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ولية ا÷زائر ل ترد...؟!
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إاذا كّنا نتفهم انشسغالت اŸسسئول Úوأاجنداتهم،
ليجاب ول
فإان غ ÒاŸفهوم هو عدم الرد ،ل با إ
بالسسلب ،على طلبات ترتبط أاسساسسا بأاداء مهمتنا
لطÓ-ع
لع Ó-م -ي -ة ك -ج -ري-دة ع-م-وم-ي-ة ت-ع-م-ل إ
ا إ
ال- -رأاي ال -ع -ام ع -ل -ى ال -وتÒة ال -ت -ن -م -وي -ة ل -ل -ب Ó-د
وت -ث -م -ي -ن -ه -ا وه -ذا م -ا Ÿسس -ن-اه ،ب-ك-ل أاسس-ف ،خÓ-ل
لعÓم والتصسال لولية ا÷زائر وكذا مكتب
اتصسالتنا اŸتكررة بخلية ا إ
لج-اب-ة ‘ ك-ل م-رة أان-ه-م
السس -ي -د رئ -يسش دي -وان وا‹ ال -ع -اصس -م-ة ،أاي-ن ك-انت ا إ
سسيعاودون التصسال بنا ولكن شسيئا من ذلك  ⁄يحصسل!

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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طلعـ ـ ـي ‘ زي ـ ـارة عمل
إا ¤غردايـ ـ ـ ـة

تبون يعاين مشساريع قطاع السسكن ببشسار

يشسرع وزير السسكن والعمران واŸدينة عبد اÛيد تبون ‘ ،زيارة عمل وتفقد إا¤
ولية بشسار ،وهذا من  9إا 10 ¤جانفي  ،2017حيث يسستهل زيارته بالتوجه إا¤
ال-ولي-ة اŸن-ت-دب-ة ب-ن-ي ع-ب-اسشŸ ،ع-اي-ن-ة ع-دي-د اŸشس-اري-ع ،م-ن-ه-ا مشس-روع إا‚از مسس-ك-ن
عمومي إايجاري ويزور اŸعهد الوطني اŸتخصسصش ‘ الفندقة والسسياحة.
و‘ ال -ي -وم ال -ث -ا Êي-ق-وم ب-ت-ف-ق-د ع-دي-د اŸشس-اري-ع ب-ع-اصس-م-ة ال-ولي-ة بشس-ار ،ت-ف-وق 15
مشسروعا.

لشس- -غ -ال ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ن -ق -ل
ي- -ق- -وم وزي- -ر ا أ
ب -وج -م -ع -ة ط -ل -ع -ي ،غ-دا ال-ثÓ-ث-اء  10جانفي
ا÷اري ،ب - -زي - -ارة ع - -م- -ل وت- -ف- -ق- -د إا ¤ولي- -ة
غ -رداي -ة ،وذلك ‘ إاط -ار اŸت -اب-ع-ة ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ة
Ÿشساريع قطاعه بذات الولية.

ن ـ ـ ـ ـ ـدوة فكريـ ـ ـ ـ ـة
حول اŸقروئي ـ ـ ـة

توأامة ‘ قطاع
اŸالية مع إاسسبانيا

فرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـون ضسيفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
منت ـ ـ ـ ـدى اإلذاع ـ ـة

لسس Ó-م -ي ،غ -دا
ي- -ن- -ظ -م اŸرك -ز ال -ث -ق -ا‘ ا إ
ال - -ثÓ- -ث- -اءﬁ ،اضس- -رة ب- -ع- -ن- -وان :وسس- -ائ- -ل
ال - -ت - -واصس - -ل ا◊دي - -ث- -ة وت- -أاثÒه- -ا ع- -ل- -ى
اŸق- -روئ -ي -ة واŸط -ال -ع -ة ،ي -نشس -ط -ه -ا ﬁم -د
ال -ط -اه -ر دي -ل-م-ي ،إاط-ار سس-اب-ق ب-وزارة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
وذلك Ãقر اŸركز على السساعة  10:30صسباحا.

تعقد وزارة اŸالية لقاء حول توأامة
شس -راك -ة ب ÚاŸع -ه-د ال-وط-ن-ي ل-تسس-يÒ
اŸال- -ي- -ة ا÷زائ -ري وم -ع -ه -د اŸراق -ب -ة
Ãم-ل-ك-ة إاسس-ب-ان-ي-ا ،غدا الثÓثاء ،على
السس- -اع- -ة  08:30صس -ب-اح-ا ب-اŸدرسس-ة
Óدارة بحيدرة.
الوطنية ل إ

عصساد ينشسط
ندوة صسحفية

باتن ـ ـ ـة –تضسـ ـ ـ ـ ـن بطولـ ـ ـة
ال ـرمي لسس ـ ـلك ا÷مـ ـارك

لو،¤
لذاع-ة ب-ال-ق-ن-اة ا أ
يسس -تضس-ي-ف م-ن-ت-دى ا إ
لعÓم
ال-ي-وم ،وزي-رة الÈي-د وت-ك-ن-ول-وج-يات ا إ
والتصسال هدى إاÁان فرعونŸ ،ناقشسة تطوير
منظومة الÈيد والتصسالت «التدابÒ
ا÷ديدة» وفق ›لسش الوزراء،
وذلك ابتداء من السساعة  11:00إا 12:30 ¤باŸركز
الثقا‘ عيسسى مسسعودي.

ريزو يتفقد هياكل نفطال
بتسسمسسيلت والشسلف

لم Úال-ع-ام ل-ل-م-ح-اف-ظة
ي-ع-ق-د ا أ
Óم- -ازي- -غ- -ي- -ة سس- -ي
السس - -ام - -ي - -ة ل - -أ
لع -وان ال-رق-اب-ة ب-ال-ق-طب
–تضس -ن م -درسس -ة ا÷م -ارك أ
ال-ه-اشس-م-ي عصس-اد ،ندوة صسحفية،
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.2017
زي - -ارة ع - -م - -ل وت- -ف- -ق- -د
ل-ه-ي-اك-ل ومؤوسسسسات الشسركة
بهات Úالوليت.Ú
لم-ن
سس -ج -لت مصس -ال -ح م -رور ا أ
ال-وط-ن-ي خÓ-ل ي-ومي  06و07
ح- -ق -قت اÙاف -ظ -ة ال -ولئ -ي -ة ل -ل -كشس -اف -ة
ج - - -ان- - -ف- - -ي ( ،2017ن - - -ه- - -اي- - -ة
لو ¤وطنيا
لسسÓمية بسسطيف ،اŸرتبة ا أ
ا إ
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جسسمانيا على مسستوى اŸناطق
من سستة آالف منخرط ،خÓل سسنة ،2016
ا◊ضسرية ،أادى إا ¤جرح  56شسخصسا دون تسسجيل وفيات.
وجاءت بعدها كل من وليتي غرداية وأادرار.
عن أاسسباب هذه ا◊وادث ،يبقى العنصسر البشسري اŸتسسبب الرئيسسي ‘
لخ -رى اŸرت -ب -ط -ة
أاك- -د مصس- -در مسس- -ؤوول م -ن اÙاف -ظ -ة ،أان سس -ن -ة  2016وق- -وع ه- -ذه ا◊وادث ،إاضس- -اف- -ة إا ¤ال -ع -وام -ل ا أ
شسهدت تنظيم عديد النشساطات الهادفة والقوية ،وأان
ب-اŸرك-ب-ة والطريق ‘ .ه-ذا السس-ي-اقŒ ،دد اŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة
يشسكل موضسوع «عÓجات الأمراضش
ه
ذ
اÛلسش ال-ولئ-ي ل-ل-م-ح-اف-ظ-ة قّ-ي-م إاي-جابيا نشساطات ه
Óمن الوطني دعوتها Ÿسستعملي الطريق العام ،اللتزام
ل أ
اŸعدية :التحديات ا÷ديدة»ﬁ ،ور
السسنة.
والتقيد بقواعد اŸرور والتحلي Ãزيد من ا◊ذر
ال- -ن- -دوة ال -دول -ي -ة ال -ث -ان -ي -ة ل Ó-أم -راضش
لج-ل
وال -ي-ق-ظ-ة ،ل-ت-ج-نب وق-وع ا◊وادث و أ
اŸع-دي-ة ،اŸزم-ع ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا من  27اإ29 ¤
سسÓمة ا÷ميع.
ي - - -ن - - -اي - - -ر ا÷اريÃ ،ب - - -ادرة م- - -ن اŸرك- - -ز
السس-تشس-ف-ائ-ي ا÷ام-ع-ي ل-وه-ران .وت-ه-دف
أاطلقت اŸؤوسسسسة العمومية للتلفزيون نداءا Ÿنتجي السسمعي البصسري الوطنيÚ
ل Ó-ط Ó-ع ع -ل -ى ك -ل اŸسس -ت -ج -دات ‘ ›ال
ال -ع -م -وم -ي Úو اÿواصش ل-ع-رضش مشس-اري-ع ل-دع-م ج-زء م-ن اح-ت-ي-اج-ات شس-ب-ك-ات-ه-ا
التكفل بالأمراضش اŸعدية.
وق -د ” اخ -ت -ي -ار ث Ó-ث-ة ﬁاور رئ-يسس-ي-ة
الÈا›ية لقنواتها اÿمسسة لسسنة  2017حسسبما أافاد به بيان لهذه اŸؤوسسسسة.
ل -ل -م -داخ Ó-ت الشس -ف-ه-ي-ة ،م-ن-ه-ا «اŸضس-ادات
و أاوضسح اŸصسدر أان النداء اŸتعلق بعرضش مشساريع يتضسمن شسروط إايداع
ا◊ي -وي -ة» ال -ذي سس -ي -ت -ن -اول ع -دي -د اŸوضس -وع -ات ،م -ث -ل م -ق-اوم-ة
اقÎاحات برامج مع –ديد آاخر أاجل بتاريخ  23يناير  2017و جميع مراحل و
اŸضس-ادات ا◊ي-وي-ة وان-ت-ق-ال ال-ع-دوى ‘ اŸسس-تشس-ف-ي-ات واسس-تهÓك
لن-ت-اج ال-ت-ن-فيذي و تقييم الÈامج
إاج-راءات ان-ت-ق-اء ال-ع-روضش و ت-رسس-ي-م ع-ق-د ا إ
اŸضسادات ا◊يوية.
اŸسسلمة.

 47حادثا مروريا
بنهاية األسسبوع

كشسافـ ـ ـة سسطي ـف األو¤
بـ 6آالف منخ ـ ـ ـ ـرط

«التحديات ا÷ديدة» ﬁور الندوة
الدولي ـة  02لأÓم ـ ـراضس اŸعديـ ـة

نداء لعرضس مشساريع لدعم شسبكات الÈا›ية

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

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

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسش(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسش(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

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

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

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

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

»æWh

الثنين  09جانفي  2017م
الموافق لـ  10ربيع الثاني  1٤3٨هـ

قام بزيارة أاخوية إا ¤ا÷زائر

رئيسش ا÷مهورية يسستقبل أام Òقطر الوالد الشسيخ حمد بن خليفة آال ثاÊ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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شصارك ‘ مراسصم تنصصيب الرئيسس نانا أادو دانكوا أاكوفو  -ادو

بن صسالح سسلم رسسالة من رئيسش ا÷مهورية
إال ـ ـ ـ ـ ـى نـظ ـ ـ ـ ـ ـÒه الغ ـ ـ ـ ـ ـاÊ

سصّلم عبد القادر بن صصالح ،رئيسس ›لسس
لول ،بالعاصصمة الغانية أاكرا،
لمة ،أامسس ا أ
ا أ
رسص-ال-ة خ-ط-ي-ة م-ن رئ-يسس ا÷م-ه-ورية عبد
العزيز بوتفليقة إا ¤الرئيسس الغا Êنانا أادو
دانكوا أاكوفو  -ادو.
” اللقاء على هامشس مشساركة بن صسالح ،بصسفته
‡ث  Ó-ل -رئ -يسس ا÷م -ه -وري -ة ‘ م -راسس -م ت -نصس -يب
ال -رئ -يسس ال -غ-ا Êا÷دي-د وال-ت-ي ج-رت ب-ال-ع-اصس-م-ة
الغانية أاكرا بحضسور عديد رؤوسساء دول وحكومات
القارة اإلفريقية.
كما –ادث بن صسالح ،رئيسس ›لسس األمة ،مع
ال -وزي -ر األول األث-ي-وب-ي ه-اي-ل-ي م-اري-ام ديسس-الغ-ن
حول مواضسيع تخصس العÓقات الثنائية ب Úالبلدين

–ادث رئ- -يسس ›لسس األم- -ة ،ع -ب -د ال -ق -ار ب -ن
صسالح ،أامسس األول ،بأاكرا (غانا) ،مع الوزير الأول
الصس- -ح- -راوي ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر ط- -الب ع- -م -ر ،ح -يث
اسس -ت -ع-رضس ا÷ان-ب-ان ال-ت-ط-ورات األخÒة ل-ل-قضس-ي-ة
الصس - -ح - -راوي - -ة ع - -ل - -ى اŸسس - -ت - -وي Úالسس - -ي - -اسس - -ي
وال -دب -ل -وم -اسس -ي ،ب-حسسب م-ا أاف-اد ب-ه ،أامسس ،ب-ي-ان
للمجلسس.
وج -رى ال -ل -ق -اء ع -ل -ى ه -امشس م-راسس-م ت-نصس-يب
الرئيسس الغا ،Êنانا أادو دانكوا أاكوفو-أادو.

سسيكون اÛلسس الشسعبي الوطني ‡ث Óبالنائب
ن -ورال -دي -ن السس -د ‘ أاشس -غ -ال الج -ت -م -اع السس-ادسس
Ÿكتب الŸÈان العربي الذي سسينعقد على مدار
يوم ،Úابتداء من اليوم األثن Úبالقاهرة ،بحسسب
ما أافاد به بيان للمجلسس.
أاوضسح ذات اŸصسدر ،أان النائب نورالدين السسد،

ال -ذي يشس -غ -ل أايضس -ا م -نصسب رئ -يسس ÷ن -ة الشس-وؤون
التشسريعية والقانونية وحقوق اإلنسسان ‘ الوطن
ال -ع -رب-ي ،سس-ي-م-ث-ل الŸÈان ا÷زائ-ري ضس-م-ن وف-د
الŸÈان العربي ‘ أاشسغال الدورة  12للجنة حقوق
اإلنسسان اÿاصسة Ãناقشسة التقرير الوطني الأول
اŸقدم من طرف دولة الكويت.

وك-ذا اŸل-ف-ات اŸط-روح-ة ع-ل-ى ال-ق-م-ة اإلف-ري-قية
اŸقبلة.

...ويتحادث بأاكرا مع الوزير األول الصسحراوي

““م .شش .و ““ يشسارك ‘ اجتماع مكتب الŸÈان العربي

وفد مشصÎك عاين مواقع أاثرية بتبسصة

اسصتقبل رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز
بوتفليقة ،اأمسس ،با÷زائر العاصصمة ،اأمÒ
قطر الوالد الشصيخ حمد بن خليفة اآل ثا.Ê
جرى اللقاء بحضسور رئيسس ›لسس الأمة عبد
ال- -ق- -ادر ب- -ن صس- -ال- -ح ووزي- -ر الشس -وؤون اŸغ -ارب -ي -ة
وال–اد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد

القادر مسساهل.
وكان صساحب السسمو الأم Òالوالد الشسيخ حمد
بن خليفة اآل ثا ،Êاأمسس ،قد حلّ با÷زائر ‘
اإط -ار زي -ارة اأخ -وي -ة .واسس -ت -ق -ب -ل-ه Ãط-ار ه-واري
بومدين الدو‹ ،رئيسس ›لسس الأمة عبد القادر
بن صسالح.

وقد اختتم صساحب السسمو الأم Òالوالد الشسيخ
حمد بن خليفة اآل ثا ،Êبعد ظهر اأمسس الأحد،
زيارة اأخوية اإ ¤ا÷زائر.
وكان ‘ توديع اأم Òقطر الوالد ،لدى مغادرته
ا÷زائر ‘ مطار هواري بومدين الدو‹ ،رئيسس
›لسس الأمة عبد القادر بن صسالح.

بعد تتويجه بجائزة أاحسصن لعب إافريقي

الرئيـ ـ ـ ـ ـ ـسش بوتفليق ـ ـ ـ ـ ـة يهّن ـ ـ ـ ـ ـئ ري ـ ـ ـ ـ ـاضش  ﬁـ ـ ـ ـ ـرز
هّ-ن-أا رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة عبد
ال - -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف- -ل- -ي- -ق- -ة ،أامسس،
الÓ- - - -عب ال- - - -دو‹ ا÷زائ- - - -ري
ري- -اضس ﬁرز ،ب- -ع- -د ت- -ت -وي -ج -ه
ب -ج -ائ -زة أاحسص -ن لعب إاف-ري-ق-ي
لسص - -ن - -ة  ،2016ال- - -ت - -ي أاع - -ل - -نت
ن -ت -ائ -ج -ه -ا خ Ó-ل ح -ف -ل ج -وائ-ز
لف-ري-ق-ية لكرة
ال-ك-ن-ف-درال-ي-ة ا إ
القدم «كاف» اŸنظم ،اÿميسس،
بعاصصمة نيجÒيا أابوجا.
قال رئيسس ا÷مهورية ‘ رسسالة
إاﬁ ¤رز““ :ل- -ق- -د ت- -اب- -عت وج- -م- -ي -ع
ا÷زائ- -ري ÚاÙب Úل- -ري -اضس -ة ك -رة
ال- -ق- -دم ب- -اه- -ت -م -ام واع -ت -زاز ال -ف -وز
اŸسستحق الذي حظيتم به والتشسريف
اŸنتظر الذي نيلتموه ‘ تتويجكم
كأافضسل لعب ‘ رياضسة كرة القدم
‘ ق- -ارت- -ن- -ا السس- -م -راء لسس -ن -ة ،2016
والذي سسيبقى مدار فخر ا÷زائريÚ
واعتزازهم ما تعاقبت األعوام““.
وأاضس- -اف السس- -ي -د ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ‘
رسسالته““ :إان اختيارك وتتويجك لهو
شس - -رف ل - -وط- -نك واعÎاف ب- -ت- -ف- -وق

شس- -ب -اب -ن -ا ‘ أاك Ìم -ن صس -ع -ي -د ،وÃا
“ّيز” به ‘ هذه الرياضسة من فن
ج- -م- -ي- -ل ،وخ- -ل -ق ح -م -ي -د وم -ن ج -د
واجتهاد .وما من شسك ‘ أان هذا
التتويج سسيكون حافزا ومشسجعا لكم
على اإلسستمرار ‘ بذل جهد أاكÈ
ونشساط أاك Ìتأالقا““.
وت- - -اب- - -ع رئ- - -يسس ا÷م- - -ه - -وري - -ة:
““ف - - -ب - - -إاسس - - -م - - -ي اÿاصس وب - - -إاسس - - -م

ا÷زائ - -ري - -ات وا÷زائ- -ري Úال- -ذي- -ن
أادخلت الفرحة والبهجة ‘ قلوبهم
أاشسكرك وأاهنئك ،وأاهّنئ من خÓلك
ك -ل ال -ري -اضس-ي Úا÷زائ-ري ،Úم-ؤوك-دا
ل- -ك- -م ج -م -ي -ع -ا دع -م -ي وتشس -ج -ي -ع -ي
اŸت -واصس-ل ÷ه-ودك-م ،وŸا ت-ق-دم-ون
لوطنكم من فضسل وخ Òبانتصساراتكم
‘ كل عرسس رياضسي““.
وخ -ت -م ال -رئ -يسس ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ““ :إان

أان -ظ -ار شس-ع-ب-ك-م ت-ت-ج-ه إال-ي-ك-م ‘ ك-ل
اسستحقاق وطني أاو جهوي أاو دو‹،
وأامله فيكم ،فكل تأالق لكم هو تأالق
ل- -ه ،وك- -ل- -م- -ا ان -تصس -ر” زد“وه ع -زا
وف- -خ -را .فسسÒوا إا ¤األم -ام ق -دم -ا،
واحرصسوا على أان تقدموا أافضسل ما
ع -ن -دك -م ،وم -ن ال -ل -ه السس-داد وحسس-ن
التوفيق““.
مع العلم توج رياضس ﬁرز (26
سس -ن -ة) ب-ج-ائ-زة ““ال-ك-اف““ ب-ع-دم-ا ن-ال
أايضسا جائزة أاحسسن لعب ‘ البطولة
اإل‚ليزية Ÿوسسم  2016-2015بعد
مسس -اه -م -ت -ه بشس -ك -ل ك -ب ‘ Òال -ل -قب
ال -ت -اري -خ -ي ““ل-لÁÈر ل-ي-غ““ م-ع ن-ادي-ه
ليسس Îسسيتي.
و–صسل لعب ““اÿضسر““ على 361
صسوت مقابل  313للغابو Êبيار إامريك
أاوباميانغ (بروسسيا دور“وند).
ثÓثة لعب Úكانوا مرشسح Úلنيل
ه -ذا ال -ل-قب اإلف-ري-ق-ي وه-م :ري-اضس
ﬁرز (ا÷زائ - - -ر) وب - - -ي- - -ار ام- - -ريك
أاوب -ام -ي -ان -غ (ال -غ -اب -ون) والسس-ن-ي-غ-ا‹
سساديو ما( Êليفربول /إا‚لÎا).

ب- -عث رئ- -يسس ا÷م- -ه- -وري- -ة ع -ب -د
العزيز بوتفليقة ،أامسس ،برقية تعزية
لنظÒه الÈتغا‹ مارسسيلو ريبلو دو
سس- -وزا ،إاث- -ر وف- -اة ال -رئ -يسس السس -اب -ق
ل - -لÈت - -غ- -ال م- -اري- -و سس- -واريسس ،ي- -وم
السسبت ،أاكد له فيها أان اسسم الفقيد
م -رادف -ا ل -ل -نضس -ال م -ن أاج -ل ا◊ري -ة
والدÁقراطية والكرامة اإلنسسانية.

وكتب الرئيسس بوتفليقة ‘ برقيته،
““تلقيت ببالغ ا◊زن وعميق األسسى نبأا
رحيل الفقيد ماريو سسواريسس الرئيسس
السسابق للجمهورية الÈتغالية““.
وأاضساف الرئيسس بوتفليقة قائ:Ó
““برحيل هذا السسياسسي البارز يخسسر
الÈتغال قامة سسياسسية وعلَما كرسس
حياته ÿدمة بÓده التي يعد فيها

اسس- -م- -ه م -رادف -ا ل -ل -نضس -ال م -ن أاج -ل
ا◊ري -ة وال -دÁق -راط -ي -ة وال -ك -رام -ة
اإلنسسانية““.
وأاكد رئيسس الدولة ،أانه ““بفقدان
م- -اري- -و سس- -واريسس ت- -ف- -ق- -د ا÷زائ- -ر
صس-دي-ق-ا ل-ه-ا وم-داف-ع-ا مسس-ت-م-يتا عن
القضسايا العادلة ،كان له يد طو‘ ¤
مسسار تصسفية السستعمار ‘ إافريقيا،

فنال تقدير اÛموعة الدولية وترك
بصسماته ‘ تاريخ الÈتغال““.
وخ-لصس ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة““ ،إاثر
ه-ذا اŸصس-اب األل-ي-م ،أات-وج-ه إال-ي-ك-م،
ومن خÓلكم إا ¤أاسسرة الفقيد وذويه،
باسسم ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة
عن نفسسي ،بأاصسدق التعازي وعميق
التعاطف““.

...يعزي نظÒه الÈتغا‹ إاثر وفاة الرئيسش السسابق سسواريسش

رئيسس جمعية البنوك واŸؤوسصسصات اŸالية ،بوعÓم جبار:

إانهاء ترتيبات عملية Ùاربة نسسب الفوائد اŸفرطة قريبا

كشص- - -ف رئ- - -يسس ج- - -م - -ع - -ي - -ة ال - -ب - -ن - -وك
واŸؤوسصسصات اŸالية بوعÓم جبار ،أان البنوك
‘ صصدد إانهاء الÎتيبات العملية اÿاصصة
لخÒة لبنك ا÷زائر
ب-ت-ط-ب-ي-ق ال-ت-عليمة ا أ
وال -رام -ي -ة إا ¤ال-قضص-اء ع-ل-ى نسصب ال-ف-وائ-د
اŸفرطة.
بحسسب تعليمة البنك اŸركزي ،التي تعود إا¤
الفا— سسبتم Èالفارط– ” ،ديد نسسبة الفائدة
اŸفرطة بكل نسسبة مئوية فعلية متوسسطة تتجاوز
 20م-ن اŸائ-ة ي-ت-م ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا م-ن ط-رف ال-ب-نوك
واŸؤوسسسس -ات اŸال -ي -ة خ Ó-ل السس-داسس-ي اŸاضس-ي
لعمليات بنفسس الطبيعة.
وي - -خصس ه - -ذا ال - -تسس- -ق- -ي- -ف ،السس- -حب ع- -ل- -ى
اŸكشسوف وقروضس السستهÓك والقروضس قصسÒة
ومتوسسطة وطويلة اŸدى وقروضس “ويل السسكن
ليجار اŸا‹.
وا إ
وأاك- -د ج- -ب -ار ‘ ه -ذا الصس -دد ،ق -ائ ““ :Ó-ن -ح -ن
لخÒة على
(البنوك) ‘ صسدد وضسع اللمسسات ا أ
الÎتيبات العملية للتطبيق الفعلي لتعليمة البنك

اŸرك -زي ق -ب -ل ن -ه -اي -ة السس -داسس-ي ا◊ا‹ .وه-ذا
سسيحمي اŸقرضس ÚواŸسستفيدين من القروضس
السستهÓكية من نسسب الفائدة اŸفرطة““.
وأاضساف نفسس اŸسسؤوول““ ،من الطبيعي أان يلعب
بنك ا÷زائر دوره الوقائي ‘ اŒاه اŸقرضس.““Ú
و«الهدف من هذه التعليمة اŸوجهة للبنوك،
ل -يسس –دي -د نسسب ال -ف -وائ-د ال-ب-ن-ك-ي-ة ،ل-ك-ن م-ن-ح
قروضس مع هوامشس مبنية على نسسب مقبولة يتم
اح-تسس-اب-ه-ا حسسب ق-ي-م-ة اŸوارد وإاع-ادة ال-ت-م-ويل
وتسسي Òاıاطر““.
وعليه ،يتع Úعلى البنوك واŸؤوسسسسات اŸالية
التصسريح لدى البنك اŸركزي ،خÓل خمسسة أايام
لشس-ه-ر اÿمسس-ة
ع -ل -ى أاقصس-ى ت-ق-دي-ر ب-ع-د ن-ف-اد ا أ
لول والثا Êمن كل عام ،عن
لو ¤من السسداسسي ا أ
اأ
لشسهر
لجمالية اŸطبقة خÓل ا أ
النسسبة الفعلية ا إ
لو ¤من السسداسسي اŸقرر.
اÿمسسة ا أ
لخÒ
بدوره يقوم بنك ا÷زائر ،خÓل الشسهر ا أ
من كل سسداسسي ،باحتسساب ونشسر نسسب الفائدة
لطار.
اŸفرطة ‘ هذا ا إ

بإامكان اŸقÎضس اسسÎجاع اŸبالغ اŸأاخوذة
بطريقة غ Òقانونية من طرف البنك
و‘ ح- -ال م -ا اإذا ” ت -ط -ب -ي -ق نسسب ف -وائ -دة
مفرطة ،يحق للمقÎضس اأن يطلب من البنك
اŸع- -ن- -ي ،ب- -حسسب ال -ت -ع -ل -ي -م -ة ا÷دي -دة ل -ب -نك
ا÷زائ-ر ،اسس-ت-ع-ادة اŸب-ال-غ ال-ت-ي ت-ل-ق-اها بصسفة
غ ÒمÓئمة بزيادة النسسب اÙتسسبة على نسسبة
ال-ف-ائ-دة ال-ف-ع-ل-ي-ة اŸت-وسس-ط-ة م-ن ف-ئ-ة ال-ق-رضس
اŸعني.
وأاشسار ذات اŸسسؤوول ،إا ¤أان أاي ﬂالفة لهذه
لح -ك -ام ت -ع -رضس اıال -ف Úل -ع -ق-وب-ات ال-ل-ج-ن-ة
اأ
البنكية.
وب -حسسب ت -ع -ل -ي -م -ة أاخ-رى صس-ادرة ‘ ديسس-مÈ
 ،2016سسيعلن بنك ا÷زائر ‘ اليوم العاشسر من
الشس -ه -ر السس -ادسس م -ن ك -ل سس -داسس -ي ،ع -ن ط -ري-ق
م Ó-ح -ظ -ة ل -ل-ب-ن-وك واŸؤوسسسس-ات اŸال-ي-ة ،ل-نسسب
ال-ف-وائ-د ال-ف-ع-ل-ي-ة اŸت-وسس-ط-ة وك-ذا ع-ت-ب-ات نسسب
الفائدة اŸفرطة والتي سسيتم بدورها نشسرها على
للكÎو.Ê
موقعها ا إ

مسساع لدفع التعاون التونسسي  -ا÷زائري ‘ ›ال حماية اآلثار
“ح - -ورت زي- -ارة وف- -د مشصÎك ج- -زائ- -ري -
لثرية بولية تبسصة
تونسصي ،أامسس ،إا ¤اŸواقع ا أ
ح -ول إاي -ج -اد سص -ب-ل دف-ع ال-ت-ع-اون ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘
لثري وتنميته.
›ال حماية الÎاث ا أ
أاكد ‘ هذا السسياق باحثون خÓل حفل تكرÁي
نظمته إادارة اŸتاحف واŸواقع األثرية ،بالتنسسيق
مع جمعية ““مينارف““ ،بحضسور ‡ثل Úعن مديريتي
الثقافة والسسياحة والصسناعة التقليدية والسسلطات
اÙل -ي -ة ،ع -ل -ى ضس -رورة دع -م ال -ت -ع -اون ال -ث -ن -ائ-ي
التونسسي ا÷زائري ‘ ›ال البحوث األكادÁية
األثرية والتاريخية ،من خÓل دعوة القائم Úعلى
الÎاث األثري إا ¤القيام بجرد عام لكافة اŸواقع
األثرية الريفية التي “ثل نواة األطلسس أاثري لكافة
ولية تبسسة وكذا جرد عام لكافة النقوشس الÓتينية

اÙف -وظ-ة ب-ا◊دي-ق-ة األث-ري-ة وم-ت-ح-ف م-ي-ن-ارف
والكنيسسة Ãدينة تبسسة.
وأاب- -دى ال -ب -اح -ث -ون ال -ت -ونسس -ي -ون ب -اŸن -اسس -ب -ة،
اسس -ت -ع -داده -م إل‚اح ع -م -ل -ي-ات ا÷رد م-ن خÓ-ل
ت -ن -ظ -ي-م زي-ارات م-ي-دان-ي-ة ب-ت-ونسس وا÷رائ-ر ،ك-م-ا
طرحوا فكرة فتح مسسالك سسياحية ثقافية أاثرية
ع Èولية تبسسة وأاخرى ذات طابع دو‹ ب Úالبلدين
ا÷ارين وذلك بالنظر ألهمية الÎاث اŸشسÎك بÚ
الدولت.Ú
ك -م-ا ” اقÎاح ت-ن-ظ-ي-م م-اراط-ون ب Úم-دي-ن-ت-ي
ت- -بسس -ة (ا÷زائ -ر) وح -ي -درة (ت -ونسس) ا◊دودي -ت،Ú
ال-ل-ت Úت-فصس-ل ب-ي-ن-ه-م-ا مسسافة  ٤1ك-ل-م ع-ل-ى طول
ال -ط -ري -ق اإلمÈاط -وري ال -روم -ا Êوه-ي اŸسس-اف-ة
اŸطابقة لهذه اŸنافسسة.

إاثر اجتماع مسصؤوو‹ نقابات نقل اŸسصافرين و‡ثلي الوزارة

اتفاق على عدم رفع التسسعÒة وإاقرار –فيزات ألصسحاب اŸركبات

اتفق مسصؤوولو نقابات نقل اŸسصافرين مع
‡ث-ل-ي وزارة ال-ن-ق-ل والأشص-غ-ال ال-ع-م-وم-ية،
أامسس ،على عدم رفع تسصعÒة النقل الÈي
ل -ل -مسص -اف -ري-ن ح-ال-ي-ا ،ب-حسصب ب-ي-ان مشصÎك
صصدر عقب اجتماع جرى ب ÚالطرفÃ Úقر
الوزارة.
أاكد البيان ،أانه ““بعد نقاشس مسسؤوول وبناء بÚ
ا◊اضس - -ري - -ن““ ” ،ال - -ت - -وصس- -ل إا› ¤م- -وع- -ة م- -ن
القرارات ،منها ““عدم رفع التسسعÒة حاليا على
مسستوى كافة أا‰اط النقل الÈي للمسسافرين““.
وانعقد الجتماع ب‡ Úثلي النقل واألشسغال
العمومية ومسسؤوو‹ نقابات سسائقي سسيارات األجرة
وم -ت -ع -ام -ل -ي ال-ن-ق-ل الÈي ا÷م-اع-ي ل-ل-مسس-اف-ري-ن
ا◊ضس- -ري وم- -ا ب Úال- -ولي- -ات Ÿن- -اقشس -ة ،أاضس -اف
ال- -ب- -ي- -ان ،خÓ- -ل ه- -ذا ال- -ل- -ق -اء ““رف -ع ج -م -ل -ة م -ن
النشسغالت من طرف ‡ثلي الناقل ،Úمن أاهمها
األث -ر اÎŸتب ع -ن ارت -ف -اع تسس -عÒة ال -وق -ود ع-ل-ى
م -ت -ع -ام -ل -ي ال -ن -ق -ل الÈي ا÷م-اع-ي ل-ل-مسس-اف-ري-ن
ا◊ضسري وما ب Úالوليات ،مطالب Úبضسرورة رفع
التسسعÒة
اŸطبقة““.
وإاضسافة إا ¤قرار عدم رفع التسسعÒة ،فقد ”
الت- -ف -اق ع -ل -ى ““ال -ت -زام““ وزارة ال -ن -ق -ل واألشس -غ -ال
العمومية باتخاذ جملة من اإلجراءات اŸتمثلة ‘
““اإلبقاء على Œميد منح اÿطوط اÿاصسة للنقل
الÈي ا÷م -اع -ي ل -ل -مسس -اف-ري-ن ا◊ضس-ري وم-ا بÚ
الوليات““.
وال -ت -زمت ال -وزارة ك -ذلك ب -ت -ج -م-ي-د م-ن-ح دفÎ
اŸقاعد لسستغÓل نشساط نقل اŸسسافرين بواسسطة
سسيارة األجرة ،على ضسوء نتائج الدراسسة الشساملة

التي سستقوم بها مصسالح الوزارة على مسستوى كل
ولية وكذا إاصسدار تعليمة تسسمح Ãنح متعاملي نقل
اŸسسافرين بواسسطة ا◊افÓت رخصسا اسستثنائية
ل -ن -ق -ل اŸواط -ن Úال -راغ -ب ‘ Úت -ن -ظ -ي -م رح Ó-ت
سسياحية.
كما سسيتم تنصسيب فوج عمل إلعادة النظر ‘
التداب Òاÿاصسة بسسّن ا◊افÓت ‘ حال تغيÒ
اŸتعامل ا◊افلة اŸسستغلة على اÿط.
وسستقوم الوزارة بإاعداد التداب ÒالÓزمة قصسد
السسماح باإلشسهار على سسيارات األجرة ومرافقة
م -ت -ع -ام -ل -ي ال -ن-ق-ل الÈي وا◊ضس-ري ل-ل-مسس-اف-ري-ن
بواسسطة ا◊افÓت وسسيارات األجرة لدى كل من
وزارة اŸال -ي-ة ووزارة ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان
الجتماعي ،للتكفل
ب -انشس -غ -الت -ه -م اŸت -ع-ل-ق-ة ب-إام-ك-ان-ي-ة ت-خ-ف-يضس
الضسرائب ا÷زافية وكذا تأام Úمسستخدميهم.
ك -م -ا ال -ت -زمت ال -وزارة ،خ Ó-ل ه-ذا الج-ت-م-اع،
Ãرافقة متعاملي النقل بواسسطة سسيارات األجرة
لدى وزارة الطاقة لتقد ËاŸسساعدة بخصسوصس
Œه -ي -ز سس -ي -ارات -ه -م اŸسس -ت -غ -ل -ة ‘ ه -ذا ال-نشس-اط
بتجهيزات سسÒغاز.
وي -ت -م -ث -ل اإلج -راء األخ ‘ Òم -راف -ق -ة ال-وزارة
اŸعنية Ÿتعاملي النقل بواسسطة سسيارات األجرة
ل- -دى ك- -ل م- -ن وزارة الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م ووزارة
ال -ت -ج -ارة ،ل -ل -ن-ظ-ر ‘ إام-ك-ان-ي-ة اسس-ت-ف-ادت-ه-م م-ن ت-دابÒ
–فيزية للحصسول على سسيارات جديدة منتجة ﬁليا.
واتفق الطرفان ،من جهة أاخرى ،على مواصسلة
سسلسسلة اللقاءات الدورية ‘ إاطار ا◊وار والتشساور
اŸسس-ت-م-ر ل-ل-ت-حسس Úال-دائ-م ل-ظ-روف نشس-اط النقل
العمومي للمسسافرين ،بحسسب البيان.

القطاع الصصناعي العمومي

ارتفاع األسسعار عند اإلنتاج خÓل الثÓثي الثالث من 2016
ارتفعت أاسسعار اإلنتاج الصسناعي خارج قطاع
اÙروقات بنسسبة  3,9من اŸائة خÓل الثÓثي
الثالث من سسنة  2016مقارنة بنفسس الفÎة من سسنة
 ،2015بحسسب ما علمت وأاج لدى الديوان الوطني
Óحصسائيات.
ل إ
يحدد مؤوشسر األسسعار عند اإلنتاج ‘ القطاع
الصس -ن -اع -ي ال -ع -م -وم -ي خ-ارج ق-ط-اع اÙروق-ات،
أاسسعار اŸنتجات الصسناعية مباشسرة بعد خروجها
م -ن اŸصس -ن -ع ل -ي -ت -م تسس-وي-ق-ه-ا ﬁل-ي-ا (اŸن-ت-ج-ات
اŸوجهة للتصسدير غ Òمعنية بهذا اإلحصساء).
ب- -خصس- -وصس ق- -ط- -اع الصس -ن -اع -ات ال -ت -ع -دي -ن -ي -ة
وا◊ديدية واŸيكانيكية والكهربائية واإللكÎونية،
سسجلت األسسعار عند اإلنتاج ارتفاعا بنسسبة 1,6
م -ن اŸائ-ة خÓ-ل ال-ثÓ-ث-ي ال-ث-الث م-ق-ارن-ة ب-ن-فسس
ال -فÎة م -ن سس-ن-ة  ،2015م-دع-وم-ة أاسس-اسس-ا ب-أاسسعار

اإلن- -ت- -اج اŸسس- -ج -ل ‘ شس -عب تصس -ن -ي -ع م -ن -ت -ج -ات
ال-وسس-ائ-ط ا◊دي-دي-ة واŸي-ك-ان-ي-ك-ي-ة وال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
وك- -ذلك م- -ن- -ت- -ج- -ات السس- -ت- -ه Ó-ك اŸي -ك -ان -ي -ك -ي
واŸيكانيك الدقيقة.
و‘ ق -ط -اع صس -ن -اع -ة م-واد ال-ب-ن-اء والسسÒام-يك
وال -زج-اج ،سس-ج-لت األسس-ع-ار ع-ن-د اإلن-ت-اج ارت-ف-اع-ا
ب-نسس-ب-ة  0,5م -ن اŸائ -ة ن -ت -ي -ج-ة لرت-ف-اع أاسس-ع-ار
اŸنتجات ا◊مراء ومنتجات اإلسسمنت وﬂتلف
م- -واد ال- -ب- -ن- -اء األخ- -رى .أام- -ا ‘ ق- -ط -اع ال -ط -اق -ة
الكهربائية سسجلت األسسعار عند اإلنتاج ارتفاعا
بـ 21,7من اŸائة.
و‘ قطاع اŸناجم واÙاجر ،سسجلت األسسعار
عند اإلنتاج ارتفاعا بنسسبة  7,6من اŸائة وذلك
تبعا لرتفاع أاسسعار اسستخراج ا◊ديد عند اإلنتاج
واŸواد اŸعدنية والفوسسفات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لطارأت
خلل لقاء تقييمي مع أ إ

خلف  10قتلى و  11جريحا بعضصهم ‘ حالة خطÒة
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طلعي وبوضصياف يزوران ضصحايا حادث اŸرور Ãسصتشصفى بوسصعادة بدوي 2017 :سصنة التحديات وحركية ا÷ماعات اÙلية
ألرقابة وألوقاية للحد من إأرهاب ألطرق

لشصغال ألعمومية وألنقل بوجمعة طلعي وألصصحة وألسصكان وإأصصلح أŸسصتشصفيات عبد أŸالك بوضصياف ،صصباح
قام وزيرأ أ أ
أمسس ،بزيارة ميدأنية Ÿسصتشصفى رزيق ألبشص ÒببوسصعادةŸ ،عاينة حالة جرحى حادث أŸرور ألذي وقع صصباح أول أمسس ببلدية
ولتام و خلف  10قتلى و 11جريحا .هذأ ما رصصدته «ألشصعبً» بع ÚأŸكان.

اŸسسيلة :عامر ناجح

وق -ف أل -وزي-رأن ط-ل-ع-ي وب-وضض-ي-اف Ãسض-تشض-ف-ى
رزيق ألبشض Òببوسضعادة على حالة أ÷رحى وقاما
ب -ت -ق -د ËأŸوأسض -اة ل -ع -ائ Ó-ت ألضض -ح -اي -ا وط-م-أان-ا
أ÷رح -ى ب -ال-ت-ك-ف-ل ب-ح-ال-ت-ه-م إأ ¤غ-اي-ة أم-ت-ث-ال-ه-م
للشضفاء.
وأأكد وزير أألشضغال ألعمومية وألنقل بوجمعة
طلعي ‘ ،ندوة صضحفية نشضطها عقب ألنتهاء من
معاينة أ÷رحى ،أأنه جاء باسضم أ◊كومة وألوزير
أألول ع- - -ب- - -د أŸالك سضÓ- - -ل Ÿوأسض- - -اة أ÷رح- - -ى
ومشضاركتهم آألمهم وألوقوف معهم ‘ ﬁنتهم.
وب -خصض -وصش أل-ن-ق-اط ألسض-ودأء أل-ت-ي ت-ك Ìف-ي-ه-ا
حوأدث أŸرور ،أأكد طلعي أأنه سضوف يتم ألتكفل بها
‘ إأطار برنامج أ◊كومة ،مشضÒأ إأ ¤أأن ألقانون
أ÷ديد يتضضمن بعضش أإلجرأءأت أ÷ديدة ألتي من
شضأانها ألتخفيف من حوأدث أŸرور ،خاصضة فيما
ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ق-ل أل-ع-م-وم-ي أل-ذي ح-دد بشض-أان-ه ع-دد
أل-ك-ي-ل-ومÎأت أل-ت-ي ي-ق-ط-ع-ه-ا ألسض-ائ-ق ل-ي-ت-م ت-غيÒه
بسض -ائ -ق آأخ -ر ‘ ظ -ل وج -ود رق -اب -ة صض -ارم -ة ع-ل-ى
مسضتوى ألطرقات ،على أأن ألرقابة تبقى مسضؤوولية
أ÷ميع .
ونوه ألوزير إأ ¤أأن أ◊كومة أ÷زأئرية فعلت ما
بوسضعها للحفاظ على سضÓمة أŸوأطن Úمن خÓل
تسض-خ Òأل-ع-دي-د م-ن أإلم-ك-ان-ي-ات وأ÷ه-ود ل-ذألك،

دأعيا أ÷ميع من ركاب ومصضالح أأمن إأ ¤أليقظة
للحفاظ على سضÓمة أŸوأطن.
من جهته ثمن وزير ألصضحة وألسضكان وإأصضÓح
أŸسضتقيات ألدور ألذي لعبه ألطاقم ألطبي لتكفله
با÷رحى وألقتلى خاصضة وأأن جميع أ÷رحى ”
ألتكفل بهم دأخل مسضتشضفى رزيق ألبشض Òو ⁄يتم
–ويل أأي مصضاب خارجه.
وأأكد بوضضياف أأن هذأ أ÷هد يجب أأن –ذوأ

ح - -ذوه أŸؤوسضسض - -ات أألخ - -رى خ- -اصض- -ة ‘ ه- -ك- -ذأ
أأحدأث.
وبخصضوصش أأسضباب أ◊ادث أأشضار ألعقيد ألبشضÒ
صضا◊ي قائد ›موعة ألدرك باŸسضيلة ،إأ ¤أأن
أ◊ادث وقع بسضبب فقدأن ألسضائق ألسضيطرة على
أ◊افلة ‡ا أأدى إأ ¤وقوع ألكارثة ،مؤوكدأ أأنه سضيتم
Óدل-ة
ألسض -ت -ع -ان -ة ب -خÈأء م -ن أŸع -ه-د أل-وط-ن-ي ل -أ
أ÷نائية و علم أإلجرأم للدرك ألوطني ببوشضاوي

للتزأم بروح أ◊كمة وأŸسصؤوولية
دعت ألنقابات ل إ

بن غÈيت ⁄ :نحدد عدد اŸناصصب اŸفتوحة ‘ مسصابقة التوظيف
أك-دت وزي-رة ألÎب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ن-وري-ة بن
غÈيت ،أمسس ،أن مصصا◊ها «– ⁄دد بدقة»
ب-ع-د ع-دد أŸن-اصصب ألشص-اغ-رة ‘ أل-ق-ط-اع ،أل-ت-ي
سصيتم على أسصاسصها –ديد أŸناصصب ‘ مسصابقة
ألتوظيف أÿارجي لسصنة .2017
أأوضض-حت أل-وزي-رة ‘ تصض-ري-ح ل-لصض-ح-اف-ة ،ع-ل-ى
ه- -امشش أل- -ي- -وم أل- -ع- -رب -ي Ùو أألم -ي -ة ،أأن «ع -دد
أŸناصضب ألتي سضيتم فتحها ‘ مسضابقة ألتوظيف
لسضنة – ⁄ ،2017دد بدقة بعد» ،مÈزة أأن «ألعدد
وصضل حاليا إأ 5000 ¤منصضب على أألقل ” ،فيها
توظيف أأسضاتذة بصضيغة ألتعاقد».
وأع -تÈت ب -ن غÈيت ،أأن أŸل -ت -ق -ي-ات أ÷ه-وي-ة
ماتزأل متوأصضلة وسضيتم على ضضوئها –ديد عدد
أŸناصضب ‘ مسضابقة ألتوظيف أÿارجي.
وق - -الت ‘ ه - -ذأ ألشض - -أان ،إأن «–دي - -د ت - -اري- -خ
أŸسضابقة وأŸناصضب أŸفتوحة بها يتطلب جمع
أأك Èعدد من أŸعطيات ،معÈة عن أأملها ‘ أأن يتم
تنظيمها ‘ أأقرب وقت».
و‘ ردها على سضؤوأل حول تهديد تكتل ألنقابات
أŸسض-ت-ق-ل-ة ıت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات ،ب-تنظيم أعتصضام
وطني وأعتصضامات جهوية ‘  28جانفي أ÷اري،
‘ أجتماعه أŸنعقد ،أأمسش أألول ،دعت ألوزيرة
ألشضريك ألجتماعي وكل أŸوظف ،Úإأ« ¤أإللتزأم

بروح أ◊كمة وأŸسضؤوولية» ،لسضيما وأأن أ◊كومة -
كما قالت « -حققت جوهر ألنشضغالت ألتي كانت
مطروحة ‘ قطاع ألÎبية ألوطنية».
وأأضضافت ،أأن هذه أŸكاسضب سضمحت بـ «–سضÚ
أل-ظ-روف أإلج-ت-م-اع-ي-ة وأŸه-ن-ي-ة» ل-ك-ل موظف ‘
ألقطاع ،مؤوكدة باŸناسضبة أأن أللقاءأت ألثنائية مع
ألشض-ريك ألج-ت-م-اع-ي سض-ت-ن-ط-ل-ق ‘ غضض-ون عشض-رة
( )10أأيام.

وÃناسضبة أليوم ألعربي Ùو
أألم- -ي- -ة ،أŸصض- -ادف ل- -ل- -ث- -ام- -ن
جانفي من كل سضنة ،أأكدت بن
غÈيت أأن أإلسضÎأت - - -ي - - -ج - - -ي- - -ة
ألوطنية Ùو أألمية (- 2016
 )2007أل- -ت- -ي ب- -ادر ب- -ه -ا رئ -يسش
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
وُرصض - -دت ل - -ه - -ا أأم - -وأل ك- -بÒة،
سضتحظى خÓل ألسضنة أ÷ارية
بإاجرأء «درأسضة –ليلية» حولها.
كما أعتÈت أأن هذه ألسضنة
ت-ع-د Ãث-اب-ة «م-رح-ل-ة أن-ت-ق-الية»
ل -ل -دي-وأن أل-وط-ن-ي Ùو أألم-ي-ة
وت-ع-ل-ي-م أل-ك-ب-ار وك-ل أ÷م-ع-يات
أل -ت -ي شض -اركت ‘ ت -ن -ف -ي -ذ ه-ذه

ألسضÎأتيجية.
وبحسضب أأرقام ألديوأن ،سضمحت ألسضÎأتيجية
ألوطنية Ùو ألأمية بتعليم  2.226.000شضخصش ‘
أŸع- -ل- -وم- -ات أل- -ق- -اع- -دي -ة ‘ أل -ق -رأءة وأل -ك -ت -اب -ة
وأ◊سضاب.
وأع- -ت Èأل- -دي- -وأن ،أأن -ه رغ -م «إأي -ج -اب -ي -ة» ه -ذه
أألرق- - - -ام ،إأل أأن ق- - - -رأب- - - -ة  4.000.000جزأئري
ﬁرومون من هذأ أ◊ق أ◊يوي.

يعرضس نهاية جانفي على ألشصركاء ألجتماعيÚ

مشصروع تقييم بيداغوجي خاصص Ãناهج ا÷يل الثاÊ
تكوين  120مفتشس تربوي
كشصف أŸفتشس ألعام للبيدأغوجيا بوزأرة
ألÎب -ي -ة أل -وط -ن -ي -ة ألسص-ع-ي-د ب-ن سص-ا ،⁄ع-ن
ع -رضس مشص -روع ت-ق-ي-ي-م ب-ي-دأغ-وج-ي ن-ه-اي-ة
ألشصهر أ÷اري أو بدأية فيفري Ãشصاركة كل
لث-رأء
أل -ف -اع -ل ÚألÎب -وي Úلسص-تشص-ارت-ه-م إ
هذأ أŸشصروع ،ليتم بعدها عقد ندوة وطنية
لعطاء خارطة ألطريق حول
‘ شصهر أفريل إ
ه -ذأ أŸشص -روع أل -ذي ي -رت -ك -ز ع-ل-ى أل-ت-ق-ي-ي-م
أل -ف -ع -ال ل-ك-ف-اءأت وم-ه-ارأت أل-ت-ل-م-ي-ذ ح-ت-ى
لخ Òم-ن ت-ب-ن-ي ه-ذه أŸن-اهج
ي-ت-م-ك-ن ه-ذأ أ أ
أ÷ديدة.

سسهام بوعموشسة
أأعلن أŸفتشش ألعام للبيدأغوجيا ،لدى نزوله
أأمسش ضض -ي -ف -ا ع -ل -ى أل -ق -ن -اة أإلذأع -ي -ة أألو ،¤ع-ن
تنصضيب مناهج أ÷يل ألثا Êللطور ألثا ‘ Êألسضنة
أل-ث-ال-ث-ة وأل-رأب-ع-ة أب-ت-دأئ-ي ،وألسض-نة ألثانية وألثالثة
متوسضط خÓل ألسضنة أŸقبلة ،مشضÒأ إأ ¤وجود
÷ن -ة ع -ل -ى مسض -ت -وى أŸع -ه-د أل-وط-ن-ي ل-ل-ب-حث ‘
ألÎبية تقوم بتقييم ومرأقبة كل أŸؤولفات وألكتب
أŸدرسضية لتفادي حدوث أأي أختÓلت.
و‘ هذأ ألصضدد ،أأكد بن سضا ⁄على أأنه سضيتم
ت -دأرك ك-ل ألخ-تÓ-لت أل-ت-ي ” تسض-ج-ل-ي-ه-ا خÓ-ل
ألفصضل أألول من ألسضنة ألدرأسضية ،حيث ” إأعطاء
تعليمات إأضضافية للمفتشض ÚألبيدأغوجيŸ Úرأفقة
أألسضاتذة عن قرب Ÿتابعة أسضتكمال تنفيذ أŸناهج
ألدرأسضية .وحسضبه فإان نتائج ألفصضل أألول لهذه
ألسض -ن -ة ل ت -خ-ت-ل-ف ك-ثÒأ ع-ن ن-ت-ائ-ج أل-فصض-ل أألول

للموسضم ألدرأسضي أŸاضضي ،حيث يÓحظ –سضن ‘
ب - -عضش أŸؤوسضسض - -ات ،إأل أأن - -ه ” تسض- -ج- -ي- -ل ب- -عضش
ألختÓلت ‘ “درسش ألتÓميذ ،مرجعا ذلك لعدة
أأسضباب منها أإلضضرأبات وألشضغور ‘ بعضش أألحيان
بسضبب عدم ألتحاق بعضش أألسضاتذة Ãناصضبهم ‘
ألوقت نفسضه.
وح -م -ل ضض -ي -ف ألصض -ب -اح أŸسض -ؤوول -ي -ة Ÿف-تشض-ي
أل-ب-ي-دأغ-وج-ي-ا ،أل-ذي-ن م-ن م-ه-ام-ه-م م-ت-اب-عة تنفيذ
أŸناهج ومرأفقة أألسضاتذة ‘ ما يسضمى ألتعديل
ألبيدأغوجي للتعليمات سضوأء بالتقد Ëأأو ألتأاخ،Ò
أÙاور ،وحسضبه فإان كيفية تدأرك كل أختÓل
‡كن ،وهذأ ما تسضعى إأليه ألوزأرة ألوصضية من
خ Ó-ل أل -فصض -ل أل -ث -ا Êب -ح -يث أأع -ط-يت ت-ع-ل-ي-م-ات
إأضضافية إأ ¤مهامه ،حتى يكون هذأ ألفصضل فصضل
مرأقبة عن كثب لكل أألسضاتذة ‘ كل أŸوأد خاصضة
فيعلى مسضتوى أأقسضام ألمتحانات ألرسضمية.
وموأزأة مع ذلك ،كشضف بن سضا ⁄عن عرضش
مشضروع تقييم بيدأغوجي نهاية ألشضهر أ÷اري أأو
بدأية فيفري على ألقاعدة لÓسضتشضارة ألوطنية،
يشض- -ارك ف- -ي- -ه ك- -ل ألشض- -رك -اء ألج -ت -م -اع -ي ،Úم -ن
أل-ن-ق-اب-ات ،أألسض-ات-ذة ،أأول-ي-اء أل-تÓ-م-يذ ،أŸديرين،
وأŸف - -تشض ،Úإلسض - -تشض - -ارت - -ه - -م قصض- -د إأث- -رأء ه- -ذأ
أŸشضروع ،ليتم بعدها عقد ندوة وطنية ‘ شضهر
أأفريل إلعطاء خارطة ألطريق حول هذأ أŸشضروع
سضتنفذ بدأية أŸوسضم ألدرأسضي ألقادم ،موضضحا أأن
هذأ أألخ Òيرتكز على ألتقييم ألفعال لكفاءأت
ومهارأت ألتلميذ حتى يتمكن ألتلميذ من تبني هذه
أŸناهج أ÷ديدة.
وب - -اŸق- -اب- -ل أأشض- -ار ضض- -ي- -ف أألو ¤إأ ¤ح- -رصش

أŸسضؤوولة أألو ¤بقطاع ألÎبية على أأهمية دور
ألتسضي ÒأÙلي ‘ حسضن “درسش ألتÓميذ ألذي
إأن  ⁄ي- -ت- -م أل- -ت- -ح- -ك- -م ف- -ي- -ه سض -ي -ؤودي إأ ¤ح -دوث
أضضطرأبات لدى أŸتمدرسض ،Úعلى حد تعبÒه،
مضضيفا أأن ألوزيرة شضددت خÓل ألندوة ألوطنية
ألتي أأشضرفت عليها أÿميسش أŸاضضي على ضضرورة
إأنهاء تقييم كل أألعمال أŸنجزة ،ألتي كانت ‘
أل- -فصض- -ل أألول سض- -وأء م- -ن أل- -ن- -اح- -ي- -ة أŸال- -ي- -ة أأو
ألبيدأغوجية أأو أإلدأرية.

إاطÓق مسصابقة التوظيف لسصنة
 2017شصهر ماي اŸقبل
وب-خصض-وصش مسض-اب-ق-ة أل-ت-وظ-ي-ف أ÷دي-دة لسضنة
 2017أأفاد بن سضا ⁄أأن هذه أŸسضابقة سضتنطلق
شضهر ماي أŸقبل ،حيث سضيتم أسضتغÓل أألرضضية
ألرقمية للقوأئم ألحتياطية ،مضضيفا أأنه سضتكون
Óسضاتذة ‘
هناك عملية توظيف مباشضرة خارجية ل أ
ب -عضش أŸن -اصضب ألشض -اغ-رة وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر Ãادت-ي
ألرياضضيات وألفيزياء.
وعن ألÈنامج أŸشضÎك ب Úأ÷زأئر وبريطانيا
‘ ›ال ت - -ك- -وي- -ن أŸف- -تشض ،Úأأشض- -ار إأ ¤أأن ه- -ذأ
ألتكوين ّ Áسش  120مفتشضا ” أختيارهم من بÚ
أأك Ìمن  4500مفتشش ،حيث سضيخضضعون لتكوين
Óسضاتذة على  ٣دورأت،
حول أŸهارأت أŸهنية ل أ
علما أأن ألدورة أألو ¤أنطلقت أأمسش أألول لتليها
دورتا فيفري ومارسش ليتم –ديد برنامج تكويني
Óسضاتذة.
ل أ

أك - -د وزي - -ر أل - -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م- -اع- -ات
أÙلية ،نور ألدين بدوي ،أن سصنة 2016
كانت «إأيجابية بامتياز» وأن  2017سصتكون
«سص- -ن- -ة أل- -ت -ح -دي -ات» م -ن خ -لل ت -رسص -ي -م
وت -ك -ريسس أل -ق -ي -م وأŸب -ادئ أل -ت -ي رسص-م-ه-ا
أل-ت-ع-دي-ل أل-دسص-ت-وري أ÷دي-د ،فضصل عن
“ي -زه -ا Ãوأع -ي -د أن-ت-خ-اب-ي-ة «تسص-ت-دع-ي
أŸزيد من ألتحكم وألتنظيم».
وأأوضض - -حت وزأرة أل- -دأخ- -ل- -ي- -ة وأ÷م- -اع- -ات
أÙلية ‘ بيان لها أأمسش ،أأن بدوي ،و خÓل
إأشضرأفه على لقاء تقييمي موسضع حضضره عدد
كب Òمن إأطارأت ألقطاع ،أأشضار إأ ¤أأن ألسضنة
أŸاضضية كانت «سضنة إأيجابية بامتياز فيما يتعلق
له-دأف
ب -اŸشض -اري -ع أل -ت -ي ت -ق-رر Œسض-ي-ده-ا وأ أ
أŸرأد –قيقها رغم بعضش ألنقائصش ألتي يجب
تدأركها».
كما كان أللقاء أأيضضا فرصضة لرسضم ألسضياسضات
وألسضÎأت-ي-ج-ي-ات أل-ت-ي سض-ت-ت-جسض-د لحقا كورقة
طريق للسضنة أŸقبلة.
لطار ،أأكد بدوي أأن  2017ألتي
و‘ هذأ أ إ
–م- -ل ‘ ط- -ي- -ات- -ه- -ا أل- -ع- -دي- -د م- -ن أŸوأع- -ي -د
وألسضتحقاقات «سضتكون سضنة ألتحديات بالنسضبة
ل-ل-ج-زأئ-ر ع-م-وم-ا ول-وزأرة أل-دأخ-ل-ي-ة خصض-وصض-ا،
لكونها سضتشضهد ترسضيم وتكريسش ألقيم وأŸبادئ
أل -ت -ي رسض -م -ه -ا أل -دسض-ت-ور أ÷دي-د» ،م-ذك-رأ ب-أان
أ÷زأئر سضتعرف أنتخابات ‘ غضضون أأشضهر،
‡ا يسض -ت -دع-ي ك-م-ا ق-ال «م-زي-دأ م-ن أل-ت-ح-ك-م
وألتنظيم».
وتعد ألسضنة أ÷ارية كذلك يضضيف بدوي
«سض-ن-ة أل-ت-حضض Òل-ل-ع-دي-د م-ن أل-ق-وأن Úألعضضوية
وأل -نصض -وصش أ÷دي -دة أŸن -ت -ظ -رة وأل -ن-اب-ع-ة م-ن
أل -دسض -ت -ور أ÷دي -د ،ع -ل-ى غ-رأر ق-ان-ون أ÷ب-اي-ة
أÙل -ي -ة وق -ان -ون أل -ت -ظ-اه-رأت وألج-ت-م-اع-ات
أل-ع-م-وم-ي-ة وأل-ق-ان-ون أ◊ام-ل لقيم ألدÁقرأطية
ألتشضاركية وقانون ألبلدية وألولية وقوأن Úأأخرى
يجب أسضتكمال –ضضÒها ‘ أأقرب وقت ،نظرأ
له - -م - -ي - -ت- -ه- -ا وŒسض- -ي- -دأ لل- -ت- -زأم- -ات رئ- -يسش
أ
أ÷مهورية».
و ⁄يفوت وزير ألدأخلية ألفرصضة للعودة إأ¤
ألتأاكيد مرة أأخرى بأان هذه ألسضنة «سضتتميز أأيضضا
بتكريسش أأحد أŸبادئ ألدسضتورية أ÷ديدة ،و
لدأرة ÷ع-ل
لم -ر ب -أانسض -ن -ة و رق-م-ن-ة أ إ
ي -ت -ع -ل -ق أ أ
أŸوأطن ‘ قلب كل ما نقوم به» ،مÈزأ أأن
لسضمى أŸرجو وألذي نسضعى إأليه هو
«ألهدف أ أ
أأن تكون إأدأرتنا رقمية عصضرية بامتياز كما هو
أ◊ال ‘ ألعديد من ألدول أŸتطورة وأأن يكون
تعامل أŸوأطن معها من بيته وعن بعد».
كما تطرق باŸناسضبة إأ ¤أأحد أأهم أŸلفات
ألتي يعكف ألقطاع على ألتحضض Òلها وأŸتمثلة
لدأري أ÷ديد للوليات
‘ موأصضلة ألتنظيم أ إ
أŸنتدبة للهضضاب ألعليا.

التقسصيم اإ’قليمي يعّزز الÓمركزية
وأأشضار ‘ هذأ ألصضدد إأ ¤أأن «هذأ ألتحدي
يتطلب ألتفك Òوألدعم و أŸسضاندة لهذأ ألتقسضيم
أل -ذي ح -ق -ق ع -ل -ى مسض -ت-وى أل-ولي-ات أŸن-ت-دب-ة
با÷نوب نتائج جد إأيجابية ‘ ألوقت ألذي ⁄
يكن يؤومن به ألكثÒون» ،معتÈأ أأن «ألتقسضيم
لقليمي بجنوبنا ألكب Òجسضد فع Óمبدأأ تقريب
أ إ
لدأرة م -ن أŸوأط -ن ع -ل -ى ج -م-ي-ع أŸسض-ت-وي-ات
أ إ
أıتلفة إأدأرية وأجتماعية وغÒها» ،وهو ما
يدفعنا مثلما أأضضاف إأ« ¤ألتحضض Òعلى جميع

لصضعدة لسضتحدأث ألوليات أŸنتدبة للهضضاب
أ أ
ألعليا».
وع -ل -ى صض -ع -ي-د آأخ-ر ،شض-ك-لت مسض-أال-ة ت-ط-وي-ر
أŸنظومة ألتكوينية أأحد أأهم أÙاور ألتي عرج
عليها ألوزير ،حيث أأكد على «ضضرورة تكريسش
أÿطط أŸرسضومة ‘ هذأ أÛال ألهام للرقي
به إأ ¤مسضتويات أأعلى ‘ كل أŸدأرسش وألهيئات
ألتابعة للقطاع» ،مشضددأ أأيضضا على «أأهمية وضضع
ألتكوين ‘ قلب كل عمل وأسضÎأتيجية ينتهجها
ألقطاع وتطوير نظرة أ÷ماعات أÙلية من
خ Ó- -ل –ديث أل- -ط- -رق أ÷دي- -دة ‘ أل- -تسض- -يÒ
وألتكوين عن بعد وألرسضكلة».
وتطرق ألوزير أأيضضا إأ ¤ملف هام بعد أأن
لمر باŸندوبيات
أطلع على حصضيلته ،ويتعلق أ أ
Óم-ن
أل-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع-ه ك-اŸن-دوب-ي-ة أل-وط-ن-ي-ة ل -أ
وألسضÓمة أŸرورية ومندوبية أıاطر ألكÈى،
حيث أأكد أأمام أ◊ضضور على «وجوب أأن تكون
لرضش وعلى أŸسضتويÚ
لها آأثار إأيجابية على أ أ
ألوطني وأÙلي وأأن تكون ‘ مسضتو عال من
أŸرأف - -ق - -ة وأŸت - -اب - -ع - -ة وإأع - -ادة أل - -ن - -ظ - -ر ‘
لل-ي-ات ألسض-اب-ق-ة وأل-ع-م-ل م-ن
أŸي -ك-ان-ي-زم-ات وأ آ
خÓل ورقة طريق وبرنامج عمل ونظرة فاعلة
للحد من أıاطر ألكÈى بشضتى أأنوأعها».
وشضدد ‘ ذأت ألسضياق على ضضرورة أ◊د من
ح- -وأدث أŸرور وم- -ع- -رف- -ة أأسض -ب -اب -ه -ا وك -ي -ف -ي -ة
معا÷تها «خدمة لصضالح موأطناتنا وموأطنينا
وح- -م- -اي- -ة أأروأح مسض -ت -ع -م -ل -ي أŸرك -ب -ات ع -ل -ى
أŸسضتوى ألوطني».
لم-ن-ي-ة «ألسض-تثنائية»
وب-خصض-وصش أل-ظ-روف أ أ
ألتي يعيشضها أÙيط ألدأئر با÷زأئر وألعا⁄
ك -ك -ل ،شض -دد ألسض -ي -د ب-دوي ع-ل-ى «ضض-رورة إأيÓ-ء
لهمية ألبالغة لعÓقاتنا مع أ÷Òأن وتفعيل
أ أ
لل-ي-ات أıت-ل-ف-ة أŸت-وف-رة»،
أŸي-ك-ان-ي-زم-ات وأ آ
متوقفا عند «وجوب بذل أŸزيد من أ÷هد ‘
لي-ج-اد أ◊ل-ول
ك -ل أŸع -اه -دأت وألت -ف -اق -ي -ات إ
ألÓزمة للعديد من أŸلفات أŸشضÎكة مع ألدول
أ÷ارة ألصض- -دي- -ق- -ة ح -ول قضض -اي -ا أل -ه -ج -رة غÒ
ألشضرعية ومكافحة أ÷رÁة أŸنظمة Ãختلف
أأشضكالها وألŒار باıدرأت وألبشضر وغÒها».
وذكر ‘ هذأ ألسضياق بأان أ÷زأئر «“كنت،
بفضضل ما تتوفر عليه من قدرأت مادية وبشضرية
لسضÓك
وبفضضل فطنة ويقظة أأبنائها Ãختلف أ أ
لمنية وعلى رأأسضها أ÷يشش ألوطني ألشضعبي،
أ أ
من ألتصضدي لكل من تسضول له نفسضه أŸسضاسش
لرضش ألطيبة وسضتضضرب بيد
ولو بشض Èمن هذه أ أ
من حديد من يتبادر إأ ¤ذهنه أŸسضاسش بأامن
وسضÓ- -م- -ة و‡ت- -ل -ك -ات م -وأط -ن -ي -ن -ا أأو زع -زع -ة
أسضتقرأرهم».

أŸدير ألعام للنقل مصصطفى ناسصي

’ زيادة ‘ تسصعÒة النقل واقÎاحات –فيزية أ’صصحاب ا◊افÓت
أل-ت-ق-ى ‡ث-ل-و أل-ن-اق-ل Úو أإط-ارأت م-ن
وزأرة ألنقل ،أمسس ‘ ،أجتماع ،لدرأسصة
و مناقشصة مشصاكل ألقطاع ‘ ،ظل أرتفاع
أسصعار ألوقود ألتي جعلت بعضس ألناقلÚ
يفرضصون تسصعÒة مرتفعة ،رغم –ذير
ألوزير بوجمعة طلعي من أي زيادة ،و
معاقبة من يخالف ألقانون .

حياة  /ك
أأكد مصضطفى ناسضي مدير عام للنقل بوزأرة
ألأشضغال ألعمومية و ألنقل ،من خÓل ألقناة
ألإذأعية ألثالثة ،أأن ألزيادة ‘ تسضعÒة ألنقل
 ⁄تكن ضضمن ألنقاط ألتي أأدرجت ‘ أللقاء،
مÈزأ أأنه لن تكون هناك أأي زيادة ‘ ،ح” Ú
أل -ن -ق -اشش ح -ول ب -حث سض -ب -ل أأخ-رى ،ل-ت-ع-ويضش
أŸتعامل ‘ ÚأÛال ،عن ألزيادة ‘ أأسضعار
ألوقود ،مع ألعلم أأن تسضعÒة ألنقل قد شضهدت
زيادة بنسضبة  10باŸائة ألسضنة أŸاضضية.
و يشضكل هذأ ألجتماع أأول لقاء بالنسضبة
للطرف ( Úنقابات ووزأرة) ،و يرمي أإ ¤أإيجاد
–ف -ي -زأت لم -تصض-اصش ه-ذه أل-زي-ادأت لصض-ال-ح
أل- -ن- -اق- -ل ،Úو ‘ ن -فسش أل -وقت أ◊ف -اظ ع -ل -ى
أل-ق-درة ألشض-رأئ-ي-ة ل-ل-مسض-اف-ري-ن ،ب-ف-ع-ل ت-رأجع
أأسضعار ألنفط ،ألتي أأدخلت ألبÓد ‘ مرحلة
أقتصضادية ،تتميز بالÎشضيد و ألتقشضف .
وأأبرز ناسضي ‘ هذأ ألإطار أأهمية ألنقل
كمحرك بالنسضبة لÓقتصضاد ألوطني ( ألتنمية
ألقتصضادية ) ،و تسضهيل تنقل ألأشضخاصش عÈ

ﬂتلف جهات ألوطن سضوأء للعمل أأو لقضضاء
حاجات أأخرى ،مفيدأ أأنه يوجد على مسضتوى
وزأرة ألنقل و ألأشضغال ألعموميةﬂ ،ططات
لتطوير ﬂتلف وسضائل ألنقل أ÷وي ،ألبحري،
ألÈي و ألسضكك أ◊ديدية .
وأأضضاف ‘ هذأ ألصضدد أأن هناك ›هودأت
مبذولة لتطوير قطاع ألسضكك أ◊ديديةŸ ،ا له
من دور هام وأأسضاسضي ‘ أ÷انب ألقتصضادي،
مشضÒأ أأنه ” أإ‚از  4000كلم من خطوط
ألسضكة أ◊ديدية (  ⁄تكن تتعدى  1800كلم
سض-ن-ة  ،) 1٩٩٩و ه -ي ع -ب -ارة ع -ن شض -ب -ك -ة م -ن
أÿطوط ألتي أأ‚زت بوسضائل حديثة ،منها
أÿط ألرأبط ب Úبئر توتة و زرألدة ،أŸتوأجد
على مقربة من أŸدينة أ÷ديدة سضيدي عبد
أل-ل-ه ،أل-ت-ي دشض-ن-ه م-ن ق-ب-ل رئ-يسش أ÷م-ه-وري-ة
موؤخرأ ،بالإضضافة أإ ¤مشضاريع خطوط أأخرى
ت -وج -د ح -ال -ي -ا ‘ ط -ور أل -درأسض-ة يصض-ل ط-ول
أÿطوط أإ 6600 ¤كلم .
و تعد ألقطارأت ألوسضيلة ألفعالة ،لتخليصش
أŸدن ألكÈى ،على غرأر ألعاصضمة من مشضكل
ألك- -ت- -ظ- -اظ أŸروري ،و ي- -دخ- -ل ذلك ضض- -م -ن
أسضÎأت -ي -ج -ي-ة وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر وسض-ائ-ل أل-ن-ق-ل
ب- -السض- -كك أ◊دي -دي -ة ،و أأف -اد ن -اسض -ي ‘ ه -ذأ
ألصضدد أأن أÿط ألرأبط ب Úثنية و ألعاصضمة،
سض -ي -ت -م أسض -تÓ-م-ه ن-ه-اي-ة ألسض-دأسض-ي ألأول م-ن
ألسض -ن -ة أ÷اري -ة ،ب-الإضض-اف-ة أإ ¤خ-ط سضÒب-ط
ب- -اب أل -زوأر Ãط -ار ه -وأري ب -وم -دي -ن ( ط -ور
ألإ‚از ) ،ي -ت -م أسض -ت Ó-م -ه م-ع م-ط-ار أ÷زأئ-ر
ألدو‹ نهاية . 2018
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أختلفت مÈرأتها وتباينت موأقفها ‘ ألسسباق نحو قبة ألŸÈان

إأ’حزإب إلفتية ب Úمشساركة ومقاطعة لÓسستحقاق إلتشسريعي إŸقبل
’حزأب ألسسياسسية مشساركتها ‘ ألتشسريعيات أŸقبلة ،لكن بعيدأ عن ألتحالفات ألتي عرفتها نظÒتها من
حسسمت أغلب أ أ
’سسÓمي‡ ،ثلة ‘ جبهة ألعدألة وألتنمية ،ألنهضسة وحركة ألبناء ،أو كما فعلت جبهة ألتغي Òو»حمسس» .فها هي
ألتيار أ إ
جبهة أŸسستقبل تعلن مشساركتها ‘ أ’سستحقاقات أŸقبلة بÈنامج وأقعي ،هدفها ‘ ذلك أن تكون قوة سسياسسية حقيقية ‘
ألسساحة و‘ أŸعادلة ألوطنية ،فيما حسسم حزب طÓئع أ◊ريات قرأره باŸقاطعة.

سسعاد بوعبوشس
تÎجم مواقف األحزاب التناقضسات التي
–ملها السساحة السسياسسية بعد الركود الذي
عرفته لسسنوات والتي عودتنا التحرك إال ‘
كل موعد انتخابي مÎجمة بذلك اŸوقف
الذي يراد منه تثبيت القدم وبناء تشسكيلة قوية
تعتمد على قاعدة شسعبية ،رغم كل العراقيل
القانونية وإافرازات ما يوصسف باŸمارسسات
اإلدارية ،ومنها ما يÎجم اŸوقف الرافضس
ألي مبادرة.
‘ هذا اإلطار ،اختارت جبهة اŸسستقبل،
ب -ق -ي-ادة رئ-يسس-ه-ا ع-ب-د ال-ع-زي-ز ب-ل-ع-ي-د ،دخ-ول
اŸعÎك النتخابي التشسريعي اŸقبل بخطاب
سس- -ي -اسس -ي ي -ع -كسس ت -ط -ل -ع -ات وآام -ال الشس -عب
ا÷زائري ولن يكون ذلك إال من داخل قبة
الŸÈان ،رغم انتقاده لتشسكيلة اللجنة الوطنية
Ÿراقبة النتخابات ،التي كان من األحزاب
اŸنادية لها منذ تأاسسيسسه ‘ سسنة .2٠12
ويرى هذا ا◊زب أان اŸشسكلة بخصسوصس
ه- -ذه ال -ل -ج -ن -ة ،ت -ك -م -ن ‘ م -ق -اي -يسس ت -ع -يÚ
تشسكيلتها واŸتمثلة ‘ القضساة الذين هم ‘
ا◊ق -ي-ق-ة م-وظ-ف-ون ل-دى ال-دول-ة أاو ب-األح-رى
اإلدارة ا÷زائرية .إا ¤جانب تعي Úالكناسس.
Óحزاب السسياسسية
‘ ح Úيسسجل غياب تام ل أ
اŸع- -ن- -ي- -ة األو ¤ب- -ه- -ذا ا◊دث .ورغ -م ه -ذه
ال- -ت- -ح- -ف- -ظ- -ات ،سس -يشس -ارك ا◊زب ويسس -ج -ل
حضس- -وره –ت ق- -ب- -ة الŸÈان ب- -ق- -ائ- -م- -ة م -ن
م-ن-اضس-ل-ي-ه ،مسس-ت-ب-ع-دا ب-ذلك ال-ت-ح-الف مع أاي
تشسكيلة سسياسسية أاخرى ،كون هذا الطرح ليسس
من أاجندات ا◊زب.

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

’مية
أليوم ألعربي Ùو أ أ

وثمن ا◊زب التحالفات التي عرفتها بعضس
أاح- -زاب ال- -ت- -ي -ار اإلسس Ó-م -ي ،واصس -ف -ا إاي -اه -ا
بالطبيعية وهي تÎجم ذكاء سسياسسيا لبعضس
التكتÓت التي تشسÎك ‘ رؤوية وتتقارب ‘
أاف-ك-ار ومسس-ار نضس-ا‹ و“ث-ل ن-ظ-رة ح-ق-ي-ق-ي-ة
للواقع السسياسسي اŸعيشس.
‘ اŸقابل ،حسسم حزب طÓئع ا◊ريات
أامره باŸقاطعة ،مÈره ‘ ذلك عدم توفر
الظروف وشسروط النزاهة ‘ هذا السستحقاق
اŸصسÒي ،ما يجعله غ Òمسستعد له ،خاصسة
وأان هذا اŸوعد النتخابي لن يحمل ،بحسسب
هذا ا◊زب ،أاي تغي ‘ Òطريقة تسسي Òشسؤوون
Óزمة متعددة األوجه التي
البÓد أاو ح Óل أ

1٧22٩

غليزإن ماتزإل بعيدة عن إŸعدل إلوطني
ي -وؤك -د أŸت -ت -ب -ع -ون ’سسÎأت-ي-ج-ي-ة
ﬁو أ’أم-ي-ة وت-ع-ل-ي-م أل-ك-ب-ار ب-و’ي-ة
غ- -ل- -ي- -زأن ،أّن أل- -ع- -م -ل -ي -ة –ت -اج أإ¤
م-رح-ل-ة ت-ق-ي-ي-م م-ن أج-ل أل-ب-حث عن
ألسس- -ب- -ل وأل -ط -رأئ -ق أ÷دي -دة أل -ت -ي
–قق أŸبتغى من هذه ألسسياسسة ألتي
تبنتها ألدولة ‘ سسبيل ألقضساء على
أآفة أ’أمية.

غليزان :ع .عبد الرحيم

تواجهها ،على اعتبار أان اŸعارضسة لن تنال
ح -ق -ه -ا ‘ الŸÈان وسس -ت-ك-ون ق-وة صس-ام-ت-ة ل
ف -ع -ال -ة ‘ ،ظ -ل ح -ال -ة ا÷م -ود وع -دم ت -وف -ر
اŸعطيات التي ل توحي بتغي ÒدÁقراطي
حقيقي.
وت- -ب -دو اŸف -ارق -ة ب Úا◊زب Úا◊دي -ث،Ú
رغم أان قيادتيهما هي شسخصسيات ﬂضسرمة
وترعرعت ‘ حزب جبهة التحرير الوطني
وت- -ق- -ل- -دا ف- -ي- -ه -ا ع -دة م -ن -اصسب وت -درج -ا ‘
اŸسس -ؤوول -ي -ات ،ف -األول ي -ؤوك -د مشس -ارك -ت -ه م -ع
السس -ت -م -رار ‘ ب-ن-اء ا◊زب وت-ع-زي-ز ت-واج-ده
وانتشساره قاعديا ،والثا Êيقاطع وعينه على
رئاسسيات .2٠1٩

العدد
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ت -كشس -ف الأرق -ام ال -ت-ي –صس-لت ع-ل-ي-ه-ا
جريدة «الشسعب» ،اأنّ ولية غليزان لتزال
ب -ع -ي-دة ع-ن ال-رق-م ال-وط-ن-ي ،رغ-م ا÷ه-ود
اŸب- -ذول- -ة .اإل اأّن ع- -راق- -ي -ل ت -خصس ه -ذه
ال - -ولي - -ة ح - -الت دون –ق - -ي- -ق الأه- -داف
وم -واك -ب -ة اŸع -دل ال -وط -ن-ي ،ح-يث كشس-ف
م -دي -ر م-ل-ح-ق-ة دي-وان ﬁو الأم-ي-ة ب-ولي-ة
غليزان جمال حمدان ،اأّن اŸعدل الولئي
لÓأمية يصسل اإ 22 ¤من اŸائة ‘ ،ح Úاأّن
اŸعدل الوطني يقارب  12من اŸائة ،وهو
ما يضسع ولية غليزان ‘ خانة الوليات
ال -ت -ي – ⁄ق -ق ف -ي -ه -ا ال -دول -ة اأه -داف -ه -ا
اŸسسطرة ‘ القضساء على ﬁو الأمية.
وثّمن مدير ملحقة ﬁو الأمية ا÷هود
اŸبذولة من قبل اŸلحقة وشسركائها ‘
التقليل من نسسبة ﬁو الأمية التي كانت
تبلغ  ٣1من اŸائة سسنة  ،2٠٠٨اإل اأّن هذه
ا÷ه -ود ‘ ن -ظ -ر اŸت-ت-ب-ع ،Úم-ات-زال دون
اŸعدل الوطني اŸبذول ‘ وليات اأخرى.

واعÎف ال -ق-ائ-م-ون ع-ل-ى سس-ي-اسس-ة ﬁو
الأمية ‘ ولية غليزان ،بالعراقيل التي
–ول دون –قيق الأهداف والفشسل ‘
تعميم فصسول ﬁو الأمية ‘ كل البلديات
 ٣٨اŸشسكلة لإقليم الولية ،حيث تكشسف
مصس -ادر ا÷ري -دة ب -اأّن اŸل -ح -ق-ة ال-ولئ-ي-ة
فشس- -لت ‘ ف- -ت -ح الأقسس -ام ع Èمسس -ت -وى ٨
بلديات ،التي لتزال بعضس التقاليد ترفضس
ت- -دريسس اŸراأة ،اأو ال -ب -نت الشس -اب -ة ،وه -ي
سس-ل-وك-ات ت-ع-ي-ق سس-ي-اسس-ة ﬁو الأم-ي-ة التي
تسسخر لها الدولة حصسة مالية من اأجل
اإ‚احها.
واأكد مدير اŸلحقة الولئية ‘ اليوم
العربي Ùو الأمية اŸصسادف للثامن من
شسهر يناير من كل سسنة ،اأّن هناك فÎة
ان-ت-ق-ال-ي-ة ل-ل-ت-ق-ي-ي-م ت-ب-داأ م-ن شس-هر جانفي
 2٠1٧اإ ¤غاية ديسسم ،2٠1٨ Èيتم فيها
” –قيقه من نتائج اإيجابية اأو
تقييم ما ّ
سس -ل -ب -ي -ة ل-ل-ب-حث ع-ن ح-ل-ول اأخ-رى ل-ل-دف-ع
بالسسياسسة التي تبنّتها الدولة اإ ¤النجاح
و–قيق الأهداف من خÓل القضساء على
اآفة الأمية.
يشسار اأنّ ا÷زائر اسستطاعت اأن –رر
مليو Êفرد من الأمية خÓل فÎة تبني
هذه السسÎاتيجية ،التي تبقى بحاجة اإ¤
حلول واقعية ‘ بعضس اŸناطق ،خاصسة
بولية غليزان ،الأمر الذي يدفع اإ ¤تفعيل
دور الشس- -رك- -اء ،ب- -حسسب روؤي- -ة اŸت -ت -ب -عÚ
وب- -عضس اŸع -ل -م‡ Úن ت -واصس -لت م -ع -ه -م
جريدة «الشسعب».

قيدوم يؤوكد عدم تأاثر شسركة «إأيريسس» برفع ألضسريبة ويكشسف:

إ÷ودة إلعالية Ÿنتوجاتها مكنتها من –قيق ‰و بـ٪50

أŸنظمة ألوطنية ◊ماية ألطفولة وألشسباب Ãعسسكر

–ركات كثيفة لتحسسيسس إلشسباب بالتعقل ونبذ إلفتنة
أك-د عضس-و أŸك-تب أل-ت-ن-ف-يذي ألو’ئي
Ÿن -ظ -م -ة ح -م -اي -ة أل -ط -ف -ول -ة وألشس-ب-اب
’م ،Úأن
Ãعسس- -ك -ر ،ب -ع -ط -وشس ﬁم -د أ أ
أŸن- -ظ- -م- -ة ح- -دي -ث -ة أل -نشس -أاة شس -رعت ‘
–سس -يسس ألشس -ب -اب وأل -ف-ئ-ات أل-هشس-ة م-ن
م -غ -ب -ة أ’نسس -ي -اق ورأء دع-وأت أل-ع-ن-ف
وزرع ألفوضسى ألتي كثÒأ ما –ّول عن
مسسارها ألسسلمي وتتبناها جهة حاقدة
على أسستقرأر و“اسسك أÛتمع ،بدأعي
أŸط-ال-ب-ة ب-ت-ح-ق-ي-ق ت-ط-لعاتهم أŸرتبطة
بالتشسغيل أو ألسسكن وغÒهما.
دعا بعطوشس إا ¤تشسكيل خÓيا Ÿنظمة
حماية الطفولة والشسباب على مسستوى األحياء
السس -ك -ن -ي -ة وال -ن -زول إا ¤اŸي-دان لح-ت-واء أاي
احتقان شسعبي ﬁتمل وتفعيل ثقافة ا◊وار

وال -ت -ع -ق -ل ،م -ع ت -رك -ي -ز اله -ت -م -ام ع-ل-ى رف-ع
انشس - -غ - -الت اŸواط - -ن ،Úخ- -اصس- -ة الشس- -ب- -اب،
للسسلطات اÙلية من خÓل لقاءات اÛتمع
اŸد Êالتي تتم على مسستوى مصسالح الدوائر
واÛالسس الشسعبية البلدية أاسسبوعيا.
وأاوضسح اŸتحدث لـ «الشسعب» ،أان اŸكتب
الولئي للمنظمة يتابع باهتمام كب Òما يطرح
م -ن انشس -غ -الت ي -وم -ي -ة ل -لسس -ك -ان ،م-ن خÓ-ل
مندوبيه على مسستوى البلديات وذلك ما يشسكل
جزءاً من اŸسسؤوولية اŸلقاة على عاتق كافة
فعاليات اÛتمع اŸد ،Êباعتبارها إاحدى
قنوات اŸمارسسة الدÁقراطية واŸشساركة ‘
–قيق التنمية اÙلية .مضسيفا ،أان اŸنظمة،
بفضسل انتشسارها وحضسورها اŸيدا‚ ،Êحت
‘ تفكيك عدة ﬁاولت لÓحتجاج والتظاهر

أŸنتجات أŸوجهة للتصسدير

غ ÒاŸنظم Ãناطق متفرقة من الولية منذ
ب -دء نشس -اط -ه -ا وذلك ب -ح -ك -م ع -نصس -ر ال -ث -ق -ة
واŸصسداقية الذي يتمتع به أاعضساؤوها الذين
ي -ت -م -ك -ن -ون خ Ó-ل ه -ذه ال-ظ-روف م-ن تسس-يÒ
األزمات والحتقان بطرق سسلسسة –ول دون
Óسسف،
وقوع الفوضسى والعنف الذي صسار ،ل أ
أاح -د أاشس -ك -ال ال -ت -ع -ب Òع-ن ال-ذات ب-داي-ة م-ن
اÓŸعب إا ¤الشسوارع.
إا ¤ذلك ،أاك -د اŸت -ح -دث أان ال -ت -ن-ظ-ي-م-ات
وا÷معيات الشسبانية أاصسبحت مطالبة أاك Ìمن
أاي وقت مضس - -ى ،ب- -ل- -عب دوره- -ا ك- -ام Ó- -غÒ
منقوصس داخل اÛتمع ،بعيدا عن ا◊ضسور
الشسكلي ‘ اŸناسسبات.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

مركز Ÿرإقبة إلنوعية مكلف Ãنح شسهادإت إŸطابقة

ك ّ- -ل - -ف أŸرك- -ز أ÷زأئ- -ري Ÿرأق- -ب- -ة
أل- -ن- -وع- -ي- -ة وأل -رزم م -ن ط -رف وزأرة
أل- -ت- -ج- -ارةÃ ،ن -ح شس -ه -ادأت أŸط -اب -ق -ة
Ÿن- -ت- -ج- -ات أ’سس -ت -ه Ó-ك أŸوج -ه -ة إأ¤
ألتصسدير ،بحسسب ما علمت «وأج» لدى
هذه أŸؤوسسسسة ألعمومية.
لج- -راء ،ال- -ذي ي- -ع- -ن- -ى
ي - -ه - -دف ه - -ذا ا إ
باŸنتجات الغذائية ومواد التجميل أاسساسسا،
إا ¤تسسهيل عمليات التصسدير خارج قطاع
اÙروقات.

«وب- -ه- -دف ت- -ع- -زي -ز ت -واج -د ا÷زائ -ر ‘
لسس -واق ال -دول -ي -ة ‘ إاط -ار السسÎات-ي-ج-ي-ة
اأ
ال-وط-ن-ي-ة ل-ت-ط-وي-ر وت-رقية الصسادرات خارج
اÙروق- - -ات ،وضس- - -ع اŸرك- - -ز ا÷زائ- - -ري
لجراء من
Ÿراقبة النوعية والرزم هذا ا إ
أاجل إاصسدار شسهادات اŸطابقة للمتعاملÚ
القتصسادي ،»Úبحسسب ما أافاد به اŸركز.
وع -ل -ي -ه ف -ع -ل-ى اŸت-ع-ام-ل Úال-راغ-ب‘ Ú
ا◊صسول على هذه الشسهادة ،توجيه طلب
إا ¤اŸرك -ز ا÷زائ -ري Ÿراق -ب -ة ال -ن -وع -ي -ة

مديرية ألتكوين أŸهني بوهرأن:

وال-رزم ،ي-ح-ت-وي ع-ل-ى اŸع-ل-وم-ات الÓزمة،
لن -ت -اج والصس Ó-ح -ي -ة
ع- -ل- -ى غ- -رار ت -اري -خ ا إ
والكميات اŸوجهة للتصسدير والبلد الذي
يصس-در إال-ي-ه ،إاضس-اف-ة إا ¤ال-ب-ط-اق-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة
للمنتوج.
وسس- -ي- -ح- -ول ه -ذا ال -ط -لب ب -ع -د ذلك إا¤
اŸديرية العامة للمركز ا÷زائري Ÿراقبة
ال-ن-وع-ي-ة وال-رزم وم-دي-ري-ة ال-ت-ج-ارة ل-لولية
اŸكلفة إاقليميا بأاخذ عينات وتقد Ëشسهادة
مطابقة للمنتوج.

إإطÓق حملة –سسيسس وتوعية ’سستقطاب إلشسباب
أط -ل -قت م -دي -ري-ة أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي
وأل- -ت- -م- -ه Úل- -و’ي -ة وه -رأن ،ح -م -ل -ة
–سس -يسس وت -وع -وي -ة ،سس-ت-ت-وأصس-ل إأ¤
غ-اي-ة  25م-ن ألشس-ه-ر أ÷اري ل-ت-ج-وب
ألدوأئر  9أŸشسكلة للو’ية.
ان -ط -ل -قت ه -ذه ال -ق -اف -ل -ة ال-ت-حسس-يسس-ي-ة،
صسبيحة أامسس ،من دائرة بوتليليسس ،على أان
ت-خ-ت-م نشس-اط-ه-ا ب-دائ-رة وه-ران وقطاعاتها
ا◊ضسرية  ،12بعد أان Œوب أاقصسى نقطة
لحياء والقرى التابعة لها،
من البلديات وا أ
قصسد “ك Úالشسباب ،وبصسفة خاصسة الذين
” فصسلهم من مقاعد الدراسسة من اللتحاق

ب-ال-ق-ط-اع وا◊صس-ول ع-ل-ى شس-ه-ادات تكوين،
لبواب ‘
تضس-م-ن مسس-ت-ق-ب-ل-ه-م وت-ف-ت-ح ل-هم ا أ
سس- -وق الشس- -غ- -ل .ح- -يث ت -ع -رف ال -ت -ظ -اه -رة
مشساركة كل من مصسالح التكوين اŸهني،
أاجهزة التشسغيل والدعم إا ¤جانب مصسالح
السس-ي-اح-ة ،الصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،الشسبيبة
وال - -ري - -اضس - -ة وغÒه - -ا م- -ن ال- -ق- -ط- -اع- -ات
اŸشس- -ارك -ة ،اŸع -ن -ي -ة ب -ت -ق -د Ëشس -روح -ات
م -فصس -ل -ة ح -ول م -ن-اصسب الشس-غ-ل اŸط-ل-وب-ة
بقوة ،تؤوهلهم للحصسول على مناصسب الشسغل
اŸطلوبة بسسوق العمل بوهران ،ناهيك عن
اŸشساريع التي “نحها أاجهزة الدعم وكيفية

السستفادة منها وﬂتلف أاشسكال القروضس
اŸقدمة ‘ إاطار اŸشساريع اŸصسّغرة.
وب -حسسب مسس -تشس -ار ال-ت-ك-وي-ن ب-اŸدي-ري-ة
ب -وزي -د ال -ع -ي -د ،ف-إان ال-ه-دف م-ن وراء ه-ذه
ال -ق-اف-ل-ة ه-و ال-ت-ق-رب م-ن الشس-ب-اب ومّ-ده-م
Ãخ -ت -ل -ف اŸع -ل -وم-ات ح-ول ال-ت-خصسصس-ات
اŸفتوحة ‘ دورتي فيفري وسسبتم ،Èسسيما
التخصسصسات القدÁة أاو التي هي بصسدد
الزوال ،إا ¤جانب الشسروط التي ينبغي أان
لمور
تتوفر ‘ كل مÎبصس وغÒها من ا أ
لخرى.
اأ

وهران :براهمية مسسعودة

أكد ألرئيسس أŸدير ألعام Ÿؤوسسسسة
«إأي- -ريسس» ي- -اسس Úق- -ي- -دوم ،أن رف- -ع
ألضسريبة حول ألقيمة أŸضسافة من
 17إأ 19 ¤من أŸائة ،لن يؤوثر على
’ل- -كÎون -ي -ة
أسس- -ع- -ار أŸن- -ت- -وج- -ات أ إ
وأل -ك -ه -روم -ن -زل -ي -ة أل -ت -ي ت -ن -ت -ج -ه-ا
ألشس - -رك - -ة ،م- -وضس- -ح- -ا أن ›ه- -ودأت
ك- -بÒة ب -ذلت م -ن أج -ل كسسب ث -ق -ة
ألزبائن وألتقرب منهم أك Ìلتلبية
ﬂت -ل -ف أ◊اج -ي -ات ع -ل-ى أŸسس-ت-وى
ألوطني.

صسونيا طبة
أاضساف الرئيسس اŸدير العام Ÿؤوسسسسة
«إاي -ريسس» ،ع -ل -ى ه-امشس إامضس-ائ-ه ،اأمسس،
عقد شسراكة مع الرياضسي توفيق ﬂلو‘،
ب- -ف- -ن- -دق ا÷زائ -ر ،أان اŸؤوسسسس -ة لت -زال
–افظ على ا÷ودة العالية
Ÿن-ت-وج-ات-ه-ا اŸتواجدة ‘
السس- -وق ،وه- -و م -ا ج -ع -ل -ه -ا
–ق- -ق نسس- -ب -ة ‰و وت -ط -ور
ق -ف -زت م -ن  ٤5إا،٪5٠ ¤
باإلضسافة إا ¤قدرتها على
م-ن-افسس-ة م-ن-ت-وج-ات أاشس-ه-ر
اŸاركات اŸعروفة عاŸيا نظرا للعÓقة
اŸغرية ب Úالنوعية والسسعر.
من جهة أاخرى ،دعا الرئيسس اŸدير
ال- -ع- -ام Ÿؤوسسسس- -ة «إاي- -ريسس» ،اإ ¤أاه -م -ي -ة
تقد ËتسسهيÓت للمؤوسسسسات الوطنية التي
تسساهم ‘ ترقية القتصساد الوطني ،من
أاجل تصسدير منتجاتها إا ¤اÿارج ،من
خÓ- -ل تشس- -ج- -ي- -ع وم- -راف -ق -ة السس -ل -ط -ات
العمومية للمتعامل Úالوطني ‘ Úتسسويق
منتوجاتهم ‘ األسسواق اÿارجية.
وأاشس- -ار ق -ي -دوم ،أان الصس -ع -وب -ات ال -ت -ي

ت -عÎضس اŸؤوسسسس -ات ال -وط -ن -ي-ة ‘ ›ال
التصسدير إا ¤اÿارج  ⁄توقف مؤوسسسسة
«إايريسس» ،بل اسستطاعت أان تغزو األسسواق
ال -ل -ي -ب -ي-ة م-ن خÓ-ل تصس-دي-ر اŸن-ت-وج-ات
الل -كÎون -ي -ة وال-ك-ه-روم-ن-زل-ي-ة ‘ م-دة ل
ت -ت -ج -اوز األسس -ب -وع ،مسس-ج-ل-ة أاك Ìم-ن ٤٠
مليون دولر من الأرباح ‘ العام ،مؤوكدا
أان التعامل مع زبون واحد Áكن أان يحقق
أارباحا كبÒة للمؤوسسسسة.
‘ ذات السسياق ،أاوضسح قيدوم أان شسركة
«اإي - -ريسس» تسس - -ع- -ى ح- -ال- -ي- -ا ،م- -ن خÓ- -ل
مشس -ارك -ت -ه -ا ‘ اŸع -ارضس ال -دول -ي -ة ،إا¤
ال -ت -ع-ري-ف Ãن-ت-ج-ات-ه-ا ﬁل-ي-ة الصس-ن-ع ‘
الدول األجنبية ،حتى يكتشسف الزبائن ‘
اÿارج ن -وع-ي-ة اŸن-ت-ج-ات ال-ت-ي ت-وف-ره-ا
هذه العÓمة وبأاسسعار مغرية ،كاشسفا عن
اإمضساء عقود شسراكة أاولية مع بعضس الدول
اإلف-ري-ق-ي-ة ك-السس-ي-ن-غ-ال وال-ك-ون-غ-و سستتوج
بالتفاق الرسسمي ‘ حال
م-ا ك-انت ت-خ-دم مصس-ل-ح-ة
القتصساد الوطني.
ك- -م- -ا أاع- -ل- -ن ال- -رئ -يسس
اŸدي - -ر ال - -ع - -ام لشس- -رك- -ة
«إايريسس» ،عن الشسروع ‘
إان-ت-اج ع-جÓ-ت السس-يارات
بصس -ف -ة رسس -م -ي-ة ‘ شس-ه-ر ديسس-م،2٠1٧ È
موضسحا اأن اŸصسنع الذي سسيكون ‘ ولية
سس -ط -ي -ف م-ن شس-أان-ه أان يسس-اه-م ‘ ت-ل-ب-ي-ة
ح- -اج- -ي- -ات السس- -وق ال -وط -ن -ي -ة وت -ط -وي -ر
القتصساد ا÷زائري.
واأوضسح الرئيسس اŸدير العام لشسركة
«اإيريسس» ،أان مشسروع إانشساء مصسنع إلنتاج
ال- -ع- -جÓ- -ت اŸط- -اط- -ي -ة ،ي -ع -د األول ‘
ا÷زائر ،مشسÒا اإ ¤أان  5٠من اŸائة من
كمية اإلنتاج موجهة للسسوق اÙلية.

غزونا إأ’سسوإق إلليبية
بتصسدير إŸنتوجات
إلكهرومنزلية

حـ ـ ـ ـوار

ا’ثنين  ٠٩جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

»æWh

وا‹ جيجل العربي مرزوق ‘ حوار مع «الششعب»

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مركب بÓرة مكسسب اسسÎاتيجي
للصسن ـ ـاع ـ ـ ـ ـة ا÷ ـ ـ ـ ـزائريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
 4م ـ ـÓيـ Úطن من ا◊ديد والصسلب أاك Ìمن  11أالف عامل بدخول اŸعمل اإلنتاج
خصص وا‹ و’ية جيجل ،العربي مرزوق «الششعب» بحوار ،تطرق فيه إا ¤مسشتجدات مركب ا◊ديد والصشلب Ãنطقة بÓرة ،وفصشل
‘ ا’سشÎايتيجية التنموية التي سشتمسشح بخلق نسشيج صشناعي ناجع ،وكذا القدرات التي تسشمح Ãسشاهم ا÷ماعات اÙلية ‘
التنمية ا’قتصشادية.
حاوره :حمزة ﬁصصول
«الشش- - -عب» :اخ- - -تÒت اŸن - -ط - -ق - -ة
’‚از م -ركب
الصش- -ن -اع -ي -ة ب -ب Ó-رة إ
ا◊دي- -د والصش- -لب ،ال- -ذي ي- -ك- -تسش -ي
أاه -م-ي-ة إاسشÎات-ي-ج-ي-ة ب-ال-غ-ة ،ك-ي-ف
ت -ت -اب -ع-ون ع-م-ل-ي-ة Œسش-ي-د اŸشش-روع
وم- -اه- -ي ان -ع -ك -اسش -ات -ه ع -ل -ى ال -واق -ع
التنموية لو’ية جيجل؟
الوا‹ العربي مرزوق :مركب بÓرة
ل -ل -ح -دي -د والصص -لب ›م-ع ضص-خ-م يسص-م-ح
بإانتاج  ٤مليون طن من ا◊ديد سصنويا
ع -ن -د اسص-تÓ-م-ه بشص-ك-ل ك-ل-ي ،وسص-ي-ن-ت-ج ٢
م - -ل - -ي - -ون ط - -ن ‘ اŸرح - -ل- -ة اأ’و ¤م- -ن
ا’سص -ت -غ Ó-ل ،وتسص Òاأ’شص-غ-ال ب-وتÒة ج-د
م -ق -ب -ول -ة وسص-ي-ب-اشص-ر اإ’ن-ت-اج شص-ه-ر ج-وان
اŸقبل على أاقصصى تقدير.
مركب بÓرة Áثل خطوة عمÓقة نحو
–قيق اكتفاء البÓد من مادة ا◊ديد،
و–ي - -ط ب - -ه ›م- -وع- -ة م- -ن اŸشص- -اري- -ع
القاعدية الضصخمة ،فكي يشصتغل ’بد من
اŸاء والغاز الطبيعي والكهرباء .بالنسصبة
ل - -ه - -ذه اأ’خÒة ه - -ن- -اك اÙط- -ة (١6٠٠
ميغاواط) بالقرب من اŸركب واأ’شصغال
بها متقدمة بشصكل جيد ،وهناك ﬁول
ك -ب Òع -ل -ى مسص -ت -وى ب -ل -دي -ة أاو’د ي-ح-ي-ى
خدروشش ،سصيزود اÛمع ،ولتفادي أاي
اضصطراب سصيمون بشصكل مؤوقت من خط
كهربائي قادم من واد العثمانية ،وسصيكون
جاهزا شصهر مارسش اŸقبل.
وسص-ن-جلب  ١٠م -ل -ي-ون م Îم-ك-عب م-ن
اŸياه من سصد بوسصيابة إا ¤بÓرة ،وشصبكة
ال -غ-از م-ن قسص-ن-ط-ي-ن-ة ،يضص-اف ل-ه-ا اÿط
اŸزدوج ل -لسص -ك -ة ا◊دي -دي-ة ال-ذي ي-رب-ط
اŸيناء باŸركب ،وتتقدم اأ’شصغال بشصكل
سص- -ري- -ع ،وق -د ” ا’ن -ت -ه -اء م -ن -ه -ا داخ -ل
اŸيناء.
ك- - -ل ه- - -ذه اŸشص- - -اري- - -ع ع - -ب - -ارة ع - -ن
اسص-ت-ث-م-ارات ضص-خ-م-ة ل-ه-ا عÓ-قة مباشصرة
بسص ÒاŸركب ،وي- -ج -ري إا‚ازه -ا ب -وتÒة
’بأاسش ،ومن موقعنا نتابعها عن كثب من
خÓ- -ل اج- -ت- -م- -اع -ات دوري -ة (ك -ل شص -ه -ر)
ب- -ال- -ت- -نسص- -ي -ق م -ع اŸع -ن -ي ÚاŸب -اشص -ري -ن
باŸشصروع.
وأاؤوكد أان هذه اŸرافق سصتكون جاهزة
‘ اŸوعد ،ليخرج أاو قضصيب حديد من
مركب بÓرة مثلما قلت شصهر جوان على
أاقصصى تقدير.
وب-ال-نسص-ب-ة ’ن-ع-ك-اسص-ات اŸشص-روع ع-ل-ى
التنمية اÙلية ،يبقى مهما أان نلفت إا¤
العدد اŸعت Èمن مناصصب الشصغل التي
وفرها ،حيث يشصغل اŸركب لوحده ٣٠٠٠
ع-ام-ل ،وي-وج-د Ãح-ط-ة ت-ول-ي-د ال-ك-ه-رباء
حوا‹  ٧٠٠عامل أاو أاك ،Ìو  ١٠٠عامل
Ãح-ول أاو’د ي-ح-ي-ى خ-دروشش ،وسص-ي-ع-م-ل

حو‹  ٤٠٠شصخصش ‘ مشصروع جلب أانبوب
الغاز الطبيعي من قسصنطينة كلها ‘ هذا
ي- -خصش ال- -و’ي- -ة ف- -ق -ط ول -يسش ال -و’ي -ات
اÛاورة.
وم -ع م -ن-اط-ق ال-نشص-اط سص-ت-ك-ون ه-ن-اك
ع - -روضش ع - -م - -ل ج - -دي - -دة ،وم- -ن خÓ- -ل
ا◊صص -ي -ل -ة ال -ت -ي أا‚زن-اه-ا ن-ه-اي-ة السص-ن-ة
العامل توصصلنا إا ¤أانه ” خلق حوا‹ ١٣
أالف منصصب شصغل ‘ .٢٠١6

 9مناطق صسناعية والقائمة مفتوحة
^ ‘ إاط -ار السش-ي-اسش-ة ا’ق-تصش-ادي-ة
ل -ل -ح -ك -وم -ة ال -ق-ائ-م-ة ع-ل-ى ال-ت-وج-ه
صشوب التنمية ا’قتصشادية اŸنتجة
للÌوة ،هل Áكن القول أان مركب
بÓ-رة ه-و ق-اط-رة الصش-ن-اع-ة اÙل-ي-ة
ب -ال -و’ي -ة ال -ت -ي سش -ي -ك -ون ل-ه-ا أاب-ع-اد
جهوية ووطنية؟
^^ ‘ السص - - -ن- - -وات اأ’خÒة ،ق- - -ررت
ا◊كومة اŸضصي قدما ‘ اŒاه التنمية
ا’قتصصادية بكل إارادة ،ومركب بÓرة مثال
حي على ذلك ،وسصيسصمح رفقة اŸناطق
الصصناعة اÙيطة به أاو اŸنشصأاة حديثا
بإاحداث نقلة نوعية على مسصتوى و’ية
ج -ي -ج -ل ال -ت -ي “ت -لك م -نشص -آات ضص -خ -م-ة
لتحقيق اندماج جهوي ووطني إا ¤جانب
ا’نفتاح على إافريقيا..
ومن اŸنشصأاة الواعدة الطريق السصريع
ال -ذي ي -رب -ط م -ي-ن-اء ج-ن ج-ن ب-ال-ط-ري-ق
السص-ي-ار شص-رق غ-رب ب-ال-ع-ل-م-ة ال-ذي ي-عتÈ
عصصب ال -ت -ن -م-ي-ة ل-ل-ج-ه-ات اأ’رب-ع ل-ل-وط-ن
ويؤودي حتى إا ¤إافريقيا (الطريق العابر
للصصحراء) واأ’شصغال به تسص Òمثلما ينبغي
ب-ع-دم-ا رف-ع-ن-ا ك-ل اŸشص-اك-ل ال-ت-ي أاع-اقت
ان- -طÓ- -ق اŸشص- -روع و’ ي- -وج -د م -ا Áن -ع
الشصركات من العمل منذ حوا‹  6أاو ٧
أاشصهر ،ووصصلنا اآ’ن إا ¤ثقب النفق .و’ بد
م- -ن اإ’شص- -ارة إا ¤صص- -ع- -وب- -ة ال- -تضص- -اريسش
ا÷غ -راف -ي -ة ،م -ا يسص -ت -ل -زم ال -ت -ع -ام -ل م-ع
هشصاشصة اأ’راضصي وتشصييد منشصآات فنية
على غرار جسصر بارتفاع  ١٠٠مÃ Îنطقة
ب -ن ي -اج -يسش ،وحسصب ع -ل -م -ن-ا ف-إان ب-اق-ي
اŸق -اط -ع ب-و’ي-ت-ي م-ي-ل-ة وسص-ط-ي-ف تسصÒ
بنفسش الوتÒة.
لذلك أافنذ كل ما يشصاع عن تأاخر أاو
ت -وق -ف اأ’شص-غ-ال ح-يث Áك-ن ل-ل-م-واط-نÚ
رؤوية اŸنشصآات ،وأاسصتطيع القول أانه ‘
غضصون عام Úونصصف سصنسصتلم اŸشصروع
إاذا واصصلنا بهذا النسصق.
وب-ال-ع-ودة إا ¤ال-ت-ن-م-ي-ة اÙل-ي-ة ،ي-عتÈ
مركب بÓرة النواة الصصلبة ’سصÎاتيجية
تنموية على مسصتوى الو’ية ،حيث نعمل
ع- -ل -ى دف -ع م -ن -اط -ق ال -نشص -اط ،ال -ق -دÁة

واŸسصتحدثة حديثا.
وÃح - -اذاة اŸركب ،ق - -م - -ن - -ا م- -ؤوخ- -را
ب - -اع- -ت- -م- -اد مشص- -روع إ’ن- -ت- -اج اأ’سص- -م- -نت
«اأ’خضصر» ،بشصراكة ب› Úمع جزائري
وآاخر إاماراتي ،وسصيوجه كل ما ينتج إا¤
ال -تصص -دي-ر أ’ن-ه-ا م-ادة م-ط-ل-وب-ة ب-كÌة ‘
اÿارج ،وهذا ما يعت‰ Èوذجا مشصجعا
للتنمية
ومنذ تعيني على رأاسش الو’ية و‘ إاطار
توجيهات ا◊كومة لدفع التنمية اÙلية،
ومسصاهمتنا جهزنا منطقتي نشصاط بكل
م- -ن ب- -ن- -ي أاح -م -د وأاوج -ان -ة ،وه -ن -اك ٠٩
م- -ت- -ع- -ام- -ل Úشص- -رع- -وا ‘ ب- -ن- -اء م- -راف -ق
مشصاريعهم باأ’و ¤و  ٠٤بالثانية.
وأاضصفنا  ٠٣مناطق جديدة ‘ كل من
ب - -ن ي - -اج - -يسش ،سص- -ط- -ارة وأاو’د ي- -ح- -ي- -ى
خ -دروشش ،وسص -ت -ن -ط -ل -ق أاشص -غ -ال ال-ت-ه-ي-ئ-ة
وال-دراسص-ة ق-ري-ب-ا ب-ت-م-وي-ل اق-ت-ط-ع-ن-اه من
ميزانية أ’نه  ⁄يعد ‡كنا من ميزانية
الدولة.
‘ ال- -وقت ذات- -ه اسصÎج- -ع- -ن -ا عشص -رات
ال -ق -ط-ع اأ’رضص-ي-ة ال-ت-ي م-ن-حت أ’ن-اسش ⁄
يسص -ت -غ -ل -وه -ا وك -ذلك ال -ه -ي -اك -ل ال -ق-دÁة
اŸه - -ج- -ورة أاو ال- -ت- -ي ح- -ولت إا ¤م- -ب- -اÊ
ل- -ل- -خ- -واصش دون وج- -ه ح- -ق ،ج- -دد ع -ل -ى
مسصتوى بلدية اأ’م Òعبد القادر ومنطقة
ا◊دادة ب -ج -ي -ج -ل ،ل -ن -ع -ي -د ل-ه-ا ال-نشص-اط
و‰نحها لتسصتثمرين جددا.
ونرحب بكل مسصتثمر حامل Ÿشصروع،
ل -ك -ن ه -ن-اك أاول-وي-ات ‘ ا’خ-ت-ي-ار ،ل-يسش
ل- -دي -ن -ا أاراضص -ي غ Òم -ن -ت -ه -ي -ة ،ون -خ -ت -ار
اŸشص- -اري- -ع ال- -ت- -ي –م -ل ف -ائ -دة ﬁل -ي -ة
ووطنية ،كأان توظف الكث Òمن اأ’شصخاصش
وتسصمح بإانتاجية تعوضش ا’سصتÒاد.
وبا◊دادة مث Óمنحنا ‘ اأ’يام القليلة
اŸاضصية أارضصية ›هزة Ÿتعامل سصينجز
مصصنع Ÿواد سصائلة للصصيانة ذات جودة
ع-ال-ي-ة ت-ن-افسش اŸسص-ت-وردة وسص-ي-ل-بي طلب
السص -وق اÙل-ي ول-ه اتصص-ا’ت ل-ل-تصص-دي-ر،
كما سصيخلق حوا‹  ١٠٠منصصب وسصيشصرع

‘ اإ’نتاج بعد حوا‹  6اأشصهر.
^ ه -ذه ال -دي-ن-ام-ك-ي-ة ت-ت-زام-ن م-ع
وضش - -ع اق - -تصش- -ادي صش- -عب راج- -ع إا¤
’سش-واق
ت -د Êأاسش -ع -ار اÙروق-ات ‘ ا أ
ال -دول -ي-ة ،ه-ل “لك و’ي-ة ج-ي-ج-ل
مقومات خلق التنمية اÙلية وفقا
ل - -ل - -م - -ن- -ظ- -ور ا÷دي- -د ل- -لسش- -ي- -اسش- -ة
ا’قتصشادية للبÓد؟
^^ بطبيعة ا◊ال –وز جيجل على
إام- -ك- -ان- -ي- -ات م- -ع- -تÈة ،ول -ك -ن ي -جب اأو’
–ديدها واسصتغÓلها بالشصكل اŸطلوب،
ل-ت-حصص-ي-ل م-داخ-ي-ل ضص-روري-ة Ÿي-زانيات
البلديات والو’ية.
فهناك مرافق عمومية ملك للبلدية اأو
ال-و’ي-ة وك-انت مسص-ت-أاج-رة ب-أاسص-ع-ار رمزية
بخسصة ،على سصبيل اŸثال فندق كتامة،
مسصتأاجر بـ  5٨مليون سصنتيم ،وله قاعة
حفÓت –صصل لصصاحبه ‘ ظرف قصصÒ
ثمن الكراء ،هذا غ Òمنطقي و’بد من
تثم ÚاŸمتلكات العمومية Ãراجعة ثمن
اإ’ي- -ج- -ار ،وق- -د اضص- -ط- -ررن- -ا إا ¤غ- -ل -ق -ه
’سصتغÓله بالشصكل اŸسصتحق.
م- -ث- -ال آاخ- -ر ،فضص- -اءات Œاري- -ة ك -انت
تسصتأاجر ب  5٠٠أالف دينار ،العام اŸاضصي
قمنا Ãزاد عمومي فحصصلنا  ١6٠مليون
دينار’ ،حظ حجم الفرق ب ÚالرقمÚ
وب ÚاŸن -ف -ع -ة ال-ع-م-وم-ي-ة ‘ وقت سص-اب-ق
وحاليا.

مداخيل للخزينة اÙلية
^ ه -ن -اك ب -ل -دي -ات كÈى Áك -ن -ه-ا
ا’سشتفادة من ‡تلكاتها لكن هناك
أاخ -رى صش-غÒة ’ ت-ب-دو ق-ادرة ع-ل-ى
–صش -ي -ل م -داخ-ي-ل-ه-ا دون ا’ع-ت-م-اد
على إاعانة الدولة؟
^^ ’ ،ك-ل ال-ب-ل-دي-ات ل-دي-ه-ا م-راف-قها

اÿاصص -ة م -ن Óﬁت وسص -ك -ن -ات ،ب -ل -دي-ة
سصلمى (جبلية) مث Óلديها منبع اŸشصاكي،
ويقوم حاليا رئيسش البلدية ببناء حظÒة
سصيارات قريبة يسصتاأجرها الصصيف اŸقبل
وتدر مداخيل معتÈة.
صص -ح -ي -ح Ÿا ت -ق -ارن ب -ل -دي -ت -ي سص-ل-م-ى
وجيجل ’ ›ال للمقارنة ولكن كل واحد
ل -دي-ه ا◊د اأ’دن-ى م-ن اإ’م-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي
Œع -ل -ه ي-ن-عشش م-ي-زان-ي-ت-ه ل-ق-لب اŸوازي-ن
ا◊ال -ي -ة وا’سص -ت -غ -ن -اء ع-ن “وي-ل ال-دول-ة
إ’نشصاء مشصاريع تنموية.
واإضص -اف -ة إا ¤ه -ذا ط -ل -ب -ن -ا م-ن رؤوسص-اء
ب-ل-دي-ات اقÎاح وت-خصص-يصش ق-ط-ع أارضص-ي-ة
إ’نشص- -اء م- -ن- -اط -ق نشص -اط مصص -غ -رة ت -ع -ود
ب-اŸن-ف-ع-ة ع-ل-ى اŸواط-ن.Úرف-ع م-داخ-يل
البلديات يلتقي مع ترشصيد نفقات اإ’نارة
العمومية ،اأ’وراق اإ’دارية والهاتف وكل
م- -ا يسص- -م- -ح ب- -ا◊ف -اظ ع -ل -ى اŸي -زان -ي -ة
وتوجيهها Ÿا ينفع التنمية اÙلية.
^ –تل جيجل سشنويا الريادة ‘
اسش-ت-ق-ط-اب اŸصش-ط-اف ،Úف-ي-ما يعرف
ب -السش -ي-اح-ة اŸن-زل-ي-ة ال-ت-ي ’ –ق-ق
Óسش- -ف ال- -ن- -ج- -اع -ة ا’ق -تصش -ادي -ة
ل - -أ
اŸن-ت-ظ-رة م-ن-ه-ا ،ك-ي-ف ت-ت-عاملون مع
’مر؟
ا أ
^^ فع ،Óمداخيل القطاع السصياحي
قليلة وهذا واقع ،ولكن ‘ نفسش الوقت
السصياحة اŸنزلية ليسصت خاصصة با÷زائر
ف -ق -ط وه-ي م-وج-ودة Ãخ-ت-ل-ف ال-ب-ل-دان،
ومن طابع ا÷زائري أانه ’ يحبذ الفندق
كثÒا لعدة اعتبارات اأ’مر الذي سصاهم ‘
انتعاشصها.
وا◊قيقة اأنها جيدة وتسصاهم ‘ خلق
التنمية اÙلية ،ولكن ’ بد من إايجاد
صص -ي -غ -ة تسص -م -ح ل -لسص -ل -ط -ات ال -ع -م -وم -ي-ة
ب-ا’سص-ت-ف-ادة م-ادي-ا م-ن-ه-ا ،وه-ن-اك تعليمة
قدÁة Áكن تفعليها تنصش على التصصريح
باسصتقبال كل مصصطاف باŸنزل وŸا ’
دفع مبلغ مع Úعن كل عملية كراء.
ولكن بالنسصبة للمرافق بجيجل هناك
مشص -اري -ع ،ف -ي -ه -ا ف -ن -دق ب -ل -غ اإ’ج -راءات
اأ’خÒة وسصيفتح بحلول الصصيف القادم،
وه-ن-اك مشص-روع-ان سص-ي-اح-ي-ان سصينطلقان
عن قريب بالعوانة ومشصاريع أاخرى قيد
ال -دراسص -ةŒ ،در ا’إشص -ارة إا ¤أان ال -ع -ائ-ق
اأم -ام ال -دراسص -ات ع -ل -ى مسص-ت-وى السص-اح-ل
غ -ال -ب -ا م-ا نصص-ط-دم ب-أاراضص-ي فÓ-ح-ي-ة أاو
غابية و’ نسصتطيع منحها للمسصتمÌين.
ويبقى مهما التأاكيد على أان اŸمتلكات
ال-ع-م-وم-ي-ة يسص-ت-ف-ي-د م-ن-ه-ا ا÷م-يع ،لذلك
قمنا بهدم كل البنايات التي شصيدت بشصكل
غ Òق-ان-و ،Êول-ن أاسص-م-ح ب-ب-ن-اء السص-ك-ن-ات
ال -ف-وضص-وي-ة ب-ج-ي-ج-ل ط-اŸا أان-ا اŸسص-ؤوول
اأ’ول عليها.
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«الشصعب» تزور ورشصات بناء مركب «بÓرة» بجيجل
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إنتاج  500أإلف طن من إ◊ديد وإلصصلب ‘ إلنصصف إلثا Êمن ٢0١٧
اسصتÓم مشصاريع التزّود بالغاز والكهرباء واŸاء قريبًـا

لنتاج ‘ النصصف الثا Êمن سصنة  ،2017بعدما عرفت أاشصغال إا‚از أاهم وحداته وتÒة
لو ¤من ا إ
يدخل مركب بÓرة للحديد والصصلب ،اŸرحلة ا أ
لو ¤لنسصيج صصناعي واعد ،يؤوهلها للعب دور ﬁوري ‘ الندماج
متسصارعة ،وسصيقود هذا اŸشصروع الضصخم قاطرة التنمية بولية جيجل التي تضصع الّلبنات ا أ
القتصصادي ا÷هوي والوطني.

مبعوث «الششعب» إا ¤جيجل:
حمزة ﬁصشول
لـ  40سسنة ،ظلت اŸنطقة الصسناعية «بÓرة»
بجيجل بأارضسها اŸسستوية والشساسسعة ‘ أاعÚ
اŸواط- -ن Úوق -اصس -دي دائ -رة اŸي -ل -ي -ة ›رد
سسراب تتهاوى فيه وعود اŸشساريع الصسناعية
ال -كÈى ال -واح -د ت -ل -و اآلخ -ر ،وب -ق -يت م-رت-ع-ا
م-فضس Ó-ل-ل-ح-ي-وان-ات األل-ي-ف-ة ال-ت-ي ت-ن-ت-فع من
بركها اŸائية وحشسائشسها الوافرة.
ل -ك -ن ،وب -دًءا م -ن  09م -ارسس  ،2015ت-بّ-دد
السس -راب وت -رسس -م ح -ل -م إانشس -اء م -ركب ضس-خ-م
لصسناعة ا◊ديد والصسلب ،الذي طاŸا راود
ا÷م- -ي- -ع ،م- -واط -ن Úوسس -ل -ط -ات .ف -ف -ي ه -ذا
التاريخ ،تنقل الوزير األول عبد اŸالك سسÓل
رف -ق -ة رئ-يسس ›لسس ال-وزراء وزي-ر ال-داخ-ل-ي-ة
لدولة قطر عبد الناصسر بن خليفة آال ثا ،Êإا¤
ع ÚاŸك -ان ووضس -ع -ا ح -ج -ر األسس -اسس إل‚از
م -ركب إلن -ت -اج ا◊دي -د والصس-لب ،ع-قب خ-ل-ق
الشس -رك -ة اıت -ل -ط -ة ا÷زائ -ري -ة-ال -ق -ط -ري-ة
للصسلب وتوقيع اتفاقية ال‚از.
ليحسسم بذلك مصس Òأاحد أاهم اŸواقع ‘
اŸنطقة الصسناعية بÓرة ،عقب مد وجز
بشس - -أان اŸشس - -اري - -ع اŸقÎح - -ة ،ك - -مصس- -ن- -ع
ŸÓن-ي-وم ومصس-ن-ع «رون-و» ل-لسس-ي-ارات ق-ب-ل
ل -أ
–وي -ل -ه ل -وادي ت -ل -يÓ-ت ب-وه-ران ،وي-جسس-د
اŸركب ال - - -ذي أانشس - - -أات ألج - - -ل - - -ه أاواخ- - -ر
السسبعينيات وقيل آانذاك أانه سسيكون ا◊جار
.02
“ ⁄ضس سسوى ثÓثة أاشسهر ،حتى دخلت
الشسركة اليطالية «دانييلي» صسلب اŸوضسوع
وباشسرت عملية بناء اŸركب ،بعدما ظفرت
بصس -ف-ق-ة ان-ت-ظ-ره-ا رئ-يسس-ه-ا وم-دي-ره-ا ال-ع-ام
«بينيديتي جيانبيÎو» ،منذ .1986
‚م ع- -ن ان- -طÓ- -ق األشس- -غ- -ال ح -رك -ي -ة ⁄
ت -ع -ه -ده -ا ال -ولي -ة ،ح -يث ان-خ-رطت ﬂت-ل-ف
القطاعات واŸرافق ذات العÓقة اŸباشسرة
وغ ÒاŸب- -اشس- -رة ب- -اŸشس- -روع ‘ دي- -ن -ام -ك -ي -ة
جديدة ،خاصسة ما تعلق بالشسغل واليد العاملة
اÙل -ي -ة ،ي -ن-ت-ظ-ر أان ت-ت-ط-ور بشس-ك-ل أاك Èم-ع
بداية اإلنتاج .لÓطÓع على ما ج ّسسد ميدانيا،
خ Ó-ل ال -فÎة اŸاضس -ي-ة ت-ن-ق-لت «الشس-عب» إا¤
بÓرة وعاينت ﬂتلف الورشسات.

وتÒة متسصارعة
ب- -ع -د أاي -ام م -ن ال -تسس -اق -ط غ ÒاŸن -ق -ط -ع
Óمطار الغزيرة ،أاشسرقت الشسمسس السساطعة
ل أ
›ددا على ولية جيجل وسسواحلها السساحرة،
وأاط -ل -قت ال -ع -ن-ان ل-ل-م-ت-م-درسس ÚلÓ-سس-ت-م-ت-اع
بالعطلة الشستوية خاصسة ‘ أاسسبوعها الثاÊ
واألخ ،Òوسسمحت ‘ اŸقابل بعودة النشساط
إا ¤اŸشساريع ا÷ارية والتي غالبا ما تتوقف
بحجة سسوء األحوال ا÷وية ما ينجر عنها
إاخÓل فاضسح Ãواعيد التسسليم.
ل-ك-ن ،وب-اŸن-ط-ق-ة الصس-ن-اع-ي-ة ل-بÓ-رة ،بدى
األمر ﬂتلفا ،حيث أان ما أا‚ز ‘ ظرف سسنة
ونصسف يعطي النطباع أان سس Òاألشسغال ⁄
ي -ت -أاث -ر أاب -دا ب -ال-ط-قسس وت-ق-ل-ب-ات-ه ،ف-م-ع ب-ل-وغ
مشسارف اŸيلية ،يÈز هيكل معد ÊعمÓق
–ي -ط ب -ه أاع -م -دة ح-دي-دي-ة ل-ورشس-ات ›زأاة
تتفاوت ‘ اŸسساحة والرتفاع.
م - -ع القÎاب م- -ن م- -دخ- -ل اŸن- -ط- -ق- -ة
الصس - -ن - -اع - -ي - -ة اّŸوشس - -ح ب - -أاعÓ- -م «الشس- -رك- -ة
ا÷زائرية-القطرية للصسلب» ،يضسطر أاصسحاب
اŸركبات السسياحية ووسسائل النقل ا÷ماعي،
إا ¤أاخذ ا◊يطة وا◊ذر من ا◊ركة الكثيفة
لشساحنات الوزن الثقيل التي ل تكاد تتوقف
دخول وخروجا من وإا ¤الورشسة الكÈى.
أامام ذات اŸدخل ،يتجمع بعضس اŸواطنÚ
من ﬂتلف األعمار ،وكلهم ينتظرون تلقي ردا
باإليجاب على طلبات العمل التي وضسعوها
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى م- -ك- -اتب ب- -عضس اŸؤوسسسس -ات
اŸناولة Ÿباشسرة مهامهم ‘ التخ ّصسصسات

اŸؤوه -ل Úل -ه -ا ،وم-ن-ه-م شس-اب عشس-ري-ن-ي،
أابلغنا أانه وضسع ملفه لدى شسركة تركية وخضسع
Ÿقابلة عمل منذ أاسسبوع ‘ ،قيادة الرافعات
حيث Áلك شسهادة تأاهيلية.
بالولوج إا ¤ع ÚاŸكان يتأاكد النطباع
بتقدم األشسغال بوتÒة سسريعة ،وللتعرف أاكÌ
على تفاصسيل ما يجري بناءه على طريقة خلية
النحل ،اسستقبلنا رئيسس قسسم العÓقات العامة
والتصس -ال ،إال -ي -اسس ب-وسس-ري ،ال-ذي ي-ع-ت Èم-ن
اإلط -ارات ال -ت -ي أاشس -رفت ع -ل -ى ع -م -ل-ي-ة ب-ن-اء
اŸركب ،منذ اليوم األول.
أاكد بوسسري ،أان الوتÒة كانت منذ البداية
م -تسس -ارع -ة ،بسس -ب -ب -ه-ا ” ت-وف Òك-ل ال-ظ-روف
اÓŸئمة من قبل اŸعني ÚباŸنشسأاة الضسخمة،
سس-واء الشس-رك-ة ا÷زائ-ري-ة-ال-ق-ط-ري-ة ل-لصسلب،
صس -اح -ب -ة اŸشس -روع أاو اŸؤوسسسس -ة اإلي -ط -ال -ي-ة
اŸكلفة بال‚از أاو السسلطات العمومية.
ق -ال اŸت -ح -دث ،إان -ه إا‚از غ -ال -ب-ي-ة أاوت-اد
تهيئة األرضسية لهياكل اŸركب والبالغ عددها
 10آالف و 200وتد ،مفيدا بأان نسسبة وضسع
أاوت -اد األسس -اسس ÷م -ي -ع اŸصس -ان -ع ب-ل-غت 100
ب-اŸائ-ة Ãج-م-وع  1680وت-د ،ول-ت-وضس-يح أاكÈ
Ÿدى ت - -ق- -دم األشس- -غ- -ال ،فّضس- -ل اŸت- -ح- -دث،
التفصسيل ‘ تركيبة اŸشسروع الذي تعمل على

ا‚ازه ع -دة شس -رك -ات وط -ن -ي-ة وأاج-ن-ب-ي-ة،
أابرمت عقود مناولة مع ›مع «دانييلي».

منشصأاة ضصخمة بتكنولوجيا حديثة
ب- -حسسب ب -وسس -ري ،ف -إان «األم -ر ل ي -ت -ع -ل -ق
Ãصسنع إلنتاج ا◊ديد والصسلب وإا‰ا Ãركب
ي- -ت- -ك- -ون م- -ن ›م- -وع- -ة مصس- -ان- -ع ،تشس- -ت -غ -ل
ب-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ح-دي-ث-ة تضس-م-ن ف-ع-ال-ي-ة اŸنتوج
وج -ودت -ه و–اف -ظ ع -ل -ى ال-ب-ي-ئ-ة وت-ت-ح-ك-م ‘
اسستهÓك الطاقة».
أاوضسح أان اŸركب يتشسكل من  10وحدات،
وتتمثل ‘ وحدة الختزال اŸباشسر ،أاين يتم
ت - -ن - -ق - -ي - -ة م- -ادة ا◊دي- -د اÿام و–وي- -ل- -ه- -ا،
وال -وح -دات ال -ث Ó-ث ل -ل-درف-ل-ة ب-اع-ت-ب-اره ن-واة
اŸركب ،حيث Œري بها عملية صسنع وإانتاج
ا◊دي -د Ãخ -ت -ل -ف أان -واع -ه ،ب -حسسب ال -ط-لب
وبحسسب دراسسة السسوق.
سس -ي -ت -وف -ر أايضس -ا ع -ل -ى ف-رن Úك-ه-رب-ائ-ي،Ú
يسستلزم تشسغليها بناء ﬁطة للغاز الطبيعي

وﬁول ك -ه -رب -ائ-ي ب-ط-اق-ة  400ك/و ،وك- -ذا
مصسنع للج Òلسستخدامه ‘ أاشسغال الصسيانة
ال -دوري -ة ،ول -ت-ف-ادي ال-ت-أاثÒات السس-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى
البيئة سستنجز وحدة Ÿعا÷ة اŸياه.
كل هذه اŸصسانع ،يفيد اŸتحدث ،سستكتمل
بشس -ك -ل ن -ه -ائ-ي سس-ن-ة  ،2019ل- -ي -ك -ون اŸركب
ج -اه-زا  100ب-اŸائ-ة ل-ل-ع-م-ل بشس-ك-ل ط-بيعي،
مشسÒا إا ¤ع -م -ل -ي -ة ال -ب -ن -اء ال -ت -ي ت -ت-م ب-نسس-ق
مرحلي ،بحسسب األولويات اŸرتبطة بدخول
Óنتاج.
اŸرحلة األو ¤ل إ
سستقدر الطاقة اإلنتاجية األولية للمركب،
 2مليون طن من حديد اÿرسسانة وخيوط
ا◊ديد الطويلة ،على أان ينتج ‘ اŸرحلة
ال-ث-ان-ي-ة ب-ن-فسس ال-ق-درة ﬂت-ل-ف أان-واع الصسلب
ع- -ل- -ى غ- -رار الصس- -ف- -ائ- -ح ال- -ف -ولذي -ة
واŸعدنية التي تسستخدم ‘ ﬂتلف
الصس- -ن- -اع- -ات ،ك- -السس- -كك ا◊دي- -دي- -ة،
اŸركبات واألنابيب.
اŸرح- -ل -ة األو ¤سس -ت -دشس -ن ،ب -حسسب
القائم Úعلى اŸشسروع ،مع بداية نصسف
الثا Êللسسنة ا÷ارية..لكن كيف سسيتحقق
ذلك بوجود فارق ملحوظ ‘ عملية إا‚از
ﬂتلف الوحدات السسالفة الذكر؟.
هنا ،يؤوكد بوسسري أان اأول قضسيب حديدي
للخرسسانة سسيخرج من وحدة الدرفلة رقم
 ،01ذلك الهيكل اŸعد Êالكب Òالذي يظهر
م -ن مسس -اف-ات ب-ع-ي-دة ،وال-ذي ب-ي-نت اŸع-اي-ن-ة
اŸيدانية أانه بلغ مسستوى متقدم من وضسع
ال -ت -ج -ه -ي -زات ال Ó-زم -ة ،وسس -ت -ق -در ط -اق -ت -ه-ا
اإلنتاجية بـ  500أالف طن.
‘ ان- -ت- -ظ- -ار اسس- -ت- -غÓ- -ل م -ادة ا◊دي -د
اŸوج- -ودة ب- -ك -م -ي -ات ضس -خ -م -ة Ãن -ج -م غ -ار
جبيÓت ،وجاهزية وحدة الختزال اŸباشسر،
سس -يشس -ت -غ -ل م -ركب ب Ó-رة ع -ل -ى اŸادة نصس-ف
اŸصسنعة (الصسلب) ،اŸسستوردة بأاسسعار معقولة
ويصسنعها إا ¤منتوج نهائي ،ليسسوقها بفارق
ما‹ يلبي قدرات واحتياجات السسوق الوطنية.

مشصاريع قاعدية حيوية
ي- -ت -ط -لب مشس -روع ب -ه -ذا ا◊ج -م ،ت -وفÒ
م-نشس-آات ق-اع-دي-ة ح-ي-وي-ة ل Áك-ن السس-ت-غ-ن-اء
عنها أاثناء عملية السستغÓل ،حيث يسستلزم
تخصسيصس خطوط لنقل اŸادة األولية ونصسف
اŸصسنعة واŸنتوج النهائي من وإا ¤اŸركب
وت- -وف Òمصس -ادر ال -ط -اق -ة ع -ل -ى غ -رار ال -غ -از
ال -ط -ب -ي -ع -ي ،ال -ك -ه -رب-اء واŸي-اه‡ ،ا أادى إا¤
إاط Ó-ق مشس -اري-ع ل-ت-ل-ب-ي-ة اح-ت-ي-اج-ات الشس-رك-ة
ا÷زائرية-القطرية للصسلب.
ي -ع -ت Èم -ي-ن-اء «ج-ن ج-ن» ،رئ-ة اŸشس-روع،
ح- -يث خّصس- -صست ه- -ذه اŸؤوسسسس -ة اŸي -ن -ائ -ي -ة

منطقة لوجيسستية لتخزين ونقل التجهيزات
وال - -وسس - -ائ - -ل ،اÿاصس - -ة ب - -اŸركب ع Èخ- -ط
ازدواجي للسسكة ا◊ديدية ،انطلقت أاشسغال
ا‚ازه ‘ األشس -ه -ر ال -ق -ل -ي -ل -ة اŸاضس -ي -ة ع-ل-ى
مسسافة  48.5كلم وبتكلفة مالية قدرت بـ 4.5
مليار دج.
بالنسسبة للطاقة الكهربائية ،سستنتهي أاشسغال
جلب اÿط الكهربائي  400ك/و ،من منطقة
وادي العثمانية (ميلة) على مسسافة  65كلم،
أاوائل العام ا÷اري ،وسسيمّون اŸركب بشسكل
م -ؤوقت ‘ ان -ت -ظ -ار اسس -ت -ك -م -ال ﬁط-ة 1600
ميغاواط ،ا÷اري ا‚ازها Ãحاذاة اŸركب
باŸيلية ،العام اŸقبل ،لتكون مصسدرا دائما
للتموين بعد اŸرور على ﬁو‹ بلدية أاولد
يحيى خدروشس.
” تزويد اŸركب بالغاز الطبيعي ،بشسكل
مؤوقت ‘ أاوت اŸاضسي ،على أان تنطلق أاشسغال
إا‚از أانبوب الغاز الذي يربطه من منطقة
ديدوشس مراد ،بقسسنطينة على مسسافة  64كلم.
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ل-م-ي-اه ،سس-ي-ك-ون سس-د ب-وسس-ي-اب-ة
ب- -اŸي- -ل- -ي- -ة ،اŸورد ال- -دائ- -م Ÿركب ا◊دي- -د
والصسلب ،حيث تتكفل مؤوسسسسة بإا‚از اÿط
على مسسافة  11كلم ،وكان يفÎضس أان تنتهي
األشس -غ -ال ب -ه ‘ غضس -ون الشس-ه-ري-ن اŸق-ب-ل.Ú
اسس - -ت Ó- -م خ - -ط السس - -ك- -ة ا◊دي- -دي- -ة واÿط
الكهربائي وأانبوب الغاز الطبيعي وقنوات نقل
اŸي -اه ‘ ،اŸسس -ت -ق -ب-ل ال-ق-ريب سس-ي-ج-ع-ل م-ن
ان - -ط Ó- -ق اŸرح - -ل- -ة األو ¤م- -ن الن- -ت- -اج ‘
اŸتناول ‘ نصسف الثا Êمن السسنة ا◊الية.

حركية إقتصصادية غ Òمسصبوقة
ب- -دأات ان- -ع- -ك -اسس -ات ب -ن -اء م -ركب ا◊دي -د
والصسلب ،على ولية جيجل اŸعروفة بهدوئها
والسسياحة العائلية اŸميزة ‘ فصسل الصسيف،
تظهر بشسكل جلي وغ Òمسسبوق ،حيث تصساعد
نشساط ميناء جن جن ،ولن تقتصسر أاك Èمهامه
ع -ل -ى اŸدى ال -ق -ريب ‘ اسس -ت-ق-ب-ال شس-ح-ن-ات
السسيارات اŸسستوردة من اÿارج.
سسيسستفيد من هذه ا◊ركية ،النقل ا÷وي
Ãط -ار «ف -رح -ات ع-ب-اسس» ال-ذي ي-ت-وف-ر ع-ل-ى
ﬁط-ة دول-ي-ة ،ن-ظ-را ل-ل-ع-دد اŸع-ت Èل-ل-رع-اي-ا
األجانب ،العامل ÚباŸشسروع.
سس -يضس -خ اŸركب دم -اًء ج -دي -دة ‘ ق -ط -اع
النقل بالسسكك ا◊ديدية والطرقات ،ويطور
األنشسطة التجارية ع Èشسبكات البيع بالتجزئة
ويحافظ على ﬂتلف اŸهن ذات العÓقة مع
قطاع ا◊ديد والصسلب واŸناجم والطاقة.
سسي ّصسب كل هذا ‘ مصسلحة اليد العاملة
حيث يقدر توف Òو 1500منصسب شسغل مباشسر،
 10آالف م- -نصسب غ Òم- -ب -اشس -ر ،وتسس -ت -وعب
ورشسات اŸركب حاليا ما يناهز  3000عامل،
غالبيتهم من أابناء الولية.
لشسك أان مشسروع بقيمة اسستثمارية ،ناهزت
الـ  2.1مليار دولر ،سسيكون بادرة لتغي Òالنمط
القتصسادي لولية جيجل ،القائم فيما سسبق على
الفÓحة والسسياحة غ ÒاŸسستغلة بالشسكل الÓزم
وبعضس األنشسطة الصسناعية اÿفيفة ،من خÓل
ت -ط -وي-ر نسس-ي-ج صس-ن-اع-ي ﬁل-ي ،ب-دأات مﬁÓ-ه
ت -ظ -ه -ر م -ن خ Ó-ل اسس -ت -ح -داث م-ن-اط-ق نشس-اط
ج - -دي - -دة ،ع - -ل- -ى غ- -رار ا◊ظÒة الصس- -ن- -اع- -ي- -ة
اŸت -واج -دة ‘ ن -فسس ا◊ّي -ز ا÷غ-را‘ ل-ل-م-ركب
ببÓرة ،والتي شسرعت ‘ اسستقبال أاول اŸشساريع
على مصسنع السسمنت بشسراكة جزائرية-إاماراتية
سسيتخذ من مشستقات وﬂلفات مركب ا◊ديد
والصسلب مادة أاولية ،يتم –ويلها وتصسديرها اإ¤
اÿارج.
–ّول جيجل إا ¤عاصسمة للحديد والصسلب
‘ اŸن -ط -ق -ة اŸغ -ارب -ي-ة ،م-ث-ل-م-ا صسّ-رح وزي-ر
الصسناعة واŸناجم سسابقا ،واكتسسابها لهياكل
ق-اع-دي-ة ك-اŸي-ن-اء واŸط-ار وال-ط-ري-ق السس-يار
«جن جن» العلمة ،سسيسساهم ‘ خلق تنمية
اق -تصس -ادي -ة واع -دة “ت -د إا ¤غ -اي -ة ال-ولي-ات
اÛاورة ،ناهيك عن –قيق اكتفاء البÓد من
مادة ا◊ديد.

من مراسسلينا

اإلثن 0٩ Úجأنفي 2017م
الموافق لـ  10ربيع الثأني  14٣8هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسك ـ ـ ـ ـ ـان الشساليه ـ ـ ـ ـ ـات بالكاليت ـ ـ ـ ـ ـوسس
يتنظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرون الÎحي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
مأ يزال سشكأن الششأليهأت الواقعة ببلدية الكأليتوسس ينتظرون ترحيلهم إا ¤سشكنأت ’ئقة وهذا بعد
عملية إاحصشأئهم من طرف السشلطأت اÙلية ،حيث تششهد سشكنأتهم نوعأ من التششققأت وا’نهيأر
ا÷زئي مأ يعرضس حيأتهم للخطر.

فضشلوا الرحÓت وا◊مأمأت على نقل اŸسشأفرين

معاناة كبÒة على اÿط الرابط ب Úدلسس وبومرداسس
’ ت -زال م -ع -أن-أة اŸسش-أف-ري-ن ع-ل-ى
مسش - -ت - -وى اÿط ال - -راب- -ط ب Úدلسس
وع- -أصش- -م- -ة ال- -و’ي- -ة ت- -ث Òسش- -خ -ط
اŸسش-أف-ري-ن م-ن ع-م-أل وط-لبة الذين
ضش - -أق - -وا ذرع- -أ ب- -أسش- -ت- -م- -رار ح- -أل- -ة
الÓ-م-ب-أ’ة م-ن ق-ب-ل م-دي-ري-ة النقل
والسش -ل-ط-أت ال-و’ئ-ي-ة ‘ ،ظ-ل ح-أل-ة
الفوضشى الكبÒة التي يششهدهأ هذا
اÿط وع - - -دم احÎام ال - - -ن - - -أق - - -لÚ
’وقأت الرحÓت بل أاك Ìمن هذا
أ
العمل حسشب اŸزاج ودون رقيب..

بومرداسس..ز /كمال

آاسسيا مني
ع- - -دد سس- - -ك- - -أن شس - -ل - -ي - -ه - -أت
ال-ك-أل-ي-ت-وسص ال-واق-ع-ة Ãحأذاة
اÛلسص الشس- -ع- -ب- -ي ال- -ب- -ل -دي
ل - -ل - -ك- -أل- -ي- -ت- -وسص ‘ تصس- -ري- -ح
لـ«الشسعب”” ،عددا من اŸشسأكل
ال -ت -ي ي -ت-خ-ب-ط-ون ف-ي-ه-أ ج-راء
إاق-أم-ت-ه-م ‘ الشس-أل-ي-ه-أت ال-تي
ت -ع -رف ال-ع-دي-د م-ن اŸشس-أك-ل
التي أارهقت حيأتهم اليومية

خأصسة ‘ فصسل الشستأء حيث
ترتفع بداخلهأ نسسبة الرطوبة
مأ يتسسبب ‘ أامراضص تنفسسية
لقأطنيهأ خأصسة فئة اŸسسنÚ
و األطفأل منهم.
وعرجوا ‘ حديثهم معنأ على
اهÎاء ط- -رق- -أت ح- -ي- -ه- -م إا¤
درج- -ة ك- -بÒة ت- -ع- -ي- -ق ح- -رك -ة
اŸرور على مسستواهأ وتتسسبب
‘ تطأير الغبأر إا ¤اŸنأزل
صسيفأ وتوحلهأ شستأء مأ يصسعب
حركة الراجل ،Úدون ا◊ديث

ع- -ن غ- -ي- -أب أام- -أك- -ن خ- -أصس -ة
لطفأل للÎفيه عن أانفسسهم
ل أ
ح- - -يث ي- - -ج - -دون أان - -فسس - -ه - -م
مضسطرين للعب على مسستوى
طرقأت هذا ا◊ي مأ يشسكل
خطرا على حيأتهم خأصسة و
أانهأ مليئة بأ◊فر.
ويعجز ‘ هذا الصسدد سسكأن
ا◊ي ع -ن اŸط -أل -ب -ة ب -إأع -أدة
ت -زف -ي -ت -ه -أ ب -أع -ت -ب-أر أان ا◊ي
مÈمج منذ عدة سسنوات ‘
إاط-أر ع-م-ل-ي-أت الÎح-ي-ل ال-ت-ي

رئيسس بلدية تيزي مهدي بأŸدية:

تعرفهأ العأصسمة للقضسأء على
القصسدير Ãأ فيهأ األحواشص
وسسكأن الشسأليهأت.
و‘ هذا الصسدد تسسأءل سسكأن
الشسأليهأت عن تأريخ ترحيلهم
إا ¤سسكنأت لئقة خأصسة وأان
مصسأدر ﬁلية كأنت قد أاكدت
لهم ‘ منأسسبأت سسأبقة أانهم
م -ع -ن -ي -ون ب -ع -م -ل -ي -ة الÎح -ي-ل
ب-أع-ت-ب-أر أان ح-ي-ه-م ه-ذا سسيتم
Œسس -ي-د ع-ل-ى مسس-ت-واه ط-ري-ق
ولئي على حد تعبÒهم لنأ.

زادت ﬁنة اŸسسأفرين مع أازمة النقل
‘ ه -ذا اÿط السس -أح -ل -ي اŸم -ت -د ع -ل-ى
مسسأفة  60كلم ع Èالطريق الوطني رقم
 ‘ 24اآلونة األخÒة التي تزامنت مع
ال-ع-ط-ل-ة الشس-ت-وي-ة ل-ل-ت-لم-ي-ذ ،حيث فضسل

ال -ع -دي -د م -ن ال -ن -أق -ل Úب -حسسب شس -ك-أوي
اŸواطن Úالقيأم بألرحلت اŸنظمة إا¤
اŸنتزهأت وا◊مأمأت اŸعدنية لفأئدة
األطفأل وا÷معيأت على احÎام مهمة
ن-ق-ل اŸسس-أف-ري-ن حسسب ط-ب-ي-ع-ة ال-نشسأط
اŸزع -وم ‘ السس -ج -ل ال -ت-ج-أري وب-ط-أق-ة
النقل.
كمأ نأشسد اŸواطنون من عمأل وطلبة
ع Èم- -ن Èج- -ري- -دة الشس- -عب السس- -ل- -ط- -أت
ال-ولئ-ي-ة إا ¤ال-ت-دخ-ل ل-وضس-ع ح-د ل-ك-أرث-ة
هذا اÿط واإيجأد بدائل تضسمن دÁومة
ع-م-ل-ي-ة ال-ن-ق-ل وت-خ-ف-ي-ف جحيم النتظأر
ال-ي-وم-ي لسس-أع-أت ‘ ال-ط-رق-أت وم-واقف
ال -ن-ق-ل ،وف-رضص م-زي-د م-ن ال-رق-أب-ة ع-ل-ى
ال- -ن- -أق- -ل Úال- -ذي- -ن ت -رك -وا ◊أل -ه -م رغ -م
الشسكأوي الكثÒة التي وصسلت اŸديرية ‘
هذا الشسأن منذ سسنوات دون جدوى على
حد قولهم.

سشتزور  6و’يأت بألغرب وا÷نوب الغربي

القافلـ ـة اÒÿيـ ـة ل ـ ـ ““كاف ـ ـل اليتي ـم““ تـ ـوزع
اŸسساعـ ـدات بسسيـ ـ ـدي بلعب ـ ـاسس

اإلسستثمار ا◊ل الوحيد لدعم مداخيل البلديات

يرى رئيسس اÛلسس الششعبي لبلدية تيزي مهدي بو’ية اŸدية ،بأأن التحديأت والرهأنأت اŸفروضشة على رؤوسشأء
البلديأت مسشتقب› ‘ Óأل صشيغ التسشي Òالنأجعة ،تتطلب من اŸنتخب Úبذل ›هود إاضشأ‘ ÿلق الÌوة من أاجل
’سشتثمأر مقÎنأ ذلك بضشرورة ›أبهة مششكلة العقأر الذي يطرحه جل
التكفل الذاتي ،من خÓل بعث فرصس ا إ
’ميأر ،فبدونه ’ فتح هذا البأب للخواصس.
ا أ
م-ع-تÈا ب-أن ه-ذه ال-ت-ح-دي-أت
والفلحة والصسيد البحري لدى
بلدية اŸدية ‘ ،تعليقهأ على
تختلف من بلدية ألخرى ،داعيأ
إاشس -ك -أل -ي-ة ه-ذه ال-ت-ح-دي-أت ،أان
لسس -ت -ث -م -أر
إا ¤ت- -وف› Òأل ل - -إ
ال -راه -ن ،ي -ت -ط-لب م-ن-أ ج-م-ي-ع-أ
اÿأصص ب- -ت- -وف Òال- -ع- -ق -أر ،م -ع
التعأون من أاجل إاعأدة النظر ‘
ضسرورة تصسنيف البلديأت حسسب
ال-ع-لق-ة ال-تصس-أدم-ي-ة اŸوجودة
خصس- - -وصس - -ي - -ت - -ه - -أ ،إا ¤ج - -أنب
ب ÚاŸن - - - -ت - - - -خ - - - -ب Úواإلدارة،
الشس - -راك- -ة وال- -تضس- -أم- -ن م- -أبÚ
وت -خ -ل -يصص مصس -ل -ح -ة ال -ب -ل -دي-ة
ال -ب-ل-دي-أت ،وال-ت-ف-ك ‘ Òإاي-ج-أد
واŸواط- - - - - - - - - - - - -ن Úم - - - - - - - - - - - -ن
÷نة مؤوهلة بألولية مكونة من
أاه - - - - - -واء األشس - - - - - -خ - - - - - -أصص و
خÈاء تعنى بأإلسستثمأر ،وتكون
حسس-أسس-ي-أت-ه-م وخ-لف-أت-ه-م ،م-ع
ل -ه -أ السس -ي -أدة ال-ك-أم-ل-ة ‘ أاخ-ذ
–ديد مهأم بعضص اللجأن بكل
القرارات اŸنأسسبة ،إا ¤جأنب
صسراحة كمأ هو ا◊أل ،تقول،
إاعأدة مهمة اÙلل اإلقتصسأدي
ب -أل -نسس -ب -ة ل -ه -ذه ال -ل -ج-ن-ة ال-ت-ي
ل-لسس-ه-ر ع-ل-ى م-ت-أب-ع-ة وم-راف-قة
ترأاسسهأ ،فضسل على منح اللجأن
العملية اإلسستثمأرية بكل بلدية
إا ¤اŸن -ت -خ -ب ،Úحسسب م -ع -ي-أر
ب-ط-ري-ق-ة م-ث-ل-ى وج-أدة ل-لتسسيÒ
ال-ك-ف-أءات واŸع-أرف ال-ع-ل-م-ي-ة،
اŸنشسود.
ب- -قصس- -د ال- -ع- -م -ل ع -ل -ى –سسÚ
كمأ أاكد حميد خوالد الكأتب
ال -ع -م -ل ال -تسس -يÒي ب -أل -ب -ل -دي-ة،
ال - - -ع - - -أم ب - - -دائ - - -رة وزرة ب - - -أن
ال- - -ت- - -ح- - -دي - -أت وال - -ره - -أن - -أت الفلحية ،وﬂتلف اÿدمأت ،بشس-أن ت-أخ-ر دف-ع اŸسس-ت-ح-ق-أت مقÎحة ‘ هذا الشسأن توفÒ
اŸسستقبلية للجمأعأت اÙلية إا ¤ج -أنب ضس -رورة اإلسس -ت-غ-لل للخزينة البلدية ،بقصسد العمل ال- -ع- -ق -أر اŸم -ك -ن ب -غ -ي -ة إا‚أز
ت - - - -ف - - - -رضص صس - - - -ي- - - -غ تسس- - - -ي Òال -ع -ق -ل Êل -ل -ج -ي-وب ال-ع-ق-أري-ة على –سس Úوتنويع اŸداخيل ق-أع-دة صس-ن-أع-ي-ة ب-ه-ذه البلدية،
لسس -ت -ث -م -أر
ج- -دي- -دة Ÿواك -ب -ة م -ت -ط -ل -ب -أت إل‚أز مشس - -أري - -ع وŒه - -ي - -زات وا◊رصص على ذلك ،مع اقÎاح ودع- -وة اÿواصص ل - -إ
اŸواط- -ن Úم- -ن خ- -لل وج -وب عمومية كفيلة بتغي ÒاŸنظور مشس-أري-ع أاخ-رى ‡ك-ن-ة تسس-أع-د ال -ن -أج -ح ،ب -إأ‚أز ع -ل -ى سس -ب-ي-ل
ع- -ل- -ى إاخ- -راج ال -ب -ل -دي -أت م -ن اŸث - -أل مصس- -ن- -ع ل- -ل- -ح- -ل- -يب ‘
التفك ‘ Òآاليأت تواصسل بديلة اÿأطئ لدى اŸواطن .
م -ع اŸواط -ن Úوا◊رصص ع -ل -ى وأاشسأر ﬁدثنأ ‘ هذا الصسدد العجوزات اŸألية السسنوية التي م -ن -ط-ق-ة ب-ن-ي ع-ط-ل-ي ال-ري-ف-ي-ة
ت -وف Òح -أج -ي -أت-ه-م اŸشس-روع-ة ب -أن ك -ل ه -ذا م-ره-ون Ãت-أب-ع-ة ت -ق -ع ف -ي-ه-أ ج-راء ع-دم ت-رشس-ي-د قصس -د “ك Úال-ولي-ة وسس-ك-أن-ه-أ
من تخطي البقأء –ت رحمة
بكل شسفأفية وبخأصسة ‘ ›أل ال -ب -ل -دي -أت وال-دوائ-ر Ÿداخ-ي-ل اإلنفأق العأم.
ت- -وف Òك- -ل م- -ن السس- -ك- -ن ،اŸأء ال -ك -راء واإلي -ج -أرات ıت -ل-ف-ة أاوضس- - -حت السس- - -ي- - -دة ف- - -ري- - -أل ولية أاخرى .
الشس-روب ،ال-ط-رق-أت واŸسس-ألك وت -ن-ف-ي-ذ ال-ق-أن-ون ب-ك-ل صس-رام-ة ب -وشس -ق -أق -ة رئ -يسس -ة ÷ن-ة ال-ري
اŸدية  :م.أام Úعباسس

إاخ-ت-أرت ال-ق-أف-لة الوطنية اÒÿية
ك-أف-ل ال-ي-ت-ي-م و’ية سشيدي بلعبأسس
ك- - -أأول ﬁط- - -ة ل- - -ه - -أ ‘ رح - -ل - -ت - -ه - -أ
التضشأمنية التي سشتششمل  6و’يأت
ب -أل -غ -رب وا÷ن-وب ال-غ-رب-ي ل-ل-وط-ن
–ت ششعأر ““ تضشأمن ب Óحدود من
مدينة الورود““ .

سسيدي بلعباسس  :غ شسعدو
القأفلة التضسأمنية اÙملة بأطنأن من
اŸسس - -أع - -دات م - -ن اŸواد ال - -غ - -ذائ- -ي- -ة،
األفرشسة ،األغطية ،اŸدفآأت ،اŸلبسص
وال -ل -وازم ال -ط -ب -ي -ة وشس -ب -ه ال -ط-ب-ي-ة وك-ذا
األدوات اŸدرسسية ،حظيت بإأسستقبأل من
قبل ا÷معية اÙلية لكأفل اليتيم ،هذه
األخÒة التي “كنت و‘ ظرف سسنة من
تأسسيسسهأ من التكفل بحوا‹  2748يتيم،
حيث سسيتم توزيع اŸسسأعدات اŸسستلمة
من القأفلة تزامنأ وإاحيأء الذكرى األو¤
لتأسسيسص ا÷معية اÙلية يوم  16ينأير،
على أان تواصسل ا÷معية نشسأطهأ اÒÿي
‘ إاحيأء قيم التكأفل والتضسأمن وتوسسيع
دائرتهأ ع Èكأمل بلديأت الولية من أاجل
رسسم البسسمة ومسسح الدمعة عن اليتأمى و

إازالة الغ ÍواŸعأنأة عن ﬂتلف الفئأت
اÙروم -ة حسسب م -أ أاك -ده السس -ي -د ب -ن -أر
ال- -ط- -يب رئ- -يسص اŸك- -تب ال -ولئ -ي ال -ذي
أاضس - - -أف اأن ا÷م - - -ع- - -ي- - -ة وفضس- - -ل ع- - -ن
لي-ت-أم واألرام-ل
مسس -أع -دات -ه -أ اŸأدي -ة ل  -أ
ليتأم
تعمل على التكفل بأ÷أنب الطبي ل أ
م- -ن خ- -لل إاب- -رام- -ه- -أ إلت- -ف- -أق- -ي -أت م -ع
م- -ؤوسسسس- -أت صس- -ح- -ي -ة وع -ي -أدات تضس -م -ن
التشسخيصص والفحوصسأت الطبية بأÛأن
فضس- - -ل ع- - -ن خ- - -دم- - -أت أاخ- - -رى ع - -ل - -ى
غ - - - -راراإلسس - - - -ت - - - -ح - - - -م- - - -أم وا◊لق- - - -ة
لي-ت-أم ،ب-أإلضس-أف-ة إا ¤دروسص
اÛأن-ي-ة ل -أ
الدعم اŸوجه للمتمدرسس Úمن هذه الفئة
‘ ﬂتلف اŸواد التعليمية وكذا جلسسأت
ع - -لج ن - -فسس - -ي وغÒه- -أ م- -ن اÿدم- -أت
واŸسسأعدات .
لشس -أرة ف -إأن ق -أف -ل-ة ال-ق-ل-وب ال-داف-ئ-ة
ول  -إ
ل-ف-أئ-دة أاي-ت-أم ا÷ن-وب سس-ت-واصس-ل زي-أرتهأ
ل -ولي-أت ال-هضس-أب ال-ع-ل-ي-أ وا÷ن-وب ع-ل-ى
غ-رار ولي-أت سس-ع-ي-دة ،ال-ب-يضص ،ال-ن-ع-أمة،
بشس - -أر واأدرارŸ ،سس - -أع - -دة أاي - -ت - -أم ه - -ذه
اŸنأطق وتفعيل روح التضسأمن واŸبأدرة
اÒÿة وإارسسأء مبدأا ا÷زائر اŸتكأفلة ‘
ظل الوحدة واألمن واإلسستقرار.

äÉªgÉ°ùe

ا’ثن ٠٩ Úجانفي ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٠ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

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

مقدمات التحول ا◊ضضاري من غرب العا ⁄إا ¤شضرقه
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اŸنطقة العربية واإلسسÓمية من الغياب ا◊ضساري إا ¤اإلضسعاف والتفكيك
عندما يسستيقظ العمÓق اآلسسيوي

بقلم :دﬁ.مد العربي ولد خليفة

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة 2
هل “وت ا◊ضضارات
وتنطفئ شضعلتها نهائيا؟
هناك أاو’ ما يدل على
أانها ’ تبدأا من صضفر،
وهناك ثانيا ما يؤوّكد على
أانها ’ تتصضاعد وتتواصضل
بدون انفتاح يغذيها
وينمي رصضيدها
التاريخي ،وهناك ثالثا
عامل آاخر ’ يقل أاهمية
’مور
وهو تو‹ زمام ا أ
قيادات مفكرة وسضياسضة
تتميّز بإارادة ’متÓك
اŸسضتقبل وتوجيه حركة
التاريخ ‘ ﬁيطها
ا÷يوسضياسضي و‘ العا.⁄
و’بد من التمييز بÚ
ا’نفتاح الذكي اŸوجه
ÿدمة اŸصضالح العليا
للدولة والوطن والعمل
الدائم على اسضتقÓلية
القرار السضياسضي
وا’قتصضادي ،وبÚ
ا’نبطاح ،أاي التفريط ‘
مقومات السضيادة
’مÓءات
واÿضضوع إ
Œعل من الدولة بيدقا ‘
أايدي أاجنبية تسضتعملها
كما تشضاء ،وأاحيانا بدون
مقابل ،و’ ينجح أاي
انفتاح إا’ بدولة قوية
تتمسضك با◊رية
والعدالة وتصضنع التقدم
والرفاهية لكل الشضعب.

مسضــ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
م اإ
قا
’ اأصضحـ ’ت
ابها

‘ ا÷انب اآ’خ - - - -ر‚ ،د ال- - - -ق- - - -ارة
اآ’سس-ي-وي-ة ب-ث-ق-ل-ه-ا ال-بشس-ري ال-ذي ي-زي-د
على نصسف سسكان العا ⁄كله ومسساحتها
الشس - -اسس - -ع- -ة ب ÚاÙي- -ط Úال- -ه- -ن- -دي
والهادي ،هي  ٤٤.5٨مليون كلم ،٢تÈز
الصس Úالتي تعود حضساريا إا ¤اŸقدمة
ب -دون ضس -ج -ي -ج ك -ب ،Òن -ق -ول ت -ع-ود أ’ن
إامÈاطورية الوسسط كانت ‘ منتصسف
القرن التاسسع عشسر قوة حضسارية كÈى
نتيجة لÎاكم متواصسل قبل حوا‹ أاربعة
قرون ،شسهدنا بعضض معاŸها القدÁة
واŸعاصسرة ‘ زيارة لهـذا البلد العمÓق
(من  ٠١إا ٠6 ¤ديسسم“ ،)٢٠١6 Èكن
ه -ذا ال -ب -ل -د ال -ع-ري-ق ‘ أاق-ل م-ن ثÓ-ث-ة
ع- -ق- -ود م -ن ال -ت -ف -وق اق -تصس -ادي -ا ع -ل -ى
ال -و’ي -ات اŸت -ح-دة ،واق-تصس-اده ي-ت-ف-وق
اآ’ن مرت Úعلى اليابان الذي كان ‘
ن -ه -اي -ة ال -ق-رن اŸاضس-ي ي-ت-ف-وق ب-ثÓ-ث-ة
أاضسعاف على الصس ،Úومن اŸعروف أان
ال -ث-ورة الصس-ن-اع-ي-ة ‘ ال-ي-اب-ان
ان -ط-ل-قت ‘ م-ن-تصس-ف ال-ق-رن
ال-ت-اسس-ع عشس-ر  ‘ ١٨٧٠ع-ه-د
امÈاطورية ميجي.
ب -ال -نسس -ب -ة ل-لصس ،Úل-يسض ‘
اأ’م - -ر م- -ع- -ج- -زات وخ- -وارق،
ف- -ب- -اإ’ضس- -اف -ة إا ¤ا‚ازات -ه -ا
ال- -ت -اري -خ -ي -ة السس -اب -ق -ة م -ث -ل
اخÎاع البارود والورق وا◊È
وا’سسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة ا◊رب- -ي- -ة
ب- -ع- -ن- -وان ف- -ن ا◊رب ،ال- -ت- -ي
وضس- -ع -ه -ا سس -ون ت -زو ،خ -مسس -ة
ق - -رون ق - -ب- -ل اŸيÓ- -د ،وه- -ي
أاسساسض علم النفسض العسسكري
‘ ال- - -عصس- - -ر ا◊ديث ،ال - -ذي
يسس-ت-ه-دف إاضس-ع-اف م-ع-ن-ويات
ال -ع -دو وه-زÁت-ه م-ن ال-داخ-ل
ورف- -ع ق- -درة ال- -ط -رف اآ’خ -ر
ع- -ل- -ى الصس- -م- -ود وال- -ث- -ق- -ة ‘
ا’ن - -تصس- -ار ،ف- -إان ن- -هضس- -ت- -ه- -ا
ا◊ال- - -ي- - -ة ت- - -ع- - -ود إا ¤إادراك
ق -ي -ادت -ه -ا أان اإ’ن-غÓ-ق (قّصس-ة
عصسابة اأ’ربعة بقيادة زوجة
م -اوتسس -ي ت -ون -غ ال -ت -ي دّم -رت
قسس - -م - -ا ك - -بÒا ‡ا ُي- -سسّ- -م- -ى
بالثقافة الدخيلة) وأاّن ضسعفها
وهجمة القوى الكÈى الغربية
وال -ي -اب -ان ع -ل -ي-ه-ا ع-ن ط-ري-ق
ت - -قسس - -ي - -م - -ه - -ا إاﬁ ¤م- -ي- -ات Œاري- -ة
( )Comptoirsوت - -ن - -و Ëشس - -ع - -ب - -ه- -ا
باأ’بيوم يتطلب يقظة تسستمّد طاقتها
من تعاليم كونفشسيوشض ا◊كيم وأافكار
ماوتسسي تونغ الثورية وانفتاح واسسع على
ال -ع -ا ⁄اÿارج -ي وا’سس -ت -ف -ادة م-ن كّ-ل
ا‚ازاته اŸعرفية والتكنولوجية و‡ا
حققته جالياتها الكبÒة من تقّدم وثروة
ون-ف-وذ م-ن سس-ن-غ-ف-ورة إا ¤ق-لب ال-ب-ل-دان
ال- -غ -رب -ي -ة وال -و’ي -ات اŸت -ح -دة ب -وج -ه
خ- -اصض .ونشس ‘ Òسس- -ي- -اق ال- -ت- -حّ- -و’ت
ال- -كÈى ‘ الصس ،Úإا ¤أان ه- -ذا ال- -ب -ل -د
تعّرضض Ÿا يشسبه الربيع العربي خÓل
أاحداث سساحة تيان آان م Úسسنة ،١٩٨٩
ال -ت -ي أاّدت إا ¤ف -رضض ال-غ-رب ع-ق-وب-ات
إاق -تصس -ادي -ة وع-زل-ة سس-ي-اسس-ي-ة‡ّ ،ا دف-ع
الصس Úإا ¤توثيق العÓقات مع روسسيا،
خ- -اصس- -ة ‘ ›ال ال -ط -اق -ة ،وت -أاسس -يسض
م -ع -اه -دة شس -ان -غ -اي سس -ن -ة  ٢٠١١التي
Œم- -ع- -ه- -ا م- -ع روسس- -ي- -ا وك- -ازاخسس -ت -ان
وطاجاكسستان وأاوزباكسستان.
وم- -ن ب Úال- -ت- -ح- -و’ت ال -كÈى ال -ت -ي
يشسهدها العا ⁄منذ بداية هذا القرن،
ي - -ق - -ظ - -ة ع - -م Ó- -ق آاخ - -ر ه- -و روسس- -ي- -ا
ال- -ف- -ي- -درال- -ي- -ة ،ب- -ع- -د ان- -ه- -ي -ار ا’–اد
السسوفياتي وتصسفيه ما ورثه من امتداد

جغرا‘ ونفوذ سسياسسي إايديولوجي بعد
ا◊رب العاŸية الثانية أاعلن التصسفية
واإ’فÓسض رئيسسها اأ’سسبق غورباتشسوف
وعريضسة اتهاماته للنظام الشسيوعي ‘
كتابه الÈيسسÎويكا أاو اŸكاشسفة الذي
اعتÈه خصسوم النظام السسوفياتي أاكÈ
ان-تصس-ار ل-ل-ن-ظ-ام ال-ل-يÈا‹ ط-ي-ل-ة القرن
اŸاضسي .واÓŸحظ ،أان غورباتشسوف
الذي يبلغ اآ’ن  ٨5سسنة من العمر ،قد
اعÎف ‘ ح - -ديث م - -ع ب - -ي.ب - -ي.سس- -ي
الÈيطانية ‘ ،أاوائل ديسسم ،٢٠١6 Èأاّنه
ارتكب خطأا كبÒا ‘ تشسخيصسه السسابق
وأان ال- -رئ- -يسض ا◊ا‹ فÓ- -د ÒÁب- -وتÚ
يسستحّق كّل التأاييد واإ’عجاب.
نحن نتابع ‘ هذه السسطور أاطروحتنا
اŸت -م-ث-ل-ة ‘ ع-ن-وان ه-ذا ال-ب-حث وه-ي
–ّول مؤوشسرات التقّدم والقّوة والنفوذ
نحو القارة اآ’سسيوية وما تتمّتع به من
ث- -وابت ال- -ق ّ-وة Constantes de
 puissanceوه -ي ك-ثÒة ب-ال-نسس-ب-ة
لروسسيا الفيدرالية ،نذكر منها:

وصسل إا ¤جنوب روسسيا أاثناء الفتوحات
اإ’سس Ó-م-ي-ة ال-كÈى ل-ف-ارسض وب-ي-زن-ط-ة.
وي- -ن- -تشس- -ر اإ’سسÓ- -م ب -وج -ه خ -اصض ،بÚ
الشس -ع -وب ال -داغسس -ت -ان -ي -ة وال -ت-ت-ار وك-ل
الشسعوب الناطقة باللغة الÎكية .وبوجه
ع -ام ت -وج -د اأ’غ -ل -ب -ي -ات اŸسس -ل -م -ة ‘
منطقة شسمال القوقاز ب Úالبحر اأ’سسود
وبحر القوقاز .واإ’سسÓم ‘ فيدرالية
روسس -ي -ا ه -و م -زي -ج م-ن ال-ت-أاث Òال-ع-رب-ي
الفارسسي الÎكي السس ‘ÓاŸتأاثر بنظام
الÎب- - -ي- - -ة وال- - -ت- - -ع- - -ل- - -ي- - -م ال- - -روسس - -ي.
D . V . M u k h e t d i n o v:
Russian muslim culture:
social reality and concept.
يسس- - -م- - -ى ›م- - -وع ه - -ذه الشس - -ع - -وب
بدياناتها وثقافاتها ولغاتها با◊ضسارة
اأ’وراسس- - - - - - - - - - - -ي- - - - - - - - - - - -ة Eurasian
civilisation.
ولروسسيا مسساهمات كبÒة ‘ روائع
ال -ف-ن-ون واآ’داب ال-ع-اŸي-ة ،ن-ذك-ر م-ن-ه-ا
على سسبيل اŸثال ‘ اآ’داب بوشسكÚ

م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ت-اري-خ-ي-ة ا◊ضس-اري-ة،
لروسسيا تاريخ عريق يعود إا ٨6٨ ¤عام
ق -ب -ل اŸي Ó-د .و‘ سس -ن -ة ٨٨٢م ت-كّ-ونت
حدة التي
الدولة السسÓفية الشسرقية اŸو ّ
اعتنقت اŸسسيحية وجعلت من الكنيسسة
الشسرقية اأ’رثوذكسسية اŸذهب الرسسمي
للدولة و ⁄تتأاثر بالغزو اŸغو‹ لروسسيا
ب ١٢٣٧ Úو.١٢٤٠
وروسسيا الفيدرالية هي اآ’ن أاك Èدولة
مسساحة على اإ’طÓق ،فهي تقÎب من
ضسعف مسساحة الصسÃ Úا يزيد على ١٧
مليون كم ٢وبالتحديد  ١٧.٠٧5.٢٠٠كم٢
و–تل اŸرتبة التاسسعة من حيث عدد
السس- -ك- -ان ،حسسب إاحصس -اء م -ارسض ٢٠١6
( ١٤6.6مليون نسسمة).
لروسسيا الفيدرالية موقع جيوسسياسسي
متميز ،إاذ لها حدود مع  ١٤دولة ويشسكل
القسسم اآ’سسيوي %٧5من مسساحة روسسيا
ويعيشض فيه  %٢٣من سسكانها و %٧٧من
بقية السسكان من القسسم اأ’وربي ويفصسل
ب Úالقسسم Úسسلسسلة جبال أاورال.
ل -روسس -ي -ا ح -دود ب -ح -ري -ة “ت-د ع-ل-ى
 ٣٧65٣ك -م م -ن ال-هضس-ب-ة اآ’سس-ي-وي-ة إا¤
ال- -و’ي- -ات اŸت -ح -دة والصس Úوال -ي -اب -ان
وحدود برية بـ٢٠.٢٤١كم.
اإ’سسÓم هو الديانة الثانية ‘ روسسيا
ب-نسس-ب-ة %١٤م -ن ›م -وع السس -ك -ان وق -د

وغ- - -وغ- - -ول Gogol
Pushkin
وت -ولسس-ت-وي  Tolstoyوداسستويسسكي
 Dostoevskyوب-ال-ي-ه ال-ب-ولشس-ؤوي
الذي اسستضسفناه سسنة  ١٩٨١عندما كنت
ع- -ل- -ى رأاسض وزارة ال- -ث- -ق -اف -ة وال -ف -ن -ون
الشسعبية.
تعود روسسيا اليوم إا ¤اŸنافسسة على
تصسدر العاŸ ،⁄ا تتوفر عليه من عمق
اسسÎات-ي-ج-ي وصس-ن-اع-ات م-ت-طّورة .فقد
تفّوقت ‘ بداية السسباق على اكتشساف
ال- -فضس- -اء اÿارج -ي ب -أاول رائ -د فضس -اء،
غ -اغ -اري -ن ،وت -ك -ن-ول-وج-ي-ات الصس-واري-خ
ال- -ع- -اب- -رة ل- -ل- -ق -ارات وﬁط -ة ال -فضس -اء
بايكونور وثا Êمصسدر للطاقة ‘ العا⁄
وأاسس -اط -ي-ل Œوب ال-ب-ح-ار واÙي-ط-ات
وهي من ب ÚاŸصسدرين الكبار للسسÓح
ب -حسسب م -رك -ز اسس -ت -وك -ه-و،SIPRI ⁄
وقد ارتفع حجم صسادراتها بـ %٣٧بÚ
 ٢٠١٤-٢٠١٠م -ق -ارن -ة ب-ال-فÎة -٢٠٠5
 .٢٠٠٩ول- -ه- -ا عÓ- -ق- -ات ت -ع -اون ق -دÁة
وم- -ت- -جّ- -ددة م- -ع ا÷زائ- -ر ،خ- -اصس- -ة ‘
ﬂتلف ميادين التكوين والتدريب قبل
ا’سس -ت-قÓ-ل وب-ع-ده .وال-ط-رف ال-روسس-ي
ي -ظ -ه -ر اسس -ت -ع -دادا ورغ -ب -ة ‘ ت -ط-وي-ر
عÓقات التعاون والصسداقة مع ا÷زائر،
‘ إاط -ار ا’حÎام اŸت -ب -ادل ،ك -م -ا أاّك-د
ذلك رئ- -يسض ال- -دوم- -ا (غ- -رف- -ة الŸÈان

اأ’و ‘ )¤فيدرالية روسسيا ‘ زيارته
ل-ل-ج-زائ-ر ب-دع-وة م-ن اÛلسض الشس-ع-بي
الوطني بتاريخ  ٠٤و ٠5نوفم.٢٠١5È
ال-ق-طب اآ’خ-ر ال-ذي ت-تصس-اع-د ق-وت-ه
اإ’قتصسادية والتكنولوجية ويتزايد وزنه
السس -ي -اسس -ي ع -ل -ى السس -اح-ة ال-دول-ي-ة ه-و
ال- -ه- -ن -د ،ي -ع -ود حضس -وره ا◊ضس -اري إا¤
 ٢٨٠٠و ١٨٠٠ق-ب-ل اŸيÓ-د ‘ م-ن-ط-قة
سس -ه -ل اأ’ن -ديسض ب ÚاÙي -ط ال -ه-ن-دي
وج -ب -ال ال -ه -م-ا’ي-ا ال-ت-ي تسس-م-ى سس-ق-ف
العا ،⁄باإ’ضسافة إا ¤ثروة مائية بعدة
أان - -ه - -ار م - -ن أاه - -م - -ه - -ا ن - -ه - -ر ال - -ك- -ا„
وبراهمابوترا ...التي “تد ‘ اأ’راضسي
الهندية شسرقا وغربا.
من ب Úمقّومات الصسعود أاو مؤوّهÓت
القّوة :مسساحة شساسسعة تزيد على ثÓثة
مÓ-ي Úك-م )٣.٢٨٧.٢6٣( ٢وه-ي ال-ب-ل-د
ال - -ث - -ا Êب- -ع- -د الصس Úم- -ن ح- -يث ع- -دد
السسكان ،الذي يزيد على مليار نسسمة
( )١.٢٩٣ولها حدود برّية وبحرية مع ١٤
بلدا ‘ شسبه القارة الهندية تزيد على
 ١5أالف كلم ( )١5.١6٣كلم وللهند
عÓقة وثيقة با◊ضسارة اإ’سسÓمية
بدأات ‘ القرن اأ’ول للهجرة منذ
فتح ما وراء النهر أاو ما يسسمى
بÓ- -د السس -ن -د وم -ا وراء ال -ن -ه -ر ‘
ال -نصس -وصض ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ق -دÁة
للكتاب والرحالة اŸسسلم.Ú
وك - -انت ال - -ه - -ن - -د ‘ ال - -ت- -اري- -خ
ال -وسس -ي -ط ،م -رك -ز ت Ó-ق-ي ال-ط-رق
التجارية الكÈى عن طريق Œارة
ال - -ت - -واب- -ل وا◊ري- -ر .وإا ¤ج- -انب
اأ’غ-ل-ب-ي-ة ال-ت-ي ت-دي-ن ب-ال-هندوسسية
( )%٧٩.٨من السسكان“ ،ثل الديانة
اإ’سس Ó- -م - -ي - -ة ( )%١٤.٢ح - - -سس - - -ب
إاحصس -ائ -ي -ات  ،٢٠١١إا ¤ج - - - - - -انب
دي- -ان- -ات أاخ- -رى م -ث -ل السس -ي -خ -ي -ة
وال -زرادشس -ت-ي-ة ال-ت-ي أاوشس-كت ع-ل-ى
ا’ن -ق -راضض وك -انت دي -ان -ة ف -ارسض
(إايران ا◊الية) قبل اإ’سسÓم .و‘
ال -ه -ن -د ا◊ال-ي-ة ٢٣ ،ل-غ-ة رسس-م-ية
و ٤٠٠٠لغة أاخرى هي لهجات ،غÒ
أان لغة الدولة الرسسمية هي الهندية
ب -أاب -ج -دي -ة خ -اصس -ة ’ ع Ó-ق-ة ل-ه-ا
ب -ا◊روف ال Ó-ت -ي -ن -ي -ة ،إا ¤ج-انب
اإ’نكليزية.
يظهر اهتمام العلماء اŸسسلمÚ
بالهند ‘ الدراسسة العلمية الهامة
التي قام بها العا ⁄اŸوسسوعي أابو
الريحان البÒو ‘ Êأاواخر القرن الرابع
ال - -ه - -ج - -ري م - -ن- -تصس- -ف ا◊ادي عشس- -ر
ميÓدي.
ولد البÒو ‘ Êمدينة خوارزم ‘
جمهورية أاوزباكسستان ا◊الية ،نرى أانه
ق -د ي -ك -ون م-ن اŸف-ي-د ال-ت-ع-ري-ف ب-أاه-م
دراسسة له مازالت مرجعا موثوقا للعلماء
ال- -ه- -ن- -ود واŸه- -ت- -مÃ Úاضس- -ي ال- -ه -ن -د
القدÁة ،عنوانها –قيق ما للهند من
مقولة مقبولة ‘ العقل أاو مرذوله ،قام
فيه بدراسسة مسسحية شساملة وموضسوعية
عن العقائد الشسائعة ‘ الهند وتنظيم
ال - -ع - -ائ - -ل - -ة وع- -ادات اأ’ك- -ل واأ’ع- -ي- -اد
الهندوسسية وخصسائصض اللغات السسائدة.
قد ’ نبتعد عن موضسوع هذه السسطور
إاذا أاشس - - - -رن- - - -ا إا ¤أان ه- - - -ذا ال- - - -ع- - - -ا⁄
اŸوسس -وع -ي ،ق -د سس -ب -ق عصس -ره ب-ق-رون
عديدة ،فقد جمع ب ÚعقÓنية إاÁانويل
كانط  ١٨٠٤-١٧٢٤ومقو’ته عن العقل
اÿالصض ،وŒريبية ديفيد هيوم -١٧١١
 ١٧٧6التي جعلت من ا◊سض واŸشساهدة
اŸباشسرة أاسساسض كل العلوم التطبيقية.
فقد أالف هذا العا ⁄أاك Ìمن ١٠٠
كتاب ‘ ا÷غرافيا والفيزياء والكيمياء
والفلك .ومن ب Úآاثاره العلمية اŸعتمدة
إا ¤اليوم إاكتشسافه لكثافة اŸعادن مثل
ا◊ديد والزئبق واللؤولؤو...
يتبع
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لفريقي باللتزأم Ãيثاقه
رهن عضشويته ‘ أل–اد أ إ

حزب إŸؤو“ر إلوطني إإلفريقي يطالب إŸغرب إلعÎإف
بتقرير مصس Òإلصسحرإء إلغربية

لف-ري-ق-ي،
وج -ه ح -زب أŸؤو“ر أل -وط -ن-ي أ إ
دع- -وة إأ ¤أŸغ -رب م -ن أج -ل ألنسش -ح -اب م -ن
ألصش- -ح- -رأء أل- -غ- -رب -ي -ة وألل -ت -زأم ب -ق -رأرأت
ألششرعية ألدولية أŸنادية بالسشماح للششعب
ألصشحرأوي Ãمارسشة حقه ‘ تقرير أŸصشÒ
وألسشتقÓل.
أاكد اأ’م Úالعام للحزب غويدي مانتاشسي‘ ،
تصسريح أاد ¤به عقب اسستقباله من قبل الرئيسس
الصس- - -ح- - -راوي إاب- - -راه- - -ي- - -م غ- - -ا‹ Ãق- - -ر ا◊زب
ب- -ج- -وه- -انسسÈغ (ج- -ن- -وب إاف -ري -ق -ي -ا) ،أان «ال -ق -ارة
ا’فريقية لن تتحرر مادام بلد منها ﬁت Óمن
طرف بلد إافريقي آاخر وهو انتهاك جسسيم للميثاق
التأاسسيسسي ل–Óاد اإ’فريقي».
بخصسوصس طلب اŸغرب ا’نضسمام إا ¤ا’–اد
اإ’ف - -ري- -ق- -ي ،أاوضس- -ح اŸسس- -ؤوول ا◊زب- -ي ا÷ن- -وب

إافريقي أانه «’ Áكن قبول عضسوية اŸغرب ما ⁄
ي -ل -ت-زم Ãي-ث-اق ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي» ،ودع-ا اŸغ-رب
لÓنسسحاب من الصسحراء الغربية.
كما وجه غويدي مانتاشسي ،دعوة من أاجل
إاط Ó-ق ح -م -ل -ة دول -ي-ة ◊م-اي-ة الÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة
للشسعب الصسحراوي ومقاطعة الشسركات اŸغربية
واأ’جنبية العاملة بالصسحراء الغربية اÙتلة.

تضسامن غ Òمشسروط مع حق إلكفاح وإلتحرر
إا ¤جانب لقائه مع أام Úعام حزب اŸؤو“ر
ال-وط-ن-ي اإ’ف-ري-ق-ي غ-وي-دي م-ان-ت-اشسي ،وهو اللقاء
الذي حضسرته إايدنا موليوا رئيسسة اللجنة التنفيذية
ب- -ن- -فسس ا◊زب ل -دى وزارة اÿارج -ي -ة ،اسس -ت -ق -ب -ل

‘ أول خرجة له منذ توليه منصشبه

إلرئيسس إللبنا Êيزور إلسسعودية إليوم
ي -ق -وم أل -رئ -يسس أل -ل-ب-ن-ا Êأل-ع-م-اد م-يشش-ال
عون ،إأبتدأء من أليوم ،بزيارة رسشمية إأ¤
أŸم -ل -ك -ة أل -ع -رب -ي-ة ألسش-ع-ودي-ة وذلك ‘ أول
زي- -ارة خ- -ارج- -ي -ة ل -ه م -ن -ذ ت -ول -ي -ه رئ -اسش -ة
أ÷مهورية أللبنانية.
يرى بعضس السساسسة اللبناني ،Úأان هذه الزيارة
تؤوكد على متانة واسستثنائية العÓقات التاريخية
اŸميزة التي تربط ب Úالبلدين ،وسسط آامال وطنية
نحو –قيق الزيارة أاهدافها الوطنية الرامية إا¤
إاع -ادة ت -ف -ع -ي -ل ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ع -ل-ى ك-اف-ة
اŸسس -ت -وي -ات السس-ي-اسس-ي-ة وا’ق-تصس-ادي-ة وال-ت-ج-اري-ة
والسسياحية ،مع تطلعات نحو إامكانية إاعادة إاحياء
ال -دع -م السس -ع -ودي ل-ل-م-ؤوسسسس-ة ال-عسس-ك-ري-ة وال-ق-وى
اأ’منية الشسرعية اللبنانية.
من جانبه ،رأاى وزير اإ’عÓم ملحم الرياشسي،
أان زيارة الرئيسس عون إا ¤السسعودية هى زيارة

 Èإل

عا⁄

إايجابية وسستعزز العÓقة ب Úالبلدين ،مشسÒا إا ¤أان
اسستعادة ا÷مهورية بانتخاب الرئيسس عون الثقة
بلبنان ﬁليا وإاقليميا ودوليا.
م -ن ج -انب آاخ -ر ،وصس -ف رئ -يسس ح-زب ال-ق-وات
اللبنانية سسم Òجعجع ،الزيارة باŸمتازة ،مؤوكدا
أان-ه-ا سس-ت-ح-ت-وي ع-ل-ى مضس-ام Úأاب-رزه-ا اŸسس-اع-دة
العسسكرية للجيشس اللبنا Êوعودة السسياح اÿليجيÚ
إا ¤لبنان.
ومن اŸتوقع أان تعمل هذه الزيارة على تنمية
ا’ق- -تصس- -اد ‘ ل -ب -ن -ان ،مشسÒا إا ¤أان دول اÿل -ي -ج
تسس-ت-ورد  ٪60م-ن الصس-ادرات ال-زراع-ي-ة ال-ل-ب-ن-ان-ي-ة،
ب -ي -ن -م -ا تسس -ت -ورد دول اÿل -ي -ج نصس -ف الصس -ن-اع-ات
اللبنانية تقريبا ،مضسيفا أان  ٪85من ا’سستثمارات
‘ لبنان خليجية ،وأان أاك Èفنادق لبنان خليجية
 ،٪100أاو يسس-اه-م مسس-ت-ث-م-رون خ-ل-ي-ج-ي-ون كشس-ركاء
فيها.

فرنسسا أإحبطت  24أإلف هجوم معلوماتي

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

الرئيسس الصسحراوي أام Úعام ا◊زب الشسيوعي
ا÷نوب إافريقي بلد Êزمنادي.
وذكرت وكالة اأ’نباء الصسحراوية (واصس) ،أان
اÙادثات تناولت العÓقات التاريخية التي تربط
جبهة البولسساريو بهذه اأ’حزاب وتطورات القضسية
الصس -ح -راوي -ة ،ح-يث ع Èا÷ان-ب-ان ع-ن ت-أاي-ي-ده-م-ا
ومسساندتهما لكفاح الشسعب الصسحراوي وحقه ‘
تقرير اŸصس.Ò
ك -م -ا اسس -ت -ق -ب -ل ال -وف -د ال -رئ-اسس-ي رئ-يسس ا–اد
ال-ن-ق-اب-ات ال-ع-م-ال-ي-ة (ك-وسس-ات-و) سسايدومو د’ميني،
الذي أاكد بدوره دعم حق الشسعب الصسحراوي ‘
ا◊رية وا’سستقÓل واسستعداد منظمته Ÿسساندة
اÛتمع اŸد Êلتحقيق هذا الهدف.
كما التقى بحركة التضسامن ا÷نوب إافريقية مع
الشس- -عب الصس- -ح- -راوي ،ح -يث ع ّ-ب -رت ا◊رك -ة ع -ن
تضسامنها غ ÒاŸشسروط مع الشسعب الصسحراوي ‘
كفاحه اŸشسروع من أاجل ا◊رية وتقرير اŸصس.Ò
للتذك ،Òوصسل الرئيسس الصسحراوي اأ’م Úالعام
÷ب - -ه - -ة ال - -ب - -ول - -يسس- -اري- -و ،صس- -ب- -اح ا÷م- -ع- -ة ،إا¤
جوهانسسبورغ ‘ مسستهل زيارة عمل إا ¤جنوب
إافريقيا بدعوة من الرئيسس جاكوب زوما.

عنف ‡نهج
تدخلت قوات ا’حتÓل اŸغربية بشسكل عنيف،
السسبت ،ضسد وقفة سسلمية نظمتها تنسسيقية اأ’طر
الصسحراوية اŸعطلة Ãدينة العيون اÙتلة وهو
ما خلف عديد اإ’صسابات اŸتفاوتة اÿطورة ‘
صسفوف اŸتظاهرين.
Óط-ر الصس-ح-راوية
وك-انت ال-تسس-ي-ق-ي-ة اÙل-ي-ة ل -أ
اŸعطلة بالعيون اÙتلة ،قد دعت ‘ وقت سسابق
ل-ل-ت-ظ-اه-ر اح-ت-ج-اج-ا ع-ل-ى اإ’قصس-اء اŸم-ن-ه-ج م-ن
طرف ا’حتÓل اŸغربي ضسد اأ’طر الصسحراوية
اŸعطلة ،وكذا للتنديد باسستنزاف خÒات وثروات
الشسعب الصسحراوي والتمادي ‘ تفقÒه.
وق -د أاق -دمت ق -وات ا’ح -ت Ó-ل ع-ل-ى ﬁاصس-رة
اŸعطل ،Úقبل أان تتدخل بعنف ضسدهم ما خلف
عديد اإ’صسابات.
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لسشÓمية
أول رئيسس للŸÈان عقب ألثورة أ إ

وفاة علي أإك Èهاشسمي رفسسنجا Êإلرئيسس إلإيرإ Êإألسسبق
ألشش- -عب /أل- -وك -الت  -غ ّ-ي -ب
أŸوت ،مسش - - - -اء أمسس ،أل- - - -رئ- - - -يسس
لسش- - -ب- - -ق ع- - -ل- - -ي أكÈ
لي - - -رأ Êأ أ
أ إ
ه -اشش -م -ي رفسش -ن -ج -ا ،Êع -ن ع -م-ر
ن- -اه -ز  83إأث -ر إأصش -اب-ت-ه ب-ج-ل-ط-ة
قلبية.
أاع -ل -ن ال -ت-ل-ف-زي-ون اإ’ي-را ‘ ،Êن-ب-أا
عاجل ،مسساء أامسس ،وفاة رئيسس ›ّمع
تشس -خ -يصس مصس-ل-ح-ة ال-ن-ظ-ام ،ال-رئ-يسس
اإ’ي -را Êاأ’سس -ب -ق ع -ل -ي أاك Èه-اشس-م-ي
رفسسنجا.Ê
وقبل سساعات قليلة من وفاته” ،
نقل رفسسنجا Êإا ¤مسستشسفى «شسهداء
Œريشس» بطهران ،مصسابا بأازمة قلبية
ح -ادة .وق -ام ال -رئ -يسس اإ’ي -را Êحسس -ن
روح -ا ،Êب -زي -ارة اŸشس-ف-ى ت-زام-ن-ا م-ع
إاعÓن وفاة رفسسنجا.Ê
ول - -د ال - -رئ - -يسس اإ’ي- -را Êاأ’سس- -ب- -ق
رفسسنجا 25 ‘ Êأاوت عام ‘ ،1934
قرية بهرمان التابعة Ÿدينة رفسسنجان
Ãحافظة كرمان جنوب شسرقي إايران،
ل -ع -ائ -ل -ة ث -ري -ة ،وه-و م-ا سس-اع-ده ع-ل-ى
التفّرغ للتحصسيل الدراسسي ،حيث درسس
‘ مدينة «قم» على يد كبار علماء
ال -دي -ن وأاب -رزه -م ق -ائ -د ال-ث-ورة اإ’ي-ران-ي-ة آاي-ة ال-ل-ه
اÿميني.
رفسسنجا ،Êالذي تو ¤منصسب الرئيسس اإ’يرا،Ê
خÓل الفÎة ما ب Úالثالث أاوت  1989و 2أاوت
 ،1997تو ¤قبلها مناصسب رفيعة ،أابرزها رئاسسة
الŸÈان ب Úع- - -ام - -ي  1980و 1989ك -أاول رئ-يسس
للŸÈان عقب الثورة اإ’سسÓمية.
و‘ آاخر أاعوام ا◊رب العراقية  -اإ’يرانية،

التي انتهت عام  ،1988عيّنه قائد الثورة اإ’سسÓمية
‘ إايران آاية الله اÿميني ،قائما بأاعمال قائد
القوات اŸسسلحة .كما تو ¤رفسسنجا ،Êوهو رئيسس
›م -ع تشس -خ-يصس مصس-ل-ح-ة ال-ن-ظ-ام اŸك-ل-ف ب-ح-ل
اÓÿف- -ات ال- -ت- -ي ق- -د ت- -نشس -أا ب› Úلسس الشس -ورى
(الŸÈان) و›لسس صسيانة الدسستور منذ فيفري
 ،1989منصسب وزير الداخلية خÓل الفÎة ما ب6 Ú
نوفم 1979 Èو 12أاوت .1980

 4قتلى و 15جريحا ‘ عملية فدأئية بالقدسس

فلسسطيني يدحسس بشساحنة عسساكر إإسسرإئيليÚ

أق- -دم شش -اب ف -لسش -ط -ي -ن -ي
ي -ق -ود شش -اح -ن -ة ع -ل -ى صش-دم
›م - -وع - -ة م - -ن أل- -عسش- -اك- -ر
لسشرأئيلي Úكانوأ ‘ جولة
أ إ
‘ أح -د م -وأق -ع أل -ق -دسس ،م -ا
أدى إأ ¤م - - -ق - - -ت- - -ل  4منهم
وإأصش- -اب -ة  15شش -خصش-ا ع-ل-ى
لق- - -ل ،أح- - -ده- - -م ‘ ح- - -ال
أ أ
خ- - -ط- - -رة .وق- - -ت- - -ل سش- - -ائ - -ق
ألشش-اح-ن-ة ب-رصش-اصس أل-قوأت
لسش-رأئ-ي-ل-ي-ة ،ب-ع-دم-ا صشدم
أ إ
أ÷ن - -ود ‘ م - -ن - -ت - -زه ‘ ح- -ي
أرم- -ون ه- -ن- -تسش -ي -ف ،أŸط -ل
ع- -ل- -ى أل- -ب- -ل -دة أل -ق -دÁة ‘
ألقدسس.
وسسادت الفوضسى ‘ اŸكان،
بعدما صسدمت الشساحنة عسساكر
ا’ح-تÓ-ل ال-ذي-ن ك-ان-وا ي-ق-ومون
بجولة ‘ القدسس.
وأاع -ل -ن م -ق-ت-ل  4أاشسخاصس،
بينهم  3نسساء ،بينما أاكد مسسعف
إاسس- -رائ- -ي -ل -ي ك -ان ‘ اŸوق -ع أان
القتلى من العسسكري.Ú

اÿارجية ،كما تو ¤مرت Úرئاسسة ا◊كومة ورئاسسة ا÷مهورية بÚ
 1986و 1996وانتخب نائبا أاوروبيا.

^ ب- - -اريسس :أاع- -ل- -ن وزي- -ر ال- -دف -اع
ال -ف -رنسس -ي ج -ان إاي -ف ل -ودري -ان ،أان اأ’ن -ظ-م-ة
اأ’منية الفرنسسية أاحبطت  24أالف هجوم معلوماتي
خارجي اسستهدفت أاجهزة الدفاع خÓل سسنة .2016
‘ مقابلة مع صسحيفة «جورنال دو دÁانشس» ،قال الوزير
الفرنسسي إانه منذ تسسلمه مهامه ‘  2012و»–ديدا منذ ثÓث
سس -ن -وات ،ب -ات ال -ت -ه-دي-د اŸع-ل-وم-ات-ي رئ-يسس-ي-ا Ãا ‘ ذلك أ’دوات-ن-ا
العسسكرية».

^ وأرسشو :هلك  20شسخصسا ‘ كل من بولندا وإايطاليا وتشسيكيا
نتيجة موجة صسقيع Œتاح أاوروبا منذ أايام ،مع تسسجيل درجات
حرارة قطبية ‘ .ح Úغطت الثلوج مدينة اسسطنبول الÎكية.
وشسهدت موسسكو اŸيÓد اأ’رثوذكسسي اأ’شسد برودة منذ  120عاما
مع درجات حرارة بلغت نحو  30درجة –ت الصسفر لي.Ó

إلÈتغال ‘ حدإد

«إإكوإسس» ‘ مسسعى ◊ل إألزمة بغامبيا

^ لششبونة :أاعلنت الÈتغال ا◊داد ثÓثة أايام ،ابتداء من اليوم
اأ’ثن ،Úعقب وفاة الرئيسس الÈتغا‹ اأ’سسبق ماريو سسواريز ،السسبت،
عن عمر ناهز  92سسنة والذي يعت Èأاب الدÁقراطية ‘ بÓده التي
طبع تاريخها طيلة أاربعة عقود من الزمن.
يشس- -ار إا ¤أان سس- -واريسس م- -ؤوسسسس ا◊زب ا’شسÎاك- -ي الÈت- -غ -ا‹،
سساهم ‘ إارسساء الدÁقراطية ببÓده سسنة  1974وتو ¤وزارة الشسؤوون

^ أكرأ :أاكدت رئيسسة ليبÒيا ،إايل Úجونسسون سسÒليف ،أان
قادة اÛموعة ا’قتصسادية لدول غرب افريقيا (إاكواسس)،
مازالوا يسسعون للوسساطة لضسمان انتقال سسلمي للسسلطة ‘
غامبيا ،التي يرفضس رئيسسها يحي جامع قبول هزÁته ‘
انتخابات رئاسسية أاجريت ،مطلع شسهر ديسسم ÈاŸاضسي.
إا ¤ذلك ،حذرت الو’يات اŸتحدة مواطنيها من السسفر
’م--ري-ك-ي ÚاŸوج-ودي-ن ه-ن-اك ع-ل-ى
إا ¤غ--ام--ب--ي--ا وح--ثت ا أ

ع

العدد
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موجة صسقيع قاتلة بأاوروبا

وف - - - - - -رضست الشس - - - - - -رط- - - - - -ة
اإ’سس-رائ-ي-ل-ي-ة «أام-ر ح-ظ-ر نشس-ر»
ع-ل-ى ك-اف-ة ال-ت-ف-اصس-ي-ل اŸتعلقة
بالهجوم وهوية سسائق الشساحنة.
ل-ك-ن مصس-ادر أام-ن-ي-ة ف-لسس-ط-ي-ن-ية
قالت إان السسائق شساب فلسسطيني
من حي جبل اŸك ‘ Èالقدسس
الشسرقية اÙتلة.

فيديو ...وعسساكر
يصسرخون
انتشسر فيديو العمل الفدائي
ع Èم - - - -واق - - - -ع ال- - - -ت- - - -واصس- - - -ل
ا’جتماعي ،تظهر فيه شساحنة
تصس -دم ›م -وع -ة م -ن ال-عسس-اك-ر
كانوا يقفون إا ¤جانب حافلة.
ث- -م ي- -ح- -اول سس- -ائ- -ق الشس -اح -ن -ة
ال- - -رج- - -وع إا ¤اÿل- - -ف لصس- - -دم
ا÷نود ›ددا ،قبل أان تتوقف
الشساحنة.
وسسارعت سسيارات اإ’سسعاف
إا ¤موقع الهجوم ،بينما ظهرت

‘ ال - -ف - -ي - -دي - -و ›م- -وع- -ة م- -ن
العسساكر يحاولون الهرب.
وق -الت ل-ي-ئ-ا شس-ري-ب ،Òإاح-دى
اŸرشس- - - - - - - -دات ‘ ا÷ول- - - - - - - -ة،
ل -لصس -ح-اف-ي« :Úسس-م-عت عسس-اك-ر
يصس -رخ -ون( )...ورأايت شس -اح -ن -ة
ع - -ل - -ى ج - -انب ال- -ط- -ري- -ق .ب- -دأا
ال-عسس-اك-ر اإ’سس-رائ-ي-ليون بإاطÓق
ال- -ن- -ار ...ك- -انت ه- -ن- -اك أاوام- -ر
وصس- -راخ ‘ ك -ل م -ك -ان .ط -ل -ب -وا
م -ن -ه -م ا’خ -ت -ب -اء وراء ا◊ائ -ط
خوفا من هجوم آاخر».
من جهته ،أاكد فوزي برهوم،
اŸت -ح -دث ب-اسس-م «ح-م-اسس»‘ ،
بيان ،أان حركته تبارك «عملية
ال-ق-دسس ال-ب-ط-ول-ي-ة والشسجاعة»،
أ’ن- -ه- -ا ت- -أات- -ي «‘ سس- -ي- -اق ال- -رد
الطبيعي على جرائم ا’حتÓل
اإ’سس -رائ -ي -ل -ي وان-ت-ه-اك-ات-ه ب-ح-ق
شس -ع -ب -ن -ا وأارضس -ن-ا وم-ق-دسس-ات-ن-ا،
ون -ت-ي-ج-ة ’سس-ت-م-رار السس-ي-اسس-ات
الصسهيونية العدوانية بحق أاهلنا
‘ القدسس واŸسسجد اأ’قصسى».

التفك ‘ Òمغادرتها.

منفذ إعتدإء إسسطنبول إرهابي أإوزبكي
^ أسشطنبول :أافادت وسسائل اإ’عÓم الÎكية ،أان منفذ اعتداء
اŸلهى الليلي ‘ اسسطنبول ،ليلة راأسس السسنة ،هو إارهابي أاوزبكي
ينتمي إا ¤تنظيم الدولة اإ’سسÓمية الدموي.
ونقلت صسحيفة «حرييت» ،عن اأجهزة ا’سستخبارات ومكافحة
اإ’رهاب ‘ اسسطنبول ،أان الرجل ‘ الرابعة والثÓث Úوهو أاوزبكي
ي -ن -ت -م -ي إا ¤خ -ل-ي-ة ل-ت-ن-ظ-ي-م ال-دول-ة اإ’سسÓ-م-ي-ة اإ’ره-اب-ي ‘ آاسس-ي-ا
الوسسطى .وأاضسافت ،أان اسسمه ا◊ركي هو «اأبو ﬁمد اÿراسسا.»Ê
و ⁄يتم تأاكيد ذلك رسسميا.

حصسار غزة رفع نسسبة إلفقر
^ غزة :قال اŸركز الفلسسطيني ◊قوق اإ’نسسان ،إان ا◊صسار
الذي تفرضسه اإسسرائيل على قطاع غزة للعام العاشسر على التوا‹،
رفع نسسبة الفقر ب Úسسكانه اإ.٪65 ¤
وكان البنك الدو‹ أاصسدر تقريرا ‘ سسبتم 2016 Èأافاد ،بأان نسسبة
البطالة ‘ غزة بلغت  ٪43وأان نسسبة الفقر بلغت .٪60

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘
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إاعداد  :نور الدين لعراجي

يتحدثها أاك Ìمن  422مليون نسسمة

آللغة آلعربي ـة أآمـ ـام –ديـ ـات
آلعوŸة آلثقافية وآ◊ضضارية

لجيال حديثة
ا◊اجة إا ¤أاسستاذ جديد Ûتمع جديد و أ
هواجسس العا ⁄العربي ‘ ›لة «العربي»
Ÿاذآ يسضتضضعف
ن
آ
و
ي
د
‘
ة
ء
آ
ر
ق
آآ’م وأآحزآن تدمي آلقلوب
آإ’نسضان آلعربي نفسضه
(إآمرأآة خارج آلوقت)
وتنهمر من آأجلها آلعÈآت
أآمام آلغ...Ò؟آ
كلمة العدد

آلثابت وآŸتغÒ
فنيدسس بن بلة
تكسسب الكتابات األدبية والفكرية قيمتها ويظهر جدواها بالنقد
الذي يحدد موطن القوة والضسعف فيها ،ليسس من زاوية كسسر العزÁة
والتأاث Òالسسلبي على الشسكل واŸضسمون والدللت ،بل تعزيزا لها
باقÎاحات تÌي العناوين و“نحها اعتبارا أاك.È
البلدان التي تشسهد رواجا ثقافيا وأادبيا وتصسنع ›د اإلبداع وعصسره
الذهبي وحركية ثروته التي ل تنضسب ،هي التي “تلك نقادا من
ال -وزن ال -ث -ق -ي-ل ي-راف-ق-ون اŸن-ت-وج ال-ف-ك-ري ب-آاراء سس-دي-دة و–ال-ي-ل
م-رج-ع-ي-ة ،شس-رط-ه-ا ال-وح-ي-د ال-ن-وع-ي-ة ول-يسس اÛامÓ-ت واألح-كام
اŸفروضسة وفق آاراء مسسبقة ،غايتها –طيم العزÁة وتسسويد اإلبداع
أاو رؤوية على اŸقاسس.
على غرار ما عرفته ا◊ركية النقدية ‘ العلوم التجريبية والعلمية
اŸسستندة إا ¤اŸنطق واŸقاييسس الثابتة التي ل تÎك اÛال
للمزاج الذاتي والعاطفة العابرة والنزوة الشسخصسية ،انطلق النقد ‘
العلوم اإلنسسانية وأاخذ مكانته اŸرموقة ‘ السساحة األدبية ،ما
شسجع على اتباع هذا النهج؛ ا◊لقة اŸفصسلية ‘ كل منتوج وإابداع
مهما كانت درجته ومسستواه.
Óدب والفكر Ÿا له من دور بنائي ‘
أاعطى هذا التوجه قيمة ل أ
اÛتمع بصسفته ﬁرك التغي ،Òمولد اآلراء وصسانع الرأاي العام
وتوجيهه حسسب الصسÒورة واŸبتغى .فهل يعقل ا◊ديث عن الّنتاج
األدب-ي وع-ا ⁄ال-نشس-ر وال-ط-ب-اع-ة ب-إازال-ة ال-ن-ق-د م-ن اŸع-ادل-ة وت-رك
السساحة تعج Ãؤولفات وعناوين ل تغني ول تسسمن من جوع؟
هل Áكن ألي كاتب ا◊ديث عن الرواج والنجاح ‘ اقتحام عا⁄
الفكر والثقافة دون إاخضساع منتوجه أاو فكره اإلبداعي للمعاينة
وال-ت-ح-ل-ي-ل ال-دق-ي-ق وال-رؤوي-ة األخ-رى ال-ت-ي “ن-ح-ه اسس-ت-ق-ام-ة وقيمة
معرفية مضسافة ،يؤوديها النقاد وفق نقاء ضسم ÒوأاخÓقيات مهنة
وما تتضسمنه من شسروط ومواصسفات تعلو ول يعلى عليها.
من هذه الزاوية ،قام «الشسعب الثقا‘» بانتقاء ›موعة أاعمال أادبية
لكتاب لهم باع ‘ الثقافة ،مرفقة بقراءة تعطيها إاضسافة ول تبقيها
›رد ِنتاج أادبي يضسع على الهامشس ول يجد الهتمام والرعاية
والعناية.
رأات «الشسعب الثقا‘» ،أانه من الضسروري إادراج هذا ا÷نسس األدبي
والفكري ،النقد ‘ منشسورات مواضسيع اختارتها هذا األسسبوع Ÿا لها
من أاهمية ‘ إانارة الرأاي وإاطÓع اŸواطن Ãسستجدات السساحة.
منها ما ورد ‘ ›لة العربي الكويتية ،التي تسستمر على نهج ا÷دية
‘ معا÷ة القضسايا الراهنة ،منها ما يعرفه العا ⁄العربي من هزات
واهتزازات من زاوية أادبية يندى لها ا÷ب.Ú
ج -اء ال -ن -ق -د وال -ت -ح -ل -ي -ل اŸع -اكسس ل -كشس -ف زواي-ا وظÓ-ل خ-ارط-ة
ج -ي -وسس -ي -اسس -ي -ة م -ت -غÒة ،م -ن -دف-ع-ة –ت ت-أاث Òت-ن-اقضس-ات ال-داخ-ل
وصسراعات اÿارج وأاجندته اŸضسبوطة اŸمنهجة لتجزئة اÛزأا
وت -قسس -ي -م اŸقسس -م ‘ اÿري-ط-ة ال-ع-رب-ي-ة ال-ت-ي  ⁄ت-ت-ح-رر ب-ع-د م-ن
«اتفاقية سسايكسس بيكو» ووعد بلفور اŸشسؤووم وما خفي أاعظم.

فريق ﬂتصس من ا Èıالوطني
لثار يتو ¤اŸهمة
لعلم ا آ

آلشضروع ‘ تقييم آŸوقع
آأ’ثـ ـ ـري طبنـ ـ ـ ـة بÈيك ـ ـة
–سضبا ’نط ـÓق آ◊فريات
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كتاباتادبية

وجهةنظر

القصسيدة ب Úجاذبية اŸعنى وأافق التأاويل

قراءة‘ديوان(إامرأاةخارجالوقت)
للشساعرة أاسسماء صسقر القاسسمي
ناظم ناصسر القريشسي
ناقد عراقي

الزمن ‘ ذاته مطلق ياأسسره الوقت ،والتأامل
زمن مطلق وكذلك زمن القصسيدة الذي يتماثل مع روح الشسعر
التي هي روح الكون وإايقاعاته اŸتناغمة بتآالف مع الطبيعة
وذات الشساعر التي هي الكون األصسغر.
كيف لنا أان نرسسم أافكار الشساعر وهي ‘ ذاته اŸطلقة تنسساب
وتتشسكل وفق فيوضسات روحه ،إاذن علينا أان نحيا القصسيدة
ونتأامل روحها الدافقة ب Úالكلمات التي خرجت من الينابيع
السس -ري -ة ل -لشس -ع -ر وال -ت -ي ه -ي روح الشس -اع -ر اÓÿق -ة ل -ت-كسسب
صسÒورت -ه -ا ‘ ت -وق -يت ال -قصس -ي-دة األه-م ،وه-ي ب Úال-ل-ح-ظ-ة
الشسعرية والتدوين وهذا هو نهجنا الذي سسعينا له ‘ كتابة نصس
موازي للنصس األصسلي وقراءته أادبيا وتشسكيليا أاذا جاز اŸعنى.
فالقصسيدة لدى الشساعرة أاسسماء القاسسمي تنفتح على اللحظة
الشس -ع -ري -ة بسس -ري -ال -ي -ة ال -نشس -وة ال -ت-ي ت-ت-دّف-ق ‘ ال-نّصس ل-تشسÒ
إا ¤العÓقة ا÷مالية القائمة ب Úحداثة الفكرة واألسسلوب من
ج- -ه- -ة وال- -ت- -واصس- -ل الشس -ع -ري م -ع الشس -ك -ل ال -ف -ن -ي م -ن ج -ه -ة
أاخ- -رى؛ وه- -ذا يشس Òإا ¤أاف- -ق الشس- -اع- -رة ا÷م -ا‹ والشس -ع -ري
وهاجسسها الذي يجعل من ا◊ياة اليومية واقع سسحري يتأارجح
ب Úاإلشسراق الصسو‘ والنتشساء اŸيتافيزيقي  ،ففي األهداء
لديوانها (إامرأاة خارج الوقت) تقول :
(أاخضسب كفي بحناء الوجع
 ⁄تكن القصسيدة نائمة ‘ سسرير القصسب
و ⁄يكن كاهن اŸعنى حاضسرا ‘ ا◊لم
كنت أاقاوم عشسا ذهبيا يطفر ريشص خيا‹
وكلما كانت تهتف العصساف Òباسسمي
Áتلئ بفمها اŸاء
أاسص ماء)
‚د أان الشساعرة تخضسب كفها بحناء الوجع وا◊ناء كما معلوم
هي لتخضسيب اليد أاثناء األفراح واŸناسسبات بوشسم يضسيف
البهجة وا÷مال على أايادي النسساء ،لكن الشساعرة أازاحت هذا
اŸعنى ا ¤ا÷هة األخرى حيث هموم ا◊ياة اليومية ،فكتبت
بهذه اليد اıضسبة بحناء الوجع قصسيدتها التي  ⁄تكن ترتاح
على سسرير القصسب ،تبحث عن كاهن اŸعنى ،ألنها قصسيدة
قريبة من الواقع لذا هتفت العصساف Òباسسمها وفمها اŸليء
باŸاء فقالت ( :أاسس ماء) فالشساعرة جزأات اسسمها ا ¤جزأاين
ا÷زء األول األسس وهذا النبات العطري الطيب واŸبارك ‘
اسستخداماته اŸتعددة ،واŸاء الذي هو نبضس ا◊ياة ولونها
وطعمها أايضسا وسسنجد أان اŸاء سستسستخدمه الشساعرة كثÒ
سسواء باسسمه اŸطلق أاو بسسيميائيته وحضسوره كماهية للحياة.
إان ا◊سس الفني وا◊دسس الشسعري اŸميز لدى الشساعرة ،يعÈ
عن فلسسفة جمالية اŸيالة إا ¤خلق عواŸها اŸتجانسسة مع

خيالها البداعي ؛ وÁكنها أان تختصسر األفكار والكلمات ‘
ك -ث-اف-ة اŸع-ن-ى وت-خ-ل-ق م-ن-ه-ا ب-ن-اء م-ت-ك-ام-ل ذات ق-ي-م-ة ف-ن-ي-ة
عالية ،فهي تذيب التلوين الصسوتي للكلمات ‘ الشسكل الفني
للقصسيدة ،وŒعلنا ننصست إا ¤خرير اŸاء وهفهفة النسسيم
وأاجراسس اŸطر ،إا ¤صسوت اŸوسسيقى وهي تنسساب ‘ الدم
كالنسسغ الصساعد فنسسمع دقات القلب وكل دقة تنبئنا باسسم أاو
حرف أاو كلمة Áكن أان تكون بعد ح Úقصسيدة.
وهذا ما سسنجده ‘ قصسيدة (ماذا يقول األكورديون للماء)
والتي تروي فيها الشساعرة ◊ظة ولدة القصسيدة وŒعل من
األفكار نحلة.

تشس Òإا ¤الثالثة قبل
ل⁄
منتصسف ا أ
يضسيء الوسسن اŸبهم عتمة اŸدى
تتسسع حدقة الفراغ
يعّلق الهباء انكسساراته على
لمنيات
حبال ا أ
تنسسى اŸرايا وجهي
وتوشسوشص الزوايا Ÿكائد الظل
عن طقوسص الكلمات
لث)Ò
إان جذورك الطينية لن تتسسامح مع ا أ

(للشسروق متاح من البعد قبل الوجود الفيضص
تشسرب الشسمسص قهوة غيظها
من كؤووسص انفعالتي الطارئة توشسي بي نحلة غريبة
أاضساعت فوجها
قررت أان تتعافى من الورد
لتنسسى بياضص الشسهد
أان تتقمصص بشسريتي لتكتب قصسيدة على ضسوء النهار
اŸالح)

الشساعرة أاسسماء القاسسمي  ⁄تكتفي بالتعب Òعما تشسعر به بل
وجهة حواسسنا لنتذوق األفكار والكلمات بأاسسلوبها ورؤويتها
Óشسياء وعÓقاتها بالزمن؛ فحيوية لغتها تع“ Èاما
ا÷ديدة ل أ
ع -ن ط -ب -ي -ع-ة ا◊داث-ة ال-ع-رب-ي-ة ،ف-ل-و ت-أام-ل-ن-ا الصس-ور ال-ذه-ن-ي-ة
اŸسستغرقة ‘ آانية الدهشسة وا◊ضسور التي تتكون ‘ جمالية
األسسلوب نراها تضسج با◊يوية التي “نحنا فضساء رحبا لرؤوية
ذات أابعاد دللية وإايحائيا ،بلغة شسعرية تصسويرية بارعة تسساهم
‘ اكتمال الفكرة ،ونضسجها تدريجيا تاركًا الÓوعي يكتشسف
روعة ما رسسمته الشساعرة على وتÒتها بتعبÒها األوحد وهذا
ما ‚ده ‘ “ردها وثورتها الداخلية ‘ قصسيدة (إامرأاة خارج
الوقت).
(للجنون متاهة أاخرى
سسواي
أانا امرأاة يلتحفني السسواد
خارج الوقت
أاتيت من نعاسص الطÚ
لحلم
صسمت ا أ
وأانفاسص الياسسم)Ú

فتشسعر ÓÃمح اŸعنى على شسفتيها ،فيسستجيب ذلك الطÚ
األج- -وف ل -ن -بضس اŸاء وصس -وت اŸوسس -ي -ق -ى ف -ت -ت -ح ّ-رر ال -روح
وتتسسمى ‘ اŸطلق الذي يسسمح للوقت أان يتجاوز سساعته
الرملية ؛ لذا الشساعرة تخاف من اكتمال ◊ظتها الشسعرية ‘
عاŸها اŸطلق الذي تتقطر روحها فيه نحو األعلى وهذا
انزياح أاخر يدل على ان الشساعرة امرأاة خار ج الوقت.
أاشسعر بطعم العسسل على شسفتي
أانا قرصص الوهم الذي يسسيل بشسمع الغواية
لجوف ل يسسمح بالرنÚ
ذلك الط Úا أ
لكورديون
لصسابع ل تتذكر نشسوة ا أ
تلك ا أ
أاسسمح للوقت أان يتجاوز سساعته الرملية
لعلى
أاتقطر على إايقاع السسقوط ل أ
أاخاف من الكتمال ‘ قاع اللحظات
وهذا يجعلنا نتسسأال هل يسستطيع الشسعر أان يسسمو فوق مادته
التكوينية ويتجاوز اŸسسافة ب Úالوعي والÓوعي ،وب Úالsذات
والعا ،⁄وب Úا÷وهر واŸضسمون ،فيقÎب من جوهر األشسياء ،
وصسول إا ¤طريق أاك Ìعمقا لفهم ا◊ياة.
ف - -الشس - -اع - -رة ت - -ل- -ت- -زم ج- -انب ا◊ي- -اة دائ- -م- -ا وت- -هّب ذات- -ه- -ا
للقصسيدة ،وتع Èا◊د الفاصسلة ب Úا◊ياة والشسعر فيغدو
الشسعر حياة الشساعرة ،فتعيشس حلمها ‘ القصسيدة ،ألنها تشسعر
ب -أان م-ا ت-ك-ت-ب-ه م-ن ك-ل-م-ات يسس-ت-ط-ي-ع أان يسس-اع-د ال-ن-اسس ع-ل-ى
السستمرار ‘ ا◊ياة ؛ فتدون ‘ قصسيدة (ضسجيج الوجع)
إانسسانيتها بالتناصس مع قصسة نبي الله موسسى وسسيدنا اÿضسر

عليهم السسÓم ولتقف بوجه ذئاب ل تتهجى مﬁÓنا وتصسÒ
من الوجود فراشس وعشس لينسسى اليتامى يتم الÎاب.
(سسأاثقب السسفينه
كي أارى سسخط موسسوي على مقلتي
ويسسيل احتجاجه ‘ كتب الوقت
يقرؤوه اŸؤومنون بإايزيسص
بغ Òقراب Úلن يثمل اŸوت
لن يسستعيد الشسياط Úدولتهم
لن تتهجى الذئاب ملﬁنا
لن ينام القمر
لهدمه فوق رأاسسي
سسأابني جدارا أ
وأاترك صسوت اليتامى الذين ينامون من غ Òمأاوى
ل–Îل الشسمسص ب Úتفاصسيلهم
تغّرد كل الطيور على دربهم
ليصس Òالوجود فراشص وعشص
يطÒون ‘ ا◊لم
فوق الغيوم
ب Úالسسماوات
ينسسون يتم الÎاب)

إان الشسعر بصسفة األسساسسية يجعل الروح أاك– Ìرراً ،وهو نظÒ
ا◊ياة اإلنسسانية فهو يÓمسسها كما يÓمسس النسسيم وجه اŸاء
فتولد اŸوجات لتع Èعن ذاتهاالتي –مل دهشستها لشسكلها
اŸكتسسب الذي ظهر إا ¤الوجود ÓÃمسسة الرياح ؛ والذي قد
يتشسظى إا ¤موجات جديدة –مل أافكارا ورؤوى أاخرى .إاذن ل
معنى نهائي للقصسيدة رغم أان اŸعنى ‘ قلبها ؛ لكنها تعبّر
عما ‘ دواخلنا كمتلق Úأاك‡ Ìا تع Èعما ‘ ذاتها ،مهما
اختلف اŸكان ،والزمان ،والثقافة  ،إان القصسيدة أايا كانت تعبّر
عن أاسسرار الروح و Œسسد أاحÓمنا ؛ وهذا ما ‚ده ‘ قصسيدة
وشسوشسة الزوايا.
فÎسسم الشساعرة ‘ سسريالية اللحظة قصسيدتها بكلمات تذوب
‘ ذات اŸدى لتن Òعتمة الفكر ‘ ذاكرة اŸعنى ،وŒسسد
قدرتها ‘ اقتناصس اللحظة الشساعرية وإاسسباغ مظاهر الواقع
على ما هو غ Òواقعي ،وقد تكشسف ما وراء الواقع ‘ قلب
الواقع ذاته ،هذا هو عا ⁄الشساعرة الذي يحمل تفرده ،فيلوح
لنا هناك ‘ األفق البعيد سسلفادور دا‹ وهو يدون يومياته
(وشسوشسات الزوايا)...
(عقارب الوقت تلدغ وجه الغيب
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اللغة العربية أامام –ديات العوŸة الثقافية وا◊ضضارية
لجيال حديثة
ا◊اجة إا ¤أاسستاذ جديد Ûتمع جديد و أ

لم-ة ف-ه-ي ال-تي
إان ال-ل-غ-ة ق-ي-م-ة ج-وه-ري-ة ‘ ح-ي-اة ا أ
لف-ك-ار وت-ن-ق-ل اŸف-اه-ي-م ب-أاصس-ولها ومؤوثراتها.
–م-ل ا أ
لنسس-ان ب-دق-ة وب-ع-مق
وخ-اصس-ة ع-ن-دم-ا ي-تصس-رف ب-ه-ا ا إ
وعند نبحث ونغوصص ‘ الوطن العربي ‚د أان اللغة
نشسأات ‘ إافريقيا وانتقلت إا ¤ا÷زيرة العربية.
ون -ظ -ري -ة أاخ -رى ت -ق -ول ب -أان ال -ل -غ -ة السس-ام-ي-ة نشس-أات
وتطورت وانطلقت من ا÷زيرة العربية.
و‘ اŸدة األخÒة قالت اŸديرة العامة لليونسسكو «إايرينا
بوكوفا» :إان اللغة العربية حلقة وصسل ب Úالثقافات ووسسيلة
حقيقية إلثراء اŸعارف واألفكار والتصسورات».
كل بلدان العا‚ ⁄حت وتقدمت بلغتها مثل الصس Úواليابان
وكوريا وهذا ما تؤوكده األ· اŸتحدة.
إان العرب قدÁا “ثلوا بتعلمهم اللغة العربية الراقية والتي

كان يقصسدها األوروبيون ‘ األندلسس ومثقفوا اسسبانيا يعرفون
حق اŸعرفة.
إان اŸرحلة الوحيدة الناجحة ‘ تاريخ اسسبانيا هي عند وجود
العرب بها.
اللغة تهذب وترشسد ،وتن Òالعقول ترسسخ ‘ القلوب ﬁبة
ا◊ياة.
اللغة حلة من اŸعارف والقراءة وسسياحة ..العقل ب Úآاثار
الفكر اإلنسسا Êوهي نور يجلو صسدى القلوب .فاإلعÓم يلعب
دورا كبÒا ‘ تطوير اللغة العربية وا◊فاظ عليها وعلى
دورها ‘ الهوية ،الذين يحرمون ول يكشسفون عنها ويعدون
اعتبارها واإلكثار من كتابة شسعارات دكاك ÚاŸتاجر والتي
هي كلها مزودة بكتاب اللغة األجنبية.
ظاهرة قدÁة قبيحة متفشسية اليوم أاك Ìمن اŸاضسي وهي
أاك Ìشس -ي -وع -ا م -ن ك -ل م -ا اشس -ت -ق م-ن اإلع-داد أاو ك-ت-اب-ة ع-ل-ى
ا÷دران أاو الÓفتات وأاشسكال ا◊روف باللغة (ف).

ف- - - -ا÷ه- - - -ل وا÷ Íوا÷ف - - -اء أاو ا÷دب وا÷رد وا÷ف - - -اف
وا◊قيقة أانه ‘ هذا وإا‰ا فيه غرابة.
فاللغة العربية هي أاك Ìانتشسارا ‘ العا ⁄يتحدث بها أاك Ìمن
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وجعل لها  18أاكتوبر من كل سسنة يوما عاŸا ،فأاصسبحت هي
الÎسسانة التي –مي األمة و–فظ هويتها وكيانها ووجودها.
و–ميها من الضسياع والذوبان.
إان لغتنا العربية هي سسيدة اللغات وهي أاجمل وأارقى وأاعظم
لغة ‘ العا .⁄فهي تتخذ اŸواهب وتصسنع اإلنسسان .وكنز
يرسسو على شساطئ اŸعرفة ﬂبول يسستطيع إاخراجه إال بالعلم
وخاصسة عندما يتعلم اإلنسسان الفصساحة تنشسر أانوارا تزوده
بÌوة فكرية ل تقاسس Ãقياسس ول تكال Ãكيال.
ف -ال-ل-غ-ة ل-ه-ا ط-ع-م ع-ذب ط-يب شس-ه-ي ت-زخ-ر ب-أال-وان اŸع-ارف
والعلوم ،إانها تفيضس على اŸرء من أانوار ا÷مال ما تعجز عنه
ﬂازن.

لسستاذ
بقلم :ا أ
عبد القـــــادر
حمـــــــــــــداوي
باحــــــث
‘ التاريخ واللغة
ال -ل -غ -ة Œع -ل اإلنسس -ان ك -ال -زه -رة ال -ن -اضس-رة ت-ب-عث اإلنسس ‘
النفوسس ،والنشسراح ‘ الصسدور ،إانها ا÷دار اŸنيع الذي
يقف حائ Óبينك وب Úا÷هل.
اللغة تكسسب الفرد ›دا أابديا ومثل ذلك العلماء الذي قضسوا
منذ زمن بعيد ول تزال أاسسمائهم براقة تÎدد على كل لسسان
وهذا بفضسل العلمŒ ،عل اŸرء بصسÒا حكيما ،عاŸا عارفا
قويا مدركا متبصسرا بأامور ا◊ياة ويعلو شسأانها ويتكامل من
بنيانها.
فهي تتميز باإليجاز ‘ الدقة والروعة فهي هوية ولسسان األمة
العربية وهي لغة األدب والعلم وهي لغة ا◊ياة بكل معانيها.
وهي اللغة التي شساء الله عّز وجل أان تكون لغة كتابه الكرË
وقد اصسطفاها بخطاب للبشسرية جمعاء على لسسان نبيه ﬁمد
ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ.
فهي بحر زاخر من األلفاظ والÎاكيب ،فالهتمام بتدريسس
اللغة العربية لغة القرآان الكر Ëلغة العروبة ‘ إاحيائها أاحياء

فهي كطيف هارب من مﬁÓه ترتدي أاسساورها اŸسسكونة
بقيود ا◊رية –اول عبور الوجوه واألفكار اŸقفلة
(أارتدي أاسساوري اŸسسكونة
بقيود ا◊رية
لنظار
أاتوارى عن ا أ
أاحاول عبور هذه الوجوه اŸقفلة
كطيف هارب من ملﬁه
أاتلمسص قبة السسماء
لكتشسف ابتسسامتي)
أ
فالشساعرة تعزف بصسمت سسيمفونية األ ⁄لتع Èعما تعاÊ
(أاعزف سسيمفونية صسامتة
ل⁄
لشسعل حنجرة ا أ
أ
للدين والروح الوطني وبدونها ل يكون درسس ول فهم ول تعلم
لهذا كان على كل مربي أان يعنى بهذه اللغة.
وللغة العربية كل ما للغات ا◊ية من ‡يزات ،وتزيد أانها لغة
الدين ولهذا ضسمنت لنفسسها البقاء والنماء.

التجديد وا’بتكار اللغوي شضرط ’بد منه

إاننا اليوم ‘ حاجة إا ¤أاسستاذ جديد Ûتمع جديد وألجيال
حديثة ناهضسة ينمي ‘ اÛتمع صسفات شسخصسية وأا‰اطا
سسلوكية راقية .وÁتلكون اŸيل إا ¤التجديد والتعب Òويبتعدون
عن األعمال الروتينية مثابرون ل يخضسعون بسسهولة لديهم
عزÁة وتصسميم على إايجاد ا◊لول لكل اŸشسكÓت والتنقيب
والبحث والبتكار واإلبداع ليتذوقوا ما فيها من جمال وروعة
وتأاث Òويتدبروا ما فيها من عظات وأاحكام ودلئل.
فاألمة التي تهتم بلغتها فهي أامة عظيمة األمة تتقدم بلغتها
وÃبلغ درجات الكمال ‘ أاناقتها وأاقوالها ومعامÓتها.
فطريقة تنظيم شسعارات مدنها وشسوارعها وبهاء متاحفها
فتصسبح مقصسدا للزوار والسسائح.Ú
فاللغة الفرنسسية  ⁄تكن يوما لغة ثقافة لنا ألننا ‘ اŸغرب
العربي ل نتكلم بها كاألصسالة .وليسست لغتنا الوطنية إاذ هي
شسعار لغة العدو الغازي لوطننا.
فمن العار والعيب فهي ل تزال هذه اللغة ‘ دارنا ‘ عقولنا
‘ نفوسسنا ومن جاء بها غازيا .ومن اإلهانة واÿذلن أان
ت-ب-ق-ى ع-ال-ق-ة ب-ي-ن-ن-ا م-ك-رم-ة م-ق-دم-ة ‘ م-دارسسنا وجامعاتنا
مسستعملة ‘ شسؤووننا الوطنية وبقيت رائجة ‘ منازلنا عند
األسسر.
من العيب أان تكون لغتنا عربية اللسسان إاسسÓمية الروح والدين

لمسص
ينبشسني رماد ا أ
‘ سسراديب الظلم
يوجد خلف
مرآاتي اŸكسسورة أانفاسص بنفسسجية
وضسيق أاصسفر بقايا حكايات خشسبية من
مسساحات أاضسلعي)
اللغة هنا تعود إا ¤فطرتها النقية ،فتكون لغة مثلى تع Èعن
كينونتها ليسست صسورة لشسيء بل أانها بذاتها شسيء ،إان هذه
ا◊قيقة تقودنا ب Óشسك إا ¤عا ⁄اللغة وتدفعنا إا ¤التسساؤول
مرة ثانية عن حقيقة اللغة الشسعرية ،فإاننا يلزمنا البحث ‘
م-ف-ردات ه-ذه ال-ل-غ-ة ،واضس-ع ‘ Úاع-ت-ب-ارن-ا ال-ق-ي-م-ة ا÷م-الية
ك -ه -دف ضس-روري تسس-ع-ى إال-ي-ه الشس-اع-رة .وم-درك Úأان-ه-ا ت-ت-ق-ن
انتقاء اŸفردات وتنظيمها ‘ صسورة شسعرية لها حمولتها
وبÓغتها من اسستعارة ورموز ووانزياح وغÒها ،وما –تويه من
أافكار وعاطفة وخيال  ،وإايقاعها ودللتها وطاقتها التعبÒية
التي تؤودي إا ¤التفاعل الوجدا Êوالعاطفي الذي يهيئ فيه
اŸتلقي للتأامل والسسعي Ÿعرفة العا ⁄من جديد.
إاننا حينما نتحدث عن الصسورة الشسعرية وخاصسة على الصسعيد
البنيوي ،إا‰ا ننّوه إا ¤ديناميكية هذه الصسورة والقيمة ا÷مالية
ل- -ه- -ا ،وق -اب -ل -ي -ت -ه -ا ل -ل -تشس -ك -ي -ل -م -ع الصس -ور األخ -رى إلع -ط -اء
اŸضسمون الدللة اليحائية القابلة للتأاويل ،على اعتبارها
عنصسرا حيويا من عناصسر التكوين داخل بنية القصسيدة التي
تتفاعل لتنتج األثر الكلي الذي يتفتح على النصس الشسعري
ويضسيء أابعاده وهذا ما ‚ده ‘ القصسائد (ظل اŸاء) ،حيث
تشسرب اŸرايا مﬁÓها أاو تغمضس ذاكرتها فتذهب ‘ التأامل
بعيدا فتتحول إا ¤نهر من كلمات على الورق ؛ أاو ‘ قصسيدة
(صس-لصس-ال ال-وه-م) ح-يث ت-ت-ح-ول ع-ج-ي-ن-ة ال-وه-م ال-هÓ-مية إا¤
أاشسكال للوجع القادم ؛ و‘ قصسيدة (حلم  ⁄يكتب بعد) Œعل
من الكلمات سسفر نحو اŸطلق قابل للتدوين كحلم.
هنا تكون Ÿوهبة الشساعرة الدور األسساسس ‘ ما “تلكه من
ثقافة وموهبة وŒربة ‘ جعل الصسورة “زج ب ÚاŸرئي
والÓمرئي ب Úالواقع واÿيال ب Úالزمان واŸكان ب Úالوعي
والÓ- -وع -ي وŒع -ل األشس -ي -اء ت -ذوب ‘ صس -وره -ا ال -ت -ي ت -ك -ون
القصسيدة ضسمن رؤوية جديدة ،ل Áكن أان تنتجها إال شساعرة
“تلك طاقات إابداعية عالية قادرة أان تتفاعل مع اهتماماتها
ا÷مالية والفكرية وتسسعى إاﬂ ¤اطبة الروح واŸشساعر وهذا
ما يشسكل عاŸها اÿاصس واŸتفرد
الشساعرة مفتونة بتفاصسيل ا◊ياة اليومية واÙجوبة خلف
أاسسوار الوقت ؛ أاألنها بروحها الرهيفةŒ ،عل الكلمات تضسيء،
وتأاسسر ◊ظتها الشسعرية ‘ ،ذات اللحظة التي تأاسسر فيها
ا◊لم وتختزل فيها الزمن وŒعل من القصسيدة صسوره لذاتها.
امرأاة خارج الوقت ،شسعر  :أاسسماء صسقر القاسسمي ،دار
أامل ا÷ديدة ،دمشسق 2016.
وقد مضسى أاك Ìمن نصسف قرن وهي مازالت ‘ كل مكان ‘
شسوارعها و‘ متاجر و‘ كل مكان.
أاين السسياسسي Úالذين يدافعون عن اللغة العربية ،غ Òأان
سس-ي-اسس-ت-ه-م م-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى األم-وال ف-ه-ذا ل ي-ت-ف-ق م-ع أاسس-ل-وب-ها
اÙكم.
ل بد من تعلم اللغات األجنبية وأان نضسع الغاية منها لقتناصس
ا◊كمة وقضساء اŸصسالح الضسرورية وإاذا كانت الغاية كما يفعل
الكث Òالتشسبه باألجانب والتخلق بأاخÓقهم فتعلمها ينقلب إا¤
انحراف ل يرضساه ديننا ا◊نيف.
فاألمة التي –Îم نفسسها وتعتز بلغتها وبروائع خزائن العلم
تسستمد غذائها بالفكر وحقل ذوق وموهبة.
لقد قاوم الشسعب ا÷زائري التغريب والفرنسسية باŸدارسس
جمعية العلماء ا◊رة ‘ كامل أانحاء الوطن ،فأانشسأات مدارسس
للعربية ‘ اŸدن والقرى وكانت بسسيطة ولكنها ما لبثت إان
تطورت رغم ﬁاربة السستعمار و–ولت من ضسيق إا ¤سسعة
ومن قلة إا ¤كÌة وأاقبل الشسباب عليها يعمرها ...ويؤويدها Ãا
له حتى تشسمل جميع مراحل التعليم.
فاللغة العربية عريقة ليسس لها ضسرة ‘ ا÷زائر وهي ‡تدة
ا÷ذور مع اŸاضسي مسستندة األواخي مع ا◊اضسر .ولهذا
السسÓح سسÓح العلم انطلق العرب من ظÓم دامسس ،وانتشسر
العلم واŸعرفة فصساروا كالكواكب وحركاتها وبأاقدام ثابتة
ون-ف-وسس ه-ادئ-ة م-ط-م-ئ-ن-ة ت-ع-رف ح-ق-ه-ا وت-ؤودي واج-ب-ها أاقبل
ال -ع -رب ع -ل -ى م -ا وج -دوا م -ن م -ع -ارف وب -ل-غ-وا م-ن آاث-ار ت-لك
ا◊ضسارة العظيمة ‘ جميع اŸيادين.
ذاقوا حÓوة العلم .و ⁄يعود يرصسون بغ Òالعلم.
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Ÿاذا يسضتضضعف
اإ’نسضان العربي نفسضه
أامام الغ...Ò؟ا

ال -ع -ق -دة ال -ت -ي ظ ّ-ل -ت
تÓزم اأغلب شسبابنا العربي .هي
شس -ع -وره ب -ال -دون -ي -ة إازاء واق -ع -ه
اŸعيشسي .فهو يرى بأان الغرب
واأوروبا باÿصسوصس هي مصسدر
ا◊ضس- -ارة .ن- -ظ Òم- -ا يشس -اه -ده
ويتابعه من بريق وŸعان بل من
إاعÓم يصسف له ا÷نة ‘ اأسسمى
معانيها .دون إادراك ووعي منه
بحجم الفوارق واŸفارقات التي بقلم :جمال نصسرالله
ت -تصس -ف ب -ه-ا اأغ-لب اÛت-م-ع-ات
والدول واÿصسوصسيات الدالة على التنوع والتباعد والتسساق وهذه
سسنة ا◊ياة (وجعلناكم شسعوبا وقبائل لتعارفوا ـ صسدق الله العظيم
) لذلك فهو يتشسبث بالتقليد حتى ل نقول الذوبان ‘ حياة اآلخر
الذي يراه أاك Èوأاقوى منه.
فهل من األجدر أان نقول اأن غياب عوامل الوعي هي األسساسس أام
نوظف مصسطلحا آاخر كاŸعرفة والثقافة والوازع الديني ؟ ـ أاشسياء
من هذا القبيل جلها يشسكل حضسورا واسسعا ‘ عقول ل نسستطيع
–ديد عمرها فأانت Œد شسخصسا عربيا بلغ من العمر عتيا لزال
يتأاثر ومولع بالتقليد .و‘ اŸقابل Œد شسابا جامعيا متمدرسسا
يفعل نفسس الشسيء اإذا اŸسسأالة ليسست مسسأالة أاعمار بقدر ما هي
مسسأالة فهم وتفسس Òواسستنباط وقراءة “حيصسية للذات وتأاثÒها
اŸباشسر وغ ÒاŸباشسر بالعا ⁄وباÛتمعات األخرى .مقولة ابن
خلدون اŸغلوب مولع بتتبع الغالب مازالت تلقى مفعولها بقوة
وقبله قال اŸتنبي (ومن ين يسسهل عليه الهوان .ا÷رح إال Ãيت
إايÓم) .لقد حاولنا أان ‚د تفسسÒا وافيا لهذا التأاثر اŸشسÚ
انطÓقا من احتفالت راأسس السسنة ا÷ديدة .وŸاذا ينغمسس معظم
الناسس أاسسرا وأافرادا ‘ طقوسس ل يفقهون لها آاخرا ول أاول .فأانت
إاذ سسأالت شسابا (Ÿاذا –تفل هذه اللحظات .فهو يجيبك إاجابة
بسسيطة ‰طية ...وإاذا اسسÎسسلت معه .وجدت نفسسك ‘ دائرة من
اÿواء الفكري والروحي ) ...اŸهم التقليد فقط وتخرج بنتيجة
مفادها أان اŸعني يدفع مع الكل بكلتا يديه عربة بحمار ميت ؟ ثم
–اول أان تتفلسسف معه قلي ...Óعلى شساكلة أانه عيد ميÓد عيسسى
اŸسسيح عليه السسÓم .واأن األوربيﬂ Úطؤوون مئة باŸئة ‘
–ديد هذا التاريخ ألن القرآان الكر Ëيقول بأانه ولد ‘ شسهر
الصس -ي -ف \ ول -و سس-ل-م-ن-ا ب-أان-ه-م غﬂ Òط-ئ....Úف-م-ا عÓ-ق-تك ي-ا
صساحبي اأنت با◊دث ...وŸاذا الشساب األوروبي ل يحتفل Ãولد
نبيك اŸصسطفى أاو بعاشسوراء اأو Ãحرم ..أاليسست ﬁطات هامة
‘ تراثنا...أام اأنه وجب علينا التفريط بهذا الÎاث واŸقدسسات
ورميها ‘ مزبلة التاريخ ....نعيشس بأاجسسادنا هنا وبأارواحنا
هناك مفصسو‹ .الفكر والهوية ...اأم أاننا شسعوبا وأافراد ل نريد
العيشس ب Óهويات وتقاليد ومناسسبات تبعث ‘ نفوسسنا الرشسد
والطمأانينة ؟
من هذا اŸنطلق صسنع اإلنسسان العربي من حولة دائرة من التذليل
ومشسنقة تسستدرجه وتسستدعيه متى شساءت ورغبت إال من رحم
ربك .ألنه دوما ظّل ولزال ينخرط دون تبصسر وبصسÒة.
ثم هو Áارسس موبيقات كÈى إاذا نحن حاولنا أان نضسع معضسلة مثل
هذه ‘ ميزان حضساري
لو قلنا بأانه Áارسس اŸفاضسلة ب Úالأنبياء والعياذ بالله .حينما
يقدسس هذا النبي بإافراط تام ويتناسسى ذاك .واألخطر إان كان
ه -ذا ال -ن -ب -ي اأرسس -ل إا ¤اأم -ت -ه وأاق -وام -ه؟ا وÁت -ه-ن سس-ل-وك ال-ك-ي-ل
Ãكيال .Úفقط هي نقطة تدل على حجم احتقار الذات وجلدها
بناءا على قناعات شسكلية ل صسلة لها بواقع صساحبها .حيث يقول
بعضس اÓŸحظ Úاأنه على العربي إاذ كان يعيشس ‘ بÓد الغرب
فÓحرج ‘ ذلك خاصسة اإذا اعتنق دينا غ Òدين أاهله وأامته وأابدل
جنسسيته .أاما اأن تعيشس ‘ بÓد اŸسسلم Úوقناعاتك وفكرك غÒ
فكرهم و“ارسس طقوسسا وتقاليدا ليسست منهم فأانت تعيشس طول
الدهر شسيزوفرينيا مفصسول الشسخصسية ومضسطرب نحو أاجل غÒ
مسسمى؟
ا÷زائريون ليسسوا وحدهم ‘ هذا اŸضسمار بل كث Òمن أامثالهم
‘ هذا العا ⁄الثالثي والعربي باÿصسوصس من يعيشسون صسدمة
كÈى ل يجدون لها تفسسÒا ..بل هي ككرة الثلج تك ‘ Èنفوسسهم.
حتى تقتل فيهم خصسوصسياتهم ف Óهم عربا أاقحاحا ول أاوربيÚ
أافراحا...؟
ونتذكر هنا مقولة اŸفكر والعÓمة التنويري ﬁمد عبده( :زرت
بÓد الغرب فوجدت إاسسÓما ب Óمسسلم Úوعدت لبÓد العرب
فوجدت مسسلم Úب ÓاإسسÓم) فشستان إاذا ‘ من يتلّذذ التقليد
األعمى على غ Òقناعات.وهو يدرك بأانه ينحو صسوب اŸنحرد.
@ شساعر وصسحفي جزائري

djamilnacer@gmail.com
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هواجسص العا ⁄العربي ‘ ›لة «العربي»

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

إاصسدارات

آالم وأاحزان تدمي القلوب وتنهمر من أاجلها العÈات

لع Ó-م
صس- -در ح- -دي- -ث -ا ع -ن وزارة ا إ
بدولة الكويت العدد  697من اÛلة
الشس -ه -ري -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة «ال-ع-رب-ي» شس-ه-ر
ديسس - -م ،2016 Èح - -يث ك - -تب رئ - -يسص
–ري-ره-ا ال-دك-ت-ور ع-ادل سسا ⁄العبد
ا÷ادر مسس- -اه- -م- -ة ب- -ع -ن -وان« :أاح -زان
لديب
ذاكرة ﬂذولة»،أاشسار فيها إا ¤رحيل ا أ
وال -ب -احث ف -اروق شس-وشس-ة ب-ع-د أان خ-دم ال-ل-غ-ة
ال-ع-رب-ي-ة ،ح-يث ي-ق-ول ع-ن-ه «:سس-ط-ر ل-ل-ع-ربية
ل معنى حفظت ما فات
الفصسحى مقالت لها ك ّ
وأاق -رت ا÷دي -د م -ن اŸف -ردات ال -ت -ي اصس -ط -ل-ح
عليها ‘ ›امع اللغة واŸنتديات.
لسسÓم بوفÓقـة
بقلم :الدكتور ﬁمد سسيف ا إ
لدب العربي -جامعة عنابة
قسسم ا أ
أاثرى بعلمه وكتاباته ›لة العربي واŸكتبة العربية
وأافاد القارئ بعلم ُينتفع به ،فكان قلمه ششعلة أاضشاءت
دروب ً-ا ،وك -ان ن -دى ك -ل -م -ات -ه م-ن أادب-ه ال-ع-ذب ي-ح-ي-ي
القلوب.»...
و ⁄يغفل الدكتور عادل سشا ⁄العبد ا÷ادر ا◊ديث
عن هواجسس تتصشل Ãا يقع ‘ عاŸنا العربي من آالم
وأاحزان تدمي القلوب وتنهمر من أاجلها العÈات،
حيث يذكر ‘ هذا الششأان أان األحزان تتوا« ¤حÚ
يشش-ت-ع-ل ال-ع-ا ⁄ال-ع-رب-ي م-ن ح-ول-ن-ا وت-نشش-غل الششعوب
با◊روب والصشراعات السشياسشية وتعصشف باألوطان
الف Ïليعلو غبارها الن.»...Ï
ويتسشاءل رئيسس التحرير« :أاهي حرب عاŸية ثالثة؟
أام مؤوامرة لتقسشيم العا ⁄من جديد؟ وإان  ⁄يكن هذا
وذاك فمن هو اŸسشتفيد؟ ...أاين بلد الرافدين؟ إا¤

أاين صشار العراق اÿصشيب األصشيل؟ أاين أاششعار الغناء
ومواويل الليل ا÷ميل؟ أاين النسشيم العليل –ت سشعف
النخيل؟ صشار النسشيم دخاناً وغباراً..وأاصشبح الغناء
بكاء أاو ششبه عويل ،يا لهذه الذاكرة التي ل تنسشى...
أاين تلك البلد؟ أام أاين سشورية دار أاقدم مدينة ‘
التاريخ دمششق التي قال فيها أام Òالششعراء وكأان
ال-ت-اري-خ ي-ع-ي-د ج-راح-ات-ه-ا ال-ت-ي –دث ع-ن-ه-ا أاح-م-د
ششوقي:
سشلم من صشبا بردى أارق ودمع ل يكفكف يا دمششق،
وبي ‡ا رمتك به الليا‹ جراحات لها ‘ القلب عمق
وقيل معا ⁄التاريخ دكت وقيل أاصشابها تلف وحرق».
وقد نبهت هيئة –رير اÛلة إا ¤أان العا ⁄يحتفل
ع Èمؤوسشسشة اليونسشكو بلغتنا العربية ا÷ميلة يوم18
ديسش-م ،Èبصش-ف-ت-ه ي-ومً-ا ع-اŸيً-ا ل-ل-غ-ة ال-ع-رب-ي-ة أاق-رت-ه
اŸنظمة الدولية قبل سشنوات عدة على جدول اللغات
التي –تفي بها ،وهو اعÎاف دو‹ بأاهمية ليسس
فقط لغتنا العربية بل وبالثقافة التي تع Èعنها هذه
اللغة التي تتنوع روافدها ب Úاآلداب والفنون والفكر
والفلسشفة والفقه ...ل عجب فهي تعد واحدة من
أاقدم اللغات السشامية ،أاك Ìاللغات انتششاراً ‘ العا،⁄
يتحدثها أاك Ìمن  422مليون نسشمة.
لهذا حاورت اÛلة العلّمة ا÷زائري الدكتور عبد
اŸلك م -رت -اضس ال -ذي خ -دم ال -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة وأاغ-ن-ى
ا◊ركة األدبية والثقافية والفكرية بأاعماله ا÷ليلة
وإانتاجه الغزير الذي يزيد عن سشبع Úمؤولفًا كلها
تكششف النقاب عن ششخصشية علمٍ من أاعلم الثقافة
ا÷زائ -ري -ة وال -ع -رب -ي -ة ،وواحٍ-د م-ن أاه-م رواد ال-ن-ق-د
العربي.
ي -ت -م -ي-ز ال-دك-ت-ور م-رت-اضس ب-اŸوسش-وع-ي-ة ‘ اإلن-ت-اج،
والنأاي عن التخصشصس الدقيق ‘ ›ال دون آاخر فهو
يششكل امتداداً ÷يل من الرواد الكبار من بُناة النهضشة

لثار يتو ¤اŸهمة
فريق ﬂتصص من ا Èıالوطني لعلم ا آ

الفكرية واألدبية والثقافية ‘ الوطن العربي.
كما حاورت اÛلة الÈوفيسشور تششو وي ليه ،الذي
صشرح بأان تعليم اللغة العربية ‘ الصش Úما يزال يحتاج
إا ¤مزيد من جهود التطوير.
وخصشصس الدكتور رياضس عثمان من لبنان دراسشته
لتسشليط الضشوء على جملة من العراقيل التي تتبدى
‘ طريق ترجمة اŸصشطلح النحوي من اŸصشدر إا¤
الهدف.
و–دث الباحث عمر عبد الغفور القطان من العراق
عن إامام النحو ‘ اŸوصشل ،ونّبه الدكتور نزار العاÊ

إا ¤بعضس القضشايا اŸتعلقة بالعامية واŸعجم ،اللغة
والعلم.
واح- -ت- -وى ال- -ع- -دد ع -ل -ى ›م -وع -ة م -ن اŸق -الت
األخرى،حيث خصشصس الباحث عبد العزيز التميمي
مقاله ‘ قسشم ششخصشيات Ÿتابعة جهود الفنان أاحمد
صشÈي الذي وصشفه بالتششكيلي الذي عرفه الغرب
قبلنا.
‘ ﬁور ال -ف -ن -ون ك -تب ال -ب -احث واألديب السش -وري
اŸع -روف ن-ب-ي-ل سش-ل-ي-م-ان ع-ن«سش-ل-ف-ادور دا‹ ي-رسش-م
بالكلمات نيويورك وا◊رب».
و‘ باب من اŸكتبة العربية قدم الدكتور ﬁمد
سش -ي -ف اإلسش -لم ب -وف -لقـة م -ن ا÷زائ -ر ع-رضشَ-ا ع-ن
كتاب« :النقد اŸسشرحي العربي إاطللة على بدايته
وتطوره» ،حيث ذكر ‘ بداية عرضشه أان من أابرز
الدراسشات ا÷ادة التي قدمت ›موعة من الرؤوى
ع -ن ب -داي -ات ال -ن -ق -د اŸسش -رح -ي ‘ ال-وط-ن ال-ع-رب-ي
والتطورات التي عرفها من مرحلة إا ¤أاخرى ،دراسشة
ال -ن -اق-د وال-ب-احث اŸغ-رب-ي ال-دك-ت-ور حسش-ن اŸن-ي-ع-ي
اŸوسشومة ب«:النقد اŸسشرحي العربي-إاطللة على
ب -داي -ت -ه وت -ط-وره،»-وه-ي ال-دراسش-ة ال-ت-ي يسش-ع-ى م-ن
خللهااإ ¤تقد Ëاإطللة على تطور النقد اŸسشرحي
ال -ع -رب -ي،م -ع ال -وق-وف ع-ل-ى خ-ط-اب ت-ل-ق-ي-ه Ÿشش-روع
تأاصشيل ا◊ركة اŸسشرحية العربية.
ونبه الدكتور بوفلقـة إا ¤أان الباحث حسشن اŸنيعي
يضشعنا أامام مقاربة جديدة ومتعمقة لقضشايا النقد
اŸسش- -رح- -ي ال- -ع- -رب- -ي،ح- -يث ي- -تسش- -اءل ل- -دى رصش -ده
للممارسشات األو ¤للنقد اŸسشرحي األدبي العربي
ماذا كان رد فعل النقد اŸسشرحي Œاه هذا الفن
ا÷دي -د ال -ذي يسش -ع -ى إا ¤خ -ل -ق ع -لق -ات ق-وي-ة م-ع
اÛتمع وإا ¤ا◊رصس على اأن يظل دومًا ‘ تفاعل
مع اأوضشاعه ا◊ياتية ،والسشياسشية ،والقتصشادية؟

تأالق بديوانه «أايها الفحم ياسسيدي»

الششروع ‘ تقييم اŸوقع األثري طبنة بÈيكة –سشبا لنطÓق ا◊فريات الششاعر البحريني قاسشم حداد يفوز بجائزة أابي
شسرع فريق من اıتصس Úمن
القاسشم الششابي لإÓبداع األدبي
لثار والÎاث
ا Èıالوطني لعلم ا آ

÷امعة ا÷زائر ،2-برئاسسة
الÈوفيسسور ﬁمد اŸصسطفى
لثري
فيÓح ‘ ،تقييم اŸوقع ا أ
طبنة بدائرة بريكة ،بولية
باتنة ،بحسسب ما أاكده ،أامسص ،لـ
«وأاج» اŸدير اÙلي للثقافة عمر
كبور.
سشتمكن هذه العملية ا›ÈŸة ‘ الفÎة
من  5إا 9 ¤يناير ا÷اري ،من التعرف
على هذا اŸوقع و–ديد األجزاء التي
سشتنطلق منها سشلسشلة ا◊فريات نهاية
ششهر مارسس أاو بداية أابريل من السشنة
ا÷ارية على أاقصشى تقدير ،وفقا لذات
اŸسشؤوول.
وصش - -رح اŸت- -ح- -دث ،أان ه- -ذه اŸب- -ادرة
ت -ن -درج ضش -م -ن مشش-روع ع-ل-م-ي صش-ادقت
ع -ل -ي -ه وزارة ال -ث -ق -اف-ة ‡ث-ل-ة ب-ال-دي-وان
الوطني لسشتغلل اŸمتلكات الثقافية،
ويتم تنفيذه من طرف ا Èıالوطني
لعلم اآلثار والÎاث ÷امعة ا÷زائر،2-
بالتنسشيق مع مديرية الثقافة بالولية.
وت -ع -د ه -ذه اŸرة األو ¤ال-ت-ي يسش-ت-ف-ي-د
م -ن -ه -ا م-وق-ع ط-ب-ن-ة األث-ري م-ن مشش-روع
علمي للبحث األثري طويل اŸدى ،ألنه
سشيتم على مراحل (أاي كل  5أاو  6أاششهر)،
يضشيف نفسس اŸصشدر ،الذي ذكر بأان
ه - -ذه اŸن - -ط - -ق- -ة شش- -ه- -دت ع- -ددا م- -ن
ا◊ف-ري-ات إا ¤غ-اي-ة ن-ه-اي-ة ال-ث-مانينيات
من القرن اŸاضشي ،لكنها كانت ،بحسشبه،

مبادرات فردية غ Òمنظمة.
ك -م -ا  ⁄ي -خ -ف اŸت -ح -دث ال-تسش-ه-ي-لت
الكبÒة التي قدمتها دائرة بريكة وكذا
عدد من ا÷معيات اÙلية النششطة ‘
اÛال ال- -ث- -ق- -ا‘ ألج- -ل Œسش- -ي -د ه -ذا
اŸششروع ميدانيا.
وكششف مدير الثقافة ‘ ذات السشياق،
عن وجود مششروع لتسشييج موقعي طبنة
وت- -ازولت األث -ري Úم -ن ط -رف ال -دي -وان
ال-وط-ن-ي لسش-ت-غ-لل اŸم-تلكات الثقافية
وذلك ضش- -م- -ن اŸسش- -اع- -ي ال- -رام -ي -ة إا¤
حماية اŸناطق األثرية.
وششهدت سشنة  2016انطلقة اŸرحلة
الثانية من الدراسشة ،التي كانت تهدف
إا– ¤دي -د الم -ت-داد ا◊ق-ي-ق-ي Ÿدي-ن-ة
طبنة اŸغمورة حاليا –ت الÎاب ،بعد
أان انتهت اŸرحلة األو‘ ¤
سش- -ن -ة  ،2012ب- - -حسشب م- - -ا
ذك -رت -ه مصش -ال -ح م -دي -ري-ة
الثقافة.

وت -ق-ع ط-ب-ن-ة ،ال-ت-ي تضش-م آاث-ارا روم-ان-ي-ة
وإاسش -لم -ي -ة ،ع -ل -ى ا◊دود اإلداري -ة بÚ
ب -ل -دي -ت Úب -ولي -ة ب-ات-ن-ة ه-ي ب-ي-ط-ام إا¤
ا÷نوب بـ 5كلم وبريكة ششمال بـ 4كلم
وه -و اŸك -ان اŸت -واج -د شش -رق ال-ط-ري-ق
ال -وط-ن-ي رق-م  ٧0ال-راب-ط ب Úم-دي-ن-تي
بريكة وأامدوكال.
أام -ا ت -اري -خ تشش -ي -ي -ده-ا ف-ي-ع-ود ،ب-حسشب
ع -دي -د اŸراج-ع ال-ت-اري-خ-ي-ة ،إا ¤أاواخ-ر
ال-ق-رن ال-ث-ا Êل-ل-م-ي-لد ،ل-ك-ن-ها – ⁄ظ،
بحسشب ﬂتصش ،Úبالدراسشة والتحليل،
رغم تصشنيفها ‘ سشنة  1950وتسشجيلها
ضش-م-ن ق-ائ-م-ة الÎاث ال-وط-ن-ي ‘ ي-ن-اي-ر
.1968
وأابرز مدير الثقافة بالولية ،أان انطلق
اŸشش -روع ال -ع-ل-م-ي ل-ل-ح-ف-ري-ات ب-ط-ب-ن-ة،
سشيسشهم ‘ إاعادة تأاهيل هذا اŸوقع ،من
خلل إاضشفاء ديناميكية حوله وذلك
بإاششراك ا÷امعة.

لبداع األدبي ،التي
فاز الششاعر البحريني قاسشم حداد ،يوم ا÷معة ،بجائزة أابي القاسشم الششابي ل إ
عادت هذا العام للسشاحة الثقافية ‘ تونسس بعد توقفها منذ .2011
عرفت ا÷ائزة تنافسس  111عمل من  13دولة عربية وعاد ‘ النهاية للبحريني قاسشم حداد عن
ديوانه« :أايها الفحم يا سشيدي» ،الصشادر ‘  2015عن دار مسشعى البحرينية للنششر والتوزيع.
قاسشم ا◊داد من مواليد  1948بالبحرين وششارك ‘ تأاسشيسس «أاسشرة األدباء والكتاب ‘ البحرين»
عام  1969وششغل عددا من اŸراكز القيادية ‘ اإلدارة ،كما تو ¤رئاسشة –رير ›لة «كلمات» وهو
أايضشا عضشو مؤوسشسس ‘ «مسشرح أاوال» وترجمت أاششعاره إا ¤عدة لغات.
و“نح جائزة أابي القاسشم الششابي ،التي –مل اسشم أاحد أاششهر ششعراء تونسس ،مؤوسشسشة البنك
التونسشي– ،ت إاششراف وزارة الششؤوون الثقافية .وتهدف ،بحسشب مؤوسشسشيها ،إا« ¤الحتفاء باألعمال
األدبية للمبدع Úالتونسشي Úوالعرب» .وششدد منظمو ا÷ائزة خلل حفل الختتام ،على أان «إاعادة
إاحياء هذه ا÷ائزة سشيفعل الششراكة ب Úالقطاع Úالعام واÿاصس ويسشاهم ‘ دعم جهود اŸبدعÚ
التونسشي Úوالعرب» ،كما عّبر اŸششاركون عن سشعادتهم باسشتعادة ا÷ائزة لسشالف إاششعاعها وبريقها.
ومن أابرز الفائزين بها ‘ السشابق ،من تونسس سشم Òالعيادي وفرج ا◊وار وﬁمد الغزي ورضشوان
الكو ÊواŸنصشف الوهايبي ويوسشف رزوقة وبوراوي عجينة .ومن خارجها ،السشورية هيفاء بيطار،
واŸصشري علء عبد الهادي ،والعراقي علي بدر ،واألردنية سشميحة خريسس.

ينظم من  25فيفري إا 4 ¤مارسص 2017

فيلمان جزائريان ‘ الدورة
Ÿ 25هرجان «فيسشباكو» اإلفريقي

ينافسس الفيلمان الروائيان الطويلن «البئر» للطفي بوششوششي و»اŸعاناة» لسشيد علي فطار ،على
جائزة «حصشان ينينغا الذهبي» ‘ الدورة Ÿ 25هرجان واغادوغو اإلفريقي للسشينما والتلفزيون
«فيسشباكو» بالعاصشمة البوركينابية واغادوغو والتي تعقد فعالياتها من  25فÈاير إا 4 ¤مارسس
اŸقبل ،بحسشب ما أاعلنه اŸنظمون اÿميسس بأابيدجان «كوديفوار» .سشيتنافسس العملن ا÷زائريان
‘ فئة «الفيلم الروائي الطويل» ،إا ¤جانب  18عمل آاخر من  14بلدا إافريقيا ،على غرار «ليليا بنت
تونسشية» Ùمد زران (تونسس) و»حدود» ألبول Úوويي تراوري (كوت ديفوار) و»نقطة حياة» لÈايسس
أاتششيلي (الكامÒون) و»وولو» لداوودا كوليبا‹ (ما‹) .وتتضشمن أايضشا هذه الدورة ،التي تعقد –ت
ششعار« :التكوين ومهن السشينما والسشمعي البصشري» .و–تضشن السشينما اإليفوارية ضشيف ششرف،
منافسشت Úأاخري :Úاألو ¤خاصشة بـ «الفيلم القصش Òواإلنتاجات السشمعية البصشرية» والثانية بـ
«األفلم الوثائقية واŸدارسس اإلفريقية للسشينما» ،حيث سشيعلن عن برنامج التظاهرة كامل
منتصشف يناير ا÷اري.
كما تششهد هذه الدورة تنظيم السشوق الدو‹ للسشينما والتلفزيون اإلفريقي للمرة  18على التوا‹
وهو فضشاء خاصس Ãهنيي السشينما لبيع وششراء األعمال السشينمائية والسشمعية البصشرية.
وسشيكرم اŸهرجان أايضشا عديد الوجوه السشينمائية اإلفريقية التي رحلت ‘  ،2016على غرار
اıرج الكامÒو Êآارثر سشي بيتا واŸمثل واıرج الغابو Êفيليب موري (أاب السشينما الغابونية)
واıرج اŸصشري ﬁمد خان ومواطنه اŸمثل العاŸي عمر الششريف.
وتبلغ ميزانية هذه الدورة «مليو Êيورو» وقد تعهدت ا◊كومة البوركينابية بتوف Òاألمن بالعاصشمة
واغادوغو خلل هذه الدورة ،خصشوصشا وأان اŸدينة قد تعرضشت لهجمات إارهابية ‘  15يناير 2016
خلفت  30قتيل .وكانت الدورة Ÿ 24هرجان واغادوغو اإلفريقي للسشينما والتلفزيون ،قد عرفت
تتويج الفيلم الروائي الطويل «فاطمة نسشومر» للمخرج ا÷زائري بلقاسشم حجاج ،بجائزة «حصشان
ينينغا الفضشي» ،فيما نال الفيلم الروائي الطويل «حمى» للمغربي هششام عيوشس جائزة «حصشان
ينينغا الذهبي» (ا÷ائزة الكÈى).

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أاظهرت العناصضر التي منحها
التقني البلجيكي جورج
ليكنسس الفرصضة أامام
موريتانيا اسضتعدادات
جيدة ،خاصضة خÓل الشضوط
الثا Êأاين أاظهر اŸنتخب
مسضتوى ‡يزا وعاد ‘
النتيجة.

عمار حميسسي

أسستغل ليكانسض ألفرصسة جيدأ
خÓل موأجهة موريتانيا ،حيث
م -ن -ح أل -ف -رصس -ة ل -ع -دة ع-ن-اصس-ر
جديدة وأأجرى  6تغيÒأت على
مسستوى ألتشسكيلة ألأسساسسية ‘
أللقاء ألودي ألذي لعب ،ألسسبت،
Ãل -عب تشس -اك -ر أأم -ام أŸن-ت-خب
أŸوريتا ‘ Êأإطار أسستعدأدأت

«أÿضس -ر» ل-ن-ه-ائ-ي-ات ك-اأسض أأ·
أإفريقيا بالغابون وهذأ مقارنة
ب-ال-ل-ق-اء ألسس-اب-ق أأم-ام أŸنتخب
ألنيجÒي.
أأب- -رز ه- -ذه أل- -ت- -غ- -يÒأت ك- -انت
مشساركة مليك عسسلة أأسساسسيا ‘
حرأسسة أŸرمى ،بدل من رأيسض
وه-اب م-ب-و◊ي وم-ن-ح أل-ف-رصسة
‘ أل - -دف - -اع ل- -ل- -وأف- -د أ÷دي- -د
بلخي ÌأŸدأفع ألأÁن للنادي
ألإف-ري-ق-ي أل-ت-ونسس-ي وه-ذأ على
حسساب ألعائد ربيع مفتاح وكذأ
زي - -ت - -ي (ل- -عب أأسس- -اسس- -ي- -ا أأم- -ام
ن - -ي - -جÒي - -ا) غ ÒأŸسس- -ت- -دع- -ى
“ام -ا ،ب -ي -ن -م -ا ج -دد أل -ث-ق-ة ‘
ن -فسض أل -ع -ن -اصس-ر ع-ل-ى مسس-ت-وى
أل-دف-اع م-ق-ارن-ة ب-ل-قاء نيجÒيا،
يتعلق ألأمر بغÓم على أ÷هة
أل -يسس-رى وم-ان-دي وب-ل-ق-روي ‘

أÙور.
أأما على مسستوى وسسط أŸيدأن
فاإن مدرب «أÿضسر»  ⁄يحدث
سسوى تغي Òوأحد ،حيث أأشسرك
م -ه -دي ع -ب-ي-د أأسس-اسس-ي-ا (م-ك-ان
كارل ›ا Êغ ÒأŸسستدعى هو
ألآخ -ر) وه -ذأ رف -ق -ة أل -ث -ن -ائ -ي
سسف Òتايدر ونبيل بن طالب.
وك- -ان ÿط ه- -ج- -وم أŸن -ت -خب
أل- - -وط- - -ن- - -ي حصس- - -ة ألأسس - -د ‘
ألتغيÒأت ألتي أأحدثها أŸدرب
ل -ي -ك-انسض ،ح-يث ت-غ Òم-ائ-ة م-ن
أŸائ-ة م-ق-ارن-ة ب-ل-ق-اء ن-ي-جÒيا،
حيث شسارك كل من سسفيان هني
ورشس -ي -د غ -زأل وب-غ-دأد ب-و‚اح
لأول مرة معا.
ب -اŸق-اب-ل ،شس-ه-دت أŸق-اب-ل-ة 5
غيابات كاملة ،يتعلق ألأمر بكل
م- -ن أإسسÓ- -م سس- -ل -ي -م -ا Êورأيسض

‘ حال رحيل لويسس أانريكي نهاية اŸوسضم

األرجنتيني بوكيتينو مرشضح لتدريب برشضلونة
كشضفت تقارير صضحفية إا‚ليزية،
لسضباÊ
اهتمام إادارة نادي برشضلونة ا إ
بالتعاقد مع ماوريسضيو بوكيتينو ،اŸدير
ل‚ليزي،
الفني لفريق توتنهام ا إ
ليتو ¤القيادة الفنية للبلواغرانا خلًفا
لنريكي.
إ
 ⁄يحسضم إانريكي قراره النهائي مع
برشضلونة بالبقاء أاو الرحيل بنهاية
اŸوسضم ،حيث ينتهي تعاقده .لكن
لدارة
اŸفاوضضات حول التجديد مع ا إ
لتزال جارية.
وخسس- -ر إأن- -ري- -ك- -ي م -ع ب -رشس -ل -ون -ة ،أÿم -يسض
أŸاضسي ،بنتيجة ( )1-2أأمام أأتليتكو بيلباو ‘
ب-ط-ول-ة ك-أاسض أŸلك .وي-ح-ت-ل أل-ف-ري-ق أŸرك-ز

أل -ث -الث ‘ ج -دول ت-رت-يب أل-ل-ي-غ-ا ب-رصس-ي-د 34
ن-ق-ط-ة وب-فارق  6ن -ق -اط ع-ن أŸتصس-در ري-ال
مدريد.
ووفًقا لصسحيفة «ديلي سستار» ألÈيطانية ،فإان
إأنريكي يخطط للرحيل عن ألبارصسا بنهاية
أŸوسسم ولذلك تسسعى إأدأرة ألنادي للتعاقد مع
بوكيتينو.
ويقدم بوكيتينو أأدأًء ‡يًزأ هذأ أŸوسسم مع
ألسسبÒز ،حيث يحتل ألفريق– ،ت قيادته،
أŸركز ألثالث ‘ جدول ألÎتيب بالÒÁÈ
ليغ ،برصسيد  42نقطة ،وبفارق  7نقاط عن
أŸتصسدر تشسيلسسي.
ول يعد بوكيتينو غريًبا على ألليغا ،حيث تو¤
تدريب إأسسبانيول ‘ ألفÎة ب 2009 Úو.2012

لضضافة إا ¤الهجوم
Ÿنح ا إ

ريأل مدريد ينوي التعأقد مع
الÈتغأ‹ أاندريه سضيلفأ
أأك -دت ت -ق -اري -ر أإع Ó-م -ي -ة ،أأن ن -ادي ري-ال م-دري-د
ألإسس- -ب- -ا Êدخ- -ل أŸن- -افسس -ة م -ع أأن -دي -ة م -انشسسسÎ
يونايتد وأأرسسنال ألإ‚ليزي ،Úللتعاقد مع أŸوهبة
ألصس -اع -دة أأن -دري-ه سس-ي-ل-ف-ا م-ه-اج-م ف-ري-ق ب-ورت-و
ألÈتغا‹.
وذكر موقع «ليه ترأنسسف »Òألفرنسسي ،نق Óعن
صسحيفة «ديلي سستار» ألإ‚ليزية ،أأن ألفرنسسي
زين ألدين زيدأن أأعطى ألضسوء ألأخضسر لإدأرة ألتعاقدأت ‘
فريقه ريال مدريد ،لبدء ألتفاوضض على ضسم أأندريه سسيلفا (21
عاما) مهاجم نادي بورتو ،ألذي سسجل  14هدًفا خÓل  22لقاء خÓل
أŸوسسم أ◊ا‹ ،لتدعيم صسفوف ألنادي أŸلكي.
وأأشسارت ألصسحيفة ألإ‚ليزية ،أإ ¤أأن نادي ريال مدريد دخل ألسسباق
بقوة على ضسم موهبة بورتو أŸتفجرة بعدما رصسد  60مليون يورو للظفر
بجهود ألÓعب ألÈتغا‹ ألشساب قبل ألثنائي ألإ‚ليزي مانشسسس Îيونايتد
وأأرسسنال.
ويحتل ريال مدريد صسدأرة جدول ترتيب ألليغا برصسيد  40نقطة بعد
خوضض  16مبارأة.

يذكر ،أأن أأتليتكو مدريد أإلسسبا ،Êقد أأبدى
أهتمامه بالتعاقد مع بوكيتينو ،ليكون ألبديل
لرحيل موأطنه دييغو سسيميو.Ê

:áªMQ øH
اأكد الدو‹ ا÷زائري السضابق
الشضاب سضعيد بن رحمة ،اأنه يريد
اسضتغÓل فرصضة اإعارته لفريق
غازيÓك اأجاكسضيو من اأجل بعث
مشضواره .كما كشضف عن اأسضباب
فشضله ‘ النضضمام اإ ¤عديد الفرق
الفرنسضية التي طلبت خدماته مثل
غانغون ،باسضتيا وليل ،بالإضضافة
اإ ¤فريق بيتيسس اإشضبيلية
الإسضبا.Ê
وقال بن رحمة ( 21عاما) ‘ تصسريحات
صس-ح-ف-ي-ة ع-قب أإع-ارت-ه ل-ف-ريق أأجاكسسيو
ألذي ينشسط ‘ ألدرجة ألثانية« :أليوم،
أأنا بحاجة أإ ¤أكتسساب مزيد من ألوقت
م -ن ج -انب أŸن -افسس -ة ،وب -ال -ت -ا‹ أأشس-ك-ر
رئ-يسض أأج-اكسس-ي-و وأŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-فريق
للثقة ألتي وضسعوها ‘».
وأأضساف ألÓعب ألشساب ،ألذي ينشسط ‘
منصسب وسسط أŸيدأن ألهجومي ،ألذي
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قوقام ،رئيسس ال–ادية ا÷زائرية لكرة الطائرة لـ «الشضعب»:

نطمح لحتضضأن بطولة إافريقيأ ألقل من  23سضنة

أاكد رئيسس ال–ادية
ا÷زائرية للكرة
الطائرة عقبة قوقام ‘
تصضريح حصضري لـ
«الشضعب» ،أان الجتماع
العادي اÿاصس باŸنطقة
لو ¤ل–Óاد
ا أ
لفريقي ،الذي
ا إ
احتضضنته ا÷زائر ،أامسس
لول ،جرى ‘ ظروف
ا أ
جد عادية وخرج بعدة
نقاط إايجابية من شضأانها
خدمة اللعبة مسضتقبÓ
و‘ مقدمتها سضنة 2017
التي سضتشضهد عدة
مواعيد هامة.

نبيلة بوقرين

وه- - - -اب م- - - -ب- - - -و◊ي وي- - - -اسسÚ
ب- - -رأه- - -ي- - -م- - -ي وري - -اضض ﬁرز
وأل - - -ع - - -رب - - -ي ه Ó- - -ل سس- - -ودأÊ
(مصساب) ‘ ،وقت عرفت دكة
ألحتياط توأجد أ◊ارسض ألثاÊ
شس- - - -مسض أل- - - -دي - - -ن رح - - -م - - -اÊ
وأŸدأفع Úكادأمورو وبن يحي
وب-ن سس-ب-ع-ي-ن-ي ومصس-باح ومفتاح
وم - -ت - -وسس - -ط أŸي - -دأن ع - -دلن
قديورة.
وأسس-ت-اأن-فت أل-ع-ن-اصس-ر أل-وط-ن-ي-ة
–ضسÒأت -ه -ا –سس -ب -ا Ÿوأج -ه-ة
م-وري-ت-ان-ي-ا ل-ل-م-رة أل-ث-ان-ية وديا،
غ -دأ أل -ث Ó-ث -اءÃ ،رك -ز سس -ي-دي
م -وسس -ى وه -ي أŸوأج -ه -ة أل -ت -ي
سس - -ت - -ع - -رف ع- -ودة أل- -ع- -ن- -اصس- -ر
ألأسس -اسس-ي-ة أإ ¤أل-تشس-ك-ي-ل-ة ع-ل-ى
غ - - -رأر ﬁرز ،ب - - -رأه - - -ي - - -م- - -ي
وسسليما.Ê

ألعدد

ع -رف ألج-ت-م-اع أل-تصس-ويت
ع- -ل- -ى أل- -ت- -ق -ري -ري -ن أŸا‹
وألأدب -ي ل -لسس -ن -ة أŸاضس-ي-ة،
ب -حسسب م -ا كشس -ف -ه أل -رج -ل
ألأول ع- -ل- -ى رأأسض أل- -ه -ي -ئ -ة
أ÷زأئ -ري -ة ب-ق-ول« :ع-ق-دن-ا
ألج -ت -م -اع أل-ع-ادي أÿاصض
Ãن -ط -ق -ة أل-وسس-ط ب-حضس-ور
ن - - - - - -ائب رئ - - - - - -يسض أل–اد
ألإف -ري -ق -ي ل -ل-ع-ب-ة م-ن Òب-ن
سس -ل -ي -م -ان ،أإضس -اف-ة ك-ل م-ن
ليبيا ،تونسض وأ÷زأئر‘ ،
ح Úغ- -اب أŸغ- -رب بسس -بب
عدم وجود رحلة بعد نهاية
ألأشس - - - -غ - - - -ال وه - - - -ذأ م - - - -ا
سس -ي -وؤخ -ره -م ع -ن م-ه-ام-ه-م
فيما بعد ،ما عدأ ذلك كل
ألأم -ور سس -ارت ‘ أل -ط-ري-ق
ألصس -ح-ي-ح وم-ث-ل-م-ا سس-ط-رن-ا
له».
التصضويت على مشضروع
اŸيزانية لسضنة 2017
وأصس- - - -ل ق- - - -وق - - -ام ‘ ذأت
ألسس - - -ي - - -اق« ،ع - - -رف ه - - -ذأ
ألجتماع ألدوري ألتصسويت
على ألقÎأحات ألتي كانت
خÓل أŸوعد ألفارط ألذي
ع- - -ق - -د Ãدي - -ن - -ة سس - -وسس - -ة
أل - -ت- -ونسس- -ي- -ة ‘ ت- -اري- -خ 27
ف-ي-فري  ،2016أإضس- -اف -ة أإ¤
أŸصس-ادق-ة ع-ل-ى أل-تقريرين
أŸا‹ وألأدب- - -ي ل- - -لسس- - -ن- - -ة
ألرياضسية أŸاضسية ومشسروع
أŸي- -زأن- -ي- -ة أÿاصس -ة ب -ع -ام
 2017وه -ذه أأه -م أل-ن-ق-اط
أل-ت-ي ت-ط-رق-ن-ا ل-ه-ا ب-حضسور
أŸع- -ن- -ي Úب- -ك -ل شس -ف -اف -ي -ة
وجدية».
وأأضس- -اف ﬁدث- -ن- -ا ق -ائ :Ó-
«م - -ن ج - -ه - -ة أأخ- -رى ك- -انت
ه-ن-اك ن-ق-ط-ة أأخ-رى م-ه-مة
أŸت-م-ث-ل-ة ‘ أل-ع-رضض أل-ذي
ت-ق-دم ب-ه أل-ت-ل-ف-زي-ون ألليبي
وأŸت- - - -م- - - -ث- - - -ل ‘ “وي - - -ل
أŸن- -افسس -ة أÿاصس -ة ب -ف -رق
ألأك -اب -ر رج -ال ل -ل -م -ن -ط-ق-ة
ألأو ¤ألتي سستكون بتونسض،
بحكم عامل قرب أŸسسافة

وأل -ت -ي ق -ررن -ا أأن ت -ك-ون ‘
شس -ه -ر ج -وي -ل-ي-ة أأو أأوت ،أأي
ق - -ب - -ل م - -وع- -د أل- -ب- -ط- -ول- -ة
ألإف -ري -ق -ي -ة ،ح-يث سس-ي-ق-وم
ب- - -بث أŸق- - -ابÓ- - -ت أل - -ت - -ي
سستجري».
ك -م -ا ت -ط -رق عضس-و أل–اد
أل -دو‹ ل -ل -ك -رة أل-ط-ائ-ر أإ¤
أل -ن-ق-اط ألأخ-رى ‘ ج-دول
ألأشس- - -غ- - -ال وق - -ال ‘ ه - -ذأ
ألشساأن« :لقد طلب أل–اد
ألإف - -ري - -ق - -ي م- -ن أ÷زأئ- -ر
أح- - - -تضس- - - -ان أŸن- - - -افسس- - - -ة
ألإفريقية لأقل من  23سسنة،
ب -ع -دم -ا ” ت -اأج -ي-ل-ه-ا ل-ع-دة
م -رأت وأل -ت-ي ك-انت م-ق-ررة
بجنوب أإفريقيا وهي موؤهلة
لبطولة ألعا ⁄لهذأ ألصسنف
ولهذأ سسنتقدم بطلب لوزأرة
ألشسباب وألرياضسة من أأجل
أأخ- -ذ أŸوأف -ق -ة ح -ول ه -ذأ
أŸوضس - - - -وع ،خ- - - -اصس- - - -ة أأن
ألإ–اد ألإف -ري-ق-ي سس-ي-م-ول
أŸن-افسس-ة أل-ت-ي سس-ت-ك-ون ‘
أأوأخ- -ر ف- -ي- -ف- -ري أأو ب -دأي -ة
مارسض ،و‘ حال شساركت 4
ف-رق سس-ي-ت-اأه-ل  2وأإن ك -ان
أأق -ل ي-ت-اأه-ل م-ن-ت-خب وأح-د
فقط».
ووأصس - -ل رئ- -يسض أل–ادي- -ة
أ÷زأئ - -ري - -ة ق - -ائ« :Ó- -أأم- -ا
ألجتماع ألقادم من أŸقرر
أأن ي-ن-ع-ق-د Ãسس-رأت-ا أل-ل-يبية
‘ شسهر أأفريل أأو ماي ،من
أأج -ل درأسس -ة ن -ق -اط أأخ -رى
مهمة تتعلق أأسساسسا بتطوير
أل-ك-رة أل-ط-ائ-رة ألإف-ري-ق-ية،
خاصسة ‘ ظل ألأزمة ألتي
مسست أ÷زأئ- - - -ر وح- - - -ت- - - -ى
أل–اد ألإفريقي وألدو‹.
لكن أأعتقد أأن هذأ ألوضسع
ل- -ه ب -عضض ألإي -ج -اب -ي -ات ل -و
ف -ك -رن-ا ج-ي-دأ ،لأن-ه سس-ي-غÒ
من ألذهنيات لدى ألبعضض
وم -ن أŸم -ك -ن أأن ي -ن -ع -كسض
ذلك على أأرضض ألوأقع ‘
أŸسستقبل وسسيسساعد ألفرق
أل -وط -ن -ي -ة ك -ثÒأ م-ن خÓ-ل
أل -تسس -ه -يÓ-ت أل-ت-ي سس-ت-ك-ون
وأل -ت-ع-اون م-ع ك-ل ألأط-رأف
أل- -ف- -اع -ل -ة ‘ ›ال أل -ك -رة

ألطائرة».
أأما عن ألتحديات ألقادمة
ألتي تنتظر ألكرة ألطائرة
ألإف- -ري- -ق- -ي- -ة ،ق- -ال ع -ق -ب -ة
قوقام« :ألتحديات ألقادمة
ت-ت-م-ث-ل أأسس-اسس-ا ‘ أل-ب-ط-ولة
ألإف-ري-ق-ي-ة سس-ي-دأت ورج-ال
وأل- -ت- -ي سس- -ت- -ك -ون ‘ شس -ه -ر
سسبتم Èبعدما كانت مقررة
‘ شس- - - -ه- - - -ر ج - - -وي - - -ل - - -ي - - -ة
وألإقصس - -ائ - -ي - -ات أŸوؤه- -ل- -ة
لبطولة ألعا ⁄ببولونيا 2018
‘ ظ - -ل أل - -وضس- -ع ألصس- -عب،
بالنظر لÓأزمة أŸالية ألتي
سسبق أ◊ديث عنها .لكن ‘
ح - -ال ك - -ان ه- -ن- -اك تسس- -يÒ
ع -ق  ÊÓ-وم -ن -ط -ق -ي ،أأك-ي-د
سسنتجاوز كل هذه أŸشساكل
ون- - -ت - -وصس - -ل أإ ¤ألأه - -دأف
أ◊قيقية وهذأ كل ما نريده
من خÓل هذه ألجتماعات
ألدورية ألتي ننظمها حتى
ندرسض كل صسغÒة وكبÒة».
طلبت تغي Òمواعيد
النتخابات اÿاصضة
باŸكاتب الفيدرالية
لÓإشسارة ،فاإن قوقام كشسف
حصس- -ري- -ا لـ «ألشس- -عب» ،ع -ن
ط-ل-ب-ه م-ن أ÷ه-ات أŸع-ن-ي-ة
ت-غ-ي Òم-وأع-ي-د ألن-ت-خابات
أÿاصس-ة ب-ت-ج-دي-د أŸك-اتب
أل -ف -ي -درأل -ي-ة و–وي-ل-ه-ا أإ¤
فÎة ن- - - -ه- - - -اي- - - -ة أŸوسس - - -م
أل- -ري- -اضس- -ي ،ب -دل ‡ا ه -ي
عليه ألآن ،وألتي تكون ‘
م-ن-تصس-ف ألسس-ن-ة أل-رياضسية،
‘ ق- -ول- -ه« :ط- -ل- -بت ت- -غ -يÒ
م -وع -د ألن -ت -خ -اب -ات ح-ت-ى
نتمكن من أتخاذ ألقرأرأت
أ◊اسسمة وألÓزمة من دون
ت -خ -وف م -ث -ل -م -ا ه -و ع -ل-ي-ه
أل - -وضس- -ع ح- -ال- -ي- -ا ،لأن ذلك
يعرقل من مهامنا و‘ نفسض
ألوقت حتى يتمكن أŸكتب
أ÷دي- - - - - -د م- - - - - -ن وضس- - - - - -ع
أسسÎأتيجية ألعمل أÿاصسة
به مع بدأية أŸوسسم وهذأ
م -ا سس -ي -ف -رضض ألسس -ت -ق -رأر
أل -ذي ي-ع-د ع-ام Ó-أأسس-اسس-ي-ا
للنجاح».

بعد انضضمامه لفريق أاجاكسضيو

«أاتطل ـ ـع لبعـ ـث مشض ـ ـواري الك ـ ـروي مـ ـ ـن جديـ ـ ـد»

 ⁄يلعب ول دقيقة مع فريقه نيسض خÓل
أل - - -نصس - - -ف ألأول م- - -ن أŸوسس- - -م أ◊ا‹:
« و ك ي ل ي ك ا ن ي ر د د ع ل يّ م ر أ ر أ ‘ أ ل أ س س ا ب ي ع
ألأخÒة ،أأن ألÓعب ألذي ل يلعب هو
لعب أنتهى أأمره ،لذلك أأنا أأريد أللعب
م -ن أأج -ل ب -عث مشس -وأري .وأأن -ا م -ت-ف-ائ-ل
بانضسمامي أإ ¤أأجاكسسيو .كما أرتاح له
جميع أأقاربي ‘ فرنسسا وأ÷زأئر».
بن رحمة أŸرتبط مع متصسدر ألدوري
ألفرنسسي فريق نيسض حتى ألعام ،2018
كشسف عن أأسسباب فشسله ‘ ألنضسمام أإ¤
عديد ألأندية ألتي طلبت خدماته وهي
ثÓثة فرق فرنسسية ،يتعلق ألأمر بنادي
ب -اسس -ت-ي-ا وغ-ان-غ-ون ول-ي-ل وف-ري-ق ب-ي-ت-يسض
أإشس-ب-ي-ل-ي-ة ألإسس-ب-ا ،Êب-القول ⁄« :أأتوصسل
أإ ¤أأي أتفاق مع تلك ألأندية ألتي كانت
ت ر ي د  ، Êب س س ب ب أ أ ن م س س يّ ر ي ن ا د ي ن ي س ض
رفضسوأ أإعارتي مع شسرط أإمكانية شسرأء
عقدي بعد أنتهاء فÎة ألإعارة ،وهو ما
 ⁄تقبله جميع تلك ألأندية من خÓل
أإسسقاط شسرط أإمكانية شسرأء ألعقد».

اإلثنين  0٩جانفي  201٧م
الموافق لـ  10ربيع الثاني 1٤٣٨هـ

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

á°VÉjQ

جورج ليكانسس (مدرب اŸنتخب الوطنـــــــــــــي) لـ «الشسعــــــب»:
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موريتانيا اختيار صشائب وأاريد ’ 23عبا جاهزين ÿوضس «الكان»

خÓل الأسضبوع ،وهو ما اأثر على اŸردود العام لÓعبÚ
‘ اŸرح - -ل - -ة الأو .¤و‘ غ - -رف اÓŸبسس –دث- -ن- -ا م- -ع
بعدما “كن اŸنتخب الوطني
الÓعب Úوقدمنا لهم بعضس النصضائح ،كما قمنا ببعضس
)
1
–
3
ا÷زائ-ري م-ن ال-ف-وز ب-ن-ت-يجة (
التغيÒات ‘ اŸرحلة الثانية وهو ما ح ّسضن مردودنا
‘
،
ي
ث
ر
ا
ك
لنفسس ،عقب شسوط أاول
بشسق ا أ
واأسضلوب لعبنا اأك Ìومكننا من العودة ‘ النتيجة
اŸب-اراة ال-ودي-ة ال-ت-ي ج-م-عته باŸنتخب
ب -تسض-ج-ي-ل ثÓ-ث-ي-ة ك-ام-ل-ة .م-ا ي-ه-م-ن-ي ه-و ال-ع-ودة
اŸوري -ت -ا ،Êاسس-ت-ع-دادا ÿوضس غ-م-ار القوية لÓعب Úوقوتهم الذهنية الكبÒة .هد‘
«ك -ان» ال -غ-اب-ون  ،2017ع- -ق- -د اŸدرب هو تطوير اأداء اŸنتخب بشضكل عام ،اأريد
ال - -وط - -ن - -ي «ج - -ورج ل- -ي- -ك- -انسس» ن- -دوة م-ن-ت-خ-ب-ا ك-ام Ó-ي-تنافسس فيه  2٣لع-ب-ا على
صسحفية للحديث عن الفوز الذي حققه مناصضبهم فوق اŸيدان .اليوم اأنا سضعيد لأÊ
أاشس -ب -ال -ه ،ح -يث أاك -د أان اŸن -ت -خب أاحسس -ن خلقت جو اŸنافسضة ب ÚالÓعب Úوهو ما
اختيار اÿصسم وأانه يتوجب عليه رفقة ي -رف -ع اŸسض -ت -وى والأداء بشض -ك-ل ع-ام .ك-م-ا
ال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي إاي-ج-اد ا◊ل-ول ل-ل-مشس-اك-ل قلتها لكم سضابقا ،ل اأريد  11لعبا اأسضاسضيا،
اأري -د  2٣لع-ب-ا ج-اه-زي-ن ÿوضس ن-ه-ائيات
ال -ت-ي ي-ع-ا Êم-ن-ه-ا الÓ-ع-ب-ون ‘ اŸرح-ل-ة
كاأسس اأ· اإفريقيا بقوة كبÒة .نريد خلق
لو ¤من اللقاءات ا أ
ا أ
لخÒة للخضسر .اŸنافسضة ب ÚالÓعب Úوهي التي سضتسضاعدنا
ة
ي
ل
ق
ع
خ
ي
س
س
ر
ت
ة
ر
و
ر
س
ض
ى
ل
ع
د
د
س
ش
ا
م
ك
ع -ل -ى ب -ل -وغ ذلك .ال -ي -وم ،ف-زن-ا ب-ن-ت-ي-ج-ة 1-٣
ال- -ع- -ودة ل- -ل -دف -اع م -ن اŸه -اج -م Úوعلينا اأن نواصضل العمل بنفسس الوتÒة مع نفسس
وم- -ت -وسس -ط -ي اŸي -دان ل -ي -ك -ون اÛم -وع -ة ،لأن-ن-ا نصض-ب-و ل-ت-ك-وي-ن م-ن-ت-خب ق-وي
اÿط اÿلفي أاك Ìقوة ‘
ي -حسض -ن ال -ل -عب ال -ه -ج -وم -ي وال -دف -اع بشض -ك-ل ج-ي-د
والضض -غ -ط ع-ل-ى ح-ام-ل ال-ك-رة ع-ن-د ف-ق-دان-ه-ا وه-و م-ا
اŸسس - -ت - -ق - -ب - -ل ‘ ،ه- -ذا
حاولنا تطبيقه خÓل الشضوط الثا.Ê
ا◊وار...
على العموم اأنا سضعيد Ãا راأيته من انضضباط والتزام لدى
الÓعب .Úاأظهرنا اأيضضا شضخصضية قوية بعد تاأخرنا بهدف
«الشسعب»:
ت -ل -ق -ي -ن -اه ‘ اŸرح -ل -ة الأو .¤ع -ل-ى
ف - -وز صس - -عب وشس - -وط
اŸسض -ت -وى ال -ع -ا‹ ال -ف-وز ي-ت-ط-لب
اأول ك- - - -ارث - - -ي ضس - - -د
م- - -نك تضض- - -ح- - -ي- - -ات ك - -بÒة ،لأن
م- -وري -ت -ان -ي -ا ،األ -يسس
اŸنتخبات اŸنافسضة لن “نحنا
كذلك؟
ال- -ه -داي -ا ،رغ -م الأخ -ط -اء ال -ت -ي
ج - -ورج ل - -ي - -ك- -انسس:
ارتكبت ‘ اŸرحلة الأو .¤لكن
اŸب-اراة ال-ت-ي ل-ع-ب-ن-اه-ا
هناك بعضس الإيجابيات ويلزمنا
اليوم كانت لقاء وديا ل
عمل كب Òمع الÓعب .Úكما اأنني
اأك Ìول اأق- -ل .ك -م -ا اأن -ن -ا
م- -ت- -اأك- -د اأيضض- -ا اأن -ه -م ج -اه -زون
اأخضضعنا الÓعبÚ
لتقد Ëكل ما لديهم
م - -ن- -ذ دخ- -ول- -ه- -م
وسض- - - -ن - - -ذهب اإ¤
ت - - -ربصس سض - - -ي- - -دي
ال -غ-اب-ون ب-ن-ي-ة
موسضى لعمل بدÊ
الفوز.
ش ض - - - -ا ق ج - - - -د ا

حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصصوير :محمد آيت قاسصي

بحسسب موقع «فوت مÒكاتو»

مدته سسنتان

ميÓن اإ’يطا‹ قريب من ضشم غزال

«إايريسس» “ضشي عقد ششراك ـ ـة ومرافق ـ ـة
مع البط ـ ـل اأ’وŸب ـ ـي «توفيـ ـ ـق ﬂل ـ ـو‘»
أامضسى البطل الوŸبي «توفيق ﬂلو‘» عقد
شسراكة ومرافقة بينه وب Úمؤوسسسسة
«إايريسس» ا÷زائرية لصسناعة اŸنتوجات
اللكÎونية والكهرومنزلية Áتد لسسنتÚ
قابلت Úللتجديد بفندق «ا÷زائر»
بالعاصسمة ،يقضسي Ãرافقة العداء
ا÷زائري ‘ السستحقاقات الدولية التي
تنتظره ‘ اŸسستقبل ‘ مقدمتها البطولة
العاŸية اŸزمع إاقامتها بالعاصسمة ال‚ليزية
«لندن» ،شسهر أاوت اŸقبل.

محمد فوزي بقاصص
اŸدير العام Ÿؤوسضسضة «إايريسس» «جمال قيدوم»
أاك - -د ب- -أان م- -ؤوسضسض- -ت- -ه أاك- -دت ‘ ال- -ع- -دي- -د م- -ن
اŸناسضبات بأانها تقف مع الشضباب الناجح الذي
يشضّرف ا÷زائر ‘ اÙافل الدولية ،وتضضع الثقة
‘ كل من يقوم بعمل كب ،Òوقال« :نحÎم كل
اŸؤوسضسضات الوطنية التي “ّول كرة القدم ،لكن
قناعتنا أان الرياضضة ليسضت كرة القدم أاو لعبيها
ف - -ق - -ط ،ل- -ذا ق- -ررن- -ا أان ن- -راف- -ق ري- -اضض- -ي‘ Ú
اخ-تصض-اصض-ات أاخ-رى ،ال-ري-اضض-ي Úال-ذي-ن شض-رفوا
ا÷زائ- -ر ‘ اÙاف- -ل ال- -دول- -ي -ة» ،وأاضض -اف «‘
السضابق أامضضينا عقد شضراكة ومرافقة مع العداء
الخ -تصض -اصض-ي ‘ ال-عشض-اري «ال-ع-رب-ي ب-ورع-دة»،
واليوم اŸناسضبة تتكرر مع من شضرف ا÷زائر ‘
األوŸبياد وهوالعداء ا÷زائري األك Ìتتويجا ‘
هذه اŸنافسضة «توفيق ﬂلو‘» ،صضاحب الثÓث
ميداليات أاوŸبية».
«قيدوم» كشضف بأان عقد الشضراكة ب ÚالطرفÚ
ج -اء ل -ع -دة ارت -ب -اط -ات ب Úم -ؤوسضسض -ت-ه وال-ع-داء،
Óفضضل،
ك-ون-ه-م-ا ج-زائ-ري Úوي-ط-م-ح-ون دائ-م-ا ل أ
وكون منتوجات «ايريسس» و»ﬂلو‘» ﬁبوبÚ
من قبل ا÷زائري ،Úوألن البطل الوŸبي قريب
من ا÷زائري“ Úاما مثل «إايريسس» ،وقال «حتما
اإل–اد ب-ي-ن-ن-ا سض-ي-ك-ون م-ث-م-را ل-كÓ-ن-ا خصض-وصضا
ب -ع -دم -ا أاصض -ب-ح-ن-ا ال-رائ-د ‘ اÛال الل-كÎوÊ
والكهرومنز‹ ‘ ا÷زائر».
عن ما إاذا سضتنظم مؤوسضسضته سضباق «إايريسس رين
 »2قال« ،بدأانا السضباق ‘ ولية سضطيف ،لكن
ب- -ف- -ك -رت -ن -ا ن -ري -د أان نصض -ل إا ¤ك -ل ا÷زائ -ريÚ
وهدفنا تعميمها ‘ كل ربوع الوطن ،هذه السضنة
سضتنظم الطبعة الثانية ‘ الوسضط ،قد يكون ذلك
‘ ال-ب-ل-ي-دة أاو ال-ع-اصض-م-ة ،وب-ع-ده-ا سض-ن-ت-ن-قل إا¤
الغرب ا÷زائري ،وكل سضنة نريد أان ننقل السضباق
Ÿنطقة جديدة ،حتى نتقرب أاك Ìمن اŸواطن،

واŸه - -م ‘ ه- -ذا السض- -ب- -اق أان ك- -ل ال- -ري- -اضض- -يÚ
اıتصض Úم- -قصض- -ي- -ون م- -ن -ه ،وسض -يشض -ارك ف -ي -ه
اŸواطنون الذين يريدون القيام بنشضاط بد،Ê
وخÓ-ل ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة سض-ي-ك-ون م-ع-ن-ا سض-فÒي-نا
بورعدة وﬂلو‘».

بر›ة ثÓثة تربصسات خارج الوطن
لن
◊د ا آ

من جهته ،البطل األوŸبي «توفيق ﬂلو‘» ،أاكد
أان إاب -رام ال -ع -ق -د م -ع م -ؤوسضسض -ة «إاي-ريسس» شض-رف
متبادل للطرف ،Úوقال «نشضÎك أانا وإايريسس ‘
عديد النقاط ،هي مؤوسضسضة جزائرية تشضتغل بجد
واجتهاد لتكون دائما األفضضل “اما مثلي ،أانا
الذي أاعمل دائما Ãبدأا (كن بط› ‘ Óالك ..
وكن فخرا ‘ بÓدك)».
ع -ن –ضضÒات-ه ل-ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة ،أاك-د ال-ب-ط-ل
األوŸبي لـ «الشضعب» أانه يحضضر منذ مدة لهذه
التظاهرة التي يتمنى أان يكون فيها بصضحة جيدة
ل -ت -ح -ق -ي -ق أاه-داف-ه م-وضض-ح-ا ب-أان-ه سض-ط-ر ثÓ-ث-ة
تربصضات ◊د اآلن ،األول سضيكون ‘ كينيا والثاÊ
ب -ج -ن -وب إاف-ري-ق-ي-ا وال-ث-الث ب-ال-ولي-ات اŸت-ح-دة
األمريكية وقد تكون تربصضات أاخرى بأاوروبا،
م -ؤوك-دا ب-أان إامضض-اء ع-ق-ود شض-راك-ة وم-راف-ق-ة م-ع
مؤوسضسضات مثل «إايريسس» من شضأانها أان تسضاعد
ال- -ع- -داء م -ادي -ا ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ه -ذه الÎبصض -ات
باÿارج ،وعن أاهدافه «ل أاعد الشضعب ا÷زائري
بشضيء ما Áكنني أان أاعدهم هو أا Êسضأاعمل بجد
وكل إاخÓصس وتفا ‘ Êالعمل والصض ÈواŸثابرة
وبذل قصضارى جهدي لتشضريف الراية الوطنية،
كما فعلته ‘ كل مرة ‘ اŸنافسضات الدولية
الكÈى التي شضاركت فيها» ،وكشضف بأان مشضاكله
السضابقة طواها وهي من اŸاضضي.
عن اŸنتخب الوطني اŸقبل ÿوضس غمار كأاسس
أا· إاف -ري -ق -ي -ا ق -ال« :أا“ن -ى أان ي -ج-د اŸن-ت-خب
الوطني معاŸه قبل التنقل إا ¤الغابون ويصضحّح
ك- -ل األخ- -ط- -اء ال- -ت- -ي وق- -ع ف -ي -ه -ا ‘ اŸب -ارتÚ
األخÒت Úأامام الكامÒون ونيجÒيا ،ليعودوا لنا
بالتاج القاري ويسضعدوا كل الشضعب ا÷زائري».
من جهته ،صضاحب اŸركز اÿامسس ‘ منافسضة
العشضاري بأاوŸبياد «ريو» «العربي بورعدة» أاكد
ب -أان -ه شض -رع ‘ ال -ت -حضضÒات ل -ل-ب-ط-ول-ة ال-ع-اŸي-ة
اŸق -ررة ب -ل -ن-دن م-ن-ذ ثÓ-ث-ة أاشض-ه-ر وأان-ه أامضض-ى
عقدا جديدا مع مدرب كوبي سضيشضرع ‘ العمل
معه بعد  15يوما ‘ الÎبصس األول الذي سضيقوم
ب - -ه خ - -ارج ال- -وط- -ن ب- -ك- -وب- -ا ،أاي- -ن سض- -يشض- -رع ‘
ال- -ت- -حضضÒات ا÷دي- -ة ،ق- -ب -ل ان -ط Ó-ق اŸوع -د
العاŸي بـ  6أاشضهر.

^ اÙور عانى الأمرين ‘ اŸرحلة الأو¤؟
^^ ليسس اÙور فقط .يجب اأن نرسضخ لدى كل لعبي
اŸنتخب الوطني باأنه علينا اأن ندافع جميعا عند تضضيع
الكرة ،واŸهاجم هو اأول مدافع حتى يصضبح دفاعنا متينا
وقويا .فهناك من ل يعود Ÿسضاعدة زمÓئه وهذا ما ل
اأريد مشضاهدته من جديد.
على العموم اأنا سضعيد جدا ،لأن كل ما كنت اأطلبه من
ال Ó-ع -ب ÚخÓ-ل اŸب-اراة ك-ان ي-ط-ب-ق ويصض-ح-ح م-ب-اشض-رة،
مازالت اأمامنا مباراة ودية اأخرى اأمام نفسس اŸنتخب،
سضنعمل فيها على تدارك الأخطاء التي قمنا بها ‘ هذا
اللقاء وتصضحيحها ،وهذا اأعتقد دور اŸباريات الودية،
حتى نكون جاهزين للقاء الأول اأمام منتخب زÁبابوي
يوم اÿامسس عشضر من هذا الشضهر.
^ بعد هذا اللقاء ،هل تعتقد اأن موريتانيا كان
اختيارا صسائبا للتحضس Òلأ· اإفريقيا؟
^^ بطبيعة ا◊ال ،بدليل اأن اŸنتخب اŸوريتا Êخلق
لنا العديد من اŸتاعب ‘ اŸرحلت Úالأو ¤والثانية
و“كن من بلوغ شضباكنا .الفرصضة كانت متاحة بالنسضبة ‹
و÷هازي الفني من اأجل معاينة عدد كب Òمن الÓعبÚ
وسضنكمل ذلك ‘ اŸباراة الثانية ،التي من اŸتاأكد اأن
تكون اأفضضل ،كوننا سضنسضÎجع اŸصضاب Úوالذين يعانون
من الإرهاق يوم الثÓثاء وسضنلعب مباراة جديدة بنفسس
الأه- -داف ه- -ي –سض Úالأداء وت- -ف -ادي الإصض -اب -ات ق -ب -ل
مباراة زÁبابوي الهامة التي يجب اأن نفوز بها.
اأقول لك اإن اÿيار كان ناجحا بÎتيب مقابلة ودية اأمام
موريتانيا ،نظرا للتشضابه الكب Òب Úاأسضلوب لعبها واأسضلوب
لعب منتخب زÁبابوي الذي سضيكون اŸنافسس الأول لنا
‘ «كان الغابون» ،ولو انهزمنا لكان الضضغط شضديدا علينا
من الصضحافة وا÷ماه.Ò
^ لأول م- -رة شس- -اه- -دن- -ا «م- -ان- -دي» ي- -ح- -م- -ل شس- -ارة
القيادة ،هل سسيكون قائد اÿضسر ‘ «الكان»؟
^^ قلت لكم اأ Êاأريد اأن يكون لدي قائد ‘ كل خط،
ول -يسس لأن «م-ان-دي» ح-م-ل شض-ارة ال-ق-ي-ادة ال-ي-وم سض-ي-ك-ون
ق - - -ائ- - -دا ‘ «ال- - -ك- - -ان» .ق- - -مت ب- - -ذلك
لتحسضيسضه ولوضضعه اأمام مسضوؤولياته،
كونه حاليا اأقدم مدافع ﬁوري ‘
اŸنتخب .وصضراحة  ⁄اأقرر ‘ هذا
الأمر بعد.

رونالــــــــــدو
لبرز
اŸرشسح ا أ
لنظار اليوم ا¤
تتجه ا أ
زيوريخ السسويسسرية التي
تعرف تنظيم حفل «الفيفا»
السسنوي Ÿنح جائزة أافضسل
لعب ‘ العا.⁄
يحظى ا◊فل هذا العام بنكهة
ﬂتلفة عما كان عليه ‘ األعوام
القليلة اŸاضضية ،حيث عاد الفيفا
إا ¤ت -ق -د Ëج-ائ-زة م-ن-فصض-ل-ة ع-ن
جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها
›لة «فرانسس فوتبول» الفرنسضية
الرياضضية ألفضضل لعب ‘ العا.⁄
ب -ع -د ف -وز الÈت -غ-ا‹ ك-ريسض-ت-ي-ان-و
رون-ال-دو ب-ج-ائ-زة ال-ك-رة ال-ذهبية،
التي كشضفت «فرانسس فوتبول» عن
نتائجها قبل نحو أاسضبوع عن نهاية
عام  ،2016تسضود حالة من الÎقب
لدى عشضاق السضاحرة اŸسضتديرة
Ÿعرفة الفائز بجائزة الفيفا وهل
ي- -حصض -ل رون -ال -دو ا÷ائ -زة أايضض ً-ا
لتتشضابه ا÷ائزتان ›دداً ،مثلما
حدث ‘ أاعوام سضابقة قبل توحيد
ا÷ائ- -زت ‘ Úاألع -وام اŸاضض -ي -ة
وقبل انفصضال ا÷ائزت› Úدداً،
أام سضتذهب ا÷ائزة لÓعب آاخر؟!
وب-ع-دم-ا خ Ó-ح-ف-ل ال-ف-ي-ف-ا ،ق-ب-ل
ع- -ام ،م- -ن السض- -ويسض -ري ج -وزي -ف
بÓتر ،الرئيسس السضابق ل–Óاد،
بسض -بب إاي -ق -اف -ه ن -ت -ي -ج -ة فضض-ائ-ح

جزم موقع «فوت مÒكاتو» أان فرصس بقاء الدو‹ ا÷زائري رشسيد غزال مع فريقه ليون الفرنسسي
تضساءلت بشسكل كب Òجدا ،وبالتا‹ سسÒحل حتما عن ملعب «جÒلن» خÓل فÎة التحويÓت
الشستوية ا◊الية التي تنتهي يوم  31جانفي ا÷اري.
وأاكد اŸصضدر ،أان الطÓق بات حتميا ب Úغزال وليون وذلك بعد مرور عدة أاشضهر من اŸفاوضضات بÚ
إادارة ليون ووكيل أاعمال غزال ‡ث ‘ Óشضقيقه الدو‹ ا÷زائري السضابق عبد القادر غزال ،وعدم
التوصضل ألرضضية وفاق ب Úالطرف Úلتجديد العقد ‘ ،ظل “سضك الÓعب بحقه ‘ رفع أاجرته الشضهرية
إا ¤حدود  ٣00أالف أاورو شضهريا أاسضوة بركائز الفريق ‘ شضاكلة لغازيت وفق ،Òوالرفضس القاطع من طرف
إادارة جان ميشضال أاولسس.
من جانبه أاكد موقع «فوت سض ،»٧-Òأان وجهة غزال سضتكون بنسضبة كبÒة نحو نادي آاسضي ميÓن اإليطا‹،
الذي يلح على انتدابه خÓل اÒŸكاتو الشضتوي ،رغم وجود منافسس آاخر وهو فريق باريسس سضان جÒمان
الفرنسضي الذي يبدي هو اآلخر اهتمامه بالÓعب ،لكن  ⁄يقم بخطوات جدية.
ويتواجد غزال حاليا مع اŸنتخب ا÷زائري ‘ معسضكره اŸغلق باŸركز التقني لسضيدي موسضى ،اسضتعدادا
ÿوضس نهائيات كأاسس أا· إافريقيا بالغابون اŸقررة من  1٤جانفي ا÷اري إا 5 ¤فيفري اŸقبل.

«الفيفا» تكششف اليوم عن أافضشل ’عب لـ 2016

ال -فسض -اد ال -ت -ي كشض -ف ع -ن -ه-ا ع-ام
 2015وال -ت -ي تسض-ب-بت ‘ إاي-ق-اف-ه
والفرنسضي ميشضيل بÓتيني رئيسس
ال–اد األوروب-ي ل-ل-ع-ب-ة (ي-وي-ف-ا)،
سضيكون ا◊فل هذا العام ،األول
منذ سضنوات طويلة ،الذي يشضهد
رئ -يسض ً-ا آاخ -ر ل -ل-ف-ي-ف-ا غ ÒبÓ-ت-ر،
ح- -يث ي -ت -و ¤السض -ويسض -ري اآلخ -ر
ج -ي -ا Êإان -ف-ان-ت-ي-ن-و ح-ال-يً-ا رئ-اسض-ة
ال- -ف- -ي- -ف- -ا .وب- -ال- -ت -ا‹ ،سض -يشض -رف
إانفانتينو للمرة األو ¤على تتويج
ع -ريسس ا◊ف -ل ال -ف -ائ -ز ب -ج -ائ -زة
أافضضل لعب ‘ العا ⁄لعام ،2016
فيما كان الكامÒو Êعيسضى حياتو

رئ -يسس ال–اد اإلف -ري -ق -ي ل-ل-ع-ب-ة
(كاف) ،النائب األول لبÓتر ،هو
م- -ن ت- -و ¤ه- -ذا األم -ر ‘ ا◊ف -ل
اŸاضضي.
وج- -رى ال- -تصض -ويت ع -ل -ى ج -ائ -زة
ال -ف -ي -ف -ا ألفضض -ل لعب ‘ ال-ع-ا⁄
ه- -ذه اŸرة بشض- -ك- -ل م- -غ -اي -ر ع -ن
اŸاضض- - -ي ،ح- - -يث ك - -انت نسض - -ب - -ة
ال-ت-قسض-ي-م م-قسض-مة بالتسضاوي على
أارب - - -ع ج- - -ه- - -ات ،ه- - -ي م- - -درب- - -و
اŸنتخبات الوطنية ‘ كل أانحاء
ال -ع -ا ،⁄وق-ادة ه-ذه اŸن-ت-خ-ب-ات،
و›م - - -وع - - -ة م - - -ن- - -ت- - -ق- - -اة م- - -ن
الصض -ح -اف -ي ،Úوك -ذلك ا÷م -اهÒ

ع ÈاألنÎنت ب - -نسض- -ب- -ة  %25ل -ك-ل
فئة.
ك -م -ا تضض -م ال -ق -ائ -م -ة ال -ن -ه -ائ -ي -ة
للمرشضح Úللجائزة ‚ما آاخر من
ال -دوري اإلسض -ب -ا Êه -و ال-ف-رنسض-ي
أانطوان غريزمان مهاجم أاتلتيكو
م- -دري- -د ،ل- -ي -ك -ون الصض -راع ع -ل -ى
ا÷ائزة بنكهة إاسضبانية للعام الثاÊ
ع- -ل- -ى ال- -ت- -وا‹ ،ح- -يث ان- -حصض- -ر
الصضراع عليها ‘ العام اŸاضضي
ب Úم -يسض -ي ورون-ال-دو والÈازي-ل-ي
ن-ي-م-ار زم-ي-ل م-يسض-ي ‘ ب-رشض-ل-ونة
اإلسض -ب -ا ،Êق -ب-ل أان ي-ح-رز م-يسض-ي
ا÷ائزة ‘ النهاية.
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لبنــــــاء
لوليــــــاء ل أ
تعــــــّددت الطــــــرق فــــــي معاملــــــة ا أ

عقـ ـاب النظـ ـرة أاكثـ ـر قسسـاوة وأاŸـ ـا
لخرى وفقاً لثقافتها
تتعدد طرق العقاب وتختلف من أاسسرة أ
وما تربت عليه واعتادت ،وهناك طرق للعقاب من دون التفّوه بكلمة
لُم
لب أاو ا أ
كـ «النظرة» ،التي تأاتي Ãثابة تنبيه أاو عقاب من قبل ا أ
لطفلهما بأاsنه أاتى بفعل خطأا.

«أاخشسى نظرة والدتي““
رÁا – ب 15عاما تلميذة باإكمالية حي البدر بالعاصسمة““ :نعم
اأخشسى من نظرة اأمي ،فعندما تنظر اإ‹ sبقوة معناها اأÊ
ارتكبت خطاأ لهذا كثÒاً ما اأخشسى النظر اإليها اأو ا÷لوسض
‹ نظرة
اأمامها ‘ اŸناسسبات العاsمة ،واذكر ‘ مرة نظرت اإ s
‹
 ⁄اأكن اأعرف معناها وقلت لها «ماما Ÿاذا تنظرين اإ s
هكذا» ،فكان ردها اإنها –دثت اأمام خالتي Ãوضسوع ل تريد
اأحدا اأن يعرفه ،من وقتها اأصسبحت اأعمل حسساباً لكÓمي
واأŒنsب النظر اإليها““.
وفاء – ح –  38عامًا ،معلمة قالت عن اŸوضسوع““ :بحكم اأÊ
ي ،فكانت والدتي
البنت الكÈى فكل تصسرف كان ﬁسسوباً عل s
دائماً ما تنبهني اأنا واإخوتي اأن نتصسرف باأسسلوب حسسن ‘
وجود الأهل والأقرباء ،ول نتحsدث كثÒاً ،وان ننظر ‘ عينها
لأsنها سستنبهنا بالنظر اإن اأخطاأنا ،وبالفعل كنت دائمًا ما
اأحاول ا÷لوسض اأمام اأمي والنظر لها باسستمرار طوال الوقت
لكي اأراقب نظرها ،هل اأخطاأت اأم ل ،وكنت اأخشسى اأن
اأخطئ ،فرغم اأsنها  ⁄تكن تسستعمل العقاب ا÷سسدي ،لكن

ك- -انت ن- -ظ -رات -ه -ا ق -ات -ل -ة
ب- -ال- -نسس- -ب- -ة ‹ ولإخ -وت -ي
ف- -ع- -ن- -دم- -ا ن -خ -ط -ئ ك -ان
العقاب قاسسيًا وبه حرمان
م - - -ن اÿروج ،ن - - -ه- - -اي- - -ة
الأسس-ب-وع وال-ل-عب ع-ق-ابً-ا
عs- -م- -ا ب- -در م- -ن- -ا ،وق- -د
ح -اولت اأن ان -ت -ه-ج ه-ذا
مع ابني ،لكن وجدت اأنs
ت -رب -ي -ة ج -ي -ل ال -ي-وم عs-م-ا
ت-رب-ي-ن-ا ع-ل-ي-ه م-تعبة جداً،
لأsن- - - -ه ي- - - -ق- - - -ول ‹ اأم- - - -ام
ا◊اضسرين ماذا قلت كÓمي
صسحيح ويجادلني اأمام الكل
ليقنعني اأsن ما قاله ليسض خطاأ
اأو اأsن ما فعله ليسض اأمام اأحد غريب ،اإذا كانوا اأقارب ،فا÷يل
اخ -ت-ل-ف ب-ح-ك-م ال-زم-ن وعÓ-ق-ت-ن-ا اأصس-ب-حت اأك ÌسسÓ-سس-ة ‘
تعاملنا مع الأبناء.

طفل
اليوم ’
يعÎف بخطئه
أاوضس -ح اıتصس -ون أاsن ال -ط -ف-ل أاصس-ب-ح
أاذكى ولديه ثقة كبÒة بنفسسه عن جيلنا وهو
جيل الوسسط ،لهذا ‚ده يجادل ول يخشسى من
قول رأايه وإاقناع الطرف اآلخر برأايه ،وذلك نابع
من عدة أامور منها تطور العصسر الذي أادركه طفل
اليوم ،ومسساهمة اإلعÓم ‘ تكوين شسخصسيته ،كما
أان sتعامل األسسرة اختلف مع الطفل وأاصسبح هناك
تقبل للمناقشسة وا÷دال ،فنحن تربينا على قيم
وعادات وعلى الصسحيح واÿطأا وكان اÛتمع
مغلقاً نوعًا ما حينها ،بينما اآلن أاصسبح لدينا
انفتاح ودخول ثقافات تأاثر بها الطفل فكريًا ما صسsعب علينا أان
نربيهم بنفسض النمطsية التي تربينا بها وهذا ما جعل بعضض
األبناء عند النظر إاليهم عند إاصسدار أاي فعل يغضسب األب أاو األم

أان يجادل ول يعÎف بخطئه ليسض
من باب الوقاحة ،بل من باب الثقه
بالنفسض ألنه مقتنع انه عبsر عن رأايه
حيال ما طرح أامامه أاو أاsنه نسسي فلماذا يسستحق العقاب ،عكسسنا
“اماً حيث كsنا نخشسى من نظرة األب أاو األم ول ‚ادل خوفًا
من أان ينالنا عقاب أاك.È

لمـــــراضص الشستويـــــة
لصسابـــــة با أ
التلميــــــذ أاكـــــ Ìعرضســـــة ل إ

ا◊ـ ـذر حتـ ـى ’ يصسـ ـاب بالع ـ ـدوى فـ ـي الوسس ـ ـط اŸدرسسـ ـي

’

لطفال ،فهي تعزز من مناعة الطفل ل سسيما بعد Œاوزه السستة أاشسهر من ولدته ،فا÷هاز اŸسسؤوول عن وقاية ا÷سسم
لمراضص أامرًا طبيعياً يصساب بها ا أ
تعت Èا أ
لجسسام الغريبة اŸوجودة داخله ،ومن اŸمكن القيام بتقوية جهاز
لمراضص وا أ
لمراضص هو جهاز اŸناعة ،وكلما كان هذا ا÷هاز أاقوى كان أاك Ìمقاومة ل أ
من ا أ
اŸناعة منذ مرحلة الطفولة وبطرق طبيعية.
ك -م -ا ن -دع -و اأو ل-ي-اء الأم-ور لإ ع-ط-اء ا ل-ط-ف-ل
تب Úأان أاك Ìاألمراضض اŸوسسمية شسيوعًا ‘ الشستاء
ب -اسس -ت-م-رار ف-ي-ت-ام“ “ Úسض“ “ ل-ل-وق-اي-ة م-ن
تتمثل ‘ اإلنفلونزا ،واإلسسهالت والتهابات ا÷يوب
مرضض الأنفلونزا واأ ع راضسه من رشسح
األنفية واللوزت Úواألذن ،ومن هنا تÈز أاهمية متابعة
و غ  Òه من الأ ع راضض.
األسسرة ◊الة هؤولء األطفال ،ومراقبة األعراضض التي
من اŸهم غسسل اليدين Ÿدة
تظهر عليهم ،واإلسسراع بزيارة الطبيب للحصسول على
 2 0ث- -ان- -ي- -ة ل -ل -وق -اي -ة م -ن
العÓج الÓزم قبل تطور ا◊الة وطغيان تأاثÒها ‘
ا ل- -ف Òوسس- -ات اıت- -ل- -ف- -ة
سسائر أاجهزة ا÷سسم ،وُينصسح أاولياء األمور بإاجراء
ا ل -ت -ي تص س-ي ب الأط-ف-ال
الفحوصض الدورية ،لسسيما قبيل بدء العام الدراسسي،
مع عودة الدراسسة،
حتى يتسسنى لهم عÓج بعضض األمراضض التي تواجه
ك- - -م- - -ا ي - -جب ان
األبناء وخصسوصسًا اŸعدية.
يضس -ع ا ل -ط-ف-ل
يعد انتقال األمراضض ب Úالطفال ‘ اŸدارسض أامرا
ي- -ده ع- -ل -ى
طبيعيا ،ويحدث نتيجة حالة التداخل والتقارب ‘
القسسم الواحد أاو ‘ الطابور ،وتزداد نسسبة اإلصسابة بالفÒوسسات بشسكل ملحوظ عند حدوث فمه اأث ناء ا لسسعال اأو ا لعطسض كي ل تنتقل
تغÒات ‘ درجة ا◊رارة وخصسوصسًا ‘ مثل هذه الفÎة من كل عام ،وتظهر بشسكل واضسح الع د وى اإ ¤الآ خ رين ،وشسد د الأطباء
لدى الصسغار واألشسخاصض الذين تكون مناعتهم ضسعيفة ،لذلك ينصسح التÓميذ عند الشسعور على اأنه يجب اسستشسار ة ا ل طب ي ب ‘
لذن بالعيدان القطنية أاو تسسليك
رÃا يكون تنظيف ا أ
بأاعراضض اŸرضض ،بالتوجه إا ¤طبيب اŸدرسسة ،التي بدورها تتو ¤تشسخيصض ا◊الة بشسكل حا ل ت ا لتهاب ا ◊ ن جر ة والأ ذ ن
لطباء
القناة السسمعية باسستخدام شسمعة مغرًيا ،لكن ا أ
مبدئي قبل –ويلها إا ¤أاقرب مسستشسفى لعمل التشسخيصض السسريري وللحد من اŸضساعفات .خ -ا ص س-ة  ،اإ ذ ا صس-اح-ب-ه ارت-ف-اع
ينصسحون باسستشسارة ﬂتصص قبل أان تتصسرف من تلقاء نفسسك،
يعتقد بعضض أاولياء األمور أان حدوث مرضض ‘ هذه الفÎة الزمنية من كل عام أامر طبيعي ‘ ح- - - - - - -رار ة ا ÷سس- - - - - - -م،
و‘ هذا السسياق ،قال الدكتور سسيث شسوارتز ،وهو رئيسص ÷نة
وذلك ل يسستدعي زيارة الطبيب ،فيلجأاون إا ¤الطرق البديلة والسسهلة ،التي تتمثل ‘ وصسف وح- -ذروا م- -ن اإ ع- -ط- -اء
لذن لصسالح
وضسعت مسسودة إارشسادات جديدة للتعامل مع شسمع ا أ
ا◊الة ألقرب صسيد‹ ،واللجوء إا ¤الدواء التقليدي ،وإان  ⁄تظهر أاي نتائج إايجابية يتجهون ال- - -ط- - -ف- - -ل مضس - -اد اً
لذن وا◊نجرة  -جراحة الرأاسص
لنف وا أ
لمريكية ل أ
لكادÁية ا أ
ا أ
إا ¤صسيد‹ آاخر للبحث عن عÓج بديل دون اسستشسارة طبيب أاو إادراك ÿطورة هذا ح -ي -وي ً-ا م -ن د و ن
والرقبة «قد يحاول اŸرضسى التعامل مع آاذانهم بشسكل عشسوائي باسستخدام
اسستشسارة
التصسرف.
العيدان القطنية أاو مشسابك الشسعر أاو أادوات أاخرى».
تزيد أامراضض ا÷هاز التنفسسي أاثناء الفصسل الدراسسي ،وهي أامراضض فÒوسسية وغالبًا ما تكون الطب ي ب.
أاضساف شسوارتز وهو مدير مركز «ليسسن فور ليف» ‘ مدينة سسياتل الأمريكية
التهابات ‘ ا◊لق أاو ا◊نجرة ،ومن اŸعروف أان فÒوسسات الشستاء موجودة ‘ الهواء،
للكÎو« Êهذه الوسسائل كلها بشسكل عام غ Òفعالة وقد تكون
ع ÈالÈيد ا إ
وتنبعث بكميات هائلة عند كل سسعال وعطسض ،وتسسبب العدوى ألطفال آاخرين ،ولذا من
لحيان
لذن قد يسسبب أاŸا وعدوى ،و‘ بعضص ا أ
خطÒة» .قال« :خدشص جلد قناة ا أ
اŸهم فتح النوافذ وتهوية القسسام ،وبذلك يقل عدد الفÒوسسات ‘ الغرفة ،كما يفضسل
يدفعون الشسمع إا ¤الداخل أاك ،Ìوقد يؤوذون أاي ً
لذن».
ضسا طبلة ا أ
ارتداء طبقة أاخرى من اÓŸبسض.
لذن أاو ما يعرف بالصسملخ للحفاظ على نظافة الأذن وسسد
يذكر أان ا÷سسم يفرز شسمع ا أ
خط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوات مهمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
لذن على نحو يؤوذيها ،ومع ‰و جلد
الطريق أامام مواد كالغبار والقاذورات حتى ل تتوغل ‘ ا أ
لذن القد Ëمن الداخل إا ¤اÿارج ليصسبح أاقرب من فتحة
لذن يتم الدفع بشسمع ا أ
جديد ‘ قناة ا أ
من اÿطوات اŸهمة الواجب التقيد بها التي ينصسح بها الطباء ،التأاكد من سسÓمة
لذن ،حيث يتسساقط بشسكل طبيعي أاو يسسقط أاثناء السستحمام.
ا أ
األبناء قبل انطÓقهم إا ¤اŸدرسسة ،فإان ظهر بعضض األعراضض غ Òالطبيعية فÓ
بد من سسؤواله عن حاله ،فإاذا كان يشسعر بأاي أا ⁄أاو أاعراضض غ Òطبيعية ،هنا
لكادÁية أانه ل بأاسص من وجود قدر يسس Òمن شسمع الأذن قرب
لرشسادات التي نشسرتها ا أ
لطباء ‘ ا إ
يؤوكد ا أ
ينصسح بعدم السسماح له بالذهاب إا ¤اŸدرسسة ،لتجنب زيادة اإلرهاق ونقل
لذن كما ينبغي فإان الشسمع قد يÎاكم بكميات
لذن ،لكن عندما ل تسس Òعملية التنظيف الذاتي ل أ
فتحة ا أ
العدوى إا ¤طلبة آاخرين ،وكذلك تقع اŸسسؤوولية على اŸعلم Úأاو
ل ⁄وا◊كة وتدفق الشسمع
لمر مشساكل من بينها ا أ
لذن جزئًيا أاو كلًيا ،وقد يسسبب هذا ا أ
كبÒة وقد تسسد قناة ا أ
اŸعلمات الذين عليهم أان يÓحظوا نشساط الطالب وتفاعله ،إان كان
لذن ويسسبب
لرشسادات أان التنظيف اŸبالغ فيه Áكن أان يهيج قناة ا أ
لذن والطن Úأاو فقدان السسمع ،وتضسيف ا إ
من ا أ
طبيعياً أاو يعا Êمشسكلة صسحية ما تتطلب التدخل للحد من
لذن.
العدوى بل ويزيد فرصص الÎاكم اŸتزايد لشسمع ا أ
تدهور ا◊الة إا ¤األسسوأا.
لرشسادات إان الناسص يجب أان يلجؤووا إا ¤الطبيب إاذا شسعروا بفقدان السسمع أاو بأا ⁄أاو بÎاكم كب Òللشسمع
إا ¤ذلك ،تقول ا إ
كما يجب التأاكد من إاعطاء الصسغ Òالفيتامينات اŸناسسبة
لذن طبيعية.
‘ آاذانهم ،أاو إاذا  ⁄يكونوا متأاكدين ‡ا إاذا كانت كمية الشسمع داخل ا أ
ل -ت -ق -وي -ة اŸن -اع -ة ل-دي-ه ،وي-نصس-ح اıتصس-ون ب-ت-ن-اول
فيتام( Úد) بانتظام بشسكل أاسسبوعي ،بحيث يسسهم
‘ تقوية اŸناعة ،و‘ حالة حدوث التهاب ‘
ا◊لق أاو ا◊نجرة ،ينصسحون بالراحة التامة
Ÿدة  3أايام ،وبعدم ذهاب الطفل إا¤
اŸدرسسة ،مع العزل التام ‘ اŸنزل،
خ- -اصس -ة ‘ ح -ال -ة وج -ود أاط -ف -ال
آاخرين قد يصسابون باŸرضض،
ك- -م -ا ي -نصس -ح ب -اسس -ت -خ -دام
اŸن-ادي-ل ال-ورق-ي-ة أاثناء
ال -ع-طسض أاو السس-ع-ال
ح -ت -ى ل ي -ن-ت-ق-ل
اŸرضض.

ت ن ظف
أاذنك بطريقة
عشسوائية
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تسساعدك ‘ التغلب على
مشساكل ا÷هاز الهضسمي
خÓل األيام التي تلي احتفالت نهاية السسنة تنتهي
الفرحة بالكث Òمن ا◊رقة والتشسنجات ‘ اŸعدة
وال -غ -ث -ي -ان والصس -داع وال -غ -ازات ‘ ال -ب -ط -ن وال-ن-ف-خ-ة
وغÒه -ا ...ب -اخ -تصس -ار ،ف -إاّن ج -م -ي -ع مشس -اك-ل ا÷ه-از
الهضسمي هذه سسوف تذّكرك بأانك أافرطت ‘ تناول
األطعمة واŸشسروبات من دون التفك ‘ Òالعواقب!
لكن ◊سسن ا◊ظ فإاsن النباتات التي كانت تعتمدها
ا÷دات تثبت فعاليتها دائمًا ‘ تخفيف وتهدئة هذه
العوارضض .تعّر‘ إا ¤طرق اسستعمالها:

الشسمر لهضسم الوجبات الثقيلة

إان ح -ب -وب الشس -م -ر أاو ف -اك -ه-ة الشس-م-ر اّÛف-ف-ة ك-انت
تسس -ت -خ -دم ت -ق -ل -ي -دي ً-ا Ÿع-ا÷ة مشس-اك-ل سس-وء ال-هضس-م،
وبالتا‹ فإان كوبًا من منقوع الشسمر مفيد –ديداً بعد
تناول وجبة وافرة وغنية بالدهون.

اليانسسون لعÓج ا’نتفاخ
النتفاخ سسببه تخّمر الطعام الفاسسد ‘ داخل ا÷سسم،
وال -ي -انسس -ون مشس -ه-ور ب-خ-واصس-ه اŸضس-اّدة لÓ-ل-ت-ه-اب-ات
Óشسخاصض الذين
والتشسنجات؛ لذلك يوصسف –ديداً ل أ
ي -ع -ان -ون بشس -ك -ل دائ -م م-ن الن-ت-ف-اخ وال-ق-ول-ون ب-فضس-ل
خ- -واصس- -ه اŸسس- -اع- -دة ع -ل -ى ال -هضس -م و–ف -ي -ز إاف -راز
الصسفراء.

اÿرشسوف لتحفيز وظيفة الكبد
يشس -ت -ه -ر اÿرشس-وف ب-خصس-ائصس-ه ال-ت-ي –ّسس-ن ع-م-ل-ي-ة
الهضسم وتعطي ا÷سسم الشسعور بالراحة بعد اإلفراط
‘ تناول األطعمة واŸشسروبات ،ول شسيء أافضسل من
منقوع جيد للخرشسوف – حسسب التجربة – للمسساعدة
على إافراز الصسفراء واسستعادة الشسهية وإاعادة ترطيب
ا÷سسم بعد ا÷فاف ،وإاذا أاردت تخفيف طعمه الذي
ق- -د ل ي- -روق لك ،ب- -إام- -ك- -انك إاضس -اف -ة ع -رق السس -وسض
واليانسسون إا ¤منقوع األرضسي شسوكي.

اŸليسسة ““اللويزة ““ Ùاربة حموضسة اŸعدة
تشس -ت -ه -ر اŸل -يسس -ة ب-ق-درت-ه-ا ع-ل-ى ت-ه-دئ-ة األشس-خ-اصض
اŸصس -اب Úب -ال -ت -وت -ر وال -ق -ل -ق وت -خ-ف-ي-ف اضس-ط-راب-ات
األعصساب ،كما أانها رائعة Ùاربة التشسنجات‡ ،ا
يسساعد على ﬁاربة ا◊موضسة الزائدة ‘ اŸعدة،
وإلضس-اف-ة ن-ك-ه-ة ل-ذي-ذة إا ¤م-ن-ق-وع اŸل-يسس-ة ،أاضس-ي-ف-ي
بعضض أاوارق النعناع األخضسر ،فمن شسأان ذلك أان يخفف
أا ⁄اŸعدة.

الفجل اأ’سسود لتنشسيط الكبد
يسستخدم على شسكل عصس Òأاو مسسحوق واŸعروف عن
الفجل األسسود أانه يعمل على –فيز إافراز الصسفراء
Ùاربة الفضسÓت ‘ ا÷سسم من خÓل خصسائصسه
التي تعزز إافراز الصسفراء والقناة الصسفراوية.
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أإ’ثن ٠٩ Úجانفي ٢٠١٧م
ألموأفق لـ  ١٠ربيع ألثاني  ١٤٣٨هـ
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الكلمـــــــات:

الفصصل ،الزيتونة ،ا÷امع ،الهجرة ،ا◊الة،
لعظم ،النشصاط ،الطلبة ،العمل ،الرحلة،
لصصÓح ،ا أ
ا إ
لصصالة ،النخب،
اŸشصرق ،السصلطة ،التيار ،ا◊ماية ،ا أ
الوعي ،الضصم ،ÒالفÎة ،التطور ،الطÓبي ،البناء،
ا◊رف ،الطرق.
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الحل  /كلمات متقاطعة

افقيا  )١أحÓم مسستغا‰ي ،قسسنطينة،
مار ،يا ،كم ،حل ،فر ،حسس ،أة ،تسسلم،
وبخ ،عمل› ،د ،يلم ،ري ،أة ،نلحن ،يد،
أدرسس ،أل -ل -ي -ل ،ق-ل-ي-ل ،م-ب-در ،أح-م-د ب-ن
عيسسى،
عمويديا  )١أم كلثوم ،’ ،حي ،بÓد،
أخي ،رقم ،إأقالة ،دلسس ،مسسرح ،ع،Ú
بي ،من ،أصسح ،لن ،سسطيف ،ل.ل ،تيارت،
Áينة ،غن ،أمسس ،لبسس ،أة ،جلسس ،يد‹،
أحمد أدأر.

الحل  /تسصل وتثقف

ج /التاريخ Áثل حدث حصسل
عام  ١٤٩٢م هي سسنة
اكتشساف أامريكا
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أخفق

`

شصطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسصتعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

شسهر ميÓدي
وألدتي

عكسس جوي

‡رن
سسقي

٣

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة
ط

للنصسب ““م““

اللغز:

كلمات متقاطعة

بواخيم لوف

وجع

أرشسد

ألسسقي

نسسبة للسسنة

سصر باŒاه ا أ
لسصهم
مبتدئا با◊رف (أا)
حتى نصصل إا ¤حرف
(م) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

رقــــــــــم

هد
وألدة

ألسسيالة

وجهة نظر
رجاء

دردشسة
لسسهم
اأ

755

’عب دو‹
جزأئري
مغÎب
أ÷اسسوسس
شسغل

معلم
مضسيء

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١
إا ٨ ¤و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
رمز الشصارة يتكون من
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على
لحد رواد مونولوج
اسصم أ
‘ ا÷زائر.

١٧٢٢٩

أŸقابلة

لعبــــة الحـــروف

ل
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٥٠٣نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة..

كلمة
السصر:

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

ألعدد

23

أافقيا
 ) ١و ’ )٢عب دو‹ ج - -زأئ- -ري ،م- -درب
حرأسس أ–اد عنابة،
 )٣للتعريف ،أرشسد ،متشسابهان ،ثلثا لنا،
 ) ٤يعلم ““م““ ،يسسأام ““م““،
 ) ٥للموصسول ،دية ““م““،
 ) ٦أ’سسم ألكروي ’–اد بلعباسس،
 ) ٧حرف مكرر ،رن ،نام،
 ) ٨وجهة نظر ،أخفي ،متشسابهان،
Ÿ ) ٩سس ،للنصسب ،للتعريف،
 ) ١٠للسسؤوأل ،ملعب نادي بارأدو لكرة
ألقدم ““م““،
 )١١أآ’له ،جمع معمل ““م““،

عموديا
 ) ١يقنط ،قارة جديدة،
 ) ٢نصسف لرقم ،رجاء ““م““ ،سسئم،
 ) ٣حرف مكرر ،أسستمر ،بحر،
 ) ٤يصسرح ““م““ ،جد ،جمع،
 ) ٥نهر عربي ،مبيت،
 ) ٦صسوت أإ’نفجار  ،قادم ،أمن،
 ) ٧جمع رمل ،حذأء،
 ) ٨تنحية ،للجوأب ،متشسابهان،
 ) ٩دك ،قبيح ““م““ ،متشسابهة،
 ) ١٠آألة طرب ““م““ ،كد ““م““ ،نقد ألبلد ““م““،
 ) ١١أكمل ““م““ ،دية ،ثلثا حمل.

ألفجر06.2٨...............:
موأقيت ألظهر12.54...............:
ألصشÓة ألعصشر15.2٩...............:
ألمغرب17.4٨..............:
ألعششـاء1٩.14................:
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^  0٩ج-ان-ف-ي  :1٩36وف -اة «ألأم Òخ -ال -د» Ãن -ف -اه
بسشوريا عن عمر يناهز وأحد وسشتون سشنة.
لحمر
^  0٩جانفي  :1٩57تاأسشيسس ألهÓل أ أ
أ÷زأئري تنفيذأ لقرأرأت مؤو“ر ألصشومام.
^  0٩ج-ان-في  :1٩5٨وصش -ول أول ق -ط-ار ف-رنسش-ي
ﬁمل بالبÎول أ÷زأئري إأ ¤فيليب فيل (سشكيكدة
حاليا) قادما من تقرت.

ألإثن 10 Úربيع ألثا 143٨ Êهـ أŸوأفق لـ  0٩جانفي 2017م

ألطقسس أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
عنابة

17229 Oó©dG

أللوأء هامل:تعزيز ألعمل أ÷وأري ‘ أدأء أŸهام

ألششرطة –ج ـز 40
قنطارأ مـ ـن أعـ ـ ـوأد
مادة ألتبغ بسشطيف

ألششعب“ /ك- - -نت ق - -وات
الششرطة بسشطيف موؤخرا ،من
ح -ج-ز  40ق -ن-ط-ارا م-ن أاع-واد
م- -ادة ال- -ت -ب -غ ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘
صشناعة مادة (الششمة اŸقلدة)،
حيث سشمحت العملية بتوقيف
ششخصش ÚتÎاوح أاعمارهما بÚ
 21و 28سش-ن-ة ،ي-حÎف-ان ه-ذا
النششاط بطريقة غ Òششرعية.
ج-اءت ع-م-ل-ي-ة ال-ت-وق-ي-ف على
إاث -ر م -ع-ل-وم-ات م-ف-اده-ا ،ع-زم
أاح- -د األشش- -خ -اصض ع -ل -ى ن -ق -ل
ك- -م- -ي- -ات م- -ع- -تÈة م- -ن اŸادة
األول -ي -ة اŸسش -ت -ع -م-ل-ة ‘ ذلك.
ع- -ل- -ى ال -ف -ور ،ب -اشش -رت ق -وات
الششرطة عمليات –ري واسشعة
النطاق ،حيث ” نصشب نقطة
م- -راق- -ب- -ة ف -ج -ائ -ي -ة م -ن ق -ب -ل
عناصشر الششرطة ،حيث رفضض
اŸشش -ت -ب -ه ب -ه الم-ت-ث-ال إلن-ذار
ال- - -ت- - -وق - -ف ،م - -واصش  Ó- -السشÒ
بسش- -رع- -ة ف- -ائ- -ق -ة م -ع ق -ي -ام -ه
Ãناورة خطÒة على الرصشيف
ب- -غ- -ي- -ة ال- -ف- -رار م- -ن مصش- -ال- -ح
الششرطة.
ل- - -ك - -ن احÎاف - -ي - -ة مصش - -ال - -ح
الشش -رط -ة ،م -ك-نت م-ن ت-وق-ي-ف
اŸششتبه فيه رفقة ششريكه ‘
ح -ال-ة ت-ل-بسض ع-ل-ى م Ïم-رك-ب-ة
ن -ف -ع -ي-ةّﬁ ،م-ل-ة ب-ك-م-ي-ات م-ن
أاع -واد م -ادة ال -ت-ب-غ ق-درت بـ80
ك- -يسش -ا ب -إاج -م -ا‹ وزن ب -ل -غ 40
قنطارا.
ال -ت -ح-ق-ي-ق م-ف-ت-وح م-ن ط-رف
مصشالح الششرطة لتوقيف باقي
أافراد الششبكة التي تنششط ‘
ه- - -ذه ال- - -ت - -ج - -ارة اıال - -ف - -ة
للقانون.

ال -ع -م-ل ا÷واري واحÎام ح-ق-وق
اإلنسش - - - - -ان ‘ إاط- - - - -ار ق- - - - -وانÚ
ا÷مهورية والتنظيمات اŸعمول
ب-ه-ا وال-ت-ع-ل-ي-مات القيادية ،خÓل
أاداء اŸه- - -ام ‘ ح- - -ف- - -ظ األم - -ن
وإاشش -راك اŸواط -ن ‘ ال -ع -م -ل -ي-ة
األمنية.
وأاكد اللواء ‘ هذا الصشدد ،أان
ق-وات الشش-رط-ة ب-ب-ج-اي-ة ،أاظهرت
احÎافية عالية ومهنية كبÒة ‘
التصشدي لتلك اŸناوششات ،حيث
 ⁄يتم تسشجيل أاية حالة Œاوز
وسشط اŸواطن ‘ ،Úح Úسشجل

جرح  39رجل ششرطة ،كانت نتاج
تضش -ح -ي -ات -ه -م وت -ف-ان-ي-ه-م ‘ أاداء
Óشش -خ-اصض
م -ه -ام -ه -م ح -م -اي -ة ل  -أ
واŸمتلكات.
هذه التضشحيات لقت اسشتحسشان
ورضش- -ا اÛت -م -ع اŸد Êب -ولي -ة
ب -ج -اي -ة ،م -ن ‡ث -ل -ي ج -م -ع -ي-ات
اÛت- - -م- - -ع اŸد ÊواŸواط - -نÚ
بششكل عام ،حيث عّبر هؤولء عن
اŸسش -ت -وى ال -ع -ا‹ ال -ذي ب -ل -غ -ت -ه
الششرطة ا÷زائرية الذي هو نتاج
السشياسشة الرششيدة للواء هامل ‘
›ال التكوين ،حقوق اإلنسشان،

ال -تسش -ي Òال-دÁق-راط-ي ل-ل-حشش-ود
ودعمه الÓمتناهي Ûال العمل
ال - -وق - -ائ - -ي وال - -ت - -وع- -وي وسش- -ط
اÛتمع وكذا إابراز دور اإلعÓم
والتصشال.
ك -م -ا أاشش -اد ‡ث -ل ال -ل -واء ه-ام-ل،
Óم -ن ال -وط-ن-ي
اŸف -تشض ال -ع -ام ل  -أ
وال -وف -د اŸراف -ق ل -ه ،ب-اŸواق-ف
اŸشش-رف-ة ال-ت-ي أاظ-ه-ره-ا مواطنو
بجاية و‡ثلو ا÷معيات وا◊سض
اŸد Êال -راق -ي ال -ذي م ّ-ك -ن م -ن
ّŒنب تلك التصشرفات السشلبية مع
ششجبها.

بعـــد تدخــــل أ◊مايـــة أŸدنيــــة لوهـــــرأن

إأنقاذ عائلة من  4أششخاصص من ألختناق بالغاز بحي أللوز
لول ،عناصشر أ◊ماية أŸدنية من أجل إأسشعاف  4أششخاصس من
تدخل ،مسشاء أمسس أ أ
عائلة وأحدة تÎأوح أعمارهم ما ب 6 Úو 66سشنة ،تعرضشوأ لختناق بغاز أحادي
ألكربون أŸنبعث من سشخان ماء Ãطبخ ششقة بالطابق ألثالث ‘ ،ألعمارة رقم  15ذأت
خمسشة طوأبق بحي أللوز.
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يتعلق الأمر بكل من اŸدعو ة
«م.ي» البالغة من العمر  33سشنة
واŸدع- -وة «م.د» ال- -ب- -ال -غ -ة م -ن
العمر  15سشنة واŸدعوة «شض.م»
ال -ب -ال -غ -ة م -ن ال -ع -م -ر  62سشنة
والطفل اŸدعو «هـ .هـ» البالغ
من العمر  6سشنوات.
وف -ور اإع Ó-م -ه -م ،سش -ارع اأع-وان
ا◊م - - -اي - - -ة اŸدن- - -ي- - -ة اإ ¤عÚ
اŸك- -ان ،اأي- -ن ق- -ام- -وا ب -ت -ه -وي -ة
اŸكان وغلق مصشدر النبعاث،
ومنه اإبعاد كل اÿطر عن حياة
اأف- - -راد ال- - -ع - -ائ - -ل - -ة والسش - -ك - -ان
اÛاورين.
‘ ن - -فسض ال - -وقت ،ق- -ام ب- -ق- -ي- -ة
الأع- -وان ب- -اإسش- -ع -اف الضش -ح -اي -ا

وت-زوي-ده-م ب-الأكسش-ج Úل-ت-جاوز
م -رح-ل-ة اÿط-ر ،ق-ب-ل –وي-ل-ه-م
اإ ¤مصش- -ل- -ح- -ة السش- -ت -ع -ج -الت
الطبية Ãسشتششفى وهران .فيما
ن - -ق - -ل ال- -ط- -ف- -ل اإ ¤مصش- -ل- -ح- -ة

 23°أ÷زأئر
 20°أ÷زأئر

 12°وهرأن

ألثمن  10دج

أثنى على تعامل ألششرطة Ãهنية ‘ أحدأث بجاية

ألششعب /أكد أللوأء عبد
ألغني هامل أŸدير ألعام
Óمن ألوطني ،على ضشرورة
ل أ
تعزيز ألعمل أ÷وأري خÓل
أدأء ﬂتلف أŸهام
ألششرطية ،خاصشة تلك
أŸتعلقة بحفظ ألنظام‘ ،
لنسشان
إأطار أحÎأم حقوق أ إ
وقوأن Úأ÷مهورية ،منوها
بروح أŸسشؤوولية
وألحÎأفية وأŸهنية ألتي
أبانها أفرأد ألششرطة
لمن بجاية خÓل
ألتابعون أ
تصشديهم للمناوششات ألتي
عرفتها بعضس أحياء
ألولية.
جاء ذلك من خÓل رسشالة حملها
وفد من إاطارات سشامية بقيادة
Óم-ن ال-وط-ن-ي،
اŸف -تشض ال -ع -ام ل -أ
مراقب الششرطة حششيششي ﬁمد
الطاهر ،أاوفده اللواء إا ¤بجاية
لتفقد حالة أافراد الششرطة الذين
ج -رح -وا أاث -ن -اء أاداء م -ه-ام-ه-م ‘
ح -ف -ظ أام-ن األشش-خ-اصض والسش-ه-ر
ع - -ل - -ى سش Ó- -م - -ة اŸم- -ت- -ل- -ك- -ات،
واŸت- -واج- -دي- -ن ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى
مسشتششفى اŸدينة.
ذّك - -ر ‡ث - -ل ال - -ل- -واء واإلط- -ارات
اŸراف- -ق- -ة ل- -ه ،أاف- -راد الشش -رط -ة
بتوصشيات وتعليمات اŸدير العام
Óم -ن ال-وط-ن-ي بضش-رورة ت-ع-زي-ز
ل -أ
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السش- - -ت - -ع - -ج - -الت ا÷راح - -ي - -ة
وال - -ط - -ب - -ي - -ة Ÿسش - -تشش- -ف- -ى طب
الأط -ف -ال «ك -ن -اسش -ت -ي-ل» ل-ت-ل-ق-ي
ال-عÓ-ج .ال-ع-م-ل-ي-ة “ت ب-حضش-ور
رجال الششرطة.

بعـــد حــــادث أŸــــرور ألأليم ألـــذي وقـــع باŸسشيلـــة

تششييع  5أفرأد لعائلة وأحدة من ألعاصشمة إأ ¤مثـ ـوأهم أألخÒ

‘ جو مهيب ششّيع ،أمسس ،عدد كب Òمن أ◊اضشرين ÃقÈة ألعالية ،بالعاصشمة ،أفرأد
«عائلة خÓف» أÿمسشة من حي باب ألوأدي ،ألذين توفوأ ،صشباح يوم ألسشبت‘ ،
لليم ألذي وقع باŸسشيلة ،عقب أنقÓب أ◊افلة ألتي كانت تقلهم ،قادمة من
أ◊ادث أ أ
بسشكرة باŒاه ألعاصشمة ،وألذي خلف  10قتلى وعددأ كبÒأ من أ÷رحى.
شش -اءت األق -دار أان ت -ف-ق-د ع-ائ-ل-ة ب- -ا◊ي الشش- -ع- -ب- -ي ل -ب -اب ال -وادي ف- - -إان ح- - -وادث اŸرور ت - -واصش - -ل
خÓف  5من أافرادها ( 3أاطفال ب -ال -ع -اصش -م-ة ،م-ن-ذ سش-م-اع ا ،Èÿحصش -د األرواح ب -أارق-ام م-رت-ف-ع-ة،
وامرأاتان) ،والذين كانوا عائدين صشباح يوم السشبت ،وإا ¤غاية يوم لذلك فمن واجب كل مسشتعملي
إا ¤ال -ع -اصش-م-ة ب-ع-د قضش-اء ب-عضض أامسض Ÿواسشاتها ‘ هذا اŸصشاب ال -ط -ري -ق ت -وخ -ي ا◊ذر ل -ت-ج-نب
األيام Ãناسشبة العطلة اŸدرسشية ال -ذي ت -أاث -ر ل -ه ج -م-ي-ع ا◊ضش-ور ،الوقوع ‘ مثل هذه الوضشعيات
أامام تأاثر وحسشرة األب الذي فقد اŸؤوŸة واŸؤوثرة جدا.
اÿريفية.
الكلمات كانت جد مؤوثرة للعديد زوج-ت-ه و 3م -ن أاط -ف-ال-ه ‘ ه-ذا
Óسشف الششديد،
م -ن األق -ارب وأاصش -دق -اء ال-ع-ائ-ل-ة ا◊ادث األليم .ل أ
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إأثر دورية على ألششريط أ◊دودي قرب ت ÚزوأتÚ

أ÷يشص يكتششف ﬂباأ به  22قطعة سشÓح وذخÒة

ألششعب ‘ /أإطار مكافحة
لرهاب وحماية
أ إ
أ◊دود ،وإأثر دورية
على ألششريط أ◊دودي
قرب ت ÚزوأتÚ
بالناحية ألعسشكرية
ألسشادسشة“ ،كنت مفرزة
مششÎكة للجيشس
ألوطني ألششعبي ،أمسس
لول 07 ،جانفي ،2017
أ أ
من أكتششاف ﬂبإا
Óسشلحة ( 22قطعة)
ل أ
وألذخÒة يحتوي على
هاون عيار  60ملمÎأ،
رششاشش Úعيار ()12,7
ملمÎأ )،رششاشس PKT
وبندقية رششاششة
(.)FMPK
ك -م -ا ي-ح-ت-وي اıب-أا ع-ل-ى 9
مسش -دسش -ات رشش-اشش-ة م-ن ن-وع
كÓششنيكوف 4 ،بنادق نصشف
آال -ي -ة م-ن ن-وع سش-ي-م-ون-وف4 ،
بنادق تكرارية ،باإلضشافة إا¤
كمية ضشخمة من الذخÒة من

ﬂتلف العيارات.
هذه النتائج اŸيدانية ُتؤوكد،
م - - -رة أاخ - - -رى ،ج- - -اه- - -زي- - -ة
واسش- -ت -ع -داد وح -دات ا÷يشض
ال- -وط- -ن- -ي الشش -ع -ب -ي ل -ت -أامÚ
ح -دودن -ا وشش -ل ك-ل ﬁاولت
اŸسش -اسض ب -ح -رم -ة وسش Ó-م-ة
الÎاب الوطني.

يدمر ﬂ 20بأا
Óرهابي ÚبعÚ
ل إ
ألدفلى
‘ إاطار مكافحة اإلرهاب،
كشش - - -فت ودم- - -رت م- - -ف- - -رزة
للجيشض الوطني الششعبي ،يوم
 07جانفي ﬂ )20( ،2017بأا
Óره -اب -ي Úوم -دف-ع-ا و()03
ل -إ
ق-ن-اب-ل ت-ق-ل-ي-دي-ة الصش-نع بعÚ
الدفلى/ن.ع.1.
و‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت-ه-ريب
وا÷رÁة اŸن -ظ-م-ة ،أاوق-فت
م- -ف- -رزة ل- -ل -ج -يشض ال -وط -ن -ي
الششعبي ببششار/ن.ع ،3.تاجر

ﬂدرات ك - - -ان ع - - -ل - - -ى مÏ
مركبة رباعية الدفع مُحملة
ب -أارب -ع-ة ( )04ق - -ن - -اط Òم- -ن
ال-ك-ي-ف اŸع-ال-ج .ك-م-ا ضش-بط
ع- -ن- -اصش- -ر ال- -درك ال -وط -ن -ي
بتلمسشان/ن.ع ،2.كمية أاخرى
ُتقدر بـ( )46,4كيلوغراما.

...ويوقف  11مهربا
بتمÔأسشت
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،وب-ك-ل م-ن
“Ôاسشت وبرج باجي ﬂتار
وع Úق- -زام/ن.ع ،6.أاوق- -فت
م- -ف- -ارز ل- -ل- -ج -يشض ال -وط -ن -ي
الششعبي ( )11مهربا وضشبطت
( )03مركبات رباعية الدفع
ومعدات تفج Òو( )05أاجهزة
كششف عن اŸعادن ومطرقتي
( )02ضشغط و( )1500ل Îمن
الوقود ‘ .ح ” Úتوقيف
( )23مهاجرا غ Òششرعي من
ج-نسش-ي-ات إاف-ري-ق-ي-ة ﬂت-ل-ف-ة
بورقلة/ن.ع ،4.وت- - -ل - -مسش - -ان
وغليزان/ن.ع.2.

قرعــــة كـــــأاسس أ÷مهوريــــــة

قم ـ ـ ـة كÓسشيكي ـ ـ ـة ب Úمولودي ـ ـ ـ ـة أ÷زأئـ ـ ـ ـر
وششبيبـ ـ ـ ـ ـة ألقبائ ـ ـ ـ ـ ـ ـل ‘ ربـ ـ ـ ـ ـع ألنه ـ ـ ـ ـ ـ ـائي
أسشفرت قرعة ألدور ربع
ألنهائي لكأاسس أ÷مهورية
ألتي جرت ،مسشاء أمسس،
Ãقر ألتلفزة ألوطنية،
عن قمة كÓسشيكية تعد
بالكث ،Òب Úمولودية
أ÷زأئر وششبيبة ألقبائل،
لثارة
حيث سشتكون أ إ
كبÒة ب Úفريق Úسشبق
لهما وأن توجا عدة مرأت
باللقب ،رغم أن
وضشعيتهما ‘ ألبطولة
ألوطنية متباينة.

QƒªM óeÉM

‘ منافسشات الكأاسض تكون كل
الحتمالت واردة .وسشتجلب
اŸب- -اراة ج- -م- -ه- -ورا غ- -فÒا،
خ -اصش -ة وأان ‡ث -ل ال -ع -م -ي -د
الذي حضشر عملية القرعة،
أامسض ،اقÎح أان Œري هذه
اŸب- -اراة Ãل- -عب  5جويلية.
ومن اÙتمل جدا أان تدور
ب- -اŸل- -عب األوŸب- -ي ل -ت -ك -ون
ال -ف -رج -ة ك -بÒة ب Úف -ري-قÚ
كبÒين.
ا–اد ب -ل -ع -ب -اسض سش -يسش-ت-ق-ب-ل
نظÒه نصشر حسش Úداي ‘
قمة ثانية لهذا الدور ،لسشيما
وأان ك Óالنادي Úينتميان إا¤
ال-راب-ط-ة األو ¤وسش-ب-ق ل-ه-م-ا
وأان التقيا ،اŸوسشم اŸاضشي،

‘ الدور نصشف النهائي.
ويواجه فريق ششباب بلوزداد
نظÒه أاهلي برج بوعريريج
من الرابطة الثانية ‘ ،لقاء
م- -ف -ت -وح ،ك -ون الشش -ب -اب Áر
بفÎة جيدة ‘ البطولة منذ
ق - -دوم اŸدرب ب- -ادو زاك- -ي.
م -ن ج -ه -ت -ه اسش -ت -ع -اد ف -ري -ق
األهلي مسشتواه بفضشل العمل
ا÷يد للمدرب بÒة.

‘ ح Úسش- -يسش- -ت- -ق- -ب -ل وف -اق
سش- -ط- -ي- -فÃ ،ي- -دان -ه ،ا–اد
تبسشة اŸنتمي لقسشم الهواة،
هذا النادي الذي يسشعى إا¤
إاحداث اŸفاجأاة أامام فريق
ي -ع ّ-د م -ن الخ-تصش-اصش-ي‘ Ú
م -ن-افسش-ات ال-ك-أاسض واسش-ت-ع-اد
مسش- - -ت - -واه ‘ اŸدة األخÒة،
لسشيما وأانه اسشتفاد من عودة
اŸدرب ماضشوي.

مقابÓت ألدور ربع ألنهائي أŸقررة يومي  31مارسس و 1أفريل 2017
 - 1وفاق سشطيف  -أ–اد تبسشة
 - 2أ–اد بلعباسس  -نصشر حسش Úدأي
 - 3مولودية أ÷زأئر -ششبيبة ألقبائل
 - 4ششباب بلوزدأد  -أهلي برج بوعريريج.
@ قرعة ألدور نصشف ألنهائي أŸقرر يومي  14و15
أفريل  2017فهي كالتا‹:
 ألفائز من أŸبارأة  - 4ألفائز من أŸبارأة 2 -ألفائز من أŸبارأة  - 3ألفائز من أŸبارأة .1

