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يشسرف وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية
ن -ورال -دي -ن ب-دوي ،ي-وم-ي  08و 09ديسسم،È
على ملتقى دو‹ حول «اضسطرابات النوم...
مشس - -ك - -ل الصس- -ح- -ة ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة والسس- -لم- -ة
اŸرورية» ،واŸنظم من طرف اŸركز الوطني للوقاية والأمن عÈ
الطرق ،بالشسراكة مع اŸوؤسسسسة الوطنية لطب النوم ،وذلك بفندق
الهيلتون ابتداء من السساعة  13 : 00زوال.

17202

ڤرين يششرف على دورة تكوينية للصشحافي Úاألحد القادم

فرعون تفتتح فعاليات اليوم اإلفريقي
لÓتصشالت السشلكية

‘ إاطار الدورات التكوينية ،تنظم وزارة التصسال يوم  11ديسسم Èا÷اري ،ندوة
لخطاء» ،ينشسطها غي برنيار ،صسحا‘ رئيسس –رير شسر‘ لوكالة
حول «الصسحافة وا أ
لنباء الفرنسسية.
ا أ
يشسرف وزير التصسال حميد ڤرين على الندوة التي تتناول «طرق التسسي Òو–سسÚ
لعلم
النوعية واŸصسداقية والهشساشسة التشسريعية» ،وتنظم باŸدرسسة العليا لعلوم ا إ
والتصسال ب Íعكنون.

...ويششرف على توزيع جائزة اإلذاعة الثقافية هذا اÿميسس

لذاعة الوطنية ،هذا اÿميسس ،حفل توزيع ا÷وائز على الفائزين
برعاية وزير التصسال حميد ڤرين ،تنظم ا إ
لذاعة الثقافية للمبدع Úالشسباب ‘ الشسعر والقصسة القصسÒة.
‘ جائزة ا إ
لشسعاع
وŒري اŸسس-اب-ق-ة ب-ال-ن-ادي ال-ث-ق-ا‘ ع-يسس-ى مسس-ع-ودي ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع دي-وان «أاوندا» ،وكالة ا أ
الثقا‘ والديون الوطني للثقافة والفنون.

عيسشى يعاين ضشريح سشيدي
اﬁمد بن عبد الرحمان

تشس- - - - -رف ،ال- - - - -ي- - - - -وم ،وزي - - - -رة الÈي - - - -د
وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات الإعلم والتصسال هدى
ف- -رع- -ون ،رف- -ق- -ة الأم Úال- -ع- -ام ل- -ل–اد
الÈي-دي الإف-ري-ق-ي ي-ونسس جÈي-ن ،على
اف- -ت- -ت- -اح ال -ي -وم الإف -ري -ق -ي ل -لتصس -الت
السس -ل -ك -ي -ة وال -لسس-ل-ك-ي-ة وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
الإع - -لم ،اب - -ت - -داء م - -ن السس - -اع- -ة 08 : 30
صسباحا بقاعة اÙاضسرات بوزارة الÈيد.

بريد ا÷زائر تطلق األرضشية ا÷ديدة
للدفع اإللكÎوÊ

ولد علي
يواصش ـل زيارته
إا ¤بششـار

تنظم ،اليوم ،اŸديرية العامة لÈيد ا÷زائر
–ت رع- -اي- -ة وزي -رة الÈي -د وت -ك -ن -ول -وج -ي -ات
الإع- - -لم والتصس- - -ال ،ح- - -ف - -ل ل - -لإع - -لن ع - -ن
الأرضسية ا÷ديدة للدفع الإلكÎو ،Êوذلك
ب-اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل-لÈي-د ب-ح-ي الأع-مال باب
الزوار ،ابتداء من السساعة  10 : 00صسباحا.
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وسسلم ،وذلك بدار الإمام باÙمدية عل
ا  Ÿت ---ع ---ل ---ق ---ة ب --ا ل --ق --ط --ا ع و اإ ع --ط --ا ء اإ ش س --ا ر ة
ا ن ----ط ----ل ق ا ل ----ن ----ه ---ا ئ ---ي ا ل ---ك ---ر و ي ب Ú
ت- -ن- -ظ- -م وزارة الÈي- -د وت- -ك -ن -ول -وج -ي -ات الإع -لم
ا لأ ح ي ا ء .
والتصسال ،يوم الأثن 12 Úديسسم Èا÷اري ،الطبعة
ال-ث-ان-ي-ة م-ن مسس-اب-ق-ة الب-ت-ك-ار وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات الإع-لم
–ت اإشسراف وزير الشسوؤون الدينية والأوقاف ووا‹ ولية ورقلة ،تنظم ،اليوم،
والتصسال ،بقصسر الثقافة مفدي زكريا ،وقد ” اختيار 10
مديرية الشسوؤون الدينية والأوقاف Ãناسسبة اŸولد النبوي الشسريف ،ندوة
مشس-اري-ع م-ن ضس-م-ن  80مشس-روع-ا ” ت-ق-دÁه-ا ،ي-علن اسسم
دراسسية حول دور اŸسسجد ‘ نشسر الثقافة البيئية ‘ ضسوء السسنة النبوية
ال-ف-ائ-ز ب-ا÷ائ-زة ‘ ن-فسس ال-ي-وم ،ع-ل-ى السس-اع-ة 19 : 00
ب -دار ال -ث -ق-اف-ى م-ف-دي زك-ري-اء ب-حضس-ور ك-وك-ب-ة م-ن ال-ع-ل-م-اء وال-ب-اح-ثÚ
مسساء.
والأسساتذة اıتصس Úوالأئمة ومعلمي القراآن.

مسشابقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة لÓبتك ـ ـ ـار
وتكنولوجي ـ ـات اإلعـ ـ ـÓم

ندوة حول دور اŸسشجد ‘ نششر الثقافة البيئية

اŸصشادقة على مششروع
قانون اŸالية
لسشنة 2017

اŸعارضشـ ـ ـ ـ ـة الŸÈانيـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ الدسشتور ا÷زائـ ـ ـ ـري

يعقد ›لسس الأمة،
ت - -ن- -ظ- -م ،ال- -ي- -وم ،اŸدي- -ري- -ة
ال- - - -ي - - -وم ،ج - - -لسس - - -ة
ال- -ع -ام -ة ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن -ي -ة،
ع- -ل -ن -ي -ة ت -خصسصس
ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ح-ول الأخ-ط-ار
ل-ل-مصس-ادق-ة ع-ل-ى مشس-روع ق-انون اŸالية
ال - -ن - -اج- -م- -ة ‘ اسس- -ت- -ع- -م- -ال اŸواد
لسسنة  2017على السساعة 14 : 30
ال-ن-اري-ة اأث-ن-اء الح-ت-فالت باŸولد
بعد الزوال.
ال-ن-ب-وي الشس-ري-ف ،اب-ت-داء من السساعة
 09 : 00صسباحا على مسستوى الفضساء الإعلمي للحماية اŸدنية
بع Úالنعجة.

تشس -رف ،ال -ي-وم ،وزي-رة ال-ع-لق-ات م-ع الŸÈان غ-ن-ي-ة
الدالية ،على افتتاح ندوة حول «اŸعارضسة الŸÈانية
‘ الدسستور ا÷زائري والأنظمة اŸقارنة» ،ابتداء من
السس -اع-ة  08 : 30ب-اŸرك-ز ال-ع-ائ-ل-ي ل-لصس-ن-دوق الوطني
للضسمان الجتماعي للعمال الأجراء ب Íعكنون.

سش ـ ـوناطراك “ضشـي عقـد
ششراكـ ـة

ششقرة ضشيف اإلذاعة الثقافية

ت -ن -ظ -م م -وؤسسسس -ة سس-ون-اط-راك
حفل اإمضساء عقد الشسراكة بÚ
ا–اد «ج- - - - - - -ي.ق - - - - - -ي.سس - - - - - -ي»
و»ج- - -ي.ق- - -ي.سس- - -ي» ا÷زائ- - -ر،
لتحقيق منشساآت فصسل وضسغط
ل-ت-ع-زي-ز دع-م ح-اسس-ي ال-رم-ل وذلك ع-لى السساعة
 1٥ : 00بجنان اŸيثاق حيدرة.

لدب-ي
يسس -تضس -ي -ف ب -رن -ام -ج اŸق -ه -ى ا أ
Ãرك- -ز ع- -يسس- -ى مسس- -ع- -ودي
اليوم
«سس -ج -الت وم -ع -ن -ى» ال -ذي ت -تضس -م-ن-ه
لذاع - -ة
الشس- - -ب- - -ك- - -ة الÈن - -ا›ي - -ة ل  - -إ
الثقافية  ،2017- 2016الكاتب يوسسف
شس- - - -ق- - - -رة رئ- - - -يسس ا–اد ال- - - -ك- - - -ت - - -اب
ا÷زائ - -ري ،Úل- -ل- -ح- -ديث ح- -ول واق- -ع
ال–اد ال- - - -ي - - -وم ،ودوره ‘ اŸشس - - -ه - - -د
الثقا‘،
وهذا على السساعة  10:00صسباحا.

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر

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

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

أاخطـ ـ ـ ـ ـار اŸـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد الناري ـ ـ ـ ـ ـ ـة
‘ اŸول ـد النبـ ـوي

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

نظام األعمال الفدائية ‘ الثورة التحريرية

‘ اإط-ار ع-م-ل-ي-ة تسس-ج-ي-ل الشس-ه-ادات ا◊ي-ة ل-ل-م-ج-اه-دي-ن ،ي-ن-ظ-م
اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع م-دي-ريات اÛاهدين
واŸت- -اح -ف ا÷ه -وي -ة ÿنشس -ل -ة وسس -ك -ي -ك -دة وت -ي -زي وزو واŸدي -ة
وتلمسسان وبسسكرة ،لقاء جماعيا حول نظام الأعمال الفدائية ‘
الثورة التحريرية يوم اÿميسس على السساعة  14 : 00بعد الزوال.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ ملحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الصس ـ Úتثم ـن ““ال ـدور ا Ùـؤري““ للجزائ ـر

ث ّ-م -نت رئ -يسص-ة ›لسس ن-واب الشص-عب
Ÿقاطعة تشصوانغ ياي الصصينية““ ،الدور
اÙوري““ الذي تلعبه ا÷زائر من أاجل
’م- -ن والسص- -ل- -م ‘ إاف- -ري- -ق- -ي- -ا
ت- -رق- -ي- -ة ا أ
والعا.⁄
أإب - -رزت إŸسس - -ؤوول - -ة إلصس - -ي - -ن - -ي - -ة ،خÓ- -ل
ﬁادث- -ات- -ه- -ا م- -ع رئ- -يسس إÛلسس إلشس- -ع -ب -ي
إلوطني ﬁمد إلعربي ولد خليفة ،إلذي يقوم
ب- -زي- -ارة إ ¤إلصس Úإلشس- -ع- -ب- -ي -ة ،أإن ““إ÷زإئ -ر
شس - -ريك أإسس - -اسس- -ي ل- -لصس Úب- -ه- -دف إلÎق- -ي- -ة
إ’قتصسادية إ’فريقيا““ ،بحسسب ما أإفاد به بيان
للمجلسس إلشسعبي إلوطني.
وبعد أإن أإشسادت ياي كون““Ãسستوى إلتنمية
إل -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا إ÷زإئ -ر ب-ف-ع-ل إلسس-ي-اسس-ات
إلرشسيدة لرئيسس إ÷مهورية إلسسيد عبد إلعزيز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة““ ،أإب-رزت أإن إ÷زإئ-ر “““ت-لك ك-ل
إŸؤوه Ó-ت إل -ت -ي “ك -ن -ه -ا م -ن ب-ن-اء إق-تصس-اد
صساعد ،خاصسة مع مبادرة إلرئيسس بوتفليقة
إÿاصسة باإ’صسÓح إ’قتصسادي وبناء ‰وذج

جديد للتنمية““.
كما تطرق إلطرفان خÓل هذإ إللقاء ،إ¤
““سسبل ترقية إلتعاون إ’قتصسادي وإلتكنولوجي
وإلسس - -ي - -اسس- -ي ب Úإ÷زإئ- -ر وإلصس ‘ Úإط- -ار
إلشسرإكة إ’سسÎإتيجية إلتي إعتمدتها قيادتا
إلبلدين““.

يشصارك اÛلسس الشصعبي الوطني ‘
اأشص- -غ- -ال ن- -دوة ت- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا ›م- -وع- -ة
ال- -ت- -ح -ال -ف ال -ت -ق -دم -ي ل Ó-شصÎاك -يÚ
وال -دÁق -راط-ي Úب-الŸÈان ا’أوروب-ي،
ال-ي-وم وغ-دا ،ب-ال-ع-اصص-م-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة
بروكسصل ،حول موضصوع ““مغرب عربي
اأك Ìق- -وة ووح- -دة :رف -ع ال -ت -ح -دي -ات
اŸشصÎكة““.
أإوضسح بيان للمجلسس ،أإمسس ،أإن هذه إلندوة
ت - -ه - -دف إ““ ¤إطÓ- -ق ح- -وإر ب ÚإلŸÈان- -يÚ

إأ’وروب -ي Úو‡ث-ل Úسس-ي-اسس-ي Úع-ن إÛت-م-ع
إŸد Êمن إŸغرب إلعربي حول موضسوع هذه
إلندوة وكذإ بحث سسبل تقوية عÓقات إلتعاون
مع بلدإن إŸغرب إلعربي وذلك بالنظر إ¤
إأ’ه-م-ي-ة إل-ت-ي ي-ول-ي-ه-ا م-ن-ظ-م-و ه-ذإ إل-نشساط
ل -ل -م -ن -ط -ق -ة ول -ل -ب -ل -دإن إŸع -ن -ي -ة ع -ل-ى وج-ه
إÿصسوصس““.
Óشس-ارة ،ف-إان إÛلسس إلشس-ع-ب-ي إل-وط-ن-ي
ل -إ
سسيكون ‡ث ‘ Óهذه إلندوة من قبل نائب
رئيسس إÛلسس برإبح زبار.

تشص -ارك وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
ن - -وري - -ة ب- -ن غÈيت ،ي- -وم- -ي  10و11
ديسص -م Èا÷اري ‘ ،ف -ع -ال -ي -ات اŸوؤ“ر
ال -ع -اشص -ر ل -وزراء الÎب -ي -ة وال -ت -ع -ل -ي-م
ال-ع-رب ال-ذي سص-تسص-تضص-ي-ف-ه ال-ع-اصص-م-ة
ا’أردنية ،عمان ،حسصب ما اأورده بيان
للوزارة اأمسس الثÓثاء.
أإوضسح إلبيان أإن زيارة وزيرة إلÎبية سستكون
مسس- -ب- -وق- -ة ب- -اŸشس- -ارك- -ة ÿبÒي- -ن ت- -رب- -ويÚ
ﬂتصس Úب -غ -ي -ة م -ن -اقشس -ة وث-ائ-ق إŸؤو“ر ‘
إإ’جتماع إلذي سسيعقد يومي  7و 8ديسسمÈ
إ÷اري.
وحسسب إŸصس- - -در ذإت- - -ه ،ف- - -ان م - -وضس - -وع
إŸؤو“ر ي-ت-م-ح-ور ح-ول ““ت-ق-و Ëإإ’م-ت-ح-ان-ات
إلعامة ‘ إلدول إلعربة وتطورها““ ،مشسÒإ إ¤
إن ه -ذإ إŸؤو“ر سس -ي -ك -ون ف -رصس-ة ““Ÿن-اقشس-ة

وإق- -رإر إل- -وث -ائ -ق إل -ت -ي أإوصس -ى ب -ه -ا إŸؤو“ر
إلتاسسع إŸنعقد بتونسس““.

““م .شش .و““ يشسارك ‘ ندوة حؤل اŸغرب العربي بÈوكسسل

بعث رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة،
برقية تهنئة للرئيسس إلفنلندي صسو‹ نينيسستو،
Ãناسسبة إحتفال بÓده بعيدها إلوطني.
وج -اء ‘ إلÈق -ي -ة““ ،يسس-ع-د Êأإن أإشس-ارك-ك-م
إ’ح-ت-ف-ال ب-ال-ع-ي-د إل-وط-ن-ي ل-بÓ-دك-م ف-أات-وجه

إليكم ،باسسم إ÷زإئر شسعبا وحكومة وأإصسالة
عن نفسسي ،بأاحر إلتها Êمقرونة بتمنياتي لكم
بالهناء وبالرقي وإ’زدهار للشسعب إلفنلندي““.
وت -اب -ع رئ -يسس إ÷م-ه-وري-ة ﬂاط-ب-ا ن-ظÒه
إلفنلندي““ ،بهذه إŸناسسبة إلسسعيدة ،أإجدد لكم

عزمي وعزم حكومتي على إلعمل معكم على
تعزيز جودة عÓقات إلصسدإقة إلتي تربطنا،
وم-وإصس-ل-ة “ت Úإل-عÓ-ق-ات إل-ث-ن-ائ-ي-ة وإ◊وإر
إلسس -ي -اسس -ي ،ع -ل -ى إÿصس -وصس ح-ول إل-قضس-اي-ا
إلدولية وإإ’قليمية إلتي تسسÎعي إهتمامنا““.

’رهاب تتصصدر أاجندته
’مني ومكافحة ا إ
التعاون ا أ

الؤزي ـ ـ ـر اأ’ول البلجيك ـ ـي ‘ زيـ ـارة عم ـ ـل إا ¤ا÷زائ ـ ـر
تعزيز ا’سصتثمار والشصراكة ا’قتصصادية ﬁور اÙادثات

شص - - - -رع ال - - - -وزي- - - -ر ا’أول
ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي ،شصارل ميشصيل،
اأمسس ‘ زي - - -ارة ع- - -م- - -ل ا¤
ا÷زائر تدوم يوم Úوذلك
‘ اإطار تعزيز التعاون بÚ
البلدين.
كان ‘ إسستقبال إلوزير إ’أول
إل- -ب- -ل- -ج- -ي- -ك- -ي Ãط- -ار ه -وإري
بومدين إلدو‹ ،إلوزير إ’أول،
عبد إŸالك سسÓل ،إلذي كان
م -رف -وق -ا ب -وزي -ر إل -دول -ة وزي -ر
إلشس- -وؤون إÿارج -ي -ة وإل -ت -ع -اون
إلدو‹ ،رمطان لعمامرة ،وعدد
من إأعضساء إ◊كومة.
ويتم خÓل هذه إلزيارة إلتي
تندرج ‘ إطار تعزيز إلتعاون
ب Úإل -ب-ل-دي-ن ت-ق-ي-ي-م إل-عÓ-ق-ات
إلثنائية ‘ كل إÛا’ت.
ك- -م- -ا تشس- -ك- -ل ه -ذه إل -زي -ارة
ف- -رصس- -ة سس- -ي -ت -ب -احث خ Ó-ل -ه -ا
إل- -ط- -رف -ان إ’آل -ي -ات إل -ت -ي م -ن
شس- -اأن- -ه- -ا ت- -وسس- -ي- -ع إل- -ت -ب -اد’ت
إ’إقتصسادية .كما سسيدرسسان‘ ،
إطار إ◊وإر وإلتنسسيق ،مسساألة
تنقل إ’أشسخاصس وقضسايا إأمنية
إأخرى.

وبن غÈيت ‘ اŸؤؤ“ر  10لؤزراء الÎبية العرب باأ’ردن

ولد علي ‘ احتفالية اليوم العاŸي للتطوع

نهدف إا““ ¤ترسسيخ““ ثقافة التطؤع لدى الشسباب

وÃن- -اسس- -ب- -ة ه- -ذه إل- -زي- -ارة،
ي- -ج- -ري إل- -ط- -رف- -ان ﬁادث -ات
سس -تسس -م -ح Ãن -اقشس -ة إŸسس -ائ -ل
إل - -دول- -ي- -ة وإ’إق- -ل- -ي- -م- -ي- -ة ذإت
إ’إهتمام إŸشسÎك ،خاصسة تلك
إŸت -ع -ل -ق -ة ب -ت -ط -ورإت إل -وضس-ع
إلسس- - - -ي- - - -اسس - - -ي وإ’إنسس - - -ا‘ Ê
إŸنطقة.
«زي -ارت -ي ت -ه-دف إ ¤ت-ع-زي-ز

إل- -عÓ- -ق -ات ب Úإل -ب -ل -دي -ن إأك -د
إل-وزي-ر إ’أول Ÿم-ل-ك-ة ب-ل-ج-ي-كا،
شسارل ميشسيل ،إمسس با÷زإئر
إلعاصسمة إأن زيارته ““تهدف إ¤
ت- -ع- -زي -ز إل -ع Ó-ق -ات““ ب Úب -ل -ده
وإ÷زإئ- -ر وت- -ط- -وي- -ر إل -ت -ع -اون
إلثنائي ‘ شستى إÛا’ت.
وإأوضس- - - - -ح إل- - - - -وزي - - - -ر إ’أول
إلبلجيكي ‘ تصسريح للصسحافة

بـ ـ ـ ـ ـ ـدوي يسستقب ـ ـ ـ ـ ـل كات ـ ـ ـ ـ ـب الدول ـ ـ ـ ـ ـة البلجيكي
للهج ـ ـ ـ ـ ـرة وشس ـ ـ ـ ـ ـؤؤون الÓجئ ـ ـ ـ ـ ـÚ

ل - - -دى وصس - - -ول- - -ه إ ¤إ÷زإئ- - -ر
إل -ع-اصس-م-ة إأن زي-ارت-ه ل-ل-ج-زإئ-ر
““تسس- -م- -ح ل- -ل- -ب- -ل- -دي -ن ب -ت -ع -زي -ز
عÓقاتهما ‘ شستى إÛا’ت““.
كما سسيتم خÓل هذه إلزيارة
حسسب إلسسيد شسارل ميشسيل-““درإسس - -ة إلسس- -ب- -ل و إل- -وسس- -ائ- -ل
إل- -ك- -ف- -ي -ل -ة ب -ت -ع -زي -ز إل -ت -ع -اون
إ’ق -تصس -ادي وإ’سس-ت-ث-م-ار وك-ذإ
إ’أم -ن م -ع م -ك -اف -ح-ة إ’إره-اب
فضس Ó- -ع- -ن مسس- -ال- -ة إل- -ه- -ج -رة
وك- - -ي- - -ف - -ي - -ة إل - -ع - -م - -ل سس - -وي - -ا
Ÿوإجهتها““.

اأع -ل -ن وزي -ر الشص -ب -اب وال -ري -اضص-ة
ال - -ه - -ادي ول- -د ع- -ل- -ي ،ع- -ن ان- -طÓ- -ق
ا’أسص -ب -وع ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ط -وع ،ع-ل-ى
مسصتوى اŸوؤسصسصات الشصبابية.
قال ولد علي ،خÓل حفل إأقيم ،مسساء
إأمسس إ’أولÃ ،ناسسبة إحياء إليوم إلعاŸي
ل-ل-ت-ط-وع إŸصس-ادف لـ 5ديسس -م Èم -ن ك-ل
سس- -ن- -ة ،إأن ه- -دف ه- -ذه إل- -ت- -ظ- -اه -رة ه -و
““ترسسيخ““ ثقافة إلتطوع لدى إلشسباب.
سس -ي -ت -م خ Ó-ل ه -ذإ إ’أسس -ب -وع ،يضس-ي-ف
إلوزير ،تنظيم نشساطات تطوعية من قبل
إلشس- -ب- -اب ت- -رم- -ي إ ¤ت -ن -ظ -ي -ف إ’أح -ي -اء
وع -م -ل -ي -ات غ -رسس وإسس -ع -ة ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
إلبيئة.
كما دعا وزير إلشسباب إ÷معيات ،إ¤

التصصدير إا ¤إافريقيا الرهان

›مع صسيد’ Êبقسسنطينة قريبا

إسس -ت -ق -ب -ل وزي-ر إل-دإخ-ل-ي-ة وإ÷م-اع-ات إÙل-ي-ة
نورإلدين بدوي ،أإمسس ،با÷زإئر إلعاصسمة ،كاتب
إل -دول -ة إل-ب-ل-ج-ي-ك-ي ل-ل-ه-ج-رة وشس-ؤوون إلÓ-ج-ئ Úت-ي-و
فرإنكن.

جرى إللقاء ،إلذي يندرج ‘ إطار زيارة إلعمل إلتي
يشسرع فيها إلوزير إأ’ول إلبلجيكي شسارل ميشسال إ¤
Óمن إلوطني
إ÷زإئر إلعاصسمة ،بحضسور إŸدير إلعام ل أ
إللوإء عبد إلغا Êهامل.

سسيتم ““عما قريب““ إنشساء ›مع صسيد’ Êبقسسنطينة من أإجل إعطاء نفسس جديد لهذه
إلصسناعة إلتي تشستهر بها هذه إŸنطقة حسسب ما علم إمسس على هامشس لقاء درإسسي
حول ““دور إÛمع ‘ قطاع إلصسناعة إلصسيد’نية““ نظم بجامعة قسسنطينة .2
ويضسم هذإ إÛمع إأ’ول على إلصسعيد إلوطني عدة وحدإت صسيد’نية تنشسط عÈ
إقليم قسسنطينة حسسب ما أإوضسحه ﬁمد سسفيان شساوي أإسستاذ بجامعة قسسنطينة  2إلذي
أإبرز أإهمية هذإ ““إلنادي““ ‘ تنمية و تطوير هذه إلصسناعة إإ’سسÎإتيجية.
ويجري إلقيام بعمل إعÓمي و –سسيسسي وإسسع من أإجل جلب أإك Èعدد من إلوحدإت
إلصسيد’نية إŸوجودة حسسب ما أإشسار إليه إلسسيد شساوي مذكرإ بأان فكرة إنشساء هذإ
إÛمع كان بادرت إليها جامعة قسسنطينة إلتي تعمل بشسكل متوإصسل على مرإفقة مسسار
إلتنمية إ’قتصسادية إ÷اري با÷زإئر.
ويتمثل إلهدف من هذه إلعملية ‘ إسستحدإث تكتل متÓحم من شسأانه رفع –دي
إنشساء تسسي Òلصسناعة صسيد’نية حسسب ما أإشسار إليه أإيضسا إلسسيد شساوي إلذي –دث عن
أإهمية إÛمعات ‘ تنمية روح إلتنافسسية على إلصسعيد إلدو‹.

بذل إŸزيد من إÛهودإت إلرإمية إ¤
ت -ع -زي -ز ث -ق -اف-ة إل-ت-ط-وع إل-ت-ي ت-ع-د سس-م-ة
““إأصسيلة ‘ إÛتمع إ÷زإئري““ ،مشسÒإ
إ ¤إمكانية تخصسيصس يوم وطني للتطوع.
‘ شساأن ذي صسلة ،ذكر ولد علي بالدعم
إلذي –ظى به ﬂتلف إ÷معيات ،سسيما
منها إلناشسطة ‘ ›ال إلعمل إلتطوعي
من قبل إ◊كومة ،مÈزإ إ◊رصس إلذي
ي -ول -ي -ه رئ -يسس إ÷م -ه -وري -ة ع -ب-د إل-ع-زي-ز
ب -وت -ف -ل -ي -ق-ة ب-خصس-وصس ت-دع-ي-م إÛت-م-ع
إŸد.Ê
ج- -دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر ،إأن -ه ” خ Ó-ل ه -ذإ
إ◊فل ،إŸنظم من قبل إ÷معية إلوطنية
للعمل إلتطوعي ،تكر Ëبعضس روإد إلعمل
إلتطوعي ‘ إ÷زإئر وذلك بحضسور عدة
جمعيات و‡ثل Úعن إلسسلك إلدبلوماسسي
إŸعتمد ‘ إ÷زإئر و‡ثل Úعن إأسسÓك
إ’أمن إلوطني.

»æWh

إ’ربعاء  07ديسسمبر  201٦م
إلموإفق لـ  07ربيع إأ’ول  1٤٣٨هـ

–كمها ‘ القطاعات السضÎاتيجية عامل قوة

أ÷زأئر تختار ألتوقيت أŸناسضب لقتحام إأفريقيا أقتصضاديا
‚حت ا÷زائر ‘ أاول اختبار اقتصضادي بأابعاد قارية و‘ ظروف مالية صضعبة و“كنت من نسضج روابط
لفريقية اŸشضاركة ووقعت مبدئيا على صضفقات هامة
قوية مع الغرف التجارية والصضناعية للبلدان ا إ
ÓÃي Úالدولرات.

حمزة ﬁصشول
عّ- - -ب- - -ر رج- - -ال إأ’ع- - -م - -ال إأ’ف - -ارق - -ة
إŸشس - -ارك- -ون ‘ م- -ن- -ت- -دى إ’سس- -ت- -ث- -م- -ار
وإأ’عمال إ÷زإئر ،عن إرتياحهم إلكبÒ
Ûريات إللقاء إلذي جرى على مدإر ٣
أإي -ام وإع-تÈوه ب-ادرة إن-ف-ت-اح م-ه-م-ة ع-ل-ى
إل-ت-ن-م-ي-ة إ’ق-تصس-ادي-ة إل-ت-ي يطلبها سسكان
إلقارة.
“ي- -ز م- -ن- -ت- -دى إ÷زإئ- -ر ،بشس- -م- -ول -ي -ة
إŸوإضسيع إŸقÎحة إلتي تناولت فرصض
إ’ن-دم-اج إ’ق-تصس-ادي ل-ل-ب-ل-دإن إأ’فريقية
م-ن ﬂت-ل-ف ج-وإن-ب-ه ،م-ع إل-تشس-دي-د ع-ل-ى
ضس -رورة إسس -ت -غÓ-ل إإ’م-ك-ان-ات إلضس-خ-م-ة
لÓسستثمار من قبل إŸؤوسسسسات إإ’فريقية
ل -ت-وف Òم-ن-اصسب إلشس-غ-ل ل-لشس-ب-اب ،إل-ذي-ن
يشسكلون أإغلبية إلسسكان ،وإكتسساب إÈÿة
وإل -ت -ح -ك -م ‘ إل -ت -ك -ن-ول-وج-ي-ات إ◊دي-ث-ة
وإلتخلصض من إلتبعية للخارج.
كل هذه إإ’شسكاليات طرحت للنقاشض
‘ ط- - -او’ت مسس- - -ت- - -دي - -رة ع - -ل - -ى خÈإء
وﬂتصس Úو‡ثلي هيئات رسسمية ومالية.
ون - -زل وزرإء م- -ن إ◊ك- -وم- -ة إ÷زإئ- -ري- -ة
ضس- -ي -وف -ا ع -ل -ى إŸن -ت -دى ،ح -يث ق -دم -وإ
ع -روضس -ا ت -فصس -ي -ل-ي-ة ع-ن وإق-ع ق-ط-اع-ات
إل -ط -اق -ة ،إل-فÓ-ح-ة ،إأ’شس-غ-ال إل-ع-م-وم-ي-ة
وإلÈيد وتكنولوجيات إإ’عÓم وإ’تصسال.
وأإجابوإ على تسساؤو’ت صسبت ‘ ›ملها
حول كيفية نقل هذه إلتجارب إ÷زإئرية
إلناجحة إ ¤دول إفريقية ‘ حاجة ماسسة
إل-ي-ه-ا .وج-رى إل-ت-ط-رق إ ¤إل-ع-وإئ-ق إل-تي
تعÎضض إ’ندماج وإŸباد’ت إلبينية بÚ
بدول إلقارة.
وق- -دم ‡ث- -ل -و ب -نك وصس -ن -دوق إل -ن -ق -د
إلدوليﬂ ‘ Úتلف إ’–ادإت إ÷هوية
للقارة رؤويتهم بشسأان معا÷ة إإ’شسكا’ت
إŸرت-ب-ط-ة ب-ت-م-وي-ل إŸشس-اري-ع ومسس-اع-دة
إŸؤوسسسس- -ات وإق- -ح -ام إل -ق -ط -اع إÿاصض.
وأإتيحت إلفرصض لرجال إأ’عمال إلتعرف

وب -دق -ة إأ’رق -ام ع -ل -ى ح -اج -ي -ات إلسس -وق
إإ’فريقية ‘ ﬂتلف إÛا’ت ،ما سسمح
لهم با◊صسول على بنوك معلومات هامة،
–فزهم على خوضض إŸعركة إلتنموية ‘
ﬂتلف إلقطاعات.
م -ع -ا÷ة إل-ت-ن-م-ي-ة إل-ق-اري-ة Ãف-ه-وم-ه-ا
إلشس -ام-ل ل-ف-ائ-دة  5٤دول -ة ،شس -ك-لت أإب-رز
م -ي -زإت م -ن -ت -دى إ÷زإئ -ر ،ل -ك -ون ب -اق -ي
إŸن- -ت- -دي- -ات إل -ت -ي ت -ع -ق -د م -ع إلصس Úأإو
إ’–اد إأ’وروب - - -ي وح - - -ت- - -ى إل- - -و’ي- - -ات
إŸتحدة ،تركز على إŸصسالح إŸتبادلة
م -ع ه -ذه إل -دول وسس-ب-ل ح-م-اي-ة أإسس-وإق-ه-ا
دإخل إلقارة ،بينما منحت إ÷زإئر فضساء
وإسس- -ع- -ا ل- -ل- -ت- -ب- -احث ح- -ول إŸسس- -ت- -ق- -ب -ل
إ’قتصسادي إŸشسÎك.
وعرف إليومان إلثا Êوإلثالث للمنتدى،
ل- -ق -اءإت ث -ن -ائ -ي -ة ع -دي -دة ،خ -ارج ق -اع -ة
إ’ج -ت-م-اع-ات ،ح-يث إغ-ت-ن-م إŸت-ع-ام-ل-ون
إ’ق -تصس -ادي -ون إل-ف-رصس-ة ل-رب-ط إتصس-ا’ت
أإولية من جهة وإ’تفاق على توقيع عقود
شسرإكة.
وإسس -ت -ط -اع إŸت -ع -ام -ل -ون إ÷زإئ -ري-ون
توقيع أإزيد من  100بروتوكول إتفاق بقيم

م -ال -ي -ة م -ع -تÈة ،ف -ي -م -ا ك -انت إلشس -رك-ات
إلعمومية إأ’ك Ìطلبا ،خاصسة إلناشسطة ‘
›ال إل- -ط- -اق- -ة وإأ’شس- -غ- -ال إل -ع -م -وم -ي -ة
وإ’تصسا’ت.
ووقعت مؤوسسسسة سسونلغاز إتفاقية حلف
إسسÎإتيجي مع ›مع «سساŸة إلسسودإ،»Ê
ي -تضس -م -ن إنشس -اء ع -دة ﬁط -ات ل -ت -ول -ي -د
إل-ك-ه-رب-اء ب-ال-ط-اق-ة إلشس-مسس-ي-ة وتوربينات
إلغاز .وسستقتحم ،قريبا ،ميدإن إلكهرباء
إلريفية بالبلد إ÷ار ما‹ .وأإبدى ›مع
سسوناطرإك نيته ‘ إقامة عدة مشساريع
ل- -ل -ط -اق -ة ب -ال -ب -ل -دإن إÛاورة ل -ل -ح -دود
إ÷نوبية.
وصس -احب إن -ع -ق -اد إŸن-ت-دى ،تسس-اؤو’ت
كثÒة بشسأان ما إذإ تأاخرت إ÷زإئر ‘
إلقيام بهذه إŸبادرة وإلتوجه نحو مرحلة
إقتصسادية جديدة ‘ عÓقاتها بالقارة،
ل -ي -ؤوك -د خÈإء إق -تصس -ادي -ون أإن إل -ت -وق-يت
مناسسب ،بعدما بلغت إ÷زإئر تقدما كبÒ
‘ ميدإن إلبنى إلتحتية وإلتحكم إلكلي ‘
إل -ق -ط -اع -ات إ’سسÎإت -ي -ج -ي -ة ك -ال -ط -اق-ة
وإلفÓحة وإÿدمات ،ما يجعلها تتوجه
جنوبا من موقع قوة.

أاشضرف على دورة تكوينية موجهة لها لـ 1٥يوما

منتدى رؤوسضاء أŸؤوسضسضات يرأفق  120مؤوسضسضة صضغÒة ومتوسضطة بوهرأن
كشض- -ف م- -ن -دوب م -ن -ت -دى رؤوسض -اء
اŸؤوسضسض- - -ات ل- - -ولي- - -ة وه - -ران ،ع - -ن
م- -راف- -ق -ة  120م- -ؤوسضسض- -ة صض -غÒة
وم -ت -وسض -ط-ة ” ،خÓ-ل-ه-ا اسض-ت-ح-داث
أاك Ìم- -ن  1000م-نصضب شض-غ-ل خÓل
هذه السضنة.
أإشسار نفسض إŸسسؤوول إ ¤إشسرإفهم على
دورة تكوينية مدتها  15يوما حول كيفية
إلتعامل مع مصسالح إلضسرإئب وإلضسمان
إ’ج-ت-م-اع-ي وإل-ب-ن-وك وﬂت-لف إŸمولÚ

وإأ’ط- - -رإف إل- - -ت- - -ي ت- - -دخ - -ل ‘ إل - -دورة
إ’سس-ت-ث-م-اري-ة Ãخ-ت-ل-ف ›ا’تها ،مؤوّكدإ
على ضسرورة مرإفقة إŸسستثمرين إ÷دد
‘ مسسارهم.
ك -م -ا أإّك -د ‘ تصس -ري -ح إعÓ-م-ي ع-ل-ى
أإه- -م- -ي- -ة ت- -أام ÚإŸت- -اب- -ع- -ة إل- -ق -ان -ون -ي -ة
وإل-ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة ل-ل-مشساريع إلصسغÒة إلتي ”
إنشساؤوها ‘ إطار أإجهزة إلدعم إıتلفة،
مع تخصسيصض حصسصض تكوينية لهم حول
تسس- -ي Òإلشس- -رك -ات وج -م -ي -ع إŸع -ل -وم -ات

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

إلÓزمة ،قصسد إ‚اح هذه إŸشساريع.
وع ّ-ب -ر ‘ ن-فسض إلسس-ي-اق ،ع-ن إرت-ي-اح-ه
ق -ائ « :Ó-إن إل -ت -وج -ه إ÷دي -د ل -ل-ح-ك-وم-ة
سس-يسس-م-ح «ب-ال-ت-أاك-ي-د ح-ل مشسكل إلعرإقيل
إلبÒوقرإطية على مسستوى مصسالح إلبنوك
وإ÷م - -ارك وإإ’دإرإت إأ’خ- -رى ،ب- -فضس- -ل
ﬂتلف إلتسسهيÓت إŸمنوحة للمؤوسسسسات
إلصس-غÒة وإŸت-وسس-ط-ة ‘ ›ال إل-ت-م-وي-ل
وإ’سستفادة من إلعقار.

وهران :براهمية مسشعودة

تأاخر أنضضمام أ÷زأئر للمنظمة ألعاŸية للتجارة نعمة
حكيم بوغرارة

إن-ق-ل-بت إل-عÓ-ق-ات إل-دول-ي-ة رإأسس-ا على
عقب بعد وصسول ترإمب لرئاسسة إلو’يات
إŸت- -ح- -دة إأ’م- -ري- -ك- -ي -ة و–رك إأح -زإب
إل -ي -م ÚإŸت -ط -رف ‘ إأوروب -ا ،وإن-فصس-ال
ب -ري -ط -ان -ي -ا ع -ن إ’–اد إأ’وروب-ي ،ك-ل-ه-ا
عوإمل  ⁄تكن لتمر دون أإن –دث هزإت
إق-تصس-ادي-ة وم-ال-ي-ة ع-ن-ي-ف-ة ج-ع-لت إل-قوى
إ’ق - -تصس - -ادي- -ة إل- -كÈى ت- -رإج- -ع إ◊ري- -ة
إلتجارية إلناŒة عن إ’نضسمام للمنظمة
إلعاŸية للتجارة إلتي يظهر أإن نشسأاتها ⁄
ت -ك -ن ب -ري -ئ -ة ،وم -ا إÿط-وإت إل-ت-ي أإق-دم
عليها ترإمب ،من خÓل تهديده إلشسركات
إأ’م-ري-ك-ي-ة إل-ت-ي ت-وج-هت ل-لصس Úب-ف-رضض
ضس -رإئب ك -بÒة ع-ل-ي-ه-ا إذإ  ⁄ت-ع-د ل-ت-ن-ت-ج
بالو’يات إŸتحدة إأ’مريكية.
إن ت - - -أاخ- - -ر إ÷زإئ- - -ر ‘ إ’نضس- - -م- - -ام
للمنظمة إلعاŸية للتجارة ،قد يكون نعمة
عليها ،أ’ن ما يحدث حاليا على إŸسستوى
إŸا‹ وإ’قتصسادي وإلكوإرث إلتي حلت
ع -ل -ى إ’ق-تصس-ادي-ات إل-هشس-ة ’ ،تسس-ت-ط-ي-ع
إŸن- -ظ- -م- -ة إل -ع -اŸي -ة ل -ل -ت -ج -ارة ت -ق -دË
إل -ت -ع -ويضس-ات و’ إŸسس-اع-دإت ل-لضس-ح-اي-ا
وذهبت إلكث Òمن إلدول ضسحية إلفوضسى
وإ’نهيار إ’قتصسادي وإŸا‹.
إن إ÷زإئ-ر Ãن-ح-ه-ا إأ’ول-وي-ة ل-ت-ن-ظ-يم
إقتصسادها وتنويعه وإلرقي به إ ¤مصساف
إŸعاي ÒإلعاŸية قبل إ’نضسمام للمنظمة
إلعاŸية للتجارة ،أإمر بالغ إأ’همية ،أ’ن
إŸن- -ظ- -م- -ة «ك- -ارت- -ل» تسس- -ي- -ط- -ر ع- -ل- -ي- -ه
إ’ق- -تصس- -ادي -ات إل -كÈى وغ -ط -اء ل -تÈي -ر

يصض- -وت ،ب- -ع -د ظ -ه -ر ال -ي -وم ،أاعضض -اء
لمة على قانون اŸالية للسضنة
›لسس ا أ
ا÷دي -دة ،ع-ل-ى أان ي-وق-ع ق-ب-ل ان-قضض-اء
السض- - -ن- - -ة ا÷اري- - -ة م - -ن ق - -ب - -ل رئ - -يسس
ا÷م -ه -وري -ة .وه-و ق-ان-ون ق-ي-ل بشض-أان-ه
ال-ك-ث ،Òسض-واء م-ن ق-ب-ل اŸع-ارضض-ة ال-ت-ي
وظ- -ف -ت -ه ،ب -حسضب اŸوالة ،كـ «م -زاي -دة
سض- -ي- -اسض- -ي- -ة» –سض- -ب- -ا ل Ó-سض -ت -ح -ق -اق -ات
ال- -تشض- -ري- -ع -ي -ة .ف -ي -م -ا ج -زمت أاح -زاب
لغ -ل -ب -ي -ة أان -ه خ -ي -ار ف -رضض -ه ال -وضض -ع
ا أ
Óسض -وإا
الق- -تصض -ادي الصض -عب ،ت -ف -ادي -ا ل  -أ
ولÓسضتدانة اÿارجية.

فريال بوششوية
إذإ ك -ان إل -ق -اسس -م إŸشسÎك ب Úق -ان -ون
إŸال -ي -ة ل-لسس-ن-ة إ÷اري-ة وإلسس-ن-ة إ÷دي-دة،
إلضس -ج-ة إل-ت-ي أإثÒت بشس-أان-ه-م-ا تضس-م-ن-ه-م-ا

إك-تسس-اح إأ’سس-وإق وإل-تضس-ي-ي-ق ع-ل-ى إل-دول
إل -ت -ي ’ ت -ت -مشس -ى سس -ي-اسس-ات-ه-ا إÿارج-ي-ة
ومنطق إلكبار.
إن فرضض ترإمب لضسرإئب بأاك Ìمن ٣0
من إŸائة على إŸنتجات إأ’مريكية إلتي
تأاتي من إÿارج ،فيه إلكث Òمن إ÷رأإة
وإلفائدة على إقتصساديات إلدول إلهشسة
إلتي سستعمل مسستقب Óعلى خلق صسناعات
خ-اصس-ة ب-ه-ا وإ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى ن-فسس-ها بدل
م -ن -ح إ’ق -تصس -ادي -ات ل -لشس-رك-ات م-ت-ع-ددة
إ÷نسسيات إلتي تعيث فسسادإ ‘ إأ’وضساع
إ’ج -ت -م -اع -ي -ة وإ’ق -تصس -ادي -ة ل-ل-دول ،ث-م
تهاجر بأارباحها إ ¤دولها إأ’صسلية وتÎك
تلك إلدول تتخبط ‘ إŸشساكل وإلنعرإت
إلدإخلية.
إن تونسض ومصسر تدفعان ثمن ترإجع
وعود إلشسركات متعددة إ÷نسسيات إلتي
إسس -ت -ع-م-لت إل-رب-ي-ع إل-ع-رب-ي ل-ل-مسس-اوم-ات
وت -أاج -ي -ج إأ’وضس -اع إ’ج -ت -م -اع-ي-ة وح-ت-ى
إلعودة للنشساط وإ’سستثمارإت كانت ورإء
شسروط وقيود صسعبة جدإ.
وت -ع -م -ل إ÷زإئ -ر ،م-ن-ذ سس-ن-وإت ،ع-ل-ى
تقوية إ÷بهة إلدإخلية ،حيث إسستثمرت
إأك Ìمن  700مليار دو’ر لتدإرك إلتأاخر
وت -وف Òب -ي-ئ-ة إق-تصس-ادي-ة م-ن-اسس-ب-ة وم-ن-اخ
إأع -م -ال ﬁف -ز ي -رإع-ي مصس-ال-ح إ÷م-ي-ع،
وحتى إ◊فاظ على إلقاعد ‘ 51/٤9
إلشسرإكة مع إأ’جانب ،تب Úبأانها حصسانة
ك -بÒة ل -لسس -ي -ادة إل -وط -ن -ي -ة وك -ب -ح ج-م-اح
إلشسركات متعددة إ÷نسسيات إلتي باتت ’
تؤو“ن ،خاصسة وإأنها تدرسض جيدإ إلثغرإت
إل-ق-ان-ون-ي-ة وت-ق-وم بصس-ف-ق-ات ك-ي-دي-ة تعود
فقط عليها بالربح.

قال إان مؤوشضراتها سضتكون مع 2019

مصضيطفى يقلل من ﬂاوف تعرضس أ÷زأئر ألزمة مالية
ق- - -ل- - -ل اÿب Òالق- - -تصض - -ادي وك - -اتب
لحصضاء
الدولة السضابق لÓسضتشضراف وا إ
بشض Òمصض -ي -ط-ف-ى ،م-ن اıاوف وال-كÓ-م
السض- -ائ- -د ح- -ول وق- -وع ا÷زائ- -ر ‘ أازم- -ة
مالية مع العام الداخل ‘ ،ظل اŸعطيات
ا◊سضابية والواقعية.
كÓم إÿب Òإ’قتصسادي جاء على هامشض
إŸل -ت -ق -ى إل -دو‹ ح -ول «دور ج -ودة إل -ت-ك-وي-ن
وإل-ت-ع-ل-ي-م ‘ ت-ف-ع-ي-ل إلسس-ي-اسس-ة إل-تشس-غ-ي-ل-ية ‘
إ÷زإئر» ،إŸنعقد بجامعة إلبليدة.2
وأإضس -اف مصس-ي-ط-ف-ى ،أإن إ÷زإئ-ر م-رح-ل-ي-ا
ب -ع -ي-دة ع-ن إÿط-ر ‘ ،ظ-ل ح-ج-م إح-ت-ي-اط-ي
إلصسرف إŸتوفر ،إلذي سسيسسمح با’سستÒإد
إ ¤غ -اي -ة ن-ه-اي-ة سس-ن-ة  ،201٨وأإن إŸع -ط-ي-ات
إلظاهرة إليوم ’ ،تشسابه وإقع إأ’زمة إŸالية
‘ مطلع سسنة  .199٣وقال إن على إلدولة إليوم
‘ مؤوسسسساتها إلرسسمية إŸسسؤوولة ،أإن تضسع
خطة Œنيب إلبÓد إلوقوع ‘ شسرإك إأ’زمة.
ودعا إ– ¤فيز إŸؤوسسسسات ودعم إلتعليم
وتطه Òمناخ إ’سستثمار ووضسع أإموإل إلدولة
‘ إ’سستثمارإت إلكÈى ،مع إنشساء صسندوق
وط- -ن- -ي لÓ- -سس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ شس- -ت- -ى إÛا’ت،

لمة يصضوتون أليوم على قانون أŸالية لـ2017
أأعضضاء ›لسس أ أ
زي- -ادإت ‘ أإسس- -ع- -ار ب- -عضض إŸوإد وإسس -ع -ة
Óول ،وإقرإر زيادة ‘
إ’سستهÓك بالنسسبة ل أ
إل -رسس -وم ،أإب -رزه -ا ع-ل-ى إل-ق-ي-م-ة إŸضس-اف-ة
بنقطت ÚكاملتÃ ،Úرورها من  7إ٪9 ¤
ومن  17إ ،٪19 ¤بالنسسبة للثا ،Êفإان ما
Áيزهما عن بعضسهما عدم إغفال قانون
إŸال -ي -ة لسس-ن-ة  2017ج-انب إ’سس-تشس-رإف،
ك- -رسس -ه مسس -ار إŸي -زإن -ي -ة إل -ذي Áت -د إ¤
.2019
على غرإر إلسسنة إلسسابقة ،قانون إŸالية
إلذي يأاتي ‘ سسياق إقتصسادي صسعب ،ترتب
ع- -ن ت- -رإج- -ع أإسس -ع -ار إÙروق -ات ق -ان -ون
إŸالية لـ ،2017كان ﬁل إنتقاد إŸعارضسة،
إل -ت -ي رفضست إŸزي -د م -ن إل-زي-ادإت ،ع-ل-ى
إعتبار أإنها تثقل كاهل إŸوإطن؛ زيادإت
÷أات إليها إلدولة للعام إلثا Êعلى إلتوإ‹
’زمة
لعدة إعتبارإت ‘ ،مقدمتها إجتياز إ أ
إ’ق -تصس -ادي -ة بسسÓ-سس-ة ،م-ن خÓ-ل Œن-يب

17202

القوى القتصضادية الكÈى تعيد طرح السضياسضات ا◊مائية

خيار فرضضه الوضضع الصضعب Œنبا لÓسضتدانة

إŸوإط -ن صس-دم-ات-ه-ا ،خ-ط-وة ن-اج-ح-ة ◊د
’ن.
إآ
ل -ع -ل أإب -رز إŸؤوشس -رإت إل -ت -ي ت-ؤوك-د ه-ذإ
’جور بانتظام ودون
ب كتلة إ أ
إلطرح ،صس ّ
تأاخر ،موإزإة مع مزإولة إلشسركات نشساطها
بشس -ك -ل ع-ادي ،م-ع إ◊ف-اظ ع-ل-ى م-ن-اصسب
إلشس -غ -ل ،ل -ت -كسسب إ◊ك -وم -ة أإك Èره-ان ‘
إلظرف إلرإهن .و‘ غضسون ذلك ،تعمل
ع - -ل - -ى Œسس - -ي - -د إıط- -ط إ’ق- -تصس- -ادي
إ÷ديد ،إلذي يعول عليه ‘ تكريسض خيار
إلتنويع إ’قتصسادي إلذي ’ بديل عنه‘ ،
ظ-ل ت-ق-ل-ب-ات سس-وق إل-ن-ف-ط وت-ب-ع-ات-ه-ا ع-ل-ى
إ’ق -تصس -ادي -اتﬂ .ط-ط ق-وإم-ه إلصس-ن-اع-ة
بدرجة أإو ¤إلتي تتقدم بالوتÒة إŸطلوبة
’سسمنت
و‘ ﬂتلف إلشسعب ،على غرإر إ إ
وإ◊دي -د ،ب -اŸوإزإة م -ع ق -ط-اع-ات أإخ-رى
ت- -رإه- -ن ع- -ل- -ي- -ه- -ا إل -دول -ة ‘ سس -ي -اسس -ت -ه -ا
إ’قتصسادية إ÷ديدة.

إلعدد

04

ب-ال-نسس-ب-ة ل-لŸÈان-ي Úإل-ذي-ن عّ-ب-روإ ع-ن
قناعة إلتشسكيÓت إلسسياسسية إلتي ينتمون
إل -ي -ه -ا ،م -ن ع -ل -ى م -ن Èإل -غ -رف -ت Úإل-ع-ل-ي-ا
وإلسس -ف -ل -ى ،ف-إان إ’ن-ت-ق-ادإت إل-ت-ي ’ ت-أات-ي
ببدإئل ’ طائل منها.
لعل ما يلفت إلنظر ‘ مناقشسة قانون
’حرى إŸقÎحات
إŸالية ،أإن إلبديل أإو با أ
’غ-ل-ب-ي-ة ،إذ إقÎح ح-زب ج-ب-ه-ة
ق -دم-ت-ه-ا إ أ
إل-ت-ح-ري-ر إل-وط-ن-ي ع-ل-ى إ◊ك-ومة ،معا÷ة
’ه-م م-ن
إشس -ك -ال -ي-ة إ’ق-تصس-اد إŸوإزي ،وإ أ
ذلك وضسع نظام جبائي فعال.
وأإك - -د ‡ث - -ل - -و إل - -ت - -ج - -م - -ع إل - -وط - -ن- -ي
إلدÁقرإطي ،على ضسرورة تشسديد إلرقابة
على إلسسوق ورفضض إ’سستخدإم إلعشسوإئي
’سس-ع-ار ،إل-ت-ي ي-ت-خ-ذ م-ن-ه-ا
لشس -ع-ار ح-ري-ة إ أ
غ -ط -اء ’سس -ت -ن-زإف إŸوإط-ن ،ك-م-ا شس-ددوإ
ع -ل -ى إل -ت-ح-ل-ي بصس-رإم-ة أإك ‘ Èم-ك-اف-ح-ة
إلفسساد.

باÿصسوصض ‘ قطاعات إلفÓحة وإلصسناعة
وإلصسيد إلبحري وإلطاقات إŸتجددة ،إلغاية
منها تغطية عجز إŸيزإنية.
ك -م -ا شس -دد ع -ل -ى ضس -رورة ت -غ -ي Òإل -ع -م -ل -ة
إلوطنية ،لتحصسيل ما يفوق  ٣700مليار دينار
موجودة خارج إلقنوإت إلرسسمية.
وأإلح مصسيطفى على مسسأالة مهمة وحيوية
وإسسÎإتيجية ،بضسرورة إلتنسسيق ما ب Úوزإرإت
إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي وإلÎبية إلوطنية
وإلتكوين وإلتعليم إŸهني ،Úو»وحدة إلتعليم»
ودم- -ج ه- -ذه إل- -وزإرإت ‘ وزإرة «ل- -ل -ت -ع -ل -ي -م»
وإلÎكيز على جودة إلتعليم وإلتكوين «إيزو»-
شس -ه -ادة إ÷ودة إل -ع -اŸي -ة  ،-وت -رق-ي-ة إل-ب-حث
إل-ت-ع-ل-ي-م-ي وإل-ت-ك-وي-ن-ي ،وإ’ب-ت-عاد عن إلتكوين
«إإ’مÓئي» ،حتى نضسمن تكوين طلبة متفوقÚ
ومؤوهل ÚوخÈإء ‘ كل إلتخصسصسات ،منتقدإ
‘ م -ع -رضض م -دإخ -ل -ت-ه إل-ط-رق إل-كÓ-سس-ي-ك-ي-ة
وإل-ت-ق-ل-ي-دي-ة إŸن-ت-ه-ج-ة ‘ إل-ت-ع-ل-ي-م وإلتكوين،
كونها تركز فقط على إلتلق‡ ،Úث ÓكÓمه
فيما يحصسل مع طلبة نهاية إلتعليم إلثانوي
«إل -ب -ك -ال -وري -ا» .وشس -ج -ع خ -وصسصس -ة إŸدإرسض
وإل -ك -ل -ي -ات وإŸع-اه-د إ÷ام-ع-ي-ة ،م-ع –ق-ي-ق
شسرط أإن تسسهر مؤوسسسسات إلدولة إلوصسية على
م- -رإق- -ب- -ت- -ه- -ا وع- -ل- -ى إحÎإم دف Îإلشس -روط،
وإلÎكيز على تطبيق نسسبة من ›انية إلتعليم،
و‘ إل -وقت ن -فسس -ه إل -ع -م -ل ع-ل-ى ت-وف« Òم-ن-ح
درإسسية» للطلبة ،وحتى نهج «سسياسسة إلقروضض
إلتعليمية» ،أ’ن إ’عتماد على دعم إلدولة ‘
هذإ إلشسأان سسيزول مع إأ’يام ،بحكم إŸعطيات
إ’جتماعية وإ’قتصسادية إلوإقعية.

البليدة :لينة ياسشمÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إادارة اŸؤوسصسصة نفت تلقيها مطالب من الوصصاية

سسائقو القطارات بالعاصسمة ‘ إاضسراب ليوم واحد
شصن ،أامسض ،سصائقو القطارات وعمال اŸؤوسصسصة الوطنية للسصكك ا◊ديدية بالعاصصمة ،حركة احتجاجية دخلوا على إاثرها ‘
إاضصراب عن العمل ليوم واحد ،بسصبب ما وصصفوه وقوع مÓبسصات ‘ الÎقية ،حيث شصلت حركة النقل بالسصكك ا◊ديدية
’ضصراب وتعطل مصصا◊هم الشصخصصية.
’مر الذي أاثار سصخطا كبÒا لدى اŸسصافرين لعدم إابÓغهم با إ
العاصصمة ،ا أ

جÓل بوطي
تصشويرﬁ :مد آايت قاسشي
بحسسب الرئيسض اŸدير العام للمؤوسسسسة الوطنية
للنقل بالسسكك ا◊ديدية ياسس Úجاب الله ،فإان
اإ’ضس - -راب ال - -ذي ق- -ام ب- -ه ،أامسض› ،م- -وع- -ة م- -ن
السس -ائ -ق Úغ Òق -ان-و ،Êك-ون-ه ي-ف-ت-ق-د إا ¤م-ط-الب
رسسمية يتم رفعها وفق ما ينصض عليه قانون العمل،
ح -يث  ⁄ت -ب -ل -غ ف -درال -ي -ة ‡ث -ل -ي-ة ال-ع-م-ال ،ا÷ه-ة
الرسسمية إ’بلغ اŸؤوسسسسة بوجود مطالب عمالية.
أاوضسح جاب الله ‘ تصسريح لـ ““الشسعب““ ،أامسض ،أان
اŸؤوسسسسة منذ السساعات اأ’و ¤للصسباح وفرت ا◊د
اأ’دن -ى م -ن اÿدم -ة ل -ل -مسس -اف -ري-ن ‘ ،ظ-ل رفضض
السس -ائ -ق Úال -ع -ودة ل -ل -ع -م -ل وت -أاك -ي -ده-م اسس-ت-م-رار
ا’حتجاج الذي يدخل ‘ خانة الفوضسى ،على حد
ت- -ع- -بÒه ،مشسÒا إا ¤أان -ه  ⁄ي -ت -ل -ق أاي م -ط -لب م -ن
ا÷هات الرسسمية.

وت -ف -ت -ح إادارة م -ؤوسسسس -ة السس -كك ا◊دي -دي -ة أاب-واب
ا◊وار أامام كل العمال ‘ كل وقت ،بحسسب ما أاكده
اŸت -ح -دث ،م -ب -دي -ا أام -ل -ه ‘ إاي -ج -اد ح -ل -ول ل -ك -ل
ا’نشسغا’ت اŸطروحة بالتفاوضض وا◊وار البناء
مع ‡ثلي العمال ،ما عدا ا÷هات التي تسسعى إا¤
خلق فوضسى ‘ القطاع ‘ إاطار اسستغلل اأ’طر
غ Òالقانونية.
وت -زام -ن -ا م-ع دخ-ول ال-ع-م-ال ‘ إاضس-راب ،مسس-ان-دة
لزملئهم السسائق ،Úأابدى اŸسسافرون تذمرهم من
هذا العمل غ Òالقانو ،Êعلى حد تعب Òبعضض ‡ن
–دث إال -ي -ه -م ““الشس-عب““ Ãح-ط-ة آاغ-ا ب-ال-ع-اصس-م-ة،
حيث ذكرت سسيدة كانت متوجهة إا ¤عائلتها بو’ية
ب-وم-رداسض ،أان-ه-ا اضس-ط-رت ل-ت-أاج-ي-ل رح-لتها بعدما
تفاجأات بغياب القطارات دون سسابق إانذار.
من جهته أابدى مسسافر باŒاه و’ية وهران كان ‘
اÙطة منذ السساعة الثامنة صسباحا ،تذمره من
السس -ل -وك ال -ذي ت-ن-ت-ه-ج-ه ا÷ه-ات ال-ت-ي ت-ق-ف وراء
اإ’ضسراب الذي ’ يتم اإ’علن عنه ،اأ’مر الذي
يؤودي إا ¤فوضسى وتعطيل مصسالح الناسض’ ،سسيما

على هامشض دورة تكوينية موجهة للصصحافي Úبسصيدي بلعباسض

«كناسس» يدعو اŸسستخدم Úإا ¤تسسوية وضسعيتهم
^تسصهيـــــــÓت لتخفيـــــف العــــبء عــــن اŸؤوّمـــــن

ن -ظ -م الصص -ن-دوق ال-وط-ن-ي
ل -ل -ت -أام -ي -ن -ات ا’ج -ت -م -اع-ي-ة
’ج -راء بسص -ي -دي
ل- -ل- -ع- -م -ال ا أ
ب- - - -ل- - - -ع- - - -ب- - - -اسض ،أامسض ،دورة
’عÓميÚ
تكوينية لفائدة ا إ
’عÓم شصريكنا
–ت شصعار ““ا إ
وسصند لنا““.

 4آالف إاصسابة جديدة بالقصسور الكلوي سسنويا

’ ت-ت-ع-دى ع-م-ل-ي-ات ال-زرع سص-ن-ويا 350
ع- -م- -ل- -ي- -ة ،ح- -يث ي- -كّ- -ل- -ف ع Ó-ج اŸريضض
ال -واح-د ‘ ا÷زائ-ر م-ل-ي-ون دج ‘ ﬂت-ل-ف
أان- -واع ع- -م- -ل- -ي- -ة تصص -ف -ي -ة ال -دم .ك -م -ا أان
اسص -ت -غ Ó-ل ضص -ح -اي -ا ح -وادث اŸرور ال-ذي-ن
ي-ن-اه-ز ع-ددهم  3آا’ف وف -اة ‘ ال -ط -رق،
Áكن أان يسصتفيد منه الكث Òمن اŸرضصى
ع -ن ط -ري -ق أاعضص -اء ع -دي -دة ول-يسض ال-ك-ل-ى
فقط ما نحتاجه ،بحسصب ما أاكده اıتصصون
’عضصاء ،الذي
‘ اŸؤو“ر اŸغاربي للتÈع با أ
اختتم بفندق ا أ
’وراسصي.

ال -دورة ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة ك-انت ف-رصس-ة
لتعزيز العلقة مع قطاع اإ’علم،
الذي يعت Èأاهم شسريك للصسندوق
‘ ›ال إايصس - -ال رسس - -ال - -ت - -ه إا¤
ج - - -م - - -ي - - -ع اŸواط - - -ن Úوإاب- - -راز
اإ’‚ازات ال- -ت- -ي ” –ق- -ي- -ق -ه -ا
خ- -لل السس -ن -وات اأ’خÒة ،ح -يث
ذكر مدير الصسندوق أان الÈنامج
ال- -ت -ك -وي -ن -ي اŸسس -ط -ر م -ن ق -ب -ل
الصس- - -ن- - -دوق ،ي- - -ن- - -درج ضس- - -م- - -ن
اسسÎاتيجية ا’نفتاح على وسسائل
اإ’علم ،باعتبارها شسريكا وسسندا
وم -ك -م -ل ل -ع -م -ل الصس-ن-دوق ،م-ن
خ - -لل ت - -وصس - -ي - -ل اŸع- -ل- -وم- -ات
بالطريقة الصسحيحة واŸباشسرة.
وأاضساف ،أان اŸبادرة تÎجم عزم
الصس -ن-دوق ع-ل-ى م-واصس-ل-ة مسسÒة
اإ’صس- -لح- -ات واإ’‚ازات ال- -ت -ي
بادر بها القائمون على القطاع،
م -ن خ -لل ت -ط -وي -ر و–ديث ك-ل
ال - -وسس- -ائ- -ل اŸادي- -ة وال- -بشس- -ري- -ة
وجعلها تتمشسى ومتطلبات العصسر
ضس- -م- -ن الÈن- -ام -ج ا’ج -ت -م -اع -ي
ال - - -رام - - -ي إا– ¤سس Úاÿدم - - -ة
العمومية.
تهدف الدورة التكوينية إا ¤خلق

دع-ا رئ-يسض ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة أ’م-راضض ال-ك-ل-ى
الÈوفيسسور سسعيدا Êمسسعود ،إا ¤رفع درجة
الوعي لدى أافراد اÛتمع ،حول ضسرورة التÈع
باأ’عضساء ،قائل إان اسستغلل ضسحايا حوادث
اŸرور الذين يناهز عددهم  3آا’ف وفاة ‘
ال -ط -رقÁ ،ك -ن أان يسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه ال -ك -ث Òم -ن
اŸرضسى عن طريق أاعضساء عديدة وليسض الكلى
فقط ما نحتاجه ،مؤوكدا أان ا÷زائر –صسي 22
أال -ف مصس -اب ب -ال -قصس -ور ال-ك-ل-وي ،ح-يث تسسّ-ج-ل
سسنويا  4آا’ف إاصسابة جديدة.
أاوضسح الÈفيسسور ‘ هذا الصسدد ،أان  7آا’ف
حالة ’ يحتمل أاصسحابها البقاء مطّو’ –ت
ال -تصس-ف-ي-ة أاو م-ا ي-ع-رف بـ ““ال-دي-ال-ي-ز““ ،وي-ت-ط-لب
وضس -ع -ه-م ع-م-ل-ي-ات زرع ف-وري-ة .غ Òأان ال-واق-ع،
لسس -ف الشس -دي-د ’ ،يسس-ت-ج-يب ل-ه-ذه الضس-رورة
ل -أ
الصسحية ،إاذ ’ تتعدى عمليات الزرع سسنويا 350
عملية ،،حيث يكلّف علج اŸريضض الواحد ‘
ا÷زائ -ر م -ل -ي -ون دج ‘ ﬂت -ل -ف أان -واع ع-م-ل-ي-ة
تصسفية الدم ،بينما تخّفضض هذه الكلفة إا ¤نحو
 ‘ ٪50العام الثا.Ê
وبحسسب سسعيدا ،Êفإان بطاقة التÈع ‘ الوقت
ا◊ا‹ لها دور رمزي إاداري فقط وهي غÒ
مفّعلة .فغالبا ’ –Îم رغبة اŸيت ‘ التÈع
ب -أاعضس -ائ -ه وي -رفضض اأ’ه -ل واŸق -رب -ون اأ’م -ر،
مشسÒا إا ¤أان إاشسكالية التÈع باأ’عضساء لن –ل
بسسهولة بل تتطّلب نصسوصسا قانونية تنظيمية.
ويعا Êحوا‹  600مليون شسخصض ع Èالعا ⁄من
مشسكل القصسور الكلوي ،يتمثل السسببان الرئيسسان

‘ اإ’صسابة باŸرضض ‘ اعتلل اأ’وعية الدموية
للكلية بنسسبة  29من اŸائة ،والسسكري بنسسبة 25
من اŸائة ،بينما Áسض القصسور الكلوي اŸزمن
اŸعالج ‘ آاخر مراحله حوا‹  0.5من اŸائة
م - - -ن ا÷زائ- - -ري ،Úو” ‘  2016ع-لج ح-وا‹
 23957مريضض بواسسطة تصسفية الدم ما Áثل
 91.8م- -ن اŸائ -ة و 205م-ن اŸائ-ة ب-ال-تصس-فية
الÈي-ت-ونيالية و 5.6م -ن اŸائ -ة ع -ن ط -ري-ق زرع
الكلى.
وبلغة اأ’رقام ،فإان العلج بالتصسفية بالدم يفوق
 70من اŸائة ع Èالعا ،⁄وهو ما يضسع دول
اŸغ- -رب ال -ع -رب -ي ضس -م -ن اŸع -د’ت ال -ع -اŸي -ة
ل -ل -ع-لج ،أام-ا ال-تصس-ف-ي-ة الÈي-ت-ون-ي-ال-ي-ة ف-ت-ق-ع ‘
اŸرتبة الثانية عاŸيا،
وب- -حسسب اıتصس- -ي -ن -و ف -إان زرع اأ’عضس -اء م -ن
اŸوتى دماغياو سسيصسبح ‘ اŸسستقبل القريب
ضس-رورة ل-لصس-ح-ة ال-ع-م-وم-ي-ةو Ãا يسس-م-ح بتأاهيل
اŸسس- - -تشس- - -ف- - -ي- - -ات م- - -ن أاج- - -ل أاداء م- - -ت - -ع - -دد
ا’ختصساصسات يوظّف لوجيسستيكا فعا’ وهاما.
وت -ع -ت Èشس -رك -ة الصس -ن-اع-ات ال-ط-ب-ي-ة ا÷راح-ي-ة
““إاي.أام.سس -ي““ اŸم -ون ال -رئ -يسض ل -ل -مسس-تشس-ف-ي-ات
ال -وط -ن -ي-ة ب-نسس-ب-ة  95م - - - -ن اŸائ- - - -ة ‘ ›ال
اŸسستلزمات ا’سستشسفائية وهو ما يقلصض فاتورة
ا’سستÒاد بالعملة الصسعبة ،بحسسب ما أافاد به
فارسض بشسطارزي ،اŸدير التجاري للمؤوسسسسة،
مشسÒا إا ¤أان مؤوسسسسته تسساهم ،منذ أاك Ìمن 20
عاما ‘ ،تطوير الصسناعة الصسيد’نية با÷زائر
وتعت Èحجر اأ’سساسض وأاّول صسناعة صسيد’نية
ج -زائ -ري -ة ت -ت -واف-ر ع-ل-ى ث-لث شس-ه-ادات ه-ام-ة
““إايزو““ ،بحيث توجه إانتاجها بالكامل إا ¤تلبية
ا’ح- -ت- -ي- -اج -ات ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ة ب -ك -ل أاصس -ن -اف
اŸسس -ت -ل -زم -ات ،سس-واء ك-انت اع-ت-ي-ادي-ة ك-ا◊ق-ن
وأانظمة نقل الدم واÙاليل ،أاو خاصسة باأ’وعية
الدموية كمسستهلكات تصسفية الدم ،وحاليا تغطي
أاك Ìمن  95من اŸائة من طلبات اŸسستشسفيات.
وترّكز الشسركة حاليا ‘ برنا›ها اإ’‰ائي ،على
إان -ت -اج اأ’دوي-ة اŸوج-ه-ة ل-ع-لج السس-رط-ان وك-ذا
اأ’دوي -ة اŸن -ب -ث -ق-ة م-ن ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ا◊ي-وي-ة.
واق -ت -ح -مت ““إاي.آام.سس -ي““ ال -ع-دي-د م-ن اأ’سس-واق
ال -ع -اŸي-ة ع-ن ط-ري-ق ب-واب-ة ال-تصس-دي-ر فسس-ج-لت
منتجاتها حضسورا ‘  15بلدا.

طالبوا Ãراجعة بعضض القوانÚ

عمال نقابة األسسÓك اŸشسÎكة واŸهنيÚ
بقطاع الÎبية يحتجون بغليزان

احتج ،صصبيحة أامسض ،عمال النقابة
ÓسصÓ-ك اŸشصÎك-ة والعمال
ال-وط-ن-ي-ة ل -أ
اŸهني Úبقطاع الÎبية لو’ية غليزان،
أام- - -ام م- - -ق- - -ر ال- - -و’ي- - -ة ،ب - -ه - -دف رف - -ع
انشص-غ-ا’ت-ه-م ل-وزي-رة الÎب-ي-ة ،ح-املÚ
شص-ع-ارات ال-ت-ن-دي-د ب-ال-ت-هميشض و’فتات
م-ك-ت-وب ع-ل-ي-ه-ا ““ن-ط-الب ب-ف-تح القوانÚ
’سصاسصية““.
ا أ

غليزان :ع .عبد الرحيم

لسسلك اŸشسÎكة
رف-عت ال-ن-ق-اب-ة ال-وط-ن-ي-ة ل أ
وال -ع -م -ال اŸه -ن -ي Úل -ق -ط -اع الÎب-ي-ة’ ،ئ-ح-ة
مطالب إا ¤وزيرة الÎبية الوطنية ،نورية بن
غÈيت ،تدعوها للتدخل لوضسع حّد Ÿا يجري
‘ قطاعها بو’ية غليزان.
وأافاد بيان صسادر عن اŸكتب الو’ئي ،بأاّنها
ترفضض بقاء تسسي Òقطاع الÎبية بهذه الو’ية

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

17202
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سس .بوعموششة

الضسرورية .نافيا وجود حد أادنى من اÿدمة وفق
ما يقتضسيه القانون ،اأ’مر الذي أاكده عدد كب Òمن
اŸسسافرين بذات اÙطة.
ول-دى ت-ق-رب-ن-ا م-ن ال-ع-م-ال ،ف-إان أاغ-ل-ب-ه-م اسس-تجاب
لطلب زملئهم اŸنضسوين –ت لواء تنسسيقية عمال
وسسائقي القطارات ،حيث Œمعوا أامام إادارة شسركة
ال -ن -ق -ل ب-السس-ك-ة ا◊دي-دي-ة ب-ال-ع-اصس-م-ة ل-ل-م-ط-ال-ب-ة
Ãطالبهم ،حيث قال بعضسهم إان اŸطالب تتمثل ‘
ن-ت-ائ-ج ال-دراسس-ة اŸت-ع-ل-ق-ة ب-إاع-ادة تصس-ن-ي-ف الرتب
والدرجات ‘ اŸسسار اŸهني لكل عامل.
وعرفت ﬁطات السسكة ا◊ديدية بالعاصسمة ،منذ
السس -اع -ات اأ’و ¤م -ن صس -ب -اح أامسض ،اضس -ط-راب-ا ‘
حركة السس Òبعد شسروع السسائق ‘ Úإاضسراب عن
العمل.
Œدر اإ’شس -ارة إا ¤أان ع -م -ال اŸؤوسسسس -ة ال -وط -ن -ي-ة
ل -لسس -كك ا◊دي -دي -ة ق -ام -وا سس -اب-ق-ا ب-ع-دة ح-رك-ات
احتجاجية طالبوا فيها ببعضض ا◊قوق ،لكن ‘
مقابل ذلك تؤوكد إادارة اŸؤوسسسسة على فتح أابواب
ا◊وار.

العدد
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‘ يد ›موعة من اأ’شسخاصض .كما طالبت
ذات النقابة بتعديل القانون  12/01اŸسسÒ
ل -ل -خ -دم -ات ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ،م-ن خ-لل ت-وزي-ع
أاعضس-اء ال-ل-ج-ن-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وي-ات ال-ت-ع-ل-ي-مية
الثلثة :ا’بتدائي واŸتوسسط والثانوي ،دون
احتقار التمثيل ‘ اأ’طوار الثلثة.
ودعت ال -ن -ق -اب-ة إا ¤ضس-رورة ت-ف-ع-ي-ل ﬁاضس-ر
ا’تفاقيات التي أابرمت ب Úالوزارة والنقابة
ع- -ل- -ى اŸسس- -ت -وى اÙل -ي ،إا ¤ج -انب إاع -ادة
النظر ‘ قانون ا’أسسلك اÿاصسة وتفعيل
ميثاق أاخلقيات قطاع الÎبية ،بإاظهار حقوق
وواجبات هذه الفئة العمالية.
وأاظ -ه-ر ب-ي-ان ال-ن-ق-اب-ة ،أاّن ع-دي-د اŸؤوسسسس-ات
الÎبوية ا÷ديدة بحاجة إا ¤فئة اأ’سسلك
اÿاصسة ‡ا يدعو إا ¤فتح مناصسب جديدة
ضسمن التوظيف التي تقوم به الوزارة اŸعنية.

–صصيل اŸسصتحقات واسصتقطاب منخرط Úجدد بخنشصلـــة

أاك Ìمن  1000فÓح منخرط بالـ ””كاسسنوسس””

فضساء لتقد ËاŸعلومات من قبل
خÈاء ‘ ›ال ال- - -ت- - -أام - -ي - -ن - -ات
ا’ج - -ت - -م - -اع - -ي - -ة ،كّ- -ل ‘ ›ال
ت - -خصسصس - -ه ،ال- -ت- -ع- -ري- -ف Ãه- -ام
الصس - - - - - -ن- - - - - -دوق ودوره ‘ ›ال
ا◊م - - -اي - - -ة ا’ج- - -ت- - -م- - -اع- - -ي- - -ة،
واإ’صس- - -لح- - -ات ال - -كÈى ال - -ت - -ي
أا‚زت لفائدة اŸؤومsن ،Úترقية
اإ’تصس -ال ا÷واري وال -ت-ق-رب م-ن
اŸواطن Úعلى اŸسستوى اÙلي
وإابراز حقوق اŸؤومّن لهم.
وت- -ط- -رق اŸك- -ون- -ون إا ¤ع- -دي -د
اÙاور ،أاهمها التسسهيلت التي
تبناها الصسندوق لتخفيف العبء
على اŸؤومّن و–سس Úاÿدمات
اŸق - -دم- -ة ل- -ه ،اŸه- -ام اأ’خ- -رى
اŸت -ع -ددة ل -لصس-ن-دوق فضس-ل ع-ن

التأامينات ،عصسرنة الصسندوق Ãا
‘ ذلك نظام بطاقة الشسفاء أاين
ف -اق ع-دد ال-ب-ط-اق-ات  210أالف،
إاشسÎاك -ات الضس-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-مسس-تخدم Úوكيفيات
لشس -خ -اصض
ال- -دف- -ع ب- -ال- -نسس -ب -ة ل  -أ
الطبيعي ÚواŸعنوي ،Úفضسل عن
الدفع عن طريق اأ’نÎنت وهي
اÿدم - -ات ال - -ت - -ي سس - -اه - -مت ‘
مسس - -اي- -رة ال- -عصس- -رن- -ة و–ق- -ي- -ق
السس -رع -ة وال -ن-ج-اع-ة ‘ ﬂت-ل-ف
اŸع- -ام- -لت ،وك- -ذا ال- -ت -ق -ن -ي -ات
اŸسس- - -ت- - -خ- - -دم- - -ة ‘ ﬂت- - -ل - -ف
ال - - - -تصس - - - -ري- - - -ح- - - -ات اÿاصس- - - -ة
باŸسستخدم ،Úمن ذلك التصسريح
عن بعد الذي يجنب التأاخر ومنه
ال-غ-رام-ات اÎŸت-ب-ة ع-ن-ه ،ع-كسض

التصسريح العادي.
و ت - -ل - -ق - -ى ا  Ÿت - -ك - -ون - -و ن اأيضس - -ا ،
ش س -ر و ح -ا ت م -فصس -ل -ة ح -ول ع -م -ل
 ﬂت - -ل - -ف م صس - -ا ل - -ح ا ل صس - -ن -د و ق
و م - -ه - -ا م ا  Ÿر ا ق - -ب - -ة ا ل - -ط - -ب - -ي - -ة
والتحصسيل ،حيث ” ‘ هذا
ا ل صس - -دد – صس - -ي - -ل  2 8م ل ي ا ر ا ،
مق ا ب ل اأ ز يد من  54م ل ي ا ر ق ي مة
ا  Ÿس سح ا ’إج م ا ‹ ل ل ديو ن ع ل ى
عاتق اŸدين.Ú
ه- -ذا وج- -دد الصس- -ن- -دوق دع -وت -ه
ل -ل -مسس -ت -خ -دم Úوأارب-اب ال-ع-م-ل،
لتسسوية وضسعيتهم قبل نهاية شسهر
ديسس- - -م Èا÷اري ك- - -آاخ - -ر أاج - -ل
ل -ل -م -ه -ل-ة اÙددة وال-ت-ي ت-ن-درج
ضس-م-ن ق-ان-ون اŸال-ي-ة ال-ت-ك-م-ي-ل-ي
.2015

كشص- -ف ،صص- -ب- -اح أامسض ،م -دي -ر ال -وك -ال -ة
ال -و’ئ-ي-ة ل-لصص-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-لضص-م-ان
’ج-راء ““ك-اسص-نوسض““
ا’ج-ت-م-اع-ي ل-غ Òا أ
ب-خ-نشص-ل-ة ،ب-وشص-وارب ع-م-ار ،خÓ-ل ي-وم
تكويني لفائدة ‡ثلي الصصحف بو’ية
خ- - -نشص- - -ل - -ة ،أان اŸب - -ال - -غ اÙصص - -ل - -ة م - -ن
الصصندوق و“ثل اŸسصتحقات اÎŸاكمة
ل- -دى زب- -ائ- -ن- -ه وع- -ائ- -دات اسص- -ت- -ق -ط -اب
منخرط Úجدد للسصنة ا÷ارية ،احتلت
اŸرت -ب -ة ال -ث -ال -ث -ة وط -ن-ي-ا ب-ع-د و’ي-ت-ي
ال -ب -يضض وع Úال -دف -ل -ى واŸق-درة بـ565
مليون دينار جزائري.

خنششلة :سشكندر ◊جازي
أاوضس - -ح ذات اŸسس - -ؤوول لـ ““الشس- -عب““ ،أان ه- -ذا
النجاح اÙقق ‘ التحصسيل واحتلل اŸرتبة
ال - -ث - -ال - -ث - -ة وط - -ن - -ي- -ا ،راج- -ع إا ¤اإ’ج- -راءات
ا’سس -ت -ث -ن -ائ -ي -ة ال-ت-ي ج-اء ب-ه-ا ق-ان-ون اŸال-ي-ة
ال-ت-ك-م-ي-ل-ي لسسنة  ،2015وتضس -م-نت تسس-ه-ي-لت
وإاق- -رار إاع- -ف- -اءات م- -ن ع- -ق- -وب- -ات ال- -ت -أاخÒ
ل -ل -راغ -ب ‘ Úتسس -وي-ة وضس-ع-ي-ت-ه-م ،م-ع “دي-د

اآ’جال اÿاصسة بذلك.
هذا إا ¤جانب ا◊ملت التحسسيسسية التي قام
بها أاعوان وإاطارات الصسندوق ميدانيا ،عÈ
دوائ -ر و’ي -ة خ -نشس -ل -ة وع -اصس-م-ت-ه-ا ل-تشس-ج-ي-ع
ا’نخراط وا’نتسساب للصسندوق ،حيث ” من
خللها ،إابراز أاهمية ا’نتسساب إا ¤منظومة
الضسمان ا’جتماعي لغ Òاأ’جراء ،من حيث
التكفل باأ’داءات العينية للمنخرط’ ،Úسسيما
منها ما تعلق بالتكفل الصسحي التام للمنخرط
وأاسس -رت-ه وأاصس-ول-ه ،م-ع ضس-م-ان ا◊صس-ول ع-ل-ى
منحة العجز والتقاعد ،موازاة مع ما أاقّرته
إادارة الصس -ن -دوق م -ن إاج -راءات إال -غ -اء ع -دي -د
الوثائق للراغب ‘ Úا’نتسساب للصسندوق.
كما كشسف مدير الوكالة ‘ ،هذا اإ’طار ،عن
ال-تصس-اع-د اŸسس-ت-م-ر ل-ع-دد اŸن-خ-رط Úل-ف-ئ-ة
الفلح Úوالتي Œاوزت ‘ السسنة ا÷ارية
 1000فلح ،موضسحا أان حملت التحسسيسض
رك -زت ع -ل -ى ه-ذه ال-ف-ئ-ة وأاع-طت ن-ت-ائ-ج ج-د
إايجابية بإابراز ا’متيازات والتسسهيلت التي
منحها القانون للفلح دعما للقطاع وتشسجيعا
للسستثمار’ ،سسيما بو’ية خنشسلة ذات الطابع
الفلحي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’ربعاء  0٧ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  0٧ربيع اأ’ول  143٨هـ

’هقار
البطالة تÎاجع إا ٪8 ¤بعاصسمة ا أ

مشضاريع تنعشس سضوق الشضغل بتمÔاسضت رغم الظرف الصضعب
تثبيت أاك Ìمن أالف طالب عمل و«أاونسساج» “ول  126مشسروع شسبابي
“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح
سسجلت اإ’حصسائيات واأ’رقام اŸقدمة من
طرف مديرية التشسغيل ،خÓل اليوم الدراسسي
حول واقع قطاع التشسغيل بعاصسمة اأ’هقار،
إا ¤غاية الثÓثي الثالث من السسنة ا÷ارية.
ان-خ-ف-اضس-ا م-ع-تÈا ‘ نسس-ب-ة ال-ب-ط-ال-ة م-ق-ارنة
بالسسنة اŸنصسرمة.
يحدث هذا ‘ وقت كان يتوقع فيه طالبو
ال - -ع - -م- -ل رك- -ودا ‘ سس- -وق ال- -ع- -م- -ل وشسّ- -ح ‘
اسستحداث مناصسب مالية جديدة بالقطاعات،
بعد إاعÓن السسلطات انتهاج سسياسسة التقشسف
وترشسيد النفقات« ،الشسعب» تنقل التفاصسيل.
كشس -فت اأ’رق -ام ال -ت -ي أاع -ل -ن ع -ن-ه-ا م-دي-ر
القطاع بالو’ية ،الداكي بوعمامة ،أان معدل
ال-ب-ط-ال-ة ل-ه-ذه السس-ن-ة ت-راج-ع ب-نسس-بة  3.3من
اŸائ -ة ل-يصس-ب-ح  ٧.٧0م -ن اŸائ -ة ،م -ا ي-ع-ادل
 1001٨ب -ط-ال ،م-ق-ارن-ة ب-السس-ن-ة اŸنصس-رم-ة،
حيث كانت سسنة  11 ،2015من اŸائة ،وهذا
راجع ،بحسسبه ،إا ¤جملة من التداب Òالتي
اتخذها القائمون على القطاع ،انطÓقا من
دخ -ول ال-ن-ظ-ام اŸع-ل-وم-ات-ي (ال-وسس-ي-ط) ح-ي-ز
اÿدمة‡ ،ا سساهم ‘ تطه Òقوائم البطالÚ
اŸسس -ج -ل Úع -ل -ى مسس -ت -وى وك-ا’ت ال-تشس-غ-ي-ل
واعتماد نظام اŸراقبة للمسستفيدين من آاليات
دعم التشسغيل.
شسهد سسوق العمل إا ¤غاية نهاية الشسهر
اŸنصسرم ،تسسجيل  4950طالب عمل ،و19٨1
عرضص من طرف اŸؤوسسسسات ،حيث ” تثبيت
 1123ط -الب ع-م-ل ‘ م-ن-اصس-ب-ه-م ،م-ؤوك-دا أان
العدد مرجح للزيادة مع بداية السسنة القادمة،
‘ انتظار إا“ام بعضص اŸؤوسسسسات إ’جراءات
ا’نتقاء‡ ،ا يجعل الرقم يرتفع ليصسل إا¤
حدود  2000منصسب عمل ﬁقق مع بداية
السسنة القادمة.

آاليات دعم التشضغيل تسضتقطب البطالÚ
ع- -رفت آال- -ي- -ات دع- -م الشس -ب -اب ب -ع -اصس -م -ة
اأ’هقار ،خÓل السسنوات الفارطة ،اسستقطابا
معتÈا لفائدة الشسباب البطال ،من أاجل إانشساء
مشس -اري -ع اسس -ت -ث -م -اري -ة مصس -غ -رة ،م-ن شس-أان-ه-ا
اŸسس-اه-م-ة مسس-ت-ق-ب ‘ Ó-ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن م-عدل
نسسبة البطالة بالو’ية.
سس -ج -لت ال -وك -ال -ة ال-وط-ن-ي-ة ل-دع-م تشس-غ-ي-ل
الشس -ب -اب «أاونسس-اج» ب-ع-اصس-م-ة اأ’ه-ق-ار ل-لسس-ن-ة
ا÷اري- -ة ،إاي -داع  3٧2م- -ل- -ف“ ” ،وي -ل 124
ملف ،منها أازيد من  100مشسروع ‘ ا÷انب
الفÓحي ‘ ،خطوة تب Úالنظرة اŸسستقبلية
للو’ية.
كما عرف القرضص اŸصسغر خÓل نفسص السسنة،
إايداع  640ملف على مسستوى الوكالة“ ” ،ويل 1٧٧
مشسروع ،منها  115مشسروع ‘ ا÷انب الفÓحي.
‘ هذا السسياق ،أاكد مدير وكالة التشسغيل ،فرع
الو’ية ،مسسعودي مسسعود ،أان الهدف الذي يسسعى

«كنابسست» يدعو Ÿقاطعة ا’متحانات بالبليدة

أاولياء التÓميذ يرفضضون اسضتغÓل أابنائهم ‘ الصضراع
‘ الوقت الذي يتواصسل فيه إاضسراب
أاسساتذة الثانوي ،للضسغط على الوزارة
الوصسية حتى “تثل Ÿطالبهم ،يواجه
اÓŸي Úم -ن ال -ت Ó-م -ي-ذ مصسÒا ›ه-و’
وباتت ﬂاوفهم تزداد يوما بعد آاخر.

البليدة :لينة ياسسمÚ
’ولياء التÓميذ
جاء رد ا÷معية الوطنية أ
ع -ل -ى اŸق -اط -ع -ة ،ال -ت -ي دع-ا إال-ي-ه-ا اŸك-تب
ال -و’ئ -ي ل -ن -ق -اب -ة «ك -ن -ابسست» اŸسس -ت -ق -ل ‘
البليدة ،بإاصسدار بيان نددت فيه Ãثل هذه
ال -ق -رارات ال -ت -ي ت -أات-ي ‘ وقت حسس-اسص م-ن
السسنة الدراسسية ،تسسبب إارباكا وفوضسى بÚ

التÓميذ ،خاصسة وأانهم باشسروا ا’متحانات.
’ولياء
’م Úال-و’ئ-ي ل-ل-ج-م-ع-ي-ة ال-وطنية أ
اأ
ال -ت Ó-م -ي -ذ مصس -ط-ف-ى ب-ن ق-اسس-ي ،أاوضس-ح ‘
البيان الذي –وز «الشسعب» نسسخة منه ،أان
’ول -ي -اء ث -ابت وه -م ضس-د أاي ح-رك-ة
م -وق -ف ا أ
احتجاجية وإاضسراب Áسص Ãصسلحة التلميذ
’خفاق ‘ الدراسسة ،بل تؤودي
وتؤودي به إا ¤ا إ
مثل هذه ا’حتجاجات إا ¤الوقوع ‘ ظاهرة
«التسسرب اŸدرسسي» ،وأانهم يرفضسون أايضسا
جعل التلميذ حلقة ‘ اÓÿف وا’ختÓف
ب Úأاي ط -رف ك -ي -ف-م-ا ك-ان ،م-ن-ددا ب-ت-ح-وي-ل
التلميذ إا ¤رهينة تسستغل ‘ مسساومة طرف
ضسد آاخر.
وأاضساف ،أان التلميذ ‘ البليدة –ول ‘

’خÒة إا ¤ما يشسبه «السسلعة» يتم
السسنوات ا أ
تقاذفه Áينا وشسما’ ‘ ،ح Úهو غ Òمعني
ب- -أاي م- -وق- -ف اح -ت -ج -اج -ي ول -يسص ل -دي -ه أاي
مصسلحة سسوى الدراسسة والنجاح ،داعيا إا¤
ا◊ك -م -ة وال -ت -ع -ق -ل ‘ م -ث -ل ه -ذه اŸواق -ف
واŸن -اسس -ب -ات ا◊سس-اسس-ة م-ن ح-ي-اة ال-ت-ل-م-ي-ذ
ال- -دراسس- -ي- -ة ،وضس -رورة م -راج -ع -ة ال -ق -رارات
الصس -ادرة ع -ن ‡ث -ل -ي ال-ن-ق-اب-ات اŸسس-ت-ق-ل-ة،
والداعية إا ¤التصسعيد إا ¤مقاطعة إادارية.
يشسار إا ¤أان مكتب «كنابسست» قرر ،أامسص
’ول ،م-ق-اط-ع-ة ا’م-ت-ح-ان-ات وه-دد ب-أاخرى
اأ
’سساتذة‘ ،
إادارية ما  ⁄يتم تلبية مطالب ا أ
م -ق -دم -ت -ه-ا رح-ي-ل م-دي-رة الÎب-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة،
لÓتهامات التي رفعوها ضسدها.

على خلفية إاضسراب طلبة البيولوجيا

إادارة جامعة البليدة 2تتهم أاطرافا بنشضر الفوضضى والفتنة ب Úالطلبة
وج-ه رئ-يسس ال-دي-وان اŸك-ل-ف ب-الشسؤوون
ال -ق -ان -ون -ي -ة ل-دى ج-ام-ع-ة سس-ع-د دح-لب ‘
’ط -راف ت-ري-د زرع
ال -ب -ل -ي -دة ،ات -ه -ام -ات أ
ال -ف-ت-ن-ة وال-ب-ل-ب-ل-ة داخ-ل ﬁي-ط ال-ك-ل-ي-ات
’غ-راضس مصس-لحية
’قسس-ام ا÷ام-ع-ي-ة ،أ
وا أ
ت -ري -د –ق -ي -ق -ه -ا ع -ل -ى حسس -اب مصس -ل -ح -ة
الطلبة.
جاء موقف رئيسص الديوان عاشسور موسسى،
ردا على ا◊ركة ا’حتجاجية وبعضص ا’تهامات
الصس -ادرة ع -ن ب-عضص ال-ن-ق-اب-ات ال-طÓ-ب-ي-ة ،ال-ت-ي

اعتÈها اتهامات باطلة وعارية ‘ نسسبة كبÒة
منها من الصسحة.
وأاضس - -اف م - -وضس- -ح- -ا لـ «الشس- -عب» ،أان ب- -عضص
اŸط-الب ال-ت-ي رف-ع-ه-ا ط-ل-ب-ة ال-ب-ي-ول-وج-ي-ا ب-كلية
ال -ط -ب -ي -ع -ة وع -ل-وم ا◊ي-اة ،ت-ت-ج-اوز صسÓ-ح-ي-ات
اإ’دارة وت- -خصص مصس- -ال- -ح وإادارات خ -ارج -ي -ة ’
عÓقة للجامعة بها .أاما بقية ا’نشسغا’ت التي
رفعها الطلبة وتقع على مسستوى ا÷امعة ،فإان
رئ -يسص ا÷ام -ع -ة شس -خصس -ي-ا ،ت-ب-احث م-ع ‡ث-ل-ي
الطلبة ونظر ‘ انشسغا’تهم من خÓل جلسسات

“ك- -نت مصس- -ال- -ح الشس- -رط- -ة ب- -أام- -ن و’ي -ة
سسطيف ‘ ،إاطار أانشسطتها الوقائية الرامية
إا› ¤ابهة كل أاشسكال التجارة غ Òالشسرعية
واÙظورة ،خاصسة منها اأ’لعاب النارية التي
قد يعرف تداولها رواجا ،تزامنا وا’حتفال
بعيد مولد خ Òاÿلق ،خÓل اأ’سسبوع الفارط
ومطلع اأ’سسبوع ا÷اري ‘ ،عمليات متفرقة،
من حجز ما يقارب «الواحد مليون» وحدة من
اŸف-رق-ع-ات واأ’ل-ع-اب ال-ن-اري-ة اŸوج-هة للبيع
بطرق غ Òشسرعية.
وق -د أاط -رت ال -ع -م -ل-ي-ات م-ن ق-ب-ل مصس-ال-ح

الشس-رط-ة ب-ك-ل م-ن أام-ن دائ-رة ال-ع-ل-م-ة ،ح-م-ام
السسخنة وصسالح باي ،التي ÷أات ‘ اآ’ونة
اأ’خÒة إا ¤تكثيف دورياتها اأ’منية الوقائية
وح -ت -ى م -ن م -داه-م-ات-ه-ا م-ع ت-ف-ع-ي-ل ح-واج-ز
مراقبة متنقلة باعتبارها مناطق عبور ،من
أاجل كبح وصسّد كل اŸمارسسات التجارية غÒ
الشسرعية ،ما مكنها ‘ ظرف وجيز ⁄ ،يتعد
اأ’سس- -ب- -وع ،م- -ن ح- -ج- -ز ك- -م- -ي- -ة م- -ع -تÈة م -ن
اŸفرقعات واأ’لعاب النارية اÙظورة ،قدر
عددها اإ’جما‹ Ãا يفوق اŸليون وحدة،
كانت موجهة للبيع بطرق غ Òشسرعية ‘ مدن

متكررة ،وقال لهم إان «الطالب الذكي هو من
يحافظ على سسمعة جامعته واسستقرارها» .لكن،
بحسسبه ،أان بعضص أاصسحاب اŸصسالح الشسخصسية
الضسيقة“ ،كنوا من نشسر الفوضسى والفتنة بÚ
الطلبة ،ليعود ويؤوكد أان اإ’دارة سستقف ضسدهم
وسس -ت -تصس -دى ل -ك -ل م -ن ي-ح-اول زع-زع-ة ال-ط-ل-ب-ة
وا÷ام -ع -ة ،وسسÎف -ع دع -وى قضس-ائ-ي-ة ضس-د ه-ذه
اأ’طراف وفضسح ﬂططاتهم نواياهم السسيئة.

لينة.ي

حجز مليون وحدة مفرقعات ‘  3عمليات بسضطيف
وو’ي -ات ›اورة .ع -ل-م-ا أان أاصس-ح-اب-ه-ا ك-ان-وا
يسس -ت-غ-ل-ون ت-ارة وسس-ائ-ل ن-ق-ل ج-م-اع-ي-ة ،وت-ارة
يلجأاون إا ¤وسسائل نقل نفعية ‡وهينها بسسلع
وبضس -ائ -ع ﬂت -ل -ف -ة ،غ Òأان ح -ي -ل -ه -م كشس-ف-ه-ا
أاصسحاب البذلة الزرقاء.
وأاعدت الضسبطية القضسائية ملفات جزائية
ضسد اıالف ،Úأارسسلت إا ¤النيابة اıتصسة
إاقليميا ،كما عمدت إا ¤تسسليم اÙجوزات
للمصسالح اıتصسة.

سسطيف :نورالدين بوطغان
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اŸؤوسسسسات اŸكلفة بإا‚از السسّيار مطالبة باحÎام البيئة

تراجع نسضبة التخزين بسضد فرقوق بسضبب التوحل وﬂلفات األشضغال
ح - - -ذرت مصس - - -ال - - -ح اŸوارد اŸائ - - -ي - - -ة
Ãعسس -ك -ر ،م -ن ﬂاط -ر تسس -رب ك -م -ي-ات
’تربة وﬂلفات أاشسغال شسق
هائلة من ا أ
’سسمنت
الطريق السسيار’ ،سسيما بقايا ا إ
اŸسس- -ل- -ح ال -ت -ي ت -ع -م -د ب -عضس اŸؤوسسسس -ات
ال -ع -ام -ل -ة ع -ل -ى اŸشس -روع Ãعسس -ك-ر ،إا¤
’ودية ،بعد أان سسجلت
رميها ‘ ›اري ا أ
مصس- -ال- -ح اŸوارد اŸائ- -ي- -ة ع- -دة Œاوزات
م -رت -ك -ب -ة م-ن ط-رف اŸؤوسسسس-ات اŸك-ل-ف-ة
ب -إا‚از ال -ط -ري -ق ال -راب -ط ب Úم -عسس -ك-ر
والسس - -ي - -ار شس- -رق -غ- -رب ،وذلك ‘ ح- -ق
البيئة واÙيط ،بتعمدها رمي كميات
’سسمنت اŸسسلح ‘ شسعاب
هائلة من بقايا ا إ
ومنحدرات جبال بني شسقران ‘ ا÷هة
ال-غ-رب-ي-ة ال-ت-ي يشس-ق-ها الطريق ا÷ارية
’شس- -غ- -ال .ه- -ذا م -ا ت -وق -فت ع -ن -ده
ب- -ه ا أ
«الشسعب» بع ÚاŸكان.

معسسكر :أام ا.Òÿسس
ل -ه ال -ق -ط -اع ‘ ،اŸت -وسس -ط ال-ق-ريب“ ،وي-ل 1000
مشسروع فÓحي ،من أاجل تخليصص سسوق العمل ‘
ال -و’ي -ة م -ن ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى اŸؤوسسسس-ات ال-وط-ن-ي-ة
واأ’جنبية غ Òالقارة.
وأاضس -اف م -دي -ر ال -ق -رضص اŸصس -غ -ر أاو’د سس-ا⁄
أاحمد ،أان قطاع القرضص اŸصسغر وŸسسايرة الوضسع
ال -راه -ن ،ق -ام ب -خ -ط -وات م-ن أاج-ل اŸسس-اه-م-ة ‘
ال -ت -ق -ل -ي -ل م -ن ال-ب-ط-ال-ة وه-ذا ان-طÓ-ق-ا م-ن إاب-رام
ات -ف -اق -ي -ات م -ع ع -دة ج -ه -ات ،خ-اصس-ة ال-ت-ي ت-ع-ن-ى
بالصسناعات التقليدية ،حيث ” “ويل  ٧٨مشسروعا
مصسغرا لفائدة ا◊رفي ‘ Úشستى الصسناعات.
‘ هذا الصسدد ،أاكد القائمون على التشسغيل
بعاصسمة اأ’هقار ،سسعيهم إا ¤اŸسساهمة ‘ وضسع
اسسÎاتيجية ،من أاجل اŸسساهمة ‘ التقليل من
البطالة ،خاصسة ‘ ظل العوائق التي تعÎضص سسوق
ال -ع-م-ل اÙل-ي ،م-ن-ه-ا الشس-روط ال-ت-ع-ج-ي-زي-ة ال-ت-ي
تفرضسها اŸؤوسسسسات على طالبي العمل والتخلي
عن العروضص دون إاشسعار مسسبق من اŸؤوسسسسات
وغÒها.

العدد

06

 ⁄يحدد مدير اŸوارد اŸائية Ÿعسسكر
مراد رشسيسص عدد التقارير التي تكون مصسالح
شس -رط -ة اŸي -اه ق -د رف -ع -ت -ه -ا بشس-أان Œاوزات
اŸقاو’ت الصسينية ‘ حق البيئة ،والتي قد
تزيد من توحل سسد فرقوق ‘ حال ا‚رافها
إا› ¤اري اأ’ودية وانصسرافها بالتا‹ ◊وضص
السسد .موضسحا أان –فظات مصسا◊ه على
ه -ذه ال -ت -ج -اوزات ذات ال -ت-أاث Òالسس-ل-ب-ي ع-ل-ى
البيئة واÙيط ،رفعت إا ¤السسلطات الوصسية
والو’ئية من أاجل اتخاذ ما يلزم من إاجراءات
قبل حدوث أاي كارثة بيئية ﬁتملة.
وأاضساف مراد رشسيسص ،أان نسسبة توحل سسد
فرقوق بلغت  95من اŸائة ،حيث تراجعت
نسس -ب -ة ت -خ -زي -ن -ه ل -ل -م -ي -اه ك -ثÒا ‘ السس-ن-وات
اأ’خÒة ،ب - -ف- -ع- -ل ا‚راف اأ’ت- -رب- -ة وت- -راك- -م
الطمي.
وب- -حسسب ح- -ديث م- -دي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
Ÿعسسكر ،فإان ﬂلفات أاشسغال إا‚از الطريق
السسيار قد تزيد من حدة الوضسع ا◊ا‹ لسسد

ف- -رق- -وق ،ال- -ذي ’ي- -زال فÓ- -ح- -و اŸن- -ط -ق -ة
يعتمدون عليه ‘ السسقي الفÓحيﬁ ،ذرا
م -ن ﬂاط -ر إاه-م-ال ع-ام-ل تشس-ج ÒاŸن-اط-ق
ا÷ب -ل -ي -ة ،خ -اصس -ة ‘ ال -ن -اح-ي-ة ال-ت-ي يشس-ق-ه-ا
الطريق السسيار والتي تÓقي بدورها صسعوبة
‘ تنفيذ برامج ﬁافظة الغابات للتشسج،Ò
ال - -ذي ي- -ع- -ي- -ق- -ه ط- -لب اÿواصص م- -ن مÓ- -ك
اأ’راضس -ي ‘ ا◊صس -ول ع -ل -ى ت -ع -ويضص م -ادي
مقابل تشسج Òاأ’راضسي ا÷بلية.

أامن بوحنيفية يوقف اŸوظف
اŸشضتبه باختÓسس أاموال الدولة
أاوق-فت ع-ن-اصس-ر ف-رق-ة الشس-رط-ة ال-قضسائية
ب-أام-ن دائ-رة ب-وح-ن-ي-ف-ي-ة Ãعسس-ك-ر ،م-وظفا ‘
اÿمسس Úم - -ن ال - -ع - -م - -ر ،ت - -ورط ‘ ج - -رÁة
اخ -ت Ó-سص أام -وال ع -م -وم-ي-ة ق-درت ب-أاك Ìم-ن
أاربعة مÓي Òو 600مليون سسنتيم ،إاثر –قيق
قضسائي أا‚زه عناصسر الفرقة بأامر من وكيل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة بوحينفية ،حول قيام
اŸشس-ت-ب-ه ف-ي-ه ال-ذي ي-ع-م-ل م-وظ-ف-ا ب-اÿزي-نة
ماب Úالبلديات Ãدينة بوحنيفية باختÓسص
أاموال عمومية ،بعد اكتشساف ثغرة مالية بهذه
اŸصسلحة فاقت  4مÓي Òو 600مليون سسنتيم
وأاكدتها مصسالح اŸديرية ا÷هوية للخزينة
ال -ع -م-وم-ي-ة ضس-م-ن ÷ن-ة –ق-ي-ق أاوف-دت ق-ب-ل
أاشسهر إا ¤خزينة ما ب Úالبلديات ببوحنيفية
لضس-ب-ط ا◊سس-اب-ات و–دي-د ال-ق-ي-م-ة ال-ن-هائية
Óم -وال اıت-لسس-ة ‘ ال-قضس-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة م-ن
ل -أ
نوعها بعد تلك التي ’يزال التدقيق والتحقيق
فيها جاريا واŸتعلقة باختÓسص أاموال الدولة
من خزينة ما ب Úالبلديات لدائرة تيزي ،حيث
شسمل التحقيق اŸشستبه فيه الرئيسص وعدد من
موظفي اÿزينة ،ليتم تقدÁهم أامام ا÷هات
القضسائية التي أامرت بوضسع اŸشستبه فيه رهن
ا◊بسص ،بينما اسستفاد آاخرون من ا’سستدعاء
اŸباشسر.

بسسبب سسوء اسستغÓل الوظيفة واÙاباة

 5أاعضضاء من اÛلسس البلدي لقدارة أامام العدالة
ق -امت ال-ف-رق-ة ا’ق-تصس-ادي-ة واŸال-ي-ة
ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-مصس-ل-ح-ة ال-و’ئ-ي-ة للشسرطة
ال- -قضس- -ائ- -ي- -ة ب- -أام- -ن و’ي -ة ب -وم -رداسس،
ب- -ت- -ق -د 28 Ëم- -ت- -ه- -م- -ا أام- -ام ا÷ه -ات
ال -قضس -ائ-ي-ة ،ب-ي-ن-ه-م خ-مسس-ة أاعضس-اء م-ن
اÛلسس الشسعبي البلدي لبلدية قدارة،
دائ- -رة ب -ودواو ،وذلك ب -ع -د ال -ت -ح -ري ‘
قضسية سسوء اسستغÓل الوظيفة ،تبديد
اŸال العام و–رير وثائق إادارية –مل
وقائع غ Òصسحيحة.
ال- -ت- -ح- -ري- -ات ال- -ت- -ي ق -امت ب -ه -ا ال -ف -رق -ة
اıتصس- -ة ،أاث- -ب- -تت ب- -ال -دل -ي -ل اŸادي ت -ورط
اÛم -وع -ة ‘ ال -قضس-ي-ة ،وق-امت ع-ن-اصس-ره-ا
Óمضساء على «شسهادات
ب-اسس-ت-غÓ-ل وظ-ائ-ه-م ل -إ
ﬁتاج» عن طريق اÙاباة لـ 21موظفا بذات

ال -ب -ل -دي-ة وك-ذا م-ق-اول ،Úع-ل-ى ال-رغ-م م-ن أان
زوج -ات -ه -م م -وظ -ف -ات ب -ذات ال -ب-ل-دي-ة ،ح-يث
ت -ع -م -دوا ا’سس-ت-ف-ادة م-ن ه-ذه الشس-ه-ادة ،رغ-م
علمهم بعدم قانونية العلمية ،أ’ن اŸبلغ الذي
يتقاضسونه يفوق  ٨آا’ف دينار الذي –دد
وف -ق -ه م-ن-ح م-ن-ح-ة اŸت-م-درسس ÚاŸق-درة بـ3
آا’ف دينار.
ب -ع -د سس -م -اع -ه -م ع -ل -ى ﬁاضس -ر رسس -م -ي -ة
وق -ان -ون -ي -ة ” ت -ق -دÁه -م أام -ام السس -ي-د وك-ي-ل
ا÷مهورية لدى ﬁكمة بودواو ،بتهمة سسوء
اسستغÓل الوظيفة ومنح شسهادات إادارية –مل
وقائع غ Òصسحيحة ،حيث أامر بوضسعهم –ت
الرقابة القضسائية.

بومرداسس :ز .ك

بسسبب إاجراءات هيكلية ومسساع تنظيمية

تراجع عدد اعتمادات وضضع صضناديق النحل
إا 126 ¤طلب بوهران
اسس -ت-ق-ر ع-دد ا’ع-ت-م-ادات اŸم-ن-وح-ة
ل-وضس-ع خÓ-ي-ا ال-ن-ح-ل ب-وه-ران عند 126
ط - -لب ” ،إاي - -داع - -ه - -ا ع - -ل - -ى مسس - -ت - -وى
اÙاف-ظ-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-غ-ابات .والسسبب،
بحسسب ذات ا÷هة ،راجع إا ¤إاجراءات
ه-ي-ك-ل-ي-ة ومسس-اع ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة اشسÎط-تها
’طراف الفاعلة ‘ اÛال.
ا أ
بحسسب مصسادر «الشسعب» من اÙافظة
الو’ئية للغابات بوهران ،فقد ” إا ¤يومنا
هذا قبول  126طلب ،بينها  21اعتمادا وافق
أاصسحابه على الشسروط اŸتفق عليها مسسبقا،
‘ إاطار النشساط ع ÈاÙيطات ،من ›موع
 400طلب وضسع خÓيا النحل بإاقليم وهران،
هذا إا ¤جانب  105مÎبصص قيد التكوين ،كما
أاشس Òإاليه.
ب- -دوره اأ’م Úال -و’ئ -ي ل –Ó-اد ال -وط -ن -ي
للفÓح Úا÷زائري Úعبد الله بوخلخال ،دعا
إا ¤ضسرورة التكامل ب Úمهنة النحال ومهنة
الفÓح’ ،سسيما بعدما ثبت عمليا ،أانّ إانتاج
النباتات اŸلقحة بالنحل يزيد بنسسبة أاك Ìمن
 30م- -ن اŸائ- -ة ،داع- -ي -ا ‘ ه -ذا الصس -دد إا¤
تطوير هذه اŸهنة وتوسسعتها ،لتحقيق مسسعى
الوزارة نحو –قيق اكتفاء ذاتي اسستهÓكي

وصسيد’.Ê
وي-ك-م-ن ال-ه-دف ال-ث-ا Êم-ن ت-رب-ي-ة ال-ن-ح-ل،
بحسسب عبد الله بوخلخال« ‘ ،التخصسصص»
و»ا◊ف -اظ ع -ل -ى ال-ن-م-و» م-ن خÓ-ل ال-ت-ك-وي-ن
واع -ت-م-اد ال-ط-رق ال-ع-م-ل-ي-ة ‘ ال-ت-ك-اث-ر ،ال-ت-ي
تشسهد ‘ اÿارج ،يضسيف ،تطوراً ونقلة نوعية
ك - -بÒة ف - -ي- -م- -ا ي- -خصص اŸع- -دات واأ’ج- -ه- -زة
اŸت - -خصسصس - -ة ‘ ﬂت - -ل - -ف أان - -واع ال - -عسس - -ل
ومنتوجات اÿلّية ‘ ،إاشسارة منه إا ¤عملية
تربية اŸلكات ع Èالتلقيح ا’صسطناعي حتى
’ يكون عشسوائيا ‘ الطبيعة.
كما أاكد نفسص اŸتحّدث ،على ضسرورة
ت -ط -وي -ر ه-ذه اŸه-ن-ة ،ان-طÓ-ق-ا م-ن ال-تشس-اور
والتحاور –ت غطاء تعاونية فÓحية تضسم
ج -م -ي -ع ا÷م -ع -ي -ات ،تسس -ع -ى إ’ي-ج-اد ا◊ل-ول
اŸناسسبة للمشساكل التي تزداد حّدة ،بحسسبه،
‘ ظل ازدياد عدد الناشسط Úغ ÒالقانونيÚ
وتفاقم إاشسكالية تسسويق اŸنتوجات وغÒها
من اŸشساكل اŸطروح بحّدة على اŸسستويÚ
اÙل- -ي وال- -وط -ن -ي ‘ ،ظ -ل ان -ع -دام ﬂاب -ر
وطنية لتحليل العسسل.

وهران :براهمية مسسعودة

»æWh

الربعاء  07ديسضمبر  2016م
الموافق لـ  07ربيع األول  1438هـ

’منية وا÷رÁة اŸنظمة بتونسس
يعالج التحديات ا أ

اللواء هامل يشضارك ‘ اŸؤو“ر  40لقادة الشضرطة العرب
’من الوطني ،يومي  07و08
Óمن الوطني ،على رأاسس وفد من إاطارات ا أ
الشضعب /يشضارك اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
’م-ن ال-ع-رب ،ال-ذي يشض-ك-ل ف-رصض-ة ه-ام-ة ي-ل-تقي خÓلها كبار
ديسض-م 201٦ Èب -ت -ونسس ‘ ،أاشض-غ-ال اŸؤو“ر  40ل-ق-ادة الشض-رط-ة وا أ
’مني Úالعرب للبحث ‘ السضبل الكفيلة بتعزيز التعاون ب Úأاجهزة الشضرطة العربية.
اŸسضؤوول Úا أ

يحضضر فعاليات هذا اŸؤو“ر ،قادة
الشضرطة واألمن من ﬂتلف الدول
العربية ،فضض Óعن وفود أامنية رفيعة
اŸسض -ت -وى ،إاضض -اف -ة إا‡ ¤ث -ل Úع -ن
جامعة نايف العربية للعلوم األمنية
وال–اد ال-ري-اضض-ي ال-ع-رب-ي للشضرطة
واŸنظمة الدولية للشضرطة ا÷نائية
(األنÎبول).
ويتناول اŸشضاركون ‘ أاشضغال هذا
اŸؤو“ر ،بالدراسضة والتحليل ،جملة
من اŸواضضيع اŸتعلقة أاسضاسضا Ãدى
ت- -ن- -ف -ي -ذ ال -ت -وصض -ي -ات الصض -ادرة ع -ن
ا-Ÿؤو“-ر  39ل-ق-ادة الشض-رط-ة واألم-ن
ال- -ع -رب وك -ذا دراسض -ة سض -ب -ل ت -ع -زي -ز
التعاون الشضرطي ب Úالدول العربية
Ÿواجهة التحديات األمنية ،اŸتمثلة
‘ ا÷رائ- -م اŸسض- -ت- -ج- -دة وخ- -اصض- -ة
ا÷رÁة اŸنظمة.
ك -م -ا ي-ت-ط-رق السض-ادة م-دي-رو أاج-ه-زة
الشض -رط -ة ال -ع -رب-ي-ة ،إا ¤قضض-اي-ا ذات
اله-ت-م-ام اŸشضÎك ،م-ن-ه-ا ال-تجارب
األم - -ن - -ي - -ة اŸت- -م- -ي- -زة ‘ اÛالت
اŸتعلقة بأامن اÛتمعات العربية.
وسض -ت-ح-ظ-ى Œارب ال-دول األعضض-اء،
Ãا فيها Œارب الشضرطة ا÷زائرية
‘ العديد من اŸيادين ،خاصضة ‘
›ال حماية وترقية حقوق اإلنسضان

وم -ا ح -ق -ق -ت -ه ‘ ه -ذا اإلط -ار ،م -ن -ه -ا
ضضمانات اŸشضتبه فيه عند وضضعه –ت
النظر وتوف Òكل أاسضباب تواصضله مع
ﬁاميه ‘ مقرات الشضرطة.
ويتباحث اŸؤو“رون أايضضا ،جملة من
ال -ت-وصض-ي-ات اŸن-ب-ث-ق-ة ع-ن م-ؤو“رات
رؤوسض- - -اء ال- - -ق- - -ط - -اع - -ات األم - -ن - -ي - -ة

واج -ت -م -اع -ات ال-ل-ج-ان اŸن-ع-ق-دة ‘
نطاق األمانة العامة Ûلسس وزراء
الداخلية العرب ،خÓل عام ،2016
فضض Óعن التقرير اŸتعلق بنشضاط
ال–اد ال -ري-اضض-ي ال-ع-رب-ي ل-لشض-رط-ة
للسضنة ا÷ارية.
ويتم باŸناسضبة اإلعÓن عن النتائج

’طفال
للتبليغ عن اختفاء واختطاف ا أ

النهائية بخصضوصس جائزة رجل األمن
العربي اŸتميز وكذا إاسضداء ا÷وائز
ألحسضن األفÓم التسضجيلية العربية،
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ال -ت-وع-ي-ة األم-ن-ي-ة ح-ول
ﬂتلف اآلفات الجتماعية التي من
شضأانها أان “سس بأامن وسضÓمة األفراد
واÛتمعات العربية.

فرقة عملياتية مربوطة بالرقم األخضضر ”” ””104بوهران

أاعلن مراقب الشضرطة رئيسس أامن و’ية وهران صضالح نواصضري ،عن اسضتحداث فرقة عملياتية خاصضة باختفاء
’سضبوع.
’طفال ،تنشضط على مدار  24سضاعة طوال أايام ا أ
واختطاف ا أ

وهران :براهمية مسسعودة

ج- -اء ذلك خÓ- -ل إاشض- -راف -ه ،أامسس ،ع -ل -ى اإلط Ó-ق
الرسضمي للرقم األخضضر ““ ““104للتبليغ عن اختفاء
واختطاف األطفال ،الذي ” اسضتحداثه مؤوخرا
Óم-ن
ع -ل -ى مسض -ت -وى مصض -ال -ح اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة ل -أ
Óنذار
الوطني ،تعزيزا للمخطط األمني الوطني ل إ
اŸتعلق باختفاء واختطاف األطفال.
Óمن الوطني ،على
قال نواصضري ،إان القيادة العليا ل أ
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،ت-و‹
رأاسض-ه-ا ال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
أاه -م -ي -ة ب -ال -غ -ة Ùارب -ة ج -م -ي -ع أاشض -ك -ال ال -ع-ن-ف
اŸمارسس ضضد األطفال وباقي الفئات الضضعيفة،
كاŸسضن Úذوي الحتياجات اÿاصضة ،مشضÒا ‘
الوقت ذاته أان مصضالح الشضرطة الولئية تسضتقبل

بصض -ف -ة مسض -ت-م-رة ال-بÓ-غ-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ال-ظ-اه-رة
ومعا÷تها.
كما أاكّدت رئيسضة مكتب األشضخاصس اŸسضتضضعفÚ
بالشضرطة القضضائيةﬁ ،افظ الشضرطة ضضيف الله
إالهام ،حرصس مصضالح األمن على اŸسضاهمة بفعالية
‘ ا◊فاظ على سضÓمة أاطفالنا وجميع الفئات
الضض -ع -ي -ف -ة ،م-ن خÓ-ل ت-خصض-يصس خÓ-ي-ا وم-ك-اتب
خ -اصض-ة ›ه-زة ب-أاح-دث ال-ت-ق-ن-ي-ات– ،ت إاشض-راف
فريق مكون ومؤوهل مهنيا ومعرفيا ،قادرا على
مسضايرة التحديات األمنية الراهنة.
وأاشض- - -ارت إال- - -ه- - -ام ،إا ¤أان م- - -ك- - -تب األشض - -خ - -اصس
اŸسض -تضض -ع -ف ÚاŸرب -وط ب -ال -رق-م األخضض-ر ““““104
يعمل وفق خطة ﬁكمة ،أاسضاسضها توزيع األدوار،
بدءاً بتسضجيل اŸكاŸات الواردة وكل اŸعلومات
اŸتوّفرة ،قبل إاخطار النيابة وأاخذ إاذنها للشضروع

‘ عملية البحث Ãعية ﬂتلف األجهزة األمنية
اŸت -واج -دة ‘ اإلق -ل -ي -م ،سض -واء داخ -ل اخ -تصض-اصس
الشضرطة أاو الدرك الوطني أاو اŸصضالح اıتصضة.
ت- -أات -ي ب -ع -ده -ا اŸرح -ل -ة ال -ث -ان -ي -ة وه -ي ،ب -حسضب
التوضضيحات اŸقّدمة ،إانشضاء خلية أازمة Ÿتابعة
وت -نسض -ي -ق ا÷ه-ود م-ع الصض-ح-اف-ة ع-ل-ى اخ-تÓ-ف-ه-ا،
اŸرئ -ي -ة ،اŸسض -م -وع -ة واŸك -ت -وب -ة ،م -ع األخ-ذ ‘
العتبار الرأاي العام ومراعاته ‘ تتبع األحداث،
لتجّنب التشضويشس اŸؤوّدي إا ¤الف Ïواإلضضطراب
األمني ،كما أاشض Òإاليه.
جاء هذا ال‚از أايضضا ،تنفيذا لتعليمة الوزير األول
الصضادر ‘ شضهر أاوت  2016اسضتجابة ألوامر رئيسس
ا÷م -ه-وري-ة ،ال-رام-ي-ة إا ¤إاضض-ف-اء ا◊م-اي-ة واألم-ن
والسضتقرار داخل اÛتمع لتعزيز حقوق اŸواطن
األسضاسضية.

‘ عملية نوعية للشضرطة القضضائية بوهران

حجز  23سضيارة مسضرؤقة ؤتفكيك شضبكة دؤلية ﬂتصضة ‘ التزؤير

“ّك-ن ع-ن-اصض-ر فصض-ي-ل-ة م-ك-اف-حة تهريب
وسضرقة اŸركبات التابعة للمصضلحة الو’ئية
’من وهران ،من تفكيك
للشضرطة القضضائية أ
شضبكة دولة تضضم  7عصضابات ،يÎاوح عدد
ك - - - - - - - - - - -ل م - - - - - - - - - - -ن- - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - -ا م- - - - - - - - - - -ابÚ
 5إا 7 ¤أاف-راد ،ي-حÎف-ون سض-رق-ة اŸرك-ب-ات
والتزوير مع اسضتعمال اŸزور ‘ وثائقها.

براهمية م

.
تضض -م الشض -ب -ك -ة ،ال -ت -ي ك-انت ت-نشض-ط ع-ل-ى مسض-ت-وى
الÎاب الوطني 40 ،عنصضرا أالقي عليهم القبضس بعد
ا◊صضول على إاذن بتمديد الختصضاصس إاﬂ ¤تلف
ولي- -ات ال- -وط -ن Ãا ف -ي -ه -ا ولي -ة وه -ران ،أاي -ن ”
مصضادرة  23سضيارة مسضروقة بوثائق مزورة –مل

ﬂتلف اŸاركات ،أاغلبها سضيارات رونو سضامبول
وه -ي -ون -داي وسض -ي -ارة أاخ -رى م -ن ن-وع رو„ راي-ف-ور
وأاخرى مبحوث عنها من قبل األنÎبول.
ب-حسضب رئ-يسس مصض-ل-ح-ة الشض-رط-ة ال-قضض-ائ-ي-ة ألمن
وهران السضيد بوحفصس زه ،Òفإان عملية التحقيق
اسضتغرقت  3أاشضهر من التحريات اŸعمقة وتتبع
مسض- -ار اŸرك -ب -ات اŸسض -روق -ة م -ن ق -ب -ل ع -ن -اصض -ر
الفصضيلة.
وبينت التحقيقات ،أان ا÷ناة ينتمون إا ¤شضبكة
وطنية تضضم  7عصضابات إاجرامية تنشضط ‘ السضرقة
وتزوير األرقام التسضلسضلية ومن ثمة بيعها بالسضوق
اŸوازية ،فيما يقوم وسضيط سضري ،بالتنسضيق بÚ
ه -ذه ال -عصض -اب -ات ،دون أان ي -ع -ل-م إاف-راده-ا ه-وي-ات
ب- -عضض- -ه- -م ال- -ب- -عضس ،وه- -و م- -ا صض- -عب ،ب- -حسض- -ب- -ه،

م -ن م -ه -م -ة اإلي -ق -اع ب -ه -م ج -م-ل-ة واح-دة ،إال ب-ع-د
–قيقات واسضتجوابات طويلة.
وبحسضب ذات اŸصضدر ،فإان العملية األو“ ¤ت
ع- -ل -ى مسض -ت -وى ولي -ات ال -وط -ن و” م -ن خ Ó-ل -ه -ا
اسضÎجاع  13سضيارة مسضروقة ومكنت من توقيف
 5أاشضخاصس ،بينهم الفاعل الرئيسس الذي كان يقوم
بطلبيات على اŸركبات التي تسضرق.
‘ ذات السضياق“ ،كنت نفسس الفصضيلة من حجز 9
مركبات أاخرى ،تب Úأانها تسض Òبتقنية مزورة وأانّ
عناصضرها ينتمون إا ¤نفسس الشضبكة ،بينهم عامل
ببلدية يوجد حاليا ‘ حال فرار.
ك- -م- -ا م- -كّ- -ن- -ت ع- -م- -ل- -ي- -ة ‡اث- -ل- -ة م- -ن اسضÎج- -اع
سضيارة أاخرى فاخرة ﬁل سضرقة من بلد أاوربي
وﬁل بحث من قبل الشضرطة الدولية األنÎبول.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’صضÓحات
’عمال وا إ
إاشضادة بتحسضن مناخ ا أ
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عرضس مؤوهلت القتصضاد ا÷زائري بواشضنطن
” ،أامسس ،ب - -واشض - -ن- -ط- -ن ،ع- -رضس م- -ؤوهÓ- -ت
ا’قتصضاد ا÷زائري ‘ إاطار منتدى دو‹ حول
’مريكية  -اŸتوسضطية ،من تنظيم
العÓقات ا أ
’م -ري -ك -ي -ة «سض -ن Îف-ور
›م -وع -ة ال -ت -ف -ك Òا أ
ت-رانسض-اتÓ-ن-ت-يك رو’يشض-ن» (م-رك-ز ال-عÓقات
ب Úالو’يات اŸتحدة وبلدان اŸتوسضط).
‘ مداخلة له خÓل لقاء دام يومÃ Úشضاركة  13بلدا
متوسضطيا ،تطرقت عضضو ›لسس األمة حفيظة بن
شضهيدة ،إا– ¤سضن مناخ األعمال والسضتقرار بالبلد
واللذين يسضمحان للجزائر بأان تصضبح بلدا مسضتقطبا
لÓسضتثمار األجنبي.
وق -د أاك -دت ب -ن شض -ه -ي -دة ‘ م-داخ-ل-ت-ه-ا ،خÓ-ل دورة
كرسضت Ÿناخ األعمال ببلدان اŸغربي العربي ،أان
ا÷زائ -ر ت -ب-ق-ى “ث-ل م-رج-ع-ي-ة ‘ ›ال السض-ت-ق-رار
و«مصضدرة للسضلم““ وهي اÓŸحظة التي ” التأاكيد
عليها خÓل اŸنتدى األخ Òحول ا◊وار اŸتوسضطي
اŸنعقد ،السضبت اŸاضضي ،بروما““ ،على حد قولها.
من جهته قدم نائب رئيسس منتدى رؤوسضاء اŸؤوسضسضات
م - -ه - -دي ب - -ن دÁراد ،ع - -رضض - -ا ح- -ول اإلصضÓ- -ح- -ات
القتصضادية التي بادرت بها ا÷زائر ،حيث أابرز أاهم
اإلج -راءات اŸت -خ -ذة م -ن ق -ب -ل ا◊ك -وم -ة ل -تسض -ه -ي-ل
السض -ت -ث-م-ار ،ع-ل-ى غ-رار م-راج-ع-ة ق-ان-ون السض-ت-ث-م-ار
وا◊صضول على العقار الصضناعي وتخفيضس الرسضوم.
كما أاضضاف يقول ،إان الهدف يتمثل ‘ بلوغ نسضبة ‰و
تفوق  7من اŸئة سضنويا وتطوير نسضيج وطني إلنتاج السضلع
واÿدمات اŸوجهة للتصضدير وإاصضÓح اإلدارة القتصضادية
وتكثيف اسضتحداث اŸؤوسضسضات الصضغÒة واŸتوسضطة.
وق- - -د أاك- - -د رئ - -يسس ›لسس الأع - -م - -ال ا÷زائ - -ري -
األم-ري-ك-ي إاسض-م-اع-ي-ل شض-ي-خ-ون ،ال-ذي نشض-ط ال-نقاشس
اıصضصس لدور القطاع اÿاصس ‘ –قيق النمو ،أان
مسضار تنويع القتصضاد ا÷زائري سضجل وتÒة سضريعة

خÓل السضنوات األخÒة من خÓل اسضتثمارات هامة
‘ القطاعات خارج اÙروقات.
وأاشضار إا ¤أان السضتثمارات األمريكية ‘ ا÷زائر ،ل
تقتصضر حاليا على الغاز والبÎول فحسضب ،بل توسضعت
ل -تشض -م -ل ق -ط -اع -ات أاخ-رى م-ث-ل الصض-ن-اع-ة ال-غ-ذائ-ي-ة
والصضحة والصضناعة الصضيدلنية ،معززة بذلك الشضراكة
واŸبادلت التجارية ب Úالبلدين.
كما ” الÎكيز خÓل هذا اŸنتدى ،على ضضرورة بعث
التعاون القتصضادي ب Úالوليات اŸتحدة األمريكية
وبلدان حوضس اŸتوسضط.
وأاوضض -ح اŸشض-ارك-ون ،أان-ه ي-ن-ب-غ-ي ب-عث ال-عÓ-ق-ات م-ع
بلدان اŸتوسضط التي تخصس أاسضاسضا اÛال األمني
وتوسضيعها إا ¤اÛالت القتصضادية والتجارية.
وب-حسضب ›م-وع-ة ال-ت-ف-ك Òاألم-ري-ك-ي-ة“ ،ث-ل ب-لدان
اŸتوسضط سضوقا ﬁتم Óقوامه  800مليون مسضتهلك،
أاي ضضعف حجم سضوق منطقة التجارة ا◊رة ألمريكا
الشضمالية ،التي Áكن للوليات اŸتحدة من خÓلها
تعزيز التعاون القتصضادي والتجاري.
و” التسضجيل خÓل هذا اللقاء ،أان أاهم السضتثمارات
اŸوجهة إا ¤هذه اŸنطقة تسضتقطبها بلدان الضضفة
الشضمالية ◊وضس اŸتوسضط.
وسضجلت السضتثمارات الأجنبية اŸباشضرة ب Úسضنتي
 2008و 2015ان- -خ- -ف- -اضض- -ا إا ¤ال -نصض -ف ،ب -حسضب
التقديرات اŸقدمة من طرف ›موعة التفك Òهذه،
ال -ت -ي تشض Òإا ¤ان -خ -ف -اضس السض -ت -ث-م-ارات األج-ن-ب-ي-ة
اŸباشضرة ‘ هذه البلدان التي تعا Êمن آاثار التباطؤو
القتصضادي وأازمات الهجرة والتهديدات األمنية التي
قد تؤوثر على بلدان أاخرى.
واعت Èمركز البحث األمريكي ‘ هذا الصضدد ،أان من
شض -أان ت -ع-اون م-ع-زز م-ع ه-ذه ال-ب-ل-دان ،اŸسض-اه-م-ة ‘
–قيق السضÓم والزدهار ‘ اŸنطقة.

يلزم اŸتدخل Úبتطبيقه خÓل مهلة  ٦أاشضهر

مرسضوم تنفيذي يؤوطر إانتاج ؤŒارة القهوة

صض- -ادقت ا◊ك- -وم -ة م -ؤوخ -را ع -ل -ى م -رسض -وم
ت-ن-ف-ي-ذي ي-ؤوط-ر إان-ت-اج وŒارة ال-قهوة يتضضمن
خصض- -وصض- -ا ت- -خ -ف -يضس نسضب السض -ك -ر ‘ اŸن -ت -وج
اŸسض -م -ى ““ق -ه -وة ﬁمصض -ة ب-السض-ك-ر““ ،ب-حسضب م-ا
علمت وأاج لدى مسضؤوول بوزارة التجارة.
بحسضب ذات اŸسضؤوول ،فإان إادراج هذا النصس يأاتي
بعد النتائج التي أاسضفر عنها –قيق وطني قامت به
وزارة التجارة والذي كشضف عن عديد اıالفات ‘
إان -ت -اج وتسض -وي-ق ال-ق-ه-وة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا وج-ود السض-ك-ر ‘
ﬁت - -وى ال - -ق - -ه- -وة اÙمصض- -ة وع- -دم
احÎام نسضب السضكر اŸسضموح بها ‘
اŸن- -ت- -وج اŸسض- -م- -ى ““ق- -ه -وة ﬁمصض -ة
بالسضكر““ (توريفاكتو).
وت -خ -فضس أاح -ك -ام ال -نصس ا÷دي-د،
الذي يتضضمن تصضنيف القهوة اÿضضراء
وال- -ق- -ه -وة اÙمصض -ة وك -ذا ك -ي -ف -ي -ات
وشضروط عرضضها لÓسضتهÓك ،عند 3
من اŸائة كأاقصضى تقدير نسضب السضكر أاو كراميل
ال- -نشض- -اء اŸضض- -اف- -ة خÓ- -ل ال- -ت- -ح -م -يصس ‘ م -ن -ت -وج
““توريفاكتو““ مقابل  5من اŸائة سضابقا.
وي -نصس اŸرسض -وم ،ال -ذي ي -ل -غ -ي أاح -ك-ام اŸرسض-وم
السض-اب-ق  92-30اŸت-ع-ل-ق ب-تصض-ن-ي-ف القهوة اÿضضراء
والقهوة اÙمصضة ،على وجوب –ميصس القهوة دون
إاضضافة سضكر مع –ديد نسضبة الرطوبة بها عند أاقل
من  12,5من اŸائة.
ك -م -ا ي -رخصس ب -عضس ال-ع-م-ل-ي-ات ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ق-ه-وة
اÙمصضة منزوعة الكافي Úأاو غ Òمنزوعة الكافي،Ú
واŸتمثلة ‘ خلط أانواع ﬂتلفة من ال ،Íعلى غرار
أاراب -ي -ك -ا وروب -يسض -ت -ا أاو ال Íذي اŸصض -ادر اıت -ل-ف-ة
(فيتنام وأاندونيسضيا أاو الهند.)..

إاضضافة ا ¤ذلك ،يرخصس النصس خلط ال Íمع مواد
إاضض -اف -ي -ة أاو اŸسض-ت-خ-لصض-ة م-ن ال-ق-ه-وة ،بشض-رط أان ل
يسضمى اŸنتوج ‘ األخ““ Òقهوة““ ،بل يقتصضر إادراجها
‘ خانة اŸكونات على الوسضم فقط.
ك-م-ا ي-ت-ع-ل-ق األم-ر ب-ت-غ-ل-ي-ف ح-ب-ات ال-ق-ه-وة خÓ-ل
عمليات التحميصس Ãادة غ Òضضارة وغ ÒمسضÎطبة،
بشضرط أان تكون تسضمية القهوة متبوعة بعبارة تعّرف
هذا التغليف للمسضتهلك وكذا طبيعة ونسضبة اŸادة
اŸنشضئة لهذا التغليف.
ويسضتوجب على اŸتعامل– ،Úديد
القيم الدالة أاو النسضب اŸسضموح بها
للمادة السضامة ““أاكريÓميد““ للتقليل من
نسضبة التعرضس لهذه اŸادة.
وي- -ل -زم ال -نصس اŸت -ع -ام -ل Úك -ذلك
األخذ بع Úالعتبار السضلسضلة ا÷ديدة
م -ن ال -ق -ه -وة أاو مشض-ت-ق-ات-ه-ا ،ك-ال-ق-ه-وة
م -ن -زوع -ة ال -ك-اف-ي Úوال-ق-ه-وة ال-ق-اب-ل-ة
للذوبان وقهوة سضريعة الذوبان وقهوة بنكهة وقهوة
مطحونة بتوابل ومسضتخلصضات القهوة.
ك-م-ا ي-تضض-م-ن ت-وسض-ي-ع ›ال ت-ط-ب-ي-ق ال-ق-ه-وة ال-تي
سضتغطي مسضتقب ،Óكل تسضمية –توي إاما على قهوة
وإاما على مشضتق من هذه العبارة أاو إاسضم ونوع صضنف
القهوة.
وي -خصضصس اŸرسض -وم تسض -م -ي -ة ق-ه-وة ب-دون وصض-ف
للقهوة اÙمصضة وŸشضروب القهوة اÙصضل عليه
من اŸاء والقهوة اÙمصضة.
ويلزم النصس اŸتدخل ‘ Úعملية عرضس القهوة
لÓ-سض-ت-هÓ-ك ،ب-ت-ط-ب-ي-ق أاح-ك-ام ه-ذا اŸرسضوم ،خÓل
سض- -ت- -ة أاشض -ه -ر اب -ت -داء م -ن ت -اري -خ نشض -ره ‘ ا÷ري -دة
الرسضمية.

–قيق ؤطني يكشضف
Œاؤزات ‘ إانتاج
ؤتسضويق القهوة

بحضضور كويسضي ،شضعيب ،شضا‘ ،قاسضي سضعيد وبن شضيحة

””راديوز”” تتضضامن مع اŸناصضر عبد الرؤؤؤف ماديا ؤمعنويا

’جرام
الشضرطة تÓحق عصضابات ا إ

حجز  21قنطارا من الكيف ؤتوقيف  1000متورط بوهران

أاع-ل-ن رئ-يسس اŸصض-ل-ح-ة ال-و’ئية للشضرطة
القضضائية بوهران عن حجز  21قنطار من
الكيف منذ مطلع السضنة ا÷ارية.

براهمية م

.
أاشضار رئيسس اŸصضلحة إا ¤توقيف  1000متهم ‘
 930قضضية معا÷ة ،إا ¤جانب حجز  1.5كلغ من
مادة اŸاريخوانا و 34غراما من الكوكاي Úو5622

قرصس مهلوسس.
كما “كنت ذات اŸصضالح ،خÓل نفسس اŸدة ،من
القبضس على  450شضخصس ﬁل بحث أامني وقضضائي
وذلك بفضضل عمليات التحري اŸتواصضل ،كان بينهم
بارونات ﬂدرات ورؤوسضاء عصضابات وغÒهم.
وقد نّفذت ﬂتلف الفرق األمنيةÃ ،ا فيها فرق
ال -ب -حث وال -ت -ح -ري وال -ف -رق -ة اŸت -ن-ق-ل-ة ل-لشض-رط-ة

ال- -قضض- -ائ- -ي- -ة ألم- -ن وه- -ران ،أامسس األول ،ح- -م- -ل- -ة
Ÿكافحة ظاهرة اŸتاجرة باıدرات ،وصضفت بـ
““النوعية““ ،أاسضفرت عن توقيف  5أاشضخاصس وحجز
 3.270ك-ل-غ م-ن ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج واسضÎج-اع م-ب-الغ
مالية من عائداتها وأاسضلحة بيضضاء كانت تسضتعمل
لÎه- -يب اŸواط- -ن Úعﬂ Èت- -ل -ف أاح -ي -اء وه -ران
اŸعروفة بÎويج مثل هذه السضموم.

تنفيذا Ÿبدإا الشضرطة ا÷وارية

اŸديرية العامة لألمن –سضسس بالوقاية من السضيدا

Óم-ن
«الشض -عب»  -ن -ظ -مت اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة ل -أ
الوطني ،أامسسÃ ،قر فرق األمن وا◊ماية بالقبة
(ا÷زائر) ،ندوة إاعÓمية –سضيسضية Ÿوظفي األمن
ال- -وط -ن -ي م -ن ﬂت -ل -ف ال -رتب ح -ول داء السض -ي -دا،
نشضطها كل من الدكتور حميدي رشضيد والدكتور
ب-ل-ع-م-ري ع-ب-د ا◊ك-ي-م ،ال-ت-اب-ع Úل-ل-مديرية العامة
Óمن الوطني ،بحضضور أاطباء ﬂتصض ،Úأاسضاتذة
ل أ
وطلبة جامعي Úو‡ثلي اÛتمع اŸد.Ê

خ Ó-ل ال -ن -دوة ” ،ال -ت -ط-رق إا ¤أاسض-ب-اب وأاع-راضس
اإلصضابة بفÒوسس السضيدا وكيفية تنقله ب Úاألشضخاصس
وﬂاطره وكذا كيفية التعامل مع اŸصضاب بهذا الداء
والح -ت -ي -اط -ات ال -واجب ات -خ -اذه-ا ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان
الشض -رط -ي ي -ت -ع -ام -ل وبصض -ف -ة دائ -م -ة م -ع ك-ل شض-رائ-ح
اÛتمع على اختÓف أاوضضاعها وحالتها.
‘ ه- - -ذا الصض - -دد ،أاوضض - -ح م - -دي - -ر إادارة اإلع Ó- -م
والتصض -ال ،ع -م -ي-د أاول ل-لشض-رط-ة أاع-م-ر ل-ع-روم ،أان

Óم-ن ال-وط-ن-ي ت-ن-ظ-م ن-دوات
اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ل -أ
ولقاءات بشضكل دوري مع موظفيها ألجل –يÚ
اŸعطيات واŸعلومات التي تفيد الشضرطي ‘ أاداء
م -ه -م -ت -ه م -ع اŸواط -ن Úوت -ق -د Ëخ -دم-ات ت-رق-ى
Ÿتطلباته ،مشضÒا أان هذه اللقاءات تدخل ‘ إاطار
اإلتصض -ال ال -داخ-ل-ي ال-ذي ت-ع-م-ل اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
Óم-ن ال-وط-ن-ي ع-ل-ى ت-ع-زي-زه ،ألج-ل ت-رق-ي-ة األداء
ل -أ
الشضرطي› ‘ ،ال اÿدمة العمومية.

Ãبادرة ÷معية ““راديوز““ ،تنقل الرئيسس
ق -ادة شض-ا‘ ،م-رف-وق-ا ب-أاعضض-اء ا÷م-ع-ي-ة ،إا¤
ال -ع -اصض -م -ة ل -زي -ارة اŸن -اصض-ر ع-ب-د ال-رؤووف،
ال -ذي أاصض-يب ‘ ع-ي-ن-ه أاث-ن-اء ل-ق-اء ج-م-ع بÚ
م -ول-ودي-ة ا÷زائ-ر وشض-ب-اب ب-ل-وزداد ◊سض-اب
’و ¤اÎÙف-ة،
إاح -دى ج -و’ت ال -راب -ط -ة ا أ
أاين قدمت له مسضاعدة مادية.
جرى هذا بحضضور ‚وم كروية ،على غرار كويسضي،
شضعيب ،قاسضي سضعيد وبن شضيحة الذين رفعوا من
معنويات العائلة وكذا اŸناصضر اŸصضاب.
ع -ب -د ال -رؤووف ،ال -ذي ج -م -ع -ه ح -ديث م -ط-ول م-ع
ال Ó-ع -ب Úوق -ادة شض-ا‘ ح-ول م-ك-اف-ح-ة ال-ع-ن-ف ‘

اÓŸعب عن طريق التحسضيسس والتوعية ‘ أاوسضاط
الشضباب ،قصضد التحلي بالروح الرياضضية ونبذ كل
أاشضكال العنف ب Úأابناء الوطن الواحد.
من جهتها شضكرت والدة اŸناصضر عبد الرؤووف،
ج -م -ع -ي -ة رادي -وز ورئ -يسض-ه-ا ق-ادة شض-ا‘ ع-ل-ى ه-ذه
الزيارة ،موجهة رسضالة إا ¤كل من وعد ابنها عÈ
وسض -ائ -ل اإلع Ó-م اıت-ل-ف-ة ،ب-ال-ت-ك-ف-ل ال-ت-ام أاث-ن-اء
تواجده ‘ اŸسضتشضفى ،قصضد تنفيذ وعودهم على
أارضس ال -واق-ع ح-ت-ى يسض-ت-ع-ي-د اب-ن-ه-ا ك-ام-ل ح-ق-وق-ه
اŸهضض -وم -ة ،خ -اصض -ة اسضÎج -اع ع -اف -ي -ت-ه وال-ع-ودة
Ÿناصضرة فريقه اŸفضضل اŸولودية التي فقد من أاجلها
عينا كان يرى بها مسضتقب Óزاهرا لكرة القدم الوطنية.

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

مراسسلينا
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التنمية اÙلية ماتزال متأاخرة ببلدية أابوا◊سشن بالششلف

 ٢ ٦مليـ ـ ـار دين ـ ـار مسستحقـ ـ ـات ا÷زائري ـ ـ ـة
للمي ـ ـ ـ ـاه Œـ ـ ـ ـاه الزبائ ـ ـ ـ ـ ـن بباتن ـ ـ ـ ـة
Œاوزت دي - -ون وح - -دة ا÷زائ - -ري - -ة
للمياه بولية باتنة  ٢ ٦مليار دينار ،مع
لول م- -ن السش- -ن- -ة
ن - -ه- -اي- -ة السش- -داسش- -ي ا أ
ا◊الية ،تقع أاغلبها على عاتق الزبائن
العادي Úمن اŸواطن Úالذين يسشتغلون
اŸي -اه ‘ السش-ت-ع-م-ال اŸن-ز‹ وي-رفضش-ون
تسش-دي-د ال-ف-وات Òب-ح-ج-ج ﬂت-لفة رغم
لمر
لعذارات ،ا أ
ت-ل-ق-ي-ه-م ال-ع-دي-د م-ن ا إ
ال -ذي أاوق -ع اŸؤوسشسش -ة ‘ مشش -اك -ل م -ال-ي-ة
ك- -بÒة ح- -الت دون ت -ع -زي -ز ت -واج -ده -ا
ب-ب-ل-دي-ات ال-ولي-ة ب-ات-ن-ة وح-ت-م ع-ل-ي-ه-ا
مباششرة عمليات قطع بالتموين ‘ عدة
م -ن -اط -ق م -ن ال -ولي -ة خ -اصش -ة ب-ب-ل-دي-ة
لج -ب-ار ال-زب-ائ-ن ع-ل-ى تسش-دي-د
ب -ات -ن -ة ،إ
الديون التي تقع على عاتقهم ‘ إاجراء
ع- -ق- -اب- -ي وصش- -ف ب- -ا◊اسش- -م ب -ع -د فشش -ل
لعذارات وإاحالة ملفات اŸتهرب Úمن
ا إ
تسشديد الديون على العدالة.

باتنةŸ :وششي حمزة

الششلف /و.ي .أاعرايبي

’زالت معضضلة تهيئة الطرق مطروحة بعدة
مناطق من تراب بلدية أابو الحسضن ،الواقعة
بالشضمال الغربي لعاصضمة الو’ية على بعد 54
ك-ي-ل-وم-ت-را ،ح-يث تسض-ب-بت ه-ذه ال-وضض-ع-ي-ة ف-ي
متاعب يومية ،كما هو الحال لسضاكنة منطقتي
ال -م -ج -اه-دي-ة وح-ي ال-نصض-ر ال-ذي-ن ي-ن-ت-ظ-رون
حقهم من التنمية المحلية بخصضوصص عملية
ت- -ه- -ي -ئ -ة ال -ط -رق ال -ت -ي ت -م -ث -ل رئ -ة ال -نشض -اط
ا’جتماعي واإ’قتصضادي والفÓحي لهم ،حيث
ط-ال-ب-وا ال-م-ن-ت-خ-ب-ي-ن ال-م-ح-ل-ي-ين ببرمجة هذا
ا’نشض - -غ - -ال ي - -ق - -ول م - -ح- -م- -د .م 35 ،سضنة،
وزميله «جمال .ق» 29 ،عاما ،على غرار ما تم
إانجازه بأاحياء مماثلة بمركز البلدية.
ف -ي رده ،أاك -د ال -ن -ائب ع -ب -د ال -ق-ادر ف-وق-ة أان
ال- -ب- -رن- -ام- -ج اأ’ك- -ب- -ر ال -ذي ن -ال حصض -ت -ه م -ن
اإ’نجازات يتمثل في مشضاريع الطرق بهدف
فك العزلة وتنشضيط حركة السضكان من وإالى
ال -ب -ل -دي -ة ،ح -يث مسضت ال -ع -م -ل-ي-ات ال-م-ن-ج-زة
والجاري إانجازها بخصضوصص التهيئة الحضضرية
وتلبيسص الطرق والشضوارع كل من أاحياء البناء
الجاهز وحي القلعة 2وأابو الحسضن مركز.
أاما بخصضوصص ا’نشضغا’ت المطروحة بكل من
حي النصضر والمجاهدية ،فقد تم اقتراحهما

على المصضالح الو’ئية ،في انتظار تسضجيلهما،
شضأانهما شضأان مناطق أاخرى من تراب البلدية،
ي -ق -ول ذات ال -م -ن -ت -خب ،ال -ذي ط -م -أان ه-ؤو’ء
ب-ال-ت-ك-ف-ل ب-م-ط-ال-بهم وقتما تحسضنت الظروف
المالية.
من جانب آاخر ،حرصص سضكان المنطقة على
ال -ت -أاك -ي -د ع-ل-ى ت-ع-ج-ي-ل ت-زوي-ده-م ب-ال-ق-ن-وات
ال -ج -دي -دة م-ن م-ح-ط-ة م-ع-ال-ج-ة م-ي-اه ال-ب-ح-ر
ب-م-اي-ن-يسص ق-ب-ل ح-ل-ول فصض-ل الصض-ي-ف وتراجع
مسضتوى اآ’بار التي تزود بعضص المناطق ولكن
بكميات قليلة ،بحسضب أاقوالهم.
ف- -ي ه- -ذا الصض- -دد ،أاك- -د ذات ال- -م- -ن -ت -خب أان
ال -مشض -روع ج -ار ف -ي م -ن -ط -ق -ت -ي ال -ط-واف-ري-ة
والمجاهدية ،باإ’ضضافة إالى عمليات مسضجلة
ب -م -ن-اط-ق أاخ-رى خ-اصض-ة ب-ال-مسض-اك-ن ال-ري-ف-ي-ة
ال -ج -دي-دة يشض-ي-ر ن-ائب رئ-يسص ال-ب-ل-دي-ة ،ال-ذي
اع -ت -رف ب -م -ت -اعب ال-م-واط-ن-ي-ن ف-ي-م-ا ي-خصص
الربط بشضبكة الصضرف الصضحي ،التي مازالت
ضض -ع -ي -ف -ة ،ب -حسضب ق -ول-ه ،وه-ذا ان-ط-رق-ا م-ن
الشض -ك -اوى ال -م -رف -وع -ة ل -ل -مصض -ال -ح ال -ب -ل -دي -ة
والمطالبة برفع الغبن عن هؤو’ء الذين لجأاوا
مرغمين للحفر التقليدية التي صضارت تشضكل
خ -ط -را صض -ح -ي -ا ع-ل-ى ح-ي-اة السض-ك-ان وه-و م-ا
يتخوف منه هؤو’ء.
ف-ي سض-ي-اق ال-م-ع-ان-اة ال-ي-وم-ي-ة أاشضار محدثونا،

نورالدين وخالد ومحمد ،من منطقة القلعة
رقم ،1أان م -ن -ط -ق -ت -ه -م ت -ن -ع -دم ب -ه-ا ال-ت-ه-ي-ئ-ة
ال-حضض-ري-ة وت-ذب-ذب ال-رب-ط ب-ال-غ-از ال-طبيعي،
وه -و م -ا ي -ت -ط -لب ت -وسض -ي -ع الشض -ب-ك-ة ل-ل-م-ن-ازل
المحرومة من هذه المادة الضضرورية ،يقول
ه -ؤو’ء ع -ن ال -وضض -ع ال-م-زري ال-ذي ي-ك-اب-دون-ه
ي -وم -ي -ا ،خ -اصض -ة أاي -ام ال -ب -رد ال -ق -ارسص ب -ذات
الناحية وجهات أاخرى ،كما هو الحال بحي
 107الذي يفتقد لكل ضضروريات التي تحول
دون تحسضن ظروفهم المعيشضية.
بخصضوصص هذه المعضضلة ،أاشضار نائب رئيسص
البلدية عبد القادر فوقة ،أان نسضبة معتبرة من
السضكان قد اسضتفادت من حصضة السضكن الريفي
وت-ب-ق-ى ال-نسض-ب-ة اأ’خ-رى ت-ن-ت-ظ-ر نصض-يبها وفق
ال- - -ع- - -دد ال- - -م - -خصضصص وأاول - -وي - -ة ال - -ح - -ا’ت
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ال -مسض -ج -ل-ة .ك-م-ا ي-غ-ف-ل ح-ال-ة
ا’ك -ت -ظ -اظ ال -مسض -ج-ل-ة ب-ال-م-ت-وسض-ط-ات ،م-م-ا
يتطلب برمجة مؤوسضسضتين في هذا المسضتوى
م -ع ث -ان -وي -ة ’م -تصض -اصص ه -ذا ال-ن-قصص ب-ذات
المسضتوى .كما اعترف بمشضكل النقل المطروح
خاصضة المدرسضي منه ،فعلى الرغم من جهود
البلدية في التعاقد مع الخواصص للقضضاء على
ال -ن-ق-ائصص ال-مسض-ج-ل-ة ،إا’ أان ه-ؤو’ء ي-رفضض-ون
العمل.

لجــــرة ببلعبـــــاسس يطالبــــون بتطهــــــ Òمهنتهـــــم
سشائقــــو سشيـــــارات ا أ

ا◊ـ ـ ـ ـ ـ ـوار اÿيـ ـ ـ ـار الوحي ـ ـ ـد ◊ ـ ـ ـل اŸشساكـ ـ ـ ـ ـل

وتقدر ،بحسضب ما أافاد به المكلف باإ’عÓم
ب -ال -م -ؤوسضسض -ة ع -ب -د ال -ك -ري -م زع -ب -م ل -ج-ري-دة
«الشضعب» ،ديون المؤوسضسضة  1.54مليار دينار

 ٣٥طلبـ ـا و ٣٠عرضسـ ـا و ٧عمليـ ـات تنصسيـ ـب منذ أاكتوبـ ـ ـر
سشجلت الوكالة الفرعية لتششغيل
لطارات السشامية واŸسشÒة على
ا إ
مسشتوى ولية سشطيف ،التي ششرعت ‘
نششاطها منذ أاكتوبر اŸاضشي إا ¤غاية
نهاية ششهر نوفم ÈاŸنصشرم ٣٥ ،طلب
عمل تقدم بها إاطارات ،فيما سشجلت ٣٠
عرضس عمل لهذه الفئة.

سشطيف :نورالدين بوطغان
ب - -حسضب مصض - -در «الشض - -عب» ،ف - -إان ال - -وك- -ال- -ة
المذكورة تمكنت من تنصضيب  7من طالبي
ال-ع-م-ل ب-م-خ-ت-ل-ف ال-م-ؤوسضسض-ات ال-ط-ال-ب-ة ل-ل-يد
ال -ع -ام -ل -ة ،وأان ال -وك -ال -ة ت-ب-ذل ج-ه-ودا ك-ب-ي-رة
للتقريب بين المؤوسضسضات وطالبي العمل من
ال-ك-ف-اءات .ول-وح-ظ أان ال-م-ت-ق-دم-ين لمناصضب
عمل عن طريق الوكالة ،معظمهم أاصضحاب
م-ن-اصضب وي-ري-دون ت-حسض-ي-ن وضض-ع-ه-م ال-م-هني
وا’جتماعي ،متوقعا في نفسص الوقت إاقبا’
ك-ب-ي-را ع-ل-ى خ-دم-ات ال-وك-ال-ة ف-ي ال-مسض-ت-ق-بل
ال -ق -ريب ،ع -ل -ى اع -ت-ب-ار أان ه-ن-اك ن-قصض-ا ف-ي
اإ’طارات ،بسضبب المغادرة إالى التقاعد ،من
خÓل ا’سضتفادة من التدابير الحالية
في هذا المجال قبل إالغائها مسضتقب.Ó

سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

عن السضلوكات التي يجب التحلي بها أاثناء تأادية
ال-خ-دم-ة ك-ال-ه-ن-دام الÓ-ئ-ق ،ع-دم ال-ت-دخ-ي-ن وع-دم
اسضتعمال الوسضائل السضمعية إا’ بإاذن الزبائن .لكن
في الوقت ذاته ،تحّفظ السضائقون على بعضص ماجاء
في المادة  2٦والمتعلق بالوصضل المسضلم للزبائن
الذي يحمل التوقيع وسضعر السضفرية.عن المادة 27
ال -ت -ي أاق -رت ب -ح -ق -وق السض -ائ -ق -ي-ن ف-ي رفضص ن-ق-ل
اأ’شضخاصص في حا’ت معينة ،كالسضكر ،أاو في حالة
اإ’ضضرار بالمركبة ،أاكد هؤو’ء أان المادة لم تأات
ب -ال -ج -دي -د ،ب -حسض -ب -ه -م ،ب -ع-د أان أاه-م-لت ال-ح-ق-وق
اأ’سض -اسض -ي -ة ورك -زت ع -ل -ى ال -ف -رع-ي-ة .وه-ن-ا ط-الب
السضائقون بمسضح الديون المترتبة على الكثير منهم،
في ظل نقصص اإ’يرادات والمنافسضة القوية من قبل
أاصضحاب سضيارات الكلوندسضتان ،وتخفيضص الرسضم
ع -ل -ى ال-ق-ي-م-ة ال-مضض-اف-ة ،وك-ذا ح-ل مشض-ك-ل رخصص
ا’سض -ت -غ Ó-ل وط -لب اسض -ت-ع-م-ال رخصض-ة إاداري-ة ،م-ع
تحديد أاسضعارها ،إالى جانب إاعادة تفعيل اللجنة
ال-ت-ق-ن-ي-ة ال-و’ئ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-د ال-ح-لقة اأ’سضاسضية في

على عاتق المواطنين الذين يسضتغلون المياه
ف-ي ا’سض-ت-ع-م-ال ال-م-ن-زلي ،و 3.4م-ل-يار دينار
دي- -ون م -ت -رت -ب -ة ع -ل -ى اإ’دارات ال -م -خ -ت -ل -ف -ة
والمرافق العمومية.
وأاشضار مدير الوحدة حديد مراد ،إالى تأامين
المؤوسضسضة ذات الطابع ا’قتصضادي تزويد أاكثر
من  ٨43أالف سضاكن بالمياه بـ 27بلدية بالو’ية
من أاصضل  ،٦1ما معدله  73 .51من المائة من
مجموع سضكان الو’ية ،عن طريق اسضتغÓل
وتوزيع المياه عبر  92نقبا و 23محطة ضضخ
و 141خزان مائي ،لمواجهة شضح المياه من
خÓل توزيع عادل ومنظم للمياه بين البلديات
واأ’ح -ي -اء ذات ال -ك -ث -اف -ة السض -ك-ان-ي-ة ال-ك-ب-ي-رة
وال-ت-ج-م-ع-ات السض-ك-ن-ي-ة ال-ج-ديدة ،حيث تعمل
وح-دة ال-ج-زائ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه ب-ب-ات-ن-ة على تموين
الو’ية بنسضبة  44من المائة.
وق -د أاشض -ار ال -م -دي-ر إال-ى اسض-ت-ق-ب-ال مصض-ال-ح-ه
ب -ال -م -رك -ز ال -ه -ات -ف-ي ال-م-خصضصص ل-ذلك714 ،
م-ك-ال-ة 419 ،م-ن-ه-ا شض-ك-اوى ل-م-واط-ن-ين حول
التسضربات المائية و 274تتعلق بانقطاع المياه
و 21شضكوى تعددت أاسضبابها من نوعية المياه
وغيرها ،تدخلت أ’جلها المؤوسضسضة بتسضخير
ك -ل إام -ك-ان-ات-ه-ا ال-م-ادي-ة وال-بشض-ري-ة ل-ت-حسض-ي-ن
الخدمة وتفادي التسضربات.

لطارات بسشطيف
وكالة تششغيل ا إ

ق -ال ن -ق -اب -ي -و اŸك -تب ال -ولئ-ي لسش-ائ-ق-ي
لج- -رة بسش -ي -دي ب -ل -ع -ب -اسس ،إان
سش- -ي- -ارات ا أ
ال -ت -زام السش -ائ-ق Úب-ال-ق-وان Úال-ت-ي سش-ن-ت-ه-ا
ال -وزارة ال-وصش-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-ن-ق-ل ،ي-ب-ق-ى
مرتبطا بتنسشيقها مع الششريك الجتماعي
ل -ل -خ -روج ب -ن-ت-ائ-ج وح-ل-ول ت-خ-دم اŸواط-ن
واŸهني على حد سشواء.

وأاك -د ال -ن -ق -اب -ي-ون ف-ي ح-دي-ث-ه-م لـ «الشض-عب» ،ح-ول
إاخضضاع نشضاط سضيارات اأ’جرة الى دفتر شضروط
م-ح-دد ،ي-ت-ع-ل-ق ب-ك-ي-ف-ي-ات اسض-ت-غÓ-ل خ-دم-ة سضيارة
اأ’جرة ،أان دفتر الشضروط الجديد ’تزال مواده
م -ج -ه -ول -ة ل -دى غ-ال-ب-ي-ت-ه-م ،بسض-بب ان-ع-دام ق-ن-وات
ا’تصضال مع المديرية الوصضية التي أاعابوا عليها
عدم اسضتدعائها لممثلي السضائقين وتقديمها لكافة
الشضروحات المتعلقة بالدفتر.
هذا وذهب آاخرون إالى القول بأان الدفتر الجديد
ج -اء ل-يضض-م-ن خ-دم-ة ال-زب-ائ-ن دون م-راع-اة ح-ق-وق
السضائقين التي تبقى ،بحسضبهم ،مهضضومة .حيث
أاك -دوا ف -ي ه -ذا الصض -دد ،أان ال -وصض -اي -ة ل -م تشض -رك
ممثليهم في صضياغة هذه القوانين التي جاء بعضضها
ل -يصض -عب م -ن م -ه -م-ة السض-ائ-ق-ي-ن وي-رف-ع م-ن وت-ي-رة
الضضغوط التي يعانونها.
ل -ك -ن ث -م -ن ه -ؤو’ء ،م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،ب -عضص ه -ذه
القوانين ،على غرار تنظيم المهنة وتخليصضها من
الدخÓء حتى تقتصضر على ممتهنيها الحقيقيين،
م-ن خÓ-ل وضض-ع شض-رط دف-ت-ر ال-م-ق-اع-د ل-م-م-ارسض-ة
ال -م -ه-ن-ة وتشض-دي-د إاج-راءات ال-حصض-ول ع-ل-ى رخصص
ا’سض -ت -غ Ó-ل .ك -م -ا أاك -دوا أاح -ق -ي -ة الشض -رط ال-م-ق-ر
ب- -إاخضض -اع ال -م -رك -ب -ة ل -ل -م -راق -ب -ة وك -ل اإ’ج -راءات
التنظيمية المتعلقة بالحالة الصضحية للسضائق ،فضضÓ
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اŸسشتهلكون يرفضشون تسشديد الفواتÒ

متاع ـ ـ ـ ـب م ـ ـ ـ ـ ـع الط ـ ـ ـ ـرق ،اŸي ـ ـ ـ ـاه والنق ـ ـ ـ ـل اŸدرسسـ ـ ـ ـي

رف -ع سش -ك -ان ب-ل-دي-ة أاب-وا◊سش-ن م-ط-ال-ب-ه-م اŸت-م-ث-ل-ة ‘ إا‚از ال-ط-رق وإايصش-ال اŸاء الشش-روب وال-قضش-اء ع-ل-ى ال-رب-ط
لسش-راع ‘ ب-ر›ة م-ت-وسش-ط-ت Úوث-ان-وي-ة ◊ل م-عضش-ل-ة
اŸت -ذب -ذب ‘ شش-ب-ك-ة ال-غ-از اŸن-ز‹ ل-ل-ع-ائÓ-ت اÙروم-ة ،م-ع ا إ
الكتظاظ اŸطروحة باŸؤوسشسشات الÎبوية.

العدد
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التنسضيق بين السضائقين والجهات المعنية لحل كل
ال-مشض-اك-ل ال-مسض-ت-ج-دة ،م-ع ال-م-ط-البة أايضضا بإاعداد
القانون اأ’سضاسضي للناقلين.
كما أاثار السضائقون مشضكل المنافسضة غير الشضرعية،
الذي يعد من أاهم المشضاكل التي يعانيها الناقلون
محليا ووطنيا ،مؤوكدين أان الدفتر لم يتطرق لهذه
ال-ن-ق-ط-ة بشض-ك-ل واضض-ح ،م-ط-ال-ب-ي-ن ف-ي ال-وقت ذاته
بتكثيف الرقابة والتحكم في هذا النشضاط الموازي.
ف -ي ذات السض -ي -اق ،ط-الب سض-ائ-ق-و سض-ي-ارات اأ’ج-رة
بسضيدي بلعباسص ،بإالغاء إالزامية تركيب العداد التي
’ تتناسضب وطبيعة المهنة بالو’ية ،مرجعين ذلك
ال-ى ح-ج-م ال-م-دي-ن-ة ومسض-اح-ة نسض-ي-ج-ه-ا الحضضري،
باعتبار أان العملية ’ يمكن تطبيقها إا’ في المدن
الكبرى فقط ،مؤوكدين ا’حتفاظ بالنظام القديم
الذي يقر السضعر الثابت للنقل والذي يتم ا’تفاق
عليه ،بالتنسضيق مع مختلف اأ’طراف الفاعلة في
هذا المجال.

كما أان هناك اسضتثمارات ومشضاريع اقتصضادية
كبيرة بالو’ية تحتاج إالى فئة اإ’طارات ذات
الخبرة والكفاءة لتسضييرها.
نشضير أان الوكالة المذكورة قد اسضتفادت من
م -ق -ر ج -دي -د ،ب -ال -م-دي-ري-ة السض-اب-ق-ة ل-ل-ب-ي-ئ-ة،
بمبادرة من مصضالح الو’ية من أاجل احتضضان
هذا الفرع وهذا منذ شضهر سضبتمبر الماضضي،
لتشضرع في العمل الفعلي منذ أاكتوبر حيث
يتوافر على كافة المرافق والتجهيزات التي
تسضهل مهامه ،بما فيها شضبكة ا’عÓم اآ’لي
’سضتقبال الطلبات والسضير الذاتية لÓطارات
ال -ت -ي م -ارسضت ع-ل-ى اأ’ق-ل سض-ن-ت-ي-ن ع-م-ل ف-ي
مناصضب مسضؤوولية ،من رئيسص مصضلحة ورئيسص
دائ- -رة إال- -ى م -دي -ري -ن م -رك -زي -ي -ن وع -ام -ي -ن،
وم -ع -ال-ج-ت-ه-ا ورب-ط أاصض-ح-اب-ه-ا ب-ال-م-ؤوسضسض-ات
ا’قتصضادية التي تقدم عروضضا لشضغل مناصضب
المسضؤوولية بمنطقة الشضرق الجزائري.
م- -ن شض- -أان ه- -ذا ال- -ج -ه -از ال -ج -دي -د ،ب -حسضب
مسض-ؤوول-ي ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ،أان ي-زود م-خ-تلف
ال-م-ؤوسضسض-ات ب-ال-ك-ف-اءات الÓ-زم-ة ال-ت-ي تتوفر
على تجربة في الميدان ،إاضضافة الى التكوين
العالي المناسضب للوظيفة المطلوبة لصضاحب
الطلب ،وبالنتيجة تحسضين التسضيير والرفع من
مردودية المؤوسضسضات.

اŸسشتثمرون مدعوون لتنفيذ مششاريعهم بسشطيف والعلمة

كـ ـ ـ ـل الوسسائ ـ ـ ـل اŸاديـ ـ ـة متوف ـ ـ ـرة

دع -ا وا‹ ولي -ة سش -ط -ي-ف
ن-اصش-ر م-عسش-كري ،اŸسشتثمرين
ب- -ال- -ولي- -ة إا ¤ال- -ت -ع -ب Òع -ن
لسش- -اسش -ي -ة
اح- -ت- -ي- -اج- -ات- -ه- -م ا أ
اŸت -ع-ل-ق-ة ب-خ-دم-ات ال-ك-ه-رب-اء
وال - - -غ - - -از واŸي - - -اه ووسش - - -ائ - - -ل
التصشال كالهاتف ،وهذا من
لن ،حتى
اŸصشالح اŸعنية من ا آ
تتمكن اŸصشالح اıتصشة بهذه
اÿدم - -ات م - -ث - -ل سش- -ون- -ل- -غ- -از
وا÷زائرية للمياه واتصشالت
ا÷زائ - - -ر ،م - - -ن ب - - -ر›ت - - -ه- - -ا
وت- -وفÒه- -ا ل- -ل- -مسش -ت -ث -م -ري -ن
وحتى ل يبقوا من دونها عند
دخ- - - - -ول مشش- - - - -اري- - - - -ع - - - -ه - - - -م
السشتثمارية اÿدمة.

شض -دد ال -وال -ي ،ب -م -ن -اسض-ب-ة
زي - - - -ارة ق - - - -ادت - - - -ه إال - - - -ى
ال-م-ن-ط-ق-ت-ي-ن الصض-ناعيتين
بمدينتي سضطيف والعلمة،
م - - - -ؤوخ - - - -را ،ب- - - -حضض- - - -ور
مسض-ت-ث-م-ري-ن ،ع-ل-ى ت-ف-عيل
م - -اي - -ع - -رف بـ «الشض - -ب- -اك
الموحد» لÓسضتثمار ،حتى
’ ي- -ب- -ق -ى م -ج -رد وث -ائ -ق
إاداري -ة ،ع -ل -ى غ-رار ع-ق-د
ا’م -ت -ي -از ورخصض -ة ال-ب-ن-اء
وال -دراسض -ة ال -ب-ي-ئ-ي-ة ،إان-م-ا
يتعين أان يتعداه حتى إالى
ج-انب ال-ت-ه-ي-ئ-ة ب-المناطق

الصض - -ن - -اع - -ي - -ة ،ك - -اشض- -ف- -ا
ب -ال -م-ن-اسض-ب-ة ع-ن تسض-ج-ي-ل
ع-م-ل-ي-ة م-رك-زي-ة ف-ي ه-ذا
اإ’ط- - - -ار ،وأان مصض- - - -ال - - -ح
الو’ية تعمل على التكفل
به و’ تبقى عالقة لراحة
ال -مسض -ت -ث -م -ري-ن ،ك-م-ا أاك-د
ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي- -ة تسض- -ي- -ي- -ر
ال-م-ن-اط-ق الصض-ن-اع-ية على
ال- -مسض- -ت- -وي- -ي -ن ال -م -ح -ل -ي
والمركزي ،مذكرا بوجود
م -ؤوسضسض -ة ع -ل-ى ال-مسض-ت-وى
المحلي تتولى العملية.
نشض- - -ي - -ر أان ال - -حصض - -ي - -ل - -ة
المتعلقة بالمجهود الكبير
الذي يتم بذله لدفع عجلة
ا’سض - -ت - -ث - -م- -ار ب- -ال- -و’ي- -ة

والمفرج عنها من طرف
ال- - -وال- - -ي السض- - -اب - -ق ،ف - -ي
اجتماع المجلسص الشضعبي
الو’ئي ،تبين اعتماد أاكثر
من  ٨37مشضروع وبلغ عدد
ع-ق-ود ا’م-ت-ي-از ال-مسض-ل-مة
 35٦عقد وتم تسضليم 1٨4
رخصضة بناء ،فيما ينتظر
أان ت -خ-ل-ق ه-ذه ال-مشض-اري-ع
أاكثر من  50أالف منصضب
شض -غ -ل ،ك -م -ا ت-م إانشض-اء 15
م - - -نشض - - -أاة ع- - -ب- - -ر ب- - -عضص
البلديات ،خاصضة بمناطق
نشض - -اط ع - -ل - -ى مسض - -اح - -ة
إاج- -م- -ال- -ي- -ة ق- -دره- -ا ٦٨1
هكتار وبمبلغ إاجمالي قدر
بـ 4٨0مليار سضنتيم.

الدبلومـاسسي
لربعاء  ٠٧ديسصمبر  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠٧ربيع الول  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٠٢
ا أ
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فلسسـطينـ ـ ـ ـ ـي

سصنة على توقيع ا ّتفاق ال ّسصÓم

ليبيا مازالت تبحث عن بّر الّنجاة

ا’نفراج قادم
دفوسش فضصيلة
ف من
’ ششك أّن أŸتتّبع أ’طوأر أأ’زمة أل ّسشورية ،يسشتشش ّ
ت -ط ّ-ورأت-ه-ا أŸي-دأن-ي-ة ب-أان ألّ-ن-ظ-ام م-اضض إأ ¤ري-ح م-ع-رك-ة
أإ’رهاب ودحر ›موعاته ألدومية ألتي باتت هزÁتها
تقÎب بعد أن خسشرت جّل أŸدن ألتي كانت تسشيطر عليها،
وأصش -ب -حت ت -ب-حث ع-ن م-ن-اف-ذ ل-ل-ف-رأر وت-ف-اوضض م-ن أج-ل
أŸغادرة.
إأ ¤وقت قصش ⁄ Òيكن أحد يتصشّور بأاّن خيوط أأ’زمة
أل ّسشورية قد تفّكك يوما Ÿا بلغته من تعّقد وتششابك ،و⁄
ي -ك-ن ي-خ-ال-ج أح-دأ ب-أاّن أل-كّ-ف-ة سش-ت-م-ي-ل إأ ¤صش-ال-ح أ÷يشض
أل ّسشوري ،ألذي نرأه يتحّكم ‘ زمام ألوضشع بفضشل ألّدعم
ألذي يتلّقاه من روسشيا ،ألتي  ⁄تقّرر ألدخول عسشكريا ‘
سشوريا إأ’ّ بعد أن تأاّكدت بأاّن ألّتحالف ألّدو‹ ألذي تششّكل
بزعم ﬁاربة أإ’رهاب  ⁄يكن ‘ وأقع أأ’مر غ Òحلفٍ
دأع -م ل -ه م -ن خÓ-ل ت-دريب وتسش-ل-ي-ح وت-ع-زي-ز صش-ف-وف م-ا
يسشّمى باŸعارضشة أŸسشّلحة ،وألتي يعت Èجزء كب Òمنها
›ّرد تنظيمات دموية.
أل -ت -دّخ -ل أل ّ-روسش -ي صش ّ-ح -ح أل-وضش-ع ‘ بÓ-د ألشش-ام ،ووّج-ه
أ◊رب على أإ’رهاب ‘ أّتـجاهها أل ّصشحيح ،وهو موأجهة
أŸسشّلح Úألذين أسشتباحوأ ألّدماء ودّمروأ ألبÓد ،لكن ’
Áك -ن أن ن -حصش -ر ع -وأم -ل أ’ن -تصش -ارأت أŸي -دأن -ي -ة أل -ت-ي
يحّققها أ÷يشض أل ّسشوري ‘ ألّدعم ألعسشكري وألدبلوماسشي
ألّلذين يتلّقاهما من روسشيا فقط ،فهناك أيضشا أŸقاومة
أل -ب -اسش-ل-ة وألّصش-م-ود ألّ-ت-اري-خ-ي أل-ذي ي-ب-دي-ه ألّسش-وري-ون ‘
موأجهة وإأجهاضض أŸؤوأمرة ألتي وّقعت فصشولها أل ّسشودأء
Óسشف ألشّشديد  -دول
ألعديد من ألّدول من بينها  -ل أ
عربية ،رهنت أموألها وإأعÓمها إ’سشقاط ألّنظام أل ّسشوري
دون أن –ّقق هذأ ألهدف ،ودون أن –ّرك أŸآاسشي ألتي
يعيششها أبناء ألشّشام منذ  ٦سشنوأت ششعرة من رأسشها أŸهّمة
ألقذرة للمتآامرين على سشوريا أقÎبت من نهايتها ،ومع
م-ؤوّشش-رأت أ’ن-ف-رأج ي-ب-ق-ى ألّ-ت-سش-اؤول أŸشش-روع ،ه-و م-عرفة
مصش Òأإ’رهابّي Úألذين يتّم دحرهم من هناك ،فاÿوف
كل أÿوف من أن يتم نقلهم إأ ¤منطقة أخرى إ’ششعالها
ح -رب -ا ج -دي-دة ت-أات-ي ع-ل-ى أأ’خضش-ر وأل-ي-ابسض ،وم-ع-ل-وم أّن

فيما يواصصل ا÷يشش ال ّسصوري
زحفه لتحرير أارياف حلب

اŸسساعدات ا’نسسانية

ا◊وار يطفئ لهب ا◊روب

كولومبيا توّقع اّتفاق
سسÓم مع «فـ ـ ـ ـارك» يطوي
نزاعا اسستمّر نصسف قرن

ترامب
يتصسالح
مع خصسومه
ويصسّحح
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
ليبيا مازالت تبحث عن بّر النّجاة
الشصعب
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سصنة على توقيع اّتفاق ال ّسصÓم

ب-ع-د أاسص-اب-ي-ع ق-ل-ي-لة ،سصتمضصي سصنة تقريبا
ع -ل -ى ت -وق -ي-ع ات-ف-اق السصÓ-م ال-ل-ي-ب-ي –ت
ل· اŸتحدة ،والذي أاقّر تشصكيل
رعاية ا أ
حكومة وفاق وطني يلتف حولها ا÷ميع
لزم-ة ال-ت-ي ت-ت-خّ-بط
لخ-راج ال-بÓ-د م-ن ا أ
إ
ف -ي -ه -ا م -ن-د سصت سص-ن-وات .ورغ-م مضصّ-ي ك-ل
هذه اّŸدة ،إا ّ
ن تطبيقات التفاق على
ل أا ّ
لرضش م-ازالت م-ت-عّ-ث-رة بسص-بب ال-عراقيل
ا أ
ال -ت -ي ي-ف-رضص-ه-ا ال-ف-رق-اء ،ال-ذي ي-ري-د كّ-ل
واح -د م -ن -ه -م السص-ت-ئ-ث-ار ب-السص-ل-ط-ة ال-ت-ي
‡ا عطّل
تتجاذبها اليوم ثÓثة حكومات ّ
ق- -ط- -ار الّسصÓ- -م وج- -ع- -ل- -ه ي -راود ّﬁط -ت -ه
لو.¤
ا أ
فضصيلة دفوسش

بعد مرور ما يقارب السسنة على توقيعه ،وجب علينا
البحث عن السسباب و العوامل التي تعيق تطبيق اتفاق
السسÓم الليبي،والبدائل اŸطروحة للخروج بليبيا إا ¤بّر
األمان ،وقبل ذلك –ديد ﬁتوى هذا التفاق الذي يلقى
التأاييد والدعم الدو‹ ،وقراءة اŸشسهد العام ‘ هذه
الدولة الشسقيقة التي نعيشس ‘ ا÷وار والقليم أاوجاعها،
ونخشسى إارهاصساتها وتداعياتها اÿطÒة على اŸنطقة.
بعد عام ونصسف من اŸفاوضسات ،توصّسل فرقاء ليبيا
برعاية األ· اŸتحدة ‘  1٧ديسسم 201٥ Èإا ¤اتفاق
سسÓم وّقعه أاعضساء من الŸÈان الليبي واŸؤو“ر الوطني
العام اŸنتهية وليته وشسخصسيات ليبية ،يهدف إا ¤إانهاء
الن-قسس-ام وال-ع-ن-ف وال-ف-وضس-ى ال-ت-ي تشس-ه-ده-ا ال-بÓد مند
الطاحة بالنظام السسابق سسنة  ،2011والتصسدي لنتشسار
اŸي-ل-يشس-ي-ات اŸسسّ-ل-ح-ة ،والره-اب-ي-ة وم-ن ب-ي-ن-ه-ا ت-ن-ظ-ي-م
داعشس الدموي.
وقد وّقع التفاق ليؤوسّسسس لنتقال سسياسسي سسلمي ‘ ليبيا،
واعت Èحينها بأاّنه صسك ميÓد ليبيا ا◊ديثة وا÷ديدة،
وبأاّنه السسبيل الوحيد إلنهاء التوتر بأارضس شسيخ الشسهداء
عمر اıتار.

اّتفاق ب Óوفاق

ون ّصس التفاق ،الذي توصّسلت إاليه الفرقاء بعد  1٤شسهرا
من جلسسات ا◊وار ،على تشسكيل حكومة وحدة يّÎأاسسها
فايز السسراج ،وتقود مرحلة انتقالية من عام Úتنتهي
بإاجراء انتخابات تشسريعية.
كما أاّقر التفاق أاّن رئيسس حكومة الوحدة الوطنية فايز
السسراج يرأاسس كذلك اÛلسس الرئاسسي الذي يضسم خمسسة
أاعضساء آاخرين Áثلون جميع األطراف الليبية ،وثÓثة
وزراء ك -ب -ار ي -ق -وم -ون ب -تسس-م-ي-ة ال-وزراء ،وأان ي-ك-ون م-ق-ر
ا◊ك-وم-ة ‘ ط-راب-لسس ،والسس-ل-ط-ة الّ-ت-شس-ري-ع-ي-ة ‡ث-ل-ة ‘
›لسس النواب اŸنعقد بطÈق شسرقي البÓد.
أاما اŸؤو“ر الوطني العام اŸنعقد ‘ طرابلسس فسسوف
يشسكل اÛلسس األعلى للدولة ،وهو ›لسس اسستشساري
للحكومة التي سستكون مدتها عاما واحدا قاب Óللتمديد،
علما أان ا◊كومة ملزمة بإاصسدار مشسروع دسستور جديد

يعرضس لÓسستفتاء.
ومن اختصساصسات ›لسس رئاسسة الوزراء القيام Ãهام
القائد األعلى للجيشس الليبي ،وتعي Úوإاقالة رئيسس جهاز
اıابرات العامة بعد موافقة ›لسس النواب ،وذلك إا¤
جانب تعي Úوإاعفاء السسفراء و‡ثلي ليبيا لدى اŸنظمات
ال -دول -ي -ة ب -ن -اء ع -ل -ى اقÎاح م -ن وزي -ر اÿارج -ي -ة وف -ق-ا
للتشسريعات الليبية النافذة.
كما يختصس أايضسا بتعي Úكبار اŸوظف Úوإاعفائهم من
مهامهم ،وإاعÓن حالة الطوارئ وا◊رب والسسلم ،واتخاذ
التداب Òالسستثنائية بعد موافقة ›لسس الدفاع واألمن
القومي ،وعقد التفاقيات واŸعاهدات الدولية على أان
تتم اŸصسادقة عليها من ›لسس النواب.
يتطّلب قيام ›لسس الوزراء باتخاذ أاي قرار إاجماع رئيسس
›لسس الوزراء ونوابه ،وهو ما يعني أان لرئيسس ا◊كومة
ونوابه حق العÎاضس على أاي قرار.
كما يتطّلب اختيار وزراء حكومة التوافق إاجماع رئيسس
الوزراء ونوابه بعد التشساور مع أاعضساء ا◊وار السسياسسي
الليبي ،وإاذا تعّذر اإلجماع ‘ التصسويت Úاألول والثاÊ
يتخذ القرار ‘ التصسويت الثالث بأاغلبية أاعضساء ›لسس
رئاسسة الوزراء على أان يكون رئيسس ›لسس رئاسسة الوزراء
من بينهم.

ا◊وار يطفئ لهب ا◊روب

حكومة الوحدة..اŸهّمة ال ّصضعبة

بدت األمور بعد توقيع اتفاق السسÓم أاّنها تسس‘ Ò
الŒاه الصسحيح رغم بعضس اŸصساعب على اŸيدان ،إاذ
أاقّر اÛلسس الرئاسسي ◊كومة الوفاق الوطني ‘ ليبيا،
قرارا بتشسكيل حكومة الوفاق ،وأاعلن عن أاسسماء حكومة
تتشسكل من اثن ÚوثÓث Úعضسوا ،على أان يعمل بالقرار من
تاريخ اعتماد ›لسس النواب لهذه التشسكيلة اŸقÎحة،
بكاملها ومنحها الثقة.
و‘  ٣0مارسس اŸاضسي قال رئيسس حكومة الوفاق الوطني
الليبية فايز السسراج ،إاّن حكومته بدأات مباشسرة مهامها
من العاصسمة طرابلسس ،وإاّنها سستعمل على بدء مرحلة
جديدة Ãشساركة جميع الليبي Úوكل األطراف على أارضسية
الوفاق الوطني .وأاّكد السسراج  ‘ -كلمة بعد وصسوله
قاعدة بحرية ‘ طرابلسس « -نعلن مباشسرة مهامها من
ال -ع -اصس -م -ة وب-دء م-رح-ل-ة ج-دي-دة م-ن ا◊وار وال-ت-واصس-ل
الداخلي مع الليبيÃ Úختلف توجّهاتهم» ،وأاشسار إا ¤أانّ
ذلك يأاتي على أارضسية التفاق السسياسسي بشسكل يضسمن
–قيق مبادئ وأاهداف ما سسّماها «ثورة  1٧فÈاير» ،وما
ُدفع من أاجلها من دماء .وأاّكد أاّن ا◊كومة سستلتزم بتنفيذ
بنود التفاق السسياسسي ،الذي شسارك فيه الليبيون ،وتوسسيع
ق -اع -دة اŸشس -ارك-ة ف-ي-ه وا◊ف-اظ ع-ل-ى ب-ن-وده ،ال-ت-ي م-ن
أاهمها أان تكون الشسريعة اإلسسÓمية مصسدر كل تشسريع.

وأاشسار إا ¤أاّنه Ãسساندة ا÷ميع سستعمل ا◊كومة على بناء
دول -ة اŸؤوسسسس -ات وال -ق -ان -ون ،وت -وح -ي -د ج -ه-ود ال-ل-ي-ب-يÚ
Ÿواجهة إارهاب تنظيم الدولة اإلسسÓمية ،والعمل على
وقف إاطÓق النار بجميع أانحاء البÓد ،ووقف سسفك دماء
الليبي.Ú
وقال السسراج إانّ حكومة الوفاق حريصسة على أالّ تراق
قطرة دم ،وسستلتزم با◊فاظ على ثوابت الوفاق الوطني،
مشسÒا إا ¤أان -ه -ا سس-تسس-ع-ى ل-ت-ح-ق-ي-ق اŸصس-ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة
الشساملة على أاسسسس العدالة النتقالية وعودة النازحÚ
واŸهجرين.

عقبة منح الثّقة

رغ -م م -ا لق -ت -ه م-ن ت-أاي-ي-د دو‹ ع-ل-ى اع-ت-ب-اره-ا ا÷ه-از
ال -رسس -م -ي ال-ذي سس-يسس-ه-ر ع-ل-ى تسس-ي Òع-م-ل-ي-ة الن-ت-ق-ال
ب -ط-ري-ق-ة م-ن-ظ-م-ة وسس-ل-م-ي-ة ،ورغ-م م-ن-اشس-دات اŸب-ع-وث
األ‡ي اليبي Úللتعاون الكامل معها ،فؤون حكومة الوفاق
ظلت مند تشسكيلها تواجه العراقيل والصسعاب من اك Ìمن
جهة.
وتبقى أاك Èعقبة هي رفضس ›لسس النواب الليبي بطÈق
ججا ‘ كل مرة بذريعة معّينة ،وآاخرها
منحها الثقة ،متح ّ
طلبه مراجعة اتفاق السسÓم ككل بعدما كان يقول حينا
بأاّن تشسكيلة السسراج ل تلّبي طموح الّليبّي ،Úوأاحاي Úأاخرى

كولومبيا توّقع اّتفاق سضÓم
مع «فارك» يطوي نزاعا اسضتمّر نصضف قرن

لرب-ع-اء اŸاضص-ي ع-ل-ى ات-ف-اق السصÓ-م ا÷دي-د م-ع م-ت-مّردي «القوات
صص-ادقت ك-ول-وم-ب-ي-ا مسص-اء ا أ
اŸسصلّحة الثورية الكولومبية» (فارك) الذي يطوي صصفحة نزاع دام اسصتمر اك Ìمن نصصف
قرن ،وقد أاعيد التفاوضش حوله لدراج مقÎحات للمعارضصة على اثر رفضصه ‘ اسصتفتاء
اكتوبر .وكانت نسصخة او ¤من هذا التفاق الذي يقع ‘  300صصفحة ،وقعت ‘  26سصبتمÈ
ورفضصت ‘ اسصتفتاء الثا Êمن أاكتوبر بنسصبة امتناع قياسصية بلغت  62باŸئة.
فضصيلة دفوسش
Ãا ‘ ذلك ج -لسس -ة م -اراط-ون-ي-ة اسس-ت-م-رت أاسس-ب-وع-ا
و“خضس عنها التفاق النهائي.
تسسبب ‘ مقتل أاك Ìمن ربع مليون شسخصس وتشسريد
وتفاهمت كل من ا◊كومة الكولومبية وفارك
نحو سسبعة مÓي Úآاخرين إاضسافة إا ¤اختفاء خمسسة خÓ- -ل اŸف- -اوضس- -ات ع- -ل -ى إاج -راء إاصس Ó-ح زراع -ي
وأاربع Úأالف آاخرين..إاّنه النزاع اŸسسلح الطول ‘ ومشس-ارك-ة اŸت-م-ردي-ن ب-ا◊ي-اة السس-ي-اسس-ي-ة ،وان-ت-هاج
ال -ع -ا ⁄ب Úا◊ك -وم -ة ال -ك -ول -وم -ب-ي-ة وأاق-دم ت-ن-ظ-ي-م خطط جديدة ‘ الكفاح ضسد Œارة اıدرات،
ماركسسي Áارسس حرب العصسابات ‘ النصسف الغربي وتعويضس ضسحايا العنف.
م -ن ال -ك -رة األرضس -ي -ة (ف-ارك) ،ال-ذي ط-وي فصس-ول-ه ويطبّق ال ّ
طرفان منذ نهاية جوان اŸاضسي هدنة
الدموية باتفاق سسÓم سسيدخل البÓد مرحلة جديدة مؤوّقتة بينهما ،حيث خّلف الصسراع أاك Ìمن  2٦0أالف
م -ن األم -ن والسس -ت -ق-رار .دخ-ل ات-ف-اق السسÓ-م ح-ي-ز قتيل إاضسافة إا ٤٥ ¤أالف مفقود وأاج ÈاÓŸي Úعلى
التطبيق ‘ كولومبيا بعد نزاع مسسلّح اسستمر أاك Ìمن الفرار من مناطق ‘ البÓد ،و–صسي ا◊كومة أاكÌ
خمسس Úعاما ب Úجماعة «القوات اŸسسلحة الثورية من  ٧ . ٦مÓي Úكولومبي ضسحايا بشسكل مباشسر أاو
غ Òمباشسر للصسراع ،و 8مÓي Úنازح.
الكولومبية» (فارك) وا◊كومة.
” اإلعÓن عن اتفاق سسÓم ب Úا÷انب Úبعد ما
و ّ
يقرب من أاربع سسنوات من اŸفاوضسات ‘ هافانا،
‘ عام  1٩٦٤أانشسأا فÓح اسسمه مانويل مارولندا

مسضار اŸفاوضضات

أان اÛلسس الرئاسسي كام Óغ Òقانو.Ê
وبسسبب موقف الŸÈان الذي يزّكي حكومة موازية ‘
شسرق البÓد ،تعّثرت جهود حكومة الوفاق ‘ إادارة شسؤوون
البÓد و‘ فرضس سسلطاتها على ›مل اŸناطق.
وترفضس حكومة الشسرق تسسليم سسلطاتها قبل التصسويت
Ãن -ح ال-ث-ق-ة ◊ك-وم-ة السس-راج ،وت-ق-ول إاّن-ه-ا ت-ت-ب-ع سس-ل-ط-ة
الŸÈان.
ورغم ال ّصسعوبات السسياسسية واألمنية والتضسخم ونقصس
اÿدمات العامة‚ ،حت حكومة الوفاق ‘ شسن حملة
ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ال-دول-ة اإلره-اب-ي-ة ‘ م-دي-ن-ة سس-رت (٤٥0
كيلومÎا شسرق طرابلسس) وحّققت فيها تقّدما كبÒا ،إاذ
اقÎبت قوات البنيان اŸرصسوصس التابعة لها من دحر
الدموّي.Ú

الغويل بخلط اأ’وراق

‘  ٥أافريل اŸاضسي ،أاعلنت حكومة «اإلنقاذ الوطني» ‘
العاصسمة الليبية طرابلسس ،برئاسسة خليفة الغويل  -وهي
على فكرة ا◊كومة األو ¤قبل أان تزحزحها حكومة
طÈق  -مغادرة السسلطة وإافسساح اÛال ◊كومة «الوفاق
الوطني» ،برئاسسة فايز السسراج ،كي تتسسلم ا◊كم بعد أاقل
من أاسسبوع من دخولها البلد ،موضسحة أان قرارها جاء لـ
«حقن الدماء وسسÓمة الوطن من النقسسام» ،ومشسّددة

متمّردو «فارك» ا◊كومة خÓل مفاوضساتهم معها
ب- -العÎاف بضس -ح -اي -اه -م ك -ذلك ،ول -ك -ن ا◊ك -وم -ة
ضسغطت لكي يعÎفوا هم أاول Ãا اقÎفوه ،ويطلبوا
العفو قبل أان تبدأا جولة التفاوضس .وأاتاحت إاعادة
انتخاب الرئيسس الفرصسة Ÿنظمة «جيشس التحرير
ال -وط -ن -ي» ل -ل -ت -ف -ك ‘ Òوق -ف ال -ق -ت -ال ‘ ال -ذك-رى
اÿمسس Úإلنشسائها.
ويقول قائد ‘ التمرد يدعى «اللبنا »Êإاّنهم ‘
جيشس التحرير الوطني يقدرون ويحÎمون مسسار
السسÓم الذي رسسمته منظمة «فارك» ،وإانّ قائدهم
أامر ا÷بهات ومنها ا÷بهة الغربية بوقف القتال.

النّزاعات ’ –لّ إا’ّ سضلميا

منظمة «القوات اŸسسلحة الثورية الكولومبية» التي
تعرف اختصسارا بـ «فارك» ‘ ،ح Úأاسّسسس كاهن
ك -اث -ول-ي-ك-ي اسس-م-ه ك-ام-ي-ل-و ت-وّريسس م-ن-ظ-م-ة «ج-يشس
التحرير الوطني».
و“وقع اŸتمرّدون ‘ أافقر أاصسقاع كولومبيا ولكنهم
فشسلوا ‘ إاشسعال ثورة شسعبية مثلما كانوا يطمحون،
و‘ نهاية اŸطاف بدأات عصسابات اıدرات “ول
ا◊ركة.
‘ عام  2010شسرع الرئيسس خوان مانويل سسانتوسس
‘ ج- -ر م- -ن- -ظ- -م- -ة «ال- -ق- -وات اŸسس- -ل -ح -ة ال -ث -وري -ة
الكولومبية» إا ¤طاولة اŸفاوضسات .وعندما بدأات
اÙادث -ات ال -رسس -م -ي -ة ‘ ت -لك السس-ن-ة ك-ان ال-رج-ل
يÎشّس -ح ل -فÎة رئ -اسس -ي-ة ث-ان-ي-ة –ت شس-ع-ار «–ق-ي-ق

ال ّسسÓم».
و‘ أافريل عام  ،201٤عقدت مفاوضسات سسÓم بÚ
ا◊كومة ومنظمة «فارك» ‘ كوبا ،حيث اسستقدم
الصسليب األحمر قادة هذه اŸنظمة من معسسكراتهم
‘ الغابات إا ¤مسساكن آامنة ‘ ضسواحي العاصسمة
الكوبية.
‘ اÿامسس من أاوت  ،201٤فاز سسانتوسس بالرئاسسة
يدعمه ‘ ذلك قسسم كب Òمن اليسسار الكولومبي
منهم ضسحايا ا◊رب الذين وثقوا ‘ خطته إلنهاء
النزاع ،ومنح فوزه دفعة قوية Ÿسسار السسÓم ‘
◊ظة حاسسمة هي دخول اŸباحثات أاك ÌفÎاتها
حرجا بتطّرقها إا ¤مصس Òضسحايا ا◊رب األهلية
ال -ك -ول -وم -ب -ي -ة ال -ت -ي دامت خ -مسس Úع-ام-ا .وط-الب

حبت األ· اŸتحدة بالتفاق ،وقالت إانها تنوي
ر ّ
نشس -ر ب -ع -ث -ة م-ؤول-ف-ة م-ن  ٤٥0م -راقب عسس -ك -ري ‘
ك -ول -وم -ب -ي -ا أاغ -ل -ب-ي-ت-ه-م م-ن دول أامÒك-ا الÓّ-ت-ي-ن-ي-ة.
وسس-ي-كّ-ل-ف ه-ؤولء ال-ت-ح-ق-ق م-ن ع-م-ل-ي-ة تسس-ليم ٧٥00
م-ت-م-رد أاسس-ل-ح-ت-ه-م وم-راق-ب-ة وق-ف إاطÓ-ق النار إا¤
ذلك ،هّنأات واشسنطن ا◊كومة الكولومبية بالتوصسل
إا ¤التفاق ،وقالت سسوزان رايسس ،مسستشسارة الرئيسس
األمريكي لشسوؤون األمن القومي« :على الرغم من
اسس-ت-م-رار ال-ت-ح-دي-ات ف-ي-م-ا ي-ت-ف-اوضسÁ ،ث-ل ات-ف-اق
السسÓم اليوم تقدما مهما إلنهاء النزاع».
وبذلك تكون كولومبيا قد خطت خطوة كبÒة نحو
السسÓ- -م ،وت- -ت -ي -ح ه -ذه اŸرح -ل -ة ا◊اسس -م -ة أاخÒا،
اإلنصسراف ‘ اŸدى القريب ،إا ¤إانهاء أاقدم نزاع
‘ أامريكا الÓتينية يسستمر منذ  ٥2عاما.

على أاّنها «تتÈأا أامام الله والشسعب من أاي مسسؤوولية أاو
تطّورات قد –دث مسستقب.»Ó
و‘  1٤أاك-ت-وب-ر اŸاضس-ي ،أاع-ل-ن ال-غ-وي-ل ع-ودة ح-ك-ومته
Ÿباشسرة أاعمالها ،بعد نحو  ٦أاشسهر من مغادرة السسلطة؛
األمر الذي عّده البعضس تناقضسا مع موققها السسابق ،لكن
الغويل اعت Èأان عودة حكومته ل تتناقضس مع موقفها
السسابق؛ فهي انسسحبت من ا◊كم ◊ماية الوطن من
النقسسام ،لكن «ازدادت النقسسامات بالفعل منذ دخول
ح-ك-وم-ة السس-راج ال-ع-اصس-م-ة»؛ ألّن-ه-ا «ب-بسس-اط-ة ت-فتقد إا¤
الشسرعية»؛ ‘ إاشسارة إا ¤عملها بدون موافقة ›لسس
ال -ن -واب اŸن -ع -ق -د ‘ م -دي-ن-ة طÈق (شس-رق) ،ب-حسسب م-ا
يشسÎط اتفاق السسÓم ،اÈŸم ‘  1٧ديسسم.201٥ È
الغويل أارجع أايضسا عودة حكومته للمشسهد إا« ¤فشسل
مشسروع اتفاق السسÓم» ‘ اإليفاء بأاي من تعّهداته؛ إاذ
«صسار التدخل األجنبي ‘ ليبيا جهارا نهارا» ،كما قال ‘
إاشس -ارة إا ¤ت -ن-ف-ي-ذ ق-وات دول ،ب-ي-ن-ه-ا ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
األمريكية ،عمليات عسسكرية ‘ ليبيا ،بينما ينصس أاحد
بنود اتفاق السسÓم على «اللتزام بحماية وحدة ليبيا
ال-وط-ن-ي-ة والÎاب-ي-ة وسس-ي-ادت-ه-ا واسس-ت-قÓ-ل-ه-ا ،وسس-ي-طرتها
التامة على حدودها الدولية ،ورفضس أاي تدخل أاجنبي ‘
الشسئون الداخلية الليبية».
وجّدد التأاكيد على رفضسه لـ «اتفاق  1٧ديسسم،»201٥ È
التي رعته منظمة األ· اŸتحدة ،معتÈا أان حل أازمات
ال -ب -ل -د م -ره -ون بـ «ح -وار ل -ي-ب-ي ل-ي-ب-ي» ،وأاّن م-ا وصس-ف-ه بـ
«األلعيب التي تقوم بها البعثة األ‡ية ‘ ليبيا ل تكّرسس
إاّل النقسسام والتشستت».
«خ- -رج- -ة» ال- -غ- -وي- -ل أاخ -ل -طت األوضس -اع أاك‡ّ Ìا ك -انت،
وعّمقت النقسسام ،وأاعادت عقارب السساعة إا ¤الوراء ،إاذ
بات ‘ ليبيا ثÓث حكومات تتنازع السسلطة وبينها أامن
مفقود ووحدة ضسائعة ،وإارهاب يكشّسر عن أانيابه.

ا◊وار..طريق اÓÿصص

وه -ذا ال -وضس-ع ي-ق-ود ل-ي-ب-ي-ا إا ¤النسس-داد وي-ط-رح عÓ-م-ة
اسستفهام كبÒة عن مصس Òاتفاق السسÓم اŸوقع قبل سسنة،
وعن كيفية إانقاذه والتي ل Áكن أان تخرج عن إاطار
ا◊وار ب Úاألشسقاء وتقد Ëالتنازلت اŸرجوة من هذا
الطرف وذاك ،فاŸركب ل Áكن أان يقوده غ Òقبطان
واحد ،وعلى الليبي Úأان يدركوا هذه ا◊قيقة ،ويدركوا
معها أان اسستهتارهم وعبثهم بأامنهم ،سسوف لن يحرقهم
وحدهم ،فالنار سستطال ا÷وار والقليم ،وهذا ما ل Áكن
ألحد أان يقبله.
‘ األخ ،Òل- -يسس أام- -ام ال- -ل- -ي- -ب ّ-ي  Ú-سس -وى الق -ت -ن -اع غÒ
اŸشسروط بأاّن خيارهم األسسلم إاعادة Œنيب بلدهم آافة
التفكيك والتمزق أاول ،وإاعادة بنائها على ما يخدم البÓد
وال -ع -ب -اد ،فÌوات -ه -م ال -غ-ن-ي-ة واŸت-نّ-وع-ة م-ن ن-ف-ط وغ-از
وسسواحل ومناطق سسياحية وقرب جغرا‘ تسسمح بذلك،
ودÁغرافيتهم التي ل تتجاوز الـ  ٧مÓي Úعامل مُيسسر
جع على البناء ا÷ديد ،فبدون التوافق حول هذا
ومشس ّ
األفق ل ُيعرف ولن ُيعرف على وجه اليق Úإا ¤أاين تتجه
األزم - -ة ال - -ل - -ي - -ب - -ي- -ة ،وم- -اذا سس- -ت- -ك- -ون مضس- -اع- -ف- -ات- -ه- -ا
ا÷يواسسÎاتيجية على كل دول اŸنطقة.

‘ سصطــــــور
السصم الرسصمي :جمهورية كولومبيا
العاصصمة :بوغوتا
اللغة :اإلسسبانية
النظام السصياسصي :جمهوري
الرئيسش :خ-وان م-ان-وي-ل سس-ان-توسس
كالديرون
ت-اري-خ السصتقÓل 20 :جويلية
1810العملة :بيزو.
❊ ا÷غرافيا
اŸوق -ع :ت -ق-ع ك-ول-وم-ب-ي-ا ‘ ا÷ه-ة الشس-م-ال-ي-ة
ال -غ -رب -ي -ة م-ن ق-ارة أامÒك-ا ا÷ن-وب-ي-ة ،ي-ح-ده-ا
شسمال البحر الكاريبي ،وشسرقا فنزوي ÓوالÈازيل ،وجنوبا بÒو وإاكوادور وغربا بنما
واÙيط الهادي.
اŸسساحة 1 . 1٣8 . ٩10 :كلم.2
اŸوارد الطبيعية :الّنفط والغاز الطبيعي ،باإلضسافة إا› ¤موعة من اŸعادن
أاهّمها النحاسس وا◊ديد اÿام والزمرد.
اŸناخ :يتنوع ما ب Úالسستوائي واŸداري.
❊ السصكان
التعداد ٤٦ . 2٤٥ . 2٩٧ :نسسمة (تقديرات جويلية )201٤
التوزيع العرقي % ٥8 :هجناء % 20 ،مولتو (اŸنحدرون من أابوين أاسسود وأابيضس)٤ ،
 %سسود % ٣ ،خليط من السسود واألمÒكي Úالهنود ،و % 1األمÒكي Úالهنود.
الديانة % ٩0 :رومان كاثوليك % 10 ،ديانات أاخرى.
❊ أاهم اŸنتجات :اŸنتوجات الفÓحية وعلى رأاسسها اŸوز ،وال Íوالزهور واألرز،
اÓŸبسس ،النفط ،والفحم.

فيما يواصصل ا÷يشش ال ّسصوري زحفه لتحرير أارياف حلب

اŸسضاعدات ا’نسضانية تصضل الفارين من جحيم اŸوت

لرهابية والعناصصر اŸسصلحة،
يواصصل ا÷يشش السصوري تغلغله داخل مدينة حلب وريفها لتحريرها نهائيا من بقايا ا÷ماعات ا إ
لفراد اŸقاومة والتعبئة الشصعبية من التقدم على الرضش واحتÓل
بتكثيف الضصربات –ت ا◊ماية الروسصية ،ما يسصمح أ
ن
ا أ
لحياء اÙررة ثم السصماح للقوات Ãسصحها من بقايا القنابل التي خلفها فرار العناصصر اŸسصلحة ،وحسصب مصصادر سصورية ،فإا ّ
قوات ا÷يشش النظامي تواصصل زحفها ومÓحقة الرهابيّ ،Úخاصصة مع تكثيف الضصربات على مراكز قياداتها.
نور الدين لعراجي
الذي تشسدد بشسأانه موسسكو خاصسة عند تعرضس طاقم طبي روسسي إا¤
إاطÓق قذيفة هاون من طرف مسسلح ،Úأادى إا ¤سسقوط طبيبتÚ
التقدم اŸتواصسل وا◊ذر من اسستهداف العزل مّكن أافراد التعبئة عسسكريت Úروسسيت ،Úوبعضس اŸمرضس ،Úملوحة ‘ الشسأان ذاته بأانه
وا÷يشس النظامي من –رير بعضس األحياء الشسرقية Ÿدينة حلب ع-ل-ى ف-رنسس-ا وب-ري-ط-ان-ي-ا ان ت-ن-ددان ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات الره-اب-ي-ة ليسس
وإاعادة األمن والسستقرار إا ¤دوار ا÷زماتي وا◊لوانية وصسول إا ¤اŸطالبة بتوقيف مكافحة الرهاب.
ط -ري -ق ه-ن-ان-و ‘ ،اıرج الشس-رق-ي ل-ل-م-دي-ن-ة م-ا ي-ع-ن-ي أاّن ال ّضس-رب-ات
ف-رضست م-ن-ط-ق-ه-ا سس-اﬁة ل-ل-ت-ع-ب-ئ-ة الشس-ع-ب-ي-ة Ãواصس-ل-ة ال-تسس-لل داخل
الراضسي اÙررة والقضساء على اŸسسلح Úمثلما حدث أاول أامسس
Ãنطقتي السسد واألربع Úعلى شسمال درعا وتدم Òاليات حربية كانت من جهة أاخرى اسستعملت روسسيا والصس Úحق النقضس الفيتو ضسد
تسستعملها افول هذه العناصسر ‘ التحرك والتنقل مثلما أاشسار اŸصسدر مشسروع القرار نفسسه الذي تقدمت به فرنسسا وبريطانيا ،ولكن هذه
إا ¤القضساء على أافراد ›موعة مسسلحة تابعة لتنظيم «فتح الشسام».
اŸرة ضسد كل من مصسر وإاسسبانيا ونيوزيلندا ،حيث أاّكد اŸندوب

روسضيا وال ّصض Úتلوحان بحق الّنقضص الفيتو ‘ انتظار
نتائج مشضاورات جنيف

موسضكو تسضتمر ‘ تقد ËاŸسضاعدات

‘ الوقت الذي كان من اŸفروضس على فرنسسا وبريطانيا أان تدعوان
إاﬁ ¤اربة العناصسر الرهابية اŸتخفية داخل بعضس اŸناطق الشسرقية
ب-ح-لب ،راح-ت-ا تشسّ-ن-ان ح-رب-ا إاعÓ-م-ي-ة ودع-ائ-ي-ة ضس-د ت-وق-ي-ف عمليات
مكافحة الرهاب ‘ شسرق حلب بدواعي انسسانية عرفتها البلدة جراء
ال- -ت- -ط -اح -ن والق -ت -ت -ال ،ن -اه -يك ع -ن
ال- - -وضس- - -ع- - -ي - -ة النسس - -ان - -ي - -ة اÿطÒة
واŸت- -ده- -ورة الك Ìم- -ع- -ان- -اة ألب- -ن- -اء
الشسعب السسوري.
المر ذاته عّبرت عنه إادارة اÿارجية
ال-روسس-ي-ة ب-غضسب واسس-ت-غ-راب ك-بÒي-ن،
خ - -اصس - -ة وأان ا◊م - -ل - -ة ال - -ف - -رنسس- -ي- -ة
الÈي -ط -ان-ي-ة ت-زام-نت م-ع ط-رح ج-انب
مهم من مشسروع الشسأان السسوري على
أاروق- -ة ›لسس الم- -ن ‘ م- -ا ي- -ت- -ع -ل -ق
ب -ت -ق -د Ëوإايصس -ال اŸسس -اع-دات ال-ت-ي
اع- -تÈه- -ا اÛلسس ب -ال -ط -ارئ -ة ج -دا،
وتسس -ع -ى روسس-ي-ا ل-ت-ق-د ËاŸسس-اع-دات
اإلنسس- -ان- -ي -ة وال -ط -ب -ي -ة ،ب -ح -ك -م أان -ه -ا
م -ت -واج-دة ع-ل-ى األرضس م-ن-ذ ان-طÓ-ق
ال -ع -م -ل-ي-ة ال-عسس-ك-ري-ة ضس-د ا÷م-اع-ات
الرهابية وعلى رأاسسها تنظيم داعشس
الرهابي وجماعة النصسرة
‘ السسياق ذاته تصسدت موسسكو للحملة التي تديرها بعضس الوسساط
الغربية بإايعاز فرنسسي  -بريطا ÊمعتÈة إاّياها ›رد دعوات ◊ماية
ال -ع -ن -اصس -ر و»تÈي -ر أاف -ع -ال رع -اي -اه -م م -ن اإلره -اب -ي ÚواŸت -ط -رفÚ
اŸهزومÃ ،Úعنى أاّنهم ل يتوانون عن فعل أاي شسيء من أاجل بلوغ
مآاربهم ومشساريعهم اŸتخفية –ت التÈيرات اŸتواصسلة ،لكسسب عدد
اك Èمن تأاييد اÛموعة الدولية ،واصسفة األمر بأانهم يسستخدمون
اŸدني Úكدروع بشسرية ،لتحطيم البنى التحتية وعرقلة اŸمرات التي
تع Èعن طريقها القوافل النسسانية –ت حماية روسسية  -سسورية ،ما
يزيد الوضسع تأاّزما أاك ،Ìوبحكم تواجد مراكز الغاثة النسسانية بالقرب
من بؤور التوتر وعلى مشسارف اŸدينة ،فإاّن حماية وتأام Úوصسولها ا¤
أاهدافها بات مسسلما به ،عن طريق مركز حميميم للمصسا◊ة ،األمر

الروسسي الدائم ‘ األ· اŸتحدة ،بأاّن األمر ل يتحدث عن خروج
اŸسسّلح Úبقدر ما Áنحهم ا◊ماية والتمويه ومواصسلة حربهم
القذرة ضسد اŸواطن السسوري ،معتÈا ‘ الصسدد نفسسه بأان عرضس
الوثيقة للتصسويت يعت Èانتهاكا لقواعد عمل ›لسس المن ألنه
يتطلب مدة زمنية اŸقدرة بـ  2٤سساعة ،وما دون ذلك يعت Èمسساسسا
بقوان Úالهيئة األ‡ية ،وعليه فإاّن انتظار
اŸدة ال-ق-ان-ون-ي-ة ك-ف-ي-ل ب-جعل اŸصسادقة
ع -ل -ى ال -وث-ي-ق-ة اŸق-دم-ة ت-أاخ-ذ سس-ي-اق-ه-ا
القانو Êول تكون –ت أاي تأاث Òمهما
كان نوعه.
‘ السسياق نفسسه ،فإانّ الّتصسويت لن يكون
إال بعد انتظار نتائج اÙادثات الثنائية
التي جرت ‘ جنيف ب ÚخÈاء روسسيا
وال -ولي -ات اŸت -ح -دة الم -ري -ك -ي-ة حسسب
اŸمثل الدائم الروسسي ،ما يعني لن يكون
هناك تصسويت قبل معرفة ماهية النتائج
اÎŸت -ب -ة ع -ن اŸشس -اورات،م -ع -ارضس-ة ‘
الشسأان ذاته اŸطالبة أان توقيف العمليات
ال- -عسس- -ك- -ري -ة ال -روسس -ي -ة والسس -وري -ة ضس -د
ا÷ماعات اŸسسلحة وا◊ركات اإلرهابية
Ãا ف- -ي- -ه- -ا داعشس اإلره -اب -ي وج -م -اع -ة
ال -نصس -رة Ÿدة سس -ب -ع -ة أاي -ام ،األم -ر ال-ذي
تعتÈه موسسكو غ Òمقبول على أارضس الواقع بحكم أانها تعي جيدا
اÿطر الذي يÎتب عن اŸهلة  ،ما يعني السستمرار ‘ التصسدي
ل- -ل -ج -م -اع -ات اŸسس -ل -ح -ة و‘ ن -فسس ال -وقت ت -ق -د ËاŸسس -اع -دات
اإلنسسانية ،التي قدمت من روسسيا بحرا واŸقدرة بـ  280طن ،على
اع- -ت- -ب -ار أان ه -ذه األخÒة سس -ت -ك -ون م -ن نصس -يب األح -ي -اء ال -ت -ي ّ”
اسستعادتها و–ريرها خاصسة شسرق حلب أاين ”ّ تنصسيب مسستشسفيات
متحركة ومطابخ لتقد Ëالوجبات ميدانيا وإاسسعاف ا÷رحى ونقل
ا÷ثث ،فيما تبقى بعضس ا÷هات  ⁄تصسلها اŸسساعدة بعد ،بسسبب
وقوعها –ت سسيطرة اŸسسّلح Úما جعل الكث Òمنهم يفّرون نحو
ا÷يشس النظامي السسوري ،الذي بدأا تغلغله إا ¤أاعماق اŸدينة
و–ريرها أاجزائها الكÈى وتنصسيب وحداته على األرضس.

^ غضضب روسضي واسضتياء
صضيني من دعـ ـوة فرنسض ـ ـا
وبريطانيا لتوقيف القتـال
^ اŸصضـادقة على الوثيقة
‘ سضي ـ ـاقه ـ ـ ـ ـا الق ـ ـ ـانوÊ
’ تكـ ـون –ت اأي تـ ـ ـ ـأاثÒ
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قبل أسصتÓم مهامه يوم  ٢٠جانفي ألقادم

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي

ترامب يتصسالح مع خصسومه ويصسّحح خطابه

’مريكي
ق-ب-ي-ل أل-ت-نصص-يب أل-رسصمي للرئيسض أ أ
’صص-وأت
ي - -وم  ٢٠ج -ان -ف -ي أل -ق-ادم ت-ت-ع-ا ¤أ أ
’بقاء على دعمه لها وعدم
مطالبة ترأمب با إ
تغي Òسصياسصته أÿارجية Œاهها ،ويتسصاءل
أŸت- -ت- -ب- -ع- -ون ع- -ن خ- -ل- -ف- -ي- -ة ه -ذه أل -دع -وأت
أŸت -ك -ررة ..ه -ل ه -ي ت -خ -وف -ات مشص-روع-ة أم
م-ؤوشص-رأت ضص-م-ن-ي-ة ت-وح-ي ب-أان ه-ن-اك ت-غ-يÒأ
ج -ذري -ا ‘ ت -وج -ه -ات نشص -اط أل -دب -ل -وم -اسص -ي-ة
’ج - -ال
ل- - -ل- - -و’ي- - -ات أŸت- - -ح - -دة ‘ ،غضص - -ون أ آ
ألقادمة.
جمال أوكيلي

منذ انتخاب هذا الرجل  ⁄يتخل عن تصسريحاته
Œاه قضس -اي -ا حّسس -اسس -ة وه -ي ع -ب -ارة ع -ن تصس -ح-ي-ح
خ -ط -اب ح -م -ل -ة ال-دع-اي-ة ال-ت-ي خ-اضس-ه-ا إا ¤ج-انب
ه -ي Ó-ري ك -ل -ن -ت-ون ،وال-ت-ي أاب-دى ف-ي-ه-ا تشسّ-ددا Œاه
مسسائل حسساسسة جّدا أاقلقت الكث Òمن اأ’مريكيÚ
خوفا من ا’نتقال إا ¤تطبيقها ميدانيا ،أاو التمسسك
بها بالشسكل اıيف.
وب -ال -ت-وازي م-ع اأ’ق-وال ،ف-إان ال-واف-د ا÷دي-د ع-ل-ى
البيت اأ’بيضص بصسدد تشسكيل الطاقم الذي يرافقه
‘ مسسÒة حكمه خÓل هذه العهدة ..ففي كل يقÎح
شس -خصس -ي -ة م-ن صس-ان-ع-ي ال-ف-وز م-ع-ه ل-ي-ت-و‹ م-نصس-ب-ا
اسسÎات-ي-ج-ي-ا ل-ق-ي-ادة ق-ط-اع م-ع ،Úوت-توارد اأ’سسماء
’عتÓء مسسؤووليات موثرة تبنى على إاثرها السساسسات
ال -ق -ادم -ة ،خ -اصس -ة م -ا ت-عّ-ل-ق ب-اأ’داء ع-ل-ى الصس-ع-ي-د
ال- -دو‹ ،واإ’ق -تصس -اد ،اŸال -ي -ة ،ال -ت -ج -ارة والشس -ؤوون
ال-داخ-ل-ي-ة واŸه-اج-رون ،ال-رع-اي-ة الصس-ح-ي-ة ،السس-ل-م
ا’جتماعي ،وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة.
كل الزخم يدور ‘ هذه الفضساءات التي سستكون
ﬂالفة ‘ تسسيÒها عما سسبق ،ويتضسح جليا ‘
العناصسر اŸبدئية التي يشس Òإاليها ترامب ‘ كل

م-رة ،م-ب-دي-ا ت-ف-اصس-ي-ل ج-دي-دة ‘ إادارت-ه ل-ل-م-ل-ف-ات
اŸطروحة بإا◊اح على طاولة فريق عمله الذي ‘
طور التبلور من يوم آ’خر ،ويسستكمل عشسية اسستÓم
مهامه ،ليبدأا عهد جديد ‘ حياة اأ’مريكي.Ú
ويسستغل الرئيسص اأ’مريكي هذه الفÎة الفاصسلة ،كي
ي -راج -ع ك -ل اأ’خ -ط -اء ال-ت-ي ارت-ك-بت خÓ-ل ا◊م-ل-ة
اإ’نتخابية ،وهذا بتصسحيح كل ا’خت’Óت وإاعادة
بعث جسسور التواصسل مع كل اŸؤوسسسسات النافذة
واŸؤوث- -رة ‘ ال- -وسس -ط اإ’ع Ó-م -ي وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي
اأ’م -ري -ك -ي ..وه -ذا م-ا ّ” م-ع صس-ح-ي-ف-ة «ن-ي-وي-ورك
تاÁز» وشسركة «آابل» اأ’و ¤عداها من قبل إا’ أانه
وافق فيما بعد على منحها اسستجواب صسحفي نفسص
الشسيء مع الثانية التي جدد لها إالتزامه بدعمها
وتوسسيع إاسستثماراتها عقب –فظه عن ذلك سسابقا.
و ⁄يتوقف اأ’مر عند هذا ا◊د ،بل أان ترامب
سسارع إا ¤التقليل من حدة حديثه عن اŸهاجرين
بعد أان ’حظ وجود معارضسة قوية من قبل حكام
البعضص من الو’يات ذات الكثافة العالية ‘ نسسبة

وجهة نظر

فلسسطيني
‘ أاندونيسسيا

القادم Úمن ا◊دود ا÷نوبية وهذا بالتخلي عن
فكرة بناء ا÷دار الفاصسل.
وب -ال -ت-وازي م-ع ذلك ف-إان ال-ع-دي-د م-ن الشس-خصس-ي-ات
السسياسسية والعسسكرية ‘ العا ⁄ما تزال إا ¤يومنا
تتسساءل عن خرجات الرئيسص اأ’مريكي ‘ تغي Òأاو
باأ’حرى إاعادة النظر ‘ جزئيات معينة بدت له
بأانها غ Òسسوية وتتطّلب مصساريف باهضسة ونفقات
م-ك-ل-ف-ة ق-د ’ تسس-ت-دع-ي ال-وج-ود اأ’م-ري-ك-ي ف-يها..
وت -ب -ع -ا ل -ذلك ف -إان ال-رئ-يسص ا◊ا‹ اŸن-ت-ه-ة و’ي-ت-ه
أاوب -ام -ا ح -اول ت -ب -دي -د ه -ذه اıاوف خ-اصس-ة ل-دى
اأ’وروبي Úالذين هم قلقون حيال ما يصسدر عن
ترامب من تخلي عن الكث Òمن الروابط التي رأاى
بأانه ’ ›ال التمادي فيها ومواصسلة العمل بها.
وي Ó-ح -ظ أان ه -ذا ال -رج-ل ت-ف-ادى ال-ق-ط-ع ب-ال-وع-ود
وا’لتزام اŸطلق Œاه قضسايا معينة ،وإا‰ا اكتفى
بعبارات مقتضسبة وعدم التسسرع ‘ ا◊كم على ما
ي -ج -ري ‘ ه -ذا ال -ع -ام ك -ون -ه ن -زع ع -ب-اءة اÎŸشس-ح
وارتدى لباسص الرئيسص.
ه -ذه اأ’رضس -ي -ة ا’خ -ت -ي -اري -ة ل -ل -رئ -يسص اأ’م -ري -ك-ي
يعتمدها حاليا ،من أاجل تغي Òالديكور العام الذي
أادى ف -ي-ه دوره خÓ-ل مشس-اه-د ا◊م-ل-ة ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة،
ويتسسبدل ذلك بآاليات وقرارات أاخرى سسيعلن عنها
‘ اŸسستقبل تكشسف عن حقيقة ما ينوي فعله ‘
جوانب ما فتئت أان تتحّول بالنسسبة له إا ¤هواجسص
’بد أان يحسسم فيها إان آاج Óأام عاج.Ó
لذلك فما كان عليه سسوى اإ’سسراع من أاجل أان
ينطلق من مسسافة جديدة ما Œاه فضساءات أاخرى
خالية من القÓقل والعدوات ،والنزاعات ،التي ’
ت -خ -دم -ه ب -ت -ات -ا ‘ ح -ال -ة شس -روع -ه ‘ أاداء م-ه-ام-ه
الرسسمية داخليا وخارجيا ،لذلك اسستطاع ‘ فÎة
وجيزة تضسييق هذا الشسرخ وردم هذه الفجوة ،ليظهر
Ãظهر رئيسص كل اأ’مريكي Úكما أاعلن ذلك عند
فوزه.

ألشصعب

كاسسÎو...
رسسالة ا’سستثمار ‘ حب الوطن

أم Úبلعمري
سسجل الزعيم الكوبي فيدال كاسسÎو اسسمه بحروف من ذهب وكيف ’ وهو
الÈجوازي الذي ترك حياة الÎف والرخاء واختار حمل السسÓح والصسعود
ا ¤جبال سسيÒا كاسسÎا من اجل ا‚از فكرة آامن بها وهي ثورة تخليصص
الشسعب الكوبي من اسستغÓل اإ’قطاعي Úالذين أاعطاهم باتيسستا امتياز
ام-تÓ-ك  70م -ن اŸائ -ة م -ن اراضس -ي ا÷زي -رة وأاع -ط -اه -م ح-ق اسس-ت-غÓ-ل
الفÓح ÚواŸزارع Úالكوبي ‘ Úجني ﬁاصسيل حقول قصسب السسكر
كعبيد ،ويا ليت اأ’مر اقتصسر على مشساهد البؤوسص تلك بل أاصسبحت كوبا
عبارة عن Œمع للمÓهي الليلية التي عشسشست فيها مافيا القمار والدعارة،
هذا اŸشسهد اŸسسيطر قبل قيام الثورة الكوبية سسنة  1959بقيادة الزعيم
فيدال كاسسÎو التي أاطاحت بالديكتاتور اولفغنسسيو باتيسستا وأانهت أاك Ìمن
عقدين من حكم هذا الديكتاتور الذي كان يعت Èأاك Èرموز فسساد اأ’نظمة
العسسكرية التي أاوصسلتها ا’نقÓبات إا ¤ا◊كم ‘ أامريكا الÓتينية.
على كل اŸواقف البطولية للكومندانتي كثÒة ولعل من أاهمها مواقفه
ال-ت-اري-خ-ي-ة م-ن ال-قضس-ي-ة ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي-ة وم-ق-اط-عة الكيان الصسهيو Êوكشسف
‡ارسساته ا’سستيطانية ا’سستعمارية وسسيشسهد التاريخ لهذا الزعيم انه حمل
هم هذه القضسية حتى آاخر أايامه حيث وّقع قبل سسنت Úعلى رحيله بيانا دوليا
للدفاع عن فلسسط ،Úيطالب ا’حتÓل الصسهيو ÊباحÎام القرارات اأ’‡ية
وا’نسسحاب من اأ’راضسي الفلسسطينينة التي احتلها سسنة  1967ومنها القدسص
الشسرقية.
إان الذي يسستحق اإ’شسادة إاليه ‘ مسسار هذا الرجل هي الرسسالة التي تركها
بعد وفاته والتي أاوصسى فيها بعدم إاقامة التماثيل والنصسب لشسخصسه و’
تسسمية أاية معا ‘ ⁄كوبا باسسمه وكأانه يريد أان يؤوّكد أان الثورة الكوبية ⁄
تكن ثورته لوحده لكن ثورة شسعب وا‚ازاتها هي ملك للشسعب الكوبي وهذه
سسابقة  ⁄نلمسسها ‘ زعماء وقادة هذا العا ⁄اآ’خرين ،تع Èعن فلسسفة
حياة تقوم على نكران الذات واŸيل إا ¤البسساطة التي ظهرت ‘ ‰ط
معيشسته اÿا‹ “اما من مظاهر البذخ والÎف التي تكون ‘ الغالب على
حسساب إافقار الشسعوب وŒويعها كما يحدث ‘ الكث Òمن البلدان.
إان رسس -ال -ة ك -اسسÎو ه -ي خ -ارط -ة ط -ري -ق ل-ك-ل اŸسس-ؤوول ‘ Úال-ت-ع-ام-ل م-ع
م -ك -تسس-ب-ات وا‚ازات الشس-ع-وب ال-ت-ي ي-جب أان ت-ت-حّ-رر م-ن ث-ق-اف-ة صس-ن-اع-ة
اأ’شسخاصص والفراع Úوا’سستثمار ‘ ثقافة حب الوطن الذي ’ يزول
بذهاب اأ’شسخاصص.

’ميال ،وتفصصلها عنها بحاٌر وﬁيطا ٌ
ل ووهاٌد وقفاٌر وأنهاٌر ،وأنها تختلف ‘ طبيعتها عن بÓدنا ألعربية جميعها ،و’ “اثل فلسصطÚ
ح أّنها تقع ‘ أقصصى جنوب شصرق آأسصيا ،وأّنها تبعد عن فلسصط Úآأ’ف أ أ
صصحي ٌ
ت ،وجبا ٌ
بسصكانها شصك ًÓأو لونًا أو لسصاناً ،و’ تنطق بضصادنا ألعربية إأ ّ
’ تÓوًة للقرآأن ألكر Ëأو خÓل أدأء ألصصÓة ،وألصصÓة وأل ّسصÓم على رسصول أللّـه ــ ﬁمد صصّلى أللّـه عليه وسصلّم ــ رغم حّبهم للغة ألعربية وحرصصهم ألشصديد
على تعّلمها ،وتفاخرهم Ãعرفتها وإأتقان بعضض كلماتها ،خاصصًة أنّ ألكث Òمنهم عمل أو درسض ‘ بÓدنا ألعربية ،فتعلّموأ فيها ما أسصتطاعوأ من كلماٍت بقيت ‘ ذأكرتهم ،يسصتعيدونها مع كل ضصيف ،ويرّددونها ‘ كل
حدي ٍ
ث ،وكّلهم فخٌر أّنهم يعرفون أللغة ألعربية ويتحّدثون بها.
بقلم د  -مصصطفى يوسصف أللدأوي
و’ يحّركون مشساعرهم ،و’ يسستوقفهم أاحٌد من رعاياها يصسّرون على أان يكون لهم ‘ فلسسط Úدوٌر ،و‘ مقاومتها ب -ع -ده ال-ي-اب-ان ال-ت-ي ح-اولت اح-تÓ-ل أاوط-ان-ه-م م-دة ثÓ-ث-ة
كاتب وباحث فلسصطيني
ك-م-ا يسس-ت-وق-ف-ه-م ال-ف-لسس-ط-ي-ن-ي إاذا ع-رف-وه ،ف-ي-لتفون حوله شسريك ،و‘ جهادها سسهم ،ويحرصسون على أان يكون لهم ‘ سسنوات ،إا’ أانها أامام صسمود وإاصسرار الشسعب اأ’ندونيسسي
وي -ت-حّ-ل-ق-ون ،وي-تصسّ-ورون م-ع-ه وي-ت-حّ-دث-ون ،وي-ب-تسس-م-ون ل-ه ف -لسس -ط Úأاث ٌ-ر وع-ل-ى أارضس-ه-ا عÓ-مٌ-ة ،وب Úشس-ع-ب-ه-ا ذك-رى رحلت و ⁄تسستطع البقاء ،كما غارت هولندا وجيشسها ،وقد
لكن شسعبها اŸسسلم الذي يزيد ‘ تعداده عن مائتي مليون ويبشسون ،وكّلهم يريد اسستضسافته ‘ بيته أاو ﬁله ،أاو دعوته ومكانة ،فيجمعون من بيوتهم ما يسستطيعون ،ويقتطعون ظنت أانها باقية فيها إا ¤اأ’بد ،وأانها لن ترحل عن أارضسهم
نسسمة ،يتوّزعون على أاك Ìمن سسبعة عشسر أالف جزيرة ،إا ¤مدرسسته ومؤوسّسسسته ،أاو إا ¤مسسجده وجمعيته ،يريدون من قوتهم ما يقدرون ،ويوفرون من رواتبهم أاقصسى ما مدى العمر.
تشسّ- -ك- -ل ‘ ›م- -وع- -ه- -ا اأ’رخ- -ب- -ي- -ل- -ي ال- -ع -ج -يب ال -دول -ة ا’سستماع إاليه والتÈك به ،ظان Úأانّ الفلسسطيني Úخلٌق يسس-ت-ط-ي-ع-ون ،وي-ق-دم-ون-ه-ا ل-ف-لسس-ط Úوأاهلها ،مشساركًة لهم اأ’ن -دون -يسس -ي -ون شس -عٌب م-ك-افٌ-ح ج-لٌ-د صس-ب-وٌر ،واثٌ-ق م-ؤومٌ-ن
اأ’ن -دون -يسس -ي -ةّÁ ،ي -زون ف -لسس -ط Úع-ن غÒه-ا م-ن ال-بÓ-د آاخر ،ينتسسبون إا ¤الدوحة الشسريفة بانتمائهم إا ¤فلسسط Úومسساعدًة ،وعوناً لهم وغوثاً ،وكلهم أامل أان يكون لهم دوٌر وغ -ي -ور ،يصس -دق -ون ف -لسس -ط Úال -نصس -ح ،وي -ت-وّج-ه-ون إال-ي-ه-ا
العربية ،ويحّبونها وأاهلها دون سسواهم ،ويرونها جزءاً من وإاقامتهم فيها .و‘ هذا صسغار اأ’ندونيسسي Úكما كبارهم ‘ ،صسمودهم وثباتهم ،ومسساهمة ‘ جهادهم وقتالهم.
بالدعاء ،ويغدقون عليها بالعطاء ،ويؤومنون أانها سستتحرر
عقيدتهم ،وبعضسًا من دينهم ،إاذ فيها القدسص الشسريف ،ونسساؤوهم كما رجالهم ،وخاصستهم كما عامتهم ،كلهم سسواء ،يسس -أال اأ’ن -دون -يسس -ي -ون ب-ح-رقٍ-ة وأاسس-ى ،وح-زٍن وأاٍŸ ،⁄اذا وسس-ت-ع-ود إا ¤أاصس-ح-اب-ه-ا وسس-ي-ع-ود إال-ي-ه-ا أاه-ل-ه-ا“ ،امً-ا كما
ومسس -رى رسس -ول ال ّ-ل -ـه ـ ﬁم -د صس ّ-ل -ى ال ّ-ل -ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ ي -ح -ب -ون ف-لسس-ط Úوأاه-ل-ه-ا ،وي-ب-دون ع-واط-ف-ه-م أ’ب-ن-ائ-ه-ا ،ي -خ -ت -ل -ف ال -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ون وي-ق-ت-ت-ل-ون؟ وŸاذا ي-تشس-اج-رون –ّررت أاوطانهم ورحل ا’سستعمار عن بÓدهم ،وŒربتهم
ومعراجه إا ¤السسماوات العلى ،ويذكرون أان فيها “يم ويسس-ع-دون ب-اسس-ت-ق-ب-ال-ه-م ،وي-ف-رح-ون ب-اللقاء بهم وا◊ديث وي -تسس -اب-ون؟ وŸاذا ت-دب ب-ي-ن-ه-م اŸشس-اك-ل وت-نشسب ب-ي-ن-ه-م ‘ ه -ذا اŸسس -ار ك -بÒة ،وخÈت -ه -م واسس -ع -ة ،وع -ق -ي -دت -ه -م
الداري ونسسله ،وما اقتطعه رسسول الّلـه ـ ﬁمد صسّلى الّلـه معهم ،و’ ّÁلون من الÎحيب بهم وال ّسسÓم عليهم.
اŸعارك ،وهم جميعاً أابناء شسعبٍ واحٍد وأاهل وطٍن كر ،ٍËراسسخة ،وها هي بÓدهم عالية البنيان ،منيعة اأ’سسوار،
عليه وسسلّم ـ له ‘ اÿليل ولذرّيته من بعده ،ويعتصسرهم إاّنهم ’ يعرفون اللغة العربية ،ولكن أالسسنتهم إاذا التقوا مع وكلهم يخضسع لÓحتÓل ويعا Êمنه ويقاسسون من سسياسسته ،واثقة اÿطى ،متقدمة العلوم ،حديثة التطور ،وقد نهضست
اأ’ ⁄أاّن -ه -ا وال -ق -دسص وف -لسس -ط Úك-ل-ه-ا ﬁت-ل-ة ،وأان ال-ع-دو ف -لسس -ط -ي -ن -ي ت -ن -ط -ل -ق م-ن ع-ق-ال-ه-ا ،وت-ف-لت م-ن إاسس-اره-ا ،وأابناؤوهم جميعًا يقتلون ويسسجنون ،ويعذبون ويضسطهدون ،وكÈت ،وع -ظ -مت وق -ويت ،وأاصس -ب -ح ل -ه-ا ب Úاأ’· م-ك-انٌ-ة
اإ’سسرائيلي يغتصسب أارضسها ويضسطهد أاهلها ويقتل رجالها ،وي -ب-اشس-رون-ه م-ع ال-ت-ح-ي-ة ال-ك-رÁة ب-ا’ب-تسس-ام-ة ال-بشس-وشس-ة ،والعدو ’ يفرق بينهم و’ Áيز؟ فلماذا يقتتلون وعÓم وشسأاٌن عظيم ،Úنفتخر بها ونعتز ،وندعو الله لها ولشسعبها
ويدمر بنيانها ويخلع أاشسجارها ويعيث فيها فسساداً.
والسس -ؤوال ع -ن ال -ق -دسص وأاه -ل -ه -ا ،وع -ن اŸسس-ج-د اأ’قصس-ى ي-خ-ت-ل-ف-ون؟ وم-ت-ى سس-ي-تّ-ف-ق-ون؟ ف-ق-د أاوج-ع-ه-م م-ا رأاوا م-ن بالرفعة والتمك.Ú
ب مسسلٌم عريقٌ ‘ أاصسله ،وعظيٌم ‘ وع -م -اره ،وع -ن اŸراب -ط Úف -ي -ه وأاسس-راره ،وع-ن الصس-خ-رة خ ٍÓ-ف ب -ي -ن -ه -م ،ف -رف-ع-وا الصس-وت ي-ط-ال-ب-ون-ه-م ب-ال-وح-دة،
باليمبانغ  /أندونيسصيا
اأ’ندونيسسيون شسع ٌ
ت على عهده ،لهفتهم على اŸشسرفة ومسسرى رسسول اللّـه إاليها ،وعن معراجه وبراقه ،وي- -دع- -ون- -ه- -م إا ¤ال- -ل- -ق -اء ،وي -رون أان ف -رق -ت -ه -م ج -رًÁة،
دينه ،وصسادٌق ‘ وعده ،وثاب ٌ
ف- -لسس- -ط Úك- -بÒة ،وصس -دق -ه -م ’فٌت ،وإاخ Ó-صس -ه -م ب -ادي ،وعن غزة وأاهلها يسسأالون ،وعلى أاحوالهم يقلقون ،فيحزنهم واخ -ت Ó-ف -ه-م م-عصس-ي-ة ،ول-ق-اؤوه-م ف-رٌضص وواجٌب ،والسس-ع-ي ألكاتب ‘ سصطور
واسس -ت -ع -داده-م صس-ادق ،وتضس-ح-ي-ات-ه-م ح-ق-ي-ق-ي-ة ،وهّ-م-ت-ه-م ما آالت إاليه أاوضساعهم من حصسار الشسقيق والعدو لهم ،بينهم بالصسلح وا’تفاق ضسرورة.
ج-اه-زة ،وع-زÁت-ه-م ح-اضس-رة ،ي-ؤوم-ن-ون ي-ق-ي-نًا أاّن فلسسط Úول-ك-ن-ه-م ي-زه-ون ب-غ-زة وان-تصس-ارات-ه-ا ،ويحفظون مقاومتها الشسعب اأ’ندونيسسي يعرف قسسوة ا’حتÓل ،ويدرك معاناة ❊ م -ن م-وأل-ي-د ﬂي-م ج-ب-ال-ي-ا ب-ق-ط-اع غ-زة ‘ أل-ع-ام
أارضٌص مباركٌة ،وأان القدسص أارضٌص قد باركها الّلـه عز وجل وأاه -ل-ه-ا ،وي-رون أان ال-نصس-ر ال-ت-ام ع-ل-ى ال-ع-دو اإ’سس-رائ-ي-ل-ي السسكان ،ويسستشسعر حجم اأ’ ⁄الذي يÎكه ا’سستعمار ‘ .1964
وطّهرها باأ’قصسى وما حوله ،الذي هو آايٌة ‘ كتابه الكر Ëسسيتحقق اليوم غداً ،وأانه سسيندحر يومًا عن فلسسط Úكلها ،ن -ف -وسص وق -ل -وب الشس -ع -وب ال-ت-ي ي-ح-ت-ل أارضس-ه-ا ،وي-غ-تصسب ❊ متزّوج وله ثÓث بنات ،مقيم ‘ دمشصق وبÒوت.
ي-ح-ف-ظ-ون-ه-ا وي-رّددون-ه-ا ،وق-دسس-ه سس-ورةٌ ‘ ق-رآان-ه العظيم التي سستغدو حرًة أابيًة ،عزيزًة كرًÁة ‘ كنف اإ’سسÓم حقوقها ،ويدوسص مقدسساتها ،ويه Úكرامتها ،فأاندونيسسيا ❊ شص -ق -ي -ق ألشص -ه -ي -د ف -ؤوأد ي -وسص -ف أل -ل -دأوي ،أل -ذي
يتلونها آاناء الليل وأاطراف النهار إا ¤يوم القيامة ،وسستبقى العظيم الذي إاليه تنتسسب وتنتمي.
’سص-رأئ-ي-لية سصيارته ‘ غزة
خضسعت لÓسستعمار الهولندي مدة ثÓثمائة عاٍم مريرٍة أسص-ت-ه-دفت أل-ط-ائ-رأت أ إ
فلسسط ‘ Úأاعناقهم أامانة ،و‘ قلوبهم وصسيًة إا ¤قيام اأ’ن-دون-يسس-ي-ون ف-ق-راء ول-يسس-وا أاغ-ن-ي-اء ،وبسس-ط-اءٌ وك-رم-اءٌ ،قاسسيٍة ،عانوا فيها من الظلم وا’ضسطهاد ،ومن ا÷ور مسصاء يوم  13يونيو  /حزيرأن .٢٠٠3
السساعة ،ولن يأالوا جهداً أاو يتأاخروا عن واج ٍ
ب إاذا دعتهم أاسس-م-ال-ه-م بسس-ي-ط-ة ب-وزرت-ه-م اŸوروث-ة ،وق-ب-ع-ت-ه-م السسوداء وا÷وع وا◊رمان ،وقاسسوا من ا÷هل والفقر والتهميشص ❊ ،ح - -اصص- -ل ع- -ل- -ى درج- -ة أل- -دك- -ت- -ورأه ‘ أل- -ع- -ل- -وم
فلسسط Úلنصسرتها ،واسستصسرختهم لنجدتها.
اŸصس-ون-ة ،ح-ي-ات-ه-م ع-ادي-ة ،وشس-وارع-ه-م ه-ادئ-ة ،وب-ي-وت-ه-م وقدموا ‘ سسنوات ا’سستعمار السسوداء عشسرات اآ’’ف من ألسصياسصية ،وليسصانسض شصريعة إأسصÓمية.
’سصرأئيلية
كثÒون هم اŸصسطافون العرب وال ّسسائحون إا ¤أاندونيسسيا متواضسعة ،ورواتبهم قليلة ،ومداخيلهم ﬁدودة ،وديونهم أابنائهم شسهداءً ،الذين ضسحوا من أاجل الوطن ،و‘ سسبيل ❊ معتقل سصابق ‘ أل ّسصجون وأŸعتقÓت أ إ
من الدول العربية ،ولكنهم ’ يثÒون انتباه اأ’ندونيسسي Úك -ثÒة ،وه -م -وم -ه-م ع-دي-دة ،ومشس-اك-ل-ه-م ﬂت-ل-ف-ة ،ل-ك-ن-ه-م حريته ،لكنهم “كنوا من طرد ا’سستعمار الهولندي ومن لتسصعة مرأت.

األربعأء 0٧ديسشمبر  2016م
الموافق لـ  0٧ربيع األول  143٨هـ

ثقافة

‘ ندوة نقاشض بالسضينماتيك من تنشضيط ﬂرج ÚوسضينمائيÚ

إلفيلم إŸلتزم يعالج إلقضصايا إإلنسصانية دون إلبتعاد عن إلÎفيه
لمكانيات
من اŸمكن جدا للفيلم اŸلتزم أان يكون فيلما كبÒا وأان ينال اهتمام ورضضا ا÷مهور ،إاذا ما توفرت ا إ
لفة أاو
لخراجه وإاذا ما عرضض ‘ الوقت واŸكان اŸناسضب ،فهو وأان  ⁄يوفر ح Óجذريا للمشضكل أاو ا آ
اŸادية الÓزمة إ
لمثل
ليجاد ا◊ل ا أ
الظاهرة التي يعا÷ها ،فهو يقدم نقاط عديدة Áكن للمشضاهد الرتكاز عياها ‘ التخم Úإ
بنفسضه”” كانت هذه نقطة من ب Úالنقاط التي شضكلت أامسض ،موضضوع اŸائدة اŸسضتديرة ،اÿاصضة باللتزام ‘
السضينما ب Úالدعوة والتحديات اŸسضتقبلية”” والتي نظمت على هامشض فعاليات مهرجان ا÷زائر الدو‹ للسضينما
اıصضصض ‘ طبعته السضابعة للفيلم اŸلتزم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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متأاثّر بالتّرإث إلشّصاوي إ◊ركاتي..إلّطابع
إ÷رمو Êرإئد إألغنية إ÷زإئرية
ي-لّ-ق -ب-ون-ه ب-خليفة اŸايسضÎو عيسضى
ا÷رم-و ،Êع-ن-دم-ا تسض-ت-مع اإ ¤صضوته
دون اأن تراه يتخيل اإليك اأن الشضخصض
حة
هو ا÷رمو Êل غ ،Òخاصضة مع ب ّ
صض -وت-ه وام-ت-داد ا◊ن-ج-رة ‘ ت-ع-ال-ي-ه-ا
الصض-وت-ي-ة ،م-ن م-دي-ن-ة ع Úال-بيضضاء،
اŸوط - -ن ال - -ذي ج - -اء م - -ن - -ه اأسض- -ط- -ورة
الأغ-ن-ي-ة الشض-اوي-ة ا÷رم-و ،Êب-خ-طى
ثابتة يشضق الشضاب زه Òسضجله الفني
ويصض-ن-ع ‚وم-ي-ت-ه ب-ام-ت-ي-از”” ،الشضعب””
ال -ت -ق -ت -ه ل -ت -ق -دم -ه ل -ل -ج-م-ه-ور ‘ ه-ذا
ا◊وار.

نور الدين لعراجي
❊ الشض- - -عب :اإذا اأردن- - -ا ت- - -ق - -دÁك - -م
للجمهور ماذا Áكنكم اأن تقولوا؟
❊❊ الشش- -أب زه :Òه- -و فّ- -ن -أن ج -زائ -ري
طموح من منطقة ع Úالبيضشأء ولية اأم
األ-ب-واق-ي ،م-ت -أّث -ر ب-أل-ف-ن ا÷زائ-ري الأصشيل
وبأل ّضشبط الÎاث الشّشأوي ا◊ركأتي ال ّ
طأبع
ا÷رمو Êرائد الأغنية ا÷زائرية والعربية،
واأول فّنأن عربي واأمأزيغي غّنى بألأوبرا
بفرنسشأ سشنة .1936

حبيبة غريب
تصسوير :عباسس تيليوة
شش -دد اÙأضش -رون ““ع -ل -ى ضش-رورة اب-ت-ع-أد
السش-ي-ن-م-أئ-ي واıرج أاو السش-ي-ن-أريسشت ل-لفيلم
اŸلتزم على ا÷مود بألنسشبة للواقع ،فألعأ⁄
والتأريخ ‘ حركية دائمة ،واللتزام مطلوب
‘ ج -ه -ة م -أ أاك Ìم -ن أاخ -رى ب -ح-ك-م راه-ن-ي-ة
األحداث فيهأ ،فألسشينمأ هي مغأمرة فردية
تسشتدعي من صشأحبهأ البتعأد عن التهويل
وال -ب -ل -ب -ل-ة إاذا م-أ أاراد خ-وضض م-عÎك ال-ف-ي-ل-م
اŸلتزم““.
وان يحمل الفيلم اŸلتزم قضشأيأ إانسشأنية
ويدافع عن اŸسشتضشعف Úويدعو إا– ¤قيق
العدالة ،فهو أايضشأ يتطرق ‘ السشن ÚاألخÒة
إا ¤قضشأيأ مصشÒية بألنسشبة Ÿعيششة اإلنسشأن
ومسشتقبله ،كتلوث البيئة والحتبأسض ا◊راري
واÛأعة وغÒهأ...
ومن الضشروري أايضشأ ،عدم اÿلط بÚ
الفيلم اŸلتزم والفيلم اŸنأضشل ،مع العلم أان
األول Áك- -ن أان ي- -ك- -ون ف- -ل- -ي -م -أ ك -بÒا واسش -ع
الششهرة ،،فقبل اللتزام فألسشينمأ تصشبو إا¤

الÎفيه عن اŸششأهد ،ول بد للفيلم اŸلتزم أان
يجلب الهتمأم ‘ سشيأق الÎفيه ،حتى ل Áله
اŸششأهد ،فهو مطألب أان يحمل قصشة ششيقة
تث Òالفضشول واإلعجأب وال‚ذاب إاليهأ قبل
معأ÷ته للمششكل اŸطروح.
و كأن الهدف من الندوة التي نششطهأ بقأعة
السشنيمأتيك ،كل من اıرج واŸدرسض بهلول
ع -ب -د ال -ك -ر ،ËواŸؤورخ السش -ي -ن-م-أئ-ي م-يشش-أل
سشÒسشو واıرج سشيكو تراوري من بوركينأ
فأسشو والكأتبة مÒنأ سشأنتيكسض كزابÓنكأسض،
واألسشتأذ أاحمد بجأوي ،هو تسشليط الضشوء
على أاهمية الفيلم اŸلتزم ‘ زعزعة أامور
األشش- -ي- -أء وم- -واك- -ب- -ة األح- -داث وال -دع -وة إا¤
التفك Òبهأ والتأريخ لبعضشهأ فهو غألبأ مأ
يدعو إا ¤القضشأيأ اإلنسشأنية بدون أان يخرج
من طأبع الÎفيه.
و اجمع اŸششأركون ‘ اللقأء على أان الفيلم
ملتزمأ كأن أاول ‘ حأجة دومأ إا ¤من Áوله
داع - -ي Úاıرج Úالشش - -ب - -أب إا ¤ال - -ت- -مسشك
بأفكأرهم اÿأصشة بإأخراج األفÓم اŸلتزمة
والسشتعداد دومأ للتقأط الفرصض السشأنحة
التي تسشمح لهم بتجسشيد مششأريعهم على أارضض
الواقع ““.

لجانب
اŸدينة ‘ كتابات الرحالة ا أ

تاريخ وأإعÓم إŸسصيلة ‘ إŸلتقى إلوطني 5
اف- -ت- -ت- -حت امسض ب- -أŸسش- -ي- -ل -ة أاشش -غ -أل
اŸل -ت -ق -ى ال -وط-ن-ي اÿأمسض ح-ول ت-أري-خ
وأاعÓم منطقة اŸسشيلة Ãششأركة عديد
األسشأتذة واŸؤورخ Úوذلك –ت ششعأر ““
اŸسشيلة حأضشرة ب ÚاŸششرق واŸغرب““.
وششكلت ““نششأة مدينة اŸسشيلة من خÓل
ك-ت-أب-أت ال-رح-أل-ة وا÷غ-راف-ي Úاألجأنب““
إاح- -دى اŸداخÓ- -ت ال -ت -ي وصش -ف ف -ي -ه -أ
ال -دك -ت -ور ن -ور ال -دي -ن م-ق-در م-ن ج-أم-ع-ة
اŸسش -ي -ل -ة ب -أل -ت -ح -ل -ي-ل م-ن-ط-ق-ة ا◊ضش-ن-ة
وجغرافيتهأ وبنيتهأ اŸعمأرية والثقأفية
والج-ت-م-أع-ي-ة والق-تصش-أدية على غرارمأ
كتبه بول أاودال ‘ أاواخر القرن ال 19
الذي وصشف بدقة ذلك الواقع .من جهته
وعلى ضشوء رحلة الورتي ÊÓذكر الدكتور
ج- -ي- -ج- -يك رزوق م- -ن ج- -أم- -ع- -ة ب- -ج- -أي -ة
ب- -أألح- -داث ال- -ت- -ي شش- -ه -دت -ه -أ اŸسش -ي -ل -ة
وضشواحيهأ ‘ عهد الدولت Úا◊مأديتÚ
األو ¤بأŸعأضشيد قرب مدينة اŸسشيلة
ال -ت -ي ك -أنت م -رت -ك-زا إلنشش-أء دول-ة ث-أن-ي-ة
ب- -ب- -ج- -أي- -ة ح- -يث ب ÚاÙأضش -ر أاه -م -ي -ة
ح - -أضش - -رة اŸسش - -ي - -ل - -ة وذلك ن- -ق Ó- -ع- -ن
ال - -ورت - -ي  ÊÓ- -م - -ن ال - -ن - -واح- -ي ا÷ي- -و -
إاسش-تÒات-ي-ج-ي-ة والج-تمأعية والقتصشأدية
وت -أثÒه -أ ع -ل -ى اŸن-أط-ق اÛأورة ل-ه-أ.
ب -دوره رك -ز ال -دك -ت -ور ن -ب -ي -ل ون -وغ-ي م-ن

ج-أم-ع-ة سش-ط-ي-ف ع-ل-ى ج-غ-رافية اŸسشيلة
وذلك نق Óعن أاقÓم الرحألة الأجأنب
ال -ذي -ن غ -أصش -وا ‘ ت -ف-أصش-ي-ل ا÷غ-راف-ي-أ
Ãنطقة اŸسشيلة وتأثÒهأ على الصشعيدين
الجتمأعي والقتصشأدي للمنطقة.
وذك- -ر م- -دي- -ر دار ال- -ث- -ق- -أف- -ة ق- -ن -ف -ود
ا◊مÓوي Ãدينة اŸسشيلة التي –تضشن
وت -ن -ظ -م ه-ذه ال-ف-ع-أل-ي-ة ب-أن أاشش-غ-أل ه-ذا
اŸل -ت -ق -ى ال -ذي ي -دوم ي -وم Úي-ه-دف إا¤
التعريف بأŸسشيلة ودورهأ التأريخي ‘
ال -ت-أث Òع-ل-ى ﬁي-ط-ه-أ ال-ق-ريب وال-ب-ع-ي-د
وتنششيط اÙيط الثقأ‘ بألولية فضشÓ
عن التعريف بأŸسشيلة من خÓل كتأبأت
اŸؤورخ Úاألج- - - -أنب وال- - - -ع- - - -رب وك - - -ذا
اŸسش- -أه -م -ة ‘ ان -ف -ت -أح ا÷أم -ع -ة ع -ل -ى
اÙيط فضش Óعن جمع أاك Èعدد ‡كن
من اŸعطيأت والششواهد التأريخية التي
وقعت Ãنطقة اŸسشيلة.
Óششأرة سشيتوج هذا اŸلتقى ‘ طبعته
ل إ
اÿأمسش-ة ب-ت-وصش-ي-أت سش-تصش-دره-أ ورششأت
ك- -ل م -ن ““الق -تصش -أد اŸسش -ي -ل -ي وأاث -ره ‘
ت -واصش -ل اŸسش -ي-ل-ة م-ع غÒه-أ م-ن أاق-ط-أر
اŸغ - - - -رب اإلسش Ó- - - -م- - - -ي““ و« األوضش- - - -أع
الج- -ت- -م- -أع- -ي- -ة إاب- -أن ال -فÎة السش -ت -ع -م -أري -ة
بأŸسشيلة““ و«مدينة اŸسشيلة النششأة والتطور““.

اŸسسيلة :عامر ناجح

واختتم اللقأء بحصشة لبيع بأإلهداء لكل من
ك- -ت- -أب أاح -م -د ب -ج -أوي –ت ع -ن -وان ““ح -رب
ا÷زائر ‘ السشينمأ العأŸية““ ،بأللغت Úالعربية
والفرنسشية وكتأب عبد الكر Ëتأزاروت– ،ت
عنوان ““السشينمأ ا÷زائرية““.

ليام الوطنية ا÷امعية
‘ إاطار ا أ
لو”” ¤عرضض أاحادي””
ا أ

دعوة إ ¤تثم Úوترقية
صصورة إلفنان ‘ إÛتمع

” التأكيد بششدة بقسشنطينة على ضشرورة
““ت -ث-م Úوت-رق-ي-ة““ صش-ورة ال-ف-ن-أن ‘ اÛت-م-ع
وذلك خÓل ﬁأضشرة أالقيت ضشمن برنأمج
األي- -أم ال -وط -ن -ي -ة ا÷أم -ع -ي -ة األو““ ¤ع -رضض
أاحأدي““ التي Œري فعأليأتهأ Ãدينة ا÷سشور
اŸع -ل -ق -ة .واع -تÈت ‘ ه-ذا السش-ي-أق رئ-يسش-ة
قسش-م ال-ف-ن-ون وال-ث-ق-أف-ة ب-ج-أم-عة قسشنطينة 3
ششريفة مأششطي أان ““الفن ضشروري للمجتمع““
وأان الفنأن ““هو األسشأسض““ لذلك من الضشروري
حسش- -ب- -ه- -أ -أان ““ت- -تضش- -أف -ر ج -م -ي -ع ا÷ه -ودال -تشش -ري -ع -ي -ة ن -ح -و ه -دف واح -د وه -و وضش-ع
الثقأفة ‘ أاعلى قأئمة األولويأت““ .وتأسشفت
ذات ا÷أمعية لوجود ششريحة ‘ اÛتمع ⁄
ت -ت-خ-لصض ب-ع-د م-ن األف-ك-أر ال-ت-ي ت-ع-ت Èال-ف-ن
عد Ëالفأئدة بل وحتى كأريكأتوري .وششددت
‘ هذا الصشدد على ضشرورة ترسشيخ حب الفن
لدى األجيأل الششأبة والتفك Òحول أادوار الفن
والفنأن ‘ اÛتمع واŸكأنة التي يسشتحقأن
أان تعطى لهمأ .من جهته أاكد اŸمثل خيضشر
حميدة بأنه يتع Úعلى الفنأن عمومأ والعمل
اŸسش -رح -ي خصش -وصش-أ أان ي-ت-ف-أع-ل م-ع ب-ي-ئ-ت-ه
ويلبي تطلعأت اÛتمع موضشحأ بأن اŸسشرح
ل -ط -أŸأ شش-ك-ل م-ن-ذ ال-عصش-ور ال-ق-دÁة فضش-أء
Óج-أب-ة ع-ن ال-تسش-أؤولت ال-ف-لسش-ف-ي-ة ل-ل-رجأل
ل -إ
وترجمة تصشوراتهم.
وخÓل اŸنأقششأت ششدد اŸششأركون على
ضشرورة تششجيع التعب Òالفني بجميع أاششكأله
ونزعأته .وافتتحت الطبعة األو ¤من األيأم
الوطنية ا÷أمعية ““عرضض أاحأدي““ يوم السشبت
اŸنصش- -رم وسش- -ت- -ت -واصش -ل إا ¤غ -أي -ة ي -وم غ -د
األربعأء وذلك بكلية الفنون والثقأفة بجأمعة
قسشنطينة  .3كمأ يتخلل هذه التظأهرة إالقأء
ﬁأضش- - -رات ح- - -ول ““اŸسش- - -رح وا÷أم- - -ع - -ة““
وورششأت حول ““انخراط الطلبة ‘ ﬂتلف
ال- -نشش -أط -أت ال -ث -ق -أف -ي -ة““ .ك -م -أ ت -قÎح ه -ذه
التظأهرة الثقأفية التي اسشتقطبت جمهورا
كبÒا يتكون ‘ أاغلبه من فئة الطلبة وتنظمهأ
جمعية ““السشف Òالثقأ‘““ بألتنسشيق مع الديوان
ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -خ -دم -أت ا÷أم -ع -ي -ة عشش -رات
العروضض التي يقدمهأ طلبة جأمعيون وتدوم
 10دقأئق.و سشيتم انتقأء  5أافضشل عروضض
للمششأركة ‘ الطبعة اŸقبلة من اŸهرجأن
الوطني للمونولوج بسشطيف ““الفوارة ششو““.

❊ ك -ي -ف ب -داأ” مسض-ارك-م ال-فّ-ن -ي م-ع
الأعنية؟
❊❊ انطلقت مسشÒتي الفنية منذ اأيأم
ال- -دراسش- -ة ‘ اŸت- -وسش -ط وال -ث -أن -وي ب -حب
وتششجيع الأصشدقأء والأقأرب لكن بدايتي
الفعلية كأنت ‘  2004ب ألبوم ““نرحل ومأ
نحمل الذل““.
❊ ه-ل ت-لّ-ق -ي-ت-م ت-ك-وي-ن-ا م-وسضيقيا اأم
اأّن - - -ه- - -ا الّ- - -ت - -ج - -رب - -ة والحÎاف وراء
‚وميتكم؟
❊❊ طبعأ تلّقيت تكوينأ ،كمأ هي موهبة
–تأج اإ ¤التنمية لتك Èوتنجح.
❊ اأي ال ّ
طبوع الغنائية التي تاأّثر”
بها؟
❊❊ اأت أّثر كثÒا بعميد الأغنية البدوية
الراحل العمÓق عيسشى ا÷رمو ،Êواأنأ من
ال ّسشأئرين على خطأه.
❊ ت- - -ن- - -ت- - -م- - -ون اإ¤
م-ن-ط-ق-ة ف-ي-ه-ا ال-كثÒ
م-ن ال-ت-ن-وع اŸوسض-يقي
والغنائي هل اأضضافت
لتجربتكم شضيئا؟
❊❊ ب- -ألّ- -ط - -ب- -ع اأت  -أّث -ر
ب- -أل- -ت- -ن- -وع اŸوسش- -ي- -ق- -ي
Ÿدينتي ،فألإنسشأن ابن
ب -ي -ئ-ت-ه ،اإضش-أف-ة اإ ¤اأّن -ي
اأق ّ-د م ﬂت -ل -ف ال -ط -ب-وع ‘ ا◊فÓ-ت ال-ت-ي
اأحييهأ و‘ ﬂتلف اŸنأسشبأت.

وكيف كان Œاوب ا÷مهور؟
❊❊ اأقمت جولت فنية ‘ ا÷زائر وحتى
‘ ا÷نوب ،ال ّصشحراء ،تندوفÔ“ ،اسشت
التي –تضشن مهرجأن الأغنية الأمأزيغية
وت-ونسض الشش-ق-ي-ق-ة ،ك-م-أ ت-ع-ل-م اأّن -ن-أ خ-رج-نأ
موؤّخرا من موسشم الأفراح واŸنأسشبأت فقد
ششأركت اأيضشأ ‘ حفÓت تخليد بعضض من
اأع Ó-م ال -ف -ن ا÷زائ -ري ،اإ ¤ج -أنب ب -عضض
ا◊فÓت ‘ سشوسشة وا◊مأمأت والعأصشمة
وغÒهمأ من اŸدن التونسشية هنأك اأين
ع- -رفت حب ه -ذا الشش -عب وم -دى اط Ó-ع -ه
وعششقه لÓأغنية الÎاثية الششأوية اŸعÈة
عن اأصشألة بÓدنأ ا÷زائر.
❊ ه- -ل ت -ل ّ-ق -ي -ت -م دع -وات م -ن وزارة
ال -ث -ق -اف -ة لإق -ام -ة ح-فÓ-ت ع Èرب-وع
الوطن؟
❊❊ ط- -ب- -ع- -أ ت- -لّ- -ق -يت دع -وات م -ن وزارة
ال-ث-ق-أف-ة لإح-ي-أء حفÓت
ف -ن -ي-ة ع Èرب-وع ال-وط-ن،
فشش - -أركت ‘ ت- -ظ- -أه- -رة
قسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ع -أصش -م -ة
ال- -ث -ق -أف -ة ال -ع -رب -ي -ة اإ¤
ج-أنب ت-ظ-أه-رة ت-ون-زاير
ال-ت-ي اح-تضش-ن-ت-ه-أ م-دي-نة
ت- -بسش- -ة ،ول -ك -ن م -أ ن -زال
ن- -ح- -ن ف -ن -أن -و اŸن -أط -ق
ال -داخ -ل -ي -ة ب -ح -أج -ة اإ¤
ال -ك -ث Òم -ن ال -دع-وات خ-أصش-ة ‘ اÙأف-ل
ال - -ت - -ي “ث - -ل الÎاث الأصش- -ي- -ل والأغ- -ن- -ي- -ة
النظيفة .نحن بحأجة اإ ¤حفÓت تظهر اأن
للفنأن الششأوي صشوته اŸسشموع ،إاذ يحز ‘
نفسشي أان أاعأمل كنجم ‘ اÿأرج بينمأ Áثل
خروجي من منطقتي Œأه ،Óنحن بحأجة
إا ¤الدعم قبل كل ششيء لنسشتطيع اŸواصشلة
على درب من سشبقونأ إا ¤األغنية الششأوية.

أإقـ ـ ـ ـ ـدم ﬂتلـ ـ ـ ـ ـف
إلطّبوع ‘ إ◊فÓت
وﬂتلف إŸناسصبات

❊ م -ع م -ن ت -ت -ع -ام -ل -ون م-ن الّشض -ع-راء
وكتاب الكلمات؟
❊❊ اأم -أ ‘ اخ -ت -ي -أر اŸواضش -ي -ع وك -ت-أب-ة
الأغ -أ ،Êسش-ع-أدت-ي ‘ ذلك شش-ق-ي-ق-ي ح-م-زة
وه -و ع -أزف ع -ل -ى اآل-ة السش-أن-ت-ي-ت-ي-زور ،ول-ه
الفضشل كذلك ‘ كتأبة الكلمأت والتلح.Ú
❊ ك -ي -ف ت -ق ّ-ي -م -ون Œرب -ت -ك-م؟ ه-ل
وصض- -ل- -ت- -م اإ ¤اŸسض- -ت- -وى اŸط- -ل -وب م -ن
امانيكم؟
❊❊ والله اأصشعب الأسشئلة على الفنأن اأن
تطلب منه تقييمأ لذاته ،فأإن اأجأب بنعم
دخل ‘ مرحلة الكÈيأء واعتبأر اأنه الأعلى
ف - -وق ك- -ل شش- -يء ،واإن ق- -أل ل ،ان- -قصض م- -ن
مسشÒته ،فرغم مسشأري اŸتواضشع اإل اأّني
حّققت بعضشأ من ذاتي خأصشة ‘ الدولة
الششقيقة تونسض..لكن الفنأن دومأ يتعلّم من
Œأرب -ه اإذ ال -ع -م -ل اŸي -دا Êي -كسش -ب-ه دوم-أ
خÈة جديدة.
❊ Ãن تاأّثر” من اŸطربÚ؟
❊❊ ك- -نت اأخÈتك سش -أب -ق -أ ف  -أن -أ م -ث -ل -ي
الأع -ل -ى ال -راح -ل ع -يسش-ى ا÷رم-و ،Êال-ذي
اأحأول اأن اأحذو حذوه ‘ اإيصشأل صشوت
الأغنية الششأوية لأبعد ا◊دود وع Èكأمل
الأقطأر.
❊ هل قمتم بجولت فنية ‘ القطر
ال- -وط- -ن- -ي اأو اÿارج واي- -ن ب- -الضض -ب -ط

❊ ك-م ع-دد الأشض-رط-ة ال-ف-ن-ي-ة ال-تي
بحوزتكم؟ واأي اأغنية قريبة اإليكم؟
❊ ‹  3األ-ب-وم-أت واأت -أّه -ب ÿأمسش-ه-م
وال -ذي سش -ي -ك -ون ‘ الأسش -واق ق -ري -ب-أ ،ه-ذا
الششريط الأخ Òيحمل  9اأغأ 4 Êمنهأ على
ششكل ديو يجمعني بخّريجة مدرسشة ا◊أن
وشش-ب-أب ال-ف-ن-أن-ة سش-ه-ي-ل-ه ال-ع-ل-م-ي ،وي-ح-مل
الألبوم مفأج أت عديدة.
❊ ه -ل م -ن ك-ل-م-ة اأخÒة ÷م-ه-ورك
ولقّراء الشضاب زهÒ؟
❊❊ الششأب زه Òمزوز ينحدر من مدينة
ع Úال- -ب- -يضش- -أء ولي- -ة اأم ال- -ب -واق -ي ،ف ّ-ن -أن
ﬁأفظ على طأبع الأغنية البدوية3 ‹ ،
األبومأت رابعهم ينتظر الإصشدار ‘ القريب
العأجل.
اأشش -ك-ر ي-وم-ي-ة ““الشش-عب““ اÎÙم-ة ع-ل-ى
هذه اللتفأتة الطيبة ،دمتم اأوفيأء للثقأفة
واŸث- - -ق- - -ف ا÷زائ- - -ري..شش- - -ك - -را لأّن - -ك - -م
منحتمو Êحّيزا من اهتمأمكم ،اأ“نّى لكم
ك - -ل ال - -ت - -وف- -ي- -ق وسش- -داد اÿط- -ى ÷ري- -دة
““الششعب““.

›™ªà

األربعاء  ٠٧ديسشمبر  2٠16م
الموافق لـ  ٠٧ربيع األول  14٣8هـ

لحياء اŸولد النبوي الششريف
«الششعب» تنقل أاجواء التحضشÒات إ

ﬁاضصرات ،ندوات ومسصابقات ‘ حفظ القرآان الكر Ëوا◊ديث النبوي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ع Úا◊جل على ﬁك تبادل اآلراء

«تيمشصرط» ...تقاسصم فرحة الحتفال مع الفقراء

أاك-د أاح-م-د ت-غ-ل-يسش-ي-ة م-دي-ر الشش-ؤوون
ال- - -دي - -ن - -ي - -ة لـ «الشش - -عب» ،أان مصش - -ا◊ه
لحياء ذكرى
سشطرت برنا›ا متنوعا إ
اŸول -د ال -ن -ب -وي الشش-ري-ف ال-غ-ال-ي-ة ع-ل-ى
قلوب اŸسشلم Úوهذا بتنظيم مسشابقات
‘ ح - -ف - -ظ ال - -ق - -رآان ال - -ك- -ر Ëوا◊ديث
ال -ن -ب -وي الشش -ري -ف واŸت -ون ال -ف -ق -ه -ي-ة،
إاضشافة إا ¤إالقاء دروسس مسشجدية حول
السشÒة ال- -ن- -ب- -وي- -ة ،وت- -ن- -ظ- -ي- -م مسشÒة
لنصشرة نبينا اŸصشطفى ،متبوعة Ãدائح
دي- -ن- -ي -ة Ãشش -ارك -ة ال -ف -رق -ة ال -ع -ل -وي -ة
لسشÓمية.
والكششافة ا إ

بجاية :بن النوي توهامي
وأاردف ب -ال -ق -ول ،إان -ه ب-اإلضش-اف-ة إا ¤إال-ق-اء
ﬁاضشرات وتنظيم ندوات باŸناسشبة ‘ هذا
الششهر اŸبارك ،تنشّشطها بعضص الششخصشيات
ال -دي -ن -ي -ة ،ت -تs-وج الح-ت-ف-الت ب-ت-وزي-ع ج-وائ-ز

تشش -ج -ي -ع -ي -ة ع -ل -ى ط-ل-ب-ة اŸدارسص واألقسش-ام
القرآانية ،الذين فازوا Ãختلف اŸسشابقات،
م -ن ح -ف -ظ-ة ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëوالسشّ-ن-ة ال-ن-ب-وي-ة
واŸتون الفقهية.
كما يقوم األئمة بإالقاء اÿطب والدروسص
واŸواع- -ظ ‘ ﬂت- -ل -ف اŸسش -اج -د ،مÈزي -ن
أاه -م -ي -ة ت -رب-ي-ة األج-ي-ال الصش-اع-دة ع-ل-ى ق-ي-م
وأاخÓق سشيد اÿلق ،والتعريف ÃيÓد النبي
صشلى الله عليه وسشلم ،وأامّه آامنة بنت وهب
وم -رضش -ع -ت -ه ح -ل -ي -م -ة السش -ع-دي-ة ،وج-ده ع-ب-د
اŸط - -لب وع- -م- -ه أاب- -ي ط- -الب وشش- -خصش- -ي- -ات
تاريخية.
من جهتهم يفضشل سشكان اŸناطق الريفية
‘ بجاية ‘ ،ذكرى اŸولد النبوي الششريف،
إاحياء الوزيعة أاو كما تسشّمى باللهجة اÙلية
«ت -ي -مشش-رط» ،وه-ي ع-ادة ق-دÁة ي-ق-ول ع-ن-ه-ا
الشش -ي -خ أاع-م-ارة« ،ي-ت-م خÓ-ل-ه-ا ذب-ح ع-دد م-ن
رؤووسص البقر وتوزيع ◊ومها على الفقراء ،أاو

ت -ن -ظ -ي -م ول-ي-م-ة يشش-ارك ف-ي-ه-ا ع-دد ك-ب Òم-ن
مواطني اŸنطقة ،وهي تظاهرة تب Úمدى
تضش- -ام- -ن سش -ك -ان ه -ذه اŸن -اط -ق وت -ع -ل -ق -ه -م
ب -اŸوروث ال -دي -ن -ي ،ح -يث لت -زال ال-ع-ائÓ-ت
ال -ب-ج-اوي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ب-اق-ي ولي-ات ال-وط-ن،
–افظ على العادات اŸوروثة عن األجداد،
ح-رصش-ا م-ن-ه-ا ع-ل-ى –ضش Òالح-ت-ف-ال ب-قدوم
مولد اŸصشطفى عليه الصشÓة والسشÓم ،وهي
م -ن-اسش-ب-ة م-ب-ارك-ة –م-ل ال-ك-ث Òم-ن ال-دللت
الروحية والنفسشية لديها».
أام- -ا رب- -ات ال- -ب -ي -وت ،ف -ع -ن -د اقÎاب ه -ذه
اŸن -اسش -ب -ة ال -دي -ن -ي -ة ،ي-عشش-ن ح-ال-ة اسش-ت-ن-ف-ار
قصش- -وى ،ك -ون ه -ذه ال -ذك -رى ال -دي -ن -ي -ة “ث -ل
م-ن-اسش-بً-ة م-ه-م-ة ل-هّ-ن إلع-داد أاشش-ه-ى األط-ب-اق
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ح-يث تسش-ت-ي-قظ األمهات صشبيحة
ذكرى اŸولد النبوي مبكرا لتحضش« Òالبغرير»
أاو «ت- -ي- -ب- -وع- -ج- -اج »Úوط- -ب- -ق «السش -ف -ن -ج» أاو
«ÿفاف» ،وهي أانواع من األكÓت التقليدية.
حيث Œتمع عند العششاء كل أاسشرة حول مائدة
خاصشة بهذه اŸناسشبة ،يدعى إاليها األقارب
واألصش -دق -اء ل -ت -ن -اول أاشش -ه-ى اŸأاك-ولت ال-ت-ي
أاعّ-دت-ه-ا ال-نسش-وة ،ي-ت-ق-دم-ه-ا ط-ب-ق ال-كسش-كسش-ي
بالدجاج .كما تششمل العادات اŸتوارثة ترديد
اŸدائح ليلة ا◊ادي عششر من ربيع األول،
وت- -ق- -وم ا÷دات ب- -وضش- -ع ا◊ن- -ة ع- -ل -ى أاي -دي
الفتيات واألطفال الصشغار.
وكل مولود جديد ،يسشّمى باسشمﬁ :مد،
القاسشم ،اŸولود ،مصشطفى ،العربي وغÒها
من أاسشماء الرسشول صشلى الله عليه وسشلم.
أاما النسشوة فتجتمعن لÎديد بعضص اŸدائح
ال -دي -ن -ي-ة وال-ت-ي ت-دل ع-ل-ى “سشك ال-ب-ج-اويÚ
بهويتهم اإلسشÓمية.

لذهان Ãنطقة تديكلت
تروي عادات راسشخة ‘ ا أ

أاكÓت شصعبية موسصمية بع Úصصالح لها حضصورها ‘ الفصصل البارد نصصائح Ãناسصبة ذكرى
اŸولد النبوي الشصريف

لزال سش -ك -ان م -ن -ط -ق -ة ت -ي-دك-لت ب-عÚ
صشالح ( 750ششمال “Ôاسشت) ،يحافظون
ع -ل -ى ع -ادات ط -ب -خ م -ت -وارث -ة ت-ط-ف-و إا¤
السش -ط -ح ك -ل-م-ا ح-ل فصش-ل الشش-ت-اء اŸت-م-ي-ز
بÈودة ال -ط -قسس ،ح -يث تسش -ت -ع -ي -د ب-عضس
لك Ó-ت الشش -ع -ب -ي -ة اŸوسش -م -ي-ة م-ك-ان-ت-ه-ا،
ا أ
اع -ت -ق -ادا أان -ه-ا تسش-اع-د ع-ل-ى م-ق-اوم-ة ب-رد
الششتاء.
ترغب ربات البيوت ،سشيما منهن الطاعنات
‘ السشن– ،ضش Òتلك األكÓت الششعبية وهن
يتفنـنّ ‘ إاعدادها لتكون ذات فائدة ومذاق
شش -ه -ي ،ح -يث “ن -ح ل -ل -جسش -د سش -ع-رات ح-راري-ة
تسش -اع -د ع-ل-ى الشش-ع-ور ب-ال-دفء وم-ق-اوم-ة الÈد
وأايضشا ،بحسشبهن ،تكسشب ا÷سشم «مناعة» ضشد
األمراضص التي تنتششر ‘ فصشل الششتاء ،سشيما
الزكام والنزلت الصشدرية والسشعال.
ورغم اجتياح أانواع من األطعمة اŸعاصشرة
مطبخ اŸرأاة بع Úصشالح وطغيانها على الغذاء
اليومي لعديد العائÓت ،إال أان الششوق والتعلق
بتناول األكÓت الششعبية  ⁄يندثر من اŸورث
الشش -ع -ب -ي اÙل -ي األصش -ي -ل ،ال -ذي ي-ع-كسص ذوق
األجداد وهوية اŸنطقة التي ظلت بها األكÓت
األصشيلة صشامدة ‘ وجه التطورات الكبÒة التي
يششهدها عا ⁄الطبخ.

ا◊سصاء واŸردوفة وتاقتاق...
أاك ÌاألكÓت انتشصارا
ت -ع -د أاط -ب -اق ا◊سش -اء واŸردوف -ة وت -اق -ت-اق،
اŸسش -ت -وح -اة م -ن الÎاث الج -ت -م -اع -ي لسش -ك-ان
ت -ي -دك -لت ،أاك Ìاألك Ó-ت الشش -ع -ب -ي -ة ان -تشش-ارا ‘
أاوسشاط سشكان اŸنطقة ‘ فصشل الششتاء .تتميز
Ãذاقها اللذيذ ،حيث يعتمد ‘ –ضشÒها على
اسش -ت -ع -م-ال وÃق-ادي-ر ك-بÒة ألن-واع م-ن ال-ت-واب-ل
التقليدية اÙضشرة ﬁليا.
ي-ع-ت Èا◊سش-اء م-ن أاشش-ه-ى األط-ب-اق الشش-ع-ب-ي-ة
وأاششهرها باŸنطقة ،حيث يتم –ضشÒه بالفريك
م -ن ن -وع-ي-ة م-ت-وسش-ط-ة والشش-ح-م وال-ق-دي-د (◊م
جاف) وبعضص األعششاب والتوابل التي تعطي له
نكهة ششهية ،من بينها ا◊بة السشوداء وا◊لبة
وال -قصش Èاألخضش -ر ،ك -م -ا تضش -اف ل -ه أان -واع م -ن
البهارات ‘ ،مقدمتها الفلفل ا◊ار.
تقول ربة البيت السشيدة نصشÒة ( 45سشنة) ،إان
هذا الطبق الششعبي يفضشل تناوله بكÌة ‘ فصشل
الششتاء بهذه اŸنطقة ،حيث يوضشع على موائد
فطور الصشباح أاو الغداء أاو العششاء ويقدم سشاخنا،
ألنه Áنح  -بحسشبها  -ا÷سشم الطاقة الÓزمة
Ÿقاومة برودة اŸناخ ،فضش Óعن أانه يعد الطبق
الرئيسص الذي يزين أاكÓت مائدة ششهر رمضشان
الكر.Ë

ك-م-ا ت-ع-ت Èأاك-ل-ة اŸردوف-ة اŸت-ب-ل-ة Ãخ-ت-لف
البهارات  -بحسشب ذات اŸتحدثة  -من أاششهر
األكÓت القدÁة التي تكسشب ششهرتها انطÓقا
من احتوائها على مقادير كبÒة من التوابل التي
تعطيها اŸذاق اŸميز عن باقي األطباق.
يعتمد ‘ –ضش Òتلك األكلة أاسشاسشا على
اÿبز الرقيق وأانواع من اÿضشر ،التي تقطع
على ششكل دوائر ورقائق صشغÒة ومنها البصشل
والثوم والطماطم الطازجة ،قبل أان يضشاف لها
“ر أاح -م -ر وأان -واع م -ن ال-ب-ه-ارات وك-ذا الشش-ح-م
(مادة دهنية) ،حيث يتم دق هذه اŸقادير كلها
‘ مهراز قبل طهوها على نار هادئة وهي عادة
ل تأاخذ وقتا طوي Óإلعدادها.
بعد الطهو تقوم ربة البيت بحششو تلك اŸواد
داخ -ل خ -ب -زت Úرق -ي -ق -ت Úع -ل-ى شش-ك-ل ط-ب-ق-تÚ
ويفضشل تقدÁها سشاخنة ،كما تضشيف السشيدة
نصشÒة.
كما تعد أاكلة تاقتاق واحدة من اŸأاكولت
اŸوسشمية اŸششهورة اŸفضشلة Ãنطقة تيدكلت
ويحبذها السشكان ،سشيما كبار السشن واألطفال.
–ضش -ر ه -ذه األك -ل -ة ب -ق -ل -ي -ل م -ن الأعشش -اب
اÿضشراء ،من بينها القصش Èوالثوم والطماطم
وأاوراق العنب والششع ،Òحيث يتم جمعها ودقها
‘ مهراز تقليدي (مصشنوع من اÿششب) وعادة
ما تؤوكل بطريقة خاصشة وذلك باسشتعمال أاصشابع
اليد مع تناول معها قلي Óمن البصشل األخضشر.
تقول ا◊اجة جمعة ( 68سشنة) ،من مدينة
ع Úصشالح ،إان أاكلة تاقتاق متوارثة ع Èاألجيال
و“ثل واحدة من األطباق األصشيلة التي تعكسص
ج -ان -ب -ا م -ن ا◊ي -اة اŸع-يشش-ي-ة ال-ق-دÁة لسش-ك-ان
تيدكلت ،حيث كان األجداد يتناولون مثل هذه
األطعمة التقليدية التي يعتمد ‘ إاعدادها على
م-واد غ-ذائ-ي-ة ط-ب-ي-ع-ي-ة ،تضش-م-ن الصش-حة ا÷يدة
وسشÓمة ا÷سشم ،حيث  ⁄نكن نعرف  -كما
أاضشافت ‘« -تلك األنواع من األمراضص اŸنتششرة
‘ زماننا ا◊ا‹».
وت -ظ -ل أاط -ب -اق ا◊سش-اء واŸردوف-ة وت-اق-ت-اق
“ثل تلك األكÓت األصشيلة التي خلفها األجداد
‘ مطبخ سشكان ع Úصشالح والتي –ضشر من
مواد طبيعية وﬁاصشيل زراعية صشرفة كالقمح
والشش -ع Òوال -ل -ح-م اÛف-ف ،ح-يث ت-ع-م-ل رب-ات
ال- -ب -ي -وت ب -ه -ذه اŸن -ط -ق -ة ع -ل -ى اسش -ت -دام -ت -ه -ا
واÙاف-ظ-ة ع-ل-ي-ه-ا ،ب-اع-ت-بارها وجبات غذائية
تقليدية ذات فوائد صشحية متعددة.
وتسش -ه -ر رب -ات ال -ب -ي -وت ب -ع Úصش -ال -ح ،ع -ل -ى
–ضش Òهذه األكÓت التقليدية وغÒها Ãهارة
عالية و‘ أاجواء حميمية وعائلية تسشاعد على
إاضشفاء الدفء العائلي ،سشيما بالبيوت القدÁة
اŸن -تشش -رة ب -اŸن -ط-ق-ة وال-ت-ي ي-ك-ون ف-ي-ه-ا ل-ه-ذا
الدفء نكهة اجتماعية أاخرى.

الششعب ‘ /ك - -ل ذك- -رى ل- -ل- -م- -ول- -د
الششريف ،تسشجل حوادث خطرة قد تودي
ب- -ح- -ي- -اة األف- -راد و–ول الح- -ت -ف -ال إا¤
م -أاسش -اة .ت -ذك -ر وزارة الصش -ح -ة والسش-ك-ان
وإاصشÓح اŸسشتششفيات ،أان اŸواد النارية،
كاŸفرقعات واأللعاب النارية والصشواريخ
وال -ق -ذائ -ف ،وغÒه -ا ...ق -د ت -تسش -بب ‘
حوادث خطرة تهدد سشÓمتكم وسشÓمة
أاسشرتكم وأاصشدقائكم وجÒانكم.

من ب Úأاخطار األلعاب النارية:

ـ ا◊رائق.
ـ الصش - -خب ال - -ن - -اج - -م ع - -ن ان- -ف- -ج- -ار
اŸفرقعات والقذائف وآاثاره السشلبية على
راحة األفراد اŸادية واŸعنوية ،خاصشة
اŸسش- -ن ÚواŸرضش- -ى وال- -نسش- -اء ا◊وام -ل
واألطفال وقد يؤودي صشوت النفجار ا¤
إاتÓف السشمع ،كما يتسشبب ‘ اإلزعاج
وال- -ق- -ل- -ق ،وإاصش- -اب- -ة األشش -خ -اصص ال -ذي -ن
ي- -ت- -ع- -ام- -ل- -ون م- -ب -اشش -رة م -ع ه -ذه اŸواد
(إاصشابات ذاتية).
لخرين.
ـ أاضشرار قد تلحق با آ
ـ انفجار اŸفرقعات ‘ اليد قد يؤودي
إا ¤ف -ق -دان األصش -اب -ع و‘ ح -ال -ة إاصش -اب-ة
الع ،Úقد يؤودي إا ¤العمي ،األمر الذي
يهدد مسشتقبل الفرد ،كعدم القدرة على
‡ارسش -ة ب -عضص اŸه -ن وا◊ي -اة ال -ع -ادي-ة
بصشفة عامة.
ـ ح -روق شش -دي -دة اÿط -ورة غ -ال -ب-ا م-ا
تصش- -يب األصش- -اب- -ع وال- -ذراع Úوال -ع -ي -نÚ
وال- -وج- -ه ،ق- -د Œع -ل ال -ع -ودة إا ¤ا◊ي -اة
الطبيعية أامرا مسشتحي Óبسشبب حروق من
ال -درج -ة ال -ث -ان -ي -ة وال -ث -ال -ث -ة ت-خ-ل-ف إا¤
التششوهات.
إاصشابة الع ÚبانفجاراŸفرقعات
ت- -ؤودي إا ¤اضش- -ط- -راب -ات بصش -ري -ة م -ع
إاصشابات خطرة (تآاكل ـ تقرح ـ حروق ـ
ان -ف -ج -ار ع -دسش -ة ال -ع ÚوغÒه-ا)‡ ...ا
يؤودي إا ¤تعقيدات وعواقب وخيمة ،مثل
العمى.
األطفال واŸراهقون هم أاك Ìمن يتعرضص
ل- -ه- -ذه ا◊وادث ،ألن -ه -م غ Òواع Úب -اÿط -ر
ال-ذي ي-ه-دده-م ،إان-ه-م «ي-ل-ع-ب-ون ب-ال-ن-ار» ،ع-لى
الكبار إاذن مراعاة األصشغر سشنا.
اŸف -رق -ع -ات ل -يسشت أال-ع-اب-ا ...شش-م-ع-ة
مششتعلة قد تؤودي إا ¤حريق.

اسش-ت-ط-اع م-وق-ع ع Úا◊ج-ل «ديازاد»
و‘ ظرف وجيز أان يصشبح منÈا يوميا
لفكار .بحيث قام
لراء وا أ
حرا لتبادل ا آ
ب -ت -أاسش -يسش -ه ال -ث Ó-ث -ي (مشش Îب -ل -ق -اسش-م ـ
م -ع -م -ري م -راد ـ ع -ب-د الÓ-وي مصش-ب-اح).
هذا الفضشاء الفÎاضشي صشار عبارة عن
ي-وم-ي-ة وط-ن-ي-ة ÓŸح-ظ-ة وت-ت-ب-ع أاخبار
م-دي-ن-ة ع Úا◊ج-ل ب-اŸسش-ي-ل-ة ،ي-جد به
لح -داث
لخ- -ب -ار وا أ
م- -تصش- -ف- -ح- -ه ج- -ل ا أ
الواقعة ‘ حياة اŸواطن.Ú
مؤوخرا احتفل مؤوسشسشوه بنجاحهم الباهر
اŸت- -م- -ث- -ل ‘ وصش- -ول ع -دد اŸن -خ -رط Úإا¤
عششرة آالف ،لكن العدد زاد عن هذا ا◊جم
اŸطلوب ،بل بلغ ◊د اللحظة  12أالفا .وهو
‘ حالة تزايد ،ل لششيء سشوى اŸصشداقية
والصشدق ‘ نقل اŸعلومة.

ت -ق -ول السش -ي -دة ك-رÁة ،ط-ال-ب-ة وب-اح-ث-ة ‘
ج - -ام - -ع- -ة ب- -ات- -ن- -ة إاعÓ- -م آا‹ ،ه- -ذا اŸوق- -ع
باÿصشوصص ينّم عن رغبة أاصشحابه ‘ تطوير
ال -ق -درات ال -ذه -ن-ي-ة ل-ب-عضص الشش-ب-اب م-ن كÓ-
ا÷نسش ،Úح -يث تشش -ع -ر ب -أانك داخ-ل م-درسش-ة
÷ميع الششعب ،به Œد كافة األطياف من
معارف ومعلومات تخصص ا÷وانب العاŸية
والوطنية وكذا اÙلية.
أاما معمري كر ،Ëالعضشو البلدي ،فيقول،
إاننا نتابع يوميا هذا اŸوقع ونحن نششجعه بل
سشوف نكرم أاصشحابه ‘ اŸواعيد اŸقبلة،
ألنه صشراحة ششجع كافة اŸواهب واحتضشن
ك-ل اآلراء إاي-ج-اب-ي-ا وسش-ل-ب-ي-ا وأاع-ط-ى ال-ف-رصشة
وف -ت -ح ذراع-ي-ه ل-ل-ج-م-ي-ع وه-ذه ق-م-ة ال-ن-زاه-ة
والدÁقراطية.

الدكتورة النفسشانية عبلة ﬁرز:

ج.ن

–ضص Òالطفل لÓمتحان يقتضصي تدريبه
ليتخلصص من القلق واألرق
Ÿسصتشصار التوجيه الÎبوي دور ‘ مرافقة التلميذ لتجاوز الرتباك
أاّك- -دت ال- -دك -ت -ورة اıتصش -ة ‘ ع -ل -م
ال -ن -فسس الÎب -وي وال-ت-ي تشش-غ-ل م-نصشب
مديرة الدراسشات بقسشم علوم الÎبية
÷ام-ع-ة ا÷زائر 2ب-ب-وزريعة ،السشّيدة
ع -ب -ل -ة ﬁرزﬁ ‘ ،اضش-رة أال-ق-ت-ه-ا ب-دار
ال -ث -ق -اف-ة ب-ال-ق-ل-ي-ع-ة ب-خصش-وصس –ضشÒ
ال- -ت- -ل- -م- -ي- -ذ Ÿواع- -ي -د الم -ت -ح -ان -ات ،أاّن
ال -ع -م -ل -ي -ة ت-ق-تضش-ي Œري-ده م-ن ال-ق-ل-ق
لرق اŸره- -ق واÿوف م- -ن
السش - -ل- -ب- -ي وا أ
اÛهول الهاجسس.

القليعة :عÓء ملزي

ق -الت ال -دك -ت-ورة ع-ب-ل-ة بشش-أان ال-ق-ل-ق ال-ذي
ينتاب الطفل خÓل مواعيد المتحان ،إاّنه
ينقسشم إا ¤قسشم :Úأاحدهما إايجابي لبد منه
للتمكن من أاداء الواجب اŸطلوب .واآلخر
سش -ل -ب -ي ي -ع -ي -ق ال -ط-ف-ل ع-ن م-راج-ع-ة دروسش-ه
بالششكل الÓئق ومن ثّم وجب Œريد الطفل
من النمط الثا Êمن القلق الذي يتسشّرب إاليه
من مصشادر ﬂتلفة ،قد تكون بششرية وقد
ت -ك -ون غ Òذلك وه -ن -ا ي -ك -م -ن دور مسش -تشش -ار
التوجيه على مسشتوى اŸؤوسشسشة الÎبوية الذي
بوسشعه “ك Úالطفل من Œاوز عائق القلق،
بعد سشلسشلة من اŸقابÓت الÎبوية ،بحيث
Œب اإلششارة هنا إا ¤أاّن القلق يتسشّبب ‘
الشش -ع-ور ب-ال-ي-أاسص وع-دم ال-ق-درة ع-ل-ى اإل‚از
وت -ق -د Ëم -ن -ت -ج م -ق -ب -ول ،األم -ر ال-ذي ي-ف-رز
اإلخفاق والرسشوب ‘ آاخر اŸطاف.
أاما عن اأألرق ،فقد أاششارت الدكتورة عبلة
إا ¤أاّنه يتششّكل بتسشّلط األفكار السشلبية لدى
الطفل بششكل يجعله ينششغل Ãا يدور بالششارع
واÙي- -ط اÿارج- -ي ،دون الن- -ت -ب -اه Ÿا ه -و
حاصشل داخل قاعة الدرسص.
ول Áكن حصشر األسشباب اŸؤودية إا ¤هذه
ا◊ال -ة ،ب -ق -در م -ا ي-جب ال-ت-ف-ك ‘ Òط-ري-ق-ة
عملية تقي الطفل من هذه اŸعضشلة ،بحيث
يجب تدريبه على ثقافة السشؤوال والسشتفسشار
عن كّل ما له عÓقة بالدرسص ،من خÓل حوار
مباششر ب ÚاŸعلم واŸتعلم ،كما يجب إاعداد
برنامج لقاءات دورية طيلة السشنة الدراسشية
مع فئة اŸعلم Úالقائم Úعلى تعليم الطفل
وعدم حصشرها على فÎة ما بعد المتحانات
لغرضص Œسشيد ششراكة ميدانية وتعاون وثيق
ما ب ÚاŸدرسشة واألسشرة ،فيما يتعلق بالرفع
من اŸسشتوى التعليمي للطفل.
وألّن الطفل اŸتعلم يبقى عرضشة لنوبات
عديدة من اÿوف ،لسشيما على مقربة من
فÎة المتحانات ،فإاّن األسشرة تبقى مطالبة
Ãرافقته ومسشاندته طوال السشنة ،من خÓل
–بيب اŸادة اŸدروسشة له واسشتعمال طريقة
ال-ب-ط-اق-ات ل-ل-م-راج-ع-ة ،ن-اه-يك عن اسشتعمال
األل-وان وال-تصش-ن-ي-ف وال-ن-ظ-ام وال-ت-جزئة أايضشا

حينما تقتضشي األمور ذلك ،وهي كّلها طرق
يسش -ت -وجب ع-ل-ى األسش-رة ت-دري-ب-ه-ا ل-ل-ط-ف-ل ‘
البيت قبل التحاقه باŸدرسشة ،لتمكينه من
ال -ت -أاق -ل -م م-ع م-ع-ط-ي-ات اŸدرسش-ة ‘ ظ-روف
مريحة .وحينما –ل فÎة المتحانات لبد
من التجنّد ا÷ماعي ألفراد األسشرة من حيث
ت -وف Òال -ظ -روف اŸري -ح-ة ل-ل-ط-ف-ل ‘ ›ال
اŸراجعة.
كششفت الدكتورة عبلة ،عن دراسشة أا‚زتها
خÓل سشنوات خلتÃ ،نطقة غرب العاصشمة،
ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ف-اع-ل ›م-وع-ة م-ن ال-تÓميذ حول
اسشتبيان يششمل عددا كبÒا من األسشئلة حول
ﬂت-ل-ف األم-ور اÙي-ط-ة ب-ح-ي-ات-ه-م اليومية،
بحيث خلصشت الدراسشة إا ¤كون الطفل يبقى
على الدوام متعلقا با◊رية اŸطلقة ويتهّرب
قدر اإلمكان من اŸسشئولية ،ومن ثمّ فÓبد
من تدّخل األولياء بالششكل الذي يضشمن للطفل
قدرا كبÒا من ا◊رية ‘ ا◊ياة اليومية ،مع
تدريبه على –ّمل قدر من اŸسشئولية ،كأان
يتم القتداء بالطفل ‘ ›الت اسشتغÓله
ÓنÎنت ومنافسشته ‘ العديد من أاوجهها
ل أ
،مع مراقبته بطريقة ل تثقل كاهله ول تثÒ
أاعصشابه.
تتيح هذه الطريقة العملية اكتششاف عقلية
الطفل والتفاعل معها بحكمة ،مع التموقع
أاقرب ما Áكن من عقل الطفل وتيسش Òعملية
تهذيب سشلوكه وتقوية بناء ششخصشيته ،لسشيما
وأانّ عوامل كثÒة من اÙيط تتدّخل بششكل
مباششر لتوجيه هذا البناء وفق ما ل ترغب
ف- -ي- -ه األسش- -رة أاح- -ي- -ان- -ا ،ك -األنÎنت والشش -ارع
واÙي -ط واÛت -م -ع واإلع Ó-م ع-م-وم-ا .ول
ت -ب -ن -ى الشش-خصش-ي-ة ح-ت-م-ا ب-ال-ع-وام-ل ال-وراث-ي-ة
اŸكتسشبة عن األب واألم ،بحيث تتفاعل تلك
ال-ع-وام-ل م-ع م-ع-ط-ي-ات ال-واق-ع اŸع-يشص ل-بناء
ششخصشية جديدة يكتسشبها الطفل مع الوقت
ولبد من تدخل األولياء لتصشويبها وتهذيبها
وفق ما يخدم مصشلحة الطفل واألسشرة أايضشا.
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كر Ëعاششور (اŸدرب السشابق للمنتخب الوطني لكرة اليد – إاناث) لـ «الششعب»:

ضشرورة وضشع اسشÎاتيجية ﬁكمة من أاجل العودة إا ¤الواجهة

اعت ÈاŸدرب الوطني السشابق لفريق
كرة اليد إاناث ،كر Ëعاششور ‘ ،تصشريح
خصش به «الششعب» ،أان النتائج اÙصشل
لف -ري -ق -ي-ة سش-ي-دات
خ Ó-ل ال -ب -ط -ول -ة ا إ
لسشوأا ‘ تاريخ كرة اليد
بأانغول ،هي ا أ
ا÷زائ-ري-ة ؤل-ه-ذا م-ن الضش-رؤري إاع-ادة
لمور كلها.
النظر ‘ ا أ

حاورته :نبيلة بوقرين

^ «الشش -عب» :ك -ي-ف تصش-ف ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي
–صشل عليها الفريق الوطني لكرة اليد؟
^^ «ع-اشش-ور» :ال-ن-ت-ائ-ج ال-ت-ي –صش-ل ع-ل-ي-ها
ل·
لناث خلل بطولة إافريقيا ل أ
الفريق الوطني ل إ
التي جرت بأانغول هي األسشوأا ‘ تاريخ كرة اليد
ا÷زائرية ،ألنها اŸرة األو ¤التي يخسشر فيها
اŸنتخب كل اŸباريات ضشمن اŸنافسشة وهذا ما
يعني أان النتيجة سشلبية ومن دون أاي تعليق.
لسش -ب -اب ال-ت-ي ج-ع-لت ال-ف-ري-ق
^ م -ا ه -ي ا أ
يخسشر كل اللقاءات؟
^^ هناك أاسشباب كثÒة سشاهمت ‘ الوصشول
لهذا اŸسشتوى اŸتد Êوعدم قدرة الفريق على
–ق -ي -ق أاي ان -تصش-ار ضش-م-ن اŸن-افسش-ة اإلف-ري-ق-ي-ة،
إاضش -اف -ة إا ¤ع -وام -ل واضش -ح -ة ع -ل -ى غ -رار غ -ي-اب
التحضش ،Òبدليل أان اÛموعة بدأات ‘ العمل قبل
ششهرين فقط عن انطلق البطولة وهذا غ Òكاف
ل -ل -عب ‘ اŸسش -ت -وى ال -ع -ا‹ وح -ت-ى ن-ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج
إايجابية ،بالنظر إا ¤التطور الكب Òالذي تعرفه
أاغلب الفرق اإلفريقية األخرى ،إاضشافة إا ¤نقاط
أاخرى.
^ ه -ل Áك -ن إاع -ط -اء ت-ف-اصش-ي-ل أاك Ìع-ن
هذه النقاط؟
^^ بالطبع هناك نقاط أاخرى أابرزها تغيÒ
اŸدرب ‘ األسشابيع األخÒة ،بعدما كان زهÒ
قرنان هو الرجل األول ” ،اسشتقدام سشم Òزوزو
وهذا األخ Òل يعرف كرة اليد ا÷زائرية ول حتى
اإلف -ري -ق -ي -ة ،وب -ال -ت -ا‹ ف -إان ع -دم السش -ت -ق -رار ‘
اŸدرب Úكان له تأاث Òحيث ” اسشتقدام ثلثة
أاسشماء ‘ ظرف أاقل من سشنة.
من جهة أاخرى ،تغي Òالتششكيلة التي أاصشبحت
تتششكل من لعبات ل “لكن اÈÿة والتجربة ،و⁄
يسشبق لهن اللعب ‘ مثل هذه اŸنافسشة وبالتا‹ ⁄
يتمكن من تقد Ëاإلضشافة للمجموعة خلل هذه
الدورة.
لسشماء
^ كيف تعلق على غياب بعضش ا أ
عن التششكيلة ا◊الية؟
^^ صش-ح-ي-ح ه-ن-اك ب-عضس األسش-م-اء اسش-ت-غ-ربت
عدم وجودهن مع الفريق خلل البطولة اإلفريقية،
خاصشة سشو‹ ‚اح ،سشعاد حسشناوي ،تيسشو سشعاد
وغÒه -ن ...وه -ن ق -ادرات ع -ل -ى ت-ق-د Ëاإلضش-اف-ة
للمجموعة لو ” العتماد عليهن ،ألن هذه األسشماء
“لك اÈÿة والتجربة بعد اŸششاركات العديدة مع
الفريق .لكن السشؤوال يبقى مطروحا حول غيابهن،
واŸدرب واŸسش - -ؤوول- -ون ب- -ال–ادي- -ة ه- -م ال- -ذي- -ن
يسشتطيعون اإلجابة عنه بكل صشراحة.
^ ه -ل ك -نت ت -ت -وق-ع ظ-ه-ور ال-ف-ري-ق ب-ه-ذا
اŸسشتوى؟
^^ صشراحة  ⁄أاكن أاتوقع ظهور الفريق بهذا
اŸسشتوى رغم صشعوبة اŸهمة أامام تونسس ،ألن هذا
األخ Òيلعب بطريقة جيدة ،لكن كنا قادرين على
–قيق األفضشل أامامه ،ألنه قام بتجديد التششكيلة
و ⁄ي -ق -دم مسش -ت -وى ك -بÒا ،م -ث -ل-م-ا ك-ان م-ن-ت-ظ-را.

واŸفاجأاة عندما انهزمنا أامام غينيا ،ألن هذا
األخ ⁄ Òيسشبق له أان فاز ‘ مقابلة رسشمية ولهذا
فإانه بعد التغلب على ا÷زائر دخل للتاريخ واحتفل
ألن -ه Ãث -اب -ة ال -ت -ت -وي-ج وب-ال-ت-ا‹ ف-إان-ه رغ-م غ-ي-اب
التحضشÒات إال أاننا كنا قادرين على –قيق أاحسشن
لسشف.
‡ا ششاهدناه بكث Òولكن ل أ
^ ؤماذا عن الفارق الكب ÒخÓل مواجهة
أانغول؟
^^ الهزÁة الثقيلة التي تلقيناها ضشد أانغول
كانت متوقعة ،ألن اللعبات كن تعششن فÎة انهيار
من الناحية اŸعنوية وفقدان الثقة و ⁄تكنّ ‘
اŸسشتوى البد Êالذي يسشمح لهن بتقد Ëاألفضشل
أامام منافسس يلعب أامام جمهوره وجاهز من كل
النواحي وله اÈÿة والتجربة الكافية التي جعلته
يتأاهل للدور الثا Êعلى رأاسس اÛموعة األو¤
بعدما فاز بكل اللقاءات التي لعبها وهو مرششح
للفوز باللقب.
^ ما هي ا◊لول التي تسشمح بالعودة إا¤
لناث ؤالذكور؟
اŸسشتوى العا‹ لفريقي ا إ
^^ يجب أان تكون اسشÎاتيجية عمل جيدة
تسش Òوفقا برنامج متواصشل يتضشمن لقاءات ودية
رفقة منتخبات ‘ اŸسشتوى العا‹ حتى يتسشنى
ل - -لع- -ب Úوال- -لع- -ب- -ات ا÷زائ- -ري Úأاخ- -ذ اÈÿة
وال -ت -ج -رب -ة ،إاضش -اف -ة إا ¤ال -وق-وف ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
ا◊قيقي لهم قبل الدخول ‘ اŸنافسشات الرسشمية،
ألن السش -ت -م -راري -ة ‘ ال-ع-م-ل ه-و أاسش-اسس ال-ن-ج-اح،
إاضش -اف -ة إا ¤الب -ت -ع -اد ع -ن اŸشش -اك -ل الشش -خصش -ي -ة
والتفك ‘ Òمصشلحة كرة اليد ا÷زائرية.
لناث ا◊ا‹ –قيق
^ هل بإامكان فريق ا إ
نتائج إايجابية مسشتقبÓ؟
^^ حتى تعود كرة اليد ا÷زائرية إا ¤الواجهة،
يجب تكوين فريق قوي ويحضشر باسشتمرارية من
خلل برنامج ﬁكم وبعيدا عن اŸششاكل ،مثلما
سشبق ‹ القول ،خاصشة أاننا ششاهدنا بروز بعضس
اللعبات اللئي بإامكانهن تقد Ëالكث Òللفريق
مسشتقبل على غرار ا◊ارسشة الششابة جر‘ رقية،
ف-رع-ون سش-ع-اد ،ف-ت-ي-ح-ة ح-ي-م-ر وغÒه-ن .ل-ك-ن من
الضش -روري الع -ت -ن -اء ب -ه -ن وم -ت-اب-ع-ت-ه-ن ع-ن ق-رب
للوصشول إا ¤نتائج إايجابية بحول الله ول ننتظر
حتى األسشابيع األخÒة عن اŸنافسشة وندخل ‘
التحضشÒات ،ألنه غ Òكاف ‘ ظل تطور كرة اليد
اإلفريقية على السشنغال التي برزت بقوة.
^ من ترششح للفوز باللقب؟
^^ أارششح أانغول من دون منازع ،ألنها فريق
قوي ويلعب بطريقة احÎافية وهم ‘ مسشتوى عال
ودائما يعيدون كرة اليد اإلفريقية إا ¤الواجهة على
الصشعيد العاŸي واألوŸبي ،ألنهم يعملون ،رغم
تضشييعهم اللقب ‘ الطبعة اŸاضشية إال أانهم حاليا
جاهزون من كل النواحي.

رغم اهتمام أاتلتيكو
مدريد بخدماته

غزال يقرر البقاء ‘ ليون
أاغلق
الدو‹
ا÷زائري
رششيد
غ -زال‚ ،م
ليون
الفرنسشي،
ال -ب-اب أام-ام
إامكانية
النتقال إا¤
أاحد األندية
ال-ت-ي ط-ل-بت
التعاقد
معه،
أابرزها أاتلتيكو مدريد ،وصشيف حامل لقب دوري
أابطال أاوروبا ،بعدما قرر البقاء مع فريقه ،وفقا
ل- - - -ت - - -ق - - -اري - - -ر صش - - -ح - - -ف - - -ي - - -ة ف - - -رنسش - - -ي - - -ة.
ذكر موقع «مÒكاتو  ،»365أان غزال قرر البقاء،
بعدما تلقى ضشمانات من إادارة النادي بزيادة
رات -ب -ه الشش -ه -ري ب -داي -ة م -ن ج -ان -ف -ي اŸق -ب-ل.
وأاضشاف اŸوقع ،اıتصس بأاخبار النتقالت،
أان رئيسس النادي الفرنسشي جون ميششال أاولسس،
اق -ت -ن-ع ب-أان غ-زال ،ال-ذي ي-ن-ت-ه-ي ع-ق-ده ب-ن-ه-اي-ة
اŸوسش -م ا÷اري ،ق -د ي -رح -ل دون أان يسش -ت -ف-ي-د
ال- - - -ن- - - -ادي م- - - -ن صش- - - -ف- - - -ق- - - -ة ان - - -ت - - -ق - - -ال - - -ه.
وأاوضشح اŸوقع ،أان رئيسس النادي قرر ،بناًء على
ذلك ،زيادة راتب غزال إا ¤ما ب 250 Úأالف يورو
أال- - - -ف ي- - - -ورو شش - - -ه - - -ري - - -ا.
300
إا¤
كانت أاندية عدة طلبت التعاقد مع غزال ،منها
أات-ل-ت-ي-ك-و م-دري-د ،وف-ي-اري-ال اإلسش-باني ،Úووسشت
هام يونايتد وتوتنهام هوتسشب Òوإايفرتون من
إا‚لÎا..

دؤرة ا◊مامات للتنسش

إاقصشاء ا÷زائري ﬁمد
حسشان
أاقصش- - -ي لعب ال - -ت - -نسس ا÷زائ - -ري ﬁم - -د
حسشان ‘ ،الدور الثا ÊاŸؤوهل إا ¤ا÷دول
ال-ن-ه-ائ-ي ل-ل-دورة ال-دول-ي-ة اŸفتوحة با◊مامات
(تونسس) ،عقب خسشارته بششوط Úلصشفر ،أامام
الهولندي مارك دجيكاهويزن.
ان -ه -زم ‡ث -ل ا÷زائ-ر ( 21سش -ن -ة) ال-ذي ⁄
يدخل ‘ اللقاء بصشفة جيدة ‘ ،الششوط األول
بـ ،3-6قبل أان يظهر اسشتفاقة ومقاومة كبÒة ‘
الششوط الثا ،Êلكنها  ⁄تششفع له ليسشقط بـ.5-7
وتأاهل حسشان إا ¤الدور األول من التصشفيات،
بالفوز على اإليطا‹ فديريكو سشكارا (-6 ،3-6
 ‘ ،)3ال- -وقت ال- -ذي أازاح دج -ي -ك -اه -وي -زن (20
سشنة) ،مواطنه فلوريسس فان دين برانك (،2-6
.)0-6
ويبقى اللعب ا÷زائري دائما ‘ السشباق،
حيث سشيششارك ‘ جدول الزوجي إا ¤جانب
اإلسشبا Êليندرو سشÒانو سشانز.
وŒرى ال -دورة ال -دول -ي -ة ال -ت -ي ت -ب -ل -غ ق-ي-م-ة
جوائزها  10آالف دولر ،من  5إا 11 ¤ديسشمÈ
 2016با◊مامات التونسشية.

عبد الرؤؤؤف ناتاشش (مولودية ؤهران) لـ «الششعب»:

إامكانياتنا تسشمح لنا بكسشب اللقب
ي- - -ؤودي م- - -وسش - -م - -ا ك - -بÒا م - -ع
م-ول-ودي-ة ؤه-ران ؤسش-اهم بششكل
كب ‘ Òتواجد فريقه ‘ اŸرتبة
لؤ ¤م- -ن ال- -راب -ط -ة اÎÙف -ة
ا أ
لمر الذي
لؤ ¤لكرة القدم ،ا أ
ا أ
 ⁄يحصشل منذ عدة سشن.Ú
اتصش- - - - - -ل - - - - -ن - - - - -ا ب - - - - -ح - - - - -ارسش
مولودية ؤهران «عبد الرؤؤؤف
ناتاشش» الذي أاكد لنا أان فريقه
كسشب ث - -ق - -ة ك - -بÒة ‘ ال- -ن- -فسش
ؤÁلك رؤحا قتالية رائعة فوق
اŸيدان ‘ ،هذا ا◊وار...

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
^ الشش - - - - -عب :ع - - - - -د” إا¤
أاج- -واء ال -ت -دري -ب -ات ب -ع -دم -ا
“ك- -ن- -ت- -م م- -ن ال- -ف- -وز ع- -ل- -ى
شش.السشاؤرة؟
^^ ع-ب-د ال-رؤؤؤف ن-اتاشش:

ا◊م - -د ل - -ل - -ه ،اع - -ت - -لؤون - -ا صش- -دارة
اÎÙف األول ب -ع -د ن -ه -اي -ة ا÷ول-ة
الثالثة عششرة ،جاء ليؤوكد بأاننا فريق
سشينافسس بقوة هذا اŸوسشم على لقب
ال -ب-ط-ول-ة ال-وط-ن-ي-ة ،ل-دي-ن-ا ›م-وع-ة
رائعة بلعب Úغالبيتهم من مدينة

وهران .أاعتقد أان هذا األمر زادنا
قوة ،ألن غالبية اللعب Úيلعبون من
أاج- -ل تشش- -ري -ف أال -وان ال -ن -ادي ال -ذي
ي -ن -اصش -رون-ه ق-ب-ل ك-ل شش-يء .ب-داي-ت-ن-ا
ك- -انت م- -وف -ق -ة وم -ع م -رور ا÷ولت
كسش- -ب- -ن- -ا اŸزي- -د م- -ن ال -ث -ق -ة ،واآلن
أاصشبحت لدينا ششخصشية البطل بعدما
أاصشبحنا نعود ‘ النتيجة ‘ اŸرحلة
ال-ث-ان-ي-ة ون-ت-م-ك-ن م-ن ال-ف-وز ب-ن-ت-ي-جة
ث -ق -ي -ل -ة م-ث-ل-م-ا ف-ع-ل-ن-اه أام-ام شش-ب-ي-ب-ة
السشاورة ح“ Úكنا من العودة والفوز
بثلثة أاهداف لواحد.
أاع- -ت -ق -د أان -ن -ا نسش ‘ Òال -ط -ري -ق
الصشحيح وأا“نى أان نواصشل التأالق ‘
ا÷ولت اŸقبلة وننهي البطولة على
األقل بفارق  3نقاط يجعلنا نحضشر
Ãعنويات مرتفعة ‘ فÎة الراحة،
⁄
لنواصشل تأالقنا ‘ مرحلة العودة و َ
ل نتوج أابطال ونسشعد أابناء ا◊مري
الذين ينتظرون هذا اللقب منذ 24
سشنة كاملة.
أاما بخصشوصس العودة إا ¤أاجواء
التدريبات –ضشÒا للمباراة القادمة
أام -ام دف -اع ت -اج -ن -انت ،ج -رت حصش-ة
السشتئناف ‘ ظروف رائعة أاين عدنا
للعمل Ãعنويات جد مرتفعة ونحن
اآلن ‘ الصشدارة .نعي جيدا أان تنقل
ﬁف -وف -ا ب -اıاط-ر ي-ن-ت-ظ-رن-ا أام-ام
فريق جريح يعا Êهذا اŸوسشم ،رغم

ب-ال-ن-فسس ،ك-م-ا أان-ه سش-ي-زي-د Êضش-غطا
ألعمل أاك Ìوأاكون أافضشل مسشتقبل
‡ا أانا عليه اآلن .مبادرة حسشنة من
األنصشار هي األو ¤من نوعها ألÊ
أاع -م -ل ‘ ال -ف-ري-ق م-ن-ذ سش-ن-وات و⁄
أاششاهد مثل هذه اللتفاتة من قبل،
وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-ع-ت-ز ب-ذلك ون-عمل
إلرضشاء األنصشار أاك .Ìأاششكر ا÷ميع
وأا“ن - -ى أان ي - -ف- -وز زم- -لئ- -ي ب- -ه- -ذه
ا÷ائ-زة ،ألن-ه ي-ع-ت Èت-ك-رÁا م-ع-ن-ويا
كبÒا.

^ ‘ اŸوسشم ما قبل اŸاضشي
أادي-ت-م مشش-وارا ج-ي-دا ،لكنكم
 ⁄ت-ت-م-ك-ن-وا م-ن ب-ل-وغ ه-دف
ال -ت -ت -وي -ج ب -ال -ب-ط-ول-ة ..ه-ل
سشيتحقق ذلك هذا اŸوسشم؟
^^ ب -ط -ب-ي-ع-ة ا◊ال ،ل-دي-ن-ا ك-ل

اإلمكانات للتتويج باللقب .وكما قلت
لك ،ل-دي-ن-ا ف-ري-ق م-ت-ك-ام-ل م-ن أاب-ن-اء
الفريق واŸدينة ،واŸدرب هو اآلخر
غ -ن -ي ع -ن ك -ل ت -ع-ري-ف وه-و م-ن بÚ
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لفريقية للجمباز
ال–ادية ا إ

انتخاب علي زع Îلعهدة جديدة

انتخب ا÷زائري علي زع Îبالدار
ال- -ب- -يضش- -اء (اŸغ- -رب) ل- -ع -ه -دة ج -دي -دة
( )2020-2016ع- - -ل- - -ى رأاسس ال–ادي- - -ة
اإلفريقية للجمباز.
كان علي زع Îقد انتخب ،ألول مرة،
رئيسشا لهذه الهيئة ‘ النتخابات التي
أاجريت ششهر أافريل  2013با÷زائر خلفا
÷زائري آاخر وهو ﬁمد Áني ،أاول
رئ -يسس ل -ه -ذه ال -ه -ي -ئ -ة ال -ري -اضش -ي-ة م-ن-ذ
إانششائها ‘ ا÷زائر ،سشنة .1990
يذكر ،أان علي زع Îششغل منصشب
األم Úال- -ع- -ام ل- -ل–ادي- -ة اإلف- -ري- -ق -ي -ة
ل-ل-ج-م-ب-از ق-ب-ل ان-ت-خ-اب-ه رئ-يسش-ا لها سشنة
.2013

عبد الغني خّياط (مدافع نصشر حسش Úداي) لـ «الششعب»:

نطمح Ÿواصشلة ا’نتصشارات وا’رتقاء ‘ جدول الÎتيب
اŸباراة وا◊فاظ على النتيجة وهو ما حدث .لهذا
ف -ال -ف -وز ه -و م -ه -م ب -ال-نسش-ب-ة ل-ن-ا م-ن أاج-ل –ق-ي-ق
النطلقة التي نرجوها ‘ البطولة بعد اإل‚از
اÙقق ‘ كأاسس ا÷مهورية.

^ ل -ك-ن مسش-ت-وى ال-ف-ري-ق  ⁄ي-ت-حسش-ن
رغم الفوز .كيف تعلق على ذلك؟
^^ هذا األمر منتظر بسشبب التغيÒات التي

أابدى مدافع نصشر حسش Úداي عبد الغني
خ -ي -اط ‘ ح -وار لـ «الشش-عب» ،سش-ع-ادت-ه ب-ف-وز
ف -ري -ق -ه ع -ل -ى دف -اع ت -اج-ن-انت ،خ-اصش-ة أان-ه
سش -اه -م ‘ ت -خ-ف-ي-ف الضش-غ-ط ع-ل-ى الÓ-ع-بÚ
ال -ذي -ن ع -ان -وا ك -ثÒا م -ن -ه بسش -بب ال -ن -ت -ائ -ج
السشلبية.

حاوره :عمار حميسصي
منح اŸدافع السشابق لدفاع تاجنانت إاششارات
إايجابية بالعودة القوية للنصشرية ،بعد أان حققت
فوزها الثا Êعلى التوا‹ بعد ذاك الذي حققته
ع -ل -ى حسش -اب م -ول -ودي-ة ب-ج-اي-ة ‘ م-ن-افسش-ة ك-أاسس
ا÷مهورية.
ي-ب-ق-ى األه-م ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ف-ري-ق ،بحسشب خياط،
–ق-ي-ق ال-ن-ت-ائ-ج اإلي-ج-اب-ي-ة ،خ-اصش-ة خ-لل مرحلة
ال -ع -ودة م -ن ال -ب -ط -ول -ة ألج -ل الرت -ق -اء ‘ ج -دول
الÎتيب واÿروج من اŸنطقة التي يتواجد فيها
الفريق حاليا.

^ «الشش- -عب» :ه- -ل زال الضش -غ -ط ب -ع -د
الفوز على دفاع تاجنانت؟
^^ خّياط  -لقد –رر اللعبون كثÒا بعد

النتصشار على دفاع تاجنانتÃ ،ا أاننا كنا مطالبÚ
ب-ت-ح-ق-ي-ق ال-ف-وز ووضش-ع ح-د ل-ل-ن-ت-ائ-ج السش-ل-بية التي
حققناها ‘ البطولة.
أاع -ت -ق -د أان -ن-ا أا‚زن-ا اŸه-م-ة ب-ن-ج-اح رغ-م ق-وة
اŸنافسس وإاكمالنا اŸباراة بعششرة لعب Úفقط،
بعد طرد اŸدافع بن عمارة .لكن هذا األمر ⁄
ينقصس من عزÁتنا Ÿواصشلة اÛهودات خلل

حدثت على مسشتوى العارضشة الفنية للفريق ،حيث
كان األمر يتطلب القليل من الوقت من أاجل التأاقلم
مع الطريقة ا÷ديدة التي ينتهجها ا÷هاز الفني،
إاضشافة إا ¤أان الفريق عانى من بعضس الغيابات
بسشبب إاصشابات بعضس اللعب Úوهو ما جعل ا÷هاز
ال -ف -ن -ي ي -ق -وم ب -ب -عضس ال -ت -غ -يÒات ع -ل -ى مسش -ت-وى
ال -لع -ب .Úوك -م -ا ت -ع -ل-م ف-النسش-ج-ام ي-ق-ل ‘ ه-ذه
ا◊الة ،لكن انتهز الفرصشة ألطمئن األنصشار على
مسشتقبل الفريق ‘ البطولة ،حيث سشنقوم بالعمل
على –قيق النتصشارات ،كما حدث ‘ منافسشة
الكأاسس ،أاين اسشتطعنا التأاهل على حسشاب مولودية
بجاية الذي Áلك ›موعة ‡يزة من اللعب.Ú

^ ما هو هدفكم هذا اŸوسشم؟

هدفنا ا◊ا‹ هو مواصشلة النتصشارات من أاجل
اÿروج من اŸنطقة التي نتواجد فيها ‘ البطولة.
أام -ا ‘ م -ن -افسش-ة ال-ك-أاسس ،ف-األم-ور ﬂت-ل-ف-ة .ل-ك-ن
نسش -ع -ى ل-ل-ذه-اب ب-ع-ي-دا وإاع-ادة سش-ي-ن-اري-و اŸوسش-م
اŸاضشي ،عندما وصشل الفريق إا ¤النهائي بجدارة،
واألم -ور تسش Òب -ط -ري -ق -ة ج -ي -دة ب -ع-د ال-ف-وز ع-ل-ى
ت -اج -ن -انت ،ح -يث نسش -ع -ى Ÿواصش -ل -ة الن-تصش-ارات،
خ -اصش -ة  -ك -م -ا ق -لت  -ب -ع -د –رر ال -لع -ب Úم -ن
الناحية النفسشية.

^^ اسشتطعت حجز مكانة أاسشاسشية ‘
الفريق ‘ ظرف قصش .Òهل أانت راضش
لن؟
عن مسشتواك ◊د ا آ

أانا أاعمل بجد ‘ التدريبات ،وهذا جعل ا÷هاز
الفني يضشع ثقته ‘ ششخصشي .لكن ل يجب التوقف
ع -ن ه -ذا ا◊د ،ح -يث سش -أاواصش -ل ال-ع-م-ل م-ن أاج-ل
ا◊فاظ على مكانتي كأاسشاسشي ‘ الفريق .وأاكÌ
من هذا ،علي العمل على تطوير إامكاناتي الفنية
وال -ب -دن -ي -ة ألك -ون ‘ اŸسش -ت -وى خ -لل اŸب -اري-ات
اŸقبلة.
ط -م -وح -ي ي -ب -ق -ى ك -بÒا م -ن أاج -ل ال-ت-أال-ق ه-ذا
اŸوسشم ،خاصشة بعد الصشعوبات التي عانيتها ‘
السشابق خلل تواجدي ‘ ششبيبة القبائل ودفاع
ت -اج -ن-انت وأاع-م-ل أان ي-ك-ون ه-ذا اŸوسش-م ﬂت-ل-ف-ا
بالنسشبة ‹ من أاجل التأالق والÈوز أاك Ìفأاك.Ì

غوارديو’ :مانششسش Îيونايتد قادر على إانهاء اŸنافسشة ب Úالكبار

تعداده اŸميز .لكن يجب أان نواصشل
سشلسشلة نتائجنا اإليجابية وإاذا أاردنا
ا◊فاظ على مركزنا فعلينا العودة
بالنقاط الثلث من هناك.

^ أانصش-ار ال-ف-ري-ق م-ن-حوك
لقب أافضشل لعب ‘ الششهر،
ما تعليقك؟
^^ تكر Ëيششرفني ويزيد Êثقة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خÒة ما أا‚به الفريق وحقق نتائج
ب- -اه- -رة م- -ع اŸول- -ودي- -ة ‘ سش -ن -وات
ال -تسش -ع -ي -ن -ي -ات م-ن ال-ق-رن اŸاضش-ي،
وسش- -اه -م ‘ حصش -د ع -دي -د األل -ق -اب
وÁلك خÈة ك- -بÒة ك- -لعب ب -ع -دم -ا
حمل أالوان اŸولودية الوهرانية 15
سشنة ‘ فئة األكابر فقط ،تاريخه
وأالقابه ونتائجه Œعل ا÷ميع يكّن له
كل الحÎام والتقدير.
ك- -م- -ا أان اإلدارة ت -وف -ر ل -ن -ا ك -ل
اإلمكانات من أاجل النجاح ،وهو ما
أاث -ر ع -ل -ي -ن -ا إاي -ج-اب-ي-ا ‘ ب-داي-ة ه-ذا
اŸوسش- - - - - - - -م .ضش - - - - - - -ف إا ¤ذلك ،أان
السش -ت -ق -رار ع -ل-ى اŸسش-ت-وى اإلداري
ل-ل-م-وسش-م ال-ث-الث ع-ل-ى ال-ت-وا‹ ب-دأان-ا
‚ني ثماره .ونحن من الفرق القليلة
التي  ⁄تغ Òمدربها هذا اŸوسشم.
كل هذه العوامل Œعلنا نطمح لنيل
ال -ل -قب .م -ن ج -ه-ت-ن-ا سش-نسش Òم-ب-اراة
Ãب- -اراة وه -دف -ن -ا ع -دم تضش -ي -ي -ع أاي
ن-ق-ط-ة داخ-ل ال-دي-ار وع-دم الن-ه-زام
خارجها حتى نصشل إا ¤مبتغانا.

اعت ÈاŸدير الفني لنادي مانششسش Îسشيتي
اإل‚ليزي لكرة القدم ،اإلسشبا Êبيب غوارديول ،أان
ا÷ار والغر Ëمانششسش Îيونايتد قادر على إانهاء
البطولة ‘ أاحد اŸراكز األربعة األو ¤اŸؤوهلة
لرابطة أابطال أاوروبا.
ويحتل فريق «الششياط Úا◊مر» حاليا اŸركز
السشادسس برصشيد  21نقطة ،بفارق  13نقطة عن
تششيلسشي اŸتصشدر وتسشع نقاط عن اŸركز الرابع،
آاخ- -ر اŸراك- -ز اŸؤوه- -ل- -ة ألع -رق ب -ط -ولت أاوروب -ا
لندية.
ل أ
غ Òأان غ - -واردي- -ول أاوضش- -ح أان ط- -ري- -ق- -ة ل- -عب
مانششسش Îيونايتد ‘ األسشابيع األخÒةŒ ،عله من
اŸرششح Úبقوة للتواجو ضشمن األربعة الكبار ‘
ن -ه -اي -ة اŸوسش -م ،مششÒا إا ¤مشش -اه -دت -ه م-ب-اري-ات
«الششياط Úا◊مر» أامام بÒنلي وسشتوك سشيتي ‘
األولد ترافورد أاين «كانوا يسشتحقون الفوز ،إال أان

هذه هي كرة القدم».
وأاضشاف التقني اإلسشبا ،Êأان مانششسش Îيونايتد
«Áت - -لك ا÷ودة وال- -ت- -اري- -خ واŸدرب وال- -لع- -بÚ
القادرين على الدخول ضشمن األربعة الكبار ،ورغم
صشعوبة اŸأامورية فإان الدوري ليزال طويل».

يجرى باŸركز الوطني الفني لسشيدي موسشى

تربصص تكويني للفيفا Ÿدربي ’عبات أاقل من  17سشنة
يجري  26مدربا ينششطون ‘ األندية ومكلف Úبإادارة لعبات فرق أاقل من  17سشنة لكرة القدم ،منذ
األثن ،Úتربصشا تكوينيا لل–ادية الدولية باŸركز الفني الوطني بسشيدي موسشى ،بحسشب ما أافادت به
ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم ‘ موقعها على األنÎنت.
أاوضشحت الهيئة الفدرالية ‘ بيان لها ،أان «الÎبصس الذي تششرف عليه اÿبÒة لدى الفيفا صشونيا هزيرج،
يتضشمن دروسشا نظرية وتطبيقية لها علقة بتحضش Òاللعبات الششابات» ،مششÒة إا ¤أان الدورة التكوينية
سشتختتم يوم ا÷معة  9ديسشم.È
وتنظم ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم دوريا تربصشات تكوينية باŸركز الفني بسشيدي موسشى لفائدة
اللعب ،ÚاŸدرب Úوا◊كام ،قصشد –سش ÚاŸسشتوى.

الفجر0٦.14...............:
مواقيت الظهر1٢.٣8...............:
الصشÓة العصشر15.1٣...............:
المغرب1٧.٣1..............:
العششـاء18.58................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  0٧ديسشم :1851 Èأاصشدر ا◊اكم العام الفرنسشي
«بيليسشي» ( )Pelissierمرسشوما أاقّر فرضس حالة
الطوارئ ‘ ا÷زائر.
^  0٧ديسش- -م :1٩٦1 Èق-امت ف-رنسش-ا ل-ل-م-رة
ال -ث -ال -ث -ة ب -ت -ف-ج Òق-ن-ب-ل-ة ن-ووي-ة (مسش-م-اة «الÒب-وع
لحمر») ‘ رڤان بالصشحراء الغربية.
ا أ

لول  14٣8هـ اŸوافق لـ  0٧ديسشم٢01٦ Èم
الأربعاء  0٧ربيع ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد
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بعد فوزه الثم Úعلى «اŸوب» بسشطيف

تب ـون يـأأمر القـأئم Úبأإل‚ـأز تسشليـم سشكنـأت الÎقـوي ‘ آاجألهـأ «العميد» ينفرد Ãقدمة ترتيب الرابطة اÎÙفة األو¤
توزيــع  4٣50وحـــدة سشكنيـــة منهـــا  10٦٧بسشيـــدي عبــد اللــه قبـل نهايـة السشنـة

الششعب – –ت إشضرإف عبد إÛيد
وزي- -ر إلسض -ك -ن وإل -ع -م -رإن وإŸدي -ن -ة،
إنعقد إجتماع ضضم إطارإت مركزية
ل-ل-م-وؤسضسض-ة إل-وط-ن-ي-ة ل-لÎقية إلعقارية
وإŸدي - - -ري - - -ن إ÷ه - - -وي Úو إط - - -ارإت
مركزية على مسضتوى إلوزإرة ” ،فيه
ت -ن -اول إل -ن -ق-اط إŸت-ع-ل-ق-ة ب-ج-اه-زي-ة
إŸوإقع إلسضكنية للتوزيع خلل إلسضنة
إ◊ال -ي-ة  ،2016وك- -ذإ إلإط- -لع ع -ل -ى
مدى تقدم عملية إلإ‚از ‘ برنامج
إلسض -ك-ن إلÎق-وي إل-ع-م-وم-ي (.)LPP
ح-يث إأع-ط-ى ت-ب-ون ت-ع-ل-ي-م-ات صضارمة
ل -ل -ق -ائ-م Úع-ل-ى إ‚از وم-ت-اب-ع-ة ه-ذإ
إŸشضروع بضضرورة إلعمل على إلوفاء
بالإلتزإمات مع مكتتبي هذه إلصضيغة
وتسضليم إلسضكنات ‘ إآجالها إÙددة.
و‘ هذإ إلشضاأن ،شضدد وزير إلسضكن
وإل -ع-م-رإن وإŸدي-ن-ة ع-ل-ى إŸسض-وؤولÚ
إŸنوطة بهم هذه إŸهمة ،إأن بقاءهم
م- -ره- -ون ب- -ا÷دي- -ة ‘ Œسض -ي -د ه -ذإ
إŸشضروع.

متابعــــة Ùاربــــــة
ا÷رÁة اŸنظمـــة

وقد إأسضفر إلجتماع عن ضضبط رزنامة
للتوزيع قبل نهاية إلسضنة إ◊اليةÃ ،ا
ي -ق -در بـ 4350وح -دة سض -ك-ن-ي-ة ،وه-ي
موزعة كالتا‹:

ـ ولي- -ة إ÷زإئ- -ر إل- -ع- -اصض -م -ة :م -وق -ع
سضيدي عبد إلله 1067 :وحدة سضكنية،
إنطلقا من يوم  12ديسضم.2016 È
ـ إلوليات إلأخرى إنطلقا من تاريخ

 25ديسضم.2016 È
ـ ولية تيبازة :دإئرة بوسضماعيل3٨5 :
وحدة سضكنية.
ـ ولية وهرإن 2000 :وحدة سضكنية.
ولي- -ة ب- -رج ب- -وع- -ري -ري -ج ٨٨ :وحدة
سضكنية.
ـ ولية عنابة 62 :وحدة سضكنية.
ولية باتنة 1٨0 :وحدة سضكنية.
ـ ولية قسضنطينة 456 :وحدة سضكنية.
ـ ولية إŸسضيلة 36 :وحدة سضكنية.
ف -ي -م -ا وج -ه وزي -ر إلسض -ك -ن وإل-ع-م-رإن
وإŸدينة ،تعليمات صضارمة Ÿسضوؤو‹
إŸوؤسضسضة بضضرورة إلتكفل بانشضغالت
م -ك -ت-ت-ب-ي ه-ذه إلصض-ي-غ-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق
ب -ال -ف -ئ -ة إل -ت -ي “ ⁄ن-ح ل-ه-ا م-ق-ررإت
إل- - -ت - -خصض - -يصش إŸسض - -ب - -ق وك - -ذإ ك - -ل
إلنشضغالت إلأخرى.
ولكون عملية إلتوزيع متوإصضلة ،إأمر
وزي- -ر إلسض- -ك- -ن وإل- -ع -م -رإن وإŸدي -ن -ة
بضضرورة إعدإد رزنامة للتوزيع لحقة
‘ إلسضدإسضي إلأول من .2017

ا÷ ـ ـ ـ ـيشش يكتششـ ـ ـ ـف وي ـ ـ ـدمر ﬂبـ ـ ـ ـأأ لألسشلح ـ ـ ـ ـ ـة والذخـ ـ ـ ـÒة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـأأدرار

«الششعب» ‘ -إطار مكافحة إإلرهاب وحماية إ◊دود وبفضضل إليقظة
إلدإئمة لوحدإت إ÷يشش إلوطني إلشضعبي ” ،إكتشضاف مسضاء  05ديسضمÈ
لسضلحة وإلذخÒة قرب إلشضريط
 2016بالقطاع إلعملياتي ألدرإرﬂ ،بأا ل أ
إ◊دودي بإاقليم إلناحية إلعسضكرية إلثالثة ،يحتوي على  20مسضدسضا
رشضاشضا من نوع كلشضنيكوفﬂ 13 ،زن ذخÒة 400 ،طلقة من عيار 14.5
ملم و 116طلقة من عيار .39x7.62
إن هذه إلعمليات إلنوعية وإŸسضتمرة لوحدإت إ÷يشش على إلشضريط
إ◊دودي للبلد ،تؤوكد على مدى إلعزم وإإلصضرإر على إ◊فاظ على أإمن
بلدنا وحماية إ◊دود إلوطنية.

انفرد فريق مولودية
لول
ا÷زائر باŸركز ا أ
لو¤
للرابطة اÎÙفة ا أ
بعد فوزه مسشاء أامسس ،على
مولودية بجاية بنتيجة ( 1ـ
 ‘ )0اŸباراة التي جرت
Ãلعب  8ماي  45بسشطيف ‘
إاطار تسشوية الرزنامة
اÿاصشة با÷ولة الـ8
للمنافسشة.
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سضجل إلهدف إلوحيد ‘ إŸبارإة
م- -ن ط- -رف إŸه- -اج -م ن -ق -اشش ‘
إلدقيقة إلـ ،20وإلذي سضمح للعميد
حصضد  3نقاط ثمينة جعلته ‘
م- -ق- -دم- -ة إلÎت- -يب Ãج- -م- -وع 26
ن-ق-ط-ة ،ح-يث ي-ت-ق-دم ع-ل-ى إلرإئد
إلسضابق مولودية وهرإن بنقطتÚ
كون أإشضبال بلعطوي جمعوإ ◊د

الرابطة اÎÙفة
الثانيـــــــــــــــــــــة
ع- -زز ن- -ادي ب- -ارإدو م- -رك- -زه ‘
ريادة ترتيب إلرإبطة إÎÙفة
إل -ث -ان -ي -ة ب -ع-د ع-ودت-ه ي-وم أإمسش
بفوز كب Òمن تنقله إ ¤إلشضلف،
ح- -يث ف- -رضش م- -ن- -ط- -ق- -ه ع- -ل -ى
إألوŸبي بكسضبه  3نقاط حاسضمة
حيث إنتهت إŸبارإة بنتيجة – 0
‡ ،2ا يعني أإن إلزوإر يسضÒون
‘ روإق م -ن -اسضب ل -ل -وصض -ول إ¤
إل -ه -دف ‘ ن-ه-اي-ة إŸوسض-م وه-و

إآلن  24ن-ق-ط-ة .وب-ال-تا‹ يتمكن
زملء حشضود من تأاكيد إŸسضتوى
إ÷ي -د إل -ذي ي -ق -دم-ون-ه ‘ إŸدة
إألخÒة بقيادة إŸدرب موإسضة.
وع -م -قت إŸول -ودي -ة إل -ع -اصض -م-ي-ة
ج -رإح م -ول -ودي -ة ب -ج -اي-ة إل-ت-ي ⁄
تتمكن من إسضتعادة مسضتوإها بعد
إŸغ -ام -رة إل -ق -اري -ة إل-ت-ي نشض-طت

خ -لل -ه -ا ن -ه -ائ -ي ك -أاسش إل -ك-اف..
ورغ - -م ق - -دوم إŸدرب ب - -وزي - -دي
إل -ذي خ-ل-ف سض-ن-ج-اق  ⁄ت-ت-حسض-ن
إألم - - -ور ك - - -ون «إŸوب» سض- - -ج- - -ل
م -ق -اب-ل-ت-ه إلسض-ادسض-ة ع-ل-ى إل-ت-وإ‹
بدون أإي فوز ويتوإجد ‘ إŸركز
إألخ  Ò-ب-ـ 7ن-ق-اط ،م-ع م-ق-اب-لتÚ
متأاخرت.Ú

ن ـأدي ب ـأرادو يؤوك ـد طموحأت ـه الكبÒة

إاششهــــــــــــــــــــار

–ق -ي -ق إلصض -ع -ود إ ¤إل -رإب -ط -ة
إألو.¤
وك- -ان إ–اد إل- -ب- -ل -ي -دة م -ن أإكÈ
إŸسضتفيدين أإيضضا من مقابلت
إ÷ولة إلـ 12للمنافسضة ،كونه عاد
هو إألخر بفوز من إÿروب على
حسضاب إ÷معية إÙلية بنتيجة
( ‘ ،)1 – 0ح“ Úكنت شضبيبة
بجاية من إلفوز ‘ عقر دإرها
أإمام شضبيبة ع Úإلفكرون بنتيجة

(.)1 – 2
ول - -لشض - -ارة ،ف - -إان أإه - -ل- -ي ب- -رج
ب -وع -ري -ري -ج إرت -ق -ى إ ¤إلصض-ف
إلرإبع بـ 20نقطة بعد فوزه على
مولودية إلعلمة بنتيجة (،)0 – 1
إألمر إلذي يشضجع أإشضبال بÒة
ع - -ل - -ى م- -وإصض- -ل- -ة إÛه- -ود ‘
إلسضباق نحو إلصضعود إ ¤قسضم
إلنخبة.
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