقÎاح تكلفة تقريبية لعملية إاعادة تهيئتها وترميمها.

صسلب باŸيلية
ورشسات مصسنع بÓرة للحديد وال ّ

فتح  ٢٠٠٠منصسب جديد ‘ عّدة اختصساصسات

اأوضس- - -حت السس- - -ل - -ط - -ات ال - -و’ئ - -ي - -ة
ب -خصس -وصض م -ل -ف ال -تشس-غ-ي-ل ب-ال-و’ي-ة
ومصس Òاآ’ف اŸناصسب التي وعدت بها
ه - -ذه ا’أخÒة Ãخ - -ت - -ل - -ف اŸشس - -اري - -ع
ال-ق-اع-دي-ة ا÷اري اإ‚ازه-ا بالو’ية،
اأن اŸئات من اŸناصسب ا÷ديدة سسيتم
ف -ت -ح -ه -ا ع -ل-ى مسس-ت-وى ورشس-ات مصس-ن-ع
ب Ó-رة ل -ل -ح -دي -د والصس -لب ب -اŸي -ل-ي-ة ‘
ا’أيام القادمة ،موؤكدة على اأن ما ’
ي -ق-ل ع-ن  2000م-نصسب شس-غ-ل ج-ديدة
سستفتح على مسستوى هذه الورشسات.

تيبازة :عÓء ملزي

وف -ي إاط-ار ع-م-ل-ي-ة ت-رق-ي-ة ال-ق-ط-اع وت-جسص-ي-د
ال-ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-حسص-ي-ن م-ج-مل الجوانب المتعلقة
بالتكفل بالمرضصى ،فقد تمّ تكليف مديريات
الصصحة والفÓحة واأ’شصغال العمومية لتشصكيل
لجنة تقنية تعهد لها مهمة انتقاء ا’قتراح
اأ’مثل المتعلق بإانجاز مدخل ثان لمسصتشصفى
فارسس يحي بالقليعة ،وذلك من بين  3دراسصات
ميدانية يتّم تداولها حاليا اأ’مر الذي سصيتيح
للوافدين الى ذات المسصتشصفى تجنب الزحام
الشصديد على مسصتوى السصوق البلدي للقليعة.
ك -م -ا ت ّ-م -ت ا’شص -ارة أايضص -ا إال-ى ضص-رورة ح-رق
مختلف النفايات الطبية بالمحرقة العمومية
ال -ك -ائ -ن -ة ب -مسص -تشص -ف -ى اأ’م -راضس ال -عصص -ب -ي-ة
ب-ال-ن-اظ-ور ،ب-ح-يث ي-ت-ط-لب م-ن ال-قائمين على

القطاع بالناحية الغربية نقل جميع النفايات
المعنية الى ذات المحرقة في بادرة تهدف
إال-ى ت-ك-ف-ل أام-ث-ل ب-ال-ج-وانب ال-ب-يئية والصصحية
ل -لسص -اك -ن -ة ب -ال -رغ -م م -ن ب-ع-د ال-مسص-اف-ة وقّ-ل-ة
ا’مكانيات المتوفرة.
تجدر ا’شصارة ،إالى أاّن قطاع الصصحة بتيبازة
يضصم حاليا  7مؤوسصسصات اسصتشصفائية بكل من
ال-ق-ل-ي-ع-ة وت-ي-ب-ازة وح-ج-وط وق-وراي-ة وسص-ي-دي
غيÓسس وشصرشصال ،إاضصافة إالى  4موؤسصسصات
عمومية للصصحة الجوارية تضصم في تركيبتها
عددا كبيرا من الملحقات على شصاكلة عيادات
م-ت-ع-ددة ال-خدمات و 98ق-اع-ة عÓ-ج ،ب-حيث
يسصتفيد كل أالف شصخصس من  202سصرير وكل
 32أالف سصاكن من عيادة متعددة الخدمات
وكل  6858سصاكن من قاعة عÓج ،فيما تتوزع

الموارد البشصرية بمعدل طبيب عام واحد لكل
 940سصاكن وعون شصبه طبي لكل  325سصاكن
وقابلة واحدة لكل  955سصاكن ،فيما تمّ تسصجيل
ن - -قصس ف - -ادح ع - -ل - -ى مسص - -ت - -وى م - -خ - -ت - -ل- -ف
ال -م -ؤوسصسصسص -ات ا’سص -تشص -ف -ائ -ي-ة ف-ي ال-ت-أاط-ي-ر
المخصصصس باأ’شصعة وا’نعاشس وإاعادة التكييف
ال -ح -رك-ي وأاع-وان ا’سص-تشص-ف-اء ال-ط-ب-ي ،إا’ أاّن
ه-ذه ال-ن-ق-ائصس تّ-م اسص-ت-دراك-ه-ا ب-ت-غ-ي-ي-ر ن-مط
وط-ب-ي-ع-ة ال-م-داوم-ات ال-م-ع-ت-مدة على مسصتوى
مختلف المؤوسصسصات الطبية ،اأ’مر الذي سصمح
بتسصجيل  2293140فحصس طبي خÓل العام
المنصصرم من بينها  254635فحصس متخصصصس
بمعية  10067عملية توليد ،كما اسصتفاد 42620
مريضس من ا’قامة لفترة  172724يوم على
مسص -ت -وى  945سص-ري-ر ب-م-خ-ت-ل-ف ال-مؤوسصسصات
ا’سصتشصفائية بالو’ية.

‘ إاطـــــار توسسيــــع الشّسبكــــة الو’ئيــــة

ربط  ٢554منزل بشسبكة الغاز ببومرداسض

أاشسرف وا‹ و’ية بومرداسض مداÊ
ف- -وات- -ي- -ح ع- -ل- -ى إاع -ط -اء إاشس -ارة ال -رب -ط
بشس -ب-ك-ة ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي ل-ف-ائ-دة 2554
عائلة شسملت أاحياء وقرى  5بلديات ‘
ك -ل م -ن ب -غ -ل -ي -ة ،زم-وري ،أاو’د ه-داج،
الثنية وقورصسو بعد سسنوات من اŸعاناة
‘ ان -ت -ظ -ار الÈام -ج ال -ق -ادم -ة ل -ت-ع-م-ي-م
ا’سستفادة والرفع من نسسبة الربط إا¤
حوا‹  60باŸائة.

بومرداسس :ز ــ كمال

ع-م-ل-ي-ة ال-رب-ط بشص-ب-ك-ة غ-از ال-م-دي-ن-ة ت-عتبر
الحصصة الثالثة التي اسصتفادت منها الو’ية في
الفترة اأ’خيرة بمجموع قارب  10آا’ف عائلة،
ع -ل-ى ال-رغ-م م-ن تضص-ارب اأ’رق-ام ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة
ل-ل-حصص-ة اأ’خ-ي-رة م-ا ب-ي-ن ال-رق-م ال-م-ق-دم م-ن
طرف السصلطات الو’ئية بمجموع  2554عائلة
وتصصريح والي الو’ية في الميدان ،الذي قدم
رقم  2660عائلة مقابل رقم مديرية توزيع
الكهرباء والغاز المقدر بـ  2534عائلة على
مسصافة  55كلم.
وبالعودة إالى تفاصصيل عملية التوزيع والغÓف
المالي المخصصصس لكل حصصة ،كشصفت اأ’رقام
المقدمة من طرف مديرية توزيع الكهرباء
والغاز لبومرداسس عن ربط  1579عائلة بحي

حوشس المخفي ببلدية أاو’د هداج على مسصافة
 17 ، 5كلم بكلفة  215مليون دينار 133 ،عائلة
بقرية سصيباو ببلدية بغلية على مسصافة  9كلم
ب-ك-ل-فة  64م -ل-ي-ون دي-ن-ار 241 ،ع-ائ-ل-ة بقرى
ت Ó-م -ع -ل -ي ،ذراع ال-دال-يسس ،ح-ي قÓ-ل وأاو’د
يوسصف ببلدية زموري على مسصافة  13كلم
وب-ك-لفة  48م-ل-ي-ون دي-ن-ار.ك-ما شصملت العملية

رب -ط  309ع-ائ-ل-ة ب-ق-ري-ة ذراع ال-زم-ام ببلدية
قورصصو على مسصافة  7كلم وبكلفة  28مليون
دينار 272 ،عائلة بقرى تيزويغين وأاو’د صصالح
ببلدية الثنية على مسصافة  7كلم وكلفة 17
مليون دينار ،مع فتح وكالتين تجاريتين في كل
م -ن أاو’د م -وسص -ى وب -ل -دي -ة خ -م-يشس ال-خشص-ن-ة
للتقرب من زبائن المؤوسصسصة.

اŸعرضض ا÷هوي للعسسل ومنتوجات اÿلية بسسيدي بلعباسض

تخفيـ ـ ـ ـضض ‘ األسسعـ ـ ـار ي ـ ـÎاوح ما ب ـ ـ ـ ـ ـ ١٠ Úو ٪٢٠

ت-ت-واصص-ل ب-السص-اح-ة ال-م-ح-اذية للقبة السصماوية
وسص -ط م -دي -ن -ة سص -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ف -ع -ال -ي-ات
المعرضس الجهوي للعسصل ومنتوجات الخلية
ب-مشص-ارك-ة  15ع -ارضص -ا ق-دم-وا م-ن م-خ-ت-ل-ف
و’يات الجهة الغربية والوسصطى من الوطن
ع -ل -ى غ -رار ال -ج -زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة ،ال -ب-ل-ي-دة،
ال- -م- -دي- -ة،ت -ي -ب -ازة  ،شص -ل -ف ،ع -ي -ن ت -م -وشص -نت
وت -ل -مسص -ان.ال -م -ع -رضس ال -م -ق -ام ف -ي ال -فضص -اء
المفتوح والذي أاشصرفت على تنظيمه جمعية
م -وكسص -ي ل-م-رب-ي ال-ن-ح-ل ل-ق-ي إاق-ب-ا’ م-ع-ت-ب-را
لسصكان المدينة الذين اعتادوا على مثل هذه
التظاهرات وهو ما وقفت عليه الشصعب خÓل
زيارتها للمعرضس حيث رصصدت العدد الكبير
Óسصتفسصار
للزوار الذين أاقبلوا على اأ’جنحة ل إ
ع-ن أان-واع ال-م-ن-ت-وج-ات ال-م-ع-روضص-ة وم-نافعها

ال -غ -ذائ -ي-ة والصص-ح-ي-ة وم-ن-ه-م م-ن راح ي-ق-ت-ن-ي
المنتوج بأاسصعار أاكد لنا الكثيرون أانها مخفضصة
ب-نسص-بة  10ف-ي ال-م-ائ-ة وح-ت-ى  20ف-ي ال-مائة
مقارنة بأاسصعار المنتوجات المعروضصة خارج
المعرضس فضص Óعن إاقتناءها بشصكل مضصمون
من المنتج وإالى المسصتهلك بعيد عن أاي لبسس
وت -دل -يسس.وحسصب ق-دوركشص-ار رئ-يسس ج-م-ع-ي-ة
موكسصي فإان مثل هذه المناسصبات هي فرصصة
للنحالين لتسصويق منتجاتهم باعتبار أان مشصكل
التسصويق ’ يزال من المشصاكل المطروحة
ب-ح-دة وال-ت-ي ت-ؤوّرق ه-ذه ال-ف-ئ-ة م-ن ال-م-ه-ن-يين
اأ’مر الذي دفع بالجمعية إالى التفكير في
إانشصاء تعاونية تسصالة التي تأاسصسصت منذ سصنتين
على أان تباشصر نشصاطها بعد ترميم مقرها
ال-م-ت-واج-د ب-ب-ل-دي-ة ب-ل-ع-رب-ي  ،ح-يث سص-ت-ت-كفل

التعاونية بتسصويق منتجات النحالين من عسصل
وم-خ-ت-ل-ف م-ن-ت-ج-ات ال-خ-ل-ي-ة فضص Ó-ع-ن دع-م
المربين بكل مسصتلزمات المهنة من معدات
ووسصائل فضص Óعن تكوين المهنيين وتلقينهم
كل التقنيات الحديثة المسصتعملة إ’نجاح هذا
النوع من النشصاطات الفÓحية.
وأاضص -اف كشص -ار أان ال -م -وسص -م ال -ح -ال -ي ي -بشص -ر
بموسصم وفير نتيجة التسصاقطات المطرية التي
شصهدتها المنطقة والتي سصاهمت في توفير
ال -غ -ذاء اأ’سص -اسص-ي ل-ل-ن-ح-ل م-ن ن-ب-ات-ات ب-ري-ة،
أاعشصاب وأاشصجار على أان يقوم النحالون نهاية
هذا الشصهر بجني محصصول الموسصم الحالي ،
ون -ق -ل ال -خ Ó-ي -ا إال-ى أام-اك-ن أاخ-رى ل-م-ب-اشص-رة
دورات إانتاج جديدة.

سسيدي بلعباسس  :غ شسعدو

جيجل :خالد العيفة

كما اأن مناصصب الشصغل الجديدة المزمع
ف -ت -ح -ه -ا ب-مصص-ن-ع بÓ-رة  -حسصب مصص-ال-ح
ال -تشص -غ -ي -ل ب-ال-و’ي-ة  -سص-ت-وّج -ه ب-ال-درج-ة
ا’أول-ى ’أصص-ح-اب ا’خ-تصص-اصص-ات ال-ت-قنية
م- -ن خ- -ري- -ج -ي ال -ج -ام -ع -ات وم -وؤسصسص -ات
التكوين المهني ،والتي تضصم حسصب اآخر
ا’إحصصاءات التي تم الكشصف عنها من قبل
مدير التشصغيل بالو’ية اأكثر من  30األف
بطال ،واعتمدت هذه ا’أخيرة اإجراءات
ج- -دي- -دة ،م- -ن اأج- -ل اإضص- -ف- -اء م -زي -د م -ن
الشص-ف-اف-ي-ة ع-ل-ى ع-م-ل-ية اسصتقطاب القوى
العاملة بمختلف الورشصات المفتوحة على
مسص -ت -وى ت -راب ال-و’ي-ة وت-ح-دي-دا مصص-ن-ع
ب Ó-رة ،م -ن خÓ-ل ت-ع-ل-ي-ق ق-وائ-م ب-اأسص-م-اء
البطالين الذين يسصتفيدون في كل مرة من
مناصصب شصغل بمختلف هذه الورشصات.

التّحسسيسض بخطر حوادث
المرور

شصاركت مصصالح اأمن دائرة جيملة في
اإط -ار الشص -راك -ة م -ع م -خ -ت -ل -ف ال -ه -ي -ئ-ات
والشص-رك-اء ال-ف-اع-ل-ي-ن ف-ي م-ج-ال السصÓمة
ال-م-روري-ة وب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ج-م-عية الروؤية
للتنمية ورعاية الشصباب والطفولة لجيجل،
ضصمن فعاليات خيمة السصÓمة المرورية
ل-ل-م-ن-اط-ق ال-ج-ب-ل-ي-ة وال-تي تم نصصبها على
مسصتوى الحاجز الثابت بالمدخل الغربي
ل- - - -ل- - - -م- - - -دي- - - -ن- - - -ة ،ت- - - -حت شص - - -ع - - -ار’« :
تسص- -رع...ا’أسص- -ب- -ق- -ي- -ة ل- -ل- -ح- -ي- -اة» ،وه -ذا
ب -مشص -ارك -ة ال -ه Ó-ل ا’أح -م -ر ال -ج-زائ-ري،
مديرية النقل ،مديرية ا’أشصغال العمومية
ل- -ل -و’ي -ة ،رئ -يسس دائ -رة ج -ي -م -ل -ة ،رئ -يسس
المجلسس الشصعبي البلدي لبلدية جيملة،
ال-ح-م-اي-ة ال-م-دن-ي-ة ،ف-رقة الدرك الوطني
وب -راع -م ال -كشص -اف -ة ا’إسص Ó-م -ي -ة ل -ب -ل-دي-ة
ج- -ي- -م -ل -ة ،اأي -ن ت -م م -ن خ Ó-ل -ه -ا اإع -ط -اء
اإرشصادات ونصصائح توعوية وطرق السصياقة
السصليمة وا’آمنة لفائدة السصائقين وكذا
ت- -وزي- -ع م- -ط- -وي- -ات خ- -اصص- -ة ب- -السصÓ- -م -ة
ال- -م- -روري- -ة ،ح- -يث ’قت ه- -ذا ال- -ح -م -ل -ة
ال-ت-حسص-يسص-ي-ة ت-ج-اوبا واسصتحسصانا كبيرين
لدى مسصتعملي الطريق.
واأطلق اأمن الو’ية ،في اإطار الحمÓت
التحسصيسصية والتوعوية التي ينظمها اأمن
الو’ية لفائدة تÓميذ المدارسس بمختلف
ا’أطوار ،حملة تحسصيسصية توعوية لفائدة
تÓ-م-ي-ذ ال-م-وؤسصسص-ات ال-ت-رب-وي-ة ل-ل-ط-ورين
ال-م-ت-وسص-ط وال-ث-ان-وي ج-ابت  27موؤسصسصة
م -وزع -ة ع -ب -ر اإق-ل-ي-م ا’خ-تصص-اصس ب-و’ي-ة
جيجل اسصتفاد منها  1298تلميذ وتلميذة،
ه -ذه ال -ح -م -ل -ة ت -م ت -اأط -ي -ره -ا م-ن ط-رف
اإط -ارات م -ن خ -ل -ي-ة ا’تصص-ال وال-عÓ-ق-ات
العامة ،ومصصالح الشصرطة القضصائية ،حيث
قدمت لهم نصصائح واإرشصادات حول الطرق
ال-م-ث-ل-ى والسص-ل-ي-م-ة لÓ-سص-تخدام العقÓني
وا’آمن لÓأنترنت ،والمخاطر الناجمة عن
سص -وء اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ،ك-ال-م-خ-اط-ر ال-دي-ن-ي-ة،
ا’ج- -ت- -م -اع -ي -ة ال -ن -فسص -ي -ة ،ا’ق -تصص -ادي -ة
وا’أم -ن -ي -ة .وب -ال-م-وازاة م-ع ه-ذه ال-ح-م-ل-ة
ال- -ت -حسص -يسص -ي -ة ،ت -م ال -ت -ع -ري -ف ب -ا’أرق -ام

الخضصراء للمديرية العامة لÓأمن الوطني
 ،1548رقم النجدة  17والرقم ا’أخضصر
المسصتحدث  104الخاصس بحا’ت اختفاء
اأو اخ- -ت- -ط- -اف ا’أط- -ف -ال ،وك -ذا ال -ف -ئ -ات
ال -هشص -ة ،اإل -ى ج -انب ت -ع -ري-ف-ه-م ب-ال-م-وق-ع
ا’إل-ي-ك-ت-رون-ي ال-رسص-م-ي ل-ل-م-دي-رية العامة
لÓ- -أم- -ن ال- -وط- -ن- -ي -www.algeriepo
lice.dzومواقعها عبر شصبكات التواصصل
ا’جتماعي فايسصبوك وتويتر.
وان-ت-هت اأشص-غ-ال ت-كسص-ي-ة ال-ط-ري-ق ال-رابط
بين حي  18فيفري (ا’إيكتي) والطريق
ا’إج-ت-ن-اب-ي ال-ج-ن-وب-ي ل-مدينة جيجل على
مسص- -اف- -ة ح- -وال -ي  01ك-ل-م ،ب-ال-خ-راسصنة
ال- -م- -زف -ت -ة ب -ع -د اأشص -غ -ال مسصت شص -ب -ك -ات
ال -ت -ط -ه -ي -ر ،ال -م -ي -اه الصص -ال -ح -ة ل -لشص-رب،
ا’ألياف البصصرية واإنجاز ا’أرصصفة.
وه- -دفت ه- -ذه ا’أشص- -غ- -ال ال- -ت -ي اأن -ج -زت
ب -غ Ó-ف م -ال -ي ي -ق-در بـ  60م-ل-يون دينار
جزائري ،اإلى تسصهيل حركة المرور عبر
ه -ذا ال -م-ح-ور ال-ذي يشص-ه-د ح-رك-ة ك-ب-ي-رة
ل - -ل - -م - -رك - -ب - -ات خ - -اصص - -ة خÓ- -ل م- -وسص- -م
ا’صصطياف ،كما يسصاهم في فك الخناق
عن منطقة تتميز بكثافة سصكانية معتبرة
اإضص- -اف- -ة اإل- -ى وج- -ود ك- -ل- -ي- -ات واإق- -ام -ات
جامعية.

تواأمة بين مسستشسفى جيجل
والمسستشسفى الجامعي
بالحراشض

اأكد مدير الصصحة بجيجل باأن زيارة الوفد
الطبي الذي تم اسصتقدامه من مسصتشصفى
الحراشس الجامعي سصتتبع بزيارات اأخرى
لوفود طبية جديدة من مسصتشصفيات اأخرى
بالجزائر في اإطار اتفاقيات التواأمة التي
اأب- -رم- -ه- -ا مسص- -تشص- -ف- -ى ج -ي -ج -ل م -ع ع -دة
مسص-تشص-ف-ي-ات ج-ام-ع-ي-ة ب-ال-جزائر واآخرها
مسص-تشص-ف-ى ت-ي-زي وزو ل-م-ت-اب-ع-ة المصصابين
ب-اأم-راضس مسص-ت-عصص-ي-ة ب-مسص-تشص-ف-ى ج-يجل
دون تكليفهم عناء التنقل اإلى العاصصمة اأو
قسص-ن-ط-ي-ن-ة وت-ح-دي-دا ال-مصص-اب-ي-ن ب-مرضس
السصرطان وكذا مرضصى القلب ،وقد تابع
ال -وف-د ال-ط-ب-ي ال-زائ-ر ال-ح-ا’ت ال-خ-اصص-ة
بالحوامل بقسصم الو’دة ،وا’إشصراف على
ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي سص-يسص-ت-ف-ي-د منها
م - -وؤّط - -رو قسص - -م ال - -ط - -ف- -ول- -ة وا’أم- -وم- -ة
ب -مسص -تشص-ف-ى ج-ي-ج-ل.وك-ان ال-وف-د ال-ط-ب-ي
المشصكل من عدة اأطباء ،قد حل بجيجل
وباشصر مهمته بقسصم النسصاء وا’أمومة على
مسصتوى مسصتشصفى الصصديق بن يحيى من
خ Ó-ل ا’إشص -راف ع -ل -ى م -ع -اي-ن-ة عشص-رات
النسصاء الÓئي تعّذر التعامل مع حالتهن
على مسصتوى مصصلحة التوليد بمسصتشصفى
جيجل ،والذي كان من المفروضس اأن يتم
ت-وج-ي-ه-ه-ن اإل-ى مسص-تشص-ف-ى قسص-ن-ط-ينة من
اأج -ل ال -وضص -ع خصص -وصص -ا ال Ó-ئ -ي ت-ت-ط-لب
حالتهن الخضصوع اإلى عمليات قيصصرية،
وعرف اإقبا’ كبيرا من قبل النسصاء بقسصم
ا’أم-وم-ة ع-ل-ى مسص-ت-وى مسص-تشص-ف-ى ج-يجل
منذ وصصول الوفد الطبي المذكور ،للظفر
بموعد كشصف لدى ا’طباء مختصصين في
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ق-يصص-رية والتوليد المشصكلين
لهذا الوفد الطبي ،والذي يشصرف على
م-ت-اب-ع-ة ال-ح-ا’ت ال-مسص-تعصصية التي تعذر
التكفل بها من قبل طاقم قسصم التوليد
بمسصتشصفى جيجل ،ناهيك عن ا’إشصراف
على فترة تكوينية لصصالح المشصرفين على
هذا القسصم ،حيث اسصتفادت  63مريضصة
من فحوصصات طبية خاصصة و 60فحصس
با’أشصعة و 17عملية جراحية في مجال
اأم-راضس ال-نسص-اء وال-ت-ول-ي-د ،واأشص-رف ع-لى
العملية  93اأطباء مختصصين.

الدبلومـاسسي
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أاغلق اŸنافذ أامام العائÓت وفتح ‡ّرا للّتجارة

اŸغرب يخرق اّتفاق وقف إاطـ ـÓق النّار من الكركرات

لزمة ال ّسشورية تدخل عامها ال ّسشابع
ا أ

كلمة العدد

تدم Òذاتي
فضشيلة دفوسس

لقطع الطّريق أامام
أاي تدّخل أاجنبي ﬁتمل

دول ا÷وار مطالبة بدور
ﬁوري ‘ حل األزمة اللّيبية
إاششتداد التّنافسس
ب ÚاÎŸشّشحÚ
للّرئاسشيات
الفرنسشية

التّضشييق على اليمÚ
اŸتطّرف ‘ غياب الÈامج

ششقيق
هدار
غولدين
يخطئ الهدف
ويضشل الطريق
وجهة نظر

األك -ي -د أاّن إال -ه -اب ال ّ-ن Ò-ان وإاشش -ع -ال ا◊روب أابسش -ط وأاسش -ه-ل ب-ك-ث Òم-ن
إاطفائها ،والواقع يبيّن لنا كيف –ّولت احتجاجات ششعبية نهاية 2010
وبداية Ÿ ‘ 2011ح البصشر إا ¤أازمات دولية وحروب مدمّرة حرقت
العديد من الدول العربية وعصشفت بأامنها ووحدتها ،ومع مرور الزمن
ازداد تعّقد هذه األزمات واششتبكت خيوطها ،وبات ا◊ل ضشائعا يتقاذفه
ف -رق-اء ال-داخ-ل ب-إاي-ع-از م-ن ج-ه-ات خ-ارج-ي-ة –ّرك-ه-م ك-ال-دم-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق
أاجنداتها اÿاصشة.
‘ Ÿح ال -بصش -ر ان -ت -ق -لت الح -ت-ج-اج-ات والن-ت-ف-اضش-ات الشش-ع-ب-ي-ة ت-خÎق
لمانة ،فإانّ الكث Òمن مطالب
ي إا ¤آاخر .ول أ
ا◊دود ،وتنتقل من بلد عرب ّ
الشّش- -ارع اŸن- -ت -فضض ك -انت مشش -روع -ة ،إا ¤أان ج -اء م -ن ركب م -وج -ة ه -ذه
ا◊ركات الحتجاجية وانحرف بها نحو الصشطدام الدموي الذي نعيشض
أاطواره اŸأاسشوية ‘ سشوريا واليمن وليبيا والعراق ،وبدرجات أاقل خطورة
‘ بلدان ششقيقة أاخرى.
‘ ظرف سشت سشنوات ،انتقلت السشاحة العربية من حالة الهدوء والسشكينة
إا ¤حالة الفوضشى والعنف ،و–ّولت إا ¤بؤورة توتر تتدّفق منها الّدماء
واŸآاسشي ،ول يبدو بعد كل هذه اŸدة ،أانّ أاحدا ربح هذه اŸعارك
الدونكيششوتية اŸقّززة أاو سشÒبحها ،بل على العكسض ،ففي ا◊روب األهلية
الكّل خاسشر مهما كان حجم النصشر الذي يحّققه ميدانيا ،واÿسشارة هنا ل
نقيسشها بالكلفة اŸادية الباهظة فقط ،وإاّنما بالثمن الذي يدفعه الششعب
من أارواحه ووحدته وثقته ‘ بعضشه البعضض.
فالشّشرخ الذي يحدثه الحÎاب الداخلي على الثقة والوحدة الششعبية
يكون من الصشعب معا÷ته ،وحتى إان “ت مداواته ،فهو حتما سشيÎك
ُندوبا ل Áحوها الّزمن.
سشتة أاعوام من القتتال والتدم Òالذاتي ،ول يبدو النفراج قريبا ،فرغم
كÌة اŸبادرات وتكاتف ا÷هود ،إاّل أاّن األزمات التي تعصشف بالدول
العربية مازالت مسشتعصشية على ا◊ّل الذي نراه ﬁصشورا ﬂنوقا بÚ
ق- -بضش- -ة أاط- -راف ت- -غّ- -ذي صش- -راع اإلخ- -وة -األع- -داء ب -األم -وال والّسش -لح،
وباإلرهابّي ÚاŸتعطّشش Úلسشفك الدماء ،وأايّ تسشوية سشياسشية ل Áكنها أان
ترى الّنور وتطبق على أارضض الواقع إاّل Ÿا تقبل هذه األطراف ذلك ،وهي
كما نرى ل تسشتعجل األمر باّŸرة ،فسشقوط مئات اآللف من القتلى،
وتششّرد ملي Úاللّجئ Úالهائم Úعلى وجوههم ،وتدم Òبلدان بأاكملها ل
يحّرك ششعرة من رأاسشها.
بالتأاكيد لو عاد الّزمن إا ¤الوراء ،فإاّن الشّشعوب التي هزت الشّشوارع ‘
مصشر وليبيا وسشوريا واليمن ‘ ششتاء  2010وربيع  ،2011كانت سشتفّكر أالف
مّرة قبل أان تخوضض «ثورتها» التي ضشلّت الطريق ودّمرت الدول ،ففي كل
األحوال الوضشع الذي انتفضشت ألجل تغيÒه ل Áكن مقارنته بالذي
انزلقت إاليه.
لكن رغم أانّ نهاية النفق تبدو بعيدة ،إالّ أاّن األمل قائم ‘ انفراج قريب.

هل تقود جهود التّسشوية إا ¤النفـراج؟
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أاغلق اŸنافذ أامام العائلت وفتح ‡ّرا للّتجارة

اŸغرب يخرق اّتفاق وقف إاطÓق النّار من الكركرات
ت- -كشش- -ف وث- -ي- -ق- -ة ل -وزارة
الشش - - - - -ؤوون اÿارج- - - - -ي- - - - -ة
ل- -ل -ج -م -ه -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة،
ح - - -ازت «الشش - - -عب» ع- - -ل- - -ى
نسش-خ-ة م-ن-ه-ا ،خ-رق اŸغرب
ال - -ف - -اضش- -ح لت- -ف- -اق وق- -ف
إاط- -لق ال- -ن- -ار ‘ م -ن -ط -ق -ة
الكركرات وإاتباعه سشياسشة
الكيل Ãكيال.Ú
وورد ‘ الوثيقة «أاّن النصش ا◊ر‘ لÓتفاقية
العسضكرية رقم  01اŸتعلقة بإاجراءات وقف
إاطÓ- - -ق ال- - -ن - -ار ب Úا÷يشض Úالصض - -ح - -راوي
واŸغربي ،يؤوّكد عدم Œاوز الطرف Úنقاط
ت -واج-ده-م-ا ي-وم وسض-اع-ة وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار
ال -ذي دخ -ل ح -ي -ز ال -ت-ن-ف-ي-ذ ي-وم  06سضبتمÈ
.»1991
وتضضيف أاّن «جدار العار اŸمتد على مسضافة
 2700كلم ،اÿط الذي يفصضل ب ÚاŸناطق
اÙررة واألراضض - - -ي اÙت- - -ل- - -ة ول Áك- - -ن
Œاوزه من قبل الطرف .»Úوحسضب ﬂطّط
ال -تسض -وي-ة رق-م  21360الصض- -ادر ع- -ن ›لسش
األمن بتاريخ  18جوان  ،1990فإانّ «ال ّ
طرفÚ
ملزمان بتطبيق إاجراءات وقف إاطÓق الّنار
إا ¤غاية نشضر لوائح الّناخب ‘ Úاسضتفتاء
تقرير اŸصض.»Ò
وي -ؤوّك -د ع-ل-ى «أاّن دخ-ول ال-ع-م-ل-ي-ة م-رح-ل-ت-ه-ا
الثانية يتطلب انسضحاب جزء هام من القوات
اŸغ -رب -ي -ة ،وŒم -ي -ع ا÷زء األك ‘ Èأام-اك-ن
–ّددها األ· اŸتحدة كي تكون بعيدة عن
مراكز التصضويت ،ويبقى انسضحابها نهائيا أاو
ب -ق -ائ -ه -ا م-رت-ب-ط ب-ن-ت-ي-ج-ة السض-ت-ف-ت-اء» .و⁄
ي -تضض ّ-م-ن ّﬂط-ط ال-تسض-وي-ة وإاج-راءات وق-ف
إاطÓق النار معابر ول بّوابات.

الكيل ÃكيالÚ

اقÎحت األ· اŸتحدة فتح معابر لتبادل
ال -زي-ارات ب Úال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي فّ-رق-ه-ا ال-غ-زو
اŸغ- -رب- -ي ،غ Òأاّن األم- -ر اصض- -ط -دم ب -رفضش
اŸغ -رب ق -ب -ول ف -ت -ح ال -ب-واب-ات واŸع-اب-ر ‘
ا◊زام العسضكري بدعوى أان ذلك ل يوجد ‘
ب-ن-ود ﬂط-ط ال-تسض-وي-ة وي-ت-ع-ارضش م-ع وق-ف
إاطÓق النار ،وأاوقف اŸغرب عملية تبادل
الزيارات العائلية سضنة  2014بشضكل نهائي.
لكن ‘ اŸقابل ،داسش الحتÓل على ذات
اıط- -ط سض -ن -ة  ،2001ح -ي -ن -م -ا ف -ت-ح ‡را
Ãن -ط -ق -ة ال -ك -رك -رات أاقصض -ى ج -ن -وب غ-رب
الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وط-ال-ب-ته األ· اŸتحدة
ب-وق-ف أاشض-غ-ال ال-ط-ري-ق ال-ت-ي ي-ق-وم ب-ب-ن-ائها،
ب -ال -ن -ظ-ر «ÿرق-ه الّسض-اف-ر واŸفضض-وح ل-ب-ن-ود
اتفاق وقف إاطÓق الّنار» .غ Òأاّن اŸغرب
واصض- -ل غّ- -ي- -ه ،ب- -ع- -د ع- -ج -ز األ· اŸت -ح -دة
واŸي -ن -ورسض -و ،م -ت -نّ-ك-را ل-نصش وروح ﬂط-ط
التسضوية التي ضضمنها إاجراءات وقف إاطÓق
النار.

Ÿاذا مع Èالكركرات؟

ق -ال وزي -ر خ -ارج -ي -ة ا÷م -ه -وري -ة ال -ع -رب-ي-ة
الصض -ح -راوي -ة إاّن ب -ع -ث -ة اŸي-ن-ورسض-و «اسض-م-ه-ا
الكامل بعثة األ· اŸتحدة لتطبيق اسضتفتاء
ت -ق -ري -ر اŸصض ‘ Òالسض -اق -ي -ة ا◊م -راء وواد
الذهب ،ول Áكن أان تزيد مهمتها للتجارة
والق -تصض -اد» ،رّدا ب -ذلك ع -ل -ى األم Úال -ع -ام
األ‡ي غوتÒسش الذي دعا إا ¤عدم عرقلة
ا◊ركة التجارية Ãنطقة الكركرات.
وحسضب اÿارج- - -ي- - -ة الصض- - -ح- - -راوي - -ة ،ف - -إاّن
اŸسضتعمر اŸغرب أانشضأا اŸمر الذي يربط
األراضض-ي الصض-ح-راوي-ة Ãوري-ت-ان-ي-ا ،كمتنّفسش
اق- -تصض- -ادي ج- -د خ -اصش ،ل -ت -م -ري -ر عشض -رات
الشّضاحنات اّÙملة ‘ أاغلبها باıدرات،
واسض-ت-دلت ب-ت-ق-ري-ر ك-ت-اب-ة ال-دول-ة األم-ري-ك-ية
الصضادر مؤوخرا ،والذي يكشضف أاّن «مداخيل
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بالبÓد ‘ أاتون ا◊رب ،كما دفعت أايضضا إا ¤اجتماع فرقاء
األزم- -ة ألول م- -رة ح- -ول ط- -اول- -ة م- -ف- -اوضض -ات واح -دة ‘
«جنيف »4قبل أاسضابيع.
و‘ هذا الشّضأان كتب أاحد اÈÿاء قائ« :Óل شضك ‘ أاّن
السضنة ونصضف السضنة اŸنقضضية على التدخل الّروسضي قد
ط -وت أاسض -وأا أان -واع السض -ي -ن -اري -وه-ات ال-ت-ي ك-انت م-رّج-ح-ة
ال -ت-ح-ق-ق آان-ذاك .اŸقصض-ود ب-ذلك اح-ت-م-ال سض-ي-ط-رة ق-وى
إارهابية على سضوريا ذي اŸوقع واألهمية السضÎاتيجيّ،Ú
كاد ذلك يحصضل (وهو حصضل جزئياً) بسضبب خطأا قاتل ‘
حسض -اب -ات ق -وى دول -ي -ة وإاق -ل-ي-م-ي-ة ك-ان ه-دف-ه-ا األسض-اسض-ي
اإلطاحة بسضلطة الرئيسش بشضار األسضد ،ولو عن طريق قوى
إارهابية (سضرعان ما تب Úأاّنها خارجة عن كل رقابة ذاتية
أاو عامة).
نشض -اط ال-ق-وى اإلره-اب-ي-ة ن-فسض-ه-ا ،ه-و م-ا ف-رضش أاج-ن-دة
جديدة جعلت ﬁاربة اإلرهاب ذات أاولوية :جزئيًا بالنسضبة
إا ¤البعضش وكلياً للبعضش الآخر.
الخÎاق ال- -روسض- -ي ،األسض- -اسض- -ي ‘ ه -ذا ا◊ق -ل ،ك -ان ‘
اسض -ت -غ Ó-ل األزم -ات الÎك -ي -ة م-ن أاج-ل إاح-داث ت-ع-دي-ل ‘
موقف حكومة أاردوغان وبناء عÓقة تعاون وتنسضيق معها،
قادت سضريعًا إا ¤اجتماعات أاسضتانة .أاثبتت هذه التبدلت
أاهميتها ،ما دفع األ· اŸتحدة (‘ شضبه غياب لواشضنطن
اŸسضتنزفة بأاخطاء وهفوات رئيسضها ا÷ديد) إا ¤النتقال
من دور اŸراقب ‘ أاسضتانة ،إا ¤دور الراعي واŸبادر ‘
جنيف.

لزمة ال ّسشورية
ا أ
تدخل عامها ال ّسشابع

هل تقود جهود
التّسصويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
إا ¤النفراج؟
لزم-ة الّسش-وري-ة الّ-دم-وي-ة ع-ام-ه-ا الّسش-ادسس
ط -وت ا أ
وه -ي ال -ي -وم ت -دخ-ل ع-ام-ه-ا الّسش-اب-ع دون أان ت-ظ-ه-ر
ل -لّ-ن-ف-ق اŸظ-ل-م ن-ه-اي-ة ،ودون أان ي-ت-حّ-ق-ق الن-ف-راج
ال -ذي ت -وق -ع -ن -اه ع -ل -ى أارضس ال -واق -ع رغ -م ا÷ه-ود
لنهاء فصشول هذا اŸسشلسشل
ال ّسشلمية التي تسشعى إ
ال -درام -ات -ي -ك -ي ،ال -ذي أاغ -رق أارضس الشش -ام ‘ دم-اء
أاب- -ن- -ائ- -ه -ا وح ّ-ول -ه -ا إا ¤م -وط -ن ل -ل -م -وت والره -اب
والنزوح والتششرد.
سش -ت -ة أاع -وام Ãآاسش -ي-ه-ا وآالم-ه-ا ،مّ-رت ع-ل-ى ان-دلع
لزمة السشورية ،التي تششّكل بالفعل واحدة من
ا أ
أاعقد وأافظع اŸعضشلت التي حصشدت أارواح مئات
لب -ري -اء وتسش ّ-ب -بت ‘ ن -زوح اŸلي،Ú
للف م -ن ا أ
ا آ
ف-ي-م-ا شش-ه-دت ال-ب-ن-ي-ة ال-تحتية والقتصشادية للبلد
ان -ه-ي-ارا ت-ام-ا ،دون ا◊ديث عّ-م-ا أا◊ق-ت-ه م-ن دم-ار
بالوحدة الوطنية وبرابط الثقة الذي ظل يجمع
لعهود وأازمة طويلة أابناء الششعب الواحد ‘ كيان
م -ت -ج -انسس ب-رغ-م اخ-ت-لف-ات-ه ال-دي-ن-ي-ة ،ال-ع-رق-ي-ة
والطائفية.
فضشيلة دفوسس

حمزة ﬁصشول

اŸغ- -رب م- -ن اıدرات ت- -ق -در بـ  23مليار
دولر سض- -ن- -وي -ا م -ن ›م -وع ن -ا 100 œمليار
دولر ،أاي ب - -نسض - -ب- -ة  23ب -اŸائ -ة م-ن ال-ن-اœ
القومي».

مبعوثون أا‡يون لل ّصصحراء
الغربية عرقلوا ‘ مهمتهم

تسضّلم  6دبلوماسضي Úملف الصضحراء الغربية
Óمناء
منذ سضنة  ،1990كمبعوث Úخاصض Úل أ
 ·ÓاŸت-ح-دة ،واج-ه-وا ج-م-ي-ع-ه-م
ال-ع-ام Úل -أ
ع -راق -ي -ل وضض -غ -وط م -غ-رب-ي-ة ب-ت-واط-ؤو ب-عضش
أاعضض - -اء ›لسش األم- -ن ال- -دو‹ ،ح- -الت دون
القيام Ãهمتهم األسضاسضية اŸتمثلة ‘ إاجراء

اسضتفتاء تقرير اŸصض ،Òوآاخرهم كريسضتوفر
روسش ال -ذي رفضش اŸغ -رب اسض -ت -ق-ب-ال-ه ع-دة
مرات.
 - 1جوهانسس مانسس
دب -ل -وم -اسض -ي سض-ويسض-ري ،عّ-ي-ن-ه األم Úال-ع-ام
 ·ÓاŸت -ح-دة خ-اف-ي ÒبÒي-ز دي
األسض -ب -ق ل  -أ
ك -وي Ó-ر ‡ّث Ó-ل-ه خ-اصض-ا ب-قضض-ي-ة الصض-ح-راء
الغربية بتاريخ  29أافريل  ،1990وظل ‘ هذه
اŸهمة حتى ديسضم.1991 È
 - 2صشاحب زاده يعقوب خان
دب -ل -وم -اسض -ي ب -اكسض-ت-ا ،Êعّ-ي-ن-ه األم Úال-ع-ام
 ·ÓاŸت -ح -دة ب -ط -رسش غ-ا‹ ‘
األسض -ب -ق ل  -أ
م- - -ارسش ‡ 1992ث Ó- -ل -ه خ -اصض -ا ب -قضض -ي -ة
الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ،وان-ت-هت م-ه-م-ته ‘ أاوت
.1994

لقطع ال ّ
طريق أامام
أاي تدّخل أاجنبي ﬁتمل

دول ا÷وار مطالبة بدور
ﬁوري ‘ حل األزمة الّليبية
ل تزال اŸعضشلة الّليبية تششّكل مصشدر قلق للمجتمع الدو‹
عامة ولدول ا÷وار على وجه اÿصشوصس باعتبار أان هذه
ن
لخÒة تضشّررت جّراء هذه ا أ
ا أ
لزمة ،وكل اŸؤوشّشرات تؤوّكد أا ّ
نسشبة هذا ال ّ
لزمة طريقها
ضشرر سشتزداد إان Œ ⁄د هذه ا أ
إا ¤ا◊ل ع Èال -ق -ن-وات الّ-ت-ف-اوضش-ي-ة الّسش-ل-م-ي-ة ،خ-اصش-ة وأاّن
ا÷ارة ل -ي -ب-ي-ا ت-ت-هّ-دده-ا سش-ي-ن-اري-وه-ات ق-ا“ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا
لقل  -ل قّدر الله
سشيناريو تقسشيمها إا ¤ثلثة مناطق على ا أ
 وثّ-م-ة أاط-راف تسش-ت-ث-م-ر ب-ق-وة ‘ ه-ذا السش-ي-ن-اري-و اÿب-يث،وتعمل على تغذيته من خلل العمل على تأاجيج اÿلفات
ب Úالفرقاء الليبي Úأاو من خلل دعم أاطراف على حسشاب
لجندات ضشيّقة وتدّخلت سشلبية ‘ اŸششهد
أاخرى خدمة أ
الليبي زادت من تعقيد الوضشع ،وتعطيل العملية السشياسشية
ل· اŸت-ح-دة اŸكّ-ل-ل-ة ب-إانشش-اء ح-ك-ومة وفاق
ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ا أ
وطني مدعومة من اÛتمع الدو‹ ،ولكنها  ⁄تتمّكن بعد
من السشيطرة على الوضشع بسشبب غياب جيشس وطني ليبي
قوي Áكنه أان يبسشط هيبة الدولة.
أام Úبلعمري
دول ا÷وار وبحكم ا◊دود التي تربطها مع الشضقيقة ليبيا كانت
ولتزال األك Ìتضضّررا من الوضضع الذي آالت إاليه ،خاصضة مع ازدياد

 - 3إايريك جينسشن
عّينه بطرسش غا‹ ‡ث Óخاصضا بالنيابة من
 1994وح -ت-ى  ،1997شض -ه -دت فÎت -ه ب -داي -ة
ع -م -ل -ي -ة «–دي -د ال -ه -وي -ة» Ÿن يسض -ت-حّ-ق-ون
اŸشضاركة ‘ اسضتفتاء تقرير اŸصض .Òأاصضدر
كتابا عن قضضية الصضحراء صضدر عام 2005
بعنوان« :ال ّصضحراء الغربية :تشضريح اŸأازق».
 - 4جيمسس بيكر
عّينه األم Úالعام السضابق كو‘ عنان عام
‡ 1997ث  Ó-ل -ه خ -اصض -ا ب -قضض-ي-ة الصض-ح-راء
الغربية ،حيث قّدم خطة تسضوية للنزاع أاقّرها
›لسش األم - -ن ال - -دو‹ ب - -ق- -راره رق- -م 1429
الصضادر ‘  30جوان .2002
 - 5بي Îفان فالسشوم
·Ó
دبلوماسضي هولندي ،عّينه األم Úالعام ل أ

اÿطر اإلرهابي ‘ هذا البلد الذي وجد فيه تنظيم داعشش اإلرهابي
وجماعات إارهابية أاخرى البيئة اŸثلى للتواجد ،سضيما ‘ ظل غياب
‡ا سضّهل من مهّمة تلك
الدولة ورموزها ‘ الكث Òمن اŸناطق ّ
ا÷ماعات اŸتحالفة مع جماعات التهريب وا÷رÁة اŸن ّ
ظمة ،التي
وج - - - -دت ه- - - -وامشش ك- - - -بÒة
لÓ- -سض- -ت- -ق- -رار وال- -ت- -م -دد ‘
األراضض - -ي ال- -ل- -ي- -ب- -ي- -ة ،وم- -ن
أاراضض- -ي- -ه -ا اسض -ت -ه -داف أام -ن
واسض- - - -ت - - -ق - - -رار دول ا÷وار،
ون-ت-ي-ج-ة ل-ذلك –ّولت ل-ي-ب-ي-ا
إا ¤ق -اع -دة خ -ل-ف-ي-ة ل-ت-ن-ف-ي-ذ
ال - -ك - -ث Òم - -ن ال - -ع- -م- -ل- -ي- -ات
اإلره - - -اب- - -ي- - -ة ‘ ا÷زائ- - -ر،
تونسش ،مصضر والنيجر.
ك- -ان ال- -ت- -دخ- -ل ال- -عسض- -ك -ري
األجنبي ‘ ليبيا سضنة 2011
سضببا مباشضرا ‘ تعّفن الوضضع
وازدي - -اد ح - -ال - -ة ال- -ف- -وضض- -ى
وال - -تسض ّ- -ي- -ب ،خ- -اصض- -ة ب- -ع- -د
اسضتغÓل الناتو لÓئحة 1973
التي ن ّصضت على إاقامة حظر
جوي ‘ ليبيا (◊ماية اŸدني )Úليطلق عملياته العسضكرية ،التي تبÚ
أاّنها تسضتهدف بشضكل مباشضر رموز ومؤوسضسضات الدولة الليبية ،و”ّ
بالفعل تصضفية القذا‘ وإاسضقاط نظامه على أايدي الثوار الليبيÚ
اŸدعوم Úمن الناتو ‘ .تلك األثناء كانت ا÷ماعات اإلرهابية
ترسضم اÿطط وتعد العدة لتنفيذ أاجنداتها بعدما وجدت أاخÒا
فرصضتها ال ّسضانحة ،وÁ ⁄ر الكث Òمن الوقت حتى تف ّ
طن العا ⁄إا¤
حجم اÿطأا الفادح الذي ارتكب ‘ ليبيا ،وكانت البداية بسضقوط
شضمال ما‹ ‘ أايدي تلك ا÷ماعات ،وا÷ميع يعرف بقية ما حدث.
إاّن الّرهان ا◊قيقي الذي يجب أان ترفعه دول ا÷وار هي أان ل تصضبح

اŸتحدة كو‘ عنان ‡ث Óله خاصضا بقضضية
الصضحراء الغربية بتاريخ جانفي  .2005وقد
“ّي-زت م-هّ-م-ة ف-السض-وم ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه عام 2007
ب -ال -ولي-ات اŸت-ح-دة ج-ولت ﬁادث-ات ألول
مرة ب Úالبوليسضاريو واŸغرب لكنها  ⁄تفضش
إا ¤نتائج بسضبب تعنّت الطّرف اŸغربي.
 - 6كريسشتوفر روسس
·Ó
دبلوماسضي أامريكي ،عيّنه األم Úالعام ل أ
اŸت -ح -دة السض -اب -ق ب -ان ك-ي م-ون ‘ ج-ان-ف-ي
 2009مبعوثا خاصش للصضحراء الغربية ،وأاعلن
ع -ن اسض-ت-ق-ال-ت-ه ‘  06م -ارسش  ،2017واّت-ه-م
اŸغرب بعرقلة جهود عمل البعثة األ‡ية،
ورفضش الح- -تÓ- -ل اسض- -ت- -ق -ب -ال -ه ‘ أاك Ìم -ن
مناسضبة.

األح- -داث ال- -ت -ي ط -ب -عت اŸشض -ه -د السض -وري خ Ó-ل السضت
سضنوات اŸاضضية ،كانت مليئة باŸآاسضي واŸد وا÷زر على
ﬂتلف أاصضعدتها ،وقد بدأات األزمة صضغÒة Ãظاهرات
واحتجاجات تفجرت ‘ مارسش  ،2011كامتداد Ÿا شضهدته
بلدان «الّربيع اŸريع» من انتفاضضات ،وككرة الثلج أاخذت
األزم -ة ت -ك Èوت -أاخ-ذ م-ن-ح-ن-ي-ات تصض-اع-دي-ة خ-طÒة ح-ت-ى
وصض-لت إا ¤ظ-ه-ور ت-ن-ظ-ي-م «ال-دول-ة اإلسضÓ-م-ي-ة» الره-اب-ي
وجماعات دموية أاخرى حّولت األرضش ال ّسضورية إا ¤مسضلخ
بشضري رهيب ،كما حولت دول بعينها ذرة الشضام إا ¤سضاحة
◊رب تخوضضها عن بعد دون رأافة بحال من يدفع ثمنها
الباهظ.

بداية الكابوسس

 ⁄ي -ك -ن أاسض -وأا اŸتشض -ائ -م Úي -ظ-ن ب-أاّن اŸظ-اه-رات ال-ت-ي
شضهدتها مدينة درعا منتصضف مارسش  ،2011سضتتحّول بعد
أاشضهر إا ¤حرب طاحنة “تد لسضنوات و–صضد األرواح
وتدّمر اŸدن وتعصضف باألمن والسضتقرار ،فقد سضارعت

›ّرد أاطراف متفّرجة على اŸشضهد الليبي ،إاذ ل يجب أان يتكّرر
ال ّسضيناريو ال ّسضوري ‘ ليبيا أاين فقدت الفواعل الداخلية دورها “اما
لصضالح الفواعل اإلقليمية والدولية ،وهذه اıاوف جعلت دول ا÷وار
الّليبي تعقد الكث Òمن الجتماعات وتطلق اŸبادرات اŸتتالية إلنهاء
األزم- -ة ال- -ل -ي -ب -ي -ة ال -ت -ي ك -ان
آاخ- -ره- -ا اŸب -ادرة ال -ث Ó-ث -ي -ة
ا÷زائ- - -ري- - -ة ،ال- - -ت - -ونسض - -ي - -ة
اŸصض - - - -ري - - - -ة م- - - -ع ا◊رصش
الشضديد على أان يكون ا◊ل
سض-ي-اسض-ي-ا ول-ي-ب-ي-ا خالصضا يتّوج
حوار بيني ليبي  -ليبي يكون
برعاية أا‡ية وبدعم من دول
ا÷وار التي ل يجب أان يكون
ل- - -ه - -ا ›رد دور ث - -ان - -وي ‘
مسضأالة تعنيها بالدرجة األو¤
أاو Ãع -ن -ى آاخ-ر ع-ل-ي-ه-ا ق-ط-ع
ال -ط -ري -ق أام -ام أاي ت -دخÓ-ت
أاجنبية سضواء كانت عسضكرية
أاو سض -ي -اسض -ي-ة ل-ك-ي ل ت-ت-ح-ول
ل -ي -ب -ي -ا إا ¤ح -ل -ب -ة ل -تصض -ف -ي -ة
حسض -اب -ات وت -ن -ف-ي-ذ أاج-ن-دات
تدفع ثمنها ،كما حدث ‘ سضوريا ألن الوضضع ‘ ليبيا ل يتحّمل أاي
تدّخل أاجنبي آاخر قد يفتح األبواب مشضرعة أامام ا÷ماعات اإلرهابية
التي ل تريد ◊الة الفوضضى والتسضيب أان تنتهي ‘ ليبيا.
إاّن التطورات األليمة التي شضهدتها ليبيا واŸعاناة التي يكابدها شضعبها
الشّض -ق -ي -ق ك-انت اÈّŸر ال-وح-ي-د Ÿواق-ف ا÷زائ-ر الّ-رافضض-ة ل-ل-ت-دخ-ل
األجنبي ‘ هذا البلد ا÷ار ،وهذه هي اŸعركة التي ل تزال ترافع من
أاجل كسضبها ‘ كل اŸنابر الدولية واإلقليمية لتجنيب ليبيا شضبح تدخل
عسضكري ثا Êيقضضي نهائيا على كل آامال ا◊ل ال ّسضلمي ‘ ليبيا،
ويغرقها ويغرق كل اŸنطقة ‘ اÛهول.
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ال -ق -ي -ادة الّسض -وري -ة إا ¤اح -ت -وائ -ه-ا م-ن خÓ-ل السض-ت-ج-اب-ة
Ÿطالب اÙتج ÚاŸشضروعة ،وأاقّر الّرئيسش بشضار األسضد
‘ خ- -ط- -اب- -ه األول ب- -ع- -د الح- -ت- -ج- -اج -ات ‘  31مارسش
إاصضÓحات عميقة إا ¤جانب تشضكيل حكومة جديدة رفعت
حالة الطوارئ اŸعمول بها منذ عام  ،1963وأاطلقت سضراح
عدد من اŸعتقل Úالسضياسضّي.Ú
Óسضد اصضطدمت بجدار من التعّنت
لكن اليد اŸمدودة ل أ
والتصضعيد ،وّŒلى بوضضوح مند البداية بأانّ الذين حّركوا
الشّض- -ارع الّسض- -وري ك- -م- -ا ‘ شض- -وارع ع- -دة ب- -ل- -دان ع -رب -ي -ة
أاخرى،كان هدفهم الوحيد هو إاحراق ذرة الشضام بحرب
أاهلية مدّمرة.
وبحلول شضهر ماي كانت األزمة السضورية قد دخلت أاول
فصضولها الدموية ،لتتوا ¤الفصضول ترسضم مشضاهد العنف
والّدمار ،وأامام هذا الّتصضعيد ال ّ
Óمتناهي ،بدا العا ⁄وكأاّنه
جل أاي مبادرة جدية أاو ﬁايدة لتسضوية
متواطئا ،فلم نسض ّ
هذه اŸعضضلة ،وكل ال ّسضاع Úلل ّسضÓم ظاهريا ،كانوا ‘

ججون ا◊رب بانحيازهم ألحد أاطرافها ،أاما
الباطن يؤو ّ
بكاءهم على أاوضضاع الشّضعب ال ّسضوري فلم تكن ‘ الواقع
غ Òدموع “اسضيح ل أاك Ìول أاقل.
و ⁄تتوّقف مؤوامرة هؤولء عند تأاجيج ال ّصضراع ب Úأابناء
الوطن الواحد ،بل زرعوا تنظيما إارهابيا –ت مسضّمى
«داعشش» حتى تكتمل لعنة تكالبهم على سضوريا.

لكن التحول الذي نتكلم عنه  ⁄يأات بأاي ثمار ا ¤حّد اآلن،
فتعقيد الصضراع  -كما يضضيف نفسش اÿب -Òيتطلب بذل
جهود دولية تشضارك فيها واشضنطن من موقع سضليم ومتعاون
وجدي ،كما ينبغي أان تشضارك ‘ إا‚احها القوى اإلقليمية
اŸع-ن-ي-ة ب-ع-د إادخ-ال ت-ع-ديÓ-ت ج-وه-ري-ة ع-ل-ى م-واق-ف-ه-ا،
وخصضوصضًا ‘ ›ال الندفاعات اŸذهبية اŸتفاقمة التي
يسضتفيد اإلرهابيون منها إا ¤أابعد ا◊دود .هذه ليسضت
“نيات ،فخطر اإلرهاب  ⁄يسضتثنِ أاحداً ،والتصضدي له
واجب ا÷ميع.
و‘ امتداد ذلك ،ينبغي للقوى السضورية نفسضها ‘ ،السضلطة
واŸعارضضة ،أان تعتمد مقاربات جديدة تواكب مسضاعي
التسضوية فتوفر الكث Òمن الوقت واŸعاناة واÿسضائر،
فضض ًÓعن أاهميتها اÿاصضة ‘ الدفاع عن وحدة سضوريا
أارضضًا وشضعباً ومؤوسضسضات.
وتزداد أاهمية ذلك ،مع جسضامة اıاطر القائمة بسضبب
كÌة ال Óّ-ع-ب Úوالّ-ط-ام-ع ÚواŸغ-ام-ري-ن ع-ل-ى اŸسض-ت-ويÚ
الدو‹ واإلقليمي .ليسش من دون معنى أان يحذر كثÒون
من «سضيناريوات تقسضيم إاذا ما فشضلت التسضويات» .واقعياً،
ال -ت -قسض -ي -م ق -ائ -م ،ح -ال-يً-ا ‘ ،سض-وري-ا و‘ غÒه م-ن ب-ل-دان
األزمات العربية .تكريسش التقسضيم هو ما ُيخشضى منه ‘
حال اسضتمرار ال ّصضراع وسضقوط التسضويات».

قبل نحو سضنة ونصضف عرفت األزمة ال ّسضورية –ّول كبÒا
بدخول روسضيا عسضكريا إا ¤جانب النّظام كرد فعل على
تعاظم خطر الرهاب ،الذي بات تهديدا مفتوحا على
اŸنطقة بأاسضرها ،وأايضضا لتحقيق بعضش توازن الرعب أامام
ال-دع-م ال-غ-رب-ي والق-ل-ي-م-ي اŸف-رط ل-لمعارضضة اŸسضّلحة،
وق -د دف -عت الن -تصض-ارات ال-ك-بÒة ال-ت-ي حّ-ق-ق-ت-ه-ا ال-ق-وات
السضورية على األرضش إا ¤تغي Òاÿطاب الذي كان متداول
من طرف اÛتمع الدو‹ ،فلم يعد رحيل األسضد مطلبا
ألح -د ول ح -ت -ى ل -ل -ذي-ن رف-ع-وا السضÓ-ح ‘ وج-ه-ه ،وزّج-وا

م -ه -م -ا اخ -ت-ل-فت ال-رؤوى واŸواق-ف م-ن األزم-ة السض-وري-ة
وأاطرافها ،ف Óبد للجميع أان يدّعم ويؤوّيد ا◊ل السضياسضي
لوقف آالة القتل وسضفك الدماء ،ويعمل ألجل إاقرار التوافق
والتعايشش حفاظا على وحدة الÎاب السضوري وشضعبه.
ومهما طال أامد األزمة ،فالوصضول إا ¤حلّها آات ل ﬁالة،
فلبنان خرج من حرب أاهلية طاحنة اسضتمّرت  15عاما،
والشضيء نفسضه حصضل ‘ اليمن بصضورة أاو بأاخرى ،ول نرى
أاي ع -ائ -ق ي -ح -ول دون ت -ك -رار ه -ذه ال -ت-ج-ارب إاذا م-ا قّ-رر
ال ّسض -وري -ون ‘ ج -ان -ب -ي الصض -راع ت -ق -د Ëمصض -ل-ح-ة سض-وري-ة
ووحدتها على جميع العتبارات األخرى.

نقطة الّتحّول

ّ ﬁ
طات ومبادرات

ليجاد حل
فششلت سشلسشلة مبادرات أاطلقتها أاطراف عدة إ
لزمة السشورية على مدى  6سشنوات ،واصشطدمت خصشوصشا
ل أ
لسش- -د وت- -دخ- -ل
ب - -اÿلف ع - -ل - -ى مصش Òال - -رئ - -يسس بشش- -ار ا أ
لق -ل -ي -م -ي-ة وال-دول-ي-ة‡ّ ،ا ح-ال دون ح-ل ه-ذه
لط -راف ا إ
ا أ
اŸعضشلة الششائكة ،وهذه سشلسشلة هذه اŸبادرات.
❊ اŸبادرة العربية
 2نوفم :2011 Èا÷امعة العربية تعلن مبادرة تضضمن وقف العنف
واإلفراج عن اŸعتقل Úوسضحب ا÷يشش من اŸدن ،وحرية حركة
اŸراقب Úالعرب والصضحفي.Ú
لكن اŸبادرة فشضلت وعّلقت ا÷امعة العربية عضضوية سضوريا فيها ،ثم
فرضضت عليها عقوبات غ Òمسضبوقة.
❊خ ّ
طة عنان
 12أافريل  :2012سضريان وقف إلطÓق النار Ãوجب خطة Ÿبعوث
األ· اŸتحدة وا÷امعة العربية كو‘ عنان ،لكنه  ⁄يصضمد أاك Ìمن
سضاعات ،وما لبث عنان أان اسضتقال من منصضبه.
❊ مؤو“ر جنيف 1
 30جوان  :2012اّتفقت ›موعة عمل مؤولفة من الوليات اŸتحدة
والصض Úوروسضيا وفرنسضا واŸملكة اŸتحدة وأاŸانيا وتركيا وجامعة
الدول العربية ‘ مدينة جنيف على مبادئ مرحلة انتقالية ،لكن
األطراف اŸعنية بالنزاع  -من ال ّسضورّي ÚوغÒهم  -اختلفوا على
تفسض Òهذه اŸبادئ ،فاعتÈت واشضنطن أان التفاق يفسضح اÛال
أامام مرحلة «ما بعد األسضد» ‘ ،ح Úأاّكدت موسضكو وبك Úأان تقرير
مصض Òاألسضد يعود للسضوري ،Úوهو األمر الذي تتم ّسضك به ا◊كومة
السضورية حتى اآلن.
❊ مفاوضشات جنيف 2
 22إا 31 ¤جانفي  2014أاشضرف الوسضيط الدو‹ (السضابق) األخضضر
اإلبراهيمي على هذه اŸفاوضضات التي انتهت إا« ¤طريق مسضدود»
بسضبب خÓفات ب Úالطرف.Ú

وكان أابرز اÓÿفات أاّن وفد النظام السضوري أاصضّر على وضضع قضضية
«اإلرهاب» على رأاسش بنود جدول أاعمال اŸفاوضضات ،بينما “ ّسضك
وفد اŸعارضضة بإاعطاء األولوية للبند اÿاصش بتشضكيل هيئة حكم
انتقا‹.
و‘  13ماي اسضتقال اإلبراهيمي بدوره بعد أاك Ìمن عشضرين شضهرا
من ا÷هود العقيمة ،وخلفه ‘ هذا اŸنصضب اإليطا‹ السضويدي
سضتفان دي ميسضتورا ‘ جويلية .2014
❊ ﬁادثات فيينا
 30أاكتوبر  :2015بعد مرور شضهر على بدء ا◊ملة ا÷وية الروسضية ‘
سضوريا دعما للنظام ،اجتمعت  17دولة ‘ فيينا  -بينها روسضيا
والوليات اŸتحدة وفرنسضا ،وحضضرت إايران للمرة األو - ¤وذلك
لبحث ا◊ل السضياسضي ‘ سضوريا ،واّتفق اÛتمعون على السضعي إا¤
وضضع أاطر انتقال سضياسضي ،بينما اختلفوا على مسضتقبل بشضار األسضد.
❊ مؤو“ر جنيف 3
 25فيفري  :2016عقدت هذه اŸفاوضضات بالتزامن مع دخول
األزمة السضورية عامها السضادسش ،لكنها فشضلت ‘ النهاية بسضبب
خÓفات ب Úالنظام واŸعارضضة حول مسضتقبل األسضد ككل مرة.
❊  27فيفري  :2016اّتفاق لوقف األعمال القتالية يدخل حّيز الّتنفيذ
Ãب-ادرة م-ن واشض-ن-ط-ن وم-وسض-ك-و ،ويسض-ت-ث-ن-ي اره-اب-ي-ي تنظيم الدولة
اإلسضÓمية وجبهة النصضرة التي أاعلن زعيمها أابو ﬁمد ا÷ول‘ Ê
 28جويلية  2016فك الرتباط مع القاعدة وتغي Òالسضم إا« ¤جبهة
ف -ت -ح الشض -ام» ،وان -ه -ار الت -ف -اق ب -ع -د خ-روق م-ت-ك-ررة م-ن األط-راف
اŸتناحرة.
❊ مفاوضشات غ Òمباششرة
 14إا 24 ¤مارسش :مفاوضضات غ Òمباشضرة ب Úالنظام واŸعارضضة
برعاية األ· اŸتحدة ‘ جنيف دون أاي تقدم ملموسش.
❊ –رير حلب
 22ديسضم :2016 Èالّنظام ال ّسضوري يعلن سضيطرته على حلب بكاملها.

ا◊ل السصياسصي

❊خ ّ
طة روسشية تركية
 29ديسضم :2016 Èالرئيسش الروسضي فÓد ÒÁبوت Úيعلن التوصضل
إا ¤اتفاق ب Úالنظام السضوري واŸعارضضة اŸسضلحة على وقف شضامل
إلطÓق النار ‘ سضوريا بضضمانة روسضية وتركية ،وقد أاعلنت أاطراف
األزمة التزامها بهذا التفاق الذي Áهد Ÿفاوضضات سضياسضية.
و‘ إاطار التفاق ،أاعلنت موسضكو بدء السضتعدادات Ùادثات سضÓم
تعقد ‘ العاصضمة الكزاخية أاسضتانا ‘ جانفي .2017
❊ مؤو“ر اسشتانة
 23جانفي ‚ 2017ح مؤو“ر اآلسضتانة ‘ جمع الوفدين ال ّسضوري
الرسضمي من ناحية ،وفصضائل اŸعارضضة اŸسضلحة من ناحية أاخرى،
حول الطاولة نفسضها ،و‘ الغرفة نفسضها ‘ سضابقة لها الكث Òمن
ال -دللت اŸسض -ت -ق -ب -ل-ي-ة ،ف-ا÷ان-ب-ان وضض-ع-ا الّسضÓ-ح ج-ان-ب-ا ،وب-دأاوا
التفاوضش على التفاصضيل كمقدمة للتفاوضش على ا◊ل السضياسضي.
❊ مؤو“ر جنيف 4
 23فيفري  :2017بدأات ا÷ولة الرابعة من اŸفاوضضات برعاية األ·
اŸت -ح -دة ‘ م -ق-ر اŸن-ظ-م-ة األ‡ي-ة Ãدي-ن-ة ج-ن-ي-ف السض-ويسض-ري-ة،
وانتهت يوم  3مارسش  ،2017وحضضرها وفدا الّنظام واŸعارضضة
ال ّسضورّي.Ú
و“ّكن اŸشضاركون الذين قادهم دي ميسضتورا من التوصضل إا ¤اتفاق
على جدول أاعمال يتكّون من أاربع «سضÓل» ،هي:
السض -ل -ة األو :¤ال -قضض -اي -ا اÿاصض-ة ب-إانشض-اء ح-ك-م غ Òط-ائ-ف-ي يضض-م
ا÷ميع ،مع األمل ‘ التفاق على ذلك خÓل سضتة أاشضهر.
السضلة الثانية :القضضايا اŸتعلّقة بوضضع جدول زمني Ÿسضودة دسضتور
جديد ،مع األمل ‘ أان تتحّقق ‘ سضتة أاشضهر.
السضلة الثالثة :كل ما يتعلق بإاجراء انتخابات حرة ونزيهة بعد وضضع
دسضتور ،وذلك خÓل  18شضهرا– ،ت إاشضراف األ· اŸتحدة ،وتشضمل
السضوري Úخارج بÓدهم.
السضلة الرابعة :إاسضÎاتيجية مكافحة اإلرهاب وا◊وكمة األمنية وبناء
إاجراءات للثقة اŸتوسضطة األمد ،وأاعلن ‘ ختام مؤو“ر جنيف  4عن
ج -ول -ة ج -دي -دة م -ن اŸف -اوضض -ات ب Úوف -دي اŸع -ارضض -ة وال -ن -ظ -ام
السضوري Úاليوم.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشصعب

إاشصتداد التّنافسس ب ÚاÎŸشّصح Úللّرئاسصيات الفرنسصية

التّضضييق على اليم ÚاŸتطّرف ‘ غياب الÈامج

لضصافة إا ¤بروز
عناصصر مؤؤثّرة جّدا ‘ مسصار اÎŸشّصح Úتارة إاعÓميا وتارة أاخرى قضصائيا ،با إ
لخر.
مؤاقف علنية Œاه تفضصيل الؤاحد عن ا آ
اŸلحظون عن خلفياتها ،وماذا يراد منها؟ هل هو
جمال أاوكيلي
البحث عن الّرئيسس «اÿارق للعادة» أاو «السصوبرمان»؟
من ال ّصصعوبة Ãكان اليوم اسصتقراء مسصتجّدات ا◊ملة ليسس كذلك ،الّرسصالة السصياسصية الواضصحة جاءت على
ا’نتخابية ‘ فرنسصا نظرا لتعّقد اŸشصهد السصياسصي لسصان سصفÒي فرنسصا ‘ اليابان والو’يات اŸتحدة،
اأ’ول عبّر عن رفضصه العمل مع لوبان ‘ حالة اعتلئها
بتدّخل
هذا هو ا◊راك حاليا ‘ هذا البلد الذي ينتظر قصصر سصّدة ا◊كم ،والثا Êيعت Èفوز لوبان بالكارثة.
اإ’ل -ي -زي ي -وم  ٤م -اي ال -ق -ادم الّشص -خصس ال-ذي ي-خ-ت-اره وهذا ا’عتقاد راسصخ لدى السصياسصّي Úالفرنسصّي‘ Ú
الفرنسصيّون ،ليتولّى إادارة شصؤوونهم لعهدة جديدة ما بعد ع -دم ت -رك مّÎشص-ح-ة ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ح-ي-ازة م-ق-ال-ي-د
ال ّسصلطة ‘ فرنسصا ،وهذا بكل الطّرق اŸتاحة ،وهذا
فÎة حكم هو’ند ،واŸهّمة ليسصت بال ّسصهلة بتاتا.
ه- -ذا ال- -ت- -وّج- -ه ال -ق -ائ -م ع -ل -ى سص -ل -وك اّÎŸشص -ح ‘ Úبتعبئة كل اأ’وسصاط القادرة على منع لوبان من الوصصول
‡ارسصتهم ال ّسصابقة وا◊اضصرة ،طغت على اأ’ولويات إا ¤قصصر اإ’ليزي ،وقد حّذر هو’ند من ذلك مؤوّخرا
اأ’خ -رى اŸت -ع -ارف ع -ل -ي -ه-ا ع-ن-د ال-ف-رنسصّ-ي Ú-أا’ وه-ي عندما ’حظ ذلك السصجال العقيم لدى اÎŸشّصح،Ú
لسصف وحلّ الذين بإامكانهم صصناعة الفارق بدعوتهم إا ¤ا◊ضصور ‘
الّتركيز على الÈامج ،هذا اŸسصعى غاب ل أ
ّﬁله التّقييم الّذاتي Ÿاكرون ،لوبان ،هامون وفيون ،اŸيدان بد’ من تلك اŸعارك الدوكنشصوتية.
‡ا وّلد الكث Òمن ا◊ذر ،خوفا من تأاليب الّرأاي العام ه-ذه ال-ت-خّ-وف-ات السص-ي-اسص-ي-ة مشص-روع-ة لدى الفرنسصّي،Ú
ّ
برفضصهم اليم ÚاŸتطّرف الذي قد يؤوّدي إا ¤ما ’
على أاحد منهم.
وقد اعتدنا ‘ ا◊ملت ا’نتخابية الفرنسصية أان يقاسس يحمد عقباه ،خاصصة Œاه اŸهاجرين وهذا باّتباع ما
اÎŸشّصح Ãدى قدرته على إايجاد البدائل للسصياسصات أاقدم عليه ترامب ‘ الو’يات اŸتّحدة .هذه التّجربة ’
ال ّسصارية اŸفعول ،وتقد Ëاأ’فكار البنّاءة وا’قÎاحات يراد إاعادة إانتاجها ‘ فرنسصا ،ويتم تفاديها بكل ما هو
اŸثمرة التي تخدم ال ّصصالح العام ،وتزيد ‘ إاثراء ملّفات متاح من إامكانيات ،و’ نندهشس من اÙاو’ت الّرامية
شصائكة كال ّضصرائب ،الّتغطية ا’جتماعية ،سصاعات العمل ،إا ¤الّتحالفات البعيدة عن اأ’نظار من أاجل التكتل ضصد
اأ’جور ،غ Òأاّن هذه اÙاور ليسس لها أاثر اليومŸ ،اذا لوبان يوم  ٤ماي دون اأن تدرك وزن هذه التّفاهمات
ال ّ-ظ -رف -ي -ة ،وتشص -ع -ر رئ -يسص -ة ا÷ب -ه -ة ال -وط -ن -ي -ة ب -ه-ذه
يا ترى؟
ما أاخفى هذا الّتنافسس كي يكون ‘ مقّدمة انشصغا’ت اإ’سصÎات -ي -ج-ي-ة ال-ت-ي ت-نسص-ج خ-ي-وط-ه-ا ع-ل-ى أاّن ا÷م-ي-ع
اÎŸشّصح Úهو التدخل القوي واŸؤوثّر لوسصائل اإ’علم ،ضصّدها ،و’ يريدون أان تتولّى الّرئاسصة إاّ’ ‘ حالة ما
التي حسصمت ‘ كيفية توجيه هذا ا◊دث نحو ما يخدم أاعطاها ال ّصصندوق.
نوايا الكث Òمن الّلوبيات القادرة على صصناعة الّرئيسس والّرهان كل الّرهان على العمل خلل هذه اŸرحلة من
القادم ،هذا ما تتخّوف منه لوبان التي يتّهم أانصصارها أاج -ل ات -ب -اع ال ّ-ط -رق ال -دÁق -راط-ي-ة ‘ ه-ذه اŸن-افسص-ة
الشّص -رسص -ة ،وك -ل ه -ذه ا◊سص -اب -ات اŸت-ع-اق-ب-ة  ⁄تسص-م-ح
مدير جريدة «لوموند» بالوقوف إا ¤جانب ماكرون.
هذا الواقع السصياسصي فرضصته هذه الّركائز فرضصا على بالتمعن ‘ الÈامج وطرحها للّرأاي العام بقدر ما هو
ا÷ميع ،ويلحظ ‘ الوقت الّراهن أاّن هناك تشصكيل ال ّسص -ع -ي ل -ع -دم ت -رك ال -ت -ط -رف يصص -ع-د إا ¤ا◊ك-م ،و’
للّرأاي العام لصصالح مرشّصح مع ،Úبدأات البوادر اأ’ولية نسصتغرب لهذا الّتغي ‘ ÒاŒاه البوصصلة انطلقا من
م -ن خ -لل ا’سص -ت -ط -لع -ات أان ي -ع-ت-ل-ي اŸراتب اأ’و ¤مقتضصيات اŸرحلة القادمة ‘ تسصي Òالشّصأان الفرنسصي.
بالّنسصبة للمÎشّصح ماكرون ،فإانّ وضصعيته ا◊الية سصياسصيا
بتفّوقه بنقاط عن الذي يليه.
وبالنّسصبة للفرنسصيّ ،Úفإاّن الوافد القادم إا ¤اإ’ليزي وشصعبيا تسصمح له بأان يحتل ال ّصصدارة ‘ التّرتيب العام،
فصصل ‘ أامره ضصمنيا ،بعد أان تزعزعت وضصعية كل من كونه الشّصخصصية اأ’ك Ìهدوءاً ‘ تسصي Òحملته بعيدا عن
ف -ي -ون اأ’ج -ور ال -وه -م -ي-ة ،ول-وب-ان اق-ت-ط-اع أارصص-دة م-ن ال -فضص -ائ -ح اŸال -ي-ة ،وه-و ب-ذلك ي-ح-ظ-ى ب-اأ’سص-ب-ق-ي-ة ‘
ا’–اد اأ’وروب -ي .ه -ذه ال -ه -ج -م -ة اإ’ع-لم-ي-ة ي-تسص-اءل ا◊ركية الّراهنة من حيث ا◊ضصور دون أاي صصراخ أاو

و

جهة نظر

لسص - -رائ - -ي - -ل - -ي - -ة
لع Ó- -م ا إ
ن- - -ق- - -لت وسص- - -ائ - -ل ا إ
التصصريحات الغاضصبة واŸؤاقف اŸتشصنّجة التي
لسصÒ
لسص-رائ-ي-ل-ي ا أ
أاد ¤ب -ه -ا شص-ق-ي-ق الضص-اب-ط ا إ
” أاسصره أاثناء العمليات
هدار غؤلدين ،الذي ّ
ال-عسص-ك-ري-ة ال-ت-ي ك-ان ي-ن-ف-ذه-ا ج-يشس ال-ك-يان
لخ Òعلى قطاع غزة صصيف
خÓل عدوانه ا أ
ال -ع-ام  .2014وق -د ب -دا شص -ق -ي -ق ه -دار غ -اضص-بً-ا
ومسص -ت -ف -زًا ،وح -ان -ق ً-ا وسص -اخ -ط ً-ا ع -ل -ى ح -رك -ة
لسصÓمية «حماسس» ،التي يعتقد أان
اŸقاومة ا إ
ذراع -ه-ا ال-عسص-ك-ري ك-ت-ائب الشص-ه-ي-د ع-زال-دي-ن
ال -قسص -ام ،ه -ي ال -ت -ي “ك -نت م -ن أاسص -ر شص-ق-ي-ق-ه
و‚حت ‘ إاخ - -ف - -ائ- -ه ،وم- -ا زالت –ت- -ف- -ظ ب- -ه
وضصبا ٍ
ط وجنؤٍد آاخرين كانؤا يشصاركؤن معه ‘
ال- -ع -دوان ،وي -ط -ل -ق -ؤن ال -ن -ار ع -ل -ى اŸؤاط -نÚ
ال-ف-لسص-ط-ي-ني ،Úويدمرون بيؤتهم ومسصاكنهم،
لسصرائيلي Úالذين
وغÒهم من اŸسصتؤطن Úا إ
تسصللؤا إا ¤أارضس القطاع ‘ مهامّ خاصصة ،إال أان
عناصصر أامنية فلسصطينية تعنى بأامن ا◊دود
اشص-ت-ب-هت ب-ه-م واك-تشص-ف-ت-ه-م ،فقامت بتؤقيفهم
واعتقالهم.
إا’ أان شصقيق هدار قد طرق الباب اÿطأا ،وسصلك
الطريق اŸسصدود ،وبد’ً من أان يوجه خطابه إا¤
رئيسس حكومة كيانه اŸتشصبث بالسصلطة وا◊ريصس
على اŸنصصب ،وإا ¤وزير ا◊رب ا◊ا‹ والسصابق
وقادة أاركان جيشصه ،الذي أاثبت تقرير مراقب الدولة
أانهم جميعاً يتحّملون كامل اŸسصؤوولية عن ›ريات
ب جام غضصبه على حركة
ونتائج ا◊رب ،قام بصص ّ
حماسس ،وأاطلق ضصدها سصيلً من التهديدات والوعود
العنيفة ،متوعداً إاياها بأاشصد العواقب ،وﬁذراً إاياها
باأ’سصوإا ‘ حال  ⁄تقم بإاطلق سصراح شصقيقه ،أاو
الكشصف عن مصصÒه وبيان حاله ،وطالب حكومة كيانه
ب -الضص -غ -ط ع -ل -ى ح -رك -ة ح -م -اسس وت -ه-دي-د ق-ي-ادت-ه-ا
واسص -ت -ه-داف رم-وزه-ا وع-ن-اصص-ره-ا ،وال-تشص-دي-د ع-ل-ى

ضصوضصاء ،وإا‰ا يعتمد على إاقناع اآ’خر ليسس بطريقة
اإ’شصÎاكيّ Úالّتقليدّي ،Úولكن با’نفصصال وإايجاد ذلك
ال -ه -امشس ‘ ال ّ-ت -ع -ب Òع -ن اآ’راء ب-دون تسصّ-ل-ط ال-ق-ي-ادة
اŸباشصرة.
وبالّتوازي مع ذلك ،فإانّ بونوا هامون تاه ‘ هذه ا◊ملة
لسصف ،ماعدا بعضس الّتصصريحات من
و’ يظهر له أاثر ل أ
ه -ن -ا وه -ن -اك ،أاّم -ا ف -ي-ون ف-ق-د قّ-رر اÿوضس ‘ خ-ي-اره
بالّرغم من كل ما حصصل متحديا ا÷ميع ،يوميا تكشصف
قضصايا تخ ّصصه لكن ماضس ‘ قناعاته ،ينظر إا ¤نفسصه
‡ا يراعي مصصالح جناحه السصياسصي ،وهذا اسصتنادا
أاكّ Ì
إا ¤اأ’صصوات التي – ّصصل عليها ‘ البداية ’ Áكنه
التخلي عنها هكذا ،وهي ‘ اأ’صصل عقد معنوي مع
منتخبه.
وقد فهم جوبي هذه اŸسصأالة فهما جّيدا ،غ Òأاّن ما
حدث لفيون يحتمل أان يجر ا÷مهورّي Úإا ¤هزÁة
ن -ك -راء ’ ي -راه -ا م-رّشص-ح-ه-م ‘ ال-وقت ا÷اري ع-ن-دم-ا

أاعمته اأ’ضصواء ونشصوة حب ا’نتصصار ،وهذا من حّقه
كمÎشّصح ’ يخذل أاولئك الذين وضصعوا فيه هذه الّثقة
لربح معركة الّرئاسصة.
و‘ خضصم كل هذا ال ّضصجيج ،ما تزال ماري لوبان تقاوم
من أاجل فرضس وجودها ‘ هذا الفضصاء بالرغم من كل
ذلك اÙيط اŸعادي لها ،خوفا من أافكارها التي ’
تتماشصى مع قيم ا÷مهورية الفرنسصية كما يرى ذلك
السصياسصيون ‘ فرنسصا ،وسص Èاآ’راء الذي يظهر من حÚ
آ’خر يجعلها ‘ تصصنيف يخيف الكث Òأايديهم على
قلوبهم من تصصّدر لوبان ا’سصتطلعات ،ويجدونها ‘
اإ’ليزي دون شصعورهم بذلك ،ونقصصد اأ’طراف اأ’خرى
التي تتنازع على طروحات إايديولوجية دون إادراك هذه
التحديات اŸتعلّقة بزحف اليم ÚاŸتطّرف كموضصة ‘
أاوروبا.
هذا هو اÿلط السصياسصي ا÷اري خلل هذه ا◊ملة،
وهو إابعاد لوبان ‘ غياب الÈامج.

شضقيق هدار غولدين يخطئ الهدف ويضضل الطريق
أاسصراها ومعاقبتهم،
وتشص- -دي- -د ا◊صص- -ار
ع- -ل -ى ق -ط -اع غ -زة،
وال - - -ت - - -وق- - -ف ع- - -ن
تزويدهم
ب -اÙروق -ات ع-ل-ى
أان-واع-ه-ا ،وا’م-ت-ناع
ع- - - -ن إام- - - -داده- - - -م
بالكهرباء أاو بالوقود
اŸسص - - -ت - - -خ - - -دم ‘
تشصغيل ﬁطة توليد
ال-ك-ه-رب-اء ،والتوقف
ع -ن إادخ -ال ق -واف -ل
بقلم د .مصصطفى يؤسصف اŸؤون وال- - -بضص - -ائ - -ع
اللداوي
واإ’سص- -م- -نت وم- -واد
كاتب وباحث فلسصطيني البناء وغÒها.
كما طالب اÛتمع
اإ’سصرائيلي بالتعاطف مع عائلته وعوائل بقية ا÷نود
اأ’سص -رى ،وال -ع -م -ل ع -ل-ى إاغ-راق صص-ف-ح-ات ال-ت-واصص-ل
ا’جتماعي اıتلفة بدعوات اإ’فراج عن شصقيقه،
وخلق أاجواء ضصاغطة على آاسصريه ،واعت Èأان ا÷ميع
ق -ادٌر ع -ل -ى اŸسص-اه-م-ة واŸشص-ارك-ة ،ل-دف-ع اÛت-م-ع
الدو‹ للتعاون والتعاطف معهم ،والعمل إا ¤جانبهم
Ÿمارسصة أاقصصى الضصغوط على حركة حماسس ،التي
يجب أان تسصتجيب إانسصانيًا للدعوات الدولية ،وتفرج
عمن تتحفظ عليهم من ا÷نود اأ’حياء أاو رفاتهم إان
كانوا قتلى.
كان ينبغي على شصقيق هدار أان يتوجه إا ¤حكومة
ك-ي-ان-ه ورئ-يسص-ه-ا ،وي-ط-ال-ب-ه-م ب-ا’سصتجابة إا ¤شصروط
اŸق-اوم-ة ،وت-ل-ب-ي-ة ط-ل-ب-ات-ه-م ،واŸواف-ق-ة ع-ل-ى ع-ق-د
لسصرى مع كتائب القسصام“ ،امًا كما
صصفقة تبادل ل أ
واف -قت ع -ل -ى ع -ق -د صص -ف -ق-اٍت مشص-اب-هٍ-ة ‘ السص-اب-ق،
وعليهم ا’سصتفادة من Œربتهم مع جلعاد شصاليط

وال -ت -ع -ل -م م -ن-ه-ا ،ب-دً’ م-ن إاضص-اع-ة ال-وقت ،وت-ع-ط-ي-ل
إاجراءات الصصفقة ،واŸماطلة ‘ اŸوافقة عليها اأو
“ريرها ،أام ً
ل ‘ ا◊صصول على معلوماٍت ›انية ،أاو
النجاح ‘ –رير أاسصراهم بالقوة ،دون أان يتكبدوا
معرة دفع أاثماٍن باهظة ’سصتعادتهم ،ومهانة اÿضصوع
لشص-روط اŸق-اوم-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ةÃ ،ا يشص-ج-ع-ها على
ال -ق -ي -ام ب -اŸزي-د م-ن ﬁاو’ت أاسص-ر ج-ن-وٍد وضص-ب-اٍط
آاخرين.
ع-ج-يٌب أام-ر ه-ؤو’ء اإ’سص-رائ-ي-ل-ي Úوغ-ريٌب سص-ل-وك-ه-م،
ي-ق-ي-م-ون ال-دن-ي-ا و’ ي-ق-ع-دون-ه-ا ،ويشص-غ-لون العا ⁄كله
م-ع-ه-م ،يشص-ت-ك-ون إال-ي-ه وي-ب-ك-ون ع-ن-ده ،ويتوسصلون اإليه
ويلحون عليه ،ويحملونه اŸسصؤوولية عن جرائمهم،
ويطالبونه Ãوق ٍ
ف جاٍد من أاجل بضصعة أاسصرى لهم،
‡ن أاسصروا وهم على أارضس اŸعركة وأاثناء ا◊رب
وال -ع -دوان ،وه -م ‘ ب ّ-زات -ه -م ال -عسص -ك -ري-ة ،ي-ح-م-ل-ون
ب-ن-ادق-ه-م أاو ي-ق-ودون ع-رب-ات-ه-م ال-عسص-ك-رية ودباباتهم
الهمجية‡ ،ن أاجرموا ‘ حق شصعبنا وقتلوا منه
اŸئات.
ب -ي-ن-م-ا ي-ق-وم-ون ب-اع-ت-ق-ال اآ’’ف م-ن أاب-ن-اء شص-ع-ب-ن-ا،
ويزجون بهم ‘ السصجون واŸعتقلت اŸهينة‘ ،
ظروف صصعبٍة وأاوضصاعٍ قاسصيٍة ،يعزلونهم ويعاقبونهم
ويسص- -وم- -ون- -ه- -م سص- -وء ال- -ع- -ذاب ،وي -ع -ذب -ون أاُسص -ره -م
وي-ح-رم-ون-ه-م م-ن رؤوي-ة أاب-ن-ائ-ه-م وزي-ارت-ه-م ،و‘ حال
م-واف-ق-ت-ه-م ع-ل-ى زي-ارت-ه-م ف-إان-ه-ا ت-ت-فّنـن ‘ تعذيبهم
واإ’سص -اءة إال -ي -ه -م ،ث -م ي -أات -ون أام -ام اÛت -م-ع ال-دو‹
ليتشصدقوا باŸفاهيم اإ’نسصانية ،ويطالبون العا ⁄بأان
يتفهم حاجة أامهات ا÷نود اأ’سصرى ،الذين يبكون
أاب-ن-اءه-م ،و’ ي-ع-رف-ون ع-ن-ه-م شص-ي-ئً-ا ،وي-ب-ح-ث-ون عمن
يطمئنهم ويسصري عنهم ،ويقف إا ¤جانبهم ويخفف
عنهم.
الفلسصطينيون ‘ قطاع غزة واŸقاومة إا ¤جانبهم
وم- -ع- -ه- -م ،ي- -نصص- -ح- -ون ع- -وائ- -ل اأ’سص -رى واÛت -م -ع
اإ’سص-رائ-ي-ل-ي ،ب-أان ي-ط-رق-وا اأ’ب-واب الصص-ح-ي-ح-ة ،وأان

ي-ل-ج-أاوا إا ¤اÿي-ارات اŸم-ك-ن-ة وا◊ل-ول ال-ع-ق-لن-ية،
ف -ال -ط -ري -ق اأ’قصص -ر واأ’سص -ل -م ’سص -ت -ع -ادة ج -ن-وده-م
واأب -ن -ائ -ه -م ،ه -ي ‘ الضص -غ -ط ع -ل-ى ح-ك-وم-ة ك-ي-ان-ه-م
ورئيسصها ووزير حربهم ،ليباشصروا ‘ عقد صصفقٍة مع
اŸق-اوم-ة ال-ف-لسص-ط-ي-ن-ي-ة ،وا’سص-ت-ج-اب-ة إا ¤شص-روط-ها
والقبول بها والتعجيل ‘ تنفيذها ،ذلك أان اŸقاومة
الفلسصطينية ومعها شصعبها لن تفرط Ãن عندها من
ا÷نود اأ’سصرى ،ولن تطلق سصراحهم ،ولن تفرج عن
أاي م -ع -ل-وم-اٍت ع-ن-ه-م ،ول-و شصّ-ن ع-ل-ي-ه-م ال-ع-دو ح-ربً-ا
ج -دي -دة ،ح -ت -ى ي -ق -ب -ل ب -اإ’ف-راج ع-ن أاسص-رى الشص-عب
ف عن اعتقال اŸزيد منهم ،وأان
الفلسصطيني ،واأن يك ّ
يعجل بالوفاء ببنود صصفقة وفاء اأ’حرار ،ويفرج عمن
اعتقلهم من اأ’سصرى اÙررين ،وأان يعلن التزامه من
جديد بشصروط الصصفقة اأ’و ،¤ويتعهد بعدم خرق
شصروطها مرًة اأخرى ،و’ يحلم أابداً بأان يحرر جنوده
بدون ثمن ،اأو أان يقهر اŸقاومة بالقوة ويحررهم من
ب Úأايديها عنوًة.
إان من حق كِل أامٍ أان –زن على ولدها وأان تشصفق
ع- -ل- -ي- -ه م- -ن ال -غ -ي -اب واأ’سص -ر ،وأان ت -ت -م -ن -ى ع -ودت -ه
واحتضصانه ،ومعانقته وشصم رائحته ،وأان تراه بعيونها
و–يطه بذراعيها ،وأان يكون معها وبالقرب منها،
تفرح به وبأاو’ده ،وتسصعد معه وبجواره ،وإان هذا حلم
ك -ل اأxم ف -لسص -ط -ي -ن-يٍ-ة ح-رمت ول-ده-ا ،وأام-ل ك-ل زوجٍ-ة
فقدت زوجها واأب أاطفالها ،ورجاء كل أاٍب إابي ّضصت
ع -ي -ن -اه م -ن ا◊زن شص-وقً-ا ل-ول-ده وح-زنً-ا ع-ل-ي-ه ،ل-ه-ذا
ال -ه -دف اŸشص -روع ن -ح -ن نسص -ع -ى ل -ت -ح -ري -ر أاب-ن-ائ-ن-ا،
واسص -ت -ع -ادة ف -ل -ذات اأك -ب -ادن -ا ،وال-وف-اء ل-ه-م ب-ال-ع-ه-د،
وا’لتزام Œاههم بالوعد ،ولن يهنأا لنا عيشس ولن تقّر
لنا ع ،Úحتى نراهم جميعاً أاحراراً معنا وطلقاء
بيننا.
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ثقافة

أألربعاء  15مارسس  2٠17م
ألموأفق لـ  16جمادى ألثانية  1٤٣8هـ

شاهمة
مس

لول الثÓثاء القادم
العرضس الشسر‘ ا أ

« تيمقاد « يروي طموحات الششباب ‘ أارضض الغربة

حبيبة غريب

أŸع -دأت أل -ري-اضش-ي-ة م-ن مÓ-بسس ق-دÁة
ومسش-ت-ع-م-ل-ة ،وﬂت-ار ل-يسس م-ؤوه-ل ل-ي-كون
م-درب-ا ل-ل-ف-ري-ق .ه-ن-ا ي-ظ-ه-ر ج-مال ألذي
يقوم باسشتعرأضس لكرة ألقدم ،فيطلب منه
ﬂت- -ار ع- -ل- -ى أل- -ف -ور أن يصش -ب -ح أŸدرب
ألرسشمي للفريق وبفضشل أإلرأدة و ألتكتيك
أ÷يد ،يفوز ألفريق بعدة جوأئز».
تدور أألحدأث على مدأر  1٠1دقيقة
‘ ق - -الب درأم - -ي وك - -وم- -ي- -دي ‘ ن- -فسس
ألوقت ،كتب ألسشيناريو عزألدين ششوأكي
وأنتجه توماي أوزو ،وÁثل فيه كل من
من Òمرقون ‘ دور جمال ،سشيد أحمد
أق -وم -ي وأل -ذي ي -جسش-د شش-خصش-ي-ة ﬂت-ار
ومر Ëأكيدو ولطفي يحيي جديدي ،مرأد
زقندي ،أكيل باكوري ،فلة بنيني ،وضشع
موسشيقى ألفيلم لودوفيك بي.Ò
Óششارة ولد فابريسس بن ششاوشس ‘
ل إ

ب -اريسس م -ن أب ج -زأئ -ري وأم ف -رنسش -ي -ة.
أخرج أول فيلم قصش Òله «كل ألكون « و”
أخ -ت-ي-اره ‘ ع-دة م-ه-رج-ان-ات ك-لÒم-ون-
فÒأن ‘ ف - - -رنسش - - -ا و ‘ أÿارج سش- - -انت
بÎسش -ب -ورغ ،وأل-درأم-ا– ،صش-ل ع-ل-ى ل-قب
ألدب ألذهبي ‘ مهرجان أبينسشي ،و ”
شش -رأؤوه و ب -ث -ه ع -ل -ى ق -ن-اة ف-رأنسس ‘ .2
Óن -ت -اج
ألسش- -اب- -ق ك- -ان أŸن -ت -ج أŸن -ف -ذ ل  -إ
وأإلع Ó-ن -ات أل-رئ-يسش-ي-ة ل-ف-رنسش-ا وأÿارج
بعد ما كان مسشاعد ﬂرج عام  ،2٠٠٣ثم
شش- -ارك ‘ إأن- -ت- -اج ف- -ي -ل -م قصش« Òخ -دم -ة
Óنتاج،
صشغÒة» ( )2٠٠2مع ششركته فادأ ل إ
أل -ذي ج -م -ع ‘ ألشش-اشش-ة سشÒج-ي ل-وب-ي-ز،
مانويل بوأرييه وتو Êقالتيف ،وألذي بث
من طرف فرأنسس  ،٣و” أختيار ألفيلم ‘
مهرجان «كان» ‘ فئة ألنظرة أŸعينة.
ومنذ ذلك ألوقت وهو ينتج أفÓم Œارية.

مهرجان ما ب Úالثقافات للحكاية بوهران

تكوين  10حكواتي Úششباب ‘ ا◊كاية
اسس-ت-فاد  10ح-ك-وات-ي Úشس-ب-اب من
ت - -ك - -وي - -ن ‘ ف - -ن ا◊ك- -اي- -ة ‘ إاط- -ار
مشس- - - -روع ا◊ف- - - -اظ ع - - -ل - - -ى الÎاث
ال Ó- -م - -ادي اŸم- -ول م- -ن ق- -ب- -ل وزارة
لروربي ،حسسبما
ل–اد ا أ
الثقافة وا إ
اسستفيد أاول أامسس الثن ،Úبوهران،
ل- -دى ج- -م- -ع- -ي -ة ت -رق -ي -ة اŸط -ال -ع -ة
«ال - -ق - -ارئ الصس - -غ »ÒاŸب- -ادرة ب- -ه- -ذا
اŸشسروع .
وأششرف على هذأ ألتكوين ألذي نظم
Ãركب أألندلسشيات وهرأن من  7إأ12 ¤
م -ارسس أ÷اري ح -ك -وأت -ي -ون م -ن ف -رنسش -ا
وب-ري-ط-ان-ي-ا حسش-ب-م-ا ذك-رت-ه ن-ائب رئ-يسش-ة
أ÷م -ع -ي -ة أŸذك -ورة ع -ل -ى ه -امشس ح-ف-ل
أف-ت-ت-اح أل-ط-ب-ع-ة  11ل -ل-م-ه-رج-ان م-ا بÚ
أل-ث-ق-اف-ات أل-ذي أن-ط-ل-قت ف-عالياته مسشاء
أول أمسس ،ببهو مقر بلدية وهرأن.
وسش-ي-ت-ي-ح ه-ذأ أل-ت-ك-وي-ن للششباب تقدË
ع - -روضس ‘ أ◊ك - -اي - -ة ألشش - -ع - -ب - -ي- -ة م- -ن
أنتاجاتهم وذلك ‘ إأطار هذه ألتظاهرة
ألتي تتوأصشل إأ ¤غاية  18مارسس أ÷اري،
كما أضشافت أ◊كوأتية جميلة حميتو.
وقد “يز حفل أفتتاح هذأ أŸهرجان
أŸقام –ت ششعار « لو يحكي ‹ ألقوأل»
بتقد Ëكوكتيل من أ◊كايات ألششعبية من
إألقاء حكوأت Úمنهم ماحي صشديق من

سشيدي بلعباسس.
وتكتسشي هذه ألطبعة ألتي يششارك فيها
 25حكوأتيا طابعا مغاربيا حيث حضشر إأ¤
ج -انب أ◊ك -وأت Úأ÷زأئ -ري Úأث -ن Úم -ن
ت- - -ونسس ووأح- - -د م - -ن ك - -ل م - -ن أŸغ - -رب
وموريتانيا ألتي –ضشر ألول مرة ‘ هذأ
أŸوع -د ألسش -ن -وي أل -ذي ي -رع -اه أÛلسس
ألشش -ع -ب -ي أل -ب -ل -دي ل -وه-رأن وم-ن ت-ن-ظ-ي-م
جمعية « ألقارئ ألصشغ.»Ò

من إانتاج تعاونية «ابن سسينا»

كما تسشتضشيف هذه ألتظاهرة كوكبة من
أ◊ك -وأت -ي Úم -ن ل-ب-ن-ان وسش-وري-ا وف-رنسش-ا
وإأسش-ب-ان-ي-ا وأل-ولي-ات أŸت-ح-دة أألم-ريكية
وألكونغو وألكامÒون.
وب- -رم- -ج أŸن- -ظ- -م -ون ح -ل -ق -ات لسش -رد
أ◊كايات ألششعبية باŸؤوسشسشات ألÎبوية
ومنتزه « أبن باديسس» و باŸكتبات وكذأ
أŸرأكز ألثقافية بكل من وهرأن وسشيدي
بلعباسس ومسشتغا Âوتلمسشان ومعسشكر.

مسشرحية بيئة  100باŸائة على ركح مسشتغاÂ

لط-ف-ال
سس-ي-ك-ون ج-م-ه-ور مسس-رح ا أ
ع- -ل- -ى م -وع -د م -ع مسس -رح -ي -ة ب -ي -ئ -ة
100ب -اŸائ -ة ال-ت-ي سس-ت-ق-دم ع-روضس-ه-ا
لو ¤ع- -ل- -ى رك -ح اŸسس -رح ا÷ه -وي
ا أ
Ÿسستغا« Âبن عبد ا◊ليم جي،»‹Ó
ي- -وم- -ي ا÷م -ع -ة والسس -بت اŸق -ب -ل،Ú
ه -ذه اŸسس -رح -ي -ة اŸم -ول -ة م -ن ق -ب -ل
لب- - -داع ب- - -وزارة
صس- - -ن- - -دوق دع- - -م ا إ
ال- -ث- -ق- -اف -ة ،م -ن إان -ت -اج ال -ت -ع -اون -ي -ة
اŸسسرحية «ابن سسينا».
أŸسشرحية من إأخرأج يوسشف قوأسشمي،
وسش-ي-ن-وغ-رأف-ي-ا ع-ل-ي ح-زأت-ي ،وم-وسش-ي-قى

ألفنان ﬁمد زأمي .و‚د ‘ ألتمثيل كاÓ
من رأششد ششيماء ،بن رخرخ عبد ألقادر،
ب -ن ط -يب ب-وح-ج-ر ،إأل-ي-اسس ب-ن م-ك-ي ،ب-ن
سشعيدة تاج ألدينÃ ،ششاركة ألتقني بن
سشاحة سشفيان .و‘ هذأ ألصشدد ،صشرح لنا
ألفنان عبد ألقادر بلكروي ،كاتب ألنصس،
Óطفال ما
بأان هذه أŸسشرحية موجهة ل أ
فوق  6سشنوأت ،وإل‚ازها ”ا ألتوجه إأ¤
ف- -رق- -ة مسش- -رح- -ي- -ة شش- -اب- -ة ه- -ي «مسش -رح
أ◊كيم» ،ألتي تنششط على مسشتوى دأر
ألششباب بحيا ألياسشم Úبوهرأن ،وتششرف
عليها أŸمثلة وأŸربية عائششة بوياحي.

الوجه الثقا‘ ا÷زائري
ب Úا◊ضشور والغياب

بقلم  :رأبح رزيق

ت - -ن - -ظ - -م ال - -وك - -ال - -ة ا÷زائ- -ري- -ة
Óشس-ع-اع ال-ث-ق-ا‘ ،ي-وم ال-ثÓ-ث-اء 21
ل -إ
م- - -ارسس ا÷اري ،ال- - -ع - -رضس الشس - -ر‘
لول ل- -ل- -ف- -ي -ل -م ال -روائ -ي ال -ط -وي -ل
ا أ
«ت -ي -م -ق -اد» م -ن إاخ -راج ف-اب-ريسس ب-ن
شس- -اوشس ،وه- -ذا ب- -ق- -اع- -ة السس- -ي- -ن- -م -ا
«ا÷زائ -ري -ة» ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة،
ب -حضس -ور اıرج وال -ف -ري -ق ال -ت -ق-ن-ي
والفني للفيلم.

هذأ أألخ Òمن إأنتاج ألوكالة أ÷زأئرية
Óشش -ع-اع أل-ث-ق-ا‘ ب-الشش-رأك-ة م-ع ك-ل م-ن
ل -إ
ÓفÓ-م ،م-ؤوسشسش-ة ن-ي-ون
م -ؤوسشسش -ة ع-ل-ي-اء ل -أ
Óن -ت-اج ،م-ؤوسشسش-ة ب.ل ف-ي-ل-م ،م-ؤوسشسش-ة
ل -إ
Óنتاج،
كوأسشا فيلم ،سشتيوديو ألبات روسس ل إ
Óن-ت-اج و وم-ؤوسشسش-ة
م -ؤوسشسش -ة م -ي -ل -ون-ق-ا ل -إ
ÓفÓم ،بدعم من وزأرة ألثقافة
بوديقا ل أ
وصش -ن -دوق ت -ن -م -ي -ة أل -ف -ن وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
وصشناعة ألسشينما وكذأ صشندوق تنمية ألفن
ألسشينمائي وتقنياته.
ي -ح -ك -ي أل -ف -ي -ل -م حسشب ب -ي-ان ل-ل-وك-ال-ة
–صشلت» ألششعب «على نسشخة عنه ،قصشة
جمال وهو باحث ‘ علم أآلثار فرنسشي
من أصشل جزأئري ،يعود إأ ¤أرضس أجدأده
و–دي -دأ م -ن -ط -ق -ة « ت -ي -م -ق -اد» ل -ل -ق -ي-ام
ب - -ع - -م - -ل - -ي - -ات ت - -ن - -ق- -يب ‘ أ◊ف- -ري- -ات
أألث -ري -ة.وﬂت -ار أŸع -ل -م ،أل-ذي ي-ح-اول
بطريقة أو بأاخرى تثقيف وتعليم طÓب
أل -ق -ري -ة ،ك-م-ا ق-رر أن ج-ع-ل م-ن ب-عضش-ه-م
لع - -ب - -ي ك- -رة ق- -دم Îﬁف .Úوت- -ت- -ك- -ون

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

وأضشاف بلكروي بأان أŸسشرحية تعالج
إأشش -ك -ال -ي -ة أل -ت -ل -وث أل -ب -ي -ئ -ي ،ف-ف-ي وقت
أصشبحت حياتنا مليئة بالتلوث وأألوسشاخ،
‚د فنانا بهلوأنا يصشنع أفرأح أألطفال
رفقة صشديقه ألو‘ «قطوسس» ،وأنششغل
هذأ ألبهلوأن كثÒأ بالوضشع أŸزري ألذي
ألت إأليه سشطوح ألعمارأت ،وذأت يوم غطا
‘ أسشÎأح- -ة وغ- -اصس ‘ ح- -ل -م رأى ف -ي -ه
أ◊يوأنات وألدوأجن تنتفضس بششتى أنوأع
أل -تضش -ام -ن وأل -ي-ق-ظ-ة ل-ل-ت-خ-لصس م-ن ه-ذه
‡ن تسشبب فيها.
أألوسشاخ وكذلك ا

أسسامة.إأ

ألعدد

17285

15

لطاŸا ششكلت ألثقافة أولوية بالنسشبة
ل -ل -م -ج -ت -م -ع -ات أŸت -حضش-رة ،وب-ال-نسش-ب-ة
للجزأئر فقد ” إأنششاء وزأرة للششؤوون
ألثقافية ‘ أ◊كومة أ÷زأئرية أŸؤوقتة
سشنة 1958م ‘ ،عز ألثورة ألتحريرية،
وترأسشها آأنذأك أŸثقف وأŸؤورخ «أحمد
ت- -وف- -ي- -ق أŸد ،»Êوألن ك- -ان أله -ت -م -ام
ب-ال-ث-ق-اف-ة أول-وي-ة ‘ م-ث-ل ه-ذه أل-ل-ح-ظة
أ◊اسشمة من تاريخ أ÷زأئر فإانه يفصشح
عن وعي Ãا للثقافة من دور ‘ بناء
أل -دول-ة أ÷زأئ-ري-ة أŸسش-ت-ق-ل-ة ،وألسش-ؤوأل
أ÷دير بالطرح هنا هو عن وجه ألثقافة
‘ أ÷زأئ -ر م -ن ب -ع -د ألسش -ت -ق Ó-ل وأ¤
يومنا هذأ ،هل ثمة حضشور فاعل للوجه
أل -ث-ق-ا‘؟ وأي ره-ان-ات ث-ق-اف-ي-ة ج-دي-رة
بالهتمام أليوم؟
ل ششك أن ألبحث ‘ هذه أŸسشأالة
ششاق وﬁفوف باıاطر ،إأذ أن ألثقافة
مصش-ط-ل-ح يسش-ت-عصش-ي ع-ل-ى أŸف-ه-م-ة ـ إأن
صش -ح أل -ت -ع -بÒـ ول Áك -ن وضش -وح أل-رؤوي-ة
بششأانه إأل بالنظر إأليه من عدة جوأنب
سشياسشية وأقتصشادية وأجتماعية ودينية،
كما أنه لفظ يعاد صشياغة مفهومه مرأر
وتكرأر ‘ كل مرحلة وليسس على نحو
وأحد ،إأ‰ا على أنحاء كثÒة وبصشياغات
متعددة وﬂتلفة ،لكن ألذي يهمني هنا
ه -و أل -ب -حث ‘ أل -ث -ق -اف -ة ك -ب -ع -د ف-اع-ل
وخ Ó-ق ،ك -م -ا درج أل-ن-اسس ع-ل-ى ف-ه-م-ه-ا
Óششارة أ ¤ششخصس
بوصشفها تسشتخدم ل إ
مصش - -ق - -ول صش- -ق Ó- -ع- -ال- -ي- -ا ول- -ه درأي- -ة
باŸوسشيقى وألدب وألفلسشفة وألسشياسشة،
وأضشيف على هذأ ،ألثقافة ـ كما تهمنا
نحن ـ بوصشفها وعي حضشاري يع Èعن
ألن -ف -ت -اح وت -ق -ب -ل ألخ -ت Ó-ف وأل -ت-م-ي-ز
ب -ذأئ -ق -ة ن -ق -دي -ة Ãع-ن-اه-ا ألج-ت-م-اع-ي
وألسشياسشي ،ومن أŸهم هنا أن نركز على
أه -م -ي-ة ألصش-ل-ة ب Úأل-ث-ق-اف-ة وأل-ف-اع-ل-ي-ة
Óنسشان
باعتبارهما صشفتان متÓزمتان ل إ
أŸتحضشر.
إأن ألدولة أ÷زأئرية وموأزأة مع كل
م -ا ق -امت ب -ه ب-ع-د ألسش-ت-قÓ-ل م-ن ب-ن-اء
سش -ي-اسش-ي وأق-تصش-ادي ع-م-لت أيضش-ا ع-ل-ى
ب -عث أŸشش -ه -د أل -ث -ق -ا‘ ب -ك-ل Œل-ي-ات-ه،
ف- -أانشش- -أات ل -ذلك أŸدأرسس وأ÷ام -ع -ات
وأŸعاهد ودور ألثقافة وأهتمت Ãحو
أألمية وأعتنت باللغة ألعربية ،و‘ ظل
ه -ذأ أله -ت -م -ام تشش-ك-لت م-ع-ا ⁄ج-دي-دة
ل -ل -ث-ق-اف-ة ‘ أ÷زأئ-ر رسش-م-ت-ه-ا ك-ف-اءأت
ج -زأئ -ري -ة ‘ صش -ورة ج -م -ع -ي -ة أل -ع-ل-م-اء
أŸسشلم Úأ÷زأئري Úمث Óألتي أخذت
على عاتقها هم ألنهضشة وألصشÓح –ت
شش-ع-ار« :ألسشÓ-م دي-ن-ن-ا وأل-ع-رب-ي-ة ل-غ-ت-نا
وأ÷زأئ -ر وط-ن-ن-ا» وأ ¤ج-انب أ÷م-ع-ي-ة
ب -رز ع -ل -ى ألسش -اح-ة أل-ث-ق-اف-ي-ة ج-ي-ل م-ن
ألكتاب وأŸفكرين أŸبدع Úأمثال عبد
أ◊م- -ي -د ب -ن ه -دوق -ة وم -ول -ود ف -رع -ون
وﬁم- -د ديب وم- -الك ح -دأد وأل -ط -اه -ر
وطار وأسشيا جبار وغÒهم ،وقد عرفت
ألسش -ي -ن -م -ا وأŸسش -رح أ÷زأئ -ري Úأزه -ى
سشنوأتهما بفعل ألدعم أ◊كومي ألذي
أسش- -ت- -م -ر أ ¤م -ا ق -ب -ل أح -دأث أك -ت -وب -ر
1988م ،كما خلق أ÷و ألعام أآنذأك نوعا
غنائيا جديدأ ومبتكرأ “ثل ‘ «أغاÊ
ألرأي» ألتي كان أغلبها ‡نوعا من أن
يذأع ‘ ألتلفزيون وألرأديو ألنها أعتÈت
نوعا من أŸوسشيقى ألهابطة ،ومهما يكن
م- -ن أم -ر ف -إان أل -رأي ح -ي -ن -ه -ا إأ‰ا ك -ان
ي-ع-كسس ظ-رف-ا أج-ت-م-اع-ي-ا وث-قافيا معينا
م-رت ب-ه أ÷زأئ-ر سش-ن-وأت ألسش-ب-ع-ي-ن-ي-ات
وألثمانينيات.
لكن أŸتأامل ‘ مÓمح هذأ ألوجه
أل -ث -ق -ا‘ أل -ذي تشش-ك-ل ب-ع-د ألسش-ت-قÓ-ل
يÓحظ بجÓء سشطوة ألتوجه ألششÎأكي
أŸؤودلج ألذي عمل على توجيه أ◊ياة
أل -ث -ق -اف-ي-ة وج-ه-ة وأح-دة ،و‘ ظ-ل ه-ذأ
أŸع -ط -ى ع -ج -ز أ÷و أل -ع -ام ع-ل-ى خ-ل-ق
أسش- -ت- -قÓ- -ل ث- -ق- -ا‘ م- -ت- -ن -وع ،وذلك ألن
أŸششهد ألثقا‘ ” أسشتغÓله وتوجيهه

سشياسشيا من خÓل أسشناد مهام ألدأرأت
ألثقافية أ› ¤موعات من بقايا أ◊زب
ألششيوعي أ÷زأئري.
وم -ه -ا ي -ك -ن م -ن أم -ر ف -إان أل -عشش -ري-ة
ألسشودأء ألتي عرفت فيها أ÷زأئر توترأ
سشياسشيا وأجتماعيا غ Òمسشبوق أدى أ¤
أزهاق أروأح مئات أ÷زأئري ،Úششكلت
منعرجا خطÒأ خلق “زقا عنيفا ‘
جسشد أألمة وششرخا وأسشعا أثر بششكل
سشلبي حتى على ثوأبت ألهوية ألوطنية،
ف- -إاضش- -اف- -ة أ ¤شش- -ل أ◊ي- -اة أل -ث -ق -اف -ي -ة
ومؤوسشسشاتها بششكل ششبه كلي سشوأء ‘
ألسشينما أو ‘ أŸسشرح أو ‘ ألنششر ،فإان
أل -عشش -ري-ة ألسش-ودأء ع-رفت أغ-ت-ي-ال ع-دد
كب Òمن رجال ألثقافة أمثال بختي بن
ع -ودة وأل -ط -اه -ر ج -اووت وع-ب-د أل-ق-ادر
ع- -ل- -ول- -ة وع- -ز أل- -دي -ن ›وب -ي وﬁم -د
بوخبزة وألششاب حسشني ومعطوب لوناسس
وألقائمة طويلة ،وهذأ ما أدى لحقا أ¤
هجرة جماعية ـ نحو ألششمال (أوربا) ـ
للمثقف Úأ÷زأئري Úترتب عنها وضشع
ثقا‘ مزي مفتقر للفاعلية ألجتماعية.
ل- -ك- -ن ﬁاول- -ة أل -ن -ه -وضس ب -اŸشش -ه -د
ألثقا‘ بعد خروج أ÷زأئر من أزمتها ⁄
يكن يرتقي أ ¤مسشتوى أ÷زأئر ألثقا‘
وظ -ل «أÿوأء أل -ث -ق -ا‘» ح -اضش-رأ ،إأذ أن
ألفعاليات ألثقافية ألتي تقام أليوم سشوأء
با÷امعات أو باŸعاهد ودور ألثقافة ل
ت -ت -وف -ر ع -ل -ى شش -رط ألل -ت -زأم ب -ال -وأق-ع
ألسشياسشي وألجتماعي وحتى ألوجدأÊ
للفرد أ÷زأئري ،ومن أÓŸمح ألدألة
على ذلك مث Óأن ألنتاج ألثقا‘ أŸتعلق
بالعششرية ألسشودأء ـ ألتي ششكلت منعرجا
خطÒأ كما قلت ـ قليل جدأ بالنظر أ¤
خطورته وأهميته ‘ تششكل وعي جديد
لدى أÛتمع أ÷زأئري ،ومن أŸؤوسشف
ك -ذلك أن أ◊ك -وم -ة أل -ت -ي ك -انت دأئ -م-ا
ألرأعي ألوحد تقريبا للمششهد ألثقا‘
أق -تصش -ر أه -ت -م -ام -ه -ا أل -ث-ق-ا‘ ب-ال-ط-اب-ع
ألفلكلوري وألغنائي كنوع من «ألتسشلية
ألثقافية» متناسشية ألوجه أألهم وأŸتمثل
‘ أل -ب -حث ع -ن أآل -ي -ات ث -ق -اف-ي-ة ف-اع-ل-ة
ل -ل -خ -روج ب-ا÷زأئ-ر م-ن دأئ-رة أل-ت-خ-ل-ف
وخلق ›تمع وأع قادر على أللتفاف
ح -ول ث -وأب -ت -ه أل -وط-ن-ي-ة خ-اصش-ة وأل-ع-ا⁄
ألعربي يششهد مرحلة تاريخية حاسشمة
غÒت من وجهه ألسشياسشي وألجتماعي
وقذفت بعضس ششعوبه ‘ برأث Úأ◊روب
وألطائفية ،وألن كانت بعضس ألفعاليات
ألثقافية ألتي تنظم هنا وهناك من حÚ
آلخ-ر ج-دي-ر ب-ال-ت-ث-م Úوأل-تشش-جيع وألتي
أخذت أ÷امعات أ÷زأئرية على عاتقها
م -ه -م -ة ت -ن -ظ -ي -م -ه -ا ف -إان أŸت -اب-ع ل-ه-ذه
أل- -ف- -ع- -ال- -ي -ات ي -ل -ح -ظ غ -ي -اب أل -ط -رف
ألسشياسشي ألذي من أŸفÎضس أن يكون
ضشامنا ودأفعا هاما Ÿثل هذه أ÷هود،
ومع غياب ألسشياسشي يغيب معه ألدعم
أŸادي وأŸعنوي فتغدو هذه ألفعاليات
›رد فقاعة هوأء تطÒأ هباء منثورأ
Ãجرد أصشدأر ألبيان أÿتامي لها.
وم -ه -م -ا ي-ك-ن ع-ل-ي-ه أ◊ال أل-ي-وم ف-إان
أل- -ره- -ان ك- -ب Òج- -دأ ع- -ل -ى أŸؤوسشسش -ات
ألÎبوية وألتعليمية بوجهها ألعام ،وحÚ
أقول هذأ فإانني أعني كل ما Áكن أن
ي-وج-ه أ◊ي-اة أل-ث-ق-اف-ي-ة وي-خ-ل-ق أعتدأل
ثقافيا ومنفتحا ـ ضشمن ششروط ألثوأبت
وأألط -ر أل -ت -ي تشش -ك-ل أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة ـ
فاŸدرسشة وألسشرة وفعاليات أÛتمع
أŸد Êوأÿط -اب أŸسش -ج-دي وألعÓ-م
وك-ل أشش-ك-ال أل-ف-ع-ل ألÎب-وي ك-م-ن-ظ-وم-ة
أصشÓحية متكاملة ،كلها معنية بخوضس
هذ ألتحدي ألكب ،Òوأضشافة أ ¤ذلك
و‘ ظ- -ل أل- -وأق- -ع ألق -تصش -ادي أل -رأه -ن
وترأجع ألدعم أ◊كومي للقطاع ألثقا‘
فإان رهان ألثقافة ‘ أ÷زأئر أليوم هو
دع- -م ألسش- -ت -ث -م -ار أل -ث -ق -ا‘ م -ن خ Ó-ل
أشش -رأك أل -ق-ط-اع أÿاصس أل-ذي ي-ت-وجب
عليه أŸسشاهمة ‘ خلق فعالية ثقافية
لتصشبح ألثقافة مادة أسشتهÓكية خاضشعة
للعرضس وألطلب كما هو أ◊ال ‘ ألدولة
أŸتقدمة.
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لندية اعÎضضوا على تركيبة اŸكتب الفيدرا‹ اŸقÎح من زطشضي
رؤوسضاء ا أ

جدل حول قانونية أإلجرأءأت ألتي أقّرتها ÷نة ألÎشسيحات وألطعون

مازال الغموضس يكتنف مسضتقبل
ان- - -ت- - -خ- - -اب- - -ات رئ - -اسض - -ة ال–ادي - -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ‘ ،ظ -ل
ال-ل-غ-ط ال-ك-ب Òح-ول م-دى ق-ان-ون-ي-ة
لج - - -راءات ال - - -ت- - -ي ق- - -امت ÷ن- - -ة
ا إ
الÎشض-ي-ح-ات وال-ط-ع-ون ب-ت-ط-ب-ي-ق-ها.
لندية Ãقاطعة
فيما هدد رؤوسضاء ا أ
البطولة إان  ⁄يقم اŸرشضح الوحيد
ل - -رئ - -اسض - -ة ال–ادي - -ة خÒال - -دي- -ن
زطشض - - -ي Ãراج - - -ع - - -ة خ - - -ي - - -ارات- - -ه
ب- - - - - -خصض - - - - -وصس أاعضض - - - - -اء اŸك - - - - -تب
الفيدرا‹.

أآ’جال ألقانونية أÙددة.
وم- -ن ح- -ق أŸرشص- -ح أل- -وح- -ي -د خÒأل -دي -ن
زطشص- -ي ،أل -ل -ج -وء ÿي -ار أل -قضص -اء‡ ،ث ‘ Ó-
أÙكمة ألرياضصية من أأجل إأبطال قرأر ÷نة
ألÎشصيحات بتمديد أŸهلة أ’سصبوع آأخر.
وه -دد رؤوسص-اء أأ’ن-دي-ة أل-وط-ن-ي-ة Ãق-اط-ع-ة
أل -رأب -ط -ة أل -وط-ن-ي-ة أÎÙف-ة ‘ ،ح-ال ع-دم
تغي Òتركيبة أŸكتب ألتنفيذي أŸقÎحة من
قبل أŸرشصح لتو‹ منصصب رئيسس أإ’–ادية
أ÷زأئرية لكرة ألقدم خÒألدين زطشصي.
و ⁄ي -عÎضس رؤوسص -اء أأ’ن -دي -ة ع -ل-ى ت-رشص-ح
رئ- - -يسس ن- - -ادي ب- - -ارأدو خÒأل - -دي - -ن زطشص - -ي
ل -ل-م-نصصب ،غ Òأأن-ه-م ط-ال-ب-وه ب-ت-ط-ب-ي-ق ب-عضس
ألتعديÓت على خطته أŸسصتقبلية ‘ ،حال
أنتخابه خلًفا ألرئيسس أŸنتهية و’يته ﬁمد
رورأوة.
م- -ن ب Úه- -ذه أل- -ت -ع -دي Ó-ت ،أأصص ّ-ر رؤوسص -اء
أأ’ن -دي -ة ع -ل -ى ت -وأج-د  6أأسص -م-اء ‘ م-ك-ت-ب-ه
ألتنفيذي ،من بينه رئيسس شصبيبة ألقبائل ﬁند
شصريف حناشصي ،مدوأر ،زروأطي و 3أأعضصاء
من ألرأبطات ألو’ئية.
ويرى رؤوسصاء أ’ندية ،بحسصب أŸعلومات

–سضبا Ÿواجهة السضودان وديا

أŸنتخب أÙلي يختتم تربصسه ألتحضسÒي Ãركز سسيدي موسسى
اختتم ،أامسس ،اŸنتخب الوطني للمحلي Úتربصضه التحضضÒي الثا Êوالذي
يدخل ‘ إاطار السضتعداد للتصضفيات اŸؤوهلة للموعد القاري ،بعد ثÓثة أايام
من العمل اŸكثف Ãركز سضيدي موسضى بالعاصضمة والذي يشضرف عليه اŸدرب
توفيق قريشضي ،بهدف مواصضلة العمل الذي بدأات فيه اÛموعة ‘ اŸعسضكر
لول لضضمان جاهزية كل العناصضر للمنافسضة الرسضمية.
ا أ

نبيلة بوقرين
ع -رف ألÎبصس ت -رك-ي-زأ
كبÒأ من طرف ألÓعبÚ
أل-ذي-ن أسص-ت-دع-اهم ألرجل
أأ’ول على رأأسس ألعارضصة
أل-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق ،م-ن أأج-ل
ضص -م -ان أأفضص -ل أسص -ت -ع-دأد
للموأجهات ألرسصمية ألتي
سص- -ت -ك -ون ‘ شص -ه -ر ج -وأن
أل - -ق - -ادم ضص- -د أŸن- -ت- -خب
أل-ل-ي-ب-ي ،ذه-اب-ا وإأي-ابا ،من
أأج - -ل أق - -ت - -ط - -اع ت- -أاشصÒة
أل - -ت - -وأج - -د ‘ ك - -أاسس أأ·
أأف- -ري- -ق- -ي- -ا ‘ ط- -ب- -ع -ت -ه -ا
ألقادمة.
وك-ان أل-ف-ري-ق ق-د أأن-هى
ألÎبصس ب -إاج-رأء م-وأج-ه-ة
ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة ب Úع -ن -اصص -ر
أÛم - - -وع- - -ة م- - -ن أأج- - -ل
Œسصيد كل ألتعليمات ألتي
–دث عنها ألطاقم ألفني
على أأرضس ألوأقع ،خاصصة
أل- -ت- -ي ت- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ال -ل -عب
أ÷م- -اع- -ي وأل -ت -م -ري -رأت
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قراوي (لعب مولودية ا÷زائر) لـ ““الشضعب““:

““ألتتويج باللقب Áر ع Èألفوز باŸباريات أŸتأاخرة““
كشض -ف أام Òق -راوي لعب م -ول -ودي -ة
ا÷زائر ‘ حوار لـ ““الشضعب““ ،أان حظوظ
ف -ري -ق -ه ‘ ال -ت -ت -وي -ج ب -ل -قب ال -ب -ط -ول-ة
م -ازالت ق-ائ-م-ة ‘ ،ح-ال اسض-ت-ط-اع حسض-م
اللقاءات اŸتأاخرة التي تنتظره من أاجل
القÎاب من اŸقدمة.

حاوره :عمار حميسسي
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي

عمار حميسسي

نزل خ Èتأاجيل أ÷معية ألعامة أ’نتخابية
““للفاف““ من قبل ÷نة أ’نتخابات أŸنبثقة
عن أ÷معية ألعامة ل–Óاد أ÷زأئري لكرة
ألقدم كالصصاعقة ،خاصصة أأنه يخالف تعليمات
أل -وزأرة ل-ك-ام-ل أ’–ادي-ات أل-ري-اضص-ي-ة ،أل-ت-ي
تنصس على ضصرورة عقد جمعياتها أ’نتخابية
قبل نهاية ألشصهر أ÷اري ،من خÓل تأاجيل
موعد أنتخابات ““ألفاف““ إأ 2٧ ¤أأفريل بد’
من  20مارسس– ،ت حجة ألعمل بالقوأنÚ
أ÷ديدة للهيئة ألكروية أŸعدلة ‘ سصنة 2015
وأŸعÎف بها من قبل ““ألفيفا““ ،ألتي تشص Òإأ¤
عقد أ÷معية ألعامة أ’نتخابية  60يوما ،بعد
أنعقاد أأشصغال أ÷معية ألعامة ألعادية ألتي كما
هو معلوم ” عقدها يوم  2٧فيفري أŸنصصرم.
م -ن أل -ن -اح -ي -ة أل-ق-ان-ون-ي-ة ’ ،ي-ح-ق ل-ل-ج-ن-ة
ألÎشص -ي -ح -ات ب-رئ-اسص-ة ب-اع-م-ر ،ت-أاج-ي-ل ع-ق-د
أ÷م -ع-ي-ة أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ’خ-ت-ي-ار رئ-يسس ج-دي-د
للفيدرألية أ÷زأئرية لكرة ألقدم ،خاصصة أأن
ألقوأن Úتسصمح ‘ حالة وأحدة لتمديد مهلة
وضصع أŸلفات وتتمثل ‘ غياب أŸرشصحÚ
ل -ت -و‹ م -نصصب أل -رئ -اسص -ة ول -ك -ن رئ-يسس ن-ادي
بارأدو خÒألدين زطشصي وضصع ملفا كام‘ Ó

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

ألعدد
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أل-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ف-رضس أل-ت-ناسصق
ب Úك - -ل أÿط- -وط خÓ- -ل
أŸوأجهات ألرسصمية ألتي
ت- -ن- -ت- -ظ -ره -م ‘ ألصص -ي -ف
ألقادم.

بن عياد وعريبي لتعويضس
أŸصسابÚ
Óشص - -ارة ،ف - -إان ه - -ذأ
ل --إ
أŸعسصكر عرف تسصريح كل
م -ن ج -اب-و ،زي-ت-ي ،ح-ام-ي-ة
و” تعويضس هذأ ألثÓثي
بكل من بن عياد من سصريع
غ- -ل -ي -زأن وع -ري -ب -ي ’عب
شص- -ب- -اب ب- -ل- -وزدأد ب -ه -دف
تفادي وجود أأي نقصس ‘
أل-ق-ائ-م-ة م-ن أأج-ل أل-ع-مل،
بالنظر إأ ¤ضصرورة توأجد
ك -ل أل Ó-ع -ب ‘ Úوضص -ع-ي-ة
ج- -ي- -دة م -ن ك -ل أ÷وأنب،
خ -اصص -ة أŸع -ن -وي -ة ،ح -ت-ى
ي-ق-دم-وأ أإ’ضص-اف-ة ألÓزمة
ل -ل -ف -ري-ق ‘ أŸه-م-ة أل-ت-ي
تنتظرهم.
‘ ح Úسص- - - - -ي - - - -ك - - - -ون

أل -ت-حضص ÒأŸق-ب-ل ي-وم 22
مارسس أ÷اري وهو ألثالث
على ألتوأ‹ هذأ ألشصهر،
م -ا ي -ع -كسس م -دى أأه -م -ي-ة
أŸب-اري-ات أل-ق-ادم-ة ولهذأ
ي -رغب أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ‘
ضص -م -ان أأفضص -ل أسص -ت -ع-دأد
ق - - -ب - - -ل خ - - -وضس غ- - -م- - -ار
أŸوأجهت Úألوديت Úضصد
أŸن -ت-خب ألسص-ودأ Êأل-ذي
سصيأاتي للجزأئر ‘ أأ’يام
أل -ق -ل -ي -ل -ة أل-ق-ادم ÓŸق-اة
أÿضصر ،خاصصة أأنه Áلك
إأم- - -ك- - -ان- - -ات ك- - -بÒة ول - -ه
›م -وع-ة ت-ل-عب ب-ط-ري-ق-ة
جيدة وهذأ ما سصيسصاعد
أÿضصر على ألوقوف على
ك- -ل أل- -ن- -ق- -اط ألسص- -ل- -ب- -ي -ة
ل- -تصص- -ح -ي -ح -ه -ا وت -ط -وي -ر
أ÷انب أإ’يجابي أأك.Ì
أأ’مور تسص ‘ Òألطريق
ألصص-ح-ي-ح ب-ال-نسصبة أ’شصبال
أŸدرب ق - - -ريشص- - -ي ،م- - -ن
خÓل ألÎكيز على ألعمل
أ÷اد ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج
إأيجابية تسصمح لهم بالتأاهل
ل-ل-م-وع-د أل-ق-اري وهذأ ما
Ÿسصناه من ألÎبصصات ألتي
ي›Èه -ا أل -ط -اق-م أل-ف-ن-ي
حتى يتعود ألÓعبون على
أل -ل -عب م -ع ب-عضص-ه-م ،وم-ن
ج - - - -ه - - - -ة أأخ - - - -رى ف - - - -إان
أŸعسص - - - - -ك - - - - -رأت قصصÒة
أŸدى م- -ه- -م- -ة ل- -ت- -ف- -ادي
أŸلل.

أŸتوفرة لدى ““ألشصعب““ ،أأن تركيبة أŸكتب
أل- -ف -ي -درأ‹ أ◊ا‹ غ Òم -ت -وأزن -ة و’ ت -خ -دم
ألصصالح ألعام لكرة ألقدم أ÷زأئرية ‘ ،ظل
عدم توأجد مسصؤوول Úبارزين ‘ عا ⁄ألتسصيÒ
ألكروي ضصمنه على غرأر مدوأر وحناشصي.
ومن أŸنتظر أأن يناقشس زطشصي هذأ أأ’مر
مع رؤوسصاء أأ’ندية خÓل ألفÎة أŸقبلة من
أأج -ل أل -وصص -ول إأ ¤ألÎك -ي -ب -ة أŸن-اسص-ب-ة أل-ت-ي
تسص -م-ح ل-ه ب-ال-ن-ج-اح ‘ ب-رن-ا›ه أل-ذي ي-ن-وي
تطبيقه.

يواجهان موناكو وبايرن ليفركوزن
‘ إاياب دور  16لرابطة ا أ
لبطال

مانشسسس Îسسيتي
وأتليتيكو مدريد لتأاكيد
نتيجة ألذهاب

يوأجه ،أليوم ،موناكو ألفرنسصي نظÒه
م -انشصسص Îسص -ي -ت -ي أإ’‚ل-ي-زي .ف-ي-م-ا ي-ح-ل
ب- -اي -رن ل -ي -ف -رك -وزن أأ’Ÿا Êضص -ي -ف -ا ع -ل -ى
أأتليتيكو مدريد أإ’سصبا ‘ Êإأياب دور 16
لرأبطة أأبطال أأوروبا.
Ò
يدين موناكو بكث ألفضصل ‘ ‚احه
م -ؤوخ -رأ إأ’ ¤ع-ب-ي-ه ألشص-ب-اب ،ل-ك-ن ع-ن-دم-ا
يوأجه مانشصسص Îسصيتي سصعيا ورأء تعويضس
تأاخره بفارق هدف ،Úسصيحول أأنظاره إأ¤
’عب أأك ÌخÈة وهو فالكاو.
وك -ان م-ه-اج-م ك-ول-وم-ب-ي-ا ،أل-ذي ت-ع-رضس
إ’صصابات ‘ موسصم Úبالدوري أإ’‚ليزي
أŸمتاز ،قريبا من أأفضصل مسصتوى له من
عودته هذأ أŸوسصم إأ ¤موناكو ،من فÎة
إأعارة إأ ¤تشصيلسصي أŸوسصم أŸاضصي.
وي-ح-ت-اج م-ون-اك-و ،أل-ذي أسص-ت-عد للمبارأة
بالفوز  1-2على بوردو ،يوم ألسصبت ،إ’ظهار
أŸزيد من ألÎكيز إأذأ أأرأد ألتأاهل.
وقال فالكاو ،ألذي سصجل  16هدفا ‘
دوري ألدرجة أأ’و ¤ألفرنسصي هذأ أŸوسصم
وسصتة ‘ دوري أأ’بطال““ ،نحن ‘ مرحلة
ح -اسص -م -ة م -ن أŸوسص -م ‘ .دوري أأ’ب -ط-ال
خطأا وأحد ‘ مبارأة قد يكون كارثيا““.
ومن أŸتوقع أأن يبدأأ فالكاو ،ألذي تعافى
من إأصصابة ‘ ألفخذ ،بجوأر ألوأعد كيليان
م -ب -اب -ي ‘ ط-ري-ق-ة ل-عب  2-4-4وخلفهما
برناردو سصيلفا وهو ’عب شصاب آأخر ‘
ألتشصكيلة.
ومصصدر ألقلق ألوحيد ‘ موناكو هو
غ -ي -اب ق -لب أل -دف -اع ك -ام-ي-ل غ-ل-يك ،أل-ذي
سص - - - -ي- - - -ح- - - -ل ﬁل- - - -ه غ- - - -ي- - - -م- - - -رسص- - - -ون.
وتعهد سصيتي ،ألذي أسصتعد للموأجهة بالفوز
 0-2ع - -ل- -ى م- -ي- -دلسصÈه ‘ ك- -أاسس أ’–اد
أإ’‚ل -ي-زي ،ب-ال-ل-عب ب-أاسص-ل-وب ه-ج-وم-ي ‘
ملعب لويسس ألثاÊ
وقال ألظه Òبابلو زأباليتا““ ،لن نغÒ
أأسصلوبنا .هذه هي ألطريقة ألتي نلعب بها
حتى أآ’ن .وأأعتقد أأننا إأذأ ذهبنا إأ ¤موناكو
للدفاع سصيكون خطأا كبÒأ““.
وينتظر دييغو سصيميو ،Êمدرب أأتلتيكو،
عودة مهاجمه فÒناندو توريسس ،لتشصكيلة
ألفريق ‘ مبارأة ليفركوزن لتكون أŸشصاركة
أأ’و ،¤بعد إأصصابته بارŒاج ‘ أŸخ نتيجة
أل -ت -ح -ام ق -وي خ Ó-ل م-ب-ارأة أل-ف-ري-ق أل-ت-ي
أنتهت بالتعادل ( )1-1مع ’كورونيا ،بالليغا،
قبل أأسصبوع.Ú
وق- -ال ك -وك -ي’ ،عب وسص -ط أل -ف -ري -ق:
““ح-ق-ق-ن-ا ن-ت-ي-ج-ة ج-ي-دة ‘ م-بارأة ألذهاب،
لكن ’ Áكننا ألشصعور بالرضصا عن ألنفسس.
ع -ل -ي -ن -ا أأن ن -ق -دم ك -ل شص -يء ون -ب-ذل ك-ل م-ا
بوسصعنا ‘ مبارأة أليوم““.

عاد قرأوي لفوز فريقه ‘ منافسصة كأاسس
ألكاف أأمام ألنهضصة ألكونغو‹ ،حيث أأكد على
أأه -م -ي-ة أ’ن-تصص-ار ،رغ-م أŸسص-ت-وى أŸت-وأضص-ع
ألذي قدمه ألفريق خÓل ألشصوط أأ’ول ،إأ’ أأن
عزÁة ألÓعب Úصصنعت ألفارق خÓل ألشصوط
ألثا.Ê
يبقى أأ’هم ،بحسصب قرأوي ،حسصم ألتأاهل
خ Ó-ل م -وأج -ه -ة أل-ع-ودة ،م-ن خÓ-ل تسص-ج-ي-ل
هدف على أأ’قل لتفادي تقلصس أ◊ظوظ،
خاصصة أأن أŸنافسس ’ Áلك شصيئا يخسصره
وسصÒمي بكل ثقله من أأجل ألتأاهل.
@ «الشض- -عب» -ك- -ي- -ف ت- -رى م- -واج -ه -ة
العودة ‘ منافسضة كأاسس الكاف؟
@@ «قراوي»  -سصتكون موأجهة صصعبة،
خاصصة أأن أŸنافسس سصÒمي بكل ثقله من أأجل
أل -ت -أاه -ل إأ ¤أل -دور أŸق -ب -ل وه-ذأ م-ن خÓ-ل
تعويضس خسصارته ذهابا .لكن من جانبنا لن
نسصمح له بذلكÃ ،ا أأننا سصنسصعى للتسصجيل
خÓل موأجهة ألعودة إ’نعاشس حظوظنا ‘
أل- -ت -أاه -ل إأ ¤أل -دور أŸق -ب -ل وت -ف -ادي ت -ل -ق -ي
أأهدأف .لهذأ فاŸأامورية سصتكون صصعبة‘ ،
ظ -ل أأ’ج -وأء أل -ت -ي سص -ت-ج-ري ف-ي-ه-ا أŸب-ارأة.
ه -ن-اك ،سص-ي-ك-ون أŸن-اخ م-ؤوث-رأ ع-ل-ى مسص-ت-وى
ألفريق ،لهذأ علينا أأن نلعب بعزÁة وإأرأدة
كبÒت Úمن أأجل حسصم ألتأاهل للدور أŸقبل
وتفادي أŸفاجآات ألتي قد ترهن حظوظنا ‘
إأسصعاد أأ’نصصار.
@ هل أانتم راضضون عن النتيجة التي
حققتموها خÓل مباراة الذهاب؟
@@ لقد حققنا فوزأ مسصتحقا ،رغم أأننا كنا
خ - -ارج أإ’ط - -ار خ Ó- -ل ألشص- -وط أأ’ول ،ح- -يث
وج- -دن- -ا صص- -ع- -وب- -ات ك- -بÒة ‘ أخÎأق دف- -اع
أŸن -افسس ،بسص -بب ت -ك-ت-ل-ه-م ‘ أÿل-ف ،أأ’م-ر
أل - -ذي ق - -ل - -ل أŸسص - -اح - -ات ع - -ل - -ى زمÓ- -ئ- -ي
أŸه -اج -م .Úل -ك -ن أأ’م-ور ت-غÒت ‘ ألشص-وط
ألثا Êبعد أأن طبقنا تعليمات أŸدرب ألذي
ط -لب م -ن -ا أل -ل -عب بسص -رع -ة وت-ف-ادي أل-ك-رأت

أل -ط -وي -ل-ة أل-ت-ي ت-خ-دم دف-اع-ه-م أأك Ìوه-و م-ا
سص -اع -دن -ا ع -ل -ى تسص-ج-ي-ل ه-دف Úوك-ن-ا أأق-رب
ل- -تسص -ج -ي -ل أأه -دأف أأخ -رى ل -و’ سص -وء أ◊ظ،
إأضصافة إأ ¤ألتسصرع .لكن على ألعموم ألنتيجة
جيدة وطموحنا كب Òلتحقيق ألتأاهل خÓل
موأجهة ألعودة.
@ هل مازلتم تؤومنون بحظوظكم ‘
التتويج بلقب البطولة؟
@@ أ◊ظ- -وظ م -ازألت ق -ائ -م -ةÃ ،ا أأن -ن -ا
تنتظرنا مباريات عديدة .و‘ حال حسصمناها
لصص -ا◊ن -ا أأع -ت -ق -د أأن أأ’م -ور سص -ت -ت -غ Òع -ل-ى
مسصتوى جدول ألÎتيب .لكن ’ يجب ألتسصرع
‘ أ◊كم على ألفريق بأانه فشصل ‘ ألتتويج
بلقب ألبطولة ،أ’ن أأ’مور مازألت – ⁄سصم
بعد رغم تفريطنا ‘ ألصصدأرة ،بعد أأن فشصلنا
‘ موأصصلة ألنتائج أإ’يجابية باÿسصارة أأمام
وفاق سصطيف وألتعادل أأمام أ–اد ألعاصصمة.
ل -ك -ن ،ك -م -ا ق -لت ،أ◊ظ -وظ م -ازألت ق -ائ -م-ة
ل-ل-ت-ت-وي-ج ب-ال-ل-قب ،شص-ري-ط-ة ألعودة إأ– ¤قيق
أ’ن -تصص-ارأت خÓ-ل أŸب-اري-ات أŸق-ب-ل-ة أل-ت-ي
تنتظرنا.
@ ت-ن-ت-ظ-رك-م م-ب-اري-ات م-ت-أاخرة ،هل
ت -ع -ت-ق-د أان-ه-ا سض-ت-ك-ون ح-اسض-م-ة ‘ سض-ب-اق
التتويج باللقب؟
@@ ب-ال-ف-ع-ل ،ف-ف-ي ح-ال أسص-ت-ط-ع-ن-ا أل-ف-وز
ب-ج-م-ي-ع م-ب-اري-ات-ن-ا أŸت-أاخ-رة أأ’م-ور سص-ت-تغÒ
كثÒأ ونسصتطيع ألتوأجد ‘ أŸقدمة .لهذأ،
كما قلت ’ ،يجب ألتسصرع ‘ أ◊كم على
مشصوأر ألفريق بالفشصل وباسصتطاعتنا –قيق
أللقب ‘ نهاية ألبطولة ،رغم أأن ألرزنامة
سصتكون مكثفة ‘ حال أسصتطعنا ألتأاهل للدور
أŸقبل من منافسصة كأاسس ألكاف فسصنكون أأمام
مارأطون من أŸباريات ،لكن عزÁتنا كبÒة
من أأجل –قيق أ’نتصصارأت وأ’رتقاء ‘ سصلم
ألÎتيب.

مولودية ا÷زائر

غياب سسوقار ،بوقشس وعزي عن موأجهة ألعودة أمام رونيسسانسس

يفتقد نادي مولودية
ا÷زائ-ر ÿدم-ات ثÓ-ثة
لعب ‘ Úمباراة العودة
أام - - - - -ام رون - - - - -يسض- - - - -ونسس
لمر
ال-ك-ون-غو‹ ،يتعلق ا أ
Ãح- -م- -د سض- -وق- -ار وأاي -وب
ع - - - -زي وا◊اج ب- - - -وقشس،
بسض- - - -بب ت- - - -ع- - - -رضض - - -ه - - -م
Óصضابة.
ل إ
عرفت حصصة أ’سصتئناف،
أل- - -ت- - -ي ج- - -رت Ãل - -عب عÚ
ألبنيان ،حضصور كل من أأمÒ
قرأوي وﬁمد سصوقار وعبد
أل -غ -ن -ي دم -و ،ب -ال -زي أŸدÊ
إ’ج-رأء أل-ف-ح-وصص-ات ألطبية،
أ’ن -ه -م  ⁄ي -ت -م-اث-ل-وأ ل-لشص-ف-اء
ح - - - - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - - - - -ى أآ’ن.

وف - - -از ع- - -م- - -ي- - -د أأ’ن- - -دي- - -ة
أ÷زأئرية بنتيجة  0-2أأمام
رونيسصونسس ألكونغو‹ Ãلعب
أÿامسس جويلية ،يوم أ÷معة
أŸاضصي ‘ ،إأطار ذهاب دور
 32ل-ب-ط-ول-ة أل-ك-ون-ف-درألية
أأ’فريقية ،حيث يكفي رفاق
عبد ألرحمن حشصود ألتعادل

أأو أÿسص - -ارة ب - -ف- -ارق ه- -دف
للظفر بورقة ألتأاهل.
وسصجل هد‘ ‡ثل ألكرة
أ÷زأئرية عوأج سصيد أأحمد،
‘ أل- -دق- -ي- -ق- -ة  ،56وب -وه -ن -ة
رشص -ي -د ‘ أل -دق-ي-ق-ة  80من
عمر أللقاء.

لŸا Êالذي أادار مواجهة برشضلونة
رفعها ضضد ا◊كم ا أ

باريسس سسان جÒمان يقدم شسكوى رسسمية لـ““يويفا““
ذك -رت ت -ق-اري-ر صص-ح-ف-ي-ة ف-رنسص-ي-ة ،أأن
ن- -ادي ب- -اريسس سص -ان جÒم -ان ،أأرسص -ل أإ¤
أ’–اد أأ’وروب -ي ل -ك -رة أل -ق -دم ““ي -وي -ف-ا““
أعÎأضًص -ا رسص -م ً-ي -ا ضص -د دي-ن-اي-ز أأي-ت-ي-ك-ن،
أ◊كم أأ’Ÿا Êألذي أأدأر مبارأة برشصلونة
وألفريق ألباريسصي بدوري أأبطال أأوروبا.
كان أأيتيكن حديث ألسصاعة على مدأر
أأ’يام أŸاضصية ،بعد إأدأرته لهذه أŸبارأة،
بإاياب ثمن نهائي دوري أأبطال أأوروبا،
وألتي أنتهت بفوز ألبارسصا بنتيجة 1-6
““ألرÁونتادأ ألتاريخية““ ،حيث شصهد أللقاء
ج- - - - -دً’ –ك- - - - -ي - - - -م ً- - - -ي - - - -ا وأسص ً- - - -ع - - - -ا.
وق-الت صص-ح-ي-ف-ة ““ل-وب-اري-زيان““ ألفرنسصية،
ن-ق Óً-ع-ن صص-ح-ي-ف-ت-ي ““م-ارك-ا““ أإ’سص-ب-ان-ي-ة

و«’غ -ازي -ت -ا دي -ل -و سص -ب -ورت““ أإ’ي -ط-ال-ي-ة:
““ب- -اريسس سص- -ان جÒم -ان أأرسص -ل أعÎأ ًضص -ا
لليويفا على  8حا’ت –كيمية ‘ مبارأة
ألعودة ،وألتي أأضصرت بالفريق وأأقصصته من
ألبطولة““.
وأأضصافت ألصصحيفة““ :وفًقا Ÿعلوماتنا،
فإان ألنادي أأرسصل سصلسصلة من أأ’خطاء
قاربت  15خطأا ،ومن شصأان ذلك أأن يسصبب
ضصرًرأ للنادي ألكتالو.““Ê
وتابعت““ :ألهدف من هذأ أ’عÎأضس
هو كسصب مزيد من أ’حÎأم لباريسس سصان
جÒم- - -ان ‘ أأوروب- - -ا ،وه- - -ذأ ظ- - -ه - -ر ‘
تصصريحات رئيسس ألنادي ناصصر أÿليفي
وأأوناي إأÁري مدرب ألفريق““.

اأ’ربعاء  15مارسض  2٠17م
الموافق لـ  16جمادى الثانية  1438هـ
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إاعداد  :عبد الكر . Ëل

حرم ـ ـ ـة اŸسشاج ـ ـ ـ ـ ـ ـد...بيوت الّل ـ ـه

اŸسش- -اج- -د ه- -ي ب- -ي- -وت ال- -ع -ب -ادة
ل- -ل- -مسش- -ل- -م ،ÚواŸسش- -ل- -م ي- -ح -رصض ع -ل -ى
لداء الصشلوات به Ÿا
الذهاب إا ¤اŸسشجد أ
‘ ذلك من أاجر عظيم ،قال صشلى الله
ع -ل -ي -ه وسش -ل -م« :م -ن غ-دا إا ¤اŸسش-ج-د أاو
راح ،أاعد الله له ُنُزل من ا÷نة كلما
غدا أاو راح» (متفق عليه).
وق -ال صش -ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسش-ل-م« :م-ن
تطّهر ‘ بيته ثم مششى إا ¤بيت من بيوت
ال-ل-ه ل-ي-قضش-ي ف-ريضشـة م-ن ف-رائـضض الله
ك-انت خ-ط-وات-ه إاح-داه-ا –ط خ-ط-يئة،
لخ -رى ت -رف -ع درج-ة» (مسش-ل-م) .وم-ن
وا أ
ي -داوم ع -ل -ى ع -م-ارة اŸسش-اج-د والصشÓ-ة
فيها ،ويتعلق قلبه بها فهو من السشبعة
الذين يظلهم الله ‘ ظله يوم القيامة.

ول -ل -مسض -ج -د آاداب ،ي -ل -ت -زم ب -ه -ا ال -مسض-ل-م
وي - - -ح - - -اف - - -ظ ع - - -ل - - -ي - - -ه - - -ا ،م - - -ن- - -ه- - -ا:
الطهارة ’ :يدخل المسضجد جنب ،و’
ُنَفسضاء ،و’ حائضض إا’ عابري سضبيل وذلك
ل - -ي - -ن - -ال ال - -مسض - -ل - -م اأ’ج- -ر ال- -ع- -ظ- -ي- -م.
التطيب ولبسض أاجمل الثياب :قال تعالى:
{يا بني آادم خذوا زينتكم عند كل
مسشجد} (اأ’ع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -راف.)31 :
وعلى المسضلم أان يتجنب تناول اأ’طعمة
ال-ت-ي ل-ه-ا رائ-ح-ة ك-ري-ه-ة ،ك-ال-ثوم والبصضل
وال-ك-راث وغ-ي-ره-ا ،ق-ال صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ليه
وسضلم« :من أاكل ثوًما أاو بصضÓ
فليعتزلنا ،أاو فليعتزل مسضجدنا ،وليقعد
في بيته» (متفق عليه).
ك -ث -رة ال -ذه -اب إال-ي-ه :حث اإ’سضÓ-م ع-ل-ى
كثرة الذهاب إالى المسضاجد ،والجلوسض
فيها ،فقال صضلى الله عليه وسضلم« :أا’
أادّل-ك-م ع-ل-ى م-ا ي-م-ح-و ال-ل-ه ب-ه ال-خ-طايا،
ويرفع به الدرجات؟».
ق -ال -وا :ب -ل -ى ي-ا رسض-ول ال-ل-ه ،ق-ال :إاسض-ب-ا ُغ
الوضضوء على المكاره ،وكثرة الخُطَى إالى
المسضاجد ،وانتظار الصضÓة بعد الصضÓة،
ف-ذل-ك-م ال-رب-اط ،ف-ذل-ك-م ال-رب-اط ،فذلكم
الرباط» (مسضلم).
الدعاء عند التوجه إاليه :كان النبي ـ صضلى
الّلـه عليه وسضلم ـ يقول وهو في طريقه
إالى المسضجد« :الّلهم اجعل في قلبي نوًرا،
وفي سضمعي نوًرا ،وفي بصضري نوًرا ،وعن
يميني نوًرا ،وعن شضمالي نوًرا ،وأامامي
نوًرا ،وخلفي نوًرا ،وفوقي نوًرا ،وتحتي
ن- - -وًرا واج- - -ع- - -ل ل- - -ي ن- - -وًرا» (مسض- - -ل - -م).
ال -ت -زام السض-ك-ي-ن-ة أاث-ن-اء السض-ي-ر إال-ي-ه :ق-ال
صض -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسض -ل -م« :إاذا سض-م-ع-ت-م
اإ’ق -ام -ة ف -امشض -وا إال -ى الصض Ó-ة وع-ل-ي-ك-م
ب -السض -ك -ي -ن -ة وال -وق-ار ،و’ تسض-رع-وا ،ف-م-ا
أادركتم فصضلّوا ،وما فاتكم فأاتّموا) (متفق
عليه).
ال -دخ -ول ب -ال u-رج -ل ال -ي-م-ن-ي م-ع ال-دع-اء:
المسضلم يدخل المسضجد برجله اليمني،
ويقول :بسضم الله ،اللهم صضل uعلى محمد،
رب اغ -ف -ر ل -ي ذن -وب -ي ،واف-ت-ح ل-ي أاب-واب
رح - - - - - - - - -م - - - - - - - - -تك( .مسض- - - - - - - - -ل- - - - - - - - -م).
صضÓة ركعتين تحية المسضجد :قال صضلى
ال- -ل- -ه ع- -ل -ي -ه وسض -ل -م« :إاذا دخ -ل أاح -دك -م

المسضجد فليركع ركعتين قبل أان يجلسض»
(مسضلم).عدم الخروج منه بعد اأ’ذان :إاذا
كان المسضلم في المسضجد ،وأاُuذن للصضÓة،
ف  Ó-ي -خ -رج م -ن ال-مسض-ج-د إا’ ب-ع-د ت-م-ام
الصضÓة ،قال صضلى الله عليه وسضلم« :إاذا
كنتم في المسضجد فنودي بالصضÓة فÓ
ي -خ -رج أاح -دك -م ح -ت -ى يصض -ل-ي) (أاح-م-د)،
وي - - -ج - - -وز ل - - -ه ال - - -خ - - -روج ل- - -لضض- - -رورة.
مÓزمة ذكر الله :المسضلم يحرصض على
ذك -ر ال -ل -ه ت-ع-ال-ى وتÓ-وة ال-ق-رآان ال-ك-ري-م
وتجنب ا’نشضغال بأامور الدنيا وهو في
ال -مسض-ج-د ،ق-ال صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م:
«...إان -م -ا جُ ِ-ع َ-ل -ت ال -مسض -اج-د ل-ذك-ر ال-ل-ه
وللصضÓة ولقراءة القرآان» (متفق عليه).
عدم المرور من أامام المصضلي :المسضلم ’
يمtر من أامام المصضلي؛ قال صضلى الله
ع -ل -ي -ه وسض-ل-م« :ل-و ي-ع-ل-م ال-م-اtر ب-ي-ن ي-دي
المصضلى ماذا عليه ،لكان أان يقف أاربعين،
خيًرا له من أان يمر بين يديه» (مسضلم).
وإاذا ك -ان ال -مسض -ل -م ف-ي ج-م-اع-ة ف-اإ’م-ام
سضترة للمأامومين ،أاما إاذا كان منفرًدا في
صضÓة ف Óيجوز أ’حد أان يمر من أامامه
إا’ ب-ع-د ات-خ-اذ سض-ت-رة.ع-م-ارة ال-مسض-اجد:
المسضلم يعمر المسضاجد ،ويحافظ على
الصضÓة فيها ،وقلبه مُعsلق بالمسضاجد على
ال - -دوام ،و’ ي- -ه- -ج- -ر ال- -مسض- -اج- -د أابً- -دا؛
فالمسضجد بيت كل تقي ،وبيوت الله في
اأ’رضض ال- - - - - - - - - - - -مسض- - - - - - - - - - - -اج- - - - - - - - - - - -د.
قال الله تعالى{ :إانما يعّمر مسشاجد
لخ-ر
ال -ل -ه م -ن آام -ن ب -ال -ل -ه وال-ي-وم ا آ
وأاق - -ام الصشÓ- -ة وآات- -ى ال- -زك- -اة ول- -م
ي - -خشض إال ال- -ل- -ه ف- -عسش- -ى أاول- -ئك أان
يكونوا من المهتدين} (التوبة.)18 :
وروي أان النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
قال« :إاذا رأايتم الرجل يعتاد المسضاجد
فاشضهدوا له باإ’يمان» (أاحمد والترمذي
وابن ماجه).
ت -ج -نب رف -ع الصض -وت أاو ال-ت-خ-اصض-م ف-ي-ه:
ال -مسض-ل-م ع-ن-دم-ا ي-دخ-ل ال-مسض-ج-د؛ ف-إان-ه
يحافظ على الوقار والسضكينة والهدوء.
ذات يوم دخل عمر بن الخطاب  -رضضي
ال -ل -ه ع -ن -ه  -ال -مسض -ج -د ،ف -وج-د رج-ل-ي-ن
ي-ت-خ-اصض-م-ان وي-رف-ع-ان صض-وت-ي-ه-م-ا ،فقال
أ’ح -د الصض -ح -اب-ة :اذهب ف-أا ْت-ن-ي ب-ه-ذي-ن،
فلما جاءه الرجÓن قال :من أاين أانتما؟
ق -ا’ :م -ن أاه -ل ال -ط-ائ-ف ،ف-ق-ال ع-م-ر -
رضضي الله عنه  -لو كنتما من أاهل البلد
أ’وجعتكما ضضربًا ،ترفعان أاصضواتكما في
مسضجد رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم
ـ (ال -ب -خ -اري) .وال-مسض-ل-م ’ يشض-وشض ع-ل-ى
أاح -د يصض -ل -ي ف -ي ال -مسض -ج -د ول -و ب-ق-راءة
القرآان.الحرصض على نظافته :قال رسضول
الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ «البصضاق في
المسضجد خطيئة ،وكفارتها دفنه» (متفق
عليه).الدعاء عند الخروج منه :المسضلم
ي -خ -رج م -ن ال -مسض -ج -د ب -رج-ل-ه ال-يسض-رى،
ويقول« :بسضم الله اللهم صضل uعلى محمد،

اللهم إاني أاسضأالك من فضضلك» (مسضلم).
ع -دم ان -ت -ظ -ار ال -ج -نب وال -ح -ائضض ف-ي-ه:
ويجوز مرورهما فيه لقضضاء الحاجة ،قال
تعالى{ :يا أايها الذين آامنوا ل تقربوا
الصشÓة وأانتم سشكارى حتى تعلموا
ما تقولوا ول جنًبا إال عابري سشبيل
ح -ت-ى ت-غ-تسش-ل-وا} (ال - - - - -نسض- - - - -اء.)43 :
ع -دم ب -ن-اء ال-مسض-اج-د ع-ل-ى ال-ق-ب-ور :ق-ال
صضلى الله عليه وسضلم« :لعن الله اليهود
اّت-خ-ذوا ق-ب-ور أان-ب-ي-ائ-ه-م مسض-اجد» (متفق
ع -ل -ي -ه).ا’ق -تصض -اد ع -ن -د ب -ن -ائ -ه -ا وع-دم
زخرفتها :قال صضلى الله عليه وسضلم« :ما
أاُِم ْ-رُت ب -تشض -ي -ي -د ال-مسض-اج-د» (أاب-و داود).
وال -تشض-ي-ي-د ي-ع-ن-ي :ال-م-ب-ال-غ-ة ف-ي زخ-رف-ة
المسضاجد ،وقد أامر عمر بن الخطاب -
رضض -ي ال -ل -ه ع -ن-ه  -ب-ب-ن-اء مسض-ج-د ،وق-ال
ل -ل-ق-ائ-م ع-ل-ى ب-ن-ائ-ه« :إاي-اك أان ت-حu-مَ-ر أاو
ُت َصضuفر فتفتن الناسض» (البخاري)
ب -ن -اء ال-مسض-اج-د اب-ت-غ-اء وج-ه ال-ل-ه :وذلك
حتى يحصضل المسضلم على اأ’جر والثواب
ال-ع-ظ-ي-م م-ن ال-ل-ه ت-ع-ال-ى ،ق-ال ال-رسض-ول ـ
صضلى الله عليه وسضلم ـ «من بنى مسضجًدا
يبتغي به وجه الله؛ بنى الله له مثله في
الجنة» (متفق عليه).عدم البيع والشضراء
فيها :قال رسضول الله ـ صضلى الله عليه
وسضلم ـ «إاذا رأايتم من يبيع أاو يبتاع في
المسضجد فقولوا ’ :أاربح الله لك ،وإاذا
رأايتم من ينشضد ضضالة فقولوا ’ :ردها الله
ع- - -ل- - -يك» (ال- - -ت- - -رم- - -ذي وال - -نسض - -ائ - -ي).
ا’ع -ت -ك -اف ف -ي -ه -ا :وه -و ال -ج -ل -وسض ف -ي
المسضجد واإ’قامة فيه بقصضد التقرب إالى
الله وعمل الخير من صضÓة ،وذكر وتسضبيح
ودع-اء ،وي-م-ك-ن أان ي-ع-ت-ك-ف ال-مسض-ل-م أ’ية
مدة شضاء ،وله أان يقطع اعتكافه في أاي
وقت ،وكان النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
يعتكف في العشضر اأ’واخر من رمضضان،
ف -ي -ل-زم ال-مسض-ج-د و’ ي-خ-رج م-ن-ه إا’ إال-ى
صضÓة العيد.
النوم في المسضجد ’ :حرج من النوم في
المسضجد ،فقد كان النبي ـ صضلى الله عليه
وسضلم ـ ينام في المسضجد ،وكان الصضحابة
 رضضوان الله عليهم  -ينامون فيه ،لكنال -مسض-ل-م ع-ل-ي-ه أان ي-ح-اف-ظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
المسضجد ونظامه.
ترتيب الصضفوف :كان النبي ـ صضلى الله
ع -ل -ي-ه وسض-ل-م ـ ي-ن-ظ-م الصض-ف-وف ل-لصضÓ-ة،
فكان الرجال يقفون في الصضفوف اأ’ولى،
ثم يقف خلفهم الصضبيان واأ’طفال ،ثم
تقف النسضاء في آاخر المسضجد ،وقد كان
النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ يسضوي
الصضفوف ويقول« :اسضتووا ،و’ تختلفوا،
ف -ت -خ -ت -ل -ف ق -ل -وب-ك-مِ ،لَ-يِ-لِ-ن-ي م-ن-ك-م أاول-و
اأ’ح Ó- - - -م وال t- - - -ن َ- - - -ه - - - -ى» (مسض - - - -ل- - - -م).
وكان صضلى الله عليه وسضلم يقول« :سَضtووا
صضفوفكم ،فإاّن تسضوية الصضف من تمام
ال ّصضÓة» (مسضلم).

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

هام جدا

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسض .وشضكرا

هدي النبي(|) ‘ الّزواج

قال تعالى{ :ومن كل
شش -يء خ -ل -ق -ن -ا زوج -ي-ن
ل - -ع - -ل - -ك - -م ت - -ذك- -رون}
(ال- -ذاري- -ات ،)49 :وق - - -ال:
{سش- -ب -ح -ان ال -ذي خ -ل -ق
الأزواج كلها مما تنبت
الأرضض وم- -ن اأن -فسش -ه -م
ومما ل يعلمون} (يسض:
.)36
ك - -م ه - -ي رائ - -ع - -ة السض - -ن- -ة
الشض-رع-ي-ة ال-ت-ي سض-ن-ه-ا ال-له
ف-ي م-خ-ل-وق-ات-ه ح-ت-ى لكاأن
ال -ك -ون ك -ل -ه ي -ع -زف ن -غً-م-ا
م- -زدوًج- -ا .وال- -زواج ع- -ل -ى
ال -ج -انب ا’إنسض -ان -ي رب -اط
وث -ي -ق ي -ج -م-ع ب-ي-ن ال-رج-ل
وال -م-راأة ،وت-ت-ح-ق-ق ب-ه السض-ع-ادة ،وت-ق-ر ب-ه
ا’أعين ،اإذا روعيت فيه ا’أحكام الشضرعية
وا’آداب ا’إسض Ó-م -ي-ة .ق-ال ت-ع-ال-ى{ :ربنا
هب ل -ن -ا م -ن اأزواج -ن -ا وذري-ات-ن-ا ق-رة
اأع -ي -ن واج -ع -ل -ن -ا ل -ل -م -ت -ق -ي-ن اإم-اًم-ا}
(ال - - - - - - - - - - - - - -ف - - - - - - - - - - - - - -رق - - - - - - - - - - - - - -ان.)74 :
وه -و السض -ب -ي -ل الشض -رع -ي ل -ت-ك-وي-ن ا’أسض-رة
الصض-ال-ح-ة ،ال-ت-ي ه-ي ن-واة ا’أم-ة ال-ك-ب-ي-رة،
ف -ال -زواج ف-ي الشض-ري-ع-ة ا’إسضÓ-م-ي-ة :ع-ق-د
ي-ج-م-ع ب-ي-ن ال-رج-ل وال-م-راأة ،ي-ف-ي-د اإب-احة
ال -عشض -رة ب -ي -ن -ه -م -ا ،وت-ع-اون-ه-م-ا ف-ي م-ودة
ورحمة ،ويبين ما لكليهما من حقوق وما
عليهما من واجبات.
وقد رsغب النبي ــ صضلى الله عليه وسضلم ــ
ف -ي ال -زواج ،وحsث ع -ل -ي -ه ،واأم -ر ب -ه ع -ن-د
القدرة عليه ،فقال صضلى الله عليه وسضلم:
«ي -ا م -عشض -ر الشض-ب-اب ،م-ن اسض-ت-ط-اع م-ن-ك-م
ال-ب-اءة (اأي :ال-ق-درة ع-ل-ى ت-ح-م-ل واج-ب-ات
ال -زواج» ،ف -ل -ي -ت -زّوج ،ف-اإّن-ه اأغ tضض ل-ل-بصض-ر،
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واأحصض -ن ل -ل-ف-رج ،وم-ن ل-م يسض-ت-ط-ع ف-ع-ل-ي-ه
ب - -الصض - -وم ،ف- -اإن- -ه ل- -ه ِوَج- -اء (اأي :وق- -اي- -ة
وحماية» (متفق عليه) .كما اأن الزواج سضنة
من سضنن ا’أنبياء والصضالحين ،فقد كان
لمعظم ا’أنبياء والصضالحين زوجات.
وقد عsنف رسضول الله ــ صضلى الله عليه
وسضلم ــ من ترك الزواج وهو قادر عليه،
ونبه اإلى اأن هذا مخالف لسضنته صضلى الله
عليه وسضلم ،عن اأنسض -رضضي الله عنه -
ق -ال :ج -اء ث Ó-ث -ة ره -ط اإل -ى ب-ي-وت اأزواج
النبي ــ صضلى الله عليه وسضلم ــ يسضاألون عن
عبادة النبي ــ صضلى الله عليه وسضلم ــ فلما
اأْخِبُروا كاأنهم تقاtلوها ،فقالوا :واأين نحن
من النبي ــ صضلى الله عليه وسضلم ــ وقد
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاأخر؟
قال اأحدهم :اأما اأنا ،فاإني اأصضلي الليل
اأبً- -دا وق- -ال اآخ- -ر :اأن- -ا اأصض- -وم ال -ده -ر و’
اأفطر .وقال اآخر :اأنا اأعتزل النسضا

أادب ال ّصشا◊ ـ ـ ـ Úمـ ـ ـع اللّـ ـ ـ ـه

ذات يوم كان عبد الله بن عمر  -رضضي الله
عنه  -معه بعضض أاصضحابه يسضيرون في
الصض-ح-راء ب-ال-ق-رب م-ن ال-م-دي-نة ،فجلسضوا
يأاكلون ،فأاقبل عليهم شضاب صضغير يرعى
غنًما ،وسضsلم عليهم ،فدعاه ابن عمر إالى
ال -ط -ع -ام ،وق -ال ل -ه :ه -ل -م sي -ا راع -ي ،ه-لs-م
فأاصضب من هذه السضفرة ،فقال الراعي:
جب ابن عمر ،وقال له:
إاني صضائم ،فتع ّ
أاتصضوم في مثل هذا اليوم الشضديد حره،
وأانت في هذه الجبال ترعى هذه الغنم؟ !
ثم أاراد ابن عمر أان يختبر أامانته وتقواه،
فقال له :فهل لك أان تبيعنا شضاة من غنمك
هذه فنعطيك ثمنها ،ونعطيك من لحمها

ف- - - - - -ت- - - - - -ف- - - - - -ط- - - - - -ر ع- - - - - -ل - - - - -ي - - - - -ه - - - - -ا؟
ف -ق -ال ال -غÓ-م :إاّن-ه-ا ل-يسضت ل-ي ،إان-ه-ا غ-ن-م
سضيدي.
ف -ق -ال اب -ن ع -م -ر :ق -ل ل -ه :أاك -ل-ه-ا ال-ذئب،
ف -غضضب ال-راع-ي ،واب-ت-ع-د ع-ن-ه وه-و ي-رف-ع
إاصض -ب-ع-ه إال-ى السض-م-اء وي-ق-ول :ف-أاي-ن ال-ل-ه؟!
فظل ابن عمر يردد مقولة الراعي :فأاين
الله؟! ويبكي ،ولما قدم المدينة بعث إالى
مولى الراعي فاشضترى منه الغنم والراعي،
ثم أاعتق الراعي.
وه -ك -ذا ي -ك -ون ال-م-ؤوم-ن م-راقً-ب-ا ل-ل-ه ع-ل-ى
الدوام ،فُ Óيْقدم على معصضية ،و’ يرتكب
’نه يعلم أان الله معه يسضمعه ويراه.
ذنًبا؛ أ

كن ـ ـ ـ ـوز الشّشكـ ـ ـ ـر
اإّن العÓج لكثير من مشضاكلنا ا’إيمانية كالفتور وا’نتكاسض والتردد
والتذبذب وتخطف الفتن يتمثل في شضكر نعمة الله عز وجل ،وللشضكر مقام
عظيم يغفل عنه الكثير و’ يقوم به اإ’ القليل ،ووالله اإنه لسضبب كل خير فالنعم
ن َرّبكم َلِئن
تزيد بالشضكر وتحفظ من الزوال بالشضكر ،قال تعالىَ{ :و ِاإذ َتاأَsذ َ
ن َعَذابِي َلشَش ِ
دي ٌد}
شَشَكرتم َ أ
لَِزيَدsنكم َوَلِئن َكَفرتم ِاإ s
(اإبراهيم .)7:
والشضكر واجب من الواجبات التي تاأثم على تركها ،قال تعالىَ{ :فاذكروِني
ن} (البقرة ،)152 :عندما يعطيك الله
اأَذكركم َواششكروا ِلي َوَل َتكفرو ِ
النعمة و’ تشضكره عليها فهذا ذنب ’ ننتبه له.
جكم ِمن بطونِ اأمَsهاِتكم َل
وهو الغاية من الخلق ،قال تعالىَ{ :واللsه اأَخَر َ
ِ
َ
s
َ
َ
َ
ن}
و
ر
ك
ش
ش
ت
م
ك
ل
ع
ل
ة
د
ئ
ف
أ
ل
صشاَر َوا
َ
َتعَلمو َ
جَع َ
َ َ
ن شَشيًئا َو َ
ل لَكم ال sسشمَع َوالأَب َ
(النحل)78 :

الششكر يكون بثÓث اأمور:

 )1ا’عتراف بالنعم باطًنا.
 )2التحدث بها ظاهًرا.
 )3تصضريفها فى طاعة الله.
وتمام الشضكر بالعجز عن الشضكر كما قال موسضى عليه السضÓم :يا رب..اإن اأنا
صضليت فمن قبلك واإن اأنا تصضدقت فمن قبلك واإن اأنا بلغت رسضا’تك فمن قبلك
فكيف اأشضكرك؟ فقال الله تعالى لموسضى« :ا’آن شضكرتني».
فعليك اأن تعِدد نعم الله عليك حتى تسضتشضعرها ،واجعل لذلك دفتًرا تقيد فيه
النعم وسضuمه كشضكول النعم ،قال تعالى:
{َو ِاإن َتعّدوا ِنعَمَة الsل ِ
ه َل تحصشوَها}..
(النحل.)18 :
الشضاكر يرى كل شضيء حوله نعمة ،فكم نعمة سضتكتب؟

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
األربعاء  ١٥مارسض  ٢٠١٧م
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الموافق لـ  ١٦جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧٢٨٥:

حب الذات يعني احترام
حقوقها والتجاوب مع
رغباتها المعقولة وتقبل عيوبها مع
تعديلها.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
ما السشبب وراء اختيار اللّون
اأ’صشفر لسشيارات «التاكسشي»؟

الثور
سسرعة النفعال غالبا ل عÓقة
لها بحجم الموقف الخارجي ،هي
ترتبط بسسمات شسخصسية الفرد وقدرته على
ضسبط انفعالته.

الجوزاء
الحب حاله من الخصسوصسية
يوؤمن بها العقل ويعيشسها القلب وتاأتي
المواقف لتترجم تلك الحالة من اأهمها
الوفاء الهتمام.

º∏©J πg
اأفادت دراسسة صسادرة عن الأكاديمية الوطنية للعلوم
في الوليات المتحدة اأن اللون الأصسفر لسسيارات
التاكسسي في عدة دول حول العالم لم يتم اختياره
عشسوائيًا ،بل اإن الأمر يتعلق بمعايير الأمان ،حيث
ثبت اأن سسيارات التاكسسي صسفراء اللون تتعرضض لعدد
ق -ل-ي-ل م-ن ال-ح-وادث ع-ل-ى ال-ط-رق .ف-ي سس-ن-غ-اف-ورة،
توجد بعضض سسيارات التاكسسي باللون الأزرق واأخرى
باللون الأصسفر ،وتتبع باحثون اأكثر من سستة عشسر
األ -ف سس -ي-ارة م-ن ال-ل-ون-ي-ن ع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة اأشس-ه-ر.
اأظهرت نتائج الدراسسة اأن التاكسسي اأصسفر اللون اأقل
تعرضسا لÓصسطدام من الخلف بنسسبة  %٥مقارنة
بسسيارات التاكسسي ذات اللون الأزرق خÓل النهار،
ولكن الختÓف الأكبر ظهر في فترة ما بعد غروب
الشس -مسض ،ح -يث اأن ت -ع -رضض ال-ت-اكسس-ي اأصس-ف-ر ال-ل-ون
ل-ل-تصس-ادم م-ن ال-خ-ل-ف ي-ق-ل ب-نسس-بة  %١9ع-ن ن-ظ-ي-ره
الآخر .كشسفت الدراسسة التي نشسرها «تك اإنسسايدر»
اأن -ه م -ن ال -م -رج -ح سس -ه -ول -ة روؤي-ة ومÓ-ح-ظ-ة ال-ل-ون
الأصسفر تحت اأضسواء اأعمدة الإنارة الممتدة على
الطرق ،وهو الأمر الذي دفع خبراء في سسنغافورة
لإحÓل التاكسسي ذي اللون الأزرق بالآخر ذو اللون
الأصسفر لتجنب التصسادمات وتوفير  ١ . ٤مليون دولر
س س ن و ي اً .

^ أان ال -جسش-م ال-بشش-ري
يقوم بتكوين وقتل  15مليون خلية كريات دم
حمراء في الثانية الواحدة؟
^ أانه يوجد على سشطح كوكب عطارد بحيرات
متجمدة ..رغم أان الجانب المواجه للششمسس
تصشل حرارته إالى  427درجة مئوية ..أاي ما
يكفي لصشهر معدن الرصشاصس؟

ومضضــــــــــة

علموا اأو’دكم احترام ذواتهم حتى
يتعلموا احترام كل ششيء في العالم ..
ا’حترام هو اللغة التي تفتح اأبواب
النجاح.

جزائري وأافتخر

يا عودي لبيضض سسيد
الخيل
ننده ليك توصسلني عند
غزالي
معروف بالصسبر وعليك
اأمثال
ماتكودك لبعاد فالبر
الخالي
اأقصسد بنا بر على
الأحباب والنسسال
لسسوڤر عند اأولد
سسيدي خالد

ا’أسشد

اإن لم تسستطع السسعادة فاأقل
شسيء اأن ل تبحث عن الحزن.

العذراء

تحÓلي
عند تما اأحباب
خطرولي في بالي كنت
اأنظيف شسورهم ،اأنا
وغزالي
( ش س عر م ل ح و ن م ن ا ل ت ر ا ث )

^ماهو الششيء الذي يكون أاخضشر ‘ ا’رضض
وأاسشود ‘ السشوق وأاحمر ‘ البيت؟

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^ الصشديق الوفي يهتم بعÓجك ’ بعقابك.
^ واجه مششاعرك حتى تتمكن من توجيهها.

للعبــرة

‘ حبّك يا بÓدي

حل العدد السشابق
^ الكرسشي أاو الطاولة لهم أاربعة

عند موتك ’ تقلق

’ ت- -ق- -ل- -ق و’ ت- -ه- -ت- -م ب- -جسش- -دك ال- -ب -ال -ي
فالمسشلمون سشيقومون بالÓزم
ي -ج -ردونك م -ن م Ó-بسشك  ..ي -غسش-ل-ونك..
ي -ك -ف-ن-ونك ..وي-خ-رج-ونك م-ن ب-ي-تك اإل-ى
حفرتك
( قبرك)..
وسش-ي-اأت-ي ال-ك-ث-ي-رون ل-تششييع جنازتك ،بل
سشيلغي الكثير منهم اأعماله ’أجل دفنك
وق -د ي -ك -ون ال -ك -ث -ي -ر م -ن-ه-م ل-م ي-ف-ك-ر ف-ي
نصشيحتك يوما..
اأغراضشك سشيتم التخلصس منها :مفاتيحك
ك-ت-بك م-ح-ف-ظ-تك اأح-ذي-تك مÓبسشك وان
كان اأهلك موفقين فسشوف يتصشدقون بها
ل-ت-ن-ف-عك ..وت-اأك-د ب-اأن:ال-دن-ي-ا ل-ن ت-ح-زن

ع -ل -يك ..وال -ع -ال -م وا’ق -تصش-اد سش-يسش-ت-م-ر
..عملك سشياأتي غيرك ليقوم به اإذ:
اأم- -والك سش- -ت- -ذهب ح ’Ó- -ل- -ل -ورث -ة واأنت
سشتحاسشب عن النقير والقطمير!!
الحزن ثÓثة اأنواع:
الناسس الذين يعرفونك سشطحيا سشيقولون
مسشكين!
اأصشدقاوؤك سشيحزنون سشاعات ثم يعودون
اإلى سشوالفهم وضشحكهم!
الحزن العميق في البيت!
اأه -لك اأسش -ب -وع ،اأسش -ب -وع -ي -ن شش -ه-ر وم-ن ث-م
سشيضشعونك في ا’أرششيف
اإنتهت قصشتك بين الناسس.
لن ينفعك مدح الناسس يومئذ
ولن يضشرك ذم الناسس يومئذ
وبداأت قصشتك مع ا’آخرة

السشرطان

لحظات الحزن والإحباط
محطات ينجرف بها تفكيرك
نحو تضسخيم الصسغائر واسستصسغار
صسفاتك الأجمل.

ابـتـسضـم
^ يقال بأانه إاذا أاحب الرجل إامرأاة ماتت في عينه
جميع النسشاء ( ..من أاقوال مسشليمة الكذاب)
^ اصش -ط -حب أاح -م -ق-ان ،وب-ي-ن-م-ا ه-م-ا ي-مشش-ي-ان ف-ي
Óخر :تعال نتمنى.
الطريق يوما قال أاحدهما ل آ
’ول« :أاتمنى أان يكون لي قطيع من الغنم
فقال ا أ
’خ -ر« :أات-م-ن-ى اأن ي-ك-ون ل-ي
ع-دده  ،»1000وق -ال ا آ
ق -ط -ي -ع م-ن ال-ذئ-اب ع-دده  1000ل-ي-أاكل أاغنامك»،
’ول :وشش- -ت- -م -ه ث -م تضش -ارب -ا ..م -ر ج -ح -ا
ف- -غضشب ا أ
وسش -أال-ه-م-ا ف-ح-ك-ي-ا ل-ه قصش-ت-ه-م-ا ،وك-ان ج-ح-ا ي-ح-م-ل
قدرين مملوءين بالعسشل فأانزل القدرين وكبّهما
’رضس ،وقال لهما أاراق الله دمي مثل هذا
على ا أ
العسشل ،إان لم تكونا أاحمقين.

تحليل المشساعر السسلبية
وتفسسيرها قبل التجاوب معها من
اأفضسل الوسسائل لإدارة النفعالت وتعديل
السسلوك.

الميزان

لتقديم ما تمتلك من علم،
يجب اأن تكون تمتلك العلم
وطريقة منظمة لتقديمه ،حتى
تسستمع اأنت بما تقول وتسستمتع الناسض به.

العقرب
اتخاذ القرار يعتمد على الميول
والقدرات ،اآراء الآخرين مجرد اقتراحات
وليسض على الفرد اللتزام اأو حتى التاأثر
بها.

القوسض

الخبرة المزعجة تترك في
نفوسض البعضض مشساعر غير متزنة وغير
مسستقرة ،وهي ليسست عقدة واإنما مفاهيم
خاطئة تحتاج للتعديل.

الجدي
القتداء ليسض مجرد شسعور بالحب تتغنى به
واإنما هو سسلوك ومنهج تتبعه.

الدلو
التميز الحقيقي هو القوة في
اإتقان دورك ،وليسض الصسراع مع الطرف
الآخر لمزاحمته في اأدواره.

الحوت
رد الإسساءة بالإسساءة يضسخم الخطاأ
ويشستت الحقائق.
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أأ’ربعاء  ١٥مارسس  ٢٠١٧م
ألموأفق ١٦جمادى ألثانية  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
مدرب سسريع
غليزأن

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  570نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

من أ’هل

٦

نظير
عز

سسئم

غذأء أسسيوي

شسباب باتنة

٨

للجوأب

للتخيير
هد

ضسم ولف

٢

و’ية مصسنعة قادم
للحديد «م» يسستجيب
قر
قادم
وجع

١

بحر
يرشسد

إأرأدة «م»
للنهي

حرف مكرر
قارة صسفرأء
أرشسد

نصسف فبرك

شسعب
بلدية بو’ية شسهر
تيبازة «م» ميÓدي

رمز جبري

مدرب
وطني لكرة
ألقدم

يصسافح

٩

للجزم

١

اللغز:

سص-ر ب-اŒاه ا أ
لسص-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصص-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

’عب في ٤

عملة
خليجية

رتبة
سسياسسية «م»

رئيسس شسباب
باتنة
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يمرن «م»

٥

دردشسة
لسسهم
اأ

١٧٢٨٥

مشسي
رن
في ألعروق

أخفى
وألد

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على اسصم
للمجمع ا÷زائري للغة
العربية.

ألعدد

رقــــــــــم

أبو ألبشسرية
أقعد
أجل

لعبــــة الحـــروف
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ال -ط-ب-يب ،أاه-ل ،السص-ل-ف ،السص-ف-رة ،ال-روم ،اŸأام-ون ،اÿط-يب،
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أافقيا )١ :سسالم مولى أبي حنيفة ،ميÓف ،تم،
عام ،مدن ،أر ،فيفري ،مر ،عادل ،قعد ،ود،
مل ،ندلي ،بر ،لع ،طي ،من ،أو ،زوأبع ،رن،
يسساير ،قباء ،نيروبي،
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الحل  /كلمات متقاطعة

عموديا  )١:سسحت ،أعمل ،ء.ء .أدمر ،ألعز،
لي ،دف ،ونب ،فم ،نيل ،طارق ،فدية ،بين،
مرقد ،عين ،لمع ،يعلم ،نسسي ،يياسس ،دين،
أر ،ألم ،أيو ،أب ،أروبا ،رب ،يفسسر ،دروب،،
الحل متاهة ا أ
لرقام

٣٨ + ١٠ + ٦٠ + ٨٠ + ٧٩ + ٤٩ + ١٦ + ٦٣
٤٢٢ = ٢٧ +
الحل  /تسصل وتثقف

ج /عقوبة السسارق المذكور
في القرآان الكريم «قطع
اليد»
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ب ـ الخليل بن أاحمد
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أاي عالم من ا’عÓم اأ’دبية المؤولفة
للقاموسس المعجم في اللغة العربية من
بين هؤو’ء:

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

1

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

الكلمـ ـ ـ ـ ـ ـGـdـ ـªـàـ ـ≤ ـ Éـ ـWـ ـ©ـ ـáـ ـ ـ ـ ـ ـات
`

كلمات سسهمية
كلمة سسر
لعبة الحروف
دردشسة الحروف

∞≤ãJ h π°ùJ

` 4 `` 3 ` 2

شسعيب
برنامج
ماوتسسي تونغ
ا’صسÓح

الكلمــات السسريــة
كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
١و )٢مدرب فريق تجنانت ،بلدية بو’ية
بومردأسس
)٣
 ) ٤للتعريف ،مدرب شساب أهلي ألبرج
 ) ٥وزير سسابق للشسباب وألرياضسة
 ) ٦ميلر مبعثرة ،أبو ألبشسرية «م»،
 ) ٧طليق ،مبيت،
 ) ٨يمشسي،
’ ) ٩عب في مولودية وهرأن،
 ) ١٠بحر ،بسس،
 ) ١١أفضسل ’عب جزأئري في ألبطولة
أ’نجليزية لـ  ،٢٠١٦للنصسب،

عموديا
 ) ١حرف مكرر ،شسعوب ،عدد،
 ) ٢نصسف لرقم ،للتمني ،فسسر «م»،
 ) ٣دية متفرقة ،وجة نظر «م»،
 ) ٤شسكر «م» ،في ألدرأع،
 ) ٥نمشسي ،رتبة دبلوماسسية،
 ) ٦بحر ،يدرك ،يقدف،
 ) ٧نظير ،نهر عربي ،للمسساحة «م»،
 ) ٨أرتدى،
 ) ٩حب ،سساهر ،بحر،
 ) ١٠حقد ،أسسوة «م» ،أرشسد،
 ) ١١أخفق ،يبادر مبعثرة

.

الفجر05.٣٣...............:
مواقيت الظهر1٢.5٧...............:
الصصÓة العصصر16.٢1...............:
المغرب1٨.5٩..............:
العشصـاء٢0.1٧................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 15م -ارسس  :1٨40ال-ق-وات ال-ف-رنسص-ي-ة –تل مدينة
شصرشصال ،بعد مقاومة بطولية من قبل السصكان.
^  15م- -ارسس « :1٨4٣م-ون-ت-ن-ي-اك» ‘ ف-ليبفيل
«سصكيكدة» يكتب ما يلي« :بهذه الطريقة تشصنّ
ا◊رب ضصد العرب .نقتل جميع الرجال حتى سصن
لطفال ‘ سصفن بحرية إا ¤جزر
الـ  ،15ننقل النسصاء وا أ
اŸركيز أاو غÒهاÃ ،عنى القضصاء على كل من ل يركضس
–ت أاقدامنا كالكÓب».

لربعاء  16جمادى الثانية  14٣٨هـ اŸوافق لـ  15مارسس  ٢01٧م
ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

العدد 17285

بوضصياف يزيل اıاوف من عنابة:

حملة ألتلقيح ضشد أ◊صشبة وأ◊صشبة أأ’Ÿانية سشتتوأصشل
صصرح وزير الصصحة والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات عبد اŸالك بوضصياف ،أامسس ،بعنابة ،بأان حملة التلقيح ضصد ا◊صصبة وا◊صصبة
لطفال الذين تÎاوح أاعمارهم ما ب 6 Úو  14سصنة وا÷ارية ع ÈاŸؤوسصسصات الÎبوية سصتتواصصل بعد
لŸانية اŸوجهة لفئة ا أ
ا أ
تاريخ  15مارسس ا÷اري Ãؤوسصسصات الصصحة ا÷وارية ع Èالوطن.
وأاوضص -ح ال -وزي -ر ‘ ت -دخ -ل-ه خÓ-ل
أاشص - -غ- -ال م- -ل- -ت- -ق- -ى وط- -ن- -ي ح- -ول
اŸؤوسصسص - - -ات ا’سص- - -تشص- - -ف- - -ائ- - -ي- - -ة
اŸتخصصصصة –تضصنه عنابة يومي
14و  15مارسص ا÷اري ،بأان عملية
ال -ت -ل -ق -ي -ح ه -ذه م -درج -ة ‘ إاط -ار
ب-رام-ج إاع-ادة ال-ت-ل-ق-ي-ح الرامية إا¤
ال- -قضص- -اء ع- -ل- -ى م- -رضص ا◊صص- -ب- -ة
وا◊صصبة اأ’Ÿانية مضصيفا بأان 34
دولة ع Èالعا“ ⁄كنت من القضصاء
على هذا اŸرضص.
وأاضص -اف ب -وضص -ي -اف ب -أان «ا÷زائ-ر
ال- -ت- -ي “ك- -نت م -ن ال -قضص -اء ع -ل -ى
م -رضص الشص -ل -ل بشص -ه -ادة اŸن -ظ-م-ة
ال - -ع - -اŸي- -ة ل- -لصص- -ح- -ة تسص- -ع- -ى إا¤
ا’لتحاق بالدول التي قضصت على
ا◊صص- -ب- -ة وا◊صص- -ب- -ة اأ’Ÿان- -ي -ة»،
مذكرا بأانه «’ يوجد أاي خطر على
صص- - -ح- - -ة اŸل- - -ق - -ح Úوأان نسص - -ب - -ة
ا’سص-ت-ج-اب-ة ل-ع-م-ل-ية التلقيح قدرت
إا ¤غاية يوم اأ’حد اأ’خ Òب 14
ا’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة اŸت-خصصصص-ة ن-ح-و ال- -بشص- -ري- -ة لضص- -م -ان ت -ك -ف -ل أام -ث -ل اŸت- -خصصصص- -ة إا ¤ت- -ط- -وي- -ر ب -عضص
باŸائة».
من جهته ،أاكد اŸدير العام Ÿعهد العمل ‘ إاطار شصبكات Œند من ب - -اŸريضص وال- -ت- -ح- -ك- -م ‘ تسص- -ي Òال -ت -خصصصص -ات ال-ف-رع-ي-ة وا’رت-ق-اء
ب- -اسص- -ت- -ور (ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصص- -م -ة) خ Ó-ل -ه -ا اإ’م -ك -ان -ات واŸؤوه Ó-ت وسصائل وإامكانات القطاع».
ب -أادائ -ه -ا إا ¤مسص -ت -وى اإ’م -ك -ان-ات
الÈوفسصور زوب Òحراث بأان هذا ل - -ت - -وف Òأاحسص- -ن ت- -ك- -ف- -ل صص- -ح- -ي وأاضصاف بوضصياف بأان العمل بنظام البشصرية والركيزة التقنية اŸتوفرة.
اللقاح يخضصع Ÿواصصفات النوعية باŸريضص.
شصبكات يضصمن عناية طبية مد›ة واسص -ت -م -ع اŸشص -ارك -ون ‘ ا÷لسص -ة
الصصحية للمنظمة العاŸية للصصحة ،وأاوضصح الوزير خÓل إاشصرافه على تسص Òوف -ق ت -ن -ظ -ي -م ي -ح -دد مسص -ار الصصباحية لهذا اللقاء الذي يحضصره
مضص- -ي- -ف- -ا ب- -أان ا÷زائ- -ر ت -خصصصص افتتاح أاشصغال ملتقى وطني حول اŸريضص داخ- - - - - - - -ل اŸؤوسصسص - - - - - - -ة مسص -ؤوول-و  79م-ؤوسصسص-ة اسص-تشصفائية
م -ي -زان -ي -ة ت -ق-در ب  10م-ل-ي-ار دج اŸؤوسصسص - - -ات ا’سص- - -تشص- - -ف- - -ائ- - -ي- - -ة ا’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة اŸتخصصصصة ،مؤوكدا خاصصة بالوطن ŸداخÓت تناولت
اŸتخصصصصة يدوم يوم Úبأان هذه ع-ل-ى ضص-رورة ت-ف-ع-ي-ل اآ’ل-ي-ات ال-تي وضص-ع-ي-ة اŸؤوسصسص-ات ا’سص-تشص-ف-ائية
’قتناء أاجود اللقاحات.
ت -وج -ه اŸؤوسصسص -ات ا’سص -تشص-ف-ائ-ي-ة اŸؤوسصسصات التي “ثل طابعا جهويا “كن من خدمة صصحية مند›ة اŸت- -خصصصص- -ة وأادائ -ه -ا ‘ ال -ع Ó-ج
اŸت -خصصصص-ة ن-ح-و ال-ع-م-ل ‘ إاط-ار ووطنيا « ⁄تسصتفد بعد من تنظيم وتغني من عناء اŸريضص وتضصمن وب-رام-ج ال-وق-اي-ة وم-ك-اف-حة وفيات
Áكنها من إانشصاء شصبكات صصحية ترشصيد التسصي.Ò
اأ’ط-ف-ال ،ب-اإ’ضص-اف-ة إا ¤م-ن-ظ-ومة
شصبكات
من جهة أاخرى ،أاكد بوضصياف على م- -ت- -خصصصص- -ة Œن- -د م- -ن خ Ó-ل -ه -ا م - -ن ج - -ه- -ة أاخ- -رى ،دع- -ا ال- -وزي- -ر اأ’دوي- -ة ودور م -ع -ه -د ب -اسص -ت -ور ‘
ضص - - - -رورة ت- - - -وج- - - -ه اŸؤوسصسص- - - -ات اإ’م -ك -ان -ات ال -ت -ق -ن-ي-ة واŸؤوهÓ-ت مسصؤوو‹ اŸوؤسصسصات ا’سصتشصفائية الÈامج الوطنية للصصحة.

الفصصل ‘ تصصنيف الشصهادة و العÎاف Ãذكرة التخرج ‘ السصنة 6

أجتماع إأطارأت ألتعليم ألعا‹ وألصشحة للتكفل Ãطالب طلبة طب أأ’سشنان

اجتمع ،أامسس ،إاطارات من
وزارة التعليم العا‹ والبحث
العلمي ووزارة الصصحة والسصكان
وإاصصÓح اŸسصتشصفيات واŸديرية
العامة للوظيف العمومي مع
لسصنان.
‡ثلي طلبة طب ا أ

وأاف-اد ب-ي-ان ل-وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي أانه ” التطرق إا¤
أاه -م م -ط -لب وه-و شص-ه-ادة دك-ت-وراه
دولة ‘ طب اأ’سصنان مع التذكÒ
ب- -ق -رار ال -وزي -ر اأ’ول ب -إادراج -ه ‘
الصص -ن -ف  14خÓ- -ل ل- -ق- -ائ- -ه ‘ 5
فيفري اŸاضصي مع ‡ثلي الطلبة
اŸضص- -رب Úم- -ن- -ذ أاك Ìم- -ن ث Ó-ث -ة
أاشصهر.
و” ال -ت -أاك -ي -د ع -ل-ى أان تصص-ن-ف ك-ل
درج -ات ال -وظ -ي-ف ال-ع-م-وم-ي ال-ت-ي
ي- -ت- -ط- -لب ال- -ول- -وج إال- -ي -ه -ا شص -ه -ادة
البكالوريا 6 +سصنوات دراسصة «بدون
اسصتثناء ‘ الصصنف .»14
وأاشصار البيان إا ¤أان «إادراج دكتوراه
‘ طب اأ’سص - -ن- -ان ‘ الصص- -ن- -ف 16
م -ث -ل -م-ا ج-اء ‘ اŸط-الب يسص-ت-ل-زم
إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ال-ب-ن-ي-ة ال-ق-ان-ون-ية
اŸسصÒة ıت - - - - -ل - - - - -ف أاسصÓ- - - - -ك
اŸوظف.»Ú
وات -ف -ق اŸشص -ارك -ون ‘ ا’ج -ت -م-اع
على اإ’عÎاف Ãذكرة التخرج ‘
السصنة السصادسصة .وسصÎسصل ‘ ذات
السصياق تعليمة ÷ميع كليات الطب
م- -ن أاج- -ل ال- -ت- -ط- -ب- -ي -ق» الصص -ارم»
للنصصوصص القانونية.
و” التكفل أايضصا باŸطلب الرامي
إا ¤فتح تخصصصصات جديدة وهي
طب أاسصنان اأ’طفال وزرع اأ’سصنان
وجراحة الفك وهذا بالتشصاور مع
اللجنة البيداغوجية الوطنية.
وت - -ق - -رر أايضص- -ا أان ي- -ك- -ون ه- -ن- -اك
تربصص Úإاجباري Úإاذا ما سصمحت
الظروف البيداغوجية بذلك حيث
Áكن بلوغ خمسصة تربصصات.

وب-غ-ي-ة ال-ت-ن-وي-ع ‘ ت-ك-وينات مابعد
التدرج ‘ ﬂتلف الكليات سصتعطى
تعليمات لتوحيد الوسصائل اŸتوفرة
م-ن خÓ-ل ضص-م-ان ال-رع-اي-ة وت-ن-ق-ل
اأ’سصاتذة.
أاما بخصصوصص ا◊الة اÿاصصة لكلية
سص -ط -ي -ف ذك-ر ال-وزي-ر أان-ه سصÎسص-ل
تعليمة للعميد لينسصق مع مديرية
الصص -ح -ة ال -ع -م-وم-ي-ة ل-ذات ال-و’ي-ة
ح -ت -ى ي -تسص -ن -ى ل -ل -ط -ل-ب-ة اŸع-ن-يÚ
اإ’سصتفادة من التجهيزات اŸوجهة

لتطبيقات طب اأ’سصنان.
وذكر نفسص اŸصصدر أانه «سصتنظم
مسص - -اب - -ق - -ة ل - -ت- -وظ- -ي- -ف أاسص- -ات- -ذة
مسص- -اع- -دي- -ن ‘ سص- -ب -ت -م،»2017 È
مضص-ي-ف-ا أان-ه سص-ي-ت-م إارسص-ال ت-ع-ل-ي-مة
ل -ع -م -داء ك -ل -ي -ات ال -طب م -ن أاج -ل
تنظيم تربصصات داخلية.
«سصÎسص- -ل ت- -ع -ل -ي -م -ات إا ¤ع -م -داء
ك-ل-ي-ات ال-طب إ’ع-ادة ت-ف-ع-ي-ل ÷ان
الÎبصص ال- -داخ- -ل- -ي ب- -غ -ي -ة إاق -ام -ة
إات- -ف- -اق- -ي- -ات م- -ع ق- -ط -اع الصص -ح -ة

العمومية».
وت -ؤوك -د ال -وزارة ال-وصص-ي-ة م-ن ج-ه-ة
أاخ - -رى ارت - -ف - -اع ع - -دد اŸن - -اصصب
اŸفتوحة ‘ طب اأ’سصنان اإ’قامي
والتي سصتكون مصصحوبة باŸصصادقة
على قرارات وزارية.
أاما فيما يخصص رفع منحة الدراسصة
أاب -ل -غت ال -وزارة ال -وصص -ي -ة ب-أان ه-ذا
اŸط- -لب «ال- -ذي م- -ن اŸم- -ك- -ن أان
Áسص ت- -ك- -وي -ن -ات أاخ -رى يسص -ت -ل -زم
مقاربة شصاملة».

 ..وŒديـ ـد ألدعـ ـوة أ ¤طلبة ألصشيدلة بالعودة أإ ¤ألدرأسش ـة

جددت كل من وزارتي التعليم
العا‹ والبحث العلمي والصصحة
والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات
وكذا اŸديرية العامة للوظيفة
العمومية دعوتهم لطلبة الصصيدلة
بالعودة إا ¤الدراسصة ‘ أاقرب
لجال لسصتدراك السصنة
ا آ
الدراسصة.

وأاوضص -ح ب -ي -ان ل -وزارة ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
والبحث العلمي أانه خÓل اجتماع عقد
اإ’ثن– Úت إاشصراف كل من اأ’مÚ
ال -ع -ام ل-وزارة ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع-ل-م-ي واأ’م Úال-ع-ام ل-وزارة الصص-ح-ة
والسص- -ك- -ان وإاصصÓ- -ح اŸسص- -تشص- -ف- -ي- -ات
واŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -وظ -ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
بحضصور إاطارات من القطاعات الثÓث
و‡ثلي كل من طلبة فرعي الصصيدلة
وطب اأ’سصنان أان ا◊اضصرين جددوا ‘
هذا اإ’جتماع «دعوتهم لطلبة الصصيدلة
للعودة إا ¤الدراسصة ‘ أاقرب اآ’جال
’سصتدراك السصنة الدراسصية».
وأاك -د ال -ب -ي -ان أان ه -ذا اإ’ج-ت-م-اع “ي-ز
ب»نقاشص ثري وصصريح مع ‡ثلي طلبة
الصص -ي -دل-ة ال-ذي-ن ع-رضص-وا م-ط-ال-ب-ه-م,
حيث رد ‡ثلو القطاعات الثÓث على
هذه ا’نشصغا’ت والتي ” التكفل بها,

سص- - -واء ت- - -ع- - -ل- - -ق اأ’م- - -ر ب - -اŸط - -الب
ال -ب -ي-داغ-وج-ي-ة أاو اŸط-الب اŸت-ع-ل-ق-ة
بقطاع الصصحة».
فبالنسصبة للمطالب البيداغوجية ،أافاد
البيان أانه «سصيتم خÓل هذا ا’سصبوع
إامضص -اء ق -راري-ن وزاري ،Úاأ’ول ي-ت-ع-ل-ق
ب-إانشص-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-ب-ي-داغ-وجية الوطنية
للصصيدلة وتسصيÒها وتنظيمها ،والثاÊ
ي -ح -دد م -ه-ام ه-ذه ال-ل-ج-ن-ة وال-ت-ي م-ن
أاه- -م- -ه- -ا إانشص- -اء ت -خصصصص -ات ج -دي -دة
ومراجعة الÈامج التكوينية».
كما ” التأاكيد يضصيف نفسص اŸصصدر
ع-ل-ى «اسص-ت-ح-داث ت-خصصصص-ات ج-ديدة
(الصص - -ي - -دل - -ة السص- -ري- -ري- -ة الصص- -ي- -دل- -ة
اإ’سصتشصفائية والصصيدلة الصصناعية) ‘
ال-ك-ل-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-وف-ر فيها اإ’مكانيات
ال -بشص-ري-ة واŸادي-ة ،وسص-ي-ت-م أايضص-ا دع-م
إانشص- -اء ه- -ذه ال- -ت -خصصصص -ات ‘ ث Ó-ث -ة
أاق -ط -اب ب -ال-ك-ل-ي-ات ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى
اإ’مكانيات والتأاط Òالكا‘».
أاما بالنسصبة للكليات ،فسصيتم اللجوء إا¤
«اŸراف-ق-ة وال-رع-اي-ة ل-ف-ائ-دة ال-ك-ل-يات
التي تعا Êعجزا ‘ التأاط.»Ò
وب -خصص -وصص تصص-ن-ي-ف شص-ه-ادة دك-ت-وراه
صصيدلة ‘ رتبة  16من سصلم الوظيفة
العمومية ”« ،التأاكيد Ãا فصصل فيه

الوزير اأ’ول ‘ لقائه مع ‡ثلي طلبة
طب اأ’سصنان والصصيدلة يوم اأ’حد 5
فÈاير اŸاضصي ،حيث ” نقل تصصنيف
اŸت -خ -رج ‘ Úه -ذي -ن ال -ف-رع Úم-ن
الرتبة  13إا ¤الرتبة .»14
من جهة أاخرى ،أاعطى اŸدير العام
ل -ل -وظ -ي -ف -ة ال -ع -م -وم -ي -ة «ت -وضص-ي-ح-ات
ب-خصص-وصص رتب ال-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-وم-ية»،
مؤوكدا بأان الرتبة « 14تخصص كل حاملي
شصهادة جامعية ﬁصصل عليها ‘ 06
سصنوات بعد البكالوريا».
كما أاشصار حسصب البيان أان «تصصنيف
شصهادة الدكتوراه ‘ الرتبة  16كما هو
مطلوب من طرف ‡ثلي الطلبة ،يؤودي
ح -ت -م -ا إا ¤إاح -داث اخ-تÓ-ل ‘ ال-ه-رم
ال-ت-ن-ظ-ي-م-ي لسص-ل-م ال-وظ-ي-ف-ة ال-ع-م-ومية
وال - -ذي ي - -ح- -ك- -م ﬂت- -ل- -ف أاصص- -ن- -اف
اŸوظف.»Ú
أام -ا بشص -أان م -ت -اب -ع -ة Œسص -ي-د خ-ري-ط-ة
الطريق اŸتفق عليها ،فقد «جددت
وزارة ال -ت -ع -ل -ي -م ال-ع-ا‹ ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
هيئاتها البيداغوجية اقÎاحها اŸتعلق
بتعي‡ ÚثلŸ Úتابعة Œسصيد ما ”
اإ’تفاق عليه» ،مشصÒة إا ¤أانه سصيتم ‘
غضصون شصهر «عقد لقاء تقييمي برئاسصة
اأ’م Úالعام للوزارة».

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 16°وهران
 16°وهران

الثمن  10دج

18°
20°

france prix 1

لبار
لتخفيضس فاتورة اسصتÒاد رؤووسس حفارات ا آ

إأنششاء ششركة جزأئري ـ ـة-صشينيـ ـ ـة ﬂتصش ـ ـة
‘ صشناع ـ ـ ـ ـة ألتجهي ـ ـ ـ ـ ـزأت ألنفطـي ـ ـ ـ ـة
وقعت الشصركة الوطنية
بوفال (فرع ›مع اŸيكانيك
العمومي) ،أامسس ،با÷زائر،
مع اŸؤوسصسصة الصصينية
«شصاندونغ كاروي وال
كونÎول اكيبمنت» على
مذكرة تنصس على إانشصاء
لنتاج و
شصركة ﬂتلطة إ
تسصويق التجهيزات النفطية.
ووق- -ع اŸذك- -رة ال- -رئ -يسص اŸدي -ر
ال -ع -ام ل»ب-وف-ال» ب-وعÓ-م ل-ط-رشص
ب -وث -ل-ج-ة و ن-ائب رئ-يسص اŸؤوسصسص-ة
الصص-ي-ن-ي-ة سص-ان ك-وي-ن-غ-ون-غ بحضصور
وزي -ر الصص -ن -اع -ة واŸن -اج -م ع -ب -د
السصÓم بوشصوارب.
وسص-ت-ق-وم الشص-رك-ة ا÷دي-دة -ال-ت-ي
أانشص - - -ئت حسصب ق - - -اع- - -دة 51/49
ب-اŸائ-ة ال-ت-ي ت-ن-ظ-م ا’سص-تثمارات
اأ’ج -ن -ب -ي -ة ب -ا÷زائ -ر -بصص -ن -اع -ة
Œهيزات نفطية تعرف ب»رؤووسص
حفارات اآ’بار» وهي إاحدى أاهم
ال -ت -ج -ه -ي-زات ‘ ›ال الصص-ن-اع-ة
النفطية.
وسص-ت-وج-ه ه-ذه اŸن-ت-ج-ات Ûمع
سص-ون-اط-راك ال-ذي يسص-ت-ورد سص-نويا
من  200إا 400 ¤مليون دو’ر من
هذا النوع من العتاد حسصب ا’رقام
التي قدمها بوشصوارب الذي أاوضصح
أان إانشصاء هذه الشصركة يندرج ‘
اط - -ار سص- -ي- -اسص- -ة اي- -ج- -اد ب- -دائ- -ل
لÓسصتÒاد.
وسصيتم إانشصاء اŸصصنع خÓل السصنة
ا÷اري- -ة ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى اŸوق -ع
الصصناعي ل»بوفال» ‘ الÈواقية

(اŸدية) على مسصاحة قدرها 47
هكتار .وينتظر أان يشصرع اŸصصنع
‘ ا’نتاج سصنة .2018
وحسصب الرئيسص اŸدير العام ل»أا-
جي-ام» بشص Òدهيمي فإانه ينتظر
إان -ت-اج  1.000ج -ه -از خÓ-ل سص-ن-ة
ا’ن -ط Ó-ق .ويشص-م-ل ›ال نشص-اط
ه -ذه الشص -رك -ة اıت -ل -ط-ة أان-واع-ا
أاخ -رى م-ن ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ن-ف-ط-ي-ة
حسصب نفسص اŸسصؤوول.
وتبلغ نسصبة ا’ندماج اÙلي لهذه
التجهيزات -التي سصتحمل العÓمة
التجارية للشصريك التقني الصصيني-
 70ب-اŸئ-ة تشص-ارك ف-ي-ه-ا «ب-وفال»
وفروع أاخرى ل»أا-جي-ام».
وأاوضص -ح ب -وث-ل-ج-ة أان ن-وع اأ’ج-ه-زة
التي سصتنتج Ãوجب هذه الشصراكة
«ج -د م -ع -ق -دة إاذ ت -دخ -ل ‘ إاط-ار
التكنولوجيا العالية وهي مطلوبة
ك- -ثÒا ‘ الصص- -ن- -اع- -ة ال- -ن -ف -ط -ي -ة

اÙلية».
وت -ع -د شص -رك -ة «شص -ان -دون -غ ك-اروي وال
ك -ونÎول اك -ي -ب -م -نت» ف -رع -ا ل -لشص-رك-ة
ال -ق -ابضص -ة الصص -ي-ن-ي-ة شص-ان-دون-غ ك-اروي
اŸتخصصصصة ‘ صصناعة العتاد النفطي
واŸتواجدة بحوا‹  60دولة.
وعلى هامشص حفل التوقيع كشصف
السص -ي -د ب -وشص -وارب ب -أان ث Ó-ث-ة ()3
مشصاريع اسصتثمارية كÈى بالشصراكة
م- -ع أاج- -انب سص- -تشص- -رع ‘ اإ’ن -ت -اج
خÓل السصداسصي ا’ول من .2017
وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-أاول ج-ه-از ت-رق-ي-ق
Ÿركب ال -ف -و’ذ ب -بÓ-رة (ج-ي-ج-ل)
الذي سصيشصرع ‘ اإ’نتاج ‘ جوان
القادم وÃركب ا◊ديد والصصلب
ل -ت -وسص -ي -ا‹ (شص -راك -ة ج -زائ-ري-ة -
ت -رك -ي -ة) ‘ أاف -ري -ل ب-وه-ران وك-ذا
م-ركب ال-نسص-ي-ج ا÷زائري-الÎكي
بغليزان الذي ينتظر أان يكون عمليا
ابتداء من جوان القادم.

بفضصل اسصتغÓل اŸعلومات

أ÷يـ ـشش يعـ ـ Ìعل ـى جث ـة أإ’ره ـ ـابي ز.ناصشر بتيزي وزو

«الشص- - -عب» ‘ إاط- -ار م- -ك- -اف -ح -ة
اإ’ره - -اب وب - -فضص - -ل اسص - -ت- -غÓ- -ل
اŸعلومات ،عÌت مفرزة للجيشص
الوطني الشصعبي ،يوم  12مارسص
 ،2017ب-غ-اب-ة واد ت-ع-زي-بت ب-ت-ي-زي
وزو/ن.ع ،1ع - -ل - -ى ج - -ث- -ة ت- -ع- -ود
Óرهابي اŸسصمى ز.ناصصر الدين
ل إ
اŸك -ن -ى «شص -ع-يب» .ف-ي-م-ا كشص-فت
مفرزة أاخرى بضصواحي بلدية بني
ع-م-ران و’ي-ة ب-وم-رداسص/ن.ع،1.
كمية تقدر ب ـ ( )50كيلوغراما من
اŸواد الكيميائية التي تدخل ‘
صصناعة اŸتفجرات ‘ .ح” Ú
ت-وق-ي-ف ع-نصص-ر دع-م ل-ل-ج-ماعات
اإ’رهابية بسصكيكدة /ن.ع.5.
..ويوقف مهاجرين غÒ
شصرعي Úويحجز ﬂدرات

و‘ إاطار حماية ا◊دود وﬁاربة
ا÷رÁة اŸن - -ظ - -م - -ة ،ضص- -ب- -طت
م-ف-رزة ل-ل-ج-يشص ال-وط-ن-ي الشص-عبي
ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع مصص-ال-ح ا÷م-ارك

بسص-ي-دي بلعباسص/ن.ع ،2.ت-اج-ري
ﬂدرات وحجزت ( )48كيلوغرام
من الكيف اŸعالج ومركبت.Ú
وب - - - -ك - - - -ل م- - - -ن “Ôاسصت وعÚ
قزام/ن.ع ،6.ضص - -ب - -طت م - -ف- -ارز
للجيشص الوطني الشصعبي مهربÚ
( )02وح- - -ج- - -زت ( )04م -رك -ب-ات
رباعية الدفع و( )09دراجات نارية

و( )08أاجهزة كشصف عن اŸعادن.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوق-فت م-ف-ارز
للجيشص الوطني الشصعبي وعناصصر
ال- -درك ال- -وط -ن -ي ‘ ،ع -م -ل -ي -ات
م- -ت- -ف- -رق- -ة ،ب -ك -ل م -ن ت -ل -مسص -ان
وبلعباسص ومسصتغا/Âن.ع)31( ،2.
مهاجرا غ Òشصرعي من جنسصيات
ﬂتلفة.

أاثرية صصفراء اللون وصصور أاخرى
لتمثال من اŸعدن اأ’صصفر.
وقد ” توقيف اŸتورط Úوحجز
ال - -ق - -ط - -ع ال - -ن - -ق - -دي - -ة اأ’ث - -ري- -ة

واıط - - - - - -ط - - - - - -ات والصص- - - - - -ور
الفوتوغرافية وإاحالة واŸلف على
ال -ع -دال -ة ب-ت-ه-م-ة» ت-ه-ريب اآ’ث-ار»،
يضصيف نفسص اŸصصدر.

حج ـ ـ ـ ـ ـز  132قطعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة نقديـ ـ ـ ـ ـة أأثريـ ـ ـة بتيـ ـ ـ ـ ـ ـارت

“ك -نت ف -رق -ة ال -ب-حث وال-ت-ح-ري
بأامن و’ية تيارت مؤوخرا من حجز
 132ق-ط-ع-ة ن-ق-دي-ة أاثرية،حسصبما
علم أامسص من مصصالح أامن الو’ية.
وأاوضص- - -ح ذات اŸصص - -در أان ه - -ذه
القطع النقدية اأ’ثرية التي تعود
إا ¤فÎات دولة اأ’م Òعبد القادر
وال-دول-ة ال-ف-اط-م-ي-ة ودولة اأ’غالبة
وع-ه-د ا’سص-ت-ع-م-ار ال-فرنسصي كانت
بحوزة شصخصص كان على م Ïسصيارة
بصصحبة رفيق له بأاحد أاحياء مدينة
تيارت.
وأاضص- -اف ذات اŸصص- -در أان -ه ع -ن -د
ت -ف -ت -يشص مسص -ك -ن رف-ي-ق-ه ال-ق-اط-ن
ب -و’ي -ة ت -يسص-مسص-ي-لت ،ب-ع-د “دي-د
ا’خ - -تصص - -اصص ب - -إاذن م - -ن وك- -ي- -ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة تيارت ”
العثور على  5نسصخ ıططات
خ -اصص -ة ب -ال-ت-ن-ق-يب ع-ن اآ’ث-ار و 4
صص-ور ف-وت-وغ-راف-ي-ة ل-ق-ط-ع ن-ق-دية

أك Ìمن  90مليون دو’ر –ويÓت غ Òششرعية للعملة

قدر مبلغ ﬂالفات الصصرف اŸكتشصفة خÓل سصنة  2016ما يعادل  9,97مليار
دينار (  90مليون دو’ر) ،حسصبما أاكده مسصؤوول ‘ اŸديرية العامة ا÷مارك ‘
حوار مع «وأاج».
وأاوضصح مدير العÓقات العامة واإ’عÓم باŸديرية العامة للجمارك جمال
بريكة أان أاغلبية هذه اıالفات سصجلت خÓل عمليات التجارة اÿارجية ،حيث
قدر مبلغها  8,99مليار دينار بينما ” تسصجيل ﬂالفات Ãبلغ  981,3مليون
دينار خÓل عمليات ’ تخصص التجارة اÿارجية (مسصافرين).
و” خÓل سصنة  2015تسصجيل ﬂالفات صصرف قدر مبلغها  21,85مليار دينار
(حوا‹
 210مليون دو’ر) أاي بانخفاضص قدره  % 45حسصب أارقام ا÷مارك ا÷زائرية.
وترتكب ﬂالفات الصصرف اŸرتبطة بعمليات التجارة اÿارجية غالبا عن
طريق الرفع ‘ قيمة ا÷مركة اŸصصرح بها عند ا’سصتÒاد ( التضصخيم ‘
الفوات )Òوالتقليصص ‘ اŸبالغ لدى ا÷مارك عندما يتعلق اأ’مر بالتصصدير
وعدم إادخال اŸبالغ بالعملة الصصعبة إا ¤الوطن بعد التصصدير.

