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بن أاشضنهو في حوار
مع «الشضعب»:

الكشسف المبكر يسساعد
على الشسفاء دون اللجوء
إالى الجراحة السستئصسالية
صص 07

الÓجئون الصضحراويون
والفلسضطينيون ..حلم واحد

المناضضلة سضمية مبارك
لـ«الشضعب» :

لهفة العودة
إالى الوطن
بعـد حرقة انتظـار
صص ١٤/١٣/١٢/١١

اإلسسÓم ‘ ا÷زائر
مرجعية جامعة فوق العرق
ول يفرقها اŸذهب

المنتخبة تثري العمل
السسياسسي بمقترحاتها
و إاسسهاماتها
صص ١7

دعوة

يسضتضضيف منتدى يومية «الشضعب» ،والي العاصضمة السضيد عبد القادر زوخ ،في ندوة نقاشص حول خطط و آافاق تحويل مدينة
’ربعاء  ٢٥جانفي  ،٢0١7على السضاعة  ١١:00صضباحا ،بمقر جريدة الشضعب
الجزائر إالى عاصضمة للبÓد بمواصضفات عالمية ،اليوم ا أ
،٣9شضارع الشضهداء الجزائر العاصضمة.
حضضوركم يشضرفنا

األربعاء  ٢٥جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦ربيع الثاني ١٤٣٨هـ

ڤ ـ ـ ـرين يشسـ ـ ـرف على ندوة
تكويـ ـ ـ ـ ـ ـن بالعاصسم ـ ـ ـة

02

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

يششرف وزير التصشال حميد ڤرين ،على ندوة تكوين
لثن 30 Úجانفي ا÷اري،
لفائدة الصشحافي ،Úيوم ا أ
لعÓم ب Íعكنون،
باŸدرسشة العليا للصشحافة وعلوم ا إ
ابتداء من السشاعة  09:00صشباحا.
ال-ن-دوة ي-نشش-ط-ه-ا صش-خ-ر اÿصش-اون-ة ،دك-ت-ور ‘ ال-ق-ان-ون اÿاصش وأاسش-ت-اذ تششريعات
لرد Êح-ول «ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ذات-ي ل-ل-ع-م-ل
لع Ó-م ا أ
لع Ó-م ‘ م -ع -ه -د ا إ
وأاخ Ó-ق -ي -ات ا إ
لحÎافية».
الصشحفي نحو اŸهنية وا إ

1٧243

زيت ـ ـ ـ ـو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤سسكيكـ ـ ـ ـ ـدة

مسسلم تسسلم جوائز اŸقاو’تية النسسوية

بوضسياف يعاين
هياكل قطاع
الصسحة Ãعسسكر

ي - - -ق - - -وم وزي - - -ر الصش - - -ح - - -ة
والسش- - - - - - -ك - - - - - -ان وإاصش Ó- - - - - -ح
اŸسش -تشش -ف -ي -ات ع -ب -د اŸالك ب -وضش -ي -اف ،غ -دا اÿم -يسش 26
جانفي ا÷اري ،بزيارة عمل لقطاعه بولية معسشكر.

تشش- - -رف وزي- - -رة ال- - -تضش- - -ام - -ن
لسشرة وقضشايا اŸرأاة
الوطني وا أ
مونية مسشلم سشي عامر ،اليوم،
على حفل توزيع ا÷وائز على
الناجحات ‘ اŸسشابقة الوطنية
ل -ل -م -ق -اولت-ي-ة ال-نسش-وي-ة اŸرأاة
تنششئ ،وذلك باŸكتبة الوطنية
ا◊ام- -ة ع- -ل- -ى السش -اع -ة 14:30
بعد الزوال.

ي -ح -ل وزي -ر اÛاه -دي -ن ال -ط -يب زي -ت -و ،Êب-ولي-ة
سشكيكدة ،اليوم وغدا ‘ ،إاطار زيارة عمل وتفقد
إا ¤هذه الولية.

بن حبيلسض ‘ تيسسمسسيلت

لحمر ا÷زائري سشعيدة بن
تقوم رئيسشة الهÓل ا أ
حبيلسش ،غدا ،بزيارة عمل إا ¤ولية تيسشمسشيلت
ل -ت -ف -ق -د سش -ك -ان ب -ل -دة اŸل -عب ول -رب-ع-ا وسش-ي-دي
بوتششنيت ببلدية ثنية ا◊د.

تنصسيب أاعضساء ›لسض
اŸنافسسة ا÷دد

يوم دراسسي حول موضسوع الشسباب كمورد

ندوة صسحفية حول اأ’لغام

لوروبي
لوروبي با÷زائر ،بالتنسشيق مع مششروع ال–اد ا أ
ينظم وفد ال–اد ا أ
م -ن أاج -ل ا÷وار ا÷ن -وب ،ب -ت-اري-خ  30ج-ان-ف-ي ا÷اري ي-وم-ا دراسش-ي-ا ب-عنوان:
«الششباب كمورد :الÎبية ،التكوين والعمل» ،وذلك على السشاعة العاششرة
يششرف رئيسش ›لسش اŸنافسشة عمارة
صشباحا بفندق ا÷زائر.
لعضش-اء
زي -ت-و ،Êع-ل-ى م-راسش-م ت-نصش-يب ا أ
ا÷دد ل -ل-م-ج-لسش ،ال-ي-ومÃ ،ق-ر وزارة
ال -ع -م-ل وال-تشش-غ-ي-ل والضش-م-ان
الج- - -ت - -م - -اع - -ي ،ع - -ل - -ى
السش - - - - -اع - - - - -ة 10:00
صشباحا.

جمعية عامة
ل–Óاديات الرياضسية

لقاء إاعÓمي حول
القضسية الصسحراوية

لوŸب-ي-ة والرياضشية
يÎأاسش رئ-يسش ال-ل-ج-ن-ة ا أ
ا÷زائ -ري -ة مصش -ط -ف-ى بÒاف ،ي-وم  08أافريل
ال- -ق- -ادم ،ج- -م- -ع- -ي- -ة ع -ام -ة ل -ك -ل ال–ادي -ات
الرياضشية الوطنية ،وذلك Ãقر متعامل الهاتف النقال موبليسش بباب الزوار.

ت- -ع- -ق -د وزارة ال -دف -اع ال -وط -ن -ي،
ال - -ي - -وم ،ن- -دوة صش- -ح- -ف- -ي- -ة ح- -ول
للغام بالششريطÚ
موضشوع نزع ا أ
ا◊دودي Úالششرقي والغربي ،مع
ت- -ق- -د Ëحصش- -ي- -ل- -ة وأارق- -ام م -ن -ذ
السش- - -ت - -ق Ó- -ل إا ¤ال - -ي - -وم Ãق - -ر
اŸتحف الوطني للجيشش Ãقام
الشش - -ه - -ي - -د ع - -ل- -ى السش- -اع- -ة
التاسشعة 09:00سشا.

اليوم العاŸي للجمارك

ت - - -ن - - -ظ - - -م ÷ن - - -ة الصش - - -ح - - -اف- - -يÚ
ا÷زائ -ري ÚاŸتضش -ام-ن Úم-ع ال-قضش-ي-ة
الصش -ح -راوي -ة ،ب -ال -ت -نسش -ي-ق م-ع سش-ف-ارة
ي -ق -وم اŸدي-ر ال-ع-ام
ا÷م- -ه- -وري -ة ال -ع -رب -ي -ة الصش -ح -راوي -ة
ل-ل-ج-مارك قدور بن
ل
ب -ا÷زائ -ر ،ل -ق -اًء خ -اصش -ا ،ال-ي-وم ،ح-و
ط - - -اه - - -ر ،ال- - -ي- - -وم،
لف -ري -ق -ي،
انضش- -م -ام اŸغ -رب ل –Ó-اد ا إ
ب - -زي - -ارة ع- -م- -ل إا¤
تنظم اللجنة ا أ
لوŸبية ا÷زائرية– ،ت الرعاية السشامية لرئيسش ا÷مهورية السشيد ي -نشش -ط-ه-ا السش-ف Òالصش-ح-راوي بشش-راي-ا
ولي- -ة سش- -ك- -ي- -ك- -دة،
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بالعاصشمة.
رح -اب -ي ،وذلك Ãرك -ز ا إ
لع Ó-م الصش -ح-راوي الشش-ه-ي-د ا◊اف-ظ الرسشمية بيوم ا÷مارك العاŸي .كما يعقد لقاء مع
ب -وع Ó-م خ -ل -ي-ل ،بشش-ارع دي-دوشش اŸت -ع -ام -ل Úالق -تصش -ادي .Úو‘ ال -ي-وم اŸوا‹ يÎأاسش
م -راد ب -ال -ع -اصش -م -ة ع -ل -ى
أاششغال الحتفال بدار الثقافة مالك حداد بقسشنطينة
السش- - -اع - -ة 10:30
يششرف خÓلها على تقليد الرتب ونششاطات ﬂتلفة.
صشباحا.
لضشراب 8
ينظم ا–اد التجار وا◊رفي Úبولية وهران احتفال بالذكرى  60إ
أايام  19٥٧اŸصشادف لليوم الوطني للتاجر وذلك بولية وهران ،يوم السشبت
 28جانفي ا÷اري ،بفندق اŸوحدين على السشاعة  14:00بعد الزوال.
‘ إاط-ار أاسش-ب-وع ال-ت-ط-وع ،ت-ن-ظ-م «ج-م-ع-ي-ة ج-زائ-ر ا ،»Òÿندوة –ت
ع-ن-وان «ال-ت-ق-اع-د وال-ت-ط-وع… إاسشÎاتيجية لتعزيز العمل التطوعي»،
لمن ع Èالطرق ،ملتقى دوليا ،وذلك يوم السشبت  03سشبتم ،Èبدار الششباب حسشان ا◊سشني ،ببلدية
ينظم اŸركز الوطني للوقاية وا أ
ب -ال -ت -ع -اون م-ع شش-رك-ة إاريسش-ك-ون ،ي-ح-م-ل شش-ع-ار« :ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات بوزريعة ،ابتداء من السشاعة  09:00صشباحا.
لداب ،اليوم،
ينششط عبد القادر بن دعماشش ،رئيسش اÛلسش الوطني للفنون وا آ
لم- -ث- -ل Ÿشش -اك -ل ال Óّ-أام -ن اŸروري» ،ي -نشش -ط ال -ن -دوة ال -دك -ت -ور ع -ب-د ا◊ك-ي-م ب-ورن-ان وال-دك-ت-ور ف-ارسش
لتصش- -ال… ا◊ل ا أ
لعÓ- -م وا إ
ا إ
العدد ا÷ديد من برنامج اŸقهي ا أ
لسشتاذ يوسشف حنطابلي والششيخ يحي صشاري.
لدبي «سشجالت ومعنى» وذلك باŸركز الثقا‘ وذلك ي- -وم غ- -د ،اب- -ت- -داء م- -ن السش- -اع -ة  08:30صش-ب-اح-ا بفندق مسشدور وا أ
Óذاعة ا÷زائرية على السشاعة  10:00صشباحا.
عيسشى مسشعودي ل إ
لوراسشي.
ا أ
اŸلتقى يحضشره خÈاء جزائريون وأاجانب ويتناول آاخر
ال-ت-ط-ورات واŸسش-ت-ج-دات ال-ت-ي تشش-ه-ده-ا ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات
ي -ع -ق -د اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل -ل-م-ج-اه-د ل-ق-اء ج-م-اع-ي-ا ل-تسش-ج-ي-ل شش-ه-ادات
لع Ó-م والتصش -ال وك -ي -ف -ي-ة اسش-ت-غÓ-ل ال-ت-ق-ن-ي-ات
ا إ
اÛاهدين واÛاهدات باŸتحاف اŸركزية وا÷هوية – ،36ت عنوان «دور
اŸبتكرة ‘ هذا اÛال لبلورة ا◊لول الفعالة
يلقي الÈوفيسشور ال Úكور‘ ،مسشتششار ‘ السشÎاتيجية الدوليةﬁ ،اضشرة حول
مراكز إايواء اÛاهدين وطريقة تسشيÒها ‘ الثورة التحريرية» ،يوم غد
Ÿششاكل الّÓأامن اŸروري.
«ا◊رب ‘ سشوريا ‘ إاطارها ا÷هوي والعاŸي» ،وذلك يوم اÿميسش  26جانفي ا÷اري،
اÿميسش  26جانفي ا÷اري.
باŸعهد الوطني للدراسشات السشÎاتيجية الششاملة ،على السشاعة  14:00بعد الزوال.

اللجنة اأ’وŸبية تكرم اŸتأالق Úسسنة 2016
الذكرى  60إ’ضسراب  8أايام

اŸقهي اأ’دبي «سسجا’ت ومعنى»

اسستعراضض
ا◊لول الفعالة Ÿشساكل
الّÓأامن اŸروري

التقاعد والتطوع ﬁور ندوة

لقاء جماعي ÷مع شسهادات اÛاهدين

ﬁاضسرة حول ا◊رب ‘ سسوريا

أابواب مفتوحة على مؤوسسسسة توزيع الكهرباء

ندوة للناقد اŸسسرحي بن مراد

تنظم مديرية توزيع للكهرباء والغاز ،اليوم ،أابوابا مفتوحة –ت« :ششعار الغاز الطبيعي مصشدر قوة وليسش سشببا للموت»،
وذلك ب-دار الشش-ب-اب الشش-ه-ي-د ع-ل-ي خ-وج-ة ب-وسش-ط ب-ل-دي-ة سش-ي-دي م-وسش-ى ع-ل-ى السش-اع-ة  10:30صش-ب-اح-ا .وذلك ل-ل-تطرق إا¤
لجراءات الواجب اتخاذها ‘ التعامل مع الغاز الطبيعي.
ا إ
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسش مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء 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)60.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أامينة دباشض
مدير التحرير

فنيدسض بن بلة

لعÓمي كمال بن مراد‘ ،
يسشتضشيف نادي ﬁمد بن قطاف ،الناقد اŸسشرحي وا إ
ندوة بعنوان« :ناسش الفرجة أاو مسشار اŸسشرح ا÷زائري» ،وهذا يوم  28جانفي
ا÷اري ،على السشاحة  10:00صشباحا.

إ’ع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسض(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 - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

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

»æWh

األربعاء  ٢٥جانفي ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٢٦ربيع الثاني  ١٤٣٨هـ

’فريقي
اŸشصاورات التحضصÒية لقمة ا’–اد ا إ

لعمام ـ ـ ـ ـ ـرة ي ـ ـ ـ ـ ـÎأاسض الوف ـ ـ ـ ـ ـد ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـري
يÎأاسس وزير الدولة وزير الشصؤوون اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة ،الوفد ا÷زائري اŸشصارك ‘
أاشصغال الدورة  30للمجلسس التنفيذي و‘ اŸشصاورات الوزارية التحضصÒية للقمة  28لرؤوسصاء دول وحكومات
’فريقي اŸقررة بأاديسس أابابا.
’–اد ا إ
ا إ
أاوضس- -ح ب- -ي -ان ل -وزارة الشس -ؤوون اÿارج -ي -ة،
أامسش ،أان ““رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع -زي-ز
ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ،عّ-ي-ـن وزي-ر ال-دول-ة وزي-ر الشس-ؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹ رمطان لعمامرة،
ليÎأاسش الوفد ا÷زائري اŸشسارك ‘ أاشسغال
الدورة  ٣٠للمجلسش التنفيذي و‘ اŸشساورات
الوزارية التحضسÒية للقمة  ٢٨لرؤوسساء دول
وحكومات اإل–اد اإلفريقي اŸزمع عقدها
بأاديسش أابابا““.
وأاوضسح ذات اŸصسدر ،أان لعمامرة سسيجري
أايضس -ا خ -لل ت -واج -ده ب-ال-ع-اصس-م-ة اإلث-ي-وب-ي-ة،
““مشساورات سسياسسية مع نظرائه األفارقة حول
ال -قضس -اي -ا اإلف -ري -ق -ي-ة وال-دول-ي-ة اŸدرج-ة ‘
جدول أاعمال القمة وكذا سسبل دعم العمل
اإلفريقي اŸشسÎك الرامي إا ¤ترقية أاهداف
ال–اد اإلفريقي ‘ ›الت السسلم واألمن
والتنمية وفقا لقانونه التأاسسيسسي““.

الرئيسس إابراهيم غا‹:

أان ““ال - -ن - -ظ - -ام ووسس - -ائ- -ل اإلع- -لم
اŸغ -رب -ي -ة ت -ق -ود ح -م-ل-ة إاع-لم-ي-ة
ك -بÒة– ،اول م -ن خ -لل -ه -ا إاي -ه-ام
الرأاي العام اŸغربي بأان انضسمام
اŸملكة لل–اد اإلفريقي ،يشسكل
نصس -را ل -ه -ا وب-ال-ت-ا‹ ف-إان-ه-ا –اول
تقد ËالهزÁة على أانها نصسر““.
وقد أاعرب الرئيسش الصسحراوي،
ع - -ن أام - -ل- -ه ‘ أان ت- -ك- -ون خ- -ط- -وة
النضس -م -ام إا ¤ال–اد اإلف -ري-ق-ي،
““م -ت -ب-وع-ة ب-خ-ط-وات شس-ج-اع-ة م-ن
ط -رف ال -ن -ظ -ام اŸغ -رب -ي ،تشس -م-ل
العÎاف ال- - -ن- - -ه- - -ائ- - -ي بسس- - -ي - -ادة

ا÷م -ه -وري -ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية على كامل حدودها،
اŸعÎف بها دوليا ،وذلك خدمة
لسس- -ت- -ق- -رار وأام- -ن وسس- -ل -م ال -ق -ارة
اإلفريقية““.
كما عّبر عن اأمله ‘ اأن ““يسساهم
النظام اŸغربي ‘ ا◊فاظ على
وح -دة ال -ق -ارة ،م -ن خ -لل احÎام
اŸيثاق التاأسسيسسي واحÎام حدود
ال - -دول وسس - -ي- -ادت- -ه- -اÃ ،ا ف- -ي- -ه- -ا
ا÷مهورية الصسحراوية ،واأن يكون
له دور اإيجابي ‘ اŸنظمة القارية
ي -خ -رج -ه م-ن ال-وضس-ع-ي-ة ال-ت-ي ك-ان
م -ن -زوي -ا ف -ي -ه -ا بسس -بب «سس -ي-اسس-ي-ة
التوسسع والغزو» التي ينتهجها مع
ج- -ارت- -ه ا÷م- -ه- -وري- -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الصسحراوية الدÁقراطية““.
وكان الŸÈان اŸغربي قد وّقع
وصس- -ادق م- -وؤخ- -را ،ع -ل -ى اŸي -ث -اق
التاأسسيسسي لل–اد الإفريقي بكل
موادهÃ ،ا ‘ ذلك تلك التي توؤكد
ع- -ل- -ى ““ضس- -رورة احÎام اŸم -ل -ك -ة
اŸغربية للحدود الدولية للصسحراء
ال - -غ- -رب- -ي- -ة و◊دوده- -ا ال- -دول- -ي- -ة
اŸعÎف ب - - -ه- - -ا““ ،وذلك ب- - -ه- - -دف
النضس -م-ام اإ ¤ال–اد الإف-ري-ق-ي،
لأول م -رة ،م -ن -ذ اق -راره ،رسس -م-ي-ا،
سسنة  ٢٠٠٢خلفا Ÿنظمة الوحدة
الإفريقية.

وزير ا’قتصصاد واŸالية الفرنسصي ميشصال سصاب:Ú

العلق ـ ـ ـ ـ ـ ـات الفرنسشيـ ـ ـ ـ ـ ـة  -ا÷زائريـ ـ ـ ـ ـ ـة مثمـ ـ ـ ـ ـ ـرة جـ ـ ـ ـ ـ ـدا
الثنائي األخرى““.
ك -م -ا أاوضس -ح ال-وزي-ر ال-ف-رنسس-ي ،أان-ه خ-لل ه-ذا
الج -ت -م -اع ال -ث -ن -ائ -ي ““ال -قصس““ ،““ÒاŸه -م دائ-م-ا أان
ن -ت -ع -رف ع -ل-ى ب-عضس-ن-ا شس-خصس-ي-ا وأان ن-ت-ح-دث ع-ن
ال -وضس -ع ب-ا÷زائ-ر ال-ت-ي ت-واج-ه ،ع-ل-ى غ-رار ب-ل-دان
أاخرى ،تراجعا ‘ مداخيلها بسسبب تدهور أاسسعار
البÎول““ ،مضسيفا أانها تتصسدى للوضسع ““بعزم كب.““Ò
من جهة أاخرى قال سساب ،Úإان ““ ا÷زائر تواجه
اليوم وضسعا صسعبا دون أان تتخلى عن السستثمارات
الضس -روري -ة ل -ت -ن -م-ي-ة ال-ب-لد““ ،مضس-ي-ف-ا أان ال-ب-ل-دي-ن
يربطهما تعاون ثنائي مكثف.
ك -م -ا أاضس -اف ي -ق -ول““ ،ال -ك-ث Òم-ن األم-ور ب-ي-ن-ن-ا

يقوده اللواء نوبة

ثنائية ،لسسيما ‘ اŸيادين التي سسنتطرق إاليها،
خ -لل ل -ق-اء  ،٥+٥م -ث -ل م-ك-اف-ح-ة “وي-ل اإلره-اب
وتطبيق تداب Òجمركية فعالة ،حيث Áكننا تقدË
بعضش النصسائح التقنية““.
من جهته أاشسار بابا عمي أان ›الت التعاون
لبلدان  ٥+٥مالية ““هامة جدا““ ،لسسيما التعاون
ا÷م-رك-ي وال-ط-اق-وي وه-م-ا ال-ن-ق-ط-ت-ان الرئيسستان
خلل هذا اللقاء.
وي -ت -واج -د وزي -ر اŸال -ي -ة ب -ف -رنسس -ا ل-ي Îاأسش
م-ن-اصس-ف-ة م-ع ن-ظ  Òه ا ل-ف-رنسس-ي  ،اج-ت-ماع وزراء
اŸال -ي -ة ل -ب -ل-دان م-ن-ت-دى ا ◊ وار  Ÿ ٥ + ٥ن ط ق ة
اŸتوسسط الغربي.

وفد من الدرك الوطني يششارك ‘ اŸنتدى الدو‹ لألمن اŸعلوماتي بفرنسشا
شص -ارك وف -د م-ن ال-درك ال-وط-ن-ي ب-ق-ي-ادة
اللواء مناد نوبة ،أامسسÃ ،دينة ليل (شصمال
لم- - -ن
ف - - -رنسص - - -ا) ‘ ،اŸن - - -ت - - -دى ال- - -دو‹ ل - - -أ
اŸع -ل -وم -ات -ي ،ب -حسصب م -ا ع-ل-م-ت-ه ““وأاج““ ل-دى
الوفد ا÷زائري.
يعت Èهذا اŸنتدى ،الذي أاطلق سسنة  ٢٠٠٧من
طرف الدرك الفرنسسي ،وهو ‘ طبعته التاسسعة،
حدثا موجها للمحÎف ‘ Úاألمن اŸعلوماتي من
ال -ق -ط -اع -ات ال -ع -م -وم -ي -ة واÿاصس-ة ،قصس-د ت-ب-ادل
–اليلهم وŒاربهم.
ويندرج ‘ إاطار مسسعى تفك Òوتبادل بهدف
لم-ن اŸع-ل-وم-ات-ي وت-ع-زي-ز
ت -رق-ي-ة رؤوي-ة أاوروب-ي-ة ل -أ
مكافحة ا÷رÁة اŸعلوماتية.
لم-ن
ت- -ع- -ك- -ف ال -دورة  9ل -ل -م -ن-ت-دى ال-دو‹ ل -أ
اŸع- -ل- -وم -ات -ي ال -ت -ي سس -ت -دوم ي -وم ،Úع -ل -ى ب -حث
الرهانات الدولية وفرع األمن اŸعلوماتي واألمن
‘ اŸؤوسسسس -ات وم -ك -اف -ح -ة اإلج -رام اŸع-ل-وم-ات-ي

بن صصالح يسصتقبل سصف ÒاŸغرب

تعزيز العلقات الثنائية ﬁور اللقاء
شص - -ك - -ل م - -وضص - -وع ت - -ع- -زي- -ز
العلقات الثنائية ﬁور اللقاء
ال -ذي ج -م -ع ،أامسس ،ب Úرئ -يسس
’م -ة ع -ب -د ال -ق-ادر ب-ن
›لسس ا أ
صصالح وسصف ÒاŸغرب با÷زائر
◊سصن عبد اÿالق.
وأاوضسح بيان للمجلسش ،أان بن
صس -ال -ح اسس-ت-ق-ب-ل سس-ف ÒاŸغ-رب
ب -ا÷زائ -ر ،ال -ذي أادى ل -ه زي -ارة
›ام -ل -ة ” ،خ -لل-ه-ا ““ال-ت-ط-رق
ل -ل -رواب -ط األخ -وي-ة ال-ت-ي Œم-ع
الشسعب Úوالتأاكيد على ا◊رصش
ع-ل-ى ت-ع-زي-ز ال-ع-لق-ات ال-ث-نائية
ب Úالبلدين الشسقيق Úمن خلل
التواصسل وتبادل الزيارات““.

ك- -م -ا ” أايضس -ا ب -اŸن -اسس -ب -ة،
يضس - - - -ي - - - -ف اŸصس - - - -در ذات - - - -ه،
““اسس - - -ت - - -ع - - -راضش ج- - -وانب م- - -ن

التحديات الراهنة ،خاصسة فيما
ي -ت -ع -ل -ق م -ن -ه -ا ب -السس-ت-ق-رار ‘
اŸنطقة““.

اسشتعراضض سشبل تعزيز علقات الصشداقة

اŸسسار (انضسمام اŸغرب لل–اد
اإلفريقي) ،هو الشسعب الصسحراوي
وال- -قضس- -ي -ة الصس -ح -راوي -ة وال–اد
اإلفريقي وقانونه التأاسسيسسي الذي
يلزم كل دولة عضسو فيه ،باحÎام
ا◊دود اŸوروثة عند السستقلل
واحÎام كل الدول اŸكونة لل–اد
وسسيادتها ،مع ضسرورة العمل على
ح -ل اŸشس -اك -ل ب-ال-ط-رق السس-ل-م-ي-ة،
وذلك ‘ الوقت الذي يحتل فيه
اŸغرب جزءا من تراب ا÷مهورية
الصسحراوية““.
‘ هذا الصسدد ،أاشسار غا‹ ،إا¤

أاك -د وزي-ر ا’ق-تصص-اد واŸال-ي-ة ال-ف-رنسص-ي
ميشصال سصاب ،Úأامسس ،بباريسس ،أان العلقات
ال - - - -ف- - - -رنسص- - - -ي- - - -ة  -ا÷زائ- - - -ري- - - -ة ‘ اÛال
’خرى من
ا’قتصصادي ،على غرار ا÷وانب ا أ
التعاون ““جد مثمرة““ و«تتسصم بالثقة““.
‘ تصس - -ري - -ح ل - -وأاج وال - -ت - -ل - -ف - -زي- -ون واإلذاع- -ة
ا÷زائري ،Úعقب لقاء مع وزير اŸالية حاجي بابا
عمي ،قبيل انطلق أاشسغال وزراء اŸالية لبلدان
منتدى ا◊وار «Ÿ »٥+٥نطقة اŸتوسسط الغربي،
صسرح الوزير الفرنسسي قائل““ :بشسكل عام تربطنا
ع -لق -ات ج -د م -ث -م -رة وت -تسس-م ب-ال-ث-ق-ة ‘ اÛال
القتصسادي ،مثلما هو الشسأان ‘ جوانب التعاون

١٧٢٤٣

ولد خليفة يلتقي سصف ÒالÈتغال

طلب اŸغرب النضشمام إا ¤ال–اد اإلفريقي إاعÎاف بالقضشية الصشحراوية

أاك- -د ال- -رئ- -يسس الصص -ح -راوي
إابراهيم غا‹ ،أامسس ،با÷زائر
ال- -ع- -اصص- -م- -ة ،أان ط -لب اŸغ -رب
’ف-ريقي،
ا’نضص-م-ام ل-ل–اد ا إ
Áث- - - -ل ““م- - - -كسص- - - -ب- - - -ا ك- - - -بÒا““
ل - -ل - -ج - -م - -ه - -وري - -ة ال- -ع- -رب- -ي- -ة
الصص -ح -راوي -ة ال-دÁق-راط-ي-ة،
مشص- - -ددا ع - -ل - -ى أان ال - -قضص - -ي - -ة
الصص- - - -ح - - -راوي - - -ة وج - - -ب - - -ه - - -ة
البوليسصاريو ماضصية ‘ –قيق
اŸزي- - - - - - - -د م- - - - - - - -ن اŸك - - - - - - -اسصب
الدبلوماسصية إا ¤غاية “كÚ
الشص- - - -عب الصص- - - -ح- - - -راوي م- - - -ن
‡ارسص- - -ة ح- - -ق - -ه ‘ ت - -ق - -ري - -ر
اŸصص.Ò
أاوضسح الرئيسش الصسحراوي‘ ،
ح- - -وار خصش ب- - -ه““وأاج““ ،أان ““ط- - -لب
اŸغ- - - -رب النضس - - -م - - -ام ل - - -ل–اد
اإلف- -ري- -ق- -ي ،ال- -ذي يضس- -م ال- -دول -ة
الصس - -ح- -راوي- -ة ،ال- -ت- -ي ه- -ي عضس- -و
م- -ؤوسسسش ل- -ه ،ي- -ع -د م -كسس -ب -ا ك -بÒا
للقضسية الصسحراوية ،كونه يأاتي بعد
أاك Ìم - - -ن  ٣٢سس -ن-ة م-ن انسس-ح-اب
اŸم -ل -ك -ة اŸغ -رب -ي -ة م -ن م-ن-ظ-م-ة
الوحدة اإلفريقية على خلفية قبول
ه-ذه األخÒة ب-ا÷م-ه-وري-ة ال-عربية
الصس-ح-راوي-ة ك-عضس-و ك-ام-ل ا◊ق-وق
فيها““.
وشسدد على أان ““اŸنتصسر ‘ هذا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وال- -ت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ات ا÷دي -دة وقضس -اي -ا اÛت -م -ع
وتكنولوجيات األمن.
وأاكد وزير الداخلية الفرنسسي برونون لو رو‘ ،

مداخلته ،أانه من ““األسساسسي““ التوفر على شسبكة
تنسسيق تعمل على الصسعيد الدو‹ من أاجل تنسسيق
أافضسل.
وقال إان ““هذا التعاون يكون ‘ شسكل خلل
اتصسالت ثنائية ،لسسيما مع بلدان مصسادر ا÷رÁة
اŸع -ل -وم -ات -ي-ة وÁر أايضس-ا ب-ت-ب-ادل اŸع-ل-وم-ات بÚ
اŸصسالح اıتصسة ıتلف الدول لدى الهيئات
األوروبية أاو الدولية مثل ““أاوروبول““ و«أاورو جوسست““
و«أانÎبول““ ،مضسيفا أان اŸنتدى يهدف باإلضسافة
إا ¤تقاسسم اŸعلومات إا– ¤ديد مقاربات وحلول
متقاسسمة.
و–ادث اللواء مناد نوبة ،على هامشش األشسغال
م- -ع ن -ظÒه ال -ف -رنسس -ي ا÷Ôال ريشس -ارد ل -ي -زوري.
وب -حث اŸسس -ؤوولن إام -ك -ان -ات ت-ع-زي-ز ال-ت-ع-اون بÚ
السس- -ل -ك ÚواŸسس -ائ -ل ““ذات اله -ت -م -ام اŸشسÎك““،
بحسسب ما أاوضسح ذات اŸصسدر.

شصكلت علقات الصصداقة
وسص -ب -ل ت -ع -زي -زه -ا ،خ -اصص-ة
ع- - -ل- - -ى اŸسص - -ت - -وى الŸÈا،Ê
ﬁور ال- -ل -ق -اء ال -ذي ج -م -ع،
أامسس ،ب Úرئ- - - - - -يسس اÛلسس
الشص- -ع- -ب- -ي ال- -وط -ن -ي ﬁم -د
ال-ع-رب-ي ول-د خ-ل-يفة وسصفÒ
الÈتغال با÷زائر كارلوسس
أاوليفÒا.
وأاوضس -ح ب -ي -ان ل-ل-م-ج-لسش ،أان
ال -ط -رف Úت -ط -رق -ا خ-لل زي-ارة
اÛام -ل -ة ال -ت -ي أاداه -ا السس -فÒ
الÈتغا‹ لولد خليفة ،لعلقات
الصسداقة ““العريقة““ التي Œمع
ب Úال -ب-ل-دي-ن و«آاف-اق ت-ع-زي-زه-ا،
لسس -ي -م-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى ال-ت-ع-اون
الŸÈا Êوذلك من خلل تفعيل
دور ›م- - -وع- - -ت- - -ي الصس - -داق - -ة
الŸÈانية““.
ك- -م -ا ” أايضس -ا ““اسس -ت -ع -راضش
اآلثار اإليجابية لدسستور فيفري
 ،٢٠١٦ك -ون -ه ع -زز اŸك -تسس -ب-ات
ال-دÁق-راط-ي-ة وج-ع-ل اŸواط-ن-ة
م -ق-ي-اسس-ا م-رج-ع-ي-ا ‘ اÛت-م-ع

ا÷زائ -ري ك -م-ا سس-م-ح ب-ت-ح-ف-ي-ز
م - - -ن - - -اخ األع - - -م - - -ال وشس- - -ج- - -ع
السس- -ت- -ث- -م -ارات وب -األخصش م -ع
ال -ب -ل -دان الصس -دي -ق-ة ع-ل-ى غ-رار
الÈتغال““.
وخصسصش ج- - - - - - - -انب م - - - - - - -ن
لشس-ادة بـ ““أاه-م-ي-ة
اÙادث -ات ل  -إ
معاهدة التعاون وحسسن ا÷وار
اÈŸم -ة ب Úال -ب -ل -دي -ن ال -ل -ذي-ن
يتقاسسمان نفسش القيم ويواجهان
ن -فسش ال -ت -ح -دي -ات ،لسس -ي-م-ا ‘
م- -ن- -ط- -ق -ة ح -وضش اŸت -وسس -ط““،

يضسيف اŸصسدر ذاته.
كما كان اللقاء اأيضسا ،فرصسة
لسستعراضش موقف ا÷زائر من
ﬂت -ل -ف ال -قضس -اي -ا اŸط-روح-ة
ع- -ل- -ى السس- -اح- -ت Úالإق -ل -ي -م -ي -ة
وال- -دول- -ي- -ة ،ح -يث ح ّ-ي -ا رئ -يسش
اÛلسش الشس -ع -ب-ي ال-وط-ن-ي‘ ،
هذا السسياق ،اŸوقف ““الشسجاع““
ل -لÈت -غ -ال ‘ دع -م ح-ق الشس-عب
الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه،
ط - -ب - -ق - -ا ل- -ل- -وائ- -ح وال- -ق- -رارات
الأ‡ية.

مسصاهل يسصتقبل وفدا سصويسصريا

ملفات التعاون ‘ ›ال مكافحة اإلرهاب ﬁور اÙادثات

شص -ك-ل ت-ع-زي-ز ال-ع-لق-ات ب Úا÷زائ-ر
وسصويسصرا’ ،سصيما فيما يخصس التعاون
’ره -اب ،م -وضص -وع
‘ ›ال م- -ك -اف -ح -ة ا إ
اÙادثات التي جمعت ،أامسس ،با÷زائر
ال- -ع- -اصص- -م -ة ،وزي -ر الشص -ؤوون اŸغ -ارب -ي -ة
’ف- -ري- -ق -ي وج -ام -ع -ة ال -دول
وا’–اد ا إ
ال -ع -رب -ي -ة ع -ب -د ال-ق-ادر مسص-اه-ل ووف-دا
سص- -ويسص- -ري- -ا ب- -ق- -ي- -ادة ك- -ات- -ب- -ة ال -دول -ة
اŸسص- -ت- -خ- -ل -ف -ة ب -ال -دائ -رة ال -ف -ي -درال -ي -ة
ل-لشص-ؤوون اÿارج-ي-ة ك-ريسص-ت-ي-ن-ا م-ارت-ي
’نغ.
‘ تصس -ري-ح ل-لصس-ح-اف-ة ع-قب ه-ذا ال-ل-ق-اء،
أاوضسح مسساهل أانه ” اسستعراضش العلقات
ب Úالبلدين والسسبل الكفيلة بتعزيزها ،لسسيما
‘ ›ال مكافحة اإلرهاب والتطرف.
‘ نفسش السسياق أاكد مسساهل““ ،لقد تطرقنا
خلل هذا اللقاء ،إا ¤القضسايا التي تسستوقفنا
جميعا .كما ” تخصسيصش جزء واسسع من هذا
ال -ل -ق -اء Ÿسس -أال -ة م -ك -اف -ح-ة اإلره-اب““ ،مÈزا
““اإلم-ك-ان-ات ال-ت-ي ط-ورت-ه-ا ا÷زائ-ر Ÿواج-هة
هذه الظاهرة““.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاوضس -ح ال -وزي -ر أان -ه ““”
خلل اللقاء التطرق إا ¤مسسأالة القضساء على
ال -ت -ط-رف““ ،مضس-ي-ف-ا أان سس-ويسس-را “لك أايضس-ا
““برامج خاصسة““ بهذا اÛال.
ك -م -ا صس -رح مسس-اه-ل ي-ق-ول““ :إان-ه-ا ط-ري-ق-ة
بالنسسبة لنا لتبادل خÈاتنا والعمل على أان
يسسمح لنا العمل الذي قمنا به معا ،لسسيما

خلل اŸنتديات الدولية ،على غرار اŸنتدى
الشس-ام-ل Ÿك-اف-ح-ة الإره-اب ب-أان ت-ك-ون ل-دي-نا
مقاربات متطابقة““.
م - -ن ج- -انب آاخ- -ر ،أاشس- -ار مسس- -اه- -ل إا ¤أان
اÙادثات التي وصسفها بـ ““الهامة“““ ،حورت
أايضسا حول ““مكانة الدÁقراطية ‘ مكافحة
ال- -ت- -ط -رف ال -ع -ن -ي -ف““ ،إاضس -اف -ة إا““ ¤ال -وضس -ع
باŸنطقة والنزاعات ببلدان ا÷وار مثل ليبيا
وما‹““.
ومن جهتها أاكدت لنغ ،أانها تطرقت مع
مسساهل إا““ ¤القضسايا ذات الهتمام اŸشسÎك
التي من شسأانها تعزيز العلقات الثنائية““ ،التي
تعت““ Èجيدة““.
وأاوضسحت اŸسسؤوولة السسويسسرية ،أان اللقاء
“ح -ور أايضس -ا ح -ول اŸواضس -ي -ع اŸرت -ب -ط-ة بـ
““السستقرار والسسلم ومسسائل الهجرة ،إاضسافة
إا ¤تدعيم التعاون القتصسادي““.

حجار يششارك ‘ الندوة  4ا÷زائرية  -الفرنسشية

ي-ق-وم وزي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ والبحث
ال-ع-ل-م-ي ال-ط-اه-ر ح-ج-ار ،ال-ي-وم ،بزيارة
ع-م-ل إا ¤ف-رنسص-ا ،ل-رئ-اسص-ة م-ن-اصص-فة مع
ن -ظÒت -ه ال -ف -رنسص -ي -ة ،أاشص -غ -ال ال -ن-دوة
الرابعة ا÷زائرية  -الفرنسصية للتعليم
ال-ع-ا‹ وال-ب-حث ال-ع-لمي ،حول –ديات
ال- -رق- -م- -ن- -ة ،ب- -حسصب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب -ي -ان
للوزارة.
تأاتي زيارة الوزير ،الذي سسيكون على رأاسش
وف- -د ه- -ام يضس- -م ع- -ددا م- -ن إاط -ارات اإلدارة
اŸرك -زي -ة وم -دي -ري اŸؤوسسسس -ات ا÷ام -ع-ي-ة،
ب-دع-وة م-ن وزي-رة الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة وال-ت-ع-ل-يم
العا‹ والبحث الفرنسسية ‚اة فالو بلقاسسم،
يضسيف ذات اŸصسدر.

ويسستقبل حجار أايضسا ،خلل زيارته التي
تدوم يوم ،Úمن طرف السسيدة رئيسسة ضساحية
إايل دو فرونسش .كما أانه سسيقوم بزيارة لبعضش
اŸؤوسسسسات ا÷امعية العريقة Ãدينة باريسش.
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اأ’ربعاء  25جانفي  2017م
الموافق لـ  26ربيع الثاني  1٤38هـ

انتقد اŸشصكك ‘ Úجدوى مشصروع عصصرنة العدالة،لوح:

القضساة أامام مسسؤوولية تاريخية إ’‚اح ا’سستحقاق ا’نتخابي
مصصلحة مركزية للبصصمات الوراثية Ÿواكبة تطور ا÷رÁة

لنظمة اŸعلوماتية ،وبذلك يكون القطاع
تعزز قطاع العدالة ‘ إاطار تنفيذ برنامج العصصرنة باسصتحداث اŸركز الوطني ل أ
مواكبا لعملية التحول التكنولوجي والرتقاء إا ¤مرحلة اÿدمات الذكية من خلل تبنيه Ÿقاربة جديدة ترتكز أاسصاسصا على
لعلم والتصصال ‘ خدمة اŸؤوسصسصة القضصائية.
اسصتخدام التكنولوجيات ا◊ديثة ل إ

سشعاد بوعبوشش
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ق -ام وزي -ر ال -ع -دل ح-اف-ظ
اأ’خ- -ت -ام ال -ط -يب ل -وح ،ب -ت -دشس ÚاŸصس -ل -ح -ة
اŸركزية للبصسمات الوراثية ببئر مراد رايسس،
والتي تتكفل بتشسكيل وإادارة وحفظ القاعدة
الوطنية للبصسمات اŸتحصسل عليها من –ليل
العينات البيولوجية اŸأاخوذة من اŸشستبه
ف-ي-ه-م ب-ه-دف اسس-ت-ع-م-ال-ه-ا ‘ اأ’دل-ة ا÷ن-ائية
للتعرف على هوية اأ’شسخاصس .
وحسسب الوزير تأاتي هذه اŸصسلحة تكريسسا
Ÿفهوم التعرف على هوية اأ’شسخاصس وأادلة
اإ’ث-ب-ات ا÷ن-ائ-ي م-ن خÓ-ل اسس-ت-ع-م-ال ت-قنية
البصسمة الوراثية ‘ اÛال القضسائي خاصسة
وأانها تسستطيع تخزين  ٤0مليون دليل جنائي.

تدشسﬁ Úكمة الدار البيضساء
وتندرج هذه اŸصسلحة ‘ إاطار اأ’نظمة
اŸعلوماتية لوزارة العدل اŸتمثلة ‘ منظومة
اŸع -ط -ي -ات اŸرك -زي -ة ل -ل -بصس-م-ات ال-وراث-ي-ة،
النظام البيومÎي للتحقق من الهوية ،النظام
اآ’‹ ل- -ل- -وضس -ع –ت اŸراق -ب -ة اإ’ل -كÎون -ي -ة،
تسسي ÒالÈامج الشساملة اŸفتوحة اŸصسدر،
ال -تسس -ي Òاإ’ل -كÎو Êل -ل -وث -ائ-ق وال-ن-ظ-ام اآ’‹
Óنذار عن ا’ختطاف.
ل إ
وبإاقليم اÙمدية قام لوح بتدشسﬁ Úكمة
الدار البيضساء التي تÎبع على مسساحة 13٤25
م 2بعد اسستيفائها لشسروط العمل القضسائي
واÿدمات الرقمية ،والتي سسيدخل ‘ دائرة
اخ -تصس -اصس -ه -ا اإ’ق -ل -ي-م-ي ك-ل م-ن ب-ل-دي-ة ب-رج
ال - -ك - -ي- -ف- -ان ،ب- -اب ال- -زوار ،ال- -دار ال- -ب- -يضس- -اء
واÙم -دي -ة م -ن خ Ó-ل ال -فصس-ل ‘ ال-قضس-اي-ا
اŸدنية وا÷زائية وكذا اأ’حداث ع Èأاربع
قاعات للجلسسات.
وÁثل هذا الصسرح القضسائي مكسسبا هاما
ل-ل-م-ت-ق-اضس ÚواŸواط-ن Úع-ل-ى مسس-ت-وى دائرة
ال-دار ال-ب-يضس-اء اŸع-روف-ة ب-ك-ث-اف-تها السسكانية
وح-ج-م نشس-اط-ات-ه-ا ا’ق-تصسادية وا’جتماعية،
كما سستخفف الضسغط على ﬁكمة ا◊راشس
وكذا اأ’عباء .

وقال الوزير إان القطاع سسيواصسل مشسروع
العصسرنة ،كاشسفا عن إاطÓق ا◊كومة قريبا
ل-دراسس-ة إا‚از قصس-ر ل-ل-ع-دال-ة ي-ل-ي-ق ب-ع-اصس-مة
ال -ب Ó-د ،إا ¤ج -انب اسس -ت-ك-م-ال إا‚از ›السس
القضساء من بينها ›لسس قضساء تيسسمسسيلت
اŸتوقع اسستÓمه قريبا وبهذا سسيتم اسستكمال
العدد ع ٤8 Èو’ية ،ونفسس اأ’مر بالنسسبة
لتندوف من خÓل فتح مقر ﬁلي بها بعد أان
يقوم اŸتقاضسون با’سستئناف والطعن ببشسار.
وبهذه اŸناسسبة انتقد لوح اŸشسكك‘ Ú
جدوى مشسروع عصسرنة العدالة العميق الذي
جاء عن طريق ا◊كومة وليسس من اŸطالبÚ
به الذين ينتقدونه اليوم ويعتÈونه أامرا تقنيا،
مؤوكدا أان –ليلهم سسطحي و’ يدرك عمق
اŸشس-روع اŸرت-ب-ط أاسس-اسس-ا ب-ح-م-اي-ة ا◊ق-وق
وا◊ري -ات اإ’نسس -ان -ي -ة ،م -ذك -را ب -ج -م -ل -ة م-ن
اإ’جراءات اŸتخذة .

مشسروع قانون يسسمح للمحبوسض اسستكمال عقوبته
خارج السسجن باسستعمال السسوار اإ’لكÎوÊ
وبخصسوصس السسوار اإ’لكÎو Êكشسف الوزير
عن التحضسŸ Òشسروع قانون يسسمح باسستعماله
ع-ل-ى ال-ن-ز’ء اÙك-وم ع-ل-ي-ه-م ن-ه-ائيا بعقوبة

خفيفة أاو ‘ ا÷رائم غ ÒاÿطÒة والسسماح
لهم بقضساء العقوبة اŸتبقية « 6أاشسهر» خارج
اŸؤوسسسسة العقابية –ت اŸراقبة اإ’لكÎونية.
وفيما تعلق Ãحكمة ا÷نايات للتمك Úمن
التقاضسي على درجت Úقال إان مشسروع القانون
اŸعدل واŸتمم لقانون اإ’جراءات ا÷زائية
سس -ي -ن -اقشس ‘ ج -لسس -ة ع -ل -ن -ي-ة أام-ام اÛلسس
الشس-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي ق-ري-ب-ا ،و” Ãوج-ب-ه إاع-ادة
ال -ن -ظ -ر ‘ تشس -ك-ي-ل-ت-ه-ا م-ن خÓ-ل ا’ح-ت-ف-اظ
بطابعها الشسعبي عﬁ ٤ Èلف Úو  3قضساة ،أاما
ف -ي -م -ا ت -ع -ل -ق ب -قضس -اي -ا اإ’ره -اب ف-ت-م حصس-ر
التشسكيلة ‘ القضساة اÎÙف Úفقط.
وبخصسوصس ا’نتخابات التشسريعية اŸقبلة،
ق- -ال ال- -وزي -ر إان -ه -ا ﬁط -ة ه -ام -ة ‘ ال -ب -ن -اء
ال- -دÁق- -راط- -ي والسس- -ي- -اسس- -ي واŸؤوسسسس- -ات- -ي
وسستجري ‘ الوقت ذاته بعد صسدور الدسستور
ا÷ديد وبعد اسستيفاء كل الشسروط الضسرورية
لضسمان النزاهة وشسفافية هذا اŸوعد.
ودعا لوح باŸناسسبة القضساة إا ¤إا‚اح هذا
العرسس الدÁقراطي Ãا فيهم أاعضساء النيابة
كل ‘ إاقليم اختصساصسه للقيام بدورهم كامÓ
وﬁارب -ة ك -ل م -ا م -ن شس -أان -ه اŸسس -اسس ب -ه-ذه
ا’نتخابات وفقا للقانون والدسستور ،مذكرا
إاياهم بأانهم أامام مسسؤوولية تاريخية.

لردÊ
اتفاقية ب Úصصيدال وأاكدÁا ا أ

إانشساء مركز لدراسسة سسÓمة وفعالية اأ’دوية ا÷نيسسة

وقع ›مع صصيدال ،أامسس ،مع الشصركة
العربية للصصناعات الدوائية واŸسصتلزمات
لنشصاء مركز
الطبية «أاكدÁا» ،اتفاقية إ
لدراسصة التكافؤو ا◊يوي با÷زائر ،والذي
سصيتو ¤مهمة التأاكد من سصلمة وفعالية
لدوي- - -ة ا÷ن- - -يسص- - -ة ق- - -ب- - -ل ط- - -رح- - -ه- - -ا
ا أ
ل-لسص-ت-ه-لك ،وسص-ي-ج-ري أاو ¤دراسص-ات-ه ‘
النصصف الثا Êمن سصنة .2017

حمزة ﬁصشول
تصشوير :فوإز بوطارن

وسس-عت م-ؤوسسسس-ة صس-ي-دال اسس-ت-ث-م-ارات-ه-ا ن-حو
Óدوية ا÷نيسسة
›ال دراسسات التكافؤو ا◊يوي ل أ
اŸن -ت -ج -ة وط-ن-ي-ا ودول-ي-ا ،وأاب-رمت ات-ف-اق-ي-ة م-ع
اÛم -ع اأ’رد Êأاك -دÁا ت -قضس-ي ب-إانشس-اء شس-رك-ة
ﬂتلطة سستكون اأ’و ¤من نوعها ‘ ا÷زائر.
وق- -الت اأ’م -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ل -وزارة الصس -ن -اع -ة
واŸناجم ،ربيعة خر‘ لدى إاشسرافها أامسس ،على
م-راسس-ي-م ت-وق-ي-ع ا’ت-ف-اق-ي-ة ،أان اŸشس-روع يندرج
ضسمن ﬂطط عصسرنة وتطوير مؤوسسسسة صسيدال،
معتÈة أان أاكدÁا شسريك مناسسب يتمتع بخÈة
وكفاءة معÎف بها دوليا.
وأاوضسحت أان اŸركز سسيقوم بإاجراء وإاعداد
دراسسات التكافؤو ا◊يوي والدراسسات السسريرية
وأاثر حركية الدواء والعينات الكيميائية للتحاليل
البيولوجية ،ما سسيضسمن التأاكد من مدى سسÓمة
Óدوية
وف-ع-ال-ي-ة اأ’دوي-ة ا÷ن-يسس-ة وم-ط-اب-ق-تها ل أ
الرئيسسية.
وأاك -دت خ -ر‘ ،أان م -رك -ز ال -ت-ك-اف-ؤو ا◊ي-وي،
الذي دشّسن مقره قبل سسنة ببلدية حسس Úداي،
سسيكون اأ’ول من نوعه با÷زائر وسسيفتح أامام
Óدوية
اıابر ا÷زائرية واأ’جنبية اŸنتجة ل أ
‡ا يسسمح بالتموقع ‘ السسوق الوطنية والدولية.
من جانبه ،قال الرئيسس اŸدير العام Ûمع
صسيدا‹ ياسس Úتونسسي ،أان اŸركز ” تسسجيله
سس- -ن -ت -ي ﬂ ‘ 201٤/2013ط- - -ط عصس- - -رن - -ة

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

اŸؤوسسسس -ة ودشس -ن م -ق -ره وزي -ر الصس -ن -اع -ة ع -ب-د
السسÓم بوشسوارب السسنة اŸاضسية ،ليقع ا’ختيار
ب - -ع - -ده - -ا ع - -ل - -ى اÛم - -ع اأ’رد Êكشس- -ريك ‘
اŸشس -روع ب -ال -ن -ظ -ر ’م-تÓ-ك-ه ال-ت-ق-ن-ي-ة واÈÿة
العلمية غ ÒاŸتوفرة ‘ ا÷زائر.
وأاكد تونسسي ،أان فكرة اŸشسروع « نابعة من
تسس-ج-ي-ل الصس-ن-اع-ة ال-دوائ-ي-ة ت-ط-ورا م-ت-ناميا ‘
بÓ-دن-ا ،ي-ق-اب-ل-ه-ا ان-ع-دام دراسس-ات ال-ت-ط-اب-ق بÚ
الدواء ا÷نيسس واأ’صسلي» ،وأاضساف « بأان هدف
صسيدال يتمثل ‘ وضسع نفسس شسروط وضسوابط
ال -دواء ال -رئ -يسس -ي ل-ذلك اق-ت-ح-مت ه-ذا اÛال
اŸهم».
وأافاد بأان اŸركز سسيقدم إاجابات قطعية عن
مدى مطابقة اأ’دوية ا÷نسسية وفعاليتها قبل
طرحها ‘ اأ’سسواق ،مشسددا على إالزامية مواكبة
اŸعاي Òالدولية ‘ الصسناعات الدوائية ،مشسÒا
Óدوية با÷زائر
إا ¤إاحصساء  80مؤوسسسسة منتجة ل أ
سسÎتفع قريبا إا 150 ¤مؤوسسسسة.
وبشس -أان وضس -ع اŸرك -ز ح -ي -ز ÿدم -ة ،أاوضس -ح
ال -رئ -يسس اŸدي -ر ال -ع -ام Ûم -ع أاك -دÁا ﬁم-د

172٤3

طلعي من تيسصمسصيلت

فتح خط السسكة ا◊ديدية بوغزول-تيسسمسسيلت نهاية 2017
لشص- -غ- -ال
أاع - -ل- -ن وزي- -ر ا أ
العمومية والنقل بوجمعة
طلعي ،أامسس ،بتيسصمسصيلت،
أانه سصيتم فتح خط السصكة
ا◊دي- - - -دي- - - -ة ب - - -وغ - - -زول
(اŸدي- - -ة) -ت - -يسص - -مسص - -ي - -لت
خ- - -لل ن- - -ه- - -اي- - -ة السص- - -ن - -ة
ا÷ارية.
وأاوضس -ح ط -ل-ع-ي خÓ-ل ل-ق-اء
صس- -ح -ف -ي ع -ل -ى ه -امشس زي -ارة
ت -ف-ق-دي-ة إا ¤ال-و’ي-ة ب-أان «ه-ذا
اŸشسروع اŸمتد على مسسافة
 185كلم والذي يشسمل خدمتي
ن- -ق -ل اŸسس -اف -ري -ن وال -بضس -ائ -ع
سس -يسس -م -ح بضس -م -ان ت -ط-ور اق-تصس-ادي ل-ل-م-ن-ط-ق-ة»،
مضسيفا بأان هذا اÿط سسيتعزز خÓل نهاية السسنة
ا÷ارية أايضسا باسستÓم اÙطة الرئيسسية للسسكة
ا◊ديدية Ÿدينة تيسسمسسيلت.
ومن جهة أاخرى ،ذكر الوزير قائ‰ ’« Óلك
حاليا إامكانيات لتمويل مشسروع إا‚از خط السسكة
ا◊ديدية ا÷ديد خميسس مليانة (ع Úالدفلى)-
تيسسمسسيلت» والذي ’ يزال قيد الدراسسة اأ’ولية.
وأاب -رز ط -ل -ع -ي أان «اıط -ط ال -وط -ن -ي ل-ل-ن-ق-ل
ب -السس -كك ا◊دي -دي -ة ي -ع -د ﬂط -ط-ا ك-بÒا يسس-م-ح
بتمديد الشسبكة من  ٤آا’ف كلم حاليا إا12.500 ¤
كلم خÓل السسنوات القليلة اŸقبلة» ،مضسيفا بأانه
«يجري حاليا ضسمن هذا اıطط إا‚از 2.300
كلم من خطوط السسكك ا◊ديدية حيث أان كل
اŸشساريع من هذا النوع التي انطلقت ‘ اأ’شسغال
سسيتم تسسليمها ‘ وقتها».
كما أاعلن الوزير عن دخول ﬁطة النقل الÈي
من صسنف «أا» Ÿدينة تيسسمسسيلت حيز اÿدمة يوم
اÿامسس جويلية اŸقبل.
وم- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى ،ي -ت -وق -ع «ع -رضس ﬂط -ط
لوجيسستيكي وطني خÓل اأ’سسابيع اŸقبلة على
ا◊ك -وم -ة Ãا يسس -م -ح ب -ت -ن -ظ -ي -م نشس -اط اŸن-اط-ق
اللوجيسستيكية وكذا اŸناطق الصسناعية واŸوانئ
ا÷افة Ãا يسساهم ‘ خدمة ا’قتصساد الوطني»
كما أاضساف السسيد طلعي.
وأاشس -ار ذات اŸسس -ؤوول إا ¤أان -ه «ع -ن-دم-ا ت-ت-وف-ر
اإ’مكانيات اŸالية سسننطلق ‘ ا÷زء اŸتبقي من
ال -ط -ري-ق السس-ي-ار شس-رق-غ-رب ‘ ا÷ه-ة الشس-رق-ي-ة
ل-ل-وط-ن ع-ل-ى مسس-اف-ة  8٤ك -ل-م إاضس-اف-ة إا ¤أاشس-غ-ال
ترميم نفق جبل الوحشس (قسسنطينة) الذي يرتقب
Œسسيدها خÓل السسنة ا÷ارية».
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ق-لبات ا÷وية التي تشسهدها
ع -دي -د م -ن-اط-ق ال-وط-ن ح-ال-ي-ا ،أاوضس-ح ط-ل-ع-ي ب-أان
وزارته «اتخذت عدة إاجراءات من خÓل Œسسيد

ب-رن-ام-ج ك-ب Òل-ف-ت-ح ال-طرقات
ل- -ي Ó- -ن- -ه- -ارا ب- -اإ’ضس -اف -ة إا¤
تسس- -خ Òإام- -ك- -ان- -ي- -ات ا÷يشس
الوطني الشسعبي».
وأابرز من جهة أاخرى ،أانه
«إاذا توفر مسستثمرون راغبون
‘ ا’سس- -ت- -ث -م -ار ‘ خ -دم -ت -ي
الÎام - -واي واŸيÎو ب- -ا÷ه- -ة
الغربية للجزائر العاصسمة التي
ت - -ع - -ا Êن - -قصس - -ا ‘ ال - -ن - -ق - -ل
ا÷م -اع -ي سس -ن-ن-ظ-ر ‘ اأ’م-ر
ك -ون ه -ذه اÿدم -ة م -رت -ب-ط-ة
بإامكانيات التمويل عن طريق
اÿزينة العمومية».
وع -ل -ى صس -ع -ي -د آاخ -ر أاف-اد ال-وزي-ر خÓ-ل حصس-ة
إاذاعية بأان مشسروع إا‚از الطريق السسيار للهضساب
العليا «ليسس مطروحا ‘ الوقت ا◊ا‹ ،حيث أان
هذا النوع من اŸشساريع يتطلب تكلفة مالية كبÒة
والتي سسنعرف كيفية “ويله لÓنطÓق فيه».

أاسصواق النفط

اأ’سسعار ترتفع إاثر خفضض
اإ’نتاج وتراجع الدو’ر
ارتفعت أاسسعار النفط ،أامسس ،مع انتعاشس
السس -وق ب -فضس -ل ت-راج-ع ال-دو’ر وت-خ-ف-يضس-ات
اإ’نتاج اŸعلنة من طرف» أاوبك» ومنتجÚ
آاخ -ري -ن م -ن خ -ارج اŸن -ظ -م -ة .وارت -ف-ع خ-ام
القياسس العاŸي مزيج «برنت»  38سسنتا أاو ما
ي -ع-ادل  ‘ 0,7اŸائ - - - - -ة إا 55,61 ¤دو’ر
للÈميل .وزاد خام غرب تكسساسس اأ’مريكي
الوسسيط  37سسنتا إا 53,12 ¤دو’ر للÈميل.
واسستقر الدو’ر قرب أادنى مسستوياته ‘
سسبعة أاسسابيع –ت ضسغط ﬂاوف من تأاثÒ
سس -ي-اسس-ات ا◊م-اي-ة ال-ت-ج-اري-ة ال-ت-ي ي-ت-ب-ن-اه-ا
الرئيسس اأ’مريكي ا÷ديد دونالد ترامب.
وكان وزراء من الدول اأ’عضساء ‘ منظمة
البلدان اŸصسدرة للنفط «أاوبك» ومنتج Úمن
خ -ارج -ه-ا أاك-دوا خÓ-ل آاخ-ر اج-ت-م-اع ل-ه-م ‘
فيينا اأ’حد اŸاضسي أانه جرى فع Óتقليصس
اإ’نتاج بواقع  1,5مليون برميل من أاصسل نحو
 1,8م -ل -ي -ون ب -رم -ي -ل ي -وم -ي-ا ات-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا
اŸنتجون.
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لصصلح الوطني فيل‹ غويني:
رئيسس حركة ا إ

‚اح ا’نتخابات تأام ÚللبÓد ضسد كل اأ’خطار اÙدقة بها

العمل ا’ندماجي ’ يعنينا..وا◊ركة تو‹ أاهمية للتوافق الوطني السسياسسي
أاك- - - -د رئ- - - -يسس ح- - - -رك - - -ة
لصص -لح ال -وط -ن -ي ف -ي-ل‹
ا إ
غ - - - - - - -وي- - - - - - -ن- - - - - - -ي ،أان ‚اح
الن- - -ت- - -خ- - -اب- - -ات اŸق - -ررة ‘
غضص- - -ون السص- - -ن- - -ة ا÷اري - -ة
«ت - -أام Úل - -ل - -ب - -لد ضص - -د ك- -ل
لخ - -ط - -ار اÙدق - -ة ب - -ه - -ا»،
ا أ
داع - - - -ي - - - -ا ا÷زائ- - - -ري Úإا¤
اŸشص - -ارك - -ة ب - -ق- -وة ،واع- -تÈ
ال- -ه- -ي- -ئ- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا Ÿراق -ب -ة
الن-ت-خ-اب-ات Ãث-اب-ة «ن-قطة
–ول ك- - - - - - - -ب ‘ ÒاŸسص - - - - - - -ار
الن -ت -خ -اب -ي» ‘ ،سص-ي-اق آاخ-ر
ق -ال أان «ال -ع -م -ل الن -دم -اج-ي ل ي-ع-ن-ي-ن-ا» ‘
لسصلمي.
إاشصارة إا ¤ا–اد أاحزاب التيار ا إ

فريال بوششوية
خ -ل -ي-ل ،أان اŸرح-ل-ة اأ’و ¤سس-ت-خصسصس ل-ت-ك-وي-ن
إاطارات وعمال ›مع صسيدال ‘ عمان ،على أان
ت -واصس -ل أاك -دÁا ف -ي -م-ا ب-ع-د ع-م-ل-ي-ات اŸت-اب-ع-ة
والتأاط Òالعلمي والتقني با÷زائر.
وأافاد بإاجراء أاول دراسسة تكافؤو حيوي ‘
النصسف الثا Êمن سسنة ’ ،2017فتا إا ¤أان عمل
اŸركز يسستهدف كل أانواع اأ’دوية ا÷نيسسة دون
اسس -ت -ث -ن-اء ،ل-دراسس-ة م-دى سسÓ-م-ت-ه-ا وف-ع-ال-ي-ت-ه-ا
بالنسسبة للمسستهلك.Ú
وأاشسار إا ¤أان الدراسسات تتم قبل طرح الدواء
‘ اأ’سس- -واق ،ح- -يث –دد ن- -ت- -ائ- -ج ال- -ت -ح -ال -ي -ل
مطابقته للمعاي ÒاŸطلوبة من عدمها ،مضسيفا
ب -أان ال -دراسس-ة ال-واح-دة تسس-ت-غ-رق شس-ه-ري-ن ع-ل-ى
أاقصسى تقدير.
وح- -دد م- -رك- -ز ال- -ت- -ك -اف -ؤو ا◊ي -وي إا‚از 10
دراسسات ‘ السسنة اأ’و ¤على أان يرتفع العدد
تدريجيا ،وقدرت تكلفة Œهيز اŸقر بـ 3مليون
أاورو ،ف -ي -م -ا ت -ب-ل-غ نسس-ب-ة مسس-اه-م-ة صس-ي-دال 60
ب-اŸائ-ة و ٤0ب -اŸائ-ة أ’ك-دÁا ،ع-ل-ى أان ي-ت-م-ت-ع
اŸركز باسستقÓلية مالية.
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دعا رئيسس حركة اإ’صسÓح الوطني ا÷زائريÚ
وا÷زائريات ،إا ¤اŸشساركة بقوة ‘ ا’سستحقاقات
ا’نتخابية ،مؤوكدا أان ‚احها «تأام ÚللبÓد ضسد
كل اأ’خطار اÙدقة بها ،ورسسالة قوية نرد بها
على كل اŸتآامرين ،على أامن واسستقرار البلد»،
مضس -ي -ف -ا ‘ السس -ي -اق «وح -ج -ة ق -وي -ة ل -تسس-ف-ي-ه ك-ل
ا’دع- -اءات ال- -ت -ي ت -راه -ن ع -ل -ى سس -ي -ن -اري -و سس -يء
للجزائر» ،و‘ كÓم وجهه لهم قال «طوينا مرحلة
اŸأاسساة الوطنية نهائيا..وكسسبنا مناعة قوية ضسد
اÙاو’ت واŸؤوام -رات ال -ت -ي ت -ري -د أان تسس -ت -درج
ا÷زائر لÓنخراط ‘ زعزعة اأ’من وا’سستقرار،
وا’ن -قضس -اضس ع -ل -ى اŸصس -ا◊ة ال-وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ’
تراجع عنها إا ¤أان تبلغ مداها».
وقبل ذلك ،حرصس اŸسسؤوول اأ’ول على حركة
اإ’صسÓح الوطني في ‹Óغويني ‘ ،ندوة صسحفية
نشسطها صسباح أامسس Ãقر التشسكيلة ،على تسسويق
صس -ورة إاي-ج-اب-ي-ة ت-ؤوك-د اسس-ت-ق-رار ا◊رك-ة’ ،سس-ي-م-ا
بعدما صسدر مؤوخرا قرار قضسائي غيابي ‘ حق
القيادة ،مقل Óمن هذا اأ’خ Òأ’نه غيابي وبالتا‹
ل -يسس ن -اف -ذاÃ ،ج -رد ال -ط -ع -ن وا’سس -ت-ئ-ن-اف ،و‘
السسياق Ÿح إا ¤أان اأ’مور حسسمت لصسا◊ه ،مشسÒا
إا ¤أانه «” بصسفة رسسمية التصسديق واŸطابقة على
ن -ت -ائ -ج م -ؤو“ر ال-تشس-ك-ي-ل-ة اŸن-ع-ق-د شس-ه-ر ن-وف-مÈ
اأ’خ ،Òوكذا مراجعة وتعديل الÓئحة السسياسسية

وال -ن -ظ -ام ال -داخ -ل -ي وال -ق -ان -ون
اأ’سس - - -اسس - - -ي ورئ- - -يسس ا◊رك- - -ة
و›لسس الشسورى».
وب-ع-دم-ا ت-وق-ف م-ط-و’ ع-ن-د
عملية البناء الهيكليŸ ،ا لها من
أاهمية ‘ اŸرحلة اŸقبلة ،ثمن
غ-وي-ن-ي اسس-ت-ح-داث ال-هيئة العليا
Ÿراق -ب -ة ا’ن -ت -خ -اب -ات ،م -ؤوك-دا
العمل مع رئيسسها الذي مد يده
إا ¤ك-ل ال-تشس-ك-يÓ-ت السس-ي-اسس-ي-ة،
م- -ف- -ي- -دا ب- -أان- -ه- -ا «إان ‚حت ‘
ا’ضس-طÓ-ع ب-ك-ل م-ه-ام-ه-ا ،ت-فتح
الباب واسسعا إ’قناع كل الشسركاء
السسياسسي Úوالطبقات العريضسة من اÛتمع ،التي
’ تزال عازفة عن أاداء الفعل ا’نتخابي» ،و⁄
يتوان ‘ اعتبارها Ãثابة «نقطة –ول كب‘ Ò
اŸسسار ا’نتخابي ‘ البÓد» ،وينتظر منها الكث Òـ
أاضس-اف ي-ق-ول ـ Ãج-رد اسس-ت-دع-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ن-اخبة،
ك -ون -ه -ا تشس -رف ع-ل-ى ك-ل اÿط-وات ب-دء ب-ال-ق-وائ-م
ا’نتخابية ،وكل اإ’جراءات اŸتعلقة با’قÎاع.
و‘ معرضس رده على انشسغا’ت الصسحفي ،Úقال
‘ رده ع -ل -ى سس -ؤوال ح -ول اج-ت-م-اع ه-ي-ئ-ة ال-تشس-اور
اÛتمعة قبل أاÃ Ëقر حركة ›تمع السسلم ،بأانه
«’ موقف لها من اŸشساركة ‘ ا’نتخابات وتبقى
اأ’حزاب اŸنضسوية –ت لوائها سسيدة ‘ موقفها»،
Óحزاب»،
وأان «اŸقاطعة ليسست فارقا أاو مفرقا ل أ
وقال ‘ سسياق آاخر إان ا◊ركة رفضست ا’نضسمام
إا ¤التكتÓت التي أاقامتها عدة أاحزاب “ثل التيار
اإ’سسÓمي ،والذي جاء ‘ صسيغة «ا’ندماج» ،أ’نها
تختلف مع هذه التشسكيÓت ‘ ترتيب اأ’ولويات،
أ’ن ‘ ن -ظ -ره -ا ال -وقت م -ن -اسسب ل -ت -واف -ق وط -ن -ي
سسياسسي تدعو له منذ أاك Ìمن سسنة ،أاما العمل
ا’ندماجي ـ اسستطرد غويني ـ «’ يعنينا ،إاننا حزب
ج- -اد ومسس -ؤوول ل -ه ه -ي -اك -ل -ه وإاط -ارات -ه ،ول -ه روؤي -ة
سسياسسية يشستغل عليها ،نتقاطع ‘ نقاط العمل مع
اأ’ح -زاب ،ون -خ -ت -ل -ف م -ع -ه -م ‘ ت -رت -يب أاول-وي-ات
اŸرحلة».
من جهة أاخرى أاكد غويني أان تصسريحات وزير
الداخلية وا÷ماعات اÙلية ،بخصسوصس سسحب
ا’ع -ت -م -اد م -ن اأ’ح -زاب اŸق -اط -ع -ة ” ،ت-أاوي-ل-ه-ا
بطريقة خاطئة ،أ’نها وبكل بسساطة تتنافى وقوانÚ
ا÷مهورية و‘ مقدمتها الدسستور.

اأ’ربعاء  25جانفي 2017م
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أŸدير ألعام للدرأسضات بوزأرة ألدأخلية :

إاجراءات اسستثنائية لتأام ÚالفÓحÚ
و“وين األسسواق للحد من اŸضساربة

ألقيام بدرأسضات تقييمية لتخاذ إأجرأءأت أسضتباقية مسضتقبÓ

لمطار وألثلوج أŸتسضاقطة على ﬂتلف أنحاء ألبÓد منذ  10جانفي أŸاضضي 5 ،وفيات ،كانوأ
خلفت ألفيضضانات ألتي تسضببت فيها أ أ
ضضحية فيضضان ألوديان ،وتعد تيزي وزو أك Ìألوليات تضضررأ من هذه ألضضطرأبات أ÷وية ،حسضب حسضان قاسضمي أŸدير ألعام
للدرأسضات على مسضتوى وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية.

حياة /ك
عادت حركة اŸرور تدريجيا كما أابرز
ق -اسص -م-ي ع Èال-ق-ن-اة اإ’ذاع-ي-ة ال-ث-ال-ث-ة ،م-ع
تسصجيل بعضس التحسصن ‘ اŸناطق الشصرقية
من الوطن ،التي شصهدت موجة برد قارصس
وغلق للطرقات ‘ كل من البويرة ،ميلة،
م -دي-ة ،ج-ي-ج-ل ،سص-ط-ي-ف ،ب-رج ب-وع-ري-ري-ج،

أافلو ،مسصيلة و باتنة  ،..فيما تشصهد و’يات
غرب الوطن وضصعية صصعبة ،تضصررت بفعل
اأ’م -ط -ار وال -ث -ل -وج وال-ف-يضص-ان-ات كسص-ع-ي-دة،
ال -ب -يضس وت -يسص -مسص -ي -لت ،ه-ذه اأ’خÒة ال-ت-ي
أاغلقت طرقاتها خÓل  48سصاعة اŸاضصية .
ق -اسص -م -ي ال -ذي يÎأاسس اŸرك -ز ال-ع-م-ل-ي
ل -تسص -ي ،Òوم -ت -اب -ع -ة ﬂل -ف -ات ال -ف-يضص-ان-ات
والثلوج ع Èالو’يات اŸتضصررة ،اŸتواجدة

مهÎئة ،وأاضصاف ،مهما يكن فالوزارة تعمل
كل ما ‘ وسصعها ،لفك العزلة عن اŸناطق
التي عزلتها الثلوج ،أاو تلك التي أاحاطت بها
الفيضصانات من كل جانب ،مشصÒا إا ¤أانه ”
تزويد و’ية تيسصمسصيلت على سصبيل اŸثال
ب  16كاسصحة للثلوج ،مشصيدا بالعمل ا÷بار
الذي يقوم به ا÷يشس الوطني الشصعبي ‘
اŸناطق البعيدة والعميقة ،باإ’ضصافة إا ¤ما
تقوم به قوات اأ’من والدرك الوطني وكذا
مصص -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة ع -ل-ى م-دار 24
سصاعة بدون انقطاع .
وقال قاسصمي ‘ هذا اإ’طار إان هناك
ع -م -ل -ي -ة ت -ق -ي -ي -م ل -ل -خسص -ائ -ر اŸن-ج-رة ع-ن
ال -ف -يضص -ان -ات ،م -ادي-ة وبشص-ري-ةÃ ،ا ‘ ذلك
حالة الوفاة اŸسصجلة ‘ نفق بجهة باب
الزوار ،حيث لفضس سصائق السصيارة أانفاسصه
بعدما دخل ‘ بركة اŸاء ،وهذا ما يجعل
مسص- -ؤوول- -ي- -ة ه- -ذه اÿسص- -ائ- -ر ت- -ت -ق -اسص -م -ه -ا
ال-ق-ط-اع-ات اŸع-ن-ي-ة ،ح-يث ي-ت-ع Úع-ل-ى كل
واحد منها على غرار اأ’شصغال العمومية،
–م -ل اŸسص -ؤوول -ي -ة ،وم -ع -ا÷ة ا’خ-ت’Ó-ت
اŸسصجلة على مسصتوى هياكله.
وم -ن خ Ó-ل ه-ذه ال-دراسص-ات ال-ت-ق-ي-م-ي-ة،
التي تسصاعد على كشصف مواطن ا’ختÓل،
ي -ت -م ات-خ-اذ إاج-راءات اسص-ت-ب-اق-ي-ةŸ ،واج-ه-ة
ال -ك -وارث ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة ،مشصÒا إا ¤أان أاضص-رار
الفيضصانات التي تعرفها ا÷زائر منذ 15
يوما ’ ،تقع على وزارة الداخلية لوحدها،
›ددا تأاكيده على ضصرورة –مل كل طرف
مسصؤووليته ،كما طمأان بأان وزارة الداخلية
تتلقى بصصدر رحب كل ا’نتقادات وتسصتجيب
لكل انشصغا’ت اŸواطن Úع Èكامل القطر،
م -ن خ Ó-ل –سص Úإام -ك -ان -ي -ات ال-ت-دخ-ل ‘
حا’ت كهذه.

لشضخاصص دون مأاوى
خرجات ميدأنية للتكفل باŸتشضردين وأ أ

مسسلم÷ :ان ولئية إليصسال اŸسساعدات للعائÓت اŸعوزة واŸعزولة
لسضرة مونية مسضلم ،أن ألقطاع سضطر برنا›ا مكثفا
أكدت وزيرة ألتضضامن ألوطني وأŸرأة و قضضايا أ أ
لشضخاصص دون مأاوى ،من خÓل أللجان أŸتوأجدة على مسضتوى
للخرجات أŸيدأنية للتكفل باŸتشضردين وأ أ
ليصضال أŸسضاعدأت لسضيما ‘ أŸناطق أŸعزولة بسضبب ألضضطرأبات أŸناخية ،مشضÒة إأ ¤أنها أعطت
ألوليات إ
لصضغاء Ÿشضاكلهم.
ليوأء وأ إ
لشضخاصص ألذين يوضضعون ‘ مرأكز أ إ
تعليمات Ÿتابعة حالة أ أ
الوزارات اŸعنية الصصحة ،الداخلية وا÷ماعات اÙلية،
والتضصامن الوطني ،للتكفل اأ’مثل باŸواطن Úخاصصة الذين
ي -ع -يشص -ون ‘ ال -ع -راء وب-دون م-أاوى ،أ’ن صص-ح-ت-ه-م ‘ خ-ط-ر
أاوضص -حت مسص -ل -م ،ع Èأاث Òاإ’ذاع -ة أان ال -ق -ط -اع سص -ط -ر وينبغي التكفل بهم ‘ مراكز خاصصة ،مشصÒة إا ¤أان ا÷ديد
خ-رج-ات م-ي-دان-ي-ة ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-م-تشصردين واأ’شصخاصس بدون هو إاعطاء تعليمات Ÿتابعة حالة اأ’شصخاصس الذين يوضصعون
م -أاوى ،ط -ي -ل -ة السص-ن-ة وخ-اصص-ة ك-ل-م-ا ح-ل فصص-ل الشص-ت-اء ع ‘ Èمراكز تابعة لقطاع الداخلية أاو التضصامن الوطني حالة
تنصصيب ÷ان على مسصتوى الو’ة متكونة من مدير النشصاط بحالة وا’سصتماع Ÿشصاكلهم واأسصباب تواجدهم ‘ هذه
ا’ج -ت -م -اع -ي ،والصص -ح -ة واأ’م -ن وال -ه Ó-ل اأ’ح -م-ر وب-عضس ا◊الة.
و‘ هذا اإ’طار ذكرت مونية مسصلم ،بأان هذه العملية
ج-م-ع-ي-ات اÛت-م-ع اŸد ،Êإ’يصص-ال مسص-اع-دات ل-ل-ع-ائÓ-ت
اŸعوزة والعائÓت ‘ ا÷زائر العميقة واŸعزولة بسصبب شصرع فيها سصنة  2015وهي متواصصلة ،بحيث اسصتطاع القطاع
العام اŸاضصي إادماج مواطن Úبدون مأاوى داخل أاسصرهم،
التقلبات ا÷وية.
وأاضصافت وزيرة التضصامن الوطني ،أان العملية متواصصلة وآاخرون من ’ Áلكون أاسصر حاولت الوزارة الوصصية إادماجهم
يشصرف عليها الو’ة وقد ” تكثيف اÿرجات اŸيدانية لكل بصصفة دائمة إاما ‘ اŸراكز وإاما إادماجهم اجتماعيا ،لكن

سسهام بوعموشسة

هناك حا’ت ’ تقبل اŸكوث ‘ اŸراكز ،وهؤو’ء ’ توجد
اآ’ليات القانونية التي ÈŒهم على اŸكوث ‘ اŸراكز،
أاضصافت الوزيرة.

ا◊مايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸدني ـ ـ ـ ـ ـ ـة :تسسجي ـ ـ ـ ـ ـ ـل  4وفي ـ ـ ـ ـ ـ ـات و  3118تدخ ـ ـ ـ ـ ـ ـل
لمطـــــار
^ إأنقـــــاذ عشضـــــرأت ألعائـــــÓت حاصضرتهـــــا سضيـــــول أ أ

/ألشضعب /سضجلت وحدأت أ◊ماية
لخÒة
أŸدن -ي -ة خÓ-ل ألـ 24سض-اع-ة أ أ
 3118تدخل ‘ عــدة مناطق ﬂتلفة
من ألوطن بعد تلقي مكاŸات أسضتغـاثة
م -ن ط -رف أŸوأط-ن ،Úشض-م-لت ﬂت-ل-ف
لنشض- -ط- -ة سض- -وأء أŸت- -ع- -ل- -ق -ة
›الت أ أ
ب- -ح- -وأدث أŸرور ،أ◊وأدث أŸن- -زل -ي -ة،
لج Ó- -ء ألصض - -ح- -ي إأخ- -مــاد أ◊رأئ- -ق
أ إ
لمنية.
لجهزة أ أ
وأ أ
ع -ل -ى ه -ذا ال-ن-ح-و سص-ج-لت ع-دة ح-وادث
مرور منها حادثان تسصببا ‘ وفاة شصخصصÚ
ف -ورا وإاصص -اب-ة  19آاخ-ري-ن ب-ج-روح م-تفاوتة
اÿطورة ” ،إاسصعافهم ‘ ع ÚاŸكان ثم
نقلهم إاﬂ ¤تلف اŸصصالح اإ’سصتشصفائية.
ك -م -ا ق -امت مصص -ال -ح ا◊م -اي -ة اŸدن-ي-ة
بالتدخل من أاجل إانقاذ وتقد Ëاإ’سصعافات
اأ’ولية لـ  11شصخصصا ﬂتنق Úبغاز أاحادي
أاكسصيد الكربون اŸنبعث من أاجهزة التدفئة
اıتلفة ‘ عدة و’يات من الوطن07( ،
أاشص -خ -اصس ب -و’ي -ة سص -ط-ي-ف 04 ،أاشصخاصس
بو’ية ميلة) ” ،التكفل بالضصحايا ‘ عÚ
اŸك- - -ان ث- - -م ن- - -ق- - -ل- - -ه- - -م إا ¤اŸؤوسصسص - -ات
اإ’سص -تشص -ف-ائ-ي-ة ،م-ع تسص-ج-ي-ل ح-ال-ة وف-اة 01
ﬂتنقة بغاز أاحادي الكربون اŸنبعث من
ج- -ه -از مسص -خ -ن اŸي -اه داخ -ل م -ق -ر سص -ك -ن
اŸتواجد ببلدية سصوقر و’ية تيارت.
و فيما يخصس سصقوط اأ’مطار والثلوج
ع Èالوطن ،قامت مصصالح ا◊ماية اŸدنية

أدى أل- - -تسض- - -اق - -ط أŸسض - -ت - -م - -ر
لÓ- -أم- -ط- -ار وأل -ث -ل -وج Ãخ -ت -ل -ف
ولي- - -ات أل - -وط - -ن ع - -ل - -ى م - -دأر
أسض -ب -وع Úأإ ¤تسض -ج-ي-ل خسض-ائ-ر
م -ادي -ة ‘ أ◊ق -ول أل -ف Ó-ح -ي -ة،
وتعطل عمليات جني أÙاصضيل
بسض- -بب ت -رأك -م أل -ث -ل -وج ب -ب -عضص
أŸن- -اط- -ق ،ح- -يث ت- -ك- -ب- -د م- -رب- -و
أŸوأشضي ومنتجو أÿضضر خسضائر
م-ع-تÈة ،و‘ ه-ذأ ألإط-ار ك-ل-فت
وزأرة ألفÓحة ألديوأن ألوطني
أŸهني أŸشضÎك للخضضر وأللحوم
وأل–اد أل - -وط - -ن - -ي ل - -ل - -فÓ- -حÚ
بوضضح أإجرأءأت أسضتثنائية لدعم
وتعويضص ألفÓح Úوتوف ÒأŸوأد
ذأت ألسضتهÓك ألوأسضع.

جÓل بوطي

ت -زام -ن -ا م-ع اسص-ت-م-رار ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وي- - -ة ا’أسص- - -ب- - -وع ا÷اري كشص- - -ف
ا’أم Úال- - -ع - -ام ل –Ó- -اد ال - -وط - -ن - -ي
للفÓحﬁ Úمد عليوي ‘ تصصريح لـ
““الشصعب““،اأمسس ،عن تعويضس مبداأي
ل-ل-فÓ-ح ÚاŸوؤم-ن Úال-ذي-ن تضص-ررت
ﬁاصصيلهم الزراعية والبالغ عددهم
 700األ- - -ف ف Ó- -ح  ‘ ،ح Úاأك - -د اأن
ح -وا‹ م -ل -ي -ون Úغ Òم -وؤم -ن سص-ي-ت-م
اإي- -ج- -اد صص -ي -غ م -ن -اسص -ب -ة ل -دع -م -ه -م
Ÿواصص- - -ل - -ة ا’إن - -ت - -اج،
مشصÒا اإ ¤اأن- - - - - -ه - - - - -م
ا س ص - - - -ت - - - -ب ش ص - - - -ر و ا خ  Òا
ب- -اŸوسص- -م األ- -ف Ó-ح -ي
رغم اÿسصائر.
و م -ن اŸن -ت-ظ-ر اأن
تتم عمليات التعويضس
حسصب ع - -ل - -ي - -وي ع- -ن
ط -رق الصص -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل-ت-ع-اون
ال - -فÓ- -ح- -ي ب- -ع- -د –سص- -ن ا’أج- -واء،
وال -ت -م -ك-ن م-ن اإحصص-اء اŸتضص-رري-ن،
حيث ” وضصع ÷ان ﬂتصصة على
مسصتوى كل الو’يات Ÿتابعة الوضصع
وتقد Ëا’إعانات للفÓحŸ Úواجهة
موجه الÈد وتسصاقط ثلوج اŸسصتمر
’سصيما باŸناطق الغربية التي تعرف
ت -ع -ط  Ó-بسص-بب اسص-ت-م-رار ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية على غرار و’ية البيضس.
ويوجد حوا‹ مليو ÊفÓح غÒ
موؤمن على اŸسصتوى الوطني يعمل
ا’–اد ال - - -وط - - -ن- - -ي
ل- - -ل - -ف Ó- -ح Úع - -ل - -ى
دع - -وت - -ه - -م ل - -ت- -اأمÚ
اأن-فسص-ه-م ل-ل-ت-مكن من
التعويضس من ﬂتلف
ا’أخ- -ط- -ار ال -ت -ي ق -د
ي -ت -ع -رضص -ون ع -ل-ي-ه-ا،
ح- -يث ق- -ال ع- -ل -ي -وي
ن-ق-دم ع-دة اإج-راءات
ل - - - -ت- - - -اأم Úك- - - -اف- - - -ة
ال -ف Ó-ح Úوذلك ب -غ -رضس –ف-ي-زه-م
على ا’سصتمرار ‘ النشصاط الفÓحي
واŸسصاهمة ‘ دعم القطاع الفÓحي
ال - -ذي اسص - -ت - -بشص- -ر خÒا ب- -تسص- -اق- -ط
ا’أمطار على ﬂتلف و’يات الوطن
وهو ما  ⁄تشصهده ا÷زائر منذ اأربع
سصنوات يضصيف عليوي ما يعني اأن
ا÷زائ -ر سص-تسص-ج-ل م-وسص-م-ا فÓ-ح-ي-ا
ناجحا هذه السصنة.
م -ن ج -ه -ت-ه ،كشص-ف اŸدي-ر ال-ع-ام
للديوان الوطني للخضصر واللحوم بن
عÓ- - -ل صص- - -ح- - -راوي ‘ تصص- - -ري - -ح لـ
““الشصعب““ اأمسس ،اأنه ” “وين السصوق
ال -وط -ن-ي-ة Ãخ-ت-ل-ف اŸواد ال-واسص-ع-ة
ا’سصتهÓك على غرار البطاطا التي

تعت Èا’أك Ìطلبا لدى اŸسصتهلك،Ú
م -وؤك -دا وج -ود ك -م -ي -ات م -ع -تÈة م-ن
ﬂزون البطاطا تسصمح Ãواجهة اأي
نقصس ‘ ا’أسصواق طيلة السصنة.
واأضص- -اف ب- -ن عÓ- -ل اأن مصص -ا◊ه
سص- - -ج- - -لت ت- - -راج - -ع - -ا ‘ ا’أسص - -ع - -ار
بخصصوصس مادة البطاطا بعد اإخراج
ك -م -ي -ات ك -بÒة م -ن اıزون ،ح -يث
اأشص- -ار اإ ¤ت- -راج- -ع ا’أسص- -ع- -ار بسص -وق
ال-ك-ال-ي-ت-وسس خ-م-يسس اÿشص-ن-ة ب-و’ية
ب -وم -رداسس ،واأشص -ار اإ ¤اأن ا’أسص -ع -ار
اŸطروحة ‘ السصوق متباينة حسصب
ن- - -وع- - -ي- - -ة م - -ن - -ت - -وج
البطاطا.
و‘ ه - -ذا ا’إط- -ار
تÎاوح اأسصعار بطاطا
واد سصوف ما ب45 Ú
اإ 58 ¤دي -ن -ارا‘ ،
ح Úتراوحت اأسصعار
ال -ب -ط -اط -ا اŸن -ت -ج-ة
بو’يات الغرب ا÷زائري من  35اإ¤
 40دينار وهي اأسصعار يرى بن عÓل
اأن- -ه- -ا ‘ م -ت -ن -اول ا÷م -ي -ع ،وÁك -ن
ان- -خ -ف -اضص -ه -ا ب -ع -د –سص -ن ا’أج -واء
تدريجيا نهاية ا’أسصبوع.
واأوضصح اŸتحدث اأن مÈرات رفع
ا’أسص - -ع - -ار غ Òم - -ن - -ط - -ق - -ي - -ة ،ك- -ون
اŸن-ت-ج-ات ا’أك Ìاسص-ت-هÓ-ك-ا متوفرة
‘ السص -وق م -ا ع -دا ب -ب -عضس م -ن-اط-ق
ال - -وط - -ن ال - -ت- -ي ت- -ع- -رف ت- -اأخ- -را ‘
وصصولها ،بسصبب عدم “كن الفÓحÚ
من جني ﬁاصصيلهم جراء اسصتمرار
تسص- - -اق- - -ط ا’أم - -ط - -ار
وال-ث-ل-وج ،ل-ك-ن ال-ع-ملية
م -ت -واصص -ل -ة ‘ ج -ه-ات
اأخ- - -رى وال- - -ت - -م - -وي - -ن
مسصتمر حسصب الطلب
اŸسصجل.
وت- - - -زام- - - -ن- - - -ا م - - -ع
التقلبات ا÷وية أاعطى
وزير الفÓحة والتنمية
ال - -ري - -ف - -ي - -ة والصص - -ي- -د
ال -ب -ح-ري ت-ع-ل-ي-م-ات صص-ارم-ة ل-ت-م-وي-ن
اأ’سص -واق ب -اŸواد اأ’سص-اسص-ي-ة ل-ت-ف-ادي
حدوث الندرة ،حيث أاكد بن عÓل أان
اجتماعا جرى Ãقر الوزارة ” خÓله
ضصبط كل اإ’جراءات لضصمان عملية
ج- -ن- -ي اÙاصص- -ي -ل ال -زراع -ي -ة ع -ل -ى
مسصتوى كل الو’يات.
وي -ت -م “وي -ن السص-وق ب-اŸن-ت-ج-ات
اıزن - -ة اأو اŸن- -ت- -ج- -ة م- -وسص- -م- -ي- -ا
ب -و’ي -ات ا÷ن -وب ع -ل -ى غ-رار و’ي-ة
بسصكرة التي “ون ا’أسصواق بكميات
ك- -بÒة م- -ن ال- -ف- -ل- -ف- -ل وال- -ط- -م -اط -م
اŸزروعة داخل البيوت البÓسصتيكية
وهي تنتج بشصكل مسصتمر وتسصوق عÈ
كل ا’أسصواق.

بن عÓلﬂ :زون
البطاطا كاف
Ÿواجهة الطلب

عليوي :تعويضس 700
أالف فÓح متضسرر
واألمطار تنعشس
اŸوسسم الفÓحي

 22وليـــــة شضهـــــدت موجـــــة أأمطـــــار وثلـــــوج

ب -ع -دة ت -دخ Ó-ت م -ن أاج -ل إان-ق-اذ وإاسص-ع-اف
اŸواطن ،Úوكذا القيام بعمليات امتصصاصس
اŸياه اأ’مطار داخل اŸنازل ع 22 Èو’ية،
وبو’ية تيبازة ” إانقاذ  20عائلة باسصتعمال
الزوارق اŸطاطية إاثر ارتفاع منسصوب اŸياه
اŸتسص-اق-ط-ة وه-ذا ب-ب-ل-دي-ة ال-قليعة ،وبو’ية
ع Úالدفلى ” إانقاذ  06عائÓت و شصخصصÚ
 02حوصصرا Ãياه اأ’مطار باŸكان اŸسصمى
ال -ع -اب -دي -ة ،وب -و’ي-ة الشص-ل-ف ” إان-ق-اذ ع-دة
ع -ائ Ó-ت ح -وصص -رت Ãي -اه اأ’م-ط-ار وأايضص-ا
ارتفاع منسصوب مياه اأ’ودية 08 ،عائÓت
ب-ب-ل-دي-ة الشص-ل-ف ،ع-ائ-ل-ت Úب-ب-ل-دية تنسس20 ،
ع-ائ-ل-ة ب-ب-ل-دي-ة ب-ري-رة 10 ،ع-ائÓ-ت ب-بلدية
ب -وزغ -اي -ة 04 ،ع -ائ Ó-ت ب -ب -ل -دي-ة سص-ي-دي
ع -وك -اشص -ة ،ك -م-ا ” أايضص-ا إان-ق-اذ  08أاطفال
م- -دارسس م- -ت- -واج- -دي- -ن ع- -ل- -ى م Ïسص -ي -ارة
ك -م -ي -ون -ات ﬁصص -ورة إاث -ر ارت -ف-اع م-نسص-وب
اŸي -اه ب -واد ال -فضص -ة ،وب-و’ي-ة مسص-ت-غ-ا” Â
إانقاذ  08عائÓت من البدو الرحل إاثر ما
حاصصرتهم Ãياه اأ’مطار باŸكان اŸسصمى
دوار دويري ،وأايضصا ” إانقاذ  500رأاسس غنم
ببلدية فورناكة ،وبو’ية معسصكر ” إانقاذ 30
شصخصصا من البدو الرحل و 1200رأاسس غنم
ب -اŸك -ان اŸسص -م -ى سص -ي -دي زك -رة ب -ب -ل -دي -ة
اÙم -دي -ة ،وب -و’ي -ة غ -ل-ي-زان ” إان-ق-اذ 20
شص -خصس داخ -ل م -ق -ر سص -ك-ن-اه-م إاث-ر ارت-ف-اع
منسصوب اŸياه لواد باŸكان اŸسصمى دوار
بن عكا ،وبو’ية سصيدي بلعباسس ” إانقاذ 03

17243

ﬂطط وزأرة ألفÓحة Ÿوأجهة ألتقلبات أ÷وية:

 5وفيات جّراء فيضسانات الوديان وتيزي وزو األك Ìتضسررا

ع-ل-ى مسص-ت-وى وزارة ال-داخ-ل-ي-ة ،أاك-د أاه-م-ي-ة
اإ’مكانيات التي وفرتها الدولة ،والتي تعمل
ليا و نهارا لتسصي Òالكوارث ،التي خلفتها
التقلبات ا÷وية اأ’خÒة .
أاك- -د ق- -اسص- -م- -ي ع- -ل- -ى أاه- -م- -ي -ة –دي -د
اŸسص -ؤوول -ي -ات ،خ -اصص-ة وأان أاغ-لب ال-و’ي-ات
اŸتضص- -ررة م- -ن ال- -ف- -يضص- -ان- -ات ،ت- -وج- -د ‘
اŸرت-ف-ع-ات واŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة ،وط-رق-اتها

العدد

05

أاشص -خ -اصس ع -ل-ى م Ïسص-ي-ارت-ه-م إاث-ر ارت-ف-اع
منسصوب مياه الواد بالطريق الوطني رقم 39
ب- -ب- -ل- -دي- -ة ع Úت- -ري- -د ،وب- -و’ي -ة إال -ي -زي ”
اسص -ت-خ-راج شص-اح-ن-ة ﬁصص-ورة ب-ال-ط Úع-ل-ى
الطريق الوطني رقم . 03

ك -م -ا ت -دخ -لت وح -دات ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة
لو’ية تيسصمسصيلت صصبيحة أامسس على السصاعة
 09و  35دقيقة ،إاثر انهيار سصقف غرفة منزل
باŸكان اŸسصمى مسصخوطة ببلدية ثنية ا◊د،
أاين تسصبب ا’نهيار ‘ وفاة امرأاة.

مغياثية  48سضاعة تفوق ضضعف ألنسضبة أŸتوقعة خÓل جانفي

انسسداد البالوعات وأاحياء تتحول إا ¤برك بسسيدي بلعباسس

ب-ل-غت ك-م-ي-ة أŸغ-ي-اث-ي-ة أل-ت-ي شض-ه-دت-ه-ا ولي-ة سض-يدي بلعباسص خÓل 48
لخÒة ضضعف ألكمية أŸتوقعة خÓل شضهر جانفي حيث وصضلت
سضاعة أ أ
لرأضضي ألفÓحية وأرتفاع
إأ ¤حدود  80ملم وهو ما أدى إأ ¤إأرتوأء أ أ
منسضوب أŸياه أ÷وفية.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

صصنعت التسصاقطات اŸطرية التي شصهدتها و’ية سصيدي بلعباسس الفرحة ‘ نفوسس
فÓحي اŸنطقة الذين إاسصتبشصروا خÒا Ãوسصم فÓحي ناجح ومردود إانتاجي جيد،
حيث أاكدوا أان الو’ية ومنذ سصنوات  ⁄تشصهد تسصاقطات بهذا القدر مع بداية فÎة
التسصاقطات التي يحددها اıتصصون بأاربعة أاشصهر بداية بشصهر ديسصم Èوحتى نهاية
شصهر مارسس.
وأاضصاف هؤو’ء أان التسصاقطات التي جاءت ‘ وقتها سصتمكن الفÓح Úمن مواصصلة
أانشصطتهم ‘ أارحية تامة ،بعد مباشصرتهم لعمليات ا◊رث اأ’شصهر اŸاضصية ،فضصÓ
عن إارتفاع منسصوب اŸياه ا÷وفية والذي سصيكون له أاثر إايجابي على عمليات السصقي
الفÓحي .أاما موالو اŸناطق ا÷نوبية فقد اسصتبشصروا خÒا بالثلوج واأ’مطار الكثيفة
 Óأ’نعامهم.
التي سصتوفر لهم الك أ
و‘ اŸقابل –ولت اأ’مطار اŸتسصاقطة على اأ’نسصجة العمرانية داخل مدينة
سصيدي بلعباسس وكÈى الدوائر إا ¤نقمة على عديد اأ’حياء على غرار حي باب

الضصاية الذي –ولت شصوارعه الرئيسصية إا ¤برك مائية شصلت بالكامل حركية اŸرور
بعد إانسصداد البالوعات ،و فيضصان مياه الصصرف الصصحي على سصكان ا◊ي ،وهو
اŸشصهد الذي يتكرر مع كل تسصاقط وحسصب سصكان ا◊ي فإان اŸشصكل يكمن ‘ مياه
الصصرف القادمة من حي اŸقام والتي تشصكل ضصغطا كبÒا على قنوات ا◊ي اŸذكور،
وحيال الوضصع طالب السصكان بضصرورة إايجاد حل فعلي للمشصكل ‘ أاقرب اآ’جال
إ’نهاء معاناتهم اŸتكررة.أاما بأاحياء سصيدي ا÷ي ،‹Óبن حمودة وبوعزة الغربي فقد
كشصفت التسصاقطات عيوب التهيئة ا◊ضصرية عقب –ول مداخل عمارات ،طرق
وأارصصفة حديثة النشصأاة إا ¤برك مائية صصعبت من حركة اŸرور.
ومن جهته ،فرع ديوان التطه Òاأكد مواصصلة فرقه العمل بشصكل مسصتمر
ب -اإسص -ت -ع -م -ال اŸن -اوب -ة م -ن اأج -ل ال-ت-دخ-ل ب-ال-ن-ق-اط السص-وداء ،ح-يث ف-اق ع-دد
ال -ت -دخ Ó-ت خÓ-ل  72سص -اع -ة اŸاضص -ي-ة  500ت -دخ -ل خ -اصس ب -تسص-ريب م-ي-اه
التسصاقطات واإعادة فتح البالوعات اŸسصدودة وشصفط اŸياه ،هذا وتعمل الفرق
اأيضصا على ضصمان مراقبة مسصتمرة لكل الشصبكات اŸتواجدة Ãسصار ترامواي
ل -ل -وق -وف ع -ل -ى ا’أع -ط -اب واإصص Ó-ح -ه-ا وال-قضص-اء ع-ل-ى ال-ن-ق-اط السص-وداء ب-ه-ا.
ولÓإشصارة فاإن وحدة الديوان كانت قد سصجلت خÓل السصنة اŸنصصرمة 8340
شصكوى على مسصتوى كامل الو’ية ،كما “ت معا÷ة اأزيد من  15األف نقطة اأي
ما يعادل  145األف م Îعلى طول شصبكات الصصرف الصصحي ،هذا فضص Óعن
القضصاء على  35نقطة سصوداء على طول وادي اŸكرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا’ربعاء  2٥جانفي  2٠١٧م
الموافق لـ  26ربيع الثاني  ١43٨هـ

رئيسش إلغرفة إلفÓحية بالشضلف حجوطي عبد إلقادر ل «إلشضعب»

بلديات معزؤلة ؤ انهيارات ؤ هرؤب عائÓت
من مسساكنها الهشسة بالبليدة

لنتاج وتطوير شضعبة إ◊مضضيات بالشضلف ،إ ¤إسضتغÓل إلبحث إلعلمي ‘ تطوير
دعا إŸتدخلون ‘ إŸلتقى إلثا ÊإŸتوسضطي إ
إلقطاع إلفÓحي و إحتكاك إلفÓح ÚباÈÿإء ÷عل هذه إلشضعبة موردإ إقتصضاديا هاما يسضاهم ‘ إلتنمية إلوطنية و إÙلية
وإلتوجه نحو إلتصضدير ،هذإ ما أإكده رئيسش إلغرفة إلفÓحية عبد إلقادر حجوطي.

الشسلف :اأعرايبي.و .ي
اŸلتقى الذي نظمته الغرفة الفÓحية
للشصلف بالتنسصيق مع الباحث Úوا’أسصاتذة
من جامعة حسصيبة بن بوعلي بدار الثقافة،
شصهد مشصاركة عدة دول اأجنبية كاإيطاليا
وفرنسصا واإسصبانيا والبنقÓداشس و اأقطار
عربية شصقيقة من تونسس واŸغرب ،ضصبط

مسص-ت-وى  ٨اآ’ف ه -ك -ت -ار Ãردود مشص-ج-ع
جدا.
و ب- -خصص- -وصس ه- -ذه ال- -ق- -ف -زة ‘ اإن -ت -اج
ا◊مضصيات ،تب Úاأن الفÓح Úبحاجة اإ¤
تطوير اأسصاليب وتقنيات الغرسس والزراعة،
لذا كان من الواجب التوجه نحو ا÷امعة
ال-ت-ي ت-ت-وف-ر ع-ل-ى ب-ح-وث ع-ل-م-ي-ة وﬂاب-ر
“ك -ن -ه -ا م -ن مضص-اع-ف-ة ا’إن-ت-اج م-ن ح-يث
النوعية والكمية والتي “كننا من تنشصيط
الصص -ن -اع -ي -ة ال -ت -ح -وي -ل -ي-ة واŸسص-اه-م-ة ‘
ال -تصص -دي -ر ل -ل -رف-ع م-ن مسص-ت-وى ا’إق-تصص-اد
ال-وط-ن-ي واŸشص-ارك-ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة اÙلية،
حسصب تعليمات وزير الفÓحة يشص Òرئيسس
الغرفة الفÓحية .
و‘ ذات السص- - -ي- - -اق ،اأك - -د لـ « الشص - -عب»
ا’أسصتاذ ا÷امعي عمر ناجي ،اأن تقريب
ال -ف Ó-ح م -ن ال -ب-حث ال-ع-م-ل-ي وا’إح-ت-ك-اك
ب-اŸن-ظ-م-ة ا÷ام-ع-ي-ة واإظ-ه-ار تقنياتها ‘
اإن -ت -اج ا◊مضص -ي-ات م-ن شص-اأن-ه-ا ال-رف-ع م-ن
القدرة ا’إنتاجية كما ونوعا ،وŸا ’ جعل
اŸنتوج يحتل الريادة يقول ﬁدثنا.
و م- -ن اŸن- -ت- -ظ -ر اأن ت -ع -رف ت -دخ Ó-ت
اÈÿاء ا’أوروبي ÚواŸغاربة والتونسصيÚ
م -ع ن -ظ -رائ -ه -م م -ن ا’أسص -ات-ذة ا÷ام-ع-يÚ
بحسصيبة بن بوعلي والفÓح Úواأصصحاب
اŸوؤسصسص -ات ا’سص -ت -ث -م -اري -ة ن -ق -اشص-ا ح-ول
الطرق ا◊ديثة ‘ اإنتاج شصعبة ا◊مضصيات
بالو’ية وباقي مناطق الوطن.

تسض - - -ب- - -بت إلأم- - -ط- - -ار وإل- - -ث- - -ل- - -وج
إŸتسضاقطة ‘ إلأيام إلقليلة إŸاضضية
بالبليدة ‘ ،عزل بلديات و طرقات
ﬁوري -ة وط-ن-ي-ة ولئ-ي-ة ه-ام-ة Ãن
فيها إلطريق إلسضيار شضرق -غرب ،و
تسضجيل إنقطاع ‘ إلتيار إلكهربائي،
ك -م -ا إأدى تسض -اق -ط إأغصض -ان إلأشض -ج -ار
ب- -ق- -لب ح- -ظÒة إلشض -ري -ع -ة ،إ ¤سض -د
ب -عضش إل-ط-رق-ات و إن-ه-ي-ار مسض-اك-ن ،و
سض-م-ح ت-دخ-ل إأف-رإد إ÷يشش إلشض-ع-ب-ي
إل - -وط - -ن - -ي ،ب - -ت - -ق - -د ËإŸسض - -اع- -دإت
ل -ل -م -تضض -رري -ن م -ن إلسض -ي -اح و سض-ك-ان
إŸناطق إلنائية إ÷بلية باÿصضوصش.
تدخل اأعوان ا◊ماية اŸدنية وا’إنقاذ
واأفراد ا÷يشس الشصعبي الوطني و اأعوان
البلديات ‘ ،الشصريعة و عدة بلديات ،مثل
العفرون والصصومعة ومفتاح والبليدة ،سصمح
بتقد ËاŸسصاعدات من اأدوية للمحتاجÚ
م- -ن اŸرضص- -ى ،و اآل- -ي- -ات ل- -كسص -ح ال -ث -ل -وج
والطرق اŸشصلولة ،وشصهدت اأحياء قبايلي
ومزرعة رقم  2٠و اأو’د حميدان با÷هة
الغربية ،و مقطع ا’أزرق وسصيدي حماد ‘
مفتاح و ا◊سصاينية و عمروسصة ‘ بوينان،
واأح -ي-اء شص-ع-ب-ي-ة ب-ق-لب ال-ب-ل-ي-دة ،م-ث-ل ح-ي
ال- -دوي- -رات وب- -ن- -ي ع- -زة و ق- -ري- -ة ‘ ٥٠
بوعرفة ،حا’ت اسصتنفار شصديدة ،نتيجة
ال-تسص-رب-ات Ÿي-اه ا’أم-ط-ار ،وف-يضص-ان م-ياه
اأودية الشصفة و بورومي و بني عزة و غرور
و حمام ملوان و منبع وادي ا◊راشس ،حيث
تسص- -ربت اŸي- -اه اإ ¤داخ -ل سص -ك -ن -ات -ه -م ،و
تسص - -ب - -بت ‘ وق- -وع ان- -ه- -ي- -ارات ‘ ب- -عضس
اŸسص -اك -ن ال -هشص -ة ،خ -ل -فت اإصص -اب-ة سص-ي-دة

بعد توحل مياه سضد قرقر وسضيدي أإﬁمد بن عودة بغليزإن

رؤؤسساء البلديات مطالبون بتسسخ Òاإلمكانيات لتوف Òمياه الشسرب
إأفادت مصضادر عليمة من إÛالسش
إÙل -ي -ة إŸن -ت -خ -ب-ة ،ب-اأّن وإ‹ ولي-ة
غ - -ل- -ي- -زإن درف- -وف ح- -ج- -ري ،إأرسض- -ل
ب -رق-ي-ة مسض-ت-ع-ج-ل-ة ل-ت-دخ-ل مصض-ال-ح
إل -ب -ل -دي -ات ع Èح -ظÒت-ه-ا م-ن إأج-ل
ت- - -وف Òم - -ي - -اه إلشض - -رب ‘ إلأح - -ي - -اء
وإŸن -اط -ق إل-ت-ي تشض-ه-د ن-درة ‘ ه-ذه
إŸادة إ◊يوية ،بسضبب إلأوحال إلتي
تسضكن كل من سضد قرقر بوإيد إرهيو
وسضد سضيدي إأﬁمد بن عودة.
ط - -الب ال - -وا‹ ب- -حسصب ذات اŸصص- -ادر
بتسصخ Òكل ا’إمكانات اŸتاحة من اأجل
ت- -وف Òم- -ي- -اه الشص- -رب سص- -واء ع -ن ط -ري -ق
الشصاحنات اŸصصهرجة اأو ا÷رارات.
وتاأتي اأزمة مياه الشصرب اŸسصجلة ‘
ب -عضس ال-ب-ل-دي-ات بسص-بب ا’أوح-ال ال-ن-اŒة
ع -ن اŸغ -ي -اث -ي -ة اŸع -تÈة ال-ت-ي شص-ه-دت-ه-ا
اŸن -ط -ق-ة خÓ-ل ا’أسص-ب-وع ا÷اري ،ا’أم-ر
الذي عطل عمل ﬁطات التصصفية التي
تتوقف عن العمل ‘ هذه الظروف ا÷وية
غ Òالعادية.
ودعت برقية الوا‹ روؤسصاء الدوائر اإ¤
ب- -ر›ة اج- -ت- -م- -اع مسص- -ت- -ع- -ج- -ل ل -روؤسص -اء
البلديات ،للتفاهم حول الكيفية اŸثلى ‘
ت -وف ÒاŸي -اه خ -اصص -ة ‘ ال -ب-ل-دي-ات ال-ت-ي
ت -ت -غ -ذى م -ن السص -دود ،ح -يث اأف -اد رئ-يسس
دائرة ا◊مادنة بتنفيذه لÓإجراءات على
مسصتوى بلديات وادي ا÷معة التي تصصل
م -ي -اه سص -د ق -رق -ر ‘ ،ح Úاأوضص -ح رئ -يسس
” ا’عتماد على الشصبكة
عمي موسصى باأّنه ّ
القدÁة ’إيصصال مياه الشصرب اإ ¤السصاكنة
عن طريق مياه ا’آبار.
وذك- -رت مصص -ادر مسص -وؤول -ة م -ن ب -ل -دي -ة
” ا’عتماد على الصصهاريج
حمري باأّنه ّ
’إيصص -ال م -ي -اه الشص -رب اإ ¤سص -ك -ان م -رك-ز
البلدية و الدواوير اÙيطة بها.
ياأتي ذلك ‘ الوقت الذي انقطعت فيه
م- -ي -اه الشص -رب ‘ ع -اصص -م -ة ال -و’ي -ة لـ 4٨
سصاعة ا’أخÒة ،كما سصجل ذلك ‘ بعضس
بلديات ا÷هة الشصرقية.

تشسققات ‘ منشساأة فنية
بالطريق الولئي رقم 29
وقفت جريدة « الشصعب» خÓل الزيارة
اŸي -دان -ي -ة ال-ت-ي ق-ادت-ه-ا اإ ¤ب-ل-دي-ة اأو’د
سصيدي ميهوب على تشصققات جديدة على
حافة اŸنشصاأة الفنية الرابطة ب Úبلديتي
ح-م-ري واأو’د سص-ي-دي م-ي-ه-وب ،ب-ال-طريق

الو’ئي رقم  ،29حيث Œمع العشصرات من
اŸواط- -ن Úل- -ل -وق -وف ع -ل -ى اأضص -رار ه -ذا
ا÷سصر ،كما تدخلت فرقة الدرك الوطني
لبلدية اأو’د سصيدي ميهوب لتنظيم حركة
اŸرور ،وم- -ن- -ع الشص -اح -ن -ات ال -ك -بÒة م -ن
اŸرور ع- -ل- -ى ا÷سص -ر خ -وف -ا م -ن اأي اأث -ر
سصلبي ﬁتمل.
واأفاد اŸواطنون باأنّ هذه التشصققات
وقعت نتيجة ا’رتفاع ا◊اصصل ‘ منسصوب
واد الشصلف ،الذي زاد عن طاقته ،معÈين
عن قلقهم ،ودعوتهم لتدخل السصلطات من
اأج- -ل ال- -ن- -ظ- -ر ‘ ه- -ذا اŸشص- -روع ،ال- -ذي
اسصتهلك من اÿزينة العمومية  26مليار
سصنتيم ،وهو مشصروع مركزي ّ” ،اإ‚ازه ‘
السصنوات العشصر ا’أخÒة ،واأسصهم ‘ فك
ال -ع-زل-ة ع-ن ال-ب-ل-دي-ات ال-واق-ع-ة ‘ ا÷ه-ة
الشصرقية من اإقليم و’ية غليزان ،خاصصة
مازونة وسصيدي اأﬁمد بن علي ،ومديونة
وحمري وغÒها من البلديات الواقعة ‘
منطقة الظهرة.
م -ي -اه واد الشص -ل -ف ت-اأت-ي ع-ل-ى عشص-رات
الهكتارات من ا’أراضصي الفÓحية
تسصبب ا’أمطار ا’أخÒة التي عرفتها
و’ي- -ة غ- -ل- -ي -زان ‘ ارت -ف -اع م -نسص -وب واد
الشصلف ،ا’أمر الذي اأسصهم ‘ خروج اŸياه
من ›رى الواد ،وجرفها للعشصرات من
ال -ه -ك -ت -ارات ال -ف Ó-ح -ي-ة اŸزروع-ة سص-واء
ب-ال-ق-م-ح والشص-ع ،Òاأو ال-ت-ي ك-ان م-غ-روسص-ة
بالقرنون.
واأف- -اد ب- -عضس ال -ف Ó-ح‡ Úن اتصص -ل -وا
بجريدة « الشصعب» باأّن مياه واد الشصلف
تسص- -بب ‘ خسص- -ائ- -ر فÓ- -ح- -ي- -ة ك- -بÒة‘ ،
اŸن- -اط- -ق ال -ف Ó-ح -ي -ة ال -ق -ري -ب -ة م -ن واد
الشصلف‡ ،ا خلق ا◊سصرة ‘ نفوسصهم.

واإ ¤جانب ذلك دفع ارتفاع منسصوب
ه - -ذا ال- -واد اإ ¤ق- -ي- -ام ب- -عضس اŸواط- -نÚ
باإنقاذ بعضس العائÓت من عرب الÎحال،
من الذين Áتهنون رعي الغنم ،ويسصكنون
على حافة هذا الواد ،الذي صصنعت مياهه
ه -ل -ع -ا ‘ اأوسص -اط اŸواط -ن Úخ -وف -ا م -ن
ارتفاعه اأك Ìخاصصة ببلدية اأو’د سصيدي
ميهوب القريبة بعضس دواويرها من الواد
ع -ل -ى غ -رار ال -زرادل -ة وال -زاوي -ة حسص -ب -م-ا
وقفت عليه ا÷ريدة.
ويشصار اأن مياه واد الشصلف فرضصت عزلة
على سصكان دوار اÿدام اŸعروف بسصيدي
بوعبد الله ،ا’أمر الذي دفع اإ ¤اسصتخدام
الزوارق من اأجل ضصمان “درسس التÓميذ
وال-ت-ح-اق ال-ع-م-ال Ãن-اصصب ع-م-ل-ه-م ،وهو
السصيناريو الذي بات يتكرر كل سصنة ‘
هذه اŸنطقة.

البليدة :لينة ياسسمÚ

انزلق الÎبة يهدد حياة سسكان إاعدنانن ببجاية
ت -ع -يشش إل -ع -ائ Ó-ت إل -ق-اط-ن-ة ب-ق-ري-ة
إع-دن-ان-ن ب-ب-ل-دي-ة ف-رع-ون ،معاناة بكل
لوضضاع إŸأاسضاوية إلتي
إŸقاييسش بسضبب إ أ
ت -ت-خ-ب-ط ف-ي-ه-ا ،ح-يث ي-ت-ه-دده-م خ-ط-ر
إŸوت ج- - -رإء ح - -دوث إن - -زلق ج - -زئ - -ي
للÎبة وإنهيار بعضش إلسضكنات.
‘ هذا أاكد خلو‘ عمر ،لـ»الشصعب»« ،نحن
نعيشس أاوضصاعا صصعبة ويتهددنا خطر اŸوت
‘ أاي وقت ،وقد أابدينا تخوفنا من إاعادة
سص -ي -ن -اري -و اŸوسص -م ال -ف -ارط ،ح-يث ت-ع-رضصت
منازلنا إا ¤انهيار أاجزاء معتÈة من اأ’سصقف
وا÷دران بسصبب ا‚راف الÎبة ،خاصصة مع
قدوم سصيول اأ’مطار ،وما زاد الط Úبلة هو
عدم تدخل السصلطات بعد ا◊ادثة واكتفاء
اŸسصؤوولون بإايفاد ÷نة للتحري فقط ،و⁄
Œد ن- -داءات- -ن -ا أاي اسص -ت -ج -اب -ة وك -انت ›رد
صصرخة ‘ واد ،باسصتثناء ا◊ماية واŸدنية
وتسصجيل تقارير با◊ادثة ،ورغم كل ذلك ’

تدخلت ،اأمسس ،مصصالح بلدية حمري
رفقة ا÷هات اıتصصة اإ ¤دوار اأو’د
ف -ارسس ال -واق -ع ‘ ا÷ه -ة الشص -م -ال -ي -ة م-ن
اإق -ل -ي -م ه -ذ ال -ب -ل -دي-ة ،ب-ع-د ان-ه-ي-ار جسص-ر
اŸن -ط -ق -ة ،وع -زل السص -ك -ان ال -ذي -ن ت-ع-ذر
ع -ل -ي-ه-م اÿروج ،ا’أم-ر ال-ذي دف-ع-ه-م اإ¤
ا’حتجاج ،ما اأج Èمصصالح البلدية على
ال-ت-دخ-ل ب-تسص-خ Òاإم-ك-ان-ات-ه-ا ،ل-رف-ع ه-ذه
اŸشصكلة وتوف Òحلول موؤقتة من شصاأنها
تسص -ه -ي-ل خ-روج السص-ك-ان وضص-م-ان “درسس
تÓميذ اŸنطقة.

غليزان :ع .عبد الرحيم

بعد إجÓء مرضضاه إثر إلفيضضانات

مسستشسفى غريسس يعود إا ¤اÿدمة بصسفة عادية
عادت اŸصصالح ا’سصتشصفائية العمومية
ل -دائ -رة غ -ريسس ،أامسس ،إا ¤ال-ع-م-ل بصص-ف-ة
عادية بعد توقف دام  24سصاعة إاثر أان
’م -ط -ار ال-ط-اب-ق السص-ف-ل-ي
غ -م -رت م -ي -اه ا أ
للمسصتشصفى دون أان تتسصبب ‘ أاي خسصائر
مادية أاو بشصرية تذكر.
أاك- -د وا‹ م- -عسص- -ك- -ر ال- -ع- -ف- -ا Êصص- -ال -ح
لـ»الشصعب» أانه ” فتح مسصتشصفى غريسس
أامام اŸرضصى و اŸواطن Úبعد السصيطرة
ع- - -ل- - -ى ال- - -وضص- - -ع و ضص- - -خ اŸي- - -اه خ- - -ارج

عجوز بوسصط البليدة ،خÓل انهيار جزء
من سصكنها ،و سصمح تدخل اأعوان ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ب -اأح -د ا’أح -ي -اء الشص -ع -ب -ي -ة ع-ل-ى
ا◊دود الغربية ب Úالبليدة و تيبازة‘ ،
اإجÓء  ١3عائلة تقيم على ضصفاف الوادي،
ف-اضصت اإل-ي-ه-ا م-ي-اه ال-وادي ،ك-م-ا ت-ع-رضصت
سص -ك -ن -ات ع -ل -ى ضص-ف-اف وادي ب-ن-ي ع-زة و
الشصفة ‘ انهيار سصكنات ،جرفتها اŸياه
القوية.
و تعطلت الدراسصة ببعضس اŸوؤسصسصات
الÎبوية ‘ بوعرفة و البليدة و بن خليل و
بجامعة البليدة  ‘ 2العفرون ،حيث ⁄
ي -ت -م -ك -ن ب -عضس ال -ت Ó-م -ي -ذ وال-ط-ل-ب-ة م-ن
ا’ل -ت -ح -اق Ãق -اع -د دراسص -ت-ه-م’ ،ن-ق-ط-اع
السصبل بهم ،و “كن اأفراد ا÷يشس ‘ حمام
م - -ل - -وان و اأع- -وان ا◊م- -اي- -ة اŸدن- -ي- -ة ‘
العفرون ،من اإنقاذ سصيدت ،Úكادت مياه
ا’أودية اأن Œرفهما وسصياراتيهما .
و بحدود مقطع ا’أزرق ‘ حمام ملوان
و ح -ظÒة الشص -ري-ع-ة ” ،تشص-ك-ي-ل م-رك-زي-ن
ط-ب-ي Úم-ت-ق-دم ،Úيشص-رف ع-ل-ي-ه-م-ا اأف-راد
ا÷يشس وا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ،ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اأي
ح- -ال -ة اسص -ت -ع -ج -ال -ي -ة خ -اصص -ة ب Úسص -ك -ان
اŸناطق الريفية و ا÷بلية.
Œدر ا’إشصارة اإ ¤اأن سصيدة ‘ الـ  ٧٠من
العمر ،توفيت غرقا بوادي بني عزة اأول
اأمسصن ،حينما جرفتها مياه الوادي ‘ حÚ
غ- -ف- -ل- -ة م- -ن- -ه -ا ،و ه -ي –اول ق -ط -ع ‡ر
ال- -راج- -ل ،Úل- -ل- -وصص- -ول اإ ¤ا◊ي اÛاور
لسصكنها.

تنصضيب ÷نة عمل Ÿتابعة إلوضضعية

انهيار جسسر باأؤلد فارسس يثÒ
قلق السسكان ‘ بلدية حمري

اŸسصتشصفى ،حيث كان من الضصروري نقل
ب -عضس ا◊ا’ت اŸرضص -ي -ة ال-ت-ي تسص-ت-دع-ي
مواصصلة العÓج على فÎات بسصبب تعذر
وصصول الطاقم الطبي للمسصتشصفى ،و فيما
كان هؤو’ء اŸرضصى ‘ منأاى عن اÿطر
ك-ان م-ن الضص-روري ال-ت-دخ-ل ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى
سصÓ-م-ت-ه-م وضص-م-ان-ا ل-تلقيهم العÓج بصصفة
مسصتمرة بنقلهم إا ¤مؤوسصسصات اسصتشصفائية
أاخرى حسصب اŸسصؤوول التنفيذي.
’م- -ط- -ار
ول- -ل- -ت- -ذك ،Òغ- -م- -رت م- -ي- -اه ا أ
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إ÷يشش يتدخل و يتكفل باŸسضاعدإت

تطوير شسعبة ا◊مضسيات ؤ التوجه نحو التصسدير

ﬁ 2٥ورا لتدخÓت اıتصص ÚواÈÿاء
واŸنتج Úواأصصحاب اŸوؤسصسصات الفاعلة
‘ هذا النوع من الشصعبة اŸعروفة بالشصلف
ال-ت-ي –ت-ل اŸرت-ب-ة ال-ث-ان-ي-ة وط-ن-يا حسصب
رئ -يسس ال -غ -رف -ة ال -ف Ó-ح-ي-ة ب-ال-و’ي-ة ع-ب-د
ال -ق-ادر ح-ج-وط-ي ،ال-ذي اأث-ن-ي ع-ل-ى ع-ودة
الروح للمنتج Úالذين انخرطوا ‘ هذه
الشصعبة بعدما –صصلوا على دعم الدولة،
ﬁقق Úنتائج جد هامة ‘ ا’إنتاج على

العدد
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اŸتدفقة داخل مسصتشصفى غريسس الطابق
السص-ف-ل-ي ل-ل-م-ؤوسصسص-ة ح-يث ت-تواجد مصصالح
’دارة و ا’سصتعجا’ت الطبية ،و” إاثر
اإ
ذلك ت- -دخ- -ل مصص- -ال- -ح ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة
’جÓ- -ء  236شص -خصس ح-اصص-رت-ه-م اŸي-اه
إ
داخل اŸسصتشصفى ‘ الطابق العلوي بÚ
مرضصى و مرافقيهم وهي مسصأالة تناولتها
«الشصعب» ‘ أاعدادها السصابقة.

معسسكر :ام ا.Òÿسس

يزال السصكان يراوحون مكانهم وهو ما أاثار
حفيظتهم».
ومن جهتها ،قالت راضصية« ،تعرف البلدية
ظ -اه -رة ان -ز’ق الÎب -ة ب-ال-رغ-م م-ن م-ط-ال-ب-ة
السصلطات اÙلية بإايجاد حلول للوضصع ،وهذا
جراء اŸشصاكل اÎŸتبة عن انز’ق الÎبة،
حيث أان الظاهرة “نعنا من إا‚از سصكنات
فضص Ó- -ع- -ن ع- -زوف اŸق- -اول Úع- -ل -ى تسص ّ-ل -م
اŸشص -اري-ع ،ن-ت-ي-ج-ة ه-ذه ال-وضص-ع-ي-ة ال-ت-ي تÈز
وتزداد حدتها موازاة مع تسصاقط اأ’مطار،
ك -ون -ه -ا تسص -اع -د ع -ل -ى هشص -اشص -ة الÎب-ة ،وه-و
الوضصع الذي دفع بالسصكان إا ¤توجيه نداءات
إا ¤ا÷هات اŸعنية لتجنب كوارث حتمية».
م- -ن ج -ه -ت -ه ،ح -ج -وط سص -ل -ي -م -ان مسص -ؤوول
Ãديرية التعم Òوالبناء ،أاكد أانه نصصبت ÷نة
ع-م-ل Ÿت-اب-ع-ة ال-وضص-ع-ي-ة ،ف-ي-م-ا ي-ق-وم م-ك-تب
ال-دراسص-ة ب-ت-ق-ي-ي-م ال-وضص-ع وم-ا يسص-ت-وج-ب-ه م-ن
أاشصغال ،على مسصتوى ثÓثة هكتارات ،حيث
يتم Œميع كل اŸعطيات والتطورات اŸتعلقة
ب -ظ -اه -رة ا’ن -ز’ق ،وال -ت -ي تسص-ت-ه-دف –يÚ
اŸع -ط-ي-ات ا÷ي-وت-ق-ن-ي-ة ع-ن ح-رك-ة وط-ب-ي-ع-ة
الÎبة.
و‘ هذا السصياق أاكد علي رباحي ،رئيسس
اÛلسس الشص - -ع- -ب- -ي ال- -و’ئ- -ي ،أان- -ه ” م- -ن- -ح
مسصاعدة مالية بقيمة بـ  ٥٠٠مليون سصنتيم،
للمتضصررين من ﬂلفات ا’ضصطرابات ا÷وية
اأ’خÒة ،التي شصهدتها العديد من اŸناطق
بالو’ية ،ومنها قرية إاعدنان ،وهذه ا’لتفاتة
ال-ط-ي-ب-ة سص-تسص-اه-م ‘ مسص-اع-دة السص-ك-ان على
ا’سص-ت-ق-رار ،ح-يث ت-ت-م ال-ع-م-ل-ي-ة بالتنسصيق مع
ال - -هÓ- -ل اأ’ح- -م- -ر ا÷زائ- -ري وا÷م- -ع- -ي- -ات
اÙلية.

بجاية :بن النوي توهامي
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بن أاشصنهو ﬂتصض ‘ جراحة الثدي ‘ حوار مع «الشصعب»:
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الكشصف اŸبكر يسصاعد على الشصفاء دون اللجوء إا ¤ا÷راحة السصتئصصالية
ا÷راحة «األنكو بÓسصتيكية» Œدد أامل اŸصصابات ‘ اسصÎجاع أانوثتهن

دعا الدكتور نبيل بن أاشصنهوﬂ ،تصض ‘
جراحة سصرطان الثدي ،إا ¤ضصرورة قيام
اŸرأاة بالكشصف اŸبكر عن طريق الفحصض الذاتي
وماموغرافيا ،مؤوكدا أان اكتشصاف سصرطان الثدي
لو ¤يسصاعد على الشصفاء دون
‘ مراحله ا أ
اللجوء إا ¤ا÷راحة والتي تكون غالبا سصبب
لنها ترى ‘ هذه اŸرحلة
خوف اŸرأاة منه ،أ
وكأانها قضصاء نهائي على أانوثتها.
التفاصصيل ‘ هذا ا◊وار الذي أاجرته
«الشصعب» مع الدكتور نبيل بن
أاشصنهو.

áÑW É«fƒ°U :¬JQhÉM
^ «الشص-عب» :ك-ي-ف ت-ق-ي-م ال-ت-كفل
باŸصصابات Ãرضض سصرطان الثدي ‘
ا÷زائر؟
^^ د.ب - - -ن أاشص- - -ن- - -ه- - -و :إان ال- -ت -ك -ف -ل
باŸريضشات بسشرطان الثدي ‘ ا÷زائر
عرف –سشنا ملحوظا مقارنة بالسشنوات
السشابقة ،رغم ا’نتششار الواسشع للمرضض
مسش-ج 11 Ó-أال -ف إاصش -اب -ة سش -ن-وي-ا ،إا’ أان
إانششاء مراكز عÓج السشرطان ‘ عديد
و’ي- -ات ال- -وط- -ن سش -اه -م بشش -ك -ل ك -ب‘ Ò
تخفيف الضشغط عن مركز «بيار وماري
كوري» ،باإ’ضشافة إا ¤العÓج الكيميائي
الذي تسشتفيد منه جميع اŸصشابات ‘
أاق -رب مصش -ل -ح -ة اسش -تشش -ف -ائ -ي -ة ،ح -يث ’
يضش - -ط - -ررن إا ¤ال - -ت - -ن - -ق - -ل ل - -ل - -م- -راك- -ز
ا’سشتششفائية ا÷امعية لتلقي العÓج.
أاما بالنسشبة Ÿركز «بيار وماري كوري»،
أاك-ي-د ال-ت-ك-ف-ل ب-اŸريضش-ات يشش-ه-د ت-ط-ورا
كبÒا’ ،سشيما بعد إانششاء ÷نة تضشم جميع
اıتصش ‘ Úسشرطان الثدي من جراحÚ
وﬂتصش ‘ ÚالعÓج اإ’ششعاعي واأ’ورام،
حيث سشاهم هذا بششكل كب ‘ ÒتقدË
أاحسش -ن ع Ó-ج ل-ل-م-ريضش-ات ب-فضش-ل ال-ع-م-ل
ا÷ماعي والتششاور ب Úاأ’طباء ودراسشة
ج-م-ي-ع اŸل-ف-ات ال-ط-ب-ي-ة ب-دق-ة وب-حضش-ور
اŸصش- - -اب - -ات بسش - -رط - -ان ال - -ث - -دي ،وذلك
للحصشول على نتائج جيدة يتم فيها أاخذ
ال- -ق- -رار الصش- -ائب ح- -ول ال- -ع Ó-ج اأ’م -ث -ل
ل -ل -م -رضش-ى ب-ع-د دراسش-ة م-ل-ف-ات-ه-ن بصش-ف-ة
دقيقة.
كما ’ يجب أان ننسشى أان ا÷زائر تتوفر
على أاطباء وأاسشاتذة لهم كفاءة عالية ‘
ال -ت -ك -ف -ل Ãرضش -ى السش -رط -ان Ãخ -ت -ل -ف
أانواعه ،وأاثبتوا قدرتهم اŸذهلة ‘ عÓج
عديد ا◊ا’ت .والدليل على ذلك ،النتائج
اإ’يجابية التي ” تسشجليها على مسشتوى
م - -رك- -ز «ب- -ي- -ار وم- -اري ك- -وري» ب- -ع- -د أان
اسش- -ت -ط -اع -وا ب -عث اأ’م -ل م -ن ج -دي -د ‘
اŸريضشات والششفاء من سشرطان الثدي،
ب -اإ’ضش -اف -ة إا ¤إانشش -اء م -راك -ز م -ك -اف-ح-ة
السشرطان ‘ عديد و’يات الوطن ،وهو ما
سشاهم ‘ تطوير العÓج.
^ متى تسصتطيع اŸصصابة بسصرطان
الثدي تفادي السصتئصصال الكلي؟
^^ إان الكششف اŸبكر لسشرطان الثدي
ي -ج -ع-ل اŸرأاة ت-ت-ف-ادى اسش-ت-ئصش-ال ال-ث-دي
كليا ،بل يسشتطيع الطبيب أان يقوم بجراحة
–فظ الثدي .و‘ بعضض اأ’حيان العÓج
ال -ك -ي-م-ي-ائ-ي ق-ب-ل ا÷راح-ة ي-ت-م م-ن أاج-ل
تقليصض حجم الورم إا 3 ¤سشنتم ،حسشب
حالة كل مريضشة ،فيحاول الطبيب ا÷راح

ال-ق-ي-ام ب-اسش-ت-ئصش-ال ج-زئ-ي ل-ل-ث-دي أاو نزع
الكتلة السشرطانية وما يحيط بها ،والتي
–تاج دقة وتركيزا كبÒين.
كما أان عديد اŸريضشات كّن م›Èات
’سش -ت -ئصش-ال ك-ل-ي أ’ث-دائ-ه-ن ،ل-ك-ن ب-فضش-ل
ال -ع Ó-ج ال -ك -ي-م-ائ-ي ،ق-ب-ل ا÷راح-ة ال-ذي
يسشاهم ‘ تقليصض حجم الورم ،اسشتطعن
ا’سشتفادة من ا÷راحة التحفظية ÷زء
Óسشف ،ب Îالعضشو
كب Òمن الثدي .لكن ل أ
كام Óهي العمليات التي تتم بنسشبة ٪80
‘ ا÷زائ- -ر ،ن- -ظ- -را ◊ج- -م ال -ورم ال -ذي
ي- -ت -ع -دى ‘ ب -عضض ا◊ا’ت  4سشنتمÎات
وموقع السشرطان وحالة اŸريضشة ‘ ،حÚ
’ تتعدى نسشبة ا÷راحة ا÷زئية .٪20
كما أان قرار اسشتئصشال الثدي يصشدم
اŸرأاة اŸريضش -ة صش -دم -ة ق -وي -ة ‘ ب -ادئ
اأ’مر وترفضض أاغلبية النسشاء تقبل فكرة
ب Îالثدي ،لكن اأ’طباء عند تأاكدهم من
أان العضشو مصشاب وأانه يسشتطيع أان ينششر
اŸرضض ‘ أانحاء أاخرى من ا÷سشد’ ،
يتÓعبون بصشحة اŸريضشة ،بل يحاولون
إاقناعها ويقدمون لها كل الدعم النفسشي
حتى تتخطى اŸرحلة الصشعبة .علما أان
ت -خصشصض ج -راح-ة ال-ث-دي صش-عب وي-ح-ت-اج
ال -ك -ث Òم -ن الÎك -ي -ز ،أ’ن -ه ي -ت-ع-ل-ق ب-ج-زء
حسشاسض جدا من جسشم اŸرأاة.
^ م -ا م-دى ت-أاث-ر اŸريضص-ات ن-فسص-ي-ا
ب- -ع- -د اسص- -ت- -ئصص- -ال ال -ث -دي ،وم -ا ه -ي
ا◊لول اŸقÎحة؟
^^ صشحيح ،إان اسشتئصشال الثدي يÎك
لدى اŸرأاة تأاثÒا نفسشيا عميقا ،أ’ن اأ’مر
ي -ت -ع -ل -ق ب -عضش -و حسش -اسض ي -ع Èع-ن أان-وث-ة
اŸرأاة ،ح -يث ت -ت -أاث -ر ال -نسش -اء اŸصش -اب-ات
بسش -رط -ان ال -ث -دي ب -اأ’ ⁄ال -ن -فسش -ي ال-ذي
تخلفه ا÷راحة ،أاك Ìمن آا’م ا÷راحة
ن -فسش-ه-ا’ ،سش-ي-م-ا صش-غÒات السش-ن .ل-ذلك،
فإان التكفل النفسشي باŸصشابات بسشرطان
الثدي مهم جدا ،سشواء من قبل العائلة أاو
اأ’طباء اŸعا÷ Úوالطاقم ششبه الطبي،
ف- -م -ن اŸه -م أان تشش -ع -ر اŸصش -اب -ة ب -حسض
التضشامن واŸؤوازرة النفسشية.
وم - -ع ت- -ط- -ور ال- -طب وإادراج ا÷راح- -ة
ال-ت-ج-م-ي-ل-ي-ة ضش-م-ن أاقسش-ام سشرطان الثدي
واسش- -ت- -ع -م -ال ت -ق -ن -ي -ات ج -دي -دة ‘ ه -ذا
التخصشصض ،أاصشبحت هناك حلول Œعل
اŸريضش -ات بسش -رط -ان ال -ث -دي يسشÎج-ع-ن
جمالهن ويتجدد اأ’مل لديهن بعد تطبيق
طرق متعددة لعÓج اŸرأاة جراحيا حسشب
حالة كل مريضشة ،من أاجل دعم اŸرأاة
نفسشيا لتندمج بطريقة أاسشرع ‘ اÛتمع.
وق -د اسش -ت -ط -اعت ال -ك -ث Òم -ن ال -نسش -اء
تخطي مرحلة العÓج الصشعبة ومواصشلة
حياتهن كباقي النسشاء ،بعد أان كان ذلك
›رد ح- -ل- -م ،ب- -فضش -ل اÛه -ودات ال -ت -ي

يبذلها اأ’طباء ا÷راحون ‘ ا÷زائر ،من
خ Ó-ل السش -ه -ر ع -ل -ى ال -ت-خ-ف-ي-ف م-ن آا’م
اŸريضشات واآ’ثار ا÷انبية لÓسشتئصشال،
عن طريق عملية إاعادة بناء الثدي التي
تسشاهم ‘ اسشÎجاع ششكل اŸرأاة السشابق
‘ حالة ا’سشتئصشال الكلي أاو نزع اأ’ورام
من جسشم اŸصشابات بششكل دقيق.
وإاذا –دثنا عن جراحة الثدي Ãركز
«بيار وماري كوري» ،فقد عرفت تطورا
كبÒا مقارنة بسشنوات سشابقة ،من خÓل
اسش -ت -ع -م -ال -ن -ا ت -ق -ن -ي -ات ج -دي -دة خ -اصش-ة
ب-ا÷راح-ة ال-ت-ج-م-ي-لية «انكو بÓسشتيكية»،
التي يحاول من خÓلها ا÷راح اسشÎجاع

الششكل التقريبي للثدي.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ن-ت-ائج ،كانت مرضشية
لدى أاغلبية اŸصشابات وسشاهمت ‘ اإرجاع
اأ’مل للعديد من النسشاء والششابات اللواتي
أاصش Íبسشرطان الثدي ‘ سشنّ مبكرة.
^ ‘ حالة اكتشصاف اŸرضض ‘ وقت
مبكر ،ما هي نسصبة الشصفاء؟
^^ ع-دم ال-ق-ي-ام ب-ال-تشش-خ-يصض اŸب-كر
لسش- -رط -ان ال -ث -دي Œع -ل ف -رصض ال -ن -ج -اة
وŒنب العÓج القاسشي تقل .لذلك ،فإان
أافضش-ل ال-ط-رق ال-وق-ائ-ي-ة ال-ت-ي ي-جب ع-لى
اŸرأاة اسش-ت-ع-م-ال-ه-ا ل-ل-ت-ق-ل-ي-ل م-ن ﬂاط-ر
سش - -رط - -ان ال - -ث - -دي ،ال - -ق - -ي - -ام ب- -ف- -حصض

«م- -ام- -وغ- -را‘» ال -ذي ي -ع -د أادق وسش -ي -ل -ة
للكششف وينصشح اسشتعماله ابتداء من سشن
 ،40زيادة على ضشرورة مراجعة الطبيب
‘ حال مÓحظة تغÒات على مسشتوى
الثدي أاو –ت اإ’بط.
وكلما يتم اكتششاف اإ’صشابة بسشرطان
الثدي ‘ مرحلة مبكرة ،يكون هناك أامل
كب ‘ Òالششفاء بأاقل اأ’ضشرار وقد تصشل
نسشبته إا ،٪100 ¤حتى أان العÓج يصشبح
سشه ،Óسشواء ما تعلق بعدد حصشصض العÓج
ال -ك -ي -م -ي -ائ -ي اأو ا’إشش -ع -اع -ي ،و‘ ب -عضض
ا◊ا’ت Áكن تفاديه وا’كتفاء با÷راحة
فقط ،حسشب حالة كل مريضشة.
ك -م-ا أانصش-ح ك-ل ام-رأاة ب-ف-حصض ث-دي-ي-ه-ا
ششهريا ،للتأاكد من عدم وجود أاورام أاو
عقد صشلبة أاو اأي تغÒات أاخرى .فمن
خ Ó-ل ف -حصض ال -ث -دي ب -ان -ت -ظ -ام ،سش -وف
تتمكن اŸرأاة من معرفة ا◊الة الطبيعية
ل -ل -ث -دي .وÁن -ح ال-ف-حصض ال-ذات-ي ل-ل-ث-دي
راحة بال إاضشافية لديها ،باعتباره فحصشا
بسشيطا ويقدم الفرصشة لكششف التغÒات
وم -راج -ع -ة ال -ط -ب-يب ‘ أاسش-رع وقت ق-ب-ل
ان -تشش-ار اŸرضض وت-ف-ادي ال-ت-ح-اق ال-نسش-اء
ب- -اŸراك- -ز ا’سش- -تشش- -ف- -ائ- -ي- -ة ‘ م -راح -ل
م- -ت- -أاخ- -رة ،ح- -يث ي- -ك- -ون م -ع -ظ -م -ه -ا ‘
اŸرحلت Úالثالثة والرابعة.
Óششارة ،فإان اكتششاف سشرطان الثدي
ل إ
‘ سشنوات ماضشية ‘ ا÷زائر ،كان يتم ‘
أاغلب ا◊ا’ت ‘ مرحلة متقدمة .غ Òأان
اأ’م -ر ت -غ ‘ Òال -وقت ال -راه -ن’ ،رت -ف-اع
نسش -ب -ة ال -وع -ي ل -دى ال -نسش-اء ا÷زائ-ري-ات
وت- -ط- -ور ال- -طب ووسش -ائ -ل ال -ع Ó-ج ،ح -يث
وصش -لت نسش -ب -ة اك-تشش-اف ال-داء ‘ م-رح-ل-ة
م-ت-أاخرة  ‘ ،٪80ح ’ Úت- -ت- -ع -دى نسش -ب -ة
اكتششاف الداء ‘ وقت مبكر .٪45

معاناتهن مع مصصارعة اŸرضض تنقلها «الشصعب»

 ٪٣٥من اŸصصابات بسصرطان الثدي صصغÒات السصن

يشص-ه-د م-رضض سص-رط-ان ال-ثدي
‘ ا÷زائر انتشصارا رهيبا ،حيث
ي -ت -م تسص -ج-ي-ل  11أال -ف إاصص-اب-ة
لمر
جديدة سصنويا .و ⁄يعد ا أ
م -ق -تصص-را ع-ل-ى ال-نسص-اء ال-ل-وات-ي
ي-ب-ل-غ-ن م-ن ال-ع-مر  45سص-ن-ة فما
ف- - -وق ف- - -ق - -ط ،ب - -ل ب - -ات اŸرضض
ي-ط-ارد شص-اب-ات وف-ت-يات ا÷زائر
اللواتي تÎاوح أاعمارهن ما بÚ
 18و 30سصنة بشصكل خط.Ò
«الشش -عب» ،ت -ن -ق -لت إا ¤م -رك -ز عÓ-ج
السش -رط-ان «ب-ي-ار وم-اري ك-وري» ون-ق-لت
م- -ع -ان -ات ب -عضض اŸصش -اب -ات بسش -رط -ان
الثدي اللواتي  ⁄تتعد أاعمارهن  30سشنة
‘ مصش- - -ارع- - -ة ه- - -ذا اŸرضض اÿط،Ò
الذي أاصشبح ’ Áيز ب ÚصشغÒة وكبÒة
وهو ما أاثبتته اإ’حصشائيات اأ’خÒة التي
أاشش - - - - - - - - -ارت إا ¤أان  ٪35م - -ن ال - -نسش - -اء
اŸصش-اب-ات بسش-رط-ان ال-ث-دي ب-ا÷زائ-ر،
ششابات تقل أاعمارهن عن اأ’ربع Úسشنة.
أامينة ،التي وجدناها تخضشع ◊صشة
العÓج الكيميائي ،ما لفت انتباهنا أانها
صشغÒة السشن حيث ’ يتعدى عمرها 18
سشنة ،أاكدت لنا أانها اكتششفت إاصشابتها
بسشرطان الثدي صشدفة ،بعد أان ششعرت
بتغيÒات على مسشتوى الصشدر ،وهو ما
ج-ع-ل-ه-ا ت-ت-وج-ه إا ¤اŸسش-تشش-ف-ى إ’جراء
ال-ف-ح-وصش-ات الÓ-زم-ة .وب-ع-د خضش-وعها
لكششف «إايكوغرا‘» ،أاثبتت النتائج أان
الورم الذي ‘ الثدي مششكوك فيه ،إا’
أان اأ’طباء  ⁄يسشتطيعوا تأاكيد حقيقة
اإ’صشابة بسشرطان الثدي إا’ بعد أاخذ
عينة من أانسشجة الثدي ’ختبارها عن
قرب وهو ما يسشمى «باÿزعة».
وأاوضشحت ذات اŸتحدثة ،أان نتائج

اÿزع -ة أاظ -ه -رت إاصش -اب -ت -ه -ا بسش-رط-ان
ال -ث -دي .وب -ع -ده -ا شش -رعت م-ب-اشش-رة ‘
رحلة عÓج بداية من  6حصشصض عÓج
ك-ي-م-ي-ائ-ي ك-م-رح-ل-ة أاو ¤ل-تقليصض حجم
الورم قبل خضشوعها للجراحة ،مششÒة
إا ¤أان العÓج الكيميائي أاتعبها كثÒا،
Óث -ار ا÷ان -ب -ي -ة اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ه
ن -ظ -را ل  -آ
كفقدان الششهية وجفاف الفم ،والتغيÒ
‘ حاسشة التذوق والششم ،وكذا صشعوبة
ا’بتÓع وفقدان الكث Òمن الوزن.
كما اششتكت بعضض اŸصشابات Ãركز
«ب- -ي- -ار وم- -اري ك- -وري» ،م- -ن صش- -ع- -وب -ة
ا◊صشول على موعد للششروع ‘ العÓج
اإ’ششعاعي ،نظرا للمواعيد البعيدة التي
تصشل ‘ بعضض اأ’حيان إا 6 ¤أاششهر،
وهو ما يششكل خطورة كبÒة على صشحة
اŸريضض بالسشرطان ‘ .ح ⁄ Úتختلف
آاراءهن حول كفاءة اأ’طباء اŸعا÷Ú
ال -ذي -ن  -ع -ل -ى ح -د ق -ول -ه-ن  -ي-ب-ذل-ون
›هودات كبÒة لعÓج العدد الكب Òمن
اŸرضشى.
’حظنا أان الكث Òمن النسشاء اللواتي
ي -ت -م تشش-خ-يصض ح-ا’ت-ه-ن ع-ل-ى مسش-ت-وى
مصش -ل -ح -ة اأ’شش -ع -ة مصش -اب -ات بسش-رط-ان

الثدي ‘ مرحلة متقدمة ،بسشبب عدم
القيام بالكششف اŸبكر ،وهو ما يجعلهن
مطالبات باجتياز اŸراحل التي يتبعها
أاي مريضض مصشاب بالسشرطان حسشب كل
ح-ال-ة ،ب-داي-ة Ãرح-ل-ة ال-عÓ-ج ال-كيمائي
ال-ت-ي ت-أات-ي م-ب-اشش-رة ب-ع-د ‚اح ال-ع-ملية
ا÷راحية ،ليتم بعدها ا’نتقال مباششرة
ل -ل -ع Ó-ج ب -اأ’شش -ع -ة ‘ ،م-دة ’ ي-جب أان
تتجاوز السشتة أاسشابيع.
وكان وزير الصشحة والسشكان وإاصشÓح
اŸسشتششفيات عبد اŸالك بوضشياف ،قد
كشش -ف ،اأمسض اأ’ول ،ع -ن إاي -ج -اد ح -ل-ول
للمششاكل التي كان يعا Êمنها مرضشى
السش- -رط- -ان ع -ل -ى اŸسش -ت -وى ال -وط -ن -ي،
’سش-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائي،
زي- -ادة ع- -ل- -ى اف- -ت- -ت- -اح م- -رك- -ز ال -ع Ó-ج
اإ’ششعاعي بسشيدي بلعباسض ‘ أاقل من
ششهر ،ومراكز اأخرى ‘ بعضض و’يات
الوطن لتخفيف الضشغط عن «مركز بيار
وماري كوري» ،موضشحا أان اآ’’ت التي
تسشتعمل ‘ عÓج السشرطان با÷زائر
آاخ-ر م-ا ت-وصش-لت اإل-ي-ه ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا ‘
العا.⁄
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اإلسسÓم ‘ ا÷زائر مرجعية جامعة فوق العرق ول يفرقها اŸذهب
^ بقلم د .محمد العربي
ولد خليفة
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من اÓŸحظ أان الحÎام الذي يحظى
به اإلمام علي كرم الله وجهه ب Úعامة
الششعب ،حيث تعلق صشورة له ششاهرا سشيفه
وب -ج -ان -ب -ه ا◊سش -ن وا◊سش ،Úل ع Ó-ق -ة ل -ه
باŸذهب الششيعي ول بالصشراعات السشياسشية
ح -ول اÓÿف -ة ،إا‰ا ه -و اع -ت -زاز بصش -ح-اب-ة
رسش- -ول ال- -ل- -ه | وال- -ك -ث Òم -ن ا÷زائ -ريÚ
يحملون أاسشماء اÿلفاء األربعة :أابو بكر –
عمر – عثمان وعلي رضشي الله عنهم ،و‘
كث Òمن مناطق ا÷زائر تنتسشب إا ¤الششجرة
النبوية و‘ منطقة القبائل يحظى الأششراف
إامÈاضش -ن Ãك -ان -ة واحÎام ك -ب Òوم -ت-وارث
ع Èاألج -ي -ال ،ألن -ه-م ي-ن-تسش-ب-ون إا ¤األسش-رة
النبوية ،أاي إا ¤نبّينا ﬁمد | وليسس ألي
من صشحابته األقرب من اŸكرم Úجميعا
ب Óتفاضشل.
إان اÿط -ر ال -ذي ي -ه -دد أام -ن واسش -ت-ق-رار
و“اسشك اÛت -م -ع ه -و ال -ت -ط -رف ال -دي -ن-ي
اŸن -اقضس ÷وه -ر اإلسش Ó-م دي -ن ال -تسش -ام-ح
وال-تضش-ام-ن ،م-ه-م-ا ك-انت ال-تسش-م-ية واألقنعة
ال-ت-ي يسش-ت-ع-م-ل-ه-ا اŸت-ط-رفون من السشلفيات
اŸغ -ل -ق -ة ال-ت-ي ت-خ-ت-زل اإلسشÓ-م ‘ ال-ف-روع
وا◊واششي وتتغافل عن األصشول وتقلل من
م -ك -ان -ة ال-ع-ق-ل وفضش-ائ-ل الج-ت-ه-اد وه-و ‘
عصش -رن -ا ال -راه -ن ،ب -ل ‘ ك -ل ال -عصش-ور ،م-ن
أاركان اإلسشÓم .كما –ث عليه الكث Òمن
آاي- -ات ال -ق -رآان ال -ك -ر .Ëل ششك أان ظ -واه -ر
ال -ك -راه -ي -ة Œاه اŸسش -ل -م Úت-ت-زاي-د بسش-بب
ظواهر التطرف العنيف ،ولكن أاسشبابه ترجع
جذورها إا ¤تاريخ قد ،Ëأاي بعد ظهور
اإلسش Ó-م ‘ ن -فسس اŸن -ط -ق -ة ال-ت-ي شش-ه-دت
ميÓد األديان السشماوية الثÓثة والحتكاك
اŸباششر بينها ،وليسس مث Óمع البوذية أاو
الÈاهمية ‘ القارة اآلسشيوية التي ل تواجه
أاي كراهية أاو نفور ديني حتى ‘ اŸظاهر
اÿارج-ي-ة ع-ن-د السش-ي-خ ب-ل-حّ-ي-ه-م وعمائمهم
الضشخمة ،أاو السشاري (حجاب) النسشاء ‘
الهند ،نلمسس عند ا◊ديث مع الدبلوماسشيÚ
وال -ن -خب اÙي -ط -ة ب -ه -م ،أان ك -ل-م-ة إاسشÓ-م
وإارهاب مÎادفان وأان رجال الدين كلهم هم
إاطارات سشياسشية بغطاء ديني ول يتحدث
أاحد عن قداسشة البابا السشابق والÓحق الذي
يغلب نششاطه السشياسشي على مهامه الدينية
‘ الفاتيكان.
إان م - - -ا يسش- - -م- - -ى «داعشس» األسش- - -ط- - -ورة
اŸصش- - - -ن- - - -وع- - - -ة ‘ ﬂاب - - -ر الصش - - -راع بÚ
اŸعسشكرين أايام القاعدة ،أادى إا ¤احتÓلÚ
متوالي Úألفغانسشتان والعراق .وقد قدم هذا
الوحشس خدمات ل تقدر بثمن للقوى الكÈى
ومصشا◊ها ‘ اŸنطقة ،ول مكان لها ‘
ا÷زائر بفضشل وعي ششعبها والع Úالسشاهرة
ل- -ق -وات ا÷يشس واألم -ن ،ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن
اقÎابها من حدود بÓدنا ،فهل يلدغ اŸؤومن
من جحر (اإلرهاب) مرتÚ؟! ،من يصشدق أان
–ال -ف أاك Ìم -ن ث Ó-ث Úدول -ة م -ن أام -ري-ك-ا
وأاروب -ا ب -أاسش -اط -ي -ل-ه-ا وصش-واري-خ-ه-ا ال-ع-اب-رة
للقارات تراوح مكانها وتخاف من ششرذمة
ﬁصشورة ‘ مكان ضشّيق وتتمكن من نششر
سشمومها ‘ بÓد عديدة؟.

اإلباضسية مذهب وليسس طائفة
دينية أاو عرقية

لقد جاءت اإلباضشية إا ¤ا÷زائر ووجدت
ا◊ماية ،بعدما تعّرضشت له من اضشطهاد
بسش- -بب دع- -وت -ه -ا اŸب -ك -رة ل -ل -دÁق -راط -ي -ة
اŸب - -اشش - -رة ،ول - -يسس ا◊ك - -م ال- -وراث- -ي .و⁄
ي- -ت- -عّ- -رضس اŸذهب وأات- -ب- -اع- -ه ‘ ال -ت -اري -خ
ا◊ديث واŸعاصشر أليّ حصشار أاو تخويف
وتعاَيشس أاتباع اإلباضشية ‘ سشÓم وإاخاء مع
مواطنيهم ا÷زائري Úاآلخرين ‘ كل مدن
وقرى البÓد ،فإاذا حدث تششويشس على هذه
العÓقة التاريخية والدائمة ،كما حدث أاثناء
ال -ث -ورة ال -ت -ح-ري-ري-ة (م-ق-اط-ع-ة ال-ت-ج-ار م-ن
ميزاب) أاو ‘ السشنوات األخÒة ،فإاما أان
يكون –ريضس لزعزعة ا÷زائر على طريقة
فّرق ت ُسشد والتغرير بالششباب واألقل ششبابا،

وليسس ‘ هذه اإلششارة بحث عن متّهم من
اÿارج أاو تÈير ◊وادث مؤوسشفة ،فقد يكون
السش - -بب أاخ - -ط - -اء ف- -ردّي- -ة م- -ن اŸسش- -ؤوولÚ
اŸب -اشش-ري-ن ،وت-ب-اط-ؤو م-ن ط-رف اŸشش-رفÚ
ووصشايتهم واŸؤوسشسشات اŸعنية ‘ معا÷ة
الح -ت -ج -اج -ات ب -ا◊وار اŸب-اشش-ر ع-ل-ى ك-ل
اŸسش -ت -وي -ات ،وخ -اصش -ة م -ع الشش -ب -اب ال -ذي
ت -ت -زاي -د م -ط -ال -ب -ه وط -م -وح -ات -ه ‘ ع -م -وم
ا÷زائر .ومثل هذه الحتجاجات –دث ‘
كل أانحاء ا÷زائر ،وسشواء كانت أاقل أاو أاكÌ
‡ا يحدث ‘ بÓد أاخرى ،فإانها تظهر ما
يتمتع به الششعب من حيوية ومطلبية تطلب
اŸزيد من التنمية واÿدمات.
ليسس من التفاخر القول بأان ا÷زائريÚ
ليسشوا من الششعوب التي يسشهل إاخضشاعها
ب -ال -ت -ح -ذي -ر وال -ت -ه-دي-د ،أاو بسش-بب ت-ق-ديسس
السش -ل -ط -ة ،ك -م -ا ه -و ا◊ال ‘ ب Ó-د ق -ري -ب-ة
وبعيدة.
 ⁄ت- -ع- -رف ا÷زائ -ر أايضش -ا ‘ م -اضش -ي -ه -ا
وحاضشرها ،أاي صشراعات عرقية .فا÷ميع
ي-ن-ت-م-ي إا ¤ج-زائ-ر واح-دة وغ-ال-ب-ي-ة الششعب
تعتّز بذلك النتماء ،مهما كانت ا÷هة أاو
الطبقة الجتماعية أاو اللسشان اŸتداول ،وما
ح-دث ‘ أارب-ع-ي-ن-ي-ات ال-ق-رن اŸاضش-ي ف-ي-ما
ُي-سشّ-م-ى ا◊رك-ة الÈب-ري-ة ،و‘ ال-ث-م-ان-ي-نيات
وب- -داي -ة ه -ذه األل -ف -ي -ة ي -ع -ود إاّم -ا ألسش -ب -اب
سشياسشية أاو اقتصشادية ،من بينها اŸطالبة
بالدÁقراطية أاو التنمية اÙليّة ،والتطرف
اإلقصشائي ضشد األمازيغية أاو ضشد العربية.
ل ي-ن-ب-غ-ي ال-ت-ق-ل-ي-ل م-ن آاث-ار ال-دراسش-ات
السش -ي -اسش-ي-ة ب-غ-ط-اء ع-ل-م-ي ب-ت-وج-ي-ه ÿدم-ة
الكولونيالية الفرنسشية ،قام به خÈاؤوها ‘
اإلث -ن -ول -وج -ي -ا واإلث -ن -وغ-راف-ي-ا وف-روع ع-ل-م
الج- -ت- -م- -اع األخ- -رى ،م- -ث- -ل ع- -ل- -م ال -ن -فسس
الجتماعي والطب النفسشي وكذلك التاريخ.
وقد حلّل الطبيب اŸناضشل ‘ ثورة التحرير
ف -ران -ت -ز ف-ان-ون  F.Fanonب-عضس دواف-ع-ه-ا
وأاهدافها ‘ دراسشات على درجة كبÒة من
األهمية إا ¤اليوم ،بسشبب تأاثÒها على صشورة
ا÷زائ -ري ع -ن ن -فسش -ه ،م -ث -ل م -ا يشش -اع بÚ
ال -ن -اسس م -ن أاّن ا÷زائ -رّي ع -ن-ي-ف ب-ال-وراث-ة
وعدوا Êحتى ضشّد نفسشه ول اجتماعي إال
‘ ح -دود راب -ط -ة ال -دم أاو م -ا يسش -م -ي -ه اب-ن
خلدون العصشبية.
وإاذا اسش -ت -ث -ن -ي -ن -ا األع -راضس السش -وم -ات -ي-ة
 Somatiquesأاو ا÷سش -ي -م -ة ،ف -إان سش -ل -وك
لنسش- - -ان ه- - -و ن- - -ت - -ي - -ج - -ة ŸثStimulus Ò
اإ
واسشتجابة  Responseوأان ما ينبغي تأاكيده
مرة أاخرى ،هو أان الششعب ا÷زائري يصشعب
إاخضشاعه ،كما تدل على ذلك سشÒته خÓل
مئات السشن.Ú
وا◊قيقة أان تلك الدعاءات ليسشت أاكÌ
م- -ن أاح- -ك- -ام مسش- -ب- -ق- -ة ،ه- -دف -ه -ا اإلي -ح -اء
للجزائري ليحتقر ششخصشيته بهدف ترويضشه

وت -ي -ئ -يسش-ه م-ن أاي مسش-ت-ق-ب-ل سش-وى اÿضش-وع
للطغيان والسشتعÓء الكولونيا‹ .وقد فسشر
ال-ط-ب-يب ف-ران-ت-ز ف-ان-ون ،م-ا يسش-م-ى ال-ع-ن-ف
وال -ع -دوان -ي -ة Ãع-ن-اه-ا السش-ل-وك-ي ال-غ-ري-زي،
باعتباره من اآلليات الدفاعية الطبيعية عند
كلّ الكائنات ا◊ية للمحافظة على ا◊ياة
و–دث داخل جسشم النسشان فيما يعرف
بعمليات اإليضس ،أاي تعويضس خÓيا بأاخرى،
وهو ما يفسشر مراحل ‰و ا÷سشم وأاعراضس
الششيخوخة والهرم.

فشسل اŸشسروع الكولونيا‹

تركزت تلك األعمال ششبه العلمية التي
–مل إاسشم «علم» األها‹ على مناطق معينة
ل-ت-ع-م-ي-ق الخ-تÓ-ف اإلث-ن-ي ال-ث-ق-ا‘ ،وحتى
افتعال وجود عداء قد Ëب Úسشكان تلك
اŸن-اط-ق م-ث-ل ال-ق-ب-ائ-ل والشش-اوي-ة وال-ت-وارق
واŸي- -زاب- -ي Úوال- -ع- -رب ،واسش- -ت -خ -دم خÈاء
اإلدارة الكولونيالية عدة وسشائل لغرسس بذور
الفتنة العرقية وحتى الطائفية ،مثل حمÓت
ال -ت -مسش -ي -ح ب -ال -قسش-ر أاو اإلغ-راء ،مصش-ح-وب-ة
بالتجهيل والتفق Òالثقا‘ Déculturation
لكل ا÷زائري ،Úباسشتثناء –ضش Òاحتياطي
م -ن اŸت -ع-ل-م Úلضش-م-ان م-ا ق-د ي-حصش-ل م-ن
احتمالت ،مثل فششل فرنسشا ‘ ضشم ا÷زائر
إا ¤م -ق -اط -ع -ات -ه -ا ن -ه-ائ-ي-ا ،ك-م-ا ف-ع-لت ه-ي
وبريطانيا مع مقاطعات وجزر وراء البحار
واÙيطات ،إاذ قامت فرنسشا بعد أاقل من
ثÓث Úسشنة من اإلبادة والتفق ÒوالتهجÒ
ب- -إاج- -راءات ك- -ثÒة ل- -ت- -ح- -وي- -ل ا÷زائ -ر إا¤
مسش-ت-وط-ن-ة ف-رنسش-ي-ة وه-ي ال-ب-ل-د ال-وحيد ‘
اŸن -ط -ق -ة ،ق -ب -ل ف -لسش -ط ،Úال -ذي ت -ع-رضس
لح -ت Ó-ل اسش-ت-ي-ط-ا .Êوق-د خسش-رت ف-رنسش-ا
ال -ك -ول -ون -ي -ال -ي -ة ه -ذا ال -ره -ان ،ف -األغ -ل-ب-ي-ة
السش-اح-ق-ة م-ن ت-لك ال-ف-ئ-ات اŸت-ع-ل-مة بقيت
وفّية لتطلعات الششعب ‘ ا◊رية والعدالة
وبرهنت على ذلك أاثناء اŸقاومة الششعبية
وب -ع -د تشش -ك -ل ا◊رك -ة ال -وط -ن -ي -ة ‘ ح -زب
الششعب ا÷زائري  PPAالذي –ول بعد حلّه
إا ¤انتصشار ا◊ريات الدÁوقراطية MTLD
وظ- -ه -ر ذلك ال -ت Ó-ح -م خ -اصش -ة أاث -ن -اء ث -ورة
التحرير التي سشاهمت فيها النخبة اŸتكونة
‘ اŸعاهد الفرنسشية بكفاءة والتزام ،إا¤
ج- -انب ق- -وات ج- -يشس ال- -ت- -ح -ري -ر ال -وط -ن -ي
ومؤوسشسشات الثورة األخرى.
وقد خصشصس األسشتاذ عبد القادر مزور،
من جامعة تلمسشان ،بحثا نششره ‘ ›لة
«مواقف» للبحوث والدراسشات ‘ اÛتمع
وال -ت-اري-خ ،نشش-ر ‘ ع-دده-ا ب-ت-اري-خ ج-ان-ف-ي
 ،٢٠٠٧تطرق ‘ بحثه إا ¤مسشأالة التثقيف
وال-ت-ثاقف  l’interculturalitéان-طÓ-قا من
التعريف الذي قدمه علماء األنÎوبولوجيا
الن -غ -ل -وسش -كسش -ون وم -ن ب -ي -ن -ه -م ري -دف -ي -ل-د
 Redfieldولينتون  LintonوهÒسشكوفيتز

 Herskovitsوموداه :أان التثاقف هو ›موع
ال -ظ -واه -ر ال -ن -اŒة ع -ن التصش-ال اŸب-اشش-ر
واŸتواصشل ب› Úموعات من األفراد من
ثقافات ﬂتلفة يؤودي إا ¤تأاث Òواضشح على
أا‰اط ال- - -ث - -ق - -اف - -ة األصش - -ل - -ي - -ة ‘ إاح - -دى
اÛموعات أاو فيهما معا ،وقد تبّنى ›مع
ال-ع-ل-وم الج-ت-م-اع-ي-ة األمريكي  SSCهذا
التعريف.
يهتم األسشتاذ عبد القادر مزور بعوامل
ال -ت -ث -اق -ف ال -داخ -ل -ي -ة ‘ م -رح -ل -ة م-ا ب-ع-د
السشتقÓل ،التي أاعقبت الهدم والتخريب
الذي حدث أاثناء الحتÓل الكولونيا‹ ،وهو
م- - -ا خصشـصس ل - -ه ال - -ب - -احث ال - -ف - -رنسش - -ي P.
 Bourdieuوزميله اأ .صشياد دراسشة بعنوان:
القتÓع ،Le déracinement ،وهو يرى أان
العروبية  ArabismeواإلسشÓمية كانت من
أاسش -ب -اب ظ -ه -ور اŸط -الب والح -ت -ج -اج -ات
ال -ه-وي-ات-ي-ة ودف-عت اإ ¤م-زي-د م-ن ال-ت-ث-اق-ف
والن -خ -راط ‘ ال -ع -وŸة ،غ Òأان ال -ت-ث-اق-ف
ال -ن -اج -م ع -ن -ه -ا ي -ن -حصش -ر ح-ال-ي-ا ‘ أا‰اط
السش- -ت- -هÓ- -ك وب -عضس اÿدم -ات ووسش -ائ -ط
التصشال الجتماعي.

اإلسسÓم ،العربية واألمازيغية
تعني ا÷زائرية

بنظرة غ Òإاقصشائية أاو تقسشيمية للنخبة،
ي - -ن- -ب- -غ- -ي Œاوز ال- -ت- -وزي- -ع حسشب ال- -لسش- -ان
اŸسشتعمل .فالعربية ‘ ا÷زائر لغة جامعة
وليسشت عرقا ول إايديولوجية حزبية ،وإان
كان هناك ششعور بالمتياز عند مسشتعملي
الفرنسشية بسشبب اعتبارها متفوقة على اللغة
ال -ع -رب -ي-ة ،وه-و م-ا ي-ن-ع-كسس ع-ل-ى السش-ي-اسش-ة
الÎبوية وا÷دل اŸتواصشل حول مناهجها
بﬂ Óرج.
بينما يرى مسشتعملو اللغة العربية أانهم
أاقرب إا ¤األصشالة وضشد التبعية ،بناء على
ال-ذاك-رة ال-راسش-خ-ة ع-ن م-ظ-ا ⁄ال-كولونيالية
وتعامل دولتها إا ¤اليوم مع ا÷زائر وهذا
ا÷دل موجود بدرجات متفاوتة ب Úالنخب
‘ كل البÓد اŸغاربية.
ولكن ينبغي التسشاؤول من اŸسشتفيد من
ال -ت -قسش -ي -م واإلقصش-اء اŸت-ب-ادل؟ وه-ل ل-ذلك
ع Ó-ق-ة ب-تشش-ك-ي-ل ال-ت-وزي-ع ال-ط-ب-ق-ي وف-رصس
ا◊صشول على الÌوة والنفوذ؟.
يرجع الهتمام بدراسشات النديجوفيليا
اŸل -غ -وم -ة ،إا ¤م-ن-تصش-ف السش-ب-ع-ي-ن-ي-ات م-ن
ال - -ق- -رن اŸاضش- -ي ،ع- -ن- -دم- -ا ك- -نت م- -دي- -را
للدراسشات Ãعهد العلوم الجتماعية وعضشو
‘ ÷نة إاصشÓح برامج ومناهج التدريسس ‘
ه -ذه الخ -تصش -اصش -ات ،ال -ت-ي ع-ي-ن-ه-ا ال-وزي-ر
اŸرحوم الصشديق بن يحيى ،ومن أاعضشاء
اللجنة اŸرحوم األسشتاذ عبد اÛيد مزيان
ود .ج - -م - -ال ق- -ن- -ان ،وك- -ان ه- -دف- -ه ج- -زأارة
ا÷ام -ع -ة ،ل-يسس ب-إاطÓ-ق اسش-م آاخ-ر ع-ل-ي-ه-ا،
وإا‰ا بالسشعي إا ¤تخليصشها من تأاث Òعلم
األها‹ اŸزيف  indigénophilieوأادبياته
الÓعلمية ،كما هي عند إاميل ماسشكوري E.
 Masquerayوك-ام-ي-ل سش-اباتيي ومدرسشتهم
اإلثنولوجية وترّكز قسشم كب Òمن أابحاثهم
على منطقة القبائل وخصشوصشياتها السشكانية
العرقية والتاريخية والسشسشيولوجيةÃ ،ا فيها
ال- -ط -ب -ي -ع -ة وال -ع -م -رانÃ ،ا أاصش -ب -ح ي -ع -رف
باألسشطورة القبائلية ‘ le mythe Kabyle
تعب Òشس .ر .أاجرون  Ch. R. Ageron.وقد
ق - -م- -ن- -ا بÎج- -م- -ة ب- -عضس فصش- -ول دراسش- -ت- -ه
اŸوسشوعية ‘ ›لدين بعنوان «ا÷زائريون
اŸسش - -ل- -م- -ون وف- -رنسش- -اLes Algériens ،
 »1968 Musulmans et la Franceوالتعليق
على بعضس أاطروحاتها .وينبغي القول ،إان
أابحاثه أاك Ìموضشوعية من أاغلب معاصشريه
من اŸؤورخ Úوعلماء الجتماع الفرنسشي.Ú
وقد اخÎنا لتلك الÎجمة العنوان التا‹:
اÛتمع ا÷زائري ‘  Èﬂاإليديولوجية
الكولونيالية ونششرت سشنة .٢٠٠٤

يتبع

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

من مراسسلينا

اأ’ربعآء  25جآنفي  2017م
المؤافق لـ  26ربيع الثآني  1438هـ

Ûمع سسونلغاز بالبليدة
نقاشس ثري حول أقتصساد ألطّاقة باŸدرسسة ألتّقنية ّ

تفادي اإ’سستهÓك خÓل سساعات الّذروة واأ’جهزة اŸغشسوشسة
’نارة ألعمومية
مصسابيح من نوع «’د» أسسÎجعت  ٪ ٦٥من أسستعمال أ إ

دعا أŸتدّخلون ‘
’يام
فعاليات أ أ
ألتقنية حول
تخفيضس فاتورة
ألطاقة أŸنعقدة
باŸدرسسة ألتقنية
ألتابعة ّÛمع
سسونلغاز بالبليدة،
إأ ¤ضسرورة ترشسيد
أسستعمال ﬂتلف
أوجه أل ّ
طاقة ألتي
تشسمل عادة ألكهرباء
وألغاز وألوقود ،مع
ألعمل أ÷دي على
Œنب ألتبذير
وألسسعي أ◊ثيث نحو
أسستعمال ألطاقات
أŸتجددة مسستقب.Ó

تيبازة :عÓء ملزي

وفي ذات السسيآق ،أاّكد مدير المشسآريع على
مسس-ت-ؤى ال-ؤك-آل-ة ال-ؤط-ن-ي-ة ’سس-ت-خدام الطآقة
وترشسيدهآ دالي كمآل ،إالى أاّن القآنؤن رقم 09
ـ  99الصسآدر في  28جؤيلية  1999المتعلق
ب -آل-ط-آق-ة تّ-م ت-ع-زي-زه ب-ج-م-ل-ة م-ن ال-م-راسس-ي-م
ال -ت -ن -ف -ي -ذي-ة ال-ت-ي أاسّس-سست ل-م-يÓ-د ال-ب-رن-آم-ج
ال-ؤط-ن-ي ل-ت-ف-ع-ي-ل ال-ط-آق-ة والصسندوق الؤطني
للتحكم في الطآقة واللجنة متعدد القطآعآت
للتحكم في الطآقة مع إانشسآء الؤكآلة الؤطنية
’سستخدام الطآقة وترشسيدهآ ،وهي الؤكآلة
التي تبّنت عّدة برامج طآقؤية هآمة تتعلق
ب -آق -تصس -آد ال -ط -آق -ة ع -ل -ى مسس -ت -ؤى ال -ع -م-آرة
والصسنآعة وا’نآرة مع أاخذ نظآفة المحيط
والهؤاء في الحسسبآن ،اأ’مر الذي يسسهم في
تجّنب تسسّرب أاكثر من  193مليؤن متر مكعب
من غآز ثآني أاكسسيد الكربؤن الى الهؤاء في
آافآق  ،2030كمآ أاشسآر المتحدث إالى أاّنه من
بين أاهم مهآم الؤكآلة الحفآظ على الطآقة من
خÓل اقتصسآدهآ و تخفيضض درجة التأآثير على
ال -ب -ي -ئ -ة وال -مسس -آه -م -ة ال -ف-ع-آل-ة ف-ي ال-ت-ن-م-ي-ة
ال -مسس -ت -دام-ة ،وأاشس-آر أايضس-آ إال-ى أاّن ال-ب-رن-آم-ج
الؤطني لتفعيل الطآقة إالى حدود سسنة 2030
يعتمد في أاهم بنؤده على التخفيضض المتدّرج
لنسسبة التزايد الملحؤظ للطلب على الطآقة،
وتؤضسيح الرؤويآ أامآم المسستثمرين فيمآ يتعلق
بتجسسيد معآلم التنمية المسستدامة.
وف-ي-م-آ ي-ت-ع-ل-ق ب-آل-ت-ط-ؤر ال-ح-آصسل ببÓدنآ في
مجآل اسستهÓك الكهربآء ،فقد أاشسآر مسسؤؤول
مصسلحة الدراسسآت بمديرية التؤزيع للبليدة
ح -م -ي -دة م -ح -م-د ،إال-ى وج-ؤد عّ-دة ف-ئ-آت م-ن
المسستهلكين يتّم تزويدهم بآلطآقة الكهربآئية
وفقآ ’حتيآجآتهم المعّبر عنهآ ،إا’ أاّن نظآم
ال -ف -ؤت -رة ’ ي-زال ي-مّ-ي-ز م-آ ب-ي-ن ه-ذه ال-ف-ئ-آت
بآلنظر الى تبآين مجآل اسستهÓك الطآقة كمآ
أاّن ف-ئ-ة ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن ال-بسس-ط-آء على مسستؤى
ال -ب -ي -ؤت أاو ال -م -ح Ó-ت ال -ت -ج -آري -ة ’ ي-زال-ؤن

العدد

17243
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 ٢١ . ٤مليار مداخيل كراء ‡تلكات بلدية سسطيف
كشسف مصسدر مسسؤوول
من أÛلسس ألشسعبي
ألبلدي لبلدية سسطيف
عن أرتفاع ملموسس ‘
مدأخيل ألبلدية ،وهذأ
من كرأء ‡تلكاتها
ألعقارية ‘ ،بدأية
ألسسنة أ÷ارية بنسسبة
 11باŸائة ،وجاءت هذه
ألزيادة بسسبب أرتفاع
كرأء هذه أŸمتلكات
مقارنة بالعام أŸاضسي
.201٦

سشطيف :نور الدين بوطغان

ف- -ي ه- -ذا الصس- -دد ،ت ّ-م ك -راء
سس-ؤق السس-ي-آرات اأ’سس-ب-ؤع-ي،
والذي يقآم كل يؤم جمعة في
طريق المذبح البلدي بـ . 9
 15م-ل-ي-آر سس-ن-ت-ي-م ،ف-ي-م-آ تم
كراؤوه العآم المآضسي بـ 15 . 4
مليآر سسنتيم.
يسستفيدون من  4مجآ’ت للفؤترة على حسسب
ك-م-ي-ة اسس-ت-هÓ-ك-ه-م ل-ل-ك-ه-ربآء ،بحيث يسستفيد
ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ؤن وف-ق ال-م-ج-آل-ي-ن ا’ول وال-ث-آني
لكمية تقل عن  250كيلؤاط سسآعي في الثÓثي
م -ن ع ّ-دة م-زاي-آ م-ن ب-ي-ن-ه-آ ك-ؤن ال-رسس-م ع-ل-ى
القيمة المضسآفة يقّدر بـ  9بآلمآئة هذه السسنة
و 7بآلمآئة طيلة السسنؤات الفآرطة ،في حين
ي-طّ-ب-ق ع-ل-ى ال-مسس-ت-ه-ل-ك-ي-ن ال-ذي-ن ي-ت-ج-آوزون
حدود  250كيلؤاط سسآعي للثÓثي رسسمآ على
القيمة المضسآفة يبلغ  19بآلمآئة هذه السسنة
بعدمآ كآن محددا في حدود  17بآلمآئة خÓل
السس-ن-ؤات ال-ف-آرط-ة ،ب-ح-يث يّ-ت-ضس-ح م-ن خÓل
ه -ذه ال -ت -ف-آصس-ي-ل ال-ت-ي ت-ع-ت-م-ده-آ ال-مصس-ل-ح-ة
التجآرية لمديريآت التؤزيع بأآنّ النظآم المنتج
والمسسّير للطآقة ببÓدنآ يحثّ على ترشسيد
اسستهÓك هذه المآدة بطريقة غير مبآشسرة،
ومن ثّم فقد دعت المسسؤؤولة المآلية بآلمركز
الجهؤي للكهربآء والغآز بآلبليدة اأ’نسسة ايمآن
تؤمي ،إالى ضسرورة العمل الجدي من أاجل
ت -خ-ف-يضض ق-ي-م-ة ف-آت-ؤرة ال-ك-ه-رب-آء م-ن خÓ-ل
اختيآر المؤاقيت المنآسسبة ’سستخدام اأ’جهزة
ال-ت-ي ت-ت-ط-لب اسس-ت-هÓ-ك ط-آق-ة أاك-ب-ر وت-جّ-نب
المؤاقيت التي تحدد عآدة مآ بين الخآمسسة
مسس -آء وال -ع -آشس -رة ل -ي  Ó-خ Ó-ل ف -ت -رة الشس -ت-آء
والسسآدسسة مسسآء ومنتصسف الليل خÓل الفترة
الصسيفية.
من جهتهآ قّدمت رئيسسة فريق البحث في
الطآقة الشسمسسية بآلمركز الؤطني للبحث في
الطآقآت المتجددة السسّيدة عمروشض بآدية 50
نصس-ي-ح-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-آق-تصس-آد ال-ط-آقة في الحبآة
اليؤمية للمؤاطن سسؤاء تعلق اأ’مر بآسستعمآل
الكهربآء لÓنآرة أاو الؤقؤد لتشسغيل محركآت
السسيآرات أاو الغآز للطهي أاو التسسخين ،اأ’مر
ال -ذي ي -م ّ -ك -ن حسس -ب -ه -آ م-ن ت-خ-ف-يضض ف-آت-ؤرة
الطآقة ’سسيمآ في شسقهآ المتعلق بآلكهربآء.
وعلى المنؤال ذاته أاّكد رئيسض جمعية الدفآع
عن المسستهلكين لؤ’ية تيزي وزو أامؤقران بن

ن-آج-ي ع-ل-ى وج-ؤد عّ-دة أاج-ه-زة ك-ه-روم-ن-زل-ية
تسس -ؤق ح -آل-ي-آ ب-ط-ري-ق-ة م-غشس-ؤشس-ة وتسس-ت-ه-لك
كميآت أاكبر من الطآقة ،كمآ أاّنهآ تشسّكل خطرا
ع-ل-ى مسس-ت-ع-م-ل-ي-ه-آ م-ط-آل-ب-آ ال-ج-ه-آت ال-معنية
بتطبيق صسرامة أاكبر في مسسأآلة التعآمل مع
هذه المنتجآت.
ك -م -آ كشس -ف ال -م -ه -ن -دسض ب-م-ؤؤسسسس-ة إاي-ت-رك-يب
ب-ل-ه-آدي ي-آسس-ي-ن ع-ن اع-ت-م-آد م-دينة بؤفآريك
ب-ؤ’ي-ة ال-ب-ل-ي-دة ن-م-ؤذج-ي-ة ف-ي م-جآل اقتصسآد
ال -ط -آق -ة ف -ي ا’ن -آرة ال -ع -م -ؤم -ي-ة ،ب-ح-يث تّ-م
اسستبدال المصسآبيح التقليدية بمصسآبيح أاخرى
من نؤعية «’د» مّمآ سسمح بآقتصسآد مآ معدله
 65بآلمآئة من الطآقة على مدار السسنة ،مع
بروز عّدة عؤامل ايجآبية أاخرى كطؤل فترة
العيشض التي انتقلت من  4سسنؤات إالى  20سسنة
وامكآنية التحكم عن بعد ،والتحكم اأ’مثل في
درج -ة ا’ن -آرة م -ن خ Ó-ل ت -خ -ف -يضس-ه-آ خÓ-ل
ال-نصس-ف ال-ث-آن-ي م-ن ال-ل-ي-ل ح-ي-ن ت-قّ-ل الحركة
ب- -آل -ط -رق -آت ،اأ’م -ر ال -ذي سس -م -ح ب -آق -تصس -آد
 263400دج لمدة  20سسنة للمصسبآح الؤاحد،
مع ا’شسآرة الى أاّن ذات المصسبآح يكلف مآ
ي -ق-آرب  22أال -ف دي -ن -آر سس -ن -ؤب-آ ف-ي ال-ح-آل-ة
التقليدية وأاقل من  8آا’ف دج وفقآ للحل
المقترح من طرف مؤؤسسسسة ايتركيب ،ومن ثّم
فقد دعآ المحآضسر الى تعميم هذه التجربة
على بلديآت أاخرى عبر تراب و’ية البليدة أاو
غيرهآ من الؤ’يآت.
ت -ج -در ا’شس -آرة إال -ى أاّن اأ’ي -آم ال-ت-ق-ن-ي-ة ح-ؤل
تخفيضض فآتؤرة الطآقة التي تؤاصسلت على
م-دار ي-ؤم-ي-ن ب-آل-م-درسس-ة ال-ت-ق-ن-ي-ة ل-م-جّ-م-ع
سس-ؤن-ل-غ-آز ب-آل-ب-ل-ي-دة ،قّدمت بهآ  20محآضسرة
م -ت -خصسصس-ة ف-ي م-ج-آ’ت ال-ط-آق-ة ب-م-خ-ت-ل-ف
ف -روع -ه -آ ،وتصسّب ف -ي م -ج -م -ل-ه-آ ف-ي مسس-أآل-ة
ت-رشس-ي-د اسس-ت-هÓ-ك ال-ط-آق-ة ل-خفضض التكآليف
المآلية على المسستهلك والمنتج على حد سسؤاء
مع التفكير مليآ في تخزين قدر كبير من
Óجيآل القآدمة.
الطآقة ل أ

وب -خصس -ؤصض سس-ؤق ال-م-ؤاشس-ي
اأ’سس- -ب- -ؤع- -ي ،وال- -ذي ي- -ق- -آم
بنفسض المؤقع كل يؤم ثÓثآء،
ف- -ق -د ت -م ك -راؤوه ه -ذا ال -ع -آم
الجديد  ،بسسعر سسنؤي . 201
 3مليآر سسنتيم مقآبل 2 . 301

مليآر سسنتيم العآم المآضسي.
أام -آ ف -ي -م -آ ي -خصض ال -م -ذب-ح
ال -ب -ل -دي ،ال -ؤاق -ع ف -ي ن -فسض
الشس -آرع ،وال -ذي ي -ع-م-ل ع-ل-ى
م -دار اأ’سس -ب -ؤع ،ف-ق-د ع-رف
زي -آدة م -ع -ت -ب -رة ف -ي ك -رائ -ه،
وه- -ذا ب- -م -ب -ل -غ  801مليؤن
سس-ن-ت-ي-م ،م-ق-آب-ل  551مليؤن
سسنتيم العآم المنصسرم.
وف -ي م-ج-آل ح-ق-ؤق ال-ت-ؤق-ف
في مختلف الحظآئر ،فقد
شسهدت ارتفآعآ طفيفآ ،حيث

بلغت هذا العآم الجديد 151
 1 .مليآر سسنتيم ،مقآبل 102
 1 .مليآر سسنتيم عآم ،2016
وبهذا يبلغ مجمؤع المداخيل
هذه السسنة ،أاكثر من 21 . 4
مليآر سسنتيم ،مقآبل 19 . 154
مليآر سسنتيم العآم المآضسي،
وه-ذا ب-زي-آدة ت-ق-در ب-ح-ؤال-ي
 11بآلمآئة ،وهي المداخيل
ال -ت -ي سس -ت -خصسصض ل-ل-ن-ف-ق-آت
وال-ت-ن-م-ي-ة ال-م-حلية ،بمآ يعؤد
ب-آل-ن-ف-ع وال-ف-آئ-دة على سسكآن
بلدية عآصسمة الؤ’ية.

ألشسلف

سسك ـ ـان البيـ ـوت الهشّسـ ـة بدشسـ ـ ـرة «’كابـ ـ»Ò
بأاو’د فارسس يسستنج ـ ـ ـ ـدون

يئسس سسكان دشسرة
«’كب »Òببلديةأو’د
فارسس ‘ ألشسلف من تعقد
ألظروف أŸعيشسية
لعشسرأت ألعائÓت ألتي
تتخبط ‘ ظروف أقل ما
يقال عنها أنها مزرية
دأخل أŸبا Êألطوبية
ألتي تتآاكل يوميا بسسبب
قسساوة ألتضساريسس
أŸناخية وألتقلبات
أ÷وية‡ ،ا يتطلب
تدخ Óأسستعجاليا
’نتشسالهم من ألغ.Í

الششلف :و ــ ي ــ أاعرابي

مآآسسي هؤؤ’ء تفآقمت نتيجة
تجآهل المنتخبين ومسسؤؤولي
الدائرة لمطآلبهم في الظفر
بسسكنآت اجتمآعية أاو ريفية
ل- -ت- -ج- -آوز م- -ح- -ن -ة ال -ب -ن -آءات
ال -ط -ؤب-ي-ة ال-ت-ي ع-م-روا ف-ي-ه-آ
ط -ؤي Ó-دون أان ت-ل-ت-فت إال-ي-ه-م
ال-مصس-آل-ح ال-م-ع-ن-ي-ة ،م-آ ج-ع-ل
Óمراضض
ي-ؤم-ي-آت-ه-م ع-رضس-ة ل أ

المختلفة كآلحسسآسسية والربؤ،
خ -آصس -ة ف -ي فصس -ل -ي الصس-ي-ف
والشستآء ،حيث تتسسرب كميآت
م - -ن اأ’م - -ط - -آر داخ - -ل ه- -ذه
ال -م -ب -آن -ي ال -هشس -ة ال -ت-ي ق-دم
أاصس-ح-آب-ه-آ م-ل-ف-آت-ه-م لمصسآلح
البلدية والدائرة منذ سسنؤات
غير أان ذات الجهآت تغضست
ع- -ل -ى ا’ل -ت -ف -آت -ة إال -ى ه -ؤؤ’ء

المغبؤنين منذ عدة سسنؤات.
وأام -آم ه -ذه اأ’وضس -آع ي-ن-آشس-د
ه- -ؤؤ’ء ال- -مسس- -ؤؤول اأ’ول ع- -ن
ال -ج -ه -آز ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-آل-ؤ’ي-ة
بآلنظر إالى ظروفهم القآسسية
ي -ق -ؤل ال -م -تضس-ررون م-ن ذات
المنطقة التي لم تنل حظهآ
من مشسآريع التنمية المحلية
حسسب أاقؤالهم المتضسمرة.

تباطؤو ‘ توسسيع مسساحة غرسس ألّزيتون ببلعباسس

مشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـروع  ٢٠أالـ ـ ـ ـ ـ ـف هكت ـ ـ ـ ـار ي ـ ـ ـ ـ ـراوح مكانـ ـ ـ ـ ـه بسسبـ ـ ـب تعقيـ ـ ـ ـ ـدات العق ـ ـ ـ ـار

إاسس-ت-ف-آدت ال-مسس-آح-ة ال-م-زروع-ة ب-أآشس-ج-آر ال-زي-ت-ؤن بسسيدي
ب-ل-ع-ب-آسض م-ن ت-ؤسس-ع-ة ه-ذه السس-ن-ة م-ق-آرن-ة ب-آل-ع-آم ال-مآضسي
بزيآدة تقدر بـ 321هكتآر ،حيث وصسلت إالى حدود 11121
هكتآر منهآ  6216هكتآر مسسآحة منتجة بمعدل إانتآج يقدر
بـ 215170قنطآر يرتقب جمعهآ هذه السسنة.وقد أاسسفرت
عملية الجني إالى غآية اأ’سسبؤع المآضسي تحصسيل كمية إانتآج
تصسل إالى  192أالف هكتآر على مسسآحة تقدر بحؤالي 5480
هكتآر ،منهآ  142أالف قنطآر تمّ تؤجيههآ إ’نتآج زيتؤن
المآئدة وحؤالي  50أالف قنطآر تّم تحؤيلهآ للمعآصسر السستة
المتؤاجدة على مسستؤى الؤ’ية إ’نتآج زيت الزيتؤن بكمية
تقدر بـ 6986هكتؤلتر .فعلى الرغم من تؤسسيع المسسآحة
المخصسصسة لهذا المنتؤج بحؤالي أاربعمئة هكتآر كزراعة
ك-ث-ي-فة و 85ه -ك -ت -آر م -ن اأ’شس -ج -آر ال -م-ب-ع-ث-رة ،إا’ أان شسّ-ح
المغيآثية المؤسسم المآضسي كآن له دور في إانخفآضض اإ’نتآج
وتراجعه ،فضس Óعن مشسآكل أاخرى ترهن الشسعبة على غرار
تقآعسض الفÓحين في اسستعمآل تقنية السسقي التكميلي التي
من شسأآنهآ إانقآذ المؤسسم الفÓحي وتحقيق مردودية جيدة
ف -ي اإ’ن -ت -آج ،ن -قصض ال -ي -د ال -ع -آم-ل-ة ذات ال-ك-ف-آءة ف-ي ه-ذا
المجآل .وفي المقآبل تتؤقع مديرية المصسآلح الفÓحية
تحسسن اإ’نتآج المؤسسم القآدم بعد تسسجيل كمية تسسآقطآت
هآمة اأ’شسهر المآضسية نآهيك عن سسعي المديرية لتكثيف
برامج تؤعية الفÓحين بآلطرق الصسحيحة إ’نتآج الزيتؤن
وسسبل الؤقآية من اأ’مراضض المختلفة التي تحّد من اإ’نتآج.
وتصسنف و’ية سسيدي بلعبآسض ضسمن مراتب متقدمة وطنيآ
من حيث المسسآحة المخصسصسة لغراسسة الزيتؤن ،حيث تتؤفر

على مآ يزيد عن  11أالف هكتآر من أاشسجآر الزيتؤن أاي مآ
يعآدل مليؤن و 300أالف شسجرة ،وكذا حؤالي أالف فÓح من
المهتمين بهذه الشسعبة الفÓحية ،ومن بين أاهم المنآطق
اأ’كثر إانتآجآ للزيتؤن على المسستؤى المحلي تحتل بلدية
تنيرة المرتبة اأ’ولى بحيث تضسم أاكثر من  1300هكتآر من
أاشس-ج-آر ال-زي-ت-ؤن وت-ل-ي-ه-آ ب-ل-دي-ة سسفيزف بـ 1100ه-ك-تآر ثم
ب-ل-دي-ت-ي مصس-ط-ف-ى اب-ن اب-راه-ي-م وتÓغ بـ 600ه-ك-تآر .هذا
وتسس -ع -ى ال -ج-ه-آت ال-ؤصس-ي-ة ل-ت-دارك ال-ت-أآخ-ر ال-مسس-ج-ل ف-ي
برنآمج غراسض أاشسجآر الزيتؤن بآلؤ’ية ،حيث من المفترضض
أان تصسل المسسآحة اإ’جمآلية للبرنآمج  20أالف هكتآر ،وقد
أارج -عت أاسس -ب -آب ال -ت -أآخ -ر ال -ك -ب -ي -ر إال -ى مشس -آك -ل اأ’راضس-ي
الفÓحية والعقآر الذي لطآلمآ أاعآق أاصسحآب المسستثمرات
الفÓحية الجمآعية جراء الخÓفآت النآجمة حؤل كيفية
إاسستغÓل هذه اأ’راضسي.

دروسس حول طرق الّتقليم ال ّصسحيحة

إاسستفآد حؤالي  30فÓحآ بمنطقة تÓغ جنؤب الؤ’ية من
أايآم دراسسية تطبيقية حؤل تقليم أاشسجآر الزيتؤن والعنآية
بهآ واأ’عمآل الفÓحية المكملة في هذه الشسعبة من تأآطير
خ-ب-راء فÓ-ح-ي-ي-ن م-ن مصس-ل-ح-ة اإ’رشس-آد ال-فÓ-ح-ي ال-ت-آب-عة
لمديرية المصسآلح الفÓحية بآلتنسسيق مع الغرفة الفÓحية،
أاين تعّرف المشسآركؤن على طرائق تقليم شسجرة الزيتؤن
وأاهمية العملية في رفع المردود السسنؤي لمآدة الزيتؤن
وه-ي ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ي ل-ه-آ أاه-م-ي-ة ب-آل-غ-ة ل-ت-ف-آدي ال-عديد من
اأ’مراضض والحشسرات مع ضسرورة إاحترام اأ’وقآت الخآصسة

بعملية التلقيم هذه اأ’خيرة التي تضسم نؤعين اأ’ول يعنى
بتقليم الشسكل الذي يكؤن في السسنؤات اأ’ولى من سسنة حتى
ثÓث سسنؤات إ’عطآء الشسكل المنآسسب للنمؤ وبطريقة جيدة
م -ن خ Ó-ل ت -خ -ف -ي -ف اأ’غصس -آن والسس -م-آح أ’شس-ع-ة الشس-مسض
وال -ه -ؤاء ب -آل -م -رور إال -ى ب -آق-ي اأ’غصس-آن م-ن ج-ه-ة وت-ف-آدي
ال-ع-دوى وان-تشس-آر اأ’م-راضض م-ن ج-ه-ة أاخ-رى ،أام-آ ال-ت-ق-ل-ي-م
الثآني فيخصض التطعيم والغّلة لزيآدة كميآت اإ’نتآج  .وفي
هذا الصسدد ولتدعيم شسعبة الزيتؤن يطلق المعهد التقني
Óشس-ج-آر ال-م-ث-م-رة ق-ري-ب-آ مشس-روع-آ ل-ب-ي-ع أاشس-ج-آر ال-زيتؤن
ل -أ
بأآصسنآف مميزة وجديدة وبأآسسعآر رمزية تتراوح مآ بين  80و
 90دج للشسجيرة ،كمآ يضسمن المتآبعة التقنية قبل وأاثنآء
مرحلة ا’نتآج .إالى جآنب هذا تمّ فتح قروضض الدعم في
نفسض الشسعبة مثل قرضض التحدي الذي يسسمح للفÓحين
النآشسطين في مجآل غراسسة الزيتؤن ا’سستفآدة من وسسآئل
الري وغيرهآ من ا’مكآنيآت والؤسسآئل الفÓحية المسسآعدة
في تطؤير اإ’نتآج والرفع من المردودية.

سسل الزيتون يضسر بـ  ٩٠ ، ٥هكتار

تسسّبب داء سسل الزيتؤن خÓل السسنتين المآضسيتين في تضسرر
مسسآحة مزروعة تقدر بـ  90,5هكتآر ،وحسسب مصسلحة
م -ف -تشس -ي -ة ح -م -آي -ة ال -ن-ب-آت-آت ال-ت-آب-ع-ة ل-م-دي-ري-ة ال-مصس-آل-ح
ال-فÓ-ح-ي-ة ،ف-إآن ال-مسس-آح-آت اأ’ك-ث-ر تضس-ررا ب-آل-داء سس-جلت
ببلدية عين البرد بمسسآحة تفؤق  22هكتآر تليهآ بلدية
سسيدي لحسسن بمسسآحة متضسررة بلغت  15.5هكتآر ثم بلدية
ل -م -ط-آر بـ  15ه-ك-ت-آر .وق-د أاصس-آب ال-م-رضض ب-ك-ث-رة ن-ؤع-ي

«السسيقؤاز» و»الشسمÓل» المنتشسرة زراعتهمآ في المنآطق
المذكؤرة ،حيث يرجع السسبب الرئيسسي في تفشسي الداء إالى
إاقدام الفÓحين على إاقتنآء الشستÓت بطرق عشسؤائية من
الخؤاصض وعدم التقرب من المصسلحة التي تؤفر شستÓت
م -ح -م -ي -ة وم -راق -ب-ة أاو ع-دم اإ’سس-ت-ع-آن-ة ب-آل-خ-ب-رة ال-ت-ق-ن-ي-ة
للمصسلحة من أاجل التأآكد من سسÓمة الشستÓت .هذا وتعّد
أايضسآ السسلؤكآت الخآطئة في الجني ،التقليم والتطعيم من
اأ’سس -ب-آب ال-رئ-يسس-ي-ة ف-ي ت-ن-ق-ل ال-داء وإان-تشس-آره ع-ن ط-ري-ق
Óغصسآن
إاسستعمآل العصسآ في الجني والتسسبب في جروح ل أ
ممآ تيسسهل عملية إانتقآل البكتيريآ ،فضس Óعن اسستخدام
أادوات غ -ي -ر م -ع -ق -م-ة ف-ي ع-م-ل-ي-آت ال-ت-ق-ل-ي-م ،ك-م-آ تسس-آه-م
التسسآقطآت والريآح في إانتشسآر الداء الذي تظهر أاعراضسه
على شسكل عقد درنية صسغيرة أاو متؤسسطة الحجم بآأ’غصسآن
وحتى اأ’وراق مآ يؤؤدي إالى تسسآقط الثمآر واأ’وراق ،هذا
Óنسسآن بتنآول حبة الزيتؤن المصسآبة التي
و’ ينتقل الداء ل إ
Óسس-ت-هÓ-ك ،ب-إآسس-ت-ث-ن-آء ال-زي-آدة ف-ي نسسب
ت -ب-ق-ى صس-آل-ح-ة ل -إ
ال -ح -م-ؤضس-ة ال-ت-ي ت-ؤؤث-ر بشس-ك-ل ك-ب-ي-ر ع-ل-ى ان-ت-آج م-آدة زيت
الزيتؤن .لذا تؤصسي مفتشسية حمآية النبآتآت في كل منآسسبة
بضسرورة تؤخي الحيطة والحذر أاثنآء عمليآت التلقيم التي
تخلق وسسطآ لهذه البكتيريآ ،خآصسة وأان هذا عÓج الداء
يقتصسر أاسسآسسآ على الؤقآية وحمآية اأ’شسجآر من الداء بنزع
اأ’غصس -آن ال -مصس -آب -ة وح -رق -ه-آ ل-م-ن-ع ان-تشس-آر ا’صس-آب-ة م-ن
اأ’شس- - -ج- - -آر ال- - -مصس- - -آب- - -ة إال- - -ى اأ’شس- - -ج - -آر السس - -ل - -ي - -م - -ة.

بلعباسس :غ ــ ششعدو

الدبلومـاسسي
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الÓجئون الصشحرايون والفلسشطينيون ..حلم واحد

لهفة العودة إا ¤الوطن
بعـ ـ ـ ـد حرق ـ ـة انتظ ـ ـار

خطاب ترامب أاو ما يجب
أان تكـــون عليــه أامريكــــا

تخّوفات من تأاثÒات
وضسغوط ـ ـ ـات الّلوبـ ـ ـي
ال ّصسهي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـونـ ـ ـ ـي
لئمة السشاحل
الورششة  5أ

Œديد اÿطاب الديني ورفعه
إا ¤مسست ـ ـوى مشسروع اÛتمـ ـع
كلمة العدد

تونسس ...تكريسس
السستقرار ﬁلي ـا وإاقليمي ـ ـا
سشعيد بن عياد
تعيشش تونسش مرحلة تكريسش ا’سستقرار السسياسسي من خÓل
’قطابÃ ،ا ‘
تثبيت خيار التوافق ب Úالشسركاء من كافة ا أ
ذلك حركة النهضسة بقيادة راشسد الغنوشسي ،الذي أاعلن منذ
البداية قناعته بعدم السسقوط ‘ ﬁاذير احتكار السسلطة
’غلبية ا’نتخابية ،مفضس Óحماية التوازنات ا◊زبية
بداعي ا أ
انسسجاما مع التوجهات الشسعبية اŸتمسسكة بثوابت ا◊ريات
والعدالة واŸواطنة الرافضسة للتطرف ضسمن نسسيج الهوية
اÙلية.
كان ◊ركة النهضسة ،غداة سسقوط «نظام بن علي» ،مسساهمة ‘
عمق إاعادة بناء التغي Òبأاقل التكاليف وŒاوز تداعيات ما
ي-وصس-ف «ب-ال-رب-ي-ع ال-ع-رب-ي» ،ب-ح-رصش ق-ي-ادت-ه-ا ع-ل-ى اتباع مسسار
ا’لتزام بإارادة الشسعب التونسسي ‘ بناء التحول ا÷ديد ،بعيدا
ع -ن السس-ق-وط ‘ ف-خ ال-غ-رور ب-ام-تÓ-ك اأ’غ-ل-ب-ي-ة ال-ت-م-ث-ي-ل-ي-ة ‘
اŸؤوسسسس- -ات ،وال- -ق -ب -ول ب -ت -ق -د Ëت -ن -از’ت لشس -رك -اء ال -ع -م -ل -ي -ة
الدÁقراطية ومن ثمة وضسع تونسش على السسكة ا÷ديدة من أاجل
إاعادة البناء وبعث التنمية .وأادرك الغنوشسي ،صساحب اŸسسار

النضسا‹ الطويل واŸتفتح على ﬁيطه اإ’قليمي ،منذ البداية،
أان تأام Úمكاسسب التغي Òبا◊د من نتائجه الوخيمة  -مثلما هي
واقعة ‘ بلدان أاخرى  ⁄تخرج من دوامة العنف وا’نقسسام -
مسسأالة جوهرية قوامها ا◊فاظ على اأ’من ببعديه الداخلي
واإ’قليمي ومن ثمة –صس Úحسسن ا÷وار وتنمية قدرات التعاون
‘ كافة اÛا’ت إ’بعاد أاي شسبح ÿطر ﬁتمل يتهدد كل
اŸنطقة ،خاصسة وأان اأ’وضساع ‘ ليبيا الشسقيقة ’تزال طارئة
تتطلب تعزيز اليقظة إاقليميا وإاجهاضش كل ﬁاولة مناوئة لعودة
اأ’من والسسلم ‘ اŸنطقة.
‘ هذا اإ’طار ⁄ ،تّدخر ا÷زائر جهدا من أاجل مرافقة بلدان
اŸن -ط -ق-ة ‘ Ÿل-م-ة أاوضس-اع-ه-ا ال-داخ-ل-ي-ة ،ع-ل-ى أاسس-اسش ت-غ-ل-يب
اŸصس-ل-ح-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-لشس-ع-وب وال-تضس-ام-ن اإ’ق-ل-ي-مي ‘ مواجهة
اÿطر الذي يسستهدف كافة بلدان اŸنطقة ،للدفع بها إا¤
الÎاجع ‘ ›ا’ت التنمية والتطور وتبديد ثرواتها وتعطيل
النمو فيها.
لعل الشسراكة القائمة مع الشسقيقة تونسش ،خ Òمثال يجسسد صسدق
ال -ن -واي -ا ويÎج -م ق -رب الشس -ع -وب م-ن ب-عضس-ه-ا أام-ام م-ا ي-دور ‘
اŸنطقة على امتدادها ،خاصسة ‘ منطقة السساحل والصسحراء،
حيث يشسكل اÿطر اإ’رهابي  -الذي يندرج ‘ إاطار توجه لقوى
دولية تسسعى إا ¤اسستهداف الدولة الوطنية  -الهاجسش اŸشسÎك.
لذلك ،كان لزاما تفعيل مسسار البحث عن ا’نفراج السسياسسي ‘
ل -ي -ب -ي -ا وال -تضس -ي -ي -ق ‘ ن -فسش ال -وقت ع-ل-ى –رك-ات ا÷م-اع-ات
اإ’رهابية إ’سسقاط كل ﬂططات يÎبصش أاصسحابها Ãكسسب
ا’سس-ت-ق-رار اإ’ق-ل-ي-م-ي وﬁاول-ة تشس-ت-يت اإ’م-ك-ان-ات واسس-ت-ن-زاف
الدول ‘ ،وقت تتعاظم فيه متطلبات التنمية اŸسستدامة وترتفع
مسستويات احتياجات اŸواطن Úوالتي ’ Áكن مواجهتها سسوى
بإاطÓق قطار ا’سستثمار واŸباد’ت اŸتوازنة وفقا Ÿعادلة
تكافؤو اŸصسالح.

الروبوت
العسسكري
الإسسرائيلي عدو
األنفاق األول
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الÓجئون الصشحراويون والفلسشطينيون ..حلم واحد

لهفة العودة إا ¤الوطن بعد حرقة انتظار
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خطاب ترامب أاو ما يجب أان تكون عليه أامريكا

تخّوفات من تأاثÒات وضسغوطات اللّوبي ال ّصسهيوÊ

توجّه خطاب ترامب عند اسشتÓم مهامه رسشميا مباششرة إا¤
ف أاو دوران مبلغا إاّياهم رسشالة مفادها
ا أ
’مريكيّ Úدون ل ّ
أاّن -ه ب -إام -ك -ان ه -ذا ال -ب -ل -د أان يسشÎج -ع أا›اده السش -ي -اسش -ي-ة،
ا’ق -تصش -ادي -ة وا’ج -ت -م-اع-ي-ة ،وه-ذا م-ا ب-ن-ى ع-ل-ي-ه ال-واف-د
’بيضض ﬁاوره الكÈى يوم  ٢٠جانفي
ا÷ديد على البيت ا أ
اŸنصشرم ،ورؤويته ترتكز على ما يجب أان يكون ‘ تسشيÒ
ششؤوون الفرد والبلد.
جمال أاوكيلي

ما قاله ترأمب عبارة عن أأفكار متناثرة وأأقوأل مبعÌة ،لكّنها ‘
نهاية أŸطاف عبارة عن قناعات عميقة عند هذأ ألّرجل ‘ أتباع
خطاها إأ ¤غاية أل ّسشعي لتجسشيدها على أأرضس ألوأقع.
وÃجّرد أأن دخل مقر ألّرئاسشة أأ’مريكية  ⁄ينتظر ألكث Òأأو هّدأأ
أل ّ- -ل - -عب ،وإأّن - -م - -ا أأج - -ه - -ز ع - -ل - -ى م- -ا ت- -رك- -ه
ألّدÁقرأطّيون بإالغاء كل ألقرأرأت ألتي وعد
بشش-ط-ب-ه-ا ع-ن-د ت-وّل-ي-ه زم-ام أل ّسش-ل-ط-ة م-ن-ها ما
يعرف بـ «أأوباما ك ،»Òأأي تكاليف ألّرعاية
ألصشحية ،وهكذأ ظهر ترأمب جالسشا ‘ مكتب
ينتظر بششغف كب Òألوثائق للتّوقيع عليها رفقة
مسشاعديه ،وبالّتوأزي مع ذلك كانت هناك آألة
أل-ك-ون-غ-رسس تشش-ت-غ-ل ‘ أŸصش-ادق-ة ف-ورأ ع-لى
ألّتعيينات ‘ مناصشب عليا للشّشروع ‘ مرحلة
ما بعد أأوباما!
تلك ألفÎة أŸتمّيزة بالفتور ‘ أأ’دأء وألÎدد
‘ ألقرأرأت ،أسشتغّلها ترأمب أسشتغ ’ÓكامÓ
لينهال على ألّدÁقرأطّي Úبأاوصشاف ’ تعد و’
–صش -ى ،م -ب -دي -ا م -ق -اوم -ة شش -رسش -ة ل -ك-ل م-ن
أعÎضس ع -ل -ى أع -ت Ó-ئ -ه سش -دة أ◊ك -م م -ن -ه-م
مسش -ؤوول -و أل ّ-دوأئ -ر أأ’م -ن -ي-ة وكÈي-ات وسش-ائ-ل أإ’عÓ-م ،وق-ادة أل-رأأي
وجماعات أل ّضشغط ،وألشّشركات أأو أŸؤوسّشسشات أإ’قتصشادية ألعمÓقة.
كل هذه ألّدوأئر أŸؤوّثرة ‘ صشناعة ألقرأر أأ’مريكي وأجهها ترأمب
موأجهة مباششرة وصشريحة ﬁدثا أأزمات حاّدة مع قيادتها ،وصشلت
إأ ¤حّد تهديدها لكن Ãجرد أأن فاز ظهر Ãظهر ألّرجل ألوديع ألذي
يحب كل ألنّاسس.
وقبل أسشتÓم مقاليد أ◊كم أأنهى كل أŸششاكل مع هؤو’ء ،وعادت
أأ’م -ور إأ› ¤رأه -ا أل ّ-ط -ب -ي -ع -ي ،وه -ك -ذأ  ⁄ي -ت -وأن ‘ زي -ارة م -ق-ر
أıابرأت أŸركزية أأ’مريكية بفرجينيا ،كعربون توأفق مع هذأ
‡ا قاله« :أأّننا سشنقوم بأاششياء مثÒة معا».
أ÷هاز ،و ّ
وألشّش- - -غ- - -ل أل ّشش- - -اغ - -ل لÎأمب ‘ أل - -وقت أل ّ- -رأه - -ن ه - -و ﬁو آأث - -ار
أل ّ-دÁق-رأطّ-ي ،Ú-ب-إاب-ع-اده-م م-ن ألّ-ت-أاث Òع-ل-ى أأ’ح-دأث ‘ أل-و’ي-ات
أّŸتحدة ،كونه ما زأل يتذّكر جّيدأ ما قاله أأوباما عنه خÓل أ◊ملة

اجتاحتني رغبة عارمة ح Úزرت بÒوت مطلع هذا الششتاء ‘ أاَن أازور ﬂيما لÓجئ Úالفلسشطيني ’ ،Úكالتزام معنوي من ’جئة مثلي Ÿششاطرة صشنو اللجوء ‘
’ك Ìحميمية التي ’ يعي ويدرك قيمتها إا’ من فقدها أاو اضشطر للهجرة قسشرا عن
معاناة ا’غÎاب والتهج Òبعيدا عن ربوع وثرى الوطن...الوطن هذه الكلمة ا أ
ربوعه .فما بالك إاذا كان هذا اللقاء مع ’جئ Úمثلي حتى وإان اختلفت جغرافيا الوطن وخارطة اŸنفى ،وكÌت الفوارق ب ÚمÓمح القوى اŸعتدية ،يبقي اللقاء
’وطان.
’غÎاب والتهج،Òخاصشة مع تطابق أاسشباب اللجوء ،متمثلة ‘ احتÓل ا أ
’ثارة كل ششجون ا إ
وحده كافيا إ
بقلم :الناششطة الصشحراوية
النانة لبات الرششيد
إأن كان «إأليوت» يرى أأن أنتزأع ألطفل عنوة من
حضشن أأمه ،قمة ألÎأجيديا أإ’نسشانية ‘ «أأ’رضس
أليباب» إأ’ أأن «كافكا» ز›ر صشارخا بأان Úمتقطع
‘ رأئعته «مسشتعمرة ألعقاب» أأن عمق أŸعاناة
وأŸأاسشاة أإ’نسشانية تتجسشد ‘ أقتطاع أأ’وطان
وأحتÓلها ،ولعل أأبرع من وصشف حالة أ’غÎأب
ألوجودي وألتششظي ألوجدأ Êهي حالة أ’سشتعمار
ألتي –يل أأصشحاب أأ’رضس مسشوخًا مقتطعة من
سشياقها ألوجودي هو «فرأنتز فانون» ‘ رأئعته»
م -ع -ذب -و أأ’رضس» وأصش -ف -ا أ’سش -ت -ع -م -ار أل -ف-رنسش-ي
با÷زأئر.
من هنا كانت لهفتي للقاء صشنو أللجوء ‘ معاناة
أ’غÎأب وألتهج.Ò
–ل -لت م -ن م -وأع -ي -دي ،ب -ل أأقصش -ي -ت -ه-ا ،وضش-ربت
بلقاءأت إأعÓمية عرضس أ◊ائط و ششددت رحال
ﬂيلتي إأﬂ ¤يم صشÈأ و ششاتي Óوقضشيت ليلي
أأفكر وأأ–سشب لهول ألزيارة أأ’و ،¤و‘ ألصشباح
ألباكر تأابطت أأحزأ ÊوأأحÓمي معا وÁمت وجهي
ششطر أأهلي ،فلسشطينيو ﬂيم صشÈأ وششاتي ،Óذأك
أıيم ألذي يعاند ألزمن وهو ‘ أأوأخر عقده
ألسشابع.
كان أأبو طارق ،فدأئي من تÓميذ ألقيادي ألششهيد
ماجد أأبو ششرأر ،رفقة هديل دليلنا باıيم ألذي
حفر أسشمه بالذأكرة ألعربية وأإ’نسشانية معÈأ ً عن
مدى وحششية وهمجية ألكيان ألصشهيو Êألغاصشب
’رتباطه باÛزرة ألرهيبة ألتي حدثت ‘ ١٦
سشبتم/Èأأيلول  ١9٨٢وخلفت ورأئها  ٣٥٠٠ششهيد
أأغلبهم من أأ’طفال وألنسشاء!
يضشم لبنان أأربعة عششر ﬂيمًا فلسشطينيًا ،ظلت
مسشاحة كل منها على ما هي عليه ،منذ ”
إأنششاؤوها .وأنتششرت هذه أıيمات ‘ خمسس
مناطق (بÒوت ،طرأبلسس ،صشيدأ ،صشور ،وألبقاع)
وكل هذه أıيمات تأاسشسشت بعد نكبة ١9٤٨
وق-ب-ل ن-كسش-ة  .١9٦٧وه- -ي ب -رج ألÈأج -ن -ة وعÚ
أ◊ل -وة وأل -رشش -ي -دي -ة وأŸي-وم-ي-ة وﬂي-م-ا صشÈأ
وشش -ات-ي Ó-وأل-بصس ون-ه-ر أل-ب-ارد وأ÷ل-ي-ل (وي-ف-ل)

ومار إألياسس وألÈج ألششما‹ وألبدأوي وضشبية
وألنبطية.
وق -د ج -اء ‘ إأحصش -ائ -ي -ات وك -ال-ة أل-غ-وث أل-دول-ي-ة
(أأ’ونروأ) ‘  ٣١مارسس /آأذأر  ٢٠٠٣أأن:
 ›موع ألÓجئ ÚأŸسشجل ‘ Úلبنان ٣9٠.٤9٨’جئا.
 ›موع ألÓجئ ÚأŸقيم ‘ Úدأخل أıيماتبلغ ’ ٢٢٠.٠٥٢جئا.
 ›موع ألÓجئ ÚأŸقيم Úخارج أıيمات بلغ’ ١٧٠.٤٤٦جئا.
أıي- -م أأسشسش- -ت -ه وك -ال -ة أأ’· أŸت -ح -دة إ’غ -اث -ة
وتششغيل ألÓجئ Úألفلسشطيني( Úأأ’نروأ) عام ١9٤9
بهدف إأيوأء أŸئات من ألÓجئ Úألذين تدفقوأ
إأليه من قرى عمقا ،و›د ألكروم ،وألياجور ‘
ششمال فلسشط Úبعد عام .١9٤٨
يقع أıيم جنوب بÒوت .فبعد م ـرور ششهور على
ألنكبة وŸا أزدأدت أ◊اجة إأ ¤وجود أأمكنة للسشكن
تÈع سشعد ألدين باششا ششاتي Óبأارضس له ،تعرف منذ
ذلك ألتاريخ حتى أليوم Ãخيم «ششاتي.»Ó
أأرضس أıي -م نصش -ف -ه -ا م -ؤوّج -ر م -ن ق -ب-ل أأ’ن-روأ،
وألنصشف ألثا Êملك Ÿنظمة ألتحرير ألفلسشطينية
كان ﬂيم صشÈأ وششاتي Óوحده أŸتاح للزيارة،
لتوأجده بالعاصشمة بÒوت وإ’مكانية دخوله دون
تصشاريح أأمنية ،عكسس ﬂيم ع Úأ◊لوة ألذي يقع
بجنوب لبنان ،ضشمن مدينة صشيدأ ألسشاحلية ،وألذى
تبلغ مسشاحته كيلوم Îمربع وأحد ،وعدد سشكانه
حوأ‹  ٨٠أألف نسشمة ،أأي ما يزيد قلي Óعلى ثلث
قاطني أıيمات ألفلسشطينية ‘ لبنان(  )%٣٦لذأ
يعت Èأأكﬂ Èيم ‘ لبنان من حيث عدد ألسشكان.
Óون-روأ،
ويضش- -م أıي- -م  ٨م-دأرسس ،وع-ي-ادت-ان ل -أ
ب -اإ’ضش -اف -ة إأ ¤مسش -تشش -ف -ي Úصش-غÒي-ن ل-ل-ع-م-ل-ي-ات
أل -بسش-ي-ط-ة ،ه-ذأ أıي-م ي-ت-م تسش-ي-ي-ج-ه م-ن ط-رف
ألدولة أللبنانية ،لدوأعي أأمنية.
جهلي باŸدينة و تخومها أنعكسس على مسشتوى
أسشتيعابي للموقع أ÷غرأ‘ ıيم صشÈأ وششاتيÓ
ببÒوت ،لكني ’حظت أأن حدود أıيم ألبائسس
تبدأأ عند نهاية أأحياء رأقية ،فميزة ﬂيم ألÓجئÚ
ألفلسشطيني Úبالعاصشمة بÒوت هي ألبؤوسس وألششقاء
وألفاقة.

أاك Ìمن  9آا’ف ’جئ فلسسطيني،
ﬁرومون من ‡ارسسة أاكÌ
من  72مهنة ووظيفة
’ تتجاوز مسشاحة صشÈأ وششاتي Óنصشف كلم مربع،
يقطنها أأك Ìمن  9آأ’ف نسشمةﬁ ،رومون من
‡ارسشة أأك Ìمن  ٧٢مهنة و وظيفة ،ليسس بإامكانهم
أ’ندماج وسشط بلدهم لبنان سشياسشيا وأجتماعيا
وقد أند›وأ أأجسشادأ ومصشÒأ ،بسشبب وجودهم
بالعاصشمة أŸتعددة أŸذأهب ألدينية وألسشياسشية.
يتعايشس ألÓجئون ألفلسشطينيون مع أŸوت قدرأ
مقبو’ عاديا ’ يخيفهم و  ⁄يعد يؤوŸهم ،على
مسش -اح -ة شش -اسش-ع-ة تسش-ي-ج م-قÈة شش-ه-دأء أÛزرة،
حيث دفن أأك Ìمن ثÓثة آأ’ف ششهيد ،ولضشيق
أŸسشاحة ألعامة للمخيم أأصشبحت أŸقÈة منتزها
على أأدÁه Áششي ألناسس وبطرفه نصشب تذكارى
يذكر بالششهدأء وأÛزرة.
أأ’زقة ضشيقة جدأ ،يصشعب ألسش Òفيها أأو ألتجاوز،
مررت ببعضس أأ’زقة ألتي تلقفت أأ’ششÓء أŸبعÌة،
وحيث تكدسس ألششهدأء ،ششعرت بالرهبة وأعتصشرÊ
أأ’ ،⁄كيف Áكنني ألدوسس على تربة تخضشبت
بدماء أأ’طفال وألنسشاء؟
ت-ت-ط-اول ب-ن-اي-ات أل-ف-لسش-طيني Úبفوضشوية عمرأنية
وأضشحة ،ليسس لهم أأمام ضشيق أŸسشاحة أŸمنوحة
ل - -ه- -م إأ’ ذلك أل- -ت- -ط- -اول غ ÒأŸدروسس ،ف- -ل- -يسس
للعمارأت طابع منسشق ،وقد ’حظت وجود طابق
مسشقوف بالزنك.

عانى الشسعب الفلسسطيني الكثÒ
من الظلم وا÷ور وهدر الكرامة

يتوسشط أıيم ششارع مكتظ باÓÙت ألصشغÒة
أل -ب -اه -ت -ة ،ي -ع -كسس ت -وأضش-ع-ه-ا دون ششك أŸسش-ت-وى
أŸزري ألذي يعيششه ألÓجئون ألفلسشطينيون ‘
ظ -ل ب -ل -د ي -ع -تÈون ج -زءأ م-ن أم-ت-دأده أ÷غ-رأ‘
وع-م-ق-ه أل-ث-ق-ا‘ وأإ’نسش-ان-ى وب-وج-ود ه-ي-ئ-ة أأ‡ية
خاصشة بهم وحدهم دون سشوأهم من ’جئي ألعا.⁄

قبل سشنوأت قليلة قلصشت أأ’ونروأ منسشوب هباتها
لÓ-ج-ئ Úأل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي ،Úوع-م-دت إأ ¤غ-ل-ق بعضس
أŸدأرسس وتسش- -ري- -ح أŸوظ- -ف Úرغ- -م ح- -اج- -ت- -ه -م
للروأتب ومعرفة أأ’ونروأ بهذأ ،لكن وأأمام إأصشرأر
أل -ف -لسش -ط -ي -ن-ي Úم-ن سش-ك-ان ﬂي-م صشÈأ وشش-ات-يÓ-
ترأجعت أأ’ونروأ عن ألكث Òمن تلك ألقرأرأت
أÛحفة.
كان ألوقت ضشيقا ،فسشاعة وأحدة للزيارة حتما ’
تكفي كي أأ ⁄بكل حيثيات أأ’حدأث ألتي جرت
ب-اıي-م ودف-عت ب-السش-ل-ط-ات أل-ل-ب-ن-ان-ية إأ ¤جرف
ﬂيم تل ألزع Îوأقتحام ﬂيم صشÈأ وششاتيÓ
بحجة وجود مسشلح Úوتسشييج ﬂيم ع Úأ◊لوة
وتضشييق حرية سشكانه أŸغبون Úبفعل أللجوء قبل
سشوأه من ألعوأتيى ،غ Òأأ Êحظيت بلقاء ألعقيد
أأحمد عودة من أأ’من ألتابع للسشلطة ألفلسشطينية
وحركة فتح.
بدأ ‹ من خÓل ما أسشتعرضشه ألعقيد من أأدوأر
يتولونها لتأام Úأıيمات وأإ’ششرأف عليها ،بلبنان
Áنح لÓجئ Úألفلسشطيني Úبطاقة ’جئ و يوصشم
جوأز ألسشفر بوصشمة ’جئ “ ،نعه منعا باتا من
أ◊رأك بحرية وسشÓسشة ب Úدول ألعا ⁄و’ Áكن
◊امل وثيقة ألسشفر هذه ولوج أأي دولة باسشتثناء
أ÷زأئر وألÈأزيل وكوبا وألششيلي.
ويحمل ألÓجئون مسشؤوولية جل أ’نز’قات أأ’منية
ويتم ألتعامل معهم على أأنهم حالة أأمنية بحتة.
ت -ف -رق دم أل Ó-ج -ئ Úأل -ف -لسش -ط -ي -ن Úب Úألشش-ع-وب
أل -ع -رب -ي -ة ،وع -ل -ق دي -ن أل -ع -ودة ب -رق -اب أأ’ن -ظ-م-ة
ألسشياسشية و“زقت أأوأصشر ألعائÓت ب Úألعوأصشم
ألعربية أŸتاخمة للقدسس أŸسشلوبة .عانى ألششعب
ألفلسشطيني ألكث Òمن ألظلم وأ÷ور وهدر ألكرأمة
Óسشف من بني جلدته ألعرب.
ولعقود و’ سشيما ل أ

النضسال من أاجل ا◊رية
والعودة للوطن
أل -ل -ج -وء وأل -ك-ف-اح م-ن أأج-ل أ◊ري-ة وح-ل-م أل-ع-ودة
بكرأمة وعزة نفسس هي قوأسشمي أŸششÎكة بيني
وب Úصشديقي أأبو طارق وهديل  ..أسشتحضشار هذه

وجهة نظر
أل-ق-وأسش-م ب-ي-ن-ن-ا كÓ-ج-ئ Úي-ج-ع-ل-ن-ي م-ن-ط-ق-يا أأمام
أŸق -ارن -ة ب Úأل -ق -وت ÚأÙت -ل -ت Úوب Úم -ع -ام -ل-ة
ألدولت ÚأŸضشيفت.Ú
أختÓف ألقوى أ’سشتعمارية ’ Áسس أ÷وهر،
فا’حتÓل هو كل قوة أسشتبدت باأرضس ششعب
وأنتهكت أأعرأضشه وأسشتباحت ثروأته وششردته
م - -ن ب - -ل -د ه ،وح -ت -م -ا ’ ي -خ -ت -ل -ف أ Ÿغ -ر ب ع -ن
أإسشرأئيل ‘ هذأ ألفعل ألششنيع ،أسشتحضشرت
قصشف ﬂيم أأم أدري ة وألتفاريتي بطÒأن ’
ي -ر أ ع -ي ح -ر م -ة أ ل -نسش -ا ء و أ ’ أط -ف -ا ل وع -زل -ت -ه -م،
ت - -ف -ر سش ت و ج -ه أ لصش -م ت و أ  ÿذ ’ ن أ ل -ع -ر ب -ي Ú
أ  Ÿت -م -ا ث -ل  ‘ Úح -ال -ت -ي -ن -ا ،سش -و أ ء سش -ق -ط عشش -ر ة
شش - -ه - -د أ ء أ أ و سش - -ق - -ط أ أل - -ف .و سش - -و أ ء سش - -ق - -ط - -و أ
بالتفاريتي أأو برأم ألله أأو غزة وسشوأء قتلتهم
أإسشرأئيل أأو قتلهم أŸغرب.
غ Òأأن أ÷زأئر تختلف جملة وتفصشي Óعن لبنان
Óسشف
وغÒها من دول أ÷وأر ألفلسشطيني ،ألتي ل أ
– ⁄سشن وفادة عزيز قوم ذل .فعندما أأقرأأ أأو
أأسش- -م -ع ع -ن م -ا ح -اق بصش -ن -و أل -ل -ج -وء ‘ م -ع -ان -اة
أ’غÎأب وأل -ت -ه -ج Òم -ن أل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي Úع-ل-ي ي-د
إأخوتهم وأأششقائهم ألعرب ،أأدرك كم أأنت رأئعة
أأيتها أ÷زأئر ششعبا وحكومة.
فقد فسشحت أ÷زأئر لÓجئ Úألصشحرأوي Úمن
أأرأضشيها دون تضشييق أأو حصشار ،وتوقفت عجلة
أل - -ع- -م- -رأن وأسش- -تصشÓ- -ح أأ’رأضش- -ي ع- -ن- -د ت- -خ- -وم
أıي -م -ات ك -ي ’ يشش -ع -ر ألصش -ح -رأوي -ون ب -زح-ف
أ÷زأئري Úنحو جزء من ترأبهم وقد خصشصشته
سشابقا لضشيوفها.
أأت -احت ألسش -ل -ط -ة أ÷زأئ-ري-ة ل-لشش-عب ألصش-ح-رأوي

أل Ó-ج -ئ ف-رصش-ة أسش-ت-قÓ-ل-ه بسش-ل-ط-ت-ه وق-رأرت-ه ‘
تأاسشيسس وتسشي Òدولته وإأن ‘ أŸنفى ⁄ ،تتجاوز ‘
ي- -وم م- -ن أأ’ي- -ام أأ’ج- -ه- -زة أأ’م- -ن- -ي- -ة أ÷زأئ- -ري -ة
خصشوصشية ألصشحرأوي ،ÚوأعتÈت أıيمات دولة
Îﬁمة ألسشياسشة وأإ’دأرة مع مرأعاة أسشتثنائية
ألزمان وأŸكان.
ششرعت أ÷زأئر مسشتششفياتها Ÿرضشى ألÓجئÚ
ألصش-ح-رأوي ،Úي-ع-ا÷ون ب-ع-ن-اي-ة و›ان-يةÃ ،تابعة
صش -ح -ي -ة ت-ت-اب-ع-ه-ا دور ألصش-ح-ة ب-اŸدن أ÷زأئ-ري-ة
ألكÈى ،مفسشحة لهم من طÒأنها ألعسشكري مقاعد
أأسشبوعية جزلة .
وتبقى ألهبة من ألوثائق ألرسشمية أأهم ألهبات
و أأبلغها عطاء ،فالصشحرأوي ألÓجئ ’ يعاÊ
وصش -م -ة أل -ل -ج -وء ح Úي -ه-م ب-ج-ول-ة ‘ أل-ع-ا،⁄
ف -ج -وأز ألسش-ف-ر أ÷زأئ-ري أل-ذي ح-اف-ظ ع-ل-ى
كرأمة أ’إنسشان ألصشحرأوي دون أإهدأر هويته
و “يزه يعت Èأأعظم عطايا ألعناية وألرعاية
أ÷زأئرية.
يعرف ألفلسشطينيون حقيقة أأننا كصشحرأوي ÚنعاÊ
ما يعانونه من ÷وء و ششتات لكن حظنا كان أأوفر
منهم لضشيافة أ÷زأئر لنا ،هذأ فضش Óعلى أأن
أ÷زأئر ألتي تدعم ألقضشية ألفلسشطينية Ãا أأوتيت
من قوة ،دون تذبذب ‘ أŸوأقف كانت سشتكون لهم
حضشنا آأمنا لششتاتهم لو أأنهم ÷ئوأ إأليها ،لكن حكم
أ÷غرأفيا له قبضشته.
ودعت هديل و أأبو طارق عند أأعتاب مكتبة بيسشان
بشش- -ارع أ◊م- -رأء ،وح- -ديث أıي -م -ات وأل -ل -ج -وء
وألوطن وألثورة ’ ينقطع ،ونحن وهم وهم ونحن
حتما عائدون للوطن يوما ’ ﬁالة.
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أإ’نتخابية من نعوت قاسشية ‘ ألعمل ألسشياسشي ،وإأدأرة بلد كأامريكا.
غ Òأأّن كلمته أإ’رŒالية كانت موزونة جّدأ ‘ مقاصشدها ووأضشحة
أŸعا ‘ ⁄أأهدأفها ،فعندما أأطنب ترأمب ‘ ألكÓم عن أأ’وضشاع
ألدأخلية أ’مريكا إأ‰ا كان يسشتفز فريق أأوباما ،بايدن وهيÓري ،وكل
م -ن سش -ار ع -ل -ى درب -ه -م ب -ال ّ-دع -وة أإ ¤ق -لب أŸع -ادل -ة ف -ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق
باأ’ولويات ،وهذأ ما كان غائبا عند ألّدÁقرأطّي Úألذين ف ّضشلوأ
تلميع صشورتهم ‘ أÿارج لكن أصشطدموأ با÷دأر ‘ نهاية أŸطاف.
وأŸتعامل به ‘ ألو’يات أŸتحدة عادة هو أأّن أŸسشؤوول Úألكبار ‘
هذأ ألبلد يقرأأون أÿطب من أأ’ورأق أŸكتوبة خوفا من أل ّسشقوط ‘
تأاويÓت معّينة أأو أأخطاء غﬁ Òسشوبة ،غ Òأأنّ ترأمب أرŒل ‘
كلمته ،لذلك دخل ‘ تفاصشيل كان باإ’مكان ألتخلي عنها ،وعدم
ذكرها نظرأ لعدم فائدتها ‘ موقع رسشمي عند أسشتÓم أŸهام.
لذلك أغتنم ألفرصشة أل ّسشانحة عند ذروة أŸششاهدة ‘ قول كل ما
يختلج ‘ صشدره دون أنتظار موأعيد أأخرى للّتصشريح بها ،كل ششيء
قاله ‘ ذلك أليوم ،وهو ‘ أنتظار أأصشدأء
ذلك.
وع- -قب ه- -ذأ أ◊دثّ– ،ركت أل- -ع- -دي -د م -ن
أل-ب-ل-دأن أل-ت-ي م-ا ف-ت-ئ ي-ذك-ره-ا ت-رأمب ع-ل-ى
لسش-ان-ه ،م-ن-ه-ا أŸكسش-يك وإأي-رأن لÓ-سش-ت-فسش-ار
عّما يريده هذأ ألّرجل ،بالنسشبة للبلد أأ’ول،
ف -إاّن ه -ن -اك ت -وأصش  Ó-ب Úأل ّ-رئ -يسش Úإ’ب -ق -اء
ألعÓقات مفتوحة فيما يخصس تعميق أ◊وأر
Œاه أأ’من ،ألهجرة وألّتجارة.
وسش -ي -ق -وم وزي-ر أÿارج-ي-ة ل-ويسس ف-ي-دغ-رأي
وأ’قتصشاد إألديفونسشو غوأخاردو بزيارة إأ¤
أأمريكا يومي  ٢٥و ٢٦جانفي للّتباحث حول
هذه أŸلّفات إ’نهاء ألتوتر مرة وأحدة.
أأّما بالّنسشبة للبلد ألثا Êفإانّ كل أ◊ديث يدور
ح -ول أإ’ت -ف -اق أل-ن-ووي وأل-ق-درة أل ّصش-اروخ-ي-ة
إ’يرأن ،وأإ ¤يومنا هذأ فإاّن أإ’يرأنّي Úيتابعون عن كتب ألّتصشرحيات
أل ّصشادرة عن ألبيت أأ’بيضس ’ّتخاذ أŸوقف أŸناسشب ،وهذأ ما يقوله
يوميا أإ’يرأنّيون ‘ تصشريحاتهم على أأّنهم مسشتعّدون لكل طارئ.
وتشش Òألّدعوة ألتي تلّقاها نتنياهو أإ ¤ألو’يات أŸتحدة على إأثر
مكاŸة هاتفية مع ترأمب أŸزيد من ألقلق نظرأ لسشياقها غÒ
أŸناسشب ،ويتسشاءل أÓŸحظون عن فحوى أÙادثات خÓل هذأ
ألّلقاء ألّثنائي ،أإن كان سشيتناول مسشائل ما تزأل غ ّصشة ‘ حلق رئيسس
ألوزرأء أل ّصشهيو ،Êمنها نقل أل ّسشفارة أأ’مريكية إأ ¤ألقدسس ،وأ’ّتفاق
ألنّووي مع إأيرأن ،هذأ أأ’خ Òيطالب أإ’سشرأئيليّون بإالغائه عندما
وصش -ف -وه بـ «أÿط -أا أل ّ-ت -اري -خ -ي» ،ك -م -ا أأّن ع -ل -ى ت -رأمب أأن يسش -ت-م-ع
للفلسشطينّي Úكذلك ‘ قضشايا ششائكة ’ يعرفها وغ Òمطّلع عليها،
بل أأّن مصشدرها أأحادي أ÷انب يتمّثل ‘ أللّوبي أل ّصشهيو ،Êوخاصشة
جماعات «أأيباك» ذأت ألّنفوذ ألوأسشع ‘ دوأئر ألقرأر أأ’مريكي.

’ جديد سسيقدمه ترامب للعرب واŸسسلمÚ؟

’ ششك أأن ألسش -ي -اسش -ة أأ’م-ري-ك-ي-ة م-ن-ذ
فتحت ألبششرية عينيها على ششيء أسشمه
ألعا ⁄أ÷ديد وهي على نفسس ألنسشق؟
ت-ت-غ Òأل-وأج-ه-ات وأأ’شش-ك-ال أل-هندسشية
لكن أŸطابخ ’ تتغ Òوألعلب ألسشودأء
ت -ظ ّ-ل ﬁاف-ظ-ة ع-ل-ى م-ك-ون-ات-ه-ا أل-ت-ي
وجدت من أأجلها...يتغ Òحتى طاقم
ألطباخ Úو‘ بعضس أŸرأت نوع ألطبخ
ك -ذلك .ل -ك -ن أŸشش -رف أ÷دي-د دأئ-م-ا
وأأب -دأ ي -ح-م-ل أŸشش-ع-ل ل-ي-ؤودي م-ي-ث-اق-ا
يسشمونه هناك عهد ألششرف ألذي سشار
على نهجه جورج وأششنطن وهو أأول من بقلم  :جمال نصشرالله
حمله تاريخيا....
على طول مسشار حملته أأسشرد دونالد ترأمب للجميع نقاطا أأرضشت
أأ’غلبية ألعظمى من أŸتششددين أ÷مهوري .ÚوباŸقابل أأغضشبت
شش -ري-ح-ة ك-بÒة ‡ن ظّ-ل-وأ ي-ع-ت-ق-دون أأن-فسش-ه-م ح-م-اة أأم-ري-ك-ا عÈ
ألتاريخ ‡ن أأسشهموأ بإانتاجاتهم ألفكرية وأ’جتماعية وألثقافية
وحتى ألرياضشية .لكن ألعقل أأ’مريكي يريد ألزّج بهم ‘ أأية ◊ظة
ورميهم ‘ سشّلة ألنسشيان أأولهم ألسشود ثم أŸسشلم Úألذين قال عنهم
سشيعودون أ’وطانهم ولن نسشمح لهم من أآ’ن دخول أأمريكا قبل أأن
يعّدل هذه ألعبارأت ويقول ‡ن ينتسشبون لدول ُعرف عنها تاريخيا
بأانها تفّرخ أإ’رهاب؟ إأضشافة إأ ¤إأعادة طرأئق ألتعامل مع أŸلف
أإ’ي -رأ .Êف -ه -و ي -ري-د نسش-ف ك-ل م-ا أن-خ-رط ف-ي-ه أل-رئ-يسس ألسش-اب-ق
أأوباما .بيد أأن هذأ أأ’خ Òرأح ينتهج سشياسشة رخوة مّكنت إأيرأن من
ألتماطل وألتهرب من عدة أجرأءأت ردعية أأولها ألششّد على حبل
أÿناق أ’قتصشادي .ناهيك عن رؤويته وتعامله مع ملف ألششرق
أأ’وسشط .حيث يرى بأان أ◊ل ‘ سشوريا ‡كنا وهو ألعمل Ãا
تÎتب عنه لقاءأت ـ أأسشتانة ـ و‘ هذأ ألصشدد يرى كث Òمن
أÓŸحظ Úبأان ترأمب  ⁄يقدم ششيئا جديدأ وملموسشا للملف
ألسشوري فقط أأمريكا ألتي Áثلها تريد أأن تسشرق نتائج أŸباحثات
ألتي سشتعتمدها معظم ألدول أŸششاركة وعلى رأأسشها روسشيا وتركيا.
و’يهم ترأمب طبعا إأ’ مصشلحة أأ’من ألقومي كما يدعي بدليل أأنه
ع Èعن أرتياحه عن تعي Úجيمسس ماتيسس وزيرأ للدفاع وجون
Óمن ألقومي وهي عÓمات عن أأن أŸعضشلة ألسشورية سشوف
كيلي ل أ

تطول كلما كانت أأنصشاف أ◊لول وألتي أأغلبها ألقبضشة أ◊ديدية
هي أÿيار أأ’فضشل .مفضش Óبأان أأ’زمة هناك سشياسشية وليسشت
إأنسشانية بالدرجة أأ’و.¤
كان أأنصشار ترأمب ◊ظة تنصشيبه يلبسشون قبعات حمرأء من صشنع
صشيني مكتوب عليها ـ لنجعل من أأمريكا دولة عظمى دوما ـ وهي
بدأية ألنهاية كما يقال ‘ أأ’دبيات ألسشياسشية .فلطاŸا تغنى هذأ
ألرئيسس باإ’تيان با÷ديد على مسشتوى أÿطاب ناسشيا أأو متناسشيا
ب -أان أأم -ري -ك -ا أل -ع -ظ -م -ى ه -ذه ي -ح -م-ل ث-ق-ل-ه-ا أأف-رأدأ م-ن ﬂت-ل-ف
أ÷نسشيات .وأأن ألفرد أأ’مريكي بطبعه معارضس دأئما للحروب.
وأأنه ششبه مسشتثني منها أ’ن حطب هذه أ◊روب يكّون دأئما من
أأبناء أ÷اليات وأŸهاجرين ؟ ولو عاد ترأمب أ’صشوله لعرف بأانه
من جنسشية أأŸانية ومنتج تلفزيو Êصشاحب برنامج ملكات أ÷مال؟
ولكونه ألرئيسس أÿامسس وأأ’ربع .Úفهو ’ يعدو ومهما ذهب بعيدأ
سشوى خادما مطيعا للبيت أأ’بيضس .أ’ن ›لسس ألكونغرسس هو من
يقّرر ويضشبط رؤوى ألسشياسشات أÿارجية وألتعامÓت مع ألدول
وأأ’قاليم من أأجل أ◊فاظ على أأمريكا ألتي رسشمها أأ’جدأد.
وحري بالقول ،أإن ألرئيسس ألذي نتحدث عنه ›رد حلقة وصشل من
سشلسشلة طويلة من ألرؤوسشاء ألذين خدموأ ألعلب ألسشودأء لطغمة
رغبت ‘ أأن –كم ألعا ⁄بيد من حديد منذ وطئت قدم كريسشتوف
ك-ول-وم-بسس ي-ابسش-ة أل-ق-ارة....وق-د أن-ط-ل-قت ل-ل-ح-ي-اة ل-ه-ذه أأ’طماع
◊ظة نهاية أ◊رب ألعاŸية ألثانية .وكانت يومها ألششعوب وألدول
ت -ل -م -ل-م ج-رأح-ه-ا م-ن أأج-ل تشش-ي-ي-د ب-ن-اه-ا أل-ت-ح-ت-ي-ة .وك-ان أل-ع-رب
وأŸسشلمون ’زألوأ يعانون من بطشس ألعثماني Úتارة ومن بطشس
أ’سشتعمار ألقد Ëتارة أأخرى.
لذلك فأامريكا هي ألتي صشنعت ألتاريخ وبالتا‹ فهي أأ’جدر بأان
ترسشم ألسشياسشات كما يحلو Ÿششايخها .زمانا ومكانا.
ت -رأمب ظ ّ-ل مÎددأ ب-خصش-وصس م-ع-ت-ق-ل غ-وأن-ت-ن-ام-و ...ف-ق-د وع-د
أ÷ميع بحله نهائيا .لكن هذأ أإ’صشرأر بدأأ يخفت بريقه .أأسشابيعا
قبل ترسشيمه ..وأأ’كيد أŸؤوكد لن يحدث ذلك .أ’نه سشبق لغرÁه
أأوباما أأن أدعى نفسس ألششيء ..لكن سشرعان ما تبخرت هذه ألدعوة
أŸف - -ت - -وح - -ة ’ .لشش - -يء سش - -وى أأن أأن ›لسس ألشش - -ي - -وخ  ⁄ي- -رضس
بذلك...وهنا كل ششيء وأضشح للعيان إأ’ من أأبى وأسشتغفل ؟أ
ششاعر وصشحفي

djamelnacer@gmail.com
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الدبلومـ ـ ـ ـ ـاسسي
إلششعب

لئمة إلسشاحل
إلورششة  5أ

Œديد اÿطاب الديني ورفعه إا ¤مسستوى مشسروع اÛتمع
إلوقاية من إلتششدد وإلتطرف إلعنيف مهمة يتولها أإهل إلفقه

أاك -د أائ -م -ة ودع -اة م -ن دول السس -اح -ل ،أامسش ،ب -ال -ع -اصس-م-ة
التشسادية ‚امينا ،على ضسرورة «Œديد اÿطاب الديني
وال -رق -ي ب -ه إا ¤مسس -ت -وى مشس -روع ›ت -م -ع ’ ي-قصس-ى غÒ
اŸسسلم .»Úفيما “ت اإ’شسادة Ãيكانيزمات الوقاية من
التطرف ،التي تضسمنها إاتفاق السسلم واŸصسا◊ة ‘ ما‹
اŸنبثق عن مسسار ا÷زائر للحوار ،لكونها تشسمل اأ’ئمة
والدعاة.
وأاك -د اŸت -دخ -ل -ون ‘ ب -رن -ام -ج ال -ي -وم اأ’ول م -ن ال-ورشس-ة
اÿامسسة للرابطة ،التي تنظم بالشسراكة مع وحدة اإ’تصسال
وال -ت -نسس -ي -ق– ،ت ع -ن -وان« :دور ع -ل -م -اء ال -دي-ن Ãن-ط-ق-ة
السساحل› ‘ ،ال حماية الشسباب من التطرف والتطرف
العنيف» ،على ضسرورة ا’سستفادة من التجارب اıتلفة ‘
البلدان اأ’عضساء ‘ الرابطة والتنسسيق ب Úأاعضساء الرابطة
وا’نخراط بشسكل أاك ‘ Èا÷هود الوقائية من الظواهر
الناجمة عن التشسدد ‘ الدين ،مع منح اأ’ئمة والدعاة
أادوات العمل التي “كنهم من القيام بدورهم ا’جتماعي
والتوعوي ‘ الوقاية من التشسدد والتطرف العنيف.
من هذا اŸنطلق ،دعا ‡ثل ا÷زائر ‘ الرابطة ،كمال
شسكاط ،إا ¤أاهمية «Œديد اÿطاب الديني والرقي به إا¤
مسستوى مشسروع ›تمع ’ يقصسى غ ÒاŸسسلم ،»Úمقدما
أادلة شسرعية –ث اŸسسلم Úعلى التعايشش واحÎام اآ’خر
ونبذ اإ’قصساء والتطرف.
وقدم شسكاط ‘ مداخلته ،شسروحات حول اإ’نحرافات
الواردة ‘ فهم بعضش اآ’ليات واأ’حكام القرآانية’ ،سسيما ما
تعلق منها بالدعوة إا ¤الدين والÎغيب فيه ،مؤوكدا أان

«ذلك ’ يعني معاقبة غ ÒاŸسسلم أاو ا’نتقام منه».
وحث ‡ث -ل ا÷زائ -ر اŸشس -ارك ،Úع -ل -ى خ -دم -ة اأ’ف -ك-ار
اŸع -ت-دل-ة وال-ع-م-ل ع-ل-ى ت-رق-ي-ة ال-ذات واÙي-ط ل-ت-ق-دË
صسورة حسسنة عن اŸسسلم Úوهي الصسورة التي تضسررت
بسسبب التشسدد والتطرف.
وكان اأ’م Úالعام لرابطة علماء ودعاة وأائمة دول السساحل
يوسسف بلمهدي ،قد أاكد أان Œربة ا÷زائر ‘ اŸصسا◊ة
ال -وط -ن -ي -ة أاصس -ب -حت «ع -ن -وان-ا ل-ل-ن-ج-اح» ‘ –ق-ي-ق اأ’م-ن
واإ’سستقرار وأان ا÷زائر أاصسبحت بالفعل «مثا’ يحتذى به»
‘ هذا اÛال ،مÈزا أان اأ’هداف التي –ملها الورشسة
اÿامسسة للرابطة ،تدخل ‘ إاطار «اŸقاربة الشساملة» التي
تتبناها ا÷زائر ‘ نشسر السسلم واŸصسا◊ة وا’سستقرار ‘
منطقة السساحل وإافريقيا.
كما أاوضسح أان عمل الرابطة من خÓل هذه الورشسة« ،يÎكز
على Œديد آاليات التعامل مع اأ’فكار الوافدة إالينا والتي
‘ الغالب ’ تتوافق مع مرجعيتنا الدينية وذلك بالرجوع
إا ¤منابع اإ’سسÓم الصسحيحة» ،مÈزا دور علماء الدين
‡ثل ‘ Úأاعضساء الرابطة الذين «يعدون فئة مرجعية من
ع -ل-م-اء ودع-اة م-ن-ط-ق-ة السس-اح-ل ،ح-يث ي-ت-ق-اسس-م-ون ن-فسش
التوجه واŸرجعية الدينية».

إاتفاق السسلم واŸصسا◊ة
‘ ما‹ عزز الوقاية من التطرف

أاما ‡ثل دولة ما‹ الشسيخ أالفا داها كونتا ،فقد أاشساد
ب-اŸي-ك-ان-ي-زم-ات ال-ت-ي ج-اء ب-ه-ا إات-ف-اق السس-ل-م واŸصس-ا◊ة

اŸن -ب -ث -ق ع -ن مسس -ار ا÷زائ -ر ل -ل-ح-وار وال-ذي «أاخ-ذ ب-عÚ
ا’عتبار دور اأ’ئمة والدعاة واŸصسلح Úكقادة رأاي ‘
الÎسسيخ لثقافة السسلم واŸصسا◊ة ‘ ›تمعاتهم اÙلية،
وهو ما سساهم بشسكل كب ‘ Òتعزيز اأ’من واإ’سستقرار
والوقاية من التطرف ‘ الكث Òمن اŸناطق التي عرفت
اضسطرابات».
وأاك -د ب -ه -ذا اÿصس -وصش ،أان اأ’ئ -م -ة واŸصس-ل-ح-ون Áث-ل-ون
«جبهة قوية» ضسد التطرف تضساف إا ¤ا÷هود التي تبذلها
جهات أاخرى’ ،سسيما اأ’منية والسسياسسية ،دعيا إا ¤تكثيف
ال-دورات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة اأ’ئ-م-ة وال-دع-اة ،خ-اصسة تلك
اŸت -ع -ل-ق-ة ب-ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ووسس-ائ-ط ال-ت-واصس-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي .م-ن ج-ان-ب-ه اسس-ت-ع-رضش ‡ث-ل م-وري-ت-ان-يا ‘
ال -راب -ط -ة الشس -ي-خ أاسس-ل-م سس-ي-د اŸصس-ط-ف-ىŒ ،رب-ة ال-دول-ة
اŸوريتانية ‘ مكافحة اإ’رهاب والوقاية من التطرف،
مشسÒا إا« ¤أان بÓده اتخذت إاجراءات فعالة» ‘ مواجهة
اإ’رهاب واإ’رهابي ،Úموضسحا أان هذه اإ’جراءات كانت
متعددة اأ’بعاد ،منها اأ’منية والسسياسسية والدينية.
على الصسعيد الديني أاوضسح اŸمثل اŸوريتا ،Êأان نواكشسط
رك-زت ع-ل-ى ت-وسس-ي-ع ال-ت-ع-ل-ي-م ال-دي-ن-ي ع-ل-ى كل اŸسستويات
وأانشسأات اŸدارسش واŸعاهد ،كما قامت بإاطÓق بث قناة
القرآان الكر Ëالتي تعنى بالفقه والدين الصسحيح اŸعتدل
غ ÒاŸتطرف.
وقد مكن هذا ا’ندماج العام ب Úكل القطاعات ،يوضسح
الشسيخ أاسسلم ،من «التنسسيق والتعاون والتضسامن ب Úا÷ميع،
بعيدا عن الصسراعات الداخلية واŸنافسسات العقيمة» .كما

م -ك -ن ذلك م -ن حصس -ر ال -قضس-اي-ا ال-ع-ل-م-ي-ة ال-ف-ق-ه-ي-ة م-ن-ه-ا
وال-ع-ق-دي-ة ال-ت-ي تشس-ك-ل ب-ؤورا ف-ك-ري-ة ي-فسس-ره-ا اŸتطرفون
تفسسÒات خاطئة ويخلقون منها شسبها يلقنونها للشسباب
غ ÒاÙصسن فيتحولون إا ¤لعب ‘ أايدى اإ’رهابي.Ú
وانطلقت ‘ وقت سسابق ،أامسش ،أاشسغال الورشسة اÿامسسة
لرابطة علماء وأائمة السساحل ،التي تنظم بالشسراكة مع
وح -دة ال -ت-نسس-ي-ق واإ’تصس-الÃ ،شس-ارك-ة ›م-وع-ة م-ن ك-ب-ار
اأ’ئمة والدعاة وعلماء الدين وكبار اŸرشسدين الدينيÚ
Áث- -ل- -ون ال- -دول اأ’عضس- -اء ‘ ال- -راب- -ط- -ة وه- -ي ا÷زائ- -ر،
موريتانيا ،ما‹ ،نيجÒيا ،النيجر ،بوركينا فاسسو وتشساد،
باإ’ضسافة إا ¤ثÓث دول مÓحظة ‘ إاطار مسسار نواكشسوط
وهي كوت ديفوار ،السسنغال وجمهورية غينيا ،فضس Óعن
‡ثلŸ Úنظمات أاقليمية وقارية وكذا جامعي ÚوفاعلÚ
‘ ا◊قل الثقا‘ اÙلي.
ويتضسمن برنامج الورشسة عددا من اÙاور ،أابرزها مسسأالة
ÓعÓم واإ’تصسال من
اسستخدام التكنولوجيات ا÷ديدة ل إ
ال -ع -ل -م -اء واأ’ئ -م -ة ،م -ن أاج -ل ت -ع -زي -ز اÿط-اب ال-وع-ظ-ي
واإ’رشسادي ،الرامي إا ¤ترسسيخ قيم التسسامح والتبادل لدى
فئة الشسباب و–سسيسسهم باıاطر التي “ثلها اأ’فكار
الهدامة التي تنشسرها التنظيمات اإ’رهابية.
يشسار إا ¤أان الورشسة السسابقة للرابطة ،أاقيمت ‘ العاصسمة
السسنيغالية داكار وتوجت بـ «إاعÓن داكار» ،الذي ” من
خÓله تبني «سسياسسة اسستباقية» تقوم على دراسسة اأ’سسسش
التي تقوم عليها اإ’يديولوجيات اŸتطرفة وإانتاج خطاب
مضساد يجّنب دول اŸنطقة التشسدد واإ’رهاب.

الروبوت العسسكري اإلسسرائيلي عدو األنفاق األول
ما زإلت أإنفاق إŸقاومة إلفلسشطينية تششكل خطرًإ كبًÒإ على أإمن إلكيان إلصشهيو ÊوسشÓمة
ة عسشكريةٍ وإسشع ٍ
مسشتوطنيه ،ولعّلها أإك Ìما Áنعه من إلقيام بعملي ٍ
ة ضشد إŸقاومة إلفلسشطينية
‘ قطاع غزة ‘ ،إلوقت إلذي يششكل وجودها أإك Èدإفعٍ له للقيام بهذه إلعملية لتدمÒها
لخطار إŸنطلقة منها ،لكنه ‘ إ◊قيقة
وإلتخلصص منها ،وإلقضشاء على إلقوة إلكامنة فيها وإ أ
لقدإم عليها ،وبعضص إلعسشكري Úيعت Èأإن
يخششى إلقيام بهذه إÿطوة ،ويّÎدد أإلف مرٍة قبل إ إ
إلقيام بها مغامرة كبÒة و›ازفة خطرة ،قد تلحق با÷يشص خسشارة كبÒة ،كما قد تتسشبب ‘
ع-م-ل-ي-ات إن-زإٍل ب-ريٍ-ة ل-ل-م-ق-اوم-ة إل-ف-لسش-ط-ي-ن-ي-ة خ-ل-ف خ-طوط إلنار ناجحة جدًإ ،وقد تتمّكن
إŸق-اوم-ة ‘ ح-ال ‚اح-ه-ا م-ن أإسش-ر عشش-رإت إ÷ن-ود وإŸسش-ت-وط-ن ،Úوت-ف-خ-ي-خ إل-ك-ث Òم-ن إŸوإق-ع
لمر إلذي من ششأانه أإن يضشاعف إÿسشائر،
لرضص وزرع إلعبوإت ‘ كل مكان ،إ أ
وإŸرإفق ،وتلغيم إ أ
ويزيد ‘ حجم ضشريبة إلدم.
يعÎف العدو اإ’سسرائيلي
العسسكرية التي تعتقد بأانها سستكون دامية
بتفوق اŸقاومة ‘ هذا
وموجعة على حدود قطاع غزة ،ولهذا قررت
اÛال ،وي- - -درك أان- - -ه - -ا
قيادة جيشش ا’حتÓل مضساعفة عدد أافراد هذه
ق- -ط- -عت شس -وط ً-ا ط -وي Óً-
الوحدة ،وتطعيمهم بعناصسر متخصسصسة ومؤوهلة
ف- -ي -ه -ا ،وط ّ-ورت ت -ق -ن -ي -ة
من سسÓح الهندسسة  ،وآاخرين من القادرين على
اأ’ن - -ف - -اق ال - -ق - -دÁة إا¤
كشسف اأ’نفاق و–ديد أاماكنها وعمقها وطولها
شس - -ب - -ك - -ة م - -ن اأ’ن - -ف - -اق
وŒهيزاتها ،وغ Òذلك ‡ا يلزم Ÿواجهتها ‘ أاي
ا◊دي -ث -ة ال -ت -ي ت -ت -ج -اوز
حرٍب قادمة.
أان - -ف - -اق سس - -ت - -ال Úغ- -راد
كما كشسفت هيئة التصسنيع العسسكرية اإ’سسرائيلية عن
وح -ق-ب-ة ا◊رب ال-ع-اŸي-ة
ا’نتهاء من تصسنيع روبوت عسسكري متطور ،قادر
الثانية ،فأانفاق اŸقاومة
ع -ل -ى ال -دخ -ول إا ¤اأ’ن -ف -اق ،والصس -ع-ود إا ¤اأ’ب-ن-ي-ة،
ال- -ف- -لسس- -ط- -ي- -ن- -ي -ة تشس -ب -ه
وتصسوير اأ’ماكن الدقيقة ،والقتال الÈي ‘ اŸناطق
ال- -ث- -ك- -ن- -ات وال- -ق- -واع- -د
اŸع -ت -م -ة واŸوح -ل -ة ،وإاصس -دار إاشس -ارات إا ¤م -راك -ز
بقلم :د .مصشطفى
ا
ال- -عسس- -ك- -ري- -ة ،إاذ ف- -ي -ه -
ال -ت-ح-ك-م– ،دد اأ’ه-داف ب-دق-ة ،وت-رسس-م اŸسس-اراِت
يوسشف إللدإوي
مسس- -ت- -ودع- -ات أاسس -ل -ح -ة ،كاتب وباحث فلسشطيني بوضسوٍح ،وتسستطيع العمل لسساعاٍت طويلةٍ ‘ أاقسسى
ومراكز اتصسا’ت وغرف
الظروف وأاصسعبها ،وÁكن بر›تها مسسبقًا و–ديد
ع -م-ل-ي-ات ،وﬁط-ات ت-ول-ي-د ك-ه-رب-اء ،وﬂازن ط-ع-ام مهامها واŸطلوب منها القيام به ،كما Áكن تشسغيلها
وأاكسسج Úومعدات إاسسعاف ووسسائل عÓجٍ واسستشسفاء ،آال -ي ً-ا ع -ن ب -ع -د ،أاو ال -ت -ح -ك -م ب-ه-ا م-ن خÓ-ل الصس-ورة
ول-عّ-ل-ه-ا “ك-نت م-ن خÓ-ل شس-ب-ك-ة اأ’ن-ف-اق اŸتشس-ع-ب-ة والصسوت التي تنقلها ،و–ديد مهامها وتغيÒها وفق
واŸعقدة واŸتطورة واŸزودة Ãا –تاجه من تقنية اŸعطيات ا÷ديدة واŸعلومات اŸنقولة.
ا’تصسال والتواصسل ونقل الصسوت والصسورة ،و–ديد وسستكون هذه اŸقاتÓت اآ’لية التي سستكون ‘ خدمة
اأ’هداف وŒنب اŸفاجئات ،من الوصسول إا ¤العديد وحدة اأ’نفاق ،قادرة على خوضش اŸعارك اÿطرة،
من اŸدن والبلدات اإ’سسرائيلية ،وهي تخطط ‘ أاي وال -ن -زول إا ¤اأ’ع -م-اق السس-ح-ي-ق-ة ،وŒاوز ال-ع-ق-ب-ات
حرٍب قادمة إا ¤نقل اŸعركة إا ¤العمق اإ’سسرائيلي ،الصس -ل -ب -ة ،وق -د ّ” ت -زوي -ده -ا Ãف -ج -ر ذات-ي ‘ ح-ال
إ’رب- -اك ا÷يشش وإاضس -ع -اف الشس -عب وه -ز ا◊ك -وم -ة ،اكتشسافها أاو ﬁاولة السسيطرة عليها ،لئ Óتقع ‘
ودفعها إا ¤تغي Òمواقفها ،والÎاجع عن خططها.
أاي -دي اŸق -اوم -ة ال -ف -لسس -ط -ي-ن-ي-ة ،ال-ت-ي ق-د ت-ف-ك-ك-ه-ا
– - -اول ق -ي -ادة أاركان
ج - -يشش العدوان وتسس-ت-ف-ي-د م-ن ت-ق-ن-ي-ت-ه-ا ،ك-م-ا ق-د ت-ت-م-ك-ن م-ن –ليل
اإ’سسرائيلي أان تواجه هذا اÿطر ا◊قيقي ،وهي ’ شس-ي-ف-رت-ه-ا اÿاصس-ة ،وال-وصس-ول إا ¤اŸع-ل-وم-ات ال-ت-ي
تبالغ ‘ وصسفها وبيان ﬂاطرها ،كما أانها ’ “نح جمعتها ،وإا ¤اŸراكز التي نقلت إاليها اŸعلومات،
اŸقاومة شسهادة تقدير و’ إافادًة بالتفوق ،لو’ أان وبقيت على اتصسالٍ بها ،أاو قد تقوم باسستخدامها ‘
اŸقاومة قد ‚حت فع ‘ ًÓتهديدها وتعريضسها ا’Œاه اŸع- - -اكسش ،خ- - -اصسً- - -ة أان ق- - -وى اŸق- - -اوم- - -ة
ÿطٍ-ر ح-ق-ي-ق-ي يسس-ت-ه-دف سس-م-ع-ة ا÷يشش وم-ك-ان-ته ،الفلسسطينية باتت “تلك تقنية عالية ،وعندها القدرة
ولهذا فقد اسستحدثت قيادة أاركان جيشش العدو على ا’خÎاق وإاعادة ال›Èة والتوجيه.
وح -دًة عسس -ك -ري ً-ة ج -دي-دة ،أاط-ل-قت ع-ل-ي-ه-ا اسس-م يبدو أان قيادة أاركان جيشش العدو قد ÷أات إا ¤هذه
«وحدة اأ’نفاق» ،التي سسيكون من مهامها الوسسيلة القتالية وقررت إادخالها فعليًا إا ¤اÿدمة
متابعة أانفاق اŸقاومة حول قطاع غزة ،خاصسًة العسسكرية ،بعد أان تأاكد لها عجزها التام عن مواجهة
تلك التي تخÎق ا◊دود وتفتح فوهاتها قدرات اŸقاومة ‘ ›ال اأ’نفاق ،ولكن هذا التوجه
‘ اŸسستوطنات والبلدات اإ’سسرائيلية.
يكشسف عن عدة حقائق سساعدتها ‘ اتخاذ القرار،
وق -د شس ّ-ك -لت ضس -م -ن ه -ذه ال -وح -دة ف-رقً-ة عسس-ك-ريً-ة أاولها أانها باتت تعرف بعضش اأ’نفاق وإان  ⁄تعلن
خ -اصس -ة ،ع -ل -ى درج ً-ة ع -ال -ي-ة م-ن اأ’ه-ل-ي-ة وال-ك-ف-اءة صس -راحً-ة ع-ن-ه-ا ،وأان-ه-ا اسس-ت-ط-اعت –دي-د ف-وه-ات-ه-ا
والتدريب النوعي ،وأاطلقت عليها اسسم «يهلوم» ،و‡ا وﬂارج-ه-ا ومسس-ارات-ه-ا ،ول-ه-ذا فسس-ي-ك-ون م-ن السسهل
ع- -رف ع- -ن- -ه -ا أان -ه -ا ال -ف -رق -ة ال -عسس -ك -ري -ة ا÷دي -دة ع-ل-ي-ه-ا إادخ-ال ه-ذه ال-روب-وت-ات اآ’ل-ي-ة إال-ي-ه-ا ب-أاع-داٍد
اŸت- -خصسصس- -ة ‘ ح- -روب اأ’ن- -ف- -اق ،وه- -ي ت -ت -درب كبٍÒة ،التي Áكن تعويضسها بسسهولةٍ ‘ حال خسسارتها
وتواصسل اسستعداداتها ÿوضش هذه اŸواجهة أاو تدمÒها.

وا◊قيقة الثانية أان الكيان الصسهيو Êيتعاون مع دوٍل
أاجنبية“ ،تلك تقنية الروبوت «الرجل اآ’‹» ،ولديها
القدرة على تصسنيع اآ’’ف منه ،وتزويدها بهم وقت
ا◊اجة ‘ ،الوقت الذي يقوم فيه سسÓح الهندسسة
اإ’سس-رائ-ي-ل-ي ب›Èت-ه-ا و–دي-د اأ’ه-داف اŸط-لوبة
منها.
وا◊قيقة الثالثة أانه قد بدأا فع ‘ ًÓتنفيذ خطة
واسسعة متعددة اŸسستويات ومعقدة التنظيم Ÿواجهة
خطر اأ’نفاق ،وتشسمل هذه اÿطة فضس ً
 Óع ن جمع
اŸعلومات عن اأ’نفاق ،و–ديد أاماكنها ،والتعرف
ع -ل -ى ط -ب -ي -ع -ت -ه -ا وŒه -ي-زات-ه-ا ،ا÷اه-زي-ة ال-ف-وري-ة
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ل -ت -دمÒه -ا واإح -ب -اط ج-ه-ود اŸق-اوم-ة ،وب-ن-اء ج-دار
اسس -م -ن -ت -ي ع -م -ي -ق –ت اأ’رضش وع-ا‹ ف-وق اأ’رضش
Ÿواجهة اأ’نفاق ومنع اخÎاقها للحدود ،والتعاون
مع بعضش الدول وا◊كومات الصسديقة وا◊ليفة ،التي
“لك اÈÿة والتجربة ‘ علوم ا÷يولوجيا وطبقات
اأ’رضش ،وعندها Œربة ‘ سسÓح الروبوت الÈي،
واسستÒاد معداٍت وŒهيزاٍت خاصسة ،وتطوير آاليات
واأجهزة من شسأانها دراسسة طبقات اأ’رضش و–ديد
ﬁت -وى اأع -م -اق -ه -ا ،ورصس -د اأي ت -رددات أاو ذب -ذب-ات
داخ- -ل- -ه -ا ،وزرع ›سس -ات ح -راري -ة غ -اي -ة ‘ ال -دق -ة
وال -ت -ط -ور ،ت -ك -ون ق -ادرة ع -ل -ى حسس-اب أاي م-ت-غÒات
جوفية ،ومعرفة أاو –ليل أاسسبابها.
ينبغي على قوى اŸقاومة الفلسسطينية أان تدرك أان
العدو اإ’سسرائيلي ’ يغفل و’ ينام ،و’ يهدأا و’
يسستك ،Úبل يعمل ليل نهار ،ويفكر ‘ كل اأ’وقات،
وي -ج -ه-د ن-فسس-ه وج-يشس-ه وم-ؤوسسسس-ات-ه وع-ل-م-ائ-ه ،وه-و
يبحث عن أافضسل السسبل وأاكÌها ‚اعًة Ÿواجهة
خطر أانفاق اŸقاومة الفلسسطينية ،وأافضسل الطرق
ال -ع -ل -م -ي -ة ‘ اك -تشس -اف-ه-ا و–دي-د م-ك-ان-ه-ا وم-ع-رف-ة
أاسس -راره -ا وت -ف -ك -يك ›اه -ل-ه-ا ،ب-ع-د أان أادرك م-دى
خطورتها عليه ،وŸسش أاثرها وفاعليتها ‘ اŸعركة،
واك -ت -وى ب -ن -اره -ا وخسس -ر بسس -ب -ب -ه -ا ‘ ،ظ ّ-ل شس -ك -وى
مسس -ت -وط -ن -ي -ه اŸسس -ت-م-رة ‘ ،م-دن وب-ل-دات ال-غÓ-ف
اÙي -ط -ة ب -ق -ط -اع غ -زة ،واإحسس -اسس-ه-م ال-دائ-م أان-ه-م
يشس -ع -رون ب -خ -ط ٍ-ر –ت أاق -دام-ه-م ي-ت-ه-دده-م وي-ك-اد
يفاجئهم ،واأنهم يسسمعون من ح ٍÚإا ¤آاخر أاصسوات
آا’ت ا◊فر تعمل –ت بيوتهم وقريباً من مسساكنهم،
اأ’م -ر ال -ذي ي -ع-اظ-م م-ن ح-ال-ة اÿط-ر وال-ق-ل-ق ال-ت-ي
ي -ع -يشس -ه -ا اŸسس -ت -وط -ن -ون وت -ع -ا Êبسس -ب -ب-ه ا◊ك-وم-ة
وا÷يشش ،العاجزتان عن اإيجاد حلٍ آامٍن وسسريع يقيهم
خطر اأ’نفاق وما قد ينتج عنها.
بÒوت ‘ 2017 /1/16
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تكريسس حق األديب ‘ الشسهرة ،وجعله «عنكبوت الهوية»
الدخول إا ¤نوافذ الكث Òمن األسسر اÛتمعاتية

بقلم  :أ .نعيمي أسسماء

تلعب الصسحافة دورا
كبÒا ‘ صسناعة اسسم
الكاتب ،حيث تعد عÓقة
الصسحافة بتوجيه الرأاي
العام من العÓقات
التحفيزية للظواهر
لبداعية ‘ ›تمع مع،Ú
ا إ
لدباء،
وكذا دعم شسهرة ا أ
سسواء بذواتهم أاو
إابداعاتهم ،وهي عÓقة
ُتÎجم مدى الÎابط
التفاعلي الذي يوقعنا ‘
دائرة ا÷دل الفكري ،بÚ
فكرة توجيه الرأاي العام
الذي ‘ ›مله ،يعد من
لسساسسية
ضسمن اŸباديء ا أ
للصسحافة ،وب Úتوجيه
الرغبة ا÷ماهÒية نحو
مبدع أاو مفكر مع ،Úوعليه
فإانه وب Óشسك أان ا◊ديث
عن هذه الصسلة يوجهنا
بدوره نحو طرح إاشسكالية
مدى تأاث Òالصسحافة على
الرأاي ا÷ماهÒي ،اŸوجه
ÿدمة كاتب معÚ؟؟
وماهي ا÷هة اıتصسة ‘
عملية توجيه الرأاي
ا÷ماهÒي نحو الكاتب؟؟
لدب ‘ خدمة
وهل ا أ
الصسحافة ،أام الصسحافة ‘
لدب ؟
خدمة ا أ

ب-ان-تشش-ار ع-ام-ل-ي ال-ق-راءة وال-ك-تابة‘ ،
اÛتمعات العربية ،ولغة فهم اÙتوى
اŸك-ت-ب-ات-ي ،ع-ل-ى الصش-ع-ي-د ال-ث-ق-ا‘ ،ف-إان
الصش-ح-اف-ة اسش-ت-ط-اعت ب-دوره-ا خ-ل-ق ،م-ا
يسش -م -ى ب -ظ-اه-رة ال-واق-ع األدب-ي ،وال-ذي
ششمل بدوره ،نخبة من اŸؤولف Úواألدباء،
والفنان ،ÚوÃا أاننا بصشدد التحدث عن
ظ -اه -رة غ -ري -ب -ة ال -وج -ود ،وه -ي ت -وج-ي-ه
ال -رغ -ب -ة ا÷م -اهÒي -ة ن -ح-و ك-اتب م-ع،Ú
فهذا يعني بأانها ظاهرة عكسشت الواقع
األدبي ،وأاصشبحت أاحد أاهم الروافد التي
تدعم اŸواهب ،ونخبة اŸبدع. Ú
ف -ق -دÁا ⁄ ،ي -ك -ن ل -ل -ك -اتب حضش -وة أاو
نصشيب من رأاي الصشحافة فيه ،ولكن اليوم
أاصشبحت الصشحافة تدعم األدباء ،وأاحيانا
ق -د تصش -ن -ع -ه-م ،ت-ن-م-ي ق-درات-ه-م ،وت-وج-ه
م-ن-ط-ل-ق-ات-ه-م ،م-ن خÓ-ل م-ؤول-ف-ات-ه-م نحو
ال -ك -ث Òم -ن ال -ن -خب اŸف -ك-رة ،ل-يصش-ن-ع-وا
مفكرا اجتماعي الطباع ،ل منعزل عن
ال-وسش-ط ا÷م-اعي،
Óدب- -اء
 ⁄ي- -ك- -ن ل - -أ
بقاع يكتبون فيها
مايختلج
ق- -ل- -وب- -ه- -م ،م- -ن
مكنونات
عاطفية،
ونزعة فكرية،
ع -ل -ى ن -ق-يضض
ال-ي-وم ،ف-ق-ط
أاصشبح
ل- -ل -ك -اتب أاو
اŸؤولف،
ع-واصش-م ج-م-ة،
يسشتأاثرون بها بغية الكتابة ،وترويج
أاف -ك -اره -م ،ال -ت -ي ‘ ›م -ل-ه-ا إام-ا ت-ك-ون
متطابقة مع بعضض ،أاو نقيضشة لها.
وألن الصشحافة ‘ أاصشلها فن يسشجل
الوقائع و متغ Òمهم جداً ،له العديد من
اإلي -ج -اب -ي -ات ع -ل -ى اŸسش-ت-وى اإلعÓ-م-ي
والج -ت -م -اع -ي ف-الصش-ح-اف-ة ت-ع-ت Èرك-ي-زة
أاسشاسشية وليسشت بحتة ‘ –ريك ا÷انب
ال-ث-ق-ا‘ ،ح-يث ت-ع-رف الصش-ح-اف-ة ال-فنية،
على أانها :

تعكسس دورا تفاعليا وفعال ‘ الواقع األدبي
«صشحافة تهتم بتقد Ëتقارير عن
ال-ف-ن-ون وت-ت-ن-اول-ه-ا ب-ال-ن-ق-اشض Ãا ‘ ذلك
على سشبيل اŸثال ل على سشبيل ا◊صشر،
ف -الصش -ح -اف -ة ال-ف-ن-ي-ة ه-ي ف-رع م-ن ف-روع
الصش -ح -اف -ة اŸت -خصشصش -ة ،وه -ي ال -راف-د
األسشاسشي ‘ توجيه النخبة ا÷ماهÒية،
نحو كاتب مع ،Úكما أانها تعكسض دورا
تفاعليا وفعال ‘ الواقع األدبي ،وحصشاده
الثقا‘ ،ففي عام  ٢٠٠٥تأاسشسشت جامعة
لتعليم اŸاجسشت Òوأاعدت برامج ثقافية
من بينها« ،برنامج صشحافة جولدرينج «،
وه- -و أاول ب- -رن- -ام- -ج سشÒاك- -ي- -وز  ،وال -ذي
“ح -ور ح -ول ال -دور ال -ف -ع-ال ل-لصش-ح-اف-ة
ال -ف -ن -ي -ة ‘ ال -واق -ع األدب -ي ،ح-يث ت-ن-اول
صشحفيون ،ونقاد األدب ‡ن لديهم خلفية
ال- -ت- -أال- -ي- -ف ،وف- -ن- -ون ال- -ك -ت -اب -ة ب -رن -ام -ج
ج -ول -دري -ن -ج ،ال-ذي ع-كسض ال-دور ال-ف-ع-ال
ل -لصش-ح-اف-ة ‘ شش-ق-ه-ا ال-ف-ن-ي ،إاضش-اف-ة إا¤
الهند التي أاسشسشت ‘ عام  ٢٠٠9مركزا
للتخطيط البيئي والتكنولوجي ‘ جامعة
أاحمد أابادّ .والذي اسشتفاد منه األدب ‘
ششقه التكنولوجي.

الصسحافة الفنية صساحبة الختصساصس ‘
توجيه النخبة ا÷ماهÒية
فالتخصشصض نعني به بالدرجة األو¤
–ديد ›الت العمل ،والتي يعمل فيها
الشش -خصض اŸع -ن -ي ا◊ائ -ز ع-ل-ى م-ع-رف-ة
اخ- -تصش- -اصش- -ي -ة كÈى ن -ت -ي -ج -ة ‡ارسش -ت -ه
وانشش -غ-ال-ه Ãج-ال-ه اإلخ-تصش-اصش-ي ،ول-ه-ذا
ف- -إان الصش- -ح -اف -ة ال -ف -ن -ي -ة ه -ي صش -اح -ب -ة

اإلختصشاصض ‘ توجيه النخبة ا÷ماهÒية
نحو أادباء معين ،Úفمن البديهي أان كل
›ت- - -م - -ع حضش - -اري ،وم - -ت - -حضش - -ر Áلك
م -ؤوسشسش-ات ث-ق-اف-ي-ة ،ت-ق-وم ب-ن-ق-ل ال-ن-ظ-رة
السش-ط-ح-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ن-ح-و ع-م-ق ال-واقع
األدب -ي ،ل -ت -ع -كسض ب -ذلك ،وج -ه -ا ج -دي-دا
Óدب وه -و خ -ل -ق الشش -ه-رة،
ل -أ

وتضش -م -ن -ي-ه-ا Ãب-دأا
ال -دÁوم -ة ،ح -ت -ى ي -ك -ون األدب م -وازي-ا
ل - -لصش- -ح- -اف- -ة « ،ب- -داي- -ة م- -ن أاث- -بت ذاتك
ب -أاف -ك -ارك» ،م -رورا ن -ح -و ث -بت أاف -ك -ارك
بقدراتك» يقول الدكتور «حامد عمار» :
«علينا أان نتحرر من سشجن الوضشعية ‘
ف -ه -م ال-واق-ع ال-ع-رب-ي ،سش-ن-ت-ح-ول إا ¤دول
›ه -ول-ة ‘ ،غ-ي-اب ال-ت-ك-ت-ل ال-ق-ائ-م ع-ل-ى
اŸصش -ال -ح اŸت -ب -ادل-ة « ل-ي-ت-ح-رك ا÷انب
الصشحفي من اÛتمع لتوجيه هذا الرأاي
نحو الواقع ،وفع Óأاصشبح الواقع األدبي ،
ل ي- -خضش- -ع إا ¤األسش- -ل- -وب ال- -ت- -ج- -م -ع -ي،
التنظيمي ‘ ،إاطار الندوات واألمسشيات
وحسشب ،إا‰ا انغمسض ‘ أافكار اÛتمع
ل- - -يضش- - -ف - -ي ع - -ل - -ي - -ه - -م
إاب -داع -ات -ه ،م -ن خ Ó-ل
ت- -وسش- -ي -ع اŸق -روئ -ي -ة،
ودخولها نوافذ البيوت
األسش -ري -ة ،م-ن خÓ-ل
الصش- - - -ح - - -اف - - -ة ،ألن
ﬁدودية واقع هذا
الفضشاء ليسض قلي،Ó
ل- - -ه- - -ذا ع- - -م- - -دت
الصش- - -ح- - -اف- - -ة إا¤
ت - - -ك - - -ريسض ح- - -ق
األدي- - - - - - - - - - - -ب ‘
الششهرة ،وجعله «عنكبوت الهويةّ».
ف-ال-ع-ن-ك-ب-وت-ي-ة ل ت-ت-ح-ق-ق ،إال ب-تسشليط
أاضش -واء الشش-ه-رة وال-ك-امÒات ،ن-ح-و وج-وه
األدباء ،ليصشبح األديب أاو اŸفكر ‘ مناى
ع - -ن واق- -ع األدب ال- -كÓ- -سش- -ي- -ك- -ي ،وه- -و
ا÷ماعة اŸنعزلة ،بل على العكسض فتحت
الصش- -ح- -اف- -ة ل- -ه ب- -واب- -ة الÈوز وال- -ب -ل -وغ،
وال -دخ -ول إا ¤ن -واف -ذ ال -ك -ث Òم -ن األسش-ر
اÛتمعاتية .
فتوجت بذلك الصشحافة الفنية ،األدباء
على أانهم نخبة تسشتحق الظهور والششهرة،
ل العزلة ،والزهد بأاجسشادهم ،فسشمحت
بذلك حق األديب ‘ ترويج أافكاره ،على
األوراق وحسشب .ليتحول مششروع األديب
اŸن -فك م -ن واق -ع ال -ع -زل -ة ،إا ¤مشش-اري-ع
ششهرة تخللها مبدأا أاثبت ذاتك بأافكارك،

وان-ط-ل-ق ب-ه-واي-تك ن-ح-و الÈوز...ف-الكثÒ
من الÈامج العربيةŒ ،معت ‘ حزمة
واحدة ،لتضشع جميع النخب األسشرية ،على
أاع- - - -ت- - - -اب ع - - -ا ⁄ال - - -ف - - -ن ‘ واق - - -ع - - -ه
األدبي..لتسشتدرج األديب لفرضض موهبته
وإابداعه على واقع اÛتمع.
ي -ق -ول ع -ل -ي ال -ب -تÒي  »:ك -م م-ن أاديب
رفعت من قدره الصشحافة ،وكم من أاديب
أاسش- -ه- -م ‘ ت -ط -وي -ر الصش -ح -اف -ة،
وإاث -رائ -ه -ا ،ف -رف -ع م -ن ق -دره -ا،
وأاعطى الصشحيفة دفعة معنوية،
وإاع Ó-م -ي -ة إا ¤األم -ام ».ل -ي-دع-م
بذلك مقولته بجملة أاخرى يسشتدل
بها « إال أان نظرة اسشتطÓع عابرة
ل تفي بالغرضض ،ول تكفي لرصشد
ال - -واق - -ع ا÷د‹ ب Úال - -ت - -وج - -ه- -ات
الصش -ح -ف-ي-ة وال-ط-م-وح-ات األدب-ي-ة ‘
مضشمار حركة الثقافة العربية ،حيث
القارئ العربي يظل الضشالة اŸششÎكة
اŸنششودة ،الذي حتمًا سشيتأاثر سشلبًا بأاي
تباين أاو خÓف يقع ب Úرجال الصشحافة
ورجال األدب ،حيث كل طرف له لغته
ووسشائل إايصشاله اÿاصشة به».
فعلى سشبيل اŸثال قام اŸركز الثقا‘
اŸغربي بنواكششوط باحتضشان ﬁاضشرة
Ÿن-اقشش-ة م-وضش-وع «ال-عÓ-ق-ة ب Úال-ك-ت-اب-ة
األدبية والكتابة الصشحفية» ١٥ ‘ ،أافريل
لسشنة ،٢٠١٥قدمها الكاتب الصشحفي الو‹
ولد سشيدي هيبة.

العÓقة اŸتداخلة ب‰ Úطي الكتابة
الدبية والصسحفية
«حيث ركز ‘ اÙاضشر على العÓقة
اŸت -داخ -ل -ة ب‰ Úط -ي ال -ك -ت-اب-ة األدب-ي-ة
والصشحفية مسشتششهدا Ãختلف التجارب
ال - - -ت - - -ي اسش- - -ت- - -ط- - -اع

أاصشحابها
ت - -وظ - -ي- -ف ال- -ل- -غ- -ة األدب- -ي- -ة ‘
الصشحافة ،وقال ‘ هذا الصشدد «كثÒون
‘ كل قارات العا ⁄والوطن العربي هم
الذين اسشتطاعوا أان يوظفوا وعاء اللغة
لشش -ت -ى أاغ-راضض ال-ك-ت-اب-ة وي-ل-ب-وا ح-اج-ات
ﬂت-ل-ف-ة ل-ك-ل ط-ي-ف ال-ق-راء م-ن شش-غوفÚ
ب -ال -رواي -ة ب -ك -ل ل -ون ط -ي -ف-ه-ا واŸه-ت-مÚ
باإلعÓم ‘ كل Œلياته حتى باتوا يدعون
بحق كتابا صشحفي.»Ú
وق- -ال ول- -د سش- -ي- -دي ه -ي -ب -ه اإن اأول م -ا
يسشتفيده األديب من الصشحافة هو اتصشاله
با◊ياة  -حياة ا÷ماعة وحياة الفرد -
وفهم هذه ا◊ياة على قدر ما يتيسشر له
ذلك ب - -حسشب اسش- -ت- -ع- -داده وم- -ا رزق م- -ن

َŸل -ك -ات ،وت -ف -ي-ده الصش-ح-اف-ة
اŸواهب وا َ
اأيضًشا اأن أاسشلوبه يصشبح حvيا.
«وأاضشاف ‘ نفسض السشياق أان الصشحافة
تفيد الديب مرونة ‘ األسشلوب  -أاسشلوب
الكتابة وأاسشلوب التناول  -فهي مدرسشة
Óديب ،وإان
نافعة ،اأو على األقل لزمة ل أ
كانت مششغلة ششديدة ،على أان ما تأاخذه
من وقت األديب ليسض ششر ما فيها ،وإا‰ا
شش -ره -ا اأن -ه -ا ق -د ت -غ -ري -ه ب -أام -ري -ن ع-ل-ى
اÿصشوصض :السشطحية ،أاو بعبارة أاخرى
اجتناب الغوصض والتعمق والكتفاء بأاول
وأاسش- -ه- -ل م -ا ي -رد ع -ل -ى اÿاط -ر اب -ت -غ -اء
التخفيف عن القارئ واتقاء اإلثقال عليه،
ومن هنا يخششى أان يعتاد األديب الكسشل
العقلي»..
لكن ظهرت انتقادات كثÒة Ùاضشرته
على أانها تدعو لظهور نقيضض نظرته وهي
أان الصشحافة قد تدفع األديب إا ¤أان يكون
مسشتحوذا من قبل ا÷مهور ،أاي يصشبح
كأاداة طيعة ÿدمة رضشاء القارئ ،سشواء
العادي منه أاو حتى النخبة ،لهذا فقد
ت-فسش-د الصش-ح-اف-ة أادب-ه ،وت-ف-ق-ده ق-ي-م-ت-ه،
الفنية أاحيانا .
على عكسض اŸصشالح اإلعÓمية ،التي
راأت بأان الصشحافة تسشاعد األديب ،من
خÓ-ل اسش-ت-ح-داث اŸصش-ط-ل-ح-ات ،وإاث-راء
ق -ام -وسش -ه ال -ل -غ -وي ،واŸع-ر‘ ،إان اح-تك
ب-الصش-ح-اف-ة ،ألن ال-ك-اتب ح-ت-ى يسش-ت-ط-يع
الولوج مع اÛتمع ‘ ﬂتلف أافكاره،
ومسشتوياته ،لذا كان عليه أان يعتمد اللغة
اإلعÓمية والصشحفية ‘ الكتابة ،ألن لغة
الصشحفي ،Úتتسشم بالبسشاطة ،والسشهولة،
لتصشبح جميع األوسشاط الجتماعية من
ﬂتلف الششرائح ،على مقربة من األديب
...
يقول «حسشن Úهيكل»  « :إان الصشحافة
رزق يوم بيوم ،واألدب رحيق ا÷مال بÚ
صشفحتي األزل واألبد ،والصشحافة توجيه
ا◊اضش -ر Ÿا ن -ع -ت -ق -ده اŸن -ف-ع-ة ،واألدب
تصشميم اŸدينة الفاضشلة ،والتغني بذكرها
“ه-يً-دا إلق-ام-ت-ه-ا وتشش-ييدها ،والصشحافة
جهاد يومي متصشل غايته الغلبة والظفر،
واألدب ت -أام -ل واإم -ع -ان لسش-ت-جÓ-ء ا◊ق،
وا ،Òÿوال - - - -ك - - - -م- - - -ال Ûد اإلنسش- - - -ان
وسشعادته».

الرتباط ب Úالصسحافة واألدب يتحدد
‘ –ديث الهوية الوطنية

ل -ه -ذا ف -الصش-ح-اف-ة ت-خ-دم األديب ،م-ن
ح- -يث ال- -ت- -ع -ري -ف ب -ه ،و‘ ن -فسض ال -وقت
األديب ي- -خ- -دم الصش -ح -ف -ي ،ف -ك -م -ا يÌي
الصش- -ح- -ف- -ي الديب ،ف- -إان األديب ب -دوره
اإث -راء ل-لصش-ح-اف-ة ‘ ح-د
ذات- - - -ه - - -ا ...وع - - -ل - - -ي - - -ه
فاإلرتباط ب Úالصشحافة
واألدب ي -ت -ح -دد أايضش -ا ‘
–ديث ال -ه -وي-ة ال-وط-ن-ي-ة،
م- -ن خ Ó-ل اŸسش -اه -م -ة ‘
–ويل الذهنيات ،نحو هوية
ث -ق -اف -ي -ة ،ال-ت-ي ن-ك-تسشب م-ن
خÓلها الششرعية ‘ التعامل
على نطاق واسشع ،فالصشحافة
ششكلت اأك ÈاÙافل الدولية
‘ كل اÛالت ،وبالتا‹ فهي
ت- -رت- -ق- -ي ب- -ن -فسض األديب ن -ح -و ال -ظ -ه -ور
وال -رق-ي ،ل-ي-ج-د األديب م-ك-ان-ه ‘ السش-ل-م
الفني ...فيصشبح بذلك ‘ صشرح فسشيح،
ليكون منتجا ل مفلسشا فكريا  ....كما
يعتمد الصشحفي بدوره على اللغة األدبية
إلحداث النسشق الفكري ،وإاثراء اŸسشتوى
ال -ع -ل -م -ي ،ه -ذا اإن –دث-ن-ا ع-ن ب-احث أاو
مفكر ﬁدد بصشفته .فما بالك برجال
ال -ق -ان -ون ،ف -الصش -ح -اف -ة ب -دوره-ا تضش-ف-ي
الششرعية على اأعمال اÛتمع اŸد‘ ،Ê
دوره - -ا كسش - -ل - -ط - -ة راب - -ع - -ة .....ل - -ه - -ذا
ف -الصش -ح-اف-ة تسش-اه-م ‘ ت-وج-ي-ه ال-رغ-ب-ة
ا÷ماهÒية نحو أاديب مع. Ú
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اŸناضصلة واŸثقفة سصمية مبارك لـ«الشصعب““ :

اŸرأاة السسوفية ‰وذج للجزائرية اŸكافحة ‘ رفع التحدي
^ اŸنتخبـــــــة تــــــÌي العمــــــل السصياسصــــــي ÃقÎحاتهــــــا و اإسصهاماتهــــــا

اعتÈت اŸناضصلة ‘ ا◊ركة ا÷معوية وصصاحبة ا◊ضصور الدائم ‘ اŸلتقيات واŸناسصبات الثقافية ،بأان حظوظ اŸرأاة ‘ بناء اÛتمع هي نفسس اŸكانة التي يتمتع بها شصقيقها الرجل وإان كانت
’خÒة قد مازالت تطمع ‘ تقد Ëأاك Èجهد خاصصة بعد أان خصصها رئيسس ا÷مهورية وحدد لها نسصبة  30باŸائة ‘ اŸواعيد ا’نتخابية ،حتى يضصمن مشصاركتها بأا” معنى الكلمة ‘.هذا
هذه ا أ
ا◊وار ل ““القوة الناعمة““ –دث سصمية مبارك عن اسصتعدادها للدخول إا ¤اŸعÎك ا’نتخابي القادم ،على امل ان –ظى Ãكانة ‘ القائمة التي سصوف تكون ضصمنها ،وهو طموح عÈت عنه
ابنة ا أ
’لف قبة وقبة‡ ،ا يسصهل لها تخطي عتبات الÎتيب ،خاصصة وانها عنصصر فاعل وفعال ‘ ا◊ركة ا÷معوية.

»LGô©d øjódGQƒf : QGƒM

اŸواط -ن و م -أاسس -ات -ه ‘ ج -م -ي -ع ن -واح -ي
ا◊ياة ‡ا أالهمني و أاشسبع ﬂيلتي ‘
الكتابة على تلك اŸعاناة فولدت قصسائد
و منها إا ¤دواوين  ،فالعمل السسياسسي على
العموم هو قيمة مضسافة ‹ ألنه زاد من
اتسساع شسهرتي و جمهوري .

““الشص -عب““  :ك -ي -ف ت -ري -ن دور اŸرأاة
اŸنتخبة ‘ اÛتمع السصو‘؟
سص -م -ي -ة م -ب-ارك  :ل شس - - -ك أان ا- - - Ÿرأاة
ا÷زائرية على وجه العموم تبوأات مكانة
تليق بها كونها قد حققت أاشسواطا كبÒة
من حيث التعليم أاو من حيث التعلم و
اÿدم- -ات ال- -ت- -ي ت -ق -دم -ه -ا ل -ل -م -ج -ت -م -ع
كاجتماعية و اقتصسادية و فكرية و ثقافية
و سسياسسية  ،و اŸرأاة السسوفية هي ‰وذج
ل-ل-م-راة ا÷زائ-ري-ة اŸك-اف-ح-ة ف-رغ-م بعد
اŸن -ط-ق-ة ع-ن ال-ع-اصس-م-ة و رغ-م ال-ث-ق-اف-ة
التقليدية ال انها –دت كل العوامل التي
–د م -ن ط -م -وح -ه -ا و ب-ال-ط-ب-ع ان-ا ام-ث-ل
‰وذج اŸراة السسوفية التي اسستطاعت ان
ترفع التحدي ا ¤جانب كث Òمن النسساء
السس -وف-ي-ات الئ-ي ت-تصس-درن م-ك-ان-ت-ه-ن ‘
اÛتمع السسو‘ كأاسستاذات و ﬁاميات و
ط -ال -ب-ات و م-ث-ق-ف-ات و م-ن-ت-خ-ب-ات ‘ ك-ل
اÛالسس السسياسسية الŸÈانية و الولئية
و البلدية  ،و أاما ‘ ما يخصس سسؤوالكم ،
ف -اŸراة اŸن -ت -خ -ب-ة ‘ اÛت-م-ع السس-و‘
مثلها مثل اخيها الرجل لها دور فاعل و
بارز كونها منتخبة من طرف الشسعب فهي
تقدم انشسغالته و مطالبه و هي تÌي
ايضس -ا ال -ع -م -ل السس -ي -اسس -ي ÃقÎح-ات-ه-ا و
إاسسهاماتها ‘ حل كل اŸشساكل التنموية
للمواطن و تتبع كل ا◊راك السسياسسي و
الجتماعي و رفع كل مطالب الشسعب
ل-ل-ه-ي-ئ-ات ال-ع-ل-ي-ا و ال-وصس-ي-ة و ه-ي شس-ريك
فعال ‘ ا◊زب الذي تنتمي إاليه .
بحكم انك مناضصلة ‘ حزب سصياسصي
هل تشصعرين انك “ارسص Úنضصالك
فعÓ؟
ب -ال -ف -ع -ل أان -ا م -ن -تسس -ب -ة إا ¤ح-زب وط-ن-ي
معروف و ‡ثل كحزب ثا Êكقوة منتخبة

هل هناك اسصتجابة للعنصصر النسصوي
’حزاب واÛالسس اŸنتخبة؟
داخل ا أ
ن -ع -م ه -ن -الك اسس-ت-ج-اب-ة و ل-ك-ن لزالت ⁄
ترتق بعد للمسستوى اŸطلوب الذي ينبغي
أان تكون عليه اŸرأاة سسياسسيا ألنها نصسف
اÛتمع.
ما تعليقك على تكريسس حق اŸرأاة
‘ التمثيل ا’نتخابي ؟
أانا مع هذا اŸطلب و
زيادة الرفع من نسسبة
“ثيلها كما ذكرت آانفا .
‘ اÛالسس ال- -ثÓ- -ث و أام- -ارسس ف- -ع- -ل -ي
السسياسسي كو Êمواطنة بغضس النظر على
كو Êأادبية و مبدعة ‹ رصسيد أادبي معتÈ
و ل ي- -خ- -ف- -اك- -م اŸم- -ارسس- -ة السس- -ي -اسس -ي -ة
Óح -زاب م-ث-ل-ي م-ث-ل ال-رج-ل م-ازالت ⁄
ل -أ
ترتقي ا ¤اŸسستوى اŸطلوب من حيث
الداء السسياسسي أاو الثقافة السسياسسية التي
تفتقرها النخب اŸنتمية لكل التنظيمات
السسياسسية ناهيك على النضسال و قيمته .
م- -اه- -و واق- -ع ال- -ت -م -ث -ي -ل ال -نسص -وي ‘
ا’نتخابات اŸاضصية بوادي سصوف؟
نشسكر فخامة رئيسس ا÷مهورية شسفاه الله
و أاطال الله ‘ عمره و أامده بالصسحة و
العافية حتى يواصسل مشسروعه التنموي هو
ال- -ذي أاخصس اŸرأاة ا÷زائ -ري -ة ب -ح -ق -ه -ا
التمثيلي ‘ النتخابات اŸتمثل ‘ 30
ب- -اŸائ- -ة و ك- -ب- -اق- -ي ال- -ولي- -ات اŸرأاة ⁄

تتجاوز هذا التمثيل الوطني و أارجو
أان ترفع هذه النسسبة حتى  40باŸائة
لن اŸرأاة أاث -ب -تت ج -دارت -ه -ا و ق-درات-ه-ا
السسياسسية إا ¤جانب كل الفاعل ‘ Úهذا
ا◊قل .
ه- - -ل ل- - -دي- - -ك- - -م ط - -م - -وح ل - -دخ - -ول
التشصريعات القادمة؟
‘ الظرف ا◊ا‹ ليسس لدي طموح رغم
إا◊احات اÛتمع عليا باŸشساركة و من
ب -ي -ن -ه -م ق-رائ-ي و زمÓ-ئ-ي إال أان م-ه-ام-ي
اŸتعددة ‘ اÛتمع اŸد Êكو Êرئيسسة
منتدى أادبي ثقا‘ يخصس اŸرأاة السسوفية
و كذا مهامي الجتماعية و اÿدماتية
اŸتعددة فأانا أاخدم اŸواطن من موقعي
هذا الذي ذكرته و إاذا حانت ‹ الفرصسة
‘ اŸسس -ت -ق -ب-ل ورأايت ال-ظ-روف م-ن-اسس-ب-ة
فأالبي كل مطالب الذين منحو Êثقتهم ‘

Óداء
ماهو تقييمك ل أال-نسص-وي داخ-ل ﬂت-لف
مؤوسصسصات الدولة ؟
الÎشسح
فهذا حق مشسروع
فلما ل أاشسارك .
م -اذا أاضص -اف لك ا’ن-ت-م-اء السص-ي-اسص-ي
بحكم انك عاملة بالقطاع الثقا‘؟
أاكيد انه ربطني بشسبكة من العÓقات مع
كل أاطياف اÛتمع السسياسسي الفاعل و
ك -ذلك وسّس -ع م -دارك -ي بÎسس-ان-ة ال-ق-وانÚ
السسياسسية و أامد Êبثقافة سسياسسية كبÒة و
أاط- -ل- -ع- -ن- -ي ع -ل -ى ك -ث Òم -ن اŸم -ارسس -ات
السسياسسية داخل ›تمعنا و وسسع عÓقاتي
أاك Ìبكل فئات اÛتمع ا÷زائري ،فكل
ه- -ذا ال- -زخ -م ال -ذي أام -د Êب -ه الن -ت -م -اء
السسياسسي اطلعني على قرب بكل معاناة

اŸرأاة السس -وف -ي-ة ت-ؤودي دوره-ا
على أا” وجه و حققت ‚احات
ك-بÒة ع-ل-ى ج-م-ي-ع اŸسس-ت-وي-ات و
أاث -ب -تت ج -دارت -ه-ا ك-ون-ه-ا مسس-ؤوول-ة
ت - -دي - -ر م - -ؤوسسسس - -ات اق- -تصس- -ادي- -ة و
اجتماعية و تربوية وثقافية مقارنة Ãا
مضس -ى و ه -ذا راج -ع ل -لسس-ي-اسس-ة ا◊ك-ي-م-ة
اŸنتهجة من فخامة رئيسس ا÷مهورية.
كلمة أاخÒة
الشسكر موصسول ÷ريدتكم التي أاتاحت ‹
هذه الفرصسة للتواصسل مع قرائكم  ،أا“نى
أان أارى اŸرأاة ا÷زائرية و السسوفية على
وجه اÿصسوصس ‘ أارقى اŸراكز و حمى
الله جزائرنا ا◊بيب .

تسصمــــــــــــح الفحوصصــــــــــات والتحاليــــــــــل بتحديـــــــــد أاسصبابــــــــــه

التكف ـ ـ ـ ـل سسنوي ـ ـ ـ ـا بزه ـ ـ ـ ـاء  300م ـ ـ ـ ـن األزواج يعان ـ ـ ـ ـون م ـ ـ ـ ـن العق ـ ـ ـ ـم
ت -ت -ك -ف -ل ال -وح -دة اŸت -خصصصص-ة ‘ اŸسص-اع-دة
’‚اب ال -ت -اب-ع-ة ل-ل-م-ؤوسصسص-ة
ال -ط -ب -ي -ة ع -ل -ى ا إ
ا’سص-تشص-ف-ائية ا÷امعية ““ 1ن-وفم ““Èلوهران،
’زواج ال-ذي-ن ي-ع-انون
سص-ن-وي-ا ،بنحو  300م-ن ا أ
م -ن ال -ع -ق -م ،حسص -ب -م-ا ع-ل-م أامسس ال-ثÓ-ث-اء م-ن
رئ -يسس مصص -ل-ح-ة طب ال-نسص-اء وال-ت-ول-ي-د .وق-د
ب -دأات ه -ذه ال -وح -دة ال -ث -ان -ي -ة ع-ل-ى الصص-ع-ي-د
ال-وط-ن-ي وال-ت-ي أانشص-أات سص-ن-ة  2008ب  50زوجا
سصنويا لتصصل إا 300 ¤زوجا ‘ السصنوات الثÓثة
’خÒة كما أاوضصح لÈوفيسصور شصا‘ بلقاسصم.
ا أ
وتسس -ت -ع -م -ل ع -ل -ى مسس -ت -وى ه-ذه ال-وح-دة ع-دة ط-رق
ل -ل -مسس -اع -دة ال -ط -ب -ي-ة ع-ل-ى اإل‚اب م-ن-ه-ا ال-ت-ل-ق-ي-ح
الصسطناعي أاو العÓجات Ãضسادات األكسسدة ...الخ
والتي ““تعطي نتائج ‡تازة““ وفق نفسس اŸتحدث،
وأاشسار الÈفيسسور شسا‘ ‘ هذا ا÷انب إا ¤أان نسسبة
النجاح بالقليل من الوسسائل تقارب النسسبة اŸسسجلة
على مسستوى الوحدات األوروربية للمسساعدة الطبية
على اإل‚اب التي تتوفرعلى وسسائل أاك .Èوتبلغ نسسبة
النجاح ‘ هذه البلدان  30باŸائة وفق ذات اŸسسؤوول
مÈزا أان وحدته –قق نسسبة تقدر ب  25باŸائة ““مع
اإلمكانيات اŸتاحة““.
ول يحتاج  15باŸائة من ا◊الت إا ¤اŸسساعدة
الطبية على اإل‚اب .وتسسمح الفحوصسات والتحاليل

^ ا’تصصـــــال بأاخصصائــــي بعــــد  6أاشصهـــــر مــــن ا◊يـــــاة الزوجيــــة ضصــــــرورة

بتحديد أاسسباب العقم :العدوى وفقر الدم وخلل ‘
–ليل السسائل اŸنوي وأامراضس القلب وغÒها ،كما
أاشس Òاليه .ويكفي ‘ مثل هذه ا◊الة عÓج السسبب

وترك الزوج Úاإل‚اب بشسكل طبيعي .و‘ ا◊الت
اŸت- -ب -ق -ي -ة ي -خضس -ع ال -زوج -ان إا ¤اŸسس -اع -دة ع -ل -ى
اإل‚اب طبيا ،حيث يتم تطبيق العديد من التقنيات

ع -ل -ى مسس -ت -وى اŸؤوسسسس -ة السس -تشس -ف -ائ-ي-ة ا÷ام-ع-ي-ة
ل-وه-ران :ال-ت-ل-ق-ي-ح الصس-ط-ناعي وإاخصساب البويضسات
أاسساسسا.
يكلف التكفل بالعقم مئات اآللف من الدنان Òوتتم
اŸتابعة على مسستوى هذه الوحدة ›انا كما أاوضسح
نفسس األخصسائي ،مضسيفا أان الوحدة اŸعنية تتكفل
ب -األزواج ال -ذي -ن ي-أات-ون م-ن ﬂت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن.
وأاشسار أايضسا إا ¤أان العديد من حالت العقم ناŒة
عن التنافر ا÷نسسي ،مضسيفا أانه ‘ هذه ا◊الة يتم
التكفل بالزوج Úمن طرف أاخصسائي Úنفسساني Úمن
الوحدة حتى يتسسنى لهم اإل‚اب بشسكل طبيعي .و‘
سسياق آاخر نصسح األخصسائي األزواج الذين يرغبون ‘
اإل‚اب ع- -دم الن- -ت- -ظ- -ار ط- -وي Ó- -ق- -ب -ل ط -لب رأاي
أاخصسائي ،مÈزا أان العديد من األزواج Áيلون إا¤
العتقاد بأانه ليسس هناك ما يدعو إا ¤القلق قبل
سسنت Úمن الزواج بدون أاطفال.
ويرى الÈوفيسسور الشسا‘ أانه من األفضسل التصسال
ب -أاخصس-ائ-ي ب-ع-د  6شس -ه -ور م -ن ا◊ي -اة ال-زوج-ي-ة م-ع
عÓقات جنسسية منتظمة مشسÒا إا ¤أان عامÁ Úكن
أان تقضسي على فرصس إا‚اب األطفال بالنسسبة للمرأاة
Óزواج
التي تبلغ  40سسنة على سسبيل اŸثالÁ ،كن ل أ
الشسباب أان ينتظروا غ Òأان من هم ‘ العقد الثالث
والرابع يجب عليهم التصسرف سسريعا““ كما أاضساف.
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ولد علي من تيبازة:

الوزارة ليسست مسستعجلة ‘ تقييم أاداء الفريق الوطني بـ «الكأن»
أاّكد وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد
ع -ل -ي ،أامسش ،ب-ت-ي-ب-ازة ،أاّن دائ-رت-ه ال-وزاري-ة
ليسست مسستعجلة حاليا ‘ اسستصسدار أاحكام
مسسبقة على أاداء الفريق الوطني بنهائيات
ك -أاسش أا· إاف -ري -ق -ي-ا ،مشسÒا إا ¤أا ّن-ه ي-ن-ت-ظ-ر
ت -ق -ري -را م -فصس  Ó-م-ن ال–ادي-ة ا÷زائ-ري-ة
ل -ك -رة ال -ق -دم ق -ب -ل ات -خ-اذ أاّي إاج-راء ع-م-ل-ي
يخصش هذه اللعبة.

تيبازة :عÓء ملزي

قال الوزير ولد علي ‘ ،ختام زيارته التفقدية
لعّدة مششاريع قطاعية بتيبازة ،أامسس ،إاّنه من حق
الششعب ا÷زائري أان “ّثله النخبة الرياضشية ‘ كل
ال -ت -خصشصش -ات وم -ن ح -ق الشش-عب أايضش-ا أان ي-ف-ت-خ-ر
Ãمثليه .لكنه فيما يتعلق بتقييم اإلخفاق اŸهÚ
للفريق الوطني بدورة الغابون ،فإاّن األمر بحاجة
إا ¤مزيد من الّÎيث وتقييم األمور بتأاّن ودون
اسشتعجال.
كما أاششار الوزير أايضشا ،إا ¤أاّن السشنة ا◊الية
سش -تشش -ه-د إاع-ادة Œدي-د ه-ي-اك-ل ﬂت-ل-ف ال-ه-ي-ئ-ات
ال-ري-اضش-ي-ة ل-ع-ه-دة أاوŸب-ي-ة ج-دي-دة .وب-ع-د ت-نصشيب
الرؤوسشاء ا÷دد ،اŸرتقب انتخابهم ،سشيتم عقد
اجتماع تقني مع هؤولء ،سشتتم من خÓله اإلششارة
إا ¤ضشرورة انتقاء أاحسشن الرياضشي Úلتمثيل الششعب
‘ ﬂت -ل -ف اŸن -افسش -ات ا÷ه -وي-ة وال-ع-اŸي-ة ،م-ع
السش- -ه- -ر ع- -ل- -ى ان- -ت -ق -اء أاحسش -ن اŸدرب Úوأاحسش -ن
اŸدي-ري-ن ال-ت-ق-ن-ي ،Úاألم-ر ال-ذي ب-وسش-ع-ه تشش-ري-ف
ال -ري -اضش -ة ا÷زائ -ري -ة ب -ك -ل ت -خصشصش-ات-ه-ا وّ Œن-ب

اŸهازل اÙتمل حدوثها من ح Úآلخر.
وأاشش -ار ال -وزي -ر ول -د ع -ل-ي أايضش-ا ،إا ¤أاّن-ه ي-ب-ق-ى
مطالبا ،بصشفته وزيرا ‘ ا◊كومة ،بتقد Ëحصشيلة
عمله لرئيسس ا÷مهورية عن طريق الوزير األول.
واألمر ذاته ينطبق على ﬂتلف رؤوسشاء ال–اديات
ال-ري-اضش-ي-ة ،ال-ذي-ن سش-ي-ق-دم-ون ت-ق-ارير مفصشلة عن
نششاطاتهم لغرضس تقييم النتائج اÙصشلة .غ Òأاّنه
يجب التأاكيد ،من باب اإلنصشاف ،على اأّن نفسس
الهيئة اŸسشÒة لكرة القدم ا◊الية“ ،كنت من
تأاهيل الفريق الوطني إا ¤درجة  ⁄تكن متوقعة ‘
” –قيق نتائج أاخرى
كأاسس العا ⁄األخÒة .كما ّ
مهمة يجب عدم غضس الطرف عنها .لذلك ،فإانّ
ال -ت -ق -ي-ي-م ي-جب أان ي-ك-ون م-وضش-وع-ي-ا ،دون –م-ي-ل

مسش -ؤوول -ي -ة اإلخ -ف -اق ل-ه-ذا ال-ط-رف أاو ذاك بشش-ك-ل
متسشّرع.
أام- -ا ع -ن زي -ارت -ه ل -ولي -ة ت -ي -ب -ازة ،أامسس ،ف -ق -د
اسشتهلّها باŸركز ا÷هوي لتجمع الفرق الرياضشية
بفوكة ،الذي Œاوزت نسشبة اإل‚از به حدود 80
من اŸائة .ومن اŸرتقب أان يسشتلم بصشفة نهائية،
مع نهاية ششهر سشبتم Èالقادم وبداية الثÓثي األول
م -ن السش -ن -ة اŸق-ب-ل-ة ع-ل-ى أاك Ìت-ق-دي-ر ،م-ع ال-ت-زام
اŸؤوسشسشات اŸنجزة على تسشليم تدريجي لكل من
ال -ق -اع-ات ال-ري-اضش-ي-ة السشت ال-ت-ي ي-ح-وي-ه-اÃ ،ع-ي-ة
ال -ف-ن-دق ال-ذي يضش-م  160سش -ري-ر وا÷ن-اح اإلداري
وك -ذا ا÷ن -اح ال -ط -ب -ي ال -ذي ي -رت -قب أان يسش -ت -غ ّ-ل-ه
اÎŸبصشون باŸركز.
وت -ف -ق -د ال-وزي-ر أايضش-ا ،اŸركب ال-ري-اضش-ي شش-ب-ه
األوŸبي الذي يششهد حاليا عملية إاعادة تأاهيل
تششمل بناء مدرجات تضشم  11أالف مقعد إاضشا‘،
ليصشل عددها اإلجما‹ إا 20 ¤أالف مقعد نصشفها
مغطاة ،مع تكسشية األرضشية بعششب جديد وتوسشيع
بعضس الهياكل األخرى.
وثّمن الوزير ولد علي أايضشا ،ا÷هود اŸبذولة
ع -ل -ى مسش -ت -وى اŸل -عب ا÷دي -د لشش -رشش -ال ،ي -تسش-ع
لـ 10500م -ق -ع -د ،اŸشش -روع ال-ذي شش-ه-د ت-أاخ-را ‘
ع -م -ل-ي-ة إا‚ازه ،ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤ب-روز مشش-ك-ل-ة ان-زلق
الÎبة بجواره.
كما كششف الوزير ولد علي عن تسشجيل 334
مشش -رع ل -ه ع Ó-ق -ة ب -ال-ق-ط-اع ب-ولي-ة ت-ي-ب-ازة خÓ-ل
اÿماسشيات الثÓثة اŸنصشرمة ،بغÓف ما‹ قدره
 11,9مليار دج ،األمر الذي يعت Èقفزة نوعية ‘
كمية ونوعية الهياكل الششبانية والرياضشية اÙلية.

هيكتور كوبر (مدرب اŸنتخب اŸصسري):

وضسع الفريق جيد قبل مواجهة غأنأ
لرج - -ن - -ت - -ي - -ن - -ي
أاك - -د ا أ
ه- -ي- -ك- -ت- -ور ك -وب -ر ،اŸدي -ر
ال-ف-ن-ي ل-ل-منتخب اŸصسري،
غ-ي-اب ﬁم-د ع-ب-د الشس-ا‘
ليسس-ر ل-ل-ف-ري-ق،
ال-ظ-ه Òا أ
ع -ن م-ب-اراة غ-ان-ا ،اŸق-ررة
ال-ي-وم ‘ ،ا÷ول-ة ال-ث-الثة
ل -دور اÛم -وع -ات ب -ك-أاسش
لف- -ري -ق -ي -ة 2017
ل· ا إ
ا أ
اŸقامة بالغابون.
ق -ال ك -وب -ر ،خ Ó-ل اŸؤو“ر الصش -ح -ف -ي ‘
مدينة «بور جنتي» الغابونية« ،أاملك  3بدائل
لعبد الششا‘ خÓل مواجهة غانا ،فلدي عمر
جابر وأاحمد فتحي وكر Ëحافظ ،والثÓثي
لديهم القدرة على اللعب ‘ هذا اŸركز و⁄
نحدد البديل حتى اآلن»
وكان عبد الششا‘ تعرضس إلصشابة بالتواء ‘
ال -ك -اح-ل خÓ-ل م-ب-اراة أاوغ-ن-دا األخÒة ال-ت-ي
انتهت بفوز الفراعنة بهدف.
وأاشش -ار ك -وب -ر إا ¤أان -ه Áت -لك ح -ل -ول ل -ك -ل
اŸششاكل التي يعا Êمنها اŸنتخب اŸصشري،
مطالبا ا÷ماه Òبالطمئنان على اŸنتخب
وع -دم ال-ق-ل-ق م-ن أاي مشش-ك-ل-ة ت-واج-ه-ه خÓ-ل
ال - - - -ب - - - -ط - - - -ول- - - -ة ال- - - -ق- - - -اري- - - -ة أاو غÒه- - - -ا.
وأاضشاف« ،أاي مششكلة نسشعى لعÓجها فورا،

منتخب غانا

اإلصسأبة تنهي موسسم
اŸدافع بأبأ رحمأن
قال مسشؤوولون ،إان بابا رحمان ،مدافع

غ -ان -ا ،سش -ي -غ -يب ل -ن -ه -اي -ة اŸوسش -م ،ب -ع-د
خضشوعه ÷راحة ‘ أاŸانيا.
سش- -اف- -ر ظ -ه Òتشش -ي -لسش -ي ،اŸع -ار إا¤
ششالكه ،هذا اŸوسشم ،إا ¤لندن للخضشوع
لفحوصس مبدئية ثم ألŸانيا بعد إاصشابته
خÓل مباراة غانا األو ‘ ،¤كأاسس األ·
األفريقية بالغابون.
أاضش -اف مسش -ؤوول-و ال–اد ال-غ-ا Êل-ك-رة
القدم ،أان رحمان أاصشيب بقطع ‘ الرباط
الصش -ل -ي -ب -ي ل -ل -رك -ب -ة ال -يسش-رى ،وق-ط-ع ‘
الغضشروف الداخلي واÿارجي.
وسش -ي -ب-دأا رح-م-ان ،إاع-ادة ال-ت-أاه-ي-ل م-ع
تشش -ي -لسش -ي ‘ ،األي -ام ال -ق -ل -ي-ل-ة اŸق-ب-ل-ة.
وانضش -م رح -م-ان « 22ع -اًم-ا» إا ¤ال-ن-ادي
ال- -ل- -ن -د Êم -ق -اب -ل  21.7م -ل-ي-ون ج-ن-ي-ه
أاسشÎليني ‘ أاوت  .2015وششارك ‘ 23
مباراة قبل أان يوافق اŸدرب أانطونيو
كونتي على إاعارته إا ¤ششالكه ‘ بداية
اŸوسشم.

وليسس لدينا مششكلة من العÎاف
بوجود مششكلة أاو أازمة .وأاحب أان
أاط- -م- -ئ- -ن ا÷م- -ه -ور ،ب -أان وضش -ع
الفريق جيد ول توجد أاي مششاكل
خارج السشيطرة».
وع- -ن أازم- -ة ا◊ارسس شش -ري -ف
إاك -رام -ي ،وأاح -م -د ن-اج-ي م-درب
حراسس الفراعنة ،أاوضشح اŸدير
ال -ف-ن-ي أان-ه اع-ت-ذر ل-ل-ح-ارسس ع-ن
اÿط- -أا ال- -ذي وق- -ع ف -ي -ه ن -اج -ي
وتسشبب ‘ أازمة.
وقال كوبر« ،من الششجاعة أان تعتذر عندما
يحدث خطأا .وششعرت أان هناك خطأا حدث
مع إاكرامي وكان يجب أان أاعتذر له ،وما حدث
سشوء فهم بسشيط و” إانهاء اŸوضشوع “اما
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ول- - -دي- - -ن- - -ا ت- - -رك- - -ي- - -ز ‘ م- - -ب- - -اراة غ - -ان - -ا».
وعن رمضشان صشبحي وواقعة قذفه زجاجات
اŸياه عقب تبديله ‘ لقاء أاوغندا ،أاكد مدرب
الفراعنة ،أانه جلسس مع الÓعب ،الذي اعتذر
عما بدر منه من سشوء سشلوك أاثناء تغيÒه
خÓل مباراة أاوغندا.
وقال كوبر« ،رمضشان اعتذر عما بدر منه
وج-لسش-ن-ا ل-فÎة ط-وي-ل-ة ن-ت-ك-ل-م ع-قب اŸباراة،
وتفهمت اعتذاره وقبلته ،حيث وعد Êبعدم
تكرار ما حدث ،وهو لعب كب Òومؤوثر ودوره
م- -ه- -م ج -دا م -ع اŸن -ت -خب و ⁄أاصش -در ق -رارا
بإايقافه».
كانت تقارير صشحفية أاششارت إا ¤أان اŸدير
ال -ف -ن -ي اسش -ت -ب -ع -د صش -ب -ح-ي م-ن حسش-اب-ات-ه ‘
اŸباريات اŸقبلة ،بعد تصشرفه األخ.Ò

كنت أاود اŸشسأركة مع اÿضسر ‘ «الكأن» لكن اŸدرب أاراد عكسش ذلك

كشسف لنا لعب نصسر حسس Úداي
«سس- -ف- -ي- -ان ب- -ن دب- -ك -ة» ،أان اŸن -ت -خب
الوطني  ⁄يدخل كأاسش أا· إافريقيا
لهم ضسد
لنه ضسيع اŸباراة ا أ
جيدا ،أ
منتخب زÁبابوي وفوت على نفسسه
اسسÎجاع الثقة التي ذهبت منه ‘
لخÒة .ك-م-ا
اŸب -اري -ات ال -رسس-م-ي-ة ا أ
أاك- -د أان إاب -ع -اده م -ن ق -ائ -م -ة اÿضس -ر
اŸت-ن-ق-ل-ة إا ¤ال-غ-اب-ون  ⁄ي-ؤوثر فيه،
وسس - -ي - -ج- -ع- -ل- -ه ي- -ع- -م- -ل أاك◊ Ìم- -ل
القميصش الوطني لحقا .كما –دث
ع- -ن م -نصس -ب -ه ا÷دي -د وع -ن ت -رك -ه
شس- -ارة ال- -ق- -ي- -ادة ل- -زم- -ي- -ل- -ه «أاح -م -د
قاسسمي» ‘ ،هذا ا◊وار...

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
لداء
^ الشس -عب :ك -ي -ف ت -ع -ل-ق ع-ل-ى ا أ
الباهت للمنتخب الوطني ‘ كأاسش أا·
إافريقيا بالغابون؟
^^ سس-ف-ي-ان ب-ن دب-ك-ة :اÿضش-ر ضش-يعوا
اŸب -اراة األه -م ‘ اŸن -افسش -ة أام -ام م -ن -ت-خب
زÁبابوي ،وهي اŸباراة التي أاخلطت جميع
ا◊سشابات .وكان لعبو اŸنتخب قادرين على
اسشÎج -اع ال -ث -ق -ة ال -ت -ي ذه -بت ‘ اŸب-اري-ات
ال -رسش -م -ي -ة األخÒة ،ل-ل-ذه-اب ب-ع-ي-دا ‘ ه-ذه
اŸنافسشة .لكن حدث العكسس .ل Áكن أان
يكون اŸنتخب دائما ‘ أاوج عطاءاته ،فرغم
تواجد لعب Úمن طينة الكبار ،على غرار
ﬁرز وبراهيمي ،لكن هناك دائما ‘ كرة
القدم و‘ ›الت أاخرى فÎات فراغ Áر
بها أاي منتخب وفريق وحتى الÓعبون .لكن
بعدها تكون العودة القوية ونتمنى أان ل تطول
Óسشف ،بعضس الÓعب Úلعبوا
فÎة الفراغ .ل أ
أا· إاف- - - -ري - - -ق - - -ي - - -ا األخÒة ‘ مسشÒت - - -ه - - -م
الكروية ،ضشيعنا جي Óبأاكمله ،خصشوصشا إاذا ⁄
نتمكن من التأاهل إا ¤كأاسس العا ⁄اŸقبلة بعد
هزÁة وتعادل ا÷ولت Úاألولي ،ÚاŸهم يجب
أان نعيد ترتيب البيت والنطÓق من جديد
من أاجل إاعادة هيبة اŸنتخب الوطني ،ليسس
العيب ‘ من يفقد قوته العيب ‘ من ل
ي -راج -ع ن-فسش-ه لÓ-ن-طÓ-ق أاق-وى .اآلن ل-دي-ه-م
متسشع من الوقت إلعادة الأمور لنصشابها ،يجب
انتداب مدرب بششخصشية قوية واسشتغÓل كل
تواريخ الفيفا لصشا◊نا واللعب ضشد منتخبات

فريق جيشش التحرير عّبد الطريق لتأأسسيسش فريق ا÷بهة

ع-ب-د ف-ري-ق ج-يشش ال-ت-حرير الطريق
لتأاسسيسش فريق جبهة التحرير الوطني
ل -ك-رة ال-ق-دم ،ال-ذي صس-ال وج-ال ق-ارات
ال -ع -ا ‘ ⁄سس -ب -ي -ل ال -ت-ع-ري-ف ب-ال-قضس-ي-ة
ال -وط -ن-ي-ة ،ب-حسسب م-ا أاشس-ار إال-ي-ه ،أامسش،
با÷زائر ،الباحث رابح زغدان.
نششط األسشتاذ زغدان ،الباحث ‘ ا◊ركة
ال -وط -ن -ي -ة رف -ق -ة بشش Òصش-ح-راوي ،ب-احث ‘
الÎاث ال- -وط- -ن- -ي ،ن- -دوة ب- -اŸرك- -ز ال- -ث -ق -ا‘
اإلسشÓ-م-ي –ت ع-ن-وان« :ا◊رك-ة ال-ري-اضش-ي-ة
ا÷زائرية ‘ الثورة التحريرية».
ق -ال زغ -دان ،الصش -ح -ا‘ السش -اب -ق ب -ي-وم-ي-ة
الشش -عب« :ل -ق -د شش -ك-ل ف-ري-ق ج-يشس ال-ت-ح-ري-ر
اŸؤوسشسس سش- -ن -ة  1957ال-ن-واة األو ¤ل-تشش-ك-يل
ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي وه-ي حقيقة
تاريخية يجهلها الكث Òمن ا÷زائري .Úلقد
حان الوقت لكي يأاخذ هذا الفريق مكانته ‘
تاريخ ا◊ركة الرياضشية الوطنية».
وأاشش -ار أان ف -ري -ق ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ت -كّ-ون
بتونسس من جنود ومناضشل Úوطلبة كان
ب -عضش -ه -م ي -نشش -ط -ون ب -ن -ادي ح -م-ام األن-ف
التونسشي.
‘ ه - -ذا الشش - -أان أاوضش - -ح« :أاول م - -ن- -افسش- -ة
خاضشها هذا الفريق كانت سشنة Ã 1957ناسشبة
ال-دورة اŸغ-ارب-ي-ة ال-ت-ي أاط-ل-ق ع-ل-ي-ه-ا إاسشم
جميلة بوحÒد ،ششاركت فيها أايضشا فرق من
ت -ونسس ول -ي -ب -ي -ا واŸغ-رب وحضش-ره-ا الÓ-عب
اŸغربي الششه Òالعربي بن مبارك».
وذكر اÙاضشر ،بعضس أاسشماء لعبي فريق
ج -يشس ال -ت -ح -ري -ر ،ع -ل -ى غ -رار دودو وشش -ب-ل-ي
وك -ح Ó-وي وسش Ó-م -ي وبصش -ط -ن -ج-ي وسش-ع-دي
وشش - -وشش- -ان وجÈا Êول- -زه- -اري وذي- -اب ،دون
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سسفيان بن دبكة (نصسر حسس Úداي) لـ «الشسعب»:

الباحث رابح زغدان :

نسشيان ‚م رائد القبة السشابق زرار ولعب
إا–اد ا÷زائ -ر رب -ي -ح ب -ق-ي-ادة اŸدرب صش-ال-ح
سشعيدو.
وواصشل زغدان« :بعد هذه الدورة التي فاز
بها فريق جيشس التحرير ،تفطن اŸسشؤوولون
آان- -ذاك ع- -ل -ى رأاسش -ه -م ب -ن ط -وب -ال وك -رË
بلقاسشم إا ¤ضشرورة تأاسشيسس فريق وطني وهو
م -ا حصش -ل ب -ال-ف-ع-ل ع-ن-د م-يÓ-د ف-ري-ق ج-ب-ه-ة
ال -ت -ح -ري-ر ال-وط-ن-ي ال-ذي انضش-م إال-ي-ه لع-ب-ون
Îﬁفون بأاك Èالنوادي األوروبية ،لبوا نداء
الوطن تارك ÚاŸال والششهرة.
ك -م -ا ن -وه األسش -ت -اذ زغ -دان ب -دور ج -م -ع-ي-ة
ال -ع -ل -م -اء اŸسش-ل-م Úون-ادي الÎق-ي ‘ إانشش-اء
النوادي ا÷زائرية ‘ كرة القدم و‘ غÒها
م -ن ال -ري -اضش -ات ،م -ث -ل اŸول -ودي -ة الشش -ع -ب-ي-ة
ا÷زائرية واإل–اد اإلسشÓمي ا◊راششي.
بهذا اÿصشوصس قال« :النضشال الرياضشي ⁄
يكن ‘ كرة القدم فحسشب ،بل ‘ كثÒ
من الرياضشات األخرى أابرزها اÓŸكمة»،
م -وضش -ح-ا« :شش-ارك  12مÓ-ك-م-ا ج-زائ-ري-ا ‘
ب -ط -ول -ة ال -ع-ا 1945 ⁄ب-ال-ع-اصشمة اإليطالية،
رافضش Úت -ق -مصس أال -وان اŸن -ت -خب ال-ف-رنسش-ي
ومفضشل Úالنزال بأاقمصشة نواديهم اŸسشلمة.
ك -ل ا÷زائ -ري Úصش -ع -دوا آان -ذاك ف-وق م-نصش-ة
التتويج ‡ا جعل اŸسشتعمر يتفاخر بإا‚از
ليسس من صشنعه ،بل من –قيق أابناء ا÷زائر».
وباŸناسشبة ،أاد ¤اÓŸكم السشابق ﬁمد
م -ي -ل-ود ل-ع-روسش-ي ،بشش-ه-ادت-ه ع-ن ج-ي-ل ن-اضش-ل
بطريقته خدمة للقضشية الوطنية ،مسشتذكرا
ﬁاولت فرنسشا النيل من كرامتهم وا◊ط
من معنوياتهم بششتى السشبل.
من جهته ،أاششاد السشتاذ بشش Òصشحراوي

العدد
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ب -تضش-ح-ي-ات ف-ري-ق ج-ب-ه-ة ال-ت-ح-ري-ر ال-وط-ن-ي،
واصشفا إاياه بـ «الفريق اŸناضشل».
وحول هذه النقطة قال ‘ ختام الندوة:
«لقد ضشم فريق جبهة التحرير الوطني بÚ
تاريخ تأاسشيسشه سشنة  1958و› 1962موع 32
لعبا لزال  12منهم على قيد ا◊ياة ،حيث
خاضس  62مقابلة فاز ‘  47منها وتعادل ‘
 ،11م -ق -اب-ل  4ان-ه-زام-ات ف-ق-ط .إان-ه-ا أارق-ام
خارقة تب Úأان كرة القدم كانت وسشيلة لرفع
راي- -ة ا÷زائ- -ر واŸسش- -اه- -م- -ة ‘ ال- -ت- -ع -ري -ف
بقضشيتها الوطنية بإايصشال صشوتها إا ¤األ·
اŸتحدة».

براف يشسرف على تدشسÚ
اŸتحف األوŸبي ا÷زائري

يشش - - -رف رئ- - -يسس
ال -ل -ج -ن -ة األوŸب -ي-ة
والرياضشية
ا÷زائرية مصشطفى
براف ،على تدششÚ
اŸت -ح -ف األوŸب -ي
ا÷زائ- - - -ري ،غ - - -دا
اÿم -يسس ،ب -داي -ة م -ن السش -اع -ة ال-واح-دة
زوال ،بحضشور عدة ششخصشيات رياضشية
معروفة.
يتواجد اŸتحف األوŸبي ا÷زائري
بششارع ﬁمد زكال ،قبالة قاعة حرششة
حسشان.

قوية لتصشحيح كل أاخطائنا من أاجل العودة
بقوة ‘ السشنت ÚاŸقبلت.Ú
^ خط الوسسط كان من ب Úا◊لقات
لضس -ع -ف ‘ اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي وب-عضش
ا أ
قال إان إابعادك  ⁄يكن منطقيا؟
^^ ك- -نت أاود اŸشش- -ارك- -ة م- -ع اŸن- -ت -خب
الوطني ‘ «كان» الغابون لكسشب اŸزيد من
اÈÿة ال -دول -ي-ة ب-ال-ق-م-يصس ال-وط-ن-ي ،ب-ع-دم-ا
“ك -نت ‘ السش -اب -ق م -ن ال-ق-ي-ام ب-دوري ع-ل-ى
أاكمل وجه ‘ كأاسس العا ⁄العسشكرية Ãدينة
باكو بأاذربيجان ‘  2013مع اŸنتخب الوطني
العسشكري ،و‘ الصشائفة اŸاضشية ‘ أاوŸبياد
Óسش-ف،
«ري -و دي ج -انÒو» الÈازي-ل-ي-ة .ل-ك-ن ل -أ
غيابي عن اŸنتخب األول ليسس بيدي ورÃا ل
أادخ-ل ‘ ال-ن-ه-ج ال-ت-ك-ت-ي-ك-ي ل-ل-ن-اخب ال-وط-ني
«ج -ورج ل -ي -ك -نسس» .اŸن -ت -خب ال -وط-ن-ي Áلك
م -درب -ا وه -و ال -ذي ق -ام ب -اخ -ت-ي-ار ال-تشش-ك-ي-ل-ة
اŸتنقلة معه إا ¤الغابون وفضشل اختيار «بن
ن-اصش-ر» ل-ل-ت-ن-ق-ل إا ¤ال-ع-رسس اإلف-ري-ق-ي م-كان
«ت -اي -در» اŸصش -اب ،ه -ذا األم -ر ل ي -ق -ل -ق -ن -ي
وسشيجعلني أاعمل أاك Ìرفقة فريقي لتحقيق
أاهدافنا قصشد تطوير مسشتواي أاك Ìوحمل
قميصس اŸنتخب األول.
^ ب -ا◊ديث ع -ن ف -ري -قك ح-ولت إا¤
منصسب ظه ÒأاÁن؟
^^ ع -ن -دم -ا ت -ن -ق -ل -ن -ا إا ¤ت-ونسس إلج-راء
الÎبصس الششتوي– ،دث إا‹ّ اŸدرب وقال ‹
إان -ه م -ت -أاك -د م -ن أان-ن-ي سش-أاق-دم إاضش-اف-ة ك-بÒة
للفريق وسشأابرز أاك ‘ Ìمنصشب ظه ÒأاÁن،
خصشوصشا أان لدي نزعة هجومية وقرر –ويلي
إا ¤هذا اŸنصشب ‘ الÎبصس– ،ضشÒا لرحيل
«غازي» الذي من اŸتوقع أان يغادر الفريق مع
ن-ه-اي-ة السش-ن-ة .اآلن ل-ع-بت م-ب-ارات-ي ال-رسش-م-ية
األو ‘ ¤منصشبي ا÷ديد وأاجد راحتي فيه،
وأا“ن -ى أان أاق -دم اإلضش -اف -ة ل -ل -ف-ري-ق ‘ ه-ذا
اŸنصشب .أانا مرتاح خصشوصشا Ÿا تأاكدت بأان
الفريق انتدب لعبا جيدا ‘ وسشط اŸيدان
ششاهدت اŸسشتوى ا÷يد الذي ظهر به الوافد
ا÷ديد «وراثني» ،واآلن سشنكون أاقوى بحول
ال -ل -ه ف-ي-م-ا ت-ب-ق-ى ل-ن-ا م-ن م-ب-اري-ات ال-ب-ط-ول-ة
والكأاسس .كما أا ‘ Êالسشنوات السشابقة لعبت
ت -ق -ري -ب -ا ‘ ك-ل اŸن-اصشب ال-ت-ي ك-انت تشش-ه-د
نقصشا ‘ النصشرية ،األمر الذي جعلني أاتأالق
‘ أاوŸبياد «ريو» ‘ منصشب لعب ﬁوري
و“كنت من تسشجيل هدف Úضشد الهندوراسس
واألرجنت Úوحملت ششارة القيادة ‘ اŸباراة
الثالثة ضشد اŸنتخب الÈتغا‹.
^ ح- -ولت إا ¤ظ- -ه ÒأاÁن وان -ت -زعت
منك شسارة القيادة؟
‹ اŸدرب كذلك حول هذه
^^ –دث إا ّ
القضشية وقال ‹ ،إانه يريد أان أاركز أاك Ìعلى
م -نصش -ب -ي ا÷دي -د ل -ت -ق -د Ëاإلضش -اف -ة وت-رك
مسشؤوولية ششارة القائد لـ «أاحمد قاسشمي» الذي
م -ن -ذ ال-ت-ح-اق-ه ب-ال-ف-ري-ق يسش-اع-د Êدائ-م-ا ‘
مهمتي« .حمدان» أاعتÈه Ãثابة أاخي األكÈ
ويليق لهذا اŸنصشب ،خصشوصشا أانه Áلك خÈة
ﬁلية وقارية كبÒت Úمع كل الفرق التي حمل
أالوانها ،ورÃا ششارة القيادة سشتعطيه أاك Ìثقة
للعودة بقوة ‘ مرحلة العودة وتسشجيل أاهداف
كثÒة مثل ما فعله اŸوسشم اŸاضشي.
«أالن ميششال» –دث إا‹ّ وقبلت الفكرة،
ألن هدفه أان أاصشبح أاحد أافضشل الÓعب‘ Ú
البطولة ‘ هذا اŸنصشب ،و َ⁄ل يفتح ‹ باب
اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي؟ ،خصش-وصش-ا أا Êأاب-ل-غ م-ن
العمر  24عاما ومفتاح بلغ  32عاما ،وهو ما
قد يرجح كفتي لدخول اŸنتخب من هذا
اŸنصشب ،خصشوصشا أان اÿضشر منذ اعتزال
«سشليمان رحو» اللعب الدو‹ منذ أازيد من 7
سشنوات  ⁄يجدوا بدي Óله ،رغم اسشتعمالهم
ألزيد من  6أاو  7لعب ‘ Úهذا اŸنصشب.
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األربعاء  25جانفي  2017م
الموافق لـ  26ربيع الثاني  1438هـ

بعد أŸشساركة ألكارثية ‘ «كان» ألغابون

الناخب الوطني يسصتقيل من على رأاسس العارضصة الفنية «للخضصر»
لقصساء من كأاسس
أعلن أŸدرب ألبلجيكي جورج ليكنسس ،أسستقالته من على رأسس ألعارضسة ألفنية «للخضسر» بعد أ إ
إأفريقيا  ،2017عقب ألتعادل أمام ألسسنغال ،بحسسب ما جاء ،أمسس ،على أŸوقع ألرسسمي «للفاف».

»°ù«ªM QÉªY

 ⁄ي -ن -ت-ظ-ر ل-ي-ك-نسس ف-رصص-ة ال-ع-ودة إا¤
ا÷زائر إلعلن اسصتقالته وهو ما يؤوكد أان
األم -ور ك -انت مضص -ب-وط-ة م-ن ق-ب-ل ،ن-ظ-را
ل- -لÈودة ال -ت -ي ظ -ه -ر ب -ه -ا خ -لل ال -ن -دوة
الصصحفية التي سصبقت اŸباراة والتي منح
خ -لل -ه -ا ب -عضس اŸؤوشص -رات ع -ل -ى ن -ه-اي-ة
مهّمته على رأاسس ا÷هاز الفني للمنتخب.
أابدى ليكنسس حزنه على نهاية مغامرته
م -ع اŸن -ت -خب ‘ ،تصص -ري -ح ل -ه ل -ل -م -وق -ع
الرسصمي «للفاف» ،قال فيه« :بعد نهاية
اŸغامرة ‘ كأاسس إافريقيا أافضصل وضصع
ح -د Ÿشص -واري م -ع اŸن -ت -خب ا÷زائ -ري
ب-ط-ري-ق-ة ودي-ة ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-لحÎام الكبÒ
الذي أاكّنه لهذا البلد ورئيسس ال–ادية
وأا“ن-ى ال-ن-ج-اح ‘ اŸسص-ت-ق-ب-ل ل-ل-م-نتخب
ا÷زائري».
ويصص- -ب -ح ل -ي -ك -نسس ث -ا Êم -درب ي -غ -ادر
العارضصة الفنية للمنتخب ‘ ظرف ثلثة
أاشص -ه -ر وه -ي فÎة ق -ي -اسص -ي -ة ت -ؤوك -د ع -دم
السصتقرار الذي يعا Êمنه اŸنتخب وأاثر
ع -ل -ى مسص -ت -واه خ -لل اŸن -افسص -ات ال -ت -ي
شصارك فيها.

إانهاء مهام ا÷هاز الفني
قامت ال–ادية ا÷زائرية لكرة القدم
بإانهاء مهام ا÷هاز الفني للمنتخب بعد
إاعلن البلجيكي ليكنسس رحيله من على
ال -ع-ارضص-ة ال-ف-ن-ي-ة وذلك بسص-بب ﬁدودي-ة
مسص- -ت- -وى ه- -ذا ا÷ه- -از ،ال- -ذي  ⁄ي -ق -دم
اإلضصافة اŸرجوة منه.
سصيكون اŸدرب اŸقبل مطالبا بتشصكيل
جهاز فني جديد يقود التشصكيلة خلل
الفÎة اŸقبلة ،شصريطة أان يكون Áتلك
اŸقومات التي تسصمح له Ãد يد العون
للمدرب الرئيسصي ول يقتصصر دوره على

تنظيم برنامج الÎبصصات.
م -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -دت «ال -ف -اف» أان
مهمة ›يد بوقرة هو اآلخر انتهت مع
اŸن -ت -خب ،ألن -ه -ا ك -انت ﬁدودة زم -ن -ي -ا
بكأاسس إافريقيا فقط وحتى ‘ حال ‚ح
اŸن -ت -خب ‘ –ق -ي-ق ن-ت-ائ-ج أافضص-ل ،ك-ان
سصيغادر منصصبه مباشصرة بعد «الكان».

أاسصوأا حصصيلة للمنتخب منذ 2010
ك -انت م -واج -ه-ة السص-ن-غ-ال ه-ي خ-امسس
مباراة يفشصل اŸنتخب ‘ الفوز بها على
ال -ت-وا‹ﬁ ،ق-ق-ا ب-ذلك أاسص-وأا حصص-ي-ل-ة ل-ه
منذ  2010والفÎة التي سصبقت اŸشصاركة
‘ كأاسس العا ،⁄التي عرفت تراجعا رهيبا

«مهمة بوقرة كانت ﬁدودة زمنيا»

النطلق ‘ التدريب ،سصيما وأانه بدأا لتوه
تلقي تكوينا ‘ اÛال».

حدث أثناء متابعته مبارأة أ÷زأئر  -ألسسينغال

وفاة شصاب بوهران سصهرة األثنÚ

تو‘ شصاب يبلغ من العمر  20سصنة ،سصهرة األثن ،Úبوهران ،متأاثرا بأازمة قلبية
تعرضس لها أاثناء مشصاهدته مقابلة ‘ كرة القدم جمعت اŸنتخب الوطني بنظÒه
ل· ،بحسصب ما علم لدى مصصالح
السصنغا‹ ،برسصم منافسصات كأاسس إافريقيا ل أ
ا◊ماية اŸدنية ،أامسس.
كانت ا◊ماية اŸدنية قد تدخلت إلسصعاف الضصحية بحي «اللوز» ،غرب مدينة
وهران ،بينما كان قد لفظ آاخر أانفاسصه داخل منزله أاثناء متابعته اŸباراة ا◊اسصمة
لدورة كأاسس أا· إافريقيا التي Œري بالغابون والتي انتهت بالتعادل ما ب ÚالفريقÚ
وتضصييع التأاهل للدور الثا Êمن هذه اŸنافسصة القارية.
ويفÎضس أان يكون الضصحية قد تو‘ جراء سصكتة قلبية من شصدة انفعاله حول
›ريات هذه اŸقابلة اŸصصÒية وŸناصصرته الشصديدة للفريق الوطني لكرة القدم
وفق ما ” اسصتقاؤوه من ﬁيطه.

Ÿسصتوى اŸنتخب.
ك- -انت الن- -ط- -لق- -ة ب- -ع- -د ال -ت -غ -يÒات
ا÷وه -ري -ة ال -ت -ي ع -رف -ه-ا ا÷ه-از ال-ف-ن-ي
والÎكيبة البشصرية للمنتخب وهي اÿطوة
اŸن-ت-ظ-ر ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا م-ن طرف ال–ادية
خ-لل ال-فÎة اŸق-ب-ل-ة ،رغ-م أان-ه-ا سص-ت-ؤوث-ر
سص -ل -ب -ا ع -ل -ى مسص -ت-واه ‘ تصص-ف-ي-ات ك-أاسس
العا.⁄
وأاصصبح لزاما اآلن ،البداية من الصصفر
ووضص -ع ال -ت -أاه-ل إا ¤ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا 2019
كهدف رئيسس ،بالنظر لصصعوبة اŸنافسصة
ع -ل -ى ت -أاشصÒة اŸون -دي -ال ‘ ،ظ -ل ف -ارق
ال -ن -ق-اط ع-ن اŸتصص-در ن-ي-جÒي-ا وال-ع-ودة
القوية Ÿنتخب الكامÒون.

خÓل  17مشساركة

اŸنتخب الوطني يقصصى
للمرة  ٧من الدور األول
خرج اŸنتخب ا÷زائري من الدور
ل·
األول لنهائيات كأاسس إافريقيا ل أ
 2017اŸت -واصص -ل-ة ب-ال-غ-اب-ون ل-ل-م-رة
السص- -اب- -ع- -ة ‘ ت- -اري -خ مشص -ارك -ات -ه ‘
اÙفل الكروي القاري ،بعدما أانهى
ث -ال -ث -ا م -رح -ل -ة اÛم -وع-ات ،مسص-اء
اإلثن ،Úإاثر تعادله أامام السصنغال (-2
.)2
تعود اŸرة األو ¤التي أاقصصي فيها
اÿضصر ‘ الدور األول من اŸسصابقة
القارية إا ¤عام  ،1968وهو اŸصصÒ
الذي عرفوه أايضصا ‘ سصنوات 1986
و 1992و 1998و 2002و.2013
وتأاهلت ا÷زائر ،التي شصاركت 17
مرة ‘ النهائيات ،مرت Úفقط إا¤
نهائي
كأاسس إافريقيا ،أاي ‘  1980و.1990
وخسص-ر اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي النهائي
األول له أامام نيجÒيا البلد اŸضصيف،
قبل أان يثأار من نفسس اŸنافسس عشصر
سصنوات بعد ذلك ،أاي ‘ ‘ 1990
دورة ا÷زائ -ر وي -ف -تك ل -ق -ب-ه ال-ق-اري
الوحيد ◊د اآلن.
وفضصل عن بلوغه النهائي مرت،Ú
فقد نشصط اÿضصر أاربع مرات الدور
نصص- -ف ال- -ن- -ه- -ائ- -ي ‘ سص -ن -وات 1982
و 1984و 1988و ،1996وأارب -ع م -رات
أاخ- -رى ال- -دور رب- -ع ال- -ن -ه -ائ -ي (2000
و 2004و 2010و.)2015
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ليكنسس أنسسحب بعد  3أشسهر فقط

عدم اسصتقرار الطاقم الفني يؤوثر على أاداء اŸنتخب الوطني

ب-اسس-ت-ق-ال-ة ج-ورج ل-يكنسس ،أمسس،
ي- -ت -وأصس -ل أل -ن -زي -ف ع -ل -ى مسس -ت -وى
م- -نصسب أل- -ن- -اخب أل- -وط- -ن -ي ‘ فÎة
وج- -ي- -زة ،وأل- -ذي أث- -ر ك- -ثÒأ ع- -ل -ى
م -ردود «أÿضس-ر» أل-ذي-ن أصس-ب-ح-وأ ‘
مفÎق ألطرق من ألناحية ألفنية،
ح -يث أن ن -ت -ائ -ج أل -ف -ري -ق أل -وط -ن-ي
ت- -رأج -عت بشس -ك -ل ك -بﬂ ‘ Òت -ل -ف
أŸن- -افسس- -ات ،سس- -وأء تصس -ف -ي -ات ك -أاسس
أل-ع-ا 2018 ⁄أو ن -ه-ائ-ي-ات ك-أاسس أ·
إأفريقيا .2017

QƒªM óeÉM

ألفاف:

انتهت مهمة القائد السصابق للمنتخب
ال- -وط- -ن- -ي ا÷زائ- -ري ›ي- -د ب -وق -رة‘ ،
صص -ف -وف ال -ط-اق-م ال-ف-ن-ي ل-ل-خضص-ر ،ال-ذي
ل·
انضص -م إال -ي -ه ق -ب -ي-ل ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا ل -أ
 ،2017ب- -ع- -د اإلقصص- -اء م- -ن ال- -دور األول،
مسص - -اء األث - -ن ،Úب - -حسصب م - -ا ع- -ل- -م م- -ن
اإل–ادية ا÷زائرية لكرة القدم (الفاف).
وأاوضصح اŸصصدر ذاته ،أان مهمة بوقرة
«ك -انت ﬁدودة زم -ن -ي -ا .و” السص -ت-ع-ان-ة
بخدماته
ل- -ي- -ك- -ون ه- -م- -زة وصص- -ل ب Úال -لع -بÚ
واŸدرب الوطني خلل الكان».
بوڤرة ( 33سصنة) ،الذي وضصع مؤوخرا
حّدا Ÿشصواره الكروي ،كان قد صصرح قبل
الن -ت -ق -ال إا ¤ال -غ-اب-ون ،أان-ه «م-ن اŸب-ك-ر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ي -ع -ت Èل -ي -ك -نسس اŸدرب ال -ث-الث ال-ذي
يغادر العارضصة الفنية للمنتخب الوطني
‘ أاقل من سصنة ،بعد كل من غوركوف
ورايفاتسس نتيجة الضصغط وتراجع مسصتوى
أاداء الفريق الذي  ⁄يجد ضصالته ،بالرغم
من أان أاغلب اŸتتبع Úكانوا يرشصحونه
لنيل اللقب القاري والتأاهل بسصهولة نسصبية
إا ¤اŸون -دي-ال ال-ق-ادم ،ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-ت-ع-داد
الÌي الذي يزخر به والتجربة الكبÒة
ال -ت-ي اك-تسص-ب-ه-ا ال-لع-ب-ون ب-ع-د م-ون-دي-ال
الÈازيل وكأاسس إافريقيا .2015
ل -ك -ن ح -دث ال -ع-كسس “ام-ا ،ف-ب-ذه-اب
غوركوف فتحت األبواب ÿلل ‘ التأاطÒ
الفني الذي  ⁄يكن ‘ اŸسصتوى الذي
انتظرناه من هذا ا÷يل من اللعب.Ú
›ي -ئ ل -ي -ك -نسس ك -ان ‘ ظ -رف صص-عب
للغاية ،كون الفريق الوطني كان قد ضصيّع
ضصربة البداية ‘ تصصفيات اŸونديال أامام
الكامÒون ،لتتعقد مهمته عندما خسصر ‘
ن- -ي- -جÒي- -ا ،أاي- -ن ق- -ال ك -ل اŸت -ت -ب -ع Úإان
اŸدرب ال -ب -ل -ج -ي -ك -ي ل Áك-ن-ه أان ي-ف-ع-ل

اأشص- -ي -اء ك -بÒة خ -لل  5أاي -ام م -ن م-وع-د
اŸباراة.
‘ ه- -ذه ال- -ظ- -روف ،حّضص -ر «اÿضص -ر»
ن -ه -ائ -ي-ات ك-أاسس إاف-ري-ق-ي-ا  ،2017ب -ه -دف
ال- -ع- -ودة ا ¤ال- -واج- -ه- -ة .ل -ك -ن األم -ور ⁄
تتحسصن ،إا ¤درجة أان زملء مبو◊ي ⁄
ي-ج-دوا ال-وصص-ف-ة ال-ت-ي “ك-ن-ه-م م-ن الفوز
حتى على أاضصعف فريق ‘ اÛموعة
وه -و زÁب -اب -وي ،ق -ب -ل أان ي-ن-ه-زم-وا أام-ام
تونسس بطريقة اأكدت أان الناخب الوطني
 ⁄يكن يعرف جيدا اإلمكانات ا◊قيقية
للتعداد.
وانتظرنا «اŸعجزة» ،التي – ⁄دث
‘ اŸباراة األخÒة ،التي  ⁄يكن مصصÒ
‡ث -ل -ن -ا ب Úاأي -دي -ه -م ،ل -ي -دف-ع اŸن-ت-خب
الوطني ثمن عدم اسصتقرار الطاقم الفني
منذ عدة أاشصهر .الباب مفتوح اآلن Ÿدرب
راب- -ع خ- -لل سص- -ن- -ة ،أاي- -ن ت- -ت -داول ب -عضس
األسص-م-اء ال-ت-ي ب-إام-ك-ان-ه-ا شصغل اŸهمة...
وال -ن-ق-ط-ة ال-رئ-يسص-ة ال-ت-ي ظ-ه-رت ه-ي أان
السصتقرار هو السصبيل األمثل للوصصول إا¤
نتائج كبÒة...

جورج ليكنسس:

«اسصتقلت لتفادي الضصغط على روراوة»
ب- -رر م- -درب أŸن- -ت- -خب أ÷زأئ -ري
لكرة ألقدم ،جورج ليكنسس ،تقدË
أسس -ت -ق-ال-ت-ه بـ «ت-ف-ادي ألضس-غ-ط ع-ل-ى
رئ- -يسس أل–ادي- -ة ﬁم -د رورأوة»،
ع - -قب خ - -روج أÿضس - -ر م - -ن أل - -دور
·Ó
لول لنهائيات كأاسس إأفريقيا ل أ
أ أ
 ،2017متأاسسفا على ضسيق ألوقت من
لمان.
أجل قيادة ألفريق إأ ¤بر أ أ
صصرح ليكنسس قبل سصاعات من عودة
النخبة ا÷زائرية إا ¤أارضس الوطن:
«ق -ررت السص -ت -ق -ال -ة احÎام -ا ل -رئ-يسس
الهيئة وتفاديا للمزيد من الضصغط عليه
عقب خروجنا من الدور األول».
وأاضص- -اف“« :ن- -يت أان يصصÈوا ع -ل -ي -ن -ا
إلعادة بناء فريق على قواعد متينة .كنت
على قناعة أانني سصأا‚ح ‘ مهمتي ،غÒ
أان عامل الوقت  ⁄يخدمن».

ج-اءت اسص-ت-ق-ال-ة ال-ب-ل-ج-ي-ك-ي بعد ثلثة
أاشص -ه-ر ف-ق-ط م-ن ت-ول-ي-ه شص-ؤوون ال-ع-ارضص-ة
الفنية
للفريق الوطني ،خلفا للصصربي ميلوفان
راييفاتشس ،الذي  ⁄يلبث هو اآلخر سصوى
ثلثة أاشصهر اأيضصا.
واختتم قائل« :أاطلب من ا÷ميع أان
يثق ‘ هذا الفريق .أاشصكر كل من أاحسصن
اسص- -ت- -ق- -ب- -ا‹ م -ن -ذ ع -ودت -ي إا ¤ا÷زائ -ر
وسصأابقى أاناصصر اÿضصر دوما».
واأشص- -رف ل- -ي- -ك- -نسس ،اŸدرب السص- -اب- -ق
للمنتخب التونسصي ،على العارضصة الفنية
ل -ل -خضص -ر خ -لل اأرب -ع-ة ل-ق-اءات رسص-م-ي-ة،
أاسصفرت عن هزÁت Úوتعادل.Ú
وسص-ب-ق ل-ل-ت-ق-ن-ي ال-ب-ل-ج-ي-كي وأان أاشصرف
على منتخب ا÷زائر ‘  ،2003لكنه غادر
بعد سصتة اأشصهر.

هدأفو أŸنتخب ألوطني

سصليما Êيلتحق Ãناد ‘ اŸركز الرابع
رف - - -ع اŸه - - -اج - - -م إاسص - - -لم
سصليما ،Êالذي سصجل ثنائية
أامام السصنيغال ( ،)2-2مسصاء
اإلث- - -ن ‘ ،Úإاط - -ار ا÷ول - -ة
ال-ث-ال-ث-ة ل-ل-م-ج-م-وع-ة ال-ثانية
لكان ،2017-رصصيده إا25 ¤
هدفا ،ليلتحق بذلك بجمال
مناد ‘ ،اŸركز الرابع‘ ،
ترتيب أاحسصن الهداف‘ Ú
تاريخ اŸنتخب الوطني ا÷زائري لكرة القدم.
بذلك عزز سصليما« Êالصصائم «منذ مارسس الفارط عن التهديف ،مكانه كأاحسصن هداف
للخضصر ‘ الفÎة ا◊الية ،متقدما بأاربعة أاهداف عن رفيقه هلل سصودا 21( Êهدفا)
الذي  ⁄يشصارك إال ‘ اŸقابلة األو ¤للفريق الوطني ‘ كان ،2017-قبل أان يغيب
عن بقية اŸقابلت بسصبب اإلصصابة.
ويبقى عبد ا◊فيظ تاسصفاوت أاحسصن مهاجم ‘ تاريخ اŸنتخب الوطني ا÷زائري
برصصيد  34هدفا ،متبوعا برابح ماجر ( 29هدفا) وÿضصر بلومي ( 27هدفا).
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اأ’ربعاء  ٢٥جانفي ٢0١٧
الموافق لـ  ٢٦ربيع الثاني  ١٤٣8هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
أاغنية للفنان
صسابر
الرباعي

ننطلق من الدائرة
السشوداء ‘ أاعلى
الششبكة لنصشل إا¤
الدائرة السشوداء
لخرى ،ششرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٢٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

اسسم اشسارة

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سشهمية

عبدو درياسشة

كلمة سشر

الهواة

لعبة ا◊روف
دردششة ا◊روف

ال–اد
هواري بومدين

بحر
اقعد

إاحسسان
صسفرة
البيضس

عبر

١
حرسس «م»
لقياسس
المسسافة

مداد
جود
بحر

لقب عثماني

٣

للجواب

نعم

رقد
للنفي
١

 :فنانة لبنانية زارت الجزائر العديد من
المرات

8

٢

٣

ننجز

وجع

زوجة الفنان
وائل كفوري

مخرج
غنائي عربي

٥

٤

٧ ٦
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اختبر معلوماتك..
أاي فنانة من الفنانات اآلتية أاسشمائهن
لقبت بالششحرورة ؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11

`

الكلمــات السسريــة

نصسف اليوم

سسقي

اللغز:

سش-ر ب-اŒاه ا أ
لسش-هم
مبتدئا با◊رف أالف (
ب) ح-----ت-----ى تصش----ل إا¤
حرف الÓم (د) لتجد
الكلمة اŸفقودة.

عطلة

مدينة
عراقية

موفد

ملحن
مصسري

وطني
شسعوب «م»

مضسيء «م»

دردشسة
لسسهم
اأ

٦

يعلم

مدينة
سسورية

9

761

مطرب
تونسسي

قادم

’ تقال
للوالدين

لششارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لششارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع
هذه ا◊روف فتحصشل
لحد أاعÓم
على اسشم أ
تفسش Òالقرآان الكر.Ë

١٧٢٤٣

قارة صسفراء

أاقعد
للنصسب «م»

يمارسس
الطب

العدد

رقــــــــــم

٥

حرف مكرر
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الكلمـــــــات:

لخير ،العنصشر ،الناطق،
الفتح ،العزم ،المششير ،القديم ،الثالث ،ا أ
ال -ج -م -ع -ي -ة ،ال -غ -ط -اسس ،الع -ت -دال ،ال -ح -زب ،ال-ت-وج-ه ،ال-ت-مسشك،
ال-رام-ي-ة ،ال-ت-ق-ري-ر ،ال-ج-دي-د ،ال-م-ج-ال ،ال-ح-رة ،الخÓف ،جريدة،
خوجة ،الطين ،الفل ،الحول.
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م

الحل متاهة ا أ
لرقام

٢٦٦ = ٦0 + ٣8 + ٢8 + ٥0 + ٤0 + ٣0 + ٢0
الحل  /تسشل وتثقف

ج /عدد أايام التششريق هي
«ثÓثة أايام»
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عموديا )١ :باي ،الديانة ،غنيم محمد ،ميل،
حا ،مل ،حار ،امسسح ،ورم ،يلي ،الم ،د.د.د،
الرمسس ،يلم ،ر.ر.ر ،سسم ،حرسس ،م.م ،لن،
نمرن ،بÓد ،غسس ،جديد ،وليد جمبÓط
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ا
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ن

ي
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ث

افقيا  )١بيبرو ديمنغوا ،ار ،رسسل ،حمد
محمدي ،يم ،رن ،احل ،يدرسس ،ج.ج ،لم ،ال،
قدم ،مرسسي محمد ،بي ،يياسس ،مبدل ،ان،
حارسس ،ليما ،عدن،،،
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الحل  /كلمات متقاطعة
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أا ـ الفنان صسباح سسÓم؟
ب ـ سسميرة سسعيد ؟
ج ـ صسباح؟
د  -أاحÓم ؟

` 4 `` 3 ` 2

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

كلمة
السشر:

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

 ) ١و )٢سسينمائي جزائري ،سسيء ،مقابل،
 )٣حرف مكرر ،معلم،
 ) ٤سسلف ،إاجراء،
 ) ٥فعل ماضسي ناقصس «م» ،سسقي «م»،
 ) ٦مخرج مسسرحي مصسري،
 ) ٧غطاء الجسسم «م» ،ثلثا دير ،سسلف «م»،
 ) 8دولة إافريقية،
 ) 9موفد ،قهوة،
 ) ١0فيه شسفاء للناسس «م» ،مدينة عراقية،
 )١١ج -ائ -زة م -ه -رج -ان دب-ي السس-ي-ن-م-ائ-ي
الدولي.

عموديا
 ) ١مشسي ،شسكر ،وجع «م»،
 ) ٢أالعب ،فك ،بعث،
 ) ٣خاصستي ،ثلثا نمجد ،اشسمل،
 ) ٤خبر ،لمسس،
 ) ٥قارة جديدة ،ا’حسسان،
 ) ٦نرثي «م» ،نصسف يوم ،حرف مكرر،
 ) ٧يقذف «م» ،ننجز «م»،
 ) 8حرف مكرر ،وليمة ،ثلثا طلبة،
 ) 9مسسرف «م»  ،ننجز «م»،
 ) ١0للتخيير ،اركضس ،خاصسية،
 ) ١١قمر ،يسستمر

.

الفجر0٦.٢5...............:
مواقيت الظهر١٢.5٩...............:
الصسÓة العصسر١5.43...............:
المغرب١٨.04..............:
العشسـأء١٩.٢٨................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ ٢5ج-أن-ف-ي  :١٩55ن ّ-دد رئ -يسس أاسس -أق-ف-ة ا÷زائ-ر،
السس- -ي- -د دوف- -أل ،ب- -أسس- -ت- -ع -م -أل ال -ت -ع -ذيب ضس -د
ا÷زائ -ري« : Úل Áك -ن ال -ق -ب -ول ب-أأن ي-ع-ت-ق-ل
إانسسأن عشسوائي ويزّج به ‘ السسجن حتى وإان
كأن مدانأ».
^  ٢5ج-أن-في  :١٩٦0مشس-أرك-ة الإ–أد ال-ع-أم ل-ل-عمأل
ا÷زائري ‘ ÚاŸؤو“ر الثأ Êلشسعوب إافريقيأ بتونسس.

الأربعأء  ٢٦ربيع الثأ ١43٨ Êهـ اŸوافق لـ  ٢5جأنفي ٢0١٧م

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنأبة
عنأبة

17243 Oó©dG

للكـــــــــÎوÊ
 5آالف عمليــــة بعـــــد إاطـــــÓق الدفــــــع ا إ

العملي ـ ـ ـ ـ ـات اŸالي ـ ـ ـ ـ ـ ـة عـ ـ ـ ـ ـ Èا÷ـ ـ ـ ـ ـوال
Œربـ ـ ـ ـ ـة تخوضسهـ ـ ـ ـ ـا ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر قريب ـ ـ ـ ـا

فينشسأنزو الرئيسس التنفيذي ÷أزي :قفزة ‘ بنأء القتصسأد الرقمي
فتحت جأزي ،أامسس،
لوراسسي ،ورشسة حول
بأ أ
العمليأت اŸألية ع Èالهأتف
النقأل التي تشسرع فيهأ
ا÷زائر بدءًا من العأم
القأدم ،تكملة للدفع
للكÎو Êالذي قررته،
ا إ
منذ شسهر أاكتوبر اŸأضسي،
وقأمت بحمÓت –سسيسس
وتعبئة لتجسسيده من
اŸواطن والزبون ‘ إاطأر
لدارة الرقمية التي بأتت
ا إ
خيأرا يفرضس نفسسه ‘ بأقي
أانحأء اŸعمورة.

لقيت اسستحسســــأن أاهـــــل
اŸريضسة والطأقم الطبي
الشسعب /على إأثر ندأء أ’سصتغاثة
أل -وأرد ع -ل -ى صص-ف-ح-ة أل-ف-ايسص-ب-وك
Óم-ن ألوطني،
ل-ل-م-دي-ري-ة أل-ع-ام-ة ل -أ
بدعوة قوأت ألشصرطة ألتÈع بالدم
إ’ح -دى أل -ف -ت -ي-ات Ãرك-ز أأ’م-وم-ة
وأل -ط -ف -ول -ة Ãسص -تشص -ف-ى سص-ط-ي-ف،
وب -ال -ت -نسص -ي -ق ب ÚأŸشص -رف Úع -ل-ى
صص- -ف- -ح- -ت- -ي أل- -ف -ايسص -ب -وك وت -ويÎ
للمديرية ،سصارعت قوأت ألشصرطة
إأ ¤مقر مركز حقن ألدم باŸركز
أإ’سص-تشص-ف-ائ-ي أل-ج أم-ع-ي «سص-ع-ادن-ة
ﬁم -د ع -ب -د أل -ن -ور» ،أل -ذي شص-ه-د
حضص-ورأ م-ك-ث-ف-ا ل-ع-ن-اصصر ألشصرطة،

 20°ا÷زائر

 13°وهران

الثمن  ١0دج

14°

france prix 1

كأسس العأ ⁄العسسكرية لكرة القدم

انهزام الفريق الوطني العسسكري ‘ ربع النهائي
أقصص- -ي أل- -ف- -ري- -ق أل- -وط- -ن -ي
ألعسصكري لكرة ألقدم مسصاء
أمسس ‘ ألدور ربع ألنهائي
لكأاسس ألعا ⁄ألعسصكرية بعد
أنهزأمه أمام نظÒه أŸصصري
ب-ن-تيجة  2 – 1ب-ع-د ألوقت
أ’ضص- -ا‘ ‘ أŸب- -ارأة أل- -ت- -ي
جرت Ãسصقط.
ف- -ب -ع -د أن ت -ق -دم أŸن -ت -خب
أŸصص- - -ري ‘ ألشص - -وط أ’أول
ل-ل-م-ب-ارأة ب-ه-دف ‘ أل-دقيقة
“ ، 34كن حامية من تعديل
أل-ن-ت-ي-ج-ة ‘ أŸرح-ل-ة ألثانية
ل- -ي -ن -ت -ه -ي أل -وقت أل -رسص -م -ي
للمقابلة بالتعادل  1 – 1حيث

ل- - -عب أل - -ف - -ري - -ق - -ان أل - -وقت
أ’ضص- -ا‘ أل- -ذي “ك- -ن ف- -ي -ه
أل-ف-ري-ق أŸصص-ري م-ن ت-وق-يع

ه- -دف أل- -ف -وز ‘ أل -دق -ي -ق -ة
أأ’خÒة منه.

ح.ح

 30مليون طلب معلومأت عن الطرق بسسبب التقلبأت ا÷وية

 4م ـ ـ ـ ـ ـÓي Úزي ـ ـ ـ ـ ـارة Ÿوقـ ـ ـ ـع الـ ـ ـ ـ ـدرك
«طريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي» خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÓل أاسسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوع

فنيدسس بن بلة

أŸل -ت -ق -ى أأ’ول ح-ول أل-ع-م-ل-ي-ات
أŸالية ع Èأ÷وأل ،ألذي جرى
ب - -ف - -ن- -دق أأ’ورأسص- -ي وحضص- -رت- -ه
أ÷معية ألدولية للهاتف ألنقال،
أب - -رز خ Ó- -ل- -ه خÈأء ومسص- -ؤوول- -و
مؤوسصسصات ومصصالح لها Œربة ‘
ه- -ذأ أ◊ق -ل أŸا‹ أ’فÎأضص -ي،
ع- -ن م- -رح- -ل- -ة أخ- -رى حسص- -اسص- -ة
ت-ع-يشص-ه-ا أ÷زأئ-ر ل-ل-ح-اق بالركب
أ’فÎأضص- - -ي ،شص- - -رط أل- - -وج- - -ود
وألتطور.
كما أظهر أŸلتقى دور متعامل
ألنقال «جازي» ‘ مرأفقة جهود
ألسص-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ‘ م-ع-رك-ة
أل -رق -م -ي-ة ،أل-ت-ي ف-رضصت ن-فسص-ه-ا
على أ÷ميع و ⁄تعد تقبل بأاي
طرف يتأاخر عن أŸسصار وإأدأرة
ظهره لسصÒورته.
أك -د أل -رئ -يسس أل-ت-ن-ف-ي-ذي ÷ازي
ف- -ي- -نشص- -ان- -زو ن- -يشص- -ي ‘ ،ك -ل -م -ة
أ’فتتاح ،مذكرأ أ◊ضصور Ãا قام
به أŸتعامل من جهود ‘ سصبيل
ت -ع-م-ي-م Œرب-ة أل-دف-ع أإ’ل-كÎوÊ
أل- -ت- -ي أط -ل -قت م -ؤوخ -رأ وŒاوب
م - -ع - -ه - -ا أل - -ك- -ث ،Òإأ ¤درج- -ة ”
تسص-ج-ي-ل  5آأ’ف ع -م -ل-ي-ة .وه-ي
حصصيلة تشصجع على تعميمها إأ¤
ألدفع أŸا‹ ع Èأ÷وأل ،أ◊لقة
أŸفصص- -ل- -ي- -ة ‘ مشص- -روع –ديث
أنظمة ألدفع ‘ أ÷زأئر.
–دث ف -ي-نشص-ان-زو ع-ن خ-ل-ف-ي-ات
وأب -ع -اد أŸل -ت -ق -ى ،أل -ذي أخ -ذت
«جازي» على عاتقها ألتكفل به،
دأع- -ي -ة أل -ف -اع -ل ÚوأŸت -ع -ام -لÚ
ل Ó- - -طÓ- - -ع ع- - -ن ق- - -رب ع- - -ل- - -ى
مسص-اه-م-ت-ه-ا ‘ ت-ع-م-ي-م أسص-تعمال
وسصائل ألتحويل أŸا‹ أ◊ديثة،
“شص- -ي- -ا وألسص- -ي- -اسص- -ة أل- -وط -ن -ي -ة
أŸن- - -ت- - -ه- - -ج - -ة ‘ إأط - -ار أإ’دأرة
أإ’ل -كÎون -ي -ة وم -ا ت -تضص -م -ن-ه م-ن
مسص- -ع- -ى ل -ب -ن -اء أق -تصص -اد رق -م -ي

 23°ا÷زائر

 11°وهران

12°

وتوحيد أأ’نظمة أŸالية وسصرعة
أŸع- -امÓ- -ت وأ◊د م -ن أل -ن -ق -ود
أŸت- -دأول- -ة ‘ ألسص- -وق أŸوأزي -ة،
أضص -رأره -ا وأسص -ت-ن-زأف-ه-ا ل-ل-ع-م-ل-ة
ألوطنية.
وه -ن -ا ن -ف-ه-م Ÿاذأ ت-ق-رر Œه-ي-ز
أŸسص-اح-ات أل-ت-ج-ارية بـ 10آأ’ف
جهاز دفع إألكÎو Êتضصاف إأ5 ¤
آأ’ف وح- - - -دة نشص- - - -رت أل- - - -ع - - -ام
أŸن- -قضص- -ي ،مÎج- -م -ة ح -ق -ي -ق -ة
أإ’رأدة ‘ ت - -وسص - -ي - -ع ت - -وظ - -ي - -ف
ألبطاقة ألبنكية وبطاقة أ◊سصاب
أ÷اري ألÈيدي.
وسص -ب -ق ÷ازي ،أل-ت-ي أسص-ت-ث-م-رت
مليار دو’ر على مدأر ألسصنوأت
أÿمسس أŸق -ب -ل -ة ،أن وق -عت م -ع
بنك ألتنمية ألريفية «بدر» ،أتفاقا
ت -ط -ب -ي -ق أل -دف -ع أإ’ل -كÎو ÊعÈ
أ÷وأل .يسص - - - -م - - - -ح أ’ت - - - -ف - - - -اق
ل - -ل- -مشصÎك ‘ Úشص- -ب- -ك- -ة ج- -ازي
ح-ام-ل-ي أل-ب-ط-اق-ة أل-بنكية ألتابعة
ل -لشص -ب -ك -ة أل -وط -ن -ي -ة ل -ل -خ-دم-ات
أŸصص - -رف - -ي - -ة أإ’ل - -كÎون- -ي- -ة بÚ
ألبنوك ،شصرأء رصصيد أو تسصديد
فوأت ÒأسصتهÓك أŸاء وألكهرباء،
أل- -ت- -أام ،Úأل- -ن- -ق- -ل أ÷وي ،ق- -ب -ل
أعتماد قانون ألتجارة أأ’لكÎونية
ونصصوصس تنفيذية حول خدمات
أل-دف-ع أل-رق-م-ي .ذك-ره-ا أل-رئيسس
ألتنفيذي فينشصانزو مفصصلة.
م -ن ج -ه-ت-ه أب-رز أÈÿأء ن-ات-ه-ان
ن-اي-دو ،ج-دوى أل-ع-م-ل-ي-ات أŸالية
ع Èأ÷وأل ،ضص -ارب -ا أم -ث -ل -ة ع-ن
Œارب خاضصتها دول نامية كثÒة،
م -ن -ه -ا ك-ي-ن-ي-ا ،أوغ-ن-دأ ،ب-اكسص-ت-ان
وأŸكسص -يك .وق -ال ،إأن أل -ع -م -ل-ي-ة
م-ه-م-ة ،ب-ح-ك-م سص-رع-ت-ه-ا وضصمان
ت-دف-ق-ه-ا ون-وع-ي-ة خ-دم-اتها ،دون
أŸرور أ◊تمي باأ’كشصاك ألبنكية
أل -ت -ق-ل-ي-دي-ة وب-ط-ئ-ه-ا وط-وأبÒه-ا

وتعطÓتها.
وأنصصّبت تدخÓت آأخرين ‘ هذأ
أÛال ،م- - - -ق- - - -دم Úأج- - - -وب- - - -ة
ل - -تسص - -اؤو’ت ع - -ن أÿصص- -وصص- -ي- -ة
أ÷زأئ-ري-ة وأل-ذه-ن-ي-ات أŸت-عودة
ع- -ل- -ى أسص- -ت -ع -م -ال ألصصك وج -لب
أأ’م -وأل وت -خ -زي-ن-ه-ا ‘ أل-ب-ي-وت،
دون ألسص - -م - -اح ل - -ه - -ا ب- -ال- -ت- -دأول
أŸصصر‘ ألطبيعي.
وب -حسصب ج -م -ال ق -ي -دوم ،م -دي-ر
شص- - -رك - -ة «إأي - -ريسس» ،لصص - -ن - -اع - -ة
أأ’ج - -ه - -زة أل - -ك - -ه - -روم - -ن- -زل- -ي- -ة
وأإ’ل- -كÎون- -ي- -ة بسص- -ط- -ي- -ف ،ف -إان
أل -ع -م -ل -ي-ات أŸال-ي-ة ع Èأ÷وأل،
ﬁط -ة ’ب -د م-ن-ه-ا ،خ-اصص-ة ب-ع-د
إأطÓق ألدفع أإ’لكÎو ،Êأعتمادأ
ع-ل-ى ب-ن-ى –ت-ي-ة ي-وف-ره-ا ق-ط-اع
أ’تصص- -ا’ت وت- -زأي- -د أسص -ت -خ -دأم
أأ’نÎنت ع Èأ÷وأل .وهي كلها
خ -دم -ات ي -ؤوّم -ن-ه-ا نشص-ر شص-ب-ك-ات
أ÷ي - -ل أل - -ث - -الث وأل - -رأب - -ع ل- -دى
م -ت -ع -ام -ل -ي أل -ن -ق-ال ،ي-تصص-دره-م
جازي.
يبقى على أŸتعامل ÚوألفاعلÚ
‘ ه- -ذأ أل- -ق- -ط- -اع ،أل- -ت -حسص -يسس
ب- -ج- -دوى أسص- -ت -خ -دأم أل -ب -ط -اق -ة
ألبنكية ،باعتبارها ألشصرط أأ’ول
‘ مسصعى إأرسصاء دعائم أ’قتصصاد
ألرقمي.
أ÷زأئ- -ر أل- -ت- -ي ق- -ررت Œسص -ي -د
أإ’دأرة أإ’ل - - -كÎون- - -ي- - -ة وق- - -امت
بإاصصÓحات هيكلية ‘ أ’تصصا’ت
وتكنولوجيات أإ’عÓم ،ليسصت ‘
منأاى عن هذه أÿدمة ألتي “ثل
سص -وق -ا أق -تصص-ادي-ا ح-ق-ي-ق-ي-ا ،ي-لّ-م
شص- -رك- -ات أ’تصص -ال وأŸؤوسصسص -ات
أŸصصرفية.
ه -ك -ذأ – إأذن – ي -ف -ت -ح أل -ه -ات -ف
أل - - -ن - - -ق - - -ال ث- - -ورة ج- - -دي- - -دة ‘
أŸعامÓت أŸالية ،تسصاعد على

أسصهموأ من خÓلها بتقد Ëكميات
معتÈة من دمائهم.
أŸب- - -ادرة أل- - -تضص- - -ام- - -ن- - -ي - -ة ’قت
أسص-ت-حسص-ان-ا م-ن ق-ب-ل أق-رب-اء ألفتاة

وألطاقم ألطبي Ÿركز حقن ألدم
ب- -اŸرك- -ز أ’سص- -تشص- -ف -ائ -ي ،أل -ذي -ن
وجهوأ –ية تقدير وأحÎأم لكل
منتسصبي أأ’من ألوطني.

شسرطة سسطيف ‘ هّبة تضسامنية للتÈع بالدم لفتاة

ظ -ه -ور أ’ق-تصص-اد أل-رق-م-ي أل-ذي
Áث - -ل أح- -د أل- -ب- -دأئ- -ل ‘ Œاوز
ظرف ما‹ صصعب ويقدم حلو’
ل- -لشص- -ب- -اب ح- -ام- -ل- -ي أŸشص- -اري- -ع
أŸبتكرة أŸولدة للÌوة أŸنتجة
وليسس ألريع ألنفطي.
و ب-ال-نسص-ب-ة ل-ل-ج-زأئ-ر ،ف-إان نسص-ب-ة
أن- -تشص- -ار أل- -ه- -وأت- -ف أÙم -ول -ة،
تسص -اع -د ع -ل -ى ظ -ه -ور أ’ق-تصص-اد
أل -رق-م-ي ،أل-ذي نسص-اه-م ف-ي-ه م-ن
خÓ-ل ت-ه-ي-ئ-ة ب-ي-ئ-ة رق-م-ي-ة ودعم
ألشص - -ب - -اب أصص- -ح- -اب أŸشص- -اري- -ع
أŸبتكرة.
وبفضصل مسصاهميه من ألصصندوق
أل- -وط- -ن -ي ل Ó-سص -ت -ث -م -ار و›م -ع
ف- -ي- -م- -ب- -ل -ك -وم ،أصص -ب -حت ج -ازي
عنصصرأ مهّما له دوره ‘ تنمية
أ’قتصصاد ألوطني أ÷زأئري من
خÓل أسصتثمار مليار دو’ر على
مدأر ألسصنوأت أÿمسس أŸقبلة،
وتدريب إأطارأت أŸسصتقبل ،ونقل
ألدرأية ألتكنولوجية وأسصتحدأث
فرصس ألعمل وألÌوة.

اسسÎجاع سسيارة
مسسروقة ‘ ظرف
 10دقائق بوهران

“ك-ن ع-ن-اصص-ر ألشص-رط-ة أل-قضص-ائية
أ’من وهرأن ،صصبيحة أمسس ألثÓثاء،
م- -ن أسصÎج- -اع سص -ي -ارة «سص -ام -ب -ول»
مسص- -روق- -ة ‘ مّ- -دة  ⁄ت -ت -ج -اوز 10
دقائق فقط.
ب - -حسصب مصص - -ادر «ألشص- -عب» ،ف- -إان
ألعملية “ت ‘ حدود ألسصاعة 11
صصباحا ،عندما طلب  3أشصخاصس من
سص-ائ-ق سص-ي-ارة ك-ل-ون-ديسص-ت-ان م-ن نوع
سصامبول ،نقلهم من حي فÓوسصن،
أي-ن ق-ام-وأ ب-ا’ع-ت-دأء ع-ل-ي-ه وسصرقة
أŸرك -ب -ة وأل -ف -رأر ب -ه -ا ن-ح-و وج-ه-ة
›هولة.
على إأثر ذلك ،قامت قوأت ألشصرطة
Ãح- -اصص- -رة ج- -م- -ي- -ع ﬂارج و’ي -ة
وه -رأن ووضص -ع ف-رق م-ت-ن-ق-ل-ة ل-ت-ت-ب-ع
م -ك -ان ت -وأج -د أŸرك-ب-ة م-ع إأصص-دأر
نشصرية بحث ‘ نفسس ألوقت.
وقد أسصفرت هذه أÿطة أÙكمة
ع -ن –دي -د م-ك-ان ت-وأج-د أŸرك-ب-ة
وأسصÎج -اع -ه-ا ‘ ظ-رف  10دقائق
فقط ،مع توقيف شصخصص Úو–ديد
هوية ألثالث ألذي ’يزأل ‘ حالة
فرأر ،وفق ذأت أ÷هة.

براهمية مسسعودة

بلغ عدد زوار اŸوقع
الإلكÎو« Êطريقي»،
الذي وضسعته قيأدة
الدرك الوطني –ت
تصسرف مسستعملي
الطريق 4 ،مÓيÚ
زيأرة خÓل الأسسبوع
الأخ ،Òالذي عرف
تقلبأت جوية ‘ عدة
وليأت ،بحسسب مأ اأفأد
به ،اأمسس ،بيأن لقيأدة
الدرك الوطني.
ج - -اء ‘ أل - -ب- -ي- -ان ،أن ه- -ذأ
أŸوق- -ع أ’إل -كÎو« Êسص -ج -ل
ذروة ف - -ي - -م - -ا ي - -خصس ع- -دد
ألزوأر خÓل أ’أسصبوع أ’أخÒ
ت -ق -در بـ 4م Ó-ي Úزي -ارة»،
موؤكدأ أنه ” تسصجيل «30
مليون طلب معلومات تتعلق
ب -ال -ط -رق -ات أŸغ -ل -ق-ة أم-ام
ح- - - - -رك- - - - -ة أŸرور بسص - - - -بب
ألتقلبات أ÷وية».
يعد «طريقي» ،ألذي وضصع
ح- -ي- -ز أÿدم- -ة ب- -ت -اري -خ 19
ج- -وي- -ل- -ي -ة  ،2016م - -وق - -ع- -ا
أإل- - - -كÎون- - - -ي - - -ا «ﬂصصصص - - -ا
لÓ- -سص- -ت- -عÓ- -م ع- -ن أل -ط -رق

وم-وج-ه-ا ل-ل-م-وأط-ن Úبصص-فة
ع-ام-ة ومسص-ت-ع-م-ل-ي أل-ط-ريق
بصص - -ف- -ة خ- -اصص- -ة» ،وه- -و ‘
متناول أ÷ميع ع Èألعنوأن
أ’ل - - - - - - -كÎو،tariki.dz Ê
وÁكن تصصفحه عﬂ Èتلف
أل -وسص -ائ -ل (ج-ه-از ح-اسص-وب،
ح - -اسص- -وب ﬁم- -ول ،ل- -وح- -ة
رق- -م- -ي- -ة وه- -ات- -ف م- -ت -ع -دد
ألوسصائط).
‘ أإط- -ار ت- -ف- -ع- -ي- -ل أل- -رق- -م
أ’أخضص- -ر  10–55أŸوضصوع
م - -ن ط- -رف ق- -ي- -ادة أل- -درك

أل- - - -وط- - - -ن- - - -ي ‘ خ - - -دم - - -ة
أŸوأطن ،Úأوضصح أŸصصدر
ذأته ،أنه ” تسصجيل خÓل
أل -فÎة أŸم -ت -دة م -ن أل-ف-ا—
أإ ¤غ - - - -اي - - - -ة  22جانفي،
 114918م -ك-اŸة ه-ات-ف-ي-ة
(لي –Óنهارأ).
وذك- - - -ر أŸصص - - -در ،أن - - -ه ”
«تسص- -ج- -ي- -ل  1127مكاŸة
هاتفية من أجل ألتبليغ عن
ح- - - - - - - -وأدث أŸرور و13351
م -ك -اŸة ه -ات-ف-ي-ة ع-ن ح-ال-ة
ألطرق وﬂتلف أÿدمات».

لرهأب:
لفريقي للدراسسأت حول ا أ
دحمأ‡ Êثل اŸركز ا إ

العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل الدينـ ـ ـ ـ ـ ـي آالي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وقائيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ضس ـ ـد اإلرهـ ـ ـ ـاب والتطـ ـ ـ ـ ـرف السسيـ ـ ـ ـÈاÊ
اأكد ‡ثل اŸركز الإفريقي
للدراسسأت والبحث حول
الإرهأب ،عأمر دحمأ،Ê
اأمسس ،على ضسرورة تطوير
ميكأنيزمأت جديدة للعمل
الوقأئي ضسد الإرهأب
والتطرف السسيÈاÊ
«تكون فعألة قأدرة على
نشسر الوعي ‘ الأوسسأط
الشسبأنية» ،مشسددا على
اأهمية العأمل الديني
«كأآلية وقأئية» ضسد
التشسدد والتطرف
العنيف.
‡ث - -ل أŸرك - -ز أإ’ف- -ري- -ق- -ي
ل- -ل- -درأسص- -ات وأل -ب -حث ح -ول
أإ’ره- -اب أك- -د ‘ م- -دأخ- -ل -ة
قدمها ،أمسس ،خÓل أشصغال
أل -ورشص -ة أÿامسص -ة ل -رأب -ط -ة
ع- -ل- -م- -اء وأئ- -م -ة ودع -اة دول
ألسص- -اح- -ل ب- -ن- -ج- -ام- -ي- -ن -ا ،أن
«إأسص -ت-خ-دأم-ات أل-ت-ن-ظ-ي-م-ات
ÓنÎنت من أجل
أŸتطرفة ل أ

أل - -ت - -ج - -ن - -ي- -د وأل- -دع- -وة إأ¤
ألتطرف ،يحتم علينا تطوير
م-ي-ك-ان-ي-زم-ات ج-ديدة للعمل
أل- - -وق- - -ائ - -ي ضص - -د أإ’ره - -اب
وألتطرف ألسصيÈأ ،»ÊمشصÒأ
إأ ¤أنه «Áكن للعامل ألديني
أن يشصكل آألية وقائية فعالة
‘ نفسس ألفضصاء ألسصيÈأ.»Ê
وأوضصح أإ’طار ألدبلوماسصي
ألسص- - - - - - - -ام - - - - - - -ي وأÿب‘ Ò
«أإ’ره - - -اب ألسص - - -يÈأ‘ ،»Ê
م -دأخ -ل -ت -ه أل -ت -ي ع -ن-ون-ه-ا بـ
«أإ’نÎنت وشصبكات ألتوأصصل
أإ’ج- -ت -م -اع -ي ...أل -ت -ج -ن -ي -د
وأل- -ت- -ط- -رف ألسص- -يÈأ ،»Êأن
أل- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ات أإ’ره -اب -ي -ة
أصص -ب -حت أل-ي-وم ،تسص-ت-غ-ل ك-ل
أل- -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات أ◊دي -ث -ة
ل- - -ل- - -دع- - -وة إأ ¤أل - -ت - -ط - -رف
وألتشصدد ،من خÓل تقنيات
ج -دي -دة ل -ل -ت -ج -ن-ي-د أل-ف-ردي
وألدعاية أŸوجهة‡ ،ا يؤوكد
أن «أإ’ره- - - - -اب ألسص- - - - -يÈأÊ

أصص -ب-ح وأق-ع-ا أل-ي-وم ،وع-ل-ي-ن-ا
ألتعامل معه بحنكة وفعالية
م- -ن خÓ- -ل ت- -ط- -وي -ر آأل -ي -ات
ج -دي -دة ل -ل -وق -اي -ة م -ن ه -ذه
ألظوأهر».
وأضص- -اف ،أن -ه «ي -ت -ع Úع -ل -ى
أأ’ئ-م-ة وأل-دع-اة وأŸصص-لحÚ
أل- - -نشص- - -اط أك Ìم - -ن خ Ó- -ل
أإ’نÎنت ،ل- - -نشص - -ر أÿط - -اب
أل - -وق - -ائ - -ي م - -ن أل- -ت- -ط- -رف
وأل -تشص -دد وت -وع -ي -ة ألشص -ب-اب
ب- -اıاط- -ر أل- -ت- -ي “ث- -ل- -ه- -ا
أأ’ف -ك-ار أل-ت-ي ت-روج ل-ه-م م-ن
ط- - -رف أل- - -ت- - -ن- - -ظ- - -ي- - -م- - -ات
أإ’ره- - - - -اب - - - -ي - - - -ة» ،مÈزأ أن
أÿط -اب أل -دي -ن -ي أل -وق -ائ-ي
وأŸن - - - -اهضس ل - - - -ل- - - -تشص- - - -دد
وأإ’ره- - - - - -اب ’ ،ي - - - - -جب أن
ي -ن -حصص-ر ‘ فضص-اء إأل-كÎوÊ
م - -ع ،Úب- -ل ي- -جب أن ي- -ك- -ون
وأسص - -ع أ’ن - -تشص- -ار ،سص- -وأء ‘
ألقارة أإ’فريقية أو ‘ ألعا⁄
أجمع.

