رئيسص الجمهورية يهنئ ترامب عقب انتخابه رئيسسا جديدا

العمل سضويا لتنويع العÓقات بين الجزائر والو’يات المتحدة
صص 03

لقاء الحكومة  -الولة هذا السسبت

ترقية ا’سضتثمار وعصضرنة المرفق
العمومي في صضلب النقاشش
صص 04

اÿميسص  09صسفر  143٨هـ اŸوافق لـ  10نوفم2016 Èم

افتتاحية

زلزال أامريكا

بقلم :السسيدة أامينة دباشص
بكلمات بسسيطة لم يسستغرق في إالقائها
 12دق -ي -ق -ة ،ت -وج -ه ال -رئ-يسص ال-ج-دي-د
لم-ري-ك-ي،
دون -ال -د ت -رامب إال -ى الشس-عب ا أ
بعد ليلة ترقب وسسيسسبانسص شسدت انتباه
وأانظار المتتبعين عبر العالم.
لم-ري-ك-ي-ي-ن ن-زل ك-الصس-اع-قة
اخ-ت-ي-ار ا أ
على البلدان والدوائر التي كانت واثقة
وم-ت-أاك-دة م-ن ن-ج-اح ه-يÓ-ري ك-ل-ي-ن-تون،
ف-ن-ت-ائ-ج ه-ذه ال-رئ-اسس-ي-ات ضس-ربت عرضص
ال-ح-ائ-ط ك-ل ت-وق-عاتهم وتحاليلهم وسسبر
آارائهم.
مهما قيل ف ّ
ضسلت أامريكا المرشسح المهتم
ب-أاوضس-اع شس-ع-ب-ه-ا ال-داخلية والذي سسيأاتي
ب - -مشس - -اري - -ع ت - -ن - -م- -وي- -ة ،م- -درك- -ا ث- -ق- -ل
ال -م -دي -ون -ي -ة ،رأات ف -ي-ه ال-رج-ل ال-ج-ام-ع
لم-م ،ال-رافضص
ال -م -ن -ادي ل -لشس -راك-ة م-ع ا أ
ل-ل-ت-دخÓ-ت والصس-راعات غير المجدية،
لع -م -ال ي -ح-ب-ذ
وب -ب -راغ -م -ات -ي -ة رج -ل ا أ
لم -ري -ك-ي-ة
الع -ت -م -اد ع -ل -ى السس -واع -د ا أ
ل -ت -ح-ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة شس-ام-ل-ة ،ق-ائ« :Ó-ن-ح-ن
الذين سسنحدد مصسيرنا».
فوز دونالد ترامب أارعب البÓطوهات
ال -ت -ل-ف-زي-ون-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة وأاح-دث زل-زال
داخل الطبقة السسياسسية هناك ،السسبب
واضسح :الخوف من انتقال العدوى وقلب
ال -م -وازي -ن ،خ -اصس -ة ف -ي ب -ل -دان ت -ت -أاهب
ل -خ-وضص م-ع-رك-ة ال-رئ-اسس-ي-ات ،م-ث-ل-م-ا ه-و
الشس -أان ف -ي ف -رنسس -ا ،ال -ت -ي ك -انت م -اري -ن
ل-وب-ان أاول-ى م-ن وج-هت ت-ه-ان-ي-ها للرئيسص
لمريكي .45
ا أ
كما أان هناك عامل مشسترك ُتعنى به
سس-ي-اسس-ات-ه-م ال-داخ-ل-ي-ة وال-خ-ارج-ي-ة ولم
لعÓ-م-ي-ة ،أال وه-و
ت -غ -ف-ل-ه ت-ع-ال-ي-ق-ه-م ا إ
ال -ك -ي -ان الصس -ه -ي -ون -ي ،رغ -م ت -ط -م -ي-ن-ات
ال- - -رئ- - -يسص ت- - -رامب خÓ- - -ل ح- - -م- - -ل- - -ت- - -ه
الن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة أان- -ه م -ع دول -ة إاسس -رائ -ي -ل
اليهودية.
كلنا نعلم أان أاي رئيسص يأاتي ل يسستطيع
الن - -ف - -راد بسس- -دة ال- -ح- -ك- -م ،ب- -ل ه- -ن- -اك
م- - -ؤوسسسس- - -ات ودوائ- - -ر ق- - -وي- - -ة تشس - -ارك - -ه
لن -ه -ا تضس -ع
ال- -ق- -رارات ،إان ل- -م ُت- -مِ- -ل -ه -ا ،أ
مصسالح أامريكا فوق كل اعتبار .ضسف إالى
ذلك ،أان ال-م-م-ارسس-ة السس-ي-اسس-ي-ة كثيرا ما
تختلف عن الخطاب النتخابي.
لم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-قوة
ب-اخ-تصس-ار ،وب-م-ا أان ا أ
عظمى ،الكل ،عبر العالم ،يتسساءل عن
ان -ع -ك -اسس -ات سس -ي-اسس-ة ت-رامب ال-خ-ارج-ي-ة
ن شسعورا كونيا يوحي بتغييرات جيو
وكأا ّ
اسستراتيجية مرتقبة.
يبقى أان ما يهمنا ،كمنتمين إالى منطقة
سساخنة ،معرفة تعامل الرئيسص الجديد
م -ع ب -ؤور ال -ت -وت -ر ال -ت -ي خ -ل -ف -ه -ا سس -اب-ق-وه
بتدخÓتهم الجهنمية ولم تخمد بعد.
ال-ج-زائ-ر ك-ب-ل-د ت-ربطها عÓقات ثنائية
لمريكية ،مبنية
مع الوليات المتحدة ا أ
ع- -ل -ى الح -ت -رام ال -م -ت -ب -ادل والشس -راك -ة
ال- -م- -رت -ك -زة ع -ل -ى م -راع -اة مصس -ال -ح ك -ل
طرف ،يهمها الرتقاء بها وتنويعها.
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لراء
عكسص تّوقعات اÈÿاء وسس Èا آ

ترامب الرئيسش اأ’مريكي
ا

^ الجزائر بلد
محوري في السسياسسة
لمريكية القادمة
ا أ
^ قوة اقتصسادية
مغاربية وشسريك
فاعل في مكافحة
لرهاب
ا إ
ترامـب سسيعيد
النظر في الخطابات
المعادية للجالية
المسسلمة
صص 09/0٨/0٧/06

في زيارة عمل وتفتيشص للناحية العسسكرية الثالثة

الفريق ڤايد صضالح:
الجيشش يبقى دوما
على صضÓبة العزيمة
لحماية الجزائر

الحترافية لصسون حرمة التراب
لرهاب
الوطني واسستئصسال بقايا ا إ
صص24

جة تعارضسها مع اŸتغّيرات
تقصسي الثّقافات ا أ
لخرى بح ّ

العولمة الثّقافية وآاثارها على الهوية

صص 13/12

لصسابات هاجسص ليكانسص قبل مواجهة «النسسور اŸمتازة»
ا إ

’عبو ““الخضضر““ عازمون على ا’نتصضار
صص 19

الدورة  ٨5للجمعية
Óنتربول
العامة ل أ
بأاندونيسسيا

إانتخاب خبير
من الشضرطة الجزائرية
ضضمن «اأ’نتربول»
صص 24

الخميسس  ١٠نوفمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٩صصفر ١٤٣٨هـ

أاسسئلة شسفوية Ãجلسس اأ’مة

02

ي- -ع- -ق- -د ›لسض الأم- -ة ج- -لسص- -ة ع -ام -ة،
ال- -ي -وم ،ع -ل -ى السص -اع -ة  10 : 00صصباحا،
تخصصصض لطرح الأسصئلة الشصفوية على
اأعضص - -اء ا◊ك - -وم- -ة ،ت- -خصض ق- -ط- -اع- -ات
ال- -ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع- -م- -ران- -ي- -ة والسص- -ي- -اح -ة
والصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية ،التعليم العا‹
وال- -ب- -حث ال -ع -ل -م -ي ،الصص -ح -ة والسص -ك -ان
واإصصÓح اŸسصتشصفيات.

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

17179

مباركي يعاين قطاع
التكوين بوهران

بوضسياف يÎأاسس ملتقى جهويا تقييميا لو’يات الوسسط

ت -ن -ظ -م وزارة الصص -ح -ة والسص -ك -ان واإصص Ó-ح اŸسص -تشص -ف -ي-ات ،اŸل-ت-ق-ى ا÷ه-وي
ال -ت -ق -ي -ي -م-ي ل-ولي-ات ال-وسص-ط ،ال-ي-وم ،ب-اŸع-ه-د ال-وط-ن-ي ل-لصص-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
بالأبيار.
اف -ت -ت -اح الأشص -غ -ال ي -ك -ون –ت اإشص-راف ال-وزي-ر ع-ب-د اŸالك ب-وضص-ي-اف ،ع-ل-ى
السصاعة  08 : 30صصباحا.

اŸؤو“ر  5للتحالف ا÷مهوري

ي -ع -ق -د ح -زب ال -ت -ح -ال -ف
ال - - -وط - - -ن- - -ي ا÷م- - -ه- - -وري
م -وؤ“ره اÿامسض ،ال -ي-وم،
ع- -ل- -ى م- -دار ثÓ- -ث- -ة اأي -ام
وت - - - - - - -ك- - - - - - -ون ا÷لسص- - - - - - -ة
الفتتاحية يوم غد ،على
السص- -اع- -ة  09 : 30صصباحا
ب - - - -ق - - - -اع- - - -ة اÙاضص- - - -رات
ل -ت -ع -اضص -دي -ة ع-م-ال م-واد
البناء Ãدينة زرالدة.

ندوة جهوية ’–اد الشسبيبة بأام البواقي

يشص- - - -رف الأم Úال- - - -ع - - -ام
لÓإ–اد الوطني للشصبيبة
ال - -ط - -اه - -ر ق - -ايسض ،ع- -ل- -ى
ت- -ن- -ظ- -ي- -م ن -دوة ج -ه -وي -ة
ل- - - - - - -ولي- - - - - - -ات الشص - - - - - -رق
ا÷زائ - - -ري ،وه - - -ذا ي - - -وم
نوفمÈ
السص - - - - - - -بت 12
ا÷اري ،ع - -ل - -ى السص - -اع- -ة
 10 : 00صص -ب -اح -ا ،ب -دار ال-ث-ق-اف-ة ن-وار ب-وب-ك-ر،
بولية اأم البواقي.

ندوة صسحفية حول اأ’سسبوع العاŸي للمقاو’تية

ي-ق-وم وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م وال-ت-ك-وين اŸهنيÚ
ﬁم- -د م- -ب- -ارك -ي ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وتفقد اإ ¤ولية وهران ،يعاين خÓلها
هياكل قطاع التكوين.

اŸنتدى  4حول حقوق الطفل

تنظم «شصبكة ندى» اŸلتقى الرابع ،بالتعاون
لسصرة
والشصراكة مع وزارة التضصامن الوطني ،ا أ
وقضصايا اŸرأاة يومي  11و 12نوفمÃ ،Èشصاركة
 150ج-م-ع-ي-ة وشص-رك-اء– ،ت شص-ع-ار «جمعيات
اÛت -م -ع اŸد :Êال -ع -م -ل م -ع -ا م-ن أاج-ل ح-ق-وق
لف-اق م-ن
ال -ط -ف-ل ،رف-ع ال-ت-ح-دي-ات و–دي-د ا آ
أاجل مسصتقبل أافضصل» ،وذلك بفندق الرياضض بسصيدي فرج ،ابتداء من
السصاعة  09:00صصباحا.

يوم –سسيسسي حول داء السسكري

ت-ن-ظ-م ا÷م-ع-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ل-لسص-ك-ري «سصادياب»،
ب - -الشص - -راك - -ة م - -ع ﬂتÈات مÒك ويسص - -ر ي - -وم 12
ن -وف -م Èا÷اري ،ي -وم -ا –سص -يسص-ي-ا وت-وع-وي-ا ح-ول
ﬂاط -ر م -رضض السص -ك -ري وأاه -م -ي -ة اع -ت -م-اد ن-ظ-ام
غذائي صصحي و‡ارسصة النشصاط البد Êبانتظام،
–ت شص -ع -ار« :ح -رك -ة أاك Ìوأاك -ل م-ت-وازن» ،وذلك
باŸركز التجاري أارديسض ابتداء من السصاعة 09:00
صصباحا إا ¤غاية .17:00

ت-ع-ق-د الشص-ب-ك-ة ال-ع-اŸي-ة ل-ري-ادة الأع-م-ال ،ي-وم  12ن -وف-م Èا÷اري ،ن-دوة
صص -ح -ف -ي -ة وذلك ب -ف -ن -دق الأوراسص -ي ،اب -ت -داء م -ن السص -اع -ة  10 : 00صصباحا،
Ãناسصبة تنظيم الأسصبوع العاŸي للمقاولتية يوم  14نوفم Èالذي سصيفتتح
ابتداء من السصاعة .08 : 30

انطÓق اŸوسسم الرياضسي
لفئة ذوي ا’حتياجات اÿاصسة

حنون تلتقي مناضسلي حزب العمال بقسسنطينة
ي-ن-ظ-م اŸك-تب ال-ولئ-ي ◊زب ال-ع-م-ال ب-قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،اج-ت-ماعا ،يوم غد ،على
السص-اعة  09 : 30صص-ب-اح-ا ،ب-ف-ن-دق ا◊سص-ي-ن-ي ،ب-اŸدي-نة ا÷ديدة علي منجلي.
وسصتلقي الأمينة العامة للحزب لويزة حنون ،باŸناسصبة ،التقرير الفتتاحي.

«جازي» تسسوق جهاز مودم من ا÷يل الرابع
ي- -واصص- -ل «ج- -ازي» ،ال- -رائ -د ‘
ت -ك -ن -ول -وج-ي-ا التصص-الت عÈ
ال- -ه- -ات- -ف ال- -ن- -ق- -ال ،ع -روضص -ه
ال -ق -وي -ة ‘ سص-وق ال-ب-ي-ان-ات م-ن
أاج-ل ت-ع-م-ي-م اسص-ت-ع-م-ال-ه-ا ع-ل-ى
ك -ام -ل شص -رائ -ح اÛت -م-ع ،وه-ذا
بإاطÓق اŸودم ا÷ديد اŸزود بتقنية ا÷يل الرابع .حيث يتيح هذا
لنÎنت ‘ أاي مكان وكذا مشصاركته
العرضض لزبائن جازي ،ولوج ا أ
لصصدقاء أاو الزمÓء.
مع أافراد العائلة أاو ا أ
يضص -ع ه -ذا ال -ع -رضض ا÷دي -د –ت تصص -رف ال -زب -ون م-ودم أانÎنت
مزود بتقنية ا÷يل الرابع ›انا ،رفقة حجم  20جيغا بايت من
البيانات بسصعر  6990دينار فقط.
سصيسصمح عرضض جازي الÎويجي هذا للمشصÎكÃ Úشصاركة شصبكة
لنÎنت م- -ع  10مسص -ت-خ-دم ‘ Úوقت واح-د .إاضص-اف-ة إا ¤ال-ت-م-ت-ع
ا أ
بحجم  20جيغابايت من البيانات صصا◊ة Ÿدة شصهرين كامل .Úو‘
حالة اسصتنفاد حجم البيانات،فإان الزبائن لديهم خيار السصتمرار
لنÎنت بسص-رع-ة م-ن-خ-فضص-ة ح-ت-ى ن-ه-اي-ة صصÓ-ح-ي-ة
‘ اسص -ت-ع-م-ال ا أ
لنÎنت ÷ازي ويتم
العرضض ،أاو الشصÎاك ‘ إاحدى عروضض ا أ
لنÎنت Djezzy.dz :أاو ب -تشص-ك-ي-ل **707
ذلك ع Èصص - -ف- -ح- -ة ا أ
اŸتوفرة ‘ واجهة اŸودم.

عمال موبيليسس يتÈعون بالدم
بادر موبيليسض بلفتة إانسصانية
«ل- -ل -تÈع ب -ال -دم» ،م -ن خ Ó-ل
Œن-ي-د ع-م-ال-ه ال-ذين تفاعلوا
م-ع ا◊م-ل-ة اسص-ت-ج-اب-ة ل-دع-وة
الوكالة الوطنية للدم ،حيث
” ال- -ت -ج -ن -د ،أامسض ،م -ن أاج -ل
ج - -م - -ع ال - -دم ع- -ل- -ى مسص- -ت- -وى
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة Ÿت- -ع -ام -ل
ال -ه -ات -ف ال -ن -ق -ال وك -ذا ع -ل -ى مسص -ت -وى ك -ل م-دي-ري-ات-ه
ا÷هوية.
وب-حضص-ور اŸدي-ر ال-ع-ام ﬁم-د ح-ب-يب وك-ل ال-ع-م-ال” ،
السص-ت-ج-اب-ة ل-ه-ذا ال-ن-داء ب-ك-ث-اف-ة كبÒة ،حيث أاظهرت
موبيليسض تعبئة كبÒة والتزاما ل يتزعزع ‘ تنظيم
ه -ذا ال -ع -م -ل اÒÿي م-ن خÓ-ل إاع-ط-اء م-ث-ال اŸواط-ن-ة
لنسص-اÊ
الصص -ادق -ة م -ن خ Ó-ل اŸشص-ارك-ة ‘ ه-ذا ال-ع-م-ل ا إ
لن ‘ أاخÓق موبيليسض.
النبيل ترسصو ا آ
من خÓل هذا اليوم التضصامني ،موبيليسض وموظفوها
أاظهروا كل كرمهم ‘ دعم هذه العملية اŸدنية وتبادل
التضصامن والنضصال من أاجل ا◊ياة.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
القتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسض مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

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

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

تنظم اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ،بالشصراكة
م- -ع ال–ادي- -ة ا÷زائ- -ري- -ة ل -ذوي الح -ت -ي -اج -ات
اÿاصص - -ة ،اŸوسص- -م ال- -ري- -اضص- -ي ل- -ه- -ذه ال- -ف- -ئ- -ة م- -ن
الرياضصي.Ú
ان- -ط Ó-ق اŸوسص -م ال -ري -اضص -ي ه -ذا ،ي -حضص -ره وزي -ر
لسص-رة وقضص-اي-ا اŸرأاة ،ال-ي-وم،
الشص-ب-اب وال-ري-اضص-ة ووزي-رة ال-تضص-ام-ن ال-وط-ن-ي وا أ
اب -ت -داء م-ن السص-اع-ة  09:30صص-ب-اح-ا ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-وح-دة ال-وط-ن-ية للتدريب
والتدخل بالدار البيضصاء.

مسسابقة للسسÒة النبوية
والتاريـ ـ ـ ـ ـخ الوطنـ ـ ـ ـي

لسصÓمي ،اŸسصابقة الوطنية
ينظم اŸركز الثقا‘ ا إ
لو ¤للسصÒة النبوية والتاريخ الوطنيÃ ،ناسصبة
ا أ
اŸولد النبوي الشصريف.
انطÓق اŸسصابقة ،اليوم ‘ ،حدود السصاعة  10:30صصباحاÃ ،قر اÛلسض الكائن
بـ 12شصارع علي منجلي بالعاصصمة.

«الزاوية اŸيتة باŸركبة ودورها ‘ السسÓمة اŸرورية»

لذاعي
لمنكم» التي تعنى بالسصÓمة اŸرورية ضصمن الفضصاء ا إ
تتناول حصصة « أ
لو ،¤مسصاء
لذاعية ا أ
Óمن الوطني ،والتي تبث على اŸباشصر ع Èأامواج القناة ا إ
ل أ
اليوم ،من السصاعة  16:00إا 17:00 ¤مسصاء ،موضصوع «الزاوية اŸيتة باŸركبة
لمن
ودورها ‘ السصÓمة اŸرورية» ،مع عرضض حوادث اŸرور بقطاع اختصصاصض ا أ
لسصبوع.
الوطني لهذا ا أ

إ’ع 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 - -رسصــــل أاوتسص - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصصحابها نشصرت أاو  ⁄تنشصر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشصهار
اŸؤوسصسصة الوطنية للنشصر وا إ
 1شصارع باسصتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسض(021)73.95.59... :

وسصسصات التالية:الوسصط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شصركة الطباعة  S.I.Oالشصرق :شصركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشصارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسص  ١0نوفمبر  20١6م
الموافق لـ  0٩صسفر  ١٤38هـ

رئيسس ا÷مهورية يهنئ دونالد ترامب عقب انتخابه رئيسشا جديدا

إلعمل سسويا من أإجل تنويع إلعÓقات
ب Úإ÷زإئر وإلو’يات إŸتحدة
ب-عث رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السش-ي-د عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،أامسس ،برقية تهنئة
’مريكي اŸنتخب دونالد
إا ¤الرئيسس ا أ
ترامب ،أاكد له فيها حرصشه وتصشميمه
على العمل سشويا من أاجل توثيق وتنويع
عÓقات التعاون التي Œمع البلدين.
ق -ال ال -رئ -يسص ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه““ :ل-ق-د
اخ - -ت - -ارك الشس- -عب اأ’م- -ري- -ك- -ي ،م- -ن خÓ- -ل
ا’نتخاب الرئاسسي الذي جرى يوم  8نوفمÈ
 ،20١6إ’دارة شسؤوونه““.
وأاضس -اف رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة““ :إان ان-ت-خ-اب-ك-م
ال-ب-اه-ر ه-ذا ف-رصس-ة أاغ-ت-ن-م-ه-ا أ’ت-وج-ه إاليكم،
ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس-ع-ب-ا وح-ك-وم-ة وأاصس-ال-ة ع-ن
ن -فسس -ي ،ب -أاح -ر ال -ت -ه -ا Êمشس -ف -وع -ة ب-خ-الصص
“نيا Êلكم بالتوفيق ‘ مهّمتكم النبيلة ‘
خدمة بلدكم الكب.““Ò
واسستطرد قائ ’““ :Óمِراء أان الثقة التي حظيتم
بها عÓمة اعÎاف Ãا لكم من قدرات على
تسس -خ Òسس -ع -ي-ك-م وط-اق-ت-ك-م وب-راع-ت-ك-م ÿدم-ة
تطلعات الشسعب اأ’مريكي الصسديق إا ¤مزيد من
الرقي والعدل والرفاه ‘ ظل Œديد التمسسك
بالقيم التي تتميز بها أامتكم النبيلة““.
وتابع رئيسص الدولة قائ““ :Óإان ما للو’يات
اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك-ي-ة م-ن وزن ع-ل-ى السس-اح-ة
ال-ع-اŸي-ة ،ي-ج-ع-ل م-ن ان-ت-خ-اب-كم الباهر مبعثا
’نتصسارات ع Èالعا ،⁄وبخاصسة منها التطلع
إا ¤أان تضسطلعوا بدور كب ،Òوهذا ما أانا واثق
منه ‘ ،خدمة السسلم واأ’من الدولي Úوا◊وار
والتفاهم ب Úالشسعوب وكذا التعاون الدو‹““.
«هذا وأاغتنم هذه السسانحة السسعيدة  -يقول
الرئيسص بوتفليقة  -أ’سسجل ارتياحي ÷ودة
عÓقات الصسداقة والتعاون التي Œمع بلدينا
وأاؤوكد لكم “ام حرصسي وتصسميمي على العمل
معكم من أاجل توثيقها وتنويعها لفائدة كÓ

شسعبينا““.
وخ -لصص ال -رئ -يسص ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة إا ¤ال-ق-ول““ :وإاذ
أاجدد لكم تها Êوأاطيب “نياتي ،أارجو أان
ت-ت-فضس-ل-وا ،ف-خ-ام-ة ال-رئ-يسص اŸن-تخب ،بقبول
أاسسمى عبارات التقدير““.

...ويهنئ ملك كمبوديا
بعث رئيسص ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ب -رق -ي -ة ت -ه -ن -ئ -ة إا ¤م -لك ك -م -ب-ودي-ا ن-ورودوم
سسيهاموÃ ،Êناسسبة العيد الوطني لبÓده.
وجاء ‘ الÈقية““ ،يطيب ‹ و‡لكة كمبوديا

نششاط مكثف بباريسس

–ت- -ف- -ل ب- -ع- -ي -ده -ا ال -وط -ن -ي ،أان أات -وج -ه إا¤
ج Ó-ل -ت -ك -م ،ب -اسس -م ا÷زائ -ر شس -ع-ب-ا وح-ك-وم-ة
وأاصسالة عن نفسسي ،بأاحر التها ،Êمشسفوعة
ب -ت -م -ن -ي -ات-ي ب-الصس-ح-ة وال-ه-ن-اء ل-ك-م شس-خصس-ي-ا
وÃزي- -د م- -ن ال- -ت- -ق -دم وا’زده -ار لشس -ع -ب -ك -م
الصسديق““.
وأاضس -اف رئ -يسص ا÷م -ه -وري -ة ﬂاط -ب-ا اŸلك
الكمبودي““ ،كما أاغتنم هذه الفرصسة السسعيدة
أ’ؤوكد لكم عزمنا على العمل معكم قصسد دعم
عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون ال-ق-ائ-م-ة ب Úب-ل-دي-ن-ا وشسعبينا
الصسديق Úوالدفع بها إا› ¤ا’ت أارحب خدمة
Ÿصسا◊هما اŸشسÎكة““.

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدوي ‘ زيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارة عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل إ ¤فرنسسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

شش -رع وزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع-ات
اÙلية نورالدين بدوي ،أامسس ‘ ،زيارة
ع- -م -ل إا ¤ف -رنسش -ا ،ب -دع -وة م -ن ن -ظÒه
الفرنسشي برنار كازنوف.
يرافق الوزير خÓل هذه الزيارة ،التي تدوم
Óمن الوطني
يوم ،Úكل من اŸدير العام ل أ
اللواء عبد الغني هامل ووا‹ العاصسمة عبد
القادر زوخ.
وقام بدوي ،قبل منتصسف النهار بقليل ،بزيارة
مدرسسة اŸهندسسŸ Úدينة باريسص ،التي تعد
مدرسسة عليا للمهندسس ÚوÈﬂا للبحث ‘
اإ’شسكاليات ا◊ضسرية ‘ آان واحد.
وتلقى الوزير والوفد اŸرافق له ،عرضسا قدمه
مسسؤوولو هذه اŸدرسسة التي أاسسسست ‘ سسنة
 ١٩5٩والتي تقدم تكوينا ‘ الطاقة واŸناخ
باŸدينة والفضساءات العمومية وتهيئة اإ’قليم.
و” خÓل هذا اللقاء ،التوقيع على مذكرة
تفاهم من قبل مدير التعاون بوزارة الداخلية
وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ك -م-ال ك-اي-ل-ي ،وم-دي-ر
اŸدرسسة فرانك يونغ.
ي -نصص ه -ذا ا’ت -ف -اق ع -ل-ى إاق-ام-ة شس-راك-ة بÚ
مدرسسة اŸهندسسŸ Úدينة باريسص واŸدرسسة
اŸسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة ل-ل-م-ه-ن-دسس Úب-ت-ل-مسس-ان ،ال-ت-ي
سستختصص ‘ اÛا’ت العمرانية للجماعات
اÙلية.
و‘ م- -داخ -ل -ة قصسÒة ل -ه ،أاك -د ال -وزي -ر ع -ل -ى
اأ’ه -م -ي-ة ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا السس-ل-ط-ات ا÷زائ-ري-ة
لÈت-وك-ول الشس-راك-ة ل-ل-م-راف-ق-ة ““الÈاغ-م-ات-ية““
ل -ف -ت -ح م -درسس-ة اŸه-ن-دسس Úب-ت-ل-مسس-ان خÓ-ل

ال - -دخ- -ول ا÷ام- -ع- -ي اŸق- -ب- -ل
.20١٧
ك -م -ا رك -ز ب -دوي ع -ل-ى ا÷انب
““ا◊ي -وي““ لÈت -وك -ول ا’ت -ف -اق،
ب -ه -دف م -راف -ق -ة اŸدرسس-ة ‘
›ال التسسي Òوإاعداد الÈامج
وت-ب-ادل اŸؤوط-ري-ن ،م-عÎف-ا أان
ه- -ذا اŸسس- -ت- -وى ““ه- -و ن- -ق- -ط -ة
ضس-ع-ف-ن-ا““ ‘ ق-ط-اع ا÷م-اع-ات
اÙلية.
كما أاشسار يقول““ ،نحن بحاجة
إا ¤هذه اŸرافقة““ ،مضسيفا أان
ا÷زائر ترغب ‘ إاقامة شسراكة
““تعود بالفائدة على الطرف.““Ú
بعدها تنقل بدوي خارج باريسص ليزور فرقة
م-ت-ن-ق-ل-ة ل-ل-درك ال-وط-ن-ي م-كلفة بأامن الطرق
وال- -ت- -ي ك- -انت ت- -راقب إاف- -راط السس- -ائ -ق‘ Ú
السسرعة بواسسطة أاجهزة رادار وأاجهزة أاخرى
ﬂصسصسة لذلك.
وقد اسستقبل الوزير والوفد اŸرافق له من
Óمن
قبل إاÁانويل بارب ،اŸندوب الوزاري ل أ
اŸروري ،ال -ذي ق -دم ل -ه -م ب -دع-م م-ن أاع-وان
ال-درك ج-م-ي-ع ال-ت-وضس-ي-ح-ات ح-ول ع-م-ل هذه
ال- -ف- -رق- -ة اŸت- -ن- -ق- -ل- -ة ،مÈزا ال- -ت- -ج- -ه -ي -زات
اŸسستعملة.
ب -ه-ذه اŸن-اسس-ب-ة ،أاع-رب ال-وزي-ر ع-ن ارت-ي-اح-ه
لنوعية التعاون ب Úالبلدين ‘ ›ال اأ’من
اŸروري.
وبعد الظهÒة ،زار وزير الداخلية وا÷ماعات

الغازي أامام ÷نة الـ““م.شس.و““:

اÙلية مركز التدريب للبحث
والدعم والتدخل والردع التابع
ل -لشس -رط -ة ال -وط -ن-ي-ة Ãن-ط-ق-ة
ب-ي-اف-ر ،ال-ب-ل-دي-ة ال-واق-ع-ة ع-لى
ب-ع-د  ١5ك -ل -م ج-ن-وب  -غ-رب
باريسص.
و‘ ع ÚاŸك- -ان ق- -دم ق- -ائ- -د
م- -رك- -ز ال- -ت- -دريب ‘ ال -ب -حث
والدعم والتدخل والردع جون
م-يشس-ال ف-وف-ارغ ،ع-رضس-ا حول
ع -م -ل وح -دة ال-ن-خ-ب-ة ال-ت-اب-ع-ة
ل -لشس-رط-ة ال-ف-رنسس-ي-ة ،ال-ت-ي ”
إانشساؤوها ‘ سسنة  ١٩85وتنشسط
على كامل الÎاب الفرنسسي ‘ مكافحة كل
أاشسكال ا÷رÁة الكÈى واإ’رهاب.
ويجري الوزير ‘ ،إاطار برنامج اليوم الثاÊ
م -ن ال -زي -ارةﬁ ،ادث-ات م-ع ن-ظÒه ال-ف-رنسس-ي
بارنار كازناف ،ووزير تهيئة اإ’قليم والريف
وا÷ماعات اإ’قليمية جون ميشسال بايلي ،بعد
م- -أادب- -ة ف- -ط -ور وع -م -ل م -ع رئ -يسس -ة اÛلسص
ا÷ه- -وي Ÿن- -ط- -ق- -ة إاي- -ل دو ف -رانسص ف -الÒي
بيكراسص.
كما يتم خÓل هذا اليوم ،تنصسيب فوج عمل
جزائري  -فرنسسي حول ا÷باية اÙلية،
بحسسب ما اأكده الوفد ا÷زائري.
وسس- -ي- -زور ن- -ورال- -دي- -ن ب- -دوي ،ع- -قب ه -ذه
الزيارة ،اŸقر ا÷ديد لقنصسلية ا÷زائر
ب -ك -ري -ت-اي ال-ت-ي ” ت-دشس-ي-ن-ه-ا ‘  28ماي
اŸنصسرم.

ميزإنية تسسي Òإلقطاع إنخفضست بـ ٪33,13
اأعلن وزير العمل والتششغيل
والضشمان ا’جتماعي ﬁمد
ال- - -غ - -ازي ،اأمسس ،ب - -ا÷زائ - -ر
ال- -ع- -اصش- -م- -ة ،اأن م- -ي- -زان- -ي- -ة
تسشي Òالقطاع لسشنة ،2017
ان- -خ- -فضشت ب -نسش -ب -ة ٪33 , 13
مقارنة بسشنة .2016
اأوضسح الوزير ‘ عرضص قدمه
اأم -ام ÷ن -ة اŸال -ي -ة واŸي -زان-ي-ة
باÛلسص الشسعبي الوطني ،حول
ميزانية القطاع ‘ اإطار دراسسة
مشسروع قانون اŸالية  ،20١٧اأن

ميزانية تسسي Òالقطاع انخفضست
بنسسبة  ،٪33 , ١3اأي Ãا يعادل
 ٧5مليار دينار.
وبحسسب مشسروع ميزانية الدولة
لسس -ن-ة  ،20١٧ف -اإن ا’ع -ت -م-ادات
اŸال-ي-ة اıصسصس-ة ل-ل-ق-طاع‘ ،
اإطار قانون اŸالية لسسنة ،20١٧
قدرت بـ ١5١مليار دينار ،مقابل
 226مليار دينار ‘ .20١6
و‘ رده على انشسغا’ت اأعضساء
ال-ل-ج-ن-ة ،ح-ول مشس-روع ال-ق-انون،
’سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق بالتصسريح

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

ب-ال-ع-م-ال ل-دى صس-ن-اديق الضسمان
ا’جتماعي ،ذكر الوزير اأن ما
ب ١5 Úاإ ١6 ¤األف عامل يعملون
‘ النشساط اŸوازي ” التصسريح
ب- -ه- -م ل- -دى صس- -ن -ادي -ق الضس -م -ان
ا’جتماعي.
و‘ ا’أخ ،Òاع - -ت Èال - -غ- -ازي اأن
سس- - -ن- - -ة  20١٧سس -ت -ك -ون سس -ن -ة
““اŸراق -ب -ة م -ن ط -رف م-ف-تشس-ي-ة
العمل على اŸوؤسسسسات العمومية
واÿاصسة «حول مدى احÎامها
قوان Úالعمل».

العدد

١٧١٧٩

’ندونيسشي
ولد خليفة يتحادث مع نظÒة ا أ
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إرإدة مشسÎكة ‘ بعث تعاون مثمر ب Úإلبلدين
الشش- -عب /اسش- -ت- -ق -ب -ل رئ -يسس
اÛلسس الشش- - -ع - -ب - -ي ال - -وط - -ن - -ي
دﬁ.م-د ال-ع-رب-ي ول-د خ-ل-يفة،
أامسسÃ ،ق- - - -ر اÛلسس ،رئ- - - -يسس
اÛلسس الشش- -ع -ب -ي ا’سش -تشش -اري
÷م- -ه- -وري- -ة أان- -دون- -يسش- -ي- -ا ذو
ال -ك -ف -ل حسش -ان وت -ب -احث م -ع-ه
سش-ب-ل ت-ط-وي-ر عÓ-ق-ات التعاون
ب Úالبلدين ‘ ششتى اŸيادين.
ق - -ال ول - -د خ - -ل- -ي- -ف- -ة ‘ مسس- -ت- -ه- -ل
اÙادثات ،إان ا÷زائر وأاندونيسسيا
Œمعهما عÓقات تاريخية متينة،
م -ب-ن-ي-ة ع-ل-ى ث-ق-ة م-ت-ب-ادل-ة جسس-دت
مسس -ت -واه-ا اŸم-ت-از زي-ارات ع-دي-دة
تبادلها كبار اŸسسؤوول Úمن الدولتÚ
خÓ- -ل السس -ن -وات اأ’خÒة ،ت -ع -زي -زا
إ’رادت- - -ه- - -م- - -ا اŸشسÎك - -ة ‘ ب - -عث
دي -ن -ام -ي -ك -ي -ة ت -ع -اون م -ث-م-ر ‘ ك-ل
اÛا’ت ا◊يوية.
أاوضسح رئيسص اÛلسص ،أان التعاون
ب Úال - -ب - -ل - -دي - -ن راسس - -خ ع- -ل- -ى ك- -ل
اأ’صس -ع -دة ،مضس-ي-ف-ا أان ا÷زائ-ر ق-د
و÷ت ع - - -ه - - -دا ج - - -دي - - -دا ب - - -ع- - -د
اإ’صسÓحات السسياسسية وا’قتصسادية
الكثÒة التي انتهجتها –ت قيادة
ف -خ -ام -ة رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة السس-ي-د
ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة وال-ت-ي ك-ان
الدسستور ا÷ديد باكورة ثمارها.
وق- -د أاوضس- -ح د .ول- -د خ- -ل- -ي- -ف- -ة ،أان
ا÷زائ- -ر ب- -اتت وج -ه -ة اق -تصس -ادي -ة
م -غ -ري -ة ت -ت -واف-ر ع-ل-ى م-ن-اخ ﬁف-ز

Óعمال ،معربا عن تفاؤوله ‘ نفسص
لأ
الوقت بارتفاع حجم ا’سستثمارات
اأ’ن-دون-يسس-ي-ة ب-ا÷زائ-ر’ ،سس-يما ‘
›ا’ت اأ’شس-غ-ال ال-ع-ام-ة وال-ط-اق-ة
وتكنولوجيات اإ’عÓم وا’تصسال.
و‘ سس- -ي- -اق ا◊ديث ع -ن ت -ط -ورات
اأ’وضس -اع ‘ اŸن -ط -ق -ة ،اسس-ت-ع-رضص
رئيسص اÛلسص جهود ا÷زائر ‘
–ق- -ي -ق اŸصس -ا◊ة ‘ دول -ة م -ا‹،
مؤوكدا أان ما أافضست إاليه ا÷و’ت
اÿمسص من اŸفاوضسات جّنبت هذا
البلد “زقا أاكيدا وهو اÿطر الذي
مافتئت ا÷زائر –ذر منه الفرقاء
‘ ما‹ وكذا ‘ ليبيا التي تعاÊ
أاوضساعا مشسابهة.
‘ جانب آاخر ،جدد د .ولد خليفة
دع - -م ا÷زائ - -ر الÓ- -مشس- -روط ◊ق
الشسعب الفلسسطيني ‘ إاقامة دولته
اŸسستقلة .كما أاكد ضسرورة تطبيق

ال -ل -وائ -ح اأ’‡ي -ة ال -ت -ي ت -ؤوي -د ح -ق
الشس - -عب الصس - -ح - -راوي ‘ ت- -ق- -ري- -ر
مصسÒه.
م -ن ج -ه-ت-ه ،أاع-رب رئ-يسص اÛلسص
الشس -ع -ب-ي ا’سس-تشس-اري اأ’ن-دون-يسس-ي
عن ارتياحه ◊ركية التعاون الثنائي
اŸسسجلة ‘ عدة ›ا’ت .وأاوضسح
أان زي- -ارت- -ه إا ¤ا÷زائ -ر ت -دخ -ل ‘
إاط -ار ب -حث أافضس -ل السس -ب-ل ل-ت-ق-وي-ة
ال -ت -ع -اون ب Úال -ب-ل-دي-ن’ ،سس-ي-م-ا ‘
›ا’ت الطاقة والفÓحة والصسيد
ال- -ب- -ح- -ري والسس- -ي -اح -ة ،م -ؤوك -دا أان
ال- -ت- -اري- -خ اŸشسÎك ال- -ذي ي- -ج -م -ع
ال- -ب- -ل -دي -ن Áل -ي ع -ل -ى الŸÈان -يÚ
وظ -ي -ف -ة مسس-ان-دة ج-ه-ود ح-ك-وم-ت-ي
ال -ب-ل-دي-ن ل-ت-ق-وي-ة عÓ-ق-ات ال-ت-ع-اون
ح-ت-ى ت-ك-ون م-رب-ح-ة ل-ل-ج-انب Úعلى
السسواء.

...وُيسستقبـ ـ ـ ـ ـ ـل م ـ ـ ـ ـ ـن ط ـ ـ ـ ـ ـرف سس ـ ـ ـ ـ ـÓل

’ول
اسش- -ت -ق -ب -ل ال -وزي -ر ا أ
ع - -ب - -د اŸالك سش Ó- -ل ،أامسس،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-مة ،رئيسس
اÛلسس ا’سشتششاري الششعبي
÷م- -ه- -وري- -ة أان- -دون- -يسش- -ي- -ا
حسشان ذو الكفل ،بحسشب ما
أافاد به بيان Ÿصشالح الوزير
’ول.
ا أ
أاوضسح ذات اŸصسدر ،أان ““اللقاء
ب Úال- - -ط- - -رف“ Úح- - -ور ح- - -ول
ال -ع Ó-ق -ات وال -ت -ع -اون ال -ث -ن-ائ-ي
وضس -رورة ت -ع -زي -زه-م-ا ،ب-ال-ن-ظ-ر
لعÓقات الصسداقة واأ’خوة التي
تربط البلدين““.
وأاضس - - - - -اف ذات اŸصس- - - - -در ،أان

ال -ل-ق-اءات وت-ب-ادل ال-زي-ارات بÚ
ال -دول -ت ،Úتسس -اه -م ‘ ““ت -ع -زي -ز
ال-ت-ع-اون وال-ت-نسس-ي-ق ب Úال-ب-لدين
ح -ول ال -قضس -اي -ا ذات ا’ه -ت -م-ام

اŸشسÎك““.
وج -رى ال-ل-ق-اء ب-حضس-ور ال-وزي-رة
اŸكلفة بالعÓقات مع الŸÈان
غنية الدالية.

..ويوؤكد عقب اسشتقباله من لعمامرة:

زيارتي إ ¤إ÷زإئر كانت ناجحة

أاك -د رئ -يسص اÛلسص ا’سس-تشس-اري الشس-ع-ب-ي
اأ’ندونيسسي ،حسسان ذو الكفل ،أامسص ،أان
زي -ارت -ه إا ¤ا÷زائ -ر ك -انت ““ن -اج -ح -ة ب-ك-ل
اŸق -اي -يسص““ ،م-ع-رب-ا ع-ن إارادة ال-ب-ل-دي-ن ‘
ت- -ع- -زي -ز ت -ع -اون -ه -م -ا ال -ث -ن -ائ -ي ‘ ج -م -ي -ع
اÛا’ت.
‘ تصسريح للصسحافة ،عقب اÙادثات التي
جمعته بوزير الدولة ،وزير الشسؤوون اÿارجية
وال -ت -ع-اون ال-دو‹ رم-ط-ان ل-ع-م-ام-رة ،إاع-تÈ
السسيد ذو الكفل أان زيارته للجزائر ““كانت
ناجحة بكل اŸقاييسص““ ،معلنا أان الرئيسص
اأ’ندونيسسي سسيقوم ،قريبا ،بزيارة دولة إا ¤ا÷زائر ،إا¤
جانب زيارات أاخرى لوزراء أاندونيسسي.Ú
وبخصسوصص التعاون الثنائي ،أاكد اŸسسؤوول اأ’ندونيسسي،
أان البلدين يتوفران على ““إامكانات كبÒة““ من شسأانها

تعزيز هذا التعاون ،منوها با◊ركية
التنموية ““الشساملة““ و«اŸكثفة““ التي
تشس - - -ه - - -ده - - -ا ا÷زائ - - -ر ‘ ›ا’ت
متعددة.
‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،أاوضس -ح السس -ي -د ذو
الكفل ،أانه تلقى خÓل زيارته ““دعما
ومسس- - -ان - -دة ك - -ام - -ل - -ة““ م - -ن ط - -رف
اŸسس - -ؤوول Úا÷زائ - -ري Úل- -ت- -ق- -وي- -ة
ع Ó- -ق- -ات ال- -ت- -ع- -اون ال- -ث- -ن- -ائ- -ي ‘
اÛا’ت السس -ي -اسس -ي-ة ،ا’ق-تصس-ادي-ة
والثقافية وغÒها...
على الصسعيد الدو‹ ،أابرز أان البلدين يتقاسسمان نفسص
ال -رؤوى ب -خصس -وصص قضس-اي-ا ع-دي-دة ،م-ع-رب-ا ع-ن شس-ك-ره
للجزائر Ÿسساندة ترشسح أاندونيسسيا كعضسو غ Òدائم ‘
 ·ÓاŸتحدة.
›لسص اأ’من ل أ

ﬁادثات ب Úششلغوم وذو الكفل

إلتع ـ ـ ـاون إلفـ ـ ـÓحي ‘ صسل ـ ـب إ’هتمـ ـ ـام
ب- - -حث وزي - -ر ال - -ف Ó- -ح - -ة
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية والصشيد
البحري عبد السشÓم ششلغوم،
م - - - - - - - - - -ع رئ - - - - - - - - - -يسس اÛلسس
ا’سش- - - -تشش - - -اري الشش - - -ع - - -ب - - -ي
÷م- -ه- -وري- -ة أان- -دون- -يسش- -ي- -ا،
حسشان ذو الكفل ،أامسس ،سشبل
ت -ط -وي -ر ال -ت -ع-اون ال-فÓ-ح-ي
والزراعي ب Úالبلدين.
ت -ط -رق ال -ط -رف -ان خ Ó-ل ج-لسس-ة
اسس -ت-ق-ب-ال خصسصس-ه-ا شس-ل-غ-وم ل-ذو
الكفل ،الذي كان مرفوقا بوفد
ه -ام ،إا ¤سس -ب -ل ال-ت-ع-اون وف-رصص
ا’سستثمار ب Úالبلدين ،خصسوصسا
‘ ال -ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي وال-زراع-ي
وكذا الصسناعة الغذائية.
وع- -رضص ال -وزي -ر خ Ó-ل ال -ل -ق -اء،
الذي حضسرته سسفÒة أاندونيسسيا
ب -ا÷زائ -ر سس -فÒة م -اشس -روسس -اح،
عدة ›ا’ت لÓسستثمار متاحة
‘ ا÷زائ- -ر ،م -ن ب -ي -ن -ه -ا غ -رسص
اأ’شس - -ج- -ار وزراع- -ة اÿضس- -روات

وا◊ب- -وب وك- -ذا م- -ي -دان ت -رب -ي -ة
اŸائ-ي-ات ال-ذي ت-ن-اول-ه ال-ط-رفان
خÓل اÙادثات.
‘ هذا الصسدد ،ع Èذو الكفل عن
اه -ت -م -ام ع -دي -د اŸسس -ت -ث -م -ري -ن
اأ’ن-دون-يسس-ي Úب-ف-رصص ا’سستثمار
اŸتاحة ‘ ا÷زائر ورغبتهم ‘
إاق -ام -ة مشس -اري -ع اسس -ت -ث-م-اري-ة ‘
اŸي -دان ال -ف Ó-ح -ي ،ك-اشس-ف-ا ع-ن
زي- -ارة م -رت -ق -ب -ة Ûم -وع -ة م -ن
رج -ال اأ’ع -م -ال واŸسس -ت -ث -م-ري-ن

اأ’ن -دونسس -ي Úل -ل -ج -زائ -ر ،ل-ب-حث
فرصص ا’سستثمار وإاقامة شسراكات
ثنائية مع نظرائهم ا÷زائري.Ú
ب -دوره شس -ج -ع شس -ل-غ-وم ع-ل-ى ه-ذا
النوع من اŸبادرات ،معّبرا عن
دع -م ال -وزارة ل -ه -ا وال -تسس -ه-يÓ-ت
اŸق- -دم- -ة ل- -ك- -ل الشس -راك -ات بÚ
اŸسس- - -ت- - -ث- - -م - -ري - -ن ا÷زائ - -ريÚ
واأ’ج - -انب ‘ اŸي - -ادي - -ن ال- -ت- -ي
ت- -خصص ال- -ق- -ط- -اع وال- -ت- -ي ت- -ع -ود
بالفائدة على الطرف.Ú
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لقاء ا◊كومة  -الولة هذا السشبت

ترقية السستثمار وعصسرنة اŸرفق العمومي ‘ صسلب النقاشص
ل· (ا÷زائر العاصشمة)،
لحد القادم ،Úبقصشر ا أ
يتمحور اللقاء ا◊كومة والولة ،اŸرتقب يومي السشبت وا أ
حول دور ا÷ماعات اÙلية ‘ ترقية السشتثمار وعصشرنة اŸرفق العمومي.
سشيلقي الوزير اأ’ول عبد اŸالك سشÓل
ووزي -ر ال -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات اÙل-ي-ة
نورالدين بدوي ،كلمتÃ Úناسشبة افتتاح
هذا اللقاء.
ك -م -ا سش -ي -ق -وم أاعضش -اء م -ن ا◊ك -وم -ة،
صش -ب -ي-ح-ة ي-وم السش-بت ،ب-ت-ق-د Ëت-دخÓ-ت
ع -دي -دة ح -ول م -واضش -ي-ع ﬂت-ل-ف-ة ت-ت-ع-ل-ق
بقطاعاتهم.
‘ هذا الششأان سشيتدخل وزير السشكن
وال -ع -م -ران واŸدي -ن-ة ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون
ح- -ول م- -وضش- -وع «آال -ي -ات ال -ت -ع -م Òأادوات
للتخطيط ا’سشÎاتيجي ‘ خدمة التنمية
اÙلية».
ك-م-ا سش-ي-ق-دم وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ية
ال -ري -ف -ي-ة والصش-ي-د ال-ب-ح-ري ع-ب-د السشÓ-م
شش- -ل- -غ- -وم ،م- -داخ- -ل- -ة ح- -ول ا’سش -ت -ث -م -ار
الفÓحي ‘ .ح ÚسشÎكز وزيرة الÈيد
وت -ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م واإ’تصش-ال إاÁان
هدى فرعون ‘ مداخلتها على اإ’دارة
اإ’لكÎونية.
أاما ‘ الظهÒة ،سشيتم تنششيط ثÓث
ورششات حول مواضشيع ﬂتلفة ،منها «دور
ا÷ماعات اÙلية ‘ ترقية ا’سشتثمار».
وسشيعكف اŸششاركون ‘ هذه الورششة،
ع -ل -ى م -ن -اقشش -ة إام -ك -ان -ات رف -ع ال-ع-رضض
ال -ع -ق -اري وت -بسش -ي-ط اإ’ج-راءات اإ’داري-ة

وجعل السشياحة ‘ صشميم حركيات التنمية
اÙلية.
ك- - -م - -ا سش - -ي - -ن - -اقشض اŸشش - -ارك - -ون دور
ا÷م- - -اع- - -ات اÙل- - -ي- - -ة ‘ م- - -راف - -ق - -ة
اŸؤوسشسشات وترقية الفÓحة.
أاما الورششة الثانية اıصشصشة Ÿوضشوع
«إاصشÓح اŸالية وا÷باية اÙلية من أاجل
ت -ن -م -ي -ة مسش-ت-دÁة» ،فسش-ت-ط-رح «م-ق-ارب-ة
ج- - -دي - -دة ‘ ›ال ا÷ب - -اي - -ة اÙل - -ي - -ة
(إاششراك ا÷ماعات اÙلية ‘ –صشيل

الرسشوم والضشرائب)».
وسش -ت-ن-اقشض ال-ورشش-ة ال-ث-ال-ث-ة اŸت-ع-ل-ق-ة
ب -عصش -رن -ة اŸرف -ق ال -ع -م -وم -ي ،م -وضش -وع
«اإ’دارة اإ’ل- -كÎون -ي -ة ك -ع -ام -ل ل -عصش -رن -ة
اŸرف -ق ال -ع-م-وم-ي» ،ب-ح-يث سش-ي-ت-م إاب-راز
«م -ق -ارب-ة اق-تصش-ادي-ة ‘ تسش-ي ÒاŸصش-ال-ح
العمومية».
وسش -ي -خصشصض ال -ي -وم ال -ث -ا ‘ Êج -لسش -ة
ع-ل-ن-ي-ة ل-ق-راءة ال-ت-وصش-ي-ات اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن
الورششات الثÓث.

أاكدت على التÓحم الجتماعي ،بن حبيلسس:

إاسسÎاتيجية وطنية للتكفل باألشسخاصص دون مأاوى ‘ فصسل الشستاء
لح- -م -ر
كشش- -فت رئ- -يسش- -ة ال- -هÓ- -ل ا أ
ا÷زائ -ري سش -ع -ي -دة ب-ن ح-ب-ي-لسس ،ع-ن
لششخاصس دون
اسشÎاتيجية التكفل با أ
م -أاوى –سش-ب-ا ل-فصش-ل الشش-ت-اء .م-ف-ي-دة
أان- - -ه ” إاطÓ- - -ق ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة –دي - -د
لشش -خ -اصس ال -ذي -ن ي-فÎشش-ون ال-ع-راء
ا أ
ويحتلون أاماكن ‘ الششوارع والطرق.

حياة .ك
أافادت بن حبيلسض ،أامسض ،خÓل ندوة
نقاشض ،نظمتها يومية «اÛاهد» ،أانه ”
تشش -ك -ي -ل ÷ن -ت Úت -ع -ن -ي -ان ب-ت-ط-ب-ي-ق ه-ذا
اŸششروع ،الذي تدارسشته مع وزير الششؤوون
الدينية واأ’وقاف عوضض وزارة التضشامن
الوطني ،كون اŸسشأالة «أاخÓقية ودينية»،
مششÒة إا ¤تراجع القيم ا’جتماعية لدى
ا÷زائ- -ري Úون- -ت- -اج ذلك ت -فشش -ي اآ’ف -ات
ا’جتماعية وعقوق الوالدين وغ Òذلك
م- -ن اŸآاسش- -ي ال -ت -ي ت -فششت ‘ اÛت -م -ع
ا÷زائري ،وأادت إا ¤طرد اآ’باء أ’بنائهم
وإادخال اأ’بناء والديهم إا ¤دور العجزة
التي «“قتها» وترى أانه عار كب.Ò
أاوضشحت بن حبيلسض ،أان اللجنة اأ’و¤
ت-ت-ك-ف-ل ب-ال-ت-ع-رف ع-ل-ى هؤو’ء اأ’ششخاصض
دون مأاوى ،وتصشّنف هؤو’ء اأ’ششخاصض كل
حسشب حالته ،واللجنة الثانية توجه كل
ال- -ذي -ن ” ال -ت -ع -رف ع -ل -ى ح -ال -ت -ه -م إا¤
اŸصشالح اıتصشة أاو الدور التي تتكفل.
ف-اŸريضض ع-ق-ل-ي-ا ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه صشحيا
والششباب الذين يتناولون اıدرات يتم
توجيههم إا ¤اŸصشالح اıتصشة ،وكذا
النسشاء اللواتي طردن من بيت العائلة أاو

الزوجية بسشبب مششاكل داخلية ،وهذا ما
Áك-ن م-ن وضش-ع ب-ط-اق-ي-ة وط-ن-ي-ة ،تشش-م-ل
هذه الفئات.
وأاكدت بن حبيلسض ،خÓل ردها على
أاسشئلة الصشحافة ،أان عملية التضشامن ’
تقوم بها جهة واحدة .وترى أان ا÷ميع
م -ع -ن -يÃ ،ا ف -ي -ه -ا اأ’ح-زاب السش-ي-اسش-ي-ة،
اÛتمع اŸد ،ÊاŸؤوسشسشات ا’قتصشادية
واإ’عÓم كذلك’ ،فتة أان هذا اأ’خ Òمن
خÓل الروبورتاجات قدم معلومات عن
أاششخاصض يعيششون فقرا مدقعا ‘ قرى
ومداششر بعيدة جدا ،معلنة ‘ هذا اإ’طار
أان عمليات التضشامن سشتتوجه من اآ’ن
فصشاعدا إا ¤هؤو’ء اŸواطن ،Úأ’نهم ‘
أام ّسض ا◊اجة إا ¤اŸسشاعدات أاك ÌبكثÒ
م -ن اŸت -واج -دي -ن ‘ ال -ع -اصش -م-ة واŸدن
الكÈى.
ولفتت ‘ معرضض حديثها عن التضشامن
وضش- -رورة ان- -خ -راط ا÷م -ي -ع (السش -ي -اسش -ة
واÛتمع اŸد Êوالفضشاءات اأ’خرى Ãا
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ف - -ي - -ه- -ا اإ’عÓ- -م) ،إا ¤أان- -ه دون تÓ- -ح- -م
اج -ت -م -اع-ي ’ Áك-ن –ق-ي-ق ا’سش-ت-ق-رار،
مششÒة إا ¤أان اسشÎاتيجية الهÓل اأ’حمر
ليسشت ظرفية ،تعمل بها منذ .٢٠1٤
وب-ال-نسش-ب-ة Ÿشش-ك-ل الÓ-جئ Úاأ’فارقة،
قالت بن حبيلسض إان السشلطات ا÷زائرية
تعملهم كـ «ضشيوف» وليسض كغرباء دخلوا
ه- - -ذا ال- - -وط- - -ن ،مششÒة إا ¤أان ا÷زائ - -ر
تسشتقبل هؤو’ء الÓجئ Úمنذ  ،19٨٤بسشبب
الظروف اŸناخية التي تتميز بها بلدانهم
من جفاف و›اعة وغ Òذلك.
وأافادت ،أان هؤو’ء الÓجئÁ Úثلون ٢٠
ج- -نسش- -ي- -ة ،م -ن -ه -ا اŸال -ي -ة والسش -ن -غ -ال -ي -ة
والسشÒال-ي-ون-ي-ة وال-ط-وغولية والنيجرية...
مفيدة ‘ هذا الصشدد ،أان أاك Ìمن  1٧أالف
’جئ نيجري ” إاعادتهم إا ¤بÓدهم،
موضشحة أان ذلك جاء بطلب من دولتهم.
وذكرت أان الÓجئ Úالنيجري Úالذين
” إاع -ادت -ه-م إا ¤بÓ-ده-م ،اسش-ت-ف-ادوا م-ن
مسش-اع-دة م-ال-ي-ة ت-ق-در بـ 5٠٠أال-ف ف-رنك
سشويسشري لتمويل مششاريع مصشغرة ،وكانت
ه -ذه ف -ك -رة ت -ق -دمت ب -ه-ا اŸت-ح-دث-ة إا¤
سشفÒة سشويسشرا ‘ ا÷زائر ،فرحبت بها
وخصشصشت هذه اŸسشاعدة التي وجهتها
مباششرة إا ¤النيجر.
وأاك- -دت ‘ ه- -ذا السش- -ي- -اق ،أان ه- -ن -اك
اعÎاف دو‹ بنوعية العمل الذي تقوم به
ا÷زائر ‘ تعاملها مع قضشية الÓجئ،Ú
من حيث احÎام اŸقاييسض الدولية .وقد
قدمت سشيدة النيجر اأ’و ¤رسشالة ششكر،
لنوعية اŸعامÓت التي تلقاها النيجريون
أاثناء تواجدهم على أارضض ا÷زائر.

تسشعى ا÷زائر جاهدة ‘ ،اإطار سشياسشة جديدة مبينة على التنوع ا’قتصشادي،
مراجعة “وقعها ا’قتصشادي على اŸسشتوى القاري بدرجة أاو¤؛ خيار اسشÎاتيجي
يندرج ‘ إاطار نظرتها اإ’صشÓحية التي تعتمدها ‘ كل القطاعات ،كونها بوابة
إافريقيا .كما أان عÓقاتها ‡تازة مع دول اŸنطقة و’ ينقصشها إا’ ترجمة العمل
السشياسشي والدبلوماسشي ‘ الششق ا’قتصشادي ،من خÓل اسشتثمارات ومششاريع ششراكة
أاسشوة Ãا تقوم به بلدان كثÒة.
دخلت الدبلوماسشية ا÷زائرية منعرجا جديدا ،بÎكيزها على الششق ا’قتصشادي
“اما كما هو معمول به ‘ الدول الكÈى ،التي تزاوج ب Úالعمل Úالدبلوماسشي
وا’قتصشادي ،خدمة ’قتصشادها من جهة وللتكيف مع التحو’ت التي تفرضشها
اأ’زم -ات ال -ع -اŸي -ة ،وال -ت -ي ’ تÎك أام -ام -ه -ا خ -ي -ارا اآخ -ر غ Òال -ب -حث ع-ن ف-رصض
ا’سشتثمار.
الزيارات اŸكثفة لرؤوسشاء الدول وكبار اŸسشؤوول Úوالدبلوماسشي Úإا ¤ا÷زائر،
الذين يكونون عادة مرفوق Úبعدد هام من رجال اأ’عمال واأصشحاب اŸؤوسشسشات،
تؤوكد مدى ا’هتمام با’سشتثمار با÷زائر ،كما يعكسض اÈÿة التي تتمتع بها ‘ عدة
›ا’ت ،منها أانابيب نقل اÙروقات على سشبيل اŸثال ،الذي يعد ›ا’ اسشتثماريا
هاما’ ،سشيما على اŸسشتوى القاري ،إاذ Áكنها ا’سشتثمار ‘ اإ’‚از والصشيانة
بالنسشبة للدول التي تتوافر على ﬂزونات طاقوية تعتزم تصشديرها.
لعب ورقة الدبلوماسشية ا’قتصشادية خيار اسشÎاتيجي للجزائر ،اŸمر الوحيد برا
إا ¤القارة السشمراء ،قياسشا بعÓقاتها ووزنها وموقعها ما يجعلها أانسشب ششريك ‘
هذا ا’متداد القاري’ ،سشيما واأن السشياسشة باتت اليوم ‘ خدمة ا’قتصشاد.
ل -ع -ل م -ا ي -ؤوك -د ه -ذا ال -ط-رح ،الÎك-ي-ز ‘ ت-ب-ادل ال-زي-ارات ال-رسش-م-ي-ة ع-ل-ى الشش-ق
ا’قتصشادي ،وتوسشيع اللقاءات أ’على اŸسشتويات ،التي كانت ‘ وقت سشابق ذات
ط -اب -ع رسش -م -ي ﬁضض ،اإ ¤ال -وف -ود ال -ت -ي تضش -م أاسش -اسش -ا رج-ال اأ’ع-م-ال وأاصش-ح-اب
اŸؤوسشسشات ،لبحث سشبل ا’سشتثمار ‘ كل اŸيادين.
ا÷زائر اليوم و‘ إاطار إاصشÓحات جوهرية ،تبنت خيار الدبلوماسشية القارية التي
“هد ◊ضشورها القوي على هذا اŸسشتوى ،من خÓل القيام باسشتثمارات هامة،
تندرج بدورها ‘ إاطار التنويع ا’قتصشادي ،الذي يقتضشي منها ا’نفتاح على أاسشواق
أاخرى واأ’نسشب لها حاليا هي السشوق اإ’فريقية.

فريال بوششوية

ÓصشÓح ا÷نائي:
مدير برامج التكوين باŸنظمة الدولية غ Òا◊كومية ل إ

التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال حقوق اإلنسسان متقدمة جدا
اع- -ت Èم- -دي- -ر ب- -رام -ج ال -ت -ك -وي -ن
ب-اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة غ Òا◊ك-وم-ية
ÓصشÓ-ح ا÷ن-ائ-ي لشش-م-ال أاف-ري-ق-يا
ل -إ
لوسش -ط ﬁم-د شش-ب-ان-ة‘ ،
والشش -رق ا أ
تصش- -ري- -ح ل- -وأاج ،أامسس ،ب -ب -ات -ن -ة ،أان
التجربة ا÷زائرية ‘ ›ال حقوق
لنسشان «متقدمة جدا».
ا إ
ق -ال اŸت -ح -دث ،ع-ل-ى ه-امشض اف-ت-ت-اح
ال -ورشش -ة ال -ت -دري -ب -ي -ة ح -ول «ال -ع -ق -وب -ات
ال-ب-دي-ل-ة ...ا’Œاه-ات ا◊دي-ث-ة ‘ ن-ظ-م
ال- -ع- -دال- -ة» ،إان ذلك «غ Òم- -ب- -ن- -ي ع- -ل- -ى
ششهادتنا فحسشب ،إا‰ا انطÓقا من الواقع
اŸمارسض والتطبيقات اŸيدانية».
ك - -م - -ا اع - -ت Èأان ق - -ان - -ون اإ’ج - -راءات
ا÷زائية ‘ ا÷زائر «ح ّصشن اŸوقوفÚ
مؤوقتا (اŸوقوف Úللنظر) ووضشع ضشمانات
◊م - -اي - -ة ح- -ق- -وق- -ه- -م وح- -ت- -ى ‡ارسش- -ة
ب
السشلطات التنفيذية والقضشائية كلها تصش ّ
‘ مصشلحة العدالة واأ’ششخاصض».
وق-ال أايضش-ا’« :ح-ظ-ن-ا أان ال-تشش-ري-ع-ات
ا÷زائ-ري-ة وب-اŸم-ارسش-ات ف-ي-ها ضشمانات
ك -بÒة ج-دا ◊م-اي-ة ح-ق-وق اأ’شش-خ-اصض».
مضشيفا ،أان هناك إاجراءات و›هودات
ح- -ث- -ي -ث -ة ل -وضش -ع ه -ذه الضش -م -ان -ات ق -ي -د
ال-ت-ط-ب-ي-ق ،سش-واء م-ن ن-اح-ي-ة اŸع-ام-ل-ة اأو
الفحصض الطبي أاو النظافة داخل اأماكن
التوقيف للنظر ،إا ¤جانب وجود نصشوصض
تشش -ري -ع-ي-ة تسش-اع-د ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق ا◊ل-ول
والعقوبات البديلة على اأ’ششخاصض مثل
الصشلح والوسشاطة واÿدمة ‘ اÛا’ت
ذات اŸنفعة العامة.

اسستغÓل األرشسيف ا◊ي لتدوين اŸعلومة التاريخية الصسحيحة
أاكد اŸششاركون ‘ منتدى الذاكرة،
ت-خ-ل-ي-دا ل-لشش-ه-ي-د ا÷ي ‹Ó-بونعامة،
ن -ظ -م -ت -ه ج -م -ع -ي -ة مشش -ع-ل الشش-ه-ي-د،
ب- -ال- -ت- -نسش- -ي -ق م -ع ج -ام -ع -ة ا÷ي ‹Ó-
ب -ون -ع -ام -ة ،ب -خ -م -يسس م -ل -ي-ان-ة ،قسش-م
ال- -ت- -اري- -خ ،ع -ل -ى ضش -رورة اسش -ت -غ Ó-ل
لرششيف
لرششيف ا◊ي ومقارنته با أ
ا أ
اŸسشÎجع من فرنسشا لتدوين اŸعلومة
التاريخية الصشحيحة.
الندوة ،التي ناقششت اŸسشائل التاريخية
وم -ه -ن -دسش -ي-ه-ا ،ت-وق-فت ع-ن-د أاه-م م-راح-ل
نضش -ال الشش -ه -ي -د ا÷ي  ‹Ó-ب -ون -ع-ام-ة ال-ت-ي

كشش -ف -ه -ا اÛاه -د ال -رائ -د ع-م-ر رمضش-ان،
الذي كان برتبة قائد رفقة زميله الششهيد
بونعامة قائدة الو’ية الرابعة التاريخية بÚ
 1959و ،1961بحسشب ذات اÙاضشر الذي
أاسشهب ‘ مسشÒة البطل.
وذكر أانه اسشتششهد Ãنطقة البليدة بعد
اسشتغÓل رمزه ‘ ا’تصشا’ت الÓسشلكية.
م -ن ج -انب آاخ -ر ،ع-م-ل اÙاضش-ر ع-ل-ى
كششف بعضض ا◊قائق التاريخية التي تتعلق
ب -الشش -ه -ي -د وخصش -ال -ه وم -واق-ف-ه ال-ب-ط-ول-ي-ة
ومششاركته ‘ مؤو“ر الصشومام وما اتخذه
م- -ن ق- -رارات ح- -اسش- -م -ة ‘ مسشÒة ال -ث -ورة

1٧1٧9

الدبلوماسسية القتصسادية ...الورقة الرابحة

رئيسس جمعية مششعل الششهيد لـ «الششعب»:

اŸظفرة.
وع -ن ه -ذا ال -ل -ق -اء أاك -د رئ -يسض ج-م-ع-ي-ة
مششعل الششهيد ﬁمد عباد لـ «الششعب» ،أان
ه - -دف ا÷م - -ع - -ي - -ة م- -ن ه- -ذه اŸب- -ادرات
والندوات التاريخية التي سشننتقل بها من
ال -ل -ق -اءات الضش -ي -ق -ة إا› ¤ال ا÷ام -ع-ات
واŸوائد اŸسشتديرة مع النخبة التاريخية،
’ن الشش-ه-ي-د
ال -ط -ل -ب -ة وأاه-ل ا’خ-تصش-اصض ،أ
الذي ولد ‘  16أافريل ،رمز يوم العلم⁄ ،
َن ِ-ف ِ-ه ح -ق-ه م-ن ال-ب-ح-وث ال-ت-اري-خ-ي-ة ،ال-ت-ي
نعتÈها من اللقاءات التي ترمي إا ¤مد
جسشر التواصشل مع الششباب التواق Ÿعرفة

العدد
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ت -اري -خ أاب -ط -ال -ه وم -واق -ف -ه -م ‘ ال -ظ-روف
الصشعبة.
’فاق التي ترفعها جمعية مششعل
وعن ا آ
الشش-ه-ي-د مسش-ت-ق-ب ،Ó-ه-ي ت-ك-ث-ي-ف ال-ن-دوات
حول حسشاسشية ما يعرف بـ «’صشاصض» ،مع
’رششيف الذي تقدمه
التحذير من مسشائل ا أ
فرنسشا مسشموما ‘ كث Òمن اÙطات ،أ
’نّ
ت- -ك- -رم- -ه- -ا ل- -يسض ه- -دي -ة وإا‰ا م -ا ي -خ -دم
مصش -ا◊ه -ا ،ي -ق-ول رئ-يسض ا÷م-ع-ي-ة ﬁم-د
عباد.

ع Úالدفلى /و.ي.أاعرايبي

وذكر كذلك ،بأان اŸنظمة الدولية غÒ
Óصش Ó-ح ا÷ن -ائ -ي لشش -م -ال
ا◊ك -وم -ي -ة ل  -إ
اأف- -ري- -ق- -ي- -ا والشش- -رق اأ’وسش- -ط ،تسش -ت -عÚ
ب- -اÈÿاء ا÷زائ- -ري Úوك -ذا ب -ال -ت -ج -ارب
ال-ع-م-ل-ي-ة وت-ط-ب-ي-ق اإ’صشÓ-ح-ات وال-ت-طور
ال -ذي تشش -ه -ده ا÷زائ -ر ‘ ه -ذا اŸي-دان
لنقله حتى تسشتفيد منه دول وأاششخاصض
وه- - -ي - -ئ - -ات اأخ - -رى ،مششÒا إا ¤أان ه - -ذه
الورششة التدريبية بباتنة تأاتي بعد أاخرى
‡اثلة نظمت منذ يوم Úبغرداية.
وأاضش -اف ،أان ال -ه -دف م -ن ورائ -ه -ا ه -و
السشعي لفتح ›ال النقاشض حول أافضشل
الوسشائل لتطبيق ا◊لول ا÷ديدة ،فيما
يخصض العقوبات البديلة وفق ا’Œاهات
ا◊ديثة ‘ نظم العدالة ووفقا للمعايÒ
الدولية.
ك- -م- -ا ذك- -ر اŸت- -ح- -دث ،أان اŸن -ظ -م -ة
ÓصشÓح ا÷نائي
الدولية غ Òا◊كومية ل إ
لششمال اأفريقيا والششرق اأ’وسشط صشديقة
ل -ل -ج -زائ -ر ،وŒم -ع -ه-م-ا م-ن-ذ سش-ن-ة ٢٠٠5
Œربة فعالة ومفيدة ،عززتها التعديÓت
ال -تشش -ري-ع-ي-ة ال-ت-ي شش-ه-دت-ه-ا ا÷زائ-ر و‘
مقدمتها التعديل الدسشتوري اأ’خ Òالذي
أاكد  -كما قال  -على موضشوع ا◊ريات
وحماية حقوق اإ’نسشان.
م -ن ج -ه-ت-ه صش-رح اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-ج-ن-ة
ال -وط -ن -ي -ة ا’سش -تشش -اري -ة لÎق -ي -ة ح -ق -وق
اإ’نسشان وحمايتها عبد الوهاب مرجانة،
أان ه- - -ذه ال- - -ورشش- - -ة ت- - -ه- - -دف إا“ ¤كÚ
القائم Úعلى تنفيذ القانون ‘ ا÷زائر
من ا’طÓع على اŸعاي Òالدولية ◊قوق
اإ’نسش -ان ف-ي-م-ا ي-خصض اإ’صشÓ-ح ا÷ن-ائ-ي
ورفع قدرات القضشاة والعامل Úبالضشبطية
القضشائية فيما يخصض التدريب والعقوبات
البديلة ‘ هذا اÛال.
وق- -ال أايضش- -ا ،إان ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا’سش- -تشش- -اري- -ة لÎق- -ي- -ة ح- -ق -وق اإ’نسش -ان
وحمايتها ،تسشعى إا ¤تثم ÚوالÎويج Ÿا
اأ‚ز ◊د اآ’ن من إاصشÓحات ‘ ميدان
ال -ع -دال -ة ‘ ا÷زائ -ر ‘ ،ظ -ل السش -ي -اسش-ة
الرششيدة لرئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة والتعريف بالقدرات ا÷زائرية
‘ ه- -ذا اÛال’ ،سش- -ي -م -ا وأان ه -ن -اك 9
خÈاء ج -زائ -ري ‘ Úال -ل-ج-ان ال-ت-ع-اق-دي-ة
 ·ÓاŸت- -ح- -دة ف- -ي -م -ا ي -خصض ح -ق -وق
ل - -أ
اإ’نسشان.
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نوري ‘ احتفالية اليوم الوطني للحر‘:

الصسناعة التقليدية ‘ حركية جديدة بفضسل اإ’صسÓحات
تقابو:ا◊رفيون رفعوا التحدي دعما لÓقتصشاد الوطني

أاكد وزير التهيئة العمرانية والسشياحة والصشناعة التقليدية عبد الوهاب نوري ،أامسس ،أان قطاع الصشناعة التقليدية سشاهم
‘ حركة التنمية اÙلية بفضشل سشياسشات الدعم التي قدمتها الدولة ‘ ،ح Úأاكدت عائششة تقابو الوزيرة اŸنتدبة اŸكلفة
بالصشناعة التقليدية أان إانششاء مؤوسشسشات حرفية مصشغرة اسشتحدث فرصس عمل واسشعة على مسشتوى الوطن.

جÓل بوطي
قال نوري إان البلد “ر بوضصع اقتصصادي
صصعب على غرار الدول اŸنتجة للبÎول ما
يدعو إا ¤إايجاد بدائل اقتصصادية للÌوة “كن
البلد من مواجهة الظرف الصصعب ،مشصÒا
إا ¤أان ق -ط -اع الصص -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي-دي-ة ل-ه دور
ﬁوري ه -ام ب -ح -ك -م مسص -اه -م-ت-ه ال-ف-ع-ال-ة ‘
التنمية ا’قتصصادية وا’جتماعية للبلد.
وأاضصاف نوري ‘ كلمة أالقاها،أامسس ،خلل
ا’ح -ت -ف -ال ب -ال -ي -وم ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-ر‘ ب-ف-ن-دق
اأ’وراسصي بحضصور عدد من أاعضصاء ا◊كومة
وسصف ÒالÈازيل با÷زائر أان اإ’صصلحات التي
ب -اشص -رت-ه-ا ا◊ك-وم-ة ل-رد ا’ع-ت-ب-ار ل-نشص-اط-ات
الصصناعة التقليدية وا◊رف من خلل ﬂتلف
أانواع الدعم التي ” تسصخÒها ،مشصÒا إا¤
مرافقة الدولة اŸادية للمؤوسصسصات اŸصصغرة
واŸتوسصطة ‘ القطاع.
ومن ب Úآاليات الدعم التي وفرتها الدولة
قال نوري أانظمة التشصغيل على غرار الوكالة
ال -وط -ن -ي -ة ل -دع -م تشص -غ -ي -ل الشص -ب -اب «أانسص-اج»
وال -وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-تسص-ي Òال-ق-رضس اŸصص-غ-ر
«ا‚ام» وغÒها من اأ’نظمة التحفيزية التي
أاعدت خصصيصصا لدعم الشصباب على اÿوضس
‘ ›ال اŸقاو’يتة ،قائل «إان ذلك أادى إا¤
ن -ت -ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة –ق-قت ع-ل-ى أارضس ال-واق-ع»
وتسصاهم ‘ تنمية ا’قتصصاد الوطني.

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

من جهتها ،قالت عائشصة تقابو إان قطاع
الصص -ن -اع -ة ال -ت -ق-ل-ي-دي-ة سص-اه-م ‘ اسص-ت-ح-داث
مناصصب شصغل للشصباب ،ما فتح اÛال واسصعا
أامام ا’سصتثمار ‘ هذا القطاع الذي يسصاهم
‘ خلق الÌوة ودعم الدخل القومي ،حيث
يسصاهم ذلك ‘ التنمية ا’قتصصادية اÙلية،
مشصÒة إا ¤أان ا◊رف - -ي Úرف - -ع- -وا ال- -ت- -ح- -دي
إ’ق- -ح- -ام ه- -ذا ال- -ق- -ط -اع ‘ دع -م ا’ق -تصص -اد
الوطني.
وأاكدت تقابو ‘ كلمتها أانه رغم التحديات
التي واجهت وتواجه قطاعها والبلد برمتها
إا’ أان الصصناعة التقليدية أاثبتت أان لها مكانة
‘ ا’قتصصاد الوطني ،هذا اأ’خ Òالذي عملت
الدولة على دعمه من خلل اŸرافقة اŸالية

للمؤوسصسصات وتقد Ëالعون للحرفي ،Úمؤوكدة
رغبة الدولة ‘ النهوضس بالقطاع ‘ اŸرحلة
الراهنة وضصرورة ترقية التكوين الفني ’سصيما
‘ ›ال التصصميم.
وعرف حفل اليوم الوطني للحر‘ تكرË
ع -دد م -ن ا◊رف -ي Úب -ال -درع ال -ذه-ب-ي ن-ظÒ
›هوداتهم ‘ حماية اŸنتج باعتباره هوية
وطنية ،حيث ” تكر Ëحسصان منور حر‘ ‘
النحت على اÿشصب من و’ية تيبازة ،وكذا
خندريشس ارزقي حر‘ ‘ صصناعة الفخار من
و’ي -ة ال -ب -وي -رة ،ك -م -ا ” ت-ك-ر Ëا◊رف-ي-ة ب-ن
ك -رÁة رق -ي -ة ح -رف -ي -ة ‘ صص -ن-اع-ة م-ن-ت-ج-ات
ﬂتلفة من سصعف النخيل بو’ية ورڤلة.

العدد
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تكر 5 Ëحرفي Úبعاصسمة التيطري
ك-رمت غ-رف-ة الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وا◊رف ب - - - -اŸدي- - - -ة ،أامسس ،خ- - - -مسش- - - -ة
ح-رف-ي Úوح-رف-ي-ات م-ن قدامى القطاع
ال -ذي -ن سش -اه -م -وا ‘ اÙاف-ظ-ة و ت-رق-ي-ة
الصش -ن -اع -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،وذلك ع -ل-ى
ه - -امشس ان- -طÓ- -ق ف- -ع- -ال- -ي- -ات م- -ع- -رضس
الصش -ن -اع -ة ال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ‘ ،إاط-ار إاح-ي-اء
اليوم الوطني للحر‘.
شصهدت هذه التظاهرة مشصاركة  ٤2حر‘
وحرفية ‘ ﬂتلف اŸيادين اليدوية ،كما ”
تكر Ëهؤو’ء ،بعدما سصجل ‡ثل الوا‹ ونائب
رئ - -يسس اÛلسس الشص - -ع - -ب - -ي ال - -و’ئ- -ي ،أاه- -م
ا’نشصغا’ت اŸطروحة بأاجنحة العرضس والتي
حصصرت ‘ كل من مشصكلة صصعوبة تسصويق
اŸواد اŸصص- -ن- -وع- -ة ي -دوي -ا ،ع -دم اسص -ت -ف -ادة
ا◊رفي Úمن برنامج ﬁ 100ل بصصفة نهائية،
صص -ع -وب -ة ال-ع-م-ل ب-ه-ذه اÙا’ت ل-ع-دم ت-وف-ر
بعضصها على الكهرباء والغاز ،و تعهد اŸفتشس
ال -ع -ام ب -ن -ق-ل ه-ذه الصص-رخ-ة إا ¤وا‹ ال-و’ي-ة
للنظر فيها .
شص- -م- -ل ال- -ت- -ك- -ر Ëال -ذي حضص -رت ي -وم -ي -ة

«الشص -عب» ج -ان -ب-ا ك-بÒا م-ن-ه ،ا◊ر‘ ال-ط-يب
حسصايني  58سصنة› ‘ ،ال ا◊دادة العامة،
الذي اعت Èهذه اللفتة بالطيبة ،كونها تعد
فضصاء سصانحا للÎويج ،و بعث بعضس ا◊رف
اآ’يلة للزوال ،وجسصرا للتواصصل اإ’يجابي ،ما
ب Úحرفيي ا÷يل ا÷ديد والقد ،Ëداعيا
ب- -ه -ذه اŸن -اسص -ب -ة ‘ ،ح -ديث خصص -ن -ا ب -ه اإ¤
ضصرورة نقل هذه ا◊رفة إا ¤ا÷يل ا÷ديد،
من خلل مراكز التكوين والتعليم اŸهني،Ú
كما كرم اŸصصور ﬁمد عدا‹ صصاحب ٤5
سص -ن -ة ع -م -ل ‘ م -ي -دان ال-تصص-وي-ر ،إا ¤ج-انب
ف -ت -ي -ح -ة سص -ع -د السص-ع-ود ﬂتصص-ة ‘ صص-ن-اع-ة
ال-نسص-ي-ج ال-ت-ق-ل-يدي Ÿدة  ٤0سص-ن-ة م-ن ب-ل-دية
الربعية.
هذا وكانت افتتاحية هذا اŸعرضس فرصصة
ل -ت -وزي -ع عشص -رات اŸط -وي -ات ال -ت -ي ج-اء ب-ه-ا
اŸرسصوم التنفيذي رقم 66 - 16:اŸؤورخ ‘:
 ،2016 / 02 / 16واÙدد لنموذج الوثيقة
التي تقوم مقام الفاتورة وكذا فئات اأ’عوان
ا’قتصصادي ÚاŸلزم Úبالتعامل معه .

اŸدية :م.أام Úعباسس

حذر من اقتناء منتجات دون وصشفات الطبيب

رئيسس جمعية داء السسكري ١5 :أالف إاصسابة سسنويا با÷زائر

صسرحوا لـ «الشسعب»:

ﬁم-د ن-اصش-ر ،رئ-يسس غ-رف-ة الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دية لو’ية
باتنة:
ب-خصص-وصس ال-تصص-دي-ر إام-ك-ان-ي-ة ا◊رف-ي Úت-ب-ق-ى م-ت-ف-اوت-ة ‘ الوقت
ا◊ا‹ ،لكن اإ’رادة موجودة لدعم ا’قتصصاد الوطني واسصتغلل الفرصس
اŸتاحة ،مشصÒا إا ¤أان العراقيل التي تواجه ا◊رفي Úحالت دون
تطوير الصصناعة التقليدية ،مؤوكدا –قيق مؤوشصرات إايجابية مؤوخرا
بفضصل اŸرافقة التي وفرتها الوزارة الوصصية ’ سصيما على اŸسصتوى
اÙلي الذي أانعشس القطاع إا ¤حد مقبول.
أاي-ل-وم سش-ي-دي ﬁم-د ،رئ-يسس غ-رف-ة الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة
و’ية إاليزي:
ا’حتفالية فرصصة للحرفيŸ Úعرفة التحديات التي تواجهنا و‘
مقدمتها التسصويق الذي يعا Êمنه أاغلب ا◊رفي’ Úسصيما Ãنطقة
ا÷نوب ،جّراء تراجع السصياحة باŸنطقة بسصبب الوضصع اأ’مني حسصب

رأايي اÿاصس ،وهذا أاثر كثÒا على الصصناعة التقليدية ببلدنا ،لكن رغم
ذلك نثمن ﬁاو’ت الوزارة لدعم التسصويق.
الصش -ي -د ع-م-ر ،رئ-يسس غ-رف-ة الصش-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة و’ي-ة
تبسشة:
ندعو ا◊كومة إا ¤توف Òدعم أاك Èمن ا◊ا‹ إ’ضصفاء معايÒ
ا÷ودة والعاŸية على منتجاتنا التي –ظى باهتمام كب ‘ Òحال
تصصنيفها دوليا ،لكن ا◊ر‘ مطالب برفع التحدي ومواكبة اإ’نتاج
العاŸي كون الواقع يتطلب منافسصة كبÒة Ÿواجهة مشصكل التسصويق.
تصصنيف اŸنتجات وفق معيار  800٤ - 9001يتطلب من ا◊رفيÚ
أاموا’ باهظة ،ونحتاج إا ¤اŸشصاركة ‘ اŸعارضس الدولية إ’يجاد
فرصس تسصويق أاك Èمن السصوق الوطنية ،وأاود هنا اإ’شصادة بدور وزارة
الصصناعة التقليدية ‘ خلق فرصس للتسصويق على غرار اŸشصاركة ‘
معارضس بدولة اإ’مارات العربية اŸتحدة.

 50مهنيا يÈزون جودة اŸنتوج اÙلي ببومرداسس

ان-ط-ل-قت ،أامسس ،ب-دار ال-ث-ق-افة رششيد
م-ي-م-و Êل-ب-وم-رداسس ،ف-عاليات الصشالون
الو’ئي للصشناعة التقليديةÃ ،ششاركة
ح- - -وا‹  50ح -رف -ي -ا Áث -ل-ون ﬂت-ل-ف
’نشش -ط -ة الصش -ن-اع-ي-ة وا◊رف-ي-ة ال-ت-ي
ا أ
ت - -زخ - -ر ب - -ه- -ا ال- -و’ي- -ة ،وه- -ي ف- -رصش- -ة
لÓحتكاك وطرح ا’نششغا’ت اليومية
لÎق -ي -ة ال -ق-ط-اع وال-دف-ع ب-ه-ذا اŸن-ت-وج
’م -ام ك -رك -ي -زة أاسش -اسش -ي-ة
اÙل -ي ن -ح -و ا أ
لÓقتصشاد الوطني.

بومرداسس :ز /كمال
بادرت غرفة الصصناعة التقليدية وا◊رف
ل -و’ي -ة ب -وم -رداسس ب -ال -ت -نسص -ي -ق م -ع م -دي-ري-ة
السصياحة وا’–اد الو’ئي للتجار وا◊رفيÚ
ا÷زائري Úإا ¤إاحياء اليوم الوطني للحر‘
اŸصصادف لـ  9نوفم Èمن كل سصنة ،وذلك
لنشصطة ا◊رفية واليدوية
بتنظيم معرضس ل أ
Ÿدة ي -وم Úب -حضص -ور م -ه -ن-ي Úم-ن  32بلدية
حاولوا نقل إابداعاتهم إا ¤ا÷مهور والتعريف
ب -ه -ا وŸا ’ ف-ت-ح ق-ن-وات ل-ل-ت-واصص-ل م-ع ب-اق-ي
ال -ف -اع -ل Úا’ق -تصص -اديŸ Úسص -اع -دت -ه-م ع-ل-ى
تسصويق اŸنتوج ﬁليا ودوليا ،وهي النقطة
السصلبية وا’نشصغال اأ’برز الذي طاŸا اشصتكى
منه ا◊رفيون.
وع-ن أاه-داف ال-ت-ظ-اه-رة ،كشص-فت اŸك-ل-ف-ة
ب- -اإ’ع- -لم ع- -ل -ى مسص -ت -وى غ -رف -ة الصص -ن -اع -ة
التقليدية كرÁة زاناز متحدثة ل «الشصعب»،أان
الصص-ال-ون يسص-ع-ى ل-ل-ت-ع-ري-ف وت-رق-ي-ة م-ن-ت-جات
الصصناعة التقليدية اŸتنوعة بو’ية بومرداسس
ع- -ل- -ى غ- -رار الصص- -ن- -اع -ات ا÷ل -دي -ة ،اÿزف
وصصناعة الفخار ،النحاسس ،اأ’لبسصة التقليدية
وغÒها من الفنون اأ’خرى ،السصعي إا ¤إاعادة
بعث نشصاط ا◊رفي Úوﬁاولة إانقاذ بعضس

ا◊رف اŸهددة با’ندثار خصصوصصا باŸناطق
ال -ن -ائ -ي -ة ول-دى اŸرأاة اŸاك-ث-ة ب-ال-ب-يت ،خ-ل-ق
فضصاءات للتبادل وا’حتكاك ما ب Úا◊رفيÚ
ل -ط -رح ا’نشص -غ -ا’ت م -ب -اشص-رة ع-ل-ى مسص-ؤوو‹
ال - -ق - -ط - -اع وا’ه - -م م- -ن ك- -ل ذلك ه- -و “كÚ
اŸواطن Úمن التعرف على طبيعة اŸنتجات
اÙل- -ي- -ة ‘ ›ال الصص- -ن- -اع- -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
وتشصجيعهم على ا’قتناء لدعم اŸهني.Ú

 5آا’ف حر‘ مسسجلون ‘ الصسناعة التقليدية
أاحصصت غرفة الصصناعة التقليدية وا◊رف
لو’ية بومرداسس  5180حر‘ مسصجل ‘ سصجل
الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس ح-تى
تاريخ  31أاكتوبر  2016موزع Úعلى ثلثة
ت- -خصصصص- -ات ه- -ي اŸي- -دان ال- -ف- -ن -ي ،م -ي -دان
اÿدم - -ات وم- -ي- -دان اŸواد ‘ ،ح Úي- -ب- -ق- -ى
العشصرات منهم ينشصطون بطريقة غ Òرسصمية
ه -م ب -ح -اج -ة ال-ي-وم إا ¤ت-ك-ف-ل وإادم-اج م-ه-ن-ي
واجتماعي سصواء داخل الغرفة أاو على مسصتوى
صصناديق الضصمان ا’جتماعي للسصتفادة من
ﬂت -ل -ف إاج -راءات ال -دع -م واŸراف -ق -ة ال -ت-ي

خصصصصتها الدولة لهذه الفئة عن طريق أاجهزة
الدعم على غرار وكا’ت أاونسصاج ،كناك و
أاو‚ام.
م -ع ذلك ت -ع -ت Èم -ن -اسص -ب -ة ال -ي -وم ال -وط-ن-ي
للحر‘ الذي جاء بديل عن اليوم الوطني
للصصناعة التقليدية بداية من سصنة ‘ ،2009
ح - -د ذات - -ه - -ا ب - -حسصب ا◊رف- -ي Úن- -وع- -ا م- -ن
ا’عÎاف م - -ن ط - -رف ال - -دول- -ة م- -ن ب- -اب رد
ا’ع -ت -ب-ار Ÿه-ن الصص-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ك-راف-د
أاسص- -اسص -ي ل -ق -ط -اع السص -ي -اح -ة ك -أاح -د أاع -م -دة
ا’قتصصاد الوطني ‘ اŸرحلة القادمة ،حيث
أاصص -ب -ح ا’ح -ت -ف -ال رسص -م -ي -ا ي -ت-خ-ل-ل-ه ت-ن-ظ-ي-م
تظاهرات فنية ومعارضس للمنتجات ،تنظيم
دورات ت -ك -وي -ن -ي -ة وأاي -ام –سص -يسص -ي -ة ل -ف -ائ-دة
اŸهني Úحول كيفية إانشصاء مؤوسصسصات مصصغرة
واإ’شصهار للقطاع ،ناهيك عن باقي اأ’نشصطة
اأ’خرى التي تدخل ‘ إاطار –سص Úاإ’طار
اŸه -ن -ي ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -ن -اشص-ط› ‘ Úال
الصصناعة التقليدية التي تسصاهم بشصكل كب‘ Ò
ام -تصص -اصس ال -ي -د ال -ع -ام -ل -ة ال -ع -اط-ل-ة وت-وفÒ
م -ن -اصصب شص -غ -ل ل -لشص-ب-اب ب-فضص-ل اŸؤوسصسص-ات
ا’سصتثمارية العائلية.

ح -ذر رئ -يسس ج -م -ع -ي-ة م-ك-اف-ح-ة داء
السشكري لو’ية ا÷زائر فيصشل اوحدة
اŸصش - -اب Úب - -اŸرضس م- -ن اق- -ت- -ن- -اء ب- -عضس
’عشش -اب واŸن -ت-ج-ات ال-ت-ي ي-رّوج ب-أان-ه-ا
ا أ
تشش-ف-ي دون م-راج-ع-ة ال-ط-ب-يب اıتصس
وأاخ - -ذ م - -واف - -ق - -ت- -ه ،م- -ؤوك- -دا أان ب- -عضس
’شش -خ -اصس ي -ت -اج -رون بصش-ح-ة اŸرضش-ى
ا أ
’موال ’ غ. Ò
بغرضس ربح ا أ

صصونيا طبة
‘ تصصريح لـ « الشصعب» دعا رئيسس ا÷معية
اŸصصاب Úبداء السصكري اإ ¤عدم ا’سصتغناء
عن الدواء الرئيسصي اÿاصس بعلج السصكري،
وال -ت -وج -ه إا ¤اق -ت-ن-اء م-ن-ت-ج-ات م-ب-اشص-رة م-ن
السصوق أاو الصصيدلية ،مشصÒا إا ¤أان تناولها
بصص -ف -ة عشص -وائ-ي-ة ي-ج-ع-ل صص-ح-ة اŸرضص-ى ‘
خ -ط -ر ،وه -و م -ا يسص -ت-دع-ي –ل-ي اŸواط-نÚ
بالوعي اللزم وعدم التصصديق كل ما يسصوق
من منتجات وأاعشصاب باعتبارها قد تسصاهم
‘ ال -ت -خ -ف -ي -ف م -ن ح -دة اŸرضس إا’ أان-ه-ا ’
تشصفي اŸصصاب.
وتطرق إا ¤ا◊ديث عن الشصعار ا÷ديد
÷معية مكافحة داء السصكري لو’ية ا÷زائر
ال - -ذي Áل - -ي إاع- -ط- -اء اأ’ول- -وي- -ة ل- -ل- -م- -ريضس
واسصتهداف مصصلحته مشصددا ‘ سصياق آاخر
ع -ل -ى ضص -رورة ال -وق -اي -ة م -ن ب-عضس اأ’م-راضس
اŸزمنة التي أاصصبحت تهدد الصصحة العمومية

على غرار داء السصكري الذي Áسس  10باŸائة
من اأ’شصخاصس على اŸسصتوى الوطني وارتفاع
الضص -غ -ط ال -دم -وي ال -ذي ي -ع-د م-ن اأ’م-راضس
الصصامتة التي ’ تظهر أاعراضصه اأ’ولية وهو
ما جعله ‘ مقدمة اأ’مراضس اŸنتشصرة ‘
ا÷زائر.
وت-زام-ن-ا م-ع ال-ي-وم ال-ع-اŸي ل-داء السص-ك-ري
الذي يصصادف ال  1٤نوفم Èمن كل سصنة دق
رئيسس ا÷معية ناقوسس اÿطر حول انتشصار
الداء على اŸسصتوى الوطني مسصجل  15أالف
إاصص- -اب- -ة ك- -ل سص- -ن- -ة م -رج -ع -ا السص -بب ‘ كÌة
اإ’صصابات باŸرضس إا ¤النظام الغذائي غÒ
اŸت- -وازن ’ ،سص- -ي -م -ا م -ا ت -ع -ل -ق ب -اŸأاك -و’ت
السصريعة التي أاصصبح عليها اإ’قبال واسصعا من
قبل اŸواطن ،Úو هو ما يجعلهم مهددين
بخطر اإ’صصابة بالداء .
وكشص- -ف ذات اŸت- -ح -دث ع -ن اÛه -ودات
ال-ت-ي ت-ب-ذل-ه-ا ج-م-ع-ي-ة م-ك-اف-ح-ة داء السص-كري
ل -و’ي -ة ا÷زائ -ر ع -ل -ى م -دار السص -ن -ة ب -غ-رضس
–سصيسس اŸرضصى اŸصصاب Úبالداء بأاهمية
إات -ب -اع نصص -ائ -ح اأ’ط -ب -اء م -ن خ-لل اŸراق-ب-ة
اŸسصتمرة لنسصبة السصكر ‘ الدم وضصغط الدم
وأاخذ نظام غدائي منتظم لتفادي اإ’صصابة
ب -اŸضص -اع -ف -ات اÿطÒة ك -ال -ق -دم السص -ك -ري
وأام -راضس ال -ك -ل -ى وشص -ب-ك-ة ال-ع ،Úزي-ادة ع-ل-ى
توعية اŸواطن Úغ ÒاŸصصاب Úللوقاية من
الداء .

اجتماع ب Úسشلطتي الضشبط للÈيد والسشمعي البصشري

مناقشسة اŸسسائل اŸتعلقة بالوسسائل القانونية وا’قتصسادية
شش -ك -لت اŸسش -ائ -ل اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ال-وسش-ائ-ل
ال-ق-ان-ون-ي-ة وا’ق-تصش-ادي-ة اŸسش-ت-عملة ‘
›ال الضش -ب -طﬁ ،ور ا’ج -ت-م-اع ال-ذي
ضش -م أاعضش -اء سش -ل -ط -ت -ي الضش-ب-ط ل-لÈي-د
واŸواصشÓ- -ت السش- -ل- -ك -ي -ة وال Ó-سش -ل -ك -ي -ة
وسشلطة ضشبط السشمعي البصشري ،حسشب
م-ا أاف-اد ب-ه أامسس ،ب-ي-ان لسش-ل-ط-ة الضش-ب-ط
ل - - -لÈي - - -د واŸواصش Ó- - -ت السش - - -ل - - -ك- - -ي- - -ة
والÓسشلكية.
أاوضصح نفسس اŸصصدر أانه ” خلل هذا
ا’ج- -ت- -م- -اع «م- -ن- -اقشص- -ة ﬂت- -ل- -ف اŸسص- -ائ -ل
وباÿصصوصس تلك اŸتعلقة بالوسصائل القانونية
وا’ق -تصص-ادي-ة اŸسص-ت-ع-م-ل-ة ‘ ›ال الضص-ب-ط
بصص -ف -ة ع -ام -ة وك -ذا ط -ري -ق -ة ت -ن -ظ-ي-م ه-ي-ئ-ة
الضصبط».

كما ” «عرضس خÈة سصلطة الضصبط فيما
ي -خصس ت -ن -ظ -ي -م سص-وق-ي الÈي-د واŸواصص-لت
السصلكية واللسصلكية».
و‘ ه -ذا الصص -دد ،إاسص -ت-م-ع أاعضص-اء سص-ل-ط-ة
ضص -ب -ط السص -م -ع -ي ال -بصص -ري إا« ¤ع -رضس ع-ن
سصلطة الضصبط للÈيد واŸواصصلت السصلكية
وال-لسص-ل-ك-ي-ة ،ق-اع-دت-ه-ا ال-ق-ان-ون-ي-ة ،هياكلها،
ط -ري -ق-ة ع-م-ل-ه-ا وك-ذا ع-لق-ت-ه-ا م-ع ﬂت-ل-ف
ال- -ف- -اع- -ل ‘ Úسص- -وق -ي الÈي -د واŸواصص -لت
السصلكية واللسصلكية».
وŒدر اإ’شص - -ارة إا ¤أان- -ه ت- -ق- -رر ب- -ات- -ف- -اق
مشصÎك ب Úسصلطتي الضصبط أان تكون هذه
ا÷لسصة اأ’و ¤ضصمن «لقاءات للتشصاور وتبادل
اÈÿات واآ’راء وه -ذا ب -ال -ن -ظ -ر ل-ل-تشص-اب-ه ‘
الطبيعة واŸهام لهات Úالهيئت.»Ú
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ا◊دث

الدكتور أام Òنورالدين لـ ““لشصعب ““:

فـ ـوز ترام ـب بانتخاب ـ ـ ـ ـات الرئاسسـ ـة
األمريكيـ ـ ـ ـ ـة ل ـ ـ ـ ـم يك ـ ـ ـ ـن مفاجئـ ـ ـ ـ ـا
’مريكـــــــــــي لن يتخلــــــــصس مـــــــن العنصصريــــــــة بعـــــــــد
^ اÛتمـــــــــع ا أ
^  70%مـــن الناخبـــ Úالبيــــضس و %13فقــــط أافــــرو -أامريكيـــÚ
’مريكي والنتائج التي أافرزتها
على عكسس ما ذهب إاليه الكث Òمن اÓŸحظ ÚواÙلل Úللمشصهد ا’نتخابي ا أ
’‡ي نورالدين
الصصناديق ا’نتخابية ،التي فصصلت ‘ اŸنافسصة ب Úدونالد ترامب وهيÓري كلينتون ،اÿب Òا أ
’سصباب واÈŸرات
أام Òاعت Èنتائج ا’نتخابات  ⁄تكن مفاجئة وأان فوز ترامب كان منتظرا ،بالنظر إا ¤عديد ا أ
التي عّددها الÈوفيسصور أام ‘ Òهذا ا◊وار الذي خصس به جريدة «الشصعب».

حاوره :أم Úبلعمري

الشص- - -عب :ه- - -ل ك- - -انت ن- - -ت- - -ائ- - -ج
’م -ري -ك -ي -ة ال-ت-ي
ا’ن -ت -خ -اب -ات ا أ
أاف -رزت دون -ال -د ت-رامب ال-رئ-يسس
’مريكية
 45للو’يات اŸتحدة ا أ
مفاجئة؟
الÈوفيسصور أام Òنورالدين :أانا
شش-خصش-ي-ا  ⁄ت-ف-اج-ئ-ن-ي ه-ذه ال-ن-تائج،
ل- -ع -دي -د اأ’سش -ب -اب ...م -ن ب -ي -ن -ه -ا أان
اŸرشش -ح دون -ال -د ت -رامب ،ال -ذي ف -از
بانتخابات الرئاسشة اأ’مريكية وأاصشبح
Ãوجب ذلك رسش - -م - -ي - -ا ال- -رئ- -يسش 45
ل -ل -و’ي -ات اŸت -ح-دة ،وخÓ-ل ح-م-ل-ت-ه
ا’نتخابية أابدى إارادته ا÷اﬁة ‘
الذهاب بعيدا ‘ مقارعة منافسشته
ه-يÓ-ري ك-ل-ي-ن-ت-ون .و‘ ه-ذا الصش-دد،
عرف كيف يو ّ
ظف بانتهازية مفرطة
تسشريبات ويكليكسش للنيل منها .وليسش
هذا فقط ،لكن كان عنصشر اŸفاجأاة
سشيزول “اما لدى الكثÒين لو كانوا
ع- -ل- -ى ع- -ل- -م أان  70م- -ن اŸائ- -ة م -ن
الناخب Úكانوا من البيضش اأ’مريكي،Ú
ب-ي-ن-م-ا  ⁄ت-ك-ن نسش-ب-ة اأ’م-ري-ك-ي Úمن
أاصش -ول إاف -ري -ق -ي -ة إا’  13م -ن اŸائ-ة
فقط .وهذا ما يÈر هزÁة كلينتون،
التي اعتمدت ‘ حملتها ا’نتخابية
خطابا يهتم باأ’قليات ويأاخذهم بعÚ
ا’ع - -ت - -ب - -ار ‘ ال- -و’ي- -ات اŸت- -ح- -دة
اأ’مريكية ،على عكسش خطاب ترامب
الذي كان عنصشريا وإاقصشائيا دغدغ
مششاعر اأ’مريكي Úالبيضش.
ه - - - -ل ي - - - -ع - - - -ن - - - -ي ه- - - -ذا أان أاكÈ
الدÁقراطيات ‘ العا ،⁄أاو كما
ت-ط-ل-ق ع-ل-ى ن-فسص-ها’ ،يزال فيها
مكان للخطاب العنصصري؟
ب -ك -ل ت -أاك -ي -د .ال -و’ي -ات اŸت-ح-دة ⁄
تتخلصش بعد من الÎسشبات العنصشرية
وفوز ترامب الذي قدم خطابا Áينيا
متطرفا طول حملته ا’نتخابية ،أاثبت

أان ال -ع -نصش -ري -ة ضش-ارب-ة ب-أاط-ن-اب-ه-ا ‘
اÛتمع اأ’مريكي وقد ششهدنا قبل
ذلك حوادث كثÒة وقع فيها ضشحايا
م- -ن اأ’م- -ري- -ك- -ي Úم -ن ذوي اأ’صش -ول
ا’فريقية على يد الششرطة اأ’مريكية،
وهذا ما يثبت تزايد اŸد العنصشري
‘ هذا البلد .ضشف إا ¤ذلك ،أان هذه
ال -ن -ت -ائ -ج ع ّ-ب -رت ع-ن ع-ق-اب الشش-عب
اأ’م -ري -ك -ي ل-ل-دÁق-راط-ي Úال-ذي-ن ⁄
يأاتوا با÷ديد ‘ ما يخصش السشياسشات
ال -داخ -ل -ي -ة واÿارج -ي -ة ل -ل-ح-ك-وم-ات
اأ’مريكية بقيادة أاوباما.
لكن لو سصرنا وفق هذا اŸنطق،
’م-ريكيÚ
ك-ي-ف نّÈر ان-ت-خ-اب ا أ
ل- -رئ- -يسس م- -ن أاصص- -ول إاف- -ري -ق -ي -ة
لعهدت ÚمتتاليتÚ؟
ان -ت -خ -اب ال -رئ -يسش أاوب-ام-ا ك-ان ح-ال-ة
اسشتثنائية ‘ التاريخ اأ’مريكي وجاء
‘ ظروف خاصشة ،أاين كانت الو’يات
اŸت- -ح- -دة اأ’م- -ري- -ك- -ي- -ة “ر ب- -أازم- -ة
اقتصشادية حادة ،مرفوقة بأازمة بطالة
خانقة وحالة من ا’نسشداد السشياسشي
وكان حينها ترششيح رجل ملون ‘ تلك
اŸرحلة Áثل إاحدى السشبل للخروج
من حالة ا’نسشداد تلك.
أاود ال- -ع -ودة إا ¤ع -ام -ل اŸف -اج -أاة

الذي قللت من شصأانه فيما يخصس
ف - -وز ت- -رامب ،ك- -ي- -ف ت- -فسص- -رون
’راء التي
ن-ت-ائ-ج ع-م-ل-ي-ات سص Èا آ
رافقت ا◊ملة ا’نتخابية والتي
بشّص- -رت ن- -ت- -ائ- -ج- -ه- -ا ب- -ف -وز أاك -ي -د
ل - -ل - -م - -رشص- -ح- -ة ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة
هيÓري كلينتون؟
م -ن السش -ذاج -ة تصش -دي -ق ن -ت -ائ -ج سشÈ
اآ’راء وا’عتماد عليها ‘ بناء مواقف
معينة ،أ’ن تلك العمليات ‘ الغالب
ت -ك -ون مسش ّ-ي -سش -ة وم -ن -ح -ازة وت -وظ-ف
ل -ل -ت -أاث Òع -ل -ى ت-وج-ه-ات ال-رأاي ال-ع-ام
واختيارات الناخب ،Úوهذا ما يفسشر
حصشول عكسش التوقعات التي جاءت
‘ تلك العمليات والعامل الذي سشاهم
أاك ‘ Ìقلب تلك التوقعات كذلك هو
ال -ق -درة ال -ك -بÒة ال -ت -ي اسش -ت-ث-م-ر ب-ه-ا
ت-رامب وف-ري-ق-ه ال-فضش-ائ-ح السش-ي-اسشية
الكثÒة لهيÓري كلينتون ،خاصشة مع
نهاية ا◊ملة ا’نتخابية ،سشواء التي
جاءت ‘ تسشريبات ويكيليكسش أاو تلك
اŸت-ع-ل-ق-ة Ãؤوسشسش-ة ك-ل-ينتون ومصشادر
“ويلها التي قدمت من عديد الدول
اأ’جنبية ،من بينها دول تتهم بتمويل
تنظيم داعشش اإ’رهابي ،بحسشب ما
جاء ‘ تلك الفضشائح .وهنا ’بد من

التذك Òبنقطة مهمة أاخرى رجحت
ك- -ف- -ة ت- -رامب ،وه- -ي أان ه- -ذا اأ’خÒ
عرف كيف يسشتنزف قدرات منافسشته
خÓ-ل ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة وج-ع-ل-ه-ا أاق-ل
ف - -ع - -ال - -ي - -ة ‘ اأ’ي- -ام اأ’خÒة ل- -لسش- -ب- -اق
ا’نتخابي ،مع العلم أانها مرحلة ا◊سشم.
م -اذا ع -ن السص -ي-اسص-ة اÿارج-ي-ة
’مريكية بقيادة ترامب؟
ا أ
’ أاتصش- - -ور أان ت - -رامب سش - -ي - -ع - -ود إا¤
سشياسشة العزلة و’ إا ¤اعتماد مبدإا
Óم-ري-ك-ي .““Úل-ك-ن
م -ون -رو ““أام -ري-ك-ا ل -أ
أاعتقد أان السشياسشة اÿارجية سشتميل
أاك Ìإا ¤ا’ع- - -ت - -م - -اد ع - -ل - -ى ا÷انب
ال -عسش -ك -ري وال -ت-دخÓ-ت ،ب-ل إان-ه م-ن
اÙتمل أان نششهد ‘ عهدة ترامب
إاع - -ادة إارسش - -ال اŸزي - -د م - -ن ا÷يشش
اأ’مريكي إا ¤اŸناطق التي انسشحب
م -ن -ه -ا ‘ ع -ه -د أاوب -ام-ا وإا ¤م-ن-اط-ق
أاخرى من العا.⁄
ماذا عن روسصيا والصصÚ؟
سش -ي -ت -ع -ام -ل م -ع -ه -م -ا وف -ق م-ا “ل-ي-ه
اŸصش- -ل- -ح- -ة ا’ق -تصش -ادي -ة ل -ل -و’ي -ات
اŸتحدة اأ’مريكية.
...وعن ا÷زائر؟
’بد أان نعرف أانّ الو’يات اŸتحدة
اأ’مريكية أاصشبحت متواجدة ‘ بعضش
ال -دول اÛاورة ل -ل -ج -زائ -ر وه-ذا م-ا
يعني تزايد اهتمام اإ’دارة اأ’مريكية
باŸنطقة وعملها على التواجد فيها
أ’سشباب تتعلق بطبيعة ا◊ال Ãصشلحة
أامريكا.
أام -ا م -ا ي -خصش ا÷زائ -ر ف -أاع-ت-ق-د أان
الشش - -راك - -ة ‘ م - -ك - -اف- -ح- -ة اإ’ره- -اب
سشتتواصشل ب Úالبلدين.
’مريكي
كيف سصيتعاطى الرئيسس ا أ
مع القضصية الصصحراوية؟
من السشابق أ’وانه ا◊ديث عن موقف
الرئيسش اأ’مريكي ا÷ديد من هذه
القضشية ،أ’نها ليسشت ضشمن أاولوياته
‘ الوقت الراهن على اأ’قل.

حكيم بوغرأرة
أابان الرئيسش اأ’مريكي ا÷ديد ““دونالد ترامب““ ،اŸنتمي للجمهوري ،Úعن دهاء سشياسشي كب Òمن
خÓل اتهامه للدÁقراطي ،Úوبالدليل ،بوقوفهم وراء فÒوسش ما يسشمى ““داعشش““ ،مؤوكدا أان الفÏ
وا◊روب التي يعرفها الششرق اأ’وسشط والعا ⁄بصشفة عامة ،تقف وراءها السشياسشة اÿارجية للو’يات
اŸتحدة اأ’مريكية التي تقررها دوائر صشناعة السشÓح واللوبي الصشهيو.Ê
بهذا ا’عÎاف الذي تزامن مع مششاركة أامريكية واسشعة ‘ حروب اŸوصشل بالعراق والرقة بسشوريا،
يؤوكد أان واششنطن على عهد جديد ‘ السشياسشة اÿارجية والتي أاكيد لن تكون رحيمة على العرب
واŸسشلم ،Úإا’ أانها قد توقف الهجمات العسشكرية عليهم ،مقابل العمل على السشيطرة على ثرواتهم من
خÓل طرائق جديدة سشنكتششفها مع ترامب.
Óرهاب ،الذي يعتÈه فÒوسشا Èﬂيا من صشنع أاجهزة اıابرات اأ’مريكية والغربية
إان نظرة ترامب ل إ
بصشفة عامة ” ،طرحه ‘ الدول اŸسشتهدفة على أان تقوم اŸؤوسشسشات اإ’عÓمية الكÈى اŸتمركزة
بتضشخيم الظاهرة اإ’رهابية وجعلها بعبعا يخيف ا÷ميع ومنه تتجه الدول اŸسشتهدفة اŸغلوبة على
أامرها ’قتناء اأ’سشلحة من الدول التي تقف وراء صشناعة تلك الفÒوسشات اإ’رهابية والتي تأاخذ أالوانا
وتسشميات ﬂتلف براقة ،من ““القاعدة““ إا““ ¤داعشش““ و«جبهة النصشرة““ و«تنظيم القاعدة ‘ بÓد
اŸغرب العربي““ ،حيث كانت سشّما وطعما للششباب العربي لتصشفية أانفسشهم فيما بينهم ولصشالح الصشهاينة
‘ نهاية اŸطاف.
إان النظرة ا◊قيقية للظاهرة اإ’رهابية التي أاعلنها خليفة أاوباما ،سشتكون لطرح ا÷زائر التي كانت
Óمور صشحيحة .وقد يÎاجع اŸد اإ’رهابي إااذا –رك ترامب لصشالح ا÷بهة
نظرتها ورؤويتها ل أ
ا’قتصشادية ورجال اأ’عمال أاك Ìمن Œار السشÓح الذين جعلوا كل رؤوسشاء الو’يا اŸتحدة اأ’مريكية
رهائن و“ت تصشفيتهم عندما حاولوا اÿروج عن الصشف.
إان ردود الفعل ا’رتدادية النابعة من صشدمة الكثÒين من وصشول ترامب تعت ÈعاديةÃ ،ا أان
الدÁقراطية ‘ الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية –كمها التناقضشات ووسشائل اإ’عÓم التي تكون قد
خدعت هيÓري وأاوهمتها بالفوز ‘ ،الوقت الذي ششكلت فيه رأايا عاما معاكسشا دعمته عمليات سشÈ
اآ’راء ،اŸعلنة واÿفية ،والتي كانت سشببا رئيسشا ‘ توجيه السشلوك العام للناخب Úاأ’مريكي.Ú
فÎامب ومن خÓل اسشتغÓل الوضشعية اŸالية الصشعبة للكث Òمن لوبيات اإ’اعÓم والتي تكون قد
وجدت ‘ ترامب الششخصش اŸناسشب لتغي Òمضشامينها والبحث عن جمهور جديد سشئم من واقع
الو’يات اŸتحدة اأ’مريكية ويبحث عن واقع جديد ومضشام ÚإاعÓمية جديدة ،ولو افÎاضشيا ،بعيدا
عن التهديدات اأ’منية واإ’رهاب ،وهو ما سشيعيد لها ا÷مهور ومÓي Úالدو’رات من عائدات اإ’ششهار
بعد تراجعها بطريقة رهيبة ‘ وقت الدÁقراطي.Ú
وب Úهجمات  11سشبتم Èوقانون ““غاتسشا““ وغÒها من اŸلفات اŸرتبطة باإ’رهاب ،سشيكون العا ⁄كله
مششدودا للبيت البيضش وما سشتسشفر عنه اأ’يام اŸقبلة من خطوات الرئيسش  45للو’يات اŸتحدة
اأ’مريكية.

’مريكي 45
قلل من ﬂاوف الرئيسس ا أ

مسسدور :تنويع ا÷زائر لشسركائها أاك Èضسمان ألمنها القتصساد
الرهان على إافريقيا سصيقلل من الصصدمات على اقتصصادنا

ق -ل -ل اÿب Òا’ق-تصص-ادي
مسصدور فارسس ،من ﬂاوف
’م-ري-ك-ي
وصص -ول ال-رئ-يسس ا أ
ا÷دي -د دون-ال-د ت-رامب إا¤
’ب-يضس ،م-وضص-حا أان
ال-ب-يت ا أ
ال- - -ع Ó- -ق - -ات ا÷زائ - -ري - -ة -
’م - - -ري - - -ك - - -ي - - -ة ‘ ا÷انب
ا أ
ا’ق -تصص -ادي ‡ي-زة وÁك-ن
أان تتعزز أاك.Ì

حكيم بوغرأرة
ق - -ال د .مسش - -دور ‘ ،ح - -ديث لـ
““الششعب““ ،إان الو’يات اŸتحدة
اأ’م -ري -ك -ي -ة ك-انت أاول مسش-ت-ورد
م- -ن ا÷زائ- -ر خ Ó-ل ع -ام 2012
ب-ق-ي-م-ة إاج-م-ال-ي-ة ب-ل-غت ن-حو 12
م -ل -ي -ار دو’ر ،وه -و اأ’م-ر ال-ذي

ترامـ ـ ـ ـ ـب سسيعيـ ـ ـ ـ ـد النظـ ـ ـ ـ ـر ‘ اÿطابـ ـ ـ ـ ـات اŸعاديـ ـ ـ ـ ـة للجاليـ ـ ـ ـ ـة اŸسسلمـ ـ ـ ـ ـة
’وسصط
› Èعلى تفعيل حوار اسصÎاتيجي مع روسصيا Ÿعا÷ة مسصائل الشصرق ا أ

أجرى أ◊وأر :حمزة ﬁصصول
الشصعب :حدثت اŸفاجأاة وانتخب دونالد ترامب ليكون
’مريكية ،ما الذي قلب
الرئيسس  45للو’يات اŸتحدة ا أ
اŸوازي-ن ب-ع-دم-ا ك-ان ه-ن-اك شص-ب-ه إاج-م-اع ع-ل-ى ه-يÓري
كلينتون لتصصبح أاول امرأاة تقود هذه الدولة القوية؟
د.مصصطفى سصايج :عامل اŸفاجأاة كان مطروحا بششدة ،رغم
أان ا’Œاهات الكÈى لسش Èاآ’راء كانت ترجح هيÓري كلينتون،
م- -ا ي- -ط- -رح مصش- -داق- -ي -ة م -ؤوسشسش -ات اسش -ت -ط Ó-ع -ات ال -رأاي ‘
ا’نتخابات اأ’مريكية ،مقارنة بنمط ا’قÎاع اŸعقد ،حيث
بقيت  15و’ية متأارجحة ب Úاÿيارين .مع اإ’ششارة إا ¤أانه من
الناحية التقنية لسش Èاآ’راء ،كانت تبقي على هامشش الصشحة
واÿط -إا بـ 3ن -ق -اط ‘ .ن -فسش ال -وقت ي -ط -رح ال -تسش -اؤول بشش-أان
اŸؤوسشسشات اŸالية واإ’عÓمية ،التي كانت تدعم علنا كلينتون
على حسشاب ترامب.
‘ اÛم -لÁ ،ك -ن ال -ق -ول إان ال -ن -اخ -ب Úاأ’م -ري -ك -ي Úوج -دوا
أانفسشهم أامام خيارين أاحÓهما مر أاي أانهم اختاروا ب Úالسشيّئ
واأ’سشوإا.
وبالنسشبة لفوز ترامب وتغ ÒاŸوازينÁ ،كن القول إانه ظاهرة
خ -ارج -ة ع-ن اأ’ط-ر ال-كÓ-سش-ي-ك-ي-ة ل-ل-ح-زب ا÷م-ه-وري ب-رم-وزه
السشابقة جورج اأ’ب واإ’بن بوشش ووزير الدفاع السشابق كولن
باول ،حيث خلق ترامب تصشّدعات بينها .وÁكن القول إان فوزه
امتداد للتغÒات السشريعة ‘ العا ⁄اأ’‚لوسشكسشو ،Êعلى غرار
خروج بريطانيا من ا’–اد اأ’وروبي ،رغم أان كل التوقعات
كانت تشش Òإا ¤بقائها ،مثلما كان عليه ا◊ال مع هيÓري

كلينتون.
وما يطرح ‘ التحليل ،الفارق ب Úالفكر الرغبوي الذي كان يرى
‘ ك -ل -ي-ن-ت-ون رئ-يسش-ة ‰وذج-ي-ة ل-ل-و’ي-ات اŸت-ح-دة اأ’م-ري-ك-ي-ة،
والفكر الواقعي الذي يجسشد التوجهات اأ’‚لوسشكسشونية التي
اختارت حاليا اسشÎاتيجية العزلة وا◊مائية.
وهذا هو برنامج ترامب ،الذي طالب بإاعادة النظر ‘ تكتل
““نافتا““ (كندا ،أامريكا واŸكسشيك) ،والعÓقة مع دول ا◊لف
اأ’ط-لسش-ي وال-ت-ك-تÓ-ت م-ع ال-ب-ل-دان اآ’سش-ي-وي-ة ،وه-و ن-ه-ج جديد
مضش -اد لسش -ي -اسش -ة ا’ن -ف -ت -اح اأ’م -ري -ك -ي ع-ل-ى اأ’سش-واق اŸال-ي-ة
واأ’مريكية.
وال -ف -ك -رة أان ان -ت -خ -اب ت-رامب ’ ي-خ-رج ع-ن صش-ن-اع-ة ال-رؤوسش-اء
ب -أام-ري-ك-ا ،ف-ك-م-ا ك-ان رون-ال-د ري-غ-ن ‡ث Ó-شش-هÒا وصش-ل ال-ب-يت
اأ’بيضش ،لدينا اليوم ملياردير ششه ‘ Òوسشائل اإ’عÓم ويعكسش
اŸأازق اأ’مني والسشياسشي وا’جتماعي والهوياتي الذي تعيششه
أامريكا ‘ قلب ا’ضشطرابات العاŸية.
قبل أاسشبوع من ا’نتخابات ،أاعاد مكتب التحقيقات الفيدرالية
““أاف.بي.أاي““ ،فتح ملف الÈيد اإ’لكÎو ÊلهيÓري كلينتون وأاثار
عددا من الفضشائح اŸالية لها ،هل Áكن القول إان هذا ا÷هاز
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مقاربة أاخرى لإلرهاب

مدير اŸدرسصة العليا للعلوم السصياسصية مصصطفى صصايج لـ ““الشصعب““:

يتحدث د.مصصطفى صصايج ،مدير اŸدرسصة العليا للعلوم
السصياسصية ‘ ،هذا ا◊وار ،مع جريدة «الشصعب» ،عن
’مريكية
خلفيات فوز دونالد ترامب ‘ ا’نتخابات ا أ
ومسصتقبل ا÷الية اŸسصلمة ‘ أامريكا والعÓقة مع
روسصيا وا◊لفاء التقليدي Úمن أاوروبا والشصرق
’وسصط.
ا أ

العدد

06

اأ’مني لعب دورا ‘ وصشول ترامب إا ¤البيت اأ’بيضش؟
اŸؤوشش -رات ال -واق -ع -ي -ة ت -دل ع -ل -ى أان إاع -ادة ف-ت-ح م-ل-ف الÈي-د
اإ’لكÎو Êلكلينتون أاعطى تفّوقا لÎامب ‘ سشÈا اآ’راء ،خاصشة
‘ اأ’يام القليلة التي سشبقت موعد ا’قÎاع ،حيث لعبت ورقة
اÿوف وال ّ
Óأامن –ت قيادة هذه اŸرأاة ،والششعب اأ’مريكي
مازال يذكر أاحداث  ،2001 / 09 / 11وعززت هذه الورقة
باŸششهد الكاريكاتوري Ùاولة اغتيال ترامب ‘ آاخر Œمع
ششعبي له ،وصشورت حمايته من قبل أاجهزة اأ’من كنوع من
التخويف للناخب.
ترامب قال ‘ خطاب الفوز إانه سصيكون رئيسصا ÷ميع
’مريكي ،Úهل يحمل ذلك تطمينات للجالية اŸسصلمة
ا أ
التي كانت هدفا رئيسصا لهجماته ‘ حملته ا’نتخابية؟
بعدما بات رئيسشيا اآ’ن ،سشيكون ملزما بأان يتبنّى خطابا يتمششى
مع الواقع السشياسشي اأ’مريكي ،الذي سشيدفعه إ’عادة النظر ‘
الكث Òمن اŸواقف السشابقة ،سشواء تعلق اأ’مر Ãعاداة اآ’فرو-
أامريكي Úأاو الÓتينو -أامريكي ،Úأاو ‘ البعد ا◊ضشاري اŸتمثل
‘ معاداة اŸسشلم .Úوسشتكون أاول القرارات هي طمأانة هذه
ا÷اليات ،باعتباره رئيسشا لكل اأ’مريكي.Ú
روسص -ي -ا ال -ت -ي ك -انت ت-رفضس ع-ل-نً-ا ه-يÓ-ري ك-ل-ي-ن-ت-ون
حبت بانتخاب ترامب وعّبرت
وسصياسصتها اÿارجية ،ر ّ
ع -ن أام -ل -ه -ا ‘ ح -وار ج -اد م -ع ال -و’ي-ات اŸت-ح-دة ،م-اه-ي
انعكاسصات ذلك على اŸنقطة العربية؟
ترامب Áثل واقعية سشياسشية أامريكية جديدة ،بحيث سشيطرح
باب اŸفاوضشات والتعاون أاك Ìمع روسشيا (بوت ،)Úخصشوصشا ‘
اŸسشائل العالقة ‘ سشوريا والعراق .وينطلق من قناعة أان
روسش -ي -ا ’عب اسشÎات -ي -ج -ي م -ه -م ي -جب ال -ت -ع -اون م-ع-ه إ’ن-ق-اذ
التدخÓت اأ’مريكية ‘ اÿارج والتي كبّدت اÿزينة اأ’مريكية
أاموا’ طائلة .وسشيدفع با◊لفاء التقليدي ‘ Úمنطقة الششرق
اأ’وسش -ط ،ع -ل -ى رأاسش -ه -م ال -ع -رب -ي-ة السش-ع-ودي-ة ،إا ¤دف-ع ت-ك-ل-ف-ة
ا◊ماية ،كما سشتدفع اليابان وأاوروبا فاتورة ضشخمة اسشتنادا
لهذا التوجه.

كان تاريخيا وأاكد ‚اح ا÷زائر
‘ كسشر عقدة التبعية التجارية
وا’ق -تصش -ادي -ة أ’وروب -ا ،خ -اصش-ة
فرنسشا.
تصشدر أامريكا زبائن ا÷زائر ⁄
ي-ك-ن صش-دف-ة ،ب-ل سش-ب-ق-ت-ه ع-ديد
اŸؤوششرات اŸهمة ،حيث ولعدة
سش - -ن - -وات ت - -ط- -ورت اŸب- -اد’ت
ال- - - -ت- - - -ج- - - -اري - - -ة ب Úا÷زائ - - -ر
وواشش-ن-ط-ن ،م-ث-ل-م-ا أاكده ›لسش
اأ’عمال ا÷زائري  -اأ’مريكي
‘  ،2008الذي –دث عن 20
م- -ل- -ي- -ار دو’ر وال- -ت- -ي ت -ط -ورت
بحوا‹  23من اŸائة عما كانت
ع- -ل- -ي- -ه ‘  ،2007م- - -شش Ò- -ا إا¤
اسشتثمارات أامريكية جديدة ‘
ا÷زائر ومتوقع أان يرتفع إا¤
أاك Ìم- - -ن  30م-ل-ي-ار دو’ر ب-ع-د
م- -ب- -اشش- -رة ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة
اأ’م-ري-ك-ي-ة اسش-ت-ث-مارات فÓحية
وصشناعية ‘ ا÷زائر.
وأاضش- - - -اف اÿب ،Òأان ا÷زائ - - -ر
تبّنت سشياسشة تنويع الششركاء منذ
ع -ه -د ا’–اد السش -وف -ي -ات -ي ،ث-م
ت -ف -ت -حت ع -ل -ى آاسش -ي -ا وأام -ري-ك-ا
ا÷ن -وب -ي -ة وإاف -ري -ق -ي -ا وال -وط -ن
ال - -ع - -رب - -ي ،وب - -ال - -ت- -ا‹ –صشÚ
ا’ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي م-ن ال-ت-بعات
السشياسشية غ ÒاŸتوقعة.
وأاششار ‘ سشياق متصشل ،إا ¤أان
ال- -رئ- -يسش اأ’م- -ري- -ك- -ي ا÷دي- -د
دون-ال-د ت-رامب ،وب-ح-ك-م ق-دومه
من عا ⁄اأ’عمال وا’سشتثمار،
ف- -ق- -د ي- -ك- -ون شش- -ري- -ك- -ا م -ه ّ-م -ا
ل Ó-ق -تصش -اد ال -ع -اŸي ،وب -ال-ت-ا‹
ي- -جب ع- -ل- -ي- -ن -ا –ي Úال -ف -رصش
وال - -ت - -م - -وق - -ع ج - -ي- -دا لضش- -م- -ان
مصش- -ا◊ن- -ا وال- -ت- -ع -ام -ل م -ع ك -ل
الوضشعيات اÙتملة مسشتقب.Ó
وششدد على ضشرورة وضشع الثقة
‘ أانفسشنا وتطوير اقتصشادنا من
خÓ- -ل ﬁارب -ة ال -بÒوق -راط -ي -ة
والفسشاد وكل ما من ششأانه عرقلة
إا‚از اŸشش -اري -ع ا’سش -ت -ث-م-اري-ة

Óب-ق-اء ع-ل-ى رؤووسش
اŸن -ت -ج -ة ل  -إ
اأ’م -وال ا÷زائ-ري-ة ه-ن-ا وإاق-ن-اع
اŸسش-ت-ث-م-ري-ن باÛيئ للجزائر
وتشش - -ج - -ي - -ع ا÷زائ- -ري Úع- -ل- -ى
ا’سشتثمار ‘ اÿارج“ ،ششيا مع
التحو’ت العاŸية.
واع - -ت Èمسش- -دور ›لسش رج- -ال
اأ’عمال ا÷زائري  -اأ’مريكي
فضش- -اًء م -ه ّ-م -ا ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل -ى
مصشالح ا÷زائر وتعزيزها ،من
خÓل مواصشلة العمل على بعث
اŸشش -اري -ع ا’سش -ت -ث-م-اري-ة ون-ق-ل
التكنولوجية للجزائر ،باعتبار أان
اŸؤوشش -رات ا’ق -تصش -ادي -ة ت -ؤوك -د
إام- -ك- -ان -ي -ة ت -ط -وي -ر ال -ع Ó-ق -ات
ا÷زائ- -ري- -ة  -اأ’م -ري -ك -ي -ة أاكÌ
فأاك.Ì
ودع -ا ن -فسش اÿب Òا’ق-تصش-ادي
إا ¤اسشتغÓل منتدى ا’سشتثمار
واأ’ع - -م- -ال ا’ف- -ري- -ق- -ي ،ال- -ذي
سشتحتضشنه ا÷زائر ب 03 Úو05
ديسش -م Èال -داخ -ل ،ل -ل -ب-حث ع-ن
ششركاء وتششجيع القطاع اÿاصش
ا÷زائ-ري ل-ل-ذه-اب وا’سش-ت-ثمار
‘ اÿارج ب -رع -اي -ة السش -ل-ط-ات،
موضشحا أان ا÷زائر لها إامكانات
ك -بÒة ي -جب أان تسش -ت -غ -ل -ه-ا وك-ل
مقومات النجاح متوفرة لتدارك
ال - -ت- -أاخ- -ر ‘ ا’ق- -تصش- -اد خ- -ارج
اÙروقات.
وأاضش - -اف أان ت - -وج- -ي- -ه ال- -دع- -وة
Ÿتعامل Úأامريكي ‘ ÚاŸنتدى
م -ن شش -أان -ه أان ي -ك -ون م -هّ-م-ا‘ ،
سش- - -ي - -اق الÎوي - -ج ل - -ل - -م - -قصش - -د
ا÷زائري ،الذي يبقى متأاخرا
ب - -اŸق - -ارن - -ة م - -ع الصش - -ي - -ن - -يÚ
واأ’ت -راك واأ’م -ري -ك -ان وأاوروب-ا
واليابان وغÒها من الدول ،التي
اجتاحت القارة اقتصشاديا بهدوء
تام.
لكن يبقى تذليل العقبات ورفع
ال -ع -راق -ي-ل وت-وف Òم-ن-اخ مÓ-ئ-م
Óع -م -ال ي-ك-ون ج-ذاب-ا ‘ ظ-ل
ل -أ
عا ’ ⁄ترحم فيه اŸنافسشة.
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ا◊دث

لمني حكيم غريب لـ«ألشصعب““:
أÿب Òأ أ

أ÷زأئر بلد ﬁوري ‘ ألسسياسسة أألمريكية ألقادمة
لوسصط ول حماية دون دفع ألثمن أŸادي
^ تغيÒأت جذرية بالشصرق أ أ

لمني و أسصتاذ ألعلوم
أعت Èأÿب Òأ أ
ألسص-ي-اسص-ي-ة وأل-علقات ألدولية بجامعة
لعلن عن
أ÷زأئر 3حكيم غريب أن أ إ
ف- -وز دون- -ا ل- -د ت- -رأمب ‘ ألن- -ت- -خ- -اب -ات
لم -ري-ك-ي-ة أم-ام م-ن-افسص-ت-ه
أل -رئ -اسص -ي -ة أ أ
ألدÁقرأطية هيلري كلينتون ‘ سصباق
متقارب ،صصنع كثÒأ من ألسصوسصبانسش،
ف-اج-أا أ÷م-ي-ع  ،ل-ي-ك-ون ت-رأمب أل-رئ-يسش
لم - -ري- -ك- -ي أل  45ل-ل-ولي-ات أŸت-ح-دة
أ أ
لمريكية .
أ أ

نورألدين لعرأجي

راف- -قت ال- -ق -ادم ا÷دي -د إا ¤ال -ب -يت األب -يضض
الكث Òمن النتقادات والتحفظات بخصسوصض
تطلعاته ‘ حملته النتخابية التي توعد فيها
بإاعادة النظر ‘ الكث Òمن قضسايا السسياسسة
اÿارج- -ي -ة ل -ب -ل -ده خ -اصس -ة قضس -اي -ا اإلره -اب
والهجرة والÓجي ÚواŸلف اإليرا Êوالنفط
وغÒها من اŸسسائل األخرى.
ت -رامب ال -ذي ع -اتب ك -ثÒا سس -ي-اسس-ة ال-رئ-يسض
اŸغادر باراك أاوباما بشسأان هذه القضسايا ذكر
بشس -أان-ه أاسس-ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-عÓ-ق-ات
ال -دول -ي -ة ال -دك -ت -ور غ-ريب ق-ائ :Ó-ب-أان ت-رأاسض
ترامب البيت األبيضض من شسأانه إاحداث قطيعة
م -ع أام -ه -ات اŸل -ف -ات ،م -ذك -را ب -أان-ه سس-ي-ع-ي-د
ا◊سس -اب -ات م -ن ج -دي-د ح-ت-ى ي-رسس-م خ-ارط-ة
جديدة لبلده ‘ ظل اŸتغÒات الدولية التي
سسوف ترسسم له اÿارطة ا÷ديدة للوليات
اŸت -ح -دة األم -ري -ك -ي -ة ،م -ع إاع -ادة ال-ن-ظ-ر ‘
برنامج الرئيسض اŸغادر باراك أاوباما.

أاوضس -ح أاسس -ت-اذ ال-ع-ل-وم السس-ي-اسس-ي-ة وال-عÓ-ق-ات
ال -دول -ي -ة غ-ريب ب-أان اŸل-ف اإلي-را Êسس-ي-ع-ي-د
النظر فيه بفرضض عقوبات جديدة على إايران
و–م -ل -ي -ه -ا ك -ل األع -ب -اء ودف -ع ال -ث-م-ن ،وه-ي
التهديدات التي صساحبت حملته النتخابية،
موضسحا ‘ الشسأان ذاته بأان أامريكا تبحث عن
قوة إاقليمية ‘ منطقة الشسرق األوسسط من
خÓل دعم الشسركات األمريكية وضسخ أاموال
‘ إاطار سسياسسة اقتصسادية واضسحة ““رابح ـ
رابح““  ،ناهيك عن البعد السسÎاتيجي من
خÓل حماية إاسسرائيل والبحث عن Œسسيد
مشس -روع الشس -رق األوسس -ط ال -ك -ب ،Òم -ا ي -ع -ن -ي
ت -ف -ك -يك وح -دة ال -دول ال -ت-ي  ⁄ت-ط-أاه-ا ري-اح
الثورات العربية ،خاصسة مع عدوانيته Œاه
اإلسسÓم والعرب.

«ألشصعب» تنقل آأرأء إأعلمي:Ú

م -ذك -را ب-أان ال-رئ-يسض ا÷دي-د ل-ل-ب-يت األب-يضض
ي -ب -حث ‘ ظ -ل مشس -روع األوسس -ط ال-ك-ب Òع-ن
ف-رصس-ة ت-قسس-ي-م اŸن-ط-ق-ة وب-ن-اءه-ا من جديد
بحكم أانه صساحب نظرة ›نونة وطموحاته ل
تقبل ا◊واجز واألعراف بالتا‹ يضسمن له
ظهور خريطة جديدة للشسرق األوسسط وفرضض
غرامات بدافع ا◊ماية والتدخل العسسكري،
‘ ظ- -ل ت- -ف -ت -يت ال -ع -ا ⁄إا ¤أاوط -ان –تضس -ن
ا◊روب ،ما يعني زيادة ا◊روب والصسراعات
وتغذيتها بشسكل أاك ،Èما يولد الفكر التطر‘
واŸن -ظ -م -ات ال -ع -دائ-ي-ة وا÷ه-ادي-ة ال-ت-ي ق-د
تظهر من جديد.
أاما بالنسسبة للجزائر والعÓقات الثنائية بÚ
البلدين يرى الدكتور غريب بأان أامريكا اليوم
تنظر إا ¤ا÷زائر كبلد ﬁوري ‘ منطقة
اŸغ -رب ال -ع -رب -ي وإاف -ري -ق -ي -ا ب-اع-ت-ب-اره ب-ل-دا
مصسدرا للسسÓم وأاي رئيسض جديد عليه اŸرور
على بوابة ا÷زائر بحكم توفرها على ا÷يشض
والسستقرار و–تل موقعا جيدا ◊ل النزاعات
داخل اŸنطقة ،فهو ‘ حاجة إا ¤التجربة
ا÷زائ -ري -ة خ -اصس -ة ف -ي -م -ا ي -خصض م -ك -اف-ح-ة
اإلرهاب والتطرف.
‘ السسياق ذاته يؤوكد متحدث «الشسعب» بأان
ترامب يعت Èا÷زائر مصسدرا للسسÓم ‘ دول
ا÷وار بعد Œربة اŸصسا◊ة الوطنية ‘ ما‹
ول-ي-ب-ي-ا وال-ن-ي-ج-ر ،ن-اه-يك ع-ن ال-ت-زام-ها بعدم
التدخل ‘ الشسؤوون الداخلية لدول ا÷وار،
وأايضسا بحكم أان ا÷زائر لها دور ريادي ‘
ال–اد اإلفريقي ،سسيعّزز سسياسستها ‘ اÿارج
ويعّزز تواجدها بشسكل أاك.È

سسياسسة أأمريكا أÿارجية Œاه ألعرب وأŸسسلم Úوأحدة لن تتغÒ
لمريكية
خالفت نتائج ألنتخابات أ أ
توقعات كل أŸتتبع Úمن ﬁلل Úو سصÈ
لم-ري-ك-ي،
لرأء و أŸه -ت -م Úب -الشص -أان أ أ
ل -آ
حيث شصكل فوز دونالد ترأمب مفاجأاة
ك-بÒة ‘ سص-ب-اق أل-رئ-اسص-ي-ات و خ-ل-ط ك-ل
لورأق وألتكهنات ألتي كانت إأيجابية
أ أ
وم -الت ح -ت -ى آأخ -ر ◊ظ -ة إأ ¤ه-ي-لري
كلينتون ،بالنظر Ÿوأقفه أŸثÒة للجدل
Œاه ع - -دد م - -ن أل - -قضص- -اي- -ا ك- -ال- -ه- -ج- -رة
لسص -لم ون -ظ -رت -ه أÿاصص -ة ل -ل -ه -وي-ة
وأ إ
لم-ري-ك-ي-ة ،و ك-ذأ ل-ك-ون-ه رج-ل أعمال
أ أ
وليسش لديه أي خÈة سصياسصية مقارنة
Ãنافسصته.

سسعاد بوعبوشس

صسندوق القÎاع األمريكي الذي أاقر دونالد
ت -رامب ال -رئ -يسض األم -ري -ك-ي الـ  ، 45أاح -دث
مفاجأاة كبÒة تابعها القاصسي والدا Êوحتى
ا÷زائريون من مواطن Úعادي ÚوإاعÓميÚ
 ⁄يكونوا بعيدين عن هذا الندهاشض فهم
اآلخرون  ⁄يتوقعوا نتائج سسباق الرئاسسيات
األمريكية واختلفت تعليقاتهم ب Úالسساخر
وب ÚاŸت -وجسض ورÃا ج -اءت ل -ت -ع -كسض ن-بضض
الشس- -ارع ال- -وط- -ن- -ي و ك -ذا ال -ع -رب -ي ب -ال -ن -ظ -ر
لتصسريحات ما أاسسموه برئيسض العا ⁄النارية
والعدائية لكل ما يتعلق بالعرب واŸسسلم. Ú
واختÓف تعليقات اإلعÓمي Úمن فرد آلخر

ت -رج -م -وه ع Èصس -ف -ح-ات ال-ف-ايسس-ب-وك ،ح-يث
عÈت شسهرة صسحفية بقناة بور تيفي على
ح -ائ -ط صس -ف -ح -ت -ه -ا ب -ال-ق-ول ““ ت-رامب رئ-يسض
العا ...،⁄عا ⁄يحكمه اÛان Úمن السسيئ
إا ¤األسس -وأا““ ،ف -ي -م -ا ع -ل -قت ح-ي-اة ب-ن ب-ت-ق-ه““
اıاضض األم -ري -ك -ي ول -د ...وف -رح-ة ال-ع-رب
بالولد ل تضساهيها فرحة أاخرى !صسباح اÒÿ
يا وطنا  .....ليسض لنا غÒه““ ،و تنشسر صسورة
رم- -زي- -ة ت- -ت- -غ- -ن -ى بصس -ب -اح ال -وط -ن ‘ إاشس -ارة
لÓلتفاف حوله والتمسسك به.
كافية صسحفية بجريدة اÛاهد  ⁄تسستغرب
كثÒا النتائج ألنها كانت تدرك من البداية أان
ال -ت -وق -ع -ات ق -د ل ت-ك-ون ه-ي ن-فسس-ه-ا Ãج-رد
اتخاذ الÎكيب والوظيفة ،و تسساءلت عن الفرق
والختÓف اŸسسجل عن سسابقه  ،مشسÒة إا¤
أان األمريكي Úأادرى Ãن هو أافضسل لتقدم
بÓدهم ،و هم يرون أان دونالد ترامب ا◊امي
و القادر على توف Òا◊ماية لهم ،و بالتا‹ لن
يتغ Òالوضسع ‘ الدول العربية.
ب-دوره-ا أاوضس-حت ب-ه-ل-و‹ صس-ح-ف-ي-ة بالشسروق
ال -ي -وم -ي أان ف -وز ت -رامب ب -رئ -اسس -ة ال -ولي -ات
اŸت -ح -دة الم -ري -ك -ي -ة ل -ن ي -غ Òأاي شس-ئ ،ألن
أامريكا لن تغ Òمن سسياسستها اÿارجية خاصسة
وأان الرئيسض الـ  45تعهد بالقضساء على داعشض
وانتقد سسياسسة كلينتون وبالتا‹ لن يتغ Òشسئ
خ -اصس -ة ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-دول ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي ك-انت
تتمنى فوز ““الفيل على ا◊مار““ ،مسستدلة Ãا

ح- -دث ع- -ن- -د ف- -وز أاوب- -ام- -ا وخ- -روج ال- -ع- -رب
واŸسسلم Úيهللون بهذا الفوز ،والكل يعرف
ماذا حصسل بعد ذلك ،و بالتا‹ فوز ترامب لن
يغ Òشسيئا ‘ السسياسسة اÿارجية ألمريكا التي
تبقى ثابتة .
انتقد عبد اŸالك فÓحي صسحفي بجريدة
““ ل -و شس -ل -ي -ف““ ال -ن -اط-ق-ة ب-ال-ف-رنسس-ي-ة ح-ال
العرب واŸسسلم Úعامة من الذين تابعوا
ن- -ت- -ي -ج -ة الن -ت -خ -اب -ات الأم -ري -ك -ي -ة ع -ل -ى
الأعصس -اب ،وŸن ت -ك -ون ال -غ -ل -ب -ة ف -ي -ه -ا ،و
شسبههم باÿراف التي تنتظر كيف سستكون
ن -ه -اي -ت -ه -ا ه -ل بسس -ك Úال-راع-ي اأم ب-اأن-ي-اب
ال -ذئب ،م -ت-اأسس-ف-ا ل-روؤي-ة ال-ع-رب م-ن اأوائ-ل
اŸهنئ ،ÚمشسÒا اأن العملة واحدة وجاءت
من اأجل مشسروع اأمريكي سستتضسح مﬁÓه
‘ الأيام القليلة القادمة ،ما يوؤكد حسسبه
اأن الأ· اŸهزومة نفسسيا هي التي ترهن
مصسÒه -ا ب -ح ّ-ك -ام الآخ -ري -ن وتسس -ت -ح-ق ‘
النهاية اŸذلّة.
ن- -فسض الخ- -تÓ- -ف سس- -ج -ل -ن -اه ع -ن -د ب -عضض
اŸواطن Úعلى غرار ﬁمد الذي اأوضسح
اأنه علينا احÎام اختيار الشسعب الأمريكي،
فيما يعجز ا÷زائريون عن اختيار رئيسض
بلدية ،فيما وصسف مسسعود عامل بشسركة
ع-م-وم-ي-ة ف-وز ت-رامب ب-ال-ك-ارث-ي ،م-ت-وق-عا
حربا جديدة سستكون اإحدى ضسحاياها دولة
عربية اإما ‘ اÿليج اأو شسمال اإفريقيا.

ألسصف Òألصصحرأوي ‘ تصصريح لـ ““لشصعب““:

أŸغ ـ ـ ـ ـ ـرب خسس ـ ـ ـ ـ ـر ألره ـ ـ ـ ـ ـان

لرهاب وأıدرأت
نتمنى أن ينجز ترأمب وعوده Ãعاقبة ألدول أŸصصدرة ل إ

أأم Úبلعمري

ق - - - -ال السس- - - -ف Òالصس- - - -ح- - - -راوي
ب- -ا÷زائ- -ر ‘ ،تصس -ري -ح ÷ري -دة
«الشسعب» ،إان الشسعب الصسحراوي
يتمّنى أان يفتح فوز دونالد ترامب
بالرئاسسة األمريكية مرحلة جديدة
‘ السس -ي -اسس -ة اÿارج-ي-ة ل-ل-ولي-ات
اŸتحدة Œاه القضسايا العادلة.
وعاد بشسرايا حمودي ‘ هذا
التصسريح ،إا ¤ا◊وار الذي دار
ب ÚاŸرشسح Úالسسابق Úللرئاسسة
األم -ري -ك -ي -ة ‘ ،اŸن -اظ -رة ال-ت-ي
ج - -م - -ع - -ت- -ه- -م- -ا خÓ- -ل ا◊م- -ل- -ة
الن -ت -خ -اب -ي -ة ،أاي -ن ات -ه -م ت-رامب
م-ن-افسس-ت-ه ع-ل-ى اŸب-اشس-ر ،ب-ت-لقي

أاموال من دولة تصسّدر اإلرهاب
واıدرات وذكرها بالسسم وهي
اŸغ - -رب ‘ ،إاشس- -ارة إا ¤اŸب- -ل- -غ
اŸق -در بـ 28م-ل-ي-ون دولر ال-ذي
دف - - -ع- - -ه اıزن إا ¤م- - -ؤوسسسس- - -ة

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

كلينتون.
وأاضساف السسف Òالصسحراوي ،أانه
إاذا صسّح ما ورد ‘ هذا اÿطاب،
ف- -إان ت- -لك ال- -دول ال- -ت- -ي ت- -دع- -م
اإلره - - - - -اب وت- - - - -رّوج اıدرات

وت-ت-مّ-رد ع-ل-ى الشس-رع-ي-ة ال-دولية،
سسيتم معاقبتها وردعها من قبل
اإلدارة األمريكية ا÷ديدة.
‘ السس- -ي -اق ذات -ه ،أاضس -اف سس -فÒ
ا÷مهورية الصسحراوية با÷زائر،
أان اŸغرب يكون بهذا قد خسسر
ما راهن عليه Ãجرد فوز دونالد
ت -رامب ب -ال -رئ -اسس -ة األم -ري -ك-ي-ة،
خ -اصس -ة وأان ال -ك -ث Òم-ن ال-دوائ-ر
اŸغ -رب -ي -ة وأاب -واق -ه-ا اإلعÓ-م-ي-ة
هللت لهذه اÿطوة ورّوجت لها،
ظّ-ن-ا م-ن-ه-ا أان-ه-ا سس-ت-مكن اŸغرب
م- -ن شس- -راء اإلدارة األم- -ري- -ك- -ي- -ة
ب -ق -ي -ادة ه-يÓ-ري ك-ل-ي-ن-ت-ون ب-ه-ذا
اŸب- -ل- -غ واسس- -ت- -م- -ال- -ت -ه -ا ÿدم -ة
اŸصس-ال-ح اŸغ-رب-ي-ة ع-ل-ى حسساب
الشسعب الصسحراوي.
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فنيدسس بن بلة
هل هو أمتدأد Ÿوجة أنتصصارأت ألتيارأت أليمينية وصصعودها إأ ¤أعلى قمم
ألهرم ألسصياسصي ‘ ﬂتلف بقاع أŸعمورة ،خاصصة ألبلدأن ألتي تعيشش على وقع
لزم -ات وأل -ه -زأت ألرت -دأدي -ة .ع -اشصت Œارب -ه-ا ﬂت-ل-ف دول أوروب-ا وول-دت
أ أ
لنظمة
ﬂاوف بانقلبات و–ولت جذرية تضصرب عمق أÛتمعات وتهدد أ أ
ألسصياسصية وŒعل ألدÁقرأطيات ألغربية تعيد حسصاباتها وتعمل ما ‘ أŸقدرة
من أجل ألتلحم وألتآالف وترك أÿلفات ب Úألتشصكيلت ألسصياسصية جانبا
م- -ع- -ت- -م -دة ع -ل -ى ح -ل -ف سص -ي -اسص -ي غ Òم -ع -ل -ن ت -ق -ول إأن ه -دف -ه صص -ي -ان -ة أسصسش
ألدÁقرأطية وقيم أنتزعت بنضصالت طويلة وتضصحيات جسصيمة.
عشصنا هذه ألتجارب مع فرنسصا ‘ مرأحل معينة ،أŸانيا ،ألنمسصا وبولندأ مع
تصصاعد أليم Úإأ ¤أعلى درجة ترك ألسصياسصي Úينطلقون ‘ حملت تعبئة
لعادة ألكفة
وظ-فت ف-ي-ه-ا شص-خصص-ي-ات ري-اضص-ي-ة وأق-تصص-ادي-ة م-ن أل-ع-يار ألثقيل إ
Ÿي -زأن ن -ظ -ام سص -ي -اسص -ي ﬂت-ل ودÁق-رأط-ي-ة ت-ط-ال-ه-ا خ-ي-ارأت ف-رضص-ه-ا تصص-ويت
أنتقامي Ÿوأطن Úملوأ ألوعود ألكاذبة وتركوأ على هامشش ألنسصيان يوأجهون
لوروزون ،تسصّبب فيها سصاسصة يتفقدونهم عند أŸوأعيد
أزمة هيكلية ‘ منطقة أ أ
ألنتخابية فقط.
إأنه ألسصؤوأل أ ÒÙألذي يعود إأ ¤ألوأجهة مع أنتخاب دونالد ترأمب ألذي
خ-ال-ف ك-ل أل-ت-وق-ع-ات وأل-ت-ح-ال-ي-ل وأع-ط-ى م-ق-اربة أخرى عن ألنظام ألسصياسصي
لمريكي وتوجهات ألرأي ألعام ولعبة أللوبيات وتأاثÒأتها على ألقرأر وأختيار
أ أ
لب-ق-اء ع-ل-ى أل-ولي-ات
م -ا ه -و أنسصب وأسص-ل-م وأف-ي-د ل-رع-اي-ة أŸصص-ال-ح وأل-ن-ف-وذ وأ إ
أŸتحدة دوما ‘ ألريادة وألزعامة.
من هذه ألزأوية ،نقرأ أŸتغ ‘ Òألوليات أŸتحدة ألتي تابع رئاسصياتها مليÚ
لرأء وحسصابات توجهات
ألبشصر وشصدت أهتمام أÙلل Úألسصياسصي Úومرأكز سص Èأ آ
ألرأي ألعام.
من هذه ألزأوية ،نفهم كذلك كيف أعطى ألرئيسش أŸنتخب صصورة أخرى
تكاد تكون مغايرة للحملة ألنتخابية ،ألتي لعبت فيها ألصصورة ألدور أ◊اسصم
وف-رضصت ن-فسص-ه-ا ‘ ع-ا ⁄ألسص-م-ع-ي أل-بصص-ري أل-ع-ج-يب ،ق-اه-ر ح-وأج-ز أ÷غرأفيا
وحدود ألسصياسصة ،مقرب أŸسصافات ألبعيدة ‘ ألقرية ألوأحدة ألشصفافة.
أعطى ترأمبÃ ،جرد أنتخابه ،صصورة مغايرة ،أظهر من خللها أنه رئيسش كل
لمريكي Úيعمل مع ألدÁقرأطي Úأليد ‘ أليد من أجل إأعادة أمريكا إأ ¤سصابق
أ أ
عهدها من ألقوة وألبناء ،ماّدأ يده Ÿن  ⁄يصصوت عليه ‘ هذأ ألتوجه ألذي يعطى
لتي.
ألنطباع أن ألوضصع ألدأخلي هو أو ¤أولويات ألظرف أ◊اضصر وأ آ
لمريكي Úعلى ترأمب رسصالة غ Òمشصفرة ،تعني أنهم يريدون
تصصويت أ أ
أل-ت-غ-ي Òوي-ت-ط-ل-ع-ون ل-وج-ه سص-ي-اسص-ي آأخ-ر ي-ق-ودهم ‘ ﬁطات أخرى ،حتى وإأن
ك-انت أل-تشص-ك-ي-ل-ت-ان  -أل-دÁق-رأط-ي-ون وأ÷م-ه-وريون  -أللتان تتقاسصمان أ◊كم
لزل وت-ف-رضص-ان أل-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ق-ط-ب-ي-ة ‘ ن-ظ-ام سص-ي-اسص-ي ه-ما وجهان لعملة
م-ن-ذ أ أ
وأحدة .نظام سصياسصي تلعب فيه لوبيات أŸصصالح وألنفوذ دور أŸقرر ألوحيد
لمور.
أ◊اسصم ‘ أ أ

أÿب Òمبتول:

أ÷زأئر قوة أقتصسادية مغاربية وشسريك
فاعل ‘ مكافحة أإلرهاب
ي-رصص-د أÿب Òأل-دو‹ ع-ب-د أل-رح-مان
لمريكي
مبتول آأفاق ألتعاون أ÷زأئري أ أ
أŸثمر من أجل رفاهية مشصÎكة دأعيا ‘
–ل- -ي- -ل ل- -ل -م -ؤوشص -رأت ب -ع -د ألن -ت -خ -اب -ات
أل -رئ -اسص -ي -ة أل -ت -ي ف-از ب-ه-ا دون-ال-د ت-رأمب
(أ◊زب أ÷م- -ه- -وري) وه -زÁة ه -ي -لري
كلنتون(أ◊زب ألدÁقرأطي) إأ ¤تغليب
أل- - -وأق - -ع - -ي - -ة ب - -ع - -ي - -دأ ع - -ن أÿط - -اب - -ات
ألنتخابية.

سسعيد بن عياد

لوضساع ‘
انطلق من نظرة شساملة قائ Óإان ““ا أ
مصس -ر ،ل -ي -ب -ي -ا ،م -ا‹ ،السس -اح -ل وسس -وري -ا( أاه-م
السس-ت-كشس-اف-ات ال-ن-ف-ط-ي-ة ‘ ال-ب-ح-ر اŸت-وسس-ط
ت -فسس -ر اÓÿف -ات ب Úروسس -ي -ا وأام -ري -ك -ا وأام-ن
““إاسس -رائ -ي -ل““ ال -ذي ت -ول -ي -ه ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
لم-ري-ك-ي-ة أاه-م-ي-ة اسسÎات-ي-ج-ية) تنبئ بتغÒات
اأ
كÈى ج -ي -واسسÎات -ي -ج -ي-ة ب-اŸن-ط-ق-ة م-ع ت-وج-ه
للتقليل من حدة التوترات مع إايران أاك Èمنتج
ل -ل -بÎول وث-ا Êخ-زان ع-اŸي ل-ل-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي.
وتلعب أامريكا دورا ﬁوريا ‘ إاعادة صسياغة
اÿارط- -ة ف -ي -م -ا ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل اع -ت -م -اد
ح- -وك -م -ة أافضس -ل وواق -ع -ي -ة أاك ‘ Èال -ع Ó-ق -ات
ال - -دول - -ي- -ة ا÷دي- -دة ت- -ع- -ت Èع- -نصس- -را ف- -اعÓ- -
لÓسستقرار ‘ اŸنطقة.
لمنية ذكر
وعلى صسعيد العÓقات السسياسسية وا أ
مبتول با◊وار السسÎاتيجي ب Úالبلدين (أاول
اجتماع ‘ أاكتوبر  2012بواشسنطن) ،مسسج Óأان
أامريكا تعت Èهذا ا◊وار بالسسÎاتيجي ويÎجم
هذا بالتوافق ب Úوجهات النظر حول ملفات
ذات طابع جهوي ودو‹ .وتعÎف أامريكا بأان
ا÷زائ -ر ه -ي ال -ق -وة ال -عسس -ك-ري-ة والق-تصس-ادي-ة
اŸه -ي -م -ن -ة ‘ م -ن -ط-ق-ة اŸغ-رب ال-ع-رب-ي وه-ي
لرهاب.
لمريكا ‘ مكافحة ا إ
شسريك جوهري أ
ويشس Òتقرير أامريكي إا ¤أان ا÷زائر بلد تتزايد
لرهاب الدو‹ الذي
أاهميته Ãجهود مكافحة ا إ
“لك أامريكا نظرة كونية بخصسوصسه غ Òأان
ا÷زائر Áكنها أان تعمق من دورها القتصسادي
‘ هذا اÛال.
وعن آافاق توسسيع التعاون سسجل اÿب Òمبتول أان
ه -ن -اك مشس -اري-ع مشسÎك-ة ث-ن-ائ-ي-ة تسس-م-ح ب-ن-ق-ل
التكنولوجيا وإاتقان التسسي Òخارج اÙروقات
اÿام ونصس- - -ف اÿام Áك - -ن Œسس - -ي - -ده - -ا بÚ
ا÷زائر وأامريكا كعامل اسستقرار ،لكن ينبغي

ا◊ذر من أان قوة أاي أامة تكمن ‘ ا◊قيقة ‘
ث -ق -ل ووزن اق -تصس-اده-ا اإلن-ت-اج-ي ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
التخطيط السسÎاتيجي والذي يراعي العوŸة(
مسس-ار غ Òم-ك-ت-م-ل) وح-م-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة .ويضس-ي-ف
قائ ““Óيطرح هذا إاشسكالية التحول من اقتصساد
ري -ع -ي إا ¤اق-تصس-اد خ-ارج اÙروق-ات (ي-رت-ك-ز
على اŸؤوسسسسة وأاسساسسه العلم) ،يرتبط بحوكمة
ج -ي -دة وب -ال -ت -ح -ول ال -ط-اق-وي م-ع م-راع-اة ق-وة
السس - -ت- -هÓ- -ك ال- -داخ- -ل- -ي ق- -د يصس- -ل ‘ آاف- -اق
 2030/2025إا ¤ن - -فسض مسس - -ت- -وى الصس- -ادرات
ا◊الية““.
واأوضسح اأن القتصساد الأمريكي يبقى ﬁركا
اأسساسسيا لنمو القتصساد العاŸي واأن اآفاقا
Œاري -ة ب Úا÷زائ -ر واأم -ري -ك -ا ت-ف-ت-ح خ-ارج
اÙروق - -ات ف - -ا÷زائ - -ر م- -ه- -ت- -م- -ة ب- -ن- -ق- -ل
التكنولوجيا من خÓل تواجد اأهم للشسركات
الأمريكية Ãا يدفع التعاون ‘ الصسناعة،
ال-فÓ-ح-ة ،ال-ب-ن-اء واÿدم-ات والتكنولوجيات
ا÷ديدة دون نسسيان التكوين وكان اآخر عقد
” توقيعه ‘  2013ب Úسسونلغاز وجÔال
اإل- -كÎيك ي- -ت- -ع- -ل- -ق بشس- -راك- -ة لإ‚از م- -ركب
صس -ن -اع-ي لإن-ت-اج ت-ورب-ي-ن-ات ال-غ-از ب-ا÷زائ-ر
ب -اسس-ت-ث-م-ار ق-دره  200م -ل -ي-ون دولر ضس-م-ن
قاعدة  49/51لإنتاج ‘  2017ب 6 Úاإ8 ¤
ت -ورب-ي-ن-ات ‘ السس-ن-ة(ط-اق-ة  2000ميغاواط
ي -وج -ه ج -زء م -ن -ه -ا ل -ل -تصس -دي-ر) .ك-م-ا ف-ازت
الشس- -رك- -ة الأم- -ري- -ك- -ي- -ة بصس -ف -ق -ة ال -ت -م -وي -ن
بتوربينات غازية وبخارية Ãبلغ  2 , 2مليار
دولر لتجهيز اÙطات السست.

ا◊دث

الخميسس  10نوفمبر  2016م
الموافق لـ  09صسفر  1438هـ

لراء
عكسض تّوقعات اÈÿاء وسس Èا آ

ترامب الرئيسس اأ’مريكي الـ ٤5
لمريكي والدو‹ بعد فوز ترامب على منافسسته هيÓري،
لمريكية الرأاي العام ا أ
فاجأات نتائج الرئاسسيات ا أ
لمريكية سسواء الداخلية منها أاو اÿارجية بعكسض نتائج اسستطÓعات الرأاي
معتÈين ذلك زلزال ‘ السسياسسة ا أ
التي رجحت كفة اŸيزان لصسالح هيÓري كلينتون.

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

صصÓحيات رئيسس الو’يات اŸتحدة السصياسصية
الرئيسس «يشسرف على دقة تطبيق القوانÚ
ويع Úجميع اŸناصسب ‘ الوليات اŸتحدة»،
و‘ ن -فسس ال -وقت اŸن -اصسب ال -ع -ل-ي-ا «ال-وزراء
ورؤوسساء اإلدارات» ،وأايضسا أاعضساء اÙكمة
العليا يتم تعيينهم من قبل الرئيسس مع «مشسورة
وم- -واف- -ق- -ة ›لسس الشس- -ي- -وخ» ،م- -ا ي -ع -ن -ي أان
األشسخاصس اŸعين Úيجب أان يوافق عليهم
›لسس الشسيوخ.
ل -ل -رئ -يسس ا◊ق ‘ ال -ع -ف -و ووق -ف ت -ن -ف -ي-ذ
العقوبات ‘ ا÷رائم اŸرتكبة ضسد الوليات
اŸتحدة «باسستثناء القضسايا اŸتعلقة باإلقالة
بقرار قضسائي».
اŸراسسيم التنفيذية الصسادرة عن الرئيسس
لها طابع عادي «ملزمة التنفيذ ،لكن مفعولها
Áكن أان يوقف أاو يلغى بقرار من الكونغرسس.
ل Áلك الرئيسس حق اŸبادرة بالتشسريعات.
إال أان رسس -ال -ت -ه السس -ن -وي -ة ل -ل -ك-ون-غ-رسس بشس-أان
«الوضسع ‘ البÓد» ،والتي يحدد من خÓلها
أاهداف إادارته السسياسسية ،ينظر إاليها Ãثابة
برنامج لنشساط الكونغرسس التشسريعي.
Áلك ال -رئ -يسس ح -ق ال-ف-ي-ت-و ،وÃق-دوره أان
يسس-ت-خ-دم-ه ضس-د أاي ق-ان-ون ،ع-دا ال-ت-ع-ديÓ-ت
الدسستورية .ولوقف فيتو الرئيسس يتع Úعلى
›لسس النواب أان يعيد التصسديق على القانون
بثلثي األصسوات .واŸمارسسة الطويلة ،تشسÒ
إا ¤أان الكونغرسس يتغلب فقط على ما نسسبته
 %11 - 7من فيتو الرئيسس.
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لبيضض
عندما يعرف اŸال طريق البيت ا أ

ترامب –ت اÛهر

لعمال
لب أامريكي وأام إاسسكتلندية و‚ح ‘ عا ⁄اŸال وا أ
ولد ترامب أ
وأال- -ف ع- -دة ك- -تب أاغ -ل -ب -ه -ا ح -ول الÌوة وال -ن -ج -اح ‘ ا◊ي -اة .أاق -ر ا◊زب
لمريكي ‘ مؤو“ره الوطني ‘ جويلية اŸاضسي ترشسيح اŸلياردير
ا÷مهوري ا أ
لمريكية،
دونالد ترامب رسسميا ÿوضض انتخابات الرئاسسة ا أ
أاشس- -ه- -ر زوج- -ات- -ه ،اقÎن ب -ع -ده -ا ب -اŸم -ث -ل -ة
السسينمائية مارل مابليسس عام  ،1993لكنهما
تطلقا عام .1999

ô°UÉf /¢S

حسسم اŸرشسح ا÷مهوري ترامب اŸعركة
اإلنتخابية لصسا◊ه ‘ سسباق رئاسسي تاريخي
من حيث تقارب النتائج ‘ الوليات الرئيسسية
ليكون الرئيسس الـ  45للوليات اŸتحدة ،حيث
كان التصسويت ‘ ولية بنسسيلفانيا حاسسما ‘
السسباق ،أاين “كن من ا◊صسول على  274من
أاصسوات اÛمع اإلنتخابي بعد حصسوله على
ن -ح-و  48ب -اŸائ -ة م -ن األصس -وات م -ق-اب-ل 47
باŸائة Ÿنافسسته وفوزه بالرئاسسيات يتطلب
ا◊صسول على  270صسوتا على األقل.
اعÎفت منافسسته بالهزÁة حيث هنأاته
هاتفيا كما جاء على لسسان ترامب ‘ اÿطاب
Óم-ريكي Úعموما
ال-ذي وج-ه-ه Ÿن-اصس-ري-ه ول -أ
والذي جاء فيه أايضسا أانه سسيكون رئيسسا ÷ميع
األمريكي Úداعيا اŸواطن Úلتعزيز وحدتهم
ب-ع-د اإلن-ت-خ-اب-ات ،مضس-ي-ف-ا أان-ه سس-ي-ع-م-ل ع-لى
إاجراء إاصسÓحات مهمة ‘ البÓد وعلى إاقامة
عÓقات جيدة مع كافة الدول التي ترغب ‘
إاقامة عÓقات جيدة مع الوليات اŸتحدة.
بذلك يبدو أان تنبؤو اŸسسلسسل الكارتوÊ
الكوميدي «عائلة سسيمبسسون» منذ  16عاما
بأان دونالد ترامب سسيكون رئيسسا ،قد أاصسبح
واقعا وحقيقة اليوم.
ففي حلقة ُبثت يوم  19مارسس عام 2000
وحملت عنوان «بارت تو ذي فيوتشسر» ،ظهرت
الشسخصسية الكرتونية «ليزا» ‘ البيت األبيضس
‘ منصسب رئيسسة الوليات اŸتحدة ‘ عام
 2030خلفا للرئيسس السسابق ترامب الذي سسبب
أازم-ة م-ال-ي-ة ف-ب-ات ع-ل-ي-ه-ا ح-ل-ه-ا ،وه-ي ت-ق-ول
خÓل ا◊لقة «كما تعلمون ،نحن ورثنا وضسعا
ماليا حرجا».
قال دان غريني الذي كتب عدة حلقات من
مسسلسسل «عائلة سسيمبسسون» ،إان تسسلم ترامب
مقاليد الرئاسسة ‘ الوليات اŸتحدة ‘ تلك
ا◊لقة كان ‘ إاطار «–ذير أامريكا» وإانه -
أاي غريني  -كان يتفق مع الرؤوية التي تقول
ب- -أان «األم- -ري- -ك- -ي ÚيسسÒون ن- -ح- -و ا÷ن -ون»،
ووردت ‘ ا◊لقة تفاصسيل عدة –ققت اآلن
بشسكل دقيق.
هذه ليسست اŸرة األو ¤التي تتحقق فيها
تنبؤوات اŸسسلسسل الكرتو Êالذي بدأا البث عام
 1987وراح يطرح قضسايا سسياسسية و›تمعية
ودينية ‘ إاطار كرتو Êوكوميدي سساخر ،حيث
سسبق للمسسلسسل أان تنبأا بأاحداث  11سسبتمر ‘
ح -ل -ق -ة ُب -ثت ع-ام  1997ظ-ه-رت ف-ي-ه-ا «ل-يزا»
‡سسكة Ãجلة عليها كلمة نيويورك ويظهر
أايضسا الرقم  9الذي يرمز إا ¤شسهر سسبتمÈ
ورمز الÈج Úالذي يدل على هدف الضسربة
اإلرهابية الشسهÒة من جهة وعلى الرقم 11
من جهة أاخرى.

العدد

08

تزوج مرة ثالثة من زوجته ا◊الية
عارضسة األزياء ميÓنيا كونسس ،وهي من
أاصسول سسلوفاكية ،وأا‚ب منها ولدا اسسمه
بارون ويليام.

ثروة تقارب  5مليارات دو’ر

’ يحق للرئيسس اأ’مريكي حل الكونغرسس
الرئيسس يشسكل وينفذ السسياسسة اÿارجية.
ويشسارك شسخصسيا ،أاو من خÓل ‡ثليه‘ ،
اŸف -اوضس -ات ال -دول -ي -ة ،وي -ع -ق -د الت-ف-اق-ي-ات
ال- -دول- -ي- -ة ،ويسس- -ت- -ق -ب -ل السس -ف -راء واŸم -ث -لÚ
الرسسمي Úاآلخرين ،ويع Úالسسفراء والقناصسل
واŸمثل ÚاŸفوضس Úاآلخرين.

صصÓحيات الرئيسس العسصكرية
Áلك ال -رئ-يسس األم-ري-ك-ي صسÓ-ح-ي-ات غÒ
ﬁدودة عمليا ‘ اÛال ا◊ربي وÁكنه أان
يعطي أامرا للقوات اŸسسلحة ببدء عمليات
عسسكرية على أاراضسي الدول األخرى من دون
إاع Ó- -ن ح- -ال- -ة ا◊رب« ،ح- -ق إاعÓ- -ن ا◊رب
Áلكه الكونغرسس» .مثل هذه العمليات Áكن
أان Œرى ‘ غضسون  60يوما ،وعند الضسرورة
Áكن زيادة هذه اŸهلة  30يوما آاخر ،ويجب
ع -ل -ى ال -رئ -يسس ف -ق -ط ت -ق -د Ëت -ق -ري -ر ب -ه-ذا
اÿصسوصس إا ¤الكونغرسس ،وبقرار من الرئيسس
تفرضس حالة الطوارئ ‘ البÓد ويتم اإلعÓن
عن التعبئة.
Áلك الرئيسس ا◊ق ،إاذا لزم األمر ،نقل
قسسم من قوات ا◊رسس الوطني ،وهي Ãثابة
قوات داخلية تخضسع ‘ زمن السسلم ◊كام
الوليات ،وأايضسا قوات الحتياط ‘ ا÷يشس،
إا ¤ال- -ق- -وات ال -ن -ظ -ام -ي -ة « Ÿدة تصس -ل إا6 ¤
أاشسهر» ،وبقرار من الرئيسس Áكن اسستخدام
هؤولء لدعم ا÷يشس والقوات ا÷وية خارج
حدود الوليات اŸتحدة.
ي- -ق- -دم ال- -رئ- -يسس أايضس- -ا م- -قÎح -ات إا¤
الكونغرسس بشسأان اإلنفاق العسسكري «‘ إاطار
ميزانية البÓد» ويحدد طريق واŒاه تطوير
القوات اŸسسلحة ،ويع Úالقيادات العسسكرية
العليا Ãوافقة ›لسس الشسيوخ» وÁنح الرتب
العسسكرية».

ل -ل -مصس-روف-ات ال-ط-ارئ-ة ،وه-ذا اŸب-ل-غ األخÒ
على النقيضس من الراتب ل يخضسع للخصسم
الضسريبي.
تكلف إاعالة البيت األبيضس ،حيث يعيشس
بشسكل دائم الرئيسس وأاسسرته ،اÿزينة العامة
أاك Ìمن  4مÓي Úدولر ‘ السسنة « ينفق على
الزهور فقط نحو  250أالف دولر ‘ العام

ما مصص Òرئيسس الو’يات اŸتحدة بعد
مغادرته البيت اأ’بيضس؟
الشس -خصس ال -ذي ي -ن -ت-خب رئ-يسس-ا ل-ل-ولي-ات
اŸت-ح-دة ي-ح-ت-ف-ظ ب-ال-تسس-م-ي-ة (الرئيسس) حتى
نهاية حياته .وعÓوة على باراك أاوباماÁ ،لك
هذه الصسفة حاليا جيمي كارتر ،وجورج بوشس
األب ،وبيل كلينتون ،وجورج بوشس البن.
ب -ع -د اسس -ت -ق -ال -ت-ه ي-حصس-ل رئ-يسس ال-ولي-ات
اŸتحدة على معاشس تقاعدي مدى ا◊ياة،
مقداره حاليا  200أالف دولر ‘ العام.
الرئيسس األمريكي السسابق وأاعضساء أاسسرته
يبقون –ت حراسسة أاجهزة الوليات اŸتحدة
السس -ري-ة .وب-اإلضس-اف-ة إا ¤ال-رئ-يسس وع-ق-ي-ل-ت-ه،
تؤومن ا◊راسسة الدائمة إا ¤األبناء حتى سسن
 16ع -ام -ا ،وÁك -ن ‘ ب -عضس ا◊الت ات -خ-اذ
ق- -رار ب- -إاب -ق -اء األب -ن -اء –ت ا◊راسس -ة ل -فÎة
أاطول.

حصسل على تأاييد غالبية اŸندوبÚ
من الوليات واألقاليم ‘ التصسويت الذي
” خ Ó- -ل اŸؤو“ر ال - -وط - -ن- -ي ل- -ل- -ح- -زب
ا÷مهوري ‘ كليفÓند.

اÿلفية ا’جتماعية
دون- -ال- -د ت- -رامب ه- -و رج- -ل أاع -م -ال وت -اج -ر
عقارات ،ولد عام  1946وهو اإلبن الرابع لواحد
من أاشسهر أاقطاب Œارة العقارات األمريكيÚ
ف -ري -د ت -رامب ،أام -ا أام -ه ف-ت-ن-ح-در أاصس-ول-ه-ا م-ن
ج-زي-رة ل-ي-وسس شس-م-ال إاسس-ك-ت-ل-ن-دا ،وهاجرت إا¤
الوليات اŸتحدة ‘ نهاية الثÓثينيات.
أارسسله والده إا ¤اŸدرسسة العسسكرية و ⁄يتعد
سسنه الثالثة عشسرة ،بعدما أاظهر سسلوكا مشساغبا
‘ اŸدرسس -ة .درسس وت -خ -رج ‘ ك -ل -ي -ة وارل-ت-ون
(ج -ام -ع -ة ب -نسس -ل -ف-ي-ن-ي-ا) وال-ت-ي ت-ع-ت Èم-ن أارق-ى
اŸدارسس ال- -ت- -ي ت- -خ- -رج م- -ن -ه -ا رج -ال أاع -م -ال
معروفون.
أاصسبح ترامب اŸرشسح Óÿفة والده ‘ إادارة
شسركاته ،بعد أان اختار شسقيقه األك Èأان يكون
ط- -ي- -ارا ،ث- -م ت- -وف -ى بسس -بب الف -راط ‘ ت -ن -اول
الكحول و ⁄يتجاوز  43عاما ،وكان ذلك سسببا ‘
إاق Ó-ع ت -رامب ع -ن ال -ت -دخ Úوال -ك -ح -ول ط -وال
حياته.
تزوج ترامب ثÓث مرات ،وكانت العداءة
وعارضسة األزياء التشسيكية إايفانا تزيلينيكوفا

دخ- -ل ت- -رامب Œارة ال- -ع- -ق- -ارات ب- -ع -د أان
اقÎضس مليون دولر من والده ،وبعدها دخل
شسريكا ‘ إادارة ثروات والده التي كانت أاغلبها
عقارات ومشساريع بناء ‘ نيويورك ،بعدها
أاصسبح مديرا عاما للشسركة التي أاطلق عليها
تسسمية منظمة ترامب (ترام أاورغانيزايشسن)
عام ،1971
تخصسصس ترامب ‘ بناء ناطحات السسحاب
وال -ب -ن-اي-ات ال-كÈى وال-ف-ن-ادق ال-ف-خ-م-ة ون-واد
القمار ،وأاشسهر منجزاته ناطحة السسحاب ‘
منهاتن واŸؤولفة من  68طابقا.
‚ح ترامب ما ب 1996 Úوعام ‘ 2015
بناء امÈاطوية جديدة ‘ عا ⁄برامج الÎفيه
التلفزيو Êوأاشسهر الÈامج الناجحة لÎامب
ه -ي ب -رن -ام -ج «أاب -ران -ت -يسس» (اŸت-درب) ع-ل-ى
شسبكة ان بي سسي ،وبرنامج مسسابقة «ملكة
جمال الكون» ومسسابقة «ملكة جمال فتيات
أامريكا» ،كما Áتلك سسلسسلة متاجر ترامب
التي تبيع ﬂتلف أانواع السسلع .تقدر ›لة
ف -ورب -يسس اŸت -خ ّصس -صس -ة ‘ أاخ-ب-ار اŸشس-اهÒ
ثروة ترامب بنحو  4.5مليار دولر.

دخول اŸعÎك السصياسصي
أابدى ترامب طموحه السسياسسي ‘ الوصسول
إا ¤كرسسي الرئاسسة المريكية منذ عام ،1987
ودخل السسباق الرئاسسي ألول مرة عام 2000
مرشسحا عن حزب صسغ .Òبعد  2008أاصسبح
ترامب أاشسهر اŸتحدث ‘ Úحركة «بÒثر»
التي جادلت ‘ ذلك الوقت حول مكان ولدة
الرئيسس ا◊ا‹ باراك أاوباما ،وتسساءلت ما إان
كان أاوباما ولد ‘ الوليات اŸتحدة أام ‘
اÿارج.
“كن دونالد ترامب ‘ جويلية اŸاضسي
من ا◊صسول على تاأييد  1237مندوبا خÓل
اقÎاع ‘ اŸؤو“ر القومي للحزب ا÷مهوري
وه -و ال -ع -دد ال -ذي م -ك-ن-ه م-ن ال-ف-وز بÎشس-ي-ح
ا◊زب ل Ó-ن -ت -خ -اب -ات ال -رئ-اسس-ي-ة األم-ري-ك-ي-ة
ووضس -ع-ه ‘ م-واج-ه-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ه-يÓ-ري
كلينتون.

البطة العرجاء
ال -رئ -يسس ال -ذي ت -وشسك فÎة ولي -ت -ه ع -ل -ى
الن -ت -ه -اء ،يسس -م -ى ‘ اŸن -ظ -وم-ة السس-ي-اسس-ي-ة
األمريكية «البطة العرجاء» .وهي تسسمية غÒ
رسس -م-ي-ة تسس-ت-خ-دم ‘ ال-فÎة الن-ت-ق-ال-ي-ة حÚ
Œري ع -م-ل-ي-ة ن-ق-ل السس-ل-ط-ات ت-دري-ج-ي-ا م-ن
الرئيسس ا◊ا‹ إا ¤الرئيسس اŸنتخب.

كم يكلف الرئيسس ميزانية الو’يات اŸتحدة؟
ي -ت -ل -ق-ى ال-رئ-يسس ن-ظ Òخ-دم-ات-ه م-ك-اف-آات
ثابتة ،ل Áكن تغيÒها ‘ فÎة وليته ،ول
يحق له أايضسا ‘ حدود تلك اŸدة أان يتسسلم
أاي مدخول أاخر من الوليات اŸتحدة أاو أاي
دولة أاخرى.
راتب رئيسس الوليات اŸتحدة ‘ الوقت
الراهن يبلغ  400أالف دولر ‘ السسنة .عÓوة
على ذلك Áلك الرئيسس ا◊ق ‘ ا◊صسول
ع -ل -ى  50أال- -ف دولر إاضس- -اف- -ي- -ة ‘ السس- -ن- -ة

تصصريحات مسصتفّزة
‘ خطاب مهم للغاية أالقاه ‘ أاكتوبر
ب - -ولي - -ة ب - -نسس - -ل - -ف - -ان - -ي - -ا ،و–دي- -دًا ‘
غ-ي-تسسÈغ ال-ت-ي شس-ه-دت خطابًا تاريخيًا
لمريكي ابراهام لنكولن عام
للزعيم ا أ
 1863م -ن أاج -ل ت -وح -ي -د أام -ري-ك-ا ال-ت-ي
له -ل -ي -ة ب Úشس -م -ال
م- -زق- -ت- -ه- -ا ا◊رب ا أ
وجنوب ،أاعلن ترامب أان برنامج أاول
 100يوم هو بدء تنفيذ برنامج ترحيل
اŸه -اج -ري-ن غ Òال-ق-ان-ون-ي ÚاŸت-ورطÚ
ب- -ج- -رائ- -م ،وح- -ظ- -ر دخ -ول اŸه -اج -ري -ن
القادم Úمن مناطق إارهابية والذين ل
Áكن التحقق من هوياتهم.
وتعهد ببناء جدار على حدود أامريكا جنوبًا
مع اŸكسسيك ،ولكنه  ⁄يعلن عن التفاصسيل.
وت -وع -د ب -ال -ع -م-ل ع-ل-ى ﬁو أاخ-ط-اء ال-رئ-يسس
ب - -اراك أاوب - -ام - -ا ‡ث  ‘ Óً- -أاوام- -ره اإلداري- -ة

وقراراته ،وأاهمها إالغاء نظام التأام Úالصسحي
الذي أاقره أاوباما ،وهو النظام الذي وصسفه
ت -رامب ب -ال -ك -ارث -ة ،واسس -ت -ب -دال-ه ب-ن-ظ-ام آاخ-ر
جديد.
حول إاصسÓح اإلدارة األمريكية ،قال إانه
سسيتقدم بتعديل دسستوري لتقييد عدد دورات
انتخاب أاعضساء الكونغرسس األمريكي .أاكد أانه
سس -ي -ج -م-د ال-ت-ع-ي-ي-ن-ات ا÷دي-دة ‘ ال-وظ-ائ-ف
الفيدرالية باسستثناء بعضس القطاعات ا◊يوية
م -ث -ل ا÷يشس وغÒه -ا .ع -ن ال -ت -ج -ارة ا◊رة،
شسّدد على أانه سسيعيد التفاوضس حول اتفاقية
ال -ت -ج-ارة ا◊رة ألم-ري-ك-ا الشس-م-ال-ي-ة م-ع ك-ن-دا
واŸكسس- -يك ‘ .السس -ي -اسس -ة اÿارج -ي -ة ،ق -ال
ت -رامب إان -ه رÃا ل يضس -م -ن ت -ق -د Ëا◊م-اي-ة
ال -ك -ام -ل -ة ل -ل -دول األعضس -اء ‘ ح -ل -ف شس-م-ال
األطلسسي «ناتو» حال تعرضس إاحداها لعتداء.

هّدد بسسحب القوات األمريكية من أاوروبا
وآاسسيا إاذا  ⁄تدفع الدول اıتلفة لواشسنطن
ن -ف -ق -ات ت -لك ا◊م -اي-ة .ح-ول قضس-اي-ا ال-ب-ي-ئ-ة
وال---ط--اق--ة ،ت--ع--ه--د ب--إال--غ--اء اŸسس--اع--دات
اŸقدمة لÈنامج الأ· اŸتحدة اÿاصس
Ãك-اف-ح-ة ال-ت-غ ÒاŸن-اخ-ي وت-خصس-يصس-ه-ا
لتطوير شسبكات اÿدمات ‘ أامريكا.
اأيضسا هّدد ترامب ‘ خطابه برفع
قضسايا ضسد «النسساء الكاذبات» ،على حد
ت-ع-بÒه ،الÓ-ت-ي ات-ه-م-ن-ه ب-ال-تحرشس خÓل
حملة النتخابات الأمريكية.
ان---ت---ق---د ‘ ه---ذا اÿط---اب وسس---ائ---ل
لم-ري-ك-ي-ة ال-ت-ي –اول ق-م-ع-ه
لعÓ--م ا أ
ا إ
لصسالح منافسسته هيÓري كلينتون ،دون
أان يكشسف عن خطوات ﬁددة للتعامل
مع هذا اÿلل.
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ب Úمهنئ ومتخّؤف من أان يقؤد العا ⁄إا ¤مزيد من التؤتر

العا ⁄يتباين ‘ مواقفه من الفوز الكاسسح لÎامب

’ف -ع-ال ال-دول-ي-ة ع-ل-ى
ت -ؤالت ردود ا أ
ف -ؤز دون -ال-د ت-رامب ب-السس-ب-اق ال-رئ-اسس-ي
’بيضس،
’مريكي ووصسؤله ا ¤البيت ا أ
ا أ
فقد هّنأا عدد من زعماء العا ⁄الرئيسس
ا÷ديد ‘ ،ح Úأابدى بعضسهم تخؤفهم
من أان يقؤد انتخاب ترامب العا ⁄إا¤
مزيد من التؤتر.
كان الرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبوت Úأاول
اŸهنئ Úللرئيسس ترامب بفوزه ،معربًا عن
أامله ‘ «العمل سسوياً لتقوية عÓقات موسسكو
وواشسنطن» .كما أاعرب رئيسس ›لسس الدوما
الروسسي عن اعتقاده بإامكانية إاجراء حوار
بناء مع الرئيسس اأ’مريكي ا÷ديد.
ع Èالرئيسس الÎكي رجب طيب أاردوغان
عن أامله ‘ أان يؤودي فوز ترامب ‘ سسباق
ا’نتخابات الرئاسسية اأ’مريكية إا ¤خطوات
إاي -ج -اب -ي-ة ب-ال-نسس-ب-ة إا ¤الشس-رق اأ’وسس-ط وإا¤
ا◊قوق وا◊ريات اأ’سساسسية ‘ العا.⁄

ترامب صسديق حقيقي إلسسرائيل

ف- -ه- -ن- -أا ت- -رامب ووصس -ف ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة
«با◊ليفة الثابتة».
قال مسسؤوول ‘ ›لسس علماء إاندونيسسيا
إان ف-وز دون-ال-د ت-رامب ب-ال-رئ-اسس-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة
رÃا يخلق توترا جديدا ب Úالو’يات اŸتحدة
والعا ⁄اإ’سسÓمي.
اعت Èا◊لف ا’طلسسي زعامة الو’يات
اŸتحدة «مهمة أاك Ìمن أاي وقت مضسى» بعد
ف -وز ت -رامب .وشس -دد ع -ل -ى أاه -م -ي -ة أان ي -ظ-ل
ا◊لف قويا.

العا ⁄العربي يتطلع للتعاون مع واشسنطن

ا◊دث
’مل ودمؤع
خيبات ا أ
ا◊سسرة ب Úأانصسارها

كلينتون تعÎف
لÎامب بالهزÁة
ام- - - - -ت- - - - -ن - - - -عت اŸرشس - - - -ح - - - -ة
ال -دÁق -راط -ي -ة ل Ó-ن -ت -خ -اب-ات
’مريكية ،هيÓري كلينتؤن،
ا أ
ع -ن ال-ظ-ه-ؤر ع-قب إاعÓ-ن ف-ؤز
م -ن -افسس -ه-ا ا÷م-ه-ؤري ،دون-ال-د
ترمب ،بالرئاسسة ،لكنها اتصسلت
ب - -ه ل - -ت - -ه - -ن - -ئ - -ت- -ه وا’عÎاف
بهزÁتها ‘ ا’نتخابات.
اج-ت-احت م-ؤج-ة خيبة أامل
صسفؤف اŸرشسحة الدÁقراطية
Ãج- - - -رد م - - -ا رج - - -حت ك - - -ف - - -ة
التصسؤيت Ÿنافسسها ا÷مهؤري،
الذي كسسر كل التؤقعات .بدت
ت -ع -اب Òا◊زن واÿي -ب -ة ع-ل-ى
قسس-م-ات أانصس-ار ه-يÓ-ري بعدما
م -الت ال -دف -ة بشس -ك -ل م -ف -اج -ئ
لÎامب .كانت ا’سستطÓعات
ا ¤آاخ- -ر ◊ظ -ة ت -راه -ن ع -ل -ى
ف -ؤز اŸرشس -ح -ة ال -دÁق -راط-ي-ة
بسسباق البيت ا’بيضس.

ت -والت ردود اأ’ف -ع -ال ال -ع -رب -ي -ة ع-ل-ى ف-وز
دون- -ال- -د ت -رامب ،ح -يث ب -عث خ -ادم ا◊رمÚ
الشسريف ÚاŸلك سسلمان بن عبدالعزيز برقية
ت -ه -ن -ئ-ة ل-ل-رئ-يسس اأ’م-ري-ك-ي ا÷دي-د ،وت-والت
التها Êمن الشسيخ خليفة بن زايد آال نهيان
رئيسس دولة اإ’مارات ،وأام Òالكويت و قطر،
ك -م-ا ه-ن-أا ال-ع-اه-ل اŸغ-رب-ي ﬁم-د السس-ادسس،
ترامب ،مؤوكدا حرصسه القوي على العمل مع
واشس-ن-ط-ن ،م-ن أاج-ل «اسس-ت-ث-م-ار أا‚ع وت-ف-ع-يل
أام -ث -ل ،ل -لشس-راك-ة ا’سسÎات-ي-ج-ي-ة ،ال-ت-ي Œم-ع
اŸم- -ل- -ك- -ة اŸغ- -رب- -ي- -ة وال- -و’ي -ات اŸت -ح -دة
اأ’مريكية».
من جانبه ،هنأا الرئيسس اليمني عبد ربه
منصسور هادي ترامب ،وكذلك فعلت الرئاسسة
الفلسسطينية التي أاعلنت جاهزيتها للتعامل مع
ال -رئ -يسس اأ’م -ري -ك -ي اŸن -ت-خب ع-ل-ى ق-اع-دة
ا’لتزام بحل الدولت.Ú

من جانبه ،قال رئيسس الوزراء ا’سسرائيلي
بنيام Úنتنياهو إان دونالد ترامب هو صسديق
حقيقي إ’سسرائيل ،و»سسنواصسل العمل معاً من
أاج -ل –ق -ي -ق اأ’م -ن والسس Ó-م ‘ م-ن-ط-ق-ت-ن-ا،
وال-عÓ-ق-ة ال-راسس-خ-ة ب Úال-ب-ل-دي-ن م-ب-نية على
م- -ب- -ادئ مشسÎك -ة ومصس -ال -ح مشسÎك -ة ومصسÒ
مشسÎك».
ب -دوره ه-ن-أا ال-رئ-يسس ال-ف-رنسس-ي ف-رانسس-وا
ه- -و’ن- -د ال- -رئ- -يسس ت -رامب ع -ل -ى نصس -ره غÒ
اŸتوقع ﬁذرا ً من بدء «فÎة التباسس» بعد
النتيجة ،داعياً ا ¤وحدة صسف أاوروبية .فيما
ق -ال وزي -ر اÿارج -ي -ة ال -ف-رنسس-ي ج-ان م-ارك
إايرولت ،إان فرنسسا سستبقى صسديقة للو’يات
اŸتحدة ،مضسيفًا« :سسننتظر لÔى سسياسسات
الرئيسس ا÷ديد» .واعت Èإايرولت أان «الكثÒ
م -ن اأ’سس -ئ -ل -ة سس -ت -ك -ون م-ط-روح-ة» ب-ع-د ف-وز
ترامب.
كما هنأات رئيسسة وزراء بريطانيا تÒيزا
ماي الرئيسس اأ’مريكي ا÷ديد ،مؤوكدة أان
ع Ó-ق -ات ل-ن-دن ب-واشس-ن-ط-ن سس-ت-ب-ق-ى ق-وي-ة ‘
اŸناحي كافة.
أاع- -رب ا’–اد اأ’وروب- -ي ،ع- -ل- -ى لسس- -ان
مسس- -ؤوول- -ة السس- -ي- -اسس- -ة اÿارج- -ي -ة ف -ي -دري -ك -ا
م -وغÒي-ن-ي ،أان ا’–اد سس-ي-واصس-ل ال-ع-م-ل م-ع
واشسنطن بعد انتخاب دونالد ترامب .طالب
ا’–اد اأ’وروبي ترامب بعقد قمة ‘ أاقرب
ف - -رصس - -ة ‡ك - -ن- -ة ل- -ه .ق- -الت م- -وغÒي- -ن- -ي:
«العÓقات اأ’وروبية اأ’مريكية أاعمق من أاي
ت-غ-ي Òسس-ي-اسس-ي .سس-ن-واصس-ل ال-ع-م-ل م-عا ونعيد
اكتشساف قوة أاوروبا».

فيما أاجرى الرئيسس اŸصسري عبدالفتاح
السس- -يسس- -ي اتصس- -اً’ ه- -ات- -ف- -يً- -ا ،صس -ب -اح أامسس،
بالرئيسس ترامب ليهنئه على الفوز السساحق،
م -ن ج -ان -ب -ه ،أاع -رب ه-ذا ا’خ Òع-ن خ-الصس
تقديره ’تصسال السسيسسي ،مشسÒا ً إا ¤أانه أاول
اتصس- -ال دو‹ ي- -ت- -ل- -ق- -اه ل -ل -ت -ه -ن -ئ -ة ب -ف -وزه ‘
ا’نتخابات .أاعرب عن تطلعه للقاء السسيسسي
ق -ري -ب ً-ا ،م -ع -رب ً-ا ع-ن ح-رصس-ه ع-ل-ى اسس-ت-م-رار
عÓقات الصسداقة الوطيدة ب Úالبلدين.
كان الرئيسس اŸصسري أاكد ‘ وقت سسابق
أان مصس- -ر ت- -ت -ط -ل -ع ،أ’ن تشس -ه -د فÎة رئ -اسس -ة
ال -رئ -يسس ت -رمب ضس -خ روح ج -دي -دة ‘ مسس -ار
ال-عÓ-ق-ات اŸصس-ري-ة اأ’م-ري-ك-ي-ة ،وم-زيدا ً من
التعاون والتنسسيق Ÿا فيه مصسلحة الشسعبÚ
اŸصس - -ري واأ’م - -ري - -ك- -ي ،وت- -ع- -زي- -ز السسÓ- -م
وا’سس -ت -ق -رار وال -ت -ن -م -ي -ة ‘ م-ن-ط-ق-ة الشس-رق
اأ’وسسط’ ،سسيما فى ظل التحديات الكبÒة
التي تواجهها.

فوز قد يتكرر ‘ أاوروبا

إايران –ث ترامب على احÎام النووي

ع -رضست اŸسس -تشس -ارة اأ’م -ري-ك-ي-ة أان-غÓ-
مÒكل على ترامب «تعاونًا وثيقًا» يسستند إا¤
ال- -ق- -ي -م اŸشسÎك -ة ،وه -ن -أا ح -زب اŸصس -ل -ح -ة
ال -ف -ل -م -ن -ك -ي ،وه-و ح-زب ب-ل-ج-ي-ك-ي م-ن-اهضس
للمسسلم Úوانفصسا‹ ،الرئيسس ترامب ،قائ ً
Ó
إان فوزه غ ÒاŸتوقع ‘ ا’نتخابات Áكن
تكراره ‘ أاوروبا.
ع Èوزير خارجية كوريا ا÷نوبية يون
بيو„ سسي ،عن اعتقاده بأان دونالد ترامب
سسيواصسل سسياسسة الضسغط اأ’مريكية ا◊الية
على كوريا الشسمالية بسسبب اختباراتها النووية
والصس- -اروخ- -ي- -ة ،إاذا م- -ا ف- -از ‘ ان- -ت- -خ -اب -ات
الرئاسسية.
ق -الت الصس Úإان -ه -ا سس-ت-ع-م-ل م-ع ال-رئ-يسس
اأ’مريكي ا÷ديد لضسمان تطور منتظم وقوي
للعÓقات الثنائية .أاما رئيسس الوزراء الياباÊ

دعت إايران الرئيسس اأ’مريكي اŸنتخب
إا« ¤احÎام ا’تفاقات» الدولية اÈŸمة بÚ
إايران والقوى السست الكÈى العام اŸاضسي ‘
إاشسارة ا ¤ا’تفاق النووي اإ’يرا Êالذي سسبق
وان ت -وع -د ت -رامب بـ «إال-غ-ائ-ه» خÓ-ل ح-م-ل-ت-ه
ا’نتخابية.
قال وزير اÿارجية اإ’يراﬁ Êمد جواد
ظريف ‘ ،أاول رد فعل على فوز ترامب ‘
انتخابات الرئاسسة اأ’مريكية انه «يتع Úعلى
الرئيسس اأ’مريكي ا÷ديد دونالد ترامب أان
يدرك جيدا حقائق عا ⁄اليوم ،وأان تتÓءم
سسياسساته مع حقائق العا .»⁄كان ترامب قد
تعهد بإالغاء ا’تفاق النووي اإ’يراÃ Êجرد
دخوله البيت اأ’بيضس وأاكدت طهران التزامها
باتفاقها النووي السسلمي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ميÓنيا ترامب ..سسلوفينية تصسبح سسيدة أامريكا األو¤
ب- - -ع- - -د ‚اح دون- - -ال- - -د ت - -رامب ‘
’بيضس بصسفته
الؤصسؤل إا ¤البيت ا أ
ال - -رئ - -يسس الـ  45ل-ل-ؤ’يات اŸتحدة
’م - -ري - -ك - -ي- -ة ،أاصس- -ب- -حت زوج- -ت- -ه
ا أ
’زي-اء السس-اب-ق-ة م-يÓ-ن-ي-ا
ع -ارضس -ة ا أ
كناوسس  -وهي من أاصسؤل سسلؤفينية-
’مريكا ،فمن تكؤن
’و ¤أ
السسيدة ا أ
ميليانا؟
هي عارضسة أازياء سسابقة ،اأمريكية من
أاصس-ول سس-ل-وف-ي-ن-ي-ة ،وه-ي ال-زوج-ة ال-ث-ال-ثة
لدونالد ترامب الذي سسيدخل و يدخلها
معه كسسيدة أاو ¤ا ¤البيت ا’بيضس ‘ 20
ج- -ان- -ف- -ي ال- -ق- -ادم ،وأاث- -ار أاول «خ- -ط- -اب
سسياسسي» لها ضسمن سسباق زوجها للرئاسسة
ضس -ج -ة ب -ع -د ات -ه -ام -ه -ا «بسس -رق -ة» أاف-ك-ار
وت -ع -اب Òخ -ط -اب سس -اب-ق Ÿيشس-ي-ل اأوب-ام-ا
زوجة الرئيسس اأ’مريكي باراك اأوباما.
ولدت ميÓنيا كناوسس ترامب ‘ 26
أاف- -ري- -ل  ‘ 1970م -ن -ط-ق-ة سس-ي-ف-ن-ي-تسس-ا
ب-ج-م-ه-وري-ة ي-وغسسÓ-ف-ي-ا سس-اب-ق-ا (ج-ن-وب
شس -رق سس-ل-وف-ي-ن-ي-ا ح-ال-ي-ا) ،وحصس-لت ع-ل-ى
ا÷نسسية اأ’مريكية عام  2006بعد أان
اسستقرت بنيويورك ‘ .1996
قالت ‘ تصسريح صسحفي «لدينا طفل
عمره تسسع سسنوات ،وأانا منشسغلة بÎبيته،
أ’ن -ه ‘ سس -ن ي -ح -ت -اج أ’ح -د ال-وال-دي-ن ‘
اŸنزل».
توصسف -رغم الصسخب اإ’عÓمي الذي
ي -راف -ق زوج -ه-ا -ب-أان-ه-ا «خ-ج-ول-ة» ،ح-يث
تقول عنها إايفونا الزوجة اأ’و ¤لÎامب
إانها «غ Òقادرة على ا◊ديث اأمام الناسس
أاو إال- - -ق- - -اء ك - -ل - -م - -ة م - -ث  ،Ó- -و’ –ضس - -ر
اŸناسسبات ،و’ تريد أان تكون ضسالعة ‘

ذلك».
ب -دوره -ا ،اع -تÈت ›ل -ة «ب -ول-ي-ت-ي-ك-و»
اأ’مريكية أان «ميÓنيا شسخصسية منعزلة
ومتحفظة بصسورة كبÒة ،وعلى الرغم من
أان زواجها من ترامب هو قرار ارتباط
Ãلياردير شسه Òذي مركز قوي ،فإانها ⁄
تتوقع أان تكون زوجة سسياسسي ،و’ تشسعر
با’رتياح للقيام بوظيفة زوجة السسياسسي»،
لكنها ترد على ذلك بالقول« :أادعم زوجي
بشسدة».
ع - -ل - -ى ع - -كسس تصس- -ري- -ح- -ات زوج- -ه- -ا
العنصسرية ،ترى ميÓنيا أان ترامب Áثل
ج-م-ي-ع اأ’م-ري-ك-ي ÚاŸسس-ي-ح-ي Úوال-ي-ه-ود
واŸسسلم Úوجميع الفئات العرقية.
كشس -فت ع -ن أان دوره -ا سس -ي -نصسب ب -ع-د
وصسول دونالد ترامب إا ¤البيت اأ’بيضس
على ›ال «حماية اأ’طفال ودعمهم ‘
›ا’ت اأ’من والتعليم» ،حيث سستصسبح
أاول «سسيدة أاو ‘ »¤أامريكا من أاصسول
أاجنبية بعد زوجة الرئيسس السسادسس ‘
تاريخ أامريكا جون كوينسسي آادامز.

فرضسؤا هيمنتهم على النؤاب بعد الشسيؤخ

الكونغرسس األمريكي Ãجلسسيه ‘ قبضسة ا÷مهوريÚ
ن -ه -ار أامسس ك-ان ا’ن-تصس-ار ال-ك-بÒ
’ن
ل - -ل - -ج - -م - -ه- -ؤري Úل- -يسس ف- -ق- -ط أ
م- -رشس- -ح- -ه- -م ان- -ت- -زع م -نصسب رئ -يسس
’ن-ه ف-رضس سس-ي-ط-رت-ه
ال -بÓ-د ،ل-ك-ن أ
على ›لسسي النؤاب والشسيؤخ عقب
ظهؤر نتائج ا’نتخابات التشسريعية
وال - -ت - -ي ت - -زام - -نت م- -ع ان- -ت- -خ- -اب- -ات
الرئاسسة.
ح - -از ا◊زب ا÷م - -ه - -وري ع- -ل- -ى 236
م -ق -ع -دا ‘ ›لسس ال -ن -واب م -ق -اب -ل 199
للحزب الدÁقراطي ،ويعني هذا الفوز

السسيسسي أاول رئيسس يهاتف ترامب لتهنئته

اأنه سسيكون من السسهل على ترامب “رير
ال- -تشس -ري -ع -ات ،واأيضس -ا وق -ف إاصس Ó-ح -ات
الرئيسس باراك أاوباما ،خصسوصساً اإ’صسÓح
اŸت-ع-ل-ق ب-الضس-م-ان الصس-ح-ي ال-ذي يسسمى
«اأوباماك.»Ò
ي-ه-ي-م-ن ا÷م-ه-وري-ون م-نذ  2014على
›لسس الشسيوخ الذي يؤودي دورا حاسسما
‘ آال -ي -ة تسس -م-ي-ة قضس-اة اÙك-م-ة ال-ع-ل-ي-ا
وك- -ب -ار اŸسس -ؤوول Úا◊ك -وم -ي .».Úح -ت -ى
ال-ثÓ-ث-اء ك-ان ل-ل-ج-م-ه-وري 54 Úسسيناتورا ً
مقابل  46للدÁقراطي.Ú

كان من مؤؤيدي غزو العراق ودافع عن عدوان إاسسرائيل على غزة

مايك بينسس نائب الرئيسس ترامب  ..مهارات سسياسسية ومواقف متشسّددة
م- -ايك ب- -ي -نسس سس -ي -اسس -ي أام -ري -ك -ي
وحاكم و’ية إانديانا ،أاثار اختياره
ن -ائ -ب -ا ل -ل -م -رشس -ح ال -رئ -اسس -ي دون -ال -د
’بيضس
ترامب ‘ سسباقه نحؤ البيت ا أ
ج- -د’ ب -أام -ري -ك -ا ‘ ،خ -ط -ؤة ع -ده -ا
م -ت -ت -ب -ع-ؤن خ-ي-ارا صس-ع-ب-ا لÎامب ’
م- -ن- -اصس م- -ن- -ه ‘ ب- -ح- -ث- -ه ع- -ن دع- -م
’‚ي - - - - - - -ل - - - - - - -ي»Ú
اÙاف- - - - - - - -ظ« Úا إ
ا÷مهؤري.Ú
ولد مايك بينسس ‘ السسابع من جوان
 ‘ 1957مدينة كولومبوسس بو’ية إانديانا
أ’بوين ينحدران من أاصسول إايرلندية ،وهو
متزوج وله ثÓثة أابناء.
يصس -ف -ه اŸرشس -ح ا÷م-ه-وري ل-ل-رئ-اسس-ة
دونالد ترامب بأانه رجل خدم «بتميز» ‘
ال-ك-ون-غ-رسس ،وي-ت-م-ت-ع «Ãهارات اŸسسؤوول
التنفيذي اŸوهوب جًدا».

الوظائف واŸسسؤووليات
اشس -ت-غ-ل م-ايك ب-ي-نسس ب-ع-د ت-خ-رج-ه ‘
اÙام -اة ،دخ -ل غ -م -ار السس -ي-اسس-ة ،ل-ك-ن-ه
فشسل ‘ ترشسحه Ÿقعد ‘ الكونغرسس بÚ
 1988و ،1990و” بعد ذلك انتخابه ‘
ال- -ك- -ون -غ -رسس ‘ ن -وف -م ،2000 Èوأاع -ي -د
ان -ت -خ -اب -ه ل -و’ي-ات أاخ-رى ع-ل-ى م-دى 12
عاما ،ثم انتخب ب Úعامي  2009و2011
رئيسسا Ÿؤو“ر ا◊زب ا÷مهوري.

تو ¤مايك بينسس ب 2005 Úو2007
قيادة «÷نة الدراسسة ا÷مهورية» التابعة
Ûموعة ﬁافظة با◊زب ا÷مهوري،
ل -يشس -غ -ل ب -ع -د ذلك م -نصسب ح -اك -م و’ي -ة
إان -دي -ان -ا م -ن -ذ ع -ام  ،2013وك- -ان ه- -ن -اك
ح-ديث ق-ب-ل ذلك ع-ن إام-ك-ان-ي-ة ت-رشس-ي-ح-ه
للتنافسس حول رئاسسة البÓد عامي 2008
و.2012
ي -خ -ت -ل -ف ب -ي -نسس م-ع ت-رامب ‘ ب-عضس
اŸواق- -ف ،ح -يث وصس -ف سس -اب -ق -ا م -قÎح
ت- -رامب ب- -ح- -ظ- -ر دخ- -ول اŸسس- -ل -م Úاإ¤
ال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ب -أان -ه «ع-دوا ÊوغÒ
دسس -ت -وري» ،ك -م-ا أاع-ل-ن ت-أاي-ي-ده لصس-ف-ق-ات
Œارية عارضسها ترامب.
كان من مؤويدي شسن الرئيسس السسابق
جورج بوشس ا’بن ا◊رب على العراق عام
 ،2003وع- - -ارضس م- - -قÎح - -ات ال - -رئ - -يسس

اأ’م-ري-ك-ي ب-اراك اأوب-ام-ا إ’غÓ-ق م-ع-ت-قل
غوانتانامو ،ودعا إا ¤تقد« ËاŸقاتلÚ
اأ’ع -داء» ل -ل-و’ي-ات اŸت-ح-دة إاﬁ ¤اك-م
عسسكرية.
أاعلن بينسس تأاييده إ’سسرائيل ‘ ما
يراه حقها ‘ «مهاجمة أاهداف» بإايران
Ÿنعها من «تطوير أاسسلحة نووية» ،ودافع
أايضسا عن اسستخدامها «القوة اŸفرطة» ‘
حربها على قطاع غزة ،كما سساند تدخل
Óط-اح-ة
ق -وات ح -ل-ف اأ’ط-لسس-ي (ن-ات-و) ل -إ
بالعقيد معمر القذا‘ ‘ ليبيا.
‘ اأعقاب ظهور ترامب وبينسس معا،
أاصسدرت حملة كلينتون بيانا قالت فيه إان
ب -ي -نسس «ا’خ -ت-ي-ار اأ’ك Ìت-ط-رف-ا ‘ ه-ذا
ا÷يل» ،كما أانه «سسيضساعف من خطابات
وسسياسسات ترامب ا’نقسسامية».

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

من مراسسلينا
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بعد اختتام مراجعة القوائم ا’نتخابية

ملف إ’سصتثمار ،أإزمة إلشصاليهات من إأ’ولويات

على غرار عملية مراجعة القوائم ا’نتخابية السسنوية التي جرت من  1أاكتوبر إا ٣1 ¤منه ،ما تزال
اŸك-اتب اŸك-ل-ف-ة ب-اسس-ت-ق-ب-ال اŸواط-ن Úم-ف-ت-وحة وهذا من  ٢إا 1٢ ¤ن--وف--م ،Èأاي ل-فÎة  1٠أاي-ام قصس-د إاي-داع
ا’عÎاضسات أاو ما يسسمى بالطعون.

جمال أاوكيلي
يتعّلق اأ’مر باŸسصجل Úا÷دد الذين ⁄
يعÌوا على أاسصمائهم عند وضصعها أاو الكشصف
عنها فيما بعد ليطلع عليها اŸعنيون .و‘
حالة إاثباب تلك ا◊الة فإان هؤو’ء اأ’شصخاصس
مدعوون لÓقÎاب من هذه اŸصصالح مرفوقا
بالوثائق اŸطلوبة ،وإاثر ذلك يسصلم لهم وصصل
وتدرسس حالتهم بإامعان ليعاد إادراج اسصمه أاو
شصطبه.
و‘ هذا اإ’طار ،إانتقلنا إا ¤بلدية ا÷زائر
الوسصطى قصصد تقييم العملية ،العادية التي
اسص-ت-غ-رقت شص-ه-را ك-ام Ó-وال-ت-ي ع-رفت ن-ق-ل-ة
نوعية ‘ التوافد ،خاصصة عنصصر الشصباب.

وأاداء ال- - -واجب وال - -ت - -ح - -ل - -ي بصص - -ف - -ة
اŸواطنة.
واسصتنادا إا ¤اإ’جراءات القانونية،
ف -إان ع -م -ل -ي-ة ت-ط-ه Òال-ق-وائ-م ت-خضص-ع
Ÿراقبة دقيقة وصصارمة ‘ آان واحد،
وهذا من باب تطبيق القانون ’ أاكÌ
و’ أاقل وا◊رصس على أان تكون القوائم
شصفافة ،وهكذا فإان عدد اŸشصطوبÚ
ب -ل-غ  1212شص - -خصس وه- -ذا راج- -ع إا¤
اŸتوف Úعددهم  ،555والذين غّيروا
إاقامتهم  426واŸرحل.232 Ú
وي Ó- -ح - -ظ أان م - -ن ب - -ل - -غ- -وا السصّ- -ن
ا’ن -ت-خ-اب-ي  18سص- -ن- -ة ،ع- -دده -م 32
مسصج ،Óوهذا الرقم كان باإ’مكان أان
يكون أاك Ìمن هذا ،أ’ن أاصصحاب هذا
ال -ع -م -ر ه -م أاك‡ Ìا ه -و ع -ل -ي -ه ه -ن -ا
و–ت- -اج ه- -ذه ال- -ظ- -اه- -رة إا ¤دراسص- -ة
م -ع ّ-م -ق -ة و’ تÎك ه -ك -ذا دون إاي-ج-اد
ا◊ل ل -ه -ا وه -ذا ب -ت-حسص-يسس اÛت-م-ع
بأاهمية اإ’سصتحقاق ا’نتخابي.
‘ ح Úأان اŸتأاخرين فعددهم  13والذين
غّيرو إاقامتهم  452و فاقد اأ’هلية
واحد فقط .وتبعا لذلك فإان عملية
تنقية القوائم تتّم بتنسصيق ﬁكم مع
ك-ل اŸصص-ال-ح ع-ل-ى مسص-ت-وى ب-ل-ديات
ال- -وط -ن ،إاسص -ت -ن -ادا ‘ اŸق -ام اأ’ول
ع- -ل- -ى شص- -ه- -ادة ال- -وف- -اة ب- -ال- -نسص- -ب -ة
Óشص- -خ- -اصس ال- -ذي -ن غ -ادروا ه -ذا
ل - -أ
العا ،⁄ومطلوب بحّدة من البلديات
اأ’خرى مراسصلة البلدية عن وضصعية الشصخصس
غ ÒاŸقيم عندها ‘ حالة الوفاة ‘ إاقليمها
كي يشصطب بصصفة نهائية.

 ٤٩٧عدد
إŸسصجل Úببلدية
إ÷زإئر إلوسصطى

جامعة حسسيبة بن بوعلي بالشسلف

إلطلبـة يشصتك ـ ـون إإكتظاظ إŸط ـ ـاعم

ينتظر طلبة جامعة حسسيبة بن
بوعلي بو’ية الشسلف رفع الضسغط عن
اŸطاعم ا÷امعية بكل من قطب أاو’د
فارسس وا÷امعة اŸركزية بحي السسÓم
والذي كان يشسّكل متاعب قاسسية ‘
’عداد هائلة
تناول الوجبات الغذائية أ
من الطلبة الذين ضساقت بهم الهياكل
ا◊الية.

الشسلف /و.ي .أاعرايبي

حسصب تصص -ري -ح-ات-ه-م اŸط-ال-ب-ة ب-ت-خ-ف-ي-ف
م-ع-ان-ت-ه-م ال-ي-وم-ي-ة ،ف-إان ال-ه-ي-اك-ل ا◊ال-ي-ة ⁄
تسصتجيب ◊الة الضصغط اŸفروضصة ‘ الوقت
الراهن .لذا يناشصد هؤو’ء اŸصصالح اŸعنية
باÿدمات ا÷امعية باإ’سصراع ‘ توسصيع هذه
ال - -ه- -ي- -اك- -ل ي- -ق- -ول ﬁدث- -ون- -ا .و‘ رّده ع- -ن
انشص -غ -ا’ت اأ’سص -رة ا÷ام -ع -ي -ة أاوضص -ح م-دي-ر
اÿدمات أانه تقّرر فتح مطعم ÚجامعيÚ
بكل من أاو’د فارسس وحي السصÓم بعاصصمة
الو’ية والذين كانا مغلوقŸ Úدة  3سصنوات
كاملة ـ يقول ذات اŸسصؤوول ـ الذي طمأان
الطلبة بإاخضصاع اıتصص ‘ Úاإ’طعام إا¤
فÎة تكوينية قصصد تفادي اأ’خطار الغذائية
ال- -ت- -ي تسصّ- -ج- -ل م- -ن ح Úإا ¤آاخ- -ر ‘ ب- -عضس
اŸطاعم على مسصتوى الÎاب الوطني.

’شسعة يث Òقلق
نقصس اıتصس ‘ Úا أ
اŸرضسى Ãسستشسفى الشسرفة
يشص - -ك - -و ال - -واف- -دون م- -ن اŸرضص- -ى ع- -ل- -ى
مسصتشصفى الشصرفة ببلدية الشصلف من غياب
اأ’ط - - -ب - - -اء اıتصص ‘ Úاأ’شص - - -ع - - -ة ب- - -ذات
اŸؤوسصسص -ة اإ’سص -تشص-ف-ائ-ي-ة ،ح-يث ي-ج-د ه-ؤو’ء
متاعب قاسصية ‘ إاجراء الكشصوفات الطبية
عن طريق اأ’شصعة‡ ،ا يحّتم على فئة قليلة
منهم واŸوفورة إاجتماعيا إاجراء مثل هذه
الكشصوفات الطبية ،فيما يعجز البعضس اآ’خر
على مثل هذه العمليات يقول اŸرضصى .هذا
وقد علمنا عن طريق مديرالقطاع ،أان إادارته
قد راسصلت اŸصصالح اŸعنية من أاجل تعيÚ
طبيب ﬂتصس اأ’شصعة رفقة تقني Úلتدارك
ال - - -ع - - -ج - - -ز اŸسص - - -ج - - -ل ب - - -ذات اŸؤوسصسص- - -ة
اإ’سصتشصفائية ،حسصب اŸدير إايتيم علي مدير
القطاع.

’شسغال
إاسستياء من الوتÒة البطيئة أ
تهيئة حي الزيتون

اسص -ت -غ -رب سص -ك -ان ح-ي ال-زي-ت-ون ب-ع-اصص-م-ة
الو’ية الشصلف الوتÒة البطيئة ’أشصغال التهيئة
التي شصرعت اŸصصالح اŸعنية ‘ تنفيذها من

17179

و’ية بومرداسس و–ديات اŸرحلة القادمة

فÎة إ’عÎإضصات مفتوحة مدة  ١٠أإيام

و‘ هذا اإ’طار ،دعا السصيد طاوشس عبد
الرزاق رئيسس مصصلحة اإ’نتخابات واإ’حصصاء
اŸواطن Úإا ¤العمل على تسصجيل أانفسصهم ‘
ال -ق -وائ -م ح-ت-ى ي-تسص-ن-ى
ل-ه-م أاداء واج-ب-ه-م ع-لى
أاكمل وجه ،وكما ورد ‘
ال -ق -ان -ون اŸع-م-ول ب-ه،
وحسصب السصيد طاوشس،
فإانه ‘ أاقل من  10أايام
ان-ت-ق-ل ع-دد اŸسص-جلÚ
من  122إا ،375 ¤أاي أان
اÛموع يقّدر بـ  497مسصجل جديد ،وهذا ‘
حد ذاته وثبة جديرة بأان تو ¤لها كل اأ’بعاد
م -ن -ه -ا ا◊سس اŸد ،Êوالشص -ع-ور ب-اŸسص-ؤوول-ي-ة

العدد
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ط- -رف ب- -عضس اŸق- -ا’ت ال- -ت -ي ي -ك -اد
نشصاطها يتوقف حسصب وتÒة اأ’شصغال
ا÷اري- -ة ه- -ذه اأ’ي- -ام ،وه- -ي ظ -اه -رة
ﬂالفة Ÿا كانت عليه خÓل وجود
اإ’دارة السصابقة على رأاسس الو’ية أاين
ك - -انت تسص Òب - -وتÒة سص- -ري- -ع- -ة حسصب
تصص- -ري- -ح- -ات السص- -ك- -ان ب -ع ÚاŸك -ان
وال -ذي -ن ط -ال -ب -وا م -ن ال -وا‹ ا÷دي -د
ف -وزي ب -ل -حسص -ن ب -ت -ف -ق-د أاح-وال ه-ذه
اأ’شص -غ -ال ق -ب -ل ح-ل-ول فصص-ل اأ’م-ط-ار
وال - -ذي ي - -ت - -خ ّ- -ذه اŸق- -اول- -ون ع- -ذرا
لتأاخرهم ‘ تسصليم اإ’‚از الذي عادة
ما يتعّرضس للفسصاد واإ’تÓف خاصصة
بهيئته الÎابية ا◊الية.
ن -داء اإ’سص -ت-غ-اث-ة م-ن ط-رف سص-ك-ان
ا◊ي ،ي -ق -اب -ل -ه ن -داء آاخ -ر م -ن ط-رف
السص -ك -ان ال -ق -اط -ن Úب -ا÷زء اآ’خ-ر اÙاذي
Ÿشصروع اÙكمة اإ’دارية والذين يتخبّطون
‘ اأ’وحال وأاخطار اÛاري اŸائية بجوار
م-ت-وسص-ط-ة خ-ال-دي ب-ن ع-ل-ي ودي-وان م-ؤوسصسص-ة
صصناعة اأ’عضصاء واأ’طراف الصصناعية ،الذين
ينتظرون الشصروع ‘ إانطÓقة ا÷زء الثا Êمن
اŸشصروع الذي عرضصت مناقصصته منذ أازيد
م-ن شص-ه-ر ،ي-ق-ول السص-ك-ان اŸط-ال-ب Úب-ت-دخل
الوا‹ إ’نقاذهم من الوضصعية ا◊الية.

تف ّ
طن وا‹ و’ية بومرداسس
ا÷دي -د م -دا Êف -وات -ي -ح م -ن -ذ
’و ¤ل-ت-ع-ي-ي-ن-ه ع-ل-ى
ال-وه-ل-ة ا أ
’ب- -رز اŸل- -ف- -ات
رأاسس ال- -و’ي- -ة أ
اŸع- -ق- -دة ال- -ت -ي أاث -ق -لت ك -اه -ل
السس -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-ة واÙل-ي-ة
م- -ن- -ذ م- -دة ط- -وي- -ل -ة ت -ع -اق -بت
ب - -ت - -ع- -اقب ال- -و’ة واŸدي- -ري- -ن
ال -ت -ن -ف -ي -ذي Úال -ذي-ن ت-داول-وا
اŸسس- - -ؤوول- - -ي- - -ة ع- - -ل- - -ى ا÷ه- - -از
ال-ت-ن-ف-ي-ذي ،وي-أات-ي ع-لى رأاسسها
م-ل-ف الشس-ال-ي-ه-ات ،ح-يث ي-ب-قى
أازيد من  11أالف شسا‹ تنتظر
التسسوية للقضساء النهائي على
ه -ذه ال -ب -وؤر السس -وداء ،إاضس -اف -ة
إا ¤قضس -ي -ة اسس -ت -م -رار ظ -اه -رة
نهب الرمال والعقار ،ثم يأاتي
ال- -ق- -ط- -اع ا’ق -تصس -ادي وم -ل -ف
ا’سس- - - -ت- - - -ث - - -م - - -ار وصس - - -و’ إا¤
انشس -غ -ا’ت ال -ت -ن -م -ي -ة اÙل -ي-ة
للمواطن..Ú

بومرداسس :ز  /كمال

ه -ي م-ل-ف-ات أاشص-ار إال-ي-ه-ا وا‹
ال -و’ي -ة ق -ب -ل أاي -ام خ Ó-ل ال -ل -ق-اء
’ول ال -ذي حضص -ره
ال- -ت -وج -ي -ه -ي ا أ
اŸدراء ال- -ت- -ن- -ف- -ي- -ذي -ون ورؤوسص -اء
الدوائر الذين وضصعهم ‘ صصورة
ﬂط- -ط ال- -ع- -م- -ل اŸسص- -ت -ق -ب -ل -ي
وضص -رورة ال -ت -نسص -ي -ق بﬂ Úت -ل-ف
’دارات وا÷م- -اع- -ات اÙل- -ي- -ة
اإ
ببلديات بومرداسس Ÿعا÷ة هذه
اıل -ف -ات ب -ط -ري -ق -ة ع -ق Ó-ن-ي-ة
وح- -ك- -م- -ة وشصّ- -دد ع- -ل- -ى ضص- -رورة
«مواجهة الواقع بكل ما فيه من
سص- -ل -ب -ي -ات وت -ن -اقضص -ات Ÿع -ا÷ة
اÿل - -ل وت - -ث - -م Úا’ي - -ج - -اب- -ي- -ات
واŸك -تسص -ب -ات ال -ك -ثÒة اÙق-ق-ة
حاليا لفائدة اŸواطن».
وق -د ك -ان ت -رك -ي -ز وا‹ ال-و’ي-ة
باÿصصوصس على ملف الشصاليهات
اŸت- -وارث م- -ن- -ذ زل -زال  21ماي
 ،2003حيث تعاقب عليه خمسصة
’ن دون أان يجد طريقه
و’ة ◊د ا آ
إا ¤ا◊ل التدريجي نظرا لتعقد
وضصعية هذه اŸواقع وأاّثر بطريقة

مباشصرة على قطاع السصكن ،رغم
إاع -ادة إاسص -ك -ان م -ن-ك-وب-ي ال-زل-زال
وتقد Ëإاعانات لباقي اŸتضصررين
’خ- -ري- -ن اŸصص- -ن -ف ‘ Úاÿان -ة
اآ
برتقا‹  2و .3لكن ونظرا لسصوء
إادارة اŸلف وتداخله مع ا◊ا’ت
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ال-ت-ي أاعادت إاسصكان
الشصاليهات إاما بقرارات اسصتفادة
أاو شص- -راء ق- -د أاع -اد ال -قضص -ي -ة إا¤
ن -ق -ط -ة الصص -ف -ر وزاد م -ن أات -ع-اب
السص -ل -ط -ات ال -و’ئ-ي-ة وضص-خ-م م-ن
ح-ج-م ا◊صص-ة السص-ك-ن-ية العمومية
” تدعيم الو’ية
ا’يجارية ،حيث ّ
بـ 12أال -ف وح -دة سص -ك -ن-ي-ة خÓ-ل
’ول عبد
الزيارة السصابقة للوزير ا أ
اŸالك سصÓل ” اسصتÓم منها 4
آا’ف وحدة بهدف القضصاء التام
على هذه اŸواقع التي –ولت إا¤
أاح- -ي- -اء قصص- -دي- -ري -ة شص ّ-وهت م -ن
’ضصافة إا ¤ملف
صصورة الو’ية ،با إ
ال -ع -ق -ار ال -ذي ق ّ-ل -صس م -ن ف-رصس
اسص-ت-ف-ادة اŸسص-ت-ث-م-ري-ن م-ن عقار
صص -ن -اع -ي ل -ت -جسص -ي -د مشص-اري-ع-ه-م
الصصناعية ،وظاهرة نهب الرمال
’خرى من النقاط
التي تبقى هي ا أ
السص- -ل- -ب- -ي- -ة خ- -اصص- -ة ع- -ل -ى ﬁور
الشص -ري -ط السص -اح -ل -ي اŸم-ت-د م-ن
زموري البحري إا ¤منطقة أاو’د
ب -ون -وة ب -رأاسس ج -ن -ات ومصصّب واد
سصيباو بتاقدمت باŸدخل الغربي
لبلدية دلسس.
كما أاشصار باŸناسصبة إا ¤اللقاء
اŸرتقب قريبا الذي سصيجمع و’ة
ا÷م-ه-وري-ة ب-ا◊ك-وم-ة وإام-ك-ان-ي-ة
إاشصراك اŸدراء ورؤوسصاء الدوائر
عن بعد بواسصطة ﬁاضصرة فيديو
لÓطÓع على التوجيهات وبرنامج
ال -ع -م-ل اŸسص-ت-ق-ب-ل-ي وا’سص-ت-ع-داد
ل-ل-ع-دي-د م-ن اŸن-اسص-ب-ات ال-وط-نية
الهامة على غرار ا’سصتحقاقات
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ال-ق-ادمة وسصبل تفعيل
ملفات ا’سصتثمار اÙلي لتنويع
وت-رق-ي-ة ا’ق-تصص-اد ال-وط-ن-ي خارج
قطاع اÙروقات للتخفيف من
’زمة ا◊الية.
عبء ا أ

حمام الضسلعة باŸسسيلة

إلسصكان يطالبون بالكهرباء وقنوإت إلصصرف إلصصحي

ناشصدت جمعية الوئام والتحدي
ل-ب-ل-دي-ة ح-م-ام الضص-ل-ع-ة ب-اŸسص-ي-لة
السصلطات اŸعنية التدخل العاجل
م -ن أاج -ل ت -دارك ال-ن-ق-ائصس ال-ت-ي
أاثّ-رت سص-ل-ب-ا ع-ل-ى ي-وم-ي-ات-ه-م التي
باتت عبارة عن آامال سصرعان ما
ت Ó-شصت م -ع ال -وقت ن -ظ -را ل -ع -دم
وجود أاذان صصاغية Ÿطالبهم التي
رفعوها عديد اŸرات.
رفعت جمعية الوئام والتحدي
ب- -ب- -ل- -دي- -ة ح- -م- -ام الضص -ل -ع -ة ع -دة
م -قÎح -ات مسص -ت -ع -ج -ل -ة م -ط-لب
ال-ك-ه-رب-اء ال-ري-ف-ي-ة وال-ت-ي اأرق-تهم
لسص -ن -وات ط -وال ع -ل -ى ال-رغ-م م-ن
وجود مولد كهرباء غ Òمسصتغل،
ناهيك عن مطلب قنوات الصصرف
واإ’فرازات التي تتسصبب فيها من

أامراضس واأوبئة وا’نتشصار الواسصع
للحشصرات التي تنقلها .كما طالبت
ذات ا÷م- - -ع- - -ة ب - -ت - -وف Òاإ’ن - -ارة
ال -ع -م -وم -ي -ة وخ -اصص -ة ‘ م -فÎق
ال -ط -رق ،ح-يث ت-ك Ìح-رك-ة ت-ن-ق-ل
اأ’شص -خ -اصس والسص -ي -ارات وت -وفÒ
أام -اك -ن الÎف -ي -ه وسص-اح-ات ال-ل-عب
ال-ت-ي ت-ع-ت Èضص-روري-ة ن-ظ-را ل-ع-دد
الشص -ب -اب ال -ك -ب Òب -ال -ب -ل-دي-ة وك-ذا
توف Òموقف للحافÓت والقضصاء
على معاناة التÓميذو خاصصة ‘
فصصل الشصتاء وفتح بعضس اŸسصالك
ال -ف Ó-ح -ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ت ÈاŸت-ن-فسس
ا◊ق- -ي -ق -ي ل -ل -ف Ó-ح Úوالسص -ك -ان
ل Ó-ل -ت-ح-اق Ãزارع-ه-م أاو ب-ي-وت-ه-م
وترميم اŸدرسصة.

اŸسسيلة :عامر ناجح

لتحسس Úاÿدمات والتقرب من  14أالف زبون

إإتصصا’ت إ÷زإئر تتدّعم بوكالة جديدة

ت -دّع -م ق -ط -اع ا’تصص -ا’ت بسص -ي -دي
ب -ل -ع -ب -اسس ب -وك -ال -ة Œاري -ة ج-دي-دة ّ”
فتحها بحي الشصمسس بسصيدي بلعباسس
ح- -م- -لت اسص- -م «وك- -ال- -ة أاول ن- -وف -م»È
إاح -ت -ف -ا’ ب-ال-ذك-رى  62ل-ع-ي-د ال-ثورة،
وي -ه -دف ال -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ال-ق-ط-اع م-ن
خÓل هذا اŸرفق إا ¤التقرب أاك Ìمن
 14أال -ف زب -ون ل-تسص-ه-ي-ل وت-ل-ب-ي-ة ك-اف-ة
اÿدم - - - -ات ال - - - -ت - - - -ي تسص ّ- - - -وق - - - -ه - - - -ا
اتصص-ا’ت ا÷زائ-ر ل-ف-ائ-دة زب-ائ-ن-ه-ا ‘
اÛال ال- -ت- -ج- -اري وال- -ت- -ق -ن -ي ك -دف -ع

الفوات Òاÿاصصة بالهاتف وا’نÎنت،
اق- -ت- -ن- -اء ال- -ب- -ط- -اق- -ات ،اإ’عÓ- -ن ع- -ن
التعطÓت وكذا اŸشصاكل التقنية.
هذا و–صصي اŸديرية ربط 5240
زبون مرتبط بخدمة «اأ’مسصان» بنسصبة
تشصّبع قدرت بـ 37باŸائة ،بعدد خطوط
إاجمالية يفوق  14أالف خط ‘ .حÚ
وصصل عدد خطوط ا÷يل الرابع إا¤
 1800بعدد زبائن قدر بـ . 1220كما
–صص -ي اŸدي -ري -ة رب -ط  10334زبون
ع - - -ادي ،فضص  Ó- - -ع - - -ن  199مؤوسصسصة

إاق- -تصص- -ادي -ة 95 ،خ -ط -ا ب -اÿدم -ات
العمومية و 171كشصك متعدد اÿدمات،
أام- -ا ع- -ن اŸؤوسصسص- -ات الÎب- -وي -ة ف -ق -د
ق- -امت اإتصص- -ا’ت ا÷زائ- -ر ب- -رب -ط 68
مؤوسصسصة بخطوط الهاتف و 76مؤوسصسصة
بشصبكة اإ’نÎنت ،منها  11كلية بقطاع
ال -ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ ب-نسص-ب-ة م-ائ-ة ب-اŸائ-ة،
أارب -ع -ة ث -ان -وي -ات 15 ،م -ت-وسص-ط-ة و38
مدرسصة إابتدائية.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو
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جة تعارضصها مع اŸتغّيرات
تقصصي الثّقافات ا أ
لخرى بح ّ

العوŸة الثّقافية وآاثارها على الهوية الوطنية

بعد ﬁور الششر ،اÿطر الأخضشر ‘ الواجهة

ت- -ق- -وم اسصÎات- -ي- -ج- -ي- -ات السص -ت -ع -م -ار
(السص- -ت- -دم- -ار) ا◊ديث ع- -ل- -ى م- -ب- -دأا «ي -جب
إاخضص- -اع ال- -ع- -ق- -ول وال ّ-ن -ف -وسس ق -ب -ل إاخضص -اع
لب -دان» ،وذلك ع -ن ط -ري-ق ال-غ-زو الّ-ث-ق-ا‘،
ا أ
ونشص-ر الّ-ث-ق-اف-ة ال-غ-رب-ي-ة الّليÈالية ‘ جميع
ب- -ق- -اع ال -ع -ا ،⁄ف -ال -ع -وŸة ال -ث -ق -اف -ي -ة حسصب
لسصتاذ مرتضصى معاشس؛ «تعني أاّول ما تعني
ا أ
سصلب سصيطرة الّدول على اÛال الثقا‘ ،بغية
إاح -داث خ -ل -خ-ل-ة ‘ ال-ب-ن-ي-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ل-ت-لك
الدول ‡ا يسصاعد بطبيعة ا◊ال على نشصر
لخر الذي
ثقافة العوŸة ،التي هي ال ّسصÓح ا آ
أاخ-ذ Œار ال-ع-وŸة يسص-ت-خ-دم-ون-ه لم-تصصاصس
ثروات الشصعوب».
إاّن العوŸة الّثقافية حسضب الدكتور صضالح حسضÚ
سضليمان الرقب؛ تسضعى إا ¤إاقصضاء الثقافات األخرى
بحجة تعارضضها وعدم قدرتها على النسضجام مع
التوجهات الثقافية السضائدة ‘ الغرب اŸادي ،و‘
ن -فسس ال -وقت ذات -ه ت -ق -وم Ãح -اول-ة خ-ن-ق ل-ل-ث-ق-اف-ة
ال -ع -رب -ي -ة اإلسضÓ-م-ي-ة ،ك-م-ا ي-دع-ون خ-ط-ره-ا ع-ل-ى
الغرب– ،ت مسضمى «اÿطر األخضضر».
ن- -ح -اول ‘ ه -ذا اŸق -ال تسض -ل -ي -ط الضض -وء ح -ول
انعكاسضات العوŸة الثقافية على الهوية والثقافة
الوطنية ،وذلك باإلجابة عن التسضاؤولت اŸبدئية
التالية :ما ماهية العوŸة الثقافية؟ وكيف تؤوثر على
ال -ث -ق -اف -ات وال -ه -وي -ات ال -وط -ن -ي -ة؟ وم -ا ه -ي سض-ب-ل
اŸواجهة؟
Óج -اب -ة ع -ن ه -ذه ال -تسض -اؤولت ا÷وه -ري -ة” ،
ل -إ
اعتماد على أاهم الدراسضات العربية اŸتاحة على
مواقع الوراق «النت» ،والتي عا÷ت هذا اŸوضضوع،
وخاصضة دراسضة فريق البحث؛ عبد الهادي الرفاعي
وآاخ- -رون« ،ال- -ع- -وŸة وب -عضس اآلث -ار الج -ت -م -اع -ي -ة
والقتصضادية الناجمة عنها»› ،لة جامعة تشضرين
ل -ل -دراسض -ات وال -ب -ح -وث ال -ع-ل-م-ي-ة  ،سض-لسض-ل-ة ال-ع-ل-وم
القتصضادية والقانونية ،اÛلد ( )٢٧العدد (،)٠١
 ،٢٠٠5وذلك بشضكل كب .Òودراسضة الدكتور صضالح
حسض Úسض-ل-ي-م-ان ال-رقب« ،ال-ع-وŸة ال-ث-ق-اف-ية آاثارها
وأاسض -ال -يب اŸواج -ه -ة» ،دراسض -ة م -نشض -ورة ‘ ك -ت -اب
مؤو“ر «العوŸة وانعكاسضاتها على العا ⁄السضÓمي
‘ اÛال Úالثقا‘ والقتصضادي» ،عمان ،األردن،
سضنة .٢٠٠٨
اŸبحث األول :ماهية العوŸة الثقافية
يتصضّدى هذا اŸبحث إا ¤بيان ماهية العوŸة
الثقافية من خÓل تقدÙ Ëة عامة عن العوŸة
(‘ اŸطلب األول) ،وتعريف للعوŸة الثقافية (‘
اŸط- -لب ال -ث -ا ،)Êوأاه -م األدوات اŸسض -ت -ع -م -ل -ة ‘
ان -تشض -ار ال -ع -وŸة ع -ل -ى اŸسض -ت -وى ال -ث-ق-ا‘ (‘

اŸطلب الثالث).

اŸطلب األولÙ :ة عن العوŸة

«الكوكبة أاو الكوننة».
إانّ تعميم سضياسضة معينة أاو عادة أاو ثقافة -
حسضب ال -ب -اح -ث - Úل -يسضت ول -ي -دة ال-ع-ق-ود ال-ق-ل-ي-ل-ة
اŸاضض- -ي -ة ،وإا‰ا ه -ي ق -دÁة ت -ت -ج -ل -ى ‘ ﬁاول -ة
ال-ع-دي-د م-ن ال-ق-وى ال-ك-ل-ون-ي-ال-ي-ة ال-ت-ي سضيطرة على
خÒات الشض-ع-وب ب-ا◊دي-د وال-ن-ار؛ ف-رضس ث-ق-اف-ت-ه-ا
ولغتها بالقوة اÿشضنة أاو الناعمة على الدول التي
–تلها ،وﬁاولة بذلك مسضخ هوية الشضعوب الواقعة
–ت الحتÓل ،وبعد انتهاء ا◊رب الباردة بانتصضار
اŸعسضكر الرأاسضما‹ ،والذي ّŒلى بسضقوط جدار
برل Úوانهيار ال–اد السضوفيتي ،سضارع اŸعسضكر
الغربي إا ¤فرضس السضياسضات الهادفة إا– ¤ويل
السض -ي -اسض -ات الق -تصض -ادي -ة ل-ل-دول ال-ت-ي ك-انت –ت
سض -ي -ط -رة ون -ف -وذ ال–اد السض -وف -ي-ت-ي إا ¤ال-ن-م-وذج
الرأاسضما‹.
–ّول الصضراع ب Úدول اŸعسضكر الرأاسضما‹،
واشضتد التنافسس من أاجل فرضس سضياسضاتها اŸؤودية
إا ¤السضيطرة القتصضادية على هذه الدول وبسضط
ن-ف-وذه-ا ع-ل-ي-ه-ا Ãا ي-خ-دم مصض-ا◊ه-ا ،وت-ب-ل-ور هذا
التنافسس ب Úالوليات اŸتحدة والكتل القتصضادية
الرأاسضمالية األخرى ،وبالتا‹ صضبغ هذا اŸصضطلح
‡ا
أاي مصضطلح «العوŸة» بالصضبغة «األمريكية»ّ ،
أاّدى إا ¤إاط Ó- -ق تسض- -م- -ي- -ة «األم- -رك- -ة»؛ ك- -م- -رادف
Ÿصضطلح «العوŸة» ،لذا بعضس الباحث Úالغربي Úأاو
العرب على حد سضواء.

ُيقصضد بالثقافة أاو ا◊ضضارة ذلك الكل اŸتكامل
الذي يشضمل جميع ›الت ا◊ياة ،حسضب األسضتاذ
علي عقلة عرسضان›« :موع
السض -م -ات ال -روح -ي -ة واŸادي -ة
والفكرية والعاطفية التي “يز
›ت - -م - -عً- -ا ب- -ع- -ي- -ن- -ه أاو ف- -ئ- -ة
اجتماعية بعينها وأانها تشضمل
ال - -ف - -ن - -ون واآلداب وط - -رائ- -ق
ا◊ي -اة واإلن -ت -اج الق -تصض -ادي
كما تشضمل ا◊قوق األسضاسضية
Óنسضان ونظم القيم والتقاليد
ل إ
واŸعتقدات».
إان سض - - -ي - - -اسض - - -ات وم- - -آارب
ال- -ع- -وŸة  -ك- -م- -ا ي- -ؤوك -د ذلك
جانب الباحث ‘ - ÚاÛال
ال -ث -ق -ا‘ تسض -ت-ه-دف ال-ه-وي-ات
لسصتاذ
بقلم :ا أ
ال-ق-وم-ي-ة ،ومقوماتها الرئيسضة
خالد شصبلي
ك -ال -ل -غ -ة وال -دي -ن أاو السض -م-ات
عضصو Èﬂ
ال- -ت -اري -خ -ي -ة وأا‰اط ال -ع -يشس القانون ،العمران
والسض-ل-وك وال-ع-ادات وال-تقاليد
واÙيط،
ومعطيات الختÓف والتمايز
جامعة باجي
ب ÚاÛت- -م -ع -ات ،تسض -ت -وجب ﬂتار  -عنابة -
على ا÷ميع –مل اŸسضؤوولية
اŸادية واŸعنوية ،من أاجل ا◊فاظ على
م- -ك- -تسض- -ب -ات -ن -ا أام -ام ﬁاولت ط -مسس ال -ه -وي -ة،
و›اب -ه -ة أاي ت -ه -دي -د ي -ؤودي إا ¤ال-ت-غ-ي Òال-قسض-ري
للثقافات الوطنية أاو اÙلية ،ومن جهة أاخرى يجب
العمل على السضتفادة من الثقافات األخرى من
خÓل ا◊وار البناء.
إانّ ﬂاطر العوŸة على الهوية الثقافية إا‰ا هي
م -دخ -ل ıاط -ر أاع -ظ -م ع -ل -ى ال -دول -ة ال -وط -ن -ي -ة
والسضيادة واسضتقÓل القرار السضياسضي والقتصضادي،
بل خطر على اŸاضضي واŸسضتقبل ،على األصضالة
واŸعاصضرة ‘ آان واحد ،فالعوŸة تعني مزيدا ً من
تبعية األطراف لقوى اŸركز حسضب نظريات اŸركز
واÙيط.
إانّ ال -دول واŸن -ظ -م -ات ال -داع-م-ة أاو اŸشض-ج-ع-ة
والداعية أاو العاملة لفرضس ظاهرة العوŸة حسضب
األسض -ت -اذ ت -رك-ي صض-ق-ر؛ ت-ع-م-ل ع-ل-ى اسض-ت-ث-م-ار ث-ورة
التصضالت والتقدم التقني والتكنولوجي ‘ نشضر
ثقافة جماهÒية واحدة وبقوالب ﬁددة مسضبقة
الصضنع عمودها الفكري»ثقافة السضتهÓك» ،وهذا
ما تؤوّكده اÙطات الفضضائية ،والذي يÓحظ عليها
ÓعÓ- -ن وت- -روي- -ج ال- -بضض- -ائ- -ع
أاّن - -ه - -ا ّ ﬂصض- -صض- -ة ل - -إ
السضتهÓكية ،فاŸادة اإلعÓنية أاضضحت الهاجسس
البوصضلة التي توجه ‰ط التفك Òوالتعامل والبيع
والعرضس والÎويج وأاسضلوب ا◊ياة بكاملها ،خاصضة
Óجيال ا÷ديدة ،وبذلك فإان هذه العوŸة
بالنسضبة ل أ
سض -ت -ؤودي إا ¤ت -غ -ي ‘ Òسض -ل -م ال -ق -ي-م واÿصض-وصض-ي-ة
اŸوج- -ودة ‘ ›ت- -م -ع -ات -ن -ا ،وت -ؤودي ل ﬁال -ة إا¤
حدوث تغيÒات اجتماعية عميقة.
إاّن الوليات اŸتحدة األمريكية بوصضفها دركي
العا ،⁄حسضب البعضس ،أاصضبحت القوى العظمى ‘
العا ،⁄والتي تعمل على نشضر القيم والسضلوك و‰ط
ا◊ياة األمريكي ‘ العا ⁄كله ،وهو ما يفتح باب
الغزو للشضعوب وعقائدها وثقافتها.
«العوŸة» أاو «الكونية» أاو «األمركة»؛ بالرغم من
الصضبغة القتصضادية لها ،أاو بعضس إايجابياتها؛ فإانها
تعمل من أاجل أاهدافا أاخرى تطال ثقافة الشضعوب
وه- -وي- -ت- -ه- -ا ال- -ق- -وم- -ي- -ة وال- -وط- -ن- -ي- -ة ومصض- -ا◊ه- -ا
وخصضوصضياتها ‘ الصضميم وترمي إا:¤
 تعميم ‰اذج وأا‰اط من السضلوك والعيشس؛ فرضس منظومات من القيم وطرائق التفكÒوالتدبÒ؛
 تكوين رؤوى وأاهداف تعمل ‘ خدمتها ومن ثمف-ه-ي –م-ل ث-ق-اف-ة ت-غ-زو ب-ه-ا ث-ق-اف-ات و›ت-معات
أاخرى؛
 تؤودي إا ¤تخريب منظمات وقيم وإاحÓل قيمأاخرى ﬁلها ليسضت بالضضرورة أافضضل من القيم التي
◊ق ب -ه -ا ال -ت -خ -ريب ،فضض Óً-ع-ن ك-ون-ه-ا ل ت-رت-ب-ط
بخصضوصضيات األ· وثقافاتها؛
جه اسضتعماري جديد يّÎكز على احتÓل
 تو ّال -ع -ق -ل واإلرادة ،وج -ع-ل-ه-م-ا ي-ع-مÓ-ن وف-ق أاه-داف
اŸسضتعمر ،و‘ إاطار خططه ومصضا◊ه مع –ييد
قوة الدولة أاو إانهاكها واسضتÓبها وانتزاع مقومات
حضضورها وتأاثÒها الجتماعيÚ؛

 فرضس نوع من اإلدراك الواقعي مع إا◊اق شضللب -ال -وع -ي اŸن -ق -ذ واإلرادة وال -ق -وة وط-اق-ات ال-روح
وباإلÁان وقدراته اÓÿقة عند اŸؤومن.Ú
وهذا ما يجعلنا نتذّكر حسضب األسضتاذ علي عقلة
ع -رسض -ان؛ ق -ول وزي-ر ال-ث-ق-اف-ة ال-ف-رنسض-ي ‘ م-ؤو“ر
اŸكسضيك« :إان هذا الشضكل من أاشضكال المÈيالية
اŸال -ي -ة وال-ف-ك-ري-ة ل ي-ح-ت-ل األرضس ،ول-ك-ن يصض-ادر
الضضمائر ومناهج التفك ÒواختÓف أا‰اط العيشس»،
وهذا ما قاله الرئيسس األمريكي بعد حرب اÿليج
الثانية« :إاّن القرن القادم سضوف يشضهد انتشضار القيم
وأا‰اط العيشس والسضلوك األمريكي» ،و‘ هذا نزوع
اسض -ت -ع -م -اري ل -غ -زو اآلخ -ري-ن وŸه-اج-م-ة ال-ه-وي-ات
الثقافية والقومية وفرضس التبعية عليها وإاذابتها..
إاّن الغرب (سضياسضياً وثقافياً واقتصضادياً) يرمي إا¤
–قيق أاهدافه بكل الوسضائل اŸتاحة له ،ويضضعها
موضضع التنفيذ وفقا ÿطط واسضÎاتيجيات بعيدة
اŸدى ،ومنها:
 ف -رضس ال -ت -ب -ع -ي -ة م -ن خÓ-ل الخÎاق وال-غ-زوالثقافيÚ؛
 ت -خ -ريب ق -ي -م اآلخ -ري -ن Ãخ -ت -ل -ف ال -وسض-ائ-لوالطرق اŸمكنة منها نشضر ثقافة الشضدود واإلباحية
عن طريق القنوات الفضضائية واألنÎنت؛
 اسض- -ت- -ق- -ط -اب األج -ي -ال الصض -اع -دة ب -دغ -دغ -ةغرائزها ،وتوجيه ميولها ،والÎكيز على ما هو ‘
سضطح الهتمامات البشضرية مسضتفيدا ً من فاعلية
التفوق والقوة والسضيطرة والÌوة التي لديه ‘ هذا
اÛال ل - -ل- -وصض- -ول إا ¤زع- -زع- -ة ال- -ث- -ق- -ة ث- -م ﬁو
الشضخصضية ومقومات اآلخر.
ونحن نعرف أان أاهم مقومات الشضخصضية الثقافية
ألّمة من األ·« :اللغة» و»الدين» ،وبقية السضمات
وال-ع-ادات وال-ت-ق-ال-ي-د واألع-راف وم-ك-ون-ات الذاكرة
Óمة.
التاريخية ل أ
وقد Œاوز ﬂطط التفتيت للمجتمع العربي -
حسضب اıتصض Úوالباحث - Úاألبعاد السضياسضية
وا÷غ -راف -ي -ة إا ¤األب -ع-اد الج-ت-م-اع-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة
وال-ف-ك-ري-ة وال-روح-ي-ة ،وت-أات-ي ال-ع-وŸة ل-تحقيق هذه
األهداف.
إاّن الغرب األمÈيا‹ يعمل على تدم Òالبنى
الثقافية للبلدان النامية من خÓل:
تدم Òبناها اÛتمعية وعزل الثقافة
عن الواقع؛ تهميشس اŸثّقف وا◊د من فاعليته ‘
حياة ›تمعه.
لذا فإاّن العوŸة –مل وجها آاخر أاك Ìبشضاعة من
الغزو الثقا‘ أاي قهر الثقافات األخرى ألن العوŸة
ل تعني فقط؛ ›رد صضراع ا◊ضضارات أاو تصضادم
الثقافات ،بل أانها تسضعى إا ¤نشضر ثقافة اسضتهÓكية
أاك Ìخطورة على الشضباب واÛتمع.
وتختلف العوŸة عن العاŸية ،والتي تعني إاغناء
ل -ل -ه -وي -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة ب-ي-ن-م-ا ال-ع-وŸة ت-ع-ن-ي اخÎاًق-ا
ل -ل -ث -ق -اف-ات السض-ائ-دة وﬁاول-ة ﬁوه-ا ،ف-الخÎاق
ال -ع -وŸي ي -ع -ن -ي إال -غ-اء ا◊وار وال-ت-ب-ادل ا◊ضض-اري
وا◊لول ﬁله ،ويسضتهدف العقل والنفسس ،والذين
ه -م -ا األدات -ان ال -ت -ي ب -ه-م-ا ي-ت-م ال-ت-فسض Òوال-ت-أاوي-ل
والتسضريع ،وقبول ما هو مفيد وﬁاربة ومواجهة ما

ل يتناسضب مع خصضائصضنا ،بحيث انتقل من السضيطرة
ع -ن ط-ري-ق الي-دول-وج-ي-ا إا ¤السض-ي-ط-رة ع-ن ط-ري-ق
الصضورة السضمعية والبصضرية التي تسضعى إا ¤تسضطيح
الوعي.

اŸطلب الثالث :أادوات العوŸة الثّقافية

ل -ق -د اع -ت -م -دت ال -دول ال-رأاسض-م-ال-ي-ة ع-ل-ى خ-ل-ق
وتسضخ› Òموعة من األدوات اŸسضاعدة على نشضر
وŒسضيد وتكريسس السضياسضات التي تنجم عن ظاهرة
العوŸة وفرضضها وأاحياناً كثÒة بالقوة اÿشضنة أاو
الناعمة ،ومن أاهم هذه األدوات:
 ثورة الّتصضالت واŸعلوماتية :تعد من ب Úأاهماألدوات التي تعتمد عليها الدول الرأاسضمالية بشضكل
ع -ام وال -ولي -ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة خصض-وصضً-ا ‘
فرضس ونشضر سضياسضاتها اŸتعوŸة؛ إان –ول العا⁄
إا ¤ما يشضبه «القرية» أاضضحى الذي يحكم العا⁄
اليوم هو قوة اŸعرفة واŸعلوماتية.
 –ّول القتصضاد العاŸي إا ¤اقتصضاد يعتمدعلى اŸعرفة بعد أان كان اقتصضادا ً معتمدا ً على
السضتخدام الكثيف لرأاسس اŸال وكثيف السضتخدام
للعمالة.
 التكنولوجيات ا◊ديثة و اŸتعددة الوسضائط؛إان أادوات اللعبة اŸعرفية والتقنية اليوم إا‰ا هي ‘
يد ( )% ١٢من سضكان العا« ⁄الوليات اŸتحدة
األمريكية ،أاوروبا اŸوحدة ،اليابان» التي تسضيطر
على أاك Ìمن ( )% ٩٠من حجم التجارة العاŸية،
 جاءت شضبكات النÎنيت لتضضيف وسضيلة تسضهم‘ تعزيز فكرة العوŸة وسضياسضاتها،
 عوŸة اإلعÓم من خÓل انتشضار الفضضائياتالتي تعمل على نشضر القيم والسضلوك السضتهÓكي
الذي تعمل من أاجل نشضره قوى العوŸة.

اŸبحث الثا :Êاآلثار النّاجمة عن
العوŸة الثّقافية وا◊لول اŸمكنة

ُي -ت -ط -رق إا ¤أاه -م الن -ع -ك -اسض-ات ،واŸت-م-ث-ل-ة ‘
تهميشس الهوية والثقافة الوطنية (‘ اŸطلب األول)
وأاه -م م -قÎح -ات ال -دك-ت-ور ع-ب-د ال-ه-ادي ال-رف-اع-ي
وفرقته البحثية ‘ ›ال اŸواجهة (‘ اŸطلب
الثا.)Ê
اŸطلب األول :تهميشس الهوية والثّقافة الوطنية
تعمل العوŸة على تهميشس الهوية ،وما يؤودي إا¤
تدم Òو–طيم الثقافة الوطنية ،وذلك راجع حسضب
اÈÿاء إا:¤
ﬁاولتها إازالة كل القوى اŸمكن أان
تقف ‘ وجهها ،فبعد سضقوط التجربة الشضÎاكية
التي كانت تقف كجدار ‘ طريق انتشضارها ،كان
لبد حسضب منظريهم من اخÎاع عدو جديد من
أاجل تسضخ Òالقوى المÈيالية Ùاربته وإافسضاح
الطريق أامام مشضروعها ،فتم توجيه الصضراع نحو
ال-ث-ق-اف-ات ال-وط-ن-ي-ة واإلي-دي-ول-وج-ي-ات الدينية التي
كانت السضبب الرئيسس لتطور اÛتمعات ماضضيًا،
ومن أاهمها الثقافة العربية اإلسضÓمية؛
إان ك- -انت ال- -ع -وŸة الق -تصض -ادي -ة ه -ي
اŸبتغى ،فإان آلثارها الجتماعية والثقافية والتي ل
Áك -ن ال -ت-غ-اضض-ي ع-ن-ه-ا أاو إاغ-ف-ال-ه-ا م-ع ال-ت-ط-ورات
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قراءة أادبية ‘ أاعمـــــال
الشّصـــــاعرة سصليمة مليزي
أاج -د إاي -ن -اسص-ي ‘ سص-م-اع صص-وت اŸرأاة ا◊رة
ب-ت-مّ-وج-ات صص-وت الّشص-اع-رة سص-ل-ي-م-ة م-ل-يزي،
ال- -ت- -ي ت- -رفضس ال- -ع- -ب- -ودي -ة وال -ع -ن -ف اŸادي
وال -رم -زي ال -ذي Áارسس ضص -د اŸرأاة ،ف -ه-ي ل
–ب لعبة اŸناورات واÿداع وصصنوف اللعب
لخ- -اب- -يث ،ول تسص- -تسص -ي -غ م -ع -ام -ل -ة اŸرأاة
وا أ
ك -أاداة لسص -ت-حصص-ال ال-ل-ذة وال-ن-ظ-ر إال-ي-ه-ا م-ن
م - - -ن- - -ظ- - -ور ضصّ- - -ي- - -ق أال وه- - -و إارواء
الشّص-ه-وات ل-ل-رج-ل وت-رب-ية الذراري
لشصغال اŸنزلية فقط ،مع
والقيام با أ
اسص- -تصص- -غ -ار م -ؤوذ ل -ع -ق -ل -ه -ا وروح -ه -ا
وموهبتها ،والتعامل معها من زاوية
ط -لب ال -ل -ذة وب -حب ي -ح -رك -ه ال -ب -اه
ب- -ط- -ري- -ق- -ة م- -ت- -عسص- -ف- -ة وال- -رغ -ب -ة
ا÷اﬁة ‘ ال- -ت- -ف- -وق والسص -ت -ع Ó-ء
ع-ل-ي-ه-ا بضص-روب م-ن الشصــر وال-ن-قصس
وال - -ظ- -ن- -ون ال- -ف- -اسص- -دة ‘ ،عÓ- -ق- -ة
لهواء اŸتناشصزة ‘ العقول
–ركها ا أ
اŸت- -ك- -لسص- -ة ال- -ت- -ي ت -ع -رب -د ب -رؤووسس
ال- - -رع- - -اع والسص - -ف - -ه - -اء وا÷ه Ó- -ء،
وÃن - -أاى ع - -ن قسص - -ط - -اسس ا◊ك - -م- -ة
لدمية السصوية.
والتبصصر والقيم ا آ
بقلم :د ـ سصم Òعبد الرحمن
هائل الشصمÒي  /اليمن

«الشّشعر...
نغمة لذيذة
وصشوت عذب»

ب -حسس ع -ال ب-ال-ك-رام-ة ت-نّ-ب-ه ال ّشض-اع-رة
دع جسصــدي يركضس كالفرسس
سض -ل -ي -م -ة م -ل -ي -زي أاه -ل ال -ب -اط-ل وج-ه-اب-ذة ا÷ه ـل
حــرًا ‘ مداه
واألج -ن -اسس اÿشض -ن -ة م -ن ال -رج-ال ال-ذي-ن ي-غ-ل-ف-ون
كاسصرًا أاضصÓع القفصس
الباطل بغÓف إانسضا ،Êأاّن اŸرأاة ح ـّرة لبد من
كاسصرًا قيــد خوفك
احÎامها والنظر إاليها من زاوية عقلية وروحية
السض -ي -اسض -ي -ة ال -ع -اŸي -ة م -ن ن -اح -ي -ة ،وان-تشض-ار ث-ورة
قيد ا◊رسس ،قيد العسصسس ،قيد الوجسس
وإانسضانية ،وع ـدم اختصضار شضخصضيتها ‘ ُبعد واحد،
اŸع -ل -وم -ات والتصض-الت م-ن ن-اح-ي-ة أاخ-رى ،وأادت
حّرًا ‘ عÓه
ه- - - - -ذه اآلث- - - - -ار حسضب اÈÿاء إا ¤صض- - - - -راع م- - - - -ع
ولقد أاشضارت الدكتورة لطيفة الزيات أانّ:
جسصدي ليسس حكايات
ى
إايديولوجيات وهويات قوية تسضتطيع التأاسضيسس لقو
«اإلنسض -ان ›م -وع -ة م-ل-ك-ات ع-ق-ل-ي-ة ووج-دان-ي-ة
أاو شصوارد من قصصصس
ذات قّيم رافضضة لظاهرة العوŸة .
وحسضية ،وأاي اختÓل ‘ إاشضباع جانب يصضاحبه نوع
اÿا“ة
ليسس عرشصاً Áلك بالسصــيف
»
ر
ط
خ
أ
ل
ا
ر
ط
ÿ
ا
صضناعة ما اصضطلح عليه بـ «
ن- -خ- -لصس ‘ األخ Òب- -أاّن ل- -ل- -ع- -وŸة ال- -ث- -ق -اف -ي -ة من اإلحباط ،وكلما كان اإلشضباع كان التوازن».
ليسس حرثاً مشصاعاً للغصصصس
م
ك
ح
ب
و
«
؛
ة
ي
م
Ó
ض
ل -ت -ح -ط -ي -م ال -دول وال-ث-ق-اف-ة الس
وعلى سضياق متصضل أاومأات ‘ غ Òمرة ،أانه ‘
ان-ع-ك-اسض-ات سض-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى ال-ث-ق-اف-ات ال-وط-نية وعلى
لسصت نزوة ليليــة
انتمائنا اإلسضÓمي العربي فنؤوكد الطرح القائل بأان
ثقافتنا اإلسضÓمية العربية تتعرضس منذ زمن لقوى ال -ه -وي -ة ،ل -ذلك ي -جب ع -ل -ى اÛت -م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة زماننا يجنح الناسس صضوب اÙسضوسضات والّلذائذ
لسصت إاسصفنج غسصيل
ال -ت -ق -ي -ي -د وال -ت -ح -دي -د م -ن ج -ه -ة وق-وى ال-ت-ج-دي-د واŸسض -ل -م -ة أان ت -ع-م-ل ع-ل-ى ا◊ف-اظ ع-ل-ى ه-وي-ت-ه-ا واŸصض -ال -ح الضض -ي -ق -ة وا÷شض-ع ال-ف-احشس وي-ه-م-ل-ون
إاّننــي حريتي مهما يكــن
Óنسضان ،فتصضاب كÌة كاثرة من
وال- -ت- -ح- -ديث م- -ن ج- -ه- -ة ث- -ان- -ي- -ة ،وق -وى الÎويضس وث -ق -اف -ت -ه -ا أام -ام ه-ذا اÿط-ر اÙدق ،وب-ت-ط-وي-ر العا ⁄الداخلي ل إ
طال الزمن أاو عــــز الثمن
‰وذج ل -ل -م -واج -ه -ة ي -ك -ون أاك Ìف -ع -ال -ي-ة ،و–صض Úالناسس باÿواء الروحي فيغفلون اللياقة ‘ التعامل
والتهميشس من جهة ثالثة.
سصأالقـــي ب Úالقيود سصبيل
ا◊رب الثقافية كما يؤوّكد الباحثون اıت ّصضون جبهاتها الداخلية أامام هذا الغزو الثقا‘ ا◊ديث .مع الكائن األنيق « اŸرأاة» ،حيث تشضوب عÓقتهم
دع جسصدي حياً ‘ مناه
مÓحظة مهمة
باŸرأاة Ãسضحة سضلبية ،ويتميزون بالÈود العاطفي
تدور باألسضاسس حول إاضضعاف دور األسضرة العربية
أانا ،حريتي حياتي وإالّ
كنواة للمجتمع العربي اإلسضÓمي والرافد األسضاسضي
ن -ظ -را لضض -ي-ق ال-وقت  ⁄ي-تسض-ن-ى ل-ن-ا ال-ت-وسض-ع ‘ وخشضونة ‘ العÓقات اإلنسضانية ،أاو على حد تعبÒ
ما معنــى ا◊ياة؟
ل-ل-ث-ق-اف-ة ال-ع-رب-ي-ة السضÓ-م-ية ،واللبنة األسضاسضية ‘ اسضتخدام الدراسضات واألبحاث ،و” العتماد بشضكل عا ⁄النفسس األمريكي دانيي ـل جوŸان« :تنقصضهم
ولسضت بحاجة للقول ،أاّن اŸبدعة سضليمة مليزي
رئيسضي على دراسضة األسضتاذ عبد الهادي الرفاعي
›تمعنا لتحل مكانها العÓقات اŸادية.
ً
وآاخ- -رون« ،ال- -ع- -وŸة وب -عضس اآلث -ار الج -ت -م -اع -ي -ة اŸهارة األسضاسضية للذكاء العاطفي ‚ ،ـدهم صضّما م -وه -وب -ة ح -ت -ى أاط -راف أاصض -اب-ع-ه-ا ،ف-ه-ي شض-اع-رة
ً
ً
اŸطلب الثا :ÊمقÎحات ‘ سشبيل
والقتصضادية الناجمة عنها»› ،لة جامعة تشضرين ب-ك-م-ا ع-اط-ف-ي-ا ،وه-ذا ال-فشض-ل ‘ تسض-ج-ي-ل مشض-اعر وصض-ح-ف-ي-ة وق-اصض-ة وم-ذي-ع-ة ت-ركت أاصض ـداء صض-وت-ها
ل -ل -دراسض -ات وال -ب -ح -وث ال -ع -ل -م-ي-ة ،سض-لسض-ل-ة ال-ع-ل-وم اآلخر هو أاك Èنقطة ضضعف ‘ الذكاء العاطفي ،بل وآاث- -ار أاق- -دام- -ه- -ا شض- -اخصض- -ة ‘ السض- -اح -ة األدب -ي -ة
اŸواجهة لظاهرة العوŸة
تعددت اآلراء وكÌت الكتابات حول اŸواقف القتصضادية والقانونية ،اÛلد ( )٢٧العدد ( ،)٠١هو فشضل مأاسضاوي ‘ معنى إانسضانية اإلنسضان».
والثقافية ‘ Œربة متميزة.
ّ
صض -دقت ال ّشض -اع -رة سض -ل -ي-م-ة م-ل-ي-زي ب-نÈة ح-ارة
Óدي-ب-ة سض-ل-ي-م-ة م-ليزي الذي
فÈن-ام-ج ق-راءات ل -أ
اŸطروحة من ظاهرة العوŸة ،وقد طرح ›موعة  ،٢٠٠5وذلك ن -ظ -را ل -ت-م-ي-زه-ا وأاه-م-ي-ت-ه-ا ،ف-نشض-ك-ر
من الباحث Úعلى غرار دراسضة األسضتاذ عبد الهادي الباحث Úعن هذا اÛهود ،ومن هذا الباب حاولنا وصض -وت ع ـذب وب -أاسض -ل -وب راٍق ‘ ال -ت-ع-ب Òب-ج-م-ال بثّت ـه إاذاعة ال–اد العاŸي للثقافة واألدب ،ثري
الرفاعي وفريقه البحثي ،بعضس اÿطوات الواجب إايصض-ال أاف-ك-اره-م ال-نÒة ال-ت-ي ت-ت-ق-اط-ع م-ع أاف-ك-ارنا الصضورة وبÓغ ـة اإليجاز ،وجزالة وفخامة القول وح -اف -ل ب -ال -ل -م -ع -ات اإلب -داع -ي -ة والصض-ور اÓÿب-ة
اتخاذها لتخفيف اآلثار السضلبية للعوŸة والسضتفادة ضضمن هذا اŸن.È
وبصضورة شضعرية متأاّنق ـة ح Úقالت ‘ قصضيدتها واŸوسضيقى الع ـذبة والصضوت النّاعم السضلسس ،يطÒ
م -ن -ه -ا ق -در اŸسض -ت -ط -اع ،ح -يث ي-ؤو ّك-دون ب-أاّن ع-ا⁄
* للموضصوع مراجع« .جموح ا◊رية»:
ب - - -ن - - -ا ‘ فضض ـاء أال - - -ي - - -ق ع - - -اب - - -ق ب - - -اŸسض- - -ح- - -ة
قال الفيلسضوف نيقو ماخوسس« :إانّ حياة كسضب األموال حياة وضضحايا كُثر من النواحي اŸعنوية واإلنسضانية وقد وصضفهم هنا
ن - -ع - -يشض - -ه - -ا م - -رغ - -م ،ÚوالÌوة ب - -ال- -ط- -ب- -ع ل- -يسضت ه- -ي ال- -ق- -ي- -م العا ⁄الشضه Òديفيد هÔي تورو بالعائشض ‘ Úعا ⁄يائسس هادئ،
لتحقيقها،فاألموال مفيدة بحسضب الغرضس منها –قيق شضيء آاخر ،بحجة أانهم يسضتعملون ا◊يل واŸراوغات عكسس األفراد اآلخرين
فإان العمل الشضريف الذي ينال اسضتحسضانك يعود بالفائدة على الذين يعتمدون على جهدهم العضضلي والعملي.
Óفكار النبيلة
حواسضك وفكرك» .وحتى وأانه هناك معارضض Úل أ
ا÷زائر اليوم ومن خÓل خطاب رئيسس ا÷مهورية السضيد عبد
كهذه ‡ن ُيحسضبون على الليÈالية األمريكية اŸتوحشضة ،الذين العزيز بوتفليقة ترسضم معا ⁄مشضروع للقضضاء على هذه الظاهرة
وصضفوا العÓقة ب Úاإلقتصضاد والفضضيلة بغ ÒاÛدية بتاتا ألّنهم اŸسضتفحلة واŸسضتّغولة ،بحكم أانها داء أاك Ìمن خط Òنهشس كل
ي- -رت- -ب- -ط م- -وضض- -وع ال- -فسض- -اد Ãوضض- -وع األخÓ- -ق بشض- -ك- -ل ره- -يب يرون بأان اإلقتصضاد لبد أان يكون حرا ومتفاع Óمع نفسضه دو‰ا ا÷سضد ،وأاغلبية األ· والشضعوب التي مرت بنفسس اŸعضضلة واإن
ومبطن...ولول ذلك ما تفطن العلماء إا ¤الÎويج إا ¤علم هام قيود فكرية أاو سضياسضية ،وهذا ‘ حد ذاته خطأا ،ألنه لبد من كانت أاقل حدة ،عرفت كيف تتخلصس منها تدريجيا ل لشضيء إال
يكنى بالقتصضاد واألخÓق.
ضضوابط –كم هذا العلم الذي يحرك حياة الشضعوب ليل نهار؟!
ب - -فضض - -ل إاسض - -تشض - -ارة وإاشض- -راك اÈÿاء واıتصض ‘ Úصض- -ن- -اع- -ة
وإاذ أاشضرنا ‘ العنوان بأانهما
أارسضطو كذلك كان ‘ منطقة وسضطية ح Úقال لبد من فصضل اŸسضتقبل ألوطانهم.
م- -ن ب- -ط -ن واح -دة ف -ه -ذا ل
اإلق-تصض-اد ع-ن ا◊ي-اة الل-ه-ي-ة اŸط-م-ئ-ن-ة ،وال-ت-ي ك-ان ُي-قصض-د ب-ه-ا
أاما غ Òهذا فإانه يسضتحيل الوصضول إا ¤نتيجة ،ا◊ل يكمن ‘
ي- -ع -ن -ي ب -أان -ه -م -ا م -ن م -ن -ب -ع
الفضضائل .لكن التطورات العاŸية والتاريخية أاوجدت لنا حجم دسضÎة بنود قانونية وإاجراءات صضارمة وردعية تقوم بعملها على
مشضÎك أاوم - - -ن فصض - - -ي - - -لÚ
العÓقة بينهما ،فصضحيح هناك قسضط كب Òمن ا◊رية يجب أان أارضس الواقع باألدلة والÈاه Úالقطعية دون إامÓءات أاو تدخÓت
م - -ت- -ت- -اب- -ع Úي- -ول- -دان م- -ع- -ا
يسضود عا ⁄اإلقتصضاد ،ولكن القيم األخÓقية دائما تكون الرفيق وليسس فقط الرفع من ذينك الشضعار أاو هذا؟! ألن األ· التي تعتمد
ك -ال -ت -وأام -ان ،ول -ك-ن ه-م-ا ‘
اÓŸزم زيادة عن أانها تصضبح هي القاضضي وا◊اكم على مسضتوى على إانتاج الشضعارات هي أامة خائفة خنوعة ،ل –بذ إال العيشس
األصض - -ل يشض - -ك Ó- -ن إاج - -اب - -ة
األول.
كالنعام ،وليسس شضرطا أان تكون ا÷زائر Œ Èﬂريب ثم تقفز نحو
ناصضعة عن السضبب والنتيجة
ل نريد أان نغوصس كثÒا ‘ بحر الفلسضفة اإلقتصضادية ،وإا‰ا Œربة أاخرى بل هناك طريق واضضحة اŸعا ⁄وجب السض Òفيها
‘ سضياق وآانِ واحد أاوحد،
مرادنا هو أان نسضقط هذه ا÷دلية على واقع جزائري بدا جد
ألجل الوصضول للهدف اŸنشضود ،ألن الفسضاد القتصضادي هو من
فالفسضاد الذي هو من بحر
سضيء ‘ العشضريات األخÒة بسضبب عدم وجود كوابح قانونية –د الفسضاد السضياسضي أاول وأاخÒا .لذلك وجب النظر بإامعان إا ¤حال
الق - - -تصض - - -اد األرع- - -ن وغÒ
م -ن –رك -ات آالف السض -م -اسض -رة وال-ب-ارون-ات ّ‡ن ّŒب-روا وع-اث-وا ا◊راك السضياسضي عندنا ‘ الداخل خاصضة وقياسس حجم األخÓق
اŸوجه سضبب تواجده وتأالقه
فسضادا ،فهم ل يفقهون نهائيا بثقافة اÿطوط ا◊مراء ،فÎاهم ‘ بها ،فإاذا كانت النتيجة سضلبية تطّلب اإلسضراع ‘ إاصضÓح الشضأان
بقلم :جمال نصصر اللّـه *
يكمن ‘ غياب الثاÊ؟! لذلك
رحلة تعبئة مسضتدÁة بغية كسضب الÌوات ،يدوسضون على كل أاخضضر السض -ي -اسض -ي ألّن -ه ال -ق -اع -دة اŸث -ل -ى ل -وج-ود دول-ة ق-وي-ة اإق-تصض-ادي-ا
سض-م-ي ب-ال-ع-ل-م ال-ب-ائسس ب-ي-ن-م-ا األخÓ-ق ه-ي ال-فضض-ي-ل-ة ال-ت-ي يسض-عى ويابسس لهدف الوصضول نحو غرضس واضضح .لذلك سضميت رحلتهم وسضياسضيا ،وكذلك اجتماعيا وتربويا.
العقÓء لبلوغها.
الشضاقة هذه بالّÓأاخÓقية ،نظ Òما تÎكه وراءها من قيم سضلبية
* شصاعر وصصحفي

وجهة نظر

إاّن العوŸة ‘ اللغات األوروبية اıتلفة
تعني« :سضياسضة أاو سضلوك على اŸسضتوى العاŸي
« ،»GLOBALISATIONو‘ م- - -ع- - -ن - -ى آاخ - -ر
ي-قصض-د ب-ه-ا «السض-ي-اسض-ة ال-ك-ون-ي-ة» ،وك-م-ا ُي-ق-ال:

اŸطلب الّثا :Êتعريف العوŸة الثقافية

التصضالت يسضتلزم توافر تعليم أاسضاسضي وتدريب،
حيث أاّن هناك بعضس البلدان الفقÒة حققت تقدما
‘ هذا اÛال (مثل بلدان جنوب آاسضيا وأافريقيا)
ول -ك -ن ب -ل -دان -ا أاخ -رى (م -ث -ل ب -ل -دان ج -ن -وب آاسض -ي-ا
وأافريقيا) آاخذة ‘ التخلف بفارق كب ،Òوطبيعي أان
اŸسض- -اواة ‘ ال- -ف- -رصس الق -تصض -ادي -ة و‘ ال -ف -رصس
الثقافية مهمة للغاية ‘ عا ⁄متعو .⁄وهذا –د
مشضÎك أامام العا ÚŸالقتصضادي والثقا‘ ،ولذلك
ل بد حسضب فريق البحث (رفاعي وآاخرون) ،من:
ـ حتمية اإلصضÓح ‘ جميع اÛالت وخاصضة،
اÛال السضياسضي والقتصضادي.
 إاع-ادة ال-ن-ظ-ر ‘ ال-ب-ن-ى الج-ت-م-اع-ي-ة وال-نسض-قالج-ت-م-اع-ي بشض-ك-ل ي-قّ-وي ال-تضض-ام-ن وال-ت-كافل بÚ
أافراد اÛتمع.
 العمل على إاصضÓح منظومات الÎبية والتعليموفقا لطرح سضليم ،يكون شضخصضة الفرد األصضيلة التي
تربط بأامته السضÓمية وقيمها ،وليسس تكوين أاجيال
ت -ع -ا Êم -ن الن -فصض -ام ‘ الشض -خصض-ي-ة أاو م-ق-ط-وع-ة
ا÷دور.
 تأاهيل وإاعداد الكوادر اإلعÓمية اŸتخصضصضة‘ م -ع -رف-ة ال-ث-ورة اإلعÓ-م-ي-ة ال-ت-ي Ÿواج-ه-ة ق-وى
العوŸة واألسضاليب والطرق التي تسضتخدمها ،والتي
ت -ع -ت -م-د ب-األسض-اسس ع-ل-ى نشض-ر ث-ق-اف-ة السض-ت-هÓ-ك،
وتدم Òوتفتيت وتهميشس اإليديولوجيات القائمة.
 ك -م-ا أان ت-ط-وي-ر سض-ي-اسض-ات ن-ق-ل ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-اوت-وظ-ي-ف-ه-ا وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-م-ي-ة قاعدة تكنولوجية
ﬁلية يعد من اŸتطلبات األسضاسضية لتهيئة األّمة
لعصضر العوŸة.

الخميسس  ١٠نوفمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠٩صضفر  ١٤٣٨هـ العدد ١٧١٧٩

ال -روم -انسض -ي -ة واŸه -ارة وا÷م -ال ،وي-ج-وب ب-ن-ا ‘
دروب الشض -ع -ر واآله -ات ال -ك -ظ -ي -م-ة والصض-ل-وات
الصض -ام -ت -ة ،واإلي -ق-اع-ات السض-اح-رة وال-ت-ع-ابÒ
الباهرة اŸمزوجة باŸسضرات واألحزان والتشضامخ
وال -ت -أال -ق وال -ذك -ري -ات وزف-رات ال-ع-اشض-ق Úوه-ت-اف
روح- -ي م- -ره ـف واإÁاءات فسض- -ي- -ول -وج -ي -ا الصض -وت
الفخـ ـم برنينه األنيق اŸشضحون بالطاقة الشضعرية
والل ـذة ا÷مالية والفنية ،ملفوفاً بالدفء وا◊يوية
وم -ت -ع -ة ال -ت -ل -ذذ ب-ا◊زن والشض-ع-ر وال-غ-ن-اء ،وا Ÿـ ـد
وا÷ ـزر العاطفي واŸفاكهة واŸباسضمة ‘ أادب
اللسضان ودقات أانباضس ا◊ياة.
الشّضاعرة سضليمة مليزي غاية ‘ الرقة والذوق،
–ت -ل م -ك -ان -ة شضـ ـم-اء ‘ ع-روشس ال-ق-ل-وب ومÎع-ة
برائحة ا◊ ـب وا◊ن“ ،Úنحنا جرعات مكّثفة من
العاطفة وتنشض ـر اŸودة والفرح ‘ Œربة شضعرية
خصض -ب ـة ب -حسس رق -ي-ق وم-هـ ـذب ،وت-ط-ل-ق صض-رخ-ات
ه -ادئ -ة ‘ شض -ع -ره -ا ‘ غ -اي -ة الشض -ج-اع-ة وال-ع-ف ـة،
وب-ت-ن-م-ي-ق-ات اأسض-ل-وب-ي-ة ج-م-ي-ل-ة وب-ت-م-وج-ات صضوتية
ل-ط-ي-ف-ة ت-ت-دف-ق م-ن-ه-ا ال-بسضاطة وعذوبة النسضياب،
بهن ـدام شضعري اأنيق وبكلمات ناعمة تÓمسس الروح
وتعابث اأوتار القلب.
‘ شضعرها ترم ـي سضليمة مليزي بأاسضئلتها ‘
ال -فضض ـاء ال -ع -م -وم -ي ،وت -ن Ìأاح Ó-م -ه -ا وأاشض -واق -ه-ا
وتقتحم اŸسضالك العصضي ـة وتقتل األرواح الشضريرة،
وت- -دّم- -ر ال ّ-ن -ف -وسس اŸريضض ـة و–ف -ر ‘ اŸن -اط -ق
ال -غ -وي -رة ‘ ال Óّ-وع ـي ،ف -الشض -ع -ر ع-ل-ى ح ـد ت-ع-بÒ
الشضّاعر أادونيسس« :طاقة تدفع اإلنسضان إا ¤أابعـد
‡ا ه - -و ،اإ ¤اأع - -ل - -ى ‡ا ه - -و ،إاŒ ¤اوز ن- -فسض- -ه
ّ
باسضتمرار».
فشض ـعر سضليمة مليزي يتجاوز قوة األ ⁄والغربة،
ورعشض ـة اÿوف وسض ـدف ال ّ
ظÓم ،وبخيالها وقلمها
األنيسس اŸمشضـ ـوق تركضس ‘ مروج وسضهول وغابات
الشضعر ترسضم الذكريات والقصضصس ،وتبني القصضور
والسضقوف اŸرصضعة والق ـبب اŸزركشض ـة ،وترفرف
ك - -ف - -راشض ـة ‘ ال - -فضض - -اء وتسض - -ك- -ن ج- -ن- -ات ا◊ ـب
وا÷مال:
ح Úترسصم ذكرياتي
قصصصصك ا◊ميمة
تنثـر عشصــقك على جسصــدي..
وأابنــي لك قصصرًا من سصلسصبيل..
‘ روحي..
وترانيم صصوتك تطربني..
–رقني..
تقتلني..
ترميني ب Úخفايا العشصــــق..
أاجــدك تغفو على صصــدري..
وأاحكــي لك قصصصس أالف ليلة وليلة..
أازرع ع- -ل- -ى جسص- -دك ع -ط -ر أامÒة (إازب -ال
أاردن)
أاسصــكنك فيا‘ شصعــر نزار
أان Ìأازهار قلبي على وجنتيك..
وأامطرك قبÓتي حتى الثمل..
كطفل يح ّ
ن إا ¤لعبة الصصغار..
يعــدو فوق حدائق قلبي
ويقطف ثمار الروح..
ويسصكنني جّنات اÿلــد..

إلخميسض  10نوفمبر  2016م
إلموإفق لـ  0٩صضفر  143٨هـ

ثقافة

بن هدوقة يصشنع عرسس عاصشمة البيبان لـ 3أايام

تكري ـ ـ ـ ـسس التظاه ـ ـ ـ ـرة ملتق ـ ـ ـى دو‹
واإلششـادة بعطـاء الروائـي الراحـل
يسشدل ،اليوم ،باŸركب الثقا‘ عائششة حداد ،بوسشط مدينة برج بوعريريج ،السشتار على فعاليات اŸلتقى 16
للرواية «عبد ا◊ميد بن هدوقة» الذي رجع إا ¤السشاحة الثقافية بعد غياب دام طوي ،Óحام Óمعه ششعار:
«الرواية والفنون ب Úالتجريب والنقد» وكذا مفاجأاة سشارة للمبدع ÚواŸثقف ÚواŸتمثلة ‘ تكريسشه ،بداية من
هذه السشنة ،تظاهرة دولية تقام سشنويا و–ظى بكل ا’هتمام من قبل الوزارة الوصشية.

حبيبة غريب
أإط -ل ع -ب-د إ◊م-ي-د ب-ن ه-دوق-ة ضض-ي-ف-ا
طيلة  3أإيام على عاصضمة إلبيبان ‘ حله
ج -دي -دة ت -ع -كسض أإع-م-ال-ه وم-آاث-ره إألدب-ي-ة
وإلفنية إÿالدة.
بن هدوقة إŸبدع وإلكاتب وإلروإئي
وإل -دب -ل -وم -اسض -ي ،خ -اضض Œرب -ة إل-ك-ت-اب-ة
إألدب -ي -ة و‚ح ‘ ت -رج -م -ت-ه-ا إ ¤أإع-م-ال
ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وسض-ي-ن-م-ائ-ي-ة ،مازإلت إ ¤حد
إللحظة تضضع حولها دهشضة إŸشضاهد...
إ÷ديد ‘ طبعة إŸلتقى هذه إلسضنة،
تكريسضه من قبل وزير إلثقافة عزإلدين

ميهوبي «لقاء دوليا» ،سضتحرصض إلوزإرة
على إقامته كل عام ،كونه  -يقول إلوزير
 Áثل موروثا ثقافيا لبد من إÙافظةعليه ،إذ يشضكل فرصضة لقاء ب Úإألدباء
وإŸب- -دع Úوإل- -ف- -ن- -ان Úإلسض- -ي- -ن- -م -ائ -يÚ
وإŸسضرح Úإ÷زإئري Úوإألجانب وفضضاء
هاما يفتح باب إلنقاشض حول وإقع إإلبدإع
إل- -روإئ- -ي وأإف -اق -ه» .مضض -ي -ف -ا« ،إن ع -ودة
م-ل-ت-ق-ى ب-ن ه-دوق-ة ل-ل-مشض-ه-د إل-ث-قا‘ هو
إعÎإف وتكر Ëللجهد إلذي قدمه هذإ
إلرإئي وإلكاتب إŸبدع ‘ ميدإن إلكتابة
إŸسض-رح-ي-ة وإلشض-ع-ر وإل-قصض-ي-دة وإل-روإي-ة
وإلÎج -م -ة وإألدب إلشض -ع-ب-ي ،إألم-ر إل-ذي
جعل منه أإحد مؤوسضسضي إلروإية إ◊ديثة».

وقد سضطر لهذه إلطبعة من إŸلتقى
ب -رن -ام -ج ث -ق-ا‘ وف-ن-ي ث-ري م-ن ت-نشض-ي-ط
ب -اح -ث Úم -ن ﬂت -ل -ف ج -ام -ع -ات إل -ب Ó-د
وآإخ - -ري - -ن م - -ن مصض- -ر وإل- -ع- -رإق وإألردن
وإŸغ -رب وإإلم -ارإت إل -ع -رب -ي -ة إŸت-ح-دة
وف - -رنسض- -ا وإسض- -ب- -ان- -ي- -ا ،تضض- -م- -ن ع- -دي- -د
إÙاضضرإت إلقّيمة ،على غرإر «مدإخلة
ع -ن -ف إŸت-خ-ي-ل ‘ إل-روإي-ة إ÷زإئ-ري-ة»،
و»Œل- -ي- -ات إلشض- -ع -ر ‘ إلسض -ردي روإي -ة»،
وإسضÎإت- -ي- -ج- -ي -ات إل -ت -ج -ريب ‘ روإي -ات
ع- -زإل- -دي- -ن جÓ- -وج- -ي وغÒه- -ا ...ك -م -ا
ب- -ر›ت ع- -دي- -د إألع- -م- -ال إŸسض- -رح -ي -ة
وإلسض -ي -ن -م -ائ -ي -ة إŸسض -ت -وح-اة م-ن روإي-ات
وكتابات إألديب إلرإحل إÿالدة.

ششعباÎﬂ Êع لعبة ا◊روف «العنقاء» يششتكي القرصشنة

اسشتجÓء فرنسشي على لعبتي صشّنفت األحسشن ‘ العا⁄
«العنقاء» اخÎاع جزائري يجمع
ب Úل - -ع - -ب - -ة ا◊روف اŸت - -ق - -اط- -ع- -ة
ال- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة والشش -ط -ر„ ول -ع -ب -ة
صش- -ي- -ن- -ي- -ة ع- -ري- -ق- -ة أاخ- -رى ،ف- -ه- -ي
ا’خÎاع ال- - - -ل- - - -غ - - -وي ال - - -ذي أاراده
صشاحبه عبد النور ششعبا« Êمعركة
حقيقية للحروف والكلمات» والتي
’مكانات
تسشاهم ‘ تنمية وتطوير ا إ
ال-ذه-ن-ي-ة Ÿسش-ت-ع-م-ل-ي-ه-ا .ال-ت-ف-اصش-يل
تنقلها «الششعب».

حبيبة غريب
تصصوير :فواز بوطارن

قال Îﬂعها إن لعبة إلعنقاء حازت
ع -ل -ى ع -دة ج -وإئ -ز ع -اŸي -ة ،م -ن ب -ي -ن-ه-ا
إŸي- -دإل -ي -ة إل -فضض -ي -ة ‘ أإل -ع -اب ج -ن -ي -ف
إلسض - -ويسض - -ري - -ة ،وإلÈون - -زي - -ة ‘ أإل- -ع- -اب
إ◊روف بفرنسضا ،هي مصضنفة من قبل
إألخصض -ائ -ي Úإل -ن-فسض-ان-ي Úك-أاحسض-ن ل-ع-ب-ة
ف -ك -ري -ة تسض -اع -د ع -ل -ى ت -ق -وي -ة وت -ط-وي-ر
إلقدرإت إلنفسضية وإلعقلية وإلثقافية عند
من يلعبها .وقد أإلزمته يقول «أإك Ìمن 6
أإشضهر من إلبحث Ãعية صضديق ‹ ،قبل
إصض -دإره -ا ‘ شض-ك-ل-ه-ا إ◊ا‹ وإخ-رإج-ه-ا
للعا ،⁄حيث لقت صضدى وإسضعا وإقبال
كبÒإ دإخل وخارج إلوطن».
ترجمت إللعبة ،إلتي أإوجدت منذ 15
سضنة ،إ ¤عدة لغات ،وتوجت أإحسضن لعبة
للحروف ‘ إلعا ،⁄لكن هذإ إلخÎإع ⁄
يدّر على صضاحبه سضوى إلهموم وإŸشضاكل،

ل-ي-ج-د ن-فسض-ه ي-خ-وضض م-ن-ذ سض-ن Úم-ع-ركة
إÙاكم لسضÎجاع حقه إŸنهوب.
تعود إلقرصضنة ،بحسضب شضعبا ،Êبعد
تقدÁه إللعبة ‘ مسضابقة فرنسضية سضنة
 2010وإلهتمام إلكب Òإلذي حظيت به
من قبل إإلعÓم إلفرنسضي ،ليفاجأا بعدها
بصضدور نفسض إللعبة بتسضمية فرنسضية ويبدأإ
صضرإعه ضضد إلقرصضان وبعدها إ◊كومة
إلفرنسضية ،دون أإن ينصضفه أإحد .وقد قدم
ك -ل إل -دلئ -ل ع-ل-ى م-ل-ك-ي-ت-ه لÓ-خÎإع إ¤
جانب قرإر إÿب Òإلفرنسضي إلذي عيّنه
إلقضضاء إلفرنسضي وإلذي كان لصضا◊ه».
يشض -ت -ك -ي Îﬂع ل -ع -ب -ة إل -ع -ن -ق -اء «م-ن
ق -رصض -ن -ة ع -م -ل-ه م-ن ق-ب-ل ف-رنسض-ي وه-ذإ
بالرغم من إمتÓكه كل إ◊قوق إŸسضجلة

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

وإŸلكية إلفكرية ،وهو إ◊ق إلذي يناضضل
من أإجل إسضÎجاعه مند سضن ،Úطارقا
ب -ذلك ك -ل إألب -وإب ،إن ع -ل -ى إŸسض -ت-ويÚ
إÙلي أإو إلدو‹ بدون جدوى ،ليصضل به
إŸطاف ،إليوم ،إ ¤طلب إŸسضاعدة من
ق-ب-ل روإد شض-ب-ك-ات إل-ت-وإصض-ل إلج-ت-ماعي
للضضغط على إلسضلطات إÙلية وإلهيئات
إلدولية للتدخل وإنصضافه ضضد من سضلبوه
حقه».
ك - -م - -ا ي- -وج- -ه إÎıع ن- -دإًء ع- -اجÓ- -
للحكومة وإلشضعب إ÷زإئري ،على رأإسضهم
إل -ن -خ -ب -ة إŸث -ق -ف -ة ،ل -ي -م ّ-دوه ي -د إل -ع -ون
لسضÎج-اع إل-ل-ع-ب-ة وإل-ع-م-ل ع-ل-ى توسضيعها
ليسضتفيد منها أإبناء إلوطن ‘ أإول مقام.

مسشا

همة:

إلعدد

1717٩
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قراءة ‘ تششكل القصشة الومضشة

إان تأاطÒا تاريخيا لتطور أاششكال
القصس يسشعف على موقعة وموضشعة
القصشة الومضشة ضشمن صشÒورة
–و’ت كثÒة ◊قت بنيتها
وأاسشاليبها وتيماتها..و –ديد
’رضس التي –ركت و‰ت
ا أ
عليها..فعندما نراجع ذاكرة
’جناسس القصشصشية –ديدا Áتد
ا أ
بنا التف للمقامة ،فاŸقالة
القصشصشية ،ثم القصشة القصشÒة،
والقصشة التجريبية ،فالقصشة
الومضشة..وهذا يعني أاو’ حداثة
سشن القصشة الومضشة.

بقلم األسصتاذﬁ :مد رمصصيصص
ثانيا قلة ترإكمها...هذإ إذإ تتبعنا خط
ت- -ط- -وره- -ا إلأف- -ق- -ي م- -ع وج- -وب إلإشض -ارة
ل -ت -ن-وي-ع-ات-ه-ا إل-ع-م-ودي-ة ح-يث ح-م-لت ت-ارة
مسضحة رمزية وتارة مسضحة وإقعية وإأخرى
ع-ج-ائ-ب-ي-ة وم-ا شض-اب-ه.ك-تابة جديدة ترإهن
على لغة مكثفة ومشضعة تلتقط إŸسضتجد
وإلطارئ ‘ إŸشضاعر وإلسضلوك وإلعÓقات
إل -بشض -ري -ة ،إلشض-يء إل-ذي Áن-ح-ه-ا شض-رع-ي-ة
إلن-تسض-اب لشض-ج-رة إل-قصض إل-ت-جريبي..لكن
ه -ذإ إل -ت -اأط Òإل -ت -اري -خ -ي ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-رك-ن
لطمئنان زإئف خاصضة إذإ تاأملنا إلأسضئلة
إلتالية ومنها :هل ظهور إلقصضة إلومضضة
جاء نتيجة إحتياج ﬁلي وشضرط دإخلي ؟
إأم إأنها ل تعدو كونها نزعة إرععضضادوية
ل -ت -ج -دي-د إلشض-ك-ل “اشض-ي-ا وإأ‰اط إ◊ك-ي
ب -ال -غ -رب؟ وه -ل ح -ق -ا إأن ت-ك-ث-ي-ف وإي-ج-از
إلقصضة إلومضضة هو قوة بÓغية إأو ›رد
إحتماء بالصضمت عن قول ما يجب قوله؟
وهل إلتمرد إلفني على إلنموذج و–ويل
وفرة تقنيات إلقصض إلقد Ëلنمط جديد
يضض -ف -ي ب -عضض إŸشض -روع -ي -ة ع-ل-ى إŸب-دع
إŸغامر؟ إأم إأن إلتعايشض ‡كن دون إللجوء
ل -ل -ق -ت -ل إل-رم-زي Ÿا سض-ب-ق؟ وه-ل ح-ق-ا إأن
إل -ك -ت -اب-ة إŸضض-ادة غ-اي-ت-ه-ا خ-رق إل-تشض-اب-ه
وإلتماثل دون عنايتها بتقد Ëبديل مقنع
قصضصض -ي -ا؟ ج -م -ل -ة م-ن إلأسض-ئ-ل-ة ن-ط-رح-ه-ا
للتاأمل وإلتدإول..لكن قبل ذلك إأرى لزإما
علي إلوقوف عند –ديد إŸفهوم.
القصشة الومضشة :إن –ديد إŸفهوم
بقدر ما يوؤسضسض لفعل توإصضلي دقيق وقوة
إج- -رإئ- -ي- -ة لصض- -ي -اغ -ة إ◊م -ول -ة إل -دلل -ي -ة
ل- -ل- -مصض- -ط- -ل- -ح ب- -ق- -در م- -ا ي- -ع- -كسض “ث- -ل
مسض -ت -ع -م -ل -ه..وه-ن-ا ي-ط-رح ع-ل-ي-ن-ا إلسض-وؤإل
إلتا‹Ÿ :اذإ إلقصضة إلومضضة وليسض إلقصضة
إلقصضÒة جدإ؟
اأو’ :توصضيف إلقصضة بكونها قصضÒة
جدإ هو توصضيف معياري وخارجي يسضتمد
مشض- -روع- -ي- -ة م -ن خ -ارج إل -نصض.إأقصض -د إأن
وصضفها بالقصضر إŸكثف نابع من مقارنتها
مع إلقصضة إلقصضÒة.
ثانيا :تسضميتها « بالقصضÒة جدإ «يسضÒ
عكسض إسضÎإتيجية إ◊ذف وإلتكثيف إلتي
ت -ت-ب-ن-اه-ا إل-قصض-ة إل-ومضض-ة.ف-تسض-م-ي-ة ب-ه-ذإ
إلطول»إلقصضة إلقصضÒة جدإ»تبدو مفارقة
وقصضر إ÷نسض إلأدبي إŸرإد وصضفه.
ثالثا :إلقصضر إŸفرط وحده غ Òكاف
لن- -تسض- -اب ه- -ذإ إ◊ك- -ي إأو ذإك ل- -ل- -قصض -ة
إل -ومضض -ة لأن -ه م -ل -م -ح -ا ووصض -ف -ا ل -لشض -ك-ل
إÿارجي مع إهمال إÙتوى.
وب -ال -ت -ا‹ ن -رى م -ن إلأل -ي -ق تسض -م -ي -ت-ه-ا
بالقصضة إلومضضة لأنها تركز ‘ ذإت إلآن
ع -ل -ى إÙت -وى ك -م -ا إلشض -ك -ل ..ع -ل -م -ا إأن
إلÁاضض خ- -اصض -ي -ة –ي -ل ع -ل -ى إلإشض -رإق
إŸكثف ‘ إلزمان وإŸكان.
إن قصض- - -ر ه- - -ذإ إ÷نسض إلأدب - -ي ل - -يسض
خ- -اصض -ي -ة ك -م -ي -ة ب -ق -در م -ا ه -و خ -اصض -ي -ة
جماليةÃ.عنى إأن إعتماده على إلتكثيف
وإ◊ذف يجعله يÎك وحدة إلنطباع من
ج -ه -ة ،وم -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة ي -ع -وضض قصض-ره
بامتدإدإت إŸعنى وتدإعيات إلدللة من
خÓل جعل إلقارئ ‘ قلب تشضكيل دللة
إل -نصض وم Ó-أ ب -ي -اضض -ه وف-رإغ-ه..ل-ك-ن ه-ذإ
يسض -ت -دع-ي م-ن إل-ق-اصض ك-ذلك دق-ة إن-ت-ق-اء
إل-ل-ح-ظ-ة إل-قصضصض-ي-ة وإع-ت-م-اد إلنهاية غÒ
إŸتوقعة وإŸفاجئة..وبالتا‹ نهجه لكتابة
›ازي- - -ة –ي- - -ل ول تصض- - -رح ،ت- - -رم - -ز ول
تقرر.نسضق قصضصضي Œريبي يحرر إŸتلقي
م -ن سض -ل -ط -ة إل -ن -م -وذج لأن -ه ي -ت-خ-لصض م-ن
إ◊دث إ ¤إلÓحدث ويتخلى عن ‰طية
إلشضخصضية ويخلخل زمن إ◊كي .لكن هل
يعني هذإ إأن إلقصضة إلومضضة كفن سضردي
ح- - -ديث Áث- - -ل ﬂرج - -ا لأزم - -ة إلشض - -ك - -ل

إŸتصضلب وإلنموذج إلقصضصضي إلثابت؟ وهل
ح -ق -ا إأن -ه-ا ل-يسضت ج-نسض-ا ل-ق-ي-ط-ا م-ادإمت
“تلك جذور ومشضروعية نظرية و إبدإعية
‘ إلقصض إلعربي إلقد..Ëبحيث مافتئ
إلنقد إلأدبي إلقد Ëيردد مقولة «إلبÓغة
‘ إلإيجاز»فضض Óعن إعتبارها من طرف
ب -عضض إل -ن -ق -اد إŸع -اصض-ري-ن ت-ط-وي-رإ ل-ف-ن
إ Èÿوموإقف إلضضر فاء إلتي Œمع بÚ
إلسضخرية وإŸفارقة .وباأي معنى Áكننا
إلزعم إأن إلقصضة إلومضضة توؤسضسض لذإئقة
قصضصض- -ي- -ة ج- -دي- -دة.ه- -ل لأن- -ه -ا ت -ك -ث -ي -ف
إلتكثيف؟ إأم لعتمادها إلرمز وجوبا ل
إختيارإ؟ إأم لركونها للغة شضعرية تنهضض
ع - -ل - -ى إل - -ع Ó- -ق - -ة إŸت- -وت- -رة دلل- -ي- -ا بÚ
إŸف- -ردإت؟ إأم لن -زي -اح م -ع -ن -ى م -ق -ول -ه -ا
إŸرك- -ز وإل- -ذي ل ي- -ت- -اأسضسض ع- -ل- -ى دلل- -ة
غجرية وطيفية ل تلبث تغﬁ Òطتها مع
ك- -ل ق -رإءة ج -دي -دة؟ إن إع -ت -م -اد إل -قصض -ة
إلومضضة لغة رشضيقة يجعلها –تكم للكلمة
ل إ÷م -ل -ة..وإل -ك -ل-م-ة إŸشض-ع-ة وإلشض-ف-اف-ة
–دي - -دإ.ول - -ه - -ذإ ف- -ه- -ي تشض- -ب- -ه ق- -ط- -ع- -ة
إلفسضيفسضاء إلتي Áكننا إأن نرى من خÓلها
إل -زخ -رف ك -ام  .Ó-ل-ك-ن شض-ري-ط-ة إم-تÓ-ك
إŸتلقي إلقدر إلكا‘ من إلإدرإك ÷مالية
إ◊ذف وإل- -ت- -ك- -ث- -ي- -ف فضض  Ó-ع -ن م -رإسض
إلقاصض ‘ صضوغ عوإ ⁄قصضصضية قادرة على
إلإي-ح-اء وإل-ت-ل-م-ي-ح..صض-ح-ي-ح إأن إلأصضل ‘
إلقصض إ◊كائي هو إلسضتطرإد وإلتوسضع
لكن إلقصضة إلومضضة تبني رهانها إ÷ما‹
ع -ل -ى إأن إل -ك -ت -اب -ة ه-ي ف-ن إ◊ذف ل ف-ن
إلإضضافة.
بصض -دد ب -ن -ي -ة إل -قصض -ة إل -ومضض-ة :نشض-دد
بدإية على إأن إلشضكل نفسضه موقفا فنيا،
روؤي- -ة ومضض- -م- -ون- -ا ج- -م -ا‹ ي -رإه -ن ع -ل -ى
حسضاسضية تلقي خاصضة و‰ط تفك ÒمعÚ
ول -ي -د زم -ن ف -ن -ي ح -ديث ،ع-ل-م-ا إأن شض-ك-ل
إل-قصض-ة إل-ومضض-ة ح-ك-ائ-ي-ا ي-رم-ي ب-نا خارج
إل -ب -ن -اء إلأرسض -ط -ي ل -ل-درإم-ا (ب-دإي-ة ،ق-م-ة
فسضقوط) لسضبب بسضيط جدإ هو إأن إلقصضة
إلومضضة بدون بدإيات ‘ إلغالب فهي تركز
على إلنهاية ومن ثمة تشضبيهها بالرصضاصضة
وإلتي ينحصضر هدفها إلأسضاسض ‘ إصضابة
إلهدف بكل طاقاتها إلنفجارية.لكن هل
يعني هذإ إأن إ◊جم ‘ إلفن كلما تكثف
وقصضر صضار صضنو إلعمق وإلÌإء بالضضرورة؟
وهل ‘ مقدور إ÷زء إأن يع Èعن إلكل؟
إأقصضد هل تتوفق إلقصضة إلومضضة ‘ جعل
إ÷زء إŸقتطع من صضÒورة إ◊ياة ينوب
عنها؟ علما إأن كل قاصض له كله إÿاصض:
إأي تصض - -وره ل- -ل- -ذإت وإل- -ع- -ا ⁄وإل- -عÓ- -ق- -ة
بينهما.لكن إلتحدي إŸطروح على كاتب
إلقصضة إلومضضة هو :كيف يجعلني إأصضدق
وإأسض -تشض -ع -ر ه -ذإ إل -ك-ل م-ن خÓ-ل ج-زئ-ي-ة
إÙكي سضيما وإلقصضة إلومضضة تخلصضت
من إأشضكال إلقصض إلتقليدية كبنية إلقصض
إŸتسض -لسض -ل وإŸت -ن -اوب وم -ا شض-اب-ه وب-اتت
ترإهن على بنية إلتضضم Úوإللغة إلإÁائية
وصضار فعل إلقصض لديها فع Óلزما وغÒ
معني Ãتى وŸاذإ وقع ما وقع.ومن ثمة
ركونها للغة متاأهبة بقصضة فياضضة باŸعاÊ
وإلإيحاءإت إلقادرة على خلق تيارإت من
إلإشض-ع-اع-ات إل-دلل-ي-ة.وب-ال-ت-ا‹ إح-ت-كامها
للكتابة إلشضذرية إŸوؤسضسضة على إلتقطيع
إلسض - -ردي ل - -ل- -ح- -م- -ة إ◊ك- -ي إ ¤وح- -دإت
مسض-ت-ق-ل-ة..ت-خ-ل-خ-ل إل-عÓئق إŸنطقية بÚ
إلأشضياء وإلوقائع..لنخلصض إ ¤إلسضتنتاج
إلتا‹ :إلقصضة إلومضضة ليسضت شضك Óول
مسضاحة لغوية بقدر ما هي تقنية سضردية
ره -ان -ه-ا إلÎم-ي-ز ل إل-تصض-ري-ح وإلإب-رإق ل
إلتقرير سضندها ‘ ذإلك لغة تلغرإفية.
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ششهد معرضض الكتاب الدو‹ الذي احتضشنته ا÷زائر مؤؤخرا بقصشر اŸعارضض ،إاقبا’ كبÒا على الكتب اÿاصشة
بالطفل ‘ ششتى اÛا’ت سشؤاء التعليمية ،الثقافية ،الÎفيهية وهذا دليل على الؤعي وحب اŸطالعة لدى ا÷يل الصشاعد
حتى يؤاكب كل التطؤرات ا◊اصشلة.

نبيلة بوقرين
تصصوير :فواز بوطارن

 ٧وق-فت «الشش-عب» خÓ-ل-ه-ا م-ت-اب-عتها
ط -ي -ل -ة أاي -ام ال -م -ع -رضض ت -واف -د ك -ب -ي-ر
Óطفال رفقة أاوليائهم من أاجل ششراء
ل أ
الكتب حسشب رغباتهم والتي تتماششى
مع تطلعاتهم في مختلف المجا’ت
ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة ب -ه-دف إاث-راء رصش-ي-ده-م
ال-م-ع-رف-ي م-ن خÓ-ل ال-م-ط-ال-ع-ة ح-ت-ى
يكونوا جاهزين للفروضض وا’متحانات
التي تسشبق عطلة الششتاء التي سشتكون
في اأ’يام القادمة.
وسش -ج -ل-ن-ا ت-ج-اوب-ا ك-ب-ي-را م-ع ال-ك-تب
ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ل-م-رح-ل-ة م-ا ق-ب-ل الدراسشة
وه -ذا م -ا أاك -ده ل -ن -ا م-ح-م-د ال-ج-ت-اوي
مسشؤوول عن دار اإ’سشراء اأ’ردنية في
قوله «سشجلنا إاقبا’ كبيرا على الكتب
الخاصشة باأ’طفال على غرار قصشصض
اأ’نبياء ،السشيرة النبوية ،كتب باللغتين
العربية واإ’نجليزية إاضشافة إالى الكتب
ال -خ -اصش -ة ب -م-رح-ل-ة م-ا ق-ب-ل ال-دراسش-ة

والحمد لله أ’نهم وجدوا مطالبهم».
أاما بعضض اأ’طفال أابدوا لـ «الششعب»
اسشتحسشانهم للمعرضض الدولي للكتاب
أ’نهم وجودوا كل مطالبهم،على غرار
يسشرا التي قالت في هذا الششأان «جئت
مع أامي إالى المعرضض من أاجل ششراء
ب -عضض ال -ك -تب ووج -دت ك -ل م-ا ب-ح-ثت
عنه ،خاصشة أان اأ’جواء كانت رائعة
وأاتمنى أان يسشتمر هكذا في السشنوات
ال -ق -ادم -ة أ’ن -ه ف -رصش -ة ج-ي-دة إ’ي-ج-اد
ب - -عضض ال - -ك- -تب ال- -ت- -ي ’ ت- -وج- -د ف- -ي
المكتبات العادية».
ومن هنا نسشتنتج أان الجيل الصشاعد
أاصش-ب-ح يسش-اه-م ف-ي اخ-ت-ي-ار ال-م-واضشيع
التي يششتريها حسشب رغباته وميوله ما
يعني أان مثل هذه المواعيد مهمة من
Óطفال بإايجاد المتنزه
أاجل السشماح ل أ
ال-ح-ق-ي-ق-ي ل-ه-م ل-ت-ن-م-ي-ة روح المطالعة
وحب ال -دراسش -ة خ-ارج ال-م-درسش-ة ل-ك-ي
يكونوا جي Óمثقفا متششبعا بمختلف
الثقافات بما أانهم سشيحملون مسشتقبÓ
مششعل قيادة اأ’مة الجزائرية.
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إال -ت-ق-ى عصش-ف-وران
صش-غ-ي-ران ع-ل-ى غصش-ن شش-جرة
زيتون كبيرة في السشن ،كان
ال - -زم - -ان شش - -ت - -اء ،الشش- -ج- -رة
ضشخمة ضشعيفة تكاد ’ تقوى
ع -ل -ى م -ج -اب -ه -ة ال -ري -ح ،هّ-ز
ال -عصش -ف-ور اأ’ول ذن-ب-ه وق-ال:
مللت ا’نتقال من مكان إالى
آاخر ،يئسشت من العثور على
مسش -ت -ق-ر داف-ئ ،م-ا أان ن-ع-ت-اد
ع- -ل- -ى مسش- -ك- -ن ودي- -ار ح -ت -ى
ي- -داه- -م- -ن- -ا ال- -ب -رد والشش -ت -اء
فنضشطر للرحيل مرة جديدة
ب-ح-ثً-ا ع-ن م-ق-ر ج-دي-د وب-يت
ج- -دي- -د .ضش- -حك ال- -عصش -ف -ور
الثاني ،وقال بسشخرية :ما أاكثر ما
تششكو منه وتتذمر ،نحن هكذا
م- -عشش- -ر ال- -ط- -ي -ور خ -ل -ق -ن -ا ال -ل -ه
ل Ó-رت -ح -ال ال-دائ-م ،ك-ل أاوط-ان-ن-ا
ي أان
مؤوقتة .قال اأ’ول :أاحرام عل ّ
أاحلم بوطن وهوية ،لكم وددت أان
يكون لي منزل دائم وعنوان ’
يتغّير ،سشكت قلي ً
 Óقبل أان يتابع
كÓمه :تأامل هذه الششجرة أاعتقد
أاّن عمرها أاكثر من مائة عام،
جذورها راسشخة كأانها جزء من
المكان ،ربما لو نقلت إالى مكان
آاخر لماتت قهرا ً على الفور أ’ّنها

لذكياء
ل أ
فقط

ت -عشش -ق أارضش -ه -ا .ق -ال ال -عصش -ف-ور
ال-ث-ان-ي :ع-ج-بً-ا ل-ت-فكيرك ،أاتقارن
ال-عصش-ف-ور ب-الشش-ج-رة؟ أانت ت-عرف
أان ل-ك-ل

أافهم ،أاوتظنني صشغيرا ً إالى هذا
ال -ح -د؟ أان -ا أاري -د ه-وي-ة ،ع-ن-وانً-ا،
وطنًا ،أاظنك لن تفهم ما أاريد.
ت -ل ّ -ف -ت ال -عصش -ف -ور ال -ث -ان-ي ف-رأاى
سش -ح -اب -ة سش-وداء ت-ق-ت-رب بسش-رع-ة
نحوهما فصشاح محذرا ً :هيا
 ..هيا  ..لننطلق قبل أان
ت - -درك - -ن - -ا ال - -ع - -واصش- -ف
واأ’م -ط -ار ،أاضش -ع -ن -ا م-ن
ال - - -وقت م- - -ا ف- - -ي- - -ه
ال-ك-فاية .قال
اأ’ول ب-ب-رود:
اسش-م-ع-ني ،ما
رأايك ل -و نسش -ت -ق-ر
في هذه الششجرة،
تبدو قوية صشلبة ’
ت -ت -زع-زع أام-ام
العواصشف؟
رد ال - -ث - -ان - -ي
بحزم :يكفي أاحÓماً ’ معنى لها،
سش - -وف أان - -ط - -ل - -ق وأات- -ركك .ب- -دأا
ال-عصش-ف-وران ي-تشش-اج-ران ،شش-ع-رت
الشش -ج-رة ب-الضش-ي-ق م-ن-ه-م-ا ،هّ-زت
الشش-ج-رة أاغصش-ان-ه-ا ب-ق-وة فهدرت
مثل العاصشفة ،خاف العصشفوران
خ -وف ً-ا شش -دي -دا ً ،بسش -ط ك-ل واح-د
م-ن-ه-م-ا ج-ن-اح-ي-ه ،وان-ط-ل-ق-ا م-ث-ل
السش- -ه- -م م- -ذع- -وري- -ن ل- -ي- -ل- -ح- -ق -ا
بسشربهما.

إإسسم و معنى
ـ عبير :اسشم عربي ويعني الرائحة الطيبة
والعطر الفائح.
ـ جليل :يعني الغني والملك وهو د’لة على
العظمة ،العزة والكبرياء وهو من أاسشماء الله
الحسشنى.

تقع ششمال ششرق العاصشمة وهي ثاني اأهم مدن الششرق الجزائري
وثالث الموانئ الجزائرية بعد العاصشمة ووهران في حجم النششاط
ا’ق -تصش -ادي ،ت -ق -ع ع -ل -ى سش-اح-ل ال-ب-ح-ر اأ’ب-يضض ال-م-ت-وسش-ط ع-ن-د
سشفح جبل اإيدوغ في منطقة سشهلية مششهورة بإانتاجها الزراعي،
وثرواتها المعدنية التي أاهلتها إالى اأن تكون من بين أاهم الو’يات
الجزائرية في مختلف المجا’ت.
م -ن -اخ -ه -ا م -ت -وسش -ط-ي داف-ئ ل-ط-ي-ف شش-ت-اًء ،وح-ار م-ع-ت-دل صش-يً -ف-ا،
وششواطئها من أاجمل ششواطئ البحر اأ’بيضض المتوسشط ،وهي مدينة
صش-ن-اع-ي-ة وسش-ي-اح-ي-ة م-ت-م-ي-زة ،وك-انت ت-ع-رف ف-ي ع-ه-د ال-بونيقيين
والنوميديين باسشم «بونة» حيث اأنششئوا فيها مرفأا تجارًيا مهًما في
القرن الحادي عششر قبل الميÓد أاسشموه «هيبون».

??? ??
?

مخلوق من مخلوقات الله طبيعة
خاصشة تمّيزه عن غيره ،هل تريد
تغيير قوانين الحياة والكون؟ نحن
ـ معششر الطيور ـ منذ أان خلقنا
الله نطير ونتنقل عبر الغابات،
وال -ب -ح -ار ،وال -ج -ب -ال ،وال -ودي -ان،
واأ’نهار ،لم نعرف القيود يومًا إا’
ع- -ن -دم -ا ي -ح -بسش -ن -ا اإ’نسش -ان ف -ي
قفصض ،وطننا هذا الفضشاء الكبير،
الكون كله لنا ،فالكون بالنسشبة لنا
خفقة جناح .رد اأ’ول :أافهم ..

ن الذي ينتحر
^ أانّ الحيؤا
ضض هؤ النسشر.
عندما يمر
ع الصشاروخ هي
أانّ أاول من صشن
ّ
ّ
^
أالمانيا وذلك
عام .1942
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ا ـ حجم عين النعامة أاكبر بكثير من دماغها وهذا هؤ
’حيان ههههههههه.
سشبب غبائها في غالب ا أ
ـ سشأالؤا مزطؤل :ما هي أافضشل طريقة لصشيد أارنب؟ أاجاب:
تقليد صشؤت الجزرة ههههههههه.

^ على اأ’ولياء توعية أابنائهم بخطورة عبور الطريق وحثهم
على اسشتعمال المدرج.
^ يحب تفادي اللعب تحت المطر حتى ’ تمرضشوا
باإ’فلونزة أ’نكم في فترة الفروضض.

’’ تقتـ ـ ـقــلل
قــقـــلـلو و
مـع السسـ ـبـب

لمر»
لمر» وقل «أاذعن ل أ
’تقل «رضشخ ل أ
(رضشخ بمعنى كسشر الششيء اليابسض أاو أاعطى
قلي.)ًÓ
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لصشابات هاجسس ليكانسس قبل مواجهة «النسشور اŸمتازة»
ا إ

’عب ـ ـ ـ ـو ““اÿضضـ ـ ـ ـر““ عازمـ ـ ـ ـ ـون علـ ـ ـ ـى ا’نتصض ـ ـ ـ ـار
–ل اليوم ،بعثة اŸنتخب الوطني بنيجريا– ،سشبا Ÿواجهة منتخبها الوطني ‘ إاطار مباريات ا÷ولة الثانية
لتصشفيات كأاسس العا ⁄منقوصشة من خدمات عدة عناصشر أاسشاسشية أابرزهم بودبوز ،سشودا Êووناسس.

عمار حميسصي

ق - - -اد –ضشÒأت ““أÿضش- - -ر““ Ãرك- - -ز
سش- -ي- -دي م- -وسش- -ى م- -درب أŸن -ت -خب
أ÷دي -د ج -ورج ل-ي-ك-نسس أل-ذي ط-الب
ألÓعب Úبضشرورة ألÎكيز من أأجل
–قيق ألنتصشار وإأعادة بعث أآلمال
‘ ألتأاهل بعد ألتع ‘ ÌأŸوأجهة
أألو ¤أأمام ألكامÒون.
وتشش Òآأخر أألخبار إأ ¤حسشم ليكنسس
للتششكيلة أألسشاسشية قبل ألسشفر إأ¤
ن- -ي- -جÒي- -ا ع- -ل- -ى أأن ت- -ك -ون أ◊صش -ة
ألتدريبية ألتي يجريها ألفريق هناك
عادية ولن يكون لها أأي تغي Òعلى
أل- -ف- -ك -ر أل -ف -ن -ي ل -ل -م -درب أŸت -وق -ع
أنتهاجه خÓل موأجهة نيجÒيا.
ويبقى خط وسشط ميدأن أŸنتخب
أل -وط -ن -ي أ÷زأئ -ري غ -امضش -ا ق -ب-ي-ل
م-وأج-ه-ة أŸضش-ي-ف أل-ن-ي-جÒي مسش-اء
هذأ ألسشبت ِبرسشم أ÷ولة ألثانية من
أل -دور أألخِ Òل -تصش -ف -ي -ات م -ون -دي-ال
روسشيا .2018
وإأذأ كان مركز حرأسشة أŸرمى ل
ُي -ث Òأ÷دل ِب -وج -ود ح -ام -ي أل-ع-ري-ن
وه -اب رأيسس م -ب-و◊ي وسش-تسش-ت-ف-ي-د
أ÷بهة أÿلفية من عودة أŸدأفَعÚ
عيسشى ماندي وهششام بلقروي (غابا
ع- -ن م- -ق- -اب- -ل- -ة أل- -ك -امÒون ِب -دأع -ي
أإلصش- -اب -ة) م -ع وج -ود أل -ق -ائ -د ك -ارل
›ا Êوزميله فوزي غولم.
كما ل يطرح خط ألهجوم إأششكال ‘
ظّ- - -ل “ّت- - -ع ري - -اضس ﬁرز وإأسش Ó- -م
سشليما Êبلياقة بدنية جيدة ومسشتوى

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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فاطمة الزهراء بن علي لـ «الششعب»:
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اŸشضاركة ‘ را‹ صضحاري ا÷زائر الدو‹ حلم –قق
من ب ÚاŸششارك ‘ Úرا‹ –دي ا÷زائر
الدو‹ كانت هناك مسشاعدة سشائق ‘ را‹
ريد ،وهي ا÷زائرية ““فاطمة الزهراء بن
علي““ صشاحبة الـ  42ربيعا والتي تششتغل بـ
““بريد ا÷زائر““ ،والتي ششاركت ‘ الطبعة
الثانية من التظاهرة الرياضشية على مÏ
سشيارة رباعية الدفع ،وبالنسشبة لها
اŸششاركة ‘ الرا‹ كانت –ديا جديدا
بالنسشبة لها ‘ رياضشة تعت Èحكرا على
الرجال ،و–دثت عن ششغفها بهذه
الرياضشة وعن طموحاتها ‘ ،هذا ا◊وار.

حاورهاﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آايت قاسصي

فني عاٍل وثابث مع إأمكانية تطعيمه
بعناصشر مثل بغدأد بو‚اح وسشفيان
ه- -ن- -ي وي- -اسش Úب- -ن زي -ة ف -إان وسش -ط
أŸيدأن يبقى ورششة كبÒة تتطلّب
من ألناخب ألوطني أ÷ديد وألتقني
ألبلجيكي أıضشرم ( 67سشنة) جورج
ليكنسس أإلغÎأف من ﬂزون كفاءته
وخÈته لضشبط ألÓعب ÚأŸناسشبÚ
ِل- -خ- -وضس م- -ب- -ارأة ن -ي -جÒي -ا وأأيضش -ا
ت- -وظ -ي -ف سش Ó-ح أ÷رأأة ‘ أّت -خ -اذ
ألقرأر ألسشيادي .
وي -ك -م -ن غ -م -وضس خ -ط أل -وسش -ط ‘
وج- - -ود رك - -ي - -زت– Úم Ó- -ن صش - -ف - -ة
أل Ó-عب أإلح -ت -ي -اط-ي ‘ ن-ادَيْ-ي-ه-م-ا
أألوروب -يَ ْ-ي -ن وه -م -ا سش-ف-ي-ان ف-ي-غ-و‹
وياسش Úبرأهيمي ولكن ُيششاع أأنهما
ُي- -صشّ- -رأن ع- -ل- -ى خ- -وضس م- -ق- -ابÓ- -ت

هني لـ ““الششعب““:

““أÿضش -ر““ أأسش -اسشَ-يْ-ي-ن ح-ت-ى ول-و ك-ان-ا
يفتقدأن أللياقة ألبدنية مع أنخفاضس
منسشوب أŸسشتوى ألفني.
وقد زعمت أأوسشاط مقّربة من معقل
““ﬁارب -ي ألصش -ح -رأء““ أأن م -ت-وسشَ-طْ-ي
ميدأن وسشت هام أإل‚ليزي وبورتو
ألÈتغا‹ لعبا دورأ كبÒأ ‘ تنفيذ
““ألتمّرد““ وأإلطاحة بالناخب ألوطني
ألسش -اب -ق م -ي -ل -وف -ان رأي -ي -ف-اتشس ألن
أل- -ت- -ق- -ن- -ي ألصش- -رب- -ي  ⁄ي- -زّج ب -ه -م -ا
أأسشاسشَيْين ‘ مبارأة ألكامÒون Ãلعب
ألبليدة .
وي -ؤوك -د ب -عضس أıتصش Úإأن م -ك -ان-ة
متوسشط أŸيدأن نبيل بن طالب ‘
أل- -تشش- -ك -ي -ل أألسش -اسش -ي Ÿب -ارأة ه -ذأ
ألسشبت ل نقاشس فيها إأسشتنادأ إأ¤
ألعروضس ألباهرة ألتي ُيقّدمها هذه

أأليام مع فريقه ششالكه أألŸا Êثم
أأن ه- -ذأ أل -ك -روي ألشش -اب ( 21سشنة)
وأŸوه- - -وب غ - -اب ع - -ن م - -وأج - -ه - -ة
أل -ك -امÒون ِب -سش-بب ع-ق-وب-ة أإلي-ق-اف
فضش Óعن “ّيزه باللعب أ◊ماسشي
وأ◊ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ار .
وع-ل-ي-ه ت-ب-ق-ى أل-ت-خ-مينات وألتوقعات
ت - -دور ح- -ول أأسش- -م- -اء سش- -ف Òت- -اي- -در
وسش-ف-ي-ان ف-ي-غ-و‹ وي-اسش Úب-رأه-ي-م-ي
وع- - -دلن ق- - -دي- - -ورة وج- - -دأرت- - -ه - -م
ب -اŸشش-ارك-ة ضش-د ““أل-نسش-ور أŸم-ت-ازة““
أأسشاسشِي.Ú
ما يعني أأن زميلهم مهدي عبيد
ُم ش ش ر ح  -و ف ق ا ل ه ذ ه أ ل ق ر أ ء أ ت -
ل -ل -ج -ل -و س س أ ح -ت -ي -ا ط -ي -ا و ه -و أ ل -ذ ي
أ ع -ت -ا د ع -ل -ى ن -ف س س أ ل -و ض ش -ع -ي -ة م -ع
““أÿضشر ““.

الف ـ ـ ـ ـوز ضضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروري بنيجÒيـ ـ ـ ـ ـ ـا

أاك -د سش -ف -ي -ان ه -ن -ي ‘ تصش -ري -ح لـ ““الشش-عب““ ،أان-ه-م ج-اه-زون م-ن أاج-ل
العودة بنتيجة إايجابية من نيجÒيا من خÓل الÎكيز على العمل
لن-ه-م ›موعة
وال-ل-عب ا÷م-اع-ي رف-ق-ة ال-ن-اخب ال-وط-ن-ي ا÷دي-د أ
ق -وي -ة وت -ع -ودوا ع -ل-ى ال-ل-عب –ت الضش-غ-ط ك-م-ا أان-ه ج-اه-ز م-ن أاج-ل
لضشافة لزمÓئه ‘ حالة اعتمد عليه اŸدرب الوطني.
تقد Ëا إ

حاورته :نبيلة بوقرين -تصصوير :فواز بوطارن
^““الششعب““ :كيف ترى اŸواجهة التي سشتجمعكم مع نيجÒيا؟
«هني““ :نحن أآلن نوأصشل ألعمل مع أÛموعة رفقة أŸدرب ألوطني أ÷ديد
ألذي طالب منا ألÎكيز على أللعب أ÷ماعي وكل ذلك بهدف ألعودة بنتيجة
إأيجابية من نيجÒيا يوم ألسشبت بحول ألله وهذأ ما نقوم به حتى نقدم مسشتوى
جيد ‘ ثا Êجولة من ألتصشفيات.
لضش-اف-ة ل-زمÓ-ئك خÓ-ل ه-ذه اŸواج-ه-ة
^ه -ل أانت ج-اه-ز ل-ت-ق-د Ëا إ
الصشعبة؟
أأكيد أأنا جاهز من أأجل تقد Ëأإلضشافة ألÓزمة لزمÓئي ‘ حال أأقحمني
أŸدرب مع ألتششكيلة ألتي سشتلعب ألن ألقرأر يرجع له ،حاليا نركز على ألعمل
أ÷ماعي ألنه مصشدر قوتنا ول يهم من سشيلعب وألذي يكون جاهزأ لتقدË
أألفضشل هو ألذي سشيدخل و‘ أألخ ÒأŸهم ألفوز باŸبارأة لتششريف أأللوأن
ألوطنية.
^أال تخششون الضشغط بعد التعادل أامام الكامÒون با÷زائر؟
صشحيح ألتعادل أأمام ألكامÒون أأربكنا قلي Óألننا كنا نريد –قيق ألفوز حتى
نوأصشل من دون ضشغط لكن هدفنا حاليا هو ألتحضش Òجيدأ Ÿبارأة نيجÒيا من
أأجل ألعودة بنتيجة إأيجابية ألن أ÷ولة أألو ¤أأصشبحت من أŸاضشي وعلينا
تفادي تكرأر أألخطاء فقط حتى نطيح Ãنافسشنا يوم ألسشبت ألقادم وهذأ هو
تفك Òكل ألÓعب Úوكذأ أŸدرب وسشنقدم كل ما لدينا فوق أŸيدأن.
^وماذا عن ظروف اللعب ‘ أادغال إافريقيا؟
أأكيد ألظروف أŸناخية سشتكون صشعبة باŸقارنة مع أللعب ‘ أ÷زأئر لكن
هدفنا هو –قيق ألفوز أأمام نيجÒيا ولن يعيقنا أأي ششيء لتحقيق ذلك ‘
ألنهاية ألننا أأصشبحنا ‰لك أÈÿة وأŸهم أأن منافسشنا يلعب بطريقة Îﬁفة

وكرة جميلة وسشÔكز على أللعب فوق أŸسشتطيل أألخضشر حتى ل يكون علينا
ضشغط.
^ل -ك -ن اŸأام -وري -ة سش -ت -ك -ون صش -ع-ب-ة ‘ ظ-ل ال-غ-ي-اب-ات ال-ك-ثÒة أال-يسس
كذلك؟
تأاسشفت كثÒأ لغياب بعضس ألÓعب Úعلى غرأر سشودأ Êلكن علينا أأن نفكر ‘
أŸبارأة ألننا ›موعة متكاملة ولدينا لعب Úأأقوياء ويتمتعون Ãهارأت عالية
وسشنحاول تقد Ëكل ما لدينا من أأجل تعويضس ألعناصشر ألغائبة حسشب أÿطة
ألتي سشيحددها أŸدرب ألوطني ألذي Áلك أ◊لول ألÓزمة من دون ششك ألنه
أأدرى بكل أألمور أŸتعلقة باŸوأجهة ولهذأ علينا أأن نثق ‘ قدرأتنا كفريق
حتى نحقق نتيجة إأيجابية.
^لديكم معلومات عن منافسشكم؟
لدينا بعضس أŸعلومات عن منافسشنا وسشنعمل على تدأرك ألتأاخر ‘ عدد
ألنقاط وأŸتمثل ‘ نقطت Úحتى نعود للصشدأرة من جديد وبعدها سشنسشÒ
بقية ألتصشفيات لقاء تلوى أآلخر كل وأحد حسشب معطياته ألن أألمور تختلف
ب Úفرق أÛموعة ولهذأ نحن ‘ صشرأع مع ألوقت Ãا أأن أŸدرب جديد ول
يعرف جيدأ ألفريق ولكن سشنعمل بصشفة جماعية حتى نكون ‘ أŸسشتوى
أŸطلوب لكسشب ألنقاط أŸتبقية من أ÷ولت ألقادمة.

لو ¤موبيليسس
الرابطة ا أ

قمة مرتقبة ب““ Úا◊مراوة““
و«أابناء سضوسضطارة““
أاه- -م م -ا Áي -ز ا÷ول -ة  11م-ن ب-ط-ول-ة ال-راب-طة اÎÙفة
لو ¤ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ،اŸق- -ررة ع- -ل- -ى م- -دار أارب -ع -ة أاي -ام
ا أ
لح - -د) ،م - -ب- -اراة ال- -ق- -م- -ة ‘ وه- -ران بÚ
(اÿم - -يسس إا ¤ا أ
متصشدري الÎتيب اŸولودية اÙلية وا–اد ا÷زائر‘ ،
الوقت الذي تنتظر اŸتصشدر الثالث وفاق سشطيف مهمة
““مفخخة““ أامام ا–اد ا◊راشس ،بينما يلتقي نصشر حسشÚ
داي بشش- -ب- -اب ب- -ل- -وزداد ‘ دارب- -ي ع- -اصش- -م- -ي ““–رم ف- -ي -ه““
اÿسشارة على النادي.Ú
أأهم موأجهة تششهدها هذه أ÷ولة ،هي ألتي سشتجمع ،يوم أ÷معة
Ãلعب أ◊بيب بوعقل ،مولودية وهرأن (أŸركز أألول19 ،نقطة)
بالضشيف إأ–اد أ÷زأئر (أŸركز19 ،1ن).
وه-ي أŸق-اب-ل-ة أل-ت-ي ت-ع-د ب-ال-ك-ثÃ ،Òا أأن أل-ف-ائ-ز ف-ي-ه-ا سش-ي-ن-ف-رد
بالريادة ،حيث تسشعى أŸولودية ألوهرأنية أ ¤تأاكيد نتائجها
أإليجابية سشيما ألتعادل ألثم Úبطعم ألفوز ‘ سشطيف (،)0-0
على عكسس أل–اد أŸطالب Ãحو خسشارته أمام أ÷ار أ–اد
أ◊رأشس ( ‘ )0-2ألدأربي ألعاصشمي.
من جهته ،يششد ألرأئد ألثالث ،وفاق سشطيف(19ن) ،ألرحال أ¤
ألعاصشمة للتباري مع أ–اد أ◊رأشس (أŸركز 9 ،13ن) ‘ ،سشفرية

ﬁفوفة باıاطر للزوأر أŸطالب Úبالعودة بالزأد كام.Ó
لكن أŸهمة ليسشت باليسشÒة Ãا أأن أل–اد يسشعى جاهدأ أ¤
مغادرة أŸرأكز ألخÒة وتأاكيد فوزه على ألرأئد أ–اد أ÷زأئر،
‘ ح Úيسشعى ““ألنسشر ألسشطايفي““ أ ¤نسشيان تعÌه على أأرضشه
أأمام ““أ◊مرأوة““ أألسشبوع ألفارط.
وبالعاصشمة ،يلتقى أ÷ريحان نصشر حسش Úدأي وششباب بلوزدأد‘ ،
دأربي عاصشمي عنوأنه أÿسشارة ‡نوعة.
وم -ع -ل -وم أأن ““أل-نصش-ري-ة““ (أŸرك-ز 11 ،12ن) أن- -ه -زمت ‘ أ÷ول -ة
أŸاضشية وترأجعت ‘ ألÎتيب ،وأÿسشارة سشتكلفها غاليا.
أأما بالنسشبة للششباب (أŸركز 8 ،15ن) فإان أألمور تأازمت أأك Ìسشيما
بعد تعÌه على أأرضشه أأمام أأوŸبي أŸدية ( ،)1-1غ Òأأن ألنصشار
وأإلدأرة يلعقون أآلمال على أŸدرب أ÷ديد ،وألدو‹ أŸغربي
ألسشبق بادو زأكي ،لعادة تششكيلة ““ألعقيبة““ أ ¤ألسشكة ألصشحيحة.
وبالعاصشمة أأيضشا ،تسشتضشيف مولودية أ÷زأئر (أŸركز ألرأبع،
17ن) فريق ششباب قسشنطينة (أŸركز12 ،6ن) ‘ ،مبارأة (ألتي
تأاجلت أ ¤يوم أألحد) تعد بالكثÃ Òا أأن أŸولودية سشتلعب لتأاكيد

^““الششعب““ :أاول قدمي نفسشكي لقرائنا؟
فاطمة الزهراء بن علي :فاطمة ألزهرأء بن
علي أأبلغ من ألعمر  42سشنة متزوجة وأأم لثÓثة
أأطفال أأعمل بÈيد أ÷زأئر ،أأمارسس هذه ألرياضشة
م - -ن - -ذ ح - -وأ‹ أأرب- -ع سش- -ن- -وأت ،وه- -ذه أل- -ري- -اضش- -ة
أŸيكانيكية ألتي كانت حكرأ على ألرجال كنت
أأحلم Ãمارسشتها منذ نعومة أأظافري ،عندما كنت
صش -غÒة ك -نت أأعشش -ق أل -رسش -وم أŸت -ح -رك-ة ““ت-اك-اي-ا
تودوروكي““ ومنذ ذلك ألوقت كنت أأحب هذأ ألعا⁄
وكنت أأحلم بولوجه ،أأعششق عا ⁄ألسشرعة وبدأأت
قيادة ألسشيارأت وعمري  ⁄يتعد  18سشنة ،وأأحيانا
كنت أأقود سشيارة وألدي دون أأن يعلم ذلك من ششدة
ح -ب -ي ل -لسش -ي -ارأت ،أأم-ا ع-ن ب-دأي-ات-ي م-ع سش-ب-اق-ات
ألسشرعة فكانت ‘  2010أأين أتخذت ألقرأر ألكون
أأخÒأ سش -ائ -ق -ة Îﬁف -ة ،أل -ب -دأي -ة  ⁄ت -ك -ن سش-ه-ل-ة
بالنسشبة ‹.
^أاسش- -ت- -وق -ف -ك -ي م -ن فضش -لك ،ح -دث -ي -ن -ا ع -ن
بداياتك؟
‘ أأحد أأليام من سشنة  2010كنت أأششاهد ألتلفزيون
أأين ششاهدت روبورتاجا عن ألرأ‹ ألنسشوي ألدو‹
““ك -ول -ومب““ أل -ذي ت -ن -ظ -م -ه أل–ادي -ة أ÷زأئ -ري -ة
للرياضشات أŸيكانيكية ،وحينها قلت Ÿاذأ ل أأكون
أأنا هنا رفقة ألنسشاء أ÷زأئريات ألÓتي ششاركن ‘
هذأ ألرأ‹ ،مباششرة بعد نهاية ألروبورتاج بدأأت
أأب -حث وأأسش -ت -فسش -ر و” ت -وج -ي -ه-ي ن-ح-و أل–ادي-ة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -ري -اضش -ات أŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة ب-ت-ي-ل-ي-م-ل-ي
ب-ال-ع-اصش-م-ة ،أأع-ل-م-ت-ه-م ب-أا Êأأري-د أأن أأصش-بح سشائقة
Îﬁفة وأأ Êأأريد أأن أأحقق حلمي ،ولقيت ترحابا
منقطع ألنظ Òأأين ” تسشجيلي مع فريق من فئة
ألسشيارأت كل أألصشناف ،ومنه بدأأت أأقود ألسشيارأت
منذ سشنة  ،2011وأŸششاركة ‘ ألرأ‹ حلم كان
يسشتهويني رفعت ألتحدي وبلغت مرأدي ،ولكن ◊د
أآلن لدي سشيارة سشياحية ،ول أأسشتطيع ‡ارسشة
هذه ألرياضشة إأل ‘ أختصشاصس ألنتظام أأين يطلب
من ألسشائق عدم Œاوز سشرعة معينة وبلوغ ألهدف
‘ ألوقت أÙدد وهو –دي يتم تنقيطه عÈ
مرأحل ،ألنه ‘ حالة ما إأذأ أأردت أŸششاركة ‘
رأ‹ –دي ألصشحرأي يجب علي أأن أأملك سشيارة
رباعية ألدفع متطورة و›هزة بأاحدث ألتقنيات،
بدأياتي كانت بسشيارتي أÿاصشة ““نيسشان ميكرأ““

ب- -ع- -ده -ا ك -نت أأسش -ت -أاج -ر ب -عضس ألسش -ي -ارأت إأ ¤أأن
عرضشت علي مؤوسشسشة رونو عقد مرأفقة ،وكان
أألمر سشه Óبالنسشبة لنا Ãا أأنه لدينا ‘ ألفريق
سشائقان يعمÓن ‘ رونو ،ومن هنا جاءت فكرة
مرأفقتنا مع زميلت ‘ ‹ Úألفريق ،رونو سشاعدتنا
ك-ثÒأ ألن-ه-ا ح-ت-ى ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ج-ه-يزأت ألرأ‹
ألذين يكونون أأحيانا أأغلى من ألسشيارأة بحذ ذأتها
تتكفل بششرأئها مؤوسشسشة رونو ،كما أأنه عندما يتعلق
أألمر بالسشباقات أÿاصشة بالعنصشر ألنسشوي أأعمل
مسشاعدة سشائقة لزميلتي ““جازية خدأم““ ألتي تعمل
‘ أŸؤوسشسشة أŸمولة ،وعندما يتعلق أألمر بالرأ‹
أıت-ل-ط أأع-م-ل م-ع ألسش-ائ-ق ““ب-رأه-ي-م ح-م-يتوشس““
بطل أ÷زأئر ‘ أختصشاصس ألنتظام لسشنة ،2014
ألذي يعت Èآأخر سشباق أأقيم ‘ أ÷زأئر.
^ه- -ل شش- -ارك- -ت- -ي ‘ رال- -ي- -ات دول- -ي -ة خ -ارج
الوطن؟
Óسشف  ⁄تتح ‹ ألفرصشة يلزمك أأول تسشريح من
ل أ
أل–ادية أ÷زأئرية للرياضشات أŸيكانيكية ،و‘
أل -وقت أل -رأه -ن ل نشش -ارك ‘ سش-ب-اق-ات أإلن-ت-ظ-ام
خ -ارج أل -وط -ن ،وأأ“ن -ى أأن ن -ت-م-ك-ن م-ن أل-ق-ي-ام ب-ه
لحقا.
^وك- -ي- -ف ت -ق -ي -م ÚاŸسش -ت -وى ‘ را‹ –دي
صشحاري ا÷زائر هذه السشنة؟
مقارنة بالسشنة أŸاضشية هناك تطور كب Òوملحوظ
‘ أل-ت-ن-ظ-ي-م ،ألسش-ن-ة أŸاضش-ي-ة إأرت-ك-بت أل-ك-ث Òم-ن
أألخ -ط -اء أإلم -ك -ان -ي-ات ك-انت ح-اضش-رة ل-ك-ن ك-انت
ه-ن-اك ن-ق-ائصس م-ن أل-ن-اح-ي-ة أل-ت-ق-ن-ي-ة ،لكنها كانت
أŸرة أألو ¤ألتي تنظم فيها أ÷زأئر رأ‹ دو‹
م -ن -ذ غ -ي -اب أل -رأ‹ أل -دو‹ أŸع -روف ““ب -اريسس -
أ÷زأئر  -دأكار““ ،ولهذأ ألسشبب بالذأت أÈÿة
كانت تنقصس أŸنظم ،Úهذه ألسشنة ومع ألدعم
أل- -ك- -ب Òأل- -ذي ق- -دم- -ت- -ه أŸؤوسشسش- -ة (أ÷زأئ- -ري -ة ـ
أإلي -ط -ال -ي -ة) ““أأرأك سش -ب-ور““ أل-ت-ي ت-ع-ت-ن-ي ب-ا÷انب
ألتقني رأ‹ هذه ألسشنة أأفضشل بكث Òمن ألطبعة
أŸاضشية على كل أŸسشتويات ،وإأذأ توأصشلت أألمور
ع -ل -ى ه-ذأ أل-ن-ح-و أأع-ت-ق-د أأن-ه أب-ت-دأء م-ن أل-ط-ب-ع-ة
أÿامسشة لن يكون هناك أأثر للسشلبيات.

مونديال 2018

ليبيا تواجه تونسس غدا Ãلعب عمر حمادي

يلتقي غدا ،منتخب ليبيا مع
ن - -ظÒه ال- -ت- -ونسش- -ي Ãل- -عب
ع -م -ر ح-م-ادي ب-ب-ول-وغ‘ Ú
إاط- - -ار م- - -ب - -اري - -ات ا÷ول - -ة
ال -ث -ان -ي -ة ل -تصش -ف -ي -ات ك-أاسس
العا 2018 ⁄بعد أان ” نقل
لسشباب
اŸباراة إا ¤ا÷زائر أ
تنظيمية.
ع -ط-لت أألم-ط-ار أل-غ-زي-رة أل-ت-ي
ه-ط-لت ع-ل-ى أ÷زأئ-ر أل-ع-اصشمة
ت - -دري - -ب - -ات م- -ن- -ت- -خب ت- -ونسس،
وأضشطر ألدأء ألفÎة أألو ¤من

فوزها خارج ألديار أأمام تاجنانت ،فيما سشيششحذ ألششباب ألهمم
من أأجل رد ألعتبار لنفسشه بعدما سشقط على أأرضشه أأمام ششبيبة
ألقبائل (.)1-0
من جهتها تسشتضشيف ششبيبة ألقبائل (أŸرتبة12 ،8ن) أŸنتصشرة
خارج ألديار وألتي تريد ألسشتمرأر على نفسس أŸنوأل ،يوم
أÿميسس ،فريق دفاع تاجنانت أŸنهزم على أأرضشه وألسشاعي أ¤
ﬁو آأثار ألهزÁة ألخÒة وألتي دفعته للÎأجع أ ¤أŸركز 11
برصشيد 11نقطة.
وتبدو بقية أŸباريات ‘ صشالح أألندية أŸسشتضشيفة ،حيث يسشتقبل
ششباب باتنة فريق ششبيبة ألسشاورة ألعائد بقوة ،أأما أأوŸبي أŸدية
فيسشتضشيف سشريع غليزأن (دون جمهور) ،أأما يوم ألسشبت فيسشتقبل
أ–اد بلعباسس نادي مولودية بجاية.
الÈنامج

اÿميسس:
بتيزي وزو :ششبيبة ألقبائل  -دفاع تاجنانت ()17:00
ا÷معة :
با÷زأئر (أ◊رأشس) :أ–اد أ◊رأشس  -وفاق سشطيف ()15:30
بباتنة (سشفوحي) :ششباب باتنة  -ششبيبة ألسشاورة ()15:30
با÷زأئر ( 5جويلية) :نصشر حسش Úدأي  -ششباب بلوزدأد ()16:00
بوهرأن (حبيب بوعقل) :مولودية وهرأن  -أ–اد أ÷زأئر ()16:00
ب- -اŸدي- -ة (أم -ام أل -ي -اسس) :أأوŸب -ي أŸدي -ة  -سش -ري -ع غ -ل -ي -زأن
( )15:30دون جمهور
السشبت:
ببلعباسس ( 24فيفري) :أ–اد بلعباسس  -مولودية بجاية ()14:30
لحد:
ا أ

ت -دري -ب -ات -ه ب-ال-ق-اع-ة أل-ري-اضش-ي-ة
أŸغ -ط -اة أل -ت -اب -ع -ة Ÿركب عÚ
أل -ب -ن -ي -ان ،ق -ب -ل أأن ي-ن-ه-ي نسش-ور
ق -رط -اج م -رأن -ه -م ع -ل-ى أل-عششب
ألصشناعي بعد أأن –سشنت حالة
أل - -ط - -قسس وع- -رفت ت- -دري- -ب- -ات
منتخب تونسس ألتحاق Îﬁف
ف -ال -نسش -ي -ا أإلسش -ب -ا ÊأأÁن ع -ب-د
ألنور ،ألذي كان آأخر ألوأفدين
ل-ل-م-عسش-ك-ر ف-ي-م-ا ت-وأصش-ل غ-ي-اب
أ◊ارسس أأÁن أل - -ب - -ل- -ب- -و‹ ع- -ن
أÛموعة بسشبب أإلصشابة.
م -ن ج -ه -ة أأخ -رى أأشش -اد أل–اد
أل -ت-ونسش-ي ل-ك-رة أل-ق-دم ب-ظ-روف
أل- -ت- -حضش Òأل- -ت- -ي ج- -رت ع- -ل- -ى
أŸل -عب أل -ري -اضش-ي بـ ““أŸدرسش-ة
ألعليا للفندقة““ وهو ما سشاعد
أ÷ه- -از أل -ف -ن -ي ع -ل -ى ت -ط -ب -ي -ق
برنا›ه ألتحضشÒي.
ك -م -ا أأج -رى أŸن -ت -خب أل -ل -ي -ب-ي
–ضشÒأته ‘ ظروف عادية بعد
أأن أنضشمت إأليه ألدفعة أألخÒة
م - - -ن أÎÙف Úأسش - - -ت- - -ع- - -دأدأ
ÿوضس لقاء أ÷ولة ألثانية من
أل-تصش-ف-ي-ات أإلف-ري-ق-ي-ة أŸؤوه-لة
لكأاسس ألعا ⁄روسشيا  2018أأمام
أŸن - - - -ت - - - -خب أل - - - -ت - - - -ونسش- - - -ي.

وي -ت -ع-ل-ق أألم-ر ب-ك-ل م-ن ح-م-دو
أŸصش-ري ،أÎÙف ب-تشش-اف-يسس
ألÈتغا‹ ،وﬁمد من ،Òلعب
دي -ن -م-و م-ي-نسش-يك أل-ب-يÓ-روسش-ي،
وأأكرم ألزوي ،مهاجم أŸرخية
أل -ق -ط -ري إأضش-اف-ة إأ ¤أŸه-اج-م
أÎÙف ب -ال -ولي -ات أŸت -ح-دة
أألم- - - -ري- - - -ك - - -ي - - -ة أأÁن زأي - - -د.
و” أإنهاء كل إأجرأءأت ألÓعب
أÎÙف ب - -ف - -ري- -ق ب- -يسش- -ك- -ارأ
أإليطا‹ ،أأحمد فهيم بن علي،
أل -ذي أل -ت -ح -ق ب -دوره Ãن -ت -خب
بÓده ،وسشيششارك خÓل أŸبارأة
أل - - - -ه - - - -ام - - - -ة أأم - - - -ام ت- - - -ونسس.
وأعتذر لعب مانششسش Îيونايتد
ألصشادق ألفيتوري عن أللتحاق
Ãن- - -ت- - -خب بÓ- - -ده ،وع - -زأ ذلك
للÎكيز مع فريقه.
وت-تصش-در أل-ك-ون-غ-و ألدÁقرأطية
ت - - -رت - - -يب أÛم - - -وع- - -ة أألو¤
م-ت-ق-دم-ة ب-ف-ارق أأله-دأف ع-لى
تونسس بثÓث نقاط لكل منهما.
وم -ن -يت ل -ي -ب -ي -ا ب-خسش-ارة ث-ق-ي-ل-ة
ب -رب-اع-ي-ة دون رد أأم-ام أل-ك-ون-غ-و
ألدÁقرأطية ،بينما فازت تونسس
-2صشفر أأمام غينيا ‘ أ÷ولة
أألو.¤
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الخميسس  ١٠نوفمبر ٢٠١٦
الموافق  ٠٩صصفر  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السشهميـــة
يلحق

شصتم

٥

متشصابهان
علو

جوهر

لششارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لششارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه إا¤
حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصشل على اسشم
اسشم لفنان تششكيلي
جزائري راحل.

يقنط

طري

سصهم

٦

قادم «م»

قواعد
للنفي
مسصالك

عدد
علم
دق «م»

الشصمل
متشصابهة

يعلم
أافند «م»

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سشهمية
كلمة سشر
لرقام
دردششة ا أ
لعبة ا◊روف
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❊ أافقيا
نجيب محفوظ ،أافند ،الظهر ،اجلسس ،اي،
بم ،زيغود ،رد ،رنين ،اة ،خل ،اسس ،بر ،دلسس،
نيامي ،د.د.د.د ،تنسصخ ،وردة ،اتن ،جن،
مدينة ،القبسس ،سس،سس.
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ابن خلدون ،أاج ،ميل ،أاجرد ،يفر ،د.د.د ،بن،
زرالدة ،مداد ،سس.سس ،حب ،جيم ،يسس،
غÓف ،ميسصان ،اوسصلو ،منتدى ،ظ،ظ،
باتنة ،هراري ،جريدة ،نابلسس.
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` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11
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` 5

ا

ل

ر

هـ

ا

ا

ن

ل

ح
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ر

ل

الكلمـــــــات:

المدينة العربية التي يوجد بها
ضسريح النبي يحيى عليه السسÓم هي
مدينة دمشسق.

`7

الحل  /تسشل وتثقف

` 8

٤٤٩ = ٦٠ + ٨٠ + ٩٠ + ٤٩ + ٨٨ + ٤٧ + ٣٥

` 10

الحل متاهة ا أ
لرقام

9

❊ عموديا

`` 6

الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

الرب ،الرأاي ،الرسشل ،الرسشوب ،الرفيق ،الرقم ،الرمل ،الربح،
الرششد ،الرسشم ،الرند ،الرحم ،الراهب ،الرحمة ،الرقيق ،الرقيب،
الرفيع ،الرصشيف ،رقصس ،الراجح ،الراحل ،الرهان ،الرفضس،
الرقصس ،الرصشد ،الرهن ،الريف ،ريال ،رصشد.

١

٣

حاجز

`

ششطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسشتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

د

لعب سصابق
في وفاق
سصطيف

دولة
إافريقية

` 4 `` 3 ` 2

أا  -نيويورك؟
ب  -فلوريد؟
ج  -تكسصاسس؟

٤

1

اختبر معلوماتك :أاي و’ية من الو’يات
المّتحدة التي كانت جمهورية مسستقلّة من
بين الو’يات التّالية؟

سصمو

ظرف مكان

قارة صصفراء

وطن

∞≤ãJ h π°ùJ

الكلمــات السشريــة

صس صس

جوهر

ا’سسم اأ’ول لرئيسس الفاف

اسصتجيب

ارشصد «م»

نقاشس

متشصابهان

من أاخطاء
قرة القدم

بدÁو
ا◊وامضس
العÓن
عمر راسشم

إاله

معلم

يواكب «م»

دردششة
لسشهم
اأ
سش-------------ر ب------------اŒاه
ا أ
لسش-----ه-----م م----ب----ت----دئ----ا
با◊رف أالف (أا) حتى
تصشل إا ¤حرف الÓم
(ل) ل---ت---ج---د ال---ك--ل--م--ة
اŸفقودة.

رقد

وجهة نظر

للنفي

سصقي

د

حقن

جمع «م»
عبر

٧٢١

١

مرن
طليق

لعبــــة الحـــروف

١٧١٧٩

رقــــــــــم

دولة منظمة
مونديال دولة مغاربية
٢٠١٦

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٣٤٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السشر:

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

العدد

23

أافقيا

 )١بطل أامريكي في مسصافة  ٤٠٠م.
 )٢رئيسس سصابق لحمراء عنابة لكرة
القدم.
 )٣ل يدع ،أاصصلح البناء،
 )٤رجاء «م» ،للتعريف،
 )٥حارسس مرمى في كرة القدم،
 )٦بحر ،الحسصان،
 )٧اسصم إاشصارة ،للنصصب،
 )٨ثلثا حفل ،يصصافح ،لقب عثماني
 )٩عملة أاسصيوية،
 )١٠السصم األول لمدرب وطني لكرة
القدم،
 )١١بطل أاولمبي مغربي في مسصافة ١٥٠٠

عموديا

 )١صصحاري،
 )٢حقن ،يثني،
 )٣ثلثا شصيد ،سصارق ،رجاء «م»،
 )٤للنصصب ،عاصصمة افريقية ،ضصمير منفصصل،
 )٥نصصف لرقم ،جمال ،اسصم إاشصارة،
 )٦ثلثا منجد ،اسصم علم مذكر ،للتعريف،
 )٧ثلثا روم ،نصصف كيلو «م» ،تجدها في فوق،
 )٨شصعاع ،غزال «م»،
 )٩كوكب تسصتمد منه الحرارة ،رتبة عسصكرية،
 )١٠نعم باألجنبية ،قادم ،احيا «متفرقة»،
 )١١للتعريف ،عاصصمة األلعاب األولمبية.

الفجر05.52...............:
مواقيت الظهر12.٣1...............:
الصسلة العصسر15.21...............:
المغرب1٧.42..............:
العشسـاء1٩.06................:
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^  10ن -وف-م :1٩55 Èف ّ-ر ال -ق-ائ-د «مصس-ط-ف-ى ب-ن
بولعيد» من سسجن الكدية ا◊صس Úبقسسنطينة
رفقة  11من رفاقه اÛاهدين اÙكوم عليهم
با’إعدام.
^  10ن-وفم :1٩56 Èاسس-ت-ع-مل جيشش التحرير
’ول م-رة ‘ م-ع-ارك ضسّ-د
ال -وط -ن -ي ق -ذائ-ف ال-روك-ات أ
ا÷يشش الفرنسسي.

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

اÿميسش  0٩صسفر  14٣8هـ اŸوافق لـ  10نوفم2016 Èم

 18°وهران

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

17179 Oó©dG

 18°وهران

الثمن  10دج

18°
19°

france prix 1

‘ زيـــــارة عمـــــل وتفتيــــشش للناحيـــــــة العسسكريـــــــة الثالثـــــة

الف ـ ـ ـ ـريق ڤايـ ـ ـ ـد صسال ـ ـ ـ ـح :ا÷ـ ـيشش يبقـ ـ ـ ـ ـى دوم ـ ـ ـ ـا
عل ـ ـ ـ ـى صسلب ـ ـ ـ ـة العز Áـ ـ ـ ـ ـة ◊ماي ـ ـ ـ ـ ـ ـة ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر
’رهـــاب
ا’حÎافيــة لصســـون حرمـــة الـــÎاب الوطنـــي واسستئصســـال بقايــا ا إ

’طلع على وضسعية
بغرضش ا إ
الوحدات العسسكرية ومدى جاهزيتها
العملياتية ،وتكثيفا ÷هود التواصسل
اŸباشسر والدائم مع أافراد القوات
اŸسسلحة ،يواصسل الفريق أاحمد ڤايد
صسالح نائب وزير الدفاع الوطني،
رئيسش أاركان ا÷يشش الوطني الشسعبي
زياراته اŸيدانية إا ¤النواحي
العسسكرية ،حيث يقوم ابتداء من
’ربعاء  0٩نوفم،2016 È
أامسش ا أ
بزيارة تفتيشش وعمل إا ¤الناحية
العسسكرية الثالثة ببشسار.جاء هذا ‘
بيان وزارة الدفاع الوطني تلقت
«الشسعب» نسسخة منه.
‘ اليوم األول من الزيارة ،وÃقر الفرقة
األربع Úللمششاة اŸيكانيكية ،وبرفقة اللواء
سش-ع-ي-د شش-ن-ق-ري-ح-ة ق-ائ-د ال-ن-اح-ية العسشكرية
ال -ث -ال -ث -ة ،ال -ت -ق -ى ال-ف-ري-ق ب-إاط-ارات وأاف-راد
الوحدات اŸتمركزة بقطاع بششار و‡ثلي
ﬂت-ل-ف األسش-لك األم-ن-ي-ة ،أاي-ن أال-ق-ى ك-ل-مة
توجيهية تابعها أافراد جميع وحدات الناحية

عن طريق تقنية التحاضشر عن بعد.
جدد الفريق التذك Òبأاهمية هذا اللقاء الذي
ي- -ت- -زام- -ن م -ع اح -ت -ف -ال الشش -عب ا÷زائ -ري
ب -ال -ذك-رى  62لن -دلع ال -ث-ورة ال-ت-ح-ري-ري-ة
اŸب -ارك -ة ،ك -م -ا ي -ت -زام -ن م -ع ب -داي-ة السش-ن-ة
ال- -دراسش- -ي- -ة وال- -ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة وال -ت -حضشÒي -ة
 2017–2016انطلقا من العناية الششديدة
التي توليها القيادة العليا للتحضش Òالقتا‹ ‘
القوات اŸسشلحة.
كما ذكر بالتضشحيات ا÷سشام التي قدمها
الششعب ا÷زائري طيلة قرن وثلث من الزمن
من أاجل اسشÎجاع حريته وكرامته واسشتقلل
بلده ،حاثا ا÷ميع على التمسشك الدائم بقيم
ومبادئ ثورتنا التحريرية اÿالدة قائل ‘
هذا اÛال « :بهذه اŸناسشبة الطيبة ،أان
أانوه ششديد التنويه باŸسشتوى العا‹ واألداء
ال -رف -ي -ع ال -ذي شش -ه -دت -ه الÈام -ج الشش -ام -ل -ة
واŸتكاملة التي خصشصشها ا÷يشس الوطني
الشش -ع -ب -ي ،سش-ل-ي-ل ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي،
إلحياء ذكرى ثورته التحريرية اŸباركة وهي
دللة ناطقة وصشادقة تؤوكد ،أاول ،على العناية

’رهاب،
الشسعب ‘ /إاطار مكافحة ا إ
أاوقفت مفرزة مشسÎكة للجيشش
الوطني الشسعبي بباتنة /ن.ع،5.
يوم  08نوفم ،2016 Èأاربعة ()04
’رهابية.
عناصسر دعم للجماعات ا إ

‘ إاط- - - -ار ت - - -أام Úا◊دود وﬁارب - - -ة
ال -ت -ه -ريب وا÷رÁة اŸن -ظ -م-ة ،ح-ج-ز
عناصشر للدرك الوطني بكل من عÚ
ت -ي-م-وشش-نت /ن.ع ،2.ج - -انت وورق- -ل- -ة/
ن.ع 4.كمية تقدر بـ ( )453,9كيلوغراما
من الكيف اŸعالج ،فيما “كنت مفارز
مششÎكة ‘ عمليات منفصشلة ،من ضشبط
( )369قارورة من ﬂتلف اŸششروبات
و( )30ق -ن -ط -ارا م -ن ال -ت -ب -غ إاضش -اف-ة إا¤
( )28800وحدة من األلعاب النارية ،بكل
من بسشكرة ،غرداية والوادي /ن.ع.4.
..ويوقف  3مهرب Úو 51مهاجرا غÒ
ششرعي
وبع Úقزام /ن.ع 6.والوادي /ن.ع،4
أاوقفت مفارز للجيشس الوطني الششعبي
ثلثة ( )03مهرب Úبحوزتهم ( )3360لÎا
من الوقود وحجزت سشيارت Úرباعيتي
الدفع وجهاز اتصشال عن طريق األقمار
الصشناعية.
من جهة أاخرى ،أاوقفت مفارز للجيشس
الوطني الششعبي وعناصشر الدرك الوطني
( )51مهاجرا غ Òششرعي من جنسشيات
ﬂتلفة بكل من ع Úأاميناسس ،حاسشي
مسشعود وإاليزي /ن.ع 4.وأادرار /ن.ع.3.

إانتخـ ـ ـاب خـ ـب Òم ـ ـ ـن الشسرطـ ـ ـ ـة ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـة ضسمـ ـ ـ ـ ـ ـن «اأ’نـ ـ ـÎبـ ـول»

ب- -حضش- -ور ‡ث- -ل Úلـ  164دول- -ة ،و‘ إاط- -ار
لنÎبول
اجتماع الدورة  85للجمعية العامة ل أ
اŸنعقد ببا‹ األندونيسشية على مدار ثلثة
أاي- -ام اب- -ت -داء م -ن  07ن- -وف- -م Èا÷اري” ،
ان-ت-خ-اب ﬁاف-ظ شش-رط-ة ب-اŸدي-ري-ة العامة
لمن الوطني ،عضشوا ضشمن ÷نة مصشالح
لأ
اÙف -وظ-ات ب-اŸن-ظ-م-ة ال-دول-ي-ة ل-لشش-رط-ة
ا÷نائية (أانÎبول) بصشفته خب› ‘ Òال
معا÷ة اŸعطيات اŸعلوماتية.
ي -ع -ت Èه -ذا ال -ت -ت -وي -ج واح -دا م -ن ب Úع-دة
اسشتحقاقات حققتها الششرطة ا÷زائرية ‘
السشنوات األخÒة بفضشل جهود السشيد اللواء
لمن الوطني
عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
الكبÒة الرامية إا ¤عصشرنة جهاز الششرطة

وج-ع-ل-ه-ا –ت-ل ال-ري-ادة إاق-ل-ي-م-ي-ا وع-اŸيا ‘
جميع اÛالت.
وع ÈاŸششاركون ‘ الجتماع عن تهانيهم
ل- -ل- -ج- -زائ -ر ب -ه -ذا ال -ت -ت -وي -ج ال -ذي اع -تÈوه
اسشتحقاقا للششرطة ا÷زائرية التي تثبت ‘
ك-ل م-ن-اسش-ب-ة ت-أال-ق-ه-ا و“ي-زه-ا ع-ل-ى الصش-عيد
القاري والدو‹ .
لششارة يششارك ‘ هذه األششغال وفد رفيع
لإ
لمن
اŸسشتوى من إاطارات اŸديرية العامة ل أ
ال- -وط -ن -ي ب -ه -دف ع -رضس Œرب -ة الشش -رط -ة
ا÷زائ -ري -ة ‘ م -ك -اف -ح -ة ا÷رÁة ب-ج-م-ي-ع
أانواعها وتعزيز سشبل التعاون البيني ضشمن
م- -ن- -ظ- -م- -ة الشش- -رط- -ة ا÷ن- -ائ- -ي- -ة ال -دول -ي -ة
(األنÎبول).

’مـــــن الوطنــــــي بالصسومعـــــة
نظمتــــه مديريــــة ا أ

يـ ـ ـ ـ ـوم دراسس ـ ـ ـ ـ ـي وتك ـ ـ ـ ـويني حـ ـ ـ ـ ـ ـول الوقاي ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸروري ـ ـ ـ ـ ـ ـة

‘ إاطار مواصشلة حملتها التوعوية مع
ﬂت-ل-ف ال-ف-اع-ل ‘ ÚاÛت-م-ع ل-ل-تصشدي
ألخطار الطريق ،نظمت اŸديرية العامة
لم -ن ال -وط -ن -ي ،أامسس ،ن -دوة ت -ك -وي -ن-ي-ة
ل -أ
و–سش- -يسش- -ي- -ة ح- -ول السش- -لم -ة اŸروري -ة
لم-ن ال-وط-ن-ي
ب -اŸدرسش -ة ال -ت -ط -ب-ي-ق-ي-ة ل -أ
بالصشومعة –البليدة– ششارك فيها ‡ثلون
عن اإل–اد الوطني للناقل Úا÷زائري،Ú
وع- - -دد ك - -ب Òم - -ن سش - -واق الشش - -اح - -ن - -ات
وا◊افلت من وليات الوسشط ،إاطارات
لم -ن ال -وط -ن-ي
م -ن اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل  -أ
واألسشرة اإلعلمية.

وبهذه اŸناسشبة أالقى ‡ثل األمن الوطني،
عميد الششرطة رششيد غز‹ متخصشصس ‘
›ال ال- - -وق- - -اي- - -ة اŸروري- - -ة ﬁاضش- - -رة
“ح -ورت ح -ول سش -ب -ل –ق -ي -ق السش -لم -ة
اŸرورية ،من خلل التطرق إا ¤عوائق
اŸنظومة اŸرورية ‘ الوسشط ا◊ضشري
وخ - -اصش - -ة ‘ اŸدن ال - -كÈى ك - -ا÷زائ- -ر
ال -ع-اصش-م-ة ،م-رك-زا ع-ل-ى حصش-ي-ل-ة ح-وادث
اŸرور اŸرعبة التي تشش Òإا ¤تسشجيل
م-ت-وسشط  44ح -ادث ي -وم-ي-ا ع Èال-وط-ن،
ينجر عنها ما معدله  52جريح و 02قتيل،
ل -يصش -ل م -ع-دل الحصش-اء اإلج-م-ا‹ خ-لل

الفنان حسسان بن زراري
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزور خلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ا’تصس ـ ـ ـال والصسحاف ـ ـ ـة
قام الفنان القدير حسسان بن زراري،
بزيارة ›املة إا ¤خلية ا’تصسال
لمن
والصسحافة باŸديرية العامة ل أ
الوطني ،أاين ” إاطلعه على
ﬂتلف مهام اÿلية وإاهداءه العدد
’خ Òمن ›لة الشسرطة.
ا أ
من جهته ع Èالفنان الذي هو أاحد األبطال
اŸت -م -ي -زي -ن ‘ ف -ي -ل-م دوري-ة ن-ح-و الشش-رق
ل - -ل - -م - -خ- -رج اÛاه- -د اŸرح- -وم ع- -م- -ار
العسشكري ،عن ششكره ا÷زيل لرئيسس خلية

وإاطارات الناحية وقادة القطاعات العملياتية،
ومسشؤوو‹ اŸصشالح األمنية أاين تابع عرضشا
شش-ام-ل ق-دم-ه ال-ل-واء سش-ع-ي-د شش-ن-قريحة حول

لنÎبـــــول بأاندونيسسيــــــــا
الـــدورة  85للجمعيــــة العامــــة ل أ

‘ إاطــــار ﬁاربـــة ا÷رÁـــة

ا÷يشش يوقف  4عناصسر
دع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم لإلرهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاب

ال-ف-ائ-ق-ة ال-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا ج-يشش-ن-ا ل-ه-ذه الذكرى
اÛي- -دة ذات اŸع -ا Êال -وط -ن -ي -ة اÿال -دة،
وتؤوكد ،ثانيا ،على احÎافية قواتنا اŸسشلحة
وعلى ما بلغته من درجات التطور العا‹
واŸتعدد اÛالت واألصشعدة».
ع Èالفريق عن امتنان وتقدير كل أافراد
ا÷يشس الوطني الششعبي Ÿا جاء ‘ رسشالة
ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ال-ق-ائ-د األع-ل-ى
ل -ل -ق -وات اŸسش -ل -ح-ة وزي-ر ال-دف-اع ال-وط-ن-ي،
اŸوجهة للششعب ا÷زائري Ãناسشبة إاحياء
الذكرى  62لندلع ثورة أاول نوفم1954 È
اŸظفرة .وجاء ‘ كلمته الوجيهة ما يلي:
«‘ هذا الششأان بالذات ،فإانني أاصشالة عن
ن -فسش-ي وب-اسش-م ك-اف-ة أاف-راد ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الششعبي ،نع Èعن امتناننا الششديد وتقديرنا
اÿالصس Ÿا جاء ‘ رسشالة فخامة رئيسس
ا÷مهورية ،القائد األعلى للقوات اŸسشلحة
وزي -ر ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،اŸوج -ه -ة ل-لشش-عب
ا÷زائري Ãناسشبة إاحياء الذكرى  62لندلع
ث - -ورة أاول ن - -وف- -م 1954 ÈاŸظ-ف-رة ،ال-تي
تضشمنت «أان ا÷زائر مؤومنة بأان لها أان تعول

على قدرات ا÷يشس الوطني الششعبي ،سشليل
ج -يشس ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وع-ل-ى احÎاف-ي-ت-ه
ووطنيته وكذا على طاقات األسشلك األمنية
وخÈتها ‘ ،صشون حرمة الÎاب الوطني
واسشتئصشال ششأافة بقايا اإلرهاب وقطع دابره
‘ أارضشها» موجها بذات اŸناسشبة «–ية
إاك- -ب -ار لضش -ب -اط ا÷يشس ال -وط -ن -ي الشش -ع -ب -ي
ولضشباط صشفه وجنوده على ما هم عليه من
تعبئة واسشتعداد وما يبذلونه من تضشحيات ‘
سشبيل الوطن».
وأاضشاف الفريق قائل« :من جانبنا ،فإاننا
نؤوكد مرة أاخرى بأان ا÷يشس الوطني الششعبي
سشيبقى دوما متمسشكا بقوة ومتعلقا بششدة
Ãقومات ششعبه وقيمه الروحية والوطنية،
وي-ع-تÈه-ا ط-ري-ق-ه اŸسش-ل-ك-ي السشديد ،الذي
يسشتقي منه عماد قوته ويهتدي به إا ¤ما
يحقق له موجبات ‚احه وأاسشباب تطوره
اŸط - -رد ،وه- -و أايضش- -ا ودون ششك ،اŸصش- -در
ال -ذي م -ن-ه يسش-ت-م-د صش-لب-ة ال-ع-زÁة وث-ب-ات
اإلرادة على حماية ا÷زائر».
و‘ اجتماع ثان التقى الفريق بقيادة وأاركان

عششر سشنوات األخÒة إا 7564 ¤قتيل ،رغم
لمن
ا÷هود التي تبذلها اŸديرية العامة ل أ
الوطني ‘ مواجهة هذه الظاهرة التي
تخلف سشنويا جرحى ومعاق.Ú
وأاضش -اف ‘ سش -ي -اق ت -دخ -ل -ه ع -ن أاسش -ب-اب
ا◊وادث اŸروري- -ة أان ال- -ع -ام -ل ال -بشش -ري
ي -ح -ت -ل اŸرت -ب -ة األو ¤ب -نسش -ب-ة ت-ف-وق 98
ب- - -اŸئ- - -ة ،مÈزا ال- - -نشش- - -اط ال - -ت - -وع - -وي
وال- -ت- -حسش -يسش -ي ال -ت -ي ت -ق -وم ب -ه -ا ال -ف -رق
العملياتية ومصشالح الششرطة ع ÈالÎاب
الوطني لسشيما ‘ الوسشط اŸدرسشي ،من
خ -لل إال -ق -اء دروسس ت-وع-وي-ة و–سش-يسش-ي-ة
بلغت ‘ الـ 09األششهر األخÒة  1163درسس
توعوي ،كما ‘ هذا الششأان الدور الذي
ت- -ق- -وم ب -ه ف -رق األم -ن اŸروري ال -ت -ي ”
اسشتحداثها Ùاربة السشلوكات اÿطÒة
‘ الطرق.
‘ ن- -فسس اإلط- -ار اسش -ت -ف -اد ا◊ضش -ور م -ن
شش-روح-ات ıت-ل-ف ال-نصش-وصس ال-تنظيمية

التي تنظم قطاع نششاطهم اŸرتبط أاسشاسشا
بنقل البضشائع واألششخاصس ،واسشتفادوا من
درسس ‰وذج -ي ح -ول إاشش -ارات ال-ط-رق-ات
ق -دم -ه -ا ‡ث -ل األم -ن ال -وط-ن-ي ب-ط-ري-ق-ة
ب- -ي- -داغ- -وج -ي -ة م -ت -م -ي -زة ن -الت إاع -ج -اب
ا◊اضش-ري-ن ،ك-م-ا اسش-ت-حسش-ن ا÷م-ي-ع هذه
اŸب -ادرة وث -م -ن -وا ا÷ه -ود ال -ت -ي ت -ب -ذل-ه-ا
لمن الوطني ‘ هذا
اŸديرية العامة ل أ
اإلطار.
‘ هذا الششأان ،أاششار العميد األول للششرطة
أاع- -م- -ر ل- -ع- -روم رئ- -يسس خ- -ل- -ي- -ة التصش -ال
والصشحافة أان اŸبادرة تهدف إا– ¤سشيسس
مسش -ت -ع -م -ل -ي ال -ط -ري -ق ع-ل-ى غ-رار سش-واق
اŸرك- -ب- -ات ال- -ث- -ق- -ي- -ل- -ة وح -اف -لت ن -ق -ل
اŸسش -اف -ري -ن بضش -رورة الل -ت -زام ب -ق -ان -ون
اŸرور ،ولفت انتباههم إا ¤أاهم األسشباب
اŸؤودي- - -ة إا ¤وق- - -وع ا◊وادث اŸروري - -ة،
والتي ” تسشجيلها ومعاينتها خلل السشنة
اŸاضشية

اŸدير العام لشسركة اسستغلل وصسيانة الÎاموي ‘ ا÷زائر

إاشس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة باحÎافيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الشسرط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

التصش- -ال والصش- -ح- -اف- -ة وك- -اف -ة اإلط -ارات
واألع -وان ن -ظ Òاإلسش -ت-ق-ب-ال اŸم-ي-ز ال-ذي
ح -ظ -ي ب-ه ،ك-م-ا أاع-رب ع-ن إاع-ج-اب-ه ب-روح
ال -ف-ري-ق ال-ذي Áي-ز ط-اق-م خ-ل-ي-ة التصش-ال

والصشحافة.
ك -م -ا أاشش -اد ال -ف -ن -ان ب-اŸسش-اع-دات ال-ف-ن-ي-ة
لمن
والدعم الذي تقدمه اŸديرية العامة ل أ
الوطني لقطاع السشينما وﬂتلف الفنون.

الشسعب /أاششاد الرئيسس اŸدير العام للششركة اŸكلفة باسشتغلل وصشيانة الÎاموي ‘
لمن الوطني
ا÷زائر ‘ رسشالة ششكر وجهها إا ¤اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
باحÎافية أافراد الششرطة العامل Úعلى مسشتوى الÎاموي للدور الكب Òالذي تلعبه قوات
الششرطة ‘ تأامﬂ Úتلف ﬁطاتة على مدار اليوم.
اعت ÈاŸدير أان هذا الدور ولد الطمأانينة لدى عمال ومسشتعملي هذه الوسشيلة ا◊ديثة
التي تسشتعمل بششكل واسشع ‘ القطاعات ا◊ضشرية ،كما أاششاد Ãسشتوى أافراد الششرطة
الذين ينتهجون أاسشلوب حضشاري وجواري ‘ التعامل مع زبائن ششركته.

الوضشع العام بالناحية  ،أاسشدى بعدها السشيد
ال-ف-ري-ق ت-ع-ل-ي-م-ات وت-وج-ي-ه-ات ع-ام-ة تفضشي
جميعها إا ¤اŸواظبة على –سش Úاألداء.

’و¤
صساحــــــب اŸرتبـــــــة ا أ
‘ مسسابقة القراءة العربيــة

راديـ ـ ـوز تك ـ ـ ـرم الطف ـ ـل
النابغـ ـة ﬁمد فرح جلود

الشسعب /خصشت ج-م-ع-ي-ة رادي-وز
ال -ط -ف -ل ال -ن -اب-غ-ة صش-احب اŸرت-ب-ة
األو ‘ ¤مسشابقة القراءة العربية
بدولة اإلمارات ﬁمد فرح جلود،
ب -ت -ك -ر Ëالأب -ط -ال Ãسش -ق-ط رأاسش-ه
قسشنطينة ،حيث كان الطفل ﬁمد
صش -احب السش -ت -ة سش -ن -وات ،م -ف-خ-رة
للجزائر التي اعتÈتها العديد من
الدول خاصشة الششقيقة منها ،أانها
دولة ل تزخر بكفاءات تتقن لغة
الضش -اد ،ق -ب -ل أان ي -ق -دم ل -ه -م ط-ف-ل
ج -زائ -ري ‘ ع -م -ر ال -زه -ور درسش -ا
خصش -وصش -ي -ا ‘ ال -ق -راءة .ج -م -ع -ي -ة
راديوز ‡ثلة برئيسشها قادة ششا‘
وال- -لعب ال- -دو‹ السش -اب -ق ÿضش -ر
بلومي ،قدما ششهادة تقدير ووسشاما
ل -لسش -ت-ح-ق-اق ل-ل-ط-ف-ل ﬁم-د ف-رح
ج -ل -ود ،ال-ذي أاب-دى سش-ع-ادة غ-ام-رة
ب -ه -ذه الل-ت-ف-ات-ة األو ¤م-ن ‡ث-ل-ي
اÛتمع اŸد ،Êمعربا عن فرحته
أايضشا بلقاء اللعب الدو‹ ÿضشر
بلومي ،هذا األخ Òأاكد بأان هذا
الطفل كتب تاريخ ا÷زائر بأاحرف
م -ن ذهب أام -ام دول ع -رب -ي -ة ك-انت
تظن بأانها رائدة ‘ ›ال القراءة
ال - -ع - -رب - -ي - -ة ،واآلن ي- -جب أان ن- -و‹
اه -ت-م-ام-ن-ا ل-ه-ذا ال-ط-ف-ل ال-ظ-اه-رة
حتى يتأالق أاك ‘ Ìمسشابقات دولية
أاخ- -رى وج- -زي- -ل الشش- -ك -ر ل -وال -دي -ه
ال -ك-ر.ÚÁق-ادة شش-ا‘ ،ضش-م صش-وت-ه
ل -ل-خضش-ر ب-ل-وم-ي ،ح-يث اع-ت Èه-ذا
ال -ط -ف -ل Ãث-اب-ة ا◊دث ال-ت-اري-خ-ي
الذي عرفته ا÷زائر ،خاصشة وأانه
أاضشحى قدوة سشيقتدي بها جميع
اŸتمدرسش Úإلعادة هيبة لغتنا األم
اللغة العربية.

