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افتتاحية

قرن جديد
بقلم :السسيدة أامينة دباشص
مؤؤشسرات عدة تؤحي بأان العالم في تغير ’ محالة
’ن «ما يبقى على
وهذه مسسلمة ،إان صسح التعبير ،أ
ح -ال -ه إا’ ال -رب سس -ب -ح-ان-ه» ،ع-ل-ى ح-د ت-ع-ب-ي-ر ال-م-ث-ل
الشسعبي.
’نسس-ان-ي-ة ح-اف-ل ب-ال-ت-غ-ي-رات وال-ت-م-ؤج-ات
ت -اري-خ ا إ
والمسستجدات ،انتصسارات تتلؤها انتكاسسات .من هذا
المنطلق ،نسستطيع أان نجزم أان زمن العؤلمة باشسر
ان-ق-راضس-ه وأان «ال-ف-ؤضس-ى ال-خÓّ-ق-ة» عفؤا «الخرابة»،
صسـر ،وأان
سستمتد إالى من تسسّبب فيها ،طال الزمن أام َق ُ
الحقائق لن تخفى طؤي Óمهما كانت القؤة العسسكرية
’عÓ-م-ي-ة
’ره-اب-ي-ة ،ال-ق-درة ا إ
ال -ره -ي-ب-ة ب-م-ا ف-ي-ه-ا ا إ
’مكانات المالية المسسخرة.
المجندة أاو ا إ
’خ- -ي- -رة أازاحت ال -غ -ط -اء ع -ن ع -دي -د
’سس- -اب- -ي- -ع ا أ
ا أ
’حداث ،عاكسست تؤقعات المÓيين المنجرة وراء
ا أ
تخمينات «صسّناع الرأاي» ،بداية برغبة بريطانيا في
’وروب-ي ،إال-ى ان-تصس-ار دون-الد
ال-خ-روج م-ن ا’ت-ح-اد ا أ
ت -رامب ب -أام -ري -ك -ا وف -ؤز ف -رانسس -ؤا ف-ي-ؤن م-ن ال-ي-م-ي-ن
ال -ف -رنسس -ي ،وصس-ؤ’ إال-ى ت-ح-ري-ر م-دي-ن-ة ح-لب وب-ق-اء
’سس- -د ف -ي م -نصس -ب -ه رغ -م ال -ن -ي -ران
ال- -رئ- -يسص بشس- -ار ا أ
’رواح م -ن السس -ؤري -ي -ن،
ال- -م- -دم- -رة وف- -ق -دان آا’ف ا أ
رحمهم الله .علما أان نتائج أاية حرب لن تكؤن سسارة
حتى وإان تؤجت بانتصسارات.
أايام قليلة ويحل علينا عام جديد ،بل قرن جديد،
سسيكشسف عن المسستؤر وعن تحالفات جديدة ،بدأات
مÓ-م-ح-ه-ا ت-ل-ؤح ف-ي أاف-ق ال-م-خ-ططات الجيؤسسياسسية،
والتمؤقعات الجيؤ إاسستراتيجية سستأاخذ منعرجات لم
’نسسانية
’ن تاريخ الشسعؤب وا إ
تؤضسع في الحسسبان ،أ
جمعاء ينبذ الركؤد ،خاصسة في ظل الطغيان والظلم
أاحادي ا’تجاه.
’ن قؤى
أاحادية القطب الغربي لن تبقى أابدية ،أ
صس-ام-ت-ة صس-اع-دة ق-د ت-ق-لب ال-م-ؤازي-ن ال-ت-ي طال أامد
’وطان كأاسسؤاق مباحة.
اسستغÓلها أ
وك -م -ا ع-ل-م-ت-ن-ا ال-ح-ي-اة ،أان الشس-يء إاذا زاد ع-ن ح-ده
ان -ق -لب إال -ى ضس -ده ،ف -ال -ل -ه -ف ال -م-ط-ل-ق يسس-بب ح-ت-م-ا
الضسغط المؤلد لÓنفجار الذي تبدو بؤادره جلية في
’رضسي ،تتسسابق
أاكثر من نقطة سساخنة من كؤكبنا ا أ
كبريات الفضسائيات وشسبكات التؤاصسل في نقلها آانيا،
م-خ-ل-ط-ة ت-ح-ال-ي-ل أاك-ب-ر م-ع-اه-د ال-دراسس-ات وال-بحؤث
’راء.
ومراكز سسبر ا آ
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اتفاقية حول التكوين ب Úوزارتي التصضال والشضباب والرياضضة

02

يشض - -رف وزي- -ري التصض- -ال
ح- -م -ي -د ڤ -ري -ن ،والشض -ب -اب
وال- -ري- -اضض- -ة ال- -ه- -ادي ول -د
ع- -ل- -ي ،غ- -دا ،ع- -ل- -ى ح- -ف -ل
ت-وق-ي-ع ات-ف-اق-ي-ة شض-راك-ة ‘
م-ي-دان ال-ت-ك-وي-ن ‘ ف-ن-ي-ات
ال - -ت - -ح - -ري- -ر اŸت- -خصضصض ‘
›ال ال- -ري- -اضض- -ة ل -ف -ائ -دة
الصض- -ح -اف -ي ،Úوذلك ع -ل -ى
السض -اع -ة ال-ع-اشض-رة صض-ب-اح-ا
ب-اŸرك-ز ال-دو‹ ل-لصض-ح-اف-ة .ت-ن-درج ه-ذه الت-ف-اق-ي-ة ‘ إاط-ار ب-رن-ام-ج ال-ت-ك-وين الذي
وضضعته وزارة التصضال من أاجل احÎافية وتخصضصض الصضحافي.Ú

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

17214

جلسضة علنية Ãجلسض األمة

يعقد ،اليوم› ،لسض الأمة جلسضة علنية تخصضصض لعرضض ومناقشضة مشضروع
القانون التوجيهي لتطوير اŸوؤسضسضات الصضغÒة واŸتوسضطة ،تكون متبوعة
برّد وزير الصضناعة واŸناجم ،وذلك على السضاعة التاسضعة والنصضف صضباحا.
م -وازاة م -ع ذلك ،سض -ت -خصضصض ا÷لسض -ة اŸسض -ائ -ي -ة ل -ل -تصض -ويت ع -ل -ى نصض -وصض
ال-ق-وان-ي-ن-و م-ن-ه-ا مشض-روع ال-ق-ان-ون ال-ذي ي-ح-دد ق-ائ-م-ة اŸسض-وؤول-ي-ات ال-ع-ل-يا ‘
ال -دول -ة وال -وظ -ائ -ف السض-ي-اسض-ي-ة ال-ت-ي يشضÎط ل-ت-ول-ي-ه-ا ال-ت-م-ت-ع ب-ا÷نسض-ي-ة
ا÷زائرية ،ومشضروع القانون اŸتعلق با◊الة اŸدنية ومشضروع القانون اŸتعلق بالتقاعد .وذلك على السضاعة
الثانية بعد الزوال.

أابواب مفتوحة على نشضاطات سضونلغاز

يقوم الرئيسض اŸدير العام لشضركة سضونلغاز رفقة اإطار اŸوؤسضسضة ،بزيارة عمل اإ¤
ولي -ة الشض-ل-ف وذلك ي-وم-ي  21و 22ديسض -م Èا÷اري ،ح -يث يشض-رف ع-ل-ى ت-دشضÚ
الأب-واب اŸف-ت-وح-ة ح-ول نشض-اط-ات م-دي-ري-ة ال-ت-وزي-ع ب-ال-ولي-ة ،ووضض-ع ال-غ-از ح-ي-ز
اÿدمة لفائدة  1850عائلة ببلدية شضكة وكذا تدشض Úالوكالة التجارية بذات
البلدية .كما سضيعقد اجتماع عمل مع السضلطات اÙلية.

حنون تنشضط ندوة صضحفية

تنشضط لويزة حنون الأمينة العامة ◊زب العمال،
واŸنسضقة الدولية للوفاق الدو‹ للعمال والشضعوب،
ندوة صضحفية على السضاعة ا◊ادية عشضرة صضباحا
Ãقر ا◊زب.

بن حمو ينشضط ّŒمعا شضعبيا
بولية “Ôاسضت

ينشضط ﬁمد بن حمو رئيسض حزب الكرامة،
Œم-ع-ا شض-ع-ب-ي-ا ح-ول م-وضض-وع ي-ق-ظة اŸواطنÚ
ل -ل -م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى ا◊دود ،ي -وم ا÷م-ع-ة 23
ديسضم Èا÷اري ،على السضاعة الرابعة مسضاء ،بدار
الشض- -ب- -اب ه- -واري ب- -وم- -دي- -ن ،ب- -ب- -ل- -دي- -ة سض -رسض -وف،
بتمÔاسضت.

ڤرين ‘ األغواط

‘ اإطار سضلسضلة الندوات حول موضضوع «معرفة وسضائل الإعلم ،اŸواطن
ل -ه ا◊ق ‘ م -ع -ل -وم -ة م -وث -وق-ة» ،يشض-رف وزي-ر التصض-ال ح-م-ي-د ڤ-ري-ن،
ب -الشض -راك -ة م -ع ولي -ة الأغ -واط ،ع-ل-ى ن-دوة ح-ول ن-فسض اŸوضض-وع ،ي-وم
الأح- -د  25ديسض -م Èا÷اري ،ع -ل -ى السض-اع-ة ال-ت-اسض-ع-ة صض-ب-اح-ا ،ب-ق-اع-ة
اÙاضضرات Ãقر الولية ،حيث ينشضط الندوة ﬁمد زبدة مدير القناة
الأو ¤للإذاعة الوطنية.

زيتـ ـ ـ ـو ‘ Êزي ـ ـارة عـ ـ ـ ـ ـ ـمل
إا “ ¤ـ ـ ـ ـ ـÔاسضت

يقوم وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êاليوم،
ب -زي -ارة ع -م-ل اإ ¤ولي-ة “Ôاسضت ،ل-لإشض-راف
ع -ل -ى اف -ت -ت-اح اأشض-غ-ال اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ال-راب-ع
ب -ع -ن -وا« :ا÷ب -ه -ة ا÷ن -وب -ي -ة ودوره-ا ‘ ث-ورة
التحرير الوطني».

اسضتعراضض Œربة
ا÷زائر ‘ ا◊وار الجتماعي

اللقاء ا÷ماعي ÷ 118مع الشضهادات

‘ اإط- -ار ع- -م- -ل- -ي- -ة تسض- -ج- -ي- -ل الشض- -ه -ادات ا◊ي -ة م -ن اأف -واه
اÛاهدين ،ينظم اŸتحف الوطني للمجاهد ،بالتنسضيق مع
م- -دي- -ري- -ات اÛاه- -دي- -ن واŸت -اح -ف ا÷ه -وي -ة :خ -نشض -ل -ة،
سض -ك -ي -ك -دة ،ت -ي-زي وزو ،اŸدي-ة ،ت-ل-مسض-ان وبسض-ك-رة ،غ-دا،
اللقاء ا÷ماعي اŸوسضع رقم  ،118حيث خصضصض Ÿوضضوع
«دور الأغ -ن-ي-ة الشض-ع-ب-ي-ة ‘ اإل-ه-اب ا◊م-اسض ال-ث-وري ل-دى
ا÷ماه Òالشضعبية ‘ الثورة التحريرية».

ي- -ت- -واصض- -ل ،ال- -ي- -وم ،م -ل -ت -ق -ى ح -ول ت -ق -اسض -م
ال - -ت - -ج - -رب - -ة ا÷زائ - -ري- -ة ‘ م- -ي- -ادي- -ن ا◊وار
الج -ت -م -اع -ي وا◊م -اي-ة الج-ت-م-اع-ي-ة ،ال-ذي
ن -ظ -م -ت -ه وزارة ال -ع-م-ل وال-تشض-غ-ي-ل والضض-م-ان
الج- -ت- -م- -اع- -يÃ ،ق- -ر اŸدرسض- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا ل -لضض -م -ان
الج -ت -م -اع -ي ب Íع -ك -ن-ون .وه-ذا ‘
اإطار تعميق الشضراكة جنوب
 جنوب ،بالتعاون معا  Ÿك - - -ت ب ا ل - - -د و ‹
للعمل.
لظرفة للدورة
تقوم الوكالة الوطنية للنشضاطات اŸنجمية ،غدا ،بفتح ا أ
 45للمناقصضة اŸتعلقة بـ 23موقعا منجميا ،وذلك على السضاعة العاشضرة صضباحا
بقاعة اÙاضضرات بوزارة الطاقة بحيدرة.

اıيم
الثالث لتدريب
الرياضضي ÚاŸوهوبÚ

فتح أاظرفة اŸناقصضة لـ 23موقعا منجميا

الدورة الثانية لورشضات الÎجمة إا ¤األمازيغية

للعاب
‘ إاطار متابعة الشضباب الرياضضي ÚاŸوهوب Úو–ضض Òا أ
لمازيغية آاخر نشضاط سضنة Ã 2016دينة إاليزي من  25إا¤
تنظم اÙافظة السضامية ل أ
لفريقية لشضباب ا÷زائر  ،2018تنظم وزارة
ا إ
لم-ازي-غ-ي-ة،
 31ديسض -م Èا÷اري ،ف -ع -ال -ي -ات ال -دورة ال-ث-ان-ي-ة ل-ورشض-ات الÎج-م-ة إا ¤ا أ
الشض -ب -اب وال -ري-اضض-ة ،اıي-م ال-ث-الث
Ãشضاركة نخبة من ا÷امعي Úوالنقاد واÎŸجم Úبهدف Œسضيد مشضاريع الÎجمة إا¤
لتدريب الرياضضي ÚاŸوهوبÚ
لمازيغية ،وفقا Ùاور خارطة الطريق ا÷ديدة التي سضطرتها اÙافظة لسضنة .2017
ا أ
‘ عطلة الشضتاء القادمة
م - - - -ن  24إا30 ¤
ديسضمÈ
لشض-ع-اع
ت -ن -ظ -م ال -وك -ال -ة ا÷زائ -ري -ة ل -إ
ا÷اري.
ال -ث -ق -ا‘ ،م -ع -رضض م -وسض -ي -ق -ى ا◊روف
” فتح باب الÎشضح ÷ائزة الطاهر وطار للرواية ‘ اللغة العربية‘ ،
ل- -ل- -ف -ن -ان صض -ال -ح اŸق -بضض ،ب -دار ع -ب -د
لو ¤للعام  ،2017وف-ق-ا ل-ب-ي-ان ج-م-ع-ي-ة «ن-واف-ذ ثقافية» ،ا÷هة
ط-ب-ع-ت-ه-ا ا أ
اللطيف ،من  23ديسضم Èإا 5 ¤جانفي ت- -ن- -ظ -م ال -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة
اŸنظمة للجائزة.
.2017
ل- -ل- -تشض- -غ -ي -ل ،ي -وم -ا ت -ك -وي -ن -ي -ا
لعمار ،وكذا
أاوضضح اŸنظمون ،أان اŸشضاركة مفتوحة للمبدع Úا÷زائري Úمن كل ا أ
ك -م -ا سض -ي -ع -ق -د م -ؤو“ر ،ال -ي -وم ،ع-ل-ى ل- - -لصض- - -ح- - -اف- - -ي Úوم- - -راسض- - -ل - -ي
لجانب اŸقيم Úبا÷زائر ،حيث يشضÎط ‘ العمل اŸرشضح أان يكون رواية
اŸبدع Úا أ
السض-اع-ة ال-ع-اشض-رة صض-ب-اح-ا ب-دار ع-ب-د الصض -ح -اف -ة ال -وط -ن-ي-ة ،ال-ي-وم،
مكتوبة باللغة العربية الفصضحى.
اللطيف با◊امة.
ع-ل-ى السض-اع-ة  08:00صضباحا
لعمال اŸرشضحة ‘ نسضخت ،Úورقية ورقمية ،إا ¤العنوان الÈيدي :اŸركز الثقا‘ عزالدين ›وبي.
ترسضل ا أ
Ãق - -ر اŸدي - -ري - -ة ال - -ع- -ام- -ة
جائزة الطاهر وطار للرواية ،92 .شضارع ﬁمد زكال ،بلدية سضيدي اﬁمد  -ا÷زائر ( ‘ .)16000ح Úترسضل
للوكالة.
للكÎو:Ê
النسضخة الرقمية على العنوان ا إ
prixtaherouettar@gmail.com

معرضض موسضيقى ا◊روف
للفنان صضالح اŸقبضض
يوم تكويني
للصضحافيÚ

ﬁاضض ـ ـ ـ ـرة حـ ـ ـول اآلثار
القدÁـ ـ ـة ‘ اليمـ ـ ـن

فتح باب الÎشضح ÷ائزة الطاهر وطار للرواية

 200مشضارك بجامعة وهران ‘ لقاء حول الفيزياء

تضضامنا مع الشضعب اليمني ،تنظم ا÷احظية ﬁاضضرة
لث -ار ال -ق -دÁة ‘ ال-ي-م-ن،
وم -ع -رضض -ا ح -ول ا◊ضض -ارة وا آ
يلقيها الدكتور علي حسضن اÿول ،Êيوم السضبت  24ديسضم Èا÷اري ،على السضاعة
الثانية بعد الظهرÃ ،قر ا÷معية بشضارع رضضا حوحو.
يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسض مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

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

(021) 60.70.40

لشضعة ‘ ،لقاء دو‹ حول «الفيزياء الطبية لفائدة مكافحة
ينتظر حضضور زهاء  200مشضارك ﬂتصض ‘ Úالفيزياء والعلج با أ
السضرطان» ،اŸقرر هذا اÿميسض ،بجامعة العلوم والتكنولوجيا «ﬁمد بوضضياف» لوهران ،بحسضب ما علم لدى اإدارة ا÷امعة.
«ترمي هذه التظاهرة العلمية إا ¤إابراز التقدم الذي يسضجله البحث العلمي ‘ هذين اÛال ÚاŸتكامل ،Úأاي الفيزياء
لورام» ،كما أاوضضح لـ «وأاج» الÈوفيسضور أام Úبوزيان حمو ،نائب رئيسض جامعة العلوم والتكنولوجيا «ﬁمد
وطب ا أ
بوضضياف» لوهران اŸكلف بالعلقات اÿارجية والتعاون.

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة
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نقل له رسسالة أاخوة وصسداقة من الرئيسس ولد عبد العزيز

رئيسس ا÷مهورية يسصتقبل الوزير األول اŸوريتاÊ

’ول اŸوريتاÊ
إاسستقبل رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،الوزير ا أ
يحيى ولد حدم ،Úالذي يوجد با÷زائر ‘ زيارة عمل تدوم ثÓثة أايام.

وقد جرى السستقبال بحضسور الوزير األول عبد
اŸالك سسÓل ،وزير الدولة وزير الشسؤوون اÿارجية
والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،وزير الداخلية
وا÷ماعات اÙلية نورالدين بدوي ،وزير العدل
حافظ األختام الطيب لوح ،وزير الشسؤوون اŸغاربية
وال–اد اإلفريقي وا÷امعة العربية عبد القادر
مسس -اه -ل ،وزي -ر الصس -ن-اع-ة واŸن-اج-م ع-ب-د السسÓ-م
بوشسوارب وكذا أاعضساء الوفد اŸوريتا.Ê
أاكد الوزير األول اŸوريتا ،Êيحيى ولد حدم ،Úأانه
نقل إا ¤رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،رسسالة

أاخوة وصسداقة من أاخيه الرئيسس ﬁمد ولد عبد العزيز.
وأاوضسح ولد حدم ‘ ،Úتصسريح للصسحافة عقب
السس- -ت- -ق- -ب- -ال ال- -ذي ُخّ- -صس ب- -ه م -ن ط -رف رئ -يسس
ا÷مهورية ،قائ““ :Óنقلت للرئيسس بوتفليقة رسسالة
أاخوة وصسداقة من أاخيه الرئيسس ﬁمد ولد عبد
العزيز ،أابلغته فيها “ّنياته له وللشسعب ا÷زائري
بالعافية والزدهار““.
وأاضس -اف ال -وزي -ر األول اŸوري -ت -ا ،Êب -اأن -ه أاب -ل-غ
رئيسس الدولة ““حرصس الرئيسس ولد عبد العزيز على
ت -وط -ي -د ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ال-ت-ي Œم-ع ال-ب-ل-دي-ن

و–ق-ي-ق ن-ق-ل-ة ن-وع-ي-ة ،لسس-ي-م-ا م-ن خÓ-ل اجتماع
ال- -دورة  18ل -ل -ج-ن-ة اŸشسÎك-ة ال-كÈى ال-ت-ي ك-ل-لت
ب -ال -ت-وق-ي-ع ع-ل-ى ›م-وع-ة م-ن الت-ف-اق-ي-ات ت-خصس
ال- -ع- -دي- -د م- -ن اÛالت ،م- -ث -ل الصس -ح -ة ،الصس -ي -د
البحري ،األمن ،التجارة والعدل““.
وتابع اŸسسؤوول اŸوريتا Êقائ““ :Óلقد اسستمعت
إا ¤ال -رئ -يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ال-ذي ق-دم ل-ن-ا ت-وج-ي-ه-ات
ونصسائح سسديدة سسنعمل على Œسسيدها““ ،مÈزا أان
رئ -يسس ا÷م -ه-وري-ة حّ-م-ل-ه ““رسس-ال-ة ودي-ة إا ¤أاخ-ي-ه
الرئيسس ولد عبد العزيز““.

عقب اغتيال السسف Òالروسسي بÎكيا

الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ـسس بوتفليق ـ ـ ـ ـ ـ ـة يع ـ ـ ـ ـ ـ ـزي الرئي ـ ـ ـ ـ ـ ـسس بوت ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

ب -عث رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
بوتفليقة ،برقية تعزية إا ¤نظÒه الروسسي
ف Ó-د ÒÁب -وت ،Úع -ل -ى إاث -ر اغ -ت-ي-ال سس-فÒ
ب Ó-ده بÎك -ي -ا ،وصس -ف ف -ي -ه -ا ه -ذا ال -ف -ع-ل بـ
““العمل الشسنيع الفظيع الذي ليسس له مÈر““.
قال الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته““ :تلقيت ببالغ
ال-ت-أاث-ر وع-م-ي-ق األسس-ى ن-ب-أا الغ-ت-ي-ال ا÷ب-ان ال-ذي
أاودى بحياة الفقيد أاندري كارلوف ،سسف Òفيدرالية

روسس -ي -ا ‘ ت -رك-ي-ا ،ال-دب-ل-وم-اسس-ي اÙنك صس-احب
الدور البارز ‘ –قيق السسلم والتعاون والتقريب
ب Úالشسعب Úالروسسي والÎكي““.
وأاضساف الرئيسس قائ““ :Óوإاذ نندد بكل قوة بهذا
العمل الشسنيع الفظيع الذي ليسس له مÈر ،أاتقدم
إاليكم ،فخامة الرئيسس ،إاثر هذا اŸصساب ،وإا¤
أاسسرة الفقيد ،باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة
ع-ن ن-فسس-ي ،ب-خ-الصس ال-ت-ع-ازي وع-ب-ارات ال-تعاطف

والتضسامن““.
واسس -ت -ط -رد رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ق -ائ““ :Ó-اإن
اÛموعة الدولية مطالبة اليوم ،اأك Ìمن ذي
قبل ،بتوحيد جهودها من اأجل ﬁاربة الإرهاب
الدو‹ .وبهذا الصسدد ،اأوؤكد لكم عزم بÓدي
على ضسّم جهودها اإ ¤جهود اÛموعة الدولية
‘ التصسدي لهذه الآفة التي تهدد السسلم والأمن
‘ العا.““⁄

بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ب -رق -ي -ة ت -ع -زي -ة إا ¤اŸسس -تشس -ارة األŸان-ي-ة أا‚يÓ-
مÒكل ،عّبر لها فيها عن ““إادانته التامة واسستنكاره
الشس -دي -د““ ل Ó-ع -ت-داء اإلره-اب-ي ال-ذي خ-ل-ف ق-ت-ل-ى
وجرحى بالعاصسمة األŸانية برل.Ú

وق -ال رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة ‘ ب-رق-ي-ت-ه““ :ت-ل-ق-يت
باسستنكار شسديد ،نبأا العتداء اإلرهابي اإلجرامي
الفظيع الذي أافجع بÓدكم بÈل Úوخلف عديد
القتلى وا÷رحى““.
وأاضساف قائ““ :Óإاثر هذا اŸصساب األليم ،وأامام

هذا العمل الشسنيع الذي ندينه “ام اإلدانة ،أاتقدم
إاليكِ وإا ¤الشسعب األŸا Êالصسديق وأاسسر الضسحايا،
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
ب- -أاخ- -لصس ال- -ت -ع -ازي وأاصس -دق ع -ب -ارات ال -تضس -ام -ن
واŸواسساة““.

...ويعزي اŸسصتشصارة األŸانية إاثر العتداء اإلرهابي بÈلÚ
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن صصال ـ ـ ـ ـ ـ ـح يسصتقب ـ ـ ـ ـ ـ ـل ول ـ ـ ـ ـ ـ ـد حدم ـ ـ ـ ـ ـ ـÚ

اسستقبل رئيسس ›لسس األمة عبد القادر بن صسالح ،مسساء األثن ،Úبا÷زائر
العاصسمة ،الوزير األول اŸوريتا Êيحيى ولد حدم Úوالوفد اŸرافق له.
أاوضسح بيان من ›لسس األمة ،أان اللقاء الذي حضسره وزير الشسؤوون اŸغاربية
وال–اد الفريقي وا÷امعة العربية عبد القادر مسساهل ،سسمح باسستعراضس

““العÓقات الثنائية ب Úالبلدين وترقيتها وتوسسيعها إا› ¤الت أاخرى على
ضسوء اجتماع اللجنة العليا اŸشسÎكة ب Úالبلدين““.
و” ‘ هذا اللقاء أايضسا  -يضسيف ذات البيان ““-التطرق ا ¤العÓقات بÚ
برŸانيي البلدين وسسبل تنسسيق اŸواقف ‘ اŸنابر واÙافل الدولية““.

قام الوزير األول اŸوريتا Êيحيى ولد حدم ،ÚأامسسÃ ،قÈة العالية
با÷زائر العاصسمة ،بالÎحم على أارواح شسهداء الثورة التحريرية اÛيدة.
ووضس -ع ي -ح -ي-ى ول-د ح-دم ،Úال-ذي ك-ان م-رف-وق-ا ب-وزي-ر الشس-ؤوون اŸغ-ارب-ي-ة

وال–اد اإلفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مسساهل ،إاكلي Óمن
ال -زه -ور Ãرب -ع الشس -ه -داء وق -راءة ف -ا–ة ال -ك -ت -اب ع-ل-ى أارواح شس-ه-داء ال-ث-ورة
التحريرية.

 ...ضصيف ا÷زائر يÎحم على أارواح الشصهداء

ارتكبه إارهابيون ’ يعرفون وطنا و’
يعÎفون بدين

ا÷زائر تدين العتداء اŸسصلح الذي
اسصتهدف اŸركز الثقا‘ اإلسصÓمي بجنيف
أادانت ا÷زائر ،بشسدة ،على لسسان الناطق الرسسمي باسسم وزارة
الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي الشس-ري-ف ،أامسس ،الع-ت-داء
اŸسسلح الذي اسستهدف اŸركز اإلسسÓمي بزوريخ السسويسسرية.
قال بن علي الشسريف ‘ تصسريح لوكالة األنباء ا÷زائرية““ :ندين
بشسدة العتداء اŸسسلح الذي اقÎفته ،مسساء أامسس ،أاياد آاثمة ضسد
اŸصسل ÚباŸركز اإلسسÓمي ‘ زيوريخ (سسويسسرا)““.
وأاضساف ،أان ““هذا الفعل اإلرهابي ا÷بان ،يظهر جليّا أان اŸسسلمÚ
مسستهدفون كغÒهم ،سسواء ‘ بلدانهم األصسلية أاو ‘ اŸهجر ،من
طرف اŸتطرف Úواإلرهابي Úالذين ل يعرفون وطنا ول يعÎفون
بدين ول يؤومنون بقيم““.
وتابع قائ““ :Óوإاذ نعرب عن تضسامننا مع أاسسر اŸصساب ،Úفإاننا على
يق Úبأان السسلطات السسويسسرية سستتخذ كل التداب ÒالÓزمة قصسد
إايقاف ومتابعة منظمي ورعاة هذا العتداء““.

اجتماع اÛلسس الوزاري اŸغاربي للÎبية Ãوريتانيا

حجار يسصتعرضس Œربة ا÷زائر ‘ ›ال التعليم العا‹

يشس -ارك 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،
ال - -ي - -وم ‘ ،ف - -ع - -ال- -ي- -ات ال- -دورة 13
للمجلسس الوزاري اŸغاربي للÎبية
وال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث العلمي،
ال - - -ذي –تضس - - -ن - - -ه ال - - -ع- - -اصس- - -م- - -ة
اŸوري -ت-ان-ي-ة ن-واكشس-وط ،ب-حسسب م-ا
أاورده بيان للوزارة.
خ Ó-ل ه -ذه ال -دورة ،سس -ي-ق-دم ال-وزي-ر
Œربة ا÷زائر ‘ ›ال الÎبية والتعليم
العا‹ والبحث العلمي .كما سسيتم خÓلها
م -راج -ع -ة ﬁاضس -ر اج-ت-م-اع-ات ال-ل-ج-ان
ال-ف-ن-ي-ة وف-رق ال-ع-م-ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-م-ج-لسس
ال -وزاري اŸن -ع -ق -د م -ن -ذ دورت-ه األخÒة
وك- -ذا م- -ن- -اقشس- -ة وضس- -ع- -ي- -ة اŸؤوسسسس -ات
اإل–ادي -ة ال -ع -ام -ل -ة ‘ ن -ط-اق اÛلسس
(ا÷ام - -ع - -ة اŸغ - -ارب - -ي - -ة واألك - -ادÁي - -ة

اŸغاربية للعلوم).
وباŸناسسبة ،يناقشس الوزراء عددا من
ال -قضس-اي-ا الÎب-وي-ة ،م-ن-ه-ا وضس-ع ب-رن-ام-ج
عمل مسستقبلي للمجلسس ،ودراسسة سسبل
ال- -ت- -ع- -اون م- -ع اŸن- -ظ -م -ات وال -ه -ي -ئ -ات
اإلق-ل-ي-م-ي-ة وال-دول-ي-ة اŸه-ت-م-ة Ãج-الت
الÎبية والتعليم العا‹ والبحث العلمي.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ترأاسسها سسÓل و ولد حدم Úبحضسور عدد من أاعضساء ا◊كومتÚ

 16اتفاقية تتوج الدورة  18للجنة العليا
اŸشصÎكة ا÷زائرية  -اŸوريتانية

’شسخاصس والسسلع
مع Èحدودي لتسسهيل حركة ا أ

توجت الدورة  18للجنة العليا اŸشسÎكة
ا÷زائ -ري-ة  -اŸوري-ت-ان-ي-ة ،أامسس ،ب-ال-ت-وق-ي-ع
على  16اتفاقية ومذكرة تفاهم ‘ ›ا’ت
’عÓ-م وا’تصس-ال
ال -ع -دل وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا إ
والصس -ن-اع-ة واŸن-اج-م وغÒه-ا م-ن اÛا’ت،
فضس Ó- -ع -ن وضس -ع خ -ارط -ة ط -ري -ق Ÿت -اب -ع -ة
ا’ت -ف -اق -ي -ات .وق -د ت -رأاسس أاشس-غ-ال ال-ل-ج-ن-ة،
’ول ع- -ب- -د اŸالك سس Ó-ل ون -ظÒه
ال- -وزي- -ر ا أ
اŸوري -ت -ا Êي -ح -ي -ى ول -د ح -دم Úوع -دد م -ن
أاعضساء ا◊كومت.Ú

جÓل بوطي
تصصوير:عباسس تيليوة
عّبر الوزيران عن تطابق وجهات النظر حيال
عديد القضسايا ‘ الشسأان السسياسسي والقتصسادي،
حيث كشسف سسÓل عن إارادة ا÷زائر ‘ فتح معÈ
ح -دودي مسس -ت -ق -ب  ،Óً-ل -تسس-ه-ي-ل ح-رك-ة األشس-خ-اصس
والسسلع ومضساعفة التبادلت التجارية.
‘ ح Úقال نظÒه اŸوريتا Êولد حدم ،Úإان
دورة ال- -ل- -ج- -ن -ة ن -ري -د ل -ه -ا أان ت -ؤوسسسس Ÿزي -د م -ن
ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة وال-ن-ج-اع-ة ‘ عÓ-ق-ات-ن-ا اŸت-م-ي-زة،
تعزيزا للمكاسسب وتثمينا للفرصس اŸتاحة أامامنا
Óفاق اŸسستقبلية الواعدة ‘
اليوم ،واسستكشسافا ل آ
ﬂتلف اÛالت.
أاكد سسÓل ‘ كلمته لدى افتتاح أاشسغال اللجنة
ب - - - -قصس - - - -ر ا◊ك - - - -وم- - - -ة ،أامسس،
بالعاصسمة ،أان اإلمكانات الهائلة
اŸت- -وف- -رة وال- -ف- -رصس ال- -ع -دي -دة
ل-ل-ت-ك-ام-ل والشس-راكة تقود البلدين
إا ¤اŸزي- - - - - - - - - - - -د ،مشسÒا إا ¤أان
ا÷زائر تسسعى إا ¤إاقامة مشساريع
م- -ه -ي -ك -ل -ة ،لسس -ي -م -ا ‘ ›الت
ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإلعÓ-م والتصسال
وال- -ت- -ج- -ارة وال -ف Ó-ح -ة والصس -ي -د
البحري.
ودعا سسÓل غرف التجارة والصسناعة ورجال
األع -م -ال ،إا ¤ت -ك -ث -ي -ف ال -ت -واصس -ل واŸشس-ارك-ة ‘
اŸعارضس واللقاءات القتصسادية الثنائية من أاجل
اغتنام فرصس الشسراكة اŸتاحة ،موضسحا أان ما ”
إا‚ازه ح- -ت- -ى اآلن إاي- -ج- -اب- -ي ومشس- -ج- -ع ،ب -دخ -ول
ات-ف-اق-ي-ات ال-ت-ع-اون ال-ق-نصس-ل-ي والزدواج الضس-ريبي
حيز التنفيذ ،باإلضسافة إا ¤اŸكاسسب اŸسسجلة ‘
تنمية اŸوارد البشسرية ع Èالتعليم العا‹ والتكوين
اŸه- -ن -ي ،وك -ذا اسس -ت -ث -م -ارات الشس -رك -ة ال -وط -ن -ي -ة
سسوناطراك ‘ ميدان الطاقة.
وشسكل الشسأان السسياسسي ﬁورا هاما ‘ كلمة
ال- -وزي- -ر األول سس Ó-ل ،مسس -ج  Ó-انشس -غ -ال ا÷زائ -ر
باألوضساع ‘ السساحل وما –مله من تداعيات على
الشسأان القتصسادي ،ما يسستدعي مواصسلة التشساور
وت -ك -ث -ي -ف ا÷ه -ود م -ن أاج -ل م -واج -ه -ة األخ -ط -ار
اıتلفة و–قيق السستقرار السسياسسي واألمني ‘
اŸنطقة.
‘ هذا اإلطار ،قال سسÓل إان ا÷زائر تتابع
وعن كثب التطورات ا◊اصسلة ‘ ليبيا التي بذلت
ول ت -زال ت -ب -ذل ج-ه-ده-ا ل-ت-ق-ريب وج-ه-ات ال-ن-ظ-ر
وال -دف -ع ن -ح -و ح -ل سس -ي-اسس-ي ه-و ال-وح-ي-د ال-ك-ف-ي-ل
ب- -ا◊ف -اظ ع -ل -ى وح -دة ل -ي -ب -ي -ا وسس Ó-م -ة ت -راب -ه -ا
وسسيادتها ،من خÓل حوار وطني ومصسا◊ة تسسمح
بتطبيق اتفاق  17ديسسم.2015 È
وتسسعى ا÷زائر إا ¤تنفيذ مسسار التسسوية ‘
م -ا‹ ،ع Èت -ن -ف -ي -ذ ات -ف -اق ا÷زائ -ر وه-و م-ا أاك-ده
سسÓل ،بالتزام جميع األطراف بكل بنوده ومرافقة
اÛموعة الدولية ،مرحبا بتطابق وجهات النظر
م -ع ن -واكشس-وط ح-ول ﬂت-ل-ف ال-قضس-اي-ا اإلق-ل-ي-م-ي-ة
وال -دول -ي -ة ون -أام -ل أان تشس -ك -ل الت-ف-اق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة
اÈŸم-ة ت-ع-زي-زا Ÿسس-ار ت-ع-اون-ن-ا ون-ق-ل-ة ن-وع-ي-ة ‘
العÓقات ب Úالبلدين.
من جهته أاكد الوزير األول اŸوريتا Êيحيى ولد
حدم ،Úأان التنسسيق األمني والعسسكري الذي يجمع
ب Úا÷زائر وبÓده يعد أا‰وذجا يحتذى به ‘
مسسار توطيد األمن والسسلم ‘ اŸنطقة ،مشسددا
ع -ل -ى أاه-م-ي-ة ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائ-ي Ÿواج-ه-ة ا÷رائ-م
العابرة للقارات ‘ ،مقدمتها اإلرهاب وا÷رÁة
اŸنظمة واŸتاجرة باıدرات ،قائ““ :Óإانها تعد

ظواهر دخيلة على ›تمعاتنا““.
وأاك- -د ال- -وزي- -ر األول اŸوري- -ت- -ا ،Êأان ال -ل -ج -ن -ة
اŸشسÎكة الكÈى هي دورة ““نريد لها أان تؤوسسسس
Ÿزي-د م-ن ال-دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة وال-ن-ج-اع-ة ‘ عÓ-ق-ات-ن-ا
اŸت-م-ي-زة““ ““،ت-ع-زي-زا ل-ل-م-ك-اسسب وت-ث-م-ي-ن-ا ل-ل-فرصس
Óف -اق
اŸت- -اح- -ة أام- -ام -ن -ا ال -ي -وم ،واسس -ت -كشس -اف -ا ل  -آ
اŸسستقبلية الواعدة ‘ ﬂتلف اÛالت““ .مثمنا
مسسار العمل اŸشسÎك ب Úالبلدين ،الذي يعكسس
اليوم ““اإلرادة القوية التي –دو قائدي البلدين
للدفع بالعÓقات الثنائية إا ¤أابعد مدى ‡كن““.
‘ هذا اإلطار ،قال الوزير األول اŸوريتا Êإان
اŸسس -ت -وى ال -ع -ا‹ ال -ذي ب -ل -غ -ت-ه ح-ل-ق-ات ال-تشس-اور
والتنسسيق التي Œمع ب Úقائدي البلدين Ûابهة
التحديات الدولية واإلقليمية الراهنة ،هي دليل
على إارادة قوية Ÿضسي التعاون الثنائي ،وهو ““ما
يسساهم ‘ إانضساج العديد من اŸواقف واŸقاربات
اŸتشسابهة ب Úالطرف.““Ú

قناعة مشصÎكة لبناء صصرح ا–اد اŸغرب العربي
وأاشسار ولد حدم ،Úإا ¤القناعة اŸشسÎكة لكÓ
الطرف Úبضسرورة إايجاد حل دائم وعاجل للقضسية
الفلسسطينيةÃ ،ا يضسمن حقوق الشسعب الفلسسطيني
‘ ت-أاسس-يسس دول-ت-ه اŸسس-ت-ق-ل-ة وع-اصس-م-ت-ه-ا القدسس
الشسريف.
Óزمات التي تعصسف بعديد الدول
أاما بالنسسبة ل أ
ال -ع -رب -ي -ة ،أاشس -ار ول-د ح-دم Úإا ¤سس-وري-ا وال-ع-راق
واليمن ،مؤوكدا على ضسرورة ““إايجاد
حلول كفيلة بحقن الدماء و–فظ
لهذه البلدان وحدتها الÎابية و–قق
ال -ت -ن -اغ -م ب Úم -ك -ون -ات شس -ع-وب-ه-ا““،
معرجا على الوضسع األمني ‘ ليبيا،
حيث جدد ولد حدم Úبشسأانه موقف
نواكشسوط القاضسي بأان ا◊ل يكمن
‘ ال -ت -وصس -ل إا ¤ات -ف -اق شس -ام -ل بÚ
األشس -ق -اء ال -ف -رق -اء ي-ح-ف-ظ ال-وح-دة
الÎاب-ي-ة ل-ه-ذا ال-ب-ل-د ويسس-م-ح بإاعادة
إاعماره.
أاما على الصسعيد اŸغاربي ،فقد أاكد ضسرورة
العمل من أاجل بناء صسرح ا–اد اŸغرب العربي
الذي اعتÈه خيارا اسسÎاتيجيا ملحا.

التنسصيق األمني ‘
ﬁاربة اإلرهاب
وا÷رائم العابرة
للحدود

خارطة طريق Ÿتابعة مذكرات التفاهم

شس -م -لت اŸشس -اري-ع  16اŸوق- -ع -ة ب Úا÷زائ -ر
ونواكشسوط عدة ›الت ،منها مشسروع بروتوكول
التعاون اŸؤوسسسساتي ب Úوزارتي العدل ،ومشسروع
اتفاق التعاون ‘ ›ال الوظيفة العمومية وعصسرنة
اإلدارة ال -ع -ام -ة وال -وظ -ي -ف -ة ال-ع-م-وم-ي-ة واإلصسÓ-ح
اإلداري وآاخ - -ر ‘ ا◊م - -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ،ومشس- -روع
بروتوكول تعاون ‘ ›ال العمل والعÓقات اŸهنية
ب Úا◊كومت.Ú
كما شسمل التوقيع على مشسروع اتفاقية تعاون ‘
اÛال ال -ث -ق -ا‘ واإلسس -ك -ان وال-ع-م-ران وال-ت-ك-وي-ن
اŸهني ،واŸوارد اŸائية تشسمل إانشساء ÷نة تقنية
ب Úال-ب-ل-دي-ن ،إاضس-اف-ة إا ¤ات-ف-اق-ي-ة لÎق-ي-ة تشس-غ-يل
الشسباب ،ومذكرة تفاهم ‘ ›ال العتماد على
ال -ه -ي -ئ -ة ا÷زائ -ري -ة ل Ó-ع -ت -م -اد ب -ا÷زائ-ر وإادارة
التقييسس وا÷ودة ÷مهورية موريتانيا.
وت -ع -زي -زا ل -ل -ع -م -ل ال -ث -ن-ائ-ي ‘ ›ال عصس-رن-ة
اإلدارة ” ،ال- -ت- -وق -ي -ع ع -ل -ى ات -ف -اق -ي -ة ت -ع -اون بÚ
Óدارة ونظÒتها اŸوريتانية،
اŸدرسسة الوطنية ل إ
وك -ذا مشس -روع ات -ف -اق -ي -ة  -إاط -ار ‘ ›ال الÈي -د
وتكنولوجيات اإلعÓم والتصسال ،وآاخر ‘ ›ال
الشس -ؤوون اإلسس Ó-م -ي -ة وم -ذك-رة ت-ف-اه-م ‘ ›الت
ا◊ماية الجتماعية.
كما ” التفاق على مشسروع مذكرة ‘ ›ال
ال -ت -ق -ي -يسس واإدارة ا÷ودة ب Úال -دي -وان ال -وط-ن-ي
ل-ل-مÎول-وج-ي-ا واإدارة ال-ت-ق-ي-يسس Ãوري-ت-ان-ي-ا ،و‘
ن -فسس الإط -ار ” ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى م-ذك-رة اأخ-رى
لÎقية اإدارة ا÷ودة ‘ ،ح ” Úالتوقيع على
مذكرة Ÿتابعة التفاقات ‘ اإطار خارطة طريق
مسستقبلية.
وكان الوزير األول عبد اŸالك سسÓل ،قد

–ادث من قبل مع نظÒه اŸوريتا Êيحيى
ولد حدم Úالذي يوجد با÷زائر ‘ زيارة
تدوم ثÓثة أايام.
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أسسÎجاع ألتوأزن أŸا‹ للصسندوق ألوطني للتقاعد ‘ غضسون 2020
عمال الÎبية والصضحة تراجعوا عن التقاعد
أاكد وزير العمل والتشضغيل والضضمان ا’جتماعي ﬁمد الغازي ،اسضÎجاع الصضندوق الوطني للتقاعد توازنه ‘ غضضون سضنة
 2020أاو سضنة  .2021كاشضفا ‘ سضياق متصضل ،عن تراجع عمال أاودعوا ملفات ا◊صضول على التقاعد النسضبي ‘ قطاعي الÎبية
’لغاء ا÷هاز ،بدءًا من الفا— جانفي  ،2017دون الكشضف عن عددهم .وحّمل مسضؤوولية إاقبالهم بكÌة على
والصضحة– ،سضبا إ
’عÓم التي ضضخمت الوضضع.
التقاعد لوسضائل ا إ

فريال بوشصوية
 ⁄يفوت اŸسضؤوول اأ’ول على قطاع العمل
وال -تشض -غ -ي-ل والضض-م-ان ا’ج-ت-م-اع-ي ،م-ن-اسض-ب-ة
عرضضه نصس القانون اŸعدل واŸتمم للقانون
رق- -م  12/ 83ا- - - Ÿؤورخ ‘  2ج-وي-ل-ية 1983
واŸت -ع -ل -ق ب-ال-ت-ق-اع-د ،ل-ي-ث-ن-ي ع-ل-ى ال-ت-ع-دي-ل
اŸدرج على القانون خÓل جلسضة اŸصضادقة
عليه باÛلسس الشضعبي الوطنيÃ ،بادرة من
رئيسس ا÷مهورية ،الذي اسضتجاب ’نشضغا’ت
الطبقة الشضغيلة ،بإارجاء تطبيق إالغاء التقاعد
دون شضرط السضن للفئة التي –صضي  32سضنة
خدمة فما أاك ،Ìبسضنت Úأاي إا ¤غاية ،2019
من خÓل “ك Úمن يبلغ  58سضنة من العمر
بحلول السضنة ا÷ديدة و 59سضنة من السضنة
اŸوال -ي -ة ،م -ن ا’سض -ت -ف-ادة م-ن ال-ت-ق-اع-د دون
شضرط السضن.
ب-اŸن-اسض-ب-ة ،ج-دد ال-وزي-ر ال-ت-أاك-ي-د على أان
ت -نصض -يب ÷ن-ة –دي-د اŸه-ن الشض-اق-ة ،سض-ي-ت-م
Ãرسضوم تنفيذي ،بعد اŸصضادقة على القانون
Ãجلسس اأ’مة اÈŸمج ،ظهÒة أامسس ،على أان
يتم اسضتشضارة النقابات واأ’حزاب.
‘ السضياق ،أاكد أان سضنة  2017سضتكون سضنة
الرقابة ،بعدما خصضصضت سضنتي  2015و2016
ل-ل-ت-حصض-ي-ل .وال-ت-زم ب-ت-قد Ëحصضيلة إاجراءات
تطبيق قانون اŸالية التكميلي للعام ،2015
اÿاصضة بإاعفاء رّب العمل من غرامة التأاخر
عن التصضريح ،على مسضتوى الصضندوق الوطني
ل-ل-ت-أام-ي-ن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ،والصضندوق الوطني
لتأام Úالعمال غ Òاأ’جراء.
وقال الغازي ‘ رده على انشضغا’ت أاعضضاء
›لسس اأ’مة ،إان تثم Úالتعديل الذي يلغي
التقاعد النسضبي ودون شضرط السضن ،من قبل
الŸÈان - -ي ،Úي - -ؤوك - -د أان ا◊ك - -وم - -ة تسض‘ Ò
ا’Œاه ا÷يد .كما أانه يؤوكد أان ““الكل واعٍ
بضضرورة إاصضÓح منظومة التقاعد““.
وقبل ذلك ،أاشضار خÓل العرضس ،إا ¤أان
نظام التقاعد أاحد أابرز ركائز التضضامن بÚ
اأ’ج - -ي - -ال ،وال - -ذي ي - -واج - -ه أاث- -ار ت- -ط- -ورات
اقتصضادية واجتماعية ودÁغرافية ،جعلته ‘
حاجة إا ¤ضضمان توازنه ودÁومته ،ولن يتأاتى
ذلك إا’ من خÓل العودة إا ¤القاعدة ‡ثلة
‘ سضن التقاعد القانونية’ ،سضيما وأان صضيغتي
التقاعد اŸلغاة تكلف الصضندوق سضنويا 405
مليار دج.

أعضساء ›لسس أأ’مة يثمنون ألقانون
وينتقدون تسسييسس ملف ألتقاعد
ث- - - -م- - - -ن أاعضض- - - -اء ›لسس اأ’م - - -ة خ Ó- - -ل
م -ن -اقشض -ت-ه-م ،نصس ال-ق-ان-ون اŸع-دل واŸت-م-م
للقانون رقم  12 / 83اŸؤورخ ‘  2جويلية
 1983واŸت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ق-اع-د ،إال-غ-اء ال-ت-ق-اع-د

اعتداء برلÚ

وزأرة أÿارجية تؤوكد عدم
وجود أي ضسحية جزأئرية

أاكد الناطق باسضم وزارة الشضؤوون اÿارجية
عبد العزيز بن علي شضريف ،أان ا’عتداء الذي
اسضتهدف ،ليلة اأ’ثن ،Úسضوقا خاصضا باحتفا’ت
ي ““ضضحية
نهاية السضنة بÈل ⁄ ،Úيسضفر عنه أا ّ
جزائرية““.
‘ تصضريح لوأاج ،أاوضضح الناطق باسضم وزارة
الشض -ؤوون اÿارج -ي -ة ،أان -ه ““ب -حسضب اŸع -ل-وم-ات
اأ’ولية اŸسضتقاة من سضفارتنا ‘ برل ،Úفإانه ⁄
تسضجل أاي ضضحية جزائرية ◊د اآ’ن ‘ اعتداء
برل ،Úالذي اسضتهدف سضوقا ’حتفا’ت نهاية
السضنة بÈل.““Ú
وأاضضاف عبد العزيز بن علي شضريف ،أان
سض- -ف- -ارة ا÷زائ- -ر بÈل ‘““ Úاتصض -ال دائ -م م -ع
السضلطات اأ’Ÿانية Ÿتابعة تطور الوضضع على
إاثر هذا ا’عتداء““.

النسضبي بدءاً من السضنة ا÷ديدة ،والتقاعد
دون شضرط السضن بعد انقضضاء  32سضنة من
اÿدمة ،على اعتبار أانها تسضاهم ‘ التوازن
اŸا‹ ل-لصض-ن-دوق ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ق-اعد و–افظ
على نظام التقاعد الذي يعد مكسضبا يكرسس
العدالة ا’جتماعية ،منتقدين تسضييسس ملف
التقاعد.
واقÎحت عضض- - -و ›لسس اأ’م- - -ة ع - -ائشض - -ة
باركي ،على ا◊كومة القيام بحمÓت توعية
و–سضيسس ،تسضبق مثل هذه اإ’جراءات تفاديا
للتأاويÓت اÿاطئة’ ،سضيما وأان اأ’مر يتعلق
بنظام التقاعد الذي يعد حضضاريا و’بد من
التمسضك به.
وتوقف العضضو أاحمد بوزيان ،عند النزيف

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

ا◊اد ‘ العمال’ ،سضيما ‘ قطاع الÎبية،
ال -ذي ي -تسض -بب ‘ ث -غ -رة ل -ن يسض -ده -ا ال-ع-م-ال
اŸوظ -ف -ون ال -ذي يشض ّ-غ -ل -ون ‘ إاط -ار صض -ي-غ-ة
التعاقد.
م -ن ج-ه-ت-ه ثّ-م-ن ال-عضض-و ع-ب-اسس ب-وع-م-ام-ة
اإ’جراءات اŸتخذة من قبل ا◊كومة ،إاذ من
غ ÒاŸعقول ـ بحسضبه ـ التقاعد بعد  15سضنة
من اÿدمة ،منتهزا الفرصضة ليؤوكد أان من
ت -ه ّ-م -ه مصض -ل -ح -ة ال-ع-م-ال ’ ي-حّ-رضض-ه-م ع-ل-ى
اÿروج إا ¤الشض -ارع ،إا‰ا َي ِ-ع ُ-ظ -ه -م ،م -ن-ت-ق-دا
النقابات التي تسضتغل العمال واŸعارضضة التي
’ هّم لها ـ أاضضاف يقول ـ غ Òالكرسضي ،لزرع
الشضك واسض -ت -غ Ó-ل م -ل -ف ال -تشض-غ-ي-ل أ’غ-راضس
سضياسضية ولضضرب الوحدة الوطنية.

العدد
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ﬂابر أıابرأت ألغربية تفقد ألسسيطرة على أإ’رهاب
حكيم بوغرارة
تعكسس العمليات اإ’رهابية اأ’خÒة التي شضهدتها مناطق ““الكرك““ باأ’ردن ،واغتيال السضفÒ
الروسضي ‘ أانقرة وعملية الدحسس ‘ سضوق بÈل ،Úعن انفÓت الظاهرة اإ’رهابية من أايدي
اıابرات الغربية ،التي قال عنها ترامب إانها حاضضنة لتفريخ اإ’رهابي Úوتوجيههم للقيام
بتجسضيد ﬂططات تقسضيم الدول وتدمÒها وقتل الشضعوب وخلق مظاهر القنوط لدى
الشضعوب العربية واإ’سضÓمية.
وبقدر ما ‚حت تلك اıابر الغربية ‘ افتعال ا◊روب وإاثارة الف Ïوا◊روب ،إا’ أانها،
ولوقت غ Òبعيد ،تكون قد فقدت السضيطرة على هؤو’ء اÛندين ع Èاأ’نÎنت وعÈ
التدريبات الشضاقة التي Œعلهم يتحملون كل شضيء إ’رضضاء عّرابيهم .فما حدث ‘ سضوريا
يدعو ا÷ميع للتسضاؤول حول اأ’طراف التي قامت بتجميع شضباب من كل أاصضقاع العا⁄
وإاقناعهم بالذهاب لسضوريا –ت غطاء ديني أاو ضضد إايديولوجيات معينة وتب Úأان اللعبة وما
فيها هو رمي الطعم ‘ منطقة معيّنة واسضتغÓل أاوضضاع الكث Òمن الشضباب العربي واŸسضلم
للموت وا’نتقال للجّنة اŸوعودة التي ” تزيينها بفتاوى وخطب ودروسس دينية من أاشضخاصس
كّونتهم اıابرات الغربية ،التي تكون قد أاŸت بكل اŸرجعيات الدينية واإ’ثنية التي –كم
اÛتمع العربي واإ’سضÓمي ’سضتغÓلها ‘ زرع النفاق والشضقاق ومنه جر منطقة الشضرق
اأ’وسضط وشضمال إافريقيا للخراب والدمار.
يظهر أان اıابر الغربية التي صضنعت رواية ابن ’دن والظواهري ‘ أافغانسضتان وجعلتها
غطاًء للتدخÓت العسضكرية وورقة ضضغط لبيع مÓي Òالدو’رات من السضÓح اŸغشضوشس⁄ ،
–سضب ’نقÓب السضحر عليها وخروج تلك الفÒوسضات اإ’رهابية خارج نطاق السضيطرة.
فالغرب والشضرق  ⁄يتعضضا من كيفية قتل السضف Òاأ’مريكي ‘ ليبيا وردود الفعل اŸسضتغربة
لذلك .كما – ⁄سضب Ÿا وقع ‘ باريسس ونيسس وبروكسضل ،وواصضلت سضياسضتها العدوانية
والدموية ضضد العرب واŸسضلم.Ú
ونحن نكتب هذه الكلمات ليسس لتÈير ما يحدث أاو منح الشضرعية Ÿثل هذه السضلوكات التي
ت بأاية صضلة أ’ي مرجع ربا Êأاو إانسضا ،Êلكن تزايد ا◊قد والعنف والتفنـن ‘ إاراقة
’“ ّ
الدماء وإازهاق اأ’رواح التي جعلت البشضرية كلها تتخوف من مسضتقبل السضلم والتعايشس.
إان مشضاهد الÓجئ Úوهم يتحولون لطعام جاهز أ’سضماك اŸتوسضط ،ومعاملتهم معاملة
وحشضية من قبل بعضس الصضحافي Úأاثناء تغطية طريقهم من أاوروبا الشضرقية أا ¤الغربية
وﬁاولة إاذ’لهم وإاهانتهم ،جعلت العا ⁄بأاسضره يتسضاءل عن سضر هذه اŸعاملة والسضكون
الدو‹ Œاه ما حدث ويحدث ‘ ﬁرقة حلب ،التي فاقت همجيتها كل التوقعات ،خاصضة
صضور الÈاءة والنسضاء والعزل الذين باتوا ‘ العراء و‘ درجة حرارة تقل عن – 6ت الصضفر.
لقد ‚حت روسضيا ‘ توجيه الرأاي العام الغربي من أازمة أاوكرانيا والِقرم نحو دمشضق
وِحمصس وحلب .و“كنت ‘ ظرف قياسضي من التعامل مع أازمات متعددة ‘ ظرف قياسضي،
بفعل قوة جيشضها وﬂابراتها التي دخلت البيضس اأ’بيضس اأ’مريكي وسضحبت البسضاط من
–ت أارجل الدÁقراطي Úونصضب ترامب رئيسضا وهو الذي ُ ⁄يخ ِ
ف إاعجابه بالرئيسس الروسضي
فÓد ÒÁبوت Úالذي جعل موازين القوى “يل للشضرق بعد سضنوات من الهيمنة اأ’مريكية.
إان ما يحدث ‘ عا ⁄اليوم ،الذي –الفت ضضده قوى الشضر‡ ،ثلة ‘ وسضائل اإ’عÓم
وŒار السضÓح واللوبي الصضهيو Êوالشضركات متعددة ا÷نسضيات وﬂابر اإ’رهاب ،بحاجة إا¤
م -راج -ع -ة ال-ك-ث Òم-ن ال-ت-وج-ه-ات وا’سضÎات-ي-ج-ي-ات ◊م-اي-ة ال-ع-ا ⁄م-ن ا’ن-دث-ار وا’ن-ت-ح-ار
ا÷ماعي.

خارطة طريق للحكومة والشضركاء ‘ اعتماد ا◊لول التوافقية

أ◊ـ ـ ـ ـ ـ ـوأر أ’جتماعـ ـ ـ ـ ـ ـي Œربـ ـ ـ ـ ـ ـة جزأئريـ ـ ـ ـ ـ ـة مرجعيـ ـ ـ ـ ـ ـة
العقد ا’قتصضادي ا’جتماعي Ÿواجهة التحديات
عرضضت وزارة العمل والتشضغيل والضضمان ا’جتماعي ،التجربة ا÷زائرية ‘ ترقية ا◊وار ا’جتماعي وا◊ماية ا’جتماعية ،أامام عدد من الشضركاء الدولي.Ú
واعتÈت أان عÓقة التوافق والثقة ب Úأاعضضاء الثÓثية سضمحت بتحقيق إا‚ازات معتÈة ،مؤوكدة انخراطها التام ‘ برنامج التعاون جنوب -جنوب.

حمزة ﬁصصول

احتضضنت اŸدرسضة العليا للضضمان ا’جتماعي بالعاصضمة،
أامسس ،اŸنتدى رفيع اŸسضتوى حول تقاسضم التجربة ا÷زائرية
‘ ›ال ا◊وار ا’جتماعي وا◊ماية ا’جتماعية ‘ ،إاطار
برنامج التعاون جنوب -جنوب ،بحضضور سضفراء عديد البلدان
اإ’فريقية و‡ثل اŸدير العام للمكتب الدو‹ للشضغل.
ق- -ال اأ’م Úال- -ع- -ام ل- -وزارة ال- -ع -م -ل ،ال -تشض -غ -ي -ل والضض -م -ان
ا’جتماعي ﬁمد خياط ‘ ،افتتاح اأ’شضغال ،إان ““ا÷زائر
حققت إا‚ازات بفضضل تهيئة الظروف الضضرورية لÓنتعاشس
ا’قتصضادي والسضلم ا’جتماعي““.
وأاوضض -ح أان ““ت -ط -وي-ر ال-ت-ع-ددي-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة و‡ارسض-ة ا◊وار
ا’جتماعي تعت Èعوامل رئيسضية سضاهمت ‘ تطوير ا◊وار
وال- -تشض- -اور ع- -ل- -ى ج- -م- -ي- -ع اŸسض -ت -وي -ات““ ،م -ؤوك -دا ““أان ا◊وار
ا’ج -ت-م-اع-ي أاضض-ح-ى ع-ام Ó-أاسض-اسض-ي-ا ‘ صض-ي-اغ-ة السض-ي-اسض-ات
ا’جتماعية وا’قتصضادية““.
وأاضضاف خياط ،أان ““اللقاءات الثنائية والثÓثية التي أاجريت
ط -ي -ل -ة ع -ق -دي -ن م -ن ال-زم-ن ،شض-ك-لت ال-فضض-اءات اأ’نسضب ل-دى
ا◊كومة والشضركاء ا’قتصضادي Úوا’جتماعي ‘ Úالبحث عن
ا◊لول التوافقية للتحديات وا’نشضغا’ت التي يواجهها عا⁄
الشضغل““.
وأاشضار إا ¤العقد ا’قتصضادي وا’جتماعي اÈŸم ‘ عام
 2006وا- - - - - - Ûدد ‘  ،2010وع- -ق- -ب -ه ال -ع -ق -د ا’ق -تصض -ادي
وا’جتماعي للنمو سضنة  ،2014باعتبارهما التجسضيد اأ’سضمى
ÿيار ا◊وار والتشضاور.
وذك -ر ذات اŸت-ح-دث ،ب-اŸب-ادرات ال-ق-ط-اع-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار
ميثاق أاخÓقيات اŸهنة اÈŸم ‘ قطاع الÎبية ،وا’تفاقية
ا÷م -اع -ي -ة ك -إاط -ار ’سض -ت -ق -رار وت -ن-م-ي-ة اŸؤوسضسض-ة اÈŸم بÚ
اŸركزية النقابية ومنظمات أارباب العمل.
و‘ ›ال ا◊ماية ا’جتماعية ،أاكد خياط أان هذه اأ’خÒة
تعت Èحقا دسضتوريا وأان منظومة الضضمان ا’جتماعي تضضمن
ت -غ -ط -ي -ة واسض -ع -ة ،م -ن ح -يث اıاط -ر أاو ال -ف-ئ-ات السض-ك-ان-ي-ة
اŸشضمولة با◊ماية ،مشضÒا إا ¤إادماج فئات خاصضة إا ¤جانب
العمال اأ’جراء وغ Òاأ’جراء لÓسضتفادة من ا◊ماية.
وأاكد ‘ ذات الوقت ،أان اآ’ليات التي –رصس ا÷زائر ‘ كل
مرة على تطويرها ميدانيا ،نابعة من قناعة حقيقية ،لذلك
ان -خ -رطت ب -ك -ل ق -وة ‘ “وي -ل ب-رن-ام-ج ال-ت-ع-اون م-ع ال-ب-ل-دان

اإ’فريقية لتعميم اسضتفادتها من التجربة ا÷زائرية.

سسيدي سسعيد :أصسبحنا مرجعا ‘ أ◊وأر أ’جتماعي
من جانبه أاكد اأ’م Úالعام ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
عبد اÛيد سضيدي سضعيد ،أان للجزائر أا‰وذج فريد ‘ ›ال
ا◊وار ا’جتماعي .وأاشضار إا ¤تكريسضه كخيار وحيد Ÿواجهة
اŸشضاكل والتحديات ،ما أاتاح غرسس الثقة التامة ب Úالشضريك
ا’جتماعي وا◊كومة وأارباب العمل.
‘ السض -ي -اق ،ق -ال سض -ي -دي سض-ع-ي-د ،إان ا÷زائ-ر م-ن ال-ب-ل-دان
القليلة التي ج ّسضدت ““الثÓثية““ على أارضس الواقع وتبّنتها كمسضار
فعلي منذ أاكتوبر  ،1990مؤوكدا مشضاركة اŸركزية النقابية ‘
م-ن-اقشض-ة ج-م-ي-ع مشض-اري-ع ال-ق-وان ÚاŸت-ع-ل-ق-ة بالشضغل والقطاع
ا’قتصضادي.
وكشضف عن إاجراء  720جمعية عامة على مسضتوى اŸركزية
النقابية Ÿناقشضة مشضروع قانون العمل .و‘ خطوة غ Òمسضبوقة،
طلبت الرأاي التقني للمكتب الدو‹ للشضغل ‘ مسضوّدة النصس،
حرصضا على احÎام القيم واŸعاي ÒالعاŸية ◊قوق العمل.

وأاكدت من جانبها ،رئيسضة الكونفدرالية العامة للمؤوسضسضات
ا÷زائرية سضعيدة نغزة ،على أاهمية ا◊وار ‘ Œاوز اŸشضاكل
وتطوير ا’قتصضاد الوطني وضضمان حقوق العمال.

أŸكتب ألدو‹ للشسغل :أ÷زأئر أحد أفضسل أنظمة أ◊ماية أ’جتماعية ‘ ألعا⁄
ب -دوره اع -ت Èم -وسض -ى ع -م-رو‡ ،ث-ل اأ’م Úال-ع-ام ل-ل-م-ك-تب
الدو‹ للشضغل ،أان ““ا÷زائر “لك نظاما للحماية ا’جتماعية
من ب Úاأ’فضضل عاŸيا من ناحية التغطية ا’جتماعية ،حيث
يشضمل  90من اŸائة من السضكان وهو يعت Èتطورا ’فتا ‘
إافريقيا والعام العربي““.
وث ّ-م -ن اŸت -ح -دث ،ال -ت -داب Òا÷دي -دة اŸت -خ -ذة م -ن ق -ب-ل
ا◊ك -وم -ة ل -ت -وسض -ي -ع ا◊م -اي -ة ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ل-ع-م-ال ال-ق-ط-اع
ا’قتصضادي اŸوازي وا÷امعي ÚخÓل مرحلة البحث العلمي.
‘ اŸقابل ،اعت Èأان اللجوء اآ’‹ إا ¤ا◊وار ب ÚالفاعلÚ
‘ الثÓثية ،أاتاح إايجاد التوافق ومواجهة ﬂتلف التحديات،
مؤوكدا أانه السضبيل الوحيد لتحقيق ا’سضتقرار الÓزم للتنمية
ا’قتصضادية خÓل هذه اŸرحلة ا◊سضاسضة التي Áر بها العا.⁄
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–ت إاششراف وزيري الفÓحة و التصشــال

““دقلة نور““ طولقة وت Úبني معوشس يتحصسÓن
علـ ـ ـى التوسسيـ ـ ـ ـ ـم ا÷غـ ـ ـ ـرا‘
 60منتوجــــا فÓحيــــا قابــــ Óللتوسشيــــم و التصشدير

–صشلت كل من ““دقلة نور““ منطقة طولقة ،والت ÚاّÛفف Ÿنطقة بني معوشس على العÎاف و” منحهما اŸؤوششر ا÷غرا‘
للمنتجات الفÓحية .فيما توجد قائمة منتوجات تصشل إا 60 ¤منتوجا ““نباتية وحيوانية““ ،هي ‘ طريق ا◊صشول على هذا
العÎاف وقابلة للتوسشيم ،بحسشب ما أاعلن عنه وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصشيد البحري عبد السشÓم ششلغوم ،خÓل
إاششرافه Ãعية وزير التصشال حميد ڤرين على العملية.

حياة .ك
ت -أات -ي أل -ع -م -ل -ي-ة ،ك-م-ا أب-رز شض-ل-غ-وم خÓ-ل
إأشضرأفه ،أمسصÃ ،عية وزير ألتصضال حميد
ڤ- -ري- -ن ،ع- -ل- -ى وضض- -ع عÓ- -م- -ة أ÷ودة ع- -ل- -ى
أŸن -ت -وج ÚأÙل -ي““ Úدق -ل -ة ن -ور““ Ÿن -ط -ق -ة
طولقة وألت ÚأÛفف Ÿنطقة بني معوشص،
‘ إأطار ترقية وتثم ÚأŸنتجات ألفÓحية،
سض -ي -م -ا أÙل -ي -ة أŸم-ي-زة ل-ل-ج-ودة ““عÓ-م-ات
أ÷ودة““ ،ح- -يث صض -ادقت أل -ل -ج -ن -ة أل -وط -ن -ي -ة
لعÓمات أ÷ودة أŸنضضوية –ت وصضاية وزأرة
ألفÓحة ،على ألعÎأف باŸنتوج.Ú
يسض - -م - -ح أŸؤوشض - -ر أ÷غ- -رأ‘ أل- -ذي م- -ن- -ح
ل -ل -م -ن -ت-وج ÚأŸذك-وري-ن ‘ ،أن-ت-ظ-ار إأع-ط-اء
ألعÎأف إأ ¤م- -ن- -ت -وج زيت أل -زي -ت -ون ،قصض -د
ح-م-اي-ت-ه-ا ك-م-ن-ت-وجات جزأئرية حصضرية .كما
سضيتم تصضديرها –ت هذه ألتسضمية ،وفق دفÎ
شض -روط ﬁدد .وق -د أع -ت ÈأŸن -اسض -ب-ة ب-ادرة
خ ،ÒمشضÒأ إأ ¤أنه ” وضضع أإلطار ألتنظيمي
ل- -ل- -ع- -م- -ل- -ي- -ة أل- -ت -ي سض -ت -مسص ع -ددأ آأخ -ر م -ن
أŸنتوجات ألفÓحية ذأت أ÷ودة.
ودعا ألوزير خÓل تصضريح له ‘ ألندوة

ألصض -ح -ف -ي -ة أل -ت -ي أع -ق -بت م -رأسض -م ت -وسض -ي -م
أŸن- -ت -وج ÚأŸذك -وري -ن ،إأ ¤ضض -رورة ت -ك -ت -ل
أŸن -ت -ج Úوإأنشض -اء ت -ع -اون-ي-ات فÓ-ح-ي-ة““ ،ألن
أŸنتج لوحده يضضعف““ ،وبالتا‹ يحتاج إأ¤
ح -م-اي-ت-ه م-ن أل-ن-اح-ي-ة أإلن-ت-اج-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
Œم -ع م -ن -ت -ج Úم -ث -ل -ه ،خ -اصض-ة ‘ أŸرح-ل-ة
أل-ن-ه-ائ-ي-ة ل-ب-ي-ع ألسض-ل-ع ،م-ؤوك-دأ أن أŸن-توجات
أل-فÓ-ح-ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ب-ل-غت م-رحلة ألتحسضÚ
وأ÷ودة ،وصضارت قابلة للتوسضيم وألتصضدير.
وقال شضلغوم ““أليوم نشضهد مرحلة جديدة،
تتميز بتوأجد فائضص كب ‘ Òأإلنتاج ‘ بعضص
أŸن-ت-وج-ات أل-فÓ-ح-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رأر ألطماطم
وألبطاطا ،باإلضضافة إأ ¤بعضص أÿضضروأت““،
مÈزأ أن هناك  3وجهات للمنتوج .أما ألسضوق
أÙل- -ي- -ة لب- -د ت- -وف ÒأŸن- -ت -وج ل -ل -م -وأط -ن،
باإلضضافة إأ ¤ألتحويل أو ألتصضدير ،مفيدأ أن
بعضص أŸوأد ألفÓحية ،منها زيت ألزيتون ،قد
عرفت طريقها للتصضدير ،كاÿضضر وألفوأكه.
لكنه لفت إأ ¤أنه مهما كانت كمية أإلنتاج ““ل
Áكن أن نصضدر كما نريد ،أو ألكمية كاملة““.
ول- -فت م- -ن خ Ó-ل أقÎأب -ه م -ن أŸن -ت -جÚ
ألعارضض ‘ Úروأق ألغرفة ألوطنية للفÓحة،
أكد على ضضرورة تثم ÚأŸنتوجات ألفÓحية

بدوي ‘ اختتام الدورة التكوينية للمرأاة اŸنتخبة:

الدولة تسسعى لتحقيق ““قفزة نوعية““ من أاجل مشساركة فعلية للمنتخبات

أاك- -د وزي- -ر ال- -داخ -ل -ي -ة وا÷م -اع -ات
اÙل- - -ي- - -ة ن- - -ورال- - -دي- - -ن ب- - -دوي ،أامسس،
ب-ا÷زائ-ر ال-ع-اصش-م-ة ،أان ال-دول-ة تسش-عى
إا–““ ¤ق- -ي- -ق ق- -ف- -زة ن -وع -ي -ة م -ن أاج -ل
مشش -ارك -ة ف-ع-ل-ي-ة ل-ل-م-رأاة ع-ل-ى مسش-ت-وى
اÛالسس اŸنتخبة““.
أوضضح بدوي ‘ ،كلمة خÓل أختتام ألدورة
أل -ت -ك -وي -ن-ي-ة ل-ل-م-رأة أŸن-ت-خ-ب-ة ،أل-ت-ي أق-ي-مت
بالتعاون مع برنامج أأل· أŸتحدة من أجل
ألتنمية با÷زأئر ،أن هذأ ألعمل يدخل ‘
إأطار ““حرصص ألدولة ألدأئم وألدأعم لتنمية
مسض-ت-دأم-ة ،ع-م-اده-ا أŸورد أل-بشض-ري أل-كفء،
بحيث تندرج بالتناسضق مع ما جاء به ألتعديل
ألدسضتوري أألخ ،Òخاصضة ما تعلق بتشضجيع
ألدولة للدÁقرأطية ألتشضاركية على مسضتوى
أ÷ماعات أÙلية““.
‘ ه- -ذأ ألسض- -ي- -اق ،أك -د أن ه -ذأ ألÈن -ام -ج
ألتكويني يندرج كذلك ‘ إأطار ““ترقية أ◊قوق
ألسضياسضية للمرأة ،ألتي تعت Èمبدأ دسضتوريا من
خÓل توسضيع حظوظ “ثيلها ‘ أÛالسص
أŸنتخبة““.
وبعد أن أكد ألوزير ““عزم ألدولة على رفع
مسض -ت -وى مشض-ارك-ة أŸرأة ‘ أل-ع-م-ل وأل-نضض-ال
ألسض -ي -اسض -ي““ ،خ -اصض -ة وأ÷زأئ -ر م -ق-ب-ل-ة ع-ل-ى
تنظيم أنتخابات تشضريعية وﬁلية ‘ ،2017
ذكر بأان ““أ÷زأئر توجد ‘ مرتبة مريحة،
تتوسضط دول عريقة ‘ ›ال ألدÁقرأطية
وأŸسض -اوأة ،ب -إات -اح -ت -ه -ا ن -فسص أل -ف -رصص أم-ام
أ÷نسض ،Úخ - -اصض- -ة ع- -ل- -ى صض- -ع- -ي- -د أل- -ع- -م- -ل
ألسضياسضي““.
‘ ذأت ألصض- -دد ،ذك- -ر ب- -دوي Ãك -تسض -ب -ات
أŸرأة ‘ ›ال ت -رق -ي-ة ح-ق-وق-ه-ا ألسض-ي-اسض-ي-ة
خÓل ألعشضرية أألخÒة ،مشضÒأ إأ ¤أنه ““ما

ك -ان ل -ت -ك-ون وŒسض-د ف-ع-ل-ي-ا ،ل-ول ت-وف-ر إأرأدة
سضياسضية صضادقة لرئيسص أ÷مهورية ألذي ⁄
يدخر جهدأ ‘ وضضع أŸرأة ‘ أŸكانة ألتي
تليق بها““.
من هذأ أŸنظور ،ذكر ألوزير أŸشضاركÚ
““بتبني نظام أ◊صضصص أإلجباري ألفعلي ‘
أل -ق -وأئ -م ألن -ت -خ -اب -ي -ة““ أل -ذي أق ّ-ره أل-رئ-يسص
بوتفليقة ،حيث ““رفع ألتحدي وفرضص ألتغيÒ
وأقر أألطر ألقانونية لفتح أ◊قل ألسضياسضي
للمرأة““ ،مشضÒأ إأ ¤ألقوأن Úألتشضريعية ،من
بينها ألقانون ألعضضوي رقم  03-12أÙدد
ل -ك -ي -ف -ي-ات ت-وسض-ي-ع ح-ظ-وظ “ث-ي-ل أŸرأة ‘
أÛالسص أŸن -ت -خ -ب -ة ،وأل -ذي ي -ع -ت““ Èق -ف -زة
نوعية““ ‘ ›ال أŸمارسضة ألدÁقرأطية ‘
أ÷زأئر.
وإلبرأز هذه ألقفزة ألنوعية ألتي أفرزتها
ألنتخابات أÙلية أألخÒة ،أشضار إأ ¤دخول
 4.119أمرأة أÛالسص ألشضعبية ألبلدية ،أي
ب-نسض-بة  ،%16,56و  595أم- - -رأة ‘ أÛالسص

ألشضعبية ألولئية أي بنسضبة .%29,69
وأكد ألوزير ،أنه أنطÓقا من هذه ألنتائج
أÙققة ،كان لزأما على وزأرته أن توأكب
ه-ذأ أل-ت-غ-ي Òب-تسض-طﬂ Òط-ط ع-م-ل ل-ت-ع-زيز
ق -درأت أŸرأة أŸن -ت-خ-ب-ة وت-ط-وي-ر أدأئ-ه-ا ‘
تسضي Òألشضؤوون ألعمومية أÙلية و“كينها من
أŸسض -اه-م-ة أل-ن-وع-ي-ة ‘ ت-أادي-ة أدوأر ﬁوري-ة
ع -ل -ى مسض -ت -وى أÛالسص ألشض -ع -ب -ي -ة أÙل-ي-ة
وألوصضول إأ ¤مرأكز صضنع ألقرأر.
Óشض - -ارة ،ف- -ق- -د ” ألن- -طÓ- -ق ‘ ه- -ذه
ل --إ
ألدورأت ألتكوينية ،ألتي أسضتفادت منها 1193
منتخبة ،بدأية من  14سضبتم 2015 Èوشضملت
 12ولية ،و“حورت حول ألÓمركزية وأ‰اط
تسض -ي ÒأŸرف -ق أل -ع -م-وم-ي أÙل-ي ،ت-ق-ن-ي-ات
ألتصض- -ال وتسض- -ي Òأألزم- -ات ،أل- -دÁق -رأط -ي -ة
أل-تشض-ارك-ي-ة وت-ط-وي-ر ألشض-رأك-ة ب Úأ÷م-اعات
أÙلية وأ÷معيات.
من جهته أكد ‡ثل برنامج أأل· أŸتحدة
للتنمية ‘ أ÷زأئر ،أن هذه أŸبادرة ““تهدف
أسضاسضا إأ ¤تعزيز قدرأت منتخبات أÛالسص
أل -ب -ل -دي -ة وأل -ولئ -ي -ة ‘ ،سض -ي-اق أإلصضÓ-ح-ات
أ÷ري -ئ -ة أل -ت -ي ب -اشض -رت -ه -ا أ÷زأئ-ر م-ن أج-ل
مشضاركة فعلية وفعالة للمنتخبات أÙليات““،
مشضÒأ إأ ¤أن ““أإلصض Ó- -ح - -ات أل - -دسض- -ت- -وري- -ة
وألتشضريعية مكنت من رفع نسضبة “ثيل أŸرأة
‘ أÛالسص أŸنتخبة ووضضعت أ÷زأئر ‘
أŸرتبة أألو ¤عربيا ‘ هذأ أÛال““.
وأوضض - -ح أن ه - -ذأ أل - -ل - -ق - -اء““ ،سض - -يسض - -م - -ح
ب -اسض -ت-خÓ-صص م-ع-ط-ي-ات وت-وصض-ي-ات ،ب-غ-رضص
ت -ث-م Úه-ذه أل-ت-ج-رب-ة أل-وأع-دة وت-وسض-ي-ع ه-ذه
أŸبادرة إأ ¤منتخبات ﬁليات أخريات ‘
أل- -ولي- -ات أل- -ت- -ي  ⁄تسض- -ت -ف -د ب -ع -د م -ن ه -ذأ
ألÈنامج““.
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طلعي يعاين مششروع توسشعة مÎو العاصشمة

خمسس ﬁطات جديدة تسسلم نهاية 2017
لششغال العمومية والنقل
أاكد وزير ا أ
بوجمعة طلعي ،أامسس ،اأن أاششغال توسشعة
مÎو ا÷زائ - -ر ت- -ع- -رف وتÒة ج- -ي- -دة،
ح -يث ي -رت -قب تسش -ل -ي-م خ-مسس ﬁط-ات
جديدة مع نهاية  ‘ .2017ح Úيرتقب
تسش - -ل - -ي - -م خ - -ط مÎو ا◊راشس  -اŸط- -ار
ال- -دو‹ ‘  ،2020مششÒا إا ¤أان ال- -ن -ق -ل
العمومي بالعاصشمة بات يقدم خدمات
ن -وع -ي-ة وه-و م-ا ي-ع-كسش-ه ال-ع-دد ال-ك-بÒ
ل -ل -مسش -اف -ري -ن ال -ذي -ن يسش -ت -غ -ل -ون ه-ذه
الوسشائل ،مسشتدل ÎÃو ا÷زائر الذي
ي-ن-ق-ل سش-نويا  25م-ل-ي-ون شش-خصشا Ãعدل
 120أالف مسشافر ‘ اليوم.

آسسيا مني

أ÷زأئرية ،مشضÒأ إأ ¤أن أحد منتجي زيت
أل-زي-ت-ون Áت-لك ج-ائ-زة أل-ن-خ-ل-ة أل-ذهبية ألتي
–صضل عليها جّده سضنة  ،1939وهو يسضتمر ‘
نفسص أŸهنة ،بعدما تطور إأنتاجها ،مثل هذه
ألسض -ت -ث -م -ارأت ج -دي -رة ب -ال -ت-ث-م ،Úك-م-ا ذك-ر
شضلغوم.
وأف - -اد ‘ ه - -ذأ ألسض - -ي - -اق ،إأ ¤أن ت - -ث- -مÚ
أŸن -ت -وج -ات أÙل -ي-ة ،م-ن خÓ-ل أل-عÓ-م-ات
أŸميزة للجودة أو تسضمية أŸنشضأا ،حتى تكون
ﬁمية ضضد ألسضتعمال ألسضيّئ ودليل أختيار
أŸسض - -ت - -ه - -لك ،ت - -ع - -د أدوأت ه - -ام - -ة ل- -دع- -م
ديناميكيات ألفÓحة أÙلية وتوف Òفرصص
Œاري - -ة ع - -ل - -ى مسض - -ت - -وى ألسض - -وق أÙل- -ي- -ة
وأل- -تصض- -دي- -ر ،ويسض- -ت- -ج -يب ذلك ل -وأق -ع –ول
ألقتصضاد ألوطني ،حيث يعد قطاع ألفÓحة
أح -د أل -ق -ط -اع-ات أŸع-ول ع-ل-ي-ه-ا ‘ م-رح-ل-ة
أل-ت-ن-وي-ع ألق-تصض-ادي ،إلي-ج-اد م-دأخ-ي-ل خارج
أÙروقات.
و‘ كلمة مقتضضبة ،أكد ڤرين على أهمية
أإلشضهار وألÎويج للمنتوجات ألفÓحية ذأت
أ÷ودة ،على غرأر ““دقلة نور““ Ÿنطقة طولقة
وألت ÚأÛفف لبني معوشص ،مقÎحا أن تكون
هناك هيئة أتصضال ذأت أحÎأفية.

ألعدد
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أفاد طلعي ،على هامشص ألزيارة ألتفقدية
ألشضغال “ديد خطوط مÎو أ÷زأئر ،بأانه
ي -رت -قب ،م -ع ف -ت -ح أÙط -ات أÿمسص ÎŸو
أ÷زأئر ،مطلع ألعام أŸقبل ،مضضاعفة عدد
أŸسضافرين إأ 50 ¤مليون مسضافر سضنويا.
لدى وقوفه على وتÒة أألشضغال ،أكد طلعي
أن توسضيع شضبكة مÎو أ÷زأئر تتقدم بنسضبة
ك- -بÒة وف- -ق ألÈن -ام -ج أÙدد.
وسضيتم تسضليم ﬁ 5طات جديدة
‘ أوأخ- - -ر  2017وه-ذأ Ãج-رد
ألن-ت-ه-اء م-ن أشض-غ-ال Œه-ي-زه-ا،
خاصضة وأن أشضغال توسضيع شضبكة
أÎŸو تسض Òبصضفة منتظمة وفق
ما ينصص عليه دف Îألشضروط.
وأوضضح طلعي ،أن خط مÎو
ألرأبط ب ÚألÈيد أŸركزي وسضاحة ألشضهدأء
على مسضافة  1.69كلم ،قد أنتهت أألشضغال به
بنسضبة  100من أŸائة ،لتنطلق بعدها مرحلة
ألتجهيز ونظام ألتسضي.Ò
وك- -ان أل- -وزي- -ر ق- -د وق- -ف ع- -ن- -د ﬂت -ل -ف
أÙط - -ات أÿاصض - -ة ب - -ت- -م- -دي- -د خ- -ط مÎو
أ÷زأئر ،حيث أسضتمع لشضروح مفصضلة حول
سض Òأألشضغال بكل من أÙطة ألرأبطة بÚ
سضاحة ألشضهدأء وألÈيد أŸركزي ،وكذأ أÿط
ألرأبط ب Úحي ألبدر وع Úألنعجة ،باإلضضافة
إأﬁ ¤طة ﬁمد بوضضياف ألوأقعة بخط عÚ
ألنعجة وبرأقي.

ك -م -ا ك -انت ل-ل-وزي-ر وق-ف-ة ب-خ-ط أ◊رأشص،
أل- - -ذي Áت- - -د إأ ¤أŸط- - -ار أل- - -دو‹ ه- - -وأري
بومدين .وكشضف طلعي عن تسضليم ﬁ 5طات
جديدة ‘ أوأخر ألسضنة أŸقبلة .2017
و‘ ن -دوة صض -ح -ف -ي-ة ع-ل-ى ه-امشص أل-زي-ارة
ألتفقدية ،أعطي طلعي قرأءة حول ﬂتلف
أŸشضاريع أÿاصضة بالقطاع ،حيث أبرز ألتطور
أ◊اصضل على مسضتوى ألنقل
أل-ع-م-وم-ي أل-ذي ب-ات ي-رتقي
م-ل-ب-ي-ا ط-م-وح-ات أŸوأطنÚ
وهو ما يعكسضه أإلقبال ألهام
ل -ل -م -وأط -ن Úع -ل -ى ﬂت -ل-ف
وسض- -ائ- -ل أل- -ن- -ق- -ل م -ن مÎو،
ت -رأم -وأي وح -اف Ó-ت أل-ن-ق-ل
أ◊ضض- - - - - - -ري ،مشضÒأ إأ ¤أن
ألÎأموأي ينقل أك Ìمن  7مÓي Úمسضافر
سضنويا.
‘ سض- -ي- -اق ل- -ه عÓ- -ق -ة ب -ق -ط -اع أألشض -غ -ال
ألعمومية ،أكد ألوزير أن مشضاريع هامة يتم
إأ‚ازها ‘ هذأ أÛال ،ترمي إأ ¤تعزيز
ألبنى ألتحتية.
و‘ رده ع - - - -ل- - - -ى سض- - - -ؤوأل ح- - - -ول ب- - - -عضص
ألن-ق-ط-اع-ات أل-ت-ي تشض-ه-ده-ا ب-عضص أŸق-اطع
عﬂ Èتلف شضبكة ألطرق بالقطر ألوطني،
أنه وعلى مسضتوى  48ولية توجد دأر للصضيانة
تقوم بالتدخل ألسضريع لفتح ألطريق ‘ حال
تسضجيل طارئ ما.

مÎو ا◊راشس -
اŸطار الدو‹
‘ 2020

تنصشيب ÷نة قطاعية لتسشي Òالبحث العلمي ،أاوراق :

ا÷زائر ‘ حاجة إا ¤موارد بشسرية مؤوهلة

كشش- -ف اŸدي -ر ال -ع -ام ل -ل -ب -حث
ال-ع-ل-م-ي وال-ت-طوير التكنولوجي
الÈوفيسشور حفيظ أاوراق ،عن
ن-ق-اط الضش-ع-ف ال-ت-ي ت-ع-ا Êمنها
م- -ن- -ظ- -وم -ة ال -ب -حث ‘ ا÷زائ -ر،
بسش- -بب تسش -ج -ي -ل ن -قصس ك -ب‘ Ò
ال- - -ب- - -اح- - -ث Úداخ- - -ل ال - -ق - -ط - -اع
الق - -تصش - -ادي والج - -ت - -م- -اع- -ي،
مششÒا إا ¤أان ع- - -دده- - -م ع- - -ل- - -ى
مسش -ت -وى اŸؤوسشسش-ات ال-وط-ن-ي-ة ل
يتجاوز  400باحث.

صسونيا طبة
على هامشص أإلعÓن ألرسضمي عن
ت-نصض-يب أل-ل-ج-ن-ة أل-ق-ط-اع-ي-ة أل-دأئمة
للبحث ألعلمي Ãقر وزأرة ألتعليم ألعا‹ ،دعا
ألÈوف- -يسض- -ور أورأق ،إأ ¤ضض- -رورة أل -رف -ع م -ن
مسضتوى ألبحث ألعلمي ‘ ﬂتلف ألقطاعات
ألتي تعود بالفائدة على ألقتصضاد أ÷زأئري.
موضضحا ‘ ذأت ألسضياق ،أن ألÈأءة ألعلمية
وألكفاءة ‘ ›ال ألبحث ألعلمي ،لن تتحقق
من خÓل أ÷امعات فقط ،إأ‰ا يأاتي ألنجاح
من أŸؤوسضسضات .إأل أن أ÷زأئر لتزأل تفتقد
Ÿوأرد بشضرية مؤوهلة تعمل ‘ أŸيدأن دأخل
ألشضركات ألقتصضادية.
وأشض - -ار إأ ¤أن أل- -ب- -حث
أألك - - - -ادÁي ‘ أ÷زأئ- - - -ر
م -ت -ط -ور ب -الشض -ك -ل أل Ó-زم
وألدليل على ذلك ،تسضجيل
ح- - -وأ‹  30أل -ف أسض -ت-اذ
ب - -احث ي- -نشض- -ط- -ون ع- -ل- -ى
مسض-ت-وى ج-م-ي-ع أ÷ام-عات
أل- -وط- -ن -ي -ة ،ب -ي -ن -ه -م 2100
باحث دأئم و 3200فريق دعم ‘ ،ح Úل
يتجاوز عدد ألباحث ÚأŸتحصضل Úعلى شضهادة
أل-دك-تورأه  411شض -خصص .مضض-ي-ف-ا ،أن-ه ب-دون
موأرد بشضرية ل Áكن وضضع إأسضÎأتيجية قوية
‘ ›ال ألبحث ألعلمي وألتطوير ألتكنولوجي
وهو ما يتطلب  -على حد تعبÒه  -إأشضرأك
ألطلبة أ÷امعيﬂ ‘ Úابر ألبحث.
وأشضاد ألÈوفيسضور أورأق Ãحتوى ألقانون
أل -ث -الث ،أل -ذي ي -ه -دف أل -ت-ي ت-ن-ظ-ي-م أل-ب-حث

أل- -ع- -ل -م -ي ‘ أ÷زأئ -ر وتشض -ج -ي -ع أل -ك -ف -اءأت
وأŸوأرد أل -بشض -ري -ة ‘ ﬂت -ل -ف أل -ق -ط -اع-ات
ألسض -وسض -ي-و -أق-تصض-ادي-ة ،ك-م-ا سض-اه-م ‘ خ-ل-ق
فرقة وﬂابر ﬂتلطة من قطاعات ﬂتلفة،
مشضÒأ إأ ¤إأ‚از  Èﬂ 474بحث جديد ‘
أ÷زأئر ،زيادة عن  Èﬂ 1408يزأول فيه
حوأ‹  56ألف أسضتاذ نشضاطهم ألبحثي.
من جهته كشضف ألأم Úألعام لوزأرة ألتعليم
ألعا‹ وألبحث ألعلمي صضديقي ﬁمد ،عن
مهام أللجنة ألقطاعية ألدأئمة للبحث ألعلمي
وأل -ت -ط-وي-ر أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ،أل-ت-ي
تشض -ك -ل دع -ام -ة رئ -يسض-ة ‘ ب-ن-اء
مؤوسضسضات ألبحث وترقية أنشضطة
أل- -ب- -حث وإأدرأج- -ه- -ا ‘ ج -م -ي -ع
ألقطاعات ألوطنية ،مشضÒأ إأ¤
أن أللجنة من شضأانها أŸسضاهمة
‘ ب-ل-ورة رؤوي-ة وأضض-ح-ة وت-ن-م-ي-ة
أل - - - -ط - - - -اق - - - -ات و–سض Úأألدأء
ألعلمي.
ودع -ا صض -دي -ق -ي إأ ¤ضض-رورة رب-ط أل-ب-حث
أل-ع-ل-م-ي ب-ال-ت-ن-م-ي-ة ألق-تصض-ادي-ة وألج-تماعية
وخلق منظومة قطاعية متكاملة ‘ ألبحث،
زيادة على أهمية ألنهوضص باŸنظومة ألبحثية
نحو ألفعالية وخدمة ألقتصضاد ألوطني وفقا
Ÿا أق -ره أل -ق -ان -ون أل -ت -وج -ي-ه-ي .مضض-ي-ف-ا ،أن
أل -ل -ج-ن-ة تشض-رف ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م وتسض-ي Òق-ط-اع
أل -ب -حث أل -ع -ل -م -ي وأل-ت-ط-ور أل-ت-ك-ن-ول-وج-ي ‘
أ÷زأئر وألرفع من مسضتوأه.

دعوة لربط البحث
العلمي بالتنمية
ا’قتصسادية وا’جتماعية
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الربعاء  21ديسصمبر  2016م
الموافق لـ  21ربيع األول  14٣8هـ

أامام موجة الحتجاجات

وزارة الÎبية تعود إا ¤الرزنامة القدÁة
“ديد العطلة الشستوية اسستجابة Ÿطالب التÓميذ
تراجعت وزارة الÎبية الوطنية عن قرارها القاضسي بتقليصش العطلة الشستوية إا 10 ¤أايام بدل  15يوما ،حيث
للكÎو ،Êأامسش ،بدء العطلة من يوم  20ديسسم Èإا ¤غاية
عادت إا ¤العمل بالنظام القد Ëوأاعلنت ع Èموقعها ا إ
لسساتذة.
لخŸ Òطالب التÓميذ وا أ
 8جانفي الداخل ،لÎضسخ ‘ ا أ

¢TƒÑYƒH OÉ©°S
ي -أات -ي ق -رار ال-وزارة ،ب-ع-د
الح -ت-ج-اج-ات ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
ﬂت -ل-ف اŸؤوسصسص-ات الÎب-وي-ة
على اإلجراء القاضصي بتقليصس
م- -دة ال- -ع- -ط -ل -ة إا 10 ¤أايام،
وال-ذي ات-خ-ذ ب-ه-دف ت-خ-ف-يف
الضص - -غ- -ط ع- -ل- -ى ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ
واألسصاتذة واسصتكمال الÈنامج
الدراسصي بسصهولة و‘ ظروف
عادية ،خاصصة بعد اإلضصرابات
األخÒة ال-ت-ي ع-رف-ه-ا ال-ق-طاع
ال -ت -ي ان -ع -كسصت ع-ل-ى رزن-ام-ة
ت- - -ق - -د Ëال - -دروسس لضص - -م - -ان
–قيق  ٣6أاسصبوع دراسصة ‘
السص - -ن - -ة ،ع - -وضس  ٣2أاسصبوع
دراسصة اŸعمول به حاليا.
ي- -ب- -دو أان إاصص -رار ت Ó-م -ي -ذ
األطوار التعليمية الثÓثة على
اÿروج إا ¤الشصارع للمطالبة
ب-إال-غ-اء ق-رار ت-ق-ل-يصس ال-ع-ط-ل-ة
والعودة إا ¤الرزنامة اŸعمول
ب -ه -ا سص-اب-ق-ا واŸت-م-ث-ل-ة ‘ 15
ي -وم -ا ،وع -ل -ى ع-دم الل-ت-ح-اق
ب- -أاقسص- -ام -ه -م ،وت -وسص -ع رق -ع -ة
الح - -ت- -ج- -اج- -ات إا ¤ولي- -ات
ع -دي -دة ك -اŸسص -ي -ل -ة ،ب -ج-اي-ة،

البويرة ،تيزي وزو ،بومرداسس
وقسصنطينة ،قد أاجهضس قرار
ال - -وصص - -اي- -ة اŸت- -خ- -ذ وال- -ذي
“سصكت به حتى آاخر ◊ظة،
إال أان اŸسصÒات ا◊اشص - - - - - -دة
ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ك-انت ه-ي ال-ف-يصصل
وا◊اسصم.
ت -دف -ع ›ري -ات األم -ور ‘
ق- -ط -اع الÎب -ي -ة ،ال -ذي ع -رف
ع - -دي - -د ال - -هّ- -زات ع- -ل- -ى م- -ر
السصنوات األخÒة ،إا ¤التسصاؤول
ه - - - -ل ÷أات ال - - - -وزارة ل - - - -دى

ات -خ-اذه-ا ق-رار ال-ت-ق-ل-يصس إا¤
اسص -تشص -ارة ال -ف -اع -ل ،Úأام ك -ان
قرارا أاحاديا؟ ،وهو ما حاولت
«الشص - -عب» ال - -وق - -وف ع - -ل- -ي- -ه
Ÿع -رف -ة ›ري -ات-ه وح-ي-ث-ي-ات-ه
وتداعياته ،ما يجعل القطاع
‘ ك - -ل م - -رة ب Úم- -د وج- -زر،
وه-ذا ب-التصص-ال ب-اŸسص-ؤوول،Ú
إال أانه تعذر عليها الوصصول إا¤
ي منهم.
أا ّ
ال-ك-ث Òم-ن ال-ن-ق-اب-ات كانت
ق- -د ان- -ت- -ق -دت ق -رار ال -وزارة،

ح -يث اع -ت Èف -رق-ن-يسس ن-ب-ي-ل،
م- - -ك- - -ل- - -ف ب- - -اإلعÓ- - -م ل- - -دى
ال -ف-ي-درال-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لÎب-ي-ة
«سص - -ن - -اب - -اب» ‘ ،تصص - -ري - -ح لـ
«الشص -عب» ،أان “دي -د ال-ع-ط-ل-ة
الشصتوية بعد كل ما حدث أامر
متعود عليه ،غ Òأانه يÎجم
ال - - -ق- - -رارات ال- - -عشص- - -وائ- - -ي- - -ة
والرŒال - - -ي - - -ة دون إاشص - - -راك
اŸعني.Ú
وأاك- -د ف- -رق -ن -يسس ،أان ق -رار
الوزارة كان متوقعا ،ففي كل
م- -رة تÎاج- -ع ع- -ن ق -رارات -ه -ا
Ãج -رد اح -ت -ج -اج ال -تÓ-م-ي-ذ،
األم - -ر ال - -ذي ي - -ع - -ي- -ده- -ا إا¤
م -واق -ف -ه -ا السص-اب-ق-ة ،لسص-ي-م-ا
ف -ي -م -ا ت-ع-ل-ق Ãوضص-وع ال-ع-ت-ب-ة
ورزن -ام -ة شص -ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا،
م -تسص -ائ Ó-ع-ن اŸسص-ؤوول ع-ل-ى
اتخاذ مثل هذه القرارات...
وم -ت -ى سصÎسص -م اسصÎات -ي -ج-ي-ة
طويلة اŸدى ‘ هذا القطاع
ا◊سص - -اسس وت - -درسس قضص - -اي - -ا
ال- -ق -ط -اع ب -ط -ري -ق -ة شص -ف -اف -ة
وعميقة ،دون إاقصصاء اŸعنيÚ
باألمر.

بي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان

الشس - -عب  /ل- -ق -د أاولت السص -ل -ط -ات
ال -ع -م -وم -ي -ة أاه -م -ي -ة واه-ت-م-ام-ا خ-اصص-ا
بالطلب اŸع Èعنه من قبل التÓميذ،
ال- -ذي- -ن أاب- -دوا ا◊اج- -ة إا ¤م -دة أاط -ول
للعطلة الشصتوية بعد الثÓثي األول من
السص-ن-ة ال-دراسص-ي-ة  ،201٧ / 2016وه -و
ال-ثÓ-ث-ي ال-ذي ع-رف اسص-ت-ق-رارا نسص-ب-يا،

حيث تقرر إاذن أان “تد العطلة الشصتوية
من يوم الثÓثاء  20ديسصم 2016 Èمسصاء
إا ¤غ- -اي -ة ي -وم األح -د  8ج-ان-في 201٧
صصباحا.
إان وزارة الÎبية الوطنية سصتتخذ كل
اإلجراءات الضصرورية والكفيلة بضصمان
أانشصطة الدعم لفائدة التÓميذ الراغبÚ

‘ السصتفادة منها ،وهذا خÓل األسصبوع
م- -ن  24إا 29 ¤ديسص- -م 2016 Èعلى
مسصتوى اŸؤوسصسصات التعليمية.
من جهة أاخرى ،تبقى عمليتا تسصليم
كشصوف النقاط ولقاء األسصاتذة مع أاولياء
التÓميذ مسصتمرة إا ¤غاية يوم اÿميسس
 22ديسصم.2016 È

اسستفادت من أاك Èحصسة سسكنية منذ السستقÓل

وهران  ⁄تتخلصش من البناءات الهشصة

أاّك- -دت مصس- -ادر مسس- -ؤوول -ة م -ن م -ق -ر
الولية لـ «الشسعب» ،أانّ عاصسمة الغرب
ا÷زائري وهران ،اسستنفدت «كوطتها»
صس -صس -ة ل -ل -قضس -اء ع -ل -ى السس-ك-ن غÒ
اّ ı
الÓ- -ئ- -قÃ ،ا ف- -ي- -ه ال -هشش وال -عشس -وائ -ي،
وت- - -ت - -ج - -ه ح - -ال - -ي - -ا ن - -ح - -و السس - -ك - -ن - -ات
الج -ت -م -اع -ي -ة ،ال -ت-ي ت-ع-رف ال-ط-ل-ب-ات
ع- -ل- -ي- -ه- -ا أاضس- -ع- -اف ا◊صسصش اıصسصس- -ة
لبلديات الولية.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :¿Gôgh
النتشصار اŸتزايد للسصكن الفوضصوي عÈ
ولية وهران ،جعل قطاع اإلسصكان بها يقع ‘
«م -أازق» و»اضص -ط -راب» ،صص -ن-ع-ه ،ب-حسصب ذات
اŸتحّدث ،هذا ا◊زام القصصديري الذي ح ّ م
ك -ح -اضص -رة م -ت -وسص -ط-ي-ة ،لت-زال ‘ ال-وقت
ن -فسص -ه Œاب -ه ظ-اه-رة ال-ب-ن-اي-ات ال-ه ّشص-ة ال-ت-ي
طالت واشصتدت ،رغم أان الباهية اسصتفادت من
أاك Èكوطة سصكنية منذ السصتقÓل ‘ هذا
اإلطار.

وكشصف ذات اŸصصدر ،أانّ عديد العائÓت
اŸهّددة منازلها بالنهيار ” ،إاعادة إاسصكانها
م -ؤوق -ت-ا ب-ب-عضس ال-وح-دات السص-ك-نّ-ي-ة واŸراك-ز
اŸه-م-ل-ة ،ب-ع-د اسص-ت-ن-ف-اد ال-ك-وط-ة
السصكنيّة اŸوّزعة ‘ إاطار القضصاء
على السصكن غ ÒالÓئق .وهو ما
ي- - -ج Èالسص - -ل - -ط - -ات ال - -ولئ - -ي - -ة،
السص -ت-ع-ان-ة ب-ال-ك-وط-ة اıصصصص-ة
ل -ط -ال -ب -ي السص -ك -ن الج -ت -م -اع -ي،
بحسصب نفسس اŸصصدر.
هكذا جاء رّد اŸسصؤوول على التجمهر الذي
شصارك فيه ،أامسس الثÓثاء ،أامام مقر الولية،
عشص- -رات اŸواط- -ن Úت- -واف- -دوا م -ن م -ن -اط -ق
ﬂتلفة ،على غرار ا◊مري ،الكم ،Úتريقو،
م -راف -ال وسص -ان -ت -وج -ان ،إاضص -اف -ة إا ¤م-ن-اط-ق
أاخرى ‘ ،وقفة احتجاجية متجّددة Ÿطالبة
وا‹ ال -ولي -ة ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع Ó-ن ب -اإلف-راج
ال - -ع - -اج - -ل ع - -ن ه - -ذه ا◊صصصس السص - -ك- -ن- -ي- -ة
اإلجتماعية.
تسص -اءل اÙت -ج -ون ع -ن مصص Òم -ل -ف -ات-ه-م

اŸودعة بالولية والدائرة منذ فÎة طويلة،
قضص - -وه- -ا ‘ ظ- -روف صص- -ع- -ب- -ة –ت رح- -م- -ة
اإلي -ج -ار .وي-ؤو ّك-د ه-ؤولء ،أاّن-ه-م ط-رق-وا ع-دي-د
األبواب .وما حز ‘ نفوسصهم،
شص- -روع السص -ل -ط -ات ‘ ت -رح -ي -ل
ق - - -اط - - -ن - - -ي السص- - -ك- - -ن ال- - -هشس
وال-ف-وضص-وي ،ب-اسص-تثناء أاصصحاب
السص -ك -ن الج -ت -م -اع-ي ،لسص-ي-م-ا
ال -ذي -ن أاودع -وا م -ل -ف-ات-ه-م م-ن-ذ
سص-ن-وات ال-تسص-ع-ي-نيات من القرن
اŸاضصي.
وما زاد من قلق هؤولء ،أان اللجنة اŸكلفة
بالتحقيق ‘ وضصعية العائÓت التي أاودعت
ملفاتها ⁄ ،تزر أاغلبية اŸعني‡ ،Úا جعلهم
ي -ت-خ-وف-ون م-ن اإلقصص-اء ،م-ط-ال-ب ‘ Úال-وقت
ن-فسص-ه السص-ل-ط-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ت-ك-ث-ي-ف ع-م-ل-يات
التحقيق واŸراقبة قصصد غربلة اŸسصتفيدين
وﬁاسص- -ب- -ة اŸسص- -ؤوول Úع -ن ت -فشص -ي ظ -اه -رة
ال -ب -ن -اي -ات ال -ف -وضص -وي -ة ال -ت-ي لت-زال ت-ف-رضس
منطقها بقّوة ‘ ولية وهران.

أاحياء فوضصوية
شصوهت عمران
الباهية

لسسواق ا÷هوية
تعزيزا Ÿوقعيهما ‘ ا أ

اتفاق تعاون ب Úسصوناطراك وبوتاشش الÎكية

وقع ›مع سسوناطراك والشسركة
الÎك -ي-ة ب-وت-اشش ،اأمسش ،ب-ا÷زائ-ر،
ات-ف-اق-ا ي-ه-دف اإ ¤ت-قوية عÓقتهما
ع- -ل- -ى اŸدي ÚاŸت- -وسس- -ط وال- -ب -ع -ي -د
وت -ن -ف -ي -ذ ﬁاور ال -ت -ع -اون ال-ق-ائ-م،
لسسيما ما يتعلق بتحسس Úموقعيهما
‘ الأسسواق ا÷هوية.
وق -ع ع -ل -ى الت -ف -اق ك -ل م -ن ال -رئ-يسس
اŸدير العام لسصوناطراك اأم Úمعزوزي،

ون - -ظÒه م - -ن شص- -رك- -ة ب- -وت- -اشس ب- -ره- -ان
اأوزجان.
يتضصمن هذا التفاق اأيضصا ،اسصتكشصاف
فرصس شصراكة ‘ اÛالت ذات الهتمام
اŸشصÎك ‘ ﬂتلف ا◊لقات الإنتاجية
للمحروقات ‘ ا÷زائر وتركيا ،على حد
سصواء ،و‘ مناطق اأخرى.
واع - -ت Èم - -ع - -زوزي ،خ Ó- -ل م- -راسص- -م
التوقيع ،اأن سصوناطراك وبوتاشس يوؤكدان

من خÓل هذا التفاق ،على «اإرادتهما
على تقوية وتطوير عÓقتهما التاريخية
وت -وسص -ي -ع ت -ع -اون-ه-م-ا اإﬁ ¤اور ج-دي-دة
خدمة Ÿصصالح الشصركت.»Ú
يذكر ،اأن سصوناطراك وبوتاشس (شصركة
ع - -م - -وم- -ي- -ة ت- -رك- -ي- -ة ﬂتصص- -ة ‘ ن- -ق- -ل
اÙروقات) ،يربطهما ،منذ حوا‹ 25
سص-ن-ة ،ع-ق-د ب-ي-ع وشص-راء ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
اŸميع ” توقيعه ‘ .1988

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بوضسياف من الطارف:
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مشصروع قانون الصصحة أامام الŸÈان يوم  17جانفي الداخل
سس-ي-ع-رضش مشس-روع ق-ان-ون الصسحة
على ÷نة الصسحة والعمل والشسؤوون
الج -ت -م -اع -ي -ة ل -ل -م -ج-لسش الشس-ع-ب-ي
الوطني ‘  17جانفي اŸقبل ،بحسسب
م- -ا أاك- -ده ،أامسش ،ب- -ال- -ط- -ارف ،وزي -ر
الصس - - - -ح- - - -ة والسس- - - -ك- - - -ان وإاصسÓ- - - -ح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف.
أاوضصح الوزير على هامشس حفل فتح
مسصتشصفى مدينة البسصباسس ‘ ،إاطار زيارة
عمل وتفقد قام بها إا ¤هذه الولية ،أانه
«ب -ع -د ال-تشص-اور م-ع أاعضص-اء ÷ن-ة الصص-ح-ة
للمجلسس الشصعبي الوطني ” التفاق على
دراسص- -ة مشص -روع ق -ان -ون الصص -ح -ة ي -وم 1٧
جانفي اŸقبل».
وأاضص- -اف ،أان ذات ال- -ل -ج -ن -ة سص -ت -درسس
عديد اŸلفات اŸتعلقة بقطاعه ،مرجعا
تأاجيل دراسصة مشصروع قانون الصصحة ،التي
أاع -ل -ن ع -ل -ي -ه-ا ‘ ال-ب-داي-ة شص-ه-ر ديسص-مÈ
ا÷اري ،إا“« ¤ك Úأاعضصاء هذه اللجنة
م - -ن أاخ - -ذ ال - -وقت ال - -ك - -ا‘ بشص- -أان ه- -ذا

اŸشصروع».
وأاع- -ل- -ن ب- -وضص- -ي- -اف ،أان مشص -روع ه -ذا
ال -ق-ان-ون ي-تضص-م-ن «إاصصÓ-ح-ات ع-م-ي-ق-ة»،
مشصÒا ك - - -ذلك اإ ¤أان مشص- - -روع ق- - -ان- - -ون
الصص -ح -ة ي -و‹ ع -ن -اي -ة خ -اصص -ة ل -ل -ج -انب
اŸت-ع-ل-ق ب-ال-وق-اي-ة ول-ل-ت-ط-ور ا◊اصص-ل ‘
›ال تكنولوجيا الصصحة.

وا‹ أامام اللجنة القطاعية (م.شش.و):

 26أالف ربط غ Òشصرعي للتزود باŸاء خÓل  3أاشصهر
اأك -د وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة
ع -ب -د ال -ق-ادر وا‹ ،اأمسش ،ب-ا÷زائ-ر،
اأن القطاع اسستفاد من ميزانية فاقت
 3 . 260مليار دينار ب 1999 Úو،2016
خصسصست ل -ت-م-وي-ل مشس-اري-ع ال-ه-ي-اك-ل
ال -ق -اع -دي -ة وال -ت -ج -ه -ي -ز والصس -ي -ان-ة
واŸراقبة التقنية.
خ Ó- -ل ع - -رضس ح- -ول اإ‚ازات ق- -ط- -اع
اŸوارد اŸائية واŸشصاريع طور الإ‚از
وتلك ا›ÈŸة حتى  ،2019قدمه اأمام
اأعضص -اء ÷ن-ة الإسص-ك-ان وال-ت-ج-ه-ي-ز وال-ري
وال -ت -ه-ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ب-اÛلسس الشص-ع-ب-ي
ال- -وط- -ن- -ي ،اأوضص- -ح ال- -وزي- -ر اأن الإ‚ازات
اÙق -ق -ة خÓ-ل  15سص-ن-ة اŸاضص-ي-ة ،ب-عد
اأزم -ة ج -ف -اف خ -ان -ق -ة خ Ó-ل تسص-ع-ي-ن-ي-ات
ال - -ق- -رن اŸاضص- -ي ،رف- -عت م- -ن م- -ع- -دلت
التموين بالنسصبة للفرد اإ 180 ¤ل Îيوميا
وه -ذا ب-ع-د تسص-ل-ي-م  ٣1سص-دا ج-دي-دا م-ن-ذ
.1999
واأضصاف ،اأنه بذلك وصصل عدد السصدود
ح- -ال- -ي- -ا اإ ٧5 ¤سص -دا ب-ط-اق-ة اسص-ت-ي-ع-اب
اإج-م-ال-ي-ة ب-ل-غت  10مÓ- -ي Òم ،٣وي -ج-ري
حاليا اإ‚از  5سصدود كÈى جديدة بطاقة
اسصتيعاب اإضصافية تقدر بـ 500مليون م.٣
واأكد الوزير ،اأن  21مشصروع –ويل كبÒ
ل -ل-م-ي-اه ع-ل-ى ط-ول  4000ك-ل-م دخ-ل ح-ي-ز
السصتغÓل ،واسصتÓم ﬁ 1٧٧طة للتطهÒ
بطاقة اإنتاج تقدر ب 900مليون م ٣سصنويا.
كما فاق طول شصبكة صصرف اŸياه الضصعف
منتق Óمن  21األف كلم سصنة  1999اإ46 ¤
األف كلم حاليا.
‘ ›ال الري الفÓحي ،تسصلمت وزارة
اŸوارد اŸائية والبيئة ،حتى نهاية ،2015
م -ا ›م-وع-ه ﬁ ٣2ي-ط-ا فÓ-ح-يا مسصقيا
Ãسصاحة اإجمالية تقدر بـ 2٣٣األف هكتار
بعد اأن كان عددها ﬁ 8يطات فقط ‘
 .1999ويرتقب تسصليم ﬁ 1٣يطا فÓحيا
مسصقيا جديدا خÓل  201٧و ،2018ورفع
عدد الآبار اŸوجهة للري من  20األف بئر
اإ ٧5 ¤األف بئر بهدف رفع اŸسصاحات
اŸسص- -ق- -ي -ة اإ 2 . 5 ¤م-ل-ي-ون ه-ك-ت-ار ح-ت-ى
.2020
واعÎف ال -وزي -ر ب-وج-ود مشص-اك-ل ك-بÒة
ح -ال -ي -ا ت-واج-ه ال-ق-ط-اع ،اأه-م-ه-ا تسص-رب-ات
اŸياه ،موضصحا اأن كميات كبÒة من اŸياه
تضصيع سصنويا ،مرجعا السصبب اإ ¤التقصصÒ

اŸسص- -ج- -ل ‘ ب -عضس م -وؤسصسص -ات ال -ق -ط -اع
واأيضص - -ا ل - -غ - -ي- -اب ا◊سس ا◊ضص- -اري ل- -دى
اŸواطن الذي يحجم عن التبليغ عن هذه
التسصربات.
كما شصدد اأن مصصا◊ه عازمة على وضصع
ح ّ-د ل -ظ -اه -رة ال-رب-ط ال-عشص-وائ-ي وسص-رق-ة
اŸياه بقوة القانون ،موضصحا اأن مصصا◊ه
سصجلت  26األف ربط غ Òشصرعي للتزود
باŸاء الشصروب خÓل  ٣اأشصهر فقط عÈ
الوطن.
‘ اÛال ال -ب -ي -ئ -ي ،اأع -ل-ن ال-وزي-ر ع-ن
اسص -ت -ح-داث م-ي-ث-اق شص-راك-ة ي-ج-م-ع ج-م-ي-ع
الفاعل ‘ Úالقطاع ،مع اإشصراك موؤسصسصات
وه - -ي- -ئ- -ات اÛت- -م- -ع اŸد ‘ Êج- -ه- -وده
ال-رام-ي-ة ل-ل-ت-اأسص-يسس ل-ث-ق-اف-ة ب-ي-ئ-ية وتثمÚ
اŸوارد ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي -ة واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
اÙيط.
واأضصاف وا‹ ،من جهة اأخرى ،اأن قطاع
ال-ب-ي-ئ-ة اسص-ت-ف-اد م-ن م-ي-زان-ي-ة ق-دره-ا ٣00
مليار دينار خÓل السصنوات  15اŸاضصية،
حيث ” اسصتÓم  82مركزا تقنيا للردم و٣٣
مفرغة مراقبة ،وينتظر اسصتÓم  ٣٧مركز
ردم ج- -دي -دا ،اإ ¤ج -انب مشص -اري -ع اأخ -رى
خاصصة برفع حجم اŸسصاحات اÿضصراء
وتهيئة اŸناطق الرطبة ،فضص Óعن “ويل
برامج التكوين ‘ هذا اÛال.
وق- -د اسص- -ت- -م- -ع ال- -وزي- -ر ب -ع -ده -ا لأه -م
مÓ- -ح -ظ -ات اأعضص -اء ال -ل -ج -ن -ة“ ،ح -ورت
اأسص -اسص -ا ح -ول النشص -غ-الت ال-ي-وم-ي-ة ال-ت-ي
ي -واج -ه -ه -ا اŸواط-ن وال-فÓ-ح ،ح-يث وع-د
الوزير بالنظر فيها ‘ القريب العاجل.

ا÷وية ا÷زائرية –صصل على العÓمة الدولية للسصÓمة
حصصلت اÿطوط ا÷وية ا÷زائرية ،للمرة السصادسصة على التوا‹ ،على العÓمة
الدولية للسصÓمة «يوسصا» ،التي “نحها ا÷معية الدولية للنقل ا÷وي «اياتا» ،حيث
تعد شصرطا للعمل ‘ اÿطوط التي تغطي اأوروبا ،بحسصب بيان للشصركة.
صصارت هذه العÓمة التي تفرضصها جمعية «اياتا» ،من ب Úشصروط السصلطات
األوروبية لتشصغيل خطوط نحو أاوروبا ،كونها تؤوشصر على احÎام معاي ÒالسصÓمة
وفق البيان ،الذي يؤوكد اأن Œديد الشصهادة ” بعد دراسصة اأجراها مكتب تدقيق
أاŸا ‘ Êسصبتم Èالفارط.
و“لك ا÷وية ا÷زائرية منذ  2006شصهادة «يوسصا» وكذا شصهادة إايزو 2008-9001
منذ سصنة  ،2008وكذا شصهادة «ايازا»  145اÿاصصة بالصصيانة منذ  .2005كما تخضصع
الشصركة دوريا لعمليات تدقيق لتجديد هذه الشصهادات.

ا’ربعاء  ٢١ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢١ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

»æWh

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’ثن Úإا ¤الثÓثاء ،هطول أامطار متوسضطة إا ¤غزيرة ،تسضببت ‘ عدة
شضهدت مدينة وهران ،ليلة ا إ
انهيارات وفيضضانات وسضيول غمرت الكث Òمن الطرق وتسضربت إا ¤عدة بيوت ،جراء ارتفاع منسضوب
’وسضاخ وكذا انسضداد وانفجار قنوات الصضرف ،إا ¤جانب
اŸياه وا‚راف الÎبية اÙملة با◊جار وا أ
تسضجيل عدة حوادث مرور جراء انز’ق واهÎاء الطرق واسضتعمال السضرعة.

بسضبب غياب أاعمال الصضيانة وأاخذ ا’حتياطات الÓزمة

أإحياء بومردإسس –ولت إ ¤برك وسسيول جرإء إألمطار
ك-ك-ل م-رة ،خÓ-ل تسض-اق-ط ك-ميات
’م-ط-ار ب-و’ي-ة ب-وم-رداسس ،تعود
م-ن ا أ
ظاهرة السضيول واÛاري اŸائية التي
’رصض-ف-ة واŸسض-اح-ات
ت-غ-م-ر ال-ط-رق وا أ
اŸنبسضطة عﬂ Èتلف اŸدن ،نتيجة
انسض-داد ال-ب-ال-وع-ات و›اري تصضريف
اŸياه اŸتسضاقطة ‘ مشضهد أالفه اŸواطن
و ⁄يجد من تعليق سضوى التسضاؤول عن
دور ا÷م - -اع - -ات اÙل - -ي- -ة واŸصض- -ال- -ح
اıتصض-ة ‘ ال-ق-ي-ام ب-دوره-ا ‘ ت-ف-ع-يل
ب-رن-ام-ج الصض-ي-ان-ة ورف-ع اıل-فات قبل
’مطار ◊ماية السضكان
بداية فصضل ا أ
م - -ن ال - -ف - -يضض - -ان - -ات وا◊ف - -اظ ع- -ل- -ى
اŸك -تسض -ب -ات اÙق -ق -ة ‘ ›ال ال -ب -ن -ى
التحتية من طرق وغÒها.

بومرداسس :ز.كمال

اسس- -ت- -ن- -ف- -رت ا’ضس- -ط- -راب- -ات ا÷وي- -ة
اأ’خÒة ال -ت -ي شس -ه-دت-ه-ا ع-اصس-م-ة ال-غ-رب
ا÷زائ -ري ،اŸدي-ري-ة ال-و’ئ-ي-ة ل-ل-ح-م-اي-ة
اŸدنية ،التي سسجّلت زّهاء  ٧٠تدخ‘ Ó
عّدة مناطق ﬂتلفة من الو’ية ،بحسسب
ما علم ،صسبيحة أامسض ،لدى خلية اإ’ّتصسال
التابعة لذات الهيئة.
وضس -ب -طت م -دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدنّ-ي-ة،
ك-اف-ة اإ’ج-راءات الÓ-زم-ة Ÿواج-ه-ة ه-ذه
اأ’خطار ،بتجنيد عدد كب Òمن اأ’عوان
ووسسائل مادية معتÈة Ÿسساعدة وحماية
اأ’شسخاصض ‘ مثل هذه الظروف .فيما
دعت مصسا◊ها كافة اŸواطن’ Úتخاذ
اإ’جراءات الوقائية الÓزمة.
وقد “كن عناصسر ا◊ماية اŸدنية،
عشسية أامسض اأ’ول ،من إانقاذ  ١٢شسخصسا
‘ ان- -ه- -ي- -ار خ- -ط‡ Òيت ب- -ح -ي ال -درب
العتيق ،بينهم أاطفال ،بعد أان حوصسروا
بشسققهم جراء انهيار كلي لسس ⁄Óعمارة
قدÁة متواجدة بـ ٣9شسارع دحو قادة.
بحسسب ذات ا÷هة ،فإان العمارة تتكون
من طابق أارضسي زائد  ٣طوابق علوية،

أادى اهÎاؤوها الشسديد ’نهيار كلي لسس⁄Ó
العمارة‡ ،ا تسسبّب ‘ حا’ت هلع وفزع
وسسط قاطني البناية الذين طلبوا النجدة
من عناصسر ا◊ماية اŸدنية التي تدخلت
ع-ل-ى ال-ف-ور إ’ن-ق-اذ ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي بقيت
ﬁصسورة ‘ اأ’على وتقد ËاŸسساعدة
لهم لتجاوز نوبات اÿوف.
كما أاسسفرت تدخÓت مصسالح ا◊ماية
اŸدنية لو’ية وهران دائما ،عن إانقاذ
شسخصس Úمن اŸوت ،إاثر انهيار سس⁄Ó
البناية اŸتواجدة بـ ٣5شسارع عباسض بن
يحي ،كون هذين اإ’ثن Úبقيا عالق‘ Ú
اأ’على ‘ حالة خوف وفزع ،إا ¤أان ”
إانزالهما باسستعمال السس ⁄ÓاŸيكانيكية.
ك- -م- -ا شس- -ه -د شس -ارع م Ó-ق -وان ،ح -ادث -ا
‡اث ،Óجراء انهيار شسبه سسقف غرفة،
تنّقل على إاثرها عناصسر وحدة بوفاطيسض
إا ¤مكان ا◊ادث ،حيث ” امتصساصض
اŸي-اه وإازال-ة اÿط-ر ب-اسس-ت-ع-م-ال شس-اح-نة
اŸضس -خ -ة واÿزان ،إاضس -اف -ة إا ¤مضس -خ-ة
عائمة.
وسس- - -ج- - -ل ن - -فسض ا÷ه - -از ا◊ك - -وم - -ي
ال -ع -م -وم -ي ،ت -دخ  Ó-ع -ل -ى مسس -ت -وى ح-ي
الصس -دي-ق-ي-ة ،ح-يث ارت-ف-ع م-نسس-وب اŸي-اه

اÎŸاكمة إا ٣٠ ¤سسم ،وتدخل عناصسر
وح -دة ب -ئ-ر ا÷ ،٠٢Òمسس-ت-ع-م-ل Úشس-احنة
اŸضسخة واÿزان و ٠٣مضسخات عائمة.
وت- - -دخ- - -لت ذات ا÷ه- - -ة وسس - -ط ح - -ي
«أافانبوسض» بحاسسي بونيف ،وهذا جراء
تراكم مياه اأ’مطار التي ارتفع منسسوبها
إا ¤غاية  ٣٠سسم .وعليه ،تنقلت وحدة
السس- -ان- -ي- -ا أاي- -ن ق- -ام ع- -ن- -اصس- -ر ا◊م- -اي -ة
ب- - -ام- - -تصس- - -اصض اŸي - -اه وإازال - -ة اÿط - -ر،
ب -اسس -ت -ع -م -ال شس -اح-ن-ة اŸضس-خ-ة واÿزان
ومضسخة عائمة.
كما سسجّل حادث آاخر بجامعة «كيمو
السسانيا» جراء تراكم مياه اأ’مطار وآاخر
‡اثل بحي كوكا كو’ ،بلغ منسسوبها إا¤
غ- -اي -ة  ٦٠سس - -م .أام - -ا م- -نسس- -وب اŸي- -اه
اÎŸاكمة بالطريق العام بالسسانيا فبلغ ٤٠
سسم.
وه -ي ع -ي -ن -ة م-ن ال-واق-ع ول-يسض ال-واق-ع
ب-ع-ي-ن-ه ،رغ-م ال-ت-ع-ل-ي-م-ات الصس-ارم-ة ل-وا‹
وهران عبد الغني زعÓن ،التي يلزم فيها
كافة اŸصسالح اŸعنية بضسرورة اŸتابعة
الصسارمة لكل ما له عÓقة بقطاع الري،
خاصسة ما تعلق بالتطه ،ÒاŸلف الذي ”
إاحالته منذ سسنوات Ÿؤوسسسسة «سسيور».

’مطار تغمر اŸسضاكن
إانسضداد البالوعات ومياه ا أ

عائÓت إألقبية تقضسي ليلة بيضساء بسسيدي بلعباسس
شضهدت و’ية سضيدي بلعباسس خÓل
 24سض -اع-ة اŸاضض-ي-ة ،تسض-اق-ط-ا م-ع-تÈا
Óم-ط-ار قدرت بـ 27,3م-ل-م ،ع-لى أان
ل -أ
ت -ت -واصض -ل ال-تسض-اق-ط-ات ل-تصض-ل إا59 ¤
م -ل -م ،ب -حسضب نشض-ري-ة خ-اصض-ة Ÿصض-ال-ح
’رصضاد ا÷وية بالو’ية.
ا أ

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو
راف-قت اŸغ-ي-اث-ي-ة اأ’خÒة ك-ت-ل-ة ه-وائ-ي-ة
ب-اردة وتسس-اق-ط ك-م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن ال-ث-لوج
التي غطت مرتفعات جبل الضساية الكائن
بجنوب الو’ية بنحو  ٦٠كلم.
وب -حسسب ان -ط -ب -اع-ات ب-عضض اŸواط-ن،Ú
رصس- -دت- -ه- -ا «الشس- -عب» ،ف -إان م -ن -اخ اŸوسس -م
ا÷اري ينبئ بشستاء بارد وغيث ينفع الزرع
والضسرع.
Óم-ط-ار ‘
وتسس -بب ال -تسس -اق-ط ال-غ-زي-ر ل -أ
انسسداد تام للبالوعات بعديد اأ’حياء وسسط
م-دي-ن-ة سس-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسض ،ع-ل-ى غ-رار ب-عضض
الشس -وارع ال -رئ -يسس -ة ب -ح-ي سس-ي-دي ا÷ي‹Ó-

١٧٢١٤

طوارئ ‘ عدة و’يات ترصضدها « الشضعب »

ا’ضضطرابات ا÷وية تسضتنفر ا◊ماية اŸدنية بوهران

وهران :براهمية مسسعودة

العدد

شسما’ ،حيث تطلب الوضسع تدخ Óسسريعا
Ÿصس -ال -ح ال-دي-وان ال-وط-ن-ي ل-ل-ت-ط-ه ،Òال-ت-ي
اسستنفرت كل إامكاناتها من أاجل تصسريف
اŸياه اÎŸاكمة وشسفطها.
أاما مصسالح ا◊ماية اŸدنية فقد سسجلت
ه -ي اأ’خ -رى  ٢١ت -دخ Ó-خÓ-ل  ٢٤سساعة
اŸاضسية ع Èعديد اأ’حياء ،جلها تدخÓت
ت- -ت -ع -ل -ق ب -ال -تسس -رب -ات اŸائ -ي -ة ،الشس -رارات
ال -ك -ه -رب -ائ -ي -ة وح -دوث تشس-ق-ق-ات ب-ج-دران
اŸسساكن اŸهÎئة ،ناهيك عن حادثي مرور
ن -ت -ج -ا ع -ن سس-وء ال-وضس-ع-ي-ة ا÷وي-ة .وك-انت
معظم هذه التدخÓت بحي  ١5٠٠مسسكن،
أاين قضست عديد العائÓت القاطنة بأاقبية
ال -ع -م -ارات ل -ي -ل-ة ب-يضس-اء ،ب-ع-د تسس-رب م-ي-اه
اأ’مطار إا ¤داخل مسساكنها.
ب -ج-ن-وب ال-و’ي-ة ،ت-واصس-ل مصس-ال-ح دي-وان
التطه Òحملتها اŸتعلقة بتطه Òوتنظيف
ال -ب -ال -وع -ات ،ح -يث ت -ك -ث -ف ع -م-ل-ه-ا ح-ال-ي-ا
ببلديات جنوب الو’ية بكل من تÓغ ومرين،
بعد أان تسسبب انسسداد البالوعات ‘ Œمع

كميات كبÒة من اŸياه باأ’حياء الرئيسسة
وال -ف -رع -ي -ة .ك -م -ا ق -امت مصس -ال -ح ال-ب-ل-دي-ة
ب -اسس -ت -ح-داث ﬁط-ات ت-وق-ف بÓ-سس-ت-ي-ك-ي-ة
مؤوقتة Ãداخل وﬂارج البلدية Ÿسساعدة
اŸسس- -اف- -ري- -ن وŒن -ي -ب -ه -م ا’ن -ت -ظ -ار –ت
اأ’مطار.
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باأ’مسض فقط ،تكرر نفسض اŸشسهد
وب -ن -فسض اŸظ -اه -ر ع -ل -ى إاث -ر ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وي -ة وك-م-ي-ات اأ’م-ط-ار اŸع-تÈة ال-ت-ي
تسساقطت خÓل  ٢٤سساعة اŸاضسية ،حيث
–ولت بعضض اŸدن واأ’حياء إا ¤برك،
 ⁄تسسلم حتى الطرق التي –ولت اإ¤
›اري مائية متسسببة ‘ حالة اختناق
كبÒة ‘ حركة اŸرور ،لكنها كانت أاكÌ
حدة ‘ بعضض اأ’حياء التي تشسهد اأشسغال
تهيئة وعمليات “رير قنوات اŸياه والغاز
بسس -بب ان -تشس -ار ال -ط -م -ي‡ ،ا صس-عب م-ن
حركة تنقل الراجل ÚوتÓميذ اŸدارسض.
تسساؤو’ت وانشسغا’ت تتجدد ‘ كل مرة
من قبل اŸواطن Úوأايضسا –ذيرات من
قبل بعضض الهيئات اıتصسة من حدوث
ف -يضس -ان -ات ‘ ،ح -ال اسس -ت -م-رار م-ظ-اه-ر

الÓمبا’ة من قبل ا÷ميع وعدم احÎام
شس - -روط السس Ó- -م - -ة وﬂاط - -ر السس - -ي - -ول
ا÷ارفة التي قد تأاتي على بعضض اŸدن
اŸتواجدة ‘ مناطق منخفضسة أاو على
ضس-ف-اف اأ’ودي-ة ال-ت-ي ت-ع-رضست لÓ-ع-تداء
بتكديسض عشسرات اأ’طنان من النفايات
واıلفات الصسناعية ،أاو بلجوء عدد من
اŸواط - -ن Úاإ ¤اإ‚از سس - -ك - -ن - -ات ع - -ل- -ى
ا◊واف م- -ع –وي -ل اŸسس -ار ال -ط -ب -ي -ع -ي
للمجاري اŸائية التي أاخذت اŒاها آاخر
ع Èال - -ط - -رق واأ’ح- -ي- -اء .ول- -ع- -ل Œرب- -ة
فيضسانات بلدية سسيدي داود ،وبلدية دلسض
سسنة  ٢٠٠٧أاك Èدليل على هذا التجاهل
وعدم ا’كÎاث ıاطر الطبيعة.
م -ن ه -ذا اŸن -ط -ل -ق ،وب -ه -دف ت -ف-ادي
إاعادة تكرار بعضض التجارب اأ’ليمة التي
ع -رف-ت-ه-ا ال-و’ي-ة ،ج-اء ال-ل-ق-اء اإ’عÓ-م-ي
ال- -ت- -حسس- -يسس- -ي ال- -ذي نشس- -ط -ه ،اأ’سس -ب -وع
اŸاضس -ي ،اŸن -دوب ال -وط -ن-ي ل-ل-م-خ-اط-ر
الكÈى بوزارة الداخلية الطاهر مليزي،
إ’ع - - -ادة ت - - -ذك ÒاŸسس- - -ؤوول ÚاÙل- - -يÚ
ب -واج -ب -ه -م ن -ح -و ح -م -اي-ة اŸواط-ن Úم-ن
ﬂت - -ل - -ف أاشس - -ك - -ال اıاط - -ر وات - -خ- -اذ
اإ’ج -راءات اŸن -اسس -ب -ة م-ن ب-اب ا◊ي-ط-ة
وا◊ذر ،خ- -اصس- -ة م- -ن- -ه- -ا –ي Úق- -اع -دة
البيانات واإعداد خريطة توضسح مكامن
اأ’خ- -ط- -ار اÙت- -م- -ل- -ة ،ك- -ال- -ف -يضس -ان -ات
وان -ز’ق -ات الÎب -ة ،ل -تسس -ه -ي -ل ع -م -ل -ي-ات
ال - -ت - -دخ- -ل وŒنب اÿسس- -ائ- -ر ‘ اأ’رواح
واŸمتلكات وهذا Ãقتضسى القانون رقم
 ٠٤ /٢٠ا- - -Ÿؤورخ ‘  ٢5ديسس -م٢٠٠٤ È
اŸت- -ع- -ل- -ق ب- -اأ’خ- -ط- -ار ال- -كÈى وتسس- -يÒ
الكوارث ‘ اإطار التنمية اŸسستدامة.

شضوارع وأاحياء تتحول إا ¤برك عائمة

مياه إألمطار تغمر  20مسسكنا قدÁا بالبليدة
خ - -ل - -فت أام - -ط - -ار ال - -غ - -يث وال- -ث- -ل- -وج
اŸتسساقطة ،فرحة عارمة وسسط سسكان
البليدة ،خاصسة وأان الكث Òمنهم اسستغل
ف-رصس-ة ع-ودة تشس-غ-ي-ل ال-ت-ل-فÒيك ل-ت-نظيم
زيارات ◊ظÒة الشسريعة السسياحية ،التي
اك -تسست ب -رن -وسس-ا أاب-يَضض زاه-ي-ا وج-م-ي،Ó-
ح -م -ل م -ع -ه بشس -ائ -ر ال -ف-رح-ة ب Úال-ك-ب-ار
واأ’طفال وحتى ا◊يوانات والطيور .لكن
رغم تلك البهجة ،شسهدت بعضض اأ’حياء
تسسرب مياه اأ’مطار إا ¤داخل سسكناتهم
الهشسة والعتيقة ،وهذا بحي بن بسسيسسة ‘
دائرة وادي العÓيق حيث غمرت نحو ٢٠
مسسكنا عتيقا ،وأايضسا بأاحياء ‘ بلديات
الشس-ف-ة وم-وزاي-ة وال-ع-ف-رون وم-ف-ت-اح ،ك-ما
غ- -م- -رت ط- -رق -ا ع -ام -ة بسس -بب ن -قصض ‘
اÛاري وب - -ال - -وع - -ات تصس - -ري- -ف م- -ي- -اه
اأ’مطار ،وهي العيوب التي ظهرت بسسبب
عدم اسستكمال مشساريع جديدة جارية ‘
غالبيته.
ك -م -ا ت -ول -د ع -ن اأ’م-ط-ار اŸتسس-اق-ط-ة
اخ-ت-ن-اق م-روري ح-اد ن-ت-ي-ج-ة Œم-ع-ها ‘
برك عائمة ،بسسبب أاشسغال ا◊فر ومد
قنوات الصسرف الصسحي والتطه Òببعضض
اأ’ح -ي -اء ،ح-يث تشس-ه-د ال-ب-ل-ي-دة وب-ل-دي-ات
ع-دي-دة ورشس-ات ع-م-ل م-وسس-ع-ة ،ل-ت-ج-دي-د
ت -لك ال -ق -ن -وات وت -ع -ب -ي-د وت-ه-ي-ئ-ة ال-ط-رق
واأ’رصس -ف -ة ال -ع -ام -ة م -ن -ذ م -ط -ل-ع السس-ن-ة

ا÷اري- -ة ،أ’ج -ل –سس ÚوŒم -ي -ل صس -ورة
م -دي -ن -ة ال -ورود وب -عث ن -فسض م -ت-ج-دد ‘
ال-ع-م-ل ا÷م-ا‹ وال-ت-ن-افسس-ي .ك-م-ا جاءت
اأ’زم -ة اŸروري -ة ن -ت-ي-ج-ة ال-ت-واف-د اŸه-م
على حظÒة الشسريعة ع Èالطريق الÈي،
ال- -راب- -ط ب Úوسس- -ط ال -ب -ل -ي -دة وا◊ظÒة
السسياحية.
وكشسف مهتمون بالفÓحة وﬂتصسون
‘ السس -ق-ي ،اأن ك-م-ي-ات اأ’م-ط-ار وال-ث-ل-وج
اŸتسس- -اق- -ط- -ة ع- -ل- -ى سس- -لسس- -ل- -ة اأ’ط -لسض
ال -ب -ل -ي -دي ،سسÎف-ع وت-ع-زز ﬂزون اŸي-اه
ا÷وفية والباطنية العميقة .كما سستعود
ب -ال -ف -ائ -دة ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ع-ل-ى اÙاصس-ي-ل
ال-زراع-ي-ة ،ال-ت-ي اأجÈت ب-عضض ال-فÓ-حÚ
على سسقيها ع Èتقنيتي التقط Òوالرشض
اÙوري.
م- -ع ال- -ت- -ذك ،Òأان أام Úع- -ام ج -م -ع -ي -ة
السسقاي Úورئيسسها ،أاوضسحا لـ «الشسعب»،
اأن ب -عضض اŸن -ت -وج -ات ال -ف Ó-ح -ي -ة ،م-ث-ل
ا◊وامضض ،تضسررت بفعل تأاخر تسساقط
اأ’مطار بنسسبة  ،٪٢٠فضس Óعن ﬁصسول
ال-زي-ت-ون ال-ذي ان-خ-فضض إان-ت-اج-ه م-ق-ارن-ة
ب-السس-ن-ة اŸاضس-ي-ة ،ل-ك-ن ال-تسس-اقط اأ’خÒ
اأعاد لهم اأ’مل والبشسرى ‘ سسنة فÓحية
جيدة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

ا’ربعاء  ٢١ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢١ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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العÓقة ب Úا◊كم الراششد واŸواطنة الفاعلة و–قيق التنمية
^ بقلـــم :األسستاذة /
عجابي صسبرينة

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة ٣

واألخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÒة

IôgÉX áæWGƒŸG
á«fƒfÉbh á«YÉªàLGE
ôjƒ£J ‘ ºgÉ°ùJ á«°SÉ«°Sh
ÒÑc πµ°ûH ÊÉ°ùf’EG ™ªàÛG
¤GE ádhódÉH »bôdG ÖfÉéH
∫ó©dGh IGhÉ°ùŸG
¤GEh ,±É°üf’EGh
,á«aÉØ°ûdGh á«WGô≤ÁódG
¿GC ádhó∏d øµÁ ’h
É¡JÉeƒ≤e AÉæÑH Ωƒ≤Jh èàæJ
≈∏Y ’GE É¡à°†¡f ¢ù°SGCh
áæWGƒŸG GCóÑe ¢SÉ°SGC
á«∏YÉØ∏d Ió°ùÛG á«æWƒdGh
.á«îjQÉàdG á«fÉ°ùf’EG
»àdG ábÓ©dG ≈∏Y AÉæHh
ádhódG ÚH §HôJ
Èà©j …òdG øWGƒŸGh
ÇOÉÑe Qƒ∏ÑàJ π°U’CG
Ωƒ¡ØÃ ≥∏©àJ á«°SÉ°SGC
É¡ªgGC áæWGƒŸG GCóÑe
É¡d ¿É°ùf’EG ¥ƒ≤M ¿GC
ájOó©Jh á«æjO á©«ÑW
óæY É¡«dGE IQÉ°T’EG »¨Ñæj
ºgGCh ,ójóL Qƒà°SO ™°Vh
πµd IGhÉ°ùŸG ƒg A»°T
ô¶ædG ¢†¨H ™ªàÛG äÉÄa
áÄØdG hGC ¢ùæ÷G øY
…GCôdGh …GCôdG ΩGÎMGh
ÖfGƒ÷G IÉYGôeh ,ôN’BG
á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G
øµ“ »àdG á«Ä«ÑdGh
øY ÒÑ©àdG øe øWGƒŸG
.ájôëH ¬◊É°üeh ¬jGCQ
مسصــ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
م اإ
قا
’ اأصصحـ ’ت
ابها

اأم - -ا ا◊ق - -وق ا’ق - -تصس - -ادي- -ة وا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة
والثقافية :تتمثل اأسساسسا بحق كل مواطن ‘ العمل
‘ ظ -روف م -نصس -ف -ة وا◊ري-ة ال-ن-ق-اب-ي-ة وا◊ق ‘
ا’إضسراب ،وتتمثل ا◊قوق ا’جتماعية بحق كل
م- -واط- -ن ب- -ح- -د اأدن- -ى م- -ن ال- -رف -اه ا’ج -ت -م -اع -ي
وا’قتصسادي وتوف Òا◊ماية ا’جتماعية وا◊ق
‘ الرعاية الصسحية وا◊ق ‘ الغداء الكا‘ وا◊ق
‘ التام Úا’جتماعي وا◊ق ‘ اŸسسكن وا◊ق
‘ اŸسساعدة وا◊ق ‘ التنمية وا◊ق ‘ بيئة
ن -ظ-ي-ف-ة وا◊ق ‘ اÿدم-ات ك-اف-ي-ة ل-ك-ل م-واط-ن،
وتتمثل ا◊قوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم
والثقافة.
اŸواطنة سسلوكا حضساريا يحدد عÓقة اŸواطن
ب-ال-دول-ة ع-ل-ى اأسس-اسس ع-ل-م-ا ،Êوي-ق-ي-م ت-وازن-ا بÚ
اŸصس -ل -ح -ة اÿاصس -ة وال -ع -ام -ة ،ف -ه -ي ذات اأب -ع -اد
ومسستويات ترتبط ارتباطا قويا Ãفاهيم ا◊رية
وا◊ق والعدل وا Òÿوالهوية واŸصس ÒاŸشسÎك،
وه -ي ب -ال -ت -ا‹ تسس -ت -م -د د’’ت -ه -ا م -ن م -ك -ون-ات-ه-ا
وشسروطها ،ومن اأبرز هذه ا’أبعاد ،البعد السسياسسي
وال-ق-ان-و Êال-ذي ي-وؤم-ن ح-ق-وق اŸواط-ن-ة ال-كاملة،
وال -ب -ع -د ا’ج -ت -م -اع -ي وال -ث-ق-ا‘ ،وي-ك-م-ن ‘ ك-ون
اŸواط -ن -ة م -رج -ع-ا م-ع-ي-اري-ا واج-ت-م-اع-ي-ا يضس-ب-ط
العÓقات والقيم ا’جتماعية ،والبعد ا’قتصسادي،
ويتعزز باإقامة التوازن ب Úا’سستهÓك وا’إنتاج
على اأسساسس علمي ومنهجي مدروسس ،اإضسافة اإ¤
توزيع الÌوة العامة توزيعًا عاد’ ومتقاربا.
ووفقا للبعد القانو ،Êتتحدد وفقا للنصسوصس
ال-دسس-ت-وري-ة وال-ق-ان-ون-ي-ة ا◊ق-وق اıت-ل-ف-ة للفرد
والوسسائل التي يتم من خÓلها التمتع بهذه ا◊قوق
وا’إيفاء بالواجبات ،واأول حق من حقوق اŸواطنة
هو ا◊ق ‘ ا÷نسسية التي “ثل الوجه اÿارجي
والدو‹ للعÓقة ب Úفرد ودولة ذات سسيادة بينما
“ثل اŸواطنة الوجه الداخلي لتلك العÓقة ،ومع
اأن ا÷نسسية “ثل جزء من اŸواطنة ،اإ’ انه ينبغي
مÓحظة مسساألت :Úا’أو ،¤اأن ظهور ا÷نسسية
ك -ج -زء م-ن اŸواط-ن-ة ارت-ب-ط ب-ظ-ه-ور ال-دول-ة ذات
السسيادة ‘ عام Ã ١٦٤٨ا “يزت به من اأركان
(ا’أرضس ،السس -ك -ان ،ا◊ك -وم -ة ،ا’عÎاف ال -دو‹،
والسس- -ي -ادة)؛ وال -ث -ان -ي -ة ه -ي ان -ه م -ن اŸم -ك -ن ‘
عصسرنا اأن يكون ا’إنسسان حام÷ Óنسسية بلد دون
ان يتمتع بحقوق اŸواطنة ‘ ذلك البلد؛ وÁكن
كذلك اأن يتمتع ا’إنسسان بحقوق مواطنة ‘ بلد ما
دون ان يحمل جنسسيتها ،وتتطلب اŸواطنة ،وفقا
ل-ل-ب-ع-د السس-ي-اسس-ي ،اŸشس-ارك-ة السس-ي-اسس-ية للفرد ‘
ﬂت -ل -ف اŸوؤسسسس -ات وال -ع -م -ل -ي -ات السس-ي-اسس-ي-ة ‘
اÛتمع ،فهي العضسوية ‘ ›تمع سسياسسي يحكم
نفسسه بنفسسه سسواء اأكان ذلك اÛتمع مدينة كما
ك -ان ع -ل -ي -ه ا◊ال ع -ن -د ال -ي -ون -ان ،وي -رك -ز ال -ب-ع-د

ا’ج -ت -م -اع -ي ل -ل -م-واط-ن-ة ع-ل-ى عضس-وي-ة ال-ف-رد ‘
اÛت- -م- -ع Ãا يÎتب ع- -ل- -ى ت- -لك ال- -عضس- -وي -ة م -ن
اكتسساب الفرد لهوية متميزة (الشسعور با’نتماء)،
وهو ما يسسمى بالبعد النفسسي للمواطنة.
اŸواطنة توؤدي اإ ¤بناء نظام سسياسسي متنوع ‘
اŸوؤسسسس -ات وال -ث -ق -اف -ة وا’إي -دي -ول -وج-ي-ا وال-دي-ن،
فمفهوم اŸواطنة معيارا لدرجة التقدم والتحول
وال -ت -ط -ور ‘ ﬂت -ل -ف اÛت-م-ع-اتÃ ،ع-ن-ى ك-ل-م-ا
تعددت التكوينات واŸكونات السسياسسية والثقافية
وا’جتماعية ،تصسبح اŸواطنة اأسساسسا لبناء الدولة
اŸدنية ،ا◊ديثة ،وبالتا‹ تكون اŸواطنة معيارا
ل- -ل- -ح- -ق وال -واجب ،ت -ت -ح -دد عÈه -ا ال -ع Ó-ق -ة بÚ
اÛتمع والدولة ،وعليه اŸواطنة توفر مسساحة
للمواطن كي يعمل على تطوير نوعية ا◊ياة ‘
اÛتمع للجميع.
Áكن القول اأنه هناك مبادئ اأسساسسية تتعلق
Ãفهوم اأو مبداأ اŸواطنة ينبغي التاأكيد عليها
سسعيا لتنمية وتفعيل هذا اŸفهوم اأو اŸبداأ منها:
 .١اسس -ت-خÓ-صس ح-ق-وق ا’إنسس-ان ال-دسس-ت-وري-ة ل-ه
طبيعة دينية وتعددية ينبغي ا’إشسارة اليها عند
ا’أخذ بدسستور جديد.
 .٢ي-ق-تضس-ي م-ب-داأ اŸواط-ن-ة ب-اإب-ع-اده اıت-ل-ف-ة
(سسياسسيا ودسستوريا وقانونيا واإداريا واقتصساديا)
اأن يركز منطق التعامل ‘ الدولة واÛتمع على
م- - -وج- - -ب- - -ات ه- - -ذه اŸواط- - -ن- - -ة (اأي اŸشس- - -ارك - -ة
واŸسساواة).
 .٣ت-ن-م-ي-ة وت-رسس-ي-خ م-ا يسس-م-ى ب-ث-ق-اف-ة ال-وح-دة
الوطنية ب Úميادين الشسعب و‘ عموم اÛتمع.
 .٤اŸسساواة لكل فئات اÛتمع بغضس النظر
عن ا÷نسس اأو الفئة ا’ثنية اأو الطائفية واحÎام
الراأي والراأي ا’آخر وقبول التنوع.
 .5مراعاة ا÷وانب ا’قتصسادية وا’جتماعية
والبيئية التي “كن اŸواطن من التعب Òعن راأيه
ومصس -ا◊ه ب -ح -ري -ة ،اإذ ’ م -ع -ن -ى ل -وج -ود ح -ق -وق
قانونية وسسياسسية ما  ⁄يتوافر ا◊د ا’أدنى من
ضسمانات ‡ارسستها على اأرضس الواقع مثل وجود
ال- -ت -ق -ارب ال -نسس -ب -ي ‘ ال -دخ -ل والÌوة واŸك -ان -ة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة واŸسس-ت-وى ال-ت-ع-ل-ي-م-ي وتوف Òفرصس
العمل والتعليم والرعاية ا’جتماعية.
اÿا“ة
ا◊كم الراشسد كمصسطلح يتضسمن اليوم واأكÌ
م -ن اأي وقت مضس -ى ال -ك -ث Òم -ن اŸع -ا Êواأصس -ب -ح
يسستعار من اسسÎاتيجياته ا’بتكارية اŸرنة الكثÒ
م- - -ن ا’سس- - -ت - -خ - -دام - -ات ‘ ›ا’ت ا’ق - -تصس - -اد،
السسياسسة ،التنمية اŸسستدÁة ،التقدم مع تقليصس
ح -دة اŸشس-اك-ل...ال-خ ،ف-مصس-ط-ل-ح ا◊ك-م ال-راشس-د

يرتبط بالعديد من اأنواع السسياسسات العمومية و/
اأو اÿاصس-ة وي-ت-م-ي-ز ب-د’ل-ة واق-ع-ي-ة ع-ل-ى ﬂت-ل-ف
اŸسس-ت-وي-ات ا’إق-ل-ي-م-ي-ة ،وم-ن-ه ف-ا◊كم الراشسد له
ال -ك -ث Òم-ن ال-ت-اأثÒات ع-ل-ى سس-ل-وك ا’أف-راد ال-ذي
ي -ن -ع -كسس ع -ل -ى سس -ل -وك اŸن -ظ -م -ات وا◊ك -وم-ات
والدول ،فاأسسلوب اŸشساركة يوؤدي شسيئا فشسيئا اأو
يقود اإ ¤موؤسسسسات تتميز بخاصسية اŸسساواة والتي
–ل ﬁل اŸوؤسسسسات السسابقة ذات اإدارة ا’أعمال
الكلية وا÷زئية غ ÒاŸرنة والتي بدورها جعلت
من اأفكار وسسلوكات ا’أفراد شسبه مقيد.
اأما اŸواطنة فهي ’ تبنى اإ’ ‘ بيئة سسياسسية
دÁقراطية ـ قانونية تسستند اإ ¤جملة من ا◊قوق
وال -واج -ب -ات‡ ،ا ي -ع -ن -ي ا’عÎاف ب-ال-ت-ن-اقضس-ات
والتعارضسات وا◊ق با’ختÓف والتعدد واŸغايرة
ب- -ك -ل اŸع -ا‡ ،Êا يشس -ك -ل ضس -رب -ا م -ن Œاوز ك -ل
اأشسكال ا’سستفراد بالسسلطة والقرار اأو ا’سستهتار
بقدرات اŸواطن Úواإمكانياتهم العقلية والعملية
وتنوعهم ،وبالنسسبة للمواطنة السسياسسية الكاملة
تتحقق ‘ اأي ›تمع عن طريق توفر ›موعة من
الشسروط اأ’ وهي اإعطاء حق التصسويت للجميع
ودون “ييز ،كون ا’نتخابات هي ا’آلية التي يصسل
الناسس عن طريقها اإ ¤السسلطة ،توفر التنافسس
وا◊رية والعدالة ‘ ا’نتخابات ،توازن السسلطات،
الرقابة اŸتبادلة واŸسسائلة ،وتوفر نظام سسياسسي
يسسمح باŸشساركة السسياسسية الكاملة ،ويتم تقييم
اŸواطنة السسياسسية ‘ هذه الدراسسة بطريقت:Ú
–ل -ي -ل ال -ن-ظ-ام السس-ي-اسس-ي بشس-ك-ل ع-ام ،وت-وظ-ي-ف
بعضس اŸقاييسس الدولية ا÷اهزة ذات العÓقة.
يÎتب على تبني الدولة Ÿبداأ اŸواطنة نتائج
مهمة على صسعيد الفرد والدولة اأولها “تع الفرد
‘ دول -ة م -ا ب -ا◊ق -وق وال -ت -ي “ث-ل ال-ت-زام-ا ع-ل-ى
النظام السسياسسي والدولة ومنها ا◊ق ‘ ا◊ياة
وا’أم -ن والسس Ó-م وت -ك-وي-ن اأسس-رة ،ح-ري-ة ال-ع-ق-ي-دة
والفكر والتعب Òوالكتابة ،ا◊ق ‘ اŸسساواة اأمام
القانون و اأمام القضساء ،ا◊ق ‘ اŸلكية اÿاصسة،
ع -دم ال -ت -ع -رضس ل Ó-ع -ت-ق-ال ال-ت-عسس-ف-ي وال-ت-ع-ذيب
والنفي ،حق اŸشساركة السسياسسية واإدارة الدولة
والشس- -وؤون ال- -ع- -ام- -ة ،ح -ق ا’ن -ت -م -اء اإ ¤ا’ح -زاب
السسياسسية ومنظمات اÛتمع اŸد Êوتكوينها،
ا◊ق ‘ الÎشس -ي -ح ،ا◊ق ‘ ال -رف -اه ا’ج -ت -م-اع-ي
وا’ق -تصس -ادي والضس -م -ان ا’ج -ت -م -اع -ي ‘ ح-ا’ت
ال -ع -ج -ز وال -ب -ط -ال -ة ،ا◊ق ‘ ال -رع -اي -ة الصس -ح-ي-ة
وال -ع -ل-م-ي-ة وال-ث-ق-اف-ي-ة ،ا◊ق ‘ ال-ع-م-ل و‡ارسس-ة
النشساطات ا’قتصسادية اıتلفة دون قيود ،حق
التنقل والسسفر دون قيود.
مÓحظة :لÓأمانة العلمية فقد اعتمدنا
على عدة مراجع ⁄ ،يتسسنى ذكرها هنا.

ألربعاء  21ديسسمبر  2016م
ألموأفق لـ  21ربيع أألول  1438هـ

من مراسسلينا

باتنة ‰وذج ‘ رقمنة وثائق ا◊الة اŸدنية

 ٦1بلدية ›هزة بأاحدث الوسشائل التكنولوجية

ق - -ط - -عت ،ع - -اصش- -م- -ة الوراسص
ب-ات-ن-ة أاشش-واط-ا ك-بÒة ‘ عصش-رنة
أاغ-لب م-راف-ق-ه-ا خ-اصش-ة تلك التي
ل -ه -ا ع Ó-ق -ة م -ب -اشش -رة ب -ي -وم-ي-ات
اŸواط -ن وانشش -غ-الت-ه ع-ل-ى غ-رار
ال- -ب- -ل- -دي- -ات ،ح- -يث ” رق- -م- -ن- -ة
سشجÓت ا◊الة اŸدنية ببلديات
لم- -ر ال- -ذي سش- -م -ح
ب-ات-ن-ة الـ ،61ا أ
لخ- -ط -اء ‘ وث -ائ -ق
ب- -ت- -ق- -ل- -يصص ا أ
ا◊ال- -ة اŸدن- -ي -ة ب -نسش -ب -ة ك -بÒة
وت -ق -ل -يصص ا÷ه -د وال -وقت واŸال
على اŸواطن.Ú

باتنةŸ :وشسي حمزة
ت-ن-درج أل-ع-م-ل-ي-ة أل-ت-ي ب-اشس-رت-ها ألدولة
أ÷زأئرية ‘ ألسسنت ÚأألخÒت ‘ Úإأطار
عصسرنة مصسا◊ها وألوصسول إأ– ¤قيق
«أإلدأرة أإللكÎونية» وتقريب أÿدمة من
أŸوأطن ،ل سسيما “كينه من أ◊صسول
على كل ألوثائق أÿاصسة به من أ◊الة
أŸدن -ي -ة كشس -ه -ادأت أŸي Ó-د ،وشس -ه-ادأت
أل- -وف- -اة وع- -ق -د أل -زوأج ،وح -ت -ى ب -ط -اق -ة
ألتعريف ألوطنية وألبطاقة ألرمادية‘ ،
أليوم نفسسه وألتي بات أسستخرأجها من
أل -ب -ل -دي -ات ل ي -أاخ-ذ وق-ت-ا ول «وسس-اط-ة»،
ألمر ألذي أسستحسسنه أغلب أŸوأطنÚ
أل - -ذي - -ن سس - -أال - -ت - -ه - -م «ألشس - -عب» ‘ ه- -ذأ
أÿصسوصس.
م- -ن شس- -أان عصس -رن -ة مصس -ال -ح أ◊ال -ة
أŸدنية بحسسب بعضس من –دثنا إأليهم
سسد ألكث Òمن ألثغرأت ومعا÷ة ألنقائصس

أل-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا أل-ت-طبيقات أللكÎونية
أŸسستعملة حاليا بالبلديات وألدوأئر.
نشس Òأ ¤أن معظم مصسالح أ◊الة
أŸدنية على مسستوى بلديات ولية باتنة
خاصسة ملحقات بلدية باتنة لوحدها تعمل
بنظام ألرقمنة ،حيث أنتهجت منذ مدة
ذأت أŸصس -ال -ح ب -حسسب ألسس-ي-دة حسس-ن-وÊ
نارÁان مندوبة ملحقة أŸوظف Úبباتنة،
إأدخال ألسسجÓت ألقدÁة للحالة أŸدنية
‘ أجهزة أإلعÓم أآل‹ ورقمنتها بغرضس
عصسرنة أإلدأرة و–ديث مصسلحة أ◊الة
أŸدن- -ي- -ة م- -ن أج- -ل ت- -ف- -ادي أل- -وق -وع ‘
أألخ -ط -اء أث -ن-اء أسس-ت-خ-رأج وث-ائ-ق أ◊ال-ة
أŸدنية.
أ÷دي -ر ب -ال -ذك -ر أن مصس -ال -ح أ◊ال-ة
أŸدنية بباتنة وبفضسل Œنيد أŸوظفÚ
أŸؤوهل Úقد ” رقمنة أآللف من ألوثائق
Ãختلف أألنوأع من عقود زوأج وشسهادأت
أŸيÓ- - - - -د وغÒه- - - - -ا ح- - - - -يث شس - - - -رع ‘
أسس -ت -خ -رأج -ه-ا ب-اسس-ت-ع-م-ال ه-ذه أل-ت-ق-ن-ي-ة
خ -اصس -ة ب -ع -د ت -ع -م -ي -م خ -دم-ات ألشس-ب-ك-ة
أŸع -ل -وم -ات -ي -ة «أإلنÎنت» ع -ل -ى مسس-ت-وى
ألبلدية.
تضسيف أŸتحدثة ‘ لقاء مع جريدة
«ألشس- -عب» أن ه- -ذه أل- -ت- -ق- -ن- -ي- -ة أ÷دي -دة
أÿاصسة برقمنة مصسالح أ◊الة أŸدنية
قد سساهمت بشسكل كب Òوفعال ‘ تسسريع
عملية أسستصسدأر ألوثائق و–سس Úأألدأء
ع -ل -ى مسس -ت -وى شس -ب -اب-يك أ◊ال-ة أŸدن-ي-ة
ومصسالح ألتنظيم وكذأ –سس Úأسستقبال
وتوجيه وإأعÓم أŸوأطن Úوضسمان تأاطÒ
أفضسل للمصسالح أإلدأرية.
بخصسوصس عصسرنة ألوثائق ألإدأرية،

كشس -ف رئ -يسس ب -ل -دي -ة ب -ات-ن-ة ألسس-ي-د ع-ب-د
ألكر Ëماروك بأان هناك عزما من ألدولة
أ÷زأئ -ري -ة ل -ل -قضس-اء بشس-ك-ل ن-ه-ائ-ي ع-ل-ى
أل-وث-ائ-ق أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة أل-ورق-ي-ة ،وت-ع-ويضسها
بالوثائق وألسسندأت ألبيومÎية ،وهو ما
Œتهد بلدية باتنة لتحقيقه بهدف تسسهيل
أسس- -ت- -خ -رأج ﬂت -ل -ف أل -وث -ائ -ق أإلدأري -ة،
و–سس Úأÿدم- -ة أل -ع -م -وم -ي -ة أŸق -دم -ة
للموأطن.
ذكرألسسيد ماروك بهذأ أÿصسوصس أنه
” ألÎك - -ي- -ز ع- -ل- -ى ﬁوري- -ن أسس- -اسس- -يÚ
ل -ت -حسس Úأÿدم -ة أل -ع -م -وم -ي -ة وت -ق -ريب
أإلدأرة من أŸوأطن ،لهذأ ألغرضس تتوفر
ألبلدية على  12ملحقة إأدأرية ›هزة بـ
 75جهاز إأعÓم آأ‹ وتوزيع مليو Êشسهادة
ميÓد رقم  12عادية فضس Óعن 23000
شسهادة ميÓد  12و 3200شسهادة ميÓد
خاصسة باŸولودين خارج ألولية ،و3100
شس -ه -ادة وف -اة ” ت -وزي -ع -ه -ا خÓ-ل ألسس-ن-ة
أŸنقضسية ،كما سسجلت ذأت أŸصسلحة عن
أل - -فÎة أŸذك- -ورة  3700ع - -ق- -د زوأج ‘
م- -ق -اب -ل  18200م -ول -ود ج -دي-د ،و3100
شسهادة وفاة.
حول رقمنة مصسالح أ◊الة أŸدنية،
أوضس -ح م -اروك أن أل -ع -م-ل-ي-ة ب-ب-ات-ن-ة م-ن-ذ
أن -ط Ó-ق-ه-ا سس-خ-رت ل-ه-ا ك-ل أإلم-ك-ان-ي-ات
أل Ó-زم -ة أŸت -م -ث -ل -ة ‘ أل -ع -ت -اد وأج -ه-زة
أإلعÓم أآل‹ ،وكذأ ألكفاءأت وأŸوأرد
ألبشسرية من مهندسس Úأكفاء ‘ أإلعÓم
أآل‹ وأع - - -وأن أإلدأرة ،وذلك م- - -ن أج- - -ل
إأ‚اح أل -ع -م -ل -ي-ة وت-ط-ب-ي-ق ه-ذأ أŸشس-روع
ألهام.

معاناة سشكان أاولد رافع مع اŸياه بغليزان

سشعر الصشهريج الواحد بلغ سشقفا ’ يطاق
يعا Êدوار أاولد رافع ‘ بلدية
م -ن -داسص م -ن ج -م-ل-ة م-ن اŸشش-اك-ل
ال -ت -ن -م -وي -ة ،ال -ت-ي نّ-غ-صشت ح-ي-اة
السش- -اك- -ن- -ة ،وأاسش- -ه -مت ‘ ت -راج -ع
م-ؤوشش-رات ال-ت-ن-م-ي-ة بهذه اŸنطقة
ال -ري -ف-ي-ة ،ال-ت-ي ت-ع-ا ‘ Êصش-مت،
وت - -ط - -الب ت - -دخ - -ل السش - -ل - -ط- -ات
الولئية.

17214

لششخاصص دون مأاوى بجيجل
حملة للتكفل با أ

تقوم بها مديرية النششاط ا’جتماعي

انتقلت فرقة ﬂتصشة من قبل
مصش- - -ال- - -ح م- - -دي - -ري - -ة ال - -نشش - -اط
الجتماعي لولية جيجل ،بناءً
ع -ل -ى م -ع -ل -وم -ات ت-ت-ع-ل-ق ب-وج-ود
شش -خصص ي -ع -يشص ظ -روف -ا صش -ع -ب -ة
ب -وسش -ط م -دي -ن -ة الشش -ق-ف-ة ،ح-يث
وجدت رج Óيبلغ من العمر 65
سش -ن -ة ي -ع -يشص م -ن-ف-ردا بشش-ق-ة و‘
ح - -ال - -ة ج- -د م- -زري- -ة م- -ن ح- -يث
وضشعيته الصشحية والوسشط الدي
يعيشص فيه حيث تنعدم ششروط
النظافة.

فور ذلك قام أعوأن أ◊ماية أŸدنية
ب -ن -ق -ل أŸع-ن-ي إأ ¤م-درسس-ة صس-غ-ار ألصس-م
ألبكم Ãنطقة  40هكتارأ Ãدينة جيجل
ح -يث ” أل -ت-ك-ف-ل ب-ه م-ن ح-يث أل-ن-ظ-اف-ة
وأŸلبسس وقبل أن يتم نقله إأ ¤أŸسستشسفى
ل -ت -ل -ق -ي أل -ف -ح -وصس وأل -ت-ح-ال-ي-ل أل-ط-ب-ي-ة
ألÓزمت ،Úو” ‘ أألخ Òنقل أŸعني أإ¤
دأر أŸسسن Úبالعوأنة من أجل ألتكفل به
وتوف Òأحسسن ألظروف لرأحته.
Óشسارة ،شسرع أمن جيجل ‘ حملة
ل إ
وأسس- -ع -ة إلي -وأء أŸشس -ردي -ن وأألشس -خ -اصس
بدون مأاوى أŸوجودين بشسوأرع ألولية،
وذلك –سسبا لفصسل ألشستاء ألذي لطاŸا
ج -لب م -ع -ه م -ع -ان-اة م-ن ن-وع آأخ-ر ل-ه-ؤولء
أألشس -خ -اصس أل -ذي -ن ي -قضس-ون ل-ي-ال-ي-ه-م ‘
أل- -ع- -رأء ،ك- -م- -ا ب- -اشس- -رت مصس -ال -ح أألم -ن

بالتنسسيق مع مصسلحة ألنشساط ألجتماعي
بجيجل حملة للتكفل بعشسرأت أألشسخاصس
أل -ذي -ن ل ت -ت -وف -ر ل -دي-ه-م م-ن-ازل وأل-ذي-ن
يقضسون لياليهم ‘ ألعرأء –ت درجات
حرأرة جد متدنية ،حيث قام عناصسر من
أألم- -ن ب- -ع -م -ل -ي -ات مسس -ح لشس -وأرع أŸدن
ألكÈى بالولية و–ديدأ مدينة جيجل
ب -ح -ث-ا ع-ن ه-ؤولء وأغ-ل-ب-ه-م م-ن أŸرضس-ى
ألعقلي ÚوأŸشسردين ألذين تخلت عنهم
عائÓتهم أو تقطعت بهم ألسسبل ،وذلك
من أجل نقلهم إأﬂ ¤تلف مرأكز أإليوأء،
منها مركز ألعجزة ببلدية ألعوأنة ،وكذأ
مرأكز أخرى جرى Œهيز أجنحة خاصسة
بها من أجل أسستقبال هؤولء وألسسماح لهم
ب- -قضس- -اء شس -ت -اء دأف -ئ ‘ ك -ن -ف أل -رأح -ة
وألهدوء.

كششف الدكتور بÓل دعاسص ،رئيسص
مصش -ل -ح -ة ال -وق-اي-ة Ãدي-ري-ة الصش-ح-ة
ب -ج -ي -ج -ل «ع -ن تسش -ج-ي-ل  05إاصشابات
جديدة بداء فقدان اŸناعة اŸكتسشبة
«السش - -ي - -دا» ب- -ال- -ولي- -ة ،وذلك خÓ- -ل
ال-فÎة اŸن-قضش-ي-ة م-ن ال-ع-ام ا÷اري»،
أاوضش- - -ح دع - -اسص «ان ث Ó- -ث - -ة ح - -الت
سش - -ج - -لت م - -ن ب Úاÿمسش - -ة ال- -ت- -ي ”
اكتششافها بإاقليم الولية على مسشتوى
مسشتششفى الصشديق بن يحيى بعاصشمة
الولية ‘ ،ح ” Úاكتششاف ا◊التÚ
اŸت -ب -ق -ي -ت Úع-ل-ى مسش-ت-وى مسش-تشش-ف-ى
›دوب السشعيد بالطاه ،»Òوأاضشاف
الدكتور «أانه منذ سشنة  2007سشجلت
اŸصش- -ال -ح اıتصش -ة  23ح-ال-ة م-ؤوكدة
ل-داء ف-ق-دان اŸن-اع-ة اŸك-تسش-ب-ة وأاكÈ
حصش -ي -ل -ة سش -ج -لت سش -ن-ة  2007ب - -ـ 06
حالت».
ي-ب-ق-ى أل-ع-دد أ◊ق-ي-ق-ي ل-ل-مصساب ÚغÒ
دق -ي -ق ‘ غ -ي -اب م -ت-اب-ع-ة دق-ي-ق-ة ل-ل-م-رضس
وتهرب ألعشسرأت من أŸصساب Úمن ألكشسف
ألصس -ح-ي خ-وف-ا ‡ا يصس-ف-ون-ه ب-ال-فضس-ي-ح-ة،
ل -ه -ذأ أل -دأء أل -ذي ي-ن-ت-ق-ل ع-ن ط-ري-ق أل-دم
وألناجم ‘ أغلب أألحيان عن أŸمارسسات
أ÷نسس -ي -ة غ Òألسس -وي -ة وك -ذأ ألسس -ت -ع -م -ال
أل - -عشس - -وأئ - -ي ل - -ل - -ح - -ق- -ن أıدرة وأدوأت
أ◊Óقة ،ناهيك عن غياب مرأكز للكشسف
ع -ن أل -دأء ب -اسس -ت -ث -ن -اء م -رك -ز أل -تشس -خ-يصس
ألطوعي على غرأر وليات ألوطن ،وهو ما
سساعد على أنتشسار أŸرضس ‘ صسمت.

من جانبها ،نظمت مصسالح أمن ألولية،
بقاعة أÙاضسرأت ألكائن مقرها Ãدرسسة
ألشسرطة سسابقا يوما –سسيسسيا ،حيث ”
ت -نشس -ي -ط م -دأخ -ل -ت Úم -ن ط -رف أل-ط-ب-ي-ب-ة
أıتصسة ‘ علم أألوبئة ،شسعابنة إأÁان،
وألطبيبة أıتصسة ‘ أألمرأضس أŸعدية
ب -وعشس Òأسس-م-اء ،م-ن أŸؤوسسسس-ة أل-ع-م-وم-ي-ة
ألسستشسفائية بجيجل ،تخللهما ألتطرق إأ¤
بدأيات ظهور هذأ أŸرضس و أنتشساره حيث
ذكرت أŸتدخلت »Úأن قارة إأفريقيا –تل
أŸرتبة أألو ¤من حيث عدد أإلصسابات و
ألتي بلغت  5, 23مليون مصساب إأ ¤غاية
ألسسنة أ÷ارية ،فضس Óعن تسسجيل 10319
حالة ‘ أ÷زأئر ،منها  1719حالة إأصسابة و
 8600ح -ال -ة ح-ام-ل-ة ل-ل-فÒوسس» ،وب-غ-رضس
تسس- -ل- -ي- -ط ألضس- -وء ع- -ل- -ى ه- -ذأ أŸرضس” ،
ألتطرق بالشسرح وألتحذير من بعضس ألطرق
لن -ت -ق-ال-ه ،ك-السس-ت-ع-م-ال أ÷م-اع-ي ألدوأت
أ◊Óق- -ة ،ف- -رشس -اة أألسس -ن -ان ،وك -ذأ إأج -رأء
عمليات ألوشسم ألتي تعرف أنتشسارأ كثÒأ
وسس - -ط ألشس - -ب - -اب وب- -ه- -دف ت- -غ- -ي Òب- -عضس
ألدهنيات ” ،ألتطرق إأ ¤بعضس ألسسلوكات
ألتي يعتقد ألعامة من ألناسس أنها مسسؤوولة
على نقل ألعدوى ،مثل مصسافحة أŸرضسى،
مشس -ارك -ت -ه -م أألل -ع -اب أ÷م -اع-ي-ة وأل-ت-ي ل
تشسكل ‘ أ◊قيقة أي خطر من جهة أخرى،
” ت - -ن - -اول أع- -رأضس ه- -ذأ أŸرضس وط- -رق
ألوقاية منه و أهميتها ‘ Œنب أإلصسابة
بهذأ أŸرضس.

 05إاصشابات جديدة بداء فقدان اŸناعة «السشيدا»

جيجل :خالد العيفة

 ⁄ينطلقوا ‘ ا‚از مششاريعهم

سشحب  13عقاًرا من مسشتثمرين باŸنطقة الصشناعية Ÿعسشكر

أامر وا‹ معسشكرالسشيد صشالح العفاÊ
بسش - - -حب  13ع -ق -ارا صش -ن-اع-ي-ا ب-اŸن-ط-ق-ة
الصش - -ن - -اع - -ي - -ة ل - -ع- -اصش- -م- -ة ال- -ولي- -ة م- -ن
مسش-ت-ث-م-ري-ن غ Òج-ادي-ن ،ب-حسشب م-ا علم
لعÓم للولية.
لدى خلية ا إ

غليزان :ع .عبد الرحيم
كشس- -ف سس- -ك- -ان دوأر أولد رأف- -ع ب -أاّن
م -ع -ان -ات -ه -م ت-تصس-در غ-ي-اب م-ي-اه ألشس-رب
ب-اŸن-ط-ق-ة ،أل-ت-ي ي-ب-قى سسكانها يعتمدون
على طرق تقليدية ‘ أ◊صسول على هذه
أŸادة أ◊ي- -وي -ة م -ن خ Ó-ل ألسس -ت -ن -ج -اد
ب-ال-ب-ه-ائ-م وأل-ع-رب-ات ،وأل-ع-م-ل ع-لى شسرأء
أŸياه عن طريق ألبيع بالصسهريج مقابل
تكاليف مالية أرهقت كاهلهم ،وجعلتهم
Áن -ون أل -ن-فسس ب-ت-دخ-ل أ÷ه-ات أل-وصس-ي-ة
للنظر ‘ هذه ألوضسعية ألصسعبة ،ألتي ل
يتصسّورون فيها ألعيشس دون مياه ألشسرب.
أضس -اف ألسس -ك -ان ب -أاّن ه-ذه أŸن-ط-ق-ة

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

ألعدد
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ألريفية أصسبحت مرتعا لرمي ألقذورأت
وألقمامات أŸنزلية ،وهو ما يؤوثر على
أ÷انب ألطبيعي ‘ أŸنطقة ،أألمر ألذي
أغضسب ألسسكان ،ودفعهم إأ ¤تدخل وأ‹
أل -ولي-ة ب-غ-ي-ة ف-ت-ح –ق-ي-ق بشس-أان أ÷انب
ألتنموي ‘ دوأر أولد رأفع.
أكد رئيسس بلدية مندأسس بأاّن مشسكلة
مياه ألشسرب ‘ دوأر أولد رأفع تخ ّصس
أيضسا ألعديد من ألدوأوير ،وهو ما تعمل
مصس- -ا◊ه ع- -ل- -ى رف -ع -ه م -ن خ Ó-ل أ‚از

بطاقة تقنية إل‚از شسبكة جديدة تربط
ه -ذه أŸن -اط -ق أل-ري-ف-ي-ة ب-اÿزأن أŸائ-ي
ألرئيسسي أŸتوأجد ‘ بلدية مندأسس.
بخصسوصس مشسكلة أŸفرغة ألعمومية،
فق------د كشس------ف ذأت أŸسس-----ؤوول ب-----أاّن
مديرية ألبيئة ‘ طريقها إأ ¤أ‚از
مركز للردم ألتقني ينجز ببلدية أولد
ألسسÓم وتسستفيد من ألبلديات ألثÓثة
‘ أ÷هة على غرأر مندأسس وسسيدي
لزرق.

معسسكر :أام اÒÿ
ووف -ق-ا ل-ن-فسس أŸصس-در ف-إان أل-ق-رأر أت-خ-ذ
خÓ-ل ل-ق-اء ج-م-ع أل-ه-ي-ئ-ة أل-ت-ن-ف-ي-ذي-ة ل-ل-ولي-ة
ب -اŸسس -ت -ف -ي -دي -ن م -ن أل -ع -ق -ارأت ألصس -ن-اع-ي-ة
ب-اŸن-ط-ق-ة ألصس-ن-اع-ي-ة Ÿدي-ن-ة م-عسس-كر حيث
لوحظ أنه رغم مرور عدة أشسهر على أسستفادة
ب -عضس أصس -ح-اب أŸشس-اري-ع ألسس-ت-ث-م-اري-ة م-ن
قطع أرضسية ،إأل أنهم  ⁄يشسرعوأ ‘ ألشسغال.
كما أن بعضسهم  ⁄يتقدم إأ ¤مصسالح ألولية
للحصسول على رخصسة ألبناء‡ ،ا يؤوكد عدم
جديتهم ‘ إأ‚از أŸشساريع ألتي أقÎحوها.
ت-ق-رر -إأسس-ت-ن-ادأ ÿل-ي-ة أإلعÓ-م ل-لولية-

منح ألعقارأت أŸسسÎجعة ألصسحاب مشساريع
أخرى ذأت قيمة أسستثمارية عالية وتوفر أكÈ
ع -دد ‡ك -ن م -ن ف-رصس أل-ع-م-ل وت-نسس-ج-م م-ع
ﬂطط ألتنمية للولية ألقائم على تشسجيع
ألصسناعات ألغذأئية وألتحويلية.
ك - -م - -ا وج- -ه وأ‹ م- -عسس- -ك- -ر خÓ- -ل ن- -فسس
ألج -ت-م-اع  14إأع -ذأرأ Ÿسس-ت-ث-م-ري-ن آأخ-ري-ن
ت-ع-رف مشس-اري-ع-ه-م ت-عÌأ وم-ن-حت ل-ه-م م-ه-ل-ة
ثÓثة أيام إلعادة إأطÓق أألشسغال من جديد.
Óشسارة تÎبع أŸنطقة ألصسناعية Ãدينة
ل إ
معسسكر على مسساحة  170هكتارأ وتضسم 79
مشسروعا أسستثماريا ‘ ألعديد من أÛالت.
ك- -ان أل- -وأ‹ ق- -د أم- -ر ب -دأي -ة شس -ه -ر ديسس -مÈ
أ÷اري بسس -حب أل -ع -ق -ارأت أŸم -ن -وح -ة لـ 39
مسس -ت-ث-م-ر غ Òج-ادي-ن ب-اŸن-ط-ق-ة ألصس-ن-اع-ي-ة
Ÿدي -ن -ة أÙم -دي -ة وم -ن -ط -ق-ت-ي أل-نشس-اط-ات
أÙمدية وسسيدي قادة ،كما ذكر سسابقا مدير
ألصسناعة وأŸناجم للولية.

الدبلومـاسسي
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ملّفات سساخنة
تنتظر غوتÒيسس

تطبيق الّلؤائح اأ’‡ية
وإاصس ـÓح ›لسش اأ’م ـن

إافريقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
“تلك كل مقّؤمات
اŸطالبة Ãقعدين
دائم Úوحق الفيتؤ
كلمة العدد

سسؤريا تعؤد
فضسيلة دفوسس
طتها األخÒة ،فاŸؤوشّسرات كلّها تبيّـن بأاّن ال ّ
قد تكون ا◊رب ‘ سسوريا وصسلت إاّ ﬁ ¤
ÓعبÚ
ججون ويصسّبون الّزيت على نÒان هذا الّنزاع
الدولي Úواإلقليمي Úالذين ظّلوا لسسّتة أاعوام يؤو ّ
الدموي اŸدّمر ،قّرروا أاخÒا إانهاء لعبتهم القذرة بل جرÁتهم الكÈى التي يتجّلى واضسحا بأاّنها ⁄
تكن تسستهدف الّنظام السسوري بقد ما كانت ترمي إا“ ¤زيق النّسسيج الشّسعبي Ãعول ال ّ
طائفية
ال ّسسام ،وتدم ÒبÓد الشسام ،ونحن نرى كيف –ّولت مدن بأاكماها إا ¤أاطÓل سسيكّلف إاعادة بنائها
اÓŸي Òويسستغرق ال ّسسنوات الطّويلة.
اليوم نقف على ﬂاضض عسس Òيسسبق وقفا شسام Óللقتال ‘ سسوريا ،فبعد –رير قوات ا÷يشض
السسوري Ÿدينة حلب التي كانت عصسية على ال ّسسقوط ،بات ‡كنا ا÷زم بأاّن النفراج أاصسبح قريبا
وخيوط الفجر تلوح ‘ األفق ،وهذا طبعا إاذا  ⁄يتدّخل زبانية ا◊روب والدمار لنقل الصسراع إا¤
مدينة أاخرى ،فخرجات اŸتآامرين كثÒة وخطÒة،وهم ‘ كلّ األحوال ل يأابهون Ãا يتكبّده الشّسعب
ال ّسسوري الذي نراه وحده يدفع الثّمن الغا‹ من أارواحه وأامنه ووحدته ،فمن سسلم من القتل أاصسبح
ي مكان،
مشسّردا ‘ اŸنا‘ واÓŸجئ هائم على وجهه يبحث عن مسستقّر آامن دون أان يجده ‘ أا ّ
طبعا ،فا◊ضسن الوحيد الذي يوّفر ا◊ماية واألمان ألي إانسسان هو الوطن.
بعد سستة أاعوام من القتال والّدمار يتجّلى واضسحا بأاّن معاناة سسوريا  ⁄تكن ‘ واقع األمر غÒ
حرب بالوكالة ب Úأاطراف عديدة ـ إاقليمية ودولية ـ سساحتها بÓد الشّسام ووقودها الشّسعب
ال ّسسوري ،الذي وقع ‘ الفخ الذي نصسب له وبات يخوضض معركة خاسسرة ألّنها ‘ األصسل ليسست
معركته وحتى الّرابح فيها خاسسر مهما كان.
األكيد أاّن ا÷ميع خاسسر عندما يتعّلق األمر بالحÎاب الداخلي ،فمثل هذه الّنزاعات ل
تنحصسر كلفتها ‘ ا÷انب اŸادي الباهظ ،بل تتجاوزه إا ¤ضسرب عمق الّنسسيج الشّسعبي وزلزلة
وحدته ،وإاعادة بناء اŸدن اŸدّمرة سسيكون بدون شسك أاسسهل بكث Òمن إاعادة رأاب ال ّصسدع،
الذي فّتت الكيان ال ّسسوري إا ¤طوائف وجماعات ومناطق كلّ واحدة تسسبح ‘ فلك جهة
خارجية متآامرة.
ورغم إادراكنا بأاّن انقشساع دخان ا◊رب سسيصسدم ال ّسسورّي Úبواقع مرير ،فإاّننا نف ّضسل اليوم أان
يرّكز أاشسّقاؤونا ‘ بÓد الشّسام على هذه الّلحظة الفارقة التي تقّربهم من النفراج الذي ندعو
الله أان ل تعÎضسه أاّية معّوقات حتى تخمد نÒان ا◊رب ويسسكت صسوت ال ّسسÓح واألن،Ú
ليباشسر الفرقاء هناك عملية مصسا◊ة تداوي ا÷راح وتدفن األضسغان ،وتضسع أاسسسض سسوريا
ا÷ديدة التي يكون للجميع مكان فيها.

لبيضس
قبل شسهر على مغادرته البيت ا أ

حصسيل ـة و’يت ـ ـ ـي
أاوب ـام ـا ‘ اŸي ـزان
أاسستاذ العلوم السسياسسية والعÓقات
الدولية سسليمان اعراج لـ «الشسعب» :

–رير حلب مكسسب
اسسÎاتيجي لسسؤريا ‘
قطع ا’مداد للمعارضسة
ودحر ا’رهاب «داعشش»

.. Ö∏M
حرب الدعاية متؤاصسلة
بعـ ـد صسمت اŸــدافــ ـ ــع

@@ @@@ @@@

بينما يبدو اليمÚ
أاكŒ Ìانسسا و قدرة
على اŸبارزة و الفوز

اليسسار الفرنسسي
يدخ ـل سسب ـاق
الرئـ ـاسسة
ومؤؤشس ـرات
الهزÁة تسسبقه
بعد انهزام اليمÚ
اŸتطرف ‘ النمسسا..

هل يتم –جيم
هذا ا Ÿـارد
اŸدمـ ـر
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لبيضس
قبل شسهر على مغادرته البيت ا أ

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب
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ملّفات سساخنة تنتظر غوتÒيسس

تطبيق الّلوائح األ‡ية وإاصضÓح ›لسس األمن

حصضيلة وليتي أاوباما ‘ اŸيزان

إافريقيا “تلك كل مقّومات اŸطالبة Ãقعدين دائم Úوحق الفيتو

ل‡ي ا÷دي -د السس -ي -د أان -ط -ون -ي -و
لم Úال -ع -ام ا أ
يسس- -ت- -ل- -م ا أ
غ -وتÒيسس م -ه-ام-ه الّ-رسس-م-ي-ة ي-وم أاول ج-ان-ف-ي ب-ع-د أان أاّدى
اليم Úعلى مسستوى ا÷معية العامة ،ليباشسر عمله ‘ فÎة
لقل لعهدة  ٥سسنوات خلفا ل Íكي مون.
أاسسبوع على ا أ
جمال أاوكيلي

لبيضس ،بعدما قضسى ثمانية
‘ العشسرين من جانفي اŸقبل ،سسيغادر باراك أاوباما البيت ا أ
أاعوام ‘ رئاسسة الوليات اŸتحدة.
وقبل شسهر من تسسليمه السسلطة ÿليفته اŸنتخب دونالد ترامب ،يحق لنا تقييم حصسيلة
أاول رئيسس من أاصسول أافريقية تقّلد مقاليد ا◊كم ‘ أاقوى دولة بالعا ⁄لنتعّرف على
ا‚ازاته وإاخفاقاته سسواء على الصسعيد الداخلي أاو اÿارجي.
وحتى ننصسف الرجل و‰نح تقييمنا اŸوضسوعية اŸطلوبة ،من الضسروري العودة إا¤
السسياق الزمنى الذي تو ¤فيه أاوباما السسلطة ،فقد انتخب ‘ أاوّج أازمة الرهن العقاري
لمريكي.
لقتصساد ا أ
وإافÓسس البنوك التي زلزلت ا إ

فضسيلة دفوسس
‘ العششرين من جانفي اŸقبل ،سشيغادر باراك أاوباما البيت األبيضس،
بعدما قضشى ثمانية أاعوام ‘ رئاسشة الوليات اŸتحدة.
وقبل ششهر من تسشليمه السشلطة ÿليفته اŸنتخب دونالد ترامب ،يحق
لنا تقييم حصشيلة أاول رئيسس من أاصشول أافريقية تقّلد مقاليد ا◊كم ‘
أاقوى دولة بالعا ⁄لنتعّرف على ا‚ازاته وإاخفاقاته سشواء على الصشعيد
الداخلي أاو اÿارجي.
وح -ت-ى ن-نصش-ف ال-رج-ل و‰ن-ح ت-ق-ي-ي-م-ن-ا اŸوضش-وع-ي-ة اŸط-ل-وب-ة ،م-ن
الضشروري العودة إا ¤السشياق الزمنى الذي تو ¤فيه أاوباما السشلطة،
فقد انتخب ‘ أاوّج أازمة الرهن العقاري وإافÓسس البنوك التي زلزلت
اإلقتصشاد األمريكي.
ورغم الظرف الصشعب ،فقد Œاوز أاوباما هذه األزمة التي أالقت
بظÓلها الداكنة على القتصشاد العاŸي وكادت تعصشف به.
كما أا‚ز نظام التأام Úالصشحي ،الذي يبدو بأانه ل يعجب البعضس
ومنهم الرئيسس القادم الذي أاعلن صشراحة بأانه سشيعيد النظر فيه.
داخليا عمل أاوباما على عÓج مششاكل القتصشاد ،لكن مقابل ‚احه ‘
مداواة هذا القطاع ،فقد تفاقمت حوادث العنصشرية ‘ الششوارع
األمÒكية ،حتى التهبت العديد من الوليات ،وباتت هذه الظاهرة
تهّدد األمن األمريكي الداخلي وتطرح –ديا كبÒا وخطÒا أامام
دونالد ترامب.

إانهاء حروب وإاشضعال أاخرى

على مسشتوى السشياسشة اÿارجية ،وخÓل ترششحه لنتخابات ،200٨
تعهد أاوباما بأانه ‘ حال أاصشبح رئيسشا ألمريكا فإانه سشينهي حربي

العراق وأافغانسشتان ،وهو فع Óسشحب قوات بÓده من الدولت Úمباششرة
بعد توليه السشلطة ،لكن النسشحاب هذا  ⁄يكن كام Óول فعليا على
أارضس الواقع ،ففي كّل مّر كان يعيد البعضس من قواته مّرة –ت
مسشمى التدريب وأاخرى للمسشاعدة على ﬁاربة اإلرهاب.
هذا ورغم أان كثÒين يؤوكدون بأان الرئيسس األمريكي اŸغادر ‚ح ‘
فرضس سشياسشة النكفاء و ⁄يخضس كسشابقه حروبا مدمّرة ،فالواقع
يجزم غ Òذلك “اما ،ألن ما ششهدته اŸنطقة العربية خÓل وليتيه،
ل يقلّ بششاعة عما عاششته ‘ ظّل عّراب الفوضشى اÓÿقة جورج
بوشس ،واألكيد أان إادارة أاوباما كان بإامكانها فعل الكث Òإلنقاذ دول
الربيع الدموي ‡ا وقعت فيه.

اتفاق تاريخي مع إايران

ُيعت Èالتفاق النووي مع إايران ،والذي دخل حيز التنفيذ ‘ جوان
 ،2015النجاح األهم على الصشعيد الدو‹ للرئيسس األمÒكي الذي
تششارف وليته على النتهاء.
و ⁄يكن هذا التفاق التاريخي خطة أامريكية معزولة ،بل جاء برعاية
دولية أاطرافها ›موعة الدول الكÈى كاملة العضشوية ‘ ›لسس
األم -ن «أام-ري-ك-ا ،ب-ري-ط-ان-ي-ا ،ف-رنسش-ا ،روسش-ي-ا ،الصش ،»Úب-اإلضش-اف-ة إا¤
أاŸانيا ،وبعد مفاوضشات ماراطونية دامت سشنوات.

طي آاخر صضفحات ا◊رب الباردة مع كوبا

اŸؤوكد أان أاهم ما سشيسشجله التاريخ لباراك أاوباما ،هو أانه الرئيسس
األمريكي الوحيد الذي اسشتطاع أان يطوي آاخر صشفحات ا◊رب
الباردة ،بإاعÓنه فكّ ا◊صشار عن كوبا وإانهاء عزلتها التي اسشتمرت
خمسشة عقود.

بعد انهزام اليم ÚاŸتطرف ‘ النمسسا..

هل يتم –جيم هذا اŸارد اŸدمر

تلقى معسشكر اليم ÚاŸتطرف ‘ أاوروبا ضشربة قاصشمة ،بعد أان مني
بخسشارة فادحة ‘ النتخابات الرئاسشية التي جرت بالنمسشا ،أامسس
األحد ،إاثر فوز مرششح حزب اÿضشر فان دير بيل Úعلى منافسشه من
حزب «ا◊رية» الششعبوي نوبرت هوفر ،وسشط حالة من الÎقب من
ششتى األطياف داخل أاوروبا وخارجها.
السشقوط اŸدوي لليم ÚاŸتطرف ‘ النمسشا جاء عكسس سش ÒالŒاه،
جحت كفته على حسشاب التيارات
وبعيًدا عن اسشتطÓعات الرأاي التي ر ّ
التقليدية األخرى ،ل سشيما ‘ ظل ‚احه ‘ توسشيع نطاق انتصشاراته
‘ دول ﬂتلفة من القارة العجوز منها بريطانيا وفرنسشا وأاŸانيا،
فضش ًÓعن صشعوده اŸذهل ‘ الوليات اŸتحدة عقب فوز دونالد
ترامب .الهزÁة التي مني بها اليم ÚاŸتطرف ‘ النمسشا ،دفعت
أاوروبا إا ¤تنفسس الصشعداء ،وهو ما جسشدته تصشريحات بعضس القادة
والزعماء التي عÈت عن ارتياحهم الششديد لنتائج النتخابات ،حيث
تراجع منسشوب حدة التوتر من اسشتمرار هذا اŸارد اŸدمر ،فهل آان
األوان أان يعاد تششكيل خارطة أاوروبا السشياسشية؟

النمسضاويون ينحازون للعقل

‘ خطوة وصشفها البعضس بالنحياز للعقل على حسشاب الفوضشى ،اختار
النمسشاويون مرششح حزب اÿضشر فان دير بيل Úرئي ًسشا للبÓد على
حسشاب مرششح حزب «ا◊رية» الششعبوي نوبرت هوفر ‘ ،واحدة من
أاششرسس النتخابات التي ششهدتها النمسشا ‘ اآلونة األخÒة ،وأاكÌها
جدًل وغموضًشا.
هذه النتخابات جاءت وسشط موجة عاتية من صشعود اليم ÚاŸتطرف
‘ ب -عضس ال -دول ال -غ -رب -ي -ة ،سش -واء ‘ أاوروب-ا ك-م-ا ح-دث ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا
وأاŸان -ي -ا ،أاو ‘ ال -ولي -ات اŸت -ح -دة األم -ري -ك -ي -ة ،وه -و م -ا أاث -ار ق -ل-ق
الوسشطي ‘ Úأاوروبا ،وأاضشفى عليها هالة من الهتمام والÎقب من
ششتى األطياف اŸعنية ‘ الداخل واÿارج ،ومن ثم فإان خسشارة اليمÚ
اŸتطرف تعطي األمل ‘ –جيم دائرة انتصشاراته وتطويق أاذرعه
اŸتّوغلة هنا وهناك.
فخÓل السشنوات األخÒة ‚ح تيار اليم ÚاŸتطرف ‘ أان يقدم نفسشه
للششعب األوروبي واألمريكي كبديل عن التيارات اÙافظة األخرى،
مسشتغ ً
 ÓاŸسشتجدات الطارئة على اÿارطة اإلقليمية والدولية ،والتي

ت- -ه- -دد أام- -ن واسش -ت -ق -رار اŸواط -ن األوروب -ي ك -م -ا روجت ل -ذلك اآلل -ة
اإلعÓمية لهذا التيار العنصشري.
ت-ع-ززت ف-رصس وح-ظ-وظ ال-ي-م ÚاŸت-ط-رف أاوروبً-ي-ا وأام-ري-كً-ي-ا ،ب-عد
النجاح الذي حققه ‘ أاك Ìمن دولة ‘ ،مقدمتها ما حققه ‘
بريطانيا ،بفوز «بريكسشيت» ‘ اسشتفتاء تاريخي ،أادت نتائجه إا ¤عزل
هذا البلد عن األسشرة األوروبية ،ثم التتويج بفوز دونالد ترامب ‘
السشباق الرئاسشي األمريكي.
يرجع اÈÿاء صشعود اليم ÚاŸتطرف ‘ أاوروبا وأامريكا إا ¤عدة
أاسشباب أاولها :فششل النخب السشياسشية والقتصشادية التقليدية ‘ توفÒ
األمن والسشتقرار لششعوبها ،ثانيها« :العوŸة» التي أادت إا ¤تراكم
الÌوات ‘ أاي -دي ال -ق -ل -ي-ل Úوت-ه-م-يشس ق-ط-اع-ات واسش-ع-ة م-ن ال-ط-ب-ق-ة
الوسشطى والطبقة العاملة.
ث -ال -ث -ه -ا« :ال -ث -ورة اŸع -ل -وم -ات -ي -ة» ال -ت -ي أادت إا ¤زع -زع-ة األف-راد ‘
اÛتمعات متعددة الثقافات ،معربا عن اعتقاده بأان ما نششهده اآلن
ه -و صش -راع ه -وي -ات وح -ن Úإا ¤اŸاضش -ي وإا ¤ال -ه -وي-ة األصش-ل-ي-ة ل-ت-لك
الششعوب.

الÓجئون ..النقطة الفاصضلة

بعيًدا عن األسشباب األيديولوجية التي سشاهمت ‘ صشعود تيار اليمÚ
اŸتطرف ‘ أاوروبا ،إال أان القضشية األبرز ‘ ميزان ثقل هذا التيار،
هي قضشية الÓجئ Úالفارين إا ¤الدول األوروبية ،كونها إاحدى أاهم
القضشايا التي سشاهمت ‘ رفع أارصشدة األحزاب اليمينية اŸتطرفة
و–قيقها مكاسشب على حسشاب التيارات السشياسشية األخرى ‘ ال–اد
األوروبي ،خاصشة بعد غنائم اŸقاعد التي حققتها األحزاب اŸتطرفة
‘ الŸÈان األوروبي.
مثل تدفق الÓجئ Úهاج ًسشا كبًÒا لدى مواطني الدول األوروبية ،حيث
عزف قادة التيارات اŸتطرفة على هذا الوتر طوي ًÓخÓل السشنوات
األخÒة ،منذرين القارة العجوز من مسشتقبل رمادي حال اسشتمرار فتح
ا◊دود لتدفق الÓجئ Úمن ﬂتلف الدول ،وهو ما Áثل تهديًدا أامنًيا
واق -تصش -ادًي -ا ÓŸي Úاألوروب -ي ،Úوه -و م -ا ق -ل -ل م -ن م-ك-ان-ة ال-ت-ي-ارات
اÙافظة جماهًÒيا ب Óششك ،والتي ترى ‘ اسشتقبال أاوروبا لÓجئÚ
التزاًما أاخÓقًيا وأا‡ًيا ل Áكن النكوصس عنه.
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إاعادة العÓقات الدبلوماسشية مع ا÷زيرة الكاريبية الصشغÒة ،التي
تبعد عن الششواطئ األمÒكية قرابة التسشع Úمي 1٤5( ًÓكليومÎاً)،
ورفع بعضس العقوبات القتصشادية التي تدخل ضشمن نطاق صشÓحيات
الرئيسس ،تطّلب  15ششهراً من العمل ب Úا÷انب Úبرعاية مباششرة لبابا
الفاتيكان.
هكذا و‘  1٤أاوت  ،2015وخÓل زيارة وزير اÿارجية األمÒكي جون
كÒي إا ¤هافاناُ ،رفع العلم األمÒكي ألول مرة ‘ ا÷زيرة الكاريبية
م -ن -ذ خ-مسش-ة ع-ق-ود ،لُ-ي-ع-ل-ن اسش-ت-ئ-ن-اف ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة بÚ
ا÷انب ،Úوتفتتح الوليات اŸتحدة سشفارتها ‘ العاصشمة الكوبية ألول
م -رة م-ن-ذ  ،1961ب -ع -د شش -ه-ر واح-د م-ن اف-ت-ت-اح ه-اف-ان-ا سش-ف-ارت-ه-ا ‘
العاصشمة األمÒكية.
وتّ- -وج ال -رئ -يسس األمÒك -ي ،رؤوي -ت -ه ا÷دي -دة ل -ل -ع Ó-ق -ات األمÒك -ي -ة ـ
الكوبية ،بزيارة تاريخية إا ¤هافانا 20 ‘ ،مارسس  ،2016وهي األو¤
لرئيسس أامÒكي للجزيرة ،منذ  ٨٨سشنة ،ح Úزار الرئيسس األمÒكي
كالف Úكوليدج كوبا ‘ .192٨

غلق غوانتا‰و ...وعد  ⁄يتحّقق

خÓل حملته النتخابية عام  ،200٨قطع الرئيسس األمÒكي ،باراك
أاوباما ،وعداً على نفسشه بإاغÓق معتقل غوانتا‰و ،متعهداً بتحويل
رقم معتقليه إا« ¤صشفر».
لكن اليوم ،وعلى عتبة مغادرته البيت األبيضس ‘ جانفي اŸقبل ،يبدو
أان الرئيسس أاوباما عجز عن تنفيذ وعده ،ولو أانّ ما حققه ‘ هذا
اŸلف ل يصشل إا ¤درجة «صشفر» ،فلم يبقَ بهذا اŸعتقل سشيء الصشيت،
غ 61 Òمعتق Óمن أاصشل  2٤2معتق Óعندما تسشلم الرئاسشة ،ومن أاصشل
 779معتق ًÓضشمهم اŸعتقل منذ افتتاحه عام  ،2002تو‘  9منهم

داخله.
وهكذا سشيغادر أاوباما السشلطة تاركا معتقل غوانتا‰و الذي وصشفه
بأاّنه «وصشمة عار ‘ سشمعة وروح أامÒكا الدÁقراطية» مفتوحا.

العصضا للفلسضطيني Úوا÷زرة إلسضرائيل

ششّكل عدم وفاء الرئيسس األمÒكي ،باراك أاوباما ،بالوعود التي قطعها
على نفسشه Œاه اŸلف الفلسشطيني خÓل وليت Úرئاسشيت Úسشواء
ب -إاط Ó-ق ع-م-ل-ي-ة اŸف-اوضش-ات أاو وق-ف السش-ت-ي-ط-ان ،خ-ي-ب-ة أام-ل ل-دى
األوسشاط الفلسشطينية.
أاوباما ،الذي وعد الفلسشطيني ،Úبعد خطابه التاريخي ‘ جامعة
القاهرة ‘ فÎته الرئاسشية األو ¤بأان يعمل على وقف السشتيطان
اإلسشرائيلي ،تراجع عن تلك الوعود ،و ⁄يقدم ششيئًا للفلسشطيني Úو⁄
يغّير ‘ السشياسشة األمÒكية التي تقوم على الدعم الكامل إلسشرائيل،
بل إان دعم دولة الحتÓل زاد خÓل فÎة رئاسشته ،فأامÒكا ‘ عهده
وق-عت أاضش-خ-م ات-ف-اق-ي-ة دع-م عسش-ك-ري إلسش-رائ-ي-ل ‘ ت-اري-خ-ه-ا ب-ل-غت
قيمتها  ٣٨مليار دولر.
و‘ عهد أاوباما أايضشًا ،واصشلت أامÒكا سشّد منافذ الششرعية أامام
الفلسشطيني ،Úحيث اسشتمرت ‘ اسشتعمال حق النقضس (الفيتو) ‘
›لسس األم- -ن و‘ ك- -ل اŸؤوسشسش- -ات ال- -دول -ي -ة ضش -د مصش -ال -ح الشش -عب
الفلسشطيني.

أافريقيا خيبة األمل

عندما فاز أاوباما بالرئاسشة أاواخر  ،200٨كأاول رئيسس أاسشود للوليات
اŸتحدة ،اعتقد كثÒون بأان ذلك سشيكون نقطة –ّول وصشفقة هائلة
ألفريقيا ،باعتباره من أاصشل أافريقي وكون والده كينvيا.

وقد ارتفعت ششعبيتة كثÒا ‘ القارة السشمراء حتى أان مناطق سشكنية
ت باسشمه.
وطرق وÓﬁت سُشّمي ْ
وكان الششعور العام هو أان أاوباما ،الذي كان جّده طاهيا للÈيطاني‘ Ú
كينيا ،سشيسشتثمر ششخصشيا ‘ أافريقيا ،لكن الذي حصشل أان النقاد ‘
جميع أانحاء العا - ⁄وليسس فقط ‘ أافريقيا ،عندما يقّيمون آاثار
إادارته وإارثه ‘ أافريقيا بعد وليت Úرئاسشيت ،Úيجزمون بأان ما قدمه
الرئيسس السشابق جورج بوشس ‘ أافريقيا أاك Èبكث‡ Òا قدمه خليفته
أاوباما ،فبوشس البن  -حسشبهم  -قدم ألفريقيا أاك‡ Ìا قدمه أاي
Óغاثة من السشيدا
رئيسس أامريكي مند جون كينيدي ،خاصشة برنا›ه ل إ
و»القيادة العسشكرية المريكية ‘ أافريقيا « أافريكوم» ،وحتى حصشيلة
الرئيسس السشابق بيل كلينتون كانت ـ حسشب قولهم ـ أاهم من حصشيلة
أاوباما ،فهو الذي سشّن قانون النمو األفريقي.
قبل ششهر على مغادرته البيت األبيضس ،هناك ششعور واضشح بأان إارث
أاوباما ‘ أافريقيا ليسس كما ينبغي أان يكون ،ليسس فقط ألن إادارته
فششلت ‘ إانتاج سشياسشة واحدة Áكن أان تنافسس برنامج بوشس Ÿواجهة
السشيدا ،بل ألنه قام بتخفيضس التمويل للÈنامج‡ ،ا دفع اŸنتقدين
للتحذير من أان أاوباما قد أادى إا ¤انتكاسس التقدم ‘ مواجهة مرضس
السشيدا ‘ القارة لسشنوات.
أاما عن مبادرته حول الطاقة الكهربائية إلضشاءة أافريقيا والتي تعهدت
بإانتاج أاك Ìمن  ٣0,000ميغاوات من الكهرباء ،فإانها  ⁄تنتج سشوى
 ٤000ميغاوات أاو ما يزيد قلي .Óكما أان اتفاقية التجارة ب Úالوليات
اŸتحدة وأافريقيا التي رعاها أاوباما  ⁄تششهد تقّدما كما يتوقع رغم
Œديدها من قبل الكونغرسس .وŒارة الوليات اŸتحدة مع أافريقيا ل
تزال تعتمد على القتصشادات السشتخراجية.

وألول وه -ل -ة ي-ف-رضس اإلج-م-اع ال-دو‹ ن-فسش-ه ع-ل-ى ه-ذه الّشش-خصش-ي-ة
انطÓقا من تولّيه منصشب اÙافظ ال ّسشامي ل ّ
Óجئ Úمن  2005إا¤
غاية  ،2015بتوّقع قدرته على تسشوية البعضس من النّزاعات ا◊اّدة
القائمة اليوم على ال ّصشعيد العاŸي بحكم التّجربة التي اكتسشبها ‘
اŸيدان ،واط ّ
Óعه الواسشع على آاليات نششاط هذا اŸنتظم الدو‹.
ل -ذلك ،ف -إاّن ال ّ-ن -واي -ا األو ¤ال -ت -ي أاظ -ه -ره -ا م -ن خ Ó-ل ت -وّج -ه -ات -ه
اŸسش- -ت- -ق- -ب- -ل- -ي- -ة تّÎك- -ز ع- -ل- -ى م- -ا أاسش -م -اه
«ب-الّ-ن-ق-ائصس» و»اإلصشÓ-ح» .ه-ذا الّ-ت-وصش-يف
يكششف أانّ الوافد ا÷ديد على مقر األ·
اّŸتحدة بنيويورك يحمل مششروع تصشحيح
الختÓلت ‘ العمل سشواء ‘ كيفية صشناعة
القرار ا÷ّيد وطرح رؤوية ﬂالفة Ÿا كانت
عليه.
وهناك كلمات مفاتيح قوية أاوردها هذا
الّ- -رج- -ل م- -ن- -ه- -ا ال- -وسش- -اط- -ة ،ال- -تّ- -ح -ك -ي -م،
ال-دب-ل-وم-اسش-ي-ة ال-وق-ائ-ي-ة ،اإلصشÓ-ح الّشش-امل
لسشÎات -ي -ج -ي -ة ع -م -ل -ي -ات األ· اŸت -ح-دة،
أاحسش-ن ت-نسش-ي-ق ال-ف-ع-ال-ي-ة والّت-صش-ال القوي،
ه -ذه اŸؤوّشش -رات ذات ال -دللت السش-ي-اسش-ي-ة
سش- -تÎج- -م إا ¤ب- -رن- -ام- -ج ع -م -ل ‘ غضش -ون
األششهر القادمة ،كونها تعد عصشارة خÈة
لدبلوماسشي أافنى مسشاره اŸهني ‘ خدمة
اإلنسشانية.
وال- - -ق- - -راءة اŸسش- - -ت- - -خ- - -لصش- - -ة م- - -ن ه - -ذه
اŸصشطلحات اŸعلن عنها هي أاّنها كانت مغيّبة خÓل الفÎة ال ّسشابقة
أاو عدم امكانية العمل بها ،وهذا لعدة اعتبارات واقعية معروفة ‘
ال-عÓ-ق-ات ال-دول-ي-ة ،ع-ن-دم-ا ي-ك-ون ال-ف-ي-ت-و ح-اضش-را أاو ي-طرح مششكل
اإلششÎاكات ،وغÒها من اŸسشائل التي جاءت مضشمنة ‘ حديث
غوتÒيسس تششهد على تعّقد القضشايا الّراهنة .لذلك سشارع األمÚ
العام األ‡ي ا÷ديد ،إا ¤الكششف عن خارطة طريقه خÓل اŸرحلة
جهة إا ¤أاعضشاء ›لسس األمن خاصشة ،الذين
القادمة ،وهي رسشائل مو ّ
لهم حق الّنقضس ‘ األحداث الكÈى .وهذا الّتسشلسشل ‘ ذكر هذه
اŸف-اه-ي-م ،ت-ع-ط-ي ل-ن-ا صش-ورة واضش-ح-ة ب-أاّن األ· اّŸت-ح-دة م-ط-ال-بة
بالسش ‘ ÒالŒاه الذي تريده الشّشعوب ،ألّن التّششخيصس قائم حاليا
ول مفّر منه ،واإلششكال ‘ ا◊لول اŸؤوّدية إا ¤الّنتائج اŸرجّوة التي
لطاŸا عّبر الكث Òعن أاملهم ‘ التوصشل إاليها ،واألمثلة أامامنا ل
نذهب بعيدا القضشية ال ّصشحراوية العادلة التي ما تزال عرضشة لكل
أاششكال التّماطل ‘ تنظيم السشتفتاء القاضشي بتقرير مصش Òهذا
الشّشعب ،وهناك ملّفات ششائكة وسشاخنة ‘ انتظار هذا الرجل ،وعليه
أان يغيّر من الّتعامل معها من قبل األطراف التي تعرقلها عمدا،
وخاصشة هنا تطبيق الّلوائح ال ّصشادرة عن ›لسس األمن .هذا هو
اŸعرقل الكب Òوالواضشح حاليا ،كم من قرار كان لصشالح ال ّصشحراوّيÚ

بينما يبدو اليم ÚأاكŒ Ìانسسا و قدرة على اŸبارزة و الفوز

األول ‘ فرنسشا ،يواجه انتقادات عديدة واتهامات بششقّ
الصشف داخل حزبه ،كما يتهمه خصشومه بتفتيت األغلبية
ث التفرقة داخل أاسشرته السشياسشية ع Èتوجيه
الŸÈانية وب ّ
سشهامه إا ¤ا÷ناح اليسشاري داخل ا◊زب الششÎاكي واتخاذ
م -واق -ف مضش -ادة ل -ه ‘ ال -قضش -اي-ا ال-ت-ي ت-خصس ال-غ-ج-ر ون-زع
ا÷نسش -ي -ة ع -ن اإلره -اب -ي Úوال-ع-ل-م-ان-ي-ة وت-اأي-ي-د م-ن-ع ارت-داء
البوركيني ،وكذلك اسشتخدام مواد اسشتثنائية لتمرير قانوÊ
ماكرون (إلنعاشس القتصشاد) واÿمري (قانون العمل) .كما
أان إاعÓن فالسس اŸتأاخر دخول النتخابات التمهيدية لليسشار
 ⁄يÎك له إال القليل من الوقت ◊ششد األنصشار داخل ا◊زب
الششÎاكي ،وهو أامر صشعب جدا نظرا ألنه  ⁄ينجح أابدا ‘
خلق أاية قاعدة له داخله ،فالكث Òمن أانصشار ا◊زب يقارنونه
بسشاركوزي من جهة الطموح ،فهو  ⁄يخف أابدا رغبته ‘
الوصشول لكرسشي الرئيسس ،وكذلك مزاجيته السشياسشية فهو بÓ
ششك رجل سشياسشة يفرق ول يجمع كما يقولون.
إاح -دى أاه -م ن-ق-اط ضش-ع-ف-ه ال-ي-وم ه-ي ارت-ب-اط-ه ب-الÈن-ام-ج
الليÈا‹ الجتماعي للرئيسس اŸنتهية وليته ،وألنه ليسس
لديه خيار آاخر فإانه سشيسشتمر ‘ الدفاع عن هذا الÈنامج
الذي  ⁄يحقق أاية نتائج على اŸسشتوى القتصشادي للبÓد
و ⁄ينجح ‘ ا◊د من نسشبة البطالة وسشاعد على ارتفاع
أاسشهم «ا÷بهة الوطنية» اŸتطرفة ب Úالفرنسشي.Ú

اليسضار الفرنسضي يدخل سضباق الرئاسضة ومؤوشضرات الهزÁة تسضبقه
ب -ع -د أان اخ -ت -ار ال -ي -م Úال-ف-رنسس-ي ‘ الن-ت-خ-اب-ات
التمهيدية التي جرت ‘  20و 27نوفم ÈاŸاضسي
لسس -ب -ق ف -رانسس -وا ف -ي -ون ل -ي-ك-ون
رئ -يسس ال -وزراء ا أ
حصس -ان -ه ‘ السس -ب -اق ن -ح -و الل -ي -زي ،حّ-دد ال-يسس-ار
الشسÎاك -ي ال -ف -رنسس -ي السس -بت اŸاضس -ي م-ن ج-ه-ت-ه
ق-ائ-م-ة م-رشس-ح-ي-ه لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-ت-م-ه-يدية اŸزمع
ت-ن-ظ-ي-م-ها ‘  22و 29ج-ان-ف-ي اŸق-ب-ل ،ل-ي-خ-تار هو
لخر ‡ثله الذي سسيخوضس القÎاع الرئاسسي ‘
ا آ
أافريل وماي .2017
فضسيلة دفوسس
قائمة مرششحي اليسشار لÓنتخابات التمهيدية ضشمت 7
أاسشماء ،يتقدمهم رئيسس ا◊كومة الفرنسشية السشابق مانويل
فالسس صشاحب ا◊ظ األك - Èكما يقول اŸراقبون  -ليسس
فقط للفوز بتمثيل الششÎاكي ‘ Úالرئاسشيات القادمة ،وإا‰ا
بإامكانية –قيق نتائج جيدة قد “تد إا ¤فوزه بالرئاسشة أاو
على األقل اŸرور إا ¤الدور الثا Êمن سشباق الليزي .أاما
باقي مرششحي اليسشار فهم بنوا هامون ،الذي ششغل منصشب
وزير منتدب مكلف بالقتصشاد التضشامني ،ثم وزيرا للÎبية،
وأاخÒا نائبا ‘ ا÷معية الوطنية.
يليه أارنو مونتبور وزير إاقتصشاد سشابق ،وفانسشان بيون وزير
الÎبية السشابق ونائب ‘ الŸÈان الوروبي ،وسشيلفيان بينال
وزيرة مكلفة باألعمال ا◊رفية والتجارة ثم وزيرة السشكن،
وفرانسشوا دو روجي نائب ‘ ا÷معية الوطنية و رئيسشها،
وجان لوك بنامياسس نائب أاوروبي .اليوم وبعد أان اختزل
اليسشار الششÎاكي الفرنسشي الكمّ الهائل من الراغب‘ Ú
صشفوفه على خوضس السشباق الرئاسشي إا ¤سشبع متنافسشÚ
فقط ،فقد بات مناسشبا أان نقف عند حظوظ هذا الفريق ‘
البقاء بقصشر اإلليزي بالنظر للتششرذم والنقسشامات التي
Óمال التي
تعÎيه من جهة ،و بالنظر إا ¤ا◊صشيلة اıيبة ل آ
خلفتها ولية الرئيسس ا◊ا ¤فرانسشوا هولند من جهة

ثانية ،والتي سشيكون لها تأاث Òبششكل أاو بآاخر على اختيار
ال -ن -اخب ال -ف -رنسش -ي ال-ذي تشش Òكّ-ل السش-ت-طÓ-ع-ات إا ¤أان-ه
سشيدير ظهره لليسشار ليّتجه Áينا هذه اّŸرة.

تواضضع ولية هولند عبء على اليسضار

‘ الواقع لقد أادرك الرئيسس الفرنسشي اŸنتهية وليته
ال -ذي ي -ع -ت Èرئ -يسش-ا ال-يسش-ار ب-كّ-ل أاط-ي-اف-ه وأاج-ن-ح-ت-ه ،أان
اإلجماع حوله من قبل أانصشاره ‘ ا◊زب أاول ،ومن لدن
ب-ق-ي-ة ال-ن-اخ-ب Úال-ف-رنسش-ي ÚاŸؤوي-دي-ن للحزب الششÎاكي
ثانيا ،غ Òمتوفر ،لسشيما وأان نتائج اسشتطÓعات الرأاي
Óنتخابات
كششفت عن تقهقر مكانته ‘ سشلم اŸتنافسش Úل إ
الرئاسشية من اليم Úواليسشار على حد سشواء ،لهذا قّرر
الÎاجع عن الÎششح لولية ثانية ‘ سشابقة  ⁄تششهدها
ا÷مهورية الفرنسشية اÿامسشة منذ تأاسشيسشها عام .195٨
وضش- -ع- -ف ال- -رئ- -يسس «ه- -ولن- -د» ك- -م- -ا ي- -ق -ول اŸراق -ب -ون
السشياسشيون ⁄ ،يكن نابعا من تواضشع حصشيلته فحسشب ،أاو
تربصس خصشومه من اليم Úووسشط اليم Úبه ،بل جاء من
داخ -ل م -عسش -ك -ره ب -ف -ع -ل إاضش-ع-اف رف-اق-ه م-ن ا◊زب ل-ه،
وتنافسشهم معه .وظّل ولية هولند العقيمة ،ل تبدو
وح- -ده- -ا السش- -بب ال- -ذي ي -ح -د م -ن ح -ظ -وظ ال -يسش -ار ‘
الحتفاظ بالرئاسشة ،إاذ هناك سشبب أاقوى مرتبط بتششّتت
اليسشار الششÎاكي الذي نراه موّزعا ب Úأاك Ìمن اŒاه
وشش -خصش -ي -ة ،ك -م -ا أان م -ك -ون -ات-ه األسش-اسش-ي-ة ك-الشش-ي-وع-يÚ
واÿضش -ر ،أاو اŸداف -ع Úع -ن ال -ب-ي-ئ-ة ،ت-ع-ا Êب-دوره-ا م-ن
الضشعف والنقسشام ،ول تبدو قادرة عن التكاثف من أاجل
تششكيل «–الف» قادر على مواجهة اŸنافسش ‘ Úمعسشكر
اليم Úالوسشط واليم ÚاŸتطرف.
فلو أاخذنا ا◊زب الششÎاكي لوحده ،لÓحظنا وجود أاكÌ
من مرششح متنافسس بداخله ،وأاك Ìمن تيار يخÎق جسشمه
السش -ي -اسش-ي وال-ت-ن-ظ-ي-م-ي ،ول-عّ-ل ه-ذا م-ا أاضش-ع-ف ال-رئ-يسس
ا◊ا‹ «ه - -ولن - -د» ،ودف - -ع ب - -ه م- -ن ح- -يث ل ي- -دري ،إا¤
النسشحاب دون سشابق تخطيط أاو تصشميم.

العائلة الشضÎاكية مشضتتة وضضعيفة

Áكن التأاكيد بدون ترّدد على أان اليسشار الفرنسشي Ãختلف
حسشاسشياته يعيشس حالة من الضشعف والنقسشام ⁄ ،يششهد
نظÒا لها منذ سشنوات ،أاما مصشادر ذلك فكثÒة ومتعددة.
فمن جهة ،ثمة تراجع ‘ فكرة «اليسشار والششÎاكية» عموما
منذ ما يقرب من ثÓثة عقود .وعلى الرغم من بعضس حالت
النهوضس هنا وهناك ا◊اصشلة ‘ بعضس البلدان (اليونان،
إاسش -ب -ان -ي -ا ،إا ¤ح-د م-ا إاي-ط-ال-ي-ا) ،ف-م-ا زال ال-يسش-ار مÎن-ح-ا،
ويعيشس حاجة ماسشة إا ¤إاعادة روح التجديد ‘ مششروعه ،كي
يصش-ب-ح ق-ادرا ع-ل-ى م-واك-ب-ة ال-ت-غÒات ال-ن-وع-ي-ة ال-ت-ي ششهدها
ال- -ع- -ا ‘ ⁄ال- -ع -ق -ود ال -ث Ó-ث -ة األخÒة ..ودون ششك سش -ي -ؤودي
ال -ف -رنسش -ي-ون ف-ات-ورة ه-ذا الÎاج-ع اŸتصش-اع-د ‘ م-ن-ظ-وم-ة
العائلة الششÎاكية .ثم من جهة ،أاخرى ⁄ ،يتمكن الرئيسس
الششÎاكي «هولند» من تقد Ëحصشيلة ُمقنعة عن وليته،
لسش- -ي -م -ا خ -فضس م -ع -دلت ال -ب -ط -ال -ة ،وﬁارب -ة ال -ت -ط -رف
واإلرهاب ،وإانعاشس القتصشاد ،وا◊د من موجات الهجرة،
وحماية القدرة الششرائية للمواطن ،Úخاصشة الششرائح األكÌ
تضشررا من آاثار األزمة اŸالية وانكماشس معدلت اإلنتاج.

اليم Úأاك Ìانسضجاما وقوة

لذلك ،تبدو الصشورة األولية Ÿا سشتكون عليه النتخابات
الرئاسشية اŸقبلة ‘ فرنسشا قريبة من الكتمال والوضشوح،
على األقل بالنسشبة للقوى اŸتنافسشة وأاوزانها ،فمن جهة،
ه-ن-اك  ÚÁووسش-ط  ،ÚÁم-ت-ج-انسس ومسش-ت-ع-د ل-ل-م-ب-ارزة
النتخابية ،يقوده مرششحه الفائز ‘ اإلنتخابات األولية
«ف -رانسش -وا ف -ي -ون» .و‘ ال -ط -رف ال -ث-ا ،Êه-ن-اك «ال-ي-مÚ
اŸت -ط -رف» ،ت -ق -وده زع -ي -م -ة «ا÷ب-ه-ة ال-وط-ن-ي-ة» «م-اري
ل -وب .»Úأام -ا ال -ق -وة ال -ث-ال-ث-ة ،أاي الششÎاك-ي-ون ،فسش-ت-ف-رز
انتخابات نهاية ششهر جانفي من سشيقودها ،والواقع أاننا
اعتمدنا دروسس التجارب النتخابية السشابقة ‘ فرنسشا،
واŒاهات الرأاي العام ،فالتطور يوحي لنا بأان حظوظ

‘ إاطار الشّشرعية الدولية لكن دار لقمان بقيت على حالها إا ¤يومنا
هذا ،وعمر النّزاع دخل عقده الّرابع دون أاي مؤوشّشر يذكر ،فهل
سشتكون  2017سشنة حل القضشية ال ّصشحراوية بحكم أاّن هذا األمÚ
العام مطّلع على الوضشعية اإلنسشانية لهذا الشّشعب اŸناضشل؟
نسشوق عيّنة الشّشعب ال ّصشحراوي ألّنه األقرب إالينا ‘ إادراك معاناته
منذ مسشÒة العار ‘  ،1975وال ّ
ظلم الذي ◊ق به من قبل جهات
احÎفت مهنة عرقلة ا◊صشول على اسشتقÓله ،وأارادت فرضس واقع
سشياسشي على اÛموعة الدولية بنسشيان هذه القضشية ،وزحزحتها إا¤
اŸراتب الدنيا ،وإالّ كيف يف ّسشر عدم قدرة األ· اŸتحدة على إادراج
آالية حماية حقوق اإلنسشان ‘ اŸهام اّıولة لـ «اŸينورسشو»؟
وعليه ،فإانّ ما ورد على لسشان غوتÒيسس من الّناحية الّنظرية يعّد
توجّها دبلومسشايا لئقا ،وجدير باŸتابعة ‘ األيام القادمة عند
اسشتÓم مهامه ،غ Òأاّن تصشّرفات البعضس من
ال -ب -ل -دان يضش -ع -ه -ا ‘ ك ّ-ف -ة غ Òم -ت -وازن-ة م-ع
ال- -ق- -رارات األ‡ي- -ة ضش- -ارب- -ة إاّي- -اه- -ا ع- -رضس
ا◊ائط ،هذا ما فسشح اÛال لتجاوز حتى
ال- -ق -ف -ز ع -ل -ى ع -م -ل ه -ذه اŸن ّ-ظ -م -ة ،وع -دم
النصش -ي -اع ÿط -اب -ه -ا أاو اإلذع -ان Ÿط -ال -ب -ه-ا
اŸتعّلقة بأاهداف ّﬁددة.
وق- -د أاث- -ار غ- -وتÒيسس مسش- -أال- -ة إاصش Ó-ح األ·
اŸتحدة من ضشمن ما قاله عند أادائه اليم،Ú
وه- -ذا اŸط- -لب ل- -يسس غ- -ري- -ب- -ا ع -ن ا÷زائ -ر
وإافريقيا ،وكان دائما من أاولوياتهما خاصشة
مع ا◊يوية ا÷ديدة ل–Óاد اإلفريقي الذي
أاط -ل -ق م -ب -دأا ال-ن-دي-ة ع-ل-ى صش-ع-ي-د ال-عÓ-ق-ات
” تأاسشيسس ÷نة
الدولية .و‘ هذا الششأان فقد ّ
الـ  ‘ 10سشنة  ،2005تتكون من ا÷زائر ،ليبيا،
السشينغال ،سشÒاليون ،ناميبيا ،زامبيا ،كينيا،
أاوغندا ،غينيا اإلسشتوائية والكونغو لبلورة رؤوية
مششÎكة حول إاصشÓح منظمة األ· اŸتحدة،
وق -اع -دة ع -م -ل ه -ذه األط-راف ت-رت-ك-ز ع-ل-ى النصش-اف وال-ت-وازن ‘
التمثيل ،وتبعا لذلك فقد فّعل األفارقة هذا العمل من خÓل «اتفاق
إايزولويني» ،الذي ين ّصس على مطالبة القارة بـ  7أاعضشاء Ãجلسس
األمن من بينهم عضشوان دائمان Áتلكان حق الفيتو ،ودّعم هذا
ال ّسشقف اجتماع ليفنغششون بزامبيا ،الذي انعقد ‘  ٨ماي .2015
ويبقى هذا اŸطلب اإلفريقي مششروعا بالرغم من بروز بوادر عدم
التحمسس لدى البعضس من األطراف ،التي تتحجّج بأاششياء ل اأسشاسس
لها من ال ّصشحة ،وتريد أان يحافظ هؤولء على الوضشع الراهن ،دون
الذهاب إا ¤عمق القضشايا اŸطروحة .و‘ خضشم كل هذه اŸصشالح
اŸتداخلة للكبار فإاّن ›لسس األمن ل يفتح أابوابه غدا ألّن العملية
يراها هؤولء بأانها معّقدة ‘ ،ح Úأاّن هناك مقاييسس واضشحة منها
عدد السشكان ،اŸسشاحة ،الّثروات وغÒها .كل هذه الشّشروط متوّفرة
‘ القارة اإلفريقية ،إالّ أاّن العتبارات األخرى هي التي تهيمن ‘
مثل هذه اŸواقع ،وهذا بعد  70سشنة من التّأاسشيسس.
ولبد من التّأاكيد هنا على أانّ مراجعة أاداء منظّمة األ· اŸتحدة
جل اليوم ‘ تفاقم حدة
ضشرورة ملحّة بعد كل هذا اإلنسشداد اŸسش ّ
األزمات.

اليسشار ضشعيفة ‘ الفوز ،واليم ÚاŸتطرف مازال غÒ
مقبول من قبل أاغلبية الفرنسشي ،Úواليم Úووسشطه هو
الراجع داخل هذه اŸبارزة ،أاي عودة «الديغولي »Úومن
تفرع عنهم إا ¤دائرة الضشوء ،أاي إا ¤سشدة ا◊كم.

فالسس ..األقوى حّظا لتمثيل
اليسضار ‘ سضباق اإلليزي

أاربعة أايام على إاعÓن الرئيسس الفرنسشي فرانسشوا هولند
عدم ترششحه لولية رئاسشية ثانية ،أاعلن مانويل فالسس ‘ 5
ديسشم Èمن معقله النتخابي ‘ ضشاحية إايفري الباريسشية
وأامام عدد كب Òمن أانصشاره ترششحه لÓنتخابات التمهيدية
ل-ل-يسش-ار لخ-ت-ي-ار م-رشش-ح-ه لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-رئ-اسش-ية القادمة.
ورغم أان كثÒين Áنحون فالسس أاك Èا◊ظوظ لتمثيل اليسشار
الششÎاكي ‘ سشباق الليزي ورÃا ‘ الفوز به ،فإان الرجل
الذي اسشتقال من رئاسشة الوزراء طمعا ‘ منصشب الرجل

غياب مرشضحي الوزن الثقيل

بيد أان فالسس يعول كثÒا على عدد من اŸيزات التي
أاتاحت له دخول السشباق حتى لو كانت حظوظ اليسشار ‘
ال -ب -ق -اء ‘ قصش -ر اإلل-ي-زي-ه ÿمسس سش-ن-وات أاخ-رى ق-ادم-ة
ﬁصشورة .أاحد هذه اŸيزات هو تيقنه من عدم وجود أاي
مرششح له نفسس ا◊جم Áكنه منافسشته ‘ خطوة أاو.¤
غياب اŸنافسشة من أامام فالسس سشتسشاعده على تسشويق
ن -فسش -ه كسش -ي-اسش-ي صش-احب خÈة وم-ل-ت-زم Ãب-ادئ ال-دول-ة،
وكأامل وحيد إلنقاذ يسشار يعا Êأامام  ‘ ÚÁفورة نششاطه
اليوم و ÚÁمتطرف يخطو إا ¤األمام يوما تلو آاخر.
أاخÒا ،فإان فالسس الذي واصشل دفاعه عن خط سشياسشي
واح-د وم-ع-روف وّﬁدد ط-ي-ل-ة Œرب-ت-ه السش-ي-اسش-ي-ة ي-تمتع
بششعبية كبÒة ومؤوكدة .فآاخر اسشتطÓعات الرأاي تضشعه
على رأاسس األوفر حظا ‘ الفوز بالنتخابات التمهيدية
وحتى قبل وزير القتصشاد السشابق أارنو مونتبور.

توضضيح من سضفارة
جمهورية العراق با÷زائر
عقب نششر موضشوع بعنوان»:األكاذيب األمريكية
حول السشيادة العراقية « ‘ «الششعب الدبلوماسشي»،
ورد إالينا توضشيح من السشفارة العراقية هذا نصشه:
«تعرب السشفارة العراقية عن أاسشفها Ÿا ورد ‘
اŸقال الذي نششرته جريدة «الششعب» –ت عنوان
«األك -اذيب األم -ري -ك -ي -ة ح-ول السش-ي-ادة ال-ع-راق-ي-ة»
ل-ك-ات-ب-ه سس.ن-اصش-ر ،الصش-ادر ب-ت-اريخ 2016/10/26
من مغالطات ومعلومات واهية ل أاسشاسس لها من
الصشحة.
بهذه اŸناسشبة ،تّود السشفارة ان تب Úبأان مثل هذه
اŸقالت من ششأانها التأاث Òعلى عÓقات الصشداقة
التاريخية التي تربط بلدينا وششعبينا اŸبنية على
أاسش -اسس الحÎام اŸت -ب -ادل وÃا ي -خ -دم مصش-ل-ح-ة
البلدين».

تعقيب

:
نشش-ك-ر سش-ف-ارة ج-م-ه-وري-ة ال-ع-راق ب-ا÷زائ-ر ع-ل-ى
الهتمام الذي توليه ÷ريدتنا الغّراء ومتابعتها
Ÿا تنششره ،ونّود باŸناسشبة التأاكيد لها أان ما ورد
‘ اŸقال من –ليل ورؤوية  ⁄يكن الغرضس منه
النيل من سشيادة العراق الششقيق الذي يحظى دوما
بالعناية ‘ الكتابات الصشحفية لـ «الششعب» Ÿا له
من أاهمية ‘ خدمة عÓقات األخوة ب Úالبلدين.
انطÓقا من هذا اŸعطى ،جاء اŸقال منتقدا
أاول -ئك ال -ذي -ن ت ّ-ورط -وا ‘ ال -وضش -ع ال -ذي ي-ع-يشش-ه
ال -ع -راق ال-ذي ي-خ-وضس م-ع-رك-ة مصشÒي-ة ل-ت-ح-ري-ر
أاج -زاء م -ن أاراضش -ي -ه وت -خ -ل -يصش -ه -ا م -ن ال-ت-ن-ظ-ي-م
اإلرهابي «داعشس» ومن ثم بسشط سشيادته على
كامل اÙافظات ،اعتمادا على قواته اŸسشلحة
والهبة الششعبية كما أابرزه اŸقال.
@ التحرير
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أاسصتاذ العلوم السصياسصية والعÓقات الدولية سصليمان اعراج لـ «الشصعب» :

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي

مÓمح اŸشسهد ‘  2017مرتبطة أاسساسسا
بالرهان اŸشسÎك ب Úروسسيا وا◊كومة السسورية
يتحدث الدكتور سصليمان اعراج ،أاسصتاذ العلوم السصياسصية والعÓقات الدولية ،بجامعة ا÷زائر  ،3عن الشصأان
السص -وري وت -داع -ي-ات ا’زم-ة ال-راه-ن-ة ‘ ضص-وء ال-ت-ط-ورات ا÷دي-دة وا◊اصص-ل-ة ب-ع-د –ري-ر ح-لب الشص-رق-ي-ة
وقرارات اجتماع جنيف وما يÎتب عنها من نتائج سصتعمق الفارق ب Úموازين القوى ‘ اŸنطقة ،خاصصة وان
’ن تبقى ب Úالدفاع الروسصي والدبابة السصورية ‘ ،ما يحاول البعضض الÎقب
’رضض ا آ
ا’طراف الفاعلة على ا أ
تارة ودعم اÓÿيا النائمة واسصتنسصاخ بعضصها ‘ ا÷ماعات اŸسصلحة ،بعقيدة جهادية ’ تخضصع ا ¤أاي سصند
ماعدا اŸال الوسصخ.
مÓ-م-ح م-ت-ع-ددة ووج-ه سص-وري ي-ظ-ل ي-ن-زف دم-ا ودم-وع-ا ت-ك-اد ت-ف-ت-ق-د ÷Óئ-ه-ا ‘ ،ه-ذا ا◊وار ال-ذي أاجرته
’خÒة التي راح ضصحيتها السصف Òالروسصي
«الشصعب « مع الدكتور اعراج جاء قبل –رير حلب وقبل العملية ا أ
’سصئلة كان حول العÓقات الثنائية الÎكية – الروسصية.
‘ انقرة ،باعتبار أان ﬁورا من ا أ

الصصراع ب Úالقوى الغربية يتمحور أاسصاسصا حول اŸعابر البحرية واŸنافذ ا÷غرافية

انشسقاقات ‘ مواقف الدول األوروبية وتراجع Œاه بقاء األسسد ‘ السسلطة من عدمه

–رير حلب مكسصب اسصÎاتيجي لسصوريا ‘ قطع ا’مداد للمعارضصة ودحر ا’رهاب «داعشض»

الدولة السسورية ببنيتها قبل األزمة ككيان اقتصسادي وسسياسسي وحضساري ‘ منطقة الشسرق
حوار :نور الدين لعراجي
«الشصعب» ‘ :ضصوء التغÒات الدولية الراهنة على
ال-عÓ-ق-ات ال-ث-ن-ائ-ي-ة ،خ-ط واشص-نطن _موسصكو حول
سصوريا ،هل وضصع صصورة للمشصهد مع بداية ٢0١7؟
الدكتور سصليمان اعراج  ‘ :البداية Œدر بي اإلشسارة
إا ¤أان نقطة التحول ‘ إادارة اŸلف السسوري كانت دخول
روسسيا على اÿط لدعم ا◊كومة السسورية ،فقد بات من
ال -واضس -ح ال -ي -وم أان ال -ك -رة ت -دي -ره -ا روسس -ي -ا ف -ي -م -ا ت -ع -ل-ق
Ãسس -ت -ج -دات اŸل -ف السس -وري ،وه-و م-ا ع Èع-ن-ه الت-ف-اق
األمريكي الروسسي ،ويظهر من خÓل ما يسسبق اجتماع
جنيف من اسستعدادات ،إاضسافة إا ¤الفيتو الروسسي Ãعية
الصس› ‘ Úلسش األمن حول سسوريا والذي ضسبط اŸعادلة
لصسالح حكومة األسسد ،هذا إاذ اسستعملت روسسيا حق الفيتو
 ٠٦مرات والصس ٠5 Úمرات منذ .٢٠١١
كما أان اÓŸحظ هو اسستغÓل الدول الغربية وعلى رأاسسها
أامريكا وفرنسسا ورقة الوضسع اإلنسسا ‘ ÊاŸدن السسورية
خصسوصسا حلب لكبح جماح التقدم العسسكري لروسسيا فيها،
رغم أان سسوريا تعيشش وضسعا إانسسانيا كارثيا منذ  .٢٠١١و‘
سسياق هذا الطرح فاŸسسأالة تعكسش حجم الÎدد الغربي ‘
ايجاد حل قطعي للملف السسوري ،ونسستشسفه ع Èجملة من
الدللت أاهمها العمل على إاضسفاء طابع انسسا Êعلى أازمة
سسياسسية ،وذلك نتاج البحث عن اŸصسلحة فقط ‘ سسوريا
وم-ن-ط-ق-ة الشس-رق األوسس-ط .مÓ- -م- -ح اŸشس -ه -د ‘ ٢٠١7
مرتبطة أاسساسسا بالرهان اŸشسÎك ب Úروسسيا وا◊كومة
السسورية واŸبني على السسيطرة على حلب وذلك لسسبب
وحيد مرتبط بالعمل على قطع اإلمداد القادم من تركيا
أاسساسسا لدعم اŸعارضسة السسورية ،و‘ سسياق ذلك العمل
على تشستيت اŸعارضسة ‘ مناطق ﬂتلفة من سسوريا من
أاجل تسسهيل احتوائها ،وابقاء الصسراع ب Úا◊كومة السسورية
وت -ن -ظ -ي-م داعشش اإلره-اب-ي Ãا ي-خ-ل-ق ن-ق-اط دف-ع ج-دي-دة
لشسرعية األسسد أامام الغرب.
طالبت الكث Òمن الدول بإاقالة الرئيسض السصوري
’رهابية إا¤
’سصد ،لكن مع امتداد العمليات ا إ
بشصار ا أ
أاقاليمها ذابت واختفت ،ما تفسص Òذلك؟

ان تراجع مواقف الدول بخصسوصش رحيل األسسد ،جاء بعد
النتائج اليجابية التي حققها التحالف الروسسي السسوري ‘
اŸي -دان وال -ه-زائ-م ال-عسس-ك-ري-ة ل-ل-م-ل-يشس-ي-ات وال-ت-ن-ظ-ي-م-ات
الرهابية ‘ ،اŸقابل فشسلت الدول الغربية ‘ الضسغط
على كل من روسسيا وسسوريا ‘ اطار اجتماعات جنيف سسواء
حول رحيل األسسد أاو فرضش الهدنة ،وعن امتداد العمال
الرهابية ا ¤اقاليم الدول اŸنخرطة ‘ األزمة السسورية،
ف -ه -ي مسس -أال -ة ت -ط -رح قضس -ي -ة وسس -ؤوال ان -ت -ق-ال ا÷م-اع-ات
الرهابية أاو وجهة اŸتطرف Úبعد انتهاء ا◊رب ‘ سسوريا،
كما أان الهزائم اŸيدانية جعلت التنظيمات الرهابية تنقل
نشساطها ا ¤الدول اÛاورة لسسوريا ،وا◊ليفة للوليات
اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة ‘ م-ا تسس-م-ي-ه ح-رب-ه-ا ع-ل-ى الرهاب
كتعب Òوتسسويق اعÓمي يعكسش اسستمرار وجودها بقوتها
وحجمها ،على غرار ما شسهدته تركيا من انفجارات اضسافة
ا ¤ح- -ال- -ة ال- -عصس- -ي- -ان ال- -ت- -ي اع -تÈه -ا أاردوغ -ان ﬁاول -ة
لÓنقÓب ،زيادة على ما عاشسته فرنسسا ،وبلجيكا من أاعمال
إارهابية والتي خلفت موجات غضسب وسسخط شسعبي داخل
هذه الدول وضسغوطات عليها بسسبب انخراط أانظمتها ‘
األزمة السسورية وﬂتلف األزمات ا◊اصسلة والتي اعتÈتها
سسبب حرمانها من السستمتاع برفاهيتها واسستقرارها ،كما
ان مسس -أال -ة ال -ت -ح -ول ج -اءت ب -ال -ت -وازي م -ع شس -ب -ه الت -ف-اق
األمريكي الروسسي حول إادارة ملف األزمة السسورية هذا من
جهة ،ومن جهة أاخرى فقد أاسسهمت قضسية الهجرة واللجوء
وم -ا أاح -دث -ت-ه م-ن انشس-ق-اق-ات ‘ اŸواق-ف خصس-وصس-ا ل-دى
الدول األوروبية ‘ تراجع اŸواقف الغربية Œاه قضسية
بقاء األسسد ‘ السسلطة.
م-ازال ال-ن-ظ-ام السص-وري ي-ق-اوم ع-ل-ى ع-دة ج-ب-ه-ات،
أامنيا ،اقتصصاديا ـ سصياسصيا ،هل معنى ذلك أان الدولة
Ãف-ه-وم-ه-ا ك-وح-دة عضص-وي-ة م-ازالت واقفة؟ أام هي
دبلوماسصية من تقف وراء ذلك؟
مسسأالة ا◊فاظ على وحدة الدولة الوطنية السسورية أاهم
م -ت -ط -لب ل -ل-خ-روج م-ن األزم-ة ،ل-ك-ن ت-ف-حصش واق-ع ال-دول-ة
الوطنية ،اليوم ،يجدها ‘ مأازق وتعا Êمن عدة اختÓلت
خلقت هشساشسة واضسحة لول التدخل الروسسي لتدارك ما
ب -ق -ي ،ال -دول -ة السس-وري-ة ب-ب-ن-ي-ت-ه-ا ق-ب-ل األزم-ة ك-انت ك-ي-ان

اقتصسادي وسسياسسي وحضساري ‘ منطقة الشسرق األوسسط
Áارسش جملة من األدوار ،لكن اليوم اختفى بريقها ومعه
الصسناعة النسسيجية التي كانت “يز اقتصسادها وتتنافسش
فيها مع تركيا وتراجعت هذه الصسناعة لصسالح الخÒة ،كما
أان غياب السستقرار أاثر على مفهوم الدولة الوطنية ،وما
نشسهده من نشساط Áثل مسساعي وجهود حكومة األسسد
إلنقاذ ما دمرته السسÎاتيجية الغربية ‘ منطقة الشسرق
األوسسط.
ب -ق -اء ك -رسس -ي سس -وري -ا ‘ ج -ام-ع-ة ال-دول ال-ع-رب-ي-ة شس-اغ-را
ومعارضسة منحه للمعارضسة ،له دللت سسياسسية ودبلوماسسية
مهمة ،كما ان نشساط وزير اÿارجية السسوري ،ونشساط
الرئيسش بشسار األسسد على اÙور اÿارجي بدعم من ايران
وروسسيا ،جهد ومسساعي للتقليل من أاثار األزمة واحتوائها.
’مني السصوري
مدينة حلب بؤورة التوتر ‘ اŸشصهد ا أ
وبتحريرها ،هل Áكن القول أان الدولة اسصتطاعت
Óرهاب ؟
أان تخطو أاهم مراحل اŸقاومة والتصصدي ل إ
الرهان على مدينة حلب نابع من أاهمية موقع اŸدينة
وحجمها ،وكما أاشسرت سسابقا فإان –رير حلب يعني غلق
منفذ “وين باألسسلحة والذخÒة للمعارضسة اŸسسلحة وقطع
أاهم معÛ Èندي التنظيم اإلرهابي داعشش اإلرهابي هذا
من جهة ،ومسساهمة ‘ تشستيت مواقع اŸعارضسة لتسسهيل
اح -ت -وائ -ه -ا ،ل -ك-ن ذلك ل ي-ع-ن-ي ال-قضس-اء ع-ل-ى اإلره-اب ‘
سسوريا ،ألنني اعتقد ان ا◊رب على اإلرهاب ‘ سسوريا ل
تزال بوادر اسستمراريتها قائمة ،وذلك نتيجة تعقد الأزمة
وتعدد الفواعل اŸنخرطة ‘ األزمة على اعتبار أانها “ثل
حقيقة نقطة اشستباك مسسلح ،فتحرير حلب Áثل القضساء
على جبهة واحدة من عدة جبهات مفتوحة ‘ سسوريا اليوم.
جلسصات جنيف  ⁄تتفق على نتيجة ثابتة ما يعني
أان توقيف ا’قتتال Ÿدة سصبعة أايام بغرضض تقدË
’نسص-ان-ي-ة  ⁄ي-ل-ق ال-رد ا’ي-ج-ابي ،هل
اŸسص-اع-دات ا إ
م -ع -ن -اه اسص -ت -ع -م -ال الصص Úوم -وسص -ك -و ب -ح -ق ال -ط-ع-ن
بالنقضض سصاري اŸفعول ؟
اعتقد ان السسؤوال اŸهم هنا يكمن ‘ سسبب فشسل اعÓن
وقف اطÓق النار ،وخرق الهدنة اŸعلنة ،وهو المر الذي
يرتبط أاسساسسا بنقطة واحدة وهي ان التفاق ولد هشسا حتى

حلب  ...حرب الدعاية متواصصلة بعد صصمت اŸدافع

عندما تتحّول وسسائل اإلعÓم إا ¤أابواق لإÓرهاب

’سص -ل -ح -ة ه -ي نصص -ف مشص -ه-د
إاذا ك -انت ا÷ي -وشض وا أ
حروب القرن الـ  ٢١فإان نصصفها الثا Êهو سصجا’ت
ا◊رب ال-دع-ائ-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-اظ-مت أاه-م-ي-ت-ه-ا بشص-كل
’فت وهذا كنتيجة مباشصرة للتطور الهائل لوسصائل
’عÓم وا’تصصال إا ¤درجة أاصصبح معها ما يصصلنا
ا إ
م- -ن أاخ- -ب- -ار ومسص- -ت- -ج- -دات ع- -ن م- -ي- -ادي -ن اŸع -ارك
واŸواج -ه -ات ع Èشص -اشص -ات ال -ت-ل-ف-زي-ون ،ا◊واسص-يب
وال -ه -وات -ف ال -ن -ق -ال -ة ،سص -واء ك -ان ذلك ع-ن ط-ري-ق
’عÓم اıتلفة أاو ع Èشصبكات التواصصل
وسصائل ا إ
ا’جتماعي قد ’ يعرفه حتى ا÷نود اŸتواجدون
‘ قلب اŸعركة وهذا اسصتثنينا من اŸشصاهد واŸقاطع
اŸت -داول -ة ال -ت -ي ت -ت -م فÈك-ت-ه-ا ‘ ا’سص-ت-ودي-وه-ات
واıابر.
أام Úبلعمري

تعت Èمدينة حلب السسورية اليوم ‰وذجا حيّا عن هذه
ا◊رب الدعائية الشسرسسة التي تدور رحاها ب Úأاطراف
النزاع ‘ هذه اŸدينة التي حررها ا÷يشش السسوري وبسسط
سسيطرته عليها بعد معارك دامية مع ا÷ماعات اإلرهابية
التي اسستولت على ثا Êأاك Èمدينة سسورية بعد العاصسمة
دمشسق قبل أاربع سسنوات من اليوم.
إان اŸتتبع للمشسهد ‘ مدينة حلب يكتشسف أانها وصسفت ‘
بداية و‘ خضسم اŸعركة بأانها مدينة اسسÎاتيجية هامة
م -ن شس -أان -ه-ا ت-رج-ي-ح ك-ف-ة ا◊رب السس-وري-ة وظّ-ل-ت وسس-ائ-ل

اإلعÓم وشسبكات التواصسل الجتماعي على هذا النسسق ،بل
روجت لهذا السسيناريو إا ¤حد اعتبارها أان طريق حسسم
ا◊رب ‘ سسوريا لصسالح أاي من األطراف يبدأا بالسسيطرة
على حلب ،فما الذي تغ Òاليوم يا ترى؟
إان خصس- -وم األسس -د أاو م -ا يسس -م -ى ب -اŸع -ارضس -ة اŸع -ت -دل -ة
اŸدع- -وم- -ة م- -ن واشس- -ن -ط -ن ،أان -ق -رة ،ال -دوح -ة وال -ري -اضش
وت -رسس -ان -ات-ه-ا اإلعÓ-م-ي-ة وق-ن-وات إاعÓ-م م-ن-ط-ق-ة ا◊ل-ف
األطلسسي –ديدا قّللت بشسكل لفت من شسأان اسستعادة
ا÷يشش السس -روري وح-ل-ف-ائ-ه ل-ل-م-دي-ن-ة واخ-تصس-رت ذلك ‘
›ّرد اسسÎداد مدينة أاشسباح وأاطÓل ل تكتسسي أاية أاهمية
إاسسÎات-ي-ج-ي-ة وه-ذا ع-كسش اÿط-اب السس-ائ-د ق-ب-ل سس-ي-طرة
ا÷يشش السسوري عليها ،كما أان تلك الوسسائل اإلعÓمية
أاطلقت ‘ الوقت نفسسه هجوما مضسادا على الشساشسات
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة وم-واق-ع ال-ت-واصس-ل ح-م-ل-ة دع-اي-ة ضس-خ-م-ة ‘
ﬁاول -ة لسس -ت -دراك ال -ه -زÁة اŸي-دان-ي-ة ال-ت-ي م-ن-يت ب-ه-ا
ا÷ماعات اإلرهابية ومن يقف ورائها وذلك من خÓل
الÎويج ألخبار حصسول إابادة جماعية شسرع فيها ا÷يشش
السسوري وحلفائه Ãجرد السسيطرة على اŸدينة انتقاما من
اŸدني ‘ Úحلب وا◊ملة نفسسها أالهبت شسبكات التواصسل
الجتماعي –ت شسعار «حلب –Îق» والهدف كان Œييشش
الرأاي العام العاŸي ودفعه إا ¤اŸطالبة والضسغط ‘ اŒاه
ت- -دخ- -ل عسس -ك -ري ‘ سس -وري -ا ت -ق -وده ال -ولي -ات اŸت -ح -دة
األمريكية إلنقاذ اŸدني ‘ Úحلب من اÙرقة ـ على حّد
زعمهم ـ ‘ سسيناريو شسبيه با◊ملة التي مّهدت لتدخل

الناتو عسسكريا ‘ ليبيا سسنة  ،٢٠١١وذلك من خÓل ﬁاولة
إاح -ي -اء خ -ي -ار ال -ت -دخ -ل ال -عسس -ك -ري ‘ سس-وري-ا سس-ن-ة ٢٠١٣
إلسسقاط النظام السسوري بدعوى اسستعمال ا◊كومة آانذاك
Óسسلحة الكيماوية ‘ الغوطة الشسرقية ،إال أان اإلدارة
ل أ
األمريكية تخلت عن هذا اÿيار ‘ آاخر ◊ظة.
إان ه-ذه ا◊م-ل-ة اŸغ-رضس-ة ال-ت-ي شس-ن-ت-ه-ا ق-ن-وات إاعÓ-م-ي-ة
عربية وغربية –ولت ـ بكل أاسسف ـ إا ¤أابواق للجماعات
اإلرهابية وناطقة رسسمية باسسمها إا ¤درجة أانها Ÿت تشسعر

الشصعب

ل أاقول ميتا ،ألن من صسنع الهدنة ليسش الفرقاء السسوريÚ
بل أاقرته روسسيا وأامريكا ،وهنا نقول روسسيا على األقل
Áكنها ان تفرضش احÎام الهدنة على نظام األسسد ،ولكن
هل Áكن ألمريكا ان تفرضش احÎام الهدنة على ما تسسميه
اŸعارضسة اŸعتدلة ومليشسياتها ،أاو على جبهة النصسرة ،اأو
داعشش؟؟؟ ،فانتفاء القطعيّة وصسفة ا◊لول العملية هو ما
يدفع بروسسيا ومعها الصس ‘ Úاسستعمال حق النقضش لعدم
اقتناعها بحجج الدول الغربية بالدواعي النسسانية للهدنة،
واع-ت-ب-اره-ا فسس-ح-ة ل-ل-ج-م-اع-ات اŸسس-ل-ح-ة ل-تأاخذ أانفاسسها
وتتزود بالتموين الÓزم الذي Áر ع Èدول ا÷وار.
’رهابي مهمة ا÷ميعŸ ،اذا تبقى
ﬁاربة داعشض ا إ
’خر ›رد
روسصيا فقط على خط النار والبعضض ا آ
متفرج؟
اŸصسلحة الروسسية واضسحة ‘ منطقة الشسرق الوسسط ،و‘
سسوريا على اÿصسوصش ،واسستطيع القول ان الصسراع بÚ
القوى الغربية يتمحور ‘ اŸنطقة أاسساسسا حول اŸعابر
ال -ب -ح-ري-ة واŸن-اف-ذ ا÷غ-راف-ي-ة ،فسس-وري-ا ت-ع-د أاه-م م-ن-ف-ذ
لروسسيا ا ¤البحر اŸتوسسط ،وبالنسسبة للقوى الخرى فÓ
ي -ق -ل -ق -ه -ا داعشش ك -ثÒا م -ادام يسس-ت-ه-دف ال-ن-ظ-ام ا◊ل-ي-ف
لروسسيا ،كما ان الكث Òمن الدول اŸنخرطة ‘ الزمة ‘
سسوريا لها دور ‘ “ويل التنظيم الرهابي داعشش ،وقد
أاشسار ا ¤ذلك الرئيسش الروسسي بوت ‘ Úاجتماع ›موعة
العشسرين ‘ تركيا ح Úصسّرح بأان  ٤٠دولة اليوم تسساهم ‘
“ويل داعشش الرهابي ،ومنها دول حاضسرة ‘ اجتماع
اÛموعة.
م- -اه- -ي ق- -راءات- -ك- -م لسص- -ي -اسص -ة دول ا÷وار «إاذاب -ة
ا÷ل -ي -د ب Úأان -ق -رة وم -وسص -ك -و م-ث ، »Ó-ا’ن-ت-خ-اب-ات
’خÒة؟
اللبنانية ا أ
متغ ÒاŸصسلحة يعت Èمؤوشسر قياسش مهم Ÿسستوى العÓقات
ب Úأاي دولت Úاليوم ‘ إاطار العÓقات الدولية ،هناك
الكث Òمن اŸصسالح القتصسادية وا÷يوسسياسسية التي Œمع
وتتقاطع فيها تركيا وروسسيا ل Áكن Œاوزها بسسهولة ،كما
ان –ول اŸوقف الÎكي Œاه حكومة األسسد خدم سسياسسة
روسسيا ‘ ادارة اŸلف ،و‘ نفسش الوقت ملف الÓجئÚ
السسوري Úقدم خدمة لÎكيا ‘ الضسغط والتفاوضش حول
بعضش القضسايا العالقة ب Úتركيا واوروبا.
‘ نفسش السسياق واذا انتقلنا ا ¤دول ا÷وار ،نقول انه
تشسبه بنية األزمة ‘ لبنان باقي األزمات ‘ منطقة الشسرق
الوسسط انطÓقا من ا◊ديث عن الورقة الطائفية ،اضسافة
ا ¤انعكاسش النقسسام الدو‹ حول لبنان على واقع الوضسع
الداخلي ،إاذا ما قلنا السسعودية ،إايران فرنسسا كلها دول
“تلك أاوراق تأاث Òعلى الداخل اللبنا ،Êوهذا ا ¤جانب ما
هو منتشسر من قضسايا فسساد تنخر بنية الدولة ومؤوسسسساتها.
كما أان انتخاب الرئيسش اللبنا ⁄ Êيأات حتى جاء التوافق
واŸب -ارك -ة اÿارج -ي -ة ،وال -ت -ف -اوضش ح-ول اŸوضس-وع شس-ه-د
ت- -ن- -ازلت و–ول ‘ اŸواق- -ف ،ي- -ع -ن -ي Ÿا ج -اءت سس -اع -ة
اŸباركة حان موعد انتخاب أاو تزكية الرئيسش.
’وسصط،
ترامب وعد بالكثŒ Òاه منطقة الشصرق ا أ
ءا من سصوريا والعراق؟
أاي منطلقات سصيتخذها بد ً
أاه -م م -ن -ط -ل -ق ‘ سس-ي-اسس-ة ت-رامب Œاه م-ن-ط-ق-ة الشس-رق
األوسسط  ،هو إاعطاء أاهمية وأاولوية Ùاربة اإلرهاب،
Óنظمة ‘ الدولة الوطنية ،وهو
وليسش للتغي Òا÷ذري ل أ
تصسريح يحمل عدة دلئل ايجابية من بينها ما يؤوشسر على
انه ليسش مع ﬁاربة نظام السسد ،كما –دث ترامب عن
اه -ت -م -ام -ه Ãسس -أال -ة السس -ت -ق -رار ‘ الشس -رق الوسس-ط ،أام-ا
بخصسوصش اŸلف العراقي ،فقد كانت حملته النتخابية
كلها تدور حول انتقاد ا◊رب على العراق ،إاذن فالŒاه
الي-ج-اب-ي م-وج-ود ل-ك-ن ت-ب-ق-ى مسس-أال-ة ت-رج-م-ة ال-ت-وجه ا¤
سسلوكات عملية يخضسع ا ¤مدى Œاوب الفواعل الخرى
اŸسساهمة ‘ صسناعة السسياسسة اÿارجية المريكية مع
طرح ترامب.
ب -أاي ح -رج وه -ي Œري ح -وارات ت -ل -ف-زي-ون-ي-ة م-ع ق-ي-ادات
إاره -اب -ي -ة م -ع -روف-ة ومصس-ن-ف-ة ‘ ح-م-ل-ة إاعÓ-ن-ات وإاشس-ادة
باإلرهاب وا‚ازاته! و ⁄تكتف بذلك فقط بل أاخذت
ب -ال -ب -ك -اء وال -ع -وي -ل Ãج-رد –ري-ر ا÷يشش السس-وري ألح-د
األقاليم التابعة للدولة السسورية وهي مدينة حلب ومن
اŸفارقات العجيبة هي أان الوسسائل اإلعÓمية نفسسها هي
ال -ت -ي اع -تÈت ا◊م -ل -ة ال-عسس-ك-ري-ة ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م «داعشش»
اإلرهابي ‘ مدينة اŸوصسل العراقية بأانها حملة –رير!
بينما –اول أان تعطينا النطباع على النقيضش من ذلك أان
ا÷ماعات اإلرهابية ‘ سسوريا هم مقاتلو حرية جاءوا
لتخليصش الشسعب السسوري من ذلك أان ا÷ماعات اإلرهابية
‘ سسوريا هو مقاتلو حرية جاءوا لتخليصش الشسعب السسوري
من بشسار األسسد ونظامه كما فعلوا مع نظام ‚يب الله ‘
أافغانسستان أايام ا◊رب الباردة عندما وظفتهم اıابرات
اŸرك-زي-ة األم-ري-ك-ي-ة ودع-م-ت-ه-م ب-ه-دف اسستنزاف ال–اد
السسوفياتي وتفكيكه وهو ما حصسل فع Óبعد تورطه ‘
اŸتسس-ن-ق-ع األف-غ-ا ،Êول-ك-ن وب-ع-د ن-ه-اي-ة اŸأام-وري-ة أاصس-بح
أاولئك الذين كانت تسسميهم واشسنطن باÛاهدين ومقاتلي
ا◊رية إارهابي Úيجب القضساء عليهم وقادت –الفا دوليا
من أاجل ذلك.
‘ األخ Òظلت الدعاية لعقود طويلة إاحدى أاك Èوأاخطر
ا÷بهات ‘ ا◊روب ولكنها اليوم أاصسبحت هي ا◊رب بكل
Œل-ي-ات-ه-ا ول-يسش ›رد ج-ب-ه-ة واŸت-ت-ب-ع ل-ت-ط-ورات األزم-ة
السسورية يÓحظ كيف لعبت وسسائل اإلعÓم ـ التي –ّولت
إا ¤وسسائل دعاية حربية بامتياز ـ دورا ‘ إاشسعال الشسرارة
األو ¤للمأاسساة السسورية من خÓل التحريضش والتهويل منذ
أاحداث درعا وصسول إا ¤تسسي Òفصسول هذه ا◊رب القذرة
التي حطمت سسوريا وأابادت شسعبها –ت شسعار «الربيع
العربي» الذي  ⁄يكن ‘ حقيقة األمر إال هدية مسسمومة
بعنوان جّذاب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حمÓت –سشيسشية للوقاية من خطر إلقاتل إÿفي

أاشص- -ارت دراسص- -ة ‘ ›ل- -ة ع -ل -م
Óطفال،
النفسض والطب النفسصي ل أ
’فكار السصلبية – ونوبات
إا ¤أان ا أ
ا’ك -ت -ئ -اب – وال-دخ-ول ‘ ن-وب-ات
ت- -ف -ك Òط -وي -ل -ة وم -ت -ك -ررة ع -ن
اıاوف ال- - - -ذات- - - -ي - - -ة واÈÿات
السص -اب -ق -ة – Áك -ن أان ت-ؤوث-ر ع-ل-ى
’م والطفل ،بغضض
العÓقة ب Úا أ
’م
ال - -ن - -ظ- -ر ع- -ن م- -دى شص- -ع- -ور ا أ
’حباط.
با إ

ششركة توزيع إلكهرباء وإلغاز تيبازة ‘ إŸيدإن

كما رأقب ألباحثون من جامعة إأكسص،Î
 79أما ،منهن  39يعان Úمن أنخفاضض
أ- -Ÿزأج ،و ‘ 40أÛم-وع-ة أل-ق-ي-اسص-ية،
وترأوحت أعمار أأ’طفال ب ÚثÓثة أشصهر
إأ ¤سصنة وأحدة.
‘ ه -ذه أل -درأسص -ة ” ،تشص -ج-ي-ع نصص-ف
أأ’مهات إأ ¤ألتفك Òبطريقة سصلبية حول
مشص-ك-ل-ة ت-ه-م-ه-ن ،ب-ي-ن-ما ُشصجعت أأ’مهات
أأ’خ-ري-ات ع-ل-ى أل-ت-ف-ك Òب-ط-ريقة مركزة
حول أŸشصكلة ألتي كانت مهمة بالنسصبة
لهن ولكنها حلت.
ثم قاموأ بتقييم تفاعÓت أأ’مهات مع
أطفالهن قبل وبعد ألتجربة ،و” تصصوير
ت-ف-اعÓ-ت أأ’م وأل-ط-ف-ل ل-ت-ق-ي-ي-م تعبÒأت

‘ ك- -ل م- -رة ب -ح -ل ف -ي -ه -ا فصص -ل
الشص- -ت- -اء ،تسص- -ج- -ل ه- -ن- -ا وه -ن -اك
ح- -ا’ت اخ- -ت- -ن- -اق ب- -غ- -از أاح- -ادي
أاوكسص- -ي- -د ال -ك -رب -ون ال -ن -ا œع -ن
اسص -ت -ع -م -ال اŸدف -أاة ال -ت -ي يصص -ب-ح
إاشصعالها أاك Ìمن ضصرورة ،خاصصة
‘ اŸناطق الداخلية التي تعرف
انخفاضض درجات ا◊رارة إا ¤ما
دون الصص- - -ف- - -ر .ول- - -ع- - -ل ح- - -ا’ت
ا’خ -ت-ن-اق ا÷م-اع-ي ال-ذي أاودى
بأافراد عائÓت كاملة ،كان مأاسصاة
حقيقية لكل اÛتمع ا÷زائري،
ما اسصتدعى وضصع خطة من طرف
شص -رك -ة ت -وزي -ع ال-ك-ه-رب-اء وال-غ-از
ل - -ل - -وسص- -ط ل- -ت- -ف- -ادي م- -ث- -ل ه- -ذه
ا◊وادث اŸميتة.

–ت شصعار «أحادي أوكسصيد ألكربون
أل-ق-ات-ل أÿف-ي» ،سص-ت-ط-ل-ق م-دي-رية توزيع
ألغاز لو’ية تيبازة حملة –سصيسصية من
ألباب إأ ¤ألباب ،من  21ديسصم Èإأ12 ¤
جانفي من ألسصنة ألقادمة ،موأصصلة ◊ملة
أل-ت-وع-ي-ة وأل-ت-حسص-يسض أل-ت-ي أطلقتها شصهر
نوفم ÈأŸاضصي على مسصتوى أŸؤوسصسصات

لينقذوأ حياتهم ،أ’نه يتغلغل إأ ¤ألرئتÚ
دون أن يشصعر مسصتنشصقه أن أŸوت يتسصلل
وهم غافلون عنه ،كأا Êبه قاتل مÎبصض
ينتظر ألفرصصة أŸوأتية للفتك بضصحاياه.
ي -رج -ع أل -ك -ث Òم-ن أıتصص Úح-وأدث
أ’ختناق بأاحادي أوكسصيد ألكربون ،إأ¤
ع -دم أت -ب -اع أŸوأط -ن إأج -رأءأت أل -وق-اي-ة
وألسصÓمة من هذأ ألغاز ألسصام ،خاصصة
فيما يتعلق بÎكيب أŸدفأاة وتهوية ألبيت.
ورغم كل ما تقوم به أŸصصالح أıتصصة،
كشص -رك -ة ت -وزي -ع أل-غ-از وأ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة
ووزأرة ألصص- -ح- -ة ،إأ’ أن- -ه م- -ازأل يشص- -ك- -ل
خطرأ حقيقيا على أŸوأطن.Ú
ل -ل -ت -ذك ،Òف -إان ح -م -ل -ة أل -ت-وع-ي-ة أل-ت-ي
سصتنطلق ،أليوم أأ’ربعاء ،سصتكون ألبدأية
من بلدية مناصصر وسصي عمرأن ،ثم يوم 25
ديسصم ‘ Èبلدية مرأد وبوجÈون ،أما
أليوم ألتا‹ فسصتكون بلدية سصيدي غياث
ه -ي أŸع -ن-ي-ة ،أم-ا ب-ل-دي-ة ع-ط-اب-ة وط-يب
أ÷غ  ‹Ó-وأل -رح -م -ان وب-ن ن-اصص-ح ف-ع-ل-ى
أل -ت -وأ‹ سص-ت-ك-ون أي-ام  28 ،27 ،26و29
ديسصم 05 ،02 ،Èو 10جانفي ،أما أليوم
أأ’خ  12 Ò- -ج -ان -ف -ي ،ف-ي-ك-ون ‘ ب-ل-دي-ة
مسصلمون.

معلومات تفيدك

إجرإءإت عامة للسشÓمة من أإخطار إلغاز

تعد الوقاية خطوة مهمة لتفادي حوادث الغاز
اŸن-زل-ي-ة خ-اصص-ة ا’خ-ت-ن-اق وا’ن-ف-ج-ار ع-ن-د وجود
تسص -رب ل -ل -غ -از ‘ اŸن -زل .وح-ت-ى Áر فصص-ل الشص-ت-اء
بسصÓ- -م ال- -ي- -ك- -م ب- -عضض ال- -نصص- -ائ- -ح ح -ول اج -راءات
السصÓمة من الغاز الطبيعي:
 أ’سص-ت-ع-ان-ة ب-ت-ق-ن-ي م-ؤوه-ل وم-ع-ت-م-د ل-ت-ثبيت شصبكةألتوصصيÓت دأخل أŸنزل.
 Œنب إأسصناد هذأ ألعمل لتشصخصض غ Òمعتمد منمصصالح سصونلغاز.
 ألتأاكد من نوعية أجهزة ألتدفئة وهذأ باقتناءأ÷ي -د م -ن -ه-ا وت-رك أŸزي-ف-ة أل-ت-ي ’ تسص-ت-ج-يب أ’دن-ى
متطلبات ألسصÓمة.
 تزويد كل ألغرف وألفضصاءأت دأخل أŸنزل Ãنافذكافية للتهوية.
 ألفحصض ألدوري لقنوأت وصصناب Òألغاز ،مع Œنبتعريضض أأ’نابيب ألبÓسصتكية للحرأرة دأخل أŸطبخ
بقرب ألفرن لتجنب ألتسصريبات .كما يجب أ’ يتجاوز
طول هذه أأ’نابيب  2م ،Îوكذأ تثبيت هذه أأ’نابيب
ألبÓسصتكية مع ألقنوأت ألنحاسصية Ãثبتات.
 أ’سص -ت -ع -ان -ة ب -أاج -ه -زة أل -كشص -ف ع-ن تسص-رب أل-غ-ازأŸعتمدة وأŸرخصض باسصتعمالها.
Óسصعافات أأ’ولية ومطفأاة للحريق
 توف Òعلبة ل إباŸنزل.
إأن ألوقاية من حوأدث ألغاز دأخل أŸنازل تعتÈ
مسصؤوولية أ÷ميع من خÓل ألتحسصيسض ونشصر ألثقافة
أل -وق -ائ -ي -ة بﬂ Úت-ل-ف أف-رأد أأ’سص-رة .ك-م-ا أن ت-دريب
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إحذري من إألفكار إلسشلبية

أامام اسصتمرار سصقوط ضصحايا كثÒين

ألتعليمية وأŸسصاحات ألعامة ألتي تعرف
إأقبا’ كبÒأ من أŸوأطن ،Úبغية إأعطائهم
أك Èقدر من أŸعلومات ألتي “كنهم من
أت -خ -اذ أإ’ج -رأءأت أل Ó-زم -ة ’سص -ت -ع-م-ال
أŸدفأاة بشصكل آأمن وصصحيح.
سص- -ي -ح -رصض ف -ري -ق ك -ام -ل أث -ن -اء ه -ذه
أ◊ملة ،على ألتنقل إأ ¤منازل أŸوأطنÚ
إ’عطائهم كل أŸعلومات ،بسصيطة وسصهلة،
Œع-ل م-ن أل-وق-اي-ة سص-ل-وك-ا ي-وم-ي-ا وإأجرأء
روتينيا ،أ’ن ألسصÓمة تبدأ من أŸوأطن
ألبسصيط ،ما يسصاهم ‘ تقليصض حوأدث
أ’خ-ت-ن-اق أل-ت-ي ت-ع-رف أرت-ف-اع-ا ك-بÒأ ‘
فصصل ألشصتاء.
تعد مثل هذه أ◊مÓت فرصصة للتقرب
من أŸوأطن ،ألذي ‘ كث Òمن أŸرأت
يسصته Úويسصتخف بالعوأقب ألوخيمة ألتي
يتسصبب فيها أحادي غاز ألكربون ،خاصصة
إأذأ علمنا أن أغلبهم ’ يلجأا إأﬂ ¤تصض
‘ أل -رصص -اصص -ة وأل -ت -ل -ح -ي -م ع -ن-د ت-رك-يب
أŸدف- -أاة ‘ أŸن- -زل وإأيصص- -ال- -ه -ا ب -ال -غ -از
ألطبيعي ،ما يهدد ألعائلة بأاكملها باŸوت
ألرحيم .فأاحادي أوكسصيد ألكربون يقتل
‘ صصمت وبغتة ،ف Óيعطي ألضصحية أو
ضص -ح -اي -اه أل -ف -رصص -ة ل-ل-خ-روج أو أل-ه-روب

ألعدد

أفرأد من أأ’سصرة على إأجرأءأت أإ’سصعافات أأ’ولية وأسصتعمال
مطفأاة ألنار من أ’حتياطات ألوأجب أخذها بع Úأ’عتبار.
كما نحذر أŸوأطن Úمن أقتناء أجهزة تدفئة مقلدة ’ تتوأفر
على مقاييسض ألسصÓمةŸ ،ا ينجر عنها من خطورة وكذأ من
ألÎكيب أÿاطئ أ’نابيب ألغاز.
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ألوجه ،وألكÓم ،ولغة أ÷سصد Ÿعرفة ما
أإذأ ك - - -ان ألسص- - -ل- - -وك حسص- - -اسص- - -ا أو –ت
ألسص -ي-ط-رة أو غ Òق-ادر ع-ل-ى أ’سص-ت-ج-اب-ة
أŒاه ألطفل.
فوجدت ألدرأسصة أن ألتجربة عطلت
حسص -اسص -ي -ة أأ’م وج -م-ي-ع أأ’م-ه-ات ،ب-غضض
أل -ن -ظ -ر ع -ن مسص -ت -وى أع-رأضض أ’ك-ت-ئ-اب
أŒاه أأ’ط -ف -ال أل -رضص -ع ول -ك -ن أأ’م -ه-ات
ألÓ-ت-ي ف-ك-رن ب-ط-ري-ق-ة سص-ل-ب-ية كن أأ’قل
حسصاسصية وتفاع ÓأŒاه أأ’طفال ألرضصع.
وقالت ألباحثة وألدكتورة ميشصيل تسصÎ
جونز« ،نحن نأامل أن تكون هذه ألنتائج
مفيدة للزأئرأت وألقابÓت عند ألعمل مع
أأ’مهات أ÷دد ،للمسصاعدة ‘ فهم Ÿاذأ
Œد بعضض أأ’مهات صصعوبة ‘ ألتفاعل
مع أŸولود أ÷ديد ودعمهن لبناء عÓقة
وثيقة ومتجاوبة مع أأ’طفال ألرضصع».
وأضص -افت« ،ك -ان أل -ه-دف م-ن درأسص-ت-ن-ا
–دي- -د أ‰اط أل- -ت -ف -ك Òأل -ت -ي Áك -ن أن
تسصهم أما أك Ìأو أقل ‘ حسصاسصية أأ’بوة
وأأ’م- -وم- -ة وأ Èÿألسص- -ار ه- -و أن ه -ن -اك
أسصÎأتيجيات للمسصاعدة ‘ إأدأرة ألتفكÒ
ألسص -ل -ب-ي ،وتشص Òأب-ح-اث-ن-ا إأ ¤أن أل-ت-غ-يÒ
Áك-ن أن ي-ق-ل-ل م-ن أل-ت-ف-اعÓ-ت ألسص-ل-ب-ي-ة
أÙتملة مع ألطفل».

إلسشتخدإم إلعششوإئي للمضشادإت إ◊يوية ل يحمي من إألمرإضض

ح- - -ذرت ت - -ق - -اري - -ر صص - -ح - -ي - -ة م - -ن
ا’سص- -ت -خ -دام ال -عشص -وائ -ي ل -ل -مضص -ادات
ا◊ي-وي-ة ل-عÓ-ج أام-راضض الشص-ت-اء دون
اسصتشصارة الطبيب ،خاصصة أان أاك Ìمن
 %90م -ن أام -راضض الشص -ت -اء ن -اŒة ع -ن
فÒوسص- - -ات و’ –ت- - -اج إا ¤مضص- - -ادات
حيوية للعÓج.
وأك - -دت أل - -ع- -ي- -ادة ألصص- -ح- -ي- -ة أه- -م- -ي- -ة
أŸضص -ادأت أ◊ي -وي -ة ‘ م -ك-اف-ح-ة أل-ع-دوى
ألبكتÒية وقدرتها على إأنقاذ أ◊ياة ‘ حال
أ’سصتخدأم ألصصحيح لها ،إأ’ أن أسصتخدأمها
‘ م -ك -اف -ح -ة أل -ع -دوى أل -فÒوسص -ي-ة يشص-ك-ل
فرصصة سصانحة لزيادة مقاومة ألبكتÒيا لها
وفقدأنها لفعاليتها.
وأوضص - -حت أن أإ’صص- -اب- -ة ب- -ن- -ز’ت ألÈد
وأل -ت -ه-اب-ات أ÷ه-از أل-ت-ن-فسص-ي خÓ-ل فصص-ل
ألشص -ت-اء ت-ع-د م-ن أسص-رع أأ’م-رأضض ألشص-ت-وي-ة
أن- -تشص- -ارأً ب Úأف- -رأد أأ’سص- -رة أو ‘ أم -اك -ن
ألعمل ،مشصÒة إأ ¤أهمية مرأجعة ألطبيب
أıتصض ‘ ح- - -ال ظ- - -ه- - -ور أع - -رأضض غÒ
معتادة أو أرتفاع درجات أ◊رأرة لفÎأت
طويلة لتجنب ألتشصنج أ◊رأري ألذي يصصيب
ما ب )%6-%2( Úمن أأ’طفال على أŸسصتوى
ألعاŸي.
وأشص - -ارت أل - -ت - -ق - -اري - -ر ألصص - -ح- -ي- -ة ،إأ¤
أأ’عرأضض أıتلفة لنز’ت ألÈد كالعطاسض
وسص- -يÓ- -ن أأ’ن- -ف وأرت- -ف- -اع درج -ة أ◊رأرة
وألصصدأع وآأ’م أŸفاصصل مؤوكدة على أهمية
أسص -ت-خ-دأم ألضص-م-ادأت وخ-افضص-ات أ◊رأرة
م -ع أ’ل -ت -زأم ب -ال -رأح -ة أل -ت -ام -ة أث-ن-اء فÎة
أŸرضض ألتي قد تسصتمر ما ب )6-4( Úأيام.
وط- -ال- -بت أأ’م -ه -ات بضص -رورة أل -ت -ع -ام -ل
ألصص -ح -ي -ح م -ع أأ’دوي -ة أل -ت -ي ي -ت-م صص-رف-ه-ا

إإششهار

Óط -ف -ال م -ع أه-م-ي-ة أ’ل-ت-زأم ب-ت-ع-ل-ي-م-ات
ل -أ
وإأرشص -ادأت أل -ط -ب -يب ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-فÎة
وجرعة ألعÓج وعدم أ’عتماد على Œارب
أآ’خرين مع أŸضصادأت أ◊يوية.
ونصص- -حت ب- -ع -دم أل -ذه -اب إأ ¤أأ’م -اك -ن
أŸزدح -م -ة أو أم -اك -ن أل-ت-ج-م-ع-ات ،ت-ف-اديً-ا
Óخ -ري -ن م -ع أرت -دأء
’ن- -ت- -ق- -ال أل- -ع -دوى ل  -آ
أÓŸبسض أل -ث-ق-ي-ل-ة أل-وأق-ي-ة م-ن ألÈدŸ ،ن-ع
أنخفاضض درجة حرأرة أ÷سصم ،وأإ’كثار من
تناول ألسصوأئل لتفادي أ÷فاف ،إأضصافة إأ¤
تناول وجبات غذأئية صصحية –توي على
ألعناصصر ألغذأئية أŸتكاملة.
وأكدت ألتقارير على أهمية أخذ لقاح
أأ’نفلونزأ بشصكل سصنوي أعتبارأً من عمر
سص -ت -ة أشص -ه -ر ل -ت -ق -وي-ة م-ن-اع-ة أ÷سص-م ضص-د
أإ’صص -اب -ة ب -اŸرضض ،وأ’ه-ت-م-ام ب-ال-ن-ظ-اف-ة
ألشصخصصية وغسصل أليدين للحد من عدوى
أإ’نفلونزأ مع أهمية أإ’كثار من أأ’طعمة
ألتي –توي على فيتام( Úسض) خÓل فصصل
ألشص- -ت- -اء ل- -ت -ق -وي -ة م -ن -اع -ة أ÷سص -م وŒنب
أإ’صص -اب -ة ب -ن -ز’ت ألÈد وخ-اصص-ة أل-ب-ط-اط-ا
وأل-ك-ي-وي وألÈت-ق-ال وألشص-ورب-ات أıت-ل-ف-ة
وغÒها.
ونصص- -حت ب- -ع- -دم أل- -ت -ع -رضض ل -ل -ت -ي -ارأت
ألهوأئية خاصصة بشصكل مفاجئ ،و‡ارسصة
ألرياضصة ألبدنية بانتظام Ÿقاومة ألضصغوط
ألنفسصية ألتي ُتضصعف من مقاومة أ÷سصم،
وأخذ قسصط كاف من ألرأحة وألنوم وعدم
ألسص -ه -ر ،وŒنب أل -ت -دخ Úب -ك -اف-ة أن-وأع-ه،
وت -ع -زي -ز ألصص-ح-ة أل-ن-فسص-ي-ة أل-ت-ي ت-زي-د م-ن
مقاومة ألشصخصض ومناعته ضصد أأ’مرأضض
أŸعدية.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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فازت بلقب أافضسل امرأاة عربية من اŸعهد العربي الÈيطاÊ

بلدية ا÷زائر الوسسطى تكرم حسسيبة بواŸرقة ‘ حفل ‡يّز

أاشسرف ،صسباح أامسس ،رئيسس بلدية
ا÷زائر الوسسطى ،عبد ا◊كيم
بطاشس ،على تكر Ëالبطلة
’وŸبية والعاŸية السسابقة حسسيبة
ا أ
بواŸرقة ،عرفانا وتقديرا Ÿا قدمته
للرياضسة ا÷زائرية ‘ عدة
مناسسبات وكان ذلك Ãشساركة عدة
وجوه رياضسية وسسياسسية وأاسسماء
بارزة ‘ ا◊ركة ا÷معوية ،إاضسافة
’علمية ،من
’سسرة ا إ
إا ¤تواجد ا أ
بينها جريدة «الشسعب».

نبيلة بوقرين
جرى أ◊فل ألتكرÁي ‘ أجوأء رأئعة
ج -دأ صس -ن -ع -ه ك-ل أل-ذي-ن حضس-روأ وأل-ذي-ن
جاؤووأ من أجل تكر Ëأسسم لمع ‘ سسماء
أل-ري-اضس-ة أ÷زأئ-ري-ة ،أألوŸب-ي-ة وألعاŸية
ومن ب Úأ◊ضسور ‚د كل من بوسسعيدأن،
‡ثلة عن وزأرة ألشسباب وألرياضسة ،بن
حبيلسص رئيسسة ألهÓل أألحمر أ÷زأئري،
سس -ع-ي-دة ب-ون-اب ن-ائب ب-اÛلسص ألشس-ع-ب-ي
أل -ولئ -ي ،ن -وري-ة ح-فصس-ي رئ-يسس-ة أل–اد
أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -نسس- -اء أ÷زأئ- -ري -ات ،دبشص
وبودينة ،إأضسافة إأ ¤وجوه أخرى عديدة
ج - -اءت Ÿشس - -ارك - -ة ب - -وأŸرق - -ة ‘ ه- -ذأ
أŸوعد ،عرفانا بكل ما قدمته من قبل
م- -ن أج -ل رف -ع أل -رأي -ة أل -وط -ن -ي -ة ‘ ك -ل
أÙافل ألتي مثلت فيها أأللوأن ألوطنية،
ك -م-ا وق-عت ع-ل-ى ب-ط-اق-ة أŸن-اضس-ل-ة ل-دى
أل–اد ألوطني للنسساء أ÷زأئريات.
اجماع على دورها الرائد ‘
تشسريف ا÷زائر
أج -م -ع أ÷م -ي-ع ع-ل-ى أن-ه-م ف-رح-وأ ك-ثÒأ

لتكر Ëحسسيبة بوأŸرقة ،ألنها تسستحق
ذلك بعد ألتضسحيات ألكبÒة ألتي قامت
بها ‘ ألسسابق كيف ل وأألمر يتعلق بأاول
أم -رأة ج-زأئ-ري-ة وع-رب-ي-ة ت-ف-وز Ãي-دأل-ي-ة
ذهبية ‘ تاريخ أ÷زأئر أŸسستقلة و‘
ظروف صسعبة كانت “ر بها ألبÓد ..إأل أن
حسسيبة كان لها كÓم آأخر ورفعت ألرأية
ألوطنية عاليا وأسسمعت كل ألعا ⁄ألنشسيد
ألوطني وأبكت كل أ÷زأئري Úفرحا لهذأ
أل‚از ألذي تلته أنتصسارأت أخرى من
هذه ألبطلة ألفذة.
بواŸرقة« :أانا جد فخورة بهذا
’نه من أابناء بلدي»
التكر Ëأ
بهذه أŸناسسبة صسّرحت بوأŸرقة قائلة:

«أن -ا ج -د سس -ع -ي -دة ب -ه -ذأ أل -ت -ك-ر Ëأل-ذي
خصستني به بلدية أ÷زأئر ألوسسطى وهو
مفخرة للجزأئر قبل كل شسيء خاصسة ‘
هذأ ألظرف بعدما ” تكرÁي من طرف
أŸع -ه-د أل-ع-رب-ي ألÈي-ط-ا Êوك-نت أفضس-ل
أمرأة عربية لسسنة  201٦وهو أللقب ألثاÊ
ل -ل -ج -زأئ-ر ب-ع-دم-ا ك-ان م-ن نصس-يب أحÓ-م
مسستغا‰ي ‘ أألدب ‘ ألسسنة أŸاضسية
ولكن أألجمل أن ‘ بلدنا أ÷زأئر ومن
أب -ن -اء ج -ل -دت -ن -ا ألن -ه ي-ح-م-ل ط-اب-ع-ا آأخ-ر
وفرحت كثÒأ ألنني ألتقيت مع أصسدقاء
وصسديقات وأفتخر بذلك ،ألنه بعد مرور
 20سسنة من فوزي بأاول ميدألية إأل أنني
مازلت أكرم هذأ أمر رأئع وهذأ دليل على
أن ألنجاح كان باهرأ و خارقا للعادة وأثلج

ﬁمد أام Úحامية لـ «الشسعب»:

صسدور أ÷ميع».
وأصسلت ألبطلة ألعاŸية ‘ ذأت ألسسياق
«ه- -ذأ أل‚از ي- -ع- -ط- -ي ف- -خ- -رأ ل -ل -م -رأة
أ÷زأئرية عامة وألرياضسة بشسكل خاصص
وأهنئ كل سسيدأت أ÷زأئر و أ“نى لهن
أŸزيد من ألتأالق وألنجاح ‘ أŸسستقبل
م - -ن خ Ó- -ل م - -وأصس - -ل- -ة أل- -ع- -م- -ل وأ÷د
وأŸثابرة ،ألن أŸرأة أ÷زأئرية ما فتأات
ت -رى ع -م -ل -ه -ا وأ‚ازأت-ه-ا و ت-أال-ق-ه-ا وم-ن
ألطبيعي أن نكون أليوم جد سسعدأء بكل
أل‚ازأت ‘ ﬂتلف أÛالت خاصسة
أن أ÷زأئ -ر ف -ازت ب -أاول م-ي-دأل-ي-ة ذه-ب-ي-ة
أوŸبية منذ أسستقÓلها من طرف أمرأة
ويبقى ‘ ألتاريخ وهذأ فخر ،ألنه كان ‘
وقت صسعب جدأ .« ..
عبد ا◊كيم بطاشس« :هذا التكرË
شسكر وعرفان Ÿا قدمته بواŸرقة
للجزائر»
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،رئ- -يسص ب- -ل- -دي -ة أ÷زأئ -ر
ألوسسطى عبد أ◊كيم بطاشص أعرب ‘
تصس -ري -ح خّصص ب -ه «ألشس -عب» ع -ن ف-خ-ره
أل -ك -بŸ Òا صس -ن -ع -ت -ه أل -ب -ط -ل -ة حسس -ي-ب-ة
بوأŸرقة عندما رفعت ألرأية ألوطنية ‘
أك ÈأÙاف- -ل أل- -دول- -ي- -ة و‘ وقت ج -د
صس -عب ‘ ق -ول -ه« :سس -ع -دت ك -ثÒأ أل -ي-وم
ب- - -حضس- - -ور ه - -ذأ أ÷م - -ع أل - -ك - -ب Òم - -ن
ألشس -خصس -ي -ات أل -ري -اضس -ي -ة وألسس -ي -اسس -ي-ة
وأإلعÓمية من أجل ألوقوف وقفة تقدير
على كل ما صسنعته ألبطلة ألكبÒة حسسيبة
ب -وأŸرق -ة أل -ت-ي رف-عت أل-رأي-ة أل-وط-ن-ي-ة
عاليا وشسرفت أأللوأن ألوطنية ‘ أكÈ
أÙافل ألدولية ،عندما كانت أ÷زأئر
ت -ع -يشص أصس-عب أوق-ات-ه-ا ..ول-ه-ذأ ف-ن-ح-ن
أليوم كلنا نفتخر بهذه ألرياضسية ألرأئعة
من خÓل هذأ ألتكر.»Ë

«قد أالعب مقابلتي اأ’خÒة مع أاوŸبي اŸدية هذا ا÷معة »

’و ¤من
’ضسواء منذ ا÷و’ت ا أ
خطف ا أ
’ول ،وسسجل أاهداف حاسسمة نصسبته
اÎÙف ا أ
هدافا للبطولة ،اقÎبنا من مهاجم أاوŸبي اŸدية
«ﬁمد أام Úحامية» الذي أاكد لنا بأان تأالقه هذا
’ول يهديه Ÿن كان سسببا ‘
اŸوسسم ‘ اÎÙف ا أ
طرده من فريق نصسر حسس Úداي دون سسبب قبل
انطلق اŸوسسم ،مؤوكدا بأان مباراة ا÷ولة
’خÒة من مرحلة الذهاب أامام إا–اد ا◊راشس
ا أ
’خÒة له مع فريقه ،كما –دث عن
قد تكون ا أ
أامور أاخرى ‘ ،هذا ا◊وار:

حاوره :محمد فوزي بقاصص

«الشس- -عب» :إاقصس- -اء مّ- -ر م- -ن ال- -ك- -أاسس خصس -وصس -ا أان
اŸنافسس ا–اد ا◊راشس كان يلعب بـ ’ 10عب Ú؟
ﬁمد أام Úحامية :صسحيح أنه إأقصساء مر بعدما “كنا
من ألعودة ‘ ألنتيجة وألتعديل قبل نهاية ألوقت ألرسسمي
ب -ـ  8دق -ائ -ق ‘ أل -وقت أل -ذي ك -ان ف -ي-ه أنصس-ار ألصس-ف-رأء
يحتفلون بالتأاهل إأ ¤ألدور ثمن ألنهائي من منافسسة كأاسص
Óسسف ألشسديد  ⁄نسستغل ألتفوق ألعددي بعد
أ÷مهورية ،ل أ
ط -رد «ح -رأق» ب-ال-ب-ط-اق-ة أ◊م-رأء ،و ⁄نسس-ت-غ-ل أإلره-اق
ألبد Êألذي كان يعا Êمنه ألفريق أŸنافسص ،بعدما سسجل
علينا ألهدف ألثا Êمن ﬂالفة مباشسرة من على بعد 35
مÎأ ،أعتقد أن لعبي أ◊رأشص كانوأ أك Ìإأرأدة منا ‘
ألفوز ،وأن ألسسيدة ألكأاسص أختارت ألصسفرأء ل أك Ìول أقل،
وأهنئهم على هذأ ألتأاهل.
^ ت -واج-ه-ون ن-فسس ال-ف-ري-ق ‘ ال-ب-ط-ول-ة ا÷م-ع-ة
القادم عندما تتنقلون إا ¤اÙمدية؟
^^ صسحيح ،سستكون مبارأة مغايرة من كل ألنوأحي ،ألننا
سسنخوضص هذه أŸرة مبارأة ‘ أÎÙف أألول وهي
أألخÒة من عمر مرحلة ألذهاب ،ونحن سسنتنقل إأ¤

أل-ع-اصس-م-ة م-ن أج-ل خ-ط-ف أل-ن-ق-اط أل-ثÓ-ث-ة وأل-ب-ق-اء م-ع
أصسحاب أŸقدمة لكي ل يعمقوأ ألفارق علينا ،أŸوأجهة
لن تكون سسهلة أمام فريق يلعب كرة قدم رأقية ‘ ملعبه
هذه أŸرة وأمام جمهوره ،لكن من يريد أن ينهي أŸوسسم
مع ثÓثي أŸقدمة على أألقل فعليه أن يفوز ‘ مثل هذه
أŸباريات ،ومتأاكد من أننا سسنعود بنتيجة إأيجابية من
أÙمدية.
^ أاصس- -ب- -حت ه- -داف- -ا ل -ل -ب -ط -ول -ة ه -ذا اŸوسس -م ،م -ا
تعليقك؟
^^ بكل بسساطة ،أهدي تأالقي هذأ وكل أألهدأف ألتي
سسجلتها ‘ ألبطولة ألتي بلغت عتبة  ٦أهدأف وهدف‘ Ú
ألكأاسص ،إأ ¤من كان سسببا ‘ طردي قبل نهاية أÒŸكاتو
ألصسيفي أŸاضسي من فريق نصسر حسس Úدأي ،بعدما قال
أمام أ÷ميع بأا Êلسست لعبا ‘ كرة ألقدم ،أ◊مد لله
ألوقت أنصسفني وأظهرت إأمكانياتي وصسنعت ‹ أسسما ‘
Óهدأف وبروزي هذأ أŸوسسم
ألبطولة ألوطنية ،تسسجيلي ل أ
مع فريقي أوŸبي أŸدية جاء أل Êبكل بسساطة أردت ألثأار
من كÓم هذأ أŸسسؤوول ألذي حز ‘ نفسسي ،وجعلني أذرف
ألدموع بعدما ” طردي من ألنصسرية قبل  72سساعة عن
نهاية أÒŸكاتو ،وأردت كذلك ألنجاح مع أألوŸبي ألذي
فتح ‹ أألبوأب بعدما فقدت ألرغبة ‘ موأصسلة لعب كرة
ألقدم ،أ◊مد لله من يعمل ينل ثمار عمله ،أنا ‘ بدأية
أŸشسوأر ،يلزمني عمل كب Òألطور مسستوأي أك Ìوأكون
أك‚ Ìاعة أمام أŸرمى.
’وŸبي
^ اÒŸكاتو الشستوي انطلق ،هل سستبقى ‘ ا أ
أام أانك سسÎحل بعدما تهاطلت عليك العروضس؟
^^ ‘ ألوقت أ◊ا‹ أنا مرتاح مع فريقي أوŸبي أŸدية
وأ◊مد لله أصسبحت ﬁبوب أ÷ماه ‘ ÒأŸدينة وهذأ
أمر أعتز وأفتخر به كثÒأ ،كما أ Êأفضسل ألسستقرأر بعضص
ألشسيء كي أوأصسل على هذأ أŸنوأل ،صسحيح أن لدي

ريال مدريد

تقليصص عقوبة حرمان النادي من ا’نتدابات

أعلن نادي ريال مدريد أإلسسبا Êعن
ت- -ق- -ل- -يصص ع- -ق- -وب- -ة ح- -رم -ان -ه م -ن
ألتعاقدأت ،لتشسمل فÎة ألنتقالت
ألشس-ت-وي-ة ‘ ج-ان-ف-ي أŸق-ب-ل ف-ق-ط،
وفً- -ق- -ا ل -ق -رأر ﬁك -م -ة أل -ت -ح -ك -ي -م
ألرياضسي .).
ق -ال أل -ن -ادي أŸل -ك -ي ‘ ب -ي-ان عÈ
م - -وق - -ع- -ه أل- -رسس- -م- -ي« :أÙك- -م- -ة
ألرياضسية وأفقت على تقليصص عقوبة
حرمان ريال مدريد من ألتعاقدأت
إأ ¤فÎة وأحدة فقط جانفي ،)2017
وبذلك يسستطيع ألنادي ألدخول إأ¤
أÒŸكاتو ألصسيفي أŸقبل».
أضس- -اف أل- -ب -ي -ان« :أŸوأف -ق -ة ع -ل -ى
تقليصص ألعقوبة يكشسف “امًا ظلم
أل -ف-ي-ف-ا ،ع-ل-ى أل-رغ-م م-ن أن أل-ن-ادي
ي-أاسس-ف ب-أان أÙك-م-ة أل-ري-اضس-ي-ة ⁄
تكن لديها ألشسجاعة إللغاء ألعقوبة
كاملة».
ك- -ان أل–اد أل- -دو‹ ل- -ك -رة أل -ق -دم
«فيفا» ،رفضص ألسستئناف أŸقدم من
ناديي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد،
أإلسسباني ،Úبشسأان إأدأنتهما بانتهاك
حقوق سسوق ألنتقالت ،وضسم بعضص
ألÓعب Úألُقصسر.

أكد ألعقوبات ألصسادرة بحق ألناديÚ
م-ن أل-ل-ج-ن-ة أل-ت-أادي-ب-ية بالفيفا ،وألتي
ت -قضس-ي ب-ح-رم-ان-ه-م-ا م-ن إأج-رأء أي
أن- -ت -ق -الت ‘ أل -فÎت ÚأŸق -ب -ل -تÚ

(ح -ت -ى )2018؛ ب- -ن- -اًء ع- -ل -ى ق -وأنÚ
أل–اد ألدو‹ ،ما ترتب عليه ÷وء
نادي ريال مدريد Ùكمة ألتحكيم
ألرياضسي ألدولية..

ألعدد
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الÎبصس الشستوي سسيجري بتونسس من  1إا 12 ¤جانفي

نصسر حسس Úداي يتعاقد مع اŸدافع اŸغÎب سساتلي

قّررت إادارة نصسر حسس Úداي بالتشساور مع ا÷هاز
الفني إاجراء الÎبصس الشستوي ‘ تونسس فيما
تأاكد تقمصس اŸدافع اŸغÎب مراد سساتلي أالوان
الفريق بعد أان نال إاعجاب ا÷هاز الفني الذي
’ضسافة للدفاع.
يراهن عليه Ÿنح ا إ

عمار حميسسي
منح مدرب ألنصسرية ألن ميشسال ألضسوء أألخضسر إلدأرة
أل -ف -ري -ق م -ن أج-ل إأن-ه-اء إأج-رأءأت أل-ت-ع-اق-د م-ع أŸدأف-ع
أŸغÎب مرأد سساتلي من أجل ألنضسمام للفريق خÓل
فÎة ألنتقالت ألشستوية.
كان سساتلي قريبا من ألنضسمام ل–اد ألعاصسمة إأل أن
ألشسروط ألتعجيزية ألتي فرضستها إأدأرة هذه أألخÒة عليه
و منها ضسرورة إأجرأء ألتجارب قبل بدء أŸفاوضسات جعله
يصسرف ألنظر عن ألنتقال إأ ¤أل–اد .
يريد مدرب نصسر حسس Úدأي ألن ميشسال تعزيز خط
ألدفاع ألذي عانى كثÒأ خÓل ألفÎة أŸاضسية و كان
أل-ه-دف أألول ل-ل-ف-ري-ق ه-و أل-ت-ع-اق-د م-ع م-دأف-ع م-ول-ودي-ة
أ÷زأئر بوهنة ،لكن ضسبابية موقف هذأ أألخ Òمع فريقه
جعلت إأدأرة ألنصسرية تفكر ‘ حل آأخر .
يكون سساتلي بذلك ثا Êلعب ينضسم إأ ¤ألفريق بعد
ألغيني كومباسسا حيث ينتظر أألنصسار بفارغ ألصس Èمرحلة
ألعودة من أجل رؤوية هذأ أألخ Òبأالوأن فريقهم خاصسة
بعد أن –سسن مسستوأه ألبد ÊكثÒأ خÓل ألفÎة أŸاضسية.
من أŸنتظر أن يتم ألتعاقد مع لعب Úآأخرين خÓل
«أÒŸكاتو» ألشستوي على غرأر صسديقي ألذي حسسم كل
شسيء مع إأدأرة ألنصسرية و ينتظر فقط ورقة ألتسسريح من

إأدأرة فريقه مولودية أ÷زأئر .
من جهة أخرى ،سسيقوم ألفريق بإاجرأء تربصسه ألشستوي
بتونسص بعد ألتفاق ألذي جرى ب Úأإلدأرة و أŸدرب ألن
ميشسال ‘ ألفÎة ما ب 1 Úو  12جانفي أŸقبل و تتخلله
عدة مباريات ودية .
يرأهن أŸدرب ألن ميشسال كثÒأ على تربصص تونسص من
أجل شسحن بطاريات لعبيه خاصسة أن مرحلة ألعودة
سستكون أŸنافسسة فيها صسعبة للغاية ‘ ألبطولة وكأاسص
أ÷مهورية وألفريق سسيكون مطالبا بالظهور بوجه أفضسل.
عرجي يغيب عن بداية مرحلة العودة
تأاكد غياب وليد عرجي عن ألفريق ،خÓل بدأية مرحلة
ألعودة بسسبب مشساركته مع أŸنتخب ألعسسكري ‘ كأاسص
ألعا ⁄ألتي سستجري بسسلطنة عمان ،شسهر جانفي ،وهو ما
سسيضسع أŸدرب ميشسال ‘ حرج من أجل تعويضسه.
فرضص عرجي نفسسه بقوة خÓل مرحلة ألذهاب وكان
أفضسل لعب ‘ ألفريق بشسهادة أ÷ميع حيث سساهم بشسكل
فّعال ‘ ألنتائج أليجابية ألتي حققتها ألتشسكيلة رغم
م -روره -ا ب -فÎة ف -رأغ  .م -ن ج -ه -ة أخ -رى ،م -ازألت إأدأرة
ألنصسرية تتفاوضص مع نظÒتها من أ–اد ألعاصسمة من
أجل “ديد إأعارة ألÓعب إأ ¤نهاية أŸوسسم ،علما أنها
تنتهي مع نهاية ألسسنة.
كان ألÓعب قد ألتقى مع مسسؤوو‹ أل–اد و طلب
“ديد أإلعارة إأ ¤نهاية أŸوسسم بعد أن وجد ضسالته ‘
ألفريق ،لكن إأدأرة أل–اد أكدت لÓعب أنها سستحيل ملفه
إأ ¤أŸدرب ألذي سسيفصسل ‘ أألمر.
يذكر أن عرجي أنتقل إأ ¤نصسر حسس Úدأي على سسبيل
أإلعارة Ÿدة سستة أشسهر فقط وسستنتهي فÎة إأعارته ‘ 31
ديسسم ÈأŸقبل .

ل· 2017
كأاسس إافريقيا ل أ

ليكنسص يلتزم بفعل كل شسيء للذهاب إا ¤أابعد حد ‘ اŸنافسسة

ألكث Òمن ألعروضص مع فرق كبÒة من أÎÙف أألول
وأخرى من خارج ألوطن تتقدمها فرق من تركيا وتونسص،
لكن أآلن أبقى مركزأ على أŸبارأة أألخÒة لنا من مرحلة
ألذهاب أمام إأ–اد أ◊رأشص ،بعدها سسنتشساور مع أإلدأرة
وهي ألتي سستقرر ‘ مصسÒي ،وقد يكون ذلك أللقاء
أألخ Òبالنسسبة ‹ مع أألوŸبي.
^ ت-ب-ل-غ م-ن ال-ع-م-ر  27سس-ن-ة ،أا’ ت-ع-ت-ق-د أان-ه حان
لحÎاف؟
الوقت ل إ
^^ صس- -ح- -ي- -ح ق- -د ت -ك -ون ف -رصس -ت -ي أألخÒة م -ن أج -ل
ألحÎأف وتطوير مسستوأي أك ،Ìكل شسيء سسيتضسح أبتدأء
من بدأية أألسسبوع أŸقبل.

فروسسية

إاجراء كأاسص ا÷زائر للقفز
على ا◊واجز ÃسستغاÂ
سس -ت -ق -ام م -ن -افسس -ة ك -أاسس ا÷زائ -ر ل-ل-ق-ف-ز ع-ل-ى
ا◊واجز أاكابر ،من  22ا 24 ¤ديسسم Èا÷اري،
Ãرك -ز ال -ف -روسس -ي-ة ل-ن-ادي ال-ف-ارسس اŸسس-ت-غ-ا‰ي،
ب -ب -ل-دي-ة صس-ي-ادة (مسس-ت-غ-ا ،)Âب-حسسب م-ا ع-ل-م م-ن
ا’–ادية ا÷زائرية للفروسسية.
سستعرف هذه التظاهرة الرياضسية اŸنظمة من
ق -ب -ل ن -ادي ال -ف -ارسس اŸسس -ت -غ -ا‰ي ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع
ا’–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ف -روسس-ي-ة مشس-ارك-ة 80
ف -ارسس-ا ي-ن-ت-م-ون إا 15 ¤ن -ادي -ا م-ن ال-وط-ن ‘ ف-ئ-ة
’ك -اب -ر ذوي ال -درج -ة ال-ث-ان-ي-ة وÿي-ول ت-ب-ل-غ 6
ا أ
’ول والثاÊ
سسنوات وأاك .Ìسسيشسمل اليومان ا أ
’دوار التصسفوية التي سستقام
من اŸنافسسة إاجراء ا أ
دون احتسساب التوقيت وأاخرى بالتوقيت ،بحسسب
’–ادي-ة
السس -ل -م «أا» ال -ذي ت -نصس ع -ل -ي -ه ق-وان Úا إ
الدولية للفروسسية على حواجز يبلغ علوها مابÚ
 1م Îو  10سسنتيم Îو 1م Îو 15سسنتيم Îعلى أان
يقام النهائي ،يوم السسبت ،على حواجز بارتفاع 1
م Îو 25سسنتيم.Î
يشسÎط ق -ان -ون اŸن -افسس-ة ل-ت-ح-ق-ي-ق ل-قب ك-أاسس
’ق -ل ارت -ك -اا
ا÷زائ- -ر ع- -ل -ى ال -ف -ارسس أان ي -ك -ون ا أ
لخ -ط -اء وأاحسس -ن ت-وق-يت م-ن-ج-ز خ-لل ج-م-ي-ع
ل -أ
مراحل ا’ختبارات.

إالتزم مدرب اŸنتخب الوطني،
جورج ليكنسس ،ببذل كل ما ‘
وسسعه من أاجل قيادة تشسكيلته
إا ¤أابعد حد ‡كن خلل
نهائيات كأاسس إافريقيا لل·
 2017التي تسستضسيفها الغابون.
ق-ال ل-ي-ك-نسص ‘ تصس-ري-ح ل-ل-ت-ل-فزيون
أ÷زأئ -ري « :سس -أاحضس -ر تشس -ك -ي -ل-ت-ي
بأافضسل طريقة ‡كنة حتى يتسسنى
لنا ألذهاب إأ ¤أبعد حد ‡كن ‘
ألنهائيات ألقارية .أعتقد أنه لدينا
ألسس-ل-ح-ة ألÓ-زم-ة ل-ت-ح-ق-يق هدفنا،
وهو ما يدفعني شسخصسيا لوضسع ثقتي
‘ عناصسري».
ك-ان أل-ت-ق-ن-ي أل-ب-ل-ج-ي-كي قد أسستلم
ألعارضسة ألفنية للخضسر ‘ نوفمÈ
أŸنصس -رم خ -ل -ف -ا ل -ل -ت-ق-ن-ي ألصس-رب-ي
م-ي-ل-وف-ان رأي-ف-اتسص ،وذلك ق-ب-ل أي-ام
ق -ل -ي -ل-ة ع-ن أŸب-ارأة أل-ت-ي خسس-رت-ه-ا
أ÷زأئر ‘ نيجÒيا ( ،)1-3ضسمن
أ÷ول -ة أل -ث-ان-ي-ة م-ن تصس-ف-ي-ات ك-أاسص
ألعا.2018 ⁄
أغتنم ذأت أŸتحدث ،ألذي يقود

أŸن-ت-خب أ÷زأئ-ري ل-ل-م-رة أل-ث-ان-ي-ة
بعد Œربته أألو ¤معه عام ،2003
ألفرصسة كي يكذب ما نسسب إأليه من
تصسريحات مفادها أنه يعت Èحظوظ
أ÷زأئر ضسئيلة للتنافسص على أللقب
ألقاري.
أضساف ‘ هذأ ألشسأان« :ما نسسب إأ‹
م -ن تصس -ري -ح -ات ل أسس -اسص ل-ه-ا م-ن
ألصس -ح -ة ،ول-ك-ن-ي م-درب وأق-ع-ي ول
Áكنني أن أعد بالفوز بكأاسص ألعا⁄
مث ،Óأو أي لقب آأخر ،أل Êأومن
ب-ال-ع-م-ل ف-ق-ط ،ع-ل-م-ا وأن-نا سسنوأجه
ظ -روف-ا صس-ع-ب-ة ‘ أل-غ-اب-ون ،ول-ك-ن-ن-ا
سسنقدم كل ما لدينا للتأالق هناك».
ي-ع-ت-ق-د ل-ي-ك-انسص أيضس-ا ب-أان عوأمل
ألنجاح بسسيطة وتتمثل ‘ ألفعالية
أل- -ه- -ج- -وم- -ي- -ة وت- -ف- -ادي أألخ- -ط- -اء
ألدفاعية ،وهو ما Á ⁄يز ألتشسكيلة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة ‘ خ- -رج- -ت- -ه -ا أألخÒة
بنيجÒيا.
يحوز رفقاء ياسس Úبرأهيمي على
ن -ق -ط -ة وأح -دة ف-ق-ط م-ن ل-ق-اءي-ه-م
أألول ‘ Úتصسفيات كأاسص ألعا ⁄ما

يرهن من أآلن حظوظهم ‘ ألتأاهل
ل- -ل -م -رة أل -ث -ال -ث -ة ع -ل -ى أل -ت -وأ‹ إأ¤
أŸونديال  2018ألذي سستقام طبعته
أŸقبلة بروسسيا.

براهيمي يلعب مباراته رقم
مائة مع نادي بورتو
لعب الدو‹ ا÷زائري ياسس Úبراهيمي
مباراته رقم مائة مع ناديه الÈتغا‹
’خ Òع-ل-ى ضس-ي-ف-ه
ب -ورت-و ع-ن-دم-ا ف-از ا أ
’ث - -ن Úب- -رسس- -م
شس - -افسس ( ،)1-2مسس - -اء ا إ
’و¤
ا÷ولة الـ  14من بطولة الدرجة ا أ
اÙلية لكرة القدم.
شسارك براهيمي أاسساسسيا للمقابلة الرابعة
على التوا‹ قبل أان يÎك مكانه ‘ الدقيقة الـ 85
بعدما عجز عن التهديف ،وهو الذي سسجل هدفا ‘
’خÒة.
كل مباراة من مباريات فريقه الثلث ا أ
ي-ح-وز م-ت-وسس-ط اŸي-دان ال-ه-ج-وم-ي ا÷زائ-ري ع-ل-ى 26
ه -دف -ا م -ن -ذ ال-ت-ح-اق-ه ب-ب-ورت-و ‘ صس-ائ-ف-ة  .2014يسس-ت-ع-د
اللعب صساحب الـ  26عاما للمشساركة مع اŸنتخب الوطني
ل·  2017بالغابون.
‘ نهائيات كأاسس إافريقيا ل أ

الربعاء  21ديسسم 2٠1٦ Èم
اŸوافق لـ  21ربيع األول  1438هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

خ -فضس ال -ج -ن-اح ه-و م-ج-م-وع-ة م-ن
القيم واألخÓق التي إاذا تحّلى بها
أاي انسسان كسسب رضسا الله سسبحانه
وت- -ع- -ال- -ى ق- -ب- -ل ال -ن -اسس ،ف -ه -و م -ن
األخÓ-ق ال-ح-م-ي-دة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أان
تسس-ود ب-ي-ن ال-ن-اسس .وع-م-ل-ي-ة خفضس
الجناح تجلت واضسحة في الرسسول
ع -ل -ي -ه الصس Ó-ة والسس Ó-م م-ن خÓ-ل
دعوته إالى الله تعالى ،وقد اقتدى
الصس - -ح - -اب - -ة رضس - -ي ال- -ل- -ه ع- -ن- -ه- -م
والصسالحون والعلماء بخلق الرسسول
في خفضس الجناح ألن الثمار التي
ت -ع -ود ع -ل -ى األم -ة ك -ث-ي-رة م-ن ه-ذا
ال- - - - -خ- - - - -ل- - - - -ق ال- - - - -ع- - - - -ظ- - - - -ي- - - - -م.
ي-ق-ول ال-دك-ت-ور ع-ب-د ال-ل-ه أاب-و ال-فتح
ب -ك -ل -ي -ة ال -دراسس -ات اإلسس Ó-م-ي-ة إان
ال-ت-واضس-ع وخ-فضس ال-ج-ن-اح م-ن أاه-م
األخÓ-ق ال-ح-م-ي-دة ال-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أان
تسس -ود ف -ي ال -م -ج -ت -م -ع اإلسسÓ-م-ي،
ولهذا أامر ربنا عز وجل سسيد الخلق
نبيه محمد ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ
بالتحلي في معاملته للمؤومنين بهذا الخلق الجميل،
فقال عز من قال{ :واخفضس جناحك لمن اّتبعك
من المؤومنين} (الشسعراء ،)215 :أاي أالن جناحك
ت -ج -اه -ه-م وت-واضس-ع ل-ه-م وارف-ق ب-ه-م وق-ارب-ه-م ف-ي
الصسحبة ،وتجاوز عن ما يبدو منهم من التقصسير،
واح-ت-م-ل م-ن-ه-م سس-وء األح-وال ،وع-اشس-ره-م ب-جميل
األخÓق .ولهذا حرصس الرسسول الكريم ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسّلم ـ على معاملة أاصسحابه الكرام رضسي الله
عنهم بتواضسع جم ولين للجانب ل يوصسف فكان
صسلى الله عليه وسسلم لطيفا في خطابه لهم ،متوددا
في معاملته إاياهم حتى وصسفه ربنا عز وجل بقوله:
{لقد جاءكم رسصول من أنفسصكم عزيز عليه
م-ا ع-ن-ت-م ح-ريصص ع-ل-ي-كم بالمؤومنين رءوف
رحيم} (ال -ت-وب-ة ،)128 :ف -ق-ول-ه ت-ع-ال-ى{ :عزيز
عليه ما عنتم} ،أاي يعز عليه الشسيء الذي يشسقى
على أامته ،ولهذا جاء في الحديث أانه قال صسلى
الله عليه وسسلم قال« :بعثت بالحنيفية السسمحة»،
وقال أايضساإان هذا الدين يسسر وشسريعته كلها سسهلة
سسمحة كاملة يسسيرة على من يسسرها الله تعالي
عليه ،وقوله تعالى{ :حريصص عليكم} ،أاي على
هدايتكم ووصسول النفع الدنيوي واألخروي إاليكم،
ولهذا قال رسسول الله ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ «ما
بقي شسيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إال وقد
بّينته لكم».
ومن مظاهر تواضسع رسسول الله ـ صسلّى الّلـه عليه
وسسّلم ـ وخفضس جناحه أانه على رفعة قدره وعلو
م-ن-زل-ت-ه ك-ان ي-ج-لسس ب-ي-ن أاصس-ح-اب-ه ك-واح-د م-ن-هم،
فيجيء الغريب ف Óيدري أايهم هو حتى يسسأال عنه،
فعن أابي ذر  -رضسي الله عنه  -قال :كان رسسول الله
ـ صس ّ-ل -ى ال ّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ ي-ج-لسس ب-ي-ن أاصس-ح-اب-ه
فيجيء الغريب ف Óيدري أايهم هو حتى يسسأال عنه.
وك -ان صس -ل -ى ال -ل -ه ع -ل-ي-ه وسس-ل-م أايضس-ا إاذا م-ر ع-ل-ى
الصسبيان سسلم عليهم ،فقد روى عن أانسس  -رضسي
الله عنه  -أانه مر علي صسبيان فسسلم عليهم ،وقال:
كان النبي ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ يزور أاصسحابه
في بيوتهم ،ويسسلم على صسبيانهم ،ويمسسح رءوسسهم.
وكان صسلى الله عليه وسسلم يشسارك في خدمة أاهله
في البيت ،فقد سسأال بعضسهم السسيدة عائشسة -

رضسي الله عنها -قائ :Óما كان النبي ـ صسّلى اللّـه
عليه وسسّلم ـ يصسنع في بيته؟ قالت :كان يكون في
مهنة أاهله  -تعني خدمة أاهله  -فإاذا حضسرت
الصسÓة خرج إالى الصسÓة.
بل لقد كانت الفتاة الصسغيرة تأاخذ بيد رسسول الله ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ فيمشسي معها في شسوارع
المدينة المنورة حتي يقضسي لها ما تريد قضساؤوه
من الحوائج .ويضسيف أابو الفتح هكذا طبق رسسول
الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ خلق التواضسع وخفضس
الجناح تطبيقا عمليا بين أاصسحابه فاقتدوا به في
ذلك ،وأاصسبح خلق خفضس الجناح واضسحا في حياة
أاصسحاب رسسول الله ـ صسلّى الّلـه عليه وسسّلم ـ حتى
إان سسيدنا أابا هريرة  -رضسي الله عنه  -حين ولى
إامارة بلد من بÓد المسسلمين كان يحمل حزمة
ال -ح-طب ع-ل-ى ظ-ه-ره ف-ي ط-رق ت-لك ال-ب-ل-د وي-ق-ول
Óمير ،وقال عروة بن الزبير -
أاوسسعوا الطريق ل أ
رضسي الله عنه  -رأايت عمر بن الخطاب  -رضسي
الله عنه  -على عاتقه قربة ماء ،فقلت :يا أامير
المؤومنين! ل ينبغي لك هذا! فقال :لما أاتاني
ال-وف-ود سس-ام-ع-ي-ن م-ط-ي-ع-ي-ن دخ-لت ن-فسس-ي ن-خ-وة,
ف- -أاردت أان أاكسس- -ره- -ا] .ول- -ق- -د اق -ت -دي ال -ع -ل -م -اء
والصسالحون من هذه األمة علي مر العصسور بخلق
رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ وأاصسحابه
الكرام في خفضس الجناح ،فمن ذلك أان اإلمام
المروزي قال :لم أار الفقير في مجلسس أاعز منه في
مجلسس أاحمد بن حنبل ،كان مائ Óإاليهم ،مقصسرا
عن أاهل الدنيا ،وكان كثير التواضسع ،تعلوه السسكينة
والوقار ،إاذا جلسس في مجلسسه بعد صسÓة العصسر ،ل
ي -ت -ك -ل -م ح -ت -ى يسس -أال ،وإاذا خ -رج إال -ى مسس -ج-ده ل-م
ي- -تصس -در ،ب -ل ي -ق -ع -د ح -يث ان -ت -ه -ى ب -ه م -ج -لسس -ه.
ولما اسستدعى هارون الرشسيد أابا معاوية الضسرير
ليسسمع منه الحديث قدم له طعاما فأاكل ،ثم قام
ليغسسل يده ،فقام الخليفة فصسب على أابي معاوية
الماء ،وهو ل يراه ،ثم قال :يا أابا معاوية! أاتدري
من يصسب عليك الماء؟ فقال له :ل ،فقال :يصسب
عليك أامير المؤومنين ،فدعا له ،فقال الخليفة :إانما
أاردت تعظيم العلم.
ول -ق-د ب-ي-ن ك-ث-ي-ر م-ن أاه-ل ال-ع-ل-م م-ا ل-خ-ل-ق خ-فضس

21

العدد

هام جدأ

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

واخفـ ـ ـ ـ ـ ـضس جناحـ ـ ـ ـ ـ ـك للمؤومنـ ـ ـ ـ ـ ـÚ
الجناح والتواضسع من مكانة
سسامية في هذا الدين ،فمن
ذلك أان سسيدنا معاذ بن جبل
 رضسي الله عنه  -قال :ليبلغ عبد ذرى اإليمان حتى
يكون التواضسع أاحب إاليه من
الشسرف ،وما قل من الدنيا
أاحب إاليه مما كثر ،ويكون
من أاحب وأابغضس في الحق
سس -واء ي -ح -ك -م ل -ل -ن-اسس ك-م-ا
يحكم لنفسسه وأاهل بيته.
وق- -ال ال- -حسس- -ن ال- -بصس- -ري:
ال- -ت- -واضس- -ع أان ت- -خ- -رج م- -ن
منزلك ف Óتلق مسسلما إال
رأايت له عليك فضس ,Óوقال
يحيي ابن أابي كثير :رأاسس
ال -ت -واضس -ع ثÓ-ث أان ت-رضس-ي
بالدون من شسرف المجلسس،
وأان تبدأا من لقيته بالسسÓم،
وأان ت - -ك - -ره م- -ن ال- -م- -دح- -ة
والسسمعة والرياء بالبر.
فما أاحوجنا في هذه األيام إالي تطبيق هذا الخلق
الجليل حتي تسسود الرحمة بيننا ليعطف الكبير علي
الصس -غ-ي-ر ,ول-ي-ج-د الضس-ع-ي-ف وال-مسس-ك-ي-ن واألرم-ل-ة
واليتيم والمصساب من يحنو عليهم في مجتمعهم
ال- - - - - - - - -ذي ي - - - - - - - -ع - - - - - - - -يشس - - - - - - - -ون ف - - - - - - - -ي - - - - - - - -ه.
ويقول الدكتور علي الله الجمال من علماء األوقاف
إان م -ع -ن -ى خ-فضس ال-ج-ن-اح ي-أات-ي م-ن ق-ول ال-ق-ائ-ل:
خفضس الطائر جناحه :أاي ضسمه إالى جنبه ليسسكن
من طيرانه ،ومن هنا فإان معنى (واخفضس جناحك)
وأاي تواضسع أالن جانبك ،والتشسبيه بجناح الطائر له
ت -فسس -ي -ر ج -ل -ي -ل ،وذلك أان ال -ط-ي-ور ع-ن-دم-ا ت-راه-ا
باسسطات أاجنحتها في الهواء تكون عظيمة في
ن -ظ -رك ول-ك-ن-ه-ا ع-ن-دم-ا ت-ق-بضس أاج-ن-ح-ت-ه-ا ت-راه-ا
مسسكينة فقيرة ،وهكذا يجب أان يكون المؤومن مع
أاخيه ،قال صسلى الله عليه وسسلم« :وما تواضسع أاحد
لله إال رفعه الله .والله عز وجل قد أامر حبيبه
ب- -خ -فضس ال -ج -ن -اح ف -ق -ال{ :وأخ-فضص ج-ن-احك
للمؤومنين} ،واألمر له وألمته أايضسا والمطلوب
من المؤومن الحقيقي أان يكون رفيقا بأاخيه المسسلم
من خÓل كÓمه ومعامÓته وسسلوكياته ،وقد امتثل
صسلى الله عليه وسسلم األمر ،ولذلك قال الله له:
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ
القلب لنفضسوا من حولك ،فاعف عنهم واسستغفر
ل - - - - - - -ه- - - - - - -م وشس- - - - - - -اوره- - - - - - -م ف- - - - - - -ي األم- - - - - - -ر.
ويضسيف الجمال أان الثمار التي تعود على األمة من
خفضس الجناح والتواضسع منها :أان خفضس الجناح
يورث المحبة بين الناسس واإليثار ،ويجمع ل يفرق،
ويورث الطاعة لله وللرسسول ـ صسّلى الّلـه عليه وسسلّم
ـ وينشسر التسسامح بين الناسس ،ومنها أانه يمحو الكبر
والتفاخر والمباهاة والغرور ،قال صسلى الله عليه
وسسلم« :وإان الله أاوحى إالي أان تواضسعوا حتى ل
يفخر أاحد على أاحد ،ول يبغي أاحد على أاحد»،
ومنها أانه يحقق معني اإلخوة الكاملة التي وصسفها
ال -ق -رآان ودع -ان -ا إال-ي-ه ف-ي ق-ول-ه ت-ع-ال-ى ف-ي وصس-ف
ال-م-ؤوم-نين {أذل-ة ع-ل-ى أل-م-ؤوم-ن-ي-ن أع-زة على
ألكافرين} ،وف- - -ي ق- - -ول- - -ه ت - -ع - -ال - -ى{ :رحماء
بينهم} ،وعن عائشسة  -رضسي الله عنها  -قالت:
إانكم لتغفلون أافضسل العبادة :التواضسع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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^ سص :هناك عادة منتشصرة بين ألناسص أ’ وهي قرأءة ألفاتحة على روح
ألميت،يرجى بيان حكمها ألشصرعي وجزأكم ألله خيرأ؟
^^ ج :اختلف أاهل العلم في إاهداء القراءة للميت ،وذهب أاكثرهم إالى الجواز قياسسا على
الصسدقة .وذهب جمع من أاهل العلم إالى أانه ل يهدي القراءة ،ول يصسل ثوابها ،وذلك أان أامر
الثواب غيب ل يقطع به النسسان لنفسسه ،ول يملك النسسان التصسرف فيه ،وإانما المشسروع فعل
العبادة عن الغير كالصسدقة عنه ،فيقتصسر فيه على ما ورد ،ولم يرد عن الرسسول ـ صسلّى اللّـه
عليه وسسّلم ـ ول عن أاحد من أاصسحابه القراءة عن الميت ،ل أامرا ول إاذنا ،وهذا القول أاظهر.
وليسس لسسورة الفاتحة خصسوصسية في هذا الحكم ،فلم يفرق المجيزون ول المانعون بين
الفاتحة وغيرها ،فتخصسيصس الفاتحة بذلك ل أاصسل له .والمعروف أان الذين يسستحبون قراءة
ال- -ف -ات -ح -ة ع -ل -ى روح ال -م -يت م -ن ال -ع -ام -ة أاو م -ن غ -ي -ره -م ي -خصس -ون ذلك ب -ب -عضس األح -وال
والمناسسبات،مثل قراءتها عند دفنه أاو عند العزاء ،وهذا كله بدع ،كالذين يقفون قياما حدادا
على ميت ويقرأاون الفاتحة .وينبغي أان يعلم أان اسستئجار من يقرأا القرآان ويهدي ثوابه حرام
على المسستأاجر والمسستأاجر باتفاق أاهل العلم ،ألن من يقرأا القرآان باألجرة ل ثواب له .والله
أاعلم.

ف ـ ـ ـ ـ ـي رح ـ ـ ـ ـاب آاي ـ ـ ـة

{وألله يدعو إألى دأر ألسصÓم ويهدي من يشصاء إألى صصرأط مسصتقيم ( )25للذين
أحسصنوأ ألحسصنى وزيادة ( })26(..سسورة يونسس)  .المقصسود بدار السسÓم :الجنة التي
أاعدها الله تعالى لعباده المؤومنين ,وسسميت بذلك،ألنها الدار التي سسلم أاهلها من كل أالم
وآافة ،أاو ألن تحيتهم فيها سسÓم ،أاو ألن السسÓم من أاسسماء الله تعالى فأاضسيفت إاليه تعظيما
لشس - - -أان - - -ه - - -ا وتشس - - -ري - - -ف - - -ا ل - - -ق - - -دره - - -ا ،ك - - -م - - -ا ي - - -ق - - -ال ل - - -ل - - -ك - - -ع - - -ب- - -ة :ب- - -يت ال- - -ل- - -ه.
وقوله :ويهدي من يشساء اإلى صسراط مسستقيم وهو المؤودي بصساحبه إالى رضسوان الله ومغفرته،
والمراد بالصسراط المسستقيم :الدين الحق الذي شسرعه الله لعباده وبلغه لهم عن طريق نبيه
محمد ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ
وقوله للذين أاحسسنوا الحسسنى وزيادة ،أاي :للمؤومنين الصسادقين الذين قدموا في دنياهم
األعمال الصسالحة ،المنزلة الحسسنى والمئوية الحسسنى وهي الجنة ،ولهم زيادة على ذلك
التفضسل من الله تعالى عليهم بالنظر إالى وجهه الكريم .وتفسسير الزيادة بالنظر إالى وجهه
الكريم ،مأاثور عن جمع من الصسحابة منهم أابو بكر ،وعلي بن أابي طالب ،وابن مسسعود وأابو
موسسى األشسعري وغيرهم رضسي الله عنهم .وذكر بعضسهم أان
ال -م -راد ب -ال-زي-ادة ه-ن-ا :مضس-اع-ف-ة ال-حسس-ن-ات ب-عشس-ر
أامثالها أاو أاكثر أاو مغفرته سسبحانه ما
فرط منهم في الدنيا ،ورضسوانه عليهم
في اآلخرة.
وال -ح-ق أان ال-ت-فسس-ي-ر ال-وارد ع-ن الصس-ح-اب-ة،
والمؤويد بما جاء في األحاديث النبوية هو الواجب
التباع ،ول يصسح العدول عنه.
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ابتهـ ـ ـ ـ ـال

الّلهم إاّني أاعوذ بك من شسّر سسمعي ،ومن
شسّر بصسري  ،ومن شسّر لسساني ،ومن شسّر
قلبي ومن شسّر منيي.
( رواه أابو داود
والترمذي والنسسائي
وغيرهم )

جاء اإلسسÓم داعيا إالى كل فضسيلة ،ناهيا
عن كل رذيلة .ومن أاعظم تلك الفضسائل
ال -ت -ي ج -اء ب -ه-ا اإلسسÓ-م وأاق-واه-ا أاث-را ف-ي
سسلوك المسسلم خلق الحياء  ،فلقد اعتبر
رسسول الله ـ صسلّى الّلـه عليه وسسّلم ـ خلق
الحياء عنوان اإلسسÓم :فقال لكل دين خلق،
وإان خلق اإلسسÓم هو الحياء ،فالحياء هو
الخلق المميز للمسسلمين يدفعهم إالى فعل
كل جميل وينهاهم عن كل قبيح.

لسسـÓم؟
كيـف تنفر الناسس من ا إ

من مظاهر التبشسير المطلوبة من الدعاة :التدرج بالناسس في الدعوة والتعليم ،فÓ
يطلبون من اإلنسسان حديث العهد باإلسسÓم ما يطلبونه من المسسلم الذي ولد في
اإلسسÓم ،ونشسأا عليه ،وتربى في أاحضسانه ،وورث ثقافته وتقاليده من أاسسرته ومجتمعه.
ومن َثم يكون من الخطأا :أان يطالب هذا بأاداء الفرائضس والسسنن والنوافل ،وأان نطالبه
باجتناب المحرمات والشسبهات والمكروهات ،وأان نشسدد عليه في ذلك ،كما نشسدد على
المسسلم الملتزم الذي ارتقى في درجات الخير ،وأاصسبح أاسسوة للناسس.
وقد عبت على إاخواني في اليابان أانهم حين يعلمون الداخلين في اإلسسÓم يثقلونهم
بتفصسيÓت األحكام ،ويشسغلونهم بالواجبات والتطوعات ،حتى قالوا لي :إان اليابانيين ل
ينتشسر اإلسسÓم بينهم؛ ألنهم يقولون :إان دينكم كثير التكاليف .قلت لهم :أانتم السسبب،
وطريقتكم في التعليم هي التي تنفر ول تبشسر.
المفروضس فيمن يعلم الداخلين الجدد في اإلسسÓم أان يقتصسر في المأامورات على
الفرائضس األسساسسية .ويقتصسر
في المنهيات على

المحرمات القطعية ،ل على الشسبهات ول على المكروهات.
بل أاقول :يجب التركيز أاوًل على اجتناب الكبائر ،فإان الصسغائر تكفرها الصسلوات
الخمسس ،وصسÓة الجمعة ،وصسيام رمضسان وقيامه ،كما جاء في الحديث الصسحيح:
«الصسلوات الخمسس ،والجمعة إالى الجمعة ،ورمضسان إالى رمضسان :مكفرات لما بينهن إاذا
اجتنبت الكبائر».
وفي الصسحيحين« :أارأايتم لو أان نهًرا بباب أاحدكم يغتسسل فيه كل يوم خمسس مرات ،فهل
يبقى على بدنه من درنه شسيء؟ فذلك مثل الصسلوات الخمسس يمحو الله بهن الخطايا».
والمراد بها :صسغائر الخطايا ،فإان الكبائر ل تكفرها إال التوبة.
يؤوكد هذا ما جاء في كتاب الله{ :وأقم ألصصÓة طرفي ألنهار وزلًفا من ألليل إأن
ألحسصنات يذهبن ألسصيئات} (هود ،)114 :وفي الصسحيحين« :من صسام رمضسان إايماًنا
واحتسسابًا ُغفر له ما تقدم من ذنبه ،ومن قام رمضسان إايماًنا واحتسسابًا غُفر له ما تقدم
من ذنبه» ،وفي الصسحيح أايضًسا« :العمرة إالى العمرة كفارة لما بينهما».بل قرر القرآان
الكريم أان مجرد اجتناب الكبائر يكفر الصسغائر ،وهذا إاذا اجتُنبت الكبيرة تديًنا وخشسية
من الله تعالى ،ل عجًزا عنها ،وهو حريصس عليها راغب فيها .يقول تعالى{ :إأن
ت-ج-ت-ن-ب-وأ ك-ب-ائ-ر م-ا ت-ن-ه-ون ع-ن-ه ن-ك-فر عنكم سصيئاتكم وندخلكم مدخ ً
Ó
كريًما} (النسساء.)31 :
ومثل الرفق بحديث العهد باإلسسÓم والتيسسير عليه :التيسسير على حديث
العهد بالتوبة ،فإاذا عاشس اإلنسسان عمًرا في أاوحال المعصسية ،ثم شسرح
الله صسدره للتوبة ،وهداه إالى طريق السستقامة ،فالواجب أان نترفق
به ،ونعتبر كأانه دخل اإلسسÓم من جديد ،ونأاخذ باألخف من
األعمال ،واأليسسر من األحكام ،حتى ترسسخ قدمه ،وتمتد جذوره
في أارضس الصسÓح والتقى ،ثم بعد ذلك نرقى به شسيًئا فشسيًئا ،بل
هو في الواقع هو الذي سسيجتهد أان يترقى ،فإاذا كان في أاول
األمر يكتفي بالفرائضس سسيحاول أان يضسيف إاليها السسنن أاو
بعضسها في أاول األمر .وكذلك إاذا كان يكتفي باجتناب الكبائر،
سسيجتهد أان يضسم إاليها الصسغائر ،بل يترقى فيها بعد ذلك ،حتى
ت -ب -ق -ى الشس -ب-ه-ات ،وم-ن ات-ق-ى الشس-ب-ه-ات ،ف-ق-د اسس-ت-ب-رأا ل-دي-ن-ه
وعرضسه.
وهكذا ندع هذا المسسلم يروضس نفسسه ويجاهدها ،ويرقى بها من
منزلة إالى منزلة ،حتى يصسل إالى درجة المتقين الذين ورد فيهم
الحديث« :ول يبلغ عبد درجة المتقين ،حتى يدع ما ل بأاسس به حذًرا
مما به بأاسس» .ولقد أاسسفت غاية األسسف حين وجدت بعضس اإلخوة
الدعاة يذهبون إالى بÓد عاشست في الشسيوعية نصسف قرن أاو أاكثرُ ،وولد

شسبابها وبناتها في هذا الجو الملحد الكافر ،وقد جُuهلوا باإلسسÓم ،وعزلوا عنه تمامًا،
ولم يتح لهم أان يتعرفوا عليه قط .كل ما يربطهم باإلسسÓم هو الشسهادتان ،وعاطفة
موروثة نحو هذا الدين .فرأايت هؤولء اإلخوة يبدءون مع هؤولء الناسس من رجال ونسساء
باألمور المختلف فيها ،ويلزمونهم بمذهبهم وطريقتهم ،ويوجبون على الرجل أان يلتحي،
وعلى المرأاة أان تلبسس النقاب!
ومن أاسسباب التنفير :الفظاظة والغلظة والخشسونة في التعامل مع الناسس .فإان حسسن
الخلق والرفق ولين الجانب وبشساشسة الوجه تحبب صساحب الدعوة إالى الناسس ،وتقربهم
منه .بخÓف الغلظة والعنف والخشسونة ،فإان الناسس ل يطيقون من كانت هذه أاخÓقه،
فهي أاخÓق طاردة ،وليسست جاذبة ،كما هو مشساهد ومعلوم.
والقرآان الكريم يقرر ذلك بوضسوح ،فقد خاطب الرسسول ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ بقوله:
«فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت ف v
ظا غليظ القلب لنفضسوا من حولك» ،هذا مع أانه
المرسسل إاليهم من الله ،والمؤويد بوحيه ،والمعصسوم من ربه .ولكن البشسر ل يطيقون
بطبيعتهم مصساحبة الفظ والغليظ ،ولو كان هو الرسسول المعصسوم ،فكفى بهذا عبرة
ودرسًسا.
ول غرو أان وجدناه صسلى الله عليه وسسلم أاحسسن الناسس خلًقا ،وأاكثر الناسس رفًقا ،وأالطف
الناسس عشسرة ،وأاقرب الناسس إالى العفو عن المسسيء ،والصسفح عمن هفا وزل قدمه .وقد
قال تعالى في وصسفه{ :لقد جاءكم رسصول من أنفسصكم عزيز عليه ما عنتم
حريصص عليكم بالمؤومنين رءوف رحيم} (التوبة.)128 :

سسوء اŸظهر من اŸنفرات
ومن أسصباب ألتنفير :سسوء المظهر ،في الصسورة واللباسس والسسمت ،مما
يعطي انطباًعا لدى جمهور الناسس -وخصسوصًسا العصسريين منهم -بأان هذا
الشسخصس متخلف ،أاو يعيشس خارج دائرة العصسر.
ولقد كان الرسسول ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ حري ًصسا على أان يرقى بذوق أاصسحابه
في سسمتهم ومظهرهم ،كما يرقى بهم في مخبرهم.
ولقد قال يومًا ألصسحابه« :ل يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»،
فقال رجل :يا رسسول الله ،إاني رجل أاولعت بالجمال في كل شسيء ،حتى ما أاحب
أان يفوقني أاحد بشسراك نعل .فهل هذا من الكبر؟ فقال صسلى الله عليه وسسلم:
«إان الله جميل يحب الجمال ،الكبر بطر الحق ،وغمط الناسس» ،وما أاروعها
وأاصسدقها عبارة :إان الله جميل يحب الجمال.

فالك فال أÒÿ
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الحمل
الحياة مسستمرة وقطارات الحياة
’ تتوقف ،العابرون ’ يتكررون ،الراحلون ’
يعودون ،والقاِدم أاجمل واأ’قداَر تحِمل لنا
الجميل بإاذن الله.
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’ تجعل كÓم الغير يؤوثر فيك،
ما دمت واثقًا مما تفعل فأانت
ترى شسيئاً ،وهم يرون شسيئاً آاخر.

قريًبا« ..مفاجأاة» ملّونة
من فيسشبوك

AG Rƒ ÷ G
المصسباح كلما ارتفع كلما اتسسع نطاق
اضس-اءت-ه ،ف-ارت-ف-ع أانت ب-أاخÓ-قك وب-ت-ف-ك-يرك
وب -ق -دراتك ل -ك -ي ي -تسس -ع ن -ط-اق ت-أاث-ي-رك ف-ي
الحياة.
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اتجه موقع التواصسل ا’جتماعي «فيسسبوك» اإلى
اإدخ -ال ت -غ -ي -ي -رات ج -ذاب -ة ع -ل -ى ال -نصس -وصص ال-ت-ي
يشس-ارك-ه-ا ال-مسس-ت-خ-دم-ون ،ح-ت-ى ت-ك-تسس-ي ال-تدوينة
عدة األوان.
بحسسب ما نقل موقع «تك كرانشص» ،فاإنه قد
يصس -ب-ح ب-وسس-ع مسس-ت-خ-دم ف-يسس-ب-وك اأن ي-خ-ت-ار ل-ون
الخلفية الذي يريد للتدوينة قبل مشساركتها.
ت -ظ -ه -ر ال -نصس -وصص ال -ت -ي يشس-ارك-ه-ا مسس-ت-خ-دم-و
فيسسبوك ،خÓل الوقت الحالي ،بخط اأسسود ،على
خلفية بيضساء اللون ،مما جعل متابعين ينتقدون
رتابتها.
ذكر المصسدر نفسسه ،اأن شسركة فيسسبوك تجري
اختبارا على التغيير ،في منطقة خارج الو’يات
ال -م -ت -ح-دة ،ف-ي ان-ت-ظ-ار اأن ت-ج-ع-ل-ه م-ت-اح-ا ل-ك-اف-ة
المسستخدمين في وقت ’حق.
لكن مشساركة النصسوصص بخلفيات ملونة ،في مسسعى
لخلق مزيد من التنوع في المحتوى على المارد
ا’أزرق .سسيكون متاحا لمسستخدمي نظام اأندريود
فقط ،في المرحلة ا’أولى.

^ أإن إل-رإئ-ح-ة إل-ت-ي نششّ-م-ه-ا م-ن إل-عملة
إلمعدنية هي رإئحة عرق أإيدينا؟
^ أإن على إلرغم من أإنها عاصشمة إلموضشة
وإلرقيّ إ’ إن  %21من سشكان فرنسشا يعانون
من إ’كتئاب وهي تتصشدر إلرقم وإحد في
’كثر إكتئابًا في إلعالم.؟
إلششعوب إ أ

ومضشــــــــــة
’ يتوإضشع إ’ من كان وإثقًا من
نفسشه و’ يتكبر إ’ من كان به نقصض
فثقوإ بأانفسشكم وكونوإ متوإضشعين
بد’ من أإن يؤوثر عليكم إلنقصض
وتكونوإ متكبرين.

م ـوط ـن ـي م ـوط ـن ـي
م ـوط ـن ـي م ـوط ـن ـي
الحسسام واليـراع
’ الكـÓم والنزاع
رم ـ ـ ـزنا رم ـ ـ ـزنا
مـجدنا وعـهدنا
واجـب من الوفاء
يه ـ ـ ـزنا يه ـ ـ ـزنا
عـ ـ ـ ـزنا عـ ـ ـ ـزنا
غاية تـشس ـرف
ورايـة ترفـرف
يا هـ ـن ـاك فـي عـ ـÓك
قاهرا عـ ـداك قاهـرا ع ـداك
م ـوط ـن ـي م ـوط ـن ـي

غل عقلك

شش

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

^ ’ تسشعى لِتبرير نيتك إن كنت تَرإها
وإضشحة جًدإ َفالبعضض يمششي وعُقولهم تجري
خلفُهم.
^ إلصشÓة وإلحب كÓهما دون طهارة باطÓن.

للعبــرة

‘ حبّك يا بÓدي

أاراد أان يجمع كل كنوزه أامام عينيه ،فباع ما يملك واشسترى
بثمنه سسبيكة ذهب ،ثم جاء إالى مكان خفي في فناء منزله
وحفر حفرة عميقة ووضسعها بداخله!!
كل شسهر كان يحفر ليطالع ثروته ،ويجلسص قبالتها قسسطا من
النهار ،يبثها ولعه وشسغفه وهواه! ،ثم يهيل عليها التراب مرة
ثانية خشسية أان يراها أاحد!!.
بيد أان القدر خبأا له مفاجأاة غير سسارة ،فلقد شساهده أاحدهم
وهو يجلسص مشسدوها أامام الحفرة ،وأايقن أان في اأ’مر سسرا
كبيرا ،فانتظر ذهابه ونّقب في اأ’رضص إالى أان وجد سسبيكة
الذهب فسسرقها..
عاد الرجل فُفجع بالمصسيبة ،طار عقله ،وطفق يبكي ويولول ،
فأاقبل جار له يسستفسسر منه ويسسأاله عن سسبب بكائه وعويله،
فأاخبره الرجل المفجوع باأ’مر.
وأ’ن الجار كان على ِعلم ببخل الرجل وتقتيره على نفسسه وأاهل
بيته فقد اقترح عليه اقتراحاً مثيرا ً..
قال له :خذ حجرا من بين تلك الحجارة الملقاة بعيدا وضسعها
في الحفرة ،وتخيل أانها سسبيكة الذهب التي ضساعت منك،
وعندما نظر له الرجل مسستنكرا ،ف ّسسر قوله قائ :Óفي جميع
اأ’حوال أانت لن تسستمتع بها و’ بقيمتها ،وما دام اأ’مر كذلك،
فأاي حجر هو في قيمة تلك السسبيكة!..
توضسح لنا هذه القصسة -على طرافتها -حجم المأاسساة التي
يعانيها بعضسنا ممن يملكون شسيئا غاليا ،فيملكهم هذا الشسيء،
ويصسبحون أاسسراه ،ويشسغلون تفكيرهم وجهدهم بخدمته ،بد’
من ا’سستمتاع به وتسسخيره من أاجل خدمتهم..
كيف أان الخوف يقلب اآ’ية تماما ويعمي العقول عن فهم
حقائق اأ’مور ،ويصسل الرعب من فقد شسيئا ما إالى الوقوع في
أاسسر هواه.

النبي صسلى الله عليه وسسلم يعطي عمقا مدهشسا في المعنى
الحقيقي ’متÓك اأ’شسياء ،يقول صسلى الله عليه وسسلم « :قال «
يقوُل ابُن آادَم  :مالي  .مالي ( قال ) وهل لك  ،يا ابنَ آادمَ ! من
مال َ
ت ،أاو تصسدقتَ
ت فأابلي َ
ت ،أاو لبسس َ
ت فأافني َ
ك إا’ ما أاكل َ
ت ؟ « .صسحيح مسسلم.
فأامضسي َ
إان المعنى الحقيقي ’متÓك اأ’شسياء يأاتي من اسستخدام هذه
اأ’شسياء في خدمة مالكيها ،وليسص في المعنى العقيم لوقوعها
تحت تصسرفه وسسيطرته .ما قيمة كنوز ’ ُيعّدها عاّد وهي في
خزانة مغلقة ،وصساحبها يعاني من الفقر والحاجة؟!

’ó°S
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عندما ’ نبكي على أاحزاننا فهذا ’يعني أاننا
فقدنا اإ’حسساسص ! بل احزاننا كثرت علينا
فلم نجد دموعا» نعادلها فاكتفينا (بالصسمت).
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مادمت تنوي الخير فأانت بخير
احرصص على النيّه الحسسنة أ’نها
ُتكتب فـ (على نياتَكم ُترزقون).
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من المسستحيل أان يذهب لغيرك
شسيء قد كتبه الله لك ،فاطمئن
’ت- -حسس- -د’ ،ت -ح -ق -د وعشص ب -ق -لب
أابيضص نقي ونية صسافية ،وكن مع الله يكون
الله معك.

مقطع من نششيد»موطني»
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ي يقوم بها .صشغÒة

’ تـ ـ ـ ـÎك م ـ ـا “لكـ ـ ـه Áلك ـ ـ ـك

عزة النفسص ليسست لسساناً سساخرا ً
أاو ط -ب-عً-ا م-ت-ك-اب-ر ع-زة ال-ن-فسص ان
تبتع ـد عن كل ما يقلل من قيمتك.

أبـتـسشـم
قال إششعب :جاءتني
جارية بدينار ،وقالت :هذإ
وديعة عندك ،فجعلته بين
طيات إلفرإشض ،وجاءت بعد
أإيام تقول :بأابي أإنت هات
إلدينار ،فقلت :إرفعي فرإششي
وخذي ولده ،فإانه قد ولد،
وكنت قد وضشعت إلى جنبه
درهما ،فأاخذت إلدرهم
وتركت إلدينار ،وعادت بعد
أإيام فوجدت معه درهما آإخر
فأاخذته ،وفي إلثالثة كذلك،
وجاءت في إلرإبعة فلما رأإيتها
بكيت ،فقالت :مايبكيك؟
فقلت :مات دينارك في
إلنفاسض ،فقالت .وكيف يكون
للدينار نفاسض؟ قلت :تصشدقن
بالو’دة و’ تصشدقن
بالنفاسض.؟!

’تتحدث بقوتك أامام ضسعيف و’
بسسعادتك أامام حزين و’ بمالك أامام فقير،
زن كÓمـك وراع شسعور اآ’خرين.
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ه- -ن- -اك أاشس- -خ- -اصص ح- -ت -ى
ع- -ن- -دم- -ا ي- -ك- -ون م -زاج -ه -م سس -يء
يحادثونك بأادب ،هؤو’ء فقط من
يسستحقون ا’حترام .ربي يسسعدك
بهم يارب.
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فّرق بين حياتك ودنياك
وإاّياك أان تحرِق حياتك في
سس-ب-ي-ل دن-ي-اك واج-ع-ل ال-ج-ن-ة ث-مناً
لحياتك.
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أاج-ع-ل م-ن أاخÓ-قك سس-م-اًء ي-ت-م-ن-ى
الكل الوصسول إاليها و’تجعل منها
أارضًسا يداسص عليها.
äƒ◊G

إاّن من ُيكثُر قرَع الباب ،يوشسكُ أاْن
ُيفتَح َلْه! فَاْكِثروا ِمن َقْرِع َأاْبواِب
ال ّسسَ- -م- -اْء! َف -إاِّن -ه -ا’ َشس ّ -ك سس ُ-ت ْ -ف َ-ت -ح
بالَيقين واإ’ِيمان الَعِميْق.
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اأ’ربعاء  ٢١ديسصمبر ٢٠١٦
الموافق لـ  ٢١ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

رفقة
جل

الح ـ ـ ـ ــل

كلمة سصر

صصليب

لعبة ا◊روف
دردشصة ا◊روف

النسصانية
يوري غاغارين

للنوم
متشصابهان
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’عب ششهير في وفاق سشطيف سشابق
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اختر الجواب المناسشب:
أاي دولة من الدول اآ’تية تقع مدنية
فرانكفورت؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

.

أا  -إايطاليا؟
ب  -بريطانيا؟
ج  -أالمانيا؟
د ـ المجر؟

ا

ن سس ل

ن

ف صس ع

ا

ن

ا

ن

ع

ل

ا

ب

ي

ف

م

ة

ج

ع

ل

ي

صس ى

ا

ف

ل

ا

ع

ا

ي

ر

ل

ع

ر

ف

ا

ل

ا

ع

ل

ا

الكلمـــــــات:

العفرون ،العصصاف ،Òالعصصور ،العافية ،العاصصفة،
العا‹ ،العا ،⁄العجل ،العجلة ،العجم ،العنب،
العانز ،العربي ،العامية ،العامة ،العصص ،Òالعنق،
العهد ،العرجون ،العراف ،العريف ،العصصى،
العصصيان ،عجمان ،عانسس ،عرف ،عصصف ،عن.

الحل  /كلمات متقاطعة

أافقيا

هند صصبري ،احل ،لمين مرباح ،ار ،بل ،مال،
الح ،راي ،عميل ،م.م ،نلم ،حسس ،مبرر،
تمسصح ،ا.ا.ا ،سصرير ،ماي ،سصد ،حمد ،عادل،
لم ،ال ،احمد راشصدي.
عموديا
ه Ó-ل ع -ن -ت -ر ،’ ،ن -م -رح ،ام -ي ،م -ح ،ي-د،
المسصرح ،صصن ،مسصح ،بم ،رمح ،دار ،برر،
عسس ،’ ،يلبي ،عام ،الم ،يا ،احمر ،اب ،داي،
مراسصل ،ليلى مراد ،دم.
الحل متاهة ا أ
لرقام

٧٠ + ٢٠ + ٨٠ + ٤٩ + ٩٠ + ٤٣ + ٣٨ + ٤٦
٤٦٣ = ٢٧ +
الحل  /تسصل وتثقف

عبارة التحية التي يششتهر بها
التونسشيون هي« :يعيششك».
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شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة
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ا

للتمني
حرف مكرر

جب
نجم متفرقة

٨

447

’عب دولي
جزائري

مر
درج

كد
طرف مكان

١

١٧٢١٤

للنهي

١٣

للمسصاحة ـ م
ـ
حرف مكرر

دردشسة
لسسهم
اأ

ل

يدرك
دق

العدد

رقــــــــــم

٦

مدرب
أالماني لكرة
القدم

’عب جزائري
محترف في
قطر

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
لحد جماعة
على اسصم أ
 ٢٢للثورة التحريرية
الكÈى.
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مدرب
فرنسصي لكرة
القدم

لعبــــة الحـــروف
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٠٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السصر:

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

عموديا

 )١عميد الروئيين الجزائريين راحل.
 )١شصاعر عربي ،نصصف يوم
 )٢فك ،موفد ،سصئم
 )٢برر ـ م ـ صصديقي
 )٣مدرسس ،امسصح
 )٣عتب ،جوهر
 )٤دولة عربية
 )٤شصعوب ،مسصلك ،يتبع
 )٥روائي جزائري راحل
 )٥قط ،اعلم
 )٦من العلوم نكرة ،علل ـ م ـ عاصصمة  )٦وجهة نظر ،يعقد ،حرف مكرر
أامريكية
 )٧ثلثا سصور ،جوهر ’ ،يداع
 )٧سصقي ،أاخفق ـ م ـ مرضس معدي
 )٨جمع طالب ،عتب ،للتخيير
 )٨للجواب ،متشصابهة ،سصقي
 )٩ملتقى ،رقم
 )٩دولة مغاربية ،سصنة
 )١٠من ا’ألوان نكرة ،مسصايرة مبعثرة
 )١٠مخدة
 )١١طري ،البحر
 )١١صصحافية جزائرية.

الفجر06.2٣...............:
مواقيت الظهر12.4٥...............:
الصسÓة العصسر1٥.1٧...............:
المغرب1٧.٣٥..............:
العشسـاء1٩.02................:
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^  21ديسس- - -م: 1٨٥2 È
سس -م -حت ال -دول-ة ال-ف-رنسس-ي-ة
ل Ó-أم Òع-ب-د ال-ق-ادر ب-اŸغ-ادرة
نحو اسسطنبول.
لول  14٣٨هـ اŸوافق لـ  21ديسسم2016 Èم
الأربعاء  21ربيع ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

17214 Oó©dG

‘ زيارة عمل وتفقد إا ¤الناحية العسسكرية الثانية بوهران

الفريق ڤايد صصالح :اليقظ ـة للقضصـ ـاء عل ـى بقايـ ـا اإلره ـ ـاب
لمنة
احÎافية واسستشسراف ‘ مواجهة التحديات والظروف غ Òا آ

«الشسعب» – ‘ سسياق الزيارات التفقدية والعملية اإﬂ ¤تلف النواحي العسسكرية ،و‘ إاطار اŸتابعة اŸيدانية للمشساريع
لشسراف على تنفيذ التمارين الختبارية بالرمايات
ا›ÈŸة ‘ ﬂطط تطوير القوات ،وحرصسا منه على ا◊ضسور وا إ
ا◊قيقية ،يقوم السسيد الفريق أاحمد ڤايد صسالح ،نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسس أاركان ا÷يشس الوطني الشسعبي ،بزيارة
تفتيشس وعمل إا ¤الناحية العسسكرية الثانية بوهران ،ابتداء من أامسس الثÓثاء  20ديسسم.2016 È

‘ اليوم الأول من الزيارة ،قام
الفريق بتفقد وتفتيشس ،رفقة
ال - -ل - -واء سش- -ع- -ي- -د ب- -اي ق- -ائ- -د
ال - -ن - -اح - -ي - -ة ،ب - -عضس وح- -دات
ال -ن -اح-ي-ة ال-عسش-ك-ري-ة ال-ث-ان-ي-ة،
حيث وقف عن كثب على مدى
تنفيذ برامج التحضش Òالقتا‹
واسش - -ت - -ي - -ع - -اب م - -ت- -ط- -ل- -ب- -ات
السش- -ت -غ Ó-ل الأم -ث -ل ل -ل -ع -ت -اد
وال - -ت - -ج - -ه- -ي- -زات ال- -عصش- -ري- -ة
اŸوجودة ‘ ا◊وزة.
«اأسش- - -ع- - -د دوم- - -ا Ãث- - -ل ه - -ذه
ال - - -زي - - -ارات ال- - -ت- - -ف- - -ق- - -دي- - -ة
وال -ت -ف -ت -يشش -ي -ة ،ال -ت-ي اأح-رصس
كثÒا على القيام بها من اأجل
الطÓع على الأحوال اŸهنية
واŸعيششية واŸعنوية لÓأفراد
ال-عسش-ك-ري ،Úال-ذي-ن ي-راب-ط-ون
‘ ه- -ذه اŸن- -ط- -ق- -ة ا◊ي -وي -ة

واأع -رف ج -ي -دا اأن -ه-م ي-ب-ذل-ون
قصش- -ارى ج -ه -وده -م م -ن اأج -ل
تشش -ري -ف اأن -فسش -ه -م وج -يشش-ه-م
ووطنهم ،واأعرف جيدا اأيضشا
اأن-ه-م ي-داوم-ون ب-ج-دي-ة ك-ام-لة
ع-ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ ب-رام-ج ال-تحضشÒ
القتا‹ اÿاصس بوحداتهم Ãا
ي -ك -ف -ل ل-ه-م كسشب اŸزي-د م-ن
التمّرسس اŸهني واŸزيد من
اŸه-ارات ال-ف-ردي-ة وال-ت-نسش-ي-ق
ا÷ماعي بغية –قيق النتائج
اŸرج- - - - -وة ،سش - - - -واء ‘ ›ال
م -ك -اف -ح-ة الإره-اب وا÷رÁة
اŸنظمة ،اأو ‘ ›ال القيام
باŸهام الرئيسشية اŸنوطة.
وه- - -ي م- - -واصش- - -ف- - -ات ط- - -اŸا
ح -رصش -ن-ا ع-ل-ى اأن ي-تشش-ب-ع ب-ه-ا
الأف-راد ال-عسش-ك-ري-ون Ãختلف
وح -دات-ه-م وف-ئ-ات-ه-م وم-ن-اط-ق

ت-واج-ده-م .ف-ع-ل-ى ه-ذا ال-نحو
ت -ث -م -ر ا÷ه-ود وب-ه-ذه ا÷دي-ة
يبلغ ا÷يشس الوطني الششعبي،
ب- -ح- -ول ال- -ل- -ه ت- -ع -ا ¤وق -وت -ه،
اŸراتب السش- - -ام- - -ي- - -ة ،ال - -ت - -ي
يسش -ت -ح-ق-ه-ا وي-ع-ت-ل-ي اŸصش-اف
ال -رف -ي -ع -ة ال -ت -ي ت -ل -ي -ق ف -ع Ó-
بعظمة ا÷زائر ،اأرضشا وششعبا،
وت- -ت- -واف- -ق ح -ت -م -ا م -ع ح -ج -م
ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي ت-واجهها‘ ،
ظل هذه الظروف غ Òالآمنة
وغ ÒاŸسشتقرة التي تعرفها
م- - -ن - -ط - -ق - -ت - -ن - -ا ع - -ل - -ى وج - -ه
اÿصشوصس».
تواصشلت زيارة الفريق بتدششÚ
اŸق- - -ر ا÷دي- - -د ل- - -ل - -ق - -ط - -اع
ال-ع-م-ل-ي-ات-ي لتلمسشان وتسشميته
باسشم الششهيد البطل «خالدي
ﬁم- -د» ،رح- -م- -ه ال -ل -ه ،وذلك

ب - -حضش- -ور ع- -ائ- -ل- -ة الشش- -ه- -ي- -د
والسش- -ل- -ط- -ات اÙل -ي -ة ،وه -ي
سشانحة جديدة اأرادها السشيد
الفريق اأن تكون ششاهدة على
مدى قوة تعلق ا÷يشس الوطني
الشش- - -ع - -ب - -ي ،سش - -ل - -ي - -ل ا÷يشس
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ،ب-ت-اري-خ-ه
ال-وط-ن-ي وع-ل-ى م-دى ارت-ب-اطه
Ãاآث- - - -ر الشش - - -ه - - -داء الأب - - -رار
واÛاه- -دي- -ن الأ›اد ،ك- -م -ا
اغ-ت-ن-م ه-ذه اŸن-اسش-ب-ة ل-ت-ف-قد
وت- - -ف- - -ت - -يشس ه - -ذا ال - -ق - -ط - -اع
العملياتي الهام بحكم موقعه
السشÎات - - - -ي - - - -ج- - - -ي اÙاذي
ل- -لشش -ري -ط ا◊دودي ال -غ -رب -ي
ومسش -اه -م -ت -ه ال-ف-اع-ل-ة ،رف-ق-ة
ﬂت- -ل- -ف مصش- -ال- -ح الأم -ن‘ ،
ﬁارب - - - - - -ة اآف- - - - - -ة اıدرات
والتهريب وا÷رÁة اŸنظمة.

«فـ ـ ـ ـ ـرانسس فوتب ـ ـ ـ ـال» :ري ـ ـ ـ ـ ـاضس ﬁـ ـ ـ ـ ـرز مفخـ ـ ـ ـ ـ ـرة ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر

اأكدت ›لة «فرانسس
فوتبال» ،اأمسس ‘ ،عددها
الأخ ،Òاأن مهاجم
اŸنتخب الوطني رياضس
ﬁرز ،اأصسبح «لعبا
معÎفا به عاŸيا Ÿوهبته
ومفخرة للجزائر.

اأوضشحت اÛلة اıتصشة ‘
رياضشة كرة القدم ،اأن اŸهاجم
ا÷زائري الذي يلعب
‘ ن -ادي ل -يسش -يسش Îسش -ي-ت-ي ق-د
سشجل تطورا «كبÒا» اسشÎعى
«اه - -ت - -م - -ام كÈي - -ات ال- -ن- -وادي
الأوروبية».
واأشش- -ارت ‘ ه -ذا ال -ت -ق -د،Ë
اŸرفق بصشورة Ùرز مع كرة
تداعب رجله ،مرتديا قميصشا
للفريق الوطني ا÷زائري ،اإ¤
اأنه «بعد انتخابه اأحسشن لعب
‘ ال-راب-ط-ة الأو ¤الإ‚ل-ي-زي-ة
واخ - - -ت- - -ي- - -اره ك- - -اأفضش- - -ل لعب
اإف-ري-ق-ي ل-لسش-ن-ة م-ن ق-ب-ل ه-يئة

الرابطة اÎÙفة
الثانيـــــــــــــــــــــــة

الإذاع - - - -ة الÈي - - - -ط - - - -ان - - - -ي - - - -ة
«بي.بي.سشي» و‘ قائمة اأفضشل
لعب اإف- -ري- -ق -ي ل -لسش -ن -ة ال -ت -ي
“ن -ح -ه-ا ال–ادي-ة الإف-ري-ق-ي-ة
ل -ك -رة ال -ق -دم ،ف-اإن سش-ن-ة 2016
ت- -ك- -ون ق -د سش -ج -لت م -ن -ع -رج -ا

ح- - -اسش- - -م- - -ا ‘ مسش- - -ار ري - -اضس
- -ﬁرز» .ك -م -ا اأضش -افت« ،اأن
الدو‹ ا÷زائري ‘ ليسشيسشÎ
سش-ي-ت-ي ق-د اسش-ت-و ¤ف-ج-اأة ع-لى
ق - -ل- -وب عشش- -رات اÓŸي Úم- -ن
ﬁبي كرة القدم ،الذين كانوا

ب ـ ـ ـارادو ي ـ ـ ـ ـدعم مركـ ـ ـ ـزه بف ـ ـ ـ ـوز كب ـ ـ ـ ـ ‘ Òبجايـ ـ ـ ـ ـ ـة

دّعم نادي بارادو مركزه ‘ ريادة ترتيب الرابطة اÎÙفة الثانية ،بعد عودته
بفوز ثم Úوكب Òمن بجاية على حسساب الشسبيبة اÙلية بنتيجة  ‘ 2 – 1اŸباراة
التي جرت ،اأمسس ،ضسمن ا÷ولة  14للمنافسسة.
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يحوز الرائد حاليا فارق  5نقاط
ك- -ام -ل -ة ع -ن اÓŸح -ق اŸب -اشش -ر
ا–اد ال -ب -ل -ي-دة ،ال-ذي سش-ق-ط ‘
برج بوعريريج اأمام الأهلي .هذا
الأخ Òالذي يعود تدريجيا اإ¤
مسشتواه وينافسس بقوة على مكان
م- -وؤه- -ل ل -لصش -ع -ود اإ ¤ال -راب -ط -ة

ي -ع -رف -ون -ه اإل ق -ل-ي ‘ Ó-ب-داي-ة
البطولة الأ‚ليزية الأخÒة».
و‘ سش- -رده- -ا Ÿشش -وار ال Ó-عب
ال - -ذي ي - -ت - -م - -ي - -ز بـ «ا◊ي - -وي- -ة
والتلقائية ‘ اللعب» ،اأششارت
اÛل -ة ل-تصش-ري-ح-ات سش-ي-دريك
دوري ،الذي منح Ùرز فرصشة
ال- -ت- -وق- -ي- -ع ‘ ن- -ادي ل- -وه- -اف -ر
الفرنسشي.
واأضشاف ،اأنه بعد انضشمامه اإ¤
اÛم- -وع- -ة الحÎاف- -ي -ة ،ك -ان
ﬁرز يعلم «باأن لديه
وقت يجب احÎامه» ،موؤكدا اأن
اŸه - - -اج- - -م ا÷زائ- - -ري «ﬁب
للعبة كرة القدم».
وخلصشت اÛلة ‘ الأخ Òاإ¤
التاأكيد ،اأن «ليسس هناك حدود
Ÿواهب» رياضس
ﬁرز ،مضش - -ي- -ف- -ة «اأن- -ه ‘ اأوج
ع- -ط- -ائ- -ه وي- -ت- -وف- -ر ع- -ل- -ى ك- -ل
اŸوؤهÓ- -ت ل -لÈوز ‘ ﬂت -ل -ف
البطولت».

الأو ¤بقيادة اŸدرب بÒة.
Áكن القول ،اإن نادي بارادو اأكد
اأن- -ه يسش Òب -خ -ط -ى ث -اب -ت -ة ن -ح -و
–ق -ي -ق ح-ل-م ال-ع-ودة اإ ¤ال-قسش-م
الأول ،ب -ن -ت -ائ-ج-ه ال-ك-بÒة واأدائ-ه
الباهر يوؤكد حظوظه الكبÒة ‘
الوصشول اإ ¤الهدف.
‘ ح Úاأن ششبيبة بجاية تراجعت
بعد النهزام وتسشعى للتدارك ‘

اŸقابÓت الأو ¤بقيادة اŸدرب
يونسس افتيسشان.
ي -ع -د ف-ري-ق ج-م-ع-ي-ة الشش-ل-ف م-ن
اأك Èاÿاسشرين ‘ جولة ،اأمسس،
عندما اأرغم على التعادل اأمام
اأم - -ل الأرب - -ع - -اء ،ال - -ذي ب - -رغ - -م
اŸششاكل التنظيمية الكبÒة التي
ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا ،األ اأن -ه اسش -ت -ط -اع
ال- -ع- -ودة ب- -ت- -ع- -ادل ي -خ -دم -ه م -ن

الناحية اŸعنوية.
Áكن الإششارة اأيضشا ،اإ ¤عودة
ا–اد بسش- -ك- -رة ب- -ف -وز ث -م Úم -ن
تنقله اإ ¤بوسشعادة بنتيجة ،1 – 0
م -ا يضش -ع -ه ‘ م -رت -ب -ة ج -ي-دة ‘
الÎتيب العام ويششجع الÓعبÚ
على تقد Ëالأفضشل.
من جهة اأخرى تتواصشل معاناة
كل من غا‹ معسشكر ومولودية
ال-ع-ل-م-ة بسش-ق-وط-ه-ما ‘ اÿروب
وسش -ك -ي -ك -دة ،ح -يث ي -ت -ق -اسش-م-ان
اŸركز الأخ Òمع اأمل الأربعاء
برصشيد  8نقاط فقط.

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 13°وهران
 11°وهران

الثمن  10دج

14°
15°

france prix 1

خÓل شسهر نوفمÈ

النظام اآل‹ للتعرف على البصصمات وراء معا÷ة  67قضصية
كشسف عميد أاول للشسرطة اعمر لعروم رئيسس خلية التصسال والصسحافة
لحÎافية الذي بلغته الشسرطة
Óمن الوطني ،أان مسستوى ا إ
باŸديرية العامة ل أ
ا÷زائرية مكنها من معا÷ة عديد القضسايا ا÷نائية شسهر نوفم ،2016 Èبفضسل
التقنيات ا◊ديثة اŸتوصسل إاليها ‘ ›ال البحث والتحري ا÷نائي ،خاصسة عن
لصسابع «أافيسس»
ل‹ للتعرف على بصسمات ا أ
طريق اسستعمال تقنيات النظام ا آ
(.)AFIS
‘ ه- -ذا اإلط- -ار ،أاشش- -ار ذات
اŸسش - - - -ؤوول أان اŸصش- - - -ال- - - -ح
اıتصش- -ة ل- -لشش -رط -ة ق -امت
خ Ó- - -ل شش - - -ه - - -ر ن - - -وف - - -مÈ
اŸنصشرمÃ ،عا÷ة  67قضشية
مسش- - - -اسس ب- - - -األشش- - - -خ - - -اصس
واŸم -ت -ل -ك-ات‚ ،ح خÓ-ل-ه-ا
خÈاء ال - -ت - -ح - -ل- -ي- -ل اآل‹ ‘
–ديد هوية اŸششتبه فيهم
باسشتعمال تقنية النظام الآ‹
ل- -ل- -ت- -ع- -رف ع- -ل- -ى بصش- -م- -ات
األصش -اب -ع ،م -ن-ه-ا  06قضشايا
معا÷ة من طرف أاخصشائيي
ا Èıا÷ن - -ائ- -ي اŸرك- -زي ع -ب -د ال -غ -ن -ي ه -ام-ل اŸدي-ر ك- -م- -ا دع- -ا ‘ ال- -وقت ذات- -ه،
Ãدي-ري-ة الشش-رط-ة ال-قضشائية العام ل أ
Óمن الوطني ،الذي ل اŸواط- - - -ن إا ¤ال - - -ت - - -ع - - -اون
و 61قضش -ي -ة م -ع -ا÷ة ع-ل-ى ي- -دخ -ر أاي ج -ه -د ‘ سش -ب -ي -ل واŸسش-اه-م-ة ال-ف-ع-ال-ة ل-ل-تبليغ
مسش- - -ت - -وى ﬂاب - -ر –ق - -ي - -ق ت-ط-وي-ر اŸن-ظ-وم-ة ال-تكوينية ع- - -ن أاي شش - -يء م - -ن شش - -أان - -ه
الشش- -خصش- -ي -ة اŸوزع -ة ع -ل -ى ب -ان -ت -ه -اج أاسش -ل -وب ال -ت-ك-وي-ن اŸسش- - - - - - -اسس ب- - - - - - -األم - - - - - -ن
اŸت - -خصشصس وال - -ذي م - -ك- -ن واŸم -ت -ل -ك -ات ،ب -غ -ي-ة إارسش-اء
مسشتوى أامن الوليات .48
كما نّوه عميد أاول للششرطة إاط-ارات الشش-رط-ة ا÷زائ-رية دعائم عمل أامني مششÎك،
لعروم أاعمر ،باألداء اŸتميز م- -ن ال- -ت- -ح- -ك- -م ب- -ال -وسش -ائ -ل مضش- -ي- -ف -ا أان مصش -ال -ح األم -ن
ال- -ذي ب- -ل- -غ- -ه ج- -ه- -از األم -ن ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة ا◊دي-ث-ة ال-تي ال -وط -ن-ي ت-ب-ق-ى ›ن-دة ل-يÓ-
ال -وط -ن -ي واع -تÈه ث-م-رة م-ن تعتمدها الدول اŸتقدمة ‘ ون-ه-ارا ،ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ال-بÓ-غ-ات
ال- -ث- -م -رات ال -ت -ي ح -ق -ق -ت -ه -ا ›ال التصشدي ومكافحة كل ال- -ت- -ي تصش- -ل- -ه- -ا ع Èال- -رق -م
اŸن- -ظ- -وم- -ة ال- -ت- -ك- -وي- -ن- -ي -ة ،أاششكال ا÷رÁة ،حفاظا على األخضشر  15 48ورقم النجدة
بالضشافة ا ¤العناية والدعم أام- - -ن اŸواط- - -ن وح - -م - -اي - -ة  17ب- -اإلضش- -اف -ة إا ¤ال -رق -م
الﬁÓّ- -دود لشش -خصس ال -ل -واء اŸمتلكات.
اŸسشتحدث مؤوخرا .104

وزارة الثقافة تفنّد تصصريحات لطفي بوشصوشصي األخÒة

فندت وزارة الثقافة،
اأمسس ،بشسكل قطعي،
التصسريحات الأخÒة
للطفي بوشسوشسي،
ﬂرج فيلم «البئر»،
بخصسوصس غياب دعم
و»عدم اŸشساركة
اŸالية للسسلطات
العمومية ‘ الÎويج
لفيلم «البئر» اŸقÎح
÷ائزة الأوسسكار.

وك-ان ل-ط-ف-ي ب-وشش-وشش-ي قد
ت - -اأسش - -ف خÓ- -ل ل- -ق- -اء م- -ع
الصش -ح -اف -ة ،ي -وم الأرب-ع-اء،
«لغياب» الدعم اŸا‹ من
ط-رف وزارة ال-ث-ق-اف-ة ال-ت-ي
قال ،اإنها «وعدت Ãرافقة
بث ف- -ي- -ل- -م «ال -ب -ئ -ر» خ -ارج
ا÷زائر و»دعم ترويجه».
وج -اءت ه-ذه ال-تصش-ري-ح-ات
عقب جولة ترويجية لفيلمه
‘ ال - - -ولي- - -ات اŸت- - -ح- - -دة
الأمريكية.
‘ بيان لها ،ذكرت الوزارة،
التي اعتÈت اأن تصشريحات
اıرج «غ Òمقبولة»
و «غ Òم - -وؤسشسش - -ة» ،اأن - -ه - -ا
اأع-طت ت-ع-ل-ي-م-ات ıت-ل-ف
اŸوؤسشسشات العمومية ،على
غ- -رار ال- -دي- -وان ال- -وط- -ن- -ي
◊ق- -وق اŸوؤل- -ف وا◊ق- -وق
اÛاورة والديوان الوطني
ل-ل-ث-ق-اف-ة والإعÓم واŸركز
ا÷زائري لتطوير السشينما،
م- -ن اأج- -ل «دع- -م» ال -ف -ي -ل -م
اŸقÎح لتمثيل ا÷زائر ‘
ف-ع-ال-ي-ات ج-ائ-زة الأوسش-كار
« 2017خÓل جميع مراحل
اإنتاجه وتسشويقه».
وح -رصشت وزارة ال -ث -ق -اف -ة،
ال- -ت- -ي ف -ن -دت تصش -ري -ح -ات
لطفي بوششوششي ،الذي اأكد
«اأنه كان عليه تدّبر اأموره
بنفسشه ومن اأمواله اÿاصشة
لضش-م-ان بث ال-ف-ي-ل-م وط-ن-ي-ا
ودوليا» ،على التوضشيح باأن

اıرج التمسس «ششخصشيا»
مسش - - -اع - - -دة السش- - -ل- - -ط- - -ات
العمومية بتقدÁه ﬂطط
ع -م -ل ‘ قسش -م« Úدع -م-ت-ه
وزارة الثقافة بششكل كلي»،
بحسشب نفسس البيان.
وذكر البيان ،اأن الفيلم ”
عرضشه عند خروجه وطنيا
ودوليا ‘  23ولية من
الÎاب الوطني على الأقل.
مضش -ي -ف-ا ،اأن ف-ي-ل-م «ال-ب-ئ-ر»
“ ت ب - - -ر › ة ع - - -ر ض ش - - -ه ‘
ن- -ي- -وي- -ورك ول- -وسس اأ‚لسس
وليل ،بفضشل «دعم» سشفارة
ا÷زائر بالوليات اŸتحدة
الأم-ري-ك-ي-ة وك-ذا ال-قنصشلية
ال -ع -ام -ة ل -ل -ج -زائ -ر ‘ ل-ي-ل
(فرنسشا).
وبعد اأن اعتÈت اأن هذه
التصشريحات تنمّ عن «تكّبر
مفرط» ،دعت الوزارة ،كما
ج- -اء ‘ ال- -ب- -ي- -ان ،ل- -ط- -ف -ي
ب - - -وشش - - -وشش - - -ي اإّ– ¤م - - -ل
«مسشوؤولية حملته» وحده.
لÓإششارة ،فاإن فيلم «البئر»
 ⁄يتم اختياره من طرف
اأك -ادÁي -ة الأوسش -ك -ار ال -ت-ي
ق-امت ف-ق-ط ب-ت-ع-ي Úتسش-عة

اأفÓم من ›موع  85فيلما
م -ن اأج -ل م -ن -افسش-ة اأخÒة،
ي -ت -م الإع Ó-ن ‘ اأع -ق-اب-ه-ا
ع- -ن خ- -مسش -ة اأف Ó-م ف -ق -ط
سش- -ت -ت -ن -افسس ع -ل -ى ج -ائ -زة
الأوسش-ك-ار ل-ل-ف-ي-ل-م الأجنبي
التي “نح لواحد منها.
وب - -ع - -د ال - -ت - -وضش - -ي - -ح ب - -اأن
«ال-ت-م-وي-ل اŸب-اشش-ر ل-لطفي
ب- - -وشش- - -وشش- - -ي م - -ا ك - -ان اإل
رمزيا» ،ذكرت الوزارة ،من
ج -ه -ة اأخ -رى ،ب -اأن -ه م -ن -ت-ج
ل -ل -ف-ي-ل-م واأن «مشش-ارك-ت-ه ‘
اأي تظاهرة
(سش-ي-ن-م-ات-وغ-راف-ي-ة) اأخ-رى
ب- -اÿارج ك- -ان ي- -ن- -ب- -غ -ي اأن
تخضشع «مسشبقا لرخصشة»
من مصشا◊ها.
وي - -قÎح ف - -ي - -ل- -م «ال- -ب- -ئ- -ر»
( ،)2015وه- - -و اأول اإن - -ت - -اج
ل -ل -ط -ف -ي ب -وشش -وشش-ي ‘ 90
دق -ي -ق -ي-ة ،م-ق-ارب-ة ج-دي-دة
◊رب التحرير الوطني من
خ Ó- - - - -ل سش - - - - -رد ويÓ- - - - -ت
السش -ت-ع-م-ار ال-ف-رنسش-ي عÈ
م -ع -ان -اة ق-ري-ة م-ن ا÷ن-وب
ا÷زائري خاضشعة للحصشار
وﬁرومة من اŸاء.

