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توافد أاك Ìمن  2.500سصائح على جانت

يقوم وزير السسياحة والصسناعة
التقليدية حسسن مرموري ،بزيارة
عمل وتفقد إا ¤و’يتي “Ôاسست
والو’ية اŸنتدبة جانت ،يومي 6
و 7أاكتوبر ا÷اري ،يشسرف خÓلها
ع- -ل- -ى اف -ت -ت -اح اŸوسس -م السس -ي -اح -ي
الصسحراوي.

جيـ ـ ـ ÊÓضصي ـ ـ ـف
““منتـدى ا÷زائ ـر““

يسس -تضس -ي -ف ““م -ن -ت-دى ا÷زائ-ر““
’ول ◊زب
’م Úال- - - -وط- - - -ن - - -ي ا أ
ا أ
ج- - -ب- - -ه- - -ة ال - -ق - -وى ا’شسÎاك - -ي - -ة
’ف -اف-اسض) ﬁم-د ح-اج ج-ي،ÊÓ-
(ا أ
ل-ل-ح-ديث ح-ول :ال-وضس-ع السس-ي-اسسي
العام للبÓد ،التوجهات ا◊كومية
ا÷دي- -دة ،ا’ن- -ت -خ -اب -ات اÙل -ي -ة
’ف - - - -اف - - - -اسض ‘ ال - - - -ذك- - - -رى 54
وا أ
لتأاسسيسسه.
ال -ل-ق-اء سس-ي-ك-ون ،ال-ي-وم ،اب-ت-داء
م -ن السس -اع-ة  10:00صس-ب-احا Ãقر
ا÷ري- -دة ،ال- -واق -ع بشس -ارع أاح -م -د
وب -وع Ó-م خ -ال -ف -ي ،بÒدو سس -اب -ق-ا
(قرب نقطة بيع أاوريدو بديدوشض
مراد).

دور القواعد اÿلفية
‘ ضصمان اإلمداد
للثورة التحريرية
ي- - -ن- - -ظ - -م اŸت - -ح - -ف ال - -وط - -ن - -ي
للمجاهد ،بالتنسسيق مع مديريات
اÛاه -دي -ن واŸت -اح -ف ا÷ه -وي-ة،
ال- - -ل - -ق - -اء ا÷م - -اع - -ي اŸوسس - -ع 198
ل- -تسس- -ج- -ي- -ل شس -ه -ادات اÛاه -دي -ن
واÛاه-دات .وق-د خصسصض ال-ل-ق-اء
Ÿوضسوع ““دور القواعد اÿلفية ‘
’م- - - -داد ل- - - -ل- - - -ث- - - -ورة
ضس - - - -م- - - -ان ا إ
ال- -ت- -ح- -ري- -ري -ة““ ،ي -وم اÿم -يسض 5
أاك-ت-وب-ر ب-داي-ة م-ن السساعة 14:00
بعد الزوال.

سصعيـ ـ ـ ـدي ينشص ـ ـ ـط
ن ـدوة صصحفيـة

إاع ـ ـ ـادة فتـ ـ ـ ـ ـ ـح
““حمـ ـ ـام الصصا◊““Ú
األسصبوع اŸقبل
’سسبوع اŸقبل،
سسيعاد ‘ غضسون ا أ
ف - -ت- -ح ح- -م- -ام الصس- -ا◊ Úا◊م- -وي
ببلدية ا◊امة بو’ية خنشسلة.
’ول
أاك -د اŸسس -ؤوول ال -ت -ن -ف -ي-ذي ا أ
ل - -ل- -و’ي- -ة خÓ- -ل أاشس- -غ- -ال ال- -دورة
ال-ع-ادي-ة ال-ث-ال-ث-ة للمجلسض الشسعبي
ال - - -و’ئ - - -ي ،اıصسصس - - -ة Ÿن- - -اقشس- - -ة
اŸي - -زان - -ي- -ة ،أان ح- -م- -ام الصس- -ا◊Ú
ا◊م- -وي سس- -ي -ت -م ف -ت -ح -ه ا’أسس -ب -وع
اŸق -ب -ل ،أام-ام اŸواط-ن .Úم-ل-ف-ت-ا أان-ه
سس- - -ي - -ت - -م اقÎاح إانشس - -اء م - -وؤسسسس - -ة
ع -م-وم-ي-ة ذات ط-اب-ع اق-تصس-ادي م-ن
أاج - - -ل تسس - - -ي Òه- - -ذه اŸنشس- - -أاة ذات
الطابع السسياحي.
ي- - -ذك- - -ر ،أان ح- - -م - -ام الصس - -ا◊Ú
بو’ية خنشسلة قد أاغلق عدة مرات
’خÒة لعدة أاسسباب،
‘ السسنوات ا أ
ت- -ت- -ع- -ل- -ق ‘ ›م- -ل- -ه- -ا ب -ن -ق -ائصض ‘
ال- -تسس- -ي .Òوي- -ع- -د م- -ن ب ÚاŸع- -ا⁄
السس - -ي- -اح- -ي- -ة ال- -ب- -ارزة ب- -ال- -و’ي- -ة
وم-قصس-دا ل-ل-ع-ائÓ-ت واŸواط-ن Úم-ن
معظم و’يات الوطن.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسض مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

يشس- - - - - - - -ارك رئ - - - - - - -يسض اÛلسض
’ع -ل -ى ب -وع -ب-د ال-ل-ه
’سس Ó-م -ي ا أ
ا إ
غÓم الله ،رفقة الدكتور ﬁمد
ب- - -وجÓ- - -ل ،أاسس- - -ت- - -اذ ا’ق - -تصس - -اد
ب -ج-ام-ع-ة اŸسس-ي-ل-ة ‘ ،ن-دوة ح-ول
““ت- -ف- -ع- -ي- -ل ال- -زك- -اة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة
’ثنÚ
ا’قتصسادية““ ،تنظم يوم ا أ
 9أاك -ت -وب -ر ا÷اري Ãق -ر اÛلسض
ب -داي -ة م -ن السس -اع -ة  14:00بعد
الزوال.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

سسجل توافد ما يزيد عن  2.530سسائح (وطني Úوأاجانب) على
مدينة جانت (و’ية إايليزي) منذ مطلع شسهر أاكتوبر ا÷اري،
حيث عرفت السسياحة الصسحراوية بعروسض الطاسسيلي إانتعاشسا
كبÒا مع بداية اŸوسسم السسياحي ا◊ا‹.
تزامن توافد السسياح ( 2.500وطني )ÚخÓل هذه الفÎة ،مع
ا’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د السس-ن-وي ““سس-ب-يبة““ وانطÓق موسسم السسياحة
الصس -ح-راوي-ة ،فضس Ó-ع-ن ت-واف-د  32سس-ائ-ح-ا أاج-ن-ب-يا من ﬂتلف
ا÷نسسيات على هذه اŸنطقة ذات الطابع السسياحي بامتياز.

“ويل  746مشصروع اسصتثماري للمرأاة الريفية بسصعيدة
” “وي- -ل  746مشس-روع اسس-ت-ث-م-اري ل-ل-م-رأاة ال-ريفية بسسعيدة‘ ،
إاطار الوكالة الوطنية لتسسي Òالقرضض اŸصسغر ‘ الفÎة اŸمتدة
من سسنة  2012إا ¤غاية شسهر أاوت اŸاضسي ،بحسسب ما علم لدى
م -دي -ر ال -ف -رع ال -و’ئ -ي ل -ذات ا÷ه -از .أاشس-ار ن-ق-ادي دح-و ،إا¤
اسس-ت-ف-ادة  730ام -رأاة ري -ف -ي -ة م -اك -ث -ة ‘ ال-ب-يت م-ن “وي-ل
’قتناء مواد أاولية بقيمة مالية تقدر بـ 40أالف دج لكل
مشسروع ،فضس Óعن “ويل  16مشسروعا آاخر بتوفÒ
Œهيزات تصسل قيمتها إا 1 ¤مليون دج.

صصال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون
للنشصاط ـ ـات
اŸصصغـرة

تنظم الوكالة
الوطنية لتسسيÒ
القرضض اŸصسغر،
الصسالون الوطني
للنشساطات اŸصسغرة
–ت شسعار““ :القرضض
اŸصسغر أاداة لتنويع
ا’قتصساد الوطني““،
من  4إا 7 ¤أاكتوبر
 ،2017بديوان رياضض
الفتح.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

ي -نشس-ط رئ-يسض ج-ام-ع-ة ه-واري
ب-وم-دي-ن ل-ل-ع-ل-وم وال-ت-ك-ن-ول-وج-يا
الÈوفيسسور ﬁمد سسعيدي ،لقاء
م- -ع الصس- -ح- -اف -ة ال -وط -ن -ي -ة ح -ول
ال- -دخ- -ول ا÷ام -ع -ي 2018-2017
Ãق -ر ا÷ام -ع -ة ،ال -ي -وم ،ب -ق -اع -ة
ا’ج -ت -م -اع-ات ب-رئ-اسس-ة ا÷ام-ع-ة
على السساعة  10:00صسباحا.

ﬁاضصرة حول التاريخ
العاŸي للمدرسصة

حج ـ ـز
◊وم وشصمة
فاسصدة بسصطيف

“كنت فرقة الدرك الوطني التابعة لبلدية
التلة ،جنوب عاصسمة و’ية سسطيف ،من حجز كمية
هامة من اللحوم البيضساء غ Òالصسا◊ة لÓسستهÓك
على م Ïسسيارة من نوع ““هرب ” ،““ÚإاتÓفها لهذا
السسبب ،بعد –رير ﬁضسر للمتابعة القضسائية أامام
اÙكمة اıتصسة إاقليميا.
“ت العملية ‘ حاجز مراقبة على الطريق
البلدي رقم .461
’خÒة ،من
’يام ا أ
كما “كنت ذات الفرقة ‘ ،ا أ
حجز  5آا’ف كيسض من الشسمة اŸقلدة وهذا ‘ حاجز
أامني ،حيث كانت موجهة إا ¤و’ية باتنة ،قادمة
من بلدية ع ÚوŸان ،جنوب سسطيف ،و” اتخاذ
’جراءات القانونية ‘ مثل هذه ا◊ا’ت.
ا إ

ت- -ن -ظ -م م -ك -ت -ب -ة شس -ايب دزاي -ر
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م -ؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي-ة
’شس- - -ه - -ار
لÓ- - -تصس- - -ال ال- - -نشس- - -ر وا إ
ﬁاضس-رة –م-ل ع-ن-وان ““ال-ت-اريخ
ال- -ع- -اŸي ل -ل -م -درسس -ة““ ،م -ت -ب -وع -ة
ب -ن -ق -اشض ح -ول م -ن -اه -ج ال -ت-ع-ل-ي-م
(الشساملة /اŸقطعية) ،اليوم ،على
السس - -اع - -ة  15:00مسس - -اء Ãق - -ر
اŸكتبة بشسارع باسستور.

إلع ـÓناتكـم اتصصل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم التجـ ـ ـاري :السصرع 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 - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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األربعاء  04أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  13محرم  1439هـ

Ãناسصبة العيد الوطني لبÓده

كعؤان يسستقبل السسف Òالفرنسسي

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة ،برقية تهنئة إا ¤نظÒه األŸاÊ
ف- -رانك-ول Îشص- -ت -اي -ن م -اي -رÃ ،ن -اسص -ب -ة
احتفال بÓده بعيدها الوطني ،جدد له
فيها عزمه على تكثيف عÓقات الصصداقة
والتعاون التي Œمع البلدين.
جاء ‘ برقية رئيسس ا÷مهورية““ :يطيب
‹ وج-م-ه-وري-ة أاŸان-ي-ا ال-ف-درال-ي-ة –تفل
بعيدها الوطني ،أان أاتوجه إاليكم ،باسصم
ا÷زائ -ر شص -ع -ب -ا وح -ك -وم -ة وأاصص -ال -ة ع-ن

نفسصي ،بتهانينا ا◊ارة وأان أاعبّر عن أازكى
“نياتي لكم بالسصعادة والرفاه وبالرقي
والزدهار للشصعب األŸا.““Ê
«ه ذا واأ غتن م ه ذه ا Ÿناسصب ة ا لسصعي دة
 يضص ي ف ا ل ر ئ يسس بوتفل ي ق ة  -لأ ع ربل- -ك- -م ع- -ن ارت -ي -اح -ي ÷ و د ة ع Ó-ق -ات
ا ل ص صداقة وا لتعاو ن ا لتي  Œمعنا واأوؤكد
ل -ك -م م -ن ج-دي-د ع-زم-ي ع-ل-ى اŸضص-ي
ق -دم -ا ‘ ت -ك -ث-ي-ف-ه-ا خ-دم-ة  Ÿص ص-ل-ح-ة
شصعبينا““.

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-نئة إا ¤اŸسصتشصارة
األŸان-ي-ة أا‚ي Ó-م-رك-لÃ ،ن-اسص-ب-ة ال-عيد
الوطني لبÓدها ،أاكد من خÓلها تطلعه
واهتمامه أان تتم زيارتها إا ¤ا÷زائر من
أاج - -ل ال - -ت- -ح- -اور ح- -ول اŸواضص- -ي- -ع ذات
الهتمام اŸشصÎك وأان تعطي اŸزيد من
الدفع للتعاون الثنائي.
وكتب رئيسس ا÷مهورية ‘ برقيته““ :إان
اح -ت -ف -ال ج -م -ه -وري -ة اأŸان-ي-ا ال-ف-درال-ي-ة
بعيدها الوطني ،مناسصبة طيبة أاغتنمها
ألعّبر لكِ ،باسصم ا÷زائر شصعبا وحكومة
وأاصصالة عن نفسصي ،عن تهانينا ا◊ارة

و“ن- -ي- -ات- -ي لِك ب- -السص- -ع- -ادة وال- -ت- -وف- -ي -ق
وبالزدهار لبÓدك الصصديقة““.
«هذا وأانتهز هذه السصانحة السصعيدة -
يضصيف رئيسس الدولة  -ألعرب لكِ عن
“ام حرصصي على العمل معكِ على ترقية
وتطوير عÓقات الصصداقة والتعاون التي
Œمع بلدينا““.
وتابع الرئيسس بوتفليقة ،قائ““ :Óلذا ،أاتطلع
ببالغ السصرور والهتمام إا ¤أان تتم زيارت ِ
ك إا¤
ا÷زائر من أاجل التحاور حول اŸواضصيع التي
هي ﬁل اهتمام مشصÎك ب Úبلدينا وإاعطاء
اŸزي -د م -ن ال -دف -ع ل -ت -ع -اون-ن-ا ال-ث-ن-ائ-ي وف-ق-ا
لتطلعاتنا ذات األولوية““.

...ويهنـ ـ ـ ـ ـ ـئ اŸسستشسـ ـ ـ ـ ـ ـارة األŸانيـ ـ ـ ـ ـ ـة

تؤقف تقني للرئيسص
الفنزويلي با÷زائر
العاصسمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أاجرى الرئيسس الفنزويلي نيكولسس مادورو
م- -وروسس ،أامسس ،ت- -وق- -ف- -ا ت -ق -ن -ي -ا ب -ا÷زائ -ر
العاصصمة.
وي -ق -وم ال -رئ -يسس ال -ف -ن -زوي -ل-ي ،ال-ذي ك-ان ‘
اسص -ت -ق -ب -ال -ه ل -دى وصص -ول-ه إا ¤م-ط-ار ه-واري
ب -وم -دي -ن ال -دو‹ ،رئ-يسس ›لسس األم-ة ع-ب-د
القادر بن صصالح وعدد من أاعضصاء ا◊كومة،
بجولة ‘ اÿارج تقوده إا ¤كل من روسصيا
وروسصيا البيضصاء وتركيا.

لمريكيÚ
لعمال ا أ
زما‹ يسصتقبل وفدا من رجال ا أ

لنÎنت ذو التدفق السصريع
ا أ

Óشص - -ارة ،ي- -ت- -واج- -د وف- -د رج- -ال
ل --إ
األع- -م- -ال األم- -ري -ك -ي ،Úب -ا÷زائ -ر
خÓل الفÎة من  01إا 04 ¤أاكتوبر
ا÷اري ‘ ،إاطار بعثة عمل وبحث
ع- -ن ال- -ف- -رصس اŸت -اح -ة ‘ السص -وق
ا÷زائرية ،وذلك Ãبادرة من سصفارة
ا÷زائر بواشصنطن و›لسس األعمال
ا÷زائري ـ األمريكي.
وتضصم بعثة رجال األعمال ،مسصؤوولÚ
عن مؤوسصسصات أامريكية كÈى “ثل
ع -دة ق -ط-اع-ات نشص-اط ،ع-ل-ى غ-رار
الطاقة والطاقات اŸتجددة ،رسصكلة
ال -ن -ف -اي -ات ،الصص -ن-اع-ة الصص-ي-دلن-ي-ة
وال -ت -ج-ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة ،إاضص-اف-ة إا¤
شصركات التصصالت السصلكية والÓسصلكية وتكنولوجيات
اإلعÓم والتصصال ا÷ديدة والعتاد الفÓحي والصصناعة
الغذائية ومكاتب أاعمال.

ا÷زائر تؤقع عقد شسراكة لتطؤير األلياف البصسرية مع متعامل صسيني
وقع متعامل الهاتف الثابت اتصصالت
ا÷زائر ،أامسس الثÓثاء ،بوهران ،مع
اŸتعامل الصصيني هواوي ،على عقد
شص- -راك- -ة ل -ت -ط -وي -ر شص -ب -ك -ة األل -ي -اف
ال- -بصص- -ري- -ة ب- -ه- -دف –سص Úخ- -دم -ة
األنÎنت ذو ال - - -ت- - -دف- - -ق السص- - -ري- - -ع.
ويتمحور اتفاق الشصراكة الذي وقع
عليه اŸدير العام لتصصالت ا÷زائر
ع- - -ادل خ - -م - -ان و‡ث - -ل ه - -واوي ‘
ا÷زائ -ري غ -او ج -ري ح -ول ت -ط-وي-ر
مشص -روع شص -ب -ك -ة األل -ي -اف ال -بصص -ري -ة
ل أ
ÓنÎنت ذو التدفق السصريع FTTX
الذي يهدف لضصمان عصصرنة خطوط
اتصص - - - -الت ا÷زائ - - - -ر وصص - - - -ول إا¤
اŸشصÎك Úبعد أان كانت متكونة من
›رد زوج من األسصÓك النحاسصية أاو
من الكوابل .و” التوضصيح لدى شصركة
اتصص - - - -الت ا÷زائ- - - -ر أان ““مشص- - - -روع
 FTTXكفيل بتشصجيع اŸبادلت
واتصص -ال أاك Ìت -وازن-ا ب Úمسص-ت-ع-م-ل-ي
الشص -ب-ك-ة :ن-دوة ع-ن ب-ع-د وم-ن-اظ-رات
والهاتف النقال ع Èعنوان ““أاي بي““
وا◊فظ ع ÈاألنÎنت .وتضصمن هذه

الشصبكة من األلياف البصصرية أاداء غÒ
مسص - - -ب- - -وق بـ  100م-ي-غ-اب-ايت ل-عدة
ج- -ي- -غ- -اب- -ايت ‘ ال- -ث -ان -ي -ة““ .وب -ه -ذه
اŸن -اسص -ب -ة وق -ع اŸت -ع -ام-ل الصص-ي-ن-ي
اآلخر ““زي.تي.أاو““  ZTEعلى اتفاق
شص- -راك- -ة م- -ع ال -ف -درال -ي -ة ال -وط -ن -ي -ة
ل -ل -م -ق -اول Úالشص -ب -اب ‘ إاط -ار نشص -ر
شصبكة  FTTXع ÈالÎاب الوطني.
ووقع على العقد اŸدير العام لذات
اŸتعامل الصصيني ‘ ا÷زائر زانغ

تشص -او ورئ -يسس ال -ف -درال -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة
للمقاول Úالشصباب خ Òالدين هامل.
وكان السصيد خمان قد توجه ‘ وقت
سصابق رفقة نظرائه الصصيني Úورئيسس
الفدرالية الوطنية للمقاول Úالشصباب
ع - -ل- -ى ال- -ت- -وا‹ إا ¤ح- -ي ال- -ن- -خ- -ي- -ل
النموذجي الذي ” ربطه بتكنولوجيا
ÓنÎنت ذو
شصبكة األلياف البصصرية ل أ
التدفق السصريع ثم إا ¤مركز التكوين
““ت -راي -ن -ي-ي-ن-غ سص-ن FTTX ““Îحيث

بغية التوصصل إا ¤اتفاقيات
شصراكة مع نظرائهم
انعقد ،أامسس الثÓثاء ،با÷زائر العاصصمة ،لقاء عمل ضصم
مسصÒي أاهم اÛمعات الصصناعية العمومية ووفدا من رجال
أاع -م -ال أام -ري -ك -ي Úحسص -ب-م-ا ج-اء ‘ ب-ي-ان ل-وزارة الصص-ن-اع-ة
واŸناجم .وأاوضصح ذات البيان أان  30مؤوسصسصة أامريكية بقيادة
›لسس األع- -م- -ال ا÷زائ- -ري األم- -ري -ك -ي ت -نشص -ط ‘ ›ال
الصص-ي-دل-ة واŸي-ك-ان-يك وال-ك-ه-رباء واإللكÎونيك والصصناعات
ال -غ-ذائ-ي-ة واŸن-اج-م واألسص-م-دة وال-نسص-ي-ج وك-ذلك اÿدم-ات
حضصرت الجتماع بغية ““دراسصة الفرصس التي توفرها السصوق
ا÷زائرية وبغية التوصصل إا ¤اتفاقيات شصراكة مع نظرائهم
ا÷زائ- -ري .““Úوشص- -ارك م -ن ا÷انب ا÷زائ -ري اÛم -ع -ات

اسص- -ت- -ق- -ب- -ل وزي- -ر التصص- -ال
ج - - - -م - - - -ال ك- - - -ع- - - -وان ،أامسص
ال - -ث Ó- -ث- -اء ،سص- -ف Òف- -رنسص- -ا
با÷زائر كزافيي دريانكور،
ت -ط-رق م-ع-ه إا ¤ال-ت-ع-اون ‘
›ال الصص - -ح - -ف - -ي ،Úسص- -واء
لم- -ر ب- -الصص -ح -اف -ة
ت- -ع- -ل- -ق ا أ
لعÓم
اŸك-ت-وب-ة أاو وسص-ائ-ل ا إ
السص -م -ع -ي -ة ال-بصص-ري-ة وك-ذا
ت - -ب- -ادل اÈÿات ‘ اŸي- -دان
لعÓ- -م- -ي ب Úال- -ب- -ل -دي -ن،
ا إ
ب- - -حسصب م- - -ا ج - -اء ،أامسص‘ ،
بيان للوزارة.
زوضص- -ح ذات اŸصص- -در““ ،أان م- -ن
أاه- -م اŸواضص -ي -ع ال -ت -ي ح -ظ -يت
ب - -اله- -ت- -م- -ام اÿاصس ‘ ه- -ذا،
ضص-رورة ت-ن-وي-ع وت-ك-ييف التكوين
من أاجل –ضص Òجميع وسصائل
اإلع Ó- -م ،سص - -ي- -م- -ا الصص- -ح- -اف- -ة
ال-ورق-ي-ة ،ك-ال-ت-ح-ول الكب Òالذي
تفرضصه تقلبات عصصر الرقمية““.

‘ ه - - -ذا الصص - - -دد  ،ي ض ص - - -ي - - -ف
ال -ب -ي -ان ،و ب -ا ل -ن -ظ -ر اإ ¤ك -ث -ا ف -ة
ال - -ت - -ع - -ا ون ‘ › ا ل الإع Ó- -م
وال ت صص -ا ل ب  Úال -ب -ل -دي -ن ”““ ،
ال ت ف ا ق على ال ت م س ص ك ب ا Ÿب داإ
ا◊يوي كتعاون يفضصل التعبÒ

ع -ن اح -ت -ي -ا ج -ا ت ﬁد د ة م -ن
ق ب ل و س ص ا ئ ل الإع Óم الراغ بة
‘ ت - -ك - -وي - -ن ص ص - -ح - -ف - -ي- -ي- -ه - -ا
ومهنييها ،كما ” التفاق على
ال س ص -ع-ي  Ÿواص ص-ل-ة ال-ت-ك-وي-ن-ا ت
التي ” الشصروع ‘ مسصارها.

بن مرادي يسصتقبل سصف ÒبنغÓداشص

اقÎاح إاعادة النظر ‘ بنؤد التفاقية التجارية

اقÎح وزير التجارة
ﬁمد بن مرادي ،أامسص ،إاعادة
النظر ‘ بنود التفاقية
التجارية التي Œمع ا÷زائر
وبنغÓداشص منذ سصنة ،1976
بحسصب ما أافاد به بيان
للوزارة.
أاك -د ال-وزي-ر ل-دى اسص-ت-ق-ب-ال-ه سص-فÒ
ج -م -ه -وري -ة ب -ن -غÓ-داشس ب-ا÷زائ-ر
ﬁم -د ع -ب -د ا◊يÃ ،ق -ر دائ -رت-ه
الوزارية ،على ضصرورة بذل جهود
أاك ‘ Èتعزيز العÓقات البينية بÚ
البلدين ،سصيما التجارية منها.
كما شصدد بن مرادي على ضصرورة
تكثيف الزيارات وتبادل الوفود ب Úالبلدين لتنمية
ال- -عÓ- -ق- -ات ال- -ت- -ج- -اري- -ة والسص -ت -ف -ادة م -ن ال -ف -رصس
السصتثمارية اŸتاحة ب Úا÷انب.Ú
ويسص - -م - -ح الرت - -ق - -اء Ãسص - -ت- -وى عÓ- -ق- -ات ا÷زائ- -ر
وبنغÓداشس القتصصادية  -يتابع الوزير  -بالطÓع
أاك Ìعلى البيئة واŸشصاريع السصتثمارية لك Óالبلدين
الصصديق.Ú
ونوه ‘ ذات السصياق ،بعÓقات األخوة التي Œمع
الشص- -ع- -ب Úوا◊ك- -وم -ت ،ÚمÈزا ال -دور ال -ذي ل -ع -ب -ت -ه
ا÷زائ - -ر وال - -ت - -ي شص - -اركت بشص - -ك- -ل ك- -ب ‘ Òدخ- -ول

ب- -ن -غ Ó-داشس ك -عضص -و ‘ م -ن -ظ -م -ة
التعاون اإلسصÓمي بعد اسصتقÓلها
عن باكسصتان ‘ عام .1971
ويرى بن مرادي ،أان إاعادة فتح
سص- -ف- -ارة ب- -ن- -غÓ- -داشس ب- -ا÷زائ -ر،
سص -ي -زي -د م-ن “ت Úال-عÓ-ق-ات بÚ
البلدين و‘ شصتى اŸيادين.
من جانبه أاكد السصف Òعلى أاهمية
السصوق البنغالية ،التي –وي أاكÌ
من  160مليون نسصمة.
ودع- - -ا اŸصص- - -دري - -ن ا÷زائ - -ريÚ
ل- -ل- -ت -ع -رف ع -ن ق -رب ع -ل -ى ب -ل -ده
واحتياجات السصوق هناك ،خاصصة
مع وجود بعضس اŸواد اŸصصدرة
من ا÷زائر نحو بنغÓداشس على غرار اŸنتوجات
الفÓحية ،سصيما منها التمور.
وتبقى السصوق  -بحسصب السصف - Òتتسصع للكث Òمن
السصتثمارات ،داعيا ““اŸسصتوردين ا÷زائري ،Úخاصصة
‘ ميدان األقمشصة والنسصيج ،للتقرب من األسصواق
البنغالية التي توفر أاجود األنواع““.
وأاب -دى سص -ف Òب -ن -غÓ-داشس ا÷دي-د ب-ا÷زائ-ر ت-ف-اوؤل-ه
بعودة “ثيل بلده دبلوماسصيا ‘ ا÷زائر ،األمر الذي
سصيسصهل-بحسصبه ““ -عملية فتح آافاق Œارية واعدة
ب Úالبلدين““.

الداليا تسصتقبل سصفÒة فنلندا

بحث فرصص السستثمار اŸتاحة ‘ السسؤق ا÷زائرية

«الشصعب»  -اسصتقبل مراد زما‹ ،وزير العمل
والتشصغيل والضصمان الجتماعي ،صصبيحة أامسص،
لعمال
Ãقر دائرته الوزارية وفدا من رجال ا أ
لمريكي ‘ ،Úإاطار بعثة عمل وبحث لفرصص
ا أ
السص-ت-ث-م-ار اŸت-اح-ة ‘ السص-وق ا÷زائ-ري-ة وذلك
Ãب- -ادرة م- -ن السص- -ف -ارة ا÷زائ -ري -ة ب -واشص -ن -ط -ن
لمريكي.
لعمال ا÷زائري  -ا أ
و›لسص ا أ
ك- -ان ال- -ل- -ق -اء م -ن -اسص -ب -ة إلط Ó-ع وف -د رج -ال األع -م -ال
األم -ري -ك -ي Úح -ول السص -ي -اسص -ات ال -وط -ن-ي-ة واإلج-راءات
اŸع -م -ول ب-ه-ا ‘ ›الت ال-ع-م-ل وال-تشص-غ-ي-ل والضص-م-ان
الجتماعي واŸزايا اŸتاحة ‘ هذا اإلطار ،حيث أابدى
الوزير اسصتعداد دائرته الوزارية Ÿرافقة اŸسصتثمرين
األم -ري -ك -ي Úم-ن أاج-ل Œسص-ي-د مشص-اري-ع-ه-م ‘ ا÷زائ-ر
وإاقامة شصراكات تعود بالفائدة على الطرف.Ú
وأاشصار مراد زما‹ ،إا ¤أان تنوع قطاعات النشصاط الّذي
Áث-ل-ه ال-وف-د األم-ري-ك-ي ي-عّ-د ف-رصص-ة لÓ-سص-ت-ث-مار وخلق
مناصصب الشصغل ،مؤوكدا أاّنها تعّد قطاعات ذات أاولوية
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تناول سصبل التعاون ‘ ›ال تكوين الصصحفيÚ

رئيسص ا÷مهؤرية يهنئ نظÒه األŸاÊ

ضص-م-ن مسص-ع-ى السص-ل-ط-ات ال-ع-م-ومية
ل -تشص-ج-ي-ع روح اŸب-ادرة اŸق-اولت-ي-ة
واسص -ت -ح-داث م-ؤوسصسص-ات مصص-غ-رة ‘
القطاعات القتصصادية اŸنتجة.
وأاّكد ‘ هذا الصصدد ،رغبته ‘ وضصع
أاط - -ر ل - -ل - -ت - -ع - -اون والشص - -راك - -ة م - -ع
اŸؤوسصسصات الناشصئة ()Startups
وإانشص- - -اء ح- - -اضص- - -ن- - -ات أاو مشص - -ات - -ل
ل- -ل- -م -ؤوسصسص -ات (،)Incubateurs
ح- -ول اŸشص -اري -ع الصص -ن -اع -ي -ة ال -ت -ي
يرغبون ‘ إاقامتها با÷زائر.
وات -ف -ق ال -ط -رف -ان ‘ األخ ،Òع -ل-ى
تشص -ك -ي -ل ف-ري-ق ع-م-ل مشصÎك يضص-م
إاط- -ارات م- -ن ال -وزارة و‡ث -ل Úع -ن
›لسس األعمال ا÷زائري ـ األمريكي ،توكل له مهمة
م-راف-ق-ة اŸسص-ت-ث-م-ري-ن األم-ري-ك-ي ‘ Úكافة اإلجراءات
اŸتعلقة بقطاع العمل والتشصغيل والضصمان الجتماعي.

العدد
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تÈمج دورات تكوينية مكرسصة لهذه
التكنولوجيا لفائدة تقنيي اتصصالت
ا÷زائ- - - - -ر ورؤوسص- - - - -اء اŸؤوسصسص - - - -ات
اŸصصغرة .و” التأاكيد لدى اتصصالت
ا÷زائر أان ““اتصصالت ا÷زائر تتطلع
لتعزيز موقعها ‘ قطاع التصصالت
السص -ل -ك -ي -ة وال Ó-سص -ل-ك-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر
ك-ون-ه-ا ح-اضص-رة ب-ه-ي-اك-ل-ه-ا ع Èك-امل
م -ن -اط -ق ال -وط -ن م -ن خ Ó-ل ت -ع -زي-ز
شص- - -ب - -ك - -ت - -ه - -ا وت - -زوده - -ا ب - -أاح - -دث

رغبة ‘ تطؤير سسبل التعاون ‘ ›ال التنمية الجتماعية
أابدت وزيرة التضصامن
لسصرة وقضصايا
الوطني وا أ
اŸرأاة غنية الدالية وسصفÒة
فنلندا با÷زائر تول
سصفينهوففود رغبتهما ‘
تطوير سصبل التعاون سصيما ‘
›ال التنمية الجتماعية،
لشصخاصص اŸسصنÚ
التكفل با أ
وحماية اŸرأاة ،حسصب ما أافاد
به أامسص الثÓثاء بيان من
الوزارة.
وأاوضصح البيان أانه خÓل اسصتقبال
الوزيرة لسصفÒة فنلندا با÷زائر
أابدى الطرفان رغبتهما اŸشصÎكة ‘ تطوير سصبل
ال-ت-ع-اون ل سص-ي-م-ا ‘ ›ال ال-ت-ن-م-ي-ة الج-ت-م-اعية،

ال -ت -ك -ف -ل ب-األشص-خ-اصس اŸسص-نÚ
وح- -م- -اي- -ة اŸرأاة وت -رق -ي -ت -ه -ا““.
وخÓ-ل ال-ل-ق-اء ،ت-ب-ادل ا÷ان-ب-ان
على وجه اÿصصوصس اŸعلومات
بشص -أان السص-ي-اسص-ات الج-ت-م-اع-ي-ة
اŸت -ب -ع -ة ‘ ب-ل-دي-ه-م-ا ‘ ›ال
ت-رق-ي-ة اŸرأاة وح-م-اي-ة ال-طفولة
حيث قدمت الدالية باŸناسصبة
عرضصا حول اŸهام اŸسصندة إا¤
ق- -ط- -اع ال- -تضص- -ام- -ن ‘ م- -ي- -دان
م -راف-ق-ة ودع-م ال-ف-ئ-ات ال-هشص-ة،
الÈام- -ج اŸوج- -ه- -ة ل- -ل- -ت -ن -م -ي -ة
الج -ت -م -اع -ي-ة ،ت-رت-يب ال-ق-رضس
اŸصص-غ-ر وك-ذا ب-رام-ج ح-م-اي-ة وت-رق-ي-ة األشص-خاصس
اŸعاق.Ú

“حورت اÙادثات حول التعاون الطاقوي

قيطؤ Êيسستقبل السسفÒالسسؤداÊ

اسصتقبل وزير الطاقة مصصطفى قيطو ،Êأامسس الثÓثاء ،با÷زائر،
سص -ف Òج -م -ه -وري -ة السص-ودان ب-ا÷زائ-ر ي-عصص-ام ع-وضس م-ت-و‹ ،ح-يث
“حورت اŸباحثات حول سصبل دعم وتطوير التعاون الطاقوي بÚ
البلدين حسصبما أافاد به بيان للوزارة .وخÓل هذا اللقاء أالح الطرفان
على أاهمية تكثيف التعاون الثنائي ‘ ›الت إانتاج ونقل الكهرباء
ك -م -ا ” ت -ب -احث ف -رصس السص -ت -ث -م -ار اŸت -اح -ة خصص -وصص -ا ‘ ›ال
اسصتكشصاف وتطوير قدرات إانتاج اÙروقات يضصيف ذات اŸصصدر.
ك -م -ا ت -ط -رق ال-وزي-ر أايضص-ا إاﬂ ¤ت-ل-ف اÛالت ال-ت-ي ي-ح-وز ف-ي-ه-ا
الطرفان على فرصس لتبادل اÈÿات وتطوير حلول لÓنشصغالت
اŸشصÎكة خاصصة تلك التي ترتبط بقطاع التكوين ونقل اÈÿات.

لقاء ب Úمسسؤؤو‹ اÛمعات الصسناعية العمؤمية ورجال أاعمال أامريكيÚ
الصص -ن -اع -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة ل-وزارة ال-ط-اق-ة وه-ي› :م-ع صص-ي-دال
Óسصمنت (جيكا) واŸؤوسصسصة الوطنية
واÛمع الصصناعي ل إ
ل-ل-م-رك-ب-ات الصص-ن-اع-ي-ة و›م-ع ا◊دي-د والصص-لب (إاÁي-طال)
واÛمع ا÷زائري للميكانيك والشصركة ا÷زائرية اıتصصة
Óسصمدة (أاسصميدال)
‘ ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي-ات واŸؤوسصسص-ة ال-وط-ن-ي-ة ل أ
والشصركة الوطنية للتبغ والكÈيت ومناجم ا÷زائر و›مع
أاغروديف وجيتيكسس وإايليك ا÷زاير اندسصÎي إاضصافة إا¤
اŸؤوسصسص-ات اŸك-ل-ف-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن واŸراك-ز ال-ت-ق-ن-ية .وأاضصاف
البيان أان اللقاء عرف مشصاركة مسصؤوول Úسصام Úوإاطارات ‘
الوزارة مÈزا أانه ” تقد Ëعرضس مفصصل للجانب األمريكي

ع- -ن ف- -رصس األع -م -ال ب -ا÷زائ -ر والم -ت -ي -ازات اŸم -ن -وح -ة
للمسصتثمرين األجانب .و” خÓل اللقاء التنويه باإلصصÓحات
التي قامت بها السصلطات العمومية ‘ السصنوات األخÒة بغية
ترقية السصتثمارات وجعل مناخ السصتثمار أاك““ Ìاسصتقطابا““
على غرار إاصصÓح قانون السصتثمار.
وذكر البيان أان ثÓث شصركات ﬂتلطة (مؤوسصسصات عمومية
جزائرية وشصركات أامريكية) دخلت حيز اÿدمة ل سصيما ‘
›ال الصصيدلة والهياكل اŸعدنية والعتاد الفÓحي .ويتعلق
األم -ر بشص -رك -ة ﬂت -ل -ط -ة لصص -ن -اع -ة وت -ك -ي -ي -ف اŸن-ت-وج-ات
الصصيدلنية ب ÚعمÓق الصصناعة الصصيدلنية األمريكي فايزر

و›م- -ع صص- -ي- -دال وشص- -رك- -ة ﬂت- -ل- -ط- -ة أاخ- -رى ب› Úم- -ع
اŸي-ك-ان-يك والشص-رك-ة األم-ري-ك-ي-ة م-اسص-ي فرغوسصون لصصناعة
ا÷رارات الفÓحية إاضصافة إا ¤شصركة ﬂتلطة ‘ ›ال
صصناعة الصصلب اŸسصتخدم ‘ السصكنات ب Úباتيميتال وفراË
ماكسس األمريكية .ويندرج هذا اللقاء الذي Áتد من  1إا4 ¤
أاكتوبر ا÷اري ‘ إاطار بعثة رجال أاعمال أامريكي Úمن
ت -ن -ظ -ي -م ›لسس األع -م -ال ا÷زائ -ري األم -ري -ك-ي والسص-ف-ارة
ا÷زائرية ‘ واشصنطن .وأاشصار البيان إا ¤مشصاركة أاسصاتذة من
ج -ام -ع -ة ب -وسص -ط-ن Ÿن-اقشص-ة ا÷وانب اŸرت-ب-ط-ة ب-ال-ت-ك-وي-ن
والبتكار والبحث والتطوير.
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‘ إلذكرى Ÿ 60عركة إيسش Úإلتاريخية رمز إلوحدة إŸغاربية

سسعيد مقدم :دائرة البحث العلمي بحاجة للتنشسيط
ونفضص الغبار عن اأرشسيف اŸنطقة
لقطار إŸغاربية Ÿوإجهة –ديات إŸنطقة
^ ضشرورة موإصشلة إلعمل بﬂ Úتلف إ أ
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أإكد حرصشه على تزويد إلسشكان بالششروب باŸدية ،نسشيب :

رف ـ ـ ـع عـ ـ ـدد البلديـ ـات اŸزودة Ãياه
كدية أاسسردون إا 36 ¤بلدية
^ زيادة ا◊صسة إا 60 ¤أالف م /3يوميا مقابل  30أالف م/ 3يوميا

وضشع وزير إŸوإرد إŸائية
حسش Úنسش- - - - - - - -يب ،إأمسس،
خÓل زيارة عمل وتفقد
ل - -ولي - -ة إŸدي - -ة ،ح- -ي- -ز
إÿدم -ة مشش-روع ت-زوي-د
سشكان إŸنطقة إ◊ضشرية
ب -ع -اصش-م-ة إل-ولي-ة Ãي-اه
إلششرب بعد طول معاناة
وغ Íكب Òعاششوه طيلة
سشنوإت.
وت - -ف- -ق- -د نسش- -يب ‘ ب- -داي- -ة
زيارته Ÿششروع سشقي 2000
هكتار بسشهل بني سشليمان با÷هة الششرقية
ل-ل-ؤلي-ة ،م-ؤؤك-دا اأن ه-ذه اŸسش-اح-ة سش-ت-ت-ؤسشع
مسشتقب Óاإ ¤اأزيد من  2500هكتار للزراعة
الإسشÎات -ي -ج -ي -ة““ اأي ا◊ب-ؤب
على اختÓف اأصشنافها““ من
مياه مششروع سشد بني سشليمان
““ا◊لم ““ الذي سشتنهي اأششغال
اإ‚ازه نهاية ديسشم Èالقادم،
بعد اأن اأسشتهلك مبالغ ضشخمة
من خزينة الدولة.
واأكد نسشيب اأن تاأم Úاأنظمة
ال - -رب - -ط ب Úه- -ذه اŸصش- -ادر
ال- -ث Ó-ث -ة ل -ل -ت -م -ؤي -ن ب -اŸي -اه
الصشا◊ة للششرب لسشكان  64بلدية ‘ الؤلية
““ي -جب اأن ي -ك -ؤن ضش -م-ن اأول-ؤي-ات ال-ق-ط-اع ““.
وه -ؤم -ا ت -ع -م -ل ع -ل -ي-ه وزارت-ه ح-ال-ي-ا ب-ت-ؤفÒ
الأمؤال الÓزمة واأن ا◊صشة اıصشصشة من
اŸي- -اه ل- -ف- -ائ- -دة ه -ذه ال -ؤلي -ة وضش -ؤاح -ي -ه -ا
سشتتضشاعف مع نهاية السشنة ا÷ارية وذلك
ب -فضش -ل ت -ؤسش-ع ط-اق-ات م-ع-ا÷ة م-ي-اه غ-ريب
بهدف زيادة حصشة هذه البلديات اإ 60 ¤األف
م /3يؤمياي مقابل  30األف م/ 3يؤميا حاليا.
كما اأعلن نسشيب اأن طلب رفع التجميد عن
مشش-روع اŸي-اه اŸسش-ت-ع-م-ل-ة ب-ب-لدية الÈواقية

سش- - -ي- - -ت - -م رف - -ع - -ه اإ› ¤لسس
ا◊ك - -ؤم- -ة اآم Ó- -اأن تسش- -اه- -م
اإعادة بعث هذا اŸششروع ‘
ت-دع-ي-م ط-اق-ات م-ع-ا÷ة مياه
الصشرف الصشحي.
وت-ع-ه-د نسش-يب ب-ع-د اسش-ت-ماعه
اإ ¤اإنشش -غ -الت سش -ك -ان ب -عضس
البلديات التي تعا Êمن نقصس
مياه الششرب ،برفع البلديات
اŸسش - -ت - -ف - -ي - -دة م - -ن ““ك- -دي- -ة
اأسشردون““ من  27بلدية اإ36 ¤
بلدية ،مع تزويد  09بلديات
Ãياه ““منطقة البÒين““ بؤلية ا÷لفة ،وكذا
ربط مياه كل من كدية اأسشردون بششرق الؤلية
وال-بÒي-ن ب-ج-ن-ؤب-ه-ا وسش-د غ-ريب ب-غ-ربها عÈ
ﬁؤر واح- - -د ت - -ف - -ادي - -ا لأي
ت- - -ع- - -طÓ- - -ت ﬁت - -م - -ل - -ة ‘
ال -ت -م -ؤي -ن ،وح -ت -ى ل ي -ح -رم
سش -ك -ان ب -اق -ي اŸن -اط -ق م-ن
هذه اŸادة ا◊يؤية ،مششÒا
‘ سشياق كلمته باأنه بالإمكان
ت- -زوي- -د ك- -ل م -ن الÈواق -ي -ة،
ششÓلة العذاورةÃ ،ياه كل من
ال - -بÒي- -ن وك- -دي- -ة اأسش- -ردون،
اإضش - - -اف- - -ة اإ ¤رف- - -ع تسش- - -يÒ
البلديات من قبل ا÷زائرية للمياه اإ28 ¤
ب -ل -دي -ة وب -اإم -ك-ان ه-ذه ال-ب-ل-دي-ات ت-ه-ي-ئ-ة ك-ل
ال -ظ -روف لإ‚اح ال -ع -م -ل -ي -ة ،ك -م -ا األ-ح ع-ل-ى
ضشرورة تزويد سشكان اŸدية Ãياه سشد غريب
بعد –ؤيله من الÈواقية نحؤ ﬁطة الدفع
Ãنطقة بن ششيكاو ثم اإ ¤اŸدية والبلديات
اÛاورة لها على اعتبار اأن هذه البلديات
ع - -انت ك - -ثÒا ‘ ه - -ذا الصش - -ي - -ف م - -ن شش - -ح
ا◊نفيات.

لم Úإلعام Ûلسس إلششورى ل–اد إŸغرب إلعربي سشعيد مقدم ،إلذكرى Ÿ 60عركة إيسش Úرمزإ من رموز إلوحدة
إعت Èإ أ
إŸغاربية إلتي طاŸا حلمت ششعوب إŸنطقة بتجسشيدها ،وملحمة تاريخية جمعت إلششعبي Úإ÷زإئري وإلليبي ،دإعيا إ¤
لدرإج.
لحدإث إلتاريخية إلتي ما تزإل حبيسشة إ أ
تنششيط دإئرة إلبحث إلعلمي ونفضس إلغبار عن إ أ
اŸنطقة ،اآم ‘ Óاأن يتؤج
كما قدم اÛاهد عبد الله
سسهام بوعموشسة
الج- -ت- -م -اع Ãا ي -خ -دم دول
دباغ ششهادته حؤل اŸعركة
اŸنطقة.
بصشفته مششاركا فيها ،قائÓ
اأكد مقدم ‘ منتدى الذاكرة ÷معية مششعل ب - -اŸق - -اب - -ل ،اع- -ت Èسش- -فÒ
اإنه كانت اختÓفات سشياسشية
الشش -ه -ي -د ،اأمسسÃ ،ج -لسس الشش-ؤرى ل–Ó-اد ا÷مهؤرية اللبيبة با÷زائر
بفرنسشا وقام وزير ا◊ربية
اŸغ -ارب -ي اأن ا÷زائ -ر ول -ي -ب -ي -ا ي -رب -ط -ه-م-ا الح -ت -ف -ال ب -ذك -رى م-ع-رك-ة
ال- -ف- -رنسش- -ي م- -اكسس ل- -ؤج -ان
ال - - -ت - - -اري - - -خ اŸششÎك والإÁان ال - - -راسش- - -خ اإيسش Úب- -اأن- -ه- -ا ذات م- -غ -زى
اآن -ذاك ب -اإرسش -ال ج -يشش-ه اإ¤
Ãسشتقبل البلدين ،نظرا لعدة عؤامل وهذه كب ،Òتؤؤكد على اأن الششعبÚ
ا◊دود ا÷زائ -ري-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة،
اŸعركة خ Òششاهد على التÓحم وامتزاج ا÷زائ -ري وال -ل -ي -ب -ي واح -د
ب -ال -ت-ح-دي-د Ãن-ط-ق-ت-ي غ-ات
الدم ب Úالششعب Úالششقيق Úضشد كل اأششكال ب-ك-ل م-ا ت-ع-ن-ي-ه ه-ذه ال-كلمة
وف - - -زان لضش - - -رب ال - - -ث - - -ؤرة،
السشتعمار.
قائ Óاإن الليبي Úقدمؤا كل
وﬁاولة تقسشيم ا÷زائر اإ¤
واأضش - - -اف الأم Úال - - -ع - - -ام ل–اد اŸغ- - -رب م -ا يسش -ت -ط -ي-ع-ؤن Ÿسش-اع-دة
ششمال وجنؤب ،بحيث قامت
ال-ع-رب-ي ،اأن دائ-رة ال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي ب-ح-اج-ة ا÷زائري Úمن منطلق الغÒة على اإخؤانهم ،ق-ي-ادة ال-ث-ؤرة ب-ت-ؤزي-ع ج-ن-ؤده-ا ب-ال-ؤليات،
ل -ت -نشش -ي -ط -ه لسش -ي-م-ا ‘ ظ-ل ت-ؤف-ر ال-ؤث-ائ-ق ك -م -ا اأن ا÷زائ -ريÁ ⁄ Úن -ع -ه -م الح -تÓ-ل وك -ان اÛاه-د دب-اغ ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ث-ان-ي-ة
ال -ت -اري-خ-ي-ة ال-ه-ام-ة اŸث-ب-ت-ة Ãن-ط-ق-ة غ-ات الفرنسشي عن مؤاجهة اليطالي Úدفاعا عن رفقة جغري ،قائ Óاإن الإخؤة الليبي Úمع
وفزان بليبيا ،وتلك اŸتؤاجدة على مسشتؤى الليبي.Ú
الطؤارق اأخÈوهم اأن الؤزير الفرنسشي قدم
اŸرك-ز ال-ؤط-ن-ي لÓ-أرشش-ي-ف واإخ-راج-ه-ا م-ن واأششار السشف Òالليبي اإ ¤اأن هناك اأبطال اإ ¤اŸنطقة وطائرته –ؤم باŸكان ،فقرر
رفؤف الأرششيف اإ ¤دائرة البحث العلمي ،ب- -اإم- -ك -ان -ه -م اأن ي -ك -ؤن -ؤا م -ؤاضش -ي -ع لأف Ó-م جنؤد جيشس التحرير نصشب كم ÚباŸكان
قائ «:Óكم هي كفاحات الششعؤب اŸغاربية سش -ي -ن -م -ائ -ي -ة م -ث -ل ال -ف-ق-ي-د اÛاه-د ع-ل-ي اŸسشمى ““اإيسش ““Úهؤ رواق ضشيق لضشرب
التي تنتظر نفضس الغبار عنها مثل اأحداث الطفراوي من معسشكر الذي دفن Ãصشراتة القافلة الفرنسشية.
سش-اق-ي-ة سش-ي-دي ي-ؤسش-ف ،وﬂت-ل-ف الأحداث وق - -دم تضش - -ح - -ي - -ات ك - -بÒة ون - -اضش - -ل ضش- -د ‘ هذا الششاأن اأوضشح اÛاهد اأن ،القافلة
التاريخية الأخرى““.
اليطالي ،ÚواÛاهد الششرقي اأيضشا ،اآم Óال -ف-رنسش-ي-ة ك-انت م-ك-ؤن-ة م-ن ع-دة سش-ي-ارات
‘ هذا الصشدد ،ثمن مقدم نهج ا◊ؤار الذي ‘ اأن يسشاهم الششباب ا÷زائري والليبي ‘ حربية وششاحنات ﬁملة بالؤقؤد والأغذية،
سشلكه كافة الفاعل Úالليبي Úللؤصشؤل اإ ¤بناء صشرح اŸغرب العربي.
ف -ق -ام اÛاه -دون ب -اإضش -رام ال -ن -ار ‘ ت-لك
حل نابع من الششعب الليبي نفسشه ،وليسس
الشش- -اح- -ن -ات وق -ت -ل -ؤا ا÷م -ي -ع و ⁄ي -ب -ق اإل
السشؤاق ا÷زائريؤن الذين ليسشت لهم عÓقة
حلؤل مفروضشة من اÿارج ،مششÒا اإ ¤اأن زغيـ ـدي :ليبيا كانت قاعدة خلفية
اسشتقرار اŸنطقة معناه اسشتقرار ا÷زائر
بالفرنسشي ،Úمؤؤكدا اأن العملية ‚حت رغم
حقيقية ‘ تسسليح الث ـورة
وتؤنسس واŸغرب ومؤريتانيا ،كؤن التحديات
ق -ل -ة ع -دد ج -ن -ؤد ج -يشس ال -ت-ح-ري-ر م-ق-ارن-ة
ال- -ت- -ي ت- -ع- -رف- -ه- -ا اŸن -ط -ق -ة ك -بÒة وك -ذلك
ب -ا÷يشس ال -ف -رنسش -ي ،وه -ذا ب -فضش -ل الإرادة
من جهته ،اسشتعرضس اŸؤؤرخ ﬁمد ◊سشن
اŸدية :ع.علياÊ
ط-م-ؤح-ات اأب-ن-ائ-ه-ا ل-ب-ن-اء الصش-رح اŸغ-ارب-ي
وروح التضشحية.
زغ-ي-دي ال-عÓ-ق-ات ا÷زائ-ري-ة ال-ل-ي-ب-ي-ة التي
اŸنششؤد منذ عهد اŸؤحدين.
سشبقت معركة ““ايسشي 5 ‘ ““Úاأكتؤبر 1957
لمطــــــار
إنتـــــــــاج إ◊بــــــوب ‘ إرتفــــــــاع رغــــم ششـــــح إ أ
كما اأبرز ضشرورة مؤاصشلة العمل بﬂ Úتلف
ق- -ائ Ó- -اإن ال- -عÓ- -ق- -ات ‘ اŸق -اوم -ة ك -انت
الأقطار اŸغاربية ،من اأجل تعزيز اأواصشر
متكاملة ومتعاونة بظهؤر زعيم ÚمقاومÚ
الأخ- -ؤة وال -ت -ع -اون ال -ذي اأضش -ح -ى اأك Ìم -ن
ه -م -ا الشش -ي-خ اأم-ؤد ب-ن ﬂت-ار واب-راه-ي-م اأق
ضش- -رورة ‘ ظ- -ل ال- -ره- -ان- -ات ال -ت -ي ت -ؤاج -ه
بكدة اللذان لهما امتداد ‘ العمق الليبي
اŸن -ط -ق -ة اأم -ن -ي -ا وت -ن -م -ؤي-ا ،مششÒا اإ ¤اأن
قال وزير إلفÓحة وإلتنمية إلريفية وإلصشيد إلبحري عبد إلقادر بوعزغي ،أإمسس ،إن إنتاج إ◊بوب لهذه إلسشنة بلغ 35
من ولء الطؤارق وعمر اıتار وبقي هذا
اŸنطقة سشتؤاجه اأزمات ‘ ›ال الأمن
لخÒة ‘ .ح Úأإكد أإن دعم إلدولة
مليون طن هذه إلسشنة وهو رقم متوسشط ،رغم إ÷فاف إŸسشجل خÓل إلسشنوإت إ أ
ال-ت-ك-ام-ل ب-ع-د ا◊رب ال-ع-اŸي-ة ال-ث-ان-ية بعد
ال -غ-ذائ-ي بسش-بب اف-ت-ق-اده-ا لسش-ؤق م-غ-ارب-ي-ة
لخر رغم إرتفاع إلطلب على إلقمح إلل.Ú
لنتاج وتفادي إلسشتÒإد إلذي ترإجع هو إ آ
للفÓح Úمسشتمر لرفع إ إ
ظهؤر اŸنظمة اÿاصشة التي كانت بحاجة
و›الت التعاون ،رغم تؤفرها على ثروات
ل -ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ة ،ح-يث اأك-د
‘ مقابل ذلك ،اأوضشح اأن
اإ ¤سش Ó-ح ،وق -د ل -ع -بت اŸن-اط-ق ا◊دودي-ة
جÓل بوطي
ط- -ب -ي -ع -ي -ة وبشش -ري -ة ه -ام -ة ق -ائ  «:Ó-اŸه -م
بؤعزغي بلؤغ هذه الأهداف،
““القمح الل Úششكل ا◊صشة
دورا ‘ “ؤيل الثؤرة بالسشÓح.
ق
اŸب- -ادرة ◊ل -ح -ل -ة م -ا ي -ح -ؤل دون –ق -ي -
واأضشاف اŸؤؤرخ اأن ليبيا كانت قاعدة خلفية  ⁄تكن مؤؤششرات ارتفاع الإنتاج الؤطني من ب - -ال - -ن- -ظ- -ر اإ ¤الإم- -ك- -ان- -ات
الأك Èمن فاتؤرة السشتÒاد
ذلك““.
حقيقية ‘ التسشليح ،وكل الؤثائق السشرية ا◊ب -ؤب ك -اف -ي-ة Ÿؤاج-ه-ة ال-ط-لب اŸت-زاي-د اŸت- -اح- -ة واŸت- -ؤف- -رة ع- -ل -ى
ب -نسش -ب -ة ك -بÒة ،ول -دي -ن-ا ك-ل
وكششف مقدم عن لقاء مغاربي ‘  10من واÿرائط كانت “ر من هناك ،كما كانت ﬁليا على مادة القمح الل Úالذي تسشتؤرد اأرضس الؤاقع.
الإم-ك-ان-ات ل-ت-حصش-ي-ل اإنتاج
الشش- -ه- -ر ا÷اري ،ل- -ل- -ت- -نسش- -ي -ق بﬂ Úت -ل -ف اŸم - -ر ا◊ي- -ؤي ل- -رب- -ط م- -ا ب Úال- -ق- -اه- -رة منه ا÷زائر كميات معتÈة ،لكنها ‘ تراجع ت -زام -ن -ا م-ع ان-طÓ-ق ع-م-ل-ي-ة
وف ‘ Òم- - - -ادة ال - - -ق - - -م - - -ح
الأجهزة –ضشÒا لجتماع وزراء اÿارجية
مسش -ت -م -ر ،ب -حسشب ال -ؤزي-ر ب-ؤع-زغ-ي ،ال-ذي ا◊رث وال - -ب- -ذر ،دع- -ا وزي- -ر
الصشلب““.
وا÷زائر وا◊دود التؤنسشية.
ع
ل- -دول اŸغ- -رب ال- -ع- -رب- -ي ل- -دراسش -ة اأوضش -ا
اأوعز ارتفاع الإنتاج اإ ¤الدعم الذي تقدمه ال-فÓ-ح-ة ‡ث-ل-ي ال-ت-ع-اونيات
ب- -خصش- -ؤصس ح -م -ل -ة ا◊رث
الفÓحي ا÷هؤية ،اإ ¤وضشع
وال- -ب- -ذر ال -ت -ي شش -رع ف -ي -ه -ا
الدولة للفÓح.Ú
زروإطي من تلمسشان:
بؤعزغي وخÓل تروؤسشه ،اأمسس ،لقاء وطنيا ﬂطط ششامل للؤقؤف على
ال -دي-ؤان اŸه-ن-ي ل-ل-ح-ب-ؤب،
ل -ت -ق -ي -ي -م حصش -ي -ل -ة ا◊صش -اد Ãق-ر ال-دي-ؤان ما يحتاجه الفÓحؤن ،سشؤاء
اأك - - -د اŸت - - -ح - - -دث ع- - -ل- - -ى
اŸهني للحبؤب بالعاصشمة ،اأكد اأن مؤؤششرات م- - -ن ح - -يث ت - -ؤف Òال - -ب - -ذور
التحضش Òلهذه ا◊ملة على
اإن -ت -اج ال -ق -م-ح ع-رفت ه-ذه السش-ن-ة ارت-ف-اع-ا والأسشمدة اأو Œديد اآلت ا◊رث ،مطالبا مسشتؤى كل الؤليات وفتح ششبابيك مؤحدة
م- -ل- -ح- -ؤظ -ا رغ -م شش -ح الأم -ط -ار ،ل سش -ي -م -ا ب- -دراسش- -ة ك -ل م -ن -ط -ق -ة ع -ل -ى ح -دة ،حسشب م -ع ال-ب-ن-ؤك وشش-رك-ات ال-ت-اأم Úل-ت-ؤف Òا÷ؤ
بالؤليات التي عادة ما تعرف اإنتاجا وفÒا ،خصشؤصشيات اŸناطق الزراعية ،اآخذين بع ÚاŸن-اسشب ل-ل-فÓ-ح Úلق-ت-ن-اء الأسش-م-دة وك-ل
بشش -ك -ل إاي -ج -اب -ي وك-ذا ال-ع-م-ل مششÒا اإ ¤اأن التاأط Òا÷يد لعملية البذر العتبار كميات تسشاقط الأمطار.
البذور ،مضشيفا اأنه ” بذل كل ا÷هؤد للقيام
دعت وزيرة إلبيئة
ب - -خصش - -ؤصس ال - -دع - -م اŸا‹ واŸادي ،اأك- -د بهذه العملية ‘ اأحسشن الظروف ،خاصشة مع
التحسشيسشي ‘ هذا اÛال““.
وإلطاقات إŸتجددة
وا◊رث سشاهم بششكل كب ‘ Òرفع الإنتاج.
ك- -م- -ا أاشش- -ارت وزي- -رة ال -ب -ي -ئ -ة رغ -م ارت -ف -اع الإن -ت -اج اإل اأن وزي -ر ال -ق-ط-اع بؤعزغي اأن البنؤك سشتعمل على مرافقة وفرة الأمطار التي نسشتبششر بها خÒا هذه
فاطمة إلزهرإء زروإطي،
والطاقات اŸتجددة إا““ ¤أانه اعÎف بضشعف الكمية مقارنة Ãا تقدمه الفÓح Úوكذلك بالنسشبة لصشندوق الضشمان السشنة.
أإمسس ،بتلمسشان ،إ¤
م - - -ن الضش - - -روري أان ت - - -أاخ- - -ذ ال - -دول- -ة م- -ن دع- -م م- -ادي وم- -ا‹ ل- -ق- -ط- -اع الفÓحي لتاأم ÚاÙاصشيل ،مطمئنا بؤجؤد وكششف اأن ““جديد هذه السشنة ‘ اإطار حملة
ضشرورة تكاتف إ÷هود
ال-ب-ل-دي-ات ع-ل-ى ع-ات-ق-ه-ا ملف الفÓحة ،قائ Óاإن فاتؤرة ا÷زائر مرتفعة كميات كبÒة من البذور التي يتم –ضشÒها ا◊رث وال - -ب - -ذر ،اإدخ - -ال اŸك- -ن- -ن- -ة ال- -ت- -ي
وإ◊رصس على إلعمل
ال-ن-ف-اي-ات ب-ج-دي-ة وأان ت-خليها ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -اسش -تÒاد اŸؤاد ال -غ-ذائ-ي-ة حاليا Ÿؤسشم البذر وا◊رث ،مؤضشحا اأن سشاعدتنا على اقتصشاد كمية البذور التي ”
إŸششÎك ب Úجميع
ع- -ن –صش- -ي- -ل ا÷ب- -اي -ة ي -ع -د وال -ق -م -ح ،ه -ذا الأخ Òال -ذي تسش -ت -ؤرد م-ن-ه الأسش -م -دة م -ت -ؤف -رة ع Èك-ام-ل ال-ت-ع-اون-ي-ات زرعها وتفادي التبذير ،اإ ¤جانب اأنه ”
ششرإئح إÛتمع من ““أإجل
ا÷زائ- -ر ك- -م- -ي- -ات م- -ع- -تÈة سش- -ن -ؤي -ا ،رغ -م ويبقى القطاع بحاجة فقط اإ ¤اإرادة قؤية ات- -خ- -اذ اإج -راءات صش -ارم -ة م -ن ق -ب -ل وزارة
إاخÓل باŸسشؤؤولية““.
إلتخلصس إلصشحيح من
وأاك -دت ع -ل -ى ضش -رورة إاي -ج -اد ت -خصش -يصس مسش -اح-ات واسش-ع-ة م-ن الأراضش-ي من طرف الفÓح Úلرفع الإنتاج ،سشيما ‘ الفÓحة لمتصشاصس اأراضشي البؤر من خÓل
إلنفايات““.
›ال زراع- -ة ا◊ب -ؤب ع -ل -ى غ -رار ال -ق -م -ح تؤسشيع مسشاحة الأراضشي اŸزروعة““ ،مضشيفا
أاب - - -رزت ال - - -ؤزي - - -رة خ Ó- - -ل
ط - - -ري- - -ق- - -ة ﬁك- - -م- - -ة إلدارة الزراعية.
ال - -ن - -ف - -اي- -ات““ وذلك Ãراع- -اة ‘ مقابل ذلك ،أاكد بؤعزغي أان دعم الدول والعدسس.
اأن ““ه -ن -اك ب -رن -ام -ج ل-ت-خصش-يصس مسش-اح-ات
افتتاحها ألششغال يؤم دراسشي
حؤل ““إاجراءات –صشيل الرسشم على الضشريبة ا÷ؤانب الجتماعية للمؤاطن عند –صشيل للفÓح Úلن يتؤقف مهما كانت الظروف ،بل م -ن ج -ه -ت -ه كشش -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -دي-ؤان كبÒة ‘ الهضشاب العليا لزراعة العدسس““.
اŸهني للحبؤب ﬁمد بلعبدي ،عن “كن وفيما يتعلق باسشتعمال الأسشمدة ‘ الÎبة،
ل-رف-ع ال-ن-ف-اي-ات اŸن-زل-ي-ة““ أان-ه م-ن الضشروري الرسشم على القمامة““.
سشتعمل ‘ هذه السشنؤات على إايجاد خطط
ا÷زائر من تقليصس فاتؤرة السشتÒاد اإ ¤اأششار اŸتحدث ذاته اإ ¤تخصشيصس الأسشمدة
اسشتغÓل طاقات الششباب واŸتطؤع““ Úمن وششددت على ضشرورة اتخاذ الأمؤر بجدية ،ب -دي -ل -ة ل-رف-ع اإلن-ت-اج إا ¤مسش-ت-ؤي-ات م-ق-ب-ؤل-ة
مسشتؤيات مريحة وذلك بفضشل رفع الإنتاج ال-ف-ؤسش-ف-ات-ي-ة ،مضش-ي-ف-ا اأن ال-عملية متؤاصشلة
أاجل ششن معارك على النفايات ألنها أاصشبحت مÈزة اأن ““ اأسش- - -اسس ال- - -ع- - -م- - -ل ا÷اد ه- - -ؤ ت -ت -ط -ل -ع إال -ي -ه -ا ا◊ك -ؤم -ة ال -ت -ي أاولت ق-ط-اع
هذه السشنة ،مششÒا اإ ¤اأن النسشبة بلغت ،لتؤف Òهذا النؤع من الأسشمدة على مسشتؤى
قضشية يؤمية وآانية““.
الدراسشات والتششخيصس من اأجل اسشتئصشال ال -ف Ó-ح-ة أاه-م-ي-ة قصش-ؤى ‘ ﬂط-ط ع-م-ل-ه-ا
السشنة اŸاضشية ،٪26 ،اأي ما يعادل مليار كل التعاونيات.
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أاوضش -حت زرواط -ي
ا÷ديد وهؤ ما أاكده الؤزير األول مؤؤخرا.
و 700مليؤن دولر ‘  2016مقارنة بسشنة ح -ؤل ال -تسش -ه -ي Ó-ت ال -ت -ي ق -دم -ه -ا ال-دي-ؤان
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تتجه ا÷زائر ،بحسشب اŸسشؤؤول الأول عن
 2015ال- -ت- -ي Œاوزت ف- -ي- -ه- -ا ال- -ك -م -ي -ات ل- -ل- -فÓ- -ح ،Úاأك- -د ب- -ل- -ع- -ب- -دي ت -ق -د Ëع -دة
ت -رت-ك-ز ع-ل-ي-ه-ا ك-ل ع-م-ل-ي-ات ال-ت-نمية األخرى““ ،مطلع .““ 2030
قطاع الفÓحة ،اإ ¤اعتماد سشياسشة زراعية
اŸسشتؤردة ( )2مليارين و 200دولر.
تسش -ه -ي Ó-ت وق -روضس ل -ل -ف Ó-ح Úلك -تسش -اب
مششÒة إا““ ¤أانه يجب على كل فرد أان يلعب دوره وت-ؤاصش-ل ال-ؤزي-رة زي-ارت-ه-ا ل-ل-ؤلي-ة باإلششراف جديدة ‘ ›ال ا◊بؤب ‘ غضشؤن سشنتÚ
وقال بلعبدي ‘ ندوة صشحفية عقدها على ث -ق -ت -ه -م وضش -م -ان وج -ؤده -م ع -ل -ى مسش-ت-ؤى
‘ اÛتمع والعمل على أان تبدأا عملية الفرز ع -ل -ى ان -ط Ó-ق الصش -ال -ؤن ال -ؤط -ن -ي ل -ل -ف -ن -ؤن وذلك بهدف رفع الإنتاج وتؤسشيع الأراضشي
الهامشس ،اإن ““تقليصس فاتؤرة السشتÒاد ‘ ال-ت-ع-اون-ي-ات ،م-ن-ه-ا “ؤيل  50األ-ف ه-كتار،
النتقائي للنفايات من اŸنزل““.
التششكيلية حؤل البيئة وزيارة مصشنع رسشكلة اŸسشقية اıصشصشة للحبؤب لتجاوز 250
ششعبة ا◊بؤب كان بفصشل السشÎاتيجية التي وك- -ذا شش- -راء اآلت السش- -ق- -ي ع- -ل- -ى مسش -ت -ؤى
وقالت ‘ هذا اÿصشؤصس ““يجب أان نششحن اŸؤاد البÓسشتيكية ووضشع ‘ اÿدمة Ÿنتزه
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اعتمدها الديؤان من خÓل السشتثمار““.
ا÷نؤب والششمال.
ه -م-م-ن-ا وأان نسش-ت-غ-ل ك-ل ال-ط-اق-ات الشش-ب-ان-ي-ة Ãدينة تلمسشت يضشم فضشاءات بيئية ورياضشية .ا›ÈŸة ‘ ب- -رن- -ام -ج رئ -يسس ا÷م -ه -ؤري -ة

Œنبا لÓختÓلت
الكÈى تأامÚ
منظومات الربط
ماب Úالسسدود

بوعزغي :دعم الدولة للفÓح Úمسستمر لرفع اإلنتاج وتقليصص السستÒاد

ضسرورة تكاتف ا÷هود من أاجل التخلصص
الصسحيـ ـ ـح م ـ ـن النفايـ ـ ـات

»æWh

اأ’ربعاء  04أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  13محرم  1439هـ

دربال يعاين هياكل تأاط Òالعملية النتخابية بسضوق أاهراسص

اإ’عÓم ششريك أاسشاسشي ‘ اÙليات وا’بتعاد عن الدعاية ضشرورة
رافع رئيسص الهيئة الوطنية اŸسضتقلة Ÿراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال ،أامسص ،من أاجل إا‚اح اŸوعد النتخابي
Ùليات  23نوفم ،2017 Èحيث وقف على ﬂتلف الهياكل اŸرصضودة لتنظيم وتأاط Òالعملية النتخابية Ãعية اللجنة
الولئية اŸسضتقلة Ÿراقبة النتخابات ،مسضج Óارتياحا كبÒا للوتÒة التي تسض Òبها عملية ضضبط القوائم وإاحصضاء الهيئة
الناخبة على مسضتوى  10دوائر و 20بلدية بحوا‹  323020ناخب وناخبة.
ق -ال درب -ال““ ،إان ال-ه-ي-ئ-ة تسس-ه-ر ع-ل-ى
ت -ط -ب -ي -ق ال -ق -ان -ون وف -ق الضس-م-ان-ات
اŸوضسوعة مسسبقا ،مع التزام ا◊ياد
‘ سسÒورة العمل ا’نتخابي ،داعيا
اŸواطن Úإا ¤التصسويت بكل حرية““،
ك- -م- -ا أاك- -د أان ق- -ان- -ون ا’ن -ت -خ -اب -ات
العضسوي ا◊ا‹ يحتوي على العديد
م -ن ال -ن -ق -ائصس وال -ت-ي ” تسس-ج-ي-ل-ه-ا
خÓل التشسريعيات من طرف أاعضساء
ال-ل-ج-ن-ة ال-وط-ن-ي-ةÃ ،ب-دأا أان ال-ق-انون
ي-كشس-ف-ه ال-ت-ط-ب-ي-ق ‘ ال-واقع ،ملتزما
ب-ال-ع-م-ل مسس-ت-ق-ب Ó-ع-لى تدارك هذه
الفراغات من أاجل ضسمان شسفافية
ك -بÒة ‘ سس Òال -ع -م -ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة
و–ق-ي-ق م-ب-دأا ال-ت-ك-اف-ؤو بﬂ Úت-ل-ف
اŸرشس- -ح ‘ Úا’ن- -ت- -خ- -اب -ات ،وه -و
مطلب سسوف يؤوخذ بع Úا’عتبار ‘
اأ’ع -وام ال -ق -ادم -ة ،ع -ل -ى اع-ت-ب-ار أان
م- - -راج- - -ع- - -ة ال - -ق - -ان - -ون ال - -عضس - -وي
لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ل-يسس ب-ال-ع-م-ل-ية السسهلة
ال -ت -ي Áك -ن ت -دارك -ه-ا ب Úم-وع-دي-ن

ان -ت -خ-اب-ي ،Úوإا‰ا ذلك ي-ت-ط-لب م-دة
قانونية ضسرورية ،تأاخذ بع Úا’عتبار
ﬂتلف اإ’جراءات اŸعمول بها وفق
ما ينصس عليه القانون““.
وأاك- -د درب -ال ““ك -ل -ن -ا شس -رك -اء ‘ سسÒ
العمل ا’نتخابيÃ ،ا ‘ ذلك وسسائل
اإ’عÓم التي تعت Èالراعي اأ’سساسسي

ل -ل -ع -م -ل-ي-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ‘ اÛت-م-ع،
داع - -ي- -ا ﬂت- -ل- -ف وسس- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م
اŸك-ت-وب-ة واŸسس-م-وع-ة واŸرئ-ية إا¤
التزام اŸهنية وا◊ياد وا’بتعاد عن
اإ’شس- -اع- -ات وال- -دع- -اي- -ة ،ال- -ت -ي م -ن
اŸم- -ك- -ن أان ت- -خ- -ل بسس Òال -ع -م -ل -ي -ة
ا’ن - -ت - -خ- -اب- -ي- -ة ،وال- -ع- -م- -ل ‘ إاط- -ار

اعتÈتها وسضيلة من وسضائل التعبئة ،حنون:

أاخ Ó-ق -ي-ات اŸه-ن-ة Ãا ي-ج-ري ع-ل-ى
السساحة ،لÓرتقاء بالعمل السسياسسي
واŸم- -ارسس -ة السس -ي -اسس -ي -ة ال -ن -زي -ه -ة،
وإاعطاء الفرصسة للشسعب لكي يختار
م - -ن Áث- -ل- -ه ب- -ك- -ل ح- -ري- -ة ون- -زاه- -ة
وشس -ف -اف -ي -ة ،وت -دع -ي-م ع-م-ل ال-ل-ج-ان
ال - -و’ئ - -ي - -ة اŸسس - -ت - -ق - -ل- -ة Ÿراق- -ب- -ة
ا’نتخابات وليسس عرقلتها““.
دربال قال ““إان ا’نتخابات هي عمل
سس -ي -اسس -ي ،ون-ح-ن بصس-دد ت-أاط Òه-ذا
ال -ع -م -ل السس -ي-اسس-ي وف-ق م-ا تضس-ب-ط-ه
القوان ÚاŸتعلقة بالقانون العضسوي
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب- -ات ،م- -ن أاج- -ل إاع -ط -اء
ضس -م -ان -ات ل -ل -م -ن-ت-خ-ب ÚواŸصس-وتÚ
وحماية اأ’صسوات لكي تسس Òوفق ما
هي عليه ،نتدخل وفق ما “ليه علينا
القواعد القانونية اŸرتبطة بقانون
ا’نتخابات ،دون ذلك نحن لن نحيد
عن اŸهام اıولة لنا دسستوريا““.

سسوق أاهراسس :صسحراوي.ح

اŸششاركة ‘ اÙليات ع 43 Èو’ية وتقهقر ‘ اŸششاركة النسشوية
اأعلنت الأمينة العامة ◊زب العمال لويزة حنون عن دخول سضباق ﬁليات  23نوفم Èالقادم ‘  43ولية من
اأصضل  48ولية ،لفتة اإ ¤اأن عملية جمع التوقيعات ‘  10وليات واجهتها بعضص الصضعوبات ،مسضجلة تقهقرا ‘
““اŸشضاركة النسضوية““ عكسص تشضريعيات  4ماي.

حياة .ك

رغ- -م الصس- -ع- -وب- -ات ال -ت -ي واج -هت ع -م -ل -ي -ة ج -م -ع
التوقيعات ،إا’ أان حنون أاقرت أان اإ’دارة ““تصسرفت
Ãوضس -وع -ي -ة ‘ ال -ع -دي -د م-ن ال-و’ي-ات ،ب-ل راحت
تبحث عن ا◊لول للمعضسÓت واŸشساكل““ ،هذا ما
صسرحت به ،أامسسÃ ،قر ا◊زب ‘ الكلمة التي
أالقتها Ãناسسبة ا’جتماع العادي للمكتب السسياسسي،
معتÈة أان ا’نتخابات اÙلية اŸزمع تنظيمها
الشسهر الداخل ““وسسيلة من وسسائل تعبئة تخاطب بها
اŸواط- -ن Úوت- -ع -رضس م -ن خ Ó-ل -ه -ا ا◊ل -ول ال -ت -ي
يقÎحها ا◊زب““.
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -ق -ه-ق-ر اŸشس-ارك-ة ال-نسس-وي-ة ‘
اÙليات القادمة ،فقد أارجعتها حنون إا““ ¤رفضس
عائÓت بعضس اŸناضسÓت للÎشسح ،وإاقحامهن ‘
›السس البلدية““ ،أ’نهم يرون أانهن غ Òقادرات
على تسسي Òما خلفه من سسبقهم إا ¤هذه اŸناصسب
اŸسس -ؤوول -ة  -حسسب ق -ول -ه -ا ،-وبسس -بب م -ا أاسس-م-ت-ه
““بانهيار اأ’خÓق السسياسسية““ متسسائلة عن نوعية
اÛالسس ال-ت-ي سس-ت-ف-رزه-ا ه-ذه ا’ن-ت-خ-اب-ات ،التي

قررت دخولها بقوة وتتطلع للفوز
بأاك Èعدد من اŸقاعد فيها.
وذك- - -رت ‘ سس - -ي - -اق م - -تصس - -ل أان
اŸك- -تب السس- -ي- -اسس- -ي سس- -ي- -ن -اقشس
حصس -ي -ل -ة اÙط -ة اأ’ول -ي -ة ف-ي-م-ا
ي -ت -ع -ل -ق ب -ا’ن -ت -خ-اب-ات اÙل-ي-ة،
ك- -تشس- -ك- -ي -ل ال -ق -وائ -م ،وال -ع Ó-ق -ة
بأاهداف قيادة ا◊زب ،مفيدة أان
اختيار رؤوسساء القوائم ‘ البلديات
الكÈى ،يتم مناقشسته على مسستوى
القيادة ا◊زبية من خÓل قرار
وطني.
وشسكل اللقاء فرصسة لزعيمة حزب
العمال لتد‹ بدلوها ‘ القضسايا الوطنية ،حيث
–دثت عن ﬂطط عمل ا◊كومة الذي صسادق
ع -ل -ي-ه الŸÈان ب-غ-رف-ت-ي-ه ،وأاشس-ارت إا ¤أان ح-زب-ه-ا
صسوت بالرفضس ،غ Òأانه ‘ الواقع  ⁄يكن رفضسا
للتصسويت بل ا’متناع.
ورغم انتقادها للقرارات التي تضسمنها اıطط
منها اللجوء إا ¤التمويل غ Òالتقليدي ،إا’ أانها ترى

أان ه- -ن -اك ح -ل -و’ أاخ -رى Áك -ن
اللجوء إاليها ،إا’ أانها ثمنت ‘
ذات الوقت بعضس ما جاء فيه
كالقرار اŸتعلق بعدم اللجوء إا¤
ا’سس-ت-دان-ة اÿارج-ي-ة ،واعتÈته
قرارا سسياديا.
وأاكدت ‘ هذا الصسدد انطÓقا
من معطيات أان ا÷زائر ليسست
‘ ح- -ال- -ة إافÓ- -سس وه -ي –ت -اج
ف-ق-ط ل-ق-رارات ج-ري-ئ-ة ،م-ث-م-نة
ق- -رار رف- -ع ال- -ت- -ج- -م- -ي- -د ع- -ل- -ى
اŸشس -اري -ع ،وك -ذا إادراج ضس-ري-ب-ة
ع-ل-ى الÌوة ،م-ط-ال-ب-ة أان تشس-م-ل
أاصسحاب اأ’موال اŸودعة ‘ اÿارج.
بالنسسبة لقانون اÙروقات الذي –دث الوزير
اأ’ول ع -ن إام-ك-ان-ي-ة م-راج-ع-ت-ه ،أاع-ربت ح-ن-ون ع-ن
قلقها وتخوفها Œاه هذه اŸسسأالة ،متسسائلة إان كان
يشسمل القاعدة  ،51 / 49وهذا ما سسيؤودي حسسبها
إا ¤التخلي عن تأاميم قطاع اÙروقات.

فتح تخصضصضات ‘ الرياضضيات التطبيقية بجامعة أاحمد بن بلة 1-بوهران

أاول ماسش Îعن بعد –ت عنوان ““الديداكتيك وتعليمية اللغة العربية““

لداب والفنون بقسضم اللغة
أاعلنت كلية ا آ
العربية وآادابها التابعة ÷امعة وهران1-
أاحمد بن بلة ،عن اعتماد ““ماسض Îعن بعد““
بعنوان““ :الديداكتيك وتعليمية اللغة
العربية““.
بحسسب تصسريح اŸكلف باإ’عÓم وا’تصسال بذات
ا÷امعة ،اأ’سستاذ مرسسلي لعرج ،فقد ” تكوين
ال -ق -ائ -م Úع -ل -ى ه -ذا اŸاسس““ Îا÷دي-د““ ‘ شس-ه-ر
ج -وي -ل -ي -ة م-ن السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة –ت إاشس-راف إادارة
ا÷امعة.
‘ سسياق مّتصسل ،بادرت إادارة جامعة أاحمد بن بلة
وهران  1بفتح معهد جديدﬂ ،تصس ‘ البصسريات،

وميكانيكا الدقة ،والقياسسات الفيزيائية واأ’جهزة
العلمية.
وتأاتي هذه اÿطوة ،بحسسب ذات اŸسسؤوول ،نزو’
ع-ن-د ال-ط-ل-ب-ات اŸت-ع-ددة ل-ل-ط-ل-ب-ة و‘ إاطار تعزيز
ا÷ام-ع-ة ب-ت-خصسصس-ات ع-ل-م-ي-ة وت-ق-ن-ية“ ،اشسيا مع
متطلبات سسوق العمل اÙلية .كما كشسف مرسسلي
عن اسستحداث فرع Úجديدين على مسستوى كلية
علوم الطبيعة وا◊ياة بجامعة وهران  1أاحمد بن
بلة ،ويتعلق اأ’مر بكل من تخصسصس علوم الغذاء
وبيوتكنولوجيا.
و” اع -ت -م -اد ف -رع ج-دي-د ب-ك-ل-ي-ة ال-ع-ل-وم ال-دق-ي-ق-ة
والتطبيقية بنفسس ا÷امعة ،يختصس ‘ الرياضسيات

ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ع-ن ب-ع-د ‘ Œرب-ة ج-دي-دة
وفريدة من نوعها على اŸسستوى الوطني ،وفقما
أاشس Òإاليه.
مع العلم أان جامعة وهران  1أاحمد بن بلة اسستقبلت
هذه السسنة أازيد من  3000مقعد بيداغوجي جديد،
خاصّسة بكلية العلوم اإ’نسسانية والعلوم اإ’سسÓمية
ب -ال -ق-طب ا÷ام-ع-ي ا÷دي-د ب-ب-ل-ق-اي-د ،ك-م-ا سس-ي-ت-م
اسس-تÓ-م م-ك-ت-ب-ة ج-دي-دة ب-ج-وار اإ’ق-ام-ة ا÷ام-ع-ية
اŸتطوع بسسعة  1500مقعد ‘ ،وقت اسستؤونفت فيه
اأ’شس -غ -ال Ãرك -ز ال -ب-حث ‘ اŸع-ل-وم-ة ال-وث-ائ-ق-ي-ة
للعلوم اإ’نسسانية بوسسط اŸدينة.

وهران :براهمية مسسعودة

لجاصص والتفاح اŸغشضوشضÚ
بعد حجز أاك Ìمن  70كلغ من ا إ

ف ـرق مراقب ـة ا÷ ـودة تواصش ـل جو’ته ـا بأاسش ـواق اÿضش ـر والفواك ـه

تواصضل فرق مراقبة ا÷ودة وقمع الغشص
ب-ع-ن-اب-ة ،ج-ولت-ه-ا اŸيدانية Ãختلف أاسضواق
وÓﬁت اÿضض -ر وال -ف -واك -ه ،ل-ل-وق-وف ع-ل-ى
م -راق -ب -ة م -دى م -ط -اب -ق -ة ف -اك -ه -ت -ي ال-ت-ف-اح
لج -اصص Ÿع -اي Òال -ب -ي -ع وذلك ب -ع-د ح-ج-ز
وا إ
لمن لولية عنابة أاك Ìمن  70كلغ
مصضالح ا أ
لجاصص والتفاح Ãلون أاحمر.
من ا أ

عنابة :هدى.ب

أاكدت مديرية التجارة لو’ية عنابة أانها تواصسل
عملية اŸراقبة Ãختلف نقاط البيع ،للتصسدي لهذه
اŸمارسسات ،و‘ هذا الصسدد طالب مدير التجارة
رابح بلحوت من سسكان الو’ية ،التواصسل مع فرق
ÓبÓغ
مراقبة الغشس ،ع Èالرقم اأ’خضسر  1020ل إ
عن Œاوزات التجار فيما يتعلق باŸنتجات ذات
ا’سس -ت -ه Ó-ك ال -واسس -ع ،وك-ذا ال-ظ-واه-ر ال-ت-ي “سس
بصسحة اŸسستهلك ،مشسÒا إا ¤أان الرقم اأ’خضسر
سس -يسس -اه -م ‘ السس -حب ال -ن -ه -ائ -ي ل-ك-ل اŸن-ت-ج-ات
اŸغشسوشسة اŸتواجدة ‘ اأ’سسواق اÙلية.
قال مدير التجارة إانه ” التدخل اÿميسس اŸاضسي

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

‘ ع -ج -ال -ة ،ب-ح-ج-ز  97ك-ل-غ م-ن ف-اك-ه-ت-ي ال-ت-فاح
واأ’جاصس اŸغشسوشست Úباسستعمال مادة
 l’éosineالطبية ،وذلك بكل من السسوق اŸركزي
وسسوق ا◊طاب ،حيث ” التدخل على مسستوى 39
متعامÃ ،Óن فيهم الباعة اŸتنقلون والذين ”
ضسبطهم ع Èشساحناتهم بحي ““اأ’بطال““ من قبل
رجال اأ’من يروجون لهذا النوع من الفاكهة.

وأاشسار رابح بلحوت إا ¤أانه ” مراقبة أايضسا العديد
من اأ’سسواق على غرار السسوق التجاري بالبوÊ
والسسوق اŸغطى بحي  08مارسس ،مضسيفا بأانهم
يعملون على التنسسيق مع مصسالح الفÓحة بغرضس
التدخل على مسستوى اŸنابع ،حيث توجد غرف
ب- -اردة أاي- -ن ” ال- -ت -أاك -د م -ن سس Ó-م -ة اŸن -ت -وج -ات
اŸتواجدة بها.
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لولياء التÓميذ أاحمد خالد:
رئيسص ا÷معية الوطنية أ

مسشؤووليـ ـة عـ ـدم وف ـ ـرة الكت ـ ـب اŸدرسشي ـ ـة
يتحملها اŸديرون واŸقتصشدون

العطل اŸرضشية –ول دون اسشتغÓل القائمة ا’حتياطية لتعويضص اأ’سشاتذة اŸتخلفÚ
حمل رئيسص ا÷معية
لولياء التÓميذ
الوطنية أ
أاحمد خالد ،مسضؤوولية
عدم وفرة الكتب اŸدرسضية
باŸدارسص ،التي ما زالت
مطروحة بنفسص ا◊دة
رغم مرور شضهر كامل عن
انطÓق السضنة اŸدرسضية،
Ÿديري اŸؤوسضسضات الÎبوية
وكذا اŸقتصضدين ،الذين ⁄
يشضرفوا على العملية ما
ترتب عنه اÿروقات التي
ارتكبها اŸوزعون
اŸعتمدون ،والذين كانوا السضبب اŸباشضر ‘
لسضعار بنحو  30باŸائة،
اŸضضاربة برفع ا أ
مؤوكدا بأانه سضيتم سضحب العتماد من كل
موزع  ⁄يلتزم بدف Îالشضروط.

فريال بوشسوية

عاد رئيسس ا÷معية الوطنية أ’ولياء التÓميذ أاحمد
خالد إا ¤مشسكل الكتب ،ولدى اسستضسافته أامسس
Ãنتدى يومية ““اÛاهد““ ،أاكد أان عدم وفرة الكتب
باŸؤوسسسسات اŸدرسسية ،وبيعها بأاثمان مرتفعة بـ
 30باŸائة ،تسسبب فيه مديرو اŸؤوسسسسات الÎبوية
وكذا اŸقتصسدون ،وبالنسسبة للمديرين فإانهم ⁄
يقتنوا الكتب رغم أان الوزارة الوصسية أاكدت أانها
كانت مطبوعة بنسسبة  90باŸائة ‘ شسهر أافريل من
ال -ع -ام ا÷اري ،واŸق -تصس -دي -ن أ’ن-ه-م ت-وق-ف-وا ع-ن
اإ’شسراف على عملية البيع والشسراء بحجة أانها ’
تقع ضسمن مهامهم ‘ القانون اأ’سساسسي ،واقÎح ‘
السسياق إاشسراك أاولياء التÓميذ ‘ العملية.
واسستنادا إا ¤توضسيحات ضسيف منتدى ““اÛاهد““،
فإان وزارة الÎبية الوطنية بعثت أامسس إارسسالية إا¤
م-دي-ري اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة’ ،ق-ت-ن-اء ال-ك-تب م-ن
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ط -ب-وع-ات اŸدرسس-ي-ة ،م-ا
سس-يسس-م-ح ب-عÓ-ج اŸشس-ك-ل ب-ط-ري-ق-ة ف-ع-ال-ة ،مشسكل
تفاقم أايضسا بسسبب التأاخر ‘ طبع نسسبة  10باŸائة
من الكتب التي  ⁄تطبع ،مرجحا أان يكون التأاخر
م- -رت -ب -ط -ا ب -جشس -ع أاصس -ح -اب اŸك -ت -ب -ات ال -ت -ي ”
اعتمادها ’قتناء وبيع الكتب ،التي تسستفيد من 15
ب- -اŸائ- -ة م- -ن سس- -ع- -ر ك- -ل ك -ت -اب ،إا’ أان -ه وب -فضس -ل
اŸضساربة ” رفع النسسبة إا 30 ¤باŸائة’ ،سسيما ‘
Óولياء على هذه اŸكتبات
ظل اإ’قبال الهائل ل أ
التي توفرت فيها الكتب ،وغابت ‘ اŸؤوسسسسات
الÎبوية.
وا ¤ذلك توقف ،ذات اŸتحدث ‘ سسياق تعداده
ل-لصس-ع-وب-ات وال-ن-ق-ائصس ع-ن-د مشس-ك-ل ع-دم ال-تحاق
اأ’سساتذة’ ،فتا إا ¤أان  65باŸائة ‡ن  ⁄يلتحقوا
نسساء رفضسن ا’لتحاق لعدة أاسسباب منها اإ’قامة أاو
بعد اŸسسافة ،مسستد’ بأاسستاذة رفضست التدريسس
ببلدية العاشسور أ’نها تقطن ببلدية بوزريعة.

و’قت ع -م -ل -ي -ة اسس -ت -خÓ-ف ه-ذا
ال- -ن- -وع م -ن اأ’سس -ات -ذة صس -ع -وب -ات
كبÒة ،رغم أان القاعدة الرقمية
ال-ت-ي تضس-م ال-ق-ائ-م-ة ا’ح-ت-ي-اط-ي-ة
Óسس- - -ات- - -ذة ،ك- - -ون اأ’سس - -ات - -ذة
ل - - -أ
اŸت -خ -ل -ف Úق-ام-وا ب-إاي-داع ع-ط-ل
م -رضس -ي-ة وال-ن-ت-ي-ج-ة أان ال-تÓ-م-ي-ذ
ب -دون أاسس -ات -ذة ب -ع -د م -رور شس -ه-ر
ك- -ام- -ل ع- -ل- -ى ان- -طÓ- -ق اŸوسس- -م
الدراسسي ،مع العلم أان الناجحÚ
‘ اŸسس -اب -ق-ة اأ’خÒة ل-ل-ت-وظ-ي-ف
ناهز  10009أاسستاذ ،وأان ا’ختÓل
زاد حدة بسسبب تقاعد ما ’ يقل
عن  41أالف موظف بالقطاع بصسيغة دون شسرط
السس -ن ،و‘ ه -ذه ا◊ال -ة ف -ف -ت -ح م -راك -ز ال -ت -ك-وي-ن
Óسس -ات -ذة وع -م -ال الصس -ي -ان -ة وال -رق -اب -ة ضس -رورة
ل -أ
ل -ي -ك -تسس-ب-وا اÈÿة الضس-روري-ة ول-ت-م-ك-ي-ن-ه-م م-ن أان
يكونوا ‘ مسستوى اŸهام التي تقع على عاتقهم.
من جهة أاخرى ،طرح أاحمد خالد ،إاشسكالية أاخرى
’ ت -ق -ل أاه -م -ي -ة واج -ه -ه -ا أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ خÓ-ل
ال -دخ-ول اŸدرسس-ي ،وي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-رفضس ع-دي-د
اŸؤوسسسسات الÎبوية فتح اÛال أامام طلبة رسسبوا
‘ البكالوريا ،والذين Áثلون نسسبة  44باŸائة من
العدد اإ’جما‹ للطلبة الذين اجتازوا ا’متحان
اŸصسÒي ،وذلك رغم أانهم  ⁄يعيدوا السسنة ،أاي أانه
من حقهم التسسجيل ›ددا ،نفسس اأ’مر ينطبق
على من أاعادوا السسنة مرة واحدة فقط مثلما ينصس
عليه اŸرسسوم الوزاري للعام  ،2014ويناهز العدد
اإ’جما‹ للطلبة الذين تعمل ا÷معية على د›هم
‘ الطور ا’بتدائي  500أالف.

مليونان و  800أالف تلميذ اسشتفادوا من
منحة رئيسص ا÷مهورية
ق -ب-ل ذلك ،ث-م-ن رئ-يسس ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة أ’ول-ي-اء
التÓميذ الذي أاكد أان الدخول اŸدرسسي ” ‘
أاجواء هادئة ،قرار رئيسس ا÷مهورية القاضسي برفع
التجميد عن اŸشساريع الÎبوية ،وموافقة الوزير
اأ’ول على طلب وزارة التضسامن الوطني لتوظيف 3
آا’ف شسخصس يتكفلون بالتÓميذ ذوي ا’حتياجات
اÿاصس -ة ،وأاك-د اسس-ت-ئ-ن-اف ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ط-ع-ي-م ال-ت-ي
ح -دثت بشس -أان-ه-ا ف-وضس-ى ،ب-ع-د ق-ي-ام وزارة الصس-ح-ة
بحملة –سسيسسية توعوية.
وكشسف عن اسستفادة مليون Úو  800األف تلميذ
م- -ن م- -ن- -ح- -ة رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ،ال -ت -ي دع -ا
ب- -اŸن- -اسس -ب -ة اإ ¤رف -ع -ه -ا اإ 5000 ¤دج ن -ظ -را
’لتهاب ا’أسسعار ،وعن اسستفادة  2 . 433 . 676من
ا’إط -ع -ام اŸدرسس -ي ،وت -خصس-يصس  3661حافلة
لضسمان النقل اŸدرسسي ،بعدما كان عددها ’
يتجاوز  ،2014 ‘ 1500كما ” توزيع اÙافظ
على مليون Úو  300األف تلميذ.

بفضضل ارتفاع العائدات

تقلصص عجز اÿزينة العمومية بـ  5 ‘ ٪84أاششهر
ت- -ق -لصص ع -ج -ز اÿزي -ن -ة
ال -ع -م-وم-ي-ة خÓ-ل اÿمسض-ة
لو ¤لـ 2017بشضكل
أاشض -ه -ر ا أ
لرتفاع كب‘ Ò
كب Òنظرا إ
ال-ع-ائ-دات مقارنة باÿمسضة
لو ¤لـ 2016متبوع
أاشض -ه-ر ا أ
ب -ت -ق -لصص ال-ن-ف-ق-ات م-ق-ارن-ة
ب - -ن - -فسص ال- -فÎة م- -ن ،2016
لخÒة التي
لرقام ا أ
وفق ا أ
كشضفت عنها وزارة اŸالية.
ب - -ه - -ذا ت - -راج - -ع ال - -ع - -ج- -ز م- -ن
 1.783,13مليار دينار ‘ نهاية
م -اي  2016إا 287,32 ¤مليار
دينار ‘ نهاية ماي  ،2017أاي
بÎاج- - - -ع ق - - -دره 1.495,8مليار
دي -ن-ار ( .)٪84-وي -ت -وق-ع ق-ان-ون
اŸال- -ي- -ة لـ 2017ع -ج -زا ع-ل-ى
مسس -ت -وى اÿزي -ن -ة ال-ع-م-وم-ي-ة بـ
 1.297مليار دينار ( ٪ 6,7من
النا œالداخلي اÿام).
و ك -ان اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -خ-زي-ن-ة
ال -ع-م-وم-ي-ة ،ف-يصس-ل ت-دي-نت ،ق-د
قال مؤوخرا إان اÿزينة بحاجة
إا ¤ما يقارب  570مليار دينار
لتغطية عجزها إا ¤غاية نهاية
 ،2017مÈزا دور التمويل غÒ
ال -ت-ق-ل-ي-دي ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-وازن-ات
اŸيزانياتية.
وبلغت العائدات اŸالية ما بÚ
جانفي ونهاية ماي  2017مبلغ
 3.171,3م -ل-ي-ار دي-ن-ار م-ق-اب-ل
 1.880,17مليار دينار نهاية مايو
 ‘ )٪ 68،6+( 2016ح Úتراجعت
النفقات إا 3.322,5 ¤مليار دينار
م -ق-اب-ل  3.597,23م-ل-ي-ار دي-نار
نهاية ماي .)٪ 7،6-( 2016
ك -م -ا ب -ل -غت ال -ع -ائ-دات ال-ع-ادي-ة

للخزينة  2.215,92مليار دينار
ن - -ه - -اي - -ة م - -اي ( 2017مقابل
1.154,35م -ل -ي -ار دي -ن -ار) م-ن-ه-ا
 1.169,32مليار دينار عائدات
جبائية (مقابل  1.067,29مليار
دينار).
وي -ت -وق -ع ق -ان -ون اŸال-ي-ة لـ2017
ع- -ائ- -دات سس -ن -وي -ة بـ 5.635,51
مليار دينار ( ٪ 12،7 +مقارنة بـ
 )2016بزيادة  ٪11للعائدات العادية
اŸقدرة بـ  2.845مليار دينار.

إارتفاع ا÷باية البÎولية
بـ ـ ـ ـ ـ٪ 31،6
وب - -ل - -غت ا÷ب - -اي - -ة ال - -بÎول- -ي- -ة
اÙصسلة ما ب Úجانفي وماي
 2017مبلغ  955,37مليار دينار
(م- -ا ي -ع -ادل  9مÓ- -ي Òدو’ر)،
مقابل  725,82مليار دينار (ما
ي -ع-ادل  7م Ó-ي Òدو’ر) ن -ه-اي-ة
ماي  ،2016بارتفاع قدره 31,6
.٪
وي -ت -وق -ع ق -ان -ون اŸال-ي-ة لـ2017
ع -ائ-دات م-ن ا÷ب-اي-ة ال-بÎول-ي-ة
قدرها  2.200مليار دينار.
وحسسب أارق - - -ام ال - - -وزارة ،ك - - -ان

م -ت -وسس -ط أاسس -ع-ار ال-ن-ف-ط اÿام
 50,55دو’را خ Ó-ل ال-ث-م-ان-ي-ة
أاشسهر اأ’و ¤من ( 2017جانفي-
أاوت  )2017مقابل  41,97دو’را
خÓل الثمانية أاشسهر اأ’و ¤من
.2016
أاما سسعر الصسرف دينار /دو’ر
فكان  109,42دينار لكل واحد
( )1دو’ر ما ب Úجانفي وأاوت
 2017مقابل  109,07دينار لكل
واحد ( )1دو’ر ‘ نفسس الفÎة
من .2016
وب-ل-غ سس-ع-ر الصس-رف دي-ن-ار/أاورو
 120,77دينار ‘ نفسس الفÎة
(مقابل  121,69دينار).
وفيما يخصس النفقات ،فقد مسس
ان -خ -ف -اضس -ه -ا ك -ل م -ن م-ي-زان-ي-ة
التسسي Òوميزانية التجهيز ،حيث
ت -راج -عت ن -ف -ق -ات ال-تسس-ي Òم-ن
 2.282,15م- -ل- -ي -ار دي -ن -ار إا¤
 2.137,32مليار دينار ‘ ،حÚ
ت -ق -لصست ن -ف-ق-ات ال-ت-ج-ه-ي-ز م-ن
 1.315م- - -ل - -ي - -ار دي - -ن - -ار إا¤
 1.185,16مليار دينار.
ويتوقع قانون اŸالية لـ 2017ما
يعادل  6.883,2من النفقات منها
 4.591,84موجهة للتسسي.Ò
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اأ’ربعاء  04أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  13محرم 1439هـ

مدير اŸصسالح الفÓحية باŸدية:

’ Áكـ ـن تطوي ـر القطاع بذهني ـات وسشلوكات سشلبي ـ ـة
لم Úالعام
أاشساد ﬁمد مرزوقي ا أ
ل- -ولي- -ة اŸدي- -ة ،أامسس ،ع -ل -ى ه -امشس
إاع - -ط - -ائ - -ه إاشس- -ارة ان- -طÓ- -ق اŸع- -رضس
Óن-ت-اج ال-فÓ-ح-ي ،ب-ن-وعية
السس-ن-وي ل -إ
اÙاصس-ي-ل اŸن-ت-ج-ة ﬁل-ي-ا ،م-ع-ربا عن
أام- -ل- -ه ‘ أان ي- -ك- -ون اŸوسس -م ال -ف Ó-ح -ي
ا÷دي-د  2018 / 2017سس-نة زراعية
بامتياز.

لمن لها
لفÓت من الضسبيطة لول تفطن عناصسر ا أ
حاولت ا إ

اأ’من ا◊ضش ـ ـري الثا ÊباŸدي ـ ـة
يطيـ ـ ـح بالقاضشي ـ ـة اŸزيف ـ ـة

“كنت مصسالح أامن
ولية اŸدية من توقيف
امرأاة –Îف النصسب
والحتيال بانتحال
صسفات مهنية مرموقة
Óطاحة بضسحاياها.
ل إ

ع.علياÊ

اŸدية :ع.علياÊ

ذكر نذير عبروسس مدير المصسالح الفÓحية،
المدعوين لهذه التظاهرة باأن هذا المعرضس،
تزامن مع ا’حتفال بالطبعة  24لليوم الوطني
لÓإرشساد الفÓحي تحت شسعار «ا’سستثمار في
المعرفة من اأجل اأمن غذائي مسستدام» ،كما
اأنه يتصسادف اأيضسا مع اليوم العالمي للتغذية
واليوم العالمي للمراأة الريفية من هذا الشسهر،
معتبرا اأن هذا ا’حتفال يعد فرصسة ثمينة
لÓأسسرة الفÓحية لتبادل المعارف والخبرات
واإبراز ا’إمكانيات الفÓحية التي تزخر بها
الو’ية ذات الطابع الزراعي والرعوي ،منبها
باأنه في الوقت الذي تتسسم به هذه الو’ية
بوجود موؤشسرات ايجابية ،فاإن مصسالحه اأمام
ح -ت-م-ي-ة ال-ع-م-ل اأك-ث-ر وب-اإرادة اأق-وى م-ن اأج-ل
ال- -وصس- -ول ب- -اإن- -ت- -اج ال- -و’ي- -ة ال -ف Ó-ح -ي اإل -ى
مسستويات تضسمن ا’أمن الغذائي المسستدام،
والذي قال بشساأنه هو « الرهان الكبير الذي
يجب اأن نعمل عليه».
جزم مدير المصسالح الفÓحية باأنه « ’ يمكن
رفع التحدي اإ’ بمضساعفة ا’إنتاج الفÓحي
في مختلف المواد والفروع خاصسة الحبوب،
ال-ب-ق-ول ال-ج-اف-ة وال-ح-ل-يب ،ع-ن ط-ريق اآليات
ومعارف وتطبيق اأفضسل للممارسسات الزراعية

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

العدد
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كالتحكم في المسسار التقني ،اسستخدام وسسائل
اق -تصس -اد ال -م -ي -اه ،« ...،داع -ي -ا اإل -ى ال-وق-وف
ب-ج-انب ال-فÓ-ح-ي-ن وال-فÓ-ح-ات ف-ي ال-ميدان
ومرافقتهم وتمكينهم من المعلومات الكافية
التي سستسسمح لهم من رفع ا’إنتاج الفÓحي
وتحسسين معيشستهم وهذا من خÓل اإعطاء
ا’إرشساد الفÓحي ما يسستحقه من عناية ’أنه
السس -ب-ي-ل ال-وح-ي-د ال-ذي سس-ي-م-ك-ن م-ن ت-ط-وي-ر
فÓحتنا ،حاثا اإطارات مديريته لمضساعفة
الجهود ’أن المهمة الملقاة على عاتقهم تعد
مهمة شساقة وتتطلب تجنيد الجميع ،كما اأنه
’ يمكن تطوير قطاعه بذهنيات وسسلوكات
سسلبية.

وللعلم باأنه فيما كرمت هذه المديرية 10
ف Ó-ح -ي -ن وم -رب -ي -ن وم -رشس -د فÓ-ح-ي ،م-م-ن
قدموا اأحسسن النتائج في الموسسم الفÓحي
ال -ف-ارط ،م-ن ب-ي-ن-ه-م اآسس-ي-ا ب-ل-ع-ق-ون م-زارع-ة
نموذجية ببلدية سسي المحجوب ،مختصسة في
زراع-ة ا’أشس-ج-ار ال-م-ث-م-رة ال-م-ختلفة ،وتربية
ا’أب -ق -ار ،م -ن -حت ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ة م-ف-ات-ي-ح لـ 05
مسستفيدين من برنامج الدعم مكننة ،تمثلت
هذه المسساعدات في جرار واآ’ت حصساد،
كما شسارك في هذا المعرضس اأكثر من 120
عارضس من داخل وخارج الو’ية في مختلف
الشس- -عب ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ،ع- -ل- -ى اأن ت- -دوم ه- -ذه
التظاهرة اإلى غاية اليوم.

أاشسرف على تنصسيب قائد اÛموعة الولئية للدرك الوطني بسسكيكدة

العميد مغالـ ـ ـط يششـ ـ ـدد علـ ـ ـى تعزيـ ـ ـز العم ـ ـل ا÷ ـ ـواري

أاشسرف العميد الطاهر مغالط القائد ا÷هوي للدرك الوطني
ب -قسس-ن-ط-ي-ن-ة أامسس ،ع-ل-ى م-راسس-م ت-نصس-يب ال-ق-ائ-د ا÷دي-د Ûم-وع-ة
الدرك الوطني بسسكيكدة اŸقدم بولنوار بÓلطة خلفا للقائد السسابق
ل-ل-م-ج-م-وع-ة اŸق-دم سس-ل-ي-م مسس-ع-ي ال-ذي أاحيل على التقاعد ،وجرت
م -راسس -م ال -ت -نصس -يب Ãق -ر اÛم -وع -ة وحضس -رت -ه -ا السس-ل-ط-ات اŸدن-ي-ة
والعسسكرية والقضسائية بالولية وقادة الكتائب والضسباط العاملون
بهيئة أاركان اÛموعة.

أالقى القائد الجهوي العميد طاهر مغالط كلمة حث فيها القائد
الجديد على رأاسس الدرك الوطني بسسكيكدة على توظيف المعارف
المهنية والخبرة الميدانية التي اكتسسبها طيلة مسساره المهني في قيادته
أ’ركانه وتسسييره الموارد البشسرية والوسسائل المادية الموضسوعة تحت
إامرته ،لتعزيز قدرات المجموعة في التصسدي للجريمة بكل أاشسكالها
Óمن المروري ،حفاظا على اأ’رواح
وأانواعها ،وأان يولي أاهمية خاصسة ل أ
والحد من مخلفاتها المأاسسوية اجتماعيا والمكلفة اقتصساديا.
وأاضساف العميد الطاهر مغالط بان الدرك الوطني مؤوسسسسة دسستورية،
تتولى مهمة الحفاظ على أامن اأ’شسخاصس والممتلكات ،وأاوكلت لها
مهمة تطبيق قوانين الجمهورية في ظل ا’حترام المطلق لحقوق
اإ’نسسان وحماية الحريات الفردية والجماعية ،وبالتعاون الوثيق مع
السسلطات اإ’دارية ،القضسائية واأ’منية بهدف تحقيق اأ’من ،وتعزيز
شسعور المواطنين باأ’مان ،والطمأانينة.
ومن جهته قال القائد الجديد لمجموعة الدرك الوطني بسسكيكدة
المقدم بولنوار لبÓلطة بأانه على أاتم ا’سستعداد والجاهزية لتطبيق
التعليمات التي أاسسداها القائد الجهوي لبسسط اأ’من والمحافظة على
أامن اأ’شسخاصس والممتلكات وتوطيد العÓقات مع المواطنين والتعاون
المثمر مع السسلطات المحلية المدنية والعسسكرية والقضسائية والتواصسل
مع الصسحافة بكل أاطيافها لنقل المعلومة بأامانة.
ويندرج تنصسيب قائد المجموعة في إاطار تنفيذ مخطط التحويÓت
Óفراد الضسبّاط للسسنة الجارية ،والذي يشسمل بعضس قادة الوحدات،
ل أ
والتشسكيÓت التابعة للقيادة الجهوية الخامسسة للدرك الوطني.

توقيف فÓح Úيسشقيان ﬁاصشيلهما
Ãياه ملوثة بسشيدي مزغيشس
ت-م-ك-نت مصس-ال-ح أام-ن سس-ك-ي-ك-دة ،ف-ي إاط-ار م-ك-اف-ح-ة ال-ج-ري-م-ة ب-ك-افة
أاشس -ك -ال -ه-ا ،وح-ف-اظ-ا ع-ل-ى وسسÓ-م-ة وصس-ح-ة ال-م-واط-ن-ي-ن ،م-ن ت-وق-ي-ف
شسخصسين يبلغان من العمر  38و 45سسنة بخصسوصس «سسقي محاصسيل
زراعية موجه لÓسستهÓك بمياه قذر» ،حيث تعود حيثيات القضسية إالى
معلومات تلقتها مصسالح اأ’من مفادها أان أاحد الفÓحين يقوم بسسقي
محصسوله الزراعي بمياه ملوثة وقذرة وهذا بالمدخل الغربي لمدينة
سسيدي مزغيشس ،قوات الشسرطة فور تلقيها المعلومات وبالتنسسيق مع
ال-مصس-ال-ح ال-م-خ-تصس-ة ت-ن-ق-لت إال-ى ع-ي-ن ال-م-ك-ان رف-ق-ة ع-ن-اصسر تحقيق
الشسخصسية ،أاين قامت بإاجراء معاينة ميدانية لمسسرح الجريمة ،حيث تم
العثور على محركات وأانابيب في حالة اشستغال وموصسولة بداخل بركة
مائية» ملوثة بالمياه القذرة» وبتتبع ا’نابيب الموصسولة مع محركات
السس -ق-ي ت-ب-ي-ن أان-ه-ا تسس-ت-ع-م-ل لسس-ق-ي ح-وال-ي  01ه-ك-ت-ار م-ن اأ’راضس-ي
الزراعية المخصسصسة لفسسيÓت البصسل ،أاين قام عناصسر الفرقة بأاخذ
عينات منها وكذا عينات اخرى من مياه السسقي وحجز المحركات
الخاصسة بالسسقي فيما تم تحويل اثنين من المشستبه فيهما إالى المصسلحة
وفتح تحقيق في القضسية.
مجريات التحقيق بينت أان المشستبه فيهما قام باسستئجار قطعة فÓحية

مقابل مبلغ مالي ليقوما بحرثها وغرسسها بفسسيÓت نبتة البصسل ،ثم
يقومان ببيعها للفÓحين من جديد ،غير أان قوات الشسرطة تمكنت من
ضسبط المشستبه بهما يسسقيان محصسولهما الزراعي بمياه ملوثة ،وهو ما
يشسكل خطر على صسحة المسستهلكين.
من جهتها فرقة تحقيق الشسخصسية قامت برفع عينات من هذه المياه
وقامت بإارسسالها لمخبر الشسرطة العلمية بالمخبر الجهوي للشسرطة
بالشسرق قسسنطينة أاين كانت النتيجة إايجابية ،حيث أان نتيجة التحليÓت
لعينة المياه المأاخوذة من مسسرح الجريمة بينت أان معدل التلوث بها
ج -د م -رت-ف-ع  CFU/100/ML1800ف -ي -م-ا ال-م-ع-دل ال-ع-ادي حسسب
اأ’خصس -ائ -ي -ي -ن ’ ي -م -ك -ن أان ي -ت -ج -اوز  ،CFU/100ML100.وبعد
اسستكمال ملف اإ’جراءات القانونية ،بعد تأاسسسس بلدية سسيدي مزغيشس
كطرف مدني في القضسية تم تقديم المشستبه بهما أامام وكيل الجمهورية
لدى محكمة الحروشس الذي أاحال الملف على القاضسي الفوري أاين
صسدر ضسده حكم  06أاشسهر غير نافذة و 05مليون سسنتيم غرامة مالية.

توقيف مروج ÚخطÒين للمخدرات بكركرة

تمكنت مؤوخرا ،مصسالح أامن سسكيكدة من توقيف شسخصسين يبلغان من
العمر  25و 38سسنة ،عن قضسية عرضس للبيع بطريقة غير مشسروعة
ل-ل-م-خ-درات ع-ل-ى ال-غ-ي-ر ل-غ-رضس ا’سس-ت-هÓ-ك الشس-خصسي حيازة أاسسلحة
بيضساء دون مبرر شسرعي ،بمدينة كركرة بالجهة الغربية للو’ية ،وذلك
اثر تنفيذ خطة محكمة ومداهمة المكان من طرف عناصسر الشسرطة،
وتوقيف شسخصسين بأاحد اإ’صسطبÓت المسستأاجرة من قبل أاحد المشستبه
ب -ه-م وح-ج-ز  01ك -ي-ل-و غ-رام و 600غ -رام م-ن ال-م-خ-درات ع-ل-ى شس-ك-ل
16صس ـ ـ ـفيحة إاضسافة إالى عدد كبير من اأ’سسلحة البيضساء المحظورة،
ليتم تحويلهما إالى المصسلحة وفتح تحقيق في القضسية.
مجريات التحقيق أاسسفرت عن توقيفهما بعدما كانوا يشسكلون عصسابة
إاج -رام -ي -ة م -ح-ت-رف-ة ح-يث ي-ق-وم-ون ب-ت-ب-ادل وت-زوي-د ب-عضس-ه-م ال-ب-عضس
ب-ال-م-خ-درات ب-ك-م-ي-ات م-ع-ت-ب-رة ل-ت-روي-جها في أاواسسط الشسباب بالجهة
الغربية ووسسط المدينة.

...ومروج خط Òللحبوب اŸهلوسشة

كما أاوقفت مصسالح أامن الو’ية في عملية نوعية ،شسخصس يبلغ من العمر
 34سسنة ،بخصسوصس « حيازة مؤوثرات عقلية بطريقة غير مشسروعة
لغرضس البيع والمتاجر « ،بعد تكثيف العمل الميداني المكثف حول
نشساط شسبكات ترويج المخدرات والمؤوثرات العقلية لعناصسر الشسرطة
على مسستوى مدينة سسكيكدة ،حيث تم ضسبط شسخصس مشسبوه من ذوي
السسوابق القضسائية في ترويج المخدرات ،متلبسسا بترويج السسموم على
مسستوى حي صسالح بوالكروة ،المعني الذي حاول الفرار ،إا’ أان قوات
الشسرطة تمكنت من إايقافه بعد أان حاول التخلصس من المؤوثرات العقلية
ال -ت-ي ب-ح-وزت-ه وال-م-ه-ي-أاة ل-ل-ت-روي-ج ،ح-يث ب-إاخضس-اع-ه ل-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ل-مسس
القانونية ،عثر بحزته داخل كيسس بÓسستيكي على كمية معتبرة من
الحبوب المهلوسسة 20 ،قرصس مهلوسس من نوع باركينان 20 ،قرصس
مهلوسس من نوع كيتيل 11 ،قرصس مهلوسس من نوع ريكابالين ،كما عثر
بحوزته على سسÓح أابيضس محظور دون مبرر شسرعي إاضسافة إالى مبلغ
مالي من العملة الوطنية يقدر بـ  1820دج من عائدات الترويج ،كما
عثرت قوات الشسرطة وبالتنسسيق مع النيابة المختصسة ،بداخل مسسكنه
العائلي على  160قرصس مهلوسس و 09قنينات من دواء مهلوسس ليتم
حجزها ووضسعها كدليل إاثبات في القضسية.

سسكيكدة :خالد العيفة

وقائع هذه القضسية تعود عند
اسس- -ت- -ق- -ب- -ال مصس- -ال -ح اأ’م -ن
ال -حضس -ري ال -ث -ان-ي ب-ال-م-دي-ة
لشس- -ك -وى أاح -د ال -م -واط -ن -ي -ن
صساحب محل تجاري وسسط
ال -م -دي -ة ،راح ضس -ح -ي-ة نصسب
واح- -ت- -ي- -ال م -ن ط -رف ف -ت -اة
ادعت أان -ه -ا ق -اضس-ي-ة وتشس-غ-ل
م -نصس -ب -ا ه -ام -ا ف -ي ال-قضس-اء
وبإامكانها مسساعدته إ’خراج
ابنه المسسجون ،وبعد تمكنها
م- -ن رق- -م ه -ات -ف -ه أاصس -ب -حت
تتصسل به دوريا موهمة إاياه
أان -ه -ا بصس-دد ال-ت-دخ-ل ل-ه ف-ي
مختلف الجهات أ’جل إاخراج
ابنه من السسجن ،وكانت كل
م -رة ت -ط -ال-ب-ه ب-م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة
ه- -ام- -ة ،ك- -ان ي- -ت- -رك -ه -ا ل -ه -ا
الضس -ح -ي -ة ب -م-ح-ل-ه ال-ت-ج-اري
الذي كان يشسغله ابنه ،الذي
كان أايضسا ضسحية احتيال من
ط -رف ال -ف -ت -اة ال -ت-ي وع-دت-ه
ب- -إاي- -ج- -اد ل- -ه م- -نصسب ع -م -ل
ب - - -إاح - - -دى ال - - -م - - -ؤوسسسس - - -ات
العمومية.
ح -يث ك -انت ال -مشس -ت-ب-ه ف-ي-ه-ا
تسس-ت-ع-م-ل أاسس-م-اء مسس-ت-عارة «
ف -راح م -ل -يسس -ا» ك-انت ت-رسس-ل
صساحب سسيارة أاجرة من أاجل
تسس -ل -م ال -م -ب-ال-غ ال-م-ال-ي-ة م-ن
الضسحية ،حيث وصسلت قيمة
ال-م-ب-ل-غ ال-مسس-لوب  82مليون
سس- -ن- -ت -ي -م ،ل -ت -ق -ط -ع ب -ع -ده -ا

ا’تصسال مع ضسحاياها خوفا
م -ن ان -كشس-اف أام-ره-ا ،اأ’م-ر
ال- - -ذي ج- - -ع- - -ل الضس - -ح - -اي - -ا
يتفطنون بأانهم راحوا ضسحية
نصسب واحتيال ،ليتقدم الوالد
أام- -ام ع- -ن- -اصس- -ر الضس -ب -ط -ي -ة
ال-قضس-ائ-ي-ة لÓ-م-ن ال-حضس-ري
ال-ث-ان-ي ب-ال-دام-ي-ات ب-ال-م-دي-ة
أ’ج-ل ت-ق-ي-ي-د شس-ك-وى رسس-مية
ضسد المشستبه فيها المجهولة
الهوية ،وبعد عمليات البحث
والتحري الذي باشسرته نفسس
ال- -مصس- -ال- -ح ،م- -ك- -ن -ت -ه -م م -ن
التعرف على صساحب سسيارة
اأ’ج -رة وسس -ائ -ق -ه -ا ال -خ-اصس
ال -ذي ك -ان ي -راف-ق-ه-ا ف-ي ك-ل
ت - -ن - -ق Ó- -ت - -ه- -ا ،وم- -ن خÓ- -ل
ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ع-ه ت-ب-ي-ن أان-ه هو
ا’خر ضسحية نصسب واحتيال
م -ن ط -رف -ه-ا ،ح-يث أاوه-م-ت-ه
ب -أان -ه -ا ق -اضس -ي -ة وذات ن -ف-وذ
وي- -م- -ن -ك -ه -ا مسس -اع -دت -ه ف -ي
حلحلة كل أاموره ،حيث وبعد
ت -ك -ث -ي -ف ع -م -ل -ي -ات ال -ب-حث
وال - - -ت- - -ح- - -ري وم- - -ن خÓ- - -ل

اأ’وصس- -اف ال- -م -ق -دم -ة م -ن
طرف الضسحايا ،تم التعرف
على هوية المشستبه فيها وهي
مسسبوقة قضسائيا في قضسايا
م -م -اث -ل -ة ،وت -ق -ط-ن ب-م-دي-ن-ة
ال-م-دي-ة ،وب-ع-د ت-ن-قل عناصسر
الشس -رط -ة ل -ت-وق-ي-ف ال-م-ع-ن-ي-ة
ب-مسس-ك-ن-ه-ا ،وب-م-جرد تقربهم
م- -ن مسس- -ك- -ن- -ه- -ا وط- -ل- -ب- -ه- -م
ب -م -راف -ق -ت-ه-م ،ط-ل-بت م-ن-ه-م
ا’ن -ت -ظ -ار ل -ت -ه -ي -ئ -ة ن -فسس-ه-ا
مسستغلة بذلك الباب الخلفي
ل -مسس -ك-ن-ه-ا م-ن أاج-ل ال-ف-رار،
ل -ك -ن ف -ط-ن-ة رج-ال الشس-رط-ة
مكنتهم من توقيفها في حالة
ت -ل -بسس ب -ال -ف -رار ب-اسس-ت-ع-م-ال
سسيارة أاجرة ،ليتم انجاز ملف
قضس -ائ -ي ضس-ده-ا وت-ق-دي-م-ه-ا
أامام الجهات القضسائية ،وتم
ايداعها الحبسس المؤوقت عن
قضس- - -ي - -ة ان - -ت - -ح - -ال صس - -ف - -ة
باسستعمال لقب متصسل بمهنة
م- -ن -ظ -م -ة ق -ان -ون -ا ،ال -نصسب،
ابتزاز أاموال الغير بالتحايل
مع توافر ظرف العود.

وا‹ سشعيدة يعاين أاششغال التهيئة على اŸنتزه ا◊ضشري

عاين والي و’ية سسعيدة سسيف اإ’سسÓم لوح
صسبيحة أاول أامسس أاشسغال التهيئة الجارية
ع -ل -ى مسس -ت-وى ال-م-ن-ت-زه ال-حضس-ري (Parc
 )Citadinالكائن بالمخرج الغربي لمدينة
سس -ع -ي -دة وال -ذي ي -ت -رب -ع ع -ل -ى مسس -اح-ة 60
هكتارا ،حيث إاسستمع للعرضس المقدم من
ط -رف أاح -د ال -مسس -ت -ث -م -ري -ن ف -ي ال -م -ج-ال
السسياحي قصسد اإ’سستثمار في هذه الغابة
ل-م-ا ت-ت-م-ي-ز ب-ه م-ن م-ن-اظ-ر ط-ب-ي-ع-ي-ة خÓبة
وموقع إاسستراتيجي ،الزيارة كانت متبوعة

ب -ج -لسس -ة ع -م -ل ل -ع -رضس دراسس -ة ح -يث م -ن
ال -م -رت -قب أان ي -تضس -م-ن ه-ذا ال-م-ن-ت-زه ع-دة
مرافق على غرار الفندق الذي سسينجز وفق
معايير هندسسية وطبيعية مدمجة فضساءات
خضس -راء م -ت -ن -وع -ة ل -ل -ت-ن-زه ول-عب اأ’ط-ف-ال
وأاخ-رى م-خصسصس-ة ل-ل-م-ي-اه ال-ن-ف-اث-ة وب-حيرة
ط -ب -ي -ع -ي-ة إاضس-اف-ة إال-ى ع-دد م-ن ال-م-ط-اع-م
وال- -م- -ق- -اه- -ي واأ’كشس- -اك ل -ب -ي -ع م -خ -ت -ل -ف
احتياجات الزوار.

سسعيدة :ج .علي

لهتمامات
ملف السسكن والبئية ‘ صسلب ا إ

اÛلسس الششعبي لوهران يناقشس اŸيزانية
الو’ئية لسشنة 2018

” خÓل عقد أاشسغال الدورة الثالثة
لخÒة ل -ل -م -ج-لسس الشس-ع-ب-ي ال-ولئ-ي
وا أ
ل -وه -ران م -ن -اقشس -ة اŸي -زان-ي-ة ال-ولئ-ي-ة
لسس-نة  2018وال -ت -ي ق-درت بـ  5مÓيÒ
و 776م - -ل - -ي - -ون و  354أال -ف ،سس -ي-ت-م
ت- -خصس -يصس  54ب-اŸائ-ة م-ن-ه-ا ل-ل-ت-ج-ه-ي-ز
والسس- -ت -ث -م -ار ال -ع -م -وم -ي و 46باŸائة
اŸت-ب-ق-ي-ة ل-ت-غ-ط-ي-ة ال-نفقات الضسرورية
لتسسي Òمصسالح الولية.

وهران :براهمية مسسعودة

من المنتظر أان يتم اسستÓم  5700وحدة
سسكنية في مختلف الصسيغ ،من بينها 3500
وحدة في صسيغة ا’جتماعي 1500 ،وحدة
في صسيغة عدل ،باإ’ضسافة إالى  700وحدة
سس-ك-ن-ي-ة ف-ي صس-ي-غ ال-ت-رق-وي ال-م-دعم ،فيما
سس-ت-ك-ون اأ’ول-وي-ة ل-ل-ح-ائ-زي-ن ع-ل-ى ق-رارات
ا’سس -ت-ف-ادة ال-مسس-ب-ق-ة ،حسس-ب-م-ا كشس-ف ع-ن-ه
والي و’ية وهران شسرفي مولود.
وع- -ن ت- -ن- -ام- -ي ظ- -اه -رة ت -وسّس -ع ال -ب -ن -اي -ات
ال-ف-وضس-وي-ة ف-ي ات-ج-اه اأ’راضس-ي ال-فÓ-حية،
أاّكد شسرفي أانه سسيتم تشسكيل لجنة تتكون من
مديرية التعمير والمصسالح الفÓحية لضسمان
ال -ت -نسس -ي -ق ال -ف -ع -ال وال -ت -ع-ام-ل الصس-ارم م-ع

الظاهرة ،معلنا في الوقت ذاته عن هدم 76
ب -ن -اي -ة ف -وضس -وي-ة ع-ب-ر م-خ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دي-ات
والعملية مازالت متواصسلة.
وفيما يتعلق بملف البيئة فقد دعا الوالي
إالى جعلها من اأ’ولويات في مدينة بمثل
حجم مدينة وهران التي تعتبر ثاني أاهم
و’ية على المسستوى الوطني ،مشسّددا في
ال-وقت ن-فسس-ه ع-ل-ى ضس-رورة ت-ب-ن-ي م-ن-ه-ج-ية
ع -م -ل م -ت -واصس -ل -ة ب -ع -ي -دة ع -ن ال -ح -م Ó-ت
التحسسيسسية.
ولفت في هذا الصسدد إالى تشسكيل فرقة من
 152ع-ام-ل م-جّ-ه-زة ب-م-ج-م-وع-ة من العتاد
وتقوم بالتدخل عبر مختلف مناطق وهران،
وقد قامت إالى غاية الشسهر الماضسي بـ 32
عملية تم من خÓلها جمع  14500كيسس
ب Ó-سس -ت-ي-ك-ي و 1455ط - -ن م - -ن اأ’ت- -رب- -ة،
باإ’ضسافة إالى  66طن من بقايا اأ’شسجار.
كما مّكنت الحمÓت التطوعية اأ’سسبوعية
من تنفيذ  9عمليات كبرى ،سسخر لها 726
شساحنة و 2261عامل و 1680متطوع ،وتّم
على إاثرها جمع  4475كيسس من الحجم
ال-ك-ب-ي-ر 22 ،ط -ن م -ن ال -ن -ف-اي-ات الصس-ل-ب-ة،
ب- -اإ’ضس- -اف -ة إال -ى  15ط- -ن- -ا م -ن اأ’غصس -ان
واأ’عشساب.

»æWh

إأ’ربعاء  04أإكتوبر  2017م
إلموإفق لـ  13محرم 1439هـ

وا‹ ورقلة يطمئن اŸسشتفيدين من صشيغة عدل

إاجراءات لتدارك تأاخر إا‚از اŸشصاريع السصكنية

ف -ي سش -ي -اق إآخ-ر ،ب-ل-غت نسش-ب-ة
إنجاز برنامج إلسشكن إلريفي
إلذي حظيت به و’ية ورقلة
ف -ي إط -ار ث Ó-ث -ة خ -م -اسش -ي-ات
()2014-2010 ( )2009-2005
( )2019-2015إأزيد من ،٪90
ح - -يث ق - -در ع- -دد إل- -وح- -دإت
إل- -م- -ن- -ج -زة ب -ال -و’ي -ة 28.177
وح -دة سش -ك -ن -ي -ة م -ن إج -م-ال-ي
 30.650ع -م -ل -ي-ة مسش-ج-ل-ة،
وي -ج -ري إن-ج-از  1682وحدة،
ف- -ي ح- -ي- -ن ل- -م ت -ن -ط -ل -ق ب -ع -د
إ’أشش -غ -ال ’إن -ج-از  791وحدة
متبقية ،بحسشب مدير إلسشكن
رششيد محمدي.
ت- -ت -وزع ه -ذه إلسش -ك -ن -ات ع -ب -ر
إأغ -لب ب -ل -دي -ات إل-و’ي-ة ،ع-ل-ى
غ -رإر ب -ل -دي -ة إل -ح-ج-ي-رة إل-ت-ي
إسش- -ت- -ف- -ادت م- -ن إأك -ب -ر حصش -ة
بـ 3342ت-ل-ي-ه-ا إل-ط-يبات 3254
وإأنقوسشة  ،2713عين إلبيضشاء
 ،2355إلمنقر  2305إلى جانب
إلعالية  2241وبن ناصشر .2173
وتعرف صشيغة إلسشكن إلريفي
إق-ب-ا’ ك-ب-ي-رإ ل-دى إل-م-وإط-نين
بالو’ية ،خاصشة مع إ’إجرإءإت
إل-ج-دي-دة إل-ت-ي إأق-رت-ه-ا إلدولة
ل- -ه -ذإ إل -ن -م -ط وإل -ت -ي ت -ح -دد
ك - -ي - -ف - -ي- -ات إل- -حصش- -ول ع- -ل- -ى
إل -مسش -اع -دة إل -م -ب -اشش-رة ل-ب-ن-اء
إلسشكنات.

وصشل عدد سشكنات عدل  1و2
لشش-غ-ال إا¤
ال -ت-ي ان-ط-ل-قت ب-ه-ا ا أ
غاية اليوم 3509 ،سشكن بولية
ورقلة منها  3089مسشكن ببلدية
ورق-لة و 420ب-ب-ل-دية تقرت‘ ،
ح ⁄ Úتنطلق بعد حوا‹ 850
مسش -ك -ن اŸق-رر إا‚ازه-ا ب-ب-ل-دي-ة
سشيدي خويلد ،بحسشب ما كششفه
وا‹ ال- - -ولي- - -ة ع - -ب - -د ال - -ق - -ادر
ج -لوي ع -ل -ى ه -امشس ف -ع-ال-ي-ات
لع -لم -ي ح -ول السش-ك-ن
ال -ي -وم ا إ
والعمران لولية ورقلة واŸنظم
Ãن- -اسش- -ب- -ة الح- -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم
العاŸي والعربي للسشكن.

ورقلة :إاÁان كا‘

إلمسشوؤول إ’أول بالو’ية ،إأكد
إأن مششاريع سشكنات عدل كانت
ق -د ع -رفت ت -اأخ -رإ ف-ي وت-ي-رة
إ’إنجاز في سشنوإت سشابقة إ’
إأنه ومنذ سشنة تم تدإرك هذإ
إلتاأخر بعد إتخاذ إ’إجرإءإت
إل -م -ط -ل -وب -ة ل -تسش -ري -ع ع-م-ل-ي-ة
إنجازها.
إعتبر جÓوي إأن درإسشة كيفية
إن- -ج- -اح مشش- -روع إل- -ت -ج -زئ -ات
إلعقارية إلتي إسشتفادت منها
ب- -ل- -دي- -ات إل -و’ي -ة ،ف -ي إط -ار
إل-ت-ع-ل-ي-م-ة إل-وزإري-ة إل-مشش-تركة
إل -م -ت -ع -ل -ق-ة ب-ت-ط-وي-ر إل-ع-رضس
إل -ع -ق -اري إل -ع -م-وم-ي ل-و’ي-ات
إل- -ج -ن -وب وإل -هضش -اب إل -ع -ل -ي -ا
وإل-م-ق-در ع-دده-ا بـ 91تجزئة

إج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي - -ة ،م - -ن ح - -يث
إل-ت-خ-ط-ي-ط وإل-ت-ه-يئة باإششرإك
كافة إلفاعلين ،ضشرورية .في
ن -فسس إلسش -ي -اق إأع -ط-ى إل-وإل-ي
إ’أم -ر ل Ó-ن -طÓ-ق ف-ي ع-م-ل-ي-ة
ت -وزي -ع إل -ت -ج -زئ -ات إل-ع-ق-اري-ة
ببلدية ورقلة وإلبالغ عددها 6
ت -ج -زئ-ات تضش-م  1000قطعة،
ه- -ذه إل -ب -ل -دي -ة إل -ت -ي ع -رفت،
ب- -حسش -ب -ه ،ت -اأخ -رإ ك -ب -ي -رإ ف -ي

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

ع -م -ل -ي -ة إل -ت -وزي -ع ب-ال-م-ق-ارن-ة
ببلديات إأخرى.
يذكر ،إأن حصشة بلدية ورقلة
من مششاريع إلسشكن  -يضشيف
ن - -فسس إل - -م - -ت- -ح- -دث  -ك- -انت
م-ع-ت-ب-رة ،ح-يث إسش-ت-ف-ادت م-ن
ح- -وإل -ي  1000وح -دة سش -ك-ن
إجتماعي 1000 ،قطعة إأرضس
ف - - -ي إط - - -ار إل - - -ت - - -ج - - -زئ- - -ات
إ’جتماعية.

إلعدد

17455

ل‚ازها
بوششمة يطالب Ãضشاعفة ا÷هود إ
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 2348وحـ ـدة سصكني ـة متوقف ـة بسصبـ ـب
إاعـ ـادة التقيي ـ ـم ونقـ ـصص العق ـ ـار
نّبه ﬁمد بوششمة وا‹ اŸدية
اŸسشؤوول Úعن قطاع السشكن ،بضشرورة
مضشاعفة ا÷هود ‘ اŸيدان لتسشريع
إا‚از وتوزيع السشكن Ãختلف صشيغه
على مسشتحقيه.

اŸدية :ع.علياÊ

كشش -فت إلشش -روح -ات إل -م -ق-دم-ة ل-ل-وإل-ي ،أإن
إلسش-ل-ط-ات إل-ع-ل-ي-ا ف-ي إل-بÓ-د رصش-دت ل-ه-ذه
إلو’ية منذ سشنة  1999إلى يومنا 97693
سشكن في مختلف إلصشيغ ،وتم توزيع في هذه
إل-ف-ترة  73133وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ،ف-ي-م-ا تبقى
 19442وحدة في طور إإ’نجاز ،في حين
ه-ن-اك  2348وح-دة سش-ك-ن-ي-ة م-ت-وق-فة لعدة

أإسشباب ،منها مششكل إعادة إلتقييم ونقصس
إلعقار .كما أإبانت إلششروحات أإيضشا ،وجود
 2770وحدة لم تنطلق إأ’ششغال بها بعد،
على أإن يتم إلششروع فيها مع نهاية إلسشنة،
فيما إسشتفادت إلو’ية في أإفريل إلفارط من
 1500وحدة سشكنية ريفية ،على أإن تنطلق
 1464وحدة في إلوسشط إلريفي في إلقريب
إلعاجل.
أإما عن صشيغة سشكنات إلعدل فقد أإظهرت
إلششروحات أإيضشا وجود  1300وحدة سشكنية
سشيتم إطÓقها في إلقريب إلعاجل بعدما
عرفت إإ’جرإءإت إلميدإنية بششأانها أإششوإطا
مقبولة.

تزامنا مع انطلق موسشم ا◊رث و البذر بسشطيف

صصندوق التعاون الفÓحي Áنح امتيازات للمهني ÚاŸؤوsمنÚ

بعد موافقة ا◊كومة على اŸششروع

انطÓق إا‚از  2700وحدة سصكنية من صصيغة عدل بباتنة
ان -ط -ل-قت ،رسش-م-ي-ا ب-ولي-ة ب-ات-ن-ة ،أاشش-غ-ال
إا‚-از  2700وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ت-ن-درج ‘ إاطار
ليجار ،بحسشب ما أافادت به
صشيغة البيع با إ
مصشادر من وكالة عدل بباتنة .وقد أاششارت
ذات اŸصش- -ادر ،أان ال- -ع- -م -ل -ي -ة ان -ط -ل -قت –ت
إاشش- -راف اŸدي- -ر ال- -ع -ام ل -ل -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
لتحسش Úالسشكن وتطويره «عدل».

باتنةŸ :وششي حمزة

تعتبر بلدية عين إلتوتة بو’ية باتنة إأ’وفر
ح-ظ-ا ب-اسش-ت-ف-ادت-ه-ا م-ن حصش-ة ت-قدر بـ1200
وح-دة سش-ك-ن-ي-ة ،ت-ل-ي-ه-ا ب-ل-دي-ت-ا ب-ات-نة بـ1000
وح-دة وب-ري-ك-ة بـ 500وح-دة ،وه-ي إل-حصش-ة
إإ’ج -م -ال -ي -ة إل -ت -ي إسش -ت -ف -ادت م -ن-ه-ا ب-ات-ن-ة
وأإنتظرها إلسشكان إلمسشجلون لعدة سشنوإت.
Óششغال بباتنة تنفيذإ
جاء إ’نطÓق إلفعلي ل أ
لتعليمات وزير إلسشكن وإلعمرإن وإلمدينة

عبد إلوحيد طمار ،إلذي أإكد أإنه تم تجهيز
مسش-اح-ات-ه-ا إل-ع-ق-اري-ة ،إل-ت-ي ت-مت إلموإفقة
ع-ل-ي-ه-ا م-ن ط-رف إل-ح-ك-وم-ة م-ؤوخ-رإ ،حيث
ينتظر أإن يتم قبل نهاية إلعام إلجاري ،2017
توزيع أإكثر من  2400وحدة سشكنية بعدة
مناطق بالو’ية ،منها  1650وحدة سشكنية
ب-ال-ق-طب إل-ع-م-رإن-ي إل-ج-دي-د ح-ملة بمدينة
ب -ات -ن -ة ،أإشش -ارت ذإت إل -مصش -ادر إل-ى إن-ت-ه-اء
إأ’ششغال بها وتسشتكمل حاليا أإششغال ربطها
بمختلف إلششبكات :إلكهرباء وإلمياه وقنوإت
إلصش -رف إلصش -ح -ي ،ف -ي ح-ي-ن سش-ي-ت-م ت-وزي-ع
إلحصشصس إلباقية على مدينتي بريكة وعين
إلتوتة وهي إلتي تخصس مكتتبي صشيغة عدل
.2وتعتبر و’ية باتنة ،بحسشب وكالة عدل
ب-ب-ات-ن-ة ،م-ن ب-ي-ن إل-و’ي-ات إل-ج-زإئ-ري-ة إلتي
ط -وي ب -ه -ا م-ل-ف سش-ك-ن-ات ع-دل  01نهائيا،

ليرتفع بذلك حصشة إلو’ية إلى  6700وحدة
سشكنية قيد إأ’ششغال وهي في مجملها تلبي
حوإلي  90من إلمائة من إلطلبات إلمسشجلة
ضش-م-ن ه-ذه إلصش-ي-غ-ة إلسش-ك-ن-ي-ة ع-بر إلو’ية،
 4700وحدة سشكنية يتم إنجازها من طرف
م -ؤوسشسش -ات ج -زإئ -ري -ة وب-أاي-ادي وم-وإد ب-ن-اء
وإم -ك -ان -ات ب -ن -اء ج -زإئ -ري -ة م-حضش-ة .وم-ن
إلمنتظر أإن تنتهي في غضشون  3أإششهر من
إآ’ن ع -ل -ى أإك -ث-ر ت-ق-دي-ر م-ع-ظ-م إل-درإسش-ات
إل-خ-اصش-ة ب-ال-ه-ن-دسش-ة إل-م-ع-م-اري-ة وإلهندسشة
إل-م-دن-ي-ة وك-ل إل-درإسش-ات إل-م-ت-ع-لقة بطبيعة
إل-ت-رب-ة وم-دى مÓ-ءم-ت-ه-ا إ’ن-ج-از إل-وحدإت
إلسش-ك-ن-ي-ة ،ح-يث تسش-ي-ر وت-ي-رة إأ’شش-غ-ال ب-ه-ا
ب -ط -ري -ق -ة ج -ي -دة ب-ع-د إلشش-روع ف-ي أإشش-غ-ال
إلحفر بالموإقع إلثÓثة :باتنة ،بريكة وعين
إلتوتة.

رئيسس أامن باتنة يكششف:

القضصـ ـ ـاء عل ـ ـى  27حظÒة غ ـ ـ Òشصرعيـ ـة ووضص ـ ـع حـ ـد للب ـارود ‘ األع ـراسص
كششف رئيسس أإمن و’ية باتنة ،مرإقب إلششرطة،
ع- -ن تسش- -ج- -ي- -ل أإزي- -د م -ن  1834قضش -ي-ة ت-خصس
إلمسشاسس باأ’ششخاصس وإلممتلكات ،إضشافة إلى
قضشايا تمسس باآ’دإب إلعامة ،ناهيك عن جرإئم
إلمخدرإت وإلجريمة إ’لكترونية ،تمت معالجة
 1390قضشية منها.
وقد تورط في هذه إلجرإئم حسشب رئيسس إمن
إلو’ية  1559بينهم  94قاصشر و 14رعية أإجنبية
وقد جاء تصشريح إلمسشؤوول إأ’ول عن إمن إلو’ية
خÓل تنششيطه لندوة صشحفية نظمها بمقر أإمن
إل -و’ي -ة ل -ع -رضس حصش -ي -ل -ة نشش -اط-ات وت-دخÓ-ت
مصشالحه خÓل موسشم إ’صشطياف إلمنقضشي.
ك -م -ا ح-ج-زت ذإت إل-مصش-ال-ح ك-م-ي-ة م-ع-ت-ب-رة م-ن
إل -م -خ -درإت ت -ج-اوزت إلـ13ك -ل -غ و 5595قرصس
مهلوسس تورط فيها  91ششخصشا.
كما أإكد إلمتحدث سشحب مصشالح إأ’من لـ891
رخصش -ة سش -ي -اق -ة وتسش -ج-ي-ل  442ج-ن-ح-ة بسش-بب
م -خ -ال -ف -ة ق -ان -ون إل -م -رور ،وف-ي م-ج-ال شش-رط-ة
إل -ع -م-رإن ت-م تسش-ج-ي-ل  154م-خ-ال-ف-ة ف-ي م-جال
إلعمرإن  22منها في مجال حماية إلبيئة.

معا÷ة  1834قضصية خÓل
الصصيف

كما أإششار مرإقب إلششرطة إلى إزإلة  6أإسشوإق
فوضشوية وإلقضشاء على  27حظيرة غير ششرعية
للمركبات ،بعد تسشجيل عدة حا’ت لششجارإت مع
إل-م-وإط-ن-ي-ن بسش-ب-ب-ه-ا ح-يث ي-ع-م-د م-ج-م-وعة من
إلشش -ب -اب إل-ى إح-تÓ-ل ب-عضس إل-م-وإق-ف وإإ’دع-اء
بأانها مؤوجرة من طرف مصشالح إلبلدية إآ’مر
إلذي يرفضشه بعضس إلموإطنين ،وإضشطرت بعدها
مصشالح إآ’من للتدخل وإلتأاكد من عدم أإحقيتهم
’حتÓلها ،مؤوكدإ في نفسس إلسشياق على ضشرورة
توفير بدإئل أإخرى لهؤو’ء لممارسشة تجارتهم في
أإماكن لتجنب عودتهم لعرضس إلسشلع في إلطرق

وإلششوإرع إلرئيسشية للمدينة ،كما تدخلت مصشالح
إآ’من في عدد من إلحا’ت بسشبب إ’سشتعمال
غ -ي -ر إل -ع -قÓ-ن-ي ل-ل-ب-ارود ف-ي إأ’ع-رإسس ،م-ؤوك-دإ
محاربة مصشالحه للظاهرة إلخطيرة على إآ’من
إل -ع -م-وم-ي ،بسش-بب إ’ن-تشش-ار إل-وإسش-ع ’سش-ت-خ-دإم
إل -ب-ارود ف-ي إأ’ع-رإسس ب-ط-ري-ق-ة ف-وضش-وي-ة ح-يث
تمت معالجة  6قضشايا من هذإ إلنوع ،كما تحدث
عن عدم ششرعية إسشتخدإم إلبارود من طرف
إل-ج-م-ع-ي-ات إل-م-ع-ت-م-دة ف-ي ه-ذإ إل-نشش-اط خÓ-ل
إأ’عرإسس موضشحا بأان إسشتخدإمه يندرج ضشمن
إلمحافظة على ترإث إلمنطقة وينحصشر ذلك في
مختلف إلمناسشبات وإأ’عياد إلوطنية فيما يمنع
إسشتخدإمه في إأ’عرإسس خاصشة بتلك إلطريقة

إلفوضشوية إلتي تسشببت في إلكثير من إلحوإدث
إلمششينة.
ومن أإجل تفعيل إلعمل إ’تصشالي ومد جسشور
إلتوإصشل مع مختلف ششرإئح إلمجتمع وتوطيد
أإوإصش-ر إ’تصش-ال وإل-ت-ك-ف-ل ب-ا’نشش-غ-ا’ت إأ’م-نية
وإ’سش -ت -ج -اب -ة ل -م -خ -ت-ل-ف إنشش-غ-ا’ت وت-ط-ل-ع-ات
إل -م -وإط -ن ،ب -ت -ع -زي -ز م -خ-ت-ل-ف وسش-ائ-ل وق-ن-وإت
إ’تصشال إلحديثة ،تم إطÓق صشفحة رسشمية
للتوإصشل إ’جتماعي عبر ششبكة إإ’نترنت خاصشة
بأامن و’ية باتنة لÓرتقاء دوما بالعمل إ’تصشالي
يضشيف رئيسس إمن إلو’ية.

باتنةŸ :وششي حمزة

تزامــــن واليـــوم الوطنـــي
لرششــــاد الفــــلحي
ل إ
ششهد إنتاج إلعسشل بو’ية إلششلف هذإ إلموسشم ترإجعا كبيرإ حيث
تترإوح تقديرإت إإ’نتاج في حدود  15.000قنطار حسشبما أإفاد به
أإمسس إلثÓثاء رئيسس إلجمعية إلو’ئية لمربي إلنحل .وأإوضشح عبد
إلعزيز أإيت حمودة على هامشس معرضس للمنتوجات إلفÓحية
إل-م-ح-ل-ي-ة ن-ظ-م ب-ال-ق-اع-ة إل-م-ت-ع-ددة إل-ري-اضش-ات «إلشش-ه-ي-د م-ح-مد
Óرششاد إلفÓحي أإن منتوج إلعسشل
ناصشري» بمناسشبة إليوم إلوطني ل إ
عرف «ترإجعا ملحوظا» حيث تترإوح تقديرإت إإ’نتاج هذإ إلعام
في حدود  15.000قنطار في حين تم تسشجيل إلموسشم إلفارط
إنتاج أإزيد من  45.000قنطار .وأإرجع ذإت إلمتحدث إنخفاضس
إنتاج إلعسشل إلى إلظروف إلمناخية إلصشعبة إلتي تميز بها إلموسشم
إلفÓحي سشوإء من خÓل إرتفاع درجات إلحرإرة أإو إلفيضشانات
إلتي ششهدتها إلو’ية خÓل يناير إلفارط وأإسشفرت عن جرف
حوإلي  3000خلية كانت منصشبة بضشوإحي وإد إلششلف.وأإردف
إلسشيد آإيت حمودة أإن إلتغييرإت إلمناخية لم تسشمح بتكاثر إلنحل
باإ’ضشافة إلى تضشرر إلصشناديق إلموضشوعة في بعضس إلمسشتثمرإت
Óسشمدة إلكيماوية حيث دعا
إلفÓحية جّرإء إسشتعمال إلفÓحين ل أ

كششف جمال قبايلي ،مدير
الصشندوق ا÷هوي للتعاون الفلحي
بسشطيف ،أان مصشا◊ه خصشصشت
امتيازات للفلح ÚاŸسشتفيدين من
دعم الدولة ،وذلك عند تأامينهم
Ùاصشليهم على الÈد وا◊ريق ‘
الششباك اŸوحد اŸتواجد Ãقر تعاونية
ا◊بوب والبقول ا÷افة بسشطيف.

سشطيف :نورالدين بوطغان

أإوضش- -ح ف -ي تصش -ري -ح إع Ó-م -ي ،أإن إل -ف Ó-ح
إلمؤوّمن في حال فعه قيمة إلتأامين كاملة
يسش -ت -ف -ي -د م -ن نسش -ب -ة ت -خ-ف-يضس ت-ق-در بـ40
بالمائة ،كما يسشتفيد من إمتياز خاصس في
ح -ال إم -ت Ó-ك-ه أ’سش-ه-م ب-م-ج-لسس إلصش-ن-دوق
ي-ق-در بـ 60ب-ال-م-ائ-ة ت-خ-فيضس كحد أإقصشى،
مضشيفا أإن إلصشندوق قرر أإيضشا وضشع إمتياز
خ-اصس ج-دي-د ل-ل-فÓ-ح-ي-ن ي-ت-م-ثل في إلقيام
بجدولة إلديون إلسشابقة على عقود إلتأامين،
وفق إمكانية إلفÓح وقدرإته في إلدفع كل
ششهر ،وهذإ لتمكين إلفÓح من إعادة بعث
نششاطه إلفÓحي.
م -ن ج -ه -ة أإخ -رى ،ق -ال ق -ب -اي -ل -ي إن أإب-وإب
إلصشندوق مفتوحة للفÓحين إلذين يجدون
ك -ل إل-دع-م وإل-م-رإف-ق-ة م-ن ط-رف إل-خ-ب-رإء
وإإ’ط- -ارإت إل -م -ت -وإج -دي -ن ع -ل -ى مسش -ت -وى
إلصش- -ن -دوق ط -ي -ل -ة إلسش -ن -ة ،مشش -ي -رإ إل -ى أإن
إلمؤوسشسشة أإبرمت أإكثر من  60بالمائة من
ع -ق -ود إل -ت -أام -ي-ن-ات إل-فÓ-ح-ي-ة ،وإن-ه خÓ-ل

إلسش -دإسش -ي إأ’ول م -ن إلسش -ن -ة إل -ح -ال -ي -ة ت -م
تسشديد أإكثر من  900مليون سشنتيم كتعويضس
ح -ي -وإن -ي ون -ب -ات-ي ل-ل-فÓ-ح-ي-ن إل-مصش-رح-ي-ن
وإلمؤومنين على ممتلكاتهم.
وأإوضشح بخصشوصس هذه إلنقطة ،أإن إلحرإئق
إل -ت -ي شش -ه -دت -ه -ا إل-ج-زإئ-ر خÓ-ل إلصش-ائ-ف-ة
إلماضشية كششفت أإن إلعديد من إلفÓحين
يفتقدون لثقافة إلتأامين ،وهو ما حرمهم
من إلحصشول على تعويضشات ،في حين أإن
إلبعضس إآ’خر من إلمؤومنين تحصشلوإ على
تعويضشات كبيرة خÓل  24سشاعة من تسشليم
محضشر إلخبرة ،مثلما حصشل في و’ية تيزي
وزو ،وه -و م -ا ج -ع -ل إلصش -ن -دوق ي -ط-لب م-ن
إل -ف Ó-ح -ي -ن إل -ت-ق-رب ل-م-خ-ت-ل-ف إلصش-ن-ادي-ق
ل -ل -حصش -ول ع -ل -ى إل -م -ع -ل-وم-ات ،ك-اشش-ف-ا أإن
إلصشندوق إلجهوي لسشطيف يتوفر على خلية
إعÓم وإتصشال ،وصشفحة رسشمية على موقع
إل-ت-وإصش-ل إ’ج-ت-م-اع-ي «ف-ايسش-ب-وك» ب-ها كل
إل-م-ع-ل-وم-ات إل-ت-ي ت-خصس إل-فÓ-ح ،ك-م-ا ي-ت-م
م -ت -اب -ع -ة إنشش-غ-ا’ت إأ’سش-رة إل-فÓ-ح-ي-ة ف-ي
حينها ،مع إلعلم أإن إلخلية أإبوإبها مفتوحة
يوميا للفÓحين للحصشول على أإي معلومة
في إلميدإن.
وخ-ت-م ق-ب-اي-ل-ي تصش-ري-ح-ه ،ب-دعوة إلفÓحين
ل -ل -ع -م -ل أإك -ث -ر ع -ل -ى ت -ط -وي -ر إل-م-ن-ت-وج-ات
إل-فÓ-ح-ي-ة وت-أام-ي-ن-ه-ا ت-جنبا للكوإرث ،وهذإ
ت -زإم -ن -ا م -ع إ’ن -ط Ó-ق إل -رسش-م-ي ل-م-وسش-م
إلحصشاد وإلبذر.

تراجع ﬁسصوسص ‘ إانتاج العسصل هذا اŸوسصم بولية الشصلف
في هذإ إلسشياق إلى ضشرورة إلتوإصشل بين إلفÓح وإلمربي تفاديا
لمثل هذه إلحوإدث إلتي تسشاهم في خفضس إ’نتاج .وبلغ معدل
إنتاج إلعسشل هذإ إلموسشم  1كلغ في إلخلية وهي نسشبة «جد
منخفضشة» مقارنة بالموسشم إلفارط أإين تم تسشجيل من  6إلى 7
كيلوغرإمات في إلخلية إلوإحدة .من جهتها أإّكدت مربية إلنحل
لويزة بلقاسشمي أإن إ’نتاج قد ترإجع بنسشبة  70بالمئة خاصشة في
ظ -ل ع -دم ت-وف-ر إل-ظ-روف إل-م-ن-اخ-ي-ة إل-مÓ-ئ-م-ة وم-ح-اول-ة م-ن-ه-م
لتعويضس نقصس إإ’نتاج قام عدد كبير من إلمربين إلمحترفين بنقل
صشناديق إلنحل إلى و’يات مجاورة.

مطالب بتخصصيصص مقر لتعاونية مربي النحل

دعا رئيسس إلجمعية إلو’ئية لمربي إلنحل إلسشيد آإيت حمودة
إلسش-ل-ط-ات إل-و’ئ-ي-ة إل-ى إي-ج-اد ح-ل ل-ت-خصش-يصس م-ق-ر لتجسشيد
تعاونية مربي إلنحل وذلك بغية تأاطير وترقية إنتاج إلعسشل.
وك -انت إل -ج-م-ع-ي-ة إل-و’ئ-ي-ة ل-م-رب-ي إل-ن-ح-ل ق-د ت-حصش-لت ع-ل-ى

إ’عتماد إلو’ئي لتأاسشيسس تعاونية مربي إلنحل في حين أإنه لم
ي -ت -م ل -ح-د إآ’ن ب-ن-اء أإو ت-خصش-يصس م-ق-ر ل-ه-ذه إل-ت-ع-اون-ي-ة إل-ت-ي
سشتتكفل بتنظيم وحل مششاكل مربي إلعسشل عبر إلو’ية إلذين
يبلغ عددهم أإزيد من  650مربي .وينتظر أإن تحتوي هذه
إلتعاونية على  5ورششات وهي ورششة إ’نتاج إلخلية ،ورششة إ’نتاج
ششمع إلنحل ،ورششة تكوين إلنحالين إلجدد ،ورششة مرإقبة جودة
إلعسشل وكذإ ورششة إلوسشائل وإلخدمات إلتجارية .من جهتهم
أإعرب عدد من منتجي إلعسشل إلذين إلتقتهم /وأإج بعين إلمكان
عن أإملهم في تجسشيد إلتعاونية أ’نها سشتكون  -حسشبهم-
إإ’ط-ار إل-ق-ان-ون-ي وإل-ت-ك-وي-ن-ي وك-ذإ إل-ج-ه-ة إل-ت-ي تضشمن توفير
إلخÓيا وششمع إلنحل محليا عوضس إسشتيرإدها أإو جلبها من
Óششارة يتم إنتاج حوإلي  12نوعا من إلعسشل
و’يات أإخرى .ل إ
بو’ية إلششلف ،كما تم إحصشاء ما يقارب  12.600خلية إ’نتاج
إلعسشل في حين كانت إلو’ية تحصشي سشابقا حوإلي 25.000
خلية.

äÉªgÉ°ùe
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الطريق إا ¤كردسستان ’ Áر بإاسسرائيل

مشس - -ه - -د سس - -اخ- -ر ذأك
ألذى رأأيناه هذأ أأ’سسبوع
وأل -ذى ظ -ه -ر ف-ي-ه أأف-رأد
من أأكرأد أقليم كردسستان
ألعرأق وهم يرفعون علم
أسسرأئيل ‘ حشسد شسعبي
م -ؤوي -د ل Ó-سس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى
أسس -ت -ق Ó-ل أإ’ق -ل -ي -م ع-ن
أل -ع-رأق ،ورغ-م
سسخرية
أŸشسهد إأ’ أأنه
د .عب Òعبد إلرحمن ثابت يعكسس وبصسورة
وأضس -ح -ة أأزم-ة
سس-ي-اسس-ي-ة ع-رب-ي-ة وإأق-ل-ي-م-ية وأضسحة أŸعا ⁄لفكرة
أŸوأطنة وألهوية ألوطنية ‘ ألدولة أ’قليمية ‘
ألشسرق أأ’وسسط ألتي يصسعب فيها إأيجاد مكان –ت
Óقليات بأانوأعها ،وقد و ّ
ظف أ’سستعمار
ألشسمسس ل أ
أأ’جنبي ألورقة ألكردية فى ألكث Òمن أŸرأحل
ألسسياسسية وكانوأ ضسحايا حقيقي Úلذلك خاصسة ‘
توأجدهم ‘ أأربع دول وب ÚثÓث قوميات متفقة
ج -م -ي -ع -ه -ا و‘ ح -ال -ة ن -ادرة ع -ل -ى إأب-ق-اء وضس-ع-ه-م
ألسسياسسى على ما هو عليه ،ولقرأبة قرن من ألزمن
فقد ألشسعب ألكردي أأي “ثيل سسياسسي قومي له
و ⁄يحظ بأاي “ثيل ثقا‘ لهويته ألقومية ‘ ألدول
أأ’رب -ع ل -درج -ة أأن أل -ل-غ-ة أل-ك-ردي-ة  ⁄ت-ك-ن –ظ-ى
ب- -اعÎأف ‘ أل- -دول أأ’رب- -ع ،ن- -اه- -يك ع- -ن ح- -ال -ة
ألتهميشس ألتي عانى منها سسكان أأ’قاليم ألكردية
لعقود من ألزمن ،وحجم أ’ضسطهاد ألذى تعرضسوأ
ل- -ه ‘ ك- -ل م- -ن ت- -رك- -ي- -ا وإأي- -رأن وأل- -ع -رأق بسس -بب
ألطموحات ألقومية وﬁاو’ت ألتمرد وأ’سستقÓل
ألفاشسلة على مّر ألتاريخ أبتدأء من ‡لكة كردسستان
‘ أأربيل مرورأ ً بكردسستان أ◊مرأء ‘ ناجورنو
كارباخ وصسو’ً ÷مهورية مهاباد ‘ أيرأن وألتمرد أŸسسلح
ألذى قاده حزب ألعمال ألكردسستا Êجنوب شسرق تركيا وألذي
كلفهم أأثمانا باهظة خاصسة ‘ تركيا وألعرأق.
ورغ -م أح -ت Ó-ل أل -ع-رأق ‘ أل-ع-ام  ،2003وأن-ه-ي-ار ن-ظامها
ألسسياسسي وحصسول أقليم كردسستان ألعرأق على حكم ذأتي
موسسع إأ’ أأن ألفيتو أ’قليمي منع تطور ألوأقع ألسسياسسي
Óقليم بأاك Ìمن ذلك ،لكن على ما يبدو أأن أأكرأد ألعرأق رأأوأ
ل إ
‘ ألتطورأت أ’قليمية ألتى تعصسف باŸنطقة فرصسة سسانحة
للتقدم ولو خطوة صسغÒة إأ ¤أأ’مام نحو حلم أ’سستقÓل
وأل-دول-ة أل-ك-ردي-ة م-ن-تشسÃ Úا ح-ق-ق-ت-ه ق-وأت أل-بشس-م-رك-ة ‘

أل- -ع- -رأق؛ وق- -وأت ح -م -اي -ة ألشس -عب أل -ك -ردي ‘ سس -وري -ا م -ن
أنتصسارأت على دأعشس ‘ معارك –رير أŸوصسل وألرقة؛
ومن قبلها كوبا Êشسمال سسوريا فى ظّل ضسعف وإأنهيار أ◊كم
أŸركزي ‘ كل من بغدأد ودمشسق؛ وأنهيار أ◊دود ألسسياسسية
على أأ’رضس ب Úسسوريا وألعرأق وهو ما أأتاح أ’ول مرة منذ
ق- -رأب- -ة أل- -ق- -رن أل- -ت- -وأصس -ل أ÷غ -رأ‘ ب Úأأرأضس -ى أ’ق -ل -ي -م
ألكردسستا ‘ Êك Óألبلدين بقوة ألسسÓح ألكردي بعد أنهيار
ما يعرف بدولة دأعشس ،ورغم كل تلك أ’‚ازأت يدرك

صسانع ألقرأر فى أأربيل جيدأ ً أأن وقت أ’سستقÓل  ⁄يحن بعد،
لكنه ‘ أŸقابل عازم على جني غنائمه هذه أŸرة كاملة
ودون أسستكرأد من أأي طرف مسستفيدأ ً من Œارب أŸاضسى
أل -ق -ريب وأل -ب-ع-ي-د ،ف-ق-د أأق-دم ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م أسس-ت-ف-ت-اء ع-ل-ى
أسستقÓل أ’قليم وقوأته تسسيطر على كل أ’قليم Ãا فيها
مناطق ﬂتلف عليها ككركوك وأأخرى ‘ قضساء أŸوصسل
ورغ -م أل -رفضس أل -ع-رأق-ي وأ’ق-ل-ي-م-ي ل-ه إأ’ أأن أأرب-ي-ل ن-ف-ذت-ه
وكسسبت ورقة سسياسسية فى يدها أأمام ألعا ⁄وعلى طاولة
أŸفاوضسات مع أ◊كومة ألعرأقية
‘ بغدأد وألتي لن يكون Ãقدورها إأرسسال قوأتها إأ ¤أأربيل

صسفقة القرن
ب Úتهميشش
اÿارجية
اأ’مريكية وبطء
الرئيسش ترامب
بقلم د.مازن صسا‘

منذ أأن بدأأت أŸناظرأت ألسسياسسية لÎأمب قبل
توليه رئاسسة ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية،
مسســ
ا
ه
ك -ان وأضس -ح -ا أأن شس -ع -اره «أأم-ري-ك-ا
’ تلز مات
:
م
أأو’» يعني تعزيز قوة حلفاء أأمريكا
مإ
قا
’ إأصسحـ ’ت
وأرت-ب-اط-ه-م ألسس-ي-اسس-ي وأ’ق-تصس-ادي
ابها
ب-وأشس-ن-ط-ن ،و‘ ن-فسس أل-وقت ت-ك-ث-ي-ف
أ÷ه - -ود وأŸوأزن - -ة لصس - -ال- -ح أŸوأط- -ن

لوضسع حّد أ’حÓم ألكرد؛ وليسس أأمامها أليوم إأ’ أ÷لوسس على
طاولة مسستديرة لبحث وضسع أ’قليم ألكردي ألذي صسوت
 ،%90من سسكانه بنعم لÓسستقÓل وألذي يرفضس قادته ألعودة
لÓتفاق ألفدرأ‹ ألقد ،Ëوهنا لن يكون أأمام بغدأد سسوى
ألرضسوخ للحل ألوسسط ب Úأ’سستقÓل وألفدرألية أأ’ وهو
ألكنفدرألية وألتي “نح أ’كرأد أ’سستقÓل و’ تقسسم ألعرأق
وتعطي ألدعم أ’كرأد سسوريا ‘ تكرأر نفسس ألسسيناريو ’حقا،
و“نح نفسس أأ’مل أ’كرأد أيرأن وتركيا وتقرب حلم كردسستان
أŸوحدة ،و‘ أŸقابل
ع -ل -ى ح -ك -ام أأرب-ي-ل أأن
ي- - -درك- - -وأ أأن أل - -دول - -ة
أل- - -ك - -ردي - -ة ’ تشس - -ب - -ه
أسسرأئيل ‘ شسيء وأأن
ألطريق لقيامها ’ “ر
م -ط-ل-ق-ا ب-ت-ل أأب-يب أ’ن
م- -ن م- -ن- -ع ق- -ي -ام دول -ة
ك -ردسس -ت -ان سس-اب-ق-ا ه-و
نفسسه ألذي لن يسسمح
ب- -إاق- -ام -ت -ه -ا أآ’ن وف -ق
حسس -اب -ات -ه أإ’ق -ل -ي-م-ي-ة
وأل -دول -ي-ة ،وه-و ن-فسس-ه
م- -ن صس- -ن- -ع أسس- -رأئ -ي -ل
ك- - -ك- - -ي- - -ان وظ- - -ي - -ف - -ي
يسس - - - -ت- - - -خ- - - -دم- - - -ه ‘
أŸن -ط -ق -ة ،وأسس -رأئ-ي-ل
ب -دوره -ا تسس-ت-خ-دم ك-ل
ألعوأمل ألتي من شسأانها
كسس- - - -ر ك- - - -ل جسس- - - -ور
أل -ت -وأصس -ل ب Úشس -ع-وب
أإ’ق-ل-ي-م ضس-م-ن سس-ياسسة
فرق تسسد ،وصسحيح أأنه
’ ي - -وج - -د م- -ب- -ادئ ‘
ألسس-ي-اسس-ة ،ل-ك-ن ل-ه-ا ق-وأع-د ت-اري-خ-ي-ة وج-غ-رأف-ي-ة –ت-م على
أأ’كرأد أأن ’ يتعلقوأ بحبال ألوهم أ’سسرأئيلى كما أأن على
ألعرب وألفرسس وأأ’ترأك أأن يدركوأ أأن ألدولة ألكردية و‘
ظل أŸتغÒأت ألدولية أŸتتالية آأتية طال ألزمن أأم قصسر،
ولكن وفق إأرأدة دولية وبحسسابات متأانية –فظ ماء ألوجه
ألسسياسسى للجميع.

أأ’م -ري -ك -ي ،وت-ق-ل-يصس
أل- -ت- -وسس- -ع ألسس- -ي- -اسس -ي
وأل-عسس-ك-ري أأ’م-ري-كي
ب- - -اÿارج ،وب - -رزت ‘
أأق -وأل -ه «ن -ق -ل سس -ف -ارة
ب Ó- -ده أ ¤أل - -ق- -دسس»،
‡ا أأث -ار أل -رأأي أل -ع-ام
ع- - - - -ام- - - - -ة ،وأل- - - - -رأأي
أل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي خ-اصس-ة،
فيما كان ألرد ألرسسمي
أل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي وأضس-ح-ا
«ل-ن-ن-ت-ظ-ر أنتهاء موجة
أŸن -اظ -رأت أÛان -ي -ة ل -ن -دخ -ل ب -ع -د ذلك ‘ أل-ق-رأرأت
ألرسسمية» ،وهذأ ما حدث فلقد ترأجع ترأمب نفسسه عن
نقل ألسسفارة ولكنه  ⁄ينهِ أأ’مر ،فيما وصسفه أ’عÓم
أل -عÈي ،ب -أان-ه ضس-ع-ي-ف م-ع أ◊ف-اظ ع-ل-ي-ه ك-ح-ل-ي-ف ق-وي
إ’سسرأئيل.
وبعد أأن تو ¤ترأمب أ◊كم ،أأطلق تصسريحاته بخصسوصس
«صس- -ف -ق -ة أل -ق -رن» وأي -ج -اد ح -ل أأو ف -رضس ح -ل ل -لصس -رأع
ألفلسسطيني ـ أ’سسرأئيلي ،فيما  ⁄تظهر حتى أآ’ن معا⁄
هذه أأ’مر ،وكنت قد كتبت مقا’ سسابقا حول ما ورأء
Œاهل ترأمب للقضسية ألفلسسطينية ‘ خطابه أأ’خÒ
باأ’· أŸتحدة.
إأن أŸتعمق ‘ ألشسؤوون أأ’مريكية يجد وبوضسوح أأن
هناك تناقضسا ب Úأأ’قوأل وأأ’فعال وأأن موأزين ألقوى
دأخل أأمريكا ينشسب بينها صسرأع مسسؤووليات وقرأرأت،
وهذأ أأدى ‘ ألنهاية إأ ¤هشساشسة شسعار ترأمب «أأمريكا

أإسستاذة علوم سسياسسية وعÓقات دولية
political2009@outlook.com
أأو’» ،فلقد بدأأ باطÓق شسعارأت ألتهديد ÷Òأنه ووصسل
به أأن يصسف بعضس أ’جرأءأت ألتي سسيقوم بها بـ ـ «ألردع»
أأو «أ◊رب» ‘ ،نفسس ألوقت ،كان وأضسحا أأن ألسسياسسة
أÿارجية أأ’مريكية تفتقر لÓنسسجام وألتÓحم مع رؤوية
ت -رأمب دأخ -ل -ي -ا وخ -ارج-ي-ا ،وغ-ي-اب أل-ت-نسس-ي-ق ب Úأأرك-ان
ألوزأرة وألبيت أأ’بيضس ،وهذأ أأدى إأ ¤عدم قدرة ترأمب
على أÿروج بخطته أأو عدم وضسوح ألرؤوية لديه فيما
Áكن أأن يفعل ،بعكسس ألتماسسك ألذي كان ب Úأأوباما
ووزأرة أÿارجية أأ’مريكية ،حتى أأنهما وأفقا معا على
عدم أعÎأضس ألقرأر أأ’‡ي ضسد أ’سستيطان أ’سسرأئيلي
 2334وألذي جاهر ترأمب ‘ مناظرأته أأنه سسيعمل على
عدم تطبيقه أأو إأفرأغه من ﬁتوأه ،ومع أسستمرأر أركان
وزأرة أÿارج -ي -ة أ’م -ري -ك -ي -ة ألسس -اب -ق ،Úسس -ي -ب -ق-ى ه-ذأ
ألتحدي قائما ومسستمرأ ومعاكسسا ÷هود ورؤوية ألرئيسس
أأ’مريكي.
وهنا يبقى ألسسؤوأل ،هل سسيؤوثر هذأ ألتناقضس ب Úوزأرة
أÿارج -ي -ة أأ’م -ري -ك-ي-ة «أŸه-مشس-ة» وأل-رئ-يسس أأ’م-ري-ك-ي
«أل-ب-ط-يء» ع-ل-ى إأخ-رأج سس-ي-ن-اري-و «صس-ف-ق-ة ألقرن» وألبدء
ألفعلي بطرحها على ﬁاور ألصسرأع ‘ أŸنطقة ،وهل
سسيتدخل ألكو‚رسس أأ’مريكي لتقريب وجهات ألنظر
ب -ي -ن -ه-م-ا ‡ا ي-ت-ي-ح أÛال ل-ق-ي-ام أÿارج-ي-ة أأ’م-ري-ك-ي-ة
بدورها كما كان سسابقا ‘ عهد ألرئيسس ألسسابق.

د.مازن صسا‘ :كاتب وﬁلل سسياسسي
dr.mazen2014@hotmail.com

الدبلومـاسسي
’ربعاء  ٠٤إكتوبر  ٢٠١٧م إلموإفق لـ  ١٣محرم  ١٤٣٩هـ إلعدد ١٧٤55
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بعد عششر سشنوإت من إ’نقسشام

الفلسسطينيون يسستعيدون
وحدة الصسّف وينشسـدون
إاق ـ ـ ـ ـام ـ ـة الدول ـ ـ ـ ـة

’· إŸتحدة إسشتعادت دورها كرإع رئيسشي للوسشاطة
إ أ

لزمة الليبية..
ا أ

إŸتغÒإت إلدولية ومÓمح إ◊ل
كلمة إلعدد

تفتيت الوطن العربي
فضشيلة دفوسس
وك -أن م -ن -ط -ق -ة الشش -رق األوسش -ط اŸششّ-ب-ع-ة ب-أألزم-أت ،اŸت-خ-م-ة
بأÙن ،بحأجة إا ¤من يزيد همومهأ ويلهب نÒانهأ اŸششتعلة ‘
أاك Ìمن دولة.
مغأمرة مسشعود بأرزا Êومضشيّه بتعنت ‘ تنظيم اسشتفتأء انفصشأل
كردسشتأن عن العراق ،هو بألفعل قفزة نحو اÛهول ،وخطوة قد
تكون عواقبهأ كأرثية« ،فذبح» العراق بسشك Úالطأئفية والثنية
اŸسشموم سشيؤودي ل ﬁألة إا ¤إاغراق اŸنطقة ‘ أانهأر من
الدمأء ،وسشيؤوجج النزعة النفصشألية ألكراد تركيأ وإايران وسشوريأ
ويدفعهم هم أايضشأ للمطألبة بألسشتقÓل بدولهم واإلصشرار عليه،
مأ يعني نسشف الوحدة الÎابية ألربع بلدان كأملة ،وتغي Òحدودهأ
م -ن خ Ó-ل رسش -م خ -ري -ط-ة شش-رق أاوسش-ط-ي-ة ج-دي-دة ،ك-أن ال-رئ-يسس
األمريكي السشأبق جورج بوشس حّدد معأŸهأ قبل سشنوات.
خ-ط-وة ب-أرزا ÊاŸدف-وع-ة ب-حسش-أب-أت شش-خصش-ي-ة وسش-ي-أسشية ضشّيفة
والتي –ّركهأ رغبته ا÷أﬁة ‘ الّزعأمة ودخول التأريخ من بأبه
الواسشع كمؤوسشسس أاول دولة كردية ،هي بكل تأكيد مقدمة لتنفيذ

ا÷زء الثأ Êمن اŸؤوامرة التي بدأات فصشولهأ بـ»الربيع الدموي»
وتنتهي بتفتيت الدول واإلجهأز عليهأ ،مرورا Ãأ أا◊قه «داعشس»
اإلرهأبي من دمأر وتهد ،Ëلنقف على سشأيكسس بيكو ثأنية وششرق
أاوسشط جديد ،تنمحي منه الدول العربية الوطنية الكÈى ،و–تل
مكأنهأ كيأنأت قومية مسشتقلة ،ول تبقى ‘ اÿريطة ا÷ديدة
حدة متمأسشكة غ Òدولة الحتÓل اإلسشرائيلي،
دولة واحدة مو ّ
“أمأ كمأ بقيت ‘ منأى عن فظأئع الربيع الدموي ،مأ يعكسس
ب -وضش -وح أان ال-ك-ي-أن الصش-ه-ي-و Êه-و م-ه-ن-دسس اسشÎات-ي-ج-ي-ة ت-دمÒ
وتفتيت الوطن العربي ،والدليل على ذلك أانه الوحيد الذي أابدى
تأييده لنفصشأل كردسشتأن العراق واسشتقÓله بدولته ،وهو للتذكÒ
يدّرب منذ سشنوات قوات البششمركة وّÁدهأ بألسشÓح.
بألتأكيد نحن ل نكششف سشرا عندمأ نؤوكد بأن إاسشرائيل تقف وراء
تقسشيم البلدان العربية ،فهي ومنذ اغتصشأبهأ أارضس فلسشط،Ú
جأهرت بأسشÎاتيجية “زيق الوطن العربي ونسشف وحدته ،وقد
أاعلنهأ «بن غوريون» صشراحة عندمأ قأل «نحن جزيرة صشغÒة ‘
ﬁيط عربي كب Òيجب تفتيته».
سشك Úالتقسشيم أاجهزت إاذن على العراق كمأ نحرت من قبل
السشودان ،والدور سشيكون لحقأ على دولة ثألثة ورابعة إا ¤أان
يتمّزق ا÷سشد العربي إا ¤كيأنأت صشغÒة تأئهة ‘ مهبّ ريأح
الطأمع ÚاŸتآأمرين...
وأامأم هذا الكأبوسس اŸرعب ،يجب على العرب أان يتجأوزوا
خÓفأتهم وحروبهم العبثية ليبعدوا ششبح التكألب اÿأرجي،
ويجهضشوا ﬁأولت تفتيت و“زيق بلدانهم “أمأ كمأ تفعل
أاوروبأ التي نراهأ تقف بأŸرصشأد وبألقوة لصشّد كل ﬁأولة
انفصشأل.

ب Úإيرإن ،كوريا
إلششمالية
وإلو’يات إŸتحدة

رفضض سسياسسة
اإلمÓءات
ولعب دور
«دركي العا»⁄
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

ف
الفلسسطينيون يسستعيدون وحدة الصس ّ
و ينشسـ ـ ـدون إاقـ ـ ـامة الدولـ ـ ـ ـ ـة

اأ’زمة الليبية..

اŸتغÒات الدولية ومÓمح ا◊ل

’مل من جديد أابوابه ‘ فلسسطÚ
شسّرع ا أ
م-ع-ل-ن-ا ب-داي-ة ال-ن-ه-اي-ة ’ن-قسسام ظّل لعقد
ك- - -ام- - -ل م- - -ن ال- - -زم - -ن ّÁزق ب - -خ - -ن - -ج - -ره
اŸسسمومالوحدة الوطنية ،وينسسف العمل
اŸشسÎك ال -ذي ت -اه ‘ صس -راع -ات داخ -ل-ي-ة
ه- -امشس- -ي- -ة أال- -هت ا÷م -ي -ع ع -ن ال -قضس -ي -ة
’رضس اÙت-ل-ة
ا÷وه -ري -ة وه -ي –ري -ر ا أ
وإاقامة الدولة اŸسستقلة.

ه -لك وف -د م -ن اÛلسس ا’ج -ت -م -اع -ي ل-ق-ب-ائ-ل
’سسبوع اŸاضسي ‘ ،حادث سس ،Òبعدما
ورفلة بليبيا ،نهاية ا أ
كان متجها للصسلح ب Úقبيلتي اŸشساشسية والقنطرار ‘ .الوقت ذاته،
كانت اŸعارك مسستعرة ب Úميلشسيا مسسلحة بصسÈاتة غرب البÓد
وأاخرى متورطة ‘ ا’Œار باŸهاجرين غ Òالشسرعي،Ú
وخلفت أازيد من  40قتي.Ó

حمزة ﬁصسول
هكذإ هو إلوضسع إلسسأئد ‘ ليبيأ ،هنأك من ي ّضسحي ‘ سسبيل
إŸصس-أ◊ة إل-دإخ-ل-ي-ة ب Úإل-ق-ب-أئ-ل وإŸدن إل-دإخ-ل-ي-ة ،وه-ن-ألك م-ن
يرهن أإمن وإسستقرإر إلبلد من أإجل مصسألح ضسيّقة كأأموإل إلهجرة
غ Òإلشسرعية وإلبÎول إŸسسروق ،بينمأ ’ تزإل إأ’طرإف إلسسيأسسية
وإأ’منية إلبأرزة ‘ إŸشسهد إلعأم تبحث عن أإرضسية توإفق للخروج
من إأ’زمة.
لقد بلغ إ’نقسسأم ب Úإلفرقأء إلليبي Úمدإه ،إإ ¤درجة جعلت وزير
خأرجية بريطأنيأ بوريسس جونسسون خÓل زيأرته إإ ¤ليبيأ أإوإخر
أإوت إŸأضسي يصسرح قأئ« Óعلى إلقأدة إلسسيأسسي ‘ Úليبيأ أإن
يضسعوإ خÓفأتهم إلسسيأسسية جأنبأ ،وأإن يفكروإ ‘ إŸصسلحة إلعليأ
لبلدهم».
ومع تعّدد إŸبأدرإت وإلهيئأت إلرإغبة ‘ إلظفر بصسيأغة إلوثيقة
إلنهأئية للتوإفق حول إıرج من إلنفق إلطويل ،وفق أإجندإت
معينة ،إسستطأعت إأ’· إŸتحدة Ãبعوثهأ إ÷ديد إإ ¤ليبيأ غسسأن
سسÓمة ،على مأ يبدو ،إسستعأدة وزنهأ كرإع رسسمي ورئيسسي للوسسأطة
إلدولية.
وشسرع سسÓمة ‘ تنفيذ خطة من  3مرإحل ،تنجز على مدإر 59
أإسسبوعأ (حوإ‹ سسنة) ،وتتّوج بأنتخأب رئيسس وبرŸأن للدولة من
قبل إلشسعب ،وخÓفأ Ÿأ كأن عليه إ◊أل ‘ إلسسنت Úإأ’خÒت،Ú
أإب -دت إأ’ط -رإف Œأوب -أ وسس Ó-سس -ة ‘ إل -ت -ع -أم -ل م -ع ه -ذه إÿط -ة
إأ’‡ية ،فهل بدأإت حوإجز إıرج من إأ’زمة تتفتت؟

إارهاق دو‹

كأن Áكن أإن ’ تخرج إأ’زمة إلليبية عند إند’عهأ سسنة  ،2011عن
إلنطأق إلسسيأسسي ،ولكنهأ –ّولت إإ ¤كأرثة أإمنية ‘ منطقة شسمأل
إإفريقيأ وإلسسأحل ،بعد إإصسدإر قرإر أإ‡ي أإعطى إلضسوء إأ’خضسر
◊لف إلنأتو للتدخل عسسكريأ ،بضسغط بريطأ - Êفرنسسي وتنفيذ
أإمريكي.
من هنأ ،يظهر جليأ ،أإن إŸسسؤوولية إلكÈى ‘ إلتسسوية تقع على
ع-أت-ق م-ن-ظ-م-ة إأ’· إŸت-ح-دة ك-إأط-أر دب-ل-وم-أسس-ي رف-ي-ع إŸسس-ت-وى
إ’صسÓح مأ أإفسسدته –ت ذريعة «مسسؤوولية حمأية إŸدني ،»Úبينمأ
يسستوجب على إأ’عضسأء إŸؤوثرين ‘ ›لسس إأ’من إلدو‹ ،إإيجأد
أإرضسية مÓئمة إ’نهأء سسعيهم ورإء إŸصسألح إ◊يوية إŸعروفة لكل
دولة منهم.
ولقد سسبق لوزير إÿأرجية ‘ حكومة إلوفأق إلوطني ،إلطأهر
سسيألة أإن صسّرح بأ÷زإئر إلعأصسمة ‘ آإخر إجتمأع Ûموعة دول
جوإر ليبيأ ‘ إلثأمن مأي إŸأضسي أإن «مسسأر إلتسسوية بسسيط ،لكن
إل-ت-دخÓ-ت إأ’ج-ن-ب-ي-ة وإل-ت-دخÓ-ت إإ’عÓ-م-ي-ة ج-ع-لت م-ن-ه م-ع-ق-دإ
وهجينأ».
وبعد كل هذه إلسسنوإت من إ◊رب وإÿرإب ،و–ول إلبÓد إإ¤
منطلق للقوإرب إŸعبئة بأŸهأجرين غ Òإلشسرعي’ ،Úحت ‘
إأ’فق رغبة لدى إلفأعل ‘ Úإلسسيأسسة إلدولية لطي صسفحة إأ’زمة
إلليبية ،ليسس شسعورإ بألذنب أإو «إلعأر» ،ولكن أ’ن إŸعضسÓت إلدولية
بدأإت تتجأوزهأ وتخرج عن إلسسيطرة.
·Ó
ونأقشس إÛتمع إلدو‹ ‘ إلدورة إأ’خÒة ،للجمعية إلعأمة ل أ
إŸتحدة ،مشسكÓت عويصسة ،وإإ ¤جأنب إأ’زمة إلليبية ،طرحت
مأأسسأة مسسلمي إلروهينغأ ،وإأ’زمة إلكورية إلتي تنذر بحرب نووية
وإأ’زمأت إلسسورية وإليمينة ،كلهأ مشسكÓت خطÒة شستّتت إ÷هود
إلدبلومأسسية للدول إلكÈى إلغأرقة ‘ حرب ضسروسس على إلنفوذ
وإلقوة فيمأ بينهأ.

التنافسس مع روسسيا

وإزدإد إلتنأفسس ب Úإلدول على شسكل إلدولة إلليبية إŸقبلة ،مع
إزديأد إŸبأدرإت إإ’قليمية وإلدولية ،وأإدى دخول روسسيأ على إÿط
إإ ¤تسسريع وتÒة ضسبط طريقة مÓئمة للخروج من إأ’زمة ،وسسمح
بحدوث توإزن ‘ إلقوة.
وحأولت إلدبلومأسسية إلروسسية ،أإن تسستدرك مأ رأإته خطأأ جسسيمأ
حينمأ  ⁄تعÎضس على قرإر ›لسس إأ’من إلذي سسمح للنأتو بقصسف
ليبيأ سسنة  ،2011وأإلقت بكل ثقلهأ للتأأث ‘ Òمسسأر إلتسسوية ،إأ’مر
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بعد عشسر سسنوات من ا’نقسسام

’· اŸتحدة اسستعادت دورها كراع رئيسسي للوسساطة
ا أ

«تعي Úحف Îوزيرإ للدفأع وقأئد للجيشس
إلذي سسّبب قلقأ بألغأ لوإشسنطن ولندن ،وعÈإ
إلليبي إŸوحد».
عن ذلك بشسكل علني.
وبألتزإمن مع تلك إلتسسريبأت ،زإر قأئد
وبدأإت موسسكو فرضس كلمتهأ ‘ إŸشسهد إلليبي،
إ÷يشس إلليبي نهأية إأ’سسبوع إŸأضسي كل
ب -أتصس-أ’ت م-ك-ث-ف-ة أإج-رت-ه-أ م-ع إŸشس Òخ-ل-ي-ف-ة
من إإيطأليأ إلتي كأنت ترفضس إلتعأمل معه
حف Îقأئد إ÷يشس إلليبي إلذي يتخذ من بنغأزي
نهأئيأ وكذلك فرنسسأ ،وطلب منه إ’لتزإم
شسرق ليبيأ مقرإ له ،أإتبعتهأ بلقأءإت مع رئيسس
ب -ع -دم إل -ل -ج -وء ’سس -ت-خ-دإم إل-ق-وة ‘ حّ-ل
إÛلسس إلرئأسسي ◊كومة إلوفأق إلوطني فأيز
إÓÿف -أت إل-دإخ-ل-ي-ة ،م-أ ف-ه-م ع-ل-ى أإن-ه-أ
إلسس -رإج ،عÈت م -ن خ Ó-ل -ه -أ ع -ن إسس -ت -ع-دإده-أ
م -وإف -ق -ة مسس -ب -ق -ة م -ن -ه-م-أ ع-ل-ى م-نصس-ب-ه
لتقد Ëإلدعم إلÓزم.
إŸسستقبلي ‘ هرم إلدولة شسريطة إحÎإم
وسسأرعت إلقوى إلغربية ‘ ،إلتوإصسل مع حفÎ
بعدمأ كأنت تتحف ّ
إŸؤوسسسسأت إلشسرعية.
ظ على إإدخأله ‘ إللعبة ،وكأن
وكأنت إلدول إلغربية ،تبدي ﬂأوفهأ من
ﬁطة لزيأرإت إلقأدة إأ’وروبي Úوإأ’مريكي،Ú
ق- -وة ح -ف Îوم -ن أإن يصس -ب -ح «دي -ك -ت -أت -ورإ
حيث إسستقبل وزرإء خأرجية فرنسسأ وبريطأنيأ
اŸبعوث ا’‡ي غسسان سسÓمة
عسسكريأ» ،لكنه حرصس ‘ أإك Ìمن منأسسبة
وسسف Òإلو’يأت إŸتحدة إأ’مريكية وعدد من
على إلتأأكيد من أإن شسرعيته مسستمدة من ›لسس إلنوإب إŸنتخب
قأدتهأ إأ’مني ‘ ،Úخطوة إ’بعأد إلتأأث Òإلروسسي قدر إŸسستطأع.
تتأبع إأ’نشسطة إلدبلومأسسية حول ليبيأ ‘ إأ’شسهر إلثÓثة إأ’خÒة ،مبديأ Œأوبأ مع دعوإت كأفة إلقوى إلدولية.
كشسف عن ›هود مكثف لÈيطأنيأ وفرنسسأ ،إللتأن لعبتأ إلدور ويكمن إلتحدي إلثأÿ Êطة سسÓمة ‘ ،تعبئة ﬂتلف إلقوى إلليبية
إأ’ك ‘ Èإإ’طأحة بألنظأم إلسسأبق وتدخل إلنأتو ،حيث إسستضسأفت ◊ضسور إŸؤو“ر إلوطني للمصسأ◊ة ،خأصسة بعد دعوته Ÿأ يسسمونه
إأ’و ¤قمة سسدإسسية ‘ لندن وإسستقبلت إلثأنية حف Îوإلسسرإج ‘ ليبيأ ،بأأنصسأر إلنظأم إلسسأبق ،ورغم إ’عÎإضسأت إلتي قد تظهر
Ÿرت ،Úوإنتهت بأجتمأع دو‹ حول ليبيأ على هأمشس إ÷معية إإ’ أإنه ’ Áكن إ◊ديث عن مصسأ◊ة دون شسموليتهأ كأفة مكونأت
 ·ÓإŸتحدة ،أإين عرضس إŸبعوث إأ’‡ي غسسأن سسÓمة إÛتمع إلليبي.
إلعأمة ل أ
وسسيكون أإمأم إلليبي Úسسنة كأملة للوصسول إإ ¤إنتخأبأت عأمة– ،ت
خطته بنأء على إلتوإزنأت إلتي –ّققت ب Úإلقوى إŸتنأفسسة.
وبأت من إŸسستبعد إآ’ن ،أإن “يل كفة إ◊ل إŸنتظر على إŸدى غطأء دسستور جديد ،وإلشسروع ‘ إإنهأء مظأهر غيأب إلدولة.
إلقريب إإ ¤قوة دولية وإحدة ،ولن تتمكن جهة معينة على فرضس
مضسمون خطة سسÓمة للحل ‘ ليبيا
وجهة نظر إإيديولوجية أإو مصسلحية على إلدولة إلليبية إŸقبلة.
ت -تضس -م -ن خ-ط-ة إأ’· إŸت-ح-دة ◊ل إأ’زم-ة إل-ل-ي-ب-ي-ة إل-ت-ي أإع-ل-ن-ه-أ
إŸب -ع -وث إأ’‡ي إإ ¤ل -ي -ب -ي-أ غسس-أن سسÓ-م-ة م-ؤوخ-رإ ع-دة م-رإح-ل،
مظلة واحدة
مأ قأله وزير خأرجية ليبيأ إلطأهر سسيألة عن إلتدخÓت إÿأرجية نوردهأ فيمأ يلي:
‘ إلشسأأن إلليبي ،أإكده إŸبعوث إأ’‡ي إإ ¤ليبيأ غسسأن سسÓمة
اŸرحلة اأ’و:¤
بعدمأ عّبر عن رفضسه إلشسديد ‘ حوإر لقنأة فرإنسس Ÿ ،24أ أإسسمأه تعديل إ’تفأق إلسسيأسسي إلليبي إŸوقع ‘ ديسسم ،2015 Èووفقأ
«بأŸبأدرإت إŸتنأفسسة».
للمأدة  12من هذإ إ’تفأق ،تعقد ‘ مكأتب بعثة إأ’· إŸتحدة
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وأ’ن إلصسرإع إلدو‹ ح
للدعم ‘ ليبيأ صسيأغة لوضسع هذه إلتعديÓت.
مسسدودإ ،فشسلت إأ’طرإف إŸؤوثرة ‘ إلفوز أإو إ’نفرإد بألرأإي
اŸرحلة الثانية:
Óروإح
وإلقرإر ،مأ ‚م عنه دوإمة من إلعنف إŸسستمر وإسستنزإف ل أ
وإأ’م -وإل وإ÷ه-ود إل-دب-ل-وم-أسس-ي-ة إلصس-أدق-ة ل-دول إ÷وإر ،وإرت-ف-أع بعد إŸؤو“ر ،يتع Úعلى ›لسس إلنوإب وهيئة صسيأغة مشسروع
إل -دسس-ت-ور إل-ع-م-ل بصس-ورة م-ت-وإزي-ة ،وإإيÓ-ء ›لسس إل-ن-وإب إأ’ول-وي-ة
معأنأة إŸوإطن Úإلليبي.Ú
إ’صس -دإر تشس -ري-ع إ’ج-رإء إسس-ت-ف-ت-أء دسس-ت-وري وإن-ت-خ-أب-أت ب-رŸأن-ي-ة
هذإ إلتنأفسس إÙتدم  ⁄يسستطع إŸبعوث إلدو‹ إلسسأبق مأرتن
ك -وب -ل -ر› ،أرإت -ه و’ إل -ت -أأث Òف -ي -ه ،وإت -خ -ذ م -ن م -وق -ع إل -ت-وإصس-ل ورئ-أسس-ي-ة ،وسس-ت-ك-ون إل-ف-رصس-ة م-ت-أح-ة أإم-أم ه-ي-ئ-ة صس-يأغة إلدسستور
إ’ج-ت-م-أع-ي «ت-وي »Îم-نصس-ة ل-ل-ع-م-ل ،ح-يث ي-ط-ل-ق م-نهأ تصسريحأت Ÿرإج -ع -ة وت -ن -ق -ي -ح ع -م-ل-ه-أ ،م-ع إأ’خ-ذ ‘ إ’ع-ت-ب-أر إÓŸح-ظ-أت
إإ’دإنة أ’عمأل إلعنف وإŸدح لكل تقأرب طفيف ،إأ’مر إلذي جعل وإ’قÎإحأت إلتي ُقّدمت أإثنأء إŸؤو“ر إلوطني.
إŸشس Òخليفة حف Îيرفضس إلتوإصسل معه قأئ« Óإ◊ديث مع كوبلر وأإن يكون إŸؤو“ر إلوطني –ت رعأية إأ’م Úإلعأم ،ويهدف إإ¤
فتح إلبأب أإمأم أإولئك إلذين ”ّ إسستبعأدهم ،وأإولئك إلذين هّمشسوإ
مضسيعة للوقت».
لكن حف Îإليوم ،يقول إإنه يتطّلع للقأء ثأن مع إŸبعوث إأ’‡ي أإنفسسهم ،وتلك إأ’طرإف إلتي –جم عن إ’نضسمأم إإ ¤إلعملية
إ÷ديد غسسأن سسÓمة لبحث إÿطة إلتي جأء بهأ ،مأ يعني أإن إلسسيأسسية.
تغيÒإت كثÒة حدثت ‘ إأ’شسهر إأ’خÒة أإبرزهأ عودة إ÷ميع إإ ¤ويجمع أإعضسأء ›لسس إلنوإب وإÛلسس إأ’على للدولة وغÒهم
م -ظ -ل -ة إأ’· إŸت -ح -دة إŸشس -رف-ة إل-وح-ي-دة ع-ل-ى مسس-أر إل-تسس-وي-ة ،كث‡ Òن “ثيلهم ضسعيف أإو غ‡ Òثل Úعلى إإ’طÓق ‘ هأتÚ
إل -ه -ي -ئ -ت ،Úوم -ن ث -م سس-ي-ج-ري خÓ-ل ه-ذإ إŸؤو“ر –دي-د أإعضس-أء
مسستعيدة بذلك وزنهأ كهيئة Áكن إ’طمئنأن لهأ.
إŸؤوسسسسأت إلتنفيذية إلتي أإعيد تشسكيلهأ ‘ إلبلد على أإسسأسس
خطة سسÓمة
توإفقي.
مأ يحسسب لوزير إلثقأفة إللبنأ Êإأ’سسبق ورئيسسة إلبعثة إأ’‡ية ومن ثم على إŸفوضسية إلوطنية إلعليأ لÓنتخأبأت أإن تسستعد لهذه
للدعم ‘ ليبيأ ،غسسأن سسÓمة ،أإنه إسستطأع صسيأغة منهجية عمل إأ’حدإث إ’نتخأبية ،وإإقأمة حوإر مع إ÷مأعأت إŸسسلحة بهدف
مضسبوطة إÙأور وإأ’طر إلزمنية Ÿسسأعدة إأ’طرإف إلليبية على إإدمأج أإفرإدهأ ‘ إلعملية إلسسيأسسية وإ◊يأة إŸدنية ،وأإن تكون
إÿروج من إأ’زمة.
هنأك مبأدرة لتوحيد إ÷يشس إلوطني.
وشس -رع م -ن -ذ أإسس -ب -وع ‘ إإ’شس-رإف ع-ل-ى ÷ن-ت-ي إ◊وإر إŸن-وط-ت-أن وإسستمرإر جهود إŸصسأ◊ة إÙلية وتكثيفهأ ،وإتخأد إإجرإءإت
بإأدخأل تغيÒإت على إ’تفأق إلسسيأسسي إŸوقع سسنة  ،2015وتّوجت حأسسمة Ÿعأ÷ة قضسية إلنأزح Úدإخليأ.
” إلتصسريح به لوسسأئل إإ’عÓم.
إ÷ولة إأ’و ¤بتفأهمأت ،حسسب مأ ّ
اŸرحلة اأ’خÒة:
وسستكون إ÷ولة إلثأنية منأسسبة للفصسل ‘ ،تركيبة إ÷هأز إلتنفيذي،
بقيأدة رئيسس وإحد Ûلسس رئأسسي ونأئب Úبدل تسسعة ،ورئيسس ‘ غضسون سسنة من إآ’ن ،يجب إلوصسول إإ ¤إŸرإحل إلنهأئية
للحكومة يعني بشسؤوون إŸوإطن ،Úبينمأ سستكون إ◊لقة إأ’صسعب للعملية إلسسيأسسية ،ويشسمل ذلك إإجرإء إسستفتأء لÓعتمأد إلدسستوري،
ويلي ذلك و‘ إإطأر إلدسستور ،إنتخأب رئيسس وبرŸأن ،ويكون نهأية
–ديد منصسب ومكأنة إŸشس Òخليفة حف.Î
ونقلت وسسأئل إإعÓمية دولية مؤوخرإ ،مأ وصسفته بتسسريبأت مفأدهأ إŸرحلة إ’نتقألية.
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فضسيلة دفوسس

اسستفتاء ا’نفصسال..
الدÁقراطية ‘ مواجهة
الدولة !
أام Úبلعمري
طفت إإ ¤إلسسطح مسسأألة إ◊ركأت إ’نفصسألية ›ددإ و
لكن هذه إŸرة يشسهد إلعأ ⁄حركأت إنفصسألية تعتمد
ع-ل-ى سس-ي-أسس-أت ن-أع-م-ة ت-ن-ب-ذ إل-ع-ن-ف و –سس-ن ت-وظيف
إل-دÁق-رإط-ي-ة لصس-أ◊ه-أ و تسس-ت-ع-م-ل-ه-أ ك-غ-ط-أء لتنظيم
إسستفتأءإتهأ وسسط متنأقضسة غ Òدسستوريتهأ بأعتبأرهأ
عملية غ Òقأنونية و لكن ‘ إلوقت نفسسه ’ تتنأفى مع
إŸمأرسسة إلدÁقرإطية ؟ على عكسس مأ كأنت عليه ‘
سستينيأت و سسبعينيأت إلقرن إŸأضسي أإين كأنت تقوم
برفع إلسسÓح ‘ وجه إ◊كومة إŸركزية للتعب Òعن
مطألبهأ إلسسيأسسية على غرإر حركة إلبأسسك ‘ إسسبأنيأ
و إ÷يشس إ÷مهوري إ’يرلندي إŸعروف إختصسأرإ بـ
«إيرإ» مع إŸملكة إŸتحدة ...إلخ.
نشسهد إليوم حألت Úتزإمنتأ ‘ تنظيم آإلية إ’سستفتأء و
هي إ◊ألة إلكردية ‘ إلعرإق و إلكأتألون ‘ إسسبأنيأ
فكÓهمأ ÷أأ إإ ¤فرضس سسيأسسة إأ’مر إلوإقع من خÓل
ت -ن -ظ -ي -م إسس -تشس -أرإت ح -ول إ’ن -فصس-أل وسس-ط رفضس و
–ذيرإت كل من بغدإد و مدريد ،فبينمأ إكتفت إأ’و¤
بألتحذير و إلوعيد منعت إلثأنية إلعملية بألقوة و بينهمأ
وجد إÛتمع إلدو‹ نفسسه أإمأم إمتحأن صسعب بل
معضسلة حقيقية و هي إإمأ إ’نتصسأر Ÿنطق إلدولة إلتي
تعت Èإلنوإة إأ’سسأسسية Ÿأ يسسمى بأÛتمع إلدو‹ و إإمأ
إلتسسليم بدÁقرإطية إإ’جرإء و بألتأ‹ إلقبول إلضسمني
بتفكيك هذه إلنوإة ؟
’ شسك أإن هنأك عوإمل مشسÎكة عديدة ب Úإإ’قليمÚ
‘ م-ق-دم-ت-ه-م-أ ه-و “ت-ع-ه-م-أ بصس-ي-غ-ة إ◊ك-م إل-ذإت-ي و
غنأهمأ بأŸوإرد إŸألية فإأقليم كتألونيأ يعت Èمن إغني
إŸنأطق ‘ إسسبأنيأ إإن  ⁄يكن إأ’غنى على إإ’طÓق
بفضسل مدإخيل إلسسيأحة و إلصسنأعة و منأفسسأت كرة
إلقدم إلتي –ولت بدورهأ إإ ¤صسنأعة حقيقية تدر
إÓŸي Òمن إليوروهأت على إإ’قليم  ،بينمأ يعتمد
إإقليم كردسستأن إلعرإق على إلنفط بشسكل رئيسسي ،هذإ
إلتشسأبه ب Úإإ’قليم Úمن حيث إŸوإرد إŸألية إنتج نوع
م -ن إل -ت -ط -أب -ق ف -ي -م -أ ي -خصس إŸط -ألب إل -ت-ي ي-رف-ع-ه-أ
إإ’قليمأن و إÈŸرإت و إ◊جج إلتي يقدمأنهأ كذريعة
ل Ó-سس -ت -ق Ó-ل ع -ن إ◊ك -وم -ة إŸرك -زي -ة و إل -ت -ي Áك -ن
تلخيصسهأ سسوء توزيع إلعوإئد من طرف هذه إ◊كومأت
و هو نوع من إ’حتجأج و إلرفضس لتحمل أإعبأء إأ’قأليم
إأ’خرى إلتي ترى إنه من حقهأ إ’سستفأدة من هذه
إŸدإخيل ‘ إإطأر إلدولة إأ’م –ت مÈر أإنهأ ملك
للمجموعة إلوطنية بأأ’سسأسس.
لن تقتصسر عوإقب إلنزعأت إ’نفصسألية على إلصسعيد
إ’قتصسأدي فقط و لكن على إ÷أنب إلسسيأسسي كذلك
بأعتبأرهأ مسسأر يهدد بأأ’سسأسس كيأن إلدولة إلقأئم على
فلسسفة إŸوإطنة إلتي –دد حقوق و وإجبأت (إإ’نسسأن
إŸوإطن) و تضسمن إلتوزيع إلعأدل للÌوة و هنأ فقط
نكون أإمأم دÁقرإطية حقيقية –فظ للجميع حقوقهم
و ليسس إلليÈإلية إلتي تطألبك بألتنأزل عن كل شسيء
ل -ت -ط -ل -بك م -نك ‘ إأ’خ Òإإ ¤ت -ق -د Ëإل -وط -ن ق-رب-أن-أ
لدÁقرإطية ليسست أإك Ìمن عنوإن جميل و وجه حسسن
يخفي بشسأعة وجههأ.

عشس -ر سس -ن -وإت ك -أم -ل -ة م ّ-رت ع-ل-ى إ’ن-قسس-أم
إلتأريخي ب Úحركتي فتح وحمأسس وإلذي وصسل
حّد إ’قتتأل وإلعدإء إلصسأرخ ،و رغم إÙأو’ت
إلعربية وإلدولية إ’نهأء إÓÿف ،فقد فشسلت
جميع جهود إŸصسأ◊ة إلوطنية ‘ Œأوز مأ
وقع ‘ أإعقأب إ’نتخأبأت إلفلسسطينية عأم
 ،2006وظلّ إلشسرخ يتوسّسع وبأت للفلسسطينيÚ
حكومت Úوإحدة ‘ رإم إلله وإلثأنية ‘ غزة ’
Œمعهمأ عÓقة و’ يحيطهمأ تفأهم ،إإ ¤أإن
–ّق- -قت إŸع- -ج- -زة ق- -ب -ل أإي -أم ب -ع -د أإن ‚حت
إل -وسس -أط -ة إŸصس -ري -ة ‘ ت -ذويب إ÷ل -ي -د ورأإب
إلصسدع ،و”ّ إإ’عÓن عن إإنهأء إ’نقسسأم من
خÓل بيأن أإصسدرته حركة حمأسس أإعلنت من
خÓله حّل إللجنة إإ’دإرية ‘ قطأع غّزة ووضسع
إلسس -ل -ط -ة ب Úأإي -دي ح -ك -وم-ة إل-وف-أق إل-وط-ن-ي،
ودع -وة ه -ذه إأ’خÒة ل -ل -ق -دوم إإ ¤ق -ط -أع غ-زة
Ÿمأرسسة مهأمهأ وإلقيأم بوإجبأتهأ فوًرإ ،فضسÓ
ع-ن إŸوإف-ق-ة ع-ل-ى إإج-رإء إ’ن-ت-خ-أب-أت إل-عأمة،
مؤوكدة إسستعدإدهأ للحوإر مع حركة فتح ،حول
آإل-ي-أت ت-ن-ف-ي-ذ إت-فأق  2011وم-ل-حقأته ،وتشسكيل
حكومة وحدة وطنية ‘ إإطأر حوإر تشسأرك فيه
إلفصسأئل إلفلسسطينية.

بداية اÓÿف

بعيدإ عن إلتبأين إأ’يديولوجي ب Úإ◊ركتÚ
إأ’برز ‘ فلسسط - Úإإذ لكل منهمأ أإفكأرهأ
وت -وج -ه -أت -ه-أ -ف-إأن إÓÿف إلسس-ي-أسس-ي ب-دأإ م-ع
إ’نتفأضسة إلفلسسطينية إأ’و ¤عأم  ،1987حيث
أإنشس-أأت ح-رك-ة ف-ت-ح «إل-ق-ي-أدة إل-وط-ن-ية إŸوحدة
إ’دإرة إلعمل إŸيدإ ÊلÓنتفأضسة» لكن حمأسس
إل- -ت- -ي ت- -أأسّس -سست م -ع ه -ذه إ’ن -ت -ف -أضس -ة رفضست
إ’نضسمأم إإليهأ وفضسلت إلعمل بشسكل منفصسل ثم
أإعلنت إنطÓقتهأ كمنأفسس قوى لفتح ،و‘ كثÒ
من إŸرإت لعبت دور إŸعأرضس إلشسرسس وحتى
إÿصسم إلكب Òلهأ ،وبدأإت دإئرة إÓÿف بÚ
إ÷أنب Úبأ’تسسأع مع إزديأد إلقأعدة إلشسعبية
◊ركة حمأسس ،وتعّمقت إلفجوة أإك Ìبعد توقيع
إتفأق أإوسسلو يوم  13سسبتم.1993 È
فمع توقيع إتفأقية إإعÓن إŸبأدئ حول ترتيبأت
إ◊ك-م إل-ذإت-ي إ’ن-ت-ق-أ‹ «أإوسس-ل-و» ب Úم-ن-ظ-م-ة
إل- -ت- -ح- -ري- -ر إل- -ف- -لسس- -ط -ي -ن -ي -ة ودول -ة إ’ح -ت Ó-ل
إإ’سسرإئيلي ،عأرضست حمأسس إ’تفأق و“ ّسسكت
ب -رفضس -ه -أ إ’عÎإف ب -إأسس-رإئ-ي-ل وحّ -ق-ه-أ ‘ أإي-ة
أإرإضس ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ،وأإك-دت “ ّسس-ك-هأ بأŸقأومة
’سستعأدة إ◊ّق إŸسسلوب.
وظ ّ- -ل إÓÿف ب - -ع - -د أإن تسس - -ل - -مت إلسس - -ل- -ط- -ة
إلفلسسطينية إ◊كم عأم  ،1994إإ ¤أإن جأءت
إنتفأضسة إأ’قصسى إلثأنية وإلتي دفعت إلطرفÚ
لÓتفأق وإ’–أد ‘ موإجهة إ’حتÓل.

الشسرخ الكبÒ

‘ خريف عأم ُ ،2004تو‘ إلزعيم إلرإحل يأسسر
عرفأت وخلفه على رأإسس إلسسلطة ﬁمود عبأسس
أإبو مأزن إلذي دعأ إإ ¤قيأدة وإحدة وسسÓح
شسرعي وإحد ،غ Òأإن حمأسس رفضست ورأإت أإن
إ’نسسحأب إإ’سسرإئيلي أإحأدي إ÷أنب من قطأع
غزة وشسمأل إلضسفة عأم  ،2005يؤوكد ب Óمأ يدع
›أ’ ل- -لشس ّك ق- -درة إŸق- -أوم- -ة ع- -ل- -ى إإ’‚أز،
وأإّك- -دت “ ّسس -ك -ه -أ بسس Ó-ح إŸق -أوم -ة وح -م -أي -ة
جهأزهأ إلعسسكري إŸعروف بكتأئب إلق ّسسأم.
ل- -ك- -ن رغ- -م ه -ذه إل -ث -وإبت وإŸوإق -ف ،أإع -ل -نت
ح -م -أسس ب -ع -د ذلك مشس -أرك -ت-ه-أ ‘ إ’ن-ت-خ-أب-أت
إÙل -ي-ة وإل-ب-ل-دي-ة وإل-تشس-ري-ع-ي-ة إل-ت-ي ج-رت ‘

ج-أن-في  ،2006وف -أزت ‘ إن -ت -خ -أب-أت إÛلسس
إلتشسريعي بحصسولهأ على  76مقعدإ ً من ›موع
م -ق -أع -د إلـم-ج-لسس إلـ  ،132م -ق -أب-ل  43مقعدإ
◊رك -ة ف-ت-ح ،وشسّ -ك-لت إ◊ك-وم-ة وح-ي-دة ب-ع-دم-أ
رفضست ح -رك-ة ف-ت-ح وب-ق-ي-ة إل-فصس-أئ-ل إ’ئ-تÓ-ف
معهأ ‘ حكومة وحدة وطنية.
ورفضست إ◊كومة إ÷ديدة إ’لتزإم بأ’تفأقيأت
إلتي وقعتهأ منظمة إلتحرير إلفلسسطينية Ãأ
ف- -ي -ه -أ إإ’ق -رإر بشس -روط إل -رب -أع -ي -ة وإ’عÎإف
بأتفأق أإوسسلو.
ونشسبت إشستبأكأت ب ÚإŸنتم Úلفتح وحمأسس،
مأ جعل قيأدإت إأ’سسرى إلفلسسطيني Úيطلقون
وثيقة للمصسأ◊ة سُسميت ’حقأ بوثيقة إأ’سسرى
إلتي ’قت ترحيبأ من جميع إأ’طرإف.
ورغ -م ع -ق -د م -ؤو“ر ل -ل -ح -وإر إل-وط-ن-ي ‘ م-أي
 ،2006ف -ق -د ظ ّ-ل إ’ن -قسس-أم ق-أئ-م-أ و ⁄ت-ت-و ّق-ف
إ’شستبأكأت إŸسسلحة ،وفشسلت وسسأطأت عديدة
‘ ت -ه -دئ -ة إأ’وضس -أع ،وب -ع -ده -أ ت-د ّخ-ل إل-ع-أه-ل
إلسس -ع -ودي إل -رإح -ل إŸلك ع -ب -د إل -ل -ه ب -ن ع -ب-د
إلعزيز ،ووقعت ‘ ينأير لعأم  2007إتفأقية مكة
ب Úفتح وحمأسس وإلتي تقضسي بتشسكيل حكومة
وحدة وطنية.

حكومتان لشسعب واحد

رغم تشسكيل إ◊كومة ،إإ’ أإن إلوضسع خرج عن
إلسسيطرة وإسستمرت إ’شستبأكأت إŸيدإنية بÚ
إلطرف ،Úوفشسلت كأفة ﬁأو’ت رأإب إلصسدع
ب Úإ◊ركت Úحتى فرضست حمأسس سسيطرتهأ
إŸطلقة على قطأع غزة ،وحّددت مهلة لعنأصسر
إأ’جهزة إأ’منية حتى مسسأء  15جوإن لعأم ،2007
لتسسليم أإسسلحتهم.
و‘ ظّ- -ل ه- -ذه إل -ت -ط -ورإت إÿطÒة ،ت -د ّخ -ل
إل -رئ -يسس أإب -و م -أزن م -ن رإم إل -ل -ه وأإع -ل -ن ح-أل-ة
إلطوإرئ وأإصسدر مرسسومًأ بإأقألة حكومة إلوحدة
إل -وط -ن -ي -ة ،وشس ّ -ك -ل ح-ك-وم-ة ج-دي-دة ‘ إلضس-ف-ة
إل-غ-رب-ي-ة ب-رئ-أسس-ة سسÓ-م ف-ي-أضس ،ب-ي-ن-م-أ رفضست
حركة حمأسس إ’عÎإف بقرإر إلرئيسس وأإعلنت
أإن حكومة إلوحدة برئأسسة إإسسمأعيل هنية قأئمة
وشسرعية وأإنهأ «سستمأرسس عملهأ ولن تتخلى عن
مسس-ؤوول-ي-أت-هأ» .وم- -ع شسّ- -ن ق- -وإت إ’ح -ت Ó-ل
إإ’سسرإئيلية حربهأ ضسد غزة عأم  ،2008عأد
إ◊ديث عن إŸصسأ◊ة وإإجرإء إ◊وإر إلوطني،
فعقد إجتمأع ‘ إلقأهرة ‘ بدإيأت عأم ،2009
إتفقت خÓله إلفصسأئل إلفلسسطينية على تشسكيل
خمسس ÷أن تنأقشس قضسأيأ إأ’من وإ’نتخأبأت
وم -ن -ظ -م -ة إل -ت -ح -ري -ر وإ◊ك -وم -ة إ’ن -ت -ق -أل -ي -ة
وإŸصسأ◊ة إÛتمعية وطلبت حمأسس إإجرإء
تعديÓت فتجّمدت إأ’وضسأع.

ﬁاو’ت فاشسلة للمصسا◊ة

ب- -ع- -ده- -أ ك- -أنت دمشس- -ق مسس -رح -أ ل -وإح -دة م -ن
ﬁط -أت إŸصس -أ◊ة إل -ف -أشس -ل-ة ،ل-ك-ن ‘ أإف-ري-ل
 ،2011أإي وسسط إلفوضسى إلتي خلقهأ إلربيع
إل-دم-وي ،وب-ع-د ت-ظ-أه-رإت ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة ت-طألب

شس -ه-ر سس-ب-ت-م ÈإŸأضس-ي ب-ح-م-أسس ت-ع-ل-ن تسس-ل-ي-م
إلسس- -ل- -ط- -ة ‘ غ -زة ◊ك -وم -ة إل -وف -أق إل -وط -ن -ي
Ÿمأرسسة مهأمهأ وإلقيأم بوإجبأتهأ فوًرإ ،فضسÓ
ع-ن إŸوإف-ق-ة ع-ل-ى إإج-رإء إ’ن-ت-خ-أب-أت إل-عأمة،
مؤوكدة إسستعدإدهأ للحوإر مع حركة فتح حول
آإل-ي-أت ت-ن-ف-ي-ذ إت-ف-أق إل-قأهرة  2011وملحقأته،
وتشسكيل حكومة وحدة وطنية ‘ إإطأر حوإر
تشسأرك فيه إلفصسأئل إلفلسسطينية.
ك
خطوة حمأسس إلتصسأ◊ية هي بدون أإدنى شس ّ
إÿطوة إلصسحيحة إلضسرورية لرأإب إلصسدع إلذي
زلزل أإركأن إلقضسية إلفلسسطينية إلتي هي ‘
أإمسس إ◊أجة وبشسكل إسستعجأ‹ ’لتفأف إلشسعب
ح -ول-ه-أ م-ن ج-دي-د وب-ق-وة ل-دف-ع-ه-أ ن-ح-و إ◊ل،
فيكفي مأ ضسأع من عهود وعقود ‘ خÓف
وصسرإع عبثي إŸسستفيد إلوحيد منه كأن و’زإل
إإسسرإئيل.

ملفات شسائكة بانتظار حكومة الوفاق

بإأنهأء إ’نقسسأم وّقع طرفأ إلنزإع ‘ إلقأهرة
على «وثيقة إلوفأق إلوطني للمصسأ◊ة وإإنهأء
إ’نقسسأم إلفلسسطيني» ،وإسستمرت إ’جتمأعأت
إلثنأئية ،إإ’ أإنهمأ إختلفأ ‘ إلÈنأمج إلسسيأسسي
◊كومة إلوحدة.
وعقدت حمأسس ‘ مأرسس  ،2014إجتمأعأت مع
‡ث-ل-ي م-ن-ظ-م-ة إل-ت-ح-ري-ر إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة إنتهت
بأإ’عÓن عن إتفأق إلشسأطئ إلذي قوبل بÎحيب
ك -ب Òوإل -ذي ن ّصس ع -ل -ى ب -دء مشس-أورإت تشس-ك-ي-ل
حكومة إلتوإفق إلوطني وإإ’عÓن عنهأ خÓل
خمسسة أإسسأبيع.

بعد أإن كأد إ÷ميع ييأأسس من أإن يرى نهأية
لÓ-ن-قسس-أم إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي ،ت-ف-أجأأ إلعأ ⁄منتصسف

@ رغم أإن إ’نقسسأم إلفلسسطيني ظهر جليأ ‘
صسيف عأم  ،2007فإأن جذوره تعود إإ ¤بدإيأت
إ’نتفأضسة إأ’و ¤أإوإخر عأم  ،1987و–ديدإ
مع نشسأأة حركة إŸقأومة إإ’سسÓمية (حمأسس).
@ ب - -دأإت دإئ- -رة إÓÿف ب Úف- -ت- -ح وح- -م- -أسس
ب -أ’تسس -أع م -ع إزدي -أد إل-ق-أع-دة إلشس-ع-ب-ي-ة ل-ه-ذه
إأ’خÒة وتعّمقت إلفجوة أإك Ìبعد توقيع إتفأق
أإوسسلو يوم  13سسبتم.1993È
@ ‘ عأم  1994ومع قيأم إلسسلطة إلفلسسطينية
وتسسلمهأ غزة وأإريحأ وبأقي إŸدن إلفلسسطينية
‘ فÎة ’حقة ،زإد إلشسرخ تعمقأ.
@ شس ّ -ك -ل إن -ط Ó-ق إن -ت -ف-أضس-ة إأ’قصس-ى ي-وم 28
سس -ب -ت-م 2000 Èم- -رح -ل -ة ج -دي -دة ،إإذ ت -وح -د
إل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي -ون ضس-د إ’ح-تÓ-ل ،وشس-رع-وإ ‘
حوإرإت دإخلية قأدتهأ مصسر وإنتهت بأتفأق
إلقأهرة ب Úإلفصسأئل ‘ مأرسس .2005
@ ‘ مطلع  ّ” ،2006تنظيم ثأ Êإنتخأبأت
تشس -ري -ع -ي -ة ف -لسس -ط-ي-ن-ي-ة ،وه-ي أإول إن-ت-خ-أب-أت
تشس -أرك ف -ي -ه -أ ح -م-أسس إل-ت-ي حّ -ق-قت م-ف-أج-أأة
بحصسد أإغلبية إŸقأعد ‘ إÛلسس إلتشسريعي،

وب -ع -د رفضس إل -فصس -أئ -ل إŸشس-أرك-ة ‘ ح-ك-وم-ة
ح -م -أسس ،شس -ك -لت إ◊رك -ة ح-ك-وم-ت-ه-أ ب-رئ-أسس-ة
إإسسمأعيل هنية وقد قوبلت بحصسأر إإسسرإئيلي
مشس ّ-دد ع -رق -ل ع -م -ل -ه -أ ،وÃح -أو’ت دإخ -ل-ي-ة
Óط- -أح- -ة ب- -ه- -أ م -ن خ Ó-ل سس -حب ك -ث Òم -ن
ل - -إ
صسÓحيأتهأ.
@ ‘ م - - - -أي  ،2006أإط -ل -قت ق -ي-أدإت إأ’سس-رى
إل-ف-لسس-ط-ي-ن-ي Úوث-ي-ق-ة للمصسأ◊ة سسميت ’حقأ
بوثيقة إأ’سسرى إلتي ’قت ترحيبأ من جميع
إأ’ط -رإف ،وع -ل -ى أإث -ره -أ ُع -ق-د م-ؤو“ر إ◊وإر
إل -وط-ن-ي ي-وم  25م -أي  ،2006وم - -ع ذلك ظ ّ- -ل
إ’ن -قسس -أم ق -أئ -م -أ و ⁄ت -ت -وق -ف إ’شس -ت -ب -أك -أت
إŸسسلحة ،وفشسلت وسسأطأت عديدة ‘ تهدئة
إأ’وضسأع.
@ حسسب إإحصسأئية أإعدتهأ إلهيئة إلفلسسطينية
إŸسس-ت-ق-ل-ة ◊ق-وق إŸوإط-ن ،ف-ق-د ق-ت-ل ن-ت-يجة
إ’نفÓت إأ’مني خÓل إلفÎة إÎŸإوحة بÚ
ج-أن-ف-ي ون-وف-م ،2006 Èن- -ح -و  322فلسسطينيأ
منهم  ‘ 236قطأع غزة و ‘ 86إلضسفة إلغربية.
@ ب -أدرت إلسس -ع -ودي -ة إإ ¤دع -وة ح -رك -ت-ي ف-ت-ح
وح-م-أسس ل-ل-ت-ح-أور ،ووق-عت إ◊رك-ت-أن ع-ل-ى مأ

تسسلسسل زمني لÓنقسسام

لكن إأ’مر  ⁄ينجح أإيضسأ ،فلم تتسسلم إ◊كومة
إلتي شسكلت بعد إتفأق إلشسأطئ إ◊كم ‘ غزة،
وظّلت ﬁأو’ت رأإب إلصسدع متوإصسلة لكن دون
Óمر إلوإقع برغم
نتيجة ،و ⁄تسستسسلم حمأسس ل أ
إلعقوبأت إلتي فرضسهأ إلرئيسس ﬁمود عبأسس،
إلذي إتخذ عدة قرإرإت ضسد غزة منهأ تخفيضس
إل- -روإتب وإإج- -رإءإت أإخ- -رى ضس- -د إل- -ل- -ج -ن -ة ‘
إلقطأع.

اأ’مل يتحّقق

وصسل رئيسس إلوزرإء إلفلسسطيني رإمي إ◊مد
إلله أإمسس إأ’ول إإ ¤قطأع غزة لبحث إŸصسأ◊ة
إل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة م-ع ح-رك-ة إŸق-أوم-ة إإ’سسÓ-م-ي-ة
(حمأسس) ،وذلك ‘ خطوة Œسسد أإول تقأرب
فعلي ب Úحركتي إلتحرير إلوطني إلفلسسطيني
(فتح) وحمأسس بعد إنقسسأم وخÓفأت ،وتوإجه
هذه إÿطوة عدة قضسأيأ شسأئكة بينهأ إŸلف
إأ’مني وملف موظفي إلقطأع.
وم -ن إل -قضس -أي -أ إلشس -أئ -ك-ة إŸع-ل-ق-ة ب-ع-د إŸل-ف
إأ’مني وسسÓح إŸقأومة ،مصس Òعشسرإت آإ’ف
من إŸوظف Úإلذين و ّ
ظفتهم حمأسس ‘ غزة ‘
عأم  ،2007عقب سسيطرتهأ على إلقطأع وكيف
سستتعأمل معهم حكومة إلوفأق.
ب -أت ي -ع -رف بـ»إت-ف-أق م-ك-ة» ‘ ف-ي-ف-ري،2007
وشسكلت إلفصسأئل حكومة وحدة وطنية ،لكن
ب -ع -د أإسس -أب -ي-ع ق-ل-ي-ل-ة ّŒددت إ’شس-ت-ب-أك-أت بÚ
مسسلحي فتح وحمأسس ،وهو مأ إنتهى بسسيطرة
ح -م -أسس ع -ل-ى ق-ط-أع غ-زة ،ل-ي-ت-حّ-ول إ’ن-قسس-أم
إلسسيأسسي إإ ¤إنقسسأم جغرإ‘ يوم  14جوإن
.2007
@ ‘ رإم إل -ل -ه أإع -ل -ن إل -رئ -يسس إل -ف -لسس -ط-ي-ن-ي
ﬁمود عبأسس إإقألة حكومة إإسسمأعيل هنية،
وكلف سسÓم فيأضس بتشسكيل حكومة جديدة،
وإسستمرت إأ’مور بحكومت Úوإحدة ‘ إلضسفة
وأإخرى ‘ غزة.
@ مع إند’ع إلربيع إلدموي مطلع عأم ،2011
وفشسل خيأر إŸفأوضسأت مع إإسسرإئيل ،إرتفعت
›ددإ أإصسوإت إلشسبأب إلفلسسطيني ليطألبوإ
بإأنهأء إ’نقسسأم وإلعودة للوحدة إلوطنية.
@ سسجلت عدة ﬁأو’ت للوسسأطة ب Úفتح و
حمأسس لكنهأ فشسلت ،ومؤوخرإ عأد إ◊رإك إإ¤
ملف إŸصسأ◊ة ،ووفقت إلوسسأطة إŸصسرية ‘
إإقنأع حمأسس بتسسليم إلسسلطة ◊كومة إلوفأق
إلتي عقدت أإمسس إجتمأعأ ‘ إلقطأع.
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الششعب

ب Úإايران ،كوريا الششمالية والو’يات اŸتحدة

رفضض سسياسسة اإلمÓءات ولعب دور «دركي العا»⁄

’مريكية جّراء التقدم الهائل ‘ الصشناعة النووية ⁄ ،يرق تلك البلدان التي
تواجه إايران وكوريا الششمالية ضشغطا دوليا غ Òمسشبوق بقيادة الو’يات اŸتحدة ا أ
تطالبها بالتوقف الفوري عن اŸضشي قدما ‘ –قيق اŸزيد من النجاحات ‘ التحكم الدقيق ‘ تكنولوجيات هذا القطاع ا◊يوي.
جمال أاوكيلي
واختارت اإلدارة األمريكية إاسسÎتيجية التوازي ‘ ﬂاطبة
إايران وكوريا الشسمالية مسستعملة اŸرونة مع األو ¤والتشسّدد
مع الثانية إا ¤درجة التÓسسنات ب Úالزعيم الكوري الشسما‹
والرئيسض ترامب.
وهذا ‘ حّد ذاته دليل واضسح على أان النزاع أاعمق ‡ا
نتصسوره عندما يسسعى البعضض إاŒ ¤ريد بلدين من حقيهما
‘ امتÓك ناصسية العلم ،وإاعادة عّددها إا ¤نقطة الصسفر،
ذلك ما ترفضسه رفضسا مطلقا وحتى إان تطلّب األمر الدخول
‘ مواجهات علنية وهذا ما هو السسائد ‘ كوريا الشسمالية
‘ ح Úأان إايران تسستند إا ¤التفاق اÈŸم مع اÛموعة
الغربية ‘ تعاملها معهم عندما تثار ثائرة هذه األطراف
وتصسل إا ¤نقطة التشسبّع.

مؤؤشسرات التنصسل

اŸرونة مع إايران تعني بذلك أان ا◊ديث ل يتجاوز مضسمون
مواد التفاق ،هل احÎمت أام Î– ⁄م؟ وتأاتي دائما عندما
تشسعر إاسسرائيل بالقلق بالوجود اإليرا ‘ Êسسوريا والنشساط
ا◊ربي ◊زب الله ففي كل مرة تقصسف موقعا تعتقد بأانه
ورشسة لصسناعة الصسواريخ.
لبد وأان يأاتي الضسغط من جهة أاخرى وليسض ‘ هذا السسياق
أاحسسن من اللعب ‘ أارضسية التفاق النووي لتوقيف كل ما
ي -ق -وم ب -ه ذلك ‘ اŸن -ط -ق -ة وق -د وصس -ف ت -رامب ا◊ضس -ور
اإلي-را Êه-ن-اك ب-أاوصس-اف ل ت-ل-ي-ق ،مسس-ت-ع-م Ó-مصس-ط-ل-حات
جارحة كاإلجرام… وهو يطلق العنان لكÓمه ضسدها تفاجأا
فيما بعد بصساروخ باليسستي «خورمشساه» وهي رسسالة واضسحة
اŸع -ا ⁄إا ¤ه -ؤولء م -ن أاج -ل ال -ك ّ-ف ع -ن ه -ذه اŸم-ارسس-ات
والبقاء ‘ إاطار التفاق.
الرئيسض األمريكي يريد التخلي عنه ،ورفع يديه عن كل
ال -ت -زام ب -ع -د أان ات -ه -م اإلي -ران-ي Úب-ع-دم احÎام-ه ،وي-ن-ت-ظ-ر
منتصسف أاكتوبر للكشسف عن موقفه منه ،وهو بذلك يريد
إاداج إايران ضسمن دائرة السستهداف مسستقب ،Óبعد أان ما فتئ
ي -لصس -ق ب -ه -ا ك -ل ال -ولي -ات اŸت -ع-ل-ق-ة ب-اإلره-اب ،وي-ع-تÈه-ا
اŸسس -ؤوول -ة ع -م -ا ي -ج-ري ‘ سس-وري-ا واÿل-ي-ج وال-ع-راق ،وك-ل
التحاليل تؤوكد أان اŸواجهة سستكون مفتوحة ب Úالبلدين
ع- -قب م- -رح- -ل- -ة داعشض ‘ بÓ- -د ال- -راف- -دي -ن ..ب -ع -د ت -أاك -د
األم -ري -ك -ي Úب -ال -ت -غ -ل -غ -ل اإلي-را ‘ Êع-م-ق ال-ق-رار اÿاصض
Ãكافحة اإلرهاب وعجزهم ‘ التصسدي له ،وعرقلة أاي
مبادرة أامريكية.
هذه األحادية األمريكية ‘ الطرح ل تلقى اإلجماع ‘
الوسسط األوروبي الذي يتحّفظ عما يصسدر عن ترامب..
فقد طالبوا بالÎيث وعدم الÎسسع ‘ إابداء أاي موقف حاسسم
Œاه التفاق› ،ددين الدعوة إا ¤إايران قصسد اللتزام Ãا
ورد ‘ تلك الوثيقة .ففرنسسا اقÎحت بأان يكون أاي تعديل
بعد  ،٢٠٢5وهذا ما يعني بأانه من السسابق آلوانه أاخذ أاي
قرار فاصسل هذا من وجهة ثانية يت ّضسح جليا بأان ما قاله
الفرنسسيون مبني على معلومات وليسض أامزجة كما هو ا◊ال
Óمريكي ،Úوالتاريخ اÙدد هو Ãثابة امتحان
بالنسسبة ل أ
إليران ..بوضسع إالتزاماتها على اÙك...
والدول األوروبية اŸوقعة مع إايران ل تخلط التفاق مع
السسياسسة اÿارجية اإليرانية ،ذلك شسأان آاخر إا‰ا انشسغالها
ما مدى احÎام ﬁتواه ،وعدم بلوغ سسقف انتاج القنبلة
النووية وغÒها من مراح التخصسيب.
والتوجه القادم للوليات اŸتحدة هو إاضسغاف إايران قدر

اŸسس -ت -ط-اع ب-إاب-ع-اد ن-ف-وذه-ا ع-ن سس-وري-ا واÿل-ي-ج وال-ع-راق،
ويظهر هذا جليا ‘ أاحاديث ترامب اŸتعّددة ،الذي ل يفرق
أابدا ب Úالنووي اإليرا Êوتلك اÛالت ا◊يوية لهذا البلد
‘ الشسرق األوسسط ومنطقة اÿليج.
وّÁه -د ت -رامب ل -ه -ذه اŸرح -ل -ة ب -أاسس -ل-وب ال-ت-دّرج ،وإاع-داد
األرضسية لذلك وفق Œريد نفسسه من كل ارتباط يكّبل عمله
وهذا ما نسسجله اليوم ألن كبار األمني ‘ Úالبنتاغون أابلغوه
بأان مرحلة ما بعد داعشض بدأات ‘ العراق وسسوريا وهي
لصس -ال -ح إاي -ران ،ف -م -ا ع-ل-ى ال-ولي-ات اŸت-ح-دة إال اسسÎج-اع
اŸبادرة وهذا بالتشسويشض على القيادة اإليرانية ‘ فضساء
آاخر يتجلى ‘ النووي اليوم.
واإليرانيون يعلمون ذلك علما يقينا إال أان العنصسر األمريكي
لن يكون له تأاث ‘ Òسسوريا والعراق.

التضسييق غ ÒاÈŸر

ـ التشسدد مع كوريا الشسمالية :بسسرعة الÈق انتقل اŸلف
ال -ن -ووي ل -ه -ذا ال-ب-ل-د إا› ¤لسض األم-ن ب-ح-ث-ا ع-ن ع-ق-وب-ات
صس-ارم-ة ،م-ن-ه-ا تضس-ي-ي-ق اÿن-اق ع-ل-ى ه-ذا ال-ب-ل-د اق-تصس-ادي-ا
وŒويع شسعبه ،وهناك من طالب بغلق صسفارة ذلك البلد
وتوقيف بعضض الصسادرات ،وغÒها من اإلجراءات الظاŸة،
التي ل عÓقة لها Ãا يحدث ،كون كوريا الشسمالية ُ ⁄تلحق
الضسرر بأاي بلد حتى الوليات اŸتحدة أاو جارتها ا÷نوبية
أاو اليابان أاو الصس Úأاو روسسيا.
كل ما ‘ األمر أان هذا البلد بصسّدد تطوير ترسسانته النووية،
غ Òأان أامريكا  ⁄ترضض بذلك ،كيف وصسل هؤولء إا ¤هذا
اŸسستوى؟ وهم يعانون من «األزمات» حسسب وسسائل اإلعÓم
الغربية ،هذا ما حّز ‘ نفسسية ترامب الذي فتح جبهة
م -ع -اداة ال -رئ -يسض الشس -اب ال-ك-وري الشس-م-ا‹ ،ب-إاطÓ-ق ع-ل-ي-ه
أاوصساف غ Òمناسسبة كـ
«ال -رج -ل الصس -اروخ» أاو «الشس -خصض اÛن -ون» وك -ل-م-ا –ّدث
ترامب يطلق الكوريون الشسمالي Úصساروخا كرد عليه.
وما تزال العقوبات تنزل على الكوري Úبشسكل متواصسل ‘
›لسض األمن ضسد أاي كيان يتعامل مع هذا البلد ،فهل هذا
هو ا◊ل؟ ل نعتقد ذلك أابدا من باب أان هناك دول ارتأات
ب -أان ي -ك -ون ا◊وار ه -و اÿي -ار ال -وح -ي-د ،ألن-ه-اء م-ا تسس-م-ي-ه
بالتهديد النووي وهذا ما تعمل عليه روسسيا والصس Úوفرنسسا،
ألن الهدف اŸتوخى من ذلك هو اإلتيارن بكوريا الشسمالية

من أاجل التوقيع على اتفاق كما كان الشسأان بالنسسبة إليران،
ويخشسون هؤولء تكبيل أانفسسهم بجرة قلم قد تؤودي بهم إا¤
تدم Òكل قدراتهم النووية ،و–ل البواخر األمريكية وغÒها
Ãوانئهم باسسم األ· اŸتحدة لنقلها إا ¤أاماكن أاخرى ..هذا
ما يقلق اŸسسؤوول Úالكوري Úالشسمالي Úحاليا ،ويجعلهم أاكÌ
تصسلبا ‘ أاي اقÎاح يصسنعه األمريكيون.
وبالرغم من ذلك ،فإان ا÷ميع يراهن على الوقت ،لعّل
وعسسى تصسدر بوادر إايجابية عن كوريا الشسمالية للشسروع ‘
هذا اŸسسعى التفاوضسي.
وم -ا ت -زال الصس -ور ع -ال -ق-ة ‘ ذه-ن ا÷م-ي-ع ،ع-ن-دم-ا اب-ت-دع
األمريكيون أاكذوبة «سسÓح الدمار الشسامل» ‘ العراق وكيف
ب -ع -ث -وا Ãغ -تشس Úاتضس -ح -وا ف -ي -م -ا ب -ع -د ب -أان -ه -م ج -واسس-يسض
إاسس- -رائ- -ل- -ي- -ون دخ -ل -وا إا ¤غ -اي -ة م -راك -ز ال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي
والتكنولوجي منها جامعة «اŸسستنصسرية» وأاخذوا ما بدا لهم
خفيفا وثمينا من ملفات وثائق وصسور هل هذا هو التفتيشض؟
–ت رعاية اŸنتظم الدو‹ ..وعشسنا نفسض السسيناريو ‘
ليبيا عندما تقّرر تفكيك العديد من العتاد النووي ونقله
خارج ليبيا ،حتى سسوريا أازالت ﬂزوناتها الكيمياوية.
هكذا يسس Òكبار هذا العا– ..⁄ركهم مصسا◊هم الضسيقة أاو
يسسعون ◊ماية كيانات أاخرى مثل إاسسرائيل حتى وإان تطلّب
األمر إاقامة الدنيا وهذا ما يحدث ‘ قضسايا إايران وكوريا
الشس -م-ال-ي-ة ب-ال-رغ-م م-ن أان ال-رئ-يسض ال-ك-وري ا÷ن-وب-ي أاب-دى
اسستعداده إلجراء حوار مباشسر مع كوريا الشسمالية Ãجرد أان
اسستلم مهامه مؤوخرا.
هذا النهج السسلمي هو الذي يجب أان يسسود ‘ مثل هذه
اŸل-ف-ات الشس-ائ-ك-ة ب-دل م-ن م-ن-ط-ق ال-تصس-ع-ي-د ،ال-ذي سسّجل
مؤوخرا ب Úهذه األطراف ..كاد أان يؤودي إا ¤اندلع حرب ‘
شسبه ا÷زيرة الكورية لول صسوت العقل الذي حّل ﬁل تلك
القÓقل.
وح -ال -ي -ا ،ف -إان ا÷م -ي -ع ي-ب-حث ع-ن ال-ق-ن-وات الÓ-ئ-ق-ة ال-ت-ي
بإامكانها أان تتوصّسل إا ¤إاقناع اŸعني Úبا÷لوسض إا ¤مائدة
مسستديرة لطرح اŸسستجدات الراهنة ،حتى وإان ظهر بأان
اŸوضسوع صسعب الهضسم من قبل الكوري Úالشسمالي Úالذين
يشسÎطون رفع كل العقوبات عنهم إان أاراد هؤولء إادراجهم ‘
هذا اŸسسعى ..وإا ¤حّد اليوم ،فإان الشسروط Œ ⁄تمع بل
تتطّلب اŸزيد من الوقت إلنضساج هذه الفكرة التي  ⁄يعتد
عليها الكوريون الشسماليون.

السساحل ..
رهان خاسسر لÓإرهابيÚ
ي -تسس -اءل اŸت -ت -ب -ع -ون ل -لشس -أان األم -ن -ي ع -ن مسس -ت -ق-ر
اŸسسلح Úالذين يطردون من سسوريا والعراق ومناطق
أاخرى التي تشسهد قÓقل داخلية ،جراء ما يسسمى
«ب -ال -ث -ورات» أاو ال -ن -زاع -ات ال -دم -وي -ة ال -ن -اج-م-ة ع-ن
ﬁاولت اإلسستيÓء على السسلطة ؟.
م- -ا يسسّ- -ج- -ل خÓ- -ل الشس- -روع ‘ اسس- -ت -ع -ادة اŸوصس -ل
والقصسف الروسسي ÷لب تبني إاسسÎاتيجية من قبل
هذه ا÷ماعات تتمثل ‘ «النسسحاب» مقابل تفادي
اÿسسائر ‘ األرواح بشسكل مكثف فأاين ذهب هؤولء؟
وهل هم بصسدد إاعادة اإلنتشسار أاو تنظيم أانفسسهم،
بإايعاز من قادتهم؟.
Óسسف سسمح
األسسلوب الذي يتبعه هؤولء ‘ قتالهم ل أ
لهم بإايجاد ﬂرج لهم كلما حوصسروا وهذا باŸطالبة
باÿروج من أاوكارهم ،واللتحاق بأاماكن آامنة ،مقابل
إاطÓق األسسرى وتسسليم ا÷ثث كان آاخرها القافلة
جة إا« ¤البوكمال» ثم اعÎضض سسÒها
التي كانت متو ّ
«التحالف» الدو‹.
هذه التحركات التكتيكية ا◊ربية لن تغيب عن أاعÚ
أاحد بل هي ﬁل متابعة دقيقة وعن كثب من قبل كل
البلدان اŸوجودة ‘ حسسابات أاجندة هؤولء ،التي
تعمل كل ما ‘ وسسعها قصسد منع هؤولء اللتحاق
بالوجهة اّÙددة لهم.
لذلك ،فإان منطقة السساحل تعّد رهانا خاسسرا لهم إان
أارادو اÛيء إاليها ع‡ Èرات سسرية يأاتون ‘ زي
مد Êل يثÒون أاي شسبهة حتى يصسلون إا ¤مبتغاهم ثم
يباشسرون مهامهم القذرة ‘ ،إابادة الناسض «بالوكالة»
بلباسض عسسكري.
وإان كانت هذه «الرحلة» تبدو مسستحيلة لدى البعضض،
غ Òأان ما يخطّطه هؤولء ل يعرف شسيئا يحمل تلك
الصسفة إاذا ما اسستندنا إا ¤رؤويتهم ‘ زعزعة اسستقرار
هذه اŸنطقة ،واŸراد –ويلها إا ¤قاعدة خلفية
«لسسÎاحة ﬁاربيهم».
وكل الحتمالت أاو الفرضسيات القائمة على توافد
هذه ا÷ماعات على اŸناطق اآلمنة ،غ Òمسستبعدة
وع-ل-ي-ن-ا إادراج-ه-ا ضس-م-ن ال-ع-م-ل اإلسس-ت-ب-اق-ي ،الذي ل
يÎك ال- -ف -رصس -ة ل -ه -ؤولء م -ن أاج -ل اإلسس -ت -ق -رار ه -ن -ا
وهناك..أاو ﬁاولة بناء قوة عدائية كما كان حالها ‘
ا÷ه - -ات ال - -ت - -ي ك - -انت مسس - -رح - -ا ل- -ت- -لك األح- -داث
اŸأاسساوية ..ألن جّل ا÷ماعات اإلرهابية تتشسّكل من
«سسرايا أاجنبية» طلبت منها قيادتها أان ل تبقى ‘
سسوريا والعراق وهذا بالبحث عن مÓذ ‘ ما تسسميه بـ
«الوليات» األخرى.
ولب -د م -ن ال -ت -أاك -ي -د ه -ن -ا أان األرق-ام ال-ت-ي ت-قّ-دم-ه-ا
ال - -ولي - -ات اŸت- -ح- -دة وروسس- -ي- -ا ع- -ن ب- -ق- -اي- -ا داعشض
” القضساء عليه (أاك Ìمن
وا÷ماعات األخرى وما ّ
 ‘ ٨٠٠ثÓ- -ث- -ة أاي- -ام) ،ت- -ط- -رح اŸزي- -د م- -ن ن -ق -اط
السستفهام عن كل هذه األعداد الهائلة من اّ ŸسسلحÚ
وعن الذي يدفعونهم إا ¤نقاط أاخرى.
جمال أاوكيلي

ثقافة
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الموافق لـ  1٣محرم 14٣9هـ

تنظمـــه مكتبــة أŸطالعة ألعمومية ألرئيسضية لو’ية تيارت

ترويج اŸكتبة العمومية للمنتج الأدب ـ ـي ‘ ملتقـ ـى وطنـ ـي
تنظم مكتبة أŸطالعة ألعمومية ألرئيسضية لو’ية تيارت ،يومي  28و 29نوفم ÈأŸقبل ،ملتقى وطنيا حول «مكتبات
’دبي ألوطني» .يرمي أŸلتقى إأ ¤تسضليط ألضضوء على ما تقدمه
أŸطالعة ألعمومية ودورها ‘ ألÎويج للمنتج أ أ
’دبي أ÷زأئري من
’دبي ألوطني ،و“ك Úألكتاب أ أ
مكتبات أŸطالعة ألعمومية ‘ أ÷زأئر من خدمة للمنتوج أ أ
أ’نتشضار وألوصضول إأ ¤ألقارئ.

أاسشامة إافراح
يصشبو ملتقى «مكتبات اŸطالعة العمومية
ودوره - -ا ‘ الÎوي- -ج ل- -ل- -م- -ن- -ت- -ج اأ’دب- -ي
الوطني» ،من خÓل مواد بحثية أاكادÁية
رصش-ي-ن-ة ي-ق-دم-ه-ا اŸششاركون،إا« ¤تسشليط
الضشوء على ما تقدمه مكتبات اŸطالعة
العمومية ‘ ا÷زائر من خدمة للمنتوج
اأ’دب -ي ال -وط -ن -ي» ،وك -ذا ل -ل-ك-اتب اأ’دب-ي
ا÷زائ -ري م-ن أاج-ل «ا’ن-تشش-ار وال-وصش-ول
إا ¤القارئ لهذا اŸنتوج والÎويج للثقافة
ا÷زائرية على العموم».
وتختلف أانواع اŸكتبات باختÓف الفئة
التي تتوجه إاليها ،فعلى سشبيل اŸثال ‚د
اŸكتبات اŸدرسشية تخدم فئة التÓميذ
اŸت -م -درسش Úب -ت -لك اŸؤوسشسش -ة الÎب -وي -ة
واأ’سشاتذة وطاقم العمل بها ،أاما اŸكتبة
ا÷امعية فتقدم خدماتها لكامل اأ’سشرة
ا÷ام -ع -ي-ة م-ن أاسش-ات-ذة وط-ل-ب-ة وب-اح-ث،Ú
وك- -ذلك ا◊ال ب- -ال -نسش -ب -ة إا ¤اŸك -ت -ب -ات
اŸت -خصشصش -ة ال -ت -ي ت -ك -ون ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸؤوسشسشات.
أاما اŸكتبات الرئيسشية للمطالعة العمومية
فهي موجهة ıتلف ششرائح اÛتمع
مهما كان مسشتواها الثقا‘ أاو العلمي أاو
اأ’ك- -ادÁي ،وا÷زائ- -ر ب- -ط- -ب -ي -ع -ة ا◊ال
«سشعت ‘ السشنوات القليلة السشابقة إا¤
تكريسض ثقافة اŸكتبة من خÓل العديد
من اŸبادرات التي تبذلها الدولة كإاصشدار
القوان Úأاو التششريعات التي تنظمها» ،وقد
تضش -م -ن ال -ق -ان -ون اأ’سش -اسش -ي ل -ل-م-ك-ت-ب-ات
ال -رئ -يسش -ي -ة ل -ل -م -ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-واد
تششريعية تهدف إا–« ¤ديد ششروط إانششاء
وتسشي Òهذا النوع من اŸكتبات واŸهام
اŸوكلة لها ،إاذ ينوه إا ¤ضشرورة مسشاهمة

ه -ذه اŸك -ت -ب -ات ‘ نشش -ر ث-ق-اف-ة ال-ق-راءة
واŸط -ال -ع -ة م -ن خ Ó-ل ت -وف Òاأ’رصش -دة
الوثائقية واÿدمات اıتلفة اŸرتبطة
باŸطالعة العمومية –ت تصشرف ﬂتلف
رواد ومسشتخدمي اŸكتبة ،باإ’ضشافة إا¤
ت-خصش-يصض فضش-اءات ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ıت-لف
الششرائح ا’جتماعية».
وخ -دم -ة ل -ه -ذا اŸوضش-وع ،ح-دد م-ن-ظ-م-و
اŸلتقى ›موعة ﬁاور ،أاولها التعريف
ب-اŸك-ت-ب-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وك-ي-ف-ي-ة مرافقتها
ل- -ل -ك -ت -اب اأ’دب -ي ‘ ا÷زائ -ر م -ن ح -يث
التعليمات اإ’دارية والتششريعات القانونية
اŸنظمة لعملها .والثا Êمرافقة اŸكتبات
العمومية للكتاب اأ’دبي ا÷زائري ،من
ح -يث ال -ب -ي -ان -ات اإ’حصش -ائ -ي -ة وال-ب-ح-وث
اŸيدانية التي تشش Òإا ¤هذا ا÷انب .أاما

الثالث فيتعلق بدور اŸكتبات العمومية ‘
إاشش-اع-ة اŸق-روئ-ي-ة وت-وج-ي-ه ال-ذوق ال-فني
اأ’دبي ،والÎويج للكتابات اأ’دبية الوطنية
ع -ل -ى اÿصش -وصض .وي -دور اÙور ال-راب-ع
حول الكاتب ا÷زائري وعÓقته كمنتج
مع اŸكتبات العمومية ‘ ا÷زائر ،فيما
يتطرق اÙور اÿامسض واأ’خ Òحول
دور اŸكتبات العمومية ‘ تنمية اŸيول
القرائية اأ’دبية والفنية لدى الطفل ‘
ا÷زائر.
تضشم اللجنة العلمية ا’سشتششارية للملتقى
أاكادÁي Úمن جامعات تيارت ،تلمسشان،
سشعيدة ،سشيدي بلعباسض ،واŸركز ا÷امعي
ب- -ت- -يسش- -مسش- -ي- -لت .ويششÎط ‘ ال -ب -ح -وث
اŸق -دم -ة أان ت -تسش -م ب -ال -ع -م -ق واأ’صش -ال -ة
واŸنهجية العلمية والرجوع إا ¤اŸصشادر

اأ’صشلية ،وأان تكون صشحيحة اللغة ،سشليمة
اأ’سش -ل -وب ،واضش -ح -ة ال -د’ل -ة ،وأان ت -ل-ت-زم
Ãوضشوعات اŸلتقى وﬁاوره.
ي -رسش -ل ال-ب-احث ال-راغب ‘ اŸشش-ارك-ة
ملخصشًا لبحثه ،مع ملخصض آاخر لسشÒته
ال -ذات -ي -ة بصش-ف-ح-ة واح-دة ع-ل-ى الÈي-د
اإ’لكÎو ،Êوذلك ‘ أاجل أاقصشاه 1٣
أاك -ت-وب-ر ا÷اري ،وي-ت-م إاشش-ع-ار ال-ب-احث
بقبول اŸلخصض ،وُيمنح اŸششارك ‘
اŸلتقى ششهادة مششاركة ،وينششر بحثه
‘ كتيب خاصض باŸلتقى .وإاذا كانت
اŸشش -ارك -ة ‘ اŸل -ت -ق -ى ›ان-ي-ة ،ف-إان
ا÷ه -ة اŸن -ظ -م -ة ’ ت -ت -ح -م-ل ن-ف-ق-ات
اإ’قامة واإ’عاششة والتنقÓت اÿارجية
ل - -ل - -مشش - -ارك Úم - -ن و’ي - -ت - -ي ت - -ي- -ارت
وتيسشمسشيلت.

’قصضاء
أŸشضهد ألّثقا‘ ‘ ألبليدة يرفضس ألّتهميشس وأ إ

شضمـ ـ ـوع اŸدين ـ ـة يطلق ـ ـون صضرخ ـ ـة اسضتغاثـ ـة للّنظـ ـر ‘ شضوؤونه ـ ـم
جه ألعديد من صضانعي أŸشضهد
و ّ
ألثقا‘ ‘ و’ية ألبليدة من بينهم
شضعرأء ومسضرحيون مغنيون
وملحنون طلب أسضتغاثة و‚دة
للجهات ألوصضية أŸسضؤوولية،
ألتمسضوأ منهم أن يسضاعدوهم ‘
أثبات وجودهم وتقدÁهم
إأضضافات وقيمة فنية ذأت فائدة،
Œعل منهم يشضعرون بأانهم»
أحياء» ينفعون وينتفعون ،خÓل
‡ارسضتهم ıتلف أ’نشضطة
ألثقافية.

البليدة :لينة ياسشمÚ

ال -ط -لب ال -ذي ج -اء ‘ شش -ك -ل ن-داء
اسش- - -ت - -غ - -اث - -ة ،ج - -اء م - -ن ف - -ن - -انÚ
ﬂضش- -رم Úوشش- -ب- -اب م- -وع -ودي -ن،
ششعروا بأانهم Áوتون بششكل بطيء،
دون أان ي -ت -م -ك -ن-وا م-ن ت-ق-د Ëت-لك
ا’ضش - -اف - -ات وا’ب - -داع - -ات ال - -ت- -ي
حاباهم بها اÿالق ،سشواء ‘ قرضض
ونظم الششعر الفصشيح واŸلحون ،أاو
أاداء مسشرحيات ،أاو تلح ÚوتقدË
ع-روضض غ-ن-ائ-ي-ة م-ل-ه-م-ة م-ن صشلب
اÛتمع والواقع ،أاراد بعضض من
التقت بهم «الششعب» أان يعÈوا على

–تضضنهـــا أعـــــا‹
جبـــــال خنشضلـــــة

ج ـ ـداري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات
ضضخمة ولوحـ ـ ـات
فني ـ ـ ـة رسضائ ـ ـ ـ ـل
لل ّسض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓم

^  60فّنانا مـــــن 23
دولة يشضاركـــــــون
‘ سضمبوزيوم للفنـون
ألّتشضكيليــــــــــــة

أان ال- -ت- -ه- -م -يشض وا’قصش -اء ’ ي -زال
ي-ن-خ-ر ع-ظ-ام-ه-م واŸادة ال-رم-ادية
الدماغية ،وهم اليوم ‘ أاحوج ما
يكونوا ا ¤اثبات هوياتهم وذواتهم
’جل تفج Òتلك الطاقات الفنية
أ
اŸكبوتة.

رئيسس جمعية ألرحاب Ÿوأهب
ألشضباب :نفضس ألغبار عن معا⁄
أŸدينة مهّمة أ÷ميع

يقول ‘ هذا الصشدد رئيسض جمعية
ال-رح-اب Ÿواهب الشش-ب-اب ال-وسش-ي-م
سش-ل-ي-م-ان سش-ي-د أاح-م-د ،ب-أان ال-وضش-ع
الثقا‘ أاو اŸششهد عمومي ’ يدعو
ا ¤ا’مل ،خاصشة وأان الهياكل التي
Œمع هذه الفئات ،هي إاما موصشدة
وم- - -غ- - -ل - -ق - -ة أاو –ولت اﬂ ¤ازن
وأاطÓل ،رغم أان فيها من ” بعثها
من جديد ’جل تهيئتها واسشتعادة
رون-ق-ه-ا وق-ي-م-ت-ه-ا ال-ت-اري-خ-ية ،مثل
ق -اع -ة ال -ت -وري ل-ل-مسش-رح وال-نشش-اط
ال -ث-ق-ا‘ ،وال-ت-ي م-ا ت-زال مشش-روع-ا
ف -ق -ط  ⁄ي-ر ال-ن-ور ل-غ-اي-ة السش-اع-ة،
وه - -ي ال - -ق - -اع - -ة ال - -ت - -ي شش - -ه- -دت
اسش -ت -ع -راضش -ات وتشش -رفت بضش-ي-وف
قدموا من قارات العا ⁄اÿمسض،
وكان «التوري» وبششطارزي وكلثوم

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

وحسش - -ن ا◊سش - -ن - -ي وغÒه - -م م - -ن
أاصش - -ح - -اب ال - -ت - -م - -ث - -ي- -ل وا’ب- -داع
اŸسش -رح-ي ،أاب-ط-ا’ ف-وق-ه-ا أاب-ه-روا
وأاب -دع-وا وأاضش-ح-وا وم-ث-ل-وا ،ل-ك-ن-ه-ا
اليوم تبكي حظها مثل مثل قاعات
أاخ -رى ل -لسش -ي -ن -م -ا واŸسش-رح ب-ق-لب
اŸدي -ن-ة وع-اصش-م-ة ال-ت-اري-خ وال-ف-ن
وال -ورد ،ح -ت -ى أان -ه -م يضش-ي-ف سش-ي-د
احمد سشليمان باتوا يجÈون على
ال - -ت - -ن - -ق- -ل ب- -ا’خصض ا ¤ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصش-م-ة ،ل-ت-ق-د Ëع-روضض ف-ن-ي-ة
وث-ق-اف-ي-ة ،ب-دل ت-ق-دÁه-ا وتشش-ريف
أاه-ل م-دي-ن-ت-ه-م وو’ي-ت-ه-م ،ويضشيف
ب -أان ل -دي -ه-م ط-اق-ات شش-ب-ان-ي-ة ،ه-ي
اليوم وغدا تبحث عّمن يدفع بها،
ا ¤اطÓ- -ق ال- -ع- -ن- -ان ◊ن- -اج -ره -م
وأاصش - -اب - -ع ان - -ام - -ل- -ه- -م ‘ ال- -رسش- -م
واŸوسش-ي-ق-ي م-ث ،Ó-وال-وق-وف ع-لى
اŸسش - - - - - -ارح ،واŸشش- - - - - -ارك- - - - - -ة ‘
اŸه- -رج- -ان- -ات ع- -ل- -ى اشش- -ك- -ال- -ه- -ا
وان -واع -ه -ا ،ول -يسض ل -ه-م ب-ع-ده-ا أاي
مطلب أاو أامنية.

طاقات إأبدأعية غّيبها
ألتّهميشس

أام -ا الشش -اع -ر واŸل -ح-ن واŸؤول-ف
م- -وسش- -ى ب- -وط- -ه- -راوي واŸك -ن -ى بـ

–ت شضعار «ألفن لغة ألسضÓم»– ،تضضن و’ية خنشضلة من  07إأ12 ¤
’و ¤لسضمبوزيوم أعا‹ شضليا ألدو‹ للفنون
أكتوبر أ÷اري ألطبعة أ أ
ألتشضكيلية Ãشضاركة  60فنان من  23دولة
ع Èألعا– ،⁄ت إأشضرأف وتنظيم أ÷معية
أل- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة أل- -و’ئ- -ي- -ة Ÿسض- -ات ل- -ل -ف -ن -ون
ألتشضكيلية لو’ية خنشضلة.
’ط -ار ،ف -ؤوأد بÓ-ع أل-ف-ن-ان
كشض -ف ‘ ه -ذأ أ إ
ورئيسس أ÷معية أŸنظمة لهذأ ألصضالون
‘ حديثه لـ «ألشضعب» ،أن أ÷معية شضكلت
÷نة ﬂتصضة من فنان Úدولي Úعكفوأ
على درأسضة  913طلب مشضاركة مرفوقة
ب- -إاع- -م- -ال ل- -ف- -ن -ان Úم -ن ﬂت -ل -ف دول
ألعا ،⁄أسضفرت على قبول  80باŸائة من
’عمال ثم أختارت  120لوحة
هذه أ أ
ف-ن-ي-ة لسض-ت Úف-ن-ان ل-ل-مشض-ارك-ة ‘ ه-ذأ
ألسض- -م- -ب- -وزي- -وم ‘ ح- -دود إأم- -ك -ان -ي -ات
أ÷معية.
أل-ف-ن-ان-ون أŸشض-ارك-ون ‘ ه-ذه أل-ت-ظ-اه-رة ي-ن-ح-درون من  23دول-ة م-نها:
ت -ونسس ،ل -ي -ب -ي -ا ،أŸغ -رب ،أل -ع -رأق ،ف-رنسض-ا ،أم-ري-ك-ا ،ب-ري-ط-ان-ي-ا ،سض-وري-ا،
فلسضط ،Úإأيطاليا وغÒها سضيقومون بعرضس أعمالهم بجامعة ألشضهيد
عباسس لغرور على مدأر خمسضة أيام تتخللها رحÓت سضياحية فنية عÈ
عدة بلديات وبعاصضمة ألو’ية أين سضيقومون با‚از جدأريات فنية
ضضخمة جماعية ع Èعدة موأقع باŸدينة ‘ ألهوأء ألطلق ،حسضب ذأت
أŸصضدر.
أه -دأف ه -ذأ ألسض -م -ب-وزي-وم ،حسضب ﬁدث-ن-ا ،ت-ت-م-ح-ور ح-ول ألسضÓ-م ‘
ألعا ،⁄بحيث سضيبعث هؤو’ء ألفنانون ذوو ألشضهرة ألدولية Ãختلف

«الÎق - -اوي» ،ف- -ي- -أام- -ل ‘ أان ي- -ت- -م
ا’ه -ت -م -ام ب -ه-م أاح-ي-اء ول-يسض وه-م
يسشجون ‘ مراقد القبور ،وقال ‘
ه -ذا السش -ي -اق إان ال -ف -ن -ان ه-و م-ث-ل
الطاقة الكامنة ‘ حجرة أاو ﬂزن
أاو صشندوق ،متى ” اششعال الفتيل
انفجر وقدم للحياة معا Êجميلة،
تضشاف ا ¤سشلسشلة ا’بداعات ‘
كل ششأان ،لكنه يتأاسشف ويتحسشر ا¤
ال-وضش-ع ال-ذي اصش-ب-ح ع-ل-ي-ه ال-ف-نان،
فيقول ‘ هذا الششأان أانهم أاصشبحوا
‘ عداد اŸنسشي ÚواŸهمشش’ ،Ú
أاحد يهتم ’مرهم ،إان هم كانوا أاو
 ⁄يكونوا ،وهو يؤوكد بأانهم يريدون
أان يقدموا للجيل ا◊اضشر والقادم
ما لديهم من مادة وعصشارة فنهم،
ل- -ت -ت -واصش -ل ا’ج -ي -ال وت -رت -ب -ط ‘
سش -لسش -ل -ة م -وصش -ول -ة ’ م -ن -ق-ط-ع-ة ،
وأامنتيه أان تكثف النششاطات الفنية
ويشش- -ارك- -وا ف- -ي -ه -ا ،ول -يسض أان ي -ت -م
ذكرهم بعد أان يفارقوا هذا العا،⁄
ل-ي-خ-ت-م ق-ول-ه ب-أان ال-ف-ن-ان يسش-ت-نششق
الفن ،سشواء كان ششعرا أاو غنوة أاو
ت -أال -ي -ف -ا أاو مسش -رح -ي -ة أاو رسش-م-ا أاو
قطعة موسشيقية ،وحياته ‘ هذه
الفسشيفسشاء ا÷ميلة ،ومن دونها أاو
بدون الفن فهو حي ميت.
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أنطÓق فعاليات أŸهرجان ألدو‹ للشضريط أŸرسضوم بالعاصضمة

فرنسض ـ ـ ـا ضضي ـ ـف شضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرف الطبع ـ ـ ـ ـ ـة 10
معارضس و ورشضات و ﬁاضضرأت وأنشضطة للشضباب

تضضرب ألعاصضمة أ÷زأئرية من جديد موعدأ لهوأة «ألكاريكاتور»
وألرسضوم أŸتحركة و أأفÓم «أŸنغا» من خÓل أحتضضانها للطبعة ألعاشضرة
Ÿهرجان ألشضريط أŸرسضوم ،هذأ أŸوعد ألذي أأصضبح يسضتقطب كل سضنة
عددأ أأك Èمن أ’أسضماء وألشضخصضيات أ÷زأئرية و ألعربية و أ’إفريقية
و ألعاŸية ألبارزة ‘ هذأ أÛال ،خالقا باŸناسضبة أحتفائية للريشضة
ألسضاخرة و ألسضاحرة.

حبيبة غريب
ان -ط -ل -قت أامسض ب -قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زك-ري-ا
فعاليات مهرجان الششريط اŸرسشوم ‘ طبعته
العاششرة ،التي اختÒت فرنسشا ضشيف ششرف لها.،
ويسش-تضش-ي-ف قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة ب-اŸناسشبة معرضض
الششريط اŸرسشوم الذي يجمع أاعمال العديد
’سش -م -اء ال -ف -رنسش -ي -ة ال Ó-م -ع-ة إا ¤ج-انب
م -ن ا أ
ال -ورشش -ات و اŸع -ارضض ا÷زائ -ري-ة ا’ي-ط-ال-ي-ة و
ا÷زائرية البلجيكية ،إاضشافة إا ¤معارضض الدول
اŸششاركة .
وسش-ت-ع-رضض ف-رنسش-ا ﬂت-ل-ف و أافضش-ل أاشش-رط-ت-ه-ا
اŸرسش -وم -ة ب -حضش -ور ال -ع -دي -د م -ن م -ؤول -ف-ي-ه-ا و
رسش- -ام- -ي- -ه- -ا ،م- -ن -ه -م «ج -اك ف -رن -اد»ز« ،ف -ري -د
بوجÓل»« ،كاتل ميÓر»« ،خوسشي بوكي»« ،جوال
السشندرا»  ...كما بر›ت باŸوازاة سشلسشلة من
اÙاضش -رات م -ن -ه -ا ﬁاضش-رة «ج-اك ف-رن-اد»ز
–ت عنوان « الرواية اŸنصشهرة ‘ الششريط
اŸرسش- -وم « ،و ﬁاضش- -رة « ك- -ي -ف ال -ت -ط -رق إا¤
ا◊ركة النسشوية من خÓل الششريط اŸرسشوم «
التي يقدمها «كايل ميÓر» و» خوسشي لويسض بوكي

و ﬁاضش- - -رة ا◊ديث ع- - -ن ا◊رب م- - -ن خ Ó- -ل
الششريط اŸرسشوم «  ،هذا إا ¤جانب تقدË
عروضض سشينمائية وورششات و أانششطة للششباب
’طفال.
وا أ
و “يزت مراسشيم ا’نطÓق الرسشمي للمعرضض
الذي صشمم لوحته ا’ششهارية الرسشام اŸعروف
سشليم و التي –مل ‘ الصشدارة صشورة ششخصشيته
ال -ب -ارزة « ب -وزب -د»  ،و ال -ذي سش -ت -دوم ف -ع-ال-ي-ات-ه
Ãخ -ت -ل -ف أانشش -ط-ت-ه-ا إا ¤غ-اي-ة  07م-ن الشش-ه-ر
ا÷اري ،ب- -ع- -رضض ف- -ي -ل -م قصش Òح -ول مسشÒة و
حصش-ي-ل-ة ال-ط-ب-ع-ات اŸاضش-ي-ة Ÿهرجان الششريط
اŸرسشوم.
Óششارة يششارك ‘ هذه الطبعة فنانون و
ول إ
مبدعون Áثلون  17بلدا من بينها إاضشافة إا¤
ال- -دول اŸذك- -ورة أاعÓ- -ه ،ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة
’مريكية  ،كندا ،مصشر و كوبا و الكامرون ،كما
اأ
’نششطة الثقافية
يتضشمن اŸهرجان العديد من ا أ
من عروضض وورششات و مسشابقات وأافÓم رسشوم
متحركة ،و حصشصض بيع بالتوقيع ‘ .... .حÚ
ي-ت-ع-رضض م-وضش-وع ال-ورشش-ة ا÷زائ-ري-ة ا’ي-طالية
إا ¤مسش -أال -ة ال-ت-ع-اون ب Úم-ب-دع-ي ال-ب-ل-دي-ن م-ن-د
. 2016

«شضياط Úبانكوك» أو سضوق ألعبودية

اأّول رواية جزائرية تتطّرق Ÿوضضوع «الديب ويب» بصضفة صضريحة

ت - - -درسض أاح - - -د أان - - -واع أادب ا÷رÁة و–دي- - -دا أادب
ال-غ-م-وضض ،ال-رواي-ة ال-ت-ي سش-ت-ك-ون ح-اضش-رة ب-الصش-الون
الدو‹ للكتاب ‘ طبعته ال ـ « 22سشي ،»2017 Óجاءت
‘  140صشفحة ،وتوزعت على ثمانية فصشول ،كل
فصشل “ثله صشورة سشوداء وبيضشاء ﬁملة من الديب
ويب ،تطرقت إا ¤أاخطر أانواع اıدرات التي تبقى
اŸعلومات حولها ششحيحة جدا على اأ’نÎنت العادية
ب -تسش-م-ي-ات-ه-ا وخصش-ائصش-ه-ا وت-أاثÒات-ه-ا ع-ل-ى اإ’نسش-ان،
وحتى بتحديد كيل جرعات ا’نتششاء من جرعات
اŸوت ،كما عا÷ت الرواية أايضشا موضشوع ‡ارسشة
العبودية وسشوق التجارة بالبششر ،وا’عتداء ا÷نسشي
وا÷سشدي على أاأ’طفال وتعدت هذا لتكششف خبايا
م-واق-ع « ال-ه-ي-ت-م-ان» أاو ال-ق-ت-ل-ة اŸأاج-وري-ن ،وط-ري-قة
عملهم وبرتوكو’تهم اÿاصشة التي يتقيدون بها ‘
‡ارسشة مهامهم الدنيئة .كششفت الرواية أايضشا أاسشرار
ب -ي -ع اأ’م -وال ا◊ق -ي-ق-ي-ة م-ق-اب-ل اŸزورة ب-ال-ط-ري-ق-ة
الصشحيحة ونسشبة الفائدة العائدة منها ،إاضشافة إا¤
بعضض اŸعلومات اŸسشتمدة من ﬁرك بحث الديب
ويب اÿرا‘ ‘‘دوك وك ج - -و‘‘ ،ك- -م- -ا ت- -ن- -اولت أايضش- -ا
اŸن -ظ -م -ات اŸت -اج-رة ب-اأ’عضش-اء ال-بشش-ري-ة وط-ب-ي-ع-ة
عÓقاتها مع باقي عصشابات اŸافيا اإ’جرامية.
” النقل بالتفصشيل والدقة التامة ما يعرضشه أاخطر
م- -وق- -ع ع- -ل- -ى ا’نÎنت اÿف- -ي ب- -اعÎاف ال- -ه -اك -رز

’بدأع رسضالة مشضÎكة إأ ¤ألعا ⁄تدعوأ
أللغات وأ÷نسضيات ع Èبوأبة أ إ
إأ ¤ألسضÓم ب Úأبناء أŸعمورة ونبذ ألعنف مهما كانت أسضبابه ودوأعيه،
هذأ إأ ¤جانب هدف ألتعريف باŸناطق ألسضياحية أŸتنوعة
ألتي تزخر بها ألو’ية ع Èألبلديات ذأت
أل- -ط- -اب- -ع أ÷ب- -ل- -ي وألصض- -ح- -رأوي- -ة
وألسضهبية وغÒها.
أضض- - -اف ب Ó- -ع ‘ ذأت ألسض - -ي - -اق ،أن
أ÷م -ع -ي -ة أرت -أات أن ت -ك -ون إأق -ام-ة
أل - - -ف - - -ن - - -ان ÚأŸشض - - -ارك ‘ Úه - - -ذه
أل -ت -ظ -اه -رة ب -ف -ن -دق شض-ل-ي-ا ب-أاع-ا‹
أŸن- -ط -ق -ة أ÷ب -ل -ي -ة ل -ل -و’ي -ة ذأت
أل- -ط- -ب- -ي- -ع- -ة ألسض- -اح- -رة أل- -ه- -ادئ- -ة
وأÓÿب -ة مصض -در أل -ه-ام أŸب-دع،Ú
أي-ن سض-ي-ع-ك-ف-ون ع-ل-ى أ‚از لوحات
فنية تدعو إأ ¤ألسضÓم ع Èألعا⁄
ع - - -ل - - -ى ﬂت - - -ل - - -ف مشض - - -ارب - - -ه- - -م
وأن-ت-م-اءأت-ه-م إأ ¤أŸدأرسس أل-ف-نية،
سض -وأء أل -ك Ó-سض -ي -ك -ي -ة ،أل -ت -ج -ري -دي -ة ،أ’ن -ط -ب -اع-ي-ة،
ألزخرفة ،أ◊روفيات وألنحت وغÒها علما وأن ÷نة
أخ -ت -ي -ار أŸشض -ارك Úط -ب -قت م -ع-ي-ار ت-وأج-د ك-ل أŸدأرسس أل-ف-ن-ي-ة ضض-م-ن
أŸشضارك.Ú

مشضاركة وأحد من ّ 05فان Úع Èألعا ⁄أıت ّصض ‘ Úفن
ألّنحت على قلم ألّرصضاصس عا‹ ألدقة

من ب Úألفنان ÚأŸشضارك ÚأŸعروف ÚعاŸيا ،وألذين قدموأ عروضس فنية
’سضتاذ ‘ مدرسضة ألفنون أ÷ميلة باتنة
ع Èعوأصضم ألعا ،⁄ألفنان وأ أ

أان -فسش -ه -م ،إاّن -ه وب -بسش -اط -ة « ال -غ -رف-ة ا◊م-راء» ،ذلك
اŸكان الذي يعّذب فيه الضشحايا بأابششع الطرق التي
تنفي الوازع الديني “اما ،بل وتصشل بهم إا ¤اŸوت
نتيجة اآ’’م اÈŸحة ،وهذا كله بناء على طلبيات
أاك Ìالبششر جنونا وهم السشاديون ،حيث يدفع هؤو’ء
مبالغ خيالية مقابل مششاهدة ضشحية ما تتعذب أامام
مرأاى أاعينهم ،وينقل لهم هذا كله ‘ عرضض حي
أاسشبوعي .ا’نÎنت اÿفي :هو مصشطلح معلوماتي
م -ع -اصش -ر ظ -ه -ر أ’ول م-رة سش-ن-ة  2001ب-ع-د اكتششاف
اأ’نÎب-ول أان م-ن-ظ-م-ات إاره-اب-ي-ة ت-نشش-ط ع-ل-ى شش-ب-كة
سشفلية ’ Áكن تعقبها و’ السشيطرة عليها ،ششبكة
عظيمة جدا أاطلق عليها ‘‘ديب ويب» والتي تتجاوز
ح -ج -م شش -ب-ك-ة ا’نÎنت ال-ع-ادي-ة ب-ح-وا‹  9أاضشعاف،
اقتحمها اÛرمون ‘ ششتى أانحاء العا ⁄وأاصشبحت
دولة رقمية لهم بها عملة خاصشة تتفوق على اأ’ورو
بأاضشعاف تدعى ‘‘البيتكوين‘‘.
رواية بانكوك رواية الصشادرة عن دار اŸثقف باتنة
بطابع –قيق فديرا‹ خرجت عن اŸأالوف لتعطينا
رواية من عا ⁄سشكت عنه ا÷ميع اŸبدع طواهرية
ع -ب -د ال-رزاق اب-ن م-دي-ن-ة قسش-ن-ط-ي-ن-ة ي-خ-وضض Œرب-ة
إابداعية فريدة من نوعها.

عبد الرؤؤؤف زؤغبي

نصضر ألدين دأودي ،ألفنان سضليم ركح من و’ية سضطيف ،نعمان ألرفاعي
م -ن دول -ة ل -ب -ن-ان أıتصس ‘ أل-ن-حت ع-ل-ى ق-ل-م أل-رصض-اصس وأل-ت-ي –ت-اج
أعماله من أجل إأ‚ازها ومشضاهدتها أسضتعمال زجاج مكÈ
نظرأ للدقة ألعالية ‘ نحتها وصضغر حجمها وهو ألنوع
أل -ف -ن -ي أل -ذي ’ ي -ت -ج -اوز م -ت -ق -ن -وه ع Èأل -ع-ا ⁄آأل 05
فنان.Ú
هذأ إأ ¤جانب حضضور ألفنانة إأنصضاف ألغربي من دولة
ت -ونسس وك -رÁة ه-اشض-م م-ن دول-ة أل-ع-رأق ح-اصض-ل-ة ع-ل-ى
’مريكية
شض-ه-ادة دك-ت-ورأه ‘ أل-ف-ن أل-تشض-ك-ي-ل-ي وأل-فنانة أ أ
سض -وزأن وأتسض -ن ،وأŸب -دع أن -زو م-اري-ن-و م-ن أي-ط-ال-ي-ا وك-ذأ
’ردن وغÒهم.
جودي أغوف من أ أ
ك -م -ا دع -ا رئ -يسس أ÷م -ع -ي -ة ألسض -ل -ط -ات أÙل -ي-ة إأ ¤دع-م
ج -م -ع -ي-ت-ه م-ادي-ا وم-ع-ن-وي-ا ،ن-ظÒأ ل-نشض-اط-ات-ه-ا أŸت-وأصض-ل-ة
وأ÷ه -ود أل-ت-ي ت-ق-وم ب-ه-ا ‘ سض-ب-ي-ل خ-دم-ة أل-ف-ن وأل-ث-ق-اف-ة
ومسضاهمتها ‘ دعم ألسضياحة أÙلية ،متأاسضفا ‘ ذأت ألسضياق
عن أعتماد جمعيته أضضطرأريا على جمع أموأل من ألفنانÚ
أŸشضارك Úللتكفل Ãصضاريف ألصضالون من إأيوأء وإأطعام ‘
ضضل حصضول جمعيات أخرى و’ئية على ألدعم أŸا‹ مقابل
نشضاطات شضبه منعدمة ‘ أŸيدأن.
معنى كلمة سضمبوزيوم حسضب ألفنان بÓع فؤوأد رئيسس جمعية
’صضل تسضتعمل كما هي ،وتعني
Ÿسضات منظمة ألصضالون ،هي أ‚ليزية أ أ
ح-ا’ت ﬂت-ل-ف-ة غ-ري-ب-ة وع-ج-ي-ب-ة م-ن-ظ-مة وفوضضوية مدروسضة وفيها
شضيء من أ÷نونŒ ،تمع فيما بينها لهدف وأحد ‘ جانبه ألفني تخلصس
أ« ¤ألفن من أجل ألفن –ت قبعة وأحدة مهما كانت مشضارب كل فنان».

خنششلة :سشكندر ◊جازي

األربعاء  ٠٤اكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٣محرم  ١٤٣٩هـ

›™ªà

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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@ نظرة المجتمع الدونية اأكبر مخاوف المصصابة
@ الطÓق أاسصهل الحلول للتخلصص من عبء التكفل بالمريضصة
@ تكفل العائلة النفسصي بالمريضصة يمنحها قوة التشصبث بالحياة
ارتبط اسسمه باللون الوردي الذي يرمز
لمل رغم كل ما يحيط به من
للحياة وا أ
م -ع -ان-اة ن-فسس-ي-ة ،اج-ت-م-اع-ي-ة وصس-ح-ي-ة،
سس-رط-ان ال-ث-دي م-رضض ت-ج-اه-د المصسابة
به حتى ل يأاخذ منها فرحتها وكينونتها
كأانثى وامرأاة كان اسسمها قبل الصسطدام
به مرادفا للجمال وسسÓمة الجسسم ،تنقل
ل- -ك- -م «الشس -عب» شس -ه -ادات نسس -اء ه ّ-ن ف -ي
صسراع يومي مع المجتمع من أاجل إاثبات
أان -ه -ن م -ا زلّ-ن ك-م-ا كّ-ن سس-اب-ق-ا «نسس-اء» ل-م
تنتهي صسÓحيتهن الجتماعية بعد.
اسستطÓع :فتيحة .ك
نجية.سس ،سسيدة في عقدها الخامسس ،خضسعت
في السسنة الماضسية لعملية اسستئصسال الثدي بعد
معاناة طويلة مع المرضس ،سسأالتها «الشسعب» عن
رحلتها مع هذا الداء فأاجابت»:كانت إاصسابتي
ب- -ال- -م -رضس م -ح -ت -م -ل -ة ب -ع -د إاصس -اب -ة وال -دت -ي
وشسقيقتاي به قبلي فاألمر بالنسسبة لي كان
مسسأالة وقت فقط وبالفعل السسنة الماضسية تم
تشس -خ -يصس ح -ال -ت -ي إاي -ج -اب -ي -ة وت -ط -لب األم -ر
اسستئصسال ثدي ورغم أانني مررت بالتجربة في
الوسسط العائلي إال أانني لم أاتقبل رؤوية ذك
التشسوه الذي أاصسبح واضسحا في جسسدي».

بلحريزي أامينة :علموها كيف تعيشص
اللحظة

ثÓثون سصنة من العشصرة لم تشصفع لها

وأاضسافت نجية قائلة« :ربما يتسساءل البعضس
لماذا وصسلت إالى مراحل متقدمة من المرضس
حتى خضسعت لعملية اسستئصسال ،الحقيقة أان
خوفي من المرضس جعلني أاتهّرب من إاجراء
أاي فحوصس لمراقبة حالتي الصسحية خاصسة مع
بلوغي سسن األربعين الذي ينصسح فيه األطباء
بإاجراء «ماموغرافي» بصسفة دورية لمراقبة أاي
أاعراضس محتملة للمرضس ،بل كنت أاكذب على
وال-دت-ي ع-ن-دم-ا تسس-أال-ن-ي إان أاج-ريت ال-ت-ح-اليل
الÓزمة ،و السسبب بسسيط جدا ولعل الكثير من
النسساء مثلي ،فعندما تقدم بي السسن ولم أاتزوج
شس -ع -رت ب -إاح-ب-اط ك-ب-ي-ر واق-ت-ن-عت أان-ن-ي ام-رأاة
فاشسلة ول تصسلح لتكون زوجة وسسبحان الله
ع -ن -دم -ا ك -تب ل-ي أان أات-زوج ف-ي سس-ن ال-ت-اسس-ع-ة
واألربعين أاصسبت بالمرضس ،في بعضس األحيان
أاقول يا ليتني لم أارتبط».
واسس-ت-ط-ردت ن-ج-ي-ة ق-ائ-ل-ة« :ع-ن-دم-ا ت-ل-م-ح-ي-ن
نظرات الشسمئزاز في عيني زوجك سستدركين
أانك فقدت أاهليتك كأانثى ،فمع منظر جسسمك
بعد عملية السستئصسال ومع سسقوط خصسÓت
الشسعر األول بعد العÓج الكيميائي سستحتاجين
من يرمم كسسورك ويداوي جروحك وإالى من
ي -ق -ول لك أانت ك -م -ا ع -رف -تك م-ن ق-ب-ل ،ام-رأاة
وفقط».

خوفها أاوصصلها إالى ا’سصتئصصال

ح-وري-ة سس-ي-دة ت-خضس-ع ل-ل-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائي في
مصس -ل -ح -ة «ب -ي -ار وم -اري ك -وري» ب -مسس -تشس -ف-ى
مصسطفى باشسا منذ ما يقارب السسنة ،خضسعت
لعملية اسستئصسال لثدييها ما جعلها تدخل في
دوام-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة بسس-بب ال-م-رضس ال-ذي ج-ع-ل-ها
تتنقل بصسفة دائمة من المنطقة الداخلية التي
تقطن بها ما أاثر سسلبا على يومياتها وحياتها
بصسفة عامة التي تغيرت رأاسسا على عقب بعد
العملية ،تحدثت إالى «الشسعب» عن معاناتها
قائلة »:أانا أام ألربعة أابناء أاكبرهم يدرسس في
ج- -ام -ع -ة ه -واري ب -وم -دي -ن ب -ب -اب ال -زوار أام -ا
أاصس -غ -ره -م ف -م -ق -ب -ل ع -ل -ى شس -ه -ادة ال -ت -ع -ل -ي -م
المتوسسط ،لن تصسدقي إان أاخبرتكم أانهم من
م -ن -ح -ون -ي ال -ق -وة وال -ج -رأاة ألت -ق -ب -ل ال-م-رضس
وأاحارب من أاجل الحياة ،وهم من كانوا سسندي
عندما تخلّى عني زوجي بعد ثÓثين سسنة من

إاعطاء النتائج المرجوة منه ،ألنه ل يتغلغل إالى
أاعماق النفسس التي كثيرا ماتنهار للصسدمة التي
ت -ت -ع -رضس ل -ه -ا ال -م-رأاة خ-اصس-ة ال-م-ت-زوج-ة م-ن
المحيط الذي تعيشس فيه.
ف -ي ال -م -ق -اب -ل ع -ل -ى ال-م-رأاة أان ت-ع-ي ال-خ-ط-ر
المحدق بها خاصسة وتعرف أان عدد اإلصسابات
بسسرطان الثدي في تزايد مسستمر ،و أان تدرك
أانها ليسست بمنأاى عن اإلصسابة لذلك عليها
بالمراقبة المسستمرة وإاجراء فحوصسات دورية
ل- -ل- -كشس- -ف ع -ن ال -م -رضس وي -جب أان ت -ع -ل -م أان
المؤوسسسسات اإلسستشسفائية توفر الماموغرافيا
مجانيا لذلك يجب إال تدخر جهدا في سسبيل
إاجراءه ،فاإلحصسائيات األخيرة كشسفت عن ١١
أالف حالة جديدة في السسنة الحالية وأاغلب
تلك الحالت المسسجلة يتم الكشسف عنها في
مراحل المرضس المتقدمة ما يعني أان أاغلبها
سستخضسع لعملية اسستئصسال وهذا سسيكون له اأثر
سسلبي على صسحة المريضسة ونفسسيتها.
كما يجب أان تعلم المرأاة أانه بإامكانها اتباع
طرق للوقاية من المرضس كاللجوء للرضساعة
الطبيعية ،فاللواتي يرضسعنّ أاطفالهن رضساعة
Óصس-اب-ة بالمرضس،
ط-ب-ي-ع-ي-ة هّ-ن أاق-ل ع-رضس-ة ل -إ
المحافظة على وزن مثالي وصسحي وممارسسة
الرياضسة يوميا لمدة  ٢٠دقيقة على األقل وكذا
البتعاد عن العادات السسيئة التي تضسر بالجسسم
كالتدخين والكحول ،دون أان ننسسى المراقبة
الدورية بزيارة الطبيبة بصسفة منتظمة حتى
تتمكن من اكتشساف المرضس في مراحله األولى
ما يمثل نسسبة قوية للشسفاء.

الزواج ألنني لم أاعد المرأاة
الجميلة لذلك ف ّضسل الرتباط
ب -أاخ -رى أاصس -غ-ر رغ-م اع-ت-راضس
العائلة ،كانت صسدمتي بردة فعل
زوج-ي ضس-رب-ة ق-اسس-م-ة وق-وي-ة ج-علتني
انهار كليا ،فالمرضس بالنسسبة لي
ام - -ت - -ح - -ان رب - -اّن - -ي
رضس- - - - -يت ب- - - - -ه
وأاحمده على
ك- - - -ل شس - - -يء
ول-ك-ن ن-كران
العشسرة
ورم- -ي- -ي ب- -ه -ذه
ال-ط-ري-ق-ة ال-م-ذّل-ة ج-عÓ-ن-ي أاشس-ع-ر أان-ني امرأاة
خ- -دعت ف- -ي زوج- -ه- -ا ط -وال السس -ن -وات ال -ت -ي
عشسناها معا ولكن أابنائي أاعادوا لي األمل في
حياة أاعيشسها بكل تفاصسيلها وإان غلب عليها
األلم».
أاضسافت حورية قائلة »:كان أاول ما فعلة ابني
عند إاصسابتي بالمرضس هو اسستئجار منزل في
ضسواحي العاصسمة حتى يقلل من عبء التنقل
من القرية التي أاعيشس فيها إالى العاصسمة ،في
بداية األمر كنت خجلة منه بسسبب حسساسسية
ال -م -ك -ان ال -ذي أاصس -يب ول -ك-ن-ه ج-ع-ل-ن-ي أات-ق-ب-ل
المرضس وأافكر في غدٍ أافضسل بل أاكثر من ذلك
مع مرور الوقت أاصسبحت أاُلملم جراحي وأابني
في مخيلتي حياة جديدة ومتجددة أاكون فيها
السسيدة األولى».

الكشصف المبكر أانقذني

سسليمة ،ل يتعدى سسنها  ٣٩سسنة رغم محاولتها
التهّرب من التحدث عن تفاصسيل تجربتها مع
أاعراضس المرضس إال أانها في األخير صسّرحت

«امرأاة منتهية الصصÓحية»...
وسصم اجتماعي يجب محاربته
ق- -ائ- -ل- -ة»:ع- -ل- -ى خ Ó-ف ال -ك -ث -ي -ر م -ن
السس- -ي- -دات اك -تشس -فت ال -م -رضس ف -ي
مراحله األولى ما أاعطاني فرصسة
ذهبية لتفادي عملية السستئصسال
ال -ت -ي غ -ال -ب -ا م -ا ت -ك -ون ال -ح-ل
اإلسستعجالي لمواجهة الداء ،فبعد شسعوري بأالم
ف -ي صس -دري ذه -بت إال-ى ط-ب-يب ع-ام نصس-ح-ن-ي
ب -إاج -راء ت-ح-ال-ي-ل ط-ب-ي-ة كشس-فت ن-ت-ائ-ج-ه-ا ع-ن
إاصسابتي بسسرطان الثدي ،كان الخبر صساعقا
في البداية خاصسة وأانني ل أاملك أاي معلومات
عنه سسوى أانه السسبب وراء طÓق صسديقتي وأانه
السسبب وراء اسستئصسال الثديين ،ولكن طمأانني
ال-ط-ب-يب ال-م-خ-تصس وأاع-ل-م-ن-ي أان-ه في مراحله
األولى ما يجعل هذا الحل مسستبعدا ،وبالفعل
اتبع العÓج منذ شسهور وأانا أاشسعر أانني أاتحسسن،
فمع مرور الوقت بدأات تزول أاعراضس المرضس،
ول -ك -ن ع -ل-ي ب-ال-م-راق-ب-ة ال-مسس-ت-م-رة ح-ت-ى وإان
شسفيت».

المراقبة الدورية أاهم خطوة للشصفاء
تتجاهلها النسصاء

نصس-ي-رة شس-رق-ي ط-ب-ي-ب-ة م-خ-تصس-ة ف-ي ال-تخذير
ب-مسس-تشس-ف-ى مصس-ط-ف-ى ب-اشس-ا ال-ج-امعي سسأالتها
«الشس- -عب» ع -ن ال -م -رضس ف -ق -الت »:ف -ي أاغ -لب
الحالت المرضسية يكون العامل النفسسي األكثر

ت-أاث-ي-را ع-ل-ى ال-م-ريضس-ة خ-اصس-ة وأان ال-م-ج-ت-م-ع
ي -كّ-رسس الصس-ورة ال-ن-م-ط-ي-ة ل-ل-م-رأاة ال-ت-ي ت-ك-ون
كاملة ب Óعيب ،وسسرطان الثدي ما هو ظاهر
من اسسمه مرتبط بجزء مهم من جسسم المرأاة
وأاح-د ال-م-ع-اي-ي-ر ال-ج-م-ال-ي-ة وال-م-ق-اي-يسس ال-ت-ي
ت -ؤوسسسس ل -وصس -ف»ج -م-ي-ل-ة ،م-را ونصس ،ك-ام-ل-ة»
لذلك كانت صسيغته الجتماعية في كونه مرضسا
ي-مسس ال-م-رأاة ف-ي ك-ي-ن-ون-ت-ه-ا ك-أان-ث-ى م-ا ج-ع-ل-نا
نشساهد حالت طÓق كثيرة بسسببه وكذا تحطم
عائÓت بعد سسنوات طويلة بسسببه.
ول-ع-ل ت-أاخ-ر ال-م-رأاة ف-ي ال-ف-حصس وال-تشس-خيصس
بإاجراء «الماموغرافيا» يعود إالى خوف دفين
داخلها من اإلصسابة به ،فبعضسهم يصسلنّ إالى
مراحل المرضس األخير التي يتورم فيها الثدي
وي -ل -ت -هب دون ال -ل -ج -وء إال-ى ال-ط-ب-يب وع-ن-دم-ا
تسس -أال -ه -ا ع -ن السس -بب ت -ق -ول إان -ه-ا ل-م تسس-ت-ط-ع
مصسارحة أاحدهم بما تعانيه من أاعراضس وأالم
ت -ج -يب أان -ه -ا ل ت -حب ال -ن -ظ -رة ال-دون-ي-ة ال-ت-ي
يرمقها بها المجتمع بعد اطÓعه على سسرها،
فإان كانت آانسسة تخاف أال يرتبط بها أاحد
بسسببه وإان كانت زوجة تخاف رمي زوجها لها.
واألك -ي -د أان ال-عÓ-ج الصس-ح-ي ل-ح-ال-ة ال-م-رضس-ى
أاسسهل بكثير من العÓج النفسسي ألن اإلحباط
والخضسوع للمرضس يجعل الدواء غير قادر على

قالت بلحريزي أامينة ،المختصسة في التنمية
لسس-ري-ة ،إان م-ريضس-ة
ال -بشس -ري -ة وال-عÓ-ق-ات ا أ
سسرطان الثدي تدخل في حالة من الكتئاب
الحاد عند اكتشساف إاصسابتها قد يصسل إالى
م -ح -اول -ت -ه -ا الن-ت-ح-ار خ-اصس-ة ع-ن-دم-ا ت-ب-دأا
عÓمات المرضس بالظهور كاصسفرار البشسرة
وسسقوط الشسعر وما يزيد من معاناتها نظرة
المجتمع لها والتي تنزع عنها صسفة امرأاة ما
يدخلها في دوامة نفسسية عنيفة ،وفي كثير
لن المرأاة
من الحالت يتخلى الزوج عنها أ
ال -مصس -اب -ة ف -ي م-ج-ت-م-ع-ن-ا ت-خ-ل ب-واج-ب-ات-ه-ا
ال -زوج -ي -ة ف -اسس -ت -ئصس -ال ال -ث -دي -ي -ن وال -ت -عب
لرهاق يجعلها على هامشس المحيط الذي
وا إ
لسسهل تخلي
تعيشس فيه لذلك يكون الحل ا أ
الزوج عنها.
وأاشسارت بلحريزي أامينة أان الكفالة النفسسية
التي يجب أان تحظى بها المرأاة المصسابة في
المجتمع فتبدأا بامتÓكها لميكانيزمات أاو
لنكار
لخطار كا إ
آاليات الدفاع النفسسية من ا أ
الذي يكون سسببا في إاهمال المرأاة لنفسسها ما
ي -ج -ع -ل -ه -ا تصس -ل إال -ى م -راح-ل م-ت-ق-دم-ة م-ن
المرضس دون ردة فعل منها ،ما يجعلها أامام
حل السستئصسال الذي يحطم ذاتها كامرأاة
وأانثى لها قيمتها في الوسسط الذي تعيشس
فيه ،فالعقد النفسسية التي يخلقها المجتمع
ومعتقداته الخاطئة تجاه المصسابة بالمرضس
يحولها لسسÓح موجه نحو نفسسها ل تجاه
المرضس بسسبب الطاقة السسلبية داخلها ،لذلك
لسس-ل-وب
ت -ع -ط-ي-ه-ا آال-ي-ات ال-دف-اع ال-ن-فسس-ي-ة ا أ
لصس -ل -ح ل -م-واج-ه-ة ال-م-رضس ب-ق-وة وك-ذا ك-ل
اأ
لثار الجانبية للعÓج الكيميائي ما يمنحها
اآ
لرادة وم-ع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ت-ع-طيها القدرة
اإ
ع- -ل -ى ال -تشس -بث ب -ال -ح -ي -اة ،ف -ت -راه -ا ع -وضس
الن -ع -زال والسس-تسسÓ-م ل-ل-م-رضس وحصس-ر ك-ل
أامالها في انتظار سساعة الموت تبدأا في بناء
حياة جديدة تعيشسها بكل تفاصسيلها ،ولعل
أاه -م ع -ام -ل ي-م-ك-ن-ه-ا م-ن ه-ذه ال-خ-ط-وة ه-و
الن -خ -راط ف -ي ال -ع -م -ل ال -ج -م -ع -وي أاو ف -ي
نشساطات كالخياطة أاو الطرز أاو أاي عمل
يعطيها هدفا في غد أافضسل.
وأاك-دت ال-م-خ-تصس-ة ف-ي ال-ت-ن-م-ي-ة ال-بشسرية أان
عائلة المصسابة هي أايضسا بحاجة إالى جلسسات
لنها
عÓجية تمكنها من تجاوز الصسدمة ،أ
لول الذي يمنح المريضسة القوة
المحيط ا أ
لتعيشس اللحظة بكل إايجابية وإان سسقط كل
شس -ع -ره -ا واسس-ت-ؤوصس-ل ث-دي-ه-ا ،وذب-ل جسس-م-ه-ا
فالقوة المعنوية قد تكون الفارق بين مريضس
وآاخر.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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غيـ ـ ـاب غـ ـولم بسسبب اŸرضش ...والف ـاف تفكـ ـر ‘ إارسس ـ ـال طبيب إا ¤نابـ ـ ـو‹
 ⁄يلتحق أŸدأفع أ÷زأئري فوزي غولم بالÎبصص ألذي يجريه أŸنتخب ألوطني بسشيدي
موسشى (أ÷زأئر) –سشبا Ÿوأجهة ألكامرون أŸقررة بياوندي يوم  7أكتوبر ‘ إأطار أ÷ولة
أÿامسشة من تصشفيات مونديال  2018بسشبب «أŸرضص» ،بحسشب ما أعلنت عنه ،أمسص
ألثÓثاء ،أل–ادية أ÷زأئرية لكرة ألقدم (فاف) ألتي تنوي إأرسشال طبيب Ÿدينة نابو‹
من أجل معاينة أ◊الة ألصشحية لÓعب.
ب -عث أل -ف -ري -ق أل -ذي ي -ل -عب ل -ه غ-ولم
ن- - - -ادي ن- - - -اب - - -و‹ ،م - - -رأسش - - -ل - - -ة
ل–Ó-ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة ل-كرة
أل -ق -دم ي -خÈه -ا ف -ي -ه-ا « أّن
ألÓ- - - -عب ي- - - -ع- - - -ا Êم- - - -ن
أع-رأضص ح-م-ى وأإسش-ه-ال
وت- -ق- -ي- -وؤ و أّن ح- -ال- -ت- -ه
ألصش -ح -ي-ة –ول دون
ق-درت-ه ع-ل-ى ألسش-ف-ر
ل -ل -ج -زأئ -ر ل -ي -ت-م-ك-ن
أل - -ط - -اق - -م أل - -ط - -ب- -ي

ل - -ل - -م - -ن- -ت- -خب أل- -وط- -ن- -ي أ÷زأئ- -ري م- -ن
معاينته» ،بحسشب ما أوضشحته ألفاف عÈ
موقعها ألرسشمي على ششبكة ألأنÎنت.
و أضشاف نفسص أŸصشدر ،أنه «بسشبب تعذر
أل-ت-اأك-د م-ن صش-ح-ة ه-ذه ألأخ-ب-ار  ⁄ي-كن
ب -وسش-ع أل–ادي-ة أ÷زأئ-ري-ة سش-وى “ن-ي
ألششفاء ألعاجل لغولم».
Œدر ألإشش- - - - -ارة ،أّن أŸدأف- - - - -ع أل- - - - -دو‹
أ÷زأئري يقدم مردودأ طيبا مع فريقه
ن -اب -و‹ أل -ذي ي -تصش -در ح -ال -ي-ا أل-ب-ط-ول-ة
ألإي -ط -ال -ي -ة ل -ك -رة أل -ق-دم-ي وق-د شش-ارك

‘ ظل ألغيابات أŸسشجلة ‘ صشفوف «أÿضشر»

مولوديــــــــة بجايــــــــة

أالك ـ ـاراز يسستدعـ ـ ـي إاسسماعي ـ ـل بن ناصسـ ـ ـر

قرر ألناخب ألوطني لوكاسص ألكارأز،
أمسص ،أسشتدعاء ألÓعب أسشماعيل بن
ن -اصش -ر ل -ت-دع-ي-م أل-تشش-ك-ي-ل-ة أل-وط-ن-ي-ة
–سش -ب -ا ل -ل -م-ب-ارأة أل-ق-ادم-ة ل-ل-م-ن-ت-خب
أل - -وط - -ن - -ي أم - -ام ن - -ظÒه أل- -ك- -امÒوÊ
أŸقررة يوم  7أكتوبر أ÷اري بياوندي
‘ أط- -ار تصش- -ف -ي -ات م -ون -دي -ال ..2018
حسشب ما أكدته أل–ادية أ÷زأئرية
لكرة ألقدم على موقعها ألرسشمي.
وÁكن ألقول أن أسشتدعاء لعب نادي
أم-ب-و‹ ألي-ط-ا‹ ي-اأت-ي ب-ع-د أل-غ-ي-ابات

ألقسشم ألوطني لكرة ألسشلة:

تأاجيل انطÓق اŸنافسسة
إا ¤يوم  1٣أاكتوبر

أج- -لت أ÷ول- -ة ألو ¤م- -ن أل- -ب -ط -ول -ة
أل -وط -ن -ي-ة ل-ك-رة ألسش-ل-ة ،2018 - 2017
لول ،ألتي كانت مقررة
ألقسشم ألوطني أ أ
ي -وم  6أك -ت-وب-ر إأ ¤ت-اري-خ  13م-ن ألشش-هر
أ÷اري ،حسش- -ب- -م- -ا أع- -ل- -ن- -ت -ه أل–ادي -ة
أ÷زأئرية للعبة.
وأفادت أل–ادية ‘ بيان لها نششرته ‘
لنÎنت:
م - -وق - -ع - -ه - -ا أل- -رسش- -م- -ي ع- -ل- -ى أ أ
«أل–ادي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ل- -ك- -رة ألسش- -ل -ة
أŸنشش- -غ- -ل- -ة ب- -الصش- -ع- -وب -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه
لدأري أو
ألنوأدي ،سشوأء على أŸسشتوى أ إ
أŸا‹ ،ق -ررت ت -أاج -ي -ل ب -أاسش -ب -وع أن-طÓ-ق
ب -ط -ول -ة أ÷زأئ -ر ل -ك -رة ألسش -ل -ة - 2017
لول».
 ،2018ألقسشم ألوطني أ أ
ونششرت ألهيئة ألفيديرألية ششهر أوت
أŸاضش-ي أج-ن-دة أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة لكرة
ألسش -ل-ة  ،2018 - 2017أل -قسش-م أل-وط-ن-ي
لول  -رجالÃ ،ششاركة  16فريقا وهي:
أ أ
ششباب ألدأر ألبيضشاء ،نادي قسشنطينة،
أÛم -ع أل -بÎو‹ ( ح -ام -ل أل -ل -قب) ،رأئ-د
برج بوعريريج  ،نصشر حسش Úدأي ،نادي
سش -ط -اوأ‹ ،أ–اد ب-ات-ن-ة ،أوŸب-ي م-ل-ي-ان-ة،
ن- -ادي أل- -ع- -ل- -م- -ة ،أ–اد أل- -ب- -ل- -ي- -دة ،ودأد
ب -وف -اريك ،ت-رب-ي-ة سش-ط-ي-ف ،ن-ادي جسش-ر
قسش -ن -ط -ي -ن -ة ،ن -ادي ورق -ل -ة ،إأضش -اف-ة إأ¤
ألصش - -اع - -دي - -ن أ÷دي- -دي- -ن أوŸب- -ي ب- -رج
بوعريريج وأ–اد أ÷زأئر.
وبالنسشبة للسشيدأت ،تسشتأانف ألبطولة
أل-وط-ن-ية ‘  20أك-ت-وب-ر Ãششاركة أÛمع
ألبÎو‹ ،أ–اد أ÷زأئر ،بحرية حسشÚ
دأي ،رأئ- -د ب- -رج ب- -وع- -ري- -ري- -ج ،ت -رب -ي -ة
سشطيف ،أوŸبيك أ÷زأئر ،ششبيبة ألقبة
وأ–اد باتنة.

بسسك ـ ـ ـ ـري :التحضس ـ ـ ـ ـÒات متواصسل ـ ـ ـ ـة ‘ ظـ ـ ـ ـ ـروف جي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة

أل-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ألتششكيلة ألوطنية ألتي
Œري ت -ربصش -ه-ا Ãرك-ز سش-ي-دي م-وسش-ى،
على غرأر برأهيمي وغولم.
ويتمتع بن ناصشر باإمكانيات كبÒة ‘
وسش- - -ط أŸي- - -دأن ح - -يث ك - -ان ي - -ل - -عب ‘
أل - -ف - -ري - -ق أل- -ردي- -ف ل- -ن- -ادي أرسش- -ن- -ال
أل‚ليزي قبل أن يتحول أإ ¤بطولة
أل -درج -ة أل -ث -ان -ي -ة أل -ف-رنسش-ي-ة أŸوسش-م
أŸاضش- -ي ..وي- -ن- -ت- -ق- -ل ه- -ذأ أŸوسش -م أإ¤
ألبطولة ألإيطالية «ألكالتششيو».

حامد .ح

ل وقت أŸقابلة ألتي فاز بها
تقريبا ‘ ك ّ
ف-ري-ق-ه ع-ل-ى حسش-اب ك-الياري ( )0-3ي-وم
ألأح - -د ،ألأم - -ر أل - -ذي أث - -ار أسش - -ت - -غ- -رأب
أل–ادي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة أل- -ت -ي ف -ك -رت ‘
أإيفاد طبيب من أل–ادية Ÿعاينة أ◊الة
ألصشحية لغولم.
و أضش -اف ب -ي -ان أل -ه -ي -ئ -ة أل-ف-درأل-ي-ة ،أن-ه
ن غولم قد لعب Ÿدة 87
«بالنظر أإ ¤أ ّ
دق-ي-ق-ة ‘ م-ق-اب-ل-ة أل-ب-ط-ول-ة ألإي-ط-ال-ية،
ف -اإن أل–ادي -ة ت -درسص أإم -ك-ان-ي-ة أإرسش-ال
ط- -ب -ي -ب -ه -ا ل -ف -حصص أل Ó-عب خ -اصش -ة و أّن
ألقون Úألسشارية تخّول لها ذلك».
ن غولم ألذي ـ تاألق كثÒأ
لÓإششارة ،فاإ ّ
م- -ع ف- -ري- -ق- -ه خ- -اصش- -ة ‘ ألأي -ام ألأخÒة
وت- -ل- -ق- -ى أل- -ك- -ث Òم -ن ألإشش -ادة م -ن ق -ب -ل
ألصشحف ألإيطالية أŸتخصشصشة  -كان قد
ّŸح ب- - -ع - -د ه - -زÁة أŸن - -ت - -خب أل - -وط - -ن - -ي

ب-قسش-ن-ط-ي-ن-ة ◊سش-اب أ÷ولة ألرأبعة من
تصشفيات أŸونديال أمام زأمبيا ( « )1-0أنه
مسش -ت-ع-د Ÿغ-ادرة أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي أإذأ ّ”
أعتباره أنه يششكل مششك ‘ Óألفريق».
ب- -الإضش- -اف- -ة أإ ¤ف- -وزي غ -ولم سش -ي -غ -يب
أل - - - -دو‹ أ÷زأئ - - - -ري ولعب ب - - - -ورت - - - -و
ألÈت-غ-ا‹ ،ي-اسش Úب-رأه-ي-م-ي ،ه-و ألآخ-ر
ع - -ن م - -ب - -ارأة أŸن - -ت - -خب أل- -وط- -ن- -ي أم- -ام
أل-ك-ام-رون ،ي-وم ألسش-بت أŸق-ب-ل بياوندي،
بسش -بب ألإصش-اب-ة ل-ك-ن ه-ذأ ألأخ- Òع-ل-ى
عكسص غولم -قد حضشر يوم ألثن Úأإ¤
أŸرك- -ز أل -ف -ن -ي بسش -ي -دي م -وسش -ى لإظ -ه -ار
حسشن نيته.
وت- -ب- -ق- -ى م- -ب- -ارأة أل- -ك- -ام- -رون-أ÷زأئ- -ر
شش -ك -ل -ي -ة ،أإذ أن أل -ف -ري -ق Úم-قصش-ي-ان م-ن
أŸسش- -اب -ق -ة أŸوؤه -ل -ة أإ ¤م -ون -دي -ال2018-
بروسشيا.

أكد أŸدرب مصشطفى بسشكري ،لـ»ألششعب» ،أن مردود فريقه ‘
م- -ب- -ارأة أ÷ول- -ة ألأخÒة أم- -ام أه- -ل- -ي ألÈج ك -ان ‘ أŸسش -ت -وى،
ب -ال -رغ -م م -ن ب -عضص أل -ن -ق -ائصص أŸسش -ج -ل -ة ،وع -زى ألأسش-ب-اب أإ¤
أÛه- -ودأت أل- -ت- -ي ب -ذلت ط -ي -ل -ة  90دق -ي -ق -ة ،ح-يث ك-ان
ألنسش- -ج- -ام وأضش- -ح- -ا ب ÚألÓ- -ع- -ب Úوأل- -ف- -ع- -ال- -ي -ة
ح -اضش -رة .مضش-ي-ف-ا ،أن أل-ع-م-ل م-ازأل م-ت-وأصشÓ-
ل -ت -حضش ÒأŸب -ارأة أل -ق -ادم-ة Ãل-عب أل-وح-دة
أŸغاربية ،أمام غا‹ معسشكر ،حيث سشيقوم
بتصشحيح ألأخطاء ألتي وقف عليها ،ومن
ث- - -م وضش- - -ع أل- - -ل- - -مسش- - -ات ألأخÒة ع- - -ل - -ى
أل-تشش-ك-ي-ل-ة ألأسش-اسش-ي-ة أل-ت-ي سش-ي-دخ-ل بها
أل -ل -ق -اء ،ك -م -ا سش -ي -ع-م-ل أل-ف-ري-ق ك-ل م-ا ‘
وسش-ع-ه م-ن أج-ل أل-ف-وز وم-ت-وأصش-لة ألتاألق
وأ◊ف- -اظ ع- -ل- -ى أل- -ري- -ادة ،وب- -ال -نسش -ب -ة
للتعدأد Áكن أن يثق فيه من خÓل ما
أظ- - -ه- - -ره ‘ أل- - -ت- - -حضشÒأت ،سش- - -ي- - -م- - -ا أن
ألنسشجام بلغ نسشبة ل باأسص بها.
وه-ي أŸب-ارأة أل-ت-ي سش-يسش-ت-ف-ي-د أل-فريق من
خ Ó-ل -ه -ا ،ب -ع -ودة أŸه -اج -م Úف -ت-ح-ي ن-وب-ل-ي
وع -ب -د أل-ف-ت-اح ب-ل-ق-اسش-م-ي ،أل-غ-ائ-ب Úع-ن ل-ق-اء
ألÈج بسش- -بب ألإصش- -اب- -ة ‘ ،ح Úسش- -ي -غ -يب
أŸدأفع أÙوري بولذياب بدأعي ألعقوبة
لحتجاجه على أ◊كم ألذي أدأر
ل -ق-اء ألأه-ل-ي ،وسش-ي-ت-م
تعويضشه بالÓعب
أÙوري أنيسص
موحلي.

و‘ سشياق متصشل ،ثمن رئيسص ألنادي ألهاوي و›لسص تسشيÒ
م- -ول -ودي -ة ب -ج -اي -ة مصش -ط -ف -ى رزق -ي ،أÛه -ودأت أل -ت -ي ب -ذل -ه -ا
ألÓ-ع-ب-ون م-ن خÓ-ل أل-ن-ت-ائ-ج ألإي-ج-اب-ي-ة أŸسشجلة منذ أنطÓق
ه -ذأ أŸوسش -م ،وك -ان أآخ -ره -ا أل -ف-وز أل-ث-م ÚأŸسش-ج-ل أ÷م-ع-ة
أŸاضش -ي Ãل-عب  20أوت ب -الÈج ،وأح-تÓ-ل ألصش-دأرة
مناصشفة مع فريق جمعية ع Úمليلة.
مضش- -ي -ف -ا أن أŸشش -وأر م -ازأل ط -وي  Ó-وي -ت -ط -لب
أŸزي -د م -ن أل -ع-م-ل وأŸث-اب-رة ،ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى
ن -فسص أل -دي -ن -ام -ك -ي-ة ألإي-ج-اب-ي-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق
ألصشعود للرأبطة أÎÙفة ألأو ،¤وألتي
–ققت بفضشل –لي ألÓعب ÚباŸسشوؤولية
وت- -وظ- -ي- -ف ك- -اف- -ة ج- -ه- -وده- -م و–ق- -ي- -ق
أنطÓقة قوية.
رئ - -يسص أل - -ن - -ادي أل - -ه - -اوي ،أك- -د أن أإدأرة
ألفريق خصشصشت مكافاأة لÓعب Úتقدر بـ
10مÓي Úسشنتيم ،نظ Òألفوز ألأخ Òأمام
ألأه-ل-ي ،وك-ذأ م-ن-ح-ة أل-ف-وز أŸسشجل خÓل
أ÷ول -ة أل -رأب -ع -ة دأخ -ل أل-دي-ار ،أم-ام أم-ل
ب- -وسش- -ع- -ادة وأŸق -درة بـ  4مÓ-ي Úسش-ن-تيم،
وه-ذأ ب-ه-دف –ف-ي-ز ألÓ-ع-ب Úع-ل-ى أل-عمل
أك Ìوحثهم على رفع ألتحدي.

مولودية أ÷زأئر -أ–اد ألعاصشمة

بر› ـ ـة اللقـ ـ ـاء Ãلعـ ـب عمـ ـ ـر حم ـ ـ ـ ـادي يـ ـ ـ ـ ـوم  14أاكت ـ ـ ـ ـوبر
سشيجرى ألدأربي ألعاصشمي ب Úمولودية
أ÷زأئر وأ–اد أ÷زأئر ◊سشاب أ÷ولة
ألسش-ادسش-ة م-ن أل-رأب-ط-ة ألأو ¤م-وبيليسص
ل-ك-رة أل-ق-دم ألسش-بت  14أك-توبر ()17 : 45
Ãل- -عب ع- -م -ر ح -م -ادي ،حسشب ألÈن -ام -ج

أل- -ذي كشش- -فت ع- -ن -ه أل -رأب -ط -ة أÎÙف -ة
Ãوقعها ألرسشمي.
و ك- -انت ه- -ذه أ÷ول -ة م -ق -ررة ب 5 Úو7
أكتوبر قبل أن يتم تاأجيلها أإ ¤ألفÎة
ب 12 Ú- - - -و  14أك -ت -وب-ر بسش-بب أŸب-ارأة

أل- -رسش- -م- -ي- -ة أل- -ت- -ي ي- -خ- -وضش- -ه- -ا أŸن -ت -خب
أ÷زأئري أمام نظÒه ألكامÒو Êيوم 7
أك - -ت - -وب - -ر ب - -ي - -اون - -دي ◊سش - -اب أ÷ول - -ة
أÿامسش- -ة م- -ن تصش- -ف- -ي- -ات ك- -اأسص أل- -ع- -ا⁄
.2018

وفيما يلي ألÈنامج ألكامل للجولة:
أÿميسص  12أكتوبر :2017
بسشيدي بلعباسص :أ–اد بلعباسص  -ششبيبة ألقبائل ()16:00
با÷زأئر ( 20أوت) :نصشر حسش Úدأي  -نادي بارأدو ()16:00
@ أ÷معة  13أكتوبر :2017
با÷زأئر ( 20أوت)  :ششباب بلوزدأد -ششبيبة ألسشاورة ()16:00
بسشطيف  :وفاق سشطيف -أوŸبي أŸدية ()17:00
@ ألسشبت  14أكتوبر :2017
ببسشكرة  :أ–اد بسشكرة  -ششباب قسشنطينة ()16:00
بتاجنانت  :دفاع تاجنانت  -أ–اد ألبليدة ()16:00
 ⁄يع ÚأŸلعب  :أ–اد أ◊رأشص  -مولودية وهرأن ()16:00

منتخب أإسشبانيا

مـ ـ ـ ـوراتا ق ـ ـ ـد يغـ ـ ـ ـيب ◊ـ ـ ـ ـوا‹  6أاسسابي ـ ـ ـع بسسب ـ ـ ـب اإلصسابـ ـ ـ ـ ـة
ذكرت تقارير بريطانية أنّ ألفارو مورأتا مهاجم تششيلسشي ومنتخب
إأسشبانيا لكرة ألقدم ألذي يعا Êمن إأصشابة ‘ عضشÓت ألفخذ أÿلفية
قد يغيب عن أÓŸعب ◊وأ‹ سشتة أسشابيع بعدما كششفت ألفحوصشات
أل -ت -ي أج -رأه -ا م -ع م -ن -ت -خب بÓ-ده أن-ه ي-ع-ا Êم-ن “زق م-ن أل-درج-ة
ألثانية.
لح-د أŸاضش-ي ب-ع-د إأصش-اب-ت-ه ‘ ل-ق-اء
وخضش -ع م -ورأت -ا ل -ف -ح -وصص ي -وم أ أ
تشش -ي -لسش -ي أل -ذي أن-ت-ه-ى ب-اÿسش-ارة ( )0-1أم- -ام م- -انششسش Îسش- -ي -ت -ي ‘
ل‚ليزية (ألقسشم أŸمتاز).
ألبطولة أ إ
وأسشتدعى يولن لوبتيغي مدرب إأسشبانيا يوم ألثن Úأريتز أدوريز
مهاجم أتليتيك بيلباو ألبالغ عمره  36عاما لتعويضص مورأتا ألذي

سش -ي-غ-يب ع-ن آأخ-ر م-ب-ارأت Úل-بÓ-ده ‘ تصش-ف-ي-ات ك-أاسص أل-ع-ا.2018 ⁄
وتفتقد إأسشبانيا أيضشا ألثنائي أندريسص إأنييسشتا من برششلونة ودأÊ
كارفخال من ريال مدريد وأختار لوبتيغي بدل منهما جوناثان فÒأ
لعب لسص ب -اŸاسص وأف -ارو أودري -وزول م -ن ري -ال سش-وسش-ي-ي-دأد وسش-ط
آأمال ‘ حسشم بطاقة ألتأاهل أŸباششر لنهائيات كأاسص ألعا.⁄
وتتقدم إأسشبانيا بثÓث نقاط على إأيطاليا صشاحبة أŸركز ألثا Êقبل
آأخر جولت ‘ Úألتصشفيات.
وأن-ت-ق-ل م-ورأت-ا م-ن ري-ال م-دري-د إأ ¤تشش-ي-لسش-ي ‘ فÎة ألن-ت-قالت
ألصش-ي-ف-ي-ة أŸاضش-ي-ة وت-أال-ق ألÓ-عب ‘ سش-ت-ام-ف-ورد ب-ريدج حيث أحرز
سشبعة أهدأف ‘ تسشع مباريات مع فريق أنطونيو كونتي.

بجاية :بن النوي توهامي

مولودية سشعيدة

الطاق ـ ـم الفن ـ ـ ـي
يخ ـت Èجاهزيـ ـ ـ ـة
الÓع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبÚ
‘ اŸباراة الودية
أامام شش.اŸشسرية
أج-رت تشش-ك-ي-ل-ة م-ولودية سشعيدة
ل- -ق- -اء ودي- -ا ،مسش -اء أول أمسص ،أم -ام
أ÷ار شش -ب-اب أŸشش-ري-ة ،ح-يث ع-ادت
ألكلمة خÓله للسشعيدي ÚبثÓثية
ن- -ظ- -ي- -ف- -ة ح -م -لت ت -وق -ي -ع أŸه -اج -م
عثما.Ê
وبعيدأ عن ألنتيجة ألفنية ،يكون
أل-ط-اق-م أل-ف-ن-ي ق-د أخ-ت Èج-اه-زية
أل Ó-ع -ب Úأل -ف -ن -ي -ة وأل -ب -دن -ي -ة م -ع
Œريب ب - -عضص أل - -ب- -دلء وأÿط- -ط
أŸمكنة لعله يوظف أإحدأها خÓل
أŸوأج-ه-ة أŸرت-ق-ب-ة ن-ه-اي-ة ألأسش-ب-وع
أم -ام أ÷ار سش -ري -ع غ -ل -ي-زأن ‘ أإط-ار
أ÷ولة ألسشادسشة من بطولة ألقسشم
أل- -ث- -ا .Êع- -ل -ى صش -ع -ي -د أآخ -ر ،ق -دم
رئ - -يسص ألشش- -رك- -ة أÎÙف- -ة ع- -ام- -ر
ب -وزي -د أسش -ت -ق -ال -ت -ه م -ن ع -ل -ى ر أسص
م-ول-ودي-ة سش-ع-ي-دة لأسش-باب قيل أإنها
شش-خصش-ي-ة ‘ أن-ت-ظ-ار أŸوأف-ق-ة ع-ليها
م- - -ن ط - -رف ›لسص ألإدأرة ‘ ،حÚ
ي- -دور ح- -ديث ع -ن ع -ودة أل -رئ -يسص
ألسشابق بلحسشن بلهزيل لتو‹ أعلى
هرم ألششركة.

ج .علي

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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اأ’ربعاء  04أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  13محرم 1439هـ

ع- -زÁة ال Ó-ع -ب Úع -ل -ى أارضش -ي -ة
اŸي - -دان وال - -ل - -عب بÎك - -ي- -ز
وصسف ﬁمد
وفعالية.
ربيع مفتاح

مدافع ا–اد
العاصسمة مباراة
الوداد البيضساوي ‘
إاياب نصسف نهائي رابطة
أابطال إافريقيا بالصسعبة،
مؤوكدا أان فريقه قادر
م- -ف- -ت- -اح – سش- -ت- -ك -ون
على افتكاك تأاشسÒة
م -ب -اراة صش -ع -ب -ة Ãا أان
التأاهل إا ¤النهائي.
(الشس- -عب) ك- -ي- -ف
ت- -رى م- -واج- -ه -ة
ال - - -ع- - -ودة أام- - -ام
الوداد
البيضساوي؟

ال- - -ه - -دف اŸششÎك م - -ع
اŸن- - -افسس ه - -و اف - -ت - -ك - -اك
حاوره :عمار حميسسي
ت-أاششÒة ال-ت-أاه-ل إا ¤ال-ن-ه-ائ-ي
وه - -و اأ’م- -ر ال- -ذي ن- -ط- -م- -ح
تصسويرﬁ :مد ايت قاسسي ل- -ت- -ح- -ق- -ي -ق -ه رغ -م صش -ع -وب -ة
اŸأامورية فا÷ميع ششاهد اŸسشتوى ا÷يد للوداد
البيضشاوي الذي Áتلك ’عب‡ Úيزين ووصشوله إا¤
هذا الدور  ⁄يكن من ﬁضس الصشدفة لكن من
ج-ان-ب-ن-ا سش-ن-ع-م-ل ع-ل-ى ال-ع-ودة ب-ت-أاششÒة التأاهل من
اŸغرب وأاعتقد أان الظروف اŸناخية سشتكون ‘
صشا◊نا ،حيث لن تكون تغيÒات مقارنة بالطقسس
اŸوجود با÷زائر عكسس اŸواجهات التي Œري
‘ أادغال إافريقيا أاين واجهنا بعضس الصشعوبات من
أاجل التأاقلم وهذا اأ’مر إايجابي ‘ حد ذاته Ãا أان
الÓعب ÚسشÒكزون على تقد Ëمباراة كبÒة.

م- -ا ال- -ذي ك- -ان ي- -ن- -قصس- -ك- -م ل- -ت- -ح- -ق -ي -ق
النتصسار؟

’ أادري ما الذي كان ينقصشنا بالضشبط أاعتقد أان
سشوء ا◊ظ ونقصس الÎكيز أامام اŸرمى سشاهم ‘
ذلك إاضش- -اف- -ة إا ¤أارضش- -ي -ة اŸي -دان ل -ك -ن ’ ي -جب
الوقوف خلف هذه التÈيرات التي ’ يجب أان تقلل
من ا÷هد اŸبذول من طرف الÓعب Úكما أان
اŸنافسس هو اآ’خر ظهر بششكل جيد و‘ مثل
ه- - -ذه اŸب- - -اري - -ات اأ’م - -ور –سش - -م ع - -ل - -ى
مواجهت Úوحتى إان فزنا بنتيجة عريضشة
 ⁄ن -ك -ن ق -د حسش -م -ن -ا ال-ت-أاه-ل وب-ال-ت-ا‹
ف -ي -جب ا’ن -ت -ظ -ار إا ¤غ -اي-ة
مواجهة

 ⁄يفوت مفتاح الفرصشة ليؤوكد أان نتيجة مواجهة
ال -ذه -اب ل -يسشت م -ق -ي -اسش -ا ل -ل -ح-ك-م ع-ل-ى مسش-ت-وى
ا’–اد ،خاصشة أان اأ’داء يبقى غ Òمهم ‘ مثل
هذه اŸباريات واأ’هم هو النتيجة ‘ اأ’خ.Ò
وÁتلك ا’–اد حسشب مفتاح مقومات النجاح من
أاجل اŸرور إا ¤النهائي واŸنافسشة
بقوة على اللقب وهو اأ’مر
منتخب
الذي سشيتحقق من
خÓ-ل ت-رج-مة
الÈازيل

نيمـ ـ ـ ـار يتع ـ ـ ـرضض إلصصابـ ـ ـ ـة
أأثناء ألتدريب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

غادر نيمار دا سسيلفا ‚م الÈازيل ،أاول مران
للمنتخب ‘ مدينة تÒيسسوبوليسس ،قبل باقي
Óصسابة.
زمÓئه ،بعدما تعرضس ل إ

واششتكى ‚م باريسس سشان جÒمان الفرنسشي ا◊ا‹ ،من آا’م ‘
القدم ،عقب اصشطدامه بالÓعب دييغو تارديلي.
وخاضس اŸنتخب ،تدريبهÃ ،ششاركة ’ 16عبا فقط من أاصشل  ” 24اسشتدعاؤوهم ÿوضس
آاخر مبارات ‘ Úتصشفيات قارة أامريكا ا÷نوبية اŸؤوهلة Ÿونديال روسشيا  ،2018أامام بوليفيا
‘ ’باز يوم اÿميسس ،والششيلي ‘ العاششر من نفسس الششهر بسشاو باولو.
ويعد هذا اŸران هو اأ’ول للمنتخب الÈازيلي ،الذي ضشمن التأاهل للمونديال ’نفراده
بصشدارة التصشفيات برصشيد  37نقطة ‘ ،مقر تدريباته التقليدي داخل ا–اد اللعبة ‘
تÒيسشوبوليسس ،وذلك منذ أاوŸبياد  ‘ 2016ريو دي جانÒو ،وذلك –ت قيادة
اŸدرب أادينور ليوناردو باتششي».
وقال ’عب الوسشط فرناندينيو «الهدف هو الفوز ‘ اŸبارات ÚالقادمتÚ
وحصشد أاك Èعدد ‡كن من النقاط ومواصشلة التحضش Òبأافضشل ششكل
Ÿونديال روسشيا».
وك- -ان أاول ال Ó-ع -ب Úال -ذي -ن وصش -ل -وا
Ÿق -ر ال -ت -دري -ب -ات‚ ،وم ب-اريسس
سش - - -ان جÒم - - -ان ،ن - - -ي- - -م- - -ار
وم -ارك -ي -ن -ي -وسس وت-ي-اغ-و
سش - - -ي - - -ل - - -ف- - -ا وداÊ
أالفيسس...

اندرÿت

تعي Úهاين فانهايزيÈوك مدربا جديدأ
أاع-ل-ن أان-درÿت ح-ام-ل ل-قب ال-دوري ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ،أامسس الثÓثاء،
تعي Úهاين فانهايزيÈوك مدربا جديدا للفريق.
وأاف- -اد ال -ن -ادي ع Èحسس -اب -ه ال -رسس -م -ي ع -ل -ى م -وق -ع «ت -وي »Îب -أان
ف-ان-هايزيÈوك ( 53ع-ام-ا) سس-ي-ق-ود ال-ف-ري-ق لـ  3م-واسس-م ،وسسيتو¤
قيادة تدريباته بدءا من اليوم..
وب - -ه- -ذا سس- -ي- -خ- -ل- -ف ف- -ان- -ه- -اي- -زيÈوك ،اŸدرب السس- -اب- -ق ÷نت،
السسويسسري رينيه فايلر ،الذي أاقيل ‘  18سسبتم ÈاŸاضسي لسسوء
النتائج.
وكان فايلر قاد الفريق للتتويج باللقب رقم  34له ‘ الدوري
البلجيكي ،والتأاهل لدور اÛموعات بدوري أابطال أاوروبا،
ال -ذي اسس -ت -ه -ل -ه ال -ف -ري -ق ب-خسس-ارت Úك-بÒت Úأام-ام ب-اي-رن
لسسكتلندي بثÓثية نظيفة.
لŸا Êوسسيلتك ا أ
ميونيخ ا أ
ويحتل أاندرÿت حاليا اŸركز السسابع بجدول الدوري
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي برصسيد  15ن -ق-ط-ة وب-ف-ارق  9ن-ق-اط ع-ن
صس -احب الصس -دارة ،ك -ل-وب ب-روج ،وذلك ب-ع-د م-رور 9
جولت..

العودة والتحضش Òلها جيدا لنكون حاضشرين من
جميع النواحي وتقد Ëمباراة كبÒة تليق باسشم
ا–اد العاصشمة.

ه -ل سس -ي -ك -ون الضس -غ -ط ع -ل-ي-ك-م أام ع-ل-ى
اŸنافسس ‘ مباراة العودة؟

أاع -ت -ق -د أان الضش -غ -ط سش-ي-ك-ون أاك Èع-ل-ى اŸن-افسس
خاصشة أانه سشيلعب أامام جمهوره وهذا ‘ حد ذاته
سشÓح ذو حدين Ãا أان اللعب أامام جمهورك ’
Áنحك اأ’فضشلية على طول اÿط إان  ⁄تسشتثمر
‘ ذلك قد ينقلب عليك اأ’مر ويصشبح الضشغط
سش-ل-ب-ي-ا وي-ت-أاث-ر الÓ-ع-ب-ون وه-و م-ا ن-تمناه للمنافسس
خاصشة أاننا لن نÎك لهم اŸسشاحات الكافية من
أاجل بسشط سشيطرتهم وأاخذ اأ’سشبقية النفسشية كما
أان -ن -ا سش-ن-ق-وم ب-اسش-ت-غÓ-ل اŸسش-اح-ات ال-ت-ي يÎك-ه-ا
’عبوهم عند ا’ندفاع إا ¤الهجوم وهذا من أاجل
التسشجيل وا’قÎاب من التأاهل إا ¤النهائي.
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ربيع مفتاح لـ «الشسعب»:

«أللعب بـÎكيز وفعاليـ ـ ـة غايتنا للظفـ ـر
بت ـأاشصÒة ألتأاه ـ ـل لنهائـي رأبط ـة أألبطـال»

العدد

19

أأحـ ـ ـ ـاول أأن أأكـ ـ ـ ـون ألشصخصض
أألك ـ ـ ـ Ìسصع ـ ـادة ‘ ألع ـ ـا⁄
أاج- -رى ري -و ف -ردي -ن -ان -د ‚م م -انشسسس Îي -ون -اي -ت -د
ل‚ل - -ي - -زي السس - -اب - -ق ،ح - -واًرا م - -ع الÈت - -غ - -ا‹
ا إ
كريسستيانو رونالدو زميله السسابق ولعب ريال
لسسبا Êا◊ا‹.
مدريد ا إ

وقال رونالدو خÓل تصشريحات نقلتها صشحيفة تيليغراف الÈيطانية:
«كنت أاسشعى للرحيل عن مانششسش Îيونايتد وا’نضشمام لريال مدريد من أاجل
إاظهار أا’ Êعب ﬂتلف.
وأاضشاف «انضشممت للفريق اإ’سشبا ،Êوكنت أا–سشن كل موسشم ،ولن أانسشى
الششياط Úا◊مر ،تعلمت هناك أان أاكون أافضشل وأافضشل ،وأاتواجد ب Úصشفوة
الÓعب ‘ Úالعا.»⁄
وبسشؤواله عن مسشتقبله بعد ا’عتزال ،أاجاب مازحا« :سشيكون اأ’مر صشعبًا ،ورÃا
أاكون مÓكًما مثلك» ‘ ،إاششارة ’Œاه فرديناند إا ¤احÎاف اÓŸكمة مؤوخرا.
وتابع« :الششيء اأ’ك Ìأاهمية هو حصشد اأ’لقاب ،ونحن نعمل  10أاو  11ششهًرا،
وإاذا  ⁄نفز بأاي ششيء يكون ششعورا سشيئا».
وأاردف «أاحب الفوز با÷وائز الفردية وا÷ماعية ،وأاعمل بجد من أاجل ذلك».
وأا” «خارج اŸلعب أاتواجد مع عائلتي وأاصشدقائي ،وأاحاول أان أاكون الششخصس
اأ’ك Ìسشعادة ‘ العا.»⁄

ريال مدريد

ه- -ل Áت -لك ال–اد م -ق -وم -ات ال -ن -ج -اح
للتتويج باللقب القاري؟

بنزÁة يعود إأ ¤أŸنافسصة يوم  14أكتوبر

يجب قبل ذلك التفك ‘ Òالتاأهل اإ ¤النهائي
ثم نتكلم عن اŸنافسشة على اللقب خاصشة اأن
ال -ف -ري -ق ◊د ا’آن  ⁄يضش-م-ن ت-اأه-ل-ه وع-ل-ي-ن-ا
جلب تاأششÒة التاأهل من اŸغرب وهو ا’أمر
الذي سشنعمل على –قيقه لكن على العموم
ا–اد ال -ع -اصش -م -ة Áت -لك ا’إم -ك -ان -ي-ات ال-ت-ي
تسش -م -ح ل -ه ب -ال -ت-واج-د م-ع اأفضش-ل ا’أن-دي-ة ‘
ال-ق-ارة ب-دل-ي-ل وصش-ول-ن-ا اإ¤
ال -ن -ه-ائ-ي م-ن-ذ م-وسش-مÚ
وبالتا‹ فلن تكون اŸرة
ا’أو ¤ل - - -ن - - -ا اإن ح- - -دث
وت- -اأه- -ل- -ن -ا اإ ¤اŸب -اراة
النهائية.

تلقى فريق ريال مدريد ،أانباء سشارة بخصشوصس حالة الÓعب الفرنسشي اŸصشاب
كر ËبنزÁة ،وموعد عودته إا ¤اŸسشتطيل اأ’خضشر خÓل الفÎة اŸقبلة..
وقالت صشحيفة «أاسس» اإ’سشبانية« :بنزÁة تعافى من إاصشابته العضشلية
حا ÿوضس مباراة إاسشبانيول ،ولكن زين الدين
وكان متا ً
زيدان ،فضشل عدم اıاطرة به».
وأاضشافت «بنزÁة سشيسشتفيد من فÎة التوقف الدو‹،
Ÿواصشلة العمل والوصشول إا ¤كامل جاهزيته قبل لقاء
أاك- - - -ت- - - -وب - - -ر ا◊ا‹».
خ- - - - - -ي - - - - -ت - - - - -ا‘ ي - - - - -وم 14
وتابعت «أاصشيب بنزÁة ‘  9سشبتم ÈاŸاضشي خÓل مباراة
ليفانتي بالليغا ،ليعا Êريال مدريد ‘ غيابه ،حيث يعد
اŸهاجم الفرنسشي عنصشًرا هامًا ‘ خطة زيدان».
وأا“ت «فقد ريال مدريد  5نقاط على ملعبه سشانتياغو برنابيو ‘
غياب بنزÁة ،حيث تعادل أامام ليفانتي وخسشر من ريال بيتيسس ،قبل أان يحقق
الفوز أاخًÒا على إاسشبانيول».

بايــــرن ميونيــــخ

أحتم ـال عودة ف ـ ـان غـ ـال
لت ـ ـ ـ ـ ـدريب ألفري ـ ـ ـ ـ ـق
أاف -ادت ت -ق -اري-ر إاعÓ-م-ي-ة أاŸان-ي-ة ،أامسس ال-ثÓ-ث-اء ،ب-أان
لسسبق اıضسرم
نادي بايرن ميونيخ يدرسس إاعادة مدربه ا أ
ل -ويسس ف -ان غ-ال ع-ل-ى رأاسس ال-ع-ارضس-ة ال-ف-ن-ي-ة ل-ل-ف-ري-ق خ-ل-ف-ا
لسس-بوع اŸاضسي بعد
Óي-ط-ا‹ ك-ارل-و أانشس-ي-ل-وت-ي ال-ذي أاق-ي-ل ا أ
ل -إ
لوروبية.
لبطال ا أ
الهزÁة بثÓثية نظيفة أامام باريسس سسان جÒمان ‘ رابطة ا أ
ن اŸدرب اıضسرم ،الهولندي لويسس فان غال،
وذكر موقع «سسبوكسس» ا أ
لŸا ،Êأامسس ،أا ّ
الذي أاعلن تقاعده بعد رحيله عن مانشسيسس Îيونايتد ‘ صسيف  ،2016مرشسح للعودة إا¤
العمل ‘ بايرن ميونيخ ›دًدا.
وتو ¤فان جال تدريب بايرن ميونيخ ‘ صسيف  ،2009قبل أان تتم إاقالته ‘  2011لÎدي نتائج الفريق
م يتم تسسليم
البافاري.وأاضساف اŸوقع «سسيتو ¤فان غال تدريب بايرن حال موافقته ،حتى نهاية اŸوسسم ،ومن ث ّ
الفريق إا ¤يوليان ناجلسسمان ،مدرب هوفنها Ëا◊ا‹».
لسسماء اّŸرشسحة لتدريب فريق بايرن،
يذكر أانّ توماسس توخيل ،مدرب بوروسسيا دور“وند يبقى من ب Úأاقوى ا أ
ن القائمة تضسم أاسسماء أاخرى مثل ناجلسسمان ويورغن كلوب مدرب ليفربول ا◊ا‹.
إال أا ّ

دييغو سسيميو:Ê

منتخب بلجيكا

أحبـ ـ ـذ ألعمـ ـل مـ ـ ـع أألنديـ ـة حاليا
مارتينيز ينفي وجود خ ـ ـÓف
مع مانشصيسص Îسصيتي بشصأان كومباÊ

أاع- -رب اŸدي- -ر ال- -ف- -ن- -ي ل- -ن- -ادي أات- -ل- -ت- -ي- -ك -و م -دري -د،
لرج -ن -ت-ي-ن-ي دي-ي-غ-و سس-ي-م-ي-و ،Êع-ن أام-ل-ه ‘ أان
ا أ
ي -ق -دم م -ن-ت-خب بÓ-ده مسس-ت-وى ج-ي-دا ‘
اŸبارات ÚاŸتبقيت Úمن التصسفيات
صس -رح روب -رت -و م -ارت -ي -ن -ي -ز اŸدي -ر ال-ف-ن-ي Ÿن-ت-خب
اŸؤوهلة لنهائيات كأاسس العا ⁄وأان
ب-ل-ج-ي-ك-ا ،ب-أان اŸداف-ع ف-ي-نسس-نت كومبا ،Êسسيغيب
ي -ح -ج -ز م-ق-ع-ده Ÿوع-د روسس-ي-ا
عن مباراتي بÓده القادمت ‘ Úتصسفيات كأاسس
.2018
ال -ع -ا ،⁄ب -ع -د ﬁادث -ات م -ع ن -ادي -ه م-انشسسسÎ
وصس - -رح سس - -ي - -م - -ي- -و‘ Ê
سسيتي ،نافيا وجود خÓف مع نادي مانشسسسÎ
م- -ق- -اب- -ل- -ة م- -ع شس- -ب- -ك- -ة
سسيتي.
لسسبانية
«كادينا سس »Òا إ
وأاوضسح مارتينيز  ‘ -تصسريحات أامسس« :ل
ب - -خصس- -وصس م- -ب- -ارات- -ي
يوجد خÓف ،لدينا نظام للعمل ،التشسكيلة
لرج- -ن- -ت Úال- -ق -ادم -تÚ
ا أ
أاع-ل-نت ي-وم ا÷م-ع-ة وه-ن-اك ي-ومان للحصسول
لكوادور« :آامل أان
أامام البÒو وا إ
على تقييم واضسح ◊الة كل لعب».
يقدم الفريق أاداء جيدا».
وأاضس -اف «ه -ذا ه -و اŸوق -ف ،ك -وم -ب -ا Êل -يسس ‘
وعن إامكانية أان يقود منتخب بÓده
التشسكيلة و ⁄يسستطع النضسمام لبقية أانشسطة
مسس-ت-ق-ب ،Ó-أاشس-ار إا ¤أان-ه ي-ح-ب-ذ ح-ال-يا
لمر واضسح ،هناك تواصسل جيد
لول ،لذا ا أ
الفريق ا أ
لندية وقال« :أاعشسق كرة
العمل مع ا أ
مع مانشسيسس Îسسيتي».
ال-ق-دم ال-ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-لى العمل اليومي،
ووج-هت ال-دع-وة ‘ ال-ب-داي-ة إا ¤ك-وم-ب-ا ÊلÓ-نضس-م-ام ل-ل-تشس-ك-ي-ل-ة ال-تي
اŸنتخبات سسيكون لها توقيت آاخر ،ل أارى
سستواجه البوسسنة وقÈصس ،لكنه عاد لناديه ‘ ظل عدم تعافيه بشسكل
ن -فسس-ي أاع-د Ÿب-اراة م-ن اŸن-زل سس-ت-ق-ام ب-ع-د 4
كامل من إاصسابة ‘ السساق ،تعرضس لها خÓل مشساركته مع اŸنتخب
أاشس -ه -ر» .وأاشس -اد سس -ي -م-ي-وÃ Êواط-ن-ه ل-ي-ون-ي-ل
البلجيكي ضسد جبل طارق ‘ شسهر أاوت اŸاضسي .يذكر أان منتخب
م -يسس -ي‚ ،م ب -رشس -ل -ون -ة ،ال -ذي ق-ال ع-ن-ه إان-ه
بلجيكا ،الذي Áلك  22نقطة ،ضسمن بالفعل التأاهل لكأاسس
«يفعل كل شسيء بشسكل جيد» وأاكد أانه ل يتفاجأا
ال- -ع- -ا ⁄ال- -ع- -ام ال- -ق- -ادم ‘ روسس- -ي- -ا ،ب- -ع -د ف -وزه بصس -دارة
Ãا ي -ق -وم ب -ه داخ -ل اÓŸعب .ك -م -ا Œنب اŸدرب
لوروبية.
اÛموعة الثامنة ‘ التصسفيات ا أ
ال-دخ-ول ‘ م-ق-ارن-ات ب Úم-يسس-ي وم-ارادون-ا ،ق-ائ:Ó-
«كÓهما ينتميان ÷يلﬂ Úتلف.»Ú
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األربعاء  ٠٤أاكتوبر  2٠1٧م
اŸوافق لـ ﬁ 13رم  1٤3٩هـ

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

اإلسسـ ـ ـÓم ‘ مواجهـ ـ ـة التط ـ ـرف واإلره ـ ـاب

لره- -اب- -ي- -ؤن واŸت- -ط- -رف- -ؤن
اع- -ت- -اد ا إ
لسسÓم اŸشسرق بجرائمهم
تلطيخ وجه ا إ
الدمؤية  ،وإاغÓق أابؤاب ا◊رية والنؤر
وا◊ضسارة أامام البشسرية كلها  ..وهم ‘
لسسÓم
ج-رائ-م-ه-م ه-ذه ي-تلبسسؤن ثؤب ا إ
وي- -رف- -ع- -ؤن راي- -ات- -ه ،وق -د ح -رم -ؤا ك -ل
ح Ó- -ل ،وأاح - -ل - -ؤا ك- -ل ﬁرم ,وصس- -ؤروا
الدين ا◊نيف كما لؤ كان سسجنا واسسعا
خ -ان -ق -ا ل-ل-ن-اسس ج-م-ي-ع-ا ،ف-ك-ل شس-يء م-ن
وجهة نظرهم حرام :ف Óفكر ول علم
ول Œارة ول صس - -ن - -اع- -ة ول إاب- -داع ول
وطنية.
ÓسسÓم تبرز أاهمية
في ظل هذا التشسويه ل إ
أاحدث ما أاصسدره الكاتب والناقد المصسري
حزين عمر من أاعمال فكرية :كتابه الجديد
(الحرية في السسÓم..في مواجهة التطرف
والره -اب) ل -ي -ك-ون أاول ك-ت-اب ك-ام-ل وم-ب-حث
مسس- - - - - -ت- - - - - -ف - - - - -يضس ف - - - - -ي م - - - - -ج - - - - -ال - - - - -ه.
الكتاب يعالج كل أاشسكال ومسسميات الحرية
بمعناها الحديث ،ويخرج منه القارئ بيقين
بأان اإلسسÓم قد سسبق العصسر الحديث وتجاوزه
في فهمه للحريات العامة :حريات العقيدة
وال -ف -ك -ر واإلب-داع وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وال-ت-ن-ق-ل
وال -ت -ج -ارة واخ -ت -ي -ار ال -ح -اك -م وال -رأاي ال -ع-ام
وال- - -ع- - -م- - -ل ،وك- - -ذلك ت- - -ح - -ري - -ر ال - -ع - -ب - -ي - -د
في المدخل الذي يحمل عنوان (خÓفة الله
والحرية في اللغة) ،يقول الكاتب :اإلنسسان -
ل المÓئكة  -هو خليفة الله على األرضس ،هو
القوي المسسيطر على كل األشسياء في حدود
هذه األرضس ،وما تقع عليه عيناه ،وتدركه
ح- - - - -واسس- - - - -ه ،وي- - - - -ع- - - - -ق- - - - -ل- - - - -ه ذه- - - - -ن - - - -ه.
وم -ن م -ق -تضس -ي -ات ه -ذه ال -خ Ó-ف -ة أان ي -ط-ل-ق
اإلسسÓم حرية اإلنسسان ،ل أان يقيدها ،ول أان

ي -ع -ط -ل -ه -ا .وال -ح -ق-ي-ق-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ال-م-ؤوك-دة
والمرصسودة في التاريخ البشسري أان اإلنسسان
أانجز من الحضسارة والتمدين والعلم منذ نزول
اإلسسÓم حتى اآلن ،ما لم ينجز جزءا قليÓ
منه قبل اإلسسÓم طوال عشسرات اآللف من
السسنين.
ف -ي ب -اب (اإلنسس-ان ح-را..ب Ó-ع-ب-ودي-ة) ي-ق-ول
حزين عمر إان البشسرية تنجح في خÓفة الله
على األرضس ،أاي بناء الحضسارة ،إاذا أاقامت
صس -ي-غ-ة ل-ل-ت-وازن ب-ي-ن م-ا ه-و غ-ري-زي م-ط-ل-ق:
ك -ال -ج -نسس وال-ج-وع ،وم-ا ي-ت-رتب ع-ل-ي-ه-م-ا م-ن
سسلوك مركب..وبين ما هو (غريزي عقÓني)
م -ع -ا..أاي ال -ح-ري-ة .ول-ن-ن-ظ-ر إال-ى صس-ح-ة ه-ذا
ال-رأاي ب-ن-ت-ائ-ج ال-م-م-ارسس-ة ع-ل-ى أارضس الواقع:
الدول األكثر حرية أاو الحرة بصسفة عامة في
ع -ال -م -ن -ا ال -راه -ن ه -ي األك -ث -ر ق -وة وت -ق-دم-ا
وازدهارا.
أام -ا ف -ي ب -اب (ح -ري -ة الع-ت-ق-اد) وع-ن ح-ري-ة
اإلي -م-ان وال-ك-ف-ر يشس-ي-ر ال-ك-اتب إال-ى أان-ه ل-يسس
هنالك من وسسيلة سسوي إاثابة المؤومن بالجنة
ومعاقبة الكافر بالنار يوم الحسساب ،وليسس
ألحد أان يعاقب أاحدا قبل ذلك ،فالعقاب في
ال -دن -ي -ا ـ ع -ل -ى ال -ع -ق -ي-دة ـ اف-ت-ئ-ات ع-ل-ى ي-وم
الحسساب واآلخرة التي لبد أان نؤومن بها ،وهو
ت -ط -اول ع -ل -ى اخ -تصس -اصس م -ن اخ -تصس-اصس-ات
ال -خ-ال-ق سس-ب-ح-ان-ه ال-ذي ي-م-لك وح-ده سس-ل-ط-ة
ال- -حسس- -اب ف -ي اآلخ -رة ع -ل -ي إاي -م -ان ال -ن -اسس
وكفرهم ،فلنتعامل إاذن مع أانفسسنا كبشسر من
م -وق-ف اإلنسس-ان-ي-ة ،ل م-ن م-ن-ط-ل-ق ال-دي-ان-ات
والعقائد..فالله سسبحانه يقول{ :هؤ الذي
خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤؤمن والله
بما تعملؤن بصسير} (سسورة التغابن اآلية ،)2
ول -م ي -ق -ل سس -ب -ح -ان -ه :ف-م-ن-ك-م مسس-ل-م وم-ن-ك-م

مسسيحي ومنكم بوذي ومنكم مجوسسي..بل إان
ال -ك -ف -ر سس -ب -ق اإلي-م-ان ف-ي اآلي-ة رب-م-ا ل-غ-ل-ب-ة
الكافرين على المؤومنين عددا وقوة ،وربما
لتفضسيل اإلنسسان الكفر على اإليمان ،وربما
ارتبط هذا التقديم بعنصسر الزمن ،فبدايات
البشسرية ـ بعد آادم طبعا ـ كانت إاغراقها في
الكفر.
وعن (حرية التصسرف والسسلوك) يقول حزين
ع -م -ر إان ال -دع -وة إال -ي ال -ه -داي-ة ون-ب-ذ ال-ك-ف-ر
والموبقات توجه إالى (اإلنسسان) و(الناسس) ل
إال -ي أام -ة ب -ع -ي -ن-ه-ا ول شس-عب ب-ذات-ه {ي-ا أايها
ال -ن -اسس إان -ا خ -ل -ق -ن -اك -م م -ن ذك -ر وأان -ث-ى
وج-ع-ل-ن-اك-م شس-ع-ؤب-ا وق-ب-ائ-ل لتعارفؤا إان
أاكرمكم عند الله اتقاكم إان الله عليم
خبير} (سسورة الحجرات اآلية  ،)13ل أاثر
هنا للتمايزات والتفرقة بين البشسر فهم جميعا
من أانثى واحدة وذكر واحد ،حتى أانه سسبحانه
وتعالى لم يقل (امرأاة) واحدة و(رجل) واحد،
بل وسسع الدائرة إالى أاقصسى مدى :ذكر وأانثى
ك- -ي ل يضس- -ع إانسس- -ان ب- -ع- -د ذلك أاي -ة ح -واج -ز
ل -ل -ت -ف -رق -ة ح -ي -ن -م -ا ي -ت -ح -ول -ون إال -ى شس -ع -وب
وقبائل..ألن البشسر لبد لهم من النتشسار في
ك - - - -ل ب- - - -ق- - - -اع األرضس ل- - - -ي- - - -ع- - - -م- - - -روه- - - -ا.
الكتاب يتعرضس باسستفاضسة كذلك لسسائر فنون
ووج -وه ال -ح-ري-ات ال-ت-ي أاك-د ع-ل-ي-ه-ا اإلسسÓ-م،
وبنت عليها حضسارتها عمدها مثل (الشسوري
والحكم والرأاي العام) وحرية (التنقل والتملك
والعمل) و(الفكر واإلبداع) و(التعليم والبحث
ال-ع-ل-م-ي)..ول-يسس ع-ل-ي-ن-ا إال أان ن-زي-ل م-ا ل-حق
بحضسارتنا من شسوائب التخلف وغبار الجهالة
وغوغائية األغراضس ،ثم نبني علي أاعمدتها
الرصسينة الصسامدة لنشسارك في نهضسة البشسرية
الراهنة ل نظل هكذا عبئا ثقي Óعليها.

الّتع ـ ـاون ‘ ا ÿـ ـÒات

قال الله عز وجل{ :وافعلؤا الخير لعلكم تفلحؤن} (سسورة
ال -ح-ج ){ ،وت-ع-ان-ؤا ع-ل-ى ال-بر والّتقؤى} (سس -ورة ال -م-ائ-دة)،
وروى أان سسيدنا رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ قال  :تعين
صسانعا أاو تصسنع ألخرق ( به عاهة ) ،أاخرجه الشسيخان البخاري
ومسسلم ،على كل مسسلم صسدقة فقالوا :يا نبي الله فمن لم يجد؟
قال« :يعين ذا الحاجة الملهوف» ،قالوا :فإان لم يجد؟ قال:
«فليعمل بالمعروف ،وليمسسك عن الشسر فإانه له صسدقة» (أاخرجه
الشسيخان)« ،من نّفسس عن مؤومن كربة من كرب الدنيا نّفسس الله
عنه كربة من كرب يوم القيامة ،ومن ي ّسسر عن معسسر ،ي ّسسر الله
عليه في الدنيا واآلخرة ،ومن سستر مسسلما سستره الله في الدنيا
واآلخرة ،والله في عون العبد ما كان العبد في عون أاخيه ،ومن
سسلك طريقا يلتمسس فيه علما ،سسّهل الله له به طريقا إالى الجنة،
وم -ا اج -ت -م -ع ق -وم ف -ي ب -يت م -ن ب -ي -وت ال -ل -ه ي -ت -ل-ون ك-ت-اب ال-ل-ه
ويتدارسسونه فيم بينهم إال نزلت عليهم السسكينة وغشسيتهم الرحمة
وحفتهم المÓئكة وذكرهم الله فيمن عنده ،ومن بطأا به عمله لم
يسسرع به نسسبه أاخرجه مسسلم..أاحب الناسس إالى الله عز وجل
أانفعهم للناسس ،وأاحب األعمال إالى الله تعالى سسرور تدخله على
مسسلم أاو تكشسف عنه كربة ،أاو تقضسي عنه دينا ،أاو تطرد عنه
ي من أاعتكف في هذا
جوعا ،وألن أامشسي مع أاخ في حاجة أاحب إال ّ
المسسجد شسهرا ،ومن كف غضسبه سستر الله عورته ،ومن كظم
 Óالله قلبه رجاء يوم القيامة ،ومن
غيظه ولو شساء أان يمضسيه م أ
مشسي مع أاخيه في حاجة حتى يتهيّأا له ثبت الله قدمه يوم تزول»
(قدمه الطبراني).
إانّ المجتمع الرباني المثالي يسسود فيه اإليثار كما كان سسادتنا

األنصسار رضسي الله عنهم {ويؤؤثرون على أانفسسهم ولؤ كان
ب - -ه - -م خصس - -اصس- -ه وم- -ن ي- -ؤق شس- -ح ن- -فسس- -ه ف- -أاول- -ئك ه- -م
المفلحؤن} (سسورة الحشسر).
إان إاغاثة ذوي الحاجات من إاطعام الجائع ،وكسسوة العاري ،وعÓج
المريضس وكفالة اليتامى ،بل وإاعانة الخزانة العامة فهذا من قبيل
(وفي سسبيل الله) من صسدقات مفروضسة وغيرها ،حتى لو علت
هذه الصسدقات كما فعل سسيدنا العباسس رضسي الله عنه حينما
عجل زكاة أامواله سسنتين مقدما لنفع المسسلمين عن طيب خاطر
وسسخاء نفسس لسسيدنا رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ ومناقب
الموسسرين من سسادتنا الصسحابة ـ رضسي الله عنهم أاجمعين منهم
سسيدنا أابو بكر ،وعثمان بن عفان ،وعبدالله بن عوف ،وحكيم ابن
حزام  -رضسي الله عنهم  -في عتق الرقاب وحماية المجتمع
المسسلم من العدوان بتقوية وإاعانة المجاهدين بما تذخر به كتب
ومصسنفات السسير والتواريخ.

من كنوز السسنّة النّبوية
عن علي بن أابي طالب  -رضسي الله عنه  -قال :سسمعت
رسسؤل الله ــ صسّلى الّلـه عليه وسسلّم ــ يقؤل« :إاذا عاد
الرجل أاخاه المسسلم مشسي في خرافة الجنة حتى
يجلسس ،فإاذا جلسس غمرته الرحمة ،فإان كان غدوةً
صسلى عليه سسبعؤن أالف ملك حتى يمسسي ،وإان كان
مسساءً صسلى عليه سسبعؤن أالف ملك حتى يصسبح».

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

هام جدا

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

طريـ ـق ال ّسسالك ـÚ
كتب عمر بن عبد العزيز يوما إالى أاحد
عماله محذرا متوعدا فقال :
لقد كثر شساكوك  ،وقل شساكروك ! فإاما
عدلت وإاما اعتزلت وأاعفي المظلوم من
ط- -لب اإلذن ف- -ي ال- -دخ- -ول ع- -ل- -ى أام- -ي- -ر
المؤومنين فقال  :ومن ظلمه عامله  ،فليسس
عليه مني إاذن فليأاتني وكان حكم عمر بن
عبد العزيز ثورة اجتماعية كاملة  ،ثورة
إلع Ó-ء ك-رام-ة ال-م-واط-ن اإلنسس-ان  ،وث-ورة
اشس -ت -راك-ي-ة ل-ك-ي ي-تشس-ي-ع ال-ن-اسس تصس-دي-ق-ا
لحديث النبي ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ عن
أابي سسعيد الخدري أان النبي ـ صسلّى اللّـه
عليه وسسّلم ـ حدد ما للحائز في ماله
فيقول صسلى الله عليه وسسلم« :يقول ابن
آادم :مالي! مالي! وإانما مالك :ما أاكلت
ف -أاف -ن -يت ،أاو ل-بسست ف-أاب-ل-يت ،أاو تصس-دقت
فأامضسيت» .ومازاد عن ذلك فهو فضسل
يجب إانفاقه .ينصس القرآان :يسسأالونك ماذا
ينفقون؟ قل العفو ،كذلك يبين الله لكم
اآليات لعلكم تتفكرون وجمهرة المفسسرين
ومنهم ابن عباسس أاجمعوا علي أان العفو،
هو ما فضسل عن العيال والمعنى :أانفقوا
م - - - -ا فضس - - - -ل ع - - - -ن ح - - - -وائ - - - -ج- - - -ك- - - -م.
وب -دأا ع -م-ر ب-ن-فسس-ه ،ف-ق-د ك-ان أام-ي-را م-ن
أامراء البيت األموي الحاكم ،كان من أاكثر
ال-ن-اسس اه-ت-م-ام-ا ب-م-ل-بسس-ه ،يشس-تري الحلة
ب-أال-ف دي-ن-ار ف-إاذا ل-بسس-ه-ا اسس-ت-خشس-نها ولم
يسس-ت-حسس-ن-ه-ا ،وي-ه-ت-م ب-ع-ط-ره وعطر ثيابه
حتى كان من أاعطر قريشس حتى أان أاترابه
كانوا يدفعون لمن يتولون غسسل الثياب
مال حتي يغسسلوا ثيابهم بعد ثيابه مباشسرة
كي تنال من عطرها..وكانت له كغيره من
األمراء أاموال واقطاعات ،وجواهر للزينة
والقتناء فقد كان أاميرا منعما في بيت
م -ال اسس -ت -ب -اح ح -ل -ف -اوؤه وأام -راؤوه ط -ي-ب-ات
امبراطورية امتدت حدودها من البرتغال
حتى الصسين؟
فقد كان لديه متاع كثير تنازل عنه ورده
إال- -ى ب -يت ال -م -ال ت -ن -ازل ع -م -ا ل -دي -ه م -ن
جواهره ومقتنياته تنازل عن عبيده وثيابه
وع -ط -وره وج -م -ع-ه-ا وب-اع-ه-ا ل-ب-يت ال-م-ال
لينفق على أابناء السسبيل ،وكانت لديه جوار
ل-ل-خ-دم-ة والسس-ت-م-تاع..فلما ولي الخÓفة
سسمع منزله بكاء عاليا ،فلما اسستفسسروا
عن مصسدر البكاء علموا أان عمر قد خير
جواريه ،قائ Óلهن:
قد نزل بنا أامر قد شسغلنا عنكم ،فمن
أاحب أان أاعتقه أاعتقته ،ومن أامسسكته لم
يكن مني إاليه شسيء.
كانت مزرعة فدك بالقرب من المدينة
من أامÓكه وهي التي كانت زمن البعثة من
م -خصسصس -ات ال -رسس-ول ـ صسّ-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه
وسسّلم ـ فأاعادها إالى ما كانت عليه زمن
رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ وقال
ف - -ي ذلك ل - -م - -وله م - -زاح - -م :إان أاه - -ل - -ي
أاقطعوني مالم يكن لي أان آاخذه ،ول لهم
أان ي -ع -ط -ون -ي -ه .واك -ت -ف -ى ع-م-ر ب-م-ا يسس-د
احتياجاته الضسرورية ،فهو يضسرب المثل
Óمة كي تقتدي به في ثورته ،وأاصسبح
ل أ
ثمن حلته عشسرة دراهم ،ومع ذلك إاذا
لبسسها اسستÓنها ،وكانت له بغلة أارسسلها
إال- -ى ال- -راع- -ي ب -ع -د أان ع -ج -ز ع -ن
ع -ل -ف -ه -ا ،ث -م ب -اع -ه -ا ،وق-ن-ع
ب-ال-ك-ف-اف وام-ت-نع

1٧٤٥٥

عن أاخذ شسيء من بيت
مال المسسلمين ،ولما قيل له :لو
أاخذت من بيت المال ما كان يأاخذ
عمر بن الخطاب؟ قال :إان عمر لم يكن
ل- - -ه م- - -ال وأان- - -ا م- - -ال- - -ي ي- - -غ- - -ن- - -ي- - -ن- - -ي.
ول -ق -د اشس -ت -ه -ى ال -ت-ف-اح ي-وم-ا ف-ع-ج-ز ع-ن
شسرائه ،فلما أاهدي إاليه رفضسه ،فسسأاله
ف -رات ب -ن مسس -ل -م :ي -ا أام -ي -ر ال -م -ؤوم-ن-ي-ن،
اشستهيت التفاح فلم يجدوه لي فأاهدي إاليه
فرددته؟! قال عمر :ل حاجة لي فيه.
ولما سسأاله البعضس :يا أامير المؤومنين إان
الله يقول في كتابه{ :كلؤا من طّيبات
م-ا رزق-ن-اكم} ،ك- -ان ج -واب -ه :ه -ي -ه -ات!
ذهبت به إالى غير مذهبه ،إانما يريد طيب
الكسسب ،ول يريد به طيب الطعام!
تغير كل شسيء في نفسس وشسخصس أامير
المؤومنين ،أاصسبح عيشسه خشسنا بعد أان كان
لينا وثيابه غليظة بعد أان كانت ناعمة،
وجسسمه نحي Óبعد أان كان سسمينا ،وغدا
ي -مشس -ي مشس -ي -ة ال -ره -ب -ان ب -ع-د ال-خ-يÓ-ء،
فحدثه البعضس قائ :Óيا أامير المؤومنين،
غيرت كل شسيء حتى مشسيتك! قال :والله
ما رأايتها كانت إال جنونا!
وط -لب م -ن زوج-ت-ه األم-ي-رة ف-اط-م-ة اب-ن-ة
الملك عبد الملك بن مروان أان ترد ما
حازت من ثروة إالى بيت مال المسسلمين
ودار بينهما هذا الحوار:
من أاين صسار هذا الجوهر والمال والحلي
إاليك؟ قالت :أاعطانيه أامير المؤومنين ،أابي
عبد الملك.
قال :إان أاردت صسحبتي فردي ما معك من
م - -ال وح - -ل - -ي وج- -واه- -ر إال- -ى ب- -يت م- -ال
المسسلمين ،إاما أان تأاذينني في فراقك،
فإاني أاكره أان أاكون أانا وأانت وهو في بيت!
قالت فاطمة :بل اختارك على أاضسعافه لو
كان لي!..
وك- -ان- -ه ق- -د أاق- -ام دار ط- -ع- -ام ل- -ل- -ف- -ق -راء
والمسساكين ،فحرم على نفسسه وعلى أاهله
ادخال طعام العامة في طعامهن الخاصس،
ف -إان -م -ا ه -و ل -ل -ف -ق -راء وال -مسس -اك-ي-ن واب-ن
السس -ب -ي -ل .وك -انت ل -ه زوج -ة ح -ام-ل ت-اقت
نفسسها إالى قليل من اللبن ،وخافت وفقا
لÓعتقاد السسائد إان هي حرمت منه أان
يسسقط جنينها ،فجاءتها خادمتها بغرفة
لبن من دار طعام الفقراء ،فأابصسرها عمر
ب -ن ع -ب -د ال -ع -زي -ز ،ف-اشس-ت-د غضس-ب-ه وم-ن-ع
زوجته من تناوله ،وقال لها غاضسبا معنفا:
إان ل- -م ي- -مسسك م -ا ف -ي ب -ط -نك إال ط -ع -ام
ال-مسس-اك-ي-ن وال-ف-ق-راء ,ف Ó-أامسس-ك-ه ال-ل-ه.
وكذلك فعل عمر بأاولده ،فلقد أاصسابهم
زهده وتقشسفه ،ولم يعنيه أان يتركهم من
ب- -ع- -ده ف- -ق- -راء ،رغ- -م أان -ه -م أاب -ن -اء أام -ي -ر
المؤومنين ،وعندما حضسرته الوفاة جمعهم
من حوله ،ورق لحالهم وقال :بأابي وأامي
من خلفتهم بعدي فقراء! وكان بمجلسسه
هذا مسسلمة بن عبد الملك ،فطلب إاليه أان
يكتب ألولده مال يبدلهم بالفقر غنى،
وقال :يا أامير المؤومنين ،تعقب فعلك (أاي
غير ما صسنعت) وأاغنهم! فما يمنعك أاحد
ف -ي ح-ي-اتك ول ي-رت-ج-ع-ه ال-وال-ي ب-ع-دك!
فتعجّب عمر من قول مسسلمة وقال لمن
ح -ول -ه :أاج -لسس -ون -ي ث -م ق -ال :ي-ا مسس-ل-م-ة،
منعتهم إاياه في حياتي ،وأاشسقى به بعد
وفاتي؟!
ورفضس العودة عن الحق ،حتى وإان عاشس
أابناء أامير المؤومنين من بعده فقراء.
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‘ حّبـك يا بـÓدي

فالك فال اÒÿ
الحمل

ل تشسُعر بالندم إاتجاه شسخصس قرر
أان يرحّل من حياتكَ ،فأانت أايضسًا
رحلت من حياة أاشسخاصس لم تتوقع
أان تتخلى عنهم يومًاَ ،فالنهايات تاأتي بأاي
شسكل.

الثور

لتدقيق في تصسّرفات مَن
حولك ..بالتأاكيد سسياأخذك إالى
الجنون َتغافل مَsرة ..وَتَغابى مsرتان.

يا قمري «يتبع»
ندخلوا من الشسرق نصسار الغلبة ن
بداوه من بن مهيدي مول الشسان
ونزيد لقالمة وخراطة وجبة
ونحيوا أارواح ألبطال الشسجعان
من خراطة نروح طول لعزابة
ونقصسد سسوق أاهراسس ونحيي لخوان
ونعدي شسور الخروب على الركبة
وعين البيضسة نزيد للونزات عيان
ونباتوا في خنشسلة بعد الغيبة
وبير العاتر في الطريق أاهÓن وبان
ونزيد تـبـسسـة وللعربي نجبة
ونطلعوا ألم البواقي في لمان
نرجع لزيغوت يوسسف بمحبة
ومن زيغوت نزور حمة بوزيان
وادي زناتي على يمينك في الحسسبة
واهبط حتى لباتنة مهد الشسجعان
و األوراسس عظيم تاريخوا وجبة نتفكر ثمة الجرموني فنان
نطلع من ثمة نعجل بالغصسبة
لقسسنطينة العالية فوق الكيفان

الجوزاء

حكم و
أأمثال

^ أانه يوجد كنيسسة خشسبية في منطقة «كيزي»
في روسسيا بنيت من الخشسب الخالصس قبل 300
سسنة بدون اسستخدام أاي مسسمار فيها؟

^
تتمن إاذا لم تكن
^ أانه في لندن ودول أاخرى من العالم هناك
ى
ا
ل
خ
ي
ر أ
ل
لنسسان» وفيها تدخل
مكتبة اسسمها «مكتبة ا إ
الخير حد فأاعلم
أ
ا
ن
وتسستأاجر شسخصسا عاشس حياة صسعبة لكي يسسرد
َ لن يأا
تيك أابداً.
لك سسيرة حياته وتسستمتع بها؟
^
أاقدام متع
مسستريح ..خيربة وضسمير
متعب وأاقدام م من ضسمير
سستريحة.

لنسسان
أايها ا إ
لرضس
فيك نفخة السسماء ،وفيك ط Úا أ
..
انظر عاليا يوم أان –تاج
لرضس يوم أان تغÎ
وانظر إا ¤ا أ

دوام ا◊ال من اÙال

أارجله من حطب
ورأاسسه من ذهب؟

حل العدد السسابق

^ ا◊ائط

أبتسسم
^ اشسترى رجل رأاسسين
وضس- -ع- -ه- -م- -ا ب -ي -ن ي -دي
ام -رأات -ه وق -ال :اق -ع -دي
ن - - -أاك - - -ل ف- - -أاخ- - -ذت رأاسس- - -ا
لم-ي
ف -وضس -ع -ت -ه خ -ل -ف -ه -ا وق -الت ه-ذا أ
لخ-ر ووضس-ع-ه
ف -أاخ -ذ ال -رج -ل ال -رأاسس ا آ
لبي فقالت:
خلفه وقال :هذا أ
فماذا نأاكل؟ قال :ضسعي رأاسس أامك أاضسع
رأاسس أابي .
^ عجوز تنصسح ولدها وتقول له:
إاذا أاردت أان ت - -ت - -زوج ب- -ث- -ان- -ي- -ة خ- -ذ
وراءه-ا ث-ال-ث-ة م-ب-اشس-رة ..ك-ي تبرد
لول- -ى وت -ق -رصس ال -ث -ان -ي -ة
ق- -لب ا أ
وت-خ-وف ال-ث-ال-ث-ة من الرابعة..
ح-ق-ي-ق-ة أان م-درب ب-رشس-لونة
أاغ -م-ي ع-ل-ي-ه م-ن ال-خ-ط-ة
التي رسسمتها العجوز

جمع الملك كل حكماء البلد ،ثم طلب منهم طلباً
واحدا ً؛ عبارة ُتكتب فوق عرشسه ،ينظر إاليها في كل
آان وحين ليسستفيد منها.
ق -ال ل -ه-م م-وضس-حً-ا :أاري-د ِح-ك-م-ة ب-ل-ي-غ-ةُ ،ت-ل-ه-م-ن-ي
الصسواب وقت شسدتي ،وتعينني على إادارة أازماتي،
جه لي في حالة السسعادة والفرح
وتكون خير مو ّ
والسسرور..
ف -ذهب ال -ح-ك-م-اء وق-د اح-ت-اروا ف-ي أام-ره-م ،وه-ل
ي -م -ك -ن أان تصس -ل-ح ح-ك-م-ة واح-دة ل-ج-م-ي-ع األوق-ات
والظروف واألحوال ..إاننا في وقت الشسدة والكرب
نريد من يهّون علينا مصسائبنا وبÓءنا ،وفي حال
الرخاء والسسعادة نطمح إالى من يبارك لنا ويدعو
بدوام الحال.
وع -اد ال -ح -ك -م -اء ب -ع -د م -دة وق -د ك -ت -ب -وا ع -ب-ارات
وعبارات ،فيها من الحكمة والعظة
الشسيء الكثير؛ لكنها كلها لم تُرق للملك.
إالى أان جاءه أاحد حكماء مملكته برقعة مكتوب
عليها :
« كل هذا حتمًا سسيمّر»
نظر الملك ملvيا في الرقعة؛ بينما أاخذ الحكيم في
الحديث :يا مولي الدنيا ل تبقى على حال ..ومن
ظّن بأانه في مأامن من الَقَدر فقد خاب وخسسر...
أايام السسعادة آاتية؛ لكنها حتمًا سستمّر..
وسس- -ت- -رى م- -ن ال -ح -زن م -ا ي -ؤول -م ق -ل -بك ..وي -دم -ي
فؤوادك..لكن الحزن أايضسًا سسيمّر...
سستأاتي أايام النصسر لتدقّ باب مملكتك ،وسسيهتف
الجمع باسسمك الميمون؛ لكنها يا مولي أايام ،طالت
أاو قصسرت ..ثم سستمر..
سسترى بعينيك رفعة الشسأان ،وبلوغ المكانة العالية؛
لكن سُسّنة الله في الكون أان هذا سسينتهي ويمّر..

السسرطان

األفـضسل للمـرء أان ُيجـرح من
قِبـل المحـيطين به فلربما على
األقـل تخلـصس من عـذاب
محـّبتـهم.

األسسد

أاكثر المشساعر تعباً هي أانك
لسست حزين ،لكن األشسياء الكثيرة
المركونة في صسدرك تحتاج إالى عناق
لتبكي

العذراء

على حدود الفراق نقـف ل
النسسيان يرحل بنا لبعيد ول
الحنين يحملنا ألحضسانهم.

الميزان

هناك أاناسس تبحث عن
أاخطائك لكي ترحل عنك ،وهناك
أاناسس تعمي عيونها عن أاخطائك ألنها
تحبك.

العقرب

أاخرجوا حكايا السسواد من
قلوب م ليسستوطن ..الصسفاء
أارجاءها فنحن عابرون فقط.

القوسس
 Óالدنيا
البعضس يا مولي ل يفَقُه هذه الحكمة؛ فيم أ
صسراخًا وعوي ً
 Óحال العثرة ،ويظن بأان كبوته هي
ق -اصس -م -ة ال -ظ -ه-ر ون-ه-اي-ة ال-م-ط-اف؛ ف-ي-خسس-ر م-ن
عزيمته الشسيء الكثير ،ويأابى أان يرى ما بعد حدود
رؤوي - - - - - - - - - - -ت - - - - - - - - - - -ه الضس- - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - -ة..
يحتاج حينها لمن ُيّثبت عزيمته مؤوكدا ً أان هذا حتمًا
سس -ي -م ّ-ر؛ ف  Ó-ي -جب أان ي -رى ال -ع -ال -م ُذّل ان-كسس-اره،
وضسعفه وهوانه..
والبعضس اآلخر يا مولي ينتشسي سسعيدا ً ف Óيضسع
حسسبانه أان األيام ُدَول؛ فيكون البَ َ
طر والتطّرف
في ُ

سسرب م ـ ـ ـن النح ـ ـل يتسسّبـ ـ ـب ‘ تأاخـ ـ ـر طائ ـ ـرة
ألك Ìم ـ ـن  90دقيق ـ ـة ..لـ ـ ـ ـن تصس ـ ـ ـدق م ـ ـا حـ ـ ـدث!

توجد العديد من الأسسباب التي يمكن اأن
توؤدي اإلى تاأخر رحلة جوية ،اإل اأن مجموعة
من المسسافرين على متن رحلة جوية تابعة
لشسركة طيران « »Citilinkالإندونيسسية
ت ع ر ض س و ا ل م و ق ف غ ي ر م ع ت ا د ا إ ط  Óق اً م و ؤ خ ر ا ً،
وجاء ذلك بعد اأن قام سسرب من النحل
بتغطية جناح الطائرة ،بحسسب ما جاء في
تقرير نشسرته صسحيفة «ديلي ميل»
البريطانية..

Óبد.
ويحدث أان تسسكننا أارواح ل أ
نتمنى خروجها كل يوم ،لكننا
نحتويها بقوة ونشسد ذراعا الحنين كأانها أاول
قطرات المطر بعد جفاء ورعد.

واأضساف التقرير اأن الطائرة ،التي كانت
محملة بالركاب ،كانت على وشسك اأن تغادر
مطار « Kualanamu-كوالنامو» الدولي
في اإندونيسسيا ،عند حدوث ذلك الأمر
المفاجئ.
ونشسرت الصسحيفة البريطانية لقطات ظهر
فيها سسرب النحل وهو يغطي اأكثر من نصسف
جناح الطائرة ،فيما كانت توجد مجموعة
اأخرى من النحل على مسسافة قريبة.

في السسعادة هو سسلوكه وطبعه؛ ظاvنا بأانه قد مََلك
حدود الدنيا وما بعدها ...أايام السسعادة جميلة
لكنها حتمًا سستمّر..
وح -ك -م -ة ال -ل -ه ي -ا م-ولي أان ك-ل أاح-وال-ن-ا ،حسس-ن-ه-ا
وسسيئها ،سسرورها وحزنها ،حتماً سسيمّر.
حينها تب ّسسم الملك راضسيًا ،وأامر بأان ُتنسسخ هذه
الحكمة البليغة ،وتوضسع؛ ل فوق عرشسه فقط؛ وإانما
في كل ميادين المملكة..
ك- -ي ي- -ت -ذك -ر ك -ل م -ن ي -راه -ا أان «دوام ال -ح -ال م -ن
المحال».

أاحَياَنـا َقـد َتفقد األشسَياء
واألشسخاصس ،لَيسس ألنكَ لَم
ت َعَليَها
حافظ َ
ُتحاِفظ َعَليَها جيًداَ ،بل ألنكَ َ
أاكثَر مَِن الÓزِم

الجدي
في بعضس األحين تحتاج وضسعيّة
«ال ّصسامت» شسياء كثيرة غير هاتفك ،تحتاجُها
حنين ،للضسجيج في رأاسسك،
للذكريات ،لل َ
ولبعضس البشسر أايضساً.

الدلو

للدنيا قانون يسسمى الدوران،
سسيعود إاليك سسواء كان خيرا ً أام شسرا ً ،فاحسسن
صسنع ما تود أان يعود إاليك.

الحوت

بعضس األشسياء الجميلة ل ُترى
بالعين المجردة ل يراها سسوى
النادرون الذين يبحثون عن الجمال وسسط
زحام البشسر.

الفجر05.17...............:
مواقيت الظهر12.36...............:
العصسر15.55...............:
الصسÓة المغرب18.27..............:
العشسـاء1٩.57.................:
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^  0٤أاك-ت-وبر  :1858رغ-م م-قاطعة
ا÷زائ- - -ري ÚلÓ- - -إن- - -ت- - -خ - -اب - -ات،
ال- - -رئ- - -يسض ال- - -ف- - -رنسس - -ي يصس - -در
ال -دسس -ت -ور ال -ف -رنسس-ي ا÷دي-د ،دون
مراعاة Ÿطالب هؤولء.
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سسلم أاوامر بالدفع وإاشسعارات التحويل للسسكنات بصسيغة البيع باإليجار
لفريبول حلقة متميزة ‘ مسسار تاريخ الشسرطة ا÷زائرية
^ انتخابه على رأاسض ا أ

24°
25°

france prix 1

قامت بها مفارز ا÷يشض والدرك ‘ عدة وليات

تدم Òقنبلت Úوحجز ﬂدرات
وإاحباط هجرة غ Òشسرعية

““الشسعب““ ‘ -إاطار تنفيذ اÿطة السسنوية لزيارات العمل والتفتيشض إاﬂ ¤تلف اŸصسالح العملياتية وهياكل الشسرطة ع Èكامل الÎاب الوطني ،قام
Óمن أالوطني ،يوم الثÓثاء  03أاكتوبر  ،2017بزيارة عمل وتفقد إا ¤أامن ولية تيزي وزو.
اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
اسس -ت -ه -ل ال -ل -واء ه -ام -ل ب -رن -ام -ج زي -ارة ال-ع-م-ل
والتفقد ،بتدشس Úقاعة متعددة الرياضسات Ãقر
أامن الو’ية ،التي حملت إاسسم شسهيد الواجب
ال -وط -ن -ي ع -ون الشس -رط-ة ““شس-ل-ي ﬁم-د““ وال-ت-ي
سس -ت-ع-زز اŸراف-ق ا’ج-ت-م-اع-ي-ة واأ’م-ن-ي-ة ب-أام-ن
و’ية تيزي وزو ،حيث اسستمع إا ¤شسروحات
ح -ول ه -ذا اإ’‚از ال-ري-اضس-ي وك-ذا ا’م-ك-ان-ات
ال -ت -ي ” تسس-خÒه-ا ب-ال-ق-اع-ة ،ل-ي-حضس-ر ب-ع-ده-ا
جانبا من اسستعراضسات رياضسية قدمتها براعم
من أابناء موظفي الشسرطة بأامن الو’ية ،ليقوم
ال -ل -واء ب -ع -ده-ا ب-ت-ك-ر Ëع-ائ-ل-ة شس-ه-ي-د ال-واجب
الوطني.
ال -ل -واء ه -ام -ل ،دشس -ن ب -ع-د ذلك م-رق-د ال-ع-زاب
باأ’من ا◊ضسري السسادسس واÿاصس Ãوظفي
الشسرطة بأامن الو’ية ،الذي حمل إاسسم شسهيد
ال -واجب ال -وط -ن -ي ﬁق -ق الشس -رط -ة ““ب -ل -ع -رب-ي
حكيم““ ،حيث قدمت له شسروحات وافية حول
هذا اŸشسروع الذي ” إا‚ازه Ãعاي Òتتمشسى
مع توف Òكافة اŸتطلبات اŸهنية وا’جتماعية
Ÿوظ -ف -ي الشس -رط -ة ،أاي -ن اط -ل -ع ع -ل-ى ﬂت-ل-ف
اأ’قسسام واأ’جنحة التي يضسمها هذا اŸرفق،
ك -م -ا ك-رمت ب-اŸن-اسس-ب-ة ع-ائ-ل-ة شس-ه-ي-د ال-واجب
الوطني من طرف اللواء هامل.

التكفل با÷انب الجتماعي Ÿنتسسبي ا÷هاز
مفتاح التميز واألداء الحÎا‘
‘ إاط -ار ال -ت -ك -ف -ل ب -ا’نشس -غ-ا’ت ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
Ÿوظ -ف -ي الشس-رط-ة ،أاشس-رف ال-ل-واء ه-ام-ل ب-دار
الثقافة ““مولود معمري““ بتيزي وزو ،بحضسور
وا‹ و’ية تيزي وزو ،على مراسسم تسسل م أاوامر
ب -ال-دف-ع وإاشس-ع-ارات ال-ت-ح-وي-ل إا ¤ال-رصس-ي-د‘ ،
إاطار برنامج السسكنات بصسيغة البيع باإ’يجار
لفائدة  548موظف شسرطة ،بينهم متقاعدون
وذوو ا◊قوق ،التابعون أ’من و’يات :ا÷زائر،
ت -ي -زي وزو ،ب-وم-رداسس وت-ي-ب-ازة ،واŸن-خ-رط-ون
ضس -م -ن ب-رن-ام-ج  25534مسس-ك-ن بصس-ي-غ-ة ال-ب-يع

‘ حصسيلة لنشساطات
لمن بورڤلة
ا أ

 745قضسية واŸسساسض
باألشسخاصض واŸمتلكات
‘ اŸقدمة
بلغ عدد ا÷نايات وا÷نح ضسد اأ’موال
واŸمتلكات واأ’شسحاصس خÓل فÎة موسسم
ا’صسطياف هذه السسنة حسسب حصسيلة
نشساطات اأ’من الوطني بورڤلة  745قضسية
حلت منها  506قضسية إا ¤حد اآ’ن .وŒدر
اإ’شسارة ‘ هذا الصسدد إا ¤أان الو’ية وعÈ
مناطق عدة تابعة لها تسسجل ‘ نفسس
الفÎة والتي “تد من جوان إا ¤أاوت من كل
سسنة ارتفاعا ﬁسسوسسا ‘ ا÷رائم اŸتعلقة
بالسسرقة والسسطو على اŸنازل بفعل تنقل
العديد من العائÓت إا ¤مدن أاخرى لقضساء
العطلة الصسيفية باإ’ضسافة إا ¤اإ’عتداءات
اıتلفة ضسد اأ’شسخاصس ،وقد أاكدت
ا÷هات اأ’منية أانها عمدت هذه السسنة إا¤
انتهاج ﬂطط عملي مع الÎكيز على
العمليات الشسرطية وذلك ‘ إاطار ﬁاربة
ا÷رÁة ا◊ضسرية ع Èإاقليم اإ’ختصساصس،
حيث سسجلت ‘ هذا السسياق تكثيفا
للدوريات واŸداهمات ‘ العديد من
التجمعات السسكانية التي تشسهد ارتفاعا ‘
نسسبة اإ’جرام للبحث عن اŸتورط‘ Ú
ا÷رائم اıتلفة.
وتشس Òاأ’رقام إا ¤أان عدد القضسايا
اŸسسجلة بخصسوصس جنايات وجنح اŸسساسس
باŸمتلكات “ثل  399قضسية حلت 250
قضسية منها صسدر ‘ حق  40متورطا فيها
أامر باإ’يداع إا ¤ا◊بسس ،أاما بالنسسبة
للقضسايا اŸتعلقة باŸسساسس باأ’شسخاصس
فقد بلغت  ” 346حل  256منها وقد
أاسسفرت عن إايداع  74متورطا ا◊بسس.

ورڤلة :إاÁان كا‘

‘ إاطار مكافحة اإ’رهاب وبفضسل اسستغÓل اŸعلومات ،كشسفت ودمرت
مفرزة للجيشس الوطني الشسعبي ،يوم  02أاكتوبر  ،2017بو’ية بجاية،
قنبلت )02( Úتقليديتي الصسنع وحشسوت◊ Úزام ناسسف وهواتف نقالة.
و‘ إاطار ﬁاربة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفرزة للجيشس
الوطني الشسعبي وعناصسر الدرك الوطني بكل من برج باجي ﬂتار وبشسار
وبسسكرة وتلمسسان ،تاجر ﬂدرات و( )20مهربا ،فيما ضسبطوا ()4,85
ك-ي-ل-وغ-رام-ات م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ،وخ-مسس ( )05شس- -اح -ن -ات وسست ()06
مركبات رباعية الدفع و( )24300علبة سسجائر ،باإ’ضسافة إا ¤معدات
التنقيب عن الذهب ،كما ” حجز ( )7526وحدة من ﬂتلف اŸشسروبات
و( )6,6قناط Òمن مادة التبغ بكل من بسسكرة ومعسسكر ووهران.
من جهة أاخرى ،أاوقف حراسس السسواحل بعنابة ( )16شسخصسا كانوا على
م Ïقارب تقليدي الصسنع ‘ ،ح ” Úتوقيف ( )72مهاجرا غ Òشسرعي
من جنسسيات ﬂتلفة بتلمسسان وع“ Úوشسنت و“Ôاسست.

مولودية ا÷زائر  0 - 0أاوŸبي اŸدية

Óم-ن
ب -اإ’ي -ج -ار اÿاصس ب -اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
الوطني.
ه -ذه اŸب -ادرة ت -ن -درج ضس-م-ن ا◊رصس الشس-دي-د
الذي يوليه اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام
Óم -ن ال -وط -ن -ي ع -ل -ى ال -ت -ك -ف -ل ب -انشس -غ -ا’ت
ل - -أ
مسس -ت -خ -دم -ي اأ’م -ن ال -وط -ن -ي ،اŸه -ن-ي-ة م-ن-ه-ا
وا’جتماعية ،ما يسسمح بأاداء مهامهم الشسرطية
ع- -ل- -ى أاحسس- -ن وج- -ه ،م- -ن خÓ- -ل ت- -وف Òك -اف -ة
الظروف ا’جتماعية اÓŸئمة ،باعتبار التكفل
ب -ا÷انب ا’ج -ت -م -اع -ي Ÿن-تسس-ب-ي ج-ه-از اأ’م-ن
الوطني مفتاح التميز واأ’داء ا’حÎا‘.
‘ ختام برنامج الزيارة ،حظي اللواء هامل،
بتكر Ëمن قبل موظفي الشسرطة والسسلطات
اÙلية للو’يةÃ ،ناسسبة انتخابه على رأاسس
آال -ي -ة ال -ت -ع -اون اأ’ف -ري -ق-ي الشس-رط-ي أاف-ري-ب-ول،
معتÈين هذا اإ’‚از حلقة متميزة ‘ مسسار

تاريخ الشسرطة ا÷زائرية ،يضساف إا ¤سسلسسلة
اŸك-اسسب وال-ن-ج-اح-ات ال-وط-ن-ي-ة وال-دولية التي
–ق - -قت ÷ه- -از الشس- -رط- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ع- -ل- -ى
اŸسستوي Úالقاري والدو‹.

يجتمع Ãوظفي الشسرطة وروؤسساء
وقادة الفرق العملياتية
خÓل زيارته إا ¤أامن و’ية تيزي وزو ،التقى
اللواء عبد الغني هامل Ãوظفي الشسرطة وقادة
ورؤوسساء الفرق واŸصسالح العملياتية لكل من أامن
و’يات تيزي وزو ،بومرداسس ،ا÷زائر وتيبازة،
ب -حضس -ور م -دي -ري ورؤوسس-اء اŸصس-ال-ح اŸرك-زي-ة
Óمن الوطني.
باŸديرية العامة ل أ
Óمن الوطني ،أان
باŸناسسبة ،أاكد اŸدير العام ل أ
قوات الشسرطة سستعمل بكل حزم للتصسدي لكافة

أاشسكال ا÷رÁة ،ضسمانا أ’من اŸواطن وحماية
للممتلكات ،مشسيدا ‘ الوقت ذاته باحÎافية
عناصسر الشسرطة ،التي أاضسحت مثا’ يقتدى به
بفضسل Œربتها الرائدة وأادائها ا’حÎا‘ ‘
مكافحة ا÷رÁة بجميع أاشسكالها.
Óمن الوطني،
كما أاسسدى اللواء اŸدير العام ل أ
تعليمات إا ¤كافة قادة ورؤوسساء الفرق العملياتية
بضسرورة بذل اŸزيد من ا÷هود الرامية إا¤
ت -ع -زي-ز اأ’م-ن ،م-ن خÓ-ل الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ع-م-ل
الشس - -رط - -ي ا÷واري م - -ع ﬂت - -ل - -ف الشس - -رك- -اء
ا’ج-ت-م-اع-ي ،Úب-اع-ت-ب-ار اŸواط-ن أاسس-اسس ‚اح
اŸعادلة اأ’منية ،وكذا تسسخ Òكل اإ’مكانات
الÓزمة واŸتطورة وا’سستعانة باŸورد البشسري
اŸؤوهل للتصسدي ıتلف أاشسكال ا÷رÁة‘ ،
إاط -ار ت -ط -ب -ي -ق ق -وان Úا÷م -ه -وري -ة وا’حÎام
الدائم Ÿبادئ حقوق اإ’نسسان.

عقب زياته مدرسسة الصسومعة وا Èıالعلمي بشساطوناف

الوفد العراقي يشسيد بتجربة الشسرطة ا÷زائرية ‘ التكوين واألداء اŸهني
أاشساد ‡ثل وزارة الداخلية العراقية اللواء ماهر ‚م عبد ا◊سس Úالطائي ،باŸسستوى العا‹ الذي بلغته الشسرطة ا÷زائرية من
حيث تكوين إاطاراتها ومسستخدميها وكذا أادائهم اŸهني ‘ اŸيدان واحÎافيتهم ،وذلك خÓل الزيارة اŸيدانية التي قام بها والوفد
Óمن الوطني و Èﬂالشسرطة العلمية.
لثن 02 Úأاكتوبر  ،2017للمدرسسة التطبيقية ل أ
اŸرافق له بتاريخ يوم ا أ
‘ اŸسستهل قام وكيل وزارة الداخلية العراقية والوفد اŸرافق له،
Óم-ن ال-وط-ن-ي ““ع-ب-د اÛي-د بوزبيد““
ب-زي-ارة اŸدرسس-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ل -أ
بالصسومعة (البليدة) ،بحضسور سسعادة سسف Òدولة العراق با÷زائر،
‡ثل وزارة الداخلية ،ا÷ماعات اÙلية والتهيئة العمرانية وكذا
Óمن الوطني.
إاطارات من اŸديرية العامة ل أ

تكوين وتخرج عديد الدفعات الشسرطية من الدول الشسقيقة والصسديقة
ب-اŸن-اسس-ب-ة ،اسس-ت-م-ع ال-وف-د ل-ع-رضس ت-ن-اول ﬂت-ل-ف إا‚ازات الشس-رطة
ا÷زائرية منذ تو‹ اللواء هامل جهاز الشسرطة ،كما تضسمن شسروحات
للمراحل التي عرفها ›ال التكوين باأ’من الوطني Ãختلف مدارسس
الشسرطة ع ÈالÎاب الوطني والتي تدعمت هياكلها بأاحدث اŸعدات
وال -وسس-ائ-ل ال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ا◊دي-ث-ة’ ،سس-ي-م-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدرسس-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ““ع-ب-د اÛي-د ب-وزب-ي-د““ بالصسومعة ،التي
ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ل -أ
شسهدت تكوين وتخرج عديد الدفعات الشسرطية من الدول الشسقيقة
والصسديقة.
‘ هذا الصسدد ،اطلع وكيل وزارة الداخلية العراقية والوفد اŸرافق له
على ﬂتلف اأ’قسسام واŸرافق البيداغوجية باŸدرسسة وحضسر جانبا
م -ن ال -دروسس ال -ت -ط -ب -ي -ق -ي -ة وال-ن-ظ-ري-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى قسس-م الشس-رط-ة
ال -قضس -ائ -ي -ة ،اأ’م -ن ال -ع -م -وم-ي وشس-رط-ة ا◊دود ،إا ¤ج-انب اأ’قسس-ام
اıتصسة ،منها  Èﬂاللغات ،قسسم مسسرح ا÷رÁة وكذا اŸدينة
النموذجية واأ’من ا◊ضسري النموذجي ،كما قدمت للوفد تفاصسيل

ح-ول اسس-ت-ع-م-ال ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ب-غرف الوقف –ت النظر،
بهدف السسهر على احÎام مبادئ حقوق اإ’نسسان أاثناء أاداء اŸهام
اليومية لقوات الشسرطة ‘ اŸيدان.

التوقيع على السسجل الذهبي للمدرسسة التطبيقية للصسومعة
وكان لوفد وزارة الداخلية العراقي زيارة إا ¤جناح الفروسسية وكذا
مضس-م-ار ال-دراج-ات ال-ن-اري-ة ،ل-ت-خ-ت-ت-م ال-زي-ارة ب-اإ’طÓ-ع ع-ل-ى متحف
Óمن
اŸدرسسة والتوقيع على السسجل الذهبي للمدرسسة التطبيقية ل أ
الوطني ““عبد اÛيد بوزبيد““ بالصسومعة.

لول للدرك العميد بلقصسÒ
أاشسرف على تنصسيبه القائد ا÷هوي ا أ

زروال قائدا للمجموعة اإلقليمية للدرك الوطني ‘ البليدة

نصسب ،نهار أامسس ،القائد ا÷هوي للدرك الوطني
ب-ال-ب-ل-ي-دة ال-ع-م-ي-د غ-ا‹ ب-ل-قصس ،Òال-ع-ق-ي-د ﬂت-ار
زروال قائدا للمجموعة اإ’قليمية للدرك الوطني.
ا◊فل الرسسمي ،جاء ضسمن ﬂطط التحويÓت
ل -ق -ادة وح -دات ق -ي -ادة ال-درك ال-وط-ن-ي ل-لسس-ن-ة
ا÷ارية ،حيث ” تنصسيب الوافد ا÷ديد على
رأاسس اÛموعة اإ’قليمية ‘ البليدة ،بعد أان
شسغل مناصسب قيادية هامة ،آاخرها كان رئيسس

أارك -ان اÛم -وع-ة اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي
با÷زائر العاصسمة ،ليتنقل إا ¤فرنسسا Ÿزاولة
دراسسات عليا ‘ اأ’من والقضساء ‘ ،تخصسصس
Óزم -ات ،ب -اŸع -ه -د
ال- -تسس -ي Òا’سسÎات -ي -ج -ي ل  -أ
الوطني للدراسسات العليا ‘ اأ’مة والقضساء ،أاين
قضسى هناك مدة سسنة تقريبا.
جاء ‘ كلمة العقيد زروال ﬂتار ،أان ا÷رÁة
ب -ك -ل أان -واع-ه-ا سس-ي-ت-ع-ه-د Ãح-ارب-ت-ه-ا وال-قضس-اء

عليها ،وأان أامن اŸواطن وحماية ‡تلكاته هي
م -ن اأ’ول -وي -ات ال -ت -ي سس-ي-ع-م-ل ع-ل-ى –ق-ي-ق-ه-ا
وŒسسيدها ،أ’ن اŸواطن أاسساسس اأ’من ،وهو
ح-ل-ق-ة م-ه-م-ة ‘ ت-ع-اون-ه م-ع اأ’ج-ه-زة اأ’م-ن-ية،
ب -ال-ت-ب-ل-ي-غ ع-ن ا÷رÁة واÛرم ،Úل-ي-خ-ت-م ‘
اأ’خ Òباإ’شسادة باحÎافية اأ’من والتطور الذي
أاصسبحت عليه ﬂتلف الوحدات اأ’منية.

البليدة :لينة ياسسمÚ

األوŸبي يفرضض التعادل على العميد ويزيد من متاعبه

فرضض أاوŸبي اŸدية التعادل
السسلبي على مولودية ا÷زائر
Ãلعب ““عمر حمادي““ ببولوغ،Ú
‘ اŸباراة التي لعبت ‘ إاطار
تسسوية رزنامة الرابطة
لو ¤لكرة القدم عن
اÎÙفة ا أ
ا÷ولة الرابعة ،أاشسبال اŸدرب
““كازو ““Êسسيطروا بالطول
والعرضض على اللقاء منذ بدايته
لكنهم واجهوا فريقا رفضض اللعب
وŒمع ‘ اÿلف بهدف العودة
بنقطة من العاصسمة وهو ما كان
لخ ،Òوبهذا التعادل
له ‘ ا أ
تعقدت مأامورية العميد الذي
 ⁄يتمكن من اÿروج من
سسلسسلة النتائج السسلبية التي
تÓحقه منذ بداية اŸوسسم
ا÷اري.

ﬁمد فوزي بقاصص

ان-طÓ-ق-ة اŸب-اراة ج-اءت سس-ري-ع-ة م-ن
طرف ’عبي اŸولودية ،حيث حاول
رف -ق -اء ““حشس -ود““ ال -وصس-ول م-ب-ك-را إا¤
مرمى اŸنافسس ،وشسهدنا أاول فرصسة
خ - - - - - -طÒة ‘ (د )7ب- -ع- -دم- -ا –صس- -ل
““بدبودة““ على ﬂالفة على مشسارف
م -ن -ط -ق -ة ال-ع-م-ل-ي-ات ،ت-و ¤ت-ن-ف-ي-ذه-ا
““حشسود““ لكن ا◊ارسس ““شسيكر““ كان ‘
اŸكان اŸناسسب وصسد الكرة بصسعوبة
بالغة أادخلته منذ البداية ‘ اللقاء،
ضسغط العميد تواصسل و‘ (د )11وعلى
إاثر عمل جماعي تنتهي الكرة لدى
““منصسوري““ ،اأ’خ Òيسسدد من خارج
منطقة العمليات كرة قوية ،إا’ أانها
اسس - - -ت - - -ق - - -رت ب Úأاحضس - - -ان ا◊ارسس
““شسيكر““ ،بعد ذلك بلحظات قليلة جاء
رد الزوار عن طريق ““سسفيان يونسس““
الذي حاول بدوره التسسديد من بعيد
إا’ أان ك - -رت - -ه ك - -ان ل - -ه- -ا ““شس- -اوشس- -ي““
باŸرصساد.
(د )17ع -رفت ف -رصس -ة خ -طÒة أاخ -رى
ل- -ل- -م- -ول- -ودي -ة ،ب -ع -د –صس -ل ال -زئ -ب -ق
““اŸؤوذن““ ع - -ل - -ى ﬂال - -ف- -ة ‘ ا÷ه- -ة
ال-ي-م-ن-ى ،ت-و ¤ت-ن-ف-ي-ذها ““حشسود““ مرة
أاخرى بطريقة مباشسرة ،إا’ أان حارسس
اأ’وŸبي كان يقظا و“كن من صسد
ال -ك -رة ع -ل -ى م -رت ،Úوسس -ط سس -ي-ط-رة
واضسحة لÓعبي اŸولودية على الكرة،
ضس- -غ- -ط أاصس- -ح- -اب ال- -ل- -ون Úاأ’ح -م -ر
واأ’خضسر تواصسل أاين صسنعوا العديد
من الفرصس ،و‘ (د )28عاد ““حشسود““
للظهور من جديد وبتسسديدة قوية من
خارج منطقة العمليات كاد يفتتح باب
التسسجيل ،إا’ أان كرته مرت جانبية
ببضسعة سسنتيمÎات عن القائم اأ’يسسر،
و‘ (د  )43وÃخ- -ال -ف -ة أاخ -رى ع -ل -ى
ا÷هة اليسسرى ““حشسود““ كاد يفتتح باب

ال -تسس-ج-ي-ل ل-و’ ي-ق-ظ-ة ““شس-ي-ك-ر““ ال-ذي
أابعدها للركنية.
وع-ن-دم-ا ك-ان ا÷م-ي-ع ي-ن-ت-ظ-ر صسافرة
نهاية اŸرحلة ا’و ¤كاد ““برناباسس““
ي -ف-ت-ت-ح ب-اب ال-ت-ه-دي-ف ،ب-ع-دم-ا ت-ل-ق-ى
“ري -رة ب -ي -ن -ي -ة رائ -ع -ة م-ن ““اŸؤوذن““،
ليجد نفسسه وجها لوجه أامام ا◊ارسس
““شسيكر““ ،هذا اأ’خ Òيتأالق مرة أاخرى
وينقذ مرماه من تسسديدة ““برناباسس““
بطريقة رائعةﬁ ،افظا على نظافة
شس -ب -اك -ه ،ل-ي-ن-ت-ه-ي الشس-وط اأ’ول ع-ل-ى
ن-ت-ي-ج-ة ال-ت-ع-ادل السس-ل-ب-ي م-ع أافضس-ل-ي-ة
واضسحة للمولودية.
بداية الشسوط الثا ⁄ Êتكن كسسابقتها
ح- -يث ورغ- -م اأ’فضس -ل -ي -ة ال -ت -ي ك -انت
واضس -ح -ة ل -ل -م -ول -ودي -ة إا’ أان ال-ف-رصس
تأاخرت بسسبب التغيÒات التي قام بها
اŸدرب سس -ل -ي -م-ا Êال-ذي ع-زز خ-ط-ي
الوسسط والدفاع أاك ،Ìو‘ (د )62بعد
“ري- - - -رة م- - - -ن ““اŸؤوذن““ ن- - - -اح - - -ي - - -ة
““منصسوري““ ،اأ’خ Òيسسدد كرة ناحية
القائم الثا ،Êا◊ارسس ““شسيكر““ يردها
لتعود ناحية ““بدبودة““ يحاول وضسعها
‘ الشسباك لكنه تف ‘ وضسعها خارج
اإ’طار وسسط حÒة اأ’نصسار.
ت-واصس-لت السس-ي-ط-رة ال-ع-اصس-م-ي-ة ورغم
إاق -ح-ام ال-ث-ن-ائ-ي ““ن-ق-اشس““ و«ع-واج““ ‘
أاطوار اللقاء واسستحواذ زمÓء ““بوهنة““
ع - -ل- -ى ال- -ك- -رة إا’ أان ذلك  ⁄ي- -غ‘ Ò
النتيجة التي بقيت على حالها ‘ ،ظل
اك - -ت- -ف- -اء ’ع- -ب- -ي اŸدي- -ة ب- -ال- -دف- -اع
واعتمادهم على الهجومات اŸعاكسسة
السسريعة ،حيث حاول ’عبو اŸولودية
م -رارا ال -وصس -ول إا ¤شس -ب -اك اأ’وŸب-ي
ل - -ك- -ن م- -ن دون ج- -دوى ‘ ،ح Úك- -اد
رفقاء ““يونسس““ أان يخادعوا ““شساوشسي““
‘ عدة مناسسبات لو’ يقظة الدفاع.

اŸكرة تفوز على سسوسسطارة
وتقفز للمركز السسابع
ا–اد بلعباسس حقق فوزه الثا Êهذا
اŸوسس -م ب -ع -دم -ا أاط-اح بضس-ي-ف-ه إا–اد
ال -ع -اصس-م-ة ب-ه-دف Úن-ظ-ي-ف ‘ Úإاط-ار
تسسوية رزنامة نفسس ا÷ولة.
أاهداف اللقاء سسجلها بونوة ‘ (د)21
وب-ل-ح-وسس-ي-ن-ي ‘ (د )47ل -ي-ق-ف-ز ب-ذلك
أاشس -ب -ال اŸدرب ““سس -ي ط-اه-ر شس-ري-ف
ال -وزا ““Êإا ¤اŸرك -ز السس -اب-ع ب-رصس-ي-د
سس- -ب -ع ن -ق -اط ‘ ،ح Úت -ك -ب -د اإ’–اد
هزÁته اأ’و ¤منذ بداية اŸوسسم ‘
ال -ب -ط -ول -ة ل-ت-ت-أاك-د م-ع-ان-ات-ه م-ن أازم-ة
النتائجﬁ ،ت Óبذلك اŸركز العاشسر
بخمسس نقاط ،رفقة كل من مولودية
ا÷زائ - - -ر ،أاوŸب - - -ي اŸدي - - -ة ودف- - -اع
ت -اج -ن-انت ،ل-ك-ن ب-ن-اقصس م-ب-اراة أام-ام
إا–اد ا◊راشس.

