يشصـــــرف علـــــى “ــــارين رمايـــات بالصصواريــخ ضصــد أاهـــداف بحريــــة وبريـــــة

الفريق ڤايد صسالح ‘ زيارة عمل وتفتيشش للناحية العسسكرية الثانية بوهران
صصـــ43ـــ٠ــ2

Ãناسصبـــة ختمــــه شصــــرح
اŸوطأا لÓإمام مالك بن أانسس

الوزير الول بدوي
يكـ ـ ـ ـرم الشسي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ
العÓمة ايت علجت
ISSN 1111-0449

france prix 1

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
لحد ﬁ 2٩رم  1441هـ اŸوافق لـ  2٩سصبتم2٠1٩ Èم العدد 1٨٠٥٩:الثمن  1٠دج اŸوقع ا إ
ا أ

٠ـ
33ـــ٠ـ
صصـــ

خـــــÓل لقـــــــاءاتها مــــــــع القاعــــــــــدة النضصاليــــــــــــــــة

` ◊G
`çó

أاحزاب تعـلـن مشساركتهـا ‘ النتخابـات الرئاسسي ـة
^ ‚ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاح السستحق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاق القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادم يجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنب البـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓد اŸآاسس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

`QGƒ
`

` ` `M

لمل والعمل» ،بن “رة عبد القادر لـ «الشصعب»:
رئيسس حزب «سصراج ا أ

الرئاسسيـ ـ ـ ـ ـ ـات ضسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرورة حتمي ـ ـ ـ ـ ـة
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«الشصعب» ترصصد واقع السصياحة Ãعسصكر ‘ يومها العاŸي

مؤوّه ـÓت تعبـ ـ ـ ـق بزخ ـ ـ ـ ـ ـم
التّاريخ وجمـ ـ ـ ـال ال ّ
طبيع ـ ـ ـة...
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بلخ Òيشصرف
على السصنة اŸهنية غدا
يقوم بلخ Òوزير التكوين والتعليم
اŸهني ،Úبزيارة عمل وتفقد للقطاع
بولية البليدة ،وهذا اليوم األحد 29
سسبتم ،2019 Èعلى السساعة الثامنة
( )08:00صس - -ب - -اح - -ا ،ح - -يث يشس - -رف
خللهاÃ ،عية عدد من الوزراء على
الن-ط-لق ال-رسس-م-ي ل-لسس-نة التكوينية
 ،2020 / 2019ب -اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي
اŸت- -خصسصس ‘ ال- -ت- -ك -وي -ن اŸه -ن -ي
ل-لصس-ن-اع-ات ال-غ-ذائ-ي-ة (وسس-ط مدينة
البليدة).
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حفÓن فنيان بـ«أاوبرا ا÷زائر»

...وصصيودة يشصرف
على الدخول اŸهني
بالعاصصمة
يشسرف وا‹ العاصسمة عبد اÿالد
صسيودة ،اليوم على الفتتاح الرسسمي
ل-ل-ت-ك-وي-ن اŸه-ن-ي ،ح-يث ي-ع-اين عدة
م-راك-ز وت-خصسصس-ات ج-دي-دة ل-ت-خرج
ك- -ف- -اءات ي -ح -ت -اج -ه -ا ع -ا ⁄الشس -غ -ل
والقتصساد الوطني.

أابواب مفتوحة على
«ورشصات دار الثقافة»
ببسصكرة
تتواصسل منذ أامسس وإا ¤غاية 28
من الشسهر ا÷اري ،فعاليات األبواب
اŸفتوحة على «ورشسات دار الثقافة
رضس-ا ح-وح-وب-بسس-ك-رة» ،ح-يث ت-هدف
هذه التظاهرة إا ¤تعريف اŸواطن
بكل األنشسطة الثقافية والفنية التي
ت- -ع- -ده- -ا ال- -دار خ- -اصس- -ة م- -ا ت -ع -ل -ق
بالورشسات التي تهتم بالطفل.
م -ن ال-ورشس-ات ا÷دي-رة ب-ال-ت-وق-ف
ع -ن -ده -ا ،ورشس -ة األشس -غ -ال ال-ي-دوي-ة،
تعليم اŸوسسيقى ،الكتابة واŸطالعة
واŸسسرح ..

“ازيرت تعاين
مشصاريع الصصناعة
واŸناجم بعنابة
وتبسصة

تنظم «أاوبرا ا÷زائر بوعلم بسسايح» ،حفل فنيا ،اليوم األحد
 29سسبتم Èا÷اري ،على السساعة  20:00مسساء ،بعنوان «من ضسفة
إا ¤أاخرى ب Úاألندلسس واألوبرا» .ا◊فل من إاحياء األركسسÎا
السس -ي -م -ف -ون -ي -ة ألوب -را ا÷زائ -ر وال-ف-ن-ان-ة م-ن-ال غ-رب-ي ،ب-ق-ي-ادة
اŸايسسÎو أام.Ú

 30سصبتم Èآاخر أاجل
لتسصوية وضصعية اŸشصÎكÚ

ح-دد الصس-ن-دوق ال-وط-
لغ Òاألجراء «كاسسنو ن-ي ل-لضس-م-ان الج-تماعي
سس»
أاجل لتسسوية وضسعية  30 ،سسبتم ،2019 Èكآاخر
اŸ
ش
س
Î
ك
Ú
،
مؤوكدا أانه بداية
م -ن ف -ا— أاك -ت -وب -ر ،سس -ي
ت
م
ا
ل
ل
ج -وء إا ¤ت -ط -ب-ي-ق
اإلجراءات القانونية اÿ
اصسة باŸراقبة .كما يتم
ب -اŸن -اسس -ب -ة ال -ت -ذك Òب -ا
لم -ت -ي -ازات اŸم -ن -وح -ة
ل- -ل -م -ؤوم -ن Úوذوي ا◊ق -
اŸقدمة لتسسوية وضس وق وك -ذا ب -ال -تسس -ه -ي -لت
عية اŸنخرط.Ú
ذك-ر «ك-اسس-ن-وسس» ب-ه-ذ
ا اإلج-راء ط-ي-ل-ة األب-واب
اŸفتوحة التي نظمها
ا÷اري على مسستوى من  08إا 14 ¤سسبتمÈ
الهي
ب- -ه- -دف ال- -ت- -حسس -يس اكل واŸسساحات الكÈى،
س ب-
ج
د
و
ى
ت
سس -وي -ة وضس -ع -ي -ة
اŸشسÎك Úلتفادي أاي زي
ا
د
ة
أ
ا
و
ع
ق
و
بة تأاخر الدفع.

«اأ’رندي» يسصحب اسصتمارات الÎشصح
للرئاسصيات اليوم
للرئاسسيات  ،2019أاعلن التجمع الوطني الدÁقراطي،
–ضسÒا
حب اسس -ت -م -ارات ال -ت -وق -ي -ع -ات اÿاصس -ة Ãل -ف الÎشس -ح
أان- -ه سس -يسس -
ق الن-تخابي لـ  12ديسس -م Èال-ق-ادم ،ال-ي-وم األح-د ،ق-ب-ل
ل-لسس-ت-ح-ق-ا
مرشسحه من طرف اÛلسس الوطني ‘ دورته يوم 04
الكشسف عن
أاكتوبر الداخل.

تنصصيب ÷نة إا‚از «موسصوعة
ا÷زائر»
ينصسب اÛلسس األعلى للغة العربية ،اليوم األحد  29سسبتمÈ
ا÷اري ،اللجنة الوطنية اŸكلفة با‚از «موسسوعة ا÷زائر».
وهومشسروع حضساري بالغ األهميةÁ ،ثل ذاكرة شسعب ،ووطن،
ت -أاخ -رت ا÷زائ -ر ‘ إا‚ازه م -ق -ارن -ة ب -دول أاق -ل شس-أان-ا م-ن-ه-ا.
النشساط ينظم على السساعة  09:00صسباحا Ãقر اÛلسس.

مهرجان علم الفلك «البناء النموذجي» ﬁور
«مسصابقة ’فارج
شصهر أاكتوبر
الدولية»

ي-ن-ظ-م ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ث-ق-اف-ة
واإلع- -لم ب- -ال- -ت- -ع -اون م -ع ج -م -ع -ي -ة
الشسعرى لعلم الفلك الطبعة السسابعة
عشس -رة ل -ل -م -ه -رج -ان بشس -ع -ار «–ت
سس -م-اء واح-دة» .اŸه-رج-ان ال-وط-ن-ي
لعلم الفلك ا÷ماهÒي ينظم من 03
إا 05 ¤أاكتوبر الداخل بدار الثقافة
م -الك ح -داد ب -قسس -ن -ط -ي -ن -ة ،ت-زام-ن-ا
واألسس-ب-وع ال-ع-اŸي ل-ل-فضس-اء اŸرسس-م
من قبل األ· اŸتحدة.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

زرواطي تعاين
مشصاريع البيئة
باŸسصيلة
ت -ق -وم وزي -رة ال -ب -ي -ئ -ة وال -ط-اق-ات
اŸتجددة ،فاطمة الزهراء زرواطي،
ي - -وم الث - -ن 30 Úسس -ب-ت-م Èا÷اري،
ب - -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي- -ة
اŸسس- -ي- -ل- -ة ،ح- -يث ت -ع -اي -ن مشس -اري -ع
القطاع.

«تنظيم الدوريات
أاثناء الثورة» ‘
اللقاء اŸوسصع
–ت رع- -اي- -ة وزي- -ر اÛاه- -دي -ن
ال- -ط- -يب زي- -ت- -و ،Êي- -ن -ظ -م م -ت -ح -ف
اÛاهد ‘ مقره الوطني ،يوم 30
سس -ب -ت -م Èا÷اري ،ال -ل -ق -اء ال -وط -ن-ي
اŸوسس - - - -ع رق - - - -م ( ،)401ل -تسس -ج -ي -ل
الشس- -ه- -ادات ا◊ي- -ة ح- -ول م- -وضس -وع:
«ك-ي-ف-ي-ة ت-ن-ظ-ي-م ال-دوري-ات ‘ الثورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ÷لب األسس-ل-ح-ة» .اللقاء
ي- -ن -ظ -م اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة 10:00
صسباحاÃ ،قر اŸتحف وكذا قسسمة
اÛاهدين بالكاليتوسس.

«‘ الصصميم» يهتم بالسصÓمة اŸرورية

ولسس - -ي- -م» ال- -دورةه-
ف - -ت - -حت «لف - -ارج الدولية التي “نح
ها
السسادسسة من مسسابقت ال-ب-ن-اء ال-ن-م-وذجية
سس-خ-ة م-ن مشس-اري-ع
ن
ب-ت-ك-رة .تسس-ت-ه-دف
ك-ل ه-ي-م ال-تصس-م-ي-م اŸ
ا
م-ف
ف- -ارج ه- -ولسس- -ي- -م»،
و اب- -ق- -ة ج- -وائ- -ز «ل
صسممها اÎÙفون
مسس
يي
اŸشساريع الرائدة الت ئ -ة ال-ت-ي ي-ط-رح-ه-ا
ري -
وك -ذلك األف -ك -ار ا÷ ي Œمع ب Úحلول
«ا÷يل القادم» الت
اب
ن-دسس-ة اŸع-مـ ـاري-ة
شسب ء اŸسس -ت -دام وال-ه-
ال -ب -ن -ا
اŸتمـ ـيزة.
ز قيمتها  2مليون
وائ
Áنح الفائزون ج خ -ت -ي -ار اŸشس -اري -ع
با
دولر أام -ري -ك -ي ع -ق م -ات اŸب -ت -ك -رة ‘
ي -اŸت- -م- -ي- -زة وال -تصس -م م-اري-ة وال-ه-ن-دسس-ة
ت ال -ه -ن-دسس-ة اŸع-
›ال
ضسري وتكنولوجيا
ا◊
لمن «‘ الصسميم» ،اليوم األحد  29سسبتم Èا÷اري،
ترسسيخا لثقافة الوعي األمني لدى اŸواطن ،Úيتطرق الفضساء اإلذاعي ل أ
اŸدنية والتخطيط Òها من اÛالت
ء ومواد البناء وغ
بدءا من السساعة  16:00مسساء ،إا ¤حصسيلة نشساط األمن الوطني خلل موسسم الصسطياف  .2019ويشسارك ‘ الفضساء األثÒي
البنا
لجابة على اسستفسسارات اŸواطن.Ú
الذي يبث ع Èالقناة اإلذاعية الوطنية األو ،¤إاطارات من مديرية األمن ل إ
ذات الصسلة.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي ٢٠٠ .٠٠٠.٠٠٠ .٠٠ :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

التحرير

تقوم وزيرة الصسناعة واŸناجم
ال -ي -وم األح -د  29سس-ب-ت-م Èا÷اري،
بزيارة عمل وتفقد إا ¤ولية تبسسة.
ت- -ع- -اي -ن خ -لل -ه -ا ال -زي -ارة مشس -اري -ع
ال -ق -ط -اع اŸع -ول ع -ل -ي-ه-ا ‘ إاع-ط-اء
اإضس -اف -ة ل -ل -م -ن -ظ -وم -ة الق -تصس -ادي -ة
اŸراه -ن ع -ل -ي -ه-ا ‘ ال-ت-خ-ف-ي-ف م-ن
التبعية للمحروقات.

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(٠٢١)٦٠.٧٠.٣٥:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إ’ع 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:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 ١شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(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

»æWh

أأ’حد  29سضبتم 2019 Èم
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ل‡ية  74بنيويورك:
خÓل تدخله ‘ أ÷معية ألعامة أ أ

بوقدوم :ا÷زائر ملتزمة بالعمل ‘ عا ⁄يسسوده العيشش ‘ سسÓم
أك- -د وزي- -ر ألشص- -ؤوون أÿارج- -ي- -ة ،صصÈي
بوقدوم ،أول أمسص أ÷معة ‘ ،ألدورة 74
 ·ÓأŸت-ح-دة ،أل-ت-زأم
ل -ل -ج -م -ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
أ÷زأئر بالعمل ‘ ظل عا ⁄يسصوده ألسصلم
لو‘ ¤
وأل - -ع - -يشص ‘ سصÓ- -م و«ب- -ال- -درج- -ة أ أ
جوأرها ومنطقتها».
وقال بوقدوم ‘ هذأ ألصضدد إأن أ÷زأئر «تؤوكد
بوضضوح على ألتزأمها بالعمل ‘ ظل عا ⁄يسضوده
ألسض- -ل- -م وأل -ع -يشس ‘ سض Ó-م ،وب -ال -درج -ة أأ’و‘ ¤
جوأرها ومنطقتها ،عا ⁄يكون فيه تعدد أأ’طرأف
ألوسضيلة أŸفضضلة وألسضبيل أÙبذ ،تكون فيه أأ’·
أŸتحدة أŸلهم وأÙرك من أأجل عا ⁄نريده
أأفضض - -ل ،أأك Ìأأم - -ان - -ا وتضض - -ام - -ن - -ا وأأك ÌأحÎأم - -ا
للطبيعة».
«أأن –دي -ات ع -ا ⁄م -ت -ع -دد أأ’ط -رأف يضض -ي -ف
ألوزير هي على صضلة وطيدة Ãسضأالة إأصضÓح أأ’·
أŸتحدة ألتي تكتسضي أأهمية كبÒة نظرأ أ’ن آأليات
أŸن -ظ-م-ة أل-ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ت-وأزن-ات م-ا ب-ع-د أ◊رب
أل -ع-اŸي-ة أل-ث-ان-ي-ة  ⁄ت-ع-د تسض-ت-ج-يب بصض-ف-ة ف-ع-ال-ة
لÎك -ي -ب -ة أÛت -م -ع أل -دو‹ ول -ت -ح-دي-ات أل-عصض-ر»،
موضضحا أأن –ديث آأليات أŸنظمة وتنشضيط عملها
«أأمر ’ يحتمل أŸزيد من ألتأاجيل».
وقال ‘ هذأ أŸوضضوع« :إأن ما شضهدناه خÓل
أل -ع -ق -ود ألسض -اب -ق -ة م -ن سض -ي -اسض -ة أل -ك-ي-ل Ãك-ي-الÚ
وأإ’فÓت من ألعقاب كان له بالغ أأ’ثر على ألسضلطة
أأ’خÓقية للنظام متعدد أأ’طرأف وعلى أحÎأم
رأية أأ’· أŸتحدة أأينما كانت ،ما يجعل ألتطلع
نحو أإ’صضÓح مطلبا مشضروعا وملحا».
وب-ال-نسض-ب-ة ل-ب-وق-دوم ف-إان Œدي-د مسض-ار ح-وك-مة
أأ’· أŸت- -ح -دة «ي -ق -تضض -ي أل -ت -أاك -ي -د ع -ل -ى أل -دور
أÙوري ل -ل -ج -م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة وإأضض-ف-اء أŸزي-د م-ن
ألدÁقرأطية على ›لسس أأ’من» ،مشضÒأ إأ ¤أأن
أإ’طار ألذي عكف عليه أ’–اد أإ’فريقي إ’صضÓح
›لسس أأ’من «يبقى جديرأ با’هتمام وأأن أ÷زأئر
تبقى مسضتعدة للمسضاهمة ألفعالة ‘ هذأ أŸسضار».
وأأكد ‘ هذأ أÛال أأن أ÷زأئر «تظل كذلك
وفية ’سضتعدأدها للمسضاهمة أإ’يجابية ‘ –قيق
أل -ت -ق -دم أŸنشض -ود ‘ قضض-اي-ا ن-زع ألسضÓ-ح وت-ع-زي-ز
أآ’ل -ي -ات م -ت -ع-ددة أأ’ط-رأف ذأت ألصض-ل-ة Ãا ف-ي-ه-ا
م- -ؤو“ر ن- -زع ألسضÓ- -ح أل- -ذي سض -تضض -ط -ل -ع أ÷زأئ -ر
برئاسضته بدأية .»2020

وتطرق ‘ هذأ أÛال إأ ¤ألقضضية ألفلسضطينية
«كمسضأالة مركزية ترتبط أرتباطا وثيقا بالعديد من
أأ’زم -ات أأ’خ -رى وب -اأ’م -ن أإ’ق -ل -ي -م -ي ‘ ألشض-رق
أأ’وسض -ط و‘ أل -ع -ا ،»⁄ح -يث أأك -د ه -ن -ا أأن -ه «رغ -م
صضدور ألعديد من ألقرأرأت أŸلزمة عن أŸنظمة
أأ’‡ي -ة وع -ن أŸب -ادرة أل -ع -رب-ي-ة أل-ب-ن-اءة ،إأ’ أأن-ه-ا
Óسضف Œ ⁄د طريقها للتطبيق ‘ أŸيدأن ‡ا
ل أ
ج -ع -ل أأف -ق ح -ل ه -ذه أل -قضض -ي -ة وف -ق م -ق -تضض -ي-ات
ألشضرعية ألدولية بعيد أŸنال».
وضض - -م - -ن فضض - -ائ - -ه- -ا أ÷غ- -رأ‘ ،ج- -دد رئ- -يسس
ألدبلوماسضية أ÷زأئرية“ ،سضك أ÷زأئر بخيارها
أ’سضÎأت -ي -ج -ي أل -رأم -ي إأ ¤م -وأصض -ل -ة ب -ن-اء صض-رح
أ’–اد أŸغ- -ارب -ي أل -ذي أن -ط -ل -قت ب -ذرت -ه أأ’و¤
با÷زأئر منذ ثÓثة عقود .و«يبقى بلدي ـ يقول
ألوزير ـ على أسضتعدأد كامل من أأجل ترجمة هذأ
ألهدف ألذي تصضبو إأليه شضعوبنا ‘ أŸنطقة على
أأرضس ألوأقع».
وع Èأأيضض -ا ع -ن أأسض -ف أ÷زأئ -ر «ل -ع -دم –ق -ق
ألديناميكية ألتي توقعها أأ’م Úألعام ‘ قضضية
ألصضحرأء ألغربية» .وقال ‘ هذأ ألصضدد« :وإأننا
ن -أاسض -ف ’سض -ت -ق -ال-ة م-ب-ع-وث-ه ألشض-خصض-ي (أŸب-ع-وث
 ·ÓأŸت-ح-دة) ألسض-ي-د
Óم Úأل-ع-ام ل -أ
ألشض -خصض -ي ل  -أ
هورسضت كوهلر ،نتمنى بكل صضدق أأن تسضود روح
أ◊وأر ب Úأأ’شضقاء ‘ أŸملكة أŸغربية وجبهة
أل-ب-ول-يسض-اري-و م-ن أأج-ل أل-ت-وصض-ل إأ ¤أ◊ل أل-ن-ه-ائي
أل -ذي يضض -م -ن ل -لشض-عب ألصض-ح-رأوي ‡ارسض-ة ح-ق-ه
أŸشضروع ‘ تقرير أŸصض Òوفق مبادئ ميثاق
أأ’· أŸتحدة وقرأرأت أ÷معية ألعامة و›لسس
أأ’من ذأت ألصضلة».

الصسرح اŸغاربي ضسروري وتسسوية القضسية
الصسحراوية وفق الشسرعية الدولية

ل حل لأÓزمة الليبية دون الليبيÚ

تناول بوقدوم ‘ مدأخلته ما تعانيه أŸنطقة
ألعربية من أأزمات «قدÁة ومسضتجدة» ،مضضيفا أأن
«عجز» أÛموعة ألدولية عن أعتماد أŸقاربات
أŸناسضبة ◊لها وفق ما تقتضضيه مبادئ ميثاق أأ’·
أŸتحدة وألقانون ألدو‹ «زأد من حدتها وسضاهم
‘ تغذية ثقافة ألتطرف وألعنف».

وفيما يخصس ليبيا ،جدد بوقدوم تأاكيد أ÷زأئر
Óزمة ألليبية «دون ألليبيÚ
على أأن ’ حل أليوم ل أ
ودون دول أ÷وأر وأأن ل - -غ - -ة ألسض Ó- -ح وأل - -ت - -دخ - -ل
أÿارج - -ي ’ Áك- -ن أأن ت- -ك- -ون أŸق- -ارب- -ة أأ’نسضب
للحل».
وبالنسضبة للوضضع ‘ سضوريا ،فإان أ÷زأئر ترى

حسضب وزير أÿارجية أأنه «من أأ’همية ‘ ألوقت
أل-رأه-ن ألÎك-ي-ز ع-ل-ى م-ق-تضض-ي-ات أ◊ل ألسض-ي-اسض-ي
وأŸصضا◊ة ألوطنية للسضماح لكل ألسضوري Úبالعودة
إأ ¤أأحضضان أÛتمع وإأعادة أإ’عمار Ãسضاهمة
أ÷ميع» ،معربا من جهة أأخرى عن أأمله ‘ أأن يجد
مسضلك أ◊وأر ‘ أليمن طريقه ‘ ظل أحÎأم
ألشض-رع-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة وأل-دول-ي-ة م-ع م-وأصض-لة أ÷هود
Óعمال
ألرأمية إأ ¤مكافحة أإ’رهاب وألتصضدي ل أ
ألعدوأنية غ ÒأŸقبولة.
أأما عن ألوضضع ‘ دولة ما‹ فقد أأكد ذأت
أŸسض- -ؤوول ب -أان –ق -ي -ق ألسض Ó-م أل -دأئ -ر «ي -ت -ط -لب
ألتنفيذ ألفعال وألشضامل ’تفاق ألسضلم وأŸصضا◊ة
لسض -ن-ة  2015أŸن -ب -ث -ق ع -ن مسض -ار أ÷زأئ-ر ،وك-ذأ
ألتعاون ألوثيق ب Úكل أأ’طرأف أŸوقعة».
وبعد أأن بارك ألتقدم أÙرز ‘ هذأ أإ’طار،
قال إأنه «ينبغي أإ’قرأر بأان ألكث ’ Òيزأل ينتظر
أأ’طرأف أŸالية» وإأن أ÷زأئر بصضفتها رئيسضة آ’لية
متابعة تنفيذ أ’تفاق (« )CSAتؤوكد عزمها على
مرأفقة أأ’طرأف أŸالية إ’نهاء أأ’زمة ومسضبباتها
أنطÓقا من حرصضها ألثابت على أأمن ما‹ ووحدة
وسضÓمة أأرأضضيه ورغبتها ‘ موأصضلة مسضاعدتها
أŸتعددة له».
وع -ن -د ت -ط -رق -ه إأ ¤أن -ع-دأم أأ’م-ن ‘ م-ن-ط-ق-ة
ألسضاحل ألذي كان Ãثابة ألعامل أŸغذي ’نتشضار
أ÷ماعات أإ’رهابية وزيادة قدرتها على أإ’يذأء،
أأوضضح وزير ألشضؤوون أÿارجية أأن أ÷زأئر« ،ونظرأ
Ÿوقعها أ÷غرأ‘ وŒربتها ألطويلة ‘ ﬁاربة
أإ’رهاب وألتطرف ألعنيف على أأرأضضيها ،وكونها
ركيزة أأسضاسضية لÓسضتقرأر ‘ إأفريقيا وأŸتوسضط،
وضضعت سضياسضة شضاملة Œمع بﬁ Úاربة هذه أآ’فة
أل -ع -اŸي -ة دون ه -وأدة وإأج-رأء إأصضÓ-ح-ات ع-م-ي-ق-ة
مسضت كل أÛا’ت».
ك -م -ا أأشض -ار ضض -م -ن ن -فسس ألسض -ي -اق إأ ¤م -وضض-وع
ألهجرة ألذي يسضتدعي «أهتماما كبÒأ» وفق ما
جاء ‘ مدأخلته أأمام أ÷معية أأ’‡ية ألعامة ،
دأعيا إأ ¤تنظيم ظاهرة ألهجرة ‘ إأطار مقاربات
شض -ام -ل -ة وم -ت -وأزن -ة ت -رأع-ي مصض-ال-ح دول أŸصض-در
وألعبور وأŸقصضد وتأاخذ بع Úأ’عتبار أأ’سضباب
ألعميقة أŸؤودية إأليها.

وقف على وضصعية قطاع ألصصحة بتمÔأسصت ،مÒأوي:

إا‚از معهد شسبه طبي وترقية اÿدمات الصسحية
كشص - -ف وزي - -ر ألصص - -ح - -ة وألسص - -ك - -ان ﬁم- -د
مÒأوي ،خ Ó-ل زي -اره أل -ع -م -ل وأل-ت-ف-ق-د أل-ت-ي
قادته إأ ¤ولية “Ôأسصت ،عن ألنطÓق ‘
مشص-روع لف-ت-ت-اح م-ع-ه-د ل-لشص-ب-ه أل-طبي بطاقة
لجال ،وألذي
أسصتيعاب  300منصصب ‘ أقرب أ آ
م -ن شص-أان-ه أن ي-غ-ط-ي أل-ن-قصص أل-ذي ت-ع-ا Êم-ن-ه
لمر
أك Èولية من حيث ألسصاحة بالوطن ،أ أ
لي-ج-اب ع-لى
أل-ذي م-ن أŸن-ت-ظ-ر أن ي-ن-ع-كسص ب-ا إ
أÿدمات ألصصحية أŸقدمة ويسصاهم ‘ ترقيتها
Ãا يناسصب أŸوأطن بالولية.
أأكد ﬁمد مÒأوي ‘ ،مسضتهل زيارته وألتي
بدأأها من ألو’ية أŸنتدبة ع Úصضالح ،أأنه ” أتخاذ
ج -م -ل -ة م -ن أل -ق -رأرأت م -ن أأج -ل –سض Úوت -رق -ي-ة
أÿدمات ألصضحية لسضكان ألو’ية ،على غرأر توفÒ
ألنقل أ÷وي لكل مرضضى أ÷نوب نحو مسضتشضفيات
ألشض -م -ال ،وه -ذأ ب -ع -د أ’ت -ف -اق م -ع شض -رك -ة طÒأن
ألطاسضيلي.
‘ نفسس ألسضياق ،أعت Èوزير ألصضحة وألسضكان
وأصض Ó-ح أŸسض -تشض-ف-ي-ات ،أأن أŸؤوسضسض-ة أل-عسض-ك-ري-ة
شض -ريك أأسض -اسض -ي ف -ي -م -ا ي -خصس ت -رق -ي -ة أÿدم-ات
ألصضحية با÷نوب خاصضة ألشضريط أ◊دودي ،نظرأ
لتسضخ Òمؤوسضسضة أ÷يشس كل أإ’مكانيات للتقدË
أÿدمات لسضكان ألبدو وألرحل وللموأطن Ãناطق
أ÷ن -وب م -ن خ Ó-ل مسض -تشض -ف -ي -ات-ه-ا أل-ت-ي تسض-ق-ب-ل
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ألعشضرأت من أŸرضضى يوميا.
أأضضاف مÒأوي أأن ألوزأرة ألوصضية وسضعيا منها
إأ– ¤سض Úقطاع ألصضحة باŸنطقة ،تعمل على
ألرفع من عدد برأمج ألتوأأمة ب Úمسضتشضفيات
أ÷نوب ونظÒأتها من ألشضمال ،مرة كل شضهر ‘
ج -م -ي-ع أل-ت-خصضصض-ات ،م-ع ب-ر›ة دورأت ت-ك-وي-ن-ة
لÓطباء هنالك.
وبخصضوصس –سض Úأÿدمات أŸقدمة للسضكان
ألبدو ألرحل ،كشضف مÈأوي عن تخصضيصس قوأفل
طبية لكل أŸناطق وŸدة غﬁ Òددة ،مع ألرفع
م -ن أŸن -ح -ة أŸال -ي -ة ل -ل-ف-رق أل-ط-ب-ي-ة ح-يث ت-ق-رر
تخصضيصس ما نسضبته  7باŸائة من أآ’جر ألقاعدي
كمنحة عن كل يوم مهمة ÷ميع أعضضاء ألفرقة
ألطبية.
‘ نفسس ألصضدد ،قال ألوزير ،إأن ألعمل جاري
من أأجل توف Òأÿدمات ألصضحية بالقرى وأأ’ماكن
أل-ب-ع-ي-دة ،وه-ذأ م-ن خÓ-ل ت-وف Òع-ي-ادأت م-ت-ن-ق-لة
وتوف Òأأ’دوية ألضضرورية وألÓزمة ،وكذأ Œهيز
أŸؤوسضسضة ألعمومية أ’سضتشضفائية مصضباح بغدأدي
بالتجهيزأت ألتي يفتقرها على غرأر أ(إأي .أأر .أأم).
ك -م -ا ق -ام ﬁم -د مÒأوي ب -ت -ف -ق -ده ل -ع -دد م -ن
أŸشضاريع ألتي ينتظر أأن يتدعم بها قطاع ألصضحة
بو’ية “Ôأسضت ،أأين كانت ألبدأية من مشضروع
إأ‚از مسضتشضفى بطاقة  120سضرير بغÓف ما‹

Óمام مالك بن أنسص
Ãناسصبة ختمه شصرح أŸوطأا ل إ

الوزير األول بدوي يكرم الشسيخ العÓمة آايت علجت
أح-ت-ف-ي ،أمسص ،ب-ا÷زأئ-ر
أل-ع-اصص-م-ة ،ب-الشصيخ ألعÓمة
آأيت ع - - -ل - - -جت Ãن- - -اسص- - -ب- - -ة
أخ- -ت -ت -ام -ه درأسص -ة وشص -رح -ا
لم -ام م-الك ب-ن أنسص
Ÿوط -أا أ إ
رضص -ي أل-ل-ه ع-ن-ه وذلك ب-ع-د
سص-ن-وأت م-ن أل-ع-ط-اء وألبذل
أل -ع -ل -م -ي ‘ رح -اب ب -يت م-ن
بيوت ألله.
وحضضر هذأ أ’حتفاء كل من
وزير ألشضؤوون ألدينية وأأ’وقاف
ي- - -وسض- - -ف ب- - -اŸه- - -دي ورئ - -يسس
أÛلسس أ’سض Ó-م -ي أأ’ع-ل-ى ب-و
عبد ألله غÓم ألله وعلماء وأأئمة
وطلبة وتÓمذة ألشضيخ.
وكان ألشضيخ قد بدأأ ‘ شضرح
أŸوطأا لتÓمذته Ãسضجد أإ’مام
م- - -الك ب- - -ن أأنسس ب- - -ب - -وزري - -ع - -ة
بالعاصضمة منذ أأك Ìمن خمسس
سض- -ن- -وأت ع -ل -ى غ -رأر أل -ع -ل -م -اء
أŸصضلح Úكالشضيخ عبد أ◊ميد
بن باديسس.
و‘ رسضالتة ألتي قرأأها على
أ◊ضضور نيابة عنه وزير ألشضؤوون
أل-دي-ن-ي-ة وأ’وق-اف ،ع Èأل-وزي-ر
أأ’ول ن - -ور أل- -دي- -ن ب- -دوي ع- -ن
سض -ع -ادت -ه ب-ه-ذأ أ◊دث .ق-ال ‘
هذأ ألسضياق« :لقد غمر Êشضعور
ب- -السض- -ع- -ادة ح Úب- -ل- -غ- -ن- -ي خÈ
ختمكم Ÿوطأا إأمام دأر ألهجرة
مالك بن أأنسس رضضي عنه ،شضعور
’ يضضاهيه ‘ ألقوة إأ’ شضعور
أ’فتخار با’نتماء إأ ¤أ÷زأئر
أل -و’دة ل-ل-ع-ل-م-اء وأأ’ول-ي-اء ع-ل-ى
أم- -ت- -دأد ت- -اري- -خ- -ه- -ا أل- -ع- -ل -م -ي
أŸشضرف.

«وإأنكم كما يضضيف فضضيلة
ألشض-ي-خ ح-ل-ق-ة ‘ ه-ذه ألسض-لسض-ل-ة
أل -ذه -ب -ي -ة م -ن ع -ل -م-اء أ÷زأئ-ر
وصض -ل -ح -ائ -ه -ا أŸتصض -ل-ة Ãدي-ن-ة
رسض -ول أل -ل -ه (صس) وأل -ت-ي ق-امت
ع -ل -ي -ه -ا ‘ وط -ن-ن-ا ح-ال-ة دي-ن-ي-ة
رأشضدة هي تديننا أأ’صضيل تدين
أأ’ج-دأد أŸب-ن-ي ع-ل-ى أل-تسض-ام-ح
وألوسضطية وأ’عتدأل».
وذكر ألوزير أأ’ول ‘ رسضالته
ب -تضض-ح-ي-ات ألشض-ي-خ آأيت ع-ل-جت
خÓل ألثورة ألتحريرية وكفاحه
رفقة ألعقيد عمÒوشس من أأجل
أسضتقÓل أ÷زأئر وكذأ إأسضهامه
‘ تخريج أأجيال من ألتÓميذ
وط - -ل- -ب- -ة أل- -ع- -ل- -م وأآ’’ ف م- -ن
أإ’طارأت من مدرسضته وزأويته
ألقرآأنية ،معÈأ ‘ ذأت ألوقت
ع-ن «ت-ق-دي-ر أل-دول-ة أ÷زأئ-رية»
Ÿقام ألشضيخ وكل ألعلماء «ألذين
أأف -ن -وأ أأع -م-اره-م خ-دم-ة ل-ل-ع-ل-م
ألشضريف».
كما أأشضاد بعطاء ألشضيخ آأيت
ع -ل -جت «أŸث -م -ر وأŸت -وأصض -ل»
خ -دم -ة ل -ل-ع-ل-م وأل-وط-ن ،م-ذك-رأ
ب- -ال- -وسض -ط -ي -ة وأ’ع -ت -دأل وحب

أل - -وط - -ن أل - -ذي ي- -ت- -م- -ي- -ز ب- -ه- -ا
وتÓمذته.
وأختتم ألوزير أأ’ول رسضالته
قائ« :Óإأن أإ’مام مالك رمز من
رموز أŸرجعية ألوطنية ألدينية
وألتي حفظت ألبلد ‘ ماضضيه
وه -وي -ت -ه أل -دي -ن -ي -ة ول-ل-م-ج-ت-م-ع
أنسضجامه وتناغمه ‘ ‡ارسضة
تدينه وتكون سضدأ منيعا ‘ وجه
ظ -اه -رت -ي أل -تصض-دي-ر أل-ط-ائ-ف-ي
وألتسضويق ألنحلي وأأن جهودكم
‘ ت- -دريسس ه- -ذه أŸصض- -ن- -ف- -ات
ل -ت -ع -زز أأرك -ان-ه-ا وي-د Ëشض-أان-ه-ا
وي - -ح - -ف - -ظ أأم- -ن- -ه- -ا أل- -ف- -ك- -ري
وألروحي».
وبدوره أأشضاد رئيسس أÛلسس
أإ’سضÓمي أأ’على بو عبد ألله
غÓم ألله Ãا قدمه ألشضيخ آأيت
ع -ل -جت م -ت -م -ن-ي-ا أأن ي-ك-ون خÒ
خلف  Òÿسضلف وأأن يكون قدوة
Óجيال ‘ تعاقبها.
ل أ
و” تكر Ëألشضيخ آأيت علجت
ت- -ك- -رÁا رم- -زي -ا Ãن -ح -ه ث Ó-ث
عمرأت له وأ’و’ده عرفانا Ãا
قدمه طوأل حياته.

لجرأءأت أÿدماتية
تعميم أسصتخدأم ألرقمنة وتبسصيط أ إ

هدام :برنامج ذكي للمراقبة الطبية شسهر أاكتوبر

أع-ل-ن وزي-ر أل-ع-م-ل وأل-تشص-غ-ي-ل وألضص-م-ان
ألجتماعي حسصان تيجا Êهّدأم ،أمسص‘ ،
إأط -ار م -وأك -ب -ة ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا أŸع -ل -وم -ات -ي-ة
أ◊دي -ث -ة وت -ع -م -ي -م أسص-ت-خ-دأم أل-رق-م-ن-ة ‘
لجرأءأت أÿدماتية عن تطوير
تبسصيط أ إ
 4مشصاريع ‘ ›ال ألذكاء ألصصناعي وعلى
رأسصها برنامج ذكي خاصص باŸرأقبة ألطبية
Ÿسصاعدة ألطبيب على أتخاذ ألقرأرأت دون
أسص -ت -دع -اء أŸع -ن -ي ي -دخ -ل أÿدم -ة ألشص -ه -ر
ألدأخل ،وكذأ برنامج ألتعريف على مÓمح
لع-ف-اء
أل-وج-ه ب-وسص-اط-ة أل-ه-وأت-ف أل-ذك-ي-ة إ
أŸت- -ق -اع -دي -ن م -ن ت -ق -د Ëشص -ه -ادة «أ◊ي -اة»
وŒن-ي-ب-ه-م أل-ت-ن-ق-ل إأ ¤صص-ن-دوق ألتقاعد ‘
غضصون  4أشصهر أŸقبلة.
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يفوق  3مÓي Òدينار باŸدينة أ÷ديدة أجوأليل،
مشض -ددأ ع -ل -ى ضض -رورة أإ’سض -رأع ‘ أأ’شض -غ -ال ،م -ع
ضضرورة ألرفع من عدد ألسضكنات ألوظيفية أ◊الية
وأŸقدرة بعشضرة إأ ¤أأك Ìمن  30سضكن لتوف Òكل
Óطباء من أأجل أ’سضتقرأر باŸنطقة،
أإ’مكانيات ل أ
مع ضضرورة ألشضروع ‘ إأ‚از أŸسضاحات أÿضضرأء،
وب -اŸؤوسضسض-ة أ’سض-تشض-ف-ائ-ي-ة ب-ع Úصض-ال-ح أأك-د ع-ل-ى
ضضرورة ترقية أÿدمات ألطبية ،معÎفا أأن أŸرفق
ألطبي أأصضبح غ Òقادر على تقد Ëخدمات تلبي
أحتياجات ألسضاكنة ،حيث وعد بتدعيم أŸسضتشضفى
بطبيبﬂ Úتصض ‘ Úطب أأ’طفال ،كما أأعلن عن
برمج مشضروع إ’‚از مسضتشضفى بـ  60سضريرأ ببلدية
أي -ن -غ -ر ،مشض -ددأ ك -ذلك ع -ل -ى ضض -رورة أإ’سض-رأع ‘
أأشضغال مسضتشضفى “Ôأسضت  240سضرير.
أسض -ت -ق -ب -ل م -وأط -ن -و ع -اصض -م -ة أ’ه-ق-ار أل-وزي-ر
بشض -ع -ارأت م -ط -ال -ب-ة ب-ت-حسض Úأÿدم-ات ألصض-ح-ي-ة
ب- -ال- -و’ي -ة ،أأي -ن ك -ان ل -ه ل -ق -اء م -ع ب -عضس ألشض -ب -اب
باŸؤوسضسضة ألعمومية أ’سضتشضفائية مصضباح بغدأدي،
أأكد من خÓله عزم ألوزأرة على ألنهوضس بالقطاع
من خÓل ألوقوف على ألنقائصس.
من أŸنتظر أأن يوأصضل ﬁمد مÒأوي زيارته
ل -ل -ي -وم أل -ث -ا Êل -ت -مÔأسضت ،ح -يث ي -ع -اي-ن أل-ق-ط-اع
باŸنطقة أ◊دودية ألو’ية أŸنتدبة ع Úقزأم 400
كلم جنوب عاصضمة أ’هقار.
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أأوضضح ألÈوفيسضور تيجا Êهدأم خÓل أليوم
أل-درأسض-ي ح-ول ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا أŸع-ل-ومات وأ’تصضال
أل -ذي ن -ظ -م ،أأمسس ،ب -اŸرك -ز أل -ع -ائ-ل-ي ل-لصض-ن-دوق
ألوطني للتأامينات أ’جتماعية للعمال أأ’جرأء بÍ
ع -ك -ن -ون أأن ألÈن -ام -ج أل -ذك -ي أÿاصس ب -اŸرأق-ب-ة
أل-ط-ب-ي-ة يسض-م-ح ب-ت-ج-ن-يب ه-ذأ أأ’خ Òع-ن-اء ألتنقل
خاصضة بالنسضبة للموأطن Úألقاطن ‘ ÚأŸناطق
أ÷نوبية وألنائية ،إأ ¤جانب ألتعريف باÓŸمح
ألوجه ألذي سضينطلق خÓل أأ’ربع أأشضهر مقبلة
وك-ذأ ت-وف Òه-وي-ة أفÎأضض-ي-ة ل-ل-م-ؤوم-ن Úأج-تماعيا
تسضمح لهم بالولوج بأامان إأ ¤ألفضضاءأت أıصضصضة
كبوأبة ألهناء أ’لكÎونية وفضضاءأت ألتصضريح عن
بعد وألدفع أ’لكÎو.Ê
و ⁄يسضتثن ألقطاع ‘ سضياق أŸشضاريع فئة ألصضم
وألبكم من خÓل بر›ة تطوير نظام ذكي يÎجم
فوريا لغة أإ’شضارة إأ ¤نصضوصس مقروءة وألعكسس ،ما
يعني أأن ألنصس أŸقروء Áكن ترجمته إأ ¤لغة
إأشض -ارة وه -ي أŸشض -اري-ع أل-ت-ي ت-رت-ك-ز أأسض-اسض-ا ع-ل-ى
رقمنة أإ’دأرة لتحسض Úأÿدمات أŒاه أŸوأطن
وتبسضيطها من حيث أ÷ودة وأŸدة أŸسضتغرقة.
ويضضاف إأ ¤أÛهودأت أŸبذولة يقول ألوزير
إأنشض -اء م -رأك -ز ب -ي -ان -ات ورب-ط ألشض-ب-ك-ات وت-ط-وي-ر
أأ’نظمة وفق معاي Òومقاييسس دولية Ãا يضضمن

تأام ÚأŸعلومات وتوف Òأÿدمات عن بعد بصضفة
مسضتمرة ومن خÓل أ‚از وتطوير عدة برأمج على
غ -رأر ت -ط -ب -ي-ق-ات أل-تصض-ري-ح ع-ن ب-ع-د ب-اشضÎأك-ات
ألضضمان أ’جتماعي وتطبيقات ألدفع عن طريق
أ’نÎن -يت وت -ط-ب-ي-ق-ات أل-ط-لب ع-ن ب-ع-د وم-ت-اب-ع-ة
أŸلفات عن طريق أ’نÎنيت وتطبيقات ألهوأتف
أل-ذك-ي-ة وأأن-ظ-م-ة تسض-ي Òم-رأك-ز أل-ن-دأء أل-ت-ي سض-يتم
تطبيقها على مسضتوى جميع هيئات ألقطاع.
وشض - -رعت مصض- -ا◊ه ‘ إأ‚از ب- -وأب- -ة مشضÎك- -ة
مكنت كل من قطاعي ألتضضامن ألوطني وأأ’شضغال
ألعمومية من قوأعد بيانات هيئات ألقطاع كمرحلة
أأولية ،حيث ” ألربط ب Úقوأعد بيانات صضناديق
ألضض -م -ان أ’ج -ت -م -اع -ي وق -اع -دة ب -ي -ان-ات أŸرك-ز
أل -وط -ن -ي ل -لسض -ج -ل أل -ت -ج -اري ل -ت-م-ك ÚأŸوأط-نÚ
أŸتحصضل Úعلى ألسضجل ألتجاري من أ’نتسضاب
لصض - -ن - -دوق- -ي» ك- -ن- -اصس «و»ك- -اسض- -ن- -وسس» وبصض- -ف- -ة
أأوت-وم-ات-ي-ك-ة ،وه-ي أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إأط-ار
ت-خ-ف-ي-ف أإ’ج-رأءأت وأŸل-ف-ات أإ’دأري-ة م-ن ب-ي-نها
إأعفاء أŸوأطن من شضهادة أŸيÓد وأ’نتسضاب.
وتسضعى ألوزأرة إأ ¤تكثيف أ÷هود لنشضر ألثقافة
ألرقمية ألتي من شضأانها تقد Ëمسضاعدة للموأطن
أل-ذي ي-ن-ت-ظ-ر إأدم-اج ه-ذه أل-ث-ق-اف-ة ل-ت-ح-ق-يق تكفل
أأسضرع وأأ‚ع بانشضغا’ته وتوف Òخدمات جيدة ،مع
أل-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى أل-ت-ك-وي-ن أŸسض-ت-م-ر ل-ل-م-وأرد بشض-رية
وأ’سضتثمار ‘ أŸنشضآات وألتجهيزأت ذأت صضلة Ãا
يحقق ألهدف أŸنشضود
ÓعÓ-م
ب -دوره ق -وأدري -ة ن-دي-ر م-دي-ر م-رك-زي ل -إ
أآ’‹ ل-لصض-ن-دوق أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات أ’ج-ت-م-اعية
للعمال أأ’جرأء أأكد أأن أليوم ألدرأسضي ألذي نظم
أأمسس خصضصس للتعريف باÿدمات أ÷ديدة ألتي
وضضعها ألصضندوق ‘ خدمة أŸوأطن ،Úمن بينها
ب-وأب-ة أل-تصض-ري-ح ع-ن ب-ع-د أŸوج-ه-ة ل-ل-مسض-تخدمÚ
بنسضبة  97باŸائة وألتي يتم من خÓلها ألتصضريح
بالعمال ودفع أ’شضÎأكات دون عناء ألتنقل.
وأأضضاف أŸدير بخصضوصس أÿدمات أ÷ديدة
ب- -وأب -ة أأو فضض -اء» أل -ه -ن -اء « أŸوج -ه -ة ل -ل -م -ؤوم -نÚ
أج -ت-م-اع-ي-ا تسض-م-ح ب-ا’طÓ-ع ع-ل-ى أل-دف-ع وح-ق-وق
أŸوأطن وذوي أ’حتياجات وألتي دخلت أÿدمة
رسضميا منذ سضنة وبحاجة إأ ¤ألتحسضيسس لتمكÚ
أŸوأطن Úأ’سضتفادة منها.

دعت إأ ¤تزويد أŸنطقة ألصصناعية بعنابة بالطاقة ألكهربائية

“ازيرتﬂ :طط اسستعجا‹ لتموين مركب سسيدار با◊ديد اÿام
أكدت وزيرة ألصصناعة وأŸناجم جميلة “ازيرت ،على أهمية تبني ﬂطط عاجل فيما يخصص مركب أ◊ديد
لنتاج ،قائلة إأن أÿطأا ‘ ألوقت ألرأهن غ Òمسصموح به ،حيث يعملون على أتخاذ
وألصصلب بعنابة ،لدفع وتÒة أ إ
لولية ألضصرورية لصصناعة أ◊ديد وألصصلب..
لجرأءأت ألÓزمة Ÿعا÷ة مشصكل “وين سصيدأر أ◊جار باŸادة أ أ
أ إ
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كشضفت ألوزيرة خÓل زيارة عمل وتفقد لقطاعها بعنابة ،عن
أأجندة عمل جديدة تتمثل ‘ عقد أجتماعات شضهرية Ãشضاركة
ﬂتلف ألوزأرأت أŸعنية ،للوقوف على وضضعية مركب أ◊جار،

وت-ق-د Ëت-ق-اري-ر م-فصض-ل-ة’ ،سض-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ألتموين باŸادة
أأ’ولية من منجمي بوخضضرة وألونزة تنفيذأ لقرأرأت أÛلسس
ألوزأري أŸشضÎك ،مؤوكدة أأنها تتوأجد بعنابة Ãتابعة من وزير
أل -دأخ -ل -ي -ة وأ÷م -اع -ات أÙل-ي-ة ن-ور أل-دي-ن ب-دوي ،ح-يث ت-و‹
أ◊كومة أ÷زأئرية أهتماما كبÒأ لهذأ ألصضرح ألصضناعي ألضضخم
للحفاظ على أŸركب ألذي يعد قلب ألصضناعة ألوطنية.
وقالت “ازيرت بأانه ” تقد Ëألتعليمات ألÓزمة من أأجل

“ويل أŸركب بصضفة يومية ،مؤوكدة بأان أأ’مور تسض Òأليوم على
أأحسضن ما يرأم ،من خÓل معا÷ة ﬂتلف أ’خت’Óت ألتي بات
يشضهدها أŸركب منجمي ألونزة وبوخضضرة ،وأأيضضا على مسضتوى
وسضائل ألنقل ،مشضÒة إأ ¤أأن هذأ ألعمل يتم بالتنسضيق ب05 Ú
وزأرأت تÎأأسضها وزأرة ألصضناعة وأŸناجم.
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى ،شض -ددت وزي-رة ألصض-ن-اع-ة وأŸن-اج-م خÓ-ل
م -ع -اي -ن -ت-ه-ا Ÿشض-روع ت-ه-ي-ئ-ة أŸن-ط-ق-ة ألصض-ن-اع-ي-ة «ع Úألصض-ي-د»
بضضرورة أإ’سضرأع ‘ “ويل مشضاريع تزويد أŸنطقة ألصضناعية
بالطاقة ألكهربائية ،وألتي خصضصس لها مبلغ يفوق  9مليون دج،
حيث أسضتمعت ’نشضغا’ت ألعمال ،ألذين أأكدوأ لها بأانهم يعملون

‘ ظروف صضعبة ‘ ظل غياب تزويدهم بالكهرباء ،ما يضضطرهم
’سضتخدأم أŸولدأت ألكهربائية ،مشضÒة إأ ¤أأنه ” تعي Úعلى
مسضتوى أ◊كومة ÷نة تتكفل بتهيئة أŸناطق ألصضناعية ،وعلى
رأأسضها منطقة «ع Úألصضيد» من أŸنتظر أأن –تضضن  86مشضروعا
‘ ﬂتلف أÛا’ت.
وزي -رة ألصض -ن -اع -ة وأŸن -اج -م ع-اي-نت سض Òأأ’شض-غ-ال ب-ورشض-ات
أŸؤوسضسضة ألوطنية للتجهيزأت وأŸعدأت أ◊ديدية «فÒوفيال»
ألتي أسضتفادت من  4مليار دج ،وإأ‚از  8آأ’ف حاوية كأاول بادرة
على أŸسضتوى ألوطني.
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اأ’حد  29سشبتم 2019 Èم
الموافق لـ  29محرم  1٤٤1هـ

›لسس الشصورى يؤوكد أان جبهة العدالة ؤالتنمية لن تقدم مرشصحا للرئاسصيات

جاب الل ـه :شسـ ـروط النزاهـ ـ ـة متوفرة...
لكننا نطالب Ãا يحقق مطالب ا◊ ـراك
@عقاب من حكموا ‘ اŸرحلة السسابقة با◊رمان من اŸشساركة واجب وأاولوية

إاذا كان هناك أاي شصك أاؤ حالة
ترقب ،بخصصوصس مشصاركة جبهة
العدالة ؤالتنمية ‘ الرئاسصيات ،فإان
خطاب رئيسصها عبد الله جاب أامام
أاعضصاء ›لسس الشصورى أامسس قطع
الشصك باليق Úأامام الحتمال ،رغم
أانه أاقر بتوفر شصرؤط النزاهة
أافضصل من كل ما سصبق.

فريال بوششوية

 ⁄يسشتسشغ رئيسش جبهة العدالة والتنمية
الشش -ي-خ ع-ب-د ال-ل-ه ج-اب ال-ل-ه ،ت-رك السش-ل-ط-ة
الوطنية لÓنتخابات ›ال الÎششح لÓقÎاع
الرئاسشي اŸرتقب قبل انقضشاء العام ،2019
م -ف -ت -وح -ا اأم -ام م -ن «ح -ك -م -وا ‘ اŸرح -ل -ة
السش-اب-ق-ة» ،م-ع-تÈا ح-رم-ان-ه-م م-ن اŸششاركة
فيها واجبا واأولوية» ،ودعا ‘ سشياق منفصشل
فعاليات قوى التغي Òاإ ¤اسشتئناف العمل Ãا
يوحي باأن التششكيلة غ Òمعنية با’نتخابات.
ترك رئيسش جبهة العدالة والتنمية ،وهو
ي -ل-ق-ي ك-ل-م-ت-ه ا’ف-ت-ت-اح-ي-ة Ãن-اسش-ب-ة اف-ت-ت-اح
اأششغال ›لسش الششورى صشباح اأمسش باŸقر
اŸرك-زي ب-غ-رب ال-ع-اصش-م-ة ،ان-ط-ب-اع-ا ب-ع-دم
مشش-ارك-ة ح-زب-ه ‘ ا’سش-ت-ح-ق-اقات الرئاسشية
اŸقررة يوم  12ديسشم ÈاŸقبل ،وهو ما
تاأكد ’حقا.
واأفرد جاب الله حيزا كبÒا للحديث عن
«ال- -ث -ورة الشش -ع -ب -ي -ة» ‘ ،اإشش -ارة اإ ¤ا◊راك

الششعبي الذي انطلق يوم  22فيفري من هذه
السشنة ،مذكرا Ãرافقة فعاليات قوى التغيÒ
م- -ن اأح- -زاب وشش- -خصش- -ي -ات و›ت -م -ع م -دÊ
ون -ق -اب -ات ل-ل-ح-راك ،م-ن خÓ-ل اج-ت-م-اع-ات
متخندقة مع الششعب.
تسشاوؤ’ت جاب الله الذي سشبق له وترششح
للرئاسشيات عدة مرات ‘ ،كلمته اأيضشا ⁄
تÎك اأي ›ال للÎقب اأو حتى الششك ‘
م- - -وق- - -ف ا◊زب ب - -خصش - -وصش اŸشش - -ارك - -ة،
واسش-ت-ه-ل-ه-ا ب-ت-اأك-ي-ده «لسش-ن-ا ع-دم-ي ،Úول-كننا
اأوفياء Ÿبادئنا وششعبنا وقناعتنا».
واسشتطرد ‘ سشياق مسشوؤول« ،اأ ⁄تتوفر

اليوم ششروط نزاهة اأفضشل من كل ما سشبق؟
اأ ⁄نكن من اŸطالب Úبهيئة مسشتقلة لتنظيم
ا’نتخابات؟ وكان رده «بلى» ،لكننا -اأضشاف
يقول «‘ ثورة ونطالب Ãا يحقق مطالبها»،
«Ÿاذا ’ تششاركون؟ اأتخافون؟ األيسش الششعب
‘ حالة وعي ويقظة؟ األيسش Ãقدوره حماية
الصش -ن -ادي -ق؟» ،وك -ان رده ›ددا ب-ا’إي-ج-اب،
ل- - -ك- - -ن رغ- - -م ه- - -ذا اإ’ اأن ا◊زب ي- - -فضش- - -ل
اŸقاطعة.
وف -ت -ح ق -وسش -ا وه -و ي -ت -ح-دث ع-ن شش-روط
ن-زاه-ة ا’قÎاع و–دي-دا السش-ل-ط-ة ال-وط-ن-ي-ة
ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ،مششÒا اإ ¤اأن ح -زب -ه سش -ج-ل
مÓ-ح-ظ-ات ع-ل-ى ال-ق-ان-ون وع-لى ا’أششخاصش
الذين تضشمهم ،معيبا عليها فتح باب الÎششح
على مصشراعيهÃ ،ا ‘ ذلك للذين حكموا ‘
اŸرحلة السشابقة ،رغم اأن الششعب ثار عليهم،
متسشائ› Óددا «على ماذا يوؤششر ذلك على
الصشدق ‘ انتخابات نزيهة؟ اأم تضشع نقطة
اسشتفهام على الششعار؟».
وخ- -لصش اإ ¤ال- -ق- -ول« ،ن- -وؤم- -ن ‘ ج- -ب -ه -ة
العدالة والتنمية اأن مفتاح ا◊ل ‘ انتخابات
حرة ونزيهة ،ونوؤمن بعدم ا’إقصشاء ،لكن
نوؤمن باأن من تسشبب ‘ اŸظا ⁄وا’إفÓسش
اŸت -ع-دد واŸت-ن-وع ،ع-ق-اب-ه-م ب-ا◊رم-ان م-ن
اŸشش - -ارك - -ة واجب واأول - -وي - -ة ،ون- -وؤم- -ن ب- -اأن
اŸوؤسشسش-ة ال-عسش-ك-ري-ة اأه-م م-وؤسشسش-ة رسش-م-ية
واأن -ه -ا ال -ف -رع والشش -عب ه -و ا’أصش -ل ،ون-وؤم-ن
بالتواصشل» ،تواصشل يتجسشد من خÓل مبادرة
فعاليات قوى التغي Òبروؤية اإصشÓح.

‘ ندؤة سصياسصية بسصطيف ،غويني :

«اإلصسÓح» سستشسارك بفعالية ومسسؤوولية ‘ الرئاسسيات

الشصعب /أاشصرف ،أامسس ،رئيسس
لصصÓح الوطني في‹Ó
حركة ا إ
غويني ،على ندؤة سصياسصية بدائرة
صصالح باي ؤلية سصطيف ،ركز ‘
مسصتهلها على إابراز الذكرى الرابعة
عشصر للتصصديق على ميثاق السصلم
ؤاŸصصا◊ة الوطنية باسصتفتاء يوم
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ل‚از
اليوم ننعم بثمار ذلك ا إ
الزكي الكب Òالذي نعتÈه ثاÊ
أاك Èإا‚از –قق للجزائري Úبعد
إا‚از السصتقÓل .داعيا إا¤
ضصرؤرة إاسصتكمال جميع مقتضصيات
اŸصصا◊ة الوطنية ؤحل ما بقي من
ملفات ؤؤضصعيات عالقة ح ÓشصامÓ
ؤنهائيا.

وأاشش -ار إا ¤أان رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة اŸق-ب-ل
مسشتأامن على ملف اŸصشا◊ة والذهاب به إا¤
مداه و–قيق جميع مقتضشياتها.
وف -ق م -ا ي -خ -ول-ه ال-دسش-ت-ور وق-ان-ون السش-ل-م
واŸصشا◊ة الوطنية ،حيث تنصش إاحدى مواده
ع -ل -ى أان ل -رئ -يسش ا÷م -ه-وري-ة ح-ق ات-خ-اذ أاي
إاجراء أاو تدب Òلتحقيق أاهداف اŸصشا◊ة
الوطنية.
و‘ ملف الرئسشيات اŸقبلة ،أاكد رئيسش

ا◊زب بأان حركة اإ’صشÓح الوطني ،سشتششارك
م-ب-دئ-ي-ا ب-ف-ع-ال-ي-ة وÃسش-ؤوول-ي-ة ‘ رئسش-يات 12
ديسش -م Èب -الصش -ي -غ -ة ال -ت -ي سش -ي -ق -ره-ا ›لسش
الششورى الوطني الذي سشينعقد عن قريب للبت
‘ صشيغة اŸششاركة.
وث ّ-م -ن م -راف -ق -ة ا÷يشش ال -وط-ن-ي ل-لشش-عب
وأاثنى على التزامه بتعهداته التى وّفى بها
كاملة وهو يسشتحق بذلك كل ا’حÎام وكامل
التقدير واإ’ششادة منا بجميل صشنائعه الوطنية
اŸتميزة.
و‘ ن- - -فسش اإ’Œاه دع - -ا ذات اŸت - -ح - -دث
ا◊ضشور و‘ مقدمتهم الششباب غ ÒاŸسشجل
‘ القوائم اإ’نتخابية للقيام بذلك ،ليتمكنوا
من التعب Òو‡ارسشة حقهم ‘ اختيار رئيسشهم
اŸق -ب -ل ب -ك -ل ح -ري -ة ،م -ؤوك -دا ع -ل -ى إاط-ارات
ا◊رك -ة وم -ن -اضش -ل-ي-ه-ا ب-ال-و’ي-ة ل-ل-عب دوره-م
اŸنوط بهم ‘ هذا اŸوضشوع .وحثهم على
دع -وة اŸواط -ن Úإا ¤اŸشش -ارك -ة ب -ك -ث -اف-ة ‘
ال -رئ -اسش -ي -ات اŸق -ب -ل -ة ،ح -ت -ى ت -رت -ف -ع نسش-ب-ة
اŸشش -ارك -ة وه-و م-ا سش-ي-م-ن-ح ال-رئ-يسش اŸق-ب-ل
ششرعية قوية؛ “ّكنه من ا’ضشطÓع Ãهامه
على أاكمل وجه ،مسشتندا إا ¤قاعدة ششعبية
واسشعة ،تسشاعده على معا÷ة ﬂتلف اŸلفات
السش-ي-اسش-ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة وا’جتماعية خاصشة
ت -لك ال -ت -ي تشش -ك -ل أاول -وي -ات م-ط-الب الشش-عب
اŸشش- -روع- -ة واŸع- -ق- -ول- -ة ال -ت -ي ي -ع Èع -ن -ه -ا

لم Úالعام بالنيابة للتجمع الوطني الدÁقراطي ،عز الدين
كلف ا أ
ميهوبي ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،إاطارات من ا◊زب لسصحب
اسصتمارات الÎشصح لÓنتخابات الرئاسصية اŸقبلة نيابة عنه ،حسصب ما
أافاد به بيان للتجمع.

واأوضشح ذات اŸصشدر اأنه تكملة للبيان
ا’إعÓ- -م- -ي اÿاصش Ãشش -ارك -ة ا◊زب ‘
ا’سش-ت-ح-ق-اق ا’ن-ت-خابي ليوم  12ديسشمÈ
اŸقبل ،كلف ميهوبي اإطارات من ا◊زب
لسشحب ا’سشتمارات ،نيابة عنه ،اليوم.

وكان التجمع قد اأششار اأنه سشيعلن عن
م -رشش -ح -ه ل -ه -ذه ا’ن -ت-خ-اب-ات ي-وم  ٤من
اأك -ت-وب-ر اŸق-ب-ل ،خÓ-ل اج-ت-م-اع اÛلسش
الوطني للحزب ،وهو الهيئة السشيدة بÚ
موؤ“رين.

قال إانه غ Òمتورط ‘ الفسصاد

سساحلـ ـ ـي يعلـ ـ ـ ـ ـن رسسميـ ـا الÎشسح
لÓنتخاب ـ ـ ـ ـ ـ ـات الرئاسسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ضصمن رؤؤية سصياسصية ثابتة ،أاعلن
لم Úالعام
بلقاسصم سصاحلي ا أ
للتحالف الوطني ا÷مهوري رسصميا
ترشصحه لÓنتخابات الرئاسصية اŸزمع
تنظيمها  12ديسصم Èالقادم ،خÓل
إاشصرافه أامسس على أاشصغال الندؤة
الوطنية للمكاتب الولئية للحزب
لخ. Ò
Ãقر هذا ا أ

حياة  /ك

أابرز سشاحلي أان اŸششاركة ‘ ا’نتخابات
يأاتي “اششيا مع مبدأا ا◊زب الذي ع Èعنه
م -ن -ذ ب -داي -ة اأ’زم -ة ،وه -و ضش -رورة ال -ت -مسشك
ب -ا◊ل ال -دسش -ت -وري ل -ل-خ-روج م-ن اأ’زم-ة عÈ
العودة إا ¤اŸسشار ا’نتخابي.
ذك-ر سش-اح-ل-ي اأ’سش-ب-اب ال-ت-ي ج-ع-ل-ت-ه يقرر
اŸششاركة ‘ ا’نتخابات منها وعي ا◊زب
بصش -ع -وب -ة اŸرح -ل -ة ال -ت -ي “ر ب -ه -ا ال -بÓ-د و
ن-ت-ق-اسش-م م-ن-ذ أاشش-ه-ر ال-ت-ن-ب-يهات والتحذيرات
التي كانت ‘ كل مرة تقدمها قيادة ا÷يشش
الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي»،و اع -تÈن -اه -ا م -راف -ق -ة
Óزم-ة ول-يسش ت-دخÓ-
ل -ل -ح -راك إ’ي-ج-اد ح-ل ل -أ
للجيشش ‘ العمل السشياسشي».
كما أان العودة إا ¤اŸسشار ا’نتخابي وفقا
Ÿا تقتضشيه اŸادتان  7و  ٨من الدسشتور،
سش-ي-خ-ف-ف الضش-غ-ط ع-ل-ى ع-دة ج-ب-ه-ات أاول-ه-ا
جبهة ا◊راك الذي «’ Áكن أان يسشتمر بهذه
الوحدة والسشلمية ،أ’نه كل ما طال يخÎق»،
وا÷بهة الثانية التي يجب أان يخفف عنها
الضشغط بالرجوع سشريعا اإ ¤ا’نتخابات هي
اŸؤوسشسش - -ات اأ’م - -ن - -ي- -ة (الشش- -رط- -ة وال- -درك
الوطني).
أام -ا ا÷ب -ه -ة ال -ث -ال -ث-ة ال-ت-ي ’ ب-د م-ن رف-ع
الضش-غ-ط ع-ن-ه-ا  -ي-ق-ول سش-اح-ل-ي -ه-ي ج-ب-هة
ا÷يشش ال -وط -ن -ي ال -ذي رغ -م -ا ع-ن-ه «ع-ن-دم-ا
قصشرنا ‘ اقÎاح اŸبادرات اسشتدرجناه إا¤
اŸسش -ت -ن -ق -ع السش-ي-اسش-ي ،وا’سش-ت-م-رار ‘ ه-ذا
ال-ع-م-ل السش-ي-اسش-ي سش-ي-أات-ي ب-خ-ط-ر على وحدة
اأ’مة وحتى على اسشتقرار هذه اŸؤوسشسشة التي
تضشطلع Ãهام أاخرى.
وفيما يتعلق با÷بهة الرابعة وهي ا÷بهة
ا’ق- -تصش- -ادي- -ة ال -ت -ي ل -ه -ا ت -داع -ي -ات ح -ال -ي -ة
ومسشتقبلية على اسشتقرار الوضشع ا’جتماعي،
مششÒا أانه ليسش ا◊راك السشبب ‘ الوضشع
ا’ق -تصش -ادي أ’ن اأ’زم -ة ك-انت م-وج-ودة م-ن-ذ
 ،201٤وبالنسشبة لهذه اأ’خÒة ،أاضشاف سشاحلي

أان انتخاب رئيسش ا÷مهورية ‘ أاقرب وقت
سش-ي-ع-ج-ل م-ن ف-ت-ح اŸل-ف-ات ا’ق-تصش-ادية ،أ’ن
ا÷زائر سشتعيشش سشنة صشعبة اقتصشاديا سشنة
.2020
وا÷بهة اÿامسشة تتمثل ‘ حرصش ا◊زب
على اسشÎجاع هيبة الدولة ،من خÓل دعم
حملة ﬁاربة الفسشاد ،وقد اغتنم الفرصشة ‘
هذا اŸقام ،لÒد على الذين تهجموا عليه ‘
مواقع التواصشل ا’جتماعي ،على أاسشاسش اأنه
كان من مؤويدي العهدة  ٥للرئيسش اŸسشتقيل
وهو اأ’مر الذي  ⁄ينفه و ⁄يجد إاحراجا ‘
ذلك ،ويعتقد سشاحلي أان هذا اŸوقف نابع من
ثقافة راسشخة لدى حزبه وهي الثبات على
اŸواقف.
و‘ ن- - -فسش السش- - -ي- - -اق وردا ع - -ل - -ى سش - -ؤوال
للصشحافة أاكد سشاحلي أانه ’ يوجد أاي مناضشل
أاو نائب ‘ الŸÈان أاو منتخب ﬁلي من
حزبه متورط ‘ الفسشاد ،مششÒا إا ¤أانه ⁄
يسش -ت -خ -دم ن -ف-وذه ع-ن-دم-ا ك-ان وزي-را ل-ل-ظ-ف-ر
بامتيازات له أاو أ’حد أافراد أاسشرته ،مذكرا أان
فلسشفة أاخلقة العمل السشياسشي إاÁان راسشخ
ل- -دى ا◊زب« ،و دع- -ون- -ا م- -ن- -ذ ال- -ب -داي -ة إا¤
ﬁارب -ة ال -فسش-اد ب-ك-ل أان-واع-ه ب-دءا Ãح-ارب-ة
الفسشاد ا’نتخابي الذي Áثل حاضشنة الفسشاد
السشياسشي واŸا‹.
كما أافاد سشاحلي أان حزبه قد ششرع ‘ جمع
التوقيعات ،وأانه سشيتم يوم  2٤أاكتوبر اŸقبل
تنظيم لقاء لتقييم الظروف اÙيطة بالعملية
ا’نتخابية والتطورات التي تعرفها السشاحة
السشياسشية.

بن قرينة من أادرار:

عه ـ ـد صسناع ـ ـ ـة الرؤوسساء ق ـ ـ ـد ولّى
باسشتمرار.
ك- -م- -ا ت- -ط ّ-رق رئ -يسش ا◊رك -ة إا ¤ال -راه -ن
ا’ق- -تصش -ادي وا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -ب Ó-د ،داع -ي -ا
ا◊ك- -وم- -ة ل- -ت -ق -د ËاŸزي -د م -ن اإ’ج -راءات
وال- -ت -داب Òا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل -ت -حسش Úال -ق -درة
اŸعاششية للمواطن وتكريسش العيشش الكرË
له ،منبها إا ¤ضشرورة اغتنام فرصشة قانون
اŸالية للعام ’ 2020عتماد ما يسشتجد من
تداب ‘ Òهذا ا’Œاه.

–ضصÒا لÓسصتحقاق الرئاسصي

ميهوبـي يكلف إاط ـ ـارات «األرنـ ـ ـدي»
لسسح ـ ـب اسستم ـ ـ ـارات الÎشس ـ ـ ـ ـ ـح

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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قال عبد القادر بن قرينة رئيسس
حزب حركة البناء ،إان ا÷زائر تعيشس
مرحلة تاريخية جديدة بكل
اŸقاييسس ،مؤوكدا أان الشصعب سصيختار
سصيادته بنفسصه ،معتÈا أان عهد صصناعة
الرؤؤسصاء قد ؤ ¤ؤهو ما أاكده الفريق
ڤايد صصالح نائب ؤزير الدفاع الوطني
رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي.

ادرار  :فا— عقيدي
ج -اء ذلك خ Ó-ل Œم -ع شش -ع-ب-ي نشش-ط-ه ب-دار
الثقافة بأادرار ضشم مناضشلي ا◊ركة وقال عبد
القادر بن قرينة ،إانه ’ يوجد مرششحا للسشلطة
‘ ال -رئ -اسش -ي -ات ال -ق -ادم-ة وإان ا÷يشش ال-وط-ن-ي
الششعبي قد فصشل ‘ هذه القضشية.
مÈزا أان ح- -رك -ة ال -ب -ن -اء ان -خ -رطت ‘ ا◊ل
ال-دسش-ت-وري ب-ت-ن-ظ-ي-م ان-ت-خابات رئاسشية ششفافية
تششرف على تنظيمها هيئة مسشتقلة لÓنتخابات،
مثمنا مرافقة ا÷يشش الوطني الششعبي للحراك
الششعبي لضشمان نزاهة وششفافية ا’نتخابات.
وقال بن قرينة ،إان رئيسش ا÷مهورية اŸقبل
ال -ذي سش-ي-ن-ت-خ-ب-ه ا÷زائ-ري-ون وا÷زائ-ري-ات ‘
ا’نتخابات الرئاسشية اŸقبلة ،لن يحمل جراح
اŸاضش -ي ،و’ ي -ن -ت -م -ي إا ¤ال -زم -ر ال -ت -اري -خ -ي -ة
القدÁة ،و’ يدخل ‘ أاي توازنات سشلطوية أاو
لغوية أاو جهوية ،وإا‰ا يكون رئيسشا ’ يحمل أاي
ضشغينة نابعا من اإ’رادة الششعبية التي تختاره يوم
ا’قÎاع بششفافية ونزاهة.
و‘ سشياق متصشل قال بن قرينة إان ا÷زائر
ليسشت دولة فقÒة وإا‰ا حجم نهب مقدرات
الشش- -عب م- -ن ط- -رف ال- -عصش -اب -ة ،ه -و ال -ذي أادى

با÷زائر إا ¤هذا الوضشع الذي توجد عليه اآ’ن.
معتÈا أان الصشحراء عموما وأادرار خصشوصشا
ق- -ادرة ع- -ل- -ى إاخ- -راج ا÷زائ- -ر م- -ن ال- -ت- -ب- -ع -ي -ة
ا’قتصشادية إاذا ما ” ا’سشتغÓل اأ’مثل لكل
اŸؤوه Ó-ت واإ’م -ك-ان-ي-ات ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا ه-ذه
اأ’قاليم الصشحراوية ÿلق تنمية مسشتدامة ‘
البÓد.
معتÈا أان مواقف ا◊ركة تنبع من مبادئ
أاسش -اسش-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-اÙاف-ظ-ة ع-ل-ى ا’سش-ت-قÓ-ل
والسش -ي -ادة ال -وط -ن -ي -ة ،م -واصش -ل -ة “ت Úا÷ب -ه -ة
الداخلية Ãعادلة ا÷يشش والششعب خاوة -خاوة،
وكذا اÙافظة على النسشيج ا’جتماعي من
التمزق ،باإ’ضشافة إا ¤مششروع اأ’مة ا÷زائرية
الذي هو مششروع نوفمÈي ،فضش Óعن الوقوف
إا ¤جانب ا÷يشش الوطني الششعبي أ’داء مهامه
ال- -دسش- -ت -وري -ة ،واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ا’سش -ت -ق Ó-ل
والسشيادة الوطنية.
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لمل والعمل» ،بن “رة عبد القادر لـ «الشسعب»:
رئيسض حزب «سسراج ا أ

ألعدد
1٨0٥٩

05

ا’نتخابات الرئاسسية ضسرورة حتمية للخروج من اأ’زمة

^ ا◊ـــــــــل الدسستــوري أامّــــــــــن البـــــــــÓد مـــــــــن الدخـــــــــول ‘ اضسطرابات
^ تنافسض الÈامـــــج ا◊زبيـــة علــى خدمـــة ا÷زائـــر بدل تصسفيــة ا◊سسابات

لحزاب الفتية التي تتطلع لحتÓل مكانة لها
لمل والعمل» ،من ا أ
يعد حزب «سسراج ا أ
‘ ا◊ياة السسياسسية ‘ ظل اıاضض الذي تشسهده ا÷زائر منذ أاك Ìمن سستة أاشسهر.
لزمة يتطلب تضسافر
يرى رئيسض ا◊زب بن “رة عبد القادر ،أان اÿروج من ا أ
ا÷هود والتضسحية ‘ سسبيل الوطن ،بعيدا عن القاعدة السسلبية« :تخطي راسسي».
التفاصسيل ‘ هذا ا◊وار الذي أاجرته معه «الشسعب» ‘ تيارت.

حاوره بتيارت :ع.عمارة

@ الشس- -عبŸ :اذا إانشس- -اء ح- -زب ف -ت -ي ،وأان -ت -م
مناضسل ‘ أاك Ìمن تشسكيلة سسياسسية؟
@@ ب -ن “رة ع -ب-د ال-ق-ادر :أل-نضض-ال ألسضياسضي
ك -ال -ك -ائ -ن -ات أ◊ي -ة  ،ي -ك Èوي-ت-ط-ور ب-ت-ط-ور أل-ع-م-ل
وأإلي-دي-ول-وج-ي-ات ،وي-ن-م-و ب-ن-م-و ث-قافة ألشضعوب ،وأنا
ناضضلت ‘ عدة تشضكيÓت سضياسضية ‡ا أكسضبني ثقافة
سضياسضية وأسضعة وأحتكاك بسضياسضي.Ú
@ كيف تنظرون إا ¤اŸشسهد السسياسسي اŸتغÒ
‘ ظل حراك سسلمي مسستمر؟
@@ ل ي- -ن- -ك- -ر أح- -د م -ن أ÷زأئ -ري ،Úأن أ◊رأك
حررنا جميعا Ãا فيهم ألسضياسضي Úألذين كانوأ يتبعون
نهجا وحيدأ وهو عبارة ﬁتومة كانت سضائدة وهي «
برنامج فخامة رئيسس أ÷مهورية « ،حيث  ⁄يكن
ل-ل-عصض-اب-ة أي ب-رن-ام-ج ول-ك-ن أل-ن-ف-وذ وألسض-ي-ط-رة على
أŸال وأألعمال .هي من فرضضت منطقها ‘ ظل
سضكوت أŸتخاذل‡ Úن كانوأ ‘ ألسضلطة وتخويف
ألشضعب بقطع رزقه وسضجنه ،وخلق مافيا سضياسضية
وأق -تصض -ادي -ة وأج -ت -م -اع -ي -ة م-وأزي-ة ل-لسض-ل-ط-ة وت-ق-وم
بخدمتها.
و م- -ن ث- -م ف -ا◊رأك ق -دم خ -دم -ة ك -بÒة ل -لشض -عب
أ÷زأئري برمته وحرره من عبودية ألتبعية وألمتثال
ألشضخاصس ل لسضلطة.
لعÓم ‘ تغطية هذا
@ كيف ترون دور ا إ
اŸشس-ه-د ال-ذي ت-رف-ع ف-ي-ه م-ط-الب ب-تغي Òنظام
ا◊كم؟
@@ بعضس أإلعÓمي Úأو لنقل بعضس أŸنابر ⁄

تكن ‘ أŸسضتوى ل مبدأ ثابت لها ،ألبعضس كان يهلل
ويطبل للعصضابة وعندما دأرت ألدأئرة ركب أŸوجة
وأدعى مرأفقة ألشضعب ،و أفرز بعضس أإلعÓميÚ
شضرخا ب Úأطياف ألشضعب أ÷زأئري ،فما ألفائدة من
إأظهار شضباب يرفعون رأية غ Òرأية ‚مة وهÓل ألتي
ضضحى من أجلها جيل برمته .وما ألرسضالة ألتي تريد
بعضس وسضائل أإلعÓم ألÎويج لها عندما يعارضضون
من حماهم من ألعصضابة.
سضخر ألبعضس آألياتهم ألعاŸية للتهجم على ألوطن
دون حسض- -اب أل- -ع- -وأقب.ك- -ان- -وأ ي- -ؤودون دورأ لضض- -رب
ألسضتقرأر ألوطني ،أÙقق بالدم وألدمع بالوكالة.
Óيديولوجيات ولكن ليسس
أŸعارضضة تكون للÈأمج ،ل أ
للوطن ،غ Òأنه أنقلب ألسضحر على ألسضاحر لكون هذه
أألبوأق أفرزت وفضضحت من كانوأ يكيدون للجزأئر،
و سضاعدوأ أŸؤوسضسضات ‘ فضضح أعدأء أ÷زأئر
دون قصضد وألفضضل يعود إأ ¤أŸؤوسضسضة ألعسضكرية ألتي
أسضتطاعت تخطي كل ألصضعاب بحكمة وحلم ورزأنة
رغم ما يكيد لها أŸتنكرون.

الشسعب مدين للمؤوسسسسة العسسكرية التي
حافظت على حراكه وكيانه
@ ق- -ل- -ت- -م إان اŸؤوسسسس- -ة ال- -عسس -ك -ري -ة راف -قت
ا◊راك الشس -ع -ب -ي ،ف -م -ا اıرج ل -ل -وصس -ول إا¤
اŸبتغى؟
@@ أŸتتبع للمسضار ألسضياسضي أ÷زأئري يعي أن
جميع أŸرأحل وأألزمات ألتي مرت بها أ÷زأئر منذ
ألسضتقÓل كان أ÷يشس حاميها سضوأء ألصضرأعات
أ÷ماعية أو ألتصضدي للمناوئ Úإلرأدة ألشضعب .ولول
أ÷يشس أل-وط-ن-ي ألشض-ع-ب-ي ،ل-ف-رضضت ع-ل-ي-نا أنتخابات

لن-ت-خ-اب رئ-يسس ج-م-ه-وري-ة شض-رع-ي ،وح-زب-ن-ا يبارك
أإلجرأءأت ألردعية ألتي أتخذها أ÷يشس فيما يخصس
رفضس ألÎخ -يصس ل -ل -ذي -ن ي -ري -دون أل -تشض -ويشس ع -ل -ى
مكتسضبات أ◊رأك ،وصضد كل من يريد خلق ألفوضضى
وألتفرقة ب Úأطياف ألشضعب أ÷زأئري.

ﬁسضومة مسضبقا .و جثمت ألعصضابة من جديد على
صض - -دورن - -ا ده - -رأ .ل - -ذلك ي - -جب م - -رأف- -ق- -ة أ÷يشس
ومؤوأزرته ‘ تسضي ÒأŸرحلة إأ ¤غاية أنتخاب رئيسس
شضرعي يتمتع بجميع ألصضÓحيات وعندها نسضاند من
يسض- -ان- -د وي- -ع- -ارضس م -ن ي -ري -د ألن -ه ع -ن -ده -ا ت -ك -ون
صض Ó-ح-ي-ات أل-رئ-يسس أŸن-ت-خب وأضض-ح-ة ،وأŸؤوسضسض-ة
أل-عسض-ك-ري-ة ه-ي أل-وح-ي-دة أل-ك-ف-ي-لة بحماية مكتسضبات
ألشضعب ألذي وقفت مع أ◊رأك ألذي نظمه جميع
أطياف ألشضعب ألذي حقق أŸكاسضب ألتي نادى بها
خÓل حرأك  22فيفري أŸاضضي وأŸتمثلة ‘ رفضس
أل -ع -ه -دة أÿامسض -ة وأب -ع -اد أŸتسض -ب -ب Úف -ي -ه-ا وع-دم
ألتسضامح مع من نهب أŸال ألعام وهربه.
@ هذه اŸطالب رفعها ا◊راك وغالبيتها ”
Œسسيدها؟
@@ نعم لقد أحبطت مؤوأمرة عدم إأسضناد ألسضلطة
للعصضابة وﬁاسضبة جميع ألذين نهبوأ خÒأت ألشضعب،
وأعلن عن تنظيم أنتخابات نزيهة ‘  12ديسضمÈ
ألقادم .لقد ” –قيق جميع هذه أŸطالب ن لذأ
يجب على ألشضعب أن يتوجه أ ¤صضناديق ألقÎأع

رئيسض منتدى الكفاءات ا÷زائرية ،عادل غبو‹:

@ أان - -ت - -م م - -ن أاصس - -ح - -اب ا◊ل ال - -دسس- -ت- -وري
لجال ضسرورة؟
وانتخاب رئيسض ‘ أاقرب ا آ
@@ يرى حزبنا أن ألذهاب أ ¤أنتخابات رئاسضية
‘ أآلجال ألتي حددها ألسضلطة أŸتمثلة ‘ دعوة
رئيسس ألدولة أ ¤ألهيئة ألناخبة وأÙددة قانونا هو
أ◊ل ألدسضتوري أألمثل ،ول ›ال لتضضييع ألوقت
أك Ìم -ن ذلك وع -ل -ى أل -ط -ب -ق -ة ألسض -ي-اسض-ي-ة أل-ف-اع-ل-ة
معارضضة أم موألة ،مرأفقة ألسضلطة أ◊الية ومباركة
مسضعاها ومن ثم تقد ËأÎŸشضح Úألذين  ⁄يثبت
إأسض- -اءت- -ه- -م ل- -لشض -عب أ÷زأئ -ري ورم -وزه وألصض -ن -دوق
ألفيصضل.
*@ م -ع -رك-ة ال-وصس-ول إا ¤السس-ل-ط-ة Áر عÈ
الÈنامج النتخابي؟
@@ طبعا ،تنظيم حمÓت أنتخابية تتبنى برأمج
هادفة تاخذ ‘ ألعتبار مطالب ألشضعب ألتي طرحها
خÓل فÎة أ◊رأك ول سضيما أ÷وأنب ألقتصضادية،
ألشضغل ،ألتعليم ،ألصضحة وأÙافظة على ألÌوأتّ.
م -ط-ل-ب-ن-ا وأضض-ح صض-در ع-ن أŸؤو“ر أل-ت-أاسض-يسض-ي ،ك-ن-ا
ألسضباق Úأإ ¤تبني موقف أ÷يشس ألوطني ألشضعبي
ومطالب ألشضباب ألذين Áثلون أك Ìمن  70باŸائة
م - - -ن ت- - -ع- - -دأد أŸوأط- - -ن ،Úت- - -ب- - -ن- - -ي أف- - -ك- - -اره- - -م
وأط-روح-ات-ه-م.ي-ب-ق-ى أل-وأجب أŸن-ت-ظ-ر منا أقناعهم
بضضرورة ألذهاب أ ¤صضناديق ألقÎأع ومعارضضة أو
معاقبة من أسضاؤووأ أليهم ع Èرفضضهم أنتخابيا.وبذلك
ن -ب -ق -ى ع-ل-ى أŸشض-ه-د ألسض-ي-اسض-ي ألشض-ف-اف ،وأط-رأف
أللعبة نزهاء يتبارون ‘ تقد Ëألفضضل ÷زأئر –تاج
أ ¤من يخدمها ،أعتمادأ على مرجعية نوفم Èووفاء
لوصضية من فجروأ ألثورة «أذأ أسضتشضهدنا ،حافظوأ
على ذأكرتنا».وهذه ألوصضية تبقى أمانة ‘ أألعناق
إأ ¤يوم ألدين.

للنخبة مسسؤوولية ا’نخراط ‘ مسسعى النهوضس بالوطن
–قيق ا’نتقال الدÁقراطي السسلسس ‘ كنف اأ’من
دع- -ا رئ- -يسض م- -ن -ت -دى ال -ك -ف -اءات
ا÷زائ - -ري- -ة ع- -ادل غ- -ب- -و‹ ،أامسض،
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م-ة ،ك-اف-ة ال-ق-وى
ا◊ي - - -ة ‘ ال - - -بÓ- - -د إا ¤اŸشس- - -ارك- - -ة
«بجدية لتعبئة وحشسد كل الطاقات
لÓضسطÓع بالواجب الوطني ودعم
ال- -ن- -ق- -اشض ال -ب -ن -اء والسس -ت -ل -ه -ام م -ن
اŸعطيات اŸوضسوعية الراهنة لرفع
التحديات ‘ كل اÛالت واÿروج
ب -ال -وط -ن م -ن اıاط -ر اÎŸبصس -ة ب -ه
واÙافظة على اŸكاسسب ومؤوسسسسات
الدولة وتوازناتها».
وأوضض -ح رئ -يسس أŸن -ت -دى ‘ ك -ل -م-ة ل-ه
خ Ó-ل أشض -غ -ال أŸل -ت -ق -ى أل -وط -ن -ي أألول
للكفاءأت أ÷زأئرية بأان هذأ أللقاء يهدف
أ« ¤ت - -ث - -م Úم - -ب - -ادرأت ومسض - -اع- -ي ك- -ل
ألكفاءأت أ÷زأئرية سضوأء دأخل أو خارج
ألوطن من أجل أيجاد حل لÓزمة ألرأهنة
ألتي “ر بها ألبÓد للوصضول أ ¤بر ألمان
وألط- -م- -ئ- -ن- -ان و–ق- -ي- -ق ألن- -ت- -ق- -ال أ¤
ألدÁقرأطية بطريقة سضلسضلة و‘ كنف
ألمن وألطمأانينة وألتمكن من بناء دولة
ج-دي-دة ت-ل-ب-ي ط-م-وح-ات ألشض-ب-اب وت-ؤومن
مسض -ت -ق -ب -ل -ه -م و–ق -ق أف -اق ك -ل شض -رأئ -ح
أÛتمع».
وأعت Èغبو‹ هذأ أللقاء ألذي يعرف
مشضاركة كفاءأت عالية من دأخل وخارج
ألوطن «فضضاء سضانحا Ÿد جسضور ألتوأصضل

ب Úكل ألكفاءأت وتعزيز ألتكامل بينهم
وت -ث -م ÚأŸك -تسض -ب -ات م -ن خÓ-ل ت-ق-ريب
وج -ه -ات أل -ن-ظ-ر ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ت-ق-دم ودع-م
وألب-دأع وألج-ت-ه-اد ب-وضض-ع ب-رأم-ج ك-فيلة
ب-ت-ح-ق-ي-ق أل-رق-ي ب-اÛت-م-ع ل-ب-لوغ مصضف
ألدول أŸعاصضرة وأŸتقدمة «.
وأعت Èهذأ أŸلتقى ألذي يعرف أيضضا
مشض -ارك -ة ح-و‹  60ك-ف-اءة ج-زأئ-ري-ة من
أ÷الية أŸقيمة باÿارج «فرصضة ليؤوكد
أل -دور أŸت -م -ي-ز وأل-ري-ادي ل-ه-ذه أل-ط-ب-ق-ة
أŸثقفة وألضضرورة أŸلحة لتقوية أسضسس
ألتوأصضل مع كل ألكفاءأت وجعلها جزء ل
ي -ت -ج -زأ م -ن أÛت -م-ع أŸد Êأل-ت-وأق إأ¤
ألرت- -ق- -اء ب- -اŸؤوهÓ- -ت ل -دف -ع أل -ق -درأت
أإلبدأعية ودعمها ‘ ﬂتلف أÛالت».
كما يعد على حد تعب Òرئيسس أŸنتدى
ك- -ذلك «فضض- -اء ل- -ت- -ب- -ادل ألرأء ‘ ب- -عضس
أل -قضض -اي -ا أل -ت -ي ” أخ -ت -ي -ار م -وأضض-ي-ع-ه-ا
Ÿن -اقشض -ت -ه -ا ضض -م -ن ثÓ-ث ورشض-ات ع-م-ل
تنشضطها نخبة من ألكفاءأت أ÷زأئرية من
ﬂت -ل-ف أل-ق-ط-اع-ات ل-ت-ب-ادل أÈÿأت ‘
›الت أل -ب -حث أل -ع-ل-م-ي وأل-ت-ك-ن-ول-وج-ي
وألتنمية ألقتصضادية ألتي تعت Èموأضضيع
ﬁوري- -ة ل -ت -ح -ق -ي -ق أل -ن -م -و ألق -تصض -ادي
وألنهوضس بالبحث ألعلمي» ،مؤوكدأ على
«ضض-رورة أسض-ه-ام ه-ذه أل-ك-ف-اءأت ل-ت-ط-وي-ر
ألبÓد لسضيما ‘ أÛالت ألتكنولوجيات
ألدقيقة وألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي

وألÎب- - -ي - -ة وأل - -ت - -ك - -وي - -ن وألصض - -ح - -ة و‘
أŸؤوسضسضات ألناشضئة «.
ويعرف هذأ أللقاء مشضاركة هامة من
أل -ك-ف-اءأت أ÷زأئ-ري-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا ك-ف-اءأت
حالية مقيمة باÿارج ألذين جاؤووأ من
ع-دة ب-ل-دأن أج-ن-ب-ي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-ا «إأسض-بانيا،
فرنسضا ،أيطاليا سضويسضرأ ،تركيا ،أŸانيا،
بلجيكا ومن ألوليات أŸتحدة أألمريكية
وماليزيا ومن قطر وألكويت وأإلمارأت
ألعربية أŸتحدة وأليابان» للمسضاهمة إأ¤
ج -انب أل-ك-ف-اءأت أŸت-وأج-دة ب-ال-وط-ن ‘
ت - -ق - -د ËأقÎأح- -ات وت- -وصض- -ي- -ات ب- -ن- -اءة
وم-وضض-وع-ي-ة ل-ل-ن-ه-وضس ب-ال-ت-ن-مية و–قيق
ألزدهار وعصضرنة أÛتمع».

مناطق حرة لÓسستثمار اأ’جنبي
«ا◊ل اأ’مثل» للنهوضس
با’قتصساد الوطني
من جهتهم ،أكد ﬂتصضون ‘ ألقتصضاد
من ألكفاءأت ألعالية للجالية أ÷زأئرية
أŸق- -ي- -م- -ة ب -اŸه -ج -ر أن «أ◊ل أألم -ث -ل»
للنهوضس بالقتصضاد ألوطني على أŸدى
ألقريب هو إأنشضاء «مناطق حرة» “كن
أŸت - - -ع - - -ام- - -ل Úأألج- - -انب م- - -ن أطÓ- - -ق
أسضتثمارأتهم بتمويلهم أÿاصس ما يسضمح

بإارسضاء قاعدة صضناعية ﬁلية تغني ألبÓد
عن ألسضتÒأد.
و أبرز أŸتحدثون خÓل هذأ أŸنتدى
أهمية هذه أŸناطق أ◊رة ألتي من شضأانها
ألسض- - -م- - -اح ل- - -ل- - -م - -ت - -ع - -ام - -ل ÚأÙل - -يÚ
وأŸسض -ت -ث -م -ري -ن ألج -انب ول-وج أألسض-وأق
ألف -ري -ق -ي -ة ب-اع-ت-ب-اره-ا سض-وق-ا «وأع-دة»،
مؤوكدين أن هذأ أŸسضعى سضيمكن ألبÓد
م -ن ت -وف Òأل -ع -م -ل -ة ألصض -ع-ب-ة أل-ت-ي ك-انت
تصضرف ‘ ألسضتÒأد وأسضتحدأث أŸزيد
من مناصضب ألشضغل لعدد كب Òمن ألشضباب
وأكتسضاب أÈÿة ونقل ألتكنولوجيا.
ق- -ال م- -دي- -ر ع -ام شض -رك -ة ن -اشض -ط -ة ‘
أÛال أل -ط -ب -ي ب -ال -دوح -ة (ق-ط-ر) م-رأد
مÓح وهو شضاب جزأئري ‘ مقتبل ألعمر
( 32سض - -ن - -ة) إأن- -ه م- -ن ألضض- -روري ف- -ت- -ح
Óجانب على مسضتوى مناطق
ألسضتثمار ل أ
ح -رة ‡ا يسض -م -ح ب -ن -ق -ل أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي-ا
أ◊ديثة ،مضضيفا أن ذلك سضيمكن أ÷زأئر
من أكتسضاب ألتكنولوجيا أ◊ديثة فضضÓ
ع -ن تصض -دي -ر ف-ائضس ألن-ت-اج أإﬂ ¤ت-ل-ف
أألسض - -وأق ع Èأل - -ع- -ا ⁄وخ- -اصض- -ة ألسض- -وق
ألفريقية.
وأوضضح أنه بفضضل إأنشضاء هذه أŸناطق
أ◊رة ل Ó-سض -ت -ث -م -ار أألج -ن -ب -ي سض-ت-ت-ح-ول
أ÷زأئر سضريعا من ألسضتÒأد أإ ¤ألتصضنيع
أÙلي ،مضضيفا أنه من أجل –قيق هذأ
أŸب- - -ت- - -غ- - -ى ي- - -جب أول رف - -ع أل - -ق - -ي - -ود

أل -بÒوق -رأط-ي-ة ع-ل-ى ألسض-ت-ث-م-ار أÙل-ي
وتشض -ج -ي -ع -ه م-ع ح-م-اي-ة أŸن-ت-وج أÙل-ي
ألوطني.
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه أع- -ت Èم -رق -ي ع -ق -اري
وصضاحب شضركة مقاولت با÷زأئر عبد
ألعا‹ بيبي أن إأنشضاء أŸناطق أ◊رة هو
«ج -زء م -ن أ◊ل» ل -ل -ن -ه -وضس ب -الق -تصض-اد
أل -وط -ن -ي ب -اع -ت -ب-ار أن أ÷زأئ-ر “لك ك-ل
أŸؤوهÓت من أجل أنشضاء أقتصضاد متكامل
ومتنوع ل يرتبط بالريع ألبÎو‹.
وقال بخصضوصس ألسضوق أإلفريقية إأنها
«سضوق وأعدة» وأإنه على أ÷زأئر أسضتغÓل
ف -رصس ألشض -رأك -ة وأل -ت -ب -ادل أŸت-اح-ة ب-ه-ا
للنهوضس بالقتصضاد ألوطني.
من جانبه ،قال مدير بشضركة فرنسضية
ﬂتصضة ‘ ألتصضالت ﬁمد سضعيد أإنه
يجب على أ÷زأئر ألعتماد على كفاءأتها
أŸت-وأج-دة ب-اÿارج ل-ل-ن-ه-وضس بالقتصضاد
ألوطني من خÓل ألعمل على أسضتقطابها
كونها «مورد بشضري جاهز» للمسضاهمة ‘
مشضاريع تطوير ألقتصضاد ألوطني.
وأوضضح أن أÈÿأء أ÷زأئري Úباÿارج
ب-ح-ك-م نشض-اط-ات-ه-م ‘ ألشض-ركات أألجنبية
ي -ت -م -ت-ع-ون ب-ال-ك-ف-اءة وأÈÿة ألÓ-زم-ة ‘
›ال ألتكنولوجيات أ◊ديثة وهم قادرون
على نقلها للوطن وبالتا‹ –قيق ألقÓع
ألقتصضادي أŸتوخى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÓل اŸلتقى ا÷هوي الثا ÊالتحضسÒي للنقابة باŸدية

اŸهندسشون اŸعماريون يطالبون Ãوقع ‡يز ‘ العمران
اŸعماريون رهائن مقاو’ت ا’‚از و–ررهم يعطي للبناء جما’
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تزامنا مع انطÓق اŸوسسم الفÓحي ا÷ديد

–ذيرات من انتششار «فأار ا◊قول» ‘ وهران
دعت ب- - -ك- - -ري ن- - -وال  ،م- - -دي - -رة اÙط - -ة
ا÷هوية ◊ماية النباتات Ãسسرغ ،Úغرب
وه- - - -ران ، ،اŸزارع Úإا ¤ات- - - -خ - - -اذ ك - - -اف - - -ة
’ج - - - -راءات ا’حÎازي - - - -ة ،ل - - - -ت - - - -ف - - - -ادي
ا إ
أاضس- -رار ال- -ق- -وارضس (ا÷رذان) وم -ن -ع -ه -ا م -ن
ال-ت-ك-اث-ر Ãن-اط-ق ج-دي-دة ،م-ع-لنة ‘ الوقت
ن- - -فسس- - -ه ع- - -ن ا’ن- - -طÓ- - -ق- - -ة ال- - -رسس - -م - -ي - -ة
للموسسم الفÓحي يوم  1أاكتوبر الداخل.

وهران :براهمية مسسعودة
أكدت ألسضيدة بطري على ضضرورة تكثيف ألمرأقبة
وأل- -ح -رأسض -ة ب -اأ’رأضض -ي أل -ف Ó-ح -ي -ة ،خ -اصض -ة ف -ي
أل- -م- -ن- -اط -ق ذأت أل -ت -رب -ة أل -ج -اف -ة وأل -م -ت -ح -ج -رة
وألتربة ألكلسضية ألمÓئمة لحفر أأ’نفاق ،محذرة
من أنّ ألفرد ألوأحد من «فأار ألحقول» بإامكانه
أل -ت -ه-ام م-ن  1.5إأل- -ى  2ك -ل -غ م-ن أل-ح-ب-وب ،ك-م-ا
باسضتطاعة أأ’نثى أن تنجب من  5إألى  7مرأت في
ألسضنة ومابين  7إألى  10أفرأد في ألو’دة ألوأحدة،
وفق ما أشضير إأليه.
أرجعت بطري ،ألسضبب أأ’سضاسضي لتفاقم هذه أآ’فة

ألخطيرة إألى أزمة ألجفاف وتباعاتها ،وغيرها من
ألظروف أأ’خرى ألتي قد تكون سضببا في تكاثر
فأار ألحقل بكميات كبيرة في أرأضضي وهرأن ألتي
ع -رف ق -ط-اع-ه-ا أل-زرأع-ي خÓ-ل أل-ع-ق-ود أل-ق-ل-ي-ل-ة
أل-م-اضض-ي-ة أل-ك-ث-ي-ر م-ن أل-ت-ط-ورأت وألتوسضعات على
أل -مسض -ت -وي -ي -ن أأ’ف -ق -ي وأل -رأسض-ي بشض-ق-ي-ه أل-ن-ب-ات-ي
وألحيوأني ،وسضط تفاقم أآ’فات ألزرأعية بشضكل
عام وألقوأرضص بشضكل خاصص.
وع -ل -ى ضض -وء ذلك ،دعت أل -خ -ب -ي -رة ب-ك-ري ن-وأل،
Óقسض-ام
أل -ف Ó-ح -ي -ن أل -م -تضض -رري -ن إأل -ى أل-ت-ق-دم ل -أ
ألفرعية لمديرية ألفÓحة إ’خطارهم بالمناطق
ألمتضضررة وأ’سضتفادة من ألدوأء ألسضام ،ألذي أثبت
نجاعته في عّدة موأسضم بو’يات عديدة ،مشضيرأ
في نفسص ألوقت إألى أن ألدولة تتكفل بمصضاريف
مكافحة هذأ ألنوع من أآ’فات ألزرأعية ،وخاصضة
منها ألمتعلقة بالمحاصضيل ألحقلية أإ’سضترأتيجية
وك-ذأ أل-م-ح-اصض-ي-ل ألصض-ي-ف-ي-ة وأأ’شض-ج-ار أل-ح-رج-ية
ألمثمرة.

’سسمنت حامة بوزيان بقسسنطينة تطرح منتوجا جديد ا
شسركة ا إ

األسشمنت األخضشر ح Óلبيئة نظيفة وبناء مسشتدام
أاك- -د ي- -وسس- -ف ع- -ب -د اŸؤوم -ن ن -ائب اÛلسس
ال -وط -ن -ي ل -ن -ق -اب -ة اŸه -ن-دسس ÚاŸع-م-اري‘ Ú
اف -ت -ت -اح ال -ل-ق-اء ا÷ه-وي ال-ث-ا Êال-ت-حضسÒي
ل -ل -دورة ال -ع -ادي -ة ل -ل -م -ؤو“ر ال-وط-ن-ي ب-ه-ذه
النقابة  ،باŸدية بأان هذه اÙطة أاريد منها
’داء اÛالسس اÙل -ي -ة
ال- -ت- -ق- -ي -ي -م ال -ذات -ي أ
لهيئات اŸهندسس ÚاŸعماري ، Úقصسد النظر
‘ فرصس ترقية اŸهنة.

اŸدية :علي ملياÊ
نبه عبد ألمومن بأان مجلسضه بصضدد تطهير ألعديد
من ألملفات  ،بالرغم من وجود أجحاف في حق
منخرطي هذه ألنقابة لعدم موأكبة ألتشضريعات
ألتي تسضير هذه ألمهنة أأ’سضاسضية في حياة ألفرد ،
مثمنا أأ’دأء أإ’يجابي لبعضص ألمجالسص ألو’ئية لـ «
ألكلوأ»  ،مسضتغربا أأ’دأء ألسضلبي أ’خرى لكونها لم
تكن في مسضتوى تطلعات منخرطيها.
وأنتقد في هذأ ألشضأان مشضكلة عدم مÓءمة أدأء
ألتشضريعات ألتي أقرتها ألسضلطات نحو ممارسضي
هذه ألمهنة وألتي تعود إأما إألى فرأغ قانوني  ،أو
أخطاء أنسضانية .
م -ن ج -ه -ت -ه ق -ال أح -م-د م-وف-ق-ي رئ-يسص أل-م-ج-لسص

ألمحلي لهيئة ألمهندسضين ألمعماريين بالمدية بأان
ألعمارة تعد أليوم أشضكالية وأضضحة  ،تبرز جليا في
ألمشضهد ألمبني ألملوث وألمنتشضر في مدننا  ،و في
أل-ب-ن-اء أل-عشض-وأئ-ي أل-م-ؤوث-ر ع-ل-ى أل-م-ح-ي-ط أل-م-بني
وألذي يبالغ لحد كبير في ألتعدي على موروثنا
ألثقافي.
وأشضار موفقي إألى أن ما يتصضور وما ينجز في ألبيئة
ألمبينة ظاهر بشضكل غريب رغم وجود أإ’مكانيات
ألتي من شضأانها تحسضين صضورة ألمحيط ألمبني
،إألى جانب صضعوبة ممارسضة ألمهنة  ،إأذ أضضحى
غ-ال-ب-ي-ة أل-م-ع-م-اري-ي-ن ت-حت ط-ائ-ل-ة أل-بطالة خÓل
ألسضنوأت أأ’خيرة  ،حيث أصضبح شضبه ألمسضتحيل أن
ي -ظ -ف -ر م -ك -تب درأسض -ات ح -ديث أل-نشض-أاة ب-مشض-روع
عمومي ولو بسضيط أمام ألشضروط ألتعجيزية لدفاتر
ألشض -روط وك -ذأ أأ’م -ر ل -ب -ق -ي -ة م -ك-اتب أل-درأسض-ات
أأ’خرى .
ووأكد موفقي  ،أن عمليات ألتسضخيرة وألدرأسضات
أل -ت -ك-ي-ف-ي-ة وضض-عت أل-م-ع-م-اري-ي-ن ره-ائ-ن م-ق-او’ت
أ’ن- -ج -از وضض -ي -قت بشض -ك -ل ك -ب -ي -ر ع -ل -ى أل -ج -انب
أإ’بدأعي ألذي إألى تدني ألطابع ألجمالي للمدن و
أثر بشضكل سضلبي على ألمحيط  ،رغم وجود

نصضوصص تشضريعية حديثة  ،من بينها ألمرسضوم
أل-ت-نفيذي  224/16أل -م-ؤورخ ف-ي  22أوت ، 2016
وألتي قامت بتحديث أإ’شضارة ألفنية للبناء وألتي
Óسضف بقيت أغلبها حبرأ على ورق.
ل أ
م -ن ج -ه -ت -ه صض-رح ري-اضص ع-م-ور م-دي-ر أل-ت-ع-م-ي-ر
بالمدية ،بأان هذه ألمحطة مناسضبة لتسضليط ألضضوء
على ما توصضلت إأليه مهنة ألمهندسص ألمعماري في
ترسضيخ أإ’سضترأتيجية ألوطنية للتعمير وألبناء من
خÓل أإ’جرأءأت ألتنظيمية ألعملية.وهي أجرأءأت
تؤوطر مهنة ألمهندسص ألمعماري بصضفته صضاحب
ألعمل .
وذكر عمور باللقاءأت ألتي جمعت ألوزأرة وألنقابة
وألتي تكللت بتقدم ملحوظ للعÓقة بينهما من
خÓ- -ل أل- -ه- -ي- -اك- -ل وأإ’دأرأت ألÓ- -م- -رك -زي -ة وك -ذأ
ألمجالسص ألمحلية لهئية ألمهندسضين ألمعماريين
من خÓل أللقاءأت ألدورية وكذأ ألعمل ألجوأري
ألذي من شضأانهأايضضا أن يذلل ألصضعاب ألتي يتلقاها
ألمهندسص ألمعماري أثناء تأادية مهامه وكذأ أأ’طر
ألتنظيمية ألتي سضايرت ألتغيير ألذي تعرفه سضياسضة
أإ’نتاج ألعمرأني ألمنتهجة من طرف ألسضلطات
ألعليا للبÓد

السسكان متخوفون من مرضس الكولÒا

مياه سشوداء وروائح كريهة بحنفيات حي النصشر بالششارف با÷لفة
عبر ألكثير من سضكان حي ألنصضر
ببلدية ألشضارف ألوأقعة على بعد 50
كلم عن و’ية ألجلفة  ،من تخوفهم
ألشضديد من أسضتمرأر أنبعاث ألروأئح
ألكريهة ألتي تصضل حنفياتهم وتغير
طعمه و لونه إألى أأ’سضود ،مما جعلهم

يشض -ت -رون صض -ه -اري-ج ب-أاث-م-ان ب-اه-ظ-ة
ألثمن.
ع-ب-ر ألسض-ك-ان أل-ذي-ن ت-ف-اج-ئ-وأ ب-هذه
أل- -م- -ادة ألسض- -ودأء أل- -ت- -ي ت -خ -رج م -ن
ح-ن-ف-ي-ات أل-م-ن-ازل ع-ن ت-خ-وف-هم من
وب -اء أل -ك-ول-ي-رأ ،ل-ه-ذأ أم-ت-ن-ع-وأ ع-ن

أسض -ت -خ -دأم -ه -ا ف -ي أل-ح-اج-ات .وه-و
أأ’م - -ر أل - -ذي دف- -ع بسض- -ك- -ان أل- -ح- -ي
ل -ل -خ -روج وأل -م -ط -ال-ب-ة م-ن أل-ه-ي-ئ-ات
أل-وصض-ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل أل-ع-اج-ل وأل-ب-حث
ع -ل -ى أأ’سض-ب-اب أل-ح-ق-ي-ق-ي-ة و أل-ق-ي-ام
بالتحاليل ألÓزمة من أجل ألكشضف

عن أللون ألغريب وألروأئح ألكريهة
ألتي تنبعث من مياه ألشضرب.

ا÷لفة :موسسى بوغراب

تشسجع على رفع ا’نتاج اÙلي

اتفاقية لدعم نششاط ششعبة تربية النحل بورقلة
” مؤوخرا إامضساء اتفاقية توأامة ب Úمن
اÛلسس ال- -و’ئ- -ي اŸه- -ن- -ي اŸشسÎك لشس -ع -ب -ة
ت -رب-ي-ة ال-ن-ح-ل ال-ذي ” اسس-ت-ح-داث-ه م-ؤوخ-را
وج-م-ع-ي-ة ت-رب-ي-ة ال-ن-حل واŸائيات Ãديرية
اŸصسالح الفÓحية بورقلة.

ورقلة:إاÁان كا‘

ت -ع -د ه -ذه أل -خ -ط -وة ف -رصض -ة م-ه-م-ة ل-دع-م نشض-اط
أل-م-ه-ن-ي-ي-ن ف-ي ت-رب-ي-ة أل-ن-ح-ل ألناشضطين عبر و’ية
ورقلة ،ويتوخى منها تسضهيل كل ألمبادرأت ألهادفة
إألى تسضهيل مهام ألناشضطين في مجال تربية ألنحل
وتطويره في هذه ألو’ية وكذأ ألعمل من جانب
آأخر على توجيه أ’هتمام بهذه ألشضعبة وتشضجيع كل
ألرأغبين في ألنشضاط فيها من أجل دعم أإ’نتاج
ألمحلي.
م-ن شض-أان أ’ت-ف-اق-ي-ة أل-م-ب-رم-ة ت-ن-م-ي-ة ه-ذه ألشض-عبة
وأل -ع-م-ل ع-ل-ى دع-م مسض-اع-ي ت-ط-وي-ره-ا م-ن خÓ-ل
تنظيم دورأت تكوينية لجذب مزيد من أ’سضتثمار
مما سضيسضاعد على ألرفع من قيمة أإ’نتاج ألمحلي
وك-ذأ ت-دع-ي-م م-رج-ع-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن ف-ي ت-رب-ية ألنحل
ألصض- -ح- -رأوي وأل- -ح- -ف- -اظ ع -ل -ى سض Ó-ل -ة أل -ن -ح -ل -ة
ألصضحرأوية.
سضتنظم في إأطار أتفاقية ألتوأمة تكوينات متنوعة
سضيتم من خÓلها ألتركيز على ألتكوين في تربية

ألنحل ألصضحرأوي وسضبل تطويره وألبحث في طرق
ج -دي -دة ل -ل -تسض -وي -ق ل -م -ن -ت-وج أل-ن-ح-ل ألصض-ح-رأوي،
ب- -اإ’ضض- -اف -ة إأل -ى ذلك أل -ب -حث ع -ن ح -ل -ول ل -ب -عضص
أ’نشض-غ-ا’ت أل-م-ط-روح-ة ف-ي م-ج-ال أل-تسض-وي-ق م-ن
خ Ó-ل إأي -ج -اد فضض-اءأت ل-ب-ي-ع م-ن-ت-ج-ات أل-ن-ح-ال-ي-ن
وفضض Óعن ذلك توجيههم عبر أيام إأعÓمية لتقديم
شضروحات حول كيفية أ’سضتفادة من وسضائل وآأليات
أل -دع -م أل -م -ت -اح-ة م-ن أج-ل دع-م نشض-اط-ه-م وأيضض-ا
ت -وضض -ي -ح إأج -رأءأت أ’سض -ت -ف -ادة م -ن ق-ط-ع أرأضض-ي
فÓحية لتجسضيد مشضاريعهم في هذأ ألمجال على
غرأر باقي ألو’يات ألمجاورة.
وسض -ت -ك -ون نشض -اط -ات ك -ل م -ن أل -م -ج -لسص أل -م -ه-ن-ي

ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ج-م-ع-ي-ة ت-رب-ي-ة أل-ن-ح-ل وأل-م-ائيات–
بحسضب ألقائمين على أ’تفاقية – مرتكزة على
ألمسضاهمة في تنمية شضعبة تربية ألنحل من خÓل
ألعمل على خلق مشضاريع مصضغرة للمرأة في إأطار
دعم نشضاط ألمرأة ألريفية ودعم مشضاريع ألشضباب
وتعزيز فرصص ألتسضويق وألتكوين في هذأ ألمجال،
حيث في أول نشضاط لهما معا سضيتم تنظيم أيام
تطبيقية تحسضيسضية لفائدة ألطلبة وألنحالين حول
ك- -ي -ف -ي -ة إأن -ج -از ح -وضص ب -ي -دأغ -وج -ي ب -ال -م -ن -ح -ل
أل -ب -ي -دأغ -وج -ي ب -م -زرع-ة أل-ب-ره-ن-ة وإأن-ت-اج أل-ب-ذور
بحاسضي بن عبد ألله بورقلة.

تشس-رع شس-رك-ة «ا’سس-م-نت ح-ام-ة ب-وزي-ان»
ب -قسس -ن -ط -ي -ن -ة  ،إاح -دى الشس -رك -ات ال -ت -اب-ع-ة
Ûم-وع-ة الصس-ن-اع-ات الصس-ن-اعية ا÷زائرية
«جيكا»،غدا ‘ تسسويق الكيسس ا÷ديد من
’سسمنت البورتو’ 16.67 Êكلغ  ،حسسب
ا أ
ال- -ب -ي -ان الصس -ادر م -ن الشس -رك -ة ال -ذي ت -ل -قت
«الشسعب» أامسس نسسخة منه .

حياة  /ك
ع--رضضت أل--م--ؤوسضسض-ة أل-م-ن-ت-وج أل-ج-دي-د خÓ-ل
أليوم ألتقني ألذي نظمته أول أمسضا بمقرها
’سضمنت في ألجزأئر آأفاق و رهانات»
حول «أ أ
ح--يث سض--م--ح ل-ل-م-ه-ن-ي-ي-ن ف-ي ق-ط-اع أل-ب-ن-اء و
’شض--غ--ال أل--ع--م--وم--ي--ة  ،ل--م--ن-اقشض-ة م-خ-ت-ل-ف
أأ
أل---م---وضض---وع---ات ذأت ألصض--ل--ة ب--ه--ذأ أل--ق--ط--اع
أ’سضترأتيجي  ،ألذي يشضكل ناق Óمهما للتنمية
أ’قتصضادية وأ’جتماعية في ألبÓد.
ت--ن--اولت أل--م--دأخÓ-ت ف-ي ه-ذأ أ’ج-ت-م-اع –
حسضب ألبيان – ألموأضضيع ألمتعلقة بتقنية
ألعزل للخرسضانة بالموجات فوق ألصضوتية ،
’سضمنت
’سضمنت  ،أ أ
تطور ألبحث ألعلمي عن أ أ
’خضضر كح Óلبيئة نظيفة وبناء مسضتدأم.
أأ
شضارك في هذأ أليوم ممثلين عن ألهيئات
ألعامة وألسضلطات ألمحلية وألوصضفات ألطبية
’نتاج وألباحثين
ومكاتب ألتصضميم وشضركات أ إ
’ك-ادي-م-ي-ي-ن وك-ذلك أل-م-ن-ظ-م-ات أل-م-هنية و
وأ أ
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لحياء
إاطÓق النظام العصشري ‘ ا أ
النموذجية بجيجل
أاط -ل -ق أامسس ،ال -ن -ظ -ام ال -عصس -ري ا÷دي -د
اŸت- -ع- -ل -ق ب -تسس -ي Òال -ن -ف -اي -ات اŸن -زل -ي -ة م -ن
’ح -ي-اء ال-ن-م-وذج-ي-ة « ب-ورم-ل  1ب-روم-ل 2
ا أ
برمل  ،4الÈقوقة – بيازة» ،ببلدية جيجل،
واŸنظم من طرف مديرية البيئة والشسركاء
ال -ف -اع -ل Úم -ن ال -وك -ال -ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-ل-ت-ع-اون
’Ÿا ،GIZ « »Êعلى مسستوى
ا÷زائري ا أ
’ح -ي -اء ال -ن -م-وذج-ي-ة ك-ت-ج-رب-ة أاو¤
ه -ذه ا أ
لتعمم ’حقا على باقي البلديات.

جيجل :خالد العيفة
أشضرف على أنطÓق ألبرنامج مدير أ’إدأرة
ألمحلية ممث Óعن وألي ألو’ية وبحضضور
ألسض-ل-ط-ات أل-م-ح-ل-ي-ة ب-جيجل ،وكذأ ألمدير
أل----ع---ام ل---ل---وك---ال---ة أل---وط---ن---ي---ة أل---ت---ق---ن---ي---ة
أ’أل--م--ان--ي--ة ،ح--يث ت--م ت-وزي-ع  1400حاوية
ق--م--ام--ة ،وت--زوي--د ألشض-اح-ن-ات أل-م-خصضصض-ة
لجمع ألنفايات بنظام«  ،» GPSأضضافة
أإل---ى درأج---ات ن---اري---ة م---زودة أيضض--ا ب--ه--ذأ
أل-ن-ظ-ام ل-م-رأق-ب-ة وم-ت-اب-ع-ة سض-ير عمل هذه
ألشض-اح-ن-ات ب-ا’أح-ي-اء أل-ن-م-وذج-ي-ة ك-ت-جربة

“سس اŸسساحات الغابية التي أاتلفتها ا◊رائق

حملة تششج ÒكÈى ‘ سشعيدة بداية من الفا— أاكتوبر
تسستعد اÙافظة الو’ئية للغابات بسسعيدة ،إاطÓق حملة تشسج ÒكÈى ابتداء من الفا— أاكتوبر القادم ،حيث ينتظر أان “سس ا◊ملة
الغابية اŸسساحات التي أاتلفتها النÒان إاضسافة إا ¤حمÓت التشسج Òعلى مسستوى اŸناطق ا◊ضسرية .

سسعيدة:ج.علي

أوضضح ألمحافظ ألو’ئي للغابات رشضيد فتاتي
ل»ألشضعب» ،أن هذه ألحملة ألوطنية للتشضجير
ت- -خصص م- -ح- -وري- -ن ف- -ال- -م -ح -ور أأ’ول خ -اصص

بالمناطق ألمحروقة أ’ربع سضنوأت ألماضضية،
مشضيرأ إألى أن عملية ألتشضجير سضتتكفل بها
ألشضركة ألوطنية للهندسضة ألريفية ،أما ألمحور
ألثاني فحملته مخصضصضة للمناطق ألحضضارية
ع -ن ط -ري -ق ب -رم-ج-ة ح-م-ل-ة تشض-ج-ي-ر م-ن أول

م-ج-لسص أل-م-ه-ن-دسض-ي-ن أل-م-ع-م-اري-ين و وألوكالة
ألجزأئرية للطرق ألسضريعة ،و ألديوأن ألوطني
ل--ل--تسض--ي--ي--ر و أل--ن-ق-اب-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ل-م-ه-ن-دسض-ي-ن
ألمعماريين ألمعتمدين
و تضضمن ألبيان ألكلمة ألتي ألقاها مصضطفى
قبوسص رئيسص مجلسص إأدأرة شضركة  ،أكد من
’سضمنت على
خÓلها توفر نوع جديد من أ أ
مسض--ت--وى أل--مصض--ن--ع  ،وه--و أسض--م-نت ب-ورتÓ-ن-د
 M5 ، 52 CEM Iموجه ’نجاز ألمنشضات
ألكبرى ذأت ألمقاومة ألكبيرة .
كما يرأعي ألمنتج ألجديد لÓسضمنت ألبعد
ألبيئي و أقتصضاد ألطاقة حيث سضيقوم مصضنع
أسض-م-نت ح-وم-ة ب-وزي-ان ق-ري-ب-ا ب-ت-ن-ف-ي-ذ عملية
حرق ألنفايات  ،وهو حل يتكون من تحويل
’نتاج ألطاقة.
ألنفايات إألى أنوأع وقود بديلة  ،إ
و من ناحية أخرى  ،تم تنظيم جولة مصضحوبة
’سضمنت لشضرح عملية
بمرشضدين في مصضنع أ أ
’سضمنت من هذأ ألمصضنع  ،وتسضتخدم
تصضنيع أ أ
ف-ي ت-ح-ق-ي-ق مشض-اري-ع أل-ه-ي-ك-ل-ة أل-رئ-يسض-ي-ة في
أل--م--ن--ط--ق--ة  ،م--ث-ل جسض-ر صضÓ-ح بك  ،م-دي-ن-ة
جديدة علي منجيلي  ،مشضروع تطوير وأدي
ألرمل ومجمع زينيث ألثقافي «سضال أحمد بك
«.
’شضارة إألى أن شضركة أ’سضمنت حامة
وتجدر أ إ
ب----وزي---ان ،أن---ت---جت  1،140م--ل--ي--ون ط-ن م-ن
’سضمنت عام . 201٨
أأ

أكتوبر إألى غاية  21مارسص ألقادم وتخصص
جميع دوأئر ألو’ية منها ألمؤوسضسضات ألتربوية
وأل -م-ؤوسضسض-ات أإ’سض-تشض-ف-ائ-ي-ة وه-ي-اك-ل أل-دول-ة
إأضضافة إألى بعضص ألمحاور على مسضتوى ألطرق
ألو’ئية وألوطنية.

أول--ى ل--ت--ع--م--م ’ح--ق--ا ع--ل-ى ب-اق-ي ب-ل-دي-ات
ألو’ية.
وتهدف هذه ألعملية أإلى تحسضين ألخدمة
ألعمومية في مجال عملية تسضيير ألنفايات
أل--م-ن-زل-ة خ-اصض-ة ب-اإشض-رأك أل-م-وأط-ن أل-ذي
يعتبر عنصضرأ فعا’ ،وتقليل عدد دورأت
ألشض---اح---ن---ات أإل---ى دورت---ي---ن ف---ي أ’أسض---ب--وع
وألتقليل من مجهود ألعمال.
و تم نهار أمسص ،أإطÓق ألحملة ألوطنية
ت--حت شض--ع--ار م--ع--ا ل--م--ك-اف-ح-ة أل-بÓ-سض-ت-يك
با’أحياء ألسضكنية بالو’ية وألتي تمتد أإلى
غ--اي--ة  21م--ن شض--ه--ر أك--ت--وب--ر م--ن ألسض--ن-ة
ألجارية ،وألتي تنظمها مديرية ألبيئة في
مجال تصضنيف وفرز ألنفايات ألبÓسضتيكية
ألمنتشضرة ألمتوأجدة بالموؤسضسضات وأ’أحياء
ألمغلقة ،وهذأ ’إعادة رسضكلتها من جهة
وأل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أل-م-ح-ي-ط أل-ب-ي-ئي من جهة
أخرى ،وذلك على مسضتوى منطقة بلغيموز
ببلدية ألعنصضر من طرف متعامل خاصص
وألذي تقوم مديرية ألبيئة لو’ية جيجل
بمرأفقته من خÓل توجيه مختلف ألشضباب
وجامعي ألنفايات ألبÓسضتيكية ألمدمجين
ف--ي ن--ظ--ام أل--ف--رز أ’ن--ت-ق-ائ-ي أل-ذي ت-ب-ن-ت-ه
ألمديرية أإلى هذه ألوحدة ،لخلق شضبكة بين
ألمهتمين بالجمع وألرسضكلة وألتثمين.
ومسضت أل--ح--م--ل--ة أل--ت--حسض--يسض--ي-ة أل-ت-وع-وي-ة
أل--وسض--ط أل--م--درسض--ي ح--ول أه--م--ي--ة أل--ف--رز
أ’ن-ت-ق-ائ-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ’سض-ت-رج-اع أل-نفايات
أل-بÓ-سض-تيكية ،وتشضمل  12م-وؤسضسض-ة ت-ربوية
لمختلف أ’طوأر ألتعليمية ،بهدف غرسص
ألسضلوكيات أ’إيجابية لدى ألطفل لضضمان
ج---ي---ل دو حسص ب---ي--ئ--ي ،وك--ذلك أل--ت--ع--ري--ف
ب--اأه--م--ي-ة م-ح-ارب-ة أل-بÓ-سض-ت-يك ل-م-ا ل-ه م-ن
خطورة كبيرة على ألتنوع ألبيولوجي وتشضوه
ألمناظر.

لحد  2٩سسبتمبر  201٩م
أأ
ألموأفق لـ  2٩محرم  1441هـ

»æWh
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«ألشسعب» ترصسد وأقع ألسسياحة Ãعسسكر ‘ يومها ألعاŸي
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ؤّهـــــÓت تعبــــق بزخــــم الّتاريــــخ وجمــــال
مؤ
ال ّ
طبيعــــة...وإادارة القطــــــــاع فــــي سسبـــات
^ سسياحة حموية Œاوزت شسهرتها أ◊دود ⁄ ،تعد مزأياها أŸالية على ألولية
^ مقÈة ألفا– ،ÚأŸدينة ألرومانية ،ضسريح أŸلكة ألثائرة «روبا» عرضسة للتخريب

لم Òعبد ألقادر ،مؤوسّسسس ألدولة أ÷زأئرية أ◊ديثة وقائد مقاومتها ضسد ألسستعمار ألفرنسسي ،وقبله شسّدت أŸنطقة أهتمام
لنسسانية ،مسسرح مفعم باÓŸحم وألبطولت ألتاريخية ،فهي مسسقط رأسس أ أ
معسسكر أو «أم ألعسسكر» ،مهد أ إ
ألعديد من أ◊ضسارأت ألتي تركت معا ⁄وأثار خالدة ،بدأية من رجل تغنيف Úألذي يعود وجوده إأ ¤أك Ìمن  200ألف سسنة قبل أŸيÓد ،نهاية عند ألوجود ألروما Êألذي قاومته قبائل أŸنطقة بقيادة أŸلكة ألÈبرية «روبا» ،ثم أ◊ضسارة
لسسÓمية ،وأسستقرت باŸنطقة إأ ¤غاية نهاية ألوجود ألعثما ‘ Êأ÷زأئر بعد ألغزو ألفرنسسي ‘ .1830
ألعثمانية ألتي تلت ألفتوحات أ إ

اسستطÓع معسسكر :أام ا Òÿــ سس
أخ -ذت م -عسس -ك -ر ع -ل -ى مّ-ر أل-ع-ق-ود تسس-م-ي-ات
مختلفة ،وأسسمها ألحالي يقصسد به ألمعسسكر
أو أل-م-خّ-ي-م أل-دأئ-م ل-ت-ج-م-ع أل-عسس-اك-ر ب-ال-ن-ظر
لموقعها ألمتوسسط لسسلسسلة جبال بني شسقرأن
ف -ي ألشس -م -ال وج -ب -ال سس -ع -ي -دة ف-ي أل-ج-ن-وب،
سسميت أيضسا مسسيسسيليا في ألفترة ألنوميدية،
تحت حكم أألغليد صسيفاقسس ،ملك نوميديا
أل-غ-رب-ي-ة وسس-م-يت «أل-رأشس-دي-ة « نسس-ب-ة ل-ل-ف-اتح
رأشسد بن رشسد ألقرشسي.
سس -اه -مت أل -حضس -ارأت أل-م-ت-ت-ال-ي-ة ع-ل-ى أرضس
معسسكر ،في صسنع تميزها ألثقافي ،وتشسييد
صس- -رح سس- -ي- -اح- -ي خصسب ي- -زخ- -ر ب- -م -ؤوه Ó-ت
م-ت-ن-وع-ة ،م-ن م-وأق-ع ت-اري-خ-ي-ة وأث-رية ودينية
يضس-اف ل-ه-ا ت-اري-خ أل-م-ن-ط-ق-ة أل-ع-ري-ق ومكارم
أهلها ألمضسيافين ،ومن ثنايا ألماضسي تبرز
آأث -ار وم -ع -ال -م ذأت ق -ي-م-ة ت-اري-خ-ي-ة وث-ق-اف-ي-ة
عظيمة تختزل عبرها حوأرأ تاريخيا رأقيا
بين مختلف أألجناسس وأألديان ألتي أسستقرت
ف -ي أل -م -ن -ط -ق -ة ،ع -ل -ى غ -رأر أط Ó-ل أل -م-دن
أل -روم -ان -ي -ة «أك -وأسس -ي -رأنسس» ف-ي ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة
وألحصسون ألرومانية بـ «ألميÓريا « ألبنيان،
وألمعالم ألتاريخية لدولة أألمير عبد ألقادر
«أل -زم -ال -ة « ،م -ق -ر أل -ق -ي -ادة ودأر أل -م -ح-ك-م-ة
وألجوأمع أألربعة ألمشسيدة من طرف ألباي
ع-ث-م-ان ب-ن م-ح-م-د أل-ك-ب-ي-ر» ،فضس Ó-ع-ن ذلك
ت -زخ -ر ولي -ة م -عسس -ك -ر ب -م -ؤوه Ó-ت ط -ب-ي-ع-ي-ة
ل-لسس-ي-اح-ة ،وق-وف-ا ع-ن-د أل-م-ن-اط-ق أل-رطبة في
شسمال ألمنطقة ألتي تؤوّم عددأ من ألطيور
ألمهاجرة ونباتات متنوعة ومنظرأ فردوسسيا
خÓبا ،إأضسافة إألى ألغطاء ألغابي ألفسسيح على
سس -ف -وح وق -م -م ج -ب -ال سس -ع -ي-دة وب-ن-ي شس-ق-رأن
ومحمية ألمقطع وألشسرفة بالسسيق.
تضساف إأليها ألسسياحة ألحموية ألتي لطالما
ت -غ ّ-ن -ت ب -ه -ا أل -م -ن -ط -ق -ة ب -دأي -ة م -ن أل -وج-ود
ألروماني ،ألذي أكتشسف منابع «أكوأسسيرأنسس»
ف -ي ب -وح -ن -ي -ف-ي-ة ،إأذ ي-ع-ن-ي أل-مصس-ط-ل-ح «م-ي-اه
ألحوريات» ،ألتي يزأوجها ألموروث ألثقافي
أألصسيل وألمتنوع للمنطقة عبر كامل ترأبها،
وألثري بعادأت وتقاليد أهل معسسكر ألكرأم
وأعÓ-م-ه-ا ألّسس-اط-ع-ي-ن ف-ي صس-ف-ح-ات أل-ت-اريخ

ألولية من عدة برأمج تعزز أألرضسية ألي
مشس -روع ي -م -ك -ن ألسس -ي -اح-ة أل-م-ح-ل-ي-ة م-ن
ألخروج من ألدأئرة ألمغلقة ،على غرأر
شسبكة ألطرق ألولئية وألوطنية ألتي تمنح
ألمنطقة حركية نشسيطة وألمسسالك ألغابية
أل-م-ف-ت-وح-ة ،وأل-ه-ي-اك-ل ألقاعدية أألخرى،
إأضسافة إألى مطار ل يبعد عن عاصسمة
أل- -ولي -ة إأل ب -ح -وأل -ي  20ك -ل -م ،غ -ي-ر أن
ألسستفادة من ألبرأمج ألمخصسصسة لقطاع
ألسسياحة لم تكن كاملة ،وتظل لحد كتابة
هذه أألسسطر طي أدرأج إأدأرة غارقة في
سسبات عميق.
ف -وأق -ع ألسس -ي -اح -ة أل-م-ح-ل-ي-ة ب-م-عسس-ك-ر ل
يعكسس حجم ألجهود ألتي بذلتها ألدولة
ف -ي وقت سس -اب -ق ،ب -اإلشس -ارة إأل-ى ب-رن-ام-ج
خاصس إلنشساء منطقة ألتوسسع ألسسياحي

مناسسبات ،مّما يجعل حلم ألمضسي قدما
ب-ال-م-دي-ن-ة أل-ح-م-وي-ة صسعب ألمنال،خاصسة
وأّن ألسسياحة ألحموية بمعسسكر تعد أهم
م -ن -ت -ج سس -ي -اح -ي ،أل -ذي ي -ق -دم خ -دم -ات
سس -ي -اح -ي -ة وعÓ-ج-ي-ة ع-ال-ي-ة وذأت شس-ه-رة
وط -ن -ي -ة وع -ال -م -ي -ة رأئ-ج-ة ،دون أن ي-ع-ود
م-ف-ع-ول-ه-ا ع-ل-ى أل-م-وأرد أل-م-ال-ية ألخاصسة
بالولية.
وأم -ام ك-ل أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي ت-ف-رضس ع-ل-ى
أل- -ج -م -ي -ع ألل -ت -ف -ات إأل -ى ه -ذأ أل -ق -ط -اع
ألمحوري وأألسساسسي في ألتنمية ألمحلية
ب- -م- -عسس -ك -ر ،ت -تصس -اع -د دع -وأت ألسس -ك -ان
أل -م -ح -ل -ي -ي -ن ل -ت-خ-ل-يصس أل-م-وأرد أل-م-ال-ي-ة
للمحطة ألحموية من ألتبعية ألمركزية،
على أألقل ليصسبح لها أثر على ألمدينة
أل- -ح -م -وي -ة أل -ت -ي م -ازألت ف -ي صس -ورت -ه -ا
أل -ق-دي-م-ة ت-وأج-ه أل-ت-ح-ولت ألق-تصس-ادي-ة
وأل-ت-ط-ور أل-ح-اصس-ل ع-ل-ى صس-ع-يد ألسسياحة
باحتشسام.
ف-ف-ن-ادق ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة م-ازألت على حالها
مجرد مرأقد جماعية للزوأر ،كثيرأ ما
يشستكون من ردأءة ألخدمات ألمقدمة من
حيث ألطعام وأليوأء ،في وقت تحّولت
ف -ي -ه أل -م -ؤوسسسس-ات أل-ف-ن-دق-ي-ة ف-ي أل-وط-ن
وأصسقاع ألعالم إألى ألتكنولوجيات ألحديثة
ف -ي أل -ح -ج -وزأت وأل -تسس-وي-ق ل-ل-م-ن-ت-ج-ات
وألخدمات ألسسياحية.

إأنشساء مسسالك سسياحية
يظل حÈأ على ورق

أمثال أبي رأسس ألناصسري ،ألشسيخ محي ألدين،
م -ح -م -د ب -ن ع -ب -د أل-ل-ه أل-حسس-ن-ي ومصس-ط-ف-ى
ألرماصسي وغيرهم من ألكوأكب ألمشسعة ألتي
يهتدى بها ،ويقتدى بمآاثرها وسسيرها ألعطرة.

مؤوّهÓت سسياحية موجودة
وبرأمج تنموية مفقودة
غير ذلك ،أسستفادت معسسكر من منشسآات
قاعدية معتبرة في إأطار مختلف ألبرأمج
ألتنموية ،تشسجّع على ألسستثمار في مجال
ألسسياحة ،إأنعاشس ألقطاع وتوفير ألظروف
أل-م-ح-ف-زة ع-ل-ى ألسس-ت-ث-م-ار ،إأذ أسس-تفادت

ف-ي ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة ع-ل-ى مسساحة  428هكتار
ب-ال-م-ن-ط-ق-ة أل-حضسرية و 30ه-ك-ت-ار بعين
ألحامات خارج ألنسسيج ألعمرأني لمدينة
بوحنيفية ،حيث جاء ألبرنامج قبل أكثر
من  4سسنوأت لتأاهيل ألمنطقة ألحموية
وتحويلها إألى قطب سسياحي بامتياز.
وألوأقع أن ألموأرد ألمالية ألمخصسصسة
ل-ل-ب-رن-ام-ج وأل-تي تفوق  122م-ل-يار دينار،
أصسطدمت بعدم جدوى ألمناقصسة ألتي
ي -ع -ل -ن ع -ن -ه -ا ف -ي ك -ل م -رة م -ن أل -ط-رف
ألسس -ل -ط -ات أل -م-رك-زي-ة حسسب م-ا أف-اد ب-ه
م -دي -ر ألسس -ي -اح -ة ،ع  -ط -ال-ب-ي ،ف-ي ع-دة

من جهة أخرى تصسادف ألسسياحة ألمحلية
ب-م-عسس-ك-ر ب-ال-رغ-م م-ن أل-م-ؤوهÓ-ت ألهامة
ألتي تزخر بها ،عدة مشساكل تعيق سسبيل
إأنعاشسها وتطويرها ،وفيما تحتفل ألولية
باليوم ألعالمي للسسياحة في وسسط مغلق
ب-دأر ألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ل-ي-دية وألحرف ،عبر
م -ع -ارضس ت -ق -ام سس -ن -وي-ا إلح-ي-اء أل-ح-دث،
ي -وج-د خ-ارج حصس-ون أل-م-دي-ن-ة أل-م-ن-ي-ع-ة،
م -ن -اط -ق وم -وأق -ع تسس-ت-ح-ق ع-ن-اء أل-زي-ارة
وأله -ت -م -ام ،ع -ل -ى غ -رأر م-وق-ع أل-م-رج-ة
ب-أاع-ال-ي ج-ب-ال سس-ع-ي-دة أي-ن ت-وج-د أطÓل
م -خ -ي-م أق-ام-ت-ه ألسس-ل-ط-ات ألسس-ت-ع-م-اري-ة
خÓل فترة من ألتاريخ لÓسستجمام.
وي -ذك -ر ك -ب-ار ألسس-ن م-ن م-ن-ط-ق-ة أل-ب-ن-ي-ان
ألمتاخمة لجبال سسعيدة ،أنّ ألمخيم كان
ي -رت-اده ك-ب-ار ضس-ب-اط عسس-اك-ر ألسس-ت-ع-م-ار

ومنهم أسسماء معروفة ،كانت تقيم بمخيم
ألمرجة ،وهي في أألصسل منطقة رطبة
ت -ت -ج ّ-م -ع ف -ي -ه -ا م-ي-اه أألم-ط-ار وأل-م-ن-اب-ع
ألطبيعية للجبل ،تحيط بها مناظر خÓبة،
ويصسل إأليها ألسسائح ألمحلي مشسيا على
أألق -دأم ف -ي أل -م-رت-ف-ع-ات أل-ج-ب-ل-ي-ة ع-ل-ى
مسسافة  10كيلومترأت ،ليبلغ غايته.
وقد حظي موقع ألمرجة ،سسنة ،2006
ب -درأسس -ة ت -ق -ن-ي-ة ل-ت-ه-ي-ئ-ت-ه،ت-ل-ت-ه-ا زي-ارأت
أل-مسس-ؤوول-ي-ن أل-ذي-ن ت-وأل-وأ ع-ل-ى مسس-ؤوولية
وتسسيير ألولية ،تبعتها توجيهات لتأاهيل

أل-م-وق-ع وإأدم-اج-ه ف-ي أل-مسس-لك ألسسياحي
للولية في سسنة .2010
غير أّن ألهتمام بـ «ألمرجة» ظّل حبيسس
أل -وث -ائ -ق وأألدرأج ك -غ -ي -ره م -ن أل -مسس-الك
ألسس-ي-اح-ي-ة أل-م-ت-ع-لقة بالمناطق ألتاريخية
وأألثرية بمعسسكر ،على غرأر عدة موأقع
سس -ي -اح -ي -ة ب -ال -م -ن-ط-ق-ة تسس-ت-دع-ي ع-ن-اي-ة
ألمسسؤوولين ،ول تزأل تسستقطب عددأ من
أل-زوأر وألسس-ي-اح أل-م-ح-ل-ي-ي-ن ،م-ث-ل م-ق-ب-رة
ألفاتحين وألمدينة ألرومانية بشسرق بلدية
أل- -ب- -ن- -ي- -ان وأل- -ت- -ي ت- -ع -رضست ل -ل -ت -خ -ريب
وأله-ت-رأء ،وضس-ري-ح أل-م-ل-ك-ة أل-ث-ائ-رة ضسد
أل -وج -ود أل -روم -ان-ي «روب-ا» .وه-ي م-وأق-ع
ت -ت -ع-رضس بشس-ك-ل مسس-ت-م-ر إأل-ى أل-ت-خ-ريب،
ون -هب أل -ب -ق -اي -ا أألث -ري-ة ث-م-ي-ن-ة م-ن ه-ذه
أل -م -وأق -ع ،لسس -ي -م -ا ب-ع-د ت-ج-م-ي-د نشس-اط
ألديوأن ألمحلي للسسياحة ألبنيان ،ألذي

ك -ان يسس -ه -ر أعضس -اؤوه ع-ل-ى ح-م-اي-ة ألرث
ألتاريخي للمنطقة بدأية من حفظ أللقى
أألثرية في متحف صسغير بالمنطقة ،زيادة
على ألترويج للمنتوج ألسسياحي من خÓل
برمجة رحÓت لموقع ألمرجة في إأطار
تشس-ج-ي-ع ألسس-ي-اح-ة أل-دأخ-ل-ية ،أألمر ألذي
ي -ط-رح غ-ي-اب ح-ل-ق-ة أل-ت-وأصس-ل ب-ي-ن إأدأرة
أل -ق-ط-اع وق-ط-اع أل-ث-ق-اف-ة ومسس-ؤوول-ي-ت-ه-م-ا
أت-ج-اه ح-ف-ظ ألرث أل-ت-اري-خ-ي ل-ل-م-ن-طقة
وترقية فرصس ألسستثمار في ألمجال ،بل
يطرح أيضسا إأشسكالية درأية ك Óألقطاعين
بوجود بعضس ألموأقع أألثرية ألتي تتعرضس
دوري-ا ل-ل-ت-خ-ريب وأل-ن-هب ،وم-ن-ها محجرة
أل -روم-ان ب-ج-ب-ل ت-ي-ف-ل-ت-ان ب-ن-فسس أإلق-ل-ي-م
بجبال سسعيدة باقليم معسسكر ،حيث كان
أل -روم -ان ي -ج -ل-ب-ون أل-ح-ج-ارة أل-مصس-ق-ول-ة
وألمنحوتة لبناء وتشسييد مدنهم.
وها هم سسكان ألمنطقة يسستعملون نفسس
ألحجارة ألمسستخرجة من ألموأقع ألثرية
لبناء سسكناتهم ألمسستفاد منها في إأطار
برأمج ألسسكن ألريفي ،حيث يبقى هذأ
أل -م -ح -ور م -ح -ل م -ت -اب-ع-ة ضس-م-ن ت-ح-ق-ي-ق
صسحفي لجريدة «ألشسعب».

لعÓم ألّترويجي
أنعدأم أ إ
يغيّب آأفاق أل ّسسياحة أÙلّية
أل-ح-ديث ع-ن وأق-ع ألسس-ي-اح-ة أل-م-ح-ل-ية بولية
معسسكر ،يجعلنا نقف أمام سسرأديب ألذأكرة
أإلنسسانية بكل ما تحمله من مقّومات ،كما
يجعلنا نبحث عن ألخلل ألكامن في معرفة
أسسرأر ألمنطقة ألتاريخية ،أمام ألزخم ألكبير
من ألمؤوهÓت ألسسياحية ألطبيعية وألتاريخية
للمنطقة.

ويطرح ألموقف مسسأالة ألتعريف بهذه ألموأقع
وه -ل ح -ظ -يت ب -ن -فسس ألشس-ه-رة وألّ-روأج أل-ذي
ت -ك -تسس -ي -ه «أألك -وأسس-ي-رأنسس» ف-ي ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة،
ف -نسس-ب-ة ك-ب-ي-رة م-ن أب-ن-اء م-عسس-ك-ر ل ي-ع-رف-ون
«ألمرجة» ول يعرفون «ألميÓريا» ول ألملكة
«روبا» ألثائرة في وجه ألسستعمار ألروماني.
ومن له درأية بهذه ألمكنونات ألتاريخية ،قد
يكون في ألوسسط ألجتماعي مثّقفا دأرسسا
للتاريخ ،أو فردأ من ألمجتمع تعّرف إأليها من
ب- -اب أل -فضس -ول م -ن خ Ó-ل م -ط -وي -ات ورق -ي -ة
ت-ط-ب-ع-ه-ا أل-دوأوي-ن ألسس-ي-اح-ي-ة أل-محلية ،ولعل
ذلك ي - -رج - -ع أسس - -اسس - -ا إأل- -ى غ- -ي- -اب أإلعÓ- -م
أل -ت -روي -ج -ي أل -ك -اف -ي ب -ال -م-ن-اط-ق ألسس-ي-اح-ي-ة
بمعسسكر سسوأء كانت طبيعية أو تاريخية ،عدأ
تلك ألمعروفة لدى عامة ألناسس من آأثار تعود
لدولة أألمير عبد ألقادر بالزمالة وبعاصسمة
أل- -ولي -ة م -عسس -ك -ر ،وأل -ت -ي ت -وج -د ف -ي غ -الب
أألح- -ي- -ان م- -غ- -ل- -ق -ة وم -وصس -دة أألب -وأب أم -ام
ألّزأئرين من خارج ألولية.

اأ’حد  29سشبتمبر  2019م
المؤافق لـ  29محرم  1441هـ

من مراسسلينا

حذف نقطة السضكنات الوظيفية من جدول اأعمال اÛلسض الو’ئي بتيبازة

رفضض ألتنأزل Ÿن Áلك صضيغة سضكنية أخرى

’مانة
أاعرب رئيسض اÛلسض الشضعبي الو’ئي لتيبازة الدكتور رشضيد كوراد خÓل الدورة الثالثة عن –فظه من رّد ا أ
العامة للو’ية حول موضضوع التنازل عن السضكنات الوظيفية الكائنة ببوهارون لفائدة شضاغليها من موظفي الو’ية.

عأصضمة ألو’ية أأنظف مدينة

تيبازة :علي ملزي
قال رئيسص اÛلسص الششعبي الؤ’ئي بأانّ
اŸلف  ⁄يؤؤخذ با÷دية اŸطلؤبة بالنظر
ا ¤كؤن الّرد يسشتند ا ¤الفقرة اأ’و ¤من
التعليمة الؤزارية رقم  42الصشادرة ‘ 31
ج -ان -ف-ي سش-ن-ة  2016واŸت-ع-ل-قة Ãؤافقة
ال -داخ -ل -ي -ة ع -ل -ى ك ّ-ل ع -م -ل -ي-ة ت-ن-ازل ع-ن
اأ’م Ó-ك ال -ع -ق -اري-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ج-م-اع-ات
اÙلية و ”ّ إاخفاء ﬁتؤى الفقرة الثانية
من التعليمة و التي مفادها أاّن كّل عملية
تنازل تقتضشي إاعداد مداولة رسشمية من
أاعضشاء اÛلسص الششعبي الؤ’ئي مرفقة
برأاي مÈر و معلل لعرضشها على السشلطات
التنفيذية للمصشادقة ‘ مرحلة أاو ¤و على
ال -ؤزي -ر ’ب -داء اŸؤاف -ق -ة م -ن ع-دم-ه-ا ‘
مرحلة ثانية و هي اÿطؤة التي – ⁄صشل
على أارضص الؤاقع بالرغم من أاّن الدورة
الثانية للمجلسص كانت قد اوصشت بالنظر
‘ ه - -ذا اŸل - -ف ب- -ط- -لب م- -ن اŸؤظ- -فÚ
اŸعني Úالششاغل Úلهذه السشكنات ،و أاششار
رئيسص اÛلسص بهذا الششأان ا ¤أاّنه ’
يعقل بان يتم التنازل Ÿؤظف Áلك سشكنا
بصشيغة أاخرى كما أاّنه ’ يعقل أايضشا بان

يتّم اسشÎجاع السشكن الؤظيفي من طرف
الؤ’ية و طرد عائلة اŸؤظف ا ¤الششارع
بعد أاك Ìمن  30سشنة من اÿدمة العمؤمية
.
و ك - -ان م - -ن اŸفÎضص ب- -ان ي- -درج ه- -ذا
اŸل -ف ‘ ج -دول اع -م -ال ال-دورة ال-ث-ال-ث-ة
اŸنعقدة نهاية اأ’سشبؤع الفارط غ Òاّنه
” حذف هذه النقطة Œنبا للتجاذبات
ّ
ا◊اصش - -ل- -ة ب Úأاعضش- -اء اÛلسص ب- -ح- -يث
أاع-رب ال-ع-دي-د م-ن-ه-م ع-ن ع-دم ق-ن-اع-ت-هم
بخطؤة التنازل أاصش ،Óإا’ أانّ التطمينات و
ال-ت-ؤضش-ي-ح-ات ال-ت-ي ق-دم-ه-ا ك-ل من رئيسص
اÛلسص و وا‹ الؤ’ية حؤل إاجراء –قيق
معمق و ششامل حؤل اŸؤظف ÚاŸعني Úو
ع-رضص أاسش-م-ائ-ه-م ع-ل-ى ال-ب-طاقية الؤطنية
ل -لسش -ك -ن ن -اه -يك ع -ن ال -ن -بشص ‘ م -ل-ف-ات
ﬁتملة لهم لدى مصشالح أامÓك الدولة و
ي خطؤة
مسشح اأ’راضشي و غÒها قبل أا ّ
“كنهم من ا’سشتفادة من عملية التنازل
بعثت قدرا وافرا من الطمأانينة و ا’رتياح
لدى أاعضشاء اÛلسص و الذين يرتقب بان
يصشادقؤا على مداولة بهذا الششان خÓل
دورتهم الرابعة قبل نهاية السشنة ،لينتهي
ب-ذلك ك-اب-ؤسص السش-ك-ن-ات ال-ؤظ-ي-ف-ي-ة الذي
ششغل بال ششاغليها لفÎة طؤيلة.

كششفت اللجنة الؤ’ئية اıتصشة مؤؤخرا
عن نتائج مسشابقة أانظف مدينة بتيبازة بعد
أاك Ìمن ششهرين من التنافسص ما بﬂ Úتلف
ال -ب -ل -دي-ات ب-ح-يث ج-اءت م-دي-ن-ة ت-ي-ب-ازة ‘
اŸرتبة اأ’و ¤قبل كل من اأ’رهاط و عÚ
تقؤرايت.
و كان اÛلسص الششعبي الؤ’ئي قد أاطلق
مسشابقة أانظف مدينة منذ دورته الرابعة
ل -ل -ع -ام اŸنصش -رم و ششّ-ك-ل ÷ن-ة ل-ل-م-ت-اب-ع-ة و
التقييم تتششكل من أاك Ìمن  20ششخصشية من
أاعضشاء اÛلسص و ‡ثل Úعن عّدة قطاعات
أاخ -رى ،و ه -ي ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ي ح ّ-ل -ت م-رارا
Ãختلف اŸدن اŸششاركة باŸسشابقة لتفقد
سشÒورة عمليات تصشريف النفايات و تزيÚ
اÙيط ليسشتقّر الرأاي عقب اŸناقششة و
اŸداو’ت عن انتقاء ثÓث مدن بؤسشط و
غرب و ششرق الؤ’ية ضشمن اŸراتب الثÓثة
اأ’و ¤و سشيتم تكرÁها على هامشص الدورة
اŸقبلة للمجلسص الششعبي الؤ’ئي اŸرتقب
انعقادها قبل نهاية السشنة ا÷ارية.
و حسشب ما أاششار اليه نائب رئيسص اللجنة
‘ ال -ت -ق -ري -ر اŸع -د ل -ه-ذا ال-غ-رضص ف-ق-د ّ”
انتقاء اŸدن السشالفة الذكر وفق معيارين
رئيسشي ⁄ Úيقنعا ‡ثلي اŸدن اأ’خرى و ’
” الÎكيز على
حتى أاعضشاء اÛلسص بحيث ّ
مدى اسشتغÓل ا’مكانيات اŸادية اŸتاحة
لتصشريف النفايات و تزي ÚاÙيط ضشمن
اŸع -ي -ار اأ’ول ف -ي -م -ا ي -ع-ن-ى اŸع-ي-ار ال-ث-اÊ
باحتسشاب ا÷انب ا÷هؤي Ãا يفيد أاخذ
ا÷ه- -ات ال- -ثÓ- -ث ل- -ل- -ؤ’ي- -ة لÎت- -يب اŸدن
ال -ف -ائ -زة و ه -ؤ اŸع -ي -ار ال -ذي ل -فت ان -ت -ب-اه
اأ’عضشاء و حتى الهيئة التنفيذية للؤ’ية التي
أاولت هذا اŸلف اهتماما متميّزا و تعتÈ
ن -ظ -اف -ة اÙي -ط ع Èك -ام -ل ت-راب ال-ؤ’ي-ة
وعلى مدار السشنة من ب Úأاهم أاولؤياتها دون
التقّيد باŸعيار ا÷هؤي ،و من اŸرتقب بان
تؤؤخذ هذه اÓŸحظات ‘ ا◊سشبان خÓل
الطبعة اŸقبلة لهذه اŸسشابقة التي لقيت
اسشتحسشان الكثÒين ’رتباطها باثقل ملف
ي-رت-ب-ط ب-ا◊ي-اة ال-ي-ؤم-ي-ة ل-ل-م-ؤاط-ن و ال-ذي
عجزت ›مل البلديات عن تسشيÒه بطرق
حضشارية و سشليمة.

الهياكل التعويضضية بع Úالدفلى

تأأخر ‘ إأ‚أز ألعيأدة متعددة أÿدمأت ومشضروع أŸتوسضطة

اسض -ت -غ -رب سض -ك -ان ب -ل -دي -ة ت -اشض -ت -ة
’شضغال
الريفية ‘ ع Úالدفلى من ا أ
اŸت -أاخ -رة ال -ت-ي مسضت مشض-روع ا‚از
ال -ع -ي -ادة م -ت -ع -ددة اÿدم -ات ضض-م-ن
مشض -اري -ع ال -ت -ع -ويضض ال -ت-ي ب-اشض-رت-ه-ا
ال -وزارة ب -اŸن -ط -ق -ة  ‘،ح Úي -ن-ت-ظ-ر
اŸت- -م- -درسض- -ون اسض- -تÓ- -م اŸت- -وسض- -ط -ة
ا÷دي-دة «الشض-ه-ي-د ﬂط-اري» ضضمن
نفسض السضياق بتاشضتة مركز.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي
اعتماد مششروع ا‚از عيادة متعددة
اÿدم- -ات Ãرك -ز ال -ب -ل -دي -ة م -ن ط -رف
السش-ل-ط-ات ال-ؤ’ئ-ي-ة ج-اء ت-ل-ب-ي-ة Ÿطالب
السش -ك-ان ب-ال-قضش-اء ع-ل-ى م-ظ-اه-ر ال-ب-ن-اء
ا÷اه-ز ب-اŸن-ط-ق-ة خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ي-ت-علق
با÷انب الصشحي ،حيث سشجل تدهؤر ‘
ح-ال-ة ال-ه-ي-ك-ل م-ن خÓ-ل ال-ع-ي-ؤب ال-ت-ي

تفقت خÓل السشنؤات اŸنصشرمة بعدما
قاوم أاك Ìمن 35سشنة من ا‚ازه بذات
ال -ن -اح -ي -ة اŸع -روف -ة ب -قسش-اوة ظ-روف-ه-ا
اŸن -اخ -ي -ة شش -ت -اء .الشش -ي -ئ ال -ذي ع-ج-ل
بتسشجيل هذا اŸششروع من طرف الؤزارة
ضش -م -ن ﬂط -ط -ات ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي-ة
ا◊اصشة بقطاع الصشحة بالبلديات حسشب
أاكده لنا الؤا‹ ‘ وقت سشابق .غ Òأان
طبيعة اأ’ششغال التي سشرت بؤتÒة بطيئة
جدا اأ’مر الذي أاثار اسشتغراب السشكان
الذين طالبؤا اŸسشؤؤول اأ’ول عن ا÷هاز
ال -ت -ن-ف-ي-ذي ب-ال-ؤ’ي-ة ب-ال-ت-دخ-ل ◊ل-ح-ل-ة
اأ’شش- -غ- -ال والضش- -غ- -ط ع- -ل- -ى اŸق- -اول -ة
اŸكلفة باإ’‚از هذا اŸششروع ا◊يؤي
بعد سشنؤات من اإ’نتظارلتقد Ëخدمات
صشحية ‘ ظروف جيدة يقؤل السشكان
Ãا فيهم اŸرضشى الذين التقينا بها ‘
ال-ع-ي-ادة ال-ق-دÁة ال-ت-ي خضش-عت ل-لÎميم
ا÷زئي خششية أاخطارها اÙتملة على
صش -ح -ة اÎŸددي -ن ع -ل -ي -ه-ا م-ن 18دششرة

نائية من تراب البلدية.
ومن جانب آاخر  ⁄تتاخر السشلطات
الؤ’ئية والبلدية ‘ اإ’صشغاء Ÿطالب
السشكان وإاحتياجاتهم التنمؤية خاصشة ‘
ق -ط -اع الÎب-ي-ة وال-ت-ع-ل-ي-م ح-يث سش-ارعت
إ’زالة أاخطار البناء ا÷اهز باŸؤؤسشسشات
الÎبؤية بعدما سشجلت بها تششققات على
مسش- -ت- -ؤى اأ’قسش- -ام وال -ه -ي -اك -ل اإ’داري -ة
واÿدم -ات -ي -ة ذات اإ’سش -ت -ع -م-ال ال-ؤاسش-ع
حسشب مأاكد لنا مدير القطاع ﬁمؤد
فؤزي تبؤن الذي اعتÈا‚از اŸتؤسشطة
التعؤيضص Ÿؤؤسشسشة ﬂطاري باŸششروع
الهام الذي يدخل حسشبه ضشمن تؤفÒ
ال -ظ -روف اÓŸئ-م-ة ال-ت-ي ط-اŸا –دث
وزي - -ر ال - -ق - -ط - -اع بشش- -أان اŸت- -م- -درسشÚ
وال -ت -أاط Òال -ب -ي -داغ -ؤج -ي ال -ذي تسش-ع-ى
السشلطات الؤ’ئية وضشعه ‘ أاريحة تامة
‘ ت- -أادي- -ة م- -ه- -ام- -ه واإ’طÓ- -ع Ãه -ام -ه
الÎبؤية التي وفرها الؤا‹ للقطاع على
مسشتؤى 36بلدية يقؤل ذات اŸدير الذي
أاوضشح أان تؤف Òا÷ؤ اÓŸئم للمتمدرسص
نهج تسشعى إاليه الؤزارة لتحقيق لفائدة
اŸت- -م- -درسش Úسش- -ؤاء ب- -ع- -ا ⁄ال -ري -ف أاو
اÛم- -ع- -ات ا◊ضش- -ري- -ة ال- -ت- -ي –ظ- -ى
ب-ال-ع-ن-اي-ة ب-ن-فسص اÛه-ؤدات اŸب-ذول-ة
لÎق - -ي - -ة و–سش Úظ- -روف ال- -ت- -م- -درسص
باŸداششر النائية.
مششروع التعؤيضص بالؤ’ية عرف تقدما
كبÒا وهؤ يششرف على نهايته بالنظر إا¤
ح- -ج -م اŸشش -اري -ع ال -ت -ي ” Œسش -ي -ده -ا
ميدانيا والتي طاŸا كانت تششكل خطرا
من حيث مكؤناتها من البناء ا÷هاز.
ه-ذه اإ’‚ازات ل-ق-يت ارت-ي-اح ال-تÓ-م-ي-ذ
واأ’ولياء يقؤل ذات اŸسشؤؤول الؤ’ئي عن
قطاع الÎبية الذي حقق نتائج باهرة
خÓ- - -ل السش - -ن - -ؤات اأ’خÒة ع - -ل - -ى ك - -ل
اŸسشتؤيات حسشب ذات اŸدير.
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خرج اŸسضتفيدون واŸسضؤوولون عن مشضروع  1400سضكن تسضاهمي ـ
اج-ت-م-اع-ي ب-السض-ح-اول-ة ع-ن ا’ط-ار ال-ن-ظ-ام-ي اŸعمول به ‘ التواصضل
’زرق بلغ درجة تشضنج غÒمقبولة بتاتا ومرفوضضة
ع Èالفضضاء ا أ
جملة وتفصضي Óبعد أان بلغت سضقف ا’تهامات اÛانية من طرف
’خ - -ر ن - -اه- -يك ع- -ن صض- -دور كÓ- -م غ Òمسض- -ؤوول Ùاول- -ة ا’سض- -اءة
ا آ
والضضغط .

العاصصمة :جمال أاوكيلي
وكان متؤقعا أان ينفلت هذا اŸلف عن السشيطرة وينتقل من ا◊ؤار اŸباششر
ب ÚاŸعني Úوهم اŸسشتفيدون الرافضشؤن للتأاخر وا÷معية اŸتابعة لعملية
ا’‚از وبلدية ا÷زائر الؤسشطى وبدرجة اأقل اŸقاول الذي نسشيه ا÷ميع
بحكم هذه ا◊ملة و’ يذكر ا’ قلي.Ó
وحاليا ،فان اŸعركة ب Úا’خؤة ـ اأ’عداء حاضشرة ع Èمؤاقع التؤاصشل
ا’جتماعي بقؤة  ⁄تكن من قبل يؤميا تنششر مقاطع من فيديؤهات ششارحة
واقع وآافاق مايحدث بششكل Œاوز أاحيانا اŸنطق اŸعقؤل ‘ تناول سشÒ
اأ’ششخاصص أاو دعؤة جهات معينة للتدخل او السشعي لتكسش Òمسشاعي فÓن
اوعÓن و–ميله ما’ طاقة له به كل هذا يختصشر ‘ التحريضص والقذف
اسشتنادا ا ¤مايتفؤه به هؤؤ’ء دون ششعؤر ÿلفيات نقل ما يقؤلؤنه..
و‘ وسشط ا◊رب الكÓمية هذه يعجز اŸرء ‘ العثؤر على خيط ا◊قيقة
التي ضشاعت ‘ هذه الفؤضشى العارمة الكل ششعاره» « فؤ‹ طياب» وهكذا فان
اŸطالب اŸششروعة للمسشتفيدين ششؤشص عليها الطرف ا’خر ،الذي أادخلهم ‘
جدل بيزنطي ’ فائدة من وراِه قادهم ا ¤نزاع ششخصشي مع البعضص بد’ من
البقاء أاوفياء للمطلب الرئيسشي ا’ وهؤالكششف عن مصش 1400 Òسشكن بعد أان
سشددوا  100مليؤن سشنتيم ووعدوهم باسشتÓم ششققهم ‘ آاجال ’ يتجاوزر 24
ششهرا.
اليؤم لسشنا ‘ مسشتؤى هذا اŸطلب ا◊يؤي بل أان هؤؤ’ء بصشدد تصشفية
حسشابات بعضشهم البعضص ونلمسص عمليا بانفراط العقد ،ب Úكل هذا الرباعي
(مسشتفيدون ،ا÷معية اŸقاول  ،البلدية) و ’ أاحد يعي حقا ما يجري ‘ الؤقت
ال -راه -ن وإا‰ا الشش -غ -ل الشش -اغ -ل ل -ل -ب -عضص ه -ؤ ك-ي-ف-ي-ة اإسش-ق-اط وت-رك-ي-ع ف-ري-ق
اŸسشتفيدين وابعادهم عن التأاث ÒاŸباششر ‘ الراأي العام وا◊اق بهم الضشرر
اŸع-ن-ؤي وح-ت-ى إافشش-ال-ه-م وإاسش-ك-ات صش-رخ-ت-ه-م Œاه م-اي-ح-دث ع-ل-ى ال-ق-طعة
اأ’رضشية بالسشحاولة من أاششغال اأقلقت الكثÒمن أاطلعؤا عل Áايجري هناك
ومن واجبهم الدفاععن حقؤقهم واطÓع السشلطات العمؤية عن ذلك الؤاقع..
وهذا ماقامؤا به مع الؤ’ية والعدالة والدرك.
هذه التحركات ‘ كل ا’Œاهات اأثارت حفيظة اŸناوئ Úالذين أاششعلؤا
صشراعا حادا على مسشتؤى « فايسشبؤك» لعل وعسشى يقللؤن من وقع تأاث Òاآ’خر
وت-غ-يÒم-ؤق-ع الضش-غ-ط ه-ذه ا’سشÎات-ي-ج-ي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ة وا÷م-ع-ية اŸتؤخاة حاليا
’تخدم أابدا مسشتقبل اŸششروع اŸقدر ب  1400سشكن.
وكان اأ’جدر أان يÎفع هؤؤ’ء ا ¤روح اŸسشؤؤولية ‘ حماية مصشالح اŸؤاطن
وهذا بتؤجيه إاعذارات ا ¤اŸقاول واعادة اŸسشتفيدين ا ¤البلدية حتي
’يعقدوا اجتماعاتهم ‘ ا◊دائق العمؤمية بل ‘ قاعة اŸلجسص رفقة بطاشص
إ’عادة الثقة اŸفقؤدة.

تزايد ﬂيف للظاهرة بتيزي وزو

أك Ìمن 4آأ’ف عضضة كÓب وقطط

سضجلت اŸصضالح الصضحية بو’ية
تيزي وزو ،أازيد من 4آا’ف عضضة
م- -ن ح- -ي- -وان- -ات ‘ ،ال -فÎة م -ابÚ
ال -ف -ا— ج -ان -ف-ي إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة
شض- -ه- -ر أاوت ،وه- -ي ا◊ا’ت ال- -ت- -ي
م ّسضت جميع الفئات العمرية على
مسضتوى 67بلدية ،و”ّ التكفل بها
م -ب -اشض -رة وت -ل -قت ال-عÓ-ج ال-ط-ب-ي
ي
الضضروري دون اأن تكون هناك أا ّ
مضضاعفات تذكر ،وبالتا‹ Œنب
التعرضض ÿطر داء الكلب.

تيزي وزو :بن النوي توهامي
شش -ه -دت و’ي -ة ت -ي -زي وزو ،ب -حسشب
مصش -در مسش -ؤؤول ،م -ن -ذ ب -داي -ة السش-ن-ة
4081عضش- -ة كÓ- -ب م- -تشش- -ردة ،زرعت
الرعب ‘ كامل اŸناطق ا◊ضشرية
منها والريفية ،حيث فرضشت حظرا
”
للتجؤال حتى ‘ وضشح النهار ،وقد ّ
رع- -اي- -ة وت- -ل- -ق- -ي -ح ج -م -ي -ع اŸرضش -ى
باŸرافق الصشحية.
و◊سش- - - - - - - - - - - - -ن ا◊ظ  ،حسشب ذات
اŸصشدر ⁄ ،يتم تششخيصص أاي حالة
م- -ن ح- -ا’ت داء ال -ك -لب ه -ذا ال -ع -ام،
وأافضش -ل ط -ري -ق -ة ل -ل -ؤق -اي -ة م -ن ه-ذا
’صش- - - - - - - -ل
اŸرضص اŸع- - - - - - - -دي ذي ا أ
الفÒوسشي التي Áكن أان تسشبب وفاة
الششخصص ،الذي تعرضص للعضص Ãجرد
ظهؤر العÓمات السشريرية هي تلقيح
ا◊يؤانات اأ’ليفة.
ك- -م- -ا دع- -ا ،إا ¤ال -ق -ي -ام ب -ح -م Ó-ت
–سش-يسش-ي-ة ل-ت-ؤع-ي-ة اŸؤاطن ،Úوحّث
الذين يتبنؤن حيؤانات أاليفة التفكÒ
‘ ت -ط -ع -ي -م -ه -م ،ك -م -ا ي -جب إاشش-راك
السشلطات اÙلية ‘ مكافحة انتششار
ال -ق -ط -ط وال -كÓ-ب الضش-ال-ة ،وال-ق-ي-ام
’م-ر
’ّن ا أ
ب-ع-م-ل-ي-ات ال-قضش-اء ع-ل-ي-ه-ا ،أ
يتعلق بالصشحة العامة ويتطلب تضشافر
جميع ا÷هؤد لتفادي وقؤع ضشحايا.
’صشابة بداء
وللؤقاية من ﬂاطر ا إ
الكلب ،يجب التأاكد أان اللعق أاو العضص
أاو اÿدشصÁ ،كن أان يسشبب داء الكلب

‘ الششخصص الذي يكؤن على اتصشال
ب- -ا◊ي- -ؤان ،و‘ ح -ال -ة ال -عضص ي -قÎح
ت - -ؤج - -ي - -ه رأاسص ا◊ي- -ؤان الضش- -ال إا¤
اıتÈات ال- -ب- -ي- -ط- -ري- -ة ل- -ف- -حصش -ه،
وم- -ع -رف -ة م -ا إاذا ك -ان ه -ن -اك خ -ط -ر
إاصشابة الششخصص اŸصشاب ،وما تبقى
من جثة ا◊يؤان اŸصشاب يتكفل به
من خÓل حرقه أاو دفنه مع اسشتعمال
ا÷.Ò
ك- - -م- - -ا أان 4081ح- -ال- -ة م -ن عضش -ات
’ب Ó-غ ع -ن -ه -ا،
ا◊ي -ؤان -ات ال -ت -ي ّ” ا إ
’ششهر السشبعة من عام 2019
خÓل ا أ
ت -ع -ت Èع-ددا م-ذه Ó-وك-بÒا ،وأافضش-ل
’نه Áنع حدوث
عÓج هؤ التطعيم أ
داء ال - -ك - -لب ،وب - -ال- -ت- -ا‹ Œنب وف- -اة
الضشحية ،ولكن يجب أان يتم ذلك بعد
ال- -عضش- -ة أاو اÿدشص م- -ب- -اشش -رًة وه -ذا
التطعيم يؤفر حماية مباششرة للبششر،
ع-ل-م-ا أان ال-ت-ط-ع-ي-م ل-لشش-خصص ال-ؤاحد
اŸصشاب يكلف 16أالف دينار وهؤ مبلغ
ك - -ب ،Òوال - -ذي Áك - -ن اسش- -ت- -خ- -دام- -ه
ل - -ت - -حسش Úاÿدم - -ات الصش - -ح- -ي- -ة ‘
مسشتششفياتنا.
Óششارة ،فإان آاخر حالة وفاة بداء
ول إ
الكلب بؤ’ية تيزي وزو ،يعؤد تاريخها
’مر بطفل
إا ¤أاكتؤبر  ،2016ويتعلق ا أ
يبلغ من العمر ثÓث سشنؤات ،دخل
’م -راضص
اŸسش- -تشش- -ف- -ى Ãصش- -ل- -ح- -ة ا أ
اŸع -دي -ة ‘ م -رح -ل -ة م -ت -ق -دم -ة م -ن
اŸرضص ،بعد ششهر واحد من تعرضشه
للعضص من قبل كلب ،و‘ عام ،2013
ت -ؤ‘ ثÓ-ث-ة أاشش-خ-اصص آاخ-ري-ن بسش-بب
هذا اŸرضص Ãدينة أاعزازقة.
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’شسغال العمومية لو’ية سسيدي بلعباسس:
مدير ا أ

 130مليار سضنتيم لصضيانة  117كلم من الطرق البلدية والريفية

سسعيدة:

نقصس حاد ‘ وسسائل النقل بهونت

البديل ‘ سضيارات الكلونديسضتان

اسستفادت و’ية سسيدي بلعباسس ‘ إاطار برنامج صسندوق الضسمان والتضسامن من عملية واسسعة لصسيانة الطرق
البلدية بغÓف ما‹ قدره  130مليار سسنتيم وسستمسس العملية  18بلدية و 20مسسلكا على مسسافة  117كلم .

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو
أاك -د ﬁم -د ع -ث -م-ا Êم-دي-ر األشض-غ-ال
العمومية لولية سضيدي بلعباسض أان قطاع
األشضغال العمومية سضطر برنا›ا هاما
لسضنة  ٢٠19من أاجل إاعادة تأاهيل الطرق
ال -ب-ل-دي-ة واŸسض-الك ال-ري-ف-ي-ة ع Èت-راب
الولية على مسضافة تزيد عن  117كلم،
ح-يث سض-ت-مسض ال-ع-م-ل-ي-ة  17ب-ل-دية و٢٠
مسضلكا Ãبلغ إاجما‹ يقدر ب3ر 1مليار
دج وسض- -تشض -م -ل اŸسض -الك ال -ت -ي ت -ع -رف
حركية ونشضاط خاصضة تلك اŸسضتغلة من
قبل الفÓح ، Úحيث إانطلقت العملية
مبدئيا بالبلديات ا÷نوبية على غرار
اŸسض -لك ال -راب -ط ب Úسض -ي-دي شض-ع-يب و
تامÓكة  ،مسضلك رجم دموشض و حدود
ولية النعامة  ،واŸسضلك الرابط بÚ

قرية فرعة الزيت و بئر ا◊مام  ،كما
سض- -ت- -مسض -ح ال -ع -م -ل -ي -ة لح -ق -ا ب -ل -دي -ات
ب - - - -ل - - - -ع - - - -رب - - - -ي ،واد سض - - - -ف- - - -ي- - - -ون ،
سض- -ف- -ي- -زف ،ب -وخ -ن -ف -يسض وغÒه -ا م -ن
البلدات ا›ÈŸة  .هذا و” تسضجيل
ع-م-ل-ي-ة أاخ-رى إلع-ادة ت-أاه-ي-ل وت-كسض-ي-ة
الطريق الرابط ب Úبلديتي سضيدي علي
ب- -ن ي- -وب وشض- -ي -ط -وان ل -ب Ó-ي -ل -ة م -رورا
باÙاجر على مسضافة تقدرب ب 14
ك-ل-م وال-ذي ي-ع-رف ح-رك-ة م-رور ك-ث-ي-ف-ة
خاصضة بالنسضبة للشضاحنات دون احÎام
ا◊مولة اŸرخصضة ما أادى إا ¤اهÎائه ،
ح -يث خصضصض ل -ل -مشض -روع غ Ó-ف م -ا‹
يفوق  34مليار سضنتيم لتهيئته Ãقاييسض
ا÷ودة ال - -ت - -ي ت - -ت- -م- -اشض- -ى وط- -ب- -ي- -ع- -ة
اإلسض -ت -غ Ó-ل .ك -م -ا ” تسض -ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ة
تنموية هامة اسضتجابة Ÿطلب السضائقÚ
ت -خصض ازدواج -ي-ة ال-ط-ري-ق ال-راب-ط بÚ

بلديتي سضيدي بلعباسض وتلمو Êمرورا
بالسضوق األسضبوعي وذلك لتخفيف حركة
اŸرور عن اŸقاطع األخرى.
و‘ ذات السض - -ي - -اق ك - -انت م - -دي - -ري- -ة
األشضغال العمومية قد رفعت سضابقا طلبا
للجهات الوصضية من أاجل تسضجيل عملية
إا‚از طريق إاجتنابي Áر ع Èمدينة
سض -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسض م-ن ا÷ه-ة الشض-م-ال-ي-ة
،حيث أافاد مدير القطاع أان الدراسضة
اسض -ت -ك -م -لت وت -ب -ع -ه -ا ط -لب ل -تسض -ج -ي -ل
اŸشضروع الذي سضيمكن من إا‚از طريق
إاجتنابي يسضمح بوصضل الطريق الوطني
رقم  13بالطريق الوطني رقم  7على
مسض-اف-ة  ٢٠ك -ل -م  ،وه-و ال-ط-ري-ق ال-ذي
سضيسضهل على مسضتعملي الطريق اŸرور
ع Èم -دي -ن -ة سض -ي -دي ب-ل-ع-ب-اسض م-ن دون
إاجبارية الدخول إاليها خاصضة ما تعلق
ب -اŸرك -ب -ات ذات ال -وزن ال -ث-ق-ي-ل وال-ت-ي
كثÒا من Œد صضعوبة كبÒة ‘ التنقل
من شضمال اŸدينة إا ¤غربها  ،فضضÓ
ع -ن تسض -ب -ب-ه-ا ‘ ع-رق-ل-ة ح-رك-ي-ة السضÒ
داخل األنسضجة ا◊ضضرية.
ه -ذا وتسض -ع -ى اŸدي -ري -ة إا ¤تسض-ج-ي-ل
مشضروع آاخر يعد من اŸشضاريع ا÷د
هامة ويتعلق بازدواجية الطريق الوطني
رق -م  13ال-ذي ي-رب-ط سض-ي-دي ب-ل-ع-باسض
ومدينة تÓغ جنوبا على مسضافة  45كلم
ح - -يث إان - -ت- -هت ال- -دراسض- -ة اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
باŸشضروع و” تقد ËاŸلف للتسضجيل،
وسض-يسض-اه-م اŸشض-روع ‘ تسض-ه-ي-ل ح-رك-ة
اŸرور على مسضتوى هذا الطريق الذي
لطاŸا شضكل نقطة سضوداء Ÿسضتعملي
الطريق بسضبب ضضيقه وتسضببه ‘ عديد
ا◊وادث اŸرورية.

رفع التجميد عن مشساريع الصسحة بتيارت

مسضتشضفى Ÿعا÷ة السضرطان وآاخر للحروق

أاع-ل-ن وا‹ ت-ي-ارت ب-ن ت-وات-ي ع-ب-د
السسÓم خÓل دورة اÛلسس الشسعبي
ال -و’ئ -ي ع -ن ت-وزي-ع  15090وحدة
سسكنية عمومية ايجارية منذ أاول
سس -ب-ت-م 2017 Èو’ ت -زال ال -ع-م-ل-ي-ة
م - -ت - -واصس - -ل - -ة ك - -م - -ا ي- -ن- -ت- -ظ- -ر نشس- -ر
قوائم  1184وحدة اخرى ‘ الفÎة
اŸمتدة ب Úسسبتم Èوا’سسبوع ا’ول
م - -ن ن - -وف - -م Èم- -ن- -ه- -ا  1000وحدة
Ãن -اسس-ب-ة ال-ف-ا— م-ن ن-وف-م ÈاŸق-ب-ل
و’ سسيما بالبلديات النائية كمادنة
 50وحدة والرحوية  390و شسحيمة
 140وحدة لكل من بلديتي بوقارة
 40و النعيمة و الرشسايقة  80و 100
سس -ك -ن ل -ب -ل -دي -ة زم -ال -ة ا’م Òع-ب-د
ال -ق -ادر و 80سس-ك-ن-ا Ÿواط-ن-ي ب-ل-دي-ة
سس- -رق .Úك- -م -ا سس -ت -وزع  220وحدة
ب -ب -ل-دي-ة السس-وق-ر تضس-اف ا ¤ق-ائ-م-ة
حصس- -ة  1473وح - - -دة و 44لبلدية
ال- -رصس- -ف- -ة وذلك ا ¤غ- -اي- -ة ضس -ب -ط
ق-ائ-م-ة اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن التحصسيصس
ا’جتماعي .

تيارت :ع.عمارة
‘ ن- -فسض السض- -ي- -اق اضض -اف ان 4٢5٠
وحدة سضكنية من نفسض الصضنف سضيتم
ايداع قوائمها الولية للمسضتفيدين يوم
 ٢9من هذا الشضهر كأاخر اجل كبلدية
تيارت التي اسضتفادت من حصضة ٢٢14
وح -دة وه -ي خ -اصض-ة م-ن خÓ-ل ع-م-ل-ي-ة
اج -راء ال -ت -ح -ق -ي-ق-ات ك-ل م-ن مÓ-ك-و و
قرطوفة و مدروسضة و تيدة من حصضصض
 ٢٠سضكن لكل منها و ٨٠سضكن لكل من
بلديتي سضيدي ا◊سضني و السضبت و٨9٠
وحدة سضكنية لدائرة قصضر الشضÓلة منها
 ٢3٢وحدة كقاءمة اضضافية من حصضة
 ٨64واسضتفادت بلدية مهدية من حصضة
 1٨٠وحدة و 1٠٠لبلدية حمادية و156
لبلدية مغيلة و 13٠لسضدي علي مÓل و
 6٠وحدة سضكنية لبلدية ع Úا◊ديد كما
اسضتفا مواطنو بلدية مشضرع الصضفا من
 15٠وحدة سضكنية .
ام -ا ق -ط-اع ال-ط-اق-ة ف-ي-ح-ظ-ي ب-ع-ن-اي-ة
كبÒة حيث “ت تغطية جميع بلديات

الولية  4٢بغاز اŸدينة زائد Œ 1٨معا
سض -ك -ن -ي -ا اضض -اف -ي -ا ومشض -روع -ان سض -ي -ت-م
تسضليمهما قبل فصضل الشضتاء هما دواري
سضيد عمر بفرندة و بونوال بتاخمارت
بقيمة مالية ناهزت  ٨6مليار سضنتيم .
ام -ا م -ل -ف الصض-ح-ة ف-ق-د ع-رف ق-ف-زة
نوعية من خÓل هياكل و Œهيزات و
مصض-ال-ح اسض-تشض-ف-ائ-ي-ة ك-وضض-ع مسض-تشض-فى
المومة و الطفولة ‘ اÿدمة وبتكلفة
ا‚از فاقت  ٢٠٠مليار سضنتيم ووضضع
مسضتشضفى السضوقر ‘ اÿدمة كما ”
وضضع عدة مشضاريع ‘ اÿدمة كمصضلحة
ال-قسض-ط-رة وج-ه-از ال-رن ÚاŸغ-ن-اطيسضي
Ãسضتشضفى يوسضف الدمرجي بتيارت و
تاهيل بناية متحف الفرسض اŸهملة ا¤
عيادة متعددة اÿدمات و افتتاح جناح
ج -دي -د Ãسض -تشض-ف-ى الم-راضض ال-ع-ق-ل-ي-ة
باعا‹ بلدية تيارت .
كما ان اŸنظومة الصضحية سضتتدعم
Ãسض-تشض-ف-ى Ÿك-اف-ح-ة السض-رط-ان Ãب-ل-غ
 55٠م -ل -ي -ار سض -ن-ت-ي-م ب-ع-د ان رف-ع ع-ن-ه
ال -ت -ج-م-ي-د ووح-دة اسض-ت-ع-ج-الت ط-ب-ي-ة
ج -راح -ي-ة ب-قصض-ر الشضÓ-ل-ة و مسض-تشض-ف-ى
Ÿعا÷ة ا◊روق Ãبلغ  11٠مليار سضنتيم
و مسضتشضفى تصضفية الدم بع Úالذهب
Ãبلغ  14مليار سضنتيم و الذي رفع عنه
التجميد مؤوخرا .
ك -م -ا اسض-ت-ف-ادت ال-ولي-ة م-ن مشض-روع
ا‚از مسضتشضفى بلدية تاخمارت بقيمة
 1٠٠م -ل -ي -ار سض -ن-ت-ي-م ‘ اط-ار ب-رن-ام-ج
صض -ن -دوق ت -ن -م -ي-ة اŸن-اط-ق ا÷ن-وب-ي-ة و
ال - -هضض - -اب ال - -ع - -ل - -ي - -ا ن و م - -ؤوسضسض- -تÚ
اسض-تشض-ف-ائ-ي-ت ‘ Úط-ور ال-ن-ج-از ب-ع-د ان
“ت تسضوية وضضعية الوعية العقارية  ،و
كذا عيادة خاصضة لطب العيون و مركز
لتصضفية الدم بسضعة  1٢الة .
كما اسضتفاد قطاع الصضحة  67مليار
سض-ن-ت-ي-م لق-ت-ن-اء Œه-ي-زات تصض-فية الدم
لفائدة مرضضى القصضور الكلوي .

أاب -دى ال-ع-دي-د م-ن سس-ك-ان ب-ل-دي-ة
ه -ونت ال -واق -ع -ة شس -م -ال ع -اصس -م -ة
الو’ية سسعيدة وعلى مسسافة 60
كلم و مع حدود معسسكر وسسيدي
ب -ل -ع -ب -اسس وال -ق -رى ال -ت -اب -ع -ة ل -ه -ا
اسستياءهم جراء النقصس الفادح
‘ وسس- -ائ- -ل ال- -ن -ق -ل ب -ك -ل ان -واع -ه -ا
خاصسة ا◊افÓت التي من شسأانها
أان تقلهم من وا ¤عاصسمة الو’ية
و–ول ه- -ذا ال- -ن- -قصس ا ¤مشس -ك -ل
ي -ؤورق ال-ع-دي-د م-ن أاه-ا‹ اŸن-ط-ق-ة
الذين هم ‘ أامسس ا◊اجة لقضساء
حاجياتهم.

سشعيدة :ج .علي
حيث ان عديد اÙاور تعا‡ Êا
عطل انشضغالت اŸواطن Úوبالخصض
ف -ئ -ة ال -ع -م -ال وحسضب سض-ك-ان ح-م-دات
قويدر وفريعينة وا÷بابرة القاطنÚ
بهذه اŸناطق يظلون يوميا ‘ طوابÒ
ولسضاعات طويلة بغية الظفر Ãقعد
بسض -ي -ارات ال -ك -ل-ون-ديسض-ت-ان وه-و الم-ر
الذي تسضبب ‘ عرقلة مصضا◊هم.
ف -ال -ن-ق-ل ي-ب-ق-ى حسض-ب-ه-م ب-ح-اج-ة ا¤
اهتمام مسضؤوو‹ القطاع وهذا بعد
اŸطالب التي اضضحت تتسضع كل سضنة
ويرفعها سضكان البلدية والقرى التابعة
لها ‘ العديد من اŸناسضبات من دون

ان Œد اذانا صضاغية وحسضب السضكان
خÓل طرح انشضغالتهم لـ «الشضعب»
ع -ط -ل م -ن –ق -ي -ق ال -ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ي-ة
الشضاملة التي سضطرتها الدولة وفق
ﬂططات التنموية وهو ما دفعهم ا¤
العتماد على اسضلوب كراء سضيارات
ال -ك-ل-ون-ديسض-ت-ان م-ن اج-ل ال-وصض-ول ا¤
م -ق -رات ع -م -ل -ه-م ‘ ال-وقت اŸن-اسضب
وÃصضاريف تختلف Ÿعظم اÿطوط
موجه Úمطلبهم ا ¤ا÷هات الوصضية
خاصضة مديرية النقل للتكفل Ãا يشضغل
بالهم ع Èخطوط سضعيدة والبلديات
اÛاورة ا ¤ج- -انب خ- -ط- -ي سض- -ي -دي
بلعباسض ومعسضكر ا◊دوديت Úكما اشضار
هؤولء السضكان ا ¤الوضضعية التي اضضحت
تؤورقهم يوميا وياملون تدخل الوصضاية
◊ل هذا اŸشضكل وقد اكد اŸواطنون
لـ «الشضعب» ان بلدية هونت ‘ تأاخر
ت -ن -م -وي ع-م-ي-ق لن-ه-ا ضض-ح-ي-ة مسض-لك
ع-زل-ه-ا ع-م-ا ح-ول-ه-ا م-ن ب-ق-اع ت-ن-م-وي-ة
وهي تÎبع على مواقع سضياحية واثرية
ب -ه -ا م -زي -ج م -ن اŸن -اظ -ر ال -ط-ب-ي-ع-ي-ة
اÓÿبة ومن التحف الثرية ينطبق
Ãاضض جميل تاريخيا وثقافيا ويامل
هؤولء السضكان –رير هذه اŸواقع
السض- -ي- -اح- -ي -ة والث -ري -ة م -ن ال -نسض -ي -ان
وجعلها ﬁطة للزوار قد يسضهمون ‘
رفع غ Íالعزلة عنهم وتوف Òوسضائل
النقل بكل انواعها.

تنبعث منها روائح كريهة

القضضاء على مفرغة «القنطرة الكحلة» بوادي الفضضة
اشستكى سسكان بلدية وادي الفضسة
م -رك -ز وك -ذا مسس -ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق
الوطني رقم 4من الروائح الكريهة
اŸن -ب-ع-ث-ة م-ن اŸف-رغ-ة ال-عشس-وائ-ي-ة
ب- -اŸن- -ط- -ق- -ة اŸسس- -م- -اة « ال -ق -ن -ط -رة
الكحÓء» ،فيما –دث سسكان بقعة
ك -وان ع -ن ح -رم -ان -ه-م م-ن ع-م-ل-ي-ة
الربط بشسبكة الغاز اŸنز‹ بالرغم
’نبوب اŸوجه
من قربهم من خط ا أ
ل- -ب- -ق- -ع -ة ال -زم -ول واسس -ت -ق -راره -م
باŸنطقة منذ اÿمسسينيات.

الششلف :و.ي .أاعرايبي

وضضعية اŸفرغة الفوضضوية باıرج
الشض- - - -رق - - -ي اÙاذي ÿط السض - - -ك - - -ة
ا◊دي -دي -ة ب -واد ال -فضض-ة ل-ق-يت اسض-ت-ي-اء
وغضضب السض -ك -ان ومسض-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق
الوطني رقم 4اŸقابل للمكان اŸسضمى
«ال -ق -ن -ط -رة ال -ك -ح -ل -ة» ب -ف -ع -ل ال-روائ-ح
ال -ك-ري-ه-ة اŸن-ب-ع-ث-ة م-ن ذات اŸف-رغ-ة.
وخشضية األمراضض وخطرها على البيئة
وصضحة السضكان حاولنا مرارا اإلتصضال
ب -رئ -يسض ال -ب -ل-دي-ة ع Èخ-ط-ه ال-ه-ات-ف-ي
وال -رسض -ال -ة ال-نصض-ي-ة ل-ك-ن-ه  ⁄ي-رد ع-ل-ى
م -ك -اŸت -ن -ا غ Òأان ن -ائ -ب -ه أاح -م-د راف-ع
أاطلعنا أان مصضالح البلدية لتلبية نداءات
السض-ك-ان ب-إازال-ة ه-ذه اŸن-اظ-ر اŸشض-ي-نة
اŸشضوهة للبيئة والتي تشضكل خطرا على
صض- -ح- -ة السض- -ك- -ان إان- -طÓ- -ق -ا م -ن ه -ذه
اŸف-رغ-ة ال-ف-وضض-وي-ة ،م-ع-تÈا ال-تخلصض
من هذه النفايات السضامة والتي تقدر

باألطنان مطلب لسضكان اŸنطقة وهذا
Ãشض -ارك -ة اإم -ك -ان -ي -ات ال-ب-ل-دي-ة وب-عضض
اŸؤوسضسض - - - - -ات واŸق- - - - -اول Úوب- - - - -عضض
اŸواطن Úوهو ما أاثارالسضكان حسضب
تصضريحاتهم اŸشضيدة بتلبية مطلبهم.
اأما فيما يتعلق Ãعاناة سضكان بقعة
كوان بخصضوصض الربط بالغاز اŸنز‹
الذي مازال يشضتكي منه هؤولء الذين
وجدوا Ãسضاكنهم ا◊الية منذ 1954
حسضب اأق -وال -ه -م ال -ن -اق -م -ة ع-ن ال-وضض-ع
خاصضة أان النبوب Áر بجانبهم يقول
ﬁدثونا.و‘ رد النائب أاحمد رافع أاكد
لنا هذا األخ Òاأن اŸشضروع مÈمج هذه
السضنة وسضيتم ربط هؤولء بالغاز اŸنز‹
عن قريب يشض Òذات النائب الذي يلقى
ث- -ن- -اء م- -ن سض- -ك- -ان ب -ل -دي -ة واد ال -فضض -ة
ومداشضرها.
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اشسراف :سسعيد بن عياد

لحد  ٢٩سسبتم ٢٠١٩ Èم اŸوافق لـ ﬁ ٢٩رم  ١٤٤١هـ العدد 18059
ا أ

أاسشعـ ـار النّفط تÎاجع
إا 61 ¤دولرا
للÈميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل

اÿب Òالهاشسمي صسياغ لـ «الشسعب»:

مكـافحة الفسشاد تتطلّب ال ّصشرامة ‘ تطبيق القانون
إارسساء اسسÎاتيجية تنموية واضسحة وا◊وكمة مفتاح التّطّور
كلمة العدد

اŸزايا تقابلها التزامات
ح- -م- -لت مشس- -اري- -ع ق -وان ÚاŸال -ي -ة
ط-ي-ل-ة السس-ن-وات اŸاضس-ي-ة ح-زم-ة م-ن
ال -ت -ح -ف-ي-زات اŸغ-ري-ة ،وسس-لسس-ل-ة م-ن
اŸزاي - - -ا اŸه ّ- - -م - - -ة وال - - -ع - - -دي- - -د م- - -ن
ال -تسس -ه -ي Ó-ت السس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ،ال-ت-ي
خ - -فضست م - -ن ال - -رسس - -وم ا÷ب - -ائ- -ي- -ة
وشسّ- -ج- -عت ع- -ل- -ى ت- -دّف -ق ال -ق -روضش،
وم- - -راف- - -ق- - -ة اŸؤوسّس - -سس - -ات الّصس - -غÒة
واŸت-وسّس-ط-ة ‘ ،إاط-ار تشس-ج-ي-ع اتسس-اع
منظومة النسسيج اŸؤوسسسساتي ،وبغية
ت-ن-وي-ع الق-تصس-اد ‘ ع-دة ق-ط-اع-ات،
فضسيلة بودريشش
ن -ذك -ر م -ن ب-ي-ن-ه-ا ع-ل-ى سس-ب-ي-ل اŸث-ال
الصس-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة والل-كÎون-ي-ة
والكهرومنزلية واŸيكانيكية ،و‘ ›ال اÿدمات وما إا ¤غÒ
ذلك ،لكن هل قطفت ثمار تلك اŸزايا وانعكسست آاثارها بشسكل
إاي-ج-اب-ي ع-ل-ى صس-ع-ي-د خ-ل-ق الÌوة واسس-ت-ح-داث ال-قيمة اŸضسافة
والرفع من سسقف النمو؟ Ÿاذا  ⁄يتم تقييم مدى فعالية عدة
إاج -راءات أاط-ل-قت ل-ل-ن-ه-وضش ب-ال-ت-ن-م-ي-ة ‘ ال-ق-ط-اع Úال-ع-م-وم-ي
واÿاصش؟
إاذا ي -ك -تسس -ي ال -ت -ق -ي -ي -م أاه -م-ي-ة ب-ال-غ-ة ب-ل ي-ن-ب-غ-ي أان ي-ح-ظ-ى
لجراءات،
لول-وي-ة ،ف-ال-وق-وف ع-ل-ى م-دى ت-ط-ب-ي-ق ﬂتلف ا إ
ب -ا أ
لخرى التي
التي يتضسمنها قانون اŸالية أاو ﬂتلف القوان Úا أ
ليجابي
تعنى باŸشسهد القتصسادي ،وفحصش انعكاسسات أاثرها ا إ
على اŸنظومة القتصسادية وعلى وتÒة التنمية بشسكل مباشسر
وغ Òم-ب-اشس-ر ،ب-ات أام-را ج-وه-ري-ا م-ن أاج-ل السس-ت-م-رار ‘ م-ن-حى
لّنه من شسأانه أان يضسمن
لداء القتصسادي ،و أ
تصساعدي ينعشش ا أ
فعالية ما يّتخذ من قرارات على أارضش الواقع ،لذا Áكن القول
أان مشس -روع ق-ان-ون اŸال-ي-ة ل-ع-ام  ٢٠٢٠ال-ذي تضسّ-م-ن ال-ع-ديد من
لعمال
لجراءات اŸهمة ،التي تصسب ‘ ›ال –سس Úمناخ ا أ
ا إ
وتشسجيع السستثمار ،من خÓل مراجعة القاعدة السستثمارية
 ٤٩ / 5١السسارية على السستثمارات اÿارجية ،والتي تخصش
لسسÎات -ي -ج -ي -ة ،ي -ح-ت-اج إا ¤م-راف-ق-ة
ف -ق -ط ال -ق -ط -اع -ات غ Òا إ
حقيقية ومتابعة مسستمرة ıتلف مشساريع الشسراكة من دون أاي
انقطاع ،لتسسليط الضسوء على إايجابيات القرارات القتصسادية
لموال
وŒاوز أاي أاخطاء أاو سسلبيات ،خاصسة ما تعلق بتحويل ا أ
بالعملة الصسعبة نحو اÿارج ،ونظام الفوترة وما إا ¤غ Òذلك.
وما يلفت النتباه ‘ مشسروع قانون اŸالية للعام اŸقبل ،الدعم
لول م-ن ن-وع-ه اıصسصش ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ال-ن-اشس-ئ-ة ال-ت-ي
اŸط -ل -ق وا أ
يسستحدثها الشسباب «سستارتاب» ،من خÓل إاعفائهم من ﬂتلف
لضسافة إا ¤تسسهيل وصسولهم
الرسسوم خاصسة ا÷بائية منها ،با إ
إا ¤العقار ،لكن كل هذه اŸزايا يجب أان تقابلها التزامات من
ط -رف الشس-ب-اب ا◊ام-ل ل-ل-مشس-اري-ع ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا اخ-ت-ي-ار اŸشس-اري-ع
ال -ن -اج -ع -ة ال-ت-ي ي-ح-ت-اج إال-ي-ه-ا الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ،لسس-ت-ح-داث
لسسواق
الÌوة وخلق القيمة اŸضسافة ،والتفك ‘ Òالتصسدير أ
خارجية.
والشسباب اŸسستثمر مطالب كذلك بالتسسي Òا÷يد والعناية
ب -الب -ت -ك -ار ،وال-ت-ف-ك Òال-دائ-م ‘ ت-ط-وي-ر اŸشس-روع الق-تصس-ادي،
لداء وطرح منتوج ذا جودة عالية ،بعيدا عن الغشش
وترقية ا أ
أاو الÈي -ك -ولج ،أام -ا إاذا ‚ح ‘ ال -وصس -ول إا ¤أاسس -واق خ -ارج -ي-ة،
يجب أان يدخر أامواله ‘ البنوك ا÷زائرية ،ويسستغلها ‘ توسسيع
مشس -روع -ه ،أاي ل ي -ح ّ-ول-ه-ا ل-ل-خ-ارج م-ن أاج-ل اق-ت-ن-اء ع-ق-ارات أاو
ن كل تسسهيÓت أاو مزايا
إايداعها ‘ بنوك أاجنبية .على خلفية أا ّ
ينبغي أان تقابلها التزامات حتى وإان كانت معنوية اŒاه الوطن،
وعنصسر الثقة ينبغي أان يتكّرسش من جديد ،وما أاحوجنا إاليه ‘
الوقت الراهن ‘ ا◊ياة القتصسادية.

بلميهوب:

توّفر األدلّة يسشمح باسشÎجاع
األموال اŸهّربة
معلم :

الشّشفافية ‘ منح اŸششاريع
ومراقبة التّحصشيل ال ّضشريبي
منتوج خدماتي ‘ قطاع الّتاأمينات

حلول للمهنّي ‘ ÚالفÓحة
و اŸسشتثمرين الششباب
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إÿب Òإلهاشصمي صصياغ لـ «إلشصعب»:

ع -ك -ف إل -ه -اشص -م-ي صص-ي-اغ ،إÿبÒ
إ’ق-تصص-ادي ب-ن-ظ-رت-ه إلدقيقة على
تشص- - -ري- - -ح إل- - -رإه - -ن إ’ق - -تصص - -ادي،
م -قÎح -ا ح -ل -و’ وإق -ع -ي -ة ل -ت -ج-اوز
إلظرف إلصصعب ،وبالتا‹ Œنب أإي
حالة إنسصدإد ،ويعتقد أإن مكافحة
إل-فسص-اد ت-ت-ط-لب صص-رإم-ة ‘ ت-ط-ب-ي-ق
إلÎسص -ان -ة إل -تشص -ري -ع -ي -ة ،ق -ائ  Ó-إن
^ هل توجد إمكانية ’سصÎجاع
ع-م-ل-ي-ة إسصÎج-اع إ أ
’م- - -وإل إŸن- - -ه- - -وب - -ة وإّÙول - -ة إ¤
’م-وإل إŸن-ه-وبة إ أ
ت
ص
س
ي
ل
،
ة
ي
ب
ن
ج
وإÙولة إ ¤بنوك أإ
إÿارج؟
سصهلة وتتطّلب جهدإ ووقتا وتكلفة
مالية .ورإهن صصياغ ،على إŸقدرإت
إلهامة ‘ قطاع إلسصياحة وإلزرإعة
وإÿدمات للنهوضض بالتنمية ،و⁄
ي -غ -ف -ل ‘ ح -دي -ث -ه أإه -م-ي-ة ت-ط-وي-ر
إلصصناعة إلبديلة للحد من فاتورة
إ’سصتÒإد .إلتفاصصيل ‘ هذإ إ◊وإر
إلذي أإجرته معه «إلشصعب».

الراهن ،وباإلضسافة إا ¤ذلك من الضسروري
ت- -ط- -وي- -ر ق- -ط -اع اÿدم -ات ،وك -ذا ال -ق -ط -اع
التكنولوجي إا ¤جانب عصسرنة قطاع التكوين
أاي ت- -ك -وي -ن اıتصس ‘ Úال -تسس -ي Òوك -ل م -ا
يتعلق بالشسوؤون الدارية ،وخÓصسة القول أان
ك -ل ه -ذه ال-ق-ط-اع-ات Áك-ن أان ت-ع-ط-ي دف-ع-ا
تنمويا كبÒا للمنظومة القتصسادية .لكن ل
ينبغي التخلي عن إارسساء اŸشساريع التنموية
واسس-ت-ح-داث مشس-اري-ع صس-ن-اع-ي-ة بديلة بهدف
ا◊د م - -ن السس - -تÒاد ،م - -ن خÓ- -ل –ق- -ي- -ق
الكتفاء الوطني سسواء ‘ األغذية أاو األدوية

حاورته :فضصيلة بودريشض
^ إلشصعب :ما هي إل ّسصبل إلفّعالة
من أإجل مكافحة إلفسصاد وإلّتخفيف
م- -ن آإث- -اره ع- -ل- -ى مسص- -ار إلّ- -ت- -ن -م -ي -ة
إ’قتصصادية؟

^^ اÿب Òال -ه -اشس -م-ي صس-ي-اغ :إاّن ف-ع-ال-ي-ة
مكافحة لن تتج ّسسد من دون تطبيق القوانÚ
بطريقة صسارمة ،ألّنه ‘ هذه ا◊الة فقط
Áكن القول أاّن شسأافة الفسساد سسوف تختفي،
ع -ل -م -ا أان ج -م -ي-ع اŸت-ع-ام-ل Úوال-ف-اع-ل‘ Ú
اŸشسهد القتصساديÁ ،كنهم اŸسساهمة ‘
ع-م-ل-ي-ة م-ك-اف-ح-ة ال-فسس-اد ن-ذك-ر م-ن ب-ي-ن-ه-م،
اŸن- -ظ- -وم -ة ال -ب -ن -ك -ي -ة إا ¤ج -انب ق -ط -اع -ي
ا÷مارك والضسرائب ،ألنه كل جهة لديها دور
ينبغي أان تلعبه ،حتى نتفادى أان يكون تهريب
ل-ل-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة أاو تضس-خ-ي-م ل-ل-ف-وات ،Òوكذا
ال -زي -ادة ‘ ح -ج-م-ه-ا وم-ا أاشس-ب-ه ب-ذلك ،وم-ن
الضس -روري ف -رضض ال -ك -ث Òم -ن الصس-رام-ة م-ن
طرف ا÷هات الرقابية التي تراقب النشساط

^^ بالطبع توجد امكانية لكن اŸسسأالة
ت- -ت- -طّ- -ل -ب ج -ه -دا ك -بÒا وﬂت ّصس  ‘ Ú-ه -ذا
اÛال ،ألنّ األم -وال اŸه ّ-رب -ة ّ” ت -ه -ري-ب-ه-ا
ب -اسس -م شس -رك -ات وأاسس -م -اء مسس -ت -ع -ارة ،وي-ع-ل-م
ا÷ميع أاّنها حّولت إا ¤عدة بلدان ،وÁكن أان
ت- -ك- -ون ق -د أان -ف -قت ‘ شس -راء ال -ذهب وع -دة
عقارات ‘ عدة بلدان ،لذا عملية ا◊صسول
على ﬂتلف التفاصسيل وتق ّصسي اŸعلومات،
ت-ع-د ع-م-ل-ي-ة صس-ع-ب-ة وحّسس-اسس-ة ،وب-ال-نظر إا¤
Œارب سس -اب -ق -ة ،ف -إاّن -ن-ا ع-ن-دم-ا ن-ق-ف ع-ل-ى

أاو األلبسسة وما إا ¤غ Òذلك.

و–ريات وتنّقل.

إ÷زإئر تفتقد إ ¤حوكمة
إقتصصادية وإلكفاءإت إ◊ل

^ ما هي إلقطاعات إلقادرة على
إرسصاء إلّنمو وخلق إلقيمة إŸضصافة،
وب -ال -ت -ا‹ Áك -ن إل ّ-ره -ان ع -ل -ي-ه-ا ‘
^ م -ا ه-ي م-قÎح-ات-ك-م لÓ-ن-ت-ق-ال
ت-ن-وي-ع إ’ق-تصص-اد إل-وط-ن-ي ‘ إلوقت
’م -ان وإل ّ-ت -ف ّ-رغ ل -ت -ن -م -ي -ة
إ ¤بّ- -ر إ أ
إ◊ا‹؟
^^ ت-وج-د ق-ط-اع-ات ع-دي-دة ع-ل-ى سس-ب-يل حقيقية؟
اŸثال‚ ،د قطاع السسياحة والزراعة ،حيث
ي -جب أان ي -و ¤ل -ه -ا اه -ت -م -ام أاك ‘ Èال -وقت

^^ ي -ن -ب -غ -ي ال -ع -م -ل Ãق-اي-يسض ق-اع-دي-ة،
ب- -ه- -دف إارسس- -اء ع- -ل- -ى أارضض ال- -واق -ع ت -ط -ور

إلدكتور عز إلدين معلم يؤوكد لـ «إلشصعب»:

اقتصسادي من خÓل تبني حوكمة جيدة ،ألّنه
ما ينقصض ا÷زائر ا◊وكمة القتصسادية ،أاي
اتخاذ ﬂتلف القرارات القتصسادية بشسفافية
ك -بÒة ،وم -ن -ح ال -ك -ف -اءات ك -ل ال-ف-رصض ل-ت-ب-وأا
م -ك -ان -ت -ه -م ‘ ال -تسس -ي Òوالب -ت-ك-ار ،وÃع-ن-ى
اŸسساهمة ‘ معركة النمو القتصسادي ،و
ت -ع -ت Èع -وام -ل ج -د م -ه -م-ة ،وب-اإلضس-اف-ة إا¤
ضس -رورة وضس -ع وت -ك -ريسض ع -ل -ى أارضض ال-واق-ع
إاسسÎاŒية تنموية واضسحة ،قبل ا◊ديث عن
Œسسيد أاي برنامج تنموي ،مث Óنتحدث عن
تطوير القطاع التكنولوجي ثم تطوير قطاع
ال- - -ط- - -اق- - -ة ،وب - -ع - -د ذلك
السس- -ي- -اح- -ة وال- -زراع -ة أاي
بشس- -ك- -ل ت- -دري- -ج -ي ،وم -ن
الضس -روري ال -ت -ع-وي-ل ع-ل-ى
ال - -ك - -ف- -اءات ال- -ت- -ي ت- -ع- -د
ال - -ع- -نصس- -ر اŸه- -م وال- -ذي
ي- - -ن - -ب - -غ - -ي أان ي - -ك - -ون ‘
الصسدارة.
وب - - - -اŸوازاة م- - - -ع ذلك
يجب ترقية ودعم العملة
ال -وط -ن -ي -ة ،ح-يث ل Áك-ن
طباعة النقود من دون أان
ي- -ك- -ون م- -ا ي- -ق- -اب- -ل- -ه م -ن
إان -ت -اج-ي-ة وق-ي-م-ة مضس-اف-ة
ل Ó-ق -تصس -اد ،وألن ال -ق-درة
الشس -رائ -ي -ة سس -وف ت-تضسّ-رر
وارتفاع ‘ نسسبة التضسخم،
أاي ع -م -ل -ي -ة ط -ب -ع ال-ن-ق-ود
ت- -ت- -طّ- -ل- -ب ال- -ق -درة ع -ل -ى
ت- -ع -ويضس -ه -ا أاو –وي -ل م -ا
ي- -ق- -اب- -ل- -ه- -ا إا ¤مشس- -اري- -ع
اŸنتجة والتي من شسأانها أان تسستحدث الÌوة
وتعوضض األموال اŸطبوعة ،وإاذا كان العكسض
سس -ت -ك -ون دي -ون تÎاك -م ع -ل -ى ع -ات-ق ال-دول-ة.
وا÷دي - -ر ب - -اإلشس- -ارة أان ت- -رق- -ي- -ة ال- -ع- -م- -ل- -ة
واسستحداث الÌوة عامÓن جوهريان لتجاوز
الظرف القتصسادي الصسعب .وأارجع الوضسعية
الق -تصس -ادي -ة الصس -ع-ب-ة ‘ ظ-ل ت-ب-اط-ؤو ال-ن-م-و
القتصسادي العاŸي ،إا ¤كون ا÷زائر تعتمد
على الصسادرات الطاقوية ،وهناك منافسسة
شسرسسة من طرف دول أاخرى منتجة للبÎول.

ألشّسفافية ‘ منح أŸشساريع وقانون Ÿرأقبة ألتّحصسيل أل ّضسريبي
فضصيلة ــ ب

يرى الدكتور معلم عز الدين ،أاسستاذ جامعي ،أان
مكافحة الفسساد اقتصساديا سسببها أان اŸشساريع  ⁄تكن
“نح بشسفافية ،وحسسب تقديره أان هذا ما أادى إا¤
توسسيع انتشسار شسأافة الفسساد ع Èكامل وليات الوطن،
‘ ظل إادراك ا÷ميع أان مبادرة مكافحة الفسساد ،أاكÌ
من ضسرورية ،مقÎحا من ب Úاآلليات اŸتاحة إارسساء
برنامج اسسÎاتيجي اسستعجا‹ إلعادة النظر ‘ كيفية
اسستفادة اŸؤوسسسسات من اŸشساريع.
شسّدد الدكتور معلم عز الدين ‘ تصسريح خصض به
«الشسعب» ،على ضسرورة تكريسض الشسفافية ‘ توزيع
اŸشساريع لتجسسيد مبدأا تكافؤو الفرصض ب ÚالناشسطÚ
القتصسادي ،Úوعلى خلفية أانه من ضسمن إاجما‹ 1

مليون مؤوسسسسة صسغÒة ومتوسسطة ،يسسجل ما ل يقل
ع -ن  35أال -ف م -ؤوسسسس -ة أاف -لسست ،وسس -بب ذلك أان -ه-ا ⁄
–ظى با◊وافز التي حظيت بها مؤوسسسسات أاخرى،
واغ -ت -ن -م األسس -ت -اذ م-ع-ل-م ال-ف-رصس-ة ل-ي-دع-و إا ¤أاه-م-ي-ة
التعجيل بإارسساء قانون Ÿراقبة التحصسيل الضسريبي،
وكذا ضسرورة مراقبة نشساط البنوك ‘ ما يتعلق Ãنح
القروضض و–ديد وجهة تدّفقها ،وقال أانه يجب أان
ت -خصسصض ال -ق-روضض ل-ل-مشس-اري-ع اŸن-ت-ج-ة ،ح-ت-ى ت-ك-ون
القطيعة مع اÙسسوبية ‘ السستفادة من التمويÓت
اŸالية البنكية.
وح -ول سس -ؤوال ي -ت -ع -ل -ق ب-ط-ري-ق-ة أاو آال-ي-ات اسسÎج-اع
األموال اŸنهوبة والعقارات ،أاوضسح الدكتور معلم أانه
‘ ظل وجود بطاقية وطنية للعقارÁ ،كن الوقوف على
ق -ائ -م -ة ك-ل م-ن اسس-ت-ف-اد م-ن ال-ع-ق-ار ،وال-ت-أاك-د إان ك-ان

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

توّفر أأ’دّلة يسسمح باسسÎجاع أأ’موأل أŸهّربة بسسرعة قياسسية

ضصرورة إرسصاء إسصÎإتيجية تنموية
وإضصحة وإ◊وكمة مفتاح إلّتطّور
القتصسادي ،أاي عندما يتم تسسجيل أاي –ويل
للعملة الصسعبة ،يتم اإلخطار بذلك وتقدË
كل اŸعلومات ،وÁكنهم اŸسساعدة ‘ فضسح
ك -ل م -ن يسس -اع -د ع-ل-ى ت-ه-ريب األم-وال ع-ل-ى
سسبيل اŸثال ،من خÓل إانشساء شسركات ‘
اÿارج بالتعاون مع اŸسستوردين ‘ ا÷زائر
أاي شسركات تابعة للمسستوردين نفسسهم.
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جمال بلميهوب إÿب ‘ ÒإŸناجمنت
و إلتّحليل إ’قتصصادي لـ «إلشصعب»:

مكـ ـ ـ ـافحـ ـ ـة ألفسساد تتط ـّلب
أل ّصسرأمـ ـة ‘ تطبيق ألقانون
Œارب ‘ كل من تونسض أاو ليبيا ،تب Úأان هذه
الدول  ⁄تتمّكن من اسسÎجاع األموال التي
هربت ،بل اسستعادت من جزء بسسيط منها،
وع -ل -ى خ -ل -ف -ي -ة أان ال -ع -م -ل ي -ت -ط-لب ج-ه-ودا
دبلوماسسية ،وباإلضسافة إا ¤جهود ﬂت ّصسÚ
‘ اŸالية وآاخرين ﬂتصس ÚوÁلكون Œربة
‘ إانشساء شسركات ‘ اÿارج ،وخÓصسة القول
أان اسسÎجاع األموال اŸنهوبة يتطلّب جهودا
م -تضس-اف-رة ،وف-وق ك-ل ذلك ال-ع-م-ل-ي-ة ت-ت-طّ-ل-ب
ب -دوره -ا رصس -د م -ي-زان-ي-ة م-ال-ي-ة ،ألّن ت-قّصس-ي
األخ- -ب- -ار ي- -ت- -ط ّ-ل -ب دون شسك ج -ه -د وسس -ف -ر
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الشسخصض اŸسستفيد قد خضسع للمعايÒ؟ وهل اسستغل
العقار للمشساريع اŸنتجة وقام باسستحداث مناصسب
الشسغل أام ل..؟ أاما بخصسوصض طريقة اسسÎجاع األموال
اŸن- -ه- -وب -ة واّÙول -ة إا ¤اÿارج ،ي -ع -ت -ق -د أان -ه ع -ل -ى
السس-ل-ط-ات ال-قضس-ائ-ي-ة ،ال-ت-ف-اه-م م-ع اŸت-ورط Úوم-نح
ضس- -م -ان -ات إاذا ّ” اسسÎج -اع رؤووسض األم -وال اŸه -رب -ة
للخارج ،على سسبيل اŸثال تخّفف لهم عقوبة السسجن.
وفيما يتعلق Ãصس ÒاŸؤوسسسسات التي يتوّرط
أاصسحابها ‘ قضسايا فسساد ،ذكر الدكتور ‘ سسياق
م--تصس--ل أاّن ا◊ك--وم--ة وضس-عت م-تصسّ-رف ÚإادارّيÚ-
لتسسي Òهذه اŸؤوسسسسات ،لكنه أاكد على ضسرورة
–دي---د اسسÎات---ي---ج--ي--ة ب--ع--ي--دة اŸدى واخ--ت--ي--ار
اŸؤوّه--ل Úل--ل--تسس--ي ،Òلضس--م--ان اسس-ت-م-رار ال-نشس-اط
وا◊فاظ على مناصسب الشسغل

إع-ت Èإÿب Òب-ل-م-ي-ه-وب أإّن ع-م-ل-ي-ة
’موإل إŸنهوبة صصعبة جدإ
إسصÎجاع إ أ
‘ إلوقت إ◊ا‹ ،و’ Áكن على ضصوء
Œارب ‘ ب- -ل- -دإن أإخ- -رى أإن ت- -ت- -ج -اوز
ع-م-ل-ي-ة إسص-ت-ع-ادت-ه-ا نسص-بة  15باŸائة،
و–ّدث عن ضصرورة إلتعجيل با◊ل
إلسص- -ي- -اسص -ي ح -ت -ى ’ ت -رت -ف -ع ت -ك -ل -ف -ة
’صصÓحات إلتي –تاجها إ÷زإئر ‘
إ إ
إŸرح -ل -ة إل -رإه -ن-ة وإŸق-ب-ل-ة ،م-ن أإج-ل
إلتفرغ إ ¤تنمية إقتصصادية ،و–ديد
رؤوي-ة وإق-ع-ي-ة ذك-ي-ة إل-ق-ط-اع-ات إلتي
ي -جب أإن ي -رك -ز ع -ل-ي-ه-ا ÿل-ق إل-ق-ي-م-ة
صصعيد إ’قتصصادي؟
إل ّ
إŸضصافة.
حاورته :فضصيلة بودريشض
@ إلشص - - -عب :ك - - -ي - - -ف تشصّ- - -خ- - -صص- - -ون
تدإعيات إلظّرف إلسصياسصي إلّرإهن؟
@@ إÿب Òإ’ق -تصص -ادي ب -ل -م-ي-ه-وب:

مازالت الفرصسة قائمة وÁكن العودة بسسرعة
إلنعاشض القتصساد الوطني ‘ ،ظل وجود نوافذ
متاحة لÓنطÓق منها نحو الفعالية القتصسادية،
ول يخفى أان الوضسعية صسعبة لكن لدينا القدرات
التي تسسمح باسستدراك التأاخر ،ويضساف إا ¤ذلك
احتياطي الصسرف الذي يسسمح بتغطية نفقات 3
سسنوات مقبلة ،لذا أابقى تفائ ،Óأاما بخصسوصض
مسسأالة إارسساء اإلصسÓحات يجب أاول معا÷ة
اŸسسأالة السسياسسية ،وبالتا‹ اإلسسراع ‘ إايجاد
حل للمشسكلة السسياسسية ،من أاجل إاطÓق فيما
بعد إاصسÓحات اقتصسادية حقيقية ،على خلفية
إاطÓق اإلصسÓحات القتصسادية يتطلب إاجراء
النتخابات وتعي Úحكومة جديدة ،إا ¤جانب
إايÓء أاهمية بالكفاءات واŸصسداقية ،ول يخفى
أان ك -ل ي -وم Áر ي -ع -د ت -ك -ل -ف -ة إاضس-اف-ي-ة إلج-راء
اإلصسÓ- -ح -ات ،وصس -ار م -ن الضس -روري ال -ت -ح -ل -ي
با◊كمة وŒند ا÷ميع ◊ل األزمة السسياسسية،
وب -ع-د  3أاو  6أاشس -ه -ر ي -ت-م إارسس-اء إاصسÓ-ح-ات
اق- - -تصس- - -ادي- - -ة ،ي - -جب ان - -خ - -راط ا÷م - -ي - -ع ‘
اإلصسÓحات Ãا فيها السسلطات العمومية.

@ ما إنعكاسصات إ◊رإك إلشّصعبي على

إ

رإت
صصد

@@ من الصسعب –ديد تكلفة مالية للحراك
الشسعبي الذي انطلق شسهر فيفري اŸاضسي ،على
خلفية أاّنه ليسض لديه تأاث Òكب Òومباشسر على
سسÒورة القتصساد الوطني ،وألنّ ا◊راك يسسجّل
يوم ا÷معة ،على اعتبار أاّنه يوم عطلة ول توجد
غيابات ‘ الشسركات واإلدارات ،و ⁄تكن خسسائر
مادية أاي  ⁄تطل أاي عملية تخريب التجهيزات
العمومية ،و ⁄يسسجل تدم Òأاو سسرقة Ÿمتلكات
الدولة ،أاي التكلفة سسياسسية أاك Ìمنها مالية،
واقتصساديا Áكن القول انه  ⁄تتعطل ا◊ركة
القتصسادية و ⁄تقطع الطرقات ،فقط كان شسبه
ركود وجمود  ⁄يÎك ،حيث  ⁄تأاخذ بعضض
القرارات إلعطاء ديناميكية.

@ ه-ل ﬁارب-ة إل-فسص-اد Ãك-ان-ي-زمات
ناجعة و‘ زمن قياسصي متاحة إليوم؟

@@ أاكيد أاّن جهاز العدالة يحتاج إا ¤ملفات
وحنكة وحكمة Ÿعا÷ة ملفات الفسساد ،ويتطلب
األمر مّتسسع من وقت ،من دون تسسرع ‘ أاخذ
القرارات ا÷نائية ،وألّن ﬁاربة الفسساد عملية
أاسساسسية وهامة وح ّسساسسة ،يجب أاخذ كل الوقت
الÓزم ألن اŸيكانيزمات أاي القوان Úمتوفرة،
والتحقيق اŸعمق والدقيق ضسروري ،وكذا توفر
األدلة والÈاه Úالدامغة أامر حتمي ل مفر منه.

@ ب -رأإيك..م -ا ه -ي إ◊ل-ول إŸت-وّف-رة
” نهبه من أإموإل؟
’سصتعادة ما ّ

@@ ل أاب- -ال -غ إاذا ق -لت أاّن ع -م -ل -ي -ة اسسÎج -اع
األموال اŸهربة إا ¤اÿارج صسعبة جدا ،وعكسض

م- -ا ي- -ق- -ال ه- -ن -ا وه -ن -اك ،ألن نسس -ب -ة
اسسÎجاع األموال اŸنهوبة تÎاوح ما
ب 10 Úو 15باŸائة ،وألن البنوك ‘
الدول األجنبية دون شسك– ،رصض أان
تبقى تلك األموال مودعة لديها حتى
تسستفيد منها ،ومن حيث اإلجراءات
إان ه- -ذه ال- -دول ال- -ت- -ي ح ّ-ولت إال -ي -ه -ا
األموال تقريبا كلّها –Îم القانون،
وكل من له أاموال تعت Èأاّنها أاموال
ملكية خاصسة وتدافع عن زبائنها ،أاي
تطلب أان تÈهن أان اŸتهم سسرقها،
واألم- - -ر ي- - -ت- - -ط- - -لب وج- - -ود وث - -ائ - -ق
والسس- -ت- -ع- -ان- -ة Ãح- -ام ّ-ي  Ú-وال -ق -ي -ام
بإاجراءات طويلة وعويصسة ،ويتطلب
األم -ر ت -ك -ل -ف -ة م -ادي -ة ،ل -ك-ن ‘ ب-عضض ا◊الت
عندما تتوفر األدلة تسسÎجع األموال اŸنهوبة
واŸهّربة بسسرعة ،لكن ‘ التجارب اŸوجودة ‘
العا ‘ ⁄اسسÎداد األموال اŸهربة يÎاوح األمل
‘ اسسÎجاعها نسسبة تÎاوح ما ب 10 Úو15
باŸائة فقط.

@ ‘ ظ - -ل ه - -ذإ إل- -وإق- -ع ،ه- -ل Áك- -ن
إل- -ع- -ودة ب- -اŒاه م- -ن -ح -ى تصص -اع -دي ‘
تسصريع وتÒة إلنمو؟

@@ ل أاخ- -ف- -ي ع- -ل- -يك ع -ل -ى اŸدى ال -قصسÒ
يصس- -عب ا◊ديث ع- -ن ق- -ط- -اع واح -د Áك -ن -ه أان
ي-ن-هضض ب-الق-تصس-اد ال-وط-ن-ي ،م-ث Ó-ق-ط-اع البناء
وال‚از واألشس -غ -ال ال -ع-م-وم-ي-ة ي-وج-د ‘ وضس-ع
صسعب بسسبب إافÓسض بعضض الشسركات ،إا ¤جانب
أاّن هناك قطاعات أاخرى تعا Êخاصسة ما تعلق
ب -ت -لك ال -ت -ي ت -ق -وم ب -اسس -تÒاد اŸواد وتسس -ت -ورد
التجهيزات من بينها اللكÎومنزلية ،لكن يجب
اÙافظة على ﬂتلف القطاعات اŸوجودة
ÓفÓسض ،وبالتا‹ إا ¤الختفاء
حتى ل تتعّرضض ل إ
وف-ق-د م-ن-اصسب الشس-غ-ل .أاع-ت-ق-د ضس-رورة ح-ماية
اŸؤوسسسس - -ات ح - -ت - -ى تسس - -ت - -م- -ر ،وال- -ت- -ف- -ك‘ Ò
اŸؤوسسسس -ات ال -ت -ي Áك -ن أان ت-ك-ون ‘ ال-ط-ل-ي-ع-ة
واŸقدمة من خÓل تسسط Òسسياسسات دقيقة.
وخÓصسة القول أاّننا ‘ حاجة إا ¤التعجيل بحل
سس-ي-اسس-ي ق-ريب ،وب-ع-د ذلك اخ-ت-ي-ار ال-ق-طاعات
الق -تصس -ادي -ة ال -ت -ي ن -ع ّ-ول ع -ل-ي-ه-ا ‘ الّ-ن-ه-وضض
بالتنمية هل الصسناعة الغذائية أام اللكÎونية أام
اŸيكانيكية؟

أأسسعار ألّنفط تÎأجع
إأ 61 ¤دو’رأ للÈميل
ت -ك ّ-ب-دت أإسص-ع-ار إلّ-ن-ف-ط خسص-ارة ﬁسص-وسص-ة ،ب-ع-د أإن
ت- - -رإج- - -عت إ ¤ح- - -دود  61دو’رإ ل -لÈم -ي -ل ،ب -ف-ع-ل
إل -ت -ذب -ذب إل -ذي ط -ال -ه -ا ب -ع -د إل -ق-ف-زة إل-ك-بÒة إل-ت-ي
ح ّ-ق -ق -ت -ه -ا ع-قب إل-ه-ج-وم-ات إل-ت-ي إسص-ت-ه-دفت م-نشص-آات
«أإرإمكو» إلسصعودية ،أإي بعد أإن بلغت سصقف  71دو’رإ
للÈميل ،جاء هذإ إ’نخفاضض إلسصريع بفعل توإصصل
إıاوف م -ن ت -ب -اط -ؤو إ’ق-تصص-اد إل-ع-اŸي ،وك-ذإ إل-ت-ع-ا‘
’ن -ت -اج إل -ن -ف -ط
إلسص- -ري- -ع وإل- -ذي  ⁄ي- -ك -ن م -ن -ت -ظ -رإ إ
إلسصعودي.
يّÎقب اŸنتجون واŸسستثمرون باهتمام ،التذبذب الكب Òالذي
تشسهده أاسسعار النفط ،ما Áنع ويصسعب من مهمة توّقع على ما
سسوف تسستقر عليه األسسعار ،على األقل إا ¤غاية شسهر ديسسمÈ
اŸقبل ،اŸوعد القادم لجتماع دول منظمة الدول اŸصسدرة
للنفط «اأوبك» ،رفقة شسركائها من الدول اŸنتجة اŸسستقلة بقيادة
روسسيا .ويرى بعضض اÈÿاء اأن اأسسعار برميل البÎول ‘ منحى
ت -ن -از‹ مسس -ت -م -ر ،بسس -بب ان-ع-ك-اسس-ات ان-خ-ف-اضض أارب-اح الشس-رك-ات
الصسناعية ‘ الصس ‘ Úشسهر اأوت اŸاضسي ،ما ضساعف من ﬂاوف
تباطؤو ثا Êاأك Èاقتصساد ‘ العا.⁄
يذكر أاّن العقود اآلجلة ÿام القياسض العاŸي برنت ،تراجعت
بنحو  77سسنتا أاو ما يعادل نسسبة  1.26باŸائة ،مقارنة Ãسستوى
اإلغÓق السسابق حيث اسستقرت ‘ حدود  61.97دولرا للÈميل.
ب -ي -ن -م-ا ان-خ-فضست ال-ع-ق-ود اآلج-ل-ة ÿام غ-رب ت-كسس-اسض ال-وسس-ي-ط
األمريكي بحوا‹  23سسنتا أاو ما يعادل نسسبة  0.4باŸائة ،وبلغت
األسسعار  56.18دولرا للÈميل.
فع Óالعودة السسريعة إلنتاج النفط ‘ السسعودية أاك Èمصسدر
للخام ‘ العا ‘ ،⁄ظرف زمني قياسسي ،أاي بعد أاقل من أاسسبوعÚ
ع-ل-ى ال-ه-ج-م-ات ‘  14سس -ب -ت-م Èتسسّ-ب-بت ‘ ه-ذه اÿسس-ارة ال-ت-ي
تكّبدتها األسسعار ،وباŸوازاة مع ذلك ،باتت األسسعار تسس Òنحو
النخفاضض بسسبب ما وصسف بالضسغوط التي تشسهدها ،بعد الزيادة
اŸفاجئة ‘ ﬂزونات النفط األمريكي ،والتي تقدر بحوا‹ 2.4
مليون برميل منذ األسسبوع اŸاضسي ،والتخوف األك Èيكمن ‘ أان
اıزونات األمريكية مرشسحة لÓرتفاع خÓل األسسابيع اŸقبلة،
وهذا من شسأانه اأن يجعل األسسعار ليسست ‘ مأامن على اإلطÓق.

ف .بودريشض

منتوج خدماتي ‘ ›لة إلتّأامينات «’سصورنسض»

حلول للمهنيّ ‘ ÚألفÓحة و أŸسستثمرين ألشسباب

فضصيلة بودريشض
سسلّط العدد األخ Òمن ›لة التأامينات «لسسورونسض» ،الضسوء على
مسس-ت-جّ-دات ال-وضس-ع السس-ي-اسس-ي والج-ت-م-اع-ي والق-تصس-ادي ‘ ا÷زائر،
ورّكزت كثÒا على تطورات األحداث السسياسسية الراهنة وآاثارها ،خاصسة
ع -ل -ى صس -ع-ي-د أاداء شس-رك-ات وسس-وق ال-ت-أام-ي-ن-ات ،ال-ت-ي ب-دون شسك ت-أاّث-رت
بالوضسعيت Úالسسياسسية والقتصسادية ‘ ،ظل تسسجيل نشساط شسبكة معتÈة
ل يقل عددها عن  4500وكالة تأام ‘ Úا÷زائر ،تطرح منتوجا خدماتيا
فرضض خÓل السسنوات األخÒة منافسسة ﬁسسوسسة .وكشسفت اÛلة أان
جل ‰وا ﬁسسوسسا ل يقل عن  7.1باŸائة ‘ عام
سسوق التأامينات سس ّ
.2019
كعادتها صسدرت ›لة «لسسورنسض» باللغة الفرنسسية ‘ حلّة أانيقة،
وجاءت ثرّية باŸعلومة الدقيقة عن سسوق التأامينات ،خاصسة ‘ ظل
ال -ظ -رف Úالسس -ي-اسس-ي والق-تصس-ادي السس-ت-ث-ن-ائ-ي ،Úم-عÎف-ة ب-أان ال-وضس-ع
السسياسسي الراهن خÓل األشسهر األخÒة ،أاّثر بشسكل مباشسر على نشساط
ب -عضض شس -رك -ات ال -ت -أام -ي -ن-ات ع-ل-ى ج-م-ي-ع األصس-ع-دة ،م-تسس-ائ-ل-ة ‘ أاح-د
اŸواضسيع إان كان فع Óبسسبب تطورات اŸشسهد السسياسسي سستكون هناك
أازمة جديدة ‘ قطاع التأامينات؟ القطاع الذي كان يتطلع دوما نحو
–قيق اŸزيد من النمو ،وطرح خدمات تنافسسية جديدة تواكب التطور

التكنولوجي.
وب - - - -اŸوازاة م - - - -ع
ذلك ،هناك من يرى
م- -ن اŸت- -ع- -ام- -ل‘ Ú
ال -ق -ط -اع أان ﬂت -ل-ف
اıاط-ر السس-ي-اسس-ية،
دائ- -م- -ا ت- -ؤوخ- -ذ ب -عÚ
العتبار ‘ ضسمانات
الشس -رك-ات ال-ن-اشس-ط-ة،
م - - -رسس  Ó- - -رسس- - -ائ- - -ل
م -ط -م -ئ -ن -ة ل -ل -زب -ائ-ن
واŸسس - -ت - -خ - -دم‘ Ú
ال- -ق- -ط- -اع ع- -ل -ى ح -د
سسواء ،وبذات النظرة
ال-ت-ف-اؤول-ي-ة ه-ن-اك م-ن
اŸت-ع-ام-ل Úال-ف-اعلÚ
‘ ق-ط-اع ال-ت-أام-ينات،
من يعتقد أان القطاع
لن يتأاثر باألزمة السسياسسية ،كونه يرتقب أان اŸؤوسسسسات اŸالية سسوف
تلعب دورا أاسساسسيا ‘ “ويل القتصساد الوطني ،وبالتا‹ خلق الÌوة

وامتصساصض البطالة ،لكن ‘ وقت ينظر فيه بعضض مسسيّري الشسركات
الناشسطة ‘ سسوق التأامينات إا ¤اأن بعضض اıاطر ،صسارت ﬁتمل
حدوثها كثÒا بعد انطÓق ا◊راك شسهر فيفري اŸاضسي .و‘ نفسض
السسياق يوجد طرح آاخر يتمثل ‘ اأن الراهن القتصسادي والجتماعي
صسار حتميا ،ويجب التعامل معه بالنظر إا ¤طبيعته.
ويجري ا◊ديث باعÎاف بعضض مسسؤوو‹ قطاع التأامينات عن تسسجيل
تباطؤو حقيقي لنشساط الـتأامينات ،والذي صسار أامرا واقعيا خاصسة بالنسسبة
إلن -ت -اج وأاداء ب -عضض الشس -رك -ات .وي-ت-وق-ع اÿب Òالق-تصس-ادي ع-ب-د ا◊ق
لعمÒي ‘ حوار للمجلة ،اأن يشسهد قطاع التأامينات انخفاضسا ‘ األداء
بسسبب ا◊راك ‘ عدة منتوجات خدماتية ،مثل التأام Úعن السسفر
والسس-ك-ن ،وك-ذا ﬂت-ل-ف ال-ت-أام-ي-ن-ات غ Òاإلل-زام-ي-ة ب-ع-كسض ال-ت-أام Úع-ن
السس -ي -ارات ،وق ّ-درت اÛل -ة ح -ج -م شس -ب -ك -ة وك-الت الـت-أام ‘ Úالسس-وق
الوطنية بنحو  4500وكالة .وتشس Òآاخر الأرقام التي كشسفت عنها اÛلة
إا ¤ارتفاع ‘ أاداء سسوق التأامينات ،وبالتا‹ ارتفاع ‰وها بنسسبة 7.1
باŸائة ‘ عام  .2019بينما جديد الشسركة الوطنية للتأامينات فإاّنها
طرحت حلول جديدة للمهني› ‘ Úال الفÓحة ،وأاثارت عدة مواضسيع
تهم عدة زبائن من ﬂتلف القطاعات ،من بينها تطوير نظام التأامينات
عن الكوارث للفÓح ،Úوكذا مرافقة شسركات التأام Úللشسباب اŸسستثمر،
واإبرام شسركات التأام Úلتفاقيات شسراكة مع الشّسركات الفرنسسية.

األحد ٢٩أاكتوبر  ٢٠١٧م
الموافق لـ ٢٩محرم  ١٤٣٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تفتح «الشصعب» «فوانيسس» صصرحا ضصمن صصفحتها الثقافية كل يوم أاحد لنشصر
إابداعاتكم ومسصاهماتكم ‘ ﬂتلف األجناسس الثقافية شصعر ،قصصة ورواية ،
راسصلونا على الÈيد اللكÎو:Ê
pageculture2012@yahoo.fr
على أان تكون اإلسصهامات غ Òمطولة حتى نتيح الفرصصة للجميع.

وجـ ـ ـ ـع آاخـ ـ ـ ـر

قصصة قصصÒة

بقلمﬁ :مد الكامل بن زيد

ق--ل--ن--ا ف--ي--م--ا مضص-ى ال-مÓ-ئ-ك-ة ل تسص-ك-ن
لرضض.
ا أ
لع---م--ى إال--ي--ه .ل--م
ه---ذا ال---ذي ن---ظ---را ا أ
يسص-ت-أاذن أاح-دا..أات-ى م-ن خ-ل-ف الجدار
ملثّما ،عيناه الجاحظتان تشصع شصررا ل

شصعر

ص

أاحمد دحمان صصبايحية
لسصت على خطاهم
لّني ل أاسصير على خطاهم
أ
ومطلقا...
ل أانشصد بداخلي مبتغاهم
تلمحهم...
عنّي يتغامزون...
لقتل نجاحي يتكالبون
لقهر عزيمتي تراهم...
يخ ّ
ططون...
يتوّعدون...
يهّددون...
ثم بوضصوح تبصصرهم...
سصجناء...
تقيدهم نزواتهم...
لّني ل أاسصير على خطاهم
أ
أارفضض أان أاك- - -ون صص - -دي - -ق - -ا
إاليهم
بل أامقتهم...
إاّنهم يسصرقون المال...
ينهبون...
أاهؤولء هم الرجال؟
لبطال؟
أاهكذا يكون بيننا ا أ
من التاريخ سصيذكرهم..
لجيال
من سصتحتفي بهم ا أ

يقهر ،خطاه المغضصوب عليها تتحرك
ك--م--ا ت--ت--ح--رك ال--ح-ي-ة ال-رق-ط-اء ،ي-داه
لفئدة هزا عنيفا.
الغليظتان تهز ا أ
تسص--اق--طت سص--ع--ف ال--ن-خ-ي-ل ه-ل-ع-ا ح-ي-ن
لمحته قادما،
ل--م ي--ت--جّ--رأا أاح--د أان ي--ق--ف سص--دا م--ن-ي-ع-ا
أامامه ،لم يتجّرأا أاحد كي يسصأاله..كي
يثنيه:
 يا هذا..الليل ل زال طوي Óولم يحنرحيل المÓئكة بعد.
ال--عصص--اف--ي--ر ال--ن--اع-م-ة ك-انت ت-رق-د ف-ي
سصÓ---م ف---ي أاق---ف---اصص--ه--ا ال--ث--م--ان ،ك--انت
ت---رت---دي أاج---م---ل ال---مÓ---بسض ال--ب--يضص--اء
وك---انت أاح---ادي---ث---ه---ا ال---ط--ف--ول--ي--ة ه--ذا
الصص--ب--اح ،ع--ن الشص--مسض ال--ت--ي سص-تشص-رق
قريبا وتعيد للرمال بريقها ،عن الذين
ركبوا أامواج البحر وقاوموا بكل عزيمة
شص--ت--اء ه--ذا ال--ع--ام ،ع-ن ال-ذي-ن أاقسص-م-وا
ب--ال--ل-ه وج-م-ع-ت-ه ال-م-ب-ارك-ة أان الأب-واب
ال-ت-ي ظ-لت م-وصص-دة سص-ت-ف-تح ل محالة،
لشصجار المتجذرة التي أاينعت في
عن ا أ
هاته التربة الطينية.
لع--م--ى ل-م ي-ك-ن ي-دري ق-ب-ل أان ي-رق-د
ا أ
بسصÓم أان الذي نظر إاليه كان يسصتخف
ويضصحك في قرارة نفسصه عليه وعليهم
وعلينا..وأان آاخر آاية سصيقرأاها:
ي ذنب قتلت؟
 -بأا ّ

لسست على خطاهم

شصعر

غازي عبد العزيز عبدالرحمن  /سصورية
ن العبوِر
ى تنادي ُمُز َ
حُقولي الظمأاَ َ
ُ
ة جسص ٍ
على خارط ِ
د أاَْنَهَك ُ
ه النتظاُر
ك
ل بيراع َ
ِاصْصِه ْ
واْعتَصصْر بقيَة النبيذِ من شصفاِه القصصيدةِ
خu
لقاحي
ل ُلمى ا أ
ضص ْ
حuر ْ
ق شصوقٍ تَماهى
ك زناب َ
في صصَدى الصصمتِ
ٍ
َ
َ
ج -ذوُر أان -ف -اسِص -ي ع -ل -ى شص -ف -ا شص -ه -ق-ة م-ن
ع
القتِ Ó
عشصبي ووردي
سصهلي ونجدي
ب ال Óعودِة
ظميئُة ُبْعد طََوْتهُ حقائ ُ
()2
ك
م بؤوسِصي بصصمتِ َ
ترسص ُ
تبه ُ
ك
ت ابتسصامتي بغياِب َ
ك
ح أاشصواقِي بانتظاِر قدوِم َ
تتأارج ُ
ي
وتهترىءُ مقلتَا َ
ف عن ذْر ِ
ف أانهاِرِه
من دمٍع لم يتعّلمِ الك s
ك
أ
لجِل َ

قصصيدة

ذكراك يا أابت

عباسص ثائر  /العراق

لنسصان،
كان لوحة ،ذلك ا إ
بعد أان قتلته الشصائعات،
لط- - - - -اره ،ع- - - - -ادت
ع- - - - -اد إ
الخرق،
ت -ل -م -ع وج -ه -ه ك ّ-ل -م -ا مّسص -ه
تراب!
ف- - - - -ي ظ- - - - -ل ال - - - -غ - - - -ب - - - -ار،
والشصائعات،
لحداث والتواريخ،
وا أ
ال- -ي- -ق- -ي- -ن ل ي- -ح -ف -ظ م -اء
وجهه،
لصصدائه أاثر.
ول يبقي أ
لم يصصل ،تأاخر قليًÓ؛
فّ
ضصل أان يمشصي ببطء؛
مّتكًئا على أاحÓمه؛
لحÓم :وصصف دقيق
ا أ

عبد القادر صصيد

سصيما الخشصوع على سصجادتي
عرق
وجبهتي بسصجود ال ّسصهو تحترق
وفي يدي سصبحة بالذكر نزهتها
أانفاسصها احتبسصت في الحلق
تختنق
وفوق رأاسصي كتاب الله يأاكله
صصبري على نوره حتى اشصتكى
الورق
ثÓثٌة بقيت في القلب حائرة
في حين داعب قلبي ال ّسصاذج
النزق
تأابّطت من خيال الشصر أاوردتي
مرآاة سصوء على موجاتها الغرق
تبكيك يا والدي في الفجر
تمتمة
ضصاء الفضصاء بها واعشصوشصب الفلق
تفديك أاهزوجة من طائر غرد
من فوق سصطح لنا بالبوح ينطلق
عين يراك بها مسصتعجبا دهشصا
من بصصمة النور في جنيبك
تأاتلق
وال ّسصمع منتبه للذكر يشصربه
والقمح مطّرح ما جاء يرتزق
ما اختار منزلنا طوعا ول طمعا
ول لعصصفورة ُيمحى بها القلق
وإانما اختاره لل ّسصّر يا أابت
سصر بقلبك نحو الله يندفق
هل غادر السصر هذا السصطح يا
أابت؟
ن السصر يسصترق
فما ظننت بأا ّ
ترى ُيطّوح بين الّناسض ينكرهم
فمن سصيسصكنه أاو من سصيعتلق

شَسَهق ـ ـ َـا ٌ
ت

()3
أاطلق ليراِعك العنان بين طsيات بوحي
وف s
ك أاسصَر ذكرَياِتي
ل بنوِرَها
ِاسْصَتِظ َ
ع ظَÓمها لقاِفيتي
ود ْ
ن قْلِبي
اطوِ حز َ
م لعنوان قصصيدتي الخضصراء
وابتسص ْ
لِتي
كا آ
ل حلم َ
خ u
يغفو على أاهداِب وسصادِتي
وتعsلم أان تحَيا بين لحظاِت ثرثرِتي
ح لِي بأان أاحtبك بصصمتِي
واسصم ْ
سصَتْفَنى المسصافا ُ
ت
ك
أ
ف موسصيقا الوصصولِ إالى قلِب َ
لعز َ
ك بشصهقةٍ
ليتني أاسصر ُ
ق نبضَص َ
ع
ج شصهقةِ النعنا ِ
بين أامشصا ِ
ف الوج ِ
من سصِ Ó
د
ض
من نشصوى المخاض ِ
من لsذِة ا أ
للمِ
تتوضصأاُ القوافي بمداِد الضصوءِ
لتولَد القصصيدُة
ل
م الصصورُة كما ا أ
فتبتسص ُ
لصص ُ
ض الضtصحى
شصذٌر من ومض ِ

قصصيدة

لحÓم..انفÓت الذات ويقظة الّروح
ا أ

صصفحٌة من سِصْفِر القمر
م هي أانتِ
تلك ُ
ء
أانوثٌة في عباءِة المسصا ِ
َوِرsقٌة في رحاب ِ
ة الضtصحى

قصصة قصصÒة
ّ

عبد القادر رالة

رافقت صصديقي إالى بيت
خ -ال -ه ف -ي ال -ري -ف ،وق-د
لك -ب -ر ي -رّب-ي
ك -ان اب -ن -ه ا أ
ك -ل -ب ً-ا سص-ل-وق-ي-ا .وق-د ك-ان
صصديقي معجبا بكلب ابن
خاله ودائم الحديث عنه
في بيته ،في المدرسصة أاو
في الشصارع فرغبني ذلك
رؤوية ذلك الكلب المطيع
ال - -ذي ي - -ه - -زم ال - -ذئ - -اب،
ال - -خ - -ن - -ازي- -ر وال- -ح- -ي- -ات
لذن
الخطيرة ،وطلبت ا إ
م- -ن وال -دي ف -واف -ق ب -ع -د
إالحاح طويل...
ل-م-ح-ن-ا ث-ع-لبا من بعيد،
ول- - -م ن- - -ك- - -ن ن - -دري أان - -ه
م- -ريضض ،ف- -ق- -ال صص- -احب
ال -ك -لب لصص -دي -ق -ي اذهب
أانت هناك وأانا أابقى هنا،

قصصة
قصصÒة

لما لم تنله اليقظة!
لم يصصل ،تأاّخر كثيًرا،
لنسصان الذي يتّخذ
ذلك ا إ
أاوهامه
بوصصلة لطرائق الحياة!
لم يصصل ،تأاخر كثيًرا،
لنسص - - -ان ال - - -ذي تسص- - -حب
ا إ
أاقدامه

ثعلب مّيت

وطلب مني أانا أان أاركضض
ن -ح -و ال -ث -ع -لب ،وان -ط -ل-ق
السصلوقي يسصبقني بعد أان
أام-ره صص-اح-ب-ه ،وان-ط-ل-قنا
حتى التقينا عند الثعلب
ف - -وج - -دن - -اه م - -ط - -روح- -ا
أارضص-ا...وشصرعت أاقهقه:
ـــ ث - -ع - -لب م- -يت ،ف- -غضصب

لخرين،
خطوات ا آ
ي- - -ع - -يشض ظ  Óً- -ت - -ب - -ي - -ح - -ه
لقدام،
ا أ
أاو ظً Óمرتهًنا بعمرِ النهار.
فقط ،حدق بما حولك؛
لح-زاَن أاط-ول
ت -ع -رف أان ا أ
عمًرا،
لفراح.
وأارسصخ جذًرا من ا أ
الفرُح :الكائن الذي يفضصح
لسصنان،
تسصوسض ا أ
الشص- - -يء ال- - -ذي ُي- - -ع- - -ط- - -ي
المÓمح
دّقة في الوضصوح،
الصص - - -ب - - -ي ال - - -ذي ي - - -ول - - -د
مصصادفة،
ويموت مصصادفة.
الفرح :ذلك الشصيء الذي
ل يشصيخ أابدًا.

صص-دي-ق-ي وق-ال ـــ أاتسص-خر
مّني! أاتسصخر منّا ،أاتسصخر
من كلب ابن خالي!
لم يقل ابن خاله شصيئا،
وح - - -اول صص- - -دي- - -ق- - -ي اأن
يقنعني بأان الثعلب مات
خ- -وف- -ا م- -ن سص -ل -وق -ي اب -ن
خاله ،فرفضصت أانا بقوة:
ـــ ال- -ث- -ع- -الب ل- -م- -ا تسص -م -ع
صصوت الكÓب تفر...
وحاول كل واحد منا أان
لخ -ر ب -ت -فسص-ي-ره
ي -ق -ن -ع ا آ
ل - -م - -وت ال - -ث- -ع- -لب ،وف- -ي
ال -ن -ه -اي -ة ح-ف-ر صص-دي-ق-ي
ح-ف-رة ودف-ن-ه ف-ي-ه-ا،غ-ير
أان ال - -ك - -لب اب- -ت- -ع- -د ول- -م
يشص -ارك -ن-ا ل ال-ن-ق-اشض ول
ال- -دف- -ن ،ف- -ق- -د ل- -م- -ح- -ن- -ا
شص-ع-وره ب-ال-م-ل-ل ل-ما وجد
الثعلب ميتًا.

نوسستا÷يا شساب ‘ الّثÓثÚ

بوبكر فضصيل  /اŸدية

في غرفة مظلمة وبعد اأن
اأوصصد الباب خلفه ،جلسض
ف-ري-د اأم-ام شص-اشص-ة ال-ت-لفاز
يشص-اه-د بشص-غ-ف م-ج-موعة
م -ن مسص -لسص Ó-ت ك-رت-ون-ي-ة
قديمة كان قد حّملها من
ال -نت :ت -ام -ا والأصص -دق -اء،
ال- -ك- -اب -ت -ن م -اج -د ،ه -زي -م
ال-رع-د ،سص-ن-ان ...واأخ-رى
ك -انت ت -ن -ت -ظ-ر دوره-ا ف-ي
ب-رن-ام-ج ال-مشص-اه-دة،كانت
مسصلسصÓت كرتون من زمن
ال -ط -ف -ول -ة ال -ب -ه -ي -ج ،ب-ع-د
ه- -ذه السص- -ن- -ي- -ن ال- -ط -وال،
ي -ع -ود ف-ري-د وه-و ي-ق-ت-رب
م -ن ال -ثÓ-ث-ي-ن م-ن ع-م-ره،
ي- -ع- -ود ل- -يسص- -ت- -دع -ي ت -لك
ال-ل-ح-ظ-ات الجميلة عندما
ك- -ان ط- -ف ،Ó- -اإن -ه -ا ت -م -ث -ل
بالنسصبة اإليه عالما بديعا
اح- - -تضص - -ن - -ه ف - -ي صص - -ب - -اه،
وع -ن-دم-ا ي-ج-لسض ل-يشص-اه-د
اأح - -داث - -ه - -ا وي - -نصصت اإل- -ى
اأغ- -ان- -ي ب -داي -ت -ه -ا تسص -حب
م -ع -ه -ا ذك-ري-ات اأخ-رى م-ن
ال- -زم- -ن ال- -ذه- -ب- -ي...اإن- -ه
ي -ت -ذك -ر م -ع -ه -ا ت -ف -اصص -ي-ل
كانت قد غابت في اأعماق
الذاكرة ،هي اأشصبه بلعبة
ال- -ك- -ل- -م -ات ال -م -تشص -اك -ل -ة،
ت - -ك - -ف - -ي ك - -ل - -م- -ة واح- -دة
ل- -ت- -ج- -ذب م- -ع- -ه -ا ك -ل -م -ات
اأخ- -رى تشص- -اك -ل -ه -ا ،ه -ك -ذا
ك -انت ال -ذك -ري-ات ت-ت-ت-اب-ع
ف -ي ذه -ن ف -ري -د ،يسص -ت-م-ع
ف -يسص -اف-ر ع-ب-ر ال-زم-ن اإل-ى
ل -ح-ظ-ات وم-واق-ف ع-اشص-ه-ا

ف- -ي ط -ف -ول -ت -ه ،ل -ت -ن -ه -م -ر
ع -ب -رات -ه ب -غ -زارة ،وك -ل-م-ا
خ -بت ن -ار ال -ح-ن-ي-ن ،األ-ق-ى
اإل- -ي- -ه- -ا ب- -اأغ- -ان- -ي ك- -رت -ون
اأخ -رى ،ل -م ي -ك-ن ي-ري-د اأن
ي- - - -ت- - - -وق- - - -ف ح- - - -زن- - - -ه اأو
اسص-ت-م-ت-اع-ه ،ل ح-دود هنا
ب-ي-ن-ه-م-ا ،الألم يصصبح عند
ف -ري -د ل -ذة يسص-ت-م-ت-ع ب-ه-ا،
وتعود الدموع مرة اأخرى
للجريان...
وه- - - -و ي- - - -ق- - - -ف ب- - - -ج- - - -وار
المدرسصة يراقب الأطفال
ب -ه -ي -ئ -ات -ه -م وم-ح-اف-ظ-ه-م،
يتذكر اأيامه فيها ويغمره
ال - -ح - -ن - -ي - -ن م - -رة اأخ - -رى،
ويسص- -اف -ر ع -ب -ره اإل -ى ذلك
الكوكب البعيد...
«ي- - -ا حسص - -راه ع - -ل - -ى ت - -لك
الأيام ،»...يخاطب فريد
ن - -فسص - -ه« :ون- -ح- -ن صص- -غ- -ار
نسص -ت -ع -ج -ل ال -ك-ب-ر ون-ب-ن-ي

اأح Ó-م -ا وردي -ة ،وع -ن-دم-ا
ن- - - - -ب- - - - -ل- - - - -غ ونصص - - - -ط - - - -دم
ب- - -ال - -واق - -ع...ن - -ح ّ- -ن اإل - -ى
ال- -ط- -ف- -ول- -ة م -ن ج -دي -د»،
ي -ت -ن-ه-د ث-م ي-حّ-دث ن-فسص-ه
من جديد« :يا لهذا البلد
ال - -ذي تسص - -ت - -ح - -ي- -ل ف- -ي- -ه
الحقوق اإلى اأحÓم صصعبة
المنال.»...
خ - -ي - -ب - -ات - -ه ال - -م - -ت- -ك- -ررة
وال -ب -ط -ال-ة ال-خ-ان-ق-ة اأّث-را
ف-ي-ه ت-اأث-ي-را م-ري-را ،كانت
رح Ó-ت-ه اإل-ى ذلك ال-ع-ال-م
ال- -ب- -دي- -ع اأشص- -ب- -ه ب- -رح- -ل -ة
اإكسص -وب -ي -ري ال -ت -ي ال-ت-ق-ى
ف-ي-ه-ا ب-اأم-ي-ره الصص-غير ،هو
ي - -اأب - -ى اأن ي - -ل - -عب ل - -ع- -ب- -ة
ال- -نسص- -ي -ان ال -ت -ي ي -ل -ع -ب -ه -ا
غ -ي-ره ،اإن-ه ي-م-ارسض ل-ع-ب-ة
اأخ - - - -رى ،وي - - - -ب- - - -دو اأن- - - -ه
سص -يسص -ت-م-ر ف-ي م-م-ارسص-ت-ه-ا
اإلى اأن...

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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دول أ÷وأر سشتلعب دورأ أأك ‘ Èمسشار ألتّسشوية

–ضس ـÒات جـ ـاّدة Ÿؤو“ ـر برلـ ـ Úح ـ ـول ليبي ـ ـا

ششرع أÛتمع ألدو‹ بششكل
جدي ‘ ألتحضشŸ Òوؤ“ر
برل ÚأŸنتظر خÓل أسشابيع
قادمة حول ألأزمة ألليبية،
فيما تتطلع دول أ÷وأر أإ¤
لعب دور أك Èلتقريب
موأقف ألفرقاء ،بينما يظل
وقف أإطÓق ألنار ألرهان
ألأك.È
أّكد وزير أÿارجية أإليطا‹ لويغي
دي مايو ،إأحرأز بعضس ألتقدم بشصأان
أ◊رب ‘ ل -ي -ب -ي-ا ،وق-ال إأّن-ه-ا «ل-يسصت
›رد ن - -زأع م - -دّم - -ر ،ول - -ك- -ن أيضص- -ا
ت -دّف -ق -ات ه-ج-رة ألشص-خ-اصس ي-ائسصÚ
يصصلون إأ ¤شصوأطئنا».
و ⁄يتحّدث دي مايو ‘ ،مقال نشصره
ع Èصص-ف-ح-ت-ه ع-ل-ى ف-يسص-ب-وك ،أمسس،
ب -ال -ت -فصص -ي -ل ع-ن أل-ت-ق-دم أÙرز ‘
أŸل -ف أل -ل-ي-ب-ي ،وذلك غ-دأة أج-ت-م-اع
وزأري حول ليبيا ،على هامشس أعمال
 ·ÓأŸت-ح-دة ‘
أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
نيويورك ،برئاسصة إأيطالية  -فرنسصية

مشصÎكة.
وأطلقت ألÎتيبات من نيويورك على
·Ó
هامشس أنعقاد أ÷معية ألعامة ل أ
أŸتحدة ،إليجاد مقاربة جديدة ،من
شصأانها تقريب وجهات نظر ألفرقاء
ألليبي.Ú
و‘ ألسص- -ي -اق ،أسص -ن -دت ل -دول أ÷وأر
أŸؤوث- -رة م -ه -م -ة م -رأق -ب -ة أي أت -ف -اق
يتمخضس عن مؤو“ر برل Úحول ليبيا،
أŸقرر أنعقاده ‘ شصهر أكتوبر‘ ،
وقت شص ّ-ددت أ÷زأئ -ر ع -ل -ى ضص-رورة
إأشصرأك ألليبي Úأنفسصهم ‘ أي مبادرة
سصياسصية ،وأيضصا ألبلدأن أÛاورة.
‘ أŸق -اب -ل ،أك -دت ج -ام -ع -ة أل -دول
أل- -ع- -رب -ي -ة وأل–اد أألوروب -ي ،ع -ل -ى
ضصرورة إأ‚اح أ÷هود أŸبذولة ◊ل
أألزم -ة أل -ل -ي -ب -ي -ة م -ن ق-ب-ل أÛت-م-ع
أل -دو‹ ب -ت -أاي -ي -د مسص -اع -ي أŸب -ع -وث
أأل‡ي بشص -أان ل -ي -ب-ي-ا ‘ إأع-ادة إأح-ي-اء
أŸسصار ألسصياسصي ،وألتوصصل إأ ¤وقف
إلطÓق ألنار ،خاصصة ‘ ظل ما ُيشصكله
أل -وضص -ع ‘ ل -ي-ب-ي-ا م-ن ﬂاط-ر ل-يسصت

ف-ق-ط ع-ل-ى ألسص-ك-ان أŸدن-ي ،Úول-ك-ن
على أألمن وألسصتقرأر ‘ أŸنطقة
بأاسصرها.
غارأت جوّية
قتل شصخصس وأصصيب ثÓثة آأخرون أثر
غ- -ارة ج- -وي- -ة ل- -طÒأن ق -وأت أل -ل -وأء
أŸتقاعد خليفة حف ،Îمسصاء أمسس
أألول ،ق-د أسص-ت-ه-دفت م-وق-ع-ا ل-ق-وأت
حكومة ألوفاق ‘ مدينة سصرت (450
كلم) شصرق ألعاصصمة ألليبية طرأبلسس.
وأوضصح أŸتحدث باسصم قوأت حكومة
ألوفاق ‘ سصرت طه حديد ،وفق وكالة
أنباء ألصص Úأ÷ديدة (شصينخوأ) ،أنّ
«أ◊صص- -ي- -ل -ة أألول -ي -ة ل -غ -ارأت ج -وي -ة
أسص-ت-ه-دفت م-وأق-ع أل-ق-وة ‘ م-ن-ط-ق-ة
أ÷ارف» ( 25كلم) غرب سصرت كانت
«قتي ÓوثÓثة جرحى».
وأّكد بأاّن «طÒأن أجنبي دأعم لقوأت
ح- -ف Îه- -و أŸسص -ؤوول ع -ن أل -قصص -ف،
خ-اصص-ة ع-قب ت-ب-ن-ي-ه ه-ج-مات ‡اثلة

تونسص

ال ـ ـ ـ ـ ـّدور الّث ـ ـ ـ ـ ـا Êللّرئاسسي ـ ـ ـ ـ ـات يـ ـ ـ ـ ـوم  13أاكتـ ـ ـ ـ ـ ـوبر

أعلنت ألهيئة ألعليا أŸسشتقلة
لÓنتخابات ‘ تونسص ،أمسص،
أإجرأء ألدور ألثا Êمن
ألنتخابات ألرئاسشية يوم 13
أكتوبر أŸقبل.
قال أنيسس أ÷ربوعي  -عضصوألهيئة
أل-ع-ل-ي-ا أŸسص-ت-ق-ل-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ‘ -
تصص-ري-ح ن-ق-ل-ت-ه وك-ال-ة «ت-ونسس إأفريقيا
Óنباء» ،أّنه «” –ديد يوم  13أكتوبر
لأ
أل- - -ق- - -ادم» إلج- - -رأء أل- - -دور أل- - -ث- - -اÊ

لÓنتخابات ألرئاسصية ألسصابقة آلوأنها.
وك -ان أل -دور أألول م -ن ألن -ت -خ -اب-ات
ألرئاسصية قد أجري يوم  15سصبتمÈ
أ◊ا‹ ،وأسصفر عن حصصول أŸرشصح
أŸسص-ت-ق-ل ق-يسس سص-ع-ي-د ع-ل-ى أŸرتبة
أألو ¤بنسصبة  18.4باŸئة ،وحصصول
أÎŸشصح نبيل ألقروي رئيسس حزب
«ق- -لب ت- -ونسس» ع -ل -ى أŸرك -ز أل -ث -اÊ
بـ 15.58باŸائة ،ومرورهما إأ ¤ألدور
ألثا.Ê

وكانت أÙكمة أإلدأرية بتونسس ،قد
أعلنت ‘ بيان أول أمسس أÿميسس،
عن ورود  5ملفات طعن بالسصتئناف
ضصد أألحكام ألصصادرة ‘ ألدور أألول،
ب- -خصص- -وصس ن- -ت- -ائ- -ج ألن- -ت- -خ- -اب- -ات
ألرئاسصية.
وبينت أنه ” تعي Úجلسصة مرأفعة
أم- -ام أ÷لسص- -ة أل- -ع- -ام- -ة أل -قضص -ائ -ي -ة
للمحكمة أإلدأرية للملفات أŸذكورة
أمسس ،ك -م -ا أن-ه سص-ي-ق-ع –دي-د ت-اري-خ

أل- -تصص- -ري- -ح ب- -األح- -ك- -ام ع -ن -د خ -ت -م
أŸرأفعات فيها ،على أل يتجاوز ذلك
‘ ك - - -ل أألح- - -وأل ي- - -وم  30سصبتمÈ
أ÷اري.
ي -ذك -ر أن أل -دوأئ -ر ألسص -ت -ئ -ن -اف-ي-ة
للمحكمة أإلدأرية كانت قررت يوم 23
سصبتم Èأ÷اري ،رفضس ألطعون ألسصتة
ألتي تقدم بها عدد من أÎŸشصحÚ
لÓنتخابات ألرئاسصية ‘ نتائج ألدور
أألول.

سشتششرع ‘ عملها نهاية أأكتوبر

جلسسة ‘ ›لسس األمن حول الّلجنة الّدسستورية ال ّسسورية

أأعلن أŸبعوث ألأمريكي
أÿاصص للششاأن ألسشوري
جيمسص جيفري ،أأن
›لسص ألأمن ألدو‹
سشيعقد يوم ألثنÚ
أŸقبل ،جلسشة سشيقدم
خÓلها أŸبعوث ألأ‡ي
لسشوريا غ Òبيدرسشن
أإحاطة بششاأن أللجنة
ألدسشتورية ألسشورية.
قال جيفري  ‘ -تصصريحات
صصحفية « :أعتقد أن أجتماعا
‘ ›لسس ألأم - - - - -ن أل- - - - -دو‹
سص- -ي- -ج- -ري ألث- -ن ÚأŸق- -ب- -ل،
وسص- -ي- -ل -ق -ي خ Ó-ل -ه أŸب -ع -وث
ألأ‡ي ج Òبيدرسصن كلمة».
وت -وّق -ع ج -ي -ف-ري ،أن ي-كشص-ف
بيدرسصن ‘ أ÷لسصة ،تفاصصيل
عمل أللجنة أŸكلفة بصصياغة
دسص -ت -ور سص -وري ج -دي -د أل -ت-ي
أعلن عن تشصكيلها ‘  23من
ألشصهر أ◊ا‹.
وسصبق أن قال وزير أÿارجية
ألسص- -وري ول -ي -د أŸع -ل -م أمسس
ألأول ،أإن أل- -ل- -ج- -ن- -ة سص- -ت -ب -د أ
أع -م -ال-ه-ا ‘  30م-ن أك-ت-وبر
أŸق- -ب- -ل ب- -ج- -ن- -ي- -ف ،م -ع -تÈأ

تشص-ك-ي-ل ه-ذه أل-ل-ج-نة «أإ‚ازأ
هاما» لشصعب بÓده.
وقال أŸعلم  -خÓل لقاء مع
ن- - -ظÒه أل- - -روسص - -ي ،سصÒغ - -ي
لفروف ،على هامشس أعمال
أ÷م - -ع - -ي - -ة أل - -ع- -ام- -ة لÓ- -أ·
أŸت-ح-دة ب-ن-ي-وي-ورك حسص-ب-م-ا
أب - -ل- -غ- -ن- -ي أŸب- -ع- -وث ألأ‡ي
أÿاصس ،غ Òبيدرسصون ،فاإن
أول جلسصة ﬂطط لها ‘ 30
أكتوبر» ،معتÈأ ذلك أإ‚ازأ
ه- - -ام- - -ا ل- - -لشص- - -عب ألسص - -وري،
و أضص -اف« :ل-ق-د ق-ط-ع-ن-ا ع-ل-ى
أن- -فسص- -ن- -ا أل -ت -ع -ه -د ب -ال -ع -م -ل
بجدية».
وق - - -ال ن- - -ق- - -يب أÙام‘ Ú
سص -وري -ا ن-زأر أسص-ك-ي-ف ،أإن-ه ل
ي -وج -د ح -ت -ى ألآن أي ج -دول
أع- - -م- - -ال أو أج- - -ن- - -دة ﬁددة
لتناقشصها أللجنة ألدسصتورية،
و أن ت- -لك أم- -ور سص- -ت- -ق- -رره- -ا
أل - -ل - -ج - -ن- -ة ‘ أج- -ت- -م- -اع- -ه- -ا
ألتحضصÒي.
و أ ض ص -ا ف أ س ص -ك -ي -ف أ ل -ذ ي و ر د
أسص - -م - -ه ‘ ق - -ائ- -م- -ة أعضص- -اء
أل-ل-ج-ن-ة أل-دسص-ت-وري-ة ألسص-ورية
أن ألج -ت -م-اع أŸق-ب-ل ل-ل-ج-ن-ة

سص -ي -اأخ -ذ ط -اب -ع -ا ت -ن-ظ-ي-م-ي-ا،
يبحث ‘ تنظيم برنامج عمل
حقيقي.
وح- -ول م- -ا سص- -ي- -ع- -رضس ع -ل -ى
أل- - -ل - -ج - -ن - -ة ،وم - -ا يÎدد ع - -ن
«دسص- -ت -ور ج -اه -ز» ،أو أف -ك -ار
ﬁددة ل- -ت- -ع- -دي- -ل أل -دسص -ت -ور
ألرأهن ،قال أسصكيف أإنه ل
م -ع -ل -وم -ات م -وؤك -دة ب-ع-د ع-ن
ذلك ،وهذأ سصتحدده أللجنة
‘ أج -ت -م -اع-ه-ا ،وسص-ت-ق-رر أي
صصيغ سصتبحثها سصوأء ألتعديل
أو أل- -ت- -غ- -ي Òأو ط- -رح أف- -ك -ار
أخ -رى ،ل -ك -ن -ه شص -دد ع -ل-ى أن
ذلك سص - -ي - -ت - -م وف - -ق صص- -ي- -غ- -ة
دسص - -ت - -وري - -ة ي - -نصس ع- -ل- -ي- -ه- -ا
أل- - - -دسص- - - -ت - - -ور أ◊ا‹ ،وه - - -و
«أسص- -ت- -ف- -ت -اء ألشص -عب أل -ذي ل
Áك- -ن أن ي- -ح -ي -ده أح -د لأن -ه
سصيد ألسصلطات».
و أضص -اف« :ن-ح-ن لسص-ن-ا قّصص -رأ
ل- -ت- -ف- -رضس ع- -ل -ي -ن -ا ألإرأدأت،
أودسصتور جاهز ،فهذأ نوع من
أل- -وصص- -اي- -ة ،ون -ح -ن ل ن -ق -ب -ل
ألن- - - -ت- - - -دأب» ،مشصÒأ أإ ¤أن
سص- -وري- -ا وم- -ن -ذ  1916بد أت
تصص -ن -ع دسص -اتÒه-ا ،و‘ 1920

وضصعت أول دسصتور لها.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-التطورأت ‘
شص- -م- -ال شص -رق سص -وري -ا ،ح -ذر
أŸع - -ل- -م م- -ن أن «أŸن- -ط- -ق- -ة
ألآم-ن-ة» أل-ت-ي ت-ق-ي-م-ه-ا ت-رك-ي-ا
وأل -ولي -ات أŸت -ح -دة ه -ن-اك،
سص- -ت -ك -ون «ع -ام  Ó-م -زع -زع -ا
لÓ- -سص -ت -ق -رأر» ،وق -ال« :أإّن -ه -ا
وصصفة لتفشصي ألفوضصى وعدم
ألسصتقرأر ‘ أŸنطقة».
من جانبه ،أشصار لفروف أإ¤
أن تشصكيل أللجنة ألدسصتورية
Áث- - -ل «خ- - -ط - -وة ه - -ام - -ة» ‘
أل-ع-م-ل-ي-ة ألسص-ي-اسص-ي-ة ألسص-ورية
لقت ت - -رح - -ي - -ب - -ا م- -ن ك- -اف- -ة
أ÷هات ،مضصيفا أن ألعمل ‘
ه - - -ذأ أŸسص - - -ار «ل ي - - -زأل ‘
بدأياته».
وكان ألرئيسس ألسصوري ،بشصار
ألأسص- -د ،ق- -د أّك - -د ،أل- -ثÓ- -ث -اء
أŸاضص- -ي ،أن ‚اح أل- -ل- -ج- -ن -ة
أل -دسص -ت -وري -ة ‘ أل-وصص-ول أإ¤
نتائج مفيدة مرهون بـ «عدم
تدخل ألأطرأف أÿارجية «،
مشصÒأ أ ¤أن تشص- - -ك- - -ي- - -ل - -ه - -ا
هو»ثمرة ألتنسصيق ب Úدمشصق
وطهرأن وموسصكو».

18059

ل‡ية
رأفعتا لصشالح ألقضشية با÷معية ألعامّة أ أ

جمايكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ولوسسوتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو تدّعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان
اسستق ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل ال ّصسحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء الغربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

أّكد رئيسص وزرأء
جمهورية جامايكا
أندريو أولنيسص‘ ،
خطابه أمام أ÷معية
ألعامة لÓأ· أŸتحدة،
أن بÓده تدعم جهود
ألأم Úألعام ألأ‡ي من
أجل ألتوصشل أإ ¤حل
لنزأع ألصشحرأء ألغربية
وفًقا لقرأرأت أŸنظمة
و›لسص ألأمن ذأت
ألصشلة.

أأليام أŸاضصية ‘ سصرت».
ويأاتي ألقصصف أ÷وي للمرة ألثالثة ‘
ألشصهر أ÷اري مسصتهدفا موأقع قوأت
حكومة ألوفاق ‘ سصرت.
وتسص -ي -ط -ر ع -ل -ى م-دي-ن-ة سص-رت «ق-وة
ح-م-اي-ة وت-أام Úسص-رت» أŸشص-ك-ل-ة م-ن
ق -وأت ع-م-ل-ي-ة «أل-ب-ن-ي-ان أŸرصص-وصس»
ألتابعة ◊كومة ألوفاق ،وألتي ‚حت
‘ –رير أŸدينة أŸعقل ألرئيسصي
Ÿا يسصمى تنظيم ألدولة أإلسصÓمية
(دأعشس) قبل نحو 3أعوأم.
وتشصن قوأت حف Îهجوما منذ مطلع
إأب- -ري- -ل أŸاضص- -ي ل- -لسص- -ي- -ط -رة ع -ل -ى
ط- -رأب- -لسس م- -ق- -ر ح- -ك- -وم -ة أل -وف -اق
أŸعÎف بها دوليا ألتي أعلنت من
جانبها إأطÓق عملية (بركان ألغضصب)
لصصد ألهجوم.
وتسصّببت أŸعارك منذ أندلعها ‘
م-ق-تل  1093شص-خصص-ا وإأصص-اب-ة ن-حو6
آألف آأخرين ،إأضصافة إأ ¤نزوح قرأبة
 120أل- - -ف شص - -خصس م - -ن م - -وأق - -ع
ألشصتباكات ،بحسصب أأل· أŸتحدة.

ألعدد
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أŸسص -وؤول أ÷ام -اي -ك -ي ذك-ر
‡ثلي ألبلدأن خÓل أشصغال
أل - -دورة ،أن م - -ي - -ث - -اق ألأ·
أŸت- -ح- -دة ُي- -ل- -زم أÛت -م -ع
أل - -دو‹ ب- -اإن- -ق- -اذ ألأج- -ي- -ال
ألقادمة من ويÓت أ◊رب
وألصص- -رأع- -ات م- -ن ج- -م- -ي- -ع
ألأنوأع ،وعليه فاإن جامايكا
ت -دع -م ج -ه -ود ألأم Úأل -ع-ام
وم -ب -ع -وث-ي-ه ألشص-خصص-ي Úأإ¤
ألصص -ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وسص-وري-ا
وم -ي -ا‰ار ،م-وؤك-دأ أن بÓ-ده
ت- -درك ح- -ج- -م وأسص- -ت- -م- -رأر
ألتوترأت ‘ ألشصرق ألأوسصط
وأإفريقيا أين يصصعب –قيق
ألسصÓم وألأمن.
و أضصاف أندريو أولنيسس« :ل
Áك -ن -ن -ا Œاه -ل أل -ن -زأع-ات
أŸسص -ت-م-رة ‘ ع-دة م-ن-اط-ق
م- -ن أل -ع -ا ،⁄ح -يث ي -وأصص -ل
م - -وظ - -ف - -وألأ· أŸت - -ح - -دة
ت -ق -د Ëج-ه-وده-م ‘ أإرسص-اء
ألأم -ن» ،مشص-ي-دأ ب-ج-ه-وده-م
أŸتفانية ،وألحÎأم لذكرى
أول - - -ئك أل - - -ذي- - -ن ق- - -دم- - -وأ
تضص- -ح -ي -ات ل -ت -ع -زي -ز أŸث -ل
أل - -ع - -ل- -ي- -ا ل- -لسصÓ- -م وألأم- -ن
ألدولي.Ú
م- - -ن ج- - -ه- - -ة أخ- - -رى أب - -رز

أŸتحدث ‘ خطابه خÓل
أ÷لسص-ة أل-ع-ام-ة أل-ث-ام-نة من
أشصغال ألدورة  74للجمعية
أل -ع-ام-ة لÓ-أ· أŸت-ح-دة ،أن
أفضص- -ل وسص- -ي- -ل- -ة Áك -ن م -ن
خÓ- - -ل- - -ه- - -ا ل- - -ل- - -دول دع- - -م
موأطنيها بشصكل أفضصل هي
ألعمل وألتنسصيق مع بعضصها
ألبعضس على أسصاسس ألصصدق
وألحÎأم أŸتبادل.
من جانبه ،دعا رئيسس وزرأء
‡ل- -ك- -ة ل- -يسص- -وت- -وت- -وم- -اسس
موتسصوأهاي تابان ،أإ ¤وضصع
حد ◊الة ألحتÓل وأإعÓن
ألسصتقÓل للصصحرأء ألغربية
أآخ -ر مسص -ت -ع -م -رة ‘ أل-ق-ارة
ألإفريقية.
وشصّدد تابان ‘ خطاب أمام
أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ع- -ام- -ة ل Ó-أ·
أŸت - -ح - -دة ،خ Ó- -ل ج- -لسص- -ة
م -ن-اقشص-ة أل-ب-ن-د أل-ث-ام-ن م-ن
أشصغال ألدورة  74للجمعية
ألعامة و أمام روؤسصاء ألبلدأن
وأ◊ك -وم-ات  193ألأطرأف
‘ أŸن- - -ظ- - -م- - -ة ،ع - -ل - -ى أن
أÛتمع ألدو‹ ل Áكنه أن
يقف مكتوف ألأيدي بينما
ت -ت -دخ -ل ب -عضس أل -ب -ل-دأن ‘
سصيادة دول أخرى أعضصاء ‘
ه -ذه أŸن -ظ -م -ة ،م -وؤك-دأ أن
ألشص-عب ألصص-ح-رأوي ي-ت-ط-ل-ع
م -ن -ذ سص -ن -وأت لÓ-سص-ت-قÓ-ل،
وه -و ح -ق يسص -ت-ح-ق-ه ك-ب-اق-ي
شصعوب ألعا.⁄
و أوضصح رئيسس وزرأء ‡لكة
ليسصوتو أنه من وأجب ألأ·
أŸت -ح -دة أن –م -ي سص -ي-ادة
ألدول ألأعضصاء فيها ،و“نع
حدوث أي تدخل ‘ شصوؤون
أل - -دول ألأخ- -رى ،وع Èع- -ن
رفضس بÓده باأن تظل هذه

أŸن - -ظ - -م- -ة غ ÒأŸب- -ال- -ي- -ة
Ãح - -ن - -ة شص- -عب ألصص- -ح- -رأء
أل -غ -رب -ي-ة أل-ذي ي-ن-اضص-ل م-ن
أجل حقه ‘ أ◊رية ،ولكن
دون جدوى ◊د ألآن.
ندوة بسشيدÊ

نّ-ظ-مت ج-ام-عة ألتكنولوجيا
بسصيد Êندوة حول ألقضصية
ألصص- -ح- -رأوي- -ة –ت ع -ن -وأن
«ألصص -ح -رأء أل-غ-رب-ي-ة  -أآخ-ر
مسص -ت -ع -م -رة ‘ أف -ري -ق -ي -ا -
أ÷وأنب أل- - - -ق - - -ان - - -ون - - -ي - - -ة
وألسص - -ي- -اسص- -ي- -ة وأل- -ب- -ي- -ئ- -ي- -ة
وألإنسصانية للنزأع».
وأف -ت-ت-حت أل-دك-ت-ورة ،سص-ارة
دأمب ،أل- - -ن - -دوة ب - -ك - -ل - -م - -ة
أوضص - -حت ف - -ي - -ه - -ا أ÷وأنب
ألقانونية للنزأع ،مركزة على
قرأر ﬁكمة ألعدل ألدولية
و أه - -م - -ي - -ت - -ه أل - -ق- -ان- -ون- -ي- -ة
وألتاريخية كاأحد أهم ألآرأء
ألسص- -تشص- -اري- -ة ‘ م- -وضص- -وع
تصص- -ف -ي -ة ألسص -ت -ع -م -ار وف -ق
مبادئ ألأ· أŸتحدة.
من جهتها ،قدمت ألدكتورة
رأن -دي أروي -ن ،أل -ت-ي أع-دت
م -وؤخ -رأ أط -روح -ة دك -ت -ورأه
ح- - - -ول م- - - -وضص - - -وع ألÌوأت
أل- -ط- -ب- -ي- -ع -ي -ة ألصص -ح -رأوي -ة
ودورها ‘ ألنزأعﬁ ،اضصرة
ح- - -ول ت- - -اري- - -خ أل- - -قضص - -ي - -ة
ألصصحرأوية و أهمية ألÌوأت
ألطبيعية ‘ ألتاأث Òعلى حل
ألنزأع.
كما تناولت ‘ ﬁاضصرتها
أÛهودأت ألتي قامت بها
ألدولة ألصصحرأوية من أجل
ح -م -اي -ة ألÌوأت أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة
ووضصع حد لنهبها.

لرهاب
بينما تسشعى أÿرطوم للخروج من قائمة أ إ

غـ ـ ـوتÒيسس يدع ـ ـو إا ¤دعـم التّجربة
الّدÁقراطي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ‘ السس ـ ـ ـ ـودان

قال رئيسص وزرأء
ألسشودأن عبد ألله
حمدوك ،إأّنه أجرى
ﬁادثات مفيدة مع
مسشؤوول ÚأمريكيÚ
ل·
أثناء وجوده با أ
أŸتحدة ،وعّبر عن أمله
‘ أن تتوصشل أÿرطوم
قريبا جدأ إأ ¤أتفاق
لرفع ألبÓد من قائمة
وأششنطن للدول ألرأعية
Óرهاب.
ل إ
ق -ال ح -م -دوك ل -لصص-ح-اف-يÚ
ع-قب ف-ع-ال-ي-ة ◊شص-د أل-دع-م
لبÓده« :أتاح لنا أÛيء أإ¤
·Ó
أ÷م- -ع- -ي- -ة أل- -ع- -ام -ة (ل  -أ
أŸتحدة) فرصصة هائلة للقاء
ق- - - -ادة ك- - - -ثÒي - - -ن ب - - -اإلدأرة
أألمÒك - - - -ي - - - -ة» .وأضص - - - -اف:
«أجرينا نقاشصا مفيدأ للغاية
بشص -أان قضص -ي-ة أإلدرأج ك-دول-ة
Óره -اب .ن -أام -ل أن
رأع -ي -ة ل  -إ
نتمكن قريبا جدأ من إأبرأم
أتفاق يسصمح برفع ألسصودأن
من ألقائمة».
وت -وّل -ى ح -م-دوك ،وه-وخ-بÒ
أق-تصص-ادي ،رئ-اسص-ة أ◊ك-وم-ة
ألن-ت-ق-ال-ي-ة ‘ أوت ،م-ت-ع-هدأ
ب- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق ألسص -ت -ق -رأر ‘
ألسص -ودأن وإأصصÓ-ح ألق-تصص-اد
أل -ذي تضص ّ-رر بسص -بب سص-ن-وأت
م- -ن أل -ع -ق -وب -ات أألمÒك -ي -ة،
وسص- -وء أإلدأرة خÓ- -ل ح- -ك- -م
ع- -م- -ر أل- -بشص Òأل- -ذي دأم 30
عاما.
غ Òأنّ ألسصودأن غ Òقادر

حتى أآلن على ألسصتفادة من
دع -م صص-ن-دوق أل-ن-ق-د أل-دو‹
وألبنك ألدو‹ ،نظرأ إلدرأج
أل-بÓ-د ع-ل-ى ق-ائ-م-ة ألوليات
أŸت- -ح- -دة ل- -ل -دول أل -رأع -ي -ة
Óرهاب.
ل إ
وقال حمدوك ،إأنّ «ألسصودأن
يدرك وجود –ديات كبÒة
ي-وأج-ه-ه-ا ،ل-كّ-ن-ن-ا وأثقون من
أن-ن-ا سص-ن-ت-م-ك-ن م-ن ت-خ-ط-يها
ب -تصص -م-ي-م أألم-ة ألسص-ودأن-ي-ة.
وكما –ّدثت خÓل مدأخلتي
‘ ألجتماع رفيع أŸسصتوى
وأقتبسصت مقولة زعيم جنوب
أف -ري -ق -ي -ا أل -رأح -ل ن -ي-لسص-ون
مندي :Óإأن كل شصيء يبقى ‘
حكم أŸسصتحيل إأ ¤أن يتم
–قيقه».
وعّبر حمدوك خÓل مؤو“ر
صص - -ح - -ا‘ قصص Òع - -ق- -ده ‘
نيويورك على هامشس لقاءأت
أ÷معية ألعامة ،عن أمتنان
بÓده للدعم ألذي لقيه من
عدد كب Òمن ألدول أألعضصاء
‘ أأل· أŸت - -ح- -دة ،وع- -ل- -ى
رأسصها دول أل–اد أألفريقي
أل- -ت -ي ع -ق -دت أج -ت -م -اع -ات
ب- - - - - - -الشصÎأك م- - - - - - -ع أأل·
أŸتحدة حول ألسصودأن.
مسشاع للتّخّلصص
لمريكية
من ألعقوبات أ أ
وÃا ي -خصس سص -ي -اسص -ة ب Ó-ده
أÿارج - -ي - -ة وب - -ال- -ت- -ح- -دي- -د
تصص-ري-ح-ات إأعÓ-م-ي-ة سصابقة

ل -وزي -رة خ -ارج -ي -ة ألسص-ودأن،
أسصماء ﬁمد عبد ألله ،عن
إأمكانية ألعÎأف بإاسصرأئيل
وإأق-ام-ة عÓ-ق-ات دب-لوماسصية
م- -ع- -ه- -ا ،وع- -ن م -دى أل -ت -زأم
حكومته بهذأ أŸوقف ،قال:
«سصÎت -ك -ز سص -ي-اسص-ة ألسص-ودأن
أÿارج -ي -ة وبشص -ك -ل رئ -يسص -ي
ع- - -ل- - -ى مصص- - -ال - -ح ألسص - -ودأن
أ◊يوية دون أن نتدخل ‘
ألشص -ؤوون أل -دأخ -ل -ي-ة ألي ب-ل-د
ون- -ل- -ت- -زم بسص -ي -ادة ألسص -ودأن،
وم- -وأق- -ف- -ن- -ا م -ن أي قضص -ي -ة
خ- -ارج- -ي- -ة ت- -ع- -ت- -م- -د ع- -ل- -ى
مصصا◊نا أول وثانيا وثالثا».
أم - -ا ع- -ن أزم- -ة أ◊دود م- -ع
ل- -ي- -ب- -ي- -ا ،ف- -ق- -ال« :سص- -ي -ك -ون
ألسص- -ودأن ب- -ل -د سص Ó-م وأم -ل،
وسص - - -ي - - -ؤودي ذلك إأ ¤ج - - -لب
أŸزي- - - - - -د م- - - - - -ن ألسص Ó- - - - -م
وألسص- - - -ت- - - -ق- - - -رأر ل - - -ل - - -دول
أÛاورة».
·Ó
وأشص- -ار أألم Úأل- -ع -ام ل  -أ
أŸت- -ح- -دة غ- -وتÒيسس إأ ¤أّن
م -ن وأجب أÛت -م-ع أل-دو‹
ع -م -ل ك -ل م -ا ب-وسص-ع-ه ل-دع-م
‚اح أل-ت-ج-رب-ة ألدÁقرأطية
‘ ألسصودأن .ودعا إأ ¤رفع
أسص- -م ألسص- -ودأن م- -ن ق- -ائ -م -ة
Óره -اب
أل- -دول أل- -رأع- -ي- -ة ل  -إ
ورف - -ع ك - -اف - -ة أل - -ع - -ق- -وب- -ات
ألق -تصص -ادي-ة ،ب-اإلضص-اف-ة إأ¤
ت -ع -ب -ئ-ة أل-دع-م أŸا‹ ل-دع-م
ألتنمية وأ◊فاظ على ألتقدم
ألسص -ي -اسص-ي أل-دي أ” إأح-رأزه
إأ ¤أآلن.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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شش ّ
ن هجوما عنيفا على إلّدÁقرإطّيÚ

ترامب يحششد معسشكره للّتصشّدي ◊ملة العزل
شش ّ
لمÒكي ،دونالد
ن إلرئيسس إ أ
ترإمب ،إŸهدد بالعزل ،هجوما
مضشادإ على إŸرششح إلدÁقرإطي
لرئاسشة إلوليات إŸتحدة،
جوبايدن ،معول ‘ ذلك على
حلفائه إ÷مهوري Úووسشائل
لعÓم إŸؤويدة له وحسشابه على
إ إ
«توي ،»Îعلى أإمل نقل مركز
إلهتمام منه إ ¤خصشمه.
«إان -ن -ا ‘ ح -رب» ،ت-خ-ت-زل ه-ذه ا÷م-ل-ة ال-ت-ي
قالها ترامب ‘ جلسسة خاصسة ،وضسع الرئيسس
البالغ من العمر  73عاما ،الذي يسستعد ÿؤضس
أاشسرسس معاركه حتى اآلن ،إاذ يؤاجه وسسط
حملته للفؤز بؤلية رئاسسية ثانية ،خطر عزله،
وفق آالية  ⁄يسسبق للكؤنغرسس أان اسستخدمها
‘ تاريخ الؤليات اŸتحدة سسؤى ضسد اثنÚ
من أاسسÓفه.
ودعا ترامب ا÷مهؤري ‘ Úتغريدة ﬁاها
لح -ق -ا إا« ¤ال -ب -ق-اء م-ؤح-دي-ن وال-ق-ت-ال» ،ألن
«مسستقبل بÓدنا على اÙك».
لزمة
إتصشال إ أ
وت-ت-لّ-خ-صس أازم-ة ت-رامب ‘ ،م-ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة
أاجراها خÓل الصسيف مع الرئيسس األوكرا،Ê
ف -ؤل -ؤد ÒÁزي-ل-ي-نسس-ك-ي ،وط-لب م-ن-ه خÓ-ل-ه-ا
ال -ت -ح -ق -ي -ق ح-ؤل ج-ؤن ب-اي-دن ‘ ،وقت تشسÒ
اسس- -ت -ط Ó-ع -ات ال -رأاي إا ¤أان ن -ائب ال -رئ -يسس
السسابق هؤاŸرشسح الدÁقراطي األوفر حظا
لهزÁة الرئيسس ‘ انتخابات .2020
ويرى الدÁقراطيؤن ‘ هذا التصسال «سسؤء
اسس-ت-خ-دام ل-لسس-ل-ط-ة» ع-ل-ى ق-در م-ن اÿطؤرة
يÈر الشسروع ‘ آالية عزل ل تسستخدم سسؤى ‘
حالت نادرة جدا.
ورد ت -رامب ب -ب -ن -اء دف -اع ي -ق -ؤم ع -ل -ى ث Ó-ث -ة
عناصسر ،هي تأاكيد براءته وطرح نفسسه ‘

رغم “سّشكه بتششديد
إلضّشغــــــوط Œاههـــا

مؤقع الضسحية وتؤجيه التهمة إا ¤جؤبايدن،
مشسّددا على أان اتصساله بزيلينسسكي كان «خاليا
من أاي شسؤائب وقانؤنيا “اما وعاديا».
إلهجوم على بايدن
ل-ك-ن وسس-ي-ل-ة ال-دف-اع ال-فضس-ل-ى ت-ب-ق-ى الهجؤم،
وي- -رك- -ز ت- -رامب وأانصس- -اره ه- -ج -ؤم -ه -م ع -ل -ى
جؤبايدن ،إاذ نشسر الرئيسس إاعÓنا انتخابيا،
يؤؤكد أان «جؤبايدن وعد أاوكرانيا Ãليار دولر
إان أاقالت اŸدعي العام الذي كان يحقق ‘
شسركة ابنه».
وط -لب ج-ؤب-اي-دن ال-ع-ام  2015م-ن السس-لطات
األوك -ران -ي -ة إاق -ال -ة اŸدع -ي ال -ع -ام األوك-راÊ
لÓشستباه بأانه كان يعرقل مكافحة الفسساد ‘
ه -ذا ال -ب -ل -د ،وه -ؤ م -ا ك -ان ي -ط -الب ب -ه أايضس-ا
ال–اد األوروبي وعدد من اŸنظمات الدولية
الكÈى.
جدل بششأان إÈıين
وأاثارت صسحيفة نيؤيؤرك تاÁز جدل واسسعا،
وأاح -يت ال-ن-ق-اشس ح-ؤل ح-م-اي-ة اŸب-ل-غ Úب-ع-د
نشسرها تفاصسيل عن ا Èıالذي تسسبب ‘
بدء إاجراءات لعزل الرئيسس األمÒكي ،وسسط

أاجؤاء التؤتر السسياسسي اŸتزايد ‘ الؤليات
اŸتحدة.
وذكرت أانه من عناصسر وكالة السستخبارات
اŸركزية (سسي آاي ايه) ،عمل لفÎة ‘ البيت
األبيضس ،خب ‘ ÒاŸلفات األوروبية والؤضسع
السسياسسي ‘ أاوكرانيا.
واعتﬁ Èامؤهذا اŸبلغ ،كما عامل Úآاخرين
‘ السس- -ت- -خ- -ب- -ارات ،أان ال- -كشس- -ف ع- -ن ه- -ذه
اŸعلؤمات اŸتعلقة به أامر «خط »Òبالنسسبة
اليه على اŸسستؤي ÚاŸهني والشسخصسي.
وأاوضسحت الصسحيفة ترامب ومؤؤّيدوه هاجمؤا
مصسداقيته ،وأان نشسرها تلك التفاصسيل يسسمح
ل -ل -ق ّ-راء ‘ أان «ي -ح -ك -م -ؤا ب -أان -فسس -ه -م» ع -ل -ى
مصسداقيته.
ورأاى جؤن مارشسال األسستاذ ‘ كلية الصسحافة
‘ ج -ام -ع -ة ن -ؤرث ويسسÎن ،أان «ه -ذا ال -ق-رار
صس -عب .وج -دت ن -ي -ؤي-ؤرك ت-اÁز ن-فسس-ه-ا بÚ
مبدأاين مهني Úمتضسارب.»Ú
م- -ن ج- -ه- -ة ،م- -ب- -دأا «ال- -ب -حث ع -ن ا◊ق -ي -ق -ة
ونشسرها» ،من جهة أاخرى «ا◊د من اآلثار
السسلبية التي يتسسبب بها ذلك ،ما يعني عدم
تعريضس اŸصسادر للخطر».

ترامب ’ يريـ ـد حرب ـ ـا مـ ـ ـ ـع إايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران

لمريكي دونالد ترإمب لقيادإت إ÷الية إليهودية ‘ إلوليات إŸتحدة ،عدم رغبته ‘ –ول إلتوترإت إلقائمة
أإّكد إلرئيسس إ أ
ب Úوإششنطن وطهرإن إ ¤نزإع عسشكري بينهما.

أاّكد ترامب ‘ خطاب وجهه إا¤
نحؤأالف شسخصسية يهؤدية بارزة ‘
ال-بÓ-د Ãن-اسس-ب-ة ع-ي-د رأاسس السس-ن-ة
ال -عÈي -ة ا÷م -ع -ة ،ردا ع-ل-ى سس-ؤؤال
عما إاذا كانت واشسنطن تنؤي اتخاذ
إاج- - -راءات أاخ- - -رى عÓ- - -وة ع - -ل - -ى

العقؤبات ضسد إايران ،أان الؤليات
اŸت -ح -دة سس -تسس -ت -م -ر ‘ م -ؤق-ف-ه-ا
الصسارم Œاه ا÷مهؤرية اإلسسÓمية
لكنها ل تتطلع إا ¤ا◊رب.
وقال« :ل أاريد نشسؤب نزاع مسسلح،
اق ُ-ت -رح ع -ل -ي -ن -ا ال -ت -ف -اوضس وب-حث

ال- -قضس- -اي -ا ال -ع -ال -ق -ة ،وأان -ا –ل -يت
بضس- -ب- -ط ن- -فسس ك- -ب ،Òوآام -ل ‘ أان
إايران سستختار السسÓم أايضسا».
وج-اء ه-ذا ال-تصس-ري-ح ع-ل-ى خ-ل-ف-ية
فشس- -ل ج -ه -ؤد ال -رئ -يسس ال -ف -رنسس -ي
إاÁانؤيل ماكرون ‘ ترتيب اجتماع

ب Úترامب ونظÒه اإليرا Êحسسن
روح- -ا Êع- -ل- -ى ه- -امشس ا÷م -ع -ي -ة
 ·ÓاŸتحدة ،حيث حمل
العامة ل أ
الزعيمان أاحدها اآلخر اŸسسؤؤولية
عن عدم انعقاد هذا اللقاء.

حكم زÁبابوي لنحو  4٠عاماً

اŸئات يششاركون ‘ مراسشم دفن موغابي Ãسشقط رأاسشه
لششخاصس أإمسس
ّŒمع مئات إ أ
إلسشبت ،غالبيتهم من عائلة
وأإقرباء رئيسس زÁبابوي
إلسشابق روبرت موغابي،
للمششاركة ‘ مرإسشم دفنه ‘
مسشقط رأإسشه كوتاما ‘ ششمال
 غرب إلبÓد.ودف -ن ج -ث -م-ان ح-اك-م زÁب-اب-ؤي
لنحؤأاربع Úعاماً ‘ ،بلدته ،بناءً
على طلب ذويه.
إإششهـــــــــــــــــــار

وم -ن -ذ م -ن -تصس -ف ال -ن-ه-ارّŒ ،م-ع
ال -ع -دي -د م -ن اŸدع -ؤي -ن ال -ذي -ن
ارتدوا قمصسانا بيضسا كتبت عليها
ع - - - - - -ب - - - - - -ارات «اÙرر»« ،األب
اŸؤؤسسسس» أاو»ح- - -ام- - -ل ال - -راي - -ة»
لتكر Ëالرئيسس الراحل.
وب -ع -د ال -ظ -ه -ر ،راف -قت أارم -ل -ت-ه
غرايسس مؤغابي وأاولده النعشس
من منزلهم إا ¤مكان الدفن.
غ Òأاّن ع- -م- -ل- -ي -ة ال -دف -ن م ّ-ث -لت

خا“ة Œاذبات تؤاجه فيها منذ
أاسسابيع أاقرباء مؤغابي وحكؤمة
خ -ل -ي -ف-ت-ه امÒسس-ؤن م-ن-ان-غ-اغ-ؤا،
لتحديد مكان الدفن.
وتؤ‘ مؤغابي ‘  6سسبتم‘ È
مسستشسفى ‘ سسنغافؤرة عن عمر
ناهز  95عامًا.
وكانت حكؤمة منانغاغؤا ترغب
‘ دف- -ن- -ه ‘ اŸدف- -ن ال- -ؤط- -ن -ي
ألب - -ط - -ال «ال - -نضس - -ال م - -ن أاج - -ل

ا◊رية» ‘ العاصسمة هراري.
لكن عائلته قررت ختامًا خÓل
األسس -ب -ؤع ا◊ا‹ أاّن-ه سس-ي-دف-ن ‘
ك -ؤت -ام -ا ال -ؤاق-ع-ة ع-ل-ى ن-ح-ؤم-ئ-ة
ك- - -ي- - -ل- - -ؤم ‘ Îشس- - -م- - -ال غ - -رب
العاصسمة.
وعكسست هذه التجاذبات التؤتر
اŸسس -ت -م -ر م -ن -ذ ن-ح-ؤع-ام ÚبÚ
ال- -دائ- -رة اÙي- -ط- -ة ب- -ال- -رئ -يسس
السسابق وب Úمنانغاغؤا.

العدد
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جونسش ـ ـون ‘ قل ـ ـب «قضشي ـ ـة فسش ـ ـ ـاد»
مـ ـ ـ ـ ـ ـع سشيّـ ـ ـ ـ ـدة أاعمـ ـ ـ ـ ـال أامريكي ـ ـ ـة

‘ ضشربة جديدة تاأتي
بعد إأسشابيع قليلة من
توليه إلسشلطة ،يوإجه
رئيسس إلوزرإء إلÈيطاÊ
بوريسس جونسشون إحتمال
فتح –قيق جزإئي ضشده
‘ قضشية تضشارب مصشالح،
عندما كان رئيسشا لبلدية
لندن بسشبب عÓقة مع
سشيدة إأعمال إسشتفادت من
“ويل حكومي.
اأحالت سسلطة لندن الكÈى
(اإدارة ﬁل - - - - - -ي - - - - - -ة) ،اأمسس
السسبت ،جؤنسسؤن ،اإ ¤هيئة
شس-ك-اوى الشس-رط-ة ،ل-ل-ت-حقيق
م -ع -ه بشس -اأن سس-ؤء اسس-ت-خ-دام
م -نصس-ب-ه ع-ن-دم-ا ك-ان ع-م-دة
للعاصسمة.
جل ت س س ل ط ة ل ن د ن ا ل ك  Èى
وسس ّ
م -ا اأسس -م -ت -ه-ا قضس-ي-ة سس-ل-ؤك
ضسد جؤنسسؤن بسسبب صسلته
بسس- -ي- -دة اأع -م -ال اأم -ري -ك -ي -ة
ت -دع -ى ج -ي -ن -ي -ف -ر اأرك -ؤري،
يزعم تلقيها معاملة مفضسلة
بسسبب صسداقتها معه خÓل
رئاسسته بلدية لندن.
وذك -رت صس -ح-ي-ف-ة «صس-ن-داي
تاÁز» اأن اأركؤري عارضسة
الأزي-اء الأمÒك-ي-ة السس-اب-ق-ة،
حصسلت على “ؤيل حكؤمي
ب -ق -ي -م-ة  126األ -ف ج -ن -ي-ه
اإسسÎليني ( 141األف يؤرو)،
واسس -ت -ف -ادت م -ن ام -ت -ي-ازات

ﬂصسصس -ة Ÿه -م-ات رسس-م-ي-ة
ب - -فضس - -ل ع Ó- -ق - -ات - -ه - -ا م- -ع
جؤنسسؤن.
متاعب ل تنتهي
وكان بؤريسس جؤنسسؤن الذي
ت -ل -ق -ى م -ن -ذ ت -ؤل -ي -ه رئ -اسس-ة
ا◊ك-ؤم-ة ‘ ن-ه-اي-ة ج-ؤي-ل-ي-ة
ضس -رب -ات ع -دة م -ن الŸÈان
والقضساء ‘ ،مؤاجهة رغبته
‘ مغادرة ال–اد الأوروبي
باأي ثمن ،رئيسسا لبلدية لندن
من  2008اإ.2016 ¤
وب- -ع- -د ال- -كشس- -ف ع- -ن ه- -ذه
القضسية ،اأعلنت اإدارة لندن
ال- -كÈى ‘ ب -ي -ان ،ا÷م -ع -ة،
اأنها قامت باإبÓغ «اŸكتب
اŸسس - - -ت - - -ق - - -ل ل- - -لشس- - -رط- - -ة
اŸسس- -ل- -ك- -ي- -ة» (ان- -دب- -ن -دنت
اوف - - - -يسس ف- - - -ؤر ب- - - -ؤل- - - -يسس
كؤنداكت) ،الهيئة اıتصسة
ب- -ه- -ذه ال- -قضس- -اي -ا ،ل -ي -ج -ري
ت -ق -ي -ي -م -ا بشس -اأن م -ا اإذا ك-ان
Áك -ن ف -ت -ح –ق-ي-ق ج-زائ-ي
بحق جؤنسسؤن.
وق - -ال ال- -ب- -ي- -ان اإن ارك- -ؤري
اسستفادت على ما يبدو من
عÓقاتها مع جؤنسسؤن ،التي
م -ك -ن -ت -ه -ا م-ن اŸشس-ارك-ة ‘
ب -ع -ث -ات Œاري -ة ،وا◊صس -ؤل
على عقؤد رعاية ما كانت
تسس-ت-ط-ي-ع ه-ي اأو شس-رك-ات-ه-ا،
كسسبها بطريقة اأخرى.

وم -ن ه -ذه ال -ع -ق -ؤد ،ات -ف -اق
رعاية اأبرم ‘  2013بقيمة
عشسرة اآلف جنيه اإسسÎليني
( 11األفا ومئتي يؤرو) ،واآخر
ب-ق-ي-م-ة  1500ج -ن-ي-ه (1700
ي- - - - -ؤرو) ‘  2014لشسركتها
«اإينؤتيك».
كما “ّكنت من اŸشساركة
‘ نشس -اط -ات ‘ سس-ن-غ-اف-ؤرة
وم- - -ال- - -ي- - -زي- - -ا ،وح- - -ت - -ى ‘
نيؤيؤرك.
وذكرت «صسنداي تاÁز» اأن
اأركؤري حصسلت اأيضسا على
 15األف جنيه ( 17األف يؤرو)
م- -ن الأم -ؤال ا◊ك -ؤم -ي -ة ‘
 ‘ ،2014اإط- - -ار ب - -رن - -ام - -ج
ﬂصسصس ل- -تشس- -ج- -ي -ع رج -ال
الأعمال الأجانب على اإنشساء
شس - - -رك - - -ات ‘ اŸم - - -ل- - -ك- - -ة
اŸتحدة.
واأضسافت اأنها ‚حت اأيضسا
‘ ا◊صسؤل هذه السسنة على
م -ئ -ة األ -ف ج-ن-ي-ه اإسسÎل-ي-ن-ي
( 112األف يؤرو) من الأمؤال
اıصسصس- - - - -ة لشس - - - -رك - - - -ات
ب-ري-ط-ان-ي-ة ،م-ع اأن-ه-ا انتقلت
اإ ¤ال - - -ؤلي- - -ات اŸت- - -ح- - -دة
لتسستقر هناك.
لكن هذا اŸبلغ الأخ Òجمد
بقرار من ا◊كؤمة الصسيف
اŸاضسي.
ونفى جؤنسسؤن واأركؤري اأن
يكؤنا ارتكبا اأي ﬂالفة.

لن
آإثارها إŸدمّرة مازإلت قائمة إ ¤إ آ

إاندونيسشيا –يي الّذكرى اأ’و ¤لكارثة التسشونامي
إأحيت إإندونيسشيا،
إأمسس إلسشبت ،إلذكرى
إلسشنوية إلأو¤
للزلزإل وتسشونامي،
إللذين إأديا إإ ¤مقتل
إأربعة إآلف ششخصس ‘
منطقة بالو‘ إأرخبيل
سشولوسشي.
وب - -اŸن - -اسس - -ب - -ة اأق- -ي- -مت
صس -ل -ؤات ج -م -اع-ي-ة ،ع-ل-ى
اأرواح ضس- -ح -اي -ا ال -زل -زال،
ال- -ذي ب- -ل- -غت ق- -ؤت- -ه 7 , 5
درج - -ة ع - -ل - -ى م - -ق - -ي- -اسس
ري - -خ ،Îوت - -ل - -ت- -ه م- -ؤج- -ة
تسسؤنامي مدمرة.
واعت Èنحؤ  4300شسخصس
م -ت -ؤف Úاأو م -ف-ق-ؤدي-ن ‘
اأع-ق-اب ال-ك-ارث-ة ،وي-ع-يشس
نحؤ 60األف شسخصس حتى
الآن ‘ م Ó-ج -ئ م -ؤق -ت-ة،
نظرا اإ ¤اأن منازلهم ⁄
يعد اإعمارها بعد ،حسسب
الصسليب الأحمر .وغرقت

اأحياء باأكملها ◊ظة وقؤع
ال - - - -زل - - - -زال –ت الأرضس
بسس - -بب اله - -ت - -زازات‘ ،
ظ - -اه - -رة ت- -ع- -رف ب- -اسس- -م
«التسسييل».
تدم Òسشبل إŸعيششة
وتسسّببت الكارثة اأيضسا ‘
ت - - -دم Òق- - -ؤارب صس- - -ي- - -د
وم-ت-اج-ر وشس-ب-ك-ات ل-لري،
‡ ا ح - - - -رم ع - - - -ددا م- - - -ن
ّ
السس -ك -ان م -ن سس -ب -ل كسسب
اŸعيشسة .تقؤل اإي ،Óوهي
اأم لأربعة اأولد« :اأعيشس
‘ هذه اÿيمة منذ وقؤع
ال- - - -زل - - -زال» .واأضس - - -افت:
«الأم - - - -ر صس- - - -عب ج- - - -دا،
اأولدي Áرضس-ؤن ،وغ-ال-ب-ا
م -ا ي -ك -ؤن ال -ط -قسس ح-ارا
ج -دا .واأح -ي -ان -ا ،ب -ع -د اأن
“ط -ر نضس -ط -ر اإ ¤ال -ن-ؤم
ع- - -ل - -ى الÎاب اŸب - -ل - -ل».

وت- -اب- -عت« :وال -د اأب -ن -ائ -ي
ي -ع-م-ل ل-ك-ن-ن-ا ل نسس-ت-ط-ي-ع
شسراء فراشس».
وخسسرت نا ،Êالتي لديها
اأربعة اأولد اأيضسا ،منزلها
ج -راء ال -ك -ارث -ة .وت -ق -ؤل:
«اأجهل ما اإن كنت سساأمنح
منزل دائما».
و‘ اŸن-ط-ق-ة ب-اأك-م-لها،
مئات اŸدارسس  ⁄تر·
ب- -ع- -د .واأك- -دت م- -ن -ظ -م -ة
«اأن -ق -ذوا الأط -ف -ال» ،غÒ
ا◊ك- -ؤم -ي -ة اأن ك -ثÒا م -ن
اŸدارسس «م - - - - -تضس - - - - -ررة
بشس -ك -ل ك -ب ،Òل-درج-ة اأن-ه
من اÿطر الدخؤل اإليها،
وه -ذا ي -ج Èالأولد ع -ل -ى
اأن ي- -ذه- -ب- -ؤا ب- -ال -دور اإ¤
ال - - -ق - - -اع - - -ات اŸؤق - - -ت- - -ة
ل -ل -دراسس -ة ،وه -ي ق -اع-ات
غ Òك- - -بÒة Ãا ي- - -ك- - -ف - -ي
لسس- -ت- -ق- -ب- -ال ا÷م- -ي- -ع ‘
الؤقت نفسسه».

تعازي
ي- - -ع- - -رب السس- - -ي- - -د وزي- - -ر الشس - -ؤؤون
اÿارج- -ي- -ة ،السس -ي -د األم Úالعام
وكافة اŸؤظف Úبؤزارة اÿارجية
ع -ن ت -أاث-ره-م ال-ب-ال-غ ع-ل-ى إاث-ر وف-اة
ح- -رم زم -ي -ل -ه -م السس -ي -د بوكروسس
رإبح ،وي-ت-ق-دم-ؤن ل-ه ول-ك-ل أاف-راد
ع - -ائ- -ل- -ت- -ه ب- -ت- -ع- -ازي- -ه- -م اÿالصس- -ة
م- -تضس- -رع Úل- -ل -م -ؤ ¤ع -ز وج -ل أان
ي -ت -غ -م -د روح ال -ف -ق -ي -دة ب -رح -م -ت -ه
الؤاسسعة ويسسكنها فسسيح جنانه وأان
يلهم ذويها جميل الصس Èوالسسلؤان.
«إنا لله وإنا إليه رإجعون»
إلششعب 2٠١٩/٠٩/ 2٩
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لفريقية
لبطال إ إ
يوإجهان غور ماهيا إلكيني وحوريا كوناكري ‘ رإبطة إ أ

«أابنـ ـ ـاء سشوسشط ـ ـارة» و«الكناري» أام ـ ـام
اختبار صشع ـ ـب خ ـ ـارج الدي ـ ـار
يسص -ع -ى ف -ري -ق -ا إ–اد إل -ع-اصص-م-ة
وشص -ب -ي -ب -ة إل -ق -ب -ائ -ل ل Ó-سص-ت-ث-م-ار ‘
ن -ت -ي-ج-ة إل-ذه-اب م-ن أإج-ل إق-ت-ط-اع
تأاشصÒة إلتأاهل إ ¤إلدور إŸقبل من
م -ن -افسص -ة رإب -ط -ة أإب -ط-ال إف-ري-ق-ي-ا،
ح - -يث ي - -وإج- -ه- -ان إل- -ي- -وم ك Ó- -م- -ن
غورماهيا إلكيني وحوريا كوناكري
إلغيني.

حتى النفسشية للمجموعة ،خاصشة أان
ال- -ع- -ن- -اصش- -ر ال -ت -ي سش -تشش -ارك ال -ي -وم
سشتسشعى بكل تاكيد للعب بقوة وتأاكيد
أاح-ق-ي-ت-ه-ا ب-ال-ت-واج-د ضش-من التششكيلة
األسشاسشية.

إلّتسصجيل ضصروري
للّتأاث Òعلى
إŸنافسس

عمار حميسسي
ت -ب -دو م -ه-م-ة ات-ح-اد ال-ع-اصش-م-ة ام-ام
غورماهيا الكيني في المتناول بحكم
الفوز الذي حققه الفريق خÓل لقاء
ال -ذه -اب ب -رب -اع -ي -ة ك-ام-ل-ة ،وه-و م-ا
يجعل حظوظ الفريق كبيرة من أاجل
ال -ت -أاه -ل ،ح -يث سش -ي -ك -ون ال -م -ن-افسس
مطالبا بتحقيق انتصشار كبير لتعويضس
خسشارة الذهاب.
ورغم أان مأامورية التحاد تبدو في
المتناول ،إال أان المدرب بÓل دزيري
ط-الب م-ن لع-ب-ي-ه بضش-رورة ال-ت-ف-ك-ير
في المباراة فقط،
ونسشيان نتيجة الذهاب التي قد تكون
خ -ادع-ة وت-م-ن-ح ال-ف-ري-ق أاث-را سش-ل-ب-ي-ا
يجعله يضشيع امكاناته في المباراة.
وسش-اف-ر ال-ف-ري-ق ب-م-ع-ن-وي-ات م-نحطة
بسش -بب غ -ي -اب ال-دع-م ال-م-ال-ي وع-دم
ت-وف-ر السش-ي-ول-ة ال-م-ال-ي-ة ،حيث مازال
الÓعبون والجهاز الفني لم يتقاضشوا
أاي م-ق-اب-ل م-ال-ي م-ن-ذ ف-ت-رة ط-وي-ل-ة،
وهو المر الذي جعل الششك يتسشرب
الى نفوسس المعنيين.
من جهته رّكز المدرب دزيري على
ال- -ج- -انب ال -م -ع -ن -وي خ Ó-ل ال -ف -ت -رة
ال- -م- -اضش- -ي- -ة ،م -ن خ Ó-ل ال -رف -ع م -ن

معنويات لعبيه الذين تأاثروا بواقع
ال -ف -ري -ق ال -م -زري ل -ح -د الن ،إال أان
العمل الفني الذي قام به المدرب
أاتى بثماره وجعل الÓعبين على أاتم
السشتعداد للظهور بششكل جيد.
وسش -ت -ع -رف تشش -ك-ي-ل-ة الت-ح-اد غ-ي-اب
ال -ح -ارسس زم -ام -وشس ل Ó-صش -اب-ة ب-ع-د
تجدد معاناته على مسشتوى الظهر،
وه -و الم -ر ال -ذي سش -ي -ج-ع-ل ال-ج-ه-از
الفني يقوم بمنح الحارسس منصشوري
الفرصشة مرة اخرى.
كما يحل ششبيبة القبائل ضشيفا على
ح-وري-ا ك-ون-اك-ري ال-غ-ي-ن-ي ف-ي م-باراة
ت-ب-دو ف-ي-ه-ا ح-ظ-وظ الشش-ب-ي-ب-ة ك-ب-ي-رة
بحكم أان الفريق فاز ذهابا بثنائية،
إال ان ع -ام -ل ال -م -ف-اج-أاة ي-ب-ق-ى وارد
للغاية وهذا بالنظر الى المكانيات
الفنية للمنافسس.
وي -دخ -ل لع -ب-و «ال-ك-ن-اري» م-واج-ه-ة
ح -وري -ا ك-ون-اك-ري ع-ل-ى وق-ع ه-زي-م-ة

ششباب بلوزداد التي أاثرت كثيرا على
م -ع -ن -وي -ات ال Ó-ع -ب-ي-ن ،خ-اصش-ة ب-ع-د
الح- -داث الل- -ي -م -ة ال -ت -ي ع -رف -ت -ه -ا
المباراة ،وهو ما جعل الجهاز الفني
هو الخر يركز على العامل النفسشي.
وي -خشش -ى ال -م -درب ف -ي -ل -ود أان ت -ؤوث -ر
نتيجة مباراة ششباب بلوزداد على أاداء
ال Ó-ع -ب -ي -ن خ Ó-ل م -واج -ه -ة ح -وري-ا
ك -ون -اك -ري ،خ -اصش -ة أان ه -ذا الخ-ي-ر
سش-ي-دخ-ل ال-م-واج-ه-ة م-حفزا لتحقيق
ن -ت -ي -ج -ة اي -ج-اب-ي-ة وت-ع-ويضس خسش-ارة
الذهاب.
وي -ن -ت -ظ -ر أان ي -ق -وم ال -ج -ه -از ال-ف-ن-ي
للششبيبة بإاجراء بعضس التغييرات على
التركيبة البششرية مقارنة بتلك التي
ل -ع-بت م-واج-ه-ة شش-ب-اب ب-ل-وزداد ،م-ن
خÓل منح الفرصشة لÓعبين اخرين
لم يششاركوا في اللقاء الخير.
وم - -ن شش - -أان ه- -ذا الم- -ر أان ي- -م- -ن- -ح
الضشافة الÓزمة من الناحية الفنية و

بÓل دزيري لـ «إلشصعب»:

سشيرتكب كل من اتحاد العاصشمة
وششبيبة القبائل خطا فادحا اليوم
إان رك- -ن- -ا ال- -ى ال- -دف -اع ،وم -ن -ح -ا
ال-ف-رصش-ة ل-م-ن-افسش-ي-ه-م-ا م-ن أاجل
السشيطرة على الميدان ،خاصشة أان
هذا المر سشيكون له أاثر عكسشي
على مردود الفريقين.
وج ّ-رب دزي -ري ع -م -ل-ي-ة الضش-غ-ط
على المنافسس خÓل المواجهات
ال -ت -ي ل -ع -ب -ه -ا خ -ارج ال -دي -ار ف-ي
المنافسشة الفريقية ،وكان موفقا
فيها الى ابعد الحدود ،خاصشة أانه
حقق نتائج مميزة خÓل خرجاته
الفريقية.
وع- -انت الشش- -ب- -ي- -ب- -ة م- -ن ضش -غ -ط
المنافسشين عكسس التحاد بسشبب
تفضشيل المدرب فيلود النكماشس
ال- -ى ال- -خ- -ل- -ف ،وه- -و م- -ا ي -م -ن -ح
ال-مسش-اح-ات الÓ-زم-ة للمنافسشين،
ح- -يث ك -ان ال -ف -ري -ق ق -ري -ب -ا م -ن
القصش- -اء ف- -ي ال- -دور ال- -م- -اضش- -ي
بسشبب هذه الطريقة.

اŸباراة مفخّخة..وعلى ’عبينا تفادي اأ’خطاء الفردية

وصصف إŸدرب دزيري بÓل مبارإة إليوم أإمام غور ماهيا إلكيني باŸف ّ
خخة ،وإلتي تتطلب برودة أإعصصاب كاملة مع إللعب بحذر شصديد وبروح إ÷ماعة نظرإ
لخطاء إلفردية .باŸقابل كشصف دزيري لـ «إلشصعب» ‘
لهمية هذإ إللقاء ،إلذي سصيكون هو إلفيصصل للوصصول إ ¤دور إÛموعات مطالبا لعبيه بتفادي إ أ
أ
هذإ إ◊وإر قبل إمتطاء إلطائرة ‘ إŒاه نÒوبي عن تفاؤوله بقدرة ›موعة إل–اد على Œاوز عقبة غور ماهيا ‘ عقر دإره.

حـاوره :فؤؤاد بن طالب
إلشص -عب :م -ا ه -ي ق -رإءتك ل-م-ب-ارإة
إلعودة أإمام غور ماهيا إلكيني إلذي فزتم
عليه في إلجزإئر بنتيجة ()1 – 4؟
بÓ-ل دزيري :ف -ي ك -رة ال-ق-دم ك-ل
ششيء وارد ألن اللعبة عبر القارة ال ّسشمراء تطّورت،
ون -ح -ن أام-ام-ن-ا م-ب-اراة ه-ام-ة ومصش-ي-ري-ة ول ت-ق-ب-ل
القسشمة على إاثنين ،ما يحّتم على لعبينا الحفاظ
ع -ل -ى ك -ام -ل ت -رك-ي-زه-م وه-دوئ-ه-م ألن-ه-م ي-ع-رف-ون
ال -خصش-م ج-ي-دا ،وسش-ي-ل-ع-ب-ون ه-ذا ال-ح-وار م-ن أاج-ل
هدف الوصشول إالى دور المجموعات ،لذلك يتطلب
تضشحيات جسشام فق البسشاط األخضشر هناك.
في رأإيك ما هي إلخطّة إلمناسصبة
لحوإر إليوم أإمام غور ماهيا ،خاصصة وأإّنك
درسصت ل -ع -ب -ه وق ّ-وت -ه وضص -ع -ف -ه ف -ي م -ب -ارإة
إلّذهاب؟
حسشب اللقاء األول في الجزائر وفزنا
عليه برباعية مقابل هدف ،فنحن اليوم مجبرون
على تغيير طريقة لعبنا ،وسشنعتمد على أاوراقنا
الهجومية ،مع تحصشين خط الوسشط والدفاع ،ألن
ال -ك-ي-ن-ي-ي-ن ي-م-ت-ازون ب-ال-ل-ي-اق-ة والسش-رع-ة ال-ف-ائ-ق-ة،
ويعرفون كيف يتعاملون مع الكرة فوق الميدان،
وهذا ما أاثبتوه أامامنا في لقاء الذهاب ،حتى ولو
فزنا بثÓثية مقابل هدف ل يعني أاننا متأاهلون بل
التأاهل سشيكون بكينيا ،ول يجب أان نغتر بنتيجة
الذهاب ألن الخصشم من الفرق الكبيرة في هذه
المنافسشة.
ل-ق-اء إلّ-ذه-اب ك-ان لصص-الح إلتحاد
برباعية مقابل هدف..كيف يلوح لك هذإ
إلحوإر؟
جل هدفا له وزنه وقيمته،
منافسشنا سش ّ
ولذلك فإان هدف المنافسس يجعلنا أاكثر حذر فوق
ميدانه ،ومطالبون بالتسشجيل المبكر كلما أاتيحت
الفرصشة الذي سشيسشمح لنا بتسشيير المباراة بأاكثر
أاريحية ،وبعث الخوف في صشفوف الخصشم.
وم -اذإ ع -ن ب -عضس إل -غ -ي -اب -ات ع -ل -ى
غرإر شصيتة وكودري؟
الغيابات لن تثني من عزيمتنا بأاداء
م-ب-اراة ال-ت-أاه-ل ،ول-ذلك ف-ال-ج-م-ي-ع م-طالب بنسشيان
لقاء الذهاب والبقاء مركزين على حوار اليوم الذي
ي-ع-د ب-الم-ت-ح-ان الصش-عب ،ون-ت-ي-ج-ت-ه تبقى مفتوحة
على كل الحتمالت.

إلمنافسس يحسصن إلتّفاوضس في مثل
هذه إلمباريات ،ماذإ تقول؟
أاعتقد أانّ لنا فرصشة ثانية ومهمة تحّتم
على عناصشرنا أان يكونوا في جاهزية ،خاصشة بعد
التحضشيرات المكثفة التي قمنا بها فإان الÓعبين
لهم طموح كبير للخروج من موقعة ملعب نيروبي
ب -ال -زاد ك -ام  ،Ó-ول -ذلك ف -أان -ا م -ت -ف -ائ -ل ب -أان رف-اق
زماموشس قادرين على التفاوضس أامام غور ماهيا
والخروج فائزين ،والعودة بورقة المرور إالى دور
المجموعات الذي يعد محطة مهمة في منافسشة
رابطة أابطال إافريقيا.
ك-ي-ف ت-ل-وح لك ه-ذه إل-م-ب-ارإة م-ن
إلّناحية إلتّقنية؟
ل خ -ي -ار أام -ام -ن -ا سش -وى ال-ح-ف-اظ ع-ل-ى
نتيجة مباراة الذهاب مع التحلي بالحذر والحيطة
وال -ل -عب ب -روح ال -ج -م -اع -ة ،م -ع ت-وظ-ي-ف ال-ق-اط-رة
األمامية بطريقة ذكية مع تحلي عناصشرنا بالتركيز
ع -ل -ى م -دار ال -تسش -ع -ي -ن دق -ي -ق -ة ع -دم ال-ب-حث ع-ن

التهديف بسشرعة ألن ذلك ربما سشيسشقطنا في فخ
ال -تسش -رع وي -قّ-ل-ل م-ن ت-رك-ي-زن-ا ،وه-ذا ل-ن ي-ع-ود ف-ي
صشالحنا.
ك-ي-ف ت-رى إل-م-ؤوّهÓ-ت إل-ه-ج-وم-ية
لÓتحاد؟
لÓ-ت-ح-اد ع-ن-اصش-ر م-ت-م-ي-زة ف-ي ال-خط
األم -ام -ي ع-ل-ى غ-رار زواري ،خ-م-ايسش-ي-ة ،ب-ومشش-رة
وع- - -ن- - -اصش- - -ر أاخ- - -رى وه- - -ي ق- - -ادرة ع - -ل - -ى ق - -لب
ال-ط-اول-ة..وغ-ي-اب ه-ذي-ن ال-ع-نصش-ري-ن ل-ه-ما وزنهما
وكÓهما مهمين ،بن ششاعة هداف الفريق صشاحب
ال -رب -اع-ي-ة ف-ي ثÓ-ث م-ب-اري-ات وك-ودري واح-د م-ن
ركائز الوسشط..لكن رغم هذا حاولنا إاعداد الفريق
حسشب م -ع -ط -ي-ات م-ب-اراة ال-ي-وم أام-ام غ-ور م-اه-ي-ا،
المهم هو أان نلعب المباراة من أاجل التأاهل دور
المجموعات.
هل من إضصافات تقنية؟
أاضش-ي-ف أاّن اإلرادة وال-ت-رك-ي-ز واسش-ت-غÓل
الفرصس المتاحة من العوامل التي من ششأانها أان
تصشنع فوز اتحاد الجزائر.
هل من كلمة أإخيرة؟
نحن مجبرون على تغيير خطة اللعب
ألّن ال -م -ن -افسس ي -ع -رف -ن -ا ون -ع -رف-ه م-ن خÓ-ل ل-ق-اء
ال-ذه-اب ،ول-ذلك ف-ف-ري-ق-ن-ا سش-ي-دخ-ل م-ب-اراة ال-ي-وم
بخطة مغايرة مع تنظيم أاموره على مسشتوى خطي
الوسشط والدفاع ،مع تنششيط القاطرة األمامية التي
لها دور كبير في هذا الحوار الكروي الذي ل يقبل
القسشمة على اثنين.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يلتقيان إليوم بÒإميدز إŸصصري وإلصصفاقسصي إلتونسصي ‘ كأاسس «إلكاف»

ششباب بلوزداد ونادي بارادو لتأاكيد
نتيجة لقاء الذهاب

يسص- -ع- -ى شص- -ب- -اب ب- -ل- -وزدإد ون- -ادي ب- -ارإدو
لق-ت-ط-اع ت-أاشصÒة إل-ت-أاه-ل إ ¤إل-دور إŸق-ب-ل
م -ن م -ن -افسص -ة ك -اسس «إل -ك -اف» إل-ي-وم ع-ن-دم-ا
ي -وإج -ه -ان بÒإم -ي -دز إŸصص -ري وإلصص-ف-اقسص-ي
إل-ت-ونسص-ي ،وإسص-ت-ث-م-ار ن-ت-ي-ج-ة ل-قاء إلذهاب
لصصا◊هما.

عمار حميسسي
يتواجد ششباب بلوزداد في أافضشل رواق من
أاجل التأاهل الى الدور المقبل من منافسشة
كأاسس «الكاف» بالنظر لعدة عوامل ،أاهمها
نتيجة لقاء الذهاب والحالة الفنية والمعنوية
التي يتواجد عليها الفريق.
وعاد ششباب بلوزداد بالتعادل اليجابي من
مصشر ،وهو ما يمنحه الفضشلية خÓل لقاء
اليوم ،حيث يكفيه التعادل السشلبي من اجل
التاهل ،إال ان المدرب عمراني طالب لعبيه
بضشرورة البحث عن الفوز.
وي-ع-يشس شش-ب-اب ب-ل-وزداد م-رح-ل-ة اي-ج-اب-ية من
مششواره هذا الموسشم ،خاصشة بعد الفوز الكبير
الذي عاد به الفريق من تيزي وزو امام ششبيبة
القبائل حيث سشيمنحه هذا األمر دفعة كبيرة
خÓل لقاء اليوم.
م -ن ن -اح -ي -ة أاخ -رى أاب -دى ال -م-درب ع-م-ران-ي
تخوفه من حالة ارضشية ملعب  5جويلية التي
تدهورت كثيرا حسشبه ،وهو المر الذي سشيؤوثر
على مسشتوى الÓعبين خÓل المباراة ،خاصشة
أان تواجد الرضشية في حالة مزرية سشيكون له
أاثر سشلبي على مردود الفريق ،وهو ما قد
يخدم المنافسس أاكثر.
وقّدم الفريق نفسشه كواحد من األندية التي
تسشعى للذهاب بعيدا في المنافسشة القارية،
ح-يث ب-دأا أانصش-ار ال-ف-ري-ق ي-ح-ل-م-ون ب-الصش-عود
على منصشة التتويج ،خاصشة بعد البداية القوية

ل -زم Ó-ء سش -ع -ي -ود ف -ي ال -ب -ط -ول -ة دون نسش-ي-ان
السش -ت -ق -رار ال -م -ال -ي والداري ال -ذي ي -ع-رف-ه
ال -ف-ري-ق ب-ت-واج-د م-جّ-م-ع «م-دار» ،وه-و األم-ر
الذي انعكسس ايجابا على مردود الفريق.
ب-ال-م-ق-اب-ل يسش-ع-ى ف-ري-ق ب-ي-رام-يدز لسشتغÓل
ال-م-ب-اراة م-ن أاج-ل ت-ح-ق-ي-ق ن-ت-ي-ج-ة اي-ج-اب-ي-ة،
خاصشة أان حظوظه أاصشبحت ضشئيلة في التأاهل
الى الدور المقبل بعد النتيجة التي حققها
خÓ- -ل ل- -ق- -اء ال- -ذه- -اب ع- -ل- -ى أارضش- -ه وأام- -ام
جمهوره.
وي -م -ت -لك ب -ي -رام -ي -دز م -ج-م-وع-ة م-م-ي-زة م-ن
الÓعبين تسشعى لسشتغÓل المباراة من أاجل
اح -راج شش -ب -اب ب -ل-وزداد أام-ام أانصش-اره ،ال-ذي-ن
سشيتنقلون بقوة الى ملعب  5جويلية لمسشاندة
الفريق خÓل خرجته اإلفريقية.
كما يحل نادي بارادو ضشيفا على الصشفاقسشي
ال -ت -ونسش -ي ،ويسش -ع -ى اشش -ب -ال ال -م -درب شش -ال -و
لتحقيق نتيجة ايجابية ،خاصشة أان الفريق فاز
ذهابا بثÓثية كاملة أامام منافسس لم يظهر
أاششياء كثيرة خÓل تلك المباراة.
وأاره -ق لع-ب-و ن-ادي ب-ارادو م-ن-افسش-ه-م ك-ث-ي-را
خÓل لقاء الذهاب ،وكان التفوق التكتيكي
ظ-اه-را ل-ل-م-درب شش-ال-و ع-ل-ى م-ن-افسش-ه ،ح-يث
يسش -ع -ى ل -ت-أاك-ي-د أاح-ق-ي-ت-ه ب-ال-ت-أاه-ل ال-ى ال-دور
المقبل من خÓل العودة بنتيجة ايجابية من
تونسس.
وي-ع-يشس الصش-ف-اقسش-ي ال-ت-ونسش-ي وضش-عية صشعبة
بعد أان خسشر لقاء الذهاب ،حيث قامت ادارة
الفريق بإاقالة المدرب الصشربي نيبوششا وهذا
نتيجة الخسشارة القاسشية وغير المنتظرة من
ط -رف أانصش -ار وم -ح -ب -ي الصش -ف-اقسش-ي ،ال-ذي-ن
صشّبوا جام غضشبهم على المدرب الذي دفع
الثمن من خÓل دفعه لÓسشتقالة.

كر Ëبختي (مسصاعد مدرب بلوزدإد) لـ «إلشصعب»:

الّلقاء سشيلعب على جزئيات بسشيطة

ي -ؤو ّك -د ك -ري -م ب -خ -ت -ي مسش -اع-د م-درب شش-ب-اب
بلوزداد بأان الششباب ل خيار أامامه سشوى الفوز
في لقاء اليوم أامام «بيراميدز» ،والذي ل يقبل
القسشمة على إاثنين ـ حسشبه ـ وأان المنافسس
المصشري قدم مباراة كبيرة في مصشر حتى ولو
عاد الششباب بالتعادل ،فإان محّدثنا طلب من
لعبيه أان يدخلوا المباراة بحذر ششديد حتى
تتفادى أاي مفاجأاة.
وقال« :أاعتقد أان لعبينا العائدين من تيزي
جعة لهذا الحوار
وزو بثÓث نقاط ،فهي مشش ّ

القاري والذي يدخل في اطار الدور  16من
تصشفيات كأاسس الكاف ،وعلينا أان نلعب اليوم
من أاجل الفوز والتأاهل الذي يبقي حظوظنا
في المنافسشة القارية قائما» ،مضشيفا في هذه
العجالة أاّنه «يتوجب علينا أان نلعب بأاسشلوب
هجومي مع توخي الحذر والحيطة في لقاء
سشيكون ملّغما ،ونتيجته سشتحسشمها جزئيات
بسشيطة.
فؤوإد بن طالب

آإفاق موإهب وهرإن لكرة إليد

تعي Úعبد ا÷ليل بوعنا Êمدّربا جديدا

عّين نادي آإفاق موإهب وهرإن ،إلصصاعد
لول لكرة إليد
إ÷ديد إ ¤إلقسصم إلوطني إ أ
لسص-ب-ق ع-ب-د إ÷ل-ي-ل
(أإك-اب-ر ذك-ور) إل-دو‹ إ أ
ب-وع-ن-ا ‘ Êم-نصصب إŸدرب إل-رئ-يسص-ي –سص-با
للموسصم إ÷ديد ،حسصب ما علم من رئيسس
هذإ إلنادي.

وصشّرح سشيد أاحمد جندارة بأان الخبرة التي
يحوز عليها بوعناني ( 53سشنة) تدفع ناديه
إال -ى رف-ع سش-ق-ف ط-م-وح-ات-ه ال-م-وسش-م ال-ق-ادم،
وذلك باسشتهداف الصشعود اإلى القسشم
الممتاز ،سشيما بعد تدعيم تششكيلته بÓعبين
ششبان جدد يتمتعون بإامكانيات متميزة ،على
حد قوله.
وسشبق للمدرب الجديد آلفاق مواهب وهران
وأان أاشش- -رف ف- -ي السش -اب -ق ع -ل -ى ع -دة أان -دي -ة
ب-ال-خ-ل-ي-ج ال-ع-رب-ي ،ك-م-ا درب أايضش-ا ف-رق-ا م-ن
القسشم الثاني في فرنسشا.من جهة أاخرى تلقى
ال-ن-ادي ال-وه-ران-ي دع-وة ل-ل-مشش-ارك-ة ف-ي دورة

بفرنسشا من تنظيم نادي فيل بانت بضشواحي
ب -اريسس ف -ي ال -ف -ت-رة م-ا ب-ي-ن  5و 12ديسشمبر
المقبل ،حسشب ذات المصشدر ،مضشيفا أانه في
ظل المششاكل المالية التي يعاني منها النادي
الذي تأاسشسس في 2014
وح -ق -ق الصش -ع -ود أارب -ع م -رات م -ت-ت-ال-ي-ة ،ق-دم
المدير الولئي للششباب والرياضشة ضشمانات له
لمسشاعدته على المششاركة في الدورة الدولية
المذكورة.
وإاذا كان أاكابر آافاق مواهب وهران قد ششرعوا
في التحضشير لبطولة الموسشم الجديد التي
سشتنطلق يوم  25أاكتوبر المقبل ,فإان كبريات
النادي اللواتي حققن هن أايضشا الصشعود إالى
ال -قسش -م األول ف -ي ن -ه -اي -ة ال -م -وسش-م ال-ف-ارط،
معرضشات دائما إالى النسشحاب من المنافسشة
بسش -بب األزم -ة ال -م -ال -ي -ة ال-ت-ي ي-ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا
النادي ،وفق ما أاكده أايضشا رئيسشه.

لثقال 2019
بطولة إفريقيا ◊مل إ أ

مششارك ـ ـ ـة البطـ ـ ـل العاŸـ ـ ـي إاليـ ـ ـاسس بوغ ـ ـ ـ ـ ـا ‘ ⁄موع ـ ـ ـ ـ ـد جن ـ ـ ـ ـ ـوب إافريقي ـ ـ ـ ـ ـا
يششارك البطل العالمي في رياضشة حمل األثقال
إال -ي -اسس ب -وغ -ال-م ف-ي ال-ب-ط-ول-ة اإلف-ري-ق-ي-ة ل-ه-ذه
ال-ري-اضش-ة ال-ت-ي سش-ت-ح-تضش-ن-ها بوششسشتروم بجنوب
إافريقيا في الفترة من  1إالى غاية  6أاكتوبر
المقبل ،حسشب ما أافاد به أامسس السشبت ذات
الرياضشي.
وأاوضشح هذا الرباع العالمي المتوج مؤوخرا بلقب
بطولة العالم للمرة السشادسشة ،مح ّ
طما رقمين
قياسشيين في بطولة العالم بالسشويد بأان تدريباته
ت-حسش-ب-ا ل-ه-ذا ال-م-وع-د اإلف-ري-ق-ي الذي سشيعرف
مشش-ارك-ة  15دول -ة ك -انت ع -ل-ى مسش-ت-وى ال-ن-ادي
الرياضشي الهاوي ألبطال كمال األجسشام والحمل

بالقوة بسشوق أاهراسس.
وأاضش -اف ذات ال -ري-اضش-ي ب-أان-ه اسش-ت-ك-م-ل م-ؤوخ-را
تربصس مغلق لمدة أاسشبوع مع المنتخب الوطني
لهذا النوع من الرياضشة.
وأاّكد بوغالم بأانه عازم على تششريف الجزائر في
هذا الموعد الرياضشي ،والعمل على الظفر بلقب
بطل إافريقيا للمرة السشابعة بعد أان تم تتويجه لـ
 6مرات متتالية كبطل إلفريقيا وبطل العالم.
وأاششار ذات الرباع الذي يعتبر من بين عمالقة
الضشغط على الصشدر على المسشتوى الدولي ،إالى
ضشرورة الهتمام بالششباب الذين لديهم طاقات
كبيرة ،معربا عن اسشتعداده

لتكوين الششباب في هذه الرياضشة لكي يكونوا
أابطال عالميين في المسشتقبل.
من جهته ،أافاد رئيسس النادي الرياضشي الهاوي
ألب-ط-ال ك-م-ال األجسش-ام وال-ح-م-ل ب-ال-ق-وة بسش-وق
أاهراسس رضشا باهي ،بأانه باإلضشافة إالى إالياسس
ب -وغ -ال -م سش -يشش -ارك أايضش -ا ف -ي ه -ذه ال-ت-ظ-اه-رة
ال -ري -اضش -ي-ة ري-اضش-ي-ان اث-ن-ان م-ن سش-وق أاه-راسس،
وهما فاتح طوبال وزهراء طاطار الّلذين تأاّهÓ
إالى البطولة اإلفريقية بجنوب إافريقيا.
وأاضشاف المتحّدث بأانّ النادي تّوج خÓل البطولة
ال -وط -ن -ي -ة ل-ه-ذه ال-ري-اضش-ة ال-ت-ي أاق-ي-مت م-ؤوخ-را
بمدينة عين البيضشاء (أام البواقي) بـ  18ميدالية،

منها  11ذهبية و 5فضشية و 2برونزية ،وعرفت
مشش -ارك -ة واسش -ع -ة م -ن ط -رف ال -ع-نصش-ر ال-نسش-وي
متّوجات بـ  7ميداليات منهن بثينة دلهوم ودنيا
ب-ن غ-زال وشش-ي-م-اء ب-ادي ودي-ن-ا خ-راي-ف-ي-ة وه-ند
وناسس وزهراء طاطار.
وفي إاطار المسشاعي الرامية إالى تطوير هذه
الرياضشة بسشوق أاهراسس منحت موؤخرا مديرية
الشش-ب-اب وال-ري-اضش-ة ل-ل-ولي-ة ق-اع-ة ري-اضش-ي-ة ت-قع
بالقرب من متوسشطة جيÓلي
اليابسس لفائدة النادي الرياضشي الهاوي ألبطال
كمال األجسشام والحمل بالقوة.
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حوار ’
ينتهي

ح -ت-ى وإان ك-ان ط-ري-ق
حلمك صسعبا ’ تسستسسلم
 ’ ،ت- -ق- -ف  ’ ..ت- -ي- -أاسش فـ
ال- - -ذي خ - -ل - -ق ال - -ط - -ري - -ق
الصس -عب خ-ل-ق ف-يك ال-ق-وة
على إاجتيازه.

الثور

السسعادة ’ –تاج إا¤
ُم- -ع -ج -زات و’ يصس -ن -ع -ه -ا
اŸال ،السس -ع -ادة تصس -ن -ع-ه-ا
أانت ،ف- -ك- -ل م- -ا –ت -اج -ه
«قلب متسسامح»  « ،ووجه
م -ب -تسس -م» « ،وق-ن-اع-ة
ب-ال-نصس-يب» « ،وثقة
تامة بالله»  ،أاشسياء
صس- - -غÒة ل- - -ك - -ن - -ه - -ا
ق- -ادرة ع- -ل- -ى أان ت- -ه -ز
أاعماقنا بعنف.

ا÷وزاء

Óن - -ث - -ى أا’
ق- - -ال ال- - -ذك- - -ر ل - - -أ
تÓ- -ح- -ظ Úأاّن ال- -ك- -ون ذك -ر؟
ف- - -ق - -الت :ب - -ل - -ى ’ح - -ظت أاّن
الكينونة أانثى..
ن النّور
قال لها :أا ⁄تدركي أا ّ
ذكٌر؟ بلى أادركت أانّ الشسمسش
أانثى..
قال لها :أاوليسش الكرم ذكرًا؟
ق- -الت ل- -ه :ن- -ع- -م وال- -ك- -رام- -ة
أانثى..
ن الشسعر
قال لها :أا’ يعجبك أا ّ
ذك ٌ-ر؟ ف -ق -الت ل-ه :وأاع-ج-ب-ن-ي
ن اŸشساعر أانثى..
أاك Ìأا ّ
‘ قرار قاسش وصسادم ،رفضست دار حضسانة اسستقبال
ن العلم
قال لها :هل تعلم Úأا ّ
ط -ف -ل-ة ع-م-ره-ا ع-ام-ان ‘ روسس-ي-ا ،بسس-بب إاصس-اب-ت-ه-ا
ن
ذكر؟ قالت له :إاّنني أاعلم أا ّ
ب -تشس -وه ‘ ا÷م -ج -م -ة ،مشسÎط -ة إاج -راء ع -م-ل-ي-ة
اŸعرفة أانثى..
جراحية أاو’ قبل قبولها.
ف- -أاخ -ذ ن -فسس -ا ع -م -ي -ق -ا وه -و
’م سس -ف -ي -ت Ó-ن-ا ،إان دار ا◊ضس-ان-ة رفضست اسس-ت-ق-ب-ال
وق -الت ا أ
م عاد ونظر
مغمضٌش عينيه ،ث ّ
’طفال
ابنتها صسوفيا زاخاروف ،بحجة أانها «سستث Òخوف ا أ
إاليها بصسمت للحظات ...وبعد
’خرين»’ ،فتة إا ¤أان القائم Úعلى ا◊ضسانة اشسÎطوا أان
ا آ
ذلك ق -ال ل-ه-ا :سس-م-عت أاحدهم
Œري الطفلة عملية لتصسحيح التشسوه اÿلقي قبل تسسجيلها.
يقول إانّ اÿيانة أانثى .فقالت
وت-داولت ت-ق-اري-ر إاعÓ-م-ي-ة روسس-ي-ة قصس-ة ال-ط-ف-لة
ل- -ه ورأايت أاح- -ده- -م ي- -ك- -تب أاّن
ال -ت -ي ت -ع -ا Êتشس -وه -ا أايضس -ا ‘ أاصس -اب -ع ي-دي-ه-ا
الغدر ذكٌر..
وقدميها ،دون أان توضسح طبيعة اŸرضش
ن
إ
ا
ن
و
ل
و
ق
ي
م
ه
ن
ك
ق -ال ل -ه -ا :ول
الذي تعا Êمنه.
اÿدي -ع-ة أان-ث-ى .ف-ق-الت ل-ه :ب-ل
وأاث- -ار ق- -رار دار ا◊ضس- -ان- -ة م- -وج -ة
ه ّ
ن الكذب ذكٌر.
ن يقلن أا ّ
غضسب واسس- -ت- -ي- -اء ع- -ل- -ى م- -نصس- -ات
 .ق -ال ل -ه -ا:ه -ن -اك م-ن أاكّ-د ‹ أان
ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-ماعي ‘ روسسيا،
ا◊ماقة أانثى .فقالت له :وهناك
وسس - - -ط م - - -ط - - -الب Ãع - - -اق- - -ب- - -ة
ن الغباء ذكٌر..
من أاثبت ‹ أا ّ
اŸسس - -ؤوول Úع- -ن- -ه- -ا ال- -ذي ج- -اء
ق - -ال ل- -ه- -ا :أان- -ا أاظ- -ن أان ا÷رÁة
’نسسانية.
تصسرفهم خاليا من ا إ
وحذر علماء نفسش من تدهور
أان- -ث- -ى .ف- -ق -الت ل -ه :وأان -ا أاج -زم أاّن
حالة صسوفيا وتأاخر ‰وها ‘
’ثم ذكٌر..
ا إ
ح- -ال  ⁄ت- -خ- -ت- -ل- -ط بـأاط- -ف- -ال
ق -ال ل -ه -ا :أان -ا ت-ع-ل-مت أاّن ال-بشس-اع-ة
آاخرين ‘ مثل سسنها.فإا ¤متى
أان- -ث- -ى .ف- -ق- -الت ل- -ه :وأان- -ا أادركت أاّن
يبقى هذا السسلوك اŸتعامل به
القبح ذكٌر.
‘ أاغلب دول العاŒ ⁄اه أاطفال
تنحنح ثمّ أاخذ كأاسش اŸاء فشسربه كله
ذن -ب -ه -م ال -وح -ي -د أان -ه-م ول-دوا
دف- -ع -ة واح -دة أام -ا ه -ي ف -خ -افت ع -ن -د
مرضسى ؟
م ابتسسمت ما إان رأاته
إامسساكه بالكأاسش ،ث ّ
يشسرب وعندما رآاها تبتسسم له قال لها:
يبدو أاّنك ّﬁقة.
ف -ال -ط -ب -ي -ع-ة أان-ث-ى .ف-ق-الت ل-ه :وأانت ق-د
أاصسبت فا÷مال ذكر .قال لها :أانا أاعÎف
ن
ن التضسحية أانثى .فقالت له :وأانا أاقّر بأا
Ãن
ّ
أا ّ
بك َ
الصسفح ذكٌر .قال لها :ولكّنني على ثقة بأانّ
السسعادة اربط قلل- - - - - - - - - -ه.
الدنيا أانثى .فقالت له :وأانا على يق Úبأانّ
^ لتبلغ -ه - - - - - - - - - -اي - - - - - - - - - -ة ه وتطلب
’ ن---------
دا عن الل
ب ذكٌر. .
القل َ
بعي

حضضانة ترفضض طفلة
العام Úبسضبب «جمجمتها»

È`N
e
ã
Ò

شضغ
ل
ع
ق
لـك

^ –ت-وي ال-ل-غة
الهاوايية
اŸسس- -ت -خ -دم -ة ‘ ج -زر
ه- -اواي ع- -ل -ى  ١3حرفا
خمسسة منها هي أاحرف
صسوتية؟
^ ه - -ل ت - -ع - -ل - -م أان
ه- -ن -الك ق -ان -ون ‘
و’ي -ة ك -ن -ت-اك-ي -
بالو’يات اŸتحدة
’م-ري-ك-ي-ة  -ي-لزم
ا أ
كل شسخصش على
’سستحمام
ا إ
م- - - - - - - - - - -رة ‘
السسنة
على
’قل؟
ا أ

نبضضنا فلسضطين ـي للأب ـد
 -ب - -ع ع - -زأارضس- - -ي ن-
Óها
و›د  ﬁم- -ن ب- -ك- -ل
سس - -ب - -ح - -ن
ها◊ Óسسواها عث –ي-ة
وده -ا ب -ب -لصس -م
ع- -ي رب- -ن- -ا
ة
ن
مزي رد ..وب - -د
ب - -ال - -و
و◊ضس -نك
يحماها
ق لÎابك
مشس -ت -ا
وم- -ن ن- -ار
يا وطنن ق - -ل - -ب- -ي
اواه م - -
م- -ن ط- -ول
ن
الشسج ت - -ع- -ذبت
ت - -راÊ
غربتي ما عاد ‘

ي -ت -ح -م -ل

ق- -ل- -ب -ي
ن
 ﬁتب الك ب-
ل-ك-
ب
ق ا÷بÚ
نور وذهع- -زك ف- -و
ي - -ا دار
ت-ي روح-ي
انكتب
’م -ل وأان -
إان -ت -ي ا أ
ع-ي والله
ودنيتي راح ت-ن-ب-ا
م-ن ق-ال
كذب
ح-روف م-ن

أاق -ب -ل ع -ل-ى ا◊ي-اة
بحب وأامل وشسغف
اب- - - - - - - - -حث ع - - - - - - - -ن
الدهشسة ،فتشش عن
ا÷ما واصسنع السسعادة ‘
تفاصسيلك اŸعتادة.

حل العدد السضابق

^ث Ó- -ث - -ة ب - -ط - -ات .الشس- -رح
:ال-ب-ط-ة ا’و ¤ه-ي ال-ب-طة
’م - -ام- -ي- -ة (ب- -ط- -ة أام- -ام
ا أ
ب -ط-ة)،ال-ب-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة
ه -ي ال -ب -ط-ة ال-وسس-ط-ى
(ب - - - - - - - - - - -ط- - - - - - - - - - -ة بÚ
بطت،)Úالبطة
ال- -ث- -ال- -ث- -ة ه- -ي
البطة
ا’خ Ò- - - - - -ة (

حّب ـ ـ ـ
ـ
ك

’ تعشش
^
لسسعادة.
ا

ابتسضم

السضرطان

^ م-اه-و الشسيء
إاذا دخ - - - - - - - - -ل اŸاء ⁄
يبتل

ب-عضش ا’ع-ت-ذارات ك-ال-تعازي ’
ت -رد م -ي -ت -ا .إاح -ذر أان ت -كسس -ر ق-لب شس-خصش ث-م تÈر
فعلك وتقول  :سسوف اعتذر له ..فا÷رح ’ يعالج
’ع -ت -ذار ُي -ق-ب-ل ب-خ-ط-أا غ Òم-قصس-ود
’ع -ت -ذار .ا إ
ب -ا أ
وليسش ح Úتتسسبب ‘ جرح عميق لقلب إانسسان.

حك ـ ـم و أامثـ ـال

من أاجلك عشسنا ياوطني
أابطا’ كنا ’ نرضسى
’›اد –يينا
غ Òا أ
نزهو باŸاضسي ‘ ثقة
وا◊اضسر يعلو ماضسينا

أاع- - - -ل- - - -م ج- - - -يً- - - -دا أانك
ت- - -ع- - -رضست ل- - -قصس- - -ة ‘
ح- - - -ي - - -اتكŸ ،وق - - -ف ’
Áك- - - -نك أان ت - - -نسس - - -اه،
◊ديث ل -ن ي -غ-يب ع-ن
ذهنك ،لكن سسأاظل
أاقول لك’ ،بد أان
ي- - - -أات- - - -ي ال- - - -ي - - -وم
ا÷م- -ي- -ل ،وت -نسس -ى
ف - -ي - -ه ك - -ل م - -ا سس- -ل- -ف،
إاب- - - -تسس- - - -م و’ “ضس- - - -ي
وقتك ‘ التفك.Ò

‘

ي
ـ ا بـ ـ ــ
لدي

اأ’سضد

م - - -ن أات - - -ق- - -ن الصس Èل- - -ن
ت - -كسس - -ره ا◊ي - -اة  ،وم- -ن
ع-رف ق-ي-م-ة ا◊ب ت-هون
ع -ل -ي -ه ال -تضس -ح -ي-ات ،
ومن تقاسسم السسعادة
’خ- -ري- -ن أاحسش
م- -ع ا أ
’نسسانية.
بقيمة ا إ

العذراء

ع - -ن - -دم- -ا ت- -ه- -ديك ا◊ي- -اة
شس-خصس-ا ي-ج-ع-ل السس-عادة بÚ
ع -ي -ن -يك “سسك ب -ه ج -ي-دا
’ن ال -ق -ل -ي -ل ج -دا..م-ن
أ
ي -عشس -ق أان ي -راك أاسس -ع -د
منه..

اŸيزان

السسعادة عفوsيـة ح Úتأاتـي لِذإا
ف- -هَ- -ي ’ ت- -ن- -ت- -ظ- -ر أان ن -ت -ك s-ل -ف
ب- -إاسس -ت -ق -ب -ال -ه -ا ف -ق -ط ق -ل -يـُل م -ن
ال u- -ن - -سس - -يـإاَن و َرك َ- -ل - -ـة خ- -ف- -ي- -فـة
للتsشساؤوم.

العقرب

سس-ت-ك-ون ن-اج-حً-ا ع-ن-دما تنظر للخلف
’م-ل ،
Óم-ام ب-ع Úا أ
ب -ع Úالصس -ف -ح  ،ول  -أ
’ع -ل -ى
’سس -ف -ل ب -ع Úالشس -ف -ق -ة و أ
و أ
بع Úالشسكر وا’متنان !..

القوسض

فجرنا الثورة من أازل
سسجل يا دهر معالينا
’ك Èكان لنا
والنصسر ا أ
›دا من صسنع أايادينا
من أاجلك يا من أاجلك يا ..ياوطني

’قوم بعملية ربط
^ قالت لزوجها اعطني ٢٥الف دينار أ
معدة ...قال خذي ١٥دينارا واشسÎي قف Óللمطبخ الوقاية
خ Òمن العÓج .

عندما نتعلم كيف نقÎب من الله فإاننا
ل- - -ن ن- - -ح - -ت - -اج ل - -ل - -ب - -حث ع - -ن السس - -ع - -ادة
’ن السس -ع -ادة ح -ي -ن -ه -ا ه -ي م-ن
م -ط -وً’ ،،أ
سستبحث عنا .

ا÷دي

على قدر ما تعطي من وقتك عمالك و واجباتك
على قدر ما تكون الرضسا والسسعادة ‘ نفسسك فالعمل
ا÷اد وا’سستفادة من الوقت أاشسياء مهمة لثقتك
بنفسسك.

الدلو

’بنها إاذهب لبيت ا÷Òان وقل لهم أامي
^ أام قالت أ
تسسأال إان كان عندكم كركم لتعد طعام الغذاء
..ذهب ال -ول-د ونسس-ي ال-ك-ل-م-ة وق-ال ل-ه-م:
أام-ي ت-ق-ول :ت-ع-ال-وا ك-ل-ك-م ل-ل-غداء..
ا◊وت
«اŸه -م ه -و م-رب-وط ب-الشس-ج-رة
من يوم أامسش.
’ أاح-د سس-ي-ه-ديك السس-ع-ادة ول-ن ت-ق-وم ه-ي ب-ال-ب-حث ع-نك،،السسعادة

شسيئان ’ تتخلى عنهما أابدا :ابتسسامتك للناسش وحسسن ظنك
فيهم .فا’بتسسامة ليسست سسذاجة ،وحسسن الظن ليسش غباء
وأان تبادر با Òÿقمة السسعادة ..

.

م---وج--ودة ب--ذاتك ،،ب--داخ--لك ،،أاخ--رج--ه--ا وأاب--تسس--م ف--ح--ي--اتك م--ل--كك،
و’يسستحقها غÒك.

إاعداد :عب ـد
الق ـادر سضنات ـي
إامام أاسضتاذ رئيسس
Ãسضجد البشضÒ
اإ’براهيمي
شضـارع الشضهـداء

يومي ـات إاسسـÓميـ ـة

أل-ت-ف-اؤول م-ن ألصس-ف-ات أ◊ميدة
ألتي كان ُيحبtها رسسول ألله صسلى
أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م ،وه-و م-ن آأث-ار
ح ْسسِن ألظن بالله تعا ،¤وألرجاِء
ُ
فيه ،بتوtقع أÃ Òÿا يسسمعه من
ألكلم ألطيب ،وُيعت Èألتفاؤول من
ألصس- -ف- -ات أل- -رئ -يسس -ة أ’ي إأنسس -ان
ينشسد ألسسعادة وألنجاح.
ول -ل -ت -ف -اؤول ق -ي -م -ة أج -ت -م-اع-ي-ة
‡ي- - -زة؛ إأْذ ي- - -رغب أل- - -ن- - -اسس ‘
صسحبة أŸتفائل ‘ ،ألوقت ألذي
َي ِ-ف t-رون ف -ي-ه م-ن أŸتشس-ائ-م ،ك-م-ا
أأن -ه-م Áي-ل-ون إأ ¤سس-م-اع أأ’خ-ب-ار
وأأ’ح -اديث أŸت -ف -ائ -ل -ة أأك Ìم -ن
أŸتشسائمة؛ بل كثÒأ ً ما ُيوصسي
أل-ن-اسس ب-عضس-ه-م أل-ب-عضس ب-التحلي
بصس -ف -ة أل -ت -ف -اؤول ،وأ’ب -ت-ع-اد ع-ن
أل- -ت- -ف- -ك Òأل -تشس -اؤوم -ي ،وت -ع -ظ -م
أ◊اج- -ة إأ ¤أل -ت -ف -اؤول ‘ أأوق -ات
أأ’زمات وألشسدأئد ،فأاْوقِْد جذوَة
أل -ت -ف -اؤول ،وِعْ -شس ‘ أأمٍ -ل وع-م-ل،
ودع - - -اء وصس ،Èت - - -رŒي ب - - -ع َضس
أ ،Òÿو–ذر من ألشسر.
وإأن سس- -أال سس -ائ -ل :م -ا ت -ع -ري -ف
ألتفاؤول؟ فيقال له :ألتفاؤول هو
توtقع حصسول أ ‘ ÒÿأŸسستقبل،
وبضسد ذلك أŸتشسائم ألتي يتوsقع
حصسول ألشسر.
وم- -ن أل- -نصس -وصس أل -دأل -ة ع -ل -ى
مشس-روع-ي-ة أل-ت-ف-اؤول :ق-ول-ه صس-ل-ى
أل- -ل- -ه ع- -ل- -ي -ه وسس -ل -مِ ’َ« :ط َ-ي َ-رَة،
َوَخْ- -يُ- -رَه- -ا أْلَ - -ف -أا ُْل»َ .ق -الُ -وأَ :وَم -ا
أْل َ -ف-أا ُْل؟ َق-اَل« :أْلَ -كِ-لَ-مُ-ة أل sصس-اِلَ-حُ-ة
َيْ -سسَ-مُ-عَ-ه-ا أأ ََحُ-د ُكْ-م» روأه أل-ب-خاري
ومسسلم.
و‘ روأيةَ ’َ« :عْدَوى َوَ’ ِطَيَرَة،
َوُيْ-عِ-جُ-بِ-ن-ي أْلَ -ف-أا ُْل أل sصسالُِح ،أْل َكِلَمُة
حَ - -سس َ -ن ُ-ة» روأه أل -ب -خ -اري .و‘
أْلَ - -
روأيةَ« :وُيْعِجُبِني أْلَفأاُْل»َ .قاُلوأ:
َوَما أْلَفأاُْل؟ َقالََ« :كِلَمٌة َ
طuيَبٌة» روأه
ألبخاري.
ق -ال أب -ن ع -ب -اسس  -رضس-ي أل-ل-ه
ع - -ن - -ه- -م- -ا( :أل- -ف- -رق ب Úأل- -ف- -أال

وأل u -
ط َ-ي -رة :أأsن أل -ف -أال م -ن ط-ري-ق
ح ْ -سس ِ -ن أل -ظu-ن ب-ال-ل-ه ،وأل-طَ-uي-رة ’
ُ
ت- - -ك- - -ون إأ ‘ ’sألسس- - -وء ف- - -ل - -ذلك
ُكِرَهت).
وأل-ن-ب-ي صس-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-لم
ك -ان ُي -حtب أأن ُي -سس -ت-بشس-ر ب-ا،Òÿ
وكان ينهى قومَه عن كلمة (لو)؛
أ’نها تفتح عمل ألشسيطان ،فهي
من أأوسسع أأبوأب ألتشساؤوم ،يتsضسح
ذلك ‘ توجيهه صسلى ألله عليه
جْز،
وسسلم« :أسْسَتِعْن ِبالsلهِ َوَ’ َتْع َ
يٌءَ ،ف َ
َ Óتُقْلَ :لْو
َوإأِْن َأأصَساَب َ
ك شَس ْ
ت َكاَن َكَذأ َوَكَذأَ .وَلِكْن
َأأuني َفَعْل ُ
ُقْلَ :قَدُر أللsهِ َوَما شَساَء َفَعَل؛ َفإاِsن
َل ْ-و َت ْ-ف َ-ت ُ-ح َع َ-م َ-ل أل sشسْ-يَ -
ط-اِن» روأه
مسسلم.
وكان منهجه ‘ ألتفاؤول يتجsلى
‘ ت -ط -ب -ي -ق -ه ل -ق -ول أل-ل-ه ت-ع-ا:¤
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ºràofrGCnhn ºo∏n©rjn ¬o∏sdGhn ºrµodn ôw°nT ƒngohn
 ﴾¿َ ƒªo∏n©r˘Jn ’nأل- -ب -ق -رة2١6 :؛ ب- -ل
ي صسلى ألله عليه وسسلم
جعل ألنب t
أل-ي-أاسَس م-ن أل-ك-ب-ائ-ر؛ ف-لs-م-ا سس-أاله
رجل عن ألكبائر؟ أأجابه بقوله:
ك ِباللهَ ،وأِإ’َياسُس مِْن َرْوِح
«ألشuسْر ُ
حَ- -مِ- -ة
أل - -ل - -هَ ،وأْل ُ- -ق ُ- -ن- -وُط مِْ- -ن َر ْ
ألله»حسسن  -روأه ألبزأر.
إأsن أأع -ل -ى درج -ات أل-ت-ف-اؤول ه-و

أل - -ت - -ف - -اؤول ‘ أأوق- -ات أأ’زم- -ات،
و◊ظات أ’نكسسارأت ،وسساعات
ألشسدأئد ،فتََتَوsقع أ Òَÿوأأنت ’
ترى إأ’ sألشسر ،وألسسعادَة وأأنت ’
ت -رى إأ ’sأُ◊زن ،وَت َ-ت -و sق-ع ألشس-ف-اَء
ع - -ن - -د أŸرضس ،وأل - -ن- -ج- -اَح ع- -ن
أل -فشس -ل ،وأل -نصسَ-ر ع-ن-د أل-ه-زÁة،
وت -ت -و sق -ع ت -ف -ري َ-ج أل -ك-روب وَدْفَ-ع
أŸصسائب عند وقوعها ،فالتفاؤول
‘ ه -ذه أŸوأق -ف ُي -وuل-د مشس-اع-ر
ألرضسا وألثقة وأأ’مل.
وألتفاؤول له أأسساسسان:
أأ’ول :حُسسن ألظن بالله تعا¤؛
أ’ن ألتشساؤوم سسوء ظن بالله بغÒ
سس -بب ُم -ح s -ق-ق .وأŸسس-لُ-م م-أام-ور
بحسسن ألظن بالله تعا ¤على كل
ح-ال .وأل-ث-ا :Êأل-ت-وك-ل ع-ل-ى أل-ل-ه
تعا :¤وهو من أأسسباب ألنجاح.
وم- -ن صس- -ف- -ات أŸت -ف -ائ -ل :أأن -ه
منبسسط أأ’سسارير ،مشسرق ألوجه،
وأسس -ع ألصس -در ،م -ب -تسس -م أل -ث -غ -ر.
ق - -ام - -وسس - -ه :أأ’م - -ل ،أل - -ن- -ج- -اح،
ألسس- -ع- -ادة ،أ’ن -تصس -ار ،أ’رت -ق -اء،
ألتعاون ،أ◊ب ،ألتوكل على ألله
تعا ،¤وحُسسن ألظن به.
وأأع -ظ -م مصس -د ٍر ل -ل -ت -ف -اؤول ه -و
أل -ق -رآأن أل -ك -ر ،Ëأل -ذي Áن -ح-ن-ا
أل- - -ت - -ف - -اؤول وأل - -ف - -رح وألسس - -رور،
ويعطينا أأ’مل :فمن أأسسرف على

الِعشْشرةُ مع الناسس وﬂالطُتهم

ن -فسس -ه ب -اŸع -اصس -ي ووق-ع ‘ ف-خ
ألشسيطان؛ فعليه أأن يتدsبر قوله
ت-ع-اønjòpdsG …OpÉ˘nÑ˘Yp É˘jn πr˘bo﴿ :¤
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 ﴾º«MpôsdG QoƒØo˘¨n ˘drGأل- - -زم - -ر،٥3 :
وسس -يشس -ع -ر ب -ال -ف -رح -ة وألسس -رور،
وألِبشْسر وأ◊بور.
وألذي خسسر ماله؛ إأذأ قرأأ أآ’يَة
¬p˘∏s˘dG π
أل - -ك - -رÁةp ˘°†r ˘Øn˘Hp πr˘˘bo﴿ :
∂ ƒngo GƒMoônØr«nr∏an
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¿﴾ يونسس،٥٨ :
َ ƒ©oªnérjn Éªsep ôl«rNn
كيف سسيكون أأثرها عليه؟
وه -ذأ أل-ذي ي-دع-و أل-لَ-ه ت-ع-ا،¤
و ⁄يتحsقق دعاؤوه ،إأذأ قرأأ قولَه
ت- -ع- -اGƒ˘goôn˘µr ˘Jn ¿rGCn ≈˘°ù˘Ynhn﴿ :¤
¿
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ف- - -ا Òÿق- - -د ي - -ك - -ون ‘ ألشس - -ر،
وألسس -ع -ادة ق -د ت -ك -ون ‘ ألشس -دة،
وألفرح قد يكون ‘ أ◊ُزن.
بل كل أŸصسائب وألشسدأئد إأذأ
م -ا ُق -ورنت ب-رح-م-ة أل-ل-ه وفضس-ل-ه
هانت وتÓشست ،قال ألله تعا:¤
﴿álÑn«°püeo ºr¡orà˘HnÉ˘°Un GCn GPn GEp øn˘jòp˘dsG
¿
n ƒ©oLpGQn ¬p«rdnGEp ÉfsGEphn ¬p∏sdp ÉfsGEp GƒodÉbn
ø
* r ˘ep älGƒn˘∏n˘°Un ºr˘¡p˘«r˘∏n˘Yn ∂n ˘Äp˘dnhrGCo
ºr˘˘go ∂n ˘˘Äp˘˘dnhrGCohn ál˘˘ªn˘˘MrQnhn ºr˘˘¡p˘˘HuQn
¿﴾ ألبقرة.١٥7 ،١٥6 :
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فتلك ألبشسرى للمتفائل ÚألوأثقÚ
برحمة ألله.
ول -ك -ي َي -صِس َ-ل ب -ن -ا أل -ت-ف-اؤول إأ¤
شس -اط -ئ ألسس-ع-ادة وأل-ن-ج-اح ’:ب-د
وأأن ي- -قÎن ب- -ا÷دي- -ة وب -ال -ع -م -ل
أل - -دؤووب ،وÃزي- -د م- -ن ألسس- -ع- -ي
وألفاعلية ،وإأ ’sكان هذأ ألتفاؤول
ُمجsرد أأمنياٍت وأأحٍÓم وضسرٍب من
أأ’وه -ام ،ف -اإ’غ -رأق ‘ أل -ت -ف-اؤول
ب -دون ع -م -ل؛ ُي -ع -ت Èه -روب ً-ا م -ن
ألوأقع ،وقرأءةً خاطئة له.

حضضور ›السس ا÷ماعة ومشضاهد ا Òÿأاهم أاخÓق ا’سضÓم

من نعم ألله على أإ’نسسان أأن جعله
أجتماعيا بطبعه يحتاج إأ ¤أآ’خرين
ويحتاج إأليه أآ’خرون قال ألله تعا:¤
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ألناسس لتعطلت مصسا◊هم ومنافعهم
ف Óغنية عن أÿلطة بالناسس وألتكيف
ع -ل -ى أل -ع -يشس م -ع -ه -م ع-ل-ى أخ-تÓ-ف
منازلهم و أأعمارهم و أأعمالهم.
ومن عاشس مع ألناسس وعرف كيف
يتعامل مع كل Ãا يناسسبه فذ لك خÒ
م - -ن أŸتÈم أŸتشس - -ك- -ي م- -ن أأح- -وأل
ألناسس أŸنعزل عنهم قال رسسول ألله
صسلى ألله عليه وسسلم(( :أŸؤومن ألذي
يخالط ألناسس ويصس Èعلى أأذأهم خÒ
من أŸؤومن ألذي ’ يخالط ألناسس و’
يصس Èعلى أأذأهم )) روأه ألÎمذي.
وقد عقد أإ’مام ألنووي رحمه ألله
ب - -اب - -ا ‘ ك - -ت - -اب- -ه أŸب- -ارك (ري- -اضس
ألصس - -ا◊ )Úق - -ال ف- -ي- -ه :ب- -اب فضس- -ل
أ’خ-تÓ-ط ب-ال-ن-اسس وحضس-ور ج-م-ع-هم
وجماعتهم ومشساهد أ Òÿو›السس
ألذكر معهم وعيادة مريضسهم وحضسور
جنائزهم وموأسساة ﬁتاجهم وإأرشساد
جاهلهم وغ Òذلك من مصسا◊هم Ÿن
قدر على أأ’مر باŸعروف وألنهي عن

أŸنكر وقمع نفسسه عن أإ’يذأء وصسÈ
على أأ’ذى ثم قال :أعلم أأن أ’ختÓط
بالناسس على ألوجه ألذي ذكرته هو
أıتار ألذي كان عليه رسسول ألله
صسلى ألله عليه وسسلم وسسائر أأ’نبياء
صسلوأت ألله وسسÓمه عليهم وكذلك
أÿل-ف-اء أل-رأشس-دون وم-ن ب-ع-ده-م م-ن
ألصسحابة وألتابع Úومن بعدهم من
علماء أŸسسلم Úوأأخيارهم.
إأن من ألناسس من يعيشس لنفسسه ومع
نفسسه ’ يجيب دعوة و’ يجتمع مع
أأق- -ارب -ه ورح -م -ه و’ يشس -ارك جÒأن -ه
أأفرأحهم وأأترأحهم و’ يحضسر لقاءأت
زمÓئه وقد يظن أأن ذلك صسوأبا أأو
يكون متشسائما أأو يخشسى من ألتزأمات
مالية يشسارك بها.
’ يهمه إأ’ نفسسه وقد تصسل به
أ◊ال إأ’ ألنظرة ألفوقية ألناقدة لكل
شسيء فيلوم ويعاتب ويذم ويقلل من
قيمة وأأهمية أأي أجتماع وزيارة ويقول
بلسسان حاله ومقاله:ماله دأعي!!
خ Òألهدي وأأكمله هدي رسسولنا
صسلى ألله عليه وسسلم فمع علو مكانه
وشسرف قدره إأ’ أأنه كان ›يبا لدعوة
ألناسس قريبا من ألناسس جميعا جاء ‘
صسحيح ألبخاري (إأن كانت أأ’مة من
إأماء أŸدينة لتأاخذ بيد رسسول ألله
صسلى ألله عليه وسسلم فتنطلق به حيث
شساءت حتى يقضسي حاجتها).

ودخ -ل ع -ل-ي-ه رج-ل ف-أاصس-اب-ت-ه م-ن
هيبته رعدة فقال له رسسول ألله صسلى
أل -ل -ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م( :ه-ون ع-ل-يك ف-إاÊ
لسست Ãلك إأ‰ا أأن - -ا أب - -ن أم- -رأأة م- -ن
ق -ريشس ك -انت ت -أاك -ل أل -ق -دي-د) وب-ه-ذأ
أÿلق ألنبوي دخل حب رسسول ألله إأ¤
شسغاف ألقلوب.
 ⁄ت -ك -ن صس -ل -ى أل -ل -ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م
عÓقاته مع كبار ألشسخصسيات فحسسب
و’ كان يجيب دعوة و’ئم فنادق ذأت
أÿمسس ‚وم أأو ألو’ئم ألكبÒة بل
ب -ل -غ م -ن ح -ب -ه ل -ل -ن-اسس وق-رب-ه م-ن-ه-م
وتوأضسعه لهم أأن قال( :لو دعيت إأ¤
ذرأع أأو كرأع أ’جبت ولو أأهدي إأ¤
ذرأع أأو كرأع لقبلت)) روأه ألبخاري.
وإأذأ ت- -أام -ل -ن -ا ‘ نصس -وصس ألسس -ن -ة
أل -ن -ب -وي -ة وج -دن-ا ج-م-ا غ-فÒأ وع-ددأ
ك -ثÒأ م -ن أل-ت-وج-ي-ه-ات أل-ن-ب-وي-ة أل-ت-ي
م - -ؤودأه - -ا أشس- -اع- -ة أÙب- -ة وأأ’ل- -ف- -ة
وأŸودة وأل -رح -م -ة وألصس -ل -ة وأل -ق-رب
وحسسن ألعشسرة .فرغب عليه ألصسÓة
وألسسÓم ‘ ألزيارة وأÛالسسة ‘ ألله
وحث على ألهدية وألتهادي وجعل من
ح -ق أŸسس -ل -م ألسس Ó-م ع -ل -ي -ه وإأج-اب-ة
دع- -وت- -ه وع- -ي- -ادت- -ه وأت -ب -اع ج -ن -ازت -ه
وتشس -م -ي -ت -ه إأذأ ع -طسس وح -م-د أل-ل-ه و
ألنصسح له عند أŸشساورة وجعل ألتبسسم
‘ وجه أأ’خ صسدقة ورغب ‘ إأدخال
ألسس- -رور ع- -ل- -ى أŸسس -ل -م ،وحث ع -ل -ى

ألشسفاعة ورغب ‘ أ÷ود وألكرم وأأكد
ع- -ل- -ى م- -ب- -دأأ شس -ك -ر أل -ن -اسس ف -م -ن ’
يشسكرهم ’ يشسكر ألله وأأوصسى صسلى
أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م أأب-ا ه-ري-رة ب-ق-ول-ه:
(وأأحب للمسسلم ÚوأŸؤومن Úما –به
لنفسسك وأأهل بيتك وأكره لهم ما تكره
لنفسسك وأأهل بيتك تكن مؤومنا)روأه
أبن ماجة.
وحث صس -ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ع-ل-ى
ألسس -ع -ي ‘ ت -ف -ري -ج ك-رب-ات أŸؤوم-نÚ
وحث على دعاء أŸسسلم أ’خيه بظهر
ألغيب ومن دعي وهو صسائم صسيام نفل
ج -از ل -ه أأن ي -ف -ط -ر جÈأ ÿاط -ر م-ن
دعاه.
ونهى صسلى ألله عليه وسسلم عن كل
ما يخدشس أأو يفسسد أأو يقطع رباط
أأ’خوة وأÙبة فنهى عن ألتجسسسس
وألتحسسسس وألتباغضس و ألتحاسسد و
أل-ن-م-ي-م-ة وأل-غ-ي-ب-ة وأل-ت-ن-اب-ز وأل-ت-ع-اي-ر
وألسسب وألشستم وألقذف وسسوء ألظن
وأل -ب -خ -ل و ألشس -ح وأل -ت-ح-ق Òوأ÷ف-اء
وأل-ت-ن-اجشس وأŸك-ر وأÿدأع وق-ط-يعة
أل- -رح- -م وأل- -ك Èوأل- -ع- -جب و أل -ك -ذب
وأÿيانة وألنجوى وألهجر.
أللهم أألف ب Úقلوبنا وأأصسلح ذأت
بيننا وأهدنا سسبل ألسسÓم....

١٨٠٥٩

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

هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وششكرا

التفاؤول ‘ حياة اŸسضلم يرتقي أاعلى الدرجات ‘ أاوقات اأ’زمات

ألعدد

أأ’حد  2٩سسبتمبر  2٠١٩م
ألموأفق لـ  2٩محرم ١٤٤١هـ

هام جدا

صشفة أاي إانسشان ينششد النجاح
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خ Òالهدي:
عن حذيفة بن اليمان رضشي الله عنهما قال :سشمعت رسشول الله
صش- -ل -ى ال -ل -ه ع -ل -ي -ه وسش -ل -م ي -ق -ول ’( :ي -دخ -ل ا÷ن -ة ‰ام) رواه
البخاري ومسشلم.

أاقوال مأاثورة:
﴾¢ما أاعظم وفاء يوسشف مع أابويه
™ p Tôr©ndrG ≈∏nYn p¬jrƒnHnGCn
﴿n anQnhn
 ع -ل-ي-ه-م السشÓ-م  -ف-ح Úم-ك-ن-ه ال-ل-ه ،رف-ع-ه-م-ا ع-ل-ى سش-ري-رملكه ،وأاظهر لهما التقدير وا’حÎام! إانها رسشالة لكل من
يؤوتيه الله مكانة وعلما وغنى ،أان يرد ا÷ميل لوالديه،
دﬁ .مد الربيعة
وأان يرفعهما حسشا ومعنى.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يشسغلـ ـك

^ سس :إاذا ششخصس صشلى وقصشد بصشÓته ﬁمدة الناسس فما ا◊كم ؟
^^ ج :إاذا قصشد بصشÓته ﬁمدة الناسس أاي قصشد أان Áدحه
الناسس فصشÓته صشحيحة ب Óثواب ،وعليه معصشية الرياء ،وهي
من الكبائر.

حكمـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـدد

عندما Áششي الكسشل ‘ الطريق ،ف Óبد أان يلحق به الفقر.

سشلوك ‘ اŸيزان

التكاسضل وخطره

ل -كسس -ل ﬂاط -ر ك -ثÒة ،وأأضس -رأر ع-دي-دة ،يضسّ-ر ب-ه-ا أل-كسس-ول ن-فسس-ه
وأأسسرته و›تمعه وأأمته..
أل-كسس-ل سس-ب-ي-ل ألÎدي وأÿسس-رأن وأل-ه-ب-وط وأ’ن-ح-ط-اط ...ي-ن-ت-ق-ل
صساحبه من ألعّز إأ ¤ألذّل ،ومن ألغنى إأ ¤ألفقر ،ومن ألّرفعة إأ¤
أل ّضس -ع -ة ،وم -ن أل ّ-ن -ب -اه -ة إأ ¤أÿم-ول ،وم-ن م-ع-ا‹ أأ’م-ور وأأشس-رأف-ه-ا
’م-ور وأأرأذل-ه-ا ومسس-اوئ-ه-ا ...وم-ن ت-عّ-ود
وﬁاسس -ن -ه -ا إأ ¤سس-ف-اسس-ف أ أ
ألكسسل ومالَ إأ ¤ألّرأحة فقَد ألّرأحة .وهو مذموم ‘ أآ’تي:
1التكاسشل ‘ الوظيفة والعمل:Ÿجّد فيها
فالوظيفة أأمانة ومسسؤوولية ،وأّıل بها مذنب وآأثم ،وأ ُ
ُمثاب ومأاجور ،فعن أأنسس رضسي ألله عنه ،عن ألنبي صسلى ألله عليه
وسسلم قال« :إأن ألله سسائل كل رأع عما أسسÎعاه ،أأحفظ ذلك أأم ضسّيع؟
حتى ُيسسأاَل ألرجلُ على أأهل بيته» .أأخرجه ألنسسائي وأبن حبان.
 2البطالة والتسشول وا’تكال على الغ:Òمن ألكسسل أأن يرضسى أŸرء لنفسسه بالبطالة وتْركِ ألعملَ ،يعتمُد على
غÒه ‘ قوته وقوت عيالهَ ،يمّد يديه متسسو’ ‘ ألطرقات وعلى أأبوأب
أŸسساجد.
ومشسكلة ألبطالة ليسست فيمن  ⁄يجد عم ًÓيعمله ‘ فÎة معينة وهو
َي-جّ-د وي-ج-ت-ه-د ‘ أل-ب-حث ع-ن أل-ع-م-ل ،ول-ك-ن أŸشس-ك-ل-ة ف-ي-م-ن يرضسى
بالبطالة ،ويرفضس ألعمل ،ويخلد للرأحة وألكسسل ،ويتكبّر على كل عمل
حÓل ُعرضس عليه ،ويرضسى لنفسسه أأن يكون عالة على غÒهِ ،ثق Óعلى
›تمعه.
وألبطالة من أأخطر أŸشسكÓت أ’جتماعية وأأسسوئها عاقبة وأأشسدها
’نها تولد ألتسسول وألسسرقة
تأاثًÒأ على طمأانينة أ◊ياة وهناءة ألعيشس ،أ
وألغشس وأÿدأع ،وغ Òذلك من قبيح ألِفعال.
و’ شسك أأن ألعمل مهما كان حقًÒأ فهو خ Òمن ألبطالة وألتسسول،
و’ يليق بالرجل ألقادر أأن يرضسى لنفسسه أأن يكون ِحْم ً
 Óعلى كاهل
أÛتمع ،ثقي ًÓمرذو ً
’ ،وأأن يقعد فارغًا من غ Òشسغل ،وأأن يكون عالة
على غÒه ‘ قوته وأأمور حياته ،فليسس بنقصس و’ عيب أأن يعمل أŸرء
عم ً
 Óقد يعّده بعضس ألناسس عم ًÓحقًÒأ ،فنبيّ ألله دأود عليه ألسسÓم
عمل ‘ أ◊دأدة ،ونبي ألله زكريا عليه ألسسÓم عمل ‘ ألنجارة ،ونبينا
ﬁمد صسلى ألله عليه وسسلم عمل ‘ ألرعي وألتجارة ،وكان يقول عليه
ألصسÓة وألسسÓم« :ما بعث ألله نبيا إأ’ رعى ألغنم» ،فقال أأصسحابه:
وأأنت؟ فقال« :نعم ،كنت أأرعاها على قرأريط أ’هل مكة» .أأخرجه
ألبخاري عن أأبي هريرة رضسي ألله عنه.
و‘ صسحيح ألبخاري عن ألزب Òبن ألعوأم رضسي ألله عنه ،عن ألنبي
’ن يأاخذ أأحدكم حبله ،فيأاتي بحزمة
صسلى ألله عليه وسسلم قال « :أ
أ◊طب على ظهره ،فيبيعها ،فيكف ألله بها وجهه ،خ Òله من أأن
يسسأال ألناسس أأعطوه أأو منعوه».
ف Óعيب ‘ ألعمل مهما كان حقÒأ ،وإأ‰ا ألعيب كل ألعيب‘ ،
’نسس-ان ع-ل-ى ف-ت-ات غÒه،
أÿم -ول وأل -كسس -ل وأل -ب-ط-ال-ة ،ح Úي-ع-يشس أ إ
ويعيشس على لقمة غÒه ،يقعد ‘ ألطرقات سسائ Óمتسسو’ ،مع أأنه
صسحيح ألبدن قوي أ÷سسد.
ÿلق ،عزيز ألنفسس ’ ،يرضسى أأن يكون
وأŸؤومن نزيه ألقلب شسريف أ ُ
عالة على ألناسس ،بطا’ً أأو متسسو’ً .وقد قال جÈيل عليه ألسسÓم لنبينا
ف أŸؤومن قيام ألليل،
ﬁمد صسلى ألله عليه وسسلم« :يا ﬁمد؛ شسَر ُ
وِعّزُه أسستغناؤوه عن ألناسس».
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مواقيت
الصشÓة

^  29سشبتم : 19٦2 Èإاثر اسشÎجاع
السش - - - -ي - - - -ادة وا◊صش - - - -ول ع - - - -ل - - - -ى
السش -ت -ق Ó-ل ،تشش-ك-لت أاول ح-ك-وم-ة
ج- -زائ- -ري- -ة ل- -ل -ج -م -ه -وري -ة ا÷زائ -ري -ة
اŸسشتقلة برئاسشة «أاحمد بن بلة».
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لسشبوعي (Ã )90تحف اÛاهد
أاسشاتذة وباحثون ‘ اللقاء ا أ

جدلية إلتاريخ وإ◊دإثة ليسست لعبة صسفرية

الششعب -مواصشلة للزيارات التفتيششية والتفقدية ıتلف النواحي العسشكرية ،وعششية انطÓق سشنة التحضشÒ
القتا‹  ،2020/2019ششرع الفريق أاحمد ڤايد صشالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني
الششعبي ،امسس السشبت 28 ،سشبتم ‘ ،2019 Èزيارة عمل وتفتيشس إا ¤الناحية العسشكرية الثانية بوهران.جاء هذا
‘ بيان تلقت «الششعب» ،نسشخة منه.

الفريق يششرف خلل هذه الزيارة على تنفيذ
“اري-ن رم-اي-ات ب-الصش-واري-خ ضش-د أاه-داف ب-ح-ري-ة
وأاخرى برية ،انطلقا من الغواصشت « Úالهقار»
و« الونششريسس» التابعت Úللقوات البحرية .هذه
التمارين تأاتي بعد تلك التي أاششرف على تنفيذها
الفريق يوم  26أاوت اŸاضشي بالواجهة البحرية
الغربية.
وب-ع-د م-راسش-م السش-ت-ق-ب-ال ورف-ق-ة ال-لواء مفتاح
صشواب قائد الناحية العسشكرية الثانية ،أاكد الفريق
ڤايد صشالح أامام ›موعة من إاطارات الناحية
على أان حضشوره الششخصشي Ÿثل هذه التمارين ينبع
من حرصشه الششديد على الطلع ميدانيا على
اŸسشتوى الذي بلغته قواتنا البحرية ،التي حظيت
لدى القيادة العليا للجيشس الوطني الششعبي ،على
غرار بقية مكونات القوات اŸسشلحةÃ ،ا تسشتحقه
من اهتمام ورعاية ششديدين ،ششملت كافة ا÷وانب
سش -واء م -ن ا÷انب ال -ت -ج -ه -ي -زي وت-وف Òك-ل أان-واع
وأاششكال العتاد والسشلح اŸتطور ،أاو من ناحية
ت-وف Òال-ع-نصش-ر ال-بشش-ري ال-ك-فء واŸؤوه-ل ت-أاه-ي-ل
عاليا ،أاو فيما يتعلق با÷انب اŸنششآاتي ،مششددا
ال -ت -أاك -ي -د ع -ل-ى ضش-رورة السش-ع-ي ال-دائ-م إا ¤حسش-ن
ت -وظ-ي-ف ك-اف-ة اŸع-ارف ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة
اŸكتسشبة ،هذا علوة على ضشرورة اتسشام كافة
مكونات جيششنا بالطابع العملي واŸهني اŸتكامل
واŸتوافق واŸنسشجم.

لرهابية سشنة 2009
التحق با÷ماعات ا إ

إإلرهابي «عقبة كنته سسيدي علي» يسسلم نفسسه بتمÔإسست
الششعب ‘ -إاطار مكافحة اإلرهاب وبفضشل
جهود قوات ا÷يشس الوطني الششعبي ،سّشلم إارهابي
نفسشه ،أامسس  27سشبتم ،2019 Èللسشلطات العسشكرية
ب-ت-مÔاسشت/ال-ن-اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة السشادسشة ،ويتعلق
األمر باŸسشمى «عقبة كنته سشيدي علي» ،اŸكنى
«ثابت» ،الذي التحق با÷ماعات اإلرهابية سشنة
 .2009اإلرهابي كان بحوزته مسشدسس ( )01رششاشس
من نوع كلششنيكوف وأاربعة (ﬂ )04ازن ذخÒة
‡لوءة.
تأاتي هذه النتائج لتؤوكد مرة أاخرى على فعالية
اŸق-ارب-ة ال-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-ا ال-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-ج-يشس
ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي قصش -د ال -قضش -اء ع -ل -ى ظ -اه-رة
اإلرهاب واسشتتباب األمن والطمأانينة ع Èكامل
الÎاب الوطني.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ‘ ،إاط-ار م-ك-اف-ح-ة اإلره-اب
وب -فضش -ل اسش -ت -غ -لل اŸع -ل -وم -ات ،أاوق -فت م -ف-رزة

للجيشس ،يوم  27سشبتم ،2019 ÈباŸسشيلة/ن.ع،1
عنصشر ( )01دعم للجماعات اإلرهابية.

توقيف أإربعة أإشسخاصس وحجز شساحنة ومركبة

و‘ إاطار مكافحة التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوقفت مفارز للجيشس وعناصشر حرسس ا◊دود ،بكل
من “Ôاسشت وبرج باجي ﬂتار/ن.ع ،6أاربعة ()04
أاشش -خ -اصس وح -ج -زت شش-اح-ن-ة ( ،)01م- -رك -ب -ة ()01
رباعية الدفع )07( ،مولدات كهربائية )04( ،مطارق
ضش-غ-ط )166( ،ك -يسس م -ن خ -ل -ي -ط ا◊ج -ارة وخ -ام
ال -ذهب )03( ،ه -وات -ف ن -ق -ال -ة ،ج-ه-از إاتصش-ال عÈ
األق -م -ار الصش -ن -اع -ي -ة إاضش -اف -ة إا ¤م -واد وم -ع -دات
التفج.Ò
و‘ السش- -ي- -اق ن -فسش -ه“ ،ك -نت ع -ن -اصش -ر ح -رسس
ا◊دود والدرك الوطني من توقيف سشتة (Œ )06ار
ﬂدرات وح - -ج- -زت سش- -ي- -ارت )02( Úو( )8 ،276
ك -ي -ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج ب-ك-ل م-ن ال-ن-ع-ام-ة

إنقاذ «٥حرإڤة» وهÓك سسادسس ‘ ظروف غامضسة بتيبازة
“كنت وحدات حرسس السشواحل تابعة للقوات
البحرية ليلة ا÷معة إا ¤السشبت من إانقاذ خمسشة
أاششخاصس بعرضس ششاطئ الداموسس بأاقصشى غرب
تيبازة فيما سشجل هلك ششخصس سشادسس ،كانوا
ع -ل -ى م Ïق -ارب بصش -دد اإلب-ح-ار ل-لضش-ف-ة األخ-رى
حسشب ما علم لدى مصشالح ا◊ماية اŸدنية.
قامت عناصشر ا◊ماية اŸدنية بإاجلء خمسشة
أاشش -خ -اصس ‘ وضش -ع صش -ح-ي «م-ت-ف-اوت» م-ن م-ي-ن-اء
الصشيد بششرششال إا ¤جانب جثة ششخصس سشادسس
( 30سشنة من خنششلة) فيما ينحدر البقية الذين
تÎاوح أاعمارهم ما ب 24 Úو 47سشنة من وليات
تيبازة وا÷زائر العاصشمة وخنششلة وجيجل.
وي -ت-ل-ق-ى ح-ال-ي-ا ث-لث-ة أاشش-خ-اصس م-ن-ه-م ال-ع-لج
الضشروري Ãسشتششفى اŸهام بششرششال فيما وضشعت

@

أإسسبوع من إألنشسطة إلثقافية

لسش-ب-وع اŸنصش-رم ب-ت-أال-ق
“ي -ز اŸشش -ه-د ال-ث-ق-ا‘ ل -أ
السش-ي-ن-م-ا ا÷زائ-ري-ة ‘ ال-ط-ب-ع-ة ال-ث-ال-ث-ة م-ن م-هرجان
ا÷ونة بالغردقة (مصشر) السشينمائي الدو‹ ،كما ششهد
األسشبوع تنظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ششملت
الششعر واŸسشرح والفن التششكيلي.
ت-وج ا÷م-ع-ة Ãدي-ن-ة ال-غ-ردق-ة اŸصش-ري-ة ال-ف-ي-ل-م
الروائي الطويل «بابيششا» للمخرجة ا÷زائرية مونية
م -دور وال -وث -ائ -ق -ي ال-ط-وي-ل « 143ط-ري-ق الصش-ح-راء»
Ÿواطنها حسشان فرحا ‘ Êالطبعة الثالثة Ÿهرجان
ا÷ونة السشينمائي الدو‹ حيث حازا على التوا‹ على
« جائزة «‚مة ا÷ونة» ألفضشل فيلم عربي روائي
طويل والنجمة الفضشية للفيلم الوثائقي الطويل.
” مسشاء ا÷معة Ãدينة مسشتغا Âتكر Ëالششاعر
ال -راح -ل الشش -ي-خ «زروق ال-دغ-ف-ا‹» (‘ )2006-1949
خ-ت-ام ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة السش-اب-ع-ة ل-ل-م-ه-رجان الوطني
ل -لشش -ع -ر اŸل-ح-ون اŸه-دى لسش-ي-دي ÿضش-ر ب-ن خ-ل-وف

@

@

جثة الضشحية على مسشتوى مصشلحة حفظ ا÷ثث
لذات اŸسشتششفى.
من جهتها ،قامت مصشالح الدرك الوطني باقتياد
اثن Úآاخرين من اÛموعة التي ” إانقاذها من قبل
قوات حرسس السشواحل Ÿقر فرقة الدرك الوطني
بششرششال ‘ إاطار –قيق قضشائي فتح حول ملبسشات
وف -اة صش -دي -ق -ه -م ‘ ظ -روف غ -امضش -ة وك -ذا ﬁاول-ة
الهجرة غ Òششرعية.
وكانت وحدات ◊رسس السشواحل بششرششال تابعة
ل -ل -ق -وات ال-ب-ح-ري-ة ق-د ت-دخ-لت األسش-ب-وع اŸاضش-ي ‘
عملية ‡اثلة ” خللها إانقاذ سشتة أاششخاصس وانتششال
جثة ششخصس سشابع إاثر تعطل ﬁرك قاربهم على بعد
( )22ميل بحريا ششمال الداموسس بولية تيبازة ،فيما
أاعلنت عن فقدان ششخصس سشابع.
وذلك خلل حفل باŸسشرح ا÷هوي ا÷يل‹ بن عبد
ا◊ليم.
افتتح أاول أامسس با÷زائر العاصشمة معرضس ضشم
أاه-م ال-ل-وح-ات ال-رق-م-ي-ة اŸنسش-وخ-ة ل-ل-رسش-ام الي-طا‹
الششه Òليوناردو دافينششي وذلك تخليدا للذكرى 500
لوفاة ليوناردو دافينششي (.)2019-1519
انطلقت أاول أامسس بالبيضس تظاهرة «خيمة الششعر
الششعبي» ‘ طبعتها Ã 13ششاركة أاك Ìمن  65ششاعرا ‘
الششعر الششعبي والششعر اŸلحون منحدرين من  23ولية
لج-ي-ال..
–ت شش -ع -ار» الÎاث الشش -ف -وي ...ت -واصش-ل ل -أ
ﬁمد بيطار ‰وذجا».
كششفت مصشالح أامن دائرة القرارم قوقة (ميلة)
اÿميسس عن حجز  377قطعة نقدية أاثرية ومصشابيح
زيتية ونسشختı Úطوط قد Ëمكتوب باللغة العÈية
كانت بحوزة رعية أاجنبي ” توقيفه األسشبوع ا÷اري
ببلدية القرارم.

@

@
@

وتلمسشان/ن.ع ،2ك- - -م- - -ا ” ح - -ج - -ز ( )288ق - -رصس
م-ه-ل-وسس بتبسشة/ن.ع ‘ ،5ح Úضش- -ب- -ط ع- -ن- -اصش -ر
ح -رسس السش -واح -ل ( )7 ،38ك -ي-ل-وغ-رام م-ن ال-ك-ي-ف
اŸعالج بوهران/ن.ع.2

..وإإنقاذ مهاجرين غ ÒشسرعيÚ

من جهة أاخرى ،تدخل عناصشر حرسس السشواحل
بششرششال/ن.ع ،1خ - -لل ع- -م- -ل- -ي- -ة ب- -حث وإان- -ق- -اذ
Ÿهاجرين غ Òششرعي Úعلى بعد ( )37ميل بحريا
ششمال تنسس/ن.ع ،1.حيث ” إاجلء ( )05أاششخاصس
وانتششال جثة ( ،)01و‘ نفسس السشياق ” إاحباط
ﬁاولت هجرة غ Òششرعية لـ( )116ششخصشا كانوا
على م Ïقوارب تقليدية الصشنع من طرف حرسس
السشواحل وعناصشر الدرك الوطني بكل من وهران
ومسشتغا/Âن.ع 2والششلف/ن.ع ،1فيما ” توقيف
( )06مهاجرين غ Òششرعي Úمن جنسشيات ﬂتلفة
بتلمسشان والطارف.

شش -ك ّ-ل -ت ،أامسس ،ج-دل-ي-ة ا◊داث-ة
وال - -ذاك - -رة ﬁور ن - -ق - -اشس ال - -ل- -ق- -اء
لسش-بوعي ( )90ل-ل-ذاك-رة اŸن-ع-قد ‘
ا أ
لنصش- -ار
إاط - -ار ال - -ل - -ق - -اء ال - -وط - -ن- -ي أ
ال-ذاك-رة ،أاصش-دق-اء اŸت-ح-ف الوطني
للمجاهد الذي احتضشن هذا النششاط
Ãق - -ره ال - -ك - -ائ - -ن Ãق - -ام الشش - -ه- -ي- -د
با÷زائر العاصشمة.

أأم Úبلعمري

ه -ذا واسش -ت-ه-ل ال-ل-ق-اء ،ال-ذي ي-ن-ع-ق-د –ت
رع -اي -ة وزي -ر اÛاه -دي -ن ،ال -ط -يب زي -ت-و،Ê
ب-ك-ل-م-ة ت-رح-ي-ب-ي-ة Ÿدي-ر اŸت-ح-ف اÛاه-د،
مصشطفى بيطام ،تلها ترتيل آايات بيّنات من
ال -ذك -ر ا◊ك -ي-م وب-ع-د السش-ت-م-اع إا ¤ال-نشش-ي-د
الوطني ،دعا بيطام األسشاتذة اŸتدخل Úإا¤
اŸنصشة وهم على التوا‹ ،الوزيرة السشابقة،
زهور ونيسشي واألسشاتذة ،أاحمد ميزاب ،أاحمد
ع -ل-وان ،ع-يسش-ى ع-ق-ون وأام Úب-ل-ع-م-ري ورغ-م
اختلف وجهات النظر وتباين زوايا معا÷ة
اŸوضش -وع ،غ Òأان ا÷م -ي -ع ات -ف -ق -وا ع-ل-ى أان
ا◊داثة ل Áكن أان تكون مرادفا Ùو الهوية
والتاريخ وليسشت التقليد األعمى للغرب من
خ -لل الع -ت -ق -اد أان ال -ن-م-ط ال-غ-رب-ي‰ ،وذج
ج- -اه- -ز Áك- -ن أاخ- -ذه «اŸف- -ات- -ي- -ح ‘ ال -ي -د»
وإاسشقاطه على ›تمعات تختلف عنه “اما
و‘ كل ششيء؟ ،كما أاعاب اŸتدخلون على ما
ي -ذهب إال -ي -ه ب -عضس ا◊داث -ي Úال-ذي-ن ي-ع-زون
سشبب تخلفنا إا ¤التششبث بعاداتنا وتقاليدنا،
اعتقادا منهم أانها تششّكل عائقا أامام تقدمنا
وازدهارنا؟ كما  ⁄يفّوتوا الفرصشة للحديث

كاريكات /ÒعنÎ

عن الوضشع ‘ ا÷زائر والنداءات اŸتزيدة
إلحداث القطيعة مع اŸششروعية الثورية ‘
إادارة ششؤوون البلد وششرعنة نظام ا◊كم ولكن
هذا ل يعني ول Áكن  -بحسشبهم  -أان يتم
توظيفه إلحداث قطيعة مع تاريخ ا÷زائر
وث- -ورة أاول ن- -وف- -م ÈاÛي- -دة ب- -ح- -ج -ة ه -ذا
التوظيف السشياسشي؟ و‘ هذا الصشدد أاجمع
اŸتدخلون على أان الوقت قد حان للنتقال
من الششرعية الثورية إا ¤الششرعية الششعبية
وكذا العمل ا÷دي على فسشح الطريق أامام
الششباب للمششاركة ‘ تسشي Òالششأان العام.
أام- -ا ب- -خصش- -وصس ت- -اري- -خ ال- -ث -ورة دع -ا ك -ل
اŸت- -دخ -ل Úإا ¤ضش -رورة اإلسش -راع ‘ ت -دوي -ن
ششهادات اÛاهدين وتقييدها لتوثيق أاحداث
وم- -آاث- -ر ث- -ورة أاول ن- -وف -م Èوح -م -اي -ت -ه -ا م -ن
الروايات اŸغلوطة واŸسشمومة خاصشة واأنه
تطالعنا من هنا وهناك روايات  ⁄نسشمع عنها
م -ن ق -ب -ل م -ث -ل م -ا ح -دث م -ع الشش -ه-ي-د ع-ل-ي
لبوانت الذي درسشنا وتعلمنا جميعا على أانه
اسشتششهد بالقصشبة العام  1957وهي رواية تكاد
ت -ك -ون م -ن اŸسش -ل -م -ات وإاذا ب-ن-ا ن-ت-ف-اج-أا Ãا
أاط -ل -ع -ت -ن -ا ع -ل-ي-ه م-واق-ع ال-ت-واصش-ل وشش-اشش-ات
التلفزيون على وجود ششخصس يّدعي بأانه ابن
ع- -ل- -ي لب- -وانت ال- -ذي ت- -و‘ حسش- -ب- -ه ن -ه -اي -ة
الثمانينات؟.
ال -ن -ق-اشس ال-ذي أاع-قب اŸداخ-لت وال-ذي
ششارك فيه ›اهدون ،ناششطون سشياسشيون،
أاسش -ات -ذة ج-ام-ع-ي-ون و‡ث-ل-و اÛت-م-ع اŸدÊ
وعدد معت Èمن الطلبة ،صشب كله على ضشرورة
التوفيق ب Úالتاريخ وا◊داثة ،ألن العلقة
ب -ي -ن -ه -م -ا ت -ك -ام -ل -ي-ة ول-يسشت ع-لق-ات صش-راع
واسشتقطاب إال عند أاولئك الذين يعتقدون أان
جدلية ا◊داثة والتاريخ هي لعبة صشفرية؟

