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ي -ق -وم وزي-ر ال-ت-ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة
والسش-ي-اح-ة والصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ليدية
عبد الوهاب نوري ،رفقة الوزيرة
اŸن - -ت- -دب- -ة اŸك- -ل- -ف- -ة ب- -الصش- -ن- -اع- -ة
ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ع -ائشش -ة ت-ق-اب-و ،ي-وم
السش-بت  18م-ارسس ا÷اري ،ب-زي-ارة
Óششراف على
إا ¤و’ية غرداية ،ل إ
مراسشم ا’حتفال بعيد الزربية ‘
طبعته .49

أاسشئلة ششفوية
Ãجلسس اأ’مة

17286

ميهوبي ‘ بومرداسس

’م- -ة ج- -لسش- -ة
ي - -ع- -ق- -د ›لسس ا أ
ع- -ام- -ة ،ال- -ي- -وم ،ع -ل -ى السش -اع -ة
العاششرة صشباحا ،تخصشصس لطرح
’سشئلة الششفوية على عدد من
ا أ
أاعضش- - - -اء ا◊ك- - - -وم- - - -ة ،ت - - -خصس
’و ¤وق - - -ط - - -اع - - -ات
ال - - -وزارة ا أ
ال- -ط- -اق- -ة ،ال -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل
والضش-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ،الصش-حة
والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات.

يقوم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،اليوم ،بزيارة إا ¤و’ية بومرداسس Ÿعاينة
تقدم أاششغال عديد اŸششاريع التابعة لقطاع الثقافة ،من بينها مششروع ر‚از اŸكتبة
الرئيسشية للمطالعة العمومية ،كما سشيدششن اŸكتبة الريفية ببلدية لقاطة.

...ويعاين مششاريع ثقافية بع Úالدفلى

يقوم وزير الثقافة بزيارة إا ¤و’ية عيد الدفلى ،أاين سشيعاين مدى تقدم أاششغال
بعضس اŸششاريع التابعة للقطاع .ويعطي إاششارة ا’نطÓق الرسشمي لفعاليات اŸهرجان
الثقا‘ السشنوي.

بلعيد ينششط لقاء حول ا’نتخابات التششريعية

ينششط رئيسس حزب جبهة اŸسشتقبل
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،ي-وم ا÷م-عة 17
مارسس ا÷اري ،لقاء مع رؤوسشاء القوائم
وم- -دي- -ري ا◊م- -ل- -ة ال -و’ئ -ي ÚواŸرأاة
’و ‘ ¤كل قائمة ،ا÷بهة ‘
اŸرتبة ا أ
ا’نتخابات التششريعية اŸقبلة ،وذلك
ع -ل -ى السش-اع-ة ال-ث-ال-ث-ة مسش-اء ب-دي-وان
قرية الفنان Úزرالدة.

دورة تكوينية ‘ الوقاية واأ’من

’خ-ط-ار اŸه-ن-ي-ة بوزارة
ي-ن-ظ-م اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-ل-وق-اي-ة م-ن ا أ
ال -ع -م -ل وال -تشش -غ -ي -ل والضش -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
’ج-راء ،دورة ت-ك-وي-ن-ي-ة لفائدة
الصش-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ع-م-ال ا أ
’م-ن»،
اŸك -ون– ،Úت شش -ع -ار« :ت -ك-وي-ن اŸك-ون ‘ Úال-وق-اي-ة وا أ
وذلك من  19إا 23 ¤مارسس ا÷اري ،ابتداء من السشاعة 08:30
صشباحاÃ ،قر مركز التكوين اŸهني حجار سشعيد بزرالدة.

ندوة تاريخية حول عيد النصشر

ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،ندوة تاريخية –ت ششعار:
«ال-وف-اء وال-ب-ن-اء ب-ال-ع-زة وال-ك-رام-ة» ،إاحياء للذكرى  55لعيد
النصشر ،يؤوطرها أاسشاتذة ﬂتصشون بحضشور ششخصشيات وطنية
’حد  19مارسس على السشاعة  14:00بعد
وباحث ،Úوذلك يوم ا أ
الزوال Ãقر اŸتحف.

الدفعة اأ’وŸ ¤اسش Îا’قتصشاد الرقمي

ب-ر›ت وزارة اŸال-ي-ة ،ال-ي-وم ،ا◊صش-ة ا’ف-ت-ت-اح-ي-ة ل-ل-دف-عة
’و ¤ماسش Îا’قتصشاد الرقمي ،وذلك على السشاعة 10:00
ا أ
صشباحا باŸعهد العا‹ للتسشي Òوالتخطيط بÈج الكيفان.

طلعي يعاين مششاريع
اأ’ششغال العمومية بعنابة

اŸرحلة 3
Ÿششروع تنششيط
اŸناطق ا◊دودية

’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ية والنقل
ي-ق-وم وزي-ر ا أ
ب -وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل
وتفقد إا ¤و’ية عنابة وهذا ‘ إاطار
اŸت -اب -ع -ة اŸي -دان -ي -ة Ÿشش-اري-ع ال-ق-ط-اع
ي - -ن - -ظ- -م ق- -دم- -اء ال- -كشش- -اف- -ة
’سشÓ-م-ي-ة ا÷زائ-ري-ة اŸرحلة Ÿ 3شش-روع تنششيط بالو’ية.
ا إ
اŸن -اط -ق ا◊دودي -ة ‘ ال -فÎة م -اب18 Ú
إا 25 ¤مارسس  ،2017بو’يتي سشوق
أاهراسس وورقلة.
ح- -ف- -ل ان- -ط Ó-ق ال -ق -واف -ل يشش- -رف اŸدي- -ر ال- -ع- -ام لصش -ن -دوق ضش -م -ان ال -ق -روضس ل -ل -م -ؤوسشسش -ات
’ح- -د  19الصش -غÒة واŸت -وسش -ط-ة ،رف-ق-ة اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ب-نك السشÓ-م ا÷زائ-ر،
ي - -ك - -ون ي - -وم ا أ
م- - - -ارسس  2017على اليوم ،على مراسشم توقيع اتفاقية  -إاطار ب ÚاŸؤوسشسشت Úوذلك على
السشاعة التاسشعة والنصشف صشباحا بفندق ا÷زائر.
السش- - - -اع - - -ة 10:30
صشباحا باŸكتبة
ال -وط -ن -ي-ة -
’سش Ó-م -ي -ة ا◊امة.
ت- -ن- -ظ- -م ال- -كشش -اف -ة ا إ
ي
ر
ئ
ا
ز
÷
ا÷زائ- -ري -ة ،اŸل -ت -ق -ى ا
تعقد حركة البناء الوطني ،بعد أاربع سشنوات عن مؤو“رها التأاسشيسشي ،اŸؤو“ر
ل
و
ق
ع
ل
ا
ة
ال -راب -ع Ÿن -ظ -وم -ة ث-ور
’ول للحركة– ،ت ششعار« :ا’–اد :نهضشة ...عدالة ...بناء» ،بحضشور قيادات
ا أ
ة
ي
ن
ا
ث
ل
ا
ة
وال-ب-ط-ول-ة ا÷زائ-ري-
’ط-ي-اف السش-ي-اسشية واÛتمع
ا’–اد وق-ائ-م-ة ا’–اد ب-ال-ع-اصش-م-ة وضش-ي-وف م-ن ﬂت-ل-ف ا أ
ب
ا
ش
س
ح
ل
ل
ل-لسش-وروب-ان ل-ل-ج-م-يع
وذلك يوم السشبت  18مارسس ا÷اري.
ال -ذه -ن -ي وت -ن-م-ي-ة ال-ذك-اء،
وذلك ي - -وم ا÷م - -ع - -ة 17
م- - - - - - - - - - - - - -ارسس ا÷اري
بسشيدي فرج.
’ششهارﬁ ،اضشرة حول
تنظم مكتبة ششايب دزاير ،التابعة للمؤوسشسشة الوطنية لÓتصشال النششر وا إ
اتفاقيات إايفيان ووقف إاطÓق النار ،ينششطها عبد اÛيد مرداسشي ،يوم السشبت  18مارسس
ا÷اري ،على السشاعة الثالثة مسشاء باŸكتبة.

اتفاقية  -إاطار ب Úبنك «السشÓم» و «لفقار»

اŸلتقى
ا÷زائ - -ري ال - -راب- -ع
Ÿنظومة ثورة العقول

مسشابق ـة أاحسشن بحث ببششار ح ـول العقيد لطفي

ا’فتتاح الرسشمي للمؤو“ر اأ’ول ◊ركة البناء الوطني

ﬁاضشرة حول اتفاقيات إايفيان Ãكتبة ششايب دزاير

اختتام اأ’يام
اإ’عÓمية حول مصشالح
اأ’من الوطني

ﬁاضشرة
حول الششبكات
ا’جتماعية

سشوناطراك تششارك فئة
اŸعاق Úبعمل تضشامني

يشش- - -رف اŸف - -تشس ا÷ه - -وي لشش - -رط - -ة
الوسشط ،اليوم ،على اختتام فعاليات
أاع-ل-نت م-دي-ري-ة اÛاه-دي-ن ل-بشش-ار عن تنظيم
’عÓمية حول
Óيام ا إ
الطبعة  69ل أ
مسشابقة أاحسشن بحث حول مسشÒة البطل الششهيد
Óشش -خ -اصس ذوي
Ãن -اسش -ب -ة ال -ي -وم ال -وط -ن -ي ل  -أ
العقيد لطفي ( 1934ــ  ’ ،) 1960تزيد صشفحاته
’م -ن ال-وط-ن-ي ا÷اري-ة
مصش -ال -ح ا أ
ا’ح- - -ت- - -ي- - -اج- - -ات اÿاصش- - -ة ،ق- - -امت شش - -رك - -ة
ع-ن عشش-ر ،م-وّج-ه-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ وال-ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن
ب-و’ي-ة اŸسش-ي-ل-ة ،اŸن-ع-قدة من
ي-نشش-ط ال-ع-ي-د زغÓ-مي سش - -ون- -اط- -راك Ãن- -ح مسش- -اع- -دات ل- -ف- -ئ- -ة ذوي
يÎاوح سشّنهم ب 13 Úو 17عاما.
 13إا 16 ¤مارسس ا÷اري.
’عÓ- - - - - - - - -م ا’ح- -ت- -ي -اج -ات اÿاصش -ة ،م -ت -م -ث -ل -ة ‘ ك -راسس
خ - - - - - - - - -ب ‘ Òا إ
تأاتي هذه اŸسشابقة ‘ إاطار الذكرى ’ 57سشتششهاد
وا’تصشالﬁ ،اضشرة بعنوان :متحركة ،و 10أاجهزة كومبيوتر 100 ،لوازم مدرسشية و 100غطاء ،و100
ال -ب -ط -ل ال -ع -ق -ي -د ل-ط-ف-ي ق-ائ-د ال-و’ي-ة اÿامسش-ة
عصشا بيضشاء للمكفوف ،Úوذلك على مسشتوى بلديات توقرت ،والششلف.
«الشش- -ب- -ك- -ات ا’ج- -ت- -م -اع -ي -ة :بÚ
ال- -ت- -اري- -خ- -ي- -ة ،وال- -رائ -د ف -راج ورف -اق -ه -م -ا ،ال -ت -ي
وببلدية ا◊مامات بالعاصشمة ،دائرة الششراقة ،اسشتفاد اŸعاقون وعائÓتهم
’راء واŸصش -ال -ح ا’سشÎات -ي-ج-ي-ة» ،ي-وم
ال -ت Ó-عب ‘ ا آ
سشتحتضشنها مدينة بششار ‘  27مارسس .2017
من مسشاعدات سشوناطراك التي قامت بتوزيع أاك Ìمن  360تÈع.
وت-ه-دف اŸسش-اب-ق-ة ل-تشش-ج-ي-ع نششر ثقافة البحث
ا’ثن 20 Úمارسس ا÷اري على السشاعة الواحدة
علما أان اŸؤوسشسشة سشاهمت ،العام اŸاضشي ‘ ،تنظيم خمسس عمليات لتوزيع
التاريخي ودراسشة مسشÒة رموز وششهداء ا÷زائر ،وا إ
’سشهام ‘ ترسشيخ عديد وخ -مسس وأارب -ع Úدق -ي -ق -ة ،ب -اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
معدات رياضشية لفائدة الفرق متعددة ا’ختصشاصشات Ãدن بوفاريك ،عÚ
التقاليد .وقد رصشدت لذلك ( خمسس جوائز ) قيّمة تسشلم للفائزين والفائزات
ل- - -ل- - -دراسش- - -ات ا’سشÎات- - -ي- - -ج - -ي - -ة
باŸناسشبة.
الدفلى ،باتنة وجانت.
الششاملة.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
ا’قتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
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التحرير

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

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

الخميسض  1٦مإرسض  2017م
الموافق لـ  17جمإدى الثإنية  1٤٣8هـ

»æWh

يÎأاسضها مناصضفة سضÓل ورافيني

اتفاقات تعاون ومذكرات تفاهم ‘ دورة اللجنة اıتلطة ا÷زائرية  -النيجرية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مريكا الÓتينية والكاراييب
ولد خليفة مسضتقب 9 Óسضفراء أ

ا÷زائر تواصضل جهودها لسضتعادة السضلم والسضتقرار باŸنطقة

’ول عبد اŸالك سضÓل ،مسضاء أامسس ،بنيامي ،حيث يÎأاسس مناصضفة مع نظÒه النيجري
حل الوزير ا أ
’و ¤للجنة اıتلطة ا÷زائرية  -النيجرية الكÈى.
بريجي رافيني ،أاشضغال الدورة ا أ

كإن ‘ اسستقبإل سسÓل لدى وصسوله
اإ ¤م - -ط - -إر ن - -ي - -إم- -ي ،ال- -وزي- -ر ا’أول
النيجري وعدد من اأعضسإء حكومته.
يرافق سسÓل ‘ هذه الزيإرة ،كل

من وزير الشسوؤون اŸغإربية وا’–إد
ا’إفريقي وجإمعة الدول العربية عبد
ال- -ق- -إدر مسس- -إه- -ل ووزي- -ر ال -داخ -ل -ي -ة
وا÷مإعإت اÙلية نورالدين بدوي

ووزيرة الÈيد وتكنولوجيإت ا’إعÓم
وا’تصسإل هدى اإÁإن فرعون.
Ãن - -إسس - -ب - -ة ه - -ذه ال - -دورة ،ي - -ق- -وم
ال-ط-رف-إن ب-ت-ق-ي-ي-م ال-عÓ-ق-إت ال-ث-نإئية
والتعإون و–ديد سسبل ووسسإئل تفعيل
هذه العÓقإت ،بحكم نوعية العÓقإت
السسيإسسية التي تربط البلدين.
ك -م -إ يشس -ك -ل ه -ذا ال -ل -ق -إء ،ف -رصس-ة
ل-ل-ت-ط-رق اإ ¤ال-قضس-إي-إ ذات ا’ه-ت-م-إم
اŸشسÎك’ ،سس- -ي- -م- -إ ت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة
ب- -ره- -إن- -إت و–دي- -إت ال- -ت- -ن- -م- -ي -ة ‘
اŸنطقة وكذا تطور الوضسع ا’أمني ‘
اŸنطقة.
وÃنإسسبة هذه الدورة ،سسيتم اأيضسإ
ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ع-دة م-ذك-رات تفإهم
وات-----ف-----إق-----إت ت-----ع-----إون “سض ع----دة
قطإعإت.

حضضر الوزير ا’ول عبد اŸالك سضÓل
ال -ذي ي -ق -وم ب -زي -ارة ع-م-ل ا ¤ال-ن-ي-ج-ر
ال -ي -وم ا’رب -ع -اء ‘ ن-ي-ام-ي ع-رضض-ا ح-ول
اŸشضاريع ا÷زائرية التي تقوم با‚ازها
مؤوسضسضات جزائرية ‘ شضمال هذا البلد.
وسس -م -ح ه -ذا ال-ع-رضض ال-ذي ج-رى ب-إق-إم-ة
سسفإرة ا÷زائر بإلنيجر للوزير ا’ول بإ’طÓع
ع- -ل -ى م -دى ت -ق -دم شس -ط -ر ال -ط -ري -ق ال -ع -إب -ر
للصسحراء (ا÷زائر’-غوسض) الذي يع Èهذا
البلد.

وحسسب ال-ت-وضس-ي-ح-إت ال-ت-ي ق-دمت ل-ل-وزير
سسيتم «ا’نتهإء من اشسغإل الشسطر النيجري
من هذا اŸشسروع الذي Áتد على طول 220
كلم ‘ ديسسم.»2018 È
و‘ هذا الصسدد دعإ السسيد سسÓل اÛمع
ا÷زائ - -ري  -ال- -ن- -ي- -ج- -ري اŸك- -ل- -ف ب- -إ‚إز
اŸشسروع ا ¤تسسريع وتÒة ا’شسغإل من اجل
“ك Úه- -ذه اŸن- -ط- -ق -ة م -ن ا’سس -ت -ف -إدة م -ن
ا’ن -دم -إج ا’ج -ت -م -إع -ي و ا’ق -تصس-إدي ال-ذي
سسينجم عن هذا اŸشسروع الضسخم.

واسستمع الوزير ا’ول بعد ذلك ا ¤عرضض
Ÿؤوسسسس - -ة سس - -ي- -ب- -إكسض ,ف- -رع ت- -إب- -ع Ûم- -ع
سسونإطراك اŸكلفة بإسستكشسإف النفط على
اŸسستوى الدو‹ و التي وقعت ‘ شسهر اوت
 2015ع-ق-دا م-ع اÛم-ع ال-ن-ي-ج-ري ل-ت-ق-إسسم
ا’نتإج.
وصسرح السسيد بومغإر الهإدي مسسؤوول بهذه
الشسركة بهذه اŸنإسسبة قإئ« :Óنحن حإليإ ‘
مرحلة التحضس Òو نعتزم الشسروع ‘ مرحلة
التنقيب ‘ نوفم.»2017 È

...و يحضضر عرضضا حول مشضاريع مؤوسضسضات جزائرية ‘ النيجر

قال إانه لن يقصضى أاي متعامل من العملية ،تبون:

كل اŸواد غ Òاألسضاسضية سضتخضضع لرخصضة اسضتÒاد
ت - - -خضض - - -ع ك - - -ل السض - - -ل- - -ع ،ع- - -دا اŸواد
’سض- -اسض- -ي- -ة ب -ال -نسض -ب -ة ل -ل -م -واط -ن ،إا¤
ا أ
رخصض-ة اسض-تÒاد ب-غ-رضس إاع-ادة ت-ن-ظ-يم
السض- - - - -وق ،ب - - - -حسضب م - - - -ا أاك - - - -ده ،أامسس،
ب- -ا÷زائ- -ر ،وزي- -ر السض- -ك- -ن وال- -ع- -م- -ران
واŸدي-ن-ة وزي-ر ال-ت-ج-ارة ب-ال-ن-ي-اب-ة ع-بد
اÛيد تبون.
صس -رح ت -ب -ون خÓ-ل م-راسس-م ال-ت-وق-ي-ع ع-ل-ى
بروتوكول اتفإق ب Úا÷معية اŸهنية للبنوك
وال -ه-ي-ئ-إت اŸإل-ي-ة واŸرك-ز ال-وط-ن-ي ل-لسس-ج-ل
التجإري ،أان «كل اŸواد التي تدخل ا÷زائر
سستخضسع لرخصسة أاو تسسريح».
وأاوضس - -ح ‘ ه - -ذا اإ’ط - -إر ،أان الÎاخ- -يصض
اŸتعلقة بإسستÒاد اŸواد اأ’سسإسسية ،كإلسسميد
والقمح والزيت والسسكر وا◊ليب واأ’دوية ،يتم
Œديدهإ تلقإئيإ قصسد تفإدي حإ’ت الندرة
‘ السسوق.
أامإ كل مإ هو «ظر‘» ،فيخضسع لرخصسة
ﬁددة زم -ن -ي -إ ،ك -إل -ل -ح-وم ال-ت-ي ح-ددت م-دة
رخصستهإ بثÓثة أاشسهر.
ي -ه -دف ه -ذا اأ’ج -راء إا ¤ت -ن -ظ -ي-م السس-وق
وت-ف-إدي ال-ف-وضس-ى ك-ح-إ’ت ال-وف-رة اŸف-رط-ة
للسسلع ‘ بعضض الفÎات من السسنة ،مقإبل
ن- -درت -ه -إ ‘ فÎات أاخ -رى« .ي -جب أان ن -ن -ق -ل
السسوق إا ¤مرحلة اŸهنية والتنظيم و–سسÚ
ا÷ودةÁ ’ .كنني مث Óأان أاتصسور كيف Áكن

ات -ف -ق وزي -ر اأ’شس -غ -إل ال -ع -م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل
بوجمعة طلعي ،أامسض ،مع القإئم بإأ’عمإل
بسسفإرة نيجÒيإ بإ÷زائر موسسى سسإ ،Êعلى
ضسرورة دراسسة فتح خط جوي ب Úا÷زائر
و’غوسض من قبل اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية
ونظÒتهإ النيجÒية ،وفق بيإن للوزارة.
أاوضس- -ح ال- -وزي- -ر خÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل- -ق- -إء ،أان
اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية تخطط لفتح عدة

خ -ط -وط ج -وي -ة مسس -ت -ق -ب  Ó-ل -رب -ط ا÷زائ -ر
Ãخ -ت-ل-ف ال-ع-واصس-م اإ’ف-ري-ق-ي-ة ب-ع-د اسس-تÓ-م
اŸطإر الدو‹ ا÷ديد للعإصسمة.
وق- -د “ح -ورت اÙإدث -إت ب Úال -ط -رفÚ
حول السسبل والوسسإئل الكفيلة بتعزيز التعإون
ال -ث -ن -إئ -ي والشس-راك-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن ،خ-إصس-ة ‘
›إل اأ’شس -غ -إل ال -ع -م -وم -ي -ة وال-ن-ق-ل ا÷وي،
يضسيف البيإن.

بحث إاطÓق خط جوي ب Úا÷زائر ولغوسس

Ÿت -ع -إم -ل واح-د أان ي-ق-وم ب-إسس-تÒاد  ٣0نوعإ
ﬂتلفإ من السسلع ابتداء من الدقيق إا ¤حديد
البنإء» ،يصسرح تبون.
غ Òأان الوزير أاكد أان عملية منح الرخصض
لن تقصسي أاي متعإمل ،مؤوكدا أان اأ’مر يتعلق
Ãراق -ب -ة وضس -ب -ط السس-وقÃ ،إ ي-دع-م اإ’ن-ت-إج
الوطني ،لكن مع تلبية جميع حإجيإت السسوق
من حيث الكمية.
‘ هذا السسيإق ،أاكد وزير التجإرة بإلنيإبة،
أان -ه سس -ي -ت -م م -ن -ع اسس -تÒاد اأ’ج -ه -زة شس -دي-دة
ا’سستهÓك للطإقة وغ ÒاŸطإبقة ŸعإيÒ

أامن وصسحة اŸسستهلك.
وكإنت وزارة التجإرة شسرعت ،منذ مطلع
 ‘ ،201٦إاخضسإع نشسإط اسستÒاد السسيإرات
وح-دي-د ال-ب-ن-إء واإ’سس-م-نت ل-رخصض ا’سس-تÒاد
وق -ررت م -ؤوخ-را ت-ط-ب-ي-ق ن-فسض اإ’ج-راء ع-ل-ى
اسستÒاد اŸوز.
وبخصسوصض غÓء أاسسعإر التفإح ‘ السسوق
ال -وط -ن -ي ،ب -إل -رغ -م م -ن وف-رة اإ’ن-ت-إج ،أارج-ع
الوزير ذلك إا ¤اŸضسإربة التي يقوم بهإ بعضض
اŸتعإمل ،Úمن خÓل تخزين كميإت مهمة
ÿلق ندرة ‘ السسوق.

الوزير اŸكلف با’قتصضاد الرقمي ،معتصضم بوضضياف:

إانشضاء قاعدة بيانات معلوماتية لوثائق ا◊فظ العقاري
سض- -ي- -ت -م إانشض -اء ق -اع -دة ب -ي -ان -ات
م- -ع- -ل- -وم- -ات- -ي- -ة ل- -وث- -ائ- -ق ا◊ف- -ظ
’سضبوع
العقاري وهذا ابتداء من ا أ
اŸق -ب -ل ،ب -حسضب م -ا أاع -ل -ن -ه ،أامسس،
ب-ا÷زائ-ر ،ال-وزي-ر اŸن-ت-دب اŸكلف
ب- -ا’ق- -تصض- -اد ال- -رق -م -ي وعصض -رن -ة
’نظمة اŸالية معتصضم بوضضياف.
ا أ
أاوضس- -ح ب- -وضس- -ي- -إف ،خÓ- -ل م -راسس -م
ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى ب -روت -وك -ول ات -ف-إق بÚ
ا÷م -ع -ي -ة اŸه -ن-ي-ة ل-ل-ب-ن-وك وال-ه-ي-ئ-إت
اŸإل- -ي- -ة واŸرك- -ز ال- -وط- -ن- -ي ل -لسس -ج -ل
’سسبوع اŸقبل ‘
التجإري ،أانه «يشسرع ا أ
رقمنة إادارة أامÓك الدولة ‘ بعدهإ
اŸتعلق بإ◊فظ العقإري».
وتعتمد اÙإفظإت العقإرية التإبعة
’ن،
’دارة أامÓك الدولة ،إا ¤غإية ا آ
إ
’رشسيف الورقي‡ ،إ يتسسبب ‘
على ا أ

الشض -عب /اسض -ت -ق -ب -ل رئ-يسس اÛلسس
الشضعبي الوطني ،دﬁ .مد العربي ولد
خليفة ،أامسسÃ ،قر اÛلسس 9 ،رؤوسضاء
من البعثات الدبلوماسضية اŸمuثلة لدول
أامريكا الÓتينية والكراييب با÷زائر
ي- -ق- -وده- -م ،ب- -ت- -ف- -ويضس م -ن -ه -م ،سض -فÒ
اŸكسض- -يك خ- -وان ج- -وزي غ- -ون- -زال -يسس
ميجاريسس.
أاكد ولد خليفة خÓل هذا اللقإء ،عÓقإت
الصس-داق-ة وال-ت-ع-إون اŸت-م-ي-زة ال-ت-ي م-إف-تئت
Œم -ع ا÷زائ -ر م -ع دول اأم -ري -ك-إ الÓ-ت-ي-ن-ي-ة
وال- -ك- -إري- -يب .و–دث ع- -ن ‰وذج ال -ت -ع -إون
ال -ث -ن -إئ -ي ب Úا÷زائ -ر واŸكسس -يك ،مشس -ي -دا
ب -إ÷ه -ود ال -ت -ي ع -ززت-ه’ ،سس-ي-م-إ ب-ع-د زي-إرة
رئيسض اŸكسسيك إا ¤ا÷زائر سسنة .2005
ع Èول -د خ -ل -ي -ف -ة ع -ن أام-ل-ه ‘ أان ي-رق-ى
ال-ت-ع-إون م-ع ب-ق-ي-ة ب-ل-دان ه-ذه اŸن-ط-ق-ة إا¤
’صسعدة
مسستوى أاك Ìمتإنة’ ،سسيمإ على ا أ
الŸÈإنية ،ا’قتصسإدية ،التجإرية والثقإفية،
موضسحإ ‘ نفسض الوقت أان ا÷زائر ،منذ
اŸصسإدقة على دسستورهإ ا÷ديد ،تسسعى إا¤
رفع –ديإت تنويع ا’سستثمإر وخلق ‰وذج
اق- -تصس- -إدي ج- -دي- -د ،ب- -إŸوازاة م -ع –ق -ي -ق
ا’ندمإج ‘ تكتÓت اقتصسإدية جهوية قوية
’زمة ا’قتصسإدية التي
Ÿواجهة –ديإت ا أ
تواجه الكث Òمن بلدان العإ.⁄

ع -ل -ى صس -ع -ي -د ال -ت -ط -ورات ال-ت-ي ي-ع-رف-ه-إ
السسإحل ،أاكد د .ولد خليفة أان ا÷زائر ،التي
’ره- -إب وع- -إنت ويÓ- -ت- -ه ،ت- -ت -إب -ع
ح- -إربت ا إ
ب- -إه- -ت -م -إم م -إ ي -ج -ري ‘ ج -واره -إ ا÷ي -و-
سس -ي -إسس-ي ،وه-ي ت-ب-ذل ،وب-ت-وج-ي-ه م-ن رئ-يسض
ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة،
جهودا معتÈة ’سستعإدة السسلم وا’سستقرار
’فريقية التي
‘ بلدان اŸنطقة العربية وا إ
ت -ع -إ Êم -ن أازم -إت داخ-ل-ي-ة وذلك م-ن خÓ-ل
ان -ت -ه -إج ا◊وار ب Úال -ف -رق -إء ون -ب-ذ ال-ع-ن-ف،
مؤوكدا أان ا÷زائر –Îم سسيإدة ووحدة هذه
البلدان و’ تتدخل ‘ شسؤوونهإ الداخلية ،كمإ
ظ -لت وف -ي-ة Ÿوق-ف-ه-إ ال-داع-م ◊ق الشس-ع-بÚ
الفلسسطيني والصسحراوي ‘ تقرير اŸصس،Ò
ح-يث ح-ي-إ ،ب-إŸن-إسس-ب-ة ،م-وق-ف ال-دول ال-ت-ي
تسسإند هإت Úالقضسيت Úالعإدلت ،Úعلى غرار
دول أامريكإ الÓتينية بوجه عإم.
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه- -م ،ع Èالسس -ف -راء ع -ن إارادة
ب -ل -دان -ه-م ‘ ت-ع-زي-ز عÓ-ق-إت-ه-إ م-ع ا÷زائ-ر
’ف-ري-ق-ي-ة
’ج -ن-دة ا إ
وت -أإك -ي -د حضس -وره -إ ‘ ا أ
والعربية بوجه عإم ،كمإ أابدوا الرغبة ‘
’خÒة
’صسÓحإت ا أ
ا’طÓع على مإ حققته ا إ
‘ ا÷زائر وذلك Ãإ يسسإعد على مرافقتهإ
سسيإسسيإ واقتصسإديإ ،مع التعرف على نظرة
ا÷زائ -ر وت-وق-ع-إت-ه-إ Ÿسس-ت-ق-ب-ل ال-ت-ع-إون م-ع
بلدان منطقة أامريكإ الÓتينية والكراييب.

بطء معإ÷ة اŸلفإت’ ،سسيمإ مإ يتعلق
’مÓك العقإرية لطإلبي
منهإ Ãراقبة ا أ
السسكن العمومي.
وي- -ن- -ت -ظ -ر ب -إل -ت -إ‹ أان ي -ق -لصض ه -ذا
’ج -راء ا÷دي -د ،م -ن آاج -إل اŸراق -ب-ة
اإ
التي Œريهإ وزارة السسكن قصسد ضسمإن
منح السسكنإت بشسكل حصسري للمواطنÚ
ال- -ذي- -ن ’ ي- -ح -وزون ع -ل -ى أاي م -ل -ك -ي -ة
عقإرية.
وسس -تسس -م -ح ه -ذه اÿط -وة ،ال -ت-ي م-ن
شس -أإن -ه -إ «ت -ع -زي -ز ’م -إدي -ة ال -ت-ع-إمÓ-ت
’ل-كÎون-ي-ة،
وا’ع -ت -م-إد ع-ل-ى ال-وث-إئ-ق ا إ
ب -إسس -ت -ح -داث فضس -إء Áك -ن م-ن خÓ-ل-ه
تطوير ا’قتصسإد الرقمي ‘ ا÷زائر»،
بحسسب مإ صسرح به بوضسيإف.
وأاشسإر الوزير اŸنتدب ،إا ¤أانه يجري
’نظمة
العمل حإليإ ‘ ،سسيإق عصسرنة ا أ

اŸإل -ي-ة ،ع-ل-ى إانشس-إء ن-ظ-إم م-ع-ل-وم-إت-ي
‡ركز للمإلية العمومية يخصض أاسسإسسإ
إادارة الضسرائب ،إادارة اŸيزانية وإادارة
اÙإسس -ب -ة م -ع ت -ع -م -ي-م وسس-إئ-ل ال-دف-ع
’نظمة اŸعلومإتية
’لكÎو Êوتطوير ا أ
اإ
ل-ل-ب-ن-وك وشس-رك-إت ال-ت-أإم ،Úزي-إدة ع-ل-ى
عصسرنة جهإز ا÷مإرك.
وذكر أان مسسإر العصسرنة سسمح إا¤
’ن ب- -رب- -ط ال -ب -ن -وك ب -ق -إع -دة
غ- -إي- -ة ا آ
ال-ب-ي-إن-إت ل-ل-م-دي-ري-ة ال-ع-إم-ة للجمإرك،
ب -غ-رضض ت-ب-إدل اŸع-ل-وم-إت بصس-ف-ة آان-ي-ة
والتأإكد من ‚إعتهإ ،إاضسإفة إا ¤قإعدة
’دارة ا÷بإئية.
بيإنإت ا إ
ك - -م- -إ ” أايضس- -إ ت- -رسس- -ي- -خ ال- -ت- -وطÚ
’ل- -كÎو ÊاŸسس -ب -ق ل -ك -ل ال -ع -م -ل -ي -إت
اإ
’لكÎونية ،يضسيف
اŸتعلقة بإلتجإرة ا إ
الوزير اŸنتدب.

’فامي
بوشضوارب يسضتقبل رئيسس بعثة ا أ

اإلصضÓحات اإلقتصضادية ﬁور اÙادثات
«الشض- - -عب» :اسض- - -ت- - -ق- - -ب- - -ل وزي- - -ر
الصض -ن -اع -ة واŸن -اج -م ع-ب-د السضÓ-م
ب - -وشض - -وارب ‘ م - -ق- -ر وزارت- -ه اأمسس
رئيسس بعثة صضندوق النقد الدو‹
ب- -ا÷زائ- -ر «ج- -ان ف -رنسض -وا دوف»Ú
و–ادث م- - - - -ع- - - - -ه ا’صض Ó- - - -ح - - - -ات
ال -تشض -ري -ع -ي -ة ’ سض -ي -م -ا اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -ا’إسض -ت -ث -م-ار ،اŸوؤسضسض-ات اŸصض-غ-رة
واŸنافسضة الصضناعية التي تنظمها
ق - -وان ÚاŸواصض - -ف - -ات وال - -ق- -ي- -اسض- -ة
والتقييسس.
واأبرز بوشسوارب خÓل اللقإء اأهمية
ال -ت-غÒات اŸسس-ج-ل-ة ‘ ›إل ت-خ-ف-ي-ف
اإج-راءات م-ن-ح الصس-ف-ق-إت ا’إسس-ت-ثمإرية
م -دت -ه -إ ،ك -ل -ف-ت-ه-إ ،وŒسس-ي-د نصس-وصس-ه-إ
التشسريعية .مشسÒا ‘ هذا اÛإل اإ¤
اإنشسإء سسوق العقإرات ومإ يحمله من
اإي-ج-إب-ي-إت ع-ل-ى سس-ي-إسس-ة ت-ن-م-ية الفروع
الصس-ن-إع-ي-ة وال-ت-ن-وع ا’إق-تصس-إدي بصس-ف-ة
عإمة وتنظـيم القطإع العمومي بهيكلته
اŸسسجل اأو ‘ طور التحضس.Ò
من جهته رئيسض بعثة ا’أفإمي الذي
سسجل ارتيإحإ ‘ الورشسإت التشسريعية
واŸشس- - -إري- - -ع ا›ÈŸة ،رحب ب- - -ه- - -ذه
ا’إصسÓحإت التي قإل انهإ ’بد ان تتبع
ب إضسإفإت اأخرى ‘ قطإعإت ‡إثلة.
وذك- -ر رئ- -يسض ب -ع -ث -ة ا’أف -إم -ي ع -قب
ﬁإدثإته مع بوشسوارب انه اأوصسى بإأخذ

‘ ا◊سس - -ب - -إن ﬂت - -ل - -ف ا’ن- -ت- -ق- -إدات
اŸسس-ج-ل-ة ‘ ا’صسÓ-ح-إت ل-ت-جسس-ي-ده-إ
على اأحسسن حإل ‘ اŸيدان خإصسة ‘
›إ’ت –سس Úمنإخ ا’أعمإل ،تخفيف
ا’إجراءات ا’إدارية ،ا’إقتصسإد الرقمي،
وصس- -ول اإ ¤مصس -إدر ال -ت -م -وي -ل– ،سسÚ
شس -روط اŸن -إفسس -ة ،الشس -ف -إف-ي-ة ‘ اأداء
ا’أسسواق– ،سس Úسسوق العمل وتكييفهإ
مع احتيإجإت اŸوؤسسسسإت.
مع العلم ان بعثة ا’أفإمي بإ÷زائر
ت- -دخ- -ل ‘ اإط- -إر ال- -زي- -إرات السس -ن -وي -ة
’أعضس- -إء الصس -ن -دوق ل -ت -ق -ي -ي -م ا’أداءات
ا’إق - -تصس - -إدي - -ة اŸصس - -رف- -ي- -ة وت- -ق- -دË
اقÎاح- - -إت ح - -ل - -ول لÎق - -ي - -ة ال - -ن - -م - -و
وا’سستقرار ا’قتصسإدي.
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’مة
بن صصالح حول مراجعة القانون الداخلي Ûلسس ا أ

مسصايرة اأ’وضصاع الدسصتورية وإاصصÓح ثغرات عقدين
ا’لتزام بواجب التحّفظ يؤوّمن العمل من التأاثÒات اÿارجية

’نه يعد حلقة
’مة عبد القادر بن صصالح ،على أاهمية تعديل النظام الداخلي للغرفة العليا للŸÈان ،أ
أاكد رئيسس ›لسس ا أ
جديدة ولبنة أاسصاسصية ،من أاجل تتويج مسصار إاصصÓحات كبÒة ،شصملت تعديل الدسصتور والقوان Úالتي تنظم اŸمارسصة
’حزاب أاو توسصيع مشصاركة اŸرأاة ‘ اÛالسس اŸنتخبة.
الدÁقراطية ،سصواء تعلق با’نتخابات أاو ا أ

حياة .ك
تصسوير :عباسس تيليوة
قدم بن صضالح ،أمسس ‘ ،أللقاء
أل-ت-حضضÒي أŸت-ع-ل-ق Ãرأجعة
أل -ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي ،أل-ذي أوك-ل
أإ÷ ¤ن -ة ألشض -ؤؤون أل -ق -ان -ؤن -ي-ة
وأ’إدأري - -ة وح- -ق- -ؤق أ’إنسض- -ان،
ج - - -م - - -ل - - -ة م- - -ن أ’قÎأح- - -ات
وأÓŸح- -ظ -ات ح -ؤل أل -ن -ق -اط
وأŸسضائل ألتي ’بد أن تؤؤخذ
‘ أ◊سضبان.
ق -ال ب -ن صض -ال-ح ،أإن أŸرأج-ع-ة
ت -ع -ن -ي أإع -دأد ق -ان -ؤن دأخ -ل -ي
يتطابق مع أ’أحكام ألدسضتؤرية
أ÷ديدة ويتكيف مع تلك ألتي
ج- -اء ب- -ه -ا أل -ق -ان -ؤن أل -عضض -ؤي
أŸن- -ظ- -م ل- -ل- -عÓ- -ق- -ات م -ا بÚ
غ -رف -ت -ي ألŸÈان وأ◊ك -ؤم -ة،
ي -ك -ؤن أك Ìمسض -اي-رة لÓ-أوضض-اع
ألدسضتؤرية وألقانؤنية أ÷دية،
مشضÒأ أإ ¤أن ألنظام ألدأخلي
أ◊ا‹ قد مّر عليه عقدأن من
ألزمن.
لفت بن صضالح أإ ¤أن أللجنة
ألقانؤنية ‘ أÛلسس ألشضعبي
أل-ؤط-ن-ي ،شض-رعت م-ن ج-ه-ت-ها،
م-ن-ذ أشض-ه-ر ‘ ،ع-م-ل-ه-ا ،ل-كنها
سض- -رع- -ان م- -ا ت- -ؤق- -فت بسض- -بب
أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ري-ع-ي-ة .هذأ

أل - -ؤضض- -ع ج- -ع- -ل ›لسس أ’أم- -ة
يعتمد خيار مؤأصضلة ألعمل أإ¤
غاية ترتيب أمؤر بيت ألغرفة
ألسض -ف -ل -ى ل -لŸÈان ،أل -ذي ق -د
يسض -ت -م -ر أإ ¤غ -اي -ة ن -ؤف-م Èأو
ديسضم Èألقادم.
و أوضضح ‘ هذأ ألصضدد ،أنه ‘
حال بقاء أحكام خÓفية بÚ
أل -غ -رف -ت ÚألŸÈان -ي-ت ،Úح-ؤل
أŸؤأضض -ي -ع وأ’أح -ك -ام““ ،ف-اإن-ن-ا
سض-ن-ع-ا÷ه-ا ‘ ح-ي-نها““ ،مشضÒأ
أإ ¤أن ‘ أل- -ن- -ظ- -ام أل -دأخ -ل -ي
أ◊ا‹ ،ه- -ن- -اك أل- -ع- -دي- -د م -ن
أ’أح- -ك- -ام أŸك- -رسض- -ة ‘ ه- -ذه
ألغرفة ،ليسضت هي ذأتها ألتي
تعتمد عليها ألغرفة أ’أخرى،
بالنظر ’ختÓف أ’ختصضاصس
وألصضÓحية““.
و أورد ب -ن صض -ال-ح ع-دة ح-ق-ائ-ق
أل -ت -ي ت -ت-ح-ك-م – ب-حسض-ب-ه – ‘
عملية أŸرأجعة ،منها أعتماد
صضيغة خاصضة ودقيقة ،مطلؤب
فيها مرأعاة أك Ìمن جانب،
خ- - -اصض- - -ة و أن نصس أل- - -ن - -ظ - -ام
أل - -دأخ - -ل - -ي (وف - -ق- -ا ’أح- -ك- -ام
ألدسضتؤر) يخضضع وجؤبا لرقابة
أÛلسس ألدسضتؤري أŸسضبقة،
م- -ث -ل -ه ‘ ذلك م -ث -ل أل -ق -ان -ؤن
ألعضضؤي ،لذأ أوصضى بضضرورة
م- -رأع- -اة أ◊ي -ط -ة وأل -دق -ة ‘
ألصض- -ي- -اغ -ة ،و«‡ارسض -ة وأجب

ألرقابة ألذأتية على ألنفسس أإن
أمكن.““...
كما أوصضى كذلك ،خÓل أإعدأد
أل -ق -ان -ؤن أل -دأخ -ل -ي ،أ’ل -ت-زأم
““ب -ؤأجب أل -ت-ح-ف-ظ ““ح-ت-ى ت-ت-م
أل-ع-م-ل-ي-ة بصض-ؤرة ج-ادة وهادئة
بعيدأ عن ألتاأثÒأت أÿارجية،
و أن ي - -ت- -م أل- -ع- -م- -ل ‘ أآج- -ال- -ه
أÙددة ،““...ك- - -م - -ا ي - -جب أن
يÎجم مضضمؤن ألنظام أ÷ديد
فحؤى ألدسضتؤر أ÷ديد ،ومن
ﬁت - -ؤى أل- -ق- -ان- -ؤن أل- -عضض- -ؤي
أل -ن -اظ -م ل -ل -ع Ó-ق -ات ،و’ ي-رى
ح - -رج - -ا ‘ أ’سض - -ت - -ف- -ادة م- -ن
Œارب أل - - - - - - -غ ‘ ،Òأإط- - - - - - -ار
أ’ن -ف -ت -اح’ ،أن أل -ت -ط -ؤر أل -ذي
ي-ف-رضض-ه أل-عصض-ر ““ي-حّ-ت-م ع-ل-ينا
عدم ألبقاء بعيدين عنه““.

–دث رئيسس ›لسس أ’أمة عن
ت -ق -ن ÚأŸع -ارضض -ة ‘ أل -ن-ظ-ام
ألدأخلي أ÷ديد ،وذلك طبقا
’أحكام أŸادة  114من ألتعديل
ألدسضتؤري أ÷ديد ،با’إضضافة
أإ ¤وأجب وأل- - - -ت- - - -زأم عضض- - - -ؤ
›لسس أ’أمة بحضضؤر جلسضات
أل- -ل -ج -ان وأ÷لسض -ات أل -ع -ام -ة،

وتقن Úمنع ألتجؤأل ألسضياسضي
ب Úأ’أح- - - - -زأب وأل - - - -ك - - - -ت - - - -ل
ألŸÈان -ي -ة ،وك -ذأ وضض-ع ن-ظ-ام
دورة برŸانية وأحدة (Ÿدة 10
أشضهر و أخرى أسضتثنائية Ÿدة
شضهرين) ‘ أÛلسس ،تطبيقا
’أح- - - - -ك - - - -ام أŸادة  135من
ألدسضتؤر ،ووفقا ’أحكام أŸادة
 4م- -ن أل- -ق- -ان- -ؤن أل- -عضض -ؤي
أ÷ديد.
ت- -ؤصض- -ي -ات أخ -رى ذك -ره -ا ب -ن
صض-ال-ح ،ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ق-ن Úأل-ؤضض-ع
أ÷ديد للتقارير ألŸÈانية عن
أل -نصض -ؤصس أل -تشض -ري -ع-ي-ة ،وك-ذأ
أإج - - - -رأءأت ح- - - -ل أÓÿف بÚ
ألغرفت Úحؤل حكم أو أحكام
م- -ن أل- -نصض -ؤصس أل -تشض -ري -ع -ي -ة،
با’إضضافة أإ ¤نظام ألتصضؤيت
على ﬂطط عمل أ◊كؤمة.
و أشضار بن صضالح ‘ أ’أخ ،Òمن
خÓ- -ل Œرب -ت -ه ألŸÈان -ي -ة ‘
›لسس أ’أمة طيلة  20سضنة ،أن
““هناك ثغرأت ونقائصس عديدة
ي- -جب خÓ- -ل ه- -ذه أŸرأج -ع -ة
ت-دأرك-ه-ا وم-ع-ا÷ت-ه-ا““ ،ويقÎح
أن يتم أ’سضتعانة بخÈأء أكفاء
‘ هذأ أÛال’ ،أن مرأجعة
ه -ذأ أل -ن-ظ-ام ع-م-ل-ي-ة م-ع-ق-دة،
–ت- -اج أإ ¤أل- -ت- -دق- -ي -ق ول -ذلك
ي -جب أن ت -ع -ط -ى ل -ه-ا أل-ع-ن-اي-ة
أŸطلؤبة ،بحسضب تاأكيده.

بإاقامة مؤؤسضسضات منتخبة “ثيلية
ووأزن- -ة ،ت- -ك- -ؤن ‘ مسض -ت -ؤى آأم -ال
ألشضعب أ÷زأئري““.
كما تضضمنت رسضالة ثا Êرجل ‘
أل -دول -ة ،ط -م-أان-ة أط-رأف أل-ع-م-ل-ي-ة
أ’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ن خÓ-ل أل-ت-أاكيد أن
إأصض- - -دأر أل- - -ق- - -ان- - -ؤن أŸت- - -ع- - -ل- - -ق
با’نتخابات ،وإأنشضاء ألهيئة ألعليا
أŸسض -ت -ق -ل -ة Ÿرأق -ب -ة أ’ن-ت-خ-اب-ات
ودسضÎتها““ ،إأجرأءأت –مل صضدق
أل- -ن -ي -ات ح -ؤل ن -زأه -ة وشض -ف -اف -ي -ة
أ’نتخابات ،وأسضتكما’ لدولة أ◊ق
وألقانؤن““ .ومن هذأ أŸنطلق’ ،
ي - -ؤج - -د أي مÈر ل - -ل - -تشض - -ك - -يك أو
ألتخؤف.
ت -أات -ي ت -ؤضض -ي -ح-ات رئ-يسس أل-غ-رف-ة
ألŸÈانية ألعليا ‘ ،ألؤقت ألذي
ب -ل -غت ف -ي -ه أل-ت-حضضÒأت ل-ل-ع-م-ل-ي-ة
أ’ن -ت -خ -اب-ي-ة م-رأح-ل م-ت-ق-دم-ة ،إأذ
ت- -ؤج- -د ق- -ؤأئ -م أÎŸشض -ح Úع -ل -ى
مسض- -ت -ؤى أل -ؤ’ي -ات ،وﬁل درأسض -ة
’فتكاك تأاشضÒة ألؤأ‹ ،ألتي ترسضم

دخؤل أŸرشضح أŸعÎك أ’نتخابي
–سضبا لÓسضتحقاقات ،ألتي تفرز
‡ثلي ألشضعب ‘ ألفÎة ألتشضريعية
ألثامنة ،و‘ وقت أيضضا ـ طفا إأ¤
ألسض -ط -ح ـ ح -ديث ع -ن ع -زوف ع-ن
أدأء أل -ف -ع-ل أ’ن-ت-خ-اب-ي أل-ذي ب-ات
ه -اجسض -ا ح -ق -ي -ق -ي -ا ل -ل -تشض -ك -يÓ-ت
ألسضياسضية بدرجات.
وأŸناسضبة أليؤم ،أضضاف بن صضالح،
““ت -ق -تضض -ي م -ن -ا ،وشض -ع -ب -ن-ا يسض-ت-ع-د
ÿؤضس م -ن -افسض-ة أن-ت-خ-اب-ي-ة ب-ال-غ-ة
أأ’ه- - -م- - -ي - -ة ،دع - -ؤة أ÷م - -ي - -ع إأ¤
مضض - -اع- -ف- -ة أ÷ه- -ؤد ،ل- -ت- -ح- -ف- -ي- -ز
أŸؤأطن Úعلى أŸشضاركة بقؤة ‘
أ’ن -ت -خ-اب-ات ،أ’ه-م-ي-ت-ه-ا ‘ إأف-رأز
مؤؤسضسضات منتخبة تكؤن ‘ مسضتؤى
آأمال ألشضعب أ÷زأئري ،تع Èعن
أنشض-غ-ا’ت-ه وت-ن-ق-ل-ه-ا إأ ¤أ◊ك-ؤمة،
Ãا يجعل أŸؤأطن يلمسس ألتغي.““Ò
وذك- -ر ‘ ألسض- -ي- -اق بـ ““أل- -ت- -غ- -يÒأت
ألدسضتؤرية وألقانؤنية ألهامة ألتي
ع-رف-ت-ه-ا أل-بÓ-د ،وت-ؤج-ه-ات ت-ثبيت

سضياسضة أإ’صضÓح ألهامة ألتي بادر
ب- -ه- -ا رئ- -يسس أ÷م- -ه -ؤري -ة ،وأل -ت -ي
Ãؤج -ب-ه-ا ت-ع-ززت م-ك-ان-ة ألŸÈان
وصضÓحياته ،ودققت ›ال عمله““،
وأل-ت-ي ع-ل-ى ضض-ؤئ-ه-ا ت-أات-ي ﬂت-لف
مشضاريع ألقؤأنÃ ،Úا فيها ألقانؤن
ألدأخلي Ûلسس أأ’مة.
وب -ع -دم -ا أشض -ار إأ ¤أن ““سض -ي -اسض -ات
رئ- -يسس أ÷م -ه -ؤري -ة ق -ؤأع -د ب -ن -اء
أل -دول -ة أ◊دي -ث -ة ،ووف-رت شض-روط
أل-ط-م-أان-ي-ن-ة للشضعب وكرسضت أجؤأء
أل - - -ؤئ - - -ام ،ألسض - - -ل - - -م وأŸصض- - -ا◊ة
أل -ؤط -ن-ي-ة ...وه-ي-أات أل-بÓ-د ل-ؤل-ؤج
عؤأ ⁄ألتنمية““ ،أكد رئيسس ›لسس
أأ’مة أن أŸصضادقة على ألدسضتؤر
““جاءت تكملة لسضلسضلة أإ’صضÓحات
ألعميقة ألتي شضملت كافة ألقؤأنÚ
ألتي تنظم أŸمارسضة ألدÁقرأطية
‘ أل -ب Ó-د وت -ع -ززه -ا ،سض-ؤأء ت-ع-ل-ق
أأ’مر با’نتخابات ،أو أأ’حزأب أو
“ك ÚأŸرأة ‘ إأط- - - - -ار أÛالسس
أŸنتخبة““.

دورة برŸانية واحدة
وتقن Úمنع التجوال
السصياسصي

اŸشصارك ـ ـ ـ ـة الشصعبي ـ ـ ـ ـة الواسصع ـ ـ ـ ـة كفيل ـ ـ ـ ـة بإاقام ـ ـ ـ ـة مؤوسصسص ـ ـ ـ ـات منتخب ـ ـ ـ ـة
ق -ال ب -ن صص -ال -ح ،إان ““اŸشص-ارك-ة
الشص -ع -ب -ي -ة ال -واسص-ع-ة ،وح-ده-ا
ال -ك -ف -ي -ل -ة ب -إاق -ام -ة م -ؤوسصسص -ات
م -ن -ت-خ-ب-ة “ث-ي-ل-ي-ة ل-ه-ا وزن-ه-ا
تكون ‘ مسصتوى آامال الشصعب
ا÷زائري““ ،داعيا ا÷ميع إا¤
““مضص- -اع- -ف- -ة ا÷ه- -د م- -ن أاج -ل
–ف-ي-ز اŸواط-ن ع-ل-ى اŸشصاركة
ال- -ق- -ي- -اسص -ي -ة““ ‘ ا’ن -ت -خ -اب -ات
التشصريعية للرابع ماي اŸقبل.

فريال بوشسوية

 ⁄ي -ف -ؤت ع -ب -د أل -ق -ادر ب-ن صض-ال-ح
أج -ت -م -اع ÷ن-ة ألشض-ؤؤون أل-ق-ان-ؤن-ي-ة
وأإ’دأري- - - -ة وح - - -ق - - -ؤق أإ’نسض - - -ان،
أŸن- - - -ع- - - -ق - - -د ،أمسس ،وأıصضصس
إ’ع -دأد أل-ن-ظ-ام أل-دأخ-ل-ي Ûلسس
أأ’م - -ة ،ل - -ي- -ت- -ؤق- -ف ع- -ن- -د أ◊دث
أ’ن -ت -خ -اب -ي ب -ام -ت-ي-از ل-ل-ع-ام 2017
‡ث ‘ Ó-أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-تشض-ريعية،
‡ررأ رسض- -ال- -ة ه- -ام- -ة ت- -ت- -ع- -ل -ق بـ
““أŸشضاركة ألشضعبية ألؤأسضعة““ ،ألتي
ت-ع-ت Èم-فصض-ل-ي-ة ،ب-اعتبارها ““كفيلة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ولد قابلية ‘ ندوة Ãناسصبة الذكرى  55لعيد النصصر:

النضصال البطو‹ للشصعب ا÷زائري أارغم
فرنسصا على التفاوضض ‘ إايفيان

صص-رح دح-و ول-د ق-اب-ل-ي-ة رئ-يسس ج-م-عية
ق-دم-اء وزارة ال-تسص-ل-ح وا’تصص-ا’ت ال-عامة،
أامسس ،ب- -ا÷زائ- -ر ،أان ال- -نضص- -ال «ال- -ب- -ط -و‹»
للشصعب ا÷زائري من خÓل ثورة موحدة،
أارغ-م ف-رنسص-ا ا’سص-ت-ع-م-اري-ة ع-ل-ى التفاوضس
ح- -ول ات- -ف -اق -ي -ات إاي -ف -ي -ان ال -ت -ي أافضصت إا¤
اسصتقÓل ا÷زائر.
خÓل ندوة صضحفية عقدها Ãنتدى أÛاهد
Ãناسضبة ألذكرى  55لعيد ألنصضر ( 1٩مارسس )1٩62
أك- -د ول -د ق -اب -ل -ي -ة أن «ألشض -عب أ÷زأئ -ري شض ّ-ن ‘
ن -ؤف-م 1٩54 Èث- -ؤرة م- -ؤح- -دة ع Èك -ام -ل ألÎأب
أل -ؤط -ن -ي ،م -ن أج -ل وضض -ع ح ّ-د ل -فÎة ط -ؤي-ل-ة م-ن
أ’سضتعمار ‘ .ح Úأن أأ’مر كان ‘ ألسضابق يتعلق
Ãقاومات غ Òمؤحدة ،على غرأر مقاومة أأ’مÒ
عبد ألقادر».
وأوضضح ‘ هذأ ألشضأان ،أن ألشضعب أ÷زأئري
دفع ألثمن «باهظا» من خÓل «تضضحيات جسضام»
بعد أن عانى «ويÓت أ’سضتعمار».
بخصضؤصس ألثؤرة أ÷زأئرية أÛيدة ،أكد ولد
ق- -اب -ل -ي -ة أن أل -ف -ا— ن -ؤف -م« 1٩54 Èف -اج-أا ك-ثÒأ
ألسض-ل-ط-ات أ’سض-ت-ع-م-اري-ة أل-ف-رنسض-ي-ة ،أل-ت-ي  ⁄تكن
تنتظر مثل هذأ ألتمرد ،خاصضة وأنها كانت قد
تعّرضضت لهزÁة نكرأء ‘ معركة ديان بيان فؤ
بالفيتنام».
وأشض -ار وزي -ر أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م-اع-ات أÙل-ي-ة
سضابقا ،إأ ¤أن فرنسضا أ’سضتعمارية سضعت إأ ¤إأقامة
أتصضا’ت مع مسضؤؤو‹ ألثؤرة أ÷زأئرية لتعرضس
عليهم أقÎأحات من أجل وقف أŸعارك.
وقال ‘ هذأ ألشضأان ،إأن «فرنسضا حاولت إأقامة
أتصضا’ت من أجل عرضس أقÎأحات ،سضيما عن
طريق صضحافي ،Úمثل جان دأنيال أو بيار بار،
أللذين “كنا من أ’تصضال بعبان رمضضان ألذي كان
صضارما معهما ،بحيث قال إأنه لن يكؤن هناك وقف
إ’ط Ó-ق أل -ن -ار دون أ’عÎأف ب -ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري-ر
ألؤطني كممثل شضرعي وحيد للتفاوضس».
وأوضضح ولد قابلية ،أن أ÷Ôأل ديغؤل وÃجرد

أع -ت Ó-ئ -ه ألسض -ل -ط -ة ،أب -دى «أإ’زدرأء» Œاه ج-ب-ه-ة
أل -ت -ح -ري -ر أل -ؤط -ن -ي ،م -قÎح-ا «سضÓ-م ألشض-ج-ع-ان»
و»ﬂط-ط قسض-ن-ط-ي-ن-ة» ،أع-ت-ق-ادأ م-ن-ه أن-ه «سضيحل
أل - -قضض - -ي - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة م - -ن خÓ- -ل إأصضÓ- -ح- -ات
أقتصضادية».
و أكد أن «جهؤد جبهة ألتحرير ألؤطني أعطت
‘ أل -ن -ه -اي -ة ث -م-اره-ا ،ب-ح-يث أعÎفت أ÷م-ع-ي-ة
ألعامة لÓأ· أŸتحدة ‘ ديسضم 1٩60 Èبحق
ألشض- - - - -عب أ÷زأئ - - - -ري ‘ ت - - - -ق - - - -ري - - - -ر أŸصضÒ
وأ’سضتقÓل».
و أضضاف ولد قابلية ،أن «ألسضلطات ألفرنسضية
خضضعت يؤم  8يناير  ،1٩61مطالبة رسضميا بفتح
مفاوضضات من أجل أسضتقÓل أ÷زأئر» ،مؤضضحا
أن ج -ب -ه -ة أل -ت -ح -ري-ر أل-ؤط-ن-ي «وضض-عت شض-روط-ا
صضارمة وغ Òقابلة للتفاوضس ،مثل أحÎأم وحدة
ألشضعب أ÷زأئري وسضÓمة ألÎأب ألؤطني».
وب -خصض -ؤصس دور وزأرة أل -تسض -ل -ح وأ’تصض-ا’ت
ألعامة ‘ مفاوضضات أإيفيان ،أوضضح ولد قابلية
أن -ه-ا ك-انت م-ك-ل-ف-ة بـ «أإع-دأد ﬂت-ل-ف أŸل-ف-ات،
’سضيما تلك أŸرتبطة بالبÎول وأŸسضائل أ’أمنية
وأللؤجسضتية وأ’أمن».

الصصالون الوطني اŸنعكسس للمناولة يوم  3أافريل

 25مليار دو’ر من ا’حتياجات الصصناعية
^ أاقسصوسس :اŸناولة عصصب ا’قتصصاد الوطني
ت-ن-ظ-م ال-ط-ب-ع-ة الرابعة للصصالون الوطني
اŸن-ع-كسس ل-ل-م-ن-اول-ة ““سص-ان-يسصت ‘ ،““2017
ال - -فÎة اŸم- -ت- -دة م- -ن  03إا 6 ¤أافريل
ال -داخ -ل ،ب -قصص -ر اŸع-ارضس ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع
الشصركة ا÷زائرية للمعارضس والتصصدير،
وال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر ا’سص-ت-ث-م-ار
وال -ب-ورصص-ات ا÷ه-وي-ة ل-ل-م-ن-اول-ة ““وسص-ط،
شص - -رق ،غ - -رب ،ج - -ن - -وب““ ،و–ت رع- -اي- -ة
رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ووزي- -ر الصص- -ن- -اع -ة
واŸن- -اج- -م ،ال- -ه- -ادف لÎق- -ي- -ة وت- -ط- -وي- -ر
’نتاج الوطني من أاجل تعزيز
وحماية ا إ
ا’ندماج الصصناعي الوطني ودعم النسصيج
الصصناعي.

سسهام بوعموشسة

أوضض -ح رشض -ي -د سض-اي ،م-دي-ر ت-ن-م-ي-ة أŸؤؤسضسض-ات
بالغرفة أ÷زأئرية للتجارة وألصضناعة ،أمسس ،أن
ألصضالؤن ألؤطني أŸنعكسس للمناولة ““سضانيسضت
ﬂ ،““2017صضصس حصضريا للصضناعي Úومقدمي
أÿدم -ات أل -ؤط -ن -ي Úو’ ي -ق -ب-ل ب-أاي شض-ك-ل م-ن
أأ’شض -ك -ال أل -ت -ؤأج -د أŸب -اشض -ر أو غ ÒأŸب -اشض-ر
للمؤؤسضسضات أو أŸؤردين أأ’جانب ،للمسضاهمة ‘
ت -رج -م -ة وأل -ت -جسض -ي -د أŸل -م -ؤسس ل -ت -ؤج -ي -ه -ات
ألسضلطات ألعليا ألهادفة لÎقية وتطؤير أإ’دماج
وألتكامل ألصضناعي وأإ’نتاج ألؤطني.
وأضض -اف سض -اي ،أن ه -ذأ ألصض -ال -ؤن أŸه -م ج-دأ،
أŸق- -رر م -ن  3إأ 6 ¤أف-ري-ل أل-دأخ-ل ،ي-هدف
لÎتيب أللقاءأت ب Úمقدمي أأ’وأمر وطالبيها،
وأŸسضاهمة ‘ جعل أإ’نتاج ألؤطني بدي Óعن
ألؤأردأت ،مضضاعفة أإ’دماج وألتكامل ألصضناعي
أل -ؤط -ن -ي ع -ن ط-ري-ق ت-ط-ؤي-ر أŸن-اول-ة– ،سضÚ
وت-ع-م-ي-م أل-ت-ؤع-ي-ة ب-إام-ك-ان-ات وم-ؤؤهÓ-ت أإ’نتاج
ألؤطني ،وتشضجيع تنؤيع أإ’نتاج ألؤطني.
وأشضار إأ ¤أن ما Áيز هذه ألطبعة أŸؤجهة
ل- -ل- -م- -ه -ن -ي ،Úه -ؤ أن أل -ع -ارضض Úه -م أŸشضÎون
وي -ع -رضض-ؤن أح-ت-ي-اج-ات-ه-م ‘ شض-رأء أŸن-ت-ج-ات،
أللؤأزم أو عرضس خدمات .بينما يتحؤل ألزوأر
إأ ¤ب -ائ -ع ÚويÎددون ع -ل -ى ألصض -ال -ؤن م-ن أج-ل
م- -ع -رف -ة أح -ت -ي -اج -ات أŸشضÎي -ن ويسض -ع -ؤن إأ¤
ت- -ؤفÒه -ا ل -ه -م أو أ’سض -ت -ث -م -ار ‘ ه -ذأ أÛال
لÓسضتجابة Ÿطلبهم ،مؤؤكدأ أن ميدأن أŸناولة
أضضحى ضضرورة لتعزيز أ’قتصضاد ألؤطني ،وأن
ه- -ن- -اك  25م- -ل- -ي -ار دو’ر م -ن أ’ح -ت -ي -اج -ات
ألصضناعية.
من جهته ،أفاد كمال أقسضؤسس ،رئيسس جمعية
ألبؤرصضة أ÷زأئرية للمناولة وألشضرأكة ،أن هناك
ح-رك-ي-ة ودي-ن-ام-ك-ي-ة ل-ت-ح-قيق أ’ندماج ألؤطني،
أب -ت -دأء م-ن م-ي-دأن أŸن-اول-ة ألصض-ن-اع-ي-ة وإأنشض-اء
مشضاريع ‘ هذأ أÛال خÓل ألعشضر سضنؤأت
ألقادمة .وبحسضبه ،فإان صضناعة ألسضيارأت يبقى

ق -ط-اع-ا ق-ائ-م-ا ،ك-م-ا ع-ل-م أل-طÒأن ،وه-ي آأف-اق
مسضتقبلية ،مشضÒأ إأ ¤أن هناك أحتمال تطؤير
أŸناولة أÙلية ،مثل قطع ألغيار وأŸيكانيك.
وأبرز أقسضؤسس ‘ هذأ ألشضأان ،عدد أŸؤؤسضسضات
أ÷زأئرية أŸقدرة بـ ٩أ’ف مؤؤسضسضة جزأئرية،
منها  1من أŸائة ‘ ألقطاع ألصضناعي ،ومن 800
إأ› ‘ ٩00 ¤ال أŸن- -اول- -ة م- -ا Áث -ل  10من
أŸائة ،قائ Óإأن عدد أŸؤؤسضسضات ألناشضطة ‘
›ال أŸن -اول -ة ي -ق -در بـ 2000م-ؤؤسضسض-ة و1000
بتؤنسس و 20من أŸائة بفرنسضا ،مضضيفا أن هناك
–سضن ‘ إأنتاج أ’سضمنت بفضضل ألدعم ألذي
ق -دم -ت -ه أل -دول -ة وأن -خ -ف-اضس ‘ أسض-تÒأد ق-ط-ع
ألغيار ،دأعيا ’سضتدرأك ألتأاخر.
وقال أيضضا ،إأن  80من أŸائة من رقم أأ’عمال
“ث -ل -ه أŸؤؤسضسض-ات ألصض-ن-اع-ي-ة أل-كÈى أŸق-درة
بـ 40م -ؤؤسضسض -ة ع -ارضض -ة .ع -ل -م -ا أن ه-ن-اك 750
مؤؤسضسضة مهنية.
وق -الت ج -ؤه -ر أل-ه-ادي‡ ،ث-ل-ة وزأرة ألصض-ن-اع-ة
وأŸناجم ،إأن ألقطاع يرأفق هذأ ألصضالؤن ألذي
يشضكل وأجهة للمهارأت ألصضناعية منذ سضنؤأت،
م -ن خ Ó-ل خ -ل -ق دي -ن -ام -ك -ي -ة ب Úأل -ف-اع-ل‘ Ú
أŸناولة.
وتشض-ك-ل ق-ط-اع-ات أŸي-ك-ان-يك ،أل-ب-ن-اء أŸع-د،Ê
أل -ك -ه -رب -اء ،أإ’ل -كÎون -يك وأل-ك-ه-روم-ن-ز‹ ،أكÌ
أل -ق -ط -اع -ات ت -ؤأج -دأ ‘ ألصض -ال -ؤن ،إأ ¤ج-انب
ق -ط -اع -ات أÙروق -ات ،أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة،
أŸناجم ،ألصضناعات ألبÎوكيمياوية وألتحؤيلية،
صض -ن -اع -ة أ◊دي -د وألصض -لب ،أŸع -ادن ،صض -ن-اع-ة
أإ’سض-م-نت ،صض-ن-اع-ة أل-ق-رم-ي-د وأآ’ج-ر ،أأ’شض-غال
أل -ع -م -ؤم -ي -ة ،أل -ن -ق -ل ب-ك-ل أشض-ك-ال-ه ،أ’تصض-ا’ت
ألسضلكية وألÓسضلكية وكذأ أŸؤؤسضسضات ألناشضطة
‘ ت -رك -يب أŸع -دأت وأأ’ج -ه -زة وأل -ب-اح-ث-ة ع-ن
مقاول Úمن ألباطن لدمج أŸزيد من إأنتاجهم.
م- -ؤأزأة م- -ع أŸع- -رضس ،سض -ت -ع -ق -د سض -لسض -ل -ة م -ن
أÙاضضرأت حؤل أŸؤضضؤع.
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الخميسس  ١٦مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٧جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

حقوق اŸسصتهلك ‘ العصصر الرقمي

وزأرة ألÈيد – ّسسسس بخدمات ألتوأصسل ‘ ›تمع أŸعرفة
ضصمان حق اŸواطن ‘ تغطية وتدفق دون انقطاعات

لعÓم والتصصال فرصصة اليوم العاŸي للمسصتهلك لتكون حاضصرة بقوة ‘
 ⁄تفوت وزارة الÈيد وتكنولوجيات ا إ
لنÎنت وكل اŸزايا التي
اŸيدان ،إا ¤جانب اŸواطن ،Úقصصد إاطÓعهم على حقوقهم ‘ ›ال اسصتعمال الهاتف وا أ
تؤودي إا ¤خدمة ‘ متناول ا÷ميع مرجعيتها تسصهيل التواصصل صصوتا وصصورة.

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

جمال أاوكيلي
‘ ه -ذا السس -ي -اق ،ك -ان ا÷م -ه-ور ع-ل-ى
موعد مع اليوم التحسسيسسي واإ’عÓمي،
أامسس ،ب -اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘ مصس-ط-ف-ى ك-اتب
ي -ح -م -ل ع -ن -وان« :ح -ق -وق اŸسس-ت-ه-لك ‘
العصسر الرقمي»Ã ،شساركة اŸتعامل‘ Ú
ال -ن -ق -ال واتصس-ا’ت ا÷زائ-ر وم-وب-ي-ل-يسس،
أاوري - -دو ،م- -ع تسس- -ج- -ي- -ل غ- -ي- -اب ج- -ازي،
Óسستاذ الدكتور
باإ’ضسافة إاﬁ ¤اضسرة ل أ
مشستة ياسس Úحول اسستخدام تكنولوجيات
اإ’عÓم واإ’تصسال و›تمع اŸعرفة.
ه -ذا ال -نشس -اط ال -ذي اف -ت -ت -ح -ه السس-ي-د
ب -وشس -ي-ح-ي ع-ب-د ال-ق-ادر ،اŸدي-ر ال-و’ئ-ي
للÈيد وتكنولوجيات اإ’عÓم واإ’تصسال،
شس-رح-ه ل-ن-ا السس-ي-د شس-وي-ط-ر ع-ب-د ال-قادر،
‡ث- - -ل اŸدي- - -ري - -ة ال - -و’ئ - -ي - -ة ل - -لÈي - -د
وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م واإ’تصس-ال ل-و’ية
ا÷زائر ‘ ،أابعاده اÿدماتية والقانونية
واإ’ق- -تصس- -ادي- -ة وأاث -ار ذلك ع -ل -ى ح -ق -وق
اŸسس -ت -ه -لك ...م -ن خ Ó-ل ال -ن-ق-اط ال-ت-ي
–تاج حقا إا ¤اŸزيد من التوضسيح لبناء
تلك الصسورة اŸتكاملة ما ب Úالنصسوصس
والواقع.
م - -ن ب Úه - -ذه ا’نشس - -غ- -ا’ت اŸل- -ح- -ة

Óدارة ،هو سسعيها من أاجل تبليغ
بالنسسبة ل إ
رسسالة اŸراطن إا ¤اŸتعامل Úوهذا من
خÓل التكفل بكل اهتماماته ‘ ›ال
رج - -ع الصس - -دى م - -ع ال - -ط - -رف اآ’خ- -ر...
فباإ’مكان أان يحتفظ أاي شسخصس بالرقم
ال- -ذي ب- -ح- -وزت- -ه ح- -ت- -ى وإان أاراد ت- -غ- -يÒ
اŸتعامل.
ب- -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ك -ل ه -ذا ،ه -ن -اك ح -ق
ضس -م -ان ال -ت -غ -ط -ي -ة خ -اصس -ة ‘ اŸن -اط-ق
النائية ...وفق ما ورد ‘ دف Îالشسروط
وكل ما يتعلق باإ’لتزامات اأ’خرى .فمن
ح -ق اŸواط -ن أان ي -ط -لب ب -اإ’ب -ق -اء ع-ل-ى
التغطية اŸتواصسلة دون أاي خلل يذكر،
كما هو موجود لدى بعضس اŸتعامل Úوفق
ما هو متعارف عليه باÿدمة الشسمولية.
وأاضس-اف السس-ي-د شس-وي-ط-ر ،م-وضس-ح-ا ‘
هذا الشسأان أان هناك ا◊ق ‘ ا’سستفادة
من التدفق اŸطلوب حسسب كل زبون وكل
انقطاع قد Ëقد يعرضس اŸتعامل إا¤
تعويضسات وشسيء من هذا القبيل.
ه -ذه اŸسس -ائ -ل ق -د ت-ب-دو ع-ادي-ة ،ل-ك-ن
عمليا غ Òموجودة لدى اŸسستهلك ،نظرا
لعدة اعتبارات ،منها غياب التواصسل بÚ
اإ’دارة واŸواطن .كما أان هذا ا’أخ’ Ò

١٧٢٨٦

لعÓنات اŸزيفة ببومرداسس
–ذير من ا إ

دعوة لÓسستعمال ألعق ÊÓلأÓنÎنت ‘ ألتسسويق ألتجاري
اح- -تضص- -نت ،أامسس ،دار ال- -ث- -ق- -اف -ة
رشص -ي -د م -ي -م -و Êب -ب -وم -رداسس ،ي-وم-ا
إاعÓ- -م- -ي- -ا –سص- -يسص- -ي -ا Ãب -ادرة م -ن
م- -دي- -ري- -ة ال- -ت- -ج- -ارة– ،ت شص -ع -ار:
«حقوق اŸسصتهلك ‘ العصصر الرقمي»
وذلك Ãناسصبة اليوم العاŸي ◊قوق
اŸسصتهلك ،ÚاŸصصادف ليوم  15مارسس
من كل سصنةÃ ،شصاركة عدة هيئات
لم-ن ال-ولئ-ي،
ﬁل-ي-ة ،ك-م-دي-ري-ة ا أ
مديرية الصصحة وفاعل ‘ ÚاŸيدان.

بومرداسس :ز .كمال

يو‹ اإ’هتمام الÓزم Ÿثل هذه القضسايا
التي يصسطدم بها يوميا ...كونه ’ يحمل
ه- -ذه ال- -ث- -ق -اف -ة ‘ ذات -ه ...ل -ذلك أارادت
اŸديرية الو’ئية أان تفتح هذا ا◊وار مع
اŸواط- - -ن ‘ ال - -ي - -وم ال - -ع - -اŸي ◊ق - -وق
اŸسستهلك.
أام -ا اأ’سس -ت -اذ مشس -ت -ة ي-اسس Úاÿب‘ Ò
علم النفسس اإ’جتماعي ،فقد أاشسار لنا ‘
ح- -ديث م- -ع- -ه ،إا ¤أان -ن -ا ‘ ع -ه -د ت -داول
اŸعلومة اŸهيمنة على يوميات اŸواطن
ومن حق هذا اأ’خ Òالفرز ‘ هذا الكم
الهائل Ÿا يرد عليه إانطÓقا من زاويت،Ú
تارة إايجابية وتارة أاخرى سسلبية ،هذا كله
يندرج ‘ إاطار ترقية حقوق اŸسستهلك ‘
عصسر الرقمنة.
وك- -ل م- -ا ع- -رضس ‘ اŸرك- -ز ال -ث -ق -ا‘
مصسطفى كاتب من خدمات اتصسال ،إا‰ا
يرمي إا ¤تسسهيل حضسور اŸواطن ‘ هذا
ال- - -ع- - -ا ⁄ال - -ذي أاصس - -ب - -ح ق - -ري - -ة ‘ ك - -ل
اÛا’ت ...دون أان ي- -ت- -ن -ق -ل إا ¤م -ك -ان
ا◊ادث ،تصسله اŸعلومة رغم أانفه ،غÒ
أان هذا الزخم من اŸعطيات ’ “نعه
أاب -دا م -ن م -ع -رف-ة ح-ق-وق-ه ‘ ه-ذا ال-ي-وم
العاŸي.
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ال- -ي -وم ال -ت -حسس -يسس -ي ،ب -حسسب م -دي -رة
التجارة لبومرداسس سسامية عبابسسة ،جاء
«ب -ه -دف –سس -يسس اŸت -ع -ام -ل Úبضس -رورة
ÓنÎنت ‘
ا’سس - -ت - -ع- -م- -ال ال- -ع- -ق ÊÓ- -ل - -أ
التعامÓت والتسسويق التجاري ،مع –ذير
اŸسس-ت-ه-ل-ك ،Úخ-اصس-ة تÓ-م-يذ اŸدارسس،
م-ن خ-ط-ورة ا’سس-ت-ع-م-ال ال-عشس-وائ-ي لهذه
ال-وسس-ي-ل-ة ،م-ع إاب-راز اإ’ج-راءات اŸت-خ-ذة
من قبل مصسالح الرقابة وقمع الغشس ‘
›ال التدخل Ÿواجهة بعضس اإ’عÓنات
التجارية اŸزيفة ‘ اÿدمات والعقود
اŸوجهة للمسستهلك على شسبكة اأ’نÎنت
ومواقع التواصسل ا’جتماعي.
كما شسكل اللقاء مناسسبة لتقد Ëجملة
من اŸداخÓت من قبل اıتصس Úعلى
شسكل إارشسادات عامة لفائدة اŸسستهلك،Ú
ح-ول ط-رق ا’سس-ت-ع-م-ال ال-ع-ق ÊÓ-لشس-بكة
اأ’نÎنت وكيفية ا’سستفادة من اŸواقع
اŸت -خصسصس -ة ‘ ال -ت -ج -ارة اإ’ل -كÎون -ي -ة،
كتوسسيع حرية ا’ختيار ،خفضس اأ’سسعار
وت- -وف Òال- -وقت وا÷ه- -د ،م- -ق- -اب- -ل ع -دم
السسقوط ‘ فخ التحايل ‘ التعامÓت عن
بعد ،كا◊رصس على التعامل مع اŸواقع
التي –ظى بسسمعة طيبة و‘ العادة تكون
مؤوsمنة ،مراجعة الكشسف اÿاصس ببطاقة
ا’ئتمان شسهريا لعمليات الشسراء التي تتم
ع Èاأ’نÎنت وعدم إاعطاء اأي تفاصسيل أاو
ب -ي -ان -ات ع Èغ -رف اÙادث -ة ،ونصس -ائ-ح
أاخ -رى شس -ام-ل-ة ق-دمت ل-ف-ائ-دة ال-تÓ-م-ي-ذ
وال -ط -ل -ب -ة ا◊اضس -ري -ن ح -ول إاي -ج -اب-ي-ات
وسسلبيات اسستخدام اأ’نÎنت من الناحية
ا’جتماعية ،وبعضس القضسايا اأ’خرى ‘
›ال اإ’ج - -رام ،مصس - -دره - -ا شس - -ب - -ك - -ات
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ،ب-حسسب م-ا قدمه
‡ثل أامن و’ية بومرداسس.

وقد حرصست ‡ثلة مديرية التجارة،
ع- -ل -ى ع -رضس ب -عضس ا◊ا’ت اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -ال -ت -ح -اي -ل ع-ل-ى اŸسس-ت-ه-لك ع Èشس-ب-ك-ة
اأ’نÎنت التي ” كشسفها من خÓل تقدË
خ -دم -ات م -زي -ف-ة وغ Òمضس-م-ون-ة وح-ت-ى
حسس -اب -ات وه -م -ي -ة ع -ل -ى الشس -ب -ك-ة ÷لب
ال -زب -ائ -ن وذلك ب -غ-رضس –ذي-ر اŸواط-ن
منها ،اإضسافة اإ ¤التطرق لفحوى حقوق
اŸسستهلك اŸعÎف بها عاŸيا ،ويشسمل
ا◊ق ‘ إاشس -ب -اع ا◊اج -ي -ات اأ’سس -اسس -ي-ة،
ا◊ق ‘ اأ’من ،ا◊ق ‘ اإ’عÓم ،ا◊ق
‘ ا’خ -ت -ي -ار ،ا◊ق ‘ ا’سس -ت -م -اع إال -ي-ه،
ا◊ق ‘ ال- -ت- -ع- -ويضس ،ا◊ق ‘ ت- -ث -ق -ي -ف
اŸسس -ت -ه -لك وا◊ق ‘ ب -ي -ئ -ة مسس -ت-دام-ة،
مقابل واجبات على اŸسستهلك أان يتحلى
بها ،كأان يكون واعيا ،نشسطا ،مسسؤوو’ من
الناحية ا’جتماعية ،مسسؤوو’ من الناحية
ال - -ب- -ي- -ئ- -ي- -ة وم- -تضس- -ام- -ن- -ا م- -ع غÒه م- -ن
اŸسستهلك ،Úلتكون له القوة والتأاث Òعلى
ترقية مصسالح ا÷ميع.
كما تطرق ا◊ضسور أايضسا ،إا ¤ا÷انب
التشسريعي واأهم القوان Úوا◊قوق التي
نصس عليها القانون ا÷زائري ٠9 / ٠٣
اŸؤورخ سس- - -ن - -ة  ،٢٠٠9اŸت -ع -ل-ق ب-ح-م-اي-ة
اŸسس - -ت - -ه- -لك وق- -م- -ع ال- -غشس ،ك- -ا◊ق ‘
ا◊ف -اظ ع -ل -ى صس -ح -ت -ه وسس Ó-م -ت-ه ع-ن-د
اسستعماله بشسكل مÓئم السسلعة أاو اÿدمة
فيما يخصس ا÷ودة والنوعية ،ا◊ق ‘
ا’سستفادة من معاملة عادلة ودون “ييز
من قبل اÎÙف اŸسسؤوول عن اŸنتج
اŸعد لÓسستعمال اÙلي أاو التصسدير،
ا◊ق ‘ ا◊صسول على معلومات صسحيحة
وواضس -ح -ة وواف -ي -ة ت -ت -ع -ل -ق ب -السس -ل -ع -ة أاو
اÿدم -ة ،إاضس -اف -ة اإ ¤ث -م -ن -ه -ا وم-ي-زات-ه-ا
وطرق اسستعمالها واأ’خطار التي قد تنتج
عن هذا ا’سستعمال ،ا◊ق ‘ اسستبدال
السسلعة أاو اإصسÓحها أاو اسسÎجاع ثمنها
وكذلك اسسÎداد اŸبلغ الذي قد سسدده
لقاء اÿدمة ‘ ،حال عدم مطابقتها لدى
اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا بشس-ك-ل سس-ليم ،ا◊ق بتعويضس
كامل ومناسسب عن اأ’ضسرار الناŒة عن
اسستهÓك سسلعة ،ا◊ق ‘ إانشساء جمعية
◊ماية اŸسستهلك وا’نتسساب إاليها ،ا◊ق
بالتقاضسي مباشسرة أاو بواسسطة جمعيات
اŸسس -ت -ه -لك ج -م -اع -ي-ا لصس-ون ح-ق-وق-ه أاو
ال -ت -ع -ويضس ع -ن ا’أضس -رار ال-ت-ي ◊قت ب-ه
واأخÒا ا◊ق ‘ الضسمان.

أبوأب مفتوحة حول ألتجارة ألرقمية باŸدية

لمن
 1٧جرÁة إالكÎونية عا÷تها مصصالح ا أ

خÈأء يرّوجون للثقافة أإلسستهÓكية ألرقمية ببلعباسس

ن - - - -اقشس ،أامسسﬂ ،تصص - - - -ون م- - - -ن
ﬂتلف القطاعات جوانب متعددة
لل-كÎون-ي-ة وسص-ب-ل
ح -ول ا÷رائ -م ا إ
حماية اŸسصتهلك منها ‘ ،يوم دراسصي
ق-امت ب-ت-ن-ظ-ي-م-ه م-دي-ري-ة ال-ت-جارة
لولية سصيدي بلعباسس ،إاحياء لليوم
ال- -ع- -اŸي ◊ق- -وق اŸسص -ت -ه -لك وال -ذي
ح -م -ل شص -ع -ار «ح -ق -وق اŸسص -ت -ه -لك ‘
العصصر الرقمي».
كشس -ف اÓŸزم اأ’ول ل -لشس-رط-ة ف-ت-ح-ي
حفيظ ‘ ،مداخلته حول أاحكام القانون
 ٠٤-٠9اŸتضس- -م -ن ال -ق -واع -د اÿاصس -ة
ب- - -ال- - -رق- - -اب - -ة م - -ن ا÷رائ - -م اŸتصس - -ل - -ة
ب -ت -ك -ن -ول -وج-ي-ات اإ’عÓ-م وا’تصس-ال ،ع-ن
تسس -ج -ي -ل ارت -ف -اع ك -ب ‘ Òع -دد ا÷رائ-م
اإ’ل-كÎون-ي-ة بسس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس م-نذ بداية
سس- -ن -ة  ،٢٠١٧ح- -يث سس- -ج- -لت اŸصس -ل -ح -ة
اŸعنية  ١٧قضسية ،منها ما ” معا÷تها
ومنها مايزال قيد اإ’‚از وجلها قضسايا
ت-ت-ع-ل-ق ب-ا÷رائ-م اإ’ل-كÎون-ي-ة الشسخصسية،

على غرار نشسر صسور من شسأانها اŸسساسس
ب -السس -م -ع -ة الشس -خصس -ي -ة واŸه -ن -ي -ة ،نشس-ر
مقا’ت “سس بالشسرف ،مع القذف ،نشسر
رسسائل –توي على السسب والشستم ،مقابل
 ١٦قضسية ” تسسجيلها سسنة  ،٢٠١٦وهو ما
يعكسس تزايد هذا النوع من ا÷رائم التي
أاضسحت تتطلب توعية كبÒة Ÿسستعملي
اأ’نÎنت وب - -اأ’خصس م - -رت - -ادي م - -واق - -ع
التواصسل اإ’جتماعي.
وت- -ط- -رق اŸت- -دخ- -ل إا ¤خ- -ط- -ر ه- -ذه
ا÷رائ -م ع -ل-ى ال-ن-اشس-ئ-ة ،ب-اع-ت-ب-اره-ا م-ن
اأ’ه- -داف ا÷د سس- -ه -ل -ة ل -دى الشس -ب -ك -ات
اإ’جرامية ،مؤوكدا أان الوقاية والتحسسيسس
يبقيان من أاك Ìا◊لول ‚اعة للحد من
الظاهرة.
م -ن ج -ه -ت -ه م-دي-ر ال-ت-ج-ارة ﬁم-د ب-ن
ي - -دي ،ن - -وه ب- -أاه- -م- -ي- -ة ه- -ذه ال- -ل- -ق- -اءات
التحسسيسسية التي “سس كل اأ’طراف ذات
العÓقة والتي أاضسحت أاك Ìمن ضسرورة،
“شس-ي-ا وال-وضس-ع ال-راه-ن ب-ف-ع-ل م-ا أاصس-بح

يشس -ك -ل -ه اإ’ق -تصس -اد ال -رق -م -ي ن-ظ‰ Òوه
السس -ري -ع ،وم -ا ي -رت -ب-ط ب-ذلك م-ن ح-ق-وق
اŸسس -ت -ه -لك’ ،سس -ي -م -ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ح-ق-وق
اŸسس -ت -ه -لك ‘ ال -عصس-ر ال-رق-م-ي وه-و م-ا
أاصسبح يفرضس تعزيز الثقافة اإ’سستهÓكية
وت -ن -م -ي -ه -ا ،م -ؤوك -دا أان ال -ت -ح -دي-ات ال-ت-ي
فرضستها التكنولوجيات ا◊ديثة ’ Áكن
ال -ت -ح -ك -م ف -ي -ه -ا إا’ ب -تضس -اف -ر ج-ه-ود ك-ل
اÛت -م -ع ‘ ،ظ -ل ت-واج-د ق-وان Úت-ن-ظ-م
هذه اŸمارسسات وترسسيخ مبدأا تشساركية
اأ’فكار للحد من السسلبيات التي فرضسها
اإ’قتصساد الرقمي.
وأاع -ط -ى ال -دك -ت -ور ع -ب -د ال-رزاق بشسÒ
بويجرة ،خب ‘ Òحماية الشسبكات ،نظرة
حول حماية اŸسستهلك ‘ مواقع التواصسل
اإ’ج - -ت - -م - -اع - -يÃ ،ا ‘ ذلك ال- -رسس- -ائ- -ل
اإ’ل -كÎون -ي-ة اإ’ح-ت-ي-ال-ي-ة ،ال-تصس-ي-د ،ح-ي-ل
النصسب التي تعرضس فرصس العمل ،خدع
اإ’سستثمار وغÒها...

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

نظمت مديرية التجارة باŸدية،
ب - -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع غ- -رف- -ة ال- -ت- -ج- -ارة
والصص -ن-اع-ة ال-ت-ي-ط-ري ،أامسس ،أاب-واب-ا
مفتوحة Ãناسصبة الحتفال باليوم
العاŸي ◊قوق اŸسصتهلك وهذا على
مسص -ت -وى السص -اح -ة ال -ع -م -وم-ي-ة أام-ام
فندق اŸصصلى.
ب -حسسب ’م-ي-ة ي-ونسس-ي ،رئ-يسس-ة م-ك-تب
ت- -رق- -ي- -ة ا÷ودة وال- -عÓ- -ق- -ة م -ع ا◊رك -ة
ا÷معوية ،فإان هذه اŸبادرة التي نظمت
–ت شسعار «حقوق اŸسستهلك ‘ العصسر
ال - -رق- -م- -ي» ،ت- -ه- -دف إا ¤ال- -ت- -ق- -رب م- -ن
اŸسس-ت-ه-لك وت-ع-ري-ف-ه ب-ح-قوقه ‘ العصسر
الرقمي ،باإ’ضسافة إا ¤تقد Ëعرضس حول
اŸزايا التي يقدمها ﬂتلف اŸتعاملÚ

ال - - -نشس - - -ط ‘ Úال - - -ه - - -ات- - -ف ال- - -ن- - -ق- - -ال
وال- -ت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات ،ك -اتصس -ا’ت وب -ري -د
ا÷زائر موبيليسس ،جازي ،مشسÒة ‘ هذا
الصس- - -دد اإ ¤أان- - -ه ” ت- - -ق- - -د Ëنصس - -ائ - -ح
وإارشسادات تتعلق بسسوء اسستخدام الوسسائل
التكنولوجية ،إا ¤جانب توزيع حصسة من
دليل اŸسستهلك.
على صسعيد آاخر ،قام مهدي قطوشس،
رئ - -يسس م - -ك - -تب Ãصس - -ل - -ح - -ة م - -راق - -ب- -ة
اŸم- - -ارسس- - -ات ال - -ت - -ج - -اري - -ة واŸضس - -ادة
للمنافسسة ،بتوزيع مطويات ” التحسسيسس
من خÓلها بالقوان ÚاŸتعلقة باŸنافسسة
وبخاصسة ‘ ›ال اإ’تصسا’ت.

اŸدية :م.أام Úعباسس

»æWh
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حذر بعنابة من أاي تهاون ‘ التكفل باŸرضشى

بوضشياف ٢٠١٧ :سشنة آلتغيÒآت آلعميقة ‘ آلصشحة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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””آلفايسشبوك”” يلهب آ◊ملة آ’نتخابية بسشكيكدة قبل آنطÓقها

^ الرقمة وتفعيل برنامج العÓج باŸنزل ‘ صشدارة ا’هتمام

وجه وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح اŸسشتششفيات عبد اŸالك بوضشياف– ،ذيرات ششديدة اللهجة Ÿديري اŸؤوسشسشات
ا’سشتششفائية اŸتخصشصشة اŸتقاعسشة عن أاداء مهامها ،مؤوكدا على اتخاذ إاجراءات ردعية ضشدهم ،وفتح اÛال
’ك Ìكفاءة ،وتوعدهم باتخاذ قرارات صشارمة ’ ينتظرونها.
Óششخاصض ا أ
ل أ

عنابة :هدى بوعطيح
حذر عبد اŸالك بوضشياف ‘ اليوم
ال - -ث - -ا Êم - -ن ال - -ل - -ق - -اء ال - -وط- -ن- -ي
ل - -ل - -م - -ؤوسشسش - -ات ا’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة
اŸت - -خصشصش - -ة ب - -و’ي - -ة ع - -ن - -اب- -ة،
اŸدي -ري -ن م -ن ال -ت -ق -اعسس ‘ أاداء
اŸهام اıولة لهم ،قائ Óبأان سشنة
 2017سش- -ت -ك -ون سش -ن -ة ال -ت -غÒات
ال -ع -م -ي-ق-ة ال-ت-ي ت-رم-ي إا– ¤ديث
القطاع بصشورة ششاملة ،مع الÎكيز
ع- -ل- -ى ه- -دف وح- -ي- -د ه- -و إارضش- -اء
اŸريضس.
وأاك - -د وزي - -ر الصش - -ح - -ة والسش - -ك- -ان
وإاصشÓح اŸسشتششفيات على تغيÒ
واق-ع تسش-ي ÒاŸؤوسشسش-ات وال-ه-ي-اك-ل
ا’سش - - -تشش- - -ف- - -ائ- - -ي- - -ة ،وم- - -ع- - -ا÷ة
ا’ختÓفات اŸطروحة ‘ القطاع،
لتحسش Úاÿدمات والتكفل اأ’مثل
باŸرضشى ،وأاعطى تعليمة بضشرورة
ال -ت -وج -ه ن -ح -و ال -رق-م-ن-ة ،وت-ف-ع-ي-ل
برنامج العÓج باŸنزل ،فضش Óعن
منع –ويل اŸرضشى ‘ الو’يات
ال- - -ت- - -ي ’ –وي ع - -ل - -ى مصش - -ال - -ح
متخصشصشة نحو و’يات أاخرى.
وق - -ال ب - -وضش - -ي - -اف إان ه- -ن- -اك 03
ﬁظ- -ورات ي- -جب أان ’ ت- -ع -رف -ه -ا
اŸؤوسشسش- -ات ا’سش -تشش -ف -ائ -ي -ة وغÒ
مسش -م -وح ب -ه -ا ،ع -ل -ى غ-رار ت-ع-ط-ل
اأ’ج- -ه- -زة ال- -ط- -ب- -ي- -ة ،ال- -غ- -ي -اب -ات
اŸت- -ك- -ررة ،وان- -ت- -ه -اء اأ’دوي -ة م -ن
اıزن اıصشصس ل- -ه- -ا ،م- -ؤوك- -دا
ع- -ل- -ى ات- -خ- -اذ إاج- -راءات وق -رارت
صشارمة وغ Òمتوقعة.
وط - - -الب م - - -دي - - -ري اŸؤوسشسش - - -ات

ا’سشتششفائية اŸتخصشصشة بالتسشيÒ
اÙكم ،وا’سشتماع إا ¤انششغا’ت
اŸرضش -ى وال -ت -ك -ف -ل اأ’م -ث -ل ب-ه-م،
مششÒا إا ¤أان- - -ه أاع- - -ط- - -ى ك- - -ام - -ل
الصش Ó-ح -ي -ات ل -ل-م-دي-ري-ن ل-ت-ن-ف-ي-ذ
ال - -ق - -رارات ال - -واجب ات - -خ- -اذه- -ا،
وﬁاسش -ب -ة اŸقصش -ري-ن م-ن رؤوسش-اء
اŸصشالح أاو اŸراكز الصشحية..
و ⁄يسش- -ت- -ث- -ن وزي -ر الصش -ح -ة ع -ب -د
اŸالك ب -وضش -ي -اف خ Ó-ل ح -دي -ث -ه
اŸؤوسشسش - - -ة ا’سش - - -تشش - - -ف - - -ائ - - -ي - - -ة
اŸتخصشصشة لطب الكلى ““داكسشي““
‘ قسشنطينة ،التي  ⁄تسشجل أاي
عملية زرع ‘ غضشون  ،2016حيث
اع- -ت Èا◊صش- -ي- -ل- -ة ك- -ارث- -ي- -ة وغÒ
مقبولة ،قائ Óإانه ’ Áكن أان نقبل
أان ت -ق -تصش -ر ه -ذه اŸؤوسشسش -ة ال -ت -ي
كانت مفخرة قسشنطينة فيما يخصس
زراع -ة ال -ك -ل -ى ع -ل -ى ت -ق -د Ëه-ذه
ا◊صشيلة الكارثية.
وأاضش -اف ب -أان -ه ’ ي -ق -ب-ل ب-أان ت-ك-ون
الوسشائل التي وضشعتها الدولة رهن
بعضس اأ’ششخاصس الذين قرروا عدم
م- -واصش- -ل -ة ال -ع -م -ل ،ح -يث أاع -ط -ى
ت- -ع- -ل- -ي -م -ات Ÿدي -ري اŸؤوسشسش -ات
لوضشع ﬂططات جهوية إ’حداث
تكامل ‘ التخصشصشات اıتلفة،
وت -نصش -يب أام -ان -ات ط -ب -ي -ة لضش -ب-ط
مواعيد اŸرضشى.
ع -ب -د اŸالك ب -وضش -ي -اف أاك-د ع-ل-ى
ضش -رورة اع -ت -م -اد ب-ط-اق-ات ت-ق-ن-ي-ة
–دد ال- - -ت- - -ع- - -ام- - -ل م- - -ع اÈÿات
اأ’جنبية ‘ اŸسشتقبل ‘ اÛال
الصشحي ،وأالح على ضشرورة عمل
اŸؤوسشسش - - -ات ا’سش- - -تشش- - -ف- - -ائ- - -ي- - -ة
اŸتخصشصشة ذات الطابع ا÷هوي

أاو الوطني ،ضشمن منطق ششبكات
ت-وف-ر ع-ن-اي-ة ط-ب-ي-ة م-د›ة ،تسشÒ
حسشب تنظيم مناسشب فيما يخصس
التششخيصس وتوجيه اŸريضس.

أآمانات طبية ذآت كفاءة،
لتسشي ÒآŸوآعيد و–ديد
آسشتششفاء آŸرضشى
ووج- -ه ب- -وضش- -ي- -اف ت- -ع- -ل- -ي- -م -ة إا¤
اŸديرية العامة للخدمات الصشحية
إ’نشش -اء ف-ري-ق ع-م-ل ل-ك-ل ت-خصشصس
معني ،من أاجل وضشع ﬂططات
ج -ه -وي -ة ووط -ن-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ال-ط-ب-ي
ب - -ه - -دف –دي- -د مسش- -ار اŸريضس،
ق- - -ائ Ó- - -إان- - -ه ع - -ل - -ى اŸؤوسشسش - -ات
ا’سش-تشش-ف-ائ-ية اŸتخصشصشة اŸعنية
أان توفر أامانات طبية ذات كفاءة،
لتسشي ÒاŸواعيد و–ديد اسشتششفاء
اŸرضشى على أاسشاسس ا’جتماعات
ال -تشش -اوري -ة م-ت-ع-ددة ال-ت-خصشصش-ات
ع -ن -د الضش -رورة ،م -ؤوك -دا ب -أان ه -ذا
ال- -ت- -ن- -ظ- -ي -م سش -ي -ك -ون أاك‚ Ìاع -ة
وف-ع-ال-ي-ة ‘ اŸسش-ت-ق-ب-ل ،ب-دعم من
اŸق -اط -ع-ات الصش-ح-ي-ة ال-ت-ي ي-نصس
ع- -ل- -ي -ه -ا ق -ان -ون الصش -ح -ة ا÷دي -د
اŸقبل.
ونوه وزير الصشحة ‘ سشياق كÓمه
Ãسش -تشش -ف -ى ا◊ج -ار ال-ذي ي-ت-وف-ر
ع -ل-ى  120سش-ري-ر ،وي-ع-د ال-ن-م-وذج
اأ’مثل للتكفل باŸرضشى ،كما قال
إان- -ه ’ ي- -جب أان ي- -ق- -تصش- -ر نشش- -اط
مسشتششفى جراحة القلب والششرايÚ
اŸزود ب -رك -ي -زة ت -ق -ن -ي -ة ‘ غ -اي -ة
ا◊داث -ة ف -ق -ط ع-ل-ى ت-دخÓ-ت ‘

أامراضس القلب ،كما أاكد على أان
يعمل مسشتششفى جراحة اأ’عصشاب
بنظام  24سشاعة ،على اعتبار أان
ا’سش -ت -ع -ج -ا’ت ‘ ه-ذا اÛال ’
تقبل التأاخ ،Òوأاششار على ضشرورة
Óم -راضس
أان ي -ت -وف -ر مسش -تشش -ف -ى ل  -أ
اŸعدية على برنامج تنمية كفيل
بتوف Òالعناية والفحصس ‘ نفسس
اŸكان وعلى الفور ،خاصشة فيما
يتعلق باإ’نعاشس والتصشوير الطبي.
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصس مسش- -تشش- -ف- -ى طب
اأ’طفال قال إانه يجب أان يكون ‘
مسشتوى تطلعات اŸرضشى ،خاصشة
إاذا ك - -ان ذا ط - -اب - -ع اسش- -تشش- -ف- -ائ- -ي
ج- -ام- -ع -ي ،وأان يسش -ع -ى ت -دري -ج -ي -ا
ل-ت-ط-وي-ر ت-خصشصش-ات ف-رع-ي-ة ،على
غرار طب أامراضس الكلى والقلب
خ- -اصس ب- -اأ’ط- -ف -ال ،مششÒا إا ¤أان
ذلك Áك -ن أان ي -ت -ح -ق-ق م-ن خÓ-ل
ال- - -ع - -م - -ل اŸششÎك م - -ع اŸراك - -ز
اŸرج-ع-ي-ة ،وا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى وزارة
الصش- -ح- -ة اŸسش- -ت -ع -دة ل -ل -م -راف -ق -ة
الدائمة Ÿثل هذه اŸششاريع.
ك- -م- -ا أام- -ر وزي- -ر الصش -ح -ة ج -م -ي -ع
اŸسش -تشش -ف -ي -ات ب -ت -ج -دي -د م-دون-ة
اŸواد الصش- - -ي- - -د’ن - -ي - -ة ،خ - -اصش - -ة
اŸؤوسشسش - - -ات اŸت - - -خصشصش - - -ة ذات
ا’ح- -ت- -ي- -اج- -ات اÿاصش -ة ،وإاع Ó-م
الصش-ي-دل-ي-ة اŸرك-زي-ة للمسشتششفيات
ب-ح-اج-ات-ه-م مسش-ب-ق-ا لضش-م-ان عÓج
مسشتمر.
و‘ سشياق آاخر أاكد بوضشياف على
توجيه أاك Ìمن  180طبيب ﬂتصس
‘ طب ال- -نسش- -اء وال- -ت- -ول- -ي -د ن -ح -و
ﬂتلف مسشتششفيات الوطن ،بسشبب
تسشجيل نقصس ‘ هذا اÛال.

غÒت وسشائل التواصشل ا’جتماعية
أابجديات ا◊ملة ا’نتخابية للتششريعيات
 ،2٠17وتسشارعت معها خطوات اÎŸششحÚ
Ãختلف القوائم ا◊زبية بسشكيكدة
ومديريات حمÓتهم ا’نتخابية بششكل
واضشح للعيانﬁ ،ولة هذه اŸواقع
ا’فÎاضشية إا ¤سشاحة مواجهة بأالبومات
من الصشور ومقاطع فيديوهات ،وتعليقات
’حزاب،
تصشب ‘ التعريف ÎÃششحي ا أ
حيث أاصشبحت ششبكات التواصشل ا’جتماعي
وسشيلة هامة ’سشتمالة اŸواطن ،Úتتجلى ‘
سشرعة ا’نتششار ‘ ظرف جد وجيز ،سشيما
وأان الفايسشبوك على وجه اÿصشوصض أاحد
أاهم الوسشائل اŸعتمدة حاليا ‘ تنششيط
ا◊مÓت ا’نتخابية وقبل انطÓقتها
رسشميا.

اسستطÓع :خالد العيفة

Ãجرد إانهاء اأ’حزاب السشياسشية معركة القوائم
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ت-ي سش-ت-خ-وضس ب-ها غمار ا’نتخابات
التششريعية وإايداعها على مسشتوى اŸصشالح الو’ئية
اıتصشة وقبل انطÓق ا◊ملة ا’نتخابية رسشميا،
–ركت جل اأ’حزاب الفاعلة والتي لها امتداد
Ãخ -ت -ل-ف ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة ‘ ،ت-نصش-يب م-دي-ري-ات
ا◊ملة ا’نتخابية وفتح مقرات لها ،وصشاحب ذلك
حملة مدعمة بالصشور و‘ بعضس اأ’حيان مقاطع
من الفيديو على الششبكات ا’جتماعية .فاŸعركة
ب -دأات ،ول -و افÎاضش-ي-ا‡ ،ا ي-ن-ذر ب-ح-م-ل-ة سش-ت-ك-ون
سش-اخ-ن-ة ب ÚمÎشش-ح-ي ق-وائ-م اأ’ح-زاب ’سش-ت-م-الة
صشوت اŸواطن ،والظفر Ãقاعد  11اıصشصشة
للو’ية.
–ول الفايسشبوك إا ¤أاداة لÎويج الوعود على هذه
الوسشيلة ا’سشتباقية ،كانت ÷ريدة ““الششعب““جولة
افÎاضشية ‘ ،عدد من صشفحات اأ’حزاب على
مسش -ت -وى سش -ك -ي -ك -دة ،او ÎŸشش -ح Úب -ق -وائ -م ت -لك
اأ’حزاب .واÓŸحظة التي “كنا من العودة بها،
ان اأ’حزاب الناششطة ‘ اŸيدان هي التي غمرت
ال- -ع- -ا ⁄ا’فÎاضش- -ي ،أام- -ا ال- -ت- -ي ’ ت -ظ -ه -ر ا’ ‘
اŸواعيد ا’نتخابية والتي أاثقلت ظهرها ““ا◊روب
ال -داخ -ل -ي -ة““ ⁄ ،ت -ظ -ه -ر ب -ع-د ع-ل-ى ه-ذه ال-وسش-ي-ل-ة
ال- -عصش- -ري -ة ،وان ك -انت إاط ’Ó-ت ف -ه -ي ﬁتشش -م -ة
ومتذبذبة .فاŸهم ،بحسشب العديد من اŸبحرين
‘ صش -ف -ح -ات ال -ت -واصش -ل ا’ج -ت -م -اع-ي وب-اأ’خصس
““الفايسشبوك““ ،أان وعود اÎŸششح‡ ،Úن يعرفون
ت -أاث Òه-ذه اأ’داة ،ي-ع-م-ل-ون ب-ج-د وح-ي-وي-ة ل-لÎوي-ج
أ’ن -فسش -ه -م ل -ع -ل -ه -م ي -ج -دون ضش -ال -ت -ه -م ‘ ال -ع -ا⁄
ا’فÎاضشي قبل –قيقها ‘ العا ⁄ا◊قيقي.
كما قادت أاطراف أاخرىÃ ،قابل ذلك ،حمÓت
مضشادة على نفسس الصشفحات ،لقطع الطريق على
بعضس اÎŸششح ،Úخصشوصشا الذين تعودوا تصشدر
ال -ق -وائ -م ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ج-ه-وي-ة ،وذلك ب-ال-ب-حث ‘
اأ’رشش- -ي- -ف ع- -ن م- -راح- -ل تسش -يÒه -م ‘ اÛالسس
اŸنتخبة اÙلية السشابقة ،والهدف منها طبعا هو

ﬁاولة قطع الطريق على القائمة للوصشول ا ¤قبة
الŸÈان.
حزب ““اأ’رندي““ بسشكيكدة متمكن من هذه الوسشيلة
اŸؤوثرة ،فكث Òمن مكاتبه البلدية لها حسشابات
خاصشة Ãواقع التواصشل ا’جتماعية ،وŒد عليها
مدون كل ا’جتماعات والتحركات التي يقوم بها
اÎŸشش -ح -ون ب -اأ’سش -اسس والÎك -ي-ز ع-ل-ى اŸصش-ي-ف
القلي لوعائه ا’نتخابي ،وحيوية اŸكاتب البلدية
بتلك ا÷هة .كما Œد ‘ هذه ا◊سشابات العديد
من اŸواضشيع اŸتعلقة باÿطوط العريضشة للحزب
ف-ي-م-ا ي-خصس ال-تشش-ري-ع-ي-ات اŸق-ب-ل-ة ،ل-تسش-هيل على
مناضشليه وﬁبيه ا’طÓع على برنا›ه ا◊زبي.
و‘ مبادرة اسشتباقية لÓنتخابات ،قامت صشفحة
اأ’رندي باسشتطÓع الرأاي العام Ÿعرفة مدى قبول
وال- -ت- -ف- -اف اŸواط- -ن Úح- -ول مÎشش- -ح- -ي ا◊زب،
وقدمت كذلك بيانات صشحفية حول عملية تنصشيب
م -دي -ري ا◊م -ل -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى ال-ب-ل-دي-ات وف-ت-ح
اŸقرات.
أاما ““اأ’فÓن““ ،فقد وضشع صشور مÎششحيه بصشفحته
ا’فÎاضشية دون تعليق ،أاو تدوين بيانات ،والكثÒ
من تلك الصشفحات اŸنسشوبة للحزب بها مواضشيع
تعود ا ¤السشنوات اأ’خÒة وإا ¤اŸؤو“ر العاششر
ل -ل -ح -زب‡ ،ا يضش -ع ع Ó-م -ة اسش -ت -ف-ه-ام وي-ؤوك-د ان
القائم Úعلى تلك ا◊سشابات غ Òمهتم Úبهذه
ال -وسش -ي-ل-ة ،ول-يسشت ل-ه-ا م-ك-ان-ة ‘ أاب-ج-دي-ات ع-م-ل
ا◊زب العتيد .باŸقابل Œد كوادر ا◊زب لها
حسشابات ششخصشية ،مليئة بأالبومات من الصشور ،إا’
انها ’ تفيد ا◊زب واŸعÎك ا’نتخابي ‘ ششيء.
وب- -درج- -ة أاق- -ل ‚د ““ا’–اد م- -ن اج- -ل ال -ن -هضش -ة
والعدالة والبناء““ هذا التكتل اإ’سشÓمي من ثÓثة
أاحزاب ،منششوراته على ششبكة التواصشل ا’جتماعي
Óف-راد واŸن-تسش-ب Úل-ها
شش-ح-ي-ح-ة وب-عضش-ه-ا ي-ع-ود ل -أ
ف- -ق- -ط ،وع- -م- -لت ع- -ل -ى نشش -ر صش -ور اÎŸشش -ح،Ú
وب-ت-ع-ل-ي-ق-ات م-ق-تضش-ب-ة ،ن-فسس اأ’م-ر ي-ت-ع-لق بحركة
حمسس التي وضشعت قائمة مÎششحيها و’ جديد
يذكر‡ ،ا يؤوكد عدم اهتمام القائم Úبا◊زب
بهذه الوسشيلة اإ’عÓمية الهامة ،إاضشافة ا ¤بعضس
اأ’حزاب ،على غرار حزب العمال الذي أاخذ على
ع -ات -ق -ه م -تصش -در ق -ائ -م -ة ا◊زب ال-ت-ع-ري-ف ب-ه-ذه
اأ’خÒة وبدء ا◊ملة ا’نتخابية من مسشقط رأاسشه
بعزابة.
وÁكن ان ‚د ا’سشتثناء ‘ اأ’حزاب الصشغÒة،
حزب جبهة اŸسشتقبل ،الذي يريد القائمون عليه
أان يكون له مكان ‘ السشاحة السشياسشية ،والدخول
اŸعÎك ا’نتخابي بقوة ،حيث بدأا ا◊زب ا◊ملة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن -ذ ال-وه-ل-ة اأ’ول-ة ع-ل-ى صش-ف-ح-ات
الفايسشبوك ،ويدون على الصشفحة الرسشمية للحزب
بسشكيكدة ،أاو التي باسشم مسشؤوول ا◊زب ومتصشدر
ق-ائ-م-ت-ه ك-ل ال-نشش-اط-ات ال-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا تشش-ك-ي-ل-ت-ه
السشياسشية ،أاو ا◊ركية لتحضش Òا◊ملة بتنصشيب
م -ك -اتب م -داوم -ات ا◊م -ل -ة Ãخ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات،
مدعمة بصشور حية عن التظاهرات.

رئيسض ا’–اد الو’ئي للمكفوف Úبالعاصشمة

 ٦آآ’ف مكف ـ ـ ـ ـ ـ ـوف يعيشش ـ ـ ـ ـ ـ ـون ظروف ـ ـ ـ ـ ـ ـا صشعب ـ ـ ـ ـ ـ ـة
نوه رئيسض ا’–اد الو’ئي للمكفوفÚ
لو’ية ا÷زائر سشعيد عبد الرحماÊ
با÷هود التي تبذل من أاجل “كÚ
اŸكفوف واŸعاق بصشفة عامة من العيشض
بصشفة عادية ‘ اÛتمع بعيدا عن
’قصشاء ،وجاء الدسشتور اŸعدل
التهميشض وا إ
ليكفل ا◊قوق لهذه الفئة ،ولكن معاناة
اŸكفوف مسشتمرة و–تاج إا ¤جهود أاكÈ
لتخفيفها.

فتيحة/ك

كششف سشعيد عبد الرحما ‘ ،Êتصشريح لـ ““الششعب““
أان - - -ه ” إاحصش- - -اء  6000م-ك-ف-وف ب-ال-عاصشمة من
ﬂت-ل-ف ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة ي-ت-وزع-ون ع-لى ﬂتلف
بلديات العاصشمة ،يعيششون ‘ ظروف قاسشية بسشبب
ضشياع حقوقهم وعدم ا’سشتفادة منها رغم ترسشانة
القوان Úالتي تكفلها،وأارجع ضشياعها إا““ ¤التعامل
التعسشفي مع قضشيتهم““.
ق -ال رئ -يسس ا’–اد ال -و’ئ -ي ل -ل -م -ك-ف-وف Úل-و’ي-ة
ا÷زائ- -ر إان- -ه آان اأ’وان ل Ó-عÎاف ب -ك -ف ال -بصش -ر
كإاعاقة 100باŸائة وبالتا‹ ا◊ق ‘ اŸنحة دون
قيد أاو ششرط كونها منحة تعويضشية عن العجز
ال -بصش -ري ول -يسشت مسش -اع -دة اج -ت -م -اع -ي -ة ،وف -ن -د

اŸت -ح -دث أان ت -ك -ون اإ’ع -ان -ة ا’ج -ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي
يتحصشل عليها اŸكفوف والتي تقدر بـ 3000دج
(أاقل من تلك اŸوجهة للمعاق 4000 Úدج) منحة،
أ’نها مسشاعدة اجتماعية تقدمها البلدية و‘ كثÒ
من اأ’حيان ينتظر موت أاو انتقال أاحدهم ليسشتفيد
م- -ن- -ه- -ا ،ل- -ذلك ط- -الب ا÷ه -ات
اŸعنية بإاعطاء اŸكفوف حقه
‘ ا◊صشول على منحة اعÎف
بها العا ⁄أاجمع وجعلها قانون
◊فظ كرامة اŸعاق ،باإ’ضشافة
إا ¤أان  3000دج غ Òكافية لسشد
احتياجات اŸكفوف اليومية.
كما اقÎح رفع تششغيل اŸعوقÚ
ال -ت -ي ي -نصس ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-ان-ون ‘
خلق مناصشب عمل من  1باŸائة
إا 3 ¤ب-اŸائ-ة ل-زي-ادة ح-ظوظ
اŸكفوف للحصشول على منصشب
ششغل يحفظ كرامته ،فيما أاكد أان اÿواصس ’
يحÎمون هذه النسشبة و’ يغامرون بتوظيف هذه
الفئة ‘ مؤوسشسشاتهم ،و أاكد ‘ السشياق ذاته على
ضش -رورة ت -خصش -يصس م -ن -اصشب ع -م -ل ل-ف-ائ-دة أاب-ن-اء
اŸكفوف ÚاŸقعدين ،لتأام Úدخل ثابت لهم.
وق- - -ال ‘ ه- - -ذا الصش- - -دد إان أاغ- - -لب اŸك - -ف - -وفÚ

ا◊اصش- -ل Úع- -ل- -ى شش -ه -ادات ج -ام -ع -ي -ة Áت -ه -ن -ون
اÙاماة أ’نهم ’ Áلكون خيارات كبÒة ‘ سشوق
الششغل ،أاما غ ÒاŸؤوهل Úف Óيجدون عم Óخاصشة
بعد غلق اŸؤوسشسشة الوطنية للمكانسس والفرشس التي
ك -انت “تصس ه -ذه ال -ف -ئ -ة ال -ت -ي ’ “لك مسش -ت-وى
دراسشي.
وأاشش - - -ار رئ - - -يسس ا’–اد ال- - -و’ئ- - -ي
ل- -ل- -م- -ك- -ف -وف Úل -و’ي -ة ا÷زائ -ر إا¤
ضشرورة تكوين اŸكفوف ‘ ›ا’ت
تتÓءم وما تششهده سشاحة الششغل من
تطورات ،و’ يجب حصشر تكوين هذه
الفئة ‘ عامل اÛمع الهاتفي.
ك-م-ا ط-الب ع-ب-د ال-رح-م-ا Êب-تعجيل
تطبيق القانون  09/ 02اŸؤورخ ‘
 2002ال -ذي ي -نصس ع -ل -ى ت-خ-ف-يضس
نسشبة الكراء بـ  40باŸائة مع احÎام
أاولوية الكفيف أاو اŸعاق ‘ السشكن
ا’جتماعي ،أ’ن ملفه ‘ الوقت الراهن يدرسس
كباقي اŸلفات العادية ،و أاكد أانه رغم أان القانون
موجود منذ سشنوات طويلة إا’ أانه بقي ›رد حÈ
على ورق ،بسشبب عدم إامضشاء مرسشوم ب Úوزارة
السشكن ووزارة التضشامن الوطني و اأ’سشرة وقضشايا
اŸرأاة.

رفع تششغيل
الفئة إا٪٣ ¤
وتخفيضض ٪٤٠
نسشبة الكراء
ح Èعلى ورق

وأاششاد ‘ حديثه إا““ ¤الششعب““ بالتحسشن الكبÒ
الذي عرفه “درسس اŸكفوف Úخاصشة بعد انتقاله
م -ن م -درسش -ة ال -ع -اشش -ور اÿاصش-ة ب-اŸك-ف-وف Úإا¤
الثانوي بعد حصشوله على ششهادة التعليم اŸتوسشط،
أاما فيما يتعلق بالكتب بطريقة الÈايل فقال إان
الديوان الوطني للمطبوعات خاضس هذه التجربة
‘ السشنة اŸاضشية ما مكن التلميذ اŸكفوف من
ا◊صش -ول ع -ل -ى ك-تب م-درسش-ي-ة م-ك-ت-وب-ة ب-ط-ري-ق-ة

الÈايل.
ويذكر أان ا’–اد الو’ئي للمكفوف Úقام بتكرË
إاط -ارات وم -ن -اضش -ل-ي ا’–اد ظ-هÒة أامسس ب-ق-اع-ة
ح- -رك- -ات حسش- -ن ب- -ادي ب- -ا◊راشس ،اعÎاف -ا م -ن -ه
با÷هود التي يبذلها هؤو’ء من أاجل –سش Úوضشعية
اŸكفوف ‘ اÛتمع ،وجعله فاع Óداخله دون
إاقصش -اء أاو ت -ه -م -يشس ‘ ،إاط -ار ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ي-وم
الوطني للمعاق.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مفكرون أدرجوأ –ركها ضسمن أجندة خارجية

الطائفة األحمدية تتخذ من اإلعÓم فضساء لÓنتشسار
إأشسادة وطنية بالتصسدي لفكرها أŸتطرف
لحمدية ،ألتي تسسعى لزرع ألفكر أŸتطرف وسسط أÛتمع،
تتصسدى ألسسلطات ألعمومية بنجاح للفكر أŸتطرف لطائفة أ أ
لعÓم فضساء للÎويج وكسسب وّد أŸنظمات أ◊قوقية.
متخذة من أ إ

جÓل بوطي
تصسوير :فواز بوطارن

ل -ق -يت ج -ه-ود أاف-راد األم-ن ‘
ال -تصص -دي ل -ل -ط -ائ -ف -ة األح-م-دي-ة
إاشص -ادة ك -بÒة وط-ن-ي-ا م-ن-ذ ظ-ه-ور
ال-ف-ل-ول األو ¤ل-ه-ذه ال-ط-ائ-ف-ة ‘
ب- -عضض ال -ولي -ات ،ال -ت -ي ت -وصص -ف
ب -اÿطÒة م -ن ط-رف اŸف-ك-ري-ن
واıتصص ‘ Úا÷م- - - - - -اع - - - - -ات
الدينية.
‘ هذا اإلطار ،قال األسصتاذ
ي- - -وسص- - -ف مشص- - -ري- - -ة ،ال- - -ب- - -احث
اŸت- - - -خصصصض ‘ ا÷م- - - -اع- - - -ات
ال -دي -ن -ي -ة واألم Úال -ع -ام السص-اب-ق
لرابطة علماء دول السصاحل ،إان
خ- -ط- -ورة األح -م -دي -ة ت -ك -م -ن ‘
فكرها العقائدي ،الذي يكفر كل
من يعارضض توجهها الديني الذي
يتصصدره اإلÁان بالنبي اŸهدي
وه -و م -ؤوسصسص -ه -ا ب -ال -ه -ن -د أاح-م-د
م -ي -زار ،م -وضص -ح -ا أان أاج -ن -دت -ه-ا
اÿارج- -ي- -ة ب- -دأات ت -ط -ف -و ع -ل -ى
السصطح.
أاوضص- -ح األسص -ت -اذ مشص -ري -ة م -ن
«منتدى يومية اÙور اليومي»،
بدار الصصحافة طاهر جاووت -
ب-ال-ع-اصص-م-ة ،أان ت-ع-ام-ل السصلطات
األمنية مع أاتباع الطائفة كان ‘
اŸسصتوى ،رغم أانه أابدى تعاطفا
م -ع-ه-ا ق-ائ« :Ó-األح-م-دي-ة ل-يسصت
طائفة متطرفة بقدر ما –مله
من أافكار تسصامح» ،مؤوكدا ‘ رده
ع- - -ل- - -ى سص - -ؤوال «الشص - -عب» ح - -ول
انتشصارها ‘ جهات الوطن ،أان
اإلع Ó-م ه -و السص -بب ال -رئ-يسض ‘
بروزها ‘ الوقت ا◊ا‹.
‘ مقابل هذا الطرح ،يبدي
ب- - -عضض اŸف- - -ك- - -ري - -ن وال - -دع - -اة
اÙسص -وب Úع -ل-ى ت-ي-ارات دي-ن-ي-ة
ﬂتلفة تسصتغل البلبلة اإلعÓمية
إلبداء آاراء متعاطفة مع طائفة
األح- -م- -دي -ة ،ال -ت -ي أاك -دت أاغ -لب
اŸؤوسصسصات الدينية اإلسصÓمية ‘
دول العا ،⁄أانها فرقة متطرفة
تدعو إا ¤الدمار والتطرف من
خÓ- -ل األف- -ك -ار ال -غ -ري -ب -ة ال -ت -ي

العدد
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وضسع حّد للخلط ب Úألسسياسسة وأŸال
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حنون :انتخاب  4ماي السسبيل األمثل لهزÁة النتهازيÚ
لم-ي-ن-ة أل-ع-ام-ة ◊زب ألعمال
دعت أ أ
لويزة حنون ،إأ ¤وضسح حد Ÿمارسسات
أÿلط ب Úألسسياسسة وأŸالﬁ ،ذرة من
ﬂاط -ر أسس -ت-غÓ-ل أ◊صس-ان-ة ألŸÈان-ي-ة
لطرأف،
ألتي تسسعى من خÓلها بعضس أ أ
إأ ¤خ- -دم -ة مصس -ا◊ه -ا ألشس -خصس -ي -ة م -ن
لم-وأل وألسس-ت-ف-ادة
خ Ó-ل أل-تÓ-عب ب-ا أ
من ألرشساوى.

صسونيا طبة

تتبناها.
رغ-م اŸواج-ه-ة ال-ت-ي أاع-ل-ن-تها
وزارة الشصؤوون الدينية واألوقاف
على أاتباع الطائفة منذ ظهورها
وال- -ت- -ي أادت إا ¤م- -واج- -ه- -ة ه -ذا
ال -ف -ك -ر اÿارج ع -ن ق-ي-م ت-ع-ال-ي-م
ال- - -دي- - -ن اإلسصÓ- - -م - -ي واŸذهب
اŸالكي ،بحسصب ما أاكده متابعون
للشصأان الديني سصابقا ،إال أان بعضض
اıتصص Úيدعون للتعامل بحزم
أاك Èمع اŸسصأالة.
بحسصب األسصتاذ مشصرية ،فإان
ع Ó-ج ال -ظ -اه -رة ي -ك-م-ن ‘ ب-عث
ح- - -وار شص- - -ام - -ل م - -ع اŸن - -ادي - -ن
باألحمدية ‘ الداخل ،مؤوكدا أان
اÈÿة ا÷زائرية الكبÒة تعاملت
م -ع اإلره -اب سص -ن -وات ال -عشص -ري-ة
السصوداء و“كنت من إاقناعه بأان
السص-ل-م واŸصص-ا◊ة وال-دع-وة ه-ي
ا◊ل الوحيد Ÿواجهة اŸشصاكل
وليسض التطرف ،مقل ‘ Óنفسض
ال- -وقت م- -ن خ- -ط- -ورت- -ه- -ا ع- -ل- -ى
اÛتمع ا÷زائري الذي يعرف
جيدا منابع الدين.

و ⁄يسصتبعد الباحث ‘ شصؤوون
ا÷م -اع -ات ال-دي-ن-ي-ة مشص-ري-ة ،أان
تكون الطائفة األحمدية أاجندات
خ -ارج -ي -ة ل -ل -ت -أاث Òع -ل-ى ال-وضص-ع
ال -داخ -ل -ي ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ت-واج-د
م -ق -ره -ا ال -رئ -يسض ‘ ال -ع -اصص-م-ة
الÈيطانية ،التي تعت Èا◊اضصنة
ال -ث -ان -ي -ة ل -ل -ط -ائ-ف-ة ب-ع-د ال-ه-ن-د،
م -وضص -ح -ا أان أات-ب-اع-ه-ا يسص-ت-غ-ل-ون
ال-ظ-ه-ور اإلعÓ-م-ي ل-ل-فت أان-ظ-ار
اŸنظمات ا◊قوقية التي تنادي
بحرية األديان.
األسص- -ت- -اذ مشص- -ري- -ة ذك- -ر ل -دى
ح- -دي- -ث -ه ع -ن مسص -اع -ي ا÷زائ -ر
Ÿواج-ه-ة ه-ذا ال-ف-ك-ر ،ب-ال-ت-جربة
الكبÒة للسصلطات ‘ التعامل مع
ا÷م -اع -ات اŸتشص-ددة ،ن-اف-ي-ا أان
يكون لغياب مؤوسصسصة إافتاء جامعة
‘ ا÷زائ - -ر ف - -رصص - -ة لن - -تشص - -ار
ا- - - - Ÿذه- - - -ب ،م- - - -شصÒ- - - -ا إا ¤أان
اÛالسض العلمية متوفرة ع Èكل
مسص- -اج- -د ال -وط -ن وه -ي ك -ف -ي -ل -ة
ب -ت -ق -د Ëال-ف-ت-وى وال-ت-وضص-ي-ح-ات
للمواطن.Ú

م -ن ج -ه -ت -ه  ⁄يسص -ت -ب-ع-د ع-دة
ف Ó- -ح - -ي ،اŸسص- -تشص- -ار السص- -اب- -ق
بوزارة الشصؤوون الدينية والباحث
‘ ا÷م- - -اع- - -ات اإلسصÓ- - -م - -ي - -ة،
األجندة اÿارجية التي –ملها
ال- -ط- -ائ- -ف- -ة ،م- -وضص- -ح- -ا أان أاح -د
رك -ائ -زه -ا ي -ت -م -رك -زن ‘ م-دي-ن-ة
م- -راكشض اŸغ -رب -ي -ة ،فضص  Ó-ع -ن
وجود أاحد زعمائها Ãدينة حيفا
وك- -ن- -دا ،فضص Ó- -ع- -ن م- -ؤوسصسص -ه -ا
«أاحمد ميزرا» اŸتواجد بالهند،
وهو ما يؤوكد الدور اÿارجي.
وأاشصار فÓحي ،إا ¤أان الظهور
Óحمدية كان إابان فÎة
األول ل أ
السصتعمار ،مسصتندا ‘ ذلك Ÿا
ج- -اء ‘ ك -ت -اب ال -ع Ó-م -ة ﬁم -د
ح-م-ا ،Êسص-ن-وات ال-ثÓ-ث-ينيات من
ال- -ق- -رن اŸاضص -ي ،اسص -ت -خ -دم -ه -ا
السص -ت -ع-م-ار ل-ل-قضص-اء ع-ل-ى ه-وي-ة
الشص- - - -عب ا÷زائ- - - -ري ،وب- - - -ع- - - -د
السص- -ت -ق Ó-ل دخ -لت ‘ م -رح -ل -ة
صصمت إال أان برزت اآلن مسصتغلة
الن -تشص-ار ال-ط-ائ-ف-ي ل-ل-ت-غ-ل-غ-ل ‘
اÛتمع.

ندوة تاريخية حول «جيشس ألتحرير ألوطني» بالناحية ألعسسكرية أÿامسسة

إابراز ﬁطات حاسسمة ...وقوة وطنية رائدة

«أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشس -ع -ب -ي سس -ل -ي -ل
ج -يشس أل -ت -ح-ري-ر أل-وط-ن-ي» ،ه-و ع-ن-وأن
لعÓ-م
ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ن-ظ-م-ه-ا م-رك-ز أ إ
ل- -ل- -ج- -يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشس- -ع- -ب- -ي «رك -اب
أ◊فصس - -ي» ب - -ال- -ن- -اح- -ي- -ة أل- -عسس- -ك- -ري- -ة
أÿامسس-ة ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق مع جامعة ﬁمد
ألشس- -ري- -ف مسس- -اع -دي -ة ،ب -حضس -ور ق -ائ -د
ألناحية ألعسسكرية وﬂتلف ألقيادأت
ألعسسكرية.
أادار رئ- -يسض اŸرك- -ز ال- -ن -ق -يب رم -اضص -ن -ي -ة
حسصان ،فعاليات الندوة ،بحضصور طلبة قسصم
التاريخ ،وهو النفتاح الذي اعتادت أان تسصÒ
عليه اŸؤوسصسصة العسصكرية ‘ ﬂتلف أانشصطتها
التاريخية خاصصة.
الدكتور منادي عثمان ،أابرز ‘ مداخلته
حول «بناء جيشض التحرير الوطني قبل وبعد
الثورة التحريرية» ،أاهم اÙطات اŸفصصلية
التي سصاهمت ‘ بلورة مÓمح جيشض التحرير
الوطني والظروف اإلجتماعية واإلقتصصادية
والسصياسصية التي كانت سصائدة آانذاك ،معرجا
على أاهم اÙطات التاريخية التي سصبقت
ال -ث -ورة ال -ت -ح -ري -ري -ة وال -ت -ي دف -عت ال -ق -ي -ادة
السصياسصية ıتلف التشصكيÓت ا◊زبية إا¤
التفك ‘ Òالعمل اŸسصلح ،والذي كان النتيجة
ا◊ت -م-ي-ة ل-ت-أاسص-يسض ق-وة عسص-ك-ري-ة ب-إام-ك-ان-ات
ب-دائ-ي-ة ك-انت ال-ن-واة الصص-ل-ب-ة ل-ت-أاسص-يسض ج-يشض
التحرير الوطني.
كما تناول الدكتور منادي بطريقة دقيقة
ﬁط-ات ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة وال-ظ-روف ال-ت-ي
سصاهمت ‘ بناء جيشض عصصري يواجه اآللة

السصتعمارية.
ال-دك-ت-ور ك-ب-ل-وت-ي ق-ن-دوز ،اه-ت-م ب-الظروف
الج-ت-م-اع-ي-ة والق-تصص-ادي-ة والسص-ي-اسص-ي-ة ال-تي
رافقت بناء جيشض التحرير الوطني إابان الثورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة وب -ع -د السص -ت-قÓ-ل ،وه-ي ن-فسض
الفلسصفة التي ” تبنيها ‘ البناء إابان الثورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ،ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشص-ع-ب-ي سص-ل-يل
جيشض التحرير الوطني ،ومسصاهمته ‘ ثورة
البناء والتشصييد إابان ا◊قبة الشصÎاكية‘ ،
ال -ع -دي -د م -ن اŸنشص -آات ،أاب -رزه-ا إا‚از السص-د
األخضص- -ر ال- -ذي ي- -ع- -ت Èا÷دار اŸن- -ي- -ع ل- -رد
ال -تصص -ح-ر ب-اŒاه الشص-م-ال ،ك-ذلك مسص-اه-م-ت-ه
ال - -ف - -ع - -ال - -ة ‘ ﬁارب- -ة اإلره- -اب ،واألرق- -ام
ال-ب-اه-ظ-ة ال-ت-ي ق-دم-ت-ه-ا اŸؤوسصسص-ة العسصكرية
ا÷زائ -ري -ة ‘ سص-ب-ي-ل ح-م-اي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ى
الوطن ،وهي التجربة الرائدة دوليا ‘ مقاومة
ف -ل -ول اإلره -اب ال -دو‹ ال -ذي ب-ات ب-ع-د ذلك
ظاهرة عاŸية اسصتوقفت أاك Èالقوى العاŸية
واسصتنزفت قدراتها العسصكرية ‘ مقاومتها،
فنجدها تسصتنجد با÷زائر التي كانت فعÓ
سص -ب -اق-ة م-ن خÓ-ل م-ؤوسصسص-ت-ه-ا ال-عسص-ك-ري-ة ‘
تفكيك ﬂتلف اÓÿيا اإلرهابية على مسصتوى
دو‹.
الندوة كانت ثرية جدا ‘ إاطار اŸؤوسصسصة
ال -ت -ي سص -اه-مت ولزالت ل-ه-ا ال-ي-د ال-ط-و‘ ¤
حماية البÓد من ﬂتلف التهديدات األمنية
ودوره- -ا ال- -ك- -ب ‘ Òت- -ع- -زي- -ز األم -ن والسص -ل -م
الجتماعي .Úكذلك ل Áكن أان نغفل الهّبة
ال -تضص-ام-ن-ي-ة ال-ت-ي تسص-اه-م ف-ي-ه-ا ق-وى ا÷يشض
ال -وط -ن -ي الشص -ع -ب -ي ‘ ﬂت -ل -ف اŸن -اسص -ب-ات

والظروف التي “ر بها البÓد من أاجل حماية
اŸواطن ،خاصصة ‘ فك العزلة عن القرى
واŸداشص - -ر ‘ ال - -فÎات الشص - -ت - -وي- -ة ،وا◊سض
اŸد Êال -ذي تسص -ع -ى اŸؤوسصسص -ة ل -ت -ع -زي-زه ‘
نفسصية اŸواطن.Ú

سسوق اهراسس :صسحراوي .ح

أاوضص -حت ح -ن -ون خ Ó-ل ن -دوة صص -ح-ف-ي-ة
نشصطتها ‘ مقر حزب العمال ،أان ‡ارسصات
ب- -عضض األح -زاب السص -ي -اسص -ي -ة ‘ ه -ذه ال -فÎة
ا◊سص -اسص -ة م -ن خ Ó-ل اسص -ت -ع -م -ال -ه-ا أاسص-ل-وب
التزوير وشصراء التوقيعات بأاي ثمن لن يخدم
مصص -ل -ح -ة ال -ب Ó-د ،ب -ل ي -ه -دد ال -دÁق -راط -ي-ة
السص -ي -اسص -ي-ة وي-ف-ق-د الن-ت-خ-اب-ات ال-تشص-ري-ع-ي-ة
مصص -داق -ي -ت -ه-ا ا◊ق-ي-ق-ي-ة وي-ج-ع-ل اŸواط-نÚ
يشصككون ‘ نزاهتها ،كونهم يتابعون جميع
التفاصصيل اŸتعلقة بهذا اŸوعد الهام.
‘ ذات السصياق ،أاكدت حنون أان السصبيل
األمثل للقضصاء على تÓعبات أاصصحاب اŸال
الذين يسصعون إا ¤إافقاد العملية النتخابية
هدفها النبيل ،يكمن ‘ اŸشصاركة بقوة ‘
النتخابات الرئاسصية والتوجه يوم  4ماي إا¤
Óدلء ب-أاصص-وات-ه-م وع-دم
صص -ن -ادي -ق القÎاع ل -إ
ترك اÛال لÓنتهازي Úالذين Áثلون أاكÈ
األح- -زاب السص- -ي- -اسص- -ي- -ة اسص- -ت- -غÓ- -ل ل -ع -زوف
اŸواط -ن Úع -ن ال-تصص-ويت ل-ت-ل-ب-ي-ة أاغ-راضص-ه-م
الشصخصصية .داعية ‘ ذات السصياق ،إا ¤ضصرورة
إاعادة النظر ‘ مضصمون ا◊صصانة الŸÈانية،
كون النائب الذي يخرق القانون ،على حد
تعبÒها ،من اŸفروضض أان يعاقب من طرف
العدالة وإال سصيكون خرقا للدسصتور.
ف -ي -م -ا ي -خصض أاه -م-ي-ة اسص-ت-ح-ق-اق  4ماي
القادم ،أافادت حنون أان النتخابات التشصريعية
Áكن أان تسصجل منعرجا حاسصما ‘ ا÷زائر
ن- -ح- -و األفضص- -ل ‘ ،ح- -ال ج- -رت ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة
الن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ إاط-ار ضص-م-ان م-ب-دأاي ال-ن-زاهة
والشصفافية ،كاشصفة عن مسصاعي حزبها لبذل
›هودات كبÒة إلعطاء دفع جديد لتحقيق
إاصصÓح عميق ‘ ﬂتلف اÛالت السصياسصية

والجتماعية ،لسصيما القتصصادية ‘ ،إاطار
البحث عن حلول جديرة بالقضصاء على األزمة
اŸالية التي “ر بها البÓد.
ح-ول م-ل-ف-ات اÎŸشص-ح Úال-ت-اب-ع◊ Úزب
ال -ع -م -ال ،كشص -فت ع -ن ت -وف Òا◊زب ج -م -ي -ع
الشص -روط ال -ق -ان -ون -ي -ة األسص -اسص-ي-ة ل-لÎشص-ح ‘
النتخابات ،حيث حظي  36ملفا بالقبول من
أاصصل  42قائمة على مسصتوى  12ولية ،مؤوكدة
أان القوائم اÿاصصة بحزب العمال نزيهة ولن
ي-ت-م ف-ي-ه-ا اسص-ت-ع-م-ال أاسص-ال-يب ال-ت-زوير وشصراء
التوقيعات ،عكسض ما قامت به بعضض األحزاب
السصياسصية.
ب -خصص -وصض م -ه -ام ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا Ÿراق-ب-ة
النتخابات ،قالت حنون إان الهيئة ل “تلك
اإلمكانات الÓزمة من موارد بشصرية Ÿراقبة
النتخابات من البداية إا ¤النهاية .مشصÒة ‘
سصياق آاخر ،إا ¤أان ا÷زائر ليسصت بحاجة اإ¤
م Ó-ح -ظ Úدول -ي Úيشص -رف -ون ع -ل -ى م -راق -ب-ة
العملية النتخابية.
كما انتقدت التوقيت الذي ” فيه إاخراج
مشصروع قانون العمل ‘ هذه الفÎة بالتحديد،
م -وضص -ح -ة أان -ه ل -يسض ‘ صص -ال -ح الن -ت -خ-اب-ات
ال- -تشص- -ري- -ع- -ي- -ة اŸرت -ق -ب -ة ،ك -ون -ه ي -ن -ادي اإ¤
اŸقاطعة.
مشصÒة ‘ سصياق آاخر ،إا ¤أان بعضض الوزراء
اÎŸشص- -ح ‘ Úالن- -ت- -خ- -اب- -ات ،يسص- -ع -ون اإ¤
اسص- -ت -غ Ó-ل م -ن -اصص -ب -ه -م ل -لÎوي -ج ◊م -ل -ت -ه -م
النتخابية وهو ما اعتÈته بغ Òالعادل.

ألتوقيعات  ⁄تسستوف ألنصساب

رفضض قبول ترشسح  7قوائم حزبية
أب -ل-غت م-دي-ري-ة أل-ت-ن-ظ-ي-م وألشس-ؤوون
أل -ع -ام -ة ب -ولي -ة أŸدي -ة ،أمسس ،سس -ب -ع -ة
ق-وأئ-م ح-زب-ي-ة ب-ع-دم أسس-ت-ي-ف-ائ-ها نصساب
ألتوقيعات ،كونها تقدمت ‘ وقت سسابق
Ãلفات ترشسح لتشسريعيات  4ماي ،2017
وه- -ي أح- -زأب كّ- -ل- -ه- -ا م- -ع- -ن- -ي- -ة ب- -ج -م -ع
أل- - -ت - -وق - -ي - -ع - -ات ،ك - -ون - -ه - -ا  ⁄ت - -دخ - -ل
ألتشسريعيات أŸاضسية أو Œ ⁄اوز نسسبة
 ‘ ٪4ذأت ألتشسريعيات أو  ⁄يكن لها
“ثيل معت Èيتجاوز › 25لسسا بلديا.
ج - -اء ه - -ذا اإلشص- -ع- -ار ،ب- -ع- -د “ح- -يصض ‘
ال-ت-وق-ي-ع-ات م-ن ا÷ه-ات اıتصص-ة وال-تدقيق
فيها ،ومن اÙتمل أان تلجأا األحزاب اŸعنية
‘ غضص -ون ال -ثÓ-ث-ة أاي-ام ال-ق-ادم-ة ل-ل-م-ح-ك-م-ة
اإلدارية ،وهي اّŸدة اّÙددة لها لل ّ
طعن ‘
قرار مصصالح ولية اŸدية.
غ Òأاّن مصص- -ادر مّ- -ط- -ل- -ع -ة تشص Òإا ¤ع -دم
جدوى ذلك ،حيث أاّن النظر ‘ التوقيعات كان
دقيقا للغاية .كما ذهبت هذه اŸصصادر ،إا¤

اح -ت -م-ال إاخ-راج  4ق -وائ -م أاخ -رى م-ن سص-ب-اق
التشصريعيات ،وهي التي ينتظر إاشصعارها أايضصا،
صصبيحة اليوم ،على أاقصصى تقدير.
جاء إاخراج األحزاب السصبعة من تشصريعيات
 4ماي القادم ،عقب رفضض ترشصح شصخصض
النائب ال ّسصابق ميسصوم طاهر على قائمة جبهة
ا◊كم الّراشصد ،فيما  ⁄يتخذ اŸكتب الولئي
بعد قرار دخول ا◊كم الراشصد السصباق من
عدمه باŸدية ،بعدما كان يعّول كثÒا على
«سصبيسصيفيك» ...وتبقى القضصية للمتابعة.
ع -ل-م-ا أان ق-ائ-م-ة األح-زاب اŸع-ن-ي-ة ب-ق-رار
مصصالح ولية اŸدية هي جبهة اŸسصتقبل،
ح -زب ال -وح -دة ال -وط -ن -ي -ة وال -ت -ن -م -ي-ة ،ح-زب
ال-ت-ج-دي-د وال-ت-ن-م-ي-ة ،ح-زب ال-تحالف الوطني
ا÷م-ه-وري ،ح-زب ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ع-دالة
اإلجتماعية ،حزب جبهة القوى الشصÎاكية
وحزب جبهة الشصباب الدÁقراطي للمواطنة.

اŸدية :م.أام Úعباسس

لسسنان وألصسيدلة إأضسرأبهم بجامعة ألبليدة 1
فيما علق طلبة طب أ أ

احتجاج طلبة الهندسسة ودعوة للتكفل Ãطالبهم

قرر ،نهار أمسس ،مندوبو طلبة طب
لسس-ن-ان وألصس-ي-دل-ة ب-ج-امعة
ج-رأح-ة أ أ
سسعد دحلب ‘ ألبليدة ،تعليق حركتهم
ألحتجاجية ظرفيا ،إأ ¤غاية Œسسيد
ألت-ف-اق أŸشسÎك م-ع وزأرت-ي أل-ت-عليم
أل- -ع -ا‹ وأل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي ،وألصس -ح -ة
لدأرة ألعامة
وإأصسÓح أŸسستشسفيات ،وأ إ
ل -ل -وظ -ي -ف أل -ع -م -وم -ي ‘ .ح Úأح -ت -ج
ط -ل -ب -ة ب -ك -ل -ي -ة أل -ه-ن-دسس-ة أŸع-م-اري-ة،
لب-وأب ،دأعÚ
وأق -دم -وأ ع-ل-ى إأغÓ-ق أ أ
أ÷ه-ات أل-وصس-ي-ة أله-ت-م-ام Ãط-البهم
ألبيدأغوجية.
ثمن طلبة بطب الصصيدلة وطب جراحة
األسصنان بجامعة البليدة  ،1النتائج اŸتوصصل
إال- -ي -ه -ا خ Ó-ل اج -ت -م -اع -ه -م Ãسص -ؤوول Úم -ن
الوزارات الوصصية .وأاوضصح مندوبون عنهم لـ
«الشصعب» ،أان إاضصرابهم الذي اسصتمر  3أاشصهر

كاملة ” ،تعليقه بشصكل مرحلي ،بعد عقد
جمعيات عامة مع الطلبة اŸعني Úوشصرح ما
توصصلوا إاليه مع األطراف اŸسصؤوولة الوصصية
م -ب-اشص-رة ،وه-م ح-ال-ي-ا ي-ن-ت-ظ-رون اسص-تصص-دار
مراسصيم تفّعل تلك النقاط التي ” التفاق
بشصأانها ‘ لقائهم األخ ،Òلتعليق اإلضصراب
بشصكل نهائي ،رغم عدم رضصاهم عن بعضض
النقاط ،مثل ما هو مع طلبة طب األسصنان
حول درجة السصلم والتي أارادوه أان يرتفع إا¤
سصلم  16وليسض كما ورد ‘ التفاق .14
ل- -ك- -ن ع -ل -ى ال -ع -م -وم اع -تÈوا ال -وصص -اي -ة
باسصتجابتها لغالبية مطالبهم .أابدت اهتماما
جديا بشصريحة الطلبة ،وهو ما اسصتبعد شصبح
السصنة البيضصاء ‘ ظل اŸسصتجدات.
ما حصصل مع طلبة طب األسصنان والصصيدلة
بقرارهم تعليق اإلضصراب اŸفتوح ،عاكسصه
طلبة بكلية علوم الهندسصة اŸعمارية بجامعة

سص -ع -د دح -لب ،أامسض ،ب -الشص-روع ‘ اح-ت-ج-اج
وغ-ل-ق أاب-واب ج-ام-ع-ت-ه-م ،م-ط-ال-ب Úالوصصاية
ال- -ن -ظ -ر ‘ م -ط -ال -ب -ه -م ا◊ي -وي -ة أايضص -ا‘ ،
م- -ق- -دم- -ت- -ه- -ا ف- -ت- -ح م- -ن- -اصصب ع- -م- -ل أام -ام
اŸت - -خ - -رج Úبشص - -ه- -ادة م- -اسص- -ت‘ 2-Ò
التخصصصض و‘ قطاع التعليم ،وإالغاء مقÎح
الهيئة الوطنية اŸسصتقلة لنقابة اŸهندسصÚ
اŸع -م -اري ،Úب -إال -زام-ه-م تسص-دي-د رسص-وم ع-ن
تربصصهم مقدرة بـ 90أالف دينار للمÎبصض
الواحد ،ومعادلة شصهادة تخرجهم وفق نظام
«ال.أام.دي» بشصهادة مهندسض معماري وفق
النظام الكÓسصيكي ،حيث أاكد ‡ثلون عنهم
لـ «الشص- -عب» ،أان- -ه- -م سص -ي -ج -ددون ح -رك -ت -ه -م
الح -ت -ج-اج-ي-ة م-ا  ⁄ي-ت-م ال-ن-ظ-ر ب-ع-ن-اي-ة ‘
م- -ط- -ال- -ب- -ه- -م اŸشص- -روع- -ة واŸن -ط -ق -ي -ة ‘
اŸسصتقبل القريب.

البليدة :لينة ياسسمÚ

الخميسس  16مارسس  2017م
الموافق لـ  17جمادى الثانية 1438هـ
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اإجراإءاإت تسسهيلية للمسستثمرين باŸسسيلة
^مششكــــــــل العقــــــــار يرهــــــــن كــــــــÈى اŸششاريــــــــع

تسشعى الهيئة التنفيذية بو’ية اŸسشيلة إا ¤بعث اŸششاريع ا’سشتثمارية بششتى أانواعها وفرضض تسشهيÓت للمسشتثمرين ا÷ادين ‘ خلق نششاطات صشناعية أاو فÓحية وحتى
خدماتية للمتعامل Úمن أاجل القضشاء على البطالة وخلق قيمة مضشافة لتدعيم خزينة ا÷ماعات اÙلية ‘ ظل تراجع أاسشعار النفط.

íLÉf ôeÉY :´Ó£à°SG

منطقة النشساطات ““قديشسة““ ‘ حاجة
ماسسة ıتلف الشسبكات

حث وا‹ اŸسسيلة حاج مقداد خÓل جلسسات
اÛلسس الشس -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي و‘ ل -ق -اءات-ه م-ع
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة واŸسستثمرين وكذا رؤوسساء
البلديات ،على ضسرورة ا’جتهاد ÷لب اكÈ
ق- -در ‡ك- -ن ÿل- -ق الÌوة م- -ن خ Ó-ل ت -ث -مÚ
‡تلكات البلديات وتسسيÒها بالشسكل الÓزم
وترشسيد النفقات من جهة وتشسجيع ا’سستثمار
من جهة أاخرى.
‘ هذا اإ’طار أانشسئت ومصسالح الو’ية ما
ي- -ع- -رف ب -الشس -ب -اك اŸوح -د م -ن اج -ل حصس -ر
انشسغا’ت اŸسستثمرين والنظر فيها إ’يجاد
ح- -ل -ول ‘ اق -رب وقت ‡ك -ن ،ح -يث ت -ه -دف
اإ’ج- -راءات اŸت- -خ- -ذة ب- -ال- -درج- -ة اأ’و ¤إا¤
امتصساصس البطالة وخلق مورد ما‹ جبائي،
و‘ آاخر اجتماع له بدار الضسيافة بحضسور
جميع الفاعل ‘ Úقطاع ا’سستثمار ” عرضس
 21ملفا من ب 26 Úملفا م›Èة تضسمنت
ملف اإ’نتاج السسياحي واÿدماتي ” ،قبول
 08ملفات وقبول  06أاخرى بتحفظ وتأاجيل 06
ملفات أاخرى ورفضس ملف واحد ،و” تسسجيل
غياب أاصسحاب خمسس مشساريع اسستثمارية ”
اسستدعائهم لعرضس ملفاتهم ا’سستثمارية.

اسستحداث شسباك ا’سستثمار اŸوحد
لتذليل الصسعوبات
اسستحدثت السسلطات التنفيذية باŸسسيلة ما
يعرف بالشسباك اŸوحد الذي يضسم مديريات
ج -م-ي-ع ال-ق-ط-اع-ات ب-ه-دف ت-ذي-ل الصس-ع-وب-ات
ا’سستثمارية وتخفيف اإ’جراءات خاصسة
وأان الشسباك يسسعى إا ¤توحيد اŸعلومة
ل -دى ك -ل ال -ق -ط-اع-ات ال-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة
م -ب -اشس-رة Ãل-ف ا’سس-ت-ث-م-ار ‡ا يسس-ه-ل
اإ’ج- - -راءات اإ’داري- - -ة ،وك- - -ذا إاع- - -داد
القرارات اŸتعلقة بالعقد واإ’جراءات
اŸت-ع-ل-ق-ة ب-رخصس-ة ال-ب-ن-اء ن-اه-يك عن
ا’سستماع إا ¤انشسغا’ت اŸسستثمرين
وتشسخيصس مشساكلهم يضساف إا ¤هته
اأ’ه - - -داف ال - - -ت - - -وج- - -ي- - -ه ا◊سس- - -ن
للمسستثمرين ‘ ما يتعلق ‘ اختيار
اŸك -ان واŸوق -ع وح -ت-ى اŸشس-روع،
ك -م -ا Áث -ل الشس -ب -اك اŸوح -د ق -وة
اقÎاح ف -اع -ل-ة لÎق-ي-ة ا’سس-ت-ث-م-ار
على مسستوى الو’ية باعتباره أاداة
تواصسل ب ÚاŸسستثمرين وتطبيق
التوصسيات والتوجيهات اŸنبثقة
ع - -ن اج- -ت- -م- -اع- -ات ال- -وا‹ م- -ع
ال- -ف- -اع- -ل Úوم- -ت- -اب- -ع -ات م -دى
ال-ت-زام-ات ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ية
ويشس- -م- -ل اإ’ج- -راءات اإ’داري -ة
للمسستثمر الذي اعتمد ملفه.
م -ن ج -ان -ب -ه -م اŸسس -ت -ث-م-رون
ال- - -ذي- - -ن ث- - -م - -ن - -وا اŸب - -ادرة
واع-تÈوه Ãث-اب-ة ال-ق-ف-زة ال-ن-وع-ي-ة ‘ تسس-ه-يل
اإ’جراءات واŸسساهمة ‘ حل مشساكلهم التي
ك -انت ‘ م -ا مضس -ى ع -ال -ق -ة وصس -عب ع -ل -ي-ه-م
ال -قضس -اء ع -ل -ي -ه-ا إا’ ب-ع-د اقÎاح ال-وا‹ ع-ق-د
جلسسات معهم انبثق عنها العديد من القرارات
التي كانت ‘ صسالح اŸسستثمرين مهما كان
عمق اŸشساكل.

اعتماد  207مشسروع ‘ إاطار الشسباك
اŸوحد مشسروع جديد
تع ÈاŸسسيلة من اأ’قطاب الصسناعية الرائدة
‘ ›ال إانتاج مواد البناء Ãختلف أانواعها
وأاشس-ك-ال-ه-ا ل-ت-وف-ره-ا ع-ل-ى اŸناخ ا’سستثماري
الÓ-زم ÿل-ق نشس-اط-ات صس-ن-اع-ي-ة م-ن ضس-م-نها
توفر اŸواد اأ’ولية والتسسهيÓت واإ’جراءات
التي اقرها الوا‹ حاج مقداد منذ تنصسيبه
ع- -ل- -ى رأاسس ال- -و’ي- -ة قصس- -د تشس -ج -ي -ع وخ -ل -ق
اسستثمارات تأاتي هذه اÿطوة ‘ إاطار تنفيذ
سس -ي-اسس-ة ا◊ك-وم-ة ال-رام-ي-ة إا ¤خ-ل-ق م-ن-اط-ق
صسناعية والبحث عن مداخيل مالية ‘ ظل
تراجع أاسسعار النفط.

و‘ هذا الصسدد كشسف وا‹ الو’ية خÓل
ال -ن -دوة الصس -ح -ف -ي -ة ال -ت -ي ج -م -ع -ت-ه ب-اأ’سس-رة
اإ’عÓمية عن اعتماد  207مشسروع اسستثماري
ج -دي -د ‘ إاط -ار الشس-ب-اك

ط -ري -ق ال -زي -ارات اŸي -دان -ي -ة م -ن ق-ب-ل ÷ن-ة
م-ت-اب-ع-ة اŸشس-اري-ع اŸع-ت-م-دة ،م-ؤوك-دا ان-ه يتم
اسسÎجاع اأ’وعية العقارية بقوة القانون ‘
حالة عدم انطÓق اŸشسروع خÓل مدة سستة
أاشسهر كاملة.
و‘ ذات الشسأان كشسف اŸتحدث
ع- - -ن اع - -ت - -م - -اد  137مشسروع
اسس-ت-ث-م-اري ‘ إاط-ار ال-ت-ن-ظيمات
ا÷ديدة ومصسا◊ه بصسدد إاعداد
قرارات اŸنح با’متياز من أاجل
اسس -ت -ك -م -ال إاع -داد ال -ع -ق-ود ،وك-ذا
ت-وج-يه  48مشس-روع-ا إا ¤اŸن-ط-قة
الصسناعية ذراع ا◊اجة التي تÎبع
على مسساحة تقدر ب  77هكتار.
وب- -خصس -وصس اŸشس -اري -ع ال -ت -ي ”
رفضس- -ه- -ا أاشس- -ار اŸك- -ل- -ف ب- -تسس- -يÒ
م -دي -ري -ة الصس -ن -اع -ة واŸن -اج-م إا¤
وجود عدة أاسسباب على رأاسسها عدم
ج- -دي- -ة اŸل- -ف- -ات ‘ م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق
بالدراسسة والنضسج غ ÒاŸنتجة.

مصس -ن -ع ا’سس -م -نت ال-ذي سس-وف ي-ت-م Œسس-ي-ده
ب-ب-ل-دي-ة ال-ده-اه-ن-ة ب-الضس-ب-ط Ãن-ط-قة الذراع
اأ’خضس-ر وال-ذي ع-رف اح-ت-ج-اج-ات م-واط-ني
ق -ري -ة أاو’د سس -ي -دي ي -ح -ي ال -ت -اب -ع -ة ل -ب -ل-دي-ة
الدهاهنة بحجة أان اأ’رضس ملك لهم وقد ا
ورثوها أابا عن جد ،حيث أاكد الوا‹ ‘ رده
عن ا’سستفسسار أان اŸسستثمر صساحب اŸشسروع
Áلك جميع الوثائق الÓزمة من بينها ملكيته
Óرضس وع -ن إام -ك -ان -ي -ة ت -ع-ويضس اŸواط-نÚ
ل -أ
اŸع -ارضس Úل -ل -مشس -روع أاشس -ار اŸت -ح -دث ان -ه
يرحب بكل مواطن لديه أاوراق ملكية اأ’رضس
معتÈا أان اŸصسنع يوفر للبلدية مداخيل مالية
كبÒة من شسانها خلق تنمية حقيقية باŸنطقة
ويقضسى على البطالة أ’نه يوفر

ندرة العقار الصسناعي يرهن
كÈى اŸشساريع ا’سستثمارية

اŸوحد
وفتح أابواب ا’سستثمار على مصسرعيه
أامام الراغب Úوا÷ادين ‘ إانشساء اسستثمارات
ح -ق-ي-ق-ي-ة ب-اسس-ت-ق-ب-ال-ه-م مسس-اء ك-ل ثÓ-ث-اء م-ن
اأ’سس -ب -وع ،وأاشس -ار اŸت -ح -دث إا ¤أان ع -م -ل -ي -ة
ا◊صسول على رخصسة ا’‚از ’ تتجاوز 15
يوم وقد أامهل اŸسستثمرون مدة سستة أاشسهر
كاملة لتجسسيد اŸشسروع أاو يتم سسحبه منه.
و من جانبه اŸكلف بتسسي Òمديرية الصسناعة
واŸن- -اج -م ع -ري -وة ع -ب -د ال -ل -ه ‘ ح -دي -ث -ه ل
““الشسعب““ بخصسوصس عدد اŸشساريع التي ”
اسس -ت -ح-داث-ه-ا ان-ه م-ن-ذ صس-دور ق-ان-ون اŸال-ي-ة
 2015ودخوله حييز التنفيذ وفق اإ’جراءات
التنفيذية ا÷ديد اÿاصسة با’سستثمار حيث
أاك -د اسس -ت-ق-ب-ال  717م-ل-ف ي-ت-ع-ل-ق ب-اŸشساريع
با’سستثمارية على مسستوى اŸديرية منها 68
مشسروع مودع ‘ إاطار ÷نة اŸسساعدة على
–دي- -د اŸوق- -ع وضس- -ب- -ط ال- -ع- -ق- -ار وت -رق -ي -ة
ا’سستثمار.
وأاشسار عبد الله عريوة إا ¤أان اŸسستثمرين
ا÷ادي - - -ن ‘ إا‚از اŸشس- - -اري- - -ع –ت إاط- - -ار
الشسباك اŸوحد سسوف تتم عملية غربلتهم عن

غ -ال -ب -ا م -ا يصس -ط -دم اŸسس-ت-ث-م-رون
ا÷ادون ح- - -ق- - -ي - -ق - -ة ب - -ع - -راق - -ي - -ل
واعÎاضس- -ات م- -ن ق- -ب -ل اŸواط -نÚ
بحجة أان اأ’رضس ملكهم رافضسÚ
ال-ت-ن-ازل ع-ن-ه-ا أاو ب-ي-ع-ه-ا ب-حكم أانها
تؤوثر على صسحتهم كالتلوث البيئي أاو
أان- -ه -ا تسس -بب ل -ه -م اإ’زع -اج ن -ت -ي -ج -ة
اأ’فكار اÿاطئة التي تروج لهم من
بعضس اأ’شسخاصس الذين لهم مصسلحة
‘ عدم خلق اسستثمارات وخاصسة
أاصس -ح -اب اŸشس -اري -ع ال -ت-ي ت-خ-اف
اŸنافسسة وهو ما يسستدعي حسسب
ب -عضس اŸت -اب -ع Úل -لشس-أان اÙل-ي
باŸسسيلة إا ¤إانشساء ÷نة متابعة تعمل رفقة
ا÷معيات اŸتواجدة على مسستوى اŸناطق
وت- -وع- -ي- -ة اŸواط- -ن Úب- -أاه- -م- -ي- -ة اŸشس- -اري- -ع
ا’سستثمارية والقضساء على اأ’فكار التي تزرع
‘ اŸن -ط -ق -ة ،وم -ن ضس -م -ن اŸشس -اري -ع ال -ت -ي
شسهدت معارضسات مشسروع ا‚از ملبنة على
مسس -ت -وى ب-ل-دي-ة ب-وسس-ع-ادة بسس-بب أان ال-ق-ط-ع-ة
اأ’رضسية كانت ﬂصسصسة لبناء مركز اأ’مومة
وال -ط -ف -ول-ة ومشس-روع ا‚از مصس-ن-ع ا’سس-م-نت
ب-ب-ل-دي-ة ال-ده-اه-ن-ة ال-ذي اسس-ت-فسس-رت الشس-عب
بدورها على هامشس الندوة التي عقدها وا‹
ال -و’ي -ة م-ع اأ’سس-رة اإ’عÓ-م-ي-ة ح-ول مشس-روع

م-ئ-ات م-ن-اصسب ال-ع-م-ل ال-دائ-مة
واŸب- -اشس- -رة ،ول -ل -قضس -اء ع -ل -ى ن -درة ال -ع -ق -ار
الصس -ن -اع-ي تسس-ع-ى السس-ل-ط-ات ال-و’ئ-ي-ة بشس-ت-ى
ال -ط -رق ÿل -ق ع -ق -ارات صس-ن-اع-ي-ة م-ن خÓ-ل
اقÎاح إانشس- -اء م- -ن -اط -ق صس -ن -اع -ي -ة ب -ك -ل م -ن
ب -وسس -ع -ادة ومسس -ي-ل-ة وب-ره-وم وم-ن-اط-ق أاخ-رى
تعت Èمناطق خصسبة لÓسستثمار لتوفرها على
اŸتطلبات الضسرورية ’‚از اŸشساريع على
غرار الطرقات وﬂتلف الشسبكات الضسرورية
للممارسسة ﬂتلف النشساطات.

يشس- -ت- -ك- -ي اŸسس- -ت -ث -م -رون وسس -ك -ان م -ن -ق -ط -ة
ال -نشس -اط -ات الصس -ن-اع-ي-ة ب-ق-ديشس-ة اŸت-واج-دة
باŸدخل الغربي لبلدية برهوم عدة نقائصس
أاثرت بشسكل سسلبي على ﬂتلف النشساطات
الصسناعية والتجارية واÿدماتية خاصسة وأانها
ت -ت -م -ي -ز ب -ت -ن -وع صس-ن-اع-ي وŒاري وخ-دم-ات-ي
و–صس -ي ال -ع -دي -د م -ن اŸصس -ان -ع ع -ل-ى غ-رار
مصس -ان -ع ل -ل -ب Ó-ط ومصس -ن -ع لصس -ن -اع -ة ق-ن-وات
الصس- -رف الصس- -ح- -ي ومصس- -ن- -ع أاخ- -ر لصس -ن -اع -ة
اÿرسس -ان -ة وم -ركب وﬂزن لشس -رك -ة ك -ون-دور
وﬁطت Úللخدمات وشسركة لبيع وتركيب قطع
غ -ي -ار آا’ت اŸصس -ان -ع ومصس -ن -ع إان -ت -اج ق-والب
الطوب وعدة منشسات أاخرى لÎبية الدواجن
وال -ع -دي -د م -ن Óﬁت ق -ط -ع غ -ي -ار السس -ي-ارة
اŸن- -تشس- -رة ع Èال- -ط- -ري -ق ال -وط -ن -ي رق -م 40
واŸئ -ات م-ن ال-ع-ائÓ-ت ال-ق-اط-ن-ة ه-ن-اك ك-م-ا
ت -ع-ت ÈاŸك-ان ال-وح-ي-د لÓ-سس-ت-ث-م-ار ب-ال-ب-ل-دي-ة
واŸد خول اأ’وحد ÿزينة البلدية ‘ ظل
تقليصس الدعم اŸوجه للجماعات اÙلية من
قبل الدولة بعد سسياسسة ترشسيد النفقات التي
ت -ف -رضس ن -فسس-ه-ا ،وم-ن ج-م-ل-ة اŸشس-اك-ل ال-ت-ي
يتخبط فيها اŸسستثمرون غياب غاز اŸدينة
خاصسة وأان جل اŸسستثمرات الصسناعية تعتمد
على عملها Ãادة اŸازوت التي ارتفع ثمنها
ماخرا وحملتهم دفع تكاليف زائدة كان من
اŸفروضس أان تدفع ÿزينة البلدية أاو توجه
إا ¤خلق مناصسب شسغل أاخرى.
وأاشسار اŸسستثمرون إا ¤أان اŸشسكلة العويصسة
التي يتخبط فيها بعضسهم هو غياب الكهرباء
الريفية التي دفعت البعضس منهم إا ¤جلبها
ع-ن ط-ري-ق ك-واب-ل ك-ه-رب-ائ-ي-ة Ÿسس-اف-ات تقدر
Ãئات اأ’متار وهو ما يسساهم بشسكل كب‘ Ò
ضسعف شسدة التيار الكهربائي ونفسس الشسيء
ي-ع-ان-ي-ه السس-ك-ان ال-ذي م-ا ي-زال-ون  ⁄ي-ق-ط-ن-وا
مسساكنهم التي بينوها ‘ ح Úفضسل البعضس
اأ’خر ا’عتماد على التوصسيÓت العشسوائية،
كما طرح قاطنوا منطقة قديشسة الذي يعتÈ
التوسسعة ا◊ضسرية لÈهوم ا÷ديدة مشسكلتÚ
أاسس -اسس -ي -ت Úت -ت -م -ث -ل ‘ ع -دم وج -ود م-درسس-ة
ابتدائية فرضست على أابنائهم التنقل يوميا اإ¤
مدرسسة قرية اله’Óت وكذا مشسكلة غياب
ق- -ن- -وات الصس- -رف الصس -ح -ي
التي أاشسار بخصسوصسها رئيسس
ال-ب-ل-دي-ة ع-يسس-ى م-رزوق-ي أان
ال- - - -وا‹ السس- - - -اب - - -ق ﬁم - - -د
بوسسماحة قد وعد ‘ إاحدى
زي- -ارت- -ه ال -ب -ل -دي -ة ب -تسس -ج -ي -ل
اŸشسروع على مسستوى مديرية
اŸوارد اŸائية وقام اÛلسس
‘ ذات الصسدد إاعداد الكشسف
أال -ت -ق -ي-ي-م-ي ل-ل-م-وارد اŸائ-ي-ة ‘
انتظار اŸوافقة عليه خاصسة وان
م -ن -ط -ق-ة ق-ديشس-ة ب-ح-اج-ة م-اسس-ة
ل-ق-ن-وات الصس-رف الصس-ح-ي خ-اصسة
وأانها تعت Èمنطقة حضسرية وذات
ك - -ث- -اف- -ة سس- -ك- -ان- -ي- -ة ك- -بÒة ،وع- -ن
ا’سستثمار أاكد رئيسس اŸتحدث أان
م -ن -ط -ق -ة ق -ديشس -ة ب-ه-ا ال-ع-دي-د م-ن
ا’سستثمارات الهامة وتوظف العديد
م -ن الشس -ب -اب وتÎب -ع ع -ل -ى مسس -اح -ة
ك -بÒة اسس -ت -ف -ادة م-ن مشس-روع رب-ط-ه-ا
بالكهرباء والغاز ‘ الÈنامج الو’ئي
لسس -ن-ة  2016واسس-ن-د لشس-رك-ة ك-ه-ري-ف
دراسسة وا‚از سسوف يتم Œسسيده ‘
القريب العاجل ،اŸسستثمرون والسسكان
ع -ل -ى ح -د السس -واء ن-اشس-دوا وا‹ ال-و’ي-ة ح-اج
مقداد بتجسسيد مشساريع الكهرباء والغاز ‘
القريب العاجل وكذا قنوات الصسرف الصسحي
التي دفعت الكث Òمنهم إا ¤ا’عتماد على
حفر الÎسسيب على الرغم من أان اŸنطقة
حضسرية وذات ﬂطط عمرا Êوكذا تسسطÒ
مشس -روع ا‚از م -درسس -ة اب -ت -دائ -ي -ة ب-ح-ك-م أان
اŸنطقة تشسهد كثافة سسكانية متزايدة من عام
آ’خر.

اÿميسس  ١٦مارسس ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٧جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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قـوى تعـود و أخـرى تدخ ـل أل ّسسبـاق

بقلم :الد كتور
ﬁمد العربي ولد خليفة

أ◊لقـ ـة  3وأألخـÒة
حول مثلث القوة السسابق (الصس - Úروسسيا -
الهند) ،وهي كلها قوى نووية باإلضسافة إا¤
ب- -اكسس- -ت -ان ورÃا ك -وري -ا الشس -م -ال -ي -ة ،ت -دور
›م-وع-ة ال-ن-م-ور السس-ب-ع-ة اŸع-روف-ة ،ول-كن
ينبغي أان نشس Òإا ¤بلدان صساعدة أاخرى ‘
مقدمتها الفيتنام التي سسارت على منوال
الصس :Úحزب واحد هو ا◊زب الشسيوعي ‘
البلدين ل تعددية ول منابر خارج منظومة
ا◊زب (األعضس- -اء اŸن -خ -رط -ون ‘ ا◊زب
الشس- -ي- -وع- -ي الصس -ي -ن -ي ‘ ﬂت -ل -ف درج -ات
اŸسس -ؤوول -ي -ة ه-و  ٨٠م-ل-ي-ون م-ن-خ-رط ،ك-ما
أاخ ÊÈالسس- -ي- -د تشس- -ان -غ ده شس -ي -ان -غ ،رئ -يسس
ال-ل-ج-ن-ة ال-دائ-م-ة ل-ل-م-ج-لسس الشسعبي الوطني
الصسيني) ،وهناك مؤوشسرات على أان فيتنام
سس -وف ت -ل -ح -ق ‘ ال -ع -ق -د ال -ق -ادم Ãال-ي-زي-ا
وأان- -دون- -يسس- -ي- -ا ‘ ›الت ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا
اŸت-قّ-دم-ة واŸرّك-ب-ات الصس-ن-اع-ي-ة ،وخ-اصسة
ع- - - - -ن ط- - - - -ري- - - - -ق ن- - - - -ق- - - - -ل اŸصس - - - -ان - - - -ع
 DélocalisationواŸزيد من النفتاح
ع -ل -ى ال -ع -ا ،⁄ب -ع -د ح -رب Úم -دم-رت Úضس-د
السس-ت-ع-م-ار ال-ف-رنسس-ي وال-ت-دخ-ل األم-ري-ك-ي
ل -فصس -ل ج -ن-وب-ه ع-ن شس-م-ال-ه ،ول-ل-ت-ذك Òف-إان
ا÷زائ-ر سس-ان-دت ك-ف-اح الشس-عب ال-ف-ي-ت-ن-ام-ي
بقوة مباشسرة وعلى اŸنابر الدولية.
وبالتا‹ Áكن القول بأان ا◊ضسارات ليسست
ﬁصس- - -ورة ‘ ›ال ج- - -غ- - -را‘ واح- - -د ول
تقتصسر على فÎة واحدة من تاريخ األ·
والشس -ع -وب ،وب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة
واإلسسÓ-م-ي-ة ال-ت-ي يصسّ-ن-ف أاغ-ل-ب-ه-ا ‘ صس-ف
بلدان العا ⁄الثالث ،و ⁄تتحرر من التبعية
ال -ط -وع -ي -ة أاو اŸف -روضس -ة م -ن ال-ق-وى ال-ت-ي
هيمنت عليها و ⁄تقيم ‘ أاغلب األحيان ما
ربحته وما خسسرته من جراء تلك التبعية،
وهي تغرق بعد اسستقÓل بلدانها ‘ حروب
جانبية داخلية تدور حول التشسّدد الديني
والتطّرف العنيف الذي يصسدره البعضس منها
إا ¤بلدان شسقيقة وقارات أاخرى ،ويسسعى
بعضسها إلضسعاف البعضس اآلخر للتقّرب من
قوى أاخرى ،وليسس Ÿصسالح مشسروعة ،ويÈز
‘ ت - - -لك ال - - -ب - - -ل- - -دان ب- - -عضس م- - -ن اÈÿاء
واŸنظرين اıتصس ‘ Úشسؤوون اإلرهاب
ي -تصس ّ-درون شس-اشس-ات ال-ت-ل-ي-ف-زي-ون واıاب-ر
األم - -ن - -ي- -ة ‘ أاروب- -ا وال- -ولي- -ات اŸت- -ح- -دة
وا÷رائ -د ‘ اŸشس -رق واŸغ -رب ،وي -ت -ول-ون
إاصس -دار ال -نصس -ائ-ح وال-ف-ت-اوى ع-ل-ى اŸب-اشس-ر
ح -ول «ع -ل -م» اإلره -اب «وف -ق-ه» ا÷م-اع-ات
اŸسسّلحة ،ومن بينها ما هو شسرح مبسسط
Ÿقولت اŸنظرين ‘ غرب أاروبا والوليات
اّŸتحدة عن أاصسل العنف ‘ القرآان والسسنة
وتاريخ اŸسسلم.Ú
أامّ -ا ال -ب -عضس اآلخ -ر م-ن ت-لك ال-ب-ل-دان ف-ه-ي
تشسغل رأايها العام Ãسسائل ا◊Óل وا◊رام
‘ اŸأاك -ولت وال ّ-ل -ب -اسس ،م -ع أان ال -ق-ي-ادات
اŸسستنÒة من الفقهاء قبل عدة قرون نبّهوا
إا ¤أاّن ا◊Óل بيّـن وا◊رام بّيـن ،أاي ما هو
حرام يقتصسر على كل ما يضسر بالشّسخصس
وﬁيطه ونظام العÓقات التي يقبلها العقل
السسليم ،وما سسوى ذلك فهو حÓل ،وذلك ‘
غياب عدد من منظمات اÛتمع اŸد‘ Ê
ال-ع-م-ق ال-ري-ف-ي وح-ت-ى ‘ األح-ي-اء الشس-ع-ب-ية
حول وداخل اŸدن الكبÒة ،التي تنتشسر فيها
الشسعوذة واÿرافات.
أاّما البعضس اآلخر من تلك البلدان فهي
تشسغل رأايها العام Ãسسائل ا◊Óل وا◊رام

‘ اŸأاكولت واللّباسس ،مع أان القيادات
اŸسس -ت-نÒة م-ن ال-ف-ق-ه-اء ق-ب-ل ع-دة ق-رون
نّبهوا إا ¤أاّن ا◊Óل بّيـن وا◊رام بّيـن ،أاي
م -ا ه -و ح -رام ي -ق-تصس-ر ع-ل-ى ك-ل م-ا يضس-ر
بالشّسخصس وﬁيطه ونظام العÓقات التي
يقبلها العقل السسليم ،وما سسوى ذلك فهو
حÓل ،وذلك ‘ غياب عدد من منظمات
اÛتمع اŸد ‘ Êالعمق الريفي وحتى
‘ األحياء الشسعبية حول وداخل اŸدن
ال -ك -بÒة ،ال -ت -ي ت -ن -تشس -ر ف -ي -ه -ا الشس -ع -وذة
واÿرافات.
هذه الوضسعيات التي قّلل منها التطّور
السسريع ‘ ﬂتلف العلوم خÓل القرنÚ
اŸاضس- - - -ي ‘ Úح- - - -اج- - - -ة إا ¤دراسس- - - -ات
سس -وسس -ي -ول -وج -ي -ة ،وخ-اصس-ة ‘ ف-روع ع-ل-م
ال- -ن- -فسس الج- -ت- -م- -اع- -ي اŸع -ت -م -د ع -ل -ى
اسستطÓعات ميدانية بواسسطة السستبيان
ودراسس- -ة ا◊ال -ة  case studyتسساعد
ع -ل -ى ال-تشس-خ-يصس ق-ب-ل ال-عÓ-ج ب-ال-ت-وع-ي-ة
والتثقيف العام ،وهي من مهام أاهل الذكر
والفكر ،وليسس اŸتواجدين وراء اŸتوسسط
واÙي -ط ب -ح -ث -ا ع -ن الشس -ه -رة وان -ت -ق -اد
أاوطانهم وأانظمتها Ãا يرضسى أاهل الدار
‘ مراكز الدراسسات ووكالت السستطÓع
األمني وغÒه ،ولو أانّ للبعضس ما يدفعهم
ل -ل -ي -أاسس والضس -ط -رار ل-ل-ه-ج-رة ب-ح-ث-ا ع-ن
الهتمام والتشسجيع ،كيف تسستفيد بلداننا،
وا÷زائر بوجه خاصس ،من ذخÒة العلم
واÈÿة اŸتوفرة عند النخبة اŸتواجدة
‘ بÓد اŸهجر؟ ا÷واب من باب السسهل
اŸمتنع :السسهل هو العÓقة الطبيعية مع
ال -وط -ن األصس -ل-ي ول-و ب-ع-د ت-ع-اقب أاج-ي-ال
(مثال الهجرة الصسينية إاﬂ ¤تلف بÓد
العا ،)⁄واŸمتنع أاو الصسعب دور الدولة
ومؤوسسسساتها ‘ إايجاد التواصسل والتصسال
والشسÎاك ال -ف -ع -ل -ي ‘ شس -ؤوون وشس -ج -ون
الوطن األصسلي.
‘ معظم تلك البلدان على ضسفتنا من
اŸت -وسس -ط و‘ إاف -ري -ق-ي-ا ت-وج-د ف-ئ-ة م-ن
النخبة تتميز بالسسلوك ا◊داثي ‘ حياتها
اÿاصس- -ة و‘ عÓ- -ق -ات -ه -ا م -ع ﬁي -ط -ه -ا
الج -ت -م -اع -ي ال -ق -ريب ،م -ن ب -ي -ن -ه -م م -ن
ي -وصس -ف -ون ب -ال -ن -م -وك Ó-ت -ورا أاو أاصس -ح-اب
ال -ي-اق-ات ال-ب-يضس-اء  ،col blancتتكّون
داخلهم بورجوازية قشسرية تسسيء إاليهم،
Œم -ع ب Úا÷ه -ل واŸال ي -ط -ل -ق ع -ل-ي-ه-م
مصس -ط -ل -ح أاصس -ح -اب الشس -ك-ارة أاو ال-ب-ق-ارة
وه -ن-اك ف-ئ-ة أاخ-رى م-ن ال-ك-ب-ار والشس-ب-اب
تسسمى تقليدية ،وأاخرى متشسبعة بالتعاليم
الدينية اŸتشسّددة ،إامّا بسسبب أاد÷ة من
اÿارج تسسيء إا ¤حقيقة ديننا ا◊نيف،
وإامّ- - -ا بسس- - -بب اإلقصس - -اء الج - -ت - -م - -اع - -ي
والقتصسادي واإلحسساسس ا◊اد باإلحباط،
ل تتحاور الفئتان السسابقتان مع بعضسهما
Óخر والعمل
إال بكيل كل طرف التهم ل آ
على اسستبعاده من السساحة ،وقد تبّيـن ‘
العقود األخÒة كل طرف متشسّدد يعمل
ع -ل -ى إال -غ-اء ال-ط-رف اآلخ-ر م-ن السس-اح-ة،
وهناك من يصسف نفسسه بالتيار اŸعتدل
وا◊قيقة أان اإلسسÓم دين معتدل ،يعني
إاسسÓم ب Óإافراط ول تفريط.
متى ينطلق ا◊وار الفكري السسياسسي
ب- -دون خ- -ل- -ف- -ي- -ات؟ وه -و م -ا سس -عت إال -ي -ه
اŸصس- -ا◊ة ال- -وط- -ن ّ-ي -ة ‘ ا÷زائ -ر ال -ت -ي
أاط -ل -ق -ه-ا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د ع-ب-د
ال -ع -زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة م-ن-ذ  ،٢٠٠5وأاع - -طت
ثمارها ‘ ﬁيط هائج  ⁄تسسلم منه حتى
أاك Ìال- - -دول قّ- - -وة وحصس- - -ان - -ة ،و ⁄تّÎدد
ا÷زائ -ر ‘ ت -ق-د ËخÈت-ه-ا ‘ م-ك-اف-ح-ة
اإلره -اب ،خÈة اك -تسس-ب-ت-ه-ا ع-ن-دم-ا ك-انت
ت - -واج- -ه وح- -ده- -ا وحشس- -ي- -ة اإلره- -اب ‘
تسسعينيات القرن اŸاضسي ،وهي تسسعى ‘
اŸنابر الدولية Ÿنع تقد Ëالفدية وهي
‘ ا◊ق -ي -ق -ة “وي -ل م -ب -اشس-ر ل-ل-عصس-اب-ات
اإلرهابية.

باسستثناء حوادث الطرقات اŸؤوسسفة ا÷زائر التي زارها وأاقام ّŸدة ‘ مدينة
والشّس- -غب ‘ م- -ق- -ابÓ- -ت ك -رة ال -ق -دم ب Úبسسكرة لغرضس التداوي  ٢٠فÈاير - ١٨٨٢
أانصسار األندية اŸتنافسسة ،فإاّن ا÷زائر  ٢ماي  ،١٨٨٢فهي ل تدخل ‘ اأي تصسنيف
من شسرقها إا ¤غربها ومن شسمالها إا ¤ألنها أامة ‘ طور التكوين ،و ⁄ير ماركسس
ج -ن -وب -ه-ا ت-ع-يشس ‘ أام-ن وأاشس-ب-ه ب-ج-زي-رة شسيئا من البؤوسس الذي كان عليه اÛتمع
ه -ادئ -ةÃ ،ن -أاى ع ّ-م -ا ي-ح-دث ح-ول-ه-ا و‘ ا÷زائري.
وم- -ن اŸع- -روف أان ا◊زب الشس -ي -وع -ي
شسمال اŸتوسسط والسساحل وÁكن Ÿصسالح
ال -ق -نصس -ل -ي -ات األم -ري -ك -ي -ة وخÈاء ال -ك-ي ‡ن -وع ب -ال -ق -ان -ون وال -عضس-وي-ة ف-ي-ه ت-ع-ن-ي
دروسسي الفرنسسي أان يصسدروا ما يشساؤوون اÿيانة للوطن واÙاكمات والتصسفيات
م -ن ال -ت -وصس -ي-ات واإلن-ذارات  Warningالسس -ي -اسس -ي -ة الشس -هÒة اŸع -روف-ة ‘ ع-ه-د
 travelأاليسس األو ¤أان ين ّ
ظفوا اأمام اŸاك -ارث-ي-ة ( )Mc carthyismال -ت -ي
حصس- -دت ال- -ع- -دي- -د م- -ن ضس- -ح -اي -ا ال -راأي
أابواب بيوتهم؟!
والن- -ت -م -اء السس -ي -اسس -ي واأح -ي -ان -ا Ãج -رد
  VIأسسÎأتيجية ألوجه Úالشس -ب -ه -ة ب ١95٠ Úو ،١95٦ف -ه -ي ت-ع-تÈهناك وجهان للسسياسسة والدبلوماسسية صس- -ف- -ح- -ات سس- -وداء ‘ ت- -اري- -خ ال -ولي -ات
‘ التكتل الغربي الذي تقوده الوليات اŸت -ح -دة ،وب -اإلضس -اف -ة إا ¤ال -ت -ع -دي Ó-ت
اŸت -ح -دة :ال -وج -ه األول واألك Ìت-وظ-ي-ف-ا العشسرة التي –مل عنوان قانون ا◊قوق
ي -ح -م -ل شس-ع-ارات ال-دÁوق-راط-ي-ة وح-ري-ة  Bill of Rightsهناك اإلزامات الدفاع
ال -ت -ع -ب Òوح -ق -وق اإلنسس-ان ،ول-يسست ك-ل-ه-ا عن الوطن  Patriot actالذي يؤودي إا¤
›رد خطاب إاشسهاري ،ففيها ‡ارسسات إال- - -زام وسس - -ائ - -ط اإلع Ó- -م واŸؤوسسسس - -ات
ف- -ع- -ل- -ي- -ة بشس- -رط أان ل “سس ب -اŸصس -ال -ح األخ -رى ب -ال -ت -أاي -ي -د اŸط -ل -ق لسس -ي -اسس-ات
ا◊يوية لتلك البلدان ،و◊د ما ،ل تكون الرئيسس السسابق بوشس الٌبن.
أاما داخل أاعضساء ال–اد األروبي قبل
ع -ل -ى حسس -اب عضس -و آاخ -ر م-ن ال-ت-كّ-ت-ل ‘
قطبية ال–اد الأروبي ( )UEوالوليات وبعد انسسحاب بريطانيا من اÛموعة
اŸتحدة وحلفائها ‘ القارات اÿمسسة Ãا يسسمى اÿروج  ،Brexitفإان أاحزاب
Óخ-ر،
ت- -سس- -م- -ى ال- -واق- -ع- -ي -ة السس -ي -اسس -ي -ة  Realال -ي -م Úت -زداد Áي -ن -ي-ة وك-راه-ي-ة ل -آ
ُ
واŸقصسود ا÷اليات من أاصسل غ Òاأروبي،
Policy.
أاما الوجه اآلخر فهو يتمّثل ‘ اليم Úوخاصسة إاذا كانوا من اŸسسلم Úوالعرب،
Óسس Ó- -م
السسياسسي والديني الذي يتغلغل بقوة ‘ ت - -ي - -ارات “زج ب Úال - -ع - -داوة ل  - -إ
م-ف-اصس-ل ال-دول-ة واÛت-م-ع ،ف-ق-د حّ-اصسر ( )Islamophobieوال -ع-نصس-ري-ة وذاك-رة
األحزاب الشسيوعية وقضسى على بعضسها الصسراع القد Ëب ÚاإلسسÓم واŸسسيحية
ن- -ه- -ائ- -ي- -ا ،وم -ن اŸف -ارق -ة أان ال -ن -ظ -ري -ة ‘ زمن ا◊روب الصسليبية واÓŸحظ أان
اŸاركسسية نشسأات ‘ أاهم البلدان الغربية البابا ا◊ا‹ يغلب نشساطه السسياسسي باسسم
وهي أاŸانيا أاين صسدر أاول مؤولف لكارل اŸسس- -ي- -ح ع- -ل- -ي- -ه السس Ó-م ع -ل -ى نشس -اط -ه
م- - - -اركسس ب- - - -ع- - - -ن - - -وان رأاسس اŸال  Dasالروحي ،كما فعل سسلفه البولندي الذي
 ١٨٦٧ Kapitalوبريطانيا ،وفيهما نشسر سساهم ‘ تغي Òالنظام ‘ بولنده وتفكيك
ماركسس مؤولفه الشسه ÒوإاعÓنه اŸسسمى ال–اد السسوفياتي.
وت-ت-وّج-ه أاغ-لب ال-ت-ي-ارات ا◊زب-ي-ة التي
اŸان -ف -يسس -يت ،وت -ن -ب -أا ب-أان-ه-ا سس-ت-ك-ون م-ن
البلدان األو ¤التي سستنشسأا فيها سسلطة –م- -ل ع- -ن- -وان الشسÎاك- -ي- -ة اŸوصس -وف -ة
الÈول- -ي- -ت- -اري- -ا ،ول- -يسس ‘ اÛت- -م- -ع -ات باليسسارية إا ¤اÿطاب اŸزدوج ومنافسسة
ال -ف Ó-ح -ي -ة م -ث-ل روسس-ي-ا ال-ق-يصس-ري-ة ،أام-ا اليمÁ ‘ Úينيته ‘ كث Òمن سسياسساته،

ف- -ق- -د ّ” ق- -م- -ع ك- -ل الن- -ت -ف -اضس -ات ضس ّ-د
ال-ت-وج-ه-ات ال-ي-م-ي-ن-ي-ة وطغيان الرأاسسمالية
حشسة ‘ إاسسبانيا وفرنسسا وحتى ‘
اŸتو ّ
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة ‘ ح -رك-ة م-ا يسس-م-ى
اٌح -ت -ل -وا وول سسÎيت (Occupy Wall
 )streetرم - - - -ز سس - - - -ل- - - -ط- - - -ة رأاسس اŸال
والشس-رك-ات ال-ع-مÓ-ق-ة والق-تصس-اد النقدي
والنفوذ العاŸي للدولر ،وقد ”ّ التضسييق
عليها وخنقها وسساهم اإلعÓم القوي ‘
تشسويهها ،كما تنتعشس وتزداد قّوة حركات
سس -ي -اسس-ي-ة دي-ن-ي-ة م-ث-ل ح-زب الشس-اي Tea
 ‘ partyال- -ولي- -ات اŸت -ح -دة وح -زب
النجوم اÿمسسة ‘ إايطاليا.
إانّ التوجّه العام ‘ عا ⁄اليوم هو بناء
ا÷دران وغلق األبواب على الفقراء كما
هو ا◊ال ‘ التعامل مع اŸهاجرين بÓ
رح -م -ة ‘ ،اأغ -لب ب -ل -دان أاروب-ا ال-غ-رب-ي-ة،
وخاصسة اأروبا الشسرقية باسستثناء أاŸانيا،
ورÃا لتبييضس السسواد الذي شساب تاريخها
‘ العهد النازي ،ويظهر ذلك بوضسوح ‘
شس -ع -ارات ا◊م -ل -ة الن -ت -خ -اب -ي-ة ل-ل-رئ-يسس
األم-ري-ك-ي ا÷دي-د اŸع-ادي-ة ل-ل-م-هاجرين
واإعÓ- -ن- -ه ع -ن ب -ن -اء ج -دار ع -ل -ى ا◊دود
األم- - -ري- - -ك- - -ي- - -ة م- - -ع اŸكسس- - -يك Ãئ - -ات
الكيلومÎات ،تدفع ثمنه اŸكسسيك.
إانّ اŸسس- -ؤوول- -ي- -ة ل ت -ق -ع ع -ل -ى أاروب -ا
اŸن -غ -ل -ق-ة ع-ل-ى ن-فسس-ه-ا وح-ده-ا ◊م-اي-ة
رفاهيتها ،إانّ اŸسسؤوولية تقع أايضسا على
ال -ب -ل -دان مصس -در ال -ه-ج-رة ال-ت-ي اشس-ت-غ-لت
ن -خ -ب -ه -ا ب -الّصس-راع-ات ا÷ان-ب-ي-ة وت-ن-اسست
دعائم ا◊كم الراشسد ،وشسروطه األسساسسية
هي ا◊رية والعدالة الجتماعية والتقدم
واŸراهنة ا÷سسورة على مسستقبل تصسنعه
بعقول وسسواعد أابنائها.
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تصسّدع قنوات الصسرف الصسحي بحي «لوناب»
’م Òعبد ألقادر بجسسر قسسنطينة من
طالب سسكان حي «لوناب» بتعاونية أ أ
ألسسلطات أÙلية بضسرورة إأعادة تنصسيب قنوأت ألصسرف ألصسحي ألتي باتت تشسهد
حالة كارثية ،بعد ألتشسققات ألكبÒة ألتي عرفتها مؤوخرأ ،أنعكسست سسلبا على
نظافة أÙيط ،فضس Óعن Œسسيد مرأفق ترفيهية رياضسية باŸنطقة وإأعادة
أ’عتبار لطرقات أ◊ي.

آسسيا مني

سسكــ ـان برج الكيفان يطالبــ ـون بتـ ــ ـزفيت
وصسيانـ ــ ــ ــ ـة الطرقــ ــ ــ ــ ـات واŸمــ ــ ــ ــ ـرات
أشستكى موأطنو بلدية برج ألكيفان من تدهور حالة شسبكة ألطرق على مسستوى بلدياتهم ،نتيجة
أ’نتشسار ألكب Òللحفر وأŸطبات بها وألتي تسسببت فيها أأشسغال صسيانة بعضس قنوأت ألصسرف ألصسحي
وعمليات ربط أ’أحياء بشسبكات ألهاتف وألغاز ألطبيعي ،وتسساءلوأ عن طبيعة أ’أشسغال ،نظرأ
للفوضسى أÎŸتبة عن ذلك ،موؤثرة من جهة على حركة ونوعية أ’شسغال بحد ذأتها وألتي غالبا ما
تكون عمليات بريكو’ج ’غ.Ò

آ÷زآئر :سسارة بوسسنة
تسش -اءل سش-ك-ان ال-ب-ل-دي-ة ع-ن
السشبب ا◊قيقي وراء تقاعسس
مسش - -وؤو‹ ال - -ب - -ل - -دي - -ة وع- -دم
تعجيلهم بتعبيد الطرقات مع
اأن اŸشش- -ك- -ل م- -ط- -روح ع- -ل -ى
مسش- -ت- -وى ال- -ب- -ل -دي -ة ،وم -ع اأن
السش - -ك - -ان ل - -ط- -اŸا ط- -ال- -ب- -وا
ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى ال- -ب- -ل- -دي- -ة
بضش-رورة ال-ت-ع-ج-ي-ل ‘ ع-م-لية
تطبيق اŸششاريع التي وعدوا
بها من تزفيت وتعبيد للطرق

اŸهÎئة والقضشاء على ا◊فر
ال- -ت- -ي ع -ط -لت سشÒه -م وسشÒ
م -رك -ب -ات -ه -م ح -يث اأك-دت ل-ن-ا
اإح - -دى ال - -ق- -اط- -ن- -ات ب- -ا◊ي
م -ع -ان -ات -ه -ا ال -ي -وم -ي-ة ،بسش-بب
اهÎاء ال- -ط- -رق وكÌة ا◊ف- -ر
ب- - - -ه - - -ا ،مششÒة ب - - -اأن درج - - -ة
اŸع-ان-اة ت-زداد فصش-ل الشش-ت-اء
حيث تتحّول ا◊فر ا ¤برك
م- - -ائ - -ي - -ة يصش - -عب Œاوزه - -ا،
مسشتغربة ‘ ذات الوقت ÷وء
مصشالح البلدية لتعبيد الطرق
الرئيسشة للمنطقة وترك باقي

ال- -ط- -رق ال- -ف- -رع -ي -ة م -ن دون
تزفيت.
ان -ت -ق -د ق-اط-ن-و ب-ل-دي-ة ب-رج
ال- -ك -ي -ف -ان ‘ ح -دي -ث -ه -م م -ع:
«الشش- -عب» ال- -ت- -م- -اط- -ل Œاه
اŸط -الب اŸت -ع-ل-ق-ة بضش-رورة
الإسش - -راع ‘ اإع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
ﬂت -ل-ف ال-ط-رق-ات والشش-وارع
على غرار البلديات اÛاورة
ال- - -ت - -ي سش - -ارعت اإ ¤اإط Ó- -ق
اأشش-غ-ال مشش-روع اإع-ادة ت-ه-ي-ئة
وتعبيد طرقاتها اŸهÎئة قبل
ال - -دخ - -ول ،م - -عÈي - -ن ‘ ذات

الوقت عن امتعاضشهم الششديد
من تباطوؤ عجلة التنمية ‘
ال -ب -ل -دي -ة ،بسش -بب ال Ó-م -ب-الة
ول - -ع - -دم –رك السش - -ل - -ط - -ات
اŸع-ن-ي-ة ب-ال-ن-ظ-ر اﬂ ¤ت-ل-ف
النقائصس اŸوجودة با◊ي.
ع- -ل- -ي- -ه ي- -ط- -الب ال- -ق -اط -ن -ون
ب-ال-ب-ل-دي-ة السش-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة
الن -ط Ó-ق ‘ ع -م -ل-ي-ة ت-ه-ي-ئ-ة
ششاملة للحي من خÓل تزفيت
وت -ع -ب -ي -د ط -رق-ات-ه ومسش-ال-ك-ه
الفرعية والتعجيل ‘ عمليات
صشيانة الطرقات اŸتبقية.

’عشساب ألطبية وأŸكمÓت ألغذأئية باŸدية
بائع أ أ

اŸهنـ ـ ـ ـ ـ ـة أافسسدهـ ـ ـ ـ ـا كثـ ـ ـ ـ Òمـ ـ ـ ـ ـن الدخـ ـ ـ ـ ـÓء
أأكد ألسسيد(ع.حميد )
‡ثل دأر أŸعجزة بصسفته
بائع لÓأعشساب ألطبية
وأŸكمÓت ألغذأئية
باŸدية باأن موؤسسسسته
ألتي –صسي  40فرعا على
أŸسستوى ألوطني تختصس
‘ بيع موأد أ◊مية
ألغذأئية وموأد ألتجميل،
وأأك Ìمبيعاتها تتمثل ‘
ألكرÁات ،أŸسسمنات،
أŸنحفات ،وأŸطهرأت
وأŸوأد أÿاصسة بالتقوية
أ÷نسسية.
اع - -تﬁ Èدث - -ن - -ا خ- -ري- -ج
اŸوؤسشسشة العاŸية سشينا فارم
واŸت- -حصش- -ل ع- -ل- -ى دي- -ب- -ل- -وم
الأك- -ادÁي -ة ال -دول -ي -ة ل -ع -ل -وم
الأعششاب ،باأن غالبية زائريه
هم من فئة النسشاء بنحو 95
باŸائة ،متبوع Úبفئة الطلبة
وال- -ط- -ال- -ب -ات ا÷ام -ع -ي Úث -م
الأسش - - -ات- - -ذة ،مششÒا ب- - -اأن 90
ب -اŸائ -ة م-ن ب-ي-ن-ه-م ي-ع-اودون
زي- -ارة ﬁل- -ه ال- -واق- -ع ب -ق -رب
جامعة يحيى فارسس ،كونهم
اأوف -ي -اء م -وؤسشسش -ت-ه اŸع-روف-ة
ببيع اŸواد الأصشلية التي تنتج
بنحو  50باŸائة ‘ ا÷زائر
والباقي يسشتورد من اÿارج.
ق -ال ذات اŸه -ن -ي ،صش -احب
خ È- -ة  03سش- -ن- -وات ‘ ه -ذا
اÛال ،باأنه من ح Úلآخر
ي-ج-د ن-فسش-ه مضش-ط-را ل-تقدË
ال -نصش -ائ -ح ل -ل -م -رضش-ى ب-قصش-د
التوجه اإ ¤الأطباء من اأجل
تششخيصس حالتهم قبل ششراء
اأي عشش -ب -ة اأو خ -ل -ط-ة ،ن-اع-ت-ا
ه - -ذا ال - -نشش - -اط ب - -اأن- -ه ب- -ات
ي -ت -ق -ه -ق -ر م-ن شش-ه-ر اإ ¤اآخ-ر

ع Èسشكان حي لوناب ‘
ه- -ذا الصش- -دد ‘ تصش -ري -ح
لـ»الشش- - - - - - - - -عب» ،ع- - - - - - - - -ن
امتعاضشهم الششديد ÷ملة
اŸششاكل التي باتت تÎتب
ع- - - - -ن اهÎاء ق- - - - -ن - - - -وات
الصش -رف الصش -ح -ي ب -ا◊ي
بسشبب غياب الصشيانة ،ما
جعلها تعرف حالة كارثية
اأره -قت ا◊ي -اة ال -ي -وم -ي-ة
للمواطن.Ú
ك -م -ا ن -اشش -د السش-ك-ان ‘
تصش - - - -ري - - - -ح لـ»الشش - - - -عب»
بضش- -رورة ال -ت -دخ -ل لإع -اة
الع-ت-ب-ار ل-ط-رق-ات-ه-ا التي
ت- -غ- -زوه- -ا ا◊ف- -ر وال- -ت- -ي
ت- - -ت- - -ح- - -ول ‘ ك- - -ل م - -رة
ت -تسش -اق-ط ف-ي-ه-ا الأم-ط-ار
اإ ¤برك لÓأوحال وتششّوه
اŸن -ظ -ر ا÷م -ا‹ ل-ل-ح-ي،
فضش Óعن الأعطاب التي
تلحق باŸركبات.
من جهة اأخرى ،اأعرب
سش -ك -ان ا◊ي ع -ن مشش -ك-ل
غ- - -ي - -اب اإشش - -ارات اŸرور
وك - - - - - -ذا اّŸم - - - - - -هÓ- - - - - -ت
ال -عشش -وائ -ي -ة ال-ت-ي  ⁄ي-ت-م
م- - - -راع- - - -اة اŸق - - -اي - - -يسس
اŸع- - -م- - -ول ب- - -ه - -ا خ Ó- -ل
ا‚ازه - - -ا ،ح - - -يث ب- - -اتت
تشش- - -ك- - -ل خ - -ط - -را ع - -ل - -ى
اأصشحاب اŸركبات.
م- -ن ج- -ه- -ة اأخ- -رى ،ط- -رح
عدد من الششباب البلدية
‘ تصش - -ري - -ح لـ «الشش - -عب»
مششكل اŸرافق الÎفيهية
ال -ت -ي ت-ع-رف ن-قصش-ا ك-بÒا
والتي اأّزمت الوضشع اأك،Ì
ن- - -ظ - -را Ÿا ط - -ال ه - -وؤلء
الششباب من تهميشس حول
حياتهم اإ ¤جحيم ،على

حد تعبÒهم ،على غرار
دار ال - -ث - -ق - -اف - -ة وق - -اع - -ة
الأنÎنت وك- - - - -ذا ن - - - -قصس
ا◊دائ -ق وب-عضس الأم-اك-ن
اÿاصش- - - -ة ب- - - -ت- - - -ج- - - -م - - -ع
اŸواط- - - - -ن Úوا÷ل- - - - -وسس
فيها.
ك -م -ا ي -ع -ا Êا◊ي م -ن
غ- -ي- -اب ق- -اع- -ة م- -ت- -ع -ددة
ال- - -ري - -اضش - -ات م - -ن اأج - -ل
‡ارسش- - -ة ري- - -اضش- - -ت- - -ه- - -م
اŸفضشلة للمحافظة على
لياقتهم البدنية من جهة
والÎفيه عن اأنسشفهم من
ج- -ه- -ة اأخ -رى خ -اصش -ة م -ا
تعلق Ãمارسشة كرة القدم
حيث  ⁄يسشتفد ا◊ي من
ملعب جواري على غرار
ج -ل اأح -ي-اء ال-ع-اصش-م-ة م-ا
دف -ع ب -ه -وؤلء الشش -ب-اب ا¤
اسشتعمال اأحياء العمارات
اأو ب - - - -عضس السش - - - -اح - - - -ات
ال - -ف - -ارغ - -ة ‘ ل- -عب ك- -رة
ال-ق-دم م-ث ،Ó-ع-ل-ى ال-رغم
م- -ن اأن- -ه- -ا –ت -وي ع -ل -ى

مناطق تصشلح فيها اإقامة
وتشش-ي-ي-د مÓ-عب ري-اضشية
جد رائعة.
ع- -ل- -ى وق- -ع ه -ذا ال -ك -م
الهائل من اŸششاكل التي
يتخبط فيها سشكان لوناب
ب-جسش-ر قسش-ن-طينة ،يناششد
اŸواط - - - -ن- - - -ون ا÷ه- - - -ات
اŸع- -ن- -ي- -ة م- -ن سش- -ل -ط -ات
ﬁلية ولئية وعلى راأسشها
ال -وا‹ اŸن -ت-دب بضش-رورة
الإسش -راع م -ن اأج -ل اإع-ادة
الع- - -ت - -ب - -ار ل - -ه - -ذا ا◊ي
والعمل على تهيئته بششكل
يسشمح له باسشتعادة الوجه
الÓئق به ويعكسس جمال
ب- - -ل - -دي - -ات ال - -ع - -اصش - -م - -ة
البيضشاء ،على غرار اإعادة
تهيئة طرقات ا◊ي التي
ت - -ع - -رف ت - -ده - -ورا ك- -بÒا
وŒسش-ي-د م-راف-ق ت-ن-م-وي-ة
ري -اضش -ي -ة م -ن شش -اأن -ه -ا اأن
ت -غ Òم -ن ال-وج-ه ا÷م-ا‹
ل -ل -م -دي -ن -ة م -ع ت-خصش-يصس
منششاآت ترفيهية.

شسارك ‘ ألعملية  265صسياد من  12جمعية ﬁلية

القضس ـ ـاء ع ـ ـ ـلى  424خنزير بري
بغاب ـ ـ ـ ـات سسيـ ـ ـ ـ ـدي بلعبـ ـ ـ ـ ـاسس

بهذه الولية ،بسشبب عدم اأخذ
ه- -ذه اŸن- -ت- -ج- -ات ح -ق -ه -ا ‘
العÓ- -م ال- -ث -ق -ي -ل ‘ اÛال
الÎويجي لأسشباب مادية ،اإ¤
جانب اكتسشاح هذه اŸهنة من
ط -رف ب-عضس ال-دخÓ-ء ال-ذي-ن
عملوا على تششويه سشمعة هذا
النششاط.
صش-رح ال-عشش-اب ح-م-ي-د بـاأن-ه
م- -وؤسشسش -ت -ه ت -رى ال -زائ -ر ل -ه -ا
كمريضس وليسس كزبون ،كاششفا
‘ ه -ذا الصش -دد ب -اأن ال -زب -ون
ي- -ط -لب الأدوي -ة اŸسش -ت -وردة،
داعيا اإ ¤اخضشاع هذه اŸهنة
اإ ¤تقن Úخاصس بها للرقي
بها وبقصشد التفرقة ما ب Úما
ه -و عشش -اب ح -ق -ي -ق -ي ،وب-ائ-ع
ت - -واب - -ل ،وب Úم - -ا ه- -و راق- -ي
وحجام.
ت- - - -رى الآنسش - - -ة (ل.ع) اط - - -ار
ب-ال-ولي-ة ،ب-اأن-ه-ا ت-فضشل ششراء
الأعشش-اب ال-ط-ب-ي-ة ل-ن-ج-اع-تها
ول- -ك- -ون- -ه -ا ط -ب -ي -ع -ي -ة ،اأي اأن

اسش- - -ت- - -ع - -م - -ال - -ه - -ا ‘ اÛال
ال -عÓ-ج-ي ق-د ي-ن-ف-ع ول يضش-ر
‘ ح -ال -ة الإل -ت -زام ب-ال-ك-م-ي-ة
اŸوصش - -وف- -ة ،مششÒة ‘ ه- -ذا
السش-ي-اق ب-اأن-ه-ا تسش-ت-ع-م-ل هذه
الأعشش- - -اب م- - -ن- - -ذ ن- - -ع - -وم - -ة
اأضش -اف -ره -ا سش -واء ك -انت ه-ذه
اŸواد «م -ن -اق -ي-ع « اأو م-راه-م
ج -ل-دي-ة ،وق-د لح-ظت ن-ت-ائ-ج
كبÒة ‘ معظمها.
ب ّ- -ر رت ه - -ذه اŸت- -دخ- -ل- -ة
اسش- -ت- -ع- -م- -ال -ه -ا ل -ه -ذه اŸواد،
ل- -ك -ون -ه -ا ل –ت -وي ع -ل -ى اأي
م-واد ك-م-ي-ائ-ي-ة ،م-وضش-حة باأن
توجهها لإقتناء هذه اŸواد،
ه - - -و م- - -ن ب- - -اب الإق- - -ت- - -ن- - -اع
الشش-خصش-ي وم-ن م-ن-ط-ل-ق اأنها
طبيعية ول توؤثر على صشحة
الإنسش -ان ،م -ث -ل م -ا ه-و ا◊ال
ب- -ال- -نسش- -ب- -ة اŸواد ال- -ط- -ب- -ي- -ة
الأخرى التي تنجم عنها اآثار
جانبية من ح Úلآخر.
–صشي جهات ﬂتصشة بولية

اŸدي- -ة ال- -ن- -اشش- -ط ‘ Úه -ذا
اŸيدان بنحو  76متدخ‘ Ó
بيع الأعششاب الطبية وا◊مية
ال-غ-ذائ-ي-ة بالتجزئة ،يتّو زعون
ع- -ل -ى دوائ -ر ال -ولي -ة ،وه -ذا
ب- -حسشب اأه- -م- -ي -ة ال -ك -ث -اف -ات
السش -ك -ان -ي -ة ،وي-ت-م-رك-ز ه-وؤلء
ال -ب-اع-ة ب-ه-ذه ال-دوائ-ر بشش-ك-ل
كب ،Òكما يتخّذ ‡ثلو بعضس
اŸارك - - - - -ات ال- - - - -ع- - - - -اŸي- - - - -ة
م - -ق - -رات تسش- -وي- -ق- -ي- -ة ل- -ه- -م
ب- -ع- -اصش- -م- -ة ال -ولي -ة ‘ ،حÚ
يÓحظ قلة من الأطباء من
يصش- -ف- -ون م -ن -ت -ج -ات ال -طب
ال- -ب- -دي- -ل ،ع- -دا واح- -د ب- -اتت
ششهرته تتعدى حدود عاصشمة
ال- -ت- -ي- -ط- -ري Èÿت- -ه ‘ ه -ذا
اÛال ،فيما تلقى اŸكمÓت
الغذائية رواجا كبÒة بسشبب
ان- - -تشش- - -ار ق- - -اع- - -ات ك- - -م- - -ال
الأجسشام.

آŸدية :م .آأم Úعباسس

أسسفرت حمÓت ألصسيد ألÈي ألتي باشسرتها ﬁافظة ألغابات لو’ية سسيدي
بلعباسس ،بالتنسسيق مع فيدرألية ألصسيادين ،وÃشساركة  12جمعية معتمدة ‘
ميدأن ألصسيد عن ألقضساء على  424خنزير بري.
حواششات الصشيد الإدارية
ال -ت -ي اأق -ي -مت ع Èاأرب -ع-ة
م - -راح - -ل مسشت ﬂت- -ل- -ف
اŸن- -اط- -ق ال- -ت -اب -ع -ة لـ 15
دائ - -رة ب - -ك- -ل م- -ن ت- -نÒة،
سش- -ي- -دي ◊سش- -ن ،م- -ري -ن،
مصش -ط -ف -ى ب -ن اب -راه -ي-م،
سشفيزف ،ع ÚالÈد ،ابن
باديسس ،تÓغ ،سشيدي علي
ب -ن ي-وب ،م-ولي سش-ل-يسش-ن
ودائرة مرحوم».
م -ك -نت ال -ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ي
ششارك فيها اأزيد من 265
صش -ي-اد ،م-ن ال-قضش-اء ع-ل-ى
 424خنزير بري ،بغابات
ال -ع-م-ارن-ة ،غ-اب-ة م-كسش-ي،
غ- -اب- -ة م- -ك- -درة ،غ- -اب- -ات
ت- - -ي- - -فÓ- - -سس بضش- - -واح- - -ي
شش -ي-ت-وان ،غ-اب-ات ا◊ب-ارة ال -وط -ن-ي-ة وال-ولئ-ي-ة ،ك-م-ا ج- -م -ع -ي -ة ال -ف -ه -د ل -ت Ó-غ،
Ãولي سش- -ل- -يسش- -ن ،غ -اب -ة تسش - - - - -ب- - - - -بت ‘ اإتÓ- - - - -ف ج -م -ع-ي-ة ح-ج-ل-ة ال-هضش-اب
اÿدي -دة Ãري -ن ،غ -اب -ات اÙاصش - -ي - -ل ال - -زراع- -ي- -ة ل-لضش-اي-ة ،ج-م-ع-ي-ة اليمامة
ت-افسش-ور ،غ-اب-ة اسش-طنبول لبعضس الفÓح.Ú
العباسشية ،جمعية الطيبي
ب-الضش-اي-ة ،سش-ي-دي ششعيب ،م-ن ا÷م-ع-ي-ات اŸشش-اركة ال- -ع- -رب -ي Ãصش -ط -ف -ى ب -ن
وال- -ع- -دي- -د م- -ن اŸن -اط -ق ‘ ا◊ملة جمعية ا◊ملة ب -راه -ي -م وج -م -ع -ي-ة اأرنب
الغابية التي عرفت تكاثرا ال -ع -ب -اسش -ي -ة ،ج-م-ع-ي-ة اأي-ل الصشقيع بالضشاية وجمعية
ك -بÒا ل -ه -ذا الصش -ن -ف م -ن سش -ف-ي-زف،ج-م-ع-ي-ة ال-ث-ن-ي-ة مولي الطيب بتافسشور.
ا◊ي -وان -ات ،وال -ت -ي ظ-لت ل-ع ÚالÈد،ج-م-ع-ي-ة النسشر
ت -ه ّ-د د سش Ó-م -ة السش-ائ-ق Úال- - -ذه- - -ب- - -ي ل Íب - -اديسس،
Ãخ - -ت - -ل - -ف ال - -ط - -رق - -ات

سسيدي بلعباسس :غ.
شسعدو

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإ’–اد اأ’وروبي منشصغل من سصوء معاملة معتقلي ““اكد Ëإايزيك““

مطابقة Ÿبادئ وأأهدأف ميثاق أأل· أŸتحدة““.
نّدد ألنائب أألوروبي جوأو فÒيرأ ‘ سسؤوأل
وجهه للجنة أألوروبية بظروف أإلعتقال و–ويل
أŸعتقل 31 ‘ Úأأوت أŸاضسي من سسجن سس Óإأ¤
سسجن آأخر يبعد أأك Ìمن  1200كم عن مقر إأقامة
عائÓتهم.
ت -دخ -لت ق -وأت أإلح -ت Ó-ل أŸغ -رب-ي-ة ب-ال-ق-وة
لتفكيك ﬂيم أŸقاومة أكد Ëإأيزيك أŸكون من
ح- -وأ‹  20.000صس-ح-رأوي ل-ل-دف-اع ع-ن ح-ق-وق-هم
أإلقتصسادية و أإلجتماعية وألثقافية Ãا فيها أ◊ق
‘ ت- -ق- -ري- -ر أŸصس Òوح- -ق أل- -تصس- -رف ب -ح -ري -ة ‘
موأردهم ألطبيعية.
ب -حسسب أŸن -ظ -م -ات غ Òأ◊ك -وم -ي -ة ،ف -إان 25
مدنيا صسحرأويا ‡ن يعرفون أليوم بـ ““›موعة

دعوات دولية للتهدئة

أاك -د ا÷يشش ال -ل -ي -ب -ي ،سص -ي -ط-رت-ه
الكاملة على منطقة الهÓل النفطي،
وسصعيه Ÿواصصلة عملياته العسصكرية
لسصاسصية للمليشصيات
لتشصمل اŸعاقل ا أ
اŸسص- -ل- -ح- -ة ‘ ،وقت سص- -ي -ط -رت ق -وات
حكومة الوفاق على مقرات جديدة
‘ العاصصمة طرابلسش.
“ك -نت أل -ق-وأت أل-ل-ي-ب-ي-ة م-ن أسس-ت-ع-ادة
سسيطرتها على أŸوأنئ ألنفطية شسمال
وسسط ليبيا ،عقب عملية عسسكرية شساملة
ب-ح-ري-ة ،ج-وي-ة وب-ري-ة ب-اشس-رت-ه-ا ،صس-ب-ي-حة
لول.
أأمسس أ أ
لن -ب -اء أل-ل-ي-ب-ي-ة Ãدي-ن-ة
ن -ق -لت وك -ال -ة أ أ
ألبيضساء عن مدير مكتب إأعÓم ألقيادة
أل -ع -ام -ة خ -ل -ي -ف -ة أل -ع -ب -ي -دي ““إأن أل -ق -وأت
أŸسس-ل-ح-ة أل-ل-ي-ب-ي-ة ح-ررت ألهÓل ألنفطي
بالكامل ،وتبسسط سسيطرتها عليه وتÓحق
لرهابية أŸنهارة““.
فلول أ÷ماعات أ إ
يذكر أأن ألقائد ألعام للقوأت أŸسسلحة
أل -ل -ي -ب-ي-ة أŸارشس-ال خ-ل-ي-ف-ة ح-ف ،Îأأصس-در
تعليماته ،صسباح ألثÓثاء ،بتحرير ألهÓل
ألنفطي من أŸليشسيات أŸسسلحة أŸسسماة
سسرأيا ألدفاع عن بن غازي ألتي يعتÈها
إأرهابية .قال ألعقيد أأحمد أŸسسماري،
أŸتحدث باسسم أ÷يشس ألليبي ،أأن حصسيلة
أŸوأجهات بلغت  10قتلى و 18مصسابًا ،من
لشسارة إأ ¤كون تلك أ◊صسيلة تخصس
دون أ إ
قوأته وحدها أأم ألطرف ألثا.Ê
–دث أŸسسماري ،عن تفاصسيل خطة
أŸعركة ،بالقول إأن قوأته –ركت ،صسباح
ألثÓثاء ،من أأربعة ﬁاور رئيسسية بهدف
تقليل زمن أŸعركة ،و“كنت من ألدخول
بشسكل مباشسر وتأام ÚأŸناطق ألصسناعية،
وقال ““ألضسربة كانت قاضسية““.
ع ÈأŸتحدث ،عن نية أ÷يشس ألليبي
مطاردة أŸيليشسيات أŸسسلحة إأ ¤معاقلها
ق -ائ ““ :Ó-وأصس -ل -ن -ا م -ط -اردة ق-وأت سس-رأي-ا
أل -دف -اع ع -ن ب -ن -غ -ازي““ ،إأ ¤م-عسس-ك-رأت-ه-م
ألرئيسسية ،وألقوأعد ألتي أنطلقوأ منها““،
‘ إأشسارة إأﬁ ¤افظة أ÷فرة.
كانت قوأت حف Îقد خسسرت ،ميناءي
““ألسسدرة““ و«رأأسس لنوف““ Ãنطقة ألهÓل
لضس-اف-ة إأ ¤ب-ل-دت-ي ب-ن جوأد
أل-ن-ف-ط-ي؛ ب-ا إ
وألنوفلية ،إأثر هجوم مفاجئ شسنه مقاتلو

عا⁄
 Èال
ع

““سسرأيا ألدفاع عن بنغازي““ ‘  3مارسس
أŸاضسي.

دعوات للتهدئة
‘ أŸقابل دعا سسفرأء فرنسسا وإأيطاليا
وبريطانيا وألوليات أŸتحدة لدى ليبيا،
لع -م -ال أل -ق-ت-ال-ي-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة
إأ ¤وق -ف أ أ
ألهÓل ألنفطي وŒنب أأي أأفعال Áكنها
إأ◊اق ألضس -رر ب -ال -ب -ن -ي -ة أل-ت-ح-ت-ي-ة ل-ق-ط-اع
ألنفط ،بحسسب بيان مشسÎك.
ق-ال-وأ ‘ أل-ب-ي-ان““ ،إأن أل-ب-ن-ي-ة أل-ت-حتية
ألنفطية وإأنتاج صسادرأت وعوأئد ألنفط،
جميعها تخصس ألشسعب ألليبي كافة““.
أأك -دوأ ع -ل -ى ضس -رورة ““أأن ت -ب-ق-ى ت-لك
لشس- -رأف
أŸنشس - -آات أل - -ن - -ف - -ط - -ي- -ة –ت أ إ
أ◊صسري للمؤوسسسسة ألوطنية للنفط ،وفقا
لمن ألدو‹ رقم  2259و
لقرأري ›لسس أ أ
.““2278

مواجهات جديدة وإاصصابة الغويل
Œددت ألشس -ت -ب -اك-ات أŸسس-ل-ح-ة بÚ
قوأت حكومة ألوفاق ألوطني وأŸليشسيات
أŸسس -ل -ح -ة أل -ت -اب-ع-ة Ÿا يسس-م-ى ب-ح-ك-وم-ة
لن-ق-اذ أŸن-ت-ه-ي-ة ولي-ت-ه-ا .وأأع-لنت وزأرة
أ إ
ألدأخلية ‘ حكومة ألوفاق أŸعÎف بها
دولياً وألتي يÎأأسسها فايز ألسسرأج ،أأمسس،
ح -ال -ة ألسس -ت -ن -ف -ار أل -قصس -وى ‘ صس -ف-وف
أأج-ه-زت-ه-ا ‘ أل-ع-اصس-م-ة ،م-ؤوك-دة أسس-تمرأر
لم -ن -ي -ة أل -ه -ادف -ة ل -ط -رد
ع- -م- -ل- -ي- -ات- -ه- -ا أ أ
أÛم -وع -ات أŸسس -ل -ح -ة أل -ت -ي وصس -ف-ت-ه-ا
““باÿارجة عن ألقانون““.
سسيطرت قوأت حكومة ألوفاق ألوطني
ل· أŸتحدة ‘ طرأبلسس
أŸدعومة من أ أ
على ›مع كان يشسغله رئيسس ما يسسمى
لنقاذ بعد قتال عنيف أمتد إأ¤
حكومة أ إ
عدة مناطق بالعاصسمة ألليبية ‘ ألسساعات
لو ¤من يوم أأمسس.
أ أ
أأعلنت مصسادر ليبية عن إأصسابة رئيسس
لنقاذ خليفة ألغويل،
ما يسسمى حكومة أ إ
وكشسف أأحد مسستشساريه ألغويل أأنها إأصسابة
بسسيطة ‘ إأحدى قدميه جرأء أŸوأجهات
ألتي شسهدتها قصسور ألضسيافة.

ضصم قوات أاوسصيتيا

@ م-وسص-كو :صس-ادق أل-رئ-يسس
أل - -روسس - -ي ،ف Ó- -د ÒÁب - -وت ،Úع- -ل- -ى
أت-ف-اق-ي-ة م-ع ج-م-ه-وري-ة أأوسس-ي-ت-ي-ا أ÷ن-وب-ية
بشس- -أان أنضس- -م- -ام ب- -عضس أل- -وح- -دأت م- -ن ج- -يشس
أ÷م -ه -وري -ة إأ ¤ق -وأم أل -ق -وأت أŸسس-ل-ح-ة أل-روسس-ي-ة،
حسسبما أأفاد به أإلعÓم ألروسسي.

مقتل  800عامل ‘ ال ّصصحة
@ دمشصق :قتل أأزيد من  800من ألعامل› ‘ Úال

أكد Ëإأيزيك““ ” ،إأيقافهم عقب هذه ألحدأث
وقضسى أأغلبهم  26شسهرأ ‘ أ◊بسس أŸؤوقت“ .ت
ﬁاكمة هؤولء أŸعتقل ‘ Úفيفري  2013بالرباط
من طرف ﬁكمة عسسكرية رغم أأنهم مدنيون وهذأ
خرق للقانون ألدو‹.
نسسبت لهم تهمة تكوين منظمة إأجرأمية تهدف
إأ ¤ألقيام بأاعمال عنف ضسد ألقوأت أŸغربية حيث
حكم على ألبعضس منهم بـ  20سسنة سسجنا و بالسسجن
أŸؤوبد ‘ حق أآلخرين .أأشسارت أŸنظمة غÒ
أ◊كومية ““هيومن رأيتسس ووتشس““ إأ ¤أأن ›موعة
أأك -د Ëإأي -زيك ” إأي -ق -اف -ه -م و إأدأن -ت-ه-م ب-ن-اًء ع-ل-ى
أإلعÎأفات ألتي أأدلوأ بها للشسرطة –ت طائلة
ألتعذيب.

بعد منح الŸÈان حق
التصصويت للقوات النظامية

ا÷يشس الليبي يسصتعيد الهÓل النفطي

اتصصا’ت بتونسس لتحديد
موعد أاول انتخابات بلدية

–ديد موعد ا’نتخابات
@ سصيول :أأعلنت أ◊كومة ألكورية أ÷نوبية ،أأمسس،
عزمها إأجرأء ألنتخابات ألرئاسسية ألـ  ‘ 19تاريخ ألبÓد،
يوم  9ماي أŸقبل ،وهو موعد مبكر عما كان ﬁددأ ‘
ألسسابق ،نظرأ إلقالة ألرئيسسة ألسسابقة بارك كون هيه من
منصسبها.

الفسصاد يÓحق اŸرشصح Úاأ’وفر حظا للرئاسصة الفرنسصية
ماكرون يدخل دائرة ا’تهام بعد فيون ولوبان

“ضص- -ي ح -م -ل -ة
النتخابات
الرئاسصية
ال -ف -رنسص -ي -ة ع -ل -ى
خ- - -ط - -ى السص - -ب - -اق
لم - - -ري - - -ك- - -ي إا¤
ا أ
لب - -يضش
ال- - -ب - -يت ا أ
ع - - - - - - - - - - - - - - -ام 2016
ﬁف-وف-ة ب-ال-ك-ثÒ
م - -ن ““ال - -فضص - -ائ - -ح““
وشص -ب-ه-ات ال-فسص-اد،
التي  ⁄يسصلم منها
ك- - -ب- - -ار اŸرشص - -حÚ
ل - - -دخ - - -ول قصص - - -ر
لل -ي-زي ،آاخ-ره-م
ا إ
إاÁان-وي-ل م-اكرون
لوفر حظا
الذي تضصعه اسصتطÓعات الرأاي ا أ
للرئاسصة‡ ،ا أاثار اسصتياء الشصارع الفرنسصي.
دخل ماكرون ،مرشسح ألوسسط ألذي يرفع شسعار
““ل  ÚÁول يسسار““ دأئرة شسبهات ألفسساد بعد أأن
أأكدت ألهيئة ألعليا لشسفافية أ◊ياة ألعامة وجود
ألتباسس ب Úألدخل أŸا‹ لوزير ألقتصساد ألسسابق،
وب Úرصس - -ي - -ده أل - -ذي صسّ- -رح ب- -ه ب- -ع- -د ت- -رشس- -ح- -ه
لÓنتخابات.
ووفق ما نشسرته صسحيفة ““لوفيغارو““ ،فإان ألهيئة
تركز على هذأ أللتباسس ،حيث قدر دخل ماكرون
زعيم حركة ““إأ ¤أألمام““ وأŸوظف ألسسابق ‘ بنك
روتشسيلد ،ب Úسسنتي  2012- 2009بنحو مليونÚ
و 800أألف يورو ،بينما صسرح بدخل صساف يقدر
بـ 200أألف يورو.
أسستغل أأنصسار أليم ÚأŸتطرف هذه ألنقطة
وبدأأوأ يروجون Ÿا يسسمونه ““فسساد ماكرون““ وكانوأ
ق-د ب-ع-ث-وأ ب-رسس-ال-ة ل-ل-ه-ي-ئ-ة أل-ع-ل-ي-ا لشس-فافية أ◊ياة
ألعامة شسككوأ فيها بصسحة ما صسّرح به ماكرون عن
وضسعه أŸا‹.

اتهامات با÷ملة

أأكد رئيسس ““ألهيئة ألعليا أŸسستقلة لÓنتخابات““ ‘ تونسس ‘
أجتماع حضسره رئيسس أ◊كومة ألتونسسية ،يوسسف ألشساهد ،وعدد
من ‡ثلي أألحزأب ألسسياسسية أأن أŸسساعي حثيثة لتحديد موعد
أأول أنتخابات بلدية Œرى بعد ألطاحة بالنظام ألسسابق ،بعد أأن
تعذر إأجرأؤوها ‘ ربيع  2016بسسبب أÓÿف حول منح قوأت
أ÷يشس وأألمن حق ألتصسويت من عدمه فيها.
تكثفت ألتصسالت ‘ تونسس لتحديد موعد أأول أنتخابات
ب -ل -دي-ة Œرى ب-ع-د ت-غ-ي Òأل-ن-ظ-ام ،وأل-ت-ي سس-يسس-م-ح ل-ل-عسس-ك-ريÚ
وعناصسر ألشسرطة باŸشساركة فيها ،وترأوحت ألقÎأحات بÚ
إأجرأئها ‘ أأوأخر ألعام  2017أأو أأوأئل ألعام .2018
كانت أ◊كومة أأعلنت ‘ ربيع  2016أأن ألنتخابات ألبلدية
سستجرى ‘ مارسس  ،2017لكن تعذر ذلك بسسبب خÓفات ‘
ألŸÈان أسستمرت نحو عام حول منح قوأت أ÷يشس وأألمن حق
ألتصسويت من عدمه ‘ ألنتخابات.
ق -ال شس -ف -ي -ق صس -رصس -ار رئ -يسس ““أل -ه -ي -ئ -ة أل -ع -ل -ي-ا أŸسس-ت-ق-ل-ة
لÓنتخابات““ ألثÓثاء ‘ أجتماع حضسره رئيسس أ◊كومة يوسسف
ألشساهد و‡ثلو أأحزأب سسياسسية ““ما زألت إأ ¤أليوم أإلمكانية
قائمة لتنظيم ألنتخابات سسنة .““2017
أقÎح صس -رصس -ار إأج -رأء ألن -ت -خ -اب -ات أل -ب -ل -دي-ة ‘ ألسس-ادسس
وألعشسرين من نوفم Èألقادم ،على أأن ““يكون تصسويت ألعسسكريÚ
وأألمني ‘( Úهذه أ◊الة) يوم  19نوفم.““È
‘  31ج-ان-في  ،2017أأدخ -ل ألŸÈان ت -ع -دي Ó-ع-ل-ى ق-ان-ون
ألنتخابات أأعطى Ãوجبه قوأت أ÷يشس وأألمن ألتي  ⁄يسسبق
لها ألقÎأع منذ أسستقÓل ألبÓد سسنة  ،1956حق ألتصسويت ‘
ألنتخابات ألبلدية““ دون سسوأها““.
أأضساف شسفيق صسرصسار ““Áكن للضسرورة قبول بعضس ألتأاجيل
لتكون ألنتخابات ‘ ألنصسف أألول من شسهر ديسسم،)2017( È
رغم أأن حالة ألطقسس (ألشستاء) Áكن أن تع ّسسر تنظيم ألنتخابات
باŸناطق ألدأخلية (ذأت ألتضساريسس) ألوعرة““ .تابع ““‘ حالة
Œاُوز تاريخ ديسسم ،2017 Èسسيكون أŸوعد ‘ مارسس .““2018
ق -ال ““ُي -ع -تŒ Èاوز سس -ن-ة  2017ل-ت-ن-ظ-يم ألنتخابات ألبلدية
مؤوشسرأ سسيئا بالنسسبة إأ ¤تونسس““ ،ألنه ““سستمر  4سسنوأت على
إأصسدأر ألدسستور ألتونسسي (أ÷ديد) دون أأي تطبيق للباب ألسسابع
(من ألدسستور ،أŸتعلق بالسسلطة أÙلية) ،وهذأ يعني عجزأ عن
ألتقدم ‘ ألنتقال ألدÁقرأطي““.
أأكد أن هيئته ““جاهزة““ لتنظيم ألنتخابات ألبلدية ‘ ،2017
مشسددأ على ضسرورة ““أأن نخرج هذأ أألسسبوع بتاريخ ﬁدد““ لها.
إأثر أإلطاحة بالنظام ألسسابق ‘  14جانفي  ” ،2011حل
أÛالسس ألبلدية ‘ تونسس وأسستبدألها بـ«نيابات خصسوصسية““
تعيّنها ألسسلطات إلدأرة ألشسأان أليومي ألبلدي.

ألصسحة ،خÓل أ◊رب ‘ سسوريا بحسسب ما أأكدته درأسسة
دول -ي-ة ،وأأع-ل-ن ب-اح-ث-ون دول-ي-ون أأن غ-ال-ب-ي-ت-ه-م ق-ت-ل-وأ‘ ،
ت-ف-جÒأت أسس-ت-ه-دفت مسس-تشس-ف-ي-ات وع-م-ليات إأطÓق نار
وغÒها منذ .2011
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لليزي اÙفوفة بالفضصائح
طريق ا إ

جّدد دعمه ◊ق الشصعب الصصحراوي ‘ تقرير مصصÒه

لوروب-ي-ة
أاك -دت رئ-يسص-ة ال-دب-ل-وم-اسص-ي-ة ا أ
لوروبي
ل–اد ا أ
فيديريكا موغÒيني ،أان ا إ
ي - -ت - -اب - -ع ع - -ن ك - -ثب وضص - -ع - -ي - -ة اŸع- -ت- -ق- -لÚ
الصصحراوي Úلكد Ëايزيك ،منذ توقيفهم
لوروبي
ل–اد ا أ
سصنة  ،2010مشصÒة إا ¤أان ا إ
لتهامات
لطاŸا ““أاعرب عن انشصغاله““ حيال ا إ
بسص -وء اŸع -ام -ل -ة وال Ó-ع -ق-اب ‘ إاط-ار ا◊وار
السصياسصي مع اŸغرب.
‘ ردها على ألنائب أألوروبي جوأو فÒيرأ
بخصسوصس ظروف أعتقال ألسسجناء كتبت ألسسيدة
م -وغÒي -ن -ي أأن ““أإل–اد أألوروب -ي ي -ت -اب -ع وضس-ع-ي-ة
معتقلي أكد Ëأيزيك منذ توقيفهم““.
–Óاد أألوروبي
أأوضسحت أŸمثلة ألسسامية ل إ
أŸكلفة بالشسؤوون أÿارجية وألسسياسسة أألمنية أأن
‡ثل Úعن وفد أإل–اد أألوروبي بالرباط يجرون
ل -ق -اءأت م -ن -ت -ظ -م -ة م-ع أأعضس-اء أÛلسس أل-وط-ن-ي
Óط Ó-ع ع -ل-ى صس-ح-ة
أŸغ -رب -ي ◊ق -وق أإلنسس -ان ل  -إ
ألسسجناء و ظروف أعتقالهم.
ك- -م -ا ” إأج -رأء ““ل -ق -اءأت ‘ ه -ذأ ألشس -أان م -ع
أ÷م -ع-ي-ة ألصس-ح-رأوي-ة لضس-ح-اي-ا أن-ت-ه-اك-ات ح-ق-وق
أإلنسسان““ ،أسستنادأ للمسسؤوولة أألوروبية.
أأكدت رئيسسة ألدبلوماسسية أألوروبية أأن أإل–اد
أألوروب- -ي ““ل- -ط -اŸا أأع -رب ع -ن أنشس -غ -ال -ه““ ح -ي -ال
أإلت -ه -ام -ات بسس -وء أŸع-ام-ل-ة وألÓ-ع-ق-اب ‘ إأط-ار
أ◊وأر ألسسياسسي مع ألسسلطات أŸغربية.
جّ- -ددت ألسس- -ي- -دة م- -وغÒي- -ن -ي دع -م أإل–اد
·Ó
أألوروبي للجهود ألتي يبذلها أألم Úألعام ل أ
أŸتحدة قصسد ““ألتوصسل إأ ¤حل سسياسسي عادل
ودأئم ومقبول من ك Óألطرف Úيضسمن حق ألشسعب
ألصسحرأوي ‘ تقرير مصسÒه ‘ إأطار أتفاقات

ألعدد
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فتح ألقضساء ألفرنسسي –قيقا ضسد ماكرون،
لÓشستباه بتصسرفات غ Òقانونية إأثر تقرير قدمته
أل-ت-ف-ق-دي-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-م-ال-ي-ة أل-تي تشستبه ‘ حصسول
ﬁاب -اة خ Ó-ل ت-ن-ظ-ي-م م-اك-رون ل-ق-اء م-ع م-ق-اولÚ
ف -رنسس -ي ‘ Úلسس ف -ي -غ -اسس بـال -ولي -ات أŸت -ح-دة
أألمريكية.
ذكرت صسحيفة ““ لوكانار أأنشسيني““ ألفرنسسية أأن
شس -رك -ة ““ب -ي -زن -يسس ف -رأنسس““ ،أŸرت -ب -ط -ة ب-وزأرت-ي
ألقتصساد وأŸالية ،منحت عقدأ بقيمة  380أألف
ÓعÓ-ن
ي -ورو خ Ó-ل أل -رح -ل -ة ل -وك -ال-ة ““ه-اف-اسس““ ل -إ
وألعÓقات ألعامة دون ألنظر ‘ عطاءأت أأخرى.
كان ماكرون ،وأجه شسائعات جرى ترويجها خÓل
ألفÎة أŸاضسية ،عن كونه شساذأ ،وهو ينفيه دأئما،
م -ت -ه -م -ا وسس -ائ -ل أإلع Ó-م أل -روسس -ي -ة وم -ن -افسس -ي -ه
بÎويجها.
أرتفعت أأسسهم ماكرون ‘ سسباق ألرئاسسة -كما
ت-ظ-ه-ره-ا ن-ت-ائ-ج آأخ-ر أسس-ت-طÓ-ع-ات ل-ل-رأأي -ع-ل-ى
خ -ل -ف -ي -ة ألسس-ق-وط أŸدوي Ÿرشس-ح ““أ÷م-ه-وري““Ú
فرنسسوأ فيون جرأء فضسيحة ألفسساد ،ألتي طالت
زوجته ضسمن ما عرف بقضسية ““ألوظائف ألوهمية““.

فيون قيد التحقيق ولوبان اŸسصتفيد اأ’كÈ
ك -ان أل -قضس -اء أل-ف-رنسس-ي ق-د وضس-ع ف-ي-ون ق-ي-د
ألتحقيق رسسميا بتهمة تبديد وسسوء أسستغÓل أŸال
ألعام ،حيث يتهم باختÓسس أأموأل عامة ‘ إأطار
ألتحقيق ‘ شسبهات بوظائف وهمية أسستفادت منها
زوجته وولدأه.
وي ّصس -ر ف -ي -ون ع -ل -ى م -وأصس-ل-ة سس-ب-اق أل-رئ-اسس-ة،
متجاوزأ آأثار ““ألفضسيحة““ ألتي عصسفت بحظوظه
‘ أل- -وصس -ول أ ¤أإلل -ي -زي رغ -م أأن -ه ك -ان أŸرشس -ح
أألوفر حظا ،فيما يؤوكد ألوزير أألول أألسسبق أأنه ⁄
يسستغل أŸال ألعام ،وأأنه أسستعان ببعضس أأقربائه
أسستنادأ Ÿبدأأ ألكفاءة ،مثلما يفعل ثلث ألŸÈانيÚ
ألفرنسسي ،Úعلى حد قوله.
م -ن -حت ““سس -ق -ط -ة““ ف -ي-ون ه-ذه دم-اء ج-دي-دة
لزعيمة حزب أ÷بهة ألوطنية مارين لوبان ،ألتي
تضسعها معظم أسستطÓعات ألرأأي ‘ أ÷ولة ألثانية
من ألنتخابات أŸزمعة ‘  7ماي أŸقبل رغم
شسبهات ألفسساد ألتي طالتها أأيضسا ،ورفع ألŸÈان
أألوروبي أ◊صسانة عنها لنشسرها صسورأ لضسحايا

جواز مشصÎك
@ إافريقيا :تعتزم ›موعة ألتنمية إلفريقيا أ÷نوبية
أصس -دأر ج -وأز سس -ف -ر مشسÎك ل -ل -دول أألعضس-اء ،وي-ه-دف
أŸشسروع إأ ¤تسسهيل تنقل أألشسخاصس ب Úألدول أألعضساء
‘ هذه أŸنظمة ‘ عضسويتها  15بلدأ.

انتخابات ‘ هولندا
@ أامسصÎدام :أنطلقت ،أأمسس ،ألنتخابات ألنيابية
ألهولندية ،ويتنافسس فيها  28حزبا ،ويظل ألصسرأع على
أŸرتبة أألوﬁ ¤صسورأ ب Úكل من أليم ÚأŸتطرف

أأعدمهم تنظيم ألدولة أإلسسÓمية ألرهابي.
ي- -ؤوك- -د م- -ك -تب م -ك -اف -ح -ة أل -غشس ‘ أل–اد
أألوروب- -ي أأن مسس- -اع- -دي- -ن أث- -ن◊ Úزب ““أ÷ب- -ه -ة
ألوطنية““ حصسلوأ بشسكل غ Òقانو ،Êعلى أأموأل من
أل–اد أألوروبي ،للعمل لصسالح أ◊زب ‘ فرنسسا.
و” توقيف مديرة مكتب لوبان ،كاترين جريسسي
وحارسسها ألشسخصسي ،فيما رفضست لوبان أÿضسوع
للتحقيق.

إارث سصيء
ليسست فضسائح ألرشساوى وألفسساد وألتمويل غÒ
ألقانو ÊللحمÓت ألنتخابية عارضسة ‘ فرنسسا،
حيث وأجه ألرئيسس ألسسابق نيكول سساركوزي (2007
  )2012أتهامات بالفسساد أŸا‹ ،وسسوء أسستغÓلألنفوذ ،وتلقي أأموأل غ Òقانونية لصسالح حزبه،
خÓل ألنتخابات ألرئاسسية عام  ،2012منها أأموأل
حصس -ل ع-ل-ي-ه-ا م-ن أل-زع-ي-م أل-ل-ي-ب-ي أل-رأح-ل م-ع-م-ر
ألقذأ‘.
تبعا لذلك أأعلن سساركوزي أنسسحابه من أ◊ياة
ألسس -ي -اسس -ي -ة ع -قب خسس -ارت -ه ‘ أل-دورة أألو ¤م-ن
ألن-ت-خ-اب-ات أل-ت-م-ه-ي-دي-ة ل-يم Úألوسسط ،و‘ أأوأئل
فيفري من هذأ ألعام ،أأمر قاضس فرنسسي Ãحاكمته
م- -ع  13آأخ -ري -ن ‘ أل -قضس -ي -ة أل -ت-ي ع-رفت ب-اسس-م
““فضسيحة بيغماليون““.
‘ قضسية أأخرى ،أتهم ألرئيسس أألسسبق جاك
شسÒأك ( )2007-1995بقضسايا فسساد ما‹ ،وشسرأء
ذ· ‘ أأثناء أأدأء وظيفته ،كعمدة Ÿدينة باريسس
على مدأر عشسرين سسنة ،و‘ ديسسم Èعام ،2011
صس -در ح -ك -م ضس -ده ب -السس -ج -ن ع -ام Úم -ع إأي -ق -اف
ألتنفيذ ،وغرأمة مالية تقدر بـ 150أألف يورو.
لح- -قت ج- -اك شسÒأك  -م- -ع رئ- -يسس أل -وزرأء
أألسسبق دومينيك دوفيلبان -أتهامات بتلقي رشساوى
م-ن زع-م-اء أأف-ارق-ة ،ق-درت ب-ن-ح-و عشس-ري-ن م-ل-ي-ون
دولر ،خÓل ألفÎة ب 1995 Úو ،2005نصسفها كان
لتمويل أ◊ملة ألنتخابية لشسÒأك عام  2002وفق
ما نشسره أإلعÓم ألفرنسسي.

فرنسصا غاضصبة من فسصاد نخبتها
ضس- -ربت قضس- -ي- -ة وزي -ر أÿزأن -ة ألسس -اب -ق ‘-
ح -ك -وم -ة ف -رنسس -وأ ه -ولن -د -جÒوم -ي ك -اه-وزأك
أŸسسؤوول عن مكافحة ألتهرب من ألضسرأئب قيم
ألشسفافية وحكم ألقانون ‘ مقتل ،حينما أأخفى
مبلغ سستمئة أألف يورو ‘ حسسابات سسرية له ‘
سسويسسرأ وسسنغافورة.
ت -ث Òقضس -اي -ا أل -فسس -اد ،أل -ت -ي ط -الت م -رشس-ح-ي
أل -رئ -اسس -ة -ق-ب-ي-ل ألسس-ت-ح-ق-اق ألن-ت-خ-اب-ي ‘ 23
أأفريل ألشسارع ألفرنسسي ،ألذي أنتقد ع Èموأقع
ألتوأصسل ألجتماعي وأŸظاهرأت ““فسساد ألطبقة
ألسسياسسية““.
‘ إأشسارة إأ ¤عمق أألزمة ألسسياسسية ‘ فرنسسا
وألتي تتخذ جانبا ““أأخÓقيا““ وآأخر ““هيكليا““ ،يوؤكد
رئ- -يسس أل -وزرأء أألسس -ب -ق أألن ج -وب -ي أأن ““ ف -رنسس -ا
مريضسة ،وهي غاضسبة من نخبتها ألسسياسسية لكنها
Óغ-رأءأت أل-غ-وغ-ائ-ي-ة ،وإأن-ه-ا “ر ح-ال-ي-ا
ع -رضس-ة ل -إ
بأازمة ثقة ل عهد لها بها““.
ن- -ب- -هت وسس -ائ -ل أإلع Ó-م أل -ف -رنسس -ي -ة وأأح -زأب
ومنظمات ونقابات إأ ¤خطورة هذأ أÿلل ذلك
ع- -ل- -ى أŸسس- -ار أل- -دÁق- -رأط- -ي ،ودول- -ة أل- -ق- -ان -ون
وألشس -ف -اف -ي -ة ،ف -ي -م -ا أأشس -ارت –ال -ي -ل ب -الصس -ح -ف
ألفرنسسية إأ ¤أأن أختيار ألناخب ‘ Úأأفريل و ماي
أŸق -ب -ل Úسس -ي -ك -ون ‘ أل -ن -ه -اي -ة ألق -ل أŸرشس-حÚ
فسسادأ.

بزعامة خÒت فيلدرز وأ◊زب ألليÈأ‹ أ◊اكم بزعامة
مارك روته.

دعوة للتهدئة

@ واشصنطن :حثت ألوليات أŸتحدة تركيا وهولندأ
على ألتهدئة وأ◊وأر ◊ل أألزمة ألتي نشسبت بينهما ،إأثر
منع أأمسسÎدأم وزيرين تركي Úمن أŸشساركة ‘ فعاليات
مؤويدة للتعديÓت ألدسستورية.

سصقوط طائرة اسصتطÓع

@ غ -زة :أأك -د ج-يشس ألح-تÓ-ل أإلسس-رأئ-ي-ل-ي سس-ق-وط
طائرة أسستطÓع من دون طيار ،تابعة له من نوع ““سسكاي
لرك““ تسستخدم للتصسوير دأخل قطاع غزة.
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تقارير طبية –ّذر من انتششاره وبلوغه سشقف  ٪ 20با÷زائر

º≤©dG
يه ـ ـّدد اأ’سصر ويتسصبب ‘ تدم ÒالعÓق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات ا’جتماعية
كششفت دراسشات وتقارير طبية جزائرية ” عرضشها ‘ ملتقى Ãدينة وهران عن ارتفاع نسشبة العقم ‘ ا÷زائر
’خÒة ،مع التأاكيد على أان العقم  ⁄تعد ظاهرة مرضشية عند النسشاء فقط ،بل
من  15ا 20 ¤باŸائة ‘ السشنوات ا أ
بات الكث Òمن الرجال يعانون منها ‘ ،مششهد يؤوكد ان كث Òمن التحو’ت التي يعرفها اÛتمع  ⁄تكن ‘ صشا◊ه
خاصشة ‘ ظل التغيÒات التي م ّسشت النظام الغذائي وا◊ياة بصشفة عامة.
ربورتاج :حكيم بوغرارة
أاشسهر،مؤوكدا بأان اŸصساريف كثÒة ،لكنه واليوم ،أاحد الولدين سسيدخل اŸدرسسة
’مر ليسس
أاك- -د أان- -ه سس- -ي- -نسس- -ى ك -ل شس -يء إاذا ك -انت السسنة اŸقبلة ،موضسحا بأان ا أ
’سسرية
أاف- -رزت ه- -ذه ال- -ظ- -اه -رة ال -ك -ث Òم -ن النتيجة ايجابية وأاوضسح نفسس اŸصسدر لـ هينا ‘ ا÷زائر فالضسغوطات ا أ
’عراف التي –كم اÛتمع والعادات
ا’ن -ع -ك-اسس-ات السس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ا÷زائ-ري« Úالشسعب» انه يعا ÊكثÒا ماديا فمجيئه وا أ
’سسر ا÷ديدة التي تتأاثر سسريعا من خنشسلة ا ¤العاصسمة يكلفه اŸبيت ‘ ليسست سسهلة Ÿن هو عقيم .
وخاصسة ا أ
’يام عديدة ضسمانا لراحة الزوجة أاوضسح مراد الذي يقطن بÈج الكيفان
Ãشس- -ك- -ل ع- -دم ا’‚اب ،وه -و م -ا خ -ل -ق فندق أ
ب-أان ال-ع-ائ-ل-ة ط-ال-بت م-ن-ه ت-ط-ل-ي-ق زوج-ته
ح -ا’ت ط Ó-ق ك -بÒة ومشس -اك -ل ع -ائ -ل -ي -ة ووفقا ما يقتضسيه العÓج.
اشس-ت-ك-ى اŸصس-اب-ون ب-ال-ع-ق-م م-ن ارتفاع وإاعادة الزواج من أاجل الذرية ،وقال لـ
وأاسس- -ري- -ة زادت م- -ن م- -ت- -اعب اÛت -م -ع
تكاليف العÓج وعدم تلقي التعويضسات
ا÷زائري.
ب Úأامل ا’‚اب من خÓل بداية مسسار م-ن ق-ب-ل صس-ن-ادي-ق الضس-م-ان ا’ج-ت-ماعي،
عÓج طويل يكلف حوا‹  ٦٠٠أالف دينار وق- -ال «ب/م -راد»  ٤5سس-ن-ة ،م-ر ب-ت-جربة
أاو  ٤٠٠٠و  5٠٠٠أاورو ‘ ال- -ع -ي -ادات العقم مدة أاك Ìمن  ١٠سسنوات بأان أادنى
’ردن-ي-ة وغÒه-ا م-ن ال-دول التحاليل بـ  ٣٠أالف دج ،وهناك –اليل
ال -ت -ونسس -ي-ة وا أ
ال- - -ت- - -ي ت- - -ق - -دمت ‘ ه - -ذا اÛال .ب Úتصسل ا 5٠ ¤أالف دج ولكم أان تتخيلوا
ا’سس- -تسسÓ- -م م- -ن أاول خ- -ط- -وة سس- -ق -طت عامل ’ تتجاوز أاجرته  ٤٠أالف دج ،كيف
’قنعة عن هذا الطابو الذي كان مرضسا
اأ
نادرا قبل أان يتحّول لظاهرة حقيقية.

@ ششهادات عن حا’ت متعّددة تنقلها «الششعب»
@ تعويضض بعضض تكاليف العÓج من صصناديق الضصمان ا’جتماعي مطلب ُملح
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اŸباحة من طرف التلقيح ا’صسطناعي
السسبعة اŸتعارف عليها.
قال اÙامي حمزة شسبارة ‘ حديث لـ
«الشسعب» أان اŸشسّرع ا÷زائري اعÎف
بالتلقيح ا’صسطناعي كتقنية طبية حديثة
‚Óاب ب- - -ال- - -ت- - -ع- - -دي - -ل ا◊اصس - -ل ‘
ل - - -إ
’مر رقم ،٠٢/٠5
Ã ٢٠٠5/٢/٢٧وجب ا أ
وال -ذي أاح -دث ق -ف -زة ن -وع -ي-ة ‘ م-وق-ف
اŸشسّرع ا÷زائري مقارنة Ãا كان عليه.
أاك -د أان مسس-أال-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح ا’صس-ط-ن-اع-ي
’و’د فهو وثيق Ãسسأالة
تخ ّصس إا‚اب ا أ
ال - - -نسسب ،مشس - - -ددا ع - - -ل- - -ى ان اŸشس- - -رع
ا÷زائري متمسسك دائما بالعودة للشسريعة
ا’سسÓمية ‘ هذا ا÷انب ،وهذا لزرع
ا’ط-م-ئ-ن-ان وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى تطبيق تعاليم
الدين ا◊نيف ،وأاشسار ‘ سسياق متصسل
’سس -رة ا÷زائ -ري،
ا ¤مشس- -روع ق- -ان- -ون ا أ
ف -ال -نصس-وصس ال-ق-ان-ون-ي-ة السس-ت-ة اŸن-ظ-م-ة
للنسسب‚ ،د اŸادة  ٤٠تنصس ‘ فقرتها
’و« :¤يثبت النسسب بالزواج الصسحيح أاو
اأ
’قرار أاو بالبينة أاو بنكاح الشسبهة أاو بكل
با إ
نكاح ” فسسخه ،بعد الدخول طبقا للمواد
 ٣٢و  ٣٣و  ٣٤من هذا القانون» .ن ّصست
اŸادة  ٤١من نفسس القانون أانه« :ينسسب
’بيه متى كان الزواج شسرعيا وأامكن
الولد أ
ا’تصسال و ⁄ينفه بالطرق اŸشسروعة».
حول وضسعيات الطÓق ‘ حالة العقم
أاك -د اÙام -ي ح -م -زة شس -ب -ارة أان ق -ان-ون
’م-ر م-وضس-ح-ا
’سس -رة ا÷زائ-ري ع-ال-ج ا أ
اأ
بأان حالة العقم أاو الطÓق لسسبب عدم
ا’‚اب يجب ان يكون بعد عام على أاقل
تقدير مؤوكدا أان القضساة يدعون دائما
’زواج ل - -لصس Èم - -ع م - -راع - -اة ﬂت- -ل- -ف
اأ
الظروف وما يقوله القانون.
ق- -ال أان -ه ‘ سس -ي -اق م -تصس -ل وم -ن ب -اب

مركز تيزيري..تعدد اأ’شصخاصض
واŸشصكل واحد

قامت «الشسعب» بزيارة Ÿركز «تيزيري»
ÓطÓ-ع ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة ظ-اه-رة
’ب-ي-ار ل -إ
ب -ا أ
ال -ع -ق -م واŸع -ا÷ة م -ن -ه -ا وك -ي -ف ي -ع-اÊ
ا÷زائ -ري -ون م -ن الضس -غ -وط-ات ال-ع-ائ-ل-ي-ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وا’ج-ت-م-اعية النفسسية التي
تزيد من ﬁنة الذين  ⁄يتمكنوا من جلب
’طفال ‘ مشسهد مّروع من كيفية تعامل
اأ
اÛت -م-ع م-ع ه-ذه ال-ظ-اه-رة ال-ت-ي ت-ؤوك-د
ال -دراسس -ات أان -ه-ا  ⁄ت-ع-د م-ق-تصس-رة ع-ل-ى
اŸرأاة ،م -ث -ل -م -ا م-ازال ي-ع-ت-ق-د ال-ك-ثÒي-ن
فالرجال باتوا يعانون من العقم بشسكل
’خÒة.
كب Òخاصسة ‘ السسنوات ا أ
ان -ع -كسست اŒاه -ات ال -ع -ق -م ‘ ا÷زائ-ر
حيث ّ Áسس اليوم الرجال أاك Ìمن النسساء،
حسس -ب -م -ا أاف -اد ب -ه الÈوف -يسس -ور ب-ل-ق-اسس-م
شس - -ا‘ ،رئ - -يسس مصس- -ل- -ح- -ة طب ال- -نسس- -اء
وال- -ت- -ول- -ي- -د ب -اŸؤوسسسس -ة ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة
ا÷امعية « ١نوفم « Èلوهران ‘ ملتقى
اح- -تضس- -ن- -ت- -ه ال- -ب- -اه- -ي- -ة م- -ؤوخ- -را .ق -ال
الÈوف- -يسس- -ور أان «مشس -اك -ل ال -ع -ق -م ل -دى
’زواج كانت “سس ‘ اŸاضسي النسساء
اأ
أاك Ìم -ن ال -رج -ال ،أام -ا ال -ي -وم ف -ان -ق-ل-بت
’مور وبات الرجال أاك Ìعرضسة لهذا
اأ
’سسرة ا÷زائرية».
«الطابو» الذي يهدد ا أ
تشس Òا’حصس -ائ -ي -ات ال -ت -ي ع -رضست ‘
نفسس اŸلتقى ا ¤ارتفاع نسسبة العقم من
’خÒة.
 ١5إا ٢٠ ¤باŸائة ‘ السسنوات ا أ
’زواج يعجز ٢٠
فمن ›موع  ١٠٠من ا أ
’طفال خÓل العامÚ
منهم عن إا‚اب ا أ
’ول Úمن ا◊ياة الزوجية.
اأ
هذه ا◊الة وقفنا عندها Ãركز تيزيري»
’ب -ي -ار ح -يث ي -ل -فت ان -ت-ب-اهك ت-واج-د
ب -ا أ
لوحات الÎقيم من ﬂتلف الو’يات ،وهو
ما يؤوكد انتشسار ظاهرة العقم ع Èالوطن.
أام -ام ضس -ي -ق اŸك-ان ل-ذي ت-ت-واج-د ف-ي-ه
اŸصس-ح-ة وع-دم ق-درت-ه-ا ع-ل-ى اسس-ت-ي-عاب
ال-ع-دد ال-ه-ائ-ل م-ن اŸق-ب-ل Úع-ل-ي-ها يعاÊ
الشسارع من ا’زدحام ،وكذا تواجد الكثÒ
م -ن اŸرضس-ى خ-ارج اŸصس-ح-ة ي-ن-ت-ظ-رون
دورهم.
كشسف»سس/أام »Òمن و’ية بشسرق البÓد
 ⁄يرزق بأاو’د بعد سسنت Úمن الزواج بأانه
ب - - -اشس - - -ر ال- - -عÓ- - -ج م- - -ن- - -ذ أاك Ìم- - -ن ٠٦

يتعامل مع العقم.
ي -وف -ر م-رك-ز اŸسس-اع-دة ع-ل-ى ا’‚اب
«ت-ي-زي-ري» ن-وع Úم-ن ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ل-ق-ي-ح
ا’صس -ط -ن -اع-ي بـ  ٣٠أال -ف دج وال-ت-ل-ق-ي-ح
اÛهري بـ  ١٢٠أالف دج على أان تكون
ه - -ن - -اك مصس - -اري - -ف أاخ- -رى إاضس- -اف- -ي- -ة،
واÓŸح - -ظ أان اŸصس - -اري - -ف ت- -ب- -دأا م- -ن
اŸب -ال-غ السس-ال-ف-ة ال-ذك-ر وت-رت-ف-ع ب-حسسب
مدة العÓج واÿدمات التي يسستفيد منها
الراغب ‘ Úا’‚اب.
ي-ع-رف اŸرك-ز ،م-ث-ل-م-ا أاط-ل-ع-ت-ن-ا ع-ل-يه
اŸك -ل -ف -ة ب -ا’سس -ت -ق-ب-ال ‘ ،ن-ه-اي-ة شس-ه-ر
فÈاي -ر  ،٢٠١٧أان أاق- -رب م- -وع- -د Áك- -ن
ا’سس -ت -ف -ادة م-ن-ه ه-و ن-ه-اي-ة شس-ه-ر أاف-ري-ل
فالطلبات كثÒة وطبيعة العÓج تقتضسي
بعضس الوقت .ولهذا اŸواعيد تكون بعيدة
نوعا ما.

اأ’مل ..آاخر شصيء Áوت

م -ا ي -دف -ع ال -ك -ثÒي -ن ل -ل -ت-داوي والسس-ع-ي
لتحقيق حلم أاي زوج ،هو ما توصسل إاليه
’زواج بتحقيق حلم ا’‚اب
الكث Òمن ا أ
بعد أاك Ìمن  ١٠و  ١٣سسنة من العÓج
واسستمعت «الشسعب» للكث Òمن الوضسعيات
التي أاثمرت بزينة ا◊ياة الدنيا.
أاشسار ‘ هذا السسياق «ب/مراد»  ٤٦سسنة
ب- -أان- -ه رزق ب -ول -دي -ن ب -ع -د  ١٣سس -ن-ة م-ن
’طباء،
ا’نتظار ،والسسعي بﬂ Úتلف ا أ

«الشس -عب» ل -ق -د م -ررت ب -فÎات عصس -ي -ب-ة
وح-ت-ى ال-زوج-ة ط-ل-بت م-ن-ي ت-ن-ف-ي-ذ طلب
العائلة الكبÒة ،ولكن صسÈت وا◊مد لله
فأانا اليوم بطفل.Ú
أاما «ﬁمد/و» أاب ÿمسس بنات ،اليوم،
 ⁄ي -ك -ن ي -ح -ل -م ب -أان يصس -ب-ح أاب-و ال-ب-ن-ات.
ﬁمد اŸعروف ‘ باب الزوار عانى من
’ك Ìمن  5سسنوات
العقم هو وزوجته أ
لÒزق ب -ع -ده -ا ب -ب -نت ث-م ب-ت-وأام Úم-رتÚ
بنت – Úالله يبارك– حيث بات اليوم أاب لـ
 5ب-ن-ات ،م-وضس-ح-ا ب-أان ج-م-ي-ع اŸصسابÚ
’مل
ب-ال-ع-ق-م م-ط-ال-ب Úب-ال-ت-مسسك بحيل ا أ
’سسباب للوصسول ا¤
والدعاء لله وأاخذ ا أ
اŸبتغى.

عيادات أاجنبية تبتز اأ’زواج
ا÷زائريÚ

اسس -ت -م -عت «الشس -عب» ل -ل-ك-ث Òم-ن Œارب
ا÷زائري ‘ ÚالعÓج من العقم باÿارج،
حيث أاكد ‘ هذا الشسأان «حسسان/ك» بأانه
نقل أاخته ا ¤تونسس حيث خضسعت هناك
لفحوصسات معمقة وقامت بتحاليل رفقة
زوج-ه-ا وخضس-عت ل-ل-ت-ل-ق-ي-ح ا’صس-طناعي،
ل-ك-ن ال-ع-م-ل-ي-ة فشس-لت ب-ع-د أاي-ام وك-ل-ف-ت-ه-ا
ت -ك-ال-ي-ف ال-عÓ-ج ح-وا‹  ٦5٠أال-ف دي-نار
’ورو حوا‹  ٤٠٠٠أاورو
حيث ” الدفع با أ
’قامة.
ثمن العÓج والتحاليل وا إ

أاوضس- -ح حسس- -ان لـ «الشس- -عب» أان أاخ- -ت- -ه
فضس -لت م -ت -اب -ع -ة ال-عÓ-ج ه-ن-ا ب-ا÷زائ-ر،
فنفسس التجهيزات موجودة ‘ ا÷زائر
غ Òأان اŸشسكل يكمن فقط ‘ تباعد
اŸواع-ي-د ال-ط-ب-ي-ة ،ب-ال-ن-ظر لكÌة الطلب
على هذا النوع من العÓج.
يتم التواصسل مع العيادات التونسسية مثÓ
من خÓل «الفاي »Èحيث يبعث الراغبÚ
‘ ا’‚اب من ا÷زائر بتقارير طبية
قبل أان تصسلهم ردود من تونسس يطالبونهم
فيها بتحاليل جديدة ترسسل دائما عÈ
’و،¤
«الفاي »Èوبعد اسستكمال اŸرحلة ا أ
ي -ت -م ال -ت-ف-اه-م ع-ل-ى ط-ري-ق-ة ال-عÓ-ج عÈ
الهاتف أاو «الفاي »Èلتفادي أاية مشساكل
عندما يصسل اŸريضس ا ¤تونسس.
Óردن وتونسس
يشستكي كث‡ Òن ذهبوا ل أ
للعÓج من سسوء نوايا بعضس العيادات التي
’ تخ Èبعضس اŸرضسى با◊قيقة فتبيعهم
الوهم وبعد أايام يتضسح ان النتيجة ليسست
م- -ع- -روف- -ة مسس- -ب- -ق- -ا .ي- -ب- -ق -ى ان ب -عضس
ا÷زائري‚ Úحت عملياتهم ‘ اÿارج
مثلما هو حال «ن /هشسام» الذي وبفضسل
العÓج قبل  ٠٧سسنوات بتنسس مكن زوجته
ا◊مل حيث رزق بولد وهو الوحيد حاليا
موضسحا لـ «الشسعب» قائ »:Óلقد كانت
تكاليف العÓج قبل  ٠٧سسنوات باهضسة
ولكن ا◊مد لله على ‚اح العÓج الذي
أانسس- -ا Êك- -ل ت -لك اŸصس -اري -ف ،ول -ك -ن -ه -ا

بحسسبه كانت تسساوي نصسف ما يتطلبه
العÓج اليوم».
دخلت عيادات صسينية وتركية على اÿط
ح- -يث ي- -ق- -وم ال- -ع- -دي- -د م -ن ا÷زائ -ريÚ
ب -ال-ب-حث ع-ن ع-ي-ادات ل-ت-ح-ق-ي-ق ح-ل-م-ه-م
برؤوية زينة ا◊ياة الدنيا ولكن يبقى اقتناء
العملة الصسعبة من السسوق السسوداء أاكÈ
معضسلة أامام هؤو’ء فالعÓج بـ  ٣٠٠٠أاورو
‘ اÿارج يتطلب دفع حوا‹  5٨٠أالف
دينار دون احتسساب تذاكر الطائرة ،بينما
ل-و ي-ت-م اق-ت-ن-اء اŸب-ل-غ م-ن ال-ب-نك ف-ي-دف-ع
اŸريضس فقط حوا‹  ٣٣٠أالف دينار،
ولنا أان نتخيل الفرق.

العقم قضصاء وقدر لكن العÓج ‡كن

أاكد ا’مام جلول حجيمي لـ «الشسعب»:
«أان ال -ع -ق -م أام -ر ال -ل-ه وي-ج-ع-ل م-ن يشس-اء
عقيما وهذا ’ يعني أابدا التسسليم وعدم
’ن الرسسول صسلى الله عليه وسسلم
العÓج أ
قال إان الله جعل لكل داء دواء  ..التلقيح
ا’صسطناعي جزء من هذا وهذه العملية
’سسÓمي حتى
’بد أان تخضسع للمفهوم ا إ
–م- -ل اŸرأاة م- -ن زوج- -ه- -ا ب- -ع- -ي -دا ع -ن
’رح -ام ون -نصس -ح ب -ال -ع Ó-ج
اسس- -ت- -ئ- -ج- -ار ا أ
’سس-ب-اب الصس-ح-ي-ح-ة
’خ-ذ ب-ا أ
اŸشس -روع وا أ
والله أاعلم والله اŸسستعان».
أاكدت الباحثة ’مية العو‘ ‘ دراسسة
’وراسس القانوÊ
نشسرتها Ãوقع منتدى ا أ
’مام أاحمد واŸقدسسي وبزار عن
أان ا إ

أانسس رضسي الله عنه قال أاورد»:قال رسسول
الله صسلى الله عليه و سسلم« :لو أان اŸاء
ال -ذي ي -ك -ون م -ن -ه ال -ول -د أاه -رق -ت -ه ع-ل-ى
’خرج الله منها ولدا ،وليخلقّن
صسخرة ،أ
الله تعا ¤نفسسا هو خالقها».
ل -ف -ه -م وت -ب -ي-ان أاسس-اسس م-وق-ف ف-ق-ه-اء
’سس Ó-م -ي -ة ’ب -د م -ن ع -رضس
الشس -ري -ع -ة ا إ
’حكام واŸبادئ العامة التي تقوم عليها
اأ
’خÒة ،فيما يخصس مسسأالة عÓج
هذه ا أ
اŸرأاة ع- -ل- -ى أاسس- -اسس أان ال- -ع- -ق -م م -رضس
والتلقيح ا’صسطناعي هو أاحد عÓجاته،
وهذه اŸبادئ هي انكشساف اŸرأاة على
غ Òزوجها – أاي على غ Òمن يحل لها
ا’تصسال جنسسيا معه– ’ يجوز إا’ لغرضس
مشس- -روع ي- -ب -ي -ح ه -ذا ا’ن -كشس -اف .ع Ó-ج
اŸرأاة م -ن م -رضس ي -ؤوذي-ه-ا ي-ع-ت Èغ-رضس-ا
مشسروعا يبيح لها ا’نكشساف على غÒ
زوج -ه -ا ل -ه -ذا ال -ع Ó-ج وع-ن-ده-ا ’ ي-ك-ون
ا’نكشساف إا’ بقدر الضسرورة .كلما كان
ا’نكشساف للمرأاة مباحا لغرضس مشسروع و
هو العÓج ،فيجب أان يكون اŸعالج امرأاة
مسسلمة وإا’ فامرأاة غ Òمسسلمة ،فطبيب
مسس -ل -م ث -ق -ة وإاذا  ⁄ي -وج-د ف-ط-ب-يب غÒ
مسسلم ،ويجب احÎام هذا الÎتيب.
Ãراع -اة ذلك ،ف -إان ال -ف -ق-ه-اء ق-ال-وا أان
ح -اج -ة اŸرأاة اŸت -زوج -ة ال -ت-ي ’ –م-ل
وح -اج -ة زوج-ه-ا إا ¤ال-ول-د ي-ع-ت Èغ-رضس-ا
مشس -روع -ا ي -ب -ي -ح م -ع -ا÷ت -ه-ا ب-ال-ط-ري-ق-ة

’زواج الÎيث ومتابعة
النصسيحة أانه على ا أ
’ن التحّو’ت ا’جتماعية أاثبتت
العÓج ،أ
أان عدم ا’‚اب ظاهرة وهناك الكثÒين
من ‚ح ‘ ا’‚اب بعد  5سسنوات ومنه
ف -ن -ح -ن ك-م-ح-ام Úن-نصس-ح دائ-م-ا ب-الصسÈ
وا◊مد لله هناك الكثÒين من حافظوا
على زواجهم

يجب التفريق ب Úالعقم وعدم
ا’‚اب اŸبكر..

كشسف «جمال/تﬂ ».تصس ‘ التوليد أان
ع -دم ا’‚اب وال-ع-ق-م أام-ران ﬂت-ل-ف-ان،
موضسحا ‘ حديث لـ «الشسعب» أان العقم
هو ا◊الة النهائية لعدم ا’‚اب فالذي
’شسهر أاو
يتزوج و’ يسستطيع ا’‚اب ‘ ا أ
’و ¤ليسس عقيما فالعقم يكون
السسنوات ا أ
ب-ع-د ال-عÓ-ج واŸت-اب-ع-ة Ÿدة ’ ن-ع-رف-ه-ا،
فقط هناك بعضس اŸؤوشسرات اŸعلومة
والتي يجب أاخذها بع Úا’عتبار ،وهو أان
اŸرأاة بعد سسن الـ  ٤١يصسعب ،إان  ⁄نقل
يسستحيل عليها ا’‚اب.
كشسف نفسس اŸصسدر ،أان مسسببات العقم
وعدم ا’‚اب كثÒة منها ما هو وراثي
وم -ا ه -و عضس -وي وق -د ي -ك -ون ن -اب -ع-ا م-ن
ال- -ن- -ظ- -ام ال- -غ- -ذائ -ي وكÌة الضس -غ -وط -ات
ا’جتماعية والنفسسية ،وا’كتئاب.
’زواج ا ¤عدم
دعا ‘ سسياق متصسل ا أ
ال-ي-أاسس وال-ت-ف-اؤول وإات-ب-اع ال-عÓ-ج والسسماع

للوقائع التي أافضست لنتائج ايجابية ‘
’و’د بعد ١٣
’خ ،Òفهناك من رزق ا أ
اأ
سسنة ،وهناك من أا‚ب بعد  ٨سسنوات
ف- -ك- -ل واح- -د ول -ه ظ -روف -ه واŸع -ط -ي -ات
اŸسساعدة على ا’‚اب.
اع -ت Èال-ط-ب-يب أان ال-ت-ح-ف-ي-ز وتشس-ج-ي-ع
’زواج أامر مهم للغاية فكوننا مسسلم’ Ú
اأ
يجب اليأاسس من رحمة الله ،قبل الوصسول
ا ¤مرحلة ا’قتناع بالعقم الذي يكون
راج -ع -ا ل -ل -ه سس -ب-ح-ان-ه وت-ع-ا ¤ح-يث ك-ان
صسريحا ‘ القرآان من خÓل ا◊ديث عن
منحه الذكور أاو ا’ناث Ÿن يشساء ،وكذا
يجعل من شساء عقيما.
أاشس- -ار ال- -ط- -ب- -يب ا ¤أان ظ -اه -رة ع -دم
ا’‚اب ت - -زداد ان - -تشس - -ارا ب - -كÌة،وه - -ي
ظاهرة باتت عاŸية فالكث Òمن الدول
العربية تعا Êمن هذا وهناك الكث Òمن
ا◊ا’ت مازالت طابو ،فالظاهرة –تاج
ا ¤تكاثف ÷هود الباحث Úا’خصسائيÚ
لتقد Ëأا‚ع سسبل العÓج للحفاظ على
’سسر واÛتمع ،والتخفيف من
“اسسك ا أ
الضسغط على مئات الشسباب الذي يذهب
ضس -ح -ي -ة الضس-غ-وط-ات وم-ن-ه ال-وصس-ول ا¤
الطÓق وتدم Òأاسسر وحياة أافراد بأاكملها
’طفال.
بسسبب عدم ا‚اب ا أ
م - -ن ج- -ه- -ت- -ه- -م ،ي- -رى اÈÿاء ،أان ع- -دم
Óط -ف-ال ‘ السس-ن-وات
ا’‚اب اŸب -ك -ر ل  -أ
’و ¤من الزواج ليسس عقما فالعقم هو
اأ
ا◊الة الدائمة لعدم ا’‚اب و’ يجب
’و¤
’زواج م -ن السس -ن -ة ا أ
ا◊ك- -م ع- -ل- -ى ا أ
’ن ال -ت -ج -ارب وال -واق -ع أاك -دت
ل- -ل- -زواج ،أ
امكانية ا’‚اب ولو بعد أاك Ìمن عشسر
سسنوات من الزواج.
كشسف أاحد أاك ÈاÈÿاء ‘ العا‘ ⁄
معا÷ة العقم نقو’ فرح ‘ حديث Ÿوقع
«طب تا »ËاŸهتم بالشسأان الصسحي أان
أاسس-ب-اب ال-ع-ق-م ع-ن-د ال-رج-ال ت-ن-قسس-م ا¤
’سسباب اÿلقية هي تشسوهات
قسسم Úفا أ
خلقية أاو أامراضس أاو عدم تكون كامل
للجهاز التناسسلي أاو رÃا تكون لها عوامل
وراث- -ي- -ة ومشس- -اك- -ل ‘ ال- -ك -روم -وزوم -ات
الذكرية.
هناك أاسسباب مكتسسبة فتعود ا ¤خلل ‘
الهرمونات ‘ وظائف الغدد الباطنية ،أاو
‘ القنوات اŸسسؤوولة عن نقل «الزرع» من
اÿصس- -ي- -ت ،Úأاو ك- -ل م -رضس آاخ -ر يصس -يب
اÿصسيت Úأاو اŸسسالك البولية.،
أاضساف اÿب Òأان معظم حا’ت العقم
عند الرجال أاسسبابها تكون غ Òمعروفة،
لذلك فإان عÓج العقم أاو عدم ا’‚اب
ل -دى ال-رج-ال أاصس-عب وأاك Ìت-ع-ق-ي-دا م-ن-ه
لدى النسساء .هنالك أامر شسديد ا’همية
Áكن أان يؤوثر بشسكل حاد جدا على عدم
ا‚اب الرجل وهو اŸتعارف عليه باسسم

«ابو زمور» وهو التهاب فÒوسسي يصسيب
الغدد اللعابية ،وهذا الفÒوسس لديه ميول
’صس- -اب- -ة م- -ن- -ط- -ق -ة اÿصس -ي -ت ‘ ÚفÎة
إ
ال -ط -ف -ول -ة ،وه -و ق -ادر ع -ل -ى ت -دم Òك -ل
اÓÿيا التي تنتج ا◊يوانات اŸنوية.
م -ن ا’سس -ب -اب ا’خ -رى ال-ت-ي ق-د ت-ك-ون
ن -ت -ي -ج -ة م-رضس السس-ك-ري أاو ضس-غ-ط ال-دم
اŸرتفع وغÒه .وهي أاسسباب تؤوثر على
إان- -ت -اج ا◊ي -وان -ات اŸن -وي -ة ،أاو ال -ت -ه -اب
الÈوسس -ت -ات -ا ،أاو اŸسس -الك ال -ب -ول-ي-ة ال-ت-ي
تصس- -يب الشس- -خصس ع- -ادة م -ن ال -ع Ó-ق -ات
ا÷نسسية اŸتعددة وغ ÒاŸراقبة ،و‘
’خÒة نشس -ه -د أاسس-ب-اب-ا أاخ-رى
السس -ن -وات ا أ
متعلقة بالبيئة أاو بطبيعة العمل ،كالرجال
الذين يعملون ‘ درجات حرارة عالية ‘
«تزفيت الطرقات» وتعبيد الشسوارع ،أاو
الفÓح Úالذين يسستخدمون أانواعا من
’سسمدة التي قد تعيق إانتاج ا◊يوانات
اأ
اŸنوية ،مع مرور الوقت ،وكذلك اŸهن
التي تتطلب من العامل ا÷لوسس لفÎات
ط -وي -ل -ة كسس -ائ -ق-ي الشس-اح-ن-ات وسس-ي-ارات
’ج- -رة ،ول- -يسس صس- -دف- -ة ان اÿصس- -ي -تÚ
اأ
’نهما –تاجان
موجودت Úخارج ا÷سسم ،أ
ا ¤درجة حرارة منخفضسة أاقل من درجة
ح -رارة ا÷سس -م .وع -ن -دم -ا ت -رت-ف-ع درج-ة
’م- -ر ق- -د ي- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى ان- -ت- -اج
ا◊رارة ا أ
«الزرع».
ليسس هنالك قاعدة Áكن ا’عتماد عليها
’مر على
بهذا الشسأان كثÒا ما يعتمد ا أ
جسسم الفرد وŒاوبه مع البيئة اÙيطة،
فلو قلنا على سسبيل اŸثال ان التدخÚ
يؤوثر على انتاج ا◊يوانات اŸنوية ،فقد
‚د رج Ó- -م- -دخ- -ن -ا ل -دي -ه عشس -رة أاو’د
’مر نسسبيا وفرديا أاك‡ Ìا هو معادلة
فا أ
أاو قاعدة ثابتة .أاضسف ا ¤ذلك حا’ت
ا’صسابة بالفتق أاو أامراضس سسرطانية كلها
ق - -د ت- -ؤوث- -ر ع- -ل- -ى ا’‚اب ،فضس Ó- -ع- -ن
ا◊ا’ت النفسسية والضسغوط التي تأاخذ
حيزا واسسعا من ا’بحاث اليوم.
أاشسار اÿب Òأان  ٤٠باŸائة من حا’ت
العقم يكون السسبب فيها متعلق باŸرأاة،
و %٤٠متعلقة بالرجل وهنالك نسسبة ما
ب ١5 Úو  %٢٠من ا◊ا’ت أاسسبابها غÒ
معروفة ،وغﬁ Òددة.
حول مشساكل العقم لدى اŸرأاة فهناك
عدة أاسسباب فمن الناحية النفسسية هي
’سسباب الرئيسسية للعقم لدى
واحدة من ا أ
اŸرأاة ،ف- - -جسس- - -م اŸرأاة حسس- - -اسس ج - -دا
ل -ل -م -ت -غÒات ،وإاذا ت -ع -رضست لصس -دم-ة م-ا
نتيجة حدث مع ،Úأاو تغي ‘ Òأا‰اط
الغذاء ،أاو تغ ÒالطقسسŒ ،د كل ذلك
يؤوثر على الدورة الشسهرية لدى اŸرأاة،
وهذا التغ Òيرافقه تغ ‘ Òالهرمونات
وإان -ت -اج ال -ب -ويضس -ات ال -ن-اضس-ج-ة واŸه-ي-أاة
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للتلقيح.
أاما ا’سسباب العضسوية « ..فنحن نعرف
أان الدورة الشسهرية تخضسع لعمل الغدة
النخامية والدماغ ،فالدورة الشسهرية تبدأا
بأاوامر وهرمونات مصسدرها الدماغ ،ا¤
ال -غ -دة ال -ن -خ -ام -ي -ة ال -ت -ي ب-دوره-ا ت-ه-يء
اŸبيضس ،الذي ينتج البويضسة ويعد الرحم
’سستقبال البيضسة اŸلقحة .أاي خلل يطرأا
’عضساء من
على أاي من هذه العناصسر أاو ا أ
شس - -أان - -ه اح - -داث اضس - -ط- -راب ‘ ال- -دورة
الشس -ه -ري -ة وب -ال -ت -ا‹ ع -دم ان-ت-اج ب-ويضس-ة
جاهزة للتلقيح».
دع -ا ال -ط -ب -يب ن -ق-و’ ف-رح ا ¤ضس-رورة
ا’ق-ب-ال ع-ل-ى ال-طب ل-ل-م-ع-اج-ل-ة من عدم
ا’‚اب وع- -دم ا’سس- -تسس Ó-م م -فسس -را ‘
هذه ا◊ا’ت قائ....« Óبالنسسبة للخلل
‘ وظيفة الغدة النخامية Áكن عÓجها
’دوي -ة ،وه -ي م -ت-ع-ددة وي-ك-ون ال-عÓ-ج
ب -ا أ
حسسب ال- -ن -قصس ‘ ن -وع ال -ه -رم -ون ال -ذي
ت-ن-ت-ج-ه ال-غ-دة ،م-ن-ه-ا ال-ع-ق-اق Òأاو ا◊قن
ال -ت -ي ت -ؤوث-ر م-ب-اشس-رة ع-ل-ى اŸب-يضس ،و‘
’خÒة ح- -ق- -ق ه- -ذا اÛال
السس - -ن- -وات ا أ
«عÓج العقم» قفزة نوعية هائلة.
نصسح الطبيب بضسرورة الشسروع اŸبكر ‘
ال -ع Ó-ج ب -ع -د سس -ن-ة م-ن ﬁاو’ت ا◊م-ل
بشسكل طبيعي ،وشسدد على ضسرورة خضسوع
ال -زوج ل -ل -ف-ح-وصس-ات أايضس-ا إا’ ‘ ح-ا’ت
اسستثنائية وظهور مؤوشسرات أاو عÓمات
غ Òط -ب-ي-ع-ي-ة ك-ظ-ه-ور شس-ع-ر ك-ث-ي-ف ع-ل-ى
جسسم اŸرأاة مث ،Óفإان هذه اŸرأاة تنتج
ه -رم -ون -ات ذك -ري -ة .أاو ‘ ا◊ا’ت ال-ت-ي
تكون فيها الدورة الشسهرية كل شسهرين أاو
ثÓثة أاشسهر أاو امرأاة ’ تسستطيع –مل
اŸم -ارسس-ة ا÷نسس-ي-ة ،ك-ل ه-ذه م-ؤوشس-رات
غ Òطبيعية –تاج ا ¤اسستشسارة الطبيب
‘ مراحل متقدمة دون انتظار.

ضصرورة Œاوز اŸفاهيم واأ’عراف
اÿاطئة

دع - - -ا ن- - -فسس اÿب Òا ¤ضس- - -رورة Œاوز
اŸعتقدات اÿاطئة التي تتداولها النسساء
وخاصسة كبÒات السسن ‘ ،ح Úأان اÿطأا
ا◊ق -ي -ق -ي ك -ان ي-ح-دث ‘ زم-ان-ه-ن حÚ
ك -انت السس -ي-دات ت-ل-ج-أان ا ¤ال-عÓ-ج ل-دى
’عشس-اب
اŸسس -ن -ات ال -ل -وات -ي ي -ع -ا÷ن ب-ا أ
وب -ال -طب الشس -ع -ب -ي ل -ع-دم ق-درت-ه-ن ع-ل-ى
الوصسول ا ¤الطبيب اıتصس .من هذه
اŸع -ت -ق -دات اÿاط -ئ -ة ج -ئ -ن-ا ع-ل-ى ذك-ر
ح -ب -وب م -ن-ع ا◊م-ل وعÓ-ق-ت-ه-ا ب-ال-ع-ق-م،
والصس -ح -ي -ح ه -و ان ح -ب -وب م -ن -ع ال -ع -م-ل
إاطÓقا ’ تسسبب العقم .كما أان ا’عتقاد
بأان تعرضس الرجل ا ¤ضسربة قوية ‘
ال -ظ -ه -ر ق -د ت -ؤوث -ر ع -ل-ى ا’‚اب ..ه-ذا
اعتقاد خاطئ.
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قضسايا واراء

اعÓم ا÷زائر

وجهة نظر
فقيه ‘ العلوم الشسرعية واللغوية بقسسنطينة

عبد الكر Ëالفكون العا ⁄اŸصصلح اŸفتي النحوي ‘ الواجهة

خّرج علماء أامثال الشسيخ مهدي عيسسى الثعالبي وبركات بن باديسس

يعد العا ⁄عبد الكر Ëالفكون واحدا من
أاب -رز ال-ع-ل-م-اء ‘ عصس-ره .واŸن-ف-رد ‘ م-نصسب
م -ف -ت -ي ا◊ن -ف-ي-ة وال-قضس-اء ‘ قسس-ن-ط-ي-ن-ة ‘
القرن السسادسس عشسر اŸيÓد.
وأان هذه العائلة كانت تتمتع بنفود وجاه.
ت-ع-رف ال-ع-ائ-ل-ة سس-ي-دي الشس-ي-خ ولي-زال إا¤
يومنا هذا.
ولد سسنة 1580م ‘ بيت إاشستهر أاهله بالعلم.
نشسأا الفكون ‘ كنف والده الذي كان من أاول
شس -ي -وخ -ه وح-ف-ظ ع-ل-ى ي-ده ال-ق-رآان ال-ك-رË
لول -ي -ة ل -ل -ع -ل -وم ‘ زاوي-ة
وت -ل -ق -ى اŸب -ادئ ا أ
العائلة.
عكف عبد ألكر Ëعلى –صضيل ﬂتلف ألعلوم
ألشضرعية وأللغوية ،ثم توله كبار شضيوخ عصضره ،من
أمثال سضليمان «ألقشضى» وعبد ألعزيز ألنفاتي ألذى
قرأ عليه أ◊سضاب وبعضض ألفرأئضض وﬁمد بن
رأشضد ألزوأوي وﬁمد ألفاسضي أŸغربي.
أخذ ألعلم من أعÓم قسضنطينة وغÒهم .وعلى
يديه تخرج فحول ألعلماء ،كالشضيخ مهدي عيسضى
أل-ث-ع-ال-ب-ي وب-رك-ات ب-ن ب-اديسض .ك-ان ﬁب-ا ل-ل-ق-رأءة
ويغرد كأا‰ا ‘ علقة غصضة ير Âفيبعث ألوقور
وأنغاما عذبة وبحÓوة.
يعتكف كثÒأ على أŸطالعة وحده .وألده ألذب كان
ينيبه أثناء غيابه رغم صضغر سِضّنه ،أثنى عليه كبار
أل -ع-ل-م-اء ك-ال-عÓ-م-ة أح-م-د أŸق-ري ‘ ك-ت-اب-ه ن-ف-ح
ألطيب وتلميذه ألعياشضي ‘ رحلته ماء أŸوأئد
وألثعالبي ‘ كنز ألروأة.
ظهر عليه ألنبوغ وألذكاء ‘ سضن مبكرة ،فكان
بارعا ‘ فنون أللغة لغة ونحوأ وتصضريفا وبÓغة
لصضلي ،Úأ◊ديث
مع أŸشضاركة ألتامة ‘ فقه وأ أ
وألتصضوف وذلك دليل على سضÓمة ذوقه وكمال
ع -ق -ل -ه وب -ل -غ درج-ة أل-ك-م-ال ‘ أن-اق-ت-ه-ا وأق-وأل-ه-ا
وطريقة تنظيم أسضلوب أللغة .فمروءة أŸرء ‘
أناقته وجمال حديثه وطهارة قلبه .تعلم ‘ زأوية
ألعائلة و‘ مصضلى بيته ،إأنها معاهد ألعزة يÎشضف
منها حÓوة ألعلم ويتعلم ›ال ألÎبية ،وكيف يجب
أن نكون عظماء متوأضضع ‘ Úألدرأسضة وبها يتقدم
أÛتمع ويصض Òعظيما.
فالزأوية كانت خÓيا نحل دأئمة ألنشضاط تخرج
للطلبة شُضهدأ تعلم فيها أسضلوب ألتعامل مع أ◊ياة،
إأن -ه -ا م -ن -ارأت ع-ل-ى ط-ري-ق أل-ت-ح-رر م-ن أل-ع-ب-ودي-ة
وألقضضاء على أ÷هل.
كان يسضتقبل ألطلبة من ﬂتلف أ÷هات خصضوصضا
من منطقة زوأوة وأ÷زأئر وما حولها .كان يدرسض
أل -ت -فسض ،Òوصض -ح -ي -ح أل -ب -خ -اري وأل -ف أل -ك-ث Òم-ن
لو ¤من ألعلماء ألذين تولوأ
مؤولفات ألطائفة أ أ
أŸن -اصضب أل -ع -ام -ة ول -يسض ل -ه -م أل -ك-ف-اءة ك-م-نصضب

لف-ت-اء.
أل -قضض-اء وأ إ
وه -اج -م م -ت -ن-او‹
ألدخان ونصض على
–رÁه.
ورد على من أفتى
ب- -إاب- -اح- -ت- -ه ونشض -ر
م-ن-ظومة أŸكودي
‘ أل-تصض-ري-ف ي-قع
‘ ›ل - - - -د ك - - - -ان
لسستاذ :عبد
بقلم ا أ
ف-رأغ-ه م-ن ت-أال-يفه
القادر حمداوي.
سضنة 1048هـ.
وب- -ع -د وف -اة أب -ي -ه ع -ام 1045هـ خ -ل -ف -ه ‘ إأم -ام-ة
لعياد وألسضهر.
أŸصضل Úوأÿطبة أيام أ÷مع وأ أ
كان يخطب خطبا حروفها من نار تلدغ أكباد من
يسض-م-ع-ه-ا وك-ل-م-ات-ه-ا ت-ه-ز أل-ق-لب ‘ م-ع-ان-ي-ه-ا .كان
ي -ه -ذب ،وي -رسض -م ،ي -ع -ل-م ،ي-ن Òأل-ع-ق-ول وي-رسض-خ ‘
أل -ق -ل -وب ﬁب -ة أ◊ي -اة ك -ن -ز ﬂب -وء ل نسض -ت -ط -ي-ع
أسضتخرأجه إأل بالعلم وهذأ ألكنز هو أŸعرفة ألتي
لمة من
تدعو أبناء أمتنا إأ ¤ألتطور وتنشضتل أ أ
ألضضعف و“نعها من أن تسض Òإأ ¤مهاوي ألردى.
تقلد عبد ألكر Ëألفكون إأمارة ركب أ◊ج وحصضل
لسضÓم بعد أن بلغ نفوذه ألعلمي
على لقب شضيخ أ إ
وألروحي ذروته .تخرج على يد ألفكون ›موعة
كبÒة من ألطÓب ألنجباء ألذين ذأع صضيتهم ومن
أشض -ه -ره -م ب -وم-ه-دي ع-يسض-ى أل-ث-ع-ال-ب-ي وأب-و سض-ا⁄
أل -ع -ي -اشض -ي أŸغ -رب -ي وي -ح -ي ألشض-اوي وب-رك-ات ب-ن
باديسض وغÒهم.
كان ألفكون من أعÓم عصضره ‘ أ◊ديث وألفقه

وألنحو ،بارعا فيه ،أديبا ،حكيما ،عاŸا ،عارفا،
قويا ومتبحرأ بأامور ألدين.

عا ⁄قسصنطينة وكب Òمفتيها

أسضتطاع ألعلماء أن يخّلدوأ أنفسضهم بالعلم ،فهو
أŸصضباح ألذي يبدد حلكات ألظÓم ،وبالعلم تسضمو
لمة وتتسضم معارج ألرقي وتشضاد أ◊ضضارأت وتبنى
أأ
ل›اد.
أأ
جمع ألعا ⁄ألفكون ب Úعلم ألظاهر وألباطن وقد
–دث ع -ن -ه ع -ل -م -اء عصض -ره وت Ó-م -ي -ذه .ون -وه -وأ
Ãك -ان -ت-ه أŸت-م-ي-زة ‘ أل-ع-ل-م ف-ق-ال ع-ن-ه أŸق-رى:
«عا ⁄قسضنطينة وصضا◊ها وكبÒها ومفتيها».
وم- -ا نسض- -ت- -ن -ت -ج -ه م -ن خ Ó-ل أع -م -ال -ه وإأ‚ازأت -ه
أŸتوأترة ومشضاركته ألعلمية ‘ إأمامة ،ترعرع ‘
هذه أÙطة ألعلمية وكانت أبرز أŸناطق ألتي
شضهدت موأكبة من تÓميذه ينهلون ألعلم على يده.
ت -اب -ع ألشض -ي -خ ج -م -ي -ع م -رأح-ل درأسض-ت-ه ‘ م-دي-ن-ة
قسض -ن -ط-ي-ن-ة ،وك-ان ي-حب أŸط-ال-ع-ة ك-ثÒأ إأذ أك-م-ل
درأسضته ‘ زوأية ألعائلة.
لنها
تغلغلت ‘ نفوسض طلبته وطريت لها ألقلوب ،أ
نابعة من روح صضادقة ومبدعة.
أللغة نسضيم ينسضاب إأ ¤ألنفوسض فيحرك أ÷وأرح
بسضكونها.
–صض -ل ع-ل-ى أل-ع-ل-م ب-أاق-دأم ث-اب-ت-ة وب-ن-فسض ه-ادئ-ة
م-ط-م-ئ-ن-ة ت-ع-رف ح-ق-ه-ا وت-ؤودي وأج-ب-ه-ا ،ل-قد ذأق
حÓوة ألعلم وأزدأد شضوقه إأ ¤ألبحث عنه.
تو‘ عشضية يوم أÿميسض  27ذي أ◊جة 1037هـ
أŸوأفق لـ 3أوت 1663م عن عمر يناهز خمسض
وثمان Úسضنة.

دور رجال اŸال ‘ إاصصÓح التعليم

أا.عبدالنور جودي
ماجسست Òجامعة ع Úشسمسس مصسر
ه -ل ت -ع-ل-م أن ج-ام-ع-ة أل-ق-اه-رة أل-ت-ي ت-ع-د م-ن أع-رق
أ÷امعات ‘ ألوطن ألعربي تÈعت بأارضضها وبكل
لجل بنائها وألنهوضض بالتعليم ‘
›وهرأتها أمرأة؛ أ
وقتها؟ وهل تعلم أن مارك روكربÒغ مالك مؤوسضسضة
ألفيسض بوك تÈع بـ  100مليون دولر Ÿؤوسضسضة سضتارت
أب أديوكيشضن عام 2010؛ لتحسض Úأوضضاع أŸدأرسض
لمريكية ؟ وهل
Ãدينة نيو آأرك بولية نيو جÒسضي أ أ
تعلم أن ألوليد بن طÓل تÈع Ãبلغ مائت ÚوخمسضÚ
أل -ف دولر أم -ري -ك -ي لصض -ال -ح ج-ام-ع-ة ب-رأوي-ج-اي-ا ‘
إأن-دون-يسض-ي-ا؛ ل-ت-ط-وي-ر م-ب-ن-ى أ÷ام-ع-ة وتوف Òمعدأت
ومسضتلزمات تعليمية ‘ ›ال أللغة وأŸال وألقتصضاد
لعمال ألريادية؟ وهل تعلم أن
ولدعم ألتدريب على أ أ
رئيسض ألغابون علي بونغو تÈع ÒÃأثه من وألده،
وألذي ُيقsدر ÓÃي Úألدولرأت؛ لÓرتقاء بالتعليم؟
ك-م-ا تشض-ه-د دب-ي ع-م-ل-ي-ات وأسض-ع-ة ل-ل-تÈع ع-ل-ى ﬂت-لف
أألصضعدة لصضالح وزأرة ألتعليم؛ حتى إأن شضخ ًصضا تÈع بـ
 30جهاز كمبيوتر ،وآأخر بـ  500000ريال إأمارأتي ،وبعضض
ألشضركات Ãبالغ أك Ìأو أقل للغرضض ذأته.
و‘ ألصض ،ÚتÈع ع -ام -ل ن -ظ -اف -ة Ãع-ظ-م م-رت-ب-ه أل-ذي
تقاضضاه َ
Óنفاق على تعليم أطفال
طوأل عقود أربعة؛ ل إ
عدد من ألعائÓت ألفقÒة .
وغدأ من أŸعروف ،أن عدًدأ غ Òقليل من جامعات
ألدول ألغربية ُيْدَعم وُيمsول من أصضحاب رؤووسض أألموأل

وألشضركات وأŸصضانع؛ ألنهم يعلمون قدر ألعلم وما يعود
عليهم بالنفع من ورأئه ،بل  ⁄يتوأنْوأ عن أإلنفاق على
مدأرسضهم ألتي تعلموأ وتخرجوأ فيها ،وأمضضْوأ سضنوأِت
يفاعتهم ب Úجدرأنها.
و‘ ضضوء هذأ ،أين جهود أصضحاب رؤووسض أألموأل ‘
أ÷زأئ -ر ل -دع -م أل -ت -ع -ل-ي-م؟ أي-ن أل-رج-ال أب-ن-اء ألشض-ه-دأء
وأÛاه- -دي -ن وأح -ف -اده -م؟ أي -ن أل -نسض -اء أ÷زأئ -ري -ات
أ◊رأئر وإأسضهامهن ‘ تطوير مسضتوى ألتعليم؟
من أŸعلوم أن ألدولة أ÷زأئرية ‘ ألفÎة ألتي عانت
ف -ي -ه -ا م -ن ت -رأج -ع سض-ع-ر أل-بÎول ‘ أألسض-وأق أل-ع-اŸي-ة
ودخولها ‘ حالة تقشضف ،خ sصضصضت مبالغ ضضخمة لوزأرة
ألÎبية ُقuدَرت بـ  7,35مليار دولر ،ولوزأرة ألتعليم ألعا‹
وألبحث ألعلمي بلغت  3,74مليار دولر لسضنة  ،2016إأل
‡ا تنفقه
أن هذه أŸبالغ ل تكفي وهي أدنى بكثs Ò
ألدول أŸتقدمة على ألتعليم وألبحث ألعلمي.
َبيَد أن ألتعليم Ãختلف أطوأره أصضبح ِجsد ُمكلٍ u
ف؛ نظًرأ
ْ
إأ ¤ت -زأي -د ن -ف -ق -ات أألج-ه-زة ألÓ-زم-ة ل-ه م-ن ( ت-دف-ئ-ة،
وكمبيوتر ودأتاشضو ،وأدوأت هندسضية وﬁاليل كيمائية
ووسضائل أŸوأصضÓت ...إألخ).
إأن ألشضعب أ÷زأئري شضعب كر Ëمعطاء ،ضضرب ‘
ألثورة ألتحريرية مثً Óرأئًعا ‘ ألصضمود ،وعلَsم ألعا ⁄كله
معنى ألتضضحية وألفدأء ،وقsدَم مليوًنا ونصضف مليون من
ألشضهدأء ،و ⁄يبخل Ãاله وما Áلك؛ لكى تعيشض أألجيال
ألقادمة ‘ سضÓم وأمان وعلم ،فأاين أبناؤوهم وأحفادهم
منهم؟
إأننا نريد من أبناء أ÷زأئر أن يسضاهموأ ‘ حل أزمة

أل -ت -ع -ل -ي -م وت -ط -وي -ر مسض-ت-وأه وألرت-ق-اء ب-ه ،وأن يضض-ع-وأ
جuل غاياتهم.
مصضلحة أ÷زأئر ‘ أولويات حياتهم وأ َ
وقد كsرسضت هذه ألصضحيفة بعد ألسضتقÓل جزءًأ من
Óشض-ادة ببعضض ألشضخصضيات ألتي
صض-ف-ح-ات-ه-ا أل-ي-وم-ي-ة؛ ل -إ
تÈعت بأارأضضيها وثروأتها لصضالح ألثورة ألزرأعية ألتي
دع -ا إأل -ي -ه -ا أل -رئ -يسض أل -رأح-ل ه-وأري ب-وم-دي-ن ،وك-انت
ت -دع -وه -م بـ» ق -ائ -م -ة ألشض -رف» ،وَحs-ق ل-ه-ا أن ت-ع-ود إأ¤
ألتذكÃ Òن يسضاهم ‘ دعم ألتعليم وإأصضÓحه؛ إلدرأكها
ما للمدأرسض وأ÷امعات وغÒهما من دور حيوي ‘
حياة أألمة ،خصضوصًضا ‘ ألقتصضاد.
ف- -م- -ن أŸؤوسض -ف أن ن -رى ‘ ب -عضض أألح -ي -ان أصض -ح -اب
أألموأل يتÈعون Ãبالغ ضضخمة أو بسضيارأت فخمة على
أعمال ل تسضتحق كل هذأ ألتكر ،Ëولو أشضÎى باŸبالغ
ذأتها حافÓت لنقل ألتÓميذ من أألرياف إأ ¤مدأرسضهم
لكان هذأ أجدى وأنفع ،ومsكن ألتÓميذ ألقاطن‘ Ú
أŸناطق ألنائية من موأصضلة تعليمهم .وقد جاء ‘ أألثر
أŸتوأتر عن أحد ألصضا◊ Úأنه سُضئل :ماذأ تفعل لو قيل
لك سض -ت -م -وت غ ً-دأ ؟ ق -ال :أع u-ل-م أل-ن-اسض أ Òÿوأل-ع-ل-م.
فتعليم أو دعم أŸتعلمُ Úيَعtد جهاًدأ وصضدقة جارية؛ ألن
نفعه ‡تد وباقٍ.
ولو قرر أحد من ألناسض تنظيم مسضابقة ب ÚأŸدأسض
وأشضÎى هدأيا متوأضضعة للفائزين لكان بذلك دأعًما
للتعليم ،ورأفًعا لروح أŸنافسضة ب ÍطÓب أŸدأرسض
ولغدت سُضsنة حسضنة تعيشض ب Úألناسض.

بكائية على زمن
ا÷احظية...؟ا

أ÷اح -ظ -ي -ة ب -ال -نسض -ب -ة إأ¤
لدب- -اء وعشض- -اق
م - -ع - -ظ - -م أ أ
أ◊رف أل- - - -ذي - - -ن زأروه - - -ا
وجلسضوأ ‘ ناديها وتناولوأ
شض- -اي- -ه- -ا أÿف- -ي- -ف ...ه -ي
فاصضل تاريخي جد مهم من
أل- - -زم- - -ن أ÷م- - -ي - -ل أل - -ذي
أحتضضن كل أنوأع ألفنون ‘
فÎة ك -ان أÛت -م-ع ب-رم-ت-ه
وك - -ذأ م- -ؤوسضسض- -ات أل- -دول- -ة
م - -نشض - -غ - -ل - -ة ب- -ال- -رد ع- -ل- -ى
أل - - - - - -دم - - - - - -وي ...Úزم- - - - - -ن بقلم :جمال نصسرالله(@)
ألتسضعينيات وسضقية زأيدي وعياشض يحياوي وبشض Òمفتي
وأحميدة ألعياشضي وعلي مÓحي وعبد ألوهاب حقي
رح -م -ه أل -ل -ه ونصضÒة ﬁم -دي ورشض -ي -دة خ -وأزم ورأب -ح
خيدوسضي وطÓل ضضيف ...جميعنا كنا نلتقي مسضاًء ‘
لرأء وأÈÿأت ألكتابية...
هذأ ألركن أ÷ميل نتبادل أ آ
لكن ما من أحد كان ينتظر أن يتشضتت هذأ أ÷مع ألكرË
ويعود أدرأج بيته ...بعد فاصضل آأخر وكأانه باŸقصضود
لصضل هو أ◊تمية ألوأقعية ألتي ل مفر منها)،
(لكنه ‘ أ أ
م -ث -ل -ه -ا م -ث -ل ح -ق-ي-ق-ة أŸوت أل-ت-ي ت-ذوق م-ن-ه-ا ج-م-ي-ع
لنفسض ...أفرنقع ألكل بقدرة قادر وكأان بهم كانوأ ‘
أأ
ل ⁄وألفردوسض أŸفقود ...بعد أن
رحلة من Œريب أ أ
لن-ت-ل-ج-يسضيا وألبحث عن كل
ع-اشض-وأ ح-ق-ي-ق-ة أل-ع-ط-اء وأ أ
لخرين كتابيا وفنيا...
جديد ‡ا تنتجه قرأئح أ آ
 ⁄نشضعر يومها بأاننا ‘ رحلة فضضائية مكوكية على مÏ
سضفينة صضوب كوكب ›هول ...ولكن كنا نهرب لهذأ
ألدكان أ÷ميل وكل وأحد منا يحمل روحا وتوقانا ،بل
صضوفية أشضبه بصضوفية أ÷احظ وأ◊Óج أو غÒه من
فÓسضفة ألفكر وألتجديد ...ل نعلم صضرأحة هل كان
يومها أ÷ميع يضضحك عنا ⁄( ...نكن نشضعر بأاهمية
ألسضؤوأل) لكن ل يهم ...ما يهمنا أنه كان فضضاًء يضضم
ألشضق ألثا Êمن نفسضياتنا أŸتطلعة لغد مزدهر بالكلمة
وألنغم ...و ⁄نكن نبا‹ أو نضضع حسضابات أÿارج بكل ما
يحمله من شضقاء وبؤوسض ...كنا إأن  ⁄نرتو بالشضعر نلتجئ
نحو صضالة ألبيانو نشضرب من سضمفونيات ألقرون ألذهبية
لخوة ألرحبا Êبحنجرة
للموسضيقى ألكÓسضيكية وروأئع أ إ
فÒوز .وكان ألطاهر وطار ،رحمه ألله ،يدعونا للكتابة
‘ مولود جيد إأسضمه ألتبي ...Úوألقصضيدة ...و›لة
ألقصضة ...كان هذأ وغÒه كان يحدث فعÃ Óحضض
ألصضدفة و” ألنخرأط فيه هكذأ على ألسضليقة؟أ وكانت
لشضياء ...ألتي
مرحلة أشضبه Ãرحلة ألتأاسضيسض لعدد من أ أ
ولدت بفضضل تطوع أ÷ميع ل لشضيء سضوى أن ألروح
ألنضضالية كانت متوفرة ...كان وأحدأ مثل ألطاهر وطار
لخر أحوأل هذه ألشضلة ألتي  ⁄يكتب لها
يتفقد من ح Úآ
ليام جلب لنا تذأكر
ألتوأصضل .إأ ¤درجة أنه ‘ يوم من أ أ
كاملة لرحلة نحو عاصضمة أ÷نوب غردأية كي نشضارك
جماعيا ‘ مهرجان مفدي زكريا ونقف على ق Èهذأ
ألشضاعر ألعظيمو ‘ بني يزقنو ونتÈك بإاكرأميات أهل
ميزأب ونحظى بعزومة خاصضة من جماعة ألعزأبة...
هذأ وكث Òمن أÙطات أ÷ميلة غابت ‘ Ùة بصضر
لسضتمرأرية
وكأانها خيال على خيال ⁄ ...يكتب لها أ إ
لشضيء وأحد فقط وهو أن عمر ألتطوع قصض ...Òفكان
ولبد أن تأاتي ◊ظة أ◊قيقة وهي أن ألسضتمرأر ‘
لب- -دأع وألصض- -م -ود ‘ وج -ه ك -ل أله -ت -زأزأت ي -ت -ط -لب
أإ
إأم -ك -ان -ات ضض -خ -م -ة وأم -وأل وم -ؤوسضسض -ة ق-ائ-م-ة ب-ذأت-ه-ا
وعÓقات دبلوماسضية مع كل أرباب أŸال ...لكن جميعنا
لفكار وألرؤوى فقط ...و ⁄نكن نتدخل ‘
كان Áلك أ أ
تسضي Òهذه أ÷معية إأدأريا...
إأذن ،ه -ي م -رح -ل -ة ح -اسض-م-ة وم-ن أŸؤوك-د أن ع-ودت-ه-ا
لن أ◊ماسضة هذه بقيادة وطار  ⁄تلق
مسضتحيلة ...أ
ألرعاية ألكاملة وألتأاسضيسض من طرف جهات ل تريد
ل-ل-ف-ع-ل أل-ث-ق-ا‘ أن ي-ك-ون ه-و ألسض-ي-د وأن ت-ك-ون أل-ن-خ-ب-ة
أŸثقفة دأئما ‘ ألطليعة وهي ألرأئدة ...بل أطلق
ألعنان Ÿتعطشضي أللغو ألسضياسضي...وُردم صضوت أŸثقف
حيا حتى ل يكون له شضأان ‘ إأعÓء رأيات ألتغي...Ò
أ÷احظية حسضبي فرصضة ل تعوضض ‘ ألتاريخ ألثقا‘
لك -ي -د أن ه -ن -اك أل -عشض-رأت م-ن أم-ث-ال
أ÷زأئ -ري ...وأ أ
أل -ط -اه -ر وط -ار ‘ ه -ذأ أل-وط-ن أل-ع-زي-ز ألشض-اسض-ع ،ل-ك-ن
أÿوف من ألنهايات أŸأاسضوية لزأل يتملكهم ...وعدم
وج-ود ضض-م-ان-ات لسضÒورة ح-رك-ي-ت-ه-م ب-ات ه-و أ◊ق-ي-ق-ة
ألدأمغة ألتي يحملونها ‘ رؤووسضهم؟!
فرأحوأ يتحركون حسضب مقدرأتهم وقيمة ما Áلكونه
‘ جيوبهم.
(@)شساعر وصسحفي جزائري
djamilnacer@gmail.com
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العرضس الششر‘ Ÿونولوغ «خدÁكم صشابر»بقسشنطينة

إŸزج ب Úإلطموح وإلغرور لسشتمالة إ÷مهور وإمتاعه
حمل مونولوغ «خدÁكم صشابر»
ال -ذي ق -دم ع -رضش -ه الشش-ر‘ ،مسش-اء
أاول أامسس،ع - - - -ل- - - -ى رك- - - -ح مسش- - - -رح
قسش-ن-ط-ي-ن-ة ا÷هوي ،رسشالة هادفة
مفادها أانه عندما Áتزج الطموح
ب-ال-غ-رور ف-إان-ه ي-ع-ج-ل ح-ت-م-ا بفششل
صشاحبه ،وعلى مدار  50دقيقة من
ع -م -ر ه -ذا ال -ع -م -ل ال-ف-ن-ي ا÷دي-د
الذي هو عبارة عن إانتاج مششÎك
ب Úمسش- -رح قسش- -ن- -ط- -ي- -ن -ة ا÷ه -وي
وج -م -ع -ي -ة اŸسش -رح ال-ب-ل-دي ◊ام-ة
ب- - -وزي- - -ان ‚ح صش - -اب - -ر ع - -ي - -اشس ‘
اسش- - -ت- - -م- - -ال - -ة ا÷م - -ه - -ور ا◊اضش - -ر
وإاضشحاكه وذلك من خÓل التنقل
بسشÓسشة من ششخصشية إا ¤أاخرى.
وضسمن قالب اجتماعي كؤميدي تناول هذا
اŸؤن - -ؤل - -ؤغ اŸق- -ت- -بسس ع- -ن رواي- -ة ال- -ك- -اتب
والصسحفي الÎكي الراحل عزيز نسس Úقصسة
صسابر ذلك الشساب اŸغرور بجماله والذي تتاح
له فرصسة الرتباط بفتاة غنية يظل يتمنى
وفاة والدها للظفر ÒÃاثها .ومع مرور األيام
يتعرف أاثناء جنازة أاحد أاصسهاره على شسخصس

يدعى «لزهر» يحÎف النصسب على الناسس من
خÓل التطفل على جنائز «أاصسحاب األمؤال»
واصس- -ط- -ن- -اع ا◊زن وال- -ن -ؤاح ع -ل -ى الشس -خصس
اŸتؤفى من أاجل الظفر ببعضس المتيازات
ليؤرث فيما بعد هذه «ا◊رفة» لصسابر لكن
ولسسؤء حظ صسابر تبؤء أاوﬁ ¤اولته بالفشسل
لكؤنه أاخطأا ‘ اصسطياد ضسحيته حيث  ⁄يكن
الشس - -خصس اŸت - -ؤف- -ى سس- -ؤى ام- -رأاة اسس- -م- -ه- -ا

«حكمت».
وبسسبب هذه ا◊ادثة غ ÒاŸتؤقعة
يتعرضس للضسرب اÈŸح من طرف أاهل
اŸتؤفاة عÓوة على تطليق زوجته له
ظنا منها بأانه كان يخؤنها مع حكمت.
ومن خÓل لغته البسسيطة اŸمزوجة
بروح الفكاهة كشسف صسابر عياشس على
قدرات فنية عالية كامنة –تاج إا¤
التفاتة من طرف ا÷ميع كما برهن
بأان اإلرادة تهزم اإلعاقة ول Áكنها
بأاي حال أان تعرقل اإلبداع .وعقب
العرضس الذي صسفق له ا◊ضسؤر كثÒا
صسرح صسابر بأانه ل يرغب ‘ أان يتم
حصس- - -ره ‘ أادوار م- - -ؤج- - -ه- - -ة ل- - -ذوي
الح -ت -ي-اج-ات اÿاصس-ة م-ع-تÈا ن-فسس-ه
‡ث Óعاديا شسأانه شسأان األصسحاء منهم ،كما
“نى أان يحصسل على أادوار أاخرى مسستقبÓ
تخرجه من ظل اŸعاق خصسؤصسا وأان لديه
قدرات فنية كبÒة “كنه من إاثبات ذاته.
Óشس -ارة ف -ق-د أاشس-رف ع-ل-ى تصس-م-ي-م ه-ذا
ل -إ
العرضس اıرج كر Ëبؤدشسيشس فيما تكفل
نؤر الدين بشسكري باإلشسراف العام.

‘ ندوة باŸكتبة العمومية للمطالعة ببجاية

حماية إلتاريخ و إÙافظة على ذإكرة إألمة صشمام إألمان
جودي أإتومي  :مسشÒة ›اهد ورؤوية لنفضض إلغبار عن إŸوروث
قام اÛاهد والكاتب جودي أاتومي الذي نششر كتابه السشابع –ت عنوان « النسشاء اŸناضشÓت ‘ ا◊رب التحريرية
لول ،وذلك على إاثر الدعوة التي
الوطنية» ،بتنششيط ﬁاضشرة باŸكتبة العمومية الرئيسشية للمطالعة ببجاية ،أامسس ا أ
تلقاها من جمعية اÙافظة على الÎاث ،حيث التحق Ãدرسشة التجارة با÷زائر العاصشمة ‘ ،ششهر ماي من سشنة 1956
أاثناء إاضشراب الطلبة وصشدور نداء جبهة التحرير الوطني ،الذي دعا إا ¤اللتحاق بصشفوف جيشس التحرير الوطني ،قد
صشرح الكاتب ‘ هذا الصشدد « ،التحقت Ãركز قيادة الولية الثالثة الذي يعد مقّر الكولونيل عمÒوشس ،ولكن لسشوء
حظي  ⁄يكن هذا البطل الذي كنت منبهرا بششخصشيته هناك لقد كان عبقريا ،وكان من حسشن حظ ا÷زائر تعداد رجل
Ãثل تلك الصشفات النادرة ‘ صشفوفها.

»eÉgƒJ …ƒædG øH :ájÉéH
بعد هذا ،عاد الشساب جؤدي إا ¤ا÷زائر
العاصسمة ليتصسل به جيشس التحرير الؤطني
ب- -ع- -د م -رور بضس -ع -ة أاشس -ه -ر ،م -ن أاج -ل إاع -ادة
اللتحاق بأاكفادو ،وقد كان ا◊ظ حليفه هذه
اŸرة إاذ أاصسبح رفيق الكؤلؤنيل وحتى أامينه
م- -ع أاشس- -خ- -اصس آاخ- -ري- -ن ‘ ب -عضس األح -ي -ان،
وأاضساف متحدثنا « :كان الكؤلؤنيل عمÒوشس
ي -دور ح -ؤل أان -ح-اء ال-ؤلي-ة ال-ث-ال-ث-ة ‘ أاسس-ب-ؤع
واحدÃ ،عدل  10سساعات مشسي يؤميا ،وعلى
خÓف حراسسه الشسخصسي ،ÚكثÒون هم من ⁄
يكؤنؤا قادرين على –مل تلك الؤتÒة.
بعد عملية « اŸنظار» وسسقؤط الكؤلؤنيل
عمÒوشس ‘ سساحة اŸعركة ،تعرضست الؤلية
الثالثة إا ¤خسسائر جسسيمة ،حيث ” اغتيال
ثمانية آالف مناضسل من أاصسل إاثنى عشسر أالف،
وقد اسستدعى األمر جهؤدا كبÒة من أاجل
إاعادة حشسد القؤات ومؤاصسلة الكفاح إا ¤غاية
السستقÓل.
ب- -ع- -د ذلك ،ووف- -ق- -ا Ÿا صس- -رح ب- -ه ج -ؤدي
أاتؤميُ ،عّين اÛاهد كعضسؤ ‘ ÷نة وقف
إاط Ó-ق ال -ن -ار م -ن أاج -ل السس -ه -ر ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ
إات -ف -اق -ي-ات إاي-ف-ي-ان ،وب-ع-د ق-ي-ام اسس-ت-ف-ت-اء 03
جؤيلية ،رأاى أان مهامه قد اكتملت ،فطالب
بتاريخ  05أاوت بتسسريحه من أاجل مؤاصسلة
ح -ي -ات-ه اŸدن-ي-ة ومسس-اره اŸه-ن-ي ‘ ال-ق-ط-اع
الصس -ح -ي ،ح -يث ك -ان م -ق -ت -ن -ع -ا ،ع -ل -ى غ -رار
أاشسخاصس آاخرين ،بضسرورة مؤاصسلته لدراسسته
وب -ل -ؤغ مسس -ت -ؤي-ات أاع-ل-ى ،وك-ان ل-ه ذلك ح-يث
–صسل على شسهادة ليسسانسس ‘ القانؤن من
كلية رين الفرنسسية ،ليعؤد إا ¤أارضس الؤطن
Ÿتابعة مشسؤاره ‘ .سسنة  1985أاصسبح رئيسس
اÛلسس الشس -ع-ب-ي ال-ؤلئ-ي ل-ؤلي-ة ب-ج-اي-ة إا¤
غاية  ،1990وبعد التقاعد ،خصسصس اÛاهد
وقته للكتابة من أاجل إاعادة إاحياء وترسسيخ
األحداث التاريخية.

سشبعة كتب
« ل -ق-د رويت ال-ؤج-ه ا◊ق-ي-ق-ي ل-ل-ك-ؤل-ؤن-ي-ل
عمÒوشس وحاولت إاعادة اعتباره له ،بعد كل
ا÷دال الذي دار حؤل شسخصسيته ،وبعد ذلك
قمت بنشسر كتاب ثا Êوبعدها ثالث عنه .لقد
كاد جؤدي أاتؤمي أان يصسبح كاتب السسÒة
اÿاصس واŸعÎف ب -ه ل -ل -ك -ؤل -ؤن -ي-ل ،وق-د ذاع
سسيطه على هذا النحؤ ،وقد علمنا أان اثنÚ
من إاخؤانه ‘ النضسال قد اتصسلؤا به وأاعلمؤه
بسسر عظيم « ،لقد كان مهدي شسريف وعبد
ا◊ميد جؤادي ،الشسخصس ÚاألخÒين اللذان

كانا على علم بالسسر الذي كان يحيط بجثمان
الكؤلؤنيل عمÒوشس ،وقد أاطلعا Êعليه وطلبا
مني التصسرف كما ينبغي حيال ذلك ،وكان هذا
مؤضسؤع كتابي الرابع .بعد مرور مدة زمنية،
قمت بنشسر كتاب خامسس ‘ جزأاين ،وبعدها
أاثنيت على فضسل اŸسستدع Úمن قبل ا÷يشس
ال-ف-رنسس-ي ،ال-ذي-ن رفضس-ؤا السس-ت-ج-اب-ة ل-ل-نداء
اÿاصس ب- -ال- -ت- -ج- -ن- -ي- -د ،سس- -ؤاء ت- -ع- -ل -ق األم -ر
ب -ال -ف -رنسس-ي Úأاو ا÷زائ-ري ،Úح-يث ب-ل-غ ع-دد
هؤؤلء ما يقارب  15 000مؤاطن جزائري،
رفضسؤا اللتحاق بصسفؤف ا÷يشس الفرنسسي،
حتى أان كثÒا من اŸلتحق Úهجروا صسفؤف
ال-ع-دو ل-ي-ل-ت-ح-ق-ؤا ب-ا÷يشس الشس-ع-ب-ي ال-ؤط-ني،
وم -ع-ه-م م-ع-ل-ؤم-ات قّ-ي-م-ة وخÈة عسس-ك-ري-ة ل
يسستهان بها.
وع-ن-د اإلشس-ادة ب-ا÷ن-ؤد ال-ف-رنسس-ي Úال-ذين
رفضس- -ؤا ﬁارب- -ة ا÷زائ- -ر ،ح- -ك- -ا اÛاه- -د
جؤدي أاتؤمي شسهادة مثÒة للمشساعر ،حيث
ق -ال « :ل -ق -د ك -ن -ا مÓ-ح-ق Úم-ن ق-ب-ل ا÷ن-ؤد
الفرنسس ،Úوكنا نحاول جاهدين الفرار من
اŸن -ط -ق -ة اÙاصس-رة وإاي-ج-اد م-ل-ج-أا ي-أاوي-ن-ا،
وب -ع -د أان مشس -ي -ن -ا ل-ع-دة سس-اع-ات ،ح-اولُت م-ع
شس -خصس آاخ -ر ك -ان ب -رف -ق -ت -ي ع -ب-ؤر ال-ط-ري-ق
الؤطني ،من أاجل بلؤغ مكان آامن بعيدا عن
العدو الذي كان يÓحقنا ،ولكن لسسؤء حظنا
وج -دن -ا أام -ام-ن-ا ج-ن-دي-ا ف-رنسس-ي-ا ك-ان ي-ح-م-ل
رشس -اشس-ا .ظ-ن-نت أان ت-لك ك-انت ن-ه-اي-ت-ن-ا ،ل-ك-ن
ا÷ن-دي ال-ف-رنسس-ي ع-ل-ى خÓ-ف م-ا ت-ؤق-ع-ناه،
أاشسار إالينا بيده و دعانا إا ¤العبؤر ومؤاصسلة
طريقنا .كنا متأاكدين من أان ذلك كان ›رد
خدعة ،و لكننا كنا على يق Úمن أانه  ⁄يكن
لدينا أاي خيار آاخر ،فعÈنا الطريق و نحن
ن -ن-ت-ظ-ر م-ت-ى سس-ي-ق-ؤم ا÷ن-دي ب-إاطÓ-ق ال-ن-ار
ع -ل -ي -ن -ا ،ول -ك -ن ذلك  ⁄ي -حصس -ل ف -ق -د ت-رك-ن-ا
ا÷ن- -دي ن- -ع Èم- -ن دون م -ه -اج -م -ت -ن -ا .ب -ع -د
السستقÓل حاولت جاهدا معرفة هؤية ذلك
ا÷ن- -دي ال- -ف- -رنسس- -ي ،وق- -مت ب- -ال -ب -حث ع -ن
معلؤمات من أاجل إايجاده ،كنت أاود أان أاجعل
منه صسديقا وأاخا لكؤنه وبكل بسساطة أانقذ
حياتنا».

إإلششادة بدور إلنسشاء إŸناضشÓت
من جهة أاخرى وفيما يتعلق بكتابه ا÷ديد
ال- -ذي نشس- -ره ‘ اآلون- -ة األخÒة ،ف -ق -د أاشس -اد
اÛاه -د ج-ؤدي أات-ؤم-ي ب-ال-دور ال-ذي ل-ع-ب-ت-ه
النسساء ‘ الثؤرة التحريرية قائ « ،Óلؤ ل
مسساهمة النسساء ومسساندتهن لنا ‘ ا◊رب
Ÿا كنا حققنا السستقÓل ،وأاضساف « :لقد
قمت ع Èهذا الكتاب بتسسليط الضسؤء على

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

هاته البطÓت اللؤاتي بقي دورهن ﬂفيا،
وهذا قبل أان يصسرح بكل ثقة أاّن « :اŸرأاة هي
التي تربي مؤاطني الغد .لقد لعبت النسساء
دورا أاسساسسيا ‘ الثؤرة ،إاذ كّن سسندا أاسساسسيا
ل-ل-م-ج-اه-دي-ن» ،وب-ع-د ه-ذه ال-تصسريحات ،ذّكر
الكاتب بالتضسحيات التي قّدمناها ‘ سسبيل
الؤطن « :لقد تعرضسن ألبشسع طرق التعذيب
واإلهانة ،خاصسة زوجات اÛاهدين.
وم- -ن دون ال- -دخ- -ؤل ‘ ال- -ت -ف -اصس -ي -ل ذّك -ر
باÛازر وعمليات الغتصساب والÎحيل وكل
أان -ؤاع الب -ت -زاز ،ال -ت-ي م-ؤرسست ع-ل-ى السس-ك-ان
بصسفة عامة والنسساء بصسفة خاصسة ،كما أانه
ذكر نفيسسة حمؤد التي تعد الطبيبة األو¤
للؤلية الثالثة .نسساء كثÒات أاخرى التحقن
ب -الـج -ب -ل ،ح -ت -ى أان ب -عضس -ه-ن ح-م-ل-ن السسÓ-ح
وك- -اف- -ح -ن إا ¤ج -انب اÛاه -دي -ن ،أاكÌه -ن
ُق ّ-ط -ع -ن إا ¤أاشس Ó-ء م -ن ق -ب -ل ال -ق -ؤاة ا÷ؤي-ة
الفرنسسية التي كانت تطلق قنابلها ا÷هنمية.
ل -ق -د ك -انت ال -نسس -اء ،سس -ؤاء ‘ اŸدي -ن-ة أاو ‘
القرية ،يشسجعن اÛاهدين ويبعثن الرعب ‘
ق - -ل- -ؤب ا÷ن- -ؤد ال- -ف- -رنسس- -ي Úع- -ن- -د إاطÓ- -ق
زغاريدهن أاثناء اŸعارك ،باإلضسافة إا ¤هذا،
فقد كن ‘ الصسفؤف األو ¤أاثناء اŸظاهرات
ال -ت -ي ك-انت ت-ه-دف إا ¤اŸط-ال-ب-ة ب-اسس-ت-قÓ-ل
ا÷زائر.
وع- - -ل - -ى وج - -ه اÿصس - -ؤصس م - -ظ - -اه - -رات
11ديسسم 1960 Èبا÷زائر العاصسمة ،وباقي
اŸظاهرات ‘ كل أانحاء ا÷زائر .كما ذكر
الكاتب ‘ هذه اŸناسسبة زليخة أاوداي التي
–دثت ع -ن -ه -ا األدي -ب-ة ا÷زائ-ري-ة اŸع-روف-ة
دوليا ،آاسسيا جبار التي هي أاكادÁية و أاسستاذة
ج -ام -ع -ي -ة ‘ ،رواي-ت-ه-ا ال-ت-ي –م-ل ع-ن-ؤان« :
إامرأاة ب Óق .»Èوهنالك نسساء أاخريات على
غ -رار ج -م -ي -ل -ة ب -ؤحÒد وحسس-ي-ب-ة ب-ن ب-ؤع-ل-ي
وزه- -رة ظ- -ري- -ف ،وغÒه- -ن ‡ن شس- -ارك -ن ‘
العمليات التي “ت على مسستؤى اŸدن .و‘
خ -ت -ت -ام ﬁاضس -رت -ه ،ع -رضس اÛاه -د ع -ل -ى
الشس - - -اشس - - -ة صس - - -ؤر عشس- - -رات م- - -ن ال- - -نسس- - -اء
اÛاهدات ،الÓتي سسقط جّلهن ‘ سساحة
اŸعركة ،وأاعطى Ùة عن قصسصسهن وأاحيى
ذكراهن.
وبعد ذلك ” ،منح الكلمة إا ¤ا÷مهؤر
قصس - -د ف - -ت - -ح ال - -ن - -ق- -اشس ،ح- -يث ق- -ام ب- -عضس
اÛاهدين واÛاهدات على غرار رشسيد
وط- -اح والسس- -ي- -دة م- -ب -ارك -ي ب -إاف -ادة ا◊ضس -ؤر
Ãع -ل-ؤم-ات أاخ-رى ت-ك-م-ي-ل-ي-ة ،ت-ع-ل-قت ب-ذاك-رة
›اهدات أاخرى ،كما لؤ قصسدوا القؤل أان
ال -ع -م -ل اÿاصس ب -ج -ؤدي أات -ؤم -ي ل-يسس سس-ؤى
›رد خطؤة أاو ‘ ،¤سسبيل إاحياء ذكرى هاته
النسساء اللؤاتي بق ‘ Úالظّل ،وأان هناك عمÓ
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ع Èعن معاناة ا÷زائري و صشموده ‘ وجه فرنسشا السشتعمارية

مولود فرعون إŸقاوم إلذي تخطت موهبته حدود إلوطن
إإحياء ذكرى إغتياله Ãكتبة «ششايب دزإير»

ع- -ادت ذك- -رى اغ- -ت- -ي- -ال ال- -ك -اتب
ا÷زائ -ري الشش -ه Òم-ول-ود ف-روع-ون
على يد اŸعمرين الفرنسشي ‘ Úيوم
 15م - - -ارسس  1962وع -ادت م -ع-ه-ا
ل -ق-اءات اسش-ت-ذك-ار نضش-ال-ه و تسش-خÒ
قلمه و موهبته ‘ التعب Òو حمل
رسش-ال-ة الشش-عب ا÷زائ-ري اŸضش-ط-ه-د
من قبل السشتعمار الفرنسشي وإابÓغ
صشوته للعا.⁄

ÖjôZ áÑ«ÑM

إان -ه م -ؤل -ؤد ف -رع -ؤن اب -ن ت-ي-زي ه-ي-ب-ل
Ãن -ط -ق -ة ت -ي -زي وزو ال -ذي ج -ع -لت م -ن-ه
ظ -روف-ه ال-ق-اسس-ي-ة وف-ق-ر ع-ائ-ل-ت-ه اŸف-ق-ع
وب -ع -ده ع -ن -ه -ا وك-ذا وحشس-ي-ة السس-ت-ع-م-ار
ال- -ف- -رنسس- -ي وﬁاول- -ت- -ه ط- -مسس ال- -ه -ؤي -ة
ا÷زائرية بكل السسبل ،شسابا يعي مبكرا
م -ع -ن -ى الصس -م-ؤد وال-ت-ح-دي و ي-ج-ع-ل م-ن
مؤهبته ‘ الكتابة والتعب Òبكل بسساطة و
ع -ف -ؤي -ة وذك -اء وك -ذا م-ن ل-غ-ة اآلخ-ر ،أاي
اŸسستعمر سسÓحا قؤية سساند به الثؤرة
نؤفم ،1954 Èفكانت لكتبه و رسسائله وقع
القنابل على فرنسسا السستعمارية.
ق -د اسسÎج -عت م-ك-ت-ب-ة «شس-ايب دزاي-ر»
التابعة للؤكالة الؤطنية للنشسر و اإلشسهار،
أاول أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة  ،ذك-رى
اغتيال الشسهيد مؤلؤد فرعؤن و حياته و
معاناته ‘ إابÓغ صسؤته للعا ⁄و تخطي
األسسؤار و العؤائق التي وضسعت ‘ وجه
اŸث- -ق- -ف ا÷زائ- -ري وال- -ع -راق -ي -ل ال -ت -ي

واجهت إاصسدار مؤؤلفاته ،هذا من خÓل
اÙاضسرة التي قدمها ابنه علي الكاتب و
رئيسس مؤؤسسسسة مؤلؤد فرعؤن.
كشسف علي فرعؤن أان والده عانى كثÒا
من األوضساع اŸزرية التي كان يعيشسها
الشس - - -عب ا÷زائ - - -ري إاب- - -ان الح- - -تÓ- - -ل
ال -ف -رنسس -ي ل -ل -ج-زائ-ر ،ال-ذي ف-رضس ع-ل-ى
ا÷زائي Úعيشسة الذل والفقر و جردهم
من اأراضسيهم و حقؤقهم و حاول طمسس
هؤيتهم .لكنه صسمد بقؤة ووظف معاناته
‘ خ -دم -ة اŸؤه-ب-ة ال-ك-بÒة ال-ت-ي حضس-ي
بها ،وجعلها ﬁركا لغضسبه فأاخرج للعا⁄
Óدب روائ- -ع خ- -ال- -دة ،ك- -اب -ن ال -ف -ق،Ò
ول - -أ
ال- -دروب الصس- -اع- -دة ،ال- -ي -ؤم -ي -ة و «ع -ي -د
اŸيÓد « و غÒها جعلت منه الكاتب
ال -ع -اŸي ال -ذي ت-درسس ال-ي-ؤم ك-ت-اب-ات-ه ‘
كÈيات ا÷امعات الدولية والتي ترجمت
إا ¤عديد اللغات.
و ⁄يكتف مؤلؤد فرعؤن بحمل رسسالة
ا÷زائ -ري ،ف -ك -ت -ب -ه و ع -كسس م -ا ي-ح-اول
البعضس الÎويج له ل تختزل ‘ منطقة
القبائل بل تعكسس بكل صسدقه و إانسسانيته
م -ع -ان -اة شس -عب ب -أاك-م-ل-ه ،ك-م-ا أارخ ل-ل-ث-ؤرة
ا÷زائرية ‘ كتاب اليؤمية ،والذي حمل
من خÓله للعا ⁄األوضساع الرهيبة التي
كان يعيشسها ا÷زائري ،يؤميا من رعب،
إاقصساء ،تعذيب ،سسجن و اضسطهاد ،مؤت
وكذا صسمؤد و–دي وبطؤلت ،كما جاء
‘ اÙاضس -رة اŸط -ؤل -ة ال -ت -ي ق-دم-ت-ه-ا
باŸناسسبة السسيدة جؤهر أاﬁيسس.

لذاعة الثقافية ،كعوان :
خÓل اسشتضشافته على ا إ

تعزيز إلتوزيع بفضشاءإت مكتبية وثقافية

ذك-ر ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-م-ؤؤسسسسة
الؤطنية لÓتصسال والنشسر واإلشسهار السسيد
جمال كعؤان ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة،
أان مؤؤسسسسته تعمل ‘ إاطار اإلسسÎاŒية
ا÷ديدة للتؤزيع على Œسسيد مشسروع 48
مكتبة ع ÈالÎاب الؤطني تكؤن Ãثابة
فضس - - -اءات ل - - -ل- - -ك- - -ت- - -اب
واألنشس-ط-ة ال-ث-قافية على
غ- -رار م- -ك- -ت- -ب- -ة ““شس- -ايب
دزاير““ التي بدأا نشساطها
ب- -ال- -ع- -اصس -م -ة ‘ أاف -ري -ل
 .2016وأاوضس - -ح مسس - -ؤؤول
اŸؤؤسسسس- - -ة ال- - -ؤط - -ن - -ي - -ة
لÓ- - - -تصس- - - -ال وال - - -نشس - - -ر
واإلشس- - - - -ه - - - -ار أاث - - - -ن - - - -اء
اسستضسافته اليؤم ‘ اŸؤعد ا÷ديد من
Óذاعة الثقافية
حصسة ““سسجال ومعنى““ ل إ
أان  6مشساريع ضسمن هذه اÛمؤعة هي
ح -ال -ي -ا ‘ ط -ؤر ال-دراسس-ة واإل‚از م-ن-ه-ا
م-ك-ت-ب-ات ب-ج-اي-ة وع-ن-اب-ة وورق-ل-ة .واأشس-ار
بهذا الشسأان إا ¤أان مكتبة وهران بداأت بها
األشسغال وسستكؤن جاهزة ‘ نهاية السسنة .
و‘ حديثه عن النشسر قال السسيد كعؤان
إان هناك حاليا  20كتابا جديدا ‘ طؤر
النشسر مذكرا بأان اŸؤؤسسسسة ‘ رصسيدها
 900عنؤان أاغلبها كتب تاريخية .وأاضساف
أان ““أابؤاب النشسر مفتؤحة اأمام اŸبدعÚ
الشسباب““ لتقد Ëمؤؤلفاتهم التي سستدرسس
من طرف ÷نة القراءة .واأكد بخصسؤصس
ج -ائ -زة آاسس -ي -ا ج -ب-ار أان م-ؤؤسسسس-ت-ه ت-ع-م-ل

بالتعاون مع كل الأطراف اŸعنية على
الرفع من قيمة هذه ا÷ائزة التي هي
““م -لك ل -ل -ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة““ .ك-م-ا ت-ع-م-ل
اŸؤؤسسسسة على تشسجيع اŸؤاهب الشسابة
سساعية كما قال إا““ ¤إاعطاء صسدى دو‹
للطبعة اŸقبلة ““ .و‘ حديثه عن جائزة
اأصس- -دق- -اء ال- -ك- -ت- -اب ال -ت -ي
ب- - -ادرت ب- - -ه- - -ا اŸؤؤسسسس- - -ة
ال-ؤط-ن-ي-ة لÓ-تصس-ال والنشسر
واإلشسهار قال إانه ◊د اآلن
 5اأسسماء مرشسحة  .وبشسأان
مشس - - -اري - - -ع اŸؤؤسسسس - - -ة ‘
الطبعة اŸقبلة من صسالؤن
ا÷زائر الدو‹ للكتاب قال
اإن هناك اتصسالت مع دور
نشس -ر ع -اŸي -ة ع -رب -ي -ة وأاج -ن -ب-ي-ة ب-غ-رضس
ت - -رج - -م - -ة أاع - -م - -ال ه- -ام- -ة .وأاشس- -ار إا¤
مشس- -روع Úأاح- -ده- -م- -ا ت- -رج -م -ة Ÿؤؤل -ف
اأمريكي عن األم Òعبد القادر غ Òاأن
مشسكل الÎجمة كما قال ما زال مطروحا،
ح -يث تسس -ع-ى اŸؤؤسسسس-ة إلي-ج-اد األك-ف-اء.
وأاشسار من جهة أاخرى إا ¤مشسروع رقمنة
الكث Òمن الكتب التاريخية لؤضسعها على
النت .وقال بخصسؤصس أازمة اإلشسهار إانه
على ا÷ميع التأاقلم مع األزمة اŸالية،
مؤضسحا من جهة أاخرى أان نسسبة اإلشسهار
العمؤمي تÎاوح ب 18 Úو  20باŸائة
والباقي من نصسيب اÿؤاصس ،مضسيفا ‘
نفسس السسياق أان مؤؤسسسسته تسسعى إا ¤جلب
اإلشسهار اÿاصس.

 5أإسشماء
مرششحة ÷ائزة
أإصشدقاء إلكتاب

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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ال ّسصباحة ملجأا حقيقي ◊ماية الطّفل من اآلفات الجتماعية

لنسسب م -ن أاج -ل
ت- -ع- -د الّ- -ري -اضس -ة اŸل -ج -أا ا أ
لط-ف-ال ل-كي
اسس-ت-غÓ-ل أاوق-ات ال-ف-راغ ل-دى ا أ
ت -ن -م -و أاجسس -ام -ه-م بصس-ف-ة ج-ي-دة ،وم-ن ج-ه-ة
لف- -ات
أاخ - -رى ح - -ت- -ى ي- -ب- -ت- -ع- -دوا ع- -ن ك- -ل ا آ
الج -ت -م -اع -ي -ة ال -ت -ي أاصس -ب -حت ت -ه ّ-دده -م ‘
لخÒة و‘ م -ق -دم -ت -ه -ا ال -ع -م -ال-ة
السس -ن -وات ا أ
لم - - - -ور
وŒارة اıدرات ،وغÒه- - - - -ا م - - - -ن ا أ
لخرى التي تعد خطرا كبÒا على
السسلبية ا أ
ا÷يل الصساعد.

الوادي ()39

نبيلة بوقرين

يعد مسسبح غرمول من بين أاهم المرافق الرياضسية
الموجودة على مسستوى العاصسمة ،حيث يسستقطب
عددا كبيرا من األطفال في مختلف األعمار من
أاجل ممارسسة هواية السسباحة ،هذا ما وقفت عنده
جريدة «الشسعب» خÓل اسستطÓعها ألجواء التنظيم
وط -ري -ق -ة ال -ت -ع -ام -ل م -ع م -خ -ت -ل-ف األط-ف-ال سس-واء
المنخرطين بصسفة مباشسرة أاو الذين يتدربون مع
فرق أاخرى بما أان العقل السسليم في الجسسم السسليم،
جلنا اهتماما كبيرا بالنشسء الصساعد خÓل
حيث سس ّ
مرافقتنا لفريق «السساحل» الذي يأاتي إالى غرمول
من اجل تدريب األطفال ،يسسهر على ذلك مدربون
مكونون وأاكّفاء يعرفون كيف يتعاملون مع الطفل
ب -ك -ل ح-ن-ك-ة وذك-اء ب-ال-ن-ظ-ر إال-ى ضس-رورة ذلك ح-ت-ى
يتحكموا في ذهنية الطفل ويجعلونه يتبع التعليمات
وي -ن -دم -ج بصس -ف -ة ع -ادي -ة م -ع زم Ó-ئ -ه ،خ -اصس -ة أان

السسباحة أاوصسى بها خير الخلق محّمد ـ صسلّى اللـّه
ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـوت-مّ -ك-ن ن-ادي «السس-اح-ل» م-ن ت-ح-ق-يق
ن -ج -اح ك -ب -ي -ر خ Ó-ل ف -ت -رة زم -ن -ي-ة قصس-ي-رة ب-فضس-ل
المجهودات المبذولة من طرف كل المسسّيرين وكذا
المدربين ،حيث سس ّ
طروا برنامجا متنوعا وطريقة
عمل احترافية جعلت األطفال يندمجون بسسرعة
كبيرة في أاجواء التدريبات التي تكون على مراحل
متعددة حتى يتعود جسسم الطفل على الماء ،وبعدها
يبدأا في العمل بصسفة جماعية ثم بمفرده بناءً على

تعليمات المدربين.
من جهتهم األطفال الذين اقتربنا منهم بالمسسبح
أاكدوا لنا أانهم يلقون الهتمام والرعاية الÓزمة من
طرف كل القائمين على التدريبات التي يقومون بها
ول ت-وج-د ضس-غ-وط-ات ،وه-ذا م-ا ج-ع-ل-ه-م ي-ت-أاق-لمون
Óولياء الذين
بسسرعة كبيرة ،نفسس األمر بالنسسبة ل أ
ع ّ-ب-روا ع-ن ارت-ي-اح-ه-م ب-ع-دم-ا وق-ف-وا ع-ل-ى ظ-روف
تحضسير أابنائهم ،خاصسة أانهم يبقون بالقرب منهم
في كل األوقات حتى يكون الطفل مرتاح نفسسيا.

ق ّصصة اليوم

اسص ـ ـم و معنـ ـ ـى

^ رفيدة :في قاموسس معاني
األسس -م -اء م -معا-نس -سايهكاال :-ع -هطو -يا -سةس املصس -غ -ي-رة،
طف-في-لداةل اذأليسس-يل-ومل-ي-دة،
ال  -امأ -مع-اوزن-يةغ،يال-نويصعس-نييب،الوُر
طرر.حى المسسلمين.
مجاهدة كانت تفدياواليمج
ويدلع السسم .فيقال :رافي
بدر الدين :عين الماء ،الإنسسان
ياء
^ النموفملت:لئ،ف -ايلقق-اممر-وعسنسدم-ماع-اين-كتيمالألسفس-م
فم-اي-للشساله-ور.ج-ه ،ال-رج-ل
ص-سج-
م -ع-ن-اه الشس-امنبت ال
ال -م -ع -ط -اء ،ال -ع-ط-ي-ة ،ال-ب-ح-ر ،ذك-ر
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ي -ح-ك-ى اأّن-ه ف-ي ق-دي-م ال-زم-ان
ك -ان ه -ن -اك ط -ائ -ر ي-ع-يشس م-ع
اإخوته في عشس واحد ولكنه
سس -ئ -م ك -ث -ي -را م -ن الك-ت-ظ-اظ،
حيث كان عندما يتقلب يجد
اأح-د ال-عصس-اف-ي-ر تضس-اي-ق-ه ول-م
ي -ج -د راح -ت -ه وظ-ل ع-ل-ى ه-ذا
ال-ح-ال ح-ت-ى سس-ئ-م ي-وم-ا وطار
يبحث عن ملجاأ اآخر للخروج
من هذا العشس الضسيق ،ويجد
ل- -ن- -فسس- -ه م- -ك- -ان- -ا اآخ- -ر اأك -ث -ر
العشس الذي كنت فيه ،وهذا ما
اّتسساعا.
حصس -ل ف -ع  Ó-ح -يث وج -د عشس-ا
وخÓل جولة الطائر من اأجل ك -ب -ي -را وان -ت-ظ-ر ع-ودة صس-اح-ب-ه
اكتشساف عشس اآخر ،وجد رب وحل الظÓم ولم ياأتي اأي اأحد.
من الحمام يحلق في السسماء اغتنم الطائر الصسغير الفرصسة
ف -اأراد ت -ت -ب -ع -ه ول-ك-ن-ه ضسّ-ي -ع-ه ،ون- -ام ل- -وح- -ده ف- -ي ه -ذا ال -عشس
وب-ق-ي ت-ائ-ه-ا ون-ال م-ن-ه ال-ت-عب الكبير ،ولكنه في منتصسف الليل
ط على غصسن شسجرة كبيرة شسعر باأمر غريب ،حيث اأنه لم
وح ّ
وكثيفة الأوراق وقال مع نفسسه ي-ت-م-ك-ن م-ن ال-ت-ح-ل-ي-ق م-ن اأج-ل
هذه الشسجرة الكبيرة من دون شس -رب ال -م -اء ورغ -م م -ح-اولت-ه
شسك اأّنني سساأجد مكانا حتى العديدة بقي عالقا حتى جاء
اأن -ام ب -راح -ة وم -ن دون زح-م-ة الصس -ب -اح واأشس -رقت الشس-مسس ث-م

Óذكياء
ل أ
فقط

طار بصسفة عادية ،ونفسس الأمر
ف -ي ال -ل-ي-ل-ة ال-م-وال-ي-ة ول-ك-ن م-ع
مرور الأيام بداأ يسساأم الطائر
لأن -ه ل -م ي -ج -د راح -ت-ه ب-الشس-ك-ل
ال- -ذي اأراده ه -و وق ّ-رر ب -ع -ده -ا
العودة اإلى عشسه القديم ونام مع
اإخ -وت -ه ،واسس -ت -ن -ت -ج اأن ال-راح-ة
الحقيقية عندما يكون مع اأهله
واأح - -ب - -ائ - -ه ،ول - -ه - -ذا اأع- -زائ- -ي
الأطفال يجب اأن نحافظ على
ال -دفء ال -ع -ائ -ل -ي م -ه -م-ا ك-انت
العراقيل.

من الوليات التي انبثقت عن التقسسيم اإلداري لعام ،1984
كانت تابعة لولية بسسكرة وتنقسسم إالى منطقتين منطقة وادي
سسوف ومنطقة وادي ريغ ،عاصسمتها هي مدينة الوادي وهي
تعرف بمدينة األلف قبة وقبة ،كما تعرف أايضسا بعاصسمة
الرمال الذهبية ،من أاهم شسخصسياتها الشسيخ محمد األمين
العمودي.
تقع شسمال شسرق الصسحراء الجزائرية ،تبعد عن عاصسمة البÓد
بـ  630كلم ويحدها من الشسرق الجمهورية التونسسية،
الجماهيرية الليبية ،غربا كل من وليات ورقلة وبسسكرة
والجلفة ،شسمال تبسسة خنشسلة وبسسكرة ومن الجنوب ولية
ورقلة ،تشستهر بإانتاج التمر وخاصسة من نوع دقلة نور
والرطب أاو ما يدعى بالمنقر ،كما يعتبر الزيتون
والبطاطا تجربة ناجحة في تنويع المحاصسيل الفÓحية العالية
الجودة بالمنطقة.

هل تعلم
ن يفرز حوالي

اأنّ فم الإنسسا
^
اّللعاب يوميا؟
ن
م
ر
لت
ظافر من سسنن
^ اأنّ قصص الأ
الفطرة؟
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❊ األسستاذ :لماذا يصسدر الماء صسوتا عندما يغلي؟ التلميذ ألن
الجراثيم تطلب النجدة.
❊ األسستاذ كيف يتكّون الندى؟ التلميذ عندما تدور األرضس وتتعب
تعرق فيتكون الندى.

^ ل تتناول الطعام الذي يباع في الشصارع قد يكون فاسصدا.
^ ـ يجب احترام األسصاتذة وطلباتهم في القسصم وخارجه.

’’ تقتـ ـ ـقــلل
قــقـــلـلو و
مـع السصـ ـبـب

قل :باع الدار وما سسواها من العقار؛ ول تقل :باع
الدار وسسواها من العقار؛ وقل :كلمت فÓنًا ومن سسواه
من الجماعة؛ ول تقل :كلمت فÓناً وسسواه من
الجماعة.

الخميسس  16مارسس  2017م
الموافق لـ  17جمادى الثانية  1٤38هـ
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إا–اد العاصسمة يÓقي كاديوغو وعينه على التأاهل
ي- - -ل- - -ت- - -ق- - -ي ،غ - -دإ ،ف - -ري - -ق إ–اد
إل - -ع - -اصص - -م - -ة م - -ع ن- -ادي ك- -ادي- -وغ- -و
لخ،Ò
إل -ب-ورك-ي-ن-اب-يÃ ،ل-عب ه-ذإ إ أ
ب -رسص -م وق -ائ -ع م -وإج -ه -ة إل-ع-ودة م-ن
إل- - - -دور إلـ  16م -ن م-ن-افسص-ة رإب-ط-ة
أإبطال إفريقيا.

نبيلة بوقرين

بالعودة ‘ النتيجة ما يعني أانه سشيخلق ثغرات ‘
اÿل -ف وي -جب ع -ل -ى ’ع -ب -ي ا’–اد اسش -ت -غ-لل-ه-ا
والوصشول إا ¤ششباب الفريق البوركينابي.

اŸولودية أامام مهمة التاأكيد
ضسد رونيسسونسس
من جهتها ،مولودية ا÷زائر سشتكون على موعد
مع لقاء صشعب هي اأ’خرى ،عندما تواجه نادي
رون-يسش-ونسس م-ن ج-م-ه-وري-ة ال-ك-ونغو الدÁقراطية،
خارج ميدانها ضشمن إاياب الدور التمهيدي الثاÊ
Ÿنافسشة كأاسس الكونفيدرالية اإ’فريقية ،بداية من
السشاعة الـ  15.30بتوقيت ا÷زائر.
ي -ه-دف ال-ع-م-ي-د إا ¤ال-ع-ودة ل-ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة

إ÷معية إلوطنية لÎقية وتطوير إلرياضصة إلنسصوية

انتخاب دنيا حجاب على رأاسس الهيئة

إنتخبت دنيا حجاب على رأإسس إ÷معية
إل- -وط- -ن- -ي- -ة لÎق- -ي- -ة وت- -ط- -وي -ر إل -ري -اضص -ة
إل-نسص-وي-ة ،ب-ع-د حصص-ول-ه-ا على  16صص-وت-ا من
ب 18 Ú-صص-وت-ا م-عÈإ ع-ل-ي-ه-ا خÓل إ÷معية
إلعامة إلنتخابية للهيئة ،إلتي جرت ،أإمسس
إلربعاء ،باŸركب إلرياضصي أإحمد غرمول.
صش ّ-رحت ح -ج -اب ،ع -قب ع -م-ل-ي-ة ا’قÎاع‘““ ،
البداية أاششكر ا÷معية اّŸوقرة على الثقة التي
وضشعتها ‘ ششخصشي .أاتعهد بالعمل أاقصشى ماÁكن
أ’ك -ون ‘ مسش -ت -وى ت -ط -ل -ع -ات-ك-ن ،ل-ك-ن Ãف-ردي ’
Áكنني أان أافعل أاي ششيء .آامل إاذا أان نششتغل سشويا
للذهاب قدما نحو ا’مام““.
اسشتعرضشت الرئيسشة ا÷ديدة للجمعية الوطنية
لÎق -ي -ة وت -ط -وي -ر ال -ري -اضش -ة ال -نسش-وي-ة ،اÿط-وط
العريضشة لÈنامج عملها الذي يرتكز على ““ترقية
الرياضشة النسشوية ع Èكامل الÎاب الوطني““ عÈ
““ت-ن-وي-ع““ ال-نشش-اط-ات .شش-ددت الصش-ح-ف-ي-ة الرياضشية
ب-ال-ت-ل-ف-زي-ون ا÷زائ-ري ،ق-ائ-ل-ة““ :الرياضشة النسشوية
’ينبغي أان تبقى حبيسشة ““ا’يروبيك والفيتناسس،
““ف -ب -ا’ضش -اف -ة ا ¤ت -ن-وي-ع ا’خ-تصش-اصس ال-ري-اضش-ي،
ي -ت -وجب أايضش -ا إاث -راء ب-رن-ام-ج ال-نشش-اط-ات ال-ذي ’

يجب ان يقتصشر على  8مارسس““.
أاضش- -افت““ ،ه- -د‘ ه- -و تسش- -ه- -ي -ل ول -وج اŸرأاة
ıت -ل-ف اŸنشش-آات ال-ري-اضش-ي-ة م-ن خ-لل ال-ت-ع-اون
وال -ت -نسش -ي -ق م -ع ﬂت -ل -ف ا÷م -ع -ي -ات ،ال-راب-ط-ات
وا’–اديات““.
يسشاعد حجاب ‘ مهمتها ،سشت عضشوات وهن:
مسشعودة دكيشس وسشعاد قارة ،خÒة عامر ،فاطمة
عائششة حمادوشس ،حليمة الكوشس ،اسشماعيل بابكر،
من و’ية ورقلة الذي ” ادماجه ‘ اŸكتب
ال -ت -ن -ف -ي-ذي ك-م-م-ث-ل ع-ن م-ن-ط-ق-ة ا÷ن-وب ،حسشب
تعليمات وزارة الششباب والرياضشة.
با’ضشافة ا ¤دنيا حجاب ،وضشعت مÎششحات
أاخريات ملف ترششحهن لرئاسشة الهيئة الوطنية،
ق -ب -ل ان يسش -ح Íم -ل -ف -ه -ن ‘ ال -ل -ح -ظ-ات ا’خÒة
““أ’سشباب ششخصشية ““وهما العالية بشش Òوالرئيسشة
اŸن -ت -ه-ي-ة ع-ه-دت-ه-ا ،صش-ل-ي-ح-ة ت-ن-ون“ .ت ع-م-ل-ي-ة
ا’ن -ت -خ -اب ،ب -أاوراق سش -ري -ة Ãشش -ارك -ة  16عضشوة
حاضشرة وا’م Úالعام

للجمعية وأم ÚأŸال.

لفريقي لكرة إلقدم
ل–اد إ إ
كأاسس إ إ

فريق القوات اŸسسلحة السسÒاليونية ينسسحب من اŸنافسسة
ق - - -رر ف - - -ري- - -ق إل- - -ق- - -وإت إŸسص- - -ل- - -ح- - -ة
إلسصÒإل -ي -ون -ي -ة إلنسص -ح-اب م-ن م-ن-افسص-ة
ل–اد إلفريقي لكرة إلقدم أإيام
كأاسس إ إ
ق -ل -ي-ل-ة ق-ب-ل إÿوضس م-ب-ارإة إلي-اب ضص-د
لف- -ري -ق -ي إل -ت -ونسص -ي Ãدي -ن -ة
إل- -ن- -ادي إ إ
م- -اك -ي -ن -ي وذلك ‘ م -رإسص -ل -ة وج -ه -ه -ا إ¤
لف -ري-ق-ي ل-ك-رة إل-ق-دم (إل-ك-اف)
ل–اد إ إ
إ إ
وف- -ق م- -ا ذك- -ر مصص- -در م- -ط- -ل- -ع ب- -ال- -ن- -ادي
لفريقي إلتونسصي.
إ إ
ن-ق-لت وك-ال-ة اأ’ن-ب-اء ال-ت-ونسش-ي-ة ع-ن اŸصشدر
ق -ول -ه أان ال -ن-ادي اإ’ف-ري-ق-ي ت-ل-ق-ى اشش-ع-ارا م-ن
اإ’–اد ا’ف- -ري- -ق- -ي ل -ك -رة ال -ق -دم ع -ن ط -ري -ق
ا÷ام -ع -ة ال -ت -ونسش -ي -ة ل -ك -رة ال -ق -دم ب-خصش-وصس

انسش -ح-اب م-ن-افسش-ه م-ن مسش-اب-ق-ة ك-أاسس اإ’–اد
اإ’فريقي مششÒا إا ¤أان إادارة النادي اإ’فريقي
بصشدد تكثيف اتصشا’تها مع الكاف من أاجل
مزيد التأاكد من انسشحاب الفريق السشÒاليوÊ
من الدور السشادسس عششر.
تابع لقد حرصشنا على اإ’بقاء على حجوزات
الرحلة ‘ اŒاه فريتاون ع Èالدار البيضشاء
تفاديا أ’ي مفاجأاة غ Òسشارة ‘ انتظار الغاء
اŸباراة بششكل رسشمي ،وكان النادي اإ’فريقي
سشحق القوات اŸسشلحة السشÒاليو Êذهابا ‘
رادسس ،يوم اأ’حد اŸاضشي ،بـ  ٩أاهداف مقابل
هدف واحد.

–ويــÓت

مايكل إايسسيان ينضسم إا ¤نادي برسسيب باندونغ اإ’ندونيسسي
وقع النجم الدو‹ الغا Êمايكل إايسشيان على عقد اإ’نضشمام لنادي برسشيب باندونغ اإ’ندونيسشي Ÿدة
عام ومع إامكانية التمديد لعام آاخر.
Áلك النجم الغا ÊخÈة كبÒة ،حيث لعب لفريق تششيلسشي اإ’‚ليزي وريال مدريد اإ’سشبا Êوميلن
اإ’يطا‹.
ذكرت وكالة اأ’نباء ا’سشبانية أان إايسشيان ( 3٤عاما) كان بدون فريق منذ رحيله عن باناثينايكوسس
اليونا.2016 ‘ Ê
أاعرب إايسشيان ‘ تصشريح بعد التوقيع عن الششكر إ’دارة نادي برسشيب باندونغ اإ’ندونيسشي على
ا’هتمام با◊صشول على خدماته ،قائل« :سشأابذل أاقصشى جهد لتحقيق ا’نتصشارات وأا“نى أان يسشاهم
التعاقد معي ‘ قدوم اŸزيد من اللعب Úالكبار».
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إ÷معية إلعامة لـ «إلكاف»

رإبطة أإبطال إفريقيا

يسشعى أابناء سشوسشطارة إا ¤العودة بالتأاهل من
خ- -ارج ال- -دي -ار م -ن خ -لل ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال -ف -ارق
اŸسشجل ‘ لقاء الذهاب الذي جرى با÷زائر ،يوم
السش -بت اŸاضش -ي ،ب -ب -ول -وغ Úوال -ذي ك-ان ب-ث-ن-ائ-ي-ة
نظيفة رغم أان اŸهمة كانت صشعب جدا ،إا’ أان
‡ث- -ل ا÷زائ- -ر ح- -ق -ق اأ’ه -م ع -ل -ى أارضش -ه وأام -ام
جمهوره.
ل- -ه- -ذا ف- -إان ع- -ن- -اصش- -ر ا’–اد ت- -ن- -ق- -لت إا¤
بوركينافسشو Ãعنويات عالية بعد الفوز الثم‘ Ú
ا÷زائر ،إا’ أانهم مطالبون بتوخي ا◊ذر من أاجل
ا◊فاظ على التقدم ‘ النتيجة لوضشع القدم الثاÊ
‘ الدور اŸقبل من اŸنافسشة اأ’غلى على الصشعيد
القاري Ãا أانهم على دراية تامة Ãا ينتظرهم ‘
أادغال إافريقيا.
يأاتي ذلك Ãا أان النادي العاصشمي أاصشبحت له
Œربة ‘ منافسشة رابطة اأ’بطال بعدما وصشل إا¤
ن-ه-ائ-ي ط-ب-عة  2015وه-ذا م-ا ي-ع-ن-ي أان-ه سش-ي-ط-م-ح
لتكرار نفسس السشيناريو ‘ اŸوسشم ا◊ا‹ Ãا أانه
Áلك كل اإ’مكانيات اŸادية والبششرية ،إاضشافة إا¤
اÈÿة ال -ت -ي م -ن شش -أان -ه -ا أان تسش-اع-د ال-لع-ب‘ Ú
التعامل مع اŸواجهات القادمة.
رغم ذلك إا’ أان ‡ثل ا÷زائر يبقى مطالبا
باللعب من أاجل الفوز لتفادي الكواليسس خاصشة
الناجمة عن التحكيم وغÒها من اأ’مور التي ’
تخدمه ‘ مثل هذه اŸواعيد ا◊اسشمة Ãا أان
الضشغط سشيكون على صشاحب الضشيافة ،أ’نه مطالب

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

العدد

إايجابية ‘ رحلته إا ¤جمهورية الكونغو من أاجل
كسشب تأاششÒة التأاهل للدور اŸقبل من مسشابقة
““الكاف““ ومواصشلة مششواره بخطى ثابتة وŸا ’
ال- -ذه- -اب ب- -ع- -ي- -دا Ãا أان ك- -رة ال- -ق- -دم ’ ت- -ع- -رف
اŸسشتحيل والذي يكون جاهز ويتعامل بذكاء مع
اŸواجهات هو الذي يفوز ‘ النهاية.
لششارة ،فإان اŸولودية حققت فوزا هاما ‘
ل إ
’وŸبية حيث
مباراة الذهاب Ãلعب  5جويلية ا أ
أاطاحت Ãنافسشها بنتيجة هدف Úدون مقابل،
وهذا ما يجعل اللعب Úيلعبون من دون ضشغط
ويركزون على ا◊فاظ على ششباكهم نظيفة من
’خ-ط-اء ‘ م-ن-ط-ق-ت-ه-م
خ -لل ت -ف-ادي ارت-ك-اب ا أ
’رب-اك
واسش -ت-غ-لل ال-ف-رصس ال-ت-ي ت-ت-اح أام-ام-ه-م إ
اÿصشم.
كما سشجلنا إارادة كبÒة لدى عناصشر الفريق
’لوان
من أاجل تقد Ëكل ما لديهم لتششريف ا أ
الوطنية ‘ اŸوسشم ا◊ا‹ Ãا أانهم ‘ الرواق
الصشحيح ع- -ل -ى الصش -ع -ي -د اÙل -ي ‘ ال -ب -ط -ول -ة
والكأاسس ،وهم أامام فرصشة التأاهل للدور اŸقبل من
منافسشة كأاسس ““الكاف““ Ãا أان الكرة ‘ مرماهم
وي -ب -ق -ى ع -ل -ي -ه -م ف -ق -ط تسش -ي Òاأ’م -ور لصش-ا◊ه-م
وا◊فاظ على التقدم اŸسشجل با÷زائر.

إلرإبطة إÎÙفة إ أ
لو¤

الوفاق ‘ رواق
مناسسب...؟

ت-ف-ت-ت-ح ،غ-دإ ،إ÷ولة  24م-ن إلرإبطة
إÎÙفة إ أ
لو ¤بإاجرإء مقابلت ،Úحيث
Œم- -ع إ أ
لو ¤ب Úوف- -اق سص- -ط- -ي- -ف ونصص -ر
حسص Úدإي وت-دور إل-ث-ان-ي-ة ب Úم-ول-ودي-ة
بجاية وإ–اد إ◊رإشس.

حامد حمور
رائد البطولة وفاق سشطيف سشيكون ‘ ظروف
مناسشبة لتعميق الفارق ،كونه سشيلعب على ميدانه
ح Úيسشتقبل النصشرية ‘ مباراة تعد بالكث،Ò
بالنظر لطموحات أاششبال اŸدرب ماضشوي من
جهة والعودة القوية لنصشر حسش Úداي من جهة
أاخرى.
الوفاق السشطايفي ،الذي عاد بفوز كب‘ Ò
ا÷ول -ة اŸاضش -ي -ة م -ن ب-ات-ن-ة ،يسش-ع-ى إا ¤ت-أاك-ي-د
مركزه ‘ الريادة ،بإاضشافة فوز آاخر لرصشيده
والسش Òب -خ -ط -ى ث -اب -ت -ة ن -ح -و ال -ت -ت -وي-ج ،ول-و أان
اŸلح -ق ÚاŸب -اشش -ري-ن ،ع-ل-ى غ-رار اŸول-ودي-ة
وا’–اد ،لهما مقابلت متخلفة.
وسشÒمي الفريق اÙلي بكل قوة ‘ الهجوم
للوصشول إا ¤ششباك ا◊ارسس دوخة ،هذا اأ’خÒ
الذي يقدم مسشتوى جيدا قد يحفز زملءه على
لعب مباراة جيدة بقيادة اŸدرب أا’ن ميششال،
الذي وفق ◊د اآ’ن ‘ مهمته بإاعادة النصشرية
إا ¤السشكة بتحقيق عدة انتصشارات.
أاما ‘ بجاية ،فإان اŸولودية اÙلية تسشتقبل
ا–اد ا◊راشس ‘ مباراة Œري بدون حضشور
ا÷م -ه -ور .ويسش -ع -ى ““اŸوب““ ل -ت -ح-ق-ي-ق ان-تصش-ار
ج -دي -د ‘ رح -ل -ة ال -ب -حث ع -ن الصش -ي-غ-ة اŸث-ل-ى
للخروج من اŸركز اأ’خ Òالذي ’زمه منذ مدة
طويلة.
‘ ح Úسشيحاول اŸنافسس ا–اد ا◊راشس،
الذي Áر بفÎة صشعبة ،ا’سشتفادة من اجراء
اŸباراة بدون حضشور ا÷مهور Ÿباغتة منافسشه
‘ عقر داره.

الÈنامج
غدإ:
وفاق سصطيف ـ نصصر حسص Úدإي (.)18:00
م -ول -ودي -ة ب -ج -اي-ة ـ إ–اد إ◊رإشس ()16:00
بدون حضصور إ÷مهور.
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حياتو من أاجل عهدة أاخرى
تتجه أإنظار إلكرة إŸسصتديرة
‘ إل - -ق- -ارة إلسص- -م- -رإء ،ي- -وم غ- -د
إÿم- - - -يسس ،إ ¤إل- - - -ع - - -اصص - - -م - - -ة
إلث- -ي- -وب- -ي- -ة إديسس إب- -اب- -ا إل -ت -ي
–تضص - -ن إ÷م - -ع - -ي - -ة إل - -ع - -ام - -ة
إل - -ع - -ادي - -ة ل - -ل - -ك - -ون- -ف- -درإل- -ي- -ة
إلف -ري-ق-ي-ة ل-ك-رة إل-ق-دم وإل-ت-ي
سص-يشص-ه-د ج-دول أإعمالها إنتخاب
رئ- -يسس إل -ك -اف ل -ل -ع -ه -دة -2017
 ،2021وك -ذلك أإعضص -اء إل-ل-ج-ن-ة
إل -ت -ن -ف -ي -ذي -ة و‡ث -ل -ي إل -ه -ي-ئ-ة
إل -ك-روي-ة إلف-ري-ق-ي-ة ‘ ›لسس
إلفيفا للفÎة نفسصها.
تعت Èانتخابات ،اليوم ،اأ’هم وا’أك Ìسشخونة
‘ السشنوات اأ’خÒة من عمر الكاف اŸمتد لسشتÚ
عاما حيث أ’ول مرة منذ توليه رئاسشة الكاف سشنة
 1٩88سشيكون الكامÒو Êعيسشى حياتو ‘ مواجهة
منافسس مباششر ،وهو اŸلغاششي احمد احمد.
من جهته ،سشيحاول رئيسس ا’–ادية ا÷زائرية
ل- -ك -رة ال -ق -دم اŸن -ت -ه -ي -ة ع -ه -دت -ه ﬁم -د روراوة
ا’حتفاظ Ãنصشبه ‘ اللجنة التنفيذية للكاف عن
منطقة ششمال افريقيا.
بالنسشبة لرئاسشة الكاف سشيكون حسشم التصشويت
باأ’غلبية اŸطلقة أاي بنسشبة  ٪1 + 50من أاصشوات
ا’–ادي -ات ا◊اضش-رة ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ،وه-و م-ا
يعني أان الفائز يحتاج لـ  28صشوتا حتى يحسشم
مقعد الرئاسشة لصشا◊ه.
تبدو حظوظ الكامÒو Êعيسشى حياتو وافرة
للفوز بو’ية جديدة على رأاسس الهيئة الكروية
القارية بالنظر للتأاييد الواسشع داخل بيت الكاف
رغم ﬁاو’ت منافسشه كسشب أاصشوات سشيما بعد
إاعلن بعضس الدول الوقوف ا ¤جانبه.

نحو فوز جديد لروراوة
ال -قسش -م ال -ث -ا Êم -ن ان -ت -خ -اب-ات ال-ك-اف ي-ت-ع-ل-ق
بانتخابات اللجنة التنفيذية للفÎة من  2017إا¤
 .2021هذه ا’نتخابات Œرى بنظام اŸناطق ويتم
فيها اختيار ثمانية أافراد لعضشوية اللجنة التنفيذية
بالكاف بواقع عضشو عن كل من اŸناطق الششمالية

ال- -غ- -رب ““أا““ ال- -غ- -رب ““ب““ ال -وسش -ط -ى
الشش -رق -ي -ة وعضش -وي -ن ع -ن اŸن -ط-ق-ة
ا÷نوبية باإ’ضشافة لعضشو نسشائي.
ج-دي-ر ب-ال-ذك-ر أان ح-ق ا’ن-ت-خ-اب
ي- -ك -ون ل -ك -ل ا’–ادات الـ  5٤وليسس
فقط Ÿمثلي اŸنطقة التي يÎششح
ع -ن-ه-ا ال-عضش-وع-ل-ى أان ي-ت-م ال-تصش-ويت
بطريقة سشرية.
ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-م-نطقة الششمالية التي
تضشم خمسس دول هي ا÷زائر ،مصشر،
ل -ي -ب -ي-ا ،اŸغ-رب ،وت-ونسس ف-ي-م-ث-ل-ه-ا
حاليا ‘ اللجنة التنفيذية ا÷زائري
ﬁمد روراوة الذي ترششح للمنصشب ›ددا أامام
كل من الليبي أانور الطششا Êاÿاسشر مؤوخرا ‘
ان-ت-خ-اب-ات ا’–اد ال-ل-ي-ب-ي واŸغ-رب-ي ف-وزي لقجع
الرئيسس ا◊ا‹ للجامعة اŸغربية للعبة.
روراوة الذي قرر عدم الÎششح لعهدة جديدة
ع- -ل- -ى رأاسس ا’–ادي- -ة ا÷زائ- -ري -ة ل -ك -رة ال -ق -دم
سشيسشعى ا ¤تأاكيد اŸكانة التي يحظى بها على
مسشتوى الكاف منذ انتخابه ‘ اللجنة التنفيذية
أ’ول مرة سشنة  200٤بتونسس.
ك- -م- -ا سش- -ي- -ت -م ي -وم اÿم -يسس ا’ن -ت -خ -اب ع -ل -ى
اŸرششحة النسشائية ‘ اللجنة التنفيذية للكاف بعد
اسش -ت -ح -داث م -ق -ع -د ﬂصشصس ل -ل -م-رأاة ‘ ال-ل-ج-ن-ة
ال -ت -ن -ف -ي -ذي -ة ح -يث ت -رشش -حت ال -ب-ورون-دي-ة ل-ي-دي-ا
ن -يسش -ي-كÒا ل-ه-ذا اŸق-ع-د وت-ن-افسش-ه-ا رئ-يسش-ة ا–اد
سشÒاليون ا◊الية إايششا يوهانسشن.
وكانت ليديا نيسشيكÒا أاول إامرأاة افريقية تتو¤
رئاسشة ا–اد لكرة القدم ح Úتولت منصشب رئيسشة
ا–اد بوروندي ‘ الفÎة من  200٤وحتى .2013
ك-م-ا سش-ت-ع-رف ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة للكاف انتخاب
‡ثليها ‘ ›لسس ا’–ادية الدولية لكرة القدم
““الفيفا““.
يضش -م ›لسس ال -ف -ي -ف-ا ا◊ا‹ سش-ت-ة أاعضش-اء م-ن
إافريقيا هم ها Êأابو ريدة (مصشر) ليديا نيسشيكÒا
(بوروندي) طارق البوششماوي (تونسس) كونسشتانت
عمري سشليما( Êجمهورية الكونغو الدÁقراطية)
أاŸامي كابيلي كامارا (غينيا) وكويسشي نيانتاكي
(غانا) باإ’ضشافة للكامÒو Êعيسشى حياتو بصشفته
رئيسشا للكاف والسشنغالية فاطمة سشامورا اأ’مينة
العامة للفيفا.

ليسص Îسصيتي

شسمايكل :حققنا ا‚ازا ’ يصسدق

ي -رى إل -د‰ارك -ي ك -اسصÈ
شصمايكل ،بطل تأاهل ليسصÎ
سصيتي إلتاريخي لربع نهائي
لوروب -ي،
لب- -ط- -ال إ أ
دوري إ أ
عقب إلفوز على إشصبيلية -2
لي- - -اب ،إن
 ‘ 0م - - -ب- - -ارإة إ إ
ف -ري -ق -ه ك -انت ل-دي-ه خ-ط-ة
ل- - -عب سص- - -ارت ع - -ل - -ى ن - -ح - -و
‡تاز..
قال ششمايكل ،الذي تصشدى
لركلة جزاء من كوريا ‘ مباراة
الذهاب وأاخرى من نزونزي ‘
م- -ب -اراة اإ’ي -اب ال -ث -لث -اء““ :اإن -ه
إا‚از ’ يصشدق بالنسشبة للنادي.
ف -خ-ور ب-ال-لع-ب Úوب-ا÷م-ي-ع ‘
هذه اŸؤوسشسشة .كان لدينا خطة
لعب ،التزمنا بها وسشارت على

نحو مثا‹.““.
أاضش -اف““ :ك -ن -ا ن -ع -ل-م أان-ه-م
سشيحظون Ãزيد من ا’سشتحواذ
ع-ل-ى ال-ك-رة؛ ل-ع-ب-وا بشش-ك-ل ج-ي-د
جدا ‘ الششوط اأ’ول .لكن أامام
ف -ري -ق م -ث -ل ه -ذا ي -جب ع -ل -يك
الدفاع جيدا.““.
تابع““ :من الرائع مسشاعدة
الفريق ‘ التأاهل .يقوم اأ’مر

برمته على الثقة؛ لعبنا كما كنا
نفعل اŸوسشم اŸاضشي ونحصشد
اŸك - -اسشب اآ’ن .ك - -انت ل - -ي - -ل - -ة
خيالية““.
كششف ششمايكل ،الذي وصشل
ل - - -يسش ،2011 ‘ Îأان -ه ب-ال-نسش-ب-ة
لشش- -خصس م- -ث- -ل- -ه ل -عب ‘ دوري
الدرجة الرابعة اإ’‚ليزي ،فإان
بلوغ ربع نهائي التششامبيونز ليغ
أامر ““’ يصشدق““.
بلغ ليسش Îسشيتي ربع نهائي
ال -تشش -ام-ب-ي-ون-ز ل-ي-غ أ’ول م-رة ‘
ت- -اري- -خ -ه ،رغ -م خسش -ارت -ه أام -ام
إاششبيلية  2-1ذهابا ،لكنه فاز،
ي -وم ال -ث -لث-اء ،ب-ث-ن-ائ-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة
ل- -ي- -ت- -أاه- -ل Ãج- -م- -وع ن- -ت- -ي- -ج- -ة
اŸبارات..Ú

لو¤
تصصفيات كأاسس إفريقيا لكرة إلسصلة  -إŸنطقة إ أ

اŸنتخب الوطني يواجه اليوم نظÒه اŸغربي

كششفت ا’–ادية ا÷زائرية لكرة السشلة ،أامسس،
ع- -ن الÈن- -ام -ج ا÷دي -د ل -دورة ال -ذه -اب اÿاصش -ة
ل· ‘ 2017-كرة السشلة
بتصشفيات كأاسس إافريقيا ل أ
(اŸنطقة اأ’و )¤التي –تضشنها قاعة اسشطاوا‹
(ا÷زائر) من  16إا 18 ¤مارسس ا÷اري.
ف -ب -ع -د ال -ت -غ -يÒات ال -ت-ي ط-رأات ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
الدورة ،سشيششرع اŸنتخب ا÷زائري ‘ اŸنافسشة،
اليوم اÿميسس ،أامام اŸغرب (سشا  ،)17:00بعد أان
كان معفيا ‘ أاول اأ’مر ،على أان يخوضس مباراته
ال- -ث- -ان- -ي- -ة ي -وم السش -بت (سش -ا  )17:00ضش- - -د ن - -ظÒه
التونسشي.
وŒمع تصشفيات اŸنطقة اأ’و ¤ثلثة بلدان
وهي :ا÷زائر ،اŸغرب وتونسس بعد انسشحاب ليبيا
‘ آاخر ◊ظة.
وتقام دورة إاياب تصشفيات كأاسس أا· إافريقيا-

 2017م -ن  30م -ارسس إا ¤ال -ف -ا— أاف-ري-ل Ãدي-ن-ة
اŸنسشت Òالتونسشية.
ويتأاهل الفريقان اأ’وليان إا ¤اŸرحلة النهائية،
اŸقررة من  18إا 30 ¤اأوت بÈازافيلÃ ،ششاركة 16
فريقا متأاهل عن تصشفيات اŸناطق ،باإ’ضشافة إا¤
الكونغو (البلد اŸنظم) ،نيجÒيا (حاملة اللقب)
ومنتخبان سشيسشتفيدان ’حقا من بطاقة دعوة.
إلÈنامج إŸعدل للدورة (قاعة إسصطاوإ‹):
إليوم
ا÷زائر  -اŸغرب (سشا ))17:00
إ÷معة  17مارسس:
تونسس  -اŸغرب (سشا ))17:00
إلسصبت  18مارسس:
ا÷زائر -تونسس (سشا .)17:00

رومينيغيه

ريال مدرد هو النادي الوحيد الذي يتفّوق على البايرن

أاsك-د ك-ارل ه-اي-ن-ز روم-ي-ن-غيه،
الرئيسس التنفيذي لبايرن ميونيخ
اأ’Ÿا ،Êأاsنه ’ يوجد فريق ‘
ال -ع -اÁ ⁄ك -ن أان ي -ت -ف -وق ع -ل -ى
ال -ب -اف -اري ،سش-وى ري-ال م-دري-د،
مششًÒا ل -ت -ف -وق ال -ن -ادي اŸل -ك-ي
اإ’سشبا ،Êكروًيا ومادًيا ..قال
روم- -ي- -ن- -غ- -ي- -ه ‘ ،تصش- -ري- -ح- -ات
لصشحيفة ““بيلد““ اأ’Ÿانية ،أامسس
اأ’رب - -ع- -اء ‘““ :ت- -رت- -يب ا’–اد

لندية ،بايرن ميونيخ
اأ’وروبي ل أ
يتواجد ‘ اŸركز الثا Êخلف
ريال مدريد ’ .نزال نتفوق على
برششلونة““ وأاضشاف““ :أاعتقد أاننا
ك -ع -لم -ة Œاري -ة ،ري-ال م-دري-د
ي- -ب- -ق- -ى م- -ت- -ف- -وًق- -ا ع- -ل- -ي- -ن -ا.““.
وواصش- -ل““ :ل- -ق -د ت -واج -دن -ا ‘ 3
ن-ه-ائ-ي-ات ب-ب-ط-ول-ة دوري أاب-ط-ال
أاوروب- -ا خ- -لل آاخ- -ر  7سشنوات،
ووصشلنا للدور نصشف النهائي ‘

آاخ -ر  5م-واسش-م ،و‰لك سش-ي-ول-ة
م-ال-ي-ة ج-يدة .““.ع-ن خ-ل-ي-فة
تشش - -اب - -ي أال- -ونسش- -و ،ال- -ذي ق- -رر
اع- -ت- -زال ك- -رة ال- -ق- -دم ب -ن -ه -اي -ة
اŸوسشم ،أاجاب““ :نأامل أان يسشÒ
ري -ن -ات -و سش -انشش -ي -ز ع -ل-ى خ-ط-ى
أالونسشو ،لذلك نحن تعاقدنا معه
اŸوسش- - -م اŸاضش- - -ي .إان - -ه Áلك
ال- -ك- -ف- -اءة ،ون -ح -ن سش -وف نصشÈ
عليه.

إلخميسض  16مارسض  2017م
إلموإفق لـ  17جمادى إلثانية  1438هـ
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إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

دراسصات تؤوّكد اŸنافع ا÷سصدية والنّفسصية لل ّصصÓة

إآيات كثيرة جاءت لتخبرنا باأهمية إلصصÓة
حتى إإن إلنبي ــ صصلى إلله عليه ؤسصلم ــ إعتبر
إأن إأهم ؤإأحب إلأعمال إإلى إلله :إلصصÓة على
ؤق -ت -ه -ا .ؤإأؤل صص -ف -ة (ب -ع -د إلإي -م -ان) ُذك-رت
ل-ل-م-ت-ق-ي-ن ف-ي إل-ق-رإآن إأن-ه-م ي-قيمون إلصصÓة،
ب
يقول تعالى { :ألم * َذِل َ
ك ألِْكَتاُب َ’ َرْي َ
ِف-يِ-ه ُهً-دى ِلْ-لُ-مs-تِ-ق-يَ-ن * أsلِ-ذيَ-ن ُي-وْؤِمُ-نوَن
ن ألsصسَÓَ- -ة َوِمs- -م -ا
ِب- -اْلَ- -غْ- -يِ- -ب َوُيِ- -ق- -يُ- -م- -و َ
َرَزْقَ-ن-اُهْم ُينِْفُقوَن} [إل -ب -ق-رة.]3 - 1 :
ؤإل- -ذي ي- -ت- -رك إلصصÓ- -ة ي -ع -ت -ب -ر ك -اف -رإ ً ف -ي
إلإسصÓم ،ؤفي إأفضصل إلحالت يعتبر فاسصقًا إأؤ
عاصصيًا إإذإ ترك إلصصÓة تهاؤناً ؤليسض إإنكارإ ً!
ؤإلسصوؤإل :هل كشصف إلعلماء غير إلمسصلمين
إأسصرإرإ ً ؤفوإئد جديدة للصصÓة؟ لنقرإأ هذإ
إلخبر إلعلمي ؤمن ثم نقوم بالتعليق عليه.
ف ي د ر إ س ص ة ع ل م ي ة ج د ي د ة ت ب ي sن إ ل أ ث ر إ ل ش ص ف ا ئ ي
ل -لصص Ó-ة بشص -ك-ل ل-م ي-ك-ن ي-ت-وق-ع-ه إل-ب-اح-ث-ون،
ؤإلذين إأسّصسصوإ إأبحاثهم على إلإلحاد ؤإإنكار
إلخالق تبارك ؤتعالى ،ؤإعترفوإ إأخيرإ ً إأن
إلذهاب إإلى إلكنيسصة إأؤ إلجامع ،إأؤ غيرها
من إأماكن إلعبادة للصصÓة ،قد يسصاهم في
إإط -ال -ة ع -م -ر إلشص-خصض إل-ذي ي-وؤدي صص-ل-وإت-ه
بانتظام.
هذإ ما إأظهرته درإسصة جديدة ُنشصرت في
م-ج-ل-ة ، Psychology and Health
إأكدت إأن إلنسصاء إلأكثر تقدمًا في إلسصن ،ممن
ي -وإظ-ب-ن ع-ل-ى حضص-ور إلصصÓ-ة ؤإأدإئ-ه-ا ،ت-ق-ل
نسص-ب-ة خ-ط-ورة إل-وف-اة ل-دي-ه-ن ب-نسص-بة  20في
إل -م -ائ -ة م -ق -ارن-ة بسص-ائ-ر إل-نسص-اء ف-ي ف-ئ-ت-ه-ن
إلعمرية .ؤقد جمع فريق من إلباحثين من
ك-ل-ي-ة طب إأل-ب-رت إي-نشص-ت-اي-ن ب-ج-امعة ياشصيفا
جميع إلديانات في إلدرإسصة ،ؤقاموإ بمتابعة
ما إإذإ كانت تلك إلنسصوة يوؤدين إلصصÓة بشصكل
م -ن -ت -ظ -م ،ؤم-ا إإذإ ك-انت ت-ب-عث ع-ل-ى إل-رإح-ة
لديهن.
ف -وج-دؤإ إأن إل-ط-ق-وسض إل-دي-ن-ي-ة إل-م-ن-ت-ظ-م-ة،
تخلق نوعًا من إلتوإصصل إلجتماعي ،ضصمن
ن -ظ -ام ي-وم-ي ي-ل-عب دؤرإ ً ؤإضص-حً-ا ف-ي ت-ق-وي-ة
إلصص- -ح -ة ،ؤإل -ل -ي -اق -ة إل -جسص -م -ي -ة ،ؤي -ب -دؤ إأن
إلسصيدإت إللوإتي ينتظمن في إلصصÓة يعشصن
مدة إأطول من غيرهن .ؤيرى إلباحث إليزر
شص -ن -ال إأسص -ت -اذ ع -ل -م إل -ن -فسض إل-مشص-رف ع-ل-ى
إلدرإسصة ،إأنه ل يمكن تفسصير إلحماية إلتي
ت -وف-ره-ا إلصصÓ-ة ل-ل-مصص-ل-ي-ن بصص-ورة ؤإضص-ح-ة
ؤت-ام-ة ب-م-ج-رد ؤج-ود ع-وإم-ل م-ت-وق-ع-ة ،منها
إلدعم إلعائلي إلقوي ،إختيارإت نمط إلحياة،
ؤإلإقÓل من إلتدخين ؤشصرب إلكحول فقط.
هناك إأمر إآخر ل يمكننا إأن ندركه إأؤ نفهمه،
فمن إلمحتمل دإئما إأن يكون هناك عوإمل
يمكن إأن تفسصر هذه إلنتائج.

اأحبّ ا’أعمال اإلى اللّـه تعالى

إل -ذي ي -ل -فت إلن -ت -ب -اه ف-ي ه-ذه إل-درإسص-ة إأن
إلصصÓة على إلطريقة غير إلإسصÓمية لمرة
ف- -ي إلأسص- -ب- -وع ت- -خ -فضض إح -ت -م -ال إلإصص -اب -ة
بالأمرإضض ،ؤتسصاعد على إلسصتقرإر إلنفسصي،
ؤإلسصوؤإل :كيف لو إأُجريت هذه إلدرإسصة على
إأن -اسض م -وؤم -ن -ي -ن ي -ل -ت -زم -ون ب -اأدإء إلصص-ل-وإت
إلخمسض مع قيام إلليل؟! إإن إلنتائج سصتكون
مبهرة ،ؤلكن ق sصصرنا نحن إلمسصلمين بالقيام
بمثل هذه إلتجارب إلعلمية ،ؤننتظر غيرنا
ح -ت -ى ي -ق -وم ب -ه -ا! ف -الصصÓ-ة ع-ل-ى إل-ط-ري-ق-ة
إلإسصÓمية في خمسض إأؤقات من إليوم ؤإلليلة،
تعني إأن إلإنسصان سصيكون في حالة طهارة
معظم إليوم ،ؤسصيكون في حالة إتصصال مع
إلخالق عز ؤجل ،ؤسصيكون في حالة خشصوع
ؤصصفاء ذهني ،ؤهذإ سصيسصاعده على شصفاء
إلكثير من إلأمرإضض إلنفسصية ،لأن إلصصÓة
تعني إلسصتقرإر إلنفسصي.

باحث اأمريكي يكتشصف اأّن ال ّصصÓة
تعيد برمجة الدماغ

إلصص Ó-ة ه -ي شص -ف -اء ل -ل -ن-فسض ؤإل-جسص-د ،ه-ذه
ح-ق-ي-ق-ة ن-وؤم-ن ب-ه-ا ،ؤل-ك-ن ب-عضض إل-مشصّ -ك-كين
يدعون باأن إلصصÓة هي مجرد خضصوع ؤذل
ؤإأسصر للحرية ،ؤلذلك سصوف نتاأمل ما جاء في
درإسصة إأجرإها إأحد إلباحثين إلغربيين عن
إأث -ر إلصص Ó-ة ع-ل-ى إل-دم-اغ ؤإلصص-ح-ة .ؤت-ج-در
إلإشصارة إإلى إأن إلدرإسصة لم تجِر على إأناسض
مسص -ل -م -ي -ن ،ؤل -و ت-ح-ق-ق ذلك ل-ك-انت إل-ن-ت-ائ-ج
مبهرة.
ف -ق -د ت -و ّصص-ل ع-ل-م-اء ي-ب-ح-ث-ون ف-ي إأث-ر ح-ال-ة
إلتاأمل على عقول إلرهبان إلبوذيين إإلى إأن
إأج -زإء م -ن إل -م -خ ك -انت ق-ب-ل إل-ت-اأم-ل نشص-ط-ة

تسص -ك -ن ،ب -ي -ن -م -ا ت -نشص -ط إأج-زإء إأخ-رى ك-انت
سصاكنة قبل بدء إلتاأمل .ؤفي مقالة نشصرها
موقع بي بي سصي قال إأندريو نيوبرغ -An
 drew Newbergط -ب -يب إلأشص -ع-ة ف-ي
جامعة بنسصلفانيا بالوليات إلمتحدة (إإّنني
إأعتقد إأّننا بصصدد ؤقت رإئع في تاريخنا،
ح-ي-ن نصص-ي-ر ق-ادري-ن ع-ل-ى إسص-ت-كشص-اف إلدين
ؤإلأمور إلرؤحية من طريق لم يظن إأحد من
قبل إأنه ممكن).
ؤق -د درسض ن -ي-وب-ي-رغ ؤف-ري-ق-ه م-ج-م-وع-ة م-ن
إلرهبان إلبوذيين في إلتبت ؤهم يمارسصون
إلتاأمل لمدة سصاعة تقريبًا ،ؤذلك باسصتخدإم
تقنيات تصصوير إلمخ .ؤطلب من إلرهبان إأن
يسصحبوإ بيدهم خيطا حين يصصلون إإلى حالة
إل-ت-اأم-ل إل-قصص-وى ،ؤع-ن ط-ري-ق ت-لك إل-ع-م-ل-ية
تحقن في دمهم كمية ضصئيلة من مادة مشصعة
يمكن تعقبها في إلمخ ،مما مّكن إلعلماء من
رؤؤية إلصصبغة ؤهي تتحرك إإلى مناطق نشصطة
من إلمخ .ؤبعد إأن إنتهى إلرهبان من إلتاأمل،
إأع -ي -د تصص -وي -ر إل -م-خ ،ؤإأم-ك-ن م-ق-ارن-ة ح-ال-ة
إل -ت -اأم -ل ب-ال-ح-ال-ة إل-ع-ادي-ة .ؤإأظ-ه-رت إلصص-ور
إإشصارإت هامة بخصصوصض ما يحدث في إلمخ
إأثناء إلتاأمل.

ولكن هل يوجد لدينا يوغا في
ا’إسصÓم؟

لقد فرضض إلله علينا ما هو إأهم ؤإأفضصل من
ه -ذه إل -ري -اضص -ة ،إإن-ه-ا ري-اضص-ة إلصصÓ-ة! ف-ق-د
إأثبتت بعضض إلدرإسصات إلإسصÓمية إأن إلذي
يحافظ على إلصصÓة بل ؤيكثر من إلمشصي إإلى
إلمسصاجد ،يكون إأقل عرضصة لمشصاكل إلعمود
إلفقري.
ؤل -و ت -اأم -ل -ن -ا ي -ا إأح -ب -ت-ي إل-ت-م-اري-ن إل-خ-اصص-ة
برياضصة إليوغا ،نجد إأن إلحركات إلأسصاسصية
شصبيهة بحركات إلصصÓة .فالوقوف بخشصوع
ب- - -ي - -ن ي - -دي إل - -ل - -ه ت - -ع - -ال - -ى ،ث - -م إل - -رك - -وع
ؤإلسص-ج-ود...ف-ه-ذه ح-رك-ات ضص-رؤري-ة ل-ل-عمود
إلفقري ،ؤقد إأثبتت إلدرإسصات فائدة هذه
إلحركات للمرإأة إلحامل ،ؤكذلك للمرإأة في
سصن إلياأسض ؤبخاصصة من تعاني من هشصاشصة
إلعظام.
ؤلذلك فاإن إلله إأمرنا بالصصÓة ؤكان إلنبي ــ
صصّلى إلّلـه عليه ؤسصلّم ــ يقول« :يا بÓل إأقم
إلصص Ó-ة إأرح -ن -ا ب-ه-ا» (إلسص-لسص-ل-ة إلصص-ح-ي-ح-ة،
إلألباني) ،لأْن إلصصÓة بالفعل رإحة لÓإنسصان،
فهي عبادة ؤتقرب ؤطاعة لله تعالى ،ؤصصيانة
ؤرياضصة للجسصم ،ؤكذلك تسصاعد على تحسصين
إلحالة إلنفسصية .فقد إأثبتت إلمشصاهدإت إأن
إلذين يحافظون على إلصصÓة ل يعانون من
إأي ن - - - - -وع م - - - - -ن إأن- - - - -وإع إلك- - - - -ت- - - - -ئ- - - - -اب!
ؤلذلك إأقول :إإن إأفضصل عÓج لآلم إلظهر
ؤإلأط - - - -رإف ،إأن ت- - - -ط- - - -ب- - - -ق م- - - -ا ي- - - -ل- - - -ي:
 - 1تكثر إلخطا إإلى إلمسصاجد كما إأمرنا
ب - -ذلك ن - -ب - -ي - -ن - -ا ع- -ل- -ي- -ه إلصصÓ- -ة ؤإلسصÓ- -م.
 - 2تكثر من إلصصÓة ؤإلسصجود لله تعالى ،كما

قال إلنبي لأحد إأصصحابه ؤقد سصاأله مرإفقته
في إلجنة ،فقال له] :فاأعّني على نفسسك
بكثرة ألسسجود» [رؤإه مسصلم.
 - 3إلمحافظة على إلصصلوإت ؤعدم ترك إأي
صص Ó-ة ،ف -اأحب إلأع-م-ال إإل-ى إل-ل-ه ك-م-ا إأخ-ب-ر
إلنبي ــ صصلّى إللّـه عليه ؤسصّلم ــ ]إلصسÓة
على وقتها[ ،ؤيقول تعالىَ{ :وأsل ِ
م
ذي َ
ن ُه ْ
ن * أُوَلِ-ئَك ِفي
م ُيَ-ح-اِفُ-ظ-و َ
َعَ-ل-ى َصسِÓَ-تِ-هْ -
ن} إلمعارج.35 - 34 :
جsناٍت ُمْكَرُمو َ
َ
ؤقد جمع إلنبي ــ صصلّى إلّلـه عليه ؤسصّلم ــ لنا
إأبوإب إلخير في حديث ؤإحد ،فقد رؤي عن
إأبي هريرة  -رضصي إلله عنه  -إأن رسصول إلله ــ
صصّلى إلّلـه عليه ؤسصّلم ــ «إأل إأدّلكم على ما
ي م ح و إ ل لّ ـ ه ب ه إ ل خ ط ا ي ا ؤ ي ر ف ع ب ه إ ل د ر ج ا ت ؟ » ،
قالوإ بلى يا رسصول إلله ،قال« :إإسصباغ إلوضصوء
ع -ل-ى إل-م-ك-اره ؤك-ث-رة إل-خ-ط-ا إإل-ى إل-مسص-اج-د
ؤإنتظار إلصصÓة بعد إلصصÓة ،فذلكم إلرباط»
رؤإه مسصلم .
ف- -ال- -وضص- -وء ي- -نشص -ط خ Ó-ي -ا إل -ج -ل -د ؤي -زي -ل
إلترإكمات ؤإلسصموم إلتي تعلق عليه ،ؤيوؤدي
إإلى نشصاط إلجسصم بشصكل عام ،ثم تاأتي رياضصة
إلمشصي إإلى إلمسصاجد ،لتقوية عضصÓت إلرجل
ؤإإعطاء مرؤنة للجسصم ؤلياقة بدنية رإئعة ،ثم
تاأتي رياضصة إلصصÓة إلتي هي بحق إأفضصل
ت - -م - -ري - -ن ل - -عضص Ó- -ت إل - -ع- -م- -ود إل- -ف- -ق- -ري.
ؤكل هذإ يتم بخشصوع كامل ،مما يوؤدي إإلى
إلحصصول على إأقصصى فائدة طبية ،فالخشصوع
لله تعالى ؤإلتفكر في هذه إلعبادة إلرإئعة -
إلصصÓة  -هو رإحة للنفسض ؤإلجسصد ،ؤلذلك
نقول :هل تشصعرؤن إلآن معي بلذة إلصصÓة
ؤحÓؤة إلعبادة ؤرؤعة إلخضصوع للخالق عز
ؤجل؟

’ تصصح ّÍخمسصة

ق -ال أح -د أل -ح -ك-م-اء :إإن صص - -اح- -بت
فصصاحب إألخيار ،فإان إلفجار صصخرة ل
يتفجّر ماؤؤها ،ؤشصجرة ل يخضصر ؤرقها،
ؤأإرضض ل ينبت غرسصها ،ؤقال ل تصصحبّن
خمسصة ،ؤل تتّخذهم لك إإخوإناً إلفاسصق
فإانه يبعك بأاكلة فما دؤنها ،ؤإلبخيل فإاّنه
يخذلك بماله ؤأإنت أإحوج ما تكون إإلى
م -ع-ون-ت-ه ،ؤإل-كّ-ذإب ف-إاّن-ه ك-السص-رإب ُي-ب-ع-د
عنك إلقريب ؤيدنى إلبعيد ،ؤإألحمق فإانه
يريد أإن ينفعك فيضصرك ،ؤقاطع إلرحم
فإانه ملعون في كتاب إلله.

دع ـ ـاء

إلّلـُهsم أإهدني فيهِ لِصصالِِح إألعمالَ ،ؤإْقضضِ
حتاُج
لي فيهِ إلحوإئَِج َؤإآلماَل ،يا مَْن ل َي ْ
إإلى إلsتْفسصيِر َؤإل tسصؤوإلِ ،يا عالِماً بِما في
حsمٍد َؤآإِلِه
صُصُدؤِر إْلعاَلميَن ،صَصuل َعلى ُم َ
طا ِ
إل ّ
هرينَ.

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

هام جدأ

هذه إلصصفحة –توي على آإيات قرآإنية كرÁة
ؤإحاديث نبوية شصريفة ،إلرجاء إ◊فاظ عليها
ؤحمايتها من إلتدنيسض .ؤشصكرإ
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صص ـ ـ ـ ـور رائعـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن حي ـ ـ ـ ـاة ال ّصصحاب ـ ـ ـ ـة

من عÓمات حسصن إإسصÓم إلمرء ،ؤكمال
إإليمان ؤموجبات إلعتق من إلنار ،ؤدخول
إلجنة ،ؤمحبة إلله تعالى ،تفضصيل ؤتقديم
إلغير ؤهو خلق عزيز في هذإ إلزمان ،ؤل
يقدر عليه إإل أإصصحاب إلنفوسض إلكبيرة
إلمؤومنة ،حيث حل محله في إلكثير من
إألح-ي-ان إلن-ف-رإد ؤإلخ-تصص-اصض ب-النفسض،
ؤإألم -رإن م -ت -ع -اكسص -ان ح -يث إإن إلسص -ل-وك
إألؤل يطلق عليه إإليثار ؤهو كما يقول
إإلمام إلقرطبي( :تقديم إلغير على إلنفسض
في حظوظها إلدنيوية رغبة في إلحظوظ
إلدينية ،ؤذلك ينشصأا عن قوة إليقين ؤتوكيد
إلمحبة ؤإلصصبر على إلمشصقة)
ؤإلسص-ل-وك إل-ث-ان-ي ي-ط-ل-ق ع-ل-ي-ه إألث-رة ،هو
عكسض إإليثار ،ألنها تعني إسصتئثار ؤإنفرإد
إلمرء عن أإخيه بما هو محتاج إإليه ،ؤهي
إل -ت -ي ق -ال ف-ي-ه-ا صص-ل-ى إل-ل-ه ع-ل-ي-ه ؤسص-ل-م:
’’سصتلقون بعدي أإثرة فاصصبرؤإ حتى تلقوني
على إلحوضض’’ ؤما ضصاعت حقوق إلناسض
إليوم إإل لغياب خلق إإليثار عن إألنفسض
Óنسصان أإن
ؤفي إألذهان ،ألنه ل يمكن ل إ
يصص -ل إإل -ى ت -ق -دي -م غ -ي -ره ف -ي إلشص-يء م-ع
ح -اج-ت-ه إإل-ي-ه ،ؤه-و مضص-ي-ع ل-ح-ق-ه ،ك-م-ا ل
يتصصّور من شصخصض أإن يعطي لغيره إألكثر
ؤيبقي لنفسصه شصيئا ؤهو مضصيع لحق هذإ
إلغير ؤكذلك ل يصصح في إألذهان ؤإلوإقع
أإن يبذل ؤيعطي بسصهولة شصخصض مما عنده
لغيره ،ؤهو مضصيع لحق هذإ إلغير .ؤهكذإ
ترى أإن مرإتب إإليثار من سصخاء ؤجود
ؤإإي- -ث- -ار ضص- -م- -ان ألدإء ح- -ق -وق إآلخ -ري -ن،
ؤحماية لها ،فإان لم يبلغ إإلنسصان درجة من
ه -ذه إل -درج -ات ف -ع-ل-ى إألق-ل إل-ت-زم ب-أادإء
إلحق ،ؤمن هنا ندرك ما أإخرجته مدرسصة
إلنبوة من تلك إلقدؤإت ؤإلنماذج إلرإئعة
ف -ي ح -ي-اة إلصص-ح-اب-ة رضص-وإن إل-ل-ه ع-ن-ه-م،
يعتبر من إلهدي إلرإئع ؤإلسصلوك إلصصحيح
ؤإل-ت-ط-ب-ي-ق إل-وإق-ع-ي آلي-ات إل-ذك-ر إلحكيم
ؤإلسص -ن-ة إل-م-طّ-ه-رة م-ن م-ث-ل ق-ول-ه ت-ع-ال-ى:
{ؤإلذين تبّوءؤإ إلدإر ؤإإليمان من قبلهم
يحبّون من هاجر إإليهم ؤل يجدؤن في
صصدؤرهم حاجة مّما إأؤتوإ ؤيؤوثرؤن على
أإنفسصهم ؤلو كان بهم خصصاصصة ؤمن يوق
شصّح نفسصه فأاؤلئك هم إلمفلحون} (سصورة
إلحشصر) .ؤعن أإبي هريرة  -رضصي إلله عنه
 رضصي إلله عنه أإن رج Óأإتى إلنبي ـ صصّلىإلّلـه عليه ؤسصلّم ـ فبعث إإلى نسصائه فقلن ما
معنا إإل إلماء ،فقال رسصول إلله ـ صصلّى إللّـه
ع -ل -ي -ه ؤسص ّ-ل -م ـ ’’م -ن يضص -م  -أإؤ ُي -ضصّ-ي-ف-

ه- -ذإ؟» ،ف- -ق -ال رج -ال م -ن إألنصص -ار :أإن -ا،
فانطلق به إإلى إمرأإته فقال :أإكرمي ضصيف
رسصول إلله ـ صصّلى إللّـه عليه ؤسصّلم ـ فقالت:
ما عندنا إإل قوت صصبياني ،فقال« :هيّئي
ط- -ع- -امك ؤأإصص- -ب- -ح- -ي سص- -رإجك ؤنّ- -وم- -ي
صصبيانك إإذإ أإرإدؤإ عشصاء» ،فهّيأات طعامها
ؤأإصص-ب-حت سص-رإج-ه-ا ؤنّ-ومت صص-ب-ي-انها ،ثم
ق -امت ك -أاّن -ه -ا تصص-ل-ح سص-رإج-ه-ا ف-أاط-ف-أات-ه
فجع Óيريانه أإنهما يأاكÓن فباتا طاؤيين،
فلما أإصصبح غدإ إإلى رسصول إلله ـ صصّلى إلّلـه
عليه ؤسصلّم ـ فقال’’ :ضصحك إلله إلليلة أإؤ
عجب من ِفعالكما’’ (إلبخاري مسصلم).
صصورة رإئعة أإخرى من صصور إلمؤوثرين على
أإنفسصهم ؤقعت في حادثة إليرموك ،حيث
تحّول رجال من قريشض كانوإ متخاصصمين
في إلجاهلية إإلى إإخوة في إلله متحابين
م-ت-ن-افسص-ي-ن ف-ي إل-ب-ذل ؤإل-ع-ط-اء ؤإلسص-خاء
ؤإإلي- -ث- -ار ب- -ع- -د أإن ت -غ -ل -غ -ل إإلي -م -ان إإل -ى
نفوسصهم ،ؤهم عكرمة بن أإبي جهل ،ؤسصهل
ب -ن ع-م-رؤ ،ؤإل-ح-ارث ب-ن هشص-ام ،ف-ع-ن-دم-ا
ن -ف -دت م-دخ-رإت إل-م-ي-اه ؤأإه-لك إل-ع-طشض
إل -ج -يشض إإلسص Ó-م -ي إل -م -وإج -ه ل -ل -رؤم-ان
إلبيزنطيين ،يحدثنا هشصام بن إلعاصض قال:
أإدركت عكرمة بن أإبي جهل ؤهو يجود
بنفسصه عطشصا ،فقدمت له بقية ماء فنظر
إإلى سصهل بن عمرؤ ،فإاذ أإعجزه إلعطشض
عن إلكÓم قال مشصيرإ :إبدأإ بهذإ ،فنظر
إإلى إلحارث بن هشصام فقال :إبدأإ بهذإ،
ؤكل منهم يؤوثر إآلخر على نفسصه بالشصربة،
ف-م-ات-وإ ك-ل-ه-م ق-ب-ل أإن يشص-رب-وإ ،ف-م-ر ب-ه-م
خالد بن إلوليد فقال :بنفسصي أإنتم .ؤهذه
Óي -ث -ار ،ح -يث أإه-دي إإل-ى
صص -ورة أإخ -رى ل  -إ
رجل من إلصصحابة رأإسض شصاة فقال :إإن
أإخاه في إلله فÓنا أإحوج به منه فبعث به
إإليه ،ؤهذإ أإهدإه إإلى أإخ له في إلله يعتقد
أإن-ه أإح-وج إإل-ي-ه ح-ت-ى ت-دإؤل-ه سص-ب-ع-ة ب-ي-وت
ؤرجع في آإخر إألمر إإلى إلصصحابي إلكريم
إلذي أإهدي إإليه أإؤل دؤن أإن يعرف إألخير
أإنه جاء من إألؤل إلذي عاد إإليه هذه
بعضض إلصصور قد تبدؤ عند إلبعضض خيالية،
ؤل -ك -ن إل -ق -رآإن يصص -ن-ع إل-ع-ج-ائب ،ؤت-زك-ي-ة
إلنفسض ؤمجاهدتها تأاتي بما هو أإعظم
ل -م -ن ك -ان ل -ه ق -لب أإؤ أإل -ق -ى إلسص -م -ع ؤه-و
شصهيد ،ؤلمن أإؤتي قوة إليقين ،ؤفي حياتنا
إلمعاصصرة نماذج ل تقل أإهمية لمن إطلع
ؤفتشض عنها ،ف Óغرإبة حينئذ{ :وألذين
ج-اه-دوأ ف-ي-ن-ا ل-ن-ه-دي-ن-ه-م سس-بلنا وإأّن
ألله لمع ألمحسسنين}.

رّبك ـ ـم يحـ ـ ـب اŸغفـ ـ ـرة

من أإسصماء إلله تعالى :إلغفور
إلغفار إلغافر ،ؤأإصصل إلَغْفر
إلتغطية ؤإلسصتر ،ؤهو في حق
إلله عز ؤجل أإن يسصتر على
ع -ب -ده ف  Ó-ي-فضص-ح-ه ب-ذن-ب-ه،
ؤي -ك -ث -ر ؤي -زي -د ع -ف -وه ع -ل-ى
مؤوإخذته ،ؤقد أإنزل إلله في
كتابه آإيات تتلى تبين للعباد
أإنه سصبحانه يحب إلمغفرة:
{َنu- -بْ- -ئ ِعَ- -ب- -اِدي أَuن- -ي أََن- -ا
ألَ- - -غُ- - -ف- - -وُر ألs- - -رِح- - -يُ- - -م}
ك
(إلحجر{ ،)49:
َوَرtب َ
أل َ-غ ُ-ف -وُر ُذو أل s-رْح َ-م ِ-ة َل ْ-و
ُي َ-ؤوأِخ ُ-ذ ُه ْ-م ِب َ-م -ا َك َ-سس ُ-ب -وأ
ب}
َلَ- -عs- -جَ- -ل َلُ- -هُ- -م أل َ-ع َ-ذأ َ
(إل - -ك- -ه- -ف { ،)58 :غَاِفِر
أل s- -ذْنِ- -ب َوَق- -اِبِ- -ل ألs- -تْ- -و ِب
شَس ِ- - -ديِ- - -د ألِ- - -عَ- - -ق- - -ا ِب ِذي
ل} (غافر ،)3 :وقال
ألطْsو ِ
نوح عليه ألسسÓم لقومه:
{َف ُ-قْ-لُ -ت أسْسَ-تْ-غِ-فُ-روأ َرsبُ-كْ-م
ن َ
ِإأsن ُ
غsفاًرأ} (نوح،)10 :
ه َكا َ
إإنه إلله إلذي لم يزل ؤل يزإل
ب-ال-ع-ف-و م-ع-رؤف-ا ،ؤب-ال-غفرإن
ؤإلصصفح عن عباده موصصوفا،
ؤك -ل أإح -د ف -ق -ي -ر إإل-ى ع-ف-وه
ؤم -غ -ف -رت-ه ،ك-م-ا أإن ك-ل أإح-د
ف -ق-ي-ر إإل-ى رح-م-ت-ه سص-ب-ح-ان-ه
ؤكرمه.
ؤمع كمال غناه ؤفقر عباده
إإليه ،فإانه ينادي عليهم صصباح
ي إلsذِيَن
مسصاءَ...{ :يا ِعَباِد َ
َأإسْصَ- -رُف -وإ َع -لَ -ى َأإْن ُ -ف -سِص ِ-ه ْ-م َل
َتْقَن ُ
حَمةِ إللهِ إإِsن إللهَ
طوإ مِْن َر ْ

جِميًعا إإِsنُه ُهَو
َيْغِفُر إلtذُنوَب َ
إل َ--غ ُ -ف -وُر إل s-رِح -يُ-م} (إلt-زم-ر:
.)53
إإنه إلله إلذي ل تنفعه طاعة
إلطائعين ؤل تضصره معصصية
إل -ع -اصص -ي -ن ،ؤم -ع ذلك ي-ع-ف-و
ؤي- -غ- -ف- -ر يسص -ت -ر ؤي -رح -م،ب -ل
رح -م -ت -ه ؤم -غ -ف-رت-ه ؤإسص-ع-ة.
{إإِsن َرsب َ -ك َؤإسِص ُ-ع إل َ-مْ -غِ-فَ-رِة}
ح َ- - -م ِ- - -ت- - -ي
(إلنsجمَ{ ،)32:ؤَر ْ
يءٍ} (إألعرإف:
َؤسِصَع ْ
ت ُكsل شَص ْ
 ،)156ب -ل م -ن ح -ب -ه ل -رح-م-ة
إل -ع -ب -اد ك -تب ك-ت-اب إل-رح-م-ة
بيده،كما أإخبر إلنبي ـ صصّلى
إلّلـه عليه ؤسصلّم ـ «كتب ربكم
على نفسصه بيده قبل أإن يخلق
إل- -خ- -ل- -ق ،رح- -م- -ت -ي سص -ب -قت
غضص- - - -ب- - - -ي’’ (صص - - -ح - - -ي - - -ح).
ؤك -م -ا ق -ال’’ :ل-م-ا قضص-ى إل-ل-ه
إلخلق ،كتب في كتاب ،فهو
ع- - -ن- - -ده ف - -وق إل - -ع - -رشض :إإن

رحمتي سصبقت غضصبي’’ ،فÓ
ي -ن -ب -غ -ي أإن ي -ي -أاسض أإح -د م-ن
مغفرة إلله تعالى لذنوبه ؤإإن
ع- -ظ- -مت  ،ف- -إان إل- -ل -ه ي -حب
إل-م-غ-ف-رة؛ ق-ال ع-ل-يه إلصصÓة
ؤإلسصÓم’’ :إإنّ إلشّصيطان قال:
ؤعّزتك يا رب ل أإبرح أإغوى
ع -ب -ادك م -ا دإمت أإرؤإح -ه -م
في أإجسصادهم ،فقال إلرب:
ؤعّزتي ؤجÓلي ل أإزإل أإغفر
ل -ه -م م-ا إسص-ت-غ-ف-رؤن-ي’’ (رؤإه
أإحمد ؤغيره).
إإّن مغفرة ذنب ؤإحد خير من
إلدنيا ؤما فيها :ؤقد بين إلله
تعالى هذإ إلمعنى في قوله
ت-ع-ال-ىَ{ :وَلِ-ئْ-ن ُقِ-تْ-لُتْم ِفي
ل ألل ِ
م لََمْغِفَرٌة
سَسِبي ِ
ه أَْو مُtت ْ
ن ألل ِ
حَمٌة َخْيٌر مِsما
ِم َ
ه َوَر ْ
ن} (آإل ع- - - -م - - -رإن:
َي ْ
جَمُعو َ
.)157
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الكلمــــات السسهميـــة

للنصسب
متشسابهان
للنصسب «م»

جمع درسس

عملة آاسسيوية
رقاد «م»
رجاء

لعبــــة الحـــروف

٢

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

معلم
شسعب
للتخيير

ثلثا نمو

بسسط
صسغير

مدينة
سسورية
واكب

اسستمرت
مضسيئة «م»
علل
متشسابهة

أاود
للتخيير
لمسس

للنصسب
نصسف
مصسطا

٣

والدة
متشسابهة

الشسهر
الثاني

حرف مكرر

طري

نهر عربي
غار
للنداء

’ يداع

أللغز:

١

نبي عاشش أألف سسنة

أالح ـ ـ ـ ــل
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٢

جنسس أاول من
احتفل بالمولد
النبوي
٣
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أختبر معلؤماتك:
أأي شسعب من ألشسعؤب أألول ألذي عرف نظام
ألنتخابات في ألعالم من بين ألبلدأن أآلتية:

`

الكلمــات السسريــة

عكسس بعيد

قواعد
جواب

حاكم إايطالي
منع
المصسافحة باليد

ألكلمات ألسسهمية
كلمة ألسسر
دردشسة ألحروف
لعبة ألحروف

في الوحة
«م»

شسعب «م»

قبيح

مليك زرقان
ألطؤفان
جماعات
ألحاج صسالح

٧٩٤

رقــــــــــم

يقنط

متشسابهان
يقدف

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

١٧٢٨٦

أاول خليفة
أاضساف اسسم
الله ’سسمه

١

دولة عربية

دردشسة
لسسهم
اأ

العدد

للنداء
عالم جديد

المطلوب

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥١٥نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.
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ألكلمـــــــات:

الكلب ،ا÷وع ،اÛاهدة ،ا◊راسسة ،البشسان ،السسحور،
السسواد ،الودع ،ا÷لود ،القرن ،ا÷بانة ،السسهر ،التأاديب،
لخÓق ،الفيل ،العنق ،العراق،Ú
الشسر ،السسجود ،ا أ
لبل.
البياضض ،البقال ،القصساب ،الثياب ،البÓد ،ا إ
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عمؤديا

ا.ا ،أامم ،رقم ،لر ،لو ،شسرح ،دية ،راي ،مدح،
يد ،نسسير ،سسفير ،يم ،يعي ،يرم ،ند ،نيل ،ار،
لبسس ،ود ،سسامر ،يم ،غل ،قدوة ،دل ،رسسب،
يبادر.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٨٥ + ٠٨ + ٠٩ + ٨٨ + ٥٧ + ٣٤ + ٩٣ + ٨١
٥٧٠ = ٢٧ + ٤٥ + ٤٣ +
الحل  /تسسل وتثقف

مؤؤلف ألقامؤسش (ألمعجم)
في أللغة ألعربية هؤ
ألخليل بن أحمد.
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لسس

ل
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ا
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ضس
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ا

شس

أأفقيا

اليامين بوغرارة ،مد ،دلسس ،ال ،حسسين
بسسة ،مولدي عيسساوي ،ميلر ،ادم ،حر،
مرقد ،يسسير ،رشسيد فرحاني ،يم ،مد ،محرز
رياضس ،لن.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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` 4 `` 3 ` 2

أا  -الفراعنة؟
ب  -الصسينيون؟
ج  -اليونانيون؟
د  -البابليون؟

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السسر:

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

23

أافقيا
 )١فيلم إانتاج مشسترك بين الجزائر ،إانجلترا
وجنوب إافريقيا،
 )٢رئيسس عربي راحل،
 )٣في العروق ،ري ،ضسم ودّور،
 )٤حرف مكرر ،متشسابهة،
 )٥نهر عربي «م» ،نصسف لرقم ،حرف مكرر،
 )٦بحر ،دية،
 )٧مطربة جزائرية ،
 )٨صسّور ،قصسد «م»،
 )٩البارحة،
 )١٠جمع رمل ،رجاء «م» ،بحر
 )١١سساخن «م» ،الجب.

عموديا
 )١مخرج سسينمائي جزائري
 )٢لبد ،في صسحراء «م»،
 )٣رمز جبري ،صسوت ،متشسابهة،
 )٤مهن ،برق ،ضسروري للطعام،
 )٥رفقة ،للنفي ،إاحسسان،
 )٦أابعث ،مدينة مغربية ،للنهي،
 )٧غاز ،صسغير «م» ،سسئم،
 )٨لقب عثماني ،مشسي «م» ،مدخل،
 )٩ثلثا تين ،متشسابهة،
 )١٠رخو ،يمشسي،
 )١١مخرج فيلم «سسÓح مندي.»Ó

.
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^ 16م- -ارسس  :1٨71ان-د’ع م-ق-اوم-ة الشض-ي-خ
«ﬁم- - -د اŸق- - -راÃ »Êسض- - -اع- - -دة الشض - -ي - -خ
«ا◊داد» ،مقدم الطريقة الرحمانية.
^  16مارسس  :1٩46إاطÓق سضراح «فرحات
’ب-راه-ي-م-ي ،م-ن السض-ج-ن م-ع
ع -ب -اسس» والشض -ي -خ ا إ
’حتفاظ ببقية اŸناضضل ‘ ÚاŸعتقل.
ا إ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

اÿميسس  17جمادى الثانية  14٣٨هـ اŸوافق لـ  16مارسس  2017م
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Óنديـــــــة الهاويــــــــــة
’عــــــانات ل أ
مشضرفـــــــا علــــــى منــــــح ا إ

ولد علي ⁄« :نتدخل ‘ تسسي Òأ’–اديات ...من فشسل عليه ألرحيل»

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 16°وهران
 16°وهران

الثمن  10دج

18°
20°

france prix 1

’عÓم والتوجيه ‘ زيارة «الشضعب»
›موعة من ضضباط ا’تصضال وا إ

من ألورقي إأ ¤ألرقمي ..وسسائل متعددة لهدف وأحد

اأشضرف وزير الشضباب والرياضضة الهادي ولد علي ،اأمسسÃ ،لعب  5جويلية ،على اŸرحلة الثالثة Ÿنح ا’إعانات
لÓأندية الهاوية ،موؤكدا على عدم التدخل ‘ عمل ا’–اديات وواجب تطبيق قوان Úا÷مهورية ،مضضيفا اأن
من فشضل عليه الرحيل.

عمار حميسسي

نفى ولد علي ما يروج عن تدخل
الوزارة ‘ عمل ا’–اديات قائÓ
حاسسما« :لسسنا بصسدد التدخل ‘
تسسي Òا’–اديات الرياضسية لكن
م -ن واج -ب -ن -ا ال -ت -دخ -ل م -ن اج-ل
ضسمان تطبيق قوان Úا÷مهورية
ال-ت-ي ت-ب-ق-ى سس-ي-دة وف-وق ا÷م-يع
وهناك بنود تسسمح لنا بأان نطلب
م -ن مسس -ؤوو‹ ا’–ادي -ات ال-ذي-ن
فشسلوا ‘ مهامهم الرحيل أ’ننا
م -ع م-ن ي-ق-دم اإ’ضس-اف-ة ل-ل-ح-رك-ة
الرياضسية».
دعا ولد علي إا ¤التحلي بروح
اŸسسؤوولية ونبذ النزاعات والعمل
اŸشسÎك م- - -ن أاج- - -ل تشس- - -ري - -ف
اأ’لوان الوطنية ،طالبا الفاعلÚ
‘ ا◊ركة الرياضسية الوطنية من
رؤوسس- -اء ال- -ف -درال -ي -ات ال -وط -ن -ي -ة
وا÷ه - - -وي- - -ة واإ’عÓ- - -م- - -ي Úإا¤
ال -ت -ح -ل-ي ب-روح اŸسس-ؤوول-ي-ة ون-ب-ذ
اÓÿف - -ات وال - -ن - -زاع- -ات ال- -ت- -ي
وصسفها باŸزيفة».
وشس- -دد ول -د ع -ل -ي ع -ل -ى ضس -رورة
العمل جنبا إا ¤جنب للتحضسÒ
على أاكمل وجه أ’فضسل ıتلفة
اŸن-افسس-ات اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة والعاŸية
ال -ت -ي سس-ت-ن-ظ-م-ه-ا ا÷زائ-ر وف-ت-ح

أابواب الشسراكة ب Úكل الفاعل،Ú
مؤوكدا وجوب تفادي اÿروقات
وال - - - - - -ت - - - - - -ج- - - - - -اوزات ‘ ›ال
ال -ت -خصسصس-ات ال-ري-اضس-ي-ة “ث-يÓ-
Óلوان الوطنية.
أاحسسن ل أ
وأاضساف ‘ ذات السسياق« :ليسش
هناك من هو معصسوم من اÿطأا
لكن يجب –مل اŸسسؤوولية عند
ا’خ -ف -اق وال -فشس -ل .سس -ن-ب-ذل ك-ل

ا÷ه - - -ود Ùارب - - -ة ك - - -ل أان- - -واع
اإ’ه -م -ال وال-تسسّ-ي-ب وسس-نضس-ع ك-ل
شس -خصش ‘ م-ك-ان-ه اŸن-اسسب.م-ن
ي -ري -د أان ي -ع -م -ل م -ع-ن-ا م-ن أاج-ل
اŸصسلحة العامة مرحًبا به من ’
يريد عليه بالرحيل وترك اÛال
Ÿن ي-خ-دم الشس-ب-اب وال-ري-اضس-يÚ
ا÷زائري.»Ú
وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى  ⁄ي-ه-م-ل ول-د

ا÷معية ا’نتخابية لـ «الفاف» يوم  20مارسس

ع- -ل- -ي ال- -دور ال -ه -ام ل -لصس -ح -اف -ة
الرياضسية ،مشسًÒا إا ¤أاّنه يقبل كل
اإ’ن -ت -ق -ادات م -ت -اب ً-ع -ا« :ل -ط -اŸا
“يزت عÓقة واإ’عÓم بالوضسوح
والشس -ف-اف-ي-ة ،ك-م-ا أاّن-ي أات-ق-ب-ل ك-ل
اإ’نتقادات مهما كانت ما دامت
ت- -ع- -م -ل ع -ل -ى –سس Úال -ري -اضس -ة
الوطنية».
وطالب ولد علي رؤوسساء اأ’ندية
Ãح- -ارب- -ة ال- -ظ- -ل- -م وا’سس- -ت -م -اع
Ÿشس -اك -ل وإانشس -غ -ا’ت ال-ري-اضسÚ
واŸدرب Úوذلك بسس- -بب ت- -ل- -ق -ي -ه
شس - -ك - -وى م - -ن ط- -رف ري- -اضس- -يÚ
ت -ع -رضس -وا ل -ل-ظ-ل-م ،مشسÒا أان-ه ”
معا÷ة البعضش من القضسايا.
و‘ هذا السسياق ذكر الوزير حالة
مÓ- -ك- -م ي -دع -ى «ع -ي -دل م -زي -غ»
ينشسط ‘ نادي «شسباب “زريت»
ببجاية شسارك ‘ منافسسة وطنية
صسنف أاواسسط والذي ” التكفل
بقضسيته.
واسس- -ت- -ف- -ادت اأ’ن -دي -ة ال -ه -اوÁة
اŸوزع - -ة ع- -ل- -ى  11و’ي- -ة م -ن
إاع -ان -ات م -ال -ي -ة خ Ó-ل ال-ع-م-ل-ي-ة
الثالثة التي جرت أامسش.
وي -ت -ع -ل -ق ا’م -ر ب -و’ي -ات :إال-ي-زي،
“Ôاسست ،سس - - -ط- - -ي- - -ف ،ال- - -وادي،
بومرداسش ،جيجل ،بسسكرة،غرداية،
اŸدية ،ورقلة ،ميلة.

زطشس ـ ـ ـي أÎŸشس ـ ـ ـح ألوحي ـ ـ ـ ـد Óÿفـ ـ ـ ـة رورأوة

’بقاء على عقد ا÷معية
”ا إ
العامة ا’نتخابية ل–Óادية
ا÷زائرية لكرة القدم ،يوم
’ثن Úالقادم  20مارسس
ا أ
ا÷اري ،وهذا من طرف ÷نة
الÎشضيحات ،حيث ” التأاكيد
على ذلك من خÓل البيان
الذي نشضر ،مسضاء أامسس ،عÈ
اŸوقع الرسضمي لـ «الفاف».

حامد حمور

ب -حسسب ال -ب -ي -ان ذات-ه ،ف-إان÷« :ن-ة
الÎشس -ي -ح -ات اج-ت-م-عت ،ي-وم أامسش
اأ’ربعاء  15مارسش ،من أاجل دراسسة
ونشس-ر ق-ائ-م-ة اÎŸشس-ح Úل-رئ-اسس-ة

ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم..
وقررت اللجنة تأاكيد عقد ا÷معية
ال-ع-ام-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ل-ل-فاف يوم 20
م -ارسش ب -اŸرك -ز ال -ت -ق-ن-ي لسس-ي-دي
موسسى بداية من السساعة العاشسرة،
كما كان اŸكتب الفيدرا‹ للفاف
قد قرر ‘ اجتماعه اأ’خ Òيوم 11
فيفري اŸاضسي.
وÁكن القول أان رئيسش نادي بارادو
خ Òال- - -دي- - -ن زطشس- - -ي سس - -ي - -ك - -ون
اÎŸشسح الوحيد لرئاسسة ا’–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم ،كون ملفه
هو الوحيد الذي ” قبوله ،حسسب
ما أاكده البيان اŸنشسور أامسش.
‘ ح Úأان - -ه ” رفضش م - -ل- -ف- -ات 8

مÎشس- -ح ،Úوه- -م ع- -ل- -ى ال- -ت -وا‹:
م -ول -دي ع -يسس -اوي ،ع -ب -د ال -ك -رË
م -دوار ،م-نصس-ور ب-ل-ج-ودي ،ي-وسس-ف
عزوز ،جمال شسريف ،رشسيد أاسسما،
خ- -دي- -ج -ة ب -ل -ق -اضس -ي ..وب -إام -ك -ان
اŸع-ن-ي Úال-ت-ق-دم ب-ط-ع-ن إا ¤غ-اي-ة
ي- -وم ا÷م -ع -ة  17م-ارسش السس-اع-ة
م-ن-تصس-ف ال-ل-ي-ل ..وت-نشس-ر ال-ق-ائ-م-ة
النهائية والرسسمية للمÎشسح Úيوم
السسبت  18مارسش باŸوقع الرسسمي
للفاف.
وب - -ال - -ت- -ا‹ ،ف- -إان اأ’م- -ور تسس‘ Ò
الرواق اإ’يجابي بالنسسبة للجمعية
ا’نتخابية للفاف التي شسغلت الرأاي
ال -ع -ام ال -ري -اضس -ي ال -وط-ن-ي ل-ب-عضش

تي ـ ـ ـارت :حج ـ ـ ـ ـز  3أأسسلح ـ ـ ـة ناري ـ ـ ـة وذخـ ـÒة

“كنت الفرقة اŸتنقلة للشسرطة القضسائية أ’من و’ية تيارت مؤوخرا من حجز
 3أاسسلحة نارية وكمية من الذخÒة بعاصسمة الو’ية خÓل عميلت ،Úحسسبما علم
أامسش لدى ذات السسلك اأ’مني.
وأاوضسح نفسش اŸصسدر أانه ” ‘ العملية اأ’و ¤حجز بندقية مضسخية وتوقيف
شسخصش ،و‘ العملية الثانية ” حجز سسÓح Úناري Úو 49خرطوشسة وتوقيف 3
أاشسخاصش.
وقد ” تقد ËاŸوقوف Úأامام وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة تيارت وفق ذات
اŸصسدر.

اأ’ي- -ام ..وق- -د ي- -ك- -ون خ Òال- -دي -ن
زطشسي الرئيسش القادم ل–Óادية،
‘ انتظار اإ’جراءات التي –دد
الوصسول إا ¤نشسر القائمة النهائية
’ سسيما فيما يخصش ملفات ال 8
مÎشسح Úاآ’خرين التي رفضست،
أاين بإامكانهم الطعن ‘ القرار.

توافــــد الشضبـــاب عـــلى الـــصضرح العسضكـــــري

مدرسسة ضسباط ألصسف لإÓشسارة «ألشسهيد
حمايدية ألطاهر» تنظم أبوأبا مفتوحة

 ..تفكيـ ـ ـ ـك شسبكـ ـ ـ ـ ـة ﬂتصسـ ـ ـ ـ ـة ‘ سسرقـ ـ ـ ـ ـة
ألسسي ـ ـ ـارأت با÷زأئ ـ ـ ـر ألعاصسمـ ـ ـ ـ ـة

“كن عناصسر الشسرطة القضسائية التابعة أ’من و’ية ا÷زائر من تفكيك شسبكة ﬂتصسة
‘ سسرقة السسيارات ،حسسب ما علم لدى فرقة الشسرطة القضسائية للدار البيضساء.
ويشس ÒاŸصسدر إا ¤أان مصسالح اأ’من “كنت من توقيف عنصسرين من هذه
الشسبكة ( 30سسنة و 55سسنة) و” اسسÎجاع  8سسيارات.
وأاوضسح البيان أان هذه العملية “ت إاثر تلقي الفرقة Ÿعلومات ‡ا سسمح
بإاجراء –ريات –ت إاشسراف وكيل ا÷مهورية اıتصش إاقليميا.
وسسيتم تقد Ëهذين الشسخصس Úللعدالة بتهمة «تأاسسيسش ›موعة أاشسرار»
و»ا’حتيال» و»تزوير اÙررات اإ’دارية واسستعمالها» وكذا «خيانة اأ’مانة».
و‘ ن -فسش السس -ي -اق يضس -ي -ف ذات اŸصس -در أان ال-ت-ح-ري-ات م-ت-واصس-ل-ة م-ن أاج-ل
اسسÎجاع سسيارات أاخرى “ت سسرقتها من طرف هذه العصسابة..

Óشضارة «الشضهيد
الشضعب/احتضضنت مدرسضة ضضباط الصضف ل إ
ح-م-اي-دي-ة ال-ط-اه-ر» ب-تيارت/ن ع  ،2ي - -وم  15م -ارسس ،2017
’شضارة.
’بواب اŸفتوحة حول سضÓح ا إ
تظاهرة ا أ
حيث أاشسرف على مراسسم إافتتاح هذه التظاهرة ،السسيد العقيد بن
ي -وسس -ف ﬁم -د ،ق -ائ -د اŸدرسس-ة وب-حضس-ور السس-ي-د ال-ع-ق-ي-د ق-ائ-د
القطاع العسسكري تيارت والسسلطات العسسكرية واŸدنية و‡ثلي
وسسائل اإ’عÓم الوطنية.
ك-انت اأ’ب-واب اŸف-ت-وح-ة فضس-اء م-ف-ت-وح-ا ل-ل-ج-م-ه-ور وخ-اصسة فئة
ÓطÓع على فرصش التكوين اŸتاحة وخصسوصسيات سسÓح
الشسباب ل إ
اإ’شسارة.

قام ›موعة من
ضضباط ا’تصضال،
ا’إعÓم والتوجيه
لدى وزارة الدفاع
الوطني بزيارة اإ¤
جريدة الشضعب
لÓإطÓع عن النشضاط
ا’إعÓمي ودورها ‘
تغطية ا’أحداث
وصضÒورة التحو’ت.

فنيدسس بن بلة

وق- -د اسس -ت -م -ع الضس -ب -اط م -ن
م -دي -ري -ة ا’تصس -ال واإ’عÓ-م
وال-ت-وج-ي-ه ع-قب اسس-ت-ق-ب-الهم
من طرف الرئيسسة اŸديرة
ال-ع-ام-ة السس-ي-دة أام-ي-نة دباشش
وط -اق -م ا÷ري -دة إا ¤شس -روح
ح -ول ال -ظ -روف ال-ت-ي نشس-أات
فيها الشسعب واŸراحل التي
واك-ب-ت-ه-ا وه-ي ت-راف-ق ع-ملية
ال -ب -ن -اء ال -وط -ن -ي وال -ت -ن -م-ي-ة
م- - -داف - -ع - -ة ع - -ن اŸك - -اسسب
واإ’‚ازات بروح اŸسسؤوولية
وأاخÓ- -ق- -ي -ات م -ه -ن -ة ون -ق -اء
ضس-م Òم-تسس-ائ-ل Úع-ن ك-ي-فية
‚اح أام ا÷رائ- - -د ‘ ت- - -ب - -وأا
مكانة تليق بها ‘ اŸشسهد
اإ’عÓمي التعددي.
وظ -ه -ر م-ن خÓ-ل ا’سس-ت-م-اع
إا ¤الضس -ب -اط ح -ول رؤوي -ت -ه -م
ل -ل -ج-ري-دة أان-ه-م ع-ل-ى اطÓ-ع
بنشسأاتها وظروفها واŸراحل
ال -ت -ي ق -ط -ع -ت -ه -ا ‘ مسس -ع -ى
التفتح والتجدد دون التنازل
عن خطها السسياسسي ومبداإها
ال -ث -ابت اŸت -م -ث -ل ‘ ال-وف-اء

ل-ل-م-وضس-وع-ي-ة وال-ت-ح-ري قبل
نشس -ر أاي م -ع -ل -وم-ة ق-ن-اع-ت-ه-ا
الراسسخة «أان ا Èÿمقدسش
والتعليق حر».
وكان تسساؤول الضسباط عن موقع
الشسعب ‘ التحو’ت اإ’عÓمية
السسريعة التي تفرضسها الرقمنة
والطرق السسريعة لÓتصسال وما
إاذا كان هناك ضسغط يفرضسه
اإ’ع Ó- - -م اإ’ل - - -كÎو Êع- - -ل- - -ى
ال -ورق -ي .ف -ك-انت اإ’ج-اب-ة م-ن
ال - -رئ- -يسس- -ة اŸدي- -رة ال- -ع- -ام- -ة
ل»الشسعب» والطاقم الصسحفي
أان ه- - -ذه اŸسس- - -أال - -ة أاخ - -ذه - -ا
العنوان مأاخذ جد.
وأان الشس- -عب ال- -ت- -ي ول -دت م -ن
رحم ا’نتفاضسة الشسعبية ‘ 11
ديسسم ⁄ 1962 Èتتوقف عن
ال- -ت- -ج- -دد وال -ت -ط -ور آاخ -ذة ‘
ا◊سس -ب -ان ت -داع -ي -ات ال-ظ-رف
وإامÓ- -ءات -ه وم -ط -ال -ب -ه .وه -ذا
ال - -ت - -ح - -ول ال - -دائ- -م يÎج- -م- -ه
ال- - -ت - -حسس - -ن ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى
اŸضس- -م- -ون والشس- -ك -ل وي -ؤوك -ده
ال -ت -ف -ت -ح ع -ل -ى اÙي -ط وم -د
جسسور التواصسل وا’تصسال معه
دون ال - -ب - -ق - -اء أاسسÒة ال - -وضس- -ع
السستاتيكي.
ع- -ل -ى ه -ذا اأ’سس -اسش– ،ولت
ا÷ري -دة إا ¤ورشس-ة م-ف-ت-وح-ة
تعمل ما ‘ اŸقدرة من أاجل
إاع- -ط- -اء وج- -ه- -ة أاخ- -رى ل -ه -ا
وصس -ورة أاك Ìواق-ع-ي-ة وت-غ-يÒا
وث- -راء.ف- -أانشس- -أات صس- -ف- -ح -ات
خ- - -اصس - -ة ‡ث - -ل - -ة ‘ اŸرأاة،
اأ’م- - -ازي- - -غ- - -ي- - -ة ،الشس - -ب - -اب،
اأ’ط-ف-ال ،إاف-ري-ق-ي-ا وال-تاريخ.
وع -ززت-ه-ا Ãل-ف-ات أاسس-ب-وع-ي-ة

ري-اضس-ي-ة ،اق-تصس-ادية ،ثقافية،
ﬁل-ي-ة ودب-ل-وم-اسس-ي-ة .زادت-ها
ان -ت -ع -اشس-ا اŸن-اب-ر اŸف-ت-وح-ة
‡ث -ل -ة ‘ «م -ن -ت -دى الشس-عب»
ال -ذي ي -ن -اقشش أاه-م ال-قضس-اي-ا
واŸل- -ف- -ات السس -اخ -ن -ة ،وك -ذا
«ضس -ي -ف الشس-عب» ال-ذي ي-ه-ت-م
بدوره Ãسسائل راهنة يعا÷ها
م-ن ﬂت-ل-ف ال-زواي-ا اع-ت-مادا
على الرأاي والرأاي النقيضش.
كما ” التوضسيح للضسباط أان
أام ا÷رائد اعتمدت جريدة
إال-كÎون-ي-ة ل-ه-ا “ن-ح ال-ورق-ي-ة
ت- -وسس -ع -ا وت -زي -ده -ا ام -ت -دادا
و“ن -ح -ه -ا ق -ي-م-ة مضس-اف-ة ‘
عا ⁄القرية الواحد الشسفاف
م -ق -رب اŸسس -اف -ات ال -ب-ع-ي-دة
م - - - - - - -كسس - - - - - - -ر ا◊واج - - - - - - -ز
واŸم -ن -وع -ات .وه -ذا ال -ع-ا⁄
ي -ف -رضش ع-ل-ى ال-دول ال-غ-ي-ورة
عن سسيادتها الرافضسة للتنازل
ع -ن اسس -ت -ق Ó-ل -ي-ة ق-راره-ا أان
تخصش نفسسها باإ’عÓم سسÓح
ال -ق -رن ال -واح -د وال -عشس -ري-ن.
«الشسعب» تسسلك هذا اŸسسلك
ل- -ن- -ق- -ل الصس- -ورة ا◊ق- -ي -ق -ي -ة
للجزائر والتعريف Ãكاسسبها
وإا‚ازات-ه-ا وإاخ-ف-اق-اتها التي
تسس- -ت- -دع- -ي ال -ع Ó-ج ب -ال -ت -أاÊ
واقÎاح-ات ا◊ل-ول وال-ب-دائل
بعيدا عن التهويل واإ’ثارة.
ه -ذه ال -ق -اع -دة ال-ث-اب-ت-ة ال-ت-ي
تسس Òع- -ل- -ي -ه -ا الشس -عب ك -انت
ﬁل إاشس- - - -ادة واعÎاف م - - -ن
ضس - -ب - -اط ا’تصس - -ال ا’ع Ó- -م
والتوجيه ‘ ﬂتلف اأ’قسسام
ال -ت-ي م-روا عÈه-ا وت-ن-اقشس-وا
مع عمالها وصسحافييها.

مواصضلـــة لعمليـــات مكافحـــة ا÷رÁـــة
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الشضعب ‘ /اإطار مكافحة
’رهاب ،دمرت مفارز
ا إ
للجيشس الوطني الشضعبي ،يوم
 14مارسس  ،2017بكل من
البويرة وبومرداسس/ن.ع1.
وبرج بوعريريج
وسضكيكدة/ن.ع ،5.سضتة ()06
Óرهابي ÚومدفعÚ
ﬂابئ ل إ
تقليديي الصضنع و( )06قنابل.
و‘ إاط- -ار ﬁارب- -ة ال -ت -ه -ريب
وا÷رÁة اŸن- -ظ -م -ة ،أاوق -فت
مفارز للجيشش الوطني الشسعبي
بالتنسسيق مع أافراد ا÷مارك
ب - - - - - -ك - - - - - -ل م - - - - - -ن وه- - - - - -ران
وتلمسسان/ن.ع ،2.سس- - -ت - -ة ()06
Œار ﬂدرات ،وضسبطت كمية
كبÒة من الكيف اŸعالج ُتقدر
بـ( )549,85ك- -ي -ل -وغ -رام ،ك -م -ا
أاوقفت مفرزة أاخرى للجيشش
الوطني الشسعبي ببشسار/ن.ع،3.
أارب -ع -ة (- - -Œ )04ار - - ﬂدرات
وضسبطت كمية أاخرى ُتقدر بـ

( )500ك -ي -ل -وغ -رام م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج.
...ويوقف مهاجرين غÒ
شضرعي ÚومهربÚ
وبكل من “Ôاسست وع Úقزام
وب- -رج ب- -اج- -ي ﬂت -ار/ن.ع،6.
ضسبطت مفارز للجيشش الوطني
الشسعبي شساحنة و( )05مركبات
رباعية الدفع و( )12طنا من
اŸواد ال -غ-ذائ-ي-ة و( )3800ل Î-
من الوقود و( )17جهاز كشسف

ع - -ن اŸع- -ادن و( )05م -ول-دات
كهربائية ،فيما أاحبطت مفارز
أاخ- - - - - - - - -رى ق - - - - - - - -رب ا◊دود
بالوادي/ن.ع- - - - - - -ﬁ ،4.او’ت
ت -ه-ريب ( )240000وح- -دة م- -ن
اŸفرقعات.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ” ،ت -وق-ي-ف
( )39مهاجرا غ Òشسرعي من
ج -نسس -ي -ات ﬂت -ل -ف -ة ب-ك-ل م-ن
وه - -ران وت- -ل- -مسس- -ان وت- -ي- -ارت
وبشسار.

