لفريقية إلمرتقبة
تبادل وجهات إلنظر حول جدول أإعمال إلقمة إ إ

مسساهل يسسلم رسسالة من رئيسض الجمهورية لنظيره اأ’وغندي
صص 03

أإعضساء لجنة متابعة
إتفاق إلسسلم
وإلمصسالحة في مالي

ا’لتزام بالمسسار حفاظا
على المكتسسبات
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لربعاء  10ربيع إلثا 1437 Êهـ إŸوإفق لـ  20جانفي 2016م
إ أ

إلعدد16933 :

إلثمن  10دج

للكÎوwww.ech-chaab.com Ê
إŸوقع إ إ

لعمال إلجزإئري إلمالطي
خÓل ترؤوسسهما منتدى إ أ

سسÓل :الجزائر ماضسية في التنويع ا’قتصسادي والشسراكة خيار اسستراتيجي
الرئيسسة ماري لويز :اإرادة صسادقة إ’قامة عÓقات ممّيزة
إقامة جسسر بحري بين إلبلدين وإجتماع إللجنة إلمشستركة هذإ إلعام

france prix 1

تضسمنت  30ترقية و 30تحويÓ
و 15إنهاء مهام

صص 03

تبون يجري حركة
واسسعة في سسلك مديري
قطاع السسكن
صص 04

«إلشسعب» في زيارة ميدإنية
لمجموعة إلحتياط وإلتدخل
بالقبة

قوة احتياطية تسسهر
على حفظ النظام العام
بالعاصسمة
صص 24

 24مارسص آإخر أإجل لتسسليم
لعمال إلصسحفية
إ أ

تصسوير :ع .تيليوة

«إلشسعــب» تقف على وإقع إلتكوين إلمتوإصسل وإلتمهين

مؤوسسسسات تعرضض تجاربها في اقتحام
عالم الشسغل واأ’عمال

تصسوير :ع .تيليوة
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إلسستثمار في إلموإرد إلبشسرية شسرط
لقÓع وإلتطور
إ إ
صص 07

طهرإن تضسخ  500أإلف برميل إضسافية وبكين ترإهن على إلطاقة إلمتجددة

أاسسعار النفط في أادنى مسستوى واأ’زمة تهّدد الجميع
دعوة

صص 13/12/11

«أاوريدو» يعلن
عن انطÓق الطبعة
الـ 10لمسسابقة «نجمة
اإ’عÓم»
صص 24

ينظم منتدى يومية «إلشسعب» ،بالتنسسيق مع «إلمنبر إلوطني لصسوت إلشسباب» ،ندوة نقاشص بعنوإن« :مكانة إلشسباب في مشسروع
لعÓم وإلتصسال وإلمحامي سسفيان خالدي ،إليوم
مرإجعة إلدسستور» ،ينشسطها إلدكتور أإحمد حمدي عميد كلية إ إ
لربعاء  20جانفي  2016على إلسساعة  11:00بمقر جريدة إلشسعب  ،39شسارع إلشسهدإء  -إلجزإئر إلعاصسمة.
إ أ
حضسوركم يشسرفنا
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األربعاء  ٢٠جانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٠ربيع الثاني ١٤٣٧هـ

ڤرين ‘ ورقلة

ي-ح-ل وزي-ر التصش-ال ح-م-ي-د ڤ-ري-ن ،بولية
ورق-ل-ة ،ي-وم-ي  ٢4و ٢٥ج -ان-ف-ي ا÷اري‘ ،
إاط -ار زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د ل -ه -ذه ال-ولي-ة،
ي-ع-اي-ن خÓ-ل-ه-ا م-دى ت-ق-دم ب-رن-ام-ج ت-ط-وير
ال -ق-ط-اع ،ك-م-ا يÎأاسس ن-دوة ن-ق-اشس ب-ج-ام-ع-ة
ورقلة ،حول مقÎحات تعديل الدسشتور ‘
الششق اŸتعلق بالصشحفي.

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

بلعايب يشسارك ‘ أاشسغال اÛلسس
الوطني ل–اد التجار
يشش -ارك وزي -ر ال -ت -ج -ارة ب -خ -ت-ي
بلعايب ،اليوم ‘ ،أاششغال اÛلسس
ال-وطني  ٢ال-ع-ادي ل–اد ال-تجار
وا◊رف-ي ،Úال-ذي ي-ن-ظ-م ب-فندق
لوراسش- -ي اب- -ت- -داء م- -ن السش -اع -ة
ا أ
 09:00صشباحا.

تقابو ‘
تيسسمسسيلت

ت - -وج - -ه وزي - -ر ال - -ث- -ق- -اف- -ة
ع -زال -دي -ن م-ي-ه-وب-ي ،أامسس،
إا ¤م - -رسش- -ي- -ل- -ي- -ا ب- -ف- -رنسش- -ا،
ل- -ل- -مشش- -ارك- -ة ‘ ف- -ع- -ال -ي -ات
اف- -ت -ت -اح م -ع -رضس «صش -ن -ع ‘
ا÷زائ- -ر :ج- -ي- -ن -ي -ال -وج -ي -ة
لرضس» ،ح- - - - - -يث أاج - - - - -رى
ا أ
ﬁادثات مع نظÒته الفرنسشية ،حول التبادل
الثقا‘ ب Úالبلدين.

تثم Úمشسروع تعديل الدسستور
Ÿقومات الذاكرة

اŸؤو“ر األول حول سسرطان
اŸسستقيم ببجاية

عيسسى ‘
زيارة للمسسيلة

ت -ق -وم ال -وزي-رة اŸن-ت-دب-ة ل-دى
وزي- -ر ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع- -م- -ران -ي -ة
والسش-ي-اح-ة والصش-ن-اعة التقليدية
اŸك -ل -ف -ة ب -الصش -ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة
ع- -ائشش- -ة ت- -ق- -اب -و ،رف -ق -ة وف -د م -ن
إاط - -ارات ال - -وزارة ،ال - -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي- -ة
ت -يسش -مسش -ي -لت ،قصش -د ت -ف-ق-د ح-ال
القطاع.

يوم دراسسي حول
«العربات بالغاز ...ضسرورة
اقتصسادية وبيئية»

جمعية اŸعا‹ للعلوم والÎبية تعّرف بنشساطها

تنظم جمعية اŸعا‹ للعلوم والÎبية ،يوما دراسشيا تعريفيا
با÷معية ،وذلك يوم السشبت  ٢٣جانفي ا÷اري ،باŸركز
الثقا‘ عزالدين ›وبي بسشيدي اﬁمد ،بالعاصشمة ،ابتداء
من السشاعة  09:00صشباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢١)٦0.٧0.٣٥:

(021) 60.70.40

وا‹ ‘ زيـ ـ ـ ـ ـارة عم ـ ـ ـ ـ ـل
إا ¤خنشسلـ ـ ـ ـ ـ ـة

لشش -غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ع-ب-د
ي -ق -وم وزي -ر ا أ
القادر وا‹ ،اليوم ،بزيارة عمل وتفقد
إا ¤ولي- -ة خ- -نشش- -ل- -ة ‘ إاط- -ار اŸت -اب -ع -ة
اŸي- -دان- -ي- -ة ل -ق -ط -اع -ه والط Ó-ع ع -ل -ى
ﬂتلف اŸسشتجدات.

جهود الدولة ‘ العناية بالتعليم القرآاÊ

لوقاف
تنظم مديرية الششؤوون الدينية وا أ
ل -ولي -ة ورق -ل -ة ،ي -وم -ا دراسش -ي -ا ح -ول «ج -ه -ود
الدولة ا÷زائرية ‘ العناية بالتعليم القرآا،»Ê
ال-ي-وم ،ب-دار ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي زكريا ،بحضشور كوكبة
لئ-م-ة
لسش-ت-اذة اıتصش Úوا أ
م -ن ال -ع-ل-م-اء وال-ب-اح-ث Úوا أ
ومعلمي القرآان.

«التحولت التكنولوجية» ﬁور نقاشس

ت -ن -ظ -م اŸن -ظ -م -ة ا÷زائ -ري -ة ◊م -اي-ة وإارشش-اد
اŸسش -ت -ه -لك «اب -وسس» ي -وم-ا دراسش-ي-ا –ت ع-ن-وان:
«ال- -ع- -رب- -ات ب- -ال- -غ- -از ...ضش- -رورة اق- -تصش- -ادي- -ة
ي -نشش -ط ج -ان ل -وي ل -و‘ ،خ -ب Òاق -تصش -ادي ‘ اŸسش -ائ -ل الصش -ن -اع -ي -ة ،مسش -ؤوول سش-ام ‘ ال-ت-ع-اون
وبيئية» ،بحضشور خÈاء وأاخصشائي ÚومتعاملÚ
ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج -ي والصش -ن -اع -ي ال -ف -رنسش -ي  -ا÷زائ -ريﬁ ،اضش -رة ح -ول م -وضش -وع «ال -ت -ح -ولت
اق-تصش-ادي Úوك-ذا ‡ث-ل Úل-ه-ي-ئ-ات رسش-م-ي-ة،
التكنولوجية الكبÒة ا◊الية :ما هي الفرصس اŸتاحة للجزائر» ،وذلك يوم الثÓثاء  ٢٦جانفي
ال - -ي - -وم ،اب - -ت - -داء م - -ن السش - -اع- -ة 09:00
Ã ٢0١٦قر اŸعهد الوطني للدراسشات السشÎاتيجية الششاملة ،على السشاعة  ١4:00بعد الزوال.
صش-ب-اح-ا ،ب-ق-اع-ة اÙاضشرات بقصشر
اŸع - - -ارضس وال - - -تصش - - -دي - - -ر
«صشافكسس».

ينظم اŸركز السشتششفائي ا÷امعي لبجاية Ãقره ،اŸؤو“ر
لول للكششف اŸبكر عن سشرطان اŸسشتقيم والتكفل باŸرضشى
ا أ
اŸصشاب Úبه ،وذلك يومي  ٢9و ٣0جانفي ا÷اري على السشاعة
 ١٥:00بعد الزوال.

التحرير

البح ـ ـث العلمـ ـي ‘ خدمة التنمي ـ ـ ـة الزراعي ـ ـ ـة

ي- -ف- -ت- -ت- -ح وزي -ر ال -ف Ó-ح -ة
وال - -ت- -ن- -م- -ي- -ة ال- -ري- -ف- -ي- -ة
والصش -ي -د ال -ب-ح-ري سش-ي-د
أاح-م-د ف-روخ-يÃ ،عية
وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
ي - -ع - -اي - -ن وزي - -ر الشش - -ؤوون
وال - -ب - -حث ال - -ع - -ل- -م- -ي
د
لوق-اف ﬁم
ال-دي-ن-ي-ة وا أ
الطاهر حجار ،أاششغال
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ال -ع -ل-م-ي والب-ت-ك-ار ‘
.
ة
ي
القطاع بالول
خدمة التنمية الزراعية ،تربية اŸائيات والصشيد البحري» ،اليوم ،على
السشاعة  09:00صشباحا ،بقصشر الثقافة مفدي زكرياء.

ميهوبي يشسارك ‘ «معرضس
صُسنع ‘ ا÷زائر»

ي- -ن- -ظ -م اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي
للمجاهد Ãقره ندوة حول
«ت- -ث- -م Úمشش- -روع ت- -ع- -دي -ل
ال-دسش-ت-ور Ÿق-وم-ات ال-ذاك-رة
الوطنية وترسشيخها» ،وذلك
ال -ي -وم ،اب-ت-داء م-ن السش-اع-ة
 ١4:00بعد الزوال.

العدد

١٦9٣٣

«موبيليسس» توّفي بوعودها وتوفر خدمة ا÷يل الثالث

لعÓن عن التغطية الششاملة ÷ميع الÎاب الوطني بخدمة ا÷يل
«موبيليسس» فخورة جدا با إ
ال-ث-الث ل-ل-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ،ب-ع-د ت-وف Òه-ذه اÿدم-ة ‘ ال-ولي-ات اŸت-ب-ق-ي-ة ون-قصش-د ب-ها :ميلة،
مسشتغا ،Âمعسشكر ،البيضس ،تندوف ،النعامة ،ع Úتيموششنت ،سشعيدة ،وأاخÒا تيسشمسشيلت.
لحصشاء من سشلطة الضشبط ‘ الجتماع اŸنعقد يوم ١٧
ليجابي لعملية ا إ
وبعد التقرير ا إ
لجبارية :جيجل،
لربع ا إ
جانفي  ،٢0١٦والذي كانت نتيجته مرضشية ،خاصشة ‘ الوليات ا أ
برج بوعريرج ،خنششلة وإاليزي.
وب-ذلك أاوفت «م-وب-ي-ل-يسس» ب-وع-ده-ا ب-ت-غطية  48ولي-ة ب-خ-دم-ة ا÷ي-ل ال-ث-الث ،وال-ت-ي ت-عد
الوحيدة التي توّفر هذه اÿدمة ع Èكل الÎاب الوطني.
«م-وب-ي-ل-يسس» ،أاك Èشش-ب-ك-ة ج-ي-ل ث-الث ل-ل-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال ‘ ا÷زائ-ر ،م-ع أاك Ìم-ن  ٦مÓيÚ
مششÎك ،تدعو كل ا÷زائري ÚلÓنضشمام إا ¤أاك Èعائلة ا÷يل الثالث ‘ الوطن.
للكÎوwww.mobilis.dz :Ê
وŸزيد من اŸعلومات زوروا موقعنا ا إ

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

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

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 ١ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

»æWh

الثÓثاء  20جانفي  2016م
اŸوافق لـ  10ربيع الثا 143٧ Êهـ

بدعوة من الرئيسس بوتفليقة

رئيسسة مالطا تشسرع ‘ زيارة دولة إا ¤ا÷زائر

ش ش - - - - - - -رعت رئ - - - - - -ي س ش - - - - - -ة
ج - -م - -ه -وري -ة م -ا ل -ط -ا م -ا ر ي
لوي ز كول Òو بريكا ،اأمس س ،
‘ زي ا رة دو لة اإ ¤ا÷ ز ائر
ت -د و م ثÓ-ث-ة اأي -ا م ،ب-د عوة
من رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة.
وكان ‘ اسستقبال رئيسسة مالطا
Ãطار هواري بومدين الدو‹،
رئ- - -ي سض ›لسض ا ’أ م- - -ة ع- - -ب- - -د
ال- -ق- -ا در ب- -ن ص س- -ال- -ح و اأعض س- -ا ء
ا◊كومة.
و«سستتيح هذه الزيارة الفرصسة
لوفدي البلدين لتعزيز ا÷هود
ا  Ÿب - -ذ ول - -ة م - -ن اأج- -ل اإق- -ا م- -ة
شس- -راك- -ا ت ا ق- -ت ص س- -ا د ي- -ة ت- -ع- -و د
ب -ا Ÿن -ف -ع -ة ا  Ÿت -ب -ا دل -ة –ّسس -ب-ا
لÓ- -ج- -ت- -م- -ا ع ا  Ÿق -ب -ل ل -ل -ج -ن -ة
ا  ıت- -ل- -ط- -ة ل- -ل- -ت- -ع- -ا و ن ال -ذ ي

سسينعقد بحر هذا السسداسسي””.
ك - -م - -ا اأن ””ا  Ùا د ث - -ا ت ال - -ت - -ي
سس -ي -ج -ر ي -ه -ا رئ -ي سس-ا ال-د ول-ت ، Ú

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

سس-ت-م-ك-ن ا÷ز ا ئ -ر و م -ا ل -ط -ا م -ن
ت-ب-ا د ل ال-روؤى و ا ل -ت -ح -ا ل -ي -ل ح ول
ا Ÿسس-ائ-ل ال-د و ل -ي -ة ’ ،س س -ي -م -ا ‘

ا ل - -فضس - -ا ء ا  Ÿت - -و س س - -ط -ي و ح -ول
ا ل -ع  Ó-ق -ا ت ب  Úب -ل -دن -ا و ا ’ – ا د
ا ’أ و ر بي””.

...وتÎحم على أارواح شسهداء الثورة التحريرية اÛيدة

ت -رح -مت رئ-يسس-ة ج-م-ه-وري-ة م-ال-ط-ا م-اري ل-وي-ز ك-ولÒو
بريكا ،أامسضÃ ،قام الشسهيد (ا÷زائر العاصسمة) ،على
أارواح شسهداء الثورة التحريرية اÛيدة.
وقامت رئيسسة مالطا ،التي كانت مرفوقة برئيسض ›لسض
اأ’م -ة ع -ب-د ال-ق-ادر ب-ن صس-ال-ح ،ووزي-رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
واأ’سس -رة وقضس -اي-ا اŸرأاة م-ون-ي-ة مسس-ل-م ،ب-وضس-ع إاك-ل-ي-ل م-ن
ال -زه -ور ع -ل -ى ال -نصسب ال-ت-ذك-اري اıل-د لشس-ه-داء ال-ث-ورة
ال-ت-ح-ري-ري-ة ووق-فت دق-ي-ق-ة صس-مت ت-رّح-م-ا ع-ل-ى أارواح-هم
الطاهرة.
وع -قب ذلك ،ق -امت رئ -يسس -ة م -ال -ط -ا ب -زي -ارة اŸت -ح-ف
ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ح-يث ق-دمت ل-ه-ا شس-روحات وافية
ح -ول أاه -م ا◊قب ال -ت -اري -خ-ي-ة ال-ت-ي ع-اشس-ت-ه-ا ا÷زائ-ر
’سس-ي-م-ا ال-ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة ل-ت-وق-ع ب-ع-ده-ا على السسجل
الذهبي للمتحف.

العدد
16٩33
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’فريقية اŸرتقبة
تبادل وجهات النظر حول جدول أاعمال القمة ا إ

مسساهل يسسلم رسسالة من رئيسس ا÷مهورية لنظÒه اأ’وغندي

اسشُ-ت-قِ-ب-ل وزي-ر الشش-ؤوون
اŸغ - - - - - -ارب - - - - - -ي- - - - - -ة وا’–اد
’ف -ري-ق-ي وج-ام-ع-ة ال-دول
ا إ
ال - -ع - -رب - -ي - -ة ع - -ب- -د ال- -ق- -ادر
مسشاهل ،أامسس ،بفور بورتال
(أاوغ - - - -ن- - - -دا) ،م- - - -ن ط- - - -رف
’وغ-ن-دي ي-ويري
ال-رئ-يسس ا أ
م -وسش -ي -ف -ي -ن -ي ال -ذي سش -ل -م-ه
رسش - - - - -ال - - - - -ة م - - - - -ن رئ- - - - -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز
بوتفليقة.
يقوم مسساهل بزيارة إا ¤أاوغندا ‘
إاطار تنفيذ القرارات التي اتخذها
الرئيسسان خÓل الزيارة التي قام بها
الرئيسض موسسيفيني إا ¤ا÷زائر ‘
شسهر نوفم.2015 È
وت -خصض ه -ذه ال -ق-رارات ت-ع-زي-ز
ال- -ت- -ع- -اون ال- -ث- -ن- -ائ- -ي ‘ ك- -اف -ة
اÛا’ت وتدعيم التشساور حول

كافة القضسايا القارية والدولية
ذات ا’هتمام اŸشسÎك.
‘ ه - - - -ذا اإ’ط - - - -ار “ح - - - -ورت
اÙادث- - -ات ال- - -ت- - -ي أاج- - -راه - -ا
مسساهل مع الرئيسض اأ’وغندي،
ح- -ول ال- -ن -زاع -ات ‘ إاف -ري -ق -ي -ا
ومسس- -أال- -ة الصس- -ح- -راء ال- -غ -رب -ي -ة
وال- -وضس- -ع ‘ ل- -ي -ب -ي -ا والسس -اح -ل

وبورندي والصسومال.
ك -م -ا ت -ب -ادل ال -ط-رف-ان وج-ه-ات
ال- -ن- -ظ- -ر ح- -ول أاه- -م اŸسس- -ائ- -ل
اŸدرجة ‘ جدول أاعمال القمة
اŸق- -ب- -ل -ة ل -رؤوسس -اء دول ا’–اد
اإ’ف -ري -ق -ي اŸرت -ق -ب-ة ‘ أاديسض
أاب -اب -ا (إاث -ي-وب-ي-ا) ي-وم-ي  30و31
جانفي .2016

لعمامرة يسستقبل ‡ثل ا’–اد اأ’وروبي اÿاصس ‘ السساحل

اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر
الشس -وؤون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون
ال- -دو‹ رم- -ط -ان ل -ع -م -ام -رة،
اأمسض‡ ،ث - - - - - - - - - - - - - - -ل ا’–اد
ا’أوروبي اÿاصض ‘ السساحل
اأن -خ -ي -ل ل -وسس -ادا فÒن-ي-ديث.
وجرت اŸقابلة Ãقر وزارة
الشسوؤون اÿارجية.

...يسستقبل اأ’م Úالعام لوزارة العÓقات الدولية ÷نوب إافريقيا

’عمال ا÷زائري اŸالطي
خÓل ترؤوسشهما منتدى ا أ

سسÓل :ا÷زائر ماضسية ‘ التنويع ا’قتصسادي والشسراكة خيار اسسÎاتيجي
’قامة عÓقات تعاون ‡ّيزة
الرئيسشة ماري لويز :إارادة صشادقة إ

اسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر
الشس- -ؤوون اÿارج -ي -ة وال -ت -ع -اون
الدو‹ رمطان لعمامرة ،أامسض،
اأ’م Úال -ع-ام ل-وزارة ال-عÓ-ق-ات
ال -دول -ي -ة وال -ت -ع -اون ‘ ج -ن-وب
إافريقيا جÒي ماثيوسض ماتي.Ó
وج - -رى ال - -ل - -ق - -اء Ãق - -ر وزارة
الشسؤوون اÿارجية.

 ..و اأ’م Úالعام لتنسسيقية حركات اأ’زواد

ترأاسس عبد اŸالك سشÓل Ãعية رئيسشة مالطا السشيدة ماري لويزكولÒو بريكا التي تزور ا÷زائر بدعوة من رئيسس ا÷مهورية منتدى
’عمال ب Úالبلدين ششّدد خÓله على إاقامة ششراكة اقتصشادية ‘ مسشتوى الروابط السشياسشية اŸميزة.وقال سشÓل إان حضشور الرئيسشة ماري
ا أ
’عمال ا÷زائري ـ اŸالطي ““ يعطي دفعا جديدا للعÓقات الثنائية ‘ عدة ›ا’ت““’ ،فتا إا ¤أان ا÷زائر
لويزكولÒو بريكا أاششغال منتدى ا أ
تخوضس منعرج التنويع ا’قتصشادي بسشÓمة ،وأانها ماضشية ‘ هذا اÿيار الذي يكرسس بإاقامة ششراكات ،متحدثا عن إامكانية بناء جسشر بحري
ب Úالبلدين.من جهتها أاثنت الرئيسشة ماري لويزكولÒو بريكا على العÓقات ب Úالبلدين ،مؤوكدة أان ›ا’ت التعاون هامة بينهما.
ل- - -ل- - -م- - -ال- - -ط- - -ي ،Úوأان ال - -ع Ó- -ق - -ات
الدبلوماسسية تعود إا 4 ¤عقود خلت،
مشسÒة إا ¤أان ت - -ط- -وي- -ر ال- -عÓ- -ق- -ات
الثنائية مؤوخرا ،فتح اÛال واسسعا
أاّك - -د سس Ó- -ل خÓ- -ل أاشس- -غ- -ال ف- -وروم
أامام التعاون الوثيق ،وإا ¤أان الزيارة
اأ’عمال ا÷زائري ـ اŸالطي الذي
التي قادت الوزير اأ’ول اŸالطي إا¤
اح -تضس-ن-ه ،أامسض ،ف-ن-دق الشسÒاط-ون،
ا÷زائر قبل شسهرينÃ ،ثابة ﬁطة يتوجه وزير الطاقة صسالح خÈي اإ ¤نيو دلهي ،للمشساركة ‘
أان حضس -ور رئ-يسس-ة ج-م-ه-وري-ة م-ال-ط-ا
ن
و
ا
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و
ت
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ا
ز
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ز
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ه
الطبعة الرابعة لندوة وزراء الطاقة لدول اإفريقيا والهند ،وذلك
وترأاسسها أ’شسغال اŸنتدى الثا Êمن
اŸشسÎك.
يومي  21و 22من الشسهر ا÷اري.
نوعه ‘ ظرف وجيز بعد لقاء أاول
شسددت الرئيسسة على أاهمية انعقاد
اجّتماع اللجنة اŸشسÎكة العليا ب Úكما سسيجري الوزير خÈي لقاءات مع مسسئول Úمن هذا البلد،
ب - -ا÷زائ - -ر ب - -حضس- -ور ال- -وزي- -ر اأ’ول
ال -ب -ل -دي-ن خÓ-ل ه-ذه السس-ن-ة ب-ع-د  28ل -ب -حث سس -ب -ل ال -ت-ع-اون ب Úا÷زائ-ر وال-ه-ن-د ،خ-اصس-ة ‘ ق-ط-اع
اŸالطي شسهر نوفم Èاأ’خ”” ،Òيعطي
سسنة ،كونها تسساهم ‘ تعميق روابط الطاقات اŸتجددة والبÎوكيمياء ،كما يتحادث مع نظرائه
دف-ع-ا ج-دي-دا ل-ل-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ية ‘
اأ’ع-م-ال وال-ت-أاسس-يسض لشس-راك-ة Œارية ا’أفارقة.
عدة ›ا’ت”” ،مضسيفا ”” أان العÓقات
ال -ث -ن -ائ -ي -ة ‘ اÛال السس-ي-اسس-ي و‘ ا÷زائ -ر ع -ل -ي-ه-ا ‘ تسس-ي Òال-ف-ن-ادق ،لويزكولÒو بريكا ،أاكدت أان زيارتها منتجة ‘ عدة ›ا’ت’ ،فتة إا ¤أان
تطرقت بلندن إاŒ ¤ربة إاصشÓح اŸنظومة الÎبوية
اŸسس- -ت- -وي- -ات اأ’خ -رى ‘ اŸسس -ت -وى ب -اإ’ضس -اف -ة إا ¤ا’ه -ت-م-ام ب-ال-رق-م-ن-ة إا ¤ا÷زائ - -ر شس - -اه - -د ع- -ل- -ى اإ’رادة خيار التنويع ا’قتصسادي الذي تبنّته
اŸطلوب””.
مشسروع يكتسسي أاهمية بالغة بالنسسبة الصس- -ادق- -ة ل- -ل- -ب- -ل- -دي -ن ل -رف -ع ح -ج -م ا÷زائ -ر ي -ت -زام -ن و–ق -ي -ق م -ال -ط -ا
وبعد أان لفت إا ¤قرب مالطا من ل -ب Ó-دن -ا ع -ل -ى اع -ت -ب -اره ي -دع -م ق-وة اŸباد’ت التجارية والتعاون وإاقامة ‚اعة اقتصسادية’ ،سسيما ‘ اÓŸحة
ا÷زائ -ر ج -غ -راف -ي -ا وت-واج-ده-م-ا ‘ ا’قتصساد الوطني .
الشس -راك -ات والشس -رك -ات اıت -ل -ط -ة ،ال -ب -ح -ري -ة وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات اإ’عÓ-م
ت-ط-رقت وزي-رة الÎب-ي-ة ””وزارة الÎبية الوطنية ارتأات
ا◊وضض اŸت- -وسس- -ط ،ق- -ال سسÓ- -ل إان و ⁄ي-فّ-وت سسÓ-ل اŸن-اسس-ب-ة ل-ت-ج-ديد ورافعت ÷سسر ب Úمالطا باعتبارها والطاقة واŸواد الصسيد’نية ،وتقدم
””العÓقات ا’قتصسادية سسجلت –سسنا تشس -ج -ي -ع ب -حث ف -رصض ال -ت -ع -اون ب Úب -واب -ة أاوروب -ا وا÷زائ -ر ب -اع -ت-ب-اره-ا اŸف- - - -وضس- - - -ات ب ÚاŸت- - - -ع - - -ام - - -ل Úالوطنية نورية بن غÈيت ،ضس - - -رورة الشس - - -روع ‘ مسس- - -ار
أامسس ،ب- -ل- -ن -دن ،إا ¤ال -ع -م -ل ت- -ع- -دي- -ل اإ’صسÓ- -ح -ات قصس -د
كبÒا ‘ السسنوات اأ’خÒة ،و–ققت رج -ال أاع -م -ال ال -ب -ل -دي -ن ،م-ن خÓ-ل ب -واب-ة ال-ق-ارة السس-م-راء› ،ددة ع-زم ا’قتصسادي Úبعد ا’جتماع اأ’خ.Ò
عدة إا‚ازات منها فتح خط جوي إاقامة شسراكة مربحة لكل اأ’طراف ،بلدها على العمل مع ا÷زائر لتفعيل م-ن ج-ه-ت-ه أاك-د وزي-ر ال-ن-ق-ل ب-وج-معة ال- -ذي ت- -ق- -وم ب- -ه دائ- -رت- -ه- -ا ت- -ك- -ي -ي -ف ق -ط -اع الÎب -ي -ة م -ع
’ع -داد اŸدرسش-ة ال- -ت- -ح- -و’ت ال- -ت- -ي تشس -ه -ده -ا
ب Úا÷زائ- -ر وم- -ال- -ط- -ا”” ،إا ¤ج- -انب ’سسيما وأان اŸوقع ا÷غرا‘ للبلدين ال- -ت- -ع- -اون ال- -ث- -ن- -ائ- -ي’ ،ف- -ت -ة إا ¤أان ط- -ل- -ع -ي ع -ل -ى اإ’رادة اŸشسÎك -ة ب Úال -وزاري -ة إ
””ال- -ت- -ب- -ادل ال- -ق- -وي ب Úال- -ب- -ل- -دي- -ن”” ،اسسÎاŒي ،معلنا عن ا’نطÓق ‘ العÓقات ا÷يدة ب Úالبلدين “تد ا÷زائر ومالطا لبعث شسراكة متمّيزة ا÷زائ - - - -ري - - - -ة Ÿواج - - - -ه- - - -ة ا÷زائر وسسائر العا.””⁄
كما تطرقت السسيدة بن غÈيت
’لفية الثالثة.
واسستنادا إا ¤توضسيحات الوزير اأ’ول ،إا‚از أاحد اŸشساريع منذ ا’سستقÓل إا ¤شسعبيهما كما تنعكسض إايجابا على ‘ مسستوى العÓقات ،وا’سستفادة من –ديات ا أ
فإان رجال أاعمال البلدين وصسلوا إا‡ ¤ث ‘ Óميناء للحاويات ،متحدثا كل اŸنطقة.
أاشسارت السسيدة بن غÈيت ‘ إا ¤م- -وضس- -وع Œن- -ي- -د اŸوارد
خÈة م- -ال- -ط- -ا ‘ ق- -ط -اع -ات ه -ام -ة
نتائج هامة لبناء شسراكة قوية””.
ع -ن إام -ك-ان-ي-ة ب-ن-اء جسس-ر ب-ح-ري ب Úوبعدما عرجت على الشسق التاريخي ب -ال -نسس -ب -ة ل-ل-ج-زائ-ر ب-ي-ن-ه-ا السس-ي-اح-ة ت -دخ -ل -ه -ا ب -اŸن -ت-دى ال-ع-اŸي البشسرية لتجسسيد التزامها من
وحرصض الوزير اأ’ول ‘ سسياق ذي ا÷زائر ومالطا.
للعÓقات ب Úالبلدين ،ذكرت الرئيسسة وال-ط-اق-ة وال-ن-ق-ل واÓŸح-ة ال-ب-حرية للÎبية ،الذي جمع حوا ¤مئة أاجل القضسية الÎبوية ،انطÓقا
صس- -ل- -ة ع- -ل- -ى ال- -ت -ذك Òب -أان ا÷زائ -ر م -ن ج -ه -ت -ه -ا رئ -يسس -ة م -ال -ط -ا م-اري بأان ا÷زائر كانت الوجهة اŸفضسلة والرقمنة.
وزير وعديد اÈÿاء ،إا ¤أان من هدف ””إا‚اح”” أاك Èعدد
ت -خ -وضض م -ن -ع -رج ت -ن -وي -ع ا’ق -تصس -اد
‘ ›ال ال -ت -ع -ل -ي -م واك -تسس-اب
ال- -وط- -ن- -ي بسسÓ- -م- -ة””’ ،ف- -ت- -ا إا ¤أان
الكفاءات.
دشّشن رفقة نظÒته الفرنسشية Ãرسشيليا معرضس ““صشنع ‘ ا÷زائر““
ا◊ك- -وم- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ت- -دع- -م ه -ذا
وأاوضس- -حت أان ه- -ذا اŸسس- -ع- -ى
اŸسسعى وهي سسائرة ‘ اŒاه بناء
ال -ت -ع -دي -ل -ي إ’صس Ó-ح ال -ن -ظ-ام
شس -راك -ات ه -ام -ة ل -ت -ن -وي -ع ا’ق -تصس-اد
الÎب -وي ارت -ك-ز ع-ل-ى اÙاور
يعطي مدينة مرسسيليا ميزة إاضسافية تؤوهلها
(الششعب) :ـ عبّر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي بصسفتها ضسيف شسرف خاصض منحته صسبغة معّبرة
الوطني.
اŸرت -ب -ط -ة ب-ج-م-ع واسس-ت-غÓ-ل
لÎق- -ي- -ة ال- -ت -ب -ادل ال -ث -ق -ا‘ وال -ت -ع -ايشض بÚ
غ- -داة ت- -دششÃ Úع- -ي- -ة وزي- -ر ال- -ث- -ق- -اف- -ة وا’تصش- -ال ونوعية””.
وف- -ي- -م- -ا ي- -خصض اÛال ال -ط -اق -وي،
اŸع - - -ط - - -ي - - -ات م - - -ن خ Ó- - -ل
ا◊ضس -ارات ،وإاّن عصس -ر ا◊روب ال -ب-ون-ي-ق-ي-ة
الفرنسشية فلور بيلران بباريسس عن الرغبة ‘ تطوير وأابدى وزير الثقافة ارتياحا للتّطّور اŸسستمر
ت -وق -ف اŸسس -ؤوول اأ’ول ع-ل-ى ا÷ه-از
ال- -ت- -ح- -ق- -ي- -ق- -ات وال- -ت- -ق -اري -ر
والصسليبية والقرصسنة ‘ اŸتوسّسط قد ولّى،
العÓقات ا÷زائرية الفرنسشية التي يحرصس رئيسشا للعÓقات والتبادل الثقا‘ ب Úالبلدين ولل ّسسÒ
التنفيذي عند العÓقات التجارية بÚ
واŸل -ت -ق-ي-ات واÈÿة وŒن-ي-د
ف -ال -وقت اآ’ن ل -ل -ق -ي -م ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي “ن-ح
ا◊سسن ÷سسور التواصسل الثقا‘ ‘ ا’Œاه،Ú
البلدين على إاعطائها صشفة التمايز وا’سشتثناء.
ا÷زائ-ر وم-ال-ط-ا ،م-ب-دي-ا ا’سس-ت-عداد
اŸوارد ال- - -بشس- - -ري - -ة ب - -ا◊وار
اإ’نسس- -ان- -ي- -ة ا◊ق ‘ ا’خ- -تÓ- -ف وا◊ق ‘
وقال ميهوبي «:بدافع من رئيسسي بلدينا Œد ا÷زائر وفرنسسا وهو ما يدلّ على التزامهما اŸشسÎك ‘ ترقية
وا’ن- - -ف- - -ت- - -اح ل - -دع - -م ه - -ذا ا÷انب
والتشساور.
التنوع.
نفسسيهما ‘ مسسار روابط التعاون اŸثا‹ الذي يرتكز على ا◊وار ال- -ث -ق -ا‘ ’سس -ي -م -ا ‘ ال -وضس -ع ال -ع -اŸي
ا’ق- -تصس- -ادي ،ول- -ب- -ن- -اء شس- -راك -ات ‘
وأاشس- - - -ارت ال - - -وزي - - -رة ،إا ¤أان
وُي -ع ّ-د ه -ذا اŸت-ح-ف الّ-رائ-ع فضس-اًء مشسÎك-ا
Ÿتبادل .كما أانّ موضسوع الّراهن.وعلى أانّ الثّقافة كانت دوما وعلى مّر
ق -ط-اع-ات أاخ-رى م-ع رج-ال اأ’ع-م-ال
اŸصسالح اŸشسÎكة وعلى ا’حÎام ا ُ
ا÷زائ - -ر ””ال - -ت- -زمت ‘ إاط- -ار
لضس ّ-ف -ت -ي ال -ب -ح -ر اأ’ب -يضض اŸت -وسّس-ط ال-ذي
ال -ت -اري -خ وال -ذاك -رة ال -ذي ك-ان ُي-ن-ظ-ر إال-ي-ه دوم-ا م-ن ال-زاوي-ة الّ- -ت- -اري- -خ جسس- -را ل- -ل -ت -ب -ادل ب Úالّشس -ع -وب وبÚ
اŸال- -ط- -ي Úال- -ذي- -ن ل- -دي- -ه- -م اÈÿة
مسس -ع -اه -ا ل -ت -وط -ي -د م -ك-اسسب
التقت وتفاعلت فيه شسعوبها منذ أامد بعيد.
جة لل ّصسراعات.
السسياسسية أاضسحى اليوم ﬁل اهتمام الّنخب اŸثّقفة.
الÓ- -زم -ة ‘ ال -ف Ó-ح -ة ،اŸن -اول -ة ‘
ا◊ضسارات و ⁄تُكن سسبابا أاو حُ ّ
اإ’صسÓ- - -ح الÎب- - -وي ب - -احÎام
فطوال تاريخه نطق حوضض البحر اأ’بيضض
إان كانت ا÷زائر اليوم ‘ صسلب ا◊دث من خÓل هذا وعن متحف ا◊ضسارات اأ’وربية واŸتوسّسطية
قطاع الصسناعة والسسياحة.
م - -ب - -دإا ال - -تشس - -اور وإال- -زام- -ي- -ة
اŸع- -رضض ،ف- -إان ف- -رنسس- -ا ك- -انت ه- -ي أايضس- -ا ‘ ن -فسض درج -ة ق -ال ال -وزي -ر”” :إان ه -ذا الّصس -رح ال ّ-رائ-ع وال-ق-ريب مّ-ن-ا ب-ح-ك-م اŸتوسّسط بلغة ا◊كمة كما نطق أاحيانا بلغة الُعنف ،أاّما اليوم
وب -ال-نسس-ب-ة ل-لسس-ي-اح-ة ي-حسسب Ÿال-ط-ا
ا’ه -ت -م -ام خ Ó-ل م -ع -رضض ا÷زائ -ر ال ّ-دو‹ اأ’خ Òل -ل-ك-ت-اب ت -واج-ده ‘ الضس-ف-ة اŸطّ-ل-ة ع-ل-ى ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضض اŸت-وسس-ط أاعتقد أاّننا أاقرب من ا◊كمة التي كان هو مهد نشسأاتها.
خÈت-ه-ا وŒرب-ت-ه-ا ال-ق-وي-ة ،سس-ت-عتمد
النتائج””.

فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة

اسستقبل وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية و التعاون الدو‹ ،رمطان لعمامرة ،أامسض ،با÷زائر العاصسمة،
اأ’م Úالعام لتنسسيقية حركات ا’زواد ،بÓل آاغ شسريف.
و‘ تصسريح مقتضسب للصسحافة عقب هذا ا’سستقبال ،أاكد أاغ شسريف أان ا’جتماع التشساوري للجنة متابعة
اتفاق السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹ الذي احتضسنته ا÷زائر العاصسمة ””سسمح Ãشساورات وبتقييم جد مهم””
Ÿدى تنفيذ ا’تفاق ،مضسيفا أان جميع ا◊اضسرين شسددوا على ضسرورة تسسريع تنفيذ هذا ا’تفاق.
من جهة أاخرى ،أاعرب عن ””جزيل شسكره للجزائر شسعبا وقيادة وإا ¤رئيسض ا÷مهورية ،عبد العزيز
بوتفليقة ،على متابعته باهتمام Ÿسسار السسلم واإ’سستقرار ‘ ما‹ والتسسوية الشساملة ب Úا◊كومة اŸالية
وا◊ركات اأ’زوادية””.

خÈي يشسارك ‘ ندوة وزراء الطاقة بالهند

بن غÈيت :إاعداد مدرسسة جزائرية Ÿواجهة –ديات ا’ألفية الثالثة

ميهوبي :الثقافة جسسور للتبادل ب Úالشسعوب و ⁄تكن سسببا للصسراعات

ألربعاء  20جانفي  201٦م
أŸوأفق لـ 10ربيع ألثا 1٤٣٧ Êهـ

»æWh

أاعضشاء ÷نة متابعة اتفاق السشلم واŸصشا◊ة ‘ ما‹

اإللتـ ـ ـ ـ ـزام باŸسصـ ـ ـ ـ ـار حفاظـ ـ ـ ـ ـا علـ ـ ـ ـ ـى اŸكتسصبـ ـ ـ ـ ـات
أاع-رب أاعضش-اء ÷ن-ة م-ت-اب-ع-ة ات-ف-اق
السش -ل-م واŸصش-ا◊ة ‘ م-ا‹ ،اŸن-ب-ث-ق ع-ن
مسش-ار ا÷زائ-ر ،ع-ن ““ارت-ي-اح-هم للتقدم
اŸسشجل““ ‘ تطبيق التفاق منذ التوقيع
عليه.
ج -اء ‘ ب -ي -ان نشص -ر ،أمسض ،ع -قب ألج -ت -م -اع
أل -تشص-اوري رف-ي-ع أŸسص-ت-وى ،أŸوسص-ع ألعضص-اء
÷نة متابعة أتفاق ألسصلم وأŸصصا◊ة ‘ ما‹،
أŸن - - - -ب- - - -ث- - - -ق ع- - - -ن مسص- - - -ار أ÷زأئ- - - -ر““ ،أن
أŸشص -ارك )...(Úي -ع -رب -ون ع-ن أرت-ي-اح-ه-م Ÿا
–قق ‘ ›ال تطبيق ألتفاق منذ أسصتكمال
ألتوقيع ،لسصيما وقف ألعتدأءأت““.
ودع- -ا أŸشص- -ارك- -ون أألط -رأف إأ““ ¤م -وأصص -ل -ة
أللتزأم فيما يخصض مسصار ألسصلم من أجل
أ◊فاظ على أŸكتسصبات أÙققة وألسصعي
إأ ¤ت -ع -زي -زه -ا““ ،مسص -ج -ل Úم -ن ج -ه -ة أخ -رى
““أل -ت -ب -اط -ؤو أÓŸح-ظ ‘ ت-ط-ب-ي-ق ألل-ت-زأم-ات
ألرئيسصية لÓتفاق ،لسصيما تلك أŸتخذة خÓل
أŸرحلة أŸؤوقتة““.
ودعا أعضصاء ÷نة متابعة ألتفاق ،إأ““ ¤تعجيل
وتÒة ت -ط -ب -ي -ق أألع -م -ال ذأت أألول -وي -ة أل-ت-ي
ح -ددت -ه -ا أل -ل -ج -ن -ة خ Ó-ل أل -دورة ألسص-ادسص-ة،
مذكرين Ãسصؤوولية أ◊كومة أŸالية ‘ تطبيق
ألتفاق وألدور ألهام ألذي يجب أن يضصطلع به
ألطرفان أŸوقعان أآلخرأن ‘ هذأ أÛال،
‘ إأطار أŸسصؤوولية أŸتبادلة وألشصرأكة ألفعلية
من أجل ألسصلم وأŸصصا◊ة““.
وسص -ج -ل أعضص -اء ÷ن -ة م -ت-اب-ع-ة أت-ف-اق ألسص-ل-م
وأŸصص- -ا◊ة ‘ م- -ا‹ ““ب- -انشص- -غ- -ال““ ،ت -وأصص -ل
وتضص -اع -ف وأن -تشص -ار أل -ه -ج -وم -ات أإلره-اب-ي-ة
وأإلج -رأم -ي -ة أل -ت -ي تسص -ت -ه-دف ق-وأت أل-دف-اع
وأألم- -ن أŸال- -ي- -ة وأ◊رك- -ات أŸوق -ع -ة ع -ل -ى
ألتفاق وألقوى ألدولية وألسصكان أŸدني.Ú
وأوضص- -ح أل -ب -ي -ان ‘ ،إأشص -ارة إأ ¤أل -ه -ج -وم -ات
أإلرهابية ‘ ما‹ وبوركينافاسصو ،أن أعضصاء
أل -ل -ج -ن -ة ي -دي -ن -ون ““بشص -دة““ ه -ذه أل-ه-ج-وم-ات
ويجددون دعمهم للجهود ألرأمية إأ ¤وضصع
ح ّ-د ل -ل -م -ج -م-وع-ات أإلره-اب-ي-ة وأإلج-رأم-ي-ة،
م -ؤوك -دي-ن ع-ل-ى ضص-رورة ت-وح-ي-د أ÷ه-ود ل-يسض
فقط ب Úأألطرأف أŸالية أŸوقعة ،بل أيضصا
ب Úبلدأن شصبه أŸنطقة وهذأ بدعم فعال من
أÛتمع ألدو‹.

كما جددوأ ‘ هذأ ألسصياق““ ،ألدعم ألتام““
لتفاق ألسصلم وأŸصصا◊ة ولتطبيقه ““ألكامل““،
م -ؤوك -دي -ن ›ددأ أن ألت -ف -اق ي -ع -ت Èوث -ي -ق -ة
““م -ت-وأزن-ة““ ت-أاخ-ذ ب-ع Úألع-ت-ب-ار ألنشص-غ-الت
ألشصرعية لكل أألطرأف وأن تطبيقه ألفعلي
سصيسصمح بتسصوية أألزمات ألتي طالت شصمال
م- -ا‹ ن -ه -ائ -ي -ا وع -زل أل -ع -ن -اصص -ر أإلره -اب -ي -ة
وأإلجرأمية أك Ìفأاك.Ì
وأع -رب أعضص -اء ÷ن -ة م -ت -اب -ع -ة ألت -ف-اق ع-ن
أرت -ي-اح-ه-م ل-رئ-يسض ج-م-ه-وري-ة م-ا‹ إأب-رأه-ي-م
بوبكر كايتا و◊كومته ““لÓلتزأم أŸتوأصصل““
من أجل ألسصلم وأŸصصا◊ة ‘ ما‹ ،مسصجلÚ
ب- -اه- -ت -م -ام وت -ف -اؤول أŸع -ل -وم -ات أŸت -ع -ل -ق -ة
باإلجرأءأت وأŸرأحل أŸعلن عنها من طرف
ألوفد أ◊كومي أŸا‹.
كما حّيا أألعضصاء “ألتقارب ألدأخلي وما بÚ
أÛموعات ،ألذي ” ب Úحركات أألرضصية
وتنسصيقية حركات أألزوأد ،تبعا للقاءأت ألتي
ع -ق -دت ب -أان -ف -يسض م -ا ب Úسص -ب -ت -م Èوأك-ت-وب-ر
 ،““2015مشص- -ج- -ع Úأل- -ط -رف Úإأ““ ¤م -وأصص -ل -ة
وتكثيف جهود ألتقارب وإأدرأجها كليا ‘ إأطار
أŸصصا◊ة ألوطنية ب Úكل أبناء ما‹““.
‘ هذأ ألصصدد دعا أعضصاء أللجنة أألطرأف
إأ““ ¤أŸزي -د م -ن أل-ت-ف-اع-ل وأل-تشص-اور ل-ت-ع-زي-ز
أل -ث -ق -ة ف -ي -م-ا ب-ي-ن-ه-ا وأل-ت-وصص-ل إأ ¤أل-ت-ط-ب-ي-ق
ألتوأفقي لÓتفاق ب Úدورأت ÷نة أŸتابعة،

م-ؤوك-دي-ن ع-ل-ى أه-م-ي-ة أإلج-رأءأت أل-تسص-ه-ي-لية
أŸلموسصة أŸتخذة ‘ هذأ أإلطار““.
كما دعوأ أألطرأف ألفاعلة إأ““ ¤أسصتكمال‘ ،
أق- -رب أآلج- -ال ،أŸشص -اورأت أل -ق -ائ -م -ة ح -ول
ألتشصكيلة ألنهائية لهيئات متابعة ألتفاق ضصمن
أإلطار ألشصامل ألذي تنصض عليه ألوثيقة““.
ووج -ه -وأ ب -اŸن -اسص-ب-ة دع-وة م-ن أج-ل ““Œن-ي-د
أل -ت -م-ويÓ-ت ألضص-روري-ة لضص-م-ان ألسص Òأ÷ي-د
ل -ل -ج -ن-ة م-ت-اب-ع-ة ألت-ف-اق وآأل-ي-ات-ه-اÃ ،ا ف-ي-ه-ا
لضص -م -ان حضص -ور مسص -ت -م -ر ب -ب -ام-اك-و Ÿم-ث-ل-ي
أألط-رأف ضص-م-ن ه-ذه أل-ه-ي-ئ-ات وك-ذأ أل-ت-نفيذ
ألفعلي للدوريات أŸشصÎكة““.
وركزوأ من جهة أخرى ،على ““أهمية وضصرورة
إأجرأء ﬁادثات ب Úأألطرأف أŸالية أŸوقعة
على أŸسصتوى ألسصÎأتيجي““.
وتشصجع ÷نة أŸتابعة ““أÛتمع ألدو‹ على
م -وأصص -ل -ة دع-م-ه ألسص-ي-اسص-ي وأل-ت-ق-ن-ي وأŸا‹
لتطبيق ألتفاق ،سصيما إأ‚از ألÈأمج ألتنموية
أ›ÈŸة ‘ شص - -م- -ال م- -ا‹ بشص- -ك- -ل يسص- -م- -ح
للسصكان أŸسصتفيدين من ألتنعم Ãزأيا ألسصلم““.
وبعد أن أعربت عن أرتياحها لتعي Úوتسصلم
Óم Úألعام أأل‡ي
أŸمثل أÿاصض أ÷ديد ل أ
ورئ- -يسض م -ي -ن -وسص -م -ا Ÿه -ام -ه ﬁم -د صص -ال -ح
ألنظيف ،عّبرت ÷نة أŸتابعة عن ““أمتنانها““
ل -ل -مسص -ؤوول ألسص -اب-ق م-ن-ج-ي ح-ام-دي ع-رف-ان-ا
با◊صصيلة ““أإليجابية بامتياز““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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تضشمنت  30ترقية و– 30وي Óو 15إانهاء مهام

تبون يجري حركة واسصعة ‘ سصلك مديري قطاع السصكن

أاج -رى وزي -ر السش-ك-ن
وال-ع-م-ران واŸدي-نة عبد
اÛي - -د ت - -ب- -ون ،ح- -رك- -ة
ت -غ -ي Òواسش -ع -ة تضش-م-نت
 30ت-رق-ي-ة و– 30ويÓ
و 15إان -ه -اء م -ه -ام وذلك
ب- -ن- -اء ع- -ل- -ى ا◊صش- -ي- -ل- -ة
السش- -ن- -وي- -ة ل- -ل- -ق- -ط- -اع ‘
ﬂت-ل-ف ولي-ات الوطن،
بحسشب ما أافاد به ،أامسس،
بيان للوزارة.
أوضص- -ح ن- -فسض أŸصص -در ،أن -ه
وعلى ضصوء ألنتائج أÙصصل
عليها ‘  ،2015قرر ألوزير إأجرأء  ٣0ترقية
إأ ¤منصصب مدير ،من بينها  1٣ترقية تخصض
مديريات ألتعم Òوألبناء وألهندسصة أŸعمارية
و ٧ت -رق -ي -ات ‘ دوأوي -ن ألÎق -ي -ة وأل -تسص -يÒ
ألعقاري و 10ترقيات أخرى تخصض مديريات
ألتجهيزأت ألعمومية.
ومسصت هذه ألÎقيات  ٩نسصاء‡ ،ا يشص Òإأ¤
““أله -ت -م -ام أل -ت -ي ت -ول -ي -ه أل -وزأرة ل -ل -ك-ف-اءأت
ألنسصوية ‘ ألقطاع““ ،يضصيف أŸصصدر.
وتضصّمنت أ◊ركة أيضصا– ،ويل  ٣0مديرأ إأ¤
وليات أخرى ،بينهم  18مديرأ للتعم Òوألبناء
وألهندسصة أŸعمارية و 12مديرأ للتجهيزأت
ألعمومية.
ك -م -ا ت-ق-رر ‘ إأط-ار ح-رك-ة أل-ت-غ-يÒأت ،إأن-ه-اء
م -ه-ام  15م -دي-رأ ،ب-ي-ن-ه-م  5م-دي-ري-ن للبناء
وأل-ت-ع-م Òوأل-ه-ن-دسص-ة أŸع-م-ارية و ٦مديرين

ل -دوأوي -ن ألÎق -ي -ة وأل -تسص -يÒ
مديرين
أل- - -ع- - -ق - -اري و٤
للتجهيزأت ألعمومية.
وأرجع أŸصصدر ألوزأري هذأ
أل -ق-رأر ،إأ““ ¤ضص-ع-ف أل-ن-ت-ائ-ج
أÙق- -ق- -ة وق- -ل- -ة أل- -ك -ف -اءة““
ب-ال-نسص-ب-ة ل-تسص-ع-ة مديرين من
ب Úهؤولء ،مشصÒأ أيضصا إأ¤
أنه سصتتم متابعة أحد مديري
دوأوي- -ن ألÎق- -ي- -ة وأل- -تسص- -يÒ
أل- -ع- -ق- -اري قضص- -ائ- -ي -ا بسص -بب
تسصجيل Œاوزأت.
فضص Óعن ذلك“ ،ت إأحالة
ثÓثة مديرين من ب ÚأŸعني Úبإانهاء أŸهام،
على ألتقاعد .بينما جاء هذأ ألقرأر بالنسصبة
Ÿديرين بطلب منهما.
م -ن ج -ه -ة أخ -رى ق -رر أل -وزي -ر ت -وج-ي-ه دع-وة
ل Ó-نضص -ب -اط ل -ث Ó-ث -ة م -دي -ري -ن ل -ل-ت-ج-ه-ي-زأت
أل-ع-م-وم-ي-ة وت-وبيخ  2٩م-دي-رأ ،م-ن-ه-م خ-مسصة
م-دي-ري-ن ل-دوأوي-ن ألÎق-ي-ة وأل-تسصي Òألعقاري
وم -دي -ري -ن ل -ل -ت -ع -م Òوأل -ب -ن -اء وأل -ت-ج-ه-ي-زأت
ألعمومية و 22مديرأ للسصكن ،بالنظر للحصصيلة
غ ÒأŸرضصية ‘ ولياتهم ‘ ›ال ألسصكن
ألريفي.
وتسصعى ألوزأرة من خÓل هذه أ◊ركة ،إأ¤
تكريسض مبدإأ ألكفاءة ‘ ألتعيينات وأÙاسصبة
أل -دوري-ة وأŸت-اب-ع-ة أŸسص-ت-م-رة ألدأء ﬂت-ل-ف
مسصؤوو‹ ألقطاع وكذأ تثم Úألعنصصر ألنسصوي،
بحسصب نفسض أŸصصدر.

لوروبي
ينفذ بششراكة مع ال–اد ا أ

إاطÓق اŸرحلة الثانية لÈنامج دعم تشصغيل الشصباب

^ اسشتحداث نششاطات اقتصشادية توفر مناصشب عمل
أاطلقت وزارة العمل والتششغيل والضشمان الجتماعي ،بالششراكة مع ال–اد
لوروبي ،برنا›ا لدعم وتششغيل الششباب ‘ مرحلته  2ويششمل مبدئيا وليات
ا أ
وهران وخنششلة وعنابة وبششار ،ويهدف أاسشاسشا إا ¤مرافقة ا◊كومة للششباب عن
طريق وضشع آاليات ﬂتلفة تتماششى مع الوضشع القتصشادي للبÓد وتعمل على دعم
دÁومة مناصشب العمل عن طريق السشتثمار.

البيان اŸششÎك للدورة  10للجنة السشÎاتيجية ا÷زائرية  -اŸالية

ارتياح للتطور اإليجابي Ÿسصار السصÓم ‘ شصمال ما‹

أاع-ربت ا÷زائ-ر وم-ا‹ ع-ن ارت-ي-اح-هما
ليجابي““ Ÿسشار السشÓم ‘ ششمال
للتطور ““ا إ
ما‹ ،بحسشب البيان اŸششÎك الذي صشدر
ع -قب اج -ت -م -اع ال -دورة ال -ع-اشش-رة ل-ل-ج-ن-ة
ال -ث -ن -ائ -ي -ة السشÎات -ي -ج -ي-ة ا÷زائ-ري-ة -
اŸالية حول ششمال ما‹.
وأكد ذأت أŸصصدر ،أنه ““بعد أسصتعرأضض ألوضصع
‘ هذه أŸناطق (شصمال ما‹) خÓل أألشصهر
أألخÒة ،يسص- -ج -ل أل -ط -رف -ان ب -ارت -ي -اح أل -ت -ط -ور
أإليجابي Ÿسصار ألسصلم ‘ إأطار أتفاق ألسصلم
وأŸصصا◊ة Ãا‹ أŸوقع ‘  15ماي و 20جوأن
ببماكو وأŸنبثق عن مسصار أ÷زأئر““.
ووق -ع ع -ل -ى أل -ب -ي -ان وزي-ر أل-دول-ة وزي-ر ألشص-ؤوون
أÿارج -ي-ة وأل-ت-ع-اون أل-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة،
ونظÒه أŸا‹ عبد ألÓي ديوب ،على هامشض
ألج-ت-م-اع رف-ي-ع أŸسص-ت-وى ل-ل-ج-ن-ة م-تابعة تنفيذ
أتفاق ألسصلم وأŸصصا◊ة ‘ ما‹.
وأضص - -اف أل - -ب - -ي- -ان ،أن- -ه ‘ ه- -ذأ أإلط- -ار “““ت
أŸبادرة بأاعمال ملموسصة ‘ ›الت أسصاسصية،
Ãا ف -ي -ه -ا أألم -ن وأŸصص -ا◊ة ،م -ع غ -ي -اب ك-ل-ي
Ÿوأجهات ب Úأألطرأف أŸوقعة““.
وأشص- -ار أل- -ط- -رف -ان أيضص -ا ،إأ““ ¤أل -ت -ط -ل -ع أŸل -ح
وأŸشصروع فيما يخصض وتÒة تنفيذ ألتفاق““.
ك -م -ا أع -رب -ا ع -ن أرت -ي -اح -ه-م-ا ل-ع-ق-د ألج-ت-م-اع

ألتشصاوري رفيع أŸسصتوى ألعضصاء ÷نة متابعة
تنفيذ أتفاق أ÷زأئر ،آأمل ‘ Úأن يتمكن هذأ
ألج -ت -م -اع م -ن ““دف -ع ت-ن-ف-ي-ذ ألت-ف-اق Ãا ي-ت-ي-ح
ألسصتجابة سصريعا لتطلعات ألسصكان““.
وح -رصض أل -ط -رف أŸا‹ ع-ل-ى Œدي-د “““ّسص-ك-ه
بتنفيذ ألتفاق ألذي سصخرت له وسصائل معتÈة،
لسص -ي -م -ا ف -ي -م-ا ي-خصض أ÷انب أŸا‹““ و«أل-ت-زم
Ãوأصصلة تعبئة كل ما ‘ وسصعه قصصد ألتنفيذ
أŸلموسض وألتام وألسصريع““.
وتطرق ألطرف أŸا‹ أيضصا ،إأ““ ¤سصلسصلة ألورشصات
وأŸب - - - -ادرأت أ÷اري إأ‚ازه- - - -ا ‘ إأط- - - -ار أل- - - -فÎة
ألن-ت-ق-ال-ي-ة ،لسص-ي-م-ا أل-ت-ي ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ت-ع-زي-ز أل-ث-قة
وت-نسص-ي-ق ت-ن-ف-ي-ذ ألت-ف-اق وت-ع-ي Úألسص-ل-ط-ات أÙل-ي-ة
وأإلصص Ó-ح أŸؤوسصسص -ات-ي وأل-ت-حضصÒأت ل-ن-دوة أل-وف-اق
ألوطني وتعزيز ألتقارب ب Úأ÷ماعات““.
وجدد ما‹ ““ثقته““ ‘ أ÷زأئر ‘ إأطار متابعة
تنفيذ ألتفاق ،معربا عن ““أمله ‘ أن تتمكن
أ÷زأئ -ر م -ن م -ت-اب-ع-ة وت-ع-زي-ز أŸسص-اع-دة أل-ت-ي
تقدمها Ÿا‹ ‘ هذأ أÛال““.
كما أعرب ألطرف أŸا‹ عن ““تقديره ألكبÒ
للجهود ألتي يبذلها ‡ثلوه وكذأ كافة أعضصاء
هيئات متابعة ألتفاق من أجل تعزيز ألسصتقرأر
‘ ما‹ ،كما ألتزم بعدم أّدخار أي جهد لضصمان
أفضصل ظروف ألعمل أŸمكنة““.

م -ن ج -ه -ت -ه أشص-اد أل-ط-رف أ÷زأئ-ري ب-ال-رئ-يسض
أŸا‹ إأب- -رأه -ي -م ب -وب -ك -ر ك -اي -ت -ا ،ع -ن ““ت -بّصص -ره
وأل -ت -زأم -ه أŸسص-ت-م-ر إأزأء مسص-ار ألسصÓ-م لصص-ال-ح
ما‹ وكذأ بلدأن أŸنطقة““.
وأكدت أ÷زأئر على ““أهمية وضصرورة أسصتكمال
حكومة ما‹ مبادرأتها أ÷ارية أو أŸسصتقبلية ‘
إأطار تنفيد أتفاق ألسصÓم ،بالتنسصيق ألوثيق مع
شصريكيه أآلخرين““.
ك -م-ا دعت أألط-رأف أل-ف-اع-ل-ة إأ““ ¤أل-ع-م-ل ع-ل-ى
تسصهيل مهمة جمع ألتوأفق ألضصروري من أجل
سص Òأم -ث -ل وف -ع -ال ل -ه-ي-ئ-ات أŸت-اب-ع-ة““› ،ددة
““أله-ت-م-ام أل-ذي ي-ول-ي-ه رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ع-بد
ألعزيز بوتفليقة إأ ¤إأقرأر ألسصلم ألدأئم Ãا‹
وكذأ –قيق أŸصصا◊ة ب Úأألشصقاء أŸالي.““Ú
وه-ك-ذأ ج-ددت أ÷زأئ-ر ““أل-ت-زأم-ه-ا ب-ال-ب-ق-اء إأ¤
جانب ما‹ إأ ¤غاية أسصتتباب ألسصلم وأألمن
وألسصتقرأر ‘ هذأ ألبلد““.
وأعرب ألطرفان عن ““أنشصغالهما ألعميق Œاه
ت -وأصص -ل تصص ّ-رف -ات أ÷م-اع-ات أإلره-اب-ي-ة أل-ت-ي
لتزأل تعرقل مسصار ألسصÓم““.
وبعد أن نددأ بهذه ألتصصرفات ،دعا ألطرفان إأ¤
““أل-ت-حّ-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة وأل-ت-ع-ج-ي-ل ‘ وتÒة ت-ن-ف-ي-ذ
ألتفاق ألذي يعد ألسصبيل ألوحيد ألكفيل بالرد
على هذه ألتصصرفات بشصكل فعال““.

لرهابية““
الورششة الوطنية حول ““التحقيق ومتابعة القضشايا ا إ

ا÷زائر تدعو إا ¤مواصصلة ا÷هود اŸبذولة على اŸسصتوى العاŸي

أاكد ‡ثل وزارة الششؤوون اÿارجية مراد
ع -ج -اب -ي ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع-اصش-م-ة ،ع-ل-ى
ضش- -رورة م- -واصش- -ل -ة ا÷ه -ود اŸب -ذول -ة ع -ل -ى
اŸسش -ت -وى ال -ع -اŸي Ÿك -اف-ح-ة تصش-اع-د ظ-اه-رة
التطرف العنيف.
وصصرح عجابي ،أن ““أ÷زأئر تقدر أهمية أ÷هود
أل-وأجب ب-ذل-ه-ا ب-اسص-ت-م-رأر ع-ل-ى أŸسص-توى ألعاŸي
Ÿكافحة أفضصل ألشصكال أإلرهاب أŸتغÒة ،لسصيما
مع تصصاعد ظاهرة ألتطرف ألعنيف““.
وجاء هذأ ألتصصريح خÓل أفتتاح أشصغال ألورشصة
أل-وط-ن-ي-ة ح-ول ““أل-ت-ح-ق-ي-ق وم-تابعة قضصايا إأرهابية
ذأت صصلة بتهديد ﬁارب Úإأرهابي Úأجانب““ ألتي
ينظمها مكتب أأل· أŸتحدة Ÿكافحة أıدرأت
وأ÷رÁة بالشصرأكة مع وزأرة ألشصؤوون أÿارجية
وسصفارة أليابان با÷زأئر.
وأك -د ع -ج -اب -ي ،أن أ÷زأئ -ر ‘ إأط -ار م-ك-اف-ح-ت-ه-ا

Óرهاب ““نفذت سصياسصة عميقة ومتعددة أألبعاد
ل إ
Ÿكافحة ألتطرف ألتي أضصحت ضصرورية““.
‘ هذأ ألسصياق ،أشصار ‡ثل ألوزأرة إأ ¤أن أإلرهاب
يظل يشصكل أنشصغال بالنسصبة للجزأئر وÁثل ““–ديا
أسصاسصيا للسصلم وأألمن ألدولي.““Ú
وأعت Èعجابي ،أن أ÷زأئر ألتي تتمتع بتجربة
وأسص -ع -ة ‘ ›ال م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب ““ل-ه-ا م-ع-رف-ة
Óوط-ان““ وأن
ج -ي -دة ب -ط -ب -ي -ع -ة أإلره -اب أل -ع-اب-ر ل -أ
أŸكافحة ألفعالة لظاهرة ألتطرف ألعنيف ،ترتكز
أسص - -اسص - -ا ع - -ل- -ى أإلصصÓ- -ح- -ات وŒسص- -ي- -د أ÷انب
أإليديولوجي.
وأكد أŸسصؤوول يقول““ ،إأننا مقتنعون بأان أألفكار
أألسصاسصية يجب أن تتجسصد ‘ شصكل إأصصÓحات
سصياسصية وأقتصصادية وأجتماعية وبيئية عميقة على
ألصص -ع -ي -دي -ن أل -وط -ن -ي وأل -دو‹ Ÿك -اف -ح -ة ف -ك-رة
ألتطرف بشصكل فعال““.

على ألصصعيد ألدو‹ قال عجابي ،إأنه ““يجب خوضض
أإلصصÓحات لدمقرطة ألعÓقات ألدولية ‘ إأطار
›لسض أألمن ألدو‹ لتحقيق ألتنمية وأŸسصاوأة
ألتي بدونهما يكون من غ ÒأÛدي أألمل ‘
–قيق ألسصلم وأألمن وألسصتقرأر ألدو‹““.
وتكتسصي هذه ألورشصة ،ألتي تدوم ثÓثة أيام ،أهمية
كÈى ،ك -ون -ه -ا ت -ع -د دل -ي  Ó-ج -دي-دأ ع-ل-ى عÓ-ق-ات
ألتعاون أŸمتازة ألقائمة ب Úأ÷زأئر ومكتب أأل·
أŸت- -ح -دة Ÿك -اف -ح -ة أıدرأت وأ÷رÁة ،وك -ذأ
تأاكيدأ على أهتمام أ÷زأئر وألتزأمها ‘ ›ال
مكافحة أإلرهاب.
وسصيتم ألتطرق إأ ¤عدة موأضصيع يناقشصها خÈأء
ج -زأئ -ري -ون وأج -انب خ Ó-ل ه -ذأ أل-ل-ق-اء ،لسص-ي-م-ا
ألتعاون ألدو‹ وأإلطار ألقانو Êألدو‹ أŸتعلق
Ãكافحة أإلرهاب ألرأمي إأ ¤تعزيز تشصريع أألمن،
بحسصب أŸنظم.Ú

جÓل بوطي
تصصوير :آيت قاسصي
ي -رم -ي ألت -ف -اق ،ب -حسصب رئ-يسض دي-وأن وزأرة
أل- -ع- -م- -ل ،نصص -رأل -دي -ن ب -وق -رة ،إأ ¤م -رأف -ق -ة
أ◊ك- -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة ‘ إأط -ار سص -ي -اسص -ات -ه -ا
ألوطنية لفائدة ألشصباب وألتشصغيل ،إأضصافة إأ¤
ج-ه-ود أÛت-م-ع أŸد Êأل-رأم-ي-ة إأ ¤أل-ت-ك-ف-ل
ب- -الشص- -ب- -اب ‘ أÛت- -م -ع م -ن خ Ó-ل أل -دع -م
أŸمنوح ıتلف ألوزأرأت لتدعيم قدرأتهم
أŸؤوسصسصاتية أŸركزية وأÙلية.
ت- -ع- -ول وزأرة أل- -ع- -م -ل ع -ل -ى إأ‚اح ألÈن -ام -ج
ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى م-ي-ك-ان-يزمات تشصاور وتعاون
وت -نسص -ي -ق ‘ إأع-دأد ألÈأم-ج ،وأل-ت-ي ت-ت-ط-لب،
بحسصب بوقرة ،تدعيم وتكثيف أ÷هود ما بÚ
ألقطاعات ألفاعلة بهدف –قيق ألتناسصق بÚ
›هودأت ﬂتلف أŸتدخل.Ú
وأوضصح بوقرة ،أن ألدولة أ÷زأئرية وضصعت
حيز ألتنفيذ عدة أجهزة وميكانيزمات ترمي
إأ ¤ت -رق-ي-ة ألشص-ب-اب ع-ل-ى ﬂت-ل-ف أألصص-ع-دة،
خ -اصص -ة أألج -ه -زة أل-رأم-ي-ة إأ ¤ضص-م-ان إأدم-اج
فعال للشصباب ‘ عا ⁄ألشصغل وإأشصرأكهم كليا
‘ ›ال تنويع ألÌوة وتطوير وأزدهار ألبÓد.
وأف- -اد ب- -وق- -رة أن ب- -رن -ام -ج دع -م ألشص -ب -اب –
تشصغيل ،يهدف أسصاسصا إأ ¤مرأفقة أ◊كومة
أ÷زأئرية ‘ إأطار سصياسصتها ألوطنية لفائدة
ألشصباب وألتشصغيل وإأدماج ألشصباب ،إأضصافة إأ¤
ج-ه-ود أÛت-م-ع أŸد Êأل-رأم-ي-ة إأ ¤أل-ت-ك-ف-ل
أألمثل بالشصباب ‘ أÛتمع من خÓل ألدعم
أŸمنوح ıتلف ألوزأرأت لتدعيم قدرأتهم
أŸؤوسصسص -ات -ي -ة أŸرك -زي-ة وأÙل-ي-ة ل-ت-جسص-ي-د
أجهزة ألتوجيه ،دأعيا إأ ¤أŸرأفقة إلدماج
ألشصباب بالشصرأكة مع ألفاعل ÚألقتصصاديÚ
وألجتماعي Úوﬂتلف أ÷معيات ،مضصيفا أن

ألÈنامج سصيسصاهم ‘ تدعيم تعدد ألقطاعات
‘ ›ال ألتكفل Ãختلف مشصاكل ألشصباب ما
سص -يسص -م -ح ،ب -حسص-ب-ه ‘ ،زي-ادة أث-ر أŸب-ادرأت
أŸطورة من قبل ألسصلطات ألعمومية Œاه
ألشصباب.
‘ ذأت ألسصياق ،قال بوقرة إأن إأ‚اح سصياسصة
ب - -رن - -ام - -ج دع - -م ألشص - -ب - -اب ي- -ت- -ط- -لب وضص- -ع
ميكانيزمات تشصاور وتعاون وتنسصيق ‘ إأعدأد
ألÈأمج وألذي يتطلب تدعيم وتكثيف أ÷هود
م -ا ب Úأل -ق -ط-اع-ات أل-ف-اع-ل-ة ب-ه-دف ت-ن-اسص-ق
أÛهودأت.
من جهتها قالت ألرئيسصة أŸكلفة بعمليات
ألتعاون Ãندوبية أل–اد أألوروبي با÷زأئر،
نفارو مانول ،إأن أل–اد أألوروبي يو‹ أهمية
قصصوى لÈنامج دعم وتشصغيل ألشصباب ألذي
“وله أ÷زأئر مناصصفة مع أل–اد أألوروبي،
ح -يث أع -ل -نت أخ -ت -ي -ار أرب -ع ولي-ات ل-ت-ن-ف-ي-ذ
أıط- -ط وه- -ي خ- -نشص -ل -ة ووه -رأن وع -ن -اب -ة
وبشصار ‘ ،ح Úسصيتم تعميم عمل ألÈنامج
لحقا على باقي ألوطن.

 95,8من اŸائة من ميزانية الÈنامج للتنفيذ
‘ هذأ ألصصدد أوضصح مدير ألÈنامج ألوطني
دعم ألشصباب ـ تشصغيل ،عبد ألقادر بوشصرير ،أن
أخ - -ت - -ي - -ار أرب - -ع ولي - -ات ج- -اء “اشص- -ي- -ا م- -ع
أÿصصوصصية ألتي “يز كل ولية ‘ أŸنطقة
ألتي تقع بها ،مشصÒأ أن ألÈنامج ل يهدف إأ¤
خلق مناصصب شصغل بقدر ما يعمل على دعم
ألشصغل.
وأشص- -ار ب- -وشص -ري -ر ،إأ ¤دخ -ول ب -رن -ام -ج دع -م
ألشصباب مرحلة ألتفعيل وألتجسصيد على أرضض
أل- -وأق- -ع ب -دأي -ة ألسص -ن -ة أ÷اري -ة ،ب -ع -د Œاوز
مرحلة ألتحضص ،Òمن خÓل ألتزأم بتسصخÒ
 ٩5,8م- - -ن أŸائ- - -ة م- - -ن أل- - -غÓ- - -ف أŸا‹
أıصصصض ل - -لÈأم - -ج أŸق- -در بـ 2٣.5مليون
أورو ،وأŸوجه لـ ٤وليات.
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أابواب مفتوحة على بلدية عنابة

حل اÛلسس الششعبي لبلدية ڤاŸة

إاقبال كب Òششهده اŸسشرح ا÷هوي عز الدين ›وبي بعنابة ،والذي احتضشن فضشاءه أابوابا مفتوحة على بلدية عنابة،
افتتحها وا‹ الو’ية يوسشف ششرفة ،حيث وقف السشكان على ﬂتلف اÿدمات التي تقدمها هذه الهيئة ،من خÓل تنظيم
معرضس خاصس بكل مصشالح البلدية مع تقد Ëمطويات بششأانها.

عنابة :هدى بوعطيح

ال -ت -ن -م -وي الشض -ام -ل ‘ أاك Ìم-ن
›ال.
وأاضض- -اف م- -راب- -ط م -واصض -ل -ة
اŸسضÒة للنهوضس بهذه اŸدينة،
والدفع بها نحو مسضتقبل زاهر،
مؤوكدا بأان هذا الفعل اŸتميز
أاوصض - - -ى بÎسض - - -ي - - -خ- - -ه رئ- - -يسس
ا÷مهورية ‘ ›ال ا’عÎاف
بجهد ا÷ماعات اÙلية ،كما
ك- -ان ُي- -وصض -ي ب -ه -ا خÒا ،إاÁان -ا
’و ‘ ¤بناء
بأانها “ثل اللبنة ا أ
أاسضسس ال - - -دول - - -ة ال - - -عصض - - -ري - - -ة
واÛتمع اŸد Êالسضليم.
وقال مرابط بأان البلدية ‘
حكم الرئيسس ليسضت ’سضتخراج
الوثائق ،بل –ولت إا ¤أاك Ìمن
فضضاء يعكسس ﬁليا وخارجيا ما
وصض -لت إال -ي -ه ال -ب Ó-د م-ن ن-هضض-ة

وتطور ،وهو ما ظهر جليا ‘
›ال التعاون الدو‹ مع الدول
الشض-ق-ي-ق-ة وال-ت-وأام-ة م-ع ب-ل-ديات
كÈى ‘ ال- - -ع - -ا ⁄وال - -ت - -ي أاق - -ر
مسض- -ؤوول- -وه- -ا بسضÓ- -م- -ة ال- -ن -ه -ج
الدÁقراطي والشضعبي ‘ تسضيÒ
مثل هذه اŸرافق العمومية.
م -ن ج -ه-ت-ه ق-رأا رئ-يسس دائ-رة
ع-ن-اب-ة ك-م-ال م-ع-ت-وق ك-لمة وزير
ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية
نور الدين بدوي ،والذي أاكد بأان
ال- -ت- -ط- -ورات اŸت- -ع -اق -ب -ة ال -ت -ي
شضهدتها البلدية ،طبعت أاعمالها
‘ ›ال اÿدم -ات ال -ع -م -وم-ي-ة
ال- - -ت- - -ي “اشضت م - -ع ال - -ت - -ط - -ور
ا’ج-ت-م-اع-ي وا’ق-تصض-ادي الذي
’حداث
عرفته البÓد ،والطموح إ
تنمية شضاملة ،إاضضافة إا ¤تعدد

األغواط تكرم رؤوسشاء البلديات

اح -تضش -نت ،ن-ه-ار أامسس ،دار الضش-ي-اف-ة
’غ-واط ،ح-ف Ó-ت-ك-رÁي-ا ع-لى
ل-و’ي-ة ا أ
شش -رف ق -دم-اء رؤوسش-اء ال-ب-ل-دي-ات ال-ذي-ن
ت -ول -وا مسش -ؤوول -ي-ة إادارة ال-ب-ل-دي-ات م-ن-ذ
’ط -ار
سش- -ن- -ة  1967ت- -اري- -خ ت -أاسش -يسس ا إ
القانو Êللبلديات .
التكر Ëا’ول من نوعه هذا جاء Ãناسضبة
اختتام اأ’بواب اŸفتوحة على البلديات التي
أاقرتها وزارة الداخلية وا÷ماعات اÙلية

ع Èكامل بلديات الوطن ،قصضد تقييم نشضاط
البلديات والنتائج اÙققة ‘ إاطار تفعيل
ال- -ت- -ن- -م -ي -ة اÙل -ي -ة وال -ت -ك -ف -ل ب -انشض -غ -ا’ت
اŸواطن.Úوقد كانت الفرصضة مناسضبة إ’قدام
مسضؤوول الهيئة التنفيذية وا‹ و’ية اأ’غواط
ب- -ق- -راءة رسض- -ال -ة وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة اŸوج -ه -ة
ل-ل-م-ن-ت-خ-ب ÚواŸواط-ن ،Úواسضتعراضس مراحل
صضدور أاول قانون للبلدية ،مع التطرق إا ¤أاهم
اÙاور ال -ت -ي تضضّ-م-ن-ه-ا ال-ق-ان-ون ال-ت-م-ه-ي-دي

عليوي:

›ا’ت العمل التي أالقيت على
مصض- -ال- -ح ال- -ب- -ل- -دي -ة ،مشضÒا إا¤
ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-ق-ان-ون-ية التي جاء
ب - -ه - -ا ق - -ان - -ون  1981اŸتعلق
بالبلدية ،وتلك التي عرفتها سضنة
 1990وأاخÒا ال-ت-ع-ديÓ-ت ال-ت-ي
أاجريت سضنة  ،2011والتي تندرج
’صض Ó- - -ح
‘ إاط- - - -ار ورشض- - - -ات ا إ
ال- -كÈى ال- -ت -ي أاق ّ-ره -ا ف -خ -ام -ة
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة ،والتي تنبثق عن تصضور
شضامل ومنسضق للحقل السضياسضي
واŸؤوسضسض- - -ات ،و” ت- - -ك - -ريسض - -ه
’ح- -ق- -ا ب- -ال- -ق- -وان Úال- -عضض -وي -ة
’حزاب
اŸتعلقة با’نتخابات وا أ
السضياسضية وأاخرى متعلقة بأاعÓم
ال - -ب - -ل - -دي - -ة وال- -و’ي- -ة وق- -ان- -ون
ا÷معيات..

للدسضتور ‘ شضقه اŸتعلق بتوسضيع صضÓحيات
اŸن -ت -خ -ب ،Úإا ¤ج -انب ت-ث-م Úج-ه-ود رؤوسض-اء
ال -ب -ل-دي-ات ال-ق-دام-ى ال-ذي-ن ب-ذل-وا ›ه-ودات
كبÒة حينها.و” بهذه اŸناسضبة تكر Ëعدد
من رؤوسضاء البلديات السضابق Úلبعضس البلديات
ال -ذي -ن سض -اه -م -وا ‘ تسض -ي Òشض -ؤوون اŸواط -ن
ووضض -ع ال -ل -ب -ن -ات اأ’و ¤ل -ه -ذه اÿل -ي-ة اأ’و¤
للدولة.

أ’غوأط :م.نذير

دسشÎة حماية الدولة لألراضشي الفلحية مكسشب تاريخي
’م Úال -ع -ام ’–اد ال-فÓ-حÚ
أاشش -اد ا أ
ا÷زائ- - -ريﬁ Úم- - -د ع- - -ل - -ي - -وي ،أامسس،
Óراضش- -ي
ب - -إادراج ح - -م - -اي - -ة ال- -دول- -ة ل - -أ
ال -ف Ó-ح -ي -ة ضش-م-ن اŸشش-روع ال-ت-م-ه-ي-دي
لتعديل الدسشتور ،واعت Èأانه سشيعطي
دف-ع-ا ن-وع-ي-ا ل-ل-ق-ط-اع الفÓحي ،ودعا ‘
’نتاج الوطني
ذات الوقت إا ¤حماية ا إ
وتفعيل آاليات التصشدير.

حمزة ﬁصصول
عّبر ﬁمد عليوي ،عن ارتياحه Ÿا حمله
مشض -روع ت -ع-دي-ل ال-دسض-ت-ور لصض-ال-ح ال-فÓ-ح،Ú
وقال قي ندوة صضحفية بيومية ديكا نيوز« ،
شضاركنا ‘ جولتي اŸشضاورات ،حيث طرحنا
اقÎاح -ات -ن -ا ،ون -ع -ت ÈدسضÎة ح -م -اي -ة ال-دول-ة
Óراضضي الفÓحية دفعا مهما للقطاع».
ل أ
وأافاد عليوي ،أان ما نصضت عليه اŸادة 17
مكرر من مشضروع التعديل ،شضيء جديد « حيث
 ⁄يكن ‘ الدسضات Òالسضابقة حماية للقطاع
و’ رع- -اي- -ة ل- -ل- -فÓ- -ح ،Úوه -ذه اŸادة ت -نصس
Óراضض-ي ذات
صض -راح-ة ع-ل-ى ح-م-اي-ة ال-دول-ة ل -أ
الطابع الفÓحي».
رأاى اأ’م Úالعام ل–Óاد الوطني للفÓحÚ
ا÷زائري ،Úأان الرئيسس بوتفليقة أاثبت مرة
أاخ-رى ،إاع-ط-اءه م-ك-ان-ة خ-اصض-ة ل-ل-ق-ط-اع ،م-ن
خÓل ما جاء ‘ مشضروع تعديل الدسضتور،
وقبله ‘ الرسضالة التي وجهها للفÓح28 ‘ Ú
ديسضم.2015 È

وأاب -دى ﬁم -د ع-ل-ي-وي– ،ف-ظ-ه ع-ن ع-دم
إادراج حماية اإ’نتاج الوطني واأ’من الغذائي
‘ الدسضتور ،وقال « كان مهما ذكره أاو اإ’شضارة
إال -ي -ه ع -ل -ى اأ’ق -ل ‘ ال -دي-ب-اج-ة ،أ’ن ل-لشض-عب
ا÷زائري تاريخ حافل ‘ ميدان اإ’نتاج وكان
قدÁا ّÁون الدول اأ’وروبية».
ليسضتطرد ،بأان ما حملته اŸادة  17مكرر،
سضيÎجم ‘ قوان ،Úتنصس صضراحة على حماية
اإ’نتاج والتكفل Ãشضاكل الفÓح ،Úواسضتدل
ع- -ل- -ي -وي ،ب -ك Ó-م ال -وزي -ر اأ’ول ع -ب -د اŸالك
سض Ó- -ل ،ال - -ذي ق - -ال أان  ،2016سض -ت-ك-ون سض-ن-ة
الفÓح Úوتغي Òكل القوان.Ú
وثّمن اŸتحدث ،هذا التوجه ،الذي من
شضأانه أان يسضاعد على اقتناء الوسضائل التقنية
وال -ق -روضس اŸال -ي -ة ل -ت -ط -وي -ر اŸسض -ت-ث-م-رات
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فششل ‘ تسشوية اŸششاكل اÎŸاكمة

اŸرافق ا÷وارية تث Òارتياح السشكان

” ب -اŸن-اسض-ب-ة ت-ن-ظ-ي-م ح-ف-ل
’ط-ارات ب-ل-دي-ة ع-ن-اب-ة،
ت -ك-ر Ëإ
ال -ذي -ن سض -ب -ق وأان ع -م -ل -وا ب -ه-ا،
وت - -ك - -ر Ëرؤوسض - -اء ال - -ب- -ل- -دي- -ات
السض - -اب - -ق ،Úب - -حضض - -ور أاعضض- -اء
ال- -ب- -ل- -دي- -ات وال- -و’ي -ة وأاعضض -اء
النواب بغرفتيه ،وجمعيات.
و‘ هذا الصضدد قال رئيسس
اÛلسس الشضعبي البلدي فريد
مرابط ،بأان ا÷زائر عرفت منذ
 1962إا ¤ي -وم-ن-ا ه-ذا ﬁط-ات
ت - -اري - -خ - -ي- -ة ه- -ام- -ة وﬁط- -ات
ل -ل -ت -ن-م-ي-ة ،إاضض-اف-ة إاﬁ ¤ط-ات
’دارة ،من
لتقرب اŸواطن من ا إ
خÓل الدور الذي تلعبه البلديات
ط -ي -ل -ة ه -ذه السض -ن -وات ‘ إاط-ار
الدÁقراطية التشضاركية والعمل
الذي يجب أان نواكبه.
وأاضضاف مربط أان ا’حتفال
بهذا اليوم الذي يشضهد انطÓق
Óب- -واب
’و ¤ل - -أ
ال- -ف- -ع- -ال- -ي- -ات ا أ
اŸفتوحة على البلدية ،اŸنظمة
–ت رع - -اي- -ة ف- -خ- -ام- -ة رئ- -يسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
والتي اختار لها شضعار «البلدية
أاداة ف- -اع -ل -ة ‘ ال -ت -ن -م -ي -ة» ه -و
’ط Ó-ع اŸواط -ن ع -ل-ى
ف -رصض -ة إ
’داة الفاعلة التي وجدت
هذه ا أ
’صضل لتلبية حاجاته ،مشضÒا
‘ا أ
إا ¤أان- -ه ’ب- -د م -ن ال -ت -ذك Òم -ن
خ Ó-ل ه -ذه ال -ت -ظ -اه -رة ب-ج-ه-د
النسضاء والرجال الذين كان لهم
شض- -رف ال -ت -ع -اقب ع -ل -ى ب -ل -دي -ة
عنابة ،والذين بفضضلهم قطعت
اŸدي- -ن- -ة أاشض -واط -ا م -ن ال -ع -م -ل
’‚از وال- -ت- -ع- -م ،Òوال- -ف- -ع- -ل
وا إ

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

العدد

05

ال -ف Ó-ح -ي-ة ،ب-ع-د إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ال-نصض-وصس
اŸسضÒة للغرف والتعاونيات الفÓحية.
وسض- -ج -ل ع -ل -ي -وي ،وج -ود ف -ائضس ‘ م -واد
البطاطا ،العسضل ،الزيتون والطماطم ،وقال إان
اأ’مر يطرح مشضكل التوزيع من جهة ،وعدم
التأاقلم مع طرق التصضدير من جهة أاخرى،
مفيدا بأان ا÷زائري Úيتقنون ا’سضتÒاد و⁄
يتعلموا بعد تقنيات التصضدير إا ¤اÿارج.
ودع -ا إا ¤وضض -ع اآ’ل -ي -ات الضض -روري -ة ال-ت-ي
تسض -م -ح ب -إايصض -ال اŸن -ت -ج -ات ا÷زائ -ري -ة إا¤
اأ’سض -واق ال -دول-ي-ة ،م-ع-تÈا أان ال-فÎة ا◊ال-ي-ة
ذه -ب -ي -ة ’سض -ت -ع -ادة ه -ي-ب-ة ال-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي
والنهوضس به ،بسضبب تهاوي أاسضعار البÎول ‘
السضوق الدولية.
وذكر عليوي ،أان ا–اد الفÓح Úطالب من
 ،1997باÿروج من التبعية للمحروقات وجعل
الفÓحة البديل اأ’نسضب « ،لكننا بقينا ‘ نفسس
ا◊ل -ق -ة ،وظ -لت ا÷زائ -ر م -ن أاضض-ع-ف ب-ل-دان
ال -ع -ا ⁄دع-م-ا ل-ل-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي ب-نسض-ب-ة 4.5
باŸائة».
وجّدد اŸتحدث ،مطالبته لوزير الفÓحة
والتنمية الريفية ،باإ’سضراع ‘ معا÷ة مشضاكل
 30أالف فÓح مع عقد اŸلكية ،وتسضليم مليون
هكتار من اأ’راضضي اŸسضقية ،والتدخل Ÿنع
Œريد فÓحي الرحمانية بالعاصضمة من 320
هكتار ،ومنحها Ÿرق Úعقاري.Ú
وجدد مطالبته بتنصضيب اÛلسس اأ’على
للفÓحة الذي يضضم  12وزارة ،ليصضبح الهيئة
اŸتخصضصضة ‘ معا÷ة مشضاكل القطاع.

ن- - -ظ - -مت ،و’ي - -ة ق - -اŸة مسش - -اء ي - -وم
ا’ثن ،Úحف ÓتكرÁيا خاصس برؤوسشاء
ال -ب-ل-دي-ات وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة –ت
إاشش -راف وا‹ ال-و’ي-ة ف-اط-م-ة ال-زه-راء
ريسس ،وخصشت ب- -ه- -ذا ال -ت -ك -ر Ëع -ي -ن -ة
م-ن-ه-م ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-عمر والنششاط وعدد
العهدات .
باŸناسضبة ” إالقاء كلمة وزير الداخلية
وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة ال- -ت -ي تصض -ادفت م -ع
اأ’بواب اŸفتوحة على البلديات والتي أاريد
منها تقريب اŸواطن من اإ’دارة ،وما عرفته
ال -ب -ل -دي -ة ‘ أاع -م -ال -ه -ا ال -ت -ي نسض-بت ل-ه-ا م-ن
تطورات ‘ ﬂتلف اÛا’ت التي “اشضت
م -ع ال -ت-ط-ور ا’ج-ت-م-اع-ي وا’ق-تصض-ادي ال-ذي
عرفته البÓد ،والطموح لتحقيق إاضضافة إا¤
تعدد ›ا’ت العمل التي وضضعت على عاتق
البلدية ،وما تضضمنه من إاصضÓحات عميقة
تتماشضى مع التحو’ت التي يعرفها اÛتمع .
وق -الت وا‹ ال -و’ي -ة خ Ó-ل ال -ل -ق -اء ال -ذي
ج -م -ع -ه -ا م -ع رؤوسض -اء ال -ب -ل -دي -ات وال -ه -ي -ئ -ات
التنفيذية بالو’ية ،بأانها تكن كل ا’حÎام
ل -ك -ل اŸن -ت -خ -ب’ Úسض-ي-م-ا رؤوسض-اء ال-ب-ل-دي-ات،
وسضتحرصس على كسضب ثقة اŸواطن من خÓل
اإ’خÓصس ‘ العمل والعمل ا÷اد مشضÒة إا¤
ما قررته فيما يخصس حل اÛلسس البلدي
على خلفية ا’نسضداد الذي ضضرب اÛلسس

البلدي لو’ية قاŸة وحسضبها ،فقد جاء هذا
ال -ق -رار ب -ع -د فشض -ل اŸسض -ؤوول Úب-اÛلسس ‘
إايجاد حل للمشضاكل اÎŸاكمة و ⁄يقم رئيسس
البلدية بواجبه ،ما شضكل أازمة أاثرت على سضÒ
اأ’مور.
ك- -م- -ا أاك- -دت ذات اŸسض- -ؤوول ب- -أان- -ه خÓ- -ل
تواجدها على مسضتوى الو’ية ،سضتعمل على أان
تكون سضندا لرئيسس بلدية قاŸة ا÷ديد بودور
الذي شضغل سضابقا منصضب أام Úعام لبلدية بن
جراح خلفا ÿلة حسض ،Úكما أاوضضحت بأانها
سضتسضاند جميع اŸديرين بالو’ية Ãا يتماشضى
مع القانون ،مشضّددة على ضضرورة العمل ا÷اد
من أاجل –سض ÚاŸرفق العام و–سض Úنظرة
اŸواطن لبلديته ،حيث قالت  « :ما يفكر به
اŸواطن بقاŸة حول بلديته ’ أاسضتطيع ذكره
Óسض -ف الشض -دي -د ،ف -ق-د وصض-ل اŸواط-ن ب-أان
ل -أ
يحتقر بلديته وهذا ما تأاسضفت عليه ،وبذلك
حملت اŸسضؤوولية للطاقم اŸسض Òالذي كان
على مسضتوى بلدية قاŸة «.
و‘ السض - - - -ي - - - -اق ،أاشض- - - -ارت أايضض- - - -ا إا ¤أان
اŸسضؤوولية تقع عل اÛلسس البلدي بأاكمله
أ’ن ال -فشض -ل ه -و مسض -ؤوول -ي-ة ا÷م-ي-ع وا÷م-ي-ع
سضيتحمل ذلك لتختلف نظرة اŸواطن لبلديته
Óحسض- -ن ،ح- -يث سض- -ي- -ت- -م ال- -ع- -م- -ل ÿدم -ة
ل - -أ
اŸصضلحة العامة.

قاŸة :أمال مرأبط

وا‹ تندوف

تسشي Òا÷ماعات اÙلية –ّد يجب رفعه
–ت ال- -رع -اي -ة السش -ام -ي -ة ل -ف -خ -ام -ة
رئيسس ا÷مهورية و بحضشور السشلطات
اÙل- -ي- -ة م- -دن- -ي -ة وعسش -ك -ري -ة ،أاشش -رف
«أامومن مرموري» وا‹ الو’ية من مقر
ب -ل -دي -ة ت -ن -دوف رف -ق -ة رئ-يسس اÛلسس
الشش -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ع -ل -ى إاع -ط-اء اشش-ارة
’ب - -واب اŸف - -ت - -وح - -ة ع - -ل - -ى
ان - -ط Ó- -ق ا أ
البلديات.
كان «مرموري» قد طاف Ãختلف مصضالح
البلدية أاين ُقدمت له شضروحات حول عمل
اŸصضالح واإ’جراءات ا÷ديدة التي أاقرتها
الدولة من أاجل التكفل اأ’مثل باŸواطن ،Úو
‘ هذا اإ’طار أاكد وا‹ الو’ية على ضضرورة
ال - -ت - -ك- -وي- -ن اأ’م- -ث- -ل واŸراف- -ق- -ة ال- -دائ- -م- -ة

Ÿسضتخدمي البلدية مع التشضديد على أاهمية
ال -ت -ح -ك -م ب -ال -ت -ق -ن -ي -ات ا◊دي -ث -ة اسض -ت-ع-داداً
’سضتصضدار أاول بطاقة تعريف وطنية بيومÎية
قبل نهاية شضهر جانفي ا◊ا‹ ،وأاضضاف وا‹
الو’ية أان عصضرنة اإ’دارة على مسضتوى و’ية
تندوف «تسض Òبخطى ثابتة وفقًا لتعليمات
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية» .
وكان وا‹ الو’ية قد وقف ‘ وقت سضابق
عند إا‚از أاول بطاقة رمادية على مسضتوى
بلدية تندوف ،كما عاين مدى جهوزية عمال
ال -ب -ل -دي -ة ل -ل -ع -م-ل ب-السض-ج-ل ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ال-ة
اŸدنية.

تندوف  :عويشش علي

الرئيسس اŸدير العام Ûمع سشونلغاز من بجاية:

بعث ﬂتلف مششاريع توزيع الغاز والكهرباء
شش-ارك ن-ور ال-دي-ن ب-وط-رف-ة الرئيسس
اŸدير العام Ûمع سشونلغاز ببجاية‘ ،
اللقاء اŸنعقد Ãقر الو’ية ،والذي ضشم
ع -ددا م -ن اŸسش -ت -ث -م -ري -ن ب -ق -ط -اع ن -ق-ل
وتوزيع الكهرباء ،وكذا بحث سشبل بعث
ﬂت-ل-ف اŸشش-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة اŸرت-ب-ط-ة
ب-ت-وزي-ع ال-غ-از وال-ك-هرباء ،والتي تعرف
’‚از واسش -ت -ك -م-ال ب-را›ه-ا
ت -أاخ -را ‘ ا إ
أاشش -رف ع-ل-ى ال-ل-ق-اء ال-وا‹ أاو’د صش-ال-ح
زيتو.Ê
الوضضعية الراهنة لو’ية بجاية تطرق لها
دراي أاح- -م- -د ،م- -دي- -ر شض- -رك- -ة ت -وزي -ع ال -غ -از
والكهرباء للشضرق ،حيث أاشضار أان نسضبة اإ’‚از
بالو’ية بلغت  35باŸائة وهي نسضبة ضضئيلة
مقارنة بالو’يات اأ’خرى ،والسضبب الرئيسضي
ي -ع -ود إا ¤م -ع -ارضض -ة السض -ك -ان ع -ل -ى مسض-ت-وى
مناطق عديدة بالو’ية.
ن -فسس اŸشض-ك-ل أاك-د ع-ل-ي-ه مسض-ؤوول-و ›م-ع
«جياربيجي» ،الناشضط ‘ اإيصضال غاز اŸدينة،
وهو ما أادى إا ¤توقيف مشضاريع هامة ،على
غرار ما حدث ‘ منطقة «تدلسض »Úببلدية
أاوق -اسس ،وط -ال -ب -وا بضض -رورة ال-ع-م-ل وتضض-اف-ر
جهود ا÷ميع من أاجل إازالة هذه اŸعوقات.
وم -ن ج -ه -ت -ه-م مسض-ؤوول-و «سض-ي-ارت-ي-و» ل-ن-ق-ل
ال -ك -ه -رب -اء ،ت -ط -رق-وا إا ¤اŸشض-اري-ع ال-ت-ي ”
إا‚ازها ببجاية ،كمحطة الكهرباء بأاميزور
وإا‚از أازي- - -د م- - -ن  800ك-ي-ل-وم Îم-ن شض-ب-كة
ال -ك -ه -رب -اء ،ك -م -ا ذك -روا ب -الصض -ع -وب -ات ال -ت -ي
يصضادفونها واŸرتبطة Ãعارضضة اŸواطن،Ú
على غرار مشضروع خط كهربائي الذي يربط
ب Úدرقينة وبجاية ،وكذا اÿط الكهربائي
الذي يربط ب Úو’ية البويرة ودائرة القصضر.
ول -دى ت -دخ -ل -ه أاك -د اŸسض -ؤوول اأ’ول ع -ل -ى
ا÷هاز التنفيذي بالو’ية ،أانه للمضضي قدما
‘ إا‚از ﬂتلف اŸشضاريع  ،يتع– Úقيق
هدف Úأاحدهما متعلق باإعادة ترميم شضبكة
ال -غ -از اŸهÎئ -ة ،واآ’خ -ر ي -خصس اإ’سض -راع ‘
برنامج توزيع الغاز بالو’ية واسضتكمال كافة

اŸشضاريع ،فضض Óعن حل اŸشضاكل اŸرتبطة
Ãعارضضة السضكان ،وعليه طالب أاو’د صضالح
زي -ت -و Êرؤوسض -اء ال -ب -ل -دي -ات ب -ات-خ-اذ ال-ت-دابÒ
الÓ- -زم- -ة وال- -ع- -م -ل ع -ل -ى –ق -ي -ق اأ’ه -داف
اŸسضطرة.
وللتذك Òفإان اıطط اÿماسضي ا◊ا‹
خصضصضت ف -ي -ه ال -دول -ة م -ب -ال-غ م-ال-ي-ة م-ع-تÈة
ب- -ه- -دف –سض Úإاط- -ار ا◊ي- -اة ل- -ل- -م- -واط- -نÚ
وتشضجيع سضكان اŸناطق الريفية وا÷بلية على
ا’سضتقرار بقراهم ،كما يسضمح بتدارك العجز
وال -ت -أاخ -ر ال -ذي تشض -ك -و م -ن-ه ال-و’ي-ة ‘ ه-ذا
اÛال ،وب - -ال - -ت - -ا‹ “ك ÚاŸواط - -ن Úم- -ن
ا’سضتفادة من نعمة غاز اŸدينة دون إاقصضاء ،
وم -ن ث -م -ة وضض -ع ح -د ل -ل -م -ت-اعب ال-ت-ي ك-ان-وا
يصضادفونها ‘ التزود بقارورات البوتان بصضغة
نهائية.
و‘ نفسس السضياق سضطرت مؤوسضسضة الطاقة
واŸناجم ،برنا›ا هادفا على مسضتوى كل
البلديات لتزويدها بغاز اŸدينة ،من خÓل
ت-وف Òإام-ك-ان-ي-ات ضض-خ-م-ة ل-تجسضيد اŸشضاريع
اŸسضطرة ،حيث يشضمل هذا الÈنامج إا‚از
شض -ب -ك -ة “ت -د ع-ل-ى ط-ول أازي-د م-ن أال-ف ك-ل-م،
وربط ما يزيد عن  50أالف عائلة بهذه اŸادة
ا◊يوية.

»æWh
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قائد ›موعة ألدرك باŸسسيلة أŸقدم بشسﬁ Òمد مو’ي:

تنصصيب  ١٩مسصتثمرا Ãناطق النشصاط الصصناعي

إارجاع بنادق الصصيد ألصصحابها مسصتمر

Óهمية ألتي أولتها أ◊كومة للقطاع
‘ إأطار إأشسرأفه ألشسخصسي على ملف أ’سستثمار بو’ية معسسكر ،بالنظر ل أ
’من ألغذأئي وألتخلصس من ألتبعية Ÿوأرد أÙروقات ،يقوم،
بهدف ألبحث عن بدأئل إأنتاج ناجعة لضسمان أ أ
أليوم ،وأ‹ معسسكر ألعفا Êصسالح ،بتنصسيب  19مسستثمرأ على مسستوى منطقة ألنشساط ببلدية سسيدي قادة ،بعد
’دأرية أŸتعلقة بإايدأع وقبول ملفات أŸسستثمرين ،حيث ” منح  19مسستثمرأ
’جرأءأت أ إ
أن أسستكملت جميع أ إ
’نشساء وحدأت إأنتاجية ‘ ألصسناعات ألتحويلية
رخصسة ألشسروع ‘ Œسسيد أسستثمارأتهم أŸوجهة خصسيصسا إ
’نتاج أ◊ليب
ألغذأئية ،يذكر منها –ويل أÿضسر وألفوأكه وإأنشساء وحدأت ألتخزين وألتÈيد ووحدأت إ
ومشستقاته و–ويل أللحوم ،كما ” منح هؤو’ء أŸسستثمرين أ÷دد ،ما ب 200 Úإأ 4 ¤آأ’ف مÃ 2نطقة ألنشساط
‘ بلدية سسيدي قادة ،ألبالغة مسساحتها  6هكتارأت وألتي رصسد لها مبلغ  94مليون دينار من أجل تهيئتها
’سستقبال مشساريع أسستثمارية.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
‘ اŸوضسوع أافادت مصسادر «الشسعب»،
أان الوا‹ سسيشسرف شسخصسيا على تنصسيب
اŸسس -ت -ث -م-ري-ن ،م-ن خÓ-ل إاع-ط-اء إاشس-ارة
انطÓق Œسسيد مشساريعهم ،حيث سستكون
البداية على مسستوى بلدية سسيدي قادة
التي عرفت تنفيذ مشسروعيْـن اسستثماريÚ
ل -فÓ-ح Úخ-واصس ‘ الصس-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة
التحويلية.
كما أاوضسحت نفسس اŸصسادر ،أان هذه
«السسابقة اأ’و ¤من نوعها» تعكسس اهتمام
اŸسسؤوول التنفيذي اأ’ول Ÿعسسكر بقطاع
ا’سس-ت-ث-م-ار اŸك-م-ل آال-ي-ا ل-ق-طاع الفÓحة
ب- -ال- -و’ي- -ة ،ال- -ت -ي ت -ف -ت -ق -ر إا ¤ح -د ك -بÒ
ل-ل-ت-ج-ه-ي-زات الصس-ن-اع-ي-ة وآال-ي-ات التخزين
العصسرية اŸرافقة لقطاع الفÓحة ،من
خ Ó-ل ت -خصس -يصس أاك Èمسس -اح -ة وت -ع -داد
ل -ل -ع -ق -ار الصس-ن-اع-ي ب-ال-و’ي-ة ل-لصس-ن-اع-ات
ال- -غ- -ذائ -ي -ة وإاع -داد ورق -ة ع -م -ل ت -ه -دف
إ’ح -داث ق -طب صس -ن -اع -ي ب-ال-و’ي-ة ،م-ن-ه
موقع ا◊ظÒة الصسناعية بعقاز اÎŸبعة
ع -ل -ى مسس-اح-ة  100ه-ك-ت-ار وال-ذي ت-ق-رر
بشس-أان-ه-ا اح-تضس-ان اŸشس-اري-ع ا’سس-تثمارية
اŸع-ن-ي-ة ب-الصس-ن-اع-ات التحويلية الغذائية،
و 3مناطق صسناعية أاخرى Ãعسسكر ،سسيق
واÙمدية تÎبع على مسساحة إاجمالية
م -ق-درة بـ 328ه -ك -ت -ار ،ح -يث ” إاع -داد
بطاقة تقنية لتأاهيلها ،نزو’ عند مبدإا
توف Òالظروف الÓزمة لÓسستثمار.
ي- -ذك -ر أايضس -ا ،أان -ه و‘ إاط -ار ال -ت -دابÒ
ا÷ديدة لÓسستثمار ضسمن قانون اŸالية
التكميلي لسسنة  ،2016حظيت  10ملفات
اسستثمار من أاصسل  27ملفا Ãوافقة وا‹
الو’ية وسستجسسد على مسستوى ا◊ظÒة
الصسناعية بسسيق ،فيما ” –ويل  9ملفات

اسس-ت-ث-م-ار أاخ-رى ل-ل-ت-جسس-ي-د ع-ل-ى م-ناطق
النشساط اŸوزعة على بلديات معسسكر،
وأاجل منها  9ملفات لعدم كفايتها ،كما ”
رفضس ملف Úفقط ’ يسستوفيان الشسروط.
كشس- -ف رئ -يسس دائ -رة ال -ه -اشس -م ب -و’ي -ة
م -عسس -ك -ر ع -ل -ي ب-وي-ح-ي-اوي ،أان مصس-ا◊ه
ق -امت ب -إازال -ة آاخ -ر اأ’ح -ي -اء ال -ف -وضس-وي-ة
ب-ب-ل-دي-ة ال-ز’م-ط-ة وت-رح-ي-ل سس-اك-نيها إا¤
سس -ك -ن -ات ’ئ -ق-ة ضس-م-ن ا◊صس-ة السس-ك-ن-ي-ة
اŸتوفرة واŸوجهة للقضساء على السسكن
ال- - -هشس ،اŸق- - -درة –دي- - -دا بـ 15وحدة
سس -ك -ن -ي -ة ،إاضس -اف-ة إا ¤ت-رح-ي-ل  53عائلة
بنفسس البلدية ‘ إاطار الÈنامج العمومي
اإ’يجاري ،الذي شسمل أايضسا ترحيل 45
عائلة ‘ بلدية نسسمط بدائرة هاشسم ،و20
عائلة أاخرى ‘ قرية أاو’د بوزيان ببلدية
نسس -م -ط .وŒرى ح -ال -ي -ا دراسس -ة م -ل-ف-ات
اŸواطن Úببلدية هاشسم ،بحسسب رئيسس
الدائرة– ،ضسÒا لتوزيع  70وحدة سسكنية
عمومية Ãقر دائرة الهاشسم.
‘ ح Úتواصسلت ،بداية من ا’أسسبوع
ا÷اري ،عمليات الÎحيل وإاعادة إاسسكان
ال- -ع -ائ Ó-ت ال -ق -اط -ن -ة ب -ال -ب -ي -وت ال -هشس -ة
والفوضسوية ببلدية الÈج ومسست  50عائلة
” ترحيلها ،أامسس ،إا ¤سسكنات ’ئقة ‘
ظروف جد حسسنة ،طبعتها أاجواء الفرحة
بالقضساء على اأ’زمة السسكنية التي كان
ي -ع -يشس -ه -ا م -واط -ن -و ب-ل-دي-ة الÈج ،خÓ-ف
ال -ف -وضس -ى ال -ت -ي ط -ب -عت ع -م -ل -ي -ة ت -وزي-ع
السس- -ك- -ن- -ات ب -ب -ل -دي -ة ال -غ -م -ري ‘ دائ -رة
اÙم -دي -ة وال -ت -ي أاث-اره-ا اŸقصس-ون م-ن
حصسة  70سسكنا اجتماعيا وهددوا بحرق
م -ق -ر ال -ب -ل -دي -ة ،بسس -بب ورود أاسس-م-اء ل-ه-ا

أامÓك عقارية وسسكنات بعقود عرفية،
اأ’مر الذي  ⁄يضسف شسفافية و’ عدالة
‘ ع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع السس -ك -ن -ات ‘ ب -ل-دي-ة
ال-غ-م-ري بشس-ه-ادة رئ-يسس ال-ب-ل-دي-ة ب-ن دنيا
ال- -ه- -اشس- -م -ي ،ال -ذي وج -د ن -فسس -ه ‘ عÚ
اإ’عصس - -ار ط - -ي- -ل- -ة ال- -ي- -وم ÚاŸاضس- -ي،Ú
موضسحا أانه  ⁄يؤوخذ برأايه بع Úا’عتبار
‘ دراسس -ة اŸل -ف -ات ال -ت -ي ت -ول -ت -ه-ا ÷ن-ة
السس -ك -ن ل -دائ -رة اÙم -دي -ة ،م -ف -ي -دا ‘
ي وعود
حديث لـ «الشسعب» أانه لن يقدم أا ّ
ل -ل -م -قصس Úم -ن السس -ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي م-ن
سس -ك -ان ب -ل -دي -ة ال -غ -م -ري ،ك -ون ال -قضس -ي-ة
تتخطى صسÓحياته وأان اأ’مر يسستدعي
تدخل السسلطات الو’ئية ‘ دراسسة طعون
ه - - -ؤو’ء اŸقصس ،Úب - - -إاي - - -ج - - -اد إاث- - -ب- - -ات
ل -ل -مسس -ت-ف-ي-دي-ن ال-ذي-ن Áت-ل-ك-ون سس-ك-ن-ات
بعقود عرفية.
‘ ملف السسكن ،ينتظر أايضسا أان يفرج
ع -ن ق -ائ -م -ة اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن السس-ك-ن
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ،ن- -ه -اي -ة الشس -ه -ر ا÷اري،
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-حصسصس السس-ك-ن-ي-ة اŸت-واج-دة
ب- -زه- -ان -ة ب -حصس -ة  100سس -ك-ن ع-م-وم-ي
إايجاري ،تليها حصسة أاخرى من  60وحدة
سسكنية اجتماعية بنفسس البلدية ‘ غضسون
شس -ه -ر ف -ي -ف -ري ال -داخ -ل ،إاضس -اف-ة إا60 ¤
وح -دة سس -ك-ن-ي-ة م-ن ن-فسس الÈن-ام-ج ال-ذي
توفره الدولة للمواطن Úببلدية بوهني ‘
اÙم - -دي - -ة وذلك ‘ أاج - -ل ’ ي - -ت- -ع- -دى
اأ’سس -ب -وع اŸق -ب -ل ،ب -حسسب م-ا أاف-ادت ب-ه
مصسادر «الشسعب» .كما تسستعد بلدية سسيق
هي اأ’خرى لعملية إاعادة إاسسكان قاطني
اأ’ح -ي -اء ال -قصس -دي-ري-ة وال-ب-ي-وت اŸه-ددة
با’نهيار ‘ مدينة سسيق ‘ ،شسهر فيفري
الداخل ،حيث سستسستفيد من العملية 20
عائلة.

’غواط ،نهار أامسس،
فقدت مدينة ا أ
أاح -د ›اه -دي -ه -ا ال -ك -ب-ار ال-ط-اه-ر ب-ن
’م Úالو’ئي السسابق للمنظمة
مبارك ا أ
ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ،ال-ذي رحل عن
ه -ذا ال -وج -ود ب-ت-ودي-ع ا÷زائ-ر ‘ آاخ-ر
كلمات تلفظها وهو طريح الفراشس ‘
’غواط،
مسستشسفى احميدة بن عجيلة با أ
حيث شسيّع جثمانه ÃقÈة سسيدي يانسس
’غ- -واط ب- -حضس- -ور ج- -م- -ع ك -ب Òم -ن
ب- -ا أ

اŸسس - - -ؤوول ÚواÛاه - - -دي- - -ن وح- - -ت- - -ى
اŸواطن Úوأاصسدقاء الفقيد.
اŸرح -وم ت -و‘ ع -ن ع-م-ر ي-ن-اه-ز 77
سس -ن -ة وه -و م -ن م -وال -ي -د ف-ي-ف-ري 1939
’غ- -واط ،إال- -ت- -ح -ق بصس -ف -وف ج -يشس
ب- -ا أ
التحرير الوطني وعمره ’ يتجاوز 18
سس -ن -ة ب -ال -و’ي -ت Úاÿامسس-ة والسس-ادسس-ة
ب-رت-ب-ة ع-ري-ف ،ث-م ب-ف-ي-ل-ق الشس-هيد عمر
إادريسس باŸنطقة التاسسعة ،ليشسارك ‘

ع -دة م -ع -ارك وك -م -ائ-ن ح-رب-ي-ة ،ب-ي-ن-ه-ا
معركة جبل بودزير وجبل النقطة حتى
أالقي عليه القبضس جريحا ‘ اشستباك
م -ع ال -ع -دو Ãع -رك -ة وادي وال -ت -ام سس-ن-ة
 1958وزج به ‘ سسجني قصسر البخاري
وورق-ل-ة ح-ت-ى عشس-ي-ة ا’سس-ت-قÓل ،حيث
ت -ق -ل -د ع -دة مسس-ؤوول-ي-ات ‘ ا÷م-اع-ات
اÙلية ومنظمة اÛاهدين.

إاعادة إاسصكان  ١5عائلة ببلدية الزلمطة

وفاة األم Úالسصابق للمنظمة الولئية للمجاهدين الطاهر بن مبارك

األغواط :م.نذير

أك-د ق-ائ-د ›وع-ة أل-درك ب-اŸسس-ي-لة،
أŸق - - -دم بشسﬁ Òم - - -د م- - -و’ي ،خÓ- - -ل
عرضسه حصسيلة نشساط وحدأت ألدرك
’ع Ó-م -ي -ة ،مسس-اء أمسس
’سس -رة أ إ
ع -ل -ى أ أ
’ول ،أن عملية إأرجاع بنادق ألصسيد
أ أ
’صس -ح-اب-ه-ا ت-ع-رف ت-ق-دم-ا ك-بÒأ وع-ل-ى
أ
دفعات.
ذك- -ر اŸق- -دم م- -و’ي ،أان- -ه خ Ó-ل سس -ن -ت -ي
 ” 2015 -2012إارج - -اع  889ب-ن-دقية صسيد
أ’صسحابها دون احتسساب ما أارجعته مصسالح
الشسرطة .وأاشسار أان عدد البنادق التي  ⁄تقدم
إا ¤أاصسحابها تقدر بـ 56بندقية وهذا أ’سسباب
“ثلت بسسبب عدم تسسوية اŸلف من طرف
ال - -ورث- -ة والصس- -ع- -وب- -ات ال- -ت- -ي ت- -ع- -ي- -ق إا‚از
التحقيقات.
ونّوه اŸتحدث بوجود نسسبة أاك Ìمن %35
من ›موع التحقيقات العالقة ،وهو ما دفع
Óم-ن ل-ت-ذل-ي-ل هذا
أاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة ال-و’ئ-ي-ة ل -أ
العائق وتبليغ الورثة Ãوجب ﬁاضسر لتسسوية

الوضسعية ‘ أاجل أاقصساه شسهرين.
عن السسبب اأ’سساسس ‘ تعطل وتÒة إارجاع
اأ’سس -ل -ح -ة اŸت -واج -دة ع -ل -ى مسس -ت-وى ﬂزن
اÛموعة ،أارجعه كذلك إا ¤أاسسباب “ثلت
‘ مقرر اŸنح والفريضسة والسسÓح من دون
رقم وسسبب عدم التعرف على السسÓح وأاسسباب
أاخرى.
وأاشسار اŸتحدث بخصسوصس البلديات التي
ليسس بها تغطية أامنية ،أان هناك سسبع ()07
بلديات ’ توجد بها فرق إاقليمية ،غ Òأان
تغطيتها اأ’منية مضسمونة من طرف الفرق
اإ’ق-ل-ي-م-ي-ة اŸت-واج-دة ضس-م-ن إاق-ل-ي-م ال-ك-تائب
اإ’ق -ل -ي-م-ي-ة ال-ت-اب-ع-ة ل-ه-ا ،ب-اإ’ضس-اف-ة إا ¤دع-م
فصس- -ائ- -ل اأ’م- -ن وال- -ت -دخ -ل ط -ب -ق -ا ل -لÈام -ج
اŸسسطرة .وكشسف مو’ي ﬁمد البشس ،Òاأنه
سس -وف ي -ت -م اسس -ت -ك -م -ال مشس -اري-ع إانشس-اء ه-ذه
الوحدات بناءً على ﬂطط القيادة للمنشسآات
العسسكرية مسستقب.Ó

اŸسسيلة :عامر ناجح

وفقا ’تفاقية مÈمة ب Úوزأرتي ألÎبية وألبيئة

Œهيز  50ناديا أاخضصَر بتيبازة

ح- -ظ -ي  50ن -ادي ً-ا أخضس َ-ر Ãخ -ت -ل-ف
أŸؤوسسسس- -ات ألÎب- -وي- -ة ل- -ت- -ي- -ب -ازة ،أمسس
’ول ،با◊صسول على Œهيزأت تقنية
أ أ
جّ- - -د ه - -ام - -ة ،ت - -ع - -ن - -ى ب - -اسس - -ت - -ع - -م - -ال
أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أ◊دي -ث -ة ل -ت -ن -م-ي-ة
أل -نشس -اط -ات أÿضس-رأء أŸن-درج-ة ضس-م-ن
منظور حماية وتثم ÚأŸنتجات ألبيئية
ب- -ح- -يث ت- -ن- -درج ه- -ذه أ◊صس- -ة ضس- -م- -ن
ب -رن -ام -ج وط -ن -ي يضس ّ-م  2500ن -اد ع-ل-ى
أŸسستوى ألوطني.

تيبازة :عÓء.م
‘ ذات السسياق ،فقد أاشسارت مديرة دار
البيئة بالو’ية شسلفي ليلى ،إا ¤أانّ التجهيزات
تتضسمن أاجهزة كمبيوتر مرفقة بشساشسة وآالة
تصسوير ومكتبة خضسراء ‘ ،انتظار حصسول
النوادي على عتاد للبسستنة ’حقا ،اأ’مر الذي
Áكن اŸنتسسب Úلذات النوادي من Œسسيد
مشس -اري -ع -ه -م ع -ل -ى أارضس ال -واق-ع ب-ط-رق أاكÌ
فاعلية وبنوعية عالية’ ،سسيما وأانّ بعضسا من
اŸؤوسسسسات الÎبوية والشسبانية تشسهد إاقبا’
م -ن -ق -ط -ع ال -ن -ظ Òع -ل -ى ه -ذه اŸوه-ب-ة ال-ت-ي

أاضس -حت ﬁل اه -ت -م -ام ت Ó-م -ي -ذ اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية مع مرور الزمن ،بحيث  ⁄تسستبعد
ﬁدث -ت -ن -ا أان تسس -اه-م ال-ت-ج-ه-ي-زات اÙصس-ل
عليها ‘ جلب اŸزيد من اŸنخرط Úضسمن
النوادي اŸنصسبة إا ¤حّد اآ’ن.
Œدر اإ’شسارة ،إا ¤أانّ إاطارات دار البيئة
بالو’ية كانت قد ن ّصسبت أاك Ìمن  70ناديا
ع- -ل -ى م -دار السس -ن -ت ÚاŸنصس -رم -ت Úب -ع -دي -د
اŸؤوسسسس- -ات الÎب- -وي- -ة والشس -ب -ان -ي -ة و’ ت -زال
ال -ع -م -ل -ي -ة م-ت-واصس-ل-ة إا ¤حّ-د السس-اع-ة ،وف-ق-ا
’تفاقية مÈمة ما ب Úوزارتي الÎبية والبيئة،
تقضسي بتشسكيل أاك Èعدد ‡كن من مثل هذه
النوادي على مسستوى ﬂتلف اŸؤوسسسسات ،مع
ت -ك -وي -ن م -ن -خ -رط-ي-ه-ا وم-نشس-ط-ي-ه-ا وف-ق-ا Ÿا
تقتضسيه عملية ا◊فاظ على البيئة ،من خÓل
خرجات ميدانية إا ¤عّدة مؤوسسسسات عمومية
وخ-اصس-ة ت-ع-ن-ى ب-ت-ث-م Úم-ق-تضس-ي-ات ا’قتصساد
اأ’خضس -ر ،ك -م -رك -ز ال -ردم ال -ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات
وم - -ؤوسسسس - -ة –وي - -ل وصس - -ن- -اع- -ة ال- -ك- -رط- -ون
ببوسسماعيل ،على أان تتكفل ذات اإ’طارات
Ãت-اب-ع-ة وت-ق-ي-ي-م ال-نشس-اط-ات اŸن-ج-زة بصسفة
دورية.

شسركة توزيع ألكهرباء وألغاز بسسطيف:

انقطاع الغاز بشصمال الولية راجع لضصعف الضصغط
أكد مصسدر من شسركة توزيع ألكهرباء
وألغاز بسسطيف ،أن أ’ضسطرأبات ألتي
عرفتها ،مؤوخرأ ،بعضس بلديات أŸنطقة
ألشس -م -ال-ي-ة أل-غ-رب-ي-ة ل-ل-و’ي-ة› ‘ ،ال
أل-ت-زود ب-ال-غ-از أل-ط-ب-ي-ع-ي ،خ-ارج-ة عن
ن-ط-اق-ه-ا وت-ع-ود إأ ¤ضس-ع-ف ألضس-غ-ط م-ن
ألشس -ب -ك -ة أل -وط -ن -ي -ة أل -ت -ي ت -ت -زود ب -ه -ا
أŸن -ط -ق -ة ،وأل -ت -ي شس -ه -دت أن -خ -ف-اضس-ا ‘
ألضسغط إأ ¤أقل من  4بارأت ،وهو ما ’
ّÁك -ن م -ن وصس -ول ه -ذه أŸادة أ◊ي -وي-ة
بانتظام إأ ¤ألسسكان.
أاكد اŸصسدر ‘ ذات السسياق ،أان عمال
الشسركة متواجدون ‘ جميع ﬁطات الضسخ
باŸنطقة ،من أاجل اŸراقبة والتدخل عند

الضسرورة إ’صسÓح الوضسعية ،واعت Èأان اأ’مر
’ يتعلق بعجز ‘ التموين والتوزيع ،وإا‰ا ‘
ضسعف الشسبكة التي قال إانها وطنية ،وأانه على
سسبيل اŸثال فإان بلدية تالة إايفاسسن تتزود من
الشس -ب -ك -ة ال-ق-ادم-ة م-ن ب-ل-دي-ة خ-راط-ة ب-و’ي-ة
ب -ج -اي -ة ،وأان ب-ل-دي-ة ب-ن-ي ورت-يÓ-ن ت-ت-زود م-ن
شسبكة “ر بو’ية برج بوعريريج.
وك-انت ب-عضس ب-ل-دي-ات اŸن-ط-ق-ة الشس-م-الية
الغربية لو’ية سسطيف ،قد عرفت ‘ اأ’يام
اأ’خÒة ،التي تزامنت مع تسساقط أاو ¤ثلوج
اŸوسس -م وان -خ -ف-اضس درج-ات ا◊رارة بشس-ك-ل
م-ل-م-وسس ،ت-ذب-ذب-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ‘ ال-ت-زود ب-ال-غاز
الطبيعي ما خلف اسستياء لدى السسكان.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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«الشسعــب» تقف على واقع التكوين اŸتواصسل والتمهÚ
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مؤؤسسسسات تعرضص Œاربها اقتحام عا ⁄الشسغل واألعمال
ا’سستثمار ‘ اŸوارد البشسرية شسرط ا’قÓع والتطور

’عادة تأاهيل مواردها البشسرية وضسمان مواكبتها مع التغÒات والتحديات
تو‹ اŸؤوسسسسات ا÷زائرية ’سسيما ا’قتصسادية منها ،أاهمية بالغة للتكوين بنمطيه اŸتواصسل أاو عن طريق التمه ،Úإ
’جنبية ‘ تغطية طلبات السسوق الوطنية وا◊د من الواردات،
اŸقبلة’ ،سسيما ما تعلق بالتحكم ‘ التكنولوجيات ا◊ديثة وترقية التسسي Òللرفع من تنافسسية اŸؤوسسسسات ‘ ،مواجهة نظÒتها ا أ
باعتبار أان العامل أاسساسس أاداء اŸؤوسسسسة .هذا ما رصسدته «الشسعــب» ‘ جولتها ا’سستطÓعية بصسالون التكوين اŸتواصسل وعن طريق التمه ،Úالذي اختتمت فعالياته مؤوخرا بقصسر الثقافة.

سسعاد بوعبوشش
تصسوير  :عباسش تيليوة

ي -أت -ي ه -ذا ا’ه -ت-م-أم ‘ وقت أاصص-ب-ح ف-ي-ه ال-ت-ك-وي-ن ‘
اŸؤوسصسصة عأم Óقويأ لÓبتكأر والنمو ا’قتصصأدي ،مأ جعله
‘ مقدمة تسصي ÒاŸوارد البشصرية وا’سصتثمأر ‘ ›أل
ال-ك-ف-أءات ‘ ظ-ل ال-ن-م-و ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي السص-ريع ومتطلبأت
السصوق الÓمتنأهية ،ولعل بروز هيئأت ومعأهد التكوين
ع -أم -ة ،خ -أصص -ة داخ -ل اŸؤوسصسص -ة وخ-أرج-ه-أ ،يÎج-م ه-ذا
التوجه الذي فرضصته اŸتغÒات ا’قتصصأدية العأŸية.

مؤؤسسسسة التكؤين ‘ ›ال الكهرباء والغاز
‰ؤذج لرسسكلة العمال
‘ هذا اإ’طأر تقربنأ من مؤوسصسصة التكوين ‘ ›أل
الكهربأء والغأز التأبع Ûمع سصونلغأز ،حيث التقينأ سصأمية
بن سصأ ⁄مهندسصة دراسصأت بأŸدرسصة التقنية البليدة على
هأمشش الصصألون التكوين ،والذي Áثل مؤوسصسصة تكوينية ”
إانشصأؤوهأ لتلبية احتيأجأت الشصركة اأ’م والشصركأت التأبعة
لشص -رك -ة سص -ون -ل -غ -أز ،ال -ذي -ن Áث -ل -ون ال -ع -م Ó-ء والشص -رك -أء
ال-رئ-يسص-ي ،Úوك-ذا ت-ل-ب-ي-ة ط-ل-ب-أت ب-عضش الشص-ركأت اÿأصصة
واسصتقبأل بعضش اÎŸبصص Úعن طريق التمه.Ú
وكشصفت اŸهندسصة بن سصأ ⁄عن توفر مؤوسصسصة التكوين
على عدة فروع ،اأ’ول ب Íعكنون موجه للتكوين ‘ كل
اÛأ’ت اŸت- -ع- -ل -ق -ة ب -أإ’دارة ،وم -درسص -ت Úت -ه -ت -م ب -ك -ل
التخصصصصأت التقنية بكل من البلدية وع Úمليلة ،وهي تعÈ
عن ترسصخ لثقأفة جديدة لدى مسصÒي ومسصؤوو‹ اÛمع،
ب-أع-ت-ب-أره-أ م-ؤوسصسص-ة اق-تصص-أدي-ة لضص-م-أن –ق-ي-ق ‚أع-تهأ
ورفأهيتهأ ،إا ¤جأنب ضصمأن رسصكلة عمألهأ وموظفيهأ
’سصيمأ الشصبأب منهم ’طÓعهم على اŸعأرف والتقنيأت
ا÷ديدة خأصصة مأ يتعلق بألتكنولوجيأت ا◊ديثة.
وحسصب بن سصأ ،⁄تقدم هذه اŸدارسش تكوينأ تطبيقيأ
ون - -ظ - -ري - -أ م - -ن خ Ó- -ل ع - -دد م - -ن اÈÿاء ‘ ﬂت - -ل - -ف
التخصصصصأت ومهن وحرف سصونلغأز ،على غرار إانتأج ونقل
وت -وزي -ع ال -ك -ه -رب -أء ،ون -ق -ل وت -وزي-ع ال-غ-أز ،وك-ذا أايضص-أ ‘
›أ’ت اإ’دارة وت -ك -ي-ي-ف-ه-أ ،م-أ ي-ع-ط-ي ل-ل-مÎبصش ف-رصص-ة
’كتسصأب اŸعرفة واŸهأرات واأ’عمأل اŸهنية اأ’خرى
وفرصصة لتنفيذ الوضصع اŸهني النأجح طوال حيأته اŸهنية
من خÓل التعليم اŸسصتمر.
وينتظر خÓل  2016أان تكون مؤوسصسصة التكوين ‘ ›أل
الكهربأء والغأز شصريكأ للمجمع ،ولهذا تعمد اŸؤوسصسصة
ع-ل-ى ال-ت-ك-ي-ف م-ع ال-ت-خصصصص-أت ا÷دي-دة ل-ت-ك-ون Ãسصتوى
توقعأت عمÓئهأ وتلبي احتيأجأتهم Ÿواجهة التحديأت
ا÷ديدة من خÓل بر›ة تخصصصصأت جديدة ‘ التكوين
بخصصوصش التقنيأت والتكنولوجيأت اŸتغÒة ،وكذا التكوين
‘ ›أل الطأقأت ا÷ديدة واŸتجددة والتكوين عن بعد
والذي سصيكون اأ’سصأسش ‘ السصنوات اŸقبلة ،وبألتأ‹ زيأدة
مهأرات التدريب ،والتحسص ÚاŸسصتمر ‘ جودة التكوين.

«لؤ‚ام» لتكؤين الشسباب بإايجاد فكرة وخلق
مؤؤسسسسة و 500أالف مسستفيد منذ 2005
وغ Òب -ع-ي-د سص-ج-لت ال-وك-أل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسص-ي Òال-ق-رضش
اŸصصغر «لو‚أم» التأبعة لوزارة التضصأمن واأ’سصرة وقضصأيأ
اŸرأاة ،حضصورهأ خÓل الصصألون وهو مأ دفعنأ للتسصأؤول
عن فحوى ذلك بأعتبأرهأ مؤوسصسصة مألية للتمويل إ’نشصأء
نشصأطأت مصصغرة عن طريق قروضش بنكية ’ تتجأوز كلفتهأ
مليون دج دون فوائد.
‘ هذا السصيأق ،أاوضصح عأشصور بن كّرو مسصتشصأر لدى
اŸدي-ر ال-ع-أم ل-ل-وك-أل-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسص-ي Òال-ق-رضش اŸصص-غر
واŸكلف بأإ’عÓم والتعأون الوطني والدو‹ ،أان مشصأركتهم
جأءت بهدف التعريف Ãختلف برامج التكوين اıصصصصة
للشصبأب وغ Òالشصبأب.
وت -ت -م -ث -ل اŸراف-ق-ة ال-ت-ي “ن-ح-ه-أ «ل-و‚أم» ‘ ب-رام-ج
رئيسصية تتعلق بÈنأمج تكوين إ’يجأد فكرة وخلق مؤوسصسصة
أاو نشصأط مصصغر ،برنأمج لتسصي Òوتعزيز القدرات على
مسصتوى اŸؤوسصسصأت اŸصصغرة ،برنأمج التقدم إا ¤اأ’مأم
ﬂصصصش للنسصأء قصصد بعث روح اŸقأو’تية لديهن ،الÎبية
اŸألية ﬂصصصش لذوي النشصأطأت اŸصصغرة جدا ،مشصÒا
إا ¤أان التعأمل مع اŸسصتفيدين يكون كأشصخأصش ÿلق أاو
تسصي Òمؤوسصسصة مصصغرة ،و◊د اليوم اسصتفأد حوا‹ 500
أالف شصأب وشصأبة من هذا القرضش منذ .2005
و‘ اŸق-أب-ل سص-ج-لت اŸع-أه-د واŸؤوسصسص-أت ال-ت-ك-وي-نية
اÿأصصة حضصورا ملفتأ ‘ الصصألون وأاغلبهم شصبأب وفيهم
من اسصتفأد من قروضش ومسصأعدة ومرافقة من اآ’ليأت

التي اسصتحدثتهأ الدولة على غرار مدرسصة التكوين اŸهني
اŸتخصصصش ‘ ›أل الصصحة والنظأفة وسصÓمة اÙيط
الكأئن مقرهأ ببني مسصوسش يسصÒهأ ›موعة من الشصبأب
أانشصئت ‘ إاطأر «لونسصأج» منذ ثÓث سصنوات.

مدرسسة التكؤين والؤقاية اŸهنية ترافق
اÎŸبصس Úحتى التؤظيف
‘ هذا اإ’طأر ،قألت بوغأ Âكنزة مكلفة بألتكوين
على مسصتوى مدرسصة التكوين والوقأية اŸهنية ،أان
مؤوسصسصتهم –أول اغتنأم كل الفرصش لÓحتكأك مع
ا÷م-ه-ور والشص-ب-أب وت-ع-ري-ف-ه-م Ãخ-ت-ل-ف عروضش
التكوين ،التي تقدمهأ اŸدرسصة وإاعطأئهم فرصصة
للتكوين سصواء بألنسصبة ◊أملي الشصهأدات أاو اأ’شصخأصش
دون مسصتوى تعليمي ،وا◊صصول على شصهأدة ومن ثم سصهولة
اندمأجهم ‘ العأ ⁄اŸهني.
وأاوضصحت ﬁدثتنأ أانه خÓلهأ مشصأركتهم السصأبقة ”
Ÿسش رغبة عند الشصبأب ‘ العأ ،⁄وبنأء عليه ” منذ سصنة
خلق مصصلحة Ÿتأبعة الشصبأب اÎŸبصص Úومرافقتهم حتى
ال -ت -وظ -ي -ف ،وذلك ب -ح -ك -م ت -ع -أم-ل-ه-م أايضص-أ م-ع الشص-رك-أت
ا’قتصصأدية التي ترغب ‘ توظيف أاشصخأصش مكون‘ Ú
اأ’صصل بدل تضصييع الوقت ‘ البحث ،ومن ثم تلعب هذه
اŸدرسص-ة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة دور ال-وسص-ي-ط ‘ ه-ذه ا◊أل-ة ل-ت-ل-بية
احتيأجأت اŸؤوسصسصة ‘ التخصصصش الذي تريده.
وحسصب ب- -وغ- -أ ،Âسص -ج -لت ه -ذه اÿط -وة ع -دة ن -ت -أئ -ج
ايجأبية وهأمة ،حيث سصأهمت ‘ توظيف أاك Ìمن 20
م - -ه- -ن- -دسش مÎبصش م- -ؤوه- -ل ع 48 Èو’ي- -ة ‘ ﬂت- -ل -ف
اÛأ’ت ،وهم اآ’ن يزاولون عملهم ‘ منأصصبهم ،مرجعة
ذلك إا ¤ا◊رصش على تقد Ëعروضش تكوينية ذات نوعية
تسصمح للمÎشصح ÚواÎŸبصص Úتسصمح لهم –ضص Òأانفسصهم
لعأ ⁄الشصغل ومتطلبأته اآ’نية التي فرضصتهأ اŸتغÒات
بسصبب العوŸة ،وكذا التمأشصي مع اŸعأي Òالدولية من
خÓل التعليم اŸرتكز على قأعدة بيداغوجية ،اŸعرفة،
واعتمأد البعد الوطني ‘ التكوين وكذا الدو‹ ع Èالتعأمل
مع شصركأء أاجأنب على أاسصأسش الثقة اŸتبأدلة.

تؤظيف  3500شسخصص ‘ مناصسب عمل
عن طريق مكتب «أامبلؤا بارتن»Ò

تقربنأ من جنأح « ،»EmploiPartner.comحيث
اسصتقبلنأ سصيد أاحمد زروقي اŸكلف بأإ’عÓم على مسصتوى
مكتب توظيف ،الذي أاوضصح أان مكتبهم يشصتغل منذ 2009
ب-ح-وا‹  50م-ت-ع-أون-أ ،ويسص-جل  35أال -ف زائ -ر ‘ ال -ي -وم،
بأإ’ضصأفة إا ¤إاحصصأء  500أالف مسصجل ‘ قأعدة بيأنأته،
وقد سصأهم خÓل العأم اŸأضصي ‘ توظيف  3500شصخصش
‘ منأصصب عمل مبأشصرة وغ Òمبأشصرة ،وذلك بأعتبأره

مكتبأ
معتمدا من طرف
ال -دول -ة ،ف -أل -وك -أل -ة ال -وط -ن -ي -ة
لتشصغيل الشصبأب من أاهم شصركأئه.
وب - -خصص - -وصش اÿدم- -أت ال- -ت- -ي ي- -ق- -دم- -ه- -أ اŸك- -تب
ل -ل -م -ؤوسصسص -أت ،ق -أل زروق -ي أان -ه-أ ›أن-ي-ة سص-واء م-أ ت-ع-ل-ق
بأسصتعمأل اŸوقع ،اأ’رضصية ،التطبيق اÙمل ،ومشصأركتهم
‘ الصصألون هي بهدف تنظيم ورشصأت ›أنية موجهة
للشصبأب لتعليمهم كيفية كتأبة سصÒة ذاتية مرفقة بطلب،
القيأم Ãحأكأة إ’جراء ﬁأدثة مع مسصتشصأرين ،إا ¤جأنب
لعب دور الوسصيط ب ÚاŸؤوسصسصأت ،مشصÒا إا ¤أان اŸكتب
يحأول اسصتغÓل كل اŸنأسصبأت والتظأهرات للتقرب إا¤
الشصبأب و–سصيسصهم وعرضش ﬂتلف فرصش العمل اŸتأحة
ع ÈاŸوقع اإ’لكÎو Êللمكتب.

اŸدرسسة العليا لألعمال “نح تكؤينا عاليا
لتخريج إاطارات الغد
نفسش ا’نطبأع وا’هتمأم بألتكوين Ÿسصنأه لدى مركز
Óعمأل
ت-ن-م-ي-ة ك-ف-أءات ال-تسص-ي Òال-ت-أب-ع ل-ل-م-درسص-ة ال-عليأ ل أ
بألصصنوبر البحري ،الذي يقدم شصهأدة عليأ ‘ التسصي،Ò
ح-يث ح-دث-ت-ن-أ سص-أم-ي-ة غ-أوا مسص-ؤوول-ة ال-ت-ك-وين اŸتواصصل،
وال -ت -ي ق -ألت أان اŸدرسص-ة ت-ق-دم ب-رام-ج ﬂت-ل-ف-ة م-رف-ق-ة
بشصهأدة تخرج من خÓل الشصراكة مع ا÷أمعأت ،وبرامج
مرفقة بشصهأدات مؤوهلة ،وكذا برنأمج التكوين اŸتواصصل
Óطأرات بألنسصبة للمؤوسصسصأت من نوع اŸلتقيأت
بألنسصبة ل إ
وغÒهأ.
وبألرغم من السصمعة ا÷يدة التي تتمتع بهأ اŸدرسصة
سصواء على اŸسصتوى الوطني أاو الدو‹ بحكم تعأملهأ مع
شصركأء أاجأنب ’سصيمأ ا÷أمعأت وتقدÁهأ لÈامج تكوين
ل -ل -دك -ت -وراه ‘ إادارة اأ’ع -م -أل ودب -ل -وم ال-دراسص-أت ال-ع-ل-ي-أ
واŸتخصصصصة ‘ التسصي ،Òوكذا مأسصت ‘ Òإادارة اأ’عمأل

الدولية ببأريسش ،تعكف خÓل السصنت Úاأ’خÒت Úعلى
اسصتقطأب أاك Èعدد من الشصبأب.
وأاوضص- -حت غ -أوا ‘ ه -ذا
السص- - -ي- - -أق ،أان - -ه ”
وضص- - -ع ب- - -رن- - -أم- - -ج
لشص -ه -أدة ال -ب-ك-أل-وري-أ
ب-ه-دف Ÿسش شص-ري-حة
ج -دي-دة م-ن اÛت-م-ع،
ح- -يث ت- -ق -دم اŸدرسص -ة
ب-رن-أ›أ ل-ل-طÓ-ب ال-ذين
يتم اختيأرهم ،من خÓل
م -ن -ح -ه-م ت-ك-وي-ن-أ صص-ل-ب-أ ‘
ج - - -م - - -ي - - -ع ›أ’ت اإ’دارة،
والسصمأح لهم لبدء مهنة واعدة
‘ ›أل اأ’عمأل التجأرية ،أاو
ي-ت-م ق-ب-ول-ه-م ‘ ن-وع-ي-ة ب-رن-أمج
ال -دراسص -أت ال -ع -ل-ي-أ ÃونÎي-أل أاو
مدرسصة اأ’عمأل.
ومن خÓل هذا الÈنأمج Áنح
ل -ل -ط -ألب ف -رصص -ة ال -دراسص -ة سص -ن -تÚ
ل-ل-حصص-ول ع-ل-ى شص-ه-أدة ال-ب-ك-أل-وريأ ‘
إادارة اأ’عمأل وذلك Ãدرسصة إادارة اأ’عمأل ‘ ا÷زائر،
فيمأ يواصصل الدراسصة ‘ السصنوات اŸتبقية ÃونÎيأل،
حيث يتم الÎكيز ‘ هذا التكوين على التأكد من اŸرونة
‘ سصوق العمل واإ’عداد ا÷يد للدراسصأت العليأ ،وذلك
ع ÈثÓثة مسصتويأت ‘ التكوين من أاجل تشصجيع التقدم
اŸنظم للتمه.Ú
ويتمكن الطألب خÓل اŸسصتوى اأ’ول من تعلم اللغة
واŸن -ظ -م -أت ال -ب -ي-ئ-ي-ة ك-أإ’دارة واÙأسص-ب-ة ،وا’ق-تصص-أد،
والريأضصيأت التطبيقية وكل مواضصيع اإ’دارة ،أامأ اŸسصتوى
ال -ث -أ Êف-ي-ه-دف ا ¤ال-ت-ع-م-ق ‘ م-ع-رف-ة ﬂت-ل-ف وظ-أئ-ف
اŸؤوسصسصة واسصتكمأل التدريب ‘ ›أل اإ’دارة العأمة‘ ،
ح Úيرمي اŸسصتوى الثألث إا ¤تزويد الطÓب مع اŸعرفة
اŸتخصصصصة ‘ ›أ’ت اإ’دارة سصواء ‘ إادارة اأ’عمأل
الدولية ،،اÙأسصبة اŸهنية ،اŸألية ،ا’قتصصأد التطبيقي،
ري -أدة اأ’ع -م -أل ،إادارة ال -ع -م -ل -ي -أت وال -ل-وجسص-ت-ي-أت ،إادارة
اŸوارد البشصرية ،اإ’دارة ،التسصويق ،إادارة اأ’سصأليب الكمية،
تقنية اŸعلومأت.
وأاعربت غأوا عن ارتيأحهأ لهذا التوجه ‘ التكوين،
الذي أابت ‚أعته ‘ تكوين إاطأرات اŸسصتقبل وتزويد
ا÷زائ- -ر ب- -ك -ف -أءات ع -أل -ي -ة وم -ؤوه -ل -ة ،مشصÒة إا ¤سص -ع -ي
اŸدرسصة لتطويره ‘ اŸسصتقبل لتكون Ãسصتوى التطلعأت
ويسصتجيب للتحديأت والرهأنأت.
وتؤوكد ﬂتلف الشصهأدات التي اسصتقينأهأ ‘ اŸيدان أان
ا’سصتثمأر ‘ اŸوارد البشصرية أاصصبح عملة ثمينة ’بد من
كسصبهأ ‘ عصصر الرقمنة وتطور التكنولوجيأت اŸتقدمة
‘ ج- - -م- - -ي - -ع اÛأ’ت لضص - -م - -أن ال - -ن - -ج - -أع - -ة ‘ اأ’داء
وا’سصتمرارية.
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’سصتكمال ّ ﬂ
طط الّتكوين الّتكميلي بسصطيف

انطÓق دورة تخصض  ١٤٣٣عون شسبه طبي و ١٨قابلة

’ح-ي-اء السص-ك-ن-ي-ة Ãدي-ن-ة ال-ق-ل رم-ي-ا عشص-وائ-ي-ا ل-ل-ق-م-ام-ة اŸن-زل-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع السص-اح-ات وب-جانب
تشص-ه-د ﬂت-ل-ف ا أ
’مر الذي أادى إا ¤تدهور الوضصع وانتشصار ا◊شصرات
الطرقات ،حيث –ولت الكث Òمنها إا ¤وكر للحيوانات الضصالة ،ا أ
’حياء السصكينة ’ تتوفر حتى على حاويات ،حيث
والروائح الكريهة وما ينجر عن ذلك من أامراضض .وتبقى العديد من ا أ
’رصصفة والطرق ،وبقائها لسصاعات طويلة من اليوم ‘ انتظار مرور
يلجأا السصكان إا ¤رمي القمامة اŸنزلية مباشصرة فوق ا أ
الشصاحنة .وأارجعت البلدية مشصكل نظافة اÙيط ا ¤غياب اŸسصؤوولية ا÷ماعية ،والقضصاء على مشصكل القمامة يبقى
مرهونا بتجسصيد اŸفرغة العمومية ماب Úالبلديات ،وهو اŸشصروع الذي تعطل ’‚ازه بسصبب اعÎاضض اŸواطن ‘ ÚأاكÌ
’قامته بدعوى تأاثÒاته على البيئة.
’رضصيات اıتارة إ
من مرة على ا أ

اسستطÓع :خالد العيفة
كما اشصتكى سصكان حي  180مسصكنا Ãنطقة
تلزة  3كلم عن مدينة القل ‘ العديد من
ÓسصطبÓت
اŸرات ،من ا’نتشصار الواسصع ل إ
وال- -ب- -ي- -وت ال- -بÓ- -سص -ت -ي -ك -ي -ة وسص -ط اÙي -ط
ال- -ع- -م- -را ،Êبشص- -ك- -ل أاصص- -ب- -ح ي -ه -دد الصص -ح -ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ح-يث أاك-د السص-ك-ان ان-ه-م ي-عيشصون
وسص- -ط ال -روائ -ح ال -ك -ري -ه -ة وب -ق -اي -ا فضص Ó-ت
ا◊ي -وان -ات وﬂل -ف -ات ال -ذب -ح ،ورم-ي اŸواد
ال -ك -ي -م -ي -اوي -ة وسص-ط ا◊ق-ول اÛاورة ،ك-م-ا
يشصتكي السصكان من عدم رفع القمامة اŸنزلية
وبقائها مكدسصة بالقرب من عمارات ا◊ي
ل- -ع- -دة أاي- -ام ،وت- -ت- -ح -ول ‘ ا’خ Òإا ¤م -رت -ع
للحيوانات الضصالة.
وأاضصحى سصهل تلزة اÿصصب مهددا بكارثة
ب-ي-ئ-ي-ة ج-راء ت-ن-ام-ي ت-دف-ق اŸي-اه ال-ق-ذرة من
اأ’ح-واضس ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وغ-م-ره-ا ل-ل-م-ح-اصص-ي-ل
Óراضص-ي
ال -زراع -ي-ة ،ن-ت-ي-ج-ة غ-زو اإ’سص-م-نت ل -أ
الفÓحية ،حيث يوجد أاك Ìمن  14أالف نسصمة
Ãناطق بومهاجر،
وبوعÓهم وطهر لقزاير وأاو’د معزوز دون
رب -ط سص -ك -ن -ات -ه -م بشص -ب-ك-ة الصص-رف الصص-ح-ي،
ويعتمدون على اأ’حواضس التقليدية للتخلصس
من مياه الصصرف الصصحي ،وهو ما ينذر بكارثة
ب -ي -ئ -ي -ة ،خصص -وصص-ا وان ال-ك-ث Òم-ن اأ’ح-واضس
التقليدية التي يعتمد عليها السصكان ‘ جمع
اŸياه القذرة أاصصبحت عاجزة على احتواء
هذه الكميات اŸياه وصصرفها ،والبعضس اآ’خر
تصصب مياهها مباشصرة ‘ وادي الشصركة الذي
يتوسصط اأ’راضصي الفÓحية ،والذي تسصتعمل
م - -ي - -اه - -ه ‘ سص- -ق- -ي اŸزروع- -ات م- -ن ق- -ب- -ل
الفÓح ،Úخاصصة وأان سصهل تلزة يقع –ت
مسصتوى سصطح البحر ،ومهددا بصصعود اŸياه،
فإان ذلك يجعل أاراضصيه غ Òقابلة Ÿزيد من
صص -رف ل -ل -م -ي -اه ال-ق-ذرة ،وي-ب-ق-ي ا◊ل حسصب
السص -ك -ان إ’ن -ق-اذ اŸن-ط-ق-ة م-ن ك-ارث-ة وب-ائ-ي-ة
وشصيكة يكمن ‘ ا‚از ﬁطة للتصصفية ،وهو
مطلب السصكان والسصلطات اÙلية على حد
سصواء.
ويعا Êسصكان مدينة القل من أازمة دائمة
‘ ال -ت -زوي -د ب -اŸي-اه الصص-ا◊ة ،ح-يث ت-ت-م-ون
اŸدينة مرة ‘ اأ’سصبوع وأاحيانا “تد اأ’زمة
إا ¤اأ’سصبوع Úوتسصتغرق مدة التزويد باŸياه
أاقل من سصاعت ،Úو’ تتمكن عائÓت كثÒة من
ت -خ -زي -ن أاك Ìم -ن رب -ع ح-اج-ي-ات-ه-ا م-ن اŸاء،
ويشصتكي سصكان ا÷ردة الواقعة قبالة ميناء
صص -ي -د السص -مك ،م -ن ا’ن-ق-ط-اع اŸت-واصص-ل ‘
ال -ت -م-وي-ن ب-اŸي-اه الصص-ا◊ة ال-ذي ’ ي-ق-ل ع-ن
الثÓثة أاسصابيع بسصبب وقوع ا◊ي ‘ منطقة
جبلية مرتفعة ما يعرقل عمليات توصصيل اŸاء
بواسصطة ا◊نفيات.
فسصكان اأ’حياء الكÈى بالقل يطالبون من
السص-ل-ط-ات ال-ت-دخ-ل Ÿع-ا÷ة وضص-ع-ي-ة التزويد
باŸياه الصصا◊ة ،الذي أاصصبح يقلق راحتهم
ويجÈهم ‘ الكث Òمن اŸرات على ترك
شص -ؤوون -ه -م اŸسص -ت-ع-ج-ل-ة ،وال-ت-ف-رغ ‘ ك-ل م-رة
÷لب اŸياه من أاماكن بعيدة ،وغالبا ما يكون
ذلك بإامكانيات مادية إاضصافية ومكلفة ،حيث
ت -ت -ع -رضس شص-ب-ك-ات ال-ت-زوي-د ،حسصب شص-ه-ادات
Óع-ط-اب ال-ت-ق-ن-ي-ة ول-لكسصر
‡ث-ل-ي ا’ح-ي-اء ،ل -أ

ال -ن -ا œع -ن ع -م -ل-ي-ات ا◊ف-ر واأ’شص-غ-ال ال-ت-ي
تنجزها مقاو’ت خاصصة وعمومية ‘ إاطار
مشصاريع التنمية ،وقد أاصصبحت هذه الظاهرة
شصبه يومية و ⁄تتوقف منذ زمن طويل.

السصكان يسصتفيدون من
الّربط بالغاز الطّبيعي

وخÓ- -ل زي- -ارة ال -وف -د ال -و’ئ -ي Ãن -اسص -ب -ة
ا’ح -ت -ف-ا’ت ب-ال-ذك-رى الـ ’ 61ن-د’ع ال-ثورة
ال -ت -ح -ري -ري -ة م -ن السص -ن-ة اŸاضص-ي-ة ،م-ن أاج-ل
ت -دشص Úمشص -روع رب -ط م -دي -ن -ة ال -ق -ل ب -ال -غ-از
الطبيعي وإانهاء معاناة السصكان مع قارورات
غ- -از ال- -ب- -وت- -ان ،ح- -يث ” رب -ط  732مسصكنا
Ãن-ط-ق-ة ت-ل-زة ب-ال-غ-از ويوجد  272أاخ -رى ‘
ط- -ري- -ق ال- -رب -ط .ب -اŸوازاة م -ع ذلك شص -رعت

تدهور اÙيط
البيئي يهّدد السسكان
بأامراضض

مؤوسصسصة توزيع الكهرباء والغاز بربط أازيد من
 4آا’ف مسصتفيد بشصبكة الغاز الطبيعي بإاحياء
م-ت-ف-رق-ة م-ن م-دي-ن-ة ال-ق-ل ،ع-ل-ى غ-رار أاحياء
ﬁم- -د الشص- -ي- -خ ،وﬁم- -د شص- -اب- -ور ،وأاح- -م- -د
بوالطم ،Úوعبد العزيز رامول.
والعملية انطلقت منذ نهاية شصهر أاكتوبر
م -ن السص -ن -ة اŸاضص -ي -ة ،وام -ت -دت ع -ل -ى م -دار
شص -ه -ري -ن ونصص -ف ،وقسص-مت ع-ل-ى  17منطقة
وج -ن -دت ل -ه-ا ف-رق ت-ن-ق-ي-ة م-ت-خصصصص-ة ت-اب-ع-ة
ل -ل -م -ؤوسصسص -ة سص-ون-ل-غ-از م-ن ا◊روشس وع-زاب-ة
وسصكيكدة ،إاضصافة إا ¤وحدة القل ،والعملية
تشصمل مسصتفيدين جدد بكل من مناطق تلزة
وبومهاجر وبوعÓهم ،وبقية اأ’حياء يتم فيها
اسص-ت-ب-دال ال-ت-وزي-ع ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي بدل غاز
ال -ب -وت -ان ال-ذي ك-ان ي-وزع ع-ل-ى اŸسص-ت-ف-ي-دي-ن
ان -طÓ-ق-ا م-ن اÿزان-ات اŸت-واج-دة Ãن-ط-ق-ة
ع Úأام القصصب.
هذا ا’جراء جاء ‘ إاطار اŸشصروع الكبÒ
لتزويد سصكان بلديات اŸصصيف القلي با÷هة
ل-غ-رب-ي-ة م-ن و’ي-ة سص-ك-ي-ك-دة ب-ال-غ-از الطبيعي،
والذي خصصصس له غÓف ما‹ بقيمه  43مليار
سصنتيم  ،حيث توجد مناطق ‘ طور تسصليم
الربط بالشصبكة ،ويتعلق اأ’مر بكل من الو÷ة
ب-وال-ب-ل-وط وع Úقشص-رة و ال-دم-ن-ي-ة ب-ت-م-ال-وسس
وكركرة ،وتبقى مناطق كل من الشصرايع وبني
زي -د وخ -ن-اق م-اي-ون ‘ ط-ور ان-طÓ-ق ع-م-ل-ي-ة
الربط ،وهو اŸشصروع الذي يعول عليه من
أاجل إانهاء معاناة سصكان ا÷هة الغربية من
الو’ية مع قارورات غاز البوتان.
وكما أانه من اŸنتظر إا‚از مركز للردم
التقني موجه Ÿعا÷ة نفايات بلديات القل
وبني زيد
والشصرايع ،وسصيسصمح هذا اŸشصروع الذي
خصصصس له مبلغ  400مليون دج Ãعا÷ة جميع
النفايات الصصلبة اÛمعة بالبلديات الثÓث
‘ ظل احÎام البيئة.
ومركز الردم التقني هذا ،سصيسصاهم أايضصا
‘ توف Òظروف معيشصية أافضصل للمواطن،Ú

وذلك من خÓل وضصع حد ’نتشصار اŸفرغات
العشصوائية ،وعند تسصليمه سصيتم تدعيم هذا
اŸركز الذي سصيتم إا‚ازه على أارضصية تقع
ب Úب -ل -دي-ت-ي ب-ن-ي زي-د والشص-راي-ع ب-ت-ج-ه-ي-زات
حديثة تعمل Ãقاييسس عاŸية ،وذلك لتفادي
أاي تلوث بيئي.

توزيع  70سصكنا تسصاهميا
وتدشص Úملعب

وقام فوزي بن حسص Úوا‹ الو’ية بزيارة
ع -م -ل وت -ف -ق-د ıت-ل-ف اŸشص-اري-ع اإ’‰ائ-ي-ة
ببلدية القل ‘ ،كل من قطاع السصكن ،اأ’شصغال
ال-ع-م-وم-ي-ة ،الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ،الÎب-ية وكذا
إاصصÓحات اÿدمة العمومية.
وك ّ-ل -لت ه -ذه ال -زي -ارة ب -ت -وزي-ع  70مسصكن
تسصاهمي بالقل مركز وسصط فرحة واسصتقبال
‡ي -ز ل -لسص -ل -ط -ات م -ن ط -رف اŸسص -ت -ف-ي-دي-ن
واŸسصؤوول ÚاÙلي ،Úوأاشصرف على تدشصÚ
م -ل -عب شص -او‹ بشص ،Òال -ذي ت -ع -زز ب -ه ق -ط-اع
الشص -ب -اب وال -ري -اضص -ة،ه -دا ا’‚از اسص -ت -ه -لك
غÓفا ماليا يزيد عن  4مليار دج.
و‘ ق -ط -اع السص -ك -ن دائ -م -ا ،ول -دى ت-ف-ق-ده
Ÿشصروعي  700و 400سصكن اجتماعي ايجاري
م -وج -ه -ة ل -ل-قضص-اء ع-ل-ى السص-ك-ن ال-هشس ،شصّ-دد
ال - -وا‹ ع - -ل - -ى اإ’سص- -راع ‘ اإ’‚از ،وأام- -ه- -ل
ا÷هات القائمة على اŸشصروع Úمدة شصهرين
م -ن أاج -ل اسص -ت Ó-م -ه -م -ا خ Ó-ل شص -ه-ر م-ارسس
اŸقبل.
Óشص- -ارة ف- -إاّن نسص- -ب -ة اأ’شص -غ -ال اÿاصص -ة
ل - -إ
باŸشصروع Úالسصكني Úتقدر بـ  ⁄ ،% 85تبق
منها سصوى اأ’شصغال اŸتعلقة بإايصصال الغاز
ال -ط -ب -ي -ع -ي ،ال -ك -ه-رب-اء ،اŸاء وك-ذا اأ’شص-غ-ال
اÿاصصة بتهيئة الطرقات ،وأ’جل ذلك سصيتم
تخصصيصس غÓفا ماليا قدره  12مليار دج.
كما تفّقد فوزي بن حسص ،Úمشصروع إا‚از
ثانوية  800مقعدا بيداغوجيا ’ تزال اأ’شصغال
بها ‘ أاولها ،ليشصّدد هذا ا’خ Òعلى ضصرورة
تدعيم ورشصات العمل باليد العاملة من أاجل
دفع وتÒة ا’‚از التي تقدر حاليا  10باŸئة،
وينتظر اسصتÓمه خÓل شصهر أاكتوبر من السصنة
ا÷ارية.
و‘ ق -ط-اع الشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ت-فّ-ق-د وا‹
ال-و’ي-ة ال-ط-ري-ق السص-اح-ل-ي ال-راب-ط ب Úال-ق-ل
وبني سصعيد على مسصافة تقدر بـ  18كم ،ومن
اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ن-ت-ه-ي اأ’شص-غ-ال ب-ه ق-ب-ل م-وسص-م
ا’صص -ط -ي -اف اŸق -ب -ل ،ب -ع -د أان ب -ل -غت نسص -ب-ة
ا’‚از  83باŸائة وهو اŸشصروع الذي تطلب
غÓ- -ف -ا م -ال -ي -ا ق -دره  600.000.000.00دج،
وبشصأان هذا الطريق فقد أاكد اŸسصؤوول ا’ول
ع -ن ال-و’ي-ة ،ع-ل-ى ان-ه سص-ي-ك-ون ق-ب-ل-ة ل-لسص-واح
خÓل موسصم ا’صصطياف سصيما وأانه سصيكون
م-ن-ف-ذا لشص-اط-ئ “ن-ار ،وب-ال-ت-ا‹ سص-ي-ف-ت-ح بابا
كÈى ل Ó-سص -ت-ث-م-ار داع-ي-ا إا ¤تضص-اف-ر ا÷ه-ود
ومواصصلة العمل من اجل اسصتÓمه ‘ آاجاله
التعاقدية لتحقيق الهدف اŸنشصود ،وبالنسصبة
Ÿشص- -روع اŸرك- -ز ا÷واري ل -لضص -رائب ،ف -ق -د
أاعطى السصيد الوا‹ تعليمات من أاجل Œهيزه
وتعزيزه بالعمال ،والشصروع فورا ‘ اإ’جراءات
والÎتيبات اŸتعلقة بإادخاله حيز اÿدمة ‘
اقرب وقت.

أافادت مديرية الصصحة والسصكان
لو’ية سصطيف أاّنه – ّسصبا لوضصع
ﬂطط التكوين التكميلي حيز
التنفيذ ،قبل الÎقية لبعضض الرتب
التابعة للشصبه الطبي Úللصصحة
’عوان الطبيÚ
العمومية ،القابÓت وا أ
’نعاشض ،الناجمة عن
للتخدير وا إ
’متحانات اŸهنية ومسصابقة الÎقية
ا إ
التي أاعلنت عنها وزارة الصصحة
والسصكان وإاصصÓح اŸسصتشصفيات ،لفائدة
’سصÓك التابعة لقطاع الصصحة
كل ا أ
العمومية ،خاصصة وأان هذه اŸسصابقات
وا’متحانات غ ÒاŸسصبوقة التي جرت
‘ إاطار نظام اسصتثنائي أاملته ضصــــرورة
ÓسصÓك
–ييـن اŸشصوار اŸهني ل أ
اÿاصصة للصصحة ،والتي اجتازها
اŸعنيون شصهر ماي مـــن سصنـة .2015

سسطيف :نور الدين بوطغان

اتخذت مصصالح مديرية الصصحة والسصكان
ب -و’ي -ة سص -ط -ي -ف ،ب -ال -ت -نسص -ي-ق م-ع اŸع-ه-د
الوطني للتكوين العا‹ للشصبه الطبي ،كافة
اإ’جراءات التنظيمية الÓزمة إ’‚اح دورة
ال -ت -ك -وي -ن ال -ت-ي ان-ط-ل-قت ا’ح-د اŸاضص-ي،
والتي “ـسس  1458حسصب التخصصصس كاآ’تي:
 1433شص-ب-ه ط-ب-ي ل-لصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ية ،و18
قابلة،و 07أاعوان طبي Úللتخدير واإ’نعاشس.
وسص -ت -ك -ون ال -دورة ال -ت -ك -وي -ن -ي-ة ÓÃح-ق
التكوين اŸوزعة ع Èمسصتشصفيات الو’ية
ك- -م- -ا ي- -ل -ي :م -ل -ح -ق -ة ال -ت -ك -وي -ن ب -اŸرك -ز
اإ’سصتشصفائي ا÷امعي ،حيث سصيتكـّون فيها
كل موظفي اŸسصتشصفى ا÷امعي فقط.
وم-ل-ح-ق-ة ال-ت-ك-وي-ن ب-اŸؤوسصسص-ة العمومية
ل -لصص -ح -ة ا÷واري -ة سص -ط -ي -ف ي-ت-كّ-ون ف-ي-ه-ا
موظفو كل من :اŸؤوسصسصة العمومية للصصحة
ا÷واري -ة سص -ط -ي -ف ،اŸؤوسصسص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة

ل -لصص -ح-ة ا÷واري-ة ع Úع-ب-اسص-ة ،اŸؤوسصسص-ة
اإ’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة اŸت-خصصصص-ة ‘ اأ’م-راضس
العقلية ع Úعباسصة ،اŸؤوسصسصة اإ’سصتشصفائية
اŸت -خصصصص -ة ‘ إاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل ال-وظ-ي-ف-ي
رأاسس اŸاء ،اŸؤوسصسص- - -ة اإ’سص - -تشص - -ف - -ائ - -ي - -ة
اŸتخصصصصة ‘ معا÷ة اأ’ورام.
وك- -ذا م- -ل- -ح- -ق- -ة ال -ت -ك -وي -ن ب -اŸؤوسصسص -ة
العمومية اإ’سصتشصفائية العلمة :يتكـ ـّون فيها
م -وظ -ف -و ك ـ ـل مـ ـن :اŸؤوسصسص -ة ال -ع -م -وم -ي-ة
اإ’سص - -تشص - -ف - -ائ - -ي - -ة ال - -ع - -ل - -م- -ة ،اŸؤوسصسص- -ة
اإ’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة اŸت-خصصصص-ة اأ’م وال-ط-ف-ل
ال -ع -ل -م -ة ،اŸؤوسصسص -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -لصص -ح-ة
ا÷واري -ة ال -ع -ل -م -ة ،اŸؤوسصسص -ة ال -ع -م -وم -ي-ة
للصصحة ا÷وارية حمام السصخنة.
إاضص-اف-ة إا ¤م-ل-ح-ق-ة ال-ت-ك-وين باŸؤوسصسصة
ال-ع-م-وم-ي-ة اإ’سص-تشص-ف-ائ-ي-ة ب-وق-اع-ة :يتكـ ـّون
فيها موظفي ك ـ ـل مـ ـن :اŸؤوسصسصة العمومية
اإ’سصتشصفائية بوقاعة ،اŸؤوسصسصة العمومية
ل- -لصص- -ح- -ة ا÷واري- -ة ب- -وق- -اع- -ة ،اŸؤوسصسص -ة
ال- - -ع- - -م - -وم - -ي - -ة اإ’سص - -تشص - -ف - -ائ - -ي - -ة ب - -ن - -ي
ورث -ي Ó-ن ،اŸؤوسصسص -ة ال -ع -م -وم -ي -ة ل -لصص-ح-ة
ا÷وارية بني ورثيÓن.
وم-ل-ح-ق-ة ال-ت-ك-وي-ن ب-اŸؤوسصسص-ة العمومية
اإ’سص -تشص -ف -ائ -ي -ة ع ÚوŸان :ي -ت -كـ ـّون ف-ي-ه-ا
م -وظ -ف -و ك ـ ـل مـ ـن :اŸؤوسصسص -ة ال -ع -م -وم -ي-ة
اإ’سص- - -تشص - -ف - -ائ - -ي - -ة ع ÚوŸان ،اŸؤوسصسص - -ة
ال- - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ل - -لصص - -ح - -ة ا÷واري - -ة عÚ
وŸان ،اŸؤوسصسص- - -ة اإ’سص - -تشص - -ف - -ائ - -ي - -ة عÚ
آازال ،اŸؤوسصسصة العمومية للصصحة ا÷وارية
ع Úآازال.
وأاخÒا ،م -ل -ح -ق -ة ال -ت -ك -وي-ن ب-اŸؤوسصسص-ة
العمومية اإ’سصتشصفائية ع ÚالكبÒة يتكـ ـّون
فيها موظفو ك ـ ـل مـ ـن :اŸؤوسصسصة العمومية
اإ’سص- -تشص- -ف- -ائ- -ي- -ة ع Úال -ك -بÒة ،اŸؤوسصسص -ة
العمومية للصصحة ا÷وارية ع ÚالكبÒة.

النعامة

مكتب بريد واحد لكل  ٥ . ٧٧١مواطن

تقّدر الكثافة الÈيدية بو’ية النعامة
Ãك -تب ب -ري -د واح -د ل-ك-ل  5.771مواطن
وشصباك بريدي واحد لكل  3.174مواطن،
ح -يث تسص -ج-ل ال-و’ي-ة ‘ ›ال ال-ت-غ-ط-ي-ة
الÈيدية عجزا بثÓثة مكاتب بريد وجب
فتحها ع Èبلديات اŸشصرية ومكمن بن
عمار
والع Úالصصفراء ،كما علم من مصصالح
بريد ا÷زائر بالو’ية.
وجرى فتح خÓل السصنة اŸنصصرمة نحو

 8.049حسص- -اب ب- -ري -دي ج -اري ج -دي -د،
لÒت -ف -ع ب -ذلك ع -دد ا◊سص-اب-ات الÈي-دي-ة
ا÷اري- -ة اŸف- -ت- -وح- -ة ب- -رم -ز ال -و’ي -ة إا¤
 123.895حسص -اب ،ك -م-ا ج-رى أايضص-ا ف-ت-ح
 693حسص -اب ل-ل-ت-وف Òواإ’ح-ت-ي-اط (ب-ري-د
بنك) لÒتفع بذلك عدد حسصابات التوفÒ
واإ’ح -ت -ي -اط اŸف -ت -وح -ة بشص -ب-اب-يك ب-ري-د
ا÷زائ -ر ب -ال -ن-ع-ام-ة إا 21.384 ¤حسصاب،
اسصتنادا إ’حصصائيات وحدة بريد ا÷زائر
بالو’ية.

Ÿناقشصة قضصايا ﬁلية

تأاسسيسض ›لسض العقÓء بتيارت
يعت Èتاريخ  18جانفي  1967ذكرى أاول
قرار تأاسصيسصي للبلدية ،كما يعت Èالقانون
ال- - - -ن - - -واة اأ’سص - - -اسص - - -ي - - -ة ل - - -ت - - -ك - - -وي - - -ن
الدولة ،فقد أاحيت بلديات تيارت اأ’بواب
اŸف -ت -وح -ة Ãق -ر ال -و’ي -ة –ت اشص -راف
الوا‹ ،الذي اسصتهل ا◊فل بقراءة رسصالة
وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية ،الذي ثّمن بدوره
عمل ا÷ماعات اÙلية وتكريسس قانون
البلدية الذي سصاهم ‘ التنمية اÙلية،
كما ” تكر 14 Ëمنتخبا ﬁليا سصابقا
م -ن -ه -م ع -ائ -ل -ت -ان م -ن ضص -ح -اي -ا اŸأاسص-اة
الوطنية.
وعلى هامشس هذا ا◊فل ،تطرق الوا‹
ا ¤م- -وضص- -وع إاع- -ادة اسص -ت -غ Ó-ل إاط -ارات

ا÷م- -اع -ات اÙل -ي -ة ،ب -ت -أاسص -يسس فضص -اء
تشصاوري –ت اإسصم ›لسس العقÓء يهدف
Ÿن -اقشص -ة قضص -اي-ا ذات صص-ل-ة ب-اŸصص-ل-ح-ة
العامة ،كما دعا ا ¤اتخاذ قرار سصّيد مع
ف -ع -ال -ي -ة ت -ن -ف -ي -ذه أ’ن ك -ل ب-ل-دي-ة “ت-لك
إاطارات ولها طموحات تخولها لÓرتقاء
إا ¤مسصتوى تطلعات مواطنيها.
وعلى هامشس ا◊دث ” ،تكر Ëبعضس
رؤوسصاء اÛالسس اıتلفة كرئيسس بلدية
م -دريسص -ة ك -ل -ي -خ -ي ق-ن-ون ورئ-يسس ب-ل-دي-ة
الرحوية السصابق السصيد بختاشس
وقادة بن عودة رئيسس اÛلسس الو’ئي
السصابق.

تيارت :عمارة ــ ع

الدبلومـ ـاسسي
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أاسشعار النفط ‘ أادنى مسشتوى واأ’زمة تهدد ا÷ميع
’خÒة أاصس -وات ت -ؤوك -د أان رح -ل -ة
’ون -ة ا أ
ارت -ف -عت ‘ ا آ
’سس -ود ت-قÎب م-ن خ-ط ن-ه-اي-ت-ه-ا ك-ون ال-ع-ا⁄
ال -ذهب ا أ
لسستغناء عن هذه اŸادة
أاصسبح مهيئا أاك Ìمن أاي وقت ل إ
ا◊ي -وي -ة ب -ع -د أان ظ -ه -رت ب-دائ-ل وأاصس-ب-حت أاسس-ع-اره ‘
ا◊ضسيضض.
حظوظ الّتسسوية
ال ّسسياسسية
تتضساءل ‘ سسوريا

^ معارك حاسسمة
’فتكاك الورقة
العسسكرية

ليبيا
كلمة العدد

ناصشية العلم والّتكنولوجيا
جمال أاوكيلي
الّتجربة الهيدروجينية ‘ كوريا الشّشمالية أاثارت موجة
من ردود الفعل اıتلفة على ال ّصشعيد الّدو‹ ،رأات
لمن وال ّسشلم العاŸي ‘ ،ÚحÚ
فيها بأاّنها مهّددة ل أ
اعتÈها مسشؤوولو هذا البلد بأاّنها مدخل إا ¤النّادي
النّووي للكبار.
وي-تسش-اءل اŸت-تّ-ب-ع-ون ع-ن األسش-ب-اب ال-ك-ام-ن-ة وراء هذه

ا◊م -ل -ة اإلع -لم-ي-ة اŸضش-اّدة ل-ك-وري-ا الّشش-م-ال-ي-ة ج-راء
قيامها بهذا الّتفج ،Òالذي Œاوز  ١٠٠مرة القنبلة
ال ّ-ن -ووي -ة ،زي -ادة ع -ل -ى ت -ق -ن -ي -ات -ه -ا اŸع ّ-ق -دة ت -ت-طّ-ل-ب
تكنولوجيات عالية جّدا .البلدان التي ثارت ضشد كوريا
الشّش-م-ال-ي-ة خ-اصش-ة اÛاورة ل-ه-ا ،ت-خّ-وف-ات-ه-ا مشش-روعة
لدواع معروفة ‘ اŸمارسشة ال ّسشياسشية ،لكن ال ّصشادرة
من جهات أاخرى اسشتغرب لها ،من باب أاّنها حملت
التّهديد والوعيد Œاه هذا البلد الذي قيل عنه بأاّنه
م -ع -زول ‘ ال -وقت ال -ذي ف -اج -أا ا÷م-ي-ع ب-خ-رج-ة غÒ
منتظرة.
فهل فششل هؤولء ‘ مراقبة كوريا الشّشمالية والّتج ّسشسس
عليها؟ هذه الفرضشية تأاّكدت مع مرور الوقت بأانّ كل
األنظار اŸششدودة لهذا البلد  ⁄تر أاي ششيء ،ونقصشد
هنا أاجهزة األقمار الصشطناعية والتصشنّت ،والتقاط
اŸع- -ل- -وم -ات م -ن ه -ن -ا وه -ن -اك ،ه -ذا م -ا أاق -ل -ق ه -ذه

^ اأ’مريكّيون
يراهنون على
صشيغة ““اŸرحلة
ا’نتقالية““

تششكيل حكومة وفاق وطني برئاسشة
السش ـ ـ ـ ـ ـراج خطـ ـوة أاو ¤نحو ا’نف ـ ـراج

األطراف.
وع -ل -ي -ه ف -إاّن ال -ق -رار الّسش -ي -ادي م -وج -ود ‘ ي -د ك-وري-ا
الشّشمالية ،وليسس ‘ جهة أاخرى من هذا العا ‘ ⁄كافة
القطاعات خاصشة منها العلمية ،ونعتقد أاّن اإلششكال
ه- -ن- -ا Ãع- -ن- -ى أاّن اإلح- -ت- -ك- -ار ال- -ذي “ارسش -ه ‘ ه -ذه
اÛالت أاّدى إا ¤بقاء العديد من البلدان –ت طائلة
هذا التّع ّسشف اŸتعّمد.
هناك من يرفضس رفضشا قاطعا امتلك البعضس من
البلدان ناصشية العلم ومعارف التّكنولوجيا ،وهذه نظرة
›حفة وقاسشية حتى يكون ‘ اŸسشتوى اللّئق إليجاد
اإلج-اب-ات ال-ف-وري-ة Ÿسش-ائ-ل الّ-ت-ن-م-ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة ،م-ن-ها
خاصشة توف Òال ّ
طاقة واŸياه وغÒها من أاسشاسشيات
ا◊ياة.
والعديد من البلدان مّرت على هذا اإلمتحان ال ّصشعب
واŸعّقد ‘ البداية ،العراق ثم إايران إان كان األول ⁄

‡ا سشبّب له متاعب جّمة،
يعرف كيف يسش Òأاموره ّ
آاثارها ما تزال حتى اليوم ،وتوصّشل األمر Ãا يسشّمى
ب- -اŸف ّ-ت -شش Úال -دول ّ-ي  Ú-آان -ذاك ال ّ-دخ -ول إا ¤ج -ام -ع -ة
اŸسش -ت -نصش -ري -ة ب -ب -غ -داد Ÿراج -ع-ة والط-لع ع-ل-ى ك-ل
البحوث .والقصشد من هذا معروف ‘ ،ح Úأاّن إايران
قاومت سشياسشيا إا ¤درجة إانفاقها مع القوى الكÈى
على اتفاق يطبّق رويدا رويدا بالرغم من التّهديدات
اإلسشرائيلية بقصشف مفاعلها خاصشة موقع آاراك.
كوريا الشّشمالية تششّكل السشتثناء ‘ هذا الّزخم كونها
انفردت بالقرار اÿاصس بهذه التّجارب ،ففي كل مرة
ت -ط ّ-ل ع -ل -ى ه -ولء Ãشش -روع ل ت -ت-وّق-ع-ه أاب-دا ّ‡ا آاث-ار
غضشبها بالتّلويح بعقوبات أاخرى جّراء ما أاقدم عليه
هذا البلد ،وهي بذلك تريد منعها من نششاط آاخر ‘
هذا الشّشأان بعد  ٣حاولت ناجحة.
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وبك Úأاك ÈاŸسستهلك Úتراهن على الطاقة اÛددة

أاسصعار النفط ‘ أادنى مسصتوى واألزمة تهدد ا÷ميع
’خÒة أاصس - -وات
’ون - -ة ا أ
ارت- - -ف - -عت ‘ ا آ
’سسود تقÎب
تؤوكد أان رحلة الذهب ا أ
من خط نهايتها كون العا ⁄أاصسبح مهيئا
Óسس-ت-غ-ن-اء ع-ن ه-ذه
أاك Ìم -ن أاي وقت ل  -إ
اŸادة ا◊ي -وي -ة ب -ع -د أان أاظ -ه -رت ب-دائ-ل
وبعد أان أاصسبحت أاسسعاره ‘ ا◊ضسيضس.

ألصشناعة ألنفطية ذأتها لن تكون ‘ مأامن من
أن -ع -ك -اسش -ات خ -طÒة ،ف -ت -حت ضش-غ-ط ت-ه-اوي
أأ’سش - -ع- -ار يÎأج- -ع أ’سش- -ت- -ث- -م- -ار ‘ أل- -ب- -حث
وأل -ت -ن -ق -يب ،وي -ت -أاج -ل ب-دء أسش-ت-غÓ-ل أ◊ق-ول
أ÷ديدة ما يعني ترأجعا ‘ حجم أ’نتاج على
أŸدى أŸت -وسش-ط وأل-ب-ع-ي-د ،وأرت-ف-اع أأ’سش-ع-ار
م- -رة أخ- -رى .ك- -م -ا ي -ع -ط -ل ت -رأج -ع أأ’سش -ع -ار
مشش-روع-ات أ’سش-ت-ث-م-ار ‘ أل-ط-اق-ة أŸت-جددة
على أŸدى أŸنظور وأŸتوسشط.

تأاثÒات سصياسصية واجتماعية...

سس  /ناصسر
يسش -ت-م-ر سش-ع-ر ب-رم-ي-ل أل-ن-ف-ط ‘ أ’ن-خ-ف-اضس
وأ’ن- -ز’ق دون م -ك -اب -ح ون -ح -ن ‘ ع -ز فصش -ل
ألششتاء ألذي يفÎضس أن يكون ألطلب عليه فيه
قياسشي ،أنخفاضس دون إأعطاء قيمة للتبعات
ألتي يحدثها فمن أŸسشتفيد من هذأ ألتدهور
وم -اه -ي أ’ن -ع -ك -اسش -ات أل -ت -ي ي -ح -دث-ه-ا ت-دÊ
أأ’سش -ع -ار ع -ل -ى أق -تصش -ادي-ات أل-دول أŸن-ت-ج-ة
وباأ’خصس تلك ألتي تعتمد مدأخيلها ألقومي
على عوأئد هذه ألسشلعة ألذهبية تصشل إأ ¤حد
 ٪ ٩8مثل أ÷زأئر.
ثم كيف يكون ألوضشع على هذه ألبلدأن ‘
أأ’شش- -ه- -ر أل- -ق- -ادم- -ة و›ىء فصش -ل ألصش -ي -ف؟
ودخ-ول إأي-رأن ومضش-اع-ف-ة صش-ادرأت-ه-ا ألنفطية
بعد رفع ألعقوبات وكذأ تصشدير أمريكا لبكÚ
أول ششحنة نفط ،ولذلك أكد مؤوخرأ رئيسس
أك ÈأŸصش -ارف أل -روسش -ي -ة ““غ Òم -ان غ -ري -ف
(سش- -ي Èب- -نك) ق -ول -ه““ م -ن ألصش -ائب أل -ق -ول أن
أل -عصش -ر أ◊ج -ري أن -ت -ه -ى ل-يسس أ’ن أأ’ح-ج-ار
نفذت وÁكن ألقول نفسشه عن عصشر ألنفط
““م - -وضش - -ح- -ا ‘ ه- -ذأ ألصش- -دد““ أن ألصش ÚأكÈ
مسشتهلك للنفط وألغاز ‘ ألعا ⁄سشوف تزيد
ق -وة ﬁط -ات ت -ول -ي -د أل -ك -ه -رب-اء أل-ت-ي ت-ع-م-ل
بوأسشطة مصشادر ألطاقة أŸتجددة ما يسشمح
ب- -ال- -ق -ول أن عصش -ر
ألنفط قد أنتهى.
سشÎف- -ع ب- -ك Úم- -ن
ق- - -وة ﬁط - -ات - -ه - -ا
ل -ت -ول -ي -د أل -ك-ه-رب-اء
أل -ع -ام -ل-ة ب-ال-ط-اق-ة
أŸت - -ج- -ددة خÓ- -ل
ألسش -ن -وأت أل-ق-ادم-ة
إأ 560 ¤غيغاوأط
وهي أك Ìمن ضشعف ألقوة أإ’جمالية أŸثبتة
‘ روسشيا وهي ( 235غيغاوأط).
باŸقابل هناك خÈأء يقولون أن أ◊ديث عن
ن -ه -اي -ة أل -ن -ف -ط ك -ا◊ديث ع -ن ن -ه-اي-ة أل-ع-ا⁄
م-ع-ززي-ن م-وق-ف-ه-م ب-ا’سش-تشش-هاد بنموذج نادي
روم- -ا أل- -ف- -ك- -ري أل- -ذي أع- -ل- -ن ‘ م- -ن- -تصش -ف
ألسش-ب-ع-ي-ن-ي-ات أن-ه ي-ت-ع Úأن-ت-ظ-ار ن-هاية ألعصشر
ألنفطي بحلول عام  2000و ⁄يتحقق ذلك
وبقي ألنفط يغطي ثلث أحتياجات أ’نسشان
من ألطاقة.
‘ ضشوء كل ذلك Áكن ألقول أن ألنفط
ي -ع -ا Êم-ن أزم-ة ح-ق-ي-ق-ي-ة وم-ن وضش-ع ح-رج
’سش -ب -اب ع -دي-دة أه-م-ه-ا أل-ط-ف-رة أل-ع-ل-م-ي-ة
أ
أل -ه-ائ-ل-ة أل-ت-ي “ك-ن م-ن أسش-ت-ع-م-ال مصش-ادر
طاقة بديلة نظيفة ومتجددة وسشعي دول
كÈى م- -ن ب- -ي- -ن -ه -ا أل -و’ي -ات أŸت -ح -دة إأ¤
’سشباب
’سشرأع ‘ فك أ’رتباط بالنفط أ
أإ
سشياسشية وكان ألرئيسس أوباما أعلن ‘ حملته
أ’ن- -ت- -خ- -اب -ي -ة ع -ام 2008أ◊رب ع - -ل- -ى
أ’ع -ت -م -اد أل-ك-ل-ي ع-ل-ى أل-ن-ف-ط
وخ- -اصش- -ة ‘ ›ال تشش- -غ- -ي- -ل
ألسش -ي -ارأت وق -ال ‘ تصش-ري-ح
ب- -ه- -ذأ ألشش -أان ي -جب ع -ل -ي -ن -ا
ألتخلصس من أرتباطنا ألقاتل
Ãخ- -ل- -ف- -ات أل -ق -رن 1٩
أŸك -ل-ف-ة أل-ت-ي ن-دف-ع
م-ق-اب-ل-ه-ا ل-ل-م-وردين
أموأ’ ضشخمة على
ألرغم من أن ألعديد
منهم ’ يكن لنا إأ ّ
’
ألعدأء ألسشافر.
وÁك - -ن أل - -ق- -ول ‘
أÙصش- -ل- -ة أن ع- -ه- -د أل- -رخ- -اء
وأل- -رف- -اه أل- -ن- -ف- -ط -ي وم -ا ي -ع -رف ب -ح -ق -ب -ة
أل- -بÎودو’ر ي -قÎب م -ن أ÷م -ي -ع بسش -رع -ة
كبÒة جدأ وطبعا لن يكون مفاجئا إأ ّ
’ للذين

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

’رأئك
أكتفوأ با’سشتلقاء وأ’سشÎخاء على أ أ
من دون أن يقيموأ أي وزن للزمن.

أاسصباب تراجع النفط

ه -وت أسش -ع -ار أل -ن-ف-ط ‘ أل-ع-ام أ◊ا‹ ب-ن-ح-و
أُÿمسس لتعمق خسشائرها إأ ¤أك Ìمن ‘ ٪ 60
 18ششهرأ ،ودخل ألنفط نطاقا سشعريا جديدأ
دون  30دو’رأ للÈميل ،و’ يسشتبعد خÈأء
أنهيار أأ’سشعار إأ ¤نحو  10دو’رأت وعدم
تعا‘ أأ’سشعار ‘ ألسشنوأت ألثÓث أŸقبلة.
وب - - -ع - - -ي - - -دأ ع - - -ن
نظريات أŸؤوأمرة،
فقد لعبت عوأمل
ع- - - - -دة ‘ ت - - - -دÊ
أأ’سشعار منها وفرة
أŸعروضس،
وأرتفاع
أıزون - - - - - -ات ‘
أل-و’ي-ات أŸت-حدة
وأوروب -ا وأل-ي-اب-ان إأ ¤أع-ل-ى مسش-ت-وي-ات-ه-ا م-ن-ذ
أ◊رب أل-ع-اŸي-ة أل-ث-ان-ي-ة ،وع-دم أت-ف-اق ب-لدأن
منظمة ““أوبك““ ،ألتي تزود ألسشوق بنحو ثلث
حاجتها ،على خفضس أ’نتاج ‘ أجتماعاتها
أأ’خÒة و“سشك معظم أŸنتج Úبأاسشوأقهم
وألتنافسس على أسشوأق جديدة .كما يضشغط
ت -رأج -ع أل -ن-م-و ‘ ألصش Úب-ق-وة ع-ل-ى أأ’سش-وأق
ألنفطية ،ويضشاف إأ ¤ذلك أرتفاع أنتاج ألنفط
ألصشخري ‘ ألو’يات أŸتحدة ،ورفع أ◊ظر
أŸف-روضس ع-ل-ى صش-ادرأت أل-ن-ف-ط أأ’م-ري-ك-ي-ة
أŸفروضس منذ نحو أربعة عقود .و‡ا يزيد
ألط Úبلة دخول ألنفط أإ’يرأ Êعلى خط
ألصشادرأت بعد رفع ألعقوبات أŸفروضشة منذ
 13ع- -ام- -ا .وألÓ- -فت أن ع- -ام- -ل أل -ت -وت -رأت
ألسش -ي -اسش -ي -ة ف-ق-د ت-أاثÒه أŸدي-د ع-ل-ى أسش-ع-ار
ألنفط وهذأ ما بدأ وأضشحا ‘ تهاوي أأ’سشعار
بعد أرتفاع ﬁدود على خلفية حربي أليمن
وسشوريا ،وألتوتر ب Úألسشعودية وإأيرأن ألذي
ي -ه -دد ن -ح-و
٪ 20
من

غياب التنسصيق ب Úأاعضصاء
األوبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب واŸنتج ـ ـ ـÚ
اآلخرين زاد الوضصع تعقيدا

أإ’مدأدأت
ألعاŸية
ألتي

“ر ع Èمضشيق هرمز أ’سشÎأتيجي.

السصعودية وروسصيا خسصائر باÓŸي…Ò

ت-رأج-ع أسش-ع-ار أل-ن-ف-ط تسش-بب ب-خسش-ائ-ر ك-بÒة
ل -ل -ب -ل -دأن أŸن-ت-ج-ة ،وم-ن أŸت-وق-ع أن ت-ت-ع-م-ق
أÿسشائر مع عدم ألقدرة على وقف تهاوي
أأ’سشعار .و‘ صشفوف كبار أŸنتج Úأعلنت
ألسشعودية عن عجز قياسشي ‘ موأزنة عام
 2015ناهز  ٩8مليار دو’ر أو  ٪15من ألناœ
أÙل -ي أإ’ج -م -ا‹ ،وت -ت -وق-ع ع-ج-زأ ‘ أل-ع-ام
أ◊ا‹ يبلغ  87مليارأ لكنه معرضس للزيادة مع
ت -وق -ع -ات أسش -ت -م -رأر مسشÒة ت -ه -اوي أأ’سش -ع-ار
وÁك -ن ل -ذلك أل -ع -ج -ز أن ي -تضش-اع-ف .وب-دأت
ألسشعودية برنا›ا لتخفيف ألدعم أ◊كومي
عن أÙروقات ،و‘ أأ’سشبوع أŸنصشرم فقط
فقدت سشوق أŸال ألسشعودية نحو  23مليار
دو’ر .أما روسشيا أك Èمنتج عاŸي فقد بنت
موأزنتها على أسشاسس  50دو’ر للÈميل لكن
ت- -رأج- -ع أأ’سش- -ع- -ار Ÿارك -ة ““أورأل -ي -ز““ دون 30
دو’رأ يفرضس ضشغوطا كبÒة على أÿزينة ألتي
تعتمد بنحو  ٪44من موأردها على ألنفط.
وتسشبب تهاوي أأ’سشعار ‘ ألتوجه إأ ¤بحث
خ -ي -ارأت لضش -ب -ط أل -ع -ج-ز ‘ أŸوأزن-ة وأل-ذي
يجب أ’ يتجاوز حسشب أıططات أ◊كومية
 .٪3وأدى هبوط أأ’سشعار إأ ¤ترأجع كب‘ Ò
سش -ع -ر صش -رف أل -روب -ل وأرت-ف-اع أل-تضش-خ-م .و’
يختلف أ◊ال كثÒأ ‘ بلدأن آأسشيا ألوسشطى
مثل أذربيجان وكازأخسشتان ألتي أضشطرت إأ¤
تعو Ëقيمة عمÓتها أك Ìمن مرة.

ب Úالفرصصة واŸشصكلة...

و‘ مقابل خسشائر ألبلدأن أŸنتجة للنفط،
ف- -إان أل- -ب- -ل- -دأن أŸع- -ت- -م- -دة ع- -ل -ى أ’سش -تÒأد
أسش -ت -ف -ادت ،إأذ أن أل -دول أل -ت -ي ت-دع-م أسش-ع-ار
أŸشش -ت -ق -ات أل -ن-ف-ط-ي-ة سش-وف ت-خ-ف-ف ف-ات-ورة
ألدعم ،ويقدر ألبنك ألدو‹ حجم ألدعم على
أŸنتجات ألنفطية للمسشتهلك ‘ Úألعا ⁄بنحو
 500مليار دو’ر ،و‘ ألبلدأن أŸعتمدة على
أل -تصش -دي -ر ف -إان ت-رأج-ع أسش-ع-ار أل-ن-ف-ط ي-دع-م
أقتصشادأت هذه ألدول مع ترأجع كلفة أإ’نتاج،
وم -ن غ ÒأŸرج -ح أن ت -ن -ع -كسس ع -ل -ى أسش-ع-ار
أل -وق -ود ل -لسش -ي -ارأت بسش -بب ألضش-رأئب أل-ك-بÒة
أŸفروضشة من قبل أ◊كومات ألغربية بهدف
ح -م -اي -ة أل-ب-ي-ئ-ة .وب Úه-ذأ وذأك ،يصش-عب
قياسس تأاث Òتهاوي أأ’سشعار ،ففي مصشر
على سشبيل أŸثال ،سشوف تنخفضس فاتورة
أل -دع -م ك -ثÒأ م -ا يشش -ك -ل ف -رصش -ة ل-دع-م
أŸوأزنة ،لكن ‘ نفسس ألوقت فإان حجم
–ويÓت أŸغÎب Úسشوف يÎأجع بسشبب
أزمة ألبلدأن ألنفطية ،كما أن مششكلة
أÿليج مع ترأجع ألنفط سشوف تؤودي
إأ ¤خفضس أŸسشاعدأت من ألسشعودية
وأل -ك -ويت وغÒه -ا ،وه-و أل-دع-م أل-ذي
يسشاعد أقتصشاد مصشر على ألصشمود ‘
ألسشنوأت أأ’خÒة.

’ ي -ق -تصش-ر ت-أاث Òت-ه-اوي أسش-ع-ار أل-ن-ف-ط ع-ل-ى
أ÷وأنب أ’ق -تصش -ادي -ة ف -ق -ط ع -ل -ى أل -ب -ل -دأن
أŸن -ت -ج -ة وأŸسش -ت -ه -ل -ك-ة ،وي-رج-ح أن ي-تسش-بب
ب-اضش-ط-رأب-ات أج-ت-م-اع-ي-ة وسش-ي-اسش-ية ‘ بعضس
ألدول ،ومع ترجيح معظم ألدرأسشات وأÈÿأء
أسش -ت-م-رأر ت-ه-اوي أسش-ع-ار أل-ن-ف-ط ،ف-إان درأسش-ة
أعمق قد تصشل إأ ¤نتائج مغايرة ،منها على
سشبيل أŸثال بروز ثورأت وأحتجاجات وأسشعة
‘ ع- -دد م -ن أل -ب -ل -دأن ،ق -د ت -ؤودي إأ ¤ت -غ -يÒ
ح -ك -وم -ات ،أو أن-د’ع ن-زأع-ات مسش-ل-ح-ة ع-ل-ى
خ- - -ل- - -ف - -ي - -ة ت - -ردي أأ’وضش - -اع أ’ق - -تصش - -ادي - -ة
وأ’جتماعية ،وهو ما قد يؤودي بدوره إأ ¤رفع
أأ’سشعار مرة أخرى .ويتوقع معظم أŸرأقبÚ
تصشاعد أÓÿف ب Úألسشعودية وإأيرأن ،لكن
أل -ن -ت -ائ -ج م-ت-ن-اقضش-ة؛ ف-م-ن ج-انب ف-إان ت-ط-ور
أÓÿف إأ ¤صشرأع مسشلح سشوف يؤودي إأ¤
أرت -ف -اع أأ’سش -ع -ار ون -قصس أŸع -روضس ،ول -ك -ن-ه
أحتمال مسشتبعد ،وأأ’رجح أن يتوأصشل ألصشرأع
بالوكالة ب Úألبلدين ‘ أليمن وسشوريا وألعرأق
وألبحرين .و‘ صشورة مناقضشة “اما Áكن أن
ي-ت-وصش-ل أل-ط-رف-ان إأ ¤أت-ف-اق ل-ت-ح-ديد أ’نتاج
Óسشوأق،
وتوزيع أ◊صشصس ما يششكل دعما ل أ
وح -ت -ى ت -خ -ف -ي -ف أل-ت-وت-ر ‘ م-ن-اط-ق ألصش-رأع
ب -رع -اي -ة دول -ي-ة م-ا ق-د يشش-ك-ل م-ف-اج-أاة أل-ع-ام
أ◊ا‹.
و‘ ألنتائج أŸباششرة فإان ألبلدأن أŸعتمدة
ع-ل-ى أل-ن-ف-ط ب-دأت سش-ي-اسش-ة ت-رشش-ي-د أل-نفقات
وتخفيف أ’عتماد على وأردأت ألنفط ما قد
يشش -ك -ل ح -اف -زأ ل -ه -ا ل -ت -ن -وي-ع أق-تصش-ادأت-ه-ا ‘
م -وأج -ه -ة ت-دأع-ي-ات ت-رأج-ع أأ’سش-ع-ار ‘ دورة
أقتصشادية جديدة ،فما نرأه أليوم هو أنتهاء
عششر سشنوأت من أرتفاع ألنفط إأثر عوأمل
ﬂتلفة فاقم منه عدم ألتنسشيق ضشمن ““أوبك““
وكبار أŸنتج Úخارجها.
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حظوظ التّسسوية ال ّسسياسسية تتضساءل ‘ سسوريا

سصوريا ...جرح ينزف

معارك حاسسمة ’فتكاك الورقة العسسكرية

األمريكّيون يراهنون على صصيغة ““اŸرحلة النتقالية““

’م -ن -ي -ة ‘ سس -وري -ا ت -ع -ق -ي -دا إا ¤درج-ة
’زم -ة ا أ
ت -زداد ا أ
اخ -ت -ف -اء ب -وادر ا◊ل السس -ي -اسس-ي ال-ذي ي-نشس-ده ا÷م-ي-ع،
وال -ذي ت -ارة ي -ط -ف -و إا ¤الّسس -ط -ح ف-ارضس-ا ن-فسس-ه ،وت-ارة
ل منطق عسسكري ‘ اŸيدان الذي يريده
أاخرى يكون ّ ﬁ
’نسسداد.
’ي ﬂرج لهذا ا إ
الّروسس مفتاحا أ
صسراع الذي قضسى على
كلّما بدت مؤوشّسرات إانهاء هذا ال ّ
’خضسر واليابسس ،إا ّ
ن هناك سسعيا آاخرا
ا أ
’ ويÓحظ أا ّ
’رج- -اع ال -ع ّ-داد إا ¤خ -ان -ة الّصس -ف -ر .ه -ي م -ن -اورة
إ
ﬁسس -وب -ة حسس -اب -ا دق -ي-ق-ا ،ت-راه-ن ع-ل-ى اك-تسس-اب
أاوراق راب- - -ح- - -ة ل- - -ل- - -دخ - -ول ب - -ه - -ا إا ¤م - -عÎك
اŸفاوضسات اŸعلن عنها ‘ كل مّرة ،لكّنها ما تزال
’جواء ،كان آاخرها إامÓءات
تنتظر تطه Òا أ
م -وسس -ك -و ‘ تصس -ن -ي -ف م-ن ه-و إاره-اب-ي أاو غÒ
ذلك ،والشّسروع ‘ إاقصساء من تراه يحمل تلك
’فاق
ن ليسس له مكانا ‘ هذا اÙفل خÓل ا آ
صسفة على أا ّ
ال ّ
القادمة.
جمال أاوكيلي
Œري عملية ألفرز على قدم وسشاق قصشد ألّذهاب إأ ¤أŸوعد
أّÙدد ،ومن ح Úآ’خر يخطر ألّروسس أأ’مريكّي Úبتفاصشيل
هذأ أ◊دث حالة بحالة حتى يتم ألتوصّشل إأ› ¤السشة أأ’طرأف
ي موقف
ألتي يريدها ’فروف ،وإأ ¤هذه ألّلحظة  ⁄يبد كÒي أ ّ
Œاه ما أبلغه به وزير خارجية روسشيا بخصشوصس رفضس مششاركة
فصشيل Úمسشلّح ÚأعتÈتهما إأرهابي ،ÚوÁنع عليهما أن يدرجا
ضشمن من هم ّﬂول لهم با◊ضشور خÓل أأ’سشابيع أآ’تية إأ¤
أإ’جتماع أŸقّرر ‘ هذأ ألشّشأان.
وهذأ يعني ضشمنيا أنّ أ◊الة أل ّسشورية حاضشرة بقّوة ‘ أجندة كÓ
من ’فروف وكÒي لبحثها وفق منظور مّتفق عليه ،مرجعيته
أŸنطلق أل ّسشياسشي .وقد أششار إأ ¤ذلك صشرأحة ألّرئيسس بوتÚ
عندما دعا إأ ¤إأدخال تغيÒأت على ألّدسشتور أل ّسشوري قصشد
ألّذهاب إأ ¤أ’نتخابات ،وهذأ ألتّقاطع ‘ أبعاد أŸعضشلة يسشمح
Ãناقششة أŸبادئ أأ’و ¤لهذه ألتّسشوية ،تبقى فقط أآ’لية أŸتّبعة
‘ ذلك ،وألهدف أŸتوّخى ألوصشول إأليه.
وروسشيا من جهتها أوجدت وأقعا جديدأ ‘ سشورياّ– ،ول إأ¤
عامل من عوأمل أل ّضشغط Œاه أآ’خر ،مﬁÓه تÈز ‘ فرضس
جهها ألقاضشي بأان تنحو أŸفاوضشات أو باأ’حرى أي تسشوية
تو ّ
منحى أّ ÿ
طة أŸرسشومة ألتي يرأد لها أن تنضشوي –ت رأية رجع

التنافسس على ارتكاب ا÷رائم اإلرهابية
أام Úبلعمري
يبدو أن ألعمليات أإ’رهابية أصشبحت مظهرأ من مظاهر ألتنافسس ب Úتنظيم ألقاعدة وتنظيم دأعشس
أإ’رهابي Úحيث أنه و‘ كل مرة يقوم فيها تنظيم دأعشس بعملية إأرهابية ترد ألقاعدة بارتكاب عملية
أخرى ‡اثلة ولكن ألفرق بينهما أن ألقاعدة أخذ نششاطها يÎأجع ويقتصشر على ألقارة أإ’فريقية
فقط بينما –ولت أإ’سشÎأتيجية أإ’رهابية لدأعشس إأ ¤أخذ طابع دو‹ أك Èخاصشة مع ألتوجه ألذي
تبناه ألرقم ألثا ‘ Êتنظيم دأعشس أإ’رهابي ““أبو ﬁمد ألعدنا ““Êإأ ¤توسشيع نطاق ألنششاط أإ’رهابي
لهذأ ألتنظيم إأ ¤خارج مناطق ألتوأجد أ÷غرأ‘ ‘ ألعرأق وألششام وكانت أÿطة تقتضشي ‘ ألبدأية
بتبني ألتنظيم لعمليات إأرهابية ’فرأد““ذئاب منفردة““ حتى وإأن  ⁄تتلق أوأمر ‘ هذأ أ’Œاه ولكن
رغم ذلك كان ألتنظيم يعلن ‘ كل مرة مسشؤووليته عن تلك ألعمليات وهي خطة بعيدة أŸدى هدفها
إأثبات وجوده دأعشس كتنظيم دو‹ يسشتطيع ألضشرب خارج مناطق “دده أ÷غرأ‘ ألتي يسشيطر عليها
وهو ما أعطاه ما Áكن أن نطلق عليه ““زبائنية إأرهابية““ وأيقظ أÓÿيا أإ’رهابية ألنائمة ع Èألعا⁄
( أفرأد أو جماعات) من أ’سشتفاقة أ’نها وجدت أخÒأ ألقيادة ألتي تؤوطر أفكارها أŸتطرفة أصشÓ
من خÓل Œسشيدها على أرضس ألوأقع ع Èألقيام بعمليات إأرهابية ﬁليا دون ألتنقل إأ ¤أŸناطق
ألتي يسشيطر عليها دأعشس أإ’رهابي ‘ ح Úيسشتعمل هذأ أأ’خ Òتلك أأ’فرأد وأ÷ماعات ‘
عمليات أ’سشتطÓع وألتحضش Òلتنقل مقاتلي هذأ ألتنظيم إأ ¤مناطق أخرى وتأاتي ليبيا ‘ مقدمة
Óرهابي Úألفارين من
جه بسشبب غياب ألدولة وأسشتششرأء ألفوضشى وأ’نفÓت لتكون وجهة ل إ
هذأ ألتو ّ
سشوريا وألعرأق ‘ حال أششتدأد أÿناق عليهم أك Ìبسشبب ضشربات ألتحالف ألدو‹ ‘ ألعرأق
وألضشربات أ÷وية ألروسشية ‘ سشوريا.
أن هذأ ألتنافسس ب Úهذين ألتنظيم Úأإ’رهابي ’ Úيختلف ‘ وأقع أأ’مر عن ذلك ألذي تششهده
جماعات تهريب أıدرأت وأأ’سشلحة ‘ صشرأعها على أأ’قاليم ومناطق ألنفوذ لضشمان تدفق أكÈ
قدر ‡كن من أأ’موأل أŸقدرة ÓÃي Òألدو’رأت ،ولقد ششهدت سشوريا إأحدى أك ÈأŸوأجهات
ألدموية ب Úتنظيم دأعشس وتنظيم ألنصشرة ألتابع للقاعدة ‘ ألبدأيات أأ’و ¤لÓلتحاق أÓÿيا أأ’و¤
لدأعشس بسشوريا قادمة من أŸناطق ألتي يسشيطر عليها تنظيم ““دأعشس““ أإ’رهابي دأخل ألعرأق وهو
أأ’مر ألذي أعتÈه تنظيم ““ألنصشرة““ ألتابع للقاعدة أإ’رهابي تعد على مناطق نفوذه ونششاطه وهذأ
رغم تدأخل أجندأت ،أهدأف و‡ارسشات ألتنظيم Úأإ’رهابي Úو‘ هذأ قد ‚د ألتفسشŸ Òا
نششهده أليوم حيث و‘ كل مرة يقوم فيها تنظيم دأعشس بعملية إأرهابية إأ’ّ وترد ألقاعدة ع Èأحد
فروعها،كما حصشل ‘ أ’عتدأءين أأ’خÒين ،حيث قام تنظيم أŸرأبطون ألتابع للقاعدة بالهجوم
على فندق ““رأديسشون““ ‘ ألعاصشمة ما‹ مباششرة بعد أعتدأءأت باريسس بأاسشبوع وأحد وألسشيناريو
نفسشه تكرر هذه أŸرة بالهجوم على فندق ““سشبÓنديد““ ‘ ألعاصشمة ألبوركينابية بعد أعتدأءأت
ألعاصشمة أ’ندونيسشية جاكارتا ،و‘ ح Úيبدو ذلك للوهلة أأ’و ¤على أنه تنسشيق ب ÚألتنظيمÚ
أإ’رهابي ،Úهو ‘ حقيقة أأ’مر رسشم ◊دود ألنفوذ وألنششاط أإ’رهابي لتلك ألتنظيمات ألتي قد
تكون ألقارة أإ’فريقية إأحدى مسشارح أŸوأجهة بينها مسشتقب Óسشيّما بعد إأعÓن تنظيم بوكو حرأم
أإ’رهابي ألو’ء للتنظيم أإ’رهابي ““ألدولة (أإ’سشÓمية) ‘ ألعرأق وألششام““.

أل ّصشدى لكل ما يقوم به ألّروسس ‘ هذأ ألبلد ،وعليه فإانّ ألنّقطة
أÙسشومة مسشبقا لدى ألقيادة ألّروسشية لصشالح ألروسس ،وهذأ
“اششيا مع كل ما أقدموأ عليه ‘ هذأ ألبلد من تدم Òللبنى
ألّتحتية لـ ““دأعشس““ ،ومن يسش Òعلى درب هذأ ألتّنظيم.
هذأ من جهة ،ومن جهة ثانية فإاّن ألّروسس يسشعون إ’طالة عمر
هذأ ألّنزأع عسشكريا ’ ،لششيء سشوى أ’ّنهم يعتقدون بأانّ سشÓح
أ÷و فسشح أÛال للجيشس أل ّسشوري كي يبسشط سشيطرته على
باقي أŸناطق أÿاضشعة للّتنظيمات أŸسشّلحة ،بالّرغم من أنهيار
أŸنظومة أإ’نسشانية ‘ ألعديد من مناطق هذأ ألبلد ““مضشايا““
و«دير ألزور““ .هذأ أ÷انب أإ’نسشا Êأصشبح ’ يهم أحد من
أل ّضشمائر ألعاŸية أ◊ّية ،لتتحّول أ◊رب إأ ¤مأاسشاة Áوت فيها
أإ’نسشان بالقصشف وأ÷وع من أجل أ’سشتباق إأ ¤جو’ت أ◊وأر
بالعديد من ألعناوين أŸفصشول فيها ،وأأ’هم هنا هو ألعنوأن
ألعسشكري ‘ ،ح Úأّن ألعنوأن أل ّسشياسشي يقع –ت طائلة أŸوقف
ألّثقيل أ◊امل لكل تلك ألعناصشر أأ’ولية ،وألذي يجّر أ÷ميع إأليه
ونقصشد أŸعارضشة.
هذأ أŸششهد يدركه أ÷ميع ،غ Òأنّ سشكوت أأ’مريكيّ Úوصشمتهم
أŸطّبق أذهل ألكث Òوأسشتغرب له أŸتتّبعون ،أ’ّنه يسشتششف ‘
أل- -وقت أل ّ-رأه -ن أّن أŸوق -ف أأ’م -ري -ك -ي ت -رأج -ع و’ ي -رق -ى إأ¤
أŸسشتوى ألذي يأامله من يقف ‘ ذلك ألصشف ،وما يرغب فيه
كÒي ‘ لقائه مع ’فروف هو أل ّسشعي أ÷اد من أجل عدم
ألّتششويشس على مطلب أإ’نتقال ألسشياسشيÃ ،عنى ألّرهان على
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مرحلة “هيدية
لرحيل أأ’سشد ،وهذأ بتنظيم أنتخابات ‘ فÎة
’ تتعّدى  18ششهرأ .ألّروسس يباركون هذأ ألتوجه
ل -ك ّ-ن -ه-م ي-درج-ون-ه ‘ خ-ي-ار آأخ-ر ،وه-ذأ ب-ال-ع-ودة إأ¤
جه بوت Úإأ ¤ألقيادة أل ّسشورية
ألقرأر أل ّسشيادي لل ّسشورّي ،Úلذلك تو ّ
طالبا منها أن تبادر بتغي Òألّنمط أإ’نتخابي ألوأرد ‘ ألّدسشتور.
ه -ذه أل ّ-ت -صش -ري -ح -ات تصش-ط-دم ب-وأق-ع آأخ-ر ‘ أŸي-دأن ،أ’ وه-و
أح -ت -دأم أل -ق -ت -ال بشش -ك-ل مسش-ب-وق ،ب-ل-غ مسش-ت-وى م-ن ألّ-دم-ار غÒ
ي حل يريد أأ’مريكّيون
أŸعقول .هكذأ كّله من أجل إأسشقاط أ ّ
فرضشه سشياسشيا ،وهذأ منطق إأيرأن وحزب ألله حتى ’ تتغّير
موأزين ألقوى لصشالح جهة معّينة ،أو يهلّل ألبعضس ’نتصشار  ⁄يأات
عسشكريا ،وإأ‰ا هو هبة لفعل سشياسشي ،وهذأ ما ’ يرضشى به
أإ’ي -رأن-ي-ون ونصش-ر أل-ل-ه ،وك-ل أل-ل-ع-ب-ة م-وج-ودة ه-ن-ا ،ق-د ي-وأصش-ل
ألروسس ضشرب ““دأعشس““ خوفا عن ““أمنهم ألقومي““ ،لكنهم مع
مرور ألوقت وثقل فاتورة أ◊رب هم مضشطّرون للبحث عن منفذ
ل -ه-ذه أل-وضش-ع-ي-ة ألّصش-ع-ب-ة ،أ’ّن-ه-م ‘ ألّشش-ه-ر ألّ-رأب-ع م-ن أل-قصش-ف
وألوأقع كما هو  ⁄تنته أŸششكلة .وأŸنعطف أ◊اسشم هو أ◊ل
ألسشياسشي أŸنتظر بالّرغم من صشعوبة أŸوقف ،قد يتحّول إأ¤
قناعة عميقة إأذأ لوحظ بأاّنه يخدم أ÷ميع ،دون إأ◊اق أل ّضشرر
بأاحد ،وهذه ألفرصشة مسشتبعدة من باب أنّ حلفاء سشوريا ألذين
دخلوأ هذه أ◊رب بكل عتادهم وعّدتهم ’ يقبلون أبدأ بأان يقعوأ
ضشحية هذأ ألفخ أŸنصشب لهم ،ويعودون ‘ آأخر أŸطاف بـ
““خفي حن.““Ú
ه -ذأ ه -و أل -ت -خ ّ-وف أل-ك-ب ‘ Òأل-وقت أ◊اضش-رÃ ،ع-ن-ى أخ-تÓ-ل
أŸعادلة ‘ هذه أ◊رب لصشالح أآ’خر.

عام ونصسف من التنازع على السسلطة

‘ وقت تسش -ت -م -ر ف -ي -ه ق -وأت أ÷يشس أل -ع -رب -ي ألسش-وري
مÓحقة أفول أإ’رهاب و–رير قرى وأرياف أÙافظات
وت -ط -هÒه -ا م -ن ع -ن -اصش -ر «دأعشس» أإ’ره -اب -ي -ة وج -م-اع-ة
أل- -نصش- -رة ،ي -وأصش -ل سش Ó-ح أ÷و أل -روسش -ي ت -وف Òأ◊م -اي -ة
ل-ل-مÓ-ح-ة أ÷وي-ة ،م-ع ت-ذل-ي-ل أل-ع-ق-ب-ات وأıاطر للقوأت
ألسشورية خاصشة ألÈية منها ،أمام حالة ألعزلة وألّÓأمن
أللذين سشه Óمن أنتششار مظاهر ألتسشلح ‘ ربوع ألششام
وقرأه.
فيما –رصس أأ’· أŸتحدة تدعيم ألتوصشل إأ ¤حوأر
ب ÚأŸعارضشة وأ◊كومة ،ومن ثمة إأ ¤أتفاق مبدئي من
شش -أان-ه إأي-ق-اف ح-ال-ت-ي أŸد أل-دأعشش-ي م-ن ج-ه-ة ،وت-وق-ي-ف
أ’نسشياب ألذي تعرفه قوأفل ألÓجئ Úصشوب ألبحر من
جهة أخرى ،هذه أأ’خÒة تششهد حالة من ألتسشيب ونوأيا
غ Òبريئة تلجأا إأليها بعضس ألدول أأ’وروبية.
أŸششهد ألسشوري أليوم كفيل بوضشع ألنقاط على أ◊روف
وإأعادة ألنظر ‘ ما أسشماه ألبعضس بالربيع ألعربي ،و‘
أ◊قيقة  ⁄يكن إأ’ خريفا Œ ⁄ن منه أأ’مة ألعربية طيلة
أربع سشنوأت سشوى ألدمار وأÿرأب وﬁو ألهوية ،وتدمÒ
أŸوروث أ◊ضش- -اري ،ون- -هب أل- -ك- -ن- -وز ،و–ط -ي -م أŸع -ا⁄
وأآ’ث -ار ،وق -ت -ل أل -ع -ق -ول ،وت -ه-ج ÒأÛت-م-ع م-ن ك-ي-ن-ون-ت-ه
أŸعرفية إأ ¤سشوأد أأ’مية وأ÷هل.
هي نتائج وخيمة لتدأعيات أرأدها ألغرب أن تكون بؤورأ
للتوتر وأ’نز’ق ،وحقول Œارب للمرتزقة من ألدوأعشس،
‘ سشوريا وقبلها ‘ ألعرأق و‘ ليبيا ،حيث ماتزأل أأ’وضشاع
ك -م -ا ه -ي ع -ل -ي -ه ،ب-ل ت-زدأد ت-أازم-ا م-ا  ⁄ت-ع-ج-ل أأ’ط-رأف
أŸتصشارعة با÷لوسس إأ ¤طاولة أ◊وأر وتضشع مصشلحة
ألوطن فوق كل أ’عتبارأت.
’·
أم -ام أŸسش -اع -ي أ◊ث -ي -ث -ة أل -ت -ي ت-ب-ذل-ه-ا روسش-ي-ا وأ أ
أŸتحدة إ’ذأبة أ÷ليد ،ب Úألنظام وأŸعارضشة ،يبدو أن
أŸعادلة سشتكون نتائجها مرضشية لكل أأ’طرأف ،خاصشة
بعد موأفقة سشوريا على أ÷لوسس إأ ¤طاولة أÙادثات ‘
أجتماع جنيف أŸقرر عقده نهاية ألششهرŸ ،ا يوفره هذأ
أللقاء من أهمية ألسشعي لوقف إأطÓق ألنار وتوحيد أ÷هود
للتصشدي للمد أإ’رهابي أÿط.Ò
إأن ‚اح أل - -ع - -م - -ل - -ي- -ة ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة وإأن- -ه- -اء أŸع- -ان- -اة
أإ’نسشانية للششعب ألسشوري و–قيق تطلعاته أŸششروعة’ ،
يتأاّتى إأ’ بتوف ÒأŸناخ ألÓزم وعودة ألسشÓم وأأ’من إأ¤
ربوع ألششام ثم توقيف جرح ظل ينزف.

تشصكيل حكومة وفاق وطني برئاسصة السصراج خطوة أاو ¤نحو اإلنفراج

’عÓن عن حكومة وفاق وطني ‘
” أامسس ا إ
ليبيا تضسم  32وزارة بعد التوقيع على اتفاق
’· اŸتحدة الشسهر اŸاضسي ‘
سسياسسي رعته ا أ
م-دي-ن-ة الصس-خÒات اŸغ-رب-ي-ة ،وك-ان اÛت-م-ع
ال- -دو‹ ق- -د حث ال- -ف- -رق -اء ال -ل -ي -ب -ي Úع -ل -ى
التوصسل إا ¤تشسكيل حكومة ليبية موحدة
’رهابي ،و’سسيما تنظيم
للتصسدي للخطر ا إ
’سس Ó-م -ي -ة““ ال -ذي يسس -ي -ط -ر ع-ل-ى
““ال -دول -ة ا إ
مناطق ‘ ليبيا وخاصسة مدينة سسرت.
أع-ل-ن أمسس أل-ثÓ-ث-اء ع-ن تشش-ك-ي-ل أ◊ك-وم-ة أل-ل-يبية
ألتوأفقية Ãوجب أ’تفاق ألذي وقع ألششهر أŸاضشي
ب- -رع- -اي- -ة أأ’· أŸت- -ح -دة ‘ أŸغ -رب ،وت -تضش -م -ن
أ◊كومة  32وزأرة برئاسشة ألسشرأج.
ورحب رئيسس بعثة أأ’· أŸتحدة إأ ¤ليبيا مارتن
كوبلر بتششكيل حكومة ألوفاق وكتب ‘ تغريدة على
توي““ Îأهنىء ألششعب ألليبي ورئاسشة ›لسس ألوزرأء
على تششكيل حكومة ألوفاق ألوطني““ ،مضشيفا ““أحث
›لسس ألنوأب على أ’جتماع سشريعا ومنح ألثقة
للحكومة ووقع ‘ مدينة ألصشخÒأت أŸغربية ‘
ديسش- -م Èأعضش- -اء ‘ ب- -رŸا Êألسش- -ل- -ط- -ت Úأل- -ل- -تÚ
تتنازعان أ◊كم ‘ ليبيا منذ عام ونصشف ،أتفاقا
سشياسشيا ينصس على تششكيل حكومة وفاق وطني ،لكن
 ⁄يقره أÛلسس أŸعÎف به دوليا ‘ ششرق ألبÓد
أو ›لسس طرأبلسس.
وتششهد ليبيا منذ عام ونصشف نزأعا مسشلحا على
أ◊كم ب Úسشلطت ،Úحكومة وبرŸان يعÎف بهما
أÛتمع ألدو‹ ‘ ششرق ألبÓد ،وحكومة وبرŸان
موأزيان يديرأن ألعاصشمة طرأبلسس Ãسشاندة –الف
جماعات مسشلحة –ت مسشمى ““فجر ليبيا““ ،و’
يحظيان باعÎأف أÛتمع ألدو‹.
وقد حث أÛتمع ألدو‹ باسشتمرأر على تششكيل
حكومة ألوفاق ‘ ليبيا ،على أمل توحيد سشلطات
ألبÓد ‘ موأجهة أÿطر أإ’رهابي أŸتصشاعد فيها

وأŸتمثل خصشوصشا ‘ تنظيم ““ألدولة أإ’سشÓمية““
ألذي يسشيطر على مدينة سشرت ( 450كلم ششرق
طرأبلسس) ،ويسشعى للتمدد ‘ أŸناطق أÙيطة بها
ألغنية بآابار ألنفط.

فمن هو السصراج وهل توفق حكومته ‘ مهمتها؟

ألسشرأج صشاحب حكومة ““أŸهجر““ أأ’و ‘ ¤تاريخ
ليبيا أ◊ديث ،إأختار ألظل حتى ’ يضشّل و’ يغر،
فإاذأ بالهيئة ألدولية ترقب أنزوأءه و–سشب لرصشانته
ألف حسشابŸ .ا رششحه أŸؤو“ر ألوطني Ÿنصشب
رئيسس حكومة ألوفاق زهد فيه ،ولعله أششتم روأئح
ألدماء ألتي تقطر من كل كرأسشي ألسشاسشة ‘ ليبيا
وما جاورها ‘ ألقطر ألعربي.

برقيات التهديد كانت أاسصرع من برقيات التهنئة

رÃا  ⁄يكن مأاموً’ كثÒأً من ألهيئة ألدولية أن
يبقى فائز ألسشرأج طوي ً
 ‘ Óمنصشبه ،لكن ‘ ألوقت
ذأته  ⁄تكن تتوقع أن تصشله برقيات ألتهديد أسشرع
من برقيات تهنئته Ãنصشبه ألذي  ⁄يهنأا به حتى
أآ’ن.
ألسشرأج صشاحب حكومة ““أŸهجر““ أأ’و ‘ ¤تاريخ
ليبيا أ◊ديث ،ورقة سشياسشية بيضشاء ينعكسس عليها
بياضس ألنذير على مفرقيه ⁄ ،يتلون بأاي لون من
أأ’لوأن ألسشياسشية أÙدودة ‘ ليبيا ’ ،قبل ألقذأ‘
و’ بعده ،قادته أقدأره أ’ن يكون نائباً ‘ أŸؤو“ر
ألليبي أŸنتهية و’يته عن مسشقط رأسشه طرأبلسس.
Ÿا رششحه أŸؤو“ر ألوطني Ÿنصشب رئيسس حكومة
ألوفاق زهد فيه ،ولعله أششتم روأئح ألدماء ألتي
تقطر من كل كرأسشي ألسشاسشة ‘ ليبيا وما جاورها
‘ ألقطر ألعربي لكن ألرجل  ⁄يسشتطع صشد طلب
أŸبعوث ألدو‹ ألسشابق برناردينو ليون ،فكان أن
حظي أسشمه باإ’جماع ‘ إأعÓن ألتوأفق أŸوقع ‘
ألصش -خÒأت م -ن-تصش-ف ديسش-م Èم-ن أل-ع-ام أŸاضش-ي،
ولعله كان أهم نقطة إأجماع ب Úأıتلف Úبششأان
أل -ت -وأف -ق ،رÃا ك -ان ي -ت-وق-ع ك-ل ط-رف م-ن أط-رأف
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ألصش- -رأع أن ت- -ك -ون ل -ه أŸسش -اح -ة أأ’ك ‘ Èت -ل -وي -ن
صشفحة ألسشرأج بلونه ألسشياسشي ،وأسشتمالته ÿدمة
مصش -ا◊ه وأل -دف -ع ب -رج -ال-ه ‘ م-رح-ل-ة ’ ت-ق-ل ع-ن
سشنت ،Úليمدد لنفسشه ما ترسشى من خرأب سشياسشي
خÓ- -ل سش- -ن- -وأت أل- -ق -ف -ار أÿمسس أŸاضش -ي -ة إأ’ أن
أŸهندسس أŸعماري ’ يبدو أنه يقبل أن يهندسس
ف-رصش-ت-ه ألسش-ي-اسش-ي-ة Ãدأد غÒه ،ف-مشش-ى ب-خ-طوأته
يحاول ششق طريق لوطنه ولنفسشه أيضشا.
ع- -ل- -ى أرضس أÿضش- -رأء ت -ونسس ع -ق -د أج -ت -م -اع -ات
أÛلسس ألرئاسشي لتأاليف حكومته ،وما أإن دأسس

بعد أŸقام أ÷ديد أرضس ليبيا ،حتى تطاير رصشاصس
أÎŸقب ⁄ ،Úيششفع له تقدÁه وأجب ألعزأء ‘
ط- -ل -ب -ة أك -ادÁي -ة زل -ي ،ÏأŸرح -ل -ة ’ ت -ف -رد ›ا’
ل -ل -ع -وأط -ف..ول -ل -ع -ازف -ة م -ن-ه-ا ع-ل-ى وت-ر أل-وط-ن-ي-ة
خصشوصشا..
قوأت فجر ليبيا تريد و’ءه لها فهو أبن طرأبلسس
وق -ري -ب -ه ع -ب -د أل -رح-م-ن ألسش-وي-ح-ل-ي رئ-يسس ت-ك-ت-ل
أإ’–اد من أجل ألوطن وأحد من أŸقرب Úمن
حركة أأ’خوأن أŸهيمنة على أŸؤو“ر ،و‘ ألششرق
’ ينظر أإليه رئيسس ›لسس ألنوأب عقيلة صشالح ’
بنظرة رضشا و’ بنظرة أحÎأم ،لذأ فالضشغط قليÓ
على زناد  ⁄ير— منذ رحيل ألقذأ‘ ’ يضش Òششيئا
’سشتمالة رجل مثل ألسشرأج.
إأ’ أن ف -وه -ة أل -ب -ارود أ◊ام -ي -ة ‘ ط -رأب-لسس ع-ل-ى
أŸسشؤوول– Úديدأ ’ تنوي أخذ قسشط من ألرأحة
‘ أŸرح -ل -ة أŸق-ب-ل-ة ،ف-السش-ي-وف سشّ-ن-ت وأل-ت-ه-دي-د
أŸوأرب كسشر أبوأب ألصشمت بإايصشال رسشالة وأضشحة
من ميليششيات ألغرب ألليبي ،زبدتها :إأما أ◊كومة
ألتي نقر أسشماؤوها نحن وإأما رأسشك
رسشالة وصشلت بعنف أŸدأد ذأته ألذي كتبت به،
فاجتماع تأاليف أ◊كومة ‘ فندق ألريزدينسشي ‘
أل -ع -اصش -م -ة ت -ونسس ،ك-ادت ت-كسش-ر أب-وأب-ه ع-ل-ى ي-دي
ألنائب علي أبو زريبة من مدينة ألزأوية ،رفضشا
فقط لتسشمية وزير للمالية ،ما بالك ببقية ألوزأرأت
ألسشيادية ،ألتي قد ’ تتناغم ‘ تأادية مهامها مع
أ÷ه-ات أل-ت-ي أع-ت-ادت ح-ك-وم-ة ط-رأب-لسس أل-ت-عاطي
معها.
نأامل ◊كومة ألتوأفق برئاسشة ألسشرأج ألتي رأعت
ألتوأزن أ÷هوي حيث ع 8 Úوزرأء من كل منطقة
من مناطق ليبيا أن توفق ‘ مهامها ألصشعبة وأن
تخرج بليبيا إأ ¤بر أأ’مان وذلك بإاطفاء نار ألفتنة
أو’ ثم بناء ألدولة ثانيا.
سس /ناصسر

إألربعاء  ٢٠جانفي  ٢٠١٦م إلموإفق لـ  ١٠ربيع إلثاني  ١٤٣7هـ

ثقافة

إلعدد ١٦9٣٣

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

نظمتها جمعية الكلمة للثقافة والإعÓم

تأبينية للراحل حسص Úآايت أاحمد بأŸكتبة الوطنية
الفقيد أاحب الوطن والششعب ا÷زائري ووحدته

zÖ©°ûdG{ `d Éjô°üM
لعÓمي ابراهيم صشديقي ‘ اÛاهد
«الششعب» تنفرد بنششر مرثية الششاعر وا إ
الراحل حسش Úآايت أاحمد.
* وقد أاششار الششاعر ‘ أابياته من  ٢٠إا ٢٢ ¤إا ¤موقف رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة Ÿا أاقّر حدادا وطنيا على روح الفقيد Ÿدة  8أايام وفاء وعرفانا
لتاريخه النضشا‹ اŸششّرف.
ما لليــــــا‹ ا÷ــــائرات وماليـــــا

زرعــت أامـــامي زيفهـــا وورائيــــا
أانكرُتنــي ووجــد ُ
ت ظلــــي نائيـــا

خطرت ببا‹ ذكريـات طفولتـي

فرأايتنــــي طـــًÒا يغـــّرد زاهيــــا

‹ حـــ Úاششتقـــتُ ‹
Ÿا التفــ t
ت إا ّ
ورأايت أايامـــي مششاهــــد فرحــة

ورأايت من حو‹ الوجــود أامانيـــا

وتنام روحـي ‘ اŸسشــّرة نغمـــــة

حتى الصشبــاح وتسشتفيــق أاغانيــا

خطرت ببا‹ ذكريات أاحّبتــــي

لحبـــاب كــانوا أا‚مـا
وقوافـل ا أ
صشنعوا لنا ا◊لم الكب Òورصشعـوا
ت أانتَ اليـوم أاحمـــَد سشـًÒة
وأاتي َ

مثل ا◊سش Úتضشيفُ جرحا ثانيا

مـازلت مـــن سشفــر إا ¤سشفـــر وما

عرفت عزÁتك ا÷موح تراخيا

ها أانت تغدو رائحـا فاششــرح لنــا

هل صشرتَ فينـا رائحـــا أام غاديـــا

ك الششو ُ
ق القــد ُËمناديــا
أام هّز َ

ك ل يصشـــّد مناديـــا
مـــا زال قلبــُـ َ

 Èا◊ــtر الــذي
يبكي عليــك اŸن ُ

ق فيـه عاليـا
أاسشمعــتَ صشــوتَ ا◊ـ ّ

ل الذي
يبكي عليك ا◊لمُ وا أ
لم ُ
 Èكنـت رداءَه
يبكي عليـك الصش ُ

أاكد اŸتدخلون خÓل تأابينية الراحل حسش Úآايت أاحمد ،أامسس ،على خصشال الفقيد ا◊ميدة وروح وطنيته الفذة وحبه
لمر الذي
لبي وللجزائر ،مششيدين باŸناسشبة بثقافته الواسشعة وإاŸامه بالعديد من اÛالت ،ا أ
العميق للششعب ا÷زائري ا أ
جعل منه خÓل حياته رجل ثورة ودبلوماسشية وداعيا للتفتح الدÁقراطي والتعددية ومدافعا ششرسشا على اسشتقرار وأامن
لمازيغية.
لسشÓم والعروبة والهوية ا أ
ا÷زائر وششعبها ‘ ظل ا إ

اŸكتبة الوطنية ا◊امة:
حبيبة غريب
تصسوير :فواز بوطارن
إع -ت Èع -ب -د إل -ع-ا‹ م-زغ-يشض،
رئ-يسض ج-م-ع-ي-ة إل-ك-لمة للثقافة
وإلإع Ó-م ،إŸن-ظ-م-ة ل-ت-اأب-ي-ن-ي-ة
إل-زع-ي-م إآيت إأح-م-د ،ب-اŸك-ت-بة
إلوطنية إ◊امة بالعاصصمة ،إأن
«إللقاء مناسصبة للتاأكيد على
م - -ك - -ان - -ة إل - -رج - -ل ‘ ق- -ل- -وب
إ÷زإئري ،Úخصصوصصا إلشصباب
منهم ،هوؤلء إلذين ناضصل من
إأجلهم ومن إأجل جزإئرهم».
وكشص- - - -ف م- - - -زغ - - -يشض ‘ ذإت
إلسصياق ،إأن «إللقاء إلذي ياأتي
قرإبة شصهر على رحيل إلفقيد،
شصكل إأيضصا مناسصبة لتسصليط
إلضص- -وء ع- -ل- -ى ب- -عضض إ÷وإنب
إÿف- -ي- -ة ‘ ح- -ي -اة حسص Úإآيت
إأحمد ،إلذي و إن عرف كثÒإ
ب-دوره ك-رج-ل سص-ي-اسص-ي-ة ﬁنك
وبارع ،فاإنه كان إأيضصا مثقفا
جيدإ ،صصاحب موؤلفات هامة،
إ÷دي- -ر ب- -ن- -ا إأن ن -ق -رإأه -ا وإأن
ت -درسض ‘ إŸسص-ت-ق-ب-ل إل-ق-ريب
‘ إ÷ام -ع -ات ح -ت -ى يسص-ت-ف-ي-د
منها إأبناء إلشصعب إ÷زإئري».
و إرت -اأت إ÷م -ع -ي -ة إأن ي -حضص-ر
إل -ت -اأب -ي -ن -ي -ة ب -عضض م -ن رف -ق-اء
إلرإحل من ›اهدين ومثقفÚ
وسص- - -ي - -اسص - -ي Úوذوي ق - -رإب - -ة،
و‡ث- -ل Úع- -ن ج- -ب- -ه -ة إل -ق -وى
إلشصÎإك- -ي- -ة ،ح- -ت- -ى ي- -تسص- -ن -ى
ل -ل -ج -م -ي -ع م -ق -اسص-م-ة إ◊ضص-ور
ببعضض من إلذكريات إ÷ميلة
إلتي قاسصمهم إياها إآيت إأحمد
خÓل حياته.

ورج - - -ع إÙام - - -ي م- - -ي- - -ل- - -ود
إب -رإه -ي -م -ي ب-ال-ذإك-رة إ ¤إأول
تعامل له مع إلرإحل « ،إذ بعث
له وهو ‘ سصن  ١7رسصالة إ¤
إلسص -ج -ن ب -ف-رنسص-ا يشص-ي-د ف-ي-ه-ا
ب -ث -ق -اف -ة إآيت إأح-م-د إل-وإسص-ع-ة
وحسصه إلثوري ،وإلتي رد عليه
هذإ إلأخ Òبرسصالة –ذره من
إل -رق -اب -ة إل -ت -ي ك -ان ي-ف-رضص-ه-ا
إلسص-ت-ع-م-ار إل-ف-رنسص-ي على كل
إŸرإسص Ó- - - -ت إل - - - -ت - - - -ي ت- - - -رد
إ  Ÿس ص - - - -ا ج  Úإ ل س ص - - - -ي - - - -ا س ص - - - -ي Ú
إ÷زإئري ،Úكما إأرفق إلرسصالة
بورقة نقدية ذإت قيمة ،هدية
م-ن-ه وتشص-ج-ي-ع-ا ل-ط-الب ث-ان-وي
ف - -اأذه - -ل - -ت - -ه وإأسص - -رت - -ه ك- -ثÒإ
إŸفاجاأة».
إأشصار إÙامي إبرإهيمي إ¤
م- - -اضص- - -ي إل- - -رإح - -ل إل - -ث - -وري
ومشص -ارك-ت-ه ‘ إل-ت-اأسص-يسض لأول
ح -رك -ة م -ع-ارضص-ة سص-ي-اسص-ي-ة ‘
إلبÓد بعد إلسصتقÓل ،وتخليه
عن إلسصاحة إلسصياسصية حفاظا
على وحدة إلشصعب إ÷زإئري.
و“نى من جهته ،إلأسصتاذ عبد
إلقادر نور صصديق إلفقيد إأول
رئ- - - -يسض –ري- - - -ر لÓ- - - -إذإع- - - -ة
إ÷زإئرية ،إأن تعمم مثل هذه
إل-ل-ق-اءإت ح-ت-ى ي-وف-ى إل-رإح-ل
إآيت إأحمد حقه ،وإصصفا إياه
ب - -ال - -رج- -ل صص- -احب إŸوإق- -ف
إل -ع -ظ -ي -م -ة ،وم-ن إأح-د إل-ك-ب-ار
إل -ذي-ن ك-ان ل-ه-م شص-رف ت-ف-جÒ
ثورة إلتحرير إلوطني ،وإأن من
إأع-ظ-م م-وإق-ف-ه إل-ت-اري-خ-ية هو
إنسص- - -ح- - -اب- - -ه م- - -ن إلسص- - -اح- - -ة
إلسص -ي -اسص -ي -ة ت -ف -ادي -ا ل -ل -ف -ت -ن -ة
وحفاظا على روح إلوحدة عند
إلشصعب إ÷زإئري».

ذكـ ـ ـرى وتـ ـ ـرحم
º«MôdG ¿ÉªMôdG ¬∏dG º````````````````````````°ùH ó©H ¤É©J ∫Éb
{zäƒŸG á≤FGP ¢ùØf πc
{zΩGôc’EGh ∫Ó÷G hP ∂HQ ¬Lh ≈≤Ñjh ,¿Éa É¡«∏Y øe πc
على إثر إŸصصاب إ÷لل بوفاة إألب وإألخ وإÿال إلسصيد «سشÓطنية إابراهيم»
يوم ،٢٠١٦/٠١/١٠ :تتقدم عائلته بالشصكر إ÷زيل إلخوته وأإحبابه ،وكل من عرفه
وجميع من وإسصاها وآإنسصها ،ووقف معها ‘ هذه إÙنة إلتي أإŸت بها ،كما ترجو
من إŸو ¤عز وجل أإن يتغمد روحه إلطاهرة برحمته إلوإسصعة ويسصكنه فسصيح
جنانه ،ويجعل قÈه روضصة من رياضض إ÷نة.
{z¿ƒ©LGQ ¬«dGE ÉfGEh ¬∏d ÉfGE
الششعب ٢٠١٦/٠١/٢٠

ك -م -ا ت -ع -زم ج -م -ع -ي -ة إل -ك-ل-م-ة
للثقافة وإلإعÓم تنظيم قافلة
م- - -ن إŸث- - -ق- - -ف Úإ÷زإئ - -ريÚ
ل -زي -ارة مسص -ق-ط رإأسض إل-رإح-ل
إآيت إأحمد وإلوقوف على قÈه
وإلÎح- -م ع- -ل- -ى روح -ه ،خ Ó-ل
إلأيام إلقليلة إلقادمة.

لخــــذْين فؤواديــــا
وأابي وأامــــي ا آ
أاََفلت فصشارت كالكهــوف سشمائيـــا
تاريخنــــا ›ــــدًا تفـــــsرَد باقيــــا
 ⁄يكِفهم مدحــــا لهم ومراثيـــــا

لو كان كــل الششعــر ‘ أاوصشافهــم

وم -ن ب Úإلشص -ه -ادإت إل Ó-ف -ت-ة
للنظر تلك إلتي قدمها ‡ثل
جبهة إلقوى إلشصÎإكية إأحمد
ب- -ن ب- -ع- -ط- -اشض ،إل -ذي ق -ال إأن
حسص Úإآيت إأحمد ،كان يرفضض
إأن ي -ل-قب ب-ال-زع-ي-م ،ك-ون-ه ك-ان
ي - -ع- -ت Èإأن إل- -زع- -ي- -م إل- -وإح- -د
وإلوحيد ‘ إلبÓد هو إلشصعب
إ÷زإئ-ري إل-ذي إف-تك ح-ري-ت-ه
ب -فضص-ل إل-تضص-ح-ي-ات إ÷سص-ي-م-ة
إلتي قدمها.
وإأفاد بن بعطاشض ،إأن إلرإحل
ك- -ان رج Ó- -ث -وري -ا وسص -ي -اسص -ي -ا
ودب -ل -وم-اسص-ي-ا ب-ال-درج-ة إلأو¤
وخ- -بÒإ ب- -ح- -ك- -م م- -ط -ال -ع -ات -ه
إل- - - - -وإسص - - - -ع - - - -ة ‘ ف - - - -ن - - - -ون
إسصÎإت - -ي - -ج - -ي- -ات إلسص- -ي- -اسص- -ة
وإلعمليات إŸسصلحة ،فقد كان
إنسصانا Ãعنى إلكلمة ،مدإفعا
باعتزإز عن إسصÓمه وعروبته
وإأمازيغيته وجزإئريته.
وإأشصاد ‘ سصياق إآخر إبن عم
إل -رإح -ل ،مسص -ع -د إآيت إأح -م-د،
با◊ب إلقوي إلذي كان يكنه
إل- -ف -ق -ي -د ل -لشص -عب إ÷زإئ -ري،
وإلذي إأظهره هذإ إلأخ Òبقوة
وب-ع-م-ق إب-ان إ÷ن-ازة إل-وط-ن-ية
إلشصعبية إلتي نظمها له ،شصاكرإ
ب -اŸن -اسص -ب -ة ك-ل م-ن إآزر إأسص-رة
إآيت إأح- -م- -د خÓ- -ل مصص- -اب- -ه -ا
إ÷لل.
وإأل - -ق - -ى ب - -اŸن- -اسص- -ب- -ة ب- -عضض
إلشصعرإء قصصائد شصعرية رثائية
باللغت Úإلعربية وإلأمازيغية ‘
إل- -ف- -ق -ي -د إل -رإح -ل حسص Úإآيت
إأح -م -د ،م -ن ب -ي -ن -ه -م إلشص -اع -ر
إبرإهيم صصديقي وإأحمد سصليم
إآيت وع- - -ل - -ي وع - -ب - -د إل - -ع - -ا‹
مزغيشض.

15

يبكي عليك السشائرون إا ¤اŸنى

أاقبلت هذا الششعب  ⁄ينسس الفدى
ْÁمَتهــا
واسشعد بأارضشـك حينمـــا s

واسشعْد بصشاحـبك العــزيز بحبّـه
تتششابهــــان عزائمـــا ومÓحمــــا

ت فيه العمـر تلهـــ ُ
ث جاريــــا
أافني َ
وتركَته من بعـد هجـــرك عاريــا
يــا ويحهم .بـــاكٍ يواسشـــي باكيـــا
ب صشــار فيـــك مثاليـــا
فاسشعْد بحـ x
ن غاليــا
فتحـــت ذراعيهـــا لتحضش َ
لك  ⁄يكنْ إا ّ
ق الوافيـــا
ل الصشــدي َ
تتششابهــــــان مواجعــــــا ومنافيــــا

قـــالوا ثــٌ Ó
ث للحـــداد وحينمـــا

أامضشــــى القــــراَر أا“ُهـــ s
ن ثمانيـــا

ق الششموخ ﬂلفــــا
ورحلت معتن َ

فينا عزÁتك ا÷موح كمــا هـــي

أاعطيت عمَرك كّله حلمـــا لنــــا

ونششرتَ ‘ الصشمت الطويل معانيا

قراءة ‘ كتاب «عروسس اŸلح» للكاتبة نسشرين بن لكحل

ح ـ ـ ـ ـ ـ Úيصصب ـ ـ ـح الصصمـ ـ ـ ـ ـ ـت حكم ـ ـ ـ ـ ـ ـة

«الصشمت حكاية  ⁄تبدأا بعد...
تلك الÌثارات تفّند أاكذوبة
ل من
ا◊ياة بجوفِ خا ٍ
الصشدى ،إانها أامانينا النائمة
مهما وفرنا لها السشكينة ،فإان
صشخب ا◊ياة يوقظها».

إألرصص -ف -ة ب -ال -ورود وإل -ي -اسص-م Úل-ل-ح-ب-يب
إآلتي ...وأإحيانا  ⁄تعد ترغب ‘ إلكتابة
ل - - -ول أإن - - -ه- - -ا

بقلم :سسليمة ملزي

إسص-ت-وق-ف-ت-ن-ي هذه إلعبارة إلتي
تعّبر عن قمة معنى إلصصمت ‘
إلذإت إإلنسصانية ول يعبّر عن
وهج هذإ إلصصمت إل إŸفكر
وإألديب ..إلصصمت هو قرإءة
وجدإنية ب Úإلذإت وإلروح
وإل - - -ع - - -ق- - -ل .ب Úإل- - -وع- - -ي
وإلÓ- - - -وع - - -ي ..ب Úإÿبث
وإل -ط -ي -ب-ة ‘ ك-ي-ن-ون-ة ه-ذإ
إلنسص - - - - -ان إل- - - - -ذي Áلك
شصخصصية ‘ عمق إلتفكÒ
إلشص - - - - -ر وإ Òÿوه- - - - -ذه
حقيقة تÎجمها فلسصفة
ك -م-ي-ن-ة ‘ ع-م-ق ت-ف-كÒ
إإلنسصان ب Úنفسصه وبÚ
إل -ظ -اه -ر ل -ل -غ ..Òل -ذإ
إلصص-مت ي-ج-ع-ل-ن-ا نقرأإ
أإع -م -اق -ن -ا وت -ف -كÒن-ا
ونصص- -ح- -ح صص- -رإخ -ن -ا
إلصصاخب إلذي ‘ بعضض إألحيان ل يجدي
نفعا ،إل ح Úنعود لصصمتنا لنقرأإ هذإ
إل- -ع- -م- -ق م -ن إل -ت -ف -ك Òونسص ‘ Òط -ري -ق
إلصصوإب...
هكذإ وجدت نفسصي أإفسصر كلمات إلصصمت
‘ ت -ع -ب Òإألدي -ب -ة إŸوه -وب -ة نسص-ري-ن ب-ن
ل -ك -ح -ل ‘ ك-ت-اب-ه-ا «ع-روسض إŸل-ح» إل-ذي
صصدر عن دإر إلروإئع للنشصر – سصطيف –
سصنة .٢٠١5
إلكتاب يحتوي على  ١٠٢خاطرة كتبت
بحبكة سصردية ‘ غاية إ÷مال وإلعمق
ل -ل-ك-ل-م-ة إŸعÈة ،ت-ن-اج-ي ف-ي-ه-ا ب-روح م-ن
إلتحدي وإلنضصال أإحيانا وتتمرد على كل
إلطقوسض و‘ أإحيانا أإخرى وتصصرخ Ãلء
صص -م -ت -ه -ا م -ن -اج -ي -ة سص -م -اءه -ا إل -ت-ي ه-ي
سص -ج-ي-ن-ت-ه-ا بÈوج-ه-ا م-ن أإج-ل أإن ت-ف-رشض

ت - -خ - -ف - -ف ع - -ن
إلقلب أإوزإره وخشصيتها من ضصياع إلفكرة
و–ب إ◊ياة لتمارسض هدوءها.
كتبت عن إ◊زن وإ◊زن أإيضصا عن شصهدإء
إل -وط -ن ب -ج -رح ع -م-ي-ق ‘ ع-ي-ده-م إل-ذي
أإصصبح عيدإ خ ّضصبت أإفرإحه بدماء شصهدإء
إل -وط -ن ،دف -اع -ا ع -ن أإم -ن -ن-ا وح-ري-ة ه-ذإ
إلوطن..
وه -ن -اك ح -يث إل -ت -م-رد ت-ك-تب ع-ن إ◊ب
وتنسصى أإنها –به حيث تع Èبروح إ◊ب
وتقول« :أإحبك ...ل أإحبك ...بل أإحبك
حّد إلتيه ومقدرتي على نسصيانك ...أإحبك
بعق ﬁارٍ غاصض ‘ إليّم ب Óقرإر◊ ،جم
إل - -ت - -ح - -دي ل - -دى زه- -رة ب- -ري- -ة ‰ت بÚ
إلصص -خ -ور ،وأإري -ج-ه-ا ف-اق إل-نسص-ي-م ع-ب-ق-ا،
أإجبك إْذ ل أإحب عذإبي فيك إنفصصا‹

ع - -نك ب - -وخ - -زت Úم - -ن سصّ- -م ع- -ن- -اب بÓ- -
معنى»...
وح Úتتمرد وتقول عن إ◊ب .،.إ◊ب إن
حياة إما موت ل خيار بينهما...
وتسصافر ‘ حكايات
شصهرزإد إلتي كانت
‘ ج-ع-ب-ت-ه-ا أإسصاطÒ
–وك له من جدإئل
إل -ل -ي -ل ث -وب -ا ي -رت-دي-ه
لتصصبح أإسصطورة إ◊ب
ع Èإألزم- - -ن- - -ة وŒول
بفكرة ‘ ربوع إلدهشصة
وسصماء إÿرإفات بحثًا
ع- - -ن إل ول ت- - -زإل ه - -ي
إل -وج -ه إ◊ك -م -ة وإل-ل-غ-ز
ل- -ل- -م- -رآإة إل- -ق- -وي- -ة إل -ت -ي
إسص - -ت - -ط - -اعت إن ت - -غ- -رق
شصهريار ‘ حكايات أإلف
ليلة وليلة..
ك -ل-م-ا إن-ت-ه-يت م-ن خ-اط-رة
وح -ل -م ج -دي-د إل وŒذب-ن-ي
خ - -اط - -رة أإخ - -رى ‘ غ - -اي- -ة
إ÷مال وإلعمق ،سصافرت بÚ
أإب -ج -دي-ات إ◊ك-م-ة وإ◊ل-م..
ول -غ -ة ع -م -ي -ق -ة تÎك إل-ق-ارئ
ينسصاب ب Úسصطورها ويتيه ‘
ع- -م- -ق أإسص -ل -وب -ه -ا إŸشص -وق إ¤
درجة إلهذيان..
إلكتاب يحتاج إ ¤درإسصة عميقة
ت- -فسص- -ر م -ع -ن -ى ه -ذإ إل -ع -م -ق ‘
أإسصلوب إلكاتبة إلشصابة إلتي إنفجرت Ãلء
جوإرحها وكأانها قرأإت إلكون بعيون إمرأإة
تريد إلنتقام من وجٍع ما أإ ⁄بها أإو ذإئقة
إل-ت-ع-ب Òع-ن صص-م-ت-ه-ا إل-ذي ت-ع-تÈه صص-متا
يأاتي من إلقوة..
أإرى أإن إألديبة نسصرين بن لكحل كاتبة لها
مسص -ت -ق -ب -ل زإه -ر ‘ إإلب -دإع ،خ -اصص -ة ل -و
وظفت جمال لغتها وبعد خيالها ‘ إلسصرد
إلقصصصصي و“كنت من ولوج عا ⁄إلروإية،
ألنها “لك إألهدإف إلسصخية إلتي تؤوهلها
ألن تصصبح روإئية بامتياز..
من هنا تبدأإ نقطة إلتحول ..أإو إلنطÓق
 Óبصص -م -ت -ه-ا أإف-ك-ار إآلخ-ري-ن
ل -ك -ات -ب -ة “ أ
فتجسصدها ‘ عا ⁄من إإلبدإع.

القـــــوة الناعمــــــــة

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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لسستاذة بجامعة بوزريعة Œا Êثريا ‘ حوار مع «الشسعب»:
اأ

الصضعوبات زادتني قوة ‘ مسضاري الوظيفي والعلمي
ا◊صضول على الدكتوراه رابع –دي رفعته
تشضبعت بالسضياسضة منذ طفولتي

رف-عت ال-ت-ح-دي م-ن-ذ ن-ع-وم-ة أاضض-اف-رها،
اب -ن -ة ال -زاوي -ة ال -ت-ج-ان-ي-ة اخ-ت-ارت ال-ع-ل-م
طريقا لها فكان لها ذلك رسضمت بكل ثقة
أاهدافها وهي اليوم حاملة دكتوراه ‘ علم
ا’ج -ت -م -اع ،ن -ق -اب-ي-ة وسض-ي-اسض-ي-ة ،السض-ي-دة
تيجا Êثريا تروي حكاية ‚اح امرأاة ‘
ط- -ري- -ق شض- -اق م- -ن ا÷ن -وب ا÷زائ -ري إا¤
ال- -ع- -اصض -م -ة م -ي -زه م -ث -اب -رت -ه -ا ،ج -دي -ت -ه -ا
وصض -رام -ت -ه -ا ال-ت-ف-اصض-ي-ل ‘ ه-ذا ا◊وار م-ع
«الشضعب».

حاورتها :صصرياك سصارة
^ «الشض -عب» :م -ن ه -ي السض -ي-دة Œا Êث-ري-ا
وكيف كانت الطفولة؟
^^ Œا Êثريا :أنا من موأليد مدينة “سسÚ
بو’ية ورقلة ،أتوسسط إأخوتي ٣ذكور وبنت ‘ ،Úألبيت
تعتقدين أنني أأ’خت ألكبÒى فالكل يسستشسرونني و‘
نفسس ألوقت ألصسغÒة فقد كنت مشساغبة قلي ،Óكان
كلمايحدث شسيء كنت أول أŸشسكوك فيهم ...كانت
أياما جميلة وصسعبة ‘ نفسس ألوقت ،درسست Ãسسقط
رئسسي سسنة وأحدة ثم أنتقلنا إأ ¤مدينة بسسكرة بحكم
ع-م-ل أب-ي ف-ه-و إأم-ام وم-ف-ت-ي م-ن أل-زأوي-ة أل-ت-ي-ج-ان-ية
وب -بسس -ك -رة وأصس -لت درأسس-ت-ي أ’ب-ت-دأئ-ي-ة وأŸت-وسس-ط
وألثانوي و–صسلت على شسهادة ألبكالوريا ‘ ألتعليم
أأ’صسلي أو كما تسسمى أآ’ن ألشسريعة.
^ قلت أان أايام الطفولة كانت صضعبة أايضضا
هل كانت هنالك –ديات؟
^^ نعم ألكث Òمن ألصسعوبات وألتحديات كنت
شس -غ-وف-ة ب-ال-درأسس-ة وأل-ع-ل-م ك-ثÒأ ل-ك-ن أأ’م-ر  ⁄ي-ك-ن
سسه Óفأاخي أأ’ك Èكان يحاول ‘ كل مرة إأيقا‘ عنها
خاصسة إأذأ كان أبي غائبا عن أŸنزل حيث كان يسستغل
ألفرصسة ،وÃجرد عودته كنت أعود للمدرسسة فأابي
ك- -ان يسس- -ان- -د Êدأئ- -م- -ا ،ف -ك -ان ه -ذأ أول –د ‹ ‘
أأ’سس-رة ،أل-ت-ح-دي أل-ث-ا Êع-ن-د –صس-ل-ي ع-ل-ى شس-ه-ادة
ألبكالوريا فكان فع Óمن ألصسعب إأقناعهم بالتنقل إأ¤
قسسنطينة لدرأسسة علم أ’جتماع وهو ألفرع ألذي
أخÎت -ه رغ -ب -ة ‘ تشس-ري-ح وف-ه-م ه-ذأ أÛت-م-ع ك-م-ا
أجبت أبي عندما سسأالني عن سسبب أختياري بالرغم
من تعدد ألفرصس أمامي فقد –صسلت على ألبكالوريا
من ثانوية ألتعليم أأ’صسلي وكان يحق لنا دخول أي
ف- -رع ،وب- -فضس -ل أب -ي أل -ذي ك -ان سس -ن -دي ‘ ك -ل م -رة
أسس -ت -ط -عت أن أذهب ل -ل -درأسس -ة ك-نت أيضس-ا سس-ب-ب-ا ‘
ذهاب ألكثÒأت من زميÓتي ألÓتي تركهن أأولياؤوهن
أ’ن -ه -م ع -رف -وأ أ Êسس -أاذهب وأن -ا إأب-ن-ة «ألشس-ي-خ» ك-م-ا
يسسمونه ،وهكذأ دخلت معهد علم أ’جتماع و–صسلت
على ليسسانسس تخصسصس علم أ’جتماع ألصسناعي.
ك -ان أب -ي رح -م-ة أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وع Èك-ل م-رح-ل-ة م-ن
تعليمي يزور Êمرة وهذأ أمر آأخر دعمي وحسسسسني
با◊ماية وأ’هتمام فقد كان له أسسلوب ‡يز ‘
ألÎبية.
^ ك -ي -ف ك -انت ال -ع-ودة إا ¤بسض-ك-رة وك-ي-ف
قررت العودة إا ¤ا÷امعة مرة أاخرى
^^ ب -ع-د ت-خ-رج-ي ع-دت إأ ¤بسس-ك-رة ب-ك-ل ف-خ-ر
وقمت باجتياز أمتحان للعمل ‘ شسركة سسوناطرأك
وب-ال-ف-ع-ل –صس-لت ع-ل-ى أل-وظ-ي-ف-ة إأ’ أن-ن-ي ت-رأج-عت
وف -ك -رت Ÿا ’ أع -ود إأ ¤أ÷ام -ع -ة وأك -م -ل درأسس-ت-ي
ف-ح-ل-م-ي ل-ط-اŸا ك-ان أل-ق-ي-ام ب-ال-ب-حث أل-ع-لمي ،وهنا
قررت أ’نتقال إأ ¤ألعاصسمة أين غÒت ألتخصسصس
“اما نحو أأ’دب ألعربي ودرأسسة أÛاسست Òوكان
ألتخصسصس ألذي أخÎته قد أسستحدث أ’سسباب تتعلق
باأ’مازغية ‘ تلك ألفÎة وقبلت فيه أغلبية ألفروع
أأ’دبية وبعد تخرجي حولت أŸذكرة إأ ¤أول كتاب ‹
ب -ع -ن -وأن»درأسس-ة أج-ت-م-اع-ي-ة أدب-ي-ة ل-ل-قصس-ة ألشس-ع-ب-ي-ة
Ãن- -ط- -ق- -ة وأد سس- -وف» وه- -و ك- -ت- -اب ق- -ي- -م بشس- -ه -ادة
أıتصس.Ú
من ثم وأصسلت ألدرأسستي بالعودة ثانية إأ ¤علم
أ’ج -ت -م-اع و–صس-لت ع-ل-ى دك-ت-ورأه دول-ة ،وأن-ا أل-ي-وم

حاصسلة أيضسا على ليسسانسس ‘ أ◊قوق مع شسهادة
ألكفاءة أŸهنية.
وكان هذأ أخر –دي ‹ مع أبي حيث أخÈته أÊ
سسأاصسبح ‘ أعلى مرتبة علمية وأحسسن أو’ده.
^ ال-ع-م-ل ا÷ام-ع-ي ب Úال-تدريسش والبحث
العلمي كيف تصضفينه؟
^^ أ◊ياة كلها –ديات وكان ألتدريسس –ديا
حياتيا آأخر ⁄ ،أفكر فيه بل جاء صسدفة ح Úكنت
أعمل ‘ أإ’دأرة با÷امعة كمÎجمة ح Úجاء بÓغ
م-ن رئ-يسس أ÷ام-ع-ة أن-ه-م ي-ب-ح-ث-ون ع-ن أسس-ات-ذة ل-غ-ة
عربية ولسست أدري أكان من سسوء حظي أو حسسنه أن
وجهت إأ ¤أصسعب قسسم وهو قسسم أللغة ألفرنسسية أين
’ يحبذ ألطلبة أللغة ألعربية فيما يوجد من يكن لها
أل -ع -دأء رغ -م أه -م -ي-ت-ه-ا ف-ق-د ج-اء ‘ أح-د ألصس-ح-ف
ألÈيطانية مقال –ت عنوأن «إأنسسوأ ألصسينية وتركوأ
أ’‚ليزية فاŸسستفبل للغة ألعربية» يتحدث عن أن
أللغة ألعربية هي لغة أŸسستقبل وهو ما حاولت أقناع
ألطلبة به وهنا أكتشسفت نفسسي وأحببت ألتدريسس
وأسس- -ت- -م- -ريت ‘ ه- -ذأ أل -قسس -م  ١٠سس-ن-وأت ،أ’ن-ت-قل
ل -ل -ت -دريسس ‘ قسس -م أ’ج -ت -م -اع ب -ع -د حصس -و‹ ع -ل-ى
ألدكتورأه.
أما عن شسغفي بالبحث ألعلمي فكان مسستمرأ أقوم
ب -ه ب -اŸوأزأة م -ع ع -م -ل -ي ‘ أل -ت -دريسس ف-ك-نت أق-وم
بالبحوث وترأسست عدة فرق بحث منها فرقة بحث
نقدية حول روأيات بوجدرة وأآ’ن أترأسس فرقتÚ
أأ’و ¤حول قانون أŸرور وألثانية حول تأاث Òألشسعر
‘ ت- -ك- -وي- -ن شس- -خصس -ي -ة أل -ط -ف -ل أ÷زأئ -ري ن -فسس -ي -ا
وأجتماعيا ،و‘ رصسيدي أربع كتب منها كتاب «ألقيم
أ’ج -ت -م -اع -ي -ة وأل -ت -ل -ف -زون ‘ أÛت -ع أ÷زأئ -ري»،
وكتاب»وسسائل ألتغي ‘ ÒأÛتمع أ÷زأئري».
^ ماذا عن العمل النقابي؟
^^ عملي ألنقابي بدأ من جامعة قسسنطينة رغم
أ ⁄ Êأكن ‘ تنظيم طÓبي مع Úإأ’ أنني كنت من
جنود أÿفاء أخطط مع زمÓئي وهم ينفذون فقمنا
‘ أربع سسنوأت بإاضسرأب Úأأ’ول مسساندة لزمÓء كانوأ
قبلنا وألثا Êفتحنا به تخصسصسا جديدأ حيث كان

هنالك تخصسصس وأحد هو ألصسناعي وهو ألفرع ألذي
تخرجت منه بعدها أسستطاع ألزمÓء ‘ ألسسنوأت
ألتي تلتنا من أ’سستفادة من ألتخصسصس جديد وهو
ألريفي أ◊ضسري.
أما ‘ أ÷زأئر ألعاصسمة ح Úكنت أعمل كأاسستاذة
ف -ك -نت أأ’م -ي -ن -ة أل -ع -ام-ة ل-ل-ف-رع أل-ن-ق-اب-ي ب-ا÷ام-ع-ة
وأسستطعنا ‘ تللك ألفÎة رفقة ألزمÓء ألنقابي Úمن
ترسسيم جميع أأ’سساتذة با÷امعات ع Èكامل ألÎأب
ألوطني ألذين كانوأ يشستغلون كأاسساتذة مسساعدين.
^ و÷ت عا ⁄السضياسضة أايضضا وأانت اليوم
عضض-و م-ك-تب وط-ن-ي م-ك-ل-ف ب-اŸرأاة وال-ط-ف-ولة
والتضضامن ‘ حزب اŸسضتقبل كيف كان ذلك؟
^^ منذ نعومة أظافري وأنا أسسمع وألدي يتكلم
‘ ألسس -ي -اسس -ة ⁄ ،ي-ك-ن سس-ي-اسس-ي-ا ل-ك-ن-ه ك-ان م-ن أشس-د
أŸهتم ÚباÛال فكان مسسب Óأيام ألثورة ألتحريرية
م -ا ج -ع -ل-ه دأئ-م-ا م-ن أŸت-ت-ب-ع ...Úم-ن ه-ن-ا تشس-ربت
أ’ه-ت-م-ام ب-السس-ي-اسس-ة ف-ك-نت أه-ت-م ك-ثÒأ ب-ا’سس-ت-م-اع
Óخبار ‘ أŸذياع حتى أ ’ Êأحب أن يزعجني أحد
ل أ

وأنا أسستمع.
بعد أن كÈت وأنتقلت إأ ¤ألعاصسمة أنضسممت إأ¤
ح -زب ج -ب -ه -ة أل -ت-ح-ري-ر أي-ن ك-نت أع-م-ل ‘ قسس-م
ألبطاقية و‘ نفسس ألوقت مناضسلة بعدها تركت
ألعمل هنالك ’نتقل إأ ¤ألتدريسس لكن وأصسلت
أل - -نضس - -ال إأ ¤أن ق - -ررت أ’ن - -فصس- -ال ع- -ن أ◊زب
’سسبابي ألشسخصسية ،أما عن حزب أŸسستقبل فقد
أ
ج - -اء صس - -دف - -ة ب - -ع- -د أن رأف- -قت صس- -دي- -ق Úأرأدأ
أ’نضسمام إأ ¤أ◊زب وكان ‘ بدأية نشسأاته وبعد
أ◊ديث م -ع رأيسس -ه ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب-ل-ع-ي-د وج-دت
تطابقا ‘ أ’رأء وأعجبني توجهه ألذي يدعو إأ¤
أخلقة ألعمل ألسسياسسي وهو ما يجذب أي أمرأة
وي -ع -ط -ي ل -ه -ا أل -رأح -ة أل-ن-فسس-ي-ة ل-ل-ع-م-ل ‘ ›ال
ألسسياسسة وهنا بدأت معهم و” أختياري كعضسو
’طار.
مكتب وطني وأنا أوأصسل عملي ‘ هذأ أ إ
^ كلمة أاخÒة
^^ أشسكركم على أ’سستضسافة ألطيبة ‘ أم
أ÷رأئد جريدة «ألشسعب».

الدكتورة نادية بن ورقلة:

اŸرأاة حاضضرة ‘ عا ⁄الشضغل والريفية ‘ –د للعوائق
تعيشش اŸرأاة اليوم ‘ عا ⁄يضضج با◊ركة والتفاعل ،عا– ⁄كمه قوى متسضارعة ‘ جميع اÛا’ت ،وبيئة اصضطبغت بدعائم
’م،
جديدة ‘ عا ⁄واسضع ومتنام هو» الشضغل» ،إاذ  ⁄يعد دور اŸرأاة مرهون بالواجبات اŸنزلية التي تتحدد ‘ وظائف الزوجة وا أ
’‰اء وا◊ركة.
’ن Œد لنفسضها مناخا ﬂتلفا مفعما با إ
بعد أان دفعتها متطلبات ا◊ياة ا÷ديدة أ

ا÷لفة :هاجر صصالح
م -ا أك -د ع -ل -ى ق -درت -ه-ا أل-ك-بÒة ‘
أتخاذ ألقرأرأت أ◊اسسمة هو تغلبها
على ألكث Òمن ألصسعوبات ألتي  ⁄تكن
ل -ت -ق -ف ح -ج -ر عÌة أم -ام ط -م-وح-ات
أŸرأة ألتي ما فتئت تتسسع يوما بعد
ي -وم ،ح -ت -ى أن أل -ك -ث Òم -ن أل-دأرسسÚ
وأل-ب-اح-ث Úأل-ي-وم أسس-ت-وق-ف-تهم Œارب
ف -ارق -ة ‘ ع -ا ⁄ألشس -غ -ل ل-نسس-اء أث-بÏ
جدأرتهن وكفاءتهن ‘ عا ⁄متغ’ Ò
مكان فيه للÎدد أو ألهزÁة ،لتوجد
لنفسسها مقاييسس جديدة ‘ ›ا’ت
 ⁄تكن لتعرف لو’ أسستكشساف أŸرأة
لها.
أسسهم ذلك ‘ خلق بيئة عمل
ج -دي -دة ت -ت -ن -اسسب وأإم -ك -ان -ي -ات ه-ذه
أأ’خÒة ،ح- -ت- -ى أن -ه -ا أسس -ت -ث -م -رت ‘
أŸشساريع أŸصسغرة ألتي ما فتئت تنمو
وتتطور.
فاليوم ‚د قائمة تعج بأاسسماء
نسساء يحملن وسسام ألريادة ‘ ›ال
أأ’عمال أ◊رة ،بعد أن أثبتت وجودها

‘ سس -وق أل-ت-ن-افسس وأل-ع-م-ل ،وب-ال-ت-ا‹
‡ارسس -ة ح -ق -ه -ا ‘ تسس -ي Òشس -ؤوون -ه -ا
أŸال - -ي - -ة ب - -ت - -دب Òوأق - -ت - -دأر  ،ه - -ذأ
و– ⁄صسر أŸرأة حدود نشساطها ‘
ألتعليم وألصسحة وألقضساء ،وأإ’دأرة إأذ
دخ -لت ›ا’ت ع -م -ل ج -دي-دة غÒت
أل- -ك- -ث Òم- -ن أŸف -اه -ي -م وأل -ت -ق -ال -ي -د
أÛتمعية ألتي حاصسرت أŸرأة ‘
›ال ألÎبية ،ألتعليم وألرعاية.
حتى أنها أوجدت لنفسسها مكانا ‘
›ال أإ’ع Ó- - -م ف - - -ظ - - -ه - - -رت أŸرأة
ألدأعية وأŸصسلحة ‘ برأمج نوعية

Ãحطات إأذأعية وتلفزيونية ’ حصسر
لها ،بعد أن أكتسسبت ملكة أÿطاب
ألذي أسسهم ‘ تغي Òنظرتنا ألنمطية
للمرأة ألتي كان صسوتها ﬁصسورأ ‘
حجرأت ألدرسس وأماكن ألعمل .
أليوم تشسهد ألسساحة أŸهنية Œارب
رأئ- -دة ل- -ل- -م- -رأة ‘ ›ال أŸق- -اول- -ة،
ألدعوة ،أإ’دأرة وألسسياسسة يضسرب بها
أŸثل Ÿا أحرزته من جودة ،إأتقان،
تفان وأنضسباط ’ ﬁدود ،إأذ أنها
أجادت ‘ ألكث Òمن أÛا’ت ،و⁄
ي -ع -د أل -ط-م-وح م-ره-ون-ا ب-اŸرأة أل-ت-ي

ت -ع-يشس ب-ال-وسس-ط أ◊ضس-ري ب-ل أصس-ب-ح
’خرى
للمرأة ألريفية دورها هي أ أ
ب - -ع - -ا ⁄ألشس- -غ- -ل أل- -وأسس- -ع ‘ ›ال
أل-نسس-ي-ج ،وألصس-ن-اع-ة أل-ت-ق-ليدية ألتي
تسسهم من خÓلها ‘ إأحياء ألÎأث،
وتطوير أŸنتوج ألسسياحي وبالتا‹
ضس -م-ان دخ-ل ي-ع-ي-ل-ه-ا ‘ ح-ي-ات-ه-ا
ويشسجعها على أفتكاك مكان لها
‘ سسوق ألعمل ،من خÓل خلق
وأسستحدأث مناصسب شسغل جديدة
لنسساء أخريات ،وفرضس ألذأت ‘
›تمع يعرف –و’ت ›تمعية
وأقتصسادية عديدة‡ ،ا أدى إأ¤
إأحدأث تطور ‘ ألوعي بقضسايا
أŸرأة بعد –قيقها Ÿكتسسبات
ك---ثÒة ،ه---ذأ وت---ب---ق---ى ‚اح---ات
أŸرأة وت--ب--وئ--ه--ا ل--ب--عضس م--وأق-ع
أŸسس---ؤوول---ي--ة أم--ر ضس--روري ،م--ن
خÓل إأنهاء كل أŸعوقات ألتي
–ول دون تطور أŸرأة ،وتدأرك
ألنقصس أ◊اصسل ‘ إأدماج أŸرأة
‘ ع--اŸه--ا ،وإأظ--ه--اره--ا ل-ك-ف-اءة
م--ه--ن--ي-ة ع-ال-ي-ة– ،د أك Èل-نسس-اء
ألغد حتى يتمتعن بحياة أفضسل.
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رورأوة يكلف نغيز بمرأفقته خÓل معاينة لعبي ألبطولة

شسورمان يريد تدعيم المنتخب األولمبي بمدافع ،وسسط ميدان ومهاجم

العدد

16933

لفريقية لكرة أليد
ألبطولة أ إ

19

منتخبات الجزائر ،تونسس ومصسر فازت بـ  ١٥لقبا

لولمبي تربصصه
يوأصصل ألمنتخب أ أ
ألتحضصيري بمركز سصيدي موسصى
وألذي سصينتهي غدأ حيث قام
ألمدرب شصورمان بتخصصيصس عدة
حصصصس تدريبية لمعرفة مدى
جاهزية عناصصره من ألناحيتين
ألفنية وألبدنية.

عمار حميسصي
ي-ب-ق-ى ت-ح-دي-د ال-تشس-ك-ي-ل-ة ال-نهائية الشسغل
الشس -اغ -ل ل-ل-م-درب شس-ورم-ان خ-اصس-ة ب-ع-د
قرارات «الفيفا» اأ’خيرة التي تصسب في
مصس-ل-ح-ة اأ’ن-دي-ة اأ’وروب-ي-ة م-م-ا سس-يحرم
المنتخب من خدمات عدة عناصسر كانت
سس -ت -م -ن -ح اإ’ضس -اف -ة ال Ó-زم -ة ع-ل-ى غ-رار
براهيمي ،محرز وسسليماني.
وك-ان رئ-يسش ا’ت-ح-ادي-ة ال-ج-زائ-ري-ة ل-كرة
القدم محمد روراوة قد طلب من شسورمان
تحديد احتياجاته فيما يخصش المناصسب
التي تعاني من بعضش النقصش لتدعيمها
ق-ب-ل اإ’عÓ-ن ع-ن ال-ق-ائ-م-ة ال-ن-ه-ائية التي
سستشسارك في اأ’ولمبياد.
وطلب التقني السسويسسري تدعيم المنتخب
اأ’ولمبي بمدافع محوري ووسسط ميدان
دفاعي إاضسافة إالى رأاسش حربة مبديا ثقته
في جل العناصسر التي شساركت في كأاسش
إافريقيا أ’قل من  23سسنة بالسسينغال رغم
أانه سسيقوم بإاقصساء ’ 5عبين على اأ’قل
بما أان القائمة النهائية يجب أان ’ تتعدى
’ 18عبا.

ونصس - - -ح روراوة ال - - -م - - -درب شس - - -ورم- - -ان
ب-ا’سس-ت-ع-ان-ة ب-خ-دم-ات مسس-اعد غوركوف
نبيل نغيز الذي يملك نظرة شساملة عن
إامكانيات ’عبي البطولة ويسستطيع تسسهيل
مهمته فيما يخصش «حصسر» العناصسر التي
يجب معاينتها خÓل الفترة المقبلة.
وسسيقوم نغيز بمرافقة شسورمان لمتابعة
ب -عضش م -ب -اري -ات ال-ب-ط-ول-ة خÓ-ل ال-ف-ت-رة
المقبلة للوقوف على مدى جاهزية بعضش
ال-ع-ن-اصس-ر ال-ت-ي ب-إام-ك-ان-ها تقديم اإ’ضسافة
للمنتخب اأ’ولمبي في المراكز التي تعاني
من بعضش النقصش.
وسسيكون لزاما على شسورمان ا’سستعانة
ب-ع-ن-اصس-ر م-ح-ل-ي-ة ل-تدعيم التشسكيلة خÓل

اولمبياد ري ودي جانيرو وسسيكون مطالبا
بحسسم خياراته في أاقرب فرصسة للتفرغ
إالى العمل الفني والتكتيكي الذي سسيكون
له نصسيب اأ’سسد من عملية التحضسير بداية
م -ن شس -ه -ر م -ارسش ال-م-ق-ب-ل أاي-ن سس-ي-ج-ري
المنتخب ا’ولمبي عدة مباريات ودية.

ترأجع مسصتوى بعضس ألÓعبين
هاجسس ألمدرب

انتهز مدرب المنتخب اأ’ولمبي شسورمان
ف -رصس -ة إاج -راء ال -ت -ربصش ب -م-رك-ز سس-ي-دي
م -وسس-ى ل-م-ع-رف-ة أاسس-ب-اب ت-راج-ع مسس-ت-وى
بعضش الÓعبين خÓل الفترة الماضسية على
غ-رار ال-ث-ن-ائ-ي شس-ي-ت-ة وب-ن خ-م-اسسة اللذان

أتحاد ألعاصصمة

زماموشس يخضسع لعملية جراحية األحد المقبل بأاسسبيتار

كشصفت لنا مصصادر ل يرقى لها شصك
بأان ألحارسس ألدولي ولعب إأتحاد
ألعاصصمة «محمد لمين
لحد
زماموشس»سصيخضصع يوم أ أ
ألمقبل إألى عملية جرأحية على
مسصتوى ألذرأع بمسصتشصفى
«أسصبيتار» بالعاصصمة ألقطرية
«ألدوحة» ،بعدما تبين خÓل
ألفترة ألعÓجية ألتي قضصاها
بالمسصتشصفى ألقطري ،بأان حالته
تسصتوجب عملية جرأحية للشصفاء
لصصابة.
من أ إ

محمد فوزي بقاصص
تصصوير :محمد آيت قاسصي
خÓل فترة الـ  20يوما التي قضساها
«م-ح-م-د ل-م-ي-ن زم-ام-وشش» ب-مسس-تشس-فى
«أاسسبيتار» بالدوحة ،تأاكد اأ’طباء الذين
يسسهرون على عÓج الدولي الجزائري
بأان اإ’صسابة التي يعاني منها ابن مدينة
م -ي -ل -ة م -ن-ذ سس-ن-ة  ’ 2008تسس -ت-وجب
عÓ-ج-ا م-ك-ث-ف-ا ب-أاح-دث ال-ت-ق-ن-يات ،بل
تسستدعي عملية جراحية تقرر القيام
ب -ه -ا اأ’ح -د ال -م -ق -ب -ل «ل -ل-قضس-اء» ع-ل-ى
اإ’صس -اب -ة ال -ت-ي تÓ-ح-ق ال-ح-ارسش م-ن-ذ
قرابة الثمن سسنوات ،وهي العملية التي
سستبعد حارسش اإ’تحاد عن فريقه لمدة
 6أاشس-ه-ر ك-ام-ل-ة ل-ل-ت-ع-اف-ي وال-عودة إالى
أاجواء المنافسسة.
ضس-رب-ة م-وج-ع-ة ج-دي-دة سس-ي-ع-اني منها
ال-م-درب «م-ي-ل-ود ح-م-دي» ف-ي م-رح-ل-ة

اإ’ياب التي يتبقى منها  14جولة عن
إاسسدال السستار ،رغم امتÓكه لحراسش
ذوي خبرة على غرار الحارسش الثاني
«م-نصس-وري» و»ب-رف-ان» ،ل-ك-ن ال-م-رح-ل-ة
القادمة جد حسساسسة ويترقب فيها كل

الفرق المÓحقة تعثر أاصسحاب الزي
اأ’ح- -م- -ر واأ’سس- -ود م- -ن أاج- -ل خ -ط -ف
صس-دارة ال-ت-رت-يب وه-ذه ال-ف-ت-رة ت-ح-تاج
ل -ح -ارسش م -خضس -رم ي-ق-ود ال-ف-ري-ق إال-ى
ت -ح -ق -ي -ق ل -ق -ب-ه السس-اب-ع ف-ي ال-ب-ط-ول-ة،
خاصسة أان اأ’لقاب اأ’ربعة التي فاز بها
اإ’ت -ح -اد (ب -ط-ول-ة ،ك-أاسش ال-ج-م-ه-وري-ة،
الكأاسش الممتازة ،كأاسش العرب) ،وكذا
بلوغ نهائي رابطة اأ’بطال اإ’فريقية
لكرة القدم في حقبة الرئيسش «حداد»،
سساهم فيها «لمين» بشسكل كبير وملفت
لÓ-ن-ت-ب-اه وك-ان صس-م-ام اأ’م-ان ل-تشس-كيلة
تكن له كل ا’حترام والتقدير.
ك -م -ا أاك -د ن -فسش ال -مصس-در ،أان حشس-ود،
’عب مولودية الجزائر تلقى ضسمانات
م- -ن داخ- -ل ب- -يت ات- -ح- -اد ال- -ع- -اصس- -م -ة
باإ’مضساء للنادي وبنفسش الراتب الذي
ي-ت-ق-اضس-اه م-ع ال-م-ول-ودي-ة م-ب-اشس-رة بعد
اسس -ت Ó-م -ه أاوراق -ه م -ن إادارة اال -ع -م-ي-د
بسسبب المشساكل الداخلية للفريق هذا
الموسسم.
كما أان الهدف اأ’سساسسي وراء تغيير
وج -ه -ت -ه ه-و أان حشس-ود ل-م ي-ت-ق-ب-ل ب-ع-د
فكرة التخفيضش من راتبه الشسهري.
ويسسعى ا’تحاد تدعيم صسفوفه بÓعب
صس-احب خ-ب-رة م-ح-ل-ي-ة وق-اري-ة ك-ب-ي-رة،
خاصسة أان عائلة «حداد» تريد دخول
غ - -م - -ار م- -ن- -افسس- -ة راب- -ط- -ة اأ’ب- -ط- -ال
اإ’ف -ري-ق-ي-ة ب-ق-وة ك-ب-ي-رة وال-ت-ت-وي-ج ب-ه-ا
ع- -كسش م- -ا ح- -دث ل- -ه ن- -ه- -اي- -ة السس -ن -ة
ال-م-اضس-ي-ة ،ل-م-ا خسس-ر ال-ن-ه-ائ-ي ال-قاري
اأ’ول أام -ام ال-ع-مÓ-ق ال-ك-ون-غ-ول-ي «ت-ي.
بي .مازامبي».

نادي أمل بريكة للبيار

فضس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء للتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوين بامتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاز
يعد النادي الهاوي أامل بريكة (باتنة)
للبيار الذي تخرجت من صسفوفه عديد
ال - -م - -واهب الشس - -اب- -ة م- -درسس- -ة أ’ب- -ط- -ال
المسستقبل باعتباره فضساء للتكوين بإامتياز.
هذا ا’سستنتاج هو للرئيسش وحيد سسعداوي
الذي يبدو فخورا جدا بناديه الذي تأاسسسش
في سسبتمبر  1997والذي يتكون في الوقت
الراهن من  92رياضسيا تتراوح أاعمارهم
بين  6و 20سسنة.
واسستنادا لسسعداوي ،يولي النادي اهتماما
خاصسا للتنمية الرياضسية للشسباب وغيرهم
أايضسا ويسسعى أ’ن يكون «فضساء لÓكتسساب
ال -ب -ي -داغ -وج -ي» ،وح-دد ال-ن-ادي  -حسسب
رئ -يسس -ه  -ه -دف إات -م -ام م -ه -م -ة ال-ت-رب-ي-ة
وال-ت-ك-وي-ن ل-دى الشس-ب-اب وال-مسس-اه-م-ة ف-ي
البحث عن الرياضسيين الشسباب من خÓل
العمل على تطويرهم بطريقة متواصسلة
ت-حسس-ب-ا ل-م-خ-ت-ل-ف ال-م-ن-افسس-ات ال-م-ح-ل-ية
والوطنية.
وأاردف ذات المسسير« :يمكننا دون تواضسع
زائف ا’فتخار بكوننا تمكنا من تحقيق
الثنائية (الكأاسش والكأاسش الممتازة) خÓل
م- -وسس- -م- -ي  2013-2012و2014-2013
وتمكنا أايضسا من تدعيم الفريق الوطني
ب-ري-اضسيين ( )2ه -م-ا ع-ب-د ال-غ-ن-ي ظ-ري-ف
وفيصسل بسسباسش».
كما اعتبر بأان تتويجات النادي ( 64لقبا

يمران بفترة فراغ.
وطلب شسورمان من ’عبيه التركيز خÓل
الفترة المقبلة على الظفر بمكانة أاسساسسية
في أانديتهم وعدم التفكير في العروضش
التي وصسلتهم من بعضش اأ’ندية اأ’وروبية
وسساهمت في تراجع مسستواهم على غرار
فرحات.
وي -ت -خ -وف شس -ورم-ان أان ي-ن-حصس-ر ت-ف-ك-ي-ر
ال Ó-ع -ب -ي -ن ع -ل -ى ال -ع-روضش ا’ح-ت-راف-ي-ة
ونسس-ي-ان م-ه-م-ت-ه-م اأ’سس-اسسية المتمثلة في
تحقيق نتيجة إايجابية في اولمبياد ريو دي
ج -ان -ي -رو رغ -م ق -وة ال -م -ن -ت -خ -ب -ات ال -ت-ي
سستشسارك في هذا الموعد العالمي.

ليفربول:

مينيولي يمدد عقده
إالى غاية ٢٠٢١

سصمير كربوشس لـ «ألشصعب»:

«أاثق في إامكانيات زمÓئي لتحقيق نتائج إايجابية في القاهرة»
لن-ج-ليزي
م-دد ن-ادي ل-ي-ف-رب-ول أ إ
ع -ق-د ح-ارسص-ه أل-ب-ل-ج-ي-ك-ي سص-ي-م-ون
مينيولي إألى غاية سصنة .2021
وصص-رح أل-ح-ارسس م-ي-نيولي للموقع
أل-رسص-م-ي ل-ل-ن-ادي «أن-ا سص-ع-يد للغاية
بوجودي في أنفيلد وألسصتمرأر مع
ل - -ي - -ف - -رب - -ول ل - -وقت ط - -وي - -ل ف - -ي
ألمسصتقبل».
ولم يكشصف ليفربول عن تفاصصيل
أل- -ت- -ع- -اق- -د ل- -ك- -ن ه -ي -ئ -ة ألذأع -ة
ألبريطانية «بي بي سصي» ذكرت أن
ألصصفقة مدتها خمسس سصنوأت.
وغ - -اب م - -ي - -ن - -ي- -ول- -ي ع- -ن ثÓ- -ث
م-ب-اري-ات ف-ق-ط ف-ي أل-ب-ط-ول-ة م-ن-ذ
 2013وخ - -اضس  122م-ب-ارأة م-ن-ذ
أنتقاله من سصندرلند.
ل -ك -ن أل -م -درب ألل-م-ان-ي ي-ورغ-ن
ك-ل-وب أضص-ط-ر ل-ل-دف-اع ع-ن ح-ارسصه
ألبلجيكي بعد عدة نتائج متذبذبة
على غرأر ألتعادل ( )3-3مع أرسصنال
ألسصبوع ألماضصي.
وسصبق لكلوب وأن أشصار في ألشصهر
أل -م-اضص-ي ل-م-ي-ن-ي-ول-ي أل-ذى ح-اف-ظ
ع -ل-ى شص-ب-اك-ه ن-ظ-ي-ف-ة أك-ث-ر م-ن أي
ح - - -ارسس آأخ- - -ر ف- - -ي أل- - -ب- - -ط- - -ول- - -ة
ألن -ج -ل -ي-زي-ة خÓ-ل « 2015أريد
ح -ارسص -ا يسص -اع -د أل -ف-ري-ق وي-ح-اول
تجربة كل شصىء».
وأضصاف «مينيولي تقدم في ألسصن
أيضصا ووصصل لمرحلة يقول ألناسس
ع-ن-ه-ا أن-ه-ا أل-ف-ت-رة أل-ت-ي ي-قدم فيها
حارسس ألمرمى أفضصل ما
عنده».

على المسستوى الوطني من طرف كوكبة
م-ن ال-ري-اضس-ي-ي-ن الشس-ب-اب) تسس-م-ح ب-ال-ت-ن-بؤو
بمسستقبل مشسرق لÓختصساصش من خÓل،
على وجه الخصسوصش ،بروز خÓل الموسسم
المنصسرم الرياضسي ناصسر موقاسش الذي تم
اخ- -ت- -ي- -اره أافضس- -ل ري- -اضس- -ي وط- -ن -ي ف -ي
مصصر
اختصساصش البيار.
ولطالما اقتصسرت ممارسسة رياضسة البيار
على ثÓث قاعات ببريكة ،في واقع اأ’مر
ل -م ت -ت -ح ل -لشس -ب -اب ف-رصس-ة م-م-ارسس-ة ه-ذا
ا’خ- -تصس- -اصش سس -وى ف -ي سس -ن -وات 2000
بعدما تدعم البيار بأاول نادي مهيكل
وم -ن-ذ ذلك ال-ح-ي-ن أاضس-حت م-م-ارسس-ة
لهلي ألمصصري في بيان على موقعه ألرسصمي عن فسصخ تعاقده مع
هذه الرياضسة تسستقطب عددا هاما أعلن نادي أ أ
م -ن الشس -ب-اب ال-ذي-ن ي-أات-ون ك-ل سس-ن-ة مدرب ألفريق،ألبرتغالي جوزي بيسصيرو.
وأكد ألنادي «مجلسس إأدأرة ألنادي قرر فسصخ ألعقد ألذي يربطه مع ألمدرب ألبرتغالي
لتكبير عائلة هذا ا’ختصساصش.
لخير عن عدم أسصتكمال مهمته مع ألفريق بدعوى عدم قدرته
فبفضسل الخبرة التي تم اكتسسابها في بيسصيرو بعدما أعتذر أ أ
مجال التنظيم أاكدت مدينة بريكة على تحمل ألضصغوط وألنتقادأت ألتي يتعرضس لها خÓل ألفترة ألحالية».
م -ك -ان -ت -ه -ا ك-وج-ه-ة وط-ن-ي-ة ت-ح-ظ-ى وأضص-اف أل-ب-ي-ان «إأزأء إأصص-رأر ب-يسص-ي-رو وح-رصص-ا ع-ل-ى مسص-ي-رة أل-ف-ري-ق ق-رر أل-م-ج-لسس
بشسعبية من طرف هواة البيار بعدما إأعفاءه من مهمته وفسصخ ألتعاقد معه على أن يتحمل ألمدرب ألبرتغالي قيمة
احتضسنت بنجاح خمسش منافسسات هي ألشصرط ألجزأئي ألمنصصوصس عليه في ألعقد».
ي -ذك -ر أن -ه سص-ب-ق ل-ل-م-درب ج-وزي ب-يسص-ي-رو،أل-ذي يشص-رف ع-ل-ى ق-ي-ادة ن-ادي
ك -أاسش وب -ط-ول-ة ال-ج-زائ-ر وثÓ-ث دورات
لهلي منذ أكتوبر  ،2015تدريب سصبورتينغ لشصبونة ألبرتغالي حتى
وط- -ن- -ي- -ة م- -م- -ا شس- -ج -ع أايضس -ا ب -روز ه -ذا أ أ
أسصتقالته في عام  ،2005كما شصغل منصصب مسصاعد مدرب في فريقي
ا’ختصساصش الرياضسي عبر عديد مناطق
لسص -ب -ان -ي ل -م -وسص-م  2004-2003ومانشصسصتر
ري -ال م -دري -د أ إ
الوطن.
لن-ج-ل-ي-زي وك-ذأ ألمنتخب ألسصعودي عام
ي-ون-اي-ت-د أ إ
و»يعيشش» نادي أامل بريكة الذي يفتقر
.2009
Óمكانيات المالية والتجهيزات والمنشسآات
لإ
ال -خ -اصس -ة ب -فضس -ل إاع-ان-ة ضس-ع-ي-ف-ة وي-ج-د
صسعوبة في إايجاد ممولين و’ يملك النادي
في الوقت الحالي حسسب كÓم الرئيسش
سس - -ع - -داوي «سس - -وى حب ال - -ل - -ع- -ب- -ة
لتقديمه».

حققت منتخبات تونسس
وألجزأئر ومصصر لكرة أليد
للرجال ألتي تفرضس سصيطرة
تامة على أللعبة إأفريقيا،
إأنجازأ غير مسصبوق يتمثل في
أحتÓلها سصويا ،ألدرجات
ألثÓث لمنصصة ألتتويج في 15
دورة لكأاسس إأفريقيا لÓمم من
أصصل  21وهو ما يعني «ثÓثي
فائز» ،قلما حدث في تاريخ
كرة أليد ألقارية وحتى
ألعالمية.
ف -ق -ب -ل ان -ط Ó-ق ال -نسس -خ -ة ال-ث-ان-ي-ة
والعشسرين للمنافسسة المقررة من 21
إال -ى  30ج-ان-ف-ي ال-ج-اري بالقاهرة،
يبقى الثÓثي تونسش-الجزائر -مصسر
الوحيد الذي نقشش إاسسمه في السسجل
الذهبي خÓل  40سسنة من المنافسسة
( ،)2014 - 1974ت -ارك -ا ال -ف -ت-ات
للمنتخبات اأ’خرى للقارة السسمراء.
وي -ب -ق -ى ال -م -ن-ت-خب ال-ت-ونسس-ي سس-ي-د
ال-ق-اف-ل-ة ب-اسس-ت-ح-واذه ع-لى تسسعة ()9
أالقاب أامام كل من الجزائر ( 7أالقاب)

ومصسر ( 5أالقاب) ،كما شسارك رفقة
مصس- -ر ف- -ي ك- -ل ال- -دورات ال -واح -دة
وال - -عشس- -ري- -ن أام- -ام ال- -ج- -زائ- -ر ()20
وال -م -غ -رب وك -وت دي-ف-وار ( 16لكل
واحد).
باإ’ضسافة إالى ذلك ،نجح الÓعبون
التونسسيون في الصسعود على المنصسة
ف- -ي ك- -ل ال- -دورات ب -دون اسس -ت -ث -ن -اء
محققين  9ذهبيات و 6فضسيات و6
برونزيات ،متقدمين الجزائر
( 7ذ  7 -ف  4 -ب) ومصسر ( 5ذ 6 -
ف  7 -ب) بـ  18منصسة لكل فريق.
وت-م-ك-نت سس-ت-ة م-ن-ت-خ-ب-ات إاف-ري-ق-ية
أاخرى من الصسعود على المنصسة وهي
ال-ك-امرون ( 1ف  1 -ب) وك -وت
دي -ف -وار (م -رت -ب -ة ث-ان-ي-ة) ،وال-ك-ون-غ-و
والسس -ن -غ -ال وال -م-غ-رب وأان-غ-و’ ال-ت-ي
اح-ت-لت ج-ل-ه-ا ال-م-رك-ز ال-ثالث خÓل
الدورات السسابقة.
من جهته يمتلك السسباعي الجزائري
رق-م-ا ق-ي-اسس-ي-ا يصس-عب ت-ح-طيمه في
وقت قريب ،وذلك بتتويجه باللقب
اإ’ف -ري -ق -ي خ -مسش م -رات م -ت-ت-ال-ي-ة

خÓل الثمانينيات (-1983 - 1981
على المنتخب الوطني و )1989أاثناء
اشس -راف ال -م -درب السس -اب -ق م -ح-م-د
ع- -زي -ز درواز .ون -الت ت -ونسش م-ن
جهتها ثÓثة أالقاب على التوالي في
السس-ب-عينيات ( 1974و 1976و)1979
بينما اكتفت مصسر بلقبين متتاليين
ف- - - -ي ظ - - -رف ع - - -ام واح - - -د (1991
و،)1992أاي بعد تحويل المنافسسة من
السسنوات الفردية للسسنوات الزوجية.
قبل إاعطاء إاشسارة انطÓق النسسخة الـ
 22ل -ك -أاسش إاف -ري -ق -ي -ا ،سس -ت -ع -م-ل
المنتخبات «الصسغيرة» المتمثلة في
أانغو’ والكونغو ونيجيريا والمغرب
وال -ك -ام -رون وج -م -ه -وري -ة ال -ك-ون-غ-و
ال- -دي- -م -ق -راط -ي -ة ،ال -م -ت -ذم -رة م -ن
«السس -ي -ط -رة اأ’زل -ي -ة» ل -م -ن -ت -خ -ب -ات
ال- -ج- -زائ- -ر وت- -ونسش ومصس -ر ،ف -رضش
«نظام رياضسي جديد» محاولة أاو’،
تكسسير هيمنة «الثÓثي الفائز» ومن
ثم البحث عن مكانة فوق المنصسة
ول -م -ا ’ ال -ظ-ف-ر ب-أاول ل-قب سس-ي-ك-ون
تاريخي بالنسسبة لها.

النادي األهلي يقرر فسسخ عقد
المدرب جوزي بيسسيرو

أكد ألحارسس ألسصابق للفريق
ألوطني لكرة أليد سصمير
كربوشس في تصصريح لـ
«ألشصعب» ،أن ألمهمة لن تكون
سصهلة في ألطبعة ألـ  22لبطولة
Óمم ألتي سصتجري
إأفريقيا ل أ
بالقاهرة خاصصة أن مبارأة
ألفتتاح ضصد ألبلد
ألمنظم..ولكنه يعلق آأمال
كبيرة على زمÓئه لرفع
ألتحدي في هذه ألخرجة.

حاورته :نبيلة بوقرين

@ »ألشصعب» :كيف ترى حظوظ
ألمنتخب ألوطني خÓل ألبطولة
ألفريقية ألتي سصتجري بمصصر؟
@@ »كربوشس» :المأامورية لن تكون
سسهلة بالنسسبة للفريق الوطني خاصسة
أانهم سسيلعبون مباراة ا’فتتاح ضسد
المنتخب المصسري صساحب اأ’رضش
وال -ج -م-ه-ور ،ول-ه-ذا ع-ل-ى الÓ-ع-ب-ي-ن
ال-ع-م-ل ب-ك-ل ج-دي-ة م-ن أاج-ل ت-ف-ادي
نتيجة سسلبية قد تؤوثر بشسكل سسلبي
على معنوياتهم فيما بعد ،رغم أان
ال- -ه- -زي- -م- -ة ’ ت -ع -ن -ي ال -خ -روج م -ن
المنافسسة أ’ن هناك لقاءات أاخرى
ولكنهم مطالبون بتسسيير اأ’مور بكل
ذكاء لقاء تلو اآ’خر.
@ بما أنك لعبت ضصد ألمنتخب
أل -مصص -ري سص -اب -ق -ا م -ا ه-ي م-ي-زة
ألموأجهة؟
@@ صسحيح سسبق لي أان لعبت ضسد
ال-م-ن-ت-خب ال-مصس-ري ب-ن-فسش ال-ق-اع-ة
ال-ت-ي سس-ت-ح-تضس-ن ل-ق-اء ا’ف-تتاح لهذه
ال - -ط - -ب - -ع - -ة وك - -ان ذلك ع - -ام 2010
وان-ه-زم-ن-ا ف-ي ال-دور نصس-ف ال-نهائي
وبفارق ضسئيل جدا بسسبب الضسغط
الكبير الذي صسنعه الجمهور الذي
تنقل إالى المدرجات والذي تجاوز
عدده الـ  30أالف مناصسر عدا ذلك
اعتقد أان المباريات اأ’خرى سستكون

أاقل ضسغطا.
@ هذأ يعني أن ألضصغط سصيكون
ع -ل -ى أل -ف -ري -ق أل -وط-ن-ي أل-يسس
كذلك؟
@@ الضسغط سسيكون على الطرفين
أ’ن ال- -ف- -ري- -ق ال -مصس -ري ه -و اآ’خ -ر
مطالب بتحقيق الفوز أ’نه صسحاب
اأ’رضش والجمهور ولهذا فإان اأ’مور
سستتضسح فوق البسساط والذي يكون
جاهز سسيفوز ..فكل شسيء وارد طيلة
أاطوار المواجهة ولهذا على عناصسرنا
ال -ت -رك-ي-ز أاك-ث-ر واسس-ت-غÓ-ل ال-ه-ف-وات
وتحويلها لنقاط قوة لصسنع الفارق.
@ ت -ع -ت-ق-د أن أل-ف-ري-ق أل-وط-ن-ي
قادر على ألتأالق بعد ألمشصاكل
أل - -ت - -ي ع - -اشص - -ه - -ا ف- -ي ت- -أاخ- -ي- -ر
ألتحضصيرأت؟
@@ صسحيح فريقنا الوطني مر بفترة
ف -راغ بسس -بب غ -ي -اب م-درب يشس-رف
عليه وهذا ما جعله يدخل في أاجواء
ال-ت-حضس-ي-رات م-ت-أاخ-ر ب-ال-م-قارنة مع
م -ن -افسس -ي-ه ب-دل-ي-ل أان ذلك ك-ان ق-ب-ل
أارب -ع -ة أاشس -ه -ر ف -ق -ط ق -ب-ل ان-طÓ-ق
الموعد القاري ولو’ صسالح بوشسكريو
’ اع -ت -ق -د أان -ه ه -ن-اك شس-خصش آاخ-ر
بإامكانه قبول هذه المأامورية بالنظر
إالى الوضسع الصسعب الذي تولى فيه
مهام تدريب المجموعة ولكن الشسيء
اإ’ي- -ج- -اب -ي ف -ي اأ’م -ر ه -و ان ه -ذه

المشساكل سستجعل الÓعبين يدخلون
ال -م -ن -افسس -ة م -ن دون ضس -غ -ط أ’ن-ه-م
ي-م-ل-ك-ون ال-دل-ي-ل ع-ل-ى ك-ل شس-يء ف-ي
حال لم تكن هناك نتائج إايجابية.
@ هل تعتقد أن ألÓعبين سصيتمكنون
من ألحفاظ على أللقب؟
@@ لقد كنت على اتصسال مع أاغلب
الÓ-ع-ب-ي-ن ال-م-وج-ودي-ن ف-ي ال-ف-ري-ق
ال -وط -ن -ي ح-ال-ي-ا ول-ه-ذا ت-م-ك-نت م-ن
ا’طÓع على المسستوى وأاعتقد أانهم
تمكنوا من تعويضش التأاخر من خÓل
العمل بكل جدية إاضسافة إالى لعب
بعضش اللقاءات الودية سسمحت لهم
برفع المسستوى أاكثر.
ولكن خبرة بوشسكريو سستجعله يقدم
الحلول المناسسبة للفريق أ’نه سسبق له
اللعب في هذه القاعة وضسد مصسر
ف -ي ظ -روف صس -ع -ب -ة م -ا ي -ع -ن -ي أان-ه
سسيدخل من دون ضسغط أ’ن الهدف
المباشسر هو المركز الثالث للتأاهل إالى
بطولة العالم وهذا ما قد يسساعدهم
في تحقيق اأ’فضسل والحفاظ على
ال-ت-اج لصس-ال-ح ال-ج-زائ-ر ل-ل-مرة الثانية
على التوالي  ..ولهذا أانا أاثق بهؤو’ء
الشسباب رغم وجود عناصسر جديدة ’
تملك الخبرة لكناه فرصستهم للتأالق
وإاعادة ما صسنعناه في السسابق في
ظل اأ’زمة التي عاشستها كرة اليد
الجزائرية.

رغم أنه يتوأصصل مع أنشصيلوتي باسصتمرأر

مـ ـ ـودريتشس ينفـ ـ ـ ـي انتقالـ ـ ـ ـه إال ـ ـى الب ـ ـ ـايرن

نفى الكرواتي لوكا مودريتشش ’عب
وسس- -ط ري- -ال م- -دري- -د ا’سس- -ب- -ان- -ي،
إاشساعات انتقاله إالى بايرن ميونيخ
اأ’لماني في الموسسم المقبل.
وارتبط اسسم مودريتشش با’نتقال إالى
الفريق البافاري ،بعد إاعÓن اأ’خير
عن تولي اإ’يطالي كارلو أانشسيلوتي،
اإ’دارة الفنية للبايرن خلفا لÓسسباني
ب -يب غ -واردي -و’ ،ب-دءا م-ن ال-م-وسس-م
المقبل.
ووفقا لصسحيفة (تي زد) اأ’لمانية،
فإان اشساعة انتقال الدولي الكرواتي

إالى البايرن تحولت إالى «خرافة» بعد
نفي الÓعب اأ’مر..
وأاشس- -ار ال- -دول- -ي ال- -ك- -روات- -ي ل- -وك -ا
م- -ودري -تشش ،ال -ذي انضس -م إال -ى ري -ال
مدريد صسيف العام  2012قادما من
توتنهام ا’نجليزي ،أانه يتواصسل مع
ا’ي -ط -ال -ي أانشس -ي -ل -وت-ي ،ل-ك-ن-ه-م-ا ل-م
يتطرقا نهائيا حول انتقاله إالى بايرن
ميونخ.
وح- -ق- -ق م- -ودري -تشش ب -ط -ول -ة دوري
أابطال أاوروبا لكرة القدم مع ريال
مدريد في العام  ،2014عندما كان

أانشسيلوتي مدربا للفريق الملكي.
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أأ’ربعاء  2٠جانفي  2٠١٦م

إاعداد  :عبد الكر . Ëل

ألموأفق لـ  ١٠ربيع ألثاني  ١٤٣٧هـ

كيـ ـف عـ ـا÷ـ ـت التع ـ ـ ـاليـم الق ـ ـ ـرآانيـ ـة الب ـ ـ ـدانة؟

’سشراف ‘ الطعام والششراب على الفرد نفسشه وعلى
اتفق جميع علماء الدنيا على خطورة ا إ
من حوله وعلى بيئته ،وقد ندرك أاهمية النداء الذي أاطلقه القرآان ‘ زمن  ⁄يكن أاحد يعلم ششيئًا
عن هذه اŸواضشيع ،عندما أامرنا القرآان أان نتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا ف Óنبالغ أاو نسشرف ،يقول تعا:¤
ب أْلُم ْسشِرِف َ
’عراف.31:
 .}Úا أ
{َوُكُلوأ َوأشْشَرُبوأ َو َ’ ُت ْسشِرُفوأ ِإأsنُه َ’ ُيِح t
فقد جعل ألله أإ’سسرأف ذنباً ينبغي أأن
ن -ت -ج -ن -ب -ه ،وج -ع -ل أ’ع -ت-دأل ‘ أإ’ن-ف-اق
وألطعام وألشسرأب أأمرأ ً يحبه ألله ،ويعطي
عليه أأ’جر ،أ’ن ألله يريد لنا أ‘ Òÿ
ألدنيا وأآ’خرة.
إأن ج -م -ي -ع أل -ع -ل -م -اء ي -ن -ادون ب-أاه-م-ي-ة
أ’لتزأم بالتوأزن ألغذأئي وعدم أإ’سسرأف
‘ أل -ط -ع -ام وألشس -رأب ،وي-ق-ول-ون إأن ه-ذأ
أأفضسل طريق لعÓج ألوزن ألزأئد .أأليسص
هذأ ما نادى به ألقرآأن قبل أأربعة عشسر
قرناً؟
ً
لقد وضسع لنا ألقرآأن ميزأنا لنلتزم به ‘
إأنفاق أأ’موأل ،ف Óنسسرف و’ نقتuر ،بل
نكون متوأزن ‘ Úحياتنا أ’قتصسادية ،وما
هذه أأ’زمات ألتي نعيشسها أليوم إأ’ بسسبب
أ’بتعاد عن ألتوأزن ألطبيعي ألذي فطر
ألله أأ’رضص عليه .ويقول تعا ‘ ¤صسفات
ع-ب-اد أل-ل-ه سس-ب-ح-ان-ه وت-ع-اَ( :¤وأsلِ-ذيَن إأَِذأ
َأأْنَفُقوأ لَْم ُي ْسسِرُفوأ َولَْم َيْقُتُروأ َوَكاَن بَْيَن
ك َقَوأًما) ألفرقان.٦٧:
َذلِ َ
إأن ألذي يتأامّل آأيات ألقرآأن يÓحظ أأن
أŸو ¤ت- -ب- -ارك وت- -ع- -ا ¤ي- -أام- -رن -ا ب -ع -دم
أإ’سسرأف ‘ كل شسيء ،سسوأء ‘ ألطعام أأو
ألشسرأب ،يقول تعاَ { :¤وُهَو أsلذِي َأْنشَشَأا
جsناٍت َمْعُروشَشاٍت َوغَْيَر َمْعُروشَشاٍت َوألsنْخَل
َ
َوألs-زْرَع ُمْ-خَ-تِ-لًفا ُأُكُلُه َوألsزْيُتوَن َوألtرsماَن
ُمتَشَشاِبًها َوغَْيَر ُمتَشَشاِبهٍ ُكلُوأ ِمْن ثََمِرهِ ِإأَذأ
م َحَ-صش-اِدِه َو َ’
َأثَْ--مَ--ر َوآأَُت--وأ َحs-قُ-ه َيْ-و َ
ب أْلُم ْسشِرِفََ * Úوِمنَ
ُتْ-سشِ-رُف-وأ ِإأsنُ-ه َ’ ُيِح t
ِ
’ْنَعا ِ
َ
َ
ُ
حُموَلًة َوَفْرشًشا ُكلوأ مsما َرزق ُ
أْ َأ
م
م َ
كُ
ِ
ِ
s
ِ
ُ
َ
ُ
َ
ألs-لُ-ه َو َ’ تs-تِ-بُ-ع-وأ خطَوأت ألششْيطان إأsنُه
لَُ-كْ-م َعُدwو ُمِبي ٌن} أأ’ن -ع -ام.١٤2-١٤١ :
فانظروأ معي كيف ربط ألبيان أإ’لهي بÚ
أل-ن-ع-م أل-ت-ي سس-خ-ره-ا أل-ل-ه ل-ن-ا م-ن ف-وأك-ه
ون- -خ- -ي- -ل وغ Òذلك ،وب Úأإ’سس -رأف م -ن
جهة ،وب Úخطوأت ألشسيطان من جهة
ثانية .فهذه إأشسارة إأ ¤ضسرورة أأن يتجنب
أŸؤومن أإ’سسرأف ‘ أأكله ،وهذأ ما ينادي
به علماء ألغرب أليوم.
ول -و ت -أام -ل-ن-ا أأح-اديث أ◊ب-يب أأ’ع-ظ-م
صسلى ألله عليه وسسلم ‚ده يؤوكد على
أأهمية أأن نلتزم بنظام غذأئي عندما قال:
 Óأب -ن آأدم وع -اًء شس -رأ ً م -ن ب -ط -ن،
«م -ا م  -أ

حسسب أبن آأدم أأكÓت يقمن صسلبه ،فإان
كان ’ ﬁالة فثلث لطعامه وثلث لشسرأبه
وثلث لنََفسِسه» روأه ألÎمذي .فتأاملوأ هذه
ألقاعدة ألنبوية أŸذهلة كيف وزع ألطعام
وألشسرأب و ⁄ين َسص حتى ألهوأء!
ولو درسسنا جميع حا’ت ألوزن ألزأئد
لرأأينا أأن هناك خل ً
 ‘ Óهذأ ألتوزيع،
فنجد أأن ألطعام يطغى على ألشسرأب أأو
ألعكسص.
عن أأبي هريرة رضسي ألله عنه أأن رسسول
ألله صسلى ألله عليه وسسلم قال« :أأ’ أأدلكم
على ما Áحو ألله به أÿطايا ويرفع به
ألدرجات» ،قالوأ بلى يا رسسول ألله ،قال:
«إأسسباغ ألوضسوء على أŸكاره وكÌة أÿطا
إأ ¤أŸسس- -اج- -د وأن- -ت- -ظ- -ار ألصسÓ- -ة ب -ع -د

◊سسنى
من أاسسماء الله ا ُ

«الغني» من أأسسماء ألله أ◊سسنى .أأي أŸسستغني بذأته وصسفاته وأأسسمائه عن كل
ما عدأه .وأŸفتقر إأليه كل ما سسوأه .وألله هو «الغني» ألكامل Ãا له وما عنده .فÓ
يحتاج معه إأ ¤غÒه .أ’ن أ◊اجة نقصص .وأسسم ألله «الغني» أسسم أسستعÓء وأسستغناء
وهو أسسم ألكمال ألذأتي أŸطلق لله تعا .¤ألذي يسسمو فوق كل مطلب .وألله تعا¤
هو «ألغني» ‘ كل شسيء ..غني ‘ ملكه فلله ملك ألسسموأت وأأ’رضص .غني ‘ علمه
أÙي -ط ل -ك -ل شس -يء .ق -ال أل-ل-ه ت-ع-ا« :¤ي-ع-ل-م م-ا ب Úأيديهم وما خلفهم و’
’رضض» ألبقرة:
يحيطون بششيء من علمه إأ’ Ãا ششاء وسشع كرسشّيه ألسشموأت وأ أ
 .255وألله تعا ¤هو «الغني» عّنا .فعبادتنا له وألتزأمنا بأاوأمره ’ تزيدأن من
ملكه شسيئاً .وعصسياننا وعدم طاعتنا ’ تنقصسان من ملكه شسيئاً.

من األوائل ‘ اإلسسÓم

أأول مسسلمة قتلت يهودياً هي صسفيّة بنت عبد
أŸطلب ‘ غزوة أÿندق.
أأول من يدخل أ÷نة من أأمة ﬁمد هو أأبوبكر
ألصسديق.
أأول من ختم ألقرآأن ‘ ركعة هو عثمان بن عفان.
أأول من أأسْسَرج أل uسسرأج ‘ أŸسسجد وأأول من
ق ّصص ألقصسصص ‘ عهد عمر هو “يم بن أأوسص.
أأول معركة عسسكرية ب ÚأŸسسلم Úوألروم هي
غزوة مؤوتة.
أأول من لقب بأام ÒأŸؤومن Úهو عمر بن أÿطاب.
أأول من وضسع ديوأن ألبصسرة هو أŸغÒة بن
شسعبة.

حتى تكون أاسسعد الناسس

ألصس Ó-ة ف -ذل-ك-م أل-رب-اط ف-ذل-ك-م أل-رب-اط
ف- - - -ذل - - -ك - - -م أل - - -رب - - -اط» روأه مسس - - -ل - - -م.
كما دلsنا أ◊بيب أأ’عظم صسلى ألله عليه
وسسلم على عمل يحّبه ألله أأ’ وهو كÌة
أÿط- -ا إأ ¤أŸسس- -اج- -د ،أأي أإ’ك- -ث -ار م -ن
أŸشس-ي .وب-ال-ف-ع-ل ف-ق-د وج-د أل-ع-ل-م-اء أأن
Óنسس -ان
ري- -اضس- -ة أŸشس- -ي م -ه ّ-م -ة ج -دأ ً ل  -إ
وبخاصسة بعد سسنّ أأ’ربع .Úووجدوأ أأن
ري - -اضس - -ة أŸشس - -ي ت - -ق - -ي م- -ن ك- -ث Òم- -ن
أأ’مرأضص ،أأهمها ألبدأنة وألسسكر وألقلب.
ورÃا من أأغرب ألنتائج ألتي وصسل إأليها
ب -اح -ث -ون أأم -ري -ك -ي -ون أأن أŸشس -ي ي-نشس-ط
أل -ذأك -رة وي-زي-د م-ن أل-ق-درة ع-ل-ى أل-ذك-اء
وأإ’بدأع ،وبخاصسة إأذأ كان أŸشسي تأاملياً!

❊ ألعفو أألّذ من أ’نتقام ،وألعمل أأمتع من ألفرأغ،
وألقناعة أأعظم من أŸال ،وألصسحة خ Òمن ألÌوة.
❊ صسÓة ألليل بهاء ألنهار ،وحب أ Òÿللناسص من
طهارة ألضسم ،Òوأنتظار ألفرج عبادة.
❊ ‘ ألبÓء أأربعة فنون :أحتسساب أأ’جر ،ومعايشسة
ألصس ،Èوحسسن ألذكر ،وتوقع أللطف.
❊ أحرصص على :ألصسÓة جماعة ،وأأدأء ألوأجب،
وحب أŸسسلم ،Úوترك ألذنوب ،وأأكل أ◊Óل ،صسÓح
ألدنيا وأآ’خرة.
من كتاب (’ –زن) للششيخ الدكتور عائضض القرÊ

أاق ـ ـوال مأاث ـ ـ ـورة

’خرين ولكننا نسستطيع أأن
^ رÃا ’ ‰لك ألقدرة على إأسسعاد أ آ
’!⁄
نبعد عنهم أأشسوأك أ أ
’نسسان أأن يتخلى
’خÓق ثوب ألروح فكيف يسستطيع أ إ
’دب وأ أ
^أ أ
عن أأناقته!
’ن
^ أم -ن -ح ن -فسسك أ◊ق ب -أان ت -ك -ون ن -فسسك ...لسست ب -ح -اج -ة أ
تتطابق مع أأي صسورة مهما تكن!
^ إأن ألرفيق ألوحيد ألذي ’ يخذلك مطلقًا هو أأنت نفسسك.
’روأح ألقوية ،ف Óتكن ضسعيفًا يهزمك أليأاسص.
’مل تصسنعه أ أ
^أ أ

حكـ ـ ـ ـم
’دب وفارق ألهوى وألغضسب ،وأعمل ‘ أأسسباب ألتيقظ
ألزم أ أ
وأت -خ -ذ أل-رف-ق ح-زبً-ا ،وأل-ت-أا Êصس-اح-بً-ا ،وألسسÓ-م-ة ك-ه-فً-ا ،وأل-ف-رأغ
’خ - - -رة م - - -ن - - -زً’.
غ- - - -ن- - - -ي- - - -م- - - -ة ،وأل- - - -دن- - - -ي- - - -ا م- - - -ط- - - -ي- - - -ة ،وأ آ
وأعلم أأن من نصسحك فقد أأحبك ،ومن دأهنك فقد غشسك ،ومن ⁄
يقبل نصسيحتك فليسص بأاخ لك.

من مكارم األخÓق
عن عقبة بن عامر أ÷هني رضسي ألله عنه قال« :قال ‹ رسسول
ألله صسلى ألله عليه وسسلم :يا عقبة ،أأ’ أأخÈك بأافضسل أأخÓق أأهل
’خرة؟ تصسل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن
ألدنيا وأ آ
ظلمك» و‘ روأية عند أأحمد «وتصسفح عمن شستمك».

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

هام جدا

هذه ألصسفحة –توي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبوية شسريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسص .وشسكرأ

كم من ع Úعميت عن ا◊ق
يقول أ◊ق جل وعÓ
‘ ك-ت-اب-ه أل-ع-زي-ز «ي-ا أأي-ه-ا
أل -ذي -ن آأم -ن-وأ أذك-روأ أل-ل-ه
ذكرأ كثÒأ» ولكن ما هو
أل -ذك -ر؟ ه -و ألصس -ل-ة ب-ال-ل-ه
سسبحانه وتعا ¤وهو قوة
أل -ق -ل-وب ،إأذأ ف-ارق أل-ذك-ر
ألقلب يصسبح كالق ،Èوهو
ألسس Ó-ح أل -ذي ي -ق -ات -ل ب -ه
أŸؤوم -ن م -ن ي-ق-ط-ع ع-ل-ي-ه
طريق ألوصسول إأ ¤ألله ـ
سسبحانه وتعا ¤ـ ،وما أأكÌ
من يحاولون قطع ألطريق
علينا من شسياط Úأإ’نسص
وأ÷ن من ألدنيا ومغريات
ه - -ذه أل - -دن - -ي- -ا وأل- -ن- -فسص
أأ’م- - -ارة ب- - -السس- - -وء ،وم- - -ا
يحصسده أŸؤومن من ذكر
ألله هو أأن أŸو ¤عز وجل
ي - -ذك - -ره ،ي - -ق - -ول ت - -ع- -ا¤
«ف- - -اذك- - -رو Êأأذك - -رك - -م».
يقول ألدكتور نصسر فريد
وأصس - -ل  -م - -ف- -ت- -ى مصس- -ر
أأ’سسبق :-ما يشسغل ألعبد
أŸسسلم هو كيف يتحقق له
ذكر ألله ـ سسبحانه وتعا ¤ـ
عندما يذكر ألله ،إأن هذأ
أŸع- -ن- -ى ي- -جب أأن ي- -ك -ون
أأع -ظ -م م -ا يشس -غ-ل أل-ع-ب-د،
ونحن نلجأا إأ ¤ألذكر عند
أل -ن -وأزل ونشس-ع-ر ب-ال-رأح-ة
وأل-ط-م-أان-ي-ن-ة ،ون-ذك-ر أل-ل-ه
سس -ب -ح -ان -ه وت -ع -ا ،¤ح-يث
ي- -زي -ل ه -ذأ أل -ذك -ر أل -رأن
ألذي يقع على ألقلب من
أل- -ذن- -وب وي- -دأوي ج- -روح
ألقلوب وأأ’روأح.
أأيضس- - -ا أل- - -ذك - -ر جسس - -د
عبادتنا لله سسبحانه وتعا¤
جسس -د أل -ع -ب-ودي-ة ل-ل-ه ـ ع-ز
وج - - -ل ـ ،ف - - -ح Úي - - -ذك- - -ر
أإ’نسسان باللسسان ثم يÎجم
ه -ذأ أل -ذك -ر ب-ا÷سس-د ب-أان
ي - -ب - -ادر إأ ¤ط- -اع- -ة أل- -ل- -ه
ب - -ال - -رك - -وع ،ب - -السس- -ج- -ود،
ب- - -الصس- - -دق- - -ات ب- - -ع- - -م - -ل
ألصس- -ا◊ات ،ف -ال -ق -لب Ÿا
ي- -خشس- -ع وأل- -لسس -ان يÎج -م
ذلك بالذكر فيسسبح ويهلل
وي -ك Èوي -ح -م -د أل-ل-ه ـ ع-ز
وج- - -ل ـ وي- - -أات- - -ي أ÷سس - -د
فيطيع فنجد أليد ترتفع
ف -ت -دع -و رب -ن -ا إأن-ا ظ-ل-م-ن-ا
أأنفسسنا فاغفر لنا.

ومن ألذكر أأيضسا قرأءة
ألقرآأن ألكر Ëقال تعا:¤
«إأّنا نحن نّزلنا ألذكر وأإّنا
ل -ه ◊اف -ظ-ون» ،ف-ك-م عÚ
عميت عن أ◊ق وأنقشسع
ظÓمها بالذكر ،وكم من
أأُذن صس ّ- - -م - - -ت ع - - -ن أ◊ق
ف-أاسس-م-ع-ه-ا أل-ل-ه ـ سس-ب-ح-انه
وت- - - -ع - - -ا ¤ـ ح Úأأق - - -ب - - -ل
صس -اح -ب-ه-ا ع-ل-ى رب-ه وذك-ر
ألله ـ سسبحانه وتعا ¤ـ ،وكم
م -ن لسس -ان أسس -ت-حّ-ل أل-ل-غ-و
وأل-كÓ-م أل-ف-احشص فجاءت
أل - -ب - -اق - -ي - -ات ألصس - -ا◊ات
سسبحان وبحمده .سسبحان
ألله وأ◊مد لله ،و’ أإله أإ’
أل -ل-ه وأل-ل-ه أأك ،Èف-طّ-ه-رت
ه- - - -ذأ أل- - - -لسس- - - -ان ورزقت
أللسسان ألبيان قال تعا:¤
«وألذين أإذأ فعلوأ فاحشسة
أأو ظ-ل-م-وأ أأن-فسس-ه-م ذك-روأ
أل-ل-ه ف-اسس-ت-غ-فروأ لذنبوهم
وم- -ن ي- -غ- -ف -ر أل -ذن -وب إأ’
أل -ل-ه» .ون-ق-ل ع-ن ب-عضس-ه-م
ق -ال ،أل -ذك -ر ع -ل -ى سس-ب-ع-ة
أأن -ح-اء ذك-ر أل-ع Úب-ال-ب-ك-اء
وذك- -ر أأ’ذن Úب- -اإ’صس- -غ -اء
وذكر أللسسان بالثناء وذكر
أل- -ي -دي -ن ب -ال -ع -ط -اء وذك -ر
ألبدن بالوفاء وذكر ألقلب
ب- -اÿوف وأل- -رج -اء .وأأم -ا
ذك-ر أل-روح ف-ه-و ب-ال-تسس-ليم
وألرضسا.
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ألعدد

١٦٩٣٣

يقول ألله ـ عز وجل ـ
«ف -اذك -رو Êأأذك -رك -م» أأي -ة
ج- -م- -ي- -ل -ة يسس -تشس -ع -ر ب -ه -ا
أŸسسلم أأنه هذأ أإ’نسسان
بضسعفه وحقارته ‘ هذه
أ◊ياة ‘ هذأ أÿلق‘ ،
ه -ذأ أل -ك -ون ،أأن -ه إأذأ ذك -ر
ألله يذكره رّب ألعزة ـ عز
وجل ـ ألكيفية ‘ ذكر ألله ـ
عز وجل ـ ’ نقطع بها إأ’
أأن ’شسك أأن ذكر ألله ـ عز
وج -ل ـ أأع -ل -ى وأأع-ظ-م م-ن
ذكر ألعبد لله .فذكر ألله ـ
عز وجل ـ للعبد هو أأعلى
صسفة ‡كن أأن يتجلى بها
أل-ع-ب-د أأم-ام أل-ن-اسص ،ل-ق-ول
ألله ـ عز وجل ـ ولذكر ألله
Óنسسان
أأك .Èإأذأ ً ذكر ألله ل إ
أأك Èبكث‡ Òا Áكن أأن
يتخيله حتى أإ’نسسان .لكن
ك -ي -ف ي -ك -ون ه-ذأ أل-ذك-ر؟
ل -ل -ع -ل -م -اء أأق -وأل ‘ ذلك،
ي-ق-ول ف-اذك-رو Êب-ط-اع-تي
أأذك -رك -م Ãغ-ف-رت-ي ،أأو أإذأ
ذكر“و Êبالطاعة أأذكركم
ب-ال-رح-م-ة أأذك-رك-م بالثناء،
 Óأأ’ع - -ل- -ى
وأŸدح ‘ أ Ÿأ
أإذأ ذك- -ر“و Êب- -ال -ط -اع -ة
أأذكركم بالثوأب وأŸعونة.
وق - - - -ي - - - -ل إأذأ ذك- - - -ر“وÊ
ب - -ا’سس- -ت- -غ- -ف- -ار أأذك- -رك- -م
ب -اŸغ-ف-رة ،وإأذأ ذك-ر“وÊ
بالدعاء أأذكركم باإ’جابة.

قبسس ـ ـ ـ ـ ـ ـات نب ـ ـ ـويـ ـة

عن أأبي ذر رضسي ألله عنه ،أأن رسسول ألله صسلى ألله عليه وسسلم قال« :ليسص من نفسص
أبن آأدم إأ’ عليها صسدقة ‘ كل يوم طلعت فيه ألشسمسص» .قيل :يا رسسول ألله من أأين لنا
صسدقة نتصسدق بها؟ فقال« :إأن أأبوأب أ ÒÿلكثÒة :ألتسسبيح وألتحميد وألتكبÒ
وألتهليل وأأ’مر باŸعروف وألنهي عن أŸنكر ،و“يط أأ’ذى عن ألطريق وتسسمع
أأ’صسم وتهدي أأ’عمى وتدل أŸسستدل عن حاجته .وتسسعى بشسدة سساقيك مع أللهفان
أŸسستغيث ،و–مل بشسدة ذرأعيك مع ألضسعيف .فهذأ كله صسدقة منك على نفسسك».
روأه أبن حبان ‘ صسحيحه وألبيهقي ﬂتصسرأ ً .وزأد ‘ روأية« :وتبسسمك ‘ وجه
أأخيك صسدقة ،وإأماطتك أ◊جر وألشسوكة وألعظم من طريق ألناسص صسدقة ،وهديك
ألرجل ‘ أأرضص ألضسالة لك صسدقة».

دعــاء أليـــــوم

أ َل ّ-ل -ـُه s-م َن u-وْر َق ْ-ل -ب -ي ِب -ضس -ي -اِء أأن -وأر
ألقرآأنَِ ،وُخْذ ِبُكuل أ َْعضسائي إأ ¤أتباع
ك يا مَُنuوَر ُقلُوِب ألْعاِرف.َÚ
آأثاِرهِ ،بُِنوِر َ
أ َل -لّ ُ-ه s-م َو uفْ-ر ف-ي-هِ َحّ-ظ-ي مِْ-ن َبَ-رك-اِت-ه،
َوسَسu- -هْ- -ل سَس- -ب- -ي- -ل -ي إأَ ¤خ ْ-ي -رأِت ِ-هَ ،و’
َتحِْرمْني َقبُوَل حَ َسسناِتهِ ،يا هاِدياً إأ¤
ألْحَuق لـُمب.ِÚ

áMGÎ°SG

ألربعاء  ٢٠جانفي  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ ١٠ربيع ألثا ١٤٣٧ Êهـ

متاهـــــة
األرقــــام

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٥٩نقطة،
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

ظرف مكان

بوأسسطتي
جوهر

للجوأب
٣

أجرأء

للتعريف
رجاء

للموصسول

شسعر

أنتفاخ

خاوي
نوع من
ألصسوف

٥

متشسابهة

ثري
شسعب
بسسط
أود
شسهر ميÓدي

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة ا◊روف
لعبة ا◊روف
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الكلمات:

لهج ،لهب ،لهف ،لهطŸ ،عŸ ،اذا ،لهث ،لوىŸ ،ح ،لهى،
لها ،لون ،لوم ،لو’ ،ليسس ،ليت ،لوع ،لوح ،لوث ،ليف،
لهزŸ ،ز ،لغا ،لطى ،لسسع ،لزم ،لطأا÷ ،مŸ ،ا ،لبيك،
’شسيء’ ،بح’ ،ءم’ ،طف’ ،عب ،لوم◊ ،ام÷ ،لج،
لندن ،ل ،Úلطم ،اللغم ،اللوبياء.
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الحل متاهة ا أ
’رقام

٨٤ + ٩١ + ٨٥ + ٨١ + ٨٦ + ٩٠ + ٩٤ + ٩٨
٧٨٩ = ٨٠ +
الحل  /تسسل وتثقف

فرنسسا هي الدولة
التي يقع فيها قÈ
ا÷ندي اÛهول
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❊ أافقيا
ماضسوي خ Òألدين ،علي مصسطفى ،ملل ،يا،
مر ،خل ،دل ،بري ،نيامي ،مد ،أب ،وعلي،
ب -وخ -ل -وة ،ف -م ،ي -ع-ي ،سس-ارة ،رد ،أع-م-ل ،ري،
رتب ،سسه ،يسس ،Òلبد،أي ،مسسعود بن عمار.
❊ عموديا
ميÓنو ،سسرير ،لنا ،ي.ي ،أسسياﬂ ،الفة،Ë ،
عو ،معمل ،عرسس ،يلي ،رب ،خيال ،دية ،لب،
 ،Ëدموع ،لبد ،مصسر ،دليل ،دو ،أطرب ،مر،
لف ،ربو ،عسساسس ،دأ‹ أبرأهيم.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أ  -أإلدريسسي؟
ب  -ألفارأبي؟
ج  -أÿوأرزمي؟
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٢

٥

٧

 ٢ـ  ٣ــ  ٤ـ

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات مع
اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

جمع حارسس

٣

حارسس دو‹
سسلوفيني
لكرة ألقدم

ـ

ا÷هاد

اخت Èمعلوماتك:
أاّي عا ⁄من أاعÓم العرب الذي يعت Èأاول
من أاّلف موسسوعة عربية للمصسطلحات
العلمية من ضسمن هذه اأ’سسماء؟

الكلمــات السسريــة

عÈ
شسعوب

ا’سسـ ـ ـ ـ ـم اأ’ول  Ÿـ ـدرب
جمعيـة وهران اأ’سسبق

اللحية

٢

طرق

شسكر

∞≤ãJ h π°ùJ

حميتي

٤

ألعب

من أخطاء
كرة ألقدم

ماركا

قÈ

سسرع
ملكنا
كد

حرف مكرر
أعÈ

آألة طرب

أقدف

بعث

سسر باŒاه ا أ
’سسهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصسل إا ¤حرف
الراء (ر) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

حارسس
أÿضسر
Ÿوسسم ٢٠١٥

ضسوري للحياة

١

دردشسة
لسسهم
اأ

رقــــــــــم

تفقد
من
أألقارب

طري
عب

هذه ا’شسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١
ا ،٨ ¤و‘ نفسس الوقت
على حروف ﬂتلفة،
بحيث أان رمز ا’شسارة
يتكون من ›موعة
أارقام ،ترجمها ا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصسل على
اسسم لرئيسس رائد القبة.

٥٩٢

ألقارة ألصسفرأء
صسوت ألنفجار

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

 info@ech-chaab..comألعدد
١٦٩٣٣ www.ech-chaab.com

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

لعب دو‹
جزأئري ‘
أ‚لÎأ
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أافقيا

عموديا

 )١أسسم علم مذكر ،من أخطاء كرة ألقدم
 )١رئيسس مولودية وهرأن
 )٢لعب وسس -ط م -ن-ت-خب ت-ن-زأن-ي-ا ،سس-ائ-ل  )٢لعب سسابق ‘ فريق جبهة ألتحرير
ألوطني
حيوي
 )٣قبيح ـ م ـ موفدة
 )٣قبيح ـ م ـ شسهر ميÓدي
 )٤متشسابهة ،حرسس ،أحرف مكررة
 )٤متشسابهة ،طريق
 )٥صسوت ألنفجار ،للتعريف ،وألدتي ـ م ـ
 )٥رأية ،أبعث
 )٦عتب ،موأكب
 )٦جمع سسم ـ م ـ حاجز ،سسقي
 )٧جمع حاسسة ،أصسلح ألبناء
 )٧نبأا ،أجÒ
 )٨ألقارة ألعجوز ،حرسس ،رن
 )٨متشسابهة ،يبعث
 )٩مشسي ،وجع
 )٩وأكب ،عÈ
 )١٠موفد ـ م ـ شسهر هجري
 )١٠عتب ،جوأب ،حرف مكرر
 )١١للجزم ،برهان ـ م ـ كل
 )١١متشسابهة ،ألبديل

الفجر06.27...............:
مواقيت الظهر12.5٨...............:
الصشÓة العصشر15.٣٩...............:
المغرب17.5٩..............:
العششـاء1٩.24................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  20ج-ان-في  :1٨5٨أاسش-ر ال-م-ق-اوم وال-زع-ي-م «الصشادق
بلحاج» ،قائد المقاومة في منطقة بسشكرة.
^  20ج-ان-ف-ي « :1٩2٩مصش-ال-ي ال-ح-اج» ي-ط-الب
لسش-ت-قÓ-ل ال-ف-وري ل-ل-ج-زائ-ر ،ف-ي ت-جمع كبير
ب-ا إ
أاق -ام -ه ن -ج -م شش -م -ال إاف -ري -ق -ي -ا ف -ي غ -ران -ج أاوب -ي -ل
(باريسس).
^  20ج-ان-في  :1٩56م-ظ-اه-رة ع-ارم-ة ب-ت-ل-مسشان أاثناء
تششييع جثمان الطبيب «بن عودة بن زرجب».

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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« ا÷يشش» تعرضش ا◊صشيلة السشنوية ‘ مكافحة ا÷رÁة اŸنظمة
لمنية
جاهزية ،يقظة واحÎافية Ÿواجهة التهديدات ا أ

«يقظة ،جاهزية وحزم» ،هو
عنوان ا◊صشيلة العملياتية للجيشس
الوطني الششعبي خÓل السشنة
اŸنقضشية ،وهي حصشيلة توقفت
عندها ›لة «ا÷يشس» راصشدة
ﬂتلف أانششطة اŸؤوسشسشة العسشكرية
لجراءات اŸتخذة ‘ سشبيل
وا إ
–سش Úمنظومة الدفاع وجاهزيتها
لرهاب والتصشدي
‘ ﬁاربة ا إ
لمنية وتداعيات
للتهديدات ا أ
ظرف جيواسشÎاتيجي واضشطرابات
لقليمي والدو‹.
‘ اÙيط Úا إ

فنيدسس بن بلة

قـــــــــام بها ا÷يــــــشس
بتمÔاسشت وتلمسشـــــان

عام .1994
وت -ع -كسس ه -ذه إ◊صس-ي-ل-ة غ ÒإŸسس-ب-وق-ة،

أاششــــــــادت بــــــــدور ا÷يـــــــشس
‘ –رير منششــــأاة تيڤنتوريــــن

قال القائد ا÷هوي الثاÊ
للدرك الوطني بوهران،
العميد عثماﬁ Êمد الطاهر،
إانه يجري وضشع اللمسشات
لطفال
لخÒة ıطط ‚دة ا أ
ا أ
اıتطف ،Úحامل تسشمية
«منام..رقم الولية».

وهران :ابراهمية م

ق- -ال إل- -ع- -م- -ي- -د خÓ- -ل ع -رضس ﬂتصس -ر
ل-ل-م-خ-ط-ط إ÷ه-وي ‘ ج-ان-ب-ي-ه إل-وق-ائي
وإل -زج -ري Ãق -ر إل -ق-ي-ادة ،إن «إل-ل-مسس-ات
إألخÒة ÿط- -ة «م -ن -ام» ق -د ” وضس -ع -ه -ا
Ãشس -ارك -ة إلسس -ل -ط -ات إإلدإري -ة ،إألم -ن-ي-ة
وإلقضسائية.

ششرطة ا◊دود تضشب ـط سشي ـارة
مبحوث عنها من طرف األنـÎب ـول
«الششعب» ‘ إطار تعزيز إألمن
وإلسستقرإر ‘ كافة نقاط إŸرإقبة
إŸتوإجدة ع ÈإŸنافذ إ◊دودية
إ÷وي -ة وإل -ب-ح-ري-ة وإلÈي-ة ح-ف-اظ-ا
على إألمن إلوطني“ ،كنت عناصسر
شس- -رط- -ة إ◊دود إل -ع -ام -ل -ة Ãي -ن -اء
وهرإن أإول أإمسس إإلثن 18 Úجانفي
 ،2016من توقيف شسخصس يبلغ من
إلعمر  25سسنة كان على م Ïسسيارة
مبحوث عنها من طرف إŸنظمة
إل - -دول - -ي - -ة ل - -لشس - -رط- -ة إ÷ن- -ائ- -ي- -ة
«إألنÎب - -ول» ،ل - -ي - -ت - -م –وي- -ل- -ه إ¤
مصس-ل-ح-ة إلشس-رط-ة ألج-ل إسس-ت-ك-مال
إج-رإءإت إل-ت-ح-ق-ي-ق وت-ق-دÁه أإم-ام
إلنيابة إıتصسة إقليميا.

من إلقطاعات إلعملياتية لتمÔإسست وع Úقزإم وبرج باجي ﬂتار )15( ،مهربا ،فيما ”
ضسبط ثÓث ( )03شساحنات وسسيارت Úرباعيتي إلدفع وثÓث ( )03درإجات نارية وثÓثة
( )03أإجهزة كشسف عن إŸعادن ووسسائل تفج Òو( )57,65طن من إŸوإد إلغذإئية.
وبالناحية إلعسسكرية إلثانية ،أإوقف عناصسر حرسس إ◊دود بتلمسسان مهرب Úإثن ،Úفيما ”
ضسبط ( )600ل Îمن إلوقود.

نقابة الكتاب تسشتحضشر الواقعة ‘ ذكراها الثالثة

أإشس -اد إل -ن -اشس -ر أإح-م-د م-اضس-ي ،رئ-يسس ن-ق-اب-ة إل-ن-اشس-ري-ن ل-ل-ك-ت-اب
Óره-اب
ب -احÎإف -ي -ة إ÷يشس إل -وط -ن -ي إلشس -ع -ب -ي ‘ إل -تصس -دي ل -إ
وإ÷رÁة وﬁاربة كل أإشسكالها ،مثمنا إلدور إلذي أإبدإه أإبطال
إŸؤوسسسسة إلعسسكرية ‘ موقعة تيڤنتورين ،ودحضس كل إÙاولت
إلتي –اول زعزعة إلسستقرإر وإألمن.

القائــــد ا÷هــــوي الثــــاÊ
للدرك بوهران يكششـــــف:

مدى تصسميم إلقيادة إلعليا للجيشس إلقضساء
على هؤولء إÛرم Úوتب ÚإلحÎإفية

وإ◊زم وإلعزم وإليقظة ،إلتي تتمتع بها
إلقوإت إ÷زإئرية إŸسسلحة ،إلتي صسارت
ﬁل إهتمام إلعا ⁄قاطبة وتؤوخذ Œربتها
بع Úإلعتبار إŸرجعية.
إنها ‚احات أإشساد بها إلفريق ڤايد صسالح
نائب وزير إلدفاع رئيسس أإركان إ÷يشس ‘
عدة زيارإت عمل وتفقد ıتلف وحدإت
إلنوإحي إلعسسكرية ،مطلعا على مسستوى
إ÷اه -زي-ة إل-ق-ت-ال-ي-ة وإŸع-اي-ن-ة إŸي-دإن-ي-ة
Ÿنظومات إلدفاع إلوطني وإنتشسار إلقوإت
ع Èإ◊دود.
وج -دد إل -ف -ري -ق ڤ -اي -د صس-ال-ح ه-ذإ ‘ زي-ارة
م- -ي -دإن -ي -ة ل -لشس -ري -ط إ◊دودي ب -ال -ن -اح -ي -ة
إل -عسس-ك-ري-ة إلـ ‘ 4إل- - -ذك- - -رى إلـ 3لعملية
تيڤنتورين ،بنوها ببطولة إ÷يشس ،إلذي أإظهر
تÓحما مع إلشسعب وكشسف مرة أإخرى عن
ت-أادي-ة م-ه-ام-ه إŸن-وط-ة ب-ه ب-اق-ت-دإر ،ح-م-اية
للوطن وتأامينا للوحدة إلÎإبية وإلسستقرإر
إلوطني إلذي ل يقدر بثمن.
م - - -ن ج - - -ه- - -ة أإخ- - -رى ،ق- - -امت «إ÷يشس»
باسستطÓع ميدإŸ Êركز تدريب إلقوإت
إ÷وية ،إلذي يخرج رماة مطاري Úذوي
كفاءة عالية تظهر بحق إلسستثمار إلكبÒ
‘ منظمة إلدفاع إلوطني ،وتأاهيل قوإت
مسسلحة متخصسصسة“ ،تلك قدرإت إلتدخل
حيثما يفرضسه إلوإجب إلوطني وتطالب به
إŸرحلة.
و‚ح إŸركز من خÓل إلشسعار إŸرفوع
دوما« :حب إلوطن ،إ÷اهزية وإليقظة» ‘
تنفيذ إألعمال بأاقصسى سسرعة وأإقوى –د
على إلطÓق.

ضشب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط أاسشلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وذخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوقيف مه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـربÚ

الششعب ‘ /إطار ﬁاربة إإلرهاب ،ضسبطت مفرزة تابعة للقطاع إلعملياتي بإاقليم
إلناحية إلعسسكرية إلسسادسسة يوم  18جانفي  ،2016إثر دورية إسستطÓع جنوب مدينة
“Ôإسست ،مسسدسسا رشساشسا من نوع كÓشسنيكوف وبندقية من نوع ماسس 36-وكمية من
إلذخÒة ( 129طلقة).
من جهة أإخرى ،و‘ إطار مكافحة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز تابعة لكل

ماضسي و‘ إلذكرى إلثالثة لتحرير منشسأاة تيڤنتورين ثمن إ÷هود
إلتي تقوم بها أإعرق مؤوسسسسة –رصس على أإمن وسسÓمة إلوطن
وحماية إ◊دود من مظاهر إ÷رÁة إŸنظمة ،وهي إ÷يشس
إل -وط -ن -ي إلشس -ع-ب-ي وك-ل إألسسÓ-ك إألم-ن-ي-ة إ◊ريصس-ة ع-ل-ى أإه-ب-ة
إلسستعدإد لكل ما من شسأانه إŸسساسس بالوحدة إلÎإبية للوطن.

ﬂـ ـطط ‚ ـ ـدة األطفـ ـ ـال اıتطفـ ـ« Úمنـ ـام» ‘ آاخ ـر اللمسشـ ـات

وأإضس -اف إل -ق -ائ -د إ÷ه -وي أإن إخ -ت -ط-اف
إألطفال ،ل تشسكل ظاهرة إجتماعية وإ‰ا
هاجسسا لدى إÛتمع إ÷زإئري وعلى
رأإسسهم إلسسلطات ،نظرإ لضسعف إلقاصسر
وقلة حيلته أإمام إÛرم وقصسره فكريا
ون -فسس -ي -ا وع-دم ق-درت-ه ع-ل-ى إل-دف-اع ع-ن
ن- - - -فسس- - - -ه ،مشسÒإ إ ¤أإن م- - - -ث- - - -ل ه - - -ذه
إıططات بدأإت ‘ إلوليات إŸتحدة
وب -الضس -ب -ط ‘ ت -كسس -اسس ب -ع-د إخ-ت-ط-اف
إلضسحية إلصسغÒة عن Èهاقرمان ‘ 1996
وأإخذ تسسميتها تيمنا وإكرإما لها.
مع إلعلم سسجلت إلقيادة إ÷هوية إلثانية
ل -ل -درك إل -وط -ن -ي ب -وه-رإن خÓ-ل إل-فÎة
إŸمتدة من  2010إ ¤نهاية 10 ،2015
قضس- -اي- -ا ب- -وه- -رإن ،ت -ل -مسس -ان ،غ -ل -ي -زإن،
تسسمسسيلت ،سسعيدة وع“ Úوشسنت.
من جانب آإخر ،أإكد إلقائد ،أإن ‚اح هذإ
إıطط ،مرهونا بتضسافر إ÷هود مع
إلسس- -ل- -ط- -ات إإلدإري- -ة وﬂت -ل -ف وسس -ائ -ل
إإلعÓم وإ÷معيات وغÒها من إ÷هات
إŸرشس -ح -ة ل -ل -مسس-اه-م-ة ‘ ﬁارب-ة ه-ذإ
إل- -ن- -وع م- -ن إإلج -رإم ،مشسÒإ إ ¤أإه -م -ي -ة
Óولياء ،من خÓل
إ÷انب إلتحسسيسسي ل أ

تنــــامي مطـــــرد لظاهـــــــرة
لجـــــــــــرام ببومـــــــــرداسس
ا إ

إتباع بعضس إلسسلوكيات إليومية ‘ إلتعامل،
م- -ع Œنب ب -عضس إل -تصس -رف -ات إلسس -ل -ب -ي -ة
إŸسس- -اع- -دة ع- -ل- -ى ت- -وف Òإ÷و إÓŸئ- -م
للمجرم.Ú
وجاء ‘ شسرح رئيسس إŸصسلحة إ÷هوية
Óمن وإلنظام إلعموم Úإلتابعة للقيادة
لأ
إ÷هوية إلثانية للدرك إلوطني،
أإن ﬂطط ‚دة إألطفال إıتطف،Ú
يهدف إ ¤إلتوإجد إŸيدإ ÊإŸسستمر ،من
ح -يث إŸرإق -ب-ة إل-دإئ-م-ة ألم-اك-ن ت-وإج-د
إل -قصس -ر م -ث -ل إŸؤوسسسس -ات إلÎب-وي-ة ودور
إلشسباب وإ◊ضسانة.
ينقسسم إıطط إ ¤قسسم وقائي ،تابع
ل-لشس-رط-ة إإلدإري-ة وقسس-م إل-ن-ج-دة ،ت-نّ-ف-ذه
إلشسرطة إلقضسائية ،بهدف تقسسيم إإلقليم
وتوزيع إŸهام بدقة على قادة إلوحدإت
إلفرعية مع تنفيذ “ارين ميدإنية ،تبعا
لسس -ي -ن -اري -وه-ات ،ت-قّ-ي-م ف-ي-ه إألدوإر ع-ل-ى
ﬂت -ل -ف إŸت -دخ -ل Úل -ت-ق-ي-ي-م وتصس-ح-ي-ح
إألخطاء ،مع ربط قنوإت إلتصسال بهم
بكل يسسر وسسهولة لتمك Úإعطاء إإلنذإر
لبدإية ونهاية إıطط ،من خÓل وضسع
ع - -ن - -وإن ب- -ري- -دي إل- -كÎو ÊمشسÎك بÚ

ﬂتلف إŸتدخل Úمع سسهولة إلولوج إليه
‘ حالة إعÓن إıطط.
ويتم تنفيذ إıطط ،بعد إعÓن حالة
إلختطاف دإخل إقليم إلدرك إلوطني،
ب -ع -د إل -تشس -اور م -ع إل -ن -ي -اب-ة إل-ت-ي ت-ع-ط-ي
إŸوإف- -ق- -ة ،وي- -ك -ون ذلك وف -ق -ا لشس -روط
أإهمها :أإن ل يتعدى سسن  18سسنة ،إلتأاكد
من أإن كل إلظروف إلتي تثبت ظاهرة
إلخ-ت-ط-اف ،م-ع إل-ع-ل-م أإن م-وإف-ق-ة أإول-ياء
إلقاصسر على إلتبليغ ضسرورية ،وتثبت برفع
أإح-ده-م-ا شس-ك-وى رسس-م-ي-ة أإم-ام إلضس-ب-طية
إلقضسائية ويخطر إلسسيد وكيل إ÷مهورية
بالشسكوى إŸعلومة ،على أإن تكون مرفوقة
بصس -ورة ل -ل -ق -اصس -ر إıط -وف وه -وي -ت -ه،
أإوصسافه وإلعÓمات إÿصسوصسية.
ي -دخ-ل إıط-ط ح-ي-ز إل-ت-ن-ف-ي-ذ ويصس-ب-ح
إجباريا ،طبقا لÓتفاق إŸسسبق مع إلتقيد
بسسرعة إلتنفيذ وإإلعÓن عن إıطط
‘ ظ - - -رف إل - - -ث Ó- - -ث سس- - -اع- - -ات إألو¤
لÓختطاف إلتي تعت ÈمصسÒية ‘ منع أإي
إع- -ت- -دإء ق- -د Áسس سس Ó-م -ة إıت -ط -ف
إ÷سسدية وتسساعد على غلق إŸنافذ وشسل
حركة إŸشستبه فيه.

معا÷ـ ـ ـ ـ ـ ـة  957قضشي ـ ـ ـ ـ ـ ـة خـ ـ ـ ـ ـ ـÓل 2015

عا÷ت وحدإت مصسالح إلشسرطة إلقضسائية ألمن ولية بومردإسس
 975قضسية إجرإمية خÓل سسنة  ،2015تورط فيها  1247ذكر بالغ،
 107إمرأإة 34 ،قاصسرإ ،حيث ” إيدإع  136شسخصس رهن إ◊بسس
ووضسع  19آإخرإ –ت إلرقابة إلقضسائية ،مقابل  678قضسية سسنة
 ،2014أإي بزيادة معتÈة بحوإ‹  300قضسية .أإخذت قضسايا
إلضسرب وإ÷رح إلعمدي إلنسسبة إألك Èمن عدد إلقضسايا إŸعا÷ة
سسنة  2015من طرف أإمن ولية بومردإسس وذلك بـ 751قضسية،
إ÷رإئم إألخÓقية بـ 53قضسية ،إلنصسب وإلحتيال  20قضسية،
إلسسرقة بالكسسر  31قضسية ،خيانة إألمانة  19قضسية ،تكوين جمعية
أإشسرإر  14قضسية ،إلقتل إلعمدي  4قضسايا ،لكن ما يلفت إلنتباه هو
تنامي ظاهرة إ÷رÁة إلقتصسادية وإŸالية كشسكل جديد ‘

 20°ا÷زائر

إلعدد 16933

الأربعاء  10ربيع الثا 14٣7 Êهـ اŸوافق لـ  20جانفي 2016م

وج-دت ه-ذه إل-ت-ح-دي-ات م-ك-ان-ة إعÓ-م-ي-ة
‡يزة ‘ موإضسيع تصسدرت أإو ¤صسفحات
إÛلة ،معطية لها جاذبية وإغرإءإ ،كاسسبة
لها مهنية إ ¤أإبعد إ◊دود.
‘ م -ق -دم -ة إŸل -ف -ات إل-ت-ي ك-انت ﬁل
إهتمام «إ÷يشس» ‘ عدد جانفي ،ترأإسس
رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة إلسس -ي -د ع -ب-د إل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة آإخ-ر إج-ت-م-اع ›لسس إل-وزرإء
لـ 2015وم -ا تضس -م -ن -ه م-ن مصس-ادق-ة ع-ل-ى
ق- -وإن Úه- -ام- -ة ت- -ع- -زز دول- -ة إŸؤوسسسس -ات
وإŸمارسسة إلدÁقرإطية ،إضسافة إ ¤توقيع
قانون إŸالية للعام إ÷ديد.
‘ ه -ذه إل -دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة ف-رضست إŸؤوسسسس-ة
إل -عسس -ك -ري -ة ن -فسس -ه -ا ،يÎج -م -ه -ا إل-ن-ج-اح
إŸسسجل ‘ ›ال تأام Úإ◊دود وﬁاربة
إإلرهاب بالقضساء على  157إرهابي منهم
 10ق-ادة إل-ت-ح-ق-وإ ب-ا÷ماعات إإلجرإمية

 23°ا÷زائر

إÛت -م -ع وإŸؤوسسسس -ات إإلدإري -ة وإلق -تصس -ادي -ة وه -ذإ ب -ارت -ف-اع
ملحوظ عن سسنة  2014إلتي سسجلت  46قضسية .كما ” أإيضسا
تسسجيل إسستمرإر ظاهرة Œارة وإسستهÓك ﬂدرإت إلتي تنخر
إÛت -م -ع إ÷زإئ -ري وإن-تشس-اره-ا إل-وإسس-ع ب Úف-ئ-ة إلشس-ب-اب رغ-م
إسستمرإر أإيضسا إليد إ◊ديدية Ÿصسالح إلشسرطة وإلدرك ‘ دك
أإوكار هذه إآلفة وإلشسبكات إلتي تقف ورإءها ،حيث ” معا÷ة
 204قضسية مع حجز أإزيد من  5كلغ من إıدرإت خÓل سسنة
 2015و 3756قرصس مهلوسس ،ولو أإنها شسهدت ترإجعا عن سسنة
.2014

بومرداسس :ك/ز

 14°وهران
 15°وهران

الثمن  10دج

16°
15°

france prix 1

«الششعب» ‘ زيارة ميدانية Ûموعة الحتياط والتدخل بالقبة

قوة احتياطية تسشهر على حفظ النظام العام بالعاصشمة
التدريب والتعليم لكتسشاب اŸهارات و›ابهة أاي انزلقات

لعÓم
وقفت «الششعب» ،رفقة ‡ثلي وسشائل ا إ
الوطنية ،على قدرات «›موعة الحتياط
Óمن الوطني بالقبة» ،واŸؤوهÓت
والتدخل ل أ
اŸوضشوعة –ت تصشرف أاعوانها اŸكلف Úبحماية
لششخاصس واŸمتلكات ،وحفظ النظام ...تعداد
ا أ
بششري مؤوهل للتدخل ‘ كل الظروف وا◊الت
لششخاصس واŸمتلكات ،ترجم مدى
لضشمان أامن ا أ
لخÒة عند تسشجيل احتجاجات
تدخل هذه ا أ
وكذا تظاهرات رياضشية ،خاصشة ما تعلق منها
Ãباريات كرة القدم ،وﬂتلف اÛالت
لخرى ،التي لها عÓقة بحفظ النظام العام.
ا أ

آاسسيا مني

أإشس -رف ع -ل -ى إل -زي -ارة إإلع Ó-م -ي-ة إل-ت-ي ت-دخ-ل ‘ إط-ار
Óم-ن إل-وط-ن-ي لÈإ›ه-ا
م -وإصس -ل -ة إŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة ل -أ
إلتوعوية وإ÷وإرية إŸوجهة نحو كافة شسرإئح إÛتمع،
عميد أإول للشسرطة عبد إلقادر مسسابيسس رفقة عدد من
إلضسباط إŸتخصسصس ÚوإŸكون› ‘ Úال إ◊فاظ على
إألمن إلعمومي ،حيث تشسرف إÛموعة على وضسع 5
وضسعيات أإمنية 10 ،حوإجز أإمنية 43 ،دورية رإجلة72 ،
نقطة ثابتة.
وتعد ›موعة إلحتياط وإلتدخل كقوة إحتياطية ألمن
ولية إ÷زإئر ،يتم إللجوء إليها للقيام Ãختلف مهام
ح-ف-ظ إل-ن-ظ-ام إل-ت-غ-ط-ي-ة إألم-ن-ي-ة ıت-ل-ف إل-ت-ظ-اهرإت
إلرياضسية وإلثقافية ،باإلضسافة إ ¤مهام إلÎحيل وإعادة
إإلسسكان ...وغÒها.
وتسسهر إÛموعة على حماية إألشسخاصس وإŸمتلكات،
حماية إŸنشسآات وإلهيئات إلرسسمية ذإت إلطابع إلسسيادي،
ت -أام Úن -ق -اط إŸرإق -ب -ة وإل -وضس -ع-ي-ات إألم-ن-ي-ةﬁ ،ارب-ة
إ÷رإئ-م إل-بسس-ي-ط-ة وإŸت-وسس-ط-ة ،ت-ط-ب-ي-ق ق-انون إŸرور،
إلدوريات إلرإجلة على مسستوى ﬂتلف شسوإرع إلعاصسمة،
تطبيق مبدأإ إلشسرطة إ÷وإرية.
وأإعطى قائد إلوحدة ‘ مسستهل إلزيارة نبذة تاريخية عن
›موعة إلحتياط وإلتدخل للقبة وﬂتلف إلتطورإت
إل-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا م-ن-ذ ت-أاسس-يسس-ه-ا ،ح-يث أإنشس-أات ك-م-ج-موعة
Óمن بالقبة ‘ بادئ
جهوية ثامنة لوحدإت إ÷مهورية ل أ
إألمر كقوة إحتياطية متكونة من خمسسة فصسائل أإطلق
ع-ل-ي-ه-ا تسس-م-ي-ة ك-ت-ي-ب-ة إل-ت-دخ-ل وإلحتياط مهمتها إلقيام

بالتدخÓت إıتلفة على مسستوى إقليم ولية إ÷زإئر
إعتبارإ من تاريخ  ،1989-9- 2حيث تÎبع هذه إألخÒة
على مسساحة إجمالية تقدر بـ 142.711م Îمربع من بينها
 18.469م Îمربع مسساحة مبنية و 125.249م Îمربع غÒ
مبنية ،حيث يعد صسرحا يتم إلتدريب على مسستوإه.
و‘ هذإ إŸقام ،أإبرز إألهمية إلبالغة إلتي يحتلها هذإ
إلصس -رح إل -ت-ك-وي-ن-ي ‘ ›ال إل-ت-ك-وي-ن وإل-ت-دريب وإع-دإد
إŸورد إلبشسري إŸؤوهل ‘ ›ال حفظ إلنظام وإلتدخل
‘ ﬂتلف إ◊الت إلتي تسستدعي ذلك .ليÈز بعدها
طبيعة إلتكوين إŸتوفر على مسستوى إÛموعة ،حيث
أإوضسح مسسابيسس ،أإنه يتمثل ‘ Œسسيد ﬂططات إلتكوين
Óمن إلوطني ،مÈزإ
إŸعدة من طرف إŸديرية إلعامة ل أ
أإن إلتدريب وإلتعليم هما أإسساسس إلعملية إلتطويرية ألي
›تمع من إÛتمعات وأإن جهاز إألمن إلوطني يبدي
ج-ه-دإ ‘ ت-ط-وي-ر ق-درإت م-ن-تسس-ب-ة وإف-ادت-ه-م ب-اŸهارإت
وإل- -ت- -دريب وإل- -ت- -أاه -ي -ل إل -ع -ام ب -اإلضس -اف -ة إ ¤إل -ت -دريب
إل -ت -خصسصس -ي وصس -ول إ ¤إسس-ت-ث-م-ار ط-اق-ات إل-ع-ام-ل‘ Ú
إل -ت -ع -ل -ي -م وخ -اصس -ة إل -ع -ا‹ م -ن -ه -ا ،مضس-ي-ف-ا أإن إ‚ازإت
إÛموعة تعد وجها من وجوه إلعصسرنة إلتي تضسيفها
Óم -ن إل-وط-ن-ي ıت-ل-ف وح-دإت-ه-ا
إŸدي -ري -ة إل -ع -ام -ة ل  -أ
وهياكلها.
وقد عرفت إÛموعة ‘ إلفÎة إألخÒة قفزة نوعية ‘
شستى إÛالت ،سسوإء ما تعلق منها باÛال إلبشسري من
خÓل إعتماد سسياسسة إلتشسبيب ،تقريب إلشسرطي من مكان
إإلقامة إلعتماد على إلتخصسصس وإلكفاءة ،إلدعم إŸا‹
وإللوجيسستيكي من خÓل تسسخ Òكل إإلمكانيات لتحقيق
إقامة مريحة بتوف Òفضساء لÓنÎنتŒ ،هيز إŸركز إلطبي
إلجتماعي بكل إإلمكانيات ،إضسافة إ ¤خدمات نوعية على
مسستوى إلنادي تلبي من خÓلها معظم إحتياطات إلشسرطي،
Œه-ي-ز مصس-ل-ح-ة إإلط-ع-ام وإإلع-اشس-ة Ãخ-ت-ل-ف إل-ت-جهيزإت
لغرضس –قيق وجبة صسحية.
و‘ إ÷انب إلج -ت -م -اع -ي ،ت -ع-رف إÛم-وع-ة إل-ت-ك-ف-ل
إألمثل بقوإتنا ‘ إ÷انب إلصسحي وإلنفسسي ،إسستفادة
قوإت إلشسرطة من إلسسكنات من ﬂتلف إلصسيغ ،إسستفادة
قوإت إلشسرطة ‘ إطار إلتفاقيات إÈŸمة ب ÚإŸديرية
Óمن إلوطني سسوإء إıابر إلطبية وإلعيادإت
إلعامة ل أ
إÿاصسة ،وكذإ مع ﬂتلف شسركات إلنقل إلÈية ،إ÷وية
وإلبحرية.

Œاوزت مليون وحدة

الفرقة القتصشادية بالبليدة –بط ﬁاولة إاغراق السشوق باŸفرقعات

م -ك-نت –ري-ات ع-ن-اصس-ر إل-ف-رق-ة إلق-تصس-ادي-ة وإŸال-ي-ة،
Óمن إلولئي ‘ إلبليدة ،من إحباط ﬁاولة شسركة
إلتابعة ل أ
تصسدير وإسستÒإد خاصسة ،إغرإق إلسسوق إلوطنية ،بأاك Ìمن
 1مليون وحدة من إŸفرقعات وإأللعاب إلنارية إÿطÒة
وإŸمنوعة ،إسستعملوإ تصسريحات جمركية كاذبة وفوإتÒ
مزورة ‘ عملية إسستÒإدها من بلد أإجنبي ،ألجل “ريرها
إ ¤إŸيناء إ÷اف ‘ حاويات ‡وهة.
إلعملية إلنوعية كشسفت بشسأانها مصسادر أإمنية لـ»إلشسعب» ،أإن
شسركة خاصسة تتكون من  5أإشسخاصس ،إسستطاعوإ عن طريق
إلتصسريح إ÷مركي إلكاذب وإلتزوير ‘ إŸلف وإلفوإت،Ò
إسستÒإد ما يزيد عن إلـ 1مليون وحدة من إأللعاب إلنارية
وإŸف -رق-ع-ات ،وإل-ت-ي ب-اتت تسس-ت-ع-م-ل خ-اصس-ة ‘ إألف-رإح
ومناسسبة إŸولد إلنبوي إلشسريف ،حيث قدرت قيمتها
إŸالية بأاك Ìمن  10مÓي Òسسنتيم ،وأإن إŸسسؤوول Úعن

إلشس -رك -ة ق -ام-وإ ب-إاخ-ف-ائ-ه-ا ل-ل-ت-م-وي-ه ،وسس-ط م-وإد أإخ-رى
ت -ق -ل -ي-دي-ة و–ف ف-ن-ي-ة خشس-ب-ي-ة ل-ت-م-ري-ره-ا إ ¤إألسس-وإق
إلوطنية ،إل أإن فطنة رجال إ÷مارك وعناصسر إلفرقة
إلق- -تصس- -ادي- -ة وإŸال -ي -ة ،ح -الت دون –ق -ي -ق ه -دف -ه -م،
وإك -تشس -ف-وإ ع-م-ل-ي-ة إل-ت-م-وي-ه وإإلخ-ف-اء ،و” ف-ت-ح –ق-ي-ق
Ãوجب ذلك ،أإفضسى إ ¤إلقبضس على إŸتورط‘ Ú
عملية إلÎهيب ،و–ويلهم بعد إلتحقيق إألمني معهم،
على مكتب وكيل إ÷مهورية لدى ﬁكمة إلبليدة ،أإين أإمر
بإايدإع  4منهم إ◊بسس إŸؤوقت ،ووضسع متهم خامسس –ت
إلرقابة إلقضسائية ،ووجه إليهم تهم إلتهريب وإلتزوير ‘
ﬁررإت إدإري-ة وŒاري-ة ،وﬂال-ف-ة إل-تشس-ري-ع وإل-ت-ن-ظ-ي-م
إ÷مركي ،وأإحالتهم بدورهم على إلتحقيق إلقضسائي‘ ،
إنتظار ﬁاكمتهم لحقا.

البليدة :لينة ياسسمÚ

لعمال الصشحفية
 24مارسس آاخر أاجال تسشليم ا أ

«أاوريدو» يعلن عن انطÓق الطبعة الـŸ 10سشابقة «‚مة اإلعÓم»

أاعلن متعامل الهاتف النقال «أاوريدو «عن
ÓعÓم»
انطÓق الطبعة الـŸ 10سشابقة «‚مة ل إ
لعمال الصشحفية التي تنششر
التي تكافئ أافضشل ا أ
أاو تبث ما ب 2 Úماي  2015و 24مارسس ،2016
مؤوكدا أانه يسشمح للفائزين ‘ الطبعات السشابقة
باŸششاركة ›ددا ‘ اŸسشابقة هذه السشنة.

صسونيا طبة

أإضساف متعامل إلهاتف إلنقال «أإوريدو» ‘ بيان تلقت
«إلشسعب» نسسخة منه أإن «‚مة إإلعÓم» تكافئ أإفضسل
إل -روب -ورت -اج -ات وإل -ت -ح -ق -ي -ق-ات وإŸق-الت إل-ت-ح-ل-ي-ل-ي-ة
وإل -ت -ع -ل -ي -ق -ات وإلف -ت -ت-اح-ي-ات وإل-ي-وم-ي-ات وك-ذإ إلصس-ور
وإل -رسس -وم -ات إل -ك -اري -ك -ات -وري -ة وإل-رسس-وم-ات إلصس-ح-ف-ي-ة
وإإلنتاجات إإلذإعية وإلتلفزيونية إلتي تتطرق إ ¤موضسوع
ت -ك-ن-ول-وج-ي-ات إإلعÓ-م وإلتصس-ال وإإلشس-ك-ال-ي-ة إŸت-ع-ل-ق-ة
ب -اسس -ت -ع -م -الت-ه-ا إلج-ت-م-اع-ي-ة وإلق-تصس-ادي-ة وإل-ث-ق-اف-ي-ة
وإلبيدإغوجية وكذإ تطورها ‘ إ÷زإئر.
وأإشسار إ ¤أإن إŸسسابقة ترفضس تقارير إلندوإت إلصسحفية
وإŸقالت إلÎويجية للمتعامل ،Úوكل أإنوإع إلتحقيقات

إلÎوي -ج -ي -ة وإ◊وإرإت وإŸق -الت أإو ب -رق -ي-ات ووك-الت
إألن- -ب- -اء إŸن- -ق- -ول- -ة وإألع- -م- -ال إŸأاخ- -وذة م -ن إŸوإق -ع
إإللكÎونية وإلنÎنت ،موضسحا أإن إŸسسابقة مفتوحة لكل
إلصسحفي ÚإÎÙف Úإلذين يشستغلون ‘ وسسائل إإلعÓم
إ÷زإئ- -ري- -ة م- -ن إلصس- -ح- -اف- -ة إŸك- -ت -وب -ة وإلل -كÎون -ي -ة
وإŸسسموعة وإŸرئية ووكالت إألنباء.
وسسيحصسل إلفائزون ‘ إŸسسابقة على جوإئز قيمة تتمثل
‘ مكافئات مالية تÎإوح ما ب 200 Úأإلف دج إ 500 ¤أإلف
دج “ن -ح إل -ي -ه -م خÓ-ل ح-ف-ل ل-ت-وزي-ع إ÷وإئ-ز ،ع-ل-م-ا أإن
إألعمال إŸنشسورة ‘ إلصسحافة إŸكتوبة منها مقالت
ورسسومات ورسسومات كاريكاتورية وصسور تودع على شسكل
قصساصسات أإصسلية ومؤورخة وكذإ نسسخة إلكÎونية على
دعامة إلكÎونية قرصس مضسغوط.
وح-ددت إŸؤوسسسس-ة م-وإع-ي-د تسس-ل-ي-م إألع-م-ال إلصس-ح-ف-ي-ة
وملفات إلÎشسح ‘ أإجل أإقصساه  24مارسس  ،2016زيادة
على ذلك فإان على كل مÎشسح إثبات مهنته بتقد Ëنسسخة
طبق إألصسل على إلبطاقة إŸهنية للصسحفي أإو شسهادة عمل
تثبت هويته باÿصسوصس للموقع Úباسسم مسستعار باإلضسافة
إ ¤صسورة شسمسسية حديثة.

