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بدعوة من رئيسص الجمهورية

الرئيسس التونسسي في زيارة أاخوة وصسداقة اإلى الجزائر اليوم
صص 0٣

بعد تدشصين المدينة من طرف الرئيسص بوتفليقة

مسصاهل في حديث لـ «آارابيز»

تبون يشسرف على تسسليم
 ١٠٦٧مسسكن ترقوي
عمومي بسسيدي عبد الله
مجمع يتوفر
على تكنولوجيات
ا’تصصال الحديثة
وشصروط العمران

الجزائر ملتزمة
بالتعاون الدولي
لمحاربة اإلرهاب
صص 04

صص 05

«الشصعب» تتلقى التهاني
في عيد ميÓدها

’رهاب
اعتبر تجربتها مرجعية في مكافحة ا إ

األمين العام لـ «األنتربول»:

الشسرطة الجزائرية
كسسبت الرواج
في مواجهة الجريمة
العابرة للحدود

صص04

ا
حصصريعب»
الشص
لـ «

إاشسادة بجهود
أاّم الجرائد في نقل
المعلومة بأامانة
صص ٢4

 ١١أالف حالة إاصصابة سصنويا

مرضسى سسرطان الثدي
يعانون بمسستشسفى باشسا
صص0٦

المنتخب الوطني للمحليين

بول ديفارج رئيسص اأسصاقفة الكنيسصة الكاثوليكية بالجزائر :

اإلسسÓم بريء من اإلرهاب واإلجرام

صص ١٣/١٢

ياسصف مقران مدير «كاسصنوسص»
تيبازة لـ «الشصعب»:

عصسرنة الصسندوق غايتها
تحسسين الخدمات
صص 07

ليكنسس يكشسف
عن قائمة  2٦لعبا
تحسسبا لتربصس
سسيدي موسسى
صص ٢4

الخميسس  ١٥ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥ربيع الأول ١٤٣٨هـ

اÛلسس الشسعبي الوطني يسستأانف أاشسغاله اليوم
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يسس-ت-اأن-ف اÛلسص الشس-ع-ب-ي ال-ؤطني
اأشس -غ -ال -ه ،ال -ي -ؤم ،ب -ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي -ة
يخصسصسها لطرح الأسسئلة الشسفؤية.
وقد بر›ت خÓل ا÷لسسة ثمانية
اأسس-ئ-ل-ة م-ؤزع-ة ع-ل-ى ال-ن-ح-ؤ ال-ت-ا‹:
سس-ؤؤال ل-ؤزي-ر ال-داخ-ل-ية وا÷ماعات
اÙل- -ي- -ة ،سس- -ؤؤالن ل- -ؤزي- -ر اŸال- -ي- -ة،
سس- -ؤؤال ل- -ؤزي- -ر الشس- -ؤؤون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
والأوق -اف،سس -ؤؤالن ل -ؤزي -ر الصس -ح-ة
والسسكان واإصسÓح اŸسستشسفيات وسسؤؤالن لؤزير التصسال.
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www.ech-chaab.com
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الندوة الوطنية للجامعات

طلعي يشسرف على آاخر عملية حفر بنفق ا◊مدانية

يشس -رف وزي -ر ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع -ل -م -ي ال-ط-اه-ر ح-ج-ار ،ي-ؤم السس-بت 17
ديسس- -م Èا÷اري ،ع- -ل- -ى اأشس- -غ -ال ال -ن -دوة
ال- -ؤط- -ن- -ي- -ة ل- -ل- -ج- -ام- -ع- -ات وذلك ب- -ق -اع -ة
اÙاضس - -رات Ãق- -ر ال- -ؤزارة ب Íع- -ك- -ن- -ؤن
ابتداء من السساعة  08 : ٣0صسباحا.

يشسرف وزير الأشسغال العمؤمية والنقل بؤجمعة طلعي ،اليؤم ،على اآخر
عملية ا◊فر لفتح نفق ا◊مدانية على مسستؤى الطريق السسيار شسمال –
جنؤب مقطع الشسفة – الÈواقية على طؤل  2 . 4كلم .كما يشسرف ‘ نفسص
اليؤم ،على اإعادة تشسغيل اŸصسعد الهؤائي الرابط ب Úالبليدة والشسريعة.

ول ـ ـ ـ ـ ـد علـ ـ ـي ‘ زي ـ ـ ـ ـ ـارة إا¤
سسيدي بلعباسس

ي-ق-ؤم وزي-ر الشس-باب
وال- -ري- -اضس -ة ال -ه -ادي
ول - -د ع- -ل- -ي ،ال- -ي- -ؤم،
ب-زي-ارة ع-م-ل وتفقد
ل- - - -ؤلي- - - -ة سس - - -ي - - -دي
بلعباسص.

› ـ ـ ـلسس وطنـ ـ ـي لقطـ ـ ـ ـاع
التعلي ـ ـم العـ ـ ـ ـ ـا‹

ي-ع-ق-د اأعضس-اء اÛلسص ال-ؤط-ن-ي ب-ؤزارة ال-ت-عليم العا‹
وال -ب -حث ال -ع -ل -م-ي ،ي-ؤم-ي  17و 18ديسس - -م Èا÷اري،
›لسس -ه -م ال -ؤط -ن -ي ال -ذي سس-ي-خصسصص ل-ت-ق-ي-ي-م ال-ق-ط-اع
وبحث انشسغالت الباحث ،Úابتداء من
السس-اعة  08 : ٣0صس-باحا بؤحدة
ال- -ت- -ط- -ؤي- -ر ب -ب -ؤسس -م -اع -ي -ل
بؤلية تيبازة.

تسساؤو’ت حول العوŸة ﬁور ﬁاضسرة
Ãجلسس اأ’مة

ي-ن-ظ-م ›لسص الأم-ة ،ال-ي-ؤمﬁ ،اضس-رة ي-ل-ق-ي-ه-ا الأسس-ت-اذ سس-ل-يمان
الشسيخ ،وزير ،سسف Òوعضسؤ ›لسص الأمة – سسابقا– ،ت عنؤان:
تسس -اوؤلت ح -ؤل ال -ع -ؤŸة :ال -دول -ة ال -ؤط -ن -ي -ة ،السس -ي -ادة ،ال -ق -ي-م
والإنسسان .وذلك Ãقر اÛلسص على السساعة  09 : ٣0صسباحا.

نوري ‘
زيارة عمل
تبون يشسرف على توزيع  1067وحدة
لو’ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة عنابـ ـ ـة
سسكنيـ ـ ـة ترقويـ ـ ـة

ت -ن-ظ-م ،ال-ي-ؤم ،وزارة
ال- - -ت - -ع - -ل - -ي - -م ال - -ع - -ا‹
وال - -ب - -حث ال - -ع- -ل- -م- -ي،
ي - -ق - -ؤم وزي - -ر ال - -ت - -ه - -ي - -ئ - -ة
ال- - - -ي - - -ؤم ال - - -ؤط - - -ن - - -ي
ال - -ع - -م- -ران- -ي- -ة والسس- -ي- -اح- -ة
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بزيارة عمل وتفقد اإ ¤و
ج-ام-ع-ة ل-ؤن-يسس-ي ع-لي  2ب-ؤلي-ة ال-ب-ل-ي-دة .وه-ذا
–ضسÒا للصسالؤن الؤطني للبحث اŸقرر ‘ اأفريل
 2017با÷زائر.

يشسرف وزير السسكن والعمران واŸدينة
ع -ب -د اÛي -د ت -ب-ؤن ،ال-ي-ؤم ،ع-ل-ى ت-ؤزي-ع
حصس-ة سس-ك-ن-ي-ة ت-رق-ؤي-ة ع-م-ؤم-ي-ة ت-قدر
بـ 1067وح -دة Ãؤق -ع سس -ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه
ب- -ح -ي  11ديسس -م Èب -اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة
لسس -ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه ،اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 10 : 00صسباحا.

اجتم ـ ـ ـاع ح ـ ـ ـ ـ ـول ا÷ـ ـ ـ ـ ـرائم
العابـ ـ ـرة لأÓوطـ ـ ـان

يتؤاصسل انعقاد الجتماع الثامن لروؤسساء اŸكاتب اŸركزية
ال-ؤط-ن-ي-ة Ÿن-ط-ق-ة الشس-رق الأوسس-ط وشس-م-ال اإف-ري-ق-ي-ا ،ال-يؤم،
على مسستؤى مقر مركز القيادة والسسيطرة لÓأمن الؤطني،
والذي يحضسره الأم Úالعام لÓنÎبؤل يؤجن شستؤك.
الجتماع ينطلق على السساعة  08 : ٣0صسباحا ،ويتطرق اإ¤
عدة ﬁاور مهمة ،على راأسسها ا÷رÁة العابرة لÓأوطان،
ا÷رائ -م السس -يÈي -ان -ي -ة ،والŒار غ Òالشس -رع -ي ب -اıدرات
والتطرف.

دور الوسسائـ ـ ـل التقليديـ ـ ـ ـ ـة ‘ “وين
الثـ ـ ـ ـ ـورة التحريريـ ـ ـ ـ ـة

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-ؤط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،ب-ال-تنسسيق مع مديريات
اÛاه -دي -ن واŸت-اح-ف ا÷ه-ؤي-ة :خ-نشس-ل-ة ،سس-ك-ي-ك-دة ،ت-ي-زي
وزو ،اŸدية ،تلمسسان وبسسكرة ،اللقاء ا÷ماعي اŸؤسسع ،116
ال -ي-ؤم ،ب-دءًا م-ن السس-اع-ة  14 : 00ب -ع-د ال-زوال .وق-د خصسصص
اللقاء Ÿؤضسؤع «دور الؤسسائل التقليدية ‘ عملية التخزين
والتمؤين خÓل الثؤرة التحريرية».
يؤمية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤؤسسسسة العمؤمية
القتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسص مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شسارع الشسهداء الجزائر
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.٣٥:

(021) 60.70.40

اليوم الوطني
لإÓعÓم العلمي

ا’فتتـ ـ ـ ـاح الرسسم ـ ـ ـي
لبوابـ ـ ـ ـ ـة «جبايتي ـ ـك»

أاويحي يÎأاسس أاشسغال دورة اÛلسس
الوطني لأÓرندي

ت- -ن -ظ -م وزارة اŸال -ي -ة ي -ؤم الأح -د  18ديسسمÈ
ا÷اري ،م- -راسس- -م الف- -ت- -ت -اح ال -رسس -م -ي ل -ب -ؤاب -ة
«ج -ب-اي-ت-يك» وذلك Ãق-ر ال-ؤزارة ع-ل-ى السس-اع-ة
 09 : 00صسباحا.
يشس- -رف الأم Úال -ع -ام ل -ل -ت -ج -م -ع
الؤطني الدÁقراطي «الأرندي»
اأح- -م- -د اأوي -ح -ي ،ي -ؤم -ي  1٥و16
ديسس- -م Èا÷اري ،ع- -ل- -ى ال- -دورة
ال -ث -ان -ي -ة Ûلسس-ه ال-ؤط-ن-ي وذلك
ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة الإرشس-اد والإصسÓ-حÃ ،شس-ارك-ة
ب-ال-ت-ع-اضس-دي-ة العامة Ÿؤاد البناء
اŸنتدى العاŸي للؤسسطية ،اليؤم ،اŸلتقى الدو‹
ب-زرال-دة ،ت-ك-ؤن م-ت-ب-ؤعة بندوة
ل-ل-ف-ك-ر الإسسÓ-م-ي– ،ت شس-ع-ار« :اŸؤاط-ن-ة قيمة
صس-ح-ف-ي-ة ي-ؤم  17ديسس -م Èب -اŸق -ر اŸرك -زي ل-ل-ح-زب بÍ
اإنسس -ان -ي -ة ل -ل -ت -ع -ايشص وال -ن -م -اء» ،وه -ذا ب -ق-ري-ة
عكنؤن ابتداء من السساعة  09 : ٣0صسباحا.
الفنان Úزرالدة على السساعة  10 : 00صسباحا.

اŸلتقى الدو‹ للفكر اإ’سسÓمي

تكر Ëعا ⁄ا÷زائر لسسنة 2016

ت -ن -ظ -م م -ؤؤسسسس -ة «وسس-ام ال-ع-ا ⁄ا÷زائ-ري» ،ي-ؤم 17
ديسس -م Èا÷اري ،ح -ف  Ó-ل Ó-إع Ó-ن ع -ن ت-ك-ر Ëع-ا⁄
ا÷زائر لسسنة  ‘»2016طبعتها التاسسعة ،واŸتمثل ‘
شس- -خصص اأ.د ،ب- -ن ع -يسس -ى ع -ب -د ال -ن -ب -ي ،رئ -يسص قسس -م
جراحة اŸخ والأعصساب Ãسستشسفى زم ،‹Òبحضسؤر
اأب-رز الشس-خصس-ي-ات ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ث-قافية وذلك بفندق
الهيلتؤن ابتداء من السساعة  09 : 00صسباحا.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤؤولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

دورة عادية للمجلسس
الوطنـ ـ ـ ـ ـي لـ «تاج»

ي - -ع- -ق- -د ح- -زب Œم- -ع اأم- -ل
ا÷زائ - - -ر «ت - - -اج» ،ال- - -دورة
العادية للمجلسص الؤطني يؤم السسبت  17ديسسمÈ
ا÷اري ،اب - - -ت- - -داء م- - -ن السس- - -اع- - -ة  10 : 00صسباحا،
بسسطاوا‹.

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

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

لشسهار
اŸؤؤسسسسة الؤطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستؤر ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسص(021)73.95.59... :

ؤسسسسات التالية:الؤسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنؤب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

الخميسس  1٥ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  1٥ربيع اأ’ول  143٨هـ

بدعوة من رئيسس إ÷مهورية

الرئيسس التونسضي ‘ زيارة أاخوة وصضداقة إا ¤ا÷زائر اليوم
يقوم إلرئيسس إلتونسسي باجي
ق -اي -د إلسس -بسس-ي ،إل-ي-وم ،ب-زي-ارة
أإخ -وة إ ¤إ÷زإئ -ر ،ب -دع -وة م-ن
رئ-يسس إ÷م-ه-وري-ة إلسس-ي-د عبد
إلعزيز بوتفليقة.
جاء ‘ بيان لرئاسسة ا÷مهورية،
أان ““اŸباحثات ب Úرئيسسي البلدين
ت -ع -ط -ي اŸزي -د م-ن ال-دف-ع ل-ل-ت-ع-اون
والتباد’ت ب Úا÷زائر وتونسس اللتÚ
ت -رب -ط-ه-م-ا عÓ-ق-ات أاخ-وة وتضس-ام-ن
وحسسن ا÷وار““.
واسس- - -ت- - -ن- - -ادا إا ¤ذات اŸصس - -در،
““سس-تسس-م-ح اÙادث-ات ب Úال-رئ-يسسÚ
أايضس -ا ب -ال -تشس -اور ح -ول ال -ع -دي -د م-ن
ال- -قضس- -اي -ا ال -دول -ي -ة ذات ا’ه -ت -م -ام
اŸشسÎك’ ،سس -ي -م -ا ت -لك اŸت -ع -ل -ق-ة
Ãن-ط-ق-ة اŸغ-رب ال-ع-رب-ي والسس-اح-ل
والعا ⁄العربي وإافريقيا““.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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عÓقات تضضامن وحسضن جوار
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حمزة ﬁصصول
يحل رئيسس جمهورية تونسس الباجي قايد السسبسسي ،اليوم ،با÷زائر ‘ ،زيارة لدفع العÓقات الثنائية
ب Úالبلدين نحو مزيد التقدم .وسسيناقشس مع رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،عديد القضسايا
ذات ا’هتمام اŸشسÎك ،خاصسة ما تعلق با÷وانب اأ’منية وا’قتصسادية.

لبراهيمـ ـي
...ويسضتقب ـ ـل الدبلوماسضـ ـي الأخضضـ ـر ا إ

يزور قايد السسبسسي ،ا÷زائر للمرة الثانية منذ انتخابه رئيسسا لتونسس سسنة  ‘ ،2014ظرف يتسسم
بتحقيق التعاون الثنائي ب Úالبلدين تقدما ملحوظا على ﬂتلف اأ’صسعدة.
بحسسب بيان لرئاسسة ا÷مهورية ،فإان زيارة اليوم ““سستكون مناسسبة للرئيسس Úللتشساور حول العديد من
القضسايا الدولية ذات ا’هتمام اŸشسÎك’ ،سسيما تلك اŸتعلقة Ãنطقة اŸغرب العربي والسساحل
والعا ⁄العربي وإافريقيا““.
لقد بلغت العÓقات ب Úا÷زائر وتونسس مسستوى ‰وذجيا ‘ السسنت Úاأ’خÒت ،Úحيث هيأات اإ’رادة
السسياسسية القوية لقادة البلدين سسبل تكريسس التنسسيق وا’نسسجام ‘ الرؤوى Ÿواجهة التحديات اأ’منية
وا’قتصسادية والسسياسسية.
ولعبت ا÷زائر دورا ﬁوريا ‘ مسساعدة اأ’طراف السسياسسية ‘ تونسس ،إ’خراج البÓد نحو بر اأ’مان
عقب الهزات ا’رتدادية الناجمة عن أاحداث  .2011و“كنت تونسس من تخطي مرحلتها ا’نتقالية
العسسÒة بتنظيم انتخابات دÁقراطية كانت مضسربا للمثل ‘ .2014
و ⁄يقتصسر الدور ا÷زائري اŸسساند للجارة الشسرقية ،على تقريب وجهات النظر ب ÚالفاعلÚ
الرئيسسي ‘ Úالسساحة السسياسسية ،بل امتد إا ¤ا÷انب ا’قتصسادي ،من خÓل مسساهمات مالية وإابرام
ا’تفاق التجاري التفاضسلي.
اŸسستوى اŸميز للعÓقات ا÷زائرية -التونسسية ،انعكسس بشسكل جلي على روح التضسامن العالية بÚ
شس -ع -ب -ي ال -ب-ل-دي-ن ،ح-يث ي-ذك-ر ال-ع-ا ⁄مسس-ان-دة ا÷زائ-ري ÚاŸط-ل-ق-ة أ’شس-ق-ائ-ه-م ال-ت-ونسس-يﬁ ‘ Úن-ة
التفجÒات اإ’رهابية التي طالت متحف الباردو واŸركب السسياسسي بسسوسسة.
تضسامن الشسعب ا÷زائري  ⁄يكن بشسعارات على مواقع التواصسل ا’جتماعي فحسسب ،بل كان من
Óرهاب الهمجي
خÓل التوجه بأاعداد هائلة لقضساء العطلة الصسيفية هناك ،ما شسكل –ّديا معنويا ل إ
وإانقاذ اŸوسسم السسياحي ،بالنظر أ’همية السسياحة ‘ ا’قتصساد التونسسي.
خÓل السسنت ÚاŸاضسيت ،Úضسربت اأ’جهزة اأ’منية اŸشسÎكة للجزائر وتونسس ،مثا’ حيا على ‚اعة
التنسسيق ا’سستعÓماتي والعملياتي ،بعدما وجهت ضسربات قاصسمة للجماعات اإ’رهابية الناشسطة بجبل
الشسعانبي اŸتاخم للحدود اŸشسÎكة ،ووضسع اسسÎاتيجية فعالة لتأام Úا◊دود مع ا÷ارة ليبيا للتصسدي
لتسسلل العناصسر اإ’رهابية.
على الصسعيد ا’قتصسادي ،يحرصس البلدان على الرقي بالشسراكة الناجحة وا’سستثمار ‘ اÛا’ت
اÓÿقة للÌوة ومناصسب الشسغل ،مثلما أاكد ذلك الوزير اأ’ول عبد اŸالك سسÓل ،أاثناء “ثيله رئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘ اŸنتدى ا’قتصسادي الدو‹ ““تونسس .““2020
وقال سسÓل““ ،ا÷زائر  ⁄تتخل يوما عن واجبها التضسامني مع تونسس ،من خÓل بذل ا÷هود
Ÿواجهة –ديات اأ’من وا’سستقرار ،ثم تقد Ëالدعم ‘ اÛال ا’قتصسادي وا’جتماعي من خÓل
عدة إاجراءات ،منها اإ’بقاء على التدفق السسياحي ومواصسلة تنمية اŸناطق ا◊دودية وإابرام ا’تفاق
التفاضسلي التجاري““.
وعززت الروابط ب Úا÷زائر وتونسس ،دخول خط السسكة ا◊ديدية ب Úعنابة وتونسس حيز اÿدمة،
منتصسف شسهر أاوت اŸاضسي .وسسيعزز الطريق السسيار ،اŸنتظر اسستكمال إا‚ازه خÓل السسنوات القليلة
اŸقبلة ،ا◊ركية التجارية وتنقل اأ’شسخاصس ب Úالبلدين.
وسس-تسس-م-ح زي-ارة ال-ي-وم ،ل-رئ-يسس-ي ال-ب-ل-دي-ن م-ن-اقشس-ة اأ’وضس-اع اأ’م-ن-ي-ة Ãن-ط-ق-ة السس-احل اإ’فريقي،
واأ’حداث الدائرة ‘ ليبيا ،إا ¤جانب بحث سسبل تفعيل التعاون اŸغاربي.

’رهابي باسسطنبول
إثر إ’عتدإء إ إ

إسستقبل رئيسس إ÷مهورية عبد إلعزيز
ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة ،أإمسس ،ب -ا÷زإئ -ر إل -ع -اصس -م -ة،
إل- -دب- -ل- -وم- -اسس- -ي إ÷زإئ- -ري ووزي -ر إلشس -ؤوون
’برإهيمي.
’خضسر إ إ
’سسبق ،إ أ
إÿارجية إ أ
ك -ان آاخ-ر م-نصسب شس-غ-ل-ه اإ’ب-راه-ي-م-ي ،م-ب-ع-وث
اأ’· اŸتحدة وا÷امعة العربية لسسوريا الذي كان

قد اسستقال منه سسنة  ،2014وهو اآ’ن عضسو بلجنة
ا◊كماء التابعة ل–Óاد اإ’فريقي و÷نة ا◊كماء
التي أاسسسسها الراحل نلسسون ماندي.Ó

زيارتي خاصضة وشضخصضية

‘ تصسريح أاد ¤به للصسحافة عقب ا’سستقبال،

ق -ال اإ’ب -راه -ي-م-ي““ :زي-ارت-ي خ-اصس-ة وشس-خصس-ي-ة ’
تتّسسم بأاي طابع رسسمي وكانت فرصسة للتحدث معه
عن هموم اŸنطقة وهي كثÒة““.
كما كان اللقاء ،يضسيف““ ،فرصسة أايضسا لÓسستماع
إا ¤آاراء وان-ط-ب-اع-ات ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ح-ول م-ا
يجري ‘ اŸنطقة والعا.““⁄

مسضاهل يقدم تعازي ا÷زائر إا ¤تركيا

نشساط مكثف لنائب رئيسس نيجÒيا

ق ـ ـ ـام بجولـ ـ ـة قصضـ ـ ـÒة وسضـ ـ ـط العاصضمـ ـ ـ ـة

ق - -ام ن - -ائب رئ - -يسس ن - -ي - -جÒي - -ا ،ي - -ي - -م- -ي
’ربعاء ،بجولة قصسÒة
أإوسسينباجو ،أإمسس إ أ
وسس- -ط إل- -ع- -اصس- -م- -ة ،ح- -يث ت -وج -ه إﬁ ¤ل
ل -لصس -ن -اع -ات إل -ت -ق -ل -ي -دي -ة م -وج-ود بسس-اح-ة
موريسس أإودإن.
ك -ان ن-ائب ال-رئ-يسس ال-ن-ي-جÒي ،م-رف-وق-ا ب-وزي-ر
ال -دول -ة وزي-ر الشس-ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رم -ط -ان ل-ع-م-ام-رة ،ال-ذي ق-دم ل-ه شس-روح-ات ح-ول

اŸنتجات التقليدية اŸوجودة باÙل.
وكانت للسسيد أاوسسينباجو ،الذي أابدى اهتماما
كبÒا با÷انب ا÷ما‹ وبالنوعية الفنية للمنتجات
اŸعروضسة ،فرصسة لÓسستماع إا ¤نبذة حول ﬂتلف
ا◊رف التي تتمثل ثراء وأاصسالة الصسناعة التقليدية
ا÷زائرية من زربية تلمسسان (الغرب) إا ¤صسناعة
ا÷لود الÎقية (ا÷نوب) ،مرورا بصسناعة النحاسس
ل -قسس -ن -ط -ي-ن-ة (الشس-رق) أاو صس-ن-اع-ة ا◊ل-ي ال-فضس-ي-ة

قام نائب رئيسس نيجÒيا ييمي أاوسسينباجو ،أامسس،
بزيارة مزرعة اإ’خوة بÓط لÎبية الدواجن ببوفاريك،
بو’ية البليدة ،حيث وقف على أاجنحة اŸزرعة واطلع
على شستى اŸراحل التي “ر بها ﬂتلف اŸنتجات.
رافق نائب رئيسس نيجÒيا ‘ هذه الزيارة ،كلّ
من وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية والتعاون
الدو‹ رمطان لعمامرة ووزير الفÓحة والتنمية
الريفية والصسيد البحري عبد السسÓم شسلغوم.
وطاف نائب رئيسس نيجÒيا والوفد اŸرافق له
Ãختلف أاجنحة اŸزرعة ،حيث اسستمع إا ¤شسرح
حول ﬂتلف اŸراحل التي “ر بها تربية الدواجن
وعملية الذبح وتنظيف الدجاج.
و‘ معرضس تقدÁه للمجمع ،أاعرب الرئيسس
اŸدير العام Ûمع بÓطÿ ،ضسر بÓط ،لنائب
رئ- -يسس ن- -ي -جÒي -ا ،ع -ن رغ -ب -ت -ه ‘ ول -وج اأ’سس -واق
ال -ن -ي-جÒي-ة بصس-ف-ة خ-اصس-ة وا’سس-ت-ث-م-ار ‘ أاسس-واق
القارة اإ’فريقية بصسفة عامة.
Œدر اإ’شس- -ارة ،إا ¤أان م- -زرع- -ة اإ’خ -وة ب Ó-ط
لÎبية الدواجن ،هي فرع من فروع ›مع بÓط
لصسناعة منتجات اللحوم ومشستقاتها.
تأاسسسس ›مع بÓط سسنة  1970وكان متخصسصسا
‘ إان- -ت- -اج وتسس- -وي- -ق م- -ن -ت -ج -ات ال -ل -ح -وم «ك -اشسÒ
ومورتدي ،»Óحيث كان يوظف  36عام Óبطاقة
إانتاجية تقدر بـ 1طن يوميا.
وسسمحت ﬂتلف أانظمة الدعم والتحفيز التي

وضس -ع -ت -ه -ا ال -دول -ة ل-ف-ائ-دة اŸسس-ت-ث-م-ري-ن ‘ إاط-ار
ب-رن-ام-ج رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ،ب-ال-ت-ط-ور ال-ك-ب Òلهذا
اÛم -ع ،ح -يث أاصس -ب-ح ال-ي-وم ي-وظ-ف  1000عامل
ويضسم سست شسركات ‘ ﬂتلف ›ا’ت اإ’نتاج
(ب -يضس دج -اج◊ ،وم ب -يضس -اء ،ك -اشس ،Òم -ورت-ادي،Ó-
’نشسون ،مرغرين ،نشساء الذرة وغÒها )...بحسسب
الشسروحات اŸقدمة من طرف مسسؤوو‹ اÛمع.
كما سسمح هذا الدعم للمجمع الرائد ‘ ›اله
والذي يغطي حوا‹  10من اŸائة من منتجات

اللحوم ومشستقاتها على اŸسستوى الوطني ،بتكوين
قاعدة إانتاجية ضسمنت له اسستقÓلية التموين ‘
اŸواد اأ’ولية ÷ميع وحدات اÛمع وأاصسبح حاليا
جاهزا لتصسدير منتجاته إا ¤اÿارج.
وكان نائب ر ئ يسس ني ج Òيا ي ي م ي اأوسس ي ن باجو
قد حل ،الثÓثاء ،با÷زائر العاصسمة ‘ ،زيارة
رسس م ي ة اإ ¤ا ÷ زا ئ ر د امت يوم ، Úتن در ج ‘
اإط -ار ت -ع -زي -ز ع Ó-ق-ات ا ل ص س-داق-ة وا’أ خ-و ة بÚ
البلدين.

غ-ادر ن-ائب رئ-يسس ن-ي-جÒي-ا ي-ي-م-ي أاوسس-ي-نباجو،
ا÷زائر ،بعد زيارة رسسمية دامت يوم ،Úتدخل ‘

إاطار تعزيز عÓقات الصسداقة واأ’خوة ب Úالبلدين.
وكان ‘ توديع نائب الرئيسس النيجÒي Ãطار

هواري بومدين الدو‹ ،الوزير اأ’ول عبد اŸالك
سسÓل وعدد من أاعضساء ا◊كومة.

Ÿنطقة القبائل (الوسسط).
ك -م -ا سس -م -حت ﬂت -ل -ف السس -ل -ع اŸع -روضس -ة ‘ ه-ذا
اÙل ،الذي يسسÒه مولع بالفن ،بالتعرف على اŸهارة
اŸعروف بها حرفيو الصسناعات التقليدية ا÷زائريون.
و غ- -اد ر ضس- -ي -ف ا ÷ زا ئ -ر اÙل ل  Ó-ل -ت -ح -اق
 Ãط -ار ه -واري ب -وم -دي -ن ا ل-دو‹ ،ح-ام Ó-م-ع-ه
ب -عضس ا ل -ق -ط-ع ا ل-ت-ذك-اري-ة م-ن ت-راث ا ل ص س-ن-اع-ة
التقليدية ا÷زائرية.

لخ ـ ـ ـوة ب ـ ـ ـÓط ببوفاري ـ ـ ـك
زار مزرع ـ ـ ـة ا إ

وقع وزير الشسؤوون اŸغاربية وا’–اد اإ’فريقي
وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل ،باسسم
رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة ،أامسس،
Ãق -ر إاق -ام-ة سس-ف Òت-رك-ي-ا ب-ا÷زائ-ر ،ع-ل-ى سس-ج-ل
التعازي إاثر ا’عتداء اإ’رهابي الذي ضسرب ،مسساء
السسبت اŸاضسي ،مدينة اسسطنبول وخلف  44قتي.Ó
كتب مسساهل ‘ سسجل التعازي ‘““ :الوقت الذي
“ت -د ف -ي -ه م -رة أاخ -رى ي-د اإ’ره-اب ال-ه-م-ج-ي إا¤
الشس- -عب الÎك- -ي الشس- -ق- -ي- -ق ،م- -تسس- -ب -ب -ة ‘ إازه -اق
ال -عشس -رات م -ن اأ’رواح ال -بشس -ري -ة الÈي -ئ -ة ،ف-إان-ن-ي
أاتقدم ،باسسم فخامة رئيسس ا÷مهورية السسيد عبد
العزيز بوتفليقة وباسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة،
Ãشس -اع -ر تضس -ام -ن-ن-ا وت-ع-ازي-ن-ا اÿالصس-ة ل-ع-ائÓ-ت

الضسحايا وللشسعب الÎكي قاطبة““.
وأاضساف ،بأان ““ا÷زائر التي عانت من ويÓت
اإ’رهاب الدموي ،تدرك جيدا مدى خطورة هذه
اآ’فة العابرة للقارات ،التي ’ تعÎف ’ با◊دود
ا÷غرافية و’ بالقيم واŸبادئ اإ’نسسانية““.
ولذلك ،يسستطرد مسساهل ،فإان ا÷زائر ““تقف
ج -ن -ب -ا إا ¤ج -نب م -ع الشس -عب الÎك -ي الشس -ق -ي-ق ‘
ﬁن -ت -ه ،وت -واصس -ل ال-ع-م-ل ج-اه-دة ◊ث اÛت-م-ع
Óرهاب اŸقيت““.
الدو‹ على التصسدي ل إ
وخلصس الوزير إا ¤القول““ :وإاذ نقف ترحما على
أارواح ضسحايا هذا ا’عتداء الشسنيع ،فإاننا ‚دد
تعازينا وتضسامننا مع الشسعب الÎكي الشسقيق““.

سستفتح آإفاقا وإعدة ب Úإلبلدين ،لعمامرة:

انعقاد اللجنة اŸشضÎكة العليا ا÷زائرية -
النيجÒيـ ـ ـ ـ ـ ـة قريبـ ـ ـ ـ ـ ـا

..ويغ ـ ـ ـادر ا÷زائ ـ ـر

أإك - - -د وزي - - -ر إل - - -دول - - -ة وزي - - -ر إلشس- - -ؤوون
إÿارج - -ي - -ة وإل - -ت - -ع - -اون إل- -دو‹ رم- -ط- -ان
لعمامرة ،أإمسس ،بالبليدة ،أإن إنعقاد إللجنة
’ي-ام
إŸشسÎك -ة ب Úإ÷زإئ -ر ون -ي -جÒي -ا ‘ إ أ
إل-ق-ل-ي-ل-ة إŸق-ب-ل-ة ““سس-ي-ف-ت-ح آإف-اقا وإعدة““ بÚ
إلبلدين.
‘ تصسريح أاد ¤به على هامشس زيارة نائب
رئيسس نيجÒيا ييمي أاوسسينباجو Ÿزرعة اإ’خوة
بÓط لÎبية الدواجن ببوفاريك ،أاوضسح لعمامرة أان
انعقاد اللجنة اŸشسÎكة العليا ‘ غضسون أايام قليلة
““سس -ي -ف -ت -ح آاف-اق-ا واع-دة““ ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ ﬂت-ل-ف
اÛا’ت.
كما شسدد الوزير على وجود ““عÓقة تكامل““ بÚ
ا÷زائر ونيجÒيا.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألخميسص  15ديسسمبر  201٦م
ألموأفق لـ  15ربيع أألول  1٤٣٨هـ

لرهاب
أعتŒ Èربتها مرجعية ‘ مكافحة أ إ

األم Úالعام لـ األنÎبول :الششرطة ا÷زائرية كسشبت الرواج ‘ مواجهة ا÷رÁة العابرة للحدود
أسسÎأتيجية موحدة ضسد ألتطرف

لوسسط وشسمال
لمني Ÿنطقة ألشسرق أ أ
لم Úألعام للمنظمة ألدولية أ÷نائية أنÎبول يورنغن سستوك ،قرأءة حول ألوضسع أ أ
أعطى أ أ
لجرأءأت ألوأجب أتخاذها من أجل ضسمان أمن أŸنطقة ،باعتماد إأسسÎأŒية أمنية خاصسة تكون مبنية على بنك
إأفريقيا ،مÈزأ ﬂتلف أ إ
للمعلومات وهو أŸشسروع ألذي تعمل أŸنظمة على Œسسيده ‘ أفاق .2022
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لنÎب- -ول أن
أك- -د أألم Úأل- -ع- -ام ل - -أ
أإلجتماع أÿاصص باŸكاتب ألرئيسسية
لنÎب-ول ل-ب-ل-دأن م-ن-ط-ق-ة أŸرت-قب
ل -أ
ع- -ق- -ده ‘ أ÷زأئ- -ر ب- -ع -د شس -ه -ر م -ن
أل -ت-اري-خ أ÷اري ،سس-ي-ت-م-ح-ور أسس-اسس-ا
ح -ول خ -ري -ط -ة أل -ط-ري-ق أŸن-ظ-م-ة لـ
 ، 2022حيث سسيبحث ألجتماع سسبل
–ديد أإلسسÎأŒية أÿاصسة بأارضسية
أŸعلومات ألتي سستكون Ãثابة ألقوة
ألضساربة ıتلف أ÷رأئم ألتي تهدد
ألشس -ع -وب وع -ل -ى رأسس -ه -ا أŸن-ظ-م-ات
أإلره- -اب -ي -ة ،أŸت -اج -رة ب -اıدرأت،
أل - - -بشس- - -ر ،أألسس- - -ل- - -ح- - -ة ،أıدرأت،
أ÷رÁة أإلل- - -كÎون- - -ي- - -ة وﬂت- - -ل - -ف
لوطان ،حيث يشسكل
أ÷رأئم ألعابرة ل أ
ألجتماع فرصسة لعرضص ألتجارب ‘
هذأ أÛال.
وي - -رت- -قب أن يشس- -ارك ‘ أشس- -غ- -ال
أإلجتماع أÿاصص باŸكاتب ألرئيسسية
لنÎب- -ول 15 ،دول - - -ة إأ ¤ج - - -انب
ل - -أ
منظمات إأقليمية منها ›لسص وزرأء
أل -دأخ -ل -ي -ة أل -ع -رب و ج -ام -ع -ة ن-اي-ف
ألعربية للعلوم أألمنية وأألم Úألعام
Ûلسص دول أÿليج.
و–سسبا لهذأ أللقاء أألمني ألهام
دعا أألم Úألعام Ÿنظمة أألنÎبول
إأ ¤ضسرورة –ديد أألهدأف ضسمن
أسسÎأŒي - -ة م - -وح- -دة ب- -إاشس- -رأك ك- -ل
أل -ه -ي -ئ -ات م -ن أج-ل ت-ع-زي-ز أل-ق-درأت
أألمنية أك Ìوخلق رؤوية شساملة ،مÈزأ
‘ ه- - -ذأ ألصس- - -دد أ÷ه - -ود أل - -ك - -بÒة
أŸب -ذول -ة م -ن ط -رف أ÷زأئ-ر ل-دع-م

ألتعاون ألدو‹ وألعمل ألتشساركي.
لنÎب- -ول
وأف - -اد أألم Úأل - -ع - -ام ل  - -أ
Ãن -اسس-ب-ة ألج-ت-م-اع ألسس-ن-وي أل-ث-ام-ن
ل -رؤوسس-اء أŸك-اتب أŸرك-زي-ة Ÿن-ط-ق-ة
ألشس-رق أألوسس-ط وشس-م-ال إأف-ري-ق-ي-ا أن
زيارته إأ ¤أ÷زأئر للمشساركة ‘ هذأ
أللقاء تعد دليل على أهتمام منظمته
بدور ألشسرطة أ÷زأئرية ‘ مكافحة
أ÷رÁة بكل أشسكالها.
وثمن سستوك ‘ هذأ أŸقام دور
ألشس - -رط - -ة أ÷زأئ - -ري - -ة ‘ ›اب- -ه- -ة
ﬂتلف أ÷رأئم ،وهذأ بعد أن “كنت
م- -ن ت -ط -وي -ر أل -ك -ث Òم -ن أألدوأت ‘
›ال م- -ك- -اف- -ح- -ة أ÷رÁة أل -ع -اب -رة
للحدود ،مذكرأ بتجربة أ÷زأئرية ‘
›ال م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب وأل-ت-ي ت-ع-د
مرجعية للبلدأن أألخرى باŸنطقة.
وأضس - -اف سس - -ت - -وك أن م - -ن - -ظ- -م- -ة
أألنÎب-ول م-ل-ت-زم-ة م-ع ك-اف-ة ألشس-ركاء
من ألدول أألعضساء وأŸنظمات ذأت
ألصس-ل-ة ب-ال-ع-م-ل أل-ف-ع-ال أل-ذي ب-فضسله
Áك -ن أل -رد بصس -رأم-ة ع-ل-ى أل-ظ-وأه-ر
أإلجرأمية وألتهديدأت وتعزيز أألطر
ألقانونية أÿاصسة Ãكافحة أ÷رÁة،
مشسÒأ إأ ¤أن دور أŸكاتب أŸركزية
للدول أألعضساء يبقى كبÒأ جدأ من
خلل إأثرأء وأسستغلل قاعدة ألبيانات
وأŸعلومات ألÌية.
وأبرز يورغن سستوك ،أن أألنÎبول
ت -رك-ز ع-ل-ى م-ن-ط-ق-ة ألشس-رق أألوسس-ط
وشسمال إأفريقيا Ÿا تعرفه من جرأئم
ألسسÈي- -ان- -ي- -ة وم- -ك- -اف- -ح- -ة أإلره -اب
وألŒار ب - - - -ال - - - -بشس- - - -ر وألŒار غÒ
أŸشس - -روع ب - -اıدرأت ،م - -ؤوك - -دأ أن

أ÷زأئ -ر م -ن ب Úأل -دول أŸسس -ت-ع-م-ل-ة
بشس -ك -ل إأي -ج-اب-ي ج-دأ ل-ه-ذه أل-ق-اع-دة
أŸعلوماتية ومن هذأ أŸنطلق يقول
سستوك أن أألنÎبول تشسجع مثل هذأ
ألسس- -ت- -ع- -م- -ال أŸوسس- -ع وك -ذأ ت -ب -ادل
أŸع - -ل - -وم - -ات بﬂ Úت - -ل - -ف أل - -دول
أألعضساء.
لنÎبول جميع
ودعا أألم Úألعام ل أ
أألعضس- - - -اء أŸنضس - - -وي - - -ة –ت ل - - -وأء
أŸنظمة إأ ¤بذل أŸزيد من أ÷هود
Ÿك- - -اف - -ح - -ة أ÷رÁة وأل - -رد ع - -ل - -ى
أل -ت -ه -دي-دأت أل-ت-ي –ي-ط ب-اŸن-ط-ق-ة
وبحث سسبل تعزيزها.
م -ن ج -ه -ت-ه ،أك-د م-رأقب ألشس-رط-ة
على فرأق مدير ألشسرطة ألقضسائية
لمن ألوطني
‡ثل عن أŸدير ألعام ل أ
ع- -ب -د أل -غ -ن -ي ه -ام -ل ،ع -ل -ى ضس -رورة
م- -وأج- -ه- -ة أل- -ت -ح -دي -ات أإلج -رأم -ي -ة
وأل -ره -ان -ات أألم -ن -ي -ة أل-ت-ي أصس-ب-حت
وأق -ع -ا م -ع -اشس -ا ح -يث ي -ت -ع Úحسس -ب-ه
أل -ت -نسس-ي-ق م-اب Úأل-دول ب-غ-رضص خ-ل-ق
رؤوي -ة شس -ام -ل-ة وم-وح-دة ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
م- -ق- -ارب- -ة مشسÎك- -ة تشس- -م -ل ﬂت -ل -ف
أŸسستويات ألتنظيمية ،أإلسسÎأتيجية
ألعمالياتية وألقانونية.
وأسستطرد فرأق يضسيف قائل»-بأان
أ÷زأئر ألتي قطعت أشسوأطا كبÒة ‘
ﬁارب- -ة ﬂت- -ل- -ف أ÷رأئ -م أل -ع -اب -رة
ل -ل -وط -ن -ي -ة لسس -ي -م-ا أإلره-اب  ⁄ول-ن
تدخر أي جهد للمسساهمة ‘ تعزيز
أألم -ن وألسس -ت -ق -رأر أل -ل-ذي-ن أصس-ب-ح-ا
مطلبا هاما لدى أÛتمع ألشسرطي
أل -دو‹ Ãا ف -ي -ه أŸن -ظ -م -ة أل -دول -ي-ة
للشسرطة أ÷نائية أنÎبول».

وعملت أ÷زأئر ع Èقيادة أألمن
ألوطني على Œسسيد ﬂططات عمل
ﬁكمة وفعالة مكنتها من أ◊فاظ
ع -ل -ى أألول -وي -ات أألم -ن -ي -ة أل -وط -ن -ي-ة
وك -رسست ‘ ن -فسص أل-وقت أن-خ-رأط-ه-ا
ضسمن أŸسسعى ألدو‹ بالتنسسيق على
وجه أÿصسوصص مع منظمة أألنÎبول
Ãسساهمتها ألفعالة ‘ أ÷هود ألدولية
Ÿك- - -اف- - -ح- - -ة أ÷رÁة أŸن- - -ظ- - -م- - -ة
وأإلرهاب.
وح -رصست أŸدي -ري-ة ع-ل-ى إأشس-رأك
خÈأئ -ه -ا ضس -م -ن أل -ل -ق -اءأت أل -دول-ي-ة
لنÎبول ألتي جمعت ماب Úأفرقة
ل أ
خÈأء أألنÎبول خاصسة تلك أŸتعلقة
Ãجال ألتخطيط ألسسÎأتيجي فكان
ل -ه -ا مشس -ارك -ة ‘ م -ع-ا÷ة أل-ب-ي-ان-ات،
أإلجرأم ألسسيبÒي وألقيمة ألقانونية
ل - - -ل- - -نشس- - -رة أ◊م- - -رأء ،فضس- - -ل ع- - -ن
مشساركتها ‘ أشسغال أللجنة ألتنفيذية
لنÎب- -ول ك- -م- -ن- -دوب ،Úم- -ؤوك- -دأ أن
ل - -أ
ل -ل -م -ك-تب أŸرك-زي أل-وط-ن-ي أنÎب-ول
دورأ ﬁوريا جد هام ‘ ›ال تبادل
أŸعلومات أ÷نائية ،إأسسناد ألتحريات
أ÷نائية ودعم ألقدرأت ألعملياتية.
وأفاد فرأق أن ألتعامل ألشسرطي
أل -دو‹ ع Èق -ن -اة أŸن -ظ-م-ة أل-دول-ي-ة
ل -لشس -رط -ة أ÷ن -ائ-ي-ة أنÎب-ول أضس-ح-ى
أليوم ضسرورة حتمية ل بد منها كما أن
توحيد أ÷هود يعت Èألسسبيل أألمثل
Ÿوأج -ه -ة ه-ذه أل-ت-ح-دي-ات أل-رأه-ن-ي-ة
أل-ت-ي تشس-ه-ده-ا ح-ال-ي-ا أŸن-ط-ق-ة ع-لى
غ - -رأر ج - -رأئ - -م أإلره - -اب ،أ÷رأئ - -م
أŸعلوماتية ،ألŒار غ Òألشسرعي ‘
أıدرأت.
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ا÷زائر ملتزمة بالتعاون الدو‹ Ùاربة اإلرهاب
أك - -د وزي - -ر ألشس- -ؤوون
لف-ري-ق-ي-ة
أŸغ -ارب-ي-ة وأ إ
وج - - - -ام- - - -ع- - - -ة أل- - - -دول
أل -ع -رب -ي -ة ع -ب-د أل-ق-ادر
مسس- - -اه- - -ل ،أن أل- - -ت - -زأم
أ÷زأئر لصسالح ألتعاون
ألدو‹ هو ألتزأم «دون
–فظ».
أوضس- - - -ح مسس- - - -اه - - -ل ‘
ح -ديث ل -ل-م-ج-ل-ة ألشس-ه-ري-ة
«أرأب - -ي- -ز» أل- -ت- -ي خصسصست
ع -ددأ ل -ل -ج-زأئ-ر ي-ق-ول «إأن
أل- -ت- -زأم- -ن- -ا أل -ي -وم لصس -ال -ح
ت -ك -ث -ي -ف أل-ت-ع-اون أل-ث-ن-ائ-ي
وأإلق -ل -ي -م -ي وأل-دو‹ ح-ول
مسس -أال-ة م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب
هو ألتزأم دون –فظ « ،معربا عن
أم -ل أ◊ك -وم-ة وألشس-عب أ÷زأئ-ريÚ
‘ أن «ل يعرف أي بلد أŸأاسساة ألتي
عاشستها أ÷زأئر وهذأ ل يتحقق إأل
بتجسسيد هذأ ألتعاون».
وأوضسح ‘ نفسص ألسسياق قائل «إأن
ألنتصسار ألذي حققته أ÷زأئر على
أإلره- -اب ه- -و دأف- -ع آأخ- -ر ل- -ل -ب -ق -اء
م -ن -ت -ب -هŸ Úا ي -ج -ري ‘ ﬁي -ط -ن -ا
أ÷يوسسياسسي ألقريب وألبعيد أيضسا.
ولهذأ ألغرضص فإان أألولوية يجب أو
ت -و ¤دوم -ا ع-ل-ى ألصس-ع-ي-د أل-دأخ-ل-ي
ل -ل -مسس -ت -وى أل -ع-ا‹ ل-ي-ق-ظ-ة ألسس-ك-ان
ومصس- -ال- -ح أألم- -ن وع- -ل- -ى ألصس- -ع -ي -د
أÿارجي لتكثيف ألتعاون ‘ ميادين
ﬂتلفة مع أك Èعدد من ألشسركاء
م -ن ب -ل -دأن وم -ن -ظ -م -ات إأق -ل -ي -م -ي -ة
ودولية».
وب- -ع- -د أل- -ت -ذكÒ
ب -عشس -ري -ة أإلره -اب
أألليمة ‘ أ÷زأئر
وبا◊صسيلة ألبشسرية
أل-ث-ق-ي-ل-ة وأل-تخريب
أل- -وأسس- -ع أل- -ن- -ط -اق
ل- - - -لق- - - -تصس - - -اد «و
أŸقدر باŸلي،»Ò
أشس -ار مسس -اه -ل إأ« ¤ج -ه-ود أ÷زأئ-ر
أŸت - -وأصس - -ل- -ة ‘ ›ال م- -ك- -اف- -ح- -ة
أإلره - - -اب م- - -ن خ- - -لل ألن- - -تشس- - -ار
«أŸب-ك-ر» ع-ل-ى ج-م-ي-ع أ÷ب-ه-ات م-ن
خلل عدة مبادرأت إأقليمية ودولية
«تهدف إأ ¤بروز إأسسÎأتيجية وردود
دول- -ي- -ة Ÿوأج- -ه- -ة ه- -ذأ أل- -ت- -ه- -دي -د
ألعاŸي».
كما حرصص ألوزير على ألتذكÒ
ب -أان أ÷زأئ-ر شس-نت «وح-ده-ا» ح-رب-ا
ع -ل -ى أإلره -اب أل -وحشس -ي»‘ ظ-رف
ع -اŸي “ي -ز ب -ال -لم-ب-الة و ت-وج-ي-ه
أتهامات غ Òمؤوسسسسة لقوأت أألمن
ب- -خصس- -وصص م- -أاسس- -اة ف- -رضست ع -ل -ى
ألشس- -عب أ÷زأئ- -ري م -ن خ -لل ه -ذأ
ألشسكل أ÷ديد من أ÷رÁة ألعابرة
لوط -ان وأل -ت -ي ح -ق -قت أه -دأف-ه-ا
ل -أ
ب- -اسس -ت -ع -م -ال أل -دي -ن» مشسÒأ إأ ¤أن
ألثمن كان «باهظا جدأ».

ولدى تطرقه لسسياسسة أ÷زأئر ‘
ﬁاربة ألتطرف أوضسح مسساهل أنها
تشسمل جميع قطاعات ألنشساط وأنها
«ل- - - -يسست ﬁصس- - - -ورة ‘ أسسÎج - - -اع
وإأع- -ادة ت- -أاه -ي -ل ودم -ج أألشس -خ -اصص
أŸت -ورطÃ Úسس-ت-وي-ات م-ت-ف-اوت-ة ‘
نشساطات مرتبطة باإلرهاب».
وأوضس - -ح أن أألم - -ر ي - -ت - -ع - -ل - -ق ب
«م-ق-ارب-ة شس-ام-ل-ة ت-ت-م-ث-ل ‘ ﬁارب-ة
ج-م-ي-ع ع-وأم-ل أل-ت-ه-ميشص وألهشساشسة
أÙت- -م- -ل -ة دأخ -ل أÛت -م -ع وه -ي
م -ب -ن -ي -ة ع -ل -ى مسس -ع -ى شس -ام -ل ع-ل-ى
ألصس- -ع -ي -د ألسس -ي -اسس -ي وألق -تصس -ادي
وألج-ت-م-اع-ي وأل-ث-قا‘ وألعقائدي»،
مشسÒأ إأ ¤أن «هذه أإلسسÎأتيجية ”
ألÎويج لها وتنفيذها على مسستوى
مزدوج من طرف جميع مؤوسسسسات
أ÷م -ه -وري -ة و‘ ج -م -ي -ع ق -ط-اع-ات
أل-نشس-اط ب-دع-م م-ن
م-ن-ظمات أŸوأطنة
وأŸوأطنÚ
أنفسسهم».
كما أكد مسساهل
أنها “ثلت أيضسا ‘
دعم جهود أ÷يشص
أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي
ومصس -ال -ح أألم-ن ‘
ﬁاربة أإلرهاب «من خلل مسسعى
يهدف إأ ¤عزل أ÷ماعات أإلرهابية
بتوف Òآأفاق للشسباب ألذين Áكن أن
يسستدرجهم أÿطاب أŸتطرف وكذأ
ألولئك ألذين أ‚رفوأ ‘ أŸغامرة
أإلرهابية ثم قرروأ ألتوبة وألندماج
من جديد ‘ أÛتمع» ،مضسيفا من
جهة أخرى أن «هذه أإلسسÎأتيجية
ت -ن -درج ضس -م -ن أألم -د أل -ط -وي -ل م -ن
منطلق ألوقاية من أسسباب ألتطرف
وﬁارب -ت -ه-ا ضس-م-ن مسس-ع-ى سس-ي-اسس-ي
وأجتماعي وثقا‘ شسامل دأئما».
وخ- -لصص إأ ¤أل -ق -ول أن -ه -ا «ت -ق -وم
بالتا‹ على ألقناعة بأان أ◊ل أألمني
ل Áك -ن -ه ل -وح-ده أل-وق-اي-ة وأل-قضس-اء
على ظاهرة أإلرهاب وأن أسستئصسال
هذه ألظاهرة ‘ ألتصسرفات يسستلزم
أيضس - -ا وبشس - -ك - -ل خ - -اصص مشس - -ارك - -ة
أŸوأطن».

مقاربة ششاملة
بعيدا عن النظرة
األمنية

لفريقي للدرأسسات
ألجتماع أل 10لنقاط ألرتكاز للمركز أ إ

ششـ ـ ـرقي :الته ـدي ـ ـد اإلره ـابـ ـ ـي ‘ القـارة السشمـ ـراء يفرضض جهـ ـ ـودا مشش ـÎكـة
لم -ن وألسس -ل-م
أك -د م -ف -وضض ›لسض أ أ
لف-ري-ق-ي ،إأسس-م-اع-ي-ل شس-رقي،
ل–Ó-اد أ إ
أن- -ه ب -ال -رغ -م م -ن أل -ت -ق -دم أŸل -م -وسض ‘
لرهاب وألتطرف ألعنيف ‘
مكافحة أ إ
لف- -ري- -ق- -ي -ة غ Òأن ت -ه -دي -د
أل- -ق- -ارة أ إ
أل -ظ -اه -رة ل زأل «أك Ìت -ع -ق-ي-دأ» ب-ع-د
تزأيد أıاوف من عودة أك Ìمن 2000
إأرهابي من ألعرأق وسسوريا وأليمن إأ¤
لم-ر أل-ذي ي-ت-ط-لب تضس-اف-ر
أŸن -ط -ق -ة ،أ أ
لقليمية.
وتنسسيق أك Ìللجهود أ إ
‘ ك-ل-م-ة خ-لل إأف-ت-ت-اح أشس-غ-ال أإلج-ت-ماع
أل-ع-اشس-ر ل-ن-ق-اط أإلرت-ك-از ل-ل-م-رك-ز أإلف-ري-قي
للدرأسسات وأألبحاث حول أإلرهاب با÷زأئر ألعاصسمة ،أكد
شسرقي أنه ” –قيق «تقدم ملموسص» ‘ إأطار مكافحة ألتطرف
ألعنيف ،بفضسل ألتعاون ب Úأعضساء ألقارة أإلفريقية من خلل
أآلليات ألتي ” إأنشساؤوها وأللقاءأت ألتي يتم تنظيمها بإاسستمرأر
‘ هذأ ألشسأان.
وحسسب شسرقي ،فإان دول أŸنطقة تسسعى لوضسع «إأسسÎأتيجية
قارية» مع –ديد إأمكانيات كل دولة سسوأء عن طريق أŸركز
لب-ح-اث وأل-درأسس-ات أو ألف-ري-ب-ول أو ع-ن ط-ري-ق
أإلف -ري -ق -ي ل  -أ
إأجتماعات هيئة نوأكشسوط أو جيبوتي أو من خلل ألقوأت
أŸتوفرة ‘ أŸيدأن Ÿكافحة أإلرهاب.

وشسدد شسرقي على «ضسرورة إأيلء أولوية
قصس -وى» ل -ل -ق -ارة ألسس -م -رأء لسس-ي-م-ا Ãن-ط-ق-ة
ألسساحل وألقرن ألفريقي ومنطقة بحÒأت
ألتشساد ،ألتي تعرف  -كما قال« -تهديدأت
أمنية كبÒة ومعقدة ل سسيما وسسط أıاوف
من عودة نحو  2500إأرهابي فار من سسوريا
وأل- -ي- -م- -ن وأل -ع -رأق إأ ¤أوروب -ا أو م -وأط -ن -ه -م
أألصس- -ل- -ي- -ة ‘ إأف- -ري- -ق- -ي -ا» ،مÈزأ أن «ه -ن -اك
م -ع -ل -وم -ات ت -ف -ي -د ب-وصس-ول أل-ع-دي-د م-ن ه-ذه
ألعناصسر إأ ¤ألقارة من أليمن ع Èألصسومال».
و‘ ليبيا بعد “كن ألقوأت أ◊كومية من
أسسÎجاع مدينة سسرت من يد تنظيم ما يعرف
بالدولة ألسسلمية  /دأعشص /أإلرهابي فقد بات من ألضسروري
أخذ أ◊ذر وأ◊يطة أك Ìمن أي وقت مضسى ع Èأ◊دود ‘
دول ألسساحل مع ضسرورة توف« Òمرأقبة دأئمة Ÿوأجهة هذأ
أÿطر».
وبالنظر إأ ¤كل هذه ألتحديات لفت ألسسيد شسرقي ،إأ¤
«ضس- -رورة ب- -ذل أŸزي- -د م -ن أ÷ه -ود ل -ت -نسس -ي -ق أ÷ه -ود ووضس -ع
ألتجهيزأت أÿاصسة ألتي “كن من ألتحكم ‘ أ÷رÁة بكل
أنوأعها» ،مشسددأ ‘ ألسسياق على «أ÷رÁة أŸعلوماتية» ألتي
أعتÈها ‡ثل أل–اد أإلفريقي «من أك ÌأÛالت خطورة
بالنظر أ ¤أسستخدأمها ألوأسسع وتأاثÒها على أإليديولوجيات».

آالية (أافريبول) تباششر عملها
أاواخر جانفي اŸقبل
وعن أآلليات أإلفريقية Ÿكافحة أإلرهاب ‘ ألقارة ألسسمرأء
كشسف ألسسيد شسرقي أنه «يتطلع أن تباشسر آألية ألتعاون ب Úأجهزة
ألشسرطة أإلفريقية (أفريبول) عملها أبتدأء من جانفي أŸقبل»
وهذأ بعد عقد قمة أإل–اد أإلفريقي أŸقرر تنظيمها ‘ نهاية
جانفي.
وأوضسح شسرقي أنه «” ألنتهاء من كل ألÎتيبات ألقانونية
وألتقنية لبعث هذه أŸؤوسسسسة ألتي سستمكن من تضسافر أفضسل
÷هود دول أŸنطقة Ÿكافحة ﬂتلف أآلفات ألتي توأجهها
ألقارة».
وأشس -ار شس -رق -ي ب -اŸن -اسس -ب -ة إأ ¤وج-ود أل-ع-دي-د م-ن أل-ق-وأت
أإلفريقية ألتي –ارب أإلرهاب ‘ إأفريقيا ‘ ألوقت ألرأهن ل
سسيما ببحÒة ألتشساد ضسد جماعات بوكو حرأم وكذأ ‘ روندأ و
ألصسومال أما ‘ ما‹ فقد ” Œنيد فرقة خاصسة من منظمة
(أإليغاد) وفرقة حماية أخرى ‘ جنوب ألسسودأن وهي كلها كما
قال شسرقي ،قوى إأفريقية تعت« Èألنموذج أألمني» ألذي سسيتم
تعميمه ‘ ألعديد من مناطق ألنزأع ‘ ألقارة ‘ إأطار آألية

ألفريبول.
وسستكون لهذه ألفرق أألمنية ،يضسيف ألسسيد شسرقي« ،ميزة
خاصسة» من حيث فعالية ألتدريب ألقوي وخاصسة قوأعد أللتزأم
للسسماح لها بالبحث عن أإلرهابي Úو–ديد أماكن توأجدهم
وبالتا‹ ﬁاربة أ÷ماعات أŸتطرفة من خلل إأحدأث إأختلل
‘ «ألقتصساد أإلجرأمي» لكل ألشسبكات أإلجرأمية ألتي لها صسلة
با÷ماعات أإلرهابية من تهريب للبشسر وتهريب أıدرأت
وغسسيل أموأل إأ ¤غÒها.
وقد أفتتحت أشسغال أإلجتماع ألعاشسر لنقاط ألرتكاز للمركز
أإلفريقي للدرأسسات وأألبحاث حول أإلرهاب بحضسور أألمÚ
أل- -ع- -ام ل -وزرأة ألشس -ؤوون أÿارج -ي -ة ،حسس -ان رأب -ح -ي ،و ‡ث -ل -ي
أŸؤوسسسس-ات أإلف-ري-ق-ي-ة أل-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-رك-ز ألف-ري-ق-ي ل-ل-درأسسات
وأألبحاث حول أإلرهاب وأŸنظمات ألشسريكة للمركز ومفوضص
ألسسلم وأألمن بال–اد أإلفريقي ،أسسماعيل شسرقي ،و مدير
أŸركز أإلفريقي للدرأسسات وأألبحاث حول أإلرهاب وأŸمثل
أÿاصص لل–اد أإلفريقي للتعاون ضسد أإلرهاب لري غبيفلو-
لرتي أسسك ،إأضسافة إأ‡ ¤ثل Úعن ألسسلك ألدبلوماسسي أŸعتمد
با÷زأئر.
وسس -ي -خصسصص ألج -ت-م-اع ل-ت-ق-د– Ëل-ي-ل وع-رضص ح-ال ح-ول
أإلرهاب ‘ إأفريقيا من أجل –سس Úألتنسسيق ‘ ›ال مكافحة
أإلرهاب و–ديد سسبل وطرق ترقية أآليات مكافحة أإلرهاب،
حسسب أŸنظم.Ú
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بعد تدشص ÚاŸدينة من طرف رئيسس ا÷مهورية

تب ـ ـ ـ ـ ـ ـون يشضـ ـ ـ ـ ـ ـرف عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى تسضلي ـ ـ ـ ـ ـ ـم ١٠٦٧
مسضك ـن ترق ـوي عمومـ ـي بسضي ـدي عب ـد ألل ـه
›مع يتوفر على تكنولوجيات التصصال ا◊ديثة وشصروط العمران
تسصّلم ،اليوم ،وزارة السصكن والعمران واŸدينة مفاتيح أازيد من أالف وحدة سصكنية من صصيغة سصكنات الÎقوي العمومي
لخÒة م-ن ط-رف رئ-يسس
Ãوق -ع سص-ي-دي ع-ب-د ال-ل-ه ب-ح-ي  11ديسص -م Èب -اŸدي -ن -ة ا÷دي -دة .ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ت-أات-ي ب-ع-د ت-دشص Úا أ
لسصبوع ا÷اري ،لتكون مدينة عصصرية بكل اŸقاييسس.
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،بداية ا أ

جÓل بوطي
يششرف وزير ألقطاع عبد أÛيد
ت -ب-ون ،صش-ب-اح أل-ي-ومÃ ،دي-ن-ة سش-ي-دي
عبد ألله بالعاصشمة ،على تسشليم 1067
وحدة سشكنية ‘ ،إأطار عملية توزيع
ألسشكنات للمسشتفيدين ضشمن برنامج
أل -وك -ال -ة أل -وط -ن -ي-ة ل-ت-حسش Úألسش-ك-ن
وتطويره ““عدل““ بذأت أŸدينة ،حيث
“ث -ل ألسش -ك -ن -ات أŸع -ن -ي -ة أŸرح-ل-ة
أأ’و ¤م -ن ب -رن-ام-ج أل-ت-وزي-ع أÿاصس
بسشيدي عبد ألله.
ب- - -حسشب ب- - -ي- - -ان وزأرة ألسش- - -ك - -ن
وألعمرأن وأŸدينة ،تلقت ““ألششعب““
نسشخة منه ،أمسس ،فإان ألعملية ،ألتي
يشش -رف ع-ل-ي-ه-ا ت-ب-ون ،تشش-م-ل تسش-ل-ي-م
م-ف-ات-ي-ح ألسش-ك-ن-ات ل-ل-م-ع-ني Úبصشيغة
ألÎقوي ألعمومي ألذين يبلغ عددهم
 1067وح- -دة سش- -ك -ن -ي -ة م -ن أل -ع -دد
أإ’جما‹ للسشكنات ،وأŸقدرة ب45
أل -ف وح -دة سش-ك-ن-ي-ة م-ن ك-ل ألصش-ي-غ،
ح-يث سش-ي-ت-م تسش-ل-ي-م-ه-ا ت-دري-ج-يا إأ¤
غاية .2018
وتتوأفر أŸدينة أ÷ديدة ،ألوأقعة
ع- -ل- -ى ب -ع -د  25ك- -ل- -م م -ن أ÷زأئ -ر
أل- -ع -اصش -م -ة ،ع -ل -ى ج -م -ي -ع أŸرأف -ق
ألضش -روري-ة ‘ ›ال أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹
وألÎبية وألصشحة وفضشاءأت أأ’لعاب
وأل -تسش -ل -ي -ة ،وتÎب -ع ع -ل-ى مسش-اح-ة 7
آأ’ف ه -ك -ت-ار ،م-ن-ه-ا  3آأ’ف ه-ك-تار
ق-اب-ل-ة ل-ل-تعم Òو 4آأ’ف ه -ك-ت-ار م-ن
أŸسش - -اح - -ات أÿضش- -رأء وأل- -غ- -اب- -ات
أÙمية.
ت -ب -ل -غ أل -نسش-ب-ة أإ’ج-م-ال-ي-ة ل-ت-ق-دم
مششروع مدينة سشيدي عبد ألله ،ألذي

سشيتم تسشليمه ‘ سشنة  ،2018حوأ‹
 ،%75حيث تتطلع ألدولة أ’ن تكون
أ‰وذج ً-ا ي -جسش-د أŸدي-ن-ة أل-عصش-ري-ة
وأل-ت-ن-ظ-ي-م أ◊ضش-ري ،ل-ت-وأفرها على
ج- -م- -ي- -ع أŸرأف -ق ووسش -ائ -ل أل -رأح -ة
ألضشرورية للحياة.
“ثل نسشبة ألسشكنات أ÷اهزة من
ألعدد أإ’جما‹  21من أŸائة ،حيث
أ‚زت ‘ وقت قياسشي ’ يتعدى 3
سشنوأت ،وبها آأخر ألتكنولوجيات من
حيث أأ’من وأ’تصشا’ت على غرأر
ÓنÎنت
شش -ب -ك -ة أأ’ل -ي-اف أل-بصش-ري-ة ل -أ
ع- -ا‹ أل- -ت- -دف- -ق وصش- -ح -ون ه -وأئ -ي -ة
ج - -م - -اع - -ي- -ة Ÿشش- -اه- -دة أل- -ق- -ن- -وأت

أل -فضش -ائ -ي -ة ،ت -ل -ب -ي -ة ل -ذوق أŸوأط-ن
أ÷زأئري وهو ما يششكل ‘ ،حال
أ’ل -ت -زأم ب -ك -ل م-ع-اي Òأل-ب-ن-اء ،ق-ف-زة
نوعية ‘ تقنيات ألبناء Œسشد أ’ول
مرة منذ أ’سشتقÓل.
ك -م-ا ت-ع-ت ÈأŸدي-ن-ة إأي-ك-ول-وج-ي-ة،
ب-اع-ت-م-اده-ا آأخ-ر أل-تكنولوجيات ،من
ح- -يث تسش- -ي Òأل- -ن -ف -اي -ات أŸن -زل -ي -ة
وح -م-اي-ة أل-ب-ي-ئ-ة ،م-ع إأن-ارة ع-م-وم-ي-ة
ت -ع -م -ل ب -ال -ط -اق -ة ألشش -مسش -ي -ة .ك -م -ا
سش- -ت -ع -رف أŸدي -ن -ة أ÷دي -دة ك -ذلك
إأ‚از أك Èمركز للتسشلية وألÎفيه ‘
Óلعاب أŸائية
أ÷زأئر مع حظائر ل أ
ومضش- - - -ام Òلسش - - -ب - - -اق ألسش - - -ي - - -ارأت

لمة:
لوح ردا على انشصغالت أاعضصاء ا أ

وألدرأجات ألنارية ومرأكز لرياضشة
ألفروسشية وقاعات ومÓعب رياضشية
وغÒها...
ج - -دي- -ر ب- -ال- -ذك- -ر ،أن- -ه ” رب- -ط
أŸدي -ن -ة بشش -ب -ك -ة أل -ط -رق ألسش-ري-ع-ة
وخط ألسشكك أ◊ديدية ألرأبط بÚ
زرألدة وبئر توتة مرورأ بسشيدي عبد
ألله وألذي دششنه رئيسس أ÷مهورية
عبد ألعزيز بوتفليقة كذلك ،أأ’حد
أŸاضشي ‘ ،إأطار تسشهيل حركة تنقل
أŸوأطن Úمن وإأ ¤خارج أŸدينة،
إأضشافة إأ ¤ربطها بعدة مناطق من
ألعاصشمة وتضشم Úمسشار ألقطار عدة
ﬁطات رئيسشية.

توظيف ألكفاءأت ضضروري لرفع مسضتوى تسضي Òمصضالح أ◊الة أŸدنية
لخطاء ‘ العقود خÓل 2016
^ مليون طلب تصصحيح ا أ
لختام طيب لوح ،أان يصصل طلبات تصصحيح عقود ا◊الة
توقع وزير العدل حافظ ا أ
اŸدنية لسصنة  2016إا ¤ما يقارب  1مليون طلب وهو ما يعادل تقريبا ما سصجل خÓل سصنة
لسصباب ،من خÓل الرفع من مسصتوى موظفي ا◊الة
 ،2015مؤوكدا على ضصرورة معا÷ة ا أ
اŸدنية وتكوينهم.
بإاششرأك وكÓء أ÷مهورية.
ولفت ‘ سشياق ذي صشلة ،أن مصشلحة أ◊الة
شش- -دد ل -وح خ Ó-ل رده ،أمسس ،ع -ل -ى أنشش -غ -ا’ت أŸدن-ي-ة ي-رأق-ب-ه-ا وك-ي-ل أ÷م-ه-وري-ة ،وب-التا‹ فهو
أعضش- -اء ›لسس أأ’م -ة ،ح -ول نصس أل -ق -ان -ون أل -ذي –ت أŸرأق -ب -ة وأŸت -اب -ع -ة ،م-ا ي-ع-ن-ي أن م-وضش-وع
ي -ع -دل وي -ت -م-م أأ’م-ر رق-م  20-70أ- - -Ÿؤورخ ‘  19أأ’خطاء ‘ ألعقود ،يتكفل Ãعا÷تها ألقضشاء ،رغم
ف -ي-ف-ري  ،1970أŸت -ع -ل -ق ب -ا◊ال -ة أŸدن -ي -ة ،ع-ل-ى أنها مرتكبة ‘ مصشالح أخرى غ Òتلك ألتابعة لهذأ
ضش -رورة وضش -ح ح -د ل -ظ -اه -رة م -ع -اق-ب-ة أŸوظ-ف Úألقطاع ،مششÒأ إأ ¤أن ألقضشاء Áثل أ◊لقة أأ’خÒة
بإا◊اقهم Ãصشالح أ◊الة أŸدنية““ ،وهذأ أمر غ Òبالنسشبة لهذأ أŸوضشوع.
مقبول “اما““ ،إأذ يعتÈها من ب Úأأ’سشباب ألتي
يشضدد على شضهادة أ÷نسضية أ÷زأئري
أدت إأ ¤أأ’خطاء ألتي توجد ‘ ألعقود.
ترتكب هذه أأ’خطاء ،إأما أثناء تسشجيلها وقد
باعتبارها ““أخطر وثيقة““
يرتكبها أŸوأطن نفسشه عندما يسشجل مولودأ ،أو
عن طريق –ويل ألسشجÓت إأ ¤ألرقمنة ،غ Òأن
وخصس أل -وزي -ر ب -اه -ت -م -ام ك-ب Òوشش-رح م-فصش-ل،
أغلب أأ’خطاء ترتكب ‘ مصشلحة أ◊الة أŸدنية مسشأالة منح أ÷نسشية ،سشوأء للجزأئري Úأو أأ’جانب
من قبل أŸوظف Úألعامل Úبها ،ما يتطلب توظيف ألطالب Úلها ،وألتي كانت ﬁل أنششغال أحد أعضشاء
أششخاصس ذوي مسشتوى وكفاءة و«ليسس أŸعاقب.““Ú
أÛلسس ،حيث أعتÈها ““أخطر وثيقة يصشدرها
وذك -ر ‘ ه -ذأ ألصش -دد ،أن ه -ن -اك ت -نسش -ي -ق ب ÚأŸرفق ألقضشائي““ .وذكر ‘ هذأ أإ’طار ،أنه ‘
وزأرت ألعدل ،ألدأخلية وأÿارجية ،لتكوين ضشباط إأط -ار أل -عصش -رن -ة ،أسش -ت -ح -دثت وزأرت -ه سش -ن-ة 2014
أ◊الة أŸدنية وأŸششرف Úعلى –رير ألعقود ‘ ق -اع -دة أŸع -ل -وم-ات أŸت-ع-ل-ق-ة بشش-ه-ادة أ÷نسش-ي-ة،
أل-ق-نصش-ل-ي-ات ،م-ن أج-ل ت-ف-ادي أرت-ك-اب أخ-ط-اء ‘ بحيث كل من يريد أسشتخرأج هذه ألوثيقة منذ هذأ
سشجÓت عقود أ◊الة أŸدنية .كما سشتنظم ورششة أل -ت -اري -خ ،ت -دخ -ل ‘ ت -لك أل -ق -اع-دة أŸع-ل-وم-ات-ي-ة
ب Úألوزأرأت ألثÓث لتكوين ضشباط أ◊الة أŸدنية وب- -ال- -ت- -ا‹ ع- -ن- -دم- -ا ي- -ط- -ل- -ب -ه -ا ›ددأ ’ ،ي -ق -دم

’سشتخرأجها سشوى بطاقة ألتعريف ألوطنية فقط.
كما Áكن أن يلجأا طالب أ÷نسشية إأ ¤ألقضشاء ،من
خÓل رفع دعوى أمام ألنيابة ألعامة للحصشول على
أ÷نسشية أ÷زأئرية ،حيث تقوم أÙكمة بالتحقيق
ويتم تقد Ëأإ’ثباتات بأان أŸعني جزأئري ،ثم يصشدر
حكما Ãنحه أ÷نسشية أ÷زأئرية قاب Óللطعن.
وب -ال -نسش -ب -ة ل -ط -ال -ب -ي أ÷نسش-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة م-ن
أأ’جانب (أكتسشابها) ،أفاد لوح أنه Áكن أن تتوأفر
كل ألششروط ’كتسشاب أ÷نسشية ،غ Òأن وزير ألعدل
Áكن أن يرفضس إأعطاءها Ÿن طلبها ،عن طريق
ألسش -ل-ط-ة أل-ت-ق-دي-ري-ة ل-ل-دول-ة ،م-ن خÓ-ل-ه وأل-ت-ي ’
تعطى له إأ’ عن طريق ““مرسشوم رئاسشي““.

ألعدألة وتقريبه من أŸوأطن ،مطالب Úبضشرورة
أإ’سشرأع ‘ تطبيقه لرفع أŸعاناة ألتي يكابدها
هذأ أأ’خ Òمن أجل تصشحيح أخطاء ‘ ألعقود،
تعرقله ‘ ألكث Òمن أأ’حيان ‘ قضشاء حاجاته،
خاصشة ما يتعلق باŸسشائل أإ’دأرية.
أع- -ت Èأح- -د أعضش -اء ›لسس أأ’م -ة ‘ ت -دخ -ل -ه
Ÿناقششة نصس أŸششروع ،أن أحسشن معا÷ة لهذه
ألظاهرة ألسشلبية أŸتمثلة ‘ أأ’خطاء ‘ عقود
أ◊ال-ة أŸدن-ي-ة ،ت-ك-ون Ãع-ا÷ة ع-وأم-ل ت-رأك-م-ها،
م -ؤوك -دأ ع -ل -ى ضش -رورة إأج -رأء ه-ذأ أل-ت-ع-دي-ل وذلك
موأكبة للتطورأت’ ،فتا إأ ¤أن أأ’حكام ألسشابقة
“ثل عائقا على أŸوأطن.
م -ن ج -ه -ت -ه ث ّ-م -ن أل -عضش-و ن-ورأل-دي-ن ب-ل-ط-رشس،

ب-ال-ق-ف-زة أل-ن-وع-ي-ة أل-ت-ي شش-ه-ده-ا ق-طاع ألعدألة ‘
أآ’ونة أأ’خÒة ،وألذي يÎجم ،بحسشبه ،أ’هتمام
ألذي توليه ألدولة لتطوير خدمة أ◊الة أŸدنية،
قصش -د أل-قضش-اء ع-ل-ى أل-بÒوق-رأط-ي-ة ورف-ع أنشش-غ-ا’
للوزير يتمثل ‘ كيفية تعامل ألقطاع مع أأ’خطاء
أŸرتكبة ‘ أأ’حكام ألقضشائية.
م -ن ج -ه -ت -ه -ا ب -اركت ÷ن -ة ألشش -ؤوون أل-ق-ان-ون-ي-ة
وأإ’دأرة وح-ق-وق أإ’نسش-ان ل-ل-م-ج-لسس ‘ ت-ق-ري-ره-ا،
ألتعديÓت أŸتضشمنة ‘ ألنصس ألذي يهدف إأ¤
ت- -خ- -ف -ي -ف أل -عبء ع -ل -ى أŸوأط -ن دأخ -ل أ÷زأئ -ر
وخارجها ،وŒنيبه قطع مسشافات طويلة ،لتصشحيح
أأ’خطاء ألتي ترد ‘ عقود أ◊الة أŸدنية ،ألتي
تعد من أك ÌأŸششاكل ألتي تؤورق أŸوأطن.

حياة .ك

ن -وه أعضش -اء أل -غ -رف -ة أل -ع -ل -ي -ا ل -لŸÈان ،خ Ó-ل
مناقششتهم لنصس أŸششروع ،با÷هود أŸبذولة من
طرف ألدولة بصشفة عامة ،ووزأرة ألعدل بصشفة
خاصشة ،لتحي Úأÿدمة ألعمومية وعصشرنة قطاع

مشضروع قانون أ÷مارك يكيف ألتشضريع أ÷زأئري
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع أŸعايـ ـ ـ ـ ـ Òألدولي ـ ـ ـ ـ ـة

ع -رضس وزي -ر اŸال -ي -ة ح -اج -ي ب-اب-ا ع-م-ي،
مشصروع قانون ا÷مارك ا÷ديد على ÷نة
اŸالية واŸيزانية باÛلسس الشصعبي الوطني،
ح- -يث أاك- -د أان ال- -نصس ي- -ه -دف إا ¤ت -ك -ي -ي -ف
ال -تشص -ري -ع ا÷زائ -ري م -ع اŸع -اي Òال -دول -ي -ة
قصص- - -د م- - -راف- - -ق- - -ة أاحسص- - -ن ل- - -ل - -م - -ؤوسصسص - -ات
الق -تصص -ادي -ة وت -ع -زي -ز م-ك-اف-ح-ة ال-ت-ه-ريب
لموال.
وتبييضس ا أ
ق- -ال أل -وزي -ر ،خ Ó-ل أ’ج -ت -م -اع أل -ذي ت -رأسش -ه
ﬁجوب بدة ،رئيسس أللجنة ،وحضشره أŸدير ألعام
للجمارك قدور بن طاهر ،إأن هذأ ألنصس  -أŸعدل
وأŸتمم لقانون أ÷مارك لسشنة  1979وألذي عدل
آ’خر مرة سشنة  - 1998من ششأانه ““إأصشÓح أإ’دأرة
أ÷مركية ‘ ششتى ›ا’ت تدخلها“ ،ششيا مع
متطلبات ألنموذج أ’قتصشادي أ÷ديد ألذي يعطي
للمؤوسشسشة دورأ فاع ‘ Óأ’قتصشاد““.
يهدف أإ’صشÓح أŸدرج على قانون أ÷مارك،
ب -حسشب أل -وزي -ر ،إأ ¤ت -رق -ي -ة أŸه-م-ة أ’ق-تصش-ادي-ة
للجمارك ،من خÓل مرأفقة أحسشن للمؤوسشسشات
بوضشع آأليات تدعم تنافسشيتها ‘ فضشاء أقتصشادي
يضشمن أ◊ياد وألششفافية.
أما أŸهمة أأ’منية للجمارك ،فسشيتم تعزيزها،
يضش- -ي -ف ب -اب -ا ع -م -ي ،م -ن خ Ó-ل دع -م أل -نصش -وصس
أŸتعلقة ““Ãكافحة ألتهريب بأانوأعه ،سشوأء تعلق
أأ’مر بالسشÓح أو ألعملة ألصشعبة أو أŸوأد أÿطÒة
وكذأ تبييضس أأ’موأل وأ’سشتÒأد وألتصشدير غÒ
أŸششروع Úوكل Œارة “سس باأ’من ألعمومي مثل
أŸوأد ألنووية وأŸششعة وأŸتفجرأت““.
وقصشد ضشمان تأادية مهامها على أحسشن وجه،
ي- -ع- -زز مشش- -روع أل -ق -ان -ون ح -ق إأدأرة أ÷م -ارك ‘
أ’طÓع على كل ألوثائق ألتي تخصس نششاطها ،دون
أن ت- -ت -ل -ق -ى أي أعÎأضس .ع -ل -ى أن ت -ل -ت -زم أإ’دأرة
بالتعامل باŸثل فيما يخصس تبادل أŸعلومات مع
باقي أإ’دأرأت.
إأ ¤ج -انب ه -ذأ ،ي -ت -اب -ع أل -وزي -ر ،ي-دع-م أل-نصس
إأمكانية إأدأرة أ÷مارك إأبرأم أتفاقيات تعاون مع
أŸتدخل ‘ Úسشلسشلة أإ’مدأد ‘ ألتجارة ألدولية
قصشد –سش Úألرقابة على ألتجارة أÿارجية ،كما
يتبنى بصشفة وأضشحة جميع أŸفاهيم أŸكرسشة ‘
أ’تفاقيات أ÷مركية ألدولية ألتي أنضشّمت إأليها
أ÷زأئ- -ر’ ،سش- -ي- -م- -ا ت -لك أÈŸم -ة م -ع أŸن -ظ -م -ة
ألعاŸية للجمارك ومنظمة ألتجارة ألعاŸية.
وبغية إأعادة هيكلة آأليات أŸرأقبة ،يقÎح ألنصس
تدعيم أحكام ألرقابة و–ليل أıاطر ومكافحة
أل -غشس ووضش -ع آأل-ي-ة ج-دي-دة ل-ت-ت-ب-ع أل-ن-ق-ل أل-ب-ح-ري
للمسشافرين.
كما يقÎح أيضشا أإ’سشرأع ‘ تعميم ألتصشريحات
أ÷م -رك -ي -ة إأل-كÎون-ي-ا ب-دل أل-وث-ائ-ق وك-ذأ Œسش-ي-د
ألشش- -ب- -اك أإ’ل- -كÎو ÊأŸوح -د ،فضش  Ó-ع -ن إأع -ادة

ت -ف -ع -ي -ل أأ’ن-ظ-م-ة أ’ق-تصش-ادي-ة أ÷م-رك-ي-ة لÎق-ي-ة
ألتصشدير خارج أÙروقات.
ي -درج أل -نصس م -ف -ه -وم أل -رق -اب -ة أل Ó-ح-ق-ة ب-ع-د
أ÷م- -رك- -ة ،أل- -ت- -ي ت- -ه- -دف ل- -ل- -ت- -أاك- -د م -ن صش -ح -ة
ألتصشريحات أ÷مركية باسشتعمال ألسشجÓت وكذأ
إأدرأج مفهوم ““ألتسشليم أŸرأقب““ ألذي يسشمح ،بناء
ع -ل -ى ت -رخ -يصس م -ن وك -ي -ل أ÷م -ه-وري-ة ،ب-ت-ح-ري-ر
أل -بضش -ائ-ع أÙظ-ورة أو أŸشش-ب-وه-ة قصش-د ت-ت-ب-ع-ه-ا
وأكتششاف مصشادرها.
‘ ›ال أخÓقيات أŸهنة ،وهو موضشوع هام
وحسشاسس بالنسشبة Ÿصشدأقية ألعمل أ÷مركي ،جاء
مشش -روع أل -ق -ان-ون ل-يسش-ت-ح-دث وأج-ب-ات وع-ق-وب-ات
تكرسس وأجب ألتحفظ وأ◊فاظ على ألسشر أŸهني
قصش -د ت -رق -ي -ة أخÓ-ق-ي-ات أŸه-ن-ة وسش-ط م-وظ-ف-ي
أ÷مارك.
وأوضشح بابا عمي ،أن مششروع ألقانون يضشمن
أنفتاح أ÷مارك على ﬁيطها ،من خÓل إألزأمها
بنششر ألتششريعات وألتنظيمات أ÷مركية ألتي تÈر
أل -ق -رأرأت أل -ت -ي ت -ت -خ -ذه-ا ،ك-م-ا ي-ل-زم-ه-ا ب-إاعÓ-م
أŸت -ع -ام -ل Úب -اأ’سش -ب -اب أل -ت -ي أدت إأ ¤أت-خ-اذ أي
إأج - -رأءأت Œاه - -ه- -م ق- -ب- -ل ألشش- -روع ‘ أج- -رأءأت
أŸتابعة.
من جهة أخرى ،جاء مششروع قانون أ÷مارك
أ÷ديد ،بإاصشÓح هام ‘ ›ال ألطعون ،يتعلق
بجعل قرأرأت أللجنة ألوطنية للطعن قابلة للطعن
ألقضشائي ،فضش Óعن إأنششاء ÷ان ﬁلية للطعن.
كما أدرج ألنصس ‘ نفسس أإ’طار ،إأعادة هيكلة
م-ع-م-ق-ة ل-ل-م-ن-ازع-ات أ÷م-رك-ي-ة من خÓل توضشيح
ت-ع-ري-ف أıال-ف-ات أ÷م-رك-ي-ة وت-بسشيط إأجرأءأت
أŸن- -ازع- -ات وإأدرأج م- -ب- -دإأ أإ’ع- -ف- -اء أو ت- -ق -ل -يصس
ألعقوبات ‘ حال أ’عÎأف بالعقوبة قبل أŸتابعة،
إأ ¤ج- -انب ت- -فضش- -ي- -ل أŸصش- -ا◊ة ك- -وسش- -ي- -ل- -ة ◊ل
أŸنازعات.
وبعد عرضس ألوزير ،ششرع أعضشاء أللجنة ‘
عرضس أنششغا’تهم بخصشوصس مششروع ألقانون.

–ت شصعار ““الشصباب من أاجل السصلم والتنمية““

ألطبعة ألثالثة Ÿؤو“ر ‰وذج أأل· أŸتحدة
با÷زأئر هذأ أألحد

سسعاد بوعبوشش

أأعضضاء ›لسس أألمة يثمنون ألتعديÓت ألتي تضضمنها نصس ألقانون
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بابا عمي أامام ÷نة اŸالية «م.شس.و»:

–تضص-ن ج-ام-عة ا÷زائر ،1ك-ل-ي-ة الطب
لح-د ،ال-ط-ب-ع-ة الثالثة
ب-ن ع-ك-ن-ون ،ه-ذا ا أ
على التوا‹ ،الÈنامج الÎبوي التثقيفي
ل· اŸتحدة با÷زائر،
الشصبابي‰ ،وذج ا أ
إا ¤غ - -اي- -ة  27ديسص - -م Èا÷اري ،وال- -ذي
سص-ت-ن-ظ-م ف-ع-ال-ي-ات-ه ب-الشص-راك-ة م-ع مؤوسصسصة
م -ب -ادرة ا÷زائ-ر ““الشص-ب-اب م-ن أاج-ل السص-ل-م
والتنمية““.

حياة .ك

لم -ة ال -ت-ع-ديÓ-ت
ث -م -ن أاعضص -اء ›لسس ا أ
الواردة ‘ نصس القانون الذي يعدل ويتمم
لمر رقم  20-70اŸؤورخ ‘  19فيفري سصنة
ا أ
 ،1970اŸت -ع -ل-ق ب-ا◊ال-ة اŸدن-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
لجراءات التي تضصمنها ،الرامية أاسصاسصا إا¤
ا إ
–سص Úخ -دم -ات اŸرف -ق ال -ع -م-وم-ي ل-ل-قضص-اء
ومكافحة كل أاشصكال البÒوقراطية.

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

ألعدد
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يقوم هذأ ألÈنامج على ﬁاكاة عمل منظمة
أأ’· أŸت -ح -دة Ãخ -ت -ل -ف ه -ي -ئ -ات -ه -ا ،ل -ت -دريب
أŸشش -ارك Úع -ل -ى أسش -ال-يب أŸف-اوضش-ات أل-دول-ي-ة
وتعزيز قدرأتهم ‘ ألتوأصشل وصشقل مهارأتهم ‘
أÿطابة ونششر ثقافة ألتحاور وألسشلم.

سش -ي -ل -عب أŸشش -ارك -ون ‘ ه -ذأ ألÈن -ام -ج دور
ألدبلوماسشي ‘ Úأللجان وأÛالسس ألدولية .كما
يتيح لهم ألفرصشة للتمكن من كيفية ألتفاوضس مع
’خرين وكيفية إأعدأد أورأق أŸوقف
أŸششارك Úأ آ
أÙدد لسشياسشات ألبلدأن ألتي Áثلونها ،أين يتم
’خ Òأمام أ÷معية ألعامة.
عرضشها ‘ أ أ
سش -ي -م -ث -ل ه -ذأ ألÈن -ام -ج ف-رصش-ة ل-ل-ت-ف-ك‘ Ò
ألكيفية ألتي Áكن جعل أفكاره ملموسشة ‘ ظل
ألتغيÒأت ألدأئمة ومعا÷ة ألقضشايا أ◊قيقية،
ل -ت -ح -ق-ي-ق ت-لك أل -ت -غ -يÒأت ‘ أ◊ي -اة ،وأسش -ت -خ -دأم
ألÈن -ام -ج ك -م -نصش-ة ل-ل-ت-وأصش-ل م-ع ق-ادة أل-غ-د وإأح-دأث
ألتغي Òأبتدأء من أليوم.
وك -ان ألÈن -ام -ج ق -د ج -م -ع ،خÓ-ل أل-ط-ب-ع-تÚ
ألسشابقت Úللمؤو“ر  ،2015-2014أزيد من 850
’بوأب أŸفتوحة
ششاب جزأئري من  38و’ية وأ أ
وألدورأت ألتدريبية ع Èربوع ألوطن.

لرضصية اŸطالب
احتجاجا على عدم اسصتجابة الوزارة أ

أ–اديـ ـ ـة مسضتخدمـ ـ ـي قطـ ـ ـاع أŸاليـ ـ ـة تدعـ ـ ـو
لوقفـ ـ ـة أحتجاجيـ ـ ـة

أاع-ل-نت ال–ادي-ة ال-وط-ن-ي-ة Ÿسص-ت-خ-دم-ي
قطاع اŸالية ،اŸنضصوية –ت لواء ““سصناباب““،
ع-ن ت-ن-ظ-ي-م وق-ف-ة اح-ت-ج-اجية وطنية أامام
مقر وزارة اŸالية يوم  22ديسصم ،Èمهددة
بالدخول ‘ إاضصراب وطني Ÿدة  05أايام إا¤
غ-اية  29م -ن الشص -ه -ر ا÷اري ‘ ،ح-ال ع-دم
لرضصية اŸطالب
اسصتجابة الوزارة الوصصية أ
الج-ت-م-اع-ي-ة واŸه-نية اŸرفوعة ،وكذا فتح
حوار حقيقي على جميع اŸسصتويات.

سسعاد.ب

تأاتي هذه ألوقفة أ’حتجاجية ،بحسشب بيان
ل–Ó-ادي-ة ،ت-ل-قت «ألشش-عب» نسش-خ-ة م-ن-ه ،ن-ظ-رأ
ل -ع -دم أل -ت -زأم وزأرة أŸال -ي-ة ب-وع-وده-ا أل-ت-ي ”
أ’تفاق عليها خÓل أ’جتماع ألذي ” بينها

وب‡ Úث -ل -ي أل -وزأرة أل -وصش -ي-ة ،ن-ه-اي-ة ن-وف-م-بـر
ألفارط ،خÓل ألوقفـة ألسشابقة وأŸتمثلة ‘ فتح
ح- -وأر جـاد وأل -ت -ع -ام -ل م -ع أ’–ادي -ة كشش -ريـك
أجتماعـي رسشمـي للششروع ف ـي مفاوضشات جادة
بخصشوصس أرضشية أŸطالب أ’جتماعية وأŸهنية
ألتي رفعتها أ’–ادية ألوطنية.
وط- -ال- -بت أ’–ادي- -ة ‘ ب- -ي- -ان ل- -ه- -ا ،ت -ل -قت
““ألششعب““ نسشخة منه ،بوضشع حد ÷ميع أششكال
أل-ت-عسش-ف وأل-تضش-ي-ي-ق أŸسش-ل-ط-ة ع-ل-ى أŸندوبÚ
أل - -ن - -ق - -اب - -ي ÚوأŸن- -اضش- -ل Úم- -ن ط- -رف ب- -عضس
أŸسشؤوول ÚأÙلي ،Úبسشبب ‡ارسشة نششاطهم
ألنقابي .ولهذأ أجتمع أعضشاء مكتب أ’–ادية
ألوطنية بتاريخ  11ديسشم Èأ÷اري لبحث ما
آألت إأليه أأ’مور.
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الخميسض  15ديسشمبر  2016م
الموافق لـ  15ربيع اأ’ول  1438هـ

أنتظروه بأاقصضى درجة ألصضÈ

نهايـ ـة كابـ ـوسض اŸـ ـاء ‘ اŸناطـ ـق الغربيـ ـة للـ ـÈج
^ بدوي :ألتزود أŸاء أولوية ‘ ألÈنامج ألرئاسضي

عمت فرحة عارمة سضكان أŸناطق ألغربية لولية برج بوعريريج ألتابعة لدأئرة أŸنصضورة على غرأر بلديتي أولد سضيدي
إأبرأهيم وأŸه Òوكذأ منطقة ألعيشضاوي باŸنصضورة عقب تزويدها باŸياه ألصضا◊ة للشضرب أنطÓقا من سضد تليزديت (ألبويرة)
بعد طول أنتظار ،بحسضب ما لوحظ بع ÚأŸكان.
تطلبت هذه العملية ،التي أاششرف
وزي- -ر ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م- -اع -ات
اÙل- - -ي - -ة ن - -ورال - -دي - -ن ب - -دوي،
ال- -ثÓ- -ث -اء ،ع -ل -ى وضش -ع -ه -ا ح -ي -ز
اÿدم - -ة واŸن - -درج - -ة ‘ إاط- -ار
اŸشش - -اري - -ع الضش - -خ - -م - -ة ال - -ت - -ي
اعتمدتها الدولة لتلبية انششغا’ت
اŸواط -ن ودع -م ال -ت -ن -م -ي -ة ب-ه-ذه
اŸناطق اŸعزولة ،تطلبت أاكÌ
من  101مليار د.ج ومكنت من
رب- -ط بشش- -ب- -ك- -ة اŸي- -اه الصش -ا◊ة
للششرب حوا‹  127أالف نسشمة.
وك- -ان ب- -دوي ق- -د أاشش- -ار ‘ ه- -ذا
الصشدد أان سشياسشة الدولة حاليا
ترمي للخروج من تنمية اŸناطق
ا◊ضشرية إا ¤اŸناطق اŸعزولة
وه-و ا’نشش-غ-ال ال-رئ-يسش-ي ل-رئيسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة م -ن -ه -ا ب -و’ي -ة ال -ب -وي -رة ال -ت-ي ” بوعريريج.
ل -ل -ت -ذك ” ،Òرصش -د غÓ-ف م-ا‹
وف-ق-ا ل-ت-وج-ي-ه-ات-ه ‘ ه-ذا الششأان “وينها وكذا  5أاخرى بو’ية برج ل -إ
Óشش-ارة ،سش-ي-ت-م “وي-ن البلديات ب-ق-ي-مة  100م -ل -ي -ون د.ج إ’‚از
والرامية إا ¤التكفل باهتمامات ب- -وع- -ري- -ري- -ج ال- -ت- -اب -ع -ة ل -دائ -رة ال - -ث Ó- -ث Ãع- -دل ي- -وم ب- -ي- -وم ‘ شش-ب-ك-ة ال-ت-ح-وي-ل ال-رئيسشية بطول
اŸواط-ن وانشش-غ-ا’ت-ه اأ’سش-اسشية ،اŸنصش-ورة ،سش-وى ب-ل-دي-ت-ي حرازة اŸرح- -ل- -ة اأ’و ،¤ف- -ي- -م- -ا ك- -انت  98ك -ل -م ،ب -اإ’ضش -اف-ة إا ¤إاطÓ-ق
معتÈا ذلك من ب Úاإ’‚ازات وبن داود ،والتي سشيتم “وينهما عملية التزويد تتم يوما ‘  25مشش-اري-ع إ’‚از شش-ب-ك-ات ال-ت-وزيع
ال- -ت- -ي “ت ب- -فضش -ل ا’سش -ت -ق -رار ””ق - -ب - -ل ح - -ل - -ول شش - -ه- -ر رمضش- -ان يوما بالنسشبة لبلدية اŸه Òويوما ال -داخ -ل -ي -ة ع Èه -ذه ال -ب -ل -دي-ات
واأ’م -ن ال -ذي ت -ن -ع -م ب-ه ا÷زائ-ر اŸق- -ب- -ل”” ،ب -حسشب م -ا ع -ل -م م -ن ‘  23يوما بالنسشبة لبلدية أاو’د اÿمسض بتمويل قدره  12مليون
بفضشل سشياسشة الوئام واŸصشا◊ة ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى اŸشش- -روع ‘ ،سشيدي براهيم ويوما ‘  10أايام د.ج وع Èششبكة يصشل طولها إا¤
ان -ت-ظ-ار دخ-ول سش-د ت-يشش-ي ح-اف ب -ال -نسش -ب -ة Ÿن -ط -ق -ة ال -ع -يشش -اوي  100كلم وكذا مششاريع إ’‚از 14
الوطنية.
و ⁄يتبق لهذا اŸششروع الضشخم (ب- -ج -اي -ة) ح -ي -ز اÿدم -ة وال -ذي ب- - -اŸنصش- - -ورة ،ب- - -حسشب م - -دي - -ر خ -زان -ا رئ -يسش -ي -ا ل -ل -م -ي -اه بسش -ع -ة
ال -ذي ي -ه -دف إا“ ¤وي-ن ب-اŸي-اه سش -ي -م -ك -ن ب -دوره م -ن ت -زوي -د  12اŸوارد اŸائ- -ي- -ة ل- -ل- -و’ي -ة ع -ب -د إاجمالية تصشل إا 27 ¤أالف مÎ
الصشا◊ة للششرب عششر بلديات 5 ،بلدية با÷هة الششمالية لو’ية برج العا‹ غديري.
مكعب وﬁ 12طة ضشخ.

لطباء أŸقيمÚ
مشضاكل مرضضى ألسضرطان تأاخذ منحنى خطÒأ أمام نقصص أ أ

 11أالف حالة إاصسابة سسنويا تتطلب التكفل ا’سستعجا‹

^مصضابات بسضرطان ألثدي ‘ مرحلة متقدمة يعانÃ Úركز بيار ماري كوري Ãسضتشضفى باشضا
لطباء أŸقيم Úعلى ألتحكم ‘
ما تزأل مشضاكل مرضضى ألسضرطان ‘ أ÷زأئر تأاخذ منحنى تصضاعديا بسضبب عدم قدرة أ أ
لورأم ألسضرطانية ““بيار ماري كوري““ ،ما أنعكسص سضلبا على بر›ة
لعدأد ألهائلة أŸتوأفدة على مركز أ أ
ألوضضعية ‘ ،ظل أ أ
لوأن .
موأعيد ألعÓج وألتكفل أ÷يد باŸرضضى ‘ مرحلة مبكرة قبل فوأت أ أ

صصونيا طبة

«الششعب”” انتقلت إا ¤مركز ””بيار
م - -اري ك - -وري”” ب - -اŸسش - -تشش - -ف- -ى
ا÷ام-ع-ي مصش-ط-ف-ى ب-اشش-ا ،حيث
وجدنا أاعدادا هائلة من اŸرضشى
ال- -ق -ادم Úم -ن  48و’ي-ة ل-ت-لقي
ال- - -عÓ- - -ج م- - -ن ﬂت - -ل - -ف أان - -واع
السش -رط -ان -ات ’ سش -ي -م-ا سش-رط-ان
الثدي الذي أاصشبح يششكل خطرا
كبÒا على نسشاء ا÷زائر مسشجÓ
أاك Ìم- - -ن  11أال-ف ح-ال-ة إاصش-اب-ة
سشنويا ،زيادة على ا’نتششار الواسشع
أ’ورام ال- -دم- -اغ وسش -رط -ان ال -رح -م
والقولون والÈوسشتات لدى الرجال.
وبالرغم من زيادة عدد اإ’صشابات
Ãخ -ت -ل -ف أان-واع السش-رط-ان-ات ‘
ا÷زائر والدليل على ذلك عدد
اŸرضش - -ى ال - -ذي- -ن ي- -ع- -ا÷ون ‘
ﬂت -ل-ف م-راك-ز عÓ-ج السش-رط-ان
اŸتواجدة ع Èالقطر الوطني إا’
أان سشرطان الثدي ‘ ارتفاع أاكÈ
وب -ات ي -ط -ارد شش -اب -ات وف -ت -ي -ات
ا÷زائر بششكل خط ،Òحيث أان
 35باŸائة من النسشاء اŸصشابات
بسش -رط -ان ال -ث-دي ب-ا÷زائ-ر ت-ق-ل
أاع- -م -اره -ن ع -ن اأ’رب -ع Úسش -ن -ة،
واللواتي يتقدمن إا ¤العÓج ‘
ح-ا’ت م-ت-ق-دم-ة ل-ل-م-رضض بنسشبة
 90باŸائة‡ ،ا يصشعب التكفل
بهن وينقصض من فرصض الششفاء.
وحسشب طبيب مقيم ﬂتصض ‘
اأ’ششعة ب«بيار ماري كوري”” فإان
ال -ك -ث Òم -ن ال -نسش-اء ال-ل-وات-ي ي-ت-م
تششخيصض حا’تهن على مسشتوى
مصش - -ل - -ح - -ة اأ’شش- -ع- -ة مصش- -اب- -ات
بسش - -رط- -ان ال- -ث- -دي ‘ م- -رح- -ل- -ة
م- -ت- -ق -دم -ة بسش -بب ع -دم ال -ق -ي -ام
بالكششف اŸبكر ،وهو ما يجعلهن
مطالبات باجتياز اŸراحل التي
ي - -ت - -ب - -ع - -ه- -ا أاي م- -ريضض مصش- -اب
بالسشرطان حسشب كل حالة ،بداية
Ãرح-ل-ة ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ائ-ي ال-ت-ي
تأاتي مباششرة بعد ‚اح العملية
ا÷راح-ي-ة ،ل-ي-ت-م ب-ع-دها ا’نتقال

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وأ‹ معسضكر يقف على أŸشضاريع ألتنموية بدأئرة غريسص

 120وحدة سسكنية متوقفة بالقطب ا◊ضسري تقاقرة

قام ألعفا Êصضالح ،أمسص ،بزيارة تفقدية
ل- - -دأئ- - -رة غ- - -ريسص ،ح- - -يث وق - -ف أŸسض - -ؤوول
لول لولية معسضكر على عدد
ألتنفيذي أ أ
م-ن أŸشض-اري-ع أل-ت-ن-م-وي-ة ذأت أل-تأاث ÒأŸباشضر
ع -ل -ى ألسض -اك -ن -ة أÙل -ي -ة ،أغ -ل -ب -ه -ا ‘ ق -ط-اع
لشضغال ألعمومية وأهمها يتعلق بالسضكن.
أ أ

معسصكر :أم أ.Òÿسس

 ⁄يكن العفا Êصشالح راضشيا “اما على مششروع
تهيئة طريق ريفي يربط ب Úدوار سشيدي بن يخلف
ودوار او’د بن Áينة ‘ إاطار ﬂططات التنمية
لبلدية ماوسشة لسشنة  ،2016والذي اسشتهلك مبلغ 15
مليون دينار وششابته عيوب عدة ‘ اإ’‚از ،حيث
وج -ه اŸسش-ؤوول ان-ت-ق-ادات ’ذع-ة ل-ل-مسش-ؤوول Úع-ل-ى
م -ت -اب -ع-ة اŸشش-روع وم-راق-ب-ة اأ’شش-غ-ال خ-اصش-ة وأان
الظروف ا’قتصشادية الراهنة ’ تسشمح بهدر مبالغ
مالية ‘ مششاريع مغششوششة أاو ’ ترقى لتطلعات
اŸواطن والسشلطات على حد سشواء.
وأاوضشح العفا Êصشالح خÓل معاينته للمششروع أان
الطريق ﬁل اŸوضشوع سشرعان ما قد يتعرضض
لÓ- -هÎاء Ûرد سش- -ق- -وط ك- -م- -ي- -ات م -ع -تÈة م -ن
اأ’م -ط -ار ،ك -م-ا ع-اي-ن اŸسش-وؤول مشش-روع-ا ل-ت-ه-ي-ئ-ة
الطريق الرابط ب Úبلدية سشيدي بوسشعيد ودوار
ع Úالسش -ل-ط-ان ومشش-روع إاع-ادة ا’ع-ت-ب-ار ل-ل-ط-ري-ق
الو’ئي  ‘ 31ششطره الرابط ب”” Úشش’Óت”” بلدية
م - -اقضش - -ة ودوار سش - -ي - -دي اﬁم - -د م- -رورا ب- -دوار
النكاريف أاين كان للوا‹ تعليمات صشارمة Ÿدير

اأ’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل قصش-د ال-قضش-اء ع-ل-ى
ال-وضش-ع-ي-ات السش-ل-ب-ي-ة بشش-ب-ك-ة ال-ط-رقات و–سشينها
بهدف تسشهيل حركة اŸرور وا◊د من حوادث
اŸرور ،داعيا لتسشط Òبرنامج عمل لعملية تششجÒ
واسشعة النطاق ع Èكافة الطرقات الو’ئية الكÈى
مع اتخاذ اإ’جراءات والتداب Òالكفيلة للمحافظة
ع- -ل- -ى ال- -ط- -رق- -ات م- -ن ا’‚راف وا’هÎاء وف -ق
دراسشات تقنية.
أاما ‘ ششأان الÈنامج السشكني الذي اسشتفادت منه
دائ - -رة غ - -ريسض وأاه - -م - -ه مشش- -روع إا‚از ال- -ق- -طب
ا◊ضشري ””تقاقرة”” الذي يحتوي على  620وحدة
سشكنية ‘ ‰ط العمومي ا’يجاري ،أامر العفاÊ
صش -ال -ح ب -ت -ع-زي-ز ورشش-ات اŸشش-روع ب-ال-ي-د ال-ع-ام-ل-ة
والعتاد الÓزم لتدارك التأاخر الفادح ‘ اأ’ششغال،
‘ ظل وجود  120وحدة سشكنية بالقطب متوقفة
عند حدود  2إا 15 ¤باŸائة من اأ’ششغال ،من أاصشل
 407وحدة سشكنية طور اإ’‚از قاربت اأ’ششغال بـ
 27وحدة منها على ا’نتهاء و تسش Òالبقية على
بوتÒة ضشعيفة ،وذلك هو ا◊ال بالنسشبة Ÿششروع
إا‚از  120وحدة سشكنية عمومية ببلدية ماوسشة 80
وحدة منها ’ تزال طور اإ’‚از وبلغت  55باŸائة
من اأ’ششغال ،وطالب سشكان بلدية ماوسشة ‘ ششأانها
بتدخل الوا‹ من أاجل “ك Úرئيسض بلديتهم من
إاع-داد ق-وائ-م اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن الÈن-ام-ج السشكني
ﬁل اŸذكور ،والذي يتوقع أان يكون جاهزا ‘
أاجل أاقصشاه فيفري القادم .

و ضسـ ـع حي ـ ـز اÿدم ـ ـة لوح ـ ـدة مكافحـ ـ ـة
داء السسرطان بالÈواقية باŸدية

وضشعت السشلطات اÙلية بو’ية اŸدية ،صشبيحة
أاول أامسض ،حيز اÿدمة وحدة العÓج الكيميائي
Ÿك- -اف- -ح- -ة السش- -رط- -ان ب- -اŸؤوسشسش- -ة ب- -اŸؤوسشسش- -ة
ال -ع -م -وم -ي -ة ا’سش -تشش-ف-ائ-ي-ة ””ب-ن ي-وسش-ف ب-ن خّ-دة””
ب -الÈواق -ي -ة ،ح -يث ف -ت-حت أاب-واب-ه-ا ل-ل-م-رضش-ى Ãا
سش -ي -خ ّ-ف -ف الضش -غ -ط ال -ذي ت -ع -ا Êم-ن-ه اŸؤوسشسش-ة
العمومية ا’سشتششفائية ””ﬁمد بوضشياف”” باŸدية.
و” تششغيل هذه الوحدة Ãناسشبة الذكرى السشادسشة
واÿمسش - -ون ( )56اّıل- -دة أ’ح- -داث م -ظ -اه -رات
ا◊ادي عشش- -ر م- -ن شش- -ه- -ر ديسش- -م 1960 ÈوعمÓ
بتداب Òاıطّط الوطني Ÿكافحة السشرطان .
للعلم بأاّن هذه الوحدة الطبية يؤوطرها ›موعة من

اأ’طباء وأاعوان ششبه طبي Úبإاششراف من طبيبة
ﬂتصشة ‘ اأ’ورام السشرطانية ،حيث تسشند إاليهم
مهمة اŸعاينة والفحوصشات الطبية باإ’ضشافة إا¤
العÓج الكيميائي وكذا الكششف اŸبكر للسشرطان،
كما Áكن للعيادة التكفل الكامل باŸصشاب Úلنحو
ث-م-ان-ية ( )08م-رضش-ى تسش-ت-دع-ي ح-ال-ت-ه-م الصش-ح-ي-ة
اŸك -وث ب -ه -ا ،وي -ع -د أايضش -ا ه-ذا اŸرف-ق الصش-ح-ي
اŸم-ول م-ن اÿزي-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-كسش-ب-ا ل-ل-منطقة
بحيث سشتتكفل الوحدة Ãرضشى ا÷هة ا÷نوبية
والشش-رق-ي-ة ل-ل-و’ي-ة‡ ،ا سش-ي-خ-ف-ف ع-ل-ي-ه-م ال-ت-نقل
خارج الو’ية.

أŸدية :م.أم Úعباسس

حجز 500غ ﬂدر ألبانقو و قرأبة  2000قرصص مهلوسص بتمÔأسضت

توقيف سستة أاشسخاصض تورطوا ‘ قضسية حيازة اıدرات

“كنت فرقة مكافحة أıدرأت و حماية
لدأب أل -ع -ام -ة ب -أام -ن ولي-ة “Ôأسضت ،و ‘
أ آ
إأط -ار ﬁارب -ة ج -رأئ -م ألŒار ب -اıدرأت و
أŸؤوث- -رأت أل- -ع- -ق- -ل -ي -ة ،م -ن إأح -ب -اط ﬁاول -ة
ترويج أıدرأت ب Úسضكان أŸنطقة ،و هذأ
من خÓل توقيف خمسضة أشضخاصص تÎأوح
أع -م -اره-م ( 19و  41سض- -ن- -ة) ‘ قضض -ي -تÚ
ﬂت -ل -ف -ت Úت -ت -ع -ل -ق -ان ب -ح-ي-ازة أıدرأت و
أŸؤوثرأت ألعقلية.
ح -يث ” ت -وق -ي-ف ثÓ-ث-ة أاشش-خ-اصض إاث-ر م-ع-ل-وم-ات
مؤوكدة تفيد بقيام أاششخاصض بÎويج اıدرات ‘
مسش -ك -ن ب -ح -ي (ق -ط -ع ال -واد) ب -ع -اصش -م -ة ال -و’ي -ة،
وÃوجب إاذن قضشائي بالتفتيشض Ÿسشكن اŸعنيÚ

” القبضض عليهم والعثور بحوزتهم على كمية من
اıدرات (البانقو) قدر وزنها بـ  500غ ،و 800
قرصض مهلوسض من نوع (ترامادول).
وتوقيف ثÓثة آاخرين بذات اليوم إاثر دوريات
لفرقة التدخل التابعة للمصشلحة الو’ئية للششرطة
ال-قضش-ائ-ي-ة ‘ ،أاح-ي-اء ع-اصش-م-ة ال-و’ي-ة ،وبحوزتهم
كيسض بÓسشتيكي بداخله  1350قرصض مهلوسض من
نفسض النوع اأ’ول مهيأاة للÎويج ،أاين ” –ويل
اأ’ط -راف إا ¤اŸق -ر ل -ل -ت-ح-ق-ي-ق ،وب-ع-د اسش-ت-ك-م-ال
اإ’جراءات ” تقدÁهم أامام النيابة اÙلية التي
أاودعتهم ا◊بسض اŸؤوقت .

“Ôأسصت  :بن حود ﬁمد ألصصالح

أضضيفت له مادة ألفرمول أÿطÒة للحفاظ على لونه

مباششرة للعÓج باأ’ششعة ‘ ،مدة
’ يجب أان تتجاوز السشتة أاسشابيع.
موضشحا أانه ‘ حال ” اكتششاف
اإ’صشابة ‘ وقت مبكر لن تكون
اŸرأاة مضشطرة للقيام باسشتئصشال
الثدي كام ،Óكما أان نسشبة الششفاء
من اŸرضض تصشبح عالية تصشل ‘
أاغلب اأ’حيان إا 100 ¤باŸائة.
وأاكد ذات اıتصض أان سشرطان
ال - -ث - -دي ‘ اآ’ون- -ة اأ’خÒة ب- -ات
Áسض الفتيات ‘ سشن  18سشنة فما
أاك ،Ìبسش - - -بب ت - - -غ Òال - - -ن- - -م- - -ط
اŸع- -يشش -ي ،وه -و اأ’م -ر ال -ذي ⁄
يكن يحدث ‘ وقت سشابق بل كان
ششائعا أان سشرطان الثدي يصشيب
بصشفة أاك Èالنسشاء اللواتي تزيد
أاعمارهن عن  50سشنة داعيا إا¤
ضشرورة القيام بالتششخيصض الذاتي
ل -ل -ث -دي ل -ل -ت -أاك-د م-ن ع-دم وج-ود
عÓ- -م -ات اإ’صش -اب -ة ب -ال -داء ،و‘
حال ” ثبوت ذلك على اŸرضشى
اإ’سش- -راع ‘ ال- -ق- -ي- -ام ب- -ال -كشش -ف
اŸب- - -ك - -ر ع - -ن ط - -ري - -ق ج - -ه - -از
””م -ام -وغ -را‘ ””أاو ””اي -ك-وغ-را‘ ””
بهدف –قيق الششفاء من اŸرضض
قبل انتششاره ‘ أارجاء ا÷سشم.
وخÓ- -ل ت- -واج- -دن -ا ‘ مصش -ل -ح -ة
ال -ع Ó-ج ال-ك-ي-م-ي-ائ-ي واإ’شش-ع-اع-ي

ب -ب -ي -ار م -اري ك -وري اقÎب-ن-ا م-ن
ب -عضض اŸصش -اب Úب-داء السش-رط-ان
ب -غ-رضض ن-ق-ل انشش-غ-ا’ت-ه-م ،ح-يث
أاج-م-ع-وا ع-ل-ى ال-ن-ت-ائ-ج اإ’ي-جابية
ل- -ل- -عÓ- -ج ب- -ه -ذا اŸرك -ز وك -ف -اءة
اأ’ط- - - -ب- - - -اء سش - - -واء ا÷راح Úأاو
اıتصش ‘ Úاأ’ورام السشرطانية
إا’ أان اŸششكل القائم -على حد
قولهم -يكمن ‘ تأاخر مواعيد
العÓج ’ سشيما اإ’ششعاعي الذي
‘ بعضض اأ’حيان ’ يحصشل عليه
اŸريضض إا’ بعد  6أاششهر أاو أاك،Ì
بسش -بب ال -ط -لب اŸت -زاي -د وت-واف-د
اŸرضشى من ﬂتلف و’يات الوطن
للعÓج Ãركز اأ’ورام السشرطانية .
م- - -ن ج- - -ه - -ت - -ه - -ا أاك - -دت إاح - -دى
اŸريضش-ات ال-ق-ادم-ة م-ن غ-رداي-ة
ب - -ع - -د أان اك- -تشش- -فت إاصش- -اب- -ت- -ه- -ا
بسشرطان الثدي أان قبولها Ãركز
ب-ي-ار م-اري ك-وري ل-ت-ل-ق-ي ال-عÓ-ج
الÓزم كان صشعبا ‘ بادئ اأ’مر
واسشتغرق مدة ششهرين للحصشول
على اŸوافقة رغم سشوء حالتها،
م -وضش -ح -ة أان اŸواع-ي-د ال-ب-ع-ي-دة
ل-ل-ق-ي-ام ب-ف-ح-وصش-ات بسش-ي-طة قبل
العملية ا÷راحية جعلتها تتوجه
إا ¤ال- -ع- -ي- -ادات اÿاصش- -ة وال- -ت -ي
كلفتها مبلغ  100أالف دج .

م -ن ج -ه -ت -ه -م اشش -ت -ك-ى اŸرضش-ى
Ãصشلحة العÓج الكيميائي Ãركز
ب -ي -ار م -اري ك-وري م-ن اŸع-ام-ل-ة
السش-ي-ئ-ة ال-ت-ي ي-ت-ل-ق-ون-ه-ا م-ن ق-بل
اأ’ط -ب -اء اŸق -ي -م ،Úزي -ادة ع -ل-ى
سش -وء ال -ت -ن -ظ -ي -م ال-ذي تسش-بب ‘
خ- -ل- -ط وضش- -ي- -اع م- -ل -ف -ات ب -عضض
اŸرضشى ‘ كل مرة ،غ ÒمبالÚ
ب -ا◊ال-ة ال-ن-فسش-ي-ة ال-ت-ي ي-ع-يشش-ه-ا
اŸرضش - - -ى ‘ ه - - -ذه اŸرح- - -ل- - -ة
الصش -ع-ب-ة ن-ت-ي-ج-ة اآ’ث-ار ا÷ان-ب-ي-ة
اŸرتبطة بالعÓج الكيميائي على
غ -رار ف -ق -دان الشش -ه -ي -ة وج-ف-اف
الفم ،والتغي ‘ Òحاسشة التذوق
والششم ،أاو الصشعوبة ‘ ا’بتÓع أاو
فقدان الكث Òمن الوزن.
وي -أات -ي ه -ذا ‘ وقت ت -ب -ذل ف -ي-ه
وزارة الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسش -تشش -ف -ي -ات ›ه-وذات ك-بÒة
لضش-م-ان أاحسش-ن ت-ك-ف-ل ل-ل-مصشابÚ
ب - -السش- -رط- -ان م- -ن خÓ- -ل ت- -وفÒ
اأ’دوي- - - -ة ا◊ي - - -وي - - -ة اŸضش - - -ادة
وال- -قضش- -اء ع- -ل- -ى مشش -ك -ل ت -أاخ -ر
م -واع -ي -د ال -عÓ-ج ب-إانشش-اء م-راك-ز
Óورام السشرطانية إا’ أان
أاخرى ل أ
ال- -وضش- -ع ي- -ب- -ق -ى صش -ع -ب -ا ‘ ظ -ل
ا’نتششار الرهيب ıتلف أانواع
السشرطان وكافة اأ’عمار .

حجز أاك Ìمن قنطار ونصسف من السسمك الفاسسد مهربة من تونسض
“ك- - - -نت ،أول أمسص ،ف- - - -رق - - -ة أل - - -ب - - -حث
وأل -ت -ح -ري أل -ت -اب-ع-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة أل-ولئ-ي-ة
للدرك ألوطني ÿنشضلة ،من حجز أك Ìمن
 01ق- -ن -ط -ار و  650ك -ي-ل-وغ-رأم م-ن ألسض-مك
ألفاسضد ،من نوعي سضاردين ودورأت ،مهربة
م - -ن دول - -ة ت- -ونسص ،ب- -غ- -رضص تسض- -وي- -ق- -ه- -ا ‘
ألوليات ألشضرقية للوطن ،حسضب ما كشضفت
عنه مصضالح ألدرك.
ع م ل ي ة ا ◊جز “ ،ت ،حسشب ذات اŸصشدر  ،اإث ر
ورود معلومات للفرقة اŸذكورة حول نششاط
› م -و ع -ة م -ن اŸه -رب Úب-ال -و ’ي -ا ت ال ش ش -ر ق -ي -ة ،
ح ي ث ” نص شب كم  Úل هوؤ’ء ب حدود اإ ق ليم ب لدية

ب -غ -اي شش -م -ا ل ع -اصش -م -ة ال-و’ي-ة خ -نشش-ل-ة ،ل-ي-ت -م
ت -و ق -ي -ف م -ر ك -ب -ت  Œ Úاري-ت Úوع-ل-ى م-ت-ن-ه-ا 1 6 5
صشندوق من السشمك الفاسشد بوزن  01قنطار
و  65 0ك - -ي - -ل - -وغ - -ر ام ،م -ع ت -وق -ي -ف السش -ا ئ -ق Ú
ومرافقيهما.
وبعد عرضض السشمك اÙجوز على طبيب بيطري،
ت -ب Úأان م -ه -رب -ي -ه أاضش -اف -وا إال -ي -ة م -ادة ال -ف -رم -ول
ال -ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ،ب-غ-رضض ا◊ف-اظ ع-ل-ى ل-ون-ه وإاخ-ف-اء
الروائح الكريهة ،ومعلوم أان الفرمول مادة كيميائية
م -ط -ه -رة وح -اف -ظ-ة ،تسش-ت-ع-م-ل ‘ اŸسش-تشش-ف-ي-ات،
ومسشببة للسشرطان.

خنشصلة :سصكندر ◊جازي

طÒان الطاسسيلي تطلق خط ““ا÷زائر -البيضض““ ‘  29ديسسمÈ

سض-ت-ط-ل-ق شض-رك-ة أل-ن-قل ألعمومية ““طÒأن
أل- -ط- -اسض- -ي- -ل- -ي““ خ- -ط- -ا ج -دي -دأ م -ن -ت -ظ -م -ا
““أ÷زأئ- - - -ر -أل- - - -ب- - - -يضص -أ÷زأئ- - - -ر““ ‘ 29
ديسض -م ،Èب -حسضب م -ا أع -ل -نت ع-ن-ه ،أمسص،
ألشضركة ‘ بيان لها.
أاوضشح ذات اŸصشدر ،أان هذه الرحلة سشتكون كل
ي- -وم أاح- -د وخ -م -يسض ‘ أاط -ار “دي -د ب -رن -ام -ج
اسشتغÓل اÿطوط الداخلية.
وسشÒاف- -ق إاطÓ- -ق ه- -ذا اÿط تسش -عÒة تسش -م -ح
للسشكان اÙلي Úا’سشتفادة من هذه اÿدمة
ا÷ديدة ‘ ظروف أاحسشن ،كالدقة ‘ اŸواعيد
والتسشعÒة ونوعية اÿدمة ،تضشيف الششركة.
و” تأاسشيسض طاسشيلي للطÒان ‘  ‘ 1998إاطار
شش -رك -ة ﬂت -ل -ط -ة ب Úسش -ون -اط -راك واÿط -وط

ا÷وية ا÷زائرية ،قبل أان تتحول إا ¤فرع تابع
 100م-ن اŸائ-ة ل-ل-م-ج-م-ع ال-ن-ف-ط-ي وه-ذا م-ن-ذ
.2005
وقبل الدخول نششاط ‘ النقل اŸنتظم للجمهور
العريضض ،كانت الششركة تتخصشصض ‘ نقل العمال
ال -ت -اب -ع Úلسش-ون-اط-راك وتضش-م-ن رحÓ-ت دول-ي-ة
ﬂصشصش -ة ل -ع -م -ال الشش-رك-ات ا’ج-ن-ب-ي-ة ل-ق-ط-اع
الطاقة الناششطة ‘ ا÷زائر.
للتذك“ ،Òتلك الششركة حاليا  12طائرة من
ﬂت- - -ل- - -ف ا’أن- - -واع وال- - -ت - -ي ت Îاوح ط - -اق - -ة
اس شتيعاب ها ماب  3 7 Úو 155مقعد ،اإضشافة اإ¤
اÿطوط الداخلية و 5رحÓت دولية حصشرية
نحو فرنسشا ،باريسض ،سشÎاسشبورغ ،مرسشيليا،
نانت وليون.

الخميسس  15ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  15ربيع اأ’ول  1438هـ

»æWh

ياسسف مقران مدير «كاسسنوسس» تيبازة لـ «الشسعب»:

عصصرنة الصصندوق الغاية منها –سص Úاÿدمات
الدفع اإللكÎو Êينهي معاناة التنقل والنتظار

أاّكد مدير وكالة تيبازة للصسندوق الوطني للتأامينات ا’جتماعية للعمال ا أ
’جراء «مقران ياسسف» ،أانّ
مصسا◊ه ماضسية ‘ Œسسيد برنامج العصسرنة الذي يهدف إا ¤تبسسيط عملية تأام Úالعمال بالنسسبة للمسستخدم،Ú
’مر بالتصسريح أاو الدفع أايضسا.
سسواء تعلّق ا أ

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

تيبازة :عÓء ملزي
ق -ال م -دي -ر ال -وك -ال-ة ب-ه-ذا الشس-أان ،إاّن مصس-ا◊ه
شسرعت ‘ عملية التصسريح عن بُعد منذ سسنتÚ
ت -ق -ري -ب -ا ،م -ن خ Ó-ل ت -وفﬂ Òت-ل-ف ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات
اŸعلوماتية التي تسسمح للمسستخدم التصسريح بعماله
وأاجورهم من مكتبه أاو مقر مؤوسسسسته دون ا◊اجة
للتنقل إا ¤مركز التخليصس أاو مقر اŸديرية العامة
للتأامينات ا’جتماعية.
إا’ أاّن ت- -خّ- -وف اŸسس- -ت- -خ -دم Úم -ن ال -ع -م -ل -ي -ة
وافتقادهم Ÿنتج اأ’نÎنت ‘ أاحيان كثÒة ،حال
دون تعميمها على ›مل اŸسستخدم .Úو’يزال
أاك Ìمن ثلثي هؤو’ء يعتمدون الطريقة التقليدية ‘
التصسريح ،رغم سسلبياتها اŸتعددة ،مشسÒا إا ¤أانّ

مصسالح الصسندوق تسسعى جاهدة من أاجل إاقناع
ك-اف-ة اŸسس-ت-خ-دم Úب-أاه-م-ي-ة ال-ع-م-ل-ي-ة ،ب-اعتبارها
تهدف إا ¤بلوغ مرحلة صسفر وثيقة فيما يتعلق
بإايداع اŸلفات التقنية واإ’دارية.
أاما فيما يتعلق بعملية الدفع ،التي تعنى بدفع
مسس -ت-ح-ق-ات ت-أام Úال-ع-م-ال ،ف-ق-د شس-رعت مصس-ال-ح
وكالة تيبازة ‘ اعتماد  3صسيغ للدفع عن بعد منذ 6
نوفم Èالفارط ،تعنى أاو’هما باسستعمال البطاقة
اإ’لكÎونية ما ب Úالبنوك ( ،)CIBفيما الثانية
ب -الصسÒف -ة اإ’ل -كÎون -ي-ة وت-ع-ن-ى ال-ط-ري-ق-ة ال-ث-ال-ث-ة
بالدفع عن طريق ا’قتطاع ،بعد تبادل البيانات
اŸعلوماتية وموافقة اŸسستخدم على ذلك.
وقد وفرت الوكالة ﬁطة خاصسة بالدفع عن
ط-ري-ق ال-ب-ط-اق-ة اإ’ل-كÎون-ي-ة م-ا ب Úال-ب-ن-وك ع-ل-ى
مسستوى اŸديرية العامة للوكالة بالقليعة مؤوخرا،
مع اإ’شسارة إا ¤كون خدمة الدفع عن بعد أاو عن

مدير وكالة «كاسسنوسس» البويرة:

ﬂ ٥٢٨الفـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـدم التصصريـ ـ ـ ـح بالعمـ ـ ـ ـ ـال
نظم ،أامسس ،الصسندوق الوطني للتأامينات
’جراء «كاسسنوسس»
ا’جتماعية للعمال غ Òا أ
لعلمي.Ú
بالبويرة ،يوما تكوينيا ل إ

البويرة:ع .نايت رمضضان

بحسسب مياسسة عيسسي مدير وكالة البويرة ،فإان
ه -ذا ي -ن -درج ‘ Œسس -ي -د ﬂط -ط ا’ن -ف -ت-اح ع-ل-ى
وسس- -ائ -ل اإ’ع Ó-م اŸسس -ط -ر م -ن ط -رف اŸدي -ري -ة
العامة والذي تعت Èفيه وسسائل اإ’عÓم شسريكا
وسسندا وكذا خلق فضساء إ’يصسال اŸعلومة ،كما هي
إا ¤اŸواطن .كشسف اŸدير التقدم الذي حققه
الصس -ن -دوق ‘ ال -ت -ك -ن -ول-وج-ي-ة وعصس-رن-ة م-ن-ظ-وم-ة
الضسمان ا’جتماعي خدمة للمواطن ،منها اعتماد
النظام اآ’‹ ،بطاقة الشسفاء التي مكنت اŸواطن
من شسراء الدواء دون دفع مسستحقاتهÃ ،بالغ كانت
تثقل كاهل اŸواطن ،الدفع عن الطريق اإ’لكÎوÊ
والتصسريح عن بعد أ’رباب العمل.
كما تطرق مياسسة إا ¤مهام «كاسسنوسس» وموقعه
‘ السسياسسة ا’جتماعية الوطنية والتشسغيل.

كما كانت هناك مداخÓت من طرف إاطارات
الوكالة حول مواضسيع قانونية وتنظيمية كحوادث
العمل ،العطل اŸرضسية ،عطل اأ’مومة واأ’مراضس
اŸهنية ...وكذا التزامات أارباب العمل ‘ التصسريح
بالنشساط وانتسساب العمال والتداب ÒاŸتعلقة Ãنح
ا’متيازات لفائدة اŸسستخدم Úوذلك بتخفيضس
ا’شسÎاكات عند إاحداث مناصسب عمل جديدة.
خÓ- -ل سس- -ن -ة  2016وإا ¤ت - -اري - -خ  31نوفمÈ
اŸاضسي ،اسستفاد  3291رب عمل من جهاز الدعم،
إا ¤جانب القوان Úالردعية ‘ حالة عدم تطبيق
ه -ذه ال -ق -وان Úع -ن -د تسس-ج-ي-ل-ه-ا م-ن ط-رف أاع-وان
مراقبة الصسندوق وقد ” تسسجيل ‘ نفسس الفÎة
 2058عملية وكانت عدد اıالفات  ،4286بينها
 528عدم التصسريح بالنشساط 1393 ،عدم التصسريح
باأ’جراء و 2365التخفيضس من وعاء ا’شسÎاكات.
‘ ن- -فسس السس- -ي -اق ” ،ال -ت -ط -رق إا ¤مصس -ل -ح -ة
اŸنازعات والتي لها دور ’ يسستهان به ‘ إارجاع
ا◊ق أ’ي شسخصس ظُلم من أاي جهة كانت .ومن بÚ
هذه ‚د اŸنازعات الطبية.

تزخر Ãواقع وطبيعة سساحرة

اıطط التوجيهي إلنعاشش
اŸقصصد السصياحي بجيجل

صسادق اÛلسس التنفيذي للو’ية ،بإاشسراف العربي
مرزوق ،وا‹ الو’ية ‘ ،ا’جتماع الذي خصسصس لدراسسة
ملفي اسستهÓك قروضس الدفع ومناقشسة اŸرحلة الرابعة
ل-ل-دراسس-ة ،ع-ل-ى اıط-ط ال-ت-وج-ي-ه-ي ل-ل-تهيئة السسياحية
بو’ية جيجل ،مع التأاكيد على رفع بعضس التحفظات.
يهدف اıطط التوجيهي للتهيئة السسياحية ،بحسسب
مسسؤوو‹ القطاع ،إا ¤تثم ÚاŸؤوهÓت الطبيعية التي
تزخر بها الو’ية وخلق أاقطاب سسياحية أاسساسسية ع Èإاقليم
الو’ية ،تأاخذ بع Úا’عتبار التنوع الطبيعي والثقا‘ لكل
م-ن-ط-ق-ة وتسس-ت-ج-يب ıت-ل-ف أان-واع السس-ي-اح-ة كالسسياحة
ا÷بلية ،السسياحة الشساطئية ،الثقافية ،التجوال وغÒها...
يشسكل اıطط التوجيهي للتهيئة السسياحية مرجعا
للسسياسسة التي تبنتها الدولة ويعد جزءاً من اıطط
الوطني لتهيئة اإ’قليم ‘ آافاق  )SDAT( 2030ويهدف
ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ت -ن -م -ي -ة اŸسس-ت-دام-ة وال-رق-ي ا’ج-ت-م-اع-ي
وا’قتصسادي .وقد حدد هذا اıطط خمسسة أاهداف
كÈى لتنفيذ سسياسسة جديدة وهي ترقية اقتصساد بديل
ل -ل -م-ح-روق-ات ،ت-ث-م Úصس-ورة ا÷زائ-ر وج-ع-ل-ه-ا م-قصس-دا
سسياحيا بامتياز ،تثم ÚالÎاث التاريخي والثقا‘ ،كما أانه
يرتكز على خمسس ديناميكيات أاسساسسية وهي ﬂطط
ج -ع -ل ا÷زائ -ر وج -ه -ة سس -ي-اح-ي-ة ،اسس-ت-ح-داث اأ’ق-ط-اب
السسياحية ذات ا’متياز ،إاعداد ﬂطط ا÷ودة السسياحية،
ﬂطط الشسراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس وﬂطط
“ويل السسياحة.

نظمته وكالة ا◊وضس الهيدروغرا‘ الوهرا Êلفلحي معسسكر

جيجل :خالد العيفة

يـ ـ ـ ـوم إاعÓمـ ـ ـي حـ ـ ـ ـول تقني ـ ـ ـ ـات السصقـ ـ ـ ـ ـي واقتصص ـ ـ ـ ـ ـاد اŸي ـ ـ ـ ـ ـ ـاه
ن- -ظ -مت وك -ال -ة ا◊وضس ال -ه -ي -دروغ -را‘
ال- -وه- -را – Êالشس -ط الشس -رق -ي ،ب -إاشس -راف م -ن
ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-تسس-ي ÒاŸدم-ج للموارد
اŸائ -ي -ة ،ي -وم -ا إاع -لم -ي -ا –سس -يسس -ي -ا ل-ف-ائ-دة
ف- -لح -ي م -ن -ط -ق -ة م -عسس -ك -ر وال -ن -اشس -ط‘ Ú
ج -م -ع -ي-ات السس-ق-ي ال-ف-لح-ي ع ÈاÙي-ط-ات
ال -ف -لح -ي -ة اŸسس -ق -ي -ة ب -ال -و’ي -ة ،م -ت -ب -وع -ا
بورشسات عملية حول اقتصساد اŸياه وترشسيد
اسس -ت -غ -لل اŸوارد اŸائ -ي -ة اŸوج -ه -ة ل -لسس -ق -ي
ال- -ف- -لح -ي ،ب -اسس -ت -ع -م -ال ت -ق -ن -ي -ات السس -ق -ي
’ي-ج-ابية على
ا◊ديث ،م-ع إاب-راز ن-ت-ائ-ج-ه-ا ا إ
اŸردود ال -ف-لح-ي وأاث-ره-ا اŸب-اشس-ر ‘ ت-وسس-ي-ع
اŸسساحات الفلحية اŸسسقية.

معسضكر :أام ا.Òÿسس
خ Ó-ل ال -ي -وم اإ’ع Ó-م -ي ،اŸن -ظ -م Ãسس-ت-ث-م-رة
فÓحية خاصسة بإانتاج بذور البطاطا ،اسستُعرضست
ا÷ه -ود ال -ت -ي ب-ذل-ت-ه-ا ال-دول-ة ل-ق-اء ت-ط-وي-ر ق-ط-اع
الفÓحة ،باعتباره أاحد اأ’ركان اأ’سساسسية ’قتصساد
ق -وي وم-ن-ت-ج’ ،سس-ي-م-ا ج-م-ل-ة اŸشس-اري-ع ال-ت-ن-م-وي-ة
الكÈى والهامة التي اسستفادت منها و’ية معسسكر
لقاء توسسيع مسساحة اأ’راضسي الفÓحية اŸسسقية

وبلغ “ويلها بنحو  21مليار دينار ،ب Úمشساريع
لتأاهيل ﬁيطي سسيق والهÈة باÙمدية ،إاضسافة
إا ¤مشسروع تهيئة سسهل غريسس ومشسروع –ويل
اŸياه من سسد ويزغت ،فضس Óعن مشسروع ﬁيط
كشسوط الذي Áوله سسد وادي التحت الذي شسارف
بدوره على اŸراحل اأ’خÒة من اإ’‚از والتجهيز،
إا ¤جانب دراسسة إ’‚از سسد اأ’ودية الثÓثة بعÚ
أاف-ك-ان ،ال-ذي سس-يسس-ه-م مسس-ت-ق-ب ‘ Ó-ت-وسس-ي-ع سسهل
غريسس أايضسا إا ¤نحو  4آا’ف هكتار من اأ’راضسي
اŸسسقية ،واŸشسروع اŸتعلق برفع طاقة اسستيعاب
سسد بوحنيفية ع Èنزع  6مÓي Úم 3من اأ’وحال
واسس -ت -غ Ó-ل -ه -ا ‘ السس -ق -ي ال-فÓ-ح-ي ب-ع-د اسس-تÓ-م
مشسروع «اŸاو» عن آاخره.
كل ذلك يؤوخذ بع Úا’عتبار كمكاسسب قيمة
Ÿن-ط-ق-ة م-عسس-ك-ر ال-فÓ-ح-ي-ة اŸك-تسس-ب-ة م-ن خÓل
برامج رئيسس ا÷مهورية ‘ اıطط اÿماسسي
.2014-2010
وأاج- -م- -ع اıتصس- -ون ،خ Ó-ل ال -ي -وم ال -دراسس -ي
اŸنظم ،على تثمينها من خÓل دعوة الفÓح Úإا¤
مسسايرة كل تلك ا÷هود وتشسجيعهم على العمل
بأاحدث التقنيات اŸسستخدمة ‘ السسقي الفÓحي
التي تشسمل حاليا  27من اŸائة فقط من اŸسساحة
Óراضس-ي ال-فÓ-ح-ي-ة اŸسسقية اŸقدرة
اإ’ج-م-ال-ي-ة ل -أ

بـ 49أالف هكتار Ãعسسكر.
ويتوقع اŸسسؤوولون على قطاع الفÓحة وقطاع
اŸوارد اŸائية ،رفع هذه النسسبة إا 28 ¤أالف هكتار
مطلع  ،2019ع Èتعبئة الفÓح Úوتشسجيعهم على
اسستعمال تقنية الرشس والسسقي بالتقط Òوحثهم
على ا’قتصساد ‘ مياه السسقي ،خاصسة وأان اŸنطقة
تشسهد تراجعا ‘ منسسوب اŸياه ا÷وفية التي بلغت
ان-خ-ف-اضس-ا بـ 30مÎا خÓ- - -ل السس - -ن - -وات اÿمسس
اŸاضسية وعجز بـ 27مليون م ‘ 3مياه السسدود
اأ’رب -ع-ة ب-ف-ع-ل شس-ح اأ’م-ط-ار وت-وح-ل أاغ-لب سس-دود
الو’ية.
على الهامشس ،أاوضسح مدير اŸصسالح الفÓحية
ل -ع-راب-ي خ-ال-د لـ «الشس-عب» ،أان-ه ي-ت-م ح-ال-ي-ا ت-ك-وي-ن
ال-فÓ-ح Úوأاب-ن-ائ-ه-م ‘ ت-ق-ن-ي-ات السس-قي الفÓحي،
حيث شسملت العملية ◊د السساعة أالفي فÓح على
دفعات ،مشسÒا أانه رغم أان السسقي الفÓحي قد
عرف تطورا ملحوظا ‘ السسنوات اŸاضسية ،إا’ أانه
’زالت هناك نقائصس ’بد من تداركها من طرف
الفÓح نفسسه ،مؤوكدا أان حجم ا’سستثمار الفÓحي،
‘ إاطار السسقي الفÓحي ،عن طريق «اأ’فنديا»،
قد بلغ  4,5مÓي Òدينار ،أاي ما يعادل  53من
اŸائ-ة م-ن ا’سس-ت-ث-م-ار اإ’ج-م-ا‹ ıت-ل-ف أاشس-كال
الدعم الفÓحي.

17209

Œاوزت الهدف اŸسسطر بـ 4آا’ف

الوكالة الولئية للتشصغيل بسصطيف تن ّصصب  ٢4أالف عامل

“ك-نت ال-وك-ال-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-تشس-غ-يل
بو’ية سسطيف ،من Œاوز العدد اÙدد
ل-ه-ا م-ن ط-رف ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-عام
ا÷اري › ‘ ،2016ال تنصسيب طالبي
الشس -غ -ل Ãخ -ت-ل-ف الصس-ي-غ ،واŸق-در بـ20
أالف منصسب ،حيث “كنت من خلل كل
وك -ا’ت -ه -ا اÙل -ي -ة اŸن -تشس-رة ع ÈاŸدن
الكÈى للو’ية ،من تنصسيب ،إا ¤بداية
’خ Òل -ه -ذه السس -ن -ة
الشس- -ه- -ر ا÷اري وا أ
ا÷اري- - - -ة ،أاك Ìم- - - -ن  24أال -ف ع-ام-ل
Ãخ-ت-ل-ف الصس-ي-غ اŸع-ت-م-دة ،م-ن تشسغيل
كلسسيكي إا ¤تشسغيل عن طريق جهاز
’دم-اج اŸه-ن-ي وع-ق-ود
اŸسس -اع -دة ع-ل-ى ا إ
العمل اŸدعمة.

سضطيف :نورالدين بوطغان

طريق اأ’نÎنت تبقى متوفرة على مدار  24سساعة
يوميا وطيلة أايام اأ’سسبوع وتتم عادة دون تقد Ëأاية
وثيقة .غ Òأاّن ضسعف ثقافة اŸسستخدم Úفيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ع-ا ⁄اأ’نÎنت واŸع-ل-وم-ات-ي-ة ’يزال يؤورق
جهود الوكالة ويحّد من عزم إاطاراتها على رقمنة
ع-م-ل الصس-ن-دوق وال-ت-خ-ل-ي ت-دري-ج-ي-ا ع-ن ال-طريقة
التقليدية ‘ التصسريح بالعمال ودفع اشسÎاكاتهم،
ومن ثمّ فمن اŸرتقب أان تباشسر الوكالة ،قريبا،
ح -م -ل -ة –سس -يسس -ي -ة واسس -ع-ة إ’ق-ن-اع اŸسس-ت-خ-دمÚ
بجدوى هذه العملية.
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بحسسب مصسادر جريدة «الشسعب» من الوكالة،
فإان النسسبة الكÈى من عمليات التنصسيب سسجلت
بالقطاع ا’قتصسادي اÿاصس بنسسبة قاربت  85من
اŸائةÃ ،ختلف اŸؤوسسسسات ،خاصسة الكÈى منها
والشسركات اأ’جنبية .وأاكد اŸصسدر ،أان هذا العدد
جاء بعد ›هودات جبارة ميدانية واسستقبال أاكÌ
م- - -ن  20م- -نصسب ع- -م- -ل م- -ع- -روضس -ة م -ن ط -رف
اŸؤوسسسسات يوميا ،وتنقل عناصسر الوكالة إا ¤أارباب
العمل لشسرح عمل الوكالة واÿدمات التي تقدمها،
وأان و’ية سسطيف –تاج إا ¤أاك Ìمن هذا العدد،

نظرا للديناميكية التي تعرفها الو’ية ‘ اÛالÚ
ا’قتصسادي وا’سستثماري.
كما Œدر اإ’شسارة ،إا ¤أان الوكالة سسجلت 59
طلب عمل ،لكن ليسس كل أاصسحاب الطلبات ‘
عداد البطال .Úومن خÓل هذا اÛهود ،فإان
نسس -ب -ة ال -ب-ط-ال-ة ب-و’ي-ة سس-ط-ي-ف ت-ك-ون ق-د ع-رفت
انخفاضسا ﬁسسوسسا ،إاذ يبلغ حوا‹  7من اŸائة.
وك- -ان مصس- -در مسس -وؤول م -ن ال -وك -ال -ة ال -و’ئ -ي -ة
للتشسغيل بسسطيف ،قد صسرح ،سسابقا ،أان ›هودات
الوكالة Ãختلف فروعها ومنذ إانشسائها سسنة ،2010
وإا ¤شسهر سسبتم Èمن السسنة ا÷ارية ،مكنت من
إايجاد فرصس عمل وتنصسيب أازيد من  52أالف طالب
عمل ‘ القطاع Úالعام واÿاصس ،و‘ ﬂتلف
›ا’ت النشساط.
كما “ت مÓحظة ،من طرف مسسؤوو‹ الوكالة،
ت -خ -ل -ي ال -ك -ث‡ Òن ال -ل-ت-ح-ق-وا Ãن-اصسب ع-م-ل-ه-م
ب -ال -ق -ط -اع اÿاصس ع -ن م -ن -اصس -ب -ه -م ،وت-فضس-ي-ل-ه-م
ا’لتحاق بالقطاع العام .وبهذه اŸناسسبة ” توجيه
ن-داء ل-ط-ال-ب-ي ال-ع-م-ل ،م-ن أاج-ل ع-دم ال-ت-م-ي-ي-ز بÚ
القطاع ،Úعلى اأ’قل من أاجل كسسب التجربة ‘
اŸي- -دان ،مشسÒا إا ¤أان ال- -ق- -ط -اع اÿاصس أاصس -ب -ح
القطاع اأ’ك Ìعرضسا Ÿناصسب العمل ،و’ مناصس
من التوجه إاليه.
وب-حسسب إاحصس-ائ-ي-ات م-دي-ري-ة ال-تشس-غ-ي-ل ل-و’ية
سسطيف ،فقد انخفضست نسسبة البطالة ‘ السسنة
ا÷اري - -ة إا 7 ¤م -ن اŸائ -ة وه-ذا ب-فضس-ل ﬂت-ل-ف
اأ’دوات التي وضسعتها الدولة لتوف Òالشسغل ،من
خÓ-ل ﬂت-ل-ف الÈام-ج ال-ت-ي تسس-ه-ر ع-ل-ي-ه-ا ع-ديد
اأ’جهزة اıتصسة.

انطلقا من اŸسستشسفى ا÷امعي  1نوفم Èوهران

مصصلحة طبية متنقلة لإÓسصعاف واإلنعاشش با÷زائر مطلع ٢017
أاك- - -دت ب- - -ادسس- - -ي ق- - -وار
دن-ي-ازاد ،رئ-يسس-ة مصس-ل-ح-ة
’عصساب باŸسستشسفى
طب ا أ
ا÷ام-ع-ي  1ن-وف-م1954 È
ن
بإايسسطو ،شسرق وهران ،أا ّ
مشس - -روع إا‚از اŸصس- -ل- -ح- -ة
لسسعاف
الطبية اŸتنقلة ل إ
’ن-ع-اشس ،ال-ت-اب-ع-ة لذات
وا إ
اŸؤوسسسس -ة ،سس -ي -دخ -ل ح -ي-ز
اÿدمة بتاريخ  5جانفي
اŸق -ب -ل ،ب -ع -د إاج-راء دورة
ت-ك-وي-ن-ي-ة خ-اصس-ة ل-ف-ائ-دة
ال- -ط- -اق- -م ال- -ط- -ب -ي وشس -ب -ه
الطبي الذين سسيشسرفون عليها ،هذا ما
رصسدته «الشسعب» بع ÚاŸكان.

وهران :براهمية مسضعودة
تقول الدكتورة بادسسي قوار دنيازاد ،إانّ الهدف
من هذه اÿدمة العمومية ا÷ديدة ،يكمن أاسساسسا
‘ ت -ع -زي -ز م -ك -اسسب ال -ق -ط -اع الصس-ح-ي وا’رت-ق-اء
ب -اÿدم -ات ا’سس -ت -ع -ج -ال -ي -ة وت -ق -ري -ب -ه -ا أاك Ìم-ن
اŸواط- -ن ،م- -ع- -تÈة ه- -ذا اإ’‚از م- -دع- -اة ف- -خ- -ر
واع- -ت- -زاز ،يضس- -اف إا ¤اإ’‚ازات اأ’خ- -رى ال- -ت- -ي
ح -ق -ق -ه -ا اŸسس-تشس-ف-ى ‘ الشس-أان اŸت-ع-ل-ق ب-ن-وع-ي-ة
اÿدمة اŸقدمة للمرضسى أاو الظروف الداخلية
اÙيطة بهم.
وبحسسب نفسس اŸتحّدثة ،العمليّة تسستهدف ‘
م -رح -ل -ت -ه-ا اأ’و ¤ا÷ل-ط-ات ال-دم-اغ-ي-ة ،اأ’زم-ات
ال -ق -ل -ب -ي -ة ،ال-ن-وب-ات ال-رب-وي-ة وغÒه-ا م-ن ا◊ا’ت
ا’سستعجالية خارج نطاق اŸسستشسفى والتي يتدّخل
فيها بقّوة عامل الوقت ،وذلك عن طريق سسيارة
إاسسعاف ›هزة بعتاد إانعاشس طبي ثقيل ،تتنّقل فور
إاخطارها ع Èالرقم اأ’خضسر إا ¤مكان الشسخصس
اŸصساب ،سسواء كان مقيما أاو زائرا.

وسس - -يسس - -م - -ح ال - -رق - -م اأ’خضس - -ر ()041705104
ا’تصسال بهذه اŸصسلحة اŸتنّقلة بصسفة ›انية
عند حصسول نوبات مرضسية ‘ اŸنزل أاو أاي مكان
آاخر ،وهذا ‘ انتظار وضسع رقم أاصسغر لتسسهيل
ع -م -لّ-ي-ة ا◊ف-ظ ،وف-ق م-ا أاب-رزت-ه ذات اŸت-حّ-دث-ة،
م- -ب ّ-ي -ن -ة أان ه -ن -اك ف -رق -ا شس -اسس -ع -ا ب Úمصس -ل -ح -ة
اŸسساعدة الطبية اŸسستعجلة سسارية اŸفعول ‘
صسيغتها القدÁة –ت مسسمى « »SAMUوبÚ
Óسس-عاف واإ’نعاشس
اŸصس-ل-ح-ة ال-ط-ب-ي-ة اŸت-ن-ق-ل-ة ل -إ
« »SMURوال- -ذي ي- -ع- -ت Èأاح- -د أاه- -م ال- -دع- -ائ -م
الصس -ح-ي-ة ‘ ت-ق-ريب اÿدم-ات ا’سس-ت-ع-ج-ال-ي-ة م-ن
السساكنة بعديد دول العا..⁄
كما جاء ‘ التوضسيحات اŸقّدمة ،أانّ فريقا
طبيا مكّونا من  12عام ÓباŸصسلحة ا÷ديدة قد
خضسع لدورة تكوينية على مدار ثÓثة أاشسهر ،شسملت
ﬂتلف ا÷وانب اŸتعلقة بهذا النوع من اÿدمات
ا’سس-ت-ع-ج-ال-ي-ة ع-ل-ى ي-د ف-ري-ق ط-ب-ي م-ن اŸصسلحة
Óسسعاف واإ’نعاشس التابعة Ÿدينة
الطبية اŸتنقلة ل إ
باريسس ،عاصسمة فرنسسا ،لتكون «الباهية بإا‚ازها
هذا ،كسسبت صسفة اŸدينة النموذجية با÷زائر ‘
Œسس-ي-د م-ف-ه-وم-ي اÿدم-ة ال-ع-م-ومية وا÷وارية»،
تقول الدكتورة بادسسي قوار دنيازاد.

جني أاك Ìمن  252قنطار من ﬁصسول الزيتون

 ٢4لÎا ‘ القنطار مردودية زيت الزيتون بوهران
اŸنتجون يحّذرون من القطف اŸبكر

ت- -راوحت نسس- -ب- -ة م- -ردودي- -ة زيت ال- -زي- -ت -ون
بوهران ما ب 20 Úإا 24 ¤لÎا ‘ القنطار ،بعدما
كانت ‘ حدود  18لÎا قبل شسهر نوفم ،Èبحسسب
ت- -أاك- -ي- -دات بسس -ع -دي ب -وع -زي -ز صس -احب م -عصس -رة
تقليدية لزيت الزيتون ببلدية بن فريحة ،الذي
أاك -د ع -ل -ى ضس -رورة ق-ط-ف ال-زي-ت-ون ب-ع-د الشس-ت-اء
’ول ،حتى يتم غسسل غبار الصسيف عن الشسجرة
ا أ
وينضسج الثمر ويطيب طعمه ونكهته».

براهمية مسضعودة
ع- -ل- -ى ضس- -وء ذلك ،دع- -ا ب- -وع- -زي -ز ‘ ،تصس -ري -ح لـ
«الشسعب» ،منتجي الزيتون إا ¤عدم ا’عتماد على
ت -اري -خ زم -ن -ي م -ع Úي -ح -دد م -وع-د ال-ق-ط-اف ،وذلك
’خ -ت Ó-ف اأ’صس -ن -اف واŸن -اط -ق’ ،ف -ت -ا إا ¤أاه -مّ-ي-ة
احÎام مؤوشسر الطزاجة وأاخذه بع Úا’عتبار لتحديد
موعد ا÷ني ،وذلك للحصسول على أاعلى نسسبة ‡كنة
من الزيت Ãواصسفات ‡تازة.
أاوضسح نفسس اŸتحّدث ،أانّ «بداية قطف الزيتون
بإاقليم وهران ،يجب أان ’ تكون قبل  15نوفم Èوذلك
حسسب نوع الÎبة ،واŸنطقة التي ينمو بها الزيتون»،

مشستكيا ‘ سسياق متّصسل قلة وارتفاع أاجور عّمال جني
وقطف الزيتون إا 600 ¤دج على الصسندوق الواحد،
ن -اه -يك ع -ن ع -م-ل-ي-ات ال-ت-ح-اي-ل وال-غشس ‘ اŸي-زان،
ب -ت -ع ّ-م -ده -م ،إاضس -اف -ة ا◊ج -ارة وا◊طب ل-ل-زي-ادة ‘
الوزن ،قائ Óإانّ «عمليات التنظيف تسستغرق لوحدها
مدة زمنية طويلة ،يضساف إاليها اأ’عطاب التي تصسيب
آا’ت العصسر بسسبب اŸواد الصسلبة العالقة».
Œدر اإ’شسارة هنا إا ¤أان وهران“ ،كنت ،إا¤
غاية اأ’سسبوع اŸنصسرم ،من جني أاك Ìمن  130أالف
قنطار من زيتون اŸائدة وما يفوق  122أالف قنطار
من الزيتون اŸوجه إ’نتاج الزيت ،وقد شسملت مسساحة
ت -ق -در ب-ح-وا‹  5600ه -ك -ت -ار ،ب-حسسب آاخ-ر اأ’رق-ام
اŸت -حّصس -ل ع -ل -ي -ه-ا ل-دى مصس-ال-ح اŸدي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة
للفÓحة .وتبّين نفسس اŸعطيات ،أاّن هذه الشسجرة
اŸباركة– ،تل أاهمية خاصسة على الصسعيد الو’ئي،
يتجلى ذلك من خÓل معطيات ،بحيث “تد هذه
اأ’خÒة ع -ل -ى مسس-اح-ة ت-ق-در بـ 8434ه-ك-ت-ار ،أاي م-ا
ي-ع-ادل م-ل-ي-ون و 431شس-ج-رة ،ف-ي-م-ا ت-ن-اه-ز اŸسساحة
اŸنتجة  6414هكتار ،أاي ما يعادل حوا‹ مليون
و 100أال -ف شس -ج -رة .م-ع ال-ع-ل-م أان مسس-اح-ة اأ’شس-ج-ار
اŸثمرة بوهران تناهز  12أالف هكتار.

الخميسس  ١٥ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٥ربيع األول  ١٤٣٨هـ

»æWh

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

اÛالسس العليا ‘ الŸÈانات العربية ‘ نقاشس مفتوح
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Œـ ـ ـ ـارب متعـ ـ ـ ـ ـ ـددة ‘ ال ـ ـ ـواجه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
يتواصصل ،اليوم اÿميسس ،بوهران ،اŸلتقى الدو‹ «اÛالسس العليا ‘ برŸانات اŸنطقة العربية» ،اŸنظم من طرف كلية ا◊قوق والعلوم السصياسصية ÷امعة وهران ،2بالتنسصيق مع
اŸنظمة العربية للقانون الدسصتوري واŸؤوسصسصة ا’سصتشصارة ا’نتخابية وكذا مركز الدراسصات والبحوث الدسصتورية «اÛلسس الدسصتوري» و Èﬂبحث القانون «اÛتمع والسصلطة».

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
اأوضسح عميد كلية ا◊قوق الأسستاذ
بوسسماحة نصسرالدين ،اأن اŸلتقى جاء
‘ سسياق ما تعيشسه ا◊ياة السسياسسية ‘
ا÷زائر ،خاصسة ‘ سسنة  ٢٠١٦التي
عرفت تعديÓت دسستورية هامة ،مسست
عمل السسلطة التشسريعية وحتى ›لسس
الأّمة.
وق -ال ب -وسس -م -اح -ة ،اإن ال -ت -ع -ديÓ-ت
الدسستورية جاءت بعد حوا‹  ٢٠سسنة
من حياة ›لسس الأمة ،متاحة للمرحلة
الثانية مع الشسرح والتعليق على ضسوء
Œارب الدول الأخرى ،من خÓل فتح
النقاشس وتبادل اÈÿات مع ﬂتلف
اŸراكز البحوث والدراسسات ‘ ،اإطار
م -ا نسس -م -ي -ه ب -ح -ري -ة ال -ب-حث ال-ع-ل-م-ي
وال - -راأي ‘ ا÷ام - -ع- -ة ،ال- -ذي ك- -رسّس- -ه
ال - -دسس - -ت - -ور ا÷زائ- -ري ‘ صس- -ي- -غ- -ت- -ه
ا÷ديدة.
اأك- - -د ب- - -وسس- - -م- - -اح- - -ة لـ «الشس- - -عب»،
اأن ال -وقت م-ازال م-ب-ك-را ل-ل-ح-ك-م ع-ل-ى
ال -ت -ع-ديÓ-ت والإضس-اف-ات ا÷دي-دة اإ¤
وثيقة الدسستور ،اإذ ل Áكن اأن نحكم
ع -ل -ى م-دى اسس-ت-ي-ع-اب ه-ذه ال-نصس-وصس
وتطبيقها على اأرضس الواقع ،اإل من
خÓل حصسيلة عهدة برŸانية كاملة اأو
ب- -ع- -د ع -دد م -ن ال -دورات الŸÈان -ي -ة،
والآراء تقريبا كلها موجودة ومتباينة.
ع- -رف ال- -ي- -وم الأول م- -ن اŸل- -ت- -ق -ى
ال- -دو‹ مشس- -ارك- -ة اأسس- -ات- -ذة وب- -اح -ثÚ
ينتمون اإ ¤عديد ا÷امعات العربية،
تطرقوا ‘ اإطار علمي اأكادÁي اإ¤
Œارب ب-ل-دان-ه-م ،ع-ل-ى غ-رار ال-ت-جربة
ال -ف -لسس -ط -ي -ن -ي-ة اŸغ-رب-ي-ة واŸصس-ري-ة،
واآخرون Áثلون العراق ولبنان ،فيما
شساركت ا÷زائر بـ ٣اأسساتذة ،تراأسسهم
‡ث- -ل رئ -يسس ›لسس الأم -ة ،الأسس -ت -اذ
عمار عوابدي.

زيد العلي من العراق:

طموح ‘ الدسسات Òالعربية
لكن من الناحية التقنيّة
’يزال ينقصسها الكثÒ
بدوره الباحث زيد العلي من العراق،
عضسو اإدارة اŸنظمة العربية للقانون
الدسستوري قال لـ «الشسعب» ،اإن اأهمية
ال -ن -دوة ت -ك -م -ن ‘ دراسس -ة ال -ت -ح-ولت
والتغّيرات ‘ موضسوع «الغرف العليا ‘
ب-رŸان-ات اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة» ‘ ،ظل
ال- -ت- -ح- -ولت ال- -ت- -ي شس- -ه- -ده- -ا اÛال
الدسستوري باŸنطقة منذ سسنة ٢٠١١
واإن كانت قد سساهمت ‘ تكوين اأو
تاأط ÒالدÁقراطية بها.
ع-ن اأه-م-ي-ة اŸع-رف-ة ال-ق-ان-ون-ي-ة من
خÓل دراسسة مقارنة للدسسات Òالعربية
قال زين العلي ،اإن موضسوع اŸقارنة
ه -ن -ا ،ع -رف ت -ط -ورا ك -بÒا ‘ ال-ثÓ-ث
سسنوات الأخÒة ،على غرار عÓقات
ال- -ت- -ب- -ادل ‘ ال- -زي -ارات واÈÿات بÚ
ال- -ت- -ونسس- -ي Úون- -ظ- -رائ- -ه -م ال -ي -م -ن -يÚ
والأردن - -ي ،Úب - -ع- -د اإق- -رار ال- -دسس- -ت- -ور
التونسسي بداية .٢٠١٤
و‘ تقييمه للروؤية العربية ،اأضساف:
«Ÿسس -ن -ا ط -م -وح -ا ك -بÒا ‘ ال-دسس-اتÒ
العربية ،لكن من الناحية التقنيّة ليزال
ي -ن -قصس -ه -ا ال -ك-ث ،Òمسس-ت-دل ع-ل-ى ذلك
ب- - -ف- - -ك- - -رة وج- - -وب اإنشس- - -اء اÙاك- - -م
الدسستورية التي نصست عليها زهاء ٧
دول عربية ،اإل اأن هذه الدسسات Òليسس

لديها اأية تفاصسيل عن كيف اشستغال
هذه اÙاكم بشسكل عملي».
واأشسار ‘ هذا الإطار ،اإ ¤اÛلسس
الدسستوري ،الذي كان اأسساسس الدسستور
ال- -ف- -رنسس- -ي ،ق- -ائ« :Ó- -ف -رنسس -ا م -ازال
عندها ›لسس دسستوري لكنها غيّرت
الÎت -يب ال -داخ -ل -ي وصس -ار ع-ل-ى شس-ك-ل
ﬁكمة اأك Ìمنه ›لسسا» ،ما يعني اأنه
غ Òفاعل ‘ ،دعوة واضسحة لضسرورة
اأن ت -ت -عّ-ل-م ال-دول ال-ع-رب-ي-ة م-ن اأخ-ط-اء
الآخرين ‘ التطور والتحديث.
وعن الروؤية السسÎاتيجية للمنظمة
وم - -ا ت- -ط- -م- -ح اأن ت- -ك- -ون ع- -ل- -ي- -ه ف- -ى
اŸسس- -ت- -ق -ب -ل ،اأوضس -ح ﬁدث -ن -ا ب -اأّن -ه -ا
منظمة للفقهاء الدسستوري Úو‡ارسسي
ال-ق-ان-ون ال-دسس-ت-وري ‘ م-ن-ط-ق-ة غرب
اآسس- -ي -ا وشس -م -ال اأف -ري -ق -ي -ا (اŸن -ط -ق -ة
ال -ع -رب -ي -ة) ،تضس-م اأك Ìم-ن  ٦٠عضسوا،
وم -ن شس -اأن -ه -ا ،ب -حسسب ال -ت -وضس -ي -ح-ات
اŸق ّ-دم -ة ،اأن ت -ك -ون رك -ي -زة ه-ام-ة ‘
ت -ط -وي -ر ال-ق-ان-ون ال-دسس-ت-وري وخ-دم-ة
الإصس Ó-ح -ات ال -دÁق -راط -ي -ة ب-ج-م-ي-ع
عناصسرها.
وت-ط-م-ح اŸن-ظ-م-ة ال-ع-رب-ي-ة للقانون
ال- -دسس- -ت- -وري ،ال- -ت -ي ت -اأسسسست ‘ ع -ام
 ،٢٠١٤ك -اسس -ت -ج -اب-ة ل-ه-ذه ال-ت-ح-دي-ات،
لتكون هيئة «اسستشسارية» ‘ حالة تغيÒ
اأو كتابة دسستور جديد.

الدكتور اŸغربي اأحمد مفيد:

التجربة الدسستورية باŸغرب
نقلة نوعية
من جهته ثّمن الدكتور اأحمد مفيد
اأسس-ت-اذ ب-ك-ل-ي-ة ا◊ق-وق ب-ج-امعة ﬁمد
عبد الله بفاسس ورئيسس اللجنة العلمية
للمنظمة العربية للقانون الدسستوري،
التجربة الدسستورية باŸغرب ‘ بداية
سسنة  ٢٠١١وراأى اأنها نقلة نوعية من
حيث طريقة وضسع الوثيقة الدسستورية
تشس-ارك-ي-ا ،وم-ا ي-دع-م-ه-ا ت-اأسسيسس ÷نة
م - -ع - -ي- -ن- -ة م- -ن ق- -ب- -ل اŸلك ،تضس- -م ‘
عضس - -وي - -ت - -ه- -ا ›م- -وع- -ة م- -ن اÈÿاء
اŸغاربة.

اأوضس -ح ال -دك -ت-ور م-ف-ي-د ،اأن ال-ل-ج-ن-ة
جمعت مذكرات من اأحزاب سسياسسية
وم-ن-ظ-م-ات ن-ق-اب-ية وجمعيات حقوقية
وعملت على اإعداد اŸشسروع ‘ اإطار
السستفتاء اŸباشسر على الشسعب والذي
صس-وت ب-اأغ-ل-ب-ي-ة سس-اح-ق-ة ع-ل-ى مشسروع
ال-وث-ي-ق-ة ال-دسس-ت-وري-ة ،م-نّوها بالأسسسس
ا÷دي- -دة ال- -ت- -ي ج- -اء ب- -ه -ا ال -دسس -ت -ور
اŸغ -رب -ي ،لسس -ي -م -ا ‘ شس-ق-ه اŸت-عّ-ل-ق
ب- -فصس- -ل السس- -ل- -ط- -ة وح -م -اي -ة ا◊ق -وق
وا◊ري- -ات ،ن- -اه- -يك ع- -ن دع -م مسس -ار
الدÁقراطية التشساركية.
كما اأكد الدكتور اأحمد مفيد اأسستاذ
بكلية ا◊قوق بجامعة ﬁمد عبد الله
بفاسس ورئيسس اللجنة العلمية للمنظمة
العربية للقانون الدسستوري ‘ تصسريح
لـ «الشسعب» ،على وزن هذه الندوة التي
تاأتي بعد تنظيم ›موعة من اللقاءات
ال- -ع- -ل- -م -ي -ة ب -ع -دد م -ن دول اŸن -ط -ق -ة
ال -ع -رب -ي-ة ‘ ،سس-ي-اق ان-ف-ت-اح اŸن-ظ-م-ة
ال -ع -رب -ي -ة ل -ل -ق -ان -ون ال -دسس-ت-وري ع-ل-ى
ا÷امعات العربية ‘ كل دول اŸنطقة
العربية.
وراأى اأّن ﬁطة وهران ،مهّمة ومن
شس- -اأن- -ه- -ا اأن تشس- -ك- -ل اإضس- -اف- -ة ن -وع -ي -ة
وجوهرية ،بالنظر اإ ¤الأسسماء العلمية
اŸدعوة لتقد Ëاأوراق علمية وبحرصس
فريق اللجنة العلمية للندوة على –ليل
الوثائق الدسستورية ،خصسوصسا الأحكام
اŸتعلقة بالغرف العليا والتي هي جزء
ل ي- - -ت- - -ج- - -زاأ م - -ن الŸÈان ‘ ال - -دول
اŸنطقة العربية.
تابع الدكتور سسرده لتجارب عربية:
«اأّن ه -ن -اك ›م -وع-ة م-ن ال-دول ال-ت-ي
ت- -ع -م -ل ب -ن -ظ -ام الأح -ادي -ة الŸÈان -ي -ة
واأخ -رى ب -ن -ظ -ام ال -ث -ان -ي -ة اÛلسس -ي-ة،
وهكذا يتكون الŸÈان من ›لسس،Ú
ف - -ا–ا اÛال ل - -ع - -دي- -د ال- -تسس- -اوؤلت
حول تكوين الŸÈان ،واإمكانية اأن يتم
انتخابه اأم يتم تعيينه وهل هناك نظام
ﬂت -ل -ط ،م -ا ه -ي اخ -تصس -اصس -ات ه-ذه
ال- -غ- -رف ال- -ع -ل -ي -ا وه -ل “ارسس ك -ام -ل
الصسÓ- -ح- -ي- -ات ك- -م -ا ال -غ -رف الأخ -رى
اŸن-ت-خ-ب-ة بشس-ك-ل م-ب-اشس-ر ،سس-واء ع-ل-ى
مسس- -ت -وى ال -تشس -ري -ع اأو رق -اب -ة ال -ع -م -ل

ا◊ك- -وم- -ي اأو ع -ل -ى مسس -ت -وى ت -ق -ي -ي -م
السسياسسات العمومية.

الدكتورة سصلسصبيل القليبي:

تونسس دولة صسغÒة ونسسيجها
اÛتمعي ’ يقوم على ثنائية
السسلطة التشسريعية
عن اأسسباب اختيار هذا اŸوضسوع،
اأوضس-حت ال-دك-ت-ورة سس-لسس-ب-ي-ل القليبي،
اأسستاذة القانون الدسستوري بكلية العلوم
ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ب- -ت -ونسس ،ون -ائب رئ -يسس
اŸنظمة العربية للقانون الدسستوري،
ا÷ه -ة اŸشس -رف -ة ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ه-ذا
اللقاء ،اأّن ثنائية السسلطة التشسريعية،
ج - - -اء لسس- - -ب- - -بÚ؛ الأول ال- - -ت- - -ح- - -ولت
ال -دسس -ت-وري-ة ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا اŸن-ط-ق-ة
العربية ‘ عديد دولها وما ترتب على
هذه التحولت من تسساوؤلت تطرح كل
م ّ-رة ح -ول ال -ب -ن -ي -ة اŸث -ل -ى ل -لسس -ل -ط-ة
التشسريعية واإن كان التوجه نحو سسلطة
تشسريعية قائما على غرفة واحدة اأو
سس-ل-ط-ة تشس-ري-ع-ي-ة ق-ائ-م-ة على غرفتÚ
اأفضسل.
كما تعتقد الدكتورة سسلسسبيل القليبي
جه الثا Êيطرح تصسورا قائما
اأّن التو ّ
ع-ل-ى اأّن «ث-ن-ائ-ي-ة السس-ل-ط-ة ال-تشس-ريعية،
ه- - -ي اأداة م- - -ن شس- - -اأن- - -ه - -ا اأّن ت - -دع - -م
ال- -دÁق- -راط- -ي- -ة ،ل- -ك- -ن- -ه ل ي- -ح- -ظ- -ى
ب -الإج -م -اع ،وب -ال -ت -ا‹ اخ-ت-ي-ارن-ا ل-ه-ذا
اŸوضس -وع ك -ان وراءه رغ -ب -ة ‘ ال -ت-ق-اء
وج -ه -ت -ي ال -ن -ظ -ر وت -ب -ادل ا◊ج-ج بÚ
اŸداف-ع Úع-ن ال-ث-ن-ائ-ي-ة ،ع-ل-ى اع-تبار
اأّن -ه -ا دع-م ل-ل-دÁق-راط-ي-ة وب Úاأنصس-ار
اأحادية السسلطة التشسريعية على اأسساسس
اأنها تي ّسسر عمل تشسريعي سسلسسل يجنب
ه- - -ذه اŸراوح- - -ة ب Úه- - -ي - -ئ - -ت ÚوبÚ
›لسس ‘ Úاإم -ك -ان -ي -ة ت -ع ّ-ط -ل ال-ع-م-ل
التشسريعي.
ك- -م -ا اأشس -ارت اإ ¤اأن ف -ري -ق -ا ث -ال -ث -ا
يذهب اإ ¤اأبعد من ذلك ،بحجة اأنّ
ال -غ -رف -ة ال -ث-ان-ي-ة ‘ Œارب اŸن-ط-ق-ة
العربية ،غالبا ما تشسّكل قناة اأو وسسيلة
تسسمح للسسلطة التنفيذية بالتدخل ‘

السسلطة التشسريعية ،من منطلق مهمتها
‘ تعي Úبعضس اأعضساء الغرفة الثانية.
هذا ا÷واب جرنا اإ ¤سسوؤال ثان
ح -ول الشس -اأن ال -دسس-ت-وري ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
ال - -ت- -ونسس- -ي- -ة ،وال- -ذي ÿصس- -ت- -ه ن- -فسس
اŸتحّدثة ‘ كلمت Úبشساأن تطور تاريخ
اŸوؤسسسس -ات ال -ت -ونسس -ي -ة م -ن -ذ دسس -ت -ور
 ،١٩٥٩القائم على سسلطة تشسريعية من
غرفة واحدة و›لسس وحيد سسمي ‘
مرحلة اأو ¤بـ «›لسس الأمة» ثم تغّير
اسسمه اإ›« ¤لسس النواب».
وÃقتضسى تعديل الدسستور ‘ ١٩٩٥
 ” ،٢٠٠٢اإضس -اف -ة غ -رف -ة ث -ان -ي-ة –ت
اسس- - -م «›لسس اŸسس- - -تشس- - -اري - -ن» ذات
صس Ó- - -ح - - -ي - - -ات ﬁدودة م - - -ق - - -ارن- - -ة
بصس Ó-ح -ي -ات ب -اخ -تصس -اصس -ات ال-غ-رف-ة
الأو ،¤كما كانت ‘ جانب منها معينة
من قبل رئيسس ا÷مهورية ،وهذا ما
اأدى اإ ¤اسستياء اإحداث هذه الغرفة
الثانية على اأسساسس اأّنها اعتÈت وسسيلة
ل-ت-دخ-ل السس-ل-ط-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذية ‘ شسوؤون
السسلطة التشسريعية.
ب- -ع- -د اإح -داث  ٢٠١١وال-ت-خ-ل-ي عن
دسستور  ” ،١٩٩٥الدخول ‘ مرحلة
ت -اأسس -يسس -ي -ة ج -دي-دة وان-ت-خ-اب ›لسس
وطني تاأسسيسسي لإعداد دسستور جديد
وط -رح اÿي -ار اŸت -ع-ل-ق بـ «ال-غ-رف-ت»Ú
لكي يتم اإزاحته مباشسرة ،على اعتبار
اأنه كانت هناك رغبة ‘ القطع “اما
م -ع اŸن -ظ -وم -ة السس -اب -ق-ة واع-ت-ب-ار اأّن
«تونسس» دولة صسغÒة من حيث حجمها
ونسس -ي -ج -ه-ا اÛت-م-ع-ي ،ل ي-ق-وم ع-ل-ى
اأق -ل -ي -ات اأو ع -ل -ى م -ك -ون-ات تّÈر ه-ذه
ال -ث -ن -ائ-ي-ة ،وب-ال-ت-ا‹ الك-ت-ف-اء بسس-ل-ط-ة
تشسريعية قائمة على غرفة وحيدة ،هي
اليوم «›لسس نواب الشسعب» ،اŸنتخب
مباشسرة من طرف الشسعب ،بحسسب ما
ج -اء ‘ ت-وضس-ي-ح-ات ن-فسس اŸت-حّ-دث-ة،
ال -ت -ي خ -ت -مت ب -ال -ق -ول« :ت-ونسس ال-ي-وم
عادت اإ ¤تصسورها الأّول الأصسلي الذي
” تبّنيه ‘ سسنة  ١٩٩٥اأي بالتحديد
سس-ل-ط-ة تشس-ري-ع-ي-ة ،ق-ائ-م-ة ع-ل-ى غ-رفة
وحيدة لها كل الصسÓحيات التشسريعية
والصسÓ- -ح- -ي- -ات اŸت- -ع- -ل -ق -ة Ãراق -ب -ة
ا◊كومة».
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يقود –ّو’ سسياسسيا هادئا

السسبسسي السسياسسي اÙنك الذي قاد تونسس إا ¤بّر األمان

ي-ق-ود ال-رئ-يسس ال-ت-ونسس-ي ب-اج-ي ق-ائ-د السس-بسس-ي ال-ذي ي-زور
’نظار.
ا÷زائر –و’ سسياسسيا هادئا ﬁط ا أ
ي الرئيسسÚ
سسياسسي تونسسي ﬂضسرم ،شسغل مناصسب بعهد ْ
’خ 2011 Òرئاسسة
’ط -اح -ة ب -ا أ
السس- -اب- -ق ،Úث -م ت -و ¤ب -ع -د ا إ
ا◊كومة ا’نتقالية ،وفاز برئاسسة الدولة نهاية .2014

اŸولد والنشسأاة
ولد الباجي قايد السشبسشي ،يوم  26نوفم ‘ ،1926 Èسشيدي بوسشعيد،
إاحدى ضشواحي تونسس العاصشمة.

الدراسسة والتكوين
درسس اÙاماة وتخرج ‘ كلية باريسس للحقوق عام .1950

الوظائف واŸسسؤووليات
ُع Úعام  1963على رأاسس إادارة اأ’من الوطني ،ثم أاصشبح عام 1965
وزيرا للداخلية بعد وفاة الطيب اŸهÒي.
تو ¤وزارة الدفاع يوم  7نوفم ،1969 Èوبقي ‘ منصشبه حتى 12
جويلية  1970حيث ُع ÚسشفÒا لدى باريسس.

التجربة السسياسسية
انضش -م السش -بسش -ي إا ¤ا◊ي -اة السش -ي -اسش-ي-ة م-ن-ذ شش-ب-اب-ه ،وت-ق-ل-د ع-دة
مناصشب ،منها حقيبة اÿارجية ‘ .1981
اششتغل Ãهنة اÙاماة بعد انتهاء مأاموريته ‘ الŸÈان عام ،1994
وظل فيها إا ¤أان أاصشبح رئيسشا للوزراء ‘ ا◊كومة ا’نتقالية التي

ششـُكلت بعد سشقوط النظام السشابق  14جانفي .2011
خرج من ا◊كومة بعد انتخابات أاكتوبر 2011وتو‹ حركة النهضشة
قيادة البÓد ،ثم أاسشسس حزب «نداء تونسس» .
تصشدر حزبه «نداء تونسس» نتائج أاول انتخابات تششريعية تفضشي إا¤
برŸان دائم بالبÓد -والتي جرت يوم  26أاكتوبر .2014
تقدم السشبسشي رسشميا يوم  9سشبتم 2014 Èبأاوراق ترششحه أ’ول
انتخابات رئاسشية مباششرة بعد ثورة  ،2011وتصشدر نتائج الدور اأ’ول -
الذي جرى يوم  23نوفم ،2014 Èوتنافسس فيه  27مرششحا -وفاز
بالرئاسشة ‘ الدور الثا 21 ‘ Êديسشم .2014 Èتعهد السشبسشي ‘ -
خطاب أالقاه بعد فوزه -بأان يكون «رئيسشا لكل التونسشي.»Ú

بطاقة فنية

اŸسساحة 163.610 :كيلوم Îمربع
نظام ا◊كم :نظام ﬂتلط
الرئيسس :الباجي قايد السشبسشي
العاصسمة :تونسس
عدد السشكان 10.937.521 :نسشمة
ا’سسم :ا÷مهورية التونسشية
العاصسمة :تونسس
اللغة :العربية (رسشمية) ،اأ’مازيغية ،الفرنسشية
النظام السسياسسي :جمهوري رئاسشي
ت-اري-خ ا’سس-ت-قÓ-ل /اليوم الوطني 20 :م -ارسس ( 1956عن
فرنسشا)
العملة :الدينار التونسشي
ا÷غرافيا
اŸوقع :تقع تونسس ‘ ششمال القارة اإ’فريقية ،ويحدها البحر
اأ’بيضس اŸتوسشط من الششمال ومن الششرق ،وا÷زائر من الغرب
وا÷نوب الغربي ،وليبيا من الششرق وا÷نوب الششرقي.
اŸسساحة 163.610 :كيلو م Îمربع.
اŸوارد الطبيعية :النفط والفوسشفات وا◊ديد والنحاسس واŸلح،
واأ’راضشي الزراعية.
اŸناخ :متوسشطي معتدل ‘ الششمال مع ششتاء بارد ‡طر وصشيف
حار ،و‘ ا÷نوب صشحراوي جاف مع ششتاء بارد وصشيف حار.
السسكان
التعداد 10.937.521 :نسشمة (تقديرات جويلية )2014
الديانة %99.1 :مسشلمون ،أاقل من  %1يهود ومسشيحيون.
أاه-م اŸنتجات :اŸنسش-وج-ات ،السش-ي-اح-ة ،ال-ف-وسش-فات ،الصشناعة
الزراعية ،زيت الزيتون ،ا◊بوب ،ا◊مضشيات ،التمور و هذا حسشب
اŸعطيات ا’قتصشادية خاصشة بالعام .2013

الرئيسس السسودا Êيدعو اŸمانع Úإا ¤ا÷نوح للسسÓم

على الوثيقة الوطنية ،دليل على
ت -وح -ده -م واŸضش -ي ن -ح -و ت -واف-ق
وطني ششامل».
أاوضشح الرئيسس السشودا Êتوجه
بÓده Ÿرحلة جديدة ‘ تطوير
منظومات ا÷يشس القتالية .ولفت
ا ¤أان الصشراعات التي انتششرت ‘
اÙي- -ط Úاإ’ق- -ل- -ي -م -ي وال -دو‹،
«تسش - -ت - -دع - -ي رع - -اي- -ة اŸصش- -ال- -ح
ا’سشÎاتيجية ومدافعة اأ’عداء»،

كازنوف  :مواصسلة اإلصسÓحات وﬁاربة الرهاب

كشس- - -ف ب- - -رن- - -ار ك- - -ازن- - -وف ،رئ - -يسس
ا◊ك -وم -ة ال -ف -رنسس -ي -ة ا÷دي-د ،خÓ-ل
خ- -ط- -اب أال- -ق- -اه ،ال -ث Ó-ث -اء ،أام -ام ن -واب
ا÷معية الوطنية ،عن اÙاور الكÈى
ال -ت -ي ي -تضس -م-ن-ه-ا ب-رن-ا›ه ا’ق-تصس-ادي
والسسياسسي الذي ينوي تطبيقه ،خÓل
’شس -ه -ر اÿمسس -ة اŸت -ب-ق-ي-ة ،م-ن ع-ه-دة
ا أ
ال -رئ -يسس ف-رانسس-وا ه-و’ن-د ،م-ؤوك-دا أان-ه
سسيسستغل كل دقيقة وكل ثانية ◊ماية
الفرنسسي Úو–سس Úظروف معيشستهم.
اسشتقبل نواب ا÷معية الوطنية الفرنسشية،
ال -ث Ó-ث -اء ،ب -ارت -ي -اح خ-ط-اب رئ-يسس ا◊ك-وم-ة
ا÷ديد برنار كازنوف الذي كششف خÓله عن
اÙاور الكÈى للسشياسشة التي سشيتبعها ‘
اأ’ششهر اÿمسشة اŸتبقية من عهدة الرئيسس
فرانسشوا هو’ند.
اسشتهل كازنوف ،الذي ششغل سشابقا منصشب
وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة ‘ ح-ك-وم-ة م-ان-وي-ل ف-السس،
خ -ط -اب -ه ب -السش -ي -اسش-ة اÿارج-ي-ة وب-ال-ت-ح-دي-د
الوضشع ‘ سشوريا.
‘ الشش -أان ال -ف -رنسش-ي ،داف-ع ع-ن حصش-ي-ل-ة
الرئيسس هو’ند ‘ جميع اŸيادين ،موضشحا
أانه سشيسشتمر ‘ القيام باإصشÓحات سشياسشية
واق-تصش-ادي-ة لـ «ح-م-اي-ة ال-ف-رنسش-ي »Úو»ت-ه-ي-ئ-ة
اŸسشتقبل» .قال« :أاريد مواصشلة اإ’صشÓحات
ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ح-ك-وم-ت-ا ج-ان م-ارك آاي-رولت
ومانويل فالسس .سشنقوم بدعم وتعزيز نتائج
هذه اإ’صشÓحات.

اسستئناف القتال ‘ حلب بعد انهيار هدنة انسسانية

يقÎب ا÷يشس السسوري من
حسس- -م م -ع -رك -ة ح -لب بـ»شس -ك -ل
’ي- -ام ال- -ق -ل -ي -ل -ة
ت- -ام» خÓ- -ل ا أ
اŸق -ب -ل -ة ،ب -ع -د سس-ي-ط-رت-ه ع-ل-ى
الوضسع ‘ حوا‹  ٪98من أاحياء
اŸدينة التي كان يسسيطر عليها
’ره - - -اب - - -ي- - -ون و اŸع- - -ارضس- - -ة
ا إ
اŸسس-ل-ح-ة ،ال-ت-ي ح-اولت ان-ت-ه-از
’نسس -ان -ي -ة
ف- -رصس- -ة ال- -ه- -دن -ة ا إ
لضس - -رب م- -واق- -ع ا÷يشس غ- -رب
اŸدينة.
أاك -د وزي-ر اÿارج-ي-ة ال-روسش-ي،
سشÒغي ’فروف ،أانه سشتتم «تسشوية
الوضشع بششرق حلب خÓل يوم Úأاو
ث Ó- -ث - -ة» ،م - -ؤوك - -دا إاق- -ام- -ة ‡رات
إانسش - -ان- -ي- -ة خ- -رج عÈه- -ا عشش- -رات
اآ’’ف من اŸدني.Ú
حول تفاصشيل معركة حلب ،قال
’فروف إان مششاركة القوات ا÷وية
الروسشية ‘ سشوريا «سشمحت للجيشس
السش -وري وبصش -ع -وب -ة ك-بÒة «إاي-ق-اف
ه-ج-وم ت-ن-ظ-ي-م «داعشس» اإ’ره-ابي،
مششÒا إا ¤أان ا÷يشس السشوري بدأا
حاليا «تطويق اإ’رهابي.»Ú
ششدد على أان «اأ’هم حاليا» هو
إانهاء اŸأاسشاة لعودة ا◊ياة السشلمية
وب- -دء إاع- -ادة ب- -ن- -اء ه- -ذه اŸدي- -ن -ة
السش - - - -وري- - - -ة اأ’ث- - - -ري- - - -ة ،مÈزا أان
«اŸنظمات اإ’نسشانية اŸسشتقلة ’
تؤوكد اŸعلومات حول الفظائع ‘
حلب».
‘ نفسس السشياق ،أاكدت الرئاسشة
ال -روسش -ي -ة (ال -ك -رÁل-ن) ع-ل-ى لسش-ان

مؤوكدا أان الدولة «جاهزة لضشرب
أاششكال التهديدات كافة ،من قبل
اأ’عداء واÎŸبصش.»Ú
هذا وأاكد عضشو وفد ا◊كومة
السشودانية اŸفاوضس بششأان جنوب
ك- -ردف- -ان وال- -ن- -ي- -ل اأ’زرق بشش- -ارة
جمعة أارور ،أان جولة اŸفاوضشات
اŸق -ب-ل-ة م-ع ا◊رك-ات اŸسش-ل-ح-ة»
سشتعقد قريبا ،وسشتكون حاسشمة».
أاشش- - -ار إا ¤أان رئ- - -يسس اآ’ل- - -ي- - -ة
اإ’ف -ري-ق-ي-ة رف-ي-ع-ة اŸسش-ت-وى ث-اب-و
أام- -ب- -ي- -ك- -ي ،سش- -ي- -زور السش -ودان ‘
ال- -عشش- -ري- -ن م -ن ديسش -م Èا÷اري،
Óم-ام.
ل -دف -ع ع -م-ل-ي-ة ال-ت-ف-اوضس ل -أ
م- -ؤوك- -دا أان إايصش- -ال اŸسش- -اع- -دات
اإ’نسش- -ان- -ي- -ة م- -ن اÿارج« ،ي- -ع -تÈ
تناز’ عن مبدأا سشيادة الدولة».
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فرنسسا “ّدد حالة الطوارئ إا ¤منتصسف جويلية القادم

ا÷يشس السسوري يقÎب من حسسم اŸعركة

جولة مفاوضسات حاسسمة مع ا◊ركات اŸسسلّحة

جّ- -دد ال- -رئ- -يسس السس -ودا،Ê
ع- - - -م- - - -ر ال - - -بشس ،Òدع - - -وت - - -ه
ل -ل -م -م -ان -ع Úل-ل-ح-وار وح-م-ل-ة
السس Ó-ح ،إا ¤ا÷ن -وح ل-لسسÓ-م
واŸشس- - -ارك- - -ة ‘ ال- - -ع - -م - -ل - -ي - -ة
السس-ي-اسس-ي-ة السسلمية ،واللحاق
ب- - - -ركب ا◊وار ،م- - - -ؤوك- - - -دا أان
ال - -ب Ó- -د –ت - -اج إا ¤سس - -واع- -د
أابنائها جميعا من أاجل السسÓم
وا’سستقرار.
ق -ال ال -رئ -يسس ال -بشش ،ÒخÓ-ل
ﬂاط-ب-ت-ه ح-ف-ل ت-خ-رج عسش-كريÚ
جدد با’كادÁية العسشكرية العليا
ف - - -ى اÿرط- - -وم «إان اŸشش- - -ارك- - -ة
ال - -واسش- -ع- -ة أ’ب- -ن- -اء السش- -ودان م- -ن
اأ’ط-ي-اف السش-ي-اسش-ي-ة واÛت-م-عية
كافة ‘ ا◊وار الوطني وتوقيعهم

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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خلق وظائف وتخفيف العجز اŸا‹
م -ن ب Úه -ذه اإ’صش Ó-ح -ات ،ذك-ر ك-ازن-وف
خلق  60أالف وظيفة ششغل جديدة ‘ قطاع
الÎبية وأاك Ìمن  30أالف ‘ قطاع الصشحة،
فضش Óعن تخفيضس العجز اŸا‹ الذي كان
يعا Êمنه قطاع الضشمان ا’جتماعي من 1.7
م -ل -ي -ار أاورو إا 400 ¤م-ل-ي-ون أاورو م-ع ح-ل-ول
.2017
ك-م-ا ان-ت-ق-د ح-ك-وم-ة ف-رانسش-وا ف-يون خÓل
عهدة نيكو’ سشاركوزي ( )2012-2007متهما
إاياها بإالغاء  80أالف وظيفة ‘ قطاع الÎبية
وآا’ف من مناصشب الششغل ‘ صشفوف اأ’جهزة
اأ’منية على غرار الششرطة والدرك الوطني.
هذا ،وأاكد كازنوف أانه سشيسشتغل كل دقيقة
وكل ثانية متبقية من عهدة فرانسشوا هو’ند
ل- -ل -ع -م -ل م -ن أاج -ل ح -م -اي -ة ال -ف -رنسش -ي Úم -ن
التهديدات اأ’منية ومسشاعدتهم على Œاوز
اÙن ا’قتصشادية وا’جتماعية التي يعانون
م -ن -ه -ا ،م -ؤوك -دا أان-ه ل-ن ي-ك-ون الشش-خصس ال-ذي
سش- -ي- -ط- -ف- -ئ ضش -وء ع -ه -دة ف -رانسش -وا ه -و’ن -د
الرئاسشية ،كما انتقدته اŸعارضشة.

انتقاد فيون

اŸت- - -ح - -دث ب - -اسش - -م - -ه - -ا دÁيÎي
بيسشكوف ،أان الوضشع ‘ حلب «’
يزال متوترا» وأان «هناك ديناميكية
إاي -ج -اب -ي -ة م -ن ح-يث ت-ق-دم ا÷يشس
السشوري وا’نتهاء من عملية –رير
اŸدينة من اإ’رهابي.»Ú

اŸعارضسة تخرق الهدنة
وا÷يشس يسستأانف القتال
–دثت مصش- -ادر م- -ي -دان -ي -ة ع -ن
وق -وع اشش -ت -ب -اك -ات ع-ن-ي-ف-ة وقصش-ف
م -دف -ع -ي م -ت -ب-ادل ‘ م-دي-ن-ة ح-لب
السش- -وري- -ة ،ب- -ع- -د ان- -ه -ي -ار ال -ه -دن -ة
ا’نسش -ان -ي-ة ال-ت-ي ” ال-ت-وصش-ل إال-ي-ه-ا
ب -رع -اي -ة روسش -ي-ة-أام-ري-ك-ي-ة ÿروج
اŸسش -ل -ح ÚواŸدن-ي Úم-ن ا’ح-ي-اء
ا’خÒة ال- -ت- -ي تسش- -ي- -ط- -ر ع- -ل- -ي- -ه -ا
ا÷ماعات اŸسشلحة ‘ ششرق حلب.
” انهيار الهدنة بعدما حاولت
اŸعارضشة اŸسشلحة انتهاز فرصشة
ÿرق مواقع القوات السشورية فجرا
‘ ششمال غرب حلب ،إا’ أانه ”
صش- -د ه- -ج- -وم اŸسش- -ل- -ح Úوواصش -ل
ا÷يشس السش-وري ع-م-ل-ي-ات-ه ل-ت-ح-رير
أاحياء ششرق حلب.
حسشب ب - -ي - -ان صش- -ادر ع- -ن وزارة
الدفاع الروسشية فقد كان يفÎضس
أان ي -غ -ادر اŸسش -ل -ح -ون ح -لب ع -ن -د
السشاعة السشادسشة صشباحا بالتوقيت
اÙل - -ي ( 4:00ت.غ) ع Èح- - - - -ي
صش Ó-ح ال -دي -ن Ãدي -ن -ة ح -لب ل -ك-ن
ا◊افÓ- -ت ال- -ت- -ي ك- -ان ي -فÎضس أان
تقلهم اسشتهدفت بنÒان مصشدرها
اأ’حياء التي
’ يزالون يتواجدون فيها.
إا’ أان ذات الوزارة أاكدت أان نحو

 6آا’ف م -د Êب -ي-ن-ه-م أال-ف-ي ط-ف-ل،
غادروا اأ’حياء التي تسشيطر عليها
ا÷ماعات اŸسشلحة ‘ مدينة حلب
السش -وري -ة خ Ó-ل ا’أرب -ع وال-عشش-ري-ن
سشاعة اŸاضشية ،باإ’ضشافة إا ¤نحو
 366مسشلحا أالقوا السشÓح وغادروا
اŸناطق –ت سشيطرة اŸسشلحÚ
باŸدينة.
تأاتي تأاكيدات موسشكو بالتزامن
م -ع ت -أاخ -ر ع-م-ل-ي-ة إاجÓ-ء اŸدن-يÚ
واŸسش- - -ل- - -ح Úم- - -ن شش- - -رق ح - -لب
لسشاعات ،بعدما كان من اŸقرر أان
تبدأا ،فجر اليومÃ ،وجب اتفاق ”
التوصشل إاليه ،أامسس الثÓثاء.

ردود متباينة
‘ غضشون ذلك ،أاكدت اÿارجية
اأ’مريكية على ضشرورة العودة إا¤
اŸف -اوضش-ات ال-رام-ي-ة ل-ل-ت-وصش-ل إا¤
Óزم-ة ‘ سش-وري-ا،
ات-ف-اق سش-ي-اسش-ي ل -أ
معتÈة أان سشيطرة القوات السشورية
على حلب «’ يعني بالضشرورة نهاية
ا◊رب ‘ سشوريا».
اعت Èوزير اÿارجية اأ’مريكي
ج- -ون كÒي أان «سش- -ي -ط -رة ال -ق -وات
ال -ن -ظ -ام -ي-ة السش-وري-ة ع-ل-ى ح-لب ’
ت -ع -ن-ي ب-الضش-رورة ن-ه-اي-ة ا◊رب ‘
سشوريا» ،مششÒا إا ¤أان اŸسشلحÚ
سشيسشتمرون ‘ القتال ‘ أاماكن
أاخ- -رى ،وأان «اŸزي -د م -ن اأ’ب -ري -اء
سشيدفعون الثمن».
أام -ا وزي -راÿارج -ي -ة ال -ف -رنسش -ي
ج- -ون م- -ارك اي -رولت ف -ق -د ط -الب
ب -نشش -ر م -راق -ب Úأا‡ي ‘ Úم-دي-ن-ة
Óشش - -راف ع - -ل - -ى إاج Ó- -ء
ح- - -لب ل - - -إ
اŸدني ،Úوذلك لـ «ضشمان أان إاجÓء
اŸدني Úله اأ’ولوية».

اسش-ت-غ-ل ك-ازن-وف ت-واج-د ف-رانسش-وا ف-ي-ون
مرششح اليم Úوالوسشط لÓنتخابات الرئاسشية
اŸق -ب-ل-ة ‘ ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-ي ي-ن-ت-ق-ده
بشش -ك -ل غ Òم -ب -اشش -ر ق -ائ Á« :Ó-ك -ن إاصش Ó-ح
ف -رنسش -ا دون إافسش -اده-ا وÁك-ن –دي-ث-ه-ا دون
تدمÒها» ،ملمحا إا ¤اإ’جراءات التي ينوي
فيون اتخاذها ‘ حال انتخب رئيسشا لفرنسشا
‘  2017كإالغاء  500أالف وظيفة ‘ القطاع
العام وإالغاء الضشمان ا’جتماعي أاو تخصشيصشه
Óششخاصس الذين يعانون من أامراضس
فقط ل أ
خطÒة .لكن يبدو أان فرانسشو فيون قد غّير
رأايه.
‘ ›ال اأ’من– ،دث كازنوف كثÒا عن
خ -ط -ة ﬁارب -ة اإ’ره-اب وال-ت-ط-رف ال-دي-ن-ي،
معلنا عن مششروع قانون جديد سشيتم مناقششته
‘  21ديسش -م Èا÷اري واŸت -ع-ل-ق ب-تسش-ل-ي-ح
ع -ن -اصش -ر الشش -رط -ة خ -ارج سش -اع -ات ع -م -ل-ه-م
وتوسشيع نطاق حق الدفاع عن أانفسشهم ‘ حال
تعرضشوا ÿطر أامني.

أاطول حالة طوارئ 1962
ع- -ل- -ى الصش- -ع- -ي- -د ا’م- -ن- -ي واف- -ق ال -ن -واب
ال -ف -رنسش -ي -ون ب -اأ’غ -ل -ب -ي -ة ع-ل-ى “دي-د ح-ال-ة
الطوارئ لغاية جويلية  .2017سشتششهد فرنسشا
بعد مصشادقة ›لسس الششيوخ على التمديد
سشريان أاطول حالة طوارئ بدون انقطاع 20-
ششهرا متواصش - Óمنذ بدأا العمل بهذا النظام
ا’سشتثنائي ‘ .1962
يحتاج التمديد اÿامسس من نوعه منذ أان
أاعلن الرئيسس فرنسشوا هو’ند حالة الطوارئ،
إاثر ا’عتداءات اإ’رهابية التي أادمت باريسس
‘  13نوفم ،Èأ’ن يوافق عليه ›لسس الششيوخ
قبل  22ديسشم Èا÷اري.
سش -م -ح ه-ذا ال-وضش-ع ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي ل-لسش-ل-ط-ة
اإ’دارية بتقييد ا◊ريات من دون اللجوء اإ¤
اÙاكم ،وششمل ذلك عمليات دهم وفرضس
اإ’قامات ا÷Èية والتنصشت ومراقبة مواقع
حسشاسشة.
تظهر اإ’جراءات اŸششّددة ‘ الششوارع
أايضشا حيث يتم تسشي Òدوريات لعناصشر من
ا÷يشس مسشلح Úبششكل جيد ،كما ” نششر
رجال ششرطة على الششواطئ هذا الصشيف‘ ،
ح ” Úإال -غ -اء م -ع -ارضس وأاح -داث ري -اضش -ي -ة.
وتراجع كثÒا عدد السشياح.
ووسش - -ط اıاوف م - -ن ا’ع - -ت - -داءات” ،
تعزيز اأ’من قرب اŸدارسس وأاخضشع التÓميذ
لتمارين من أاجل حماية أانفسشهم .أاما من هم
أاك Èسشنا ،فسشمح لهم بالتدخ Úداخل اŸباÊ
التعليمية من أاجل ا◊د من خروجهم.
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بول ديفارج رئيسش أاسشاقفة الكنيسشة الكاثوليكية با÷زائر :

اإلسش ـ ـÓم بريء من اإلره ـ ـ ـاب واإلجـ ـرام ول بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل عن التعـايشض

’نسشان ،الذي ’ Áكنه أان يتخلى عن خيار
«Á ’..كن إا’ ا’عÎاف بأان السشلم واحد مهما اختلفت الديانات ،والتعايشش ب Úالششعوب حتمية ا إ
’مسش واليوم وغدا ،ما أاحوج الششعوب على اختÓف دياناتها
ا◊وار ،مهما اختلفت الثقافات وتعددت ا◊ضشارات ‘ كل زمن من هذه ا◊ياة ،با أ
’نسشانية ،و
’نسشان واحدÃ »..ضشمون هذه العبارات ا◊ية واŸتفاعلة مع الكرامة ا إ
وتعدد لغاتها وتنوع معتقداتها ،أان تنصشهر حول قناعة أان ا إ
التي تنبضش بنبذ العنف وترفضش هيمنة قوى معينة على الششعوب والزحف نحو اخÎاق خصشوصشياتها والعبث بإارثها واقتÓع ماضشيها دون وجه
حق ..يتحدث بول ديفارج رئيسش أاسشاقفة الكنيسشة الكاثوليكية ‘ ا÷زائر بالنيابة ،وأاسشقف منطقة الششرق ا÷زائري«قسشنطينة وعنابة» ‘
’من للششعوب ،التي يفÎضش أان تنفتح على بعضشها وتتقاطع ‘
ا◊وار ا◊صشري ÷ريدة «الششعب» ،مؤوكدا أان سشبيل السشلم والتعايشش يعد اıرج ا آ
’نسشانية..حتى يكون العا ⁄بغنيه وفقÒه وÃختلف أالوانه أاك Ìإانسشانية..
إارسشاء أابرز القيم ا إ
الششعب :كيف Áكن أان يتحقق التعايشش
’دي -ان خ -اصش -ة ‘ ظ -ل م -ا
ال -ف -ع -ل -ي ب Úا أ
’نسش-ان-ي-ة م-ن
’ره-اب ‘ ح-ق ا إ
ي -قÎف-ه ا إ
ج -رائ -م وحشش -ي -ة ،و’ يÎدد ‘ ا’دع -اء
أانه يسشتمد مبادئه العرجاء والششاذة من
’سشÓم بطرق دموية
الدين ،حيث ششّوه ا إ
’غراضش دنيئة؟
و أ
@@ بول ديفارج رئيسس أاسساقفة الكنيسسة الكاثوليكية
ب -ا÷زائ -ر :خ Ó-ل ال -عشس -ري -ة السس -وداء ال -ت-ي ع-اشس-ت-ه-ا
ا÷زائر ،بقيت الكنسسية ﬁافظة على تواجدها رغم
صسعوبة الوضسع اأ’مني آانذاك ،أ’ن من مهامها التي
تسسهر على تأاديتها تفعيل التعايشس و إاحÓل السسÓم
وتكريسس اّŸودة ،لذا  ⁄نغادر ا÷زائر ،فÁ Óكن أان
تÎك اÙيط Úبك ‘ خطر ،بل تشسعر أانه من مهمتك
الصسمود واŸقاومة معهم ،ف Óيعقل أان يÎك اŸريضس
وحيدا ‘ مواجهة الداء الذي أاّلم به ،بل بحكم روابط
الصس-داق-ة ال-ت-ي Œم-ع-ن-ا ب-ا÷زائ-ري ،Úب-ق-ي-ن-ا ب-ق-ل-وب-ن-ا
وخطابنا وقناعتنا ودعواتنا مع الشسعب ا÷زائري ،على
اع-ت-ب-ار أان ال-ك-ن-يسس-ة ’ ت-ق-تصس-ر م-ه-م-ت-ه-ا ع-ل-ى ال-ت-كفل
باŸسسيحي ،Úوإا‰ا تربطها عÓقة أاخوة وصسداقة مع
جميع الناسس داخل وخارج ا÷زائر ،ويجب أان أاشس Òإا¤
أان البابا فرنسسوا ‘ الفاتيكان يؤوكد أان مهمة اأ’ديان
تتمثل ‘ نشسر السسÓم ،و‘ اإ’سسÓم ‚د اŸسسلمÚ
ي -ؤودون صس -ل-وات-ه-م اÿمسس-ة وي-دع-ون ل-ل-خ ،Òون-ح-ن ‘
اŸسسيحية نحرصس على اÙبة ،وجميعنا ‘ ﬂتلف
اأ’ديان يتفق على السسÓم والتعايشس العميق ب Úالبشسر،
وم -ن ي -ج -رأا ع -ل-ى ت-ل-ويث وت-دن-يسس ال-دي-ن وي-ب-ع-ده ع-ن
حقيقته ويعّريه من هويته العميقة دون شسك يفسسد
الدين ،وفوق كل ذلك ’ Áكن أ’ي إانسسان أان Áارسس
ال -ع -ن -ف ب -اسس -م ال-دي-ن أاو ال-رب-وب-ي-ة ،أ’ن رب-ن-ا مشس-ي-ئ-ت-ه
حريصسة على أان يسستتب السسÓم ب Úا÷ميع ،وعندما
ن -رى ب -عضس ا÷م -اع-ات اإ’ره-اب-ي-ة ،ت-ق-دم ع-ل-ى أاف-ع-ال
إاجرامية وهمجية ،نتأاسسف إا ¤جانب اŸسسلم ،Úوكوننا
نشس -ع -ر أان اŸسس -ل -م Úي -ع-ان-ون م-ن ه-ذه اأ’سس-ال-يب غÒ
اإ’نسسانية ويطالهم بدورهم أاذاها ،فا◊قيقة أان الدين
’ يصسدر منه العنف وأاكيد يوجد خطأا ،وأ’ن الدين
يجعلنا أاك Ìإانسسانية وأاقرب وثاقا من حيث اأ’خوة.

@@ ’ يخفى أانه يوجد خوف حقيقي لدى الغرب،
و’حتواء ذلك وتبديد هذه اıاوف التي علقت
’فكار اŸسسبقة واÿاطئة ،ينبغي أان تكون
بسسبب ا أ
’شسخاصس وا÷ماعات ويتحدثوا إا¤
اللقاءات ب Úا أ
بعضسهم ،حتى يفند ما يروج من عبارات –مل
’سسÓ--م وتصس--ف--ه ب--ال--ع-ن-ي-ف ،ك-ون
افÎاءات ضس--د ا إ
’صسل ‘ البشسر أانهم يحملون قلوبا طيبة ،و’
اأ
’خ-وة،
’نسس-ان-ي-ة راب-ط-ة ا أ
ن--نسس-ى أان-ه Œم-ع-ن-ا ‘ ا إ
فكلنا بشسر ونتقاسسم القيم السسمحة والنبيلة ونتطلع
إاليها ،لذا يجب مكافحة ا÷هل ،وا’سستفادة من
’نسسانية ع Èالتاريخ،
تلك ا◊روب التي عصسفت با إ
لكن يجب أان نقول أان هذه ا◊روب ’ يوجد ما
يÈرها ،وأارى ‘ هذا اŸقام أان تكثيف اللقاءات
الشسخصسية وا’سستماع إا ¤بعضسنا البعضس ،سسوف
’حكام اŸسسبقة Œاه الغ ،Òوهنا
يقضسي على ا أ
’‚از عملية تصسحيح نظرة هذا
ينبغي التعاون إ

’ره - -اب - -ي - -ة ال - -ت - -ي ت - -ن- -ف- -ذ بشش- -ع- -ارات
ا إ
مغرضشة ..كيف تتعاملون مع اسشتهداف
’ثار التاريخية ،وكذا ظاهرة التهجÒ
ا آ
ب-ا’ن-ت-ق-اء ،ح-يث ي-دي-ر ك-ل طرف ظهره
’خر؟
إا ¤ا آ
@@ ح -ت -ى ‘ «ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي» سس-ج-لت إاي-ج-اب-ي-ات،
ون-أاخ-ذ م-ث-ا’ ع-ل-ى ذلك ال-ت-ج-رب-ة ال-ت-ونسس-ي-ة ،وال-ت-ي
ع ّ-ب -دت ط -ري -ق -ا ل-ل-دÁق-راط-ي-ة ،واب-ت-ك-رت ‰وذج-ا
دÁق -راط -ي -ا ي -ن-اسس-ب-ه-ا ،ون-ت-ج ع-ن ذلك ت-واصس Ó-بÚ
ا◊اك -م والشس -عب ،أام -ا ب -ق -ي -ة ال -دول اŸتضس -ررة م-ن
الربيع العربي ،نذكر من بينها سسورياÁ ،كن وصسفه
بالتحدي ،الذي تواجهه العديد من الدول العربية،
لكن نحن مرغم Úعلى العيشس معا ،وكل الضسغط
وا◊روب التي –دث ‘ باكسستان وسسوريا والعراق
وما إا ¤غ Òذلك ،تعد كارثة إانسسانية ،وا◊رب ’
’نسسان،
’نسسان فقط بل اŸاضسي وذاكرة هذا ا إ
تقتل ا إ
’نسسانية من تراث يعتÈ
وكل ما ’ يحÎم الذاكرة ا إ
’شسارة،
’نسسانية .وا÷دير با إ
Œاهل مفتعل ضسد ا إ
’ثار ،وكل شسعب
فإانه من الضسروري ا◊فاظ على ا آ
يجب أان يتحرك على اŸسستوى العاŸي ،ونسساند
’ث -ار م -ن
اŸسس -اع -ي ال -ت -ي –رصس ع -ل -ى ح -م -اي -ة ا آ
’ث- -ار
ال - -ت - -دم ،Òون - -ؤوي- -د ا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى الÎاث وا آ
’نه ’ Áكننا العيشس بدون آاثار وماضٍس.
التاريخية ،أ

الديـن يجعلنـا
أاكـ ـ Ìإانسش ـاني ـ ـة
ول Áكـ ـن أان يكون
مصشدر عنف وتطرف

نلمسض حاليا سشيطرة قوى اŸال الذي
ل يحÎم التنّوع والثقافة واإلنسشانية

البششرية
تواج ـ ـه
اÿطر
اإليكولوج ـي
الذي يهّدد
كوكب
لرضض
ا أ

من اŸهم معرفة
اآلخر والنفتاح
عليه واحÎامه
وتقدير خصشوصشيته

ينبغي القضشاء على األحكام
اŸسشبقة على الغÒ
’سشÓموفوبيا والتطّرف
تنامت ظاهرة ا إ
خ - - -اصش - - -ة م - - -ع م - - -وج - - -ة اŸه - - -اج - - -ري- - -ن
والÓ-ج-ئ..Úك-ي-ف Áك-ن م-واج-ه-ة هذه
الظاهرة اÿطÒة؟

كل مــا ’ يحــÎم
ذاكــرة الششعـــوب
من تراث يعتŒ ÈاهÓ
’نسشانية
مفتع Óضشد ا إ

@ أاجرت ا◊وار :فضشيلة بودريشش
@ تصشوير :ايت قاسشي
’خر.
ا÷انب للجانب ا آ
م-ا ه-ي مسش-ؤوول-ي-ة ال-ب-ل-دان ال-غ-ربية التي
’ك Ìث- -راء وت- -ق- -دم- -ا ‘
“ث- -ل ال- -دول ا أ
العا ‘ ⁄ا◊د من ظاهرة التطرف ،التي
‚م ع - -ن - -ه - -ا ه - -ج - -رة زاح- -ف- -ة ‘ شش- -ك- -ل
«تسشونامي» بششري؟
@@ أاعتقد أانها قضسية سسياسسية ،و’ Áكن أان نتجاهل
أاننا نعيشس اليوم ‘ عا ⁄معّقد ،تطبع مﬁÓه العوŸة
و’ يخلو من الضسغط ب Úالشسعوب ،وغياب العدالة فيه،
فنجد دول ثرية وأاخرى فقÒة ،وأارى أان الÓعدل وحده
من يخلف ‘ أاعقابه العنف ،بسسبب عدم وجود سسقف
معقول من اإ’نصساف ،أاما اŸشسكل الدو‹ الذي  ⁄يحل
مشس - -ك - -ل - -ة الشس- -رق اأ’وسس- -ط والصس- -راع ب Úف- -لسس- -طÚ
و»إاسس- -رائ- -ي- -ل» وغ- -ي- -اب السس- -ل- -م ‘ اŸن- -ط- -ق- -ة وع -دم
ال - -رضس- -ا..ف- -ل- -م- -اذا  ⁄ي- -ت- -م- -ك- -ن م- -ن إارسس- -اء السس- -ل- -م
وا’سستقرار؟..هناك فضساء أا‡ي ويوجد ضسغط ،و‘
غياب رجال السسÓم تسستعمل ا◊روب ،وحان الوقت
ل -ل -ع -م-ل ب-ج-د م-ن أاج-ل إارسس-اء ال-ع-دال-ة ،ول-ك-ل دول-ة أان
–فظ مكانتها ‘ العا ،⁄هذا من جهة ومن جهة

أاخرى تواجه البشسرية اÿطر اإ’يكولوجي الذي يهدد
ك -وك -ب -ن-ا اأ’رضس-ي ،وال-دول م-دع-وة ل–Ó-اد ،وم-ط-ال-ب-ة
Ãضساعفة ا÷هود ومن غ ÒاÛدي أان تنغمسس ‘
ا◊روب ،وي- -جب ا’ب- -ت- -ع- -اد ع- -ن السس- -ي -اسس -ات ب -ن -ظ -ر
قصس..Òأ’ن أاط -ف -ال-ن-ا وأاج-ي-ال ال-غ-د ي-ح-ت-اج-ون م-ن-ا أان
نحسسم لهم ‘ مسسأالة العدالة ونقضسي على اأ’خطار،
التي تÎبصس بالكرة اأ’رضسية ،حتى يعيشسون ‘ أامن
وسسÓم واسستقرار..
اŸت- -ف- -ق ع- -ل- -ي- -ه أان ال- -بشش -ري -ة ت -ت -ق -اسش -م
’نسشانية من حرية
›موعة من القيم ا إ
وع -دال -ة ومسش -اواة وسش -ل -م ،وك-ذا ث-ق-اف-ة
ا’ع - - - -ت - - - -دال وال - - - -تسش - - - -ام- - - -ح ون- - - -ب- - - -ذ
التطرف..كيف Áكن ◊وار ا◊ضشارات
أان يكّرسش هذه القيم داخل اÛتمعات،
ويحّد من العنف؟
@@ قضسيت سسنوات طويلة بـ «قسسنطينة» عاصسمة
الشس--رق ا÷زائ--ري ،وكّ--ونت صس--داق--ات وعÓ--ق-ات
حميمية ،وتأاثرت بتعامÓت السسكان ،حيث درسست
على مدار عقود تخصسصس علم النفسس بجامعتها،

وت--أاث--رت ك--ثÒا ،وم--ن اŸه--م أان ي--ع-ت-ن-ي الشس-خصس
باÙيط Úبه وتقد Ëيد العون للمريضس والفق،Ò
’نسسان ا◊قيقية ،ومن الضسروري
هذه هي طبيعة ا إ
ا’بتعاد عن الضسغط والصسراع وا◊سسد الذي يولد
العنف ،وباŸوازاة مع ذلك العمل على تفعيل قيم
السسلم بداية من القلوب حتى تنتشسر على مسستوى
الدول ،ويشسكل التسسامح قيمة ذات أاهمية قصسوى،
’شس-خ-اصس وت-ع-م-م إا¤
وت--ب--دأا م-ن ال-عÓ-ق-ات ب Úا أ
الدول والتعايشس ضسروري لÓسستمرار ،مثل تعايشس
’حقاد ،بينما حوار
ا÷زائر مع فرنسسا ،وŒاوز ا أ
’ديان أاو ا◊ضسارات ويتمثل
ا◊ضسارات يكون ب Úا أ
‘ حوار ا◊ياة ،أاي التعايشس ‘ ا◊ياة اليومية،
وه---ذا م---ا يسس---اع---د ع---ل---ى اŸع--رف--ة ا◊ق--ي--ق--ي--ة
’خر وا’نفتاح
للحضسارات ،ومن اŸهم معرفة ا آ
ع--ل--ي-ه واحÎام-ه وت-ق-دي-ر خصس-وصس-ي-ت-ه ،وال-ه-ج-رة
مّردها الضسغط الرهيب الذي يتعرضس إاليه البشسر،
ونحن ضسد صسدام ا◊ضسارات أاو اŸواجهة بÚ
’ن ك--ل ث--ق-اف-ة ودول-ة ل-ه-ا ق-ي-م ول-ون
ال--ث--ق--اف--ات ،أ
Óخر
وطريقة حياة ،وكل طرف Áكنه أان يضسيف ل آ
’مور.
العديد من ا أ

رجال الدين مطالبون بالعمل
÷عل األديان والثقافات
جسشرا لتحقيق السشÓم
م - - - -ا ه - - - -ي حصش - - - -ي- - - -ل- - - -ة مسش- - - -ار ح- - - -وار
ا◊ضش- - - -ارات؟..وه- - - -ل ه- - - -و م- - - -ع ّ- - -ط - - -ل
اليوم..وŸاذا صشوته ’ يسشمع؟
@@ ’ يخفى أان حوار ا◊ضسارات بات صسعبا ‘ الوقت
ا◊اضس -ر ،ل -ع -دة ع -وام -ل م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-ع-وŸة السس-ري-ع-ة
وا◊روب وغياب العدالة ،و‘ ظل إايديولوجيات ترغب
‘ أان يعم الصسراع ب Úالديانات وا◊ضسارات ،وهناك
لوبيات من اأ’شسخاصس Áيلون إا ¤الضسغط ويحبذون
خيار ا◊روب ،وهنا رجال الدين مطالبون بالعمل حتى
ي -ج -ع -ل -وا م -ن اأ’دي-ان وال-ث-ق-اف-ات وا◊ضس-ارات جسس-را
وعام Óجوهريا لتحقيق السسÓم اŸنشسود وكذا اأ’خوة
مع اآ’خر ،و’ يجب البقاء ‘ الهامشس ،ومن الضسروري
أان تكون جهودا للعيشس معا ‘ احÎام ،والتعرف على

عمق اأ’ديان .والنقطة السسوداء اليوم تكمن
‘ اإ’رهاب ،ومن يقول أان اإ’سسÓم بريء من اإ’رهاب
ﬁق ‘ ذلك.

ا◊ذر من النغÓق والتع ّصشب وأاي
ثقافة منغلقة ليسشت جيدة
تعا ÊاÛتمعات الغربية من ظواهر غÒ
م - -ق- -ب- -ول- -ة ،ح- -ت- -ى ل- -دى شش- -ري- -ح- -ة م- -ن
أاف -راده -ا..أا’ يشش -ك -ل ه -ذا خ -ط -را ع -ل -ى
حوار ا◊ضشارات؟
@@ نحّذر كثÒا من ا’نغÓق والتع ّصسب ،ونقول نحن
اأ’حسسن واآ’خرين على خطأا من دون التعرف عليهم،
والثقافة اŸنغلقة دون شسك ليسست جيدة ،و’ تبني،
ورغم وجود أاسساسس ديني وأا· ،لكن وراء كل ذلك يوجد
خوف جلي ’ Áكن Œاهله أاو إاخفاؤوه.
ت -ت-م-ي-ز ا÷زائ-ر ك-م-ا ال-ع-دي-د م-ن ال-دول
ال- -ع- -رب- -ي- -ة ب- -ا’ن -ف -ت -اح ع -ل -ى ﬁي -ط -ه -ا
اŸت - -وسش - -ط - -ي ،ل- -ك- -ن- -ه- -ا ح- -ريصش- -ة ع- -ل- -ى

خصش -وصش -ي -ت -ه -ا ،ك -ي -ف ت -رون ذلك ع -ل -ى
’خ-ر وع-ل-ى
صش-ع-ي-د ت-ق-ب-ل-ه-ا ل-ل-ح-وار م-ع ا آ
اسشتعداد لتقاسشم Œاربها الÌية؟
@@ Áك -ن ان -ط Ó-ق -ا م -ن Œرب -ت -ي ‘ ا÷زائ -ر وال -ت-ي
قضسيت فيها ما ’ يقل عن  ٤٥عاما ،علما أانني من
م- -وال- -ي- -د ف- -رنسس -ا ،وق -فت ع -ل -ى ك -رم ا÷زائ -ر وع -ل -ى
Óجنبي ،وليسست لدي أاي صسعوبة ‘
احتضسانها الدافئ ل أ
معرفة ا÷زائر ،وتوجد جهود ملموسسة ،فوزير الشسؤوون
ال -دي -ن -ي -ة ا÷زائ -ري ﬁم -د ع -يسس -ى ،ق-ال أان اإ’سسÓ-م
ي-ت-ع-ايشس م-ع ج-م-ي-ع ال-دي-ان-ات اأ’خ-رى ،وك-نت ب-ال-ف-ع-ل
شساهدا على ذلك ،وأاي مغا’ة وتطرف ’ Áثل ا÷زائر،
ونلمسس حب ا÷زائري ÚلÓنفتاح بقلوبهم الكبÒة ،ومن
حق كل شسعب أان يحافظ على خصسوصسيته ،أ’ن البلد لن
يتوقف عن التطور.

ل أاششك ‘ انفتاح اŸسشلم ووقفت
على حقيقة أان اإلسشÓم يحتضشن اآلخر
’سشÓ-م
ك -ي -ف وج -دت رؤوي -ة واحÎام ا إ
لباقي الديانات؟
@@ على ضسوء كل ما عشسته منذ أازيد من أاربعة عقود
كاملة ،ومن خÓل لقائي باŸسسلم ÚخÓل هذه الفÎة،
’ أاشسك ◊ظة ‘ انفتاح اŸسسلم ووقفت على حقيقة أان
اإ’سسÓم يحتضسن اآ’خر بكل حب وأامان ،وتوجد حرية
اŸعتقد كل واحد Áكنه أان يحافظ على دينه ،رغم
أان -ن -ي –صس -لت ع -ل -ى ا÷نسس-ي-ة ا÷زائ-ري-ة تضس-اف إا¤
جنسسيتي الفرنسسية.
صش-درت ب-عضش ال-ت-ق-اري-ر ال-غ-رب-ي-ة ،ال-تي
قال عنها بعضش اÓŸحظ Úأانها ’ ترصشد
ال-واق-ع بشش-ك-ل دق-ي-ق ‘ ا÷زائ-ر وال-وط-ن
العربي..هل لديكم مسشاهمة ‘ توضشيح
الوضشعية؟
@@ أاعا Êبدوري من النظرة الغربية اŸبالغ فيها وغÒ
دقيقة ،لكن على وجه اÿصسوصس ‘ ا÷زائر اليوم
أاعا Êمن بعضس النظرات السسلبية حول اأ’من ،وحسسب
خÈت- -ي ا÷م- -ي- -ع ي- -ع -يشس ‘ أام -ن وسس Ó-م واسس -ت -ق -رار
وكمسسيحي تنقلت كثÒا ،فأاعت Èنفسسي شساهدا واأدعو
‘ ن -فسس اŸق -ام السس -ي -اح واأ’صس -دق -اء وأاقصس -د ج-م-ي-ع
اأ’ج- -انب ل- -ل- -م- -ج- -يء إا ¤ا÷زائ- -ر ال -ت -ي ل -ن تÎدد ‘
اسس-ت-ق-ب-ال-ه-م ،ح-يث Áك-ن ا’سس-ت-م-ت-اع ف-ي-ه-ا ع-ن طريق
قضساء عدة أايام سسوف تكون رائعة.
بعضش الدول العربية تعا Êمن الهجمة

’ره- -اب..ك- -ي- -ف
‘ ظ- -ل ا◊رب ع- -ل- -ى ا إ
Óديان أان تسشاهم ‘ إانقاذ أارواح
Áكن ل أ
’برياء؟
ا أ
@@ بالفعل ’ نبالغ اإذا قلنا أان العوŸة تث Òالتخّوف،
حيث Áكنها اأن تفقدنا هويتنا ،هذا ما يدفعنا فع Óإا¤
التخوف وبالتا‹ ننغلق على أانفسسنا ،وينبغي أان نصسل
اإ ¤كيفية العمل ‘ ظل العوŸة حيث يكون التسساوي
ب Úا÷ميع ،وكل شسعب يحافظ على مكانته ويعيشس
خصسوصسيته ،وهذا ليسس سسه Óأ’نه ’ Áكن العيشس
Ãفردنا ،أ’ن العا ⁄صسار قرية كبÒة وكل شسعب له لغته
وي -ح -اول اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى م-ك-ان-ت-ه ،وك-ل ق-وى –اول
ال-ه-ي-م-ن-ة ب-ط-ري-ق-ة غ Òصس-ح-ي-ح-ة م-ن شس-أان-ها أان تخلق
العنف ،لذا يجب اأن يلعب ا÷ميع دوره إاقليميا وعاŸيا،
فمث Óا◊كومات واأ’· اŸتحدة واŸغرب العربي،
وشس-رط أان ي-ك-ون ل-ك-ل شس-عب وت-ن-ظ-ي-م م-ك-ان-ت-ه ،وج-ع-ل
اإ’نسسان ‘ اŸركز اأ’ول و‘ ا÷وهر وليسس اŸال،
Óسسف نلمسس ‘ الوقت الراهن سسيطرة قوة اŸال
ول أ
الذي ’ يحÎم التنوع والثقافة واإ’نسسانية ‘ الكث Òمن
اأ’حيان.
ما هي عراقيل ا◊وار ا◊ضشاري ..؟..
وك -ي -ف ن -ع ّ-م -ق ق -ي -م ال -تضش-ام-ن ال-بشش-ري
خ - -اصش- -ة ‘ ظ- -ل ال- -ع- -وŸة ا’ق- -تصش- -ادي- -ة
’عÓمية؟
والسشياسشية وا إ
@@ ك -ل ع -ام ت -خّصس -صس ج -ائ-زة «ن-وب-ل» ل-لسسÓ-م ،وه-ذه
اŸبادرة تسساعد دون شسك شسخصسية أاو ›موعة سسهرت
من اأجل ترسسيخ وتعميق السسÓم ،ونعت Èأان ذلك تشسجيع
ل -ك -ل م -ن ي -نشس -ط م -ن اأج -ل السس Ó-م ،وÁك -ن وصس -ف -ه-ا
با÷ائزة اŸهمة واŸميزة ،وهذا يعني أان الشسخصسيات
واŸؤوسسسسات التي تعمل من أاجل تعميق السسÓم تنال
التقدير ،ولذلك فإان مصسدر السسÓم يكون دائما من
اأ’شسخاصس واŸؤوسسسسات التي تؤومن بهذه القيم.
ق -ب -ل ان ن -فÎق ن ّ-ود م -ع -رف-ة ت-ط-ل-ع-اتك
للسشنة ا÷ديدة وتداعيات السشنة التي
تطوي آاخر أايامها؟
@@ ونحن ننتقل اإ ¤العام ا÷ديد نتطلع دوما أ’ن يعم
العا ⁄سسÓما أاعمق وتعايشسا أاك Èو–اورا أاشسمل و‰وا
ورخاء أاوسسع Áسس اأبعد نقطة من الكوكب اأ’رضسي،
تارك ÚاŸآاسسي وا◊روب والفقر والهيمنة ‘ ذاكرة
التاريخ بل ما أاحوجنا أ’ن نسستخلصس منها الع ،Èخاصسة
واأن كوكبنا يواجه –ديات تعني ا÷ميع و’ Áكن أ’ي
بلد مهما كان قوي وشسعب مهما كان آامنا أان ’ يتحملها
ل -وح -ده ،وأاك Èم -ث -ال ع-ل-ى ذلك ي-ه-م ال-بشس-ري-ة ج-م-ع-اء
اŸسسأالة ا’يكولوجية.
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قراءة أادبية ‘ القصص ـة القصصÒة
«شص ـبح الظل ـم»
للكاتبة القاصصـــة سصليمـــة مليـــزي

نـ ُصس قصصصص ـي من لون القصصة القصصÒة
األدب- -ي ..اع- -تـم -د السص -رد ا◊ك -ائ -ي ب -ق -ل -م
الراوية الكاتبة ،ارتكز على توظيف الفكرة
واŸضص-م-ون واألب-ع-اد الج-ت-م-اع-ي-ة وال-واق-ع
الدرامي بدًء من العنوان (شصبح الظلم) الذي
ت -ن -اغ-م م-ع روح وف-ك-رة ال-نصس وك-أان ال-ظ-ل-م
ح -ال -ة مسص-تشص-ري-ة ﬁسص-وسص-ة كشص-ب-ح ٍ ي-خ-ي-م
أارجاء اŸعمورة ‘ اÛتمع..
اسصتهلت القاصصة اŸبدعة سصليمة مليزي
ي ينقل للقارئ أاو
نصصها بتصصوير ٍ مشصهد ّ
اŸت -ل -ق-ي صص-ورة واضص-ح-ة ل-ل-ع-نصص-ر اŸك-اÊ
متناغما منسصجما مع العنصصر الزما‘ Ê
مطلع النصس وبدء السصرد للم ..Ïدون حشصو
ول إاخÓل سصردي ..وبيان عنصصر العقدة
وﬁورها بإاختزالٍ دقيق أال وهو «اسصتشصهد
وال -ده -م -ا ‘ م -ي -دان ال-ت-ح-ري-ر دف-اعً-ا ع-ن
الوطن» واألبعاد واŸفارقة اŸيتاسصردية بÚ
(م -ي -دان ال -ت -ح -ري -ر) وب Úال -ظ -ل -م وال -ق -ه-ر
ا◊اصصل من جانب ،Úجانب اÙتل وجانب

األع - - -م - - -ام ال - - -ذي- - -ن
صص- - - - - - -ادروا ارضس
الشص - -ه- -ي- -د ع- -ن- -وًة
وظلما ..ثم التنقل
ب- -تصص- -ويٍ - -ر درام -ي
ل- -ت- -وصص- -ي -ف ح -ال -ة
ا÷وع وال- - - -ف - - -ق - - -ر
والعوز وكفاح اŸرأاة
(األم) لتنتقل جينات
ال-ك-ف-اح ألب-ن-ت-ها التي
شص -ه -دت وع-اشصت ك-ل
أان -واع ال -ظ-ل-م وت-ك-م-ل
ال -درب (ك -م -ح -ام -ي -ة)
تسص -ت -ع -د وتسص-ت-م-د م-ن
أام - -ه - -ا ط- -ري- -ق الم- -ل
واŸواصص - -ل - -ة لسصÎداد
ا◊قوق...
نصس أاعطى أابعادا ً
متعددة وصصورا شصتى ما
ب Úال - -نضص- -ال وال- -ك- -ف- -اح
وا÷وع والقهر ومقارعة
الظلم ،وب Úاإلضصرار على
م - -واصص - -ل - -ة دروب ا◊ي- -اة
والبقاء من أاجل اسصÎداد
ا◊قوق من غاصصبيها..
أاب-دعت ال-ك-ات-ب-ة ال-قاصصة
(سصليمة مليزي) ‘ توظيف
السص-رد ال-واق-ع-ي م-ع-ت-م-دًة ال-رك-ن التوصصيفي
واŸباشصراتي ‘ إايصصال الفكرة واŸضصمون
وب -نسص -ي -ج ل -غ -وي ول -ف -ظ-ي ع-م-ي-ق ال-دللت
والشصارات حتى ‘ اŸسصكوت عنه ‘ نصصها
ال-قصصصص-ي ذي ال-ب-ع-د اŸي-ت-اسص-ردي وال-ع-مق
اللفظي وأابعاده البÓغية وأاعطت ‘ قفلتها
وخا“تها القصصصصية مسصاحة واسصعة لذهن
اŸت -ل -ق -ي ل -ي -ك -م -ل ال -قصص -ة وف -ق ﬂي -ل-ت-ه،
ومسصاحة أادبية قصصصصية إلكمال ما ابتدأا به
النصس ،فأاجادت وأابدعت فكرًة ومضصمونا
ول -ف -ظ -ا وسص-ردا ً وح-رفً-ا رصص-ي-ن-ا ..وه-ذا م-ا
اعتدناه ‘ نصصوصس الكاتبة الكبÒة سصليمة
مليزي ‘ فنون األدب...

 info@ech-chaab..comالعدد
1720٩ www.ech-chaab.com

ثقافة

لمازيغي بباتنة
على هامشض اŸهرجان الثقا‘ للمسصرح ا أ
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حرفيات ترقيات يعرضصن منتجاتهن التقليدية
اسصتغلت حرفيات ترقيات مشصاركات ‘ معرضض للصصناعة التقليدية اŸنظم ببهو اŸسصرح ا÷هوي بباتنة وذلك
لمازيغي ‘ نسصخته الثامنة الفرصصة للكشصف عن أاسصرار وطريقة
على هامشض اŸهرجان الثقا‘ الوطني للمسصرح ا أ
لربعاء.
صصناعة منتجاتهن ،بحسصب ما لوحظ ،أامسض ا أ
اكتشصف زوار اŸعرضس باŸناسصبة من خÓل الشصروحات التي من اأشصياء تلقى رواجا كبÒا لدى السصياح الوطني Úواألجانب.
قدمت لهم أايضصا خبايا هذا الفن األصصيل.
لكن تؤوكد اŸتحدثة التي قالت بأانها “لك ورشصة Ãحاذاة
وأاك -دت ا◊رف -ي -ة ورئ -يسص -ة ج -م -ع -ي -ة «ت -دوك-لت» وم-ع-ن-اه-ا م-ن-زل-ه-ا ب-ح-ي ت-ه-ق-ارات Ãدي-ن-ة “Ôاسصت أان ال-ع-م-ل-ي-ة متعبة
ب-ال-ت-ارق-ي-ة «ال-ل-م-ة» السص-ي-دة أاه-دوي-ة Ÿصص-اري ( 47سص-ن-ة) من و–تاج ا ¤صص Èلذا تضصيف «ل Áكنني –ضص Òأاك Ìمن 4
“نغسصت لوأاج بأان إاقبال الزوار كان ملفتا منذ افتتاح التظاهرة جلود كل أاسصبوع لكن هذه ا◊رفة التي ورثتها عن أامي وجدتي
إا ¤درجة أان اŸعروضصات نفذت تقريبا و ⁄يبق منها إال القليل هي مصصدر رزقي وأانا علمتها بدوري ألبنائي الذين يشصتغلون
مضص -ي -ف -ة ب -أان ا÷م -وع ال -غ -فÒة ال -ت -ي ك -انت ت -أات-ي Ÿشص-اه-دة معي حاليا وعرضصت منتجاتي ‘ سصنة Ã 2012اليزيا حيث
العروضس اŸسصرحية يسصتوقفها اŸعرضس سصواء قبل أاو بعد مثلت ا÷زائر».
نهاية العرضس.
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فاŸرأاة التي اوجدتها ‘ بادئ األمر وهي من تصصنعها إا¤
«تازولط» تضصيف أاهدوية التي يعني اسصمها الهدوء والسصكينة
ح -د اآلن وت -ع -زف ع -ل -ي-ه-ا وال-رج-ل ‘ ك-ل ه-ذا ي-ق-تصص-ر ع-ل-ى
يسص-ت-وجب ق-ط-ع مسص-اف-ات ط-وي-ل-ة ‘ الصص-ح-راء ل-ل-ع-ث-ور ع-ل-ي-ه
مصصاحبتها بالغناء فقط ومعنى اإلمزد الشصعرة نسصبة للخيط
بأاماكن ل تعرفها سصوى النسصاء اŸتمرسصات ‘ اŸيدان ثم تأاتي
مرحلة وضصعه على ا÷مر ◊رق كل الشصوائب واألتربة العالقة الوحيد الذي يصصدر نغمات عكسس اآللت الوترية األخرى وفقا
به ثم بعد أان –مر ا◊جرة من شصدة ا◊رارة توضصع ‘ اŸاء للشصروح التي قدمتها أاوهدية.
كما لوحظ باŸناسصبة أان جل الوافدين على هذا اŸعرضس
Ÿدة ح - - -وا‹  20ي -وم -ا ث -م Œف -ف وت-ط-ح-ن ل-ت-ك-ون ج-اه-زة
الذي سصيختتم يوم  17ديسصم Èا÷اري يجدون متعة كبÒة ‘
لÓسصتعمال بعد أان تعبأا ‘ أاوعية من ا÷لد.
أاما التحف ا÷لدية من حمالت مفاتيح والعلب ا÷لدية السص -ت -م -اع ا ¤شص -روح -ات أاوه -دي -ة وه -م ي -ق-ت-ن-ون ب-عضص-ا م-ن
وكذا ﬁافظ النقود والوسصادات ا÷لدية وغÒها فا◊صصول منتجاتها ومنتجات رفيقتها من عائلة واحدة وهي سصهى التي
عليها بصصورة نهائية عملية مضصنية تبدأا حسصب هذه ا◊رفية قالت بأان حليها الفضصية
وال -ن -ح-اسص-ي-ة وح-ت-ى ل-ب-اسس اŸرأاة الÎق-ي-ة اŸع-روف ب-اسص-م
بجمع جلود اŸاعز ثم –ضصÒها بوضصع نبات «“شصشصة» على
ا÷لد وغمره باŸاء حيث تسصاعد هذه اŸادة على نزع الشصعر «تسصغنسس» بتمÔاسصت قد سصتهوى زوار اŸعرضس و ⁄يÎكوا
منه وبعدها يوضصع ا÷لد –ت الرمل ليتخلصس من اŸادت Úمنه الشصيء الكث.Ò
Óشصارة ،فإان هذا اŸعرضس الذي يضصم حلي ولباسس تقليدي
ل إ
نهائيا.
ويحتاج ا÷لد اÙضصر ،تضصيف أاوهدية ،بعد ذلك إا ¤بذور من منطقة “Ôاسصت أاقيم Ãناسصبة احتضصان باتنة ‘ الفÎة
ثمرة شصجرة يطلق عليها ﬁليا «“جة» التي تطحن ثم توضصع من  10إا 17 ¤ديسصم Èا÷اري تظاهرة اŸهرجان الثقا‘
فوق ا÷لد بكميات ﬁددة يوميا ‡ا يجعله بعد  3أاو  4أايام الوطني للمسصرح األمازيغي الذي يعرف إاقبال ملفتا للجمهور
أامل َسس وجافا ‡ا يسصهل عملية تفصصيله و–ويله إا ¤ما ترونه منذ السصهرة األو.¤

شصعاره «اŸطالعة من أاجل حياة أافضصل»

تواصصل معرضض كتاب الطفل بقصصر الثقافة مفدي زكريا

الناقــد الشصاعــر
زيـــاد ا◊مدانــــي
العـــراق

لدوار الهزلية
اشصتهر بأاداء ا أ

وفاة الفنان اŸصصري أاحمد راتب
تو‘ الفنان اŸصصري أاحمد راتب ،أامسس األربعاء ،بالقاهرة ،عن عمر يناهر 67
عاما إاثر وعكة صصحية مفاجئة ،بحسصب ما تناقلته وسصائل اإلعÓم اÙلية عن وكيل
نقابة اŸهن التمثيلية اŸصصرية.
يعت Èالفنان الراحل أاحد أابرز اŸمثل ÚاŸصصري ،Úحيث برع ‘ أاداء األدوار
الهزلية الÓذعة لواقع اÛتمع اŸصصري .وقد اتسصم أاداؤوه طيلة أاك Ìمن أاربع Úعاما،
بالبسصاطة وعدم التكلف ،ما جعله ﬁبوبا لدى ا÷ماه.Ò
وشصارك الفقيد ،وإاسصمه ا◊قيقي أاحمد كمال ‘ ،عشصرات األعمال اŸسصرحية
والسصينمائية والتلفزيونية.
من أاهم أاعماله اŸسصرحية «من أاجل حفنة نسصاء» و»أابو زيد اله »‹Óو»من العطشس
م- -ا ق -ت -ل» و»سصك ع -ل -ى ب -ن -اتك» و»ج -ح -ا ي -ح -ك -م اŸدي -ن -ة» و»اŸدرسص Úوال -دروسس
اÿصصوصصية» و»طرزان» و»عفوا زوجتي العزيزة».
وتÈز من أاعماله التلفزيونية «رأافت الهجان»
و»ه -ن -د وال -دك-ت-ور ن-ع-م-ان» و»م-ع سص-ب-ق
اإلصصرار» و»خرم إابرة» ،باإلضصافة
Ÿسصلسصل «أام كلثوم».
وإا ¤ج - - - - - -انب اŸسص- - - - - -رح
وال -ت -ل -ف -زي -ون ،شص -ارك أايضص-ا
الفنان الراحل ‘ ›موعة
من األفÓم السصينمائية ،على
غ- - -رار «ف- - -اصص- - -ل ون - -ع - -ود»
و»Îﬁم إال رب- - - - - -ع» و»أاولد
البلد» و»عسصل أاسصود» و»عزبة
آادم» و»ط- - - - -ي - - - -ور ال - - - -ظ Ó- - - -م»
و»اإلرهاب والكباب».

ي-ت-واصص-ل ب-قصص-ر ال-ث-ق-اف-ة مفدي
زكريا ،ا÷زائر العاصصمة ،معرضض
ك -ت -اب ال -ط-ف-ل ال-ذي شص-اه-د ت-واف-د
ع- -ل- -ي- -ه ع- -دد ك- -ب Òم- -ن تÓ- -م- -ي- -ذ
اŸدارسض ،ب- -حسصب م -ا ل -وح -ظ ب -عÚ
اŸكان.
وأاكد اŸنسصق العام لتحدي القراءة ‘
ا÷زائر ومفتشس البيداغوجية بالوزارة،
ب -ن سص -ا ⁄سص -ع -ي -د ،ل-وأاج ،أان ه-دف ه-ذا
اŸعرضس الذي يحمل شصعار «اŸطالعة
من أاجل حياة أافضصل» هو «إايصصال الكتاب
ل-ل-ت-ل-م-ي-ذ وتشص-ج-ي-ع-ه على حب اŸطالعة
والقراءة لتصصبح متعة يومية».
وأاشصار ‘ ذات السصياق ،أان سصت)60( Ú

ناشصرا يشصاركون ‘ هذه التظاهرة التي
تدوم سصتة أايام ،قبل أان Œوب ،بحسصب
تعليمة وزيرة الÎبية الوطنية ،على حد
ق - -ول- -ه ،ك- -ل ولي- -ات ال- -وط- -ن ‘ األي- -ام
القادمة ،إا ¤غاية شصهر أابريل اŸقبل.
وأاوضص- -ح ذات اŸسص- -ؤوول ،اأن م -ع -رضس
كتاب الطفل جاء أايضصا ‘ إاطار مشصروع
–دي ال -ق -راءة ال-ع-رب-ي ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
ال- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ي- -ه ب- -دب -ي وذلك «ب -ع -د
اŸشصاركة اإليجابية للجزائر ‘ السصنة
اŸاضصية ‘ طبعته األو.»¤
وب -اŸن -اسص -ب-ة ،ذك-ر ب-ن سص-ا ⁄اأن-ه ف-ور
إاع Ó-ن ا÷زائ -ر مشص-ارك-ت-ه-ا ‘ ال-ط-ب-ع-ة
الثانية Ÿشصروع –دي القراءة العربي،

أامرت الوزيرة بتوجيه مراسصلة إا ¤جميع
م-دي-ري-ات الÎب-ي-ة قصص-د ت-ع-م-ي-م-ها على
جميع اŸؤوسصسصات.
وأاك- -د أان ه -دف وزارة الÎب -ي -ة ل -ه -ذه
السصنة هو الوصصول إا« ¤أاك Ìمن مليون
ونصصف مليون مشصارك» وأان التسصجيÓت
التي ” فتحها ‘  20نوفم Èسصتتواصصل
إا ¤غاية مارسس القادم.
وأاضص -اف ق -ائ« :Ó-م-ب-اشص-رة ب-ع-د غ-ل-ق
التسصجيÓت تبدأا التصصفيات على مسصتوى
اŸدارسس وبعدها على مسصتوى الوليات
ومن ثم التصصفيات الوطنية حتى نتمكن
من معرفة أابطال ا÷زائر العشصرة الذين
سصيشصاركون ‘ مشصروع دبي».

فالك فال اÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com

π ª ◊G

الخميسس  ١٥ديسشمبر ٢٠١٦

’ ت -ع ّ-ود ال-ن-اسس ع-ل-ى ح-ل-و
الكÓم دائماً أ’نك حين تجبرك
ظ -روفك ع-ل-ى الصش-مت سش-ي-ظ-ن-ون
انك لم تعد تحبهم.
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كلمات ذات د’’ت

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC
خطـ ـأا كـ ـارثـ ـي مـ ـن بنك يفتح
Ÿـ ـراهـ ـق مغـ ـ ـارة عل ـ ـي بـ ـابـ ـا

QƒãdG

’ تعشس عارضشاً نفسشك للناسس،
ُمنتظرا ً من سشيُعجب بك
فقيمتك ليسشت في ا’خرين ،قيمتك
بداخلك أانت ،الثقة بالذات تحييك ملكًا.

AG Rƒ ÷ G
الحيـاة عبـارة عـن رحلـة والبششـر
عبـارة عـن محطـات فـ Óتلتفـت
لمـن رحـل عنـك ،و’ تفـرط بمـن ينتظـرك.

السسيدة أامينة دباشش

‘ حبّك يا بÓدي

º∏©J πg
المششكÓت التقنية سشيئة بالفعل عندما يتعلق اأ’مر بتوقف
لعبة الفيديو التي تلعبها ،وربما تصشبح كارثية عندما تصشاب
البورصشات بعطل تقني فتفقد اأ’سشهم قيمتها وينهار السشوق،
لكن بالنسشبة للششاب اأ’سشترالي لوك مور ،فاأ’مر كان بمثابة
هدية من السشماء.فقد لجأا الطالب المفلسس إالى بنك سشانت
جورج عام  ،٢٠١٠ليفتح حسشاب» حر» مع حماية على عمليات
السشحب على المكششوف (بدون رصشيد) ،بحسشب صشحيفة ذا
صشن البريطانية.لكن سشرعان ما اكتششف مور أان الحسشاب الحر
أاعطاه حرية أاكثر من الÓزم ،فعندما تخطى السشحب على
المكششوف  9آا’ف دو’ر ،وجد مور أان البنك لم يضشع قيودا
ع -ل -ى السش-حب.واسش-ت-غ-ل م-ور ال-ث-غ-رة ،فسش-حب أام-وا’ ضش-خ-م-ة
وصشلت إالى مليون و ٣٠٠أالف دو’ر ،ووضشعها في بنوك أاخرى،
وسشافر لبلدان كثيرة حول العالم ،وزار أاندية للتعري ،واششترى
سشيارات فارهة ،مثل أاوسشتن مارتن و مازيراتي ،كما اششترى
أايضشا هيونداي قليلة الثمن.لوك اششترى أايضشا قارب سشريع
ول -وح -ات ف -ن -ي-ة ول-م ي-ف-ت-ه أان ي-دف-ع م-ب-ل-غ-ا ل-ل-ت-أام-ي-ن ول-ل-ره-ن
العقاري.لكن «مغارة علي بابا» أاغلقت عندما ’حظ البنك
الخلل التقني ،بعد عامين ،وعمليات سشحب بما يزيد عن مليون
دو’ر..وكان يمكن لمور أان يسشجن لفترة تزيد عن  7أاعوام ،في
ت-ه-م ت-ت-ع-ل-ق ب-ال-حصش-ول ع-ل-ى م-ب-ال-غ م-ال-ي-ة ع-ن ط-ريق الخداع
وانتهاج حيل إاجرامية ،لكن ذلك لم يحدث.فقد ابتسشم الحظ
مجددا للششاب الذي حصشل فقط على  ٥أاششهر عقوبة بالسشجن،
قبل أان تبرأاه المحكمة ،أ’نه «لم يكن مخادعا» عندما اختلسس
اأ’م -وال م -ن ال -ب -نك ال -ذي ل -م ي-ف-ع-ل شش-ي-ئ-ا إ’ي-ق-اف ع-م-ل-ي-ات
السشحب ،كما أان مور لم يفعل أاي ششيء لتضشليل البنك.وأاعاد
مور اأ’ششياء التي اششتراها ،وانتهى به المطاف باإ’قامة مع
والدته في منزلها وسشيارة ’ يزيد ثمنها عن  ٨٠٠دو’ر.

للعبــرة

^ أانه سسيكولوجيًا إاذا حضسنك شسخصش لمدة 6
ثواني فهو غالباً ُيحبك بصسدق أاما إاذا حضسنك 20
ثانية فإان جسسمك سسيُفرز مادة سستزيد فعلياً من
’رتباط بينكما؟
الثقة وا إ
ن الشسخصش الذي يسستطيع سسرد النكت وإاضسحاك
^ أا ّ
من حوله يتمّتع بذكاء إاجتماعي عالي كما
’خرين بسسهولة؟
يسستطيع قراءة أافكار ا آ

ومضشــــــــــة
السسعادة قرار أانت تملكه وتعبر
عنه ،ف Óتجعل سسعادتك عند
’خرين فيعطوك أاو ينقصسوك
ا آ
حسسب احوالهم وتقييمهم لك ،كن
حرا وتمتع بسسعادة تليق بك.

وطني
ذلك الحب
الذي ’
يتوقف
وذلك العطاء
الذي ’
ينضسب
أاّيها الوطن
المترامي
’طراف
ا أ
أاّيها الوطن
المسستطوطن في القلوب
أانت فقط من يبقى حبهُ
وأانت فقط من نحبُ

غل عقلك

شص

ما هو اسصم الطائر الذي إاذا قلبته ترى
عجب؟

ا◊كاية فيها إاsن فما أاصصلها ومن أاين جاءت؟

ف -ي رواي -ة ط-ري-ف-ة مصش-دره-ا م-دي-ن-ة
حلب ،فلقد هرب رجل اسشمه علي بن
منقذ من المدينة خششية أان يبطشس به
حاكمها محمود بن مرداسس لخÓف
جرى بينهما،
فأاوعز حاكم حلب إالى كاتبه أان يكتب
إال-ى اب-ن م-ن-ق-ذ رسش-ال-ة ي-ط-م-ئ-نه فيها
ويسشتدعيه للرجوع إالى حلب،
ول -ك-ن ال-ك-اتب شش-ع-ر ب-أان ح-اك-م ح-لب
ينوي الششر بعلي بن منقذ فكتب له
رسش -ال -ة ع -ادي -ة ج-دا ول-ك-ن-ه أاورد ف-ي
نهايتها «إانّ ششاء الله تعالى» بتششديد
النون،
فأادرك ابن منقذ أان الكاتب يحذره
ح -ي -ن -م -ا شش-دد ح-رف ال-ن-ون ،وي-ذك-ره
ن ال- -م  -أ أ
Ó
ب - -ق- -ول ال- -ل- -ه ت- -ع- -ال- -ىِ{ :إا s
ك}.
ن ِب أ
أيأاْأتِمُرو أ
فرد على رسشالة الحاكم برسشالة عادية
يشش-ك-ره أافضش-ال-ه وي-ط-م-ئ-ن-ه على ثقته
الششديدة به،
وخ-ت-م-ه-ا ب-ع-ب-ارة« :إاّن-ا ال-خ-ادم ال-مقر
باأ’نعام».
ففطن الكاتب إالى أان ابن منقذ يطلب وعلم أان ابن منقذ لن يعود إالى حلب ومن هنا صشار اسشتعمال (إاsن) د’لة
منه التنبه إالى قوله تعالىِ{ :إاsنا ألن ف -ي ظ-ل وج-ود ح-اك-م-ه-ا م-ح-م-ود ب-ن على الششك وسشوء النية.
sنْدُخألأها اأأبًدا sما أداُمواْ ِفيأها}،
مرداسس،

شش
غ
ل
ع
ق
^ دودة ا لــك
ألرضض.

ابـتـسشـم
^ يقال من أاسسباب
الراحة النفسسية :ا’نترنت
السسريع..
’طباء يقولون السسهر مضسر
^ا أ
للصسحة والحكماء يقولون من
طلب الع Óسسهر الليالي؟ يعني ماذا
علينا أان نفعل هل سسنسسهر أام ’؟

¿ÉWô°ùdG

ليسس كل أاُسشلوٍب جميل يعنِي
جاب فَبع ُضس النَاسِس َفطَرتُهم
اِإ’ْع َ
طيب الكÓم وجمال الروح.

’ó°S
C G

عامل الَنِاسس و ّأانك تـتـ ّصشـفح
تاب تـتجـاهـل السشـخـيف،
وتـمزقُ السِشـيء…وتـتوقف عند
اأ’جمل.

AGQò©dG

لو’ مرارة القهوة لما اسشتمتعنا
بطعم الحلوى! هكذا هي الحياة
فلو’ مرارة الصشعوبات لما
اسشتمتعنا بحÓوة طعم ا’نتصشار.

¿Gõ«ŸG

بعضس المنعطفات قاسشية ولكنها
إاجبارية لمواصشلة الطريق.

Üô≤©dG

’ تتوقف عن الحُلم حتى لو بات
حلمك مسشتَحي َÓفاإ’صشراَر َعلى
التفاؤول قَد َي َصشنع ما كان
ُمسشتحي.Ó

¢Sƒ≤dG

’ ُتحاول أان ُتجبر أاحد على
اإ’هتمام بك ،فتُصشبح كمن
يسشقي ششجره صشناعيه وينتظر
منها أان ُتثمر.

…ó÷G

’ تبعثر مششاعرك على من
يضشُعك في هامِشس حياتِه.

ƒdódG

أاحيانا يسشتحي القلبَ فيصشمت؛
رغم عظَمة البوح التِي َتقف على
طرف الل َسشان.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال
^ ’ تنتظر اأ’ششياء بلهفة كي ’ يصشدمك قدومها
البارد.
^ اإ’نسشان الذي يمكنه إاتقان الصشبر ُيمكنهُ إاتقان أاي
ششيء آاخر.

äƒ◊G

إاّن الخطأا أاكبر الخطأا ،أان ُتنظuم
الحياة من حولك ،وتترك
الفوضشى في قلبك.

إعدإد :أإمينة جابالله /نبيلة بو ڤرين
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تصصّرف بسصيط ونتيجة كبÒة

لخÒة وذلك نا œعن الهتمام الكب Òالذي تفرضسه الدولة
سسجلنا تركيزا كبÒا على طريقة التعامل مع الطفل ‘ السسنوات ا أ
ا÷زائرية حتى يتمكن ا÷يل الصساعد من عيشش طفولته بكامل معانيها و حيثياتها من كل ا÷وانب بعيدا عن اŸشساكل والظروف التي تعيق
ّ‰وه بشسكل صسحيح وكان ذلك من خÓل فرضش قوان Úتطبيقية وإاجبارية.

نبيلة بوقرين

تعد لغة ألتوأصسل مع ألطفل من
ب - -ي - -ن ألأول - -وي - -ات م- -ن خÓ- -ل
م- -ع- -ام- -ل- -ت -ه ب -ط -ري -ق -ة لئ -ق -ة
وتتناسسب مع عمره حتى يكبر
من دون فقدأن للثقة وهذأ ما
يسساهم في بناء شسخصسية قوية
تسس -م -ح ل -ه ب -اأن ي -ك -ون ع-نصس-رأ
فعال في ألمسستقبل ،وباإمكانه
أأن يقدم ألكثير لوطنه ،لأنه في
م -رح -ل -ة ج -د ه -ام-ة وي-جب أأن
يلقى ألرعاية وألهتمام من كل
ألفاعلين في ألمجمع حتى ل
يكتسسب نظرة خاطئة.
لهذأ وقفنا على مشسهد رأئع
ب-اأح-د ألشس-وأرع ب-ال-ع-اصس-م-ة لما
شسعر طفل ل يتجاوز عمره ألـ 8
سس -ن -وأت ب-ال-خ-وف م-ن شس-رط-ي
ألمرور ولكن هذأ ألأخير تقدم
أإليه وقبله ومنحه صسفارته أأمام

á°üb

Ωƒ«dG

أل - -م Ó- -أ وه- -ذأ م- -ا ج- -ع- -ل ذلك
أل- -ط -ف -ل ي -غ -ي -ر ن -ظ -رت -ه ن -ح -و
ألشسرطة ،لأنها تحميه وتسسهر
ع -ل -ى ع-دم وج-ود أل-م-خ-ال-ف-ات
ح- -ت- -ى ل ت- -ك- -ون ف- -وضس- -ى ف- -ي
ألمدينة.
بالتالي فاإنه تصسرف بسسيط من
عون أأمن غير وجهة نظر طفل
ب -ريء بصس -ف-ة ج-ذري-ة وج-ع-ل-ت-ه
ي- -ت- -ج- -اوز أل- -خ -وف أل -ذي ك -ان
يرتابه في ألسسابق ولهذأ علينا
كلنا أأن نكون مثل هذأ ألإنسسان
أل -ذي ع-رف ك-ي-ف ي-ت-ع-ام-ل م-ع
وأحد من جيل ألمسستقبل ،لأنه
مثل ألورقة ألبيضساء يحفظ كل
ما ينقشش في ذهنه وهذأ هو
أأسس -اسش كسسب م -ج -ت -م -ع سس -ل-ي-م
ب -ع-ي-د ع-ن أل-ع-ن-ف وي-ق-وم ع-ل-ى
ت -ع -ال-ي-م أل-دي-ن أل-ح-ن-ي-ف أل-ذي
يرفضش ألعنف في ألتعامل مع
ألآخرين.
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تعلّمن ـ ـا التعـ ـ ـاون مـ ـ ـن النم ـ ـ ـل

لصس -اح -ب-ه ،و ت-ب-ادل-وأ أب-تسس-ام-ة ذأت م-غ-زى،
محمود يبلغ من ألعمر عشسر سسنوأت ،وق -ام -وأ أإل -ى ألصس-خ-رة وح-اول-وأ ت-ح-ري-ك-ه-ا،
ويسس -ك -ن ف -ي ب -يت ج -م -ي -ل ،ف-ي ح-ي يضس-م وك -انت ف -رح -ت -ه -م ك -ب -ي-رة ع-ن-دم-ا شس-اه-دوأ
ألكثير من ألعمارأت .وطبعا له أأصسدقاء ألصس -خ -رة أل -ك -ب -ي -رة ت -ت-ح-رك ،وب-ع-د أإخÓ-ء
كثيرون ،منهم مهدي ومحمد .وهم يلتقون أل-م-ل-عب ،ع-ادوأ ل-ل-عب ف-ي سس-ع-ادة ع-ظ-يمة.
جميعا في ملعب صسغير يلعبون فيه ألكرة .وف -ي أل -مسس -اء ح-ك-ى م-ح-م-ود لأم-ه أل-قصس-ة،
وذأت يوم فوجئ ألأصسدقاء بوجود صسخرة فقالت وهي تبتسسم :كم من ألأشسياء حولنا
كبيرة في ملعبهم .حاول كل وأحد منهم أأن نسستطيع أأن نتعلم منها ألكثير .حتى وأإن
ي -ث -بت ق -وت-ه ،ول-ك-ن-ه-م ج-م-ي-ع-ا فشس-ل-وأ ف-ي كانت هذه ألأشسياء ل قيمة لها في نظرنا.
تحريكها .جلسسوأ يفكرون ،وعلى ألأرضش وق -ب -ل أل -ن -وم ف -ت -ح م-ح-م-ود ك-رأسس-ت-ه وك-تب
ك -ان ه -ن -اك مشس -ه -د غ -ريب ،ف -ق -د رأأوأ تعلمنا ألتعاون من ألنمل.
طابورأ طوي Óمن ألنمل يتجه أإلى
شسيء ما ،وأزدأدت دهشستهم عندما
رأأوأ ألنمل يتعاون سسويا في حمل
قطع ألخبز ألصسغيرة جدأ ،وألتي
ه -ي ب -ال -ط-ب-ع أأك-ب-ر م-ن أأي ن-م-ل-ة.
وج -اءت حشس -رة ك -ب -ي -رة ن -وع-ا م-ا.
ودأرت م -ع -رك -ة ع -ن -ي -ف -ة ب -ي -ن ه-ذه
ألحشسرة و جموع ألنمل .ول
ع - -جب أأن أل - -م - -ع - -رك- -ة
أأسس -ف -رت ع -ن ه -زي -م -ة
شسديدة
للحشسرة،
وك -ان أل -درسش
وأضس-ح-ا ل-ه-م.
وع -ل -ى أل -ف -ور
نظر كل منهم

إإسسم و معنى
^ رودي -ن-ة :أأط-ل-ق ع-ل-ى ألسس-ح-اب-ة أل-ت-ي غطت
أل -رسس -ول صس -ل -ى أل -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م ،وي-ع-ن-ي أأيضس-ا
«ألردن» وهو صسوت وقع ألسسÓح ،كما عرفت به
ألمرأأة ألتي كانت تصسنع ألرماح.
^ ع-ادل :أأصس-ل-ه ع-رب-ي وي-ع-ن-ي أل-ح-اك-م بالحق
يتميز بالشسجاعة وصساحبة يتمتع بشسخصسية قوية.

ولية سساحلّية تطّل على ألبحر أألبيضش ألمتوسسط تقع غرب
ألعاصسمة وهي مرفأا في ألجزأئر على خليج أأرزيو ،يحدها من
ألشسمال ألبحر ألمتوسسط ،شسرقا غليزأن وألشسلف ،غربا معسسكر
ووهرأن ،جنوبا معسسكر وهي تزخر بميناء صسيد وأقتصساد قائم على
أل-فÓ-ح-ة وأب-رز أل-م-ن-ت-وج-ات أل-ح-مضس-ي-ات وأل-ف-وأك-ه وتعد ألمدينة
ت -وأأم -ة ل -م -دي -ن -ة ب -ج -اي -ة ف -ي ن-ظ-ر أأغ-لب أل-م-ؤورخ-ي-ن وأل-ب-اح-ث-ي-ن
ألجغرأفيين.
مسستغانم ذكرت في كتاب «تاريخ أبن خلدون» تحت عنوأن« :ألخبر
عن أنتزأء ألزعيم أبن مكن ببلد مسستغانم» بالنظر إألى موقعها
ألسسترأتيجي ألذي تتمتع به ألولية وألتضساريسش تنقسسم إألى 4
م-ن-اط-ق ل-ج-ه-ت-ي-ن أأسس-اسس-ي-ت-ي-ن ه-م-ا ألسس-ه-ول أل-م-ن-خفضسة للمنطقة
ألغربية وألظهرة وهي جبال ألظهرة وسسهول ألمنطقة ألشسرقية.

???? ??

Óذكياء
ل أ
فقط

ت أاول ح-دي-ق-ة
^ أانّ ب -اريسش أانشس -أا يّعام  1793م
ات في العالم ف
حيوان
ف ب-جناحيها ما
رف-ر
^ أانّ الّ-ن-ح-ل-ة ت -في كلّ ثانية.
قارب  350مّرة
ي
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^ طفلتان تتحدثان عن آأمالهما في ألمسستقبل فقالت ألكبرى:
Óعرأسش
أأنا أأريد أأن أأصسبح كبيرة مثل أأمي كي أألبسش ألفسساتين وأأذهب ل أ
فقالت ألصسغرى:أأنا أأريد أأن أأصسبح مثل أأبي كي أأمنعك من ألذهاب إألى
ألأعرأسش.
لسستاذ :أدخل كلمة فيل في جملة مفيدة؟ ألتلميذ :كيف أأجد
^ا أ
جملة بهذأ ألحجم؟
^ ألتركيز على ألمرأجعة خÓل ألعطلة ألشستوية وحل ألوظائف
قبل فوأت أألوأن لتفادي ألضسغط.
^ يجب توزيع ألوقت بين أللعب ،ألسسياحة للتمتع بالعطلة ألشستوية
وألمرأجعة و تحضسير ألدورسش ألخاصسة بالفصسل ألثاني.

’’ تقتـ ـ ـقــلل
قــقـــلـلو و
مـع السصـ ـبـب

ل تُقل لقيته صسدفة بل ُقل :لقيته مصسادفة..ول
تقل هذأ من عجائب أل ُصسدف ...بل ُقل هذأ من
عجائب ألمصسادفات.

إلخميسس  15ديسشمبر  2016م
إلموإفق لـ  15ربيع إألول  1438هـ

كأاسس ا÷مهورية الدور الـ 16

موإجهات مفتوحة على كل إلحتمالت
ي -ح -ل ،مسش -اء ال -ي -وم ،ف-ري-ق وف-اق
سشطيف ضشيفا ثقي Óعلى نادي جمعية
سشطاوا‹ من أاجل رسشم وقائع اŸواجهة
التي تدخل ‘ إاطار الدور الـ Ÿ 16نافسشة
ك- -أاسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ل- -ل -م -وسش -م ا◊ا‹،
وال -ت -ي سش -ت -ك -ون ب -داي -ة م-ن السش-اع-ة الـ
Ã 16.30يدان عمر حمادي.

نبيلة بوقرين
ي -ه-دف إلضش-ي-وف إ ¤إل-ع-ودة ب-ال-ت-أاه-ل م-ن
إل-ع-اصش-م-ة م-ن أإج-ل م-وإصش-ل-ة إŸشش-وإر ضش-من
منافسشة إلسشيدة إلكأاسس من خÓل إسشتغÓل
عامل إÈÿة إلتي يتمتعون بها Ãا أإن إلوفاق
له تاريخ كب ‘ Òهذه إŸسشابقة إلتي Áلك
فيها أإك Èعدد من إلتتويجات ،وهذإ ما يجعله
يبحث عن لقب آإخر إلعادة بعث مششوإره مع
إأللقاب من جديد بعدما خرج خا‹ إليدين
‘ إŸوسشم إŸاضشي.
أإما ششبيبة سشطاوإ‹ ورغم أإن عناصشرها
سشتدخل إŸوإجهة من أإجل لعب كل حظوظهم
Óدوإر إألو ¤رغ-م صش-ع-وب-ة
ب -ه -دف إل -ت-أاه-ل ل -أ
إŸأامورية أإمام منافسس يعرف كيف يتعامل
م -ع ه -ذه إŸب -اري -ات ،ل -ك -ن -ه -م سش-ي-ل-ع-ب-ون ك-ل
ح -ظ -وظ -ه -م م -ن دون ضش -غ -وط ل -ل -وصش-ول إ¤
مبتغاهمÃ ،ا أإن إلسشيدة إلكأاسس عودتنا على
عدة مفاجآات ‘ إلسشابق و من إŸمكن يتأاهل
أإصشحاب إلضشيافة.

إإل–اد يطمح للفوز على شسباب باتنة
بينما تششهد إŸنافسشة ،غدإ ،مباريات قوية
ت- -ت- -ق -دم -ه -ا ت -لك إل -ت -ي سش -ت -ج -م -ع ب Úإ–اد
إلعاصشمة وششباب باتنة ،بدإية من إلسشاعة إلـ
Ã ،16.00ل -عب ع -م -ر ح -م -ادي ،ح -يث ي-رغب
خÓلها أإبناء سشوسشطارة إ– ¤قيق إلفوز Ãا
أإنهم سشيلعبون على ملعبهم وأإمام جمهورهم
إلعادة إألمور إ ¤إلطريق إلصشحيح ،خاصشة
‘ ظ - - -ل إلÎإج - - -ع ‘ إ÷ولت إألخÒة ،م- - -ا
جعلتهم يفقدون إلريادة ضشمن إلبطولة.
بينما يطمح إلششباب إ ¤إإلطاحة بأاصشحاب
إلزي إألحمر وإألسشود ‘ هذه إŸوقعةÃ ،ا
أإن إلضش -غ-ط سش-ي-ك-ون ع-ل-ى إل-ن-ادي إل-ع-اصش-م-ي
ولكن إŸأامورية لن تكون سشهلة أإمام منافسس
متعود على إلتتويج بالكأاسس ورغم ذلك إل
أإنهم سشيدخلون بنية إلعودة بالتأاهل من خارج
إلديار Ãا أإن إŸيدإن هو إلفاصشل إ◊قيقي
وكرة إلقدم ل تعرف إŸسشتحيل.

إلشسبيبة أإمام مهمة إنقاذ إŸوسسم
‘ ح Úتنزل ششبيبة إلقبائل ضشيفا على
مسش- -ت- -ق- -ب -ل إل -رويسش -ات ب -ولي -ة ورق -ل -ة وعÚ
إلكناري على إلتأاهل من أإجل رفع معنويات
إلÓعب Úللخروج من إلوضشع إلصشعب وإلكارثي
إلذي Áرون به خÓل إŸوسشم إ◊ا‹ بدليل
أإنهم ‘ مرإكز إŸؤوخرة بسشبب سشلسشلة إلنتائج
إلسشلبية ما يعني أإنهم سشÒإهنون على كأاسس
إ÷مهورية إلنقاذ إŸوسشم.
من جهة أإخرى ،فإان لعبي فريق مسشتقبل
إلرويسشات يسشعون إ ¤تعميق جرإح إلششبيبة
وإإلطاحة بهم ‘ هذه إŸوإجهة إŸوإصشلة ‘
Óدوإر إلقادمةÃ ،ا أإنهم
مششوإر إŸنافسشة ل أ
سشيلعبون من دون ضشغط باŸقارنة مع أإبناء
جرجرة إلذين Áرون بفÎة فرإغ رهيب ما
يعني أإن إŸوإجهة سشتكون مفتوحة على كل
إلحتمالت.

إ–اد إلبليدة ومولودية سسعيدة ‘ موإجهة متكافئة
كما سشنششهد لقاء آإخر ل يقل أإهمية من
ناحية إإلثارة ،ذلك إلذي سشيدور ب Úكل من

إ–اد إلبليدة إلذي سشينزل ضشيفا على نادي
مولودية سشعيدة بالنظر إ ¤تقارب إلطرفÚ
م -ن ن-اح-ي-ة إإلم-ك-ان-ي-ات ورغ-ب-ة ك-ل ف-ري-ق ‘
–ق- -ي- -ق إل- -ف- -وز ع- -ل- -ى إآلخ- -ر ،ول- -ه- -ذإ ف -إان
إŸسشتطيل إألخضشر هو إلفاصشل إلوحيد على
أإن تكون إلفرجة مضشمونة من طرف إ÷مهور
إلذي سشيتابع إللقاء.

دإربي وإعد ب ÚأإوŸبي إلشسلف وإ◊مرإوة
أإما ‘ إلغرب إ÷زإئري سشيكون دإربي كبÒ
ب Úجمعية إلششلف و مولودية وهرإن Ãلعب
إلششهيد بومزرإق ،بدإية من إلسشاعة إلـ 16.00
حيث يهدف إلنادي إÙلي إ– ¤قيق إلتأاهل
بالديار Ãا أإنه يسشعى إ ¤إعادة ترتيب أإموره
ل -ل -ع -ودة إ ¤مسش-ت-وإه إ◊ق-ي-ق-ي وإل-ع-م-ل ع-ل-ى
–قيق ثا Êلقب له ضشمن كأاسس إ÷مهورية
وت -ك -رإر سش -ي -ن-اري-و ع-ام  ،2005أإم -ا م -ول -ودي-ة
وهرإن إلتي “ر بفÎة جيدة لن ترضشى بغÒ
إل-ف-وز ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى مشش-وإره-ا ه-ي إألخ-رى
ضشمن إŸسشابقة وسشتعمل على إلعودة بالتأاهل
من خارج إلديار.

إلعميد ‘ مهمة سسهلة على إلورق
بينما تكون مولودية إ÷زإئر على موعد مع
مبارإة سشهلة على إلورق عندما توإجه نادي
ششبيبة فرندة Ãلعب هذإ إألخ ،Òبدإية من
إلسشاعة إلـ  14.45حيث تدخل إŸوإجهة بنية
إل -ت -أاه -ل ل-ل-دور ث-م-ن إل-ن-ه-ائ-ي Ãا أإن-ه-ا “لك
إÈÿة إل -ك -اف -ي -ة وم -ن ج -ه-ة أإخ-رى م-ن أإج-ل
ت-أاك-ي-د ج-دإرت-ه-م ب-الÎب-ع ع-ل-ى رأإسس إلÎت-يب
إلعام ضشمن إلبطولة ،إل أإن إلششبيبة إلتي ليسس
ل -دي -ه -ا م -ا ت -خسش -ره سش -ت -ل -عب ك-ل ح-ظ-وظ-ه-ا
Óطاحة بالعميد وإلعمل على إلتأاهل للدور
ل إ
إŸقبل.

إلÈنامج إلكامل
اليوم:
ج -م -ع -ي -ة سش-ط-اوإ‹ ـ وف-اق سش-ط-ي-ف ع-ل-ى
إلسشاعة إلـ 16.30
غدا:
م -ول -ودي -ة سش -ع -ي -دة ـ إ–اد إل -ب -ل -ي-دة ع-ل-ى
إلسشاعة إلـ 14.45
ششباب إ◊ناية ـ أإهلي برج بوعريريج على
إلسشاعة إلـ 14.45
مسشتقبل إلرويسشات ـ ششبيبة إلقبائل على
إلسشاعة إلـ 14.45
شش -ب -ي -ب -ة ف -رن -دة ـ م-ول-ودي-ة إ÷زإئ-ر ع-ل-ى
إلسشاعة إلـ 14.45
إ–اد إلعاصشمة ـ ششباب باتنة على إلسشاعة
إلـ 16.00
ج -م -ع -ي -ة إلشش -ل -ف ـ م-ول-ودي-ة وه-رإن ع-ل-ى
إلسشاعة إلـ 16.00
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أاوŸبي اŸدية

معاقبة رئيسش إلنادي
بوقلقال Ÿدة (  )٦أإشسهر
أإقصشت ÷نة إلنضشباط برإبطة كرة
إلقدم إÎÙفة ‘ إ÷زإئر رئيسس أإوŸبي
إŸدية ،كمال بوقلقالŸ ،دة سشتة أإششهر
بسشبب «تصشرفه إلسشيء Œاه إلرسشمي‘ »Ú
إŸب -ارإة إل -ت -ي ج -م -عت ف -ري -ق-ه Ãول-ودي-ة
إ÷زإئر ( ،)1-1إلسشبت إŸنصشرم
ضشمن إ÷ولة إلـ  14من بطولة إلرإبطة
إألو.¤
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رب
إألوŸب -ي أإح -م-د سش-ل-ي-م-ا ÊلÓ-سش-ت-م-اع إ¤
أإقوإله ،يوم إإلثن ÚإŸقبل على إلسشاعة 00
 ،11 ،وفق ما أإعلن عنه بيان للرإبطة على
موقعها إللكÎو ،ÊمششÒة إ ¤أإنها أإبقت
على ملف لقاء إألوŸبي وإŸولودية
مفتوحا.
ك -انت ص
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ن إل -وط -ن-ي ق-د
إلتقطت ص
ش
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ش
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م
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وهو يعتدي على حكم إلتماسس بعد إششارة
إألخ Òلوجود ضشربة جزإء لصشالح إلفريق
إلضشيف

الرابطة اÎÙفة الثانية

معاقبة شسباب ع Úإلفكرون
Ãبارإت Úدون جمهور

عاقبت ÷نة إإلنضشباط لرإبطة كرة
إلقدم إÎÙفة ‘ إ÷زإئر نادي ششباب
ع Úإل -ف -ك -رون ب -ح -رم -ان -ه م -ن ج -م -ه -وره
Ÿب -ارإت Úإث -ن-ت Úع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة «إل-ت-ن-ظ-ي-م
إلسشيء وإلسشلوك غ Òإلرياضشي Ÿلتقطي
إل- -ك- -رإت» ،خÓ- -ل إŸب -ارإة أإم -ام شش -ب -ي -ب -ة
سشكيكدة ( ،)0 -1إلسشبت إŸنصشرم ◊سشاب
إ÷ولة إلـ  13من بطولة إلرإبطة إلثانية.
أإفاد بيان لرإبطة كرة إلقدم إÎÙفة
بأان أإهلي برج بوعريريج عوقب هو إآلخر
Ãق - -اب - -ل - -ة دون ج - -م - -ه- -ور بسش- -بب «رم- -ي
إŸق - -ذوف - -ات ›ددإ وإق - -ت - -ح- -ام ثÓ- -ث- -ة
مناصشرين إŸيدإن».
أإوضش- -ح ذإت إŸصش- -در ب- -أان -ه ” أإيضش ا-
تسشليط غرإمة مالية بقيمة  200أإلف دينار
ضشد إلفريق ÚإŸعاقب.Ú

ماضسوي أإو سسيموندي Óÿفة عمرإ ‘ Êتدريب إلوفاق
أاع-ل-نت إادارة ال-وف-اق السش-ط-اي-ف-ي عن
طريق رئيسشها حسشان حّمار ،أان عÓقة
ال-ع-م-ل ال-ت-ي ك-انت ب Úال-وف-اق واŸدرب
ع -ب -د ال -ق -ادر ع -م -را Êان -ت -هت وت -ع-يÚ
اŸدرب ا÷دي- - -د سش - -ي - -ك - -ون ،اÿم - -يسس
اŸقبل ،على أاقصشى تقدير.
سشيششرف إŸدرب إŸؤوقت مليك زرقان
على إلفريق ‘ مبارإته إŸقررة ،إليوم ،أإمام
نادي سشطاوإ‹ ‘ إطار إلدور إلـ  16لكأاسس
إ÷مهورية ،حيث ح ّضشر إلفريق خÓل إأليام

سسطيف :نورالدين بوطغان

«سسنعمل لبلوغ نهائي كأاسش إ÷مهورية»

ي- -ع -ت Èم -ن ب Úأافضش -ل لع -ب -ي إا–اد
ا◊راشس هذا اŸوسشم ،يؤودي ‘ مباريات
ك- -بÒة وأاداءه م- -ن- -ت- -ظ- -م ،اقÎب- -ن -ا م -ن
ليسش -ر ل-ف-ري-ق إا–اد ا◊راشس
ال -ظ -ه Òا أ
«زي-ن ال-ع-ب-دي-ن ب-وÿوة» ال-ذي أاك-د بأان
ال-ف-وز ال-ذي ح-ق-ق-ه رف-ق-ة زمÓ-ئ-ه أام-ام
ا÷ري-ح م-ول-ودي-ة ب-ج-اية جاء بصشعوبة
كبÒة ‘ ،هذا ا◊وار:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
^ «الششعب» :فوز جاء بصشعوبة كبÒة
أامام مولودية بجاية؟
^^ زين العبدين بوÿوة :إ◊مد لله،
“ك -ن -ا م -ن تسش -ي Òإل-ل-ق-اء ج-ي-دإ وف-زن-ا بشش-ق
إألنفسس أإمام فريق جاء ليلعب إلدفاع وإلدليل
ع -ل -ى ذلك أإن إŸن -افسس  ⁄ي -ق -م ب -أاي ل -ق -ط-ة
خطÒة تسشتحق إلذكر طوإل إلتسشع Úدقيقة،
ما جعل إ◊ارسس «زغبة» ‘ رإحة تامة ‘
لقاء إليوم ،بحثنا عن إلهدف منذ إلدقائق
إألو ¤م- -ن إل- -ل- -ق -اء وج -اء ذلك ‘ إل -دق -ي -ق -ة
إل -ث -م -ان Úم-ن ع-م-ر إŸوإج-ه-ة و ⁄ي-ك-ن ذلك
سشه Óأإبدإ ،إ◊مد لله بهذإ إلفوز ‰لك إآلن
 18ن-ق-ط-ة وه-و م-ا ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-تنفسس إلصشعدإء
ون -خ -رج م -ن دإئ -رة إÿط-ر ،ك-م-ا أإن إلضش-غ-ط
سشينقصس علينا ‘ إللقاءإت إلقادمة ،وهذإ
إل-ف-وز سش-ي-ك-ون م-ف-ي-دإ م-ن إل-ن-اح-ي-ة إŸع-نوية
للتحضش Òجيدإ Ÿبارإة إلكأاسس إلتي تنتظرنا
إلسشبت إŸقبل أإمام أإوŸبي إŸدية ‘ مبارإة
صشعبة للغاية.
^ ب -ا◊ديث ع -ن م -ب -اراة ال -ك-أاسس ،م-ا
تعليقك على –ويل اللقاء إا ¤ملعب 20
أاوت؟
^^ ‘ إ◊قيقة  ⁄نفهم إŸعاي Òإلتي
تعمل بها ÷نة تنظيم كأاسس إ÷مهورية ،ملعب
أإول نوفم ÈباÙمدية معتمد منذ سشنوإت
ويحتضشن كل مبارياتنا ‘ إلبطولة ،و‘ كل
سش -ن -ة ÷ن -ة ت -أاه -ي -ل إÓŸعب ت -ق-وم ب-زي-ارت-ه
وتأاهله لحتضشان مباريات إإل–اد ،ول أإفهم
Ÿا يتم –ويلنا إ ¤ملعب  20أإوت ‘ إلكأاسس
لسشتقبال أإوŸبي إŸدية ،ما باليد حيلة ول
Áكننا أإن نقوم بأاي ششيء ،نحن من جهتنا
سشنباششر إلعمل إبتدإء من إلغد –ضشÒإ لهذإ
إللقاء إلصشعب إلذي سشنعمل كل ما ‘ وسشعنا
من أإجل إلفوز به وإلتأاهل إ ¤إلدور إلقادم
إلسشعاد أإنصشارنا.

إ◊ارسش إلدو‹ إلسسابق عبد إلقادر زرقة ‘ ذمة إلله
ت- -و‘ ا◊ارسس ال- -دو‹ السش- -اب- -ق
Ÿول-ودي-ة ا÷زائ-ر وا–اد ا÷زائ-ر ع-ب-د
ال- -ق- -ادر غ- -ا ،⁄اŸع- -روف ب- -اسش -م زرق -ة،
مسشاء الثÓثاء ،عن عمر ناهز  78عاما،
بعد صشراع طويل مع اŸرضس ،بحسشب ما
علم لدى أاقاربه.
ترك زرقة ،إŸولود بتاريخ  27أإبريل 1938
بتونسس ،بصشمته على إلسشاحة إلكروية إلوطنية،
عندما حمل قميصس مولودية إ÷زإئر .كما
دإف -ع ع -ن أإل -وإن إŸن -ت -خب إل -ت-ونسش-ي م-ا بÚ
 1958و 1961قبل أإن يلعب للمنتخب إ÷زإئري
(– )1972-1964ت إشش - - - - - - - - - - - - -رإف إŸدرب
إلفرنسشي لوسشيان لوديك.
بدأإ إŸرحوم مششوإره إلكروي مع إلنادي
إإلف -ري-ق-ي إل-ت-ونسش-ي ع-ام  ،1958ل -ي -غ-ادره ‘
 1964نحو مولودية إ÷زإئر ،حيث صشنع إسشما
له .و‘  1972إلتحق بالفريق إلغر Ëإ–اد
إ÷زإئ -ر ل -ي -قضش -ي م -ع -ه آإخ -ر سش -ن -وإت -ه ف -وق
إŸيادين كحارسس مرمى.
إشش -ت-غ-ل زرق-ة ‘ م-ي-دإن إل-ت-دريب ع-ن-دم-ا
أإششرف على إلفئات إلششبانية لعدد من إألندية

17209

زين العابدين بوÿوة (إا–اد ا◊راشس) لـ «الششعب»:

الكرة ا÷زائرية ‘ حداد

فيما سشيششرف زرقان على الفريق ‘ مباراة اليوم
إألخÒة بعد ذهاب عمرإ.Ê
جاءت إلسشتقالة بعد نهاية إ÷ولة إلـ 14
من دوري إلبطولة إÎÙفة إألو ،¤وإلتي
إنهزم فيها إلوفاق بنتيجة  1/3أإمام إ–اد
إ÷زإئر ،ومن إŸنتظر أإن يتعاقد إلوفاق إما
مع إŸدرب إلسشابق خ Òإلدين ماضشوي ،أإو
إŸدرب إلفرنسشي سشيموندي مع إدإرة إلوفاق،
Ÿوإصش -ل -ة م -ا ت -ب -ق -ى م -ن إل -ب -ط -ول-ة ،ب-حسشب
إألصشدإء بعاصشمة إلهضشاب.

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

إلعدد
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إلعاصشمية على غرإر مولودية إ÷زإئر وششباب
بلوزدإد ورإئد إلقبة.
لكن إلقدر ششاء أإن يفقد إلرجل ركبتيه ‘
 ،2010ما حرمه من موإصشلة إفادة إلششبان
إ÷زإئري ÚبخÈته إلكروية إلطويلة.

لنصشار طالبوكم بعد نهاية اللقاء
^ا أ
بالكأاسس ،أال يششكل ذلك ضشغطا عليكم؟
^^ ل أإبدإ بالعكسس ،نحن سشنعمل على
إلتأاهل إ ¤أإبعد دور ‡كن هذإ إŸوسشم ،وŸا
ل ت - -ك - -رإر سش - -ي - -ن- -اري- -و سش- -ن- -ة  2011وبلوغ
إل -ن -ه -ائ -ي وج -لب إل -ك -أاسس إل-ث-ال-ث-ة ‘ خ-زإئ-ن
إلفريق إلتي ينتظرها إألنصشار بفارغ إلصشÈ
منذ سشنة  ،1987سشنوإجه فريقا قويا ويلعب
كرة قدم رإقية ويعد من ب Úأإفضشل إلفرق هذإ
إŸوسشم ‘ إلبطولة إلوطنية ،وهو ما سشيجعل
من هذإ إللقاء متعة وفرجة كروية ألنصشار
إلفريق Úومتتبعي كرة إلقدم إلوطنية ،أإ“نى
أإن نكون ‘ يومنا ونتمكن من جلب إلتأاهل إ¤
إلدور ثمن إلنهائي Ÿوإصشلة إŸششوإر.
^ تسشتقبلون بعدها نفسس الفريق ‘
ال-ب-ط-ول-ة و‘ م-رح-ل-ة ال-ع-ودة تلعبون 6
مباريات ‘ العاصشمة؟
^^ مششكلة إللعب خارج إلديار عانينا منها
كثÒإ ‘ مرحلة إلذهاب وأإثرت على أإدإئنا
وع-ل-ى إل-ن-ت-ائ-ج إل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ل-مقابÓت ،وهو ما
ج -ع -ل-ن-ا ن-ف-ق-د إل-ك-ث Òم-ن إل-ن-ق-اط خÓ-ل ك-ل
خرجاتنا ،سشنخرج ‘  4لقاءإت من إلعاصشمة
فقط ‘ مرحلة إإلياب ،وهو ما قد يكون ‘
صش -ا◊ن -ا خصش -وصش-ا أإن-ن-ا ل-ن ن-ع-ا Êم-ن م-غ-ب-ة
إلتنقÓت كل أإسشبوع ،وهو ما قد يجعلنا نعود
ب -ق -وة ‘ م -رح -ل-ة إل-ع-ودة ون-ت-م-ك-ن م-ن إن-ه-اء
إŸوسش - -م ‘ أإح - -د إŸرإك- -ز إÿمسش- -ة إألو،¤
خصش -وصش -ا أإن -ن -ا م -ن م -ب -ارإة ألخ-رى ي-ت-حسش-ن
مردودنا كثÒإ ،ورغم أإنه تنقصشنا بعضس إألمور
إلتقنية لنكون ‘ إلقمة إل أإننا نلعب أإفضشل
بكث Òمن مرحلة إنطÓق إŸوسشم ،ل يخفى
عليك بأان غالبية إلÓعب Úينششطون ألول مرة
‘ إÎÙف إألول وتكوين فريق جديد منذ
بدإية إŸوسشم مع إلكبار يلزمه بعضس إلوقت،
وهذه هي ميزة إ–اد إ◊رإشس إلتي ‘ كل
موسشم تكّون فريقا متكام.Ó

لو¤
تسشوية رزنامة الرابطة ا أ

تأاجيل لقاء.م .بجاية ـ
شش .باتنة

ق- -ررت رإب- -ط- -ة ك -رة إل -ق -دم إÎÙف -ة
ت -أاج -ي -ل إŸق -اب -ل-ة إŸت-أاخ-رة ب Úم-ول-ودي-ة
بجاية وششباب باتنة ،إ›ÈŸة سشلفا ليوم
إل-ثÓ-ث-اء  20ديسش- -م ،Èإ ¤م -وع -د لح -ق،
ب -حسشب م -ا أإع -ل -نت ع -ن -ه إل-ه-ي-ئ-ة إل-ك-روي-ة
إلوطنية ،على موقعها إإللكÎو.Ê
 ⁄ت- -ق- -دم إل- -رإب- -ط- -ة أإي -ة ت -وضش -ي -ح -ات
ب -خصش -وصس أإسش -ب -اب ت -أاج -ي-ل إل-ل-ق-اء ،إل-ذي
ي- -دخ- -ل ضش- -م- -ن تسش- -وي- -ة رزن- -ام- -ة إ÷ول -ة
إلعاششرة.
ت - -ع - -د إŸق - -اب - -ل - -ة إŸت - -أاخ - -رة إألخÒة
للبجاوي Úإلذين خسشروإ ،يوم إلثÓثاء ،على
م- - - -ي- - - -دإن إ–اد إ◊رإشس ( )0-1ل -ق-اءه-م
إŸتأاخر قبل إألخ Òلتتوإصشل معاناتهم منذ
فششلهم ‘ نيل كأاسس إلكنفدرإلية إإلفريقية
لكرة إلقدم ،حيث يحتلون إلصشف إألخ‘ Ò
ت-رت-يب إل-ب-ط-ول-ة ب-ث-م-ا Êن-ق-اط ،قبل جولة
وإحدة من نهاية مرحلة إلذهاب.

إفتسسان مدربا جديدإ لشسبيبة بجاية

قررت إدإرة ششبيبة بجاية بصشفة رسشمية ،إسشناد مهمة إإلششرإف على إلعارضشة إلفنية ،للمدرب يونسس إفتيسشان
خلفا للمدرب إلهادي خزإر ،وهذإ بعدما توصشلت إ ¤إتفاق معه حول كل إلنقاط ،خÓل جلسشة إŸفاوضشات إلتي
جمعت إلطرف.Ú
بحسشب زه ÒقÓتي ،رئيسس إلنادي إلهاوي،لـ « الششعب» فقد ” تسشط Òإلصشعود وإلعودة إ ¤إلرإبطة
إÎÙفة إألو - ¤موبيليسس ـ  ،كهدف للمدرب يونسس إفتيسشان من قبل إدإرة ششبيبة بجاية ،حيث ” إلتطرق لكل
إ÷وإنب إلفنية ،وإلتأاكيد على أإن إلفريق إلبجاوي Áلك كافة إإلمكانيات إŸادية وإلبششرية إلتي تسشاعد على
إلسشتقرإر.
هذإ وسشيششرع إلتقني إلعاصشمي ‘ –ضش Òإلتششكيلة إلبجاوية– ،سشبا للمبارإة إلهامة إلتي Œمعهم برإئد
إلÎتيب نادي بارإدو ،إلثÓثاء إلقادم Ãلعب إلوحدة إŸغاربية.
علما أإن إŸدرب إ÷ديد سشيعمل Ãعية إŸدرب إŸسشاعد بوجمعة ،وﬁضشر بد ⁄ Êيكششف عن هويته بعد،
‘ ح Úتقّرر إلحتفاظ Ãدرب إ◊رإسس حسشان سشيد روحو.

بجاية :بن النوي توهامي

اÿميسس  15ديسشم 2016 Èم
اŸوافق لـ  15ربيع األول  1438هـ
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إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

هل الواقع اŸعاصشر بحاجة للقيم الّروحية؟

’نسسان من جهة ،و›ال ألتدأفع
ح Úنتحّدث ‘ عا ⁄أليؤم عن منظؤمة ألقيم ،فإاّننا ‰سس مباشسرة جؤهر أ إ
أ◊ضساري أ◊قيقي من جهة ثانية .ولئن كان أŸسسلمؤن يفتخرون ع Èتاريخهم ألفكري وأ◊ضساري بامتÓكهم Ÿنظؤمة قيم
’نسس-ان وصس-ن-اع-ة ﬁط-ات م-همة من تاريخ
م-ت-ك-ام-ل-ة ذأت م-رج-ع-ي-ة صس-ل-ب-ة تسس-ت-ن-د إأ ¤أل-ؤح-ي وج-دت Œل-ي-ات-ه-ا ‘ صس-ي-اغ-ة أ إ
’نسسانية ،فإان هذه أŸنظؤمة بقيت مغمؤرة ‘ أصسؤلها ألنظرية بل وحتى ‘ تفصسيÓتها ألعملية.
أ إ

مجالت القيم الحضشارية في القرآان والسشّنة

إاّن العالم اليوم في حاجة في هذا المجال
بالذات إالى قيم حضشارية نابعة من مرجعية
صشلبة تجعل اإلنسشان مسشؤوول عن كل ما يمكن
أان يقترف من أافعال تضشر بالبيئة ،والنظرة
الحضشارية اإلسشلمية لهذا المجال تكششف عن
وجود قيم سشامية ناظمة للتعامل مع خيرات
ال-ك-ون م-ن م-ن-ظ-وري ال-تسش-خ-ير والسشتخلف
وال-مسش-ؤوول-ي-ة ع-ن ك-ل تصش-رف م-خ-ل ب-ال-ت-وازن
البيئي.
إاّن سش -م -ة ال -حضش -اري -ة ال -ت -ي نسش -م ب -ه-ا ال-ق-ي-م
اإلسش-لم-ي-ة تسش-ت-ن-د إال-ى م-ع-اي-ي-ر أارب-ع-ة ق-د ل
تجتمع في غيرها؛ فهي ششاملة لكافة مناحي
ال-ح-ي-اة ،وه-ي مسش-ت-ن-دة إال-ى ع-ق-ي-دة إاسش-لمية
تنبني على الثواب والجزاء األخروي وتتجاوز
ال-ن-ف-ع-ي-ة ال-م-ادي-ة ال-ظ-رف-ية ،وهي مطبقة في
الواقع ،وبواسشطتها بنيت األمة اإلسشلمية عبر
التاريخ ،وفائدتها تطال العالمين دون تمييز
على أاسشاسس العرق أاو اللون أاو الدين ،اللّهم ما
كان من ثواب جزيل أاعّده للمؤومنين برسشالة
اإلسشلم وبثواب اآلخرة ،أاما ثواب العاجلة
ف-ل-ل-م-ت-م ّسش-ك ب-ال-ق-ي-م م-ن جميع الملل والنحل
وفقا للسشنن اإللهية الكونية ،قال تعالىَ{ :م ْ
ن
جْ-لَ-ن-ا َلُ -ه ِف-يَ-ه-ا َم-ا
َك-اَن ُيِ-ريُ-د أْلَ-ع-اِجَ-لَ-ة َعs -
ء( }...اإلسشراء.)20 - 18:
َنشَسا ُ
أا  -القيم العتقادية والتعبدية
إاّن ما يميز المنظور اإلسشلمي للقيم على
سشائر المنظومات األخرى ،ترسشيخه لمفهوم
ال -ع -ب -ودي -ة والسش -ت-خ-لف أاول .ول-م ي-ك-ن م-ن
المسشتغرب أان يقضشي رسشول الّلـه ـ صشّلى اللّـه
عليه وسشلّم ـ ثلث عششرة سشنة في ترسشيخ قيم
ال-ع-ق-ي-دة ف-ي ال-ن-ف-وسس ألن-ه-ا األسش-اسس ال-متين
ال-ذي سشُ-ت-ب-ن-ى ع-ل-ي-ه ب-اق-ي م-ك-ون-ات م-نظومة
لمة اإلسشلمية ،ثم ينـزل
القيم الحضشارية ل أ
أاول ما ينـزل من أاحكام العبادات ،الصشلة.
فالمنطلق إاذن في بناء منظومة القيم يبدأا
بربط الخالق بالمخلوق ،وما سشيأاتي بعد ذلك
من أاوامر ونواه سشتجد طريقها الطبيعي إالى
التنفيذ بناء على ذلك.
ب  -القيم العلمية والمعرفية
ال- -ع- -ل -م ب -اب اإلي -م -ان وم -دخ -ل -ه ،ل -ذلك رّك -ز
اإلسش-لم ع-ل-ى ق-ي-م ال-ت-ف-ك-ر وال-ت-دب-ر وال-ت-أامل
والسشتبصشار وأاخذ العبرة ،فبنى لذلك منهجا
للسشتدلل على وجود الخالق وعظمته ،قال
س
ق أل sسسَماَوأِت َوأ أ
تعالىِ{ :إأ s
ن ِفي َخْل ِ
’َْرض ِ
’وِل-ي
’َي-اٍت ُ أ
َوأْخ ِ-تِÓَ-ف ألs-لْ-يِ-ل َوألs-نَ-ه-اِر َ
’َْلَباِب} (آال عمران ،)190 :وربط في أاول
أ أ
آاي -ة ن -زلت م-ن ال-ق-رآان ال-ك-ري-م ب-ي-ن ال-م-ع-رف-ة
وال -رب-وب-ي-ة ،ق-ال ت-ع-ال-ى{ :أْقَ-رأْ ِب-اسْس-مِ َرuبَ-ك
أsل ِ
ن ِم ْ
ق*
ق أ ِإ
ق * َخَل َ
ذي َخَل َ
’ْن َسسا َ
ن َعَل ٍ
م ِبالَْقَلمِ *
كأ أ
أْقَرأْ َوَرtب َ
’َْكَرُم * أsلذِي َعsل َ
م} (العلق.)5 - 1:
م أ ِإ
’ْن َسسا َ
م َيْعَل ْ
ن َما َل ْ
َعsل َ
وب ّ-ي -ن أان ال -ع -ل -م ب -ال -خ -ال -ق م-دخ-ل ل-خشش-ي-ت-ه
وطاعته ،قال تعالىِ{ :إأsنَما َي ْ
ه ِم ْ
ن
خشَسى ألل َ
ء} (فاطر ،)28:وجعل الحفاظ
ِعَباِدهِ أْلُعَلَما ُ
على العقل من ضشروريات اإلنسشان الخمسس
ال -ت -ي ل ت -ق -وم ال -ح -ي -اة ب-دون-ه-ا ،وه-و ط-ري-ق
الحصشول على الزاد المعرفي والمنهجي الذي
ي -م ّ -ك -ن ال -م -ت -ع -ل -م م -ن م -ع -رف-ة ال-ذات وب-ن-اء
ال -حضش -ارة ،ك -م -ا ي -م -ك -ن -ه م -ن غ-رب-ل-ة ال-ف-ك-ر
اإلنسش-ان-ي ب-م-خ-ت-ل-ف مشش-ارب-ه ب-م-ق-ياسس القيم
اإلسشلمية ،فينتفع ويترك ويتفاعل ويؤوثر في
إاط -ار سش -ن -ة ال -ت -داف -ع اإلل -ه -ي -ة ،ق -ال ت -ع-ال-ى:
’ َدْفُع ألل ِ
{َوَلْؤ َ
س
م ِبَبْعض ٍ
س َبْعضَسُه ْ
ه ألsناس َ
َلَ-فَ -سسَ-د ِ
َ
س} (ال- -ب- -ق -رة .)251 :وق - -د
ض
ر
أ
’
أ
ت
ْ ُ
خصس رسشول الله ـ صشلّى الّلـه عليه وسشلّم ـ العلم
وال-ع-ل-م-اء ب-ال-م-ك-ان-ة ال-م-ت-م-ي-زة المحفزة على

الطلب
ال -دائ -م ل -ل -ع -ل -م ،ق -ال« :إاّن ال -م -لئ -ك -ة ل-تضش-ع
أاجنحتها لطالب العلم رضشا بما يطلب» (رواه
الترمذي).
جـ  -القيم األُسَشرية والجتماعية
وهو مجال لتمثل القيم اإلسشلمية الموجهة
ل -لسش -ل -وك ال -ع -ام داخ -ل ال -م -ح -ي -ط الصش -غ -ي -ر
(األسشرة) أاّول من حيث تنظيم العلقة بين
األزواج وبين كل واحد منهم واألبناء ،ثم بين
كل هؤولء وذوي األرحام ،ثم تتوسشع الدائرة
إالى الجار الجنب والصشاحب بالجنب ،فإالى
المحيط الجتماعي الواسشع .وتحكم كل sهذه
ال -ع -لق -ات ق -ي -م الح -ت -رام وال-ت-وق-ي-ر واألم-ر
بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصشح وحب
ال-خ-ي-ر ل-ل-ن-اسس ،وال-تضش-ح-ي-ة م-ن أاج-ل الصش-الح
ال-ع-ام ،واإلحسش-ان وال-ت-ك-اف-ل وال-ت-آازر وال-تزاور
وغيرها.

د  -القيم اإلعÓمية والتواصشلية

يحتاج العالم اليوم إالى منظومة قيم جامعة
ناظمة لنقل الخبر تنهل من مرجعية مرتبطة
برقابة الخالق جل جلله ،قبل أان تضشبطها
تششريعات وضشعية قلما تحترم .والناظر في
ال -ك -ت -اب -ات ال -ق -ل -ي-ل-ة ال-م-ت-خصشصش-ة ف-ي إاب-راز
خصش- -ائصس ال -ن -ظ -ام اإلع -لم -ي م -ن م -ن -ظ -ور
إاسشلمي يجدها تؤوصشل نظرتها من آاي الذكر
الحكيم ومن التفصشيلت العملية التي جاء بها
خير البرية محمد ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ
فقد بدأا اإلسشلم أاول ما بدأا بالحديث على
ضشرورة حفظ اإلنسشان لحواسس التواصشل التي
متعه الله بها ،قال تعالىَ{ :و َ
ف َما
’ َتْق ُ
َل ْ-ي-سَس َلَ-ك ِبِ -
ه ِعْ-لٌ-م(}...اإلسشراء .)36:ث- -م
ركب ع -ل -ى ذلك ح -ف -ظ أاع -راضس ال -ن -اسس م -ن
القول السشيئ والباطل ،قال تعالىَ{ :يا أَtيَها
أsلِ - -
م َف -اسِس ٌ-ق ِب َ-ن َ-ب ٍ-أا
ذيَ- -ن َأَم ُ-ن -ؤأ ِإأ ْ
ج -اَءُك ْ -
ن َ
َفَتَبsيُنؤأ( }...الحجرات.)6 :
ون -ه -ى ع -ن نشش -ر ال -ف -واحشس ب -ك -ل إاشش -ك -ال -ه-ا
المسشموعة والمرئية ،قال تعالىِ{ :إاsن اsلذِيَن
ُيِحtبوَن َأاْن َتشِشيَع اْلَفاِحشَشُة ِفي اsلِذيَن آاَمُنوا}...
ث على القول الحسشن ونششر
(النور ،)19 :ثم ح ّ
ل ِلِعَباِدي َيُقؤُلؤأ
الخير ،قال تعالىَ { :وُق ْ
ح َسس ُ
ن( }...اإلسشراء.)53 :
ي أَ ْ
أsلتِي هِ َ
ح-ي-ن-م-ا ي-ع-رضس اإلسش-لم ن-ظ-ريته القتصشادية
فإان ما يميزه عن غيره من النظريات يكمن
في منظومة القيم الموجهة للفعل القتصشادي
ل-ل-مسش-ل-م وأاسش-اسش-ه-ا ق-ي-م-ة السش-ت-خ-لف ،ق-ال
ت-ع-ال-ى{ :آاِمُ-ن-وا بِ-ال-ل-هِ َوَرسُش-وِلِ-ه َوأا َْنِ-فُ-ق-وا ِمs-م-ا
خَ-لِ-ف-يَ-ن ِف-يِ-ه( }...الحديد،)7 :
جَ-ع-لَُ-كْ-م ُمْ -سش-تَْ -
َ
وقال صشلى الله عليه وسشلم« :إانّ الدنيا حلوة
خضشرة وإاّن اللّـه تعالى مسشتخلفكم فيها فينظر
ك-ي-ف ت-ع-م-ل-ون» (رواه مسش-ل-م) .وان-ط-لق-ا م-ن

ذكرى مولد ا◊بيب وواجبنا نحوه

`

هذه
ال -ق -ي -م -ة رسش -م اإلسش -لم ن -ظ -ام -ا م -ت -م-اسش-ك-ا
للتصشرف في المال كسشبا وإانفاقا ،فأاحلّ الله
البيع ،ودعا إالى الكد في كسشب الرزق الحلل،
ف -رخصس ف -ي ال -مسش -اق -اة وال -م-زارع-ة وع-ق-ود
السش-تصش-ن-اع والشش-رك-ة وال-ت-ج-ارة ال-م-بنية على
ال -ت -راضش -ي الشش-رع-ي ،وغ-ي-ر ذلك م-ن ضش-روب
الكسشب ،قال تعالىَ{ :يا أَtيَها أsل ِ
ن َأَمُنؤأ َ
’
ذي َ
م ِب-اْلَ-ب-اِطِ-ل}...
م َبْ-يَ-نُ-كْ -
َت -أاُْك ُ-ل -ؤأ أَْمَ-ؤأَلُ-كْ -
(ال- -نسش -اء .)29 :ون- -ظ -م ال -ه -ب -ات والصش -دق -ات
ال -واج -ب -ة وال -ت -ط -وع -ي-ة؛ وح-رم ال-رب-ا وال-غشس
والتطفيف في المكاييل وغيرها من ضشروب
ل
ال- - -كسشب ال- - -ح- - -رام ،ق- - -ال ت- - -ع - -ال - -ىَ{ :وْي ٌ
لِْلُم َ
طuفِفينَ( }...المطففين.)3 - 1:
إاّن ال -ق -ي -م اإلسش -لم -ي -ة ق -د ج -ع -لت م-ن ال-ف-ن
والجمال سشلما يرتقي للوصشول إالى الله الخالق
المتقن المبدع الجميل .ووسشائُل إادراك ذلك
ال -ت-أامُ-ل ف-ي ال-ك-ون وت-وج-يُ-ه ط-اق-ات اإلنسش-ان
اإلب -داع -ي -ة إال -ى م -ا ي -رسش-خ ال-ق-ي-م ال-ف-اضش-ل-ة،
وي -ح -ف -ظ ذاك ال-ت-ن-اسش-ق ال-ع-ج-يب ب-ي-ن روع-ة
التقويم في الخلق وسشمو الروح ،وقد كان صشلى
ال -ل-ه ع-ل-ي-ه وسش-ل-م ال-م-ث-ل األع-ل-ى ف-ي ت-رسش-ي-خ
لنسشان ،فقد نقلت
مفاهيم الجمال الحقيقي ل إ
كتب السشيرة عنه صشلى الله عليه وسشلم صشورا
م -ن ال -ع -ن -اي-ة ب-ل-ب-اسش-ه وت-رج-ي-ل شش-ع-ره وول-ع-ه
ب -ال -ط -يب ،ك -م -ا ن -ق-لت ك-ث-ي-را م-ن ت-وج-ي-ه-ات-ه
للصشحابة رضشي الله عنهم من حوله بالحرصس
ع-ل-ى ن-ظ-ام ال-مسش-ج-د وارت-ي-اده ب-ث-ي-اب حسش-نة
ع -م -ل ب-ق-ول-ه ت-ع-ال-ىَ{ :ي -ا َب ِ-ن -ي َأَدَم ُخُ-ذوأ
ل َم ْسسِج ٍ
د} (األعراف،)31:
ِزيَنَتُك ْ
م ِعْنَد ُك u
ونقل عنه صشلى الله عليه وسشلم أانه كان يششجّع
وي -ت -ذّوق أاع -ذب الشش -ع -ر ال -داع -ي إال -ى ال-ق-ي-م
الفاضشلة ،قال صشلى الله عليه وسشلم« :الشّشعر
بمنـزلة الكلم؛ حَ َسشنه كحسشن الكلم وقبيحه
ك -ق -ب -ي -ح ال -ك -لم» (رواه ال -ب -خ -اري ف-ي األدب
المفرد).

ط  -القيم البيئية

إاّن العالم اليوم في حاجة في هذا المجال
بالذات إالى قيم حضشارية نابعة من مرجعية
صشلبة تجعل اإلنسشان مسشؤوول عن كل ما يمكن
أان يقترف من أافعال تضشر بالبيئة ،والنظرة
الحضشارية اإلسشلمية لهذا المجال تكششف عن
وجود قيم سشامية ناظمة للتعامل مع خيرات
ال-ك-ون م-ن م-ن-ظ-وري ال-تسش-خ-ير والسشتخلف
وال-مسش-ؤوول-ي-ة ع-ن ك-ل تصش-رف م-خ-ل ب-ال-ت-وازن
ال-ب-ي-ئ-ي ،وت-رت-ك-ز ال-ق-ي-م ال-حضش-اري-ة ال-ن-اظ-مة
للسشلوك البيئي في التصشور اإلسشلمي على
ه -ذه األب -ع-اد ال-ث-لث-ة؛ ق-ال ت-ع-ال-ىَ{ :وسَس s
خَر
’ْرضِس
َل ُ-ك ْ-م َم -ا ِف -ي أل sسس َ-م-اَوأِت َوَم-ا ِف-ي أ َ أ
’َي-اٍت ِلَ-قْ-ؤٍم
ج ِ-م -ي ً-ع -ا ِم ْ-ن ُ -ه ِإأsن ِف -ي َذلَِ-ك َ َ
َ
ن} (الجاثية.)13 :
َيتََفsكُرو َ

بمناسشبة ذكرى مولد الحبيب ـ صشلّى الّلـه عليه وسشلّم ـ فإاننا جميًعا نحب رسشول الله ـ صشلّى الّلـه عليه وسشّلم ـ الذي أاوجب الله علينا طاعته،
ه
ن ألل َ
ل ِإأ ْ
م ُتِحtبؤ َ
وأالزمنا بمحبته ،وجعل طاعتنا له صشلى الله عليه وسشلم سشببًا في حب الله ،وعلمة على حب الله ،قال تعالىُ{ :ق ْ
ن ُكْنُت ْ
م ألل ُ
ه( }...آال عمران).والنبي ـ صشلّى الّلـه عليه وسشلّم ـ في حياته لم يحتفل بمولده ول الخلفاء من بعده احتفلوا بمثل
حِبْبُك ُ
َفاsتِبُعؤِني ُي ْ
ذلك؛ ألن األصشل أان أامة اإلسشلم في احتفال دائم بهذا الدين ،تطبيًقا ل مجرد كلمات ،ودعوة ل مجرد انتسشاب ،واعتزاًزا بهذا الدين الذي
فضشلهم الله به.وما يقوم به الناسس من احتفال إاذا كان بقصشد التذكير وإاعطاء العظات والعبر والدعوة إالى التزام منهجه ،فيرى البعضس أانه ل
بأاسس بذلك بهذا القصشد ،وإان كان المفترضس أان يكون دوًما.أاما ما يحدث في الموالد من رقصس واختلط بين الرجال والنسشاء ،ولعب القمار،
وغير ذلك فهذا كله حرام سشواء أاكان في مناسشبة أاو بدون مناسشبة.
أاما واجبنا تجاه النبي ـ صشلّى الّلـه عليه وسشلّم ـ فهو كثير ،نختصشره في اآلتي:
 -1محّبته - 2 ،طاعته - 3 ،التأاسشي به - 4 ،الحتكام إالى ششريعته - 5 ،الدعوة إالى الدين الذي جاء به - 6 ،نصشرة دينه وششريعته والعمل على
تطبيقها - 7 ،اإلكثار من الصشلة عليه كلما ذكر وفي يوم الجمعة خاصشة ،وفي غير ذلك من المواطن المبينة في مواضشعها - 8 ،حب آال بيته
صشلى الله عليه وسشلم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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هذه الصشفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية ششريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وششكرا

17209

فتـــــاوي ششرعية

^ سس :زوجة تتأاّذى من تدخين زوجها للسسجائر ،وهى تكره رأئحتها وزوجها
يرفضس ترك تدخينها ،فماذأ يكؤن حكم ألشسرع في هذأ ألمؤضسؤع؟
^^ ج :مّما ل ششك فيه اأن رائحة السشجائر كريهة بغضس النظر عن حكمها وهو في الجملة
بين الكراهة والحرمة وقد طلب الششرع من الزوجين العششرة بالمعروف ،فقال تعالى:
{وعاشسروهن بالمعروف} (النسشاء ،)19 :وقال تعالى{ :ولهن مثل ألذي عليهن
بالمعروف} (البقرة ،)228 :ومعنى العششرة بالمعروف هنا .التزام كل منهما بإاعطاء
الطرف اآلخر كامل حقه من الواجبات وما دونها مما فيه كمال حسشن العششرة ،ومن حسشن
العششرة ترك الزوج كل ما فيه إايذاء الزوجة من مثل الغلظة في الكلم والعبوسس في وجهها،
وإاهانتها وله عليها مثل ذلك.
ولششك أان الدخان فيه ضشرر على الزوجين ،وأاخف ضشرره على الزوجة إايذاء الزوج لها
برائحته ،مما قد يؤوثر في كمال السشتمتاع بينهما ،والسشتمتاع مقصشد ششرعي وحق لهما ل
للزوج وحده.
وقد ن ّصس الفقهاء على أان من حق الزوج أان يمنع زوجته من أاكل ما يؤوثر في كمال السشتمتاع،
من مثل ما فيه رائحة كريهة كثوم وبصشل وكراث ،أاما هي فليسس لها أان تمنعه عند جمهور
الفقهاء .ولو كانت الزوجة تششرب الدخان لكان له منعها منه للضشرر وللتأاذي به ،فهو أابلغ في
المنع مما ذكر من الروائح .وإاذا كان هذا حقاً للزوج ويلزمها طاعة أامره في ذلك ،فهو حق
لها لحسشن العششرة ،فتطلب منه أان يمتنع عن إايذائها بدخان ورائحة السشجائر .وحسشن
العششرة مندوب إاليه ومسشتحب ،كما ذهب إاليه الحنفية والحنابلة ،أاو واجب ديانة ل قضشاء كما
ذهب إاليه المالكية.
وعلى هذا نقول :من حق الزوجة أان تطالب زوجها أان يترك ششرب الدخان لئل يؤوذيها
بدخانه ورائحته ،ولئل يلحق بها الضشرر المحتمل ،فإان قرر الطبيب المختصس أان الدخان
يضشر هذه الزوجة لظرف صشحي خاصس بها ،فيلزم الزوج المتناع حينئذ ،ويأاثم إان لم يفعل
وأاصشر رغم ضشرره للزوجة ،وللزوجة أان تمتنع عن زوجها لهذا السشبب.
ولو طلبت الزوجة التطليق من القاضشي وحكم لها بالطلق للضشرر ،بعد أان يعذر الزوج
ويطلب منه المتناع عن اإلضشرار بها لم يبعد عن الصشواب ،وصشح حكمه.
هذا على القول بكراهة ششرب الدخان ،وإان قلنا هو حرام ،فيلزم الزوج المتناع على كل
حال.

Ÿاذا كان النبي(|) رحمًة للعاÚŸ؟

لنسس بل وللجن ،وليسس للبششر والجن
ليسس للبششر ول إ
وإانما للبهائم ،كما قال عليه الصشلة والسشلم في
ششأانٍ أان الحيتان في جوف البحر لتسشتغفر لمعلم
الناسس الخير؛ ألن أاثر ذلك ينتفع به كل الخلئق.
اليوم يقولون لك مث ً
ل :الحفاظ على البيئة وتلوث
الهواء ..وغير ذلك من األمور التي يراعون فيها
ال-ح-ق-وق وال-مصش-ال-ح ،ال-ت-ي ت-تعلق بحياة
البششر..ولو ذهبت إالى سشنة النبي
ـ صشّلى الّلـه عليه وسشّلم ـ إالى
ه -دي -ه إال-ى أاق-وال-ه ،إال-ى
أاف -ع -ال-ه ل-وج-دت ذلك
ظاهرا ً فيها بما هو
أاعظم ومما هو من
أاسش- -ب -ق م -ن ك -ل م -ا
ي- -ق- -ال ،وال- -ل- -ه ع -ز
وج- - -ل ق- - -ال{ :وما
أرسس - - - -ل - - - -ن- - - -اك إأ’
رحمًة للعالمين}.
وق- -د ق- -ال ع -ل -ي -ه الصش -لة
والسشلم ،فيما رواه الحاكم في
مسش -ت -درك -ه وصش -ح -ح -ه ،وال -ط -ب -ران -ي
والبزار كذلك عن حديث أابي هريرة قال عليه
الصشلة والسشلم« :يا أاّيها الّناسس إانما أانا رحمٌة
مهداة».
وفي حديث أابي موسشى قال :إان الله عز وجل إاذا
أاراد رحمة أامٍة من عباده قيضس نبيها قبلها فجعله
لها فرطاً وسشلفاً بين يديها.
وذلك ظاهٌر في قوله عز وجل{ :وما كان ألله
ل-ي-ع-ذب-ه-م وأنت ف-ي-ه-م وم-ا كان ألله معذبهم
وهم يسستغفرون} ،رسش ً
ل وأانبياء أاُهِلك أاقوامهم
في وجودهم ،وفيهم ذوو قرابتهم ،وفيهم من له به
صشلًة وهكذا..لكن الله عز وجل جعل العذاب العام
ب- -ع- -ي- -دا ً ع -ن أام -ت -ه بسش -بب وج -وده ع -ل -ي -ه الصش -لة
والسشلم.
وفي حديثه قال عليه الصشلة والسشلم« :النجوم
أامنٌة للسشماء ،فإاذا ذهبت النجوم أاتى السشماء ما
ت- -وع- -د ،وأان- -ا أام -ن ٌ-ة ألصش -ح -اب -ي ف -إاذا ذه -بت أات -ى
أاصشحابي ما يوعدون ،وأاصشحابي أامنٌة ألمتي فإاذا
ذهب أاصش- -ح- -اب- -ي أات- -ى أام -ت -ي م -ا ي -وع -دون» (رواه
مسشلم).
أاي ما يكون من فتنةٍ ومحنةٍ ،وبعٍد عن ديٍن وابتلٍء
يقدره الله عز وجل لحكمته.
ادخار دعوته صشلّى اللّـه عليه وسشلّم ألّمته في يوم
القيامة وهذا معروفٌ في الحديث المششهور من

رواي - -ة أانسس« :ل - -ك - -ل ن - -ب ٍ- -ي دع- -وة ق- -د دع- -ا ب- -ه- -ا
ف-اسش-ت-ج-ي-بت ،وج-ع-لت دع-وت-ي شش-ف-اعً-ة ألم-ت-ي يوم
القيامة .»...فهذه خصشيصشهٌ وعظمٌة لرسشول الله
عليه الصشلة والسشلم لها أاثرها على أامته .ششهادته
صشّ-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسشّ-ل-م ع-ل-ى األم-م واألن-ب-ي-اء ي-وم
القيامة
ق - -ال ت - -ع- -ال- -ى{ :ي- -ا أي -ه -ا أل -ن -ب -ي إأن -ا
أرسس- -ل -ن -اك شس -اه -دًأ وم -بشس -رًأ
ون-ذي-رأ ودأع-يً-ا إألى ألله
ب- - - -إاذن- - - -ه وسس - - -رأج ً- - -ا
منيرأ}.
وكما قال جل وعل:
{ف-ك-ي-ف إأذأ جئنا
م - - - -ن ك - - - -ل أمٍ- - - -ة
بشسهي ٍ
د وجئنا بك
ع - - - -ل - - - -ى ه - - - -ؤؤ’ء
شسهيدًأ} ،وم -ع -ل -وم -ة
اآلي - -ات ف - -ي ه - -ذا ،ث - -م
ششهادة األمة كما قال جل
وع- - -ل{ :وك-ذلك ج-ع-ل-ناكم
أمً-ة وسس-طً-ا ل-ت-ك-ؤن-ؤأ شس-ه-دأء ع-ل-ى
ألناسس ويكؤن ألرسسؤل عليكم شسهيدًأ}.
مقاٌم عظيم أان يششهد الرسشول ـ صشلّى اللّـه عليه
وسشّلم ـ على البششرية كلها ،وعلى األمم واتباعهم
األنبياء أاو مخالفته لهم.

ششفاعته األمم كّلها عامًة وألّمته خاصشة
في يوم الفزع يأاتي الناسس إالى محمدٍ ـ صشلّى اللّـه
عليه وسشلّم ـ فيأاتي ويسشجد بين يدي الله عز وجل،
ويفتح الله عليه بمحامٍد لم يفتح عليها من قبل،
فيقال له :ارفع رأاسشك ،واششفع تششّفع ،وسشل تعطى،
فيششفع النبي ـ صشلّى اللّـه عليه وسشّلم ـ في الخلئق،
فيقضشي الله عز وجل بينهم .كل الخليقة والبششرية
من أاولها إالى آاخرها يششفع لها محمٌد ـ صشلّى اللّـه
عليه وسشلّم ـ في اليوم األعظم والكرب األسشمى
واألضشخم ،في يوم القيامة ليقضشي الله عز وجل
بين الخلئق .وأاعطي أايضشا عليه الصشلة والسشلم
أانواعاً كثيرًة من وجوه الششفاعة ألمته في أاحاديث
الششفاعة الطويلة ول يسشمح المقام بذكر ذلك.
وقد قال عليه الصشلة والسشلم في حديث أابي
هريرة عند مسشلم« :أانا سشيد ولد آادم يوم القيامة،
وأاول م -ن ي -نشش -ق ع -ن -ه ال -ق -ب -ر ،وأاول شش -اف ٍ -ع ،وأاول
مششفٍع».
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الكلمــــات السسهميـــة

العدد

١٧٢٠9

736

رقــــــــــم

فيلسسوف
أاوروبي

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٧٥نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

ممثلة
مسسرحية
مغربية

٥

دولة عربية
للنداء
للنصسب
زهر

٤

جمع دولة
يابسس ـ م ـ

لعبــــة الحـــروف

دولة
إافريقية

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصصل
على اسصم مغني أامريكي
راحل.

دردشسة
لسسهم
اأ

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة سصر

البعد

لعبة ا◊روف
دردشصة ا◊روف

اŸؤو“ر
مايكل جاكسصون

في الوجه ـ م يسستجيب

١

بلدية بو’ية
عين الدفلى
ـمـ
أاخ
اأ’ب

الميسسب
حرف مكرر مبعثرة

يدرك
ثلثا كوب
رمز جبري
للندبة

خاصستي
جسسد
رقد

حرف مكرر

مسسرف
متشسابهة

٢

حرف مكرر
رفقة
أازهار

للنداء
للتخيÒ

٣

للنداء
للتخيير

كاتبة
وصسحفية
كويتية

جاسسوسس
رقاد
١

٢

٣

٤

٥

٦

٧
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مدينة عراقية مقدسسة
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1

اختار الجواب المناسسب..
ما هو السسن األدنى في رياضسة الجيدو
للحصسول على الحزام األسسود؟

`

الكلمــات السسريــة

ثلثا
فسسر
رجاء

يلحق
أاعلن
يصسرح ـ م ـ

اللغز:

كلمات سصهمية

كريسصتيانو

في ثعلب
كثير ـ م ـ
زهر

رجاء ـ م ـ
اسسم علم
مذكر ـ م ـ

مدينة
مغربية

سص-ر ب-اŒاه ا أ
لسص-هم
م-ب-ت-دئ-ا ب-ا◊رف أالف
(أا) ح------ت------ى تصص-----ل إا¤
حرف الÓم (ل) لتجد
الكلمة اŸفقودة.
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الكلمـــــــات:

الفارسس ،الفريق ،الفندق ،الفاروق ،الفائدة ،الفصصل ،الفضصيلة ،الفقر،
الفجر ،الفهرسس ،الفاصصولية ،الفراشصة ،الفاحيشصة،الفتنة ،الفنون،
القنطازية ،الفرار ،الفسصيح ،الفسصخ ،فقد ،فوق ،الفنك ،فلسصفة ،فلفل،
إافري.
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الحل متاهة ا أ
لرقام
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الحل  /تسصل وتثقف

الفنّان الجزائري الذي اشستهر
بمونولوق بابور غرق هو محمد
فÓق.
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عموديا :فيفري ،صسياد ،يا ،المدن ،ا’،
دسس ،سسي ،ابني ،ارسسل ،دميم ،نعل ،ملح،
دول ،كر ،ري ،حرسس ،أافريل ،يم ،سساير ،بن،
فوق ،ت.ت ،أامسس ،حل ،مل ،نيامي ،وهران،
الصسور.
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أافقيا :فيدال كاسسترو ،ياسسر عرفات ،سسن،
ري ،مر ،راسسل ،السسرير،يلي ،ميل ،دل ،بان،
صسدام حسسين ،ري ،يبني ،رم ،واو ،نمدح،
صسم ،داي ،قليل ،الطموح.
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا  ١٥ -سسنة؟
ب  ١٧ -سسنة؟
ج  ١٤ -سسنة؟
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
 )١نادي من مدنية قسسنطنية
 )٢مدخل ،اسسم علم مذكر
 )٣ا’عتزاز ،حرف مكرر
 )٤سسئم ،ثلثا أادرب
 )٥عكسس سسهلة ،مسسرف ـ م ـ
 )٦نصسف أامنة ،يدير المقابلة
 )٧قر،
 )٨أاول صسحافية جزائرية تدخل للقسسم
الرياضسي بالتلفزة الجزائرية
 )9دولة مغاربية ،ود ـ م ـ
 )١٠شسقيق ـ م ـ مضسمار ـ م ـ
 )١١اسسم علم مؤونث ،شسهر هجري

عموديا
 )١مرمى ،من أاخطاء كرة القدم ـ م ـ
 )٢مدخل ،احفظ ،الري مبعثرة
 )٣شسهر ميÓدي ،وجع
 )٤والد ـ م ـ ثلثا غار
 )٥ثلثا قصساصس ،جواب ـ م ـ
 )٦سسماء مبعثرة ،نصسف مبدر
 )٧للنصسب ـ م ـ ثلثا كرام
 )٨حطم مبعثرة ،اصسلح البناء ،والد
 )9متشسابهان ،بواسسطتي ،اسسم إاشسارة
 )١٠عاصسمة أاوروبية ـ م ـ ظرف مكان
 )١١صسحافي بالقسسم الرياضسي بالتلفزة
الجزائرية ـ م ـ

.

الفجر٠٦.1٩...............:
مواقيت الظهر1٢.4٢...............:
الصسÓة العصسر15.14...............:
المغرب1٧.33..............:
العشسـاء1٩.٠٠................:
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^  15ديسس- - - - - - -م“ : 185٢ Èك -نت ال -ق -وات
السستعمارية من احتÓل مدينة الأغواط بعد
م-ع-ارك دام-ي-ة وصس-م-ود مسس-ت-م-يت ل-ل-م-ق-اوم-ة
الشسعبية.
^  15ديسس- - - -م : 1٩58 Èج-م-ه-ورية منغوليا
الشس -ع -ب -ي -ة ت -عÎف ب -ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
ا÷زائرية.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة
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اÿميسس  15ربيع الأول  1438هـ اŸوافق لـ  15ديسسم٢٠1٦ Èم

نظ ÒاŸسساعدة الكبÒة التي قدمها للشسيلي ‘ Úالسسبعينيات

ألدبلوماسشي ÿضشر أإ’برأهيمى يسشتلم وسشام ألعرفان أأ’بدي للششيلي

اسستلم الدبلوماسسي ا÷زائرى
ÿضس- -ر الب- -راه- -ي- -م- -ى ،مسس -اء
لول« ،وسس- -ام ال- -ع -رف -ان
أامسس ا أ
لب- - -دي ل- - -لشس- - -ي- - -ل- - -ى» ن- - -ظÒ
ا أ
اŸسساعدة الكبÒة التي قدمها
للعديد من الشسيلي Úمن أاجل
ال- -ف- -رار م- -ن ال -دي -ك -ت -ات -وري -ة
ببلدهم خÓل السسبعينيات من
القرن اŸاضسي.
خ Ó-ل ح -ف -ل تسش-ل-ي-م ه-ذا ال-وسش-ام،
أاك- -دت سش -فÒة الشش -ي -ل -ي ب -ا÷زائ -ر
م -ارسش -ي -ا ك -وف-روب-ي-ا ،أان «رئ-يسش-ت-ن-ا
م -يشش -ال ب -اشش -ل -ي أارادت،م-ن خÓ-ل
هذه اللتافة ،العÎاف Ãا قدمتم
لصش -ال -ح ب -ل-ده-ا الشش-ي-ل-ي .وسش-ن-ك-ون
دوم -ا م -عÎف Úل -ك-م وم-ن خÓ-ل-ك-م
ل -ك -ل ا÷زائ-ري Úال-ذي-ن اسش-ت-ق-ب-ل-وا
بحفاوة الششيلي »Úآانذاك.
وقد وصشفت كوباروفيا ،اإلبراهيمى
بـ «الدبلوماسشي اÙنك» و»الباحث
عن السشلم دون كلل» وششخصشية «جد
متواضشعة» ،مضشيفة أان ›رد ذكر
مسشاره يدل على مدى تفانيه من
أاجل قضشايا السشلم وبÓده».
وذكرت أان اإلبراهيمي عندما كان
سش-فÒا ب-اŸم-ل-ك-ة اŸت-ح-دة ،سشاعد
كثÒا أابناء بلدها على الفرار من
الديكتاتورية واإلقامة ‘ ا÷زائر.
ك- -م -ا أاشش -ارت ‘ ه -ذا الصش -دد ،إا¤
اŸسش-اه-م-ة ال-ث-م-ي-ن-ة ل-وزير الششؤوون
اÿارجية الراحل ﬁمد الصشديق
ب -ن ي -ح -ي -ى ،وق -ب -ل -ه ال -رئ-يسس ع-ب-د
ال - -ع - -زي - -ز ب - -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة وÿضش- -ر
اإلبراهيمى ‘ فتح مكتب للمقاومة
الششيلية با÷زائر.
م -ن ج -ه -ت -ه ق -ال الب -راه -ي-م-ى ،إان
مسش-اه-م-ت-ه لصش-ال-ح الشش-يلي« Úكانت
ضشئيلة» على اŸسشتوى الششخصشي،

مضش - -ي - -ف - -ا أان ه - -ذا العÎاف ه- -و
«تكر Ëللجزائر التي قدمت الكثÒ
لتحرير الششعوب».
وأاضش - -اف ،إان - -ن - -ا «ف- -خ- -ورون ج- -دا
باŸسشاهمة التي قدمها بلدنا من
أاج -ل ال -قضش -اء ع-ل-ى ال-دي-ك-ت-ات-وري-ة
بالششيلي وعودة الدÁقراطية بها»
التي يوجد على رأاسشها اليوم «امرأاة
متميزة».
وكششف اإلبراهيمى بهذه اŸناسشبة،
ف- -ي- -م- -ا ي- -خصس ال- -رئ- -يسس ال- -راح -ل
«أالندي» ،الذي اغتيل سشنة ،1973
أان الرؤوسشاء هواري بومدين وفيدال
ك- -اسشÎو وت- -ي- -ت- -و ،ع- -رضش -وا ع -ل -ي -ه
اÛيء إا ¤ا÷زائ- -ر أاي- -ام- -ا ق- -ب -ل
وفاته ◊ضشور أاششغال مؤو“ر عدم

النحياز من أاجل اÿروج من بلده
ومن اŸوت الذي كان يتهدده.
وأاك- -د الب- -راه- -ي- -م -ى ،أان ال -رئ -يسس
أالندي رفضس هذا القÎاح وفضشل
البقاء مع ششعبه.
ولد ÿضشر اإلبراهيمي سشنة 1934
بالعزيزية (اŸدية) والتحق بجبهة
التحرير بباريسس وهو طالب وقد
ك -ل -ف ب-ت-م-ث-ي-ل ا÷ب-ه-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة
جنوب ششرق آاسشيا مدة  5سشنوات.
بعد السشتقÓل أاصشبح البراهيمي
اŸمثل الدائم للجزائر ‘ جامعة
الدول العربية ثم سشفÒها Ãصشر
والسشودان واŸسشتششار الدبلوماسشي
لرئيسس ا÷مهورية.
ك - -م- -ا شش- -غ- -ل أايضش- -ا م- -نصشب وزي- -ر

تتويجا للرئاسسة الدورية Ÿبادرة « 5+5دفاع»

الشش- - -ؤوون اÿارج- - -ي- - -ة وأام Úع - -ام
مسش -اع -د ÷ام -ع -ة ال -دول ال -ع-رب-ي-ة
وم-ب-ع-وث خ-اصس ل-ل-ثÓ-ث-ي-ة ال-ع-رب-ية
للبنان.
وق -د ال -ت -ح -ق ÿضش -ر اإلب -راه-ي-م-ى
Ãنظمة األ· اŸتحدة ،حيث ششغل
عدة مناصشب ،منها اŸمثل اÿاصس
Óم Úالعام ‘ هايتي وأافغانسشتان
ل أ
ÓمÚ
وال -ع -راق وم -ب -ع -وث خ -اصس ل -أ
 ·ÓاŸت -ح -دة ل -ل -ك -ون -غ -و
ال -ع -ام ل  -أ
وال- -ك- -امÒون وال- -ي- -م- -ن وب- -ورن- -دي
وأانغول وليÈيا ونيجÒيا والسشودان
وكوت ديفوار.
كما اششتغل أايضشا وسشيطا مششÎكا
 ·ÓاŸت -ح -دة وج -ام -ع -ة ال -دول
ل - -أ
العربية بسشوريا.

ألفريـ ـق ڤاي ـد صشال ـح ي ـÎأأسس أجتمـ ـاع وزرأء دفـ ـاع أÛموع ـ ـة ألي ـ ـ ـوم
يÎاأسس ال-ف-ري-ق اأح-م-د ڤ-اي-د
صس- -ال- -ح ن- -ائب وزي -ر ال -دف -اع
ال- - -وط- - -ن- - -ي ،رئ- - -يسس اأرك - -ان
ا÷يشس ال- -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي،
اأشسغال الجتماع  1٢لوزراء
دف - - -اع ال - - -دول الأعضس - - -اء ‘
مبادرة « 5+5دفاع».
تتويجا للرئاسشة الدورية Ÿبادرة
 5+5دفاع ،التي تولتها ا÷زائر
خÓل سشنة  ،201٦يÎاأسس الفريق
اأح -م-د ڤ-اي-د صش-ال-ح ،ن-ائب وزي-ر
ال -دف -اع ال -وط -ن -ي ،رئ-يسس اأرك-ان
ا÷يشس ال-وط-ن-ي الشش-ع-ب-ي ،ال-ي-وم
اÿم- - -يسس  15ديسش- - -م،201٦ È
ب - - - - -ال- - - - -ن- - - - -ادي ال- - - - -وط- - - - -ن- - - - -ي

ل- -ل- -ج -يشس/ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة،
اأششغال الجتماع  12لوزراء دفاع
ال - - - - -دول الأعضش - - - - -اء ‘ ه - - - - -ذه
اŸبادرة.
ي -ج -م -ع ه -ذا ال -ل-ق-اء وزراء دف-اع
و‡ث- - -ل- - -ي ال- - -دول الأعضش- - -اء ‘
اŸبادرة اŸذكورة ،وهي ا÷زائر
وفرنسشا واإيطاليا وليبيا ومالطا
وم-وري-ت-ان-ي-ا واŸغ-رب والÈت-غ-ال
واإسشبانيا وتونسس.
ويسش -م -ح ه -ذا الج -ت -م-اع ك-ذلك،
بالتطرق اإ ¤الرهانات الإقليمية
وال- -ت -ح -دي -ات اŸششÎك -ة ل -ل -دول
العششر ،وتعزيز التششاور وا◊وار
وترقية التعاون الإقليمي.

كشسف الناخب الوطني،
اأمسس ،عن قائمة لعبي
اŸنتخب الوطني للمحليÚ
الذين سسيشساركون ‘
الÎبصس ،الذي سسيقام Ÿدة 3
اأيام بداية من  18ديسسمÈ
ا÷اري باŸركز التقني
لسسيدي موسسى.

وه- -داف ا–اد ب -ل -ع -ب -اسس ب -ال -غ...
ب- -اإلضش- -اف -ة إا« ¤ج -وه -رة» سش -ري -ع
غليزان تبي.
كما –مل القائمة عودة اŸدافع
األÁن ل–اد ال - -ع- -اصش- -م- -ة رب- -ي- -ع
م -ف-ت-اح ،ال-ذي ق-د ي-ك-ون الخ-ت-ي-ار
اŸنتظر للمنتخب الوطني األول ‘
 ·ÓاŸق -ررة
ك- -أاسس إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ل - -أ
ب-ال-غ-اب-ون ،ب-ال-ن-ظ-ر Ÿسشتواه الكبÒ
وخÈته الطويلة ،خاصشة وأان مششكل
اŸداف -ع األÁن ي-ط-رح ب-اسش-ت-م-رار
على مسشتوى «اÿضشر».
‘ ح Úأان ب - - -عضس ال Ó- - -ع- - -ب” Ú
اسش- -ت- -دع- -اءه -م ل -ل -ف -ري -ق األول ‘

اŸنتخب الوطني
للمحلـــــــــــــيÚ

ليكنسس يكششف عن قائمة ’ 26عبا –سشبا لÎبصس سشيدي موسشى

QƒªM óeÉM

ضشمت القائمة عدة لعب Úتأالقوا
‘ اŸدة األخÒة مع أانديتهم ‘
ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة األو ،¤ع -ل -ى
غرار حارسس ا–اد ا◊راشس زغبة،

كــــــــــــــأاسس
ا÷مهورية

األشش -ه -ر اŸاضش -ي-ة ،أام-ث-ال حشش-ود،
زيتي ،عسشلة ...أاين سشيقف ليكنسس
على مسشتواهم خÓل هذا الÎبصس.

@ قائمة الÓعب:Ú
عسس -ل -ة ،ع -ي-ب-ود ،ل-ع-م-راوي،
سس- - -ع- - -دو ،زغ- - -ب- - -ة ،زي - -ت - -ي،
جحنيط ،حشسود ،نقاشس ،بن
شس - -ري - -ف - -ة ،ب- -ن ع- -ي- -ادة ،ب- -ن
ط-ي-ب-ة ،نسس-اخ ،ب-ن دب-كة ،بن
خماسسة ،بن غيت ،بن يحي،
م-ف-ت-اح ،ب-وسس-ماحة ،بورد،Ë
بالغ ،تبي ،بن عياد ،نعما،Ê
حداد ،عريبي.

ششبـ ـ ـ ـ ـ ـاب بل ـ ـ ـ ـوزدأد يتأاه ـ ـ ـ ـل إأ ¤ألـ ـ ـ ـ ـدور ثمـ ـ ـن ألنهائـ ـ ـ ـ ـ ـي

تأاهل ،مسشاء أامسس ،فريق ششباب بلوزداد إا¤
الدور ثمن النهائي لكأاسس ا÷مهورية بعد فوزه
على نظÒه ا–اد الششاوية بنتيجة ‘ 1 – 2
اŸب -اراة ال-ت-ي اح-تضش-ن-ه-ا م-ل-عب  20أاوت 55
بالعاصشمة.
كانت اŸهمة جد صشعبة على ‡ثل الرابطة

لو ¤أامام فريق يلعب حاليا ‘
اÎÙفة ا أ
الدرجة الثالثة ،لكن لديه Œربة كبÒة ‘ مثل
ه- -ذه اŸواع- -ي- -د ال- -ك- -بÒة ،ح- -يث ك -ان ا–اد
الششاوية سشّباقا للتسشجيل ‘ الدقيقة  39عن
طريق صشاحبي ،قبل أان يعود عناصشر اŸدرب
بادو زاكي بقوة و“كنوا من تعديل النتيجة ‘

الدقيقة  50عن طريق يحي ششريف ..وقبل
نهاية اŸباراة ببضشعة دقائق ،أاي ‘ الدقيقة
– ،81صشل الششباب على ضشربة جزاء حولها
بوعزة إا ¤هدف ثان مؤوه Óبه ششباب بلوزداد
للدور القادم.

ì.óeÉM

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 16°وهران
 15°وهران

الثمن  1٠دج

16°
12°

france prix 1

«الشسعب» تتلقى التها ‘ Êعيد ميÓدها

إأششادة بجهود أأّم أ÷رأئد ‘ نقل أŸعلومة بأامانة

الشسعب /تلقت جريدة
«الشسعب» تها Êالهيئات
واŸوؤسسسسات اıتلف ‘
عيد ميÓدها  ،54مثمنة
الدور الإعÓمي الذي
تقوم به ‘ تغطية
الأحداث بروح اŸسسوؤولية
ونقاء الضسم Òواللتزام
الأخÓقي اŸهني.
وقد وردت هذه التها Êالتي
جاءت ع Èالرسشائل القصشÒة
«اسس.ام.اسس» ،م- - - - -ك- - - - -اŸات
ه- - -ات- - -ف- - -ي- - -ة اأو ع ÈاŸوق- - -ع
الإل-كÎو Êل-ل-ع-ن-وان ،م-ن ع-دة
موؤسشسشات نذكرها:
@ وزارة ال -دف-اع ال-وط-ن-ي:
ه- - -ن- - -اأت ا÷ري- - -دة ب- - -ذك - -رى
ت-اأسش-يسش-ه-ا ،م-ت-م-نية لها مزيدا
من ا÷هود ‘ تاأدية الوظيفة
الإعÓ- -م -ي -ة .وذك -رت ب -رق -ي -ة
ال -ت -ه -ن -ئ-ة م-ن م-دي-ر الإيصش-ال
والإع Ó-م وال -ت -وج -ي -ه ،ال -ل -واء
م-اضش-ي ،ال-ت-م-ن-ي-ات Ãزيد من
النجاح.
@ بلدية ا÷زائر الوسسطى:
هناأت الششعب بذكرى صشدور
عددها الأول يوم  11ديسشمÈ
 ،19٦2م -عÈة ع -ن اأم -ن -ي -ات -ه-ا

ل-ل-ف-ري-ق ال-ع-ام-ل السش-اهر على
مواصشلة الصشدور بتفان ‘ نقل
الأخ-ب-ار الصش-ادق-ة Ãصش-داق-ية
على طول هذه السشن.Ú
وج -اء ‘ ب -رق-ي-ة ال-ت-ه-ن-ئ-ة م-ن
ط -رف رئ -يسس ال -ب -ل -دي -ة ع -ب-د
ا◊ك - -ي - -م ب - -ط - -اشس ،اأن ه - -ذا
ال -ن -ج -اح ي -اأت -ي ب-ت-ف-ا Êط-اق-م
«الشش- -عب» ال- -ت- -ق -ن -ي والإداري
والصشحفي ‘ العمل الدوؤوب
واŸسشتمر ‘ ميدان الصشحافة
اŸك -ت -وب -ة ،رغ -م ال -ت -ح -دي-ات
واŸت -اعب ال -ت -ي ي -ت-ل-ق-اه-ا ‘

اŸسشÒة اŸهنية.
باŸناسشبة تششكر اأّم ا÷رائد،
كّ-ل م-ن شش-ارك-ه-ا ‘ اح-ت-ف-الية
ذكرى تاأسشيسشها من قريب اأو
م -ن ب -ع -ي -د .وت -خصس ب -ال -ذك -ر
روؤسش- -اء ،ه -ي -ئ -ات واإع Ó-م -يÚ
ودب - -ل - -وم - -اسش- -ي Úششّ- -رف- -وه- -ا
با◊ضشور اإ ¤ا◊فل الذي كان
ﬁط- - -ة ل- - -ل- - -ت- - -ذكÃ Òسش- - -ار
«الشش- -عب» ودوره -ا ‘ اإيصش -ال
الصشورة ا◊قيقة للجزائر اإ¤
الآخر ‘ عا ⁄اتصشا‹ متغÒ
وخارطة افÎاضشية تتششكل.

لمازيغي
الطبعة Ÿ 15هرجان الفيلم ا أ

تنـ ـافسس ب Úأأف ـ ـÓم ششاوي ـ ـة وأأخ ـ ـرى ميزأبي ـ ـة
سستعرف الطبعة
اÿامسسة عشسرة
للمهرجان الوطني
للفيلم الأمازيغي ،الذي
سستنطلق فعالياته ،هذا
السسبت ،بتيزي وزو،
تنافسسا ب ÚفيلمÚ
باŸيزابية واآخر
بالشساوية ،للفوز
بجائزة «الزيتونة
الذهبية» ،التي تعد
ا÷ائزة الأو¤
للمهرجان الثقا‘
السسنوي للفيلم
الأمازيغي ،بحسسب ما
اأفادت به ،اأمسس،
مديرة الثقافة نبيلة
قومزيان.
كششف الÈنامج اŸسشطر
لهذه التظاهرة الثقافية ،الذي
” ال -ت -ط-رق اإل-ي-ه خÓ-ل ن-دوة
صش -ح -ف -ي -ة نشش -ط -ت -ه-ا السش-ي-دة
ق- -وم- -زي- -ان ،م- -ن- -اصش- -ف- -ة م- -ع
ﬁاف - -ظ اŸه- -رج- -ان ف- -ري- -د
ﬁي -وت ،كشش -ف ع-ن مشش-ارك-ة
السش -ي -ن -م-ا ال-ت-ع-بÒي-ة الشش-اوي-ة
ب- -ال- -ف- -ي- -ل -م ال -قصش« Òالأسش -ود
بالألوان» للمخرج عبد ا◊ق
درن -و( Êب -ات-ن-ة) وال-ذي ي-روي
دراما اجتماعية Œسشد خÓفا
ب Úصش- - -دي - -ق Úبسش - -بب سش - -وء
تفاهم.
ويدخل سشينمائيو هضشبة بني
م -ي -زاب (غ -رداي -ة) ب -ف -ي -ل-مÚ
وث -ائ -ق -ي Úوه -م -ا« :اأح -ب-اسس»
للمخرج توفيق بوسشك ،Úالذي
ي-ت-ط-رق ل-ل-ح-فÓ-ت ال-ت-ق-ليدية
لأحباسس (السشد) التي يحتفل
ب-ه-ا سش-ن-وي-ا Ãن-ط-ق-ة القرارة،
وفيلم «‚وم اŸولد» للمخرج
مصش -ط -ف -ى ب -وك -رط-اسس ال-ذي
ي -روي ف-ي-ه ت-ق-ال-ي-د الح-ت-ف-ال
ب- -اŸول- -د ال- -ن- -ب- -وي الشش -ري -ف
بنفسس اŸنطقة.
ك -م -ا اأع -ل-نت م-دي-رة ال-ث-ق-اف-ة
سشحب فيلم «داق اقزام ناق»
ل -ل-م-خ-رج ع-م-ار ع-م-را ،Êم-ن
ف -ئ -ة ال -ف -ي-ل-م ال-قصش ،Òبسش-بب
مششاركته ‘ منافسشات الطبعة
الثالثة عششرة لهذا اŸهرجان
الوطني ،لينخفضس بهذا عدد
الأف Ó-م ال-ت-ي سش-ت-دخ-ل غ-م-ار

اŸنافسشة
اإ 25 ¤فيلما ،خمسشة منها من
ف -ئ -ة ال-ف-ي-ل-م ال-ط-وي-ل وسش-ب-ع-ة
اأف Ó- - -م م- - -ن ف- - -ئ- - -ة الأفÓ- - -م
ال - - -قصشÒة وتسش - - -ع - - -ة اأف Ó- - -م
وثائقية.
وÃناسشبة تنظيم هذه الطبعة
ا÷دي - -دة ،اأع - -ل - -نت السش- -ي- -دة
قومزيان عن بيع تذاكر بسشعر
رمزي يقدر بـ 50دج للجمهور
ال -راغب ‘ حضش -ور ال -ع-روضس
اÿاصش -ة ب-ه-ذه الأفÓ-م وال-ت-ي
سشتعرضس ،ابتداًء من السشاعة
الواحدة زوال والثالثة مسشاء
وهذا على مسشتوى كل من دار
الثقافة مولود معمري وقاعة
السش - - -ي- - -ن- - -م- - -ا ،مششÒة اإ ¤اأن
ال - -دخ - -ول سش - -ي - -ك - -ون ›ان- -ا
لÓأطفال.
وم - -ن اŸق - -رر اأن ي - -ن - -ط - -ل - -ق
اŸه-رج-ان ب-اŸسش-رح ا÷ه-وي
كاتب ياسش ،Úالسشبت القادم،
ح- -يث سش- -ت- -ح- -ي- -ي -ه اŸط -رب -ة
اأنيسشة ،اإ ¤جانب عرضس فيلم
«ال -هضش-ب-ة اŸنسش-ي-ة» ل-ل-م-خ-رج
عبد الرحمن بوقرموح ،الذي
يعد الفيلم الأمازيغي الأول،
وف- -ق -ا Ÿا صش -رح ب -ه ﬁاف -ظ
اŸهرجان فريد ﬁيوت.
‘ ه - -ذا السش- -ي- -اق ،اأف- -اد ذات
اŸت- - -ح- - -دث اأن ه - -ذا ا◊دث
السش-ي-ن-م-ائ-ي ي-هدف ا ¤ترقية
السش-ي-ن-م-ا ال-ت-ع-بÒي-ة ال-ن-اط-ق-ة

بالأمازيغية
بتنوعها ،قائ Óاإن
اŸه- -رج -ان ال -ذي
ي - -ح - -م - -ل شش - -ع - -ار
«ال-ت-اريخ والأرضس:
م- -اضش- -ي م -ن اأج -ل
اŸسش -ت -ق -ب -ل» ي -ع -د
اأداة عصشرية لتثمÚ
ال -ه -وي -ة وال -ث -ق -اف -ة
الأمازيغية
وا÷زائرية.
اإ ¤جانب العروضس
اŸسشرحية ا›ÈŸة
‘ اإطار هذا ا◊دث
ال - -ث - -ق - -ا‘ ،سش - -ي - -ت- -م
ت -نشش -ي -ط ﬁاضش-رات
ون - - - - -ق- - - - -اشس ح- - - - -ول
«السش-ن-ي-م-ا ا÷زائرية»
واأخرى حول «مراحل
ال- -ف- -ن السش- -اب- -ع م- -ن- -ذ
السشتقÓل».
اأم - -ا ف - -ي - -م - -ا ي - -خصس ج - -انب
ال- -ت- -ك- -وي- -ن ،سش- -ت -ن -ظ -م ث Ó-ث
ورشش -ات ،الأو ¤ح -ول «ال-ن-ق-د
السش -ي -ن -م -ائ-ي» تشش-رف ع-ل-ي-ه-ا
لطيفة العافر ،اأسشتاذة Ãعهد
ال -ل -غ -ة وال -ث-ق-اف-ة الأم-ازي-غ-ي-ة
بجامعة مولود معمري لتيزي
وزو ،وسشيكلف عزيز بوكروÊ
‡ث-ل (مسش-رح-ي وسش-ي-ن-م-ائ-ي)
ب - -ال - -ورشش - -ة ال- -ث- -ان- -ي- -ة ال- -ت- -ي
سشتتمحور حول التمثيل ،بينما
تهتم الورششة الثالثة بـ «صشورة
الششباب» –ت اإششراف حكيم
ع- -ب- -د ال -ف -ا— م -دي -ر الإن -ت -اج
ومسشاعد ﬂرج.
ك -م -ا ” ضش -ب -ط ب -رن -ام-ج ع-ن
ق -رب خÓ-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة،
يشش- -م- -ل ع- -رضس اأف Ó-م خ -ارج
اإطار اŸنافسشة على مسشتوى
عدة دوائر ،على غرار ذراع
بن خدة والأربعاء ناث اإيراثن
وع Úا◊مام وتيقزيرت وهذا
على مسشتوى قاعات السشينما
ال-ت-ي اأع-ي-دت ت-ه-ي-ئ-ت-ه-ا وال-ت-ي
سشيتم فتحها اأمام ا÷مهور.
ومن اŸنتظر اأن –تضشن دار
ال-ث-ق-اف-ة م-ول-ود م-عمري حفل
الخ -ت -ت -ام ،اÿم-يسس اŸق-ب-ل،
ابتداء من السشاعة الثانية بعد
ال-زوال وال-ذي سش-ي-ت-وج ب-توزيع
ا÷وائز على الفائزين.

