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قرأءة ‘ كتاب
«جامعة ألدول
ألعربية»

نسصيب يتفقد قطاعه
با÷لفة
يشض- -رع وزي- -ر ال- -م- -وارد ال- -م -ائ -ي -ة
حسضين نسضيب بزيارة عمل وتفقد
ال- -ى ولي- -ة ال -ج -ل -ف -ة ي -وم السض -بت
ال -م -ق-ب-ل ل-ل-وق-وف ع-ل-ى شض-ب-ك-ة
ال -ت -زود ب -ال -م-ي-اه الصض-ال-ح-ة
للشضرب ومشضاريع أاخرى.

فروخي يفتتح
ألسصنة ألبيدأغوجية

ي -ف -ت -ت -ح ال-ي-وم سض-ي-د اح-م-د ف-روخ-ي
وزي - -ر الصض - -ي- -د ال- -ب- -ح- -ري وال- -م- -وارد
الصض- -ي -دي -ة السض -ن -ة ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة
ل -ق -ط -اع الصض -ي -د ال -ب -ح -ري وال -م -وارد
الصض -ي -دي -ة وذلك ب -ال -م-ع-ه-د ال-وط-ن-ي
ال -ع -ال -ي ل -لصض -ي -د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
ال -م -ائ -ي -ات ب-ال-ع-اصض-م-ة ب-دءا م-ن
السضنة التاسضعة صضباحا.

حاج سصعيد
يتفقد قطاعه بتيبازة

ي-ن-ظ-م ال-م-رك-ز ال-ثقافي
لسضÓ- - - -م - - -ي ف - - -ي اط - - -ار
ا إ
نشض - -اط- -ات- -ه ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة
والعلمية قراءة في كتاب
السض- -ت- -اذ ع -ب -د ال -ح -م -ي -د
دغ -ب -ار « ج -ام -ع -ة ال -دول
ال - -ع - -رب - -ي - -ة » م- -ن خÓ- -ل
تسض - -ل - -ي - -ط الضض - -وء ع- -ل- -ى
قراراتها ومسضارها ،وذلك
ي -وم الث -ن -ي-ن  28اكتوبر
ع - -ل- -ى السض- -اع- -ة الـ10.00
صضباحا بالمقر الكائن بـ12
شض - -ارع ع - -ل - -ي ب- -وم- -ن- -ج- -ل
الجزائر.

أيام للسصينما
ألصصينية
بالسصينماتيك

يقوم وزير السضياحة والصضناعات
التقليدية اليوم بزيارة عمل وتفقد
الى ولية تيبازة سضيقف من خÓلها
على عديد المشضاريع وتقديم
التوجيهات الÓزمة للنهوضس
ت -ح -تضض-ن ق-اع-ة السض-ي-ن-م-ا
بالقطاع.
السض - -ي - -ن - -م - -ات- -يك بشض- -ارع
ال - -ع - -رب - -ي ب - -ن م - -ه - -ي - -دي
ب-ال-ع-اصض-م-ة أاي-ام السض-ي-ن-م-ا
الصض-ي-ن-ي-ة ال-ت-ي سض-ت-عرضس
م- - - -ن خÓ- - - -ل- - - -ه - - -ا أاف Ó- - -م
في اطار مواصضلة نشضاطه الثقافي ينظم المجلسس
ون -ق-اشض-ات ح-ول السض-ي-ن-م-ا
السض Ó-م -ي الع-ل-ى م-ح-اضض-رة سض-ي-ل-ق-ي-ه-ا ال-ب-احث
وت-م-ت-د ال-ت-ظ-اهرة من 24
ورئ -يسس م -ؤوسضسض -ة م -ول -ود ق -اسض -م ن -ايت ب -ل-ق-اسض-م
أاكتوبر الى الفاتح نوفمبر
وذلك ب -م -ن -اسض -ب -ة صض -دور ك -ت -اب -ه»ع -ل -م -اء م -ن
ب - - - -دءا م - - - -ن السض - - - -اع - - - -ة
زواوة».
ت -ج -ري ف -ع -ال-ي-ات ه-ذا ال-ل-ق-اء ي-وم الح-د
الخامسضة مسضاء.

كتاب «علماء من زوأوة»
موضصوع نقاشس

ال -م-الق-مب-جللسع-لس -اى اللسضسض-اÓمع-يةاالـل0عل:3ى 1.5بمقر أŸقاولتية ألنسصوية
ﬁل نقاشس قريبا بوهرأن أنطÓق ألسصباق
صصالون مغاربي-أوروبي
ألعددي ألوطني
للمخÎع بسصطيف
ألعسصكري
سض - -ت- -ك- -ون ال- -م- -ق- -اولت- -ي- -ة
ال - -نسض - -وي- -ة وال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة
ال-م-ح-ل-ية موضضوع ندوة
إاعÓ-م-ي-ة وت-حسضيسضية
سض -ي -ح -تضض -ن -ه -ا م -رك-ز
ت-ح-تضض-ن سض-ط-ي-ف ي-وم ا أ
لح-د ال-ق-ادم ف-ع-اليات الصضالون المؤوتمرات محمد بن
لوروبي للمخترع ا أ
المغاربي  -ا أ
لول من نوعه بمبادرة أاح -م -د ل -وه-ران ي-وم
من النادي العلمي لولية سضطيف بالتنسضيق مع المديرية  31أاكتوبر الجاري.
ال-ع-ام-ة ل-ل-ب-حث ال-ع-ل-م-ي و ال-ت-ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وجي ووزارة وسض - - -يشض- - -ك- - -ل ه- - -ذا
التنمية الصضناعية وترقية السضتثمار.
الحدث بمثابة فضضاء
وسض -ت -ع -رف ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ال -ت -ي سض -ت -ح -م -ل شض -ع-ار « ل -ل -ت -ف -ك -ي -ر وال-ت-ب-ادل
الخ -ت -راع بصض -ب -غ -ة م -غ-ارب-ي-ة» مشض-ارك-ة  21عارضضا ح- - - -ول مسض - - -ت - - -ق - - -ب - - -ل
ي- -م- -ث- -ل- -ون ال- -ج -زائ -ر وت -ونسس وال -م -غ -رب ول -ي -ب -ي -ا
ال -م -ق-اولت-ي-ة ال-نسض-وي-ة
وموريتانيا فضض Óعن فرنسضا وبلجيكا سضيقومون
وذلك م- - - - - - - - - -ن خ Ó- - - - - - - - -ل
ب-ع-رضس اخ-ت-راع-ات-ه-م م-ن-ه-ا م-ا ي-ت-م ع-رضضه
محاضضرات ونقاشضات ينشضطها
لول مرة.
أ
أاخصضائيون.

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000 000.00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 73.93.27

يشضرف اليوم اللواء قائد
ال- -ن- -اح- -ي- -ة ال- -عسض- -ك- -ري -ة
ال -خ -امسض -ة ع -ل -ى ان-طÓ-ق
السض-ب-اق ال-ع-ددي ال-وط-ني
ال- - -عسض- - -ك- - -ري ال- - -م- - -ق- - -رر
تنظيمها بوحدة الصضيانة
وتجديد العتاد بالخروب
ولية قسضنطينة.

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أأمينة دباشس

02 ١٦٢٤١

العدد

دورة أللجنة أŸركزية ◊زب
جبهة ألتحرير ألوطني
تعقد دورة اللجنة المركزية لحزب جبهة
التحرير الوطني منتصضف شضهر نوفمبر المقبل
ÓعÓن عن تشضكيلة المكتب السضياسضي .
ل إ

ندوة إلطارأت أألفÓن
بالبليدة
ي -ع -ق -د ح -زب ج -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر ال -وط-ن-ي ن-دوة
لط- -ارات ال- -وسض- -ط وذلك ب -ال -ق -اع -ة ال -م -ت -ع -ددة
إ
ال -ري -اضض -ات مصض -ط -ف -ى تشض -اك -ر ب -ال -ب-ل-ي-دة ت-حت
لم -ي-ن ال-ع-ام ل-ل-ح-زب ع-م-ار سض-ع-دان-ي
إاشض -راف ا أ
وذلك يوم السضبت بدءا من السضاعة التاسضعة
صضباحا .

ألدورة ألعادية ألثانية
للمجلسس ألوطني للتحالف

سض- -ت -ج -ري أاشض -غ -ال ال -دورة ال -ع -ادي -ة ال -ث -ان -ي -ة
ل -ل -م -ج -لسس ال -وط -ن -ي ل -ح -زب ال -ت -ح-ال-ف ال-وط-ن-ي
ال -ج-م-ه-وري ب-ع-د غ-د ب-ق-اع-ة ال-م-ح-اضض-رات
بالتعاضضدية العامة لعمال مواد البناء
ب-زرال-دة ،ح-يث سض-ت-ن-ط-ل-ق الشض-غ-ال
على السضاعة  15:00زوال برئاسضة
لم -ي -ن ال -ع -ام ل-ل-ح-زب ب-ل-ق-اسض-م
ا أ
سضاحلي.

أنعقاد دورة أÛلسس ◊زب ألعدألة
وأ◊رية

يعقد المجلسس الوطني لحزب العدالة والحرية دورته
ال -ع -ادي -ة غ -دا وب -ع -د غ -د اسض -ت -ع -دادا ل -ع -ق -د ال -م -ؤوت-م-ر
السضتثنائي.
وذكر بيان للحزب أان أاشضغال الدورة سضتكون مغلقة
ع -ل -ى أان ت -ت -ب -ع ب -ن -دوة صض -ح -اف -ي-ة م-ن ط-رف رئ-يسس
لسض-ب-وع ال-م-ق-ب-ل ل-ل-ت-ط-رق لمختلف
ال-ح-زب ب-ح-ر ا أ
المسضتجدات على المسضتوى الداخلي والوطني.

بن حمو ينشصط Œمعا
بورڤلة

ملتقى وطني لرؤوسصاء
أŸكاتب ألولئية ÷بهة ألتغيÒ

تعقد غدا جبهة التغيير الملتقى الوطني
ل -رؤوسض -اء ال -م -ك -اتب ال -ولئ -ي -ة ل -تسض-ل-ي-ط
الضض -وء ع -ل -ى ت -ف -ع -ي -ل خ -ط-ة الن-تشض-ار
ال- -ت -ن -ظ -ي -م -ي ل -ل -ج -ب -ه -ة و ت -حضض -ي -ره -ا
ي -نشض-ط رئ-يسس ح-زب ال-ك-رام-ة م-ح-م-د ب-ن
ل Ó-سض -ت -ح -ق -اق -ات ال-ق-ادم-ة،وذلك ع-ل-ى
حمو تجمعا شضعبيتا بولية ورقل ،وذلك
السضاعة الـ 9.30صضباحا بالمقر الوطني
يوم السضبت المقبل عل السضاعة الـ9.00
للتشضكيلة.
صضباحا بقاعة السضينما «سضدراتة»
وسضيتم التطرق خÓل التجمع إالى
آاف - -اق ال - -ت- -ن- -م- -ي- -ة ب- -ال- -ج- -ن- -وب
الجزائري.

أقامة صصÓة أإلسصتسصقاء يوم ألسصبت
أŸقبل

ت-ه-يب وزارة الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة و الوق-اف لÓ-ئ-م-ة وك-افة
ال-م-واط-ن-ي-ن اق-ام-ة صضÓ-ة السض-تسض-ق-اء يوم السضبت المقبل
عبر كافة الوليات التي لم ينزل بها الغيث،على ان تقام
ب -ولي -ة ال -ج-زائ-ر وب-اق-ي ال-م-ن-اط-ق ال-ت-ي ل-م ت-رت-و م-ن
الغيث على السضاعة  11:00صضباحا .
وسضيخصضصس درسس الجمعة لتوعية المواطنين
وت- -حسض- -يسض -ه -م ب -فضض -ل ه -ذه الشض -ع -ي -رة
وحثهم على اقامتها.

إلع ـÓناتكـم أتصصل ـ ـوأ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسص ـ ـم ألتجـ ـ ـاري :ألسصرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وأ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 1شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة
تطبع بالم ؤ

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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سضÓل يعاين مشضاريع برنامج رئيسش ا÷مهورية بسضيدي بلعباسش:

اإلهتمام با÷انب اŸعماري ا◊ديث ،دونإاهمال اÿصصوصصية ا÷زائرية
أاجري الوزير األول ،عبد اŸالك سضÓل ،يومأامسش ،زيارة عمل وتفقدإا ¤ولية سضيدي بلعباسش تندرج ‘إاطار تنفيذ برنامج
رئيسش ا÷مهورية ،ويرافق الوزير األول ‘ زيارته وفد وزاري يضضم كل من الوزير اŸكلف بإاصضÓح اÿدمة العمومية ،ووزير
الدولة ،وزير التصضال ،وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية ووزراء السضكن والعمران واŸدينة والفÓحة والتنمية الريفية
والشضباب والرياضضة والتنمية الصضناعية وترقية السضتثمار واألشضغال العمومية والنقل واŸوارد اŸائية والصضحة والسضكان
وإاصضÓح اŸسضتشضفيات والتعليم العا‹ والبحث العلمي.

مراسسل «الشسعب» بسسيدي بلعباسس:
بيوضس بلقاسسم

ووقف سصÓل وألوفد أŸرأفق له خÓل هذه
أل -زي -ارة أل -ت -ي دأمت ي-وم-ا وأح-دأ ع-ل-ى م-دى
ت -ق -دم أŸشص -اري -ع أل -ت-ن-م-وي-ة ب-ه-ذه أل-ولي-ة ‘
قطاعات ألصصناعة وألفÓحة وألتنمية ألريفية
وأŸوأرد أŸائية وألصصحة وألسصكن وألعمرأن
وأل -ت -ع -ل -ي -م أل -ع -ا‹ وأل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي وأل-ن-ق-ل
وألشصباب وألرياضصة.
و‘ مسصتهل ألزيارة عاين سصÓل ،سصد بلدية
طابية وأأطلع على عرضس وأقع قطاع أŸوأرد
أŸائية ،وقدمت للوزير أألول شصروحات حول
هذه أŸنشصأاة ألريوية ألتي أأ‚زت ‘ ظرف
 3٦شصهرأ بتكلفة  2.7مليار دج وتشصغل حاليا
 82عام ‘ Óجانب ألسصتغÓل ،كما طالب
أل- -وزي- -ر أألول ب- -إانشص- -اء مشص- -ات- -ل ب- -األرأضص- -ي
أÙاذي -ة ل -ه -ذه أŸنشص -أاة ،وت -اب-ع ع-رضص-ا ع-ن
ق -ط -اع أŸوأرد أŸائ -ي -ة أل -ذي ع -رف ت -ط -ورأ
ملحوظا باŸنطقة.
وأسصتمع سصÓل أيضصا إأ ¤شصروحات حول
شصبكة ألطرقات بولية سصيدي بلعباسس وألتي
“تد على طول  1820كلم وألتي ◊د ألسصاعة
“ت صص -ي -ان -ة ح-وأ‹  ٦5باŸائة
منها ،وبعد ذلك قام ألوزير أألول
وألوفد أŸرأفق له بزيارة مشصتلة
Ãسص- -ت- -ث -م -رة ف Ó-ح -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة
ع -م -ارن-ة ،ك-م-ا ” ت-ق-د Ëع-رضس
حول تطور ألقطاع ألفÓحي بهذه
ألولية ألغربية للبÓد.
وفيما يتعلق بالفÓحة كان قد
أسصتاء ألوزير أألول لغلق أŸدرسصة
أıتصص-ة ل-ل-ت-ك-وي-ن أل-فÓ-ح-ي «ل-ي-ت-ما» سصابقا
وشصدد على مسصؤوو‹ ألقطاع ضصرورة إأعادة
إأح -ي -اء ه -ذه أŸدرسص -ة ل -ل -ت -ك -وي -ن ‘ أÛال
أل -ف Ó-ح -ي ،وأشص -ت -م -ل ب -رن-ام-ج أل-زي-ارة أيضص-ا
مشصروع Úسصكني Úبـ 1500سصكن لكل وأحد
منهما ،أألول بصصيغة ألÎقوي ألعمومي وألثاÊ
‘ إأط -ار ب -رن -ام-ج أل-وك-ال-ة أل-وط-ن-ي-ة ل-ت-حسصÚ
ألسصكن وتطويره «عدل».
كما أسصتمع ألوزير إأ ¤عرضص Úأأحدهما

Ãناسضبة العيد الوطني للبÓد

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه الزامبي
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة برقية
ت -ه -ن -ئ-ة إأ ¤ن-ظÒه أل-زأم-ب-ي م-اي-ك-ل شص-ي-ل-وف-ي-ا سص-ات-ا
Ãناسصبة ألعيد ألوطني لبلده معربا له عن أغتباطه
لسص -ن -ة أل -تشص -اور أل -ث -ن -ائ -ي ح -ول أŸسص -ائ -ل أ÷ه -وي-ة
وألدولية ذأت ألهتمام أŸشصÎك.
وج -اء ‘ ب -رق -ي-ة أل-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة« :ي-ط-يب ‹
وجمهورية زأمبيا –تفل بعيدها ألوطني أأن أتوجه
إأل -ي -ك -م ب -اسص -م أ÷زأئ-ر شص-ع-ب-ا و ح-ك-وم-ة و ب-اسص-م-ي
أÿاصس بتها Êأ◊ارة مشصفوعة بتمنياتي بالصصحة و
ألهناء لكم شصخصصيا وبالتقدم وألرخاء للشصعب ألزأمبي
ألشصقيق».
وأأضص -اف أل -رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة« :إأن-ه ل ي-ف-وت-ن-يأأن
أجدد لكم بهذه أŸناسصبة أسصتعدأدي للعمل Ãعيتكم
على تعزيز عÓقات ألصصدأقة وألتضصامن وألتعاون
ألتي تربط بلدينا».
وكتب رئيسس أ÷مهوريةأأيضصا« :كماأأودأأن أعرب عن أغتباطي لسصنة ألتشصاور ألثنائي حول
أŸسصائل أ÷هوية وألدولية ذأت ألهتمام أŸشصÎك وÿدمة أأهدأف ألسصلم وألسصتقرأر
وألتنمية ‘ قارتنا».

زيارة الفريقأاحمد ڤايد صضالح لروسضيا

ع -ن أل-ق-طب أ◊ضص-ري أŸسص-ت-ق-ب-ل-ي Ãن-ط-ق-ة
أ÷نوب ،حيث يÎبع هذأ ألقطب أ÷ديد على
مسص- -اح- -ة ت -ق -در بـ  38.8ه-ك-ت-ار وأل-ذي ي-ق-ع
ب -ال -ق -رب م -ن أل-ط-ري-ق ألسص-ي-ار «شص-رق غ-رب»
وخ -ط ألسص -ك -ة أ◊دي -دي -ة ،سص -يضص -م ﬂت -ل -ف
أŸرأفق وألتجهيزأت ألضصرورية للسصكان ألذي
سص-يسص-ت-ق-بل  20أل -ف نسص -م -ة ،وت -ف-ق-د أل-وزي-ر
مشص - -روع إأ‚از  1.500وح-دة سص-ك-ن-ية بصصيغة
ألبيع باإليجار من فئتي 3
و 4غرف ،وألتي أنطلقت
به أألشصغال منتصصف شصهر
أأوت أŸاضصي فيما حددت
آأجال أإل‚از بـ  24شصهرأ،
وحسصب ألشص -روح -ات أل -ت -ي
قدمت للوزير أألول حول
هذأ أŸشصروع ألسصكني فقد
خصصصس له أأزيد من 4.5
مليار دج ،ويÎبع هذأ أŸشصرع ألسصكني على
 54عمارة منها خمسصة عمارأت بـ  15طابقا.
وق- -دأأك- -د ع- -ب -د أŸالك سص Ó-ل ‘ ،ه -ذأ
أإلط- -ار ،ع- -ل- -ى ضص- -رورة أله -ت -م -ام ب -ا÷انب
أŸع - - -م- - -اري أ◊ديث دونإأه- - -م- - -ال أ÷انب
أل -ت -ق -ل -ي -دي وت -ط -وي -ره ،وت-ل-ق-ى أل-وزي-ر أألول
ب -اŸن -اسص -ب-ة ع-رضص-ا ع-ن ق-ط-اع ألسص-ك-ن ح-يث
أسصتفادت ألولية من  31.094وحدة سصكنية ‘
ﬂت-ل-ف ألصص-ي-غ ب-رسص-م أıط-ط أÿم-اسص-ي،

تحقيق نهضصة صصناعية
بإادم ـ ـ ـ ـاج الشصب ـ ـ ـ ـاب
خ ـ ـريجي الجـ ـامعـ ـات

ومن أŸرتقب أأن –صصي أ◊ظÒة ألسصكنية
سصنة 2014أأزيد من 183أألف مسصكن بالولية.
ووأصصل ألوزير وألوفد ألرأفق له Ãعاينة
مركب شصركة ألوطنية للصصناعات أإللكÎونية،
وك -ذأ مصص -ن -ع «شص -ي-ا‹» ل-أÓن-اب-يب ب-اŸن-ط-ق-ة
ألصص -ن -اع -ي -ة ،أي-ن ق-دم ل-ه ع-رضس م-فصص-ل ع-ن
ألشصركة ألوطنية ومصصنع أألنابيب.
وحث سصÓل على ضصرورة تفعيل أ◊ركة
ألصص -ن -اع -ي -ة ب -اŸن -ط -ق-ة ع-ل-ى أŸدى أل-ب-ع-ي-د
وأŸت -وسص -ط وأل -ن -ه -وضس ب -الصص -ن -اع -ةإلدم -اج
ألشص- -ب -اب ‘ ع -ا ⁄ألشص -غ -ل ،وأأضص -افأأن -ه م -ن
ألضصروري أأن نكون كلنا منسصجم ،Úوأأنه ليسس
ه -ن -اك ت -ف -رق -ة ب Úأل -ق -ط -اع أل-ع-ام وأÿاصس
فاŸهم هو ألوصصول إأ ¤تنمية تكون ‘ خدمة
أ÷زأئر.
وأشص -رف أل -وزي -ر أألول ع -ل -ى وضص -ع ح-ي-ز
أÿدم - - - -ة أ◊ي أ÷ام- - - -ع- - - -ي  2000سصرير
وأŸؤوسصسص -ة ألسص -تشص -ف-ائ-ي-ة لسص-ي-دي أ÷ي‹Ó-
ب-ط-اق-ة  120سص -ري -ر ،وع -اي -ن سصÓ-ل وأل-وف-د
أŸرأف -ق ل -ه مشص -روعإأ‚از م -ركب ل-ل-م-وأهب
ألشص -اب -ة ‘ ك -رة أل -ق -دم ،وك -ذأ مشص -روعإأ‚از
ترأموي سصيدي بلعباسس ،وشصدد على أحÎأم
تسص -ل -ي -م أŸشص-اري-ع ‘أأوق-ات-ه-ا أÙددة ،و‘
فيما يخصس ألتشصغيل أأكد أأنه سصيتم ألسصماح
للمؤوسصسصات أŸسصتقلة توظيف ألعمال بإاخبار
وكالت ألتشصغيل .

برنامج تكميلي بأاك Ìمن  ٢٣مليار دينار

البÒوقراطية مرضس يجب ﬁاربته بشصراسصة

شضدد الوزير األول ،عبد اŸالك سضÓل ،مرةأاخرى على ضضرورة
ﬁارب -ة ال-بÒق-راط-ي-ة ،م-ع-تÈاأان-ه-ا م-رضش ا÷زائ-ر ال-ذي ي-جب
ﬁاربته بكل شضراسضة ،وأاكد أامسش ،من ولية سضيدي بلعباسش ،أان
الدولة قررتإاعادة بناء القتصضاد الوطني على قواعد صضناعية
متينة ،وسضتدعم كل من يسض ‘ Òهذا الطريق.

سسيدي بلعباسس /مبعوث «الشسعب» :حمزة/م

وذكر ألوزير أألول أإلجرأءت ألخ Òة ألتي أتخذتها أ◊كومة ‘
هذأ أ÷انب على غرأر تسصبيق ألتوظيف قبل ألتصصريح باŸوظف كما
كان معمول به ‘ ألوقت ألسصابق ،وكان أŸسصتثمرة ألفÓحية أÙطة
ألثانية لسصÓل بعد زيارة ألسصد ألوقائي بذأت ألبلدية وألسصتماع لعرضس

عن قطاع أŸوأرد أŸائية.
وأأكد من جانبآأخر ،عن دعم ألدولة لكل مسصتثمر يتجه نحو ترقية
ألقتصصاد ألوطني ،بتسصهيلإأجرأءأت ألسصتثمار ،مسصتدل Ãنح ألبنوك لـ
 50باŸائة من قروضصها للقطاع أÿاصس ،وأسصتطرد أأن قانون أŸالية
 2014يلزم وكÓء ألسصيارأت للعÓمات أŸعروفة خÓل مدة قدرها ثÓثة
سصنوأت خلق مؤوسصسصات للمناولة وألصصيانة من أأجل ألدفع بالصصناعة
ألوطنية.
وأأعلن عبد أŸالك سصÓل ،عن تخصصيصس مبلغ أجما‹ تكميلي،
لولية سصيدي بلعباسس بقيمة  23.435مليار دينار إل‚از حوأ‹ 40
مشصروعا جديدأ ‘ عدة قطاعات.

الوزير األولأامام اÛتمع اŸد:Ê

ا÷زائر اسصتعادت ثقتها وأاكملت مشصاريع البنى التحتية

«..اليوم اÛتمع ل يعا Êمنأامراضش
والشضعب توحّد ،ول نعرف اضضطرابات
ألننا كلنا متوجه Úنحو هدف واحد هو
أان تكون ا÷زائر ‘ الطليعة ومتحكمة
‘أام -وره -ا» ،ه -ذا اŸق-ت-ط-ف م-ن خ-ط-اب
ال -وزي -ر األول ع-ب-د اŸالك سضÓ-ل ،ال-ذي
أالقاه،أامسش،أامام فعاليات اÛتمع اŸدÊ
بولية سضيدي بلعباسش.
أختار ألوزير أألول ‘ ،كلمته أأمسس ،تذكÒ
أ◊ضص- -ور ب- -ق- -اع -ة أÙاضص -رأت Ãق -ر ولي -ة
سص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسس ،ب-ج-زأئ-ر سص-ن-وأت أإلره-اب
وأل -دم -ار خ Ó-ل فÎة أل -ت-عسص-ي-ن-ي-ات ،وج-زأئ-ر
أليوم ،ألتي أسصتعادت ثقتها .
«ك -ن -ا وح -دن -ا ‘ أل -ع -ا ⁄ن-ح-ارب أإلره-اب
ألهمجي وألتدم Òألذي كسصر أأسصسس ألدولة
أ÷زأئرية خÓل  10سصنوأت ..لكن أليوم كل
أل- -دول ت- -عÎف ب- -السص- -ت -ق -رأر أل -ذي ن -ع -رف -ه
وبدورها على ألسصاحة ألدولية وهذأ أأمر نادر
‘ ت- -اري- -خ أأل·» ق- -ال ع- -ب- -د أŸالك سص Ó-ل،
مضص-ي-ف-اأأن بÓ-دن-ا أسص-ت-ط-اعت أل-وق-وف ع-ل-ى
قدميها ›ددأ وأأصصبحت أأفضصل Ãرت‡ Úا
كانت عليه من قبل .
وأأكد سصÓل أأنه يتع Úعيلنا أأن نفتخر Ãا

ألعدد
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وصص -ل -ن -ا أل -ي -ه ،خ -اصص -ة وأأن سص -ي -اسص-ي-ي أل-دول
ألكÈى يعÎفون بالدور أ÷زأئري ويريدون
سص -م -اع -ه ،م -ع -ل -ن-ا ب-أان ك-اتب أل-دول-ة ل-لشص-ؤوون
أÿارجية جون كÒي ،سصيكون با÷زأئر مطلع
شص -ه -ر ن -وف -م ÈأŸق-ب-ل Ÿع-رف-ة رأأي أ÷زأئ-ر
ب -خصص-وصس ع-دي-د أل-قضص-اي-ا أألم-ن-ي-ة مسص-جÓ-
«أأننا ﬁل أهتمام ‘ ألسصاحة ألدولية كثÒأ
وب - -ق - -وة» .وأسص- -ت- -دل ب- -ان- -ت- -خ- -اب  41دولة
ألدبلوماسصي أ÷زأئري ﬁمد شصرقي رئيسصا
جديدأ Ûلسس ألسصلم وأألمن ألفريقي خلفا
لرمطان لعمامرة وزير أÿارجية أ◊ا‹.
وشصدد ألوزير أألول على أأن ألسصياسصة ألتي
أن -ت -ه -ج -ه -ا رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ع-ب-د أل-ع-زي-ز
بوتفليقة أأخرجت أ÷زأئر من أألزمة أألمنية
وألقتصصادية ألتي أفتقدتنا ألثقة ،بعدما حقق
ما وعد به من أسصÎجاع مكانة ألدولة ‘
ألسصاحة ألدولية وأسصÎجاع ألبنى ألتحتية.
مؤوكدأ «أأننا أليوم أسصÎجعنا ثقتنا بأانفسصنا
ب -ع -دم -ا أف -ت -ق -دن -اه بسص -بب أإلره-اب وأألزم-ة
ألق- - -تصص- - -ادي- - -ة وألج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي- - -ة أل - -ت - -ي
ع -رف -ن -اه -ا»وأع -تÈأأن ع -ام -ل أل -ث -ق-ةأأسص-اسس
أإلق Ó-ع وأل -ت -ق -دم ب -ح -يث لت -ك -ف -ي أألم-وأل
لوحدهاإلحدأث ذلك».

وق- - -ال سصÓ- - -ل،أأن أ÷زأئ- - -ر “ت- - -لك ك- - -ل
أŸقومات لإÓقÓع وبلغت ألدرجة ألتي تؤوهلها
لذلك ،وأأعلن عن إأعدأد حصصيلة بدأية ألسصنة
ألقادمة تخصس إأ‚ازأت ألرئيسس عبد ألعزيز
بوتفليقة منذ  1999إأ ¤غاية بدأية »2014
وقال نحن مقبلون على أنتخابات رئاسصية
وهناك تطور ‘ جميع أÛالت ،وأ◊صصيلة
جدإأيجابية».
وأأفادأأن ألبÓد تعرف أألمن وأألمل ‘ ألوقت
ألرأهن ،ول بد أأن يرفق ذلك بتنمية أقتصصادية
م -ب -ن -ي -ة ع -ل -ى أ◊ق-ائ-ق ألق-تصص-ادي-ة ب-ع-دم-ا ”
–سص Úأل- -ب- -ن- -ي- -ة أÓŸئ- -م- -ة ل -ذلك ،و ⁄ي -غ -ف -ل
أŸتحدث أإلشصادة بالÌوة ألبشصرية وألكفاءأت
ألوطنية وأأشصر إأ ¤إأعدأد أ÷امعات وأŸدأرسس
وألطلبة ألذين يقدرون باآللف.
ورفضس سصÓ- - -لأأي دع - -وة ل - -ل - -ت - -ف - -رق - -ة بÚ
أل -ق-ط-اع-ي Úأل-ع-م-وم-ي وأÿاصس ،م-ؤوك-دأأن كÓ-
منهما Áثل طاقة إأ‚از وطنية وكلهم سصوأسصية،
وأسصتطرد قائ « Óيجب ألعÎأف أننا نسصيطر
على ألوضصع ‘ جميع أÛالت ودورنا كحكومة
يتمثل ‘إأعطاء وجهآأخر عن ألقتصصاد ألوطني،
وإأسصعاد أŸوأطن Úأ÷زأئري»Ú

حمز ة .م

عقد لقاءين مع رئيسس األركان العامة للقوات اŸسصلحة وفدرالية التعاون العسصكري

‘ أليوم ألثا Êمن زيارته ألرسصمية لفدرألية روسصيا ،قام ألفريق
أحمد ڤايد صصالح ،نائب وزير ألدفاع ألوطني ،رئيسسأأركان أ÷يشس
ألوطني ألشصعبي ،أأمسس أألربعاء ،بوضصع إأكليل من ألزهور على
ألنصصب ألتذكاري أÛهول بحديقة أألكسصندر Ãوسصكو .وجاء هذأ
ق -ب -ل ع-ق-د أل-ف-ري-ق ڤ-اي-د صص-ال-ح ل-ق-اءي-ن ،أألول م-ع أل-ف-ري-ق أألول
غÒأسصيموف فالÒي فاسصيليفيتشس ،رئيسس أألركان ألعامة للقوأت
أŸسصلحة ،ألنائب أألول لوزير ألدفاع لفدرألية روسصيا وألثا Êمع
فوم Úأألكسصندر فاسصيليفيتشس ،رئيسس أŸصصلحة ألفدرألية للتعاون
ألعسصكري وألتقني ألروسصي.
تندرج هذه أللقاءأت ،حسصب ماأأورده بيان وزأرة ألدفاع ألوطني،
‘إأطار عÓقات ألتعاون ألعسصكري وألتقني ألقائمة ب Úألبلدين وألتشصاور حول ألطرق وألوسصائل
ألكفيلة بتعزيزها.

لعمامرة من برشضلونة:

توف Òالشصروط ÷عل اŸتوسصط فضصاء اقتصصاديا

أأبرز وزير ألشصؤوون أÿارجية رمطان لعمامرة بÈشصلونة (أسصبانيا)
أأهمية توف Òألشصروط أÓŸئمة ÷عل منطقة أŸتوسصط فضصاء
أقتصصاديا «أأحسصن أندماجا وفعالية».
وصصرح لعمامرة ‘ ألكلمة ألتي أألقاها باŸنتدى ألقتصصادي
◊وأر 5 + 5أأنه «من أŸهم توف Òألشصروط أÓŸئمة ÷عل منطقة
أŸتوسصط فضصاء أقتصصادياأأحسصن أندماجا وفعالية تقتضصيه ضصرورة
ألعمل أŸشصÎك ويقوم على شصرأكة تعود باŸنفعة على أ÷ميع».
و‘ هذأ ألصصدد أألح ألوزير على ضصرورة بلوغ بعضس أألهدأف
أل -ت-ي ت-ت-ع-ل-ق بضص-م-ان ألسص-ت-ق-رأر ألسص-ي-اسص-ي وألق-تصص-ادي ل-ل-فضص-اء
أŸتوسصطي «من خÓل تطوير مبادرأت من شصأانها ترقية ألسصلم
وألتفاهم أŸتبادل» و«ألتقليصس من ألفوأرق أÿاصصة Ãسصتوى ألتنمية وألتي تتسصبب ‘ تعميق
ألهوة ألقتصصادية وألجتماعية ب› Úتمعاتنا».

بوضضياف:

قالوا على الهامشش:

 ⁄تعد هناك ندرة ‘ األدوية واللقاحات

أأكد أأمسس ،وزير ألصصحة وألسصكان وإأصصÓح أŸسصتشصفيات ،عبد أŸالك بوضصياف ،وفرة أألدوية
وجميع أللقاحات على مسصتوى ألصصيدليات أŸركزية ومعهد باسصتور ،بعد أأن “ت معا÷ة كافة
ألختÓلت بشصكل نهائي.
وأأوضصح بوضصياف ،على هامشس ،زيارة ألوزير أألولإأ ¤ولية سصيدي بلعباسس،أأنه  ⁄تكن هناك
ن-درة وإأ‰ا ب-عضس أل-ت-ذب-ذب-ات ” أل-قضص-اء ع-ل-ي-ه-ا ،وأأع-ل-نإأع-ط-اء ت-ع-ل-ي-م-ات صص-ارم-ة ل-ل-مؤوسصسصات
ألسصتشصفائية من أأجل أأخد حصصصصها من أألدوية وأللقحات أÿاصصة باألطفال وألكافية للتغطية
ألصصحية على مسصتوى ألقطر ألوطني.

مسضاهل:

القناة اŸالكة ◊قوق بث التصصفيات اإلفريقية اŸؤوهلة لكأاسس العا ⁄حاولت ابتزازنا

كشصف ،أأمسس ،وزير ألتصصال عبد ألقادر مسصاهل ،أأن ألقناة أŸالكة ◊قوق بث ألتصصفيات
أإلفريقية أŸؤوهلة لكأاسس ألعا ⁄خرجت عن أألطر ألتجارية وألقانونية ‘ تعاملها مع ألتلفزيون
أ÷زأئري ،وقال أأن أشصÎأطها فتح مكتب با÷زأئر مقابل أ◊صصول على حقوق ألبث ،لÁكن
تصصنيفه أل ‘ خانة ألبتزأز ،وأأعطت للقضصية بعدأ سصياسصيا.
وأأوضصح ألوزير،أأن هناك قوأن– Úمي حق أŸوأطن ‘ Úمشصاهد أألحدأث أŸهمة ألتي تخصس
بلدهم وفق ما هو معموله به خارجه ،وقال أنه ينبغي فتح مشصاورأت مع أ÷هات أŸعنية على غرأر
ألكاف وأ–ادأت أإلذأعة وألتلفزيون ◊ماية حقوق أŸوأطن ‘ ÚأŸشصاهدة.
وبشصأان بطاقة ألصصحفي أÎÙف ،قال مسصاهل ،أأن أŸشصاورأت أ÷هوية سصتختتم ‘  31من
هذأ ألشصهر بعقد ندوة ألوسصط ،علىأأن يشصرع بعدها ‘ صصياغة ألنصس ألتطبيقي أÿاصس بها وفقا
للمشصاورأت وأŸقÎحات أŸوسصعة ألتي أأد ¤بها أأصصحاب أŸهنة .وأعت Èأأن ألبطاقة سصتسصمح
بتطه Òألقطاع من ألدخÓء ومن خÓلها يعرف ألصصحفي من غÒه.

تبون:

لن نعمل بنظام الكوطة ‘ الÈامج السصكنية القادمة

جدد وزير ألسصكن وألعمرأن وأŸدينة ،عبد أÛيد تبون ،ألتأاكيد على أأنه لن تكون هناك أأي
كوطة خاصصة بفئات معينة ‘ ألÈأمج ألسصكنية أŸقررإأ‚ازها على أŸدى ألقريب ،وقالأأن ألعمل
بهذأ ألنظام لن يتيح للموأطن Úألبسصطاء أإلسصتفادة من حقهم ‘ ألسصكن ويجب ألعمل Ãبدأ
أŸسصاوأة ب Úكل أ÷زأئري.Ú
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حاج سضعيد ‘ حفل نظم على شضرف أألسضرة أإلعÓمية

نأدي للصشحأفي Úاıتصش› ‘ Úأل السشيأحة قريبأ
دعا وزير ألسضياحة وألصضناعة ألتقليدية ﬁمدأأم Úحاج سضعيد ،سضهرةأأولأأمسسإأ¤إأقامة شضرأكة حقيقية ب Úقطاع
أإلعÓم و ألسضياحةŸ ،رأفقة جميع أŸبادرأت أÿاصضة بالقطاع منأأجل ألنهوضس بوجهة سضياحية تنافسضية ،معلنا عن تنصضيب
نادي للصضحافي Úأıتصض› ‘ Úال ألسضياحة قريبا وقال «سضيكون فضضاء لتبادل أآلرأء فيما بينهم ‘ طريقة ألتعامل مع
مصضدر أ Èÿوكيفيةإأيصضال أŸعلومة للموأطن بشضكل عام وللسضائح وأŸسضتثمر بشضكل خاصس».
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 ⁄ي- -ف -وت اŸسس -ؤوول اأ’ول ع -ن ق -ط -أع
السس -ي -أح -ةإاح -ي -أء ال -ط -ب -ع-ة اأ’و ¤ل-ل-ي-وم
الوطني للصسحأفة ،الذي ” ترسسيمه من
ق- -ب -ل رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي -ز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ‘  22أاك-ت-وب-ر ،ح-يث اسس-ت-غل
اŸنأسسبة لينظم حف ÓتكرÁيأ على شسرف
اأ’سسرة اإ’عÓمية سسهرةأاولأامسس ،بفندق
ا÷زائر بألعأصسمة ،حضسرهأ إا ¤جأنب
م -دراء ا÷رائ -د ال -ع -م-وم-ي-ة ،صس-ح-أف-ي-ون
‡ثلون ıتلف وسسأئل اإ’عÓم النأشسطة
‘ ا÷زائر بأإ’ضسأفة إا ¤إاطأرات قطأع
السسيأحة.
وفأجئ حأج السسعيد ،اأ’سسرة اإ’عÓمية
بإأعÓن رغبته ‘ تنصسيب نأدي إاعÓمي
ل - - -لصس - - -ح- - -أف- - -ي Úاıتصس ‘ ÚاÛأل
السس -ي -أح -ي ،وه -و اŸشس -روع ال -ذي ط -أŸأ
ن- -أدى ب- -ت- -جسس- -ي- -ده ع- -ل- -ىأارضس ال- -واق- -ع
›موعة من الصسحأفي Úرافقوا القطأع
‘ ﬂت -ل -ف ال -نشس -أط -أت وال -ت -ظ -أه-رات،
ل -ي-ق-رر ال-وزي-ر –وي-ل ا◊ل-مإا ¤ح-ق-ي-ق-ة
حيث أاكد ‘ كلمة له بأŸنأسسبة نيته ‘
م -راف -ق -ة ودع -م الصس -ح-أف-ي ،Úم-ن خÓ-ل

تنصسيب هذا النأدي إ’شسراك
اإ’عÓ- - -م- - -ي ‘ Úج- - -م- - -ي- - -ع
اŸبأدرات اÿأصسة بألقطأع،
ل -ل -ن -ه-وضس ب-وج-ه-ة سس-ي-أح-ي-ة
تنأفسسية ،كمأ أاعلن عن نية
مصس - -أ◊ه ت - -ن - -ظ- -ي- -م دورات
تكوينية للصسحأفي› ‘ Úأل
السسيأحة.
وشس -دد ح -أج سس-ع-ي-د ،ع-ل-ى
ضس- - -رورةإاق - -أم - -ة «شس - -راك - -ة
ح -ق-ي-ق-ي-ة ب Úق-ط-أع اإ’عÓ-م و السس-ي-أح-ة
وتطويرهأ بخلق فضسأء إاعÓمي حقيقي
وإات -أح -ة ال -ف-رصس ل-وسس-أئ-ل اإ’عÓ-م ح-ت-ى
تصسبح أاداة فعألة للتواصسل ب ÚاÛتمع»،
م-ب-دي-أ «اسس-ت-ع-داده Ÿراف-ق-ة الصس-ح-أفيÚ
ومسس-أع-دت-ه-م م-ن خÓ-ل ت-ن-ظ-يم خرجأت
إاعÓمية لهم إاﬂ ¤تلف منأطق الوطن
’‚أز –ق- -ي- -ق- -أت واسس- -ت- -طÓ- -ع- -أت ‘
اÛأل السسيأحي».
و‘ رأاي الوزير ،فإأن النهوضس بوجهة
سس -ي -أح -ي -ة ت -ن -أفسس -ي -ة ،وŒسس -ي-د مشس-روع
ا÷زائ -ر السس-ي-أح-ي ي-ح-ت-أجإا ¤مسس-أه-م-ة
وسس -أئ-ل اإ’عÓ-م بشس-ت-ىأان-واع-ه-أ« ،إ’ب-راز

ال-ق-درات السس-ي-أح-ي-ة اŸت-نوعة
ال - -ت - -ي ت- -زخ- -ر ب- -ه- -أ ا÷زائ- -ر
وب -أل -ت -أ‹ اسس -ت-ق-ط-أب السس-ي-أح
وج -ع -ل ه -ذا ال -ق -ط-أع يسس-أه-م
ب -ج -دي -ة ‘ –ق -ي -ق ال -ت -ن-م-ي-ة
ا’قتصسأدية اŸسستدامة».
وذكر حأج سسعيدÃ ،خطط
ال-ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-ت-ن-م-ية السسيأحية
الذي يرتكز على  5دينأميكيأت
–ت -أجأاغ -ل -ب -ه -أإا ¤مسس-أه-م-ة
وسسأئل اإ’عÓم لتنوير الرأاي العأم ،على
غرار ﬂطط الوجهة ،وﬂطط ا÷ودة،
وتشسجيع ا’سستثمأر للÎويج ،وتنوير الرأاي
العأم حول واقع اÿدمأت اŸقدمة على
مسس -ت -وى ال -ف -ن -أدق ع -ل -ى سس -ب -ي -ل اŸث-أل،
وبألتأ‹ مرافقة قطأع السسيأحة ‘ عملية
جسس النبضس وتشسخيصس واقع القطأع.
وذكر حأج سسعيد أان من ب Úأاهداف
هذا اıطط «دعم ا’سستثمأر و–سسÚ
اÿدم -أت السس -ي-أح-ي-ة ومسس-ت-وى ال-ت-ك-وي-ن
و–سس Úوسس - - - -أئ- - - -ل ا’تصس- - - -أل ب- - - -إأدراج
ت -ك-ن-ول-وج-ي-أت اإ’عÓ-م ا◊دي-ث-ة ل-لÎوي-ج
بأŸنتوج السسيأحي الوطني».

بن يونسس:

نعمل على تقليصس الواردات
أاك-د وزي-ر ال-ت-ن-م-ي-ة الصس-ن-أع-ي-ة و ترقية
ا’سس -ت-ث-م-أر السس-ي-د ع-م-أرة ب-ن ي-ونسس ي-وم
الثÓثأء ان وزارته سستعمل خÓل اŸدى
اŸت -وسس-ط ع-ل-ى ت-ق-ل-يصس ال-واردات وذلك
خ Ó-ل ال -ع -رضس ال -ذي ق -دم -هأام -أم ÷ن-ة
اŸأل -ي -ة واŸي -زان -ي -ة ل -ل -م-ج-لسس الشس-ع-ب-ي
ال - -وط- -ن- -ي ‘إاط- -أر دراسس- -ة اŸي- -زان- -ي- -ة
ال -ق -ط -أع -ي -ة ال -واردة ‘ مشس -روع ق -أن-ون-ة
اŸألية .2014
وأاوضسح الوزير وفق بيأن للمجلسس ان
تقليصس الواردات سسيتم من خÓل ﬁورين
رئ- -يسس -ي Úه -م -أ ت -ط -ه Òم -ن -أخ اأ’ع -م -أل

واتخأذ مأ يلزم من التدابÒ
÷عله اك Ìجأذبية وكذا حل
مشس -ك -ل ال -ع -ق -أر الصس -ن -أع-ي و
تخليصسه من اŸضسأربة وسسوء
ا’سستغÓل.
وأاضسأف انه من اجل اعطأء
دف- -ع ل- -ل- -ق- -ط -أع ف -أن ا÷ه -ود
م -نصس -ب -ة ح -أل -ي -أ ع-ل-ى ت-ع-زي-ز
الشسراكة ب Úالقطأع اÿأصس
والقطأع العأم من جهة وبÚ
ال -ق -ط -أع Úم -ع-أ والشس-رك-أء اأ’ج-أنب و‘
ه- -ذا السس- -ي- -أق اسس -ت -ع -رضس ال -وزي -ر م -أ”

‘ ألذكرى ألـ 59لجتماع ألقادة ألثوري Úألسضتة

الدعوةإا– ¤ويل اŸنزلإا ¤متحف

دع- -ا مشض- -ارك- -ون ‘ ن- -دوة ت -اري -خ -ي -ة
نظمت أأمسس با÷زأئر ألعاصضمة إلحياء
أل-ذك-رى ألـ 59إلج-ت-م-اع أل-ق-ادة ألسضتة
أل - - -ث- - -وريÚإأ– ¤وي- - -ل أŸن- - -زل أل- - -ذي
أح- -تضض- -ن ه- -ذأ أإلج -ت -م -اعإأ ¤م -ت -ح -ف
حفاظا على ألذأكرة ألتاريخية.
وأاوضس -ح اŸؤورخ ك -م -أل ب -وشس -رم -ة خ Ó-ل
كلمته ‘ هذه الندوة التي نظمتهأ بلدية
رايسس ح- -م- -ي- -دو ب -حضس -ور ع -دد م -نأاف -راد
اأ’سس- -رة ال- -ث -وري -ةأان ت -رم -ي -م ه -ذا اŸن -زل
و–وي -ل -هإا ¤م-ت-ح-ف ي-ع-د «واج-ب-أ وط-ن-ي-أ»
ل- -ل- -مسس- -أه- -م- -ة ‘ ا◊ف -أظ ع -ل -ى ال -ذاك -رة
التأريخية التي تعد «نÈاسسأ لبنأء مسستقبل
اأ’جيأل».
واقÎح ت -ن -ظ -ي -م زي -أرات م -ي-دان-ي-ة ل-ه-ذا
اŸنزل الذي وصسفه بـ«اŸكأن الرمز» لفأئدة
الطلبة والدارسس› ‘ Úأل التأريخ للوقوف
عند اأ’حداث من مكأن انطÓقهأ.
أام -أ رئ -يسس ب-ل-دي-ة رايسس ح-م-ي-دو ج-م-أل
بلمو فطلب من السسلطأت الو’ئية مسسأعدته
م -نأاج -ل ت -رم -ي -م ه-ذا ال-ب-يت «ال-ت-أري-خ-ي»
و–ويلهإا ¤متحف وذلك بعد ترحيل ثÓث
عأئلة تقطن به حأليأ.
وبدوره ع Èابنأاخ الشسهيد ديدوشس مراد
عن أامله ‘ أان يتحول هذا اŸنزل الذي
يعود إا ¤مراد بوقشسورة إا ¤متحف معتÈا
ذلك بـ«شسرفأ لعأئلة الشسهيد ديدوشس مراد».
و‘ سس- -ي -أق ذي صس -ل -ةأاك -د اأ’م Úال -ع -أم
ل -ل -م-ن-ظ-م-ة ال-وط-ن-ي-ةأ’ب-ن-أء الشس-ه-داء ط-يب
الهواري على أاهمية ا◊فأظ على الرسسألة
النوفمÈية ودعأ اŸثقف Úا÷زائري Úإا¤
ال -تصس-دي ل-ل-ك-ت-أب-أت اأ’ج-ن-ب-ي-ة ال-ت-ي –أول

–ري- -ف اأ’ح -داث ال -ت -أري -خ -ي -ة و ت -وح -ي -د
ا÷هود منأاجل اسستكمأل ثورة التشسيد.
ومن جأنبه حث اأ’م Úالعأم للمنظمة
ال-وط-ن-ي-ةأ’ب-ن-أء اÛأه-دي-ن خ-ألفة مبأرك
الشس -ب -أب ع -ل -ى دراسس -ة ال -ت -أري -خ ا÷زائ-ري
بتمعنإ’سستنبأط الع Èوالتخطيط Ÿسستقبل
أافضس-ل ل-ل-ج-زائ-ر م-ع-تÈا ال-ت-أري-خ «ﬁصس-ن»
لأÓجيأل.
وبأŸنأسسبة ” وضسع إاكليل من الزهور
Ãقربة من اŸنزل الذي احتضسن اجتمأع
القأدة الثورين السستة وكذا بسسأحة  5جويلية
ب -ب -ل -دي -ة رايسس ح -م -ي-دو ب-حضس-ور ع-دد م-ن
مواطني البلدية.
لÓشسأرة ففي مثل هذا اليوم من سسنة
 1954اج -ت -م -ع ك -ل م -ن ﬁم -د ب -وضس -ي-أف
وديدوشس مراد ورابح بيطأط وكر Ëبلقأسسم
ومصسطفى بن بولعيد والعربي بن مهيدي
م- -نأاج- -ل –دي -د ت -أري -خ ان -ط Ó-ق ال -ث -ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة اÛي-دة ب-ه-ذا اŸك-أن وق-أم-وا
بضسبطآاخر التنظيمأتإ’‚أح الثورة.

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

–ق -ي -ق-ه ‘ ا’شس-ه-ر اأ’خÒة
م - - -ن ات - - -ف- - -أق- - -أت م- - -عأاكÈ
اÛم - -وع - -أت الصس- -ن- -أع- -ي- -ة
ال-ع-أŸي-ة ح-يث خصس ب-أل-ذك-ر
ك Ó- -م- -ن ارسس- -ي- -ل- -ور م -ي -ت -أل
وشسنأيدر مرسسيدسس.
وقأل السسيد بن يونسس ان
ا’سس- -ت- -ث- -م- -أرات اأ’ج- -ن- -ب -ي -ة
اŸب - -أشس - -رة ‘ ا÷زائ- -ر ق- -د
بلغت  1٣8مشسروع مضسيفأ انه
يتوقع ان تسسأهم هذه اŸشسأريع ‘ توفÒ
ازيد من 17أالف منصسب شسغل.

اÛلسس الششعبي الوطني
يسشتأأنفأاششغأله اليوم بجلسشة
ﬂصشصشة لألسشئلة الششفوية

يسستأأنف اÛلسس الشسعبي الوطني
اليوم أاشسغأله بجلسسة علنية يخصسصسهأ
لطرح  12سسؤوا’ شسفويأ يخصس قطأعأت
ال -ف Ó-ح -ة والشس -ؤوون ال -دي -ن-ي-ة والسس-ك-ن
وال -ت -ع -ل -ي -م ال -ع -أ‹ وال -ب -حث ال -ع -ل -م -ي
والصسحة إا ¤جأنب سسؤوال موجه للوزير
اأ’ول حسسب م - -أأاف- -أد ب- -هأامسس ب- -ي- -أن
للمجلسس.
وأاوضس- -ح ذات اŸصس- -درأان ا’سس -ئ -ل -ة
الشسفوية ا›ÈŸة خÓل هذه ا÷لسسة
وعددهأ  12سسؤوا’ موجهة ا ¤الوزير
اأ’ول (سس -ؤوال واح -د) ووزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
(سس -ؤوال واح-د) ووزي-ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واأ’وقأف (ثÓثة أاسسئلة) ووزير السسكن
والعمران (سسؤوا’ن) ووزير التعليم العأ‹
والبحث العلمي (سسؤوا’ن) ووزير الصسحة
والسسكأن واصسÓح اŸسستشسفيأت (ثÓثة
أاسسئلة).

تنسضيقيةأأرباب ألعمل تقيّم نتائج ألثÓثية

اقÎاحأت عملية تصشب ‘ ترقية الصشنأعة

أك -د أعضض -اء ت -نسض -ي -ق-ي-ة أرب-اب
أل- - -ع - -م - -ل أ÷زأئ - -ري ،Úأمسس ،أن
أل-ثÓ-ث-ي-ة ألأخÒة ج-اءت ب-نفسس
وم- -ف- -ه- -وم ج -دي -دي -ن ،م -ا أح -دث
قفزة نوعية ‘ مسضتوى ألنقاشضات
وأŸوأضض - -ي - -ع أل - -ت - -ي تضض - -م- -ن- -ت- -ه- -ا
ب - -الن - -ت - -ق- -ال م- -ن ألشض- -ك- -اوى أإ¤
ألقÎأح-ات وأŸشض-ارك-ة أل-ب-ن-اءة،
وف -ت -حت ألأب -وأب أم-ام ك-ل ألآرأء
وألأفكار للخروج باأحسضن أ◊لول
أل-ك-ف-ي-ل-ة ب-دف-ع ع-ج-ل-ة ألصض-ن-اع-ة
ألوطنية.
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اأوضس- - -ح رئ - -يسس ا’–أد ال - -وط - -ن - -ي
ل -ل-م-ق-أول Úال-ع-م-وم-ي Úاأن الضس-م-أن-أت
اŸقدمة خÓل هذه الثÓثية هي كلمة
الوزير التي توؤكد التزامه بكل مأ يخرج
عن الثÓثية من قرارات ،وكذا فرق اأو
÷أن العمل اıتلطة والتي تضسم كل
القطأعأت واŸطألبة بأÿروج بنتأئج
خ Ó-ل م -دة ’ ت -ت -ج -أوز ثÓ-ث-ة اأشس-ه-ر،
وكذا تقييم الثÓثية.
واأشسأر سسليمأ Êاإ ¤اأن هنأك اإرادة
سسيأسسية حقيقية لتوجه بأ÷زائر نحو
ال- -ن- -م- -و وال- -ت- -ط -ور ل -ك -ن ي -ت -ع Úع -دم
ا’ح- - -ت- - -ف - -أظ ب - -ن - -فسس
ا’أشس-خ-أصس وال-ذه-نيأت
ال- - - -ق- - - -دÁة ال - - -ت - - -ي ’
تسس -ت -ط -ي -ع ال -ت -ك -ي-ف اأو
ال-ت-م-أشس-ي م-ع السس-ي-أسسة
ا÷ديدة.
وف - - -ي - - -م- - -أ ت- - -ع- - -ل- - -ق
ب -أŸوؤسسسس -أت ا’ق -تصس-أدي-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
اأشسأر ذات اŸتحدث اإ ¤وجود جهود
تبذل بهدف اإعأدة ا’عتبأر للموؤسسسسة
ال -وط -ن -ي -ة ’أن مصس Òال-ع-م-أل م-رت-ب-ط
بنشسأطهأ واإخراجهأ من ا Ÿأزق الذي
ت -ت -خ -ب -ط ف -ي -ه ،ع Èات -خ -أذ ك -ث Òم-ن
ا’إج-راءات ال-ت-ي ج-أءت ب-ع-د ال-ت-ط-هÒ
اŸأ‹ ،ك -م -ن -ح ق -روضس ط-وي-ل-ة اŸدى
Ÿسسح بعضس الديون ’ سسيمأ مأ تعلق
منهأ بألديون الضسريبية.
بأ’إضسأفة اإ ¤قروضس اأخرى بغرضس
ا’سس -ت -ث-م-أر اŸن-ت-ج وال-ذي ت-وق-ف م-ن
 1980على غرار عقد وزارة التنمية
الصس-ن-أع-ي-ة لصس-ف-ق-أت وع-ق-ود شس-راك-ة،

ومأ من شس أنه اإعطأء قفزة نوعية ‘
ه- -ذا ا÷أنب ال -ذي ب -داأ ف -ع  Ó-ي -ع -ن -ى
ب -أ’ه -ت-م-أم وذلك ب-غ-رضس –ق-ي-ق ‰و
وخ -ل -ق ث-روة وم-ن-أصسب شس-غ-ل ج-دي-دة،
وكذا قرضس يسسمح بتسسي ÒاŸوؤسسسسة
«راأسس اŸأل العأمل» واآخر من اأجل
ال-ت-ك-وي-ن ل-ت-ع-ويضس ال-ع-مأل اŸسسرحÚ
والذي بلغ عددهم  500األف عأمل،
مشسÒا اإ ¤اأن هذه القروضس سستسسمح
ب-ت-ح-ق-ي-ق ا’إن-ت-أج ،ال-تكوين ،واسستمرار
اŸوؤسسسسة.
وكشس -ف سس -ل -ي -م -أ ‘ Êه-ذا السس-ي-أق
على انه خÓل الثÓثية اŸقبلة سسيتم
التطرق اإ ¤الشسق ا’جتمأعي ’ سسيمأ
مأ تعلق بأŸأدة  87مكرر ،وكذا اإ¤
رفع التجر Ëعن التسسي Òالذي يتعلق
بأ’إطأرات اŸسسÒة ،مشسÒا اإ ¤وجود
ف -وج ع -م -ل ” ت-نصس-ي-ب-ه ع-ل-ى مسس-ت-وى
ديوان الوزارة ا’أو ¤يضسم ‡ثل Úعن
اŸق- -أول Úال- -ع -م -وم -ي ÚواŸوؤسسسس -أت
ا’قتصسأدية الكبÒة واŸركزية النقأبية
ووزارة العدل بهذا اÿصسوصس ،معربأ
عن اأمله ‘ اÿروج بقرارات تطبق
ميدانيأ وتطمئن ا’إطأرات اŸسسÒة.
كمأ اأشسأر اإ ¤ضسرورة تسسوية ا’أجور
ال - -زه- -ي- -دة لÓ- -ط- -أرت
ال- -ع- -م- -وم -ي -ة اŸسسÒة،
حيث اأكد وجود دراسسة
بخصسوصس هذا اŸلف،
اآم Óاأن تنتهي قريبأ.
م-ن ج-ه-ت-ه اأك-د ع-ب-د
ال -ع -زي -ز م -ه -ن-ي رئ-يسس
ك -ن -ف -درال -ي -ة الصس -ن -أع -ي ÚواŸن -ت-جÚ
ا÷زائري Úت أييد «البأترونأ» لسسيأسسة
ا◊ك-وم-ة وك-ذا ل-ل-ق-أع-دة ا’سس-تثمأرية
 ،49 - 51مشسÒا اإ ¤وجود سسعي جأد
’إعأدة بعث ا’إنتأج الوطني والذي ’
ي-جب اأن ي-ق-تصس-ر ف-ق-ط ع-ل-ى ال-ق-ط-أع
العأم.
وطألب مهني القطأع اÿأصس اإ¤
خ -وضس غ -م -أر ا’إن -ت -أج ال -وط -ن -ي ب-دل
اكتفأئه بأ’سستÒاد فقط ،فبألرغم من
اأنه  ⁄يسستفد من اأي تداب– Òفيزية،
اإ’ انه مطألب بخوضس غمأر التجربة،
معربأ عن ثقته الكب ‘ Òالسسيأسسأت
اŸن -ت-ه-ج-ة م-وؤخ-را وال-ت-ي “ث-ل ا’أم-ل
بألنسسبة لÓقتصسأد الوطني.

التسشهيلت ا÷بأئية
تششجع اŸؤوسشسشة على
اÿروج من ا÷مود

مباركيأأمامأأعضضاء ÷نة أŸيزأنية بالŸÈان:

اسشتعراضس اŸؤوششرات الكÈى للدخول ا÷أمعي 2014 - 2013
اسس -ت -ع -رضس وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م
العأ‹ و البحث العلمي السسيد
ﬁمد مبأركي يوم الثÓثأء أامأم
أاعضسأء ÷نة اŸأليبة واŸيزانية
ل- -ل- -م -ج -لسس الشس -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي
بخصسوصس ميزانية قطأعه لسسنة
 2014اŸؤوشس - - -رات ال- - -كÈى
للدخول ا÷أمعي 2014 / 201٣
وك - -ذا اŸع - -أمÓ- -ت ال- -ن- -وع- -ي- -ة
اŸطبقة ‘ ›أ‹ البيداغوجيأ
والتأأط.Ò
و‘ هذا اإ’طأر حسسب مأ جأء ‘ بيأن
ل -ل -م -ج -لسس ف-ق-د كشس-ف ال-وزي-ر ان م-ؤوسسسس-أت
التعليم العأ‹ قد اسستقبلت ‘ هذا اŸوسسم
أاك Ìمن  172أالف طألب جديد ‡أ يرفع
العدد ا’جمأ‹ للطلبة سسواء اŸسسجل‘ Ú
التدرج أاو مأ بعد التدرج إا 1.274 ¤مليون
طألب ‘ ﬂتلف اأ’طوار.
وف -ي -م -أ ي -خصس ع -م -ل -ي -أت ال -ب -ي -داغ-وج-ي-أ

التنسشيقية الطلبية «الكرامة» بألبليدة تعلق اإلحتجأج
أأع-ل-نت أل-ت-نسض-ي-ق-ية ألطÓبية «ألكرأمة» للمكتب
أل-ولئ-ي ب-ال-ب-ل-ي-دة ع-ن ت-ع-ل-يق ألحتجاج ألذي كان
مقررأ أأمسس ،وإأعطاء مهلة أضضافية للقائم Úعلى
شضؤوون ألطلبة للعمل على –سض Úألظروف وألتكفل
بالطلبة بأاحسضن وجه.
ج -أء ه -ذا ال -ق -رار حسسب ح -ذي -ف-ة ﬁم-د ف-رك-وسس ب-ع-د
اجتمأع التنسسيقية مع اŸدير الو’ئي للخدمأت ا÷أمعية،
أاول أامسس ،وكذا ،أامسس ،الذي تعهد بألسسعي قدمأ لتحسسÚ

العدد
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ظروف الطلبة ،مشسÒاإا ¤بعد اŸنأقشسأت وا◊وار اŸطول
وا÷أد ،من خÓل منأقشسة القضسأيأ اŸطروحة.
وأاوضس -ح ف -رك -وسس ‘ تصس -ري -ح لـ«الشس -عب» ان -ه ” خ Ó-ل
ا’جتمأع التشسديد على وجوب فتح قنوات ا◊وار مع جميع
الفأعل ‘ Úا◊يأة ا÷أمعية ،حيث إالتزم اŸدير الو’ئي
ل -ل -خ -دم -أت ا÷أم -ع -ي -ة ب -أت -خ -أذ ج -م -ي -ع ال -ت -داب Òل-ت-وفÒ
اإ’م- -ك- -أن- -ي -أت ل -ت -نشس -ي -ط اÙي -ط ا÷أم -ع -ي ‘ ﬂت -ل -ف
النشسأطأت اŸتنوعة.

والتأأط Òأاكد السسيد مبأركي ان
وزارت- -ه ت- -ت- -خ- -ذ ع- -دة اج- -راءات
ادارية و مألية ’سستقبأل التدفق
الهأئل للطلبة و ذلك دون اغفأل
ج -أنب –سس Úن -وع -ي -ة ال -ت-ك-وي-ن
داخل اŸنظومة ا÷أمعية.
أام -أ ب -خصس -وصس رف -ع مسس -ت-وى
اŸكون Úكشسف الوزير عن اعطأء
م-ن-ح ل-ل-ت-ك-وين بأÿأرج لأÓسسأتذة
ال - - -ذي - - -ن ه - - -م بصس - - -دد ان- - -ه- - -أء
اطروحأتهم وكذا منح Ÿواصسلة
الدراسسة بألنسسبة للطلبة اŸتفوق.Ú
وعقب عرضس ‡ثل ا◊كومة ثمن أاعضسأء
ال- -ل -ج -ن -ة اÛه -ودات اŸب -ذول -ة وا’‚أزات
اÙققة ‘ قطأع التعليم العأ‹ ثم طرحوا
ب- -عضس ا’نشس- -غ- -أ’ت ارت- -ك -زت اسس -أسس -أ ح -ول
–سس Úظروف و“درسس الطلبة ورفع مسستوى
التأأط Òالعلمي والبيداغوجي وإاعأدة النظر
‘ نظأم «ا’Ÿد» (.)LMD

ورحبت التنسسيقية الطÓبية «الكرامة» على لسسأن رئيسسهأ
ب- -ج- -م -ي -ع ا’قÎاح -أت ال -ت -ي ت -ه -دفإا ¤خ -دم -ة ال -ط -ألب
ا÷زائري بأ’عتمأد على ا◊وار والتشسأور كوسسيلة لتحقيق
اأ’هداف اŸرجوة وبعيدا عن أاسسأليب العنف ،مشسÒا إا¤
انه ” Ÿسس حسسن النية واهتمأم اŸديرية بشستى ›أ’ت
ا÷أمعية ،كمأ أابدى اسستعداد تنظيمهم الطÓبي الكأمل
بأŸسسأهمة ‘ كل مأ يهدفإا ¤خدمة الطألب وا÷أمعة.

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
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الخميسس  24أاكتوبر  2013م
الموافق لـ  19ذو الحجة  1434هـ

رئيسس ديوأن وزير ألÎبية

إسستدرإك إلدروسس يتم وفق برنامج خاصس لكل ثانوية
أأكد رئيسس ديوأن وزير ألÎبية ألوطنية عبد أÛيد حدوأزأأمسسأأن أسستدرأك ألدروسس ألضسائعة جرأء أإلضسرأب أألخÒ
ألذي شسنه أÛلسس ألوطني أŸسستقل ألسساتذة ألتعليم ألثانوي وألتقني بعدد من ألثانويات سسيتم وفق «برنامج خاصس لكل
ثانوية» مسسها أإلضسرأب.
وق -ال ح -دواز ل -دى ن -زول -ه ضس-ي-ف-ا
على القناة اإلذاعية الوطنية األو¤
بأان «التفاق اŸبدئي» (ب Úالوزارة
والنقابة) هو أان يتم التعويضس «بناء
على برنامج خاصس لكل ثانوية يتعهد
من خÓله األسساتذة الذين كانوا ‘
حالة إاضسراب بتعويضس الدروسس طبقا
لإÓمكانات اŸتاحة كأان تكون بعضس
األي- -ام م- -ن ع -ط -ل -ة اÿري -ف أاو م -ن
ع - -ط - -ل - -ة الشس - -ت - -اء أاو أاي- -ام السس- -بت
«موضسحا أان ذلك « تنظيم داخلي
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ل- -ك- -ل م- -ؤوسسسس- -ة مسس- -ه -ا
اإلضسراب».
و‘ هذا السسياق أاشسار اŸتحدث
ب - - - - -أان اإلضس - - - - -راب «Á ⁄سس ك - - - - -ل
اŸؤوسسسس - -ات األم - -ر ال- -ذي ي- -ج- -ع- -ل حسس- -ب- -ه
الوضسعية تختلف من مؤوسسسسة ا ¤أاخرى ومن
لية ا ¤أاخرى ومن ثانوية إا ¤أاخرى وحتى
داخ -ل ال -ث -ان-وي-ة ف-إان ال-وضس-ع-ي-ة ت-خ-ت-ل-ف بÚ
أاسستاذ كان مضسربا وآاخرا  ⁄يضسرب».
وأاضساف ‘ هذا السسياق بأانه بالنسسبة للدولة
وا◊ك -وم-ة ف-إان «مصس-ل-ح-ة ال-ت-ل-م-ي-ذ ف-وق ك-ل
اعتبار» مقل Óمن ضسخامة ما ” تداولة بشسأان
آاثار الضسراب على سس Òالدراسسة حيث أاكد
بأان الضسراب كان «ﬁدودا نسسبيا وبالمكان
اسستدراك آاثاره بإارجاع األمور ا› ¤راها
الطبيعي و“ك ÚالتÓميذ من التمدرسس ‘
ظروف عادية».
وعن اللقاء الذي جمع الوزارة Ãمثل Úعن
النقابة أاكد رئيسس ديوان وزير الÎبية الوطنية
أانه كلل بـ»تفاهم يقضسي برجوع السساتذة ا¤
مناصسب عملهم» مÈزا تعهد الوزارة بالعمل
على «Œسسيد» مطالب اŸضسرب Úمن جهة مع
إابقاء «باب ا◊وار مفتوحا أامام كل النقابات
اŸعتمدة لدى القطاع».
و‘ هذا السسياق كشسف حدواز أان الوزارة
«ت-ع-ه-دت ب-ت-ن-ظ-ي-م اإلم-ت-حانات واŸسسابقات
اŸهنية خÓل شسهر نوفم »ÈمÈزا أان هذه

اŸسس -اب -ق -ات «سس-تسس-م-ح ıت-ل-ف اŸوظ-فÚ
بالÎقية».
و‘ رده على سسؤوال حول «عتبة الدروسس»
اÿاصسة بتÓميذ شسهادة البكالوريا أاكد دحواز
أان ه - -ذا الج - -راء وذك - -ر ‘ ه- -ذا الصس- -دد أان
اعتماد عتبة الدروسس جاء ‘ «ظرف خاصس
Ÿع - - -ا÷ة» وضس - - -ع خ- - -اصس بسس- - -بب ح- - -رك- - -ة
الضسرابات مشسددا على أان «األصسل يتمثل ‘
تطبيق الÈنامج».
ي- -ذك- -ر أان اÛلسس ال- -وط- -ن- -ي اŸسس- -ت -ق -ل
ألسساتذة التعليم الثانوي والتقني كان قد قرر
الثÓثاء تعليق اإلضسراب الذي شسرع فيه منذ
السس -اب -ع أاك -ت -وب -ر ا÷اري ب -ع -د ال -ت -زام وزارة

الÎبية خÓل جلسسة عمل
مع ‡ثلي النقابة بدراسسة
لئحة اŸطالب اŸودعة
لدى مصسا◊ها.
ك - - - -م - - - -ا خ- - - -لصس ذلك
الج -ت -م -اع إا ¤اŸواف -ق-ة
ع -ل -ى إاع-ادة إادم-اج عضس-و
اÛلسس الوطني للنقابة
بالبويرة إا ¤منصسب عمله
بداية من تاريخ فصسله ‘
 9أاك -ت -وب -ر وع -دم خصس-م
أاجور اŸضسرب Úبشسرط
التزام األسساتذة بالرزنامة
ال - -زم - -ن - -ي - -ة ل - -ت - -ع - -ويضس
الدروسس.
وكان اÛلسس قد دعا إا ¤شسن إاضسراب
م-ن-ذ  7أاك -ت -وب-ر ال-ف-ارط ل-دف-ع وزارة الÎب-ي-ة
الوطنية لÓسستجابة إا ¤لئحة مطالب متمثلة
‘ ت-ع-دي-ل ال-ق-ان-ون األسس-اسس-ي ل-ع-م-ال الÎب-ي-ة
وإاعادة العتبار لأÓسساتذة القدامى اŸقصسيÚ
م- -ن الÎق- -ي- -ة بسس- -بب ع- -دم –صس -ل -ه -م ع -ل -ى
الشسهادات ا÷امعية.
وط-الب ك-ذلك ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-انشس-غالت أاخرى
تتعلق Ãلف طب العمل والسسكن ومنح ا÷نوب
التي ل تزال –تسسب على أاسساسس األجر
القاعدي القد Ëأاي قبل  200٨فضس Óعن
اŸطالبة بإاعادة إادماج النقابي اŸفصسول من
ولية البويرة.

إإعادةإإدماج عضسو إÛلسس إلوطني إلعيدي ﬁمد ‘ منصسبه

” أامسس ،إاعادة إادماج عضسو اÛلسس الوطني اŸسستقل ألسساتذة التعليم الثانوي والتقني
بالبويرة العيدي ﬁمد ‘ منصسب عمله حسسب ما أاكده لواج اŸكلف باإلعÓم للنقابة.
وأاوضسح مسسعود بوديبة أان قرار»إاعادة إادماج النقابي كان جاهزا على مسستوى وزارة الÎبية
منذ يوم الثن 21 Úأاكتوبر بحيث ” إارسسال هذا القرار إا ¤مدير الÎبية لولية البويرة «
مؤوكدا أان اجراءات إاعادة ادماجه «من اŸفروضس أان تتم اليوم بشسكل عادي».
يذكر أان النقابي وأاسستاذ اللغة ال‚ليزية العيدي ﬁمد قد ” فصسله من منصسبه بداية من
 9أاكتوبرا÷اري.

معرضسإأعÓمي بقاŸة ‘ أليوم ألوطني للصسحافة

حضسور متميزألم إ÷رإئد «إلشسعب»

أح- -ت- -ف -لت أألسس -رة أإلع Ó-م -ي -ة ب -ق -اŸة
باليوم ألوطني للصسحافة من خÓل عدة
نشساطات “ت بر›تها من طرف جامعة
وإأذأعة قاŸة ،باإلضسافةإأ ¤معرضس حول
أŸشس-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة وأŸق-الت ألصس-ح-ف-ي-ة
وب -عضس ألصس -ور أل -ف -وت -وغ -رأف-ي-ة جسس-دت
وأقع ألتنمية.

قاŸة :امال مرابطي

افتتح وا‹ الولية ﬁمود تريكي اŸعرضس
بحضسور األسسرة اإلعÓمية وجمع من اŸواطن،Ú
وك- - - - -انت م- - - - -ن ب Úع- - - - -ن- - - - -اوي - - - -ن ا÷رائ - - - -د
باŸعرضس جريدة الشسعب من خÓل  09مقالت
صسحفية كان لها دللتها وقوتها .

صسنعت إاذاعة قاŸة ا◊دث بتخصسيصس يوم
ك- -ام- -ل ل- -ن- -ق- -اشس ح -ول الصس -ح -اف -ة ‘ ا÷زائ -ر
والصس -ع -وب -ات ال -ت-ي ت-واج-ه الصس-ح-ف-ي Ãشس-ارك-ة
إاعÓمي Úوصسحفي Úمن ولية قاŸة وانصسبت
›مل التدخÓت حول صسعوبة ا◊صسول على
اŸعلومة أاين أاجمع ا÷ميع أانه ل Áكن قياسس
عملية اإلبداع الصسحفي ‘ ظل شسح اŸعلومة
وانعدام ثقافة ا◊وار .
خصسصس الوا‹ جلسسة لقاء مع اإلعÓميÚ
والصسحفيÃ Úقر ولية قاŸة أاين اسستمع إا¤
األسسرة اإلعÓمية بالولية وطرح عدة نقاط Ãا
فيها تناول األخبار الغ ÒاŸؤوكدة ،ومن خÓلها
طلب الصسحفيون بفتح ثقافة ا◊وار مع مديري
اŸؤوسسسسات واإلدارات وهذا ما أاكده وا‹ الولية

بأانه سسيتم العمل بها لتسسهيل عمل الصسحفي
ليؤودي مهامه بكل أامانة ومصسداقية.
ونظم قسسم العلوم النسسانية بجامعة قاŸة
وÃسساهمة اŸديرية الفرعية للنشساطات العلمية
وال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة ال-ن-ادي العلمي « البشسÒ
البراهيمي» ونادي « صسناع النجاح « ندوة حول
الصسحافة ‘ ا÷زائر التاريخ  ،الواقع واألفاق
بقاعة اÙاضسرات أاين نشسط هذه الندوة نخبة
من األسساتذة والصسحفي Úو‡ثل Úعن األسسرة
اإلع Ó-م -ي -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -وى اÙل-ي وا÷ه-وي
والوطني ،هدفها نقل صسورة عن واقع ا◊قل
اإلع Ó-م -ي ا÷زائ-ري وم-راح-ل ت-ط-ور ،وت-ق-دË
خÓصسة التجارب Ÿن خاضسوا غمار اŸتاعب
إليصسال الرسسالة وكشسف ا◊قيقة .

سسوناطرأك و«إأيني» توقعان عقد شسرأكة مع دأيو ألكورية

إإنتاج 32أإلف برميل يوميا من إلبÎول إÿام ‘آإفاق 2016

أأب-رمأأمسس› ،م-ع سس-ون-اط-رأك
ون -ظÒه «إأي -ن -ي» أإلي -ط-ا‹ ع-ق-د
شس-رأك-ة م-ع دأي-و أل-ك-وري-ةإل‚از
ﬁط -ات أسس -ت -غ Ó-ل ح -ق-ل ب-ركÚ
ألنفطي بطاقة إأنتاجية تناهز ألـ
32أألف برميل يوميا من ألبÎول
أÿام ،وت- - - -ق- - - -در أل- - - -ق- - - -ي- - - -م- - - -ة
ألسس -ت -ث -م -اري -ة ل-ل-مشس-روع بـ 640
مليون دولر ،ومن أŸقررأأن ينجز
‘ مدة زمنية ل تتعدى  34شسهرأ.

فضضيلة/ب

يعول كثÒا على اÙطة النفطية
ا÷ديدة التي سسيتم فيها اسستغÓل 46
بئرا ،من بينها  36بئرا للمشستقات البÎولية،
م- -ن أاج- -ل ال -رف -ع م -ن ال -ق -درات اإلن -ت -اج -ي -ة
لسس -ون -ط -راك وت -ع -زي -ز حضس -وره -ا ‘ السس -وق
ال- -ن- -ف -ط -ي -ة ع -ن ط -ري -ق ت -ك -ث -ي -ف م -ردوده -ا
اإلنتاجي.
أاكد عبد ا◊ميد زرق Úالرئيسس اŸدير
العام Ûمع سسوناطراك أان مشسروع اسستغÓل
ا◊قل سسيسسمح بإانتاج ما ل يقل عن  32أالف
برميل يوميا من البÎول اÿام ،مقدرا القيمة

السستثمارية للمشسروع بـ 640مليون دولر ،أاي
ما يناهز الـ  52مليار دينار ‘ مدة زمنية ل
تتعدى الـ  34شسهرا ،حيث من اŸقرر أان يدخل
حيز اإلنتاج ‘ آافاق عام .2016
وأابدى زرق Úدعمه للعمل مع «دايو» حيث
ق- -ال أان- -ه أاف -تك اŸن -اقصس -ة ال -دول -ي -ة ‘ ظ -ل
منافسسة قوية وظروف شسفافة وقدم عرضسا
ماليا يخدم الطرف.Ú
وداف-ع ع-ن شس-راك-ة سس-ون-اط-راك ون-ظÒت-ها
«إايني» اإليطالية عندما وصسف أادائها بالفعال

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

منوها باحÎافيتها.
وي-ت-وق-ع ال-رئ-يسس اŸدي-ر ال-عام
Ûم- -ع سس -ون -اط -راك م -ن خ Ó-ل
هذا اŸشسروع النفطي الهام الرفع
م-ن سس-ق-ف إان-ت-اج-ي-ة سس-ون-اط-راك
وتعزيز مكانتها ‘ السسوق.
واعت‡ Èثل إايني اإليطالية أان
اŸشسروع جد مهم ملتزما بفعالية
األداء من أاجل Œسسيد اŸشسروع
ال- -ذي ي- -رى أان- -ه م -كسسب آاخ -ر ‘
اÛال النفطي.
وأاث- -ن- -ى ع- -ل -ى الشس -راك -ة ال -ت -ي
Œمعهم بسسونطراك و–دث عن
ارتياحهم للعمل ‘ ا÷زائر حيث
أاوضسح أانه رغم سسنوات اإلرهاب إال أانهم ⁄
يغادروا ا÷زائر.
م-ن ج-ه-ت-ه ‡ث-ل داي-و ال-ك-وري-ة «ب-اك-ي-ن-وف
سسينق» ذكر أان اŸشسروع سسيسساهم ‘ تعزيز
ال- -ق- -ط- -اع ال -ط -اق -وي ‘ ا÷زائ -ر والشس -راك -ة
سستسسمح بتفعيل اإلنتاجية واألداء.
يذكر أان سسونطراك أابرمت  9عقود شسراكة
م- -ن ب- -ي- -ن- -ه- -ا ع- -ق- -دي- -ن ل -ل -ب -حث و 7عقود
لÓسستكشساف.

العدد
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إألحزإب إلسسياسسية تسستنفر قوإها –ضسÒإ للرئاسسيات

حكيم/ب
رفعت أألحزأب ألسسياسسية من وتÒة نشساطها –سسبا لرئاسسيات  2014سسوأء من
خÓل تقد Ëمرشسحهاأأو ألتحالف مع تيارأتأأخرى للوصسولإأ ¤مرشسحإأجماع.
يوأصسل حزب جبهة ألتحرير ألوطني أجتماعاته ألدوريةإلزألة كل ألشسوأئب
ألتي من شسأانها أأن تؤوثر على مسسار ألرئاسسيات ،وسسيجتمع بعد غد أألم Úألعام
ل-ل-ح-زب ع-م-ار سس-ع-دأ Êب-إاط-ارت أ◊زب ب-ال-ب-ل-ي-دة ب-ع-د تلك ألتي عقدها بوهرأن
وسسطيف.
وت-أات-ي –رك-ات سس-ع-دأ Êق-ب-لأأق-ل م-ن شس-ه-ر لج-ت-م-اع أل-ل-ج-ن-ة أŸرك-زي-ة أل-ت-ي
سستعلن عن أأسسماء أأعضساء أŸكتب ألسسياسسي أ÷دد ،وهي ألهيئة ألتي تسسيل لعاب
ألكثÒين.
وبرز سسعدأ Êكرجل توأفق ‘ ظل تقلصس أ◊ركات ألحتجاجية دأخل أ◊زب
و÷وئهإأ ¤ألصسندوق وألشسورى ‘ كل شسيء لتصسحيح ألسسياسسيات ألسسابقة.
وباŸقابل يرأقب أ◊زب ألعتيد ألسساحة ألسسياسسية من خÓل ألعمل على عقد
–ال-ف-ات ن-وع-ي-ة لضس-م-ان أألغ-ل-ب-ي-ة ألŸÈان-ي-ة وت-ف-اديأأي-ة ت-غيÒأت ‘ توجهات
بعضس أألحزأب ألتي كانت حليفة ‘ وقت سسابق.
ويعمل Œمع أأمل أ÷زأئر «تاج» على توسسيع قوأعده وإأرسسال خطاب ردعي
ﬁاول أل -ظ -ه -ور بصس -ورة أل -ب -دي -ل أل -ذي يسس -ت -ع -د لسس -ت-ع-ادة أل-ك-ث Òم-ن أل-وع-اء
ألن-ت-خ-اب-ي وق-لب م-وأزي-ن أل-رئ-اسس-ي-ات م-ن خÓ-ل أسس-ت-ه-دأف أŸثقف Úوأإلطارأت،
وسسكان أألحياء ألشسعبية ‘ مشسهد يوحي بالكث Òمن أŸفاجآات أŸسستقبلية حيث
ي-ع-م-ل غ-ول ع-ل-ى أسس-ت-ث-م-ار شس-ع-ب-ي-ت-ه أل-ت-ي مكنته من نتائج هامة ‘ ألتشسريعيات
وجعلته يهددأأحزأب ألتيار أإلسسÓمي ألتي تشستت ريحها.
و–اول ›موعة ألـ 14إأنقاذ ما Áكنإأنقاذه من مبادرتها ألتي تهدف لتقدË
مرشسحإأجماع.

لقاء مع أل–اد ألوطني للفÓح Úأ÷زأئريÚ

إألم Úإلعام لـ (إألفÓن) يسستمعإلنشسغالت ومشساكل إلقطاع

ع- - -ق- - -د أألم Úأل- - -ع - -ام
◊زب ج -ب -ه -ة أل -ت -ح-ري-ر
أل -وط -ن -ي ع-م-ار سس-ع-دأ،Ê
أأمسس ،با÷زأئر ألعاصسمة
ل-ق-اء م-ع أل–اد أل-وط-ن-ي
ل- -ل- -فÓ- -ح Úأ÷زأئ- -ريÚ
أسستمع خÓله لنشسغالت
أل -ف Ó-ح Úب -ه -دف إأي-ج-اد
ح- -ل -ول ل -ل -مشس -اك -ل أل -ت -ي
يعيشسها ألقطاع.
وأاكد سسعدا ÊخÓل اللقاء
أان ح- -زب ج- -ب -ه -ة ال -ت -ح -ري -ر
ال- -وط- -ن- -ي ي -ه -دف إا« ¤ف -ت -ح
حوار مع التنظيمات التي تعت Èرصسيد مهم ‘
ال -نضس -ال» وي -رم -ي أايضس -ا إا« ¤ت -ف -ع -ي -ل ال-دور
ال -نضس -ا‹ داخ -ل ه -ذه ال -ت -ن -ظ-ي-م-ات ل-ل-ت-ك-ف-ل
بانشسغالتها».
وأاوضس- -ح ‘ ذات السس- -ي -اق أان ه -ذا ال -ل -ق -اء
«ب- -داي- -ة ل -ل -ق -اءات أاخ -رى دوري -ة م -ع ال–اد
ال -وط -ن -ي ل -ل -ف Ó-ح Úا÷زائ -ري Úوان-طÓ-ق-ة
للقاءات مع تنظيمات أاخرى» مؤوكدا على أان
«الفÓح Úالذين يعملون ‘ صسمت ‘ القرى
واŸدن النائية هم سسند للحزب كما أان ا◊زب
يحمل على عاتقه مهمة تبليغ انشسغالتهم
واŸسساهمة ‘ إايجاد حلول لوضسعهم اŸهني
والجتماعي».
وقال السسيد سسعدا Êأان حزبه «يحمل نظرة

جديدة للمرحلة القادمة التي
سس- -ت- -ع -رف ان -خ -راط -ا أاوسس -ع
ل-ل-فÓ-ح »Úمضس-ي-فا «نسستطيع
اآلن بناء عÓقة تكاملية بÚ
األح-زاب وال-ت-ن-ظ-ي-م-ات تبنى
على القوان Úخدمة Ÿصسالح
ا÷ه -ت ÚواŸصس -ل -ح -ة ال -ع-ل-ي-ا
للبÓد».
وم- -ن ج- -ه- -ت- -ه دع -ا األمÚ
ال- - -ع - -ام ل –Ó- -اد ال - -وط - -ن - -ي
ل-ل-فÓ-ح Úا÷زائ-ريﬁ Úمد
ع- -ل- -ي- -وي ه- -ذه ال- -تشس- -ك- -ي- -ل- -ة
السس - -ي - -اسس- -ي- -ة إا« ¤مسس- -ان- -دة
م -ن -ظ -م -ت -ه ع -ن ط -ري -ق اÛالسس اŸن -ت-خ-ب-ة
إلسسماع صسوت الفÓح للحكومة من خÓل سسن
قوان Úتخدم هذا القطاع ا◊يوي».
كما أالح عليوي على ضسرورة اعتبار ال–اد
«شسريك اجتماعي فعال واإلسسراع ‘ إانشساء
اÛلسس األع -ل -ى ل -ل-فÓ-ح-ة ال-ذي نصس ع-ل-ي-ه
القانون  010الصسادر ‘ .»2010
ومن ناحيتهم طرح أاعضساء ال–اد اللذين
حضسروا اللقاء اŸشساكل التي ل يزال قطاع
ال -ف Ó-ح -ة ي -ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا م-ط-ال-ب Úب-ت-حسسÚ
ال-وضس-ع-ي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ل-ل-فÓ-ح و“ك-ي-ن-ه من
–سس Úاإلن -ت -اج وف -ق-ا ل-ل-م-ن-اه-ج ا◊دي-ث-ة ‘
ميدان الفÓحة.

بودربالة من باتنة

إ÷مارك ›ندون Ùاربة إلتهريب

أسس- -ت -ث -ى،أأمسس ،أŸدي -ر
أل -ع -ام ل -ل -ج -م-ارك ﬁم-د
ع - -ب - -دو ب- -ودرب- -ال- -ة ،م- -ن
باتنة« ،مؤوقتا» أإلطارأت
ألسسامية ألعاملة بالقطاع
من تعليمة ألوزير أألول
ع - - - - -ب - - - - -د أŸالك سس Ó- - - - -ل
وأل -ق -اضس -ي -ة ب -إاح -ال-ة ك-ل
م- - -وظ - -ف ب - -ل - -غ ألـ60على
أل -ت-ق-اع-د ،م-ؤوك-دأ ح-اج-ة
أ÷مارك لكفاءة «بعضس»
أإلط- - - -ارأت مشسÒأإأ¤أأن
أل -ت -ع -ل-ي-م-ة ق-د أحÎمت
م - -ن ط - -رفإأدأرت - -ه و⁄
ي -ت-م تسس-ج-ي-لأأيإأشس-ك-ال
باÿصسوصس.

باتنةŸ:وشضي حمزة

وبخصسوصس مردود موظفي
وإاط- -ارات ال- -ق- -ط- -اع ف- -أاشس- -ار
بودربالة إا– ¤سسن اÿدمة
ك- -ثÒا م- -ق- -ارن- -ة ب- -السس- -ن -وات
اŸاضس- -ي- -ة ،ل- -ك -ن -ه أاك -د ع -ل -ى
أاه -م -ي -ة ب -ل -وغ ت-غ-ط-ي-ة ك-ام-ل-ة
ل -لÎاب ال -وط-ن-ي ،وه-و م-ا ل-ن
يتحقق إال بتوظيف أاك Ìمن
بـ 10أالف م- -وظ- -ف ج- -دي -د
للوصسول إا 30 ¤أالف موظف
ب-ال-ق-ط-اع Ÿواج-هة التحديات
اŸط - -روح- -ة ،وب- -ل- -وغ نسس- -ب- -ة
ت- -غ- -ط- -ي- -ة ع Èك- -ام -ل ح -دود
ا÷م -ه -وري -ة ،وه -و م -ا يÎج -م
حسس - -ب- -ه اإلرادة واÛه- -ودات
اŸب -ذول -ة م-ن ط-رف مسس-ؤوو‹
ال -ق-ط-اع وال-رام-ي-ة إا– ¤سسÚ
اŸرود وكبح نشساط اŸهرب. Ú
وق -د أاشس -رف اŸدي -ر ال -ع-ام
للجمارك ،باŸدرسسة ا÷هوية
للجمارك بباتنة ،على تخرج الدفعة الثالثة
عشسر ألعوان اŸراقبة ،التي تضسم  257عون،
م -ن ب -ي -ن-ه-م  46م -ن ال-ع-نصس-ر ال-نسس-وي ،وق-د
اختÒت تسسمية الدفعة باسسم شسهيد الواجب
ضس -اب -ط ال -ف -رق»م-داسس-ي رضس-ا م-الك» ،ال-ذي
اغ -ت -ي -ل ع-ل-ى ي-د اإلره-اب ي-وم.1٨/04/2000
وق -د ارت -ف -ع ع -دد األع -وان اŸت -خ-رج-ون م-ن
اŸدرسسة منذ إانشسائها سسنة  2694 ،1994عون
رقابة.

إقتناء ٥00
سسيارة رباعية
إلدفع

وأاوضس -ح ب-ودرب-ال-ة ع-ل-ى
هامشس زيارة العمل والتفقد
لولية باتنة ،أان مكافحة التهريب والقضساء
ع -ل -ي -ه أاول -وي -ة ل ت -ن -ازل ع -ن -ه-ا ،وق-د ج-ن-دت
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -ذلك ›ه -ودات ج-ب-ارة،
ت-ت-م-ث-ل ‘ اسس-ت-ع-م-ال ال-تكنولوجيات ا◊ديثة،
وخلق مراكز مراقبة جديدة لتضسيق اÿناق
على اŸهرب ،Úإاضسافة إا ¤مشسروع اقتناء 500
سسيارة رباعية الدفع لسستغÓلها ‘ مÓحقة
اŸه- -رب Úخ- -اصس- -ة ب- -الصس- -ح- -راء ا÷زائ- -ري -ة
الكÈى.
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سسفراء كنداء ،اŸكسسيك ،الصس Úوال–اد األوروبي:

‘ ضسوء ‚اح Œاربإاقليمية حولت خÓفاتهاإا¤أاوراق للقوة

اŸؤؤسسسسة اإلقتصسادية واإلسستثمار ،اŸفتاح العملي لدفع البناء اŸغاربي

اإل–اد اŸغاربي ضسرورة Ÿؤاجهة –ديات العؤŸة

ابرز سسفراء كل من كندا ،اŸكسسيك ،الصس Úورئيسس وفد ال–اد األوروبي ،اإلمكانيات اŸادية والبشسرية التي تتوفر عليها
الدول اŸغاربية الـ ،5لتحقيق الندماج ،وال–اد على اŸسستوى القتصسادي ،بعد ان تع Ìبلوغ ذلك على اŸسستوى السسياسسي،
‘ ظل الرؤوية الواضسحة للجزائر ،التي اقÎحتإانشساء اÛموعة القتصسادية اŸغاربية التي تؤوديإا ¤الندماج القتصسادي
مع األخذ با◊سسبان خصسوصسيات كل بلد.

حياة  /ك
تصسويرﬁ :مدآآيت قاسسي
شضكل أللقاء ألذي نظمته بجريدة «ألشضعب»،
أأمسس ،كنفدرألية إأطارأت أŸالية وأÙاسضبة،
أل- -ذي ت- -ن- -اول م- -وضض- -وع ب -ن -اء أŸغ -رب أل -ك -بÒ
وأل -ع -وŸة ،ف -رصض -ة ل-ع-رضس Œارب أل-دول أل-ت-ي
‚حت ‘ أ’ندماج أ’قتصضادي وحققت قفزة
ن- -وع- -ي- -ة ‘ مسض- -ت- -وى أل- -ع Ó-ق -ات وأل -ت -ب -اد’ت
أ’قتصضادية ،متجاوزة بذلك بعضس أ’ختÓفات،
وأسض -ت -ط -اعت وضض-عأأسضسس ’ن-دم-اج أق-تصض-ادي،
عمت فائدته على أ÷ميع.
وذك -ر رئ -يسس ك -ن -ف -درأل -ي -ةإأط -ارأت أŸال -ي -ة
وأÙاسضبة كرﬁ Ëمودي خÓل كلمة أ’فتتاح،
بعد أن توجه بالشضكرإأ ¤جريدة «ألشضعب» ألتي
أحتضضنت أللقاء ،بان ألكنفيدرألية تناضضل من
أجل فضضاء مغاربي ،وتعمل على صضناعة أ’–اد
أŸغ -ارب -ي ع -ل-ى أŸسض-ت-وى أ’ق-تصض-ادي ب-ع-د أن
فشضلت ألسضياسضات ‘ –قيق ذلك .
أنطÓقا من هذه ألفكرة أسضتعرضضت سضفÒة
كندأ با÷زأئر ألسضيدة جان فياف دي رفي‘ Ò
م-دأخ-ل-ت-ه-ا أŸرأح-ل أل-ت-ي شض-ه-ده-ا أل-ت-كتل بÚ
كندأ ،ألو’يات أŸتحدة أأ’مريكية وأŸكسضيك،
وهو أندماج –قق بعد عÓقات ثنائية وثÓثية،
مكن من أ◊فاظ على أ’سضتثمارأت أÿارجية
لكل بلد ،وسضمح بتحقيق حجم تباد’ت بلغت 2
مليار دو’ر يوميا.

و‘ م-ع-رضس ح-دي-ث-ه-ا ع-ن أل-ت-ج-رب-ة ألكندية
ركزت ألسضفÒة دي رفي Òعلى أأهمية ألبحث
لتطوير أ’قتصضاد لتحقيق ألنمو ،وأعتÈت أنه
ألقاعدة ألتي يبنى عليها أقتصضاد ألبلد ،يسضاهم
‘إأقامة عÓقات أقتصضادية مع دولأأخرى على
أأسضسس م -ت -ي -ن -ة ،وÁك -ن أن ي -ق -ي م -ن «أل-ه-زأت»
وأأ’زمات كتلك ألتي حدثت سضنة  2008وألتي
عصضفت باقتصضاديات ألكث Òمن ألدول ،فيما لن
تتأاثر بها كندأ على حد تعب ÒألسضفÒة.
ومن جهته –دث سضف Òألصض Úبا÷زأئر،
ألسضيد ليو يوهي ،عن Œربة وعÓقة بلده مع
تكتل دول جنوب شضرق آأسضيا «أآ’سضيان» ،ألذي
ي -ع -د ‰وذج ل -ل -ت -ك-تÓ-ت أ’ق-تصض-ادي-ة Ÿوأج-ه-ة
متطلبات ألتنمية وألعوŸة ،وتربطه مع ألصضÚ
عÓ- -ق -ات أل -ت -ع -اون وحسض -ن أ÷وأر ،وألشض -رأك -ة
ألفّعالة وأŸثمرة ،و ألذي أسضتفاد من أ’–اد
أأ’وربي ،من خÓل أŸسضاعدأت ألفنية وألتقنية
وأŸالية ألتي كانت ورأء أ’نطÓقة وأ’عتماد
على ألنفسس.
وأع- - -ت Èألسض- - -فÒأأن أل - -ع Ó- -ق - -ة ب Úب - -ل - -ده
و»أآ’سضيان» إأسضÎأتيجية ،مفيدأ بان ألصض Úقد
دخلت منطقة ألتبادل أ◊ر هذه سضنة ،2013
وكانت قد أسضتفادت من هذه ألعÓقات ألتي
شضكلت نوع من أ◊ماية من أأ’زمة أ’قتصضادية
ألتي وقعت ‘  ،2008مفيدأ بان ذلك من مزأيا
هذأ ألنوع من ألتكتÓت أ’قتصضادية.
ويصضل حجم ألتباد’ت ألتجارية ب ÚألصضÚ
و»أآ’سضيان»  100مليار دو’ر سضنويا ،فيما يوجد

بحكم ظروف موضسوعية وذاتية

تبادل ‘ أŸوأرد ألبشضÒة ب Úدول هذأ ألفضضاء
يصضل عددهم  1،5مليون شضخصس ،منهم طلبة
أ÷امعات.
أأم- -ا ألسض- -ف Òورئ- -يسس وف- -د أ’–اد أأ’وروب- -ي،
ألسضيد مارك سضكو‹ ،فقد تسضاءل ‘ مدأخلته عن
سضبب إأخفاق ألدول أŸغاربية ‘ –قيق أ’ندماج
أ’قتصضادي Ÿوأجهة –ديات ألعوŸة ،بالرغم من
ت -وف -ر أل -دول أÿمسس ع -ل -ى أإ’م -ك-ان-ي-ات أŸادي-ة
(م -وأرد ط -ب -ي -ع -ي-ة) وأل-بشض-ري-ة (ك-ف-اءأت ‘ ج-م-ي-ع
أŸيادين) لبناء تكتل مغاربي .
ويرى ألسضف Òضضرورة ألدفع بعيدأ لتحقيق
هذأ أ’ندماج ،وأأن أÿطابات وألشضعارأت ألتي
ت- -ق- -ال ‘ أŸل- -ت- -ق- -ي- -ات وأل -ن -دوأت ح -ول ه -ذأ
أŸوضض -وع ’ Áك -ن -ه -اأأن –ق -ق ه -ذأ أل -ه -دف،
بالرغم من توفر كل عوأمل ألÎأبط ،سضوأء من
أ÷انب ألعقائدي ،أأو ألعادأت ،وتقاطع وجهات
ألنظر حولأأهميةإأقامة تكتÓت  ،كصضمامأأمان
’قتصضاديات هذه ألدول.
وي- -ط- -رح أ’–اد أأ’وروب- -ي ك -ن -م -وذج Áك -ن
أ’قتدأء به ‘ عصضر ألتكتÓت ،مشضÒأ إأ ¤أن
أ’ندماج أŸغاربي ’ يحتاجإأ ¤أسضتÒأد ‰اذج
م -ن أÿارج وت -ط -ب -ي -ق -ه -ا ،ب -ل Áك -ن –ق -ي -ق -ه
ب -ا◊ف -اظ ع -ل -ى أل -ه-وي-ة وم-ك-ون-ات ألشض-خصض-ي-ة
أŸغاربية وطموحات شضعوب أŸنطقة.
وأقÎح ‘ سضياق متصضل بان Áكن –قيق
هذأ أ’ندماج من أ÷انب ألتقني ،باإ’ضضافةإأ¤
ت -ق-وي-ة أل-ت-ب-اد’ت ‘ أÛال أأ’م-ن-ي ،وت-ط-وي-ر
شضبكة جهوية ‘ ›ال ألتجارة و ألنقل.

ك ي ف  Áك ن بن ا ء ا – اد ا  Ÿغ ر ب
ال -ع-رب-ي ‘ ظ-ل ال-ع-وŸة؟ ،ل-ع-ل-ه
السس -وؤال اŸرك -زي ال -ذي اأث-ارت-ه
ا ل ن د و ة ا ل ت ي ا ح ت ض س ن ت ه ا ج ري د ة
«الشس - -عب» ،اأمسس ،ن - -ظ - -م - -ت - -ه - -ا
ك - -ف- -درال- -ي- -ة اإط- -ارات اŸال- -ي- -ة
واÙاسس -ب -ة Ãشس-ارك-ة ع-دد م-ن
السس - - -ف - - -راء والإط- - -ارات .ان- - -ه
ال -ت -ح-دي ال-ك-ب Òال-ذي ي-واج-ه
ب-ل-دان اŸن-ط-ق-ة ‘ وقت ق-ط-عت
فيه بلدان اأخرى مراحل كبÒة
ع ل ى ط ر ي ق ا ل ن د م ا ج م ت ج ا وز ة
كل ما يشسكل معوقات اأو نقاط
خÓف.
وب -ال -رغ -م م-ن أŸك-اسضب أل-ك-بÒة
أل -ت -ي –ق -قت ع -ل -ى صض-ع-ي-د أل-ب-ن-اء
أل-ق-ان-و ÊوأŸوؤسضسض-ات-ي م-ن-ذ أإعÓن
م ي  Óد أ – ا د أ  Ÿغر ب أ ل ع ر ب ي ‘ 1 7
فيفري  38(1989أتفاقية وقرأر منها
21ذأت ط- -اب- -ع أق- -تصض- -ادي خ- -اصض -ة
للفÓحة) ،أإ’ أن ألطريق ’ يزأل
ش ض ا ق ا أم ا م ب ل و غ أ ل ه د ف أ  Ÿن ش ض و د  .أ ن ه
ه- -دف ل -ط -اŸا ح -ل -م ب -ه أ’أسض Ó-ف
وأك -ده ق -ادة ب -ل -دأن أŸن-ط-ق-ة ع-ل-ى
أم -ت -دأد أل -ع -ه -ود ألسض-اب-ق-ة ،وه-و ‘
أŸت - - -ن - - -اول أإذأ م- - -ا ” أ’ق- - -ت- - -ذأء
ب -ال-ت-ج-ارب أل-ع-دي-دة أل-ت-ي أ‚زت-ه-ا
ت ك ت  Óت م ن  ﬂتل ف ج ه ا ت أ ل ع ا ⁄
م ث ل م ن ط ق ة أل تب ا د ل أ ◊ ر ب  Úك ن د أ
وأل- -و’ي- -ات أŸت- -ح- -دة وأŸكسض -يك،
وأآسضيان لدول شضرق أآسضيا وأ’–اد
أ’أوروبي.
و ت ق د م ك ل ه ذ ه أ ل ت ج ا ر ب أ ل نا ج حة
أ ل ت ي ع ر ض ضت أ م س س م ن ط ر ف س ض ف رأ ء
ك- - -ل م- - -ن ك- - -ن- - -دأ وألصض Úوأ’–اد
أ’أوروب -ي ،ع -ن -اصض-ر ‚اح أŸشض-روع
أ’ندماجي ألذي توؤكد عليه بلدأن
أŸغ- -رب أل -ع -رب -ي ل -ت -م -ت -لك أل -ق -وة
أŸط- - -ل - -وب - -ة Ÿوأج - -ه - -ة أÙي - -ط
أ’إق -ل-ي-م-ي وأل-ع-اŸي أل-ذي ت-ف-رضض-ه
عوŸة Áتد تاأثÒها ونفوذها أإ ¤ما
ورأء ح- - - -دود أل - - -دول ‘ سض - - -ط - - -وة
أقتصضادية وŒارية تكتسضح أ’أسضوأق
أ ل ه ش ض ة و أ  Î Ÿد د ة ع ل ى غ ر أ ر أ ل سض و ق
أŸغ -ارب -ي-ة أŸشض-ك-ل-ة م-ن ح-وأ‹ 10
م -ل -ي -ون نسض -م -ة ،وه -ي ألسض -وق أل-ت-ي
ت -رت -ب-ط ب-اأسض-وأق خ-ارج-ي-ة أك Ìم-ن
ب ع ض ض ه ا أ ل بع ض س .
ول- -ع- -ل أل -ت -ج -رب -ة أل -ت -ي أ‚زه -ا
أ’–اد أ’أوروب- -ي ب -ال -ت -درج وع -ل -ى
م -رأح -ل ك-ف-ي-ل-ة ب-ان ت-ق-دم م-ف-ات-ي-ح
أإنعاشس ألبناء أŸغاربي ألذي يتوفر
ع -ل-ى ك-اف-ة ع-ن-اصض-ر أل-ن-ج-اح أإذأ م-ا
عرف أ’أطرأف كيف يصضلون أإليها.
و ⁄تتاأخر أ÷زأئر ‘ أي مرحلة
ع -ن ه -ذأ أ’ل -ت -زأم ب -دع -م -ه -ا ل -ك -ل

اŸغرب العربي يبني نفسسه على طريقته
اعت Èسسعيد مقدم ـ األم Úالعام
Ûلسس الشس - - - - -ورى ل–اد اŸغ - - - - -رب
العربي ـ األمن الغذائي أاك Èخطر
يهدد هذا التكتل اإلقليمي ،خاصسة
وان األرقام تعكسس اŸعاناة الكبÒة
ل -ل -دول اÿمسس ‘ –ق -ي -ق اك -ت-ف-اء
ذات- -ي ‘ ه -ذا اÛال بسس -بب ع -وام -ل
ك-ثÒة،أاه-م-ه-ا ال-تصس-حر الذي يهدد
 85ب -اŸائ-ة م-ن األراضس-ي ال-زراع-ي-ة
بالدول اŸغاربية.

فتيحة  /ك
أثناء تدخله ‘ ألندوة ألتي أحتضضنتها
ج- -ري -دة «ألشض -عب» ح -ول «ب -ن -اء أŸغ -رب
ألكب ÒوألعوŸة» ،ألتي نظمتها كنفدأرلية
إأطارأت أŸالية وأÙاسضبة ،قال سضعيد
مقدم أأن رقم  30مليار دو’ر  -قيمة
وأردأت ألدول أÿمسس -يعكسس ألعجز
ألذي تعيشضه هذه ألدول ألتي تÎبع على

مسض -اح -ة ق-دره-ا  6م-ل-ي-ون ك-ي-ل-وم Îمربع
وسضكان يتجاوز عددهم أŸائة مليون
نسضمة ،وأقع جعلها أأهم ألدول أŸسضتوردة
للغذأء ‘ ألعا ⁄ماأأدىإأ ¤أعتمادها ألشضبه
ألكلي على أŸصضادر أÿارجية لتأامينه ولعل
ألسضبب أأ’ول ‘ ذلك أرتكاز أقتصضادها على
ألصضادرأت ألبÎولية ألتي خلقت هوة كبÒة
بﬂ Úتلف قطاعات أ’قتصضاد.
وأأضضاف مقدمأأن أأ’من ألغذأئي يلعب
دورأ مهما ‘ –قيق أ’–اد أŸغاربي
مÈزأ أأهمية بعث جسضور ألثقة ب Úدول
أŸغرب ألعربي وتقوية أإ’Áان بالعمل
أ
أŸشضÎك بينهم وألوحدة أŸغاربية وكذ
ولن يحقق أ’–اد أŸغاربي أأهدأفه ـ
ة
تعزيز دور أŸوأطنة أŸغاربية وخلق بيئ حسضب سض -ع -ي-د م-ق-دم ـ ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة ‰وذج
تنافسضية أقتصضادية ومالية وŒارية من أ’–اد أ’روبيإأ’إأذأ “سضك بكل ألقوأنÚ
شضأانها أأن تعود بالفائدة على أŸنطقة وأل -تشض -ري-ع-ات أل-ت-ي وضض-عت م-ن أج-ل ذلك،
ك- -ك -ل ،ول -ع -ل ق -ي -م -ة أŸب -اد’ت ب Úدول أ’ننا كما قال ملزمون بالتكتل أإ’قليمي أو
أŸغرب ألعربي أÿمسس ألضضعيفة وألتي أل -دو‹ ك -ب -اق -ي دول أل -ع -ا ،⁄ح -ت-ى يصض-ب-ح
“ثل نسضبة  3باŸائة هي خ Òدليل على أ’–ادأأŸغ- -ارب- -ي ق- -وة سض- -ت -غﬁ ’ Òال -ة
غياب تنسضيق وتعاون حقيقي بينها.
خارطة أŸنطقة كلها.

ألعدد
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و‘ م -ق -ارن-ة ق-ام ب-ه-ا سض-ع-ي-د م-ق-دم بÚ
أ’سض- -ت- -ث- -م- -ار أÿاصس ‘آأسض- -ي- -ا وأŸغ -رب
أل- -ع- -رب- -ي ،وج- -د أن- -ه ضض- -ع- -ي- -ف ،ف -م -ع -دل
أ’سضتثمار أÿاصس ‘آأسضيا ‘  2012قدر بـ
 30باŸائة بينما ’ يتجاوز ألـ  16باŸائة ‘
دول أŸغ -رب أل -ع -رب -ي ف-ن-ج-ده ‘ أŸغ-رب
يقدر بـ  20باŸائة ،أ÷زأئر  15باŸائة،
تونسس  13باŸائة.

أŸشض- -اري- -ع أŸغ- -ارب- -ي- -ة وم -رأف -ق -ة
Œسض- -ي- -ده- -ا Ãا ي- -ن- -ع- -كسس بشض -ك -ل
أإي -ج -اب -ي ع -ل-ى ألشض-ع-وب أŸغ-ارب-ي-ة
ب ع ي د أ ع ن أ ÿلط ‘ أ  Ÿف ا ه ي م  .أ و
أ  Ÿز ج ب  Úأ Ÿل ف ا ت خ ا ص ض ة ت ل ك أ لت ي
تدخل ‘ أختصضاصس أ’أ· أŸتحدة
وتخضضع ’أحكام ألقانون ألدو‹.
و‘ أإط -ار أل -دور أل -ذي ت -ق -وم ب-ه
أ÷زأئ - - -ر ن - - -ح- - -و ه- - -ذأ أل- - -ه- - -دف
أ’سضÎأت-ي-ج-ي ت-وف-ر ب-رأم-ج أل-تنمية
ل -ب -ن -اء أŸنشض -اآت أل-ق-اع-دي-ة أرضض-ي-ة
مشضجعة ’إطÓق مشضاريع أسضتثمارية
م- -غ- -ارب- -ي- -ة ‘ شض- -ت -ى أل -ق -ط -اع -ات
وتشض -ج -ي -ع ل -رف -ع ح -ج -م أŸب -اد’ت
أ ل ت ج ا ر ي ة أل ت ي ’ ت ز أ ل ه ز ي ل ة ب ح و أ ‹
3ب-اŸئ-ة ،م-ق-ارن-ة ب-ح-جم أŸباد’ت
م -ع Œم-ع-ات أإق-ل-ي-م-ي-ة أخ-رى ع-ل-ى
غ- - -رأر أ’–اد أ’أوروب - -ي أŸق - -درة
ب ح و أ ‹  6 5ب ا Ÿا ئ ة .
وÁث- -ل أ’ق- -تصض- -اد وم- -ن خ Ó-ل -ه
أŸوؤسضسض- -ة وأ’سض- -ت -ث -م -ار ،أŸف -ت -اح
أ ل ع م ل ي ل د ف ع أ ل ب نا ء أ  Ÿغ ا ر ب ي أ ل ذ ي
ي و ف ر ف ر ص ض ة ث م ي نة ل  Óن د م ا ج أ ل ذ ي
ي ح ق ق ل بل د أ ن أ  Ÿغ ر ب أ ل ع ر ب ي أ ل قو ة
أل Ó- -زم - -ة ل - -ت - -ح - -ق - -ي - -ق أ’أه- -دأف
أ’إسضÎأتيجية وأولها أ’أمن ألغذأئي
أل- -ذي ’ ي- -زأل ‘ مسض- -ت -وي -ات ت -ثÒ
أ’نشض- -غ- -ال رغ- -م ت -وف -ر م -ع -ط -ي -ات
ل -ل -ن -ه -وضس ب -ال-فÓ-ح-ة وألصض-ن-اع-ات
ألتحويلية أإ ¤جانب أŸميزأت ألتي
ي -وف -ره -ا ق -ط -اع ألصض -ي -د أل-ب-ح-ري.
وÁك- -ن ل -ك -ل ب -ل -د م -ن أÛم -وع -ة
أ  Ÿغ ا ر ب ي ة أ ن يت ك ف ل ب ف ر و ع أ ق ت ص ض ا دي ة
معينة تصضب ‘ أإطار عمل تكاملي
ع - -ل- -ى أسض- -اسس م- -ق- -اي- -يسس أ÷دوى
و أ  Ÿنا ف س ض ة .
غ Òأن أ’ق - -تصض - -اد ب - -ح - -د ذأت- -ه
ي -ح -ت -اج أإ ¤م -ت -ع -ام -ل ÚأحÎأف -يÚ
ي -ن -خ -رط -ون ح -ق -ي -ق -ة ‘ أŸسض -ع -ى
أŸغ -ارب -ي ضض -م-ن أ’أط-ر أل-ق-ان-ون-ي-ة
وأ’ل-ت-زأم ب-ال-ق-وأع-د أŸسض-طرة مثل
عدم ألتÓعب بشضهادة أŸنشضاأ ،وهي
مسض- -األ- -ة أع -اقت ‘ فÎأت سض -اب -ق -ة
مسض -اع -ي أإق -ام -ة م-ن-ط-ق-ة م-غ-ارب-ي-ة
ل ل تب ا د ل أ ◊ ر  .و ه و أ  Ÿش ض ر و ع أ ل ذي
ي- -ت- -ط- -لب أإل- -ت- -زأم- -ا م- -ن أ’أط -رأف
وأŸت -ع -ام -ل Úأ’ق -تصض -ادي Úأل -ذي-ن
ي- -نشض- -ط- -ون ‘ أ’إن- -ت- -اج وأ’ب -ت -ك -ار
وب- -ال- -ت- -ا‹ أإنشض- -اء ألÌوة وأل -ق -ي -م -ة
أ  Ÿض ض ا ف ة أ ل ت ي ت س ضت م د م ن أ Ÿو أ ر د
أل -بشض -ري -ة .وب-ال-نسض-ب-ة ل-ه-ذه أ’أخÒة
ف - -اإن - -ه - -ا ت - -رق - -ى أإ ¤درج- -ة ألÌوة
با  Ÿف ه و م أ ’ ق ت ص ض ا د ي  Ÿا ت ت م ي ز ب ه
م ن ك ف ا ء ة و– ك م ‘ أ  Ÿع ا ر ف ب د لي ل
أ ن ق س ض ما ك ب  Òأ م ن ه ا أ ن ت ق ل ل ل ع م ل ‘
ب -ل -دأن صض -ن -اع -ي -ة ع-ل-ى غ-رأر ك-ن-دأ
وب -ل -دأن أ’–اد أ’أوروب -ي ،أل -ت-ي ’
Áك -ن أن تسض -ت -م -ر ‘ أل -ت -ع-ام-ل م-ع
أŸغ -رب أل -ع -رب -ي ك -م-ج-رد سض-وق أو
م ص ض د ر ل لط اق ة و أ  Ÿو أ ر د أ ل ط بي عي ة ،
وأإن ك- -ان أÿط- -اب ألصض- -ادر ع- -ن -ه -ا
ي -دع-و أإ ¤تشض-ج-ي-ع ت-ك-ت-ل أŸن-ط-ق-ة
أŸغاربية.
و با ل ف ع ل ف ا ن أ م ا م ه ذ ه أ  Ÿن ط ق ة
أك Ìم -ن ف -رصض -ة ل -ل -دف -ع ب -ع -م -ل -ي -ة
أسضتكمال بناء تكتلها أ’إقليمي بروح
أي -ج -اب -ي -ة “ت -د ‘ أ’أف -ق ل -ت-ت-ك-ف-ل
ب -ا’أج -ي -ال أل -رأه -ن -ة وأŸسض-ت-ق-ب-ل-ي-ة
ضض -م -ن فضض -اء ي -رت -ك -ز ع -ل -ى أل-ب-ع-د
أ’ق -تصض -ادي وأŸصض -ل-ح-ة أŸشضÎك-ة
وت-ق-اسض-م أع-ب-اء ب-ن-اء أ–اد م-غ-اربي
ي -رت -ك-ز ع-ل-ى ت-ع-م-ي-ق م-ب-ادئ حسض-ن
أ÷وأر ومكافحة ألفسضاد ،حيث ’
يÎك أدنى مسضاحة لتهميشس أي من
سضكان أŸنطقة ،أو ألقفز على قيم
أإنسضانية نبيلة ،عرفت تكتÓت أخرى
تزن بثقلها على ألعÓقات ألدولية
أ’ق- -تصض- -ادي- -ة وألسض- -ي- -اسض -ي -ة ك -ي -ف
توظفها ’إشضاعة أŸزيد من ألتنمية
‘ ظ ل أ ل ت ق ا ر ب و أ ل تب ا د ل أ ل ب نا ء .
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األم Úالعام Ûلسس الشسورى ل–اد اŸغرب العربي

اأ’ولوية لÓقتصساد قبل السسياسسة وتفعيل دور اÛتمع اŸدÊ
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ال–اد اŸغاربي يراوح مكانه
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اإ’قتصساد اÿيار اأ’قوى ‘ البناء

 ⁄ت - - -ك- - -ن ن- - -دوة «اŸغ- - -رب
ال- -ع- -رب- -ي و–دي -ات ال -ع -وŸة»
اŸنظمة Ãنتدى «الشسعب» من
ك -ن -ف -درال -ي -ةإاط -ارات اŸال -ي-ة
واÙاسس -ب -ة اع-ت-ي-ادي-ة اك-ت-ف-ي
ف -ي-ه-ا اŸت-دخ-ل-ون بسس-رد م-ا ه-و
م - -وج - -ود ‘ ال - -واق - -ع ال - -ث - -ابت
واŸتغ .Òلكنها Œاوزت حالة
ال- - -رت - -اب - -ة وال - -روت Úبسس - -بب
ال- -ت -ن -ظ -ي -م اÙك -م وا◊ضس -ور
ال -ن -وع -ي وك-ذا ال-ن-ق-اشس اŸثÒ
الذي وضسع اإلصسبع على نقاط
الضس -ع-ف والخ-تÓ-لت وق-دم
اقÎاحات حلول ‡كنة.

اسس -ت -ه -ل،أامسس ،ال -دك -ت-ور سس-ع-ي-د م-ق-دم األم Úال-ع-ام Ûلسس الشس-ورى ل–اد اŸغ-رب ال-ع-رب-ي م-داخ-ل-ت-ه ‘ ،ال-ن-دوة ح-ول «ال–اد
اŸغاربي» ،باسستعراضسأاهم اŸقومات التي تتوفر عليها البلدان اŸغاربية منأاجل بناء فضساء موحد يعود بالفائدة على شسعوب اŸنطقة،
ويضسمن السستقرار والسسلم واألمن ،مشسÒا إا ¤أانه ل Áكن لـ»أامة» بحوا‹  100مليون نسسمة أان تبقى معزولة ودون أان تندمج ‘
تكتل اسسÎاتيجي جهويأاوإاقليمي.
إاق- - - -راره- - - -ا ‘ شس - - -ك - - -ل
سضلوى روابحية
نصسوصص.
تصضوير :آايت قاسضي
ال - -ت - -ح - -دي - -ات ال - -ت - -ي
ت- - -واج - -ه - -ه - -ا ال - -ب - -ل - -دان
اŸغاربية ›تمعة و“ثل
جميع الكيانات اإلقليمية انتقلت
ع -وائ -ق ح -ق -ي-ق-ي-ة ل-ل-ن-م-و
من العÓقات الثنائية إا ¤اŸتعددة
و“سص ب - -ال- -درج- -ة األو¤
األطراف
ب -ط -ال -ة الشس -ب -اب خ -اصس-ة
وتبقى دول ال–اد اŸغاربي –لم
ح- - -ام- - -ل- - -ي الشس- - -ه- - -ادات
فنيدسس بن بلة
ب -أان ت -خ -ط -و خ-ط-وات ‡اث-ل-ة ،ل-ك-ن
ا÷ام- -ع- -ي- -ة ،ح- -يث ت- -بÚ
ال- - - -واق - - -ع ع - - -كسص ذلك ،وت - - -ؤوك - - -ده
وأاج- - - -م - - -ع ا◊ضس - - -ور ‘ ذات
األرق - - - -امأان- - - -ه وخÓ- - - -ل
اŸعطيات واألرقام التي تشسÒإا¤أان
السس- -ن- -وات اŸم- -ت -دة م -ن ال -ن -ق -اشص ع -ل -ى ح -ت -م -ي -ة خ -روج
العÓقات القتصسادية والتجارية بÚ
ال–اد اŸغ- -ارب- -ي م- -ن ال- -وضس -ع
 ٢٠٠1إا ٢٠1٠ ¤تطور
ال–اد األورب - - - - -ي ودول اŸغ- - - - -رب
السس -ت-ات-ي-ك-ي والÎاشس-ق ال-كÓ-م-ي
ة
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العربي تتجاوز  ‘ 65اŸائة بينم
وتبادل التهم إا ¤اŸيدان العملي
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ت -ب -ق -ى ال -ت -ج-ارة ال-ب-ي-ن-ي-ة اŸغ-ارب-ي-
ح - -يث ت - -ذوب ف - -ي - -ه اÓÿف - -ات
ضس -ئ -ي -ل -ة ج -دا ول ت -ت -ج-اوز ‘أاحسس-ن
اŸائ - -ة ‘ ا÷زائ- -ر و ٢5.9والخ - -ت Ó- -ف - -ات .وت - -ب- -دد سس- -وء
ا◊الت نسسبة  ‘ ٣اŸائة وفق األرقام
‘ اŸائة ‘ تونسص– ،دي ال- -ت- -ف- -اه- -م وال- -رؤوى اŸت -ب -اع -دة
صس- -عب ي- -ق -ف ح -ج -ر عÌة اŸول - -دة لشس - -ح - -ن - -ة ال - -ت - -ن - -اف- -ر
الرسسمية التي قدمها اŸتدخل.
أام- -ام اق- -تصس -ادي -ات ال -دول والنقسسام.
وان-طÓ-ق-ا م-ن اŸع-ط-ي-ات ال-راه-ن-ة
وي- -رىأاك Ìم- -ن م- -ت- -دخ- -لأان
اŸغاربية التي يشسهد فيها
ف- -إان مسس- -اع- -ي ت- -ب -ذل ع -ل -ى مسس -ت -وى
ال–اد اŸغاربي من أاجل إاعادة ترتيب األوراق البلدان اŸغاربية والطÒان اŸد ÊوغÒها من معدل السستثمار اÿاصص نسسبا منخفضسة تبلغ ‘ ال–اد اŸغاربي الذي يعد من
أاو ك- -م- -ا ق -ال سس -ع -ي -د م -ق -دمإاع -ادة ال -ن -ظ -ر ‘ اÛالت التي ضسبطت مثلما يشس Òاألم Úالعام ،اŸتوسسط  ‘ 16اŸائة مقابل  ‘ ٣٠اŸائة ‘ أاقدم التجمعات العاŸية وأاكÌها
الذي أاوضسح أان عدم تفعيل ال–اد اŸغاربي
جذبا للبناء الوحدوي والتÓحم
دول شسرقآاسسيا.
السسÎاتيجية و‘ كل السسياسسات الراهنةإلعطاء أادى ب- -ال- -دول اŸغ- -ارب- -ي- -ةإا ¤ال -ذه -اب بصس -ف -ة
ل Áكنه أان يبقى خارج ا◊لقة
من جهة أاخرى ،يطرح مشسكل األمن الغذائي
يعتمد على األمنيات واآلمال ‘
األولوية لÓندماج القتصسادي قبل السسياسسي و‘ ان -ف -رادي -ة ‘إاب -رام ع -ق -ود شس -راك -ة م-ع ال–اد
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هذا اإلطارأاشسار األم Úالعام ل–Óاد اŸغاربي األوربي ،حيث فعلت تونسص ذلك خÓل ترأاسسها
٣
٠
ـ
ب
ر
د
ق
ي
ا
Ã
ج
ر
ا
ÿ
ا
و
ح
ن
ة
ي
ع
ب
ت
ل
ا
ن
م
Ó
س
ص
أا
بأاعضسائه اŸتÓحم ÚاŸتآازرين
أانه يوجد على مسستوى ›لسص وزراء اÿارجية ل–Óاد اŸغاربي وفعلت اŸغرب نفسص الشسيء
مشس -روع شس -راك -ة ÿل -ق م -ن-ط-ق-ة ل-ل-ت-ب-ادل ا◊ر ‘ ،سسنة  1998وتلتهما ا÷زائر ‘ بداية العشسرية مليار دولر سسنويا وهي عبارة عن واردات دول اŸت-ح-دث Úب-ل-غ-ة واح-دة حاملÚ
خاصسة بعد إاعادة تفعيل البنك اÿاصص بالتبادل اŸاضسية ،عكسص Œارب العديد من اÛمعات اŸغرب العربي ،على الرغم منأان  ‘ ٣٠اŸائة رسس -ال -ةإا ¤اآلخ -ر ب -أان -ه -م ك -ت -ل-ة
م -ن السس -ك-ان ال-ن-اشس-ط Úيشس-ت-غ-ل-ون ‘ اŸن-اط-ق سس-ي-اسس-ي-ة –م-ل ن-فسص النشس-غ-ال
التجاري والسستثمار ‘ بلدان اŸغرب العربي األخ- -رى ال- -ت- -ي فضس- -لت ات- -ف- -اق ج- -م- -اع- -ي م -ع
الريفية ولكن تبقى معوقات أاسساسسية من وجهة وتتقاسسم اŸصسالح واألتعاب دون
ومقره تونسص.
التكتÓت.
نظر سسعيد مقدم ومن بينها اŸناخ والتصسحر السس- -ق -وط ‘ ال -ن -ظ -رة الضس -ي -ق -ة
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و‘ معرضص تقييمه للمشساكل األخرى التي ل الذي يهدد  ‘ 85اŸائة من منطقة اŸغرب وق-اع-دة ال-ت-ع-ا‹ ال-ت-ي ي-ؤوك-د م-ن
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القانونية تضسمنت أاك Ìمن  ٣8اتفاقية وقرارا ،تزال تعيق مسسار ال–اد أاوضسح اŸتدخل أان العربي من ب Úمسسببات عدم القدرة على توف ÒخÓلها كل طرف انه أاحق من
ال -ن -ق -اشص ل ي-زال م-ت-واصس Ó-ح-ول ط-رق ت-ط-هÒ
اآلخر وأاقوى مصسداقية.
الغذاء باŸقدار الكاف.
أاغلبها أاي  ٢1منها ذات طابع اقتصسادي ،خاصسة اŸن- -اخ م- -نأاج- -ل خ -ل -ق فضس -اء م Ó-ئ -م لÎق -ي -ة
يكفي إاطÓق العنان للمشساريع
من ب ÚاŸشساريع اŸعروضسة على النقاشص من
الق -تصس -ادي -ة وال -ب -ن -ى ال -ت -ح-ت-ي-ة
‘ القطاع الفÓحي Ãا أان اŸنطقة اŸغاربية م- -ؤوسسسس- -ات اÛت- -م- -ع اŸد Êال- -دور اÙوري
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يغلب عليها الطابع الزراعي و“ثل مسساحتها ال- -ذي ي- -فÎضصأان ت- -ل- -ع- -ب -ه ‘إاط -ار ال -ت -ق -ارب
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والشسراكة والÈامج التي تتقاسسم
ككل ،حسسب األرقام اŸقدمة من طرف سسعيد اŸغاربي .تقارب يشسمل كل الفاعلÃ Úا فيهم
مقدم ‘ ٤٠ ،اŸائة من العا ⁄العربي و  ‘ 18رجال اŸال واألعمال ،مع إاشسارة وجود إا–اد بقانون الشسغل يسسمح من خÓلها طالبي العمل ‘ فيها الوظائف وتتÓقى األهداف
اŸائة منإافريقيا.
للفÓح ÚاŸغاربة والذي توسسع ليشسمل أايضسا البلدان اŸغاربية إا ¤اقتناصص الفرصص اŸتاحة وال - -غ - -اي - -ات لن- -طÓ- -ق ال- -ب- -ن- -اء
‘أاي دولة مغاربية.
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ي
ب
ر
ع
ل
ا
ب
ر
غ
Ÿ
ا
د
ا
–
ل
ل
ي
و
ط
تقييم اŸسسار ال
دولأاخرى على غرار السسودان ومصسر.
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ترقية مفهوم اŸواطنة من األسساسسيات التي التي تتوفر عليها العديد من التجمعات القليمية الفÎاضس- -ي ال- -ع- -ج- -يب ،م -ق -رب
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أاك Ìمن ضسروري
والهياكل و تنصسيب مؤوسسسسات ال–اد ‘ دول يركز عليها اÛلسص السستشساري اŸغاربي لبلوغ ومع هذا ليزال الÎدد سسيد اŸوقف ‘ اتخاذ اŸسس- -اف- -ات ،ق -اه -ر ا÷غ -راف -ي -ا
اŸغرب العربي و–ديد السسياسسات اŸشسÎكة ‘ ال -ت -ق -ارب اŸنشس -ود م -ن خÓ-ل ت-وح-ي-د ﬂت-ل-ف القرار الشسجاع لوضسع اÓÿفات التي تقف وراء م- -وح- -د ال- -وح- -دات السس -ي -اسس -ي -ة
بطاقات الهوية الوطنية وغÒها .دراسسات ‘ كل ﬁاولة تقارب ،جانبا والتعامل بكث Òمن اŸتباعدة.
ك- -ل اŸي- -ادي- -ن وحصس- -ر ب -عضص اŸشس -اري -ع ال -ت -ي ه -ذا اÛال ت -ك -ون ق -دأاع -دت وم-وج-ودة ع-ل-ى
ي -ك -ت -ف -ي ال -ت -ح -رك اف -ق-ي-ا ‘
الÈاغماتية من أاجل –قيق حلم التكامل الذي
مسس -ع -ى ال -ب -ن -اء اŸغ-ارب-ي ا◊ل-م
يفÎضص توفÒها كل الوسسائل على غرار مشسروع مسس -ت -وى ال -رسس-م-ي Úل-ل-م-واف-ق-ة ع-ل-ي-ه-ا وم-ن ث-م
ل يبدوأانه قريب اŸنال.
شس -ق ال -ط -ري -ق السس -ري-ع والسس-كك ا◊دي-دي-ة بÚ

 30مليار دو’ر فاتورة الغذاء. .ومشسروع منطقة
التبادل ا◊ر ..ينتظر اŸصسادقة عليه

الباحث التونسسي رضسا تليلي:

اŸؤوج - - -ل م - - -ن سس- - -ن ‘ Úزم- - -ن
ال -ت -ج -م -ع -ات ال-كÈى وال-ت-ج-ارب
ال - -ن - -اج- -ح- -ة ‘ مشس- -ارق األرضص
ومغاربها.
ف -ف -ي زم -ن ال-ع-وŸة ال-زاح-ف-ة
ال -رافضس -ة ل-ل-ب-ق-اء ع-ل-ى ال-ه-امشص
ع -ل -ى ال -ب -ل -دان اŸغ -ارب -ي -ة اخ -ذ
ال -ن -م -اذج ال -ن -اج -ح -ة ل -ل -وح-دات
ا÷غرافية السسياسسية التي بددت
ا÷ل -ي -د ب Úدول ع -اشست ح -روب-ا
ط- -اح -ن -ة غÒت ›رى ال -ت -اري -خ
باŸصسا◊ة والسسلم .وعادت إا¤
واجهة األحداث أاك Ìقوة وأامنا
وت Ó-ح -م -ا .ب-ل صس-ارت «دي-ن-ام-و»
الوحدات الكÈى وقلبها النابضص
على اإلطÓق.
اŸث -ل ت-ع-ط-ي-ه اŸان-ي-ا وف-رنسس-ا
ال - -ل - -ت - -ان تشس- -كÓ- -ن ق- -لب ال–اد
األوروب-ي وع-ق-ل-ه اŸف-ك-ر وق-اع-دة
ان -ط Ó-ق م -قÎح -ات ال -ن-ه-وضص ب-ه
واÿروج م -ن األزم -ات م -ث-ل-م-ا ه-و
ا◊ال مع «أازمة الورو زون» .وهي
أازم -ةأاع -ادت األصس -وات ال -رافضس-ة
Ÿبدأا الندماج األوروبي والتÓحم
ا ¤السس -اح -ة السس -ي -اسس -ي-ة م-ن-ت-ق-دة
القبول العشسوائي لعضسوية دول ل
تتوفر على مقاييسص ومعاي .Òدول
اخت Òعلى مزاج سسياسسي أاك Ìمن
معيار النجاعة والقابلية والتأاهيل
‡ا خلق فوضسى وعجل بانهيار ل
زالت ت - -داع - -ي - -ات - -ه ك - -بÒة ع - -ل - -ى
اÛموعة واŸتعامل Úمعها.
من هذه الزاوية ترافع ا÷زائر
لبناء ا–اد مغاربي يلعب القتصساد
فيه الدور األسساسسي تتبعه السسياسسة
لحقا “اما مثلما اعتمدتهأاوروبا
التي –ولتإا ¤قطب عاŸي بدءا
من النواة األو ¤للحديد والصسلب
اŸت -م -خضس -ة ع -ن ات -ف -اق -ي -ة روم -ا
أامضستها عام  1957دول ل تتعدى
أاصسابع األيدي .وظلت تك Èنتيجة
الثقة اŸتبادلة ب Úاألعضساء حتى
ب- -ل- -غت ال- -ق- -م- -ة .ه- -ذه ال -ت -ج -رب -ة
ال-وح-دوي-ة كسس-بت ره-ان-ه-ا م-نطقة
شس -م -الأام -ري -ك -ا ح -ام -ل -ة تسس -م -ي-ة
«الينا».
ول ننسسى ما تقدمه ›موعة
«اآلسسيان» بآاسسيا التي جعلت من
ا◊دود ا÷غرافية مصسدر التنازع
واÓÿف -ات ع Èالسس -ن Úم -ن -ط -ق-ة
تÓحم وتعاون واضسعة السسلم فوق
كل ا◊سسابات.
من هذه اŸقاربة Áكن ال–اد
اŸغاربي يبني نفسسه ويجعل من
الختÓل قوة انطÓق وقفزة إا¤
األم -ام تصس -غ -رأام -ام -ه-ا ال-ع-راق-ي-ل
ويقوى اŸشسروع الوحدوي ويعلو.

ا÷زائر قاطرة تنمية لدول اŸغرب العربي ووسسيط لتحقيق ا’سستقرار
راهن األسستاذ رضسا تليلي ـ باحث تونسسي
‘ ال-----ع-----ل----وم السس----ي----اسس----ي----ة وال----دراسس----ات
اإلسسÎاŒي-------ة ـ ع-------ل------ى دور ا÷زائ------ر ‘
ت-ك-ريسس السس-ت-ق-رار ب-اŸن-ط-ق-ة اŸغ-ارب-ية،
ب--ال--ن--ظ--رإا ¤ث--راء رصس-ي-ده-ا ب-ال-ت-ج-ارب،
وق--درت-ه-ا ع-ل-ى –ريك ال-ت-ع-اون م-نأاج-ل
بناء مغرب عربي كب ،Òعلى اعتبار أانها
ت-ع-د ق-اط-رة ل-ل-ت-ن-مية ،ويؤوكدأان التكامل
الق---تصس---ادي ل---ن ي---ت--ح--ق--ق ق--ب--ل –ق--ي--ق
السس-ت-ق-رار ب-اŸن-ط-ق-ة ،مشس-رح-ا التحديات
الراهنة بشسكل دقيق.

حاورته :فضضيلة/ب
^ الشس -عب :م -ازال ح -ل -م ب -ن-اء م-غ-رب ع-رب-ي
كب ÒحÈا على الورق ،وتبقى عملية التكامل
الفعلي –دي جوهري ،كيف Áكن Œسسيده
عمليا؟
^^ رضس-ا ت-ليلي ب -احث ‘ ال -ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة
وال -دراسس -ات اإلسسÎاŒي -ة:أاع -ت -ق -دأان ب -ن -اء م-غ-رب
ع- -رب- -ي ،ي- -ح- -ت- -اج ‘ ال- -ب -داي -ةإا– ¤دي -د ا÷وانب
اÿارج -ي -ة وال -وق-وف ع-ل-ى ال-ت-م-وق-ع ا÷ي-و سس-ي-اسس-ي
ل -ب -ل -دان -ه ،وم -ن ث -م تسس -ل -ي-ط الضس-وء ع-ل-ى ال-ع-راق-ي-ل

األسس- - -اسس- - -ي- - -ة داخ - -ل ه - -ذا
التنظيم ا÷هوي اŸهم.
وبخصسوصص الصسعيد ا÷يو
سسياسسي ،وبكل صسراحةأاقول
أان مشس - -روع ب - -ن- -اء اŸغ- -رب
ال -ع -رب -ي ال -ك -ب ،Òل -ه “وق-ع
ج-ي-وسس-ي-اسس-ي ورصس-يد ثقا‘
م -ه -م ،ل -ك -ن ت-ع-ذر Œسس-ي-ده
ل -ع -دةأاسس -ب-اب ‘ صس-دارت-ه-ا
عدم وجود تبادل اقتصسادي
وث- -ق- -ا‘ ب Úدول- -ه اÿمسص،
ألن -ه -ا ب -ق -يت ع -ل -ى ام -ت-داد
مسستمر مع السستعمار على
اعتبار أان أاك Èتبادلتها مع
دولأاوروبا.
^ ب-رأايك م-ا ه-ي األول-وي-ات ال-راه-ن-ة ال-تي
يسساعد تبنيها على Œسسيد اŸشسروع؟
^^ بالفعل يجبأان نرتب األولويات ‘ البداية من
أاج-ل ت-ك-ريسس-ه-ا ‘ اŸرح-ل-ة ال-ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة ،وأادع-وإا¤
ضسرورة بناء اŸؤوسسسسات القتصسادية اŸشسÎكة بÚ
ال -دول اŸغ -ارب -ي -ة ،وتشس-ج-ي-ع ذلك م-ن ط-رف ج-م-ي-ع
األطراف والشسركاء اŸعني Úمن أاجل خلق اقتصساد
مشسÎك ،ومتكامل بصسورة تدريجية.

ول يخفى على أاحد أان
اŸن- -ط- -ق- -ة ‘ ح -اج -ةإا¤
اسس -ت -ق -رار ح -ت -ى ت -ت -ح-ق-ق
ال - -ت - -ن - -م- -ي- -ة اق- -تصس- -ادي- -ا،
وŒف -ي -ف م-ن-اب-ع اإلره-اب
ضسروري حتى ينعكسص ذلك
ب-اإلي-ج-اب ع-ل-ى ال-رهانات
القتصسادية.
^ ماهو الدور الذي
Áكنأان تلعبه ا÷زائر
ع -ل -ى وج -ه اÿصس-وصس
ل - -ت- -ف- -ع- -ي- -ل ال- -ت- -ع- -اون
وتسس - - - - - - -ري - - - - - - -ع وتÒة
التكامل اŸغاربي؟
^^ ا÷زائر قادرة على
لعب دور وسساطة مهم جدا ،على جميع اŸسستويات
ف -ع -ل -ى الصس -ع -ي -د ا÷غ -را‘ ت -ت -وسس -ط ا÷زائ -ر ق-لب
اŸغرب العربي ،ومن حيث الرصسيد لديها Œارب
عديدة Áكنها أان تسساعد على تكريسص السستقرار
بالنظرإا ¤كل ما خاضسته ،و‚حت ‘إاسستعادةأامنها
واسستقرارها ،ألن ا÷زائر ‘ حدودها توجد  6دول
تربطها معها عÓقات حدودية ،وÁكن أان تسساعد
الدول األخرى حتى تهدأا الضسطرابات بها ،وتقدم

لها يد العون ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب.
ويجب التأاكيد على أان دور ا÷زائر أاسساسسي ،ول
Áكن بناء مغرب عربي كب Òدون أان تكون ا÷زائر
ال -ق -اع -دة ال -ك -بÒة ال -ت -ي –رك وت -ط -ل-ق ج-ان-ب-ا م-ن
اŸبادرات.
^ حدثتنا عن الدور الذي Áكن أان تلعبه
ا÷زائ- -رأام- -ن- -ي- -ا ،ول- -ك -ن م -اذا ع -ن اŸسس -اه -م -ة
القتصسادية؟
^^أاعتÈأانها فرصسة ا÷زائر اŸواتية حاليا لكي
تكون قاطرة التنمية ‘ اŸنطقة ،وحسسب اعتقادي
ا÷زائر لها كل اإلمكانيات والقدرات لتكون Œربة
اقتصسادية ناجحة ،ودولة ناشسئة تسس Òنحو اإلزدهار
و–ق -ي -ق سس -ق -فأاك Èم -ن ال -ن -م-و وخ-ل-ق الÌوة م-ث-ل
الÈازيل واŸكسسيك.
^ ما هي أاي أابرز –ديات الدول اŸغاربية
بخصسوصس مشسروع التكامل القتصسادي خاصسة
‘ اŸرحلة الراهنة؟
^^ نحن أامام أاوضساع أامنية تنذر باÿطر ‘
ب -عضص ال -ب -ل -دان اŸغ -ارب -ي -ة ،وال -ن -ج -اح ‘ –سسÚ
األوضس -اع ،ي -ن -ت -ج ع -ن -ه السس -ت -ق-رار ال-ذي ي-ت-ط-ل-ب-ه
ال -ت -ك -ام-ل وال-ن-م-و الق-تصس-ادي ،ال-ذي ت-ط-م-حإال-ي-ه
شسعوب اŸنطقة،ألنه بدون اسستقرار تغيب التنمية
وتختفيأاحÓم التكامل والتعاون.

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

من مراسسلينا

الخميسس ٢٤أاكتوبر  ٢٠١3م
الموافق لـ  ١9ذو الحجة  ١٤3٤هـ

سشكان قرية جعونة باŸسشيلة يسشتغيثون

انع ـ ـ ـدام ح ـ ـدأادنـ ـ ـى مـ ـ ـ ـن ضسروري ـ ـ ـات ا◊ي ـ ـاة

ما يزال سشكان قرية جعونة
ببلدية اŸعاضشيد باŸسشيلة ينتظرون
حقهم ‘ التنمية .حيث يعاÊ
السشكان مرارة األوضشاع التي
أارهقتهم وما تزالأامام عدم
اسشتجابة السشلطات اÙلية Ÿطالبهم
التي ما فتئ السشكان يجددونها
عÈعديد اŸناسشبات.

أŸسشيلة :عامر ناجح
 ⁄يششفع لسشكان القرية كثافتهم السشكانية

الثقافية ⁄ ،تششفع لهؤولء زيارة اŸسشؤوؤولÚ
‘ الصشائفة اŸاضشيةإا ¤قريتهم واششرافهم
ع -ل -ى ان -ط Ó-ق تصش -ف -ي -ات ب -ط -ول -ة م-ا بÚ
األحياء الوطنية Ãلعبهم ا÷واري الوحيد
اŸنتفسس لهم.
و‘ غياب مرفق لدار الششباب وهو اŸطلب
الذي ركزوا عليه ‘ مطالبهم التي رفعوها،
خاصشة وان قرى ›اورة لها على غرار
رشش - -ان - -ة وا◊م- -ار –ت- -اج ل- -ه- -ذا اŸرف- -ق
الثقا‘ ،كما طالب هؤولء الششباب اهتمام
السشلطات اÙلية بالنقل اŸدرسشي وذلك
ب -دع -م ال -ب -ل -دي -ة ب-ح-افÓ-ت ن-ق-ل م-درسش-ي
إاضشافية للتخفيف من العجز ،باعتبار أان
ا◊اف Ó-ت اŸت -وف -رة ل ت-ل-ب-ي بشش-ك-ل ك-اف
ت Ó-م -ي -ذ سش -ب -ع -ة ( )7م- -دارسس اب- -ت -دائ -ي -ة
وم -ت -وسش -ط -ة م -ت-واج-دة ب-ق-ري-ت-ه-م وال-ق-رى
اÙي -ط -ة ب -ه -ا،إا ¤ج -انب غ -ي-اب ا÷ن-اح
التي Œاوزت  7آالف نسشمة ول موقعها الصشحي Ãدرسشة القرية الششهيد الطيب بن
ا÷غرا‘ اÙاذي للمعا ⁄الثرية كقلعة ع -م -ر وك -ذاإا ¤سش -ور ي -ح-م-ي-ه-ا م-ن خ-ط-ر
بني حماد .فقد حرمت القرية من التنمية ا◊ي -وان -ات وال -كÓ-ب الضش-ال-ة ال-ت-ي تشش-ك-ل
على غرار قرية رششانة وا◊مار ،بحيث ما خ-ط-را ع-ل-ى ال-تÓ-م-ي-ذ اŸت-م-درسش Úب-هذه
زال السش -ك -ان ي -ع -ان-ون م-ن مشش-ك-ل-ة ان-ع-دام اŸدرسشة.
الصش- - -رف الصش - -ح - -ي ،واŸصشب ال - -وح - -ي - -د وأاما مششكلة اŸياه الششروب فقد اضشطر
لفضشÓتهم تتجه مباششرة إا ¤الوادي‡ ،ا السشكان كل صشائفةإا ¤السشتعانة بتزويدهم
يخلق بجوانبه ﬁيط بيئي مضشر عليهم من بالصشهاريج بأاسشعار مرتفعة تصشل إا ¤أازيد
خÓل كÌة ا◊ششرات وخاصشة منها الناقلة من  ١٠٠٠دج ،وكذا عدم اسشتفادة القرية
لأÓمراضس .كما تفتقر القرية التي يتواجد ب -غ -از اŸدي -ن -ة‡ ،ا ي -زي -د م-ن م-ع-ان-ات-ه-م
بها نسشبة كبÒة من الششباب اŸتعطشس لكل خ-اصش-ة وأان-ه-م م-ت-واج-دي-ن Ãن-ط-ق-ة جبلية
ال -وسش -ائ -ل واŸراف -ق سش -واء ال -ري -اضش -ي -ةأاو وبها األحراشس بكÌة.

عمـــــي موسشـــــى بغلـــيزان

فتـ ـ ـ ـ ـ ـح مرك ـ ـ ـز طبـ ـ ـ ـي بيداغوجـ ـ ـ ـي لأÓطفـ ـ ـ ـال اŸتخلف ـ ـ ـ Úذهنيـ ـ ـ ـا قريب ـ ـ ـ ـا
سشيتم فتح مركز طبي بيداغوجي للتكفل
ب-الط-ف-ال اŸت-خ-ل-ف Úذه-ن-ي-ا ششهر نوفمÈ
القادم بعمي موسشى بأاقصشى جنوب ولية
غ- -ل- -ي- -زان ،حسشب م -ا ع -ل -م ل -دى م -دي -ري -ة
النششاط الجتماعي.
وي -تسش -ع ه -ذا اŸرك -ز ال-ذي ك-ل-ف خ-زي-ن-ة
ال-دول-ة  39٠م -ل-ي-ون إا ٦٠ ¤ط-ف Ó-تÎاوح
اع- -م- -اره -م ب ٦ Úو ١٢سش- -ن- -ة وف -ق ذات
اŸصشدر.

ويضشم هذا الهيكل الذي طاŸا انتظره ذهنيا.
سش -ك -ان اŸن -ط -ق -ة م -رق-د وم-ط-ع-م وج-ن-اح لإÓششارة ،يسش Òقطاع النششاط الجتماعي
بيداغوجي يششمل ورششات وأاقسشام ومرافق ع- -دة م- -راف- -ق م- -ت- -خصشصش- -ة ‘ ال- -ت- -ك- -ف -ل
تقنية ،عÓوة على ملعب جواري وسشكنات ب-اŸع-اق Úم-ن-ه-ا م-رك-ز األط-ف-ال اŸع-اقÚ
وظيفية.
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مسش- -ت -و
بعاصشمة الولية.
ارهيو وادي ا÷معة ومازونة التي تسشتقبل
غليزأن :ع .عبد ألرحيم
‘ ›م -وع -ه -ا ح-وا‹  ١8٠ط-ف Ó-متخلفا

عمال األسسÓك اŸشسÎكة
بباتنة يطالبون بحقوقهم
طالب العششرات من عمال وموظفي األسشÓك
اŸششÎكة العاملÃ Úختلف الهيئات العمومية
بولية باتنة بضشرورة التدخل العاجل إلعادة
العتبار لهم من خÓل تسشوية وضشعية رواتبهم
«اŸتدنية» ،مؤوكدين أان اŸوظف التابع لفئة
األسشÓك اŸششÎكة يتقاضشى راتبا ل يزيد عن
 ١٢٠٠٠دج ،وهو ما ل يكفي ـ حسشبهم ـ لسشد
فوات Òالكراء والكهرباء والغاز ،دون ا◊ديث
عن باقي لوازم األخرى التي تضشمن لهم حياة
كرÁة.
ويضشاف إا ¤الضشغوطات اŸادية العديد من
الضش -غ -وط -ات ال -ن -فسش-ي-ة ال-ت-ي ي-ت-ع-رضش-ون ل-ه-ا،
ك -اإله -ان -ةأاث -ن-اء ال-ع-م-ل م-ن ط-رف مسش-ؤول-ي-ه-م
اŸب -اشش -ري -ن واÿصش -م م -ن األج -ر وال -ت -ه -دي-د
بالطرد باإلضشافة إا ¤القهر اŸمارسس عليهم
كإاجبارهم على العمل لسشاعات متأاخرة وخارج
أاوقات الدوام الرسشمي.
وقد رفع اŸعنيون ‘ ششكواهم ›موعة من
اŸط -الب ع -ل -ى غ -رار وضش -ع ق -ان -ونأاسش -اسش -ي
ل -أÓسش Ó-ك اŸششÎك-ة ،م-ن خÓ-ل تصش-ن-ي-ف ك-ل
عامل ‘ القطاع الذي يعمل به ،والزيادة ‘
األج- - - - - - -ورإا ٢٢٠٠٠ ¤دج دون اح- - - -تسش - - -اب
اŸردودية ،كذا –يد سشاعات العمل وإاعطاء
حقوق المتياز للذين عملواأاك Ìمن  ١٥سشنة.

باتنةŸ :وششي حمزة.
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بلديــــة براقــــــي ..ورششــــة
مفتوحـــة علـــى األششغــــال

حفريـ ـات عشسوائي ـ ـة،أاتربـ ـة
متطاي ـرة ..ول مب ـالة

يوجد وسشط بلدية براقي ‘ حالة مزرية جراء ا◊فريات
العششوائية لتمرير القنوات الرئيسشية ،غبار متطاير هنا وهناك،
سش -ي -ارات ت -ب -حث ع -ن اŸم -ر اÓŸئ -م ا÷ي-د ال-ذي يسش-م-ح ل-ه-ا
ب -ت -ف -ادي اإلصش -ط -دام ب -أاج-زاء صش-ل-ب-ة م-ن ال-زفتأاو ال-وق-وع ‘
مطبات جراء بروز كتلإاسشمنتية.
هذا اŸششهدأاصشبح يوميا وعاديا بالنسشبة لسشكان هذه اŸنطقة،
فإا ¤متى هذا التهاون والمبالة ‘ مثل هذه ا◊الت ،خاصشة
مع إاقÎاب الششتاء كيف سشيكون حال الناسس أامام كÌة إانتششار
ال -ط -م -ي ،والÈك اŸائ -ي -ة ..إان-ه-ا ح-ق-ا ورشش-ةأاشش-غ-ال ،ان-ت-هت
ب -ال -نسش-ب-ة لصش-احب اŸشش-روع ل-ك-ن-ه-ا م-ا ت-زال ق-ائ-م-ة ب-ال-نسش-ب-ة
للمواطن ‘ براقي ،بسشبب عدم تسشوية الطريق وتزفيتها ،وهنا
لبد من القول ،بأان الكث Òمن البلديات –مل اŸقاول مسشؤوولية
ما قام به من أاعمال أاي دعوته إا ¤إاعادة حالة الطريق إا¤
وضشعها األول دون اŸسشاهمة معه ،وهذا ما يحدث دائما مع
سشونلغاز أاو سشيال أاو «أا÷Òي تيليكوم» الذين يÎكون الطرقات
كلها ﬁفورة بششكل مقلق وﬂيف ،خاصشة السش Òلي ،Óويتضشح
‘ معاينة ميدانية بأانه ليسس هناك أاي مؤوششرات توحي بأان
هناك تكف Óكام Óبهذا اإلنششغال ،كون األوضشاع بÈاقي مهملة
إا ¤درجة ل تطاق ،األتربة منتششرة أامام اÓÙت والصشيدلية
واÓŸبسس ،وب -ال -نسش -ب -ة ل -ل -ك-ث ،Òف-إان األم-ر ي-ع-ت Èع-ادي-ا سش-واء
اŸواطنأاو السشلطات اÙلية.

جمالأأوكيلي

نقــــصص اليــــد العاملـــة ‘ قطـاع البنــاء ببلعبــاسص

«حرف ـ ـ ـ ـ ـة ن ـ ـ ـ ـادرة» عطّلـ ـ ـت الكثـ ـ ـ Òمـ ـ ـن اŸشس ـ ـ ـاريع بالولي ـ ـ ـ ـة
تششكو العديد من اŸقاولت التي
تنششط ‘ ›ال البناء ع Èتراب
ولية سشيدي بلعباسس من قلة اليد
ال -ع -ام -ل -ة اŸؤوه-ل-ة ل-ه-ذا ال-ن-وع م-ن
ال - -نشش - -اط ،ح - -يثأاك - -د ع - -دد م- -ن
أاصش- -ح -اب ه -ذه ال -ورشش -ات ÷ري -دة
«الششعب» أان جزءا كبÒا من وقته
ي- -ذهب ‘ ال- -ب- -حث ع- -ن ال- -ب -ن -ائÚ
والبÓط ÚوغÒهم من العمال ،من
أاج - -ل اإلسش - -ت- -ف- -اء ب- -ت- -ع- -ه- -دات- -ه- -م
والتزاماتهم مع الدارة ،هذا وتعمل
مقاولت البناء التي  ⁄تتقدم بصشفة
رسش -م -ي -ة بشش -ك -اوي ‘ ه -ذا الشش -أان
بسش - -بب ت- -راج- -ع ع- -دد اŸم- -ارسشÚ
ل -نشش -اط ال -ب -ن-اء ب-اŸن-ط-ق-ة،إاذا م-ا
ق -ورن ت -ع -داده -م Ãا ك -انت ت-ت-وف-ر
ع -ل -ي -ه ال-ولي-ة ،ول يسش-ت-ب-ع-د ه-ؤولء
اللجوء مسشتقب Óإا ¤اسشتقدام هذا
النوع من اليد العاملة من الوليات
اÛاورة على غرار وليات معسشكر
وسشعيدة ‘ حال اسشتمرار الوضشع
على ما هو عليه والÓفت ،أان عدد
البنائ ÚبÎاب اŸدينة قد تراجع
بشش - -ك - -ل ﬁسش - -وسس ‘ السش - -ن - -وات
األخÒة ب -ولي -ة سش -ي -دي ب -ل -ع-ب-اسس،
وهذا ‘ الوقت الذي ازدادت فيه

اŸششاريع وتضشاعفت .وتعودأاسشباب
ه - - - - -ذا الÎاج - - - - -ع حسشب ب- - - - -عضس
اŸق -اولتإا ¤ال -ت -وق -ف ع -ن ه -ذه
اŸه- -ن- -ة وع- -زوف الشش- -ب- -اب ع- -ل- -ى

والدخل الكب ،Òفيما ربطهاآاخرون
من الششباب بطبيعة اŸهنة ‘ حد
ذات -ه-ا وصش-ع-وب-ت-ه-ا بسش-بب اإلره-اق،
م -ث-ل ه-ذه ال-وضش-ع-ي-ة خ-ل-قت ف-ج-وة
كبÒة ب Úالعرضس والطلب ‘ هذا
السش -وق ال-ت-ي ان-خ-رط ف-ي-ه-ا م-ع-ظ-م
سش -ك-ان األري-اف واŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة
فيما فضشل ششباب اŸدن بعيدا عن
قطاع البناء لتبقى مديرية التكوين
اŸه- -ن- -ي وال- -ت -م -ه ÚاŸسش -ؤوول -ة ‘
ت - -راج - -ع ع - -دد اŸم- -ارسش Úل- -ه- -ذا
ال-نشش-اط ،ب-ح-يث ي-ب-ق-ى سش-ن-وي-اأاقل
بكث‡ ،Òا –ظى به ششعب تكوينية
أاخري كاÙاسشبة والعÓم األ‹.
و‘ هذا الصشدد أاششارت مصشادر
مقربة من مديرية التكوين اŸهني
إا ¤أان- -ه- -ا ح -رصشت ‘ ال -ك -ث Òم -ن
اŸرات أاثناء حمÓتها على –فيز
الششباب لÓنخراط ‘ قطاع البناء،
و‘ نفسس السشياق ،علمنا أان الولية
اسشتفادت من عدة مششاريع سشكنية
‡ارسش-ت-ه-األسش-ب-اب ﬂت-ل-ف-ة م-ن-ها و‘ ﬂت -ل -ف األ‰اط ل -ت-ب-ق-ى ه-ذه
ضشعف حصشة اŸتخرج Úسشنويا من اŸششاريع ‘ حاجةإا ¤اليد العاملة
م-راك-ز ال-ت-ك-وي-ن اŸه-ني وتفضشيلهم ‘ قطاع البناء.
بلعباسس  :بيوضس بلقاسشم
األنشش- -ط- -ة اŸرب- -ح -ة ذات اŸردود
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فرنسشا تسشعىإلدرأج
ألتجسشسص أألمريكي في
جدول ألقمة أألوروبية

م ـ ـ ـ ـ ـدير المخابرات
األمريكي ـ ـ ـة يع ـ ـ ـتبر
معلومـ ـ ـ ـات «لوموند»
غي ـ ـ ـ ـر دقيق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

ذكر رئيسس ألوزرأء ألفرنسسى جان مارك
أيروأأن فرنسسا تضسغط ’درأج مزأعم
بتجسسسس ألو’يات ألمتحدة على حلفائها
أأ’وروبيين على جدولأأعمال قمة
ألزعماءأأوروبيين في بروكسسل أليوم.
ووصسف أيرو ما نشسرته صسحيفة لوموند
ألفرنسسية عن عمليات تجسسسس على نطاق
وأسسع لوكالة أ’من ألقومى أ’مريكى على
موأطنين فرنسسيين بأانها «خطيرة»
و«صسادمة» وقالأأن أوروبا فى حاجة
للتوحد للتفاوضس مع ألو’يات ألمتحدة.
وأأبلغ أيرو ألبرلمانأأولأأمسس ألثÓثاء أن
«ألرئيسس ـ ألفرنسسى ـ فرأنسسوأ هو’ند
طلب أضسافة ألموضسوعإألى جدول أعمال
ألقمة .ليسس هذأ طلبا فرنسسيا فحسسب بل
طلبأأوروبى أيضسا ..نحن فى حاجة
لحمايةأأنفسسنا ويجبأأن نطالب بوضسع
هذه أللوأئح ألجديدة في مكانها
ألمناسسب».
وعبر حلفاء وأشسنطن أ’وروبيون عن
مشساعر متباينةإأزأء أ’نباء ألتى تحدثت
عن عمليات تجسسسس وكالة أأ’من ألقومى
أ’مريكى منذ أن بدأأت تتكشسف تفاصسيل
هذه ألبرأمج ألمزعومة فى جوأن.
ولم يتضسح ما أذأ كان شسركاء فرنسسا فى
أ’تحاد أ’وروبى سسيوأفقون على أجرأء
نقاشس رسسمى حول ألمزأعم فى ضسوء
تقرير صسحيفة لوموند ألفرنسسية.
وقالت ألصسحيفة لوموند يوم أ’ثنين أن
وكالة أأ’من ألقومى أأ’مريكى سسجلت
3ر 70مليون موضسوع من بيانات ألهاتف
ألفرنسسية بين ألعاشسر من ديسسمبر 2012
وألثامن من جانفى .2013
وأأضسافت ألصسحيفةأأن ألوكالة أ’مريكية
أسستهدفت فيما يبدوأأفرأدأ يشستبه فى
صسÓتهم با’رهاب وكذلك شسخصسيات
مرتبطة بعالم أ’عمال وألسسياسسة فى
فرنسسا.
وأسستدعت ألحكومة ألفرنسسية ألسسفير
أ’مريكى بشسأان ألتقرير وبحث ألرئيسس
أ’مريكى بارأكأأوباما أ’مر مع ألرئيسس
ألفرنسسى عبر ألهاتف.
وأأقرأأوباما «بالتسساؤو’ت ألمشسروعة من
جانب أصسدقائنا وحلفائنا عن كيفية
توظيف هذه أ’مكانيات».
من جهتهأأعلن مدير ألمخابرأت
أأ’مريكية جيمسس كÓبرأأول مسس ألثÓثاء
إأن ألمقا’ت ألتي نشسرتها مؤوخرأ صسحيفة
«لوموند» ألفرنسسية حول نشساطات
تجسسسسية قامت بها وكالة أأ’من ألقومي
أأ’مريكية في فرنسسا تحتوي على
معلومات «غير دقيقة وخاطئة» حول
نشساطات ألمخابرأت أأ’مريكية.
وقال كÓبر «إأن ألمعلومات ألتي تحدثت
عنإأن وكالة أأ’من ألقومي أأ’مريكية
جمعتأأكثر من  70مليون تسسجيل
لمعطيات هاتفية لموأطنين فرنسسيين هي
خاطئة».
وأأضساف ألمسسؤوول أأ’مريكي ألذي يترأأسس
 16وكالة مخابرأت ومن بينها وكالة أأ’من
ألقومي أأ’مريكية« ,لن نتوسسع في
ألتفاصسيل حول نشساطاتنا ولكن قلنا
بوضسوحأأن ألو’يات ألمتحدة تجمع
عناصسر أسستخبارأتية من نفسس ألنوع ألذي
تجمعه كل ألدول».
وأأوضسحإأن ألو’يات ألمتحدة «تجمع
معلومات منأأجل حماية موأطنيها
ومصسالحهم ومنأأجل حماية حلفائها
خصسوصسا من ألتهديدأت أ’رهابيةأأو من
أنتشسارأأسسلحة ألدمار ألشسامل».
وكانت صسحيفة (لوموند) ذكرت في
موقعها على أ’نترنيت يوم أ’ثنينأأن
وكالة أأ’من ألقومي أأ’مريكية قامت في
فترة ثÓثين يوما ما بين  10ديسسمبر2012
و 8جانفي  2013بجمعأأزيد من  70مليون
تسسجيل لبيانات هاتفية للفرنسسيين وذلك
أسستنادأإألى وثائق سسربها ألمسستشسار
ألسسابق في ألوكالة أدوأرد سسنودن.
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في ظــــــلإأنقسشــــامــــــا مختلـــــف أألطيـــــــــاف

قمة ألرئيسشين ألبششير وسشالفاكير

مسص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاعي دولي ـ ـ ـ ـ ـ ـة لقنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاع المعارضصـ ـ ـة
السصوريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بالمشصارك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة في جنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ٢
قال جيفري فيلتمان
مسشاعد بان كي مون
للششوؤون ألسشياسشية أن
ألمنظمة ألأممية تعمل
جاهدة من أجل عقد
موؤتمر دولي حول سشوريا
بسشويسشرأ منتصشف
نوفمبر لوضشع نهاية
لأزمة دأمت  30ششهرأ،
جاء ذلك خÓل أطÓعه
مجلسص ألأمن على
ألوضشع ألحالي في
ألششرق ألأوسشط.
سص  /ناصشر
و أضساف فيلتمان أن ألموؤتمر
سس - -ي - -ه - -دف أإل- -ى مسس- -اع- -دة
أ’أط - - -رأف ألسس- - -وري- - -ة ف- - -ي
أإطÓق عملية سسياسسية يمكن
أن ت- -وؤدي أإل- -ى أت- -ف -اق ح -ول
كيفية ألتنفيذ ألكامل ’إعÓن
جنيف ألصسادر في  30يونيو
من ألسسنة ألماضسية.

ويعتزم أ’إبرأهيمي ألمبعوث
أ’أممي وألعربي أإلى سسوريا
أإج - -رأء مشس- -اورأت ثÓ- -ث- -ي- -ة

إأحباط عام يطبع ألششارع ألليبي

غـ ـ ـ ـياب مظـ ـ ـاهر اإلحتفالية
فـ ـ ـ ـ ـ ـي ذك ـ ـ ـ ـ ـ ـرى «الث ـ ـ ـ ـ ـورة»
حلتأأمسس ألذكرى ألثانية علىإأسسقاط نظام معمر ألقذأفي
ألذيأأعدم من قبل مسسلحين مدعومين من ألحلف أأ’طلسسي يوم
20أأكتوبر  2011وبعد ثÓثةأأيام من ذلكأأي 23أأكتوبر من نفسس
ألسسنةأأعلن تحرير ليبيا ،من نظام ألقذأفي ألذي حكم
ألجماهيرية ألليبية أإ’شسترأكية ألعظمى على مدأر  ٤2سسنة ،لم
ينجح فيها ألرأحل ألعقيد ألقذأفي من بناء دولة مدنية بالمفهوم
ألحديث تقوم على مبدأأ ألموأطنةأأي دولة مؤوسسسسات وقوأنين.
وظلت معادلة ألقبيلة تطغى على ألفكر ألسسياسسي في ليبيا وحكم
ألفرد ألذيإأسستمد شسرعيته طيلة هذه ألفترة من ثورة ألفاتح
سسبتمبر  1٩6٩ألتيأأطاح فيها ثلة من ضسباط ألجيشس يطلقون
علىأأنفسسهم «ألضسباط أأ’حرأر» بالملكإأدريسس أأ’ول منأأبرزهم
معمر ألقذأفي ،عمر ألمحيشسي ،عبد ألسسÓم جلود،أأبو بكر جابر
يونسس-إألخ ،وينتهي ألحكم ألملكي ويسستبدل بنظام حكم فريد
من نوعه في ألعالم وهو ألنظام ألجماهيري ألمسستمد منأأفكار
وفلسسفة معمر ألقذأفي ألتي جاءت في «ألكتاب أأ’خضسر» للعميد
ألذي تحولإألى دسستور ألبÓد ومرجعية للحكم وتسسيير ألدولة.
إأنه بعد  ٤2عاما من حكم هذأ ألنظام بقيادة ألقذأفي وفي غمرة
ما يسسمى «بالربيع ألعربي» عرفت ليبياإأنتفاضسة شسعبية تطالب
باإ’صسÓح ألسسياسسي وألعدألة أإ’جتماعية ..سسرعان ما تحولت
إألى عصسيان مدني مسسلح سسيطرت عليه ألجماعات ألرأديكالية
ألمتطرفة ألمدعومة من «ألناتو» ،ألذي تحول فيما بعدإألى
طرف في ألموأجهة ألليبية من خÓل أ’سستهدأف ألمباشسر لرموز
ألدولة في ليبيا ثم أإ’سستهدأف ألمباشسر لمؤوسسسسات ورموز ألدولة
في ليبيا ثم أ’سستهدأف ألمباشسر للقذأفي ،وفرضس حظر جوي
على ألطيرأن ألليبي ،فتح ألباب مشسرعاأأمام ألميليشسيات
ألمسسلحة للسسيطرة على ألعاصسمة طرأبلسس.
بعد سسنتين من سسقوط نظام ألقذأفي ،لم تخرج ليبيا بعد من
ألفوضسى ألعارمة وإأسستفحال مبدأأ ألÓقانون ،بل على ألعكسس
تزدأد غرقا فيها وألموشسرأت توحي بأان ألبÓد على شسفير حرب
أهلية ’ تبقي و’ تذر ،فالدولة ألليبية عاجزة حتى عن حماية
نفسسها من ألميليشسيات ألمسسلحة ألتي تحولتإألى معضسلة حقيقية
للسسلطات أإ’نتقالية ألهشسة وللمجتمع ألدولي بشسكل عام ،على
صسعيدآأخر عرفت ألموأجهات ألقبلية تصساعدأ غير مسسبوق عبر
مختلفأأرجاء وأ’سسباب عدة كانآأخرهاأأولأأمسس ألثÓثاء حين
عرفت منطقتي ألزأوية وألعجيÓت غرب ألعاصسمة موأجهات
دأمية على خلفيةإأختطاف موأطنين من ألزأوية.
يبدوأأن كل هذه ألمشساكل ألتيأأثقلت كاهل ألدولة ألليبية جعلها
تكتفي في ألذكرى ألثانية لسسقوط نظام ألقذأفي ،بإاصسدأر بيان
هنأات فيه ألشسعب ألليبي بمناسسبة حلول ألذكرى ألثانية «لتحرير
ليبيا» ألذي وصسفتها في بيانها بذكرى نهاية عهد أإ’سستبدأد
وألطغيان ،وخلت ألشسوأرع وألسساحات ألليبية من كل ألرموز
أ’حتفالية بالذكرى ،كتلك ألتي تعرفتها ألسسنة ألماضسية بنفسس
ألمناسسبة ،وغابت فيها كل مظاهر ألحماسسة .مؤوشسر على درجة
إأحباط عام لدى ألشسعب ألليبي ل لوضسعه أأ’مني وأإ’قتصسادي
ألذي يتجه نحو أأ’سسوء في ظلإأنسسدأد تام لكل أأ’فق وألسسبل.

أمين بلعمري

ب -دأي -ة ن -وف -م -ب -ر م-ع روسس-ي-ا
وألو’يات ألمتحدة تحضسيرأ
ل-ج-ن-يف  2ي -رج -ح أن ي-ك-ون
أل -ل -ق-اء ي-وم  5ن-وف-م-بر على
مسس - - - - -ت - - - - -وى ن- - - - -وأب وزرأء
أل- -خ -ارج -ي -ة أل -ذي -ن ي -ع -دون
أرضس -ي-ة ل-ل-م-وؤت-م-ر ب-مشس-ارك-ة
م-م-ث-ل-ي ألسس-لطة وألمعارضسة
ألسسوريتين .وقال ألمتحدث
باسسم أ’أمم ألمتحدة «مارتن
نسسيركي» في تصسريح له أن
أ’ج- -ت- -م- -اع أل -ت -حضس -ي -ري -
سس -ي -ل -ي -ه ف -ي أل -ي-وم ن-فسس-ه 5
نوفمبر أجتماع يضسم ممثلين
ل- -ل- -دول أل- -ثÓ- -ث- -ة أل- -دأئ -م -ة
ألعضسوية في مجلسس أ’أمن
«ف- - -رنسس- - -ا وب- - -ري- - -ط - -ان - -ي - -ا

وألصسين» .وت-ب-ذل أل-و’يات
أل -م -ت -ح -دة وروسس -ي -ا وأ’أم -م
ألمتحدة جهودأ منذ أشسهر
ل-ع-ق-د م-وؤت-م-ر دول-ي ل-لسسÓ-م
ف- -ي سس- -وري- -ا وأل- -ذي ت- -ب- -دل
ت -اري -خ ت-ح-دي-ده ع-دة م-رأت
بسس - -بب أل - -خ Ó- -ف - -ات ح - -ول
أ’أهدأف ومن يمثل .
وق - -د ج - -رى أل- -ح- -ديث ع- -ن
عقده يومي  23و 2٤نوفمبر
غير أن أ’أمم ألمتحدة تصسر
على أن أ’أمين ألعام هو من
ي - -ب - -عث دع - -وأت أل - -حضس - -ور
وأل -مشس-ارك-ة وه-و م-ن ي-ح-دد
تاريخ أنعقاده.
ف-ال-مسس-اع-ي ألدولية مازألت
م-ت-وأصس-ل-ة ’إق-ن-اع ألمعارضسة

ألسس- -وري- -ة ب -ال -مشس -ارك -ة ف -ي
جنيف  2في ظل أنقسسامات
م-خ-ت-ل-ف أط-ي-اف-ه-ا ،ف-رئ-يسس
أ’ئ -تÓ-ف أل-م-ع-ارضس أح-م-د
ألجربا صسرح باأن أ’ئتÓف
سسيقرير موقفه من ألموؤتمر
خÓ- -ل أإج- -ت- -م- -اع سس- -ي- -ع -ق -د
أ’أسسبوع ألقادم و أعلن جربا
أنه لن يحضسر ألموؤتمر أإذأ لم
يكن هدفه رحيل نظام بشسار
أ’أسس -د ،وق-د أت-ف-ق أصس-دق-اء
سس - -وري - -ا ف - -ي م - -وؤت - -م- -ره- -م
أل -م -ن -ع-ق-د أول أمسس ب-ل-ن-دن
على ألحاجة لتشسكيل حكومة
أن -ت -ق -ال -ي -ة ف -ي سس -وري -ا دون
بشسار.
ويوأصسل أ’برأهيمي جولته
في ألمنطقة ألعربية وألتي
شس- - -م- - -لت مصس- - -ر وأل- - -ع - -رأق
وأل-ك-ويت وع-م-ان وسس-ي-ت-وج-ه
أإل-ى ط-ه-رأن ل-درأسس-ة ك-ي-ف-ي-ة
أن-ج-اح أل-م-وؤت-م-ر ب-مسس-اه-م-ة
ق- -ادة ت- -لك أل- -دول ،غ -ي -ر أن
أل-م-ت-ح-دث-ة ب-اسس-م أل-خارجية
أ’إي -رأن -ي -ة أك -دت أسس -ت-ع-دأد
بÓدها للمسساعدة من أجل
تسسوية أ’أزمة ألسسورية عبر
ألسسبل ألدبلوماسسية أإ’ أنها
صسرحت باأن أإيرأن لحد أ’آن
ل -م ت-ت-ل-ق أي دع-وة ل-ل-حضس-ور
وأإذأ ما دعيت فلن تقبل أية
شس -روط مسس -ب-ق-ة ل-حضس-وره-ا
وكان ممثل روسسيا في أ’أمم
ألمتحدة «فيتالي» قد أعلن
ي- -وم أل -ث Ó-ث -اء أن -ه ’ ي -ج -وز
تاأخير عقد موؤتمر جنيف 2
’أن أل -وضس -ع ف -ي سس -وري-ا ف-ي
تدهور مسستمر.

بان كـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي مـ ـ ـ ـ ـ ـون يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرحب
بإانشصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء منطق ـ ـ ـ ـ ـةآامنـ ـ ـ ـ ـة

رحب أأ’مين ألعام لأÓمم ألمتحدة بان كي مون أأول أأمسس
أل-ثÓ-ث-اء ،ب-ان-ع-ق-اد ق-م-ة ب-ي-ن أل-رئ-يسس ألسس-ودأن-ي ع-م-ر أل-بشس-ير
ورئيسس جنوب ألسسودأن سسيلفا كير في نفسس أليوم وما تمخضس
عنها من أتفاقات.
ورحب ب -ان ك -ي م -ون ب -ال -ق -رأر أل -ذي ت -وصس-لإأل-ي-ه أل-زع-ي-م-ان
وأل -خ -اصس ب-ت-ع-ج-ي-لإأنشس-اء أل-م-ن-ط-ق-ة أآ’م-ن-ة م-ن-زوع-ة ألسسÓ-ح
بالكامل بحلول منتصسف نوفمبر ألمقبل وفقا للبيان ألذي تÓه
ألمتحدث باسسم أأ’مين ألعام.
وجاء في ألبيان أأيضسا أأن أأ’مين ألعام علم بعزم ألرئيسسين
أإ’سسرأع في إأنشساء إأدأرة منطقة أأبيي وألمجلسس ألتشسريعي
وأأجهزة ألشسرطة في ألمنطقة.
وأأضساف ألبيان أن »أأ’مين ألعام يدعو ألبلدين إألى أسستئناف
فوري لمشساورأتهما بشسأان تطبيق أقترأح لجنة أ’تحاد أأ’فريقي
رفيعة ألمسستوى لعام  2012بخصسوصس تحديد ألوضسع ألنهائي
أ’بيي ودعا قادة ألمجتمع فيأأبييإألى أ’متناع عن ألمبادرأت
أأحادية ألجانب ألتي قد تزيد حدة ألتوتر في ألمنطقة».
وكان أجتماع ألقمة بين ألرئيسسين ألسسودأني عمر ألبشسير و
سسالفاكير أختتم أأول أأمسس بصسدور بيان مشسترك جاء فيه أن
ألرئيسسين أتفقا على أإ’سسرأع في تحديد ألخط ألصسفري
إ’نشساء ألمنطقة ألحدودية ألعازلة بين ألبلدين بحلول منتصسف
ن-وف-م-ب-ر أل-م-قبل وأل-ع-م-ل سس-وي-ا ع-ل-ى م-ن-ع دع-م وأسس-تضسافة
ألحركات ألمسسلحة.
وأتفقا على تشسكيل سسلطة مشستركة ’دأرة منطقة أبيى ألمتنازع
عليها بين ألبلدين وتكوين مجلسس تشسريعى للمنطقة وتخصسيصس
نسسبة  ٪2من عائدأت ألنفط ألمنتج بابيى ’عمارها.
كما أتفقا أأيضسا على إأعفاء حملة جوأزأت ألسسفر ألدبلوماسسية
وألرسسمية من كل دولة من تأاشسيرة دخول كخطوة أأولى في
أت-ج-اه ت-يسس-ي-ر ح-رك-ة أل-م-وأط-ن-ي-ن ب-ي-ن أل-دول-ت-ي-ن وفتح ألمعابر
ألحدودية بين ألبلدين.

اسصتقب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال «الكيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاوي السص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوري وت ـ ـ ـ ـ ـ ـدميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره»
ق- -الت ح- -ك -وم -ة أل -ن -روي -ج أمسس أن -ه -ا
تدرسس ألطلب ألذي تقدمت به روسسيا
وأل -و’ي -ات أل -م -ت -ح-دة أل-م-ت-ع-ل-ق ب-ن-ق-ل
ألجزء أ’أكبر من أ’أسسلحة ألكيميائية
ألسس- -وري- -ة أإل- -ى أرأضس- -ي -ه -ا وت -دم -ي -ره.
ون- -ق- -لت ق- -ن- -اة «روسس- -ي- -ا أل- -ي- -وم» ع- -ن
أل -م -ت -ح -دث -ة ب -اسس -م وزأرة أل -خ -ارج-ي-ة
أل -ن-روي-ج-ي-ة رأج-ن-ي-ل-د أإم-ي-رسس-ل-ن-د ف-ي
تصس -ري -ح ق -ول -ه -ا أن «أ’أم -م أل -م-ت-ح-دة
وم-ن-ظ-م-ة ح-ظ-ر أ’أسس-ل-ح-ة أل-ك-ي-ميائية
أل -ل -ت -ي -ن ت -ع -م Ó-ن ع -ل-ى أل-قضس-اء ع-ل-ى

عششرأت ألمسشتوطنين
يقتحمــــــون أألقصشى

و 500طن من ألموأد ألكيميائية ألتي
تسستخدم في تصسنيع غازأت أ’أعصساب
أل-ف-ت-اكة» .و أشس -ارت أل -ق -ن -اة أإل -ى أن
«أل -ط -لب أل -روسس -ي  -أ’أم -ري-ك-ي أل-ذي
ق-دم ع-ب-ر أل-م-ن-ظ-م-ة أ’أم-م-ي-ة ي-تضسمن
أسس-ت-ق-ب-ال أل-ن-روي-ج ل-ك-م-ي-ات ت-ب-لغ نحو
 350طنا من غاز ألسسارين وخمسسين
ط - - -ن - - -ا م- - -ن غ- - -از أل- - -خ- - -ردل ألسس- - -ام
وتدميرها» .وكانت ألنرويج قد أعلنت
أن -ه ت -م تشس -ك -ي -ل ف -ري -ق م -ن أل -خ -ب-رأء
سسيدرسس خÓل «أ’أيام ألمقبلة» سسبل

ومقاطعة لÓنتخابات البلدية في القدسض تمسصكا باألرضض

قام ألعشسرأت من ألمسستوطنين أليهود أأمسس ،أ’ربعاء باقتحام ألمسسجد
أ’قصسى ألمبارك برفقة حاخامات إأسسرأئيليين من جهة باب ألمغاربة
وسسط حرأسسة مشسددة من قبل ألقوأت أإ’سسرأئيلية ألخاصسة .وقال رئيسس
هيئة ألمرأبطين بالقدسس ألشسريف يوسسف مخيمر في تصسريح صسحفي أن
ما يقارب  60مسستوطنا يهوديا متطرفا أقتحموأ ألمسسجد أأ’قصسى على
شسكل مجموعات صسغيرة وتجولوأ في باحاته وأأدوأ بعضس ألصسلوأت
ألتلمودية دأخلة  .وأأشسار مخيمرإألىأأن بعضس ألمسستوطنين قاموأ بأاعمال
أسس -ت -ف -زأزي -ة ضس -د أل -مصس-ل-ي-ن وطÓ-ب وط-ال-ب-ات مصس-اطب أل-ع-ل-م دأخ-ل
ألمسسجد وذلك في تطور نوعي وبصسورة همجية.
ك-م-ا ق-امت شس-رط-ة أ’ح-تÓ-ل ب-تشس-دي-دإأج-رأءأت-ه-ا أأ’م-ن-ي-ة ع-ل-ى ب-وأبات
ألمسسجد أأ’قصسى ودققت في ألبطاقات ألشسخصسية للدأخلين إأليه كما
ف -تشست أل -ح -ق -ائب وق -امت ب-تصس-وي-ر ت-ح-رك-ات-ه-م وج-م-ي-ع ح-ل-ق-ات أل-ع-ل-م
بالمسسجد .من جانبه قال خالد ألحسسيني نائب رئيسس هيئة ألمرأبطين
ب -ال -ق -دسس أن ه -ن -اك دع -وأت ي-ه-ودي-ة ’ق-ت-ح-ام أل-مسس-ج-د أأ’قصس-ى غ-دأ
أل -خ -م -يسس وذلك ع -ن ط-ري-ق أل-ق-ي-ام ب-ج-ول-ةإأرشس-ادي-ة ب-دأخ-ل-ه ب-مشس-ارك-ة
حاخامات يهود وأأ’حزأب ألسسياسسية وألدينية أإ’سسرأئيلي وذلك من أأجل
إأعطاء أليهود ألحق في ألصسÓة بالمسسجد متى يشساؤوون .
تجدر أ’شسارة إألى أأن ما يسسمى ب» مركز جبل ألهيكل للجو’ت
ألسسياحية وألدرأسسات» دعا ألمسستوطنين وألجماعات أليهودية للمشساركة
في أقتحام ألمسسجد أأ’قصسى ألمبارك غدأ وألقيام بجولة إأرشسادية عن
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جبهــــــة ألبـــــــوليزأريو مرتاحــــــة لتقــــــــــرير تــــــانوك

البرلـ ـ ـ ـمان األوروبي يصصـ ـ ـ ـادق عـ ـ ـلى تقرير حق ـ ـوق
اإلنسصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان في الصصحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراء الغربيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
أأثار أقترأح نصص يششترط موأفقة ألمجلسص ألأعلى للقوأت ألمسشلحة على أسشم وزير
ألدفاع طرح أأمسص ،خÓل أأششغال لجنة ألخمسشين ألخاصشة بتعديل ألدسشتور نقاششات
حادة .ألقترأح يمنح ألمجلسص ألأعلى للقوأت ألمسشلحة حق قبول أأو رفضص أسشم وزير
ألدفاع ألذي يختاره رئيسص ألجمهورية.

أأوسشلـــــــــــو تدرسص ألقتـــــــــــــــرأح أألمريكـــــــــــــي ـ ألروسشـــــــــــــي

ألترسسانة ألكيميائية ألسسورية ترغبان
في تدمير كامل ألمخزون ألسسوري من
هذه أ’أسسلحة في مكان وأحد».
و أضس- -اف أإم- -ي- -رسس- -ل- -ن -د أن «أل -ن -روي -ج
ترفضس ألتعامل مع ألموأد ألجاهزة
للتسسلح رغم أن ألحكومة ألجديدة ألتي
تنتمي ليمين ألوسسط تدرسس نقل غاز
ألخردل أإلى أرأضسيها» .موضسحة أن
«سسوريا وفقا ’أحدث تقديرأت أ’أمم
ألمتحدة لديها نحو خمسسين طنا من
غاز ألخردل وما يترأوح ما بين 300
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تاريخ وآأثار ألهيكل ألمزعوم .من جهة أخرى قال ألمتحدث باسسم حركة
(ف -ت -ح) أل -ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ةأأح-م-د عسس-افأأن أل-م-ق-دسس-ي-ي-ن وج-ه-وأ م-ن خÓ-ل
مقاطعتهم ألشساملة لÓنتخابات ألبلدية ألتي أأجرتها سسلطات أ’حتÓل
يوم ألثÓثاء في ألقدسس تعبير قوي عن تمسسك ألمقدسسيين بأارضسهم
ومدينتهم.
وأأكد عسساف في تصسريح صسحفيأأمسس أأ’ربعاءأأن هذه ألمقاطعة ألشساملة
شسكل صسفعة قوية لرئيسس وزرأء أ’حتÓل بنيامين نتنياهو ومخططاته
منددأ باعÓن هذأ أ’خير خÓلإأجرأء أ’نتخابات بان «ألقدسس سستبقى
موحدة وعاصسمة أأبدية إ’سسرأئيل» .وقال إأن «ألملحمة ألوطنية ألتي
شسهدناها في ألقدسس ما هي إأ’ دليل قاطع على بطÓن وعدم شسرعية
وعدم قانونية أ’حتÓل أإ’سسرأئيلي للمدينة ودليل على فشسل مخططاته
ألتوسسعية ألتي تهدف إأسسرأئيل من ورأئها إألى تصسفية قضسية ألقدسس
وإأخ-رأج-ه-ا م-ن أل-م-ف-اوضس-ات ع-ب-ر ت-ه-وي-ده-ا ب-ال-ك-ام-ل وت-غ-ي-ي-ر ط-اب-ع-ه-ا
ألحضساري وألتاريخي ألعربي» .وأأضساف أأن «ما جرى في ألقدسس أأمسس
رسسالة وأضسحة للمجتمع ألدولي بأانه ’ يمكن ألقفز عن قضسية ألقدسس
باعتبارها مدينة محتلة وبأانها لن تكونإأ’ عاصسمة للدولة ألفلسسطينية
فيأأي أتفاق سسÓم قادم» .
وقاطع نحو 300أألف فلسسطيني يحملون ألهوية ألزرقاء (أإ’سسرأئيلية) في
ألقدسس ألمحتلة أ’نتخابات ألبلدية في ألمدينة أأمسس تأاكيدأ على رفضس
أحتÓلها.

تقديم ألمسساعدة لÓأمم ألمتحدة في
ضسوء أ’أنباء بمطالبة أ’أخيرة ’أوسسلو
باسستقبال ما يترأوح ما بين  300و500
طن من غاز ألسسارين و 50طنا من غاز
ألمسسترد (ألخردل ألسسام) .ودعا وزير
خارجية أ’أمريكي جون كيري نظيره
ألنرويجي بورج برأندأه أإلى أسستمرأر
أل- -ت- -زأم بÓ- -ده أل- -ق- -وي ت- -ج -اه ألشس -رق
أ’أوسسط ,مشسيرأ أإلى عمق ألعÓقات
«أل -م -م -ت -ازة» و«أل -وث-ي-ق-ة» أل-ت-ي ت-رب-ط
ألبلدين.

أألمم ألمتحدة تنفي

لم نتلقأايةإاخطارات رفضض
السصعودية مقعد مجلسصي األمن
جددت أأ’مم ألمتحدةأأمسس أأ’ربعاء قولها بعدم
إأبÓغها رسسميا بقرأر ألمملكة ألعربية ألسسعودية
ب -رفضس عضس -وي -ة م -ج-لسس أأ’م-ن ب-ع-د أن-ت-خ-اب-ه-ا
عضسوأ غير دأئم في ألمجلسس.
ون-ق-لت مصس-ادرإأعÓ-م-ي-ة ع-ن أل-م-ت-ح-دث ب-اسسم
أأ’مين ألعام لأÓمم ألمتحدة مارتن نسسيركي في
مؤوتمره ألصسحفي أليومي تعقيبا على سسؤوأل حول
هذأ ألموضسوع «أأجدد وقد رأجعت مرة أأخرى
جميع مكاتب أأ’مم ألمتحدة ذأت ألصسلة أأنه لم
تكن هناك أأية إأخطارأت كتابية رسسمية أأو أأية
إأخطارأت بهذأ ألشسأان ( )...لم نتلق أأي شسيء
رسس -م -ي ح -ت -ى أآ’ن سس -وأء بشس -ك -ل ك-ت-اب-يأأو ب-أاي
أأشسكال أأخرى» .ووفقا لأÓنباء كانت ألسسعودية
قد رفضست بعد أنتخابها للمرة أأ’ولى عضسوأ غير
دأئم في مجلسس أأ’من هذأ ألمقعد أحتجاجا
على ما وصسفته ألمملكة ب»عجز» ألمجلسس عن
«وضسع حد» لأÓزمة ألسسورية.

صسادق ألبرلمان أ’أوروبي على تقرير تانوك حول وضسعية
حقوق أ’إنسسان في ألصسحرأء ألغربية ،بحيث أكد أن حق
ألشسعب ألصسحرأوي في تقرير مصسيره يوجد في «صسميم»
ألنقاشسات من أجل ألتوصسل أإلى حل للنزأع ألصسحرأوي و
هو ألموقف ألذي أشساد به ألوزير ألمنتدب و ممثل جبهة
ألبوليزأريو باأوروبا محمد سسيدأتي.
و أكد ألسسيد شسارل تانوك ألذي قدم تقريره أمسس ألثÓثاء
بسسترأسسبورغ حول وضسعية حقوق أ’إسسان في ألسساحل
بصسفة عامة و ألصسحرأء ألغربية بصسفة خاصسة أن «حق
ت -ق -ري -ر ألشس -عب ألصس -ح-رأوي ل-مصس-ي-ره و ح-ق-وق أ’إنسس-ان
تشسكل أهم ألموأضسيع ألمطروحة للنقاشس بهدف ألتوصسل
أإلى حل للنزأع ألصسحرأوي».
وذكر « با’إنتهاكات ألعديدة» لحقوق أ’إنسسان ألتي يرتكبها
ألمغرب في ألصسحرأء ألغربية من أعتقا’ت تعسسفية و
تعذيب و أختفاءأت قصسرية و تقييد لحرية ألتنقل و ألتعبير
وألتجمع كما أثبتته تقارير ألمقرر ألخاصس لÓأمم ألمتحدة
حول ألتعذيب و ألعديد من ألمنظمات غير ألحكومية.
وتضسمن تقرير تانوك دعوة موجهة للسسلطات ألمغربية من
أج -ل « أل -ت -ح -ري -ر أل -ف -وري» ل -ل -م -ع -ت -ق -ل -ي -ن ألسس-ي-اسس-ي-ي-ن
ألصسحرأويين.
وتاأسسف ألبرمان أ’أوروبي في هذأ ألصسدد لكون أ’أمم
ألمتحدة لم تتمكن لحد أ’آن من وضسع «أآلية مسستقلة و
ذأت مصس -دأق -ي -ة ل -م-رأق-ب-ة ح-ق-وق أ’إنسس-ان ف-ي ألصس-ح-رأء
ألغربية» موؤكدأ على أن ألحق في تقرير ألمصسير يعد
«حقا أسساسسيا للشسعب ألصسحرأوي».

كما تاأسسف «بشسدة» لطرد ألمغرب لنوأب أوروبيين أرأدوأ
ألدخول أإلى ألصسحرأء ألغربية خÓل  2013دأعيا ألسسلطات
أل -م -غ -رب -ي -ة أإل -ى ت -م -ك -ي -ن أل -ب -رل -م -ان -ي -ي -ن و ألصس -ح-ف-ي-ي-ن
وأل-مÓ-ح-ظ-ي-ن أل-مسس-ت-ق-ل-ي-ن أل-ذي-ن ي-ري-دون أ’إطÓ-ع ع-لى
أل -وضس -ع ع -ل -ى أرضس أل -وأق -ع م -ن أل -دخ -ول أإل -ى أ’أرأضس -ي
ألصسحرأوية.
ولدى تطرقه أإلى مسساألة أ’ألغام ألتي تهدد سسÓمة ألسسكان
أشس-اد صس-احب أل-ت-ق-ري-ر ب-ت-وق-ي-ع ج-ب-ه-ة أل-ب-ول-ي-زأري-و لندأء
جنيف و تاأسسف لكون ألمغرب لم يوقع بعد على أ’إتفاقيات
ألدولية في هذأ ألمجال.
كما يطالب ألسسيد تانوك في تقريره من أ’إتحاد أ’أوروبي
و مختلف ألهيئات ألدولية بدعم ألجهود أ’أممية بهدف
أل- -ت- -وصس- -ل أإل- -ى ح -ل سس -ل -م -ي ل -ل -ن -زأع ألصس -ح -رأوي و أإل -ى
«ألمسساهمة أكثر فاأكثر» في تحسسين ألظروف ألمعيشسية
لÓجئين ألصسحرأويين.
وجدد ألمحافظ نيفن ميميكا في تدخل له باسسم ألسسيدة
كاثرين أشستون ألممثلة ألسسامية لÓإتحاد أ’أوروبي للشسوؤون
أل -خ -ارج -ي -ة و ألسس -ي -اسس-ة أ’أم-ن-ي-ة دع-م أ’إت-ح-اد أ’أوروب-ي
للجهود أ’أممية من أجل أإيجاد حل سسلمي و نهائي للنزأع
ياأخذ بعين أ’إعتبار حق ألشسعب ألصسحرأوي في تقرير
مصسيره.
و أعربت جبهة ألبوليزأريو على لسسان وزيرها ألمنتدب
ب -اأوروب-ا م-ح-م-د سس-ي-دأت-ي ع-ن أرت-ي-اح-ه-ا ل-ك-ون أل-ب-رل-م-ان
أ’أوروبي «لم يوؤيد ألمغرب في محاولته ’إقصساء ألمسساألة
ألصسحرأوية من ألتقرير».
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نــــــــدوة أفريقيـــــــة للتضشــــامن مع ألششعب ألصشحرأوي
بأابوجــــــــا في 27أأكتــــــوبر

المجتمع المدني الجزائري يدعو
للتعجيل بتصصفيةآاخر مسصتعمرة

تششارك أللجنة ألوطنية
ألجزأئرية للتضشامن مع
ألششعب ألصشحرأوي ،على
رأأسص وفد هام من ممثلي
ألمجتمع ألمدني
ألجزأئري من ألـ27إألى
غاية ألـ  30من ألششهر
ألجاري في فعاليات
ألندوة ألفريقية حول
تصشفية ألسشتعمار
بالقارة ألسشمرأء ألتي
تحتضشنهاأأبوجا
بنيجريا ،حسشب ما جاء
به بيان لها تحصشلت
«ألششعب» على نسشخة
عنه.
حبيبة غريب
وأأكد محرز ألعماري أللجنة،
م- -ن خ Ó-ل ذأت أل -ب -ي -ان،أأن
أل - -مشس - -ارك - -ة ف - -ي أل - -ن - -دوة
أإ’فريقية تندرج في إأطار
ت- -مسسك أل- -ج- -زأئ- -ر أل- -دأئ- -م
ب-الشس-رع-ي-ة أل-دولية ودفاعها
ألمسستمر على حق ألشسعوب
في تقرير مصسيرها وألمضساد

جدل حول مقترح نصص دسشتوري بششأان تعيين وزير ألدفاع بمصشر

تعويضض حالة الطوارئ بقانـون لمكافحة اإلرهاب منتصصف نوفمبر

ف -ي ذأت أل -وقت ’سس -ت -م-رأر
أ’سستعمار بالقارة ألسسمرأء.
وأأضس-اف رئ-يسس أل-ل-ج-ن-ة ف-ي
ذأت ألسسياق ،أأنه «’بد من
م -وأصس -ل-ة وت-ك-ث-ي-ف أل-ج-ه-ود
أإ’ف-ري-ق-ي-ة وأل-دولية للتنديد
ب-ك-ل أ’ن-ت-ه-اك-ات أل-خ-ط-ي-رة
لحقوق أإ’نسسان
ن - -دد ب - -ي- -ان أل- -ل- -ج- -ن- -ة
ب -ا’ن -ت -ه-اك-ات ف-ي ب-ي-ان ل-ه-ا
ت - -حصس- -لت «ألشس- -عب» ع- -ل- -ى
أل- -م- -رأف- -ع- -ة م- -نأأج -ل ح -ق
ألشس - -عب ألصس - -ح - -رأوي ف - -ي
ألحرية وتقرير ألمصسير وكذأ
م- -نأأج- -ل أح- -ت- -رأم ح- -ق -وق
أإ’نسس -ان أل -م -ن -ت -ه-ك-ة ي-وم-ي-ا
ب -ال -م -ن -اط -ق أل -م -ح -ت -ل-ة م-ن
ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ،وم -ن-ع
ع - -م - -ل - -ي - -ات ن- -هب ث- -روأت- -ه
أل-ط-ب-ي-ع-ي-ة م-ن ق-ب-ل أل-ن-ظ-ام

أل- - -م- - -غ- - -رب - -ي وألشس - -رك - -ات
أأ’جنبية».
وأأك -د م -ح -رز أل -ع -م-اري،أأن
أل-وف-د ،أل-ذي ت-ق-وده أل-ل-ج-نة
وأل -ذي ي -م -ث -ل أل -ع -دي -د م -ن
ف-ع-ال-ي-ات أل-م-جتمع ألمدني،
«سس -ي -وج -ه م -ن م-ن-ب-رأأب-وج-ا
أأ’ف -ري -ق -ي ،وب -حضس -ور وف-د
ألصسحرأء ألغربية ألتي تعد
عضس- -وأ م- -ؤوسسسس- -ا لÓ- -ت -ح -اد
أأ’ف-ري-ق-ي أ’سس-ت-ع-م-ار ،ندأء
عاج Óلهيئة أأ’مم ألمتحدة،
ي - - -ذك- - -ره- - -ا م- - -ن خÓ- - -ل- - -ه
ب-مسس-ؤوول-ي-ات-ه-ا أتجاه ألشسعب
ألصسحرأوي من حقه ألعادل
وألشسرعي في تقرير مصسيره
وأسس -ت -رج -اع ألسس -ي -ادة ع -ل -ى
كامل ترأبه ،وفقا لما تنصس
ع -ل -ي -ه أل -م -وأث -ي -ق أأ’م -م -ي-ة
وألشسرعية ألدولية».

أأثار أقترأح نصص يششترط موأفقة ألمجلسص أألعلى للقوأت ألمسشلحة على أسشم وزير ألدفاع طرحأأمسص ،خÓلأأششغال لجنة
ألخمسشين ألخاصشة بتعديل ألدسشتور نقاششات حادة .ألقترأح يمنح ألمجلسص أألعلى للقوأت ألمسشلحة حق قبولأأو رفضص
أسشم وزير ألدفاع ألذي يختاره رئيسص ألجمهورية.
أمسس ،في ضسوء تاأكيد أإدأرة ألجامعة غرب مدينة رفح صسباح أول أمسس ما
ت.يوسشفي  /ألوكالت
سس -اف -ر ع -ن مصس -رع أث -ن -ي -ن و أإصس-اب-ة 5
عدم تعليق أو تاأجيل ألدرأسسة.
ويؤوشسر ذلك علىأأن ألجيشس يسسعى للحصسول و أك -دت أإدأرة أل-ج-ام-ع-ة ف-ي ب-ي-ان أن-ه-ا أآخرين من أفرأد ألشسرطة وألمدنيين.
ع -ل -ى ح -ق-وق م-م-اث-ل-ة ل-لسس-ل-ط-ة أل-قضس-ائ-ي-ة ،سس-ت-ح-ي-ل ل-ل-ت-ح-ق-ي-ق أي ط-الب أو عضس-و
ويحصسن نفسسه بسسبب مخاوف من سسيطرة هيئة تدريسس يثبت ضسلوعه في تنظيم
أأكاديمي نيجيري:
فصسيل معين على ألحكم قد يسسعى للسسيطرة أل- -م- -ظ- -اه -رأت أو ت -ع -ط -ي -ل أل -درأسس -ة،
ع -ل -ى أل -ج -يشس،أأو أ’ن -ت -ق-ام م-ن أل-م-ؤوسسسس-ة مشس- -ددة ع- -ل- -ى أن م- -ن يشس- -ارك- -ون ف- -ي
ألعسسكرية من خÓلإأقالة ألفريق ألسسيسسي.
ألمظاهرأت «قلة محدودة من ألمنتمين
أأكد ألقيادي في تجمعأأسساتذة ألجامعات ألنيجيرية ألبروفسسور أو’ديبو فاشسيناأأن حق ألشسعب ألصسحرأوي «غير ألقابل
ة
ت -ع -ك -ف أل -ح -ك -وم-ة أل-مصس-ري-ة ع-ل-ى درأسس-
لتنظيم أ’إخوأن ألمسسلمين» و أن غالبية
للتصسرف في ألحرية وأ’سستقÓل ينبغي أأن يكون قضسية أفريقيا ألمركزية» وذلك بالنظر إألى «وكون ألصسحرأء ألغربية
إأصسدأر قانون لمكافحة أإ’رهاب يكون بديÓ
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تعتبرآأخر مسستعمرة بالقارة أ’فريقية» حسسب ماأأوردتهأأمسس وكالة أأ’نباء ألصسحرأوية.
ل- -ح- -ال -ة أل -ط -وأرئ ح -يث ت -وأج -ه أل -ق -اه -رة ألدرأسسة أسستجابة لندأء شسيخ أ’أزهر
وكشس-ف أل-ب-روفسس-ورف-اشس-ي-ن-ا وه-و ك-ذلك عضس-و ف-ي أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-حضس-ي-ري-ة ل-ل-ن-دوة أ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ل-تضس-امن مع كفاح ألشسعب
أن - -ت - -ق - -ادأت شس- -دي- -دة بسس- -بب ت- -م- -دي- -ده- -ا أ’إم -ام أ’أك -ب -ر أل-دك-ت-ور أح-م-د أل-ط-يب
ألصسحرأوي ألمقرر أنعقادها بين 30 - 28أأكتوبر ألجاري بالعاصسمة ألنيجيريةأأبوجا في تصسريحأأمسس لثÓثاء فيإأطار
ألمتوأصسل ،ما أضسطرهاإ’عÓن عزهاإأنهاء وألدكتور أسسامة ألعبد رئيسس ألجامعة.
ألتحضسير للندوة ألتضسامنية مع ألشسعب ألصسحرأويأأن «تنظيم هذه ألندوة يعتبرخطوة جيدة في أتجاه ألتاكيدأأمام ألعالم
ألعمل بها منتصسف ألشسهر ألمقبل.
علىأأن شسعوب أفريقيا وقوأها ألحية سستظلإألى جانب ألشسعب ألصسحرأوي حتى تحقيق كاملأأهدأفه ألوطنية».
ألقانون ألجديد يعالج ألفرأغات ألقانونية حملة أأمنية للجيشص بششمال
وشسدد أأ’كاديمي ألنيجيري ألذي يرأأسس في ألوقت نفسسه تحالف قوى ألعمل وهيئات ألمجتمع ألمدني ألنيجيرية
ألتي سسيخلفهاإأنهاء ألعمل بقانون ألطوأرئ،
«’سسكو» علىأأن ألندوة «سستشسكل فضساءأ كبيرأ للنقاشس حول مختلف ألقضسايا ألمتعلقة بتصسفية أ’سستعمار في ألصسحرأء
سشيناء
سسيما وأأن ألبÓد تشسهد توترأأأمنيا وهجمات
ألغربية وأزمة أنتهاكات حقوق أ’نسسان بالمدن ألمحتلة وكما سستشسكل كذلك  -حسسبه  -منبرأ لكل ألمتضسامنين من كل
أأنحاء ألقارة أ’فريقية وألعالم «للتعبير عن تضسامنهم مع كفاح ألشسعب ألصسحرأوي ألعادل».
على مؤوسسسسات ألدولة وعناصسر أأ’من ،حيث ت- -ح- -ركت ف -ي وقت م -ب -ك -ر م -ن صس -ب -اح
سستسستضسيف ألعاصسمة ألنيجيرية أأبوجا نهاية ألشسهر ألجاري ندوة أفريقية للتضسامن مع كفاح ألشسعب ألصسحرأوي تحت
يتوقعأأن يتسسبب عدم تمديد قانون ألطوأرئ أمسس ،تشسكيÓت من ألقوأت ألمسسلحة
شسعار «تحرير ألصسحرأء ألغربية يعني أنهاء أ’سستعمار في أفريقيا».
ف -ي وضس -ع أل -ح -ك -وم -ةأأم -ام ع -دة ت -ح-دي-ات ف -ي شس -م -ال سس -ي-ن-اء أإل-ى ج-ن-وب م-دي-ن-ة
أأبرزها كيفية ألتعامل مع وضسعية ألرئيسس ألشس -ي -خ زوي -د ،ف -ي أإط -ار ح-م-ل-ة أم-ن-ي-ة
حزب ألعمال ألكردسشتاني يهدد بإاعادة مقاتليهإألى تركيا
ألسس -اب -ق حسس -ن -ي م -ب -ارك أل -ذي وضس -ع ق -ي-د مكبرة تشسارك فيها مروحية عسسكرية.
أإ’قامة ألجبرية بقرأر من ألحاكم ألعسسكري وق -ال شس -ه -ود ع-ي-ان ،أن أآل-ي-ات م-درع-ة
أسستنادأ إألى حال ألطوأرئ ،إأضسافة إألى رفع ت -ح -ركت م-ن م-عسس-ك-ر أل-زه-ور ب-الشس-ي-خ
حظر ألتجوأل ألذي سسيضسيف أأعباء أأخرى زوي-د ت-ج-اه أل-ق-رى أل-ج-ن-وب-ي-ة وتحديدأ
ن
على مصسالح ألشسرطة في موأجهة مسسيرأت ق- -ري- -ة «أل -م -ق -اط -ع -ة» أل -ت -ي سس -ب -ق وأ
أتهم حزب ألعمال ألكردسستاني تعلن لحد أ’آن وبشسكل رسسمي ألمقبلة».
ل -ي -ل -ي -ة سس -ت -ح -اول ج -م -اع -ة أإ’خ-وأنإأع-ادة دأه -م -ت -ه -ا أل -ق-وأت ب-ح-ث-ا ع-ن ع-ن-اصس-ر
أل - -ت- -رك- -ي أل- -م- -ح- -ظ- -ور أمسس ،وق -ف أل -ع -م -ل -ي -ات أل -عسس -ك -ري -ة ل -ل -ت -ذك -ي-ر ف-اإن مسس-ل-ح-ي ح-زب
إأحيائها ،وأضسطرأب ألوضسع في سسيناء في مسسلحة ،موؤكدين أنهم شساهدوأ أعمدة
ألحكومة ألتركية باإعاقة عملية ضس- -دن -ا» .وق- - -ال أن «ه- - -ذه ألعمال ألكردسستاني بد أوأ منذ
موأجهة ألعناصسر ألمسسلحة.
ألدخان تتصساعد من موأقع عدة في
ألسسÓ-م أل-خ-اصس-ة ب-وق-ف ألقتال ألموأقف تثبت رغبة ألحكومة ماي ألماضسي با’إنسسحاب أإلى
ألقرية ،أإضسافة أإلى سسماعهم ’أصسوأت
بين ألجانبين  .وهدد باإعادة أل -ت -رك -ي -ة ف -ي أإع -اق -ة ع -م -ل -ي -ة شس -م -ال أل -ع-رأق ف-ي أإط-ار وق-ف
مظاهرأت طÓب وطالبات
أع-ي-رة ن-اري-ة.وت-م ق-ط-ع ج-م-يع خدمات
ق-وأت-ه أل-ى ت-رك-ي-ا أذأ أسس-ت-م-رت ألسسÓم» مضسيفا أن «ألقضسية أإطÓ- -ق أل- -ن -ار وم -ب -ادرة زع -ي -م
أ’تصسا’ت وأ’إنترنت عن مدن شسمال
جامعة أألزهر تتوأصشل
سسياسسة «أنكار « وجود أ’أكرأد .أل -ك -ردي -ة ف -ي ألشس -رق أ’أوسس-ط أل - -ح- -زب ع- -ب- -د أل- -ل- -ه أوجÓ- -ن
سسيناء أبتدأء من فجر أمسس ،وجاء ذلك
ون -ق-ل م-وق-ع (ألسس-وم-ري-ة ن-ي-وز) وصسلت أإلى مرحلة ’ يسستطيع للسسÓم أإ’ أن ألحزب أعلن في
وأصسل ألمئات من طÓب وطالبات جامعة أإث -ر ت -ع -رضس ح -اف -ل -ت -ي-ن ل-ن-ق-ل أل-ج-ن-ود
عن مسسوؤول ألعÓقات ألخارجية أحد أإنكارها».
أوت أل - -م- -اضس- -ي وق- -ف سس- -حب
أأ’زه-ر أل-مسس-ي-رأت وأل-م-ظ-اه-رأت ب-ال-م-ب-نى ل-ه-ج-وم ب-ع-ب-وأت ن-اسس-ف-ة و أع-ي-رة ن-اري-ة
في ألحزب ديار قامشسلو قوله و أك- - - -د أن ح - - -زب أل - - -ع - - -م - - -ال مسسلحيه من تركيا مبررأ ذلك
أل -رئ -يسس -ي ل-ل-ج-ام-ع-ة وأأم-ام ب-عضس أل-ك-ل-ي-ات
أن « ح- - -زب أل- - -ع- - -م- - -ال ن- - -ف - -ذ أل- -ك- -ردسس- -ت -ان -ي مسس -ت -ع -د» م -ن ب-ع-دم أت-خ-اذ أل-ح-ك-وم-ة ألتركية
مسسوؤوليته تجاه عملية ألسسÓم أل-ن-اح-ي-ة ألسس-ي-اسس-ية وألعسسكرية أي خطوأت تجاه عملية ألسسÓم
م -ن خ Ó-ل أ’سس -ت -ج -اب -ة ل -ن -دأء وألتعبئة ألجماهيرية للدفاع عن موؤكدأ ألتزأمه بقرأر وقف ألنار
في سشلسشلة هجمات أسشتهدفت نقاط تفتيشص
ألزعيم عبد ألله أوجÓن بوقف وجود ألشسعب ألكردي وحقوقه» ألذي أعلنه في  21مارسس 2013
أإطÓ- -ق أل- -ن- -ار وأإطÓ- -ق سس- -رأح م -ه -ددأ ب» أإع -ادة ق -وأت -ن -ا أل-ى أسس - -ت - -ج - -اب- -ة ل- -ن- -دأء أوجÓ- -ن.
أ’أسسرى وسسحب ألمسسلحين من ت -رك -ي -ا أذأ أسس -ت -م -رت سس -ي -اسس-ة نظمت ما يسسمى بـ «مجموعة
أ’أرأضس -ي أل -ت -رك -ي -ة « م -ح-م Ó-أن -ك -ار وج -ود أل -ك -رد» .ودعا أل -تضس -ام -ن م-ع ج-ام-ع-ة ألشس-رق
شسن مسسلحون وأنتحاريون أأول أأمسس ألثÓثاء سسلسسلة هجمات أسستهدفت نقاط تفتيشس
ألحكومة ألتركية ألمسسوؤولية « قامشسلو ألى «أ’عترأف بوجود أ’أوسس-ط أل-ت-ق-ن-ي-ة» م-ظ-اه-رتين
للشسرطة فى محافظة «أ’نبار» غرب ألعرأق قتل فيها  28شسخصسا من بينهم  25شسرطيا
في حال وصسول عملية ألسسÓم  25م -ل -ي -ون ك-ردي ف-ي ت-رك-ي-ا» ف -ي شس-ارع «أسس-ت-قÓ-ل» وم-ي-دأن
أإل -ى ط -ري -ق مسس -دود» .وأتهم موضسحا أن «حزمة أ’إصسÓحات «ت -قسس -ي -م» ب -وسس -ط أسس -ط -ن-ب-ول
وثÓثة مدنيين وفق حصسيلة جديدة أعلنتها مصسادر فى ألشسرطةأأمسس أأ’ربعاء.
قامشسلو ألحكومة ألتركية «ببناء ألتي قدمتها ألحكومة ألتركية شسمال غربي تركيا لدعم طلبة
ونقلت تقارير إأعÓمية أأمسس عن ألمصسادر قولها أأن ألهجمات وقعت فى مدينة « ألرماد»
ق -وأع -د عسس -ك -ري -ة» وت -ع -زي -ز « م -وؤخ-رأ ل-م ت-ك-ن سس-وى م-رأوغ-ة ألجامعة في معارضستهم لتنفيذ
 100كلم غرب بغدأد ومنطقة «ألرطب»  310كلم غرب ألعاصسة وألقريبة من ألحدود ألعرأقية
ق- -وأت- -ه -ا ف -ي أل -م -ن -اط -ق أل -ت -ي ومحاولة لكسسب ود ألكرد لتاأييد بلدية أنقرة مشسروع شسق طريق
ألسسورية.
أإنسس- -حب م- -ن- -ه- -ا مسس- -ل- -ح- -ون -ا» حزب رئيسس ألوزرأء رجب طيب ب -وسس -ط أل-ح-رم أل-ج-ام-ع-ي ب-ع-د
وكانت حصسيلة سسابقة قدأأعلنتأأولأأمسس عن مصسرع  12عنصسرأ من قوأت أأ’من ألعرأقية
مشسيرأ ألى أن «هذه ألحكومة لم أردوغ- -ان خÓ- -ل أ’إن- -ت -خ -اب -ات أقتÓع  5000شسجرة.
وإأصسابة 20آأخرين في هجمات تعرضست لها هذه ألقوأت في منطقتي ألرطبة وألرمادي.

تقرير مصصير الشصعب الصصحراوي قضصية افريقيا المركزية

ومظـ ـ ـ ـاهرات واشصتباكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات في اسصطنبـ ـ ـ ـ ـ ـول

مقتل  ٢٨شصخصصا من بينهم  ٢٥شصرطيا غرب العراق

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الفنــــان كمــــال خــــد Ëلــ«الششعــــب»

ألعدد
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الرسس ـ ـ ـ ـوم اŸتحرك ـ ـ ـ ـ ـة ‘ ا÷زائـ ـ ـ ـر
 ⁄تنـ ـ ـ ـ ـ ـل حقهـ ـ ـ ـ ـ ـا مـ ـ ـ ـ ـن ا’هتمـ ـ ـ ـ ـام
«نحن ششباب جزائري طموح اهتم كثÒا باإلعÓم والسشمعي البصشري
وبالتحديد Ãجال الرسشوم اŸتحركة التيأاحببناها وتعلقنا بها وبقصشصشها
ا÷ميلة ،ولكن كنا نحسسأانها –كي عن قيم ليسشت بقيمنا وأاناسس ليسشوا من
ششعبنا ،فكنا ‘ كل مرة نبدع ششخصشيات مبنية بÎاثنا وعاداتنا وتقاليدنا
ونعطيها اسشما و‚علها بطل قصشة «..كلمات نبعت من مبدع اسشمه كمال خدË
من ›موعة «اية للفن الرقمي» ،الذيأاجرت «الششعب» معه هذا ا◊وار.

حاورتــــــــــه :امـــــــــــال مرابــــــــطي

«الن ـ ـ ـ ـوع اأ’نيم ـ ـ ـي» نعتمـ ـده حتـ ـى ‚ ـ ـ ـد
أ’طفالنـ ـا بديـ ـ Óعن ال ـرسسوم اليابانية
الغموضس ،واألعاجيب وقصشصس
العمالقة ،كيف توجهون عملكم
ل - -ل - -ط - -ف - -ل وم - -ا ال - -ذي –اول- -ون
تقدÁه؟

الشش -عب :ال-رسش-وم اŸت-ح-رك-ة ت-ع-ت-م-د
على اÿداع البصشري فتتششكل صشورة
م-ت-ح-رك-ة ،ح-دث-ون-ا ك-ي-ف ب-دأا ت-ب-نيكم
لفكرة تصشميمأافÓم هذا النوع الغني؟
ك-م-ال خ-د... : Ëأسض-م-ح-وأ ل-ن-ا أأن ن-ع-رفكم
ب -ن -ا ن -ح -ن شض -ب -اب ج-زأئ-ري ط-م-وح أه-ت-م ك-ثÒأ
بجانب أإلعÓم وألسضمعي ألبصضري وبالتحديد
Ãجال ألرسضوم أŸتحركة ...كانت بدأيتنا منذ
ط -ف -ول -ة ك-ل شض-اب ف-ي-ن-ا ،ح-يث أأح-ب-ب-ن-ا أل-رسض-وم
أŸت- -ح- -رك- -ة وأأفÓ- -م أل -ك -رت -ون وت -ع -ل -ق -ن -ا ب -ه -ا
وبقصضصضها أ÷ميلة ،ولكن كنا نحسض أأنها –كي
عن قيم ليسضت بقيمنا وأأناسض ليسضوأ من شضعبنا،
فكنا ‘ كل مرة نبدع شضخصضيات مبنية بÎأثنا
وعادأتنا وتقاليدنا ونعطيها أسضما ‚عله بطل
قصض - -ة ،وشض - -ي - -ئ- -ا فشض- -ي- -ئ- -ا ب- -دأأ Œسض- -ي- -د ه- -ذه
ألشضخصضيات ‘ قصضصض ورسضوم متحركة يصضبح
هدفا..ومن هنا كانت ألنطÓقة.
ال - -رسش - -وم اŸادة األو ¤اŸفضش - -ل - -ة ل- -دى
األط - -ف - -ال ،ل - -ذلك ‚ده ي - -ت - -ج - -ول ‘

هنالك عدة مفاتيح لدخول عقل ألطفل
وأأول- -ه- -ا أÿي- -ال ،ف- -ن- -ح- -ن ن- -ح -اول أأن
نسض-ت-ق-طب أألط-ف-ال ب-اسض-تعمال أÿيال،
لكن أأهم شضيء هو أ÷ودة ألتي يشضاهدها
‘ أل - - -ت - - -ل - - -ف- - -از ،فÁ Ó- - -ك- - -ن أأن أأع- - -وضض
ألطفل برسضوم متحركة ليسضت مبنية على
أأسضسض ‘ ألتحريك ول ‘ ألرسضم ،حيث إأن
من أأهم أألشضياء ألتي يلزم معرفتها أأن
أŸشضهد ألثابت ‘ ألرسضوم أŸتحركة ل
يطول على أأك Ìمن  5ثوأن وإأل سضيشضعر
باŸلل..أأما بالنسضبة Ÿا نحاول تقدÁه
ف-ه-و م-ع-ا÷ة ع-دة قضض-اي-ا ب-اسض-ت-ع-م-ال
ه -وي -ت-ن-ا ،وت-ق-ال-ي-دن-ا ف-م-ث Ó-أأن ن-ح-اول ن-زع Ãا
نسضميه أ◊رج أأو ألتهرب من ألهوية وأÿجل من
أللباسض ألتقليدي بدل ألعتزأز به.
الرسشوم اŸتحركة –تاج لكاتب قصشة،
لضشبط السشيناريو ،ورسشومات تع Èعن
شش -خصش -ي -ات ،ب -اإلضش -اف -ةإا ¤م -وسش-ي-ق-ى
تضش- -ب- -ط م -ع –رك -ات ال -رسش -وم ،ك -ي -ف
ت-ق-وم-ون بضش-ب-ط ك-ل ه-ذه األم-ور؟ ه-ل
ه -وإاب -داع شش -ب -اب -ي ب -آال -ي -ات وت -ق -ن -ي -ات
بسشيطةأام تعتمدون على جهات معينة
لضشبط الفيلم؟
أأول أأقولها وبكل فخر أ◊مد لله ثم أ◊مد لله
كثÒأ ..لدينا شضباب ‘ أ÷زأئر قادر على –دي
أأك Èشضركات ألعاŸية بقدرأتهم ألبسضيطة ،فلدينا
من هو ﬂتصض ‘ كتابة ألقصضة ومن يضضبط
ألسضيناريو ،وهنالك من يصضمم ألشضخصضيات إأ¤
آأخ -ر ف -رد م -ن ط -اق -م أإلن -ت -اج...م -ع أل -ع -ل -م أأن
أأغ-ل-ب-ي-ت-ه-م م-ت-حصض-ل-ون ع-لى جوأئز وشضهادأت
وطنية وعاŸية ،ولكن نحتاج فقط من يثق

«قصشة فنان»

فينا ويفتح لنا أألبوأب للتعلم.
ك -م يسش -ت -غ-رق م-ن ال-وقتإل‚از ف-ي-ل-م
الرسشوم اŸتحركة؟
إأن أل- -وقت ‘ أل- -رسض- -وم أŸت -ح -رك -ة ي -ح -تسضب
بالدقيقة وهي تنقصض على حسضب عدد أألفرأد و
أأيضض- -ا حسضب أ÷ودة ،ف- -م- -ث Ó- -ن- -ح -ن و ب -ج -ودة
منافسضة للغرب وبحوأ‹  12فردأ ننتج حوأ‹ 5
دقائق ‘ شضهر أأي فلم Ãدة  25دقيقة يكون
بحوأ‹  5شضهور .
م- -ا ه- -يأان- -واع ال- -رسش- -وم -ات اŸت -ح -رك -ة
وال-ن-م-اذج ال-ت-ي تسش-ت-ع-م-ل-ون-ه-اإليصش-ال
رسشائلكم؟
نحن كشضباب أخÎنا ألنوع أليابا Êـ أألنيمي ـ
وهذأ ألنه أألك ÌتعبÒأ ،وأÙبوب لدينا نحن
ألشضباب وحتى أألطفال كما أنه بديل Ÿا يرأه
أألط -ف -ال م -ن رسض -وم ي -اب -ان -ي -ة م -ث  : Ó-ن -اروت-و،
ألقناصض ،سضا‹ ،بوليانة ....كما أأن هذأ ألنوع
ي -ت -م -اشض -ى م -ع شض -ت-ى أأن-وأع أل-درأم-ا ‘ أل-رسض-وم
أŸتحركة .
ه - -ل شش - -ارك - -ت- -م ب- -ع- -ا ⁄اŸن- -افسش- -ات
واŸهرجانات الدولية ؟
–صضلنا على أŸرأتب أألو ‘ ¤كل من جائزة
«علي معاشضي « للسضمعي ألبصضري ،جائزة ألنوأبغ
لشضركة جيزي ،كما شضاركنا ‘ مهرجان
كوميك كون لدبي.

ب-رأاي-ك-م Ÿاذا ال-غ-ي-اب ال-ع-رب-ي عنإانتاج
رسش-وم-ات م-ت-ح-رك-ة؟ ه-ل ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى
تقنيات ضشخمة وأاموال كثÒة ؟ أام انه
اإلب-داع اŸوج-ه ل-ل-ط-ف-ل ال-ع-رب-ي ي-عاÊ
النقصس والتهميشس؟
أأول ل Áكن أأن نقول غياب عربي ،و هذأ ألنه
أأصض Óغ Òموجود فيلم يسضبق أأن وجدت مدرسضة
تعليم صضناعة أأفÓم ألكرتون ‘ أ÷زأئر ،أأما ‘
أÿارج فهي باهضضة ألثمن ،وبصضرأحة ألعرب
Áك-ن-ه-م صض-ن-اع-ة أألفÓ-م بشض-ت-ى أأن-وأع-ه-ا ول-كن
أŸشض -ك -ل -ة ه -ي أل -ف -ارق أل -ك -ب ‘ Òأل-ت-ف-ك ÒبÚ
ألشضباب أŸبدع وأŸدرأء ومؤوسضسضي ألشضركات و
أŸمول ،Úحيث مث Óنحن شضخصضيا عانينا مع
ك -ث Òم -ن مسض -ؤوو‹ أل -ق -ن -وأت أ÷زأئ -ري -ة ح -ول
ألبث أأو أŸمولي ،Úحيث أأنهم يحتجون ‘ غÒ
ت -خصضصض -ه -م ع -ن أل -ف -ك -رة أأو ن -وع أل-رسض-م أل-ذي
نسضتعمله على أأنه غربي وأأنه ليسض ﬁلي ناسضÚ
أأن ألنوع هو وسضيلة ” أختيارها ،وأأنه أŸفضضل
لنا نحن ألشضباب ،يقاسض ألفيلم باÙتوى وليسض
بالوسضيلة وهذأ مثال لزلنا نقع فيه نحن ألعرب
◊د أآلن ،حيث لزأل هنالك تصضارع ب Úأألجيال
 ،كما أأن أغلب ألشضركات تتطلب ألشضهادأت ول
تنظر إأ ¤أÈÿة أأو أإلبدأع زيادة إأ ¤عدم ألثقة
أŸوجودة ‘ ألعرب بصضفة عامة ‘ أأبنائها وأأكÌ
من هذأ كله

جــــــرت ‘ تظاهــــــرة
«عنابــــة سشينـــــما»

”إانتاجه من طرفكم حاليا؟
كم فيلما ّ
كانت أنطÓقتنا منذ حوأ‹ سضنة  ،2011حيث
كان ألعمل أأك Ìخارج أ÷زأئر ‘ ›ال تصضميم
كتب أألطفال ،حيث كانت بدأية أإلنتاج بهدف
أ÷ودة وليسض ألكمية ،فلحد أآلن ” إأنتاج حوأ‹
 6أأفÓم قصضÒة جدأ  3منها عبارة عن حلقات
أأو ¤كنموذج لسضلسضلة ،ولكن ” إأيقافها لعدم
تلقيها صضدى.
ه-ل ح-اول-ت-م التصش-ال ب-ج-ه-ات م-ع-ي-نة ‘
ا÷زائر لتبني إانتاجكم واعتماده للنششر
وتوجيهه لأÓطفال داخل الوطن؟
إأن أألعمال أÙلية ل تلقى أأدنى تشضجيع ول
دعم ،بل صضعوبات كبÒة جدأ وأأبوأب توصضد مثÓ
و بكل صضرأحة ” رفضض  3أأعمال مقدمة لقناة
ألقرآأن ألكر Ëوعمل Úقدما لقناة ألمازيغية،
ويقولون أنه ل يوجد منتوجات جزأئرية ..مع
ألعلم أأن ألعمل كان عبارة عن يوميات عائلة
ج -زأئ -ري -ة ول -ك-ن ” رفضض ألسض-لسض-ل-ة ب-ح-ج-ة أأن
ع -ي -ن -ي أل -ب -نت ألصض-غ-رى ك-بÒت... Úصض-دق أأو ل
تصض -دق ف -ه -ذه ه -ي أ◊ق -ي-ق-ة ..أ◊م-د ل-ل-ه أآلن
هنالك تعامل مع بعضض وحدأت أإلنتاج من بينها
شض-رك-ة آأي-ة ل-ل-ف-ن أل-رق-م-ي ،ق-ن-اة ج-رجرة
ح -ال -ي -ا ،ح -يث Áك-ن-ك-م مشض-اه-دة
بعضض أألعمال من خÓلها؟

تك ـ ـر Ëوجـ ـوه فنيـ ـ ـة ب ـ ـ ـارزة ‘ الفـ ـ ـن السس ـ ـ ـابع

أاسشدل يومأامسس بقصشر الثقافة والفنون بعنابة السشتار عن
ف-ع-ال-ي-ات ال-ط-ب-ع-ة السش-اب-ع-ة ل-ل-ت-ظاهرة الثقافية «عنابة
سشينما ‘‘ Ãششاركة أازيد من  10سشينمائي Úجزائري،Ú
عرضشوا ›موعة من أاعمالهم اإلبداعية باإلضشافة
إاﬁ ¤اضشرات حول السشينما ا÷زائرية واÛتمع على
اع- -ت -ب -ارأان ه -ذه ال -ط -ب -ع -ة م -ن اŸه -رج -ان –م -ل شش -ع -ار
‘‘اÛتمع من منظور سشينمائي‘‘.كما ” أايضشا تكر Ëللفنان
أح- -د أل- -رح -ال -ة أل -ذي
القدير «رششيد فارسس‘‘ من خÓل تكر Ëعائلته بهدية رمزية
أخذ ألفنان بصضحبته،
قدمها األم Úالعام لولية عنابة.
غ Òأأن ه- - - - - -ب- - - - - -وب
عاصضفة على ألقافلة
تضضمنت أأجندة نشضاطات هذه أأليام على مدأر يوم Úعرضض فيلم
تسض- - -ب- - -بت ‘ وف- - -اة
«ألطاكسضي أıفي» للمخرج بن عمر بختي أأين Œاوب أ◊ضضور
أ÷م - -ي - -ع م - -ا ع- -دأ
بلقطاته ألفكاهية ،كما ” تكر Ëعائلة ألفنان رشضيد فارسض وعرضض لفيلم
أل- -ف- -ن- -ان وأل- -ت -اج -ر ‘‘Œار أألحÓم‘‘ للمخرج إأفتيسضان حيث ” فتح مناقشضة ألهم لقطات ألفيلم على بعد أأن أسضتمتع أ÷مهور بالعروضض
أŸغرور ،وقد وجد أŸقدمة .كما حظي مسضاء جمهور بونة ‘ أليوم ألثا Êمن هذه أأليام ألسضينمائية بندوة مع ألدكتور أأحمد بجاوي ،من
أل- -ف- -ن- -ان ن- -فسض- -ه ‘
تنشضيط أإلعÓمي جمال ألدين حازور‹ بعنوأن «Le cinéma algérien.. témoin privilégie de
ج-زي-رة غ-ري-ب-ة يعاÊ
«  ،l ‘Histoireليعرضض بعدها فيلم ‘‘كرنفال ‘ دشضرة’’ للمخرج ﬁمد أأوقاسضي ثم فيلم عائلة كي ألناسض للمخرج
أأه- - -ل- - -ه - -ا م - -ن ع - -دة
أأحمد تريبشض.
ض
أأم -رأضض م -ن-ه-ا م-رض
جدير بالذكر ،أأن فعاليات هذه ألطبعة من تظاهرة عنابة سضينما شضهدت إأقبال لكوكبة من أأŸع ألفنان ÚوألسضينمائيÚ
ر
ر
ألسض - -رط - -ان ،ف - -ي - -ق-
أ÷زأئري Úألذين تناولوأ موضضوع أÛتمع ‘ أنتاجاتهم مسضلط Úألضضوء عن أأهم أŸشضاكل
أل -ف -ن -ان ت-ق-د Ëع-روضض
ألجتماعية وكيفية معا÷تها بتقد Ëأ◊لول وأألسضاليب ألÓزمة لذلك أأمثال عائلة رشضيد
ت-رف-ي-ه-ية ونكت للسضلطان،
فارسض ،أأحمد بجاوي ،بن عمر بختي ،سضيد علي كريوأت ،صضالح أأوقروت ،جمال ألدين
م-ا ج-ع-ل-ه ي-ح-ظ-ى ب-التكرË
حزر‹ ،فوزي صضاوشضي ،ومن جانبها أأكدت مديرة دأر ألثقافة «مناجلية ألهذبة» أأنه
وألعÎأف ب -ع -د أأن أسض -ت-ط-اع
” أنتقاء ›موعة من أألفÓم وأألشضرطة ألسضينمائية وفق فÎة زمنية معينة،
إأرجاع ألبسضمة للسضلطان وسضكان
علما بأان ألطبعة ألسضابقة تناولت موضضوع ألثورة ألتحريرية وألسضينما ألعام
أ÷زي- -رة .ك -م -ا ت -تشض -عب أل -قصض -ة،
أŸاضضي تخليدأ ÿمسضينية ألسضتقÓل وألشضباب .
لتعود شضخصضية ألتاجر ‘ ألظهور ثانية بعد
هذأ وأأكد أıرج فوزي صضاوشضي أأن هذه أأليام وألتظاهرأت ألفنية
أأن وصضل إأ ¤مسضامعه حصضول ألفنان على جوأئز
من شضأانها أأن تعيد نفسضا جديدأ للسضينما أ÷زأئرية وذلك من خÓل
وهدأية ثمينة من ألسضلطان ليقرر بعدها ألسضفر بحثا
إأيصض -ال ﬂت -ل -ف أل -رسض -ائ -ل ل-ل-ج-م-ه-ور ،ك-م-ا ث-م-ن ع-ل-ى ج-ه-ود
عن ألÌأء ‘ تلك أ÷زيرة باسضتعمال حيله أıتلفة ،إأل
ألقائم Úعلى هذه أأليام حيث حث على موأصضلة إأحيائها
أأن تفطن أŸلك حال دون ذلك ليعÎف بعده ألتاجر بخطئه
بصضفة دورية .
وألع -ت -ذأر م -ن أل -ف -ن -ان أل-ذي أأشض-رك-ه ‘ أل-ن-ه-اي-ة ‘ أح-د ع-روضض-ه

عرضض شسر‘ بقاعة ا◊فÓت ÷امعة بومرداسض

سش -ي -ك -ون ا÷م -ه-ور اÙل-ي وعشش-اق ال-ف-ن ال-راب-ع
سش -ه-رة ي-وم السش-بت ع-ل-ى م-وع-د م-ع ال-ع-رضس الشش-ر‘
Ÿسش-رح-ي-ة «قصش-ة ف-ن-ان» ،م-نإان-ت-اج ت-عاونية مسشرح
«سشÒت-ا» ل-ب-ل-دي-ة ب-رج م-ن-اي-ل وÃشش-ارك-ة ن-خبة من
اŸمثل Úالششباب..
ألعمل أŸسضرحي ألذي سضيعرضض ألول مرة على جمهور
بومردأسض Ÿدة  50دقيقة من تأاليف وأقتباسض أıرج
ﬁمد دلسضي ،وهو من ألنوع ألدرأمي ألجتماعي ،يعالج
حسضب أıرج Œربة أأحد ألفنان ÚأŸسضرحي Úألذي يقوم
بعرضض نشضاط مسضرحي من نوع ألقرأقوز بالشضارع ،غ Òأأن
ج -اره أل -ت -اج-ر ب-دأأ م-ع أل-وقت ي-عÎضض ع-ل-ى أل-ع-رضض ب-ن-ي-ة
ألسضتيÓء على ألفضضاء مسضتقب ،Óغ Òأأن ألقضضية تتطور
بسضرعة ‘ شضكل درأماتيكي بعد قيام ألتاجر رفقة أأعوأنه
بتحطيم عربة ألعرضض ألتي كان ألفنان يسضتع Úبها ‘
تقد Ëعروضضه أŸسضرحية ،بعدها دخل ألفنان ‘ حزن
عميق وعزلة جرأء ما حدث ،ثم تتطور أألحدأث Ãرور

ألدول ألعربية  ⁄تكلف نفسضها بالهتمام ‘ هذأ
أÛال فهو مهمشض.

أŸسضرحية.

بومرداسس :ز /كمال

عنابة :سسم Òالعيفة

رياضضة

اÿميسش 24أاكتوبر  2013م
اŸوافق لـ  19ذو ا◊جة  1434هـ

إلرإبطــــــــــة إÎÙفـــــــــة إلثأنيـــــــــة

قمـ ـة وإع ـ ـدة بي ـ ـن ج.وه ـ ـرإن وودإد تلمسضـ ـان
يلتقي ظهÒة إلغد نأدي ودإد تلمسسأن مع فريق جمعية وهرإن ‘ دإربي إلغرب منأإجل رسسم وقأئع إ÷ولة
إلثأمنة من إلرإبطة إلوطنية إÎÙفة إلثأنية Ãلعب بوعقل على إلسسأعة إلـ . 15:00
نبيلة بوقرين
وبالنظرإا ¤طابع اŸواجهات بÚ
ا÷ارين فإان اللقاء يعد بالكثÃ Òا
أانه ك Óالطرف Úيريد –قيق
نتيجة إايجابية ‘ هذا اŸوعد،
إاضسافة إا ¤التنافسش على اŸراكز
اأ’و ‘ ¤سسلم الÎتيب .
تسسعى ا÷معية إا ¤اإ’بقاء على
الزاد كام ‘ Óالديار من أاجل
الصسعود إا ¤اŸركز اأ’ول ‘ حال
تع Ìالرائد Ãا أان الفارق نقطتÚ
فقط ولهذا فإان الفوز مهم
أ’صسحاب الضسيافة.
أاما الوداد الذي يحتل اŸرتبة
الثالثة ‘ الÎتيب العام أاكيد أانه
سسيتنقلإا ¤وهران منأاجل –قيق
نتيجة إايجابية يدعم بها رصسيده
من النقاط ،بهدف البقاء ‘
الصسراع على اŸركز الذي تسسمح له
بالعودةإا ¤قسسم النخبة ‘ اŸوسسم
القادم.
الرائد ‘ مهمة سسهلة على الورق
‘ ح Úسستكون مهمة الرائدإا–اد
بلعباسش سسهلة على الورق من أاجل
–قيق نتيجة إايجابيةÃ ،ا أانه
سسيسستقبل على أارضسه وأامام
جمهوره نادي إا–اد حجوط
الصساعد حديثاإا ¤القسسم الثا. Ê
وبالتا‹ فإان اإ’–اد سسيعمل من
أاجل الفوز بنقاط اŸواجهة التي
سستضسمن له البقاء على رأاسش
الÎتيب ،بالنظر إا ¤اŸطاردة
اŸوجودة من طرف الفرق
اÓŸحقة له .
أاما فريقإا–اد حجوط يهدفإا¤
العودة بأاقل اأ’ضسرار من هذه

اÿرجة الصسعبة Ãا أانه ليسش
بنفسش القوة واÈÿة مع أاصسحاب

الضسيافة ،رغمأان كرة القدم عودتنا
على اŸفاجآات ‘ كل مرة .

إلÈنأمج:
ج  .وهرإن – و  .تلمسسأن على إلسسأعة إلـ . 15.00
إإ  .بلعبأسس –إإ  .حجوط على إلسسأعة إلـ . 15.00
أإ  .إŸدية – م  .بأتنة على إلسسأعة إلـ 15.00
إإ  .إلبليدة – ج  .إÿروب على إلسسأعة إلـ 15.00
إإ  .إلشسأوية –أإ  .بوسسعأدة على إلسسأعة إلـ 15.00
شس  .بأتنة – ت  .مسستغأ Âعلى إلسسأعة إلـ 15.00
م سسعيدة –إإ  .عنأبة على إلسسأعة 15.00

أإبو بكــــــــر ربيـــــــح
(شسبـأب بلوزدإد):

أإقول لدوخة حضضر نفسضكألننا سضنثأار منكـ ـم

قبل مبأرإة إلدإربي إŸتقدمة عن إ÷ولة
إلتأسسعة من إلرإبطة إÎÙفة إألو ¤بÚ
شسبأب بلوزدإد وإإ–أد إ◊رإشس إلتي
سستلعب إ÷معة Ãلعب 20أإوت
بألعأصسمة ،إتصسلنأ بأ÷نأح إأليسسر لشسبأب
بلوزدإد «أإبو بكر ربيح» ،إلذي كشسف بأأن
إلفوز ضسروري ‘ مبأرإة إ◊رإشس ،لتجأوز
إŸرحلة إلصسعبة إ◊ألية إلتي Áر بهأ
إلفريق ،حتى ل يتسسرب إلشسك ‘ نفوسس
إللعب ‘ ،Úهذإ إ◊وإر:

قررنا ‘ الفريق تكثيف ا÷هود ‘ اللقاء
القادم أامام إا–اد ا◊راشش إ’هداء الفوز
لروحي اŸناصسرين اللذان وفتهما اŸنية ‘
بجاية ،وأا“نى أان تتكاثف جهود جميع ÷ان
أانصسار الفرق ‘ البطولة لتوعية هؤو’ء الشسباب
للتقليصش من هذه الظاهرة ،أ’ن كرة القدم
يبقى هدفها اأ’ول اŸتعة والفرجة.

حأوره ﬁ :مد فوزي بقأصس
تصسوير ﬁ :مدآإيت قأسسي

^^ مباراة اŸوسسم اŸاضسي جاءت صسدفة
بعد تفاقم اŸشساكل ‘ الفريق ،الكل يعرف ما
كنا نعا Êمنه وقتها ،لكننا عدنا بقوة ‘
ا÷و’ت التي تلت ووقفنا الند للند ضسد كل
الفرق التي واجهناها ورمينا اللوم على عاتق
اإ’دارة التي  ⁄تكن تتحمل مسسؤوولياتها ،اآ’ن
اأ’مور ﬂتلفة نحن أاحسسن من ما سسبق،
اŸباراة حضسرنا لها جيدا واŸسسئول Úتقربوا
منا و–دثوا معنا ،مباراة ا÷معة يجب أان
نفوز بها حتى ‚دد العهد مع ا’نتصسارات و’
يتسسرب الشسك إالينا ،كما أانه من اŸهم جدا
الفوز ‘ لقاء داربي حتى نواصسل ا÷و’ت
القادمة بأاك Ìثقة ،وأاقول لدوخة حضسر نفسسك
جيداأ’ننا سسنثأار منكم.
^ إإلدإرة –دثت مع إلركأئز وحأولت

إلشسعب  :بعد إلنهزإم إŸسسجل ضسد
«إŸوب» ،كيف ترى مبأرإة إلدإربي أإمأم
إ◊رإشس ؟
أإبو بكر ربيح :اŸباراة جاءت ‘ وقت صسعب

خاصسة أاننا عدنا بانهزام من بجاية أامام
اŸولودية اÙلية ،وزيادة عن ا’نهزام بلغنا
نبأا وفاة مناصسرين الذي حطمنا قبل بداية
اللقاء وجعلنا ندخل منهارين نفسسياإا¤أارضسية
اŸيدان و ⁄نعط كل ما لدينا ’ ،أاخف عليك
أان وفاة اأ’نصسار أاصسبح أامرا ’ يتحمله العقل
‘ كل مرة نفقد مناصسرين يتنقلون Ÿشساهدتنا
وهو اأ’مر الذي يشسعرÃ Êسسؤوولية كبÒة ،لذا

مونديأل إŸلكمة

فليسضي يتأاهلإإ ¤نصضف إلنهائي

تأاهل اÓŸكم ا÷زائريﬁ ,مد فليسسي
( 49-كغ)أامسش اأ’ربعاءإا ¤الدور نصسف
النهائي لبطولة العا 2013 ⁄ا÷ارية من
 13ا26 ¤أاكتوبر بأاŸاتي (كازاخسستان),
ليضسمن بذلك على اأ’قل التتويج
باŸيدالية الÈونزية .وتغلب فليسسي,
صساحب اŸيدالية الذهبية ‘ اأ’لعاب
اŸتوسسطية Ãرسس ÚالÎكية (30-18
جوان) ‘ الدور ربع النهائي على
الÈازيلي لورنكو باتريك ,اŸصسنف الثاÊ
عاŸيا ,بنتيجة (.)0-3
ويشسارك ‘ هذه البطولة العاŸية
ا÷ارية بأاŸاتي 457 ,مÓكم Áثلون 100
بلد ,من بينهم خمسسةأابطال ‘ باكو
وعشسرة متوج ÚباŸيداليات ‘
أاوŸبيادلندن .2012

من جهته فريق أاوŸبي اŸدية
يبحث عن الفوز خÓل اŸباراة
التي سستجمعه مولودية باتنة من
أاجل إاضسافة ثÓث نقاط مهمة
تبقيه مع اŸراكز اأ’ربعة اأ’و¤
Ãا أانه يبتعد بنقطة واحدة عن
ثالث الÎتيب .
بينما تريد اŸولودية أان –قق
نتيجة إايجابية من هذه اÿرجة
رغم صسعوبة اŸأاموريةÃ ،ا أان
الضسغط سسيكون على أاصسحاب
اأ’رضش وا÷مهور خÓل اŸباراة .
‘ ح Úجمعية اÿروب على
موعد مع رحلة صسعبة للبليدة من
أاجل مواجهة اإ’–اد اÙليÃ ،ا
أان هذا اأ’خ Òحقق نتائجإايجابية
خÓل اŸوسسم ا◊ا‹ جعلته
يتواجد مع الفرق اأ’و . ¤خاصسة
أان أاصسحاب اأ’رضش وا÷مهور ’
تخدمهم الهزÁة ‘ هذه اŸباراة
من أاجل ا◊فاظ على فارق
النقطة اŸوجود مع رابع الÎتيب
العام ،وهذا ما يعد Ãواجهة كبÒة
ب Úالطرف. Ú
من جهتها مولودية سسعيدة سستكون
مطالبة بتحقيق الفوز خÓل مباراة
التي سستجمعها معإا–اد عنابة Ãا
أانها سستلعب على أارضسها وأامام
جمهورها ،منأاجل تعويضش النتائج
السسلبية التي طالتها ‘ الفÎة
اŸاضسية والتي جعلتها تÎاجع إا¤
اÿلف.
أاما الضسيوف يهدفون إا ¤إاحراج
اŸولودية و–قيق نتيجة إايجابية
من هذه اÿرجة ،وبالتا‹ فإان
اللقاء سسيكون كب Òب ÚالطرفÚ
Ãاأانهما يعرفان بعضسهما جيدا.

^ إإ–أد إ◊رإشس سسيتنقل إإ 20 ¤أإوت
بنية –قيق فوز جديد عليكم بعد نتيجة
إŸوسسم إŸأضسي إلتأريخية ؟

معرفة مأ إلذي يحدث ‘ إلتشسكيلة خأصسة
بعد ترإجع مسستوإكم ؟

^^ ’ أاعتقد أان مسستوانا تراجع بعد العمل
الكب Òالذي قمنا به قبل انطÓق اŸوسسم رÃا
توقف البطولة بسسبب مباراة اŸنتخب الوطني
ا÷زائري ضسد بوركينافاسسو ،جعلنا ندخل ‘
فÎة فراغ ،لكن متأاكد من أاننا سسنتجاوز هذه
اŸرحلة بفوز على إا–اد ا◊راشش الذي عاد
بقوة ‘ اآ’ونة اأ’خÒة.

إلرإبطـــــة إÎÙفـــــة إألو¤

معاقبة حناشضي Ÿدة ()٦أإشضهر غ Òنافذة
قررت رابطة كرة القدم اÎÙفة معاقبة
رئيسش شسبيبة القبائل ﬁند الشسريف حناشسي
باإ’يقاف Ÿدة سستة أاشسهر غ Òنافذة بعد
تصسرفه « غ ÒالÓئق» Œاه رسسمي ‘ ÚاŸباراة
التي اسستضساف فيها فريقه وفاق سسطيف ()1-1
السسبت اŸنصسرم برسسم ا÷ولة الثامنة من بطولة
الرابطة اأ’و.¤
وسسيكون حناشسي ,الذي دخلت عقوبته حيز
التنفيذ يوم الثÓثاءÈ› ,ا على دفع غرامة
مالية قدرها  50أالف دينار ,وفق ما أاشسار إاليه
اŸوقع الرسسمي للهيئة الكروية ا÷زائرية.
وانتقد رئيسش «الكناري» بشسدة ا◊كم فاروق
حواسسنية الذيأادار مقابلة فريقهأامام الوفاق,
ﬁم Óإاياه مسسؤوولية التعادل الذي فرضش على
تشسكيلته ,ما كلفه اŸثول أامام ÷نة ا’نضسباط
التابعة للرابطة اÎÙفة يوم اأ’حد اŸاضسي .
وكانت ا’–ادية ا÷زائرية لكرة القدم (فاف)
قد أاعلنت عن معاقبة حواسسنية إا ¤غاية نهاية
مرحلة الذهاب ,على أان Áثل أامام اللجنة
الفدرالية للتحكيم.
من جهةأاخرى ,تعرضست شسبيبة القبائلإا¤آاخر
إانذار قبل حرمانها من جمهورها ‘ مبارياتها
القادمة وذلك على خلفية رمي اŸقذوفات من
اŸدرجات خÓل مقابلة السسبت ,وهي العقوبة
التي قد يتعرضش لهاأاهلي برج بوعريريج لنفسش
السسبب,أاضساف ذات اŸصسدر.
وعوقب ’عب شسباب بلوزداد ,خليل بوقجان

باإ’يقاف Ÿبارات Úاثنت◊ Úصسوله علىإانذارين
و’حتجاجه على حكم اŸقابلة التي خسسرها
فريقه أامام مسستضسيفه مولودية بجاية السسبت
اŸاضسي.
و‘ الرابطة اÎÙفة الثانية ,سسيغيب
الÓعبان نصسر الدين زع( ÊÓج .اÿروب)
ورضسا بوخاري ( م .سسعيدة) كل منهما عن
اŸباريات الثÓث القادمة لفريقيهما بسسبب
العقوبة اŸسسلطة عليهما من طرف ÷نة
ا’نضسباط لرابطة كرة القدم.

يجتمع إليوم مع إأعضسأء ›لسس إلإدإرة

سضرإر قد يوإفق على رئاسضة إ .بلعباسس
قال عبد ا◊كيم سسرار ,الرئيسش
السسابق لوفاق سسطيف بأانه
سسيفصسل ‘ العرضش الذي
تلقاه لرئاسسة ا–اد
بلعباسش اليوم ‘أاعقاب
اجتماعه مع ›لسش
إادارة النادي الناشسط
‘ بطولة الرابطة
الثانية ا÷زائرية لكرة
القدم.
صسرح اŸدافع الدو‹
اأ’سسبق «كل شسيء سسيتضسح
بعد ا’جتماع الذي سسأاعقده
مع ›لسش إادارة ا–اد
بلعباسش ,حيث أانتظر ا◊صسول على
اŸعطيات الكاملة اÿاصسة بوضسعية النادي قبل
اتخاذ القرار النهائي ‘ هذا اŸوضسوع».
وأاوضسح ذات اŸتحدث بأانه Áلك اصسدقاء
كثÒين ‘ إادارة فريق «اŸكرة » وﬁيطها
اتصسلوا به وعرضسوا عليه ا’سستثمار ‘ النادي
‘ ظل الوضسعية الصسعبة التي Áر بها ,سسيما
من الناحية اŸالية.
وع Èسسرار عن اسستعداده للرد باإ’يجاب على

هذا العرضش إاذا ما تأاكد من توفر
الشسروط اÓŸئمة للنجاح,
خاصسة وأانه يطمح لتطبيق
رياضسي
مشسروع
واقتصسادي كب Òمع
ا◊ا‹
اŸتصسدر
الرابطة
لبطولة
الثانية ,على حد
وسسقط
قوله.
ا’–اد إا ¤الرابطة
الثانية ‘ نهاية
اŸوسسم اŸنصسرم بعد
سسنة واحدة
فقط من تواجده ب Úأاندية
النخبة ,ولكنه “كن من بسسط
سسيطرته على بطولته بعد ثما Êجو’ت من
انطÓقتها ويتقدم بنقطت Úعنأاقرب مÓحقيه
نادي جمعية وهران.
غ Òأان اسستمرار اأ’زمة اŸالية التي يتخبط
فيها الفريق يهدد مسسÒته ا÷يدة ,وهو ما دفع
أاعضساء ›لسش اإ’دارة للتعب Òعن نيتهم ‘
ا’سستقالة ومنح الفرصسة Ÿسستثمرين جدد
Ãقدورهم حل اŸشساكل اŸاليةأ’بناء بلعباسش.

إلرإبطة إÎÙفة إألو ¤لكرة إلقدم

دإربيان وإعدإن

تلعب مسساء الغد مبارتي داربي متقدمت Úعن
ا÷ولة التاسسعة من الرابطة اÎÙفة اأ’و¤
لكرة القدم ،اأ’و ¤بالعاصسمة ب Úشسباب بلوزداد
وإا–اد ا◊راشش ،والثانية داربي Áا قوراية بÚ
شسبيبة بجاية ومولودية بجاية.
رفقاء القائد البلوزدادي « عمار عمور»
مصسممون على الفوز أامام إا–اد ا◊راشش للثأار
من الهزÁة التاريخية التي تكبدها أاصسحاب
^ إنهزإمآإخرأإمأم إ◊رإشس يعني دخولكم
منطقة إÿطر ؟

^^ لذا قلت لك يجب علينا الفوز حتى ’
يتسسرب الشسك ‘ نفوسسنا ومن الضسروري
بالنسسبة لنا الفوز’ ،ن الدخول ‘ دائرة
اÿطر ‘ هذه الفÎة من البطولة صسعب جدا
خاصسة أان كل اŸباريات اŸتبقية قبل نهاية
مرحلة الذهاب صسعبة ،وأاطمئنأانصسار الشسباب
بأاننا سسنسسكت كل اŸشسكك Úيوم ا÷معة.

كأأسسإإفريقيأ لألندية إلبطلة لكرة إليد

جنوبإإفريقيا –تضضن إلطبعة إلـ ٣٦
اعلنت الكونفدرالية ا’فريقية لكرة اليد ان
الطبعة السسادسسة و الثÓث Úمن بطولة افريقيا
لÓندية البطلة لكرة اليد رجال وسسيدات
سستقام بجنوب افريقيا ‘ الفÎة اŸمتدة من
 15ا 26 ¤اكتوبر . 2014
وكانت الطبعة الـ 35من اŸنافسسة القارية التى
جرت Ãدينة مراكشش اŸغربية من  2ا12 ¤
اكتوبر الفارط قد توج بلقبها فريق الÎجي
التونسسي الفائز فى اŸباراة النهائية على
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ا’هلي اŸصسري بنتيجة . 24 - 31
اما لقب السسيدات فعاد ا ¤نادى بيÎو
اتليتيكو ا’نغو‹ على حسساب مواطنه برÁو
اغوسسطو بنيتجة  31مقابل .27
من جهة اخرى تقام الطبعة الـ 30لبطولة
افريقيا لÓندية الفائزة بالكاسش بالكونغو من
 2ا 13 ¤ماي  2014بينما Œرى الكاسش
ا’فريقية اŸمتازة باباكار فال رجال و
سسيدات يوم  2ماي  2014بالكونغو.

اللون Úاأ’حمر واأ’بيضش ضسد الصسفراء اŸوسسم
اŸاضسي ،يأاتي ذلك بعد هزÁةأابناء لعقيبةأامام
مولودية بجاية التي من جهتها تريد اŸواصسلة
‘ سسلسسلة النتائج اإ’يجابية واÿروج من
منطقة اÿطر أامام الغر Ëشسبيبة بجاية
ا÷ريح الذي بدوره يريد تنفسش الصسعداء.
ﬁمد فوزي بقأصس

مأرإطون إ÷زإئر إلدو‹

كل إألمور جاهزةإل‚اح إلطبعة إÿامسضة
اأكد اŸدير العام Ÿوؤسسسسة «سسبور اإيفنتسش
اأنÎناسسيونال» السسيد عبد اÛيد رزقان
اأمسش با÷زائر ,اأن كل ا’مور باتت جاهزة
’‚اح الطبعة اÿامسسة من ماراطون
ا÷زائر الدو‹ اŸقرر ليوم ا÷معة (1
نوفم ÈاŸقبل) انطÓقا من سساحة الÈيد
اŸركزي (ا÷زائر) .واأوضسح رزقان ‘
الندوة الصسحفية التي نشسطها اأمسش Ãقر
اŸديرية العامة لشسركة « ليند غاز»
با÷زائر ,اأنه يحرصش بالتنسسيق مع جميع
الشسركاء على ضسمان النجاح التام للطبعة
اÿامسسة من اŸارطون التي بداأت تكتسسي
طابعا تقليديا من دورة ا ¤اأخرى خاصسة
وانها تتزامن هذه السسنة مع ا’حتفال
بالذكرى الـ’ 59ند’ع الثورة التحريرية».
ويتضسمن برنامج طبعة هذا العام اربعة
سسباقات « متزامنةﬂ ,تلفة ومتكاملة» ‘
مسسافات  42 . 195كلم و 21كلم و 11كلم و3
كلم ,با’ضسافة ا ¤مسسافة 1كلم التي
سستخصسصش لÓطفال اŸصساب Úبالتثلث

الصسبغي « تريزوميا  »21الذين سسيشساركون
‘ هذا اŸاراطون –ت شسعار « مدرسستي
هي مسستقبلي» من اأجل التحسسيسش ا¤
حاجة هذه الفئة من اÛتمع ا ¤التمدرسش
مثل بقية ا’طفال مثل ما اكده ‡ثل
ا÷معية الوطنية لÓدماج اŸدرسسي
واŸهني للمصساب Úبالتثلث الصسبغي السسيد
عمورة ﬁمود .
وعن هذه اŸشساركة اكد رزقان انه « بالرغم
من ‚اح الطبعات السسابقة من اŸارطون
ا’ اأن خصسوصسية هذه الطبعة تكمن ‘
مشساركة هذه الفئة من ’طفال اŸصسابÚ
Ÿصساب Úبالتثلث الصسبغي (اك Ìمن 200
طفل)ا’مر الذي سسيعطون دون شسك بعدا
انسسانيا لهذا اŸاراطون» .
وسسيعرف سسباق هذه السسنة مشساركة اأكÌ
من 60عداء و عداءة Áثلون  15دولة اأجنبية
حسسب ما اأكده السسيد رزقان مشسÒا ا ¤ان
هذا العدد مرشسح لÓرتفاع مع اقÎاب
موعد اŸنافسسة.

الخميسس  ٢٤أاكتوبر  ٢٠١٣م

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعدإد  :عبد الكريم  .ل

الموافق لـ  ١٩ذو الحجة  ١٤٣٤هـ
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هام جدإ

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

وسسائـ ـ ـ ـ ـل القـ ـ ـ ـ ـ ـرآان الÎبويـ ـ ـ ـ ـة
بقلم الششيخ:إاسشماعيل سشعداوي اŸدية
قال تعا{ :¤وقال الذين كفروا لول نزل
هذا القرآان جملة واحدة كذلك لنثبت به
فؤوادك ورتلناه ترتي( ..}Óالفرقان اآلية
)٣٢
ف- -م- -ن وسض- -ائ- -ل ال- -ق- -رآان الÎب- -وي- -ة-:
أاوًل :ت- -ث- -ب -يت ال -ف -ؤواد وت -رسض -ي -خ اإلÁان.
ث -ان -ي -ا :ت-ع-ل-ي-م الÎت-ي-ل ‘ ق-راءة ال-ق-رآان.
واتبع الصضحابة منهج الرسضول ‘ األخذ
بالقرآان والعمل به حتى قال قائلهم :كنا
‘ عهد رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
ل ‚اوز السضورة من القرآان حتي نحفظها
ونعمل بها فتعلمنا العلم والعمل جميعا.
ف - -آاي - -ات ال - -ق - -رآان اسض - -ت - -خ - -دمت بسض- -رد
اÙسضوسس اŸسضلم به وإاثبات قدرة الله
عز وجل أاو ما يث ‘ Òالنفسس النفعالت
ال-رب-ان-ي-ة :ك-اÿضض-وع والشض-ك-ر وﬁب-ة الله
واÿشضوع له وتأاتي العبادات تطبيقا عمليا
وسض- -ل- -وك- -ي- -ا ل- -ت- -لك األخÓ- -ق ال- -رب -ان -ي -ة.
إان من يÎبى على تلك األخÓق الربانية
يصض -ب -ح أاك Ìاسض -ت -ج -اب -ة إلي -ق-اظ الضض-مÒ
و–ريك ال -وج -دان ف -إاذا م -ا اج -ت -م -ع م -ع
العاطفة هذا السضلوك اŸثا‹ تولدت عنه
طاقة “أ Óاإلنسضانية سضعادة ..وأاما عن
السضنة فكانت ذلك اŸنهج الÎبوي الذي
وضضح ما جاء ‘ القرآان الكر Ëثم قامت

باسضتنباط األسضلوب الÎبوي الذي عاشضه
الرسضول وصضحابته ‘ كيفية التعامل مع
األولد وغ - -رسس اإلÁان ‘ ن - -ف - -وسض- -ه- -م.
وك-ذلك م-راع-اة ال-ف-روق ال-ف-ردي-ة ب-ي-ن-هم.
وأايضض -ا اŸواهب والسض -ت -ع -داد وال-ط-ب-ائ-ع
ومراعاة ا÷انب األنثوي ‘ اŸرأاة و‘
ال -رج -ل رج -ول-ت-ه و‘ ال-ك-ه-ل ك-ه-ول-ت-ه و‘
الطفل طفولته فجاءت الÎبية اإلسضÓمية
ت -ه -ي -ئ ال -ع -ق -ل اإلنسض -ا Êوتصض -وغ أاف -ك-اره
وت -وضض -ح عÓ-ق-ت-ه ب-ه-ذه ال-دن-ي-ا ..ث-م ج-اء
ا÷انب ال -تشض-ري-ع-ي ل-ي-ق-دم ل-ن-ا الضض-واب-ط
ال -ت -ي ن -ق -ي-م ع-ل-ي-ه-ا سض-ل-وك-ن-ا ون-ن-ظ-م ب-ه-ا
عÓقاتنا التي تبني على األمل والتفاؤول
وا÷د والوعي.
إان اإلسضÓم نظر لإÓنسضان علي أانه ﬂلوق
مكرم إاذ رزقه الله قدرة Œعله يسضيطر
على ما حوله من الكائنات التي سضخرها
الله له .ومتعة من أان يذل نفسضه لشضيء
منها .ول يكون عبدا لشضهواته ورغباته بل
هيأا له األخذ بأاسضباب التحكم ‘ الهوي
والرغبات ف Óيكون أاسضÒا أاو عبدا لها.
واإلسض Ó-م ج -ع -ل اإلنسض -ان ‡ي -زا ﬂت -ارا
فجعل الله سضبحانه لإÓنسضان قدرة على
ال -ت -م -ي -ي -ز ب Úا Òÿوالشض-ر« .ون-فسس وم-ا
سضواها فأالهما فجورها وتقواها .قد أافلح
م - -ن زك- -اه- -ا .وق- -د خ- -اب م- -ن دسض- -اه- -ا»
«الشض- - - -مسس» ..اإلسضÓ- - - -م وهب اإلنسض - - -ان
القدرة على التعلم واŸعرفة وزوده بكل

ادوات هذه اŸعرفة علم اإلنسضان ما ⁄
يعلم «العلق».
اإلسضÓم  ⁄يكتف بتكر Ëاإلنسضان و“يزه عن
كل ما خلق .بل حمله مقابل ذلك مسضئولية
عظيمة .وكلفه بتكاليف كثÒة .ورتب عليها
ا÷زاء األوف - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ى.
وقد جعل لإÓنسضان حرية الختيار ألنه اعطاه
القدرة علي التميز ب Úما يصضلح له وب Úما
يضضره «فمن يعمل مثقال ذرة خÒا يره ومن
يعمل مثقال ذرة شضرا يره» «الزلزلة».

قال رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم
ـ« :مثل اŸؤومن الذي يقرأا القرآان مثل
األترجة :ريحها طيب وطعمها طيب،
وم -ث -ل اŸؤوم -ن ال -ذي ل ي-ق-رأا ال-ق-رآان
ك -م -ث -ل ال -ت-م-رة :ل ري-ح ل-ه-ا وط-ع-م-ه-ا
طيب ،ومثل اŸنافق الذي يقرأا القرآان
كمثل الريحانة :ريحها طيب وطعمها
م- -ر ،وم- -ث- -ل اŸن -اف -ق ال -ذي ل ي -ق -رأا
القرآان كمثل ا◊نظلة :طعمها مر ول
ري- - - - - - - - - - - - - - -ح ل- - - - - - - - - - - - - - -ه - - - - - - - - - - - - - -ا».
وقال ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ« :اقرؤووا
القرآان فإانه يأاتي يوم القيامة شضفيعاً
ألصض -ح -اب -ه» ،وق-ال ـ صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسضلم ـ« :يؤوتى بالقرآان وأاهله الذين
كانوا يعملون به ‘ الدنيا تقدمه سضورة
ال- -ب- -ق- -رة وآال ع- -م- -ران –اج- -ان ع- -ن
صض-اح-ب-ه-م-ا» ،وق-ال ـ صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-يه
وسض -ل -م ـ« :خÒك -م م -ن ت -ع -ل -م ال -ق -رآان
وعلمه» وقال عبد الله ابن مسضعود:
«ينبغي لقارئ القرآان أان ُيعرف بليله إاذ
ال -ن -اسس ن -ائ -م -ون ،وب -ن-ه-اره إاذ ال-ن-اسس
يفطرون ،وبورعه إاذ الناسس يخّلطون،
وبحزنه إاذ الناسس يفرحون .ول ينبغي
◊امل القرآان أان يلهو مع من يلهو ،أاو
يسضهو مع من يسضهو؛ فإانه حامل لكÓم
الله تعا.»¤

حكمة

ل ي- -غ -ل -بك الشض -ي -ط -ان ع -ل -ى دي -نك
ب-ال-ت-م-اسس ال-ع-ذر ل-ك-ل خ-طيئة وإايجاد
ال-ف-ت-وى ل-ك-ل م-عصض-ي-ة ..ف-ا◊Óل بu-ين
وا◊رام بuين ومن اتقى الشضبهات فقد
اسضتÈأا لدينه وعرضضه.

دعاء

ال s-ل -ه s-م اْغِ-ف-ر ‹ َخِ-ط-يَ -ئ-ت-ي وجْ-ه-ل-ي ،
ت َأاعلَم بِهِ
وإاِسْضَرا‘ ‘ َأاْمري ،وما َأاْن َ
مِ u -ن -ي ،الs-ل-هs-م اغِ-فْ-ر ‹ ِجu-دي َوَهْ-ز‹،
َوَخ َ-ط-ئ-ي َوعْ-مِ-ديَ ،وكt-ل ذلَِ -ك ِعْ-نِ-دي،
ت،
ت َوَما َأاsخْر ُ
اللُsهsم اْغِفْر ‹ َما َقsدْم ُ
َ
ت َأاْعلُمَ
تَ ،وَما أاْن َ
َوما َأاسْضرْر ُ
ت َوَما َأاْعلَْن ُ
َ
َŸؤوuخُر،
بِهِ مِuنيَ ،أاْنت اَŸقuدُمَ ،وأاْن َ
تا ُ
يءٍ َقدِيٌر.
َوَأاْن َ
ت َعلى كuل شَض ْ

وج -ع -ل سض -م -ع -ه وبصض -ره وف -ؤواده وج -م -ي -ع
ج -وارح -ه ه -و مسض -ؤوول ع -ن -ه -ا مسض -ؤوول -ي -ة
مباشضرة{ ..ول تقف ما ليسس لك به علم
إان السضمع والبصضر والفؤواد كل أاولئك كان
عنه مسضؤوول}« ،اإلسضراء» ..وأاما الهدف
السض -م -ي وال -غ -اي-ة اŸأام-ول-ة م-ن اإلنسض-ان
ال -ذي خ -ل -ق -ه ال -ل -ه وأاوج -ده ه -و ت-وح-ي-ده
وإاخ Ó-صس ال -ع -ب -ادة ل -ه سض -ب -ح -ان -ه وح-ده.
{وما خلقت ا÷ن واإلنسس إال ليعبدون}،
«الذاريات».

إا ¤نـ ـ ـ ـ ـور اإلسس ـ ـ ـ ـÓم
ج -اء اإلسض Ó-م ل -ي -ب -دد ظÓ-م ا÷اه-ل-ي-ة،
فاإلسضÓم رسضالة عاŸية لكل البشضر ،وهو
دين كل الرسضل الذين أاسضلموا قلوبهم لله
عز وجل وحده ب Óشضريك ،وعندما جاء
الرسضول اÿا” ﬁمد ـ صضلى الله عليه

وسضلم ـ وقف اإلسضÓم ‘ وجه جاهلية
ضضخمة ليمارسس عملية التغي Òالصضعبة
‘ األنفسس والبيئة ،وكان التغي Òالذي
يريده اإلسضÓم كبÒا ً ،وسضرعان ما قاد
اإلسض Ó-م ال -بشض-ري-ة م-ن ج-دي-د وان-ه-ارت
ه-ذه ا÷اه-ل-ي-ة الضض-خ-م-ة .وسض-رع-ان م-ا
تسضلم اإلسضÓم قيادة البشضرية ،يقودها
بشضريعة الله –ت كلمة ل إاله إال الله،
ورغ - -م شض - -دة ال - -ع - -داوات وضض - -خ - -ام - -ة

القصسصص القرآاÊ

الضض -رب-ات ع-ل-ى م-ر ال-ت-اري-خ ،وال-ت-ك-الب
والتآامر على هذه األمة ودينها ،إال أانه
دائماً يرد الغزاة خائب ،Úويبعث الله Ÿن
ي -ج-دد ل-ه-ذه األم-ة أام-ر دي-ن-ه-ا ،ولسض-وف
يبقى اإلسضÓم قادرا ً على قيادة التغيÒ
‘ ك -ل زم -ان وم -ك -ان ،م -ن أاج -ل سض-ي-ادة
العا ⁄من جديد.

الدكتور مولود قاسشم نايت بلقاسشم

ﬁم -د،آإدم،إإب -رإه -ي-م،إإسس-م-اع-ي-ل،إإل-ي-اسص،إإدريسص،
أإي -وب ،ع -يسس -ى ،م -وسس -ى ،ن -وح ،ل -وط ،ي-وسس-ف ،ي-ع-ق-وب،
أإشسار إلقرآإن إلكرËإإ ¤قصسصص إألنبياء عليهم إلسسÓم يوشسع ،هود ،يونسص ،صسالح ،شسعيب ،دإود ،يحيى ،زكريا،
وأإق-وإم-ه-م ب-ه-دف إل-عÈة وإلع-ت-ب-ار ،وق-د ذك-ر إل-ك-ت-اب ذو إل-ك-ف-ل ،سس-ل-ي-م-ان ،ه-ارون،إإسس-م-اع-ي-ل ،ع-ليهم جميعًا
إلصسÓة وإلسسÓم.
إلعزيزأإسسماء ( )25نبيًا مع قصسصسهم وهم:

وقفةإإÁانية
ق -ال رج -ل ل -ع -م -رو ب -ن ال -ع -اصس :وال-ل-ه ل
أاف- -رغ- -ن لك! ق- -ال ع- -م- -رو :إاذن ت- -ق -ع ‘
الشضغل!
وهذا هو ا◊ق ،فإان الذي يتفرغ لينال من
الناسس ،ويشضتم الناسس ،ويكيد للناسس ،هذا
ل ي -ك -ون ف -ارغ ً-ا أاب -دا ً! وإا‰ا يشض-غ-ل-ه ال-ل-ه

هل يجوز اسضتخدام حبوب منع ا◊مل؟
اإذا كانت هناك ظروف عائلية أاو صضحية
ل -ل -م -رأاة وتضض-رره-ا ب-ا◊م-ل أاو خ-ط-ورت-ه
على حياتها عند الولدة أاو أانها –مل
قبل فطام طفلها األول فيحصضل بذلك
ضضرر عليها أاو على طفلها ونحو ذلك..
ففي مثل هذه ا◊الت يجوز اسضتعمال
ا◊بوب عند ا◊اجة إا ¤اسضتعمالها ،وهو
شضبيه بالعزل الذي كان يفعله الصضحابة
رضضي الله عنهم أاو أاسضهل منه ،وقد سضئل
رسضول الله ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ عن
العزل وأان اليهود كانت –دث أان العزل
هو اŸوءودة الصضغرى فقال« :كذبت يهود
لو أاراد الله أان يخلقه ما اسضتطعت أان
تصضرفه» (أاخرجه أاحمد وأابو داود) .و‘
حديث جابر« :كنا نعزل والقرآان ينزل
على عهد رسضول الله ـ صضلى الله عليه
وسضلم ـ»( ،متفق عليه) .وروى القاضضي أابو
يعلى وغÒه بإاسضناده عن عبيد بن رفاعة،
عن أابيه قال :جلسس إا ¤عمر رضضي الله
ع -ن -ه ع -ل -ي وال -زب Òوسض -ع -د ‘ ن -ف -ر م-ن
الصض -ح -اب -ة ف-ت-ذاك-روا ال-ع-زل ،ف-ق-ال-وا :ل
بأاسس به .فقال رجل :إانهم يزعمون أانها
اŸوءودة الصضغرى .فقال علي :ل تكون
موءودة حتى “ر على التارات السضبع:
فتكون سضÓلة من ط Úثم تكون نطفة ،ثم
تكون علقة ،ثم تكون مضضغة ،ثم تكون
عظاًما ،ثم تكون ◊ًما ،ثم تكون خلًقا
آاخ -ر .ف -ق -ال ع -م -ر :صض -دقت أاط -ال ال -ل-ه
بقاءك .وذكر الفقهاء جواز شضرب الدواء
إللقاء النطفة إاذا كان ‘ مدة األربع.Ú
وأاما إان كان اŸراد باسضتعمال ا◊بوب
ق-ط-ع ا◊م-ل ب-ال-ك-ل-ي-ة ل-ك-راه-ة ال-نسض-ل أاو
خوفاً من زيادة النفقات عليه إاذا كÌ
أاولده ونحو ذلك ،فهذا ل يحل ول يجوز،
ألنه سضوء ظن برب العا ،ÚŸوﬂالف
لهدي سضيد اŸرسضل.Ú

الششيخأاحمد حما Êرحمه الله

إانهـ ـ ـ ـ ـاء اÿصس ـ ـ ـام والسسع ـ ـ ـيإا ¤الصسلـ ـ ـح

بالناسس! وهذا يضضيع عمره ‘ الÎهات
والتفاهات وما ل ينفع!
وقول عمرو بن العاصس ـ رضضي الله عنه
وأارضضاه ـ هو الصضواب ،وهو ا◊كمة (َوَمْن
ُي -ؤوَْت الْ ِ-ح ْ -ك َ-مَ -ة َفَ -قْ-د أاوُ ِتَ-ي َخْ-ي-را ً َكِ-ثÒ-ا ً)،
(البقرة اآلية  )٢٦٩ويروي أاهل ا◊ديث أان

سسلوكياتإإÁانية

عامر الشضعبي ،وهو من علماء التابعÚ
اŸشض -ه -وري -ن ق -ام أام-ام-ه رج-ل وق-ال ل-ه :
كذبت يا عامر!
ً
فقال عامر :إان كنت صضادقا فغفر الله ‹ ،
وإان كنت كاذباً فغفر الله لك!!
فماذا قال الرجل بعدها يا ترى؟!

مـ ـ ـ ـ ـا واج ـ ـ ـ ـ ـب اŸسسلـ ـ ـ ـ ـم Œـ ـ ـ ـاهأارحام ـ ـ ـ ـ ـه؟

أاخرج الشضيخان عن أابي هريرة رضضي
الله عنه قال :قال رسضول الله ـ صضلى
الله عليه وسضلم ـ« :إان الله تعا ¤خلق
اÿلق حتى إاذا فرغ منهم قامت الرحم
ف -ق -الت :ه -ذا م -ق -ام ال -ع -ائ -ذ بك م -ن
القطيعة ،قال :أامsا ترضَضْين أا Êأاصضل
من وصضلك ،وأاقطع من قطعك؟ قالت:
بلى ،قال :فذلك لك» . .ثم قال أابو
هريرة فاقرءوا إان شضئتم «فهل عسضيتم
إان ت - -ول - -ي- -ت- -م أان ت- -فسض- -دوا ‘ األرضس
وتقطعوا أارحامكم».
فهذا ا◊ديث يدل على مكانة صضل
ال - -رح - -م ‘ اإلسض Ó- -م ،واألرح- -ام ه- -م
أاق -ارب اإلنسض -ان ،وا Òÿال-ذي ي-ف-ع-ل-ه
اإلنسض-ان اب-ت-غ-اء م-رضض-اة ال-ل-ه وت-وسض-عة

١٦٢٤١
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اسستخدام حبوب منع ا◊مل
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العدد

على اŸسضلم Úينبغي أان يوجه أاول إا¤
األه - -ل ،ون - -خصس ب - -األه - -ل ه- -ن- -ا أاول
الزوجة؛ فهي الصضاحب با÷نب وهي
السضكن ،قال تعاَ{ : ¤ومِْن آاَياِتهِ َأاْن
َخَلَق َلُكم uمْن َأاْنُفسِضُكْم َأاْزَواجًا uلَت ْسضُكُنوا
حَمًة إاِsن ِفي
إاَِلْيَها َو َ
جَعَل َبْيَنُكم مَsوsدًة َوَر ْ
ك َآلَياٍت لَuقْوٍم َيَتَفsكُرونَ}.
َذلِ َ
وواجب الزوج نحو زوجته قد ل يعرفه
كث Òمن الناسس ‘ عصضرنا ا◊اضضر؛
فالبعضس يظن أان واجبه نحو زوجته
يتلخصس ‘ النفقة والسضكن أاو توفÒ
السض- -ك- -ن ،ول- -ك -ن واجب ال -رج -ل ن -ح -و
زوج -ت -ه ي -ت -ع-دى ذلك إا ¤أام-ور ك-ثÒة،
منها إاظهار مشضاعره ومنها  :التلطف
واŸؤوالفة ،والصض Èوالحتمال ،والغÒة

عليها ورعاية شضئونها ومصضا◊ها ،إا¤
غ Òذلك.
ويأاتي بعد ذلك واجب اإلنسضان نحو
أاب -ن -ائ -ه؛ وه -و أام -ر ف -ط -ري ع -ن -د ك -ل
إانسضان ،أان يهتم برعاية مصضالح أاولده
وقضضاء حوائجهم.
وكذا واجب اإلنسضان نحو الوالدين ،ألن
ال- -ن- -ج -اة ‘ ط - -ا ع - -ت -ه -م -ا  ،و ن -ق ص ض -د
ب -ا ل -ن -ج -ا ة ه -ن -ا ا ل -ن -ج -ا ة م -ن ا ل -ن -ا ر ؛
ف - -ا ÷ ن - -ة – ت ا أ ق - -د ا م ا ل أ م - -ه - -ا ت ،
و ح -ي -ن -م -ا س ض -ئ -ل ا ل -ن -ب -ي ـ ص ض -ل -ى ا ل -ل -ه
عليه وسضلم ـ« :اأي العمل اأفضضل؟
قال :الصضÓة لوقتها .قيل ثم سضئل
ثم اأي؟ ،قال :بر الوالدين ،قيل ثم
اأي؟ قال :ا÷هاد ‘ سضبيل الله».

سض - -كت !! ألن م- -ن اسض- -ت- -ط- -اع أان ي- -ن- -ه- -ي
اÿصضام ،وأان يجعل للصضلح موضضعاً ،وأال
يسضتعدي الناسس خاصضة أاهل الفضضل وأاهل
اŸن -زل -ة وأاه -ل الصض -دارة واŸك -ان -ة ،ك -ان
ﬁسضناً على نفسضه وعلى اإلسضÓم وعلى
الناسس.

من الهدي النبوي
عن عبد الله بن عباسس رضضي الله عنهما قال النبي ـ
Ò
صضلى الله عليه وسضلم ـ« :نعمتان مغبوٌن فيهما كث ٌ
من الناسس الصضح ُة والفراغ».
دل ا◊ديث على أان نعم الله تعا ¤على اإلنسضان
ك- - -ثÒة ،ذك- - -ر م- - -ن- - -ه- - -ا ه- - -ن- - -ا ن- - -ع- - -م- - -ت ،Úه - -م - -ا
الصض - -ح - -ة وال - -ع - -اف - -ي - -ة وأايضض - -ا ال - -وقت وال - -ف - -راغ.
الصضحة والفراغ يسضتع Úبهما اŸسضلم على كÌة العمل
الصضالح وإاجادته ،فيزيد أاجره وتك Ìحسضناته ،واŸسضلم العاقل
هو الذي يسضتغل نعم الله تعا ¤أايًا كانت بطاعة الله تعا.¤

مقتطفات

كل مؤولف تقرأا له ،تÎك ‘ تفكÒك آاثارا ً وأاخاديد،
ف Óتقرأا إال Ÿن تعرفه بعمق التفك Òوصضدق التعبÒ
وحرارة القلم واسضتقامة الضضم.Ò
الكرام يتعاملون بالثقة ويتواصضلون بحسضن الظن
ويتوادون باإلغضضاء عن الهفوات.
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التواضضع رفع شضأانهم

لنحاف ـ ـ ـ ـظ عل ـ ـ ـى نظافتن ـ ـ ـا

نعلم جميعا اأن اأفضسل رادع للجراثيم
ه-و غسس-ل ال-ي-دي-ن ب-ان-ت-ظ-ام ،ف-ل-ن-ت-عّ-ل -م
غسسل اليدين بعد اللعب ‘ اÿارج،
وب -ع-د اسس-ت-ع-م-ال ا◊م-ام ،وق-ب-ل الأك-ل
وب -ع -ده ،ك -م -ا ع-ل-ي-ن-ا غسس-ل اأي-دي-ن-ا اإذا
سس -ع -ل -ن -ا اأو ع -طسس -ن-ا وب-ع-د ال-ل-عب م-ع
ا◊يوانات الأليفة .ولكن دون اإهدار
للماء ول ننسض اإغÓق ا◊نفية اأو تركها
مفتوحة فÎة طويلة فاŸاء نعمة من
ن-ع-م ال-ل-ه وع-ل-ي-ن-ا اأن ُن -حسس-ن ال-تصسّر ف
فيها.
ول -ل -حصس-ول ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة ك-ام-ل-ة ي-جب
فرك اليدين باŸاء والصسابون مدة 20

ثانية لأن ذلك يقتل ا÷راثيم وÁنع
انتقال العدوى.
وت -ع -ت Èط -ري-ق-ة غسس-ل اأي-دى الأط-ف-ال
اأهّم من نوع الصسابون اŸسستخدم.
الصس- -اب- -ون اŸضس- -اد ل -ل -ب -ك -تÒي -ا ال -ذى
يسس -ت -خ -دم -ه ب -عضض ال -ن -اسض ق -د ي-ك-ون
مفيدا اإّل اأنه اإذا اسستخدم اأك Ìمن
ال  Óّ-زم ق -د ي -ق -ل -ل م-ن م-ن-اع-ة ال-ط-ف-ل
وي-ج-ع-ل-ه ي-ت-ع-رضض لÓإصسابة بالأمراضض
بسسهولة اأك.Ì
ك -م -ا ع -ل-ي-ن-ا اأن ن-ح-اف-ظ ع-ل-ى ن-ظ-اف-ة
اأظ -اف -ر ال -ي -دي -ن وال -ق-دم ..Úوال-وقت
اŸن- -اسسب ل- -قّصض الأظ- -اف- -ر ه- -و ب- -ع -د

مخترعون تحت الضضوء

سسُنسسلّط ال َضسوء اليوَم على عالِمٍ
‘ «الكيمياء واألحياء الدقيقة»؛
أاُشس -تُِ-هَ-ر ب-ت-ج-اِرب-ه ال-ت-يأاث-ب-تتأاّن
«الكائنات الدقيقة» هي اŸسسؤوولة
عن األمراضض واللقاحات ،وبصسفة
خاصّسة اللقاح ضسّد داء الَكَل ِ
ب،وهو
جَد عملية «الَبسسَترة»؛
أاول َمن أاو َ
و»ال -بسسÎة» ه -ي ع -م -لّ-ي-ة تسس-خÚ
ا◊ليب لقتل ا÷راثيم ،ثّم تÈيده
وحفظه.
ه - -ل ع - -رف - -ت - -م- -وه؟إاّن- -ه «ل- -ويسض
باسستور»؛ فهُلّموا بنا لنتعّرف أاكÌ
على عالِِمَنا الَفuذ.
الِبطأقة الشسخصسية:
السس - -م :ل - -ويسض ب - -اسس- -ت- -ور Louis
Pasteur
تاريخ الولدة ومكانها/ 12 / 27 :
 1822دول  Doleبفرنسسا.
تاريخ الوفاة ومكانها/ 09 / 28 :
 Marnes 1895مارن بفرنسسا.
نشسأأته:
ولد «باسستور» ألٍب يعمُل دّباًغا؛ فأاراد األب لبنه أان يكون مُثقًفا،
فأاوفده إا« ¤باريسض» العاصسمة ِلُيكِمَل دراسسته اإلعدادّية ،وِمن َثّم
لُيتاِبَع –صسيَله العلمي،ال ان اŸرضضأاقعد «باسستور» ردحا من الزمن
عن ُمتابعة دراسسته ،فأاكمل مسسÒته العلمّية بعد تعافيه من مرضسه.
فقد ُعِرف «باسستور» بوَلِعه الشسديد Ãاّدة «الكيمياء» ،وتفّوقه فيها.
عبقرّيته:
كان «باسستور» ‘ مراحل دراسسته األو ¤طاِلًبا ذا ُمسستوى مُتوسسط بÚ
ُزمÓئه؛إالأاّنه كان شسديد اŸيل للرسسم ،ثّم بدأات تظهر مÓمح نبوغه
وعبقرّيته.
فلنتابع مًعا مراحل –صسيله العلمي والثقا‘:
  1840حصسل على شسهادة البكالوريا ‘ اختصساصض اآلداب .ثّم تسسنّىله ا◊ُصسول على البكالوريا ‘ اختصساصض العلوم.
Ÿعّلم Úالعليا» « E.N.Sحمضض «الطرط‘ »Ò
 1843درسض ‘ دار ا ُ
Ÿسسَتقطب.
الضسوء ا ُ
 1846حصسل على شسهادة «األسستاذية» ‘ «العلوم الفيزيائّية».
 1847حصسل على شسهادة الدكتوراه ‘ الفيزياء بعنوان «السستقطاب
الَدورا ‘ Êالسسوائل».
جـَزاته وأاعمال ـه:
أاهم مُنـ َ
ُ 1849عّينأاسستاًذا ‘ كلية «سستاسسبورغ».
ُ 1854عuينأاسستاًذا لكلية العلوم ا÷ديدة ‘ مدينة «ليل» ،ومن ثّم عميًدا بها.
 1860حصسل «باسستور» على جائزة «الفيزيولوجيا التجريبّية» تقديًرا
ألبحاثه اÿاصسة بالختمار.

السستحمام لأنها تكون طرية ،ويجب
الكشسف على طول اأظافرنا لكي تصسبح
ع -ادة ت Ó-زم -ن -ا .ف -الأظ -اف -ر ال-ط-وي-ل-ة
ﬂزن ل -ل -م-ي-ك-روب-ات وا÷راث-ي-م وه-ي
ت -ن -م -و كّ-ل ي-وم Ãع-دل  0 . 1م-ل-يم ،Îو
يجب اأن يسساعدنا من هم اأك Èمنا سسّنا
‘ ق ّصض اأظافرنا
يعت Èشسعر الإنسسان جزءا مهماّ جدا
من الأجزاء الظاهرة والعناية بالشسعر
مهمة لل ّصسحة كما هي مهمة للزينة،
فالشسعر السسليم يعبّر عن صسحّة جيدة
عموما وللعناية بالشسعر يجب اسستعمال
الشس- -ام- -ب -و اŸن -اسسب ل -ن -ا واÿا‹ م -ن
الكيماويات الضساّرة بالشّسعر اأو بالع.Ú
يجب “شسيط الشّسعر يومّيا وتهذيب
اأطرافه حتى ينمو ّ‰وا صسحيحا ،وتعّد
ن -ظ -اف-ة الّشس -ع-ر م-ن اأهّ-م ال-ع-ن-اصس-ر ‘
العناية به ،بينما تعّد الأمÓح الناŒة
عن العرق والغبار وتلّوث البيئة عوامل
تضسّ- -ر ب -الشس -ع -ر وت -ع -م -ل ع -ل -ى ظ -ه -ور
القشسرة ‘ الراأسض ،وباختÓط العوامل
اŸضسّرة بالشّسعر مع الّدهون الطبيعية
التي تغلف الشسعر وفروته يصسبح من
ال ّصس -عب ال -ت -خ ّ-ل -صض م-ن-ه-ا ب-اŸاء ‡ّ ،ا
ي -ت -ط -لب ضس -رورة اسس -ت -خ -دام شس -ام -ب -و
منظّف لتحليل الدهون الطبيعية اإ¤
جزيئات صسغÒة يسسهل غسسلها باŸاء؛
وبالتا‹ نضسمن نظافة الشسعر دون اأيّ
اأضسرار قد تلحق به .
علينا العناية بـنظافة الفم والأسسنان

ع-ل-ى حّ-د سس-واء ،ل-ه-ذا ع-ل-ي-ن-ا ت-ن-ظ-يف
اأسس -ن -ان -ن -ا ب-ف-رشس-اة الأسس-ن-ان ج-ي-دا ‘
الصس-ب-اح ،وب-ع-د ت-ن-اول وج-ب-ات ال-ط-عام
،وقبل النوم لنحافظ على نظافة فمنا
حة اأسسناننا .
وصس ّ
ل ت -ق -تصس -ر ال -ن -ظ -اف -ة ع-ل-ى ن-ظ-اف-ت-ن-ا
ا÷سس -دي -ة ب -ل ت -ت -ع ّ-د اه -ا اإ ¤ن -ظ -اف -ة
اŸك - -ان ال - -ذي ن- -ق- -ي- -م ف- -ي- -ه كÎت- -يب
غرفتنا،لن من مسساوئ عدم النظام؛ و
ع- -دم اإع- -ادة الأشس- -ي- -اء اإ ¤اأم- -اك- -ن- -ه -ا
اÿاصّس - -ة ب - -ه - -ا ،ضس - -ي- -اع ال- -ك- -ث Òم- -ن
اأغراضسنا.
و ي- - -جب ت- - -خصس - -يصض م - -ك - -ان واضس - -ح
ل- -ل- -مÓ- -بسض ال -ت -ي –ت -اج اإ ¤ال -غسس -ل،
وعلينا وضسع ما اّتسسخ فيه ،واإل فسسوف
ن -رت -دي اÓŸبسض م ّ-ت -سس -خ -ة ‘ ال -ي -وم
التا‹ ،خاصّسة منها الزي اŸدرسسي.
ول -ن -ع -ل -م ج-ي-دا اأّن ال-ت-ن-ظ-ي-م والÎت-يب
يجعÓن ا◊ياة اأسسهل ،كما اأّن رائحة
ال-غ-رف-ة سس-تصس-ب-ح اأفضس-ل وصس-حية اأكÌ
ك - -م - -ا ت - -ب - -دو اأك Ìرح- -اب- -ة واأن- -اق- -ة و
تسساعدنا على الÎكيز ‘ اأداء واجباتنا
اŸدرسسية.
وعلينا اأن نعرف جيدا اأنه بقدر ما
ي- -ح- -رصض الشس- -خصض ع- -ل- -ى ن- -ظ- -اف- -ت -ه
الشس -خصس ّ-ي -ة يصس -ون ب-دن-ه م-ن ﬂت-ل-ف
العلل والأمراضض التي تنجم عن عدم
ال-ن-ظ-اف-ة ،ل-ه-ذا ع-ل-ي-ن-ا الأخذ باأسسباب
ن-ظ-اف-ة اأجسس-ام-ن-ا ومÓ-بسس-ن-ا وغ-ذائنا
وجعل ذلك عادة راسسخة ‘ حياتنا .

اضضحكـ ـوا معنـ ـا:
مدرسس سسأأل طألب :اذكر ‹ حيوان من الزواحف
قأل الطألبأاختي الصسغÒة
سسأل معلم تÓميذه :مأ معنى سسبيل؟ قألوا له طريق وقأل مأ
معنأ سسلسسبيل؟ قألوا طرطريق
سس -أأل م-ع-ل-م ال-ط-ألب :م-أ ال-ف-رق ب ÚالÓ-م الشس-مسس-ي-ة والÓ-م
ال -ق -م -ري-ة؟ ف-ق-أل ال-ط-ألب الÓ-م الشس-مسس-ي-ة ت-ل-ف-ظ ‘ ال-ن-ه-أر
والÓم القمرية تلفظ ‘ الليل.
سسأأل اŸعلم التلميذ :اذكر ‹ حيوانأاليف؟ فلم يعرف فأأراد
اŸع- -ل -مأان يسس -أع -ده ف -ق -أل:أاي ح -ي -وان ي -وق -ظك م -ن ال -ن -وم
صسبأحأ؟فأأجأب على الفور:أابي يأأاسستأذ!

آاداب وأاحكام يوم الجمعة
ل -ي -وم ا÷م-ع-ة ق-دسس-ي-ة وم-ك-ان-ة ك-بÒة ‘ ق-ل-وب
اŸسسلم ،Úلقوله تعا( ¤يا أاّيها الذين آامنوا إاذا
ي للصسÓة من يوِم ا÷معة فاسْسَعوا إاِ ¤ذكر
نوِد َ
َ
 Òلكم إان كنتم تعلمون)
الله وذُروا البيع ذلكم خ ٌ
Ò
وكما ورد ‘ ا◊ديث النبوي الشسريف« :خ ُ
أاّيامكم يوم ا÷معة» كما رويَ عنه _صسّلى الله
عليه وسسّلم_ «خ Òيومٍ طلعت عليه الشسمسض يوم
ا÷معة».
فللجمعة آاداب وأاحكام وأادعية على كلّ مسسلم
اغ-ت-ن-امأاج-ره-ا ،دع-ون-ا ن-ت-عّ-رف ع-ل-ي-ه-ا ‘ هذا
اليوم.
ماذا ُيقَرأا ‘ صسÓة فجر ا÷معة؟
كان  -صسلّى الله عليه وسسلّم  -يقرأا ‘ فجر
ا÷معة سسورة السسجدة ‘ الركعة األو ،¤وسسورة
اإلنسسان ‘ الركعة الثانيّة.
قراءة سسورة الكهف ،لقوله  -صسّلى الله عليه
وسسلّمَ ( -من قرأا سسورة الكهف يوم ا÷معةأاضساء
له من النور ما ب Úا÷ُمَعَتْين)
آاداب يجب مراعاتها يوم ا÷معة
 الغتسسال التطّيب واللباسض ا◊سسن واÿروجبسسكينة ،لقوله  -صسلى الله عليه وسسلّمَ (-من

 Òبفرنسسا ُعرف بـ»دودة
نزل داٌء خط ٌ
ال -ق -ز»؛ ف -غ ّ-يَ-ب اŸوُت -م-ن جّ-رائ-ه-أاحَ-د
أابناء «باسستور» .وما إاْن جّفت دمعته حتّى
اختطف اŸوت ابنه الثا ...Êوح Úكشّسر
اŸوت ع -نأان -ي-اب-ه ل-ي-خِ-طَ-ف اب-ن-ه ال-ث-الث،
همسض صسديق حميم له ‘ أاُذِنه قائ..« Ó
أاّما أان تُتابع عمَلك ‘ مثل هذه الظروف
جرأاة» فأاجاَبه
القاسسية ف ُ
جرأاٌة ما بعدها ُ
«ب -اسس -ت -ور»« :أاج-ه-ل ي-ا صس-اح-ب-ي م-اي-ت-ع-ل-ق
بجرأاتي كل ا÷هل ،ولكن أاعلم ما يتعلق
بواجبي كsل العلم».
كان موت أابناء «باسستور» حافزا له للعمل
ل -ي -ل ن -ه -ار لك -تشس -افأادوي -ة ل-ت-لك اآلف-ات
القاتلة .وبعد عمٍل ُمضسٍن Ÿدة  18سساعٍة
يومvيا وŒارَب متواصسلة؛أاعلن «باسستور»أانّ
م - -رَضض «دودة ال- -ق- -ز» م- -وروٌث ع- -ن ب- -يضٍض
جار
موبوء .فنادى بإابادة البيضض ،وحاول ُت ّ
ال-ب-يضض الن-ت-ق-ام م-ن-ه ،فَصسِ-بَ-رع-ل-ي-ه-م حّتى
اقتنعوا بصسحة َمقولته.
رّكز «باسستور»على داء «الكلب»؛ فأادرك أانّ
ÓŸئِم
ا÷هاز العصسبي للحيوان هو اŸقر ا ُ
◊ي- -اة ه- -ذه «اُ÷رث- -وم- -ة» .وب- -ع -د Œارٍب
جزءٍ من
وبحوٍث اهتدى «باسستور» إا ¤نزِع ُ
نخاِع «العمود الفقري» ألرن ٍ
ب قتله «مرضض
الكلب»؛ فحقن بذاك الّنخاع كًِÓبا سسليمًة،
فلم َتُمت .عندها قام «باسستور» بتلقيح تلك
الكÓب بجراثيم اŸرضض النشسيطة والقوية؛
ه -ذا م -ع ال-ع-ل-م ب-أاّن ه-ذه الِ-كÓ-ب ُم-لّ-ق-ح-ة
ُم -سس َ-ب ً-ق -ا .وق -د ج-ازف «ب-اسس-ت-ور» ب-ح-ي-ات-ه
إلجراء هذه التجارب على كٍÓب مريضسةٍ،
ووج- -د ن- -فسس -هأام -ام ن -ت -ي -ج ٍ-ة رائ -ع ٍ-ة...إاذ
اك -تشس -فأاّن ال ِ-ك Ó-ب اُŸل ّ-ق -ح -ة ب -ج-راث-ي-م
ضسعيفًةُ ⁄ ،يصِسبها اŸرضض.
هكذا أاقدم «باسستور» على اسستخدام هذا
العÓج ،عندما اسستغاثت به سسيدٌة ريفيٌّة
فرنسسيّـٌٌة قد ع ّضض ابَنها  -الباِلغ من الُعمر 9
ب مسسعوٌر ‘ أاماِكَن عّدٍة من
سسنوات -كل ٌ
جسس -م -ه .ف -ل -م يÎدد -ع-ن-ده-اŒ ‘ -رب-ة
ال -ل -ق -اح ع -ل -ى جسس -م ال -ط-ف-ل .وك-ان ب-ذلك
ا÷سس َ-د ال -بشسِ-رsي األوَل ال-ذي ُي-حَ-ق-ن ب-ه-ذا
اŸصس -ل ...وع -ادت األم سس -ع -ي -دًة بسس Ó-م ِ-ة
ابنها.

اغتسسل يوم ا÷معة ،وم ّسض من ِطي ٍ
ب إان كان له،
ولبِ َسضأاحسسَن ثيابِه ،ثّم خرج وعليه السسكينة حتّى
يأاتيَ اŸسسجد ،ثّم يركعإان بدا له ،وُ ⁄يؤوِذأاحًدا،
ث ّ-مأانصسَتإاذا خ -رَجإام -ام -ه ح ّ-ت-ى ُي-صس-لّ-ي ك-انت
كّفارة Ÿا بينهما).
 فضسل التبك ‘ Òالذهابإا ¤اŸسسجدي عن الرسسول-صسلى الله عليه وسسلّم (-إاذا
ُروِ َ
ك -ان ي -وم ا÷م -ع-ة وق-فت اÓŸئ-ك-ة ع-ل-ىأاب-واب
Ÿهجّر
اŸسسجد فيكتبون األول فاألول ،فمثلُ ا ُ
إا ¤يوم ا÷معة كمثل الذي يهدي َبَدنه ثّم كالذي
يهدي بقرة ،ثّم كالذي يهدي كبشًسا ،ثّم كالذي
يهدي دجاجًة ،ثّم كالذي يهدي بيضسًة ،فإاذا خرج إا¤أاّن ُتق َضسى الصسÓة ،وعندأابي داود والنسسائي
اإلمامُ وقعد على ا ِ
Ÿن ،Èطووا صُسحَفهم وجلسسوا (فالتمسسوها آاخر سساعٍة من ا÷معة) وهي بعد
يسستمعون الذِكر)
صسÓ- -ة ال- -عصس- -ر ،نسس- -أال ال- -ل -هأان ُي -وف ْ-ق -ن -ا ل -ه -ا
حسسُن ا ِ
ّ
ÿتام ،لقوله -صسلى الله عليه وسسلم »-ما ويسستجيب لنا ولكم.
ُْ
ّ
مِن مسسِلم Áوت يوم ا÷معةأاو ليلة ا÷معة،إال فضس -ل الصس Ó-ة ع -ل -ى ال -ن-ب-ي  -صسّ-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وَقاه الله تعا ¤فتنة الق»È
وسسلّم:-
ّ
سساعة اإلجابة ،قال صسلى الله عليه وسسلم »-إانّ قال -صسلى الله عليه وسسّلم( -إاّنأافضسلأاّيامكم
‘ ا÷معةِ سساعًة ل ُيوافقها عبٌد مسسِلٌم وهو يوم ا÷معة ،فيه ُخِلق آادم ،وفيه ُقِبضض ،وفيه
ِ
قائٌم يصسّلي يسسأالُ الله شسيًئاإالّأاعطاهإاّياه).
ي من الصسÓة
النفخة ،وفيه اِلصسعقة ،فأاكثروا عل s
وقيل السساعة ربّما تكون ما بÚأان يجل َسضإامام
ي) .
فيه ،فإانّ صسÓتكم معروضسٌة عل s

الفجر٠5.٣٧...............:
مواقيت الظهر1٢.٣1...............:
الصصÓة العصصر15.٣٤...............:
المغرب1٧.5٩..............:
العشصـاء1٩.٢1................:
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^ ٢٤أاكتوبر  :1٩٦1اقترح السصيد «بن يوسصف بن خدة»
رئ -يسس ال -ح-ك-وم-ة ال-م-ؤوق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة ال-ج-زائ-ري-ة
ن-ق-ط-ت-ي-ن ه-ام-ت-ي-ن ف-ي ال-م-ف-اوضص-ات :السصتقÓل التام
لوروبيين بالجزائر.
وقضصية السصكان ا أ
^  ٢٤أاك -ت-وب-ر  :1٩5٤إاج-ت-م-اع م-ج-م-وع-ة السص-تة
ال-ت-اري-خ-ي-ي-ن ب :ال-رايسس ح-م-ي-دو ،أاي-ن ت-م ت-حديد
موعد إاندلع الثورة التحريرية.
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البــــروفيسصور محمـــــد قرينيــــــك ينتقــــــــــد:

مركز التدريب 551
التابعة للناحية العسصكرية
اأ’ولى يكرمإاعÓمي المسصيلة

فـ ـ ـوضصوى عارم ـ ـ ـة باسصتعج ـ ـ ـا’ت مصصطفـ ـ ـى باشص ـ ـ ـ ـ ـا
تطوير المنظومة الصصحية يمر برفع اإلنتاج الوطني

وأاكد البروفيسصور قرينيك خÓل
ت -نشص-ي-ط-هأامسس ل-ن-دوة ب-م-ن-ت-دى
ج- - -ري- - -دة «دي.ك- - -ا.ن- - -ي - -وز»أان
الضصغط الكبير الذي تعاني منه
مصص -ل-ح-ة السص-ت-ع-ج-الت صص-عب
على األطباء مهمة التحكم في
األوضص- -اع وال- -ت- -ك- -ف- -ل ب -ج -م -ي -ع
المرضصى تكف Óجيدا بل حسصب
األول- -وي- -ة وخ- -ط- -ورة اإلصص -اب -ة،
مشصيرا إالى أان الكل يعيشس على
أاعصص - -اب- -ه ب- -ه- -ذه ال- -مصص- -ل- -ح- -ة
فاألطباء يتعاملون مع مختلف
ال -ذه-ن-ي-ات وي-ت-ل-ق-ون م-ن ب-عضس
أاه-ال-ي ال-م-رضص-ىأال-ف-اظ-ا سص-ي-ئة
ح- -يث تصص- -ل ه- -ذه ال -تصص -رف -ات
الطائشصة في بعضس األحيان إالى
حد الشصتم ،فيما رفضس التوقف
ع -ن -د سص -ل -وك -ات األط-ب-اء ات-ج-اه
المرضصى والتي عادة ما تتسصبب
في غضصبهم.

ان- -ت- -ه -ز م -رك -ز ال -ت -دريب  551ال-ت-اب-ع ل-ل-ناحية
العسصكرية األولى فرصصة اختتام األيام اإلعÓمية
التي نظمها لمدة ثÓثة أايام بالمسصيلة والهادفة
إالى اطÓع المواطن على حيثيات التكوين في
السصياقة ،لتكريم صصحفيي الولية في اليوم الذي
رسصمه الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة للصصحافة
الوطنية.
وت-م ب-ال-م-ن-اسص-ب-ة ،ت-م ت-ق-دي-م شص-ه-ادات شص-رف-ية
للعديد من الصصحف على غرار جريدة «الشصعب»
تقديرا للمجهودات التي تبذلها في نشصر الحقائق
بكل مصصداقية.
المسصيلة :عامر ناجح
وأاضص- -اف ف- -ي ذات السص- -ي- -اقأان
أاغ -ل -ب-ي-ة األشص-خ-اصس ال-ذي-ن ي-ت-م
اسص -ت -ق -ب -ال -ه -م ب -ال -مصص-ل-ح-ة ه-م
المصصابون بأامراضس مزمنة على
غرار السصكري وارتفاع الضصغط
الدموي والقصصور الكلوي ،حيث
ك - -ان م - -ن ال - -م - -م- -ك- -ن ت- -ف- -ادي
مضص- -اع- -ف- -ات ال -م -رضس ب -فضص -ل
ال -م -ت -اب -ع -ة ال -ط -ب -ي -ة ك -م -ا ي -ت-م
اك - -تشص - -افإاصص - -اب - -ات ع- -دي- -دة
ب - -السص- -رط- -ان وأام- -راضسأاخ- -رى
م - - -زم - - -ن - - -ة ف - - -ي مصص- - -ل- - -ح- - -ة
السصتعجالت بسصبب الÓمبالة
والفتقاد إالى ثقافة التشصخيصس
المبكر .
ودع- - - -ا رئ- - - -يسس مصص- - - -ل- - - -ح - - -ة
السص- -ت- -ع- -ج- -الت ب- -مسص- -تشص -ف -ى
مصص- -ط- -ف -ى ب -اشص -ا ال -ى ضص -رورة
القيام بحمÓت توعوية لفائدة
المواطنين من اجل تحسصيسصهم

ب- -أاه- -م- -ي -ة ال -وق -اي -ة م -ن ب -عضس
األم -راضس ال -ت -ي م -ن ال -م -م -ك -ن
ت - -ف - -ادي - -ه - -ا ف- -ي وقت م- -ب- -ك- -ر
باإلضصافة إالى التحلي باليقظة
الÓ- -زم- -ة ن -ظ -را ل -وج -ود ب -عضس
األوب-ئ-ة ال-م-ع-دي-ة ال-ت-ي سص-ت-ه-دد
ال -ج -زائ -ري -ي -ن ف -ي ال -مسص-ت-ق-ب-ل
بسصبب تغير العالم والمناخ .
وف- -ي سص- -ي -اقآاخ -رأاف -اد رئ -يسس
مصصلحة السصتعجالت أان صصحة
ال- -م- -واط- -ن -ي -ن ل ت -ق -در ب -ث -م -ن
وتسصتحق أان تنفق عليها أاموال
ط- -ائ- -ل- -ةإالأان ع- -دم تشص- -ج- -ي -ع
اإلنتاج المحلي والعتماد على
اسصتيراد األدوية وحتى األعضصاء
ك -ال -ق -رن -ي -ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى مسص-أال-ة
م- -ح- -ي -رة ي -ح -ول دون ت -حسص -ي -ن
المنظومة الصصحية بالرغم من
أان الجزائر ل تفتقد لإÓمكانات
المادية والبشصرية .

إابÓغ مصصالحأامن ولية سصطيف،
ع- -ن ت -واج -د ج -ث -ة شص -خصس م -ن
ج - -نسس ذك - -ر م - -رم - -ي - -ة ب - -ح - -ي
المسصتقبل ،بعد تنقل الضصبطية
ال -قضص -ائ -ي -ةإال -ى ع -ي-ن ال-م-ك-ان،
مرفوقة بتقنيي مسصرح الجريمة
(ع -ن-اصص-ر ت-ح-ق-ي-ق الشص-خصص-ي-ة)،
عاينت جثة المعني وتمكنت من
ت -ح -دي -د ه -وي -ت -ه ووف-اتـ ـه ،ك-م-ا
ف -ت -حت ت -ح -ق -ي -ق -ا م -ع-م-ق-ا ف-ي
م Ó- -بسص- -ات ال- -قضص- -ي- -ة،أاخ- -ذت
خÓله بعين اإلعتبار كل صصغيرة
وكبيرة ،كما قامت برفع جميع
ال -دلئ -ل وال -ق -رائ -ن م -ن م -ك -ان
إاك -تشص -اف ال -ج-ث-ة ال-ت-ي ت-م ل-ف-ه-ا
بأاكياسس بÓسصتيكية سصوداء اللون
من الحجم الكبير.

ب -ع -د اإلن -ت -ه-اء م-ن ال-م-ع-اي-ن-ة
الميدانية ،تم نقل جثة المرحوم
إال- -ى مصص- -ل- -ح -ة ح -ف -ظ ال -ج -ثث
بالمسصتشصفى الجامعي بسصطيف،
ول -ف -ائ -دة ال-ت-ح-ق-ي-ق ت-م ت-ح-وي-ل
أاف -راد ع -ائ -ل -ت -هإال -ى ال-مصص-ل-ح-ة
لمواصصلة التحريات معهم ،حيث
اشص-ت-ب-ه ال-م-ح-ق-ق-ون م-ن-ذ الوهلة
األول- -ى ب -أاح -دأاف -راد ال -ع -ائ -ل -ة،
وح-رصص-وا ع-ل-ى ال-ت-ح-ق-ي-ق معهم
من أاجل التعرف على مقترف
تلك الجريمة التي لقيت اسصتياء
ع-م-ي-ق-ا وسص-ط الشص-ارع ال-م-حلي،
وح -م-لت مصص-ال-ح الشص-رط-ة ع-ل-ى
عاتقها ضصرورة توقيف مقترفها
فيأاقصصر اآلجال الممكنة.

الشصرط ـ ـ ـ ـة توقـ ـ ـف قاتل ـ ـ ـة زوجهـ ـ ـا بسصطيف

أافادت مصصالح األمن عن تمكن
الضص -ب -ط-ي-ة ال-قضص-ائ-ي-ة ب-ال-ف-رق-ة
ال -ج -ن -ائ -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصص-ل-ح-ة
الولئية للشصرطة القضصائية بأامن
ولي- -ة سص- -ط- -ي- -ف م- -ن فك ل- -غ -ز
ج-ري-م-ة ق-ت-ل راح ضص-ح-ي-ت-ه-ا رب
بيت في عقده الخامسس ،كان قد
قتل ورمي بجثت ـه بعد التنكيل
ب-ه-ا ب-ال-م-ح-اذاة م-ن ب-ي-ته الكائن
ب-ح-ي ب-ي-رق-اي ب-ع-اصص-م-ة ال-ولية
سص- -ط- -ي- -ف ،ح -يث م -ك -ن ال -حسس
الشصرطي للمحققين من الوصصول
مباشصرة ودونأادنى تردد للفاعل
م- -ن- -ذ ال- -وه- -ل- -ة األول- -ى (زوج- -ة
الضصحية).
ح -ي -ث -ي -ات ال -قضص -ي -ة ت -ع -ودإال -ى
يوم  18أاكتوبر  ،2013بعد ما تم

سصطيف :نورالدين بوطغان

طلب ـ ـ ـ ـ ـة يرفضصـ ـ ـ ـونأان يكونـ ـ ـ ـوا ورقـ ـ ـ ـة ابتزاز للنقاب ـ ـ ـ ـات
طالب المئات من التÓميذ الذين
ي -درسص-ون ب-السص-ن-ة ال-ث-ال-ث-ة ث-ان-وي
ب- -ث- -ان- -وي- -ات ال -ولي -ة الـ 50من
السص-ل-ط-ات ال-ع-ل-ي-ا ال-ت-دخ-ل وعلى
راأسصها الوزير الأول ووزير التربية
ال -وط -ن -ي-ة رافضص-ي-ن اسص-ت-ع-م-ال-ه-م
كوسصيلة ضصغط على الوزارة من
قبل النقابات والأسصاتذة من اأجل
ت -ح -ق -ي -ق مصص -ال -ح -ه -م الضص -ي -ق -ة
م-ذك-ري-ن ب-ال-ن-ت-ائ-ج ال-كارثية التي
سص-ج-لت ف-ي ال-ب-ك-الوريا وعشصرات
المقصصيين الذين تفاجوؤوا بسصوؤال
في مادة الفلسصفة لم يدرسس وهو
ما حرم اأبناء الطبقات الضصعيفة
الذين ل يمكنهم دفع محصصÓت
ال -دروسس ال -خصص -وصص -ي -ة م -ن ح-ق

المصصالح الضصيقة.
تلمسصان :محمد ب

تسصجيل حالة جديدة للحمى
المالطية بقريةأاوراسس المايدة
سصجلت مصصلحة علم األوبئة والطب الوقائي
بحمام بوحجر أاول أامسس حالة إاصصابة جديدة
ب-داء ال-ح-م-ى ال-م-ال-ط-ي-ة ب-ق-ري-ةأاوراسس ال-مايدة
لشصاب يبلغ من العمر  35سصنة حيث يوجد هدا
األخ -ي -ر ح -ال-ي-ا ب-ذات ال-م-ؤوسصسص-ة ت-حت ال-ع-ن-اي-ة
الطبية.
جدير بالذكر ،ان قريةأاوراسس المايدة كانت قد
سصجلت من قبل ما يفوق  70حالة إاصصابة بداء
الحمى المالطية .

محاولة انتحار عامل يثير الذعر بجامعة محمد بوضصياف بوهران
سصادت صصباحأامسس حالة من الذعر والذهول وسصط طلبة وموظفي جامعة
العلوم والتكنولوجيا محمد بوضصياف بوهران ،بسصبب قيام أاحد العمال بإالقاء نفسصه
من أاعلى طوابق اإلدارة ،مما أادى إالى تعرضصه إلصصابات وكسصور خطيرة بأاجزاء
متفرقة من جسصده .وقام بعدها أافراد الحماية المدنية بنقل الشصاب في عقده
الثالث على جناح السصرعة من وسصط السصاحة إالى مسصتشصفى أاول نوفمبر ،في حين
فتحت مصصالح األمن تحقيقا في الحادث لمعرفةأاسصبابإاقدام الشصاب على محاولة
لوضصع حد لحياته بهذه الطريقة التراجيدية ،وقال أاحد المقربين أان أاسصبابا عائلية
دفعتهإالى ذلك ،مع العلمأانه ربأاسصرة.
وهران :براهمية مسصعودة

«الشصعب» تبحث عن مراسصلين متعاونين

تبحث جريدة «الشصعب» عن مراسصلين متعاونين
بالوليات التالية:
ـ ورقلة
ـ تمنراسصت
ـ تبسصة
ـ الوادي
ـ الشصروط المطلوبة:
ـأان يكون جامعيا ومتفرغا للجريدة

ـ يتقن العمل بوسصائل التكنولوجيات الحديثة.
ــ السصتعداد للعمل في كل األوقات ..والتمتع
بروح المبادرة.
ـ اإلقامة بعاصصمة الولية.
ـ الرجاء التصصال بالعنوان التالي:
info@ech-chaab.com
الفاكسس٠٢1 / ٦٠ . ٦٧ . ٩٣ :
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أاصص- -يب ع- -نصص- -ر م- -ن ال- -ح- -رسس
البلدي ،صصباحأامسس ،بجروح في
ان-ف-ج-ار ق-ن-ب-ل-ة تقليدية بالمكان
ال- -مسص- -م -ى «ط -واط -ي -ح» ب -ل -دي -ة
ال-ق-ادري-ة ب-غ-رب ال-بويرة ،حسصب
ما علم من مصصدرأامني.
وأاف-اد ال-مصص-در،أان ال-ق-ن-ب-ل-ة ت-م
زرع-ه-ا ب-ح-اف-ة ال-ط-ريق بالقرب
من نقطة مراقبةأامنية تقع على
بعد  2كلم من مفرزة عسصكرية
وتم تشصغيلها عن بعد.
وأاضصاف أانه تم نقل ضصحية هذا
العتداء اإلرهابيإالى المؤوسصسصة
ال-ع-م-وم-ي-ة السص-تشص-ف-ائية «عمار
ع -م -ران» ب -م -دي -ن -ة األخضص -ري -ة
لتلقي العÓج.

م- -زورة ،شص- -ه- -ادات ع- -م -ل م -زورة ب -اإلضص -اف -ةإال -ى
شصهادات مدرسصية ،نسصخ من طلب مواعيد بالفنادق
األوروب-ي-ة ،م-ع-دات ال-ت-زوي-ر وال-م-ت-م-ث-ل-ة ف-ي جهاز
إاعÓم آالي 11 ،جواز سصفر مزور ،ملفات خاصصة
مزورة لطالبي التأاشصيرة ،أاختام خاصصة بمؤوسصسصات
عمومية وخواصس مزورة.
على الفور تم تحويلهم إالى المصصلحة ،بعد أان تم
حجز جميع الوسصائل المسصتعملة في التزوير ،اين
ت-م ف-ت-ح ت-ح-ق-ي-ق ف-ي ال-قضص-ي-ة ،ك-ون ضص-ده-م م-ل-ف-ا
قضصائيا ،تم تقديمهمأامام محكمة قالمة بتاريخ 22
اكتوبر .2013
قالمة:أامال مرابطي

توقيف ام ـ ـ ـرأاتين حاول ـ ـ ـتا سصرق ـ ـ ـة محـ ـ ـل تـجـ ـ ـاري بالمالـ ـ ـح

تمكنت قوات الشصرطة ألمن دائرة المالح التابعة
ألمن ولية عين تموشصنت خÓل هذا األسصبوع ،من
ت-وق-ي-ف ام-رأات-ي-ن م-خ-تصص-ت-ي-ن في سصرقة المحÓت
التجارية لبيع األلبسصة اسصتهدفت فيأاخر عملياتها
م-ح-ل ل-ب-ي-ع ال-مÓ-بسس ال-رج-ال-ي-ة ب-ح-ي كوطن جون
ب -وسص-ط م-دي-ن-ة ال-م-ال-ح  .ال-مشص-ت-ب-ه ف-ي-هما كانتا
ترتديان إاحداهما جلباب والثانية حجاب شصرعي
إلبعاد جل الشصبهات عن نشصاطهما المشصبوه ،إال أان
ف -ط -ن -ة صص -احب ال -م -ح -ل وسص -رع -ة ذات ال-مصص-ال-ح
سصمحت بتوقيفهم في حالة تلبسس وبحوزتهمأالبسصة
رجالية «سصراويل» يتعلق األمر بكل من المدعوتين/
م.ف  30سصنة ،ر.ح  24سصنة واللتان تنحدران من

26 °

إاصصابة عنصصر من الحرسس البلدي في انفجار قنبلة تقليدية بالقادرية

اإ’طاحة بعصصابةأاشصرار متورطة في التزوير وتقليدأاختام الدولة

تمكنت قوات الشصرطة القضصائية التابعة لأÓمن
ال -حضص -ري ال -ث -ان -ي وع -ل-ى اث-ر السص-ت-غÓ-ل ال-ج-ي-د
ل-ل-م-ع-ل-وم-ات ،وب-ع-د ع-م-ل-ي-ة ال-ب-حث وال-ت-ح-ري م-ن
ت -وق -ي -ف ج -م -ع -ي -ةأاشص -رار م -ت -ورط -ة ف -ي ال-ت-زوي-ر
واسص-ت-ع-م-ال ال-م-زور ف-ي وث-ائ-ق وم-ح-ررات رسص-م-ية
بغرضس الحصصول على ملفات تأاشصيرات القنصصلية
السصبانية والفرنسصية ،هذه المجموعة متكونة من
أارب -ع-ةأاشص-خ-اصس مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ت-ت-راوحأاع-م-اره-م
مابين 28إالى  42سصنة مقيمين بقالمة.
وب -ع-د ات-خ-اذ الج-رءات ال-ق-ان-ون-ي-ة الÓ-زم-ة ،ت-م
تفتيشس المحÓت التجارية الخاصصة بهؤولء اين تم
العثور على كشصوفات بنكية مزورة ،شصهادات ميÓد

 26 °وهران

الثمن  1٠دج

عقب تفتيشس محÓت تجارية بقالمة

تخوفوا من نتائج اضصرابات السصنة الماضصية على نسصبة النجاح في البكالوريا

البكالوريا .واأشصار البيان الموجه
لرئاسصة الجمهورية والوزير الأول
ووزير التربية اأن بعضس الأسصاتذة
صص -اروا ي -ن -ظ -رون اإل -ى ال-تÓ-م-ي-ذ
كجسصر لبلوغ مصصالحهم ،وهو ما
ي-رفضص-ون-ه م-تسص-ائ-ل-ي-ن ع-ن السصبل
ال- -ت -ي ت -م -ك -ن -ه -م م -ن اسص -ت -دراك
ال-دروسس ال-ث-م-ان-ي-ن ال-ت-ي ضص-اعت
من خÓل اإضصراب ل ناقة لهم فيه
ول ج- -م- -ل سص -وى اأن -ه -م ضص -ح -اي -ا
النقابات التي صصارت تسصتعملهم
عملة للبيع والشصراء.
وط -ال -بت اأصص -ح -اب ال -رسص -ال -ة
ال -وزارة تشص -ك -ي-ل ل-ج-ان ل-م-راق-ب-ة
ال -ث -ان -وي -ات وح -م -اي -ة ح -ق -وق-ه-م
ووضص -ع مصص -ل -ح -ة ال -ت -ل -م-ي-ذ ف-وق

 20 °الجزائر

عنابة

اÿميسس  1٩ذو ا◊جة  1٤٣٤هـ اŸوافق لـ ٢٤أاكتوبر ٢٠1٣م

انتقد رئيسس مصصلحة
السصتعجالت بمسصتشصفى
مصصطفى باشصا البروفيسصور
محمد قرينيك الحالة
الفوضصوية التي تعرفها
السصتعجالت الطبية في
الجزائر محم Óمسصؤوولية كل
ما يحصصل لسصلوكات غير
حضصارية والعدد الهائل من
المرضصى الذين يقصصدون
المصصلحة يوميا ل سصيما ضصحايا
حوادث المرور والعنف في
المÓعب.
صصونيا طبة

23°

الجزائر

 25°وهران

23 °

ولي -ة وه-ران .ال-مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م-ا ت-م ت-ق-دي-م-هأام-ام
السصيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشصنت
الذيأامر بإايداعهما الحبسس المؤوقت.

راح ضصحيتهاأاب عائلة

جريم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة قتـ ـ ـ ـ ـل بشصعـ ـ ـ ـة
ته ـ ـ ـ ـ ـ ـز سصي ـ ـ ـدي بلعب ـ ـ ـاسس
فتحت نهار أامسس مصصالح األمن بولية سصيدي
ب-ل-ع-ب-اسس ت-ح-ق-ي-ق-ا ح-ول ال-ج-ري-م-ة ال-بشص-عة التي
شص-ه-دت-ه-ا ق-ري-ة ب-ل-ولدي ال-ت-اب-ع-ةإاقليميا لبلدية
لعمارنة بولية سصيدي بلعباسس مسصاء أاول أامسس،
ح -يث راح ضص -ح-ي-ت-ه-اأاب ع-ائ-ل-ة ،وي-ت-ع-ل-ق األم-ر
بالمدعو «سس.ح» البالغ من العمر  32سصنة .وتلقى
هذا األخير طعنات خنجر من طرف المدعو
«ي.شس» البالغ من العمر  22سصنة ،وقد توفي
الضصحية بمصصلحة السصتعجالت الطبية التابعة
للمسصتشصفى الجامعي حسصاني عبد القادر بسصبب
إاصصابته البليغة.
وجاءت هذه الحادثة أامام بيت زوجة الضصحية
أاين التقى بالمتهم والذي كان في حالة سصكر
متقدمة وقام المتهم بتوجيه وابل من الشصتائم له
ولم يتوان في توجيه طعنات قاتلة له ،فيما تم
توقيف الجاني من طرف مصصالح األمن.
سصيدي بلعباسس :بيوضس بلقاسصم

… وحجـ ـ ـ ـز  36ك ـ ـ ـ ـ ـلغ م ـ ـ ـ ـ ـ ـن المخ ـ ـ ـ ـ ـدرات
تمكنت مصصالح الدرك الوطني لعين تموشصنت بحر
األسصبوع من حجز  36كلغ من الكيف المعالج كانت
على متن سصيارة طاكسصي متجهة إالى وهران على
محور الطريق الوطني رقم  02الرابط بين عين
تموشصنت ووهران.
وذلك اثر عملية تفتيشس دقيقة لها بحاجز امني

عند بلدية حاسصي الغلة اين تم توقيف صصاحبها
والذي كشصف أاثناء التحقيقات عن هوية ممونه
الرئيسصي ويتعلق األمر بكهل من مدينة مغنية على
اثر دلك تم توقيفه وتقديمهماأامام العدالة.
عين تموشصنت :ب.م األمين

المتهم الرئيسصي في قضصية نفطال يعترف بتزوير الفواتير

اعترف رئيسس المن الداخلي بمؤوسصسصة نفطال
بمحطة الخروبة و هو المتهم الرئيسصي في قضصية
ت -ه -ريب ال -وق -ود ف-ي سص-ن-ة  2012ب-ال-جزائر خÓل
المحاكمة التي جرتأامسس بمحكمة سصيدي امحمد
بأانه قام بتزوير الفواتير من أاجل تسصهيل سصرقة
الوقود.
وعليه فقد اعترف المتهم الذي فاجأا المتهمين
اآلخ-ري-ن ف-ي ال-قضص-ي-ة ال-ذي-نأان-ك-روا ج-م-ل-ة ال-تهم
ال -م -نسص -وب -ة ال -ي -ه-م ق-ائ« Ó-ق-مت ف-ع Ó-ف-ي ع-دي-د
ال -م -رات ب -ت -زوي-ر ال-ف-وات-ي-ر ل-حسص-ابأاع-وان الم-ن
مقابل  20000دج بهدف تسصهيل خروج الشصاحنات
الحاملة للصصهاريج و هي مملؤوة بالوقود لبيعه في

السصوق السصوداء» .كماأاضصاف المتهم الرئيسصيأانه
لم يكن بالمكان القيام بهذه السصرقة دون التواطؤو
ال -وث -ي -ق ل -لسص -ائ -ق -ي -ن ال -ذي -ن ك -ان -وا ي -ق-ودون ه-ذه
الشصاحنات و الذين ذكرت أاسصمائهم ل محالة على
هذه الفواتير .غير أان هؤولء السصائقين الذين
اسص-ت-م-عت ال-ىأاق-وال-ه-م ال-ق-اضص-ي-ة سص-ل-وى درب-وشص-ي
أانكروا تواطئهم في تهريب الوقود.
ولÓشصارة انطلقت صصبيحةأامسس بالقطب الجزائي
المتخصصصس لدى محكمة سصيدي امحمد (الجزائر
العاصصمة) محاكمة  26شصخصصا متورطا في قضصية
ت- -ه- -ريب ال- -وق -ود ف -ي  2012م-ع-ظ-م-هم يعملون
بمؤوسصسصة نفطال.

في حادث مرور بوهران

مقـ ـ ـ ـتل سصيـ ـ ـ ـدة وإاصصابـ ـ ـ ـة 8آاخرين بج ـ ـ ـروح خطيرة
أاسص -ف -ر ح -ادث م-رور
خطير وقع ظهر أامسس
ب-م-ن-ط-ق-ة ال-روشص-ي عن
مقتل سصيدة في عقدها
ال - -راب - -ع م - -ن ال- -ع- -م- -ر
وإاصص- - -اب - -ة  8آاخرين

طفلـ ـ ـ ـة صصغي ـ ـ ـ ـرة تلقـ ـ ـ ـ ـ ـى حتفهـ ـ ـ ـ ـا
في حـ ـ ـ ـادث مرور ببلدية البنيـ ـ ـ ـان

لقيت طفلة صصغيرة حتفها مسصاء الثÓثاء ببلدية البنيان (ولية
معسصكر) بعدأان دهسصتها سصيارة غير بعيد عن مسصكنها.
وذكرت مصصادر إاسصتشصفائية أامسس أان طفلة عمرها أاربع سصنوات
لقيت حتفها بعد أان دهسصتها سصيارة وهي تعبر الطريق غير بعيد
ع-ن مسص-ك-ن-ه-ا ال-ع-ائ-ل-ي .وق -د ت -م ن -ق -ل ال-ط-ف-ل-ةإال-ى مصص-ل-ح-ة
اإلسص-ت-ع-ج-الت ل-مسص-تشص-ف-ى م-دي-ن-ة غ-ريسس ح-يث ل-فظتأانفاسصها
األخيرة .وفتحت مصصالح الدرك الوطني تحقيقا حول أاسصباب
هذا الحادث.

تتراوحأاعمارهم مابين
 30و 60سص -ن -ة ،إاث -ر
ان -ح -راف ح -اف-ل-ة ن-ق-ل
من نوع تويوتا تنشصط
على الخط الرابط بين
ال- -ولي- -ة وولي- -ة ع -ي -ن

تموشصنت.
وق-د ف-ت-حت مصص-ال-ح
الشصرطة تحقيقا حول
م Ó- -بسص - -ات ال- -ح- -ادث
ال- -مسص- -ج -ل ،ف -ور ن -ق -ل
ج-ث-م-ان الضص-ح-ي-ة ن-حو

مصصلحة حفظ الجثث
وال - -مصص - -اب - -ي - -ن ن- -ح- -و
مصص-ل-حة السصتعجالت
ال - -ط - -ب - -ي- -ة ال- -ت- -اب- -ع- -ة
للمسصتشصفى الجامعي.
براهمية مسصعودة

كانت معبأاة في  518صصفيحة ذات سصعة  5لترات

حجز 2590ل من زيت المائدة في طريقهإالى المغرب

تمكنت عناصصر الجمارك لمرسصى بن مهيدي بالتعاون مع عناصصر
جمارك الغزوات ليلة أامسس من حجز  2590ل من زيت المائدة،
كانت مهربة نحو التراب الكمية كانت معبأاة في  518صصفيحة زيت
دات سصعة  5لترات من نوع عافية وتم التخلي عليها من قبل
مهربين بالشصريط الحدودي القريب من دائرة مرسصى بن مهيدي
أاين كانت مخزنة بإاحكام .وقد تم تحويل المحجوزاتإالى قباضصة
جمارك الغزوات فيما تم فتح تحقيق للوصصولألصصحاب البضصاعة.
تلمسصان محمد ب

