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عقد مكتب ›لسس الأمة ،اأمسس،
اجتماعا برئاسشة عبد القادر بن صشالح ،رئيسس ›لسس الأمة.
خصشصس ل- -ت- -ق- -ي- -ي- -م واسش -ت -ع -راضس ال -نشش -اط ال -تشش -ري -ع -ي والŸÈاÊ
للمجلسس.

17220

ملتقـ ـى وطنـ ـ ـي ح ـ ـ ـول
مظاهرات  11ديسشمÈ

اÛلسص الششعبي الوطني يسشتأانف
أاششغاله يوم  4جانفي

ي -ق -وم وزي -ر اÛاه -دي-ن ال-ط-يب زي-ت-و،Ê
بزيارة عمل اإ ¤ولية وهران ،لÓإششراف
ع -ل -ى م -ل -ت -ق -ى وط -ن -ي ت -اري -خ -ي ت -ن -ظ -م -ه
ا÷م-ع-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ك-ب-ار معطوبي حرب
التحرير ،غدا.

يسشتاأنف اÛلسس الششعبي الوطني ،اأششغاله ‘ جلسشات علنية ،يوم
الأربعاء  4جانفي Ã ،2017ناقششة مششروع قانون النظام الوطني
للقياسشة.
ويواصشل اأششغاله ،يوم اÿميسس  12جانفي ،بعقد جلسشة اأخرى
ت -خصشصس ل -ط -رح الأسش -ئ -ل -ة الشش-ف-وي-ة ع-ل-ى اأعضش-اء ا◊ك-وم-ة .ج-اء ه-ذا ‘ اج-ت-م-اع ت-راأسش-ه رئ-يسش-ه
د.العربي ولد خليفة ،اأمسس.

اŸصشادقة على ميزانية  2017لولية
ا÷زائر العاصشمة

مع ـ ـزوزي يتفقـد هياكل اÿدمات
الجتماعية لسشوناط ـ ـراك

ي -ن -ظ -م اÛلسس الشش -ع -ب -ي ل -ل -ع -اصش-م-ة،
ال -ي -وم ،اأشش-غ-ال ال-دورة ال-ع-ادي-ة ،ع-ل-ى
السش -اع -ة ال -ت -اسش-ع-ة وال-نصش-ف صش-ب-اح-ا،
بقاعة اŸداولت للولية.
ي- -تضش- -م- -ن ج -دول الأع -م -ال
دراسش-ة واŸصش-ادق-ة ع-ل-ى
مشش- -روع اŸي- -زان- -ي- -ة الأول- -ي- -ة لـ  2017لولية
ا÷زائر.

يقوم الرئيسس اŸدير العام Ûمع سشوناطراك اأم Úمعزوزي ،بزيارة عمل
Ÿعاينة هياكل مديرية اÿدمات الجتماعية لسشوناطراك ،اليوم ،ابتداء
من السشاعة  07 : 00صشباحا.

األيام العلمية والتقنية  11لسشوناطراك بوهران

بن حمو ينششط
Œمعا ششعبيا بع Úالدفلى

سشتنتظم الطبعة  11لÓأيام العلمية والتقنية لسشوناطراك بوهران من 19
اإ 22 ¤نوفم 2017 Èحسشبما اأعلن عنه اÛمع البÎو‹ الوطني على موقعه
ي- - - -نشش- - - -ط رئ- - - -يسس ح- - - -زب
اللكÎو.Ê
تندرج هذه الطبعة ا÷ديدة اŸسشطرة حول موضشوع «اإبتكار وششراكة ‘ ال- -ك- -رام -ة ﬁم -د ب -ن ح -م -و،
سش -ي -اق ع -اŸي ل Ó-ن-ت-ق-ال ال-ط-اق-وي» «ضش-م-ن سش-ي-اق خ-اصس» و«تشش-ك-ل ف-رصش-ة Œم- - -ع- - -ا شش- - -ع- - -ب- - -ي- - -ا ،ح- - -ول
سشانحة للتخطيط نوعيا للمسشتقبل على ضشوء التحولت ا÷يوسشÎاتيجية «تشش -ري-ع-ي-ات  »2017وذل- - -ك
ا÷اري-ة وال-ت-ط-ورات ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ة السش-ري-ع-ة» ك-م-ا اأوضش-ح الرئيسس اŸدير ي- - -وم السش- - -بت  31ديسشمÈ
العام لسشوناطراك اأم Úمعزوزي ‘ رسشالة الإعÓن نششرت على نفسس اŸوقع ا÷اري ،ع- - -ل - -ى السش - -اع - -ة
 10 : 30صش-ب-احا ،باŸكتبة
اللكÎو.Ê
الرئيسشية Ÿدينة عÚ
الدفلى.

الغـ ـ ـ ـاز يقت ـ ـل  3أاششخ ـ ـاصص
من عائل ـ ـة واحـ ـدة Ãليانـ ـة

اسش -ت -ي -ق -ظ سش -ك -ان ح-ي
قرقاح ببلدية مليانة،
‘ ولية ع Úالدفلى،
ع -ل -ى وف -اة  3أاششخاصس
إاخ-ت-ن-اق-ا ب-غ-از اŸدينة،
لم ‘ حالة
فيما نقلت ا أ
غ -ي -ب -وب-ة إا ¤اŸؤوسشسش-ة
لسشتششفائية.
ا إ
لليمة التي هزت هذه اŸدينة السشياحية،
الفاجعة ا أ
‚مت عن اختناق أاسشرة بكاملها بحي قرقاح بأاعا‹
م -ل -ي -ان -ة ،ح -يث “ك -نت مصش -ال-ح ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة م-ن
لب،
لمر با أ
انتششال  3ضشحايا من عائلة واحدة ،يتعلق ا أ
 43سشنة ،وأابنته  13سشنة وابنه  12سشنة وهذا ‘ حدود
لم
السش-اع-ة  10:30م -ن صش -ب -اح أامسس ،ف -ي -م -ا ” ن -ق-ل ا أ
ال-ب-ال-غ-ة م-ن ال-ع-مر  ‘ 34ح -ال -ة غ-ي-ب-وب-ة إا ¤اŸصش-ال-ح
السش-تشش-ف-ائ-ي-ة Ãؤوسشسش-ة الشش-ه-ي-د ف-ارسش-ي .ف-ي-م-ا حول
الضش -ح -اي -ا إا ¤مصش -ل -ح -ة ح-ف-ظ ا÷ثث ،ب-حسشب ضش-اب-ط
لعÓم على مسشتوى
ا◊الة اŸدنية حمدي اŸكلف با إ
لمنية –قيقا.
اŸديرية .كما فتحت اŸصشالح ا أ
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 12٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

ينظم اŸتحف
الوطني
للمجاهد،
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع
مديريات
اÛاهدين
واŸتاحف
ا÷هوية،
اللقاء
ا÷ماعي اŸوسشع رقم  ،120غدا.
خصشصس ه -ذا ال -ل -ق -اء Ÿوضش -وع «ك-ي-ف
اسشتقبل اÛاهدون واŸناضشلون داخل
ال- -وط- -ن وخ -ارج -ه خ Èالإع Ó-ن ع -ن
ق -ي -ام ا◊ك-وم-ة اŸوؤق-ت-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
ا÷زائ -ري -ة ال-دÁق-راط-ي-ة الشش-ع-ب-ي-ة
يوم  19مارسس .»1958
ي- -وؤط- -ر ال- -ل- -ق -اء اأسش -ات -ذة ﬂتصش -ون،
بحضشور وسشائل الإعÓم.

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

التحرير

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

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)٦0.70.35:

(021) 60.70.40

لقاء حول
إاعÓن ا◊كومة اŸؤوقتة

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشص
مدير التحرير

فنيدسص بن بلة

عمال ا÷زائرية للمياه
يتضشامنون مع األطفال اŸرضشى

ي - -ق - -وم ع- -م- -ال
ا÷زائرية
ل-ل-م-ي-اه ،م-ن-طقة
ا÷زائر،
ب -ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة
اإنسشانية ،يوم الأثنÚ
 2ج -ان -ف -ي  ،2017ع- -ل- -ى
السش-اع-ة  10 : 00صش-ب-احا Œاه
الأط- -ف- -ال اŸرضش- -ى Ãصش- -ل- -ح -ة ب -ي -ار
وماري كÒي ،باŸسشتششفى ا÷امعي مصشطفى باششا ،لتقد Ëلهم
مسشاعدات اأولية منها حفاظات ،حليب وغÒها من ا◊اجيات.

لقـ ـ ـ ـ ـ ـاء وطنـ ـ ـ ـي ألمن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء جبه ـ ـة
النضشـ ـ ـال الوطن ـ ـي

يÎاأسس عبد الله حداد الأم Úالعام
◊زب ج-ب-ه-ة ال-نضش-ال ال-وط-ن-ي ،ل-ق-اء
الأم-ن-اء ال-ولئ-ي Úل-وسش-ط البÓد ،يوم
السش- - -بت  31ديسش - -م Èا÷اري ،ع- -ل- -ى
السش- -اع -ة  10 : 00صش- -ب- -اح -اÃ ،ق -ر دار
ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ب-وي-رة ،ل-ت-ق-ي-ي-م ودراسشة
ع -م -ل -ي -ة ه -ي -ك -ل -ة ا◊زب ب -ال-ب-ل-دي-ات
واإع- -ط- -اء ب- -عضس ال- -ت- -وج- -ي -ه -ات ح -ول
كيفية توسشيع القاعدة النضشالية للحزب والتطرق للمسشتجدات
اŸطروحة على السشاحة السشياسشية.

إلع ـÓناتكـم اتصشل ـ ـوا تلفاكسص(021) 73.60.59 :
بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

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

ا’ربعاء  ٢٨ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٨ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لرهابي بÈلÚ
إاثر العتداء ا إ

ه-----ذا اŸصس-----اب ا÷ل-----ل ،إا’ أان ن-----ع----رب
÷م--ه--وري--ة أاŸان--ي--ا ال--ف--ي--درال-ي-ة ،شس-ع-ب-ا
وح---ك---وم---ة ،ن--ي--اب--ة ع--ن ف--خ--ام--ة رئ--يسض
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،وباسسم

ڤرين ينصضب أعضضاء ÷نة ألتحكيم وأ◊فاظ
على ألبيئة موضضوع ألطبعة ألثالثة

ا◊كومة ا÷زائرية وأاصسالة عن نفسسي،
ع--ن خ--الصض ت--ع-ازي-ن-ا وع-م-ي-ق تضس-ام-ن-ن-ا،
راج Úأان تتمكن عائÓت الضسحايا من
Œاوز هذه اŸعضسلة».

أاقرها بوشسوارب لبعث ديناميكية جديدة ‘ تسسيÒها

تغيÒأت على رأأسس أÛمعات ألصضناعية ألعمومية
أاجرى وزير الصسناعة واŸناجم عبد
السسÓم بوشسوارب ،عدة تغيÒات على
رأاسس اÛم-ع-ات الصس-ن-اع-ية العمومية،
م -ن خ Ó-ل ال -ق-ي-ام ت-ع-ي-ي-ن-ات ج-دي-دة
(ت -رسس -ي -م-ات وإان-ه-اء م-ه-ام) ،ب-حسسب م-ا
أافاد به بيان للوزارة.
قامت الوزارة ،بحسسب البيان ،بحركة
ج-زئ-ي-ة ع-ل-ى مسس-ت-وى اŸدي-ري-ات ال-عامة
Ûم- - -ع- - -ات ا÷زائ - -ر ل - -ل - -ت - -خصسصس - -ات
الكيميائية واŸؤوسسسسة الوطنية للسسيارات
الصسناعية و›مع النسسيج و›مع كهرباء
ا÷زائر.
ويتو ¤جمال منة الرئيسض اŸدير العام
ل -ل -م-ج-م-ع م-ت-ع-دد ال-ف-روع ()Divindus
ضس- - -م- - -ان رئ- - -اسس - -ة ›لسض إادارة ›م - -ع
خدمات ا’تصسال واإ’شسهار (أاي.سسي.أاسض)
خلفا لدردار عادل.
وأاحيل الرئيسض اŸدير العام للمجمع
ال -ع -م -وم-ي ل-ل-نسس-ي-ج وا÷ل-ود «ج-ي-ت-اكسض»
حمادات اليزيد على التقاعد ،واسستبدل
Ãالك صس- - -ال- - -ح ال - -ذي ت - -رك اŸؤوسسسس - -ة
الوطنية للسسيارات الصسناعية.
كما ” تعي Úأاوجيت نورالدين الذي

أاشس-رف وزي-ر التصس-ال ح-م-ي-د ڤ-رين،
أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،على تنصسيب
أاعضس- -اء ÷ن- -ة –ك- -ي- -م ج- -ائ -زة رئ -يسس
ا÷مهورية للصسحا‘ اÎÙف ‘ طبعتها
الثالثة (.)2017
يتمثل موضسوع هذه الطبعة ‘ «ا◊فاظ
على البيئة :مفتاح الرفاه العام وا’جتماعي».
يÎأاسض ÷نة –كيم ا÷ائزة مولود عاشسور،
كاتب وصسحا‘ بيومية اÛاهد ،شسغل عدة
مناصسب مسسؤووليةÃ ،ا فيها منصسب اأ’مÚ
العام لوزارة ا’تصسال خÓل تسسعينيات القرن
اŸاضسي.
تضس-م ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-يم عشسرة
( )١٠أاعضس- -اء آاخ- -ري -ن Áث -ل -ون
أارب- -ع وزارات ووسس- -ائ- -ل إاع Ó-م
عمومية وخاصسة وجامعي.Ú
يتعلق اأ’مر بكل من أاحمد
بن زليخة ‡ثل وزارة ا’تصسال
وصسحا‘ وكاتب ،وحميدو بن
عوماري (صسحا‘ سسابق و‡ثل
وزارة اŸالية) ،وموسسى بودهان ‡ثل وزارة
ال -ت -ع -ل -ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-ل-م-ي وصس-ح-ا‘
سسابق) ،وجهيدة ميهوبي (‡ثلة وزارة الثقافة
وصس -ح -اف -ي -ة سس -اب -ق -ة) ،وﬁم -د زب-دة (‡ث-ل
اإ’ذاع -ة ال -وط -ن -ي-ة) ،وع-اشس-ور شس-ور‘ (‡ث-ل
الصسحافة اŸكتوبة من القطاع العام) ،وحسسان
بشس Òشسريف (‡ثل الصسحافة اŸكتوبة من
ال- -ق- -ط- -اع اÿاصض) ،وج- -م- -ال ب- -وع- -ج- -ي- -م -ي
(جامعي) ،وأاحمد حمدي (عميد كلية علوم
اإ’ع Ó-م وا’تصس -ال) ،ونصس -ري-ة آايت صس-ل-ح-ات
(‡ثلة اŸؤوسسسسة العمومية للتلفزيون).
أاوضس -ح وزي -ر ا’تصس -ال ‘ ك -ل -م -ة ل -ه ب-ه-ذه
اŸن- -اسس -ب -ة ،أان ÷ن -ة –ك -ي -م ج -ائ -زة رئ -يسض
ا÷م - -ه - -وري - -ة ل- -لصس- -ح- -ا‘ اÎÙف ،تضس- -م
«صس -ح -اف -يÎﬁ Úف Úوذوي خÈة ي-ت-م-ت-ع-ون
ب -ق-ي-م أاخÓ-ق-ي-ة ع-ال-ي-ة ،فضس Ó-ع-ن م-زاي-اه-م

اÿاصسة».
وأاضساف الوزير قائ« ،Óنرى أانه ’ Áكن أان
ت -ك -ون ه -ن -اك م -ق -ا’ت ه -ام -ة و’ ج-رائ-د أاو
مؤوسسسسات صسحفية كÈى بدون أاخÓقيات»،
مشسÒا إا ¤أان رئيسض ÷نة التحكيم (مولود
ع -اشس -ور) «غ -ن -ي ع -ن ال -ت -ع -ري -ف وي -ع-د رج-ل
أاخÓقيات».
من جهته شسكر عاشسور ،الوزير على «الثقة»
التي وضسعها فيه ،حيث أاعرب عن «فخره»
بهذا التعي.Ú
كما أاشساد بشس Òشسريف عضسو ‘ اللجنة،
بتأاسسيسض هذه ا÷ائزة التي «تشسجع و–فز
الصس- -ح- -اف- -ي Úالشس- -ب -اب ل -ب -ذل
اŸزيد من ا÷هود واإ’بداع»،
على حد قوله.
من جانب آاخر ،نوه عميد
ك -ل-ي-ة ع-ل-وم اإ’عÓ-م وا’تصس-ال
أاح-م-د ح-م-دي ،ب-ت-أاسس-يسض ه-ذه
ا÷ائ -زة ال -ت -ي ت -أات-ي «ل-ت-دع-ي-م
الدورات التكوينية التي بادرت
بها وزارة ا’تصسال منذ  ،»٢٠١٤بحسسب قوله.
وي- -نصض اŸرسس- -وم ال- -رئ- -اسس- -ي ،اŸتضس -م -ن
ت-أاسس-يسض ج-ائ-زة رئ-يسض ا÷م-ه-وري-ة ل-لصسحا‘
اÎÙف ،على منح هذه ا÷ائزة من طرف
÷نة –كيم مسستقلة تضسم شسخصسيات معروفة
‘ ›ال الصس -ح -اف -ة اŸك -ت-وب-ة واإ’ل-كÎون-ي-ة
واإ’ذاعة والتلفزيون.
وتÎأاسض ÷ن-ة ال-ت-ح-ك-ي-م شس-خصس-ي-ة وط-ن-ي-ة
يعينها وزير ا’تصسال.
للتذك ” ،Òاإ’عÓن عن هذه ا÷ائزة يوم
 ٣ماي  ٢٠١5من قبل رئيسض ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقةÃ ،ناسسبة إاحياء اليوم العاŸي
للصسحافة.
و“نح هذه ا÷ائزة للفائزين يوم  ٢٢أاكتوبر
م -ن ك-ل سس-ن-ة Ãن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
للصسحافة.

 ١٠أأعضضاء Áثلون
 ٤وزأرأت ،وسضائل
إأعÓم وجامعيÚ

يشسغل حاليا منصسب رئيسض ›لسض إادارة
فرع السسباكة للمؤوسسسسة الوطنية للسسيارات
الصسناعية ( ،)SNVIمديرا عاما بالنيابة
للمجمع ذاته
وي -ع -د ›م -ع ك -ه-رب-اء ا÷زائ-ر م-ع-ن-ي-ا
أايضسا بهذه ا◊ركة ،من خÓل تعي Úكنان
داواج -ي ج -ي  ‹Ó-م -دي-را ع-ام-ا ب-ال-ن-ي-اب-ة
والذي خلف السسيد تابلسسي إابراهيم الذي
أاحيل على التقاعد.
وب- -حسسب ن- -فسض اŸصس- -در ،ف -إان «ه -ذه
ال- -ت- -غ- -يÒات ت- -ن- -درج ‘ إاط -ار اŸت -اب -ع -ة

مرسسوم تنفيذي يصسنفها عتادا حسساسسا

حظر أسضت Òأأللعاب ألنارية خÓل 2٠١7
لل- -ع- -اب ال- -ن- -اري- -ة
سس - -ت - -دخ- -ل ا أ
Ãخ-ت-ل-ف أاشس-ك-ال-ه-ا وأان-واع-ها ضسمن
ال- -ع- -ت- -اد ا◊سس- -اسس ال- -ذي ي- -ح -ظ -ر
اسس - - -تÒاده بشس - - -ك - - -ل ت - - -ام خÓ- - -ل
لول م-ن  ،2017ب-حسسب
ال -ثÓ-ث-ي ا أ
م - -ا ع - -ل - -م - -ت - -ه «واج» ،أامسس ،ل- -دى
مديرية ا÷مارك للبليدة.
ق- -ال ق- -ابضض ا÷م- -ارك ب- -اŸدي -ري -ة
ا÷هوية البليدة زيان عمر ‘ ،تصسريح
ل -واج ،إان اŸرسس -وم ال-ت-ن-ف-ي-ذي اŸت-وق-ع
’ول م -ن السس -ن -ة
صس -دوره ‘ ال -ث Ó-ث -ي ا أ
اŸق-ب-ل-ة ،ي-ع-د م-ت-م-م-ا وم-ع-د’ Ÿرسسوم
’لعاب النارية
 ١9٨٨وسستصسّنف Ãوجبه ا أ
Ãختلف أاشسكالها وأانواعها ضسمن العتاد
ا◊سساسض الذي يحظر اسستÒاده بشسكل
تام.
وأاضساف اŸصسدر ،على هامشض عملية
’لعاب النارية
مصسادرة حاوية ﬁملة با أ
باŸيناء ا÷اف بابا علي ،أانه بالنظر
إا ¤الكوارث البشسرية واÛتمعية التي
ي -خ -ل -ف -ه -ا اسس-ت-ع-م-ال ه-ذه اŸف-رق-ع-ات
’لعاب النارية ،ناهيك عن
والشسماريخ وا أ
التكلفة اŸالية الضسخمة اÎŸتبة عن
اسس -تÒاده -ا ،ق -ررت السس -ل -ط -ات ال-ع-ل-ي-ا
صسياغة مرسسوم تنفيذي متمم لوضسع حّد
لتداول هذه الوسسائل ب Úالناسض.
ب -دوره -ا كشس -فت اŸدي -ري-ة ا÷ه-وي-ة
ل-ل-ج-م-ارك ال-ب-ل-ي-دة ،ع-ن مصس-ادرة ك-مية
’ل -ع -اب ال -ن -اري -ة ،ك -انت
م- -ع- -تÈة م -ن ا أ

١٧٢٢٠

جائزة رئيسس ا÷مهورية للصسحا‘ اÎÙف

سضÓل يوقع على سضجل ألتعازي بإاقامة ألسضف ÒأألŸاÊ
لول ع---ب---د اŸالك
وق----ع ال----وزي---ر ا أ
سسÓ---ل ،أامسسÃ ،ق---ر إاق--ام--ة السس--فÒ
لŸا Êب-----ا÷زائ-----ر ،ب----اسس----م رئ----يسس
ا أ
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة،
ع--ل--ى سس--ج--ل ال--ت--ع--ازي إاث--ر ال-ه-ج-وم
لره---اب---ي ال---ذي اسس---ت---ه--دف سس--وق--ا
ا إ
لعياد اŸيÓد بÈل.Ú
أ
ق---د ك--تب سسÓ--ل ‘ سس--ج--ل ال--ت--ع--ازي:
’سس-ى نبأا
«ت-ل-ق-ي-ن-ا ب-ب-ال-غ ا◊زن وع-م-ي-ق ا أ
’ŸاÊ
ال--ف--اج--ع--ة ال--ت--ي أاŸت ب--الشس--عب ا أ
الصس--دي--ق ،ع--قب ال--ه--ج--وم الشس-ن-ي-ع ال-ذي
اسستهدف سسوق أاعياد اŸيÓد والذي خلف
العديد من الضسحايا».
«وإاذ نندد بهذا الهجوم الّÓإانسسا- Ê
’ول  -فإاننا نؤوكد على
يضسيف الوزير ا أ
ضس--رورة اŸضس-ي ق-دم-ا ‘ ن-ه-ج م-ك-اف-ح-ة
’ره------اب ال------دو‹ ال-----ذي ب-----ات ي-----قّضض
اإ
’من
مضساجعنا ويهدد اسستتباب السسلم وا أ
‘ العا ⁄بأاسسره».
واسستطرد سسÓل قائ« :Óو’ يسسعنا أامام

العدد
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‡وهة داخل حاوية بحجم  ٤٠قدما،
بلغت قيمتها ‘ السسوق اÙلي أازيد من
 9٨مليون دج ،بحسسب ما أاكده رئيسض
م- -ك- -تب ع- -ن- -اصس- -ر ال -ق -ي -م -ة وم -راق -ب -ة
ال-ق-ب-اضس-ات اŸف-تشض ال-رئ-يسس-ي إابراهيم
ريغي.
و‘ إاطار اŸراقبة الداخلية اليومية
لعناصسر ا÷مارك باŸيناء ا÷اف لبابا
ع -ل -ي“ ،ك -نت اŸصس-ال-ح م-ن «إاج-ه-اضض
ﬁاولة إاغراق السسوق الوطني بالسسلع
اÙظ- -ورة ح- -ظ- -را م- -ط -ل -ق -ا» .وب -ع -د
ال -ت-ف-ت-يشض وال-ف-حصض ت-ب Úوج-ود ط-رود
’ثاث ،قام
معتÈة ‡وهة خلف بعضض ا أ
اŸسستورد اıالف بوضسعها ‘ مقدمة
ا◊اوية وفق ذات اŸصسدر.
وبلغت كمية اÙجوزات التي “ت
م -ع -اي -ن -ت-ه-ا ،ب-حضس-ور ﬁضس-ر قضس-ائ-ي،
زهاء  ١١٠٠طرد ٤٠٠ :طرد شسماريخ به
 ٦٧٢٠٠وحدة ،إا ¤جانب  ٧٠٠طرد آاخر
يحوي أالعابا نارية من نوع «البوق» به
 ٣٨٤٠٠وحدة.
وأاشس- - -ار اŸف- - -تشض ري - -غ - -ي ،أان ه - -ذه
اŸصسادرة “ت على ضسوء اŸادت٢١ Ú
و ٣٢5من قانون ا÷مارك ،التي على
إاثرها حررت غرامة باحتسساب ضسعف
قيمة البضساعة ،إاضسافة إا– ¤رير ملف
م -ن -ازع -ات -ي ضس -د اŸسس -ت -ورد اıال-ف
وŒم -ي-د ك-ل نشس-اط-ات-ه ال-ت-ج-اري-ة ع-ل-ى
مسستوى الÎاب الوطني.

اŸن-ت-ظ-م-ة ل-نشس-اط اÛم-ع-ات ال-عمومية
الصسناعية وكذا تقييم أاداء اŸسسÒين».
وأاكد بوشسوارب ‘ هذا الصسدد« ،أان
ال -داف -ع وراء ال -ق -ي -ام ب -ه -ذه ال -ت -ع -ي -ي-ن-ات
ا÷ديدة ،يكمن ‘ الضسرورة اŸلحة لبعث
ديناميكية جديدة ‘ تسسي ÒاÛمعات
الصسناعية العمومية من إاجل اإ’سسراع ‘
وضسع ﬂططات التنمية اŸصسادق عليها
من طرف ›لسض مسساهمات الدولة».
ي- -ذك- -ر ،أان- -ه ” ت- -أاسس- -يسض اÛم -ع -ات
الصسناعية العمومية ‘ فÈاير .٢٠١5

تسسوية وضسعية العمال غ ÒاŸصسرح بهم

فتـ ـح وكالت «كنـ ـ ـاسس» يـ ـ ـومـ ـي أ÷مع ـ ـ ـ ـة وألسضبت
أاع-ل-ن الصس-ن-دوق ال-وط-ن-ي للضسمان
لجراء ،أامسس،
الجتماعي للعمال ا أ
ع-ن ف-ت-ح ج-م-ي-ع وك-الت-ه ال-ولئ-ية،
ي- -وم- -ي ا÷م- -ع -ة والسس -بت اŸق -ب -ل،Ú
لتمك Úأارباب العمل من السستفادة،
ق - -ب- -ل ان- -قضس- -اء اŸه- -ل- -ة اÙددة بـ31
ديسس-م ،Èم-ن ال-تسس-ه-يÓ-ت اŸم-ن-وحة
ل- -ه- -م ب- -خصس- -وصس تسس- -وي -ة وضس -ع -ي -ة
العمال غ ÒاŸصسرح بهم.
ج- -اء ‘ ب- -ي- -ان ل- -لصس- -ن- -دوق ال- -وط- -ن- -ي
للتأامينات ا’جتماعية للعمال اأ’جراء ،أانه
سس -ي -ت -م «ف -ت -ح ج -م -ي -ع ال-وك-ا’ت ال-و’ئ-ي-ة
اŸنتشسرة ع Èالوطن خÓل عطلة نهاية
اأ’سسبوع اŸوافقة ليومي ا÷معة والسسبت
 ٣٠و ٣١ديسسم.»٢٠١٦ È
يندرج هذا اأ’جراء ،بحسسب اŸصسدر
ذاته ‘ ،إاطار “ك Úأاك Èعدد ‡كن من
أارب -اب ال -ع -م -ل ا’سس -ت -ف -ادة م -ن ال -ت -دابÒ
ا’سس-ت-ث-ن-ائ-ي-ة اŸق-ررة ل-ف-ائ-دت-ه-م Ãوجب
اŸادة  5٧من قانون اŸالية .٢٠١5
وع-ل-ي-ه ،ي-دع-و الصس-ن-دوق ج-م-ي-ع أارباب
العمل الراغب ‘ Úتقد Ëطلبات جدولة
تسسديد مسستحقات الضسمان ا’جتماعي،
إا ¤ال - -ت - -ق - -رب م - -ن مصس - -ال - -ح –صس - -ي - -ل
ا’شسÎاك - -ات ع - -ل- -ى اŸسس- -ت- -وى ال- -و’ئ- -ي
لÓسستفادة من اإ’عفاءات اŸقررة Ãوجب
ا- Ÿادة  5٧وذلك ب -ع -د تسس -دي-د اأ’قسس-اط
الواقعة على عاتقهم.

وأاكد الصسندوق ،أانه ” «تسسخ Òكافة
اŸوارد البشسرية واŸادية التي من شسأانها
اسستقبال كل طلبات ا÷دولة ‘ أاحسسن
ال -ظ -روف ق -ب-ل ان-قضس-اء اآ’ج-ال اÙددة
بـ ٣١ديسس -م ٢٠١٦ Èك-آاخ-ر م-ه-ل-ة منحت
أ’رب- -اب ال- -ع- -م- -ل لÓ- -سس- -ت- -ف -ادة م -ن ه -ذه
التسسهيÓت التي تعد فرصسة ’ تفوت».
وكان وزير العمل والتشسغيل والضسمان
ا’جتماعي قد صسرح ‘ وقت سسابق ،أان
اإ’ج - -راءات اŸت - -خ - -ذة ‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار،
ح -ق -قت ن -ت -ائ -ج «ج -د إاي -ج -اب -ي -ة  ⁄ت -ك -ن
متوقعه» وأان «مئات اآ’’ف من العمال
اسستفادوا من هذه التسسهيÓت».
وأاك -د ب -ه -ذا اÿصس -وصض ،أان -ه سس -ي -ت-خ-ذ

إاج -راءات ل -ت -ك -ث -ي-ف اŸراق-ب-ة ب-خصس-وصض
تسس-دي-د ا’شسÎاك-ات وال-تصس-ري-ح ب-ال-عمال،
بداية من جانفي اŸقبل ،وتطبيق اأ’حكام
ال- - -ردع- - -ي- - -ة سس- - -اري- - -ة اŸف- - -ع- - -ول ضس- - -د
اŸسس -ت -خ-دم Úاıال-ف Úل-ل-ق-ان-ون وذلك
بعد انتهاء اŸرحلة ا’نتقالية للتسسهيÓت
التي جاء بها قانون اŸالية التكميلي لسسنة
.٢٠١5
كما دعا ‘ نفسض اإ’طار ،إا ¤ضسرورة
وضسع نظام للتقييم واŸتابعة بخصسوصض
–صس -ي -ل ا’شسÎاك-اتÃ ،ا يسس-م-ح ب-إا‚از
ال- -دراسس- -ات ا’سس- -تشس- -راف- -ي- -ة ب -خصس -وصض
ال- -ت- -وازن- -ات اŸال- -ي- -ة ‘ ›ال الضس- -م -ان
ا’جتماعي.

ا’ربعاء  ٢٨ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٨ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

»æWh

مشصاركة قياسصية للمؤوسصسصات الوطنية ‘ الطبعة  25اıتتمة أامسس

نصسف مليون زأئر لصسالون ألإنتاج ألوطني

لسصواق اÿارجية
^ عÓمات جزائرية ‘ سصباق اقتحام ا أ
^ إافـــريقيـــــــــا بـــوابـــــــــة اسصــÎاتيجيـــــــــة للتصصدير
لنتاج الوطني التي عرفت مشصاركة قياسصية للمؤوسصسصات اŸنتجة ‘ ﬂتلف اÛالت
اختتمت ،أامسس ،الطبعة  25لصصالون ا إ
لسصواق الدولية ،عÈ
وسصجلت إاقبال حوا‹ نصصف مليون زائر ،كما شصكلت مناسصبة Ÿناقشصة سصبل الدفع باŸنتوج اÙلي واقتحام ا أ
إارسصاء آاليات ناجعة للتصصدير.

قصصر اŸعارضض :حمزة ﬁصصول
أاشسرف وزير الفÓحة والتنمية الريفية والصسيد
ال-ب-ح-ري ع-ب-د السسÓ-م شس-ل-غ-وم ،ع-ل-ى ح-ف-ل اخ-تتام
معرضش اإ’نتاج الوطني بقصسر اŸعارضش ،الصسنوبر
البحري ،رفقة اأ’م Úالعام للمركزية النقابية.
مراسسم ا◊فل حضسرها ،من جانب وزارة الدفاع
ال- -وط- -ن- -ي ،ال -ت -ي ك -انت اŸشس -ارك اŸم -ي -ز خ Ó-ل
ال-ط-ب-ع-ة ،ال-ل-واء م-دي-ر الصس-ن-اع-ة ال-عسسكرية واللواء
م -دي -ر خ -ل-ي-ة ا’تصس-ال واإ’عÓ-م وال-ت-وج-ي-ه ،ح-يث
جرى تكر Ëرئيسش ا÷مهورية وزير الدفاع الوطني
ال -ق-ائ-د اأ’ع-ل-ى ل-ل-ق-وات اŸسس-ل-ح-ة ،ن-ظ Òا÷ه-ود
اŸبذولة من أاجل تطوير الصسناعة العسسكرية والتي
تعّرف ا÷مهور العريضش عن أابرز منجزاتها خÓل
اŸعرضش.
وأاكدت إادارة «سسافكسش» ،أان الطبعة  ٢5تعد
اأ’فضس - -ل ع - -ل - -ى اإ’ط Ó- -ق ،ح - -يث ع - -رفت زي- -ادة
اŸؤوسسسس- -ات اŸشس -ارك -ة بـ ٢٠م -ن اŸائ -ة م-ق-ارن-ة
بالنسسبة اŸاضسية ،وسسجلت توافد حوا‹  5٠٠أالف
م-واط-ن ،و ١5أال -ف م-ه-ن-ي Îﬁف ،ل-ب-حث ف-رصش
ال -ع -م -ل والشس -راك -ة وإاب -راز اŸن -ت-وج ال-وط-ن-ي ع-ل-ى
الصسعيدين اÙلي والدو‹.
وثمن مدير مؤوسسسسة سسافكسش الطيب زيتو،Ê
مشساركة وزارة الدفاع الوطني بحوا‹  ١٦مؤوسسسسة،
أاكدت من خÓل اسستعدادها الدائم لتحقيق اأ’من
ا’قتصسادي والصسناعي للبÓد.
من جانبه ،أاكد وزير الفÓحة والتنمية الريفية
والصسيد البحري عبد السسÓم شسلغوم ،أان اŸعرضش
«كان فرصسة للمتعامل Úا÷زائري Úوحتى اأ’جانب
للقاء وا◊ديث عن فرصش ا’سستثمار والشسراكة ‘
شس -ت -ى اŸي -ادي -ن ا◊ي -وي -ة ك -الصس -ن-اع-ة ،ال-فÓ-ح-ة،

الصسناعة التحويلية واÿدمات».
وقال شسلغوم ،إان «الصسالون بيّـن مدى التطور
الذي عرفه اإ’نتاج الوطني والنتائج اŸرضسية التي
حققتها اŸؤوسسسسات ا÷زائرية» ،موضسحا «أان اأ’مر
 ⁄ي- -ت- -ح- -ق- -ق Ãحضش الصس- -دف- -ة ول- -ك- -ن ن- -ت- -ي -ج -ة
ا’سسÎات -ي -ج -ي -ات ا◊ك -وم -ي -ة ال -رام -ي -ة ل -ل-ن-ه-وضش
با’قتصساد اŸتنوع كبديل للمحروقات».
وأاضساف« ،أان سسياسسة ا◊كومة ا’قتصسادية تأاتي
ت -ن -ف -ي -ذا لÈن -ام -ج رئ -يسش ا÷م-ه-وري-ة ال-ذي وضس-ع
اŸؤوسسسس- -ة ،دون إاقصس- -اء ‘ ،ق -لب ا’سسÎات -ي -ج -ي -ة
التنموية».
واعت Èشسلغوم ،أان جهود اŸؤوسسسسات ا÷زائرية
‘ تطوير اŸنتوج الوطني بدأات تؤوتي ثمارها ‘

اŸيدان ،حيث باتت ﬂتلف السسلع واÿدمات ‘
متناول ا÷زائري Úوحاضسرة ‘ اأ’سسواق الدولية،
على غرار أاوروبا ،آاسسيا وإافريقيا.
وع -رفت ا’ح -ت -ف -ال -ي -ة ت-وزي-ع ب-عضش الشس-ه-ادات
التقديرية على اŸشساركة ،وعادت جائزة ا÷ناح
اأ’ك Ìإاق- -ب- -ا’ م- -ن ط- -رف ال- -زوار ل- -وزارة ال -دف -اع
الوطني ،مثلما نالت شسهادة شسكر على اŸشساركة ‘
الطبعة.
وحازت مؤوسسسسة «كوندور» على جائزة أافضسل
ابتكار ،بينما عادت جائزة أافضسل تصسميم جناح
لشسركة «إاريسش سسات» ،وكرمت إادارة سسافكسش بعضش
اŸؤوسسسس- -ات اإ’عÓ- -م- -ي- -ة ال- -ت- -ي غ- -طت ›ري -ات
الصسالون.

عيسصى يدعو إا ¤مواجهة أافكار الكراهية ع Èشصبكات التواصصل

مفرون ودعاة لـ «ألشسعب» :أألسسرة هي أللبنة أألوŸ ¤وأجهة ألتطرف و–قيق ألوسسطية
لوق-اف
دع -ا وزي -ر الشص -ؤوون ال -دي -ن -ي -ة وا أ
ﬁم- -د ع- -يسص- -ى ،أامسس ،ال- -ع- -ل -م -اء وال -دع -اة
لف -ك -ار ال -ك-راه-ي-ة
واŸشص -اي -خ إا ¤ال -تصص -دي أ
وال -ب-غضس ال-ت-ي ت-غ-ل-غ-لت ‘ أاوسص-اط الشص-ب-اب،
مؤوكدا أان ا÷زائر لطاŸا حافظت على نهج
ال-وسص-ط-ي-ة اŸسص-ت-م-دة م-ن ال-ه-وي-ة ال-وط-ن-ية،
لف -ك -ار السص -ل -ب -ي-ة عÈ
ﬁذرا م -ن ان -تشص -ار ا أ
شصبكات التواصصل الجتماعي.

دار اإلمام :جÓل بوطي
ع -يسس -ى  ⁄ي -خ -ف ظ -ه -ور أاف -ك -ار خ-طÒة ع-ل-ى
اÛتمع ا÷زائري ‘ اآ’ونة اأ’خÒة ،تدعو إا¤
ك- -راه -ي -ة اŸسس -ل -م ،واصس -ف -ا اأ’م -ر ب -اÿط Òج -دا
والدخيل على الشسباب ،مناشسدا اأ’ئمة واŸشسايخ
إا ¤ضس -رورة إاي -ج -اد ح -ل -ول واق-ع-ي-ة Ÿواج-ه-ة ه-ذه
اŸفاهيم اÿاطئة.
وأاشسار عيسسى ‘ كلمة أالقاها ضسمن فعاليات
أاسس -ب -وع ال -ق -رآان ال -ك -ر Ëب -دار اإ’م-ام ب-اÙم-دي-ة
بالعاصسمة ،أان شسبكات التواصسل ا’جتماعي باتت
وكرا يحمل أافكارا مسسمومة ،متسسائ ‘ Óنفسش
ال- -وقت ع -ن ا÷ه -ات ال -ت -ي تسس -ع -ى إا ¤ن -فث ه -ذه
السسموم ب Úأاوسساط اÛتمع.
وأاضساف الوزير قائ« ،Óعلينا أان ‚نب أامتنا
ال -غ -ل -و وال -ت -ط-رف وال-ف-ك-ر اŸن-ح-رف» ،م-ؤوك-دا أان
«عم ÓكبÒا ينتظرنا ‘ اŸسستقبل إ’يجاد حلول
جذرية لهذه الظواهر السسلبية».
‘ م- -ق -اب -ل ذلك ق -ال ع -يسس -ى ،إان ال -وسس -ط -ي -ة،
باعتبارها منهجا للتعايشش وتقبل اآ’خرين ،وجدت
طريقها إا ¤اÛتمع ا÷زائري طواعية ،موضسحا
أان اŸدرسس -ة ا÷زائ -ري -ة أاشس-ربت ال-وط-ن-ي-ة ب-فضس-ل
ع-ل-م-ائ-ه-ا ومشس-اي-خ-ه-ا ال-ذي ع-م-ل-وا ط-وال ح-ياتهم
ÿدمة الدين اإ’سسÓمي.
وأاشسار وزير الشسؤوون الدينية إا ¤أانه رغم وجود
أافكار تطرف ،إا’ أان الشسباب متمسسك بالوسسطية
وج -ع -ل -ه -ا ن -ه-ج-ا ‘ ح-ي-ات-ه ،ل-ذلك ‚د ال-ت-م-اسسك
ا’ج-ت-م-اع-ي ي-وم-ي-ا م-ت-ج-ل-ي-ا ‘ م-ظ-اهره اليومية،
قائ« :Óوما النقاشسات ا◊اصسلة وا’ختÓفات حول
بعضش اŸسسائل لهي دليل على حب الوسسطية ‘
الدين ،مشسÒا إا ¤أان اŸنهج الوسسطي يظهر ‘
ا÷انب السسياسسي وحتى والثقا‘ وكل ذلك يندرج
‘ خدمة وبناء اأ’مة ا÷زائرية».
«اخ -ت-ي-ار الشس-عب ا÷زائ-ري ل-ل-م-ذهب اŸال-ك-ي
جاء طواعية منذ اعتناقه الدين اإ’سسÓمي» ،هكذا
قال عيسسى ،موجها كÓمه إا ¤اŸشسكك ‘ Úأان
اŸشسكلة الفكرية يتحملها التلق Úاÿاطئ للشسباب
وطلبة العلوم على وجه اÿصسوصش .موضسحا أان
الوسسطية تبغضش أافكار الغرب وأاقواله اÿاطئة،
ل- -ك- -ن- -ه- -ا ’ ت- -رفضش ال- -ت -ع -ايشش السس -ل -م -ي م -ع غÒ
اŸسسلم ،Úقائ :Óإان القرآان الكر Ëوالسسنة النبوية
تؤوكدان على احÎام اآ’خر ونبذ الكراهية والعنف

والتحريضش ضسد اآ’خرين.

Œنيد وسسائل ألتنشسئة ‘ ،مقدمتها أإلعÓم
من جهتهم أاكد أاسساتذة الفكر اإ’سسÓمي على
أاه-م-ي-ة ال-ت-نشس-ئ-ة ا’ج-ت-م-اع-ي-ة السسلمية ،التي تعتÈ
اŸقوم اأ’سساسسي للفرد اŸسسلم .وهي كذلك السسبيل
Ÿواج -ه -ة اأ’ف -ك-ار اÿارج-ة ع-ن ط-ري-ق الصس-واب،
م -ؤوك -دي -ن أان ح -م-اي-ة م-ن-اب-ع ال-ت-نشس-ئ-ة ه-و السس-ب-ي-ل
لتحقيق الوسسطية وا’عتدال.
‘ ه -ذا الصس -دد ق -ال اأ’سس -ت-اذ ع-يسس-ى م-ق-اري،
مدير فرعي بوزارة الشسؤوون الدينية واأ’وقاف ،إان
أاكّ– Èد يواجه الشسباب اليوم ،اأ’فكار اŸتدفقة
ع Èوسس- -ائ- -ط ا’تصس -ال ا◊دي -ث -ة ‘ ،م -ق -دم -ت -ه -ا
شس-ب-ك-ات ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي ال-ت-ي ب-اتت تشس-ك-ل
خطرا حقيقيا على أابنائنا.
و ⁄يسستبعد اŸتحدث ‘ تصسريح لـ «الشسعب»،
ع -ل -ى ه -امشش أاسس -ب-وع ال-ق-رآان ال-ك-ر Ëب-دار اإ’م-ام
ب -ال -ع -اصس -م -ة ،أامسش ،صس-ع-وب-ة ال-ت-ح-ك-م ‘ شس-ب-ك-ات
التواصسل ا’جتماعي البعيدة عن الرقابة ،مؤوكدا أان
دور اأ’ولياء يعد العامل اأ’ول لتحقيق الوسسطية ‘
الدعوة ،من خÓل تلق Úاأ’بناء اأ’فكار اŸعتدلة
البعيدة عن الغلو والتطرف.
ودعا مقاري إا ¤ترشسيد اأ’بناء وتوجيههم نحو
اŸسس- -اج- -د ل -ت -ل -ق -ي ال -ف -ه -م الصس -ح -ي -ح ل -ت -ع -ال -ي -م
الدين،موضسحا أان وسسائل التنشسئة متعددة وتختلف
أادوارها ،لذلك علينا التنوع واأ’خذ من كل منبع
أافكارا تكمل اأ’خرى ،مشسÒا إا ¤دور اŸدرسسة
ووسسائل اإ’عÓم ،هذه اأ’خÒة تضسطلع بدور كبÒ
‘ ا÷زائر ويجب إاعادة النظر ‘ مضسامينها لتكون
أاك‡ Ìا ه -ي ع -ل -ي -ه م -ن ن -اح -ي-ة ت-ث-ق-ي-ف وت-ق-وË
اأ’فراد.
من جهته قال الدكتور ÿضسر دلهوم ،من جامعة
ا÷زائر ،٠١إان الوسسطية وثقافة التعايشش اŸشسÎك
مع غ ÒاŸسسلم ،Úن ّصش عليها الدين اإ’سسÓمي
ا◊نيف ،وهي العدل مع الناسش واحÎام اآ’خرين،
بعيدا عن مظاهر البغضش والكراهية التي تظهر
أاحيانا ‘ أاوسساط اÛتمع ومنها إاطÓق «عبارات

ال -ن -ف -اق ع-ل-ى اأ’شس-خ-اصش»،
مؤوكدا أان الشسرع يحث على
التعايشش ويحبذه.
كما أاشسار الباحث إا ¤أان
ال - -ت- -ع- -ايشش ي- -ع- -ن- -ي ق- -ب- -ول
ا’ختÓف أاو تعايشش قبيلة
أاو طائفة ‘ ›تمع صسغ،Ò
وه- -ذا م- -قصس- -د ،ع -ل -ى ح -د
تعبÒه ،من اŸقاصسد التي
ي - - -دع- - -و إال- - -ي- - -ه- - -ا الشس- - -رع
اإ’سسÓ- - -م- - -ي ،ل - -ك - -ن ل - -يسش
Ãفهوم الغرب الذي يدعو
إا ¤ا’ن- - -حÓ- - -ل اÿل- - -ق- - -ي

وإاقصساء اآ’خر.
ويعت Èمفهوم الو’ء والÈاء ،أاي ﬂالفة الغرب
‘ أاق -وال -ه -م وأاف -ع -ال -ه-م ‘ ،ح Úي-ت-ف-ادى اŸسس-ل-م
الكراهية والبغضش الذي يجعله البعضش ثقافة ،وهو
مفهوم خاطئ يتبناه الكث Òمن عامة الناسش،مشسÒا
إا ¤أان الرسسول صسلى الله عليه وسسلم هو أاول من
دع- -ا إا ¤ال- -ت -ع -ايشش م -ع ال -ن -اسش وإان -ن -ا شس -رك -اء ‘
اإ’نسسانية ،وما موته ودرعه مرهونة عند يهودي
لدليل على تقبل والتعايشش مع اآ’خر.
ولتحقيق الوسسطية ‘ اÛتمع يرى الدكتور
أام Úفركول ،الباحث ‘ التنشسئة ا’جتماعية ،أانه
ي -جب –ق -ي -ق ال -ع-دل وال-ع-دال-ة ب Úأاب-ن-اء ال-وط-ن،
باإ’ضسافة إا ¤تعليم اأ’بناء الدين السسليم .مشسÒا
إا ¤أان الشسباب بحاجة إا ¤من يقف معه ويقومه
ويتبنى أافكاره البناءة ،وبذلك Áكن –صسينهم من
الغلو والتطرف اŸنا‘ للوسسطية التي يدعو إاليها
اإ’سسÓم.
وقال الباحث ،إان التنشسئة تنطلق من اأ’سسرة
واŸدرسسة ،اŸسسجد واÛتمع ووسسائل اإ’عÓم،
داعيا إا ¤إاعادة النظر ‘ دور اŸسسجد ا◊قيقي
الذي يضسطلع بتلق Úالفكر اإ’يجابي ،وهو ما يدعو
ا ¤حماية الشسباب من اأ’فكار الدخيلة والتحكم
فيه بسسهولة وهي مسسؤوولية تقع ‘ اŸقام اأ’ول
على اأ’ولياء.
Œدر اإ’شسارة إا ¤مناقشسة اŸشسايخ والدعاة،
اليوم ،ضسمن فعاليات أاسسبوع القرآان الكر ،Ëبدار
اإ’م-ام ،م-واضس-ي-ع ال-وسس-ط-ي-ة ‘ ال-ف-ك-ر اإ’سسÓ-مي،
و‰اذج منها ‘ القرآان الكر Ëوأابعادها ،باإ’ضسافة
إا ¤ظاهرة غياب الوسسطية وظهور التطرف العنيف
واإ’سسÓموفوبيا وغÒها من اŸواضسيع.
‘ ح Úتختتم التظاهرة الدينية ،مسساء اليوم،
ب -حضس -ور وزي -ر الشس-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة واأ’وق-اف ﬁم-د
ع -يسس -ى ،وذلك ب -دار اإ’م -ام ب -اÙم-دي-ة ،ب-ت-ك-رË
اŸشس- -ارك ‘ Úمسس -اب -ق -ة ح -ف -ظ ال -ق -رآان ال -ك -رË
وŒوي- -ده وت -فسسÒه ضس -م -ن اأ’سس -ب -وع ال -وط -ن -ي ١٨
للقرآان الكر.Ë
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مشسروع قانون أ÷مارك يكرسس ألفعالية ‘ مكافحة ألغشس وألتهريب
أاكد وزير اŸالية حاجي بابا عمي ،أان
مشصروع قانون ا÷مارك يأاتي لتكريسس
ال-ف-ع-ال-ي-ة ‘ م-ك-اف-حة ﬂتلف الظواهر
السصلبية التي تنخر القتصصاد الوطني،
م- -ث- -ل تضص- -خ- -ي- -م ال- -ف -وات Òوال -ت -ه -ريب
وال-تصص-اري-ح ا÷م-رك-ي-ة اŸزي-ف-ة ،فضصÓ
ع- -ن ك- -ون- -ه ي- -ك- -رسس ان- -ف -ت -اح اŸؤوسصسص -ة
ا÷م -رك -ي-ة ع-ل-ى ﬁي-ط-ه-ا الق-تصص-ادي
الداخلي واÿارجي.
ق - -ال ال - -وزي - -ر ‘ رده ع - -ل - -ى انشس - -غ - -ا’ت
وتسساؤو’ت نواب اÛلسش الشسعبي الوطني ،إان
مشسروع قانون ا÷مارك تفرضسه اŸعطيات
ا÷ديدة التي يشسهدها ا’قتصساد الوطني وكل
اŸسستجدات ا◊اصسلة على اŸسستوى الدو‹،
Ãا يضس -م -ن م -ردودا أاق -وى وأا‚ع ل -ل-م-ؤوسسسس-ة
ا÷مركية.
وأاوضسح الوزير ،أان نصش مشسروع القانون
يسسّد جميع ثغرات القانون ا◊ا‹ ،باعتباره
«م -ن -ظ -وم-ة تشس-ري-ع-ي-ة ّﬁي-ن-ة» ت-ن-ظ-م و–دد
ﬂتلف ›ا’ت تدخل ا÷مارك ا÷زائرية
بÎسسيخ نظام الرقمنة ا÷مركية ،بالتنسسيق
م -ع ال -ب -ن -وك ومصس-ال-ح الضس-رائب وم-ؤوسسسس-ات
تسسي ÒاŸوانئ ونقاط العبور ا÷وية والÈية
ع Èقاعدة بيانات موحدة.
أاضس -اف ال -وزي -ر ،أان نصش مشس -روع ال -ق-ان-ون
ا÷دي -د ه -و ت -ك-م-ل-ة ل-ل-ق-وان Úاأ’خ-رى ،ع-ل-ى
غ- -رار ق -ان -ون م -ك -اف -ح -ة ال -ت -ه -ريب وق -ان -ون
م -ك -اف-ح-ة ﬂال-ف-ات الصس-رف وح-رك-ة رؤووسش
اأ’موال .كما يهدف إا– ¤ديث وسسائل حل
اŸن - -ازع- -ات وم- -ك- -اف- -ح- -ة ال- -فسس- -اد وال- -غشش
وال - -تصس- -اري- -ح ال- -ك- -اذب- -ة ‘ ›ال ال- -ت- -ج- -ارة
اÿارجية.
وذكر وزير اŸالية أان ›مل التعديÓت
التي حملها مشسروع نصش القانون ،مسستوحاة
م -ن ا’ت -ف -اق -ي -ات وال -ق -وان Úال -دول -ي -ة ال -ت -ي
صسادقت عليها ا÷زائر .وهو يتضسمن أانظمة
اق -تصس -ادي -ة –دد ›ا’ت ت -دخ -ل اŸؤوسسسس-ة
ا÷مركية ‘ ›ال التجارة اÿارجية ،مع
إاقرار امتيازات جبائية متنوعة لدعم تنافسسية
اŸؤوسسسسات عند التصسدير وا’سستÒاد.
وأاضس - -اف ال - -وزي- -ر ،أان مشس- -روع ال- -ق- -ان- -ون
اسستحدث آاليات جديدة ‘ ›ال عبور السسلع
على طول السساحل اإ’قليمي (النقل البحري
الداخلي) وأايضسا «اŸسستودع ا÷مركي» وهو
عبارة عن نظام جديد لتخزين السسلع.
‘ ›ال مراقبة اŸطابقة عند ا’سستÒاد
وال- -تصس -دي -ر ،ق -ال ال -وزي -ر إان ال -نصش ا÷دي -د
تضس -م -ن إاج -راءات ج -دي-دة ت-خضس-ع Ÿق-اي-يسش
صس - -ارم - -ة ،ح- -يث يشسÎط ع- -ل- -ى اŸت- -ع- -ام- -ل
ا’قتصسادي ا◊صسول على رخصسة تشسÎك ‘
–دي -ده -ا مصس-ال-ح وزارة ال-ت-ج-ارة وال-فÓ-ح-ة
واŸعهد الوطني للتقييسش.
وأاوضس -ح ال -وزي -ر ،أان ال -دول -ة ع -ازم -ة ع-ل-ى
اجتثاث كل السسلوكات غ Òالشسرعية ‘ ›ال
التجارة اÿارجية ،مؤوكدا أان ا÷مارك وقعت

‘  ٢٠١٤على اتفاقية مع البنوك لتوط Úكل
اŸع -ل -وم-ات اŸت-ع-ل-ق-ة ب-ه-ذا اÛال ،ب-ه-دف
القضساء على اسستخدام التصساريح ا÷مركية
اŸزي - -ف - -ة ،ع - -ن ط - -ري - -ق ت- -زوي- -د ا÷م- -ارك
ا÷زائ -ري -ة ب -ك -ل ع -م-ل-ي-ات ال-ت-وط Úال-ب-ن-ك-ي
ل-ل-م-ؤوسسسس-ات ،ب-إاق-رار آال-ي-ة «ال-ت-وط Úال-ق-بلي»
واسستخدام قاعدة بيانات موحدة تتضسمن كل
اأ’رقام التعريفية ا÷مركية للمتعامل Úووضسع
حد للسسجÓت التجارية الوهمية.
‘ رده على انشسغا’ت النواب حول تنامي
ظ -اه -رة تضس-خ-ي-م ال-ف-وات ،Òأاوضس-ح ال-وزي-ر أان
ا÷م - -ارك ا÷زائ - -ري- -ة ت- -نشس- -ط ب- -ك- -ل ح- -زم
وتشسارك ‘ قواعد البيانات الدولية لرصسد كل
اıالفات اŸسسجلة ‘ هذا ا’Œاه.
‘ ›ال ال- -ت -ك -وي -ن ،أاشس -ار ال -وزي -ر إا ¤أان
ا÷م -ارك ا÷زائ -ري-ة ت-ب-اشس-ر ح-ال-ي-ا ب-رن-ام-ج
ت- -ك- -وي- -ن ورسس- -ك- -ل- -ة م- -وسس -ع -ا ،خصس -وصس -ا ‘
اÛا’ت ا÷دي -دة ال -ت -ي ف -رضس -ه -ا ال -ت -ط -ور
ال -ت -ك -ن -ول -وج -ي ا◊اصس -ل ،م -ؤوك -دا أان ا÷ه-از
اسستحدث بÈامج تكوينية ‘ ›ال ﬁاسسبة
اŸؤوسسسس- -ات و–ل- -ي- -ل اıاط- -ر وت- -ق- -ن -ي -ات
ا’تصسال واإ’عÓم ا’آ‹ وأايضسا برامج تكوينية
‘ ›ال أاخÓقيات مهنة ا÷مركي.
وأاوضس -ح ال -وزي -ر ،أان اŸؤوسسسس -ة ا÷م -رك-ي-ة
تتدعم سسنويا بإاطارات وكوادر متخرجة من
اŸعهد ا’قتصسادي ا÷مركي اŸغاربيÃ ،ا
يضسمن فعالية أاك Ìللمؤوسسسسة ا÷مركية.
وج -اء رد ال -وزي -ر م-ب-اشس-رة ب-ع-د اسس-ت-ك-م-ال
م -ن -اقشس -ات ن -واب الŸÈان ،ال -ت -ي اخ -ت-ت-مت،
صسباح أامسش ،بتدخل :Úاأ’ول ،للنائب رمضسان
تعزيبت عن حزب العمال ،الذي شسدد على
ضس - -رورة ت - -ك - -ريسش اŸراق - -ب- -ة أاك› ‘ Ìال
التجارة اÿارجية وأايضسا توسسيع ›ال تدخل
اŸؤوسسسسة ا÷مركية إا ¤اŸياه اإ’قليمية.
أام -ا ال -ن -ائب خ -دي -ج -ة يشس -ك-ور غ-ن ج-ب-ه-ة
التحرير الوطني ،فقد ركزت تدخلها حول
ضسرورة إادراج مشسروع القانون وآاليات تتكيف
مع القانون البحري ويضسمن عÓقات متكاملة
ب Úم- -ؤوسسسس- -ة ا÷م- -ارك وﬂت -ل -ف شس -رك -ات
تسسي ÒاŸوانئ وأايضسا إابراز وتوضسيح اŸهمة
اأ’منية للجمارك و›ال تدخلها مع ﬂتلف
اŸؤوسسسسات اأ’خرى.

لسصاتذة التعليم اŸتوسصط
بن غÈيت تعاين مركز التكوين البيداغوجي أ

 60ألف أسستاذ جديد يسستفيدون من تكوين خÓل ألعطلة ألشستوية
كشصفت وزيرة الÎبية الوطنية نورية
بن غÈيت ،أامسس ،با÷زائر العاصصمة ،عن
اسص-ت-ف-ادة  60أال -ف أاسص -ت-اذ ج-دي-د Áث-ل-ون
لط -وار ال -ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ال-ثÓ-ث-ة (إاب-ت-دائ-ي-
ا أ
م -ت -وسص -ط -ث -ان -وي) م -ن ال -ت -ك -وي -ن خ Ó-ل
ال -فÎة اŸم -ت -دة م -ن  24إا 31 ¤ديسصمÈ
ا÷اري ‘ كافة الختصصاصصات.
أاوضس -حت ب -ن غÈيت ،خ Ó-ل زي -ارة ت -ف-ق-دي-ة
’سساتذة
Ÿركز التكوين البيداغوجي التحضسÒي أ
ال -ت -ع -ل -ي-م اŸت-وسس-ط وال-ث-ان-وي (ث-ان-وي-ة ال-ع-ق-ي-د
ع -مÒوشش) ب -اسس -ط -اوا‹ (غ -رب ال-ع-اصس-م-ة) ،أان
’سساتذة ا÷دد الناجح ‘ Úمسسابقة التوظيف
«ا أ
’خÒة يخضسعون ،منذ يوم السسبت اŸاضسي ،إا¤
اأ
تكوين ‘ مواد اختصساصسهم و‘ علم النفسش،
وكذا ‘ اŸفاهيم القاعدية اŸتداولة ‘ مناهج
ا÷يل الثا.»Ê
تندرج هذه العملية ‘ إاطار التكوين اŸسستمر
ال -ذي شس-رع ف-ي-ه م-ن-ذ ج-وي-ل-ي-ة اŸاضس-ي ل-ف-ائ-دة
’سس -ات -ذة ،ح-يث يشس-رف ع-ل-ى ت-ك-وي-ن-ه-م
ه -ؤو’ء ا أ
أاسساتذة متطوعون من متقاعدي القطاع.
وبعدما نبهت إا ¤وجود «نوع من اÿلط بÚ
’سس -ات-ذة خÓ-ل ال-ت-ك-وي-ن وم-ا ي-ت-م
م -ا ي -ت -ل -ق -اه ا أ
’قسس - -ام» ،أاشس - -ارت ال- -وزي- -رة إا¤
ت - -ق - -دÁه ‘ ا أ
’صسدار كتاب «يلخصش تركيب اŸنهج
التحضس Òإ
الÎبوي اŸتبع منذ سسنة  ٢٠١٣إا ¤يومنا هذا،
ال- -ذي سس -ي -ت -م إاصس -داره ‘ أاواخ -ر شس -ه -ر ي -ن -اي -ر
القادم».
وشس - -دد ب - -ن غÈيت ع - -ل - -ى ضس- -رورة «احÎام
التلميذ ككيان إانسسا Êيحتاج إا ¤تعزيز الثقة ‘
النفسش ’سستكمال مشسواره الدراسسي» ،معتÈة أان
’سس-ت-اذ وال-ت-ل-م-ي-ذ ت-ع-د م-ن
«سس -وء ال-عÓ-ق-ة ب Úا أ
’سس - -ب - -اب اŸؤودي - -ة إا ¤ال - -ع - -ن - -ف وال - -تسس - -رب
اأ

اŸدرسسي».
وبثانوية العقيد لطفي بأاو’د فايت ،تفقدت
ال- -وزي- -رة سس Òدروسش ال- -دع- -م خÓ- -ل ال- -ع -ط -ل -ة
الشس -ت -وي -ة ،ال -ت -ي سس -ج -لت حضس -ور ال -ع -دي -د م -ن
التÓميذ الراغب ‘ Úالنجاح والتفوق’ ،سسيما ‘
شسهادة البكالوريا.
وبخصسوصش اŸؤوسسسسات التي  ⁄تفتح أابوابها
للتÓميذ خÓل هذه العطلة ،أاكدت بن غÈيت أان
ال -وزارة «سس -ت -ت -خ -ذ إاج -راءات ت -ن -ظ -ي -م -ي -ة Œاه
مسسؤوو‹ اŸؤوسسسسات الذين  ⁄يلتزموا بالتعليمة
’بواب
اŸوجهة لهم والقاضسية بضسرورة فتح ا أ
أامام التÓميذ لÓسستفادة من دروسش الدعم».
’ول م-ن السس-ن-ة
وب -ال -نسس-ب-ة ل-ن-ت-ائ-ج ال-ثÓ-ث-ي ا أ
الدراسسية ا◊الية ،قالت بن غÈيت إان تقييم
’عÓن عنه ‘ نهاية
نتائج هذا الفصسل سسيتم ا إ
شسهر جانفي القادم ،بعد «ا’نتهاء من جمع كافة
اŸع -ط -ي -ات اŸت -ع-ل-ق-ة ب-ذلك ع Èك-ام-ل الÎاب
الوطني».

»æWh
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وقفة ترحم واسضتذكار لعظمة الرجل بقرية عزوزة بتيزي وزو

’سصبق وخب Òاقتصصادي ،أان السصياسصات العمومية ‘ ا÷زائر لدعم اŸؤوسصسصات
أاكد عبد الرحمان بن خالفة ،وزير اŸالية ا أ
الصصغÒة واŸتوسصطة ،من أافضصل السصياسصات التي ’ ‚دها ‘ دول أاخرى ،مشصÒا إا ¤أان إانشصاء شصركة وضصمان ‚احها ’ Áكن
’سصعار والتحكم ‘ اŸقاو’تية،
أان يكون مباشصرة بعد اÿروج من ا÷امعة وأانه ينبغي دراسصة السصوق ومعرفة ا◊ظوظ وا أ
مقÎحا التوجه نحو ا’سصتثمار العائلي لدÁومة ‚اح اŸؤوسصسصة.

سسهام بوعموشسة
قال بن خالفة ،على هامشس أليوم ألدرأسصي
ألذي نظمه Œمع ألشصباب أ÷زأئري رجاء
للتضصامن وألتنمية ،أمسس ،باŸكتبة ألوطنية،
ح- - -ول ألشص - -ب - -اب وأŸق - -او’ت - -ي - -ة ب - -ع - -ن - -وأن
«أŸؤوسصسص-ات ألصص-غÒة وأŸت-وسص-ط-ة مسص-ت-ق-ب-ل
أ’قتصصاد ألوطني» ،قال إأن سصنة  2016كانت
مفصصلية ،با’نتقال من ‰وذج أقتصصادي إأ¤
آأخر وسصتسصتمر فيه .مضصيفا ،أن أ÷زأئر بدأت
تتحكم وتدخل ‘ أ’قتصصاد أ◊قيقي ،خاصصة
‘ ظل أنخفاضس أسصعار ألبÎول ،يتجلى ذلك
من خÓل صصدور قانون أ’سصتثمار وأ÷مارك
وقانون أŸؤوسصسصة.
وي-ت-وق-ع وزي-ر أŸال-ي-ة أأ’سص-ب-ق ،أن أل-ق-ي-م-ة
أ◊قيقية للعمل وأأ’جور وأ’سصتثمار سصتعود
تدريجيا ‘ أŸنوأل أ’قتصصادي أ÷ديد إأ¤
أ÷زأئر خÓل سصنة  ،2017وأن سصنة 2019
سصيكون فيها إأقتصصاد مبني على ألعمل غÒ
أ’قتصصاد ألنفطي .وبحسصب بن خالفة ،فإان
 2017تتطلب إأنتاجية أك Ìوألعودة إأ ¤قيمة
Óسص -ع -ار و‡ارسص -ات ن -ق -ي -ة
أك Èوت -ن -ظ -ي -م ل  -أ
وأخ Ó-ق -ي -ة ‘ أÛال أل -ت -ج-اري ،خ-اصص-ة ‘
أ’سصتثمار ‘ أŸؤوسصسصات.
وأبدى بن خالفة تفاؤوله بقدوم مسصتثمرين
أجانب إ’نعاشس أ’قتصصاد ألوطني ،قائ Óإأن
أ’قتصصاد أ÷زأئري بحاجة إأ ¤أنفتاح كبÒ
على أÿارج لÓسصتثمارأت ألتي تأاتي وأن تفتح

أأ’سص - -وأق أÿارج - -ي - -ة ل - -لسص - -ل - -ع وأÿدم - -ات
أ÷زأئرية.
و‘ ب- - -دأي- - -ة ت- - -دخ- - -ل- - -ه ،ت - -ط - -رق أÿبÒ
أ’ق -تصص -ادي إأ ¤روح أŸق-او’ت-ي-ة م-ن ن-اح-ي-ة
ألسصياسصات ألعمومية ،قائ Óإأن هذه أأ’خÒة
م - -ت - -وف - -رة ‘ أ÷زأئ - -ر م - -ن خÓ- -ل أل- -دع- -م
وأ’سص-ت-ث-م-ارأت أل-ك-بÒة أŸوج-هة للمؤوسصسصات
ألصص- -غÒة وأŸت- -وسص- -ط- -ة’ ،سص- -ي- -م -ا ‘ ›ال
أل-فÓ-ح-ة ،عÓ-وة ع-ل-ى أإ’ج-رأءأت أل-تسص-ه-يلية
لÓسصتثمار وهذه ألسصياسصات ألعمومية ’ توجد
‘ ألدول أŸتقدمة ،مشصÒأ إأ ¤أن ألكث Òمن
أ’سصتثمارأت ‘ ألسصوق غ Òمتحكم فيها‡ ،ا
أدى إأ ¤تع Ìألكث Òمن ألشصركات وأنه ينبغي
على أŸؤوسصسصات أ÷ديدة أن تكون لها رؤوية
ح- - -ول ألسص- - -وق وأŸن- - -افسس وي- - -ت- - -ح- - -ك - -م ‘
أŸقاو’تية ،وكذأ عدم ألتسصرع ‘ أ÷ري ورأء
ألربح ألسصريع .كما شصدد على أعتماد ألتنظيم
وأ÷دي -ة ‘ أل -ع-م-ل أل-ت-ج-اري وع-دم أ’ت-ك-ال
على ألصصفقات ألعمومية.
وأضصاف بن خالفة ،أن سصبب فشصل بعضس
ألشصركات هو عدم أÓŸءمة ب Úأ’سصتثمار
ورق -م أأ’ع -م -ال ،ب -ح -يث أن ب -عضس ألشص -رك-ات
تطلب قروضصا باهظة ‘ ،ح Úرقم أعمالها
ضصئيل ،وهو ما جعل ألبنوك تتخوف من منح
ألقروضس.
‘ ألسص - - -ي- - -اق إأقÎح أÿب Òأ’ق- - -تصص- - -ادي
ضص -رورة أل -ت -وج -ه ن -ح -و أ’سص -ت -ث -م-ار أل-ع-ائ-ل-ي
ل-ت-وسص-ي-ع-ه وه-و أو ¤م-ن أإ’سص-ت-ث-م-ار أ÷دي-د،

قائ Óإأن إأنشصاء و‚اح شصركة ’ يأاتي مباشصرة
بعد أÿروج من أ÷امعة ،بل ع Èأ’سصتثمار
ألعائلي أو ألعمل ‘ إأطار أŸناولة مع شصركة
كÈى .وبحسصبه ،فإان أ÷يل ألثا Êوألثالث من
ألشصباب يضصيف شصيئا جديدأ ،دأعيا ألشصركات
ألعائلية لÓنفتاح وعدم أإ’نغÓق.
وت- -ط- -رق ‡ث- -ل ج- -م- -ع- -ي- -ة أل- -ب- -ن -وك ،إأ¤
أل- -تسص -ه -ي Ó-ت أŸق -دم -ة ◊ام -ل -ي أŸشص -اري -ع
أ÷ديدة تنفيذأ لتعليمات ألوزير أأ’ول عبد
أŸالك سصÓل منذ سصنة  ،2013ع Èتقليصس
ع- -دد أل- -وث -ائ -ق ‘ ألسص -ج -ل أل -ت -ج -اري وم -دة
معا÷ة أŸلفات .كما أن  19مؤوسصسصة مصصرفية
مرتبطة بشصبكة أأ’نÎنت مع أŸركز ألوطني
ل- -لسص- -ج- -ل أل- -ت- -ج- -اري وصص- -ن- -ادي- -ق ألضص- -م -ان
أ’جتماعي «كناسس وكازنوسس» ،لÓطÓع على
ألوثائق أŸطلوبة من أŸسصتثمر دون تكليفه
عناء إأحضصارها .علما أن  1٤60وكالة مصصرفية
متوأجدة ،ع ÈألÎأب ألوطني

نصضÒة حداد :نقصس العقار أاكÈ
مشضكل يعÎضس حاملي اŸشضاريع
م -ن ج -ه -ت-ه-ا أب-رزت نصصÒة ح-دأد ،رئ-يسص-ة
÷نة تطوير ألشصرأكة وألتكوين Ãنتدى رؤوسصاء
أŸؤوسصسصات ،أهمية ألشصباب باعتباره عنصصرأ
فعا’ ‘ ألتنوع أ’قتصصادي و’بد من أن يكون
‘ صصلب أ’قتصصادأت ألناشصئة ،مشصÒة إأ ¤أن
أل-نشص-اط أŸق-او’ت-ي وم-ن-اخ أأ’ع-م-ال م-ازألت
ت-ك-ت-ن-ف-ه ن-ق-ائصس ك-ثÒة .وأك-دت رئ-يسص-ة ÷نة
ت- -ط- -وي- -ر ألشص -رأك -ة وأل -ت -ك -وي -ن ،أن أŸشص -ك -ل
أل - -ع - -ويصس أل- -ذي ي- -عÎضس ألشص- -ب- -اب ح- -ام- -ل
أŸشصاريع هو نقصس ألعقار ،مطالبة أإ’دأرة
وألو’ة بضصرورة رفع هذأ أŸشصكل ،عÓوة على
ألعجز ‘ أŸقاو’تية مقارنة بجÒأننا بتونسس
وأŸغرب.
وقالت أيضصا ،إأنه ’ يوجد تكوين يتوأفق مع
أح-ت-ي-اج-ات أ’ق-تصص-اد ون-قصس أل-ي-د أل-ع-ام-ل-ة،
دأعية إأ ¤إأعادة ألنظر ‘ أ◊وكمة وترسصيخ
ثقافة أŸقاو’تية من ألثانوي إأ ¤أ÷امعة،
مع مد أ÷سصر ب Úأ÷امعة ومعاهد ألتكوين
وعا ⁄أأ’عمال.

التحذير من أاي تهور و›ازفة على الطرق

رفع درجة التأاهب األمني بوهران –سضبا ألعياد نهاية السضنة
’منية بالقطب
رفعت السصلطات ا أ
السصياحي لوهران ،حالة التأاهب إا¤
الدرجة «ا◊مراء» ،من أاجل ضصمان أامن
’فراد واŸمتلكات طوال فÎة
وسصÓمة ا أ
ا’حتفا’ت بأاعياد اŸيÓد ،بدءًا بالÎتيبات
’مني
التي ارتكزت على تعزيز التواجد ا أ
باŸواقع ا’سصÎاتيجية ا◊سصاسصة ،خاصصة
بعضس اŸؤوسصسصات الفندقية.
يحدث هذا ‘ وقت تعرف فيه الباهية
وهران إاقبا’ كبÒا للعائÓت التي قدمت
لقضصاء احتفا’ت رأاسس السصنة من داخل
وخارج الوطن والتمتع بجمالها وما توّفره
أاغلب فنادقها ومطاعمها من مآادب الطعام
وا◊فÓت وغÒها من الطقوسس والعادات
اıتلفة التي تختصس بها دون غÒها.

وهران :براهمية مسسعودة
رئيسس خلية أإ’عÓم وأإ’تصصال Ãديرية أأ’من
أل -و’ئ -ي أÓŸزم أأ’ول ع -ب -د أل -رح-م-ن رح-م-ا،Ê
أشص- -ار ‘ تصص- -ري- -ح صص- -ح- -ا‘ إأ› ¤م- -وع -ة م -ن
أإ’جرأءأت أأ’منية أŸشصددة ،أنطلق ‘ تطبيقها
م - -ن - -ذ أمسس ،م- -ن أج- -ل ت- -أام Úك- -اف- -ة أأ’م- -اك- -ن
أŸسص -ت -ه -دف -ة ب -ه -ذأ أإ’ج -رأء’ ،سص-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق
ب -تسص-ه-ي-ل أ◊رك-ة أŸروري-ة وأع-تÈه-ا «إأج-رأءأت
عادية ،نظرأ لتزأمنها مع أحتفا’ت رأسس ألسصنة».
وتابع أŸسصؤوول أأ’مني« ،إأن هذأ أıطط
أأ’م -ن -ي أ÷دي -د ،ي -ه-دف إأ ¤بث أل-ط-م-أان-ي-ن-ة ‘
نفوسس ألوهرأني Úوزوأر أŸدينة ،وألتأاكيد على
أن ك -اف -ة أأ’ج -ه-زة ع-ل-ى أ” أ’سص-ت-ع-دأد لضص-م-ان
أ◊ريات ألفردية ووأجب أسصتتباب أأ’من وألوقاية
من أ÷رÁة».
وقال إأّن شصوأرع أŸدينة وأزقتها حيوية تعج
فيها أ◊ركة لي Óنهارأ ،وهو دليل قاطع على
مسص -ت -وى أ’حÎأف -ي-ة وأ’نضص-ب-اط ل-ك-ل م-ن-تسص-ب-ي
أ÷هاز ،على رأسصهم مرأقب ألشصرطة نوأصصري

صصالح ،رئيسس أمن وهرأن’ ،فتا إأ ¤أنّ «هناك
ت-نسص-ي-ق ب Úج-م-ي-ع أأ’ج-ه-زة أأ’م-ن-ي-ة وأل-عسصكرية
وأ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ‘ إأط -ار م -ن -ظ -وم -ة أم -ن -ي -ة
م -وح -دة ،ت -ع -م -ل م-ن أج-ل ت-أام Úك-اف-ة أŸن-اط-ق
أ◊سصاسصة.
ب- -دوره- -ا ق -ي -ادة ›م -وع -ة أل -درك أل -وط -ن -ي
ب -وه -رأن ،أت -خ -ذتÃ ،ن -اسص -ب -ة ألسص-ن-ة أŸيÓ-دي-ة
أ÷دي-دة وأل-ت-ي ت-ت-زأم-ن م-ع أل-ع-ط-ل-ة أŸدرسص-ية،
عّدة إأجرأءأت وترتيبات أمنية ومرورية ،حيث
وضصعت ﬂططات خاصصة وتشصكيÓت أمنية عÈ
ك- -ام -ل إأق -ل -ي -م أل -و’ي -ة ،أل -ه -دف م -ن -ه -ا «إأدخ -ال
أل- -ط- -م- -أان -ي -ن -ة وأل -رأح -ة وألسص -ك -ي -ن -ة ‘ ن -ف -وسس
أŸوأطن.»Ú
ويضص -ي -ف سص -م -ي -اﬁ Êم -د ،ضص -اب -ط بسص -اري-ة
إأقليمية أ’من ألطرق بالدرك ألوطني ،أن تدّخلهم
سصيكون خاصصة على ألطرق أأ’ك Ìحركية ،عÈ
دوريات ألتفتيشس أŸسصتمرة ألتي يقوم بها رجال
أل- -ب- -زة أÿضص -رأء ،إأ ¤ج -انب أ◊وأج -ز أأ’م -ن -ي -ة
ألقائمة بصصورة ملحوظة على ألطريق ألوطني
«3٤أ» ألرأبط ب Úوهرأن وع ÚألÎك وغÒها من
ألنقاط ألسصودأء ألتي تهّدد سصÓمة أŸوأطن،Ú
بسصبب أرتفاع أ◊ركة أŸرورية.
وت -اب -ع ن -فسس أŸت -ح ّ-دث« ،ب-فضص-ل أإ’ج-رأءأت
أŸت-خّ-ذة م-ن ق-ب-ل أÛم-وع-ة أإ’ق-ل-ي-م-ي-ة للدرك
أل -وط -ن -ي ب -وه -رأن ” ،ت -ق -ل -يصس ح -وأدث أŸرور
بنسصبة  50من أŸائة ،مقارنة بسصنة  .2015دأعيا
أŸوأطن Úألسصائق ÚوأŸشصاة ،إأ ¤توخي أ◊ذر
وأل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ق-ي-ادة أل-ه-ادئ-ة وع-دم –وي-ل ب-ه-جة
أل -ع -ي -د إأ ¤ك -وأرث م -روري -ةّﬁ ،ذرأ خ-اصص-ة م-ن
أإ’فرأط ‘ تناول ألكحول بأانوأعها ،أ’ن أرتباط
أأ’عياد وخاصصة عيد رأسس ألسصنة بالكحول لدى
بعضس أŸوأطن ،Úقد جعل هذه أŸناسصبة سصببا ‘
إأزهاق أروأح بشصرية أخرى.
كما عقدت ،صصبيحة أأ’ثن ،ÚأŸديرية ألو’ئية
للحماية أŸدنية بوهرأن أجتماعا خاصصا لوضصع
أل -رت -وشص -ات أأ’خÒة ل-ل-م-خ-ط-ط أÿاصس ب-أاع-ي-اد

أŸي Ó-د ،ب -دءأ ب -ت -ك -ث-ي-ف وسص-ائ-ل أل-دع-م أŸادي-ة
وألبشصرية على مسصتوى إأقليم ألو’ية’ ،سصيما ما
ت -ع -ل -ق بسص-ي-ارأت أإ’سص-ع-اف وشص-اح-ن-ات أإ’ط-ف-اء،
ن- -ظ- -رأ Ÿا Áك- -ن أن تسص- -ب -ب -ه أأ’ل -ع -اب أل -ن -اري -ة
وأŸفرقعات من أخطار على ألسصÓمة ألعامة.
وبحسصب ما أكده ألرأئد بهلو‹ أحمد سصفيان،
ط- -ب- -يب ب- -ا◊م- -اي- -ة أŸدن- -ي- -ة ،ف -إان «أإ’سص -ع -اف
أ÷م -اهÒي ي -ح -ظ -ى ب -اه -ت -م -ام ب -ال -غ م -ن ق -ب-ل
أل -ق -ائ-م Úع-ل-ى مصص-ال-ح أ◊م-اي-ة أŸدن-ي-ة ،أل-ت-ي
تسصعى إأ ¤توف Òألتكوين أŸتوأصصل للمسصعفÚ
ألذين Áكن أ’عتماد عليهم ‘ حال وقوع حوأدث
أو ك -وأرث م -ا وذلك ع -ن ط -ري -ق ع -م-ل-ي-ات إأن-ق-اذ
منظمة بفضصل ألتكوين ألذي تلقوه».
وأوضصح أŸصصدر أن أك Ìمن  ٤آأ’ف شصخصس
أسصتفادوأ من برنامج «مسصعف ‘ كل عائلة» إأ¤
غاية أليوم بوهرأن ،وهم جاهزون للتدخل ‘
ح -ال -ة أÿط -ر ،إأضص -اف -ة إأ ¤مسص-ع-ف Úم-ت-ط-وعÚ
جوأري« Úمسصتوى ،»2-موضصحا أّن هذأ ألنوع من
ألتكوين ألذي يدوم  21يوما ،ألهدف منه وضصع
«سصلسصلة أإ’نقاذ» ألتي تصصبّ ‘ مصصلحة أŸوأطن.
وأضصاف ،أن أعوأن أ◊ماية ›ندون ‘ كل
أأ’وق- -ات ل- -ل- -ح- -ف- -اظ ع- -ل -ى سص Ó-م -ة أŸوأط -نÚ
و‡تلكاتهم ،مذكرأ باŸشصاكل ألتي تعيق نشصاطهم
ك -م -ن -ق -ذي -ن ل -ل -ح-ي-اة ،أب-رزه-ا أŸشص-ه-د أŸروري
أŸتفاقم جرأء تنامي أ’زدحام أŸروري وتورط
ألسصائق ‘ Úتفاقم ألوضصع ،وذلك لعدم أحÎأمهم
أب -ج -دي-ات وق-وأن Úأل-ق-ي-ادة ،أل-ت-ي ت-ن-ط-وي ع-ل-ى
ج- -م- -ل -ة م -ن أ’ع -ت -ب -ارأت أأ’خ Ó-ق -ي -ة وأأ’دب -ي -ة
وأإ’نسصانية وأŸهنية.
و‘ ميدأن ألتوأصصل وألتوعية ،فقد أنتهجت
أأ’جهزة أأ’منية باŸناسصبة ،بحسصب ألتصصريحات
أŸقّدمة ،حمÓت –سصيسصية دورية ،تسصتمر Ÿدة
سص-ن-ة ك-ام-ل-ة ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ﬂت-ل-ف أŸؤوسصسصات
وأط -ي -اف أÛت -م -ع أŸد ،Êتسص -ت -ه -دف خ -اصص -ة
أŸناسصبات ألدينية وألوطنية وألوقاية من حوأدث
ألسص Òوأ◊د منها.

أاح -يت ،أامسس ،السص -ل -ط-ات ال-و’ئ-ي-ة
واÙل -ي -ة ل -و’ي -ة ت -ي -زي وزو وب -ل -دي -ة
’رب- - -ع- - -اء ن - -اث إاراث - -ن ،ال - -ذك - -رى 59
ا أ
’سص -تشص -ه -اد ال -ب -ط -ل وم -ه -ن-دسس ال-ث-ورة
’سصرة الثورية
عبان رمضصان ،بحضصور ا أ
م-ن ›اه-دي-ن ورف-ق-اء اŸن-اضص-ل ال-ك-بÒ
وسصكان مسصقط رأاسصه بقرية عزوزة‘ ،
أاج -واء م -ه -ي -ب -ة ،م -ه -اب -ة ال -رج -ل ال -ذي
اسص -ت -ط -اع ب -ح -ن -ك -ت -ه السص -ي-اسص-ي-ة ق-ي-ادة
ال- -ث- -ورة ‘ أاح- -لك ال- -ظ- -روف وال- -دف- -اع
’م - -ة ا÷زائ - -ري - -ة
اŸسص- - -ت- - -م - -يت ع - -ن ا أ
ووحدتها الÎابية.

تيزي وزو :ز .كمال
ألبدأية كانت من ألنصصب ألتذكاري ÃفÎق
ألطرق ببلدية وأدي عيسصي ،حيث أشصرف وأ‹
و’ي- -ة ت- -ي- -زي وزو ﬁم- -د ب- -ودرب- -ا‹ ،رف -ق -ة
ألسص -ل -ط -ات أÙل -ي -ة ،ع -ل-ى وضص-ع إأك-ل-ي-ل م-ن
أل -زه -ور وق -رأءة أل -ف -ا–ة ع -ل -ى روح شص -ه -ي -د
ألثورة ،قبل ألتنقل إأ ¤مسصقط رأسصه ببلدية
عزوزة وألتوقف أمام أŸعلم ألتذكاري ،حيث
ألقى ‡ثل جمعية عبان رمضصان خطابا أبرز
ف-ي-ه «م-ن-اقب أل-رج-ل وتضص-ح-ي-ات-ه أل-كبÒة من
أج -ل أل -ث -ورة وأسص -ت-قÓ-ل أ÷زأئ-ر ،دأع-ي-ا إأ¤
وحدة ألصصف وأ’سصتلهام من مسصÒة ألرجل ‘
ألدفاع عن ألوحدة ألوطنية ونبذ كل أشصكال
أ’نقسصامات».
بعدها تنقل ألوفد إأ ¤منزل ألشصهيد عبان
رمضصان ،ألذي –ول حاليا إأ ¤متحف ومعلم
أث-ري مصص-ن-ف وط-ن-ي-ا ’ي-زأل ي-ح-ت-ف-ظ بعديد
ألصصور وجانب من مآاثر ألشصهيد أÿالدة.
‘ تعليقه على أ◊دث ،أكد وأ‹ و’ية
تيزي وزو ﬁمد بودربا‹ ،أن عبان رمضصان
ي-ع-ت Èم-ن ألشص-خصص-ي-ات أل-وط-ن-ي-ة أل-ف-ذة أل-تي
دأف -عت ع -ن أ÷زأئ -ر ب -ك -ل م -ك -ون -ات -ه -ا ،م -ن
ألشصمال إأ ¤أ÷نوب ومن ألشصرق إأ ¤ألغرب.
وع -ل-ي-ه ،ي-ع-ت Èإأرث-ا مشصÎك-ا ل-ك-ل أ÷زأئ-ريÚ

وأأ’ف- -ارق- -ة وألشص- -ع -وب أŸن -اضص -ل -ة م -ن أج -ل
أ◊ري -ة .وأضص -اف« ،ب -فضص -ل تضص -ح -ي -ات ه -ذأ
أل- -رج- -ل وب -اق -ي أل -زع -م -اء أآ’خ -ري -ن أل -ذي -ن
أسصتشصهدوأ ،وأأ’حياء منهم ،نحن متوأجدون
هنا أليوم».
ب -اŸق -اب -ل ،أن -ت -ق -د وأ‹ أل -و’ي -ة ط -ري -ق-ة
أل -ت -ن -ظ -ي -م وغ -ي -اب أل -ت-نسص-ي-ق ب Úألسص-ل-ط-ات
أÙل -ي -ة وأ÷ه -ات أŸن -ظ -م -ة لÓ-ح-ت-ف-ائ-ي-ة،
م -ؤوك -دأ «أن أل -و’ي-ة سص-ت-أاخ-ذ ب-زم-ام أŸب-ادرة
مسصتقب ،Óبإاعطاء أŸناسصبة بعدأ رسصميا يليق
Ãقام ألشصهيد عبان رمضصان ،كرمز من رموز
ألنضصال ألوطني».
نفسس ألرسصالة وجهها رئيسس جمعية عبان
رمضصان لقرية عزوزة ناصصر عبيد ‘ ،حديثه لـ
«ألشصعب» ،حيث أعت« Èألشصهيد عبان رمضصان
رمزأ وملكا لكل أ÷زأئر وليسس لقرية عزوزة
أو أأ’ربعاء ناث إأرأثن فقط ،وبالتا‹ جاءت
هذه ألوقفة ألتقليدية ،ككل سصنة ،للÎحم على
روح ألشصهيد ومهندسس مؤو“ر ألصصومام ألذي
ضصحى من أجل أ÷زأئر ‘ عمر  .37ونحن
أليوم نعيشس ◊ظة ‡زوجة بالفرح وأ◊زن
ع -ل -ى ألشص -ه -ي -د أل -ذي وضص-ع أ◊ج-ر أأ’سص-اسس
ل-ل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة أل-دÁق-رأط-ية أ’جتماعية
أ◊ديثة».
كما أعتÈت مديرة ألثقافة لو’ية تيزي
وزو ن -ب -ي -ل -ة ق -وم-زي-ان ،أŸشص-ارك-ة ‘ ت-ن-ظ-ي-م
ألوقفة ألتكرÁية« ،أن ألذكرى ’ 59سصتشصهاد
عبان رمضصان هي مناسصبة للÎحم على روح
ألبطل وأسصتذكار ألشصهدأء ألذين ضصحوأ من
أج -ل أ÷زأئ -ر .ون -ح-ن ع-ازم-ون ع-ل-ى إأيصص-ال
ه -ذه أل -رسص-ال-ة إأ ¤أ’أج-ي-ال أل-ق-ادم-ة ◊م-اي-ة
ألذأكرة ألوطنية وترسصيخها ،سصوأء Ãثل هذه
ألنشصاطات أ’حتفائية ،أو عن طريق حماية
مآاثر ألشصهدأء ورموز أŸنطقة ،ومنها جاءت
ف-ك-رة ت-رم-ي-م م-ن-زل ع-ب-ان رمضص-ان وتصص-ن-يفه
كمعلم وطني و–ويله إأ ¤متحف على غرأر
منزل كر Ëبلقاسصم كأاقل وأجب يقدم لهؤو’ء
ألعظماء».

خبزي رئيسس غرفة التجارة والصصناعة لو’ية بسصكرة لـ «الشصعب»:

تأاسضيسس تكتÓت فاعلة ‘  2017لكسضب معركة التصضدير

دعا رئيسس غرفة ألتجارة وألصصناعة لو’ية
بسصكرة عبد أÛيد خبزي ‘ ،تصصريح خاصس
لـ «ألشصعب» ،إأ ¤ألعمل ،خÓل  ،2017من أجل
ت -ع -زي-ز أل-ت-ع-اون ب ÚأŸت-ع-ام-ل ‘ Úق-ط-اع-ي
أل-فÓ-ح-ة وأل-ت-ج-ارة ،ل-ت-أاسص-يسس ت-كتÓت فاعلة
لكسصب معركة تنويع أ’قتصصاد ورفع –دي
أل- -تصص- -دي- -ر إأ ¤أأ’سص- -وأق أÿارج- -ي -ة وج -ع -ل
مصصلحة أ’قتصصاد ألوطني أولوية أŸرحلة.
وبعد أن أبرز خبزي ،ألذي يعقد ،أليوم،

ن -دوة صص -ح -ف-ي-ة ،م-دى ‚اح م-ع-رضس أل-ت-م-ور
ألذي جرى من  17إأ 20 ¤ديسصم Èأ÷اري،
ألذي جلب إأليه  500متعامل من خارج ألوطن،
بينهم  150من تونسس لوحدها .وأبدى أسصفه
لظاهرة أ’نقسصام ‘ صصفوف أŸصصدرين‘ ،
ظل خÓفات جانبية ،بينما يتطلب ألظرف
موأجهة أŸسصائل أ÷وهرية (تطالعون ألبقية
‘ ألشصعب أ’قتصصادي ’حقا).

سسعيد .ب

قرار قضضائي جديد Áنع فتح ملبنة البخاري باŸدية
أقدم ،صصبيحة أمسس ،طاهر ميسصوم ،مسصÒ
م -ل-ب-ن-ة أل-ب-خ-اري ب-قصص-ر أل-ب-خ-اري ،ب-اŸدي-ة،
Ãع- -ي- -ة ع -دد ك -ب Òم -ن أل -ع -م -ال ،ع -ل -ى رف -ع
شصعارأت مطالبة بإاعادة فتح هذه أŸلبنة ،بعد
أنقضصاء مهلة ألغلق ألتي أقرها ألقرأر ألو’ئي
ألذي جاء ،بحسصب حيثيات ألندوة ألصصحفية
أŸنظمة Ãديرية ألتجارة منذ أسصابيع ،بناء
ع -ل -ى ﬁضص -ر رسص -م -ي أ‚زت -ه مصص -ال-ح ه-ذه
أŸدي-ري-ة ع-ل-ى خ-ل-ف-ي-ة إأن-ت-اج ح-ليب منقوصس
أŸوأد أأ’ولية «غشس ‘ تركيب مادة أ◊ليب
أŸبسص.»Î
وبحسصب مصصدر مطلع من هذه أŸديرية،

فإان هذه أأ’خÒة أسصتلمت طلب إأعادة فتح
ملبنة ألبخاري وذلك بعد صصدور  03أحكام
قضصائية وغرأمة مالية بـ 26.325.980دج ضصد
صصاحب أŸلبنة .غ Òأنه ” أسصتصصدأر مؤوخرأ
ق -رأر قضص -ائ -ي آأخ-ر ي-ل-زم مسص ÒأŸل-ب-ن-ة وك-ل
شص -اغ -ل ب-إاذن-ه ب-إاخÓ-ء أŸك-ان ،ك-ون أل-ق-ط-ع-ة
أأ’رضصية ألتي بنيت عليها أŸلبنة هي ملك
للغ ،ÒمعتÈة أن هذأ قرأر ألقضصائي تنفيذي
صصادر عن أÙكمة أإ’دأرية بو’ية أŸدية
–ت رق - -م ف - -ه - -رسس  16/01773و’ Áك - -ن
ويسصتحيل ﬂالفته.

اŸدية :م.أام Úعباسس

ا’ربعاء  ٢٨ديسسمبر  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٨ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

حصسيلة ٢٠١٦
أاخبار وطنية
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تراجع إانتاح ا◊بوب واŸتهم «ا÷فاف» ومكمÓت غذائية تفسسد «◊وم العيد»
تأاجيل رفع ا◊ظر عن صصيد اŸرجان للعام الثالث

تع Ìقطاع الفÓحة والتنمية الريفية والصصيد البحري ،سصنة  ‘ ،2016مسصعى رفع إانتاج اÙاصصيل ا’سصÎاتيجية على غرار «القمح بنوعيه» .أاما «اللحوم ا◊مراء» فقد اهتز
القطاع على «فضصيحة» أاضصاحي عيد «زرقاء» أاجهضصت فرحة اسصتكمال ا’حتفال بهذه الشصعÒة الدينية ،وهو ما أابان عن هشصاشصة أاسصواق اŸواشصي التي مازالت –ت «رحمة»
’يام ‘ طواب Òطويلة للظفر بكيسس واحد ،بسصبب ندرة
’كياسس» إا ¤السصطح ،دفعت ا÷زائري إا ¤الوقوف أ
السصماسصرة وŒار اŸناسصبات .وطفت ‘ خريف السصنة ،أازمة حليب «ا أ
«مفتعلة» من اŸنتج .Úو‘ وقت كان ينتظر فيه «رفع ا◊ظر» عن صصيد اŸرجان ،بعد  15سصنة من الغلق ،لتنويع مصصادر الدخل خارج قطاع اÙروقات ،اسصتمر الغلق للعام الثالث
على التوا‹ منذ إاعÓن ا◊كومة نيتها عن فتحه للمهني› Úددا ،بحجة عدم اسصتكمال إاعداد النصصوصس القانونية اŸقّننة للنشصاط .أاما السصردين «غذاء الفقراء» فقد بات حلما
بعيد اŸنال ،بعد أان فاقت أاسصعاره كل التوقعات.

Ü .AGôgR
تراجع إانتاج ا◊بوب ‘ ا÷زائر سسنة
 ،٢٠١٦أاك ÌاŸواد اسس - -ت - -ه Ó- -ك - -ا ،إا٣٣ ¤
مليون قنطار ‘ ،الوقت الذي دعت فيه
السسلطات العليا للبÓد إا ¤الÎكيز أاكÌ
على تنمية وتطوير هذه الشسعبة ا◊يوية،
كونها تسستهلك أاك Èميزانية من اÿزينة
ال- -ع- -م -وم -ي -ة ،ن -ت -ي -ج -ة ارت -ب -اط ا÷زائ -ر
ب -اأ’سس -واق اÿارج-ي-ة ،خ-اصس-ة اأ’وروب-ي-ة،
لضسمان «قوت ا÷زائري.»Ú
وبحسسب آاخر إاحصسائيات ،فقد ارتفعت
الكميات اŸسستوردة من القمح والشسعÒ
والذرة ‘  ١٠أاشسهر اأ’و ¤لسسنة ،٢٠١٦
لتصسل  ١١.٢٨مليون طن .وا◊بوب التي
ع-رفت ارت-ف-اع-ا ‘ ال-ك-م-ي-ات اŸسس-ت-وردة
هي القمح الصسلب  ١.٦مليون طن مقابل
 ١.٢٧م -ل -ي -ون ط -ن السس -ن-ة اŸاضس-ي-ة ،أاي
بزيادة  ٢5.٢من اŸائة ،والشسع٧٦٧.٧٣٤ Ò
طن مقابل  ٦٦٧.٨١9طن أاي بزيادة ١٤.9٦
من اŸائة ،عكسس القمح الل Úوالذرة.
وتÈر الوزارة الوصسية انخفاضس إانتاج
ا◊ب- - -وب ،أاك ÌاŸواد اسس- - -ت- - -هÓ- - -ك - -ا ‘
ا÷زائ- -ر ‘ ،ك- -ل م- -رة ب- -ت -أاث Òال -ع -وام -ل
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ويتحول «ا÷فاف» و»ا÷ليد»
إا ¤شسماعة تعلق عليها إاخفاقاتها ‘ رفع
م -ردود ه -ذه الشس-ع-ب-ة ،م-ث-ل-م-ا ح-دث ه-ذه
السس-ن-ة ،ف-ت-أاخ-ر تسس-اق-ط اأ’م-ط-ار أاح-دث
اضسطرابا ليسس ب ÚاŸسسؤوول ÚاÙليÚ
واŸرك- - -زي ،Úل - -ك - -ن وسس - -ط اŸن - -ت - -جÚ
أان -فسس-ه-م ،ال-ذي-ن فّ-وضس-وا أام-ره-م ل-ل-ه‘ ،
انتظار ما Œود به السسماء إ’نقاذ ما Áكن
إانقاذه.
وتأاخرت أامطار الغيث ومعها تضسررت
مسساحات واسسعة من اŸزروعات ،سسيما
با÷هة الغربية وبالو’يات اأ’ك Ìإانتاجا
للحبوب ،على غرار تيارت ،تيسسمسسيلت،
وبتبسسة با÷هة الشسرقية .والنتيجة كانت
واضسحة ‘ نهاية موسسم ا◊صساد ،كميات
’ تكاد تغطي طلب نصسف السساكنة .لكن
ما يدفع للتسساؤول ،إا ¤متى يبقى اإ’نتاج
ال-فÓ-ح-ي ،ره Úال-تسس-اق-ط-ات اŸط-ري-ة؟
وهل عجزت الوصساية عن إاقناع الفÓحÚ
بضس -رورة اسس -ت -ع -م -ال السس -ق -ي ال -ت-ك-م-ي-ل-ي
ل-ت-حسس Úوت-ط-وي-ر اإ’ن-ت-اج ،وه-ي ال-ع-اكفة
ع -ل-ى ت-ن-ف-ي-ذ مشس-روع ت-وسس-ي-ع اŸسس-اح-ات
اŸسس- -ق -ي -ة إا )٢( ¤م -ل -ي -و Êه-ك-ت-ار آاف-اق
 .٢٠١9فأارقام وزارة اŸوارد اŸائية تشسÒ
إا ¤أان  5٠م- -ن اŸائ -ة م -ن ال -ف Ó-حÚ
ي -فضس -ل -ون السس -ق-ي ال-ت-ق-ل-ي-دي ،وال-غ-ال-ب-ي-ة
العظمى تنتظر ما Œود به السسماء لنمو
ال -زرع ،وه -و م -ا ي -ب -ق -ي اإ’ن -ت -اج اÙل -ي
م -رت -ب -ط -ا Ãا Œود ب -ه السس -م-اء ،فÒت-ف-ع
ب- -ارت- -ف- -اع تسس- -اق -ط اأ’م -ط -ار وي -ت -ق -لصس
بانخفاضسها ،وينعدم ‘ حالة ا÷فاف ،ما
ي -ف -رضس ع -ل-ى ال-وصس-اي-ة ال-ي-وم ال-ب-حث ‘
اأ’سس-ب-اب اŸوضس-وع-ي-ة وغ ÒاŸوضس-وع-ية
ال-ت-ي “ن-ع ت-وسس-ي-ع اŸسس-اح-ات اŸسس-قية.
ف- -ف -ي أاغ -لب اأ’ح -ي -ان ت -ظ -ه -ر اأ’سس -ب -اب
بسس-ي-ط-ة ،ل-ك-ن-ه-ا م-ع-ق-دة .ف-م-ث ،Ó-ب-ب-عضس
الو’يات ُهّيئت مسساحات واسسعة ،لكن ⁄
ت- -أاخ- -ذ ال- -وزارة ب- -ع Úا’ع- -ت -ب -ار أان ت -لك
اŸناطق ’ تتوفر على الفÓح Úالذين
يسس- -ت -ط -ي -ع -ون اسس -ت -ع -م -ال اŸي -اه إ’ن -ت -اج
منتوجات أاخرى ،بسسبب عدم امتÓكهم
اŸعرفة أاو ثقافة Œعلهم Áرون من نظام
إان - -ت - -اج - -ي إا ¤ن - -ظ - -ام آاخ - -ر ‘ ،وقت ’

النصسوصس القانونية اŸسسÒة له ،وهو ما
ح -رم اÿزي -ن -ة ال -ع -م -وم-ي-ة م-ن م-داخ-ي-ل
اإضسافية بالعملة الصسعبة ،وترك اÛال
م-ف-ت-وح-ا Ÿواصس-ل-ة اسس-ت-ن-زاف هذه الÌوة
ب- -ط -ري -ق -ة غ Òشس -رع -ي -ة و–ت أاغ -ط -ي -ة
متنوعة ،ولو’ يقظة مصسالح اأ’من لكان
حجم اÿسسائر أاك ،Èخاصسة وأان مافيا
التهريب طورت من أاسساليبها.
ك- -انت وزارة الصس- -ي- -د ال- -ب -ح -ري ،ق -ب -ل
إادماجها مع قطاع الفÓحة ،قد قطعت
أاشس - -واط- -ا م- -ه- -م- -ة ‘ إاع- -داد الÎسس- -ان- -ة
القانونية التي تعيد ضسبط ‡ارسسة هذا
ال- -نشس- -اط ،ح- -يث ع- -دلت ق -ان -ون الصس -ي -د
ا÷ديد منذ أاك Ìمن سسنة وأاصسدرت بعضس
ال -نصس -وصس واŸراسس -ي -م اŸق ّ-ن -ن-ة ل-نشس-اط
صس- -ي- -د «ال- -ذهب اأ’ح- -م- -ر» ،ع- -ل -ى غ -رار
اŸرسسوم التنفيذي رقم  ،٣٧٣-١٤اŸتعلق
بإانشساء الوكالة الوطنية للتنمية اŸسستدامة
للصسيد البحري وتربية اŸائيات التي حدد
مقرها بو’ية الطارف وأاوكلت لها مهمة
م -ع -رف -ة اŸوارد اŸرج -ان -ي -ة وت -ق-ي-ي-م-ه-ا
وضس-م-ان م-ت-اب-ع-ة اسس-ت-غÓ-لها وتنفيذ دفÎ
الشس -روط اŸت -ع -ل -ق ب -اسس -ت-غÓ-ل اŸرج-ان
وك- -ذا ت- -رق- -ي- -ة ال- -نشس -اط -ات ذات الصس -ل -ة
باŸرجان.
كما ” اسستحداث تكوين ‘ الغطسس
اŸه -ن -ي ،ب -غ -رضس –سس Úع -م-ل-ي-ة ت-أاطÒ
الصس-ي-د وت-ن-ظ-ي-م وم-ت-اب-عة نشساطات صسيد
اŸرجان ،يسسمح للغطاسسÃ ،Úن فيهم
ال-ه-واة اأو ال-ري-اضس-ي-ون ب-اك-تسس-اب شسهادة
م- -ه- -ن- -ي- -ة ل- -غ- -رضس اسس- -ت -غ Ó-ل اŸوارد
ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة ال-ب-ح-رية .وقد ” –ديد
شس -روط ا’ل -ت -ح -اق ب-ه-ذا ال-ت-ك-وي-ن ‘
القرار الوزاري اŸشسÎك اŸؤورخ ‘
 ٣٠سسبتم ،٢٠١٤ Èوشسرع ‘ تكوين
اأول ف -وج ب -ع -د ا’سس -ت -ن -ج -اد ب-خÈة
ج-زائ-ري ك-ان م-ق-ي-م-ا ‘ ال-و’ي-ات
اŸتحدة اأ’مريكية.

تسس -ت -ط -ي -ع إال -زام ال-فÓ-ح Úب-ت-غ-ي Òط-رق
اإ’ن- -ت -اج .و‘ ب -عضس ال -و’ي -ات ،ي -وج -د
ال - -ف Ó- -ح- -ون ول- -ك- -ن  ⁄ي- -ت- -م ت- -ه- -ي- -ئ- -ة
اŸسساحات .باŸقابل يطرح الكث Òمن
اŸهني Úمشسكل غياب ضسمان توف ÒاŸياه
عند ا◊اجة لها ،خاصسة ‘ فصسل الصسيف،
حيث يصسطدم البعضس برفضس منح رخصس
اسس-ت-غÓ-ل اŸي-اه ،ب-ح-ج-ة ت-وج-ي-ه-ها لتلبية
طلب السسكان خÓل هذه الفÎة.

أاضساحي عيد «مغشسوشسة» واأزمة
حليب «أارقت» ا÷زائريÚ
تلقى ا÷زائريون ،أاسسابيع قبل حلول
ع -ي-د اأ’ضس-ح-ى اŸب-ارك ،ت-ط-م-ي-ن-ات م-ن
وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة الريفية والصسيد
ال -ب -ح -ري ع -ب -د السس Ó-م شس -ل-غ-وم ،ب-ت-وفÒ
أاضس -اح -ي ال -ع -ي-د ب-أاع-داد ك-بÒة وب-أاسس-ع-ار
معقولة ،وهم الذين تعودوا على اقتنائها
بأاثمان باهظة بسسبب اŸضساربة .وعكفت
ال -وزارة ،ك -م -ا ج -رت ع -ل -ي-ه ال-ع-ادة ،ع-ل-ى
تخصسيصس مناطق لبيع اŸواشسي بالو’يات
ال -كÈى ،وضس -ع-ت-ه-ا –ت «أاع »Úب-ي-اط-رة،
ج -ن -دوا لضس-م-ان أاضس-اح-ي ع-ي-د «سس-ل-ي-م-ة»
خ-ال-ي-ة م-ن اأ’م-راضس .وب-ي-عت «ال-ك-ب-اشس»
ب - -أاسس - -ع - -ار أاث - -ل- -جت صس- -دور «ال- -ط- -ب- -ق- -ة
اŸت -وسس -ط -ة» خ -اصس -ة ،ل -ك -ن سس -رع -ان م-ا
–ولت ت -لك ال -ت -ط -م -ي -ن-ات إا« ¤صس-دم-ة»
أايقظتهم ‘ ثا Êيوم من العيد ،بعد أان
فاحت من اأ’ضساحي رائحة كريهة وتغÒ
لونها إا« ¤اأ’زرق» و»اأ’خضسر» أاجهضست
ف -رح -ة اسس -ت -ك -م -ال ا’ح -ت -ف -ال ب-الشس-عÒة
ال -دي-ن-ي-ة ،وسس-ط تسس-اؤو’ت واسس-ت-ف-ه-ام-ات
أاج-ابت ع-ل-ي-ه-ا –ق-ي-ق-ات مصس-ال-ح الدرك
الوطني والشسرطة ،بعد أان اسستنجدت بهما
وزارة الفÓحة لتحديد أاسسباب «الظاهرة
ال -غ -ري -ب-ة» واأ’و ¤م-ن ن-وع-ه-ا ،ل-ي-ت-ب Úأان
ت -ع -ف -ن ◊وم أاضس -اح -ي ال-ع-ي-د ك-ان بسس-بب
ج -رع-ات زائ-دة م-ن اŸك-مÓ-ت ال-غ-ذائ-ي-ة
ق- -دمت م- -ع اأ’عÓ- -ف ل- -ع -دد م -ن رؤووسس
اŸواشسي بهدف تسسمينها ،وهي ‡ارسسات
«ق- - -ذرة» ’ ي- - -ت- - -وان- - -ى اŸضس- - -ارب - -ون ‘
اسستخدامها بعيدا عن رقابة ا÷هات اıتصسة.

و ⁄تسسلم شسعبة «اللحوم البيضساء» من
اÿطر سسنة  ،٢٠١٦حيث تسسبب مرضس
«ن -ي -وك -اسس -ل» ‘ ن-ف-وق ك-م-ي-ات ك-بÒة م-ن
الدجاج ‘ مناطق عدة ‘ ا÷زائر ،وهو
م- -ا أادى إا ¤ارت- -ف- -اع سس- -ع- -ر ال -دج -اج إا¤
مسستويات قياسسية ،ما زاد من الضسغوطات
ع -ل -ى اŸسس -ت-ه-ل-ك ،Úخ-اصس-ة ذوي ال-دخ-ل
ال -بسس-ي-ط ،ح-يث وصس-ل سس-ع-ر ال-ك-ي-ل-وغ-رام
الواحد إا ٦٠٠ ¤دينار ،كما ارتفع ثمن
البيضس إا ١5 ¤دينارا للواحدة ‘ عدد من
مناطق ،ما ضساعف معاناة اŸواطن الذي
اضس - -ط - -ر إا ¤دف - -ع  ١٠٠٠دي-ن-ار ’ق-ت-ناء
دجاجة واحدة ،وعزف البعضس اآ’خر عن
شسرائها إا ¤إاشسعار ’حق.
 ⁄تكد “ر «صسدمة» ◊وم العيد ،حتى
اسستيقظ ا÷زائريون على «انعدام» حليب
اأ’كياسس باÓÙت التجارية ،وهذه اŸرة
بسسبب أازمة قيل إانها «مفتعلة» من قبل
اŸن-ت-ج ،Úب-ع-د تضس-ي-ي-ق ال-رق-اب-ة ع-ل-يهم،
ليلجأا هؤو’ء إا ¤تقليصس كميات اإ’نتاج
وه-و أاسس-ل-وب يسس-ت-ع-م-ل-ون-ه ورق-ة «ضس-غط»
لدفع الوصساية للÎاجع عن قراراتها وإان
ك -انت ع -ل -ى صس -واب .وت -ق-اذف ال-ط-رف-ان
التهم بينهما ،فالوصساية تراهم «يغشسون»
أ’نهم يحولون «غÈة ا◊ليب اŸدعم» إا¤
مشستقات ا◊ليب بدل «حليب اأ’كياسس»،

وه- -م ي- -ن- -ف- -ون ذلك ،رغ- -م أان «ح- -ل -يب
اأ’ك -ي -اسس» أاصس -ب-ح ع-ب-ارة ع-ن «م-اء م-ل-ون
بطعم ا◊ليب» ،ويÈرون قرارهم بتقليصس
حصسصس -ه -م م -ن «ب -ودرة ا◊ل -يب» ،ل -ي -ج-د
اŸواطن نفسسه ‘ كل مرة ضسحية ،يدفع
فاتورة عدم التزام اŸنتج Úبالقوان،Ú
و»تراخي» اŸسسؤوول ‘ Úضسبط الشسعبة،
بالوقوف ‘ طواب Òطويلة أ’يام واأحيانا
أ’شسهر للظفر بكيسس ا◊ليب «اŸقدسس»
‘ كل عائلة.

رفع ا◊ظر عن صسيد اŸرجان
إا ¤إاشسعار آاخر

رغ -م أان ال -ظ -رف ا’ق -تصس-ادي واŸا‹
ال - -ذي “ر ب - -ه ا÷زائ - -ر ي - -ح - -ت- -م ع- -ل- -ى
ال- -ق- -ط- -اع- -ات ا’سسÎات- -ي -ج -ي -ة تشس -ج -ي -ع
ا’سستثمار ‘ ›ا’ت أاخرى غ Òقطاع
اÙروقات ،لضسمان مداخيل جديدة من
ال-ع-م-ل-ة الصس-ع-ب-ة ل-ل-خ-زي-ن-ة العمومية ،و‘
ال -وقت ال -ذي ك-ان ي-ن-ت-ظ-ر ف-ي-ه اŸه-ن-ي-ون
بقطاع الصسيد البحري رفع ا◊ظر عن
صسيد اŸرجان بعد  ١5سسنة من الغلق ،اإ’
أان منع ‡ارسسة هذا النشساط اسستمر للعام
الثالث على التوا‹ ،رغم إاعÓن الوصساية
نيتها ‘ فتحه ›ددا للمهني ،Úمنذ سسنة
 ،٢٠١٤دون أان يتجسسد هذا القرار على
أارضس ال -واق -ع ،بسس -بب ال -ت -أاخ -ر ‘ إاع -داد

«دقلة نور» تفتك ا’عÎاف العاŸي

بعد ﬂاضس عسس Òوعمل ماراطو،Ê
انطلق منذ  ،٢٠١٤بالشسراكة مع ا’–اد
اأ’وروبي ،اسستطاعت «دقلة نور طولقة»
افتكاك ا’عÎاف العاŸي ،فتحصسلت قبل
نهاية  ٢٠١٦بأايام ،على عÓمة اŸؤوشسر
ا÷غرا‘ ،التي “كنها من دخول اأ’سسواق
العاŸية ،دون شسروط وإامÓءات ،و–ميها
م -ن عصس -اب-ات ال-ت-ه-ريب ،ال-ت-ي م-اان-ف-كت
تروج هذا اŸنتوج ا÷زائري بعÓمة دول
ا÷وار ،ب -ع -د ت -غ -ل-ي-ف-ه وت-ع-ل-ي-ب-ه ‘ شس-ك-ل
جذاب.
Áن- -ح ه- -ذا اإ’ج- -راء ق- -ي- -م -ة مضس -اف -ة
للمنتوج ا÷زائري وأافضسلية عند التسسويق
ن -ح -و اأ’سس -واق اÿارج -ي-ة ،وه-و م-ا يضس-ع
اŸنتج Úا÷زائري« ‘ Úأاريحية» ،لكن
ي -ف -رضس ع -ل-ي-ه-م ت-ن-ظ-ي-م صس-ف-وف-ه-م أاك،Ì
لتقد ËاŸنتوج «النوعي» ‘ ثوب يليق به،
أام- -ام اŸن- -افسس- -ة الشس- -رسس -ة أ’سس -واق دول
ا÷وار ،الذي باتت “لك اÈÿة والتجربة
‘ تسس -وي -ق م-ث-ل ه-ذا ال-ن-وع ،ورف-ع ق-ي-م-ة
صسادرات ا÷زائر منه ،خاصسة وأان أارقام
وزارة التجارة تشس Òإا ¤تصسدير كمية ثابتة
منذ سسنوات تقدر بـ ٢٨أالف طن سسنويا ،ما
يعادل  ٣من اŸائة من اŸنتوج اŸوجود
‘ اأ’سس -واق ال -ع -اŸي -ة ‘ ،ح Úال -ك -م -ي -ة
ال-ب-اق-ي-ة ت-وج-ه لÓ-سس-ت-هÓك الداخلي ،أاي
«نأاكل» أاك‡ Ìا «نصسدر».

حصصيلة ٢٠١٦
أخبار وطنية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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إأطلق أ÷يل ألرأبع ،أألقمار ألصصناعية وألدفع أإللكÎو ...Êأهم أإل‚ازأت
ألبطاقة ألذهبية أÿطوة أألو ¤للتجارة ألرقمية

لعÓم والتصصال سصنة ،2016
عرف قطاع الÈيد وتكنولوجيات ا إ
تكريسس العتماد على آاخر التكنولوجيات اŸسصتحدثة لرتباطه
الوثيق با÷انب التقني ،فكان حريا به مواكبة هذا التطور
لسصاسس ،كونه
لخرى ،بل أاضصحى ا أ
لرتباطه الوثيق بالقطاعات ا أ
لنÎنت ع Èالثابت
الواجهة اŸسصؤوولة عن نشصرها ،لسصيما ما تعلق با أ
أاو الهاتف النقال ،من خÓل تعميم خدمة ا÷يل الثالث كبداية
وإاطÓق خدمة ا÷يل الرابع ع Èالنقال هذه السصنة ،فكانت
السصتمرارية من أاجل عصصرنة وإاعادة نشصر شصبكة التصصالت عÈ
الÎاب الوطني والتوجه نحو اقتصصاد اŸعرفة تدريجيا.

سسعاد بوعبوشش
ارت -ب -ط إاط Ó-ق خ -دم -ة ا÷ي -ل ال -راب-ع
بضشرورة تعميم خدمة ا÷يل الثالث وذلك
ب -ع -د م -واف -ق-ة سش-ل-ط-ة ضش-ب-ط ا’تصش-ا’ت
السش -ل -ك-ي-ة والÓ-سش-ل-ك-ي-ة وإاع-ط-اء اأ’ول-وي-ة
ل -ت-غ-ط-ي-ة م-ن-اط-ق ال-ظ-ل وال-ن-ائ-ي-ة ب-ه-دف
ضشمان تغطية الو’يات  48وفقا Ÿا نصس
ع -ل -ي-ه دف Îالشش-روط وﬂط-ط ال-ت-غ-ط-ي-ة
اŸسشطر ،وكذا ﬂطط تسشريع نششر ششبكة
ا÷يل الثالث ،إا ¤جانب “ك Úالزبائن
م -ن ا’سش -ت -ف-ادة م-ن ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا اإ’عÓ-م
وا’تصشال.
وشش -ك -لت ت -ك -ن -ول -وج -ي -ة ا÷ي -ل ال -راب-ع
طموحا آاخر حققته ا÷زائر ‘ تطوير
ÓنÎنت ،م -ن خ Ó-ل
ال- -ت- -دف- -ق ال- -ع- -ا‹ ل  -أ
الهواتف النقالة لسشد الفجوة الرقمية التي
ت- -ع- -ا Êم- -ن- -ه- -ا ،ف- -ف- -ت- -حت اÛال أام -ام
الشش-رك-ات ال-ع-ام-ل-ة ‘ ق-ط-اع ا’تصش-ا’ت،
اÿاضش- -ع -ة ل -ل -ق -ان -ون
ا÷زائري :موبليسس،
ج- - - -ازي وأاوري- - - -دو،
فكان إاطÓق خدمة
لتدارك
G4
التأاخر الواقع ‘
أانÎنت ال-ه-وات-ف
ال-ن-ق-ال-ة م-قارنة
ب-ب-لدان ا÷وار،
ومسشايرة
التطور
ا◊اصش - -ل ‘
سشوق
ا’تصشا’ت
العاŸية.
جاء إاعÓن
إاطÓ- - -ق ا÷ي- - -ل ال - -راب - -ع م - -ن
اأ’نÎنت ب -ع -د سش -ن -ت Úت -ق -ري ً-ب-ا م-ن م-ن-ح
رخصس إانشش -اء واسش -ت -غ Ó-ل ت -ق -ن -ي -ة ا÷ي-ل
ال - -ث- -الث م- -ن اأ’نÎنت ،وم- -ا راف- -ق ه- -ذه
ال- -رخصس م- -ن مشش- -اك- -ل ‘ ا’سش- -ت- -خ- -دام
‡ا جعل ا÷زائر واحدة
وتعميم اÿدمةّ ،
م -ن ال -ب -ل -دان اŸت -أاخ -رة ‘ اŸن -ط-ق-ة ‘
خ -دم -ات اأ’نÎنت اŸت -ن -ق-ل ،وه-و م-ا ”
تداركه.
كان إاطÓق هذه اÿدمة ،بداية عÈ
م-ت-ع-ام-ل ال-ه-ات-ف ال-ن-ق-ال «م-وب-ل-يسس» م-ن
و’ي -ة ورق -ل -ة ،ل -تسش -ه -ي -ل اإ’ب -ح -ار داخ -ل
الشش-ب-ك-ة ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ،ل-تضش-اف إا ¤ج-م-لة
ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة ‘ إاط-ار ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
اإ’ع Ó-م وا’تصش -ال ل -وضش -ع -ه -ا ‘ خ -دم-ة
التنمية ا’جتماعية وا’قتصشادية للبÓد.

 ١7ألف كيلوم Îمن أأللياف ألبصصرية
لتحسص Úألتدفق ألعا‹ لألنÎنت
ب -ه-دف إارسش-اء اق-تصش-اد ق-وام-ه اإ’ب-داع
وت-ك-ن-ول-وج-ي-ات اإ’عÓ-م وا’تصش-ال كعامل
حاسشم للتنافسشية ” ،تبني برامج طموحة،
منها ما أا‚ز ومنها ما هو قيد اإ’‚از،
ما جعل ا÷زائر اليوم تتوفر على  17أالف
ك -ي -ل -وم Îم -ن اأ’ل -ي -اف ال -بصش -ري-ة و3700
م -ك -تب ب -ري-د ” رب-ط-ه-ا ك-ل-ه-ا ب-الشش-ب-ك-ة،

وعرضس نطاق ترددي وطني يفوق 1000
جيغا أاوكتي ،ونطاق ترددي دو‹ يبلغ 630
ج -ي -غ -ا أاوك -ت -ي ،ك -ل-ه-ا ‘ ت-ط-ور مسش-ت-م-ر،
ل -تشش -ج -ع ان -دم -اج ب -ل -دن -ا ضش -م-ن ال-ت-وج-ه
العاŸي لÓقتصشاد الرقمي.

«ألكوم سصات ١-مشصروع ينتظر ألتجسصيد
لتعزيز ألسصيادة ألوطنية
ينتظر تعزيز السشيادة الوطنية بإاطÓق
القمر الصشناعي»أالكوم سشات 1-من قبل
ال -وك -ال -ة ال -فضش-ائ-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ‘ ج-وان
 ،2017إاذ سشيمكن ا÷زائر من ا◊صشول
ع- -ل -ى ن -ظ -ام ال -ن -ج -دة ‘ ح -ال ان -ق -ط -اع
اأ’نÎنت ع Èاأ’ل - -ي - -اف ال- -بصش- -ري- -ة‡ ،ا
ي -ج -نب ا÷زائ -ر ا’ضش -ط -راب -ات ،م -ث -ل-م-ا
حصشل ‘ سشنة  2015بسشبب انقطاع الكابل
Óلياف البصشرية .وسشيتم Œاوز
البحري ل أ
ي ح- -ال -ة ت -ذب -ذب ‘ ال -رب -ط ب -واسش -ط -ة
أا ّ
اأ’ل-ي-اف ال-بصش-ري-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة م-ع-ينة من
خÓل العمل بإامكانية التحول إا ¤القمر
ا’صشطناعي أالكوم سشات،»1-
ما من ششأانه
توفÒ
خدمة
ا’تصشا’ت
واأ’نÎنت
وبث ال -ق -ن -وات
اإ’ذاعية
والتلفزيونية
بدقة عالية.
وب-ه-دف ت-ق-وي-ة
ق- - -درات ا÷زائ- - -ر
ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق برصشد
اأ’رضس وخ- - - - -دم - - - -ة
ال -ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة
وت- - -ع - -زي - -ز السش - -ي - -ادة
ال -وط -ن -ي-ة ” ،خÓ-ل اأ’سش-ب-وع اأ’خ Òم-ن
ششهر سشبم Îالفارط ،إاطÓق ثÓثة أاقمار
صش -ن -اع -ي -ة م -ن م -نصش-ة «سش-ري-ه-اري-ك-وط-ا»
ال -ت -اب -ع -ة ل -ل -م -رك -ز ال -فضش -ائ -ي «سش -ات-يشس
دهاون»Ã ،قاطعة ششيناي بجنوب ششرق
الهند.
يتعلق اأ’مر باأ’قمار الثÓثة «أالسشات-
1ب» و»أالسشات2-ب» و»أالسشات1-ن» وقد
” إاطÓقها على م Ïالصشاروخ الهندي
« »PSLV C- 35بعد عمليات إادماج
وŒارب أاج -راه -ا م-ه-ن-دسش-ون ج-زائ-ري-ون
ع- -ل -ى مسش -ت -وى م -رك -ز ت -ط -وي -ر اأ’ق -م -ار
الصشناعية ببئر ا÷ Òبو’ية وهران.
يدخل ذلك ‘ ،إاطار تفعيل الÈنامج
ال -فضش -ائ -ي ال-وط-ن-ي آاف-اق  ،2020 -ال -ذي
اعتمده ›لسس ا◊كومة ‘ سشنة ،2006
وج-اء ب-ع-د «أالسش-ات1-ب ،ت  »1ال - -ذي ”
إاطÓقه سشنة .2002
وتعزو الدولة إاطÓق هذه اأ’قمار لتلبية
اأ’ه-داف اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اÛا’ت ال-ت-ن-موية
ا◊يوية’ ،سشيما حماية البيئة وﬂتلف
ال -ن-ظ-م اإ’ي-ك-ول-وج-ي-ة ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،ورصش-د
ظاهرة التصشحر ورسشم خريطة لها ،زيادة
على رصشد خرائط ششغل اأ’راضشي وتهيئة
اأ’قاليم والسشاحل والوقاية من اıاطر
الطبيعية وتسشيÒها.

إأطلق ألبطاقة ألذهبية ...أأو¤
أÿطوأت نحو ألتجارة أإللكÎونية
‘ ›ال آاخ- -ر ،ع- -رف ب -ري -د ا÷زائ -ر
إاطÓق خدمة الدفع اإ’لكÎو Êلزبائنه،
من خÓل البطاقة الذهبية ،حيث سشيششرع
‘ توزيع  5مÓي Úبطاقة ،مع فتح فضشاء
ع Èاأ’نÎنت يضشم مكتبا بريديا افÎاضشيا
وب- -واب- -ة ل- -ب- -ي- -ع اŸن- -ت -ج -ات ع Èشش -ب -ك -ة
اأ’نÎنت ،حيث سشتكون عمليات السشحب

ب -ال -ب -ط-اق-ات ا÷دي-دة ع-م-ل-ي-ة م-ع ن-ه-اي-ة
ج -ان -ف-ي اŸق-ب-ل ‘ ،حÁ Úك-ن ل-ل-زب-ائ-ن
اŸت -حصش -ل Úع -ل -ي-ه-ا دف-ع ف-واتÒه-م عÈ
اأ’نÎنت ‘ ،ان- -ت- -ظ -ار ت -ع -م -ي -م ق -ارئ -ات
البطاقات اŸغناطيسشية ع ÈاŸسشاحات
التجارية الكÈى وسشيتعزز ذلك بعد تلبية
الشش- -رك- -ة ال- -وط -ن -ي -ة إ’ن -ت -اج ال -ب -ط -اق -ات
اإ’ل-كÎون-ي-ة «أاشس.ب-ي ت-ك-ن-ول-وج-ي» طلبية
بريد ا÷زائر إ’نتاج  10مÓي Úبطاقة
–سشبا لسشنة .2017

تهدف اŸؤوسشسشة من وراء إاطÓق هذه
اÿدم - - - - - - - -ة ،إا– ¤ديث اÿدم - - - - - - - -ات
اŸصشرفية ‘ ،ظل اŸسشاعي الرامية إا¤
إادخال أاسشاليب التجارة اإ’لكÎونية ،من
خ Ó-ل ت -ق -د Ëخ -دم-ة ع-م-وم-ي-ة عصش-ري-ة
وج- - -واري- - -ة ذات ن- - -وع- - -ي- - -ة ،تسش- - -ت - -وعب
ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة وتعتمد اإ’دماج
اŸا‹ اŸب -ن -ي ع -ل -ى ال -تضش -ام-ن ال-وط-ن-ي
ا’قتصشادي وا’جتماعي .و–قيقا لذلك،
” ت -خصش-يصس اسش-ت-ث-م-ارات ك-بÒة لضش-م-ان
التسشي ÒاÙكم للحجم الهائل للتعامÓت
اŸالية واللوجسشتيكية.
وب-ه-ذا تسش-ج-ل م-ؤوسشسش-ة ب-ري-د ا÷زائ-ر
–و’ ح -ق -ي-ق-ي-ا ‘ سش-ي-اق Œاوز وضش-ع-ه-ا
الصش -عب ،وم -واك -ب-ة اŸت-ط-ل-ب-ات ا÷دي-دة
ل-ل-م-واط-ن وا’رت-ق-اء ب-ن-فسش-ه-ا ك-ف-اعل آا‹
ول-وج-يسش-ت-ي-ك-ي ،ب-ت-ك-ثيف وŒديد الششبكة
الÈي-دي-ة ،عصش-رن-ة اإ’رسش-ال-ي-ات الÈيدية،
رق-م-ن-ة شش-ب-ك-ة ع Èالسش-ات-ل ،ال-ت-ط-ب-ي-ق-ات
واأ’ن- -ظ- -م- -ة ،ال- -دف- -ع الشش- -ام -ل ،ت -ط -وي -ر
الكفاءات البششرية واÿدمات وغÒها-

 39أالف وحدة سصكنية بصصدد الإ‚از ع ÈالÎاب الوطني

–قيق «حلم» عاصصمة دون قصصدير وتدشص Úمدينة سصيدي عبد ألله
شصهد قطاع السصكن سصنة  2016تسصليم العديد من السصكنات من ﬂتلف الصصيغ ع Èالوطن ،التي بلغت أاك Ìمن
ثÓثة مÓي Úو 20أالف وحدة سصكنية من كل الصصيغ ع Èالوطن .وأاهم ما ميز هذه السصنة ،هو تدشص Úرئيسس
ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،اŸدينة ا÷ديدة لسصيدي عبد الله التي تÎبع على مسصاحة  7آالف هكتار
للعاب ،والذي يعد
وتتوافر على جميع اŸرافق ‘ ›ال التعليم العا‹ والÎبية ،الصصحة وفضصاءات التسصلية وا أ
قطبا حضصريا وتكنولوجيا بامتياز ،ومن اŸرتقب تسصليمه سصنة  ،2018بحسصب ما أاكده وزير السصكن والعمران
واŸدينة عبد اÛيد تبون.

سسهام بوعموشسة

كما ” ربط اŸدينة ا÷ديدة بششبكة
الطرق السشريعة وخط للسشكك ا◊ديدية
يربط زرالدة ببئر توتة مرورا بسشيدي
عبد الله.
تعت Èمدينة سشيدي عبد الله ،إاحدى
اŸدن ا÷دي - -دة اÿمسس (ك - -ب - -وي - -ن- -ان،
ب -وغ -زول ،ح -اسش -ي مسش -ع -ود واŸن-ي-ع-ة)،
ب - -ح- -يث سش- -تشش- -ك- -ل أا‰وذج- -ا ل- -ل- -م- -دن
ا÷زائرية ا÷ديدة ،نظرا لتوافرها على
ع -دة أاق -ط -اب ام -ت -ي -از ،م -ن -ه -ا ال -ق-طب
السش- - -ك- - -ن- - -ي والصش - -ح - -ي والصش - -ي - -د’Ê
وال-ب-ي-وت-ك-ن-ول-وج-ي وح-ظÒة ت-ك-ن-ولوجية
والقطب ا÷امعي.
‘ ه- -ذا الصش- -دد ،ت -رغب السش -ل -ط -ات
العمومية ‘ جعل سشيدي عبد الله مدينة
ذكية ومتكاملة لتكون مثا’ يحتذى به ‘
إا‚از باقي اŸدن ا÷ديدة و‘ عمليات
إاعادة تأاهيل اŸدن القدÁة.
علما أان هذه اŸدينة أانششئت تنفيذا
ل Ó-سشÎات -ي -ج -ي -ة ،ال -ت -ي شش-رع ف-ي-ه-ا م-ع
صشدور قانون اŸدن ا÷ديدة ‘ 2002
ب -ه -دف اسش -ت-ح-داث فضش-اءات ع-م-ران-ي-ة
منسشجمة ومتحكم فيها.
وب-ال-نسش-ب-ة ل-لسش-ك-ن-ات ،ف-ق-د ” تسشليم
 3.067مسش -ك -ن ‘ م -رح-ل-ة أاو ،¤م-ن-ه-ا
 1.067مسشكن ترقوي عمومي و2.000
وحدة سشكنية بصشيغة البيع باإ’يجار .كما
” تسشليم مفاتيح  500سشكن بصشيغة البيع
باإ’يجار (عدل) Ãوقع سشيدي عبد الله
(ال -ع-اصش-م-ة) ل-ف-ائ-دة م-ك-ت-ت-ب-ي / 2001
.2002
وي -ن -ت -ظ -ر أان ت-ت-واصش-ل ا’سش-ت-ث-م-ارات
العمومية واÿاصشة ،على مدار السشنوات
القادمة ،لتجسشيد حلم اŸدينة ا÷ديدة
لسشيدي عبد الله التي تسشعى إا ¤التعزيز
ا’ق -تصش -ادي ل-ل-ق-درات ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا
العاصشمة من جهة ،والتكفل با÷وانب
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة لسش-ك-ان-ه-ا م-ن جهة أاخرى،
بحسشب ما أافاد به اŸسشؤوول اأ’ول على

ق-ط-اع السش-ك-ن .وتشش-م-ل ه-ذه اأ’ق-ط-اب،
اŸئ - -ات م - -ن اŸشش- -اري- -ع ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
واÿاصش- -ةÃ ،ا ف- -ي- -ه- -ا ا’سش- -ت- -ث -م -ارات
بالششراكة مع أاجانب وهو ما من ششأانه
اسشتحداث حوا‹  120أالف منصشب عمل
مباششر ،بحسشب التوقعات اأ’ولية.
م - -وازاة م - -ع ذلك ،تشش - -م- -ل اأ’ح- -ي- -اء
السشكنية حوا‹ ﬁ 300ل Œاري” ،
ت -وزي -ع -ه -ا بشش -ك -ل م -ت -وازن م -ع م-راع-اة
ا’ح -ت -ي -اج -ات ذات اأ’ول -وي -ة ‘ ا◊ي -اة
اليومية للسشكان .وسشتسشمح هذه اŸرافق
ال -ت -ج -اري-ة ا÷واري-ة ب-اسش-ت-ح-داث 1200
منصشب عمل مباششر ‘ ﬂتلف اŸهن.
باŸقابل ،أاعلن وزير السشكن والعمران
واŸدينة ،أانه سشيتم ا’نتهاء من توزيع
سشكنات برنامج الÎقوي العمومي بداية
 2018على أاقصشى تقدير .مضشيفا ،اأن
ع- -م- -ل -ي -ات ال -ت -وزي -ع ‘ ه -ذا الÈن -ام -ج
سشتتواصشل إا ¤غاية تسشليم كل السشكنات
أاو ا÷زء اأ’ك Èمنها بنهاية  2017إا¤
مطلع  .2018فيما يقارب  39أالف وحدة
سشكنية بصشدد اإ’‚از حاليا ع Èالوطن.
علما أانه ” توزيع أاك Ìمن ثÓثة مÓيÚ
و 20أالف وحدة سشكنية من كل الصشيغ
ع Èالوطني ،بحسشب ما اأكده الوزير.
وت-ع-ت-زم اŸؤوسشسش-ة ال-ع-م-وم-ية للÎقية
ال -ع -ق -اري -ة ،ال -ت-ي تشش-رف ع-ل-ى ب-رن-ام-ج
الÎقوي العمومي ،تسشليم  4.350وحدة

‘ هذه الصشيغة خÓل ديسشم Èا÷اري.
ك -م -ا ” تسش -ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح  461وحدة
Ÿكتتبي و’ية تيبازة ،منها  385سشكن ‘
بوسشماعيل ،و 75بالقليعة ،و 461وحدة
بوهران ،و 88بÈج بوعريريج و 62بعنابة
و 180بباتنة و 456بقسشنطينة و 36أالف
باŸسشيلة ،وسشتتبع بتوزيع حوا‹ 4500
وحدة أاخرى خÓل الثÓثي اأ’ول من
سشنة .2017
Œدر اإ’ششارة ،أان وا‹ العاصشمة عبد
القادر زوخ ،أاعلن خÓل خرجاته عن
ترحيل أازيد من أالف عائلة تقطن ‘
اأ’حياء القصشديرية ببلديتي برج الكيفان
وب -ول -وغ ،Úق -ب -ل ن -ه -اي -ة شش-ه-ر ديسش-مÈ
ا÷اري ‘ ،إاطار تنفيذ الششطر الرابع
واأ’خ Òمن اŸرحلة الرابعة للعملية 21
إ’عادة اإ’سشكان بو’ية ا÷زائر .مضشيفا،
أان  750ط- -ع- -ن اŸق -دم -ة م -ن ط -رف
اŸقصش Úمن السشكنات ” قبوله ،كما أان
ب -عضس اŸل -ف -ات ال-ت-ي ت-ت-ط-لب ال-ت-ح-يÚ
تسشتغرق وقتا طوي ،Óحيث ” اسشتهÓك
حوا‹  50من اŸائة من  84أالف وحدة
سش-ك-ن-ي-ة ‘ صش-ي-غ-ة ا’ج-ت-م-اع-ي ‘ طور
اإ’‚از ،م- - -ؤوك- - -دا أان ال- - -و’ي - -ة بصش - -دد
ال-ت-حضش Òل-ل-م-رحلة  22ل-لÎح-يل والتي
سش-ت-ت-ب-ع ب-ع-م-ل-ي-ات –م-ل أارقام  23و24
وأاك.Ì
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 ٤آا’ف رسسـ ـ ـ ـم ‘ حظـ ـ ـÒة الطاسسيل ـ ـ ـ ـي

وا‹ إاليزي ١٣٠٠ :منصسب عمل اسستحدثت خÓل السسنة واسستقرار سسكان اŸناطق النائية أاولوية
و’ي-ة إل-ي-زي
ل - - -ه - - -ا ت- - -اري- - -خ
م- - -ت - -ج - -ذر عÈ
إلعصصور
’ج-ي-ال ،منذ
وإ أ
’نسص-ان
ظ -ه-ور إ إ
إ ¤ظ- - - - - -ه- - - - - -ور
إل - -ك- -ت- -اب- -ة م- -ن
خÓل
إلرسصومات
’يل،
’حجار كالزرإفة ،إ أ
إŸنقوشصة على إ أ
إل-ب-ق-رة وإ÷م-ل ،وغÒه-ا م-ن إل-رسصومات
’نسص-ان ب-اŸن-ط-ق-ة،
إل -ت -ي ط-ب-عت ت-اري-خ إ إ
وب -ال -ت -ا‹ “لك م -وروث -ا م-ادي-ا وث-ق-اف-ي-ا
–تضص-ن-ه إ◊ظÒة إل-وط-ن-ي-ة ل-ل-ط-اسصيلي
إل-ت-ي ت-ت-وإج-د ب-اŸن-ط-ق-ة Ãسص-اح-ة ت-قدر
بـ 80000ك-ل-م  ،ح-يث ت-ت-وإج-د ‘ م-نطقة
م-ن-اخ-ي-ة صص-ح-رإوية على إرتفاع يÎإوح
ب1400 Ú- -م و 2000م ،وه- -ي مصص ّ-ن -ف -ة ‘
ق - -ائ - -م - -ة إلÎإث إل - -ع - -اŸي ‘ م - -ن - -ظ - -م- -ة
إل- -ي -ون -يسص -ك -و ،ف -ال -و’ي -ة ت -ق -ع ‘ أإقصص -ى
إ÷نوب إلشصرقي للجزإئر ﬁتلة مسصاحة الله ‘ ،تصشريح لـ «الششعب» ،على هامشس الزيارة ،أان ح -يث ك -انت اŸي -اه ‘ السش -اب-ق ت-أات-ي وب-ه-ا خ-ل-ي-ط ب-ل-ون
السشياحة هي مكسشب للولية التي تتوافر على إامكانات ا◊ديد.
قدرها  1/9تسصع مسصاحة إلبÓد.

مبعوثة «الششعب» إا ¤اإليزي :سشهام بوعموششة
لعÓميÚ
‘ طريقنا لوادي جرات رفقة وفد من ا إ
وجمعية مششعل الششهيد ،توقفنا عند جبال الطاسشيلي
التي –توي على أاحجار منقوششة تعود
لناسس كانوا Áارسشون
لزمنة غابرة أ
أ
الصشيد بالرماح ،والكتابة الÎقية داخل
الكهوف تعود إا 4 ¤آالف سشنة قبل
اŸيÓ-د ،ف-ي-ه-ا رسش-ائ-ل ل-ل-ط-وارق البدو
لخ -ب -اره -م أان -ه-م ار–ل-وا إا¤
ال -رح -ل إ
مكان آاخر ،بحيث أان تاريخ وحضشارة
اŸنطقة كان يلقن ششفهيا أاو عن طريق
الرسشومات والنقوشس ا◊جرية بكتابة
تيفيناغ ،بحسشب ما أاوضشحه الدليل السشياحي منصشوري
بÓل.
وأاضشاف ،أان هناك نقشس حجري قد Ëيعود لـ 4آالف
سشنة ‘ نفسس الوادي ،والششيء اŸتعارف عليه هو أان
السشكان كانوا يعيششون ‘ هذا الوادي وير–لون عÈه إا¤
إاÁه -روا ،ت-اسشت ،إاح-ري-ر وم-ن-اط-ق ت-اب-ع-ة Ÿق-ر ال-ولي-ة،
بحيث أان هذه السشلسشلة معروفة بأانها مصشنفة عاŸيا لدى
منظمة اليونسشكو ،وبها أاك Èمتحف عاŸي على الهواء
الطلق ،يدعى متحف حظÒة الطاسشيلي ،فيه ما يقارب 4
آالف رسشم حجري ﬁصشى من طرف ا◊ظÒة ،أاي ما
يقارب  30كلم على طول الوادي.
ومن القرن العششرين إا ¤منتصشف القرن اŸاضشي،
سشقطت إايليزي ‘ يد الحتÓل الفرنسشي Ÿدة سشتÚ
عاما ،أاولها كان احتÓل منطقة جانت ‘  1909وإاهرير
سشنة  ،1911وخ Òششاهد تاريخي على نضشالت سشكان
اŸن-ط-ق-ة ضش-د السش-ت-ع-م-ار ه-و حصش-ن «ب-ول-ي-ن-ياك» الذي
ششّيده اŸهندسس جرنال سشنة  ،1908حيث اخت ÒاŸوقع
لوجوده ‘ مكان مرتفع قصشد السشيطرة على اŸنطقة
ومراقبة –ركات ›اهدي اŸقاومة الششعبية.
لثرية الهامة ،يقع ‘
يعد هذا ا◊صشن من اŸعا ⁄ا أ
ا÷هة ا÷نوبية Ÿدينة إاليزي ،يÎبع على مسشاحة تقدر
بـ 1764م Îمربع ،يحده ششمال سشاحة عامة والطريق
الوطني رقم  ،03جنوبا وادي إايليزي ،ششرقا وادي إاليزي
وخ -زان اŸاء ،غ -رب -ا ال -ط -ري -ق ال-وط-ن-ي رق-م  03ووادي
لدارة السش-ت-ع-م-اري-ة ك-م-ركز
إال-ي-زي ،اسش-ت-غ-ل م-ن ط-رف ا إ
للمراقبة ومعتقل زج فيه الكث Òمن اŸناضشل Úالذين
لعداد
تعرضشوا للتعذيب ،كما اسشتخدم ثكنة عسشكرية إ
اÿطط ا◊ربية.
وبعد اسشÎجاع ا÷زائر السشيادة الوطنية ” اسشتغÓله
من طرف ا÷يشس الوطني الششعبي من سشنة  1962إا¤
غاية  1992كثكنة عسشكرية.
وابتداًء من سشنة  1996حول لفائدة وزارة الثقافة و”
وضشعه –ت تصشرف أامÓك الدولة بتاريخ  23سشبتمÈ
 ،1998حيث رمّم ودششن من طرف رئيسس ا÷مهورية عبد
ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة سشنة  .2004ع -ل -م -ا أان ه -ن-اك خ-مسش-ة
حصشون لها نفسس الغرضس.
هذا ما جعل ولية إاليزي قبلة السشياح ا÷زائريÚ
لمني
لجانب وباŸئات علي مدار السشنة ،لكن الوضشع ا أ
وا أ
بليبيا مايزال يعطل السشياحة والسشتثمار فيها.
‘ هذا الصشدد قال وا‹ ولية إاليزي مولتي عطاء

م-ه-م-ة وك-ل الشش-روط م-وج-ودة ل-ن-هضش-ت-ه-ا ،رغ-م ال-ه-ي-اكل
اŸتوفرة غ Òكافية ،معتÈا السشياحة والفÓحة قطاعÚ
هام Úلتنمية اŸنطقة ،مششÒا إا ¤أان اŸنطقة تعيشس
ظروفا صشعبة مع جÒاننا بليبيا ،ونأامل عودة السشتقرار
للمنطقة للمضشي قدما ‘ تطوير السشياحة.
وأاضشاف الوا‹ ،أان اŸئات من السشياح يزورون اŸواقع
لثرية بالولية سشنويا ،كما أان هناك
اأ
ل‚از م-ع
ق -ري -ت Úسش-ي-اح-ي-ت Úق-ي-د ا إ
فندق Úأاحدهما على وششك النتهاء
لخ -ر ‘ ط-ري-ق الن-طÓ-ق ،وق-ري-ة
وا آ
سش -ي-اح-ي-ة أاخ-رى .مضش-ي-ف-ا ،أان ه-ن-اك
قرية سشياحية قيد النطÓق ،قائ:Ó
«اŸسش-ت-ث-م-رون م-وج-ودون ل-كن هناك
لمني».
تردد بسشبب الوضشع ا أ
بالنسشبة للمواصشÓت هناك مطار
ج -انت ،يشش -ت -غ -ل ويسش-ت-ق-ب-ل ك-ل أان-واع
الطائرات وكذا مطار إاليزي ‘ طور التوسشعة وآاخر ‘
ع Úأاميناسس “ت توسشعته ،ومششاريع أاخرى ويتوقع عطاء
الله –سش Úأاك ،Ìبحكم أان حدودنا ﬁمية “اما.
فيما يتعلق بالسشياحة الداخلية ،قال الوا‹ إان عدد
السشياح إارتفع أاك Ìمن العام اŸاضشي بسشبب – ّسشن
لم-ن م-ن ب-ع-ي-د،
لم-ن-ي وم-راف-ق-ة مصش-ال-ح ا أ
ال -وضش -ع ا أ
وال- -ولي- -ة ‘ اتصش- -ال م -ع وزارة الشش -ؤوون اÿارج -ي -ة
لتسشهيل منح الرخصس.

مشساريع سسياحية
وتربوية ومهنية
تنقلها «الشسعب»

باŸقابل ،يعرف قطاع التعليم بالولية كفاية فيما
لطوار التعليمية الثÓثة .وبالنسشبة للهياكل ،فإان
يتعلق با أ
اŸشش -ك -ل ف-ق-ط ‘ اŸن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة ح-وا‹  11منطقة
لديها مششكل تذبذب اŸعلم ،Úبسشبب البعد والظروف
الصش-ع-ب-ة ،خ-اصش-ة ولي-ة إال-ي-زي ال-ت-ي تشش-ه-د ع-ج-زا ك-بÒا
وتتطلب أاموال معتÈة لتعبيد الطرق والتزويد بالطاقة
وب -دون -ه -م -ا ل Áك -ن –ق -ي -ق ال -ت -ن -م -ي -ة الج -ت -م -اع -ي -ة
والقتصشادية ،بحكم أان هناك قاعات عÓج ومدارسس
تسشيÒها مرتبط بالطاقة وتهيئة الطريق وكلها حاجيات
اŸواطن اليومية .كما سشيتم فك العزلة عن قرية «وادي
زامن» وتاهوت على بعد  150كلم عن مقر الولية وعدة
قرى أاخرى ،منها :أافرات ،تا›رت ،اÁهورت ،تاسشلت،
ت- -ادنت ،إاف- -ن -ي ،وح -وا‹  10ق -رى ت -اب-ع-ة ل-ولي-ة إال-ي-زي
اŸتواجدة مع حدود “Ôاسشت.
زيادة على ذلك ،فقد ” فتح هذه السشنة أاربعة أاقسشام
Ãدرسشة تاهوت ‘ انتظار اسشتÓم اŸدرسشة بعد عطلة
الششتاء .كما تضشم قاعة عÓج تفتقد Ÿمرضس بسشبب
لن هناك عزوف
النقصس والعجز ‘ اŸوارد البششرية ،أ
ع -ن ال-ذه-اب ل-ل-م-ن-اط-ق ال-ن-ائ-ي-ة بسش-بب صش-ع-وب-ة ظ-روف
ا◊ياة ،غياب التزود بالطاقة ،نقصس الطريق ‘ .هذا
الصشدد ،كششف عطاء الله عن تقد Ëطلب
تكوين دفعة خاصشة بذات الولية،
لن
ب- - -ح- - -يث ي- - -وج - -د ا آ
ح- - - -وا‹ 61

مشساريع كÈى ‘ الطرق ،اŸياه
والتجهيزات العمومية
‘ ›ال التنمية هناك مششاريع كÈى ‘
قطاعات الطرق ،الصشحة ،التعليم ،الÈيد
واŸواصش Ó- -ت اŸي - -اه وال - -ت- -ج- -ه- -ي- -زات
للياف البصشرية التي
العمومية ،،لدينا ا أ
وصش -لت إا ¤آاخ -ر ق -ري -ة وأاب -ع -د Œم-ع
سش- -ك- -ا ‘ Êا÷ه- -ة الشش- -رق- -ي -ة وه -و
لشش-غ-ال ج-اري-ة
«ت -ا›ر» ،ح -ال -ي -ا ا أ
لتغطية كامل الولية.
برج عمر إادريسس التي تبعد عن مقر
لششغال لتغطية هذه
الولية بـ 750كلم Œري بها ا أ
لل-ي-اف ال-بصش-ري-ة ،وم-ن-ه-ا ت-غ-ط-ي-ة كافة تراب
ال-ب-ل-دي-ة ب-ا أ
للياف البصشرية.
الولية با أ
بالنسشبة للمياه الصشا◊ة للششرب ،فإان كافة مدن الولية
‘ وضشعية حسشنة من حيث الكمية ،أاو مقبولة كإاليزي،
جنات ،برج عمر إادريسس ،بحسشب ما أافاد به وا‹ الولية.
مششÒا إا ¤أان اŸششكل يبقى فقط ‘ التسشي Òوكذا نوعية
اŸياه ‘ وليات إاليزي وع Úأامناسس ،وأايضشا الدبداب
وع Úأاميناسس.
لطار ،اسشتفادت ع Úأامناسس من ﬁطة
‘ هذا ا إ
ك -بÒة ل -تصش -ف -ي-ة اŸي-اه ،وخÓ-ل أاشش-ه-ر ق-ل-ي-ل-ة سش-ت-ن-ط-ل-ق
لششغال بها وسشنتخلصس من مششكل نوعية اŸياه والكمية
اأ
بإاليزي وع Úأامناسس.
أاما ‘ جانت ،الدبداب وبرج عمر إادريسشو سشيتم ضشبط
مششكل التسشي Òوبذلك يكون قد غطى الدوائر باŸياه
الششروب الكافية  24/24سشاعة .علما أان إاليزي اسشتفادت
‘ ماي اŸاضشي من ﬁطة لتصشفية اŸياه من ا◊ديد،

‡رضشا
لغ- - - - - -واط ،و”
‘اأ
اسش-ت-ح-داث  25م-نصش-ب-ل ،حيث
سشيخضشعون إا ¤تكوين وأاغلبيتهم من أابناء
اŸنطقة ،وبالتا‹ سشيتم تسشوية مششكل التأاط Òعلى
مسشتوى قاعات العÓج اŸنتششرة Ãناطق الولية.
ب - -اŸق - -اب- -ل ،دع- -ا وا‹ ال- -ولي- -ة إا ¤إادخ- -ال اŸرك- -ز
ا÷ام -ع -ي ضش -م -ن اÿارط -ة ا÷ام -ع -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة وأان ل
ي-ن-حصش-ر اŸرك-ز ع-ل-ى أاب-ن-اء اŸن-ط-ق-ة ف-ق-ط ،ب-ح-ك-م أان
إاليزي لديها نسشيج اقتصشادي هام وهياكل وتخصشصشات
ﬁلية ‘ الفÓحة أاو الصشناعات البÎولية أاو اللغات .كما
طالب أايضشا بفتح تخصشصشات العلوم القانونية واللغات
لدب وتخصشصس تقني.
وا أ
لولوية ‘ الÈنامج
‘ هذا السشياق ،أاكد الوا‹ أان ا أ
ل‚از والنطÓق
التنموي ،النتهاء من اŸششاريع قيد ا إ
‘ بعضس اŸششاريع اŸهمة.

‘ الصشحة لدينا مسشتششفى سشينطلق الششطر الثا Êمن
أاششغاله ومششروع مسشتششفى آاخر بـ 60سشريرا بÈج عمر
إادريسس ،وثÓثة مششاريع مهمة وهي إا‚از طريق على
بعد  1500كلم ب ÚبÈج عمر إادريسس وع Úأامناسس موزع
على ثÓثة أاجزاء ،أاسشند إا‚از الششطر الثاŸ Êؤوسشسشات
عمومية وطنية ،وطريق آاخر ب Úبرج ا◊واسس وسشÒوانت
لششغال قيد التحضش.Ò
نحو “Ôاسشت ،وا أ
م -وازاة م -ع ذلك ،ه -ن -اك ط -ري -ق وط -ن -ي ي -ن-ط-ل-ق م-ن
سشكيكدة إا ¤غاية إاليزي ،بحيث الششطر اÿاصس بإاليزي
جيد وحوا‹  200كلم سشتنطلق من جانت حتى تنلكوم،
وتبقى  14كلم على ا◊دود الليبية وقبل نهاية سشنة 2016
سشننتهي من هذا اŸششروع الهام ،ويبقى فقط التفريع إا¤
مناطق أاخرى.
لطار ،فإان ولية إاليزي ‘ اتصشال مع وزارة
‘ هذا ا إ
لشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-ه-ذه ال-ق-رى ال-ن-ائ-ية ،التي
اأ
تتواجد Ãوقع اسشÎاتيجي ،بحكم ششسشاعة إاقليم الولية،
لسش -ي -م -ا وأان -ن-ا ‘ م-ن-ط-ق-ة ح-دودي-ة ،ق-ال وا‹ ال-ولي-ة،
مششÒا إا ¤أانه من الناحية السشÎاتيجية يششجع اسشتقرار
وتثبيت السشكان ‘ اŸناطق النائية قبل اŸدن ،خاصشة
مناطق إاÁهرو ،تورسشت وطارات ،الذين يتواجدون على
ا◊دود مباششرة مع ليبيا.
موازاة مع ذلك ،هناك منطقة تادنت التي لها حدود
مع النيجر وجانت والدبداب ،ما جعله يقوم بزيارات
مسش-ت-م-رة ل-ت-لك ال-ق-رى ،سش-ع-ي-ا ل-ت-ث-ب-يت السش-ك-ان بها‡ ،ا
سشيششجع من الناحية السشÎاتيجية التنمية ،خاصشة بعد
ت -وصش -ي-ل ال-ط-اق-ة وت-ع-ب-ي-د ال-ط-رق وب-ذلك ن-ؤوم-ن ال-ولي-ة
وحدودنا.
بالنسشبة للنقل ا÷وي ،أاكد مولتي عطاء الله ،أانه ل
يوجد مششكل ‘ هذا القطاع وأان الولية تتوفر على
مطار بجانت ومششروع مدرج الهبوط بÈج عمر إادريسس،
يسشتقبل كل أانواع الطائرات ،يقع على بعد  750كلم عن
لمنية لدى ا÷ارة
لوضشاع ا أ
إاليزي ،آام ‘ Óأان تتحسشن ا أ
ليبيا ليتطور قطاع السشياحة بالولية ،كما أاعرب عن
تفاؤوله Ãسشتقبل التنمية بإاليزي.

الو’ية ’ تعا Êأازمة سسكن واأ’ولوية للتكوين
فيما يخصس السشكن ،ل تعا Êإاليزي من أازمة ،مقارنة
لخ-رى ،ب-حسشب م-ا أاف-اد ب-ه م-ولت-ي،
ب -ولي -ات ال -وط -ن ا أ
بحيث يوجد حاليا طلب يÎاوح ما ب 2500 Úإا3000 ¤
لششغال
سشكن اجتماعي بجانت ،و 2000سشكن  ⁄تنطلق ا أ
ب-ه-ا ب-ع-د بسش-بب مشش-ك-ل ال-ت-م-وي-ل ،وب-رن-ام-ج ه-ام ل-لسشكن
الريفي بإاليزي بـ 4آالف وحدة سشكنية و 1500بع Úأامناسس
و 700و 800ما ب Úبلديتي الدبداب وع Úأاميناسس.
باŸقابل ،تعا Êدائرة برج عمر إادريسس من عجز ‘
ال -ه -ي -اك -ل ال -ري -اضش -ي -ة ،إاذ ه -ي ب -ح -اج-ة إا ¤م-ل-عب وف-ق
ل‚از بذات الدائرة‘ ،
اŸقاييسس ،وهناك مسشبح قيد ا إ
ح Úتتوافر بلدية الدبداب على ملعب وقاعات متعددة
الرياضشيات وهياكل أاخرى ،منها نزل للششباب.
وبع Úأامناسس هناك ملعب يسشتجيب للمعاي Òالدولية
ل‚از وذو
ومسش -ب -ح سش -وف ي -ف -ت-ح ،ون-زل ل-لشش-ب-اب ق-ي-د ا إ
نوعية.
موازاة مع ذلك ،تتوافر إاليزي على
لخضش -ر
م -ل -ع -ب Úب -ال -عششب ا أ
وق-اع-ة م-ت-ع-ددة الرياضشات،
ومسش - - -ب - - -ح وم - - -ل - - -عب آاخ- - -ر
ومسش- - -ب - -ح ،Úون - -زل شش - -ب - -اب
ب - -ج- -انت ،ي- -ب- -ق- -ى ال- -ن- -قصس ‘
ال- - -ت - -أاط Òوال - -تسش - -ي ‘ .Òه - -ذا
لطار ،قال عطاء الله إان الولية
اإ
لدماج أابناء اŸنطقة ‘ كل
بحاجة إ
لولوية للتكوين.
القطاعات وا أ
و‘ رده على سشؤوال حول البطالة،
أاك-د أان إاشش-ك-ال-ي-ة ال-ب-ط-ال-ة ت-خ-تلف عن
لخ-رى ،ن-ظ-را ل-ت-وف-ر ال-ولية
ال-ولي-ات ا أ
على عدة مؤوسشسشات بÎولية ،التي فتحت
لبنائها للبحث عن مناصشب ششغل
الششهية أ
دائ -م -ة .ك -م -ا ت -وج-د ع-روضس ع-م-ل ،ب-ح-يث
سشجل من أاول جانفي  2016إا ¤غاية أاكتوبر
 ،2016ما ل يقل عن  1300منصشب عمل .لكن
Óسشف  -قال الوا‹  -أاغلبيتها ذات عقود
ل أ
قصشÒة أاو متوسشطة اŸدى ،والششباب يبحثون عن
السشتقرار.
الوا‹ أاضشاف ،إان السشتقرار له ششرطان هما اŸسشتوى
أاو ال -ت -أاه -ي -ل ،وأان ال -ولي -ة تسش -ع -ى ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع وزارة
لدراج صشيغة التدريب اŸهني ،حيث
التكوين اŸهني ،إ
ق-امت ب-ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة م-ع شش-رك-ة سش-ون-ل-غ-از واŸؤوسشسش-ات
البÎولية ،وعلى إاثر ذلك اسشتقبلت عروضشا بـ 45منصشبا
لصشحاب البكالوريا والسشنة الثانية ثانوي ،مششددا
موجهة أ
على ضشرورة وجود مسشتوى تعليمي لضشمان منصشب عمل
دائم.

األربعاء  ٢٨ديسسمبر ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٨ربيع األول  ١٤٣٨هـ

äÉªgÉ°ùe

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

العدد

١٧٢٢٠

للكÎونيــــــــة فــــــــي النظــــــــم العقابيــــــــة ا◊ديثــــــــة
الوضشــــــــع –ــــــــت اŸراقبــــــــة ا إ
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نح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـو أأنسسن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ألعقوب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لم د
^ ترششيد السشياسشة العقابية وتضشييق نطاق العقوبات السشالبة للحرية قصشÒة ا أ
ألشسروط ألقانونية لتطبيق نظام أŸرأقبة أ’لكÎونية
ي- -تضس- -ح م- -ن دراسس- -ة األح -ك -ام ال -ت -ي –ك -م ن -ظ -ام اŸراق -ب -ة
اللكÎونية ‘ النظام العقابي الفرنسسي ،أان اŸشسرع الفرنسسي
وضسع ›موعة من الشسروط القانونية يسستوجب توافرهما حتى
يتم تطبيق نظام الوضسع –ت اŸراقبة اللكÎونية ،وهذه
الشس-روط م-ن-ه-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-األشس-خ-اصص (أا) ،وم-ن-ه-ا م-ا ي-ت-ع-ل-ق
بالعقوبة (ب) ،إاضسافة إا ¤الشسروط اŸادية لتقرير الوضسع –ت
اŸراقبة اللكÎونية (ج).

أ -ألشسروط أŸتعلقة باأ’شسخاصص

بقلم /الدكتور خالد حسساÊ
باحث ‘ حقوق اإلنسسان والقانون الدو‹
عضسو  Èﬂالقانون الدسستوري
وا◊كم الراشسد

أ◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة

2

إان تنفيذ نظام
اŸراقبة اللكÎونية
Áكن أان يتعلق
لحداث
بالبالغ Úوا أ
ولكن على ششرط أان
يكون عمر ا◊دث بÚ
 13و 18سشنة ،وذلك
بطبيعة ا◊ال بعد
موافقة و‹ ا◊دث،
كما أان نظام اŸراقبة
اللكÎونية Áكن أان
يقرر على اÙكومÚ
اŸوضشوع– Úت
الرقابة القضشائية ،غÒ
أان أاغلب التششريعات
التي تطبق هذا النظام
تضشع حدا أادنى لسشن من
يراد إاخضشاعه لنظام
اŸراقبة اللكÎونية.
لدنى
ويختلف ا◊د ا أ
للسشن باختÓف التششريع
العقابي ،ففي ا‚لÎا
وويلز حدد اŸششرع
ثمانية عششر عاما كحد
أادنى لسشن اÙكوم عليه
الذي يراد تطبيق هذا
النظام عليه.

مسشــ
ا
ه
ل تلز مات
:
م
م اإ
قا
ل اأصشحـ لت
ابها

إان تنفيذ نظام اŸراقبة اللكÎونية Áكن أان يتعلق بالبالغÚ
واألحداث ولكن على شسرط أان يكون عمر ا◊دث ب ١٣ Úو١٨
سسنة ،وذلك بطبيعة ا◊ال بعد موافقة و‹ ا◊دث ،كما أان
نظام اŸراقبة اللكÎونية Áكن أان يقرر على اÙكومÚ
اŸوضسوع– Úت الرقابة القضسائية ،غ Òأان أاغلب التشسريعات
التي تطبق هذا النظام تضسع حدا أادنى لسسن من يراد إاخضساعه
ل -ن -ظ -ام اŸراق -ب-ة الل-كÎون-ي-ة .وي-خ-ت-ل-ف ا◊د األدن-ى ل-لسس-ن
باختÓف التشسريع العقابي ،ففي ا‚لÎا وويلز حدد اŸشسرع
ثمانية عشسر عاما كحد أادنى لسسن اÙكوم عليه الذي يراد
تطبيق هذا النظام عليه.
أاما اŸشسرع السسكتلندي فقد حدد ‘  Section 5من
 Crime and punishment Actالصسادر ‘ عام ،١99٧
ا◊ ـ ـد األدن -ى لسس -ن م -ن ي -راد إاخضس -اع -ه ل -ن-ظ-ام الـ ـم ـ ـراق-بـ ـة
اللكÎونية بسستة عشسر عاما.
يسس -ري ن-ظ-ام اŸراق-ب-ة الل-كÎون-ي-ة ‘ ف-رنسس-ا ع-ل-ى ال-ب-ال-غÚ
واألحداث حيث نصست اŸادة  ١٣من القانون رقم ١١59/9٧
الصسادر بتاريخ  ١9ديسسم ١99٧ Èعلى أان تضساف اŸادة ٨/٣٠
للقانون رقم  ١٧٤/٤5الصسادر ‘  ٢فيفري  ١9٤5واÿاصص
باألطفال ا÷انح ،Úوتنصص هذه اŸادة على سسريان اŸواد من
 ٧-٧٢٣إا ١٣ -٧٢٣ ¤من قانون اإلجراءات ا÷زائية واÿاصسة
باÿضسوع للمراقبة اللكÎونية على األحداث.
إاضس - -اف - -ة إا ¤ذلك ف - -ان ال- -رج- -وع إا ¤نصص اŸادة  ٧/٧٢٣من
القانون  ،١١59/9٧والقانون  5١٦/٢٠٠٠اŸؤورخ ‘  ١5جوان
 ،٢٠٠٠والقانون  ١١٣٨ /٢٠٠٢اŸؤورخ ‘  ٠9سسبتم،٢٠٠٢ È
يؤوكد لنا أانه ‘ حالة ما إاذا كانت العقوبة تقل عن مدة سسنة
يجوز لقاصسي تطبيق العقوبات بطلب من النيابة العامة ،وكذا
اÙكوم عليه تطبيق نظام الوضسع –ت اŸراقبة اللكÎونية،
Ãعنى أانه ل يجوز تطبيق هذا النظام إال Ãوافقة اÙكوم
عليه ‘ جلسسة وجاهية يحضسرها هذا األخ Òوتعقد ‘ غرفة
اŸذاك -رة ب -حضس -ور اÙام -ي ،أام -ا ب -ال-نسس-ب-ة ل-ل-ح-دث ف-ي-جب
ا◊صسول على موافقة الو‹ أاو من له السسلطة األبوية على
ا◊دث.
ومع ذلك فان بعضص التشسريعات “نع تطبيق نظام اŸراقبة
اللكÎونية على فئات معينة من األشسخاصص اÙكوم عليهم،
حيث تنصص اŸادة  /٣٤أا من قانون العدالة ا÷نائية ‘ ا‚لÎا
وويلز الصسادر عام  ١99١على عدم مÓئمة الفئات التالية من
السسجناء اÙكوم عليهم بعقوبات سسالبة للحرية قصسÒة اŸدة
والتي ل تزيد مدتها على أاربع سسنوات -لتطبيق نظام ا◊بسصاŸنز‹ عليهم -وهم:
اÙكوم عليهم بعقوبة لقÎافهم جرائم العنف وا÷نسص،
واŸطبقة عليهم نصص اŸادة  5٨من قانون
Crime and punishment Act.

العائدون لدرب ا÷رÁة من اÙكوم عليهم بعقوبة سسالبة
ل-ل-ح-ري-ة خÓ-ل فÎة ت-ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام اإلف-راج الشس-رط-ي ع-ل-يهم،
اŸطبق عليه القواعد اŸنصسوصص عليها ‘ اŸادة األو ¤من
قانون السسجون الصسادر ‘ عام .١995
اÙك-وم ع-ل-ي-ه-م ب-ع-ق-وب-ة -واÿاضس-ع-ون ألح-ك-ام نصص ال-فقرة
األو“ ¤د”” من اŸادة الثالثة والفقرة الثانية ””د”” من اŸادة
ال-راب-ع-ة م-ن ق-ان-ون ال-ع-دال-ة ا÷ن-ائ-ي-ةı -ال-ف-ت-ه-م ل-ل-قواعد
والشس -روط والل -ت -زام -ات اŸف-روضس-ة ع-ل-ي-ه-م Ãق-تضس-ى ن-ظ-ام
ا◊بسص اŸنز‹.
اÙك -وم ع -ل -ي-ه-م اÿاضس-ع-ون ألم-ر قضس-ائ-ي ب-ال-عÓ-ج ال-ط-ب-ي
Ãقتضسى نصسوصص اŸواد ( ٣٧و ٤5و /٤٧أا) من قانون الصسحة
العقلية الصسادر ‘ عام .١9٨٣
اÙك -وم ع -ل -ي -ه -م ال -ذي -ن ” اسس -ت -دع -اؤوه -م ل-ع-دم ال-ت-زام-ه-م
بالشسروط والقواعد واللتزامات اŸفروضسة عليهم Ãقتضسى
نظام ا◊بسص اŸنز‹ طبقا لنصص اŸادة  A (1) a ٣٨من قانون
العدالة ا÷نائية الصسادر ‘ عام .١99١
اÙك-وم ع-ل-ي-ه-م ال-ذي-ن ت-ت-زاي-د اح-ت-م-الت م-غادرتهم للبÓد،
واŸطبق عليهم نصص اŸادة  ٤٢من قانون العدالة ا÷نائية
الصسادر ‘ عام .١99١
اŸفرج عنهم Ãقتضسى نظام ا◊بسص اŸنز‹ ،والذين ينطبق
عليهم نصص اŸادة  ٤٦من قانون العدالة ا÷نائية الصسادر ‘
عام  ،١99١و” إاعادتهم للسسجن مرة أاخرى Ãقتضسى نصص
الفقرت ١( Úو )٢من اŸادة  ٣9من القانون نفسسه.
السسجناء الذين ” إايداعهم ‘ السسجن مرة أاخرىÃ ،قتضسى
نصص اŸادة ( )٤٠من قانون العدالة ا÷نائية الصسادر ‘ عام
 ،١99١لرتكابهم جرائم جديدة قبل نهاية الفÎة األو ¤من
ا◊كم.
السسجناء الذين  ⁄ينتهوا من تنفيذ الفÎة األسساسسية للحكم إا¤

أان يتبقى على مضسي نصسف مدة ا◊كم مدة تقل عن  ١٤يوما.
السسجناء الذين تقل أاعمارهم عن  ١٨عاما و‘ حال بلوغهم
لهذه السسن خÓل فÎة العقوبة يصسÒون مؤوهل Úلتطبيق هذا
النظام عليهم إاذا ما كانوا قد أامضسوا الفÎة األسساسسية من
ا◊كم السسابق اإلشسارة إاليها.
السسجناء الذين يكتمل تنفيذهم للفÎة األسساسسية للحكم ‘
اليوم الذي يفÎضص أان يبدأا فيه تطبيق نظام ا◊بسص اŸنز‹
عليهم.
يضساف إا ¤ما سسبق فان اÙكوم عليهم لقÎافهم جرائم
جنسسية واŸطبق عليهم نصص الفقرة األو ¤من قانون ا÷رائم
ا÷نسسية  Sex offenders Actالصسادر ‘ عام  ،١99٧ل يجوز
تطبيق نظام ا◊بسص اŸنز‹ عليهم.
هذا ونشس Òإا ¤أان نظام اŸراقبة اللكÎونية Áكن تطبيقه
ع- -ل -ى ال -رج -ال وال -نسس -اء ،ك -م -ا Áك -ن أان يشس -م -ل اÙك -ومÚ
واألشس- -خ- -اصص اŸوضس- -وع– Úت اŸراق- -ب- -ة ال- -قضس -ائ -ي -ة ،أاي
اŸتهم ،Úإال أانه وجهت انتقادات كبÒة إلخضساع اŸتهمÚ
للوضسع –ت اŸراقبة اللكÎونية ،وذلك ألنه قد يشسكل تكليفا
إاضسافيا على األشسخاصص اŸوضسوع– Úت التجربة من جهة،
كما قد ل يتمكن هذا الوضسع من تلبية ا◊اجات واŸتطلبات
اŸتعلقة باألمن العام ،وا◊يلولة دون اتصسال اŸتهم مع غÒه،
ضسرورات حماية األدلة ،الشسهود واÛني عليهم إاضسافة اإ¤
حماية اŸتهم نفسسه من جهة أاخرى.

ب -ألشسروط أŸتعلقة بالعقوبة
يشسÎط ل-ت-ط-ب-ي-ق ن-ظ-ام اŸراق-ب-ة الل-كÎون-ي-ة شس-رط أاسس-اسس-ي
يتمثل ‘ أان تكون العقوبة سسالبة للحرية ،ومن ثم ل ›ال
لتطبيق اŸراقبة اللكÎونية على العقوبات األخرى كالغرامة،
ك -م -ا Áك -ن ت -ق-ري-ر ال-وضس-ع –ت اŸراق-ب-ة الل-كÎون-ي-ة سس-واء
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ت-ه-م Úأاو ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-ح-ك-وم ع-ل-ي-ه-م؛ فبالنسسبة
للمتهمÁ Úكن تقرير الوضسع –ت اŸراقبة اللكÎونية ضسمن
إاخضساع اŸتهم للرقابة القضسائية (اŸادة رقم  ١٠-5٧من قانون
اإلجراءات ا÷زائية الفرنسسي) ،أاما بالنسسبة للمحكوم عليه فان
إام-ك-ان-ي-ة إاخضس-اع-ه ل-ل-وضس-ع –ت اŸراق-ب-ة الل-كÎون-ي-ة يتعلق
فقط بشسرط مدة العقوبة السسالبة للحرية أاو ‘ ›موع مددها
أاو ‘ ما تبقى منها ،و‘ هذا اإلطار يجب التمييز ب Úفرضص
اŸراقبة اللكÎونية كعقوبة ‘ حد ذاتها أاو ‘ نهاية مدة
تنفيذ العقوبة؛ حيث Áكن فرضص اŸراقبة اللكÎونية كعقوبة
بحد ذاتها بالنسسبة للمحكوم عليه من طرف اÙكمة بشسرط
أان تكون مدة العقوبة السسالبة للحرية تسساوي أاو أاقل من سسنت،Ú
وسسنة واحدة أاو أاقل ‘ حالة العود.
أاما فيما يتعلق بتطبيق نظام الوضسع –ت اŸراقبة اللكÎونية
Óشسخاصص اÙكومÚ
‘ نهاية مدة تنفيذ العقوبة بالنسسبة ل أ
بعقوبة سسالبة للحرية ،شسريطة أان تكون اŸدة اŸتبقية تسساوي
أاو أاقل من سسنت.Ú
ك -م -ا Áك -ن ت-ط-ب-ي-ق ال-وضس-ع –ت اŸراق-ب-ة الل-كÎون-ي-ة ع-ل-ى
Óفراج الشسرطي ،فتكون اŸراقبة
اÙكوم عليه اÿاضسع ل إ
الل -كÎون -ي -ة أاح-د الل-ت-زام-ات اŸف-روضس-ة ع-ل-ي-ه ضس-م-ن إاط-ار
اإلفراج اŸشسروط ،بشسرط أان ل تتجاوز مدة اÿضسوع سسنة
واحدة.
وبالنسسبة للجهات التي Áكن لها أان تقرر الوضسع –ت اŸراقبة
اللكÎونية فإانها تختلف باختÓف التشسريعات ،ففي ا‚لÎا
وويلز يصسدر القرار باإلفراج عن السسجناء وخضسوعهم لهذا
النظام من مأامور السسجن ،بناء على توصسية اللجنة القائمة

Prison and Probation staff.

على إاجراء اختبارات اÿطورة ويطلق عليها

أاما ‘ فرنسسا فطبقا لنصص اŸادة  ٧/٧٢٣من قانون اإلجراءات
ا÷زائ -ي -ة ،اŸضس -اف -ة Ãوجب اŸادة ال -ث -ان -ي -ة م -ن ق -ان-ون ١9
ديسسم ‘ ،١99٧ Èفقرتها األو ،¤فانه يجوز لقاضسي تطبيق
العقوبات Ãبادرة منه ،أاو بناء على طلب من النائب العام أاو
اÙك- -وم ع- -ل- -ي- -ه أان ي -خضس -ع ه -ذا األخ Òل -ن -ظ -ام اŸراق -ب -ة
اللكÎونية إاذا كان قد حكم عليه بعقوبة سسالبة للحرية أاو
Ãجموعة من العقوبات السسالبة للحرية Ÿدة ل تتجاوز عاما،
بينما نصص اŸشسرع الفرنسسي ‘ الفقرة الثانية من هذه اŸادة
ع -ل -ى ج -واز ت -ط -ب -ي -ق اŸراق -ب-ة الل-كÎون-ي-ة وف-ق-ا ل-ل-ط-ري-ق-ة
اŸنصسوصص عليها ‘ الفقرة السسابقة على سسبيل الختبار ‘
اإلفراج الشسرطي Ÿدة ل Œاوز عاما .وعليه فان اŸراقبة
اللكÎونية –ل ﬁل عقوبة سسالبة للحرية ،فهي ل –ل ﬁل
ع -ق-وب-ات أاخ-رى ك-ال-غ-رام-ة أاو ال-ع-م-ل ألج-ل اŸن-ف-ع-ة ال-ع-ام-ة،
وبالتا‹ ل –ل ﬁل بدائل العقوبة السسالبة للحرية قصسÒة
اŸدة ،وإا‰ا نصص ع -ل -ي -ه -ا اŸشس -رع ال-ف-رنسس-ي ل-تضس-ي-ف ب-ديÓ-
جديدا لهذه العقوبات.
بناء على ذلكÁ ،كن لنا القول أان أاسسلوب اŸراقبة اللكÎونية
يعد إامكانية جديدة ‡نوحة لقاضسي تنفيذ العقوبة ‘ القانون
الفرنسسي ،حيث Áلك هذا األخ ÒصسÓحيات واسسعة بهذا
الشسأان ،سسواء من حيث فرضص األمكنة أاو األوقات التي يتوجب
على اÙكوم عليه اللتزام بها أاثناء تنفيذ العقوبة ،أاو من
حيث تعديل شسروط تنفيذ اŸراقبة ،كما له أايضسا إامكانية
سسحب هذه العقوبة إاذا ثبت ﬂالفة اÙكوم عليه للشسروط
ولÓلتزامات اŸفروضسة عليه.

ج -شسروط ألتطبيق أŸادية
يشسÎط لتطبيق نظام الوضسع –ت اŸراقبة اللكÎونية توافر
بعضص الشسروط اŸادية وفق ما أاكدته ‘ اŸادة  ٨-٧٣٢من
قانون اإلجراءات ا÷زائية الفرنسسي اŸعدلة Ãوجب القانون
رقم  ،٢٠٤-٢٠٠٤حيث يجب اسستخدام جميع الوسسائل التقنية
بشسكل يضسمن احÎام كرامة الشسخصص وخصسوصسيته وحياته
اÿاصسة ،وتتمثل هذه الشسروط فيمايلي:
 وجود مكان إاقامة ثابت أاو إايجار مسستقر. وجود خط هاتفي ثابت. شسهادة طبية تؤوكد أان حالة الشسخصص الصسحية تتوافق معوضسع السسوار اللكÎو.Ê
 ا◊صسول على موافقة مالك العقار أاو مؤوجره ،إاذا كانتإاقامة الشسخصص ‘ غ Òمنزله.
بعد النظر ‘ مدى توافر هذه العناصسر ،يتم التأاكد أايضسا من
توافر األجهزة واألدوات التقنية ،والتحقق من الوضسع العائلي
والجتماعي للمحكوم عليه ،من خÓل –قيق تقوم به ””إادارة
اŸسساعدة على الندماج الجتماعي والختبار”” ،وذلك طبقا
للمادة  ١٣-5٧من قانون اإلجراءات ا÷زائية الفرنسسي.
يتمثل الهدف من التحقيق األو‹ الذي Œريه هذه األخÒة -
أاي إادارة اŸسساعدة على الندماج الجتماعي والختبار‘ -
ضس -م -ان ت -وف -ي-ق ق-رار ال-وضس-ع –ت اŸراق-ب-ة الل-كÎون-ي-ة م-ع
ا◊ال -ة ال -ف -ردي -ة والشس -خصس -ي -ة ل -ك -ل ﬁك-وم ،ف-ت-ح-دد أاوق-ات
ا◊ضسور حسسب اŸعطيات اŸهنية والعائلية للمحكوم عليه،
كما يهدف التحقيق األو‹ إا ¤التأاكد من أان الشسخصص اŸقÎح
وضس -ع -ه –ت اŸراق -ب -ة الل-كÎون-ي-ة ي-ع-يشص ‘ ب-ي-ئ-ة م-ن-اسس-ب-ة
ومÓئمة لتطبيق هذا النظام بالشسكل الصسحيح.
يتبع
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تخصسيصص كميات هائلة من اŸياه للمسساحات غ ÒاŸسسقية

التّوافد الهائل على مصضالح جوازات ال ّسضفر البيومÎي ببلدية ا÷زائر الوسضطى زاد من وتÒة العمل الّرامي
إا ¤التكفل بكل اŸلّفات اŸودعة وفق الّرزنامة اّŸتبعة تكون تدرجة حتى ل يحدث هناك أاي Œاوز يذكر.

وح -ال -ي-ا ف-إاّن ه-ذه اŸصس-ال-ح ت-ب-ذل ›ه-ودات
جّبارة من أاجل إا‚از الوثائق اŸطلوبة ‘
هذا الشّسأان “اشسيا مع كل ال ّ
طلبات اليومية،
ويوجد لدى بلدية ا÷زائر الوسسطى قرابة أاو
أاك Ìم- - -ن  400ج -واز سس-ف-ر ب-ي-ومÎي ج-اه-ز
’سستÓمه من قبل أاصسحابه ،إاّ’ أاّن طالبيه ⁄
‡ا سسّبب
يتقّدموا إا ¤هذه اŸصسالح أ’خذه ّ
ضسغطا كبÒا على اأ’عوان إ’خÓء اŸكان.

وه -ك -ذا شس -رع اŸسس -ؤوول -ون ‘ ه -ذه ال -ب -ل -دي-ة
Ãه -ات -ف -ة أاصس-ح-اب ه-ذه ا÷وازات لÓ-قÎاب
منها ،وŒري العملية يوميا قصسد إانهاء هذا
اإ’شسكال.
ويتسساءل مسسؤوولو مصسلحة جوازات ال ّسسفر عن
ال ّضس- -غ- -ط ال- -ذي Áارسس- -ه اŸواط- -ن- -ون ع -ل -ى
اأ’عوان خÓل الفÎة ا◊الية ،و‘ مقابل ذلك
’ يأاتوا من أاجل اسستÓم جوازاتهم ،والكثÒ

لقتناء مولّدات كهربائية

يرّدون بقولهم أاّنهم بعيدون عن ع ÚاŸكان.
ه- -ذا الّ- -تÈ- -ي- -ر غ ÒاŸق- -ن- -ع ان- -ع- -كسض ع -ل -ى
Óت با÷وازات ،ناهيك عن
اŸصسلحة التي امت أ
طالبيه الذين أابدوا تخّوفهم من زيادة سسعر
ا÷وازات خÓل  ،2017بالّرغم من ا÷هود
اŸبذولة من أاجل إابÓغهم بأانّ اأ’مر يتعلّق
بإاشساعة ’ أاك Ìو’ أاقل.

جمال أاوكيلي

بلديات بجاية تسستفيد من  ٥٣مليون دينار

صض- - -ادق أاعضض- - -اء اÛلسس الشض- - -ع- - -ب- - -ي
لغلبية خÓل دورة
الولئي ببجاية وبا أ
لول-ي-ة لسض-ن-ة
ع -ادي -ة ع -ل -ى اŸي -زان-ي-ة ا أ
 ،2017حيث قدرت هذه اŸيزانية بـ . ٤
 ٣مليار دينار ،منها أازيد من  2 . ٥مليار
دي -ن -ار Ÿي -زان -ي-ة ال-تسض-ي 929 ،Òمليون
دي- -ن- -ار خصضصضت Ÿي- -زان- -ي- -ة ال- -ت -ج -ه -ي -ز
والسضتثمار 200 ،مليون دينار خصضصضت
لتغطية تكاليف أاشضغال صضيانة وإاصضÓح
ال-ط-رق-ات ع Èإاق-ل-ي-م ال-ولي-ة ،ف-يما ”
تخصضيصس  ٤7مليون دينار اقتناء العتاد
ال -ب -ي -داغ -وج-ي وال-ري-اضض-ي ،وه-و ن-فسس
اŸب- - - -ل- - - -غ اıصضصس لÎم- - - -ي - - -م اŸراف - - -ق
الرياضضية والشضبانية.

بجاية :بن النوي توهامي
‘ ح Úاسستفادت البلديات اŸقدرة بـ 52
ب -ل -دي-ة ووح-دات-ه-ا ا’ق-تصس-ادي-ة ب-غÓ-ف م-ا‹
قدره  53مليون دينار ،منها  40مليون دينار
’ق-ت-ن-اء م-ول-دات ك-ه-رب-ائ-ي-ة لفائدة البلديات،
و 13مليون دينار لتزويد البلديات باŸدفآات.
ن - -واب أاعضس- -اء اÛلسض الشس- -ع- -ب- -ي ال- -و’ئ- -ي
أاوضس - -ح - -وا ‘ ت- -دّخÓ- -ت- -ه- -م أان اŸي- -زان- -ي- -ة
اıصسصسة ‘ التجهيز وا’سستثمار ’ تكفي

جلت مصضالح الري والفÓحة ارتفاعا
سض ّ
ﬁسض - -وسض - -ا ‘ م - -نسض - -وب السض- -دود والب- -ار
واŸي -اه ال -ب -اط-ن-ي-ة ،ع-قب ال-ت-غ-ي Òا÷وي
الخ ،Òوال -ذي خ ّ-ل -ف تسض -اق -ط -ا م -ه-م-ا ‘
ك -م -ي -ات الم -ط -ار وال-ث-ل-وج ب-رب-وع ولي-ة
ال-ب-ل-ي-دة ،وه-و م-ا ان-ع-كسس ع-ل-ى م-ع-ن-ويات
ال - -ف Ó- -ح Úال- -ذي- -ن اسض- -ت- -بشض- -روا بسض- -ن- -ة
فÓ-ح-ي-ة ج-ي-دة ،رغ-م ال-ت-أاخ-ر ‘ ت-ه-اط-ل
ت -لك ال -ك -م -ي-ات ،والضض-رار ال-ت-ي تسض-ب-بت
ف-ي-ه-ا ب-ب-عضس الح-ي-اء الشض-ع-ب-ي-ة Ãختلف
بلديات الولية.

البليدة :لينة ياسشمÚ

وم -ن اŸت -وّق -ع أان ي -ت -حّسس -ن م -نسس-وب م-ي-اه سس-د
اŸسستقبل واŸشسهور بسسد بورومي ا ¤الغرب،
خاصسة وأان من ا’هداف اŸرجوة ’‚ازه هي
تخصسيصض نسسبة منه لسسقي اŸسساحات وأايضسا
غ ÒاŸسس-ق-ي-ة ب-اŸت-ي-ج-ة ال-غ-رب-ي-ة ،واÙسس-وبة
بنحو  30أالف هكتار ،منها  12أالف هكتار “ثل
مسساحات مسسقية من سسد اŸسستقبل مباشسرة أاو
ت -ن -درج ضس -م -ن م -ا ي -ع -رف ت -ق -ن -ي -ا بـ ““اÙي -ط
اŸسسقي““ ،فيما تخصسصض نسسبة تقارب من الـ 30
 ،%لتزويد سسكان اأ’حياء بشسمال البليدة Ãياه
الشس -رب ،يسس -ت -ف -ي -د م -ن -ه -ا أايضس -ا ح -ت -ى سس -ك -ان
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة .وكشس-ف م-راد ب-ن طÓ-ي
مسستثمر فÓحي بضسواحي العفرون ،أانّ ا’مطار
ا’خÒة سس- - -قت بشس- - -ك- - -ل م- - -ث- - -ا‹ ﬁاصس- - -ي - -ل
ا◊مضسيات ،وأان غالبية الفÓح ⁄ Úيقطفوا
ثمار الÈتقال واليوسسفي ،وهو ما عاد عليهم
بالفائدة بعد التسساقط اŸهم ‘ ا’مطار ،التي
ظلت متواصسلة على مدار  3أايام كاملة ،كما

أاضساف بأان هذه الكميات سستوفر عنهم السسقي
ع Èال- -ط -رق ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،وت -وف -ر ل -ه -م ب -ذلك
مصساريف اضسافية سستحسسن من ميزانياتهم.
و‘ م -ق -اب -ل ال -وضس -ع ال -ف Ó-ح-ي ،شس-ه-دت ب-عضض
ا’ح-ي-اء وال-ط-رق-ات ال-وط-ن-ي-ة ف-يضس-انات ’ودية
وانز’قات ‘ الÎبة وتسساقط ‘ الصسخور ،مثل
ما حصسل بالطريق الوطني رقم  ،1على مقربة
م -ن ﬁي -ط م-ن-ب-ع ال-ق-ردة أاي-ن ت-ه-اوت ا◊ج-ارة
وسسقطت وسسط الطريق العام ،تسسّببت على مدار
سساعة من الزمن ‘ اختناق مروري ،سسرعان ما
” حله بفضسل تدخل اŸصسالح البلدية وا◊ماية
اŸدنية Ãنطقة الشسفة و–ديدا على ضسفافه،
عانى سسكان ما يعرف بقرية  50من فيضسان
مياهه ا ¤داخل سسكناتهم ،اأ’مر الذي أاجÈ
ال -ك -ث Òم -ن ال -ع -ائ Ó-ت ا ¤ال -ف -رار واŸب-يت ‘
العراء خوفا من ارتفاع أاكŸ Ìنسسوبة الوادي.
وبحمام ملوان وجد سسكان مقطع ا’رزق ومركز
ال-ب-ل-دي-ة صس-ع-وب-ة ‘ ال-ت-ن-ق-ل وال-وصس-ول ا ¤بقية
ا’حياء واŸناطق با÷وار ،بسسبب قطع الطريق
ال -ع-ام ل-ف-يضس-ان م-ي-اه ال-وادي وارت-ف-اع م-نسس-وب-ه،
حيث أاج Èالسسكان ا ¤سسلك الطريق ا÷بلي
ال -راب -ط ب -ي -ن -ه -م وب Úح -ي ت -ب -اي -نت ‘ ب -ل -دي -ة
بوعينان ‘ ،انتظار الفراغ من مشسروع النفق
اŸروري ال- -ه- -ام ل- -ل- -مسس- -لك اŸوصس- -ل ا ¤ق- -لب
اŸدي -ن -ة السس-ي-اح-ي-ة وأاح-ي-ائ-ه-ا الشس-رق-ي-ة ،ع-ل-ى
مسس -ت -وى م-ن-ط-ق-ة ““اŸق-رون-ات““ ،وه-و اŸشس-روع
الذي يعول عليه اŸسسؤوولون وينتظره السسكان
للقضساء بشسكل نهائي على أازمة العزلة الناجمة
عن ارتفاع وفيضسان مياه الوادي الذي يشسق قلب
مركز حمام ملوان واأ’حياء اأ’خرى با÷وار.

متابعة اŸشضاريع ‘ اŸيدان

ترامواي سسطيف يدخل اÿدمة ‘ ٢٠١٨
لÓسستجابة ıتلف متطلبات سسكان الو’ية،
وطالبوا بضسرورة تشسجيع ا’سستثمار اÙلي
Ãا يسس- -م- -ح م -ن ال -رف -ع م -ن ق -ي -م -ة ا÷ب -اي -ة
اÙلية ،دون ا’عتماد على اأ’غلفة اŸالية
اŸسسخرة من طرف اÿزينة العمومية ،كما
ط - -ال - -ب - -وا ب- -احÎام اآ’ج- -ال اÙددة ’‚از
اŸشساريع التنموية وتشسديد الرقابة عليها.
هذا وقد كان للرئيسض اŸدير العام Ÿيناء
بجاية تدخ ،Óفّند من خÓله اأ’خبار الرائجة
‘ اآ’ون- - -ة اأ’خÒة ،ح - -ول –وي - -ل ا÷ب - -اي - -ة

Óبداع بسضيدي بلعباسس
لول ل إ
اŸعرضس ا÷هوي ا أ

الناŒة عن مؤوسسسسة ميناء بجاية بداية من
السسنة القادمة إا ¤ا÷زائر العاصسمة ،مؤوكدا
أان ا÷باية سستبقى لفائدة بلدية بجاية.
Óشس -ارة ف -ق -د ب -غت اŸي -زان -ي -ة اإ’ضس -اف-ي-ة
ول  -إ
’سستكمال ﬂتلف اŸشساريع لسسنة  ،2016التي
 7 . 6مليار دينار ،منها أازيد من  4مÓيÒ
دي -ن -ار Ÿي -زان -ي-ة ال-تسس-ي ،Òو 3مÓ-ي Òدي-ن-ار
خصسصست Ÿيزانية التجهيز ،والتي ”ّ تقسسيمها
على عديد القطاعات ،على غرار إا‚از مشساريع
تدعيم البلديات أاو إاعانات ﬂتلفة.

ت -ف ّ-ق -د ن -اصض -ر م -عسض -ك-ري وا‹ سض-ط-ي-ف
رفقة الرئيسس اŸدير العام Ÿؤوسضسضة ميÎو
ا÷زائر ،ومسضؤوو‹ شضركات ال‚از وهي:
›م ّ- -ع ال‚از ي - -اب- -ي ،السض- -ت- -وم وم- -ك- -تب
الدراسضات بروج.

سشطيف :نور الدين بوطغان

ت-دخ-ل ال-زي-ارة ‘ إاط-ار ا’سس-ت-م-راري-ة واŸت-اب-عة
ا◊ث -ي -ث -ة ل-ل-مشس-اري-ع ال-كÈى ع Èإاق-ل-ي-م ال-و’ي-ة،
’سسيما التي لها صسلة مباشسرة باŸواطن ،على
غ -رار مشس -روع ت-رام-واي سس-ط-ي-ف ال-ذي ي-ع-د م-ن
أاول -وي -ات واه-ت-م-ام-ات سس-ل-ط-ات ال-و’ي-ة ،وسس-ع-ي-ا
للدفع أاك ÌبوتÒة اأ’شسغال ،والوقوف على مدى
ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-ع-ل-ي-م-ات ال-ت-ي أاسس-داها خÓل زياراته

فضساء لتبادل اÈÿات ب Úا◊رفّيÚ

احتضضن مركب الشضبيبة شضاهد سضليمان بحي سضيدي ا÷ي ‹Óبسضيدي بلعباسس
لول لÓبداع اÿاصس با÷معيات بحضضور حرفي Úمن
فعاليات اŸعرضس ا÷هوي ا أ
ﬂتلف وليات ا÷هة الغربية للوطن.
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ف-ن-ي-ة ‘ وقت ي-ت-زام-ن وال-ع-طلة
الشستوية ،وكذا التعريف بإابداعاتهم ا÷ديدة
اŸعرضض هذا واŸنظّم من قبل جمعية الفتاة لÎق -ي -ة الصس-ن-اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ل-ى اŸسس-ت-وى
اŸب -دع -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع غ -رف -ة الصس -ن -اع-ة اÙلي.
التقليدية وا◊رف لسسيدي بلعباسض دام ثÓثة ومن جهتها ا◊رفية القادمة من و’ية ورقلة
أايام ،حيث عرضض منتجات تقليدية يدوية من ›اه -د نصسÒة أاّك -دت ت -وق -ي -ع مشس-ارك-ت-ه-ا ‘
أالبسسة تقليدية ،زرابي ،حلي وفضسيات ،أاوا ÊاŸعرضض من خÓل نقلها ıتلف اŸنتجات
ف -خ -اري -ة ،رسس -وم -ات وم -ن -ت -ج -ات صس-ح-راوي-ة الصسحراوية التقليدية على غرار زينة العروسض
◊رف-ي Úق-دم-وا م-ن و’ي-ات ت-ي-ارت،سس-ع-ي-دة ،ال -ورق -ل -ي -ة ول -ب -اسس -ه -ا ال -ت -ق-ل-ي-دي ‘ ،خ-ط-وة
م - -عسس- -ك- -ر ،ت- -ل- -مسس- -ان،مسس- -ت- -غ- -ا ،Âورق- -ل- -ة ،للتعريف بهذا اإ’رث اŸادي لسسكان الو’ية،
تيسسمسسيلت ،غليزان والشسلف.
وهو نفسض اŸسسعى الذي شساركت من أاجله
وأاّكدت السسيدة حجلة منصسوري رئيسسة جمعية سس-م-ور خ-دي-ج-ة ‡ث-ل-ة ÷م-ع-ي-ة ال-رائ-دة م-ن و’ية
ال- -ف- -ت- -اة اŸب- -دع -ة لـ ““الشس -عب““ ،أاّن اŸع -رضض سسعيدة ‘ تخصسصض ا◊لفاء ومنتجاتها التقليدية.
ي -ه -دف إا ¤خ -ل -ق فضس -اء إاع Ó-م-ي وت-روي-ج-ي هذا وتشسارك و’ية سسيدي بلعباسض حاليا ‘
ل -ل -م-ن-ت-ج-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وت-ب-ادل اÈÿات ب Úالطبعة الرابعة للصسالون الوطني للصسناعات
ﬂت - -ل - -ف ا◊رف - -ي Úم - -ع إاب - -راز اأ’ه - -م - -ي- -ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة اŸن-ظ-م ب-وه-ران من  24ديسسمÈ
ا’ق-تصس-ادي-ة ل-لصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-يدية ،كما يعد ح -ت-ى  2ج -ان -ف-ي –ت شس-ع-ار م-ع-ا ل-تشس-ج-ي-ع
فرصسة حقيقية للحرفي Úلتسسويق منتجاتهم اŸنتوج الوطني رفقة  60عارضسا قدموا من

بلعباسس :غ ــ ششعدو

 20و’ية ،حيث Áثل الو’ية ا◊ر‘ بن حمو
ﬁم- -د ‘ ت -خصسصض ا◊ل -وي -ات ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة
الشسعبية ““النوقة““ ،كما تشسارك ›موعة من
ا◊رف -ي ÚاÙل -ي ‘ Úم -ع -رضض اŸن -ت -ج -ات

التقليدية اŸقام حاليا Ãدينة تاغيت بو’ية
بشسار للتعريف باŸنتجات التقليدية اÙلية
لسسيدي بلعباسض كاأ’لبسسة التقليدية اÙلية،
الزرابي ،ا◊لي ،النحاسض والفخار.

اŸتعددة ا ¤هذا اŸشسروع.
أاول ن -ق-ط-ة ك-انت ع-ل-ى مسس-ت-وى م-رك-ز الصس-ي-ان-ة،
ح -يث ّ” ت -ق -د Ëشس -روح -ات وت-وضس-ي-ح-ات Ÿدى
’شس-غ-ال ب-ه-ا ،ك-ون-ه-ا –ت-وي ع-ل-ى
ت -ق -دم نسس -ب -ة ا أ
ورشسات هام ـة ‘ .هذا الشّسأان أالّح الوا‹ على
احÎام ا’ت- - -ف- - -اق - -ي - -ة اÈŸم - -ة ب Úالشس - -رك - -ات
اŸعنية ،ولتوف Òالطاقة الكهربائية ذات التوتر
ال -ع -ا‹ الÓ-زم-ة ل-ل-مشس-روع ،وال-ت-وف Òول-و بصس-ف-ة
مؤوقتة للكهرباء،حسسب احتياجات شسركة السسÎوم
’ول-ي-ة للعربات
لÓ-ن-طÓ-ق ‘ ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ج-ارب ا أ
’ول لسس-ن-ة  ،2017وه -ذا ع -ل -ى
ن -ه -اي -ة ال -ثÓ-ث-ي ا أ
مسستوى القطاع رقم  04بحي  300مسسكن ،شسمال
شسرق عاصسمة الو’ية.
’ول للو’ية
و‘ نفسض السسياق ،أاّكد اŸسسؤوول ا أ
على ضسرورة ا’نتهاء من جميع أاشسغال التهيئة
ب -ن-فسض ا◊ي ،أارصس-ف-ة ،إان-ارة ع-م-وم-ي-ة ،ط-رق-ات
ح -ت -ى ي -ك -ون ه -ذا اŸق -ط -ع ‰وذج -ا ل -ل -ت -ه -ي -ئ -ة
الـمسس- - -ت - -ق - -ب - -ل - -يـة ع - -ل - -ى ط - -ول مسس - -ار مشسـروع
تـ ـرامواي ،كما كان للوفد وقفة لكل الورشسات
اŸوجودة على طول مسسار اŸشسروع ،ابتداء من
حي ع Úتبينت ،حي  08ماي  ، 1945سساحة معلم عÚ
فوارة ،الطريق الوطني رقم  ،75شسوف لكداد وأاخÒا
اÙطة الكÈى بالباز ،غرب عاصسمة الو’ية.
و‘ نهاية الّزيارة ،أاشسار الرئيسض اŸدير العام
Ÿؤوسسسسة ميÎو ا÷زائر إا ¤اÛهودات اŸبذولة
’همية اÿاصسة
من طرف السسلطات الو’ئية ،وا أ
التي توليها سسلطات لهذا اŸشسروع ،ومرافقته
ال -دائ -م -ة واŸسس -ت -م-رة ال-ت-ي أاث-م-رت رف-ع ج-م-ي-ع
العراقيل ،وهذا بإاشسراك جميع اŸتدّخل Úمن
ه -ي -ئ -ات و’ئ-ي-ة،إاضس-اف-ة ا ¤اŸسس-اه-م-ة ال-ف-ع-ال-ة
لسس-ك-ان اŸدي-ن-ة ب-وع-ي-ه-م وت-فّ-ه-م-هم باحتضسانهم
لهذا اŸشسروع .كما اعت Èنهاية شسهر جوان من
Óشسغال الكÈى ،مع
سسنة  2017ا’نتهاء الكلي ل أ
’جال اŸتفق عليها لوضسع هذه الوسسيلة
احÎام ا آ
ا◊ضس -ري -ة ل -ل -ن-ق-ل –ت اÿدم-ة خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي
’ول من سسنة .2018
اأ
نشس Òأاّن آاخ- -ر خ- -رج- -ة ل- -وا‹ ال- -و’ي -ة Ÿت -اب -ع -ة
’سسبوع اŸاضسي ،اأين
اŸشسروع كانت ‘ بداية ا أ
وقف على نسسبة أاشسغال لتحويل ﬂتلف الشسبكات
وصسلت ا 96 ¤باŸائة ،على طول اŸسسار اّÙدد
بـ  15كيلو م.Î

الدبلومـاسسي
لول  ١٤٣٨هـ ١٧٢٢٠
لربعاء  ٢٨ديسصمبر ٢٠١٦م الموافق لـ  ٢٨ربيع ا أ
ا أ

علـــــــــى عتبــــــــة العــــــــام ا÷ديــــــــد
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سسنة من ا ألزمات والنكسسات ويتطلّع لÓنفراج

كلمـــــــــة العـــــــدد

عام جديد...أامل جديد

مـ ـ ـ ـ ـذا بعـ ـ ـ ـ ـ ـد أاحداث حلـب؟
فضضيلة دفوسس

على خطى سسابقاتها ،مّرت سسنة  ٢٠١٦حبلى باألحداث واألزمات التي أاصسبحت تعّكر صسفو ا◊ياة ‘
العديد من نقاط العا ⁄ال ّسساخنة وحتّى غ Òال ّسساخنة ،فاإلرهاب ظلّ إا ¤األيام األخÒة يق ّضض مضساجع
الكث Òمن الدول دون أان يسستثني تلك التي كان يعتقد إا ¤وقت قريب بأاّنها عصسّية على الدموّي،Ú
وّ ﬁصسنة Ãا “لكه من أاجهزة ﬂابرات عالية الكفاءة ووسسائل مراقبة متطّورة ،فها هي أاŸانيا الدولة
اŸتطّورة تكتوي بنÒان اإلرهاب هي األخرى ،إاذ عاشست قبل أاسسبوع حادثا دموّيا مرّوعا ،اسستنسسخت
ط-ري-ق-ت-ه ع-ن اع-ت-داء ن-يسض ب-ف-رنسس-ا ‘ الّصس-ائ-ف-ة اŸاضس-ي-ة ،ح-يث اخ-ت-ار الّ-دم-وّي-ون ط-ري-ق-ة الّ-دهسض
بشساحنات ضسخمة لتحصسد عددا كبÒا من ال ّضسحايا ‘ ◊ظة واحدة .ول Áكننا أان نتجاهل تركيا التي
أاصس -ب-حت ‘ ع Úاإلعصس-ار اإلره-اب-ي ،وب-اتت الّ-ت-ف-جÒات والع-ت-داءات ب-الّ-ن-سس-ب-ة ل-ه-ا تشسّ-ك-ل سس-لسس-ل-ة
لمتناهية وليسض هذا فقط ،إاذ امتّد األمر إا ¤اغتيال سسف Òروسسيا بعاصسمتها على اŸباشسر ،ما يؤوّكد
بأانّ وريثة المÈاطورية العثمانية تواجه بالفعل إارهاصسات األزمة الّدموية اŸندلعة ‘ ا÷وار بسسوريا.
سسنة أاخرى من عمر الّزمن تنقضسي بفصسولها وأاّيامها ،واإلرهاب لزال سسّيد اŸوقف يضسرب ‘
أافغانسسان وباكسستان والعراق وسسوريا واليمن ومصسر ،يزرع اŸوت واألسسى دون أان تتمّكن ا◊رب اŸعلنة
ضسّده منذ أاعوام من دحره ،األمر الذي ل يبعث على التّفاؤول بقرب قهره ،لنتوّقع اŸزيد من ضسرباته
لسسف الشّسديد يتمركز أاغلبهم ‘ البلدان العربية اŸلتهية –ت عنوان ““الّربيع
ومن ضسحاياه ،الذين ل أ
الّدموي““.
لهلية
واقع مأاسساوي عاشسته العديد من الدول العربية للعام ال ّسسادسض على الّتوا‹ مع ا◊روب ا أ
واألزمات السسياسسية ،وبات حتميا وقف سسياسسة الّتدم Òالّذاتي هذه بتفاهمات سسياسسية تعّوضض
األسسلحة ،ومصسا◊ات تزيل العداوات و–ّقق السستقرار.
واألمل كب Òبأان تسس Òسسوريا ‘ هذا الŒاه مع بداية العام ا÷ديد ،خاصسة بعد وقف القتال ‘ حلب،
لتمديده إا ¤كافة بلد الشّسام ،وعلى خطاها نتمنّى أان تسس Òليبيا واليمن ،ليعدل الفرقاء ‘ الّدولت Úعن
سسياسسة اŸغالبة والّتصسعيد ،ويجنحوا إا ¤ا◊وار باعتباره الطّريق الوحيد ◊ّل كل األزمات.
سسنة إاذن انقضست بحلوها ومّرها ،واألمل معلّق على العام ا÷ديد ،عّله يعيد للعا ⁄بعضض هدوئه وأامنه
ال ّضسائع ‘ أاك Ìمن نقطة سساخنة.

عودة للغة ا◊وار
وبوادر التّسسوية

من تفجÒات
بروكسصل إا ¤حادثة
الدهسس بÈلÚ

إاعتـ ـ ـ ـداءات
متعـ ـ ـ ـددة
وإارهاب واح ـد
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مــ ــ ــذا بعــ ــ ــ ــد
أاحداث حلـب؟

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشصعب

عودة للغة ا◊وار وبوادر ال ّتسسوية
لقاء كازاخسستان ‘ منتصسف جانفي

حسصم القادة
السصياسصيّون
والعسصكرّيون
الّروسصيون أاحداث حلب
‘ ظرف قياسصي ،وهذا
بإاخÓء اŸنطقة من
القاتل ÚواŸقيم Úفيها
بإادراجها ‘ منظومة
جيواسصÎاتيجية
ﬁددة منها عزل
اŸسصؤوول ÚاŸيدانيÚ
لتلك اÛموعات ‘
التواصصل مع بعضصها،
قصصد إاعادة تنظيم
نفسصها أاهداف أاخرى،
مع تفكيك خططها
’سصاسس إا¤
الّرامية با أ
ا◊فاظ على اŸدينة
’مر.
مهما كان ا أ

جمال أأوكيلي

إلتفوق إلّروسشي عسشكريا إعتمد على تدم Òإلعمرإن وسشحق إإلنسشان جّوإ،
مع إل ّسشماح فيما بعد Ÿا يسشّمى بالقوإت إلرديفة بال ّسشيطرة على إألرضس وفق
ما إّتبع من إسشتعمال Ãا يعرف بـ ““إألموإج إلبششرية““ لفرضس إلوجود على كل
إألماكن إلتي كانت بحوزة إألطرإف إألخرى.
وعمل إلروسس بكل ما لديهم من عّدة وعتاد على إسشÎجاع حلب ،حتى وإن
تطلّب إألمر ﬁوها من إÿريطة ،إŸهم هو إسشتعادتها إلبطال كل تلك
إ◊سشابات إلّتكتيكية إل ّصشادرة عن رجال إŸعارضشة ‘ إÿارج ،إلذين إعتقدوإ
بأاّن إل ّصشرإع إلفاصشل يكمن ‘ حلب وإل ّ
لذقية ودمششق ،لكن هذإ إألمر  ⁄يسشر
نظرإ لعدة إعتبارإت ،منها أإنّ إŸعركة غ Òمتوإزنة عندما ÷أا إلروسس إ¤
تكسش Òمعنويات إŸسشّلح Úمن خلل إلقصشف إ÷هّنمي إلذي حّول كل ما هو
وإقف إ ¤ركام .هكذإ قلّت فعالية ضشربات إŸعارضشة ،ومع إلوقت إختفت
بحكم إ◊صشار إÙكم إŸضشروب على مدإخل إŸدينة ،وتوّقف إإلمدإدإت
إلتي كانت تصشلهم ‘ كل وقت ،فما كان إ◊ل هو إقرإر إلتخلي عن حلب
وإÿروج منها إلنقاذ ما Áكن إنقاذه.
وإ◊رب هي إلدبلوماسشية بششكل آإخر ،وهذإ ما سشعى إليه إلروسس إلذين
سشارعوإ إ ¤إ◊ديث عن إ◊وإر وإلّتسشوية إŸطلوبة ‘ أإقرب إآلجال كبديل

حصصيلة ٢٠١٦
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امتناع أامريكي بطعم اŸوافقة على إادانة ““إاسصرائيل““

هل فقد اللّوبي ال ّصسهيو Êنفوذه داخل غرف صسناعة القرار ‘ واشسنطن؟
يحمل القرار رقم  ٢334الذي صصادق
’من يوم ا÷معة اŸاضصي
عليه ›لسس ا أ
’غلبية ،والقاضصي بإادانة ا’سصتيطان
با أ
’راضصي الفلسصطينية التي
الصصهيو ‘ Êا أ
–تلها إاسصرائيل منذ  ٠4جوان  ،١9٦7بروز
معطيات جديدة طرأات على السصلوك
اÿارجي لواشصنطن اŒاه إاسصرائيل ،خاصصة
’خÒة “ ⁄تنع عن التّصصويت
ن هذه ا أ
وأا ّ
فقط ولكنّها  ⁄تلجأا إا ¤اسصتعمال آالية
الّنقضس ““الفيتو““ ،الذي كان كفي Óبنسصف
اŸشصروع من أاسصاسصه كما كانت تفعل سصابقا
’مر بأاي نّية ‘ إادانة
عندما يتعلق ا أ
إاسصرائيل أاو التّنديد بسصلوكها اŒاه
ن ال ّ
Óفت ‘ هذا القرار
الفلسصطينّي ،Úكما أا ّ
أاّنه تقّدم به على غ Òالعادة دول من
خارج اÛموعة العربية وهي أاندونيسصيا،
السصنغال ،نيوزيلندا وفنزوي Óوهذا ما
يعكسس بدوره بروز موجة احتجاج عاŸية
’· اŸتحدة
تزداد اّتسصاعا داخل أاورقة ا أ
صصهيو ،Êو“ّرده
تنّدد بتعّنت الكيان ال ّ
على الشّصرعية الدولية و“تعه بوضصع
دولة ““فوق القانون““.

أأم Úبلعمري

أإسشاسشي Ÿا جرى طيلة هذه إلفÎة إل ّصشعبة.
وإلنششغال إ÷وهري للقيادة إلّروسشية ‘ إŸرحلة إلّرإهنة هو إلبحث عن
إآلليات إلقادرة على وقف إطلق إلّنار ‘ كامل سشوريا ،فهل هذإ ‡كن؟
هناك ضشمانات للوصشول إ ¤هذإ إŸطلب تلّقاها إلعسشكريون إلروسس ،لكنها
–تاج إ ¤تبلور وإإلحاطة إلشّشاملة بتفاصشيل ما يحدث على إألرضس ،وهذإ هو
إلعامل إّÙرك ألي ترتيبات سشياسشية ‘ إألفق.
ما حّققه إلّروسس ‘ حلب كان من خلل دخولهم إŸعركة بقّوة ،وإلّتأاثÒ
إŸباششر على سشÒورة إألحدإث ،وهذإ بامتلكهم لزمام إŸبادرة ‘ صشناعة
إلسشيناريو ما بعد حلب ‘ دللته إلسشياسشية وأإبعاده إلسشÎإتيجية ،فمن
إل ّصشعوبة Ãكان عودة إلهدوء إ ¤نقاط أإخرى بوسشائل أإقل من إ◊رب .هذإ
من جهة ،ومن جهة أإخرى فإاّن إŸعارضشة إŸسشّلحة  ⁄تخسشر إ◊رب وإ‰ا
إنسشحبت وغادرت إŸعركة نظرإ ل ّ
لتوإزن ‘ إلقوة ،ألّن إلّروسس أإرإدوإ إŸدينة
و ⁄يهّمهم كيفية إلّتعامل مع إŸقاتل ،Úإعتقالهم أإو إلقبضس عليه خاصشة
إل- -ق- -ادة إŸي- -دإنّ- -ي Ú- -وإل -ع -ق -ول إŸدّب -رة إلدإرة إŸع -ارك ،ه -ذإ  ⁄ي -ك -ن ‘
حسشاباتهم!؟ Ÿاذإ؟
إلّتفاق أإو إلّتفاهمات إلّروسشية – إألمريكية ،خاصشة ب ÚكÒي ولفروف
تركزت على إسشÎجاع إألرضس فقط وعدم إŸسشاسس باŸعارضشة ،وخلل بلوغ
إ◊صشار ذروته وإطلق لغة إألرقام بأانّ  % 93من إألحياء ‘ حلب باتت خارج

سش -ي-ط-رة إŸع-ارضش-ة ،شش-ع-ر إل-روسس ب-أاّن إألم-ري-كّ-ي Ú-ل Áل-ك-ون إل-ق-درة ع-ل-ى
إلتعامل مع إŸسشتجّدإت إل ّ
طارئة وسشرعة إلتطورإت ‘ حلب عندما أإرإدوإ
إضشفاء إلطابع إŸأاسشاوي على ما يقع ،وإلدعوة إ ¤حماية إŸدنّي Úوإرسشال
إŸسشاعدإت كان لبد من إيجاد طرف له حضشور ‘ وسشط ما يجري ،وهكذإ
ل هذإ إلفرإغ إلذي خلّفه إألمريكان،
جه إ÷ميع إ ¤مطالبة تركيا بأان “ أ
تو ّ
وهكذإ إلتقى كل من لفروف وظريف ومولود جاويشس أإوغلو إلدإرة إألزمة
على أإسشاسس مقاربات جديدة منها تأاكيدهم على أإن يضشمنوإ مسشار إ◊ل ‘ أإي
مسشعى مرتقب.

البحث عن الهدنة الشّساملة
و‘ ه -ذإ إإلط -ار ،أإوردت مصش -ادر إع -لم -ي -ة ت -رك -ي -ة أإّن مسش -ؤوول Úروسس
وإيرإنّي Úوأإترإك سشيجتمعون ‘ منتصشف ششهر جانفي إلقادم إلنهاء حالة
إلقتال ‘ سشوريا ،أإطلق إسشم ““خطوة بناء إلثّقة إŸكّملة Ÿسشار جنيف““،
ويحتمل أإن تكون أإسشتانا بكازإخسشتان على موعد مع هذإ إ◊دثÃ ،ششاركة
لطرإف إŸدعوة ،وقد مّهد لذلك تصشريح نائب وزير
إنتقائية Ÿوسشكو ل أ
إÿارجية إلروسشي سشÒجي ريابكوف إلذي كششف بأاّن إلوليات إŸتحدة فششلت
‘ إل -فصش -ل ب ÚإŸع -ارضش -ة إŸع -ت -دل -ة وإإلره -اب ّ-ي ،Ú-وه-ذإ م-ا ي-ع-د إح-ب-اط-ا

فوضصى ““الربيع الدموي““ وراء تفاقمه

أامواج من البشسر تتدفق على القارة العجوز
انخفضس خÓل  ،٢٠١٦بنحو الثلث Úعدد الÓجئ ÚواŸهاجرين غÒ
’وروب-ي-ة ،م-ق-ارن-ة ب-ال-ع-ام السص-اب-ق.
ال-ن-ظ-ام-ي Úال-ذي-ن وصص-ل-وا ال-ق-ارة ا أ
’وروبي للحد
–قق ذلك ‘ أاعقاب سصلسصلة إاجراءات ÷أا إاليها ا’–اد ا أ
م -ن أاك Èم -وج -ة ÷وء ع -رف -ت -ه -ا ال -ق -ارة ال -ع -ج-وز م-ن-ذ ا◊رب ال-ع-اŸي-ة
الثانية.
وإتخذت تلك إإلجرإءإت ششكل إتفاقات مع إلدول إŸعنية ،وإغلق طرق إلهجرة
إلتي سشلكها إللجئون إلعام ‘ . 2015
وتشش Òأإرقام نششرتها إŸنظمة إلدولية للهجرة يوم  7من ديسشم Èإ÷اري إ ¤أإنه
مقابل مليون و 11أإلفا وصشلوإ أإوروبا خلل  ،2015فقد بلغ أإرإضشي إلقارة خلل هذإ
إلعام  378ششخصشا فقط ،أإتى  345منهم عن طريق إلبحر ،و 23أإلفا فقط عن طريق
إل.È
وخ -لل إل -رح -ل -ة إÙف-وف-ة Ãخ-اط-ر إل-غ-رق ‘ م-ي-اه إل-ب-ح-ر إألب-يضس إŸت-وسش-ط،
ومغامرة إللجوء إ ¤إŸهرب ،Úمات أإو فقد  4742ششخصشا ،قضشى غالبيتهم على
إألرجح غرقا ‘ مياه إŸتوسشط

سصنة أاخرى ترخي سصدولها ،طاوية ب Úسصطور فصصولها
أاح -داث ً-ا ه -ام -ة ب -ح -ل -وه -ا وم -ره -ا ،سص-ن-ة ك-انت سص-ي-اسص-ي-ة
’مريكية على
ب-ام-ت-ي-از ،ح-يث اسص-ت-ح-وذت ا’ن-ت-خ-ابات ا أ
ل من منعرج اقتصصادي غsير
أاغلب ﬁطاتها ،لكنها  ⁄تخ ُ
خ -ري -ط-ة أاوروب-ا وآاخ-ر م-ن-ح م-ت-ن-فسص-ا ل-ل-ب-ل-دان اŸصص-درة
’رهاب الدموي
للنفط ،ناهيك عن مسصلسصل العنف وا إ
’برياء خاصصة ببلدان
الذي ’ يزال يفتك بالكث Òمن ا أ
““ال- -رب- -ي -ع ال -دم -وي““ ال -ت -ي ت -دخ -ل ع -ام -ه -ا السص -ادسس م -ن
’منية والتيه السصياسصي.
الفوضصى ا أ
العام  ،٢٠١٦سصيمضصي بعد أاربعة أايام ،والكث Òمن
أاح -داث -ه ل -ن ت -رح -ل م -ع -ه ب-ل ت-أاثÒه-ا سص-ي-م-ت-د ل-لسص-ن-ة
ا÷ديدة .لهذا من اŸنتظر أان يشصهد العام  ٢٠١7على
’ح-داث ال-ت-اري-خ-ي-ة الضص-خ-م-ة ال-ت-ي
ت -داع -ي -ات ب-عضس ا أ
عاشصها العا ‘ ⁄السصنة التي نعيشس آاخر أايامها.

فضضيلة دفوسس

انتخاب ترامب رئيسسًا ألمريكا
إلرئيسس إألمريكي إŸنتخب ،دونالد ترإمب ،كان حديث إلعام وإÿاصس منذ
مطلع إلسشنة بتصشريحاته إلنارية إŸثÒة للجدل ،لدرجة أإنه إفتك لقب ششخصشية
إلعام ،كيف ل وهو إلذي هزم كل إسشتطلعات إلرأإي ليصشبح بذلك إلرئيسس إلـ45
للوليات إŸتحدة إألمÒكية ،بعد تفوقه على منافسشته إلدÁقرإطية ،هيلري
كلينتون ،عقب إلسشباق إلطويل وإŸضشني نحو إلبيت إألبيضس.
وما زإل ترإمب مششغوًل حتى إآلن ‘ تعي Úإدإرته ،ومع أإدإئه إلقسشم ‘ مطلع
إل-ع-ام إŸق-ب-ل ،سش-ت-أاخ-ذ سش-ي-اسش-ات-ه إÿارج-ي-ة شش-ك-ل-ه-ا إل-ن-ه-ائ-ي ،وإل-ت-ي سشتظهر
تدإعياتها على إلعا ⁄بأاسشره.

حدود موصسدة وجدران ترتفع
و–قق إلنخفاضس ‘ عدد إŸهاجرين غ Òإلنظامي Úجرإء إغلق إلدول إلوإقعة
على طريق إلبلقان حدودها أإمام إللجئ Úمطلع مارسس إŸاضشي ،وتوقيع تركيا
بعد ذلك بأايام إتفاقا مع إŸفوضشية إألوروبية يقضشي بأان تسشتعيد أإنقرة إللجئÚ
إلعابرين حدودها بششكل غ Òنظامي من إليونان ،مقابل إسشتقبال إلدول إألوروبية
لجئ Úسشوري Úمن تركيا ،وحصشول أإنقرة على مسشاعدإت أإوروبية بقيمة سشتة
مليارإت يورو .هذإ إ ¤جانب تعهد أإوروبي بفتح أإبوإب إلقارة أإمام إألترإك عÈ
إعفائهم من إلتأاششÒة.
وأإ◊قت قيادة إل–اد إألوروبي هذإ إلتفاق باتفاق Úآإخرين ،يقضشي أإولهما بتبني
خطة Ÿسشاعدة عدد من إلدول إألفريقية إلوإقعة جنوبي إلصشحرإء للحد من ÷وء
موإطنيها إ ¤أإوروبا ،وإتفاق آإخر مع أإفغانسشتان يقضشي Ãسشاعدتها Ãبلغ يصشل إ¤
 1.1مليار دولر سشنويا حتى عام  ،2020مقابل تعاونها ‘ إسشتعادة موإطنيها إلذين
رفضشت طلبات ÷وئهم ‘ أإوروبا وإلذين قدر عددهم عام Ã 2015ائتي أإلف.
Ãوإزإة هذه إلعلجات إألوروبية إلتوإفقية ،عززت إŸؤوسشسشات إألوروبية إجرإءإتها
إلوقائية ع Èنششر حرسس حدود على إ÷انب إلبلغاري من إ◊دود مع تركيا .وقامت
إÛر من جهتها ببناء جدإر ثان لصشد إŸهاجرين ،وأإ◊قته باسشتفتاء للحيلولة دون

لوإششنطن ،و–ّفظها ‘ إلندماج ‘ إلعملية إلسشياسشية إŸرتقبة.
وه -ذإ إإلج -ت -م -اع إل -ذي سش-ي-ج-ري ‘ غ-ي-اب إل-ولي-ات إŸت-ح-دة ق-ال ع-ن-ه
إŸسشؤوول إلروسشي غينادي غاتيلوف أإّن إلهدف منه إلتوصشل إ ¤وقف إطلق
إلّنار ،تششارك فيه إŸعارضشة إŸوجودة على إألرضس باسشتثناء جبهة إلنصشرة،
ف -ت -ح إلشش -ام ح -ال-ي-ا ودإعشس ،وإألك-رإد ،وي-ب-دي إل-روسس إسش-ت-ع-دإده-م إل-ك-ام-ل
للمششاركة ‘ لقاء جنيف إŸزمع خلل ششهر فÈإير إلقادم.
وملف سشوريا يحمله إلّروسس إليوم ،من أإسشتانا إ ¤جنيف ،وهي إرإدة
موجودة لدى إلقيادة وقد صشدر ذلك عن إلرئيسس بوت Úششخصشيا إلذي خاطب
إل ّسشورّي Úبقوله ““حان إآلن وقت إلّتسشوية إل ّسشياسشية““ ،وهذه إلّرسشالة وإضشحة
إŸعا ⁄على أإنّ إŸهام إلّرئيسشية للقوإت إŸسشلّحة إلّروسشية قد إنتهت ‘
سشوريا بعد تنفيذ  71أإلف غارة ،وقتل  35أإلف مسشّلح ،وتدم 1500 Òآإليات
عسشكرية ،وإلقضشاء على  725معسشكر تدريب و 405ورششة لتصشنيع إلّذخÒة مع
إسش-ت-عادة  499م -ن -ط-ق-ة .ه-ذإ كّ-ل-ه أإّدى إ ¤ت-ف-ادي إن-ه-ي-ار م-ؤوسشسش-ات إل-دول-ة
إل ّسشورية ،وبالتوإزي مع ذلك وصشف بيان للقيادة إلعامة للجيشس إل ّسشوري ما
جرى ‘ حلب بالتحّول إإلسشÎإتيجي وإŸنعطف إ◊اسشم ‘ إ◊رب على
إإلرهاب ،وضشربة قاصشمة لهذإ إŸششروع ودإعميه.
جل
إأمام كل هذه إل ّسشرعة ‘ تفاعل إلأحدإث حول إلأزمة إل ّسشورية ،يسش ّ
إبعاد إلدور إلأمريكي بششكل  ⁄نتعّود عليه ‘ إلقضشايا من هذإ إ◊جم

رحيل زعيم الثورة الكوبية فيدال كاسسÎو

إلزإمها بتوط Úنحو أإلفي مهاجر من أإصشل  160أإلفا كان قادة إل–اد إألوروبي قد
توإفقوإ عام  ،2015على إسشتيعابهم وتوزيعهم على دوله إلـ .28و ⁄ينجح إلسشتفتاء
إŸذكور لكنه كششف عن دعم ششعبي قوي لهذه إلسشياسشة إلتي يلتزمها رئيسس إلوزرإء
إÙافظ فيكتور أإوربان.

إŸوت غّيب إإلزعيم إلكوبي فيدإل كاسشÎو إلذي قاد ثورة  ،1959وحكم كوبا 49
عامًا.
وعرف فيدإل كاسشÎو ،إلذي تو‘ يوم إ÷معة  25نوفم 2016 Èعن  90عاماً،
بأانه إلرجل إلذي –دى إلوليات إŸتحدة إألمÒكية وحصشارها إ÷ائر لقرإبة
نصشف إلقرن ،معاصشرإً  11رئيسشًا أإمÒكيًا.
رغم ك Èسشّنه ظلّ كاسشÎو يقود ويدبر أإوضشاع بلده إ ¤أإن تنحى ‘ عام ،2006
ألخيه إألصشغر رإؤوول كاسشÎو إلبالغ من إلعمر إآلن  85عامًا ،وأإعقبها بعامÚ
إعلن إسشتقالته رسشميا من رئاسشة كوبا.

و إحلل ّﬁلها تركيا ،إلتي إختارت صشدف ﬁاربة إلإرهاب إلذي ترإه ‘
حزب إلعمال إلكردسشتا Êوتنظيم إلدولة ،وبهذإ تكون قد فرضشت نفسشها ‘
هذإ إŸششهد إلأمني إŸعّقد كطرف إأسشاسشي ،وله كلمة ‘ هذإ إلششاأن كونها
سشتششارك ‘ إجتماع ““إأسشتانا““ ،وهكذإ تغيّرت معادلة إŸلف إل ّسشوري تغّيرإ
ّﬁي -رإ ع -ن -دم -ا فّضش -لت روسش-ي-ا إلأت-رإك ،وضش-م-ن-ي-ا ن-ف-ه-م م-ن ك-ل ه-ذإ إأّن
إلوليات إّŸتحدة ليسشت ششريكا موؤّهل Ùاربة إلإرهاب ،وروؤيته هذه
‡ا يقوم به قبيل إسشتلم
غامضشة ،هل يرفضس كÒي إلّذهاب إ ¤إأبعد ّ
ترإمب ششوؤون إلبلد؟
هذإ إلتذبذب إأّثر كثÒإ على موقع إŸعارضشة ،إلتي تفتقد إليوم إ ¤ذلك
إل ّسشند إلذي كانت تتمتّع به فيما سشبق ،ول ندري كيف يكون مصشÒها ‘
كازإخسشتان وجنيف ‘ غضشون إلأششهر إلقادمة ،إأي ماذإ تاأخذ معها إ¤
ه-ذه إّÙط-ات إلّ-ت-ف-اوضش-ي-ة؟ ه-ل ت-درج ‘ إل-ع-م-ل-ي-ة إلسش-ي-اسش-ي-ة إلأح-ادي-ة
إ÷انب؟ إّنها فعل إأمام ماأزق وإنسشدإد فرضشا عليهما جّرإء ّﬂلفات
إ◊رب م -ن ج -ه -ة ووج -ود ف -رإغ م -وؤسّش -سش-ات-ي ‘ إل-ولي-ات إŸت-ح-دة جّ-رإء
إلن-ت-خ-اب-ات إلّ-ر ئ-اسش-ي-ة ،ووق-وع مسش-ت-جّ-د إت ه-ام-ة ق-ب-ل إأن يسش-ت-ل-م إل-وإفد
إ÷ديد على إلبيت إلأبيضس مهامه بششكل رسشمي يوم  20جانفي ‘ ،2017
ح Úإأنّ إجتماع كازإخسشتان يكون خلل إلأسشبوع إلّثا Êمن جانفي ،إأي
إ÷ميع ينتظر ما يقّرره ترإمب لحقا خلل موعد جنيف.

على عتبة العام ا÷ديد

خروج بريطانيا من ال–اد األوروبي

‘ إŸششهد إلقتصشادي كان إلقرإر إلتاريخي إلقاضشي بخروج بريطانيا من
إل–اد إألوروبي إ◊دث إألبرز ‘ إلسشنة إŸودعة ،بتدإعياته على إل–اد
نفسشه وعلى إلسشياسشة إلÈيطانية إلدإخلية ،وذلك بعد  43عامًا من إلعضشوية.
وقد صشّوت  %51.9من إلناخب ÚإلÈيطاني Úلصشالح خروج إŸملكة إŸتحدة من
إل–اد ‘ جوإن إŸاضشي ،مقابل  % 48.1عّبروإ عن تأاييدهم للبقاء فيه.
وودعت بريطانيا رئيسس وزرإئها ديفيد كامÒون إلذي قدم إسشتقالته ،تاركًا
منصشبه لوزيرة إلدإخلية ،تÒيزإ ماي ،بعد أإن فازت بزعامة حزب إÙافظ،Ú
فيما إعت Èأإول خطوة ‘ إلتغيÒإت إلتي فرضشت نفسشها سشياسشياً Ãوجب
متطلبات إÿروج من إل–اد إألوروبي.
وب -ع -د إل -تصش -ويت ع -ل -ى إلنسش -ح -اب ،ع -اششت ب -ري -ط-ان-ي-ا أإشش-ه-رإً م-ن إل-ت-خ-ب-ط
إإلقتصشادي إلذي سشيسشتمر إ ¤ح Úإإلعلن عن خطة إلنسشحاب ‘ ششهر
مارسس إŸقبل ،وحتى ما بعد إإلنسشحاب إلرسشمي .وباإلضشافة إ ¤إنعكاسس هذإ
إ◊دث إلتاريخي على إإلقتصشاد إلÈيطا ،Êفقد تنعكسس أإيضشًا على إل–اد
إألوروبي إلذي يعا Êبالفعل من إألزمات إإلقتصشادية ،وتششّقق هذإ إلتحالف
إلذي بدأإ من بريطانيا وقد يتكّرر ›ددإً ‘ تصشويت إيطاليا خلل إلششهر
إŸقبل للنسشحاب من إل–اد إألوروبي.

اإلعÓن عن قانون جاسستا

لن تتوقف تدإعيات قانون جاسشتا إلذي إقرته إمريكا ‘  28سشبتم ÈإŸاضشي
عند إلسشماح للمتضشررين من أإحدإث  11سشبتمÃ Èحاكمة إŸملكة إلعربية
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لول  1438هـ 17220
إألربعاء  28ديسشمبر 2016م إلموإفق لـ  28ربيع إ أ

إّن إمتناع وإششنطن عن إلتصشويت للقرإر وعدم
عرقلة إŸصشادقة عليه من طرف إألعضشاء إلـ 14
إآلخرين بالّلجوء إ““ ¤إلفيتو““ ،يثبت أإّن إلّلوبي
إإلسشرإئيلي أإخذ يفقد نفوذه ‘ مفاصشل صشنع
إل -ق -رإر إألم -ري-ك-ي ،و ⁄ت-ع-د إل-ل-ج-ن-ة إألم-ري-ك-ي-ة
إإلسشرإئيلية للششؤوون إلعامة إŸعروفة إختصشارإ بـ
““إآلي- -ب- -اك““ ق -ادرة ع -ل -ى ت -خ -وي -ف وردع أإعضش -اء
إلكونغرسس من مغبة إلتصشويت ضشد مصشالح إلكيان
إلصشهيو .Êوإلسشلوك إÿارجي إألخ Òلوإششنطن
إŒاه إل- - -ق - -رإر  2334ج -اء ل -ي -خ-ت-ت-م ج-م-ل-ة م-ن
إإلخفاقات إŸتعّددة إلتي منيت بها ““إآليباك““ منذ
سش -ن -ة  ،2012أإي ب- -دإي- -ة م- -ن إن- -ت- -خ -اب إل -رئ -يسس
إألم-ري-ك-ي ب-ارإك أإوب-ام-ا ل-ع-ه-دة ث-ان-ية ،وإسشتهلت
ه -ي -ئ -ة ““إآلي -ب -اك““ إخ -ف -اق -ات -ه -ا ب -خ -فضس إإلدإرة
إألمريكية Ÿسشتوى “ثيلها ‘ إلجتماع إلسشنوي
لهذه إلهيئة ،فبينما كان إلتمثيل ‘ إلسشابق ‘
أإعلى مسشتوياته ع Èمششاركة إلرؤوسشاء إألمريكيÚ
إŸت -ع -اق -ب Úع -ل -ى إل -ب -يت إلب-يضس ،إك-ت-فت إدإرة
أإوباما سشنة  2013بإارسشال كاتبها للخارجية جون
كÒي لتمثيلها ‘ هذإ إلجتماع ،إلذي يعت Èمن
أإب -رز إألح-دإث ‘ إل-ولي-ات إŸت-ح-دة إلم-ري-ك-ي-ة
إل -ت -ي ت-ن-ظ-م-ه-ا ه-ذه إŸنّ-ظ-م-ة إلصش-ه-ي-ون-ي-ة إل-ت-ي
تأاسّشسشت سشنة  ،1943وكانت –مل إسشم إلّلجنة
إل ّصش -ه -ي-ون-ي-ة إألم-ري-ك-ي-ة ل-لشش-ؤوون إل-ع-ام-ة ق-ب-ل أإن
تسشتبدل مصشطلح صشهيونية بعبارة إسشرإئيلية.
هذإ إلّتخفيضس ‘ إلتمثيل كان هناك ما بعده
من إنتكاسشات ◊قت ““إآليباك““ ،لعل من أإهّمها
فشش -ل -ه -ا ‘ إق -ن -اع إل -رئ -يسس إألم -ري -ك -ي وأإعضش-اء
إلكونغرسس ‘ توجيه ضشربة عسشكرية إ ¤سشوريا
ب -ع-د فÈك-ة سش-ي-ن-اري-و إسش-ت-ع-م-ال إ÷يشس إلسش-وري
لسشلحة إلكيماوية ‘ إلغوطة إلششرقية ،وهذإ
ل أ

ب -ع -د ت -رإج-ع إإلدإرة إألم-ري-ك-ي-ة ع-ن خ-وضس ه-ذه
إŸغامرة ،و ⁄يكن هذإ إŸلف وحده إلذي يبّيـن
أإن ““إآليباك““  ⁄تعد “تلك إلنفوذ إلذي كان لديها
‘ إلسشابق على إلبيت إألبيضس وعلى إلكونغرسس،
ب- -ل أإك Ìم- -ن ذلك ف -إان ه -ذإ إألخ Òت -ع -الت ف -ي -ه
إلسش -ن -وإت إألخÒة أإصش -وإت ع ّ-ب -رت صش -رإح -ة ع-ن
رفضش -ه -ا ل -ت -ح -ول ‡ث -ل -ي إلشش -عب إألم -ري -ك -ي ‘
إلكونغرسس إ ¤خّدإم للمصشالح إإلسشرإئيلية على
حسشاب مصشالح بلدهم ومنتخبيهم ،وهي أإصشوإت
 ⁄تكن لÎتفع من قبل خوفا من إنتقام إسشرإئيل
ع Èأإذرعها إŸتغلغلة دإخل مفاصشل صشنع إلقرإر
‘ وإششنطن.
إŸلف إلنووي إإليرإ Êكان أإك Èخيبة لنتانياهو
و«إآلي -ب -اك““ م -ع -ا ب -ع -د فشش -ل -ه -م -ا إل -ذري -ع ‘
إجهاضس هذإ إلتفاق إلتاريخي إÈŸم ب Úإيرإن
وإل -دول إلسشت ‘ ،ح Úإسش -ت -ع -م -ل ن -ت -ان-ي-اه-و ك-ل
إألورإق إŸت -اح -ة ل -دي -ه ،وم -ن أإه -م -ه-ا ““إآلي-ب-اك““
ل -ل -ت -أاث Òع -ل-ى أإعضش-اء إل-ك-ون-غ-رسس ل-ك-ي ل ي-زّك-وإ
إلتفاق وإلوقت نفسشه كان أإوباما يلوح باسشتعمال
صش -لح -ي -ت -ه إل -رئ-اسش-ي-ة وإل-ل-ج-وء إ ¤ح-ق إل-ف-ي-ت-و
إلجهاضس أإي توجه ‘ إلكونغرسس يسشعى إلجهاضس
إلت -ف -اق إل -ن -ووي م -ع إي -رإن أإو يسش Òن -ح -و خ -ي-ار
إلتصشعيد ،وفرضس إŸزيد من إلعقوبات على هذإ
إلبلد ،وهذإ ما زإد من إÿلفات إŸعلنة بÚ
أإوباما ونتانياهو إلذي حاول كسشر هذإ إلتفاق
بأاي ثمن إ ¤درجة أإنه  ⁄يخف إسشتعدإده لتوجيه
ضشربة عسشكرية إ ¤إŸفاعلت إلنووية إليرإنية
– ‘ ﬁاولة إسشتنسشاخ سشيناريو ضشرب إŸفاعل
إلعرإقي “““وز““ .و ‘ هذإ إلصشدد أإعلن أإنه لن
ينتظر إلضشوء إألخضشر من وإششنطن لتنفيذ وعيده،
ما إضشطر إدإرة أإوباما إ ¤إلسشرإع لنقاذ إلوضشع
بتوجيه –ذير ششديد إللهجة إ ¤تل أإبيب جعلت
ن -ت -ان -ي -اه -و ي -ع -دل ع -ن ذلك .ه-ذه إ◊ادث-ة ك-انت
ﬁطة إلطلق إلبائن ب Úنتانياهو وأإوباما ،هذإ
إألخ Òإلذي كان تعّرضس لسشلسشة من إلهانات من
ط -رف رئ -يسس وزرإء إل -ك -ي -ان إلصش -ه-ي-و Êب-ن ÚÁ
نتانياهو بدإية من إسشتقباله ÿصشمه ميت رومني
بتل أإبيب ‘ أإوج إ◊ملة إلنتخابية إلرئاسشية سشنة
 ،2012ما إعتÈه أإوباما – إŸرششح لعهدة ثانية –

ت-زك-ي-ة ع-ل-ن-ي-ة ÿصش-م-ه ‘ إلن-ت-خ-ابات ،وﬁاولة
لÎج-ي-ح كّ-ف-ت-ه دإخ-ل إل-ه-ي-ئ-ة إل-ن-اخ-ب-ة إألمريكية،
وب -ع -د ذلك ج -اءت إل -ق -ط -رة إل -ت -ي أإف-اضشت ك-أاسس
أإوب -ام -ا ،وه -ي ع -ن -دم-ا إّط-ل-ع أإوب-ام-ا ع Èوسش-ائ-ل
إإلع- -لم ع- -ن خ Èإل- -غ- -اء ن- -ت -ان -ي -اه -و لج -ت -م -اع
يجمعهما ‘ ،ح Úأإن هناك قنوإت دبلوماسشية
معتمدة ومعروفة يتم إللجوء إليها ‘ مثل هذه
إ◊الت ،ولكن نتانياهو بيّت نية إهانة إلرئيسس
إلمريكي.
هذه بعضس إلسشجالت ب Úإلرئيسس إأوباما
ونتانياهو ،ولكن يبدو إأن إوباما إحتفظ لنفسشه
بالضشربة إلقاضشية وهذإ قبل إأيام معدودإت على
تسش -ل-ي-م م-ف-ات-ي-ح إل-ب-يت إلأب-يضس ل-ل-رئ-يسس ÿل-ف-ه
دونالد ترإمب ،فكان عدم إلتصشويت ضشد قرإر
إدإنة إلسشتيطان إلإسشرإئيلي ‘ إلأرإضشي هي
إلضش -رب-ة إل-ق-اضش-ي-ة إل-ت-ي إح-ت-ف-ظ ب-ه-ا إأوب-ام-ا ‘
إ÷ولة إلنهائية لكسشر جÈوت و“ّرد نتانياهو.
وإل- -لفت إأن ع- -دم إل -تصش -ويت ع -ل -ى ه -ذإ وع -دم
إسشتعمال حق إلنقضس ضشده  ⁄يكن إمتناعا عن
إلتصشويت بقدر ما كان تاأييدإ ضشمنيا للقرإر إأو
إم-ت-ن-اع-ا ب-ط-ع-م إل-تصش-ويت ع-ل-ى إل-لئ-ح-ة ،2334
إل-ذي إأف-ق-دت ن-ت-ان-ي-اه-و صش-وإب-ه وج-ع-لت سش-لوكه
إأقرب من إلهيسشتÒيا منه إ ¤تصشّرف رجل دولة
لأنه يعلم جيدإ إأن هذه سشابقة خطÒة ‘ تاريخ
إلكيان إلصشهيو ،Êوإأن سشلوك إدإرة إأوباما مهما
حاول إلبعضس إلتقليل من ششاأنه ومن ششاأن هذإ
إلقرإر إلذي  ⁄تصشّوت لصشا◊ه وإششنطن ،فاإّنه
كسشر حوإجز نفسشية وضشعتها إسشرإئيل وعملت كل
ما ‘ وسشعها من إأجل صشيانتها وإ◊فاظ عليها،
وع -دم إلسش -م -اح لأي ك-ان ب-اج-ت-ي-ازه-ا “ام-ا ك-م-ا
فعلت وتفعل مع إلذين يجروؤون على إلتششكيك ‘
ع-دد ضش-ح-اي-ا إل-ه-ول-وك-وسشت .وإŸوؤك-د إأّن ه-ن-اك
إأصشوإت سشتتحرر ‘ إأمريكا ،إأصشوإت Œ ⁄رإأ
ع -ل -ى –ريك إلشش -ف -اه ح -ت -ى ح -ي-ال إŸم-ارسش-ات
إلإسش-رإئ-ي-ل-ي-ة بسش-بب خ-وف-ه-ا م-ن ت-ن-ك-ي-ل وإن-ت-قام
إ◊ركة إلصشهيونية ،وإأجهزتها إŸتغلغلة ‘ كل
مفاصشل إلدولة إلأمريكية ،ولكن يبدو إأّن إلكثÒ
م -ن ت -لك إلأصش -وإت سش -ت -ن -ف-ج-ر ق-ري-ب-ا ““ب-اسش-ط-ا““
““باسشطا““ ““باسشطا.

لزم ـ ـ ـ ـ ـات والنكسس ـ ـ ـ ـ ـات وتطلّ ـ ـ ـ ـ ـع لÓنفـ ـ ـ ـ ـراج
سسن ـ ـ ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـ ـن ا أ

إلسشعودية ،ففي إلعام إŸقبل سشنششهد تطور هذه إلقضشية وتأاثÒها على إلعلقات
إإلقتصشادية وإلسشياسشية ب Úإلبلدين.

إاتفاق أاوبك التاريخي

يعت Èإتفاق إألوبك لتخفيضس إنتاج إلنفط من أإهم إلتطورإت إلتي ششهدها سشوق
” معنى إلكلمة وسشيبدأإ
إلنفط خلل إلسشنت ÚإŸاضشيت Úبل هو حدث تاريخي بأا ّ
تأاثÒه بالظهور بششكل ملموسس على موإزنات إلدول إŸصشدرة للنفط مع بدإية
إلعام إ÷ديد ،وعلى إلسشياسشات إلتقششفية إلتي إعتمدتها إلدول إلنفطية منذ
مطلع إلعام  ،2016ومعدلت إلنمو فيها بششكل عام.

رفع العقوبات عن إايران

” رفع إلعقوبات جزئيًا عن إيرإن مع بدإية إلعام  ،2016ومنذ ذلك إ◊ Úبدأإت
ّ
إيرإن بجذب إلسشتثمارإت إÿارجية ،وقد كان إإلعلن إألك Èوإألبرز خلل
هذه إلسشنة ،توقيع إتفاقية مع ششركة بوينغ لششرإء  80طائرة للركاب بقيمة 16.6
مليار دولر ،بينما ينتظر إإلعلن عن إتفاقية أإخرى مع ششركة إيرباسس.
وإŸتوقع أإن تتوإ ¤إلسشتثمارإت ‘ إيرإن وأإن يششهد إلعام إŸقبل إŸزيد من
إإلتفاقيات إلضشخمة ،ما  ⁄يتأاثر قرإر رفع إلعقوبات عن إيرإن باسشتلم ترإمب
لرئاسشة أإمريكا.

النقÓب الفاشسل ‘ تركيا

من إأليام إلتي سشتخلدها على إألقل تركيا يوم  15جويلية  ،2016وقتها تفاجاأ
إلعا ⁄بخ Èعاجل يفيد بنجاح ﬁاولة إنقلب على إلنظام إ◊اكم بÎكيا،

وعقب سشاعات قليلة ظهرت إŸذيعة ذإتها لتعلن فششل إÙاولة بعد أإن ‚حت
إل -ق -وإت إŸوإل -ي -ة ل -ل -ح -ك -وم -ة ‘ إسش -ت -ع-ادة إلسش-ي-ط-رة ع-ل-ى إل-وضش-ع ب-اÙط-ة
إلتلفزيونية.
إألنظار وقتها كانت ششاخصشة تنتظر ظهور إلرئيسس إلÎكي رجب طيب أإردوغان،
ليطّل ‘ سشابقة من نوعها ع Èأإحد تطبيقات إلتوإصشل إÿاصشة بششركة أإبل وهو
فايسس تا ،Ëإتهم من خلله ما سشّماه بالكيان إŸوإزي قاصشدإً رجل إلدين فتح
إلله غولن إلذي يتخذ من إلوليات إŸتحدة إألمريكية مقرإً له ،بالوقوف ورإء
ﬁاولة إلنقلب.
ك -م -ا دع -ا أإردوغ -ان إلشش -عب إلÎك -ي إَ ¤ه ّ-ب -ة ح -اشش -دة ‘ إلشش -وإرع وإŸي -ادي-ن
للعÎإضس على ما حدث ،وفعل فششل إلنقلب وعاد أإردوغان أإقوى.

تسسريبات باناما

كششفت تسشريبات باناما عن إلثغرإت إلقانونية إلتي Œعل عمليات إلتهرب
إلضشريبي قانونية ،وقد كششفت عن فسشاد إلعديد من إلششخصشيات إلسشياسشية
وإلقتصشادية وإرتباطها بالششركات إلوهمية إŸرتبطة بتبييضس إألموإل و“ويل
إإلرهاب .من إÙتم أإن Áتد تأاث Òهذه إŸسشتندإت لتطوير إلقوإن ،Úوإلعمل
على تعزيز إلششفافية وأإهميتها دإخل إŸؤوسشسشات وإلششركات إÿاصشة.

طحن بائع السسمك يث Òاحتجاجات ضسخمة باŸغرب

شش -ه -دت إŸدن إŸغ -رب -ي -ة ‘ إألشش -ه -ر إألخÒة م -وج-ة غضشب ع-ارم-ة م-ت-ب-وع-ة
باحتجاجات إمتدت إ ¤عدة مدن إسشتنكارإ للجرÁة إلششنعاء إلتي رإح ضشحيتها
بائع للسشمك.

م -ق-ت-ل ب-ائ-ع إلسش-مك ﬁسش-ن ف-ك-ري إل-ذي ط-ح-ن-ت-ه شش-اح-ن-ة ن-ف-اي-ات ‘ م-دي-ن-ة
إ◊سشيمة ‘  28أإكتوبر إŸاضشي خلل ﬁاولته منع عناصشر أإمنية من مصشادرة
بضشاعته ،عّرت وضشع حقوق إلنسشان باŸغرب وتد Êإلوضشع إلجتماعي ألغلبية
إŸغ -ارب -ة ح -يث رّددوإ ‘ إح -ت -ج -اج -ات-ه-م ه-ت-اف-ات ت-ط-الب ب-ا◊ري-ة وإل-ع-دإل-ة
وإلكرإمة إلجتماعية.
وقد كانت موجة إلغضشب إلتي صشاحبت إŸقتل إلرهيب Ùسشن فكري ،إألكÈ
من نوعها منذ حرإك ““حركة  20فÈإير““ إلششبابية إلتي خرجت للمطالبة
با◊رية وإلكرإمة إلجتماعية ‘ أإعقاب إنطلق ““إلربيع إلدموي““ عام 2011
وعّرت إلوإقع إلجتماعي إŸغربي إلذي يتهرب إلعرشس من معا÷ته بإاصشرإره
على إحتلل إلصشحرإء إلغربية ،وتوجهه نحو إلقارة إلسشمرإء.

انتخاب ميشسال عون رئيسسا للبنان

إنتخب إلنوإب إللبنانيون ‘  31أإكتوبر إŸاضشي وبعد ﬁ 46اولة إنتخاب
ف-اشش-ل-ة ،إل-زع-ي-م إŸسش-ي-ح-ي م-يشش-ال ع-ون رئ-يسش-ا ل-ل-ج-م-هورية ،ليكون بذلك
إلرئيسس إلـ ‘ 13لبنان ،ولتنهي هذه إÿطوة سشنت Úونصشف إلسشنة من إلششغور
‘ منصشب إلرئاسشة.
وإنعكسس إلششغور ‘ منصشب إلرئاسشة ششلل ‘ إŸؤوسشسشات إلرسشمية وتصشعيدإ
‘ إÿطاب إلسشياسشي وإلطائفي ،وترإجعا ‘ إلنمو إلقتصشادي ‘ بلد
صشغ Òذي إمكانات ﬁدودة و–ت وطأاة وجود أإك Ìمن مليون لجئ سشوري.
وقد Œاوز إللبنانيون أإزمة إنتخاب إلرئيسس ،بعد أإن أإبدى خصشمه إلسشياسشي
سشعد إ◊ريري ألول مرة موإفقته على أإن يجلسس عون ‘ إلكرسشي إلششاغر
بقصشر بعبدإ ،ليتو ¤بدوره رئاسشة إ◊كومة.
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2016
اخ - -ت - -ارت ›ل- -ة ““ت- -ا““Ë
’مريكية الرئيسس اŸنتخب
ا أ
دون- - -ال - -د ت - -رامب ل - -ي - -ك - -ون
شس - -خصس - -ي- -ة ال- -ع- -ام ‘ ،2016
وقالت إانه ‚ح ‘ اجتذاب
’م -ري -ك -ي Úإا ¤السس -ي -اسس -ة
ا أ
مرة أاخرى.
ويأاتي ذلك عقب الفوز غÒ
اŸت- - -وق- - -ع ل- - -ل- - -م - -ل - -ي - -اردي - -ر
’م -ري -ك -ي ع -ل -ى م-ن-افسس-ت-ه
ا أ
ه- - -ي- - -لري ك- - -ل - -ي - -ن - -ت - -ون ‘
ا’نتخابات الرئاسسية.
وك -ت -بت اÛل -ة ع -ل-ى غ-لف
عددها الذي أاعلنت فيه عن
فوز ترامب ““دونالد ترامب:
رئ-يسس ال-و’ي-ات ا’م-ريكية
اŸنقسسمة““.
وج-اءت ك-ل-ي-ن-ت-ون ‘ اŸرتبة
ال-ث-ان-ي-ة ‘ ق-ائ-مة شسخصسيات
العام““.
وقالت اÛلة ،إان الشسخصسية
التي تختارها شسخصسية العام
 وه -و ت -ق-ل-ي-د درجت ع-ل-ي-هم - -ن - -ذ  90ع - - -ام - - -ا ““ -ه- - -ي
الشس- -خصس -ي -ة ال -ت -ي ك -ان ل -ه -ا
’سس -وأا
’فضس -ل أاو ا أ
ال- -ت- -أاث Òا أ
على أاحداث العام اŸعني““.
ون -ح -ن ن -تسس -اءل ه-ل اخ-تÒ
’فضس - - -ل أام
’ن - - -ه ا أ
ت- - - -رامب أ
’سسوأا.
ا أ
وتسس-اءلت رئ-يسس-ة ال-ت-ح-رير
نانسسي غيبسس ““أايهما سسيكون
’م - - -ر ه - - -ذه السس- - -ن- - -ة ،إا¤
ا أ
’سسوأا؟““
’فضسل أام إا ¤ا أ
ا أ

من تفجÒات بروكسسل إا ¤حادثة الدهسس بÈلÚ

إإعتـ ـ ـدإءإت متعـ ـ ـ ـددة وإإره ـ ـ ـاب وإحـ ـ ـ ـد

’رهابية
مسسلسسل الدم والتفجÒات ا إ
وا’ع -ت -داءات  ⁄ي -ت -وق -ف خ-لل سس-ن-ة
 2016ب-ل زادت وتÒت-ه وأاف-ظ-ع-ه-ا كانت
تفجÒات بروكسسل ‘ شسهر مارسس ،حيث
قتل  34شسخصسًا ،وأاصسيب  135آاخرون ‘
تفجÒين وقعا ‘ مطار بروكسسل ،صسباح
ي- -وم داٍم وآاخ- -ري -ن اسس -ت -ه -دف -ا ﬁط -تÚ
ل -ل-مÎو ‘ ال-ع-اصس-م-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي-ة .وق-د
ت - -ب - -ن - -ى ت - -ن- -ظ- -ي- -م ““داعشس““ ا’ره- -اب- -ي
الهجمات.
بعد أاقل من سساعة ،هّز انفجار جديد ﬁطة
ق -ط -ارات ق -رب م -ب -ن -ى ل –Ó-اد اأ’وروب -ي ‘
العاصسمة البلجيكية لدى وصسول القطار إا¤
اÙط -ة أاث -ن-اء سس-اع-ة ال-ذروة الصس-ب-اح-ي-ة ،م-ا
أاسسفر عن مقتل أاشسخاصس عدة.
ك -م -ا وق -ع ت -ف -ج Òراب-ع ‘ ﬁط-ة م-ال-ب-يك أاو
ﬁط - -ة شس - -وم - -ان اÛاورة ،ح - -يث م- -ق- -رات
ا’–اد اأ’وروبي ،أاسسفر عن مقتل  15شسخصسًا
وإاصسابة  40آاخرين.
ول- -و رج- -ع- -ن- -ا ب- -ك- -رون -ول -وج -ي -ا ال -ت -ف -جÒات
وا’عتداءات اإ’رهابية فلن نخلصس من سسرد
تفاصسيلها من تركيا إا ¤أامريكا إا ¤العديد من
دول العا ،⁄لكن هجوم نيسس الفرنسسية سسيظل
دون شسك راسسخًا ‘ ذاكرة ا÷ميع ،فقد وقع
ما ’ يقل عن  84قتي ً
 Óناهيك عن أاك Ìمن
 100جريح ،إاثر اندفاع شساحنة صسوب جمع من
ال -ن -اسس ك -ان -وا ﬁتشس -دي-ن Ÿشس-اه-دة اأ’ل-ع-اب
ال -ن-اري-ة Ãن-اسس-ب-ة اح-ت-ف-ا’ت ال-ع-ي-د ال-وط-ن-ي،
فدهسستهم على امتداد كيلومÎين.
وبنفسس الطريقة نفذ ““داعشس““ يوم ا’ثن19 Ú
ديسسم ،2016 Èهجوما على أاحد أاسسواق أاعياد
اŸيÓد بÈل Úبشساحنة ضسخمة دهسست عددا
ك- -بÒا م- -ن ال- -ن- -اسس وخ ّ-ل -فت  12ق-ت-ي Ó-و48
جريحا.
اإ’رهاب ضسرب بقوة ‘ السسنة اŸودعة ،فمن
الهجوم الذي اسستهدف ملهى ليليا باور’ندو
‘ فلوريدا ‘  12جوان اŸاضسي ،إا› ¤موعة
تفجÒات الكرادة العراقية والتي خلفت أازيد

هزم اسستطلعات الرأاي

الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
الشسعب

م -ن  700بÚ
قتيل وجريح،
فتفجÒ
الكنيسسة
القبطية
Ãصسر،
وال- -ه- -ج -وم ع -ل -ى
م - -دي - -ن - -ة ال - -ك - -رك
اأ’ردنية قبل أايام.
ل-ك-ن ت-ب-ق-ى ال-عملية اإ’رهابية
اأ’ك Ìت -روي -ع -ا ه -ي -ت -لك ال -ت -ي ط -الت السس -فÒ
الروسسي ‘ تركيا.

إغتيال إلسسفÒ
إلروسسي بÎكيا
سس -ن -ة  ،2016ال- -ت- -ي ج -اءت
ب -داي -ت -ه -ا دم -وي-ة ع-ل-ى وق-ع
ال- -ت- -ف- -جÒات ⁄ ،ت- -خ- -ت- -ل- -ف
ن -ه-اي-ت-ه-ا ك-ثÒاً ،ف-ق-ب-ل أاق-ل م-ن
أاسسبوع Úعن انقضسائها ،دوى ‘
م -ن -اب -ر اإ’ع Ó-م خ Èاغ -ت -ي -ال السس -فÒ
الروسسي ‘ أانقرة ،جراء إاطÓق نار اسستهدفه
خÓل زيارته Ÿعرضس فني بالعاصسمة الÎكية.

و ⁄يكن هذا ا’غتيال ليأاخذ كل هذا الزخم
لو’ الصسورة التي انتشسرت ◊ظتها كالنار ‘
ال -هشس -ي-م ع-ل-ى م-واق-ع ال-ت-واصس-ل ا’ج-ت-م-اع-ي،
ليأاتي بعدها الفيديو موثقًا عملية ا’غتيال.
عملية ا’غتيال التي تبناها تنظيم ““داعشس““
اإ’رهابي ،كانت ترمي كما أاكدته السسلطات
ال- -روسس- -ي- -ة والÎك- -ي- -ة إا ¤ضس -رب ت -ق -ارب -ه -م -ا
السسياسسي الذي جاء بعد فÎة من الفتور.
هذا إاذن غيضس من فيضس عن أاحداث سسنة
 ،2016خفتت على اسستحياء فاسسحة اÛال
’ن-بÓ-ج سس-ن-ة  ،2017عّ-ل-ه-ا –م-ل ‘ ج-ع-ب-ت-ه-ا
بشسائر خ.Ò

ا◊ـــــــــــرب اŸنسسيــــــــــة

ع ـ ـ ـ ـام إإنسسان ـ ـ ـ ـي أإسس ـ ـ ـ ـود ف ـ ـ ـ ـي إليم ـ ـ ـ ـن

’رواح ،مقابل
عام  ،2016مّر قا“اً على اليمن مع اسستمرار ا◊رب ونزيف الدماء التي تسسفك ‘ كل ◊ظة وح Úحاصسدة آا’ف ا أ
لزمة التي تفجّرت قبل نحو سست سسنوات دون أان Œد لها أارضسية تفاهم
فشسل كل اŸسساعي الرامية إا ¤الدفع با◊ل السسياسسي ل أ
خاصسة وأانها –ّولت مع مرور ا’عوام من صسراع داخلي على السسلطة إا ¤صسراع إاقليمي وحرب بالوكالة يدفع ثمنها اليمنيون دون
’نسسانية وا’قتصسادية التي وصسلت إا ¤حدود الكارثية.
’وضساع ا إ
’مر الذي تسسبب ،و’ يزال ،بتفاقم ا أ
سسواهم ،ا أ
لقد شسهد عام  ،2016العديد من اأ’حداث للتيار الكهربائي منذ أافريل  ‘ ،2015كث Òمن كما يعا 1.7 Êمليون طفل من سسوء التغذية
وال-ت-ط-ورات ال-ت-ي ح-ف-ل ب-ه-ا اŸشس-ه-د ال-ي-مني ،اÙاف -ظ -ات وأازم -ة ال -وق -ود ا◊ادة ،وه -و م-ا ا◊اد اŸتوسسط ،وقالت اŸنظمة اأ’‡ية اإن
وتبددت مع نهايته آامال اليمني ‘ Úالتوصسل سس- -اه- -م ‘ زي -ادة ال -تضس -خ -م وارت -ف -اع أاسس -ع -ار هذه كارثة  ⁄يشسهد لها العا ⁄مثي Óمن قبل.
Óزم - -ة وإاي - -ق - -اف ا◊رب اŸنتجات اأ’سساسسية.
وأاضس -افت ‘ ت -ق -ري -ر نشس -ر م -ن -تصس-ف ديسس-مÈ
إا ¤ح - -ل سس - -ري - -ع ل  - -أ
اŸدمرة ،حيث فشسلت جهود البحث عن صسيغة وذكرت منظمات تابعة ل أ
 ·ÓاŸتحدة أان نحو  ،2016أان طف Óواحدا Áوت ‘ اليمن كل
Óزمة اŸتصساعدة من  19مليون نسسمة من أاصسل نحو  26مليونا هو عشسر دقائق بسسبب أامراضس Áكن الوقاية منها،
توافقية للحل السسياسسي ل أ
خÓ- -ل ط- -اول- -ة اŸف- -اوضس- -ات ،و–ّول ال -ي -م -ن ع-دد سس-ك-ان ال-ي-م-ن ب-ات-وا ب-ح-اج-ة Ÿسس-اعدات مشسÒة إا ¤أان ﬁاف -ظ -ة صس -ع -دة ت -ع -ا Êأاع-ل-ى
السسعيد إا ¤خريطة مشستعلة بالعنف والنزيف إانسسانية ،وسسبعة مÓي Úمنهم ’ يعرفون ما إاذا م -ع -د’ت ال -ت -ق -زم ب Úاأ’ط-ف-ال ع-ل-ى مسس-ت-وى
والتداعيات اإ’نسسانية الكارثية ،خاصسة بعد أان كانوا سسيتناولون الوجبة القادمة أام ’.
العا ،⁄إاذ يعا Êثمانية أاطفال من أاصسل عشسرة
دخ- -ل ا’ره- -اب- -ي -ون ع -ل -ى خ ّ-ط ن -اره -ا ،وأادت وزادت معاناة الناسس خÓل الثلث اأ’خ Òمن باÙافظة من سسوء التغذية اŸزمن.
ا◊رب إا ¤مقتل أاك Ìمن عشسرة آا’ف شسخصس  ،2016م - -ع ت- -وق- -ف صس- -رف رواتب اŸوظ- -فÚ
وعشس -رات اآ’’ف م -ن ا÷رح -ى ،ب -ي -ن -ه-م ن-ح-و ا◊ك- -وم- -ي Úبسس -بب إاف Ó-سس ال -ب -نك اŸرك -زي
 3مÓي Úنازح ‘ وضسع مأاسساوي
أارب -ع -ة آا’ف ق -ت -ي -ل وسس -ب -ع -ة آا’ف ج -ري-ح م-ن ونفاد السسيولة النقدية لديه.
و“ث -ل مشس -ك -ل -ة ال -ن-ازح Úج-زءا م-ن اŸع-ان-اة
اŸدني Úوفق اأ’· اŸتحدة التي توقعت أان
اإ’نسس- -ان- -ي- -ة ‘ ال- -ي- -م -ن ،إاذ ت -ق -در إاحصس -اءات
دم يرإق و›اعة –طّ
تكون حصسيلة الضسحايا أاك Èأ’ن بعضس اŸناطق
ل
ا
ح
ر
ل
إ
اŸنظمات الدولية أاعداد النازح Úبأاك Ìمن
ليسست بها منشسآات طبية ،إاضسافة إا ¤النازحÚ
وانتشسار اأ’وبئة وارتفاع نسسبة سسوء التغذية إا ¤وفق اŸنظمة اأ’‡ية للطفولة ““اليونيسسيف““ ثÓثة مÓي Úشسخصس يسسكن أاقل من نصسفهم ‘
فإان  2.2مليون طفل Áني يعانون من سسوء ﬂيمات وظروف إانسسانية صسعبة.
درجة ““اÛاعة““ ‘ بعضس اŸناطق.
كما فقد مئات اآ’’ف أاعمالهم ،وسساء الوضسع التغذية ا◊اد وبحاجة إا ¤العناية العاجلة ،وإان وق - -الت اأ’· اŸت - -ح - -دة إان ن - -ح - -و  %62م - -ن
ا’قتصسادي مع تدهور القيمة الشسرائية للعملة  462أالف طفل يعانون من سسوء التغذية ا◊اد النازح Úيقيمون لدى أاقاربهم أاو أاصسدقائهم،
اÙلية ،وزاد الوضسع سسوءا ا’نقطاع الكامل ال- -وخ- -ي- -م ،وه -ي زي -ادة ك -بÒة تصس -ل إا %200 ¤بينما يعيشس آاخرون ‘ أاماكن إايواء غ ÒمÓئمة
تفتقر إا ¤اÿدمات اأ’سساسسية.
مقارنة بعام ،2014

É«Lƒdƒfhôc
 16جانفي :دخول ا’تفاق النووي اإ’يرا Êحيز التطبيق وإاعÓن
الو’يات اŸتحدة ا’مريكية رفع العقوبات عن إايران.
 17فيفري :تفجÒان إانتحاريان يسستهدفان ﬁطة قطارات ‘
أانقرة ويؤوديان إا ¤مقتل  28شسخصسا واإصسابة  61آاخرين ،وأاعلن
’حقًا تنظيم صسقور حرية كردسستان مسسؤووليته عن التفج.Ò
 13مارسس :تفج Òسسيارة مفخخة ‘ العاصسمة الÎكية أانقرة
يودي بحياة  27شسخصسا وإاصسابة أاك Ìمن  70آاخرين.
14مارسس :انطÓق جولة جديدة من مفاوضسات جنيف  3بشسأان
اأ’زمة السسورية
 15مارسس :التدخل العسسكري ‘ اليمن.
 22مارسس :سسلسسلة تفجÒات ‘ مطار بروكسسل الدو‹ يخلف
 34قتي Óوإاصسابة  271آاخرين وتنظيم الدولة اإ’سسÓمية (داعشس)
ا’رهابي يعلن مسسؤووليته.
 2أافريل :اند’ع اشستباكات عنيفة ب Úأاذربيجان وأارمينيا ‘
مرتفعات كاراباخ بعد خرق الهدنة اÈŸمة منذ نهاية حرب
ناغورنو كاراباخ ،وسسيطرة ا÷يشس اأ’ذري على بضسعة مواقع
اسسÎاتيجية.
 3إا 17 ¤أافريل :تسسريب واسسع وكبÛ Òموعة من الوثائق
حول التهرب الضسريبي –ت اسسم وثائق بنما.
 5ماي :إانتخاب السسياسسي ‘ حزب العمال صسادق خان ذي
اأ’صسل باكسستاŸ Êنصسب عمدةً لندن.
 12ماي :اÛلسس الوطني الÈازيلي ُيصسuوت ِبأاغلبsية أاعضسائه
÷مهورsية ديلما روسسيف عن منصسبها بعد
على عزل رئيسسة ا ُ
اتهامها بالفسساد ،ونائب الرئيسس ميشسال تامر يتولuى القيام بِمهام
الرئاسسة ،ليُصسبح بذلك أاsول شسخصس من أاُصسولٍ عربيsة (لُبنانيsة)
يتوsلى هذا اŸنصسب ‘ الÈازيل.
 19ماي :اÿارجية اŸصسرية تعلن رسسمًيا عن –طم طائرة
مصسر للطÒان رقم  804قبالة السسواحل اليونانية وعلى متنها 66
راكًبا.
 12جوان :الهجوم على نادي ليلي للمثلي Úجنسسيا ‘ أاور’ندو
‘ فلوريدا يودي بحياة  49شسخصسا وإاصسابة  53شسخصس آاخرين.
 23جوان :الÈيطانيون يختارون اÿروج من اإ’–اد اأ’وروبي
من خÓل إاسستفتاء.
 24جوان :تركيا تعيد تطبيع عÓقاتها مع إاسسرائيل.
 27جوان :قدم الرئيسس الÎكي رجب طيب اردوغان اعتذاره
للرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبوت Úحول مسسأالة إاسسقاط القاذفة
الروسسية.
 27جوان 4 :تفجÒات انتحارية متتالية اسستهدفت بلدة القاع
اللبنانية قرب ا◊دود مع سسورية ،أاسسفرت عن مقتل  5أاشسخاصس
على اأ’قل وإاصسابة  15آاخرين بجروح.
 28جوان :وقوع تفجÒات Ãطار أاتاتورك ‘ اسسطنبول بÎكيا
راح ضسحيتها  36شسخ ًصسا وأاصسيب  147آاخرين.
 3جويلية› :موعة تفجÒات عنيفة تسستهدف منطقة الكرادة
‘ بغداد تودي بحياة حوا‹  320شسخصس وإاصسابة  250آاخرين.
 14جويلية :هجوم بشساحنة ضسد حشسد من الناسس ‘ نيسس
بفرنسسا يودي بحياة  84شسخصسا أاثناء اإ’حتفال بيوم الباسستيل أاي
ا’سس -ت -ق Ó-ل ،وق -د أاع -ل-ن ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة اإ’ره-اب-ي
مسسؤووليته عن ا◊ادث الدموي.
 15جويليةﬁ :اول -ة ان -ق Ó-ب عسس -ك -ري -ة ف-اشس-ل-ة ‘ ت-رك-ي-ا،
اسستهدفت اإ’طاحة بأاردوغان.
 8أاوت :ت -ف -ج Òان -ت -ح -اري ‘ مسس -تشس -ف -ى ح -ك -وم-ي ب-ك-وي-ت-ه
الباكسستانية يوقع  93قتيً Óوأاك Ìمن  120جريح.
 24أاوت :تدخل ا÷يشس الÎكي ‘ اأ’راضسي السسورية –ت
مسسمى عملية ““درع الفرات““ .
 ·ÓاŸتحدة رسسميا
 13أاكتوبر :اعتمدت ا÷معية العامة ل أ
تعي Úرئيسس الوزراء الÈتغا‹ السسابق ومفوضس اأ’· اŸتحدة
السسابق لشسؤوون الÓجئ Úأانطونيو غوتÒيسس أامينا عاما للمنظمة
اأ’‡ية خلفا للكوري ا÷نوبي بان كي مون.
 16أاكتوبر :انطÓق معركة اŸوصسل أ’جل إاسستعادة اŸدينة
وضس-واح-ي-ه-ا ب-ال-ت-نسس-ي-ق ب Úق-وات ا÷يشس ال-ع-راق-ي وال-بشس-م-رك-ة
والتحالف الدو‹ وا◊شسد الشسعبي ضسد ““داعشس““ ا’رهابي.
 28أاكتوبر :مقتل ﬁسسن فكري ،بائع السسمك اŸغربي الذي
قضسى سسحقا داخل شساحنة نفايات فيما كان يحاول إانقاذ بضساعة
له صسادرتها الشسرطة.
 31أاكتوبر :انتخاب ميشسيل عون رئيسساً ÷مهورية لبنان بعد
شسغور رئاسسي دام عام Úونصسف.
 8نوفم :Èا’نتخابات الرئاسسية ‘ الو’يات اŸتحدة.
 9نوفم :Èاإ’عÓن عن فوز دونالد ترامب با’نتخابات ليصسبح
الرئيسس الـ  45للو’يات اŸتحدة ا’مريكية.
 15نوفم :Èب -دأات ق -وات ال -ن -ظ -ام السس -وري اق -ت -ح -ام أاح-ي-اء
وضس -واح -ي ح -لب الشس -رق -ي -ة بشس -ك -ل ت -دري-ج-ي ح-ت-ى “ك-نت م-ن
السسيطرة عليها ‘  20ديسسم Èوطردت اإ’رهابي Úمنها.
 25نوفم :Èوفاة زعيم الثورة الكوبية فيدال كاسسÎو عن عمر
الـ.90
 9ديسسم :Èاإ’عÓن عن سسحب الثقة عن الرئيسسة الكورية باك
غن هي لتنتقل السسلطة إا ¤رئيسس الوزراء هوا„ كيو آان.
 10ديسسم :Èم-ق-تل  38شس -خصسً-ا وإاصس-اب-ة  166آاخ-ري-ن جراء
ت -ف -جÒي -ن ان -ت -ح -اري ‘ Úبشس-ك-ط-اشس وسس-ط م-دي-ن-ة إاسس-ط-ن-ب-ول
الÎكية.
 10ديسسم :Èمصسرع  160شسخ ًصس وجرح أاك Ìمن  200آاخرين
بحادث انهيار سسقف كنيسسة Ãدينة اأويو ‘ و’ية أاكوا أايبوم
بجنوب نيجÒيا
 11ديسسم :Èمقتل  25شسخصسًا وإاصسابة  49آاخرين جراء تفجÒ
ك -ات -درائ -ي -ة ال -ق-ديسس م-رقسس ال-ق-ب-ط-ي-ة Ãن-ط-ق-ة ال-ع-ب-اسس-ي-ة ‘
القاهرة.
 18ديسسم :Èشسهدت مدينة الكرك السسياحية جنوب اأ’ردن
هجمات إارهابية أاسسفرت عن مقتل  10أاشسخاصس وإاصسابة 34
آاخ-ري-ن ،وأاع-ل-ن ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة اإ’رهابي مسسؤوولياته
عنها.
 19ديسسم :Èاغتيال أاندريه كارلوف ،السسف Òالروسسي ‘ تركيا
جراء تعرضسه لهجوم مسسلح ‘ أانقرة.
 20ديسسم :Èالقوات السسورية تفرضس سسيطرتها الكاملة على
حلب بعد خروج اŸسسلح Úمنها.
 25ديسسم– :Èطم طائرة عسسكرية روسسية على متنها  92راكبا
كانت ‘ رحلة إا ¤سسوريا.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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ثمن نهائي كأاسس ا÷مهورية

ن ـ ـادي بـ ـارادو– :قيـ ـق اŸفاج ـأاة م ـن بوابـ ـة النصشريـ ـة
تسشتكمل ،اليوم ،مباريات ثمن النهائي
’نظار
لكأاسس ا÷مهورية حيث تتجه ا أ
إا ¤ملعب الدار البيضشاء الذي
سشيحتضشن اŸواجهة التي سشتجمع نصشر
حسش Úداي بنادي باراد ،فيما يتطلع
فريقا ا–اد ا◊راشس وششباب بلوزداد
’قتطاع تأاششÒة التأاهل على حسشاب
ششباب أاهلي الÈج ومولودية سشعيدة
على التوا‹.

عمار حميسسي

يوإجه نادي بارإدو ،إليوم ،نظÒه نصشر حسشÚ
دإي وع -ي -ن -ه ع -ل -ى –ق-ي-ق إل-ت-أاه-ل إ ¤إل-دور
إŸقبل وإسشتثمار إŸسشتوى إ÷يد إلذي يقدمه
إلفريق من أإجل –قيق هذإ إلهدف حيث ّÁر
إل -ف -ري -ق ب-فÎة ‡ي-زة ج-ع-ل-ت-ه ي-ن-ه-ي م-رح-ل-ة
إلذهاب ‘ صشدإرة ترتيب إلرإبطة إÎÙفة
إلثانية «موبيليسص».
قدم نادي بارإدو مسشتوى جيدإ ،منذ إنطÓق
إŸوسشم جعله أإك Èمرششح للصشعود إ ¤حظÒة
إل -رإب -ط -ة إألو ¤و يسش -ع -ى إل -ف-ري-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق
إلتأاهل على حسشاب نصشر حسش Úدإي إلذي
ورغم إنه حقق إلنتصشار ‘ إŸوإجهة إألخÒة
‘ إلبطولة ،إل أإن إŸسشتوى إلذي ظهر به ⁄
يكن عند مسشتوى تطلعات إألنصشار.
يغيب عن صشفوف إلنصشرية إŸهاجم قاسشمي
إل -ذي ت -ل-ق-ى ب-ط-اق-ة صش-ف-رإء ،خÓ-ل إŸب-ارإة
إŸاضشية‡ ،ا سشيضشطر إŸدرب أإلن ميششال
إ ¤إلبحث عن خيارإت أإخرى حيث سشيكون
إل -ث-ن-ائ-ي ع-ب-ي-د و ﬂت-ار إح-دى إ◊ل-ول إل-ت-ي
سشيقوم ميششال بالسشتناد إليها.
م -ن ج -ه -ت -ه يسش-ع-ى شش-ب-اب ب-ل-وزدإد ل-ت-ح-ق-ي-ق

ليكنسس فضشله عن بلخيÌ

حظوظ مفتاح وفÒة
للمششاركة ‘ «الكان»

ذكرت مراجع قريبة من ﬁيط منتخب
ا÷زائر لكرة القدم إانّ البلجيكي «جورج
ليكنسس» مدرب اÿضشر اختار
«الربيع مفتاح» ضشمن قائمة
الـ  23الذين سشيخوضشون
كأاسس أا· إافريقيا
لكرة القدم الـ 31
اŸقررة ب Úالرابع
عششر جانفي
واÿامسس فيفري
 2017بالغابون.
قبيل أإيام قليلة عن كششف
ق - -ائ - -م - -ة ﬁارب - -ي إلصش - -ح - -رإء
إŸعني ÚباŸونديال إلفريقي ،وبعد إ÷زم
بتوإضشع مسشتوى إلثنائي «مهدي زفان» (رإن إلفرنسشي)
و»ﬁم- -د خ -وث Òزي -ت -ي» (وف -اق سش -ط -ي -ف) ،ع -ل -م إّن
«ليكنسص» ( 67عاما) قّرر إلعتماد على «مفتاح» (31
عاما) لعب نادي «إ–اد إ÷زإئر» ‘ إلروإق إألÁن
بدل عن «ﬂتار بلخي 24( »Ìسشنة) مدإفع إلنادي
إلفريقي إلتونسشي رغم إلقوة إلتي Áتلكها إلÓعب
إلسشابق لنادي «مولودية إلعلمة».
أإرجع إلتقني إلبلجيكي قرإره بÎجيح كفة «مفتاح»
ع -ل -ى «ب -ل -خ-ي »Ìإ ¤إÈÿة إل-ك-بÒة إل-ت-ي ي-ت-م-ت-ع ب-ه-ا
إŸدإفع إلسشابق لـ «ششبيبة إلقبائل» ( 171مبارإة – 13
ه-دف-ا ،)2010 – 2005 /وخ- -وضش -ه  12م-وإج-هة مع
منتخب إ÷زإئر إألول ب Úعامي  2007و ،2001فضشÓ
عن إلتجربة إلتي إكتسشبها مفتاح ( 1.87م –  62كلغ) مع
«إ–اد إ÷زإئر» ‘ إŸيادين إإلفريقية ( 155مبارإة –
 32ه -دف-ا /م-ن-ذ  ،)2011ع -ل -م-ا أإّن «م-ف-ت-اح (م-وإل-ي-د
إÿامسص ماي  )1985كان له مرور خاطف ‘ «ششبيبة
بجاية» ( 26مبارإة –  6أإهدإف.)2011 – 2010 /

إل-ت-أاه-ل م-ن سش-ع-ي-دة أإم-ام إŸول-ودي-ة إÙل-ية
رغ-م صش-ع-وب-ة إŸأام-وري-ة إل-ت-ي ت-ن-ت-ظ-ر إلتقني
إŸغربي بادو إلزإكي بسشبب ترإجع مسشتوى
إل-ف-ري-ق خÓ-ل إل-فÎة إŸاضش-ي-ة ب-دل-ي-ل ت-أاه-له
إلصشعب إ ¤هذإ إلدور على حسشاب إ–اد
إلششاوية.
سش -ي -ك -ون إل -زإك -ي م-ط-ال-ب-ا ب-ت-حسش Úمسش-ت-وى
إل -ف -ري-ق إن أإرإد –ق-ي-ق إل-ت-أاه-ل إل-ذي ي-ب-ق-ى
صش- -ع- -ب- -ا بسش- -بب إلضش -غ -ط إ÷م -اهÒي إل -ذي
سشيكون على إلفريق إليوم حيث يتطلع مولودية
سش -ع -ي -دة ل -ت -ح -ق -ي -ق إŸف -اج-أاة و إخ-رإج أإح-د
إŸرششح Úللتتويج باللقب بالنظر للفارق ‘
إإلمكانيات إلبششرية ب Úإلفريق. Ú

الÈنامج
مولودية سشعيدة  -ششباب بلوزداد 14:30
نادي بارادو  -نصشر حسش Úداي 14:30
أاوŸبي الششلف  -إا–اد تبسشة 14:30
أاهلي الÈج  -إا–اد ا◊راشس 16:30

وصشف Œربته مع ران بالناجحة

بن سشبعيني «اŸششاركة ‘ الكان حلمي الكب»Ò

يأامل الدو‹ ا÷زائري ،رامي بن سشبعيني ،بأان يكون اسشمه ضشمن القائمة
النهائية للمنتخب الوطني ،التي سشتضشم ’ 23عبا ،معني ÚباŸششاركة ‘ كأاسس أا·
إافريقيا ،ما ب14 Úجانفي و 5فيفري من السشنة القادمة بالغابون.

ق - -ال م - -دإف - -ع ن- -ادي ري- -ن
إل -ف -رنسش -ي ‘ تصش -ري -ح ل-ق-ن-اة
«ب Úسش - -ب- -ورت» إن- -ه يÎقب
بشش- - -غ- - -ف ك- - -ب Òم- - -وع - -د
إلإعÓ- -ن ع- -ن إلÓ- -ئ- -ح -ة
إل -ن -ه -ائ -ي -ة لـلـ «ك -ان» م-ن
ط -رف إŸدرب إل -وط-ن-ي،
إل-ب-ل-ج-ي-ك-ي جورج ليكنسص،
إل -ت -ي سش-ي-كشش-ف ع-ن-ه-ا ه-ذإ
إلأخ Òق - -ب- -ل ب- -دإي- -ة إلÎبصص
إلتحضشÒي إŸقررة إنطÓقته
يوم  2جانفي Ãركز –ضشÒ
إŸن-ت-خ-ب-ات إل-وط-ن-ي-ة بسشيدي
موسشى.
صشّرح إلÓعب إلسشابق لنادي
ب-ارإدو ب-اأن-ه ي-ح-ل-م ب-اŸششاركة
م - -ع إŸن- -ت- -خب إل- -وط- -ن- -ي ‘
إل-ط-ب-عة إلـ 31ل-ك-اأسص إف-ريقيا
ب -ال -غ -اب -ون كسش -ائ-ر إلÓ-ع-ب،Ú
م- -وؤك- -دإ ل -ق -ن -اة ب Úسش -ب -ورت:
«إأح- -ل- -م م- -ث- -ل ك- -ل إلÓ- -ع -بÚ
باŸششاركة مع منتخب بلدي
‘ نهائيات كاأسص إأ· إفريقيا.
إن-ن-ي إأن-ت-ظ-ر بشش-غ-ف إل-ت-ع-رف
على لئحة إلÓعب Úإلنهائية
إل-ت-ي سش-ت-ك-ون م-ع-ن-ي-ة ب-خوضص
غ- -م- -ار إلـ «ك- -ان» ،وإأ“ن- -ى إأن

إأكون ضشمن إلتعدإد إŸوجود
‘ هذه إلقائمة».
ع -ل -ى صش -ع -ي -د إآخ -ر ،إأك-د إب-ن
مدينة قسشنطينة تاأثره لإبعاده
م - - - -ن إŸق - - - -ابÓ- - - -ت إلأخÒة
ل-ل-م-ن-ت-خب إل-وط-ن-ي م-ن-ذ إآخر
ظ -ه -ور ل -ه ‘ ق -ائ -م-ة إÿضش-ر
شش -ه -ر م -ارسص  2016دون إأن
يسش- - -ج- - -ل إأي مشش- - -ارك- - -ة م - -ع
إŸنتخب ولو لدقيقة وإحدة.
‘ ذإت إلصش- - - -دد ،ق- - - -ال ب - - -ن
سش -ب -ع -ي -ن -ي« :إأك-ي-د ⁄ ،إأهضش-م
إبعادي عن تششكيلة إŸنتخب
إلوطني ‘ إŸباريات إلأخÒة،
ل يوجد إأي ششيء إأعمله ما
عدإ إحÎإم خيارإت إلناخب
إلوطني».
‘ إلأخ ،Òيرى بن سشبعيني
إأن- -ه ﬁظ- -وظ ب- -ال- -ع- -م -ل م -ع
م -درب-ه إلسش-اب-ق ‘ إŸن-ت-خب،
كريسشتيان غوركوف ،إلذي قام
بانتدإبه إ ¤نادي رين« :إأنا
ج -د ﬁظ -وظ ب -ال -ع -م-ل –ت
إشش - -رإف إŸدرب غ- -ورك- -وف،
إل- -ذي ك -ان ورإء إسش -ت -دع -ائ -ي
لأول م - - - -رة إ ¤إŸن - - - -ت- - - -خب
إلوطني ،إأنا إأتعلم إلكث Òمن

إلأشش - -ي- -اء م- -ع- -ه ‘ Œرب- -ت- -ي
إلحÎإفية إ÷ديدة مع نادي
رين» ،قال رإمي بن سشبعيني.
ي- -ذك -ر إأن إŸدإف -ع رإم -ي ب -ن
سش- -ب- -ع -ي -ن -ي ضش -م -ن إل -ق -ائ -م -ة
إŸوسشعة لـ 32لعبا ،إلتي كان
كشش -ف ع -ن-ه-ا م-وؤخ-رإ إŸدرب
جورج ليكانسص.

ششباب بلوزداد

ن ّصشب ا◊اج ﬁمد ،أامسس ،رسشميا
رئيسشا جديدا Ûلسس إادارة فريق
ششباب بلوزداد ،خلفا للرئيسس السشابق
رضشا مالك ،الذي انتهت عهدته يوم
 11ديسشم ،Èوأاقنع بصشعوبة كبÒة
لÓسشتغناء عن أاغلب أاسشهمه.

إلسشÓم جي ‹Óو‚له عن كل أإسشهمهم ،فيما
ذكر ‘ إÙضشر تنازل عز إلدين قانا عن
ثÓثة أإسشهم من أإصشل أإربعة ،ومالك عن سشبعة
أإسش-ه-م م-ن ث-م-ان-ي-ة ك-ان Áت-ل-كها .أإوضشح
طرإ‘ ‘ ،حديث مقتضشب« :كل ششيء ”
ع -ل -ى أإحسش -ن وج -ه ،وي -ب -ق -ى ع-ل-ى إل-رئ-يسص
إ÷ديد للششباب ضشم ثÓثة مسشاهم Úجدد

19

اŸنتخ ـ ـب الوط ـ ـني يتطل ـ ـع إا ¤نتائـ ـج جي ـ ـدة
يلتحق ،صشباح اليوم،
اŸنتخب الوطني لكرة
السشلة رجال أاكابر
بالعاصشمة اŸصشرية
«القاهرة» على مÏ
رحلة عادية قادمة من
صشربيا من أاجل اŸششاركة
‘ البطولة العربية
 ·Óالتي سشتجري من
ل أ
 28ديسشم Èا÷اري إا9 ¤
جانفي الداخل.

يسشعى إلقائمون على إلفريق
إل -وط -ن -ي إ– ¤ق -ي -ق ن-ت-ائ-ج
إيجابية خÓل هذه إŸنافسشة
م- - -ن أإج- - -ل رف- - -ع مسش- - -ت - -وى
إÛم -وع -ة Ãا أإن-ه-ا ت-ت-ك-ون
من عناصشر ششابة  ⁄يسشبق
ل -ه -ا إŸشش -ارك -ة م -ع إألك-اب-ر،
بحسشبما أإكد رئيسص إل–ادية
بوعريفي ‘ تصشريح خاصص لـ
«إلششعب» ‘ قوله« :سشنششارك
·Ó
‘ إل -ب -ط-ول-ة إل-ع-رب-ي-ة ل -أ
إلتي سشتجري Ãصشر بفريق
ششاب ،بعدما قمنا بتجديده
بصش - -ف - -ة ك- -ل- -ي- -ة وإلÓ- -ع- -بÚ
إ◊الي ⁄ Úيسشبق لهم إللعب
مع إŸنتخب إألول».
ووإصش -ل إل -رج -ل إألول ع -ل -ى
رأإسص إل–ادي- - - -ة ق- - - -ائ:Ó- - - -
«ه- -دف -ن -ا م -ن إŸشش -ارك -ة ‘
ه -ذه إŸن-افسش-ة ه-و إل-وق-وف
ع- -ل- -ى إŸسش -ت -وى إ◊ق -ي -ق -ي
لÓ- -ع- -ب Úإ◊ال -ي ،Úخ -اصش -ة
أإن -ه -ا ت -ع -د ف -رصش -ة سش -ان -ح-ة
أإم - -ام - -ه - -م م- -ن أإج- -ل إب- -رإز
إم-ك-ان-ي-ات-ه-مÃ ،ا أإن ع-ناصشر
إÛم- - - - - - - - - -ع إل - - - - - - - - -بÎو‹
وإÎÙف ‘ Úإل - - -دوري- - -ات
إألوروب- -ي- -ة غ Òم- -وج- -ودي- -ن
بسش - -بب إرت - -ب- -اط- -ات- -ه- -م م- -ع
ن-وإدي-ه-م م-ا ي-ع-ن-ي أإن-ن-ا نعلق

آإم - -ال ك - -بÒة ع - -ل - -ى ه - -ؤولء
إلشش- -ب- -اب ل -ت -ح -ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج
إيجابية ‘ إŸسشتقبل».
في« :‹ÓالÎبصس كان
ناجحا»
م -ن ج -ه -ت -ه ،إŸدي -ر إل -ف-ن-ي
ل-ل-ف-رق إل-وط-ن-ي-ة علي في‹Ó
هو إآلخر أإكد لـ «إلششعب» أإن
إلÎبصص إلذي جرى بصشربيا
كان ناجحا وبقي إلتأاكيد ‘
م -وق -ع -ة إل -ق -اه -رة ‘ ق-ول-ه:
«إلÎبصص إلذي أإجرإه إلفريق
Óكابر بصشربيا كان
إلوطني ل أ
ن- - -اج- - -ح- - -ا ح- - -يث خ- - -اضشت
إÛموعة  4لقاءإت ودية مع
ن- - -وإدي ت- - -نشش- - -ط ‘ إل - -دور
إÙلي إŸمتاز فازوإ بـ ،2
ل-ك-ن-ه-ا ك-انت ج-ي-دة لÓعب،Ú
ألنها سشمحت لهم بلعب بعضص
إŸباريات لرفع إŸسشتوى ‘
إ÷انب إلبد.»Ê
أإضشاف ذإت إŸتحدث ‘
ه- -ذإ إإلط- -ار «ه- -ذإ إلÎبصص
ك-ان إي-ج-اب-ي وم-ه-م ل-ل-ط-اق-م
إل - -ف - -ن - -ي ،ألن- -ه سش- -اع- -ده ‘
إل - -وق- -وف ع- -ل- -ى إŸسش- -ت- -وى
إ◊قيقي لÓعب Úإلذين ”
إسش - -ت- -دع- -اؤوه- -م خ- -اصش- -ة ‘
إ÷انب إل -ب -د ،Êإضش -اف-ة إ¤
إل-ع-م-ل ع-ل-ى ف-رضص إل-ت-نسشيق
ب Úع - -ن - -اصش - -ر إÛم - -وع- -ة
لتفادي إألخطاء حتى يكون

ع - -م  Ó- -ج - -م - -اع - -ي- -ا خÓ- -ل
إŸباريات إلرسشمية Ãا أإننا
ن -ع -م -ل ع -ل -ى –ق -ي-ق ن-ت-ائ-ج
إي-ج-اب-ي-ة سش-ت-ك-ون م-فيدة من
إ÷انب إŸعنوي مسشتقب.»Ó
ك - -م - -ا أإك - -د ف - -ي ‹Ó- -أإن- -ه- -م
يطمحون لسشتغÓل إŸوعد
ل-ل-ت-حضش Òل-ل-دورة إل-ت-أاه-ي-ل-ية
إل-ق-ادم-ة ل-ل-ب-ط-ول-ة إإلفريقية
‘ ق -ول -ه «ن -ط -م -ح م -ن ه -ذإ
إلعمل إ ¤كسشب فريق قوي
ق- -ادر ع- -ل -ى –ق -ي -ق ن -ت -ائ -ج
إيجابية Ãا أإن إلطاقم إلفني
 ⁄ي- -ت -م -ك -ن ‘ إلسش -اب -ق م -ن
تسشط Òتربصشات بسشبب ضشيق
إل -وقت خ -اصش -ة أإن -ن-ا ن-حضش-ر
ل -ل -دورة إل -ت-أاه-ي-ل-ي-ة إل-ق-ادم-ة
ل -ل -ب -ط -ول -ة إإلف -ري-ق-ي-ة ح-ت-ى
نحقق نتائج أإفضشل وهذإ هو
ه -دف -ن -ا وسش-ن-ن-ت-ظ-ر إل-ق-رع-ة
إÿاصش - - - -ة ب - - - -ال- - - -دور إألول
ل- -ل- -ب- -ط- -ول -ة إل -ع -رب -ي -ة إل -ت -ي
سشتجري بالقاهرة».
Óششارة فإان قرعة إلدور إلأول
لإ
 ·Óإل-ت-ي
ل -ل -ب -ط -ول-ة إل-ع-رب-ي-ة ل -أ
سشتنطلق إليوم سشتكون بدإية من
إلسش- - - -اع- - - -ة إلـ  19.00بتوقيت
إ÷زإئر وسشتكون متبوعة بحفل
إفتتاح إŸنافسشة ،إضشافة إ ¤أإول
موإجهة وإلتي سشتجمع ب Úإلبلد
إŸن -ظ -م مصش -ر وإل -ف -ري -ق إل-ذي
سش -تسش -ف -ر ع-ن-ه إل-ق-رع-ة ،م-ث-ل-م-ا
جرت عليه إلعادة ‘ كل مرة.

طالبه Ãزيد من ا÷هد

رانيÒي يعّبر عن عدم رضشاه عن مسشتوى ﬁرز

اإلدارة ا÷ديدة تششرع ‘ تسشويـة أاجور الÓع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبÚ
أإوكل إ◊اج ﬁمد ﬁاميته وكذإ مسشتششاره
إÿاصص ،ل- -ل- -ن -ي -اب -ة ع -ن -ه وت -وق -ي -ع ﬁضش -ر
إلتنصشيب لدى إŸوثق إلقانو◊ Êبيب بن
ميمون ،ببلدية إلعناصشر ،زوإل إإلثن ،Úوهذإ
ب -حضش -ور إل -رئ-يسص إŸنسش-حب رضش-ا م-ال-يك،
ورئ - -يسص إل - -ن - -ادي إل - -ه - -اوي ﬂت- -ار ك- -الم
وإÙامي رششيد طرإ‘ ،علما بأان إلرئيسص
إ÷ديد سشجل حضشوره لدى مكتب إŸوثق
ب- -ع- -د م -غ -ادرة إ÷م -ي -ع ل -ي -ط -ل -ع ع -ل -ى ك -ل
إإلجرإءإت .بحسشب إÙامي رششيد طرإ‘
إل -ذي م -ث -ل إدإرة ب -ل -وزدإد ،ف-إان-ه ” ت-دوي-ن
ﬁضشر يضشم عملية تسشليم إألسشهم للحاج
ﬁم -د ،إل -ذي ي -ؤوك -د ت-ن-ازل أإعضش-اء ›لسص
إإلدإرة إلسش -اب -ق ،Úب -ودوم -ي وب -ودوة وع -ب -د
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نبيلة بوقرين

يسشعى إ–اد إ◊رإشص للعودة بتأاششÒة إلتأاهل
من إلÈج عندما يوإجه إلفريق إÙلي و قام
إŸدرب ششارف بتجهيز عناصشره جيدإ لهذإ
إŸوع -د ب -ال-ن-ظ-ر ل-ق-وة إŸن-افسص إل-ذي ي-ري-د
إلسش- -ت- -ث- -م -ار ‘ ع -ام -ل -ي إألرضص وإ÷م -ه -ور
لتحقيق غايته.

إلعدد

‘ ششركة إتلتيك بلوزدإد ،إعتبارإ أإن إلقانون
ينصص على ضشرورة ضشم ›لسص إإلدإرة سشبعة
أإعضشاء ..إÙضشر ” تسشجيله لدى إŸوثق
وب-ق-يت ب-عضص إإلج-رإءإت إل-ق-ان-ون-ي-ة ف-قط،
وإ ¤غاية نهاية إÿميسص إŸقبل سشيÎسّشم
كل ششيء وبعدها يتم تسشليم إŸهام نهائيا بÚ
مالك وإ◊اج ﬁمد».

عّبر مدرب ليسش Îسشيتي
’‚ليزي كÓوديو
ا إ
رانيÒي ،عن إاحباطه
الششديد من اŸهاجم
ا÷زائري رياضس ﬁرز،
الذي بات خام‘ Ó
التدريبات و’ يجتهد إا’
قلي .Óمؤوكدا أان مسشتوى
الÓعب ليسس على مايرام.
كما دعاه لÓجتهاد أاك Ìمن
أاجل مسشاعدة الفريق الذي
هو ‘ أاّمسس ا◊اجة إاليه.
ق -ال إل -ت -ق -ن-ي إإلي-ط-ا‹ ،ع-قب
إنتهاء مبارإة فريقه إلتي إنهزم
فيها أإمام إلضشيف إيفرتون ‘
«إل-ب-وكسش-ي-ن-غ دإي» ،إلث-ن ،Úردإ
ع- -ل- -ى سش- -ؤوإل ب -خصش -وصص ق -رإر

إجÓسشه Ùرز ‘ إلحتياط:
«ﬁرز ليسص ‘ أإفضشل حالته
حاليا ،وعلّي –فيزه».
أإضشاف رإنيÒي يقول« :ل أإرإه
يعمل بجد ‘ إلتدريبات ،بينما
ع - -ل - -ي - -ه ت - -ق- -د ËإŸزي- -د م- -ن
إÛهودإت من أإجل مسشاعدة
إلفريق ،أإريد منه إŸزيد» .يبدو
م -ن خ Ó-ل ه -ذه إل -تصش -ري-ح-ات
ل- -ل- -ت- -ق- -ن- -ي إإلي- -ط- -ا‹ وق- -رإره
إŸف- -اج -ئ ب -اج Ó-سص ﬁرز ‘
ك-رسش-ي إإلح-ت-ي-اط ،خ-اصش-ة وأإنه
ﬁروم م- -ن خ- -دم- -ات إل -ن -ج -م
جيمي فاردي إŸعاقب بثÓث
م - -ب - -اري- -ات ،أإن م- -درب ل- -يسشÎ
ي -ع -يشص خ -ي -ب -ة أإم -ل م-ن إل-ن-ج-م
إ÷زإئري وهو إلذي كان يعّول

إششهار

ع -ل-ي-ه ك-ثÒإ م-ن أإج-ل مسش-اع-دة
إل -ف-ري-ق إلخ-رإج-ه م-ن إŸرت-ب-ة
غ ÒإŸشش -رف -ة إل -ت -ي ي -ح -ت -ل -ه-ا
بتوإجده ضشمن إلفرق إŸهّددة
بالسشقوط وهو إلفريق إ◊امل
للقب «إلÁÈرليغ».
إكتفى ﬁرز بلعب  26دقيقة
فقط ‘ موإجهة إيفرتون ،لكنه
ظ -ه-ر ظ Ó-ل-ن-فسش-ه وت-ائ-ه-ا ف-وق
أإرضشية إŸيدإن ،و ⁄ينجح ‘
تقد Ëإإلضشافة إŸطلوبة عند
دخوله ‘ إلدقيقة  64من إللقاء،
وذلك ع -كسص إسش Ó-م سش -ل -ي -م-اÊ
إل- -ذي ل- -عب ب- -ح- -رإرة شش- -دي- -دة
وجرى ‘ كل إإلŒاهات رغم
أإن- - -ه ك- - -ان م- - -ع- - -زول ‘ إÿط
إألمامي و ⁄تصشله كرإت كثÒة.

ا’ربعاء  28ديسسمبر  2016م
الموافق لـ  28ربيع اأ’ول  1438هـ

á```«eÓ`°SGE äÉ``«eƒj
إاعداد  :عبد الكر . Ëل

على اŸسسلم إاذا وقع ‘ الز’ت أان
ي -غ-لب ج-انب ال-رج-اء ب-قسس-م ا÷م-ال
من أاسسماء الله ا◊سسنى ،علي جانب
اÿوف ،فإان الله ربط ب Úالوقوع ‘
ال -زل -ل واإ’سس-راف ع-ل-ى ال-ن-فسس وبÚ
جماله وعفوه وغفرانه فقال تعا:¤
ي اsلِذينَ َأاسْسَرُفوا َعَلى
{ُقْل َيا ِعَباِد َ
حَمةِ الsلهِ إاِsن
َأانُفسِسِهْم ’َ َتْقَنطُوا مِن sر ْ
جِ-م-يً-ع-ا إاِsنُ-ه ُهَ-و
ال s-ل َ-ه َي ْ -غِ-فُ-ر الt-ذُن-وَب َ
الَغُفوُر الsرِحيُم} (الزمر ،)53 :وذلك
أ’ن ت -غ -ل -يب ج -انب ال-رج-اء يسس-اع-ده
ع -ل -ى ال -ت -وازن ،ول -ذا ت -رى أاه-ل ال-ل-ه
يحذرون السسالك ‘ Úطريق الله من
نقصسان الرجاء عند الوقوع ‘ الز’ت
Ÿا له من أاثر سسيء ‘ التأاييسس من
الغفران ،يقول سسيدي ابن عطاء الله
السس-ك-ن-دري :م-ن عÓ-م-ات ا’ع-ت-م-اد
على العمل نقصسان الرجاء عند وجود
الزلل.
وك-ذلك ف-ع-ل-ى اŸسس-ل-م ت-غ-ل-يب جانب
اÿوف عند فعل الطاعات ،وقد بÚ
لنا ربنا هذا اŸنهج ‘ كتابه ،فقال
ت- -ع- -اَ{ :¤واsلِ- -ذيَ- -ن ُي- -ؤوُْت- -وَن َم -ا آاَت ْ-وا
َوُقُ- -ل- -وُبُ- -ه ْ-م َوِج َ-ل -ة أا َsن ُ-ه ْ-م إاَِل -ي َرuب ِ-ه ْ-م
َراِج ُ-ع -وَن} (اŸؤوم -ن-ون  ،)60:وع-ل-ي-ه
Áكن أان نزيد على حكمة سسيدي ابن
عطاء الله السسكندري عبارة ونقصسان
اÿوف ع- - -ن- - -د وج- - -ود ال- - -ط - -اع - -ة.
والسسؤوال اآ’ن ما هي اÿطوات التي
يجب على اŸسسلم اتباعها للخروج
م - -ن ح - -ال - -ة سس - -ي - -ط - -رة اŸع- -اصس- -ي
والشسهوات عليه؟
للخروج من هذه ا◊الة هناك عدة
خ -ط -وات ي -جب أان ت -ت -ب -ع ،أاو ¤ه-ذه
اÿط -وات أان ي -ج -ع-ل اŸؤوم-ن ن-فسس-ه
ابنا لسسيدنا رسسول الله ـ صسّلى الّلـه
عليه وسسّلم ـ قال تعاَ{ :¤ما َكاَن
جاِلُكْم َولَِكن
ُم َ
حدي uمن uر َ
حsمدى َأاَبا َأا َ
َ Úوَكاَن الsلُه
sرسُسوَل الsلِه َوَخاَتَم النِsبuي َ
يء َعِليًما} (اأ’حزاب،)40 :
ِبُكuل شَس ْ
فلم يجعله ربنا أابا أ’حد من الرجال
ليكون خالصسا ‘ أابوته أ’مته ويبقى
ل -ه ب -عضس اإ’ن -اث ،ف -ت -م -وت السس -ي-دة
زينب الكÈى عليها السسÓم والسسيدة
رقية والسسيدة أام كلثوم عليهم السسÓم
‘ ح -ي -ات -ه ،وت -ب-ق-ى السس-ي-دة ف-اط-م-ة
ع-ل-ي-ه-ا السسÓ-م ب-ع-ده وت-ل-ح-ق ب-ه بعد
وف - - - - -ات - - - - -ه بسس- - - - -ت- - - - -ة أاشس- - - - -ه- - - - -ر.
و ⁄ي -ت -ب -ق -ى م -ن نسس-ل-ه ب-ع-د ذلك إا’
ا◊سس -ن وا◊سس Úع -ل -ي -ه-م-ا السسÓ-م،
وم-ن نسس-ل-ه-م-ا الشس-ري-ف ك-انت ال-عÎة
ال-ط-اه-رة ،وال-ت-ي أاوصس-ان-ا صس-ل-ى ال-له
عليه وسسلم بالتمسسك بها حيث قال
صسلى الله عليه وسسلم““ :أاما بعد أا’
أاّيها الّناسس فإا‰ا أانا بشسر يوشسك أان
يأاتي رسسول ربي فأاجيب وأانا تارك
فيكم ثقل ،““Úأاولهما :كتاب الله فيه
ال -ه -دى وال-ن-ور ،ف-خ-ذوا ب-ك-ت-اب ال-ل-ه
واسس-ت-مسس-ك-وا ب-ه““ ،ف-حّث ع-ل-ى ك-ت-اب
الله ورغب فيه ثم قال““ :وأاهل بيتي
أاذكركم الله ‘ أاهل بيتي أاذكركم الله
‘ أاه -ل ب -ي -ت -ي أاذك-رك-م ال-ل-ه ‘ أاه-ل
بيتي““ (رواه مسسلم) ،و‘ رواية أاخري
قال صسلى الله عليه وسسلم““ :يا أاّيها
ال ّ -ن -اسس إاّن -ي ق -د ت -ركت ف-ي-ك-م م-ا إان
أاخ- -ذ” ب- -ه ل- -ن تضس- -ل -وا ك -ت -اب ال -ل -ه
وعÎتي أاهل بيتي““ (رواه الÎمذي).
وإاذا جعل اŸسسلم رسسول الله ـ صسلّى
الّلـه عليه وسسّلم ـ أابا له فقد حقق ما
أاخÈنا به صسلى الله عليه وسسلم حيث
قال ““ :إا‰ا أانا لكم مثل الوالد للولد““
(رواه ال- - - -درام- - - -ي) ،وي- - - -ك - - -ون ذلك
ب -اع -ت -زازك ب-ه ك-م-ا ت-ع-ت-ز ب-أاب-يك ب-ل
وأاك .Ìوتسس -ت -حضس -ر صس -ورت -ه أام-امك
دائما بالليل والنهار ،فتعيشس معه فإان
ذلك سسيعينك ‘ طريقك إا ¤ربك،
و–به من كل قلبك حتى تكون على
اسستعداد أان تضسحي بنفسسك ‘ سسبيل
كلمة تقال ويراد منها إانقاصس قدره.
اÿطوة الثانية للخروج من اŸعاصسي
والذنوب هي ذكر الله ذكرا كثÒا،
و‘ م- - -ع- - -ن- - -ى ال- - -ذك - -ر اŸراد ق - -ال
الصس -ن -ع-ا :Êوال-ذك-ر ح-ق-ي-ق-ة ‘ ذك-ر
ال -لسس -ان ،وي -ؤوج -ر ع -ل -ي-ه ال-ن-اط-ق و’
يشسÎط اسس- -ت- -حضس- -ار م- -ع- -ن -اه ،وإا‰ا
يشسÎط أا’ يقصسد غÒه فإان انضساف
إا ¤الذكر باللسسان الذكر بالقلب فهو
أاكمل ،وإان انضساف إاليهما اسستحضسار

العدد

هام جدا

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

خNط£وƒاGت äاÿGرôوhج êمøeن Gا©ŸعÉاUص°س»ي hوGاdلûش°ّqس¡هƒوGاäت Gاôّq Ùرeمáة

يتسصاءل كث Òمن اŸسصلم Úويقولون إان الشصهوات تغلب علينا ،فنسصتغفر الله ونÎك اŸعاصصي ثم ننسصي العهد الذي بيننا
لنسصان أان ييأاسس من نفسصه ومن
وب Úالله ونعود للشصهوات واŸعاصصي ،فما اıرج من ذلك؟ ومن كÌة تكرار هذا ا◊ال كاد ا إ
ح الsل ِ
ه ِإا s
ه َ
لن الله تعا ¤قالِ{ :إاsن ُ
ن} (يوسصف ،)87 :وهم
هذا ا◊ال ،ول أاقول ييأاسس من روح الله أ
ل الَقْوُم الَكاِفُرو َ
ل َيْيأاَسسُ ِمن sرْو ِ
حَمةِ َرuبهِ ِإال sال s
ن} (ا◊جر ،)56 :وإا‰ا هم ‘ حالة تقارب
ضصالtو َ
كذلك ل يقنطون من رحمة الله ،قال تعاَ{ :¤وَمن َيْقنَطُ مِن sر ْ
اليأاسس من النفسس وسصوء الظن بالنفسس يخرجنا منها حسصن الظن بالله سصبحانه وتعا.¤

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

17220

21

فتـــــاوي ششرعية

نقل الدم إلنقاذ اŸريضض
❊ سس :ما حكم الشّصرع ‘ نقل الدم للمسصلم اŸريضس اÙتاج له من شصخصس غ Òمسصلم؟
❊❊ ج :الله تعا ¤قال ‘ كتابه الكر{ :Ëإا‰ا حّرم عليكم اŸيتة والدم و◊م اÿنزير وما أاهل به
لغ Òالله فمن اضسطر غ Òباغ و’ عاد ف Óإاثم عليه} ،وقال سسبحانه ‘ آاية أاخرى““ :فمن اضسطّر ‘
ﬂمصسة غ Òمتجانف إ’ثم فإان الله غفور رحيم““ ،وهذه اآ’يات الكرÁة تفيد أانه إاذا توقف شسفاء
اŸريضس أاو ا÷ريح وإانقاذ حياته على نقل الدم إاليه من آاخر بأا’ يوجد من اŸباح ما يقوم مقامه
‘ شسفائه وإانقاذ حياته على نقل الدم إاليه له ب Óشسبهة ولو من غ ÒاŸسسلم ،وكذلك إاذا توقفت
سسÓمة عضسو وقيام هذا العضسو Ãا خلقه الله له على ذلك جاز نقل الدم إاليه أاما إاذا  ⁄يتوقف أاصسل
الشسفاء على ذلك ولكن يتوقف عليه تعجيل الشسفاء ،فنصسوصس الشسافعية تفيد أانه يجوز لتعجيل
الشسفاء وهو وجه عند ا◊نفية ،فقد جاء ‘ الباب الثامن عشسر من كتاب الكراهية من الفتاوي
الهندية ما نصسه (يجوز للعليل شسرب الدم والبول وأاكل اŸيتة للتداوي إاذا أاخÈه طبيب مسسلم أان
شسفاءه فيه و ⁄يجد من اŸباح مايقوم مقامه) .والله تعا ¤أاعلم.

للمتخّوف Úمن ارتفاع الّتكاليف

ال ّسساعي إا ¤الّزواج ليعف نفسسه..يعينه الّلـه

معنى الذكر ،وما اشستمل عليه من
ت-ع-ظ-ي-م ال-ل-ه ت-ع-ا ،¤ون-ف-ى ال-نقائصس
عنه ازداد كما’ ،فإان وقع ذلك ‘
عمل صسالح ‡ا فرضس من صسÓة أاو
جهاد أاو غÒهما فكذلك ،فإان صسّح
ال -ت -وج -ه وأاخ -لصس ل -ل -ه ف -ه-و أاب-ل-غ ‘
ال -ك -م -ال (سس-ب-ل السسÓ-م .)700 / 2
ول - -ق - -د ق- -رن ال- -ل- -ه ب Úذك- -ره ك- -ثÒا
واÿطوة اأ’و‹ التي ذكرت وهي أابوة
النبي صسلي الله عليه وسسلم والتأاسسي
به ‘ كل حال ،فقال سسبحانه { :لََقْد
َكاَن َلُكْم ِفي َرسُسوِل الsلهِ أاُسْسَوة حَ َسسَنة
جو الsلَه َواْلَيْوَم اآ’ِخَر َوَذَكَر
Ÿن َكاَن َيْر ُ
الs- -ل َ-ه َك ِ-ث Òً-ا} (اأ’ح -زاب ،)2 :وق- -ال
تعاَ{ :¤يا َأاtيَها الِsذيَن آاَمُنوا اْذُكُروا
الs- -لَ- -ه ِذْكً- -را َكِ- -ث Òً-ا َوسَس u-ب ُ-ح -وُه ُب ْ -ك َ-رًة
َوَأاصِس -ي ( }Óً-اأ’ح-زاب،)42 - 41:
وق -ال ع -ز وج -لِ{ :إا ’sاsل -ذِي َ-ن آاَم ُ-ن-وا
حاِت َوَذَكُروا الsلَه َكِثًÒا
َوَعِمُلوا ال sصساِل َ
َوانَت َصسُروا مِْن َبْعدِ َما ُ
ظِلُموا َوسَسَيْعَلُم
اsلِذيَن َ
ي مُنَقَلبي َينَقِلُبونَ}
ظَلُموا َأا s
(الشس - -ع- -راء ،)227 :وك- - -ذلك ق- - -ول- - -ه
سس -ب -ح -ان -هَ{ :وال s-ذاِكِ -ريَ-ن الs-لَ-ه َكِ-ثÒ-ا ً
َوال s-ذاكِ َ-راِت َأاَع s-د ال s-ل ُ-ه لَ ُ-ه -م sم ْ -غِ-فَ-رًة
ج- -را ً َعِ- -ظ -ي -م ً-ا} (اأ’ح -زاب،)35 :
َوَأا ْ
وحتي ‘ أاشسد اأ’حوال و‘ ◊ظات
القتال أامر الله باإ’كثار من ذكر الله.
فقال سسبحانهَ{ :يا َأاtيَها اsلذِيَن آاَمُنوا
إاَِذا َلِ-ق-يُ-تْ-م ِفَ-ئً-ة َف-اْثُ-بُ-ت-وا َواْذ ُكُ-روا الsلَه
حوَن} (اأ’نفال،)45 :
َكِثÒا ً sلَعsلُكْم ُتْفِل ُ
وقوله سسبحانه وتعاِ{ :¤إاsن ال sصسَÓة
حَ -شس-اءِ َواْلُ-منَكِر َوَلذِْكُر
َتْ-نَ-ه-ي َعِ -ن الَ-فْ -
الs-لِ-ه َأاْكَ-بُ-ر َوالs-لُ-ه َيْ-عَ-لُ-م َم-ا َتْ -صسَ -نُعوَن}
(ال- - - - - - -ع- - - - - - -ن - - - - - -ك - - - - - -ب - - - - - -وت.)45 :
وأاث -ن -ى سس-ب-ح-ان-ه ع-ل-ي اŸكÌي-ن م-ن
ذك- -ره رج- -ا’ ونسس -اء ،ف -ق -ال ت -ع -ا:¤
{َوال s-ذاِكِ-ريَ-ن الs-لَ-ه َكِ-ثÒً-ا َوالs-ذاِكَ-راِت
جًرا َعِظيًما}
َأاَعsد الsلُه َلُهم sمْغِفَرًة َوَأا ْ
ّ اأ’حزاب  )35:وذكر ربنا أان ذكر الله
ق -ل -ي  Ó-ك -ان م -ن سس -م-ات اŸن-اف-ق،Ú
فقال تعاَ{ :¤وَ’ َيْذُكُروَن الsلَه ِإا’s
َقِليً( }Óالنسساء.)142 :
وقال النبي ـ صسلّى الّلـه عليه وسسلّم ـ
““سسبق اŸفردون قالوا وما اŸفردون
يا رسسول الله؟ قال{ :الذاكرون الله
ك- -ثÒا وال- -ذاك- -رات} (رواه مسس- -ل -م)،
وقال صسلى الله عليه وسسلم ’““ :يزال
لسس- -انك رط- -ب ً-ا م -ن ذك -ر ال -ل -ه““ (رواه
الÎم- - -ذي ‘ سس- - -ن - -ن - -ه وا◊اك - -م ‘
اŸسستدرك) ،ومن الواقع اÙسسوسس
أان ال -لسس -ان ’ ي -ك -ون رط -ب -ا م -ع كÌة
الذكر بل يجف .ولكن هذا ا÷فاف
اÙسسوسس اŸلحوظ الذي هو عند
ال -ل -ه ه -و ال -رط -وب-ة اÙم-ودة وه-ذا
م-ث-ي-ل ل-ق-ول-ه صس-ل-ى ال-ل-ه ع-ليه وسسلم:
““َواsل ِ-ذي َن ْ -ف -سِس -ي ِب َ-ي -دِِه لَ ُ-خ ُ-ل -وُف َف ِ -م
ال sصساِئم َِأا ْ
ب ِعْنَد الsلِه َتَعاَلى ِمْن ِريِح
طَي ُ

اْلِمسس ِ
ك““ (متفق عليه) ،وقوله صسلى
ْ
حدى ِفي
الله عليه وسسلمُ ’َ““ :يْكَلُم َأا َ
سَسِبيِل الsلِه َ -واللُsه َأاْعَلُم ِبَمْن ُيْكَلُم ِفي
حهُ
سَسِبيِلهِ ِ -إاَ ’s
جاَء َيْوَم الِْقَيامَةِ َو ُ
جْر ُ
َي ْ-ث َ-ع ُ-ب ال s-لْ-وُن َلْ-وُن َدم-ي َوالu-ريُ-ح ِريُ-ح
مِ ْ - - - - -سس- - - - -ك- - - - -ي““ (رواه مسس- - - - -ل- - - - -م).
وقال صسلى الله عليه وسسلم““ :من قال
’ إاله إا’ الله وحده ’ شسريك له ،له
اŸلك وله ا◊مد ،وهو علي كل شسيء
قدير ‘ يوم مائة مرة كانت له عدل
عشسر رقاب ،وكتبت له مائة حسسنة،
وﬁيت عنه مائة سسيئة ““...إا ¤أان
قال صسلي الله عليه وسسلم““ :و ⁄يأات
أاحد بأافضسل ‡ا جاء به إا’ رجل
ع- -م- -ل أاك Ìم- -ن- -ه““ (رواه ال- -ب- -خ- -اري
ومسسلم).
كان كل ما ذكر من آايات وأاحاديث
حتي ’ يÎك اأحد كÌة الذكر ،ويقول
بأانه ليسس من هدي النبي ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسّلم ـ فإان النبي ـ صسلّى اللّـه
عليه وسسّلم ـ جعل باب الذكر والدعاء
مفتوحا للمسسلم يسستزيد كما يشساء،
فذكر الله مسستحب واإ’كثار منه من
ب -اب اإ’ك-ث-ار م-ن اŸسس-ت-حب ،وب-ذك-ر
ال- -ل- -ه –ي- -ا ال -ق -ل -وب ،وبÎك -ه “وت
القلوب.
وذك -ر ال-ل-ه ي-ح-ت-اج أان ي-ل-ت-زم اŸسس-ل-م
بورد ينتظم حاله عليه ويتقرب به إا¤
ربه ،وقد ’ يعرف كث Òمنا ما هو
ال -ورد وه -ل ي -ج -وز ذك -ر ال -ل -ه ب-أاوراد
منتظمة؟
ال- -ورد أاو ا◊زب ه- -و ›م -وع -ة م -ن
اأ’ذك-ار اŸأاث-ورة أاو غÒه-ا ي-ل-ت-زم-ه-ا
الذاكر ويواظب عليها رغبة منه ‘
التقرب إا ¤الله ،وهو تطوع يتطوع به
اŸسس-ل-م  ⁄ي-ف-رضس-ه ال-ل-ه ع-ل-ي-ه ،ق-ال
الشسيخ زكريا اأ’نصساري رحمه الله:
وت -ط -وع وه -و :م -ا  ⁄ي -رد ف -ي -ه ن -ق-ل
ب- -خصس- -وصس- -ه ب- -ل ي- -نشس- -ئ- -ه اإ’نسس- -ان
باختياره من اأ’وراد (الغرر البهية 1
.)387
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله:
ﬁافظة اإ’نسسان على أاوراد له من
الصس Ó- -ة ،أاو ال - -ق - -راءة أاو ال - -ذك - -ر أاو
الدعاء طر‘ النهار وزلفا من الليل،
وغ Òذلك ،فهذه سسنة رسسول الله ـ
صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ والصسا◊Ú
Áا وحديًثا ،فما سسن
من عباد الله قد ً
ع - -م - -ل - -ه ع - -ل - -ى وج - -ه ا’ج - -ت - -م - -اع
ك -اŸك -ت-وب-ات ،ف-ع-ل ك-ذلك ،وم-ا سس-ن
اŸداومة عليه على وجه ا’نفراد من
اأ’وراد ع- - -م- - -ل ك - -ذلك ،ك - -م - -ا ك - -ان
الصسحابة رضسي الله عنهم يجتمعون
أاحياًنا يأامرون أاحدهم يقرأا والباقون
يسس -ت-م-ع-ون ،وك-ان ع-م-ر ب-ن اÿط-اب
رضسي الله عنه يقول :يا أابا موسسى
ذك -رن-ا رب-ن-ا ،ف-ي-ق-رأا وه-م يسس-ت-م-ع-ون

(ال - -ف - -ت- -اوي ال- -كÈي .)385 / 2
وكان حديث العلماء عن اأ’وراد على
أانها أامر متفق عليه ،فيذكرونها ‘
أاثناء كÓمهم دون التنبيه علي حكمها
أاو ا’ختÓف بشسأانها ،ومن ذلك قول
ابن ‚يم :وذكر ا◊لوا Êأانه ’ بأاسس
بأان يقرأا ب Úالفريضسة والسسنة اأ’وراد
(ال - -ب - -ح - -ر ال - -رائ - -ق .)52 / 2
ولقد نبه العلماء علي فائدة ا’لتزام
ب- - -ت - -لك اأ’وراد ،وضس - -رورة ا◊ف - -اظ
عليها ،قال النووي :ينبغي Ÿن كان له
وظيفة من الذكر ‘ وقت من ليل أاو
ن- -ه- -ار أاو ع- -قب صس Ó-ة أاو ح -ال -ة م -ن
اأ’حوال ،ففاتته ،أان يتداركها ويأاتي
بها إاذا “كن منها و’ يهملها ،فإانه
إاذا اعتاد عليها  ⁄يعرضسها للتفويت،
وإاذا تسساهل ‘ قضسائها سسهل عليه
تضسييعها ‘ وقتها.
قال الشسوكا :Êوقد كان الصسحابة
رضسي الله عنهم يقضسون ما فاتهم من
أاذك -اره -م ال-ت-ي ي-ف-ع-ل-ون-ه-ا ‘ أاوق-ات
ﬂصسوصسة ،وقال ابن عÓن :اŸراد
ب - -اأ’ح - -وال :اأ’ح - -وال اŸت - -ع - -ل - -ق- -ة
ب -اأ’وق -ات ’ ،اŸت -ع -ل -ق -ة ب-اأ’سس-ب-اب
ك -ال -ذك -ر ع-ن-د رؤوي-ة ال-هÓ-ل ،وسس-م-اع
الرعد ،ونحو ذلك ،ف Óيندب تداركه
عند فوات سسببه ،ومن ترك اأ’وراد،
ب - -ع - -د اع- -ت- -ي- -اده- -ا ي- -ك- -ره ل- -ه ذلك.
قال ابن ا◊اج :وينبغي للمريد أان
تكون أاوقاته مضسبوطة لكل وقت منها
عمل يخصسه من اأ’وراد ف Óيقتصسر
‘ الورد على ما سسبق من الصسÓة
والصسوم ،بل كل أافعال اŸريد ورد.
قد كان السسلف يقولون جواًبا Ÿن
ط -لب ا’ج -ت -م-اع ب-اأح-د م-ن اإخ-وان-ه
وي -ك -ون ن -ائ ً-م -ا :ه -و ‘ ورد ال -ن -وم،
ف -ال -ن -وم وم-ا شس-اك-ل-ه ه-و م-ن ج-م-ل-ة
ا’أوراد التي يتقرب بها اإ ¤ربه عز
وجل،واإذا كان كذلك فيكون وقت
ال -ن -وم م -ع -ل -وم-ا ك-م-ا اأن وقت ورده
ب- -ال -ل -ي -ل ي -ك -ون م -ع -ل -وم -ا ،وك -ذلك
اج-ت-م-اع-ه ب-اإخ-وان-ه ي-ك-ون م-علوًم ا،
وكذلك ا◊ديث مع اأهله وخاصسته
ي- -ك- -ون م -ع -ل -وًم -ا ك -ل ذلك ورد م -ن
ا’أوراد ،اإذ اإن اأوقاته مسستغرقة ‘
طاعة ربه عز وجل ف Óياأتي اإ¤
شسيء ‡ا اأبيح له فعله ،اأو ندب
اإليه اإ’ بنية التقرب اإ ¤الله تعا¤
وه- -ذا ه- -و ح- -ق -ي -ق -ة ال -ورد اأع -ن -ي
التقرب اإ ¤الله تعا ،¤وهذا على
جادة ا’جتهاد ،والفراغ من الصسحة
والسسÓمة من العوائق والعوارضس،
اأو من حال يرد يكون سسبًبا
لÎك شسيء من ذلك
(اŸدخل / 3
.)179

حثّ ديننا ا◊نيف على الزواج ورغب
لن الزواج هو
فيه عند السصتطاعة أ
الطريقة السصليمة لتصصريف الدوافع
ا÷نسصية ،والدواعي الفطرية بصصورة
صصحيحة شصرعية.
هو الوسسيلة اŸثلي والنموذجية لبقاء النوع البشسري
وتكث Òالنسسل،و“اسسك اأ’مة اإ’سسÓمية .ولكن قد
يÎدد بعضس الناسس ‘ اإ’قبال على الزواج خوفاً
م-ن ث-ق-ل ال-ت-ك-ال-ي-ف اŸع-يشس-ي-ة ،وه-ربً-ا م-ن مشس-قة
اأ’عباء اأ’سسرية .وبخاصسة ‘ عصسرنا ا◊اضسر،
ال -ذي ع -ظ -مت ف -ي -ه ال -ت -ط -ل-ع-ات ال-بشس-ري-ة ،إا’ أان
اإ’سس Ó-م ج-ع-ل ال-زواج أام-را ً دي-ن-يً-ا ي-تصس-ل م-ب-اشس-رة
ب -ط -اع -ة ال -ل-ه ورسس-ول-ه ـ صسّ-ل-ى الّ-ل-ـه ع-ل-ي-ه وسسّ-ل-م ـ
وسسبي ً
 Óإا ¤الغنى ،قال تعا{ :¤وأانكحوا اأ’يامي
منكم وال ّصسا◊ Úمن عبادكم وإامائكم إان يكونوا
فقراء يغنهم الّلـه من فضسله( }...اآ’ية رقم  32من
سسورة النور).
فأامر سسبحانه اأ’ولياء ‘ هذه اآ’ية أان يزّوجوا من
’ زوج له من اأ’حرار من الرجال والنسساء ،وأاهل
الصس Ó-ح وال -ت-ق-وى م-ن ال-ع-ب-ي-د واإ’م-اء ،وإاذا ك-ان-وا
فقراء وأاهل فاقة فإان الله عز وجل سسيجعل هذا

الزواج سسببًا ‘ الغنى ،وسسبي ًÓإا ¤الÌاء واليسسار،
وهو سسبحانه واسسع الفضسل قد يجعل فق Òاليوم هو
نفسسه غني الغد.
قال ابن مسسعود رضسي الله عنه التمسسوا الغني ‘
النكاح ثم ت Óهذه اآ’ية{ :وأانكحوا اأ’يامي،}..
‡ن ’ يطلب
وقال عمر رضسي الله عنه :عجبي ّ
الغنى ‘ النكاح ،وقد قال الله تعا{ :¤إان يكونوا
ف-ق-راء ي-غ-ن-ه-م ال-ل-ه م-ن فضس-ل-ه }..اآ’ي-ة السس-اب-قة.
ف- -إان ق -ال ق -ائ -ل :ن -ح -ن ن -رى ك -ثÒا ً م -ن ال -ف -ق -راء
يتزوجون ويسستمر فقرهم و’ يسستغنون؟ فا÷واب
أان هذا الوعد مشسروط باŸشسيئة كما ‘ قوله تعا¤
{فسسوف يغنيكم الله من فضسله إان شساء( }...ا’آية
رقم  28من سسورة التوبة) ،كما أانه متعلق بصسدق
هؤو’ء اأ’زواج ‘ إاÁانهم وقصسدهم القربى إا ¤الله
‘ اقÎانهم بهذا الزواج.
روي أابو هريرة رضسي الله عنه عن رسسول الله ـ
صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ قال““ :ثÓثة حق على الله
عونهم :اÛاهد ‘ سسبيل الله ،واŸكاتب الذي
يريد اأ’داء ،والناكح يريد العفاف““ (رواه الÎمذي
‘ باب ا÷هاد) ،وعلى ذلك فالذي يريد الزواج
ليعف نفسسه يسساعده الله تعا.¤

على الرغم من كون النبي – صصلى الله
لنبياء يتلّقى
عليه وسصلم – نبيًا من ا أ
الوحي من السصماء ،غ Òأان اŸشصاعر
لنسصانية اıتلفة تنتابه كغÒه من
ا إ
البشصر ،فتمّر به حالت من الفرح
والسصرور ،وا◊زن والضصيق ،والرضصا
والسصكينة ،والغضصب والغيظ.
وتÈز قيمة العنصسر اأ’خÓقي ‘ حياة النبي ـ
صسّ- -ل- -ى الّ- -ل- -ـه ع- -ل- -ي -ه وسس ّ-ل -م ـ ‘ وضس -ع ه -ذه
ا’ن -ف-ع-ا’ت اŸت-ب-اي-ن-ة ‘ إاط-اره-ا الشس-رع-ي،
حيث هّذبها وصسانها عن اإ’فراط واŸغا’ة،
وال -ت -ف -ري-ط واÛاف-اة ،ب-ل أاضس-اف ل-ه-ا ُب-ع-دا
ج- -دي- -دا ً ح -ي -ن -م -ا رب -ط -ه -ا ب -قضس ّ-ي -ة ال -ث -واب
وا’ح -تسس -اب ،وك -ان شس -ع -اره  -ع -ل-ي-ه الصسÓ-ة
والسسÓم  ‘ -ذلك““ :إا‰ا بعثت أ’“م مكارم
اأ’خÓق““ (رواه البيهقي).
ف -ال -غضسب وإان ك -انت ح-ق-ي-ق-ت-ه ج-م-رة تشس-ع-ل
النÒان ‘ القلب فتدفع صساحبها إا ¤قول ما
يندم عليه ،أاو فعل ما ’ ُتحمد عقباه ،أاو كان
دافعه ا’نتصسار للنفسس أاو العصسبية وا◊ميّة
Óخرين ،فهو عند النبي ـ صسلّى اللّـه عليه
ل آ
وسسّلم ـ قوٌل با◊ق ،وغٌÒة على ﬁارم الله’ ،
اعتداء فيه و’ غلّو ،ودافعه دوماً إانكار Ÿنكر
أاو عتاٌب على ترك اأ’فضسل.
ومواقف النبي ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ مع

ال -غضسب ت -كشس -ف ل-ن-ا ع-ن د ّق-ة وصس-ف ع-ائشس-ة
رضسي الله عنها ،فمن ذلك موقفه  -صسلى الله
عليه وسسلم  -مع أاسسامة بن زيد رضسي الله عنه
ح Úبعثه ‘ سسرّية ،فقام بقتل رجلٍ بعد أان
نطق بالشسهادة وكان يظّن أانه إا‰ا قالها خوفًا
من القتل ،فبلغ ذلك النبي ـ صسّلى الّلـه عليه
وسسلّم ـ فغضسب غضسبًا شسديدا ً ،وقال له““ :أاقال
’ إاله إا’ الله وقتلته؟ أاف Óشسققت عن قلبه
حتى تعلم أاقالها أام ’““ ،حتى قال أاسسامة رضسي
الله عنه :فما زال يكّررها عليّ حتى “نيت
أاّني أاسسلمت يومئذ (رواه مسسلم).
و‘ موقفٍ آاخر رأاى النبي ـ صسّلى الّلـه عليه
وسسلّم ـ رج ًÓيلبسس خا“اً من الذهب ،فغضسب
ونزع اÿا” من يد الرجل وطرحه ‘ اأ’رضس
وق- -ال““ :ي- -ع -م -د أاح -دك -م إا ¤ج -م -رة م -ن ن -ار
فيجعلها ‘ يده““ (رواه مسسلم).
و‘ أاح- -د أاسس- -واق اŸدي- -ن -ة وق -ع خ ٌÓ-ف بÚ
صسحابي وأاحد ّŒار اليهود ،فقال اليهوديّ:
والذي اصسطفى موسسى على البشسر ،فلطمه
رج- -ل م- -ن اأ’نصس- -ار وق -ال ل -ه :ت -ق -ول وال -ذي
اصسطفى موسسى على البشسر والنبي ـ صسلّى الّلـه
عليه وسسّلم ـ ب Úأاظهرنا ؟« ،فذهب اليهودي
إا ¤النبي ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ يشستكي ما
أاصسابه ،فغضسب عليه الصسÓة والسسÓم وقال:
““’ تف ّضسلوا ب Úأانبياء اللّـه““ (متفق عليه).

مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن الهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدي الّنبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوي

طعام ‘ الّظÓم

عن أابي هريرة  -رضسي الله عنه  -أان رج ً
 Óأاتى النبي ـ صسلّى اللّـه عليه وسسلّم ـ فبعث إا ¤نسسائه فقلن
ما معنا إا’ اŸاء ،فقال صسلى الله عليه وسسلم من يضسم أاو يضسيف هذا؟ فقال رجل من اأ’نصسار :اأنا،
فانطلق به إا ¤امرأاته فقال :أاكرمي ضسيف رسسول الله ـ صسّلى اللّـه عليه وسسّلم ـ فقالت :ما عندنا إا’
قوت صسبيا Êفقال :هّيئي طعامك وأاصسبحي سسراجك ونّومي صسبيانك إاذا أارادوا عشساء،
فهّيأات طعامها ،وأاصسبحت سسراجها فأاطفأاته ،فجع Óيريانه أاّنهما يأاكÓن ،فباتا
طاوي ،Úفلما أاصسبح غدا إا ¤رسسول الله ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ فقال:
““ضسحك الّلـه الليلة وعجب من فعالكما““ ،فاأنزل الله {ويوؤثرون على
أان -فسس -ه -م ول -و ك -ان ب -ه -م خصس -اصس-ة وم-ن ي-وق شسّ-ح ن-فسس-ه ف-أاول-ئك ه-م
اŸفلحون} (رواه البخاري).
يسستحب الدعاء وا’سستغفار للميت عند دفنه ،والدعاء له
بالتثبيت فعن عثمان بن عفان رضسي الله عنه قال :كان النبي
عن أابي هريرة – رضصي الّله عنه – قال :قال رسصول الّلـه ــ صصّلى اللّـه ـ صسّلى الّلـه عليه وسسّلم ـ إاذا فرغ من دفن اŸيت يوقف عليه
ه ،فقال““ :اسستغفروا أ’خيكم وسسلوا له التثبيت فإانه اآ’ن
ه َول َيْك ِ
ه َول َي ْ
خُذُل ُ
ذُب ُ
م أاُخو اُْ Ÿسصِلمِ ل َيخوُن ُ
ً
ً
ل ‘ قلبي نُـورا و‘ بَـصصَـري نُـورا و‘ سصَـْمعي
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(رواه البيهقي بسسند حسسن).
حسصن).
‹ نُـورًا.
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 م٢٠١٦  ديسسمبر٢٨ األربعاء
 هـ١٤٣٨  ربيع األول٢٨ وافق لـŸا

QUOTIDIEN NATIONAL D‘INFORMATION
EPE SPA ECH-CHAAB
01 AVENUE PASTEUR ALGER
TEL/FAX : 021 73.60.59
COMPTE CPA AGENCE EMIR EL KHETTABI
N° 004 00117 401709520190
TARIFS PUBLICITAIRES
A COMPTER DU 01 JANVIER 2013

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

surface
01 page
page 24
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page
band 1er 01
band p24
oreille

PUBLICITE NOIR ET BLANC
hors taxe
154.875,00
263.025,00
86.940,00
47.880,00
23.100,00
9.975,00
5.145,00
51.030,00
46.305,00
20.475,00

tva 17%
26.328,75
44.714,25
14.779,80
8.139,60
3.927,00
1.695,75
874,65
8.675,10
7.871,85
3.480,75

PUBLICITE COULEURS
hors taxe
233.047,50
310.327,50
130.410,00
65.625,00
34.912,50
15.456,00
9.187,50
76.545,00
68.775,00
30.660,00

tva 17%
39.618,08
52.755,68
22.169,70
11.156,25
5.935,13
2.627,52
1.561,88
13.012,65
11.691,75
5.212,20

montant ttc
181.203,75
307.739,25
101.719,60
56.019,60
27.027,00
11.670,75
6.019,65
59.705,10
54.176,85
23.955,75

montant ttc
272.665,58
363.083,18
152.579,70
76.781,25
40.847,63
18.083,52
10.749,38
89.557,65
80.466,75
35.872,20

PUBLICITE POUR ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE ET NOTAIRES

tarif special
surface
01 page
1/2 page
1/4 page
1/8 page
1/16 page
1/32 page

ASSOCIATION / HUISSIER DE JUSTICE
tarifs hors taxe
25.000,00
9.500,00
4.500,00
3.000,00
1.450,00
1.000,00

NOTAIRES
tarifs hors taxe
13.625,41
7.032,48
3.955,77
2.285,56
1.137,61
703,25

áMGÎ°SG

اأ’ربعاء  ٢٨ديسشمبر ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٢٨ربيع اأ’ول  ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام

¬aôY º«gGôHGE :OGóYGE

الكلمــــات السسهميـــة
’عب ششهÒ
برازيلي

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٤٢نقطة،
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

مدرب ششباب
بلوزداد

٣

للجزم

دردشسة
لسسهم
اأ

متششابهان
لفظ هاتفي

نصشف يوم

توقف
للمسشاحة

اللغز:

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سشهمية
كلمة سشر

الزعيم

اخت Èمعلوماتك

دردششة ا◊روف

حسشيبة بوŸرقة

باسشم الله الرحمن الرحيم Ÿا
ل· اŸتحدة
صشعد منصشة ا أ
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الكلمـــــــات:

علي فرقاﬁ ،Êي الدين خالف ،رششيد ›يبة،
عمد كوراسس ،بلعيد لكارن ،رششيد ﬂلو‘ ،اسشماعÚ
خباطو ،عبد ا◊ميد زوبا ،عبد ا◊ميد كرما‹،
رابح سشعدان ،كمال Ÿوي ،عابد ششارف ،توفيق
قريششي ،بن السشويسشي.

أا  -ياسشر عرفات؟
ب  -هواري بومدين؟
ج  -انور السشادات؟
د  -معمر القدا‘؟

` 5
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ي

شس

ي
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ف

أايهما من السسياسسي Úالعرب الذي قال

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أافقيا‡ :لكة الفراششة ،اŸنمنمات،
ا· ،اتا ،مل ،⁄ ،عاملة ،ال ،ال ،دب،
يلم ،زهور ونيسشي ،رضشا حميا ،Êارول،
اب ،مليانة ،عائششة حداد،،
❊ عموديا :امة ،ارز ،ا ،⁄الظهر’ ،م،
واو ،كل ،هل ،رحل ،امة ،مودة ،انتم،
بني ،حة ،ا’مل ،يا ،دل ،فن ،سشن ،ا.ا،
رمال ،ي.ي.ي ،يد ،ا.ا ،مال ،بل ،ششتم،
Ÿع ،امسس،
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ك

و
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ششأام
أاكد““م““

مدنية
برتغالية

` 4 `` 3 ` 2

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

ششهر ميÓدي ظرف مكان

٦

للتمني

ا’سسم اأ’ول لÓعب ‘ شسباب
بلوزداد

الغاضشب

ة

حرف مكرر

١
٧

٨

مدفأا
ظرف مكان

مسشالك

كلمات متقاطعة

ب

للنفي
فندق ““م““

اإ’له
نصشف عم

ثروة
واسشع

نصشف لرقم
بواسشطتي ““م““

∞≤ãJ h π°ùJ

الكلمــات السسريــة

أاقارب

حرف أابجدي

اتضشرع

بن Áنية

ر

٩

ا”
صشوت
ا’نفجار ““م““

مدرب ا–اد
العاصشمة

سشر باŒاه ا أ
لسشهم
مبتدئا با◊رف خاء (خ)
حتى تصشل إا ¤حرف تاء
(ة) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

ا

’عب ‘
منتخب
اÿضشر

قمر ““م““

سشائل حيوي
ثلثا تÚ

٥

748

رقــــــــــم

ششعوب
نقÎب ““م““

لشش - -ارة –ت - -وي
ه- - -ذه ا إ
ع -ل -ى دوائ -ر م -رق-م-ة م-ن ١
إا ،٨ ¤و‘ ن - - -فسس ال- - -وقت
ع- -ل- -ى ح- -روف ﬂت- -ل- -ف -ة،
ب - -ح - -يث أان رم - -ز الشش - -ارة
يتكون من ›موعة أارقام
ت- -رج -م -ه إا ¤ح -روف ،ث -م
اج - - - -م - - - -ع ه - - - -ذه ا◊روف
ف -ت -حصش-ل ع-ل-ى اسش-م لأح-د
أاعمدة اŸسشرح ا÷زائري.

١٧٢٢٠

حادق ““م““

عتاب ““م““
اسشم اششارة

٢

العدد

صشوت
ا’نفجار
وطني

ارششد
بحر
عتب

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السشر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الحل متاهة ا أ
لرقام

69 + 40 + 33 + 42 + 32 + 26 + 12
= 254
الحل  /تسشل وتثقف

ج /القناة ا◊كومية
الفرنسسية هي ““قناة
تلفزيونية““ 24FR

أافقيا
 )١سشينمائي جزائري،
 )٢رواية أ’حÓم مسشتغا‰ي
 )٣أاج،Ò
 )٤للنصشب ،مقابل ““م““ ،علل ““م““،
 ‘ )٥الذراع،
 )٦مؤولف للعÓمة ﬁمد الغزا‹
 )٧علل ““م““ ،طري،
 )٨حائط ““م““ ،طريق ““م““،
 )٩ثلثا جيب ،متششابهان ،سشقي ““م““ ،للتعريف،
 )١٠فيلم جزائري،
 )١١ف - -ن- -ان ج- -زائ- -ري خ- -ري- -ج م- -درسش- -ة
اŸالوف.

عموديا
 )١إاهانة ““م““ ،صشال ““م““ ،للنوم ““م““،
 )٢حسشن ،مسشالك،
 )٣حل ،أاعلم ،سشقي،
 )٤يبعث ،ود ،غزال،
 )٥ثلثا حبة ،يلحق ،حرفة مبعÌة،
 )٦أاب ،للتعريف ،للمسشاحة،
 )٧عطل ،حجرة ،نادر ““م““،
 )٨أا ،⁄هذ ،أاركضس ““م““،
 )٩ششارسس متفرقة ،جوهر ،قهوة،
 )١٠يخرب ،يوازي،
 )١١دولة عربية ،جوهر.

` 11

.

الفجر06.26...............:
مواقيت الظهر12.48...............:
الصشÓة العصشر15.21...............:
المغرب17.39..............:
العششـاء19.06................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  28ديسشم : 1899 Èاحتلت
ال-ق-وات ال-ف-رنسش-ي-ة م-ن-طقة عÚ
صش- -ال- -ح ‘ ا÷ن -وب ا÷زائ -ري ب -ع -د
مقاومة ضشارية من قبل أاهلها.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

17220 Oó©dG

لول  1438هـ اŸوافق لـ  28ديسشم2016 Èم
الأربعاء  28ربيع ا أ

مولودية ا÷زائر  1 - 7بني دوالة

ألعميـ ـ ـد يقصض ـ ـف بالثقيـ ـ ـل وينه ـ ـي ألسضنـ ـ ـة بامتيـ ـ ـ ـاز

سشحق فريق مولودية ا÷زائر
ضشيفه نادي بني دوالة بسشبعة
أاهداف لواحد ‘ إاطار الدور
ثمن النهائي من منافسشة كأاسس
ا÷مهورية مقتطعا تأاششÒة
التأاهل إا ¤الدور اŸقبل
بإاقناع ،لينهي سشنة  2016بطÓ
ششتويا و‘ الدور ربع النهائي
من الكأاسس ،مواصش Óحلم
لول مرة،
التتويج بالثنائية ،أ
منذ سشنوات.

(د )67سض- -ج- -ل ال- -زوار ه- -دف الشض -رف
بعدما توغل «بن مسضعود» على ا÷هة
ال -يسض -رى ووزع ن -اح -ي -ة «ح -اج ق-اسض-ي»
ال - -ذي سض - -ج - -ل ب - -اإح- -ك- -ام ،و‘ (د)79
«ج-م-ع-و »Êي-ت-حصض-ل ع-ل-ى رك-ل-ة ج-زاء
ن -ف -ذه -ا «ع -زي» ب -ن-ج-اح مسض-ج Ó-اأول
اأهدافه مع العميد منذ تقمصس األوان
اŸول -ودي -ة ،ل -ي -خ-ت-ت-م «ق-اسض-م م-ه-دي»
مهرجان الأهداف ‘ (د )89من قذفة
صض -اروخ -ي -ة م -ن ع -ل -ى ب-ع-د  30مÎا،
لينتهي اللقاء بفوز تاريخي وتاأهل اإ¤
ال -دور رب -ع ال -ن -ه -ائ -ي ،و–ت اأه -ازي-ج
«الشضناوة» الذين طالبوا بالثنائية.

ﬁمد فوزي بقاصس
دخل لعبو العميد اŸواجهة دون اأي
مقدمات ،حيث  ⁄يÎكوا اأي فرصضة
لÓعبي بني دوالة من اأجل الدخول ‘
اللقاء ،اإذ –صضل «درارجة» على ركنية
‘ (د  )3ن -ف -ذه-ا «حشض-ود» اإ ¤ال-ق-ائ-م
ال -ث-ا Êن-اح-ي-ة «ب-وق-اشس» ال-ذي ارت-ق-ى
فوق ا÷ميع ،وبراأسضية ﬁكمة يسضكن
ال - -ك - -رة ‘ شض - -ب- -اك ا◊ارسس «ع- -زاز»
م -ان -ح -ا ال -ت -ق-دم لـ «ال-ع-م-ي-د» ‘ وقت
مثا‹.
قاد بعدها «زرداب» ‘ (د )22هجمة
سضريعة على ا÷هة اليمنى ،وفتح ‘
ال -ع -م -ق دف -اع ب-ن-ي دوال-ة «مسض-ع-ودان»
اأخطاأ ‘ اإبعاد الكرة التي عادت اإ¤
«بوقاشس» ،وبقذفة قوية  ⁄يÎك اأي
فرصضة للحارسس «عزاز» مضضيفا الهدف
ال -ث-ا Êل-ل-م-ول-ودي-ة ،و ⁄ي-ك-ت-ف اأشض-ب-ال
«مواسضة» بهذين الهدف Úحيث كادوا
يضضيفون الثالث ‘ (د ،)24بعد عمل
ث Ó-ث -ي رائ -ع ب« Úزرداب» و»ب -وق-اشس»
الكرة تنتهي عند «جمعو »Êالذي سضدد

ك -رة راأسض -ي -ة ق -وي -ة م-رت ج-ان-ب-ي-ة ع-ن
القائم الأÁن بقليل.
جاء دور «درارجة» الذي كاد اأن يسضجل
ه- -دف رائ -ع -ا ‘ (د )31ب -ع-دم-ا اأرسض-ل
تسضديدة صضاروخية من خارج منطقة
العمليات ،تصضدى لها ا◊ارسس «عزاز»
بÈاع- - -ة ،وح - -اول ب - -ع - -ده - -ا «زرداب»
ﬂادع -ة ا◊ارسس «ع -زاز» ب -تسض -دي -دة
قوية ،لكن هذا الأخ Òاأخرج الكرة اإ¤
الركنية التي نفذها «درارجة» بروعة
ووضض -ع -ه -ا ف -وق راأسس «زرداب» يصض-ع-د
ف -وق ا÷م -ي-ع مضض-ي-ف-ا ال-ه-دف ال-ث-الث
ل-ل-م-ول-ودي-ة ال-ذي ان-ت-ه-ى ع-ليه الشضوط
الأول.
اŸرح-ل-ة ال-ث-ان-ي-ة دخ-ل-ه-ا ال-ع-ميد بقوة
و‘ (د « )47حشض- -ود» ي- -وزع ك- -ال -ع -ادة
«جمعو ‘ »ÊاŸكان اŸناسضب يسضجل
ال- -ه- -دف ال- -راب- -ع ب- -راأسض -ي -ة( ‘ ،د)49

@نتائج مباريات يوم الثÓثاء
ال-ن-ت-ائ-ج ا÷زئ-ي-ة Ÿب-اريات الدور ثمن
النهائي من كاأسس ا÷زائر (اأكابر) لكرة
القدم التي لعبت اأمسس الثÓثاء.
ششبيبة القبائل  -نصشر الفجوج 0-1
ال -ه -دف:شس .ال -ق -ب-ائ-ل /ب-ول-ع-وي-دات
()83
وفاق سشطيف  -ششبيبة السشاورة 2-2
(ب- -ع- -د ال- -وقت الإضش- -ا‘) ت- -اأه- -ل وف -اق
سشطيف بضشربات الÎجيح (.)6-7
الأه- -داف :و.سش- -ط- -ي -ف :اآيت وع -م -ر

«ع -زي» ي -داعب ال -ك -رة ي -راوغ لع-بÚ
وي- -ق- -دم- -ه- -ا ‘ ال- -ع- -م- -ق اإ ¤رف- -ي -ق -ه
«ميباراكو» لكن اŸدافع «نورة» يلحق
على الكرة ‘ اآخر ◊ظة( ‘ ،د)53
«حشضود» مرة اأخرى يفتح لـ «بوقشس»
على الطائر لكنها “ر جانبية ،بعدها
جاء الدور على بني دوالة دقيقت Úبعد
ذلك من هجمة معاكسضة قادها صضانع
الأل -ع -اب اŸت -األ -ق «ه-ا »Êت-وغ-ل ع-ل-ى
ا÷ه- -ة ال- -يسض- -رى ي -ف -ت -ح ‘ م -ن -ط -ق -ة
العمليات «زغنون» متحرر من الرقابة
يقذف لكن «شضعال» باŸرصضاد.
‘ (د )60عمل رائع ب Úلعبي العميد
«درارج- -ة» ي- -غ Òال- -ل -عب ع -ل -ى ا÷ه -ة
ال- -يسض- -رى ن- -اح- -ي- -ة «ب -دب -ودة» ،الأخÒ
ي -روضس ال -ك -رة ب -روع -ة ي -ت -وغ-ل داخ-ل
منطقة العمليات ويقذف كرته تزور
شضباك ا◊ارسس للمرة اÿامسضة ،و‘

( ،)10جابو ( 75ضس.ج).
سس.السش -اورة :ح -ام-ي-ة (  ،)60ج -ال-يت
(.)65
ا–اد ب -ل -ع -ب -اسس  -ا–اد ا÷زائ -ر 0-0
(بعد الوقت الإضشا‘)
ت-اأه-ل ا.ب-ل-ع-ب-اسس بضش-رب-ات الÎج-ي-ح
(.)4-5
مولودية ا÷زائر  -ا–اد بني دوالة
()1-7
الأه- -داف :م .ا÷زائ- -ر :ب -وق -اشس ( ،2
 ،)22زرداب ( ،)31جمعو،)47( Ê
بودبودة ( ،)60عزي ( 79ضس.جزاء).

@ البطاقة الفنية :ملعب بولوغ،Ú
ط -قسس ب -ارد ،إان -ارة ج -ي-دة ،أارضش-ي-ة
صشا◊ة ،جمهور متوسشط
ال -ت -ح -ك -ي -م ل -ل -ث Ó-ث -ي :ب -وخ -ال-ف-ة،
زرهو ،Êبن علي.
له - - -داف :ب- - -وڤشس (د )3و(د )22
@ا أ
زرداب (د  ،)31ج- - -م - -ع - -و( Êد،)46
ب-دب-ودة (د ،)60ع - -زي (د ،)70ق-اسش-م
(د )89ل -ل -م -ول -ودي -ة ،زغ -ن -ون (د)66
لبني دوالة.
@ تششكيلة الفريق:Ú
م -ول -ودي-ة ا÷زائ-ر :شش-ع-ال ،حشش-ود،
ب -دب -ودة ،م -ي -ب -اراك-و ،ع-زي ،ق-اسش-م،
مقداد ،درارجة ،زرداب ،جمعو،Ê
بوقاشس.
@ اŸدرب :كمال مواسشة.
@ ب - -ن - -ي دوال - -ة :ع- -زاز ،ح- -م- -داشس،
صشالح ،مسشعودان ،نورة ،بن مسشعود،
داود ،ه - -ا ،Êشش - -وي - -ط - -ر ،زغ- -ن- -ون،
بداشس.
@ اŸدرب :نايت عباسس.

قاسشم مهدي (.)85
اإ.بني دوالة :زغنون (.)66

@ الأربعاء  28ديسشم:È

برج بوعريريج ( 20اأوت) :اأهلي برج
بوعريريج  -ا–اد ا◊راشس ()16 : 30
سشعيدة ( 13اأفريل) :مولودية سشعيدة
 ششباب بلوزداد ()14 : 30ا÷زائ - -ر (ال - -دار ال - -ب - -يضش- -اء) :ن- -ادي
بارادو  -نصشر حسش Úداي ()14 : 30
الششلف (بومزراق) :جمعية الششلف -
ا–اد تبسشة ( )14 : 30دون جمهور.

لعÓم ا÷ديد»
«مسشتقبل العÓقات العامة ‘ ظل ا إ

أ÷زأئ ـ ـر –تضض ـ ـن أل ـ ـدورة أŸقبلـ ـة للمؤو“ـ ـر ألعربـ ـي للعÓقـ ـات ألعام ـ ـة

وج - -ه اŸشض - -ارك - -ون ‘ اŸوؤ“ر ال - -دو‹ ال - -ث- -الث
ل -ل -ع Ó-ق -ات ال -ع-ام-ة ،ال-دع-وة اإ ¤اأن ت-ق-ام ال-دورة
اŸقبلة للموؤ“ر با÷زائر– ،ت شضعار« :مسضتقبل
العÓقات العامة ‘ ظل الإعÓم ا÷ديد».
كانت العاصضمة اŸصضرية القاهرة قد احتضضنت
اأشض -غ -ال ال -دورة ال -ث -ال -ث -ة– ،ت رع -اي -ة اŸن-ظ-م-ة
العربية للتنمية الإدارية ،اŸنضضوية –ت جامعة
ال-دول ال-ع-رب-ي-ة ،واأسض-ف-رت ع-ن ع-دي-د ال-توصضيات،
نذكر منها التاأكيد على اأهمية دور التواصضل الفعال
ل-ل-ح-ك-وم-ات م-ع ا÷م-ه-ور اŸسض-ت-ه-دف م-ن خÓ-ل

ا◊وار ال- -ف- -ع -ال وال -ت -واصض -ل م -ن ك  Ó-الŒاه،Ú
والتشضديد على دور وسضائل التواصضل الجتماعي،
مع ضضرورة وضضع تشضريعات لضضبط وسضائل التواصضل
من اأجل حماية حقوق وخصضوصضية الأفراد.
كما طالب اŸوؤ“ر بتعزيز ثقافة قبول الآخر وفهم
ال-ث-ق-اف-ات اıت-ل-ف-ة ،م-ن خÓ-ل اأن-ظ-م-ة ت-ع-ليمية
فعالة ،والتوظيف اŸناسضب لوسضائل التصضال ،وكذا
ضضرورة رفع كفاءة العامل› ‘ Úال العÓقات
العامة وتاأهيلهم بشضتى الطرق Ÿواجهة صضعوبات
العمل ،بتطوير الÈامج اŸقدمة Èÿاء العÓقات

العامة .ودعت النسضخة الثالثة من اŸوؤ“ر ،اإ¤
التنسضيق ب ÚاŸوؤسضسضات الإعÓمية والأكادÁية،
ما من شضاأنه تقد ËاإعÓميÎﬁ Úف Úو–قيق
«الإعÓم التنموي».
واأشض -ارت ال -ت -وصض -ي -ات ،اإ ¤اأه -م -ي -ة ال -ت -خ -ط -ي -ط
الإعÓ-م-ي ال-دق-ي-ق ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ك-امل ب Úوسضائل
الإع Ó-م اıت -ل -ف -ة ‘ ال -ع -ا ⁄ال -ع -رب -ي وت-ط-وي-ر
الإع Ó-م ووسض -ائ -ل -ه ت-ق-ن-يً-ا و–رريً-ا ح-ت-ى تسض-اه-م
بشضكل مسضتمر ‘ اإ‚اح مشضاريع التنمية.

وجهــــــة ترفيهيـــــــة ‘ العطلــــــــة اŸدرسشيـــــة

أسسامة.إأ

ألفنـ ـ ـ ـ ـان طميطم ـ ـ ـي Áتـ ـ ـ ـع أألطف ـ ـ ـ ـ ـال باŸدي ـ ـ ـ ـ ـ ـة
اأم-ت-ع ال-ف-ن-ان ط-م-ي-ط-ي اأط-ف-ال 10
بلديات ريفية باŸدية ‘ العطلة
اŸدرسضية ،وهذا ‘ اإطار تظاهرة
«القافلة الولئية Ÿسضرح الطفل ‘
ال-وسض-ط ال-ري-ف-ي» ،اŸت-واصض-ل-ة ا¤
غ -اي -ة ن -ه -اي-ة الشض-ه-ر ،م-ن ت-ن-ظ-ي-م
ا÷معية الولئية لإبدعات الشضباب
وب -ال -ت -نسض-ي-ق م-ع دي-وان م-وؤسضسض-ات
واإشض-راف م-دي-ري-ة الشض-ب-اب ب-قصضد
زرع الفرحة ‘ نفوسس الناشضئة.
و‚حت الأيام الÎفيهية اŸوجهة
للÈاءة ‘ اإمتاع ا◊ضضور ،خاصضة
ب- -فضض- -ل اأع- -م- -ال اÿف- -ة ل -ل -ف -ن -ان
اإسض -م -اع -ي -ل صض-وا◊ي اŸع-روف بـ
«طميطمي».

وف-ي-م-ا ت-وشضك ه-ذه ال-ه-ي-ئ-ات ع-لى
خ-ت-م ه-ذه ال-ق-اف-ل-ة اŸت-زام-ن-ة م-ع

عطلة فصضل الشضتاء على مسضتوى
ب-ل-دي-ة ت-ابÓ-ط ب-ع-د ﬁ 10طات،

تهدف هذه التظاهرة اإ ¤ترفيه
الأطفال بعد نهاية الفصضل الأول
من الدراسضة وجذب اأك Èعدد من
الأطفال لÓنخراط ‘ اŸوؤسضسضات
الشضبانية.
واسض-ت-م-ت-ع اأب-ن-اء ب-ل-دي-ة بوشضراحيل
ب- -اأول ع -رضس ب -ال -ق -اع -ة م -ت -ع -ددة
اÿدم-ات ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة ال-ري-فية.
كما اأج Èذات الفنان على تقدË
عرضض Úيوميا من اأجل اإرضضاء اأكÈ
عدد من الأطفال الذين وجدوا ‘
ه-ذه ال-ع-روضس الÎف-ي-ه-ي-ة م-تنفسضا
لهم بعد جهد دراسضي بذلوه خÓل
الفصضل الأول.

أŸدية :م.أم Úعباسس

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 15°وهران
 15°وهران

الثمن  10دج

15°
16°

france prix 1

مسشاهمة منهم ‘ ا÷هد الوطني لÎششيد النفقات

أأعضضـ ـ ـ ـ ـاء ›لـ ـ ـ ـ ـ ـسس أألم ـ ـ ـ ـ ـة يتنازلـ ـ ـ ـ ـون
ع ـ ـ ـن  ٪10م ـ ـ ـ ـن أأجورهـ ـ ـ ـم للخزينـ ـ ـ ـ ـة

الششعب /واج  -قرر اأعضضاء ›لسس الأمة ،اأمسس الثÓثاء ،التنازل عن  %10من اأجورهم
لفائدة اÿزينة العمومية .جاء هذا القرار ،بحسضب مصضدر مطلع لـ «الشضعب» ‘ ،اإطار
مسضاهمة اأعضضاء اÛلسس ‘ ا÷هد الوطني لÎشضيد النفقات والتضضامن الوطني ‘ ،ظرف
ما‹ واقتصضادي صضعب تعرفه ا÷زائر جراء تداعيات انهيار اأسضعار البÎول الذي Áثل
اŸورد اŸا‹ الأسضاسضي بنسضبة .%97

...وأاعضشاء اÛلسس الدسشتوري أايضشا

قرر رئيسس واأعضضاء اÛلسس الدسضتوري التنازل عن  %10من مرتباتهم الشضهرية للخزينة
العمومية ،بحسضب ما اأفادت به الهيئة اŸذكورة ،اأمسس الثÓثاء ‘ ،بيان لها.
واأوضضح ذات اŸصضدر ،اأن هذا القرار ،الذي «يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي ،»2017
ياأتي «كالتفاتة تضضامنية ‘ ظل الظرف القتصضادي الصضعب الذي تعيشضه بÓدنا».
وكان رئيسس اÛلسس الشضعبي الوطني ﬁمد العربي ولد خليفة ،قد قرر هو اأيضضا ‘ ،وقت
سضابق ،التنازل عن نفسس النسضبة من راتبه لصضالح اÿزينة العمومية.

مواصشلة ÷هود التصشدي للجرÁة

أ÷يشس يدمر ﬂبأاين لإÓرهاب ببومردأسس

الششعب ‘ /اإطار مكافحة
لرهاب ،دمرت مفرزة
ا إ
للجيشس الوطني الششعبي
يوم  26ديسشم2016 È
ببومرداسس/ن.ع،1.
ﬂبأاين ( )02اثنÚ
Óرهابي.Ú
ل إ
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت-ه-ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ،أاوق-فت
م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي
الشض- -ع -ب -ي وع -ن -اصض -ر ال -درك
ال- -وط- -ن- -ي ،ب- -ال- -ت -نسض -ي -ق م -ع
ا÷مارك ،أاربعة (Œ )04ار
ﬂدرات وضض- -ب- -طت ()57,5
كيلوغراما من الكيف اŸعالج
ب -ك -ل م -ن سض -ي -دي ب -ل -ع -ب-اسس

ووهران/ن.ع ‘ ،2.ح” Ú
ضضبط ( )2700ل Îمن الوقود
بتلمسضان.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،وب-ك-ل م-ن
ب- - -رج ب- - -اج - -ي ﬂت - -ار وعÚ

قزام/ن.ع ،6.ضض- - - - - -ب- - - - - -طت
م -ف -رزت -ان ل-ل-ج-يشس ال-وط-ن-ي
الشضعبي شضاحنة و( )10أاطنان
م -ن اŸواد ال -غ -ذائ -ي -ة و()06
أاجهزة كشضف عن اŸعادن.

لمن وهران
بعد –ريات دقيقة أ

تفكيك شضبكة إأجرأمية ﬂتصضة ‘ سضرقة أŸركبات وألتزوير

لمن
“ّكن عناصشر ا أ
ا◊ضشري  18بوهران ،من
تفكيك ششبكة إاجرامية،
العصشابة تتكون من 7
أاششخاصس ﬂتصش‘ Ú
سشرقة اŸركبات مع
تزوير وثائقها.
ج- -اءت ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ،ب -حسضب
مصض- -ال -ح األم -ن لـ «الشض -عب»،
ع -ل -ى إاث -ر شض-ك-وى ت-ق-دم ب-ه-ا
الضضحية البالغ من العمر 25
سضنة مفادها سضرقة مركبته.
وعليه ،باشضر عناصضر األمن
ا◊ضض-ري ب-ت-ك-ث-ي-ف األب-حاث
وال-ت-ح-ري-ات ،مÎصض-دة أافراد
الشض -ب-ك-ة ال-واح-د ت-ل-و اآلخ-ر،
ل- -ي- -ت- -م ب- -ع- -ده- -ا م- -داه- -م- -ة
مسض -اك -ن -ه -م وت -وق -ي-ف-ه-م ،م-ع
ح- -ج- -ز مسض- -ام Òتسض- -ت -ع -م -ل

ل -ت -زوي -ر ال -رق -م ال -تسض -لسض -ل-ي
ل -ل -ط -راز ،إاضض -اف -ة إا ¤ق -ط-ع
غ -ي -ار ول -واح -ق م -رك -ب-ات ”
تفكيكها ،باإلضضافة إا ¤وثائق
إاداري- -ة ﬂت- -ل- -ف- -ة ،ت- -ت- -ع- -ل -ق
Ãلفات تداول اŸركبات ،مع
اسضÎجاع سضيارة مسضروقة.

م- -ع ال- -ع- -ل- -م أاّن األشض- -خ- -اصس
اŸتورط ‘ Úالقضضية تÎاوح
أاع- -م- -اره -م م -ا ب 25 Úو40
سضنة ” ،إا‚از ملف إاجراء
قضض-ائ-ي ب-خصض-وصس ال-قضضية،
ل -ي -ت-م ت-ق-دÁه-م إا ¤ال-ع-دال-ة
Ãوجبه.

ألنÒأن تلتهم هكتارين من غابة أŸرسضى ألكبÒ

تسشبب حريق مهول
لول،
اندلع ،أامسس ا أ
بأاعا‹ غابة اŸرسشى
الكب ،Òعلى مسشتوى
جبل «سشانتو» بعÚ
الÎك ،بوهران‘ ،
إاتÓف هكتارين من
لدغال وأاششجار
ا أ
الصشنوبر ا◊لبي.
ب- -حسضب ع- -ن- -اصض -ر ا◊م -اي -ة
اŸدن- -ي -ة ،ف -إان ا◊ري -ق شضّب
Ãوق-ع Úم-ت-ف-رقÃ Úن-ط-ق-ة
صض - -ع - -ب - -ة اŸسض - -لك ،ف- -ي- -م- -ا

سض -اه -مت سض -رع -ة ال -ري-اح ‘
ان-تشض-ار ال-نÒان ‘ اŸن-ط-ق-ة
ال - -ت - -ي اسض- -ت- -م- -رت أاك Ìم- -ن
سضاعت.Ú
وق - -امت مصض- -ال- -ح ا◊م- -اي- -ة
اŸدنية بتجنيد  9شضاحنات
إاط - -ف- -اء وأاك Ìم- -ن  60عونا
ل- -لسض- -ي- -ط- -رة ع- -ل- -ى ا◊ري- -ق
وŒنب وصض - -ول- -ه إا ¤ب- -ق- -ي- -ة
الغابة.
و” ﬁاصض- - - - - -رة ا◊ري- - - - - -ق
وإاخ -م -اده ن -ه -ائ-ي-ا ،م-ع وضض-ع
فرقة للقيام بعملية ا◊راسضة

لتفادي إاعادة اشضتعالها.
ع -ل -م -ا أان ع -م -ل -ي -ة اإلط -ف -اء
ق- - -اده- - -ا اŸدي - -ر ال - -ولئ - -ي
ل -ل -ح -م -اي -ة اŸدن-ي-ة ال-ع-ق-ي-د
ف -روخ -ي ﬁم -د ،م -ع ت -أاهب
مصض -ال -ح ﬁاف -ظ -ة ال -غ-اب-ات
وا÷يشس ال -وط -ن -ي الشض -ع -ب -ي
وم- -ؤوسضسض- -ة سض- -ي- -ور ل- -ل- -م -ي -اه
وال -ت -ط -ه ،Òف -ي -م -ا ” إاب-ق-اء
ا◊راسض - - - -ة Ÿدة  4سضاعات
أاخرى.

وهرأن :برأهمية مسسعودة

