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’لغام التي زرعها ا’سشتعمار الفرنسشي
ينظم منتدى يومية «الششعب» ندوة نقاشص حول التجربة الجزائرية في نزع وتفكيك ا أ
على طول حدودنا الششرقية والغربية ،ينششطها خبير من سشÓح هندسشة القتال بالجيشص الوطني الششعبي ،اليوم الثÓثاء  ٣١جانفي
 ٢٠١7على السشاعة  ١١:٠٠صشباحا ،بمقر جريدة «الششعب» ،٣9 ،ششارع الششهداء  -الجزائر العاصشمة.
حضشوركم يششرفنا

منتدى «إلشسعب» ينظم
ندوة نقاشس حؤل نزع إأ’لغام

الثÓثاء  ٣١جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣جمادى األولى ١٤٣٨هـ
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ي -ن -ظ -م م -ن-ت-دى ي-وم-ي-ة «الشس-عب» ن-دوة
نقاشض حول التجربة ا÷زائرية ‘ نزع
وتفكيك الألغام التي زرعها السستعمار
ال-ف-رنسس-ي ع-ل-ى ط-ول ح-دودن-ا الشس-رقية
وال -غ -رب -ي -ة ،ي -نشس -ط -ه -ا خ -ب Òم -ن سس Ó-ح
ه-ن-دسس-ة ال-ق-ت-ال ب-ا÷يشض ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي ،ال-ي-وم ،على السساعة
 11 : 00صسباحا Ãقر جريدة الشسعب ،39 .شسارع الشسهداء  -ا÷زائر
العاصسمة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد
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إلتصسؤيت على مشساريع قؤإنÚ

وإ‹ ‘ ع Úإلدفلى

يواصسل اÛلسض الشسعبي الوطني جلسساته العلنية ،اليوم وغدا ،بعقد
جلسست :Úتخصسصض الأوŸ ¤ناقشسة القانون اŸتضسمن تسسوية اŸيزانية
لسسنة  2014والتصسويت عليه ،وكذا التصسويت على مشسروع القانون
اŸتعلق بالنظام الوطني للقياسسة.
فيما تخصسصض الثانية للتصسويت على مشسروع القانون اŸعدل واŸتمم
ل Ó-أم -ر رق -م  155-66اŸتضس -م -ن ق -ان -ون الإج-راءات ا÷زائ-ي-ة ،وك-ذا
مشس -روع ال -ق -ان -ون ال -عضس -وي اŸع -دل ل -ل -ق -ان -ون ال -عضس-وي رق-م  11-05اŸتعلق
بالتنظيم القضسائي.

ي-ق-وم وزي-ر اŸوارد اŸائ-ي-ة وال-ب-ي-ئ-ة ع-بد
ال- -ق -ادر وا‹ ،ب -زي -ارة ع -م -ل وت -ف -ق -د اإ¤
ولي- -ة ع Úال -دف -ل -ى ،ح -يث سس -ي -زور سس -د
سس- -ي -دي ح -ام -د ب -ن ط -ي -ب -ة واأولد م -ل -وك
ووادي تيغزل والعديد من اÙطات.

ﬁاضسرة إلتغيÒ
إ’سسÎإتيجي إلسسريع ‘ إلعا⁄

عيسسى يشسرف
على زوإج جماعي باŸسسيلة
ي - -خ - -ت - -ت- -م وزي- -ر الشس- -ؤوون ال- -دي- -ن- -ي- -ة
لوقاف ﬁمد عيسسى ،اليوم ،زيارته
وا أ
لشس-رف
اŸي -دان -ي -ة ل -ولي -ة اŸسس -ي-ل-ة ،ب-ا إ
على حفل الزواج ا÷ماعي بالقاعة متعددة الرياضسات.

إإحياء ذكرى وفاة إÛاهد
عبد إ◊ميد مهري

ينشسط رئيسض حزب الكرامة
ﬁم - -د ب - -ن ح - -م- -و ،ي- -وم 04
فيفريŒ ،معا شسعبيا حول
ي -ن -ظ -م اŸع -ه -د ال -وط-ن-ي ل-ل-دراسس-ات الإسسÎات-ي-ج-ي-ة «الشس- - - -ب- - - -اب والإل - - -ت - - -زام
الشس-ام-ل-ة ،ي-وم  05ف -ي-ف-ري ،ن-دوة ي-نشس-ط-ه-ا اÿب ‘ Òالسس - - -ي - - -اسس - - -ي» ب - - -ولي- - -ة
ال- - -ع Ó- -ق - -ات ال - -دول - -ي - -ة والإسسÎات - -ي - -ج - -ي - -ة وا÷ي - -و ت -ل -مسس-ان ،ب-دار ال-ث-ق-اف-ة
اسسÎات- -ي- -ج -ي -ة ،ج - - -و د د ي - - -ف - - -و ر ك  ،ح - - -و ل م - - -و ض س - - -و ع Ÿدي -ن -ة السس -وا ،Êدائ -رة ب -اب ال-عسس-ة ،اب-ت-داء م-ن
« ا ل -ت -ع -د د ي -ة ا ل -ق -ط -ب -ي -ة اأ و ت -ع -د د ا  Ÿر ا ك -ز  :ا ل -ت -غ -ي  Òالسساعة  10 : 00صسباحا.
السسÎاتيجي السسريع ‘ العاÃ ،»⁄قر اŸعهد ،ببئر
خ - - - -ا د م  ،ا ب - - - -ت - - -د ا ء م - - -ن
ا ل س س - - -ا ع - - -ة 1 4 : 0 0
بعد الزوال.

ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة مشس-ع-ل الشسهيد ،اليوم ،ندوة
ن -ق -اشض ي -نشس -ط -ه -ا اأسس -ات -ذة ج -ام -ع -ي -ون ح-ول
مسساهمة الفقيد اÛاهد عبد ا◊ميد مهري
ونضس -ال -ه ‘ دع -م وح -دة الشس -ع -وب اŸغ -ارب-ي-ة
اإحياء للذكرى  5لرحيله ،بحضسور شسخصسيات
وطنية ودبلوماسسية واإعÓمي Úوذلك Ãقر بجريدة اÛاهد ،ابتداء
من السساعة  10 : 00صسباحا.

إŸؤؤ“ر إلدو‹ لسسياسسات إلدفاع إلؤطني

حا’ت إسسهال
–دث طؤإرئا بخنشسلة

ت - - -ن - - -ظ - - -م ال- - -غ- - -رف- - -ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ل -ت -ج-ارة
والصس-ن-اع-ة ،ب-ال-تعاون
م - - - - - - -ع الشس - - - - - - -رك- - - - - - -ة
ا÷زائ-ري-ة ل-ل-معارضض
والتصسدير «سسافكسض»،
الصس - -ال - -ون ال - -وط - -ن - -ي
ل- - -ل- - -م - -ن - -اول - -ة خ Ó- -ل
الفÎة اŸمتدة ب03 Ú
اإ 06 ¤اأف-ري-ل وذلك
بقصسر اŸعارضض. .

اŸسستشسفى.

تؤزيع جؤإئز أإحسسن إŸؤظفÚ

إŸعرضس إأ’ول ◊مضسيات إلعاصسمة
تنظم مديرية اŸصسالح الفÓحية لولية ا÷زائر ،اليوم ،بالتعاون مع
ال- -غ- -رف- -ة ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ل- -ذات ال -ولي -ة وال–اد ال -وط -ن -ي ل -ل -ف Ó-حÚ
ا÷زائري ،ÚاŸعرضض الأول للحمضسيات لولية ا÷زائر على السساعة
Ã 09 : 30قر دار الشسباب لسسيدي موسسى  -ا÷زائر.

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê
التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسض(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

إإعادة تسسمية
مؤؤسسسسة Œديد عتاد
إلطÒإن

ﬁاضسرة حؤل «وهرإن
مدينة ‘ إلتاريخ»

ي-ن-ظ-م اŸع-ه-د الأم-ري-ك-ي «ب-اسست ك-وم-ب-ا Êقروب»،
تنضسم
ع
ي- -وم الأرب- -ع- -اء  1ف -ي -ف -ري ال -داخ-ل ،ح-ف-ل ت-وزي -يتم ،اليوم ،اإطÓق اإسسم الشسهيد عبد العزيز مديرية
ا÷وائز لأحسسن اŸوظف ‘ Úا÷زائر لسسنة  ،201٧سس -ي -د اأح -م -د ع -ل -ى م -وؤسسسس -ة Œدي -د ع-ت-اد النشسر
للمرة الثانية ،تكرÁا للموؤسسسسات ا÷زائرية التي
وف- -رت اأفضس- -ل ﬁي- -ط ل- -ل- -ع- -م- -ل واسس -ت -ق -ط -بت اأفضس -ل ال- -طÒان ب- -ال- -دار ال- -ب- -يضس -اء ،ال -ت -اب -ع -ة للموؤسسسسة
اŸنسس-ق ،Úوذلك ع-ل-ى السس-اع-ة السس-ادسس-ة مسس-اء ب-ف-ندق لقيادة الناحية العسسكرية الأو ،¤الوطنية
ت- - -زام- - -ن- - -ا م- - -ع ال- - -ذك - -رى 40
لÓ-تصس-ال النشسر
السسوفيتال.
لتاأسسيسسها.

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

التحرير

زيادة ‘ عدد إŸسسافرين عÈ
مركزي أإم إلطبؤل وإلعيؤن

سسجل اŸركزان ا◊دوديان لكل من أام الطبول
سسجلت مصسالح مديرية الصسحة والسسكان بولية خنشسلة ع Èوالعيون
ﬂتلف موؤسسسساتها
بولية الطارف خÓل سسنة  2016عبور ما ل
الإسس-تشس-ف-ائ-ي-ة اأك Ìم-ن  80ح-ال-ة اإصس-اب-ة ب-الإسس-ه-ال م-نذ الأحد يقل عن  1319٧95مسسافر جزائري (دخول
حسسبما علم من رئيسض مصسلحة الوقاية والسسكان بذات اŸديرية وخ - -روج- -ا) أاي م- -ا ي- -ع- -ادل زي- -ادة ب- -نسس- -ب- -ة
بوزيد زديرة.
 ٪12,88مقارنة بسسنة  2015بحسسب ما علم
واأوضسح ذات اŸصسدر اأن ا◊الت اŸسسجلة صساحبت اأصسحابها اآلم ‘
ال- -ب- -ط- -ن وت- -ق- -ي- -وؤ وق- -د ” ال- -ت- -ك -ف -ل ب -ه -ا ع -ل -ى مسس -ت -وى مصس -ال -ح أامسض.
السستعجالت دون تسسجيل اأية حالة خطÒة مشسÒا اإ ¤اأن كل وقد ع Èما ل يقل عن  824903مسسافر هذه
ا◊الت التي ” اسستقبالها قد جرى اإسسعافهم دون اأن يقتضسي اŸراكز باŒاه تونسض بزيادة قدرها ٪ 4,48
مقارنة بسسنة .2015
الأم- - -ر ب- - -ق - -اوؤه - -م داخ - -ل

تختتم ،اليوم ،بكلية ا◊قوق والعلوم السسياسسية بجامعة قاصسدي مرباح ،ورقلة،
فعاليات اŸؤو“ر الدو‹ اŸوسسوم «سسياسسات الدفاع الوطني ب Úاللتزامات السسيادية
لقليمية» ،الذي سسيتم افتتاحه على السساعة  09:00صسباحا.
والتحديات ا إ

صسالؤن وطني
للمناولة

Œمع شسعبي ل Íحمؤ بتلمسسان

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.٧0.35:

(021) 60.70.40

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

والإشس -ه -ار ،ال -ي -وم،
ﬁاضس - -رة م - -ن ت- -ق- -دË
اŸوؤرخ ف -وؤاد سس -و‘ –ت ع -ن-وان:
«وه -ران م-دي-ن-ة ‘ ال-ت-اري-خ « ،وه-ذا اب-ت-داء م-ن السس-اع-ة
 15 : 00مسس -اء Ãك -ت-ب-ة شس-ايب دزاي-ر اŸت-واج-دة بـ  1شسارع
باسستور  -ا÷زائر العاصسمة.

إ’ع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـؤإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؤدة

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

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

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

الثÓثاء  31جانفي  201٧م
الموافق لـ  03جمادى األولى  1438هـ

»æWh

انتخـ ـ ـ ـاب الرئيـ ـ ـ ـسس بوتفليقـ ـ ـ ـة نائبـ ـ ـ ـا لرئيـ ـ ـ ـسس
ال–ـ ـ ـ ـاد اإلفريقـ ـ ـ ـي لسضنـ ـ ـ ـة 2017
أنتخب رئيسس أ÷مهورية
ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة ،من
’فأرقة ،نأئب
قبل نظرأئه أ أ
’ف - -ري - -ق - -ي
رئ - -يسس أ’–أد أ إ
ل -ع -ه -دة سض -ن-ة وأح-دة ،وذلك
خÓ-ل أشض-غ-أل أل-ق-مة ألعأدية
’ف-ري-ق-ي أل-ت-ي
 28ل–Ó-أد أ إ
أن - -ط - -ل - -قت أشض- -غ- -أل- -ه- -أ ،أمسس
’ثن ،Úبأأديسس أبأبأ ،بحسضب
أ أ
مأ علم من ألوفد أ÷زأئري.
أن- -ت- -خ- -بت أل- -ق- -م- -ة ،أل -ت -ي
Œري أشض - -غ - -أل - -ه- -أ ‘ ج- -لسض- -ة
م-غ-ل-ق-ة ،ثÓ-ثة نوأب لرئيسس
’فريقيÁ ،ثل كل
أ’–أد أ إ
وأحد منهم منطقة من ألقأرة
وذلك ل- -ع -ه -دة سض -ن -ة وأح -دة
قأبلة للتجديد.
وأن-ت-خب أل-رئ-يسس أل-غ-ي-ن-ي
أل -ف -أ ك -ون-دي رئ-يسض-أ ل–Ó-أد
’ف-ري-ق-ي لسض-نة  2017خلفأ
أ إ
ل- -ل- -رئ- -يسس أل -تشض -أدي إأدريسس
ديبي.
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ع Èعن إأدأنة أ÷زأئر ألشضديدة للهمجية ،بن علي ألشضريف:

جزائريان قد يكونا ضضمن ضضحايا اعتداء كيبك اإلرهابي بكندا
نددت أ÷زأئر ،بشضدة،
’ره - -أب - -ي
ب- - -أ’ع- - -ت- - -دأء أ إ
أ÷ب - -أن أل- -ذي أسض- -ت- -ه- -دف
أŸصض- -ل ‘ Úمسض- -ج -د ك -ي -بك
أل -ك -ن-دي-ة ،م-ؤوك-دة أن ه-ذأ
’جرأمي يثبت،
أ’عتدأء أ إ
م- -رة أخ- -رى ،أن أŸسض- -ل -مÚ
ه -م أŸسض -ت-ه-دف-ون م-ن ق-ب-ل
’ره -أب-ي Úأل-ذي-ن ’ دي-ن
أ إ
ل - - -ه- - -م و’ أخÓ- - -ق .وه- - -م
ي-ح-أول-ون بث ألÓ-إأسض-ت-قرأر
‘ أÛت- - -م- - -ع - -أت وأŸسض - -أسس
’دي- - - - -أن
ب - - - - -ت- - - - -ع- - - - -أيشس أ أ
وألثقأفأت ألسضلمي.
قال الناطق الرسسمي لوزارة
الشسؤوون اÿارجية عبد العزيز
بن علي الشسريف““ :أامام هذا
ا÷رÁة التي تسستهدف ا◊ياة
ال -بشس -ري-ة ،ن-ع-ل-ن تضس-ام-ن-ن-ا م-ع
ا◊ك -وم -ة والشس -عب ال -ك -ن -ديÚ
ون- -ق- -دم ال- -ت- -ع- -ازي ل- -ع -ائ Ó-ت
الضسحايا““.

وعبّر بن علي الشسريف عن
Óره- - -اب
إادان - - -ة ا÷زائ - - -ر ل  - - -إ
وال- -ت -زام -ه -ا Ãواصس -ل -ة ج -ه -ود
م-ك-اف-ح-ت-ه دول-ي-ا ح-تى القضساء
عليه نهائيا.
م- -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د ب -ن
ع - - -ل- - -ي الشس- - -ري- - -ف ،أامسض ،أان
جزائرَيْيـن قد يوجدان ضسمن
ضس -ح -اي -ا الع -ت -داء اإلره -اب -ي
الذي اسستهدف ،مسساء األحد،

اŸرك- -ز ال- -ث- -ق- -ا‘ اإلسس Ó-م -ي
بكيبك بكندا.
وصسرح الناطق باسسم وزارة
الشس - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة ل- -واج ،أان
““اŸع- -ل- -وم- -ات األول- -ي- -ة ال- -ت- -ي
اسس -ت -ق -ت -ه-ا ق-نصس-ل-ي-ت-ن-ا ال-ع-ام-ة
ÃونÎيال لدى أافراد ا÷الية
ا÷زائرية ،تفيد بأان جزائريÚ
اثن Úقد يكونان ضسمن ضسحايا
العتداء الذي اسستهدف ،مسساء
األح - - -د ،اŸرك- - -ز ال- - -ث- - -ق- - -ا‘
اإلسسÓمي بكيبك““.
وخلصض بن علي الشسريف ‘
األخ Òإا ¤القول““ ،إان سسفÒنا
‘ أاوت -اوا وق -نصس -ل -ن -ا ال -ع-ام ‘
مونÎيال على اتصسال مسستمر
مع السسلطات الفدرالية الكندية
والسس-ل-ط-ات ال-ك-ي-ب-ي-كية ،لتأاكيد
ه- -ذه اŸع -ل -وم -ات““ وا◊صس -ول
ع -ل -ى ت -وضس -ي-ح-ات ح-ول ه-وي-ة
ا÷رح-ى ال-ذي-ن ي-وج-د خ-مسس-ة
منهم ‘ حالة خطرة.

–ضضÒأ للجنة أ’قتصضأدية أŸشضÎكة شضهر فيفري

بوشضوارب يتحادث مع السضف ÒاألŸاÊ

’فريقي
عرضس رؤوية أ÷زأئر ‘ إأصضÓح أ’–أد أ إ

اقÎاح ـ ـات التحويـ ـل اŸؤوسضسضات ـ ـي ل يج ـ ـب أان  Áـ ـسس اŸب ـ ـادئ
^ سضÓل :ألتكفل بألتحديأت ألقأرية بأسضتقÓلية قرأر ورؤوية أسضتشضرأفية

’فريقي بأأديسس أبأبأ ،رؤويتهأ بخصضوصس مسضأر إأصضÓح أŸنظمة
–Óأد أ إ
عرضضت أ÷زأئر عشضية أنعقأد ألقمة  28ل إ
’همية ألتي
’فريقية ألكفيل بأ’سضتجأبة لتطلعأت شضعوب ألقأرة فيمأ يتعلق بألتنمية وأ’ندمأج ،مؤوكدة على أ أ
أ إ
توليهأ لهذأ أŸسضأر وأسضتعدأدهأ للمسضأهمة ‘ إأ‚أحه.
ترى ا÷زائر أان مسسار اإلصسÓح
ال- - - -ذي ل ي- - - -جب أان Áسض Ãب - - -ادئ
ال–اد اإلفريقي اŸنصسوصض عليها
‘ عقده التأاسسيسسي ،يجب أان يكون
ن- -اج- -ع- -ا وم- -وج- -ه- -ا ن- -ح -و ال -ت -ك -ف -ل
ب-ال-ت-ح-دي-ات ا◊ق-يقية التي تواجهها
ال- - -ق - -ارة ‘ ع - -ا ⁄ي - -ع - -رف –ولت
متسسارعة.
‘ هذا السسياق ،أاكد الوزير األول
عبد اŸالك سسÓل ‘ ،الكلمة التي
أال- -ق -اه -ا أام -ام اج -ت -م -اع رؤوسس -اء دول
وح-ك-وم-ات ال–اد اإلف-ري-ق-ي بشس-أان
إاصسÓ- -ح اŸن- -ظ- -م -ة ،أان ه -ذا األخÒ
ل- -يسض ح- -ك -را ع -ل -ى ال -دول األعضس -اء
فقط ،بل يشسمل أايضسا هيئات وآاليات
اŸنظمة.
وأاشس - -ار سسÓ- -ل إا ¤أان اقÎاح- -ات
ال- -ت- -ك -ي -ي -ف وال -ت -ع -دي -ل وال -ت -ح -وي -ل
اŸؤوسسسساتي ل–Óاد اإلفريقي التي
سسيتم انتهاجها ،يجب أان تكون ثمرة
““ت- -ف- -ك Òشس- -ام- -ل““ يشس- -م- -ل ال -دروسض
اŸسس-ت-خ-لصس-ة م-ن ال-ت-ج-ارب السسابقة
لتجسسيد التطلعات واألهداف اŸعلن
–Óاد
عنها ‘ اآلليات األسساسسية ل إ
اإلف- - -ري- - -ق - -ي ،خ - -اصس - -ة ‘ ع - -ق - -ده
التأاسسيسسي وأاجندة .2063
من جهته تطرق وزير الدولة وزير
الشس -ؤوون اÿارج-ي-ة وال-ت-ع-اون ال-دو‹
رمطان لعمامرة ،أايضسا ،إا ¤مسسأالة
إاصسÓح ال–اد اإلفريقي ،مؤوكدا أان
ه- - - - - -ذا األخ““ Òل ي - - - - -جب أان Áسض
ب -اŸب-ادئ األسس-اسس-ي-ة ل-ل-م-ن-ظ-م-ة ،ب-ل
يجب أان يتم فقط على مسستوى السسÒ
التقني““.
وأاشسار لعمامرة إا ¤أان ““اŸطلوب

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألشض-عب /أسض-ت-ق-ب-ل وزير
ألصض -ن -أع -ة وأŸن -أج -م ع -ب-د
ألسضÓ- -م ب -وشض -وأرب ،أمسس،
ألسض -ف Òأ’أŸأ Êم -ي -ك -أئ -ي-ل
زن- - - - - -أر ‘ ،أإط - - - - -أر –ضضÒ
أل - -ل - -ج - -ن - -ة أ’ق - -تصض- -أدي- -ة
أŸشضÎك - -ة أل - -ت - -ي ت - -ع - -ق- -د
دورت -ه-أ  6ي -وم-ي  21و22
ف- -ي- -ف -ري  2017بأ÷زأئر
ألعأصضمة.
خ Ó- -ل اÙادث - -ات ،اأب- -دى
الطرفان ارتياحهما للعÓقات
ال -ث -ن-ائ-ي-ة ،لسس-ي-م-ا ‘ اÛال
الصسناعي ،مطالبÃ Úزيد من

ا÷ه -د ل -ت -دع -ي-م الشس-راك-ة بÚ
ال -ب -ل -دي -نÃ ،ا ي -خ -دم ت-ط-وي-ر

اŸوؤسسسسات الصسغÒة.
كما كان هناك حديث عن
تعزيز السستثمار ‘ قطاعات
اŸي - - -ك- - -ان- - -يك ،السس- - -ي- - -ارات،
ال- - -ك- - -ي- - -م- - -ي- - -اء والصس - -ن - -اع - -ة
الصس- - -ي- - -دلن- - -ي - -ة ،ال - -ت - -ي Œد
الهتمام من قبل اŸوؤسسسسات
الأŸانية.
م- -ع ال- -ع- -ل- -م ،ي- -ع- -ق -د ل -ق -اء
ل- -ل- -م- -ت- -ع- -ام -ل Úالق -تصس -اديÚ
ا÷زائ - - -ري ÚوالأŸان ع - - -ل- - -ى
ه - - - -امشض ال - - - -دورة  6للجنة
القتصسادية اŸشسÎكة اŸقررة
شسهر فيفري.

بورأسس مسضتقب Óسضف ÒأŸكسضيك:

ا÷زائر ثابتة على موقفها اŸسضاند للشضعب الصضحراوي

ليسض إاصسÓحا جوهريا Áسض مبادئ
وأاهداف ال–اد ولكن تعديل بعضض
األم -ور ال -ط -ف -ي -ف -ة ال -ت -ي ب -إام-ك-ان-ه-ا
ال - -ت - -حسس Úم - -ن ف- -ع- -ال- -ي- -ة وم- -ردود
اŸن -ظ -م -ة““ ،داع -ي -ا إا ¤اسس-ت-خÓ-صض
الدروسض من Œربة اإل–اد اإلفريقي
طيلة السسنوات اŸاضسية إلدخال هذه
اإلصسÓحات.
على سسبيل اŸثال ،ذكر لعمامرة
–Óاد
أان ›لسض السس - -ل- -م واألم- -ن ل - -إ
اإلف - -ري - -ق- -ي ⁄ ،ي- -ذك- -ر ‘ ال- -ع- -ق- -د
–Óاد وه-ن-اك ف-ق-ط
ال -ت -أاسس -يسس -ي ل  -إ
ب -روت -وك -ول م -ت -ع -ل -ق ب-ذات اÛلسض
أا◊ق بالعقد التأاسسيسسي.
وأاضس -اف ل -ع -م -ام-رة ،أان-ه ““ب-ع-د أان
برزت أاهمية ›لسض السسلم واألمن

كهيئة رئيسسية ،أاصسبح من الضسروري
إادراج أاحكام ‘ العقد األسساسسي““.
وأاث- -ن -اء ق -م -ة ال–اد اإلف -ري -ق -ي
اŸن- -ع -ق -دة ب -ت -اري -خ ج -وي -ل -ي -ة 2016
بكيغا‹ ،كلف الرئيسض الرواندي بول
ك-اغ-ام-ي Ãه-م-ة إاع-داد ت-ق-ري-ر حول
إاصس Ó-ح اŸن -ظ -م -ة اإلف -ري -ق -ي-ة وق-د
اسس - -ت - -ع - -ان ب - -ح - -وا‹ عشس - -رة خÈاء
إاف -ري -ق -ي Úم -ع -روف Úب -ال -ت-زام-ات-ه-م
لصس -ال -ح ال -ت-ن-م-ي-ة ‘ ال-ق-ارة ،ب-غ-رضض
اسستشسارتهم ‘ هذه اŸهمة.
و” ت -ق -د Ëال -ت-ق-ري-ر ال-ت-م-ه-ي-دي
اŸت -ع-ل-ق Ãشس-روع اإلصسÓ-ح ،األح-د،
بأاديسض أابابا ،خÓل اجتماع رؤوسساء
دول وح -ك -وم -ات اإل–اد اإلف -ري -ق-ي
الذي شسارك فيه سسÓل ‡ث Óلرئيسض

إاع ـ ـ ـادة انتخ ـ ـ ـاب شضرق ـ ـ ـي مفوضض ـ ـ ـا للسضل ـ ـ ـم واألمـ ـ ـ ـن

أاعيد انتخاب الدبلوماسسي ا÷زائري إاسسماعيل شسرقي،
أامسض ‘ ،منصسب مفوضض السسلم واألمن بال–اد اإلفريقي
وذلك خÓل أاشسغال القمة  28للمنظمة اإلفريقية بأاديسض
أابابا.
وقد أاعيد انتخاب السسيد شسرقي ،الذي يتو ¤هذا

اŸنصسب م -ن -ذ سس -ن -ة  ،2013ل -ع -ه-دة ج-دي-دة م-دت-ه-ا أارب-ع
سسنوات.
و” Œديد الثقة ‘ الدبلوماسسي ا÷زائري للبقاء ‘
هذا اŸنصسب ،الذي ترشسحت له أايضسا النيجÒية فطيمة
كياري ﬁمد و–صسل على  36صسوتا.

” ،أمسس ،بأأديسس أبأبأ ،قبول أŸغرب ألعضضو 55
‘ أ’–أد أ’فريقي وذلك خÓل أشضغأل ألقمة 28
’ف-ري-ق-ي
ل -ن-دوة رؤوسض-أء دول وح-ك-وم-أت أ’–أد أ إ
’ثيوبية.
أŸتوأصضلة ‘ ألعأصضمة أ إ
وكان اŸغرب قد انسسحب ‘ سسنة  1984من منظمة
الوحدة اإلفريقية (اإل–اد اإلفريقي حاليا) ،احتجاجا
على قبول ا÷مهورية العربية الصسحراوية الدÁقراطية
كعضسو كامل ا◊قوق.
‘ ه - -ذا الصس - -دد ،أاك - -د وزي - -ر الشس - -ؤوون اÿارج- -ي- -ة
الصسحراوي ﬁمد سسا ⁄ولد السسالك للصسحافة ،قائ:Ó
““Ãا أان اŸغرب  ⁄يفرضض شسروطا و ⁄يقدم –ّفظات
حول العقد التأاسسيسسي ل–Óاد اإلفريقي ،فإاننا سسنأاخذه

على ﬁمل ا÷د ونوافق على قبوله ‘ ال–اد على
أاسساسض العقد التأاسسيسسي ‘ ›مله““.
وأاكد ولد السسالك ،أان ““ا÷مهورية العربية الصسحراوية
ال -دÁق -راط -ي-ة ت-رّح-ب ب-اŸغ-رب ال-ذي يصس-ب-ح عضس-وا إا¤
جانبها وأان كافة الدول اإلفريقيةÃ ،ا ‘ ذلك الدول
الصس -دي -ق -ة ل -ل -م -غ -رب ،أاك -دت أان -ه -ا سس -ت-ع-م-ل ع-ل-ى “كÚ
ا÷مهورية الصسحراوية واŸغرب من تسسوية نزاعهما““.
وأاشسار إا– ¤قيق ““إاجماع““ حول ““قبول اŸغرب ‘
ال–اد اإلف - -ري - -ق- -ي ل- -يصس- -ب- -ح ب- -ذلك عضس- -وا إا ¤ج- -انب
ا÷م-ه-وري-ة الصس-ح-راوي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة““ ،م-ع-تÈا أان ه-ذا
النضسمام يعد ““انتصسارا دبلوماسسيا هاما للغاية بالنسسبة
للصسحراوي.““Ú

اŸغ ـ ـ ـ ـ ـرب العضضـ ـ ـ ـو  55فـ ـ ـ ـ ـي اإل–ـ ـ ـ ـاد اإلفريقـ ـ ـ ـ ـي

ا÷م- -ه- -وري -ة السس -ي -د ع -ب -د ال -ع -زي -ز
بوتفليقة .وجرت أاشسغال الجتماع ‘
جلسسة مغلقة.

اÛلسس الشضعبي
الوطني يشضارك ‘
اŸلتقى الدو‹
حول منع التطرف
ألشض- - -عب /يشس - - - -ارك اÛلسض
الشسعبي الوطني ‘ أاشسغال اŸؤو“ر
اإلق -ل -ي -م -ي ح -ول ““م -ن -ع ال -ت-ط-رف
اŸؤودي إا ¤الره- - - -اب““ ،اŸق- - - -رر
Ãدي -ن -ة أاسس-وان ب-ج-م-ه-وري-ة مصس-ر
العربية ،خÓل الفÎة اŸمتدة من
 31جانفي إا 02 ¤فيفري ا÷اري.
يهدف هذا اŸؤو“ر ،إا ¤تبادل
اÈÿات ال- -تشس- -ري- -ع -ي -ة ب Úال -دول
العربية وعرضض Œاربها ‘ ›ال
ال- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع قضس- -اي -ا اإلره -اب
ومكافحته ،وتنفيذ قرارات ال–اد
الŸÈا Êال - - -دو‹ اŸت - - -ع - - -ل- - -ق- - -ة
ب -اإلره -اب وال -ت -نسس -ي -ق م-ع-ه ف-ي-م-ا
ي- -خصض السسÎات- -ي- -ج- -ي -ة ال -دول -ي -ة
Ÿكافحة الرهاب.
وسس- -ت- -ع- -رف ه- -ذه ال- -ت -ظ -اه -رة
مشس -ارك -ة اث-ن-ت-ي عشس-رة ( )12دول -ة
ع- -رب- -ي- -ة ،ب- -اإلضس- -اف -ة إا ¤حضس -ور
ثÓث Úشسخصسية دولية ،منها رئيسض
›لسض ح - -ق - -وق اإلنسس - -ان ب - -األ·
اŸتحدة.
Óشس- -ارة ،ف- -إان وف- -د اÛلسض
ل - -إ
الشس -ع -ب -ي ال-وط-ن-ي Áث-ل-ه ال-ن-ائ-ب-ان
دريسض ع- -ب- -د ال- -رح -م -ان وشس -ن -وف
ﬁمد.

ألشض- - - - -عب /دع - - - -أ ن - - - -أئب
أÛلسس ألشض- -ع- -ب -ي أل -وط -ن -ي
أŸك- - - -ل - - -ف ب - - -أل - - -ع Ó- - -ق - - -أت
أÿأرج-ي-ة ،ج-م-أل ب-ورأسس،
أمسس ،إأ ¤ت -ع-م-ي-ق أل-ت-ع-أون
ألŸÈأ Êب Úأ÷زأئ - - - - - - - - - - - - -ر
وأŸكسض - -يك وب - -عث شض - -رأك- -ة
أق - - -تصض - - -أدي- - -ة وأع- - -دة بÚ
ألبلدين.
أاوضس -ح ب -ي -ان ل -ل -م -ج -لسض ،أان
ب- - -وراسض ت - -ط - -رق م - -ع السس - -فÒ
اŸكسس- -ي- -ك- -ي ،خ- -وان خ- -وسس- -ي -ه
غ -ون -زال -يسض ﬂارسض ،إا ¤واق -ع
العÓقات التاريخية ا÷يدة التي
Œم- -ع ال- -ب- -ل -دي -ن ع -ل -ى ع -دي -د
اŸسس - -ت- -وي- -ات› ،ددا م- -وق- -ف
ا÷زائر ““الثابت والÓمشسروط““
‘ دع- -م الشس- -عب الصس- -ح- -راوي،
مؤوكدا ““وفاءها Ÿبادئ سسياسستها
اÿارج -ي -ة اŸب -ن -ي -ة ع-ل-ى م-ب-دإا
ع- - -دم ال- - -ت- - -دخ- - -ل ‘ الشس - -وؤون

الداخلية للدول““.
وقدم نائب رئيسض اÛلسض،
عرضسا عن اŸقاربة ا÷زائرية
Óوضس- -اع ال- -دول -ي -ة ال -راه -ن -ة،
ل - -أ
لسس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصض م-ن-ط-ق-تي
السساحل والشسرق األوسسط.
و‘ ع -رضس -ه ل -ل-م-خ-اط-ر ال-ت-ي
تهدد دول اŸنطقة ‘ ،مقدمتها
اإلرهاب ،أاكد بوراسض أان ا÷زائر

““تسسعى إا ¤تعزيز عوامل السسلم
وحماية السستقرار““.
م - -ن ج - -ه- -ت- -ه ،أاك- -د السس- -فÒ
اŸكسس -ي -ك-ي ع-ل-ى ضس-رورة ““ب-ذل
مزيد من ا÷هود لÎقية التشساور
وا◊وار الŸÈا Êإا ¤اŸسستوى
اŸأام -ول““ ،م -ن -وه -ا ب -اŸسس -ت -وى
ال-ذي ب-ل-غ-ه ال-ت-ع-اون ال-ث-ن-ائي ‘
شستى اÛالت.

تنفيذأ لتوصضيأت ÷نة ألبلدين أ◊دودية

لقاء مشضÎك لواليي أادرار و“Ôاسضت مع حكام شضمال ما‹

شض - -ك - -ل ت - -ع - -زي - -ز أل- -تشض- -أور
أ÷زأئري  -أŸأ‹ حول تنمية
أŸن -أط -ق أ◊دودي-ة ل-ل-ب-ل-دي-ن،
ﬁور لقأء مشضÎك ب Úوأليي
أدرأر و“Ôأسضت (أ÷زأئ- - - - - - - -ر)
وح - -ك - -أم شض - -م - -أل م - -أ‹ أل - -ذي
أفتتحت أشضغأله ،أمسس ،بأدرأر.
ي-ت-م-ث-ل ال-ه-دف األسس-اسض ل-هذا
ال-ل-ق-اء ‘ ،إاح-ي-اء ال-ق-رارات ال-ت-ي
ات -خ -ذت م -ع -ا ع -قب ل-ق-اء ك-ي-دال
(ما‹) ‘  2008وتنفيذ توصسيات
ال -ل -ق -اء األخ Òل -ل -ج-ن-ة اŸشسÎك-ة
ا◊دودية ،بحسسب ما أاوضسح وا‹
أادرار مصس -ط -ف -ى ل -ي -م -ا ،Êخ Ó-ل
افتتاحه أاشسغال هذا اللقاء.
ويشسكل تعزيز التشساور وا◊وار
ح- -ول اŸسس- -ائ- -ل اŸشسÎك -ة وك -ذا
تعزيز ا÷هود ذات الصسلة بتأامÚ
ا◊دود وال -ت -ن -م -ي -ة اإلج -ت-م-اع-ي-ة
واإلق-تصس-ادي-ة ل-ف-ائ-دة سس-ك-ان هذه
اŸنطقة ،أاهم تطلعات الطرف،Ú
وفقا لذات اŸسسؤوول.
م -ن ج -ه -ت -ه صس -رح اŸسس -تشس-ار
ال-ت-ق-ن-ي ب-وزارة اإلدارة اإلق-ل-ي-م-ية
والÓ- -م- -رك- -زي -ة وإاصس Ó-ح ال -دول -ة
ب-ج-م-ه-وري-ة م-ا‹ أابوبكر الصسديق

ج ،Òأان ه -ذا ال -ل -ق -اء ““ي -ؤوك -د م-ن
ج -دي -د ت -ع -ل -ق السس -ل -ط-ات ال-ع-ل-ي-ا
لبلدْينا بإارسساء مناخ السسلم واألمن
‘ حدودنا اŸشسÎكة““.
وŒري أاشسغال هذا اللقاء على
م - -دار ي - -وم Úب- -حضس- -ور ‡ث- -ل- -ي
ﬂت -ل -ف ال -ق -ط -اع-ات واألسسÓ-ك
ال-ن-ظ-ام-ي-ة واألم-ن-ي-ة ع-لى مسستوى
ورشست Úأاسساسسيت.Ú
ت -ه -ت -م ال -ورشس -ة األو ¤ب -ب-حث
›م- - -وع ا÷وانب اŸت- - -ع- - -ل- - -ق - -ة
بالتنمية اإلقتصسادية واإلجتماعية
للمنطقة اŸسستهدفة ومدى تقدم
ال- -ت- -وصس- -ي -ات السس -اب -ق -ة وت -ق -دË
مقÎحات جديدة.
وت- -ن- -اقشض ال- -ورشس- -ة ال- -ث- -ان -ي -ة
ا÷انب األمني للحدود اŸشسÎكة

وت - - -ب - - -حث ›م - - -وع ال - - -ت - - -دابÒ
اıتلفة ،إاسستنادا للمنظم.Ú
ويجمع هذا اللقاء ،باإلضسافة
إا ¤مدير مركزي بوزارة الداخلية
وا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة ومسس-تشس-ار
ت -ق -ن -ي ب -وزارة اإلدارة اإلق -ل-ي-م-ي-ة
والÓ- -م- -رك- -زي -ة وإاصس Ó-ح ال -دول -ة
ب-ج-م-ه-وري-ة م-ا‹ ،ك Óّ-م-ن وال-ي-ي
أادرار و“Ôاسست وح- -ك -ام ك -ي -دال
وت - -اودي- -ن- -يت وم- -ي- -ن- -اك- -ا (م- -ا‹)
وال -وال -ي ÚاŸن -ت -دب ÚلÈج ب-اج-ي
ﬂت - - - -ار وع Úق - - - -زام ورؤوسس - - - -اء
اÛالسض الشسعبية الولئية لوليتي
أادرار و“Ôاسست ورؤوسس- - - - - - - - - - - - - -اء
اÛالسض الشس -ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة لÈج
ب -اج -ي ﬂت -ار وت -ي -م -ي -اوي -ن وتÚ
زوات Úومديرين تنفيذي.Ú

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٣1جانفي  2017م
الموافق لـ  0٣جمادى األولى  1٤٣8هـ

مششروع قانون تسشوية اŸيزانية لسشنة  2014بابا عمي:

صصرف  93باŸائة من اŸيزانية اŸسصجلة ‘ قانون مالية 2014
” صشرف  93باŸائة من اŸيزانية اŸسشجلة ‘ قانون اŸالية لسشنة  ،2014و قد كششفت الوضشعية النهائية لتنفيذ
لخ Òعن عجز Ãبلغ  339683مليار دج ،حسشب ما أاعلن عنه عرضس وزير اŸالية حاجي بابا عمي .
هذا ا أ

حياة  /ك
ق -ال ب -اب -ا ع -م -ي ،أامسس ،خ Ó-ل
ع-رضش-ه Ÿشش-روع ال-ق-ان-ون اŸت-ع-لق
بضشبط اŸيزانية  ،201٤أان نفقات
اŸي -زان -ي -ة اŸن -ف -ذة خ Ó-ل السش-ن-ة
اŸذك -ورة ق -د ب -ل -غت  975،6مليار
دج ،م - -ق - -اب - -ل  656،7م -ل -ي -ار دج
اŸت -وق -ع -ة ،وب -ل-غت اŸي-زان-ي-ة غÒ
اŸتوقعة  ٤8،169مليار دج ،و عليه
سش -ج -ل ال -ع -ج -ز ال -ن -ه -ائ -ي اÿاصس
بعمليات اŸيزانية لسشنة  201٤مبلغ
 ٣2221م -ل -ي -ار دج ،أاي م -ا ي -ع -ادل
 69،18باŸائة من النا œالداخلي
اÿام ،غ Òأان هذا العجز ” سشده
ب - -ال- -ل- -ج- -وء إا ¤صش- -ن- -دوق ضش- -ب- -ط
اإليرادات  215111مليار دج ،كما
سش- -ج -لت ن -ت -ائ -ج اŸي -زان -ي -ات غÒ
اŸضش - -ب - -وط- -ة ‘ ن- -ه- -اي- -ة السش- -ن- -ة
اŸذك -ورة رصش -ي -دا سش -ل -ب -ي -ا Ãب -ل -غ
 1٣٣٤٣0مليار دج .
وأاضش -اف ب -اب -ا ع -م -ي أان ال -ن -م-و
القتصشادي بلغ خÓل سشنة 201٤
نسش-ب-ة  80,٣ب-اŸائ-ة ،م-ق-ابل ٤,5
ب -اŸائ -ة حسشب ال -ت-ق-دي-رات ،و ق-د
سشجل متوسشط سشعر الÈميل النفط
اÿام  10,99دولر سشنة ، 201٤
مقابل  90دولر اŸتوقعة  ،بينما
انخفضس سشعر الصشرف ب  1,18دج
للدولر ،حيث انتقل صشرف الدينار

م -ن  98,79دج سش- -ن -ة  201٣إا¤
 75,80دج سشنة . 201٤

÷نة اŸالية و اŸيزانية توصصي بتفعيل
اŸتابعات من قبل اإلدارة ا÷بائية
أاما ÷نة اŸالية واŸيزانية فقد
سش -ج -لت ع -دة مÓ-ح-ظ-ات وأاوصشت
بضشرورة العمل على اتخاذ التدابÒ

ال -ك -ف -ي -ل -ة ب -ت-حسش Úب-ن-ي-ة إاي-رادات
اŸي- -زان- -ي- -ة ،م- -ن خÓ- -ل ت- -ف- -ع -ي -ل
اŸت- - -اب- - -ع- - -ات م- - -ن ق - -ب - -ل اإلدارة
ا÷ب- - -ائ- - -ي- - -ة› ‘ ،ال –صش - -ي - -ل
الضش - -رائب وال - -رسش - -وم ،و–صش- -ي- -ل
ب - -واق - -ي ال - -ت - -حصش- -ي- -ل ا÷ب- -ائ- -ي،
باإلضشافة إا ¤اإلسشراع ‘ معا÷ة
اŸل -ف -ات ال -ع -ال-ق-ة ،و ال-ع-م-ل ع-ل-ى

ناقششوا مششروع قانون تسشوية اŸيزانية 2014

ت-ق-ي-ي-م ن-ظ-ام اإلع-ف-اءات ا÷بائية،
وم - -دى –ق - -ي- -ق األه- -داف ع- -ل- -ى
الصش- - - -ع- - - -ي - - -دي - - -ن الق - - -تصش - - -ادي
والج-ت-م-اع-ي ،ب-ال-نسشبة للقطاعات
اŸسش - -ت - -ف - -ي - -دة م - -ن - -ه- -ا ،و إال- -غ- -اء
ال- -ت- -ح -ف -ي -زات ال -ت -ي أاث -ب -تت ع -دم
ف -ع -ال -ي -ت -ه -ا ‘ –ق -ي -ق أاي ق -ي -م-ة
مضشافة لÓقتصشاد الوطني .

أاثاروا تسشاؤولت حول رقابة ›لسس اÙاسشبة على تسشي ÒاŸال العام

تقاربت أاراء نواب اÛلسس الششعبي الوطني خÓل مناقششتهم Ÿششروع القانون اŸتضشمن تسشوية اŸيزانية لسشنة
 ،2014حيث أاكدوا على ضشرورة رفع التجميد على اŸششاريع التنموية ،التي توقفت بفعل سشياسشة الÎششيد التي
طبقتها الدولة بعد انهيار أاسشعار البÎول ،متسشائل Úحول كيفية معا÷ة العجز اŸسشجل خÓل السشنة اŸذكورة .
اأرج- - -عت ال- - -ن - -ائب ف - -اط - -م - -ة
ﬁيوسس من حزب جبهة التحرير
الوطني ،عدم صشرف اŸيزانيات
اŸوج - -ه- -ة ‘ ب- -عضس اŸشش- -اري- -ع
القطاعية ،اإ““ ¤خطاأ ‘ اإعطاء
الأول-وي-ات ‘ ب-عضس ال-ق-ط-اعات،
واإ ¤سشوء تقدير““ ،و ترى ضشرورة
عرضس ملفات اŸششاريع اŸعطلة
والأسش- -ب- -اب ال- -ت -ي اأدت اإ ¤ذلك،
كما طالبت بضشرورة توسشيع دائرة
ال -ت -حصش -ي -ل الضش -ري -ب-ي ،واإع-ط-اء
فعالية اأك Ìللحياة القتصشادية .
واسش- -ت- -وق- -فت ال- -ن -ائب ﬁم -د
◊ب- - -يب ق - -ريشش - -ي م - -ن ا◊رك - -ة
ال- -وط- -ن -ي -ة ل Ó-أم -ل م -ا اأسش -م -اه -ا
““بالأرقام اÿيالية ““ التي صشرفت
ع -ل-ى ال-ق-نصش-ل-ي-ات ا÷زائ-ري-ة ‘

172٤8

لوروبي
لقاء إاعÓمي حول برنامج ال–اد ا أ

الشصباب ‘ قلب اهتمامات ا◊كومة ا÷زائرية
وإادماجه ـ ـ ـ ـم يجنبهـ ـ ـ ـم التط ـ ـ ـ ـرف

اأك - -د م - -دي - -ر ال - -ت- -ع- -اون م- -ع ال–اد
الأوروب - - -ي واŸوؤسشسش - - -ات الأوروب - - -ي- - -ة
ب- - -وزارة الشش- - -وؤون اÿارج- - -ي - -ة ع - -ل - -ي
مقرا ،Êاأن فئة الششباب تصشب ‘ قلب
اهتمامات ا◊كومة ا÷زائرية ،كونها
“ث- -ل شش- -ري- -ح- -ة م- -ع- -تÈة ‘ اÛت- -م- -ع
ا÷زائري ،والتكفل بها كي ل نÎكها
ع - -رضش - -ة ل Ó- -ن - -ح - -راف ك - -ال - -ت - -ط- -رف
والإره- - -اب ال- - -ذي يشش- - -ه - -ده عصش - -رن - -ا
ا◊ا‹.

سسهام بوعموشسة

نواب يطالبون بضصرورة رفع التجميد على اŸشصاريع اŸعطلة
حياة  /ك

العدد

04

اÿارج ،مطالبا ‘ ذات الوقت
بضش- -رورة رف- -ع ال -ت -ج -م -ي -د ع -ل -ى
اŸشش -اري -ع اÛم -دة ،اŸن-درج-ة
‘ اإطار التنمية اÙلية ،خاصشة
‘ منطقة ا÷نوب التي ينحدر
م-ن-ه-ا ،خ-اصش-ة م-ا ت-ع-ل-ق با÷انب
الصشحي والسشكني والرياضشي .
اأما النائب بك Òقارة عمر من
ح- - -زب ال- - -ت- - -ج- - -م- - -ع ال - -وط - -ن - -ي
الدÁقراطي ،فقد اعت Èتوصشية
÷نة اŸالية واÙاسشبة ““هامة
جدا ““ ،حيث اأكدت على فعالية
اأك ‘ Ìالتحصشيل و–كم اأك‘ Ì
اŸيزانيات ،و لذلك يرى اأنه من
الضش- - -روري ت- - -ع- - -ام - -ل ال - -دوائ - -ر
ال -وزاري -ة م -ع ›لسس اÙاسش -ب -ة
فيما يتعلق باŸوارد اŸالية .
وبالنسشبة للنائب ﬁمد صشغÒ
ح - -م- -ا Êم- -ن ج- -ب- -ه- -ة ال- -ع- -دال- -ة

بوعÓق يبحث مع ‡ثلة صصندوق األ·
اŸتحدة للسصكان سصبل التعاون
تباحث القائد العام للكششافة
اإلسش Ó-م -ي -ة ا÷زائ-ري-ةﬁ ،م-د
ب- - -وع Ó- -ق ،أامسس ،م - -ع ‡ث - -ل - -ة
صشندوق األ· اŸتحدة للسشكان
ب- -ا÷زائ- -ر ،م- -ر Ëخ- -ان ،سش -ب -ل
التعاون اŸششÎك ب Úالطرف.Ú
وق- -ال ب- -وعÓ- -ق ع- -قب ه- -ذا
اللقاء إانه ” إاطÓع خان على
برنامج الكششافة وأاولياتها خÓل
اŸرحلة القادمة ،مششÒا إا ¤أانه
““” التعرف أايضشا على برنامج
صشندوق األ· اŸتحدة للسشكان
 ،2020-2017فضش Óعن –ديد النقاط اŸششÎكة لÈنامج تعاون
الطرف.““Ú
وأاوضشح ‘ هذا الصشدد أان هيئته ““ل Áكنها رسشم برنامج مششÎك
مع الصشندوق األ· اŸتحدة للسشكان قبل أان يتم اعتماده من قبل
ا◊كومة ا÷زائرية““ ،مششÒا إا ¤وجود قواسشم مششÎكة ب Úبرامج
الصشندوق والكششافة،خاصشة ‘ ›الت الÎبية والششباب ومكافحة
العنف واآلفات الجتماعية.
من جانبها ،أاششادت خان بنششاط الكششافة اإلسشÓمية ا÷زائرية،
معربة عن اسشتعداد صشندوق األ· اŸتحدة للسشكان لدعم التعاون
اŸششÎك الرامي إا ¤اŸسشاهمة ‘ تربية الششباب ومكافحة العنف
ضشد اŸرأاة.

والتنمية ،فقد اعت Èاأن اŸششروع
ق- -د كشش- -ف اأرق -ام -ا ره -ي -ب -ة ع -ن
ت- -ه- -رب ج- -ب -ائ -ي ك -ل -ف اÿزي -ن -ة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة خسش- -ارة ب -عشش -رات
اŸل- -ي- -ارات م- -ن ال- -دولرات م- -ن
مسش -ت -ح -ق -ات ال -دول-ة ل-دى رج-ال
الأع -م -ال ،ف-ي-م-ا ق-در ال-ت-حصش-ي-ل
الضشريبي نهاية  201٤ما يقارب
 126٤م -ل -ي -ار دج ،م -ا ي -ع-ادل 11
ب- - -اŸائ - -ة م - -ن اŸسش - -ت - -ح - -ق - -ات
الضشريبية ،و اعت Èاأن ذلك راجع
اإ ¤الصش -ع -وب -ات ال -ت -ي ت -واج-ه-ه-ا
مصش - - -ال - - -ح الضش - - -رائب ‘ ›ال
ال - -ت - -حصش - -ي - -ل ،مششÒا اإ ¤اأن ٤0
مليار دج توجد خارج اŸراقبة
حسشب قوله .
و–دث ال -ن -ائب ع -ب -د ال -ق-ادر
ب- -ل- -ع- -رب- -ي م- -ن ت- -ك- -ت- -ل ا÷زائ -ر
اÿضش- -راء ‘ ت- -دخ -ل -ه Ÿن -اقشش -ة
مشش-روع ال-ق-ان-ون ع-ن ال-ت-جاوزات
ال -ت -ي رف -ع -ه -ا ›لسس اÙاسش-ب-ة
وتضش- -م -ن -ه -ا ال -ت -ق -ري -ر السش -ن -وي،
مششÒا اإ ¤اأن هناك  10وزارات
““ ⁄ت - - -خضش - - -ع لسش - - -ت- - -ج- - -اب- - -ات
اÛلسس““ ،مششÒا اإ ¤اأن التقرير

تضش- -م -ن اخ -ت Ó-لت ت -ق -در ب ٤7
م -ل -ي -ار دج  ” ،صش -رف -ه -ا ““خ -ارج
الأطر القانونية““ ،و يعتقد اأن
›لسس اÙاسش- -ب- -ة ““ل ي -ق -در اأن
يتدخل ‘ تغي Òالأمور واأن يتخذ
اأي قرار ““ ،وبالتا‹ ل يسشتطيع
اأن Áارسس مهامه الرقابية على
صش - - - -رف اŸال ال- - - -ع- - - -ام ،ه- - - -ذه
ال -ت-ج-اوزات ال-ت-ي نسش-ب-ه-ا ›لسس
اÙاسشبة لسشوء معا÷ة اŸلفات .
وب -ع -د اأن ث -م -ن ال-ع-م-ل ا÷ب-ار
الذي قام به ›لسس اÙاسشبة،
سش -ل -ط ال -ن -ائب رشش -ي -د خ -ان م -ن
ح - -زب ال - -ع - -م - -ال الضش - -وء ع- -ل- -ى
ال-ت-ج-اوزات ال-ت-ي تضش-منها تقرير
اÛلسس ،منها ما تعلق بÎاجع
ال-ت-حصش-ي-ل الضش-ري-ب-ي ،ال-ذي ك-ان
شش-ب-ه م-ن-ع-دم ،ب-اسش-ت-ثناء الضشريبة
اÿاصش - -ة ب - -ال - -دخ - -ل الإج- -م- -ا‹
اŸق- -ت- -ط- -ع- -ة م- -ن مصش- -در اأج -ور
العمال ،يبقى التحصشيل الضشريبي
بنسشب ضشعيفة تÎاوح من 1,,0
ب- -اŸائ -ة اإ 9 ¤ب-اŸائ-ة ،مسشجÓ
وجود ضشعف ‘ تسشي ÒاŸلفات
ا÷بائية.

اأضش - -اف ‡ث - -ل وزارة اÿارج - -ي- -ة خÓ- -ل
تدخله باليوم الإعÓمي الذي نظمه مكتب
ال–اد الأوروب- -ي ب- -ا÷زائ- -ر اأمسس ب -ف -ن -دق
ا÷زائر ،اأن التعليم ،التكوين والتششغيل تعد
اأهم اŸواضشيع التي ترتكز عليها السشياسشة
الوطنية ‘ اإدماج الششباب ،من خÓل وضشع
ﬂت- -ل- -ف اإج -راءات الإدم -اج اŸه -ن -ي ل -ه -ذه
الفئة ،معربا عن ارتياحه لتفاق الششراكة مع
ال–اد الأوروبي ‘ اإطار سشياسشة ا÷وار
والتقارب ،قائ Óاإن ا÷زائر تطمح لتطوير
عÓقات التعاون ومششاركة اÈÿات.
وحسشب م -ق -را Êف -اإن -ه لب -د م -ن ان -ت -ه -از
ال -ف -رصس ال -ت-ي ت-وج-د ب-اŸن-ط-ق-ة م-ن خÓ-ل
الششراكة ،واإرسشاء بيئة مناسشبة للششباب من
ا÷نسش ،Úم -وضش -ح -ا اأن ه -ذه الشش-راك-ة تضش-م
ﬂت -ل -ف الÈام -ج لإدم -اج الشش -ب -اب م -ه -ن -ي -ا
وتسش-ع-ى ا÷زائ-ر ل-ت-ط-وي-ر ال-ت-ع-ل-ي-م ،التكوين
والتششغيل ‘ السشنوات القادمة.
من جهته ،اعت Èجوهن اأوركوك سشفÒ
ومسشوؤول وفد ال–اد الأوروبي ‘ ا÷زائر
لقاء اأمسس حول الششراكة الثنائية مع ا÷زائر
ال-ذي ي-ت-ن-اول ب-رام-ج اإدم-اج الشش-ب-اب م-ه-ن-ي-ا
وت -لك اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ت-ك-وي-ن الشش-ب-اب ‘ م-ه-ن
الÎاث ال - - -وط- - -ن- - -ي ا÷زائ- - -ري الضش- - -روري
باŸهمة ،قائ Óاأن ال–اد الأوروبي مهتم
Ãختلف هذه الÈامج ذات الفعالية من اأجل
تطوير سشياسشة ا÷وار مع ال–اد الأوروبي
وتبادل اÈÿات الثقافية ‘ اإطار التضشامن.
واأضشاف ،جوهن اإ ¤اأن ال–اد الأوروبي
يدعم السشياسشة ا÷زائرية اŸوجهة للششباب
الذي يعÎضشه مششكل ‘ ولوج سشوق الششغل
‘ ك- -ل اŸي- -ادي- -ن Ÿن- -ح -ه اأك Ìال -ف -رصس ‘
التعليم ،البحث والتكوين  ،مششÒا اإ ¤اأن 70
باŸائة من الششباب ا÷زائري اأعمارهم اأقل
م- -ن  ٣5سش -ن -ة ،واأن اŸراأة م -ع -ن -ي -ة بÈام -ج
ال- - -ت- - -ع- - -اون ،و حسشب رئ- - -يسس وف - -د ال–اد
الأوروبي با÷زائر فاإن اÛتمع اŸد Êله
دور يلعبه ‘ هذا الإطار.
وموازاة مع ذلك ،قال جوهن اأن ا÷زائر
وال–اد الأوروب- - -ي ي- - -ت - -ق - -اسش - -م - -ان ن - -فسس
ال- -ت- -ح- -دي -ات والأه -داف ،ك -م -ا اأن الشش -ب -اب
ا÷زائري متفتح على العا ⁄ولديه قابلية
لÓندماج السشريع وتطوير مهاراته وهو ما
وصشفه بالأمر ا÷يد.
وب -اŸق -اب -ل ،اسش-ت-ع-رضس ﬂت-ل-ف ح-ام-ل-ي
اŸششاريع التي ” “ويلها من طرف ال–اد
الأوروبي برا›هم لفائدة الششباب ،و‘ هذا
الصش -دد اأوضش -ح نصش -ر ال -دي -ن ح -م -ودة م-دي-ر
البحث ‘ مركز البحث والتنمية وصشاحب
مششروع ““صشحوة““ اأن هذا اŸششروع حول
الشش -ب-اب ‘ اŸن-ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة يضش-م خ-مسس

لم Úالعام لوزارة الداخلية من قسشنطينة:
ا أ

ب- -ل- -دان ا÷زائ- -ر ،اŸغ- -رب ،ت- -ونسس ،مصش -ر،
لبنان ،بتمويل اأوروبي دام اأربع سشنوات من
 201٤اإ ،2016 ¤ب -ح -يث اسش -ت -ع -م -ل ف -ي-ه
الأسشلوب الكمي والكيفي.
واأضشاف ‘ تصشريح ÷ريدة ““الششعب““ على
هامشس اللقاء اأن اŸسشح ششمل  2000ششاب ما
ب 15 Úو 29سشنة ،وكان عن طريق عينة ‡ثلة
ع ÈالÎاب الوطني مسشت كل اŸناطق ،كما
ضشمت السشتمارة عدة ﬁاور ،الأول يتحدث
ع-ن ال-ظ-روف اŸع-يشش-ي-ة ل-لشش-ب-اب ،ال-ت-نشش-ئ-ة
الجتماعية ثم التكوين والÎبية اأي اŸسشتوى
التعليمي ثم سشوق الششغل Ãعنى كيفية اإدماج
الششباب ‘ سشوق الششغل من حيث الأجور
وعدة ظروف تخصس العمل ،قضشايا الهجرة،
ال -ث -ق -اف -ة ،ال -ق -ي-م ع-ن-د الشش-اب ،واŸشش-ارك-ة
السشياسشية واŸدنية.
واأشش - -ار ح - -م - -ودة ‘ ه- -ذا الشش- -اأن اإ ¤اأن
السش -ت -م -ارة ضش -مت م -ا ي -ق-ارب  800سشوؤال،
بطريقة تسشمح باŸقارنة ب Úظروف ا◊ياة
‘ خمسس بلدان وهذا هو اŸششروع ،كاششفا
عن اأن النتائج الأولية لهذا اŸسشح سشتعطى
ك -ام -ل -ة خÓ-ل ي-وم دراسش-ي ي-ن-ظ-م-ه اŸرك-ز،
وسشتتبع Ãنششورات كاملة لأن البحث ثري ثم
قاعدة البيانات Áكن اسشتغÓلها من طرف
اأي طالب اأو باحث ‘ اأفريل .2018

تعزيز الكفاءات ‘ التعليم العا‹
Ÿواكبة جامعات الدول اŸتقدمة
واأوضشحت مليكة كابري منسشقة اŸكتب
ال- -وط- -ن- -ي لÈن- -ام- -ج ““اي- -رسش- -م- -وسس ب- -ل -وسس
ا÷زائر““ ،اأن هذا الÈنامج Áتد من 201٤
اإ 2020 ¤ي -خصس ال -ت -ع -ل -ي -م ب-ك-ل اأط-واره
وال-ت-ك-وي-ن والشش-اب وال-ري-اضش-ة ،مضش-ي-ف-ة اأن-ه
حاليا توجد ا◊ركية للجامعات ا÷زائرية،
ب -ح -يث Áك -ن -ه -ا اإرسش -ال واسش -ت -ق -ب -ال ط -ل-ب-ة
واأسشاتذة والإدارة من اÿارج.
و ‘ هذا الإطار سشجل  ٣75حركية ‘
 ، 2015والإحصشائيات اŸبدئية  ٤٤2خاصس
ب-ال-ط-ل-ب-ة والأسش-ات-ذة وال-ط-اق-م الإداري هذه
السش- - - -ن - - -ة ،مششÒة اإ ¤اأن اŸاسش ÎاŸششÎك
““م -وروسس اوسش -ون -دوسس““ يسش -م -ح ل -ل -م -ت -ف -وق
ب -اŸشش -ارك -ة ع -ل -ى حسشب ال -ت -خصشصس ،ك -م -ا
Áك- -ن ل- -ل- -ج- -ام- -ع- -ة ك- -م- -وؤسشسش -ة اŸشش -ارك -ة
لÓ- -سش- -ت- -ف- -ادة م- -ن م- -وروسس اأوسش -ون -دوسس““،
وه -ن -اك شش -ق ت -ع-زي-ز ال-ك-ف-اءات ‘ ال-ت-ع-ل-ي-م
العا‹ ،من خÓل سشت مششاريع هذا العام،
وال -ه -ادف ل -ت -ق -وي -ة ن -ظ-ام ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹
وتهيئته Ÿواكبة جامعات الدول اŸتقدمة و
–سش Úترتيبها ضشمن ا÷امعات العاŸية.

تنظي ـ ـ ـ ـ ـم اŸصصال ـ ـ ـ ـ ـح البلدي ـ ـ ـ ـ ـة إل‚ ـ ـ ـ ـ ـاح اŸوع ـ ـ ـ ـ ـد النتخاب ـ ـ ـ ـ ـي
دورات تكوينية وبطاقية جديدة للتششريعيات

لم Úالعام لوزارة الداخلية وا÷ماعات
اجتمع ا أ
اÙلية حسش Úمعزوز ،أامسس ،مع إاطارات ا÷ماعات
اÙل -ي -ة اŸم-ث-ل-ة لـ 10ولي -ات شش -رق -ي-ة ع-ل-ى رأاسش-ه-ا
ال-ط-ارف ،ع-ن-اب-ة ،ق-اŸة ،سش-وق ه-راسس ،ت-بسش-ة ،م-ي-لة
وقسش- -ن- -ط- -ي- -ن- -ة ‘ ،إاط- -ار اŸل- -ت- -ق -ى ا÷ه -وي –ضشÒا
لتششريعيات .2017

قسسنطينة :مفيدة طريفي

أاك- -د م -ع -زوز ضش -رورة ت -وف Òك -ل ال -وسش -ائ -ل إل‚اح ه -ذا
اŸوعد الهام وفق اإلجراءات التي أاقرها وزير الداخلية
نورالدين بدوي سشابقا ،من خÓل سشلسشلة اللقاءات ا÷هوية
اسش-ت-ع-دادا لÓ-سش-ت-ح-ق-اق اŸق-ب-ل ،ال-ذي اع-تÈه األم Úال-عام
ي -ج -ري ‘ ظ -رف ‡ي -ز ،ع -قب صش -دور دسش -ت -ور يسش -ت -ك -م -ل
اإلصشÓحات السشياسشية التي أاقرها رئيسس ا÷مهورية عبد
العزيز بوتفليقة.
وقال معزوز ،إان دسشتور  2016جاء بأاششياء جديدة ،على
غرار دسشÎة الهيئة العليا Ÿراقبة النتخابات والتي تتسشم
بدÁومتها وتعمل على مدار السشنة ‘ التحضش Òومراقبة

اإلدارة ل -ل -وصش -ول إا ¤ان -ت -خ -اب -ات شش -ف -اف -ة
ونزيهة.
وع -ل -ى ه-امشس ال-ل-ق-اء ،ال-ذي اح-تضش-ن-ت-ه
ق -اع -ة الج -ت -م -اع -ات ب -اÛلسس الشش -ع -ب -ي
الولئي لقسشنطينة ،أاكد حسش Úمعزوز على
أاه- -م- -ي- -ة ا÷انب ال- -ت- -أاطÒي ‘ ال -ع -م -ل -ي -ة
الن- -ت- -خ- -اب- -ي- -ة ،ل- -ذلك وجب ع- -ل- -ى اإلدارة
النطÓق ‘ –ي Úالقوائم اÿاصشة بهذا
األم -ر ال -ذي ك -ل -فت ب -ه اŸصش-ال-ح ال-ب-ل-دي-ة،
فضش  Ó- -ع - -ن إاج - -راء ل- -ق- -اءات ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة
Óششخاصس اŸؤوطرين الذين يتم انتقاؤوهم
ل أ
وفق مقاييسس ‘ ،مقدمتها الكفاءة اŸهنية.
مششÒا ،إا ¤إاحصشاء العتاد النتخابي وكافة اŸسشتلزمات،
منها وسشائل النقل التي يتم تسشخÒها يوم القÎاع وإاعادة
–يينها Ãا يتمششى والهيئة الناخبة اŸوزعة عﬂ Èتلف
مناطق انتششار التعداد السشكا.Ê
وششدد معزوز على إانهاء كل الÎتيبات والتجهيزات قبل
موعد اسشتدعاء الهيئة النتخابية ،داعيا إا ¤تقريب مراكز
ال -تصش -ويت م -ن اŸواط -ن وال -ت -ك -ف -ل ب-ن-ق-ل سش-ك-ان اŸشش-ات-ي

واŸناطق اŸعزولة .مششددا ‘ ذات السشياق،
ع -ل -ى اغ-ت-ن-ام ف-رصش-ة اŸراج-ع-ة السش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة
للقوائم النتخابية إلجراء دورات –سشيسشية
ع Èا÷امعات ومراكز التكوين اŸهني للششباب
البالغ  18سشنة لتسشجيل أانفسشهم ضشمن القائمة
النتخابية.
وكششف الأم Úالعام لوزارة الداخلية ،اأن
اŸصشالح الإدارية تقوم حاليا باإعداد سشجل
اآÁ Êث -ل ب -ط -اق -ي -ة ان -ت -خ -اب -ي -ة م-غ-اي-رة ع-ن
السشابقة ،والتي اعتÈها العمود الفقري لهذه
العملية ،خاصشة واأنها سشتسشمح بضشبط القوائم
النهائية للمنتخب Úوتفادي اأخطاء التسشجيل
م -رت .Úمضش -ي -ف -ا ،اأن السش -ج -ل سش -ي -ت -م الإع Ó-ن ع -ن-ه ق-ب-ل
اسشتدعاء الهيئة النتخابية ،موضشحا اأن مصشالح البلديات
م -ط -ال -ب -ة Ãراج -ع-ة ال-ق-وائ-م الن-ت-خ-اب-ي-ة ،م-ن اأج-ل اإ“ام
م -ع-ل-وم-ات اإضش-اف-ي-ة ،تشش-م-ل م-ع-ل-وم-ات شش-خصش-ي-ة دق-ي-ق-ة،
انطÓقا من الإسشم واللقب وصشول اإ ¤رقم وعقد اŸيÓد،
موؤكدا على اأن عملية تطه Òالقوائم النتخابية بلغت نسشبة
 90من اŸائة على اŸسشتوى الوطني.

الثÓثاء  31جانفي  2017م
الموافق لـ  03جمادى األولى  143٨هـ
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لعÓم إ ¤تفادي إلنقد إلسسلبي لرئيسس إلفاف
دعا وسسائل إ إ

ڤرين :أجتماع مع هيئة دربال لبحث ألتغطية أإلعÓمية للتشسريعيات أليوم
سسلطة ضسبط إلسسمعي إلبصسري تتحمل إلتجاوزإت وإجرإءإت لضسبط إلفضسائيات إÿاصسة قريبا
أإعلن وزير إلتصسال حميد ڤرين ،أإمسس ،عن عقد إجتماع مع إلهيئة إلوطنية إŸسستقلة إلعليا Ÿرإقبة إلنتخابات ،إليوم،
لدرإسسة كيفية ضسمان تغطية إعÓمية حيادية وموضسوعية لÓنتخابات إلتشسريعية إلقادمة ،وفقا لدف Îإلشسروط وإحÎإم
لعÓم إ ¤تفادي إلنقد إلسسلبي و–ميل رئيسس «إلفاف» ﬁمد رورإوة ،مسسؤوولية إخفاق
مبادئ إلدسستور .دإعيا وسسائل إ إ
إŸنتخب إلوطني ‘ إلتأاهل إ ¤إلدور إلثا Êمن كأاسس أإ· إفريقيا ،ووقف إ÷دل إلدإئر حاليا حول ذلك.

جÓل بوطي
تصسويرﬁ :مد اآيت قاسسي

ب- -ع- -د ع -ق -د ›لسس وزاري مصض -غ -ر ،ت -رأاسض -ه
ال -وزي -ر األول وضض -م وزارات ال -داخ -ل -ي-ة وال-ع-دل
وتكنولوجيات اإلعÓم والتصضال حول التغطية
اإلع Ó-م -ي-ة لÓ-ن-ت-خ-اب-ات ال-تشض-ري-ع-ي-ة ال-ق-ادم-ة،
يعقد ،اليوم ،وزير التصضال اجتماعا مع هيئة
عبد الوهاب دربال ،لبحث كيفية تغطية حيادية
وموضضوعية ،تنطلق من احÎام مبادئ الدسضتور
ودف Îشضروط كل مؤوسضسضة إاعÓمية ،بحسضب ما
أاكده ڤرين.
وردا ع -ل -ى سض -ؤوال «الشض -عب» ،خ Ó-ل تصض -ري-ح
للصضحافة على هامشس إاشضرافه ،أامسس ،على دورة
تكوينية نظمتها وزارة التصضال باŸدرسضة العليا
للصضحافة بالعاصضمة حول «التنظيم الذاتي للعمل
الصضحفي» ،قال وزير التصضال ،وسضائل اإلعÓم
من حقها النتقاد والتعب Òبكل حرية ،لكن ‘
ح - -دود ال - -ق - -ان - -ون وع - -دم اŸسض- -اسس بسض- -م- -ع- -ة
األشضخاصس ودون التعدي عن خصضوصضيات أاي
طرف.
‘ م- -وضض- -وع آاخ -ر ،ح -ول إاخ -ف -اق اŸن -ت -خب
الوطني ‘ التأاهل إا ¤الدور الثا Êمن كأاسس أا·
إافريقيا  ،2017دعا وزير التصضال إا ¤تفادي
ا÷دل ال -ق-ائ-م ح-ال-ي-ا ح-ول مسض-ؤوول-ي-ة م-ن ت-ع-ود
ال-ن-ت-ائ-ج السض-ل-ب-ي-ة ،ق-ائ« :Ó-ل-دي-ن-ا أارب-ع Úم-ليون
مدرب ولدينا أاربع Úمليون صضحا‘» ،مشضÒا إا¤
أان ا◊دث كان حماسضيا وذلك أادى إا ¤غياب
العقل واŸبالغة ‘ النقد ،متأاسضفا على إاعطاء
ا◊دث زخما أاك Èمن الÓزم.
وجدد ڤرين تأاكيده على أان سضلطة الضضبط
السض-م-ع-ي ال-بصض-ري ت-ت-م-ت-ع ب-اسض-تقÓلية تامة عن
الوزارة ،وهي اŸسضؤوول عن التدخل ‘ حالت
وقوع أاخطاء من الفضضائيات اŸعتمدة با÷زائر

والبالغ عددها خمسس قنوات ،متفاديا ا◊ديث
عن القنوات األجنبية غ ÒاŸعتمدة والتي تعمل
بصضفة غ Òقانونية ،حيث سضيتم وضضع إاجراءات
خاصضة لتنظيم القنوات اÿاصضة ‘ إاطار تنظيم
قطاع اإلعÓم.
وردا على سضؤوال حول تعرضس وسضائل إاعÓم
لشضخصس ﬁمد روراوة ،قال اŸسضؤوول الأول عن
قطاع التصضال إان مصضا◊ه الوزارية  ⁄تسضجل
أاي مÓحظة حول القذف أاو الشضتم بحق مسضؤوول
مع ،Úحيث  ⁄يتم تلقي شضكوى من «الفاف».
م -ط -ال -ب -ا وسض -ائ -ل اإلع Ó-م ال -وط -ن -ي-ة Ãن-اقشض-ة
موضضوع إاخفاق اŸنتخب الوطني بهدوء وتفادي
الوقوع ‘ سضلوك غ ÒأاخÓقي.
ك -م -ا أاشض -ار ڤ -ري -ن إا ¤أان إاخ -ف -اق اŸن -ت-خب
الوطني تسضبب ‘ إاحباط كب Òللجزائري ،Úلكن
ذلك ل يعني أاننا خسضرنا كل شضيء« ،فاŸنتخب
حقق فوزا كبÒا سضنة  2014وقدم األفراح للشضعب
ا÷زائ- -ري» ،داع- -ي- -ا ‘ ن -فسس ال -وقت إا ¤ع -دم
توجيه اللوم لطرف على حسضاب آاخر.

‘ ه - -ذا اإلط- -ار ،أاوضض- -ح وزي- -ر التصض- -ال أان
رئيسس ال–ادية ﬁمد روراوة قد يكون تعرضس
لكث Òمن النتقاد ،لكن ذلك ل يعني أانها بلغت
ح- -د ال- -ق- -ذف أاو الشض -ت -م .م -ط -ال -ب -ا الصض -ح -اف -ة
ال -ري -اضض-ي-ة ا÷زائ-ري-ة إا ¤ال-ع-م-ل وف-ق-ا Ÿا ه-و
جاري العمل به ‘ الصضحافة الرياضضية الدولية،
وعدم اÿلط ب Úالسضياسضة والرياضضة ،مشضÒا إا¤
أان التقييم يكون من طرف وزير القطاع وليسس
من طرف رئيسس «الفاف».
ولدى افتتاحه الدورة التكوينية التي نشضطها
أاسضتاذ معهد اإلعÓم األرد Êصضخر اÿصضاونة،
ترحم وزير التصضال على الراحل وزير التجارة
بختي بلعايب ،مؤوكدا أانه كان سضياسضيا Îﬁما
وأادى واجبه اŸهني بكل مهنية وتفان ÿدمة
ا÷زائر.
كما أاعلن عن تنظيم دورة تكوينية موجهة
ل -ف -ائ -دة اŸواط -ن ،Úي-وم األح-د ال-ق-ادم ،ب-ولي-ة
بجاية ‘ ،إاطار الدورات التكوينية التي تنظمها
وزارة التصضال لفائدة الصضحافي ÚواŸواطن.Ú

لعÓم ،عمر إÿصساونة:
إلدكتور ‘ تشسريعات إ إ

إأنشساء ›السس ضسبط ألصسحافة ل يعني تقييد حرية ألتعبÒ
لخ Ó-ق-ي-ات
ق -ال أإسس -ت -اذ إل -تشس -ري -ع -ات وإ أ
لرد Êإل- -دك -ت -ور صس -خ -ر
لعÓ- -م إ أ
Ãع- -ه- -د إ إ
إÿصساونة،أإمسس ،إن إلتنظيم إلذإتي للعمل
إلصس -ح -ف -ي ي -ت -ط -لب إلح -ت -ك -ام إ ¤م -ي -ث -اق
أإخÓ- -ق- -ي- -ات إلشس- -رف ،وإ◊ري -ة إŸسس -ؤوول -ة،
م-ؤوك-دإ أإن شس-ب-ك-ات إل-ت-وإصس-ل إلج-ت-ماعي ل
لعÓم إلتقليدي.
Áكنها إحتÓل إ إ

جÓل.ب
يرى الدكتور اÿصضاونة أان وسضائل اإلعÓم
التقليدية باتت تعتمد بشضكل كب Òعلى شضبكات
ال-ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي ،م-ا ي-ف-ق-ده-ا ال-ك-ث Òمن
اŸصض-داق-ي-ة وي-ع-رضس الصض-ح-ا‘ إا ¤اŸت-اب-ع-ات
ال- -قضض- -ائ- -ي- -ة واŸسض- -اءلت م -ن ط -رف ا÷ه -ات
الوصضية.
قال اÿصضاونة ‘ ،رده على سضؤوال «الشضعب»
ح -ول مصض -داق -ي -ة اإلعÓ-م ا÷دي-د ،خÓ-ل دورة
ت- -ك- -وي- -ن- -ي- -ة ن- -ظ- -م -ت -ه -ا وزارة التصض -ال ،أامسس،
ب -اŸدرسض -ة ال -ع -ل -ي -ا ل -لصض -ح-اف-ة ب-ال-ع-اصض-م-ة ،إان
الصضحا‘ مطالب بإاثبات اŸعلومات وصضحتها
ومصض- -دره- -ا ‘ ح -ال ع -رضض -ه -ا ع -ل -ى شض -ب -ك -ات
توقع رئيسس إلفدرإلية إلوطنية Ÿنتجي
إل -ب -ط-اط-ا أإحسس-ن ق-دم-ا ،Êأإن ي-ك-ون م-ن-ت-وج
ه -ذإ إŸوسس-م م-ل-ي-ون-ا و 800أإل-ف ق-ن-ط-ار بعد
لسس-ع-ار ب-ال-ظ-روف
إŸوسس -م-ي-ة ،رإفضس-ا رب-ط إ أ
لون -ة
إ÷وي- -ة إل- -ت- -ي ع- -رف- -ت -ه -ا ب Ó-دن -ا ‘ إ آ
لخÒة ،مشسÒإ إ ¤أإن -ه -ا سس-ت-ع-رف ت-رإج-ع-ا
إ أ
لسس-ب-وع
وإسس -ت -ق -رإرإ ت -دري -ج-ي-ا ب-دإي-ة م-ن إ أ
إŸقبل ‘ حدود  40دينارإ.

سسعاد بوعبوشش
لطار ،قال رئيسس الفدرالية الوطنية
‘ هذا ا إ
Ÿنتجي البطاطا لدى نزوله ضضيفا على برنامج
لو ،¤إان هناك
لذاعية ا أ
ضضيف الصضباح بالقناة ا إ
لسضعار وهي غلق
أامورا أاخرى تتدخل ‘ ارتفاع ا أ
ال -ط -رق وان -ع-ك-اسس ذلك ع-ل-ى ح-رك-ة ال-تسض-وي-ق،
والتحجج بالضضطرابات ا÷وية أامر غ Òمقبول،
خاصضة وأان حقول البطاطا  ⁄تتضضرر بالتقلبات
لخÒة ول ح -ت-ى ب-ع Úال-دف-ل-ى و”
اŸن -اخ -ي -ة ا أ
إاخ- -راج ك- -م- -ي- -ة م- -ع -تÈة م -ن اıازن لضض -م -ان

التواصضل الجتماعي ،التي يختلف جمهورها ول
Áكن التحكم فيه لتسضاع رقعته ا÷غرافية.
وتÈز أاهمية التنظيم الذاتي للعمل الصضحفي،
Óشضخاصس،
‘ احÎام اŸؤوسضسضات اإلعÓمية ل أ
Óخرين وهو
وتفادي التجريح والنتقاد السضلبي ل آ
ما تقع فيه وسضائل اإلعÓم –ت مسضمى حرية
التعب ،Òبحسضب ما أاشضار إاليه اÙاضضر.
وأاوضضح الدكتور اÿصضاونة ،أان التنظيم هو
ت -ب -ن -ي وسض -ائ -ل اإلع Ó-م ل-ق-وان Úضض-ب-ط خ-اصض-ة
ورق -اب -ة ذات -ي -ة ،ت -ت -ط -لب تشض-ارك-ي-ة ب ÚاإلعÓ-م

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

وا◊ك -وم -ة ،ه -ذه األخÒة ال -ت -ي ت -ق-وم ب-ت-وسض-ي-ع
األدوار وتضض- -م- -ن السض -ت -ق Ó-ل -ي -ة وا◊ي -ادي -ة ‘
التشضريع.
ول- -دى ت- -ط- -رق -ه إا ¤أاه -م -ي -ة إانشض -اء ›السس
التشضريع ‘ ›ال اإلعÓم ،قال الباحث إان ذلك
ل يعني وضضع قيود على ا◊رية ،بل هو دعم
وحماية لكل األطراف ،لسضيما ‘ ظل تنامي
خطاب الكراهية ع Èوسضائل اإلعÓم وهو ما
يتطلب قوان Úأاك Ìصضرامة.
‘ ه - -ذا اÿصض - -وصس ،أاشض- -ار ال- -ب- -احث إا¤
العقبات التي تواجه التنظيم الذاتي لوسضائل
اإلع Ó-م ‘ ،م -ق -دم -ت -ه -ا ضض-ع-ف ال-ت-ك-وي-ن ‘
م -ع -اه -د اإلع Ó-م وال -ت -وظ -ي-ف غ ÒاŸن-اسضب
ل -لصض-ح-اف-ي ،Úم-ؤوك-دا أان ت-ف-ادي ذلك ي-ت-ط-لب
دع- -م ال- -ت- -ك- -وي- -ن وضض- -ب -ط م -واث -ي -ق الشض -رف
األخÓقية التي تنظم قطاع الصضحافة.
وب -حسضب اÿصض -اون -ة ،ف -إان وسض -ائ -ل اإلع Ó-م
تضضطلع بصضناعة الرأاي العام وبذلك هي مطالبة
بالتحقق من اŸعلومات التي تصضدرها ،حيث
أانها تؤوثر بشضكل خط Òعلى األفراد ‘ حال
خ -روج -ه -ا ع -ن سض -ي -اق -ه-ا ،م-ن ح-يث إان-ه-ا ت-ق-وم
بوظيفة تعليمية والعامية ‘ نفسس الوقت.

طلعي من سسطيف:

لشس-غ-ال
وق -ف ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي وزي-ر إ أ
إل -ع -م -وم -ي -ة وإل-ن-ق-ل ،ع-ل-ى وإق-ع ق-ط-اع-ي
لشس- -غ -ال إل -ع -م -وم -ي -ة ب -ولي -ة
إل- -ن- -ق- -ل وإ أ
سس-ط-ي-ف ‘ ،زي-ارت-ه إل-ع-ملية وإلتفقدية،
أإمسس ،إلتي إسستهلها Ãعاينة مطار  8ماي
 1945إلذي يشسهد عديد إلعمليات ،منها
توسسعة مدرجه.
اسض- -ت- -م- -ع ال -وزي -ر إا ¤شض -روح ضض -اف -ي -ة ح -ول
اŸشض -روع وق -ط -اع ال -ن -ق -ل ب -ع ÚاŸك -ان ،وق -دم
توجيهاته للمسضؤوول ÚباŸطار للعمل على توسضيع
اÙط -ة ا÷وي-ة ال-ت-ي ف-اقت ق-درة اسض-ت-ي-ع-اب-ه-ا
اÙددة بـ 200أالف مسضافرا ،لتصضبح حاليا 270
أالف مسضافر .كما حرصس على ضضرورة تركيب
أاجهزة عصضرية ومتطورة تكنولوجيا ‘ ›ال
ا◊ركة ا÷وية للطائرات.
ووقف الوزير ‘ ،زيارته كذلك ،على مشضروع
منفذ الطريق السضيار ب Úمدينتي العلمة شضرقا،
وم -ي -ن -اء ج -ن ج -ن ب -ولي -ة ج -ي -ج -ل السض -اح-ل-ي-ة،
والصض -ع -وب -ات ال -ت -ي ت -عÎضض-ه ،خ-اصض-ة ‘ ›ال
ت -ع -ويضس  170ع -ائ -ل -ة مسض -ه -ا اŸشض -روع ،وك-ذا
مسضجدين ومدرسضة ،إاضضافة إا– ¤ويل معظم
شضبكات الغاز واŸياه والهاتف ،وهو مشضروع ذو
بعد اقتصضادي كب ،Òبلغت نسضبة إا‚ازه  16من
اŸائة ،على أان تسضلم ولية سضطيف  17كم منه
هذا العام من أاصضل  50كم تابعة لها ضضمن هذا
اŸشضروع ‘ .ح Úتسضلم ولية جيجل  13كم منه
‘ نفسس الفÎة.
وأابدى الوزير طلعي إاعجابه الكب ÒباŸشضروع
وتسضاءل عن مدى قدرة اŸوؤسضسضات الوطنية على

 120مؤوسسسسة تنتج  400أألف طن
من بذور ألبطاطا
ف-ي-م-ا ت-ع-ل-ق ب-إان-ت-اج ال-ب-ذور ،أاوضض-ح ق-دم-ا Êأان
ا÷زائر –صضي حاليا حوا‹  451مؤوسضسضة إلنتاج
البذور ،منها  120مؤوسضسضة منتجة ألك Ìمن 10
أانواع ،وهناك تفك Òللذهاب نحو التعاونيات ÷مع
اŸؤوسضسضات اŸنتجة التي لعبت دورا كبÒا منذ
سضنة  ،2000وسضاهمت برفع إانتاج البذور من 30
أال - -ف ط - -ن إا 400 ¤أال -ف ط -ن وه -ي ق -ف-زة ك-بÒة
سض -م-حت ب-ت-غ-ط-ي-ة ا◊اج-ي-ات ال-وط-ن-ي-ة .ع-ل-م-ا أان
«سضبونتا» الذي تنتجه وادي سضوف بنسضبة  90من
اŸائة هو النوع اŸطلوب با÷زائر.

إا‚ازه ،نظرا لضضخامته واحتوائه على هياكل
معقدة ،على غرار جسضر بطول  1500م Îوعلو
 160م.Î
ووجه الوزير طلعي ‘ زيارته تعليماته كذلك
باإلسضراع ‘ تسضليم اŸشضاريع ا›ÈŸة ،خاصضة
خ- -ط -وط السض -ك -ة ا◊دي -دي -ة ا÷اري إا‚ازه -ا،
وثّمن كل اŸشضاريع اŸتعلقة بالنقل ‘ الولية،
خ -اصض-ة م-ا ي-رب-ط-ه-ا ب-ال-ولي-ات اÛاورة ،ع-ل-ى
غرار باتنة وجيجل ،لتتواصضل الزيارة بالوقوف
ع -ل -ى مشض-روع ت-رام-واي سض-ط-ي-ف ،ع-ل-ى مسض-اف-ة
اÿط األول اÙددة بـ 15.5كم ،الذي انتهت به
أاشضغال –ويل ﬂتلف الشضبكات ،وبداية الشضروع
‘ وضضع السضكك ا◊ديدية على أان تكون أاو¤
التجارب ‘ نهاية السضنة ا÷ارية.

سسطيف :نورالدين بوطغان

عيسسى من إŸسسيلة:

تفعيل دور أŸسسجد وألزوأيا للحفاظ على أسستقرأر أ÷زأئر
أإشس - -رف وزي - -ر إلشس - -ؤوون إل - -دي - -ن - -ي- -ة
لوق-اف ﬁم-د ع-يسس-ى ،صس-ب-اح أإمسس،
وإ أ
على إنطÓق إŸلتقى إلوطني حول دور
إŸسس- -اج- -د وإل- -زوإي- -ا ‘ إÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
إŸرج -ع-ي-ة إل-دي-ن-ي-ة إل-وط-ن-ي-ة ،ب-اŸرك-ز
إل- -ث- -ق- -ا‘ خ- -دي- -ج- -ة دح- -م -ا Êبسس -ي -دي
ع- -يسس- -ى ‘ ،زي- -ارة إ ¤إŸسس- -ي- -ل- -ة ت -دوم
لع -ط -اء إشس -ارة إن-طÓ-ق ب-عضس
ي -وم ،Úإ
إل- -ت- -ظ- -اه- -رإت إل- -دي -ن -ي -ة وإل -ث -ق -اف -ي -ة
وت- -دشس Úوم- -ع- -اي- -ن- -ة ع -دي -د إŸشس -اري -ع
إلتابعة لقطاعه.

اŸسسيلة :عامر ناجح
ك -انت ب -داي-ة زي-ارة وزي-ر الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوق-اف ،ب-إاع-ط-اء إاشض-ارة ان-طÓ-ق ف-ع-اليات
اŸلتقى الوطني حول دور اŸسضجد والزوايا
‘ اÙافظة على اŸرجعية الدينية الوطنية
والذي شضهد مشضاركة كبار العلماء واŸشضايخ
‘ مداخÓت“ ،حورت حول توحيد ا÷هود
وخ- -ل- -ق ت -ع -اون م -ن أاج -ل ت -وح -ي -د ورف -ع دور
اŸسض -ج-د ك-م-ؤوسضسض-ة دي-ن-ي-ة ،ح-يث أاك-د خÓ-ل
إاشض-راف-ه ع-ل-ى ان-طÓ-ق اŸل-ت-ق-ى أان اŸسض-ج-د
والزوايا تعت Èمرجعية دينية ‘ ا◊فاظ على
اسض- -ت- -ق -رار ال -وط -ن ،مÈزا األه -م -ي -ة ال -كÈى
ل- -ل -م -ل -ت -ق -ى م -ن خ Ó-ل –ل -ي Ó-ت األسض -ات -ذة
اŸتدخل Úللرسضالت وبسضط اÿطب من أاجل
اسضتقرار ا÷زائر وعدم وقوعها ‘ التقسضيم
الطائفي والتشضدد والتطرف والتعنيف ،بهدف
أان ل يحسس ا÷زائري أانه يسضتطيع أان يعيشس
من دون إاسضÓمه وأان يحسس اŸسضلم أان يعيشس
من دون وطنه.
وأاشض -اد وزي -ر الشض -ؤوون ال -دي -ن -ي-ة واألوق-اف
باŸبادرة ،معتÈا إاياها –ديا كبÒا نابعا من
اÛت - -م - -ع اŸد Êوه - -و ي - -ع- -ت ،Èب- -حسض- -ب- -ه،
ب -اŸسض -ت-وى ال-رف-ي-ع وال-ع-ا‹ ل-ل-وع-ي بضض-رورة

أأسسعار ألبطاطا سستسستقر تدريجيا بدأية أألسسبوع أŸقبل
لسضعار ‘ السضوق.
اسضتقرار وضضبط ا أ
وأاوضض -ح ق -دم -ا ،Êأان ال -ك-م-ي-ة اıزن-ة ت-ك-ف-ي
لشض -ه-ري-ن ،ب-ال-رغ-م م-ن الصض-ع-وب-ات ال-ت-ي ع-رف-ت-ه-ا
عملية ا÷ني ،حيث ” جني أاك Ìمن  70من اŸائة
من اÙصضول و ⁄يتبق سضوى  20من اŸائة سضيتم
جنيها ‘ األسضابيع القليلة اŸقبلة ،مشضÒا إا ¤أان
إاخ -راج ك -م -ي -ات م -ع-تÈة م-ن اıازن ه-و لضض-ب-ط
األسضعار وضضمان تدخل الدولة من خÓل التخزين
اŸت -ح -رك ،وه -ن -اك ت-ف-ك Òلضض-ب-ط-ه-ا ‘ اŸي-دان
بداية باŸنتج.
وحول األسضعار أاكد رئيسس الفدرالية الوطنية
Ÿنتجي البطاطا ،أانها تباع بـ 25إا 30 ¤دج عند
اŸن -ت -ج ،و‘ سض -وق ا÷م -ل -ة م -ن  35إا 40 ¤دج،
موضضحا أان هناك مضضاربة كبÒة ‘ اŸنتوج ،ما
يسضتوجب إاعادة التفك Òإليصضال اŸنتج Ùصضوله

1724٨

ضسرورة توسسيع أ◊ركة أ÷وية وأإلسسرأع ‘ إأ‚از أŸشساريع

توقع إنتاج مليون و 800أإلف قنطار خÓل هذإ إŸوسسم ،قدما:Ê
إا ¤ال-ي-د ال-ث-ان-ي-ة ف-ق-ط ،ح-ت-ى ت-ب-اع ك-م-ادة شض-ع-بية
واسضÎاتيجية وليسس كمنتوج نوعي.
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بحسضب ذات اŸتحدث عرفت الشضعبة انتشضارا
واسض- -ع -ا ع 36 Èولي-ة م-ن-ت-ج-ة ل-ل-ب-طاطا ،لسضيما
ب -ا÷ن -وب .ف -وادي سض -وف وح -ده-ا ت-ن-ت-ج  26أالف
هكتار ،فيما تبلغ اŸسضاحة اإلجمالية اŸغروسضة
ع Èال- -وط -ن  170أال-ف ه-ك-ت-ار ،م-ط-ال-ب-ا منتجيها
ب-الن-ت-ظ-ام وال-ت-ه-ي-ك-ل وال-ت-ج-م-ع Ÿت-اب-ع-ة اŸنتوج،
بداية بانتقاء البذور ذات النوعية ا÷يدة ،حيث
يرجح أان تكون وادي سضوف قطبا لشضعبة البطاطا
وكذا ورقلة ،مقÎحا ترك الشضمال لغرسس البذور.
‘ اŸقابل ،قال رئيسس الفدرالية الوطنية Ÿنتجي
البطاطا ،إان ا÷زائر تسضتورد  20من اŸائة من هذه
اŸادة ،علما أانها توقفت عن اسضتÒاد تلك اŸوجهة
لÓسضتهÓك ،و” –قيق قفزة نوعية ‘ إانتاج البذور.
وللمضضي قدما لبد من عدم التكال على الدولة
ف- -ق -ط ،ب -ل ب -ب -عث ﬁط -ة ق Óّ-ل بسض -ط -ي -ف وت -غ -يÒ

اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى ا÷زائ -ر وŸل -م -ة ال-ل-ح-م-ة
الوطنية.
و‘ ذات السض -ي -اق ،أاشض -رف ﬁم -د ع -يسض-ى
بدار الثقافة قنفوذ ا◊مÓوي ،على انطÓق
مسضابقة اŸاهر بالقرآان الكر ،ËاŸنظم من
ق -ب -ل م -ن -ت -دى ا◊رك -ة ا÷م-ع-وي-ة واÛت-م-ع
اŸد ‘ Êط -ب -ع -ت -ه -ا ال -ث -ال -ث -ةÃ ،شض -ارك-ة 92
مرشضحا من ك Óا÷نسض ،Úوالتي أاكد بشضأانها
اŸشض -رف ال -ع -ام Ÿن -ت -دى ا◊رك-ة ا÷م-ع-وي-ة
بلقاضضي عبد العزيز ،أان الناجحون الثÓثة
األوائل ‘ مسضابقة اŸاهر بالقرآان الكرË
ي-ك-رم-ون Ãب-ال-غ م-ال-ي-ة م-ع-تÈة ،تشض-جيعا لهم
على حفظ كتاب الله قراءة وترتي .Óمضضيفا،
أان التظاهرة سضوف تشضهد عدة نشضاطات دينية
Ãسضجد خبابة بن اإلرث.
ج -دي -ر ب-ال-ذك-ر ،أان وزي-ر الشض-ؤوون ال-دي-ن-ي-ة
واألوق - -اف ﬁم - -د ع- -يسض- -ى يشض- -رف ،ال- -ي- -وم
الثÓثاء ،على حفل زواج جماعي من تنظيم
›لسس سضبل اÒÿات التابع Ÿديرية الشضؤوون
الدينية واألوقاف باŸركب الرياضضي لفائدة
 205شضاب.
الذهنيات وإاشضراك اŸنتج Úكمسضاهم Úفيها ليكون
منتوجا جزائريا نوعيا .كاشضفا عن مشضروع شضراكة مع
ه-ول-ن-دا وأام-ري-ك-اÿ ،ل-ق ن-وع ج-زائ-ري ب-اسض-ت-ط-اع-ت-ه
الذهاب بعيدا ،ولكن Ãراعاة اŸواصضفات العاŸية،
خ -اصض -ة وأان ا÷زائ -ر “ت -لك ك -ل اإلم -ك -ان-ات إلن-ت-اج
البطاطا على مدار  11شضهرا.
‘ هذا السضياق ،قال قدما Êإان هناك سضعيا جادا
÷مع اŸنتج ‘ Úفدرالية لتحقيق الكتفاء الذاتي،
ومن ثم التوجه إا ¤التصضدير .لكن قبل ذلك يجب
ضضبط أامورنا أاول واحÎام اŸعاي Òالدولية ،لسضيما
ما تعلق بتتبع أاثر اŸنتوج ،ألن العملية تبدأا قبل
الغرسس أاي باتفاقية مع اŸنتج حول الكمية والنوعية،
خاصضة وأان هناك طلبات كبÒة على اŸنتوج الوطني،
على اعتبار أان ا÷زائر قادرة على غرسس البطاطا
على مدار أاشضهر السضنة ويجب على اŸصضدرين أان
ي-ك-ون-وا م-ه-ن-ي Úوال-ذه-اب ن-ح-و ال-ت-عاونيات والقضضاء
على العشضوائية التي عرفتها هذه الشضعبة ‘ ،ظل
وجود حظوظ وإامكانات كبÒة للذهاب نحو التصضدير
التي ل يجب أان تتم بالطائرة ،ألن ولوج األسضواق
الدولية يتطلب التنظيم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألثÓثاء  ٣1جانفي  ٢01٧م
ألموأفق لـ  0٣جمادى أألولى  1٤٣٨هـ

تيجا Êهدأم من ألششلف:

إأتÓف وثائق – ⁄دد أهميتها

ألعدد

1٧٢٤٨
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ﬁاربة الغشش و التحايل ‘ العطل اŸرضضية مشضكل يواجه بصضراحة

حريق بالطابق –ت األرضضي Ãحكمة عبان رمضضان
لدأرية لسشيدي ﬁمد با÷زأئر
لرضشي Ãحكمة عبان رمضشان باŸقاطعة أ إ
ب ،أمسس ،حريق على مسشتوى ألطابق –ت أ أ
شش ّ
ألعاصشمة ‘ ،حدود ألسشاعة ألـ  ،12.57حيث سشجلت مصشالح أ◊ماية أŸدنية أحÎأق علبة ورقية –وي ›موعة من ألوثائق
 ⁄يتم –ديد نوعها ومدى أهميتها.

ششّدد أŸدير ألعام للصشندوق ألوطني
ل -لضش -م -ان ألج -ت -م-اع-ي حسش-ان ت-ي-ج-اÊ
هدأم ،على ضشرورة دÁومة ألصشندوق
وت- -غ -ط -ي -ت -ه ألج -ت -م -اع -ي -ة و–صش -ي -ل
لدأءأت م-ع
ألششÎأك -ات م -ق -اب -ل م -ن-ح أ أ
ﬁارب -ة ك -ل أشش -ك -ال أل -غشس وأل -ت -ح-اي-ل
لج -رأءأت أل -ق -ان -ون-ي-ة ل-ت-حسشÚ
وف -ق أ إ
أÿدم - -ة أل - -ع - -م - -وم - -ي - -ة ‘ م - -ن - -ح - -اه- -ا
ألتصشاعدي.

آلشسلف :و.ي .أآعرآيبي

آسسيا مني
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي
أفاد ‘ هذأ أإلطار أŸكلف باإلعÓم لدى
مصص- -ال -ح أ◊م -اي -ة أŸدن -ي -ة ل -ولي -ة أ÷زأئ -ر
أÓŸزم أألول خالد بن خلف ألله ‘ تصصريح
لـ»ألشصعب» ،أنه وÃجرد تلقي غرفة تنسصيق

ألعمليات ندأء ألسصتغاثة أنطلقت  6شصاحنات
Óط -ف-اء م-دع-م-ة بـ 10أع - -وأن إأ ¤أŸك - -ان
ل -إ
للتدخل ألفوري ،حيث ” إأخماد أ◊ريق ‘
ظرف  15دقيقة بالنظر إأ ¤أن أ◊ريق كان
جد صصغ ،Òحيث أسصتدعى تدخل شصاحنتÚ
فقط ،و رجح بن خلف ألله أن يكون أ◊ريق
سصببه شصرأرة كهربائية.

م -ن ج -ه-ت-ه-ا ،ت-وأصص-ل مصص-ال-ح أألم-ن أل-ت-ي
أوفدت بدورها فرق ألتحري وألتدخل «»BRI
وفرق للشصرطة ألعلمية للبث ‘ أسصباب نشصوب
أ◊ري- -ق ع- -ل -ى مسص -ت -وى ط -اب -ق –ت أألرضض
خ- -اصض ب- -ح- -ف -ظ أألرشص -ي -ف وه -ذأ حسصب م -ا
لحظته «ألشصعب» بع ÚأŸكان حيث ما تزأل
ألتحقيقات جارية.

طالبوأ بتحسش Úظروف ألتمدرسس

ن-ظ-م ،أمسس ،تÓ-م-ي-ذ ث-ان-وي-ة يايسشي
ع -ب -د أل -ق -ادر ب -وسش -ط م -دي -ن -ة ب -ج -اي-ة،
مسشÒة سش - -ل - -م- -ي- -ة وŒم- -ع- -ا أم- -ام م- -ق- -ر
أŸدي - -ري - -ة أل- -وصش- -ي- -ة ،ل- -ل- -ت- -ع- -ب Òع- -ن
أسش-ت-ي-ائ-ه-م ألشش-دي-د ج-رأء أŸع-ان-اة أل-ت-ي
لزم-ت-ه-م ،بسش-بب ح-ال-ة أل-ت-ده-ور أل-ت-ي
لضشافة إأ ¤وجود
تششهدها أŸؤوسشسشة ،با إ
لخطار ألصشحية ألتي
لميونت و أ أ
مادة أ أ
لم -رأضس
ت- -ت- -ه- -دده- -م ،وع- -ل -ى رأسش -ه -ا أ أ
ألسشرطانية.

بجاية :بن آلنوي توهامي

و يحدث تطاير أأللياف ألتي تسصبب ألسصرطان،
وه -و م -ا ي -ن-ذر ب-خ-ط-ر أإلصص-اب-ة ،و يسص-ت-دع-ي
ألتفاتة جدية وعاجلة.

تنصضيب اÛلسش اإلداري للغرفة الفÓحية
” ،أمسض ،أل -ت -نصص -يب أل -رسص-م-ي ل-ل-م-ج-لسض
أإلدأري للغرفة ألفÓحية بجاية ،وعلى رأسصها
حماي ﬁمد ،حيث ” تنصصيبه من طرف
أألم Úألعام للولية ،بحضصور مديري أŸصصالح
ألفÓحية ،ألري ،ألتجارةﬁ ،افظ ألغابات،
وأŸيزأنية وأل›Èة أŸالية.
حماي ﬁمد أبدى رغبته ‘ ألعمل مع
أل -فÓ-ح ،Úووع-د ب-أان-ه سص-ي-ع-م-ل ع-ل-ى تسص-وي-ة
أŸشصاكل ألتي يعانون منها ،وذلك من خÓل
ت -وف Òأإلم -ك-ان-ي-ات ألضص-روري-ة أل-ت-ي ت-وف-ره-ا
ألدولة ،حيث سصيعمل Ãعية أÛلسض ألذي
يضصم  1٤عضصوأ ،مؤوكدأ على أŸكانة أÿاصصة
لهذه ألهيئة وألدور أألسصاسصي ألذي تلعبه ‘
أÛال ألفÓحي ،وفق ألنصصوصض ألتنظيمية
كمحرك للقطاع ،ودعا إأ ¤خلق ديناميكية مع
ﬂتلف ألفاعل ،Úمن خÓل مضصاعفة أ÷هود
بالتنسصيق مع ألقطاعات أألخرىÃ ،ا يضصمن
خلق ألÌوة ومناصصب ألشصغل وتنويع ألقتصصاد.
Óشص -ارة ف -إان ع -دد أ÷م -ع-ي-ات أŸه-ن-ي-ة
ول  -إ
بالولية ،وألتي أنشصئت من طرف ألفÓحÚ
ألناشصطﬂ ‘ Úتلف ألشصعب ألفÓحية بلغ
50جمعية ‘ ،ألسصنة ألفارطة  ،٢016موزعة

يوم –سشيسشي لأرباب ألعمل وأŸقاولت بسشيدي بلعباسس

إابراز حقوق العمال ‘ النتسضاب ضضمن قانون اŸالية 2017

تÓميذ ثانوية يايسضي عبد القادر ببجاية ‘ مسضÒة سضلمية

‘ ه- -ذأ ألصص- -دد ي- -ق- -ول أل- -ت- -ل- -م- -ي -ذ م -نÒ
عصص-م-ا« ،Êن-ع-يشض ظ-روف-ا صص-ع-ب-ة Ãؤوسصسص-تنا
ألتي تدهورت كثÒأ دون أي –رك للجهات
أŸع -ن-ي-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن ت-ن-ظ-ي-م إأضص-رأب ل-ل-فت
أنتباه أŸسصؤوول ÚأŸعني ،Úإأل أن ألوضصعية
بقيت على حالها ،فا÷درأن مهÎئة و ألكوأبل
ألكهربائية مÎأمية ‘ كل قاعات ألتدريسض،
وم -ادة أألم -ي -ونت م -ازألت م -ت -وأج -دة وت -ه-دد
صصحة ألتÓميذ وأألسصاتذة ،وهو ما دفع بنا إأ¤
ت-ن-ظ-ي-م مسصÒة وغ-ل-ق أل-ط-ري-ق أم-ام م-دي-ري-ة
ألÎبية ،قصصد ألتذك Òبالظروف ألصصعبة ألتي
نعا Êمنها ،دون أن ‚د بريق أمل لوضصع حد
لهذه ألوضصعية ألكارثية ،ونأامل أن ‚د حلول
‘ ألقريب ألعاجل».
و من جهتها ،تقول تلميذة أخرى« ،ل Áكن
مزأولة ألدرأسصة ‘ هذه أŸؤوسصسصة ،ألتي كان
من أŸفروضض أن تغلق أبوأبها ألنها تشصكل
خطرأ كبÒأ على ألتÓميذ ،دون أن تتحرك أي
جهة للنظر بجدية ‘ أŸشصاكل ألتي أدت إأ¤
إأضص -رأب أل -ت Ó-م -ي -ذ ،ف -األسص -ق-ف أن-ه-ارت م-ع
أ÷درأن ومياه أألمطار تسصربت إأ ¤أألقسصام،
فضص  Ó- -ع - -ن خ - -ط - -ر أألم - -ي- -ونت وأألسصÓ- -ك
ألكهربائية ،وعليه فنحن نريد أن ندرسض بعيدأ
عن أألخطار و‘ ظروف لئقة».
ومن جهته ،أكد بدر إأبرأهيم ،مدير ألÎبية
ل -ل -ولي -ة ،ب -أان -ه ” ت -ن -ظ -ي-م أج-ت-م-اع م-ع وأ‹
أل -ولي -ة ،ب-حضص-ور ‡ث-ل-ي أألسص-ات-ذة أل-ث-ان-وي-ة
أŸذكورة ،و” أ◊رصض على وجوب ألنطÓق
‘ ألÎميمات أألولية ألسصتعجالية ‘ ،أنتظار
تسصجيل مشصروع ثانوية تعويضصية مسصتقب.Ó
وتبقى معاناة ألتÓميذ مسصتمرة خاصصة ‘
ه- -ذأ أل- -فصص -ل م -ن ألسص -ن -ة ،وم -ادة أألم -ي -ونت
أÙظورة ‘ قوأن Úألبناء تهدد حياة ألكل،
ك-ون-ه-ا مصص-ن-ف-ة ك-ن-ف-اي-ات سص-رط-ان-ي-ة وسص-امة،
وتشصكل خطرأ عند ترأكم سصنوأت أŸكوث بها،

قال تيجا ÊخÓل زيارة عمل و تفقد إأ¤
ولية ألشصلف ،إأن ألتحسصن ‘ أدأء أÿدمات و
أل -ت -غ -ط -ي -ة و ت -ط -ب -ي-ق أإلج-رأءأت أل-ق-ان-ون-ي-ة
أ÷ديدة ألتي شصرع فيها لفائدة أŸؤومن و
ألصصندوق مكن من –صصيل ما يفوق 10٤5
م- -ل- -ي- -ار د.ج خÓ- -ل ألسص- -ن- -ة أŸاضص- -ي -ة ع -ل -ى
أŸسصتوى ألوطني ،مشصÒأ إأ ¤أن –قيق نسصبة
 10ب-اŸائ-ة ه-ي م-ن أل-ت-ح-دي-ات أل-ت-ي يسص-ع-ى
ألصصندوق لبلوغها سصنة  ٢01٧و ألتي وضصعها
وزير ألقطاع من أألهدأف خÓل هذه ألسصنة،
م- -ع- -تÈأ أن أل- -ت- -ه- -رب م -ن دف -ع أإلشصÎأك -ات
أÿاصص - -ة ب - -اŸق- -اولت وأŸؤوسصسص- -ات وع- -دم
أل-تصص-ري-ح ب-ال-ع-م-ال سص-ي-ل-ق-ى إأج-رأءأت ردع-ية
وف -ق أل -ق -ان -ون وه -ذأ ب-ع-د أل-تسص-ه-يÓ-ت أل-ت-ي
منحت لهؤولء لدفع أŸسصتحقات.
و من جانب آأخر ،شصدد ذأت أŸدير ألعام
Óج-رأءأت أل-ت-ن-ظ-يمية
أل-ذي أب-دى أرت-ي-اح-ه ل -إ
بوكالة ألشصلف على ﬁاربة كل أسصاليب ألغشض
وأل -ت -ح-اي-ل أÿاصص-ة ب-ال-ع-ط-ل أŸرضص-ي-ة أل-ت-ي
ق - -دره - -ا ÓÃي Úأألي- -ام ألضص- -ائ- -ع- -ة ،و ه- -ذأ
ب -اŸرأق -ب-ة أإلدأري-ة وأل-ط-ب-ي-ة ل-دي أŸصص-ال-ح
أŸسصتخدمة و موقع وجوده حسصب ﬁدثنا
ألذي كشصف ‘ رده عن سصؤوأل «ألشصعب» أن

ألصصندوق ل يتدخل ‘ يقره صصاحب أŸؤوسصسصة
أŸسصتخدمة وتقرير أŸعاينة ◊وأدث ألعمل
ألتي تقدمها أŸصصالح أألمنية ،كون ألصصندوق
مطالب بتطبيق أإلجرأءأت ألقانونية أŸتعلقة
ب -ح-وأدث أل-ع-م-ل دون أل-ن-ظ-ر إأ ¤أألح-اسص-يسض
وأŸشص-اع-ر ،ل-ذأ نسص-ع-ى إأ ¤رسص-ك-ل-ة إأط-ارأت-ن-ا
وم-ت-اب-ع-ت-ه-م م-ي-دأن-ي-ا ل-يؤودي ألصصندوق مهامه
يقول تيجا Êهدأم .
وب -خصص -وصض –ي Úب -ط -اق -ة ألشص -ف-اء ع-ل-ى
أŸسصتوى أÙلي وخارج ألولية أألم ،أشصار
ذأت أŸسصؤوول إأ ¤أن مصصا◊ه أطلقت شصبكتها
لتحي Úألبطاقة وقد وصصل أ◊د إأ ¤ألقيام
بهذه ألعملية لدى ألصصيادلة ألذين Áتلكون
شص- - -ب- - -ك- - -ة أإلنÎنت ذأت أ◊ج- - -م أŸرت- - -ف - -ع
وأŸربوطة Ãركز أ◊سصاب ،مطالبا أصصحاب
هذه ألصصيدليات باإلنخرأط ‘ هذه ألعملية
ألتي يشصكو منها أŸؤومنون ﬁليا.
و م- -ن ج- -ه- -ة أخ- -رى ،دع- -ا غ ÒأŸؤوم- -نÚ
وألرأغب ‘ Úأإلنتسصاب إأ ¤أإللتحاق Ãصصالح
ألصص-ن-دوق ل-ت-أام-ي-ن-ه-م أج-ت-م-اع-يا على حياتهم
خاصصة أصصحاب أألعمال غ ÒأŸصصرح بها أو
بدون سصجل Œاري.

ع -ل-ى 15شص -ع -ب -ة ف Ó-ح-ي-ة ،وه-و م-ا م-ن شص-أان-ه
أŸسصاهمة ‘ ألتمثيل أ÷يد للفÓح ،Úألذين
ي - -نشص - -ط - -ون ‘ ›الت أإلن- -ت- -اج أل- -ن- -ب- -ات- -ي
وأ◊يوأ ،Êباإلضصافة إأ ¤أن نشصاطهم سصيعود
بالفائدة تطوير ألقطاع ألفÓحي.

أقّ- - -ر ،ي- - -وم أمسس ،أرب - -اب أل - -ع - -م - -ل
وأŸق-اول-ون أŸشش-ارك-ون ‘ ،أشش-غ-ال ي-وم
درأسش -ي ح -ول ألن -تسش -اب ‘ م-ن-ظ-وم-ة
لح-ك-ام
ألضش -م -ان ألج -ت -م -اع-ي وف-ق-ا أ
أ÷دي - -دة أل- -وأردة ب- -ق- -ان- -ون أŸال- -ي- -ة
لن- -تسش- -اب
 ،2017ب - -ال - -ت - -أام Úوح - -ق أ إ
ب- -اع- -ت -ب -اره ح -ق أسش -اسش -ي م -ن ح -ق -وق
ألعمال .
إأسص - -ت- -ف- -اد أرب- -اب أل- -ع- -م- -ل ،م- -ق- -اول- -ون
وم -ت -ع -ام -ل -ون أق -تصص -ادي -ون أمسض م -ن ي-وم
لنتسصاب من
–سصيسصي توعوي حول حق أ إ
ت -ن -ظ -ي -م غ-رف-ة أل-ت-ج-ارة وألصص-ن-اع-ة م-ك-رة
بحضصور ‡ثلي وكالتي ألضصمان ألجتماعي
لجرأء إأ ¤جانب
لجرأء و غ Òأ أ
للعمال أ أ
‡ثلي أرباب ألعمل ،حيث تلقى أŸشصاركون
شصروحات مفصصلة عن قانون أŸالية ٢01٧
وم- -ا تضص- -م- -ن- -ه ح- -ول ح- -ق- -وق أل- -ع -م -ال ‘
لجرأءأت ألتي ترمي
لنتسصاب وﬂتلف أ إ
أإ
إأ ¤تشص- - -ج - -ي - -ع ألن - -تسص - -اب إأ ¤ألضص - -م - -ان
ألج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى غ-رأر ع-م-ل-ي-ات أل-تمديد
للية تطه Òوضصعية أŸسصتخدم Úمع إألغاء
آ
ع -ق -وب -ة أ◊بسض ب -ال -نسص-ب-ة ل-ع-دم أل-تصص-ري-ح
باŸسصتخدم.Ú

وحسصب رئ -يسض مصص -ل -ح -ة أŸسص-ت-خ-دمÚ
ب -ك -ن -اسض سص -ي -دي ب -ل-ع-ب-اسض ع-ب-د أل-رح-م-ان
دحاوي فإان ألنتسصاب يعد حقا من حقوق
أل-ع-م-ال وه-و م-ا ي-ت-ط-لب ت-ك-ث-ي-ف أ◊مÓت
لرب -اب أل -ع -م-ل ب-ه-دف –سصÚ
أل -ت -وع -وي -ة أ
›ال ضص- -م- -ان ح- -ق أل- -ع- -م- -ال ‘ أل- -ت -أامÚ
وألن -تسص -اب إأ ¤ألضص -م -ان ألج -ت-م-اع-ي م-ع
شصرح آأليات أŸعا÷ة ألتي جاء بها قانون
أŸالية ألتكميلي  ،٢01٧وخاصصة ما تعلق
برفع ألعقوبة أŸسصلطة على كل مسصتخدم ل
يقوم بضصمان أنتسصاب عماله إأ ٤00 ¤ألف
دج بدل من  ٢00ألف دج ألتي كانت مطبقة
سص -اب -ق -ا Ãوجب ق-ان-ون أŸال-ي-ة أل-ت-ك-م-ي-ل-ي
. ٢015
ومن جهته ،أقر ﬁمد سصليما Êعضصو
ب-غ-رف-ة أل-ت-ج-ارة وألصص-ن-اع-ة ب-ت-أاث Òأل-ذأئقة
أŸالية ألتي تشصهدها جل أŸقاولت على
أنتظام تسصديد أشصÎأكات ألعمال وغÒها
لج -ت-م-اع-ي-ة أŸسص-ج-ل-ة ع-ل-ى
لع -ب -اء أ إ
م -ن أ أ
عاتقها ،مؤوكدأ ‘ ألوقت ذأته أحقية ألعمال
لجتماعي
لنتسصاب Ÿنظومة ألضصمان أ إ
‘أإ
وفق ألقوأن ÚأŸعمول بها.

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

خنششلة:

سضكان حي بوزيد ب Óماء منذ أاك Ìمن شضهر
ط -الب ،صش -ب -اح أمسس ،سش -ك -ان ح-ي
ب-وزي-دÃ ،دي-ن-ة خ-نشش-ل-ة ‘ ،رسش-الة
وج- -ه- -وه- -ا إأ ¤ألسش- -ل -ط -ات أÙل -ي -ة،
لخÒة من
بالتدخل ألعاجل لهذه أ أ
أج- - -ل إأع - -ادة ت - -زوي - -ده - -م ب - -اŸي - -اه
ألشش- -روب ،ب- -ع- -د أك Ìم -ن شش -ه -ر م -ن
لنقطاع وأŸعاناة ‘ جاب هذه أŸادة
من مصشادر أخرى.
أوضص - -ح ‡ث - -ل - -ون ع- -ن سص- -ك- -ان أ◊ي،
ل»ألشص-عب» ،أن-ه-م ت-ق-دم-وأ ب-ع-دة شص-ك-اوى
ل-وح-دة أ÷زأئ-ري-ة ل-ل-م-ي-اه خ-نشص-لة ،وألتي
أرجعت سصبب ألنقطاع إأ ¤أعطاب ‘
شصبكة ألتوزيع ،إأل أن إأصصÓحها  ⁄يتم
◊د ألسصاعة ،رغم تكرأر ألشصكاوى أليومية
لهؤولء.
وأم -ام ه -ذأ أل -وضص -ع÷ ،أا ألسص -ك -ان إأ¤
شص -رأء صص-ه-اري-ج أŸي-اه أŸت-ن-ق-ل-ة ب-أاث-م-ان
للف دينار لصصهريج  ٣00ل‘ ،Î
تتعدى أ أ

ألوقت ألذي ÷أا فيه ألعديد منهم إأ¤
أل -ت-ن-ق-ل إأ ¤أŸن-اب-ع أل-ط-ب-ي-ع-ة ب-اŸن-اط-ق
ألريفية ÷Óب أŸياه.
«ألشص - -عب» ،ح - -اولت ألتصص - -ال Ãدي- -ر
وح-دة خ-نشص-ل-ة ل-ل-ج-زأئ-ري-ة ل-ل-مياه ،إأل أن
لمر تعذر علينا ‘ ،ح Úأشصار مصصدر
أأ
رسصمي ل»ألشصعب» ،أن سصبب ألنقطاع هو
أعطاب أصصابت جزء من شصبكة ألتوزيع،
لشصغال على إأعادة ترميمها
حيث Œرى أ أ
وت -ن -ظ-ي-ف-ه-ا م-ن ألشص-وأئب ث-م إأع-ادة ضص-خ
أŸياه للسصكان.
تسصمم أك Ìمن  ٨0تلميذ نتيجة شصربهم
Ÿياه ملوثة
تعرضض ،صصباح أمسض ،أك Ìمن  ٨0تلميذ
ي-ت-م-درسص-ون ب-اب-ت-دأئ-ي-ة ألشص-ه-ي-د «شص-ع-بان
ل -غ -رور» ،أل -وأق-ع-ة ب-ط-ري-ق ب-غ-اي Ãدي-ن-ة
خنشصلة إأ ¤تسصمم غذأئي ،يرجح أنه ناœ
ع- -ن شص -رب -ه -م Ÿي -اه أخ -ت -ل -طت ،ب -اŸي -اه

أŸسص-ت-ع-م-ل-ة ،ك-ون-ه-م ي-ق-ط-ن-ون ب-حي عÚ
ألكرمة أÙاذي للمدرسصة ويعتمدون ‘
شصربهم على منبع ع Úألكرمة ألذي يكون
قد أختلطت مياهه Ãياه شصبكة ألصصرف
ألصصحي.
ألضصحايا ” نقلهم فور ظهور أعرضض
أل -تسص-م-م م-ن إأسص-ه-ال وت-ق-ي-ؤو وإأغ-م-اء ،م-ن
طرف أ◊ماية أŸدنية ألتي سصخرت عدة
سص -ي -ارأت إأسص -ع -اف ل -ن-ق-ل-ه-م أ ¤مصص-ل-ح-ة
ألسص -ت -ع -ج-الت أل-ط-ب-ي-ة Ãسص-تشص-ف-ى 1٢0
لسصعافات
سصرير ÿنشصلة ،أين قدمت لهم أ إ
لولية وغادر ألعديد منهم أŸسصتشصفى.
أأ
ألسصلطات أÙلية ،سصارعت إأ ¤غلق
منبع ع Úألكرمة ،بعد أخذ عينات من
أŸياه لتحليلها ،بغرضض ألتأاكد من كونها
أختلطت Ãياه شصبكة ألصصرف ألصصحي من
عدمه.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

حوار

الثÓثاء  ٣١جانفي  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

»æWh

الدكتور دريسس نبيل باحث ‘ العلوم السضياسضية بجامعة البليدة  2لـ ““الشضعب ““:

األمن ‘ اŸتوسشط رهان ل ـن يكسشب دون ا÷زائ ـر

لمــــــن والدفــــــاع إالزامــــــي
^ تعــــــــاون بــــــــ Úدول الضضفـــــة ‘ ا أ
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Óمن الوطني
خÓل زيارته Ÿركز القيادة والسضيطرة ل أ

األم Úالعام Ûلسس وزراء الداخلية العرب يششيد
بإاحÎافية الششرطة ا÷زائرية

اعت Èالدكتور نبيل دريسس أاسضتاذ وباحث ‘ العلوم السضياسضية والعÓقات الدولية ،بجامعة
البليدة  ،2بأان شضعار اŸلتقى يحمل الكث Òمن الدللت واŸفاهيم لواقع الدفاع الوطني ‘ ا÷زائر
لرهاب وŒر Ëالفدية
و‘ اŸنطقة اŸغاربية وارتباطه ‘ الراهن بعديد القضضايا اŸتعلقة با إ
وﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة.
ورقلة  :مبعوث ““الششعب““ نور الدين
لعراجي

وهذا يعني أان على الدولة أان
تتخذ جميع الحتياطات الÓزمة
◊م -اي -ة أام -ن-ه-ا سض-واء ت-ع-ل-ق ذلك
ب - -اÙاف - -ظ - -ة ع - -ل - -ى ال - -ه - -دوء
والسضتقرار داخل حدود سضيادتها
دون ال - -ل- -ج- -وء إا ¤ا◊رب ،وذلك
ي- -ك- -ون ع- -ن ط -ري -ق السض -ي -اسض -ات
ال-داخ-ل-ي-ة واÿارج-ية كالعÓقات
الدبلوماسضية الناجحة.

ا÷زائر ليسضت ‘ منأاى عن
ال -ت -ه -دي -دات ال-ت-ي ظ-لت تÓ-ح-ق
اŸؤوسضسضات األمنية خاصضة على
ضضفتي اŸتوسضط متخذة ضضفافه
منافذ للعبور إا ¤الضضفة الغربية
من أاوروبا أاوإا ¤منطقة السضاحل
الصضحراوي.
ح-يث ي-ت-ح-دث ب-ال-ت-فصض-يل عن
ا◊وضس اŸتوسضطي واإلجراءات
والتداب ÒاŸتخذة لتحقيق غاية
األمن ‘ اŸنطقة بعيدا عن أاي
تهديد مهما كان نوعه.
«الشضعب ”” التقته ‘ اŸلتقى
مشض -ارك -ا وم-ت-دخ ‘ Ó-اŸوضض-وع
وح- -اورت- -ه Ÿع- -رف- -ة اŸزي -د م -ن
التفاصضيل.
الشض-عب :بصض-ف-تكم مشضاركا
‘ اŸل-ت-ق-ى ال-دو‹ لسض-ي-اسض-ات
ال - -دف - -اع ال - -وط - -ن - -ي م - -اه- -ي
السضÎات-ي-ج-ي-ة ال-ت-ي ت-ب-نتها
ا÷زائ - - -ر ‘ –ق- - -ي- - -ق ه- - -ذه
لمنية ؟ وأاين تكمن
اÿطة ا أ
توازناتها ؟
د.نبيل دريسس  :أاملت على
ال -دول اŸه -ت -م -ة ب -ت -أام Úال-ب-ح-ر
اŸت -وسض -ط ضض -رورة ال -ب -حث ع -ن
م-ي-ك-ان-ي-زم-ات ج-د ي-دة ت-عالج بها
ه -ذه ال-ت-ه-د ي-دات ،ح-يث  ⁄ي-ع-د
م -ن اŸم-ك-ن م-ع-ا÷ت-ه-ا ‘ إاط-ار
Óم-ن .وقد
اŸف-ه-وم ال-ت-ق-ل-ي-دي ل -أ
“ث -لت ه -ذه اŸي -ك -ان -ي -زم-ات ‘
م -ب -ادرات ت -ع -اون وح-وارب Úدول
ضض-ف-ت-ي اŸت-وسض-ط وأا يضض-ا ب-ي-ن-ه-ا
وب Úا◊ل-ف األط-لسض-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا
ه -ذه ال -دول ك -م -ن -اب -ر سض -ي -اسض -ي-ة
ل -ل -تشض -اور وت -ب -ادل ال -رؤوى ب -ي-ن-ه-ا
وأا يضضا للتعاون اŸيدا Êللقوات
العسضكر ية لهذه الدول .
وا÷زائر بدورها معنية بهذه
ال -ت -ف -اع Ó-ت ،ح -يث ب -ات ل -زام -ا
ع-ل-ي-ه-ا ت-ط-و ي-ر م-ق-ارب-ة أامنية ‘
ال- -ب- -ح- -ر اŸت -وسض -ط ،إاذ انضض -مت
ıت-ل-ف ال-ف-ع-ال-ي-ات واŸبادرات
األم - -ن - -ي - -ة ع - -ل - -ى غ - -رار ا◊وار
اŸت- - -وسض- - -ط - -ي ◊ل - -ف شض - -م - -ال
األط- -لسض- -ي وم -ب -ادرة  ،5+5وق- - -د
سض -اع-ده-ا ‘ ه-ذا ت-غ Òن-ظ-رت-ه-ا
إازاء ال- -ب- -ح -ر اŸت -وسض -ط وال -دول
الفاعلة فيها وأا يضضا تغ Òنظرة
هذه الدول للجزائر خاصضة بعد
خروجها من أازمتها الداخلية ،إاذ
أاصض - -ب- -حت ه- -ذه ال- -دول ت- -رى أان
األم -ن ‘ ال -ب -ح -ر اŸت -وسض -ط ل-ن
ي - -ت - -ح - -ق - -ق ب - -إاقصض- -اء ا÷زائ- -ر،
فا÷زائر حسضبها أاصضبحت دولة

ك- - -ي- - -ف Áك- - -ن- - -ن- - -ا ف - -ه - -م
لم- - - -ن- - - -ي- - - -ة
ال- - - -تصض- - - -ورات ا أ
ا÷زائ -ري-ة ‘ ح-وضس ال-ب-ح-ر
البيضس اŸتوسضط ؟

ﬁور ية ب Úدول الضضفة ا÷نوبية
ل -ل -م -ت -وسض -ط ول-ذلك ف-ق-د أاوك-لت
ال -دول -ة ا÷زائ-ري-ة ‘ دسض-ت-وره-ا
واجب ا◊ف- - - -اظ ع- - - -ل - - -ى أام - - -ن
م -واط -ن -ي-ه-ا إا ¤ا÷يشس ال-وط-ن-ي
الشض- -ع -ب -ي ال -ذي اضض -ط -ل -ع ب -ه -ذه
اŸسض- -ؤوول- -ي -ة ب -ك -ل مسض -ت -وي -ات -ه -ا
وضض -رورات -ه -ا سض -واء ت -ع -ل-ق األم-ر
Óمة ‘
ببناء القدرات الدفاعية ل أ
ظل تنامي التهديدات التقليدية
وغ Òال -ت-ق-ل-ي-دي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه-ه-ا
الدولة ‘ فضضاء جغرا‘ وجوار
إاقليمي شضديد التوتر ،وفضض Óعن
تعزيز فرصس التعاون ب Úدول
ضض-ف-ت-ي اŸت-وسض-ط وأا يضض-ا ب-ي-ن-ه-ا
وب Úا◊ل- - - - -ف األط - - - -لسض - - - -ي ‘
قطاعات األمن والدفاع الوطني .

ثÓ-ث ب-وؤر ل-ل-ت-وت-ر –يط
ب- - -ا÷زائ - -ر ه - -ل ال - -ق - -درات
ال- -دف- -اع- -ي -ة ك -ف -ي -ل -ة بصض -د
اÿطر دون تعزيز التعاون
اŸشضÎك ب Úب - - - - - -ق- - - - - -ي- - - - - -ة
الأطراف ؟

مفهوم األمن كما أاشضار لذلك
اıتصضون واألكاد Áيون خضضع
Ÿنطق التطور والتحول ،فمدلوله
قد اختلف ع Èالتار خ ،فبعد أان
كان يشض ‘ ÒفÎة ما إا ¤أامن
الدول ضضد التهد يدات العسضكر ية
ال - -ت- -ي ت- -أات- -ي م- -ن اÿارج – دول
أاخ- -رى–،ظ- -ه- -ر م -ع ت -ط -ور ‰ط
ا◊روب ال-دول-ي-ة اŸم-ك-ن-ة بصضيغ
أاخرى على غرار األمن ا÷ماعي
أاو األمن التعاو ،Êثم تغ Òمدلوله
‘ م- -ا ب- -ع- -د ا◊رب ال- -ب -اردة ،إاذ

ن -ظ -را Ÿا ت -ع -رف -ه اŸن -ط -ق-ة
اÙيطة با÷زائر من تفاعÓت
وصض - - - -راع - - - -ات ،أادى إا ¤ب - - - -روز
ﬁاولت للهيمنة على اŸنطقة،
إاضض- - -اف- - -ة إا ¤م- - -ا ت - -ع - -رف م - -ن
مشضكÓت أامنية زادت من حدة
اله -ت -م -ام ب -ه -ا ك -م -ن -ط -ق-ة ج-ي-و
إاسضÎاتيجية سضاخنة تتمركز فيها
ال- - - - -ك- - - - -ث Òم - - - -ن اŸصض - - - -ال - - - -ح
واإلسضÎاŒي -ات ،وع -ل-ي-ه أاضض-ح-ى
اله -ت -م -ام ب -ا÷انب األم -ن-ي م-ن
ا÷زائر وجميع الدول اŸطلة
ع -ل -ى ال -ب-ح-ر األب-يضس اŸت-وسض-ط
أاك Ìم - -ن أاي وقت مضض- -ى ،ل- -ك- -ن
اقÎن ذلك بضضرورة بناء منطقة
دفاعية خاصضة بكل دولة ‘ إاطار
تسضابق نحو التسضلح ،أاو ‘ إاطار
مشضÎك ب Úالدول اŸعنية.

ت -أاث -رت م -ن -ط -ق -ة ضض -ف-ت-ي
اŸت- -وسض- -ط ب -إاف -رازات ن -ه -اي -ة
ا◊رب ال- - - - - -ب- - - - - -اردة ،ه - - - - -ل
ال -ت -ه-دي-دات ا÷دي-دة ال-ت-ي
ظ- -ه- -رت ق -لصضت م -ن م -ف -ه -وم
لمن كظاهرة ؟
ا أ

أاصض- -ب- -ح ي- -ع Èع- -ن أام -ن األف -راد
وا÷ماعات أاك Ìمن أامن الدول
التي أاصضبحت ‘ بعضس األحيان
ه - -ي م - -ن ت - -ه - -دد أام- -ن األف- -راد
وا÷م- -اع- -ات .وق- -د مسس ت -وسض -ع
م- -ف- -ه- -وم األم- -ن ‘ ه -ذه ا◊ال -ة
اŸسضؤوولية السضياسضية عن ضضمان
األم- - -ن م - -ن ال - -دول - -ة األم - -ة إا¤
اŸؤوسضسض-ات ال-دول-ي-ة واإلق-ل-ي-م-ي-ة
واŸنظمات غ Òا◊كومية وحتى
اإلعÓم والرأاي العام.

ي- - -ق- - -وم ال- - -تصض- - -ور األم- - -ن - -ي
ا÷زائ - -ري ‘ ال- -ب- -ح- -ر األب- -يضس
اŸت-وسض-ط ع-ل-ى م-ق-ارب-ة شض-املة،
ي- -ن- -ب- -غ -ي ت -ع -اون ج -م -ي -ع ال -دول
اŸتوسضطية لتحقيقه ،كما أانه ل
ي - -ت- -ج- -زأا ،ف- -م- -ا Áك- -ن أان أام- -ن
واسضتقرار دولة ينعكسس بالضضرورة
على كل اŸنطقة مع اإلشضارة إا¤
أان القضضا يا األمنية التي عرفها
شض -رق اŸت -وسض -ط ت -خ -ت -ل-ف ع-م-ا
عرفه غربه ،وا÷زائر لها موقف
ث -ابت م -ن -ه -ا،لسض -ي -م -ا ال-ن-زاع ‘
الشض- - - -رق األوسض- - - -ط ،ك- - - -م- - - -ا أان
اŸسض -ت -ج-دات ع-ل-ى مسض-ت-وى دول
السضاحل Áكن أان يكون لها تأاثÒ
ع - -ل - -ى األم - -ن واإلسض - -ت- -ق- -رار ‘
اŸنطقة ،فÁ Óكن على سضبيل
اŸثال عزل ما حدث ‘ ليبيا عن
اŸن- -ط- -ق- -ة لسض- -ي -م -ا أان -ه -ا دول -ة
متوسضطية.
لمنية انتقلت
اŸقاربة ا أ
من الÎكيز على الدولة إا¤
الÎك- -ي- -ز ع- -ل- -ى ال- -ف- -رد ه -ل
معناه السضتغناء عن الدولة
ك-ك-ي-ان أام ك-م-ؤوسضسض-ات ق-ائمة
بواجباتها ؟
م -ف -ه-وم األم-ن ال-ذي ظ-ه-ر ‘
ظ -ل اŸسض -ت -ج -دات ،وط -رح ه -ذه
اŸرة بصض -ف -ة رسض -م-ي-ة م-ن خÓ-ل
ت - -ق- -ر ي- -ر األ· اŸت- -ح- -دة ح- -ول
التنمية البشضر ية ،حيث يركز هذا
اŸفهوم على الفرد وليسس على
ال- -دول- -ة ،ان- -ط Ó-ق -ا م -ن أان أام -ن
ال -دول -ة ورغ -م أاه -م -ي -ت -ه  ⁄ي-ع-د
ضض -م-ان-ا أاو ك-ف-ي Ó-ب-ت-ح-ق-ي-ق أام-ن
األفراد ⁄ ،يحظ مفهوم األمن
اإلنسضا Êبإاجماع اıتصض ،Úلكن
اإلجماع فقط حول أان اŸقاربة
انتقلت من الÎكيز على الدولة
إا ¤الÎكيز على الفرد ،أاي من
الÎك- -ي- -ز ع- -ل -ى أام -ن ال -دول -ة إا¤
الÎكيز على أامن األفراد الذ ين
يعيشضون داخل حدودها.

لم Úال- -ع- -ام Ûلسس
الشض - -عب /أاشض- -اد ا أ
وزراء الداخلية العرب ،الدكتور ﬁمد
ب-ن ع-ل-ي ك-وم-ان ب-اŸسض-ت-وى ال-عا‹ الذي
ب -ل-غ-ت-ه الشض-رط-ة ا÷زائ-ري-ة ،م-ن ح-يث
اŸه - - -ن - - -ي - - -ة والحÎاف - - -ي- - -ة ،و‘ ›ال
التصضدي لكل أاشضكال ا÷رÁةÃ ،ا فيها
Óوطان.
الرهاب وا÷رÁة العابرة ل أ
قام الدكتور كومان ،أامسس ،باإلطÓع على
ﬂت-ل-ف األقسض-ام ال-ت-ي تشض-ك-ل م-رك-ز ال-ق-ي-ادة
Óمن الوطني ،حيث تلقى
والسضيطرة التابع ل أ
شضروحات وافية حول أاهمية ودور هذا الصضرح
األمني ‘ إادارة وتوزيع التشضكيÓت األمنية
اŸك-ل-ف-ة Ãك-اف-ح-ة ا÷رÁة وال-وق-اي-ة م-ن-ها،
تسض -ي Òح -رك -ة اŸرور والسض -ت -ج-اب-ة ل-ن-داءات
اŸواطن Úوالتكفل بها ع Èاÿط األخضضر
 ١5٤٨واسضتغÓل األنظمة الذكية ‘ التصضدي
لكل أاشضكال ا÷رÁة.
Óمن
كما إاطلع ضضيف اŸديرية العامة ل أ
الوطني على الدور الكب Òالذي يقوم به ذات
اŸركز ‘ السضهر على النسضيابية اŸرورية،
خاصضة خÓل اŸناسضبات واŸلتقيات الدولية
واإلق -ل -ي -م -ي -ة وال -ل-ق-اءات ال-ري-اضض-ي-ة ال-ه-ام-ة،
ب-ال-ت-نسض-ي-ق اÙك-م بﬂ Úت-ل-ف ال-تشض-ك-يÓ-ت
الشض- -رط- -ي -ة ال -ع -ام -ل -ة ‘ اŸي -دان ،اÛه -زة

بأاحدث الوسضائل التقنية اŸتطورة.
ب -ع -ده -ا ت -ن -ق -ل م -ع-ا‹ ال-دك-ت-ور إاÈﬂ ¤
الشض-رط-ة ال-ع-ل-م-ي-ة وال-ت-ق-ن-ي-ة بشض-اط-ون-اف أاين
اسضتمع لشضروحات حول ﬂتلف أاقسضامه ،منها
قسضم –ليل البصضمة الوراثية ) ،(ADNقسضم
ال -ت-ح-ل-ي-ل اآل‹ ل-ل-بصض-م-ات ) ، (AFISقسض- -م
األسضلحة والقذائف ) ،(IBISاألدلة الرقمية،
اÿطوط والوثائق وقسضم الكيمياء الشضرعية،
Óطارات التابعة
حيث نوه باŸسضتوى العا‹ ل إ
للمخ.È
و‘ خ- -ت- -ام زي -ارت -ه ث ّ-م -ن ك -وم -ان ا÷ه -ود
اŸبذولة من قبل قيادة الشضرطة ا÷زائرية ‘
›ال ت- -ط- -وي- -ر وعصض- -رن -ة ج -ه -از الشض -رط -ة،
ب -الع -ت -م-اد ع-ل-ى ال-ت-ك-وي-ن ا◊ديث ل-ل-ع-نصض-ر
ال -بشض-ري وال-وسض-ائ-ل اŸت-ط-ورة ال-ت-ي تضض-اه-ي
أاجهزة الشضرطة ‘ العا ،⁄كما اصضبحت رائدة
‘ ›ال ال- -ع- -م- -ل ال -ت -وع -وي وال -ت -حسض -يسض -ي
واحÎام حقوق اإلنسضان.
و ذ ك - - - -ر ال أ م  Úال- - - -ع- - - -ام  Ûلسس وزرا ء
ال -د اخ -ل -ي -ة ال -ع -رب ب -ال-دور ا ل-ف-ع-ال ا ل-ذ ي
اض ض -ح ت ت -ق -وم ب -ه الشض-رط-ة ا÷زائ-ر ي-ة ‘
›ال تعزيز سضبل التعاون الأمني الفعال
والإيجابي ‘ ﬂتلف اÙافل واللقاءات
الإقليمية والدولية.

لول من 2016
قيدتها مديرية الضضرائب خÓل السضداسضي ا أ

غرامـ ـ ـ ـ ـ ـات بأاكـ ـ ـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـ ـ ـن  20مليـ ـ ـ ـ ـ ـار دج

شضملت عمليات الرقابة ا÷بائية ،التي
أاج-رت-ه-ا اŸدي-ري-ة ال-عامة للضضرائب خÓل
لول ل- -ل- -ع -ام اŸنصض -رم ،2016
السض- -داسض- -ي ا أ
قضض- -اي- -ا وم -ع -ام Ó-ت م -ال -ي -ة ب -ل -غ ع -دده -ا
 ” ،17.685ع -ل-ى إاث-ره-ا إاصض-دار غ-رام-ات
وحقوق بقيمة  21,5مليار دج ،بحسضب ما
كشضفه لوأاج مسضؤوول باŸديرية.
ارت - -ف - -ع ع - -دد ال- -قضض- -اي- -ا اŸع- -ا÷ة بـ%٠,٧
باŸقارنة مع نفسس الفÎة من  ٢٠١5والتي عولج
خÓ-ل-ه-ا  ١٧.56٨قضض-ي-ة ،ل-ك-ن ق-ي-م-ة ال-غ-رامات
وا◊ق -وق اŸف -روضض -ة ب -ع -د ع -م -ل -ي -ات ال-رق-اب-ة
انخفضضت بـ( %٢5مقارنة بـ ٢٨,55مليار دج ‘
السض- -داسض- -ي األول لـ ،)٢٠١5ب -حسضب ت-وضض-ي-ح-ات
مدير األبحاث والتحريات بالنيابة على مسضتوى
اŸديرية ،بلقاسضم اعراب ياسضف.
وتشض -م -ل ال -ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي Œري-ه-ا اŸدي-ري-ة
ب -واسض -ط -ة م -ا ي-ق-رب  9٠٠م- -دق- -ق ع ÈالÎاب
الوطني ،ثÓثة أاصضناف من التدقيقات :الرقابة
ع -ل -ى ال -وث -ائ -ق ،ال -رق -اب -ة ا÷ب -ائ -ي-ة اÿارج-ي-ة
والرقابة على التقييمات.
“ثل الرقابة على الوثائق ﬂتلف عمليات
ال-ت-دق-ي-ق ا÷ب-ائ-ي ال-ع-ام اŸن-ج-ز ع-ل-ى مسض-ت-وى
مكاتب ﬂتلف الهياكل التابعة للمديرية العامة
للضضرائب .و‘ هذه الصضنف من الراقبة ،تتم
مراقبة اÿاضضع للضضريبة انطÓقا من الوثائق
(فوات Òالبيع أاو الشضراء ،الوثائق اÙاسضبية)...
وب-ال-ت-ا‹ ف-إان-ه ب-ع-د ال-رق-اب-ة ال-ع-ام-ة ال-تي “سس
داف-ع-ي الضض-رائب ب-دون اسض-ت-ث-ن-اء ،ت-ل-ج-أا اإلدارة
ا÷بائية ‘ حالت الضضرورة إا ¤التدقيق ‘
وث- -ائ -ق أاخ -رى “سس ع -م -وم -ا  %٢5م -ن داف -ع -ي
الضضرائب كل سضنة ،بحسضب نفسس اŸتحدث.
ومن ضضمن  ٢١,5مليار دج ” تسضجيلها من
ط-رف اŸصض-ال-ح ال-ع-م-ل-ي-ات-ي-ة Ÿدي-ري-ة األبحاث
والتحريات خÓل السضداسضي الول  ،٢٠١٧فإان
 ٢,56مليار دج منها سضجلت بفضضل التدقيق على
الوثائق اŸتضضمنة ‘  ١9ملف ،بحسضب ياسضف.
‘ حالة ما إاذا أابدى اŸدققون شضكوكا قوية
بعد إاجراء عمليات الرقابة العامة أاو التدقيق ‘
وث -ائ -ق ،ف -إان -ه -م Áرون إا ¤ال -ت -دق -ي -ق ا÷ب-ائ-ي
اÿارج-ي ح-يث ي-ق-وم-ون ب-ال-ت-ن-ق-ل شض-خصضيا إا¤
اŸؤوسضسضة اŸعنية إلجراء التحقيقات اÓŸئمة.
وأاج -ري ه-ذا الصض-ن-ف م-ن ال-ت-دق-ي-ق-ات ع-ل-ى
 ١.696قضضية ب Úيناير ويونيو  ٢٠١6وهو ما
أاسضفر عن غرامات بقيمة  ١5,6٢مليار دج.

أاما األشضخاصس الطبيعيون فإانهم سضيكونون
م-ع-ن-ي Úب-ال-ت-دق-ي-ق اŸع-م-ق ل-ل-وضض-ع-ي-ة ا÷بائية
اإلجمالية.
وتسض -ت -ه-دف ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ة ب-عضس اÿاضض-عÚ
للضضريبة الذي تقرر اŸديرية مراقبتهم للتحري
حول مداخيل غ ÒاŸصضرح بها انطÓقا من
حجم ثورتهم أاو ‰ط حياتهم.
«إاذا لحظنا أان رئيسس مؤوسضسضة أاو أاج Òيقتني
سض -ل-ع-ا ب-اه-ظ-ة ال-ث-م-ن ول ت-ت-ن-اسضب م-ع مسض-ت-وى
ال-دخ-ل اŸصض-رح ب-ه ،ف-إان-ه Áك-ن-ن-ا ال-ت-دخ-ل م-ن
خÓ-ل ه-ذه اآلل-ي-ة (ال-ت-دق-ي-ق اŸع-م-ق ل-ل-وضض-عية
ا÷بائية اإلجمالية)”” ،يصضرح ياسضف.
ووف -ق -ا ◊صض-ي-ل-ة اŸدي-ري-ة ل-لسض-داسض-ي األول
 ،٢٠١6فإانه “ت مراقبة  ١٧٢ملف مع إاصضدار
غرامات بـ ٢,٢6مليار دج بفضضل هذا النمط من
الرقابة.
أاما الرقابة على التقييمات ،فإانها تسضتهدف
اŸب -ادلت ال -ع -ق -اري -ة م -ن خ Ó-ل اŸق -ارن-ة بÚ
السضعر اŸصضرح به وقيمتها ‘ السضوق.
وأاسضفرت عمليات الرقابة وفق هذا النمط
عن حقوق وغرامات بقيمة  ٣,٣٣مليار دج بعد
ال-ت-دق-ي-ق ‘  ١5.9٧٠م-ب-ادل-ة ب Úي-ن-اي-ر وي-ونيو
.٢٠١6
وقصض -د ب -ل -وغ مسض-ت-وى أافضض-ل م-ن الح-ت-ي-اط
والتسضي Òا÷يد لعمليات التدقيق ،أاكد اŸسضؤوول
أان مديرية األبحاث والتحريات ا÷بائية تعكف
على وضضع شضبكة –ليل للمخاطر –دد طبيعة
كل صضنف من أاصضناف الغشس الضضريبي وترددها
ومسضتوى اıاطر.
وسض- -ي- -ت- -م إادم- -اج ه -ذه الشض -ب -ك -ة ‘ ال -ن -ظ -ام
اŸع-ل-وم-ات-ي ا÷دي-د ””ج-ب-اي-تك”” ال-ت-ي سض-ت-طلقه
اŸدي -ري -ة ق -ري-ب-ا ،ح-يث ي-ن-ت-ظ-ر أان يسض-ه-م ه-ذا
النظام ‘ بر›ة عمليات الرقابة وترشضيدها.
ي- -ذك- -ر ،أان ال- -رق- -اب -ة ا÷ب -ائ -ي -ة ل -ع -ام ٢٠١5
Ãخ -ت -ل -ف أا‰اط -ه -ا مسضت  56.55٧قضض-ي-ة م-ع
غرامات وحقوق بقيمة  ٨١,٧٣مليار دج مقابل
 ١6٢مليار دج ‘  ٢٠١٤و ٧١,٣٢مليار دج ‘
 ٢٠١٣و 6١مليار دج ‘ .٢٠١٢
أام -ا ال -دي -ون ا÷ب -ائ-ي-ة (ت-راك-م-ات الضض-رائب
والرسضوم غ ÒاŸدفوعة) فتقدر حاليا بـ٢.5٠٠
مليار دج ‘ ،الوقت الذي تقدر فيه مسضتحقات
اŸديرية العامة للضضرائب اŸشضكلة من غرامات
قضضائية بـ ٧.٠٠٠مليار دج.
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الثÓثاء  ٣١جانفي  2٠١٧م
الموافق لـ  ٠٣جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ

يشصكل البديل ا’قتصصادي للنمو والÌوة

اŸقصصد السصياحي يسصتدعي اهتماما أاكÈ
حاملو اŸشصاريع يطالبون بتسصهيÓت لÓسصتثمار ‘ اŸرافق الفندقية
’طعام ،من أاجل بناء
دعا حاملو اŸشصاريع ا÷هات الوصصية إا ¤تقد ËتسصهيÓت ملموسصة لÓسصتثمار ‘ ›ال السصياحة و الفندقة وا إ
وجهة سصياحية جزائرية تتماشصى مع التطورات ا◊اصصلة ‘ قطاع السصياحة ’سصيما بعد تراجع مداخيل البÎول الذي يحتم على
ا÷ميع بذل ›هودات أاك Èللمسصاهمة ‘ –قيق التنمية ا’قتصصادية ،التفاصصيل ‘ هذا ا’سصتطÓع الذي قامت به «الشصعب».

صسونيا طبة
«الشصعب» ت-ق-ربت م-ن ب-عضس
اŸسش -ت -ث -م -ري -ن ال -وط -ن -ي Úع -ل-ى
ه - - - - -امشس اŸع- - - - -رضس ال- - - - -دو‹
ل-ل-ت-ج-هيزات واÿدمات الفندقية
واإ’ط -ع-ام ،وح-اولت ن-ق-ل أارائ-ه-م
ح- -ول ك- -ي- -ف -ي -ة ت -رق -ي -ة اŸن -ت -وج
السش-ي-اح-ي و أاه-م ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي
–ول ◊د السشاعة دون –قيق
ه -ذا ال -ه -دف اŸنشش -ود ال-ذي م-ا
ي -زال ي -راوح م -ك-ان-ه ب-ال-رغ-م م-ن
مسشاعي الدولة ‘ هذا اÛال
واÿطاب السشياسشي الذي يÎجم
ب-رن-ام-ج ال-رئ-يسس ل-ل-ن-ه-وضس ب-هذا
القطاع ،إا’ أان الواقع ’ يعكسس
هذه الصشورة واإ’رادة .
‘ ه - - - - -ذا اإ’ط - - - - -ار أاب - - - - -دى
مسش-ت-ث-م-رون خ-واصس رغ-ب-ت-ه-م ‘
اقتحام عا ⁄السشياحة الذي تعول
عليه الدولة كثÒا ‘ ظل اأ’زمة
اŸالية التي “ر بها ا÷زائر مع
انهيار أاسشعار البÎول ،حيث ”
تسش-ج-ي-ل إارادة سش-ي-اسش-ي-ة واضش-ح-ة
م -ن ق -ب -ل السش -ل -ط -ات ال-ع-م-وم-ي-ة
ل -ت -ط -وي -ر ه-ذا ال-ق-ط-اع و إايÓ-ئ-ه
اأ’ولوية ‘ جعله قطاعا مسشاهما
‘ م -داخ -ي -ل ا’ق-تصش-اد ال-وط-ن-ي
وجلب العملة الصشعبة بأاقل تكلفة.
م -ن ج -ه-ت-ه ،أاك-د ع-م-ر ج-ل-و‹
وه-و مسش-ؤوول ع-ن شش-رك-ة أاج-ن-ب-ي-ة
ﬂتصش -ة ‘ تصش-ن-ي-ع ال-ت-ج-ه-ي-زات
الفندقية أان ا÷زائر قادرة على
تغطية احتياجاتها من هذا النوع
من اŸنتوجات ﬁليا دون اللجوء
إا ¤اسش- - - -تÒاده - - -ا م - - -ن ال - - -دول
اأ’ج-ن-ب-ي-ة ،م-وضش-ح-ا أان اŸرح-ل-ة
الصشعبة التي Áر بها ا’قتصشاد
ال -وط -ن-ي –ت-م تشش-ج-ي-ع وت-ف-ع-ي-ل
ا’سش- -ت -ث -م -ار اÙل -ي ‘ اÛال
السشياحي.
وأاوضشح أان اŸؤوسشسشة الÎكية
ال -ت-ي Áث-ل-ه-ا ‘ ا÷زائ-ر اح-ت-لت

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

اŸرت - - -ب- - -ة اÿامسش- - -ة ع- - -اŸي- - -ا
واسشتطاعت أان تقوم بتجهيز أاكÌ
م -ن  5٠ب-اŸائ-ة م-ن ال-ف-ن-ادق ‘
روسشيا مششÒا إا ¤أان نسشبة كبÒة
من Œهيزات الششركة يتم إانتاجها
‘ ا÷زائ -ر وت -ت -ع -ام-ل ب-كÌة م-ع
وزارة ال - -دف - -اع ال - -وط - -ن- -ي واكÈ
الفنادق التي تبحث عن ا÷ودة
والنوعية.
وأاضش- -اف م- -دي -ر شش -رك -ة «أام»Ú
ل-ل-ت-ج-ه-ي-زات ال-ف-ن-دق-ي-ة واإ’ط-عام،
ج- -ل- -و‹ ‘ ذات السش- -ي -اق ق -ائ »:Ó-
‰لك يدا عاملة مؤوهلة وكفاءات
عالية إا’ أان اŸششكل الذي يجده
اŸصش- -ن- -ع ‘ Úا÷زائ- -ر Áك- -ن ‘
نوعية مادة «ا’ينوكسس» اŸسشتعملة
وال- -ت- -ي ت- -خ- -ت -ل -ف ن -وع -ي -ت -ه -ا ع -ن
اŸوجودة ‘ تركيا ،كما ’ توجد
لدينا آا’ت متنوعة وكبÒة تسشتعمل
لتصشنيع التجهيزات الفندقية ،وهو

م -ا ي -ج -ع -ل ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ت-ي ي-ت-م
جلبها من هذا البلد ذات نوعية
أاحسشن من اŸنتوجات التي تصشنع
‘ ا÷زائر «.
ويسش - -ع - -ى ج- -ل- -و‹ إا ¤إانشش- -اء
مصشنع جزائري إ’نتاج التجهيزات
ال -ف -ن -دق -ي-ة غ Òت-اب-ع أ’ي شش-رك-ة
أاجنبية وتصشدير اŸنتوجات إا¤
دول أاخ - - -رى إا’ أان - - -ه  ⁄ي - - -ج- - -د
ال -تسش -ه -ي Ó-ت ال Ó-زم-ة ‘ إاي-ج-اد
م-ن-ط-ق-ة صش-ن-اع-ي-ة تسش-ه-ل عملهم
متأاسشفا لوجود مصشانع مغلقة ‘
العاصشمة ’ يتم مزاولة فيها أاي
نششاط صشناعي.
كما كششف أاحد منتجي التمور
أان ا÷زائر بدأات تلتفت لتصشدير
التمور اليوم كونها تعد موردا هاما
لتحقيق التنمية ا’قتصشادية للبÓد،
مششÒا أانه علينا اقتحام اأ’سشواق
ال -دول -ي -ة ب -ال -ت -م-ور ا÷زائ-ري-ة م-ن

–سص Úاÿدمة العمومية و ضصمان التكفل الصصحي اŸنتظم

اتفاقية ب Úالكناسس و اŸؤوسصسصة ا’سصتشصفائية ا÷هوية لألمن بوهران
يشص -رف ،ال -ي -وم ،ك-ل م-ن اŸدي-ر ال-ع-ام
ل - -لصص - -ن - -دوق ال- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت- -أام- -ي- -ن- -ات
’جراء ،الدكتور
’جتماعية للعمال ا أ
ا إ
تيجا Êحسصان هدام ،و أابو أاحمد بوبكر
’ج-ت-م-اعي و
م-دي-ر الصص-ح-ة وال-نشص-اط ا إ
Óم-ن
ال -ري -اضص -ات ب -اŸدي -ري -ة ال -ع -ام-ة ل -أ
الوطني على مراسصيم توقيع اتفاقية مع
Óمن
اŸؤوسصسص-ة ا’سص-تشص-ف-ائ-ية ا÷هوية ل أ
الوطني بوهران.
حسشب البيان الصشحفي الصشادر عن وكالة
«ك - -ن - -اسس» وه- -ران ،سش- -ت- -ح- -تضش- -ن اŸؤوسشسش- -ة
Óمن الوطني بوهران
اإ’سشتششفائية ا÷هوية ل أ
ابتداء من السشاعة التاسشعة صشباحا ،مراسشيم
ت -وق -ي -ع ه -ذا ا’ت -ف -اق ال -ذي ي -ن-درج ‘ إاط-ار
برنامج عمل الصشندوق الرامي إا– ¤سشÚ
اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وضش-م-ان ال-ت-ك-ف-ل الصشحي
اŸنتظم على مسشتوى ذات اŸؤوسشسشة لفائدة
اŸؤومن لهم اجتماعيا من موظفي سشلك اأ’من
الوطني وذوي حقوقهم ،مع تكفل الصشندوق
بتعويضس مصشاريف العÓج ،طبقا Ÿا Áليه
قانون الضشمان ا’جتماعي.
و تأاتي هذه اإ’تفاقية ‘ إاطار مواصشلة
وت- -ع- -زي- -ز ع Ó-ق -ات الشش -راك -ة ب Úالصش -ن -دوق
الوطني للتأامينات اإ’جتماعية للعمال اأ’جراء
Óم-ن ال-وط-ن-ي ،وتضش-من
واŸدي-ري-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
أاسشاسشا -يضشيف البيان -تكفل هذا الصشرح
اإ’سش -تشش -ف -ائ -ي ب -ع Ó-ج ج -م -ي -ع ال -ت-خصشصش-ات
ا÷راح -ي-ة وال-ف-ح-وصش-ات ال-ط-ب-ي-ة ،سش-واء ع-ن
طريق اإ’سشتششفاء أاو العÓج اÿارجي ،عÈ
اسشتعمال نظام الششفاء ‘ كل اأ’عمال الطبية
اŸق- -دم- -ة ل- -ه- -م ،وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ي -ل -ت -زم
الصش -ن -دوق ب -ف -ت -ح ف-رع ل-ع ع-ل-ى مسش-ت-وى ه-ذا
الهيكل الصشحي ،قصشد تسشي Òملفات جميع
فئات اŸؤومن لهم اجتماعيا عن طريق فريقه
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 40أالف طلب عمل مسصجل ببومرداسس

أاجهزة التشصغيل تسصتحدث أازيد من  26أالف منصصب والقائمة مفتوحة
“ك-نت أاج-ه-زة ال-تشص-غيل العمومية
واÿاصص - -ة ب - -و’ي- -ة ب- -وم- -رداسس ،م- -ن
اسص -ت-ح-داث  26647م- -نصصب شص- -غ -ل ‘
’داري ح-ت-ى
ال -ق -ط -اع ا’ق-تصص-ادي وا إ
ن-ه-اي-ة سصنة  ، 2016م-ن ب-ي-ن-ه-ا 15889
م- -نصصب م- -ؤوقت ،ح- -يث أاخ -ذ ال -ق -ط -اع
’سصد بأازيد من 19
ا’قتصصادي حصصة ا أ
أالف منصصب ،مقابل أاك Ìمن  40أالف
ط - -لب ع - -م - -ل حسصب ت - -ق - -ري- -ر ÷ن- -ة
التنمية اÙلية ،التجهيز وا’سصتثمار
ل- -ل- -م- -ج -لسس الشص -ع -ب -ي ال -و’ئ -ي ال -ذي
عرضس خÓل الدورة العادية الرابعة
ل -ه -ذه السص -ن -ة ،ه-ذا م-ا ت-وق-فت ع-ن-ده
«الشصعب» بع ÚاŸكان.

بومرداسس :ز /كمال

خÓ- -ل تصش- -دي- -ره- -ا ع -ل -ى اÿارج،
قائ Óأانه علينا قطع الطريق عن
الذين ينهبون التمور ا÷زائرية ‘
تونسس ويقومون بتعليبها على أانها
“ور ت -ونسش-ي-ة ل-تصش-دي-ره-ا ،م-ث-م-ن-ا
قيام الدولة Ãنح دقلة نور عÓمة
ا÷ودة وال -ت -ي سش -تسش -م-ح ب-ول-وج-ه-ا
اأ’سشواق الدولية،
كما اعت Èذات اŸتحدث أان
ن -قصس اŸوارد ال-بشش-ري-ة ال-ع-ام-ل-ة
واŸسشتثمرة ‘ ›ال التمور أاحد
أاسشبابا غÓء سشعرها فضش Óعن
Œار ا÷م- -ل- -ة ال- -ذي- -ن ي- -ل -ه -ب -ون
سشعرها عند اقتنائها من الفÓح،
ضشاربا اŸثل بالبطيخ الذي قال
ب -أان -ه ك -ف Ó-ح ق -ام ب -ب -ي -ع -ه ال -ع-ام
اŸاضشي لتجار ا÷ملة بسشعر 2٣
دج ليتم تسشويقه ‘ السشوق بسشعر
 ١٨٠دج ،م -ا ي -رج -ع أاسش -اسش -ا إا¤
نقصس الرقابة.

العدد

08

رغ - -م اأ’رق - -ام اŸسش - -ج- -ل- -ة ‘ اŸي- -دان
للتقليل من حدة البطالة التي قدرها تقرير
ال-ل-ج-ن-ة ب-نسش-بة  ١٠,29م -ن اŸائ-ة م-ق-اب-ل
 ١١,26السشنة اŸاضشية ،إا’ أان النسشبة تبقى
غ Òك -اف-ي-ة حسشب أاعضش-اء ال-ل-ج-ن-ة م-ق-ارن-ة
ب -اإ’م -ك-ان-ي-ات واŸوارد ال-ك-بÒة ال-ت-ي “ي-ز
و’ية بومرداسس ‘ عدة قطاعات اقتصشادية
كالفÓحة والسشياحة وا÷انب الصشناعي ،مع
الÎك -ي -ز ع -ل -ى أاه -م -ي -ة ال -ن -ه -وضس ب -ق -ط-اع
ا’سش- -ت- -ث- -م- -ار اÙل- -ي Ÿواج- -ه- -ة ال -ط -لب
اŸتزايد على عا ⁄الششغل.
وقد انصشبت تدخÓت نواب اÛلسس ‘
ن -فسس ا’Œاه ،ب -ان -ت -ق -اد ف -ح -وى ال -ت -ق-ري-ر
الكÓسشيكي وتكرار نفسس اأ’رقام اŸقدمة

م- -ن ط- -رف وك- -ا’ت ال- -تشش- -غ -ي -ل اÙل -ي -ة،
متسشائل Úعن طبيعة اإ’جراءات اŸيدانية
اŸتخذة لÎقية قطاع التششغيل باسشتغÓل
ملف ا’سشتثمار وتهيئة مناطق النششاطات
وال-ت-وسش-ع السش-ي-اح-ي ال-ك-ف-ي-لة بدعم القطاع
وتوف Òمناصشب الششغل الدائمة للششباب بد’
من ا’تكال على أاجهزة التششغيل للدولة،
وهو ما دفع Ãمثلة عن حزب ا’فÓن إا¤
اقÎاح م- -ن -اقشش -ة م -ل -ف ا’سش -ت -ث -م -ار ق -ب -ل
التششغيل لتحديد بدقة الواقع اŸيدا Êمن
ح -يث ال -ع -روضس اŸم -ك -ن -ة وا’ح -ت -ي -اج-ات
اŸتزايدة.
ك-م-ا ح-م-لت ت-وصش-ي-ات ال-ل-ج-ن-ة اŸذكورة
عدة توجيهات لÓهتمام أاكÃ Ìجال الششغل
’سش -ت -ي -ع-اب اك Èع-دد ‡ك-ن م-ن خ-ري-ج-ي
م -ع -اه -د ال -ت -ك -وي -ن واأ’خ-ذ ب-ع Úا’ع-ت-ب-ار
ال-ط-اب-ع اŸم-ي-ز ل-ل-و’ي-ة ،م-ن-ه-ا ال-ع-مل على
تطوير الششراكة مع الفاعل Úا’قتصشاديÚ
‘ ›ال السش -ي -اح-ة وال-ف-ن-دق-ة دون إاه-م-ال
الÎاث الفني والصشناعة التقليدية ،مراعاة
التكوين البيداغوجي لطالبي العمل ‘ سشوق
الشش-غ-ل وتشش-ج-ي-ع ال-ت-ك-وي-ن ‘ ال-تخصشصشات
ال-ت-ي ي-ح-ت-اج-ه-ا سش-وق ال-تشش-غ-ي-ل ب-ت-وف Òيد
عاملة مؤوهلة ،أاهمية الÎكيز على قطاعات
ال-ب-ن-اء واأ’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن أاج-ل خ-لق
مناصشب الششغل ،ا’هتمام أاك ÌباŸؤوسشسشات
الصشغÒة واŸتوسشطة لتدعيم القطاع واخÒ
اŸط -ال -ب -ة ب -رف -ع ال-ت-ج-م-ي-د ع-ل-ى م-ن-اصشب
الشش -غ-ل خ-اصش-ة ب-ال-نسش-ب-ة ل-ل-ق-ط-اع-ات ال-ت-ي
ت -ت-ط-لب ال-ت-وظ-ي-ف اŸسش-ت-م-ر خ-ارج ق-ط-اع
التعليم والصشحة.

’قليمية للدرك الوطني بغليزان
اÛموعة ا إ

تكثيف التواجد اأ’مني يسصهم ‘ رفع ﬁجوزات
اıدرات و تراجع حوادث اŸرور
’ق -ل -ي-م-ي-ة
أاك -د ،ق -ائ -د اÛم -وع -ة ا إ
للدرك الوطني بغليزان ،اŸقدم عبد
ال -ن -ور ع-ي-اط ،ب-أاّن ت-ك-ث-ي-ف ال-ت-واج-د
’م- -ن- -ي أاسص- -ه- -م ‘ ال -رف -ع م -ن ق -ي -م -ة
ا أ
اıدرات اÙجوزة خÓل سصنة 2016
مقارنة بالسصنوات اŸاضصية.
وأاوضشح اŸقدم عبد النور عياط خÓل
ن -دوة صش -ح -ف-ي-ة ل-ع-رضس حصش-ي-ل-ة نشش-اط-ات
اÛموعة لسشنة  ،2٠١6أان ﬂتلف وحدات
الدرك الوطني “كنت من حجز أازيد من
 ٤9٣كلغ من الكيف اŸعالج و أازيد من ٤٠٠
غرام من الكوكاي ÚخÓل السشنة اŸنصشرمة
 2٠١6مقارنة بسشنة  2٠١5التي ” حجز
خÓلها سشوى  ٣5كلغ .
وأارج -ع ذات اŸسش-ؤوول اأ’م-ن-ي ال-ك-م-ي-ات
اÛوزة إا ¤ال- -ت -واج -د ا’أم -ن -ي Ãخ -ت -ل -ف
اŸناطق و الطرق و تكثيف الدوريات عÈ
ﬂتلف طرقات الو’يات والتي مكنت من
توقيف  ١٠١متورط ‘  62قضشية خÓل سشنة
 2٠١6مقارنة ب  ٨٤متورط ‘  ٣6قضشية
خÓل سشنة . 2٠١5
وسشجل الدرك الوطني ارتفاع كبÒا ‘
القضشايا اŸسشماة Ãيدان القوان Úاÿاصشة،

التي بلغ عددها  ١١٧2٠قضشية ‘ ح⁄ Ú
تسشجل سشنة  2٠١5سشوى  ٧٤قضشية ،وهي
ال-قضش-اي-ا اŸت-ع-ل-ق-ة ب-اŸشش-روب-ات الكحولية
وتسش-ي Òال-ن-ف-اي-ات ،واŸسش-اسس ب-اŸم-ت-لكات
الثقافية والصشيد وغÒها.
ويأاتي هذا ا’رتفاع نتيجة مضشاعفة عدد
اŸداهمات و العمليات اŸيدانية إا ¤جانب
التواجد اأ’مني Ãختلف مناطق الو’ية .
وبخصشوصس ملف حوادث اŸرور ،فقد
كششف ذات اŸتحدث بأاّن حوادث اŸرور
ب-ال-و’ي-ة سش-ج-لت ت-راج-ع-ا م-ل-ح-وظ-ا خÓل
السشنة اŸنصشرمة  2٠١6بنسشبة تفوق ٤٣
ب -اŸائ -ة م -ق -ارن -ة بسش-ن-ة  2٠١5وف - -ق ذات
ا◊صش -ي -ل -ة ال -ت-ي يÈز تسش-ج-ي-ل  ٣٠١حادث
مرور تسشبب ‘ جرح  6٠6ششخصس ووفاة 5٤
أاخرا سشنة  ‘ 2٠١6ح ” Úتسشجيل 5٣٣
حادث تسشبب ‘ جرح  955ووفاة  ٧٣ششخصشا
خÓل سشنة . 2٠١5
وأاوعز أاسشباب هذا الÎاجع إا ¤حمÓت
التوعية و التحسشيسس التي يقوم بها جهاز
الدرك الوطني رفقة الششركاء الفاعل‘ Ú
هذا اŸلف.

غليزان :ع .عبد الرحيم

اتصصا’ت ا÷زائر باŸسصيلة تكون  22مؤوسصسصة مصصغرة

اإ’داري والطبي.

البحر يلفظ أاك Ìمن  20كلغ من
الكيف بشصاطئ بوسصفر
عÌت دورية للدرك الوطني التابعة إاقليميا
لوهران ،على كمية مهمة من الكيف اŸعالج
ع-ل-ى شش-اط-ئ ب-وسش-ف-ر ب-ع-دم-ا ل-ف-ظ-ه-ا ال-ب-حر،
ويحتمل أانها كانت معدة للتهريب الدو‹.
وقال مصشدر موثوق لـ»الششعب» ،إان كمية
اıدر التي ع Ìعليها Œاوزت  2٠كيلوغرام
من الكيف اŸعالج ،وكانت ملفوفة ‘ كيسس
بÓسشتيكي مغلق بإاحكام عليه ششريط أ’قصس
م- -ث- -بت وه -اد ل -ت -ج -نب وصش -ول م -ي -اه ال -ب -ح -ر

للمخدرات،
وحسشب اŸعلومات اŸتوفرة ،فإان اكتششاف
أامر هذه الكمية جاء على إاثر جولة روتينية
يقوم بها أاحد أاعوان الدرك الوطني قبل أان
ي -ع Ìع -ل -ى ك-يسس م-ع-ب-أا ب-داخ-ل-ه صش-ف-ائ-ح م-ن
اıدرات ،رمت به أامواج البحر بالششاطئ
الصشخري Ãنطقة اŸرجان ببلدية بوسشفر.
وقد فتحت مصشالح الدرك –قيقا Ÿعرفة
مصش- -در ه -ذه اıدرات ووج -ه -ت -ه -ا وأاوضش -ح
اŸصشدر ذاته أان هذه العملية تدخل ‘ إاطار
اÛهودات ا÷بارة التي تقوم بها ﬂتلف
اŸصشالح اأ’منية Ÿكافحة التهريب وﬁاربة
ا÷رÁة بششتى أانواعها.

وهران :براهمية مسسعودة

ب- - - - -ر›ت اتصص- - - - -ا’ت ا÷زائ- - - - -ر
ب -اŸسص -ي -ل -ة ع -دة دورات ت -ك -وي -ن -ي -ة
للمؤوسصسصات اŸصصغرة ،تندرج ‘ إاطار
ت-ط-ب-ي-ق ا’ت-ف-اق-ي-ات ال-ت-ي أاب-رم-ت-ه-ا
شصركة اتصصا’ت ا÷زائر و الوكالة
الوطنية لدعم و تشصغيل الشصباب ‘
سص- - -ن - -ة  ،2011ت - -تضص - -م - -ن ﬂت- -ل- -ف
ال -ت -خصصصص -ات اŸت -ع -ل -ق -ة ب -الشص -ب -ك-ة
ال -ه-ات-ف-ي-ة وأاع-م-ال ال-ب-ن-اء وا◊ف-ر،
ه - -ذا م - -ا رصص- -دت- -ه «الشص- -عب» ب- -عÚ
اŸكان.

اŸسسيلة :عامر ناجح
كشش -ف اŸك-ل-ف ب-ا’تصش-ال ع-ل-ى مسش-ت-وى
اŸدي -ري -ة ال -ع -م -ل -ي -ة «’تصش-ا’ت ا÷زائ-ر»
باŸسشيلة عبد الرحيم بعجي ل «الششعب»
عن تكوين  22مؤوسشسشة مصشغرة تنششط ‘
›ال ا’تصش - - -ا’ت خÓ- - -ل خ- - -مسس دورات
ت-ك-وي-ن-ه ت-ل-ق-ى خÓ-ل-ه-ا أاصش-ح-اب الشش-رك-ات
دورات ت -ك -وي -ن -ي -ة ن -ظ -ري -ة وت -ط -ب -ي-ق-ي-ة ‘

اŸيدان.
و أاششار اŸتحدث إا ¤اسشتفادة مرقÚ
شش -ب -اب ‡ن سش -ج -ل -وا ن -فسش-ه-م ‘ ال-ق-اف-ل-ة
ال -وط -ن -ي -ة اŸن -ظ -م -ة م -ن ق -ب -ل «اتصش -ا’ت
ا÷زائ -ر» ب -الشش -راك -ة م-ع ال-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة
لدعم وتششغيل الششباب بهدف توفرت لهؤو’ء
الششباب مناخ اسشتثماري لدخول عا ⁄الششغل
ك- -م- -ؤوسشسش- -ات مصش- -غ- -رة م -ن أاوسش -ع أاب -واب -ه
وا’سش-ت-ف-ادة م-ن اŸزاي-ا ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ل-هم
الششركة رفقة الوكالة الوطنية لدعم وتششغيل
الشش- -ب- -اب خ -اصش -ة Ãراف -ق -ت -ه -م ل -ت -ط -وي -ر
مؤوسشسشاتهم .وهو ما سشاهم بششكل كب‘ Ò
ولوج الششباب حاملي اŸششاريع دخول عا⁄
الششغل من خÓل ا’سشتفادة من اıطط
ا’سش- -ت- -ث -م -اري لشش -رك -ة اتصش -ا’ت ا÷زائ -ر
Ãنحهم مششاريع عمل توفر هي اأ’خرى
مناصشب ششغل لششباب آاخرين –ت تأاطÒ
اŸؤوسشسش-ات اŸصش-غ-رة ال-ت-ي تسش-اه-م بشش-ك-ل
م- -ب- -اشش- -ر ‘ ت- -ط- -وي- -ر و عصش- -رن- -ة شش -ب -ك -ة
ا’تصشا’ت ع Èالعديد من مناطق الو’ية.

الثÓثاء  31جانفي  2017م
الموافق لـ  03جمادى اأ’ولى  1438هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اإلرهاب ظاهرة ل تقتصسر على دين أاو ثقافة أاو هوية معينة

مفهوم «اإلرهاب»
والختÓف الدو‹ حول
–ديده معانيه

^ بقلم الدكتورة وردة دا‹ خيلية
 كلية اإلعÓم واإلتصصال(جامعة ا÷زائر)3-

ا◊لقة 1
’رهاب
أإصسبحت قضسية إ إ
‘ عصسرنا هذإ ،من أإهم
إلقضسايا إلتي دوخت
’وسساط إلدولية.
إ أ
’سسÓمية،
وإلدول إ إ
كغÒها ،نالها نصسيبها من
’رهاب على تفاوت
إ إ
بينها.
’رهاب ،وما
فما معنى إ إ
’سسباب
هي إلبوإعث وإ أ
إلتي تؤودي إليه ،وما حجم
’ضسرإر إلتي تنتج عن
إ أ
’رهابية
تلكم إŸمارسسات إ إ
إلظاŸة؟
’رهاب كلمة لها
إن إ إ
معنى ذو صسور متعددة،
’خافة
يجمعها :إ إ
Óمن Úبدون
وإلÎويع ل آ
’نفسس
حق ،وإزهاق إ أ
’موإل
إلÈيئة وإتÓف إ أ
إŸعصسومة ،وهتك
’عرإضس إŸصسونة ،وشسق
إ أ
عصسا إŸسسلم Úوتفريق
جماعتهم وإÿروج،
وتهييج إلشسباب ضسد
بÓدهم وإلزج بهم ‘
موإجهات ومصسادمات مع
’مر وإلعلماء ‘
و’ة إ أ
’رهاب
صسور من إ إ
إلفكري.

مسســ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
مإ
قا
’ إأصسحـ ’ت
ابها

تعا Êدول العا ⁄من صصعوبة
ا’تفاق بشصأان التعاون Ÿكافحة
’رهاب والقائم
هذه ظاهرة ا إ
به ،وذلك ’ختÓف نظرتها إا¤
’ره -اب م -ن ح -يث م -ف -ه-وم-ه
ا إ
وم- -ع- -ن -اه ،وأادى ذلك إا ¤فشص -ل
أاغ - -لب ا÷ه - -ود ال - -دول - -ي - -ة ‘
ال - -وصص - -ول إا– ¤دي- -د دق- -ي- -ق
Óسص-ب-اب
’ره-اب ،ول -أ
◊ق -ي-ق-ة ا إ
ال - - -ت - - -ي ت - - -ؤودي إا‡ ¤ارسص - - -ة
ال -نشص -اط-ات ال-ت-ي ت-نشص-ئ ح-ال-ة
’رهاب .حيث انتهى اŸؤو“ر
ا إ
ال -دو‹ ،ال -ذي ان -ع -ق-د ‘ ع-ام
’ره- - - -اب
1973م ،ل - - - -ب - - - -حث ا إ
وا÷رÁة السصياسصية ،انتهى إا¤
عدم وجود مفهوم واضصح .ما
حال دون ا’تفاق على درجة
ال- -ت -ع -اون ال -دو‹ Ÿك -اف -ح -ت -ه
واجتثاث جذوره.
’رهابي ‘ نظر البعضض،
فا إ
هو «ﬁارب من أاجل ا◊رية
’خرين».
‘ نظر ا آ
’ع Ó- - -م
أام- - - -ا رج- - - -ال ا إ
ف -ي -خ-ت-ل-ف-ون ‘ وصص-ف أاعضص-اء
’ره- - -اب- - -ي - -ة،
اŸن- - -ظ- - -م- - -ات ا إ
ب -اخ -تÓ-ف اŸوق-ف السص-ي-اسص-ي
الذي يتخذونه Œاههم ،لذلك
اسص -ت -خ-دمت أاوصص-اف ﬂت-ل-ف-ة
’شص- - - -ارة ا ¤ت- - - -لك
ع - - - -ن - - - -د ا إ
اŸنظمات.
فهم إارهابيون أاو ﬂربون،
أاو عصص - - -اة أاو م - - -نشص - - -ق- - -ون أاو
›رمون ،أاو جنود –رير أاو
ﬁاربون من أاجل ا◊رية ،أاو
م- -ن- -اضص- -ل- -ون أاو رج- -ال ح -رك -ة
شص- -ع- -ب- -ي -ة أاو ث -وري -ة ،وأاح -ي -اًن -ا
ي- -وصص- -ف- -ون ب- -أان -ه -م خصص -وم أاو
م- - -ع- - -ارضص- - -ون ل- - -ل- - -ح- - -ك - -م أاو
«رادي- -ك -ال -ي -ون» «م -ت -ط -رف -ون:
.»Radicals
أاما العمليات التي يقومون
ب - -ه- -ا ،ف- -ه- -ي ‘ ن- -ظ- -ر ب- -عضض
ال -ك-ت-اب ،ع-م-ل-ي-ات إاره-اب-ي-ة أاو
أافعال إاجرامية دنيئة وغادرة،
’خ-ر ت-ع-د
و‘ ن -ظ -ر ب-عضص-ه-م ا آ
ع -م -ل-ي-ات ف-دائ-ي-ة أاو ع-م-ل-ي-ات
مقاومة أاو –رير.
لذلك كله ،ارتأاينا أان نتتبع
’ره-اب» م-ن ج-ان-ب-ه
م-ف-ه-وم «ا إ
’صصطÓحي ،لعلنا
اللغوي ثم ا إ
ن- - -ه- - -ت - -دي إا ¤ال - -ت - -ق - -ارب ‘
–ديده.

اإلرهاب ُلغًة

ك -ل -م -ة «إاره -اب» تشص -ت-ق م-ن
الفعل اŸزيد «أارهب»؛ ويقال
أارهب فÓنا :أاي خsوفه وفsزعه.
نفسض اŸعنى يدل عليه الفعل
ب».
اŸضصعف «َرّه َ
أام -ا ال -ف -ع -ل «َرِهَ-ب»َ ،يْ-رهُب
َرْه -بَ ً-ة وَرْه ً-ب -ا وَرَه ً-ب -ا ف -ي -ع-ن-ي
ب الشصيء رهبا
خاف .يقالَ :رهِ َ
ورهبة أاي خافه .والرهبة هي
اÿوف والفزع.
أام-ا ال-ف-ع-ل «َتَ-رsهَ-ب» ف-ي-ع-ني
ان-ق-ط-ع ل-ل-ع-ب-ادة ‘ صص-وم-ع-ت-ه،
ويشص-ت-ق م-ن-ه ال-راهب وال-راهبة
والرهبنة والرهبانية...إالخ.
ب
يسصتعمل أايضصا الفعل تَرsه َ
Ãعنى توعد ،إاذا كان متعديا،
فيقال ترهب فÓنا :أاي توعده.
وأارَه َ-ب -ه ورsه َ-ب -ه واسص َ-ت ْ-رَه َ-ب -ه:
أاخاَفه وفsزعه.
’ره - -اب - -ي - -ون ‘
وك - -ل - -م - -ة ا إ
«اŸعجم الوسصيط» :هي وصصف

’شص-خ-اصض ال-ذين
ي-ط-ل-ق ع-ل-ى ا أ
’رهاب
يسصلكون سصبيل العنف وا إ
لتحقيق أاهدافهم السصياسصية.
’رهابي
أاما ‘ «اŸنجد» :ا إ
’ره- -اب
ه- -و م- -ن ي- -ل- -ج- -أا إا ¤ا إ
’ق - -ام - -ة سص- -ل- -ط- -ت- -ه ،وا◊ك- -م
إ
’ره -اب -ي ه -و ن -وع م-ن ا◊ك-م
ا إ
’ره-اب وال-ع-ن-ف،
ي -ق-وم ع-ل-ى ا إ
تسص - -ت - -خ - -دم - -ه ح- -ك- -وم- -ات أاو
جماعات ثورية.
’رهاب هو
و»‘ الرائد»« ،ا إ
رعب –دث- -ه أاع- -م- -ال ع- -ن -ف،
ك-ال-ق-ت-ل وإال-ق-اء اŸت-ف-جرات أاو
’رهابي» هو مَْن
التخريب .و»ا إ
’ره-اب ب-ال-ق-ت-ل أاو
ي -ل -ج -أا إا ¤ا إ
إالقاء اŸتفجرات أاو التخريب
’ق- -ام- -ة سص- -ل- -ط- -ة أاو ت -ق -ويضض
إ
’رهابي» هو
أاخرى .و»ا◊كم ا إ

رغبة ورهبة إاليك.
خ Ó- - - -صص - - - -ة ال - - - -ق- - - -ول :إان
’ره -اب» ‘ ال -ل -غ -ة ال-ع-رب-ي-ة
«ا إ
وال - -ق - -رآان ال - -ك - -ر ،Ëي - -ع - -ن - -ي
’ف- - -زاع وأان
ال- - -ت- - -خ- - -وي- - -ف وا إ
’ره -اب -ي» ه -و ال-ذي ُي-ح-دث
«ا إ
’خرين.
اÿوف والفزع عند ا آ
و’ يختلف هذا اŸعنى ‘
’خرى ،فقد ورد ‘
اللغات ا أ
ق - -ام- -وسض «اŸورد» أان ك- -ل- -م- -ة
 terreurتعني« :رعبُ ،ذعر،
هول ،كل ما يوقع الرعب ‘
ال- - -ن- - -ف - -وسض ،إاره - -اب ،ع - -ه - -د
إاره - - - - - - - - - - -اب» ،وا’سص - - - - - - - - - - -م
يعني:
terrorisme
«إاره- - -اب ،ذع - -ر ن - -اشص - -ئ ع - -ن
’ره- - - - - - - -اب» ،وterroriste
ا إ
’ره -اب -ي» ،وال -ف -ع-ل
ت -ع -ن -ي« :ا إ

’ت- -وب- -يسص- -ات
ك - -السص - -ي- -ارات وا أ
والطائرات أاو تفجÒها ،وتلغيم
ال- - -رسص- - -ائ- - -ل وإارسص - -ال - -ه - -ا إا¤
’ه - - -داف ال - - -ت - - -ي خ - - -ط- - -ط
ا أ
Óضص -رار ب-ه-ا...
’ره -اب -ي -ون ل  -إ
ا إ
إالخ.
وك-انت وك-ال-ة ا’سص-ت-خ-بارات
’مريكية ()C.I.A
اŸركزية ا أ
ق- - -د ت- - -ب- - -نت ‘ ع- - -ام 1400هـ
(1980م) ،تعريًفا ين tصض على أان
’ره- - -اب ه- - -و ال- - -ت- - -ه - -دي - -د
«ا إ
باسصتعمال العنف أاو اسصتعمال
’غ-راضض سص-ي-اسص-ية من
ال-ع-ن-ف أ
قبل أافراد أاو جماعات ،سصواء
ت-ع-م-ل لصص-ال-ح سص-ل-ط-ة ح-كومية
قائمة أاو تعمل ضصدها ،وعندما
’عمال
يكون القصصد من تلك ا أ
إاح - -داث صص- -دم- -ة ،أاو ف- -زع ،أاو

ال- -عسص- -ك- -ري- -ة أاو ا’ق- -تصص -ادي -ة
للمسصتعمر أاو اÙتل أاو العدو،
و’ ت - -ك - -ون ﬂال - -ف - -ة Ÿب- -ادئ
’نسص- -ان ،وأان ي- -ك- -ون
ح - -ق- -وق ا إ
نضصال ا◊ركات التحررية وفًقا
’·
’غراضض ومبادئ ميثاق ا أ
أ
اŸت -ح -دة وسص -واه م -ن ق -رارات
أاج - - -ه - - -زت - - -ه- - -ا ذات الصص- - -ل- - -ة
باŸوضصوع».
ه -ن -اك اخ-تÓ-ف ‘ اŸع-ن-ى
السصياسصي لكلمة إارهاب عربيا.
ف -ق-د ع-رف-ه ب-عضص-ه-م ب-أان-ه «اأي
عمل عدوا Êيسصتخدم العنف،
والقوة ضصد اŸدني ،Úويهدف
إا ¤إاضص -ع -اف ال -روح اŸع -ن -وي-ة
ل- -ل- -ع- -دو ،ع- -ن ط- -ري -ق إاره -اب
اŸدن - -ي Úبشص ّ- -ت - -ى ال- -وسص- -ائ- -ل
العنيفة».
’ره-اب
’سص Ó-م ي -ع-ت Èا إ
‘ا إ
نوعا من إاعداد القوة والسصÓح،
’ث - - -ارة ال - - -رعب ‘ ن - - -ف- - -وسض
إ
’عداء ،وتخويفهم Ÿنعهم من
ا أ
ا’ع -ت -داء ع-ل-ى اŸسص-ل-م ،Úأاي
أان - -ه ن - -وع م - -ن ال - -ع - -م - -ل - -ي- -ات
ا’حÎازية العسصكرية.
’ره-اب ب-اخ-تصص-ار ،ع-بارة
وا إ
ع - -ن ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات اŸادي- -ة أاو
اŸعنوية التي –وي نوًعا من
Óخ-ري-ن ،ب-غ-ية –قيق
ال-ق-ه-ر ل -آ
غاية معينة.

اإلرهاب وجذوره
التاريخية

ن -وع م -ن ا◊ك -م ا’سص -ت -ب -دادي
ي- -ق -وم ع -ل -ى سص -ي -اسص -ة الشص -عب
ب-الشص-دة وال-ع-ن-ف ب-غ-ي-ة القضصاء
ع - -ل- -ى ال- -ن- -زع- -ات وا◊رك- -ات
التحررية وا’سصتقÓلية.
أام - -ا اŸع - -اج - -م ال - -ع- -رب- -ي- -ة
ال- -ق- -دÁة ،ف -ل -م ت -ت -ع -رضض إا¤
’رهابي»،
’رهاب» و»ا إ
كلمتي «ا إ
’ن- - -ه- - -ا ك- - -ل - -م - -ات ح - -دي - -ث - -ة
أ
ا’سصتعمال.
أاما ‘ القرآان الكر ،Ëفقد
ذكرت الكلمة كثÒا ،حيث قال
ت- - -ع- - -اَ« :¤وأا َِع t- -دوا َل ُ- -ه ْ- -م َم - -ا
طْعُتم ِمْن ُقsوٍة َوِمْن ِرَبا ِ
ط
اسْصَت َ ْ
خ ْ-ي ِ -ل ُتْ-رِهُ-ب-وَن بِِ-ه َعُ-دsو الs-لِ-ه
اْل َ -
’نفال.60:
َوَعُدsوُكْم»  -ا أ
وق -د فسص -ر اب -ن ك -ث Òك -ل -م-ة
ُتْ-رِهُ-ب-وَن أاي ت-خu-وف-ون ِبِ-ه َعُ-دsو
الsلِه َوَعُدsوُكْم من الكافرين.
أام- -ا ال- -ق- -رط -ب -ي ف -ف ّسص -ره -ا
Ãع-ن-ى :ت-خ-ي-ف-ون ب-ه ع-دو ال-له
وع -دوك -م م -ن ال -ي-ه-ود وق-ريشض
وك- -ف- -ار ال- -ع -رب وق -ال ت -ع -ا:¤
’ْنُتْم َأاشَصtد َرْهَبًة ِفي صُصُدورِ ِ
هْم
« َ َأ
ِمَن اللِsه» -ا◊شصر .»13:فسصرها
اب -ن ك -ث :Òأاي ي -خ-اف-ون م-ن-ك-م
أاك Ìم- -ن خ- -وف- -ه- -م م -ن ال -ل -ه.
ويلحظ أان القرآان الكر⁄ Ë
’رهاب»
يسص-ت-ع-م-ل مصص-ط-ل-ح «ا إ
ب -ه -ذه الصص -ي -غ -ة ،وإا‰ا اق-تصص-ر
ع-ل-ى اسص-ت-ع-م-ال صص-ي-غ ﬂت-ل-فة
ا’شص -ت -ق-اق م-ن اŸادة ال-ل-غ-وي-ة
ن- -فسص -ه -ا ،ب -عضص -ه -ا ي -دل ع -ل -ى
’ره- - -اب واÿوف وال- - -ف- - -زع،
ا إ
’خ- -ر ي- -دل ع- -ل -ى
وب- -عضص- -ه- -ا ا آ
الرهبنة والتعبد.
‘ ا◊ديث النبوي الشصريف،
 ⁄ت -رد ك -ثÒا مشص -ت -ق -ات م -ادة
«رهب» ،ولعل أاشصهر ما ورد هو
لفظ «رهبة» ‘ حديث الدعاء:

 terroriseي-ع-ن-يُ« :يرهب ،ذهول ،أاو ُرْعب لدى اÛموعة
ْ Ÿسصَ-ت-هَ-د َف-ة وال-ت-ي تكون عادة
ُي - -رuوعُ ،ي - -ك - -ره - -ه ع - -ل- -ى أامٍ - -ر ا ُ
أاوسص - -ع م- -ن دائ- -رة الضص- -ح- -اي- -ا
’رهاب»
با إ
’ره-اب-ي
و‘ ق- - -ام- - -وسض أاكسص- - -ف- - -ورد اŸب -اشص -ري -ن ل-ل-ع-م-ل ا إ
« :»Oxford Dictionaryوق- -د اج- -ت -م -عت ÷ن -ة اÈÿاء
‚د أان ك- -ل- -م- -ة  Terroristeالعرب ‘ تونسض ‘ ،الفÎة من
’رهابي» ه- -و الشص- -خصض  20ح -ت-ى - -ﬁ 22رم 1410هـ
«ا إ
الذي يسصتعمل العنف اŸنظم (اŸواف - - -ق  24-22أاغسصطسض
لضصمان نهاية سصياسصية .وا’سصم سص- -ن -ة 1989م) ل - -وضص - -ع تصص- -ور
’رهاب
Ãعنى عربي أاو‹ عن مفهوم ا إ
Terrorisme
’رهاب الدو‹ والتمييز بينه
’ره - - - -اب» ُي - - - -قصص - - - -د ب - - - -ه وا إ
«ا إ
«اسصتخدام العنف والتخويف أاو وب Úنضصال الشصعوب من أاجل
’رهاب ،وبخاصصة ‘ أاغراضض ال-ت-ح-رر ،ووضص-عت ت-ع-ريً -فا يعد
ا إ
حا،
و
ص
ض
و
و
ة
ي
ل
و
م
ص
ش
غ
ي
ص
ص
ل
ا
Ì
ك
أ
ا
.
»
ة
ي
ص
س
ا
ي
سص
ً
’رهاب
وُيعرف كل من يضصلع ‘ بث حيث ينصض على أان ا إ
اÿوف وال - -ره - -ب- -ة ‘ ق- -ل- -وب «ه -و ف -ع -ل م -ن -ظ -م م -ن أاف-ع-ال
’ره - - - -اب- - - -ي أاو ال -ع -ن -ف أاو ال-ت-ه-دي-د ب-ه يسص-بب
’م - - - -ن Úب - - - -ا إ
ا آ
فزًعا أاو رعبًا من خÓل أاعمال
’رهابية.
ا إ
ال -ق -ت -ل أاو ا’غ -ت -ي -ال أاو ح -ج-ز
الرهائن أاو اختطاف الطائرات
أاو تفج ÒاŸفرقعات وغÒها
‡ا ي -خ -ل -ق ح -ال -ة م -ن ال-رعب
والفوضصى وا’ضصطراب ،والذي
بسصبب التعقيدات السصياسصية يسص- -ت- -ه- -دف –ق- -ي- -ق أاه- -داف
وال-دي-ن-ي-ة ،ف-ق-د أاصص-ب-ح اŸعنى سصياسصية سصواء قامت به دولة أاو
السص -ي-اسص-ي Ÿصص-ط-ل-ح ا إ
’فراد ضصد دولة
’ره-اب ›موعة من ا أ
م- -ف- -ه- -وم- -ا غ -امضص ً-ا أاح -ي -ان ً-ا ،أاخرى أاو ›موعة أاخرى من
’فراد ،وذلك ‘ غ Òحا’ت
وﬂتلفا عليه ‘ أاحيان أاخرى .ا أ
وق - -د ح- -اولت اŸن- -ظ- -م- -ات ال- -ك- -ف- -اح اŸسص- -ل- -ح ال- -وط- -ن- -ي
الدولية كا أ
’· اŸتحدة –ديد اŸشص -روع م -ن أاج -ل ال -ت -ح -ري-ر
م -ف -ه -وم ال -ف-ع-ل ا إ
’ره-اب-ي م-ن وال - -وصص - -ول إا ¤ح - -ق ت- -ق- -ري- -ر
منطلق أان «ا إ
’رهاب» هو شصكل اŸصص ‘ Òم- -واج- -ه- -ة ج -م -ي -ع
م -ن أاشص -ك -ال ال -ع -ن -ف اŸن-ظ-م ،أاشص- -ك- -ال ال- -ه- -ي- -م- -ن -ة أاو ق -وات
ب- -ح -يث أاصص -ب -ح ه -ن -اك ات -ف -اق اسص - -ت - -ع - -م- -اري- -ة أاو ﬁت- -ل- -ة أاو
ع- -اŸي ع- -ل- -ى ك -ث Òم -ن صص -ور ع -نصص -ري -ة أاو غÒه -ا ،وبصص -ف -ة
’ع - -م- -ال ا إ
ا أ
’ره- -اب- -ي- -ة ،م- -ث- -ل خ- -اصص- -ة ح- -رك- -ات ال- -ت- -ح -ري -ر
’·
ا’غتيال والتعذيب واختطاف اŸعÎف ب- - - - -ه - - - -ا م - - - -ن ا أ
ال -ره -ائ-ن واح-ت-ج-ازه-م ووضص-ع اŸتحدة ومن اÛتمع الدو‹
’ق-ل-ي-م-ي-ة بحيث
ال -ق-ن-اب-ل وال-ع-ب-وات اŸت-ف-ج-رة واŸن-ظ-م-ات ا إ
’هداف
واخ- -ت- -ط- -اف وسص- -ائ- -ل ال- -ن -ق -ل تنحصصر أاعمالها ‘ ا أ

اŸعنى السسياسسي
Ÿصسطلح اإلرهاب

’رهاب ‘ الدول
 ⁄يولد ا إ
’سصÓمية ،و ⁄يصصدر
العربية وا إ
’وروب-يون
م-ن-ه-ا ،ك-م-ا ي-ح-اول ا أ
’م -ري -ك -ان رب -ط -ه ب -حضص-ارة
وا أ
’مة العربية متمثلة ‘ دينها
ا أ
’ره- -اب
وق- -وم- -ي- -ت- -ه- -ا أاو ب Úا إ
’سصÓم.
وا إ
ي- - -ق- - -ول ال- - -ك - -اتب اÙل - -ل
السص- -ي- -اسص -ي ال -ل -ب -ن -ا« Êق -اسص -م
ﬁمد عثمان» ،إان تاريخ العمل
ا’ره- -اب- -ي ي- -ع- -ود إا ¤ث- -ق -اف -ة
’نسصان بحب السصيطرة وزجر
ا إ
ال- -ن- -اسض وت- -خ- -وي- -ف- -ه- -م ب -غ -ي -ة
ا◊صص-ول ع-ل-ى م-ب-ت-غ-اه ،بشص-كل
ي - -ت - -ع - -ارضض م - -ع اŸف - -اه - -ي- -م
ا’جتماعية الثابتة.
’رهابي عمل قد،Ë
العمل ا إ
يعود إا ¤مئات السصن .Úففي
’ول هّمت جماعة من
القرن ا أ
اŸتعصصب Úعلى ترويع اليهود
’غنياء ،الذين تعاونوا مع
من ا أ
اÙت -ل ال -روم -ا Êل -ل -م -ن -اط-ق
ال- -واق -ع -ة ع -ل -ى شص -رق ال -ب -ح -ر
اŸتوسصط.
و‘ القرن ا◊ادي عشصر⁄ ،
ي - -ج - -زع ا◊شص- -اشص- -ون م- -ن بث
’من Úعن طريق
الرعب ب Úا آ
القتل .وعلى مدار قرن ،Úقاوم
ا◊شص -اشص -ون ا÷ه-ود اŸب-ذول-ة
م -ن ال -دول -ة ل -ق-م-ع-ه-م و–ي-ي-د
إاره -اب -ه -م ،وب-رع-وا ‘ –ق-ي-ق
أاهدافهم السصياسصية عن طريق
’رهاب.
ا إ
ويعود مصصطلح «ا◊شصاشص»Ú
إا ¤ط -ائ -ف -ة شص -ي -ع -ي -ة مسص -ل-م-ة
’سص -م -اع -ي -ل -ي -ة -
(ال- -ن- -زاري -ة ا إ
اŸع- - - -روف - - -ة ب - - -ا◊شص - - -اشص،Ú
«م -ت -ع -اط -ي ا◊شص -يشض») ،ال-ت-ي
قاتلت مسصلمي السصنة ‘ الفÎة
( 1250 - 1090هجري)،
ون -اضص-لت ضص-د ا’ح-تÓ-ل أاث-ن-اء
ا◊م- -ل- -ة الصص- -ل- -ي- -ب -ي -ة ‘ فÎة
ال-عصص-ور اŸسص-ي-ح-ي-ة ال-وسص-ط-ى
()1291 - 1095
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لفريقي
–Óاد ا إ
أالفا كؤندي رئيسسا جديدا ل إ

غوتÒيسض يثمن جهود اŸنتظم القاري من أاجل –قيق التقدم ،السسÓم والتنمية

ان -ت -خب رئ -يسص ج -م -ه -ؤري -ة غ -ي -ن -ي-ا أال-ف-ا
كؤندي ،أامسص ،بأاديسص ابابا (إاثيؤبيا) رئيسسا
لف-ري-ق-ي ،خ-ل-ف-ا ل-ل-رئ-يسص
–Óاد ا إ
ج-دي-دا ل -إ
التشسادي إادريسص ديبي وذلك خÓل أاشسغال
ندوة رؤوسساء الدول وا◊كؤمات.
–Óاد
اف- -ت- -ت- -حت أاشس- -غ- -ال ال -ن -دوة  28ل إ
لف- -ري- -ق- -ي ،صس- -ب -ي -ح -ة أامسص ،ب -ال -ع -اصس -م -ة
ا إ
لثيؤبية.
ا إ
وتضسمن منطقة غرب إافريقيا رئاسسة اإل–اد
اإلف-ري-ق-ي إا ¤غ-اي-ة ال-ق-م-ة اŸق-ب-ل-ة ط-ب-ق-ا ل-ن-ظ-ام
التناوب ،حيث اتفقت دول اŸنطقة على ترشسيح
الغيني أالفا كؤندي.
·Ó
م -ن ن -اح -ي -ة ث -ان -ي -ة ،ث -م -ن األم Úال -ع -ام ل -أ
اŸتحدة أانطؤنيؤ غؤتÒيسس ،أامسس ،بأاديسس أابابا،
جهؤد ال–اد اإلفريقي من أاجل –قيق التقدم
والسسÓم والتنمية لكل شسعؤب القارة السسمراء.
وأاك- -د األم Úال -ع -ام األ‡ي ‘ ،ك -ل -م -ت -ه خ Ó-ل
ا÷لسس -ة اإلف -ت -ت -اح -ي -ة ل -ل-دورة ال-ع-ادي-ة  28للقمة
اإلفريقية ،أان «األ· اŸتحدة فخؤرة بأان تكؤن
شس-ري-ك-ة ل–Ó-اد اإلف-ري-ق-ي وتسس-ت-ف-ي-د من ا◊كمة
واألفكار وا◊لؤل اإلفريقية».
ودع -ا ب -اŸن -اسس -ب -ة ،إا–« ¤ق-ي-ق ال-تضس-ام-ن بÚ
ا◊لفاء على أاصسعدة ﬂتلفة لدعم تنمية وتطؤير
البشسرية إا ¤أاعلى صسؤرة ‡كنة».
وق-د أاع-رب غ-ؤت-ريسس ،ع-ن «ام-ت-ن-ان-ه ألف-ري-ق-يا
ألن -ه -ا ت -ق-دم ال-غ-ال-ب-ي-ة ال-ع-ظ-م-ى م-ن ق-ؤات ح-ف-ظ
السسÓم ‘ جميع أانحاء العا.»⁄
وقال ‘ هذا الصسدد« :تعرفت على ﬂاوفكم
بشسأان التحديات التي تؤاجهها بعثات حفظ السسÓم
‘ الكث Òمن الدول ،وسسعدت باسستعداد الكث Òمن
الدول اإلفريقية واŸنظمات شسبه اإلقليمية للقيام
بعمليات إلنفاذ السسÓم إاذا ” إاعطاؤوهم التفؤيضس
اÓŸئ- - - -م م- - - -ن ›لسس األم- - - -ن وك- - - -ذلك اŸؤارد
الضسرورية بحيث يتمكنؤا من تنفيذ تلك العمليات».
‘ سسياق متصسل ،أاوضسح غؤتÒيسس ،أان «األ·
اإلفريقية من ب Úأاك Èالدول ‘ العا ⁄اسستضسافة
لÓجئ ،Úحيث أان ا◊دود اإلفريقية ظلت مفتؤحة
لÓجئ Úالذين يحتاجؤن إا ¤ا◊ماية ،بينما ”
غلق الكث Òمن ا◊دود األخرى حتى ‘ الدول

األك Ìتقدما ‘ العا.»⁄

ا’قتصساد اإ’فريقي اأ’ك‰ Ìوا ‘ العا⁄
على الصسعيد اإلقتصسادي ،أاشسار غؤتÒيسس ،إا¤
أان «إافريقيا تتضسمن كذلك أاك Èالقتصساديات ‰ؤا
‘ العا ،»⁄مؤؤكدا أان ‘األ· اŸتحدة تتشسرف ‘
ال- -ع- -م -ل م -ع ال–اد اإلف -ري -ق -ي م -ن أاج -ل صس -ال -ح
الشسعؤب اإلفريقية وكذلك العا ⁄بأاسسره».
واسس -ت -ط -رد األم Úال-ع-ام األ‡ي ق-ائ« :Ó-ن-ح-ن
نلتقي ‘ ◊ظة حرجة ،فالعا ⁄يؤاجه الكث Òمن
ال -ت -ح -دي -ات ،وإاف -ري -ق-ي-ا ق-امت ب-ت-ب-ن-ي ال-ك-ث Òم-ن
القضسايا وعلى رأاسسها تبني أاجندة عام  2063من
أاج -ل صس -ال-ح الشس-عب اإلف-ري-ق-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة
اŸسستدامة».
وأاشسار إا ¤أان ال–اد اإلفريقي شسهد الكث Òمن
التطؤر على اŸسستؤي Úالقتصسادي والجتماعي
خÓل العام اŸاضسي ،وقال« :سسنحاول وضسع جميع
اإلم -ك -ان -ات وال -ؤسس -ائ-ل اŸت-اح-ة Ÿؤاج-ه-ة ج-م-ي-ع
ال -ت -ح -دي-ات والصس-راع-ات ال-ت-ي Áك-ن أان ت-ؤاج-ه-ن-ا
خÓل مسسÒة التقدم التي نعمل على إاعÓئها ‘
القارة اإلفريقية».

زوما تشسدد على ا’هتمام بالشسباب
شس -ددت رئ -يسس-ة م-ف-ؤضس-ي-ة ال–اد اإلف-ري-ق-ي
ن -ك -ؤسس -ؤزان -ا دلم -ي -ن -ي زوم-ا ،ب-أاديسس أاب-اب-ا ،ع-ل-ى
ضس -رورة اله -ت -م -ام ب -ال -دور ال -ذي Áك-ن أان ي-ل-ع-ب-ه
الشسباب اإلفريقي ‘ مسستقبل القارة السسمراء.
وأاكدت زوما على «ضسرورة الهتمام بالدور
الذي Áكن أان يلعبه شسباب إافريقيا ‘ مسستقبل
القارة السسمراء ،التي تضسم  200مليؤن شساب ،تÎواح
أاع- -م- -اره -م ب 15 Úو ،25ي -ت -ع Úالسس -ت -ف -ادة م -ن
طاقتهم».
ودعت رئ -يسس -ة اŸف -ؤضس -ي -ة اإلف -ري -ق -ي -ة ،إا¤
«السستفادة من اŸؤرد البشسري وإاعطائه الفرصس
ليتمتع بالتعليم الفني واŸهني واللتحاق بالتعليم
الثانؤي وا÷امعي والتدرج ‘ ›الت ﬂتلفة من
الهندسسة والتكنؤلؤجيا».

مقتل  6وإاصسابة  ‘ 8إاطÓق النار على مسسجد بكيبيك

رئيسض الوزراء الكندي يصسف الهجوم با’عتداء
اإ’رهابي على مسسلمÚ

ُق -ت -ل  6أاشس-خ-اصص ،ب-ي-ن-ه-م ج-زائ-ري-ان،
وأاصس-يب  8آاخ-رون ،ع-ن-دم-ا ف-تح مسسلحؤن
النار على مسسجد Ãدينة كيبيك الكندية
لحد بالتؤقيت
أاثناء صسÓة العشساء (يؤم ا أ
لثن Úبتؤقيت غرينيشص)،
اÙلي ،فجر ا أ
بحسسب ما أاكده مسسؤؤول من اŸسسجد.
ف -ي -م -ا وصس -ف رئ -يسص ال -ؤزراء ال-ك-ن-دي
ال - -ه - -ج - -ؤم ع - -ل - -ى اŸسس- -ج- -د بـ «الع- -ت- -داء
لرهابي على مسسلم.»Ú
ا إ
وأاعلنت الناطقة باسسم إادارة األمن ‘ كيبيك
ك-ريسس-ت Úك-ؤل-ؤمب ،ل-لصس-ح-اف-ي ،Úع-ن «م-ق-ت-ل 6
أاشس- -خ- -اصس تÎاوح أاع- -م- -اره- -م ب 35 ÚوسسبعÚ
عامًا» .وأاضسافت ،أان « 8أاشسخاصس جرحؤا» ‘
هذا الهجؤم الذي تتعامل معه الشسرطة «كعمل

ع

لعا⁄
Èا

إارهابي» ،على حد قؤلها.
وقال شساهد عيان ،إان نحؤ ثÓثة مسسلحÚ
أاطلقؤا النار على نحؤ  40شسخصسًا داخل اŸركز
الثقا‘ اإلسسÓمي ‘ كيبيك.
وقال رئيسس الؤزراء الكندي جاسس Ïترودو،
‘ ب -ي -ان« :ن -دي -ن ه -ذا ال -ه-ج-ؤم اإلره-اب-ي ع-ل-ى
مسسلم ‘ Úمركز عبادة و÷ؤء».
ووقع إاطÓق النار ‘ مركز كيبك اإلسسÓمي،
اŸع -روف أايضس ً-ا ب -اسس -م مسس -ج -د ك -ي -بك ال -ك-ب،Ò
والذي تعرضس ‘ السسابق لهجؤم معاد للمسسلمÚ
ولكنه  ⁄يؤقع ضسحايا ،بل اقتصسر على تدنيسس
اŸسسجد ،إاذ وضسع ›هؤلؤن يؤمها رأاسس خنزير
أامام أاحد أابؤابه أاثناء شسهر رمضسان.

نتنياهو يحول إاسسرائيل
إا ¤دولة أابرتايد

^ ال - -ق- -دسص اÙت- -ل- -ة:
وج - -ه رئ - -يسس ا◊ك - -ؤم - -ة ووزي- -ر
الدفاع األسسبق إايهؤد باراك ،اتهامات
ق -اسس-ي-ة إا ¤رئ-يسس ا◊ك-ؤم-ة اإلسس-رائ-ي-ل-ي-ة
بنيام Úنتنياهؤ ،الذي يجد نفسسه غارقا ‘
–ق -ي -ق -ات ح -ؤل قضس -اي -ا فسس -اد ،م -ؤؤك -دا أان-ه ي-ق-ؤد
إاسسرائيل ألن تكؤن دولة فصسل عنصسري.
ورفضس ب -اراك القÎاح -ات ال -ت -ي ي -ق -دم -ه-ا ال-ي-م Úح-ؤل
فرضس السسيادة اإلسسرائيلية على الضسفة الغربية ،مفسسرا ذلك
Ãحاولة لغتصساب القانؤن اإلسسرائيلي.

وأاك -دت ب -اŸن -اسس -ب -ة ،أان -ه-ا «سس-ت-ح-رصس ع-ل-ى
ال -ت -ؤاصس -ل م -ع الق -تصس -ادي Úوأاصس -ح -اب األع -م-ال
اÿاصس- -ة واألك- -ادÁي Úل- -ل- -قضس- -اء ع- -ل -ى ال -ف -ج -ؤة
اŸؤجؤدة ب Úالتعليم والصسناعة ،خÓل اŸؤؤ“ر
القتصسادي اŸقرر انعقاده ‘ (مؤريشسيؤسس) خÓل
شسهر مارسس اŸقبل».
كما شسددت زوما على «ضسرورة الÎكيز على
ال-تصس-دي ل-ب-ط-ال-ة الشس-ب-اب وت-ق-د Ëب-رامج متنؤعة
اق -تصس -ادي-ة ،تسس-ت-ه-دف ال-زراع-ة والصس-ن-اع-ة وخ-ل-ق
ال -ك -ث Òم -ن ف -رصس ال -ع -م -ل ل -لشس -ب -اب» ،م -رح-ب-ة بـ
«اسسÎاتيجية بنك التنمية اإلفريقي ÿلق فرصس
عمل لشسباب إافريقيا خÓل الفÎة 2026- 2010
ال- -ت- -ي ي- -ه -دف إا ¤ت -ؤف 2 Òم-ل-ي-ؤن ف-رصس-ة ع-مل
Ÿسساعدة  5مÓي Úشساب».

لسسÓمي تؤؤكد أانه
منظمة التعاون ا إ
لرهاب
يقؤي شسؤكة دعاة العنف وا إ

الŸÈان العراقي يوافق على
الرّد باŸثل على مرسسوم
ترامب اŸناهضض للمهاجرين

ق -الت م -ن -ظ -م -ة ال -ت -ع -اون اإلسسÓ-م-ي ،أامسس
األثن ،Úإان ا◊ظر اŸؤؤقت الذي فرضسه الرئيسس
األم- -ري- -ك- -ي دون -ال -د ت -رامب ع -ل -ى السس -ف -ر إا¤
الؤليات اŸتحدة على رعايا سسبع دول يغلب
ع- -ل- -ى سس- -ك- -ان- -ه- -ا اŸسس -ل -م -ؤن ،تضس -ر ب -ا◊رب
اŸشسÎكة على اإلرهاب.
ذكرت اŸنظمة ‘ بيان على مؤقعها« ،أان
هذه األعمال النتقائية والتمييزية والتي من
شس -أان -ه -ا أان ُت -صس ّ-ع -د م -ن أاوار خ-ط-اب ال-ت-ط-رف
وتقؤي شسؤكة دعاة العنف واإلرهاب تأاتي ‘
وقت عصس-يب ،ح-يث م-اف-ت-ئت م-ن-ظ-م-ة ال-ت-ع-اون
اإلسس Ó-م -ي ت -ع -م -ل ب -ج-د ،ب-ال-ت-ع-اون م-ع ج-م-ي-ع
شس- -رك- -ائ- -ه- -اÃ ،ا ‘ ذلك ال- -ؤلي- -ات اŸت- -ح- -دة
األمريكية ،من أاجل ﬁاربة التطرف واإلرهاب
بكافة أاشسكاله ومظاهره».
تأاتي –ذيرات منظمة التعاون اإلسسÓمي،
ب -ي -ن -م -ا تصس -اع -دت الح-ت-ج-اج-ات ‘ ال-ؤلي-ات
اŸتحدة األمÒكية ضسد قرارات ترامب.
فقد احتشسد مئات اŸتظاهرين أامام البيت
األبيضس احتجاجا على القرار ،وشسجبؤا تؤقيف
السس -ل-ط-ات مسس-اف-ري-ن م-ن ال-بÓ-د ال-ت-ي شسِ-م-ل-ه-ا
ا◊ظر كانؤا قد وصسلؤا إا ¤الؤليات اŸتحدة
“هيدا لÎحيلهم.
و‘ أاحد مطارات مدينة شسيكاغؤ ،احتشسد
مئات من األمÒكي Úلسستقبال مهاجرين جدد.
وطالب اŸشساركؤن بفتح الباب لÓجئ ،Úعلى
اعتبار أان ذلك هؤ ما Áثل القيم األمÒكية التي
ترحب Ãن يدخلؤن البÓد قانؤنيًا وÃؤافقة
سسفارات واشسنطن ‘ العا.⁄
و‘ م-دي-ن-ة ن-ي-ؤي-ؤرك وسس-ي-ات-ل أايضس-ا ،اح-ت-ج
أامÒكيؤن على قرارات ترامب ،رافع Úعشسرات
الÓفتات والشسعارات التي تقؤل إانه ل مكان
للخؤف من القيم األمÒكية التي تدعؤ أاصس Óإا¤
التعاطف مع اŸظلؤم ÚواŸضسطهدين ،وطالب
اÙتجؤن بالتصسدي للجهل ل للمهاجرين.

هدم ا÷دران وبناء ا÷سسور
Óم-ن والسس-ي-اسس-ة
^ ب-روكسس-ل :أاك-دت اŸم-ث-ل-ة ال-ع-ل-ي-ا ل -أ
اÿارج -ي -ة ‘ ال–اد األوروب -ي ف -ي -دي -ري -ك-ا م-ؤغÒي-ن-ي ،أان
ال–اد «سسيسستمر ‘ دعم واسستقبال الفارين من ا◊روب».
وقالت مؤغÒيني ‘ بيان لها ،أامسس« ،مؤقفنا لن يتغ،Ò
ف-ن-ح-ن سس-نسس-ت-م-ر ‘ الÎح-يب ب-الÓ-ج-ئ Úوال-ت-ع-اون م-ع دول
اŸنطقة والعا ⁄للتضسامن معهم» ،مشسÒة إا ¤أان ال–اد
األوروبي سسيسستمر أايضسا بالحتفال «بكل حائط يهدم وبكل
جسسر يبنى».

بوت Úوترامب قد يلتقيان قبل قمة 20
^ مؤسسكؤ :قال الكرمل ،Úأامسس ،أانه من السسابق ألوانه
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حان الوقت لتنظيم اسستفتاء تقرير اŸصس Òبالصسحراء الغربية
أاك-د ال-رئ-يسص الصس-ح-راوي إاب-راه-يم غا‹،
أانه «قد حان الؤقت لتنظيم اسستفتاء تقرير
اŸصس ‘ Òالصسحراء الغربية» مشسÒا إا ¤أان
ل· اŸتحدة لتنظيم اسستفتاء تقرير
بعثة ا أ
اŸصس ‘ Òالصسحراء الغربية (مينؤرسسؤ) وهي
ال -ب -ع -ث -ة «ال-ؤح-ي-دة ال-ت-ي ل تشس-م-ل م-ه-ام-ه-ا
لنسسان».
مراقبة حقؤق ا إ
قال الرئيسس غا‹ خÓل مأادبة إافطار نظمها
ال–اد اإلفريقي ‘ قمته  28اŸنعقد حاليا ‘
 ·ÓاŸتحدة
أاديسس أابابا بحضسؤر األم Úالعام ل أ
انطؤنيؤ غؤتÒيسس ،أانه «لبد أان تسستكمل البعثة
األ‡ية ‘ الصسحراء الغربية اŸهمة التي جاءت
من أاجلها قبل  26سسنة ،من خÓل اإلشسراف على
تنظيم اسستفتاء يقرر من خÓله الشسعب الصسحراوي
مصسÒه».
وأاضس - -اف غ - -ا‹ ،أان «“ادي دول - -ة الح - -ت Ó- -ل
اŸغ -رب -ي -ة ‘ ان -ت -ه -اك ح -ق -ؤق اإلنسس-ان ب-األج-زاء
اÙت -ل -ة م -ن الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،ب -ات م -ن غÒ
اŸق -ب -ؤل ول Áك -ن اسس -ت -م -راره وأان ه -ن -اك شس-عب
ي -ن -ت -ظ-ر األ· اŸت-ح-دة م-ن-ذ  26سس-ن-ة ل-ت-ن-ظم له
اسستفتاء تقرير اŸصس Òوتفتح له اÛال للتعبÒ
ا◊ر عن اختيار مصسÒه».
ويشسارك رئيسس ا÷مهؤرية العربية الصسحراوية
ال -دÁق -راط -ي -ة األم Úال -ع -ام ÷ب -ه-ة ال-ب-ؤل-ي-زاري-ؤ
إابراهيم غا‹ ،على رأاسس وفد صسحراوي ‘ أاشسغال
ال -ق -م -ة  28ل - -رؤوسس - -اء دول وح - -ك- -ؤم- -ات ال–اد
اإلفريقي.
ومن اŸقرر أان تتبنى مقررات حؤل الؤضسع ‘
الصس -ح -راء ال -غ -رب -ي -ة ،ب -ن -اًء ع -ل -ى إاح -اط-ة شس-ام-ل-ة
سسيقدمها التقرير السسنؤي لرئيسسة اŸفؤضسية عن
حالة السسلم واألمن ‘ إافريقيا.
وكان وزير اÿارجية الصسحراوي ﬁمد سسا⁄
السس -الك ،ق -د أاك -د م -ن أاديسس أاب -اب -ا ،ع -ل -ى ه-امشس

أاشس -غ -ال ال -ق -م -ة ،أان ال -ق -م -ة ا÷اري -ة ل-رؤوسس-اء دول
وحكؤمات ال–اد الفريقي سستضسع اŸغرب أامام
مسسؤؤولياته التاريخية والقانؤنية كقؤة احتÓل غÒ
شسرعي،
لفتا إا ¤أانه البلد األفريقي الؤحيد الذي «ل
يحÎم حدوده اŸعÎف بها دوليا».
وذكر الؤزير الصسحراوي ‡ثلي وكالت األنباء
ال- -ع- -اŸي -ة وج -م -ع م -ن وسس -ائ -ل اإلع Ó-م ال -دول -ي -ة
واألفريقية بشسأان مؤضسؤع طلب اŸغرب النضسمام
ل–Óاد األفريقي ،أان هذا الطلب «يحتاج معا÷ة
خاصسة من ال–اد األفريقي ،باعتبار أان اŸغرب
ليسس كبقية الدول األفريقية ،بسسبب احتÓله دولة
أافريقية عضسؤ ‘ اŸنظمة ،ولكؤنه دولة اسستعمارية
ونظاما مشسابها لنظام األبارتايد البائد».

لبناء قؤة قادرة على الفؤز بالنتخابات الرئاسسية اŸقبلة

بونوا هامون يراهن على توحيد اليسسار الفرنسسي
رهان توحيد اليسسار

وللحيلؤلة دون تشستت معسسكر اليسسار ،تعهد
ب -ؤن -ؤا ه -ام -ؤن ب -ب-ذل ا÷ه-ؤد الÓ-زم-ة ل-ت-ؤح-ي-د
صسفؤفه وصسفؤف البيت الشسÎاكي الذي يعيشس
ف -ي -ه م-ن-ذ  30سس -ن -ة ،ب -حسسب ق-ؤل-ه .م-ع-ل-ن-ا أان-ه
سسيتصسل بكل من جان لؤك ميلنشسؤن زعيم حركة
«فرنسسا ‘ حركية» ويانيك جادو مرشسح اÿضسر
«ل -ب -ن -اء ق -ؤة يسس -اري -ة م -ت -ي-ن-ة ق-ادرة ع-ل-ى ال-ف-ؤز
بالنتخابات الرئاسسية اŸقبلة».
أاسس- -ف -رت ن -ت -ائ -ج ا÷ؤل -ة ال -ث -ان -ي -ة م -ن
الن-ت-خ-اب-ات ال-ت-م-ه-يدية لليسسار الفرنسسي
عن فؤز اŸرشسح بؤنؤا هامؤن بـ ٪58.88من
لصس-ؤات م-ق-ابل  ٪41.12لصس-ال-ح م-نافسسه
ا أ
م -ان -ؤي-ل ف-السص ،ال-ذي اعÎف ب-خسس-ارت-ه،
معلنا عن اسستعداده مسساندة الفائز.
وقال فالسس أامام أانصساره« :أا“نى حظا سسعيدا
ل -ب -ؤن -ؤا ه -ام-ؤن م-رشس-ح ال-يسس-ار ‘ الن-ت-خ-اب-ات
الرئاسسية».
وكان الرجÓن قد تصسافحا أامام مناصسري
ا◊زب الشسÎاك - - - -ي ‘ م- - - -ق- - - -ر ا◊زب و–ت
إاشس - -راف سس - -ك - -رت Òا◊زب ج - -ان ك - -ريسس- -ت- -ؤف
كؤمبادليسس.
وعرفت اŸشساركة ‘ ا÷ؤلة الثانية انتعاشسا
ملحؤظا ،إاذ أاعلنت اللجنة اŸشسرفة على تنظيم
العملية النتخابية أان ما ب 1.9 Úو 2.1مليؤن
ناخب شساركؤا ‘ التصسؤيت.
وق -ال ه -ام -ؤن ع -قب اإلع Ó-ن ع -ن ال -ن-ت-ائ-ج:
«أاشسعر Ãسسؤؤولية كبÒة بعد هذا الفؤز ،والتعبئة
ال -ت -ي أاظ -ه -ر“ؤه -ا “ن-ح-ن-ي ال-ق-ؤة والشس-ج-اع-ة
ألمثلكم بشسكل مشسرف ‘ النتخابات الرئاسسية
والفؤز بها» ،مضسيفا« :اليسسار قد رفع اليؤم رأاسسه
وي-جب أان ن-ن-ظ-ر ن-ح-ؤ اŸسس-ت-ق-ب-ل ون-ت-ؤح-د ل-كي
نتغلب على منافسسينا ،وهما اليم ÚاŸتطرف
واليم Úا÷مهؤري الذي Áثله فرانسسؤا فيؤن».
وأاضس -اف« :ل -ك -ي نسس -ت -ط -ي -ع أان ن -ؤاج-ه Áي-ن-ا
تقليديا وﬁافظا ،يجب أان ينفتح اليسسار على
أاف-ك-ار ح-دي-ث-ة وج-دي-دة» ،م-ؤؤك-دا ضس-رورة ك-ت-اب-ة
صسفحة جديدة من تاريخ فرنسسا.

ا◊ديث عن أاي اتفاقات ﬁتملة مع الؤليات اŸتحدة بشسأان
العقؤبات على روسسيا ،إال أان الرئيسس الروسسي فÓد ÒÁبؤتÚ
قد يلتقي بنظÒه األمÒكي دونالد ترامب قبل قمة ›مؤعة
العشسرين ‘ جؤيلية.
و–دث بؤت Úوترامب هاتفيا يؤم السسبت.

بدء أاكﬁ Èاكمة للمتهمÚ
^ اسس-ط-نبؤل :ب- -دأات ،أامسس ‘ ،إازم ،Òغ- -رب ت- -رك- -ي -ا،
ﬁاكمة  270شسخصس متهم ÚباŸشساركة ‘ ﬁاولة النقÓب
التي وقعت ‘ جؤيلية اŸاضسي ،منهم فتح الله غؤلن الذي
يتهم بكؤنه اÙرضس عليه ويحاكم غيابياً.
ويحاكم اŸتهمؤن  270ومعظمهم عسسكريؤن ،الذين أاوقف
 152منهم على ذمة التحقيق ،بـ «ﬁاولة اإلطاحة بالنظام

نÒان اليمÚ
إا ¤ذلك ⁄ ،ت -ن -ت -ظ -ر اŸع-ارضس-ة ال-ي-م-ي-ن-ة أان
ي -ت-ذوق ب-ؤن-ؤا ه-ام-ؤن ط-ع-م ال-ف-ؤز ،ب-ل ان-ت-ق-دت-ه
بشسدة ،متسسائلة كيف Áكن لؤزير سسابق خÓل
عهدة هؤلند أان يؤحد صسفؤف اليسسار اŸبعÌة؟
وكيف يسستطيع أان يفؤز بالنتخابات الرئاسسية،
بينما  ⁄يتعد عدد الناخب“ ‘ Úهيديات اليسسار
أاك Ìمن مليؤ Êناخب؟
وق -ال ب -ؤن -ؤا أاب -ارو ،أاح -د مسس -ان-دي اŸرشس-ح
فرانسسؤا فيؤن« :نحن أامام يسسار مشستت و‡ثل
من طرف ثÓثة مرشسح Úل يسستطيعؤن التفاهم
فيما بينهم ،بينما اليم Úوالؤسسط مؤحدان حؤل
فرانسسؤا فيؤن».
ويرى متتبعؤ الشسؤؤون الفرنسسية ،أان اليسسار
ال-ف-رنسس-ي سس-ي-ل-ق-ى صس-ع-ؤب-ات ك-بÒة ل-ك-ي يتؤحد
حؤل شسخصس واحد ،ألن كل مرشسح ،على غرار
جان لؤك ميلنشسؤن ويانيك جادو  -من اÿضسر-
وبؤنؤا هامؤن يعتقد اأنه هؤ األوفر حظا بالفؤز
‘ الن -ت -خ -اب -ات ال -رئ -اسس -ي-ة واألك Ìق-درة ع-ل-ى
تؤحيد الفرنسسي.Ú
ع -ل -ى أاي -ة ح-ال ،ي-ب-دو أان اŸشس-اك-ل ا◊ق-ي-ق-ة
ب -دأات ب -ال-نسس-ب-ة ل-ب-ؤن-ؤا ه-ام-ؤن ،ال-ذي سس-ي-ؤاج-ه
ع -ق -ب -ت Úأاسس -اسس -ي -ت .Úت -ت -م -ث -ل األو ‘ ¤إاق-ن-اع
الشسÎاكي Úمن التيار الليÈا‹ ،كأاتباع فالسس
مثÃ Óسساندته .وتتعلق الثانية بإاقناع مرشسحي
ال-يسس-ار اآلخ-ري-ن ب-ال-ت-ن-ازل لصس-ا◊ه .ف-ي-ما يبقى
مؤقف فرانسسؤا هؤلند ›هؤل.
فهل سسيسساند بؤنؤا هامؤن أام إاÁانؤيل ماكرون
أام ول أايّ منهما؟ األيام القادمة سستأاتي با÷ؤاب.

ال -دسس -ت -ؤري» و»الن -ت -م -اء إا ¤م -ن -ظ -م-ة إاره-اب-ي-ة» و»ﬁاول-ة
اإلطاحة بالŸÈان أاو منعه من القيام بؤاجباته» ،وقد تصسدر
‘ حق كل واحد منهم عقؤبتان بالسسجن مدى ا◊ياة.

تسسليم اŸشستبه به لفرنسسا
^ بروكسسل :سسلمت النيابة الفدرالية ‘ بلجيكا ،أامسس،
ﬁم -د عÈي -ن -ي اŸشس -ت -ب -ه ب-عÓ-ق-ت-ه ‘ اع-ت-داءات ب-روكسس-ل
وباريسس ،التي وقعت ‘  13نؤفم 2015 Èللسسلطات الفرنسسية
ليؤم واحد ‘ ،إاطار تعاون قضسائي ب Úالبلدين.
يأاتي هذا النقل اŸؤؤقت ‘ إاطار اتفاق تعاون قضسائي بÚ
ف -رنسس-ا وب-ل-ج-ي-ك-ا .وي-ع-رف ﬁم-د عÈي-ن-ي ب-أان-ه «ال-رج-ل ذو
القبعة».

ﬁليـ ـ ـ ـ ـات
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البلديات ‘ مواجهة الضشطرابات ا÷وية

غياب ﬂططات التدخل ووسسائل
إازالة الثلوج وتصسريف سسيول األمطار
نائب رئيسس بلدية ع Úالذهب بتيارت :

لششغال العمومية لولية اŸدية:
مدير ا أ

إاتخذنا التداب ÒالÓزمة إاسستعملنا كل اآلليات
‘ ظـ ـرف قي ـ ـاسس ـ ـي ‘ فت ّح اÙاور اÿطÒة

كلمة العدد

النسسق اÙكم
جمال أاوكيلي
التحّو’ت التدريجية اŸتوجهة إا ¤البلديات ،تهدف إا ¤جعل ا÷ماعات
اÙل-ي-ة ‘ مسس-ت-وى انشس-غ-ا’ت السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ل-ل-ت-كّ-ي-ف م-ع ال-ع-ن-اوين
السسياسسية وا’قتصسادية الكÈى Ÿواجهة أاي طارئ ‘ هذا اÛال وتفادي
البقاء على هامشش هذه اإ’رادة العميقة ‘ ا’نتقال إا ¤وضسع أاك Ìفعالية ‘
اأ’داء ،ومردودية ‘ التسسي ،Òوالقدرة على ا◊ضسور ‘ التكفل بيوميات الناسش
من كافة النواحي.
وهكذا ،فإان منح هذه ا◊صسانة لهذه الشسخصسية اŸعنوية ،يعني أان اÛالسش

اŸنتخبة مدعوة إا ¤أان ترفع التحدي لتخرج من حالة ا’نتظار إا ¤حالة
القرار ‘ ،إادارة شسؤوونها وفق رؤوية جديدة.
لذلك فهي اليوم ،ورشسة مفتوحة إ’عادة تنظيم أاحوالها ،من خÓل مراجعة
قانون البلدية ،وتزويده بكل اآ’ليات العملية التي تسسمح باŸضسي قدما ‘
إاسسÎجاع صسÓحيات معّينة توجد ‘ جهات أاخرى ..وهكذا فإان هذا اŸسسعى
التشسريعي يعّززه خيار الرقمنة السساري اŸفعول مع التفك ‘ Òبلدية إالكÎونية
تكون ا÷زائر الوسسطى ‰وذج ‘ هذا العمل ،يضساف إا ¤ذلك دعوة اŸنتخبÚ
اÙلي Úإا ¤تدعيم خزينة البلدية من خÓل اسستعادة اأ’مÓك من هنا وهناك
واسستغÓل عقŸ ÊÓوارد أاخرى قادرة على سسّد أاي عجز.
كل هذا النشساط يحتاج إا ¤التثم Úكونه حلقة من حلقات بناء منظومة قانونية
واقتصسادية ﬁلية قادرة على ا◊ضسور اŸيدا Êدون أاي تهاون يذكر بدعوى
نقصش اإ’مكانيات اŸادية والبشسرية.
وعليه ،فإان اإ’ضسطرابات ا÷وية ا◊الية من سسقوط كميات هائلة من اأ’مطار
والثلوج ،كشسفت أان البعضش من البلديات  ⁄تكن بحوزتها أاي ﬂططات طوارئ
قصسد التدخل ‘ الوقت اŸناسسب قصسد مسساعدة اŸؤوسسسسات اأ’خرى على

رئيسس بلدية اŸعذر:

بلديتنا ‰وذج ناجح ‘ التخطيط
Ÿواجهة التقلبات ا÷وية

اأ’قل ‘ إاعادة فتح الطرقات وإازالة سسيول اŸياه واأ’حوال وغÒها من اآ’ثار
اّÎŸتبة عن مثل هذه ا◊ا’ت اإ’سستثنائية.
هذا ا’نشسغال غ Òوارد بتاتا لدى البعضش من البلديات ،بدليل أان تلك التي
توجد ‘ اŸرتفعات وجدت نفسسها وجها لوجه مع واقع  ⁄تعتد عليه من ناحية
حجم التعامل معه ،لذلك كلفها ذلك متاعب جّمة ‘ التخلصش من هذا الوضسع
الطبيعي نظرا لغياب حّد أادنى من الوسسائل للتدّخل ‘ الوقت اŸناسسب.
فلماذا ’ أاو  ⁄تفكر البلديات ‘ مرافقة السسلطات العمومية ‘ مثل هذه
الظروف الطبيعية عن طريق توف Òكل ما يلزم من الوسسائل الضسرورية للتحكم
‘ وضسع طارئ ،من خÓل إاقامة حظائر ومسستودعات للكاسسحات والشساحنات
وأاشسياء أاخرى ،إا ¤جانب اŸوارد البشسرية من أاعوان وخÈاء وغÒهم.
Óسس -ف غ Òم -وج -ود ل -دى ج -ل ا÷م -اع -ات اÙل -ي-ة ك-ون-ه-ا ت-رى ب-أان
ه -ذا ،ل  -أ
اإ’مكانيات اŸادية ’ تسسمح لها بأان Œلب كل ذلك العتاد ،ثم تضسعه عرضسة
للعوامل الطبيعية وغÒها من اأ’سسباب ،لذلك فإان التفك ‘ Òمواجهة أاوضساع
كهذه ،تتطلب اعتماد ﬂططات تدخل ماديا وبشسريا بالتعاون مع جهات أاخرى
لها الكفاءة العالية ‘ التكوين.
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لسسعافات ل عÓقة لها با◊الت الراهنة
ﬂططات تفعيل ا إ
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لشسغال العمومية لولية اŸدية لـ «الشسعب»:
مدير ا أ

إأسستعملنا كل أآ’ليات ‘ حّل أÙاور أÿطÒة

بلديات بتيبازة تفضسل أسستدعاء أŸصسالح أŸعنية

أإكد إلسشيد يحيى مزيان  ،مدير إألششغال
إل -ع -م-وم-ي-ة ل-ولي-ة إŸدي-ة ،ب-أان مصش-ا◊ه
›ّن -دة وم -ن -خ -رط -ة ‘ ع -م -ل-ي-ة ت-ط-ب-ي-ق
إıطط إإلسشتعجا‹ Ûابهة إلتقلبات
إ÷وية بدءإ من ششهر أإوت وسشبتم Èمن
كل سشنة ،مثل ما كان عليه إ◊ال نهاية
هذإ إلعام وبدإية سشنة  ،2017كاششفا ‘
هذإ إلصشدد ،بأان مديريته قامت بتحضشÒ
ﬂزون م- - - -ن إŸوإد «إŸل - - -ح وإ◊صش - - -ى
إŸهشش -م» ب -ن -ح-و  1000ط - -ن م- -ن إŸادة
إألو ¤و 900م Îمكعب من إŸادة إلثانية،
وتسش -ت-ع-م-ل ه-ات ÚإŸادت Úع-ل-ى إلسش-اع-ة
إلثالثة صشباحا ‘ عملية إلتفريشس أإثناء
خ - -ل - -و إل - -ط - -رق - -ات م - -ن ح - -رك - -ة إلسشÒ
ب-اŸرت-ف-ع-ات وإŸن-ح-درإت أإي ب-اŸناطق
إلسشودإء.
وأإوضشح ،بأان مصشالح إألششغال إلعمومية،
إل -ت-ي ت-ق-ع ع-ل-ي-ه-ا إŸسش-ؤوول-ي-ة إل-ك-بÒة ‘
›ال فتح إلطرقات ،إزإحة إلثلوج ،عن
ط -ري -ق إل -ط -اق -م إل-بشش-ري إŸؤوه-ل ،وك-ذإ
عشش -رإت إآلل -ي -ات ضش -م -ن إل-ت-دإب ،Òإل-ت-ي
تسشطرها ÷نة إليقضشة إلتي تعمل –ت
إششرإف وتوجهيات إلسشيد إلوإ‹ ،مششÒإ
إ ¤أإن ›هود إدإرته ل تتأاتى إل بالتعاون
مع كل إŸصشالح وبخاصشة إلدرك إلوطني
وإألم -ن وإ◊م -اي -ة إŸدن -ي -ة وإل -ب-ل-دي-ات،
دإخل إÙيطات إ◊ضشرية وخارجها .
إسشتطرد بأان مديريته تقوم بالتدخÓت
حسشب م- -ا ت- -ف- -رضش- -ه إ◊ال -ة ،ووف -ق -ا Ÿا
ت -تضش -م-ن-ه إل-نشش-ري-ات إÿاصش-ة Ÿسش-اع-دة

ن التنظيم السساري اŸفعول فيما يتعلق بالتدخل والنقاذ ‘ حال حدوث كوارث طبيعية يتوقف حاليا عند
أاجمع العديد من رؤوسساء بلديات تيبازة على ا ّ
ﬂطط تنظيم السسعافات الذي شسرع ‘ اعتماده بكل ا÷ماعات اÙلية منذ سسنة  ،1985كنتيجة حتمية لتداعيات كارثة زلزال ولية الشسلف سسنة
لخÒة ل يسستدعي تفعيل اıطط الذي تشسارك فيه عمليا عّدة مصسالح حيوية.
 ،1980وأانّ ما وقع Ãختلف بلديات الولية خÓل الفÎة ا أ
تيبازة :عÓء ملزي
بالرغم من كون مياه إألمطار إŸتهاطلة بغزإرة على
إŸنطقة ‘ إلفÎة إألخÒة ‡ا تسشّبب ‘ تسشّرب إŸياه
إ ¤إلطرقات وإنزلق إلÎبة بعّدة موإقع أإسشفر عن غلق
جزئي أإو كلي للطرقات كما تسشّربت إŸياه إ ¤إلبيوت،
لسشيما ببلدية إلقليعة Ãنطقة مقطع خÒة ،إل أإّن ذلك
كّله ل يسشتدعي إسشتدعاء ﬂطط تنظيم إلسشعافات
إلذي يششمل عّدة قطاعات حيوية كاألششغال إلعمومية
وإ◊ماية إŸدنية ومصشالح إلتصشالت ومصشالح إلصشحة
وإلنششاط إلجتماعي وغÒها Ãرإفقة مباششرة من
مصشالح إألمن بكل أإسشÓكها باعتبار سشكان إŸنطقة ⁄
يلحقهم أإذى بدرجة تسشتدعي تدخل جلّ هذه إŸصشالح
›ت-م-ع-ة ،وب-ق-يت إل-ت-دخÓ-ت ﬁصش-ورة ع-ل-ى قطاعات
دون سشوإها بحيث إسشتو ¤قطاعي إألششغال إلعمومية
وإ◊م -اي -ة إŸدن -ي-ة ع-ل-ى حصش-ة إألسش-د م-ن إل-ت-دخÓ-ت
ب-ال-ن-ظ-ر إ ¤ط-ب-ي-ع-ة ع-م-ل-ه-م-ا ف-ي-ما إقتصشرت تدخÓت
إŸصشالح إلتقنية إلبلدية ıتلف بلديات إلولية على
ت -ن -ظ -ي -ف ب -عضس إلشش -وإرع م -ن إألت-رب-ة وإ◊ج-ارة إل-ت-ي
سشحبتها مياه إألمطار ،إضشافة إ ¤تسشريح بعضس ›اري
إŸياه إلتي سشّدت بفعل تسشّرب إلنفايات وإألتربة إليها
وإصشÓ- -ح ب- -عضس إل- -ط- -رق -ات إÙل -ي -ة إل -ت -ي ت -ع ّ-رضشت
لهÎإئية كبÒة نسشبيا بفعل جرف إŸياه لكميات من
إلزفت من بعضس إجزإئها.
وكان إلعديد من رؤوسشاء إلبلديات بالولية إلذين –دثنا
إليهم حول إŸوضشوع قد إششاروإ إ ¤أإّن ﬂطط تنظيم
إلسشعافات ليزإل سشاري إŸفعول ﬁليا ويتم –يينه
دوري- -ا Ãع- -دل مّ- -رة إو مّ- -رت ‘ Úإلسش- -ن -ة ب -ح -يث ي -ت ّ-م
إلتصشريح بالوسشائل إŸتحركة أإو إلثابتة إ÷ديدة إلتي
Áكن إسشتغÓلها ‘ حال تفعيل ذإت إıطط وأإششار

ه -ؤولء إ ¤أإّن إل-ب-ل-دي-ات ت-ب-ق-ى م-ع-ن-ي-ة ب-ال-درج-ة إألو¤
بالتصشريح بهياكلها إلششاغرة أإو تلك إلتي Áكنها أإن تكون
ك -ذلك ل -غضس إسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا ‘ إي-وإء إألشش-خ-اصس إل-ذي-ن
يحتمل تششريدهم بفعل إلكوإرث إلطبيعية ،إضشافة إ¤
ﬁتويات إ◊ضشÒة إŸتعلقة بالوسشائل إŸتحركة ،كما
ت-ت-ك-ف-ل عّ-دة ق-ط-اع-ات إخ-رى ب-وسش-ائ-ل ت-ق-ن-ي-ة م-ت-باينة
تسشتغّل جميعها إل‚اح ﬂطط إلسشعافات ول يزإل
إألمر قائما بهذه إلصشفة منذ عقود خلت من إلزمن دون
أإن يتم إلتخلي عن هذإ إÿيار إلسشÎإتيجي إلذي يعّول
عليه لضشمان –ّكم أإمثل ‘ تسشيﬂ Òتلف إلكوإرث
إÙتملة بحث ينسشق رئيسس إÛلسس إلششعبي إلبلدي
م-ع ب-اق-ي إل-ق-ط-اع-ات ،ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ت-ف-عيل إıطط
ﬁليا فيما يعت Èوإ‹ إلولية إŸششرف إŸباششر على
ﬂت-ل-ف إل-ع-م-ل-ي-ات ح-ي-ن-م-ا ي-ت-ع-ل-ق إألم-ر ب-ت-ف-ع-ي-ل ذإت
إıطط على مسشتوى إلولية.
وح -ول سش -ؤوإل ي-ت-عّ-ل-ق ب-ت-م-دي-د صشÓ-ح-ي-ات إıط-ط
ليششمل ﬂتلف إلكوإرث إلتي تسشببها مياه إألمطار ،فقد
أإج -م -ع ﬁدث -ون -ا م -ن رؤوسش -اء ب -ل -دي -ات إل -ولي-ة وب-دون
إسش -ت -ث -ن -اء ع-ل-ى أإّن م-ا ه-و م-ع-م-ول ب-ه ح-ال-ي-ا ي-ك-م-ن ‘
إسشتدعاء مصشالح معيّنة للتدخل دون سشوإها مع مرإعاة
طبيعة إلتدخÓت إŸطلوبة وذلك “اششيا ومتطلبات
إألزمة أإو إلكارثة إن كانت فع Óموجودة ،بحيث ⁄
تسش ّ-ج -ل مصش -ال -ح إلصش -ح -ة م -ث  Ó-آإي -ة ضش -رورة ل -ت -ف-ع-ي-ل
إıطط على مسشتوإها بتسشخ Òوسشائل تقنية وبششرية
مكملة أإو إضشافية ،كما أإنّ أإزمة إŸياه إلتي أإشش Òإليها
ﬁليا خÓل إلفÎة إألخÒة  ⁄تبلغ درجة تسشتدعي
” تسشجيل حالت أإك Ìصشعوبة
تدخل جميع إ÷هات و ّ
وت -أاثÒإ ع -ل -ى إ◊ي -اة إل -ي -وم-ي-ة ل-ل-م-وإط-ن ÚخÓ-ل فÎة
إلصشيف دون أإن يتطلّب إألمر تدخل جهات أإخرى غÒ
تلك إلتي تعنى بتسشي Òششؤوون إŸياه ،وإقتصشر إألمر هذه

إّŸرة تدّخل مصشالح إألششغال إلعمومية لفتح إلطرقات
إŸتضشررة بفعل تسشّرب إŸياه وإألتربة وكذإ إ◊ماية
إŸدن -ي -ة إل -ت -ي ق -امت ب-إاجÓ-ء إŸتضش-رري-ن م-ن تسشّ-رب
جة
إŸياه بطريقة روتينية وعادية دون تسشجيل آإية ضش ّ
تقتضشي إلعÓن عن ﬂطط لتسشي Òأإزمة قائمة.
غ Òأإّن إألمر إلذي ل يزإل يطرح على إÛتمع إŸدÊ
بالولية أإك Ìمن عÓمة إسشتفهام يكمن ‘ تبني بعضس
إل-ب-ل-دي-ات ب-ال-ولي-ة لسش-ي-اسش-ة إلÈي-ك-ولج إل-ت-ي تزيد من
دÁومة معاناة إŸوإطن ،بحيث يتم إللجوء ‘ إلكث Òمن
إ◊الت إ ¤ت -ع -ط-ي-ل م-ف-ع-ول إ◊ف-ر إŸزع-ج-ة ب-ب-عضس
إلطرقات باألتربة إلتي تسشحبها وŒرفها مياه إألمطار
منذ إلوهلة إألو ¤ليبقى مسشتعملو إلطريق يعانون ‘
صش -مت ط -ي -ل -ة فÎة تسش-اق-ط إألم-ط-ار ،ب-ح-يث ت-ن-ت-ظ-ر
إŸصشالح إلبلدية فÎة صشفاء إ÷و إلعادة تغطية إ◊فر
من جديد دون إلتكفل بتكسشيتها بالزفت بصشفة دإئمة،
إألمر إلذي أإسشفر عن تعّرضس إلعديد من إŸركبات
ÿسشائر فادحة بفعل إلسشقوط إŸفاجي بذإت إ◊فر
إلتي “تلئ باŸياه بششكل يصشعب على سشائق إŸركبة
تقدير درجة خطورتها ،كما أإّن بعضس إلبلديات “ادت
كثÒإ ‘ إلتسشاهل مع إŸقاولت إلنششطة ﬁليا من
ح -يث ع -دم إرغ -ام -ه-ا ع-ل-ى إع-ادة م-وإق-ع إألشش-غ-ال إ¤
حالتها إلطبيعية من جهة وعدم إسشتدعائها للمششاركة
إل -ط -وع-ي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات إصشÓ-ح إألضش-رإر إل-ن-اج-م-ة ع-ن
تسشاقط إألمطار ،مع إلششارة إ ¤كون بعضس إلفÓحÚ
ببلدية فوكة مث Óتعّرضشوإ ألضشرإر بليغة مؤوخرإ بفعل
تسشّرب مياه إألمطار إ ¤مزإرعهم وفق مسشارإت ناجمة
عن عدم إ“ام إحدى إŸقاولت ألششغال إلتهيئة ،إل أإنّ
إŸقاولة ذإتها  ⁄تتدخل إطÓقا إلصشÓح إÿلل وّŒرع
إŸتضش -ررون م -ن إ◊ادث -ة إŸع -ان -اة ب-ال-ن-ظ-ر إ ¤ح-ج-م
إÿسشائر إŸادية إلكبÒة إلتي ◊قت بهم.

نائب رئيسس بلدية ع Úالذهب بتيارت لـ«الشسعب»:

إأتخذنا ألتدأب ÒألÓزمة ‘ ظرف قياسسي
تسسّببت التسساقطات التي شسهدتها ولية تيارت
‘ غ -ل-ق ع-دة ط-رق-ات سس-ي-م-ا ‘ ا÷ه-ة ا÷ن-وب-ي-ة
ل -ل -ولي -ة م -ن -ه -ا ال-وط-ن-ي-ة وال-ولئ-ي-ة وال-ب-ل-دي-ة
كالطريق كالطريق رقم  1٤الذي يربط تيارت
Ãعسس -ك -ر وال -ط-ري-ق رق-م  90ال -ذي ب Úت -ي -ارت
وسسعيدة والبيضس والطريق رقم  ٢٣ب Úتيارت
لغواط عن طريق افلو.
وا أ
ب -حسشب إلسش -ي -د ح-م-دي م-ك-ي ن-ائب رئ-يسس ب-ل-دي-ة عÚ
إلذهب ،فإان خلية أإزمة Œتمع وتتخذ إلتدإب Òكلما
حلت إزمة كالزلزإل وإنهيار بنايات ،وهي مششكلة حسشب
ﬁدثنا من رئيسس إلبلدية ونوإبه رئيسس إلدإئرة و‡ثلÚ
ك -ل ع -ن إألم -ن وإل -درك إل-وط-ن-ي وإألشش-غ-ال إل-ع-م-وم-ي-ة
وإ◊ماية إŸدنية و‡ثل Úعن إÛتمع إŸد.Ê
”
وقال إلسشيد مكي إن جميع إŸصشالح ّŒندت ،حيث ّ
تسشخ Òجميع إإلمكانيات إŸادية إŸتمثلة ‘ رإفعات
وكاسشحات ثلوج من عتاد إألششغال إلعمومية وجرإرإت
وششاحنات إلبلدية وحامÓت خلفية وÃسشاعدة بعضس
إŸق -اول .Úإم -ا إلم-ك-ان-ي-ات إل-بشش-ري-ة ف-ق-د ّ” تسش-خÒ
إŸنتخب ÚإÙلي Úوعمال حضشÒة إلبلدية إلذين فاق
عددهم  20عام Óمن سشائق Úوعمال إلزإحة كميات
إلثلوج وإذإبة إلصشقيع عن طريق ذر إŸلح إلصشطناعي.
” فتح كميات إلطريق إلوطني رقم  ‘ 23إŒاه
وقد ّ
مدينة إفلو إلتي حاصشرتها إلثلوج لعدة إيام ،غ Òإن
”
إقليم بلدية ع Úإلذهب ‘ إŒاه حسشيان إلذيب ّ
فتحه وإصشبح صشا◊ا للسش ‘ Òزمن قياسشي  ⁄يتعد
إلسشاعت Úحسشب ‡ثل ع Úإلذهب إلسشيد حمدي مكي
إلذي إضشاف إن إعضشاء خلية إألزمة كانوإ بع ÚإŸكان
إي توزعوإ ع Èإلطرقات وإŸسشالك Ãجرد إششتدإد
تسشاقط إلثلوج لي Óوبتأام Úمن رجال إلدرك إلوطني
وÃصش -اح-ب-ة إع-وإن إ◊م-اي-ة إŸدن-ي-ة ل-ل-ت-دخ-ل إل-ف-وري
سشوإء طبيا إو Ÿسشاعدة إألششخاصس ومن ب Úما ”ّ
” جرها
إنقاذه سشيارة كانت عالقة وبها إفرإد عائلة و ّ
”
م
ث
ن
إ ¤طريق رئيسشي حتى إصشبحت ‘ إمان تام وم
ّ
إلتكفل بأافرإد إألسشرة إلذين خرجوإ بسشÓم ،إلسشيد مكي
” إصشÓح عطب كهربائي بسشرعة فائقة بعد
إضشاف إنه ّ
سشقوط عمود كهربائي إمام متوسشطة عباسس علي بعÚ
إلذهب حيث ” تأام Úإلششارع من طرف مصشالح إألمن
” إخطار مصشالح توزيع إلكهرباء وإلغاز
لزمن قياسشي و ّ
” إصشÓح إلعطب حيث
بالسشوقر وإلتي حضشرت لتوها و ّ
إنقطع إلكهرباء لوقت سشاعة إو إك Ìو”ّ تدإرك إÿلل.
” توزيعهم كذلك ع ÈإŸسشالك
إعضشاء خلية إألزمة ّ
وإلطرق إلثانوية لتفقد سشكان إلبوإدي إلذين يحتاجون
” تزويد
إ ¤قارورإت غاز إلبوتان وإŸؤوونة ،حيث ّ
إلسشكان Ãا يحتاجون وتوإصشلت إلدوريات إŸششكلة من
عدة مصشالح إ ¤غاية إذإبة إلثلوج ،إŸدإرسس إلبتدإئية

كانت ﬁل معاينة دوريا من طرف إعضشاء خلية إألزمة
لتفقد إحوإل إلتÓميذ من إطعام ونقل وحتى إيصشال
إألسشاتذة إ ¤إŸدإرسس ‘ حالت تعذر إلتنقل ،حيث ⁄
تغلق إŸدإرسس حتى عند تكاثر سشقوط إلثلوج .وأإضشاف
ﬁدثنا إن خلية إألزمة تعمل ليل نهار للسشهر على إمن
إŸوإطن Úو‡تلكاتهم وإلسشتجابة Ÿطالبهم إلفورية،
إŸؤوسشسشات إلÎبوية كانت ﬁل معاينة دوريا من طرف
” إلتكفل بالطلبات إلتي خطرت
مصشالح إلبلدية وقد ّ
بها من تدفئة وغÒها.
و‘ إألخ Òقال ﬁدثنا إلسشيد مكي حمدي إن إÿلية
إŸذكورة ل تزإل ‘ حالة تأاهب ألي طارئ سشوإء ‘
إألحوإل إ÷وية إلسشيئة أإو إألزمات ل قدر إلله بالتنسشيق
مع جميع إŸصشالح و–ت إششرإف رئيسس إلدإئرة ،وقد
أإكد إلسشيد مكي لـ»جريدة إلششعب» إن جميع إŸصشالح

إŸذكور تبقى ‘ خدمة إŸوإطن Úومصشالح إلبلدية
ÓبÓ-غ ع-ن إي ط-ارئ وه-ي ت-ع-ل-ي-م-ات وإ‹
م -ف -ت -وح -ة ل -إ
إل - -ولي - -ة إل - -ذي ه - -و ‘ إطÓ- -ع ي- -وم- -ي وف- -وري ل- -ك- -ل
إŸسشتجدإت ويتلقى يوميا تقارير لكل ما يدور دإخل
ولي-ة ت-ي-ارت ،ح-يث إع-ط-ى ت-ع-ل-ي-م-ات صش-ارم-ة ل-ل-ت-ك-فل
باŸوإطن ‘ Úهذه إلظروف إŸناخية ويتخذ إلتدإبÒ
إلÓزمة.
وت -ب-ق-ى إإلم-ك-ان-ي-ات إŸادي-ة إŸت-م-ث-ل-ة ‘ إل-ع-ت-اد ت-ف-ي
بالغرضس رغم ﬁدوديتها ويبقى إلعامل إلبششري هو
إسش -اسس إل -تسش -ي Òوي -ب -ق -ى إŸوإط -ن ه-و ﬁور إل-ت-ن-م-ي-ة
وإلعتناء به حّق من حقوقه إلدسشتورية.
تيارت :ع.عمارة
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ت-ع-ود مسس-أال-ة ح-ج-م السستعدادات والحتياطات
اŸت -خ -ذة م -ن ط -رف ال -ب -ل -دي -ات Ÿواج -ه -ة ح -الت
الطوارئ الناجمة عن التقلبات ا÷وية ،خاصسة
لودي-ة وان-ق-ط-اع ال-ط-رق-ات إام-ا
م -ن -ه -ا ف-يضس-ان-ات ا أ
بسس- -بب ا‚راف- -ات الÎب -ة أاو ال -ث -ل -وج ‘ ع -دد م -ن
اŸن -اط -ق ا÷ب -ل -ي -ة ،ل -ت -ط -رح م -ن ج -دي -د ب -ع-د أان
أاظ -ه -رت السس -ل -ط -ات اÙل -ي-ة إام-ك-ان-ات ﬁدودة ‘
التدخل وفك العزلة على اŸواطن Úباÿصسوصس
ب -ب -ل -دي -ة ت -ي -م -زريت ا÷ب-ل-ي-ة ل-ول ق-ي-ام ا÷يشس
الوطني الشسعبي بهذه اŸهمة..
بومرداسس ..ز  /كمال
‘ تقرير سشابق Ÿدير إإلدإرة إÙلية لولية بومردإسس
إعت Èأإن حظائر إلبلديات تعيشس وضشعية كارثية ألن إغلب
إل-ع-ت-اد غ Òصش-ال-ح لÓ-سش-ت-ع-م-ال ن-ت-ي-ج-ة إإله-م-ال وغ-ياب
إلصش-ي-ان-ة إلضش-روري-ة ب-اÿصش-وصس ح-ظÒة ب-ل-دي-ة ع-اصشمة
إلولية ‘ ،ح Úظّلت أإغلب إلبلديات إلنائية ششبه معدومة
م- -ن ه- -ذه إل- -وسش- -ائ- -ل إلضش- -روري -ة ،م -ا ت -ط -لب إج -رإءإت
إسشتعجاليه لتقد Ëإعانات للبلديات لقتناء إآللت حسشب
إ◊اجة وإألولوية تركزت باÿصشوصس على ششاحنات نقل
إلقمامة وإ ¤إ◊فر وإلرفع.
وإليوم بعد إلضشطرإبات إ÷وية إلكبÒة إلتي عرفتها
إل -ولي -ة وك -م -ي -ة إألم -ط -ار إŸع -تÈة إل-ت-ي أإغ-رقت ب-عضس

إأمكانياتنا ﬁدودة
جدأ ’ تتعدى
آألت Úللحفر وألرفع
إألحياء وششّلت إلطرقات إلبلدية وإلولية وحتى إلوطنية
‘ أإك Ìمن ﬁور ،ناهيك عن إلثلوج إلتي عزلت بلدية
تيمزريت بقرإها وبعضس إألجزإء من بلديات إلناصشرية
وششعبة إلعامر ،أإظهرت بالفعل ﬁدودية تكفل إلسشلطات
إÙل-ي-ة وع-ج-زه-ا ع-ن م-وإج-ه-ة إل-ط-ارئ Ãف-رده-ا ل-ول
ت -دخ -ل أإط-رإف أإخ-رى ك-أاف-رإد إ÷يشس إل-وط-ن-ي إلشش-ع-ب-ي
وإل -تضش -ام -ن إلشش -ع -ب -ي وإÿوإصس إل -ذي -ن Áل -ك-ون إل-ع-ت-اد
إلضشروري.
‘ ه- -ذإ إŸوضش- -وع ب- -ال- -ذإت ،ي -ت -ح -دث رئ -يسس إÛلسس
إلششعبي إلبلدي لبني عمرإن إحمد عفرة لـ «إلششعب» عن
إمكانية إلبلدية وإلحتياطات إŸتخذة Ÿوإجهة أإخطار
إلفيضشانات وإلثلوج إلتي ضشربت إلقرى إلنائية ،وإصشفا
إياها «باÙدودة جدإ ول تتعدى آإلة حفر ورفع وإحدة
إسش -ت -غ -لت إ ¤ج -انب إم -ك-ان-ي-ة إŸوإط-ن ÚوإŸق-اول‘ Ú
إل -ت-دخ-ل وفك إل-ع-زل-ة ع-ل-ى سش-ك-ان إل-ق-رى إ÷ب-ل-ي-ة إل-ت-ي
مسشتها إلثلوج إŸتسشاقطة وتقد ËإŸسشاعدإت إلضشرورية،
ونحن نحيي إلهبة إلتضشامنية للموإطن Úخاصشة ‘ مثل
هذه إلظروف إلتي تتطّلب تكاتف جهود إ÷ميع..
و‘ سشؤوإل عن أإسشباب إفتقار إلبلدية للعتاد إلضشروري
للقيام Ãثل هذه إألعمال Ãا فيها كاسشحة ثلوج إن كانت
ضشرورية ،أإكد إحمد عفرة «أإن إلبلدية إسشتفادة من إعانة
مالية بـ 1مليار سشنتيم لقتناء كاسشحة ثلوج ،لكن إŸششكل

أإن سش -ع -ره -ا ي -ت -ع -دى ه -ذإ إل -رق -م ب -ك -ث Òوب -ال -ت -ا‹ ف-إان
إإلمكانيات إ◊الية ل تسشمح بذلك ،رغم هذإ فنحن ‘
إ◊قيقة نفضشل تخصشيصس هذإ إلغÓف لقتناء آإلت Áكن
إسشتعمالها وإلسشتفادة منها على طول إلسشنة كآالت إ◊فر
وآإلة تسشوية إلÎبة «نفلوز» خاصشة وأإن إلبلدية ذإت طابع
جبلي وبها  35قرية وعدة Œمعات سشكنية..
وعن وضشعية إلعتاد با◊ظÒة إلبلدية وإجرإءإت إلصشيانة
إŸت -ب -ع -ة ،إع -ت Èذإت إŸسش -ؤوول «أإن ب -ل-دي-ة ب-ن-ي ع-م-رإن
ضش -ع -ي -ف -ة ‘ ه -ذإ إ÷انب ول “لك ع -ت-ادإ ك-بÒإ م-ث-ل-م-ا
سشبقت ذكره ‘ إلسشابق ،فباإلضشافة إ ¤آإلة إ◊فر وإلرفع
هناك أإربعة حافÓت صشغÒة تقوم بنقل تÓميذ إŸدإرسس
وهي قليلة جدإ ‘ ،ح Úتتم عمليات إلصشيانة وإصشÓح
إإلعطاب بالتنسشيق مع بعضس إÿوإصس».
هي إذن عينة من وإقع بعضس إلبلديات بولية بومردإسس
وغÒه- -ا م- -ن إل- -ولي- -ات وح- -ت -ى ط -ري -ق -ة أإدإء إÛالسس
إŸن -ت -خ -ب -ة ط -ي -ل -ة ه -ذه إل -ع -ه-دة إıيب ‘ إل-ك-ث Òم-ن
إÛالت إ◊سش -اسش -ة إل -ت -ي ت -ت -ط-لب ت-وإج-دإ دإئ-م-ا ،إ¤
جانب إŸوإطن ‘ مثل هذه إلظروف ،كما –ول هذإ
إلدإء إ ¤مادة دسشمة لبعضس إلسشياسشي Úمع إقÎإب موعد
إلنتخابات ومنها تصشريحات رئيسس جبهة إلتغي Òعبد
إÛي -د م-ن-اصش-رة إألسش-ب-وع إŸاضش-ي ‘ Œم-ع-ه إلشش-ع-ب-ي
بقوله «لو كانت هناك ›السس ﬁلية منتخبة قوية Ÿا
ششهدنا تلك إŸهازل إلتي دفعت إ÷يشس للتدخل Ÿسشاعدة
إŸوإطن.Ú

إŸوإطن Úومسشتعملي إلطريق إلعمومي،
أإخ -ذإ ب -ع Úإإلع -ب -ت -ار أإول -وي -ات م -ت -اب-ع-ة
إلطرقات إلوطنية وإلولئية ثم إلبلدية،
ناعتا ‘ هذإ إ◊ديث إ‚رإفات إلÎبة
إلتي عرفتها إلولية بعدة أإماكن ،مردها
إلسشيول وكÌة تسشاقط إألمطار وإلثلوج،
م -ع -تÈإ ب -أان إل-وضش-ع-ي-ة وإ ¤حّ-د إلسش-اع-ة
متحكم فيها ،وبخاصشة بالطريق إلسشيار
ششمال جنوب بضشوإحي بلدية بن ششكاو من
ط- -رف إلشش -رك -ة إلصش -ي -ن -ي -ة ،وب -ال -ط -ري -ق
إل -وط -ن -ي رق -م  18إل- -رإب- -ط ب ÚإŸدي -ة
وخ -م -يسس م -ل-ي-ان-ة ،ح-يث ع-م-لت إلسش-ي-ول
وق-ت-ه-ا ع-ل-ى ق-ط-ع إل-ط-ري-ق أإم-ام إلسش-كان
وع-اب-ري-ه-ا ل-بضش-ع-ة سش-اع-ات ف-ق-ط ،مÈرإ
ه- -ذه إإل‚رإف- -ات ،ك- -ون أإن إألرضش- -ي- -ات
وإلÎبة وصشلت إ ¤حّد إلتششبع باŸياه إ¤
جانب هششاششتها وضشعفها.
ذكر ﬁدثنا ‘ إضشافته هذه ،بأان هيئته

وب -قصش -د إل -ت -ح -ك -م أإفضش -ل ‘ م -ث -ل ه-ذه
إألحدإث ،جندت كل إلوسشائل إŸتاحة ‘
إطار تششغيل دور إلصشيانة وتأامل ‘ إكفتاء
ذإت -ي ،م -ن خ Ó-ل ت -ع -زي -ز إل -ولي-ة ب-ع-ت-اد
إضشا‘ آإخر ،ألجل وضشع آإلية بكل ﬁور
خ -ط Òإلزإل -ة إل -ث-ل-وج وت-ن-ق-ي-ة إل-ط-رق-ات
و“ك Úإلبلديات من إŸسشاعدة إلفورية،
ﬂتتما حديثه بأان مصشا◊ه ،سشجلت ‘
ه-ذه إل-ت-ق-ل-ب-ات إ÷وي-ة ،أإح-دإث خ-ف-ي-فة،
” إلتحكم فيها ع Èإلتنسشيق إÙكم
و ّ
من طرف إ÷هات إŸعنية ،على إعتبار أإن
 1500كم من إلطرقات إلوطنية وإلولئية
ي-ت-ط-لب ت-ع-اون-ا وإسش-ت-م-ات-ة ك-بÒة لدى كل
إألطرإف.
إلسشيد عيسشى لوصشيف ،رئيسس بلدية أإولد
م -ع-رف إل-ت-ي ت-ب-ع-د ع-ن ع-اصش-م-ة إل-ولي-ة
بحوإ‹  80كلم ،وعرفت نسشبة قليلة من
تسشاقط إلثلوج ،ومن حسشن ظن سشاكنته،
أإنه بعد سشقوط إلثلوج ،غمرتها إألمطار
إŸصشاحبة لعملية إلتسشاقطﬂ ،ففة من
حّدتها ،مششÒإ إ ¤أإن بلديته كانت ‘
إŸوعد مثل باقي بلديات إلولية ،رغم
ضش-ع-ف إم-ك-ان-ي-ات-ه-ا إل-ل-وج-يسش-تية ،كما أإن
منتخبي هذه إلبلديةŒ ،ندوإ منذ إلوهلة
إألوŸ ¤ثل هذه إلتقلبات على إثر تعامل
بلديته مع ﬂتلف إلنششريات إلوإردة من
إلسشلطات إŸعنية وكذإ تطبيقا للمخطط
إإلسشتعجا‹ Ûابهة إلتقلبات.
اŸدية :م.أام Úعباسس

لحتياطات ببجاية غ Òكافية
ا إ

ألتفك ‘ Òأسساليب عمل أخرى ضسروري

رئيسس بلدية بئر ا◊مام بسسيد بلعباسس:

’ نتوفر على حد أأدنى من ألوسسائل

إعت Èرئيسس إÛلسس إلششعبي لبلدية بئر
إ◊مام حمدإوي زوإوي أإن إلبلدية وبحكم
موقعها ‘ ﬁور إلهضشاب إلعليا بأاقصشى
جنوب سشيدي بلعباسس بأازيد من  100كلم ،
تششهد كل سشنة تقلبات جوية دفعت Ãصشالح
إلبلدية إ ¤تبني إجرإءإت إحÎإزية تضشع
هذه إإلضشطرإبات ضشمن أإولوياتها لتجاوز
هذه إلفÎإت وتفادي تسشجيل أإية خسشائر
مهما كان نوعها.
وأإك- -د رئ -يسس إل -ب -ل -دي -ة ح -م -دإوي زوإوي لـ
«إلششعب» أإن مصشا◊ه “كنت وخÓل فÎة
إلتقلبات إ÷وية إلتي ششهدتها إلبلدية وعلى
غرإر باقي بلديات إŸنطقة إ÷نوبية من
إلتكيّف مع إألزمة إلتي أإحدثتها تسشاقطات
إلثلوج إلتي كانت مصشحوبة Ãوجة من إلÈد
إلششديد وإلصشقيع ،حيث فاق سشمك إلثلوج
 60سش -م ،وه -و م -ا تسش ّ-ب -ب ‘ ق -ط-ع ع-دي-د
إلطرق باŸنطقة ،خاصشة إلطريق إلوطني
رق- - -م  104إل- -رإب -ط ب Úولي -ت -ي سش -ع -ي -دة
وت-ل-مسش-ان م-رورإ ب-ب-ل-دي-ات سش-ي-دي ب-لعباسس
ك -اŸرح -وم وب -ئ -ر إ◊م-ام وسش-ي-دي شش-ع-يب،
وكذإ إلطريق إلولئي رقم  55إلرإبط بÚ
إلبلدية وعاصشمة إلولية ،فضش Óعن إلطريق
إل -ب -ل -دي إل -رإب-ط ب Úم-ق-ر إل-ب-ل-دي-ة وق-ري-ة
تاقورإيا إلتابعة لها .إألمر إلذي إسشتدعى ـ
حسشب رئيسس إلبلدية ـ تششكيل خلية أإزمة

تضشم مصشالح إلبلدية ،وعناصشر فرقة إلدرك
إلوطني أإين قامت هذه إألخÒة بالعديد من
إلتدخÓت لفتح إلطرق إŸذكورة وتسشهيل
حركة إŸرور Ÿسشتعملي إلطريق ،حيث ”ّ
‘ هذإ إلصشدد إنقاذ حوإ‹  25عائلة كانت
مركباتها عالقة بالطريق إلوطني رقم 104
إلذي يششهد حركية كبÒة ،وكذإ مسشاعدة
ح -وإ‹  15شش-اح-ن-ة ت-اب-ع-ة Ÿوإ‹ إŸناطق
إ÷ن-وب-ي-ة ك-انت م-ع-ظ-م-ه-ا ﬁم-لة Ãوإششي
Óنعام.
وبأاغذية ل أ
وأإضشاف ذإت إŸسشؤوول ،أإن وحدإت إ÷يشس
سش- - -اه- - -مت وبشش- - -ك- - -ل ك- - -ب ÒخÓ- - -ل أإي - -ام
إإلضشطرإبات حيث كان لها إلفضشل ‘ فتح
إلطرق إلتي أإغلقتها إلثلوج بصشفة متكررة،
وفك إلعزلة عن إŸناطق إلنائية إلوإقعة
بإاقليم إلبلدية ،خاصشة وأإن إمكانيات إلبلدية
إلضشئيلة ل تسشمح بتغطية كل إلطرق حيث ل
تتوفر إلبلدية سشوى على جرإفة وإحدة على
إل -رغ -م م -ن ت -وإج -ده -ا ‘ م -ن-ط-ق-ة تشش-ه-د
تسشاقطات ثلجية كل موسشم ششتاء.
و‘ رّده ع- -ن سش- -ؤوإل ل- -لشش- -عب ح- -ول ت -وف -ر
ﬂطط بلدي للتدخل ‘ مثل هذه إألوضشاع
م- -ن ع- -دم- -ه أإك- -د إلسش- -ي- -د ح- -م- -دإوي ب- -أان
إıطط إلسشنوي للبلدية يضشم إجرإءإت
إحÎإزية ووقائية من خطر إلتقلبات إ÷وية
باعتبار أإن منطقة بئر إ◊مام إŸوجودة

ب -أاقصش -ى ج-ن-وب سش-ي-دي ب-ل-ع-ب-اسس ‘ ﬁور
إل-هضش-اب إل-ع-ل-ي-ا ت-ع-د م-ن إŸن-اط-ق إل-باردة
شش- -ت- -اًء وإل- -ت- -ي ت- -ت- -طّ- -ل- -ب إألخ- -ذ ب- -ك- -اف -ة
إإلحتياطات Ÿنع حدوث أإزمات ،حيث يتّم
‘ ه -ذإ إلصش -دد وب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع مصش -ال-ح
إألششغال إلعمومية Ãرإقبة كافة إŸنششآات
إل-ف-ن-ي-ة وت-ه-ي-ئ-ة إألع-ط-اب وصش-ي-انة إلطرق
إل -وط -ن -ي-ة إل-ولئ-ي-ة وإل-ب-ل-دي-ة ،وك-ذإ Œن-ي-د
طاقم بششري هام من عمال إلبلدية للتدخل
‘ م- -ث- -ل ه- -ذه إ◊الت رف- -ق- -ة إل -ع -ن -اصش -ر
إألمنية.
وعن نقصس إلتزود باŸوإد إلطاقوية أإكد
حمدإوي بأان بلدية بئر إ◊مام إسشتفادت
وم-ن-ذ  2011م -ن ت-وصش-ي-ل ك-ل-ي Ÿادة إل-غ-از
إلطبيعي ،إألمر إلذي قضشى وإ ¤حّد كبÒ
م -ن أإزم -ة إل -غ -از Ãق -ر إل -ب -ل -دي -ة ،ح-يث ⁄
تسشجل مصشا◊ه ندرة ‘ إلتزود بهذإ إŸورد
إ◊يوي أإين ”ّ توجيه كميات معتÈة من
ق -ارورإت غ -از إل-ب-وت-ان ل-ف-ئ-ة إل-ب-دو إل-رح-ل
إŸن-تشش-رة ب-كÌة ب-إاق-ل-ي-م إل-ب-ل-دي-ة وﬂت-لف
إÛمعات إلثانوية وإŸناطق إلنائية إلتابعة
للبلدية ،هذه إألخÒة إلتي إعتمد قاطنوها
على جرإرإتهم إÿاصشة ‘ تنقÓتهم للتزود
ب -اŸوإد إل -غ -ذإئ -ي -ة ب -اع -ت -ب -اره -م م -ن ف -ئ-ة
إلفÓح ÚوإŸوإل.Ú
سسيدي بلعباسس :غ  :شسعدو

أإدى إل-تسش-اق-ط إل-ك-ث-ي-ف ل-ل-ث-ل-وج إل-ذي عرفته
بعضس بلديات ولية بجاية ،مع إلضشطرإبات
إ÷وية إألخÒة ،إ ¤غلق إ◊ركة وششلها كلية
ع-ل-ى مسش-ت-وى ب-عضس إل-ط-رق إل-وط-ن-ي-ة وم-نها،
إل-ط-ري-ق إل-وط-ن-ي رق-مÃ 12ن-ط-ق-ة ششÓطة،
إلرإبط بجاية تيزي وزو ،وإلطريق إلوطني 75
ب - -ج - -اي - -ة سش - -ط- -ي- -ف Ãن- -ط- -ق- -ة إح- -ب- -اشش- -ن،
ووجدت إلعائÓت نفسشها ﬁاصشرة ‘ غياب
إلدعم إلكا‘ إلنقاذها ،خاصشة أإن إلبلديات ل
تتوفر على إلمكانيات إلÓزمة Ûابهة هذه
إلضش -ط -رإب-ات ،م-ا إسش-ت-دع-ى ت-دخ-ل مصش-ال-ح
إألششغال إلعمومية مرفوقة بالدرك ،إألمن،
وإ◊ماية إŸدنية.
وخلفت موجة إلثلوج وسشمكها إلعا‹ وتسشاقط
إألمطار إلطوفانية لعدة أإيام متتالية ،إلعديد
من إلصشعوبات على مسشتوى إŸرتفعات ودإخل
إلتجمعات إلسشكنية ،إلتي تششكو من نقصس ‘
إلتهيئة وششبكات إلصشرف إلصشحي ،و‘ هذإ
إلصشدد أإكد ‡ثل عن قرية إحباششن بكنديرة،
لـ»إلشش - -عب» ⁄« ،ت - -ك - -ن إإلج - -رإءإت إألول- -ي- -ة

إŸت - -خ - -ذة م - -ن ط - -رف مصش- -ال- -ح إل- -ب- -ل- -دي- -ة
ك -اف-ي-ة ،ب-ال-رغ-م م-ن ع-ل-م إ÷م-ي-ع ب-ال-نشش-رإت
إ÷وية إÿاصشة ،على غرإر رمي إŸلح ‘
إل-ط-رق-ات وŒه-ي-ز ك-اسش-ح-ات إل-ثلوج وتسشريح
إلبالوعات وتهيئة إÛاري إŸائية ،وهو ما
ي -ت -ط ّ-ل -ب إت -خ -اذ إŸزي -د م -ن إإلح -ت -ي -اط -ات
مسشتقب◊ Óماية إألششخاصس وإŸمتلكات ‘
مثل هذه إلظروف إلصشعبة ،وذلك من خÓل
إعادة إلنظر ‘ ﬂططات حماية إŸناطق
إŸتضش-ررة وإل-ت-ج-م-ع-ات إلسش-ك-ن-ي-ة م-ن إل-ث-ل-وج
وإلفيضشانات ،وأإصشبح من إلضشروري إإلسشرإع
‘ رفع هذإ إÿطر باتخاذ إجرإءإت وقائية
ف-ع-ال-ة ،وت-دع-ي-م ب-أاج-ه-زة إل-ت-دخ-ل إıتصش-ة
وإŸؤوهلة للتعامل باحÎإفية ،مع أإي طارئ قد
ي- -ك- -ون مصش- -در خ- -ط- -ر ع- -ل- -ى إŸم- -ت- -ل- -ك -ات
وإŸوإطن.»Ú
أإما إألسشتاذة صشليحة تقول بدورها« ،يجب
ت -دع-ي-م جسش-ام-ة مسش-ؤوول-ي-ة أإج-ه-زة إل-دول-ة ‘
إل -ت -ك -ف -ل ب -اŸوإط-ن Úوقت إألزم-ات ،ب-ت-وفÒ
إلوسشائل إلضشرورية وإلكفيلة Ãسشاعدة إلسشكان

إŸتضش -رري -ن ،م -ث -ل رّشس إل -ط -رق -ات ب -اŸل-ح،
تشش-غ-ي-ل إŸرك-ب-ات وك-اسش-ح-ات إلثلوج ،تسشريح
إل - -ب- -ال- -وع- -ات وإÛاري إŸائ- -ي- -ة ،وت- -زوي- -د
إŸدإرسس ب - -اŸازوت ،ب - -اإلضش- -اف- -ة إ ¤إ‚از
م -نشش -آات تسش -ت -ج -يب ل-ل-م-ع-اي ÒإŸع-م-ول ب-ه-ا،
فضش Óعن توف Òإıزون إإلحتياطي للموإد
إلغذإئية إلوإسشعة إإلسشتهÓك ،لتفادي إرتفاع
إلسشعار وتضشاعف معاناة إلوإطن.Ú
علما أإن وحدإت إلتدخل من طرف إ◊ماية
إŸدنية ،مرفوقة Ãصشالح إألششغال إلعمومية
وإألمن ،وإŸدعمة بآاليات إزإحة إلثلوج لفتح
إل- -ط- -رق- -ات ع Èع- -دي- -د إل- -ط- -رق إل -وط -ن -ي -ة
وإل -ولئ -ي -ة ،إل -ت -ي ع -رفت صش -ع -وب -ة ‘ ت -ن -ق-ل
إŸركبات وششل ‘ Óحركة إلسش Òكانت موفقة
للغاية ،و ⁄تسشفر إلضشطرإبات إ÷وية عن
سشقوط أإي ضشحايا ،وهو ما أإدى إ ¤تفادي
ب -ق -اء مسش -ت -ع -م-ل-ي إل-ط-ري-ق ،م-ن إŸسش-اف-ري-ن
وإل -ع -ائ Ó-ت ع -ال -ق Úبسش-بب إل-ث-ل-وج إل-ت-ي ب-ل-غ
سشمكها إÎŸين».
بجاية :بن النوي توهامي
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رئيسض بلدية اŸعذر عبد الكر Ëبن عمار

بلديتنا ‰وذج ناجح ‘ التخطيط Ÿواجهة التقلبات ا÷وية
لسشتششرافية اÿاصشة بدفع عجلة الت  ،والتي تنم عن وعي كب Òوجاد
لسشتباقية وا إ
تتبنى بلدية اŸعذر بولية باتنة ›موعة من اÿطط ا إ
للمجلسض البلدي –ت رئاسشة السشيد عبد الكر Ëبن عمار ،والذي يسش Òالبلدية منذ  20سشنة..
وقد أاكد لنا ا ÒŸأان مصسا◊ه تو‹ أاهمية كبÒة
أاثناء هطول اأ’مطار وجريان السسيول وعدم اÿروج
ل -ن -ظ -اف -ة ال-ب-ل-دي-ة وإاح-ي-ائ-ه-ا م-ن خÓ-ل م-ب-اشس-رت-ه-ا
من اŸنزل ‘ حالة اأ’مطار الشسديدة إا’ للضسرورة،
وب -اسس -ت-م-رار ◊مÓ-ت ت-ن-ظ-ي-ف ل-ل-ب-ال-وع-ات وت-ن-ق-ي-ة
وا◊ذر وا’نتباه أاثناء قيادة اŸركبات ‘ الطرقات
اÛاري اŸائ -ي -ة وق -ن -وات الصس-رف الصس-ح-ي ،وك-ذا
وقت ه -ط -ول اأ’م -ط -ار خشس -ي-ة ح-دوث ا’ن-ز’ق-ات،
إاع- -ادة ت- -ه- -ي- -ئ- -ة ب -عضس اÛاري اŸائ -ي -ة وال -ودي -ان
وا’بتعاد عن اأ’سسÓك والتوصسيÓت الكهربائية التي
الصسغÒة لتفادي خطر فيضسانها وانسسداد البالوعات،
ت -ع ّ-رضست Ÿي -اه اأ’م -ط -ار ح -ت -ى ’ تصس -اب ب-الصس-ع-ق
وتأاتي هاته العملية ضسمن التحضس Òلفصسل الشستاء
الكهربائي ،وŒنب اأ’ماكن اŸكشسوفة والقريبة من
Ÿواجهة التقلبات ا÷وية ،حيث يعقد ا ÒŸلقاءات
اأ’شسجار واأ’ماكن اŸرتفعة وعدم اسستخدام ا÷وال
واجتماعات عدة مع اŸصسالح اŸعنية لوضسع خطة
أاثناء الÈق ،ومراقبة اأ’طفال وعدم تركهم لوحدهم
عمل مناسسبة Ÿواجهة التقلبات ا÷وية ،كما يكون
بالقرب من اŸواقع اÿطرة.
اÛال مفتوحا للمواطن Úللمشساركة وإابداء الرأاي
Ÿن- -اقشس- -ة إاسسÎات- -ي- -ج- -ي -ة ال -ت -دخ -ل وات -خ -اذ ك -اف -ة
قطعت بلدية اŸعذر أاشسواطا كبÒة ‘ تعميق التنمية
ت
اإ’ج-راءات الÓ-زم-ة– ،سس-ب-ا ’ن-ع-ك-اسس-ات ال-ت-ق-ل-با
اÙلية وصسلت لدرجة إا‚از ﬂططات إاسستشسرافية
ا
ه
ا÷وية واأ’مطار اŸتهاطلة على اŸعذر ،وتأاثÒ
‘ ع-دة ق-ط-اع-ات ك-م-واج-ه-ة ت-ق-ل-ب-ات ج-وي-ة صس-ع-بة
ا
م
و
على البنايات الهشّسة والقدÁة بإاقليم البلدية،
وﬁتملة من خÓل إاسسÎاتيجية ا ‘ ÒŸإاشسراك
تشسكله من خطر على الشساغل Úوحتى اŸارة.
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مسستوى مصسالح البلدية.
ي -دخ -ل فصس -ل الشس -ت-اء ب-ل –ضس-ر ل-ل-ع-م-ل-ي-ة ‘ فصس-ل اŸواطن Úلدعوتهم أ’خذ ا◊يطة وا◊ذر وا بتعاد
اÿري -ف اآ’م -ر ال -ذي سس -اع -ده-ا ك-ثÒا ع-ل-ى ت-ف-ادي عن ›اري اأ’ودية والسسيول وŒنب النزول إاليها
باتنةŸ :وششي حمزة

Œسسد مفهوم اÿدمة العمومية

اÛالسض البلدية بسشكيكدة  ⁄تتوّقع ما حدث

األسسÓك األمنية ومصسالح األشسغال العمومية أانقذت اŸوقف
شسهدت بلديات اŸصسيف القلي ‘ ا÷هة
ال -غ -رب -ي -ة م -ن ال -و’ي -ة ،وب -ل -دي -ات ا÷ه -ة
ا÷نوبية على غرار أاو’د احبابة والسسبت
ظ -روف -ا م -ن -اخ -ي -ة ق -اسس-ي-ة ،شس-لت ا◊رك-ة
بأاغلب الطرق الو’ئية والبلدية ،وأاصسبحت
اŸسسالك صسعب السس Òعليها‡ ،ا جعل
يوميات اŸواطن أاك Ìصسعوبة ،الذين ⁄
يجدوا ا’ تدخÓت افراد ا÷يشس الشسعبي،
ومرافقة الدرك واأ’من ،وÃسساهمة فعالة
ك حصسار
Ÿصسالح اأ’شسغال العمومية ‘ ،ف ّ
الثلوج التي وصسل سسمكها ا 40 ¤سسم ‘
اŸناطق اŸرتفعة.
اسستياء Ÿسسناه من قبل اŸواطن Úالذين
–دثت إال - -ي - -ه - -م ج- -ري- -دة» الشس- -عب» م- -ن
ال -ت -دخ Ó-ت ال -ب -اه -ت-ة Ÿصس-ال-ح ال-ب-ل-دي-ات
اŸتضسررة من ا’ضسطراب ا÷وي ،حيث ⁄
تتمكن من Œنيد وسسائل كفيلة بالتدخل ‘
ال- -وقت اŸن- -اسسب واق- -تصس- -ر اأ’م- -ر ع -ل -ى
إام -ك -ان -ي -ات ال -و’ي -ة م -ن م-ع-دات مصس-ال-ح
ا’شس -غ -ال ال -ع -م -وم-ي-ة وﬂت-ل-ف ا’سسÓ-ك
اأ’منية‡ ،ا أاكد لهم  -حسسب تصسريحاته
 أان تلك البلديات  ⁄تضسع ‘ حسسبانهاتقلبات اŸوسسم الشستوي الشسديد القسساوة
بهذه اŸناطق اŸرتفعة على سسطح البحر،
وصسعبة اŸسسالك والتضساريسس‡ ،ا يؤوهلها
ا ¤العزلة عندما تسسوء اأ’حوال ا÷وية.
تسسأال «ﬁمد الصسالح» عامل ببلدية أاو’د
اع- -ط- -ي- -ة ع- -ن اŸب- -ادرات ال -ت -ي ك -ان م -ن
اŸف -روضس ان ت -ك -ون م -ن ق -ب -ل اŸق -اولÚ
باŸنطقة ،والذين لديهم معدات متطورة
واسستفادوا من مشساريع الطرقات بأاغلب
اŸصسيف القلي ،ا’ انهم عندما تضسررت
الطرقات بفعل الثلوج  ⁄يظهر لهم اثر،
ول -زم-وا ب-ي-وت-ه-م ،ب-ال-رغ-م م-ن ان-ه-م ك-ان-وا
قادرين على التخفيف على اŸواطن،»Ú
من جهة أاخرى رئيسس بلدية أاو’د احبابة
كان سسباقا ا ¤التواجد باأ’ماكن اŸتضسررة
م -ن ب -ل -دي -ت -ه ووق -ف ع-ل-ى ال-ت-دخ-ل ل-ف-ت-ح
الطرقات ،و“ك ÚاŸواطن Úمن قضساء
حاجاتهم بالرغم من أان البلدية من افقر
بلديات الو’ية ،و’ “لك اإ’مكانيات كفيلة
بتحسس Úالوضسعية التي شسهدتها اŸنطقة.
ا’سسÓك اأ’منية اıتلفة تدخلت بكل
ق- -وة وراف- -قت اŸواط- -ن ‘ Úال- -ط- -رق -ات
واŸسس- -الك الصس- -ع -ب -ةÃ ،شس -ارك -ة مصس -ال -ح
اأ’شسغال العمومية Ãعداتها واآ’’ت إ’زالة
الثلوج عن الطرقات ،وتسسهيل حركية سسÒ
ال -ع -رب -ات وت -ن -ق -ل اŸواط -ن ،Úخصس -وصس -ا

لليات
مزودة Ãختلف ا آ

500دور صسيانة للتدخل
‘ حالة الطوارئ
ف-رضشت ال-ت-ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة ال-ت-ي ب-اتت تشش-ه-ده-ا ﬂت-لف مناطق
لم-ط-ار وال-ث-ل-وج ،ع-ل-ى
ال -وط-ن م-ن تسش-اق-ط ك-م-ي-ات م-ع-تÈة م-ن ا أ
ال -ت-ك-ي-ف م-ع ال-ظ-روف الصش-ع-ب-ة ال-ت-ي ب-اتت ت-ف-رضش-ه-ا ع-ل-ى ب-عضض
اŸناطق بعد عزل العديد من السشكان ‘ اŸناطق ا÷بلية وتتسشبب
‘ ششل حركة اŸرور عﬂ Èتلف الطرقات كانت تتطلب ‘ كل
مرة تدخل مصشالح ا÷يشض حيث اتخذت السشلطات اÙلية ‘ هذا
الصش -دد إاج -راءات احÎازي-ة ل-ت-ف-ادي ال-وق-وع ‘ أازم-ات م-ن خÓ-ل
خلق آاليات وجعلها على أاهبة السشتعداد.
آاسشيا مني
وتشسكل دور الصسيانة البالغ عددها 500دور صسيانة موزعة عﬂ Èتلف
و’يات الوطن والتي ” إانشسائها من طرف وزارة اأ’شسغال العمومية ‘ إاطار
صسيانة الطرقات أاهم عامل للتدخل ‘ هذه ا◊ا’ت إاذ تتوفر على عتاد
ضس -خ -م م -ن آا’ت ال-ت-خ-ل م-ن ك-اسس-ح-ات ل-ل-ث-ل-وج ي-ت-م وضس-ع-ه-ا –ت تصس-رف
السسلطات اÙلية ‘ حال تسسجيل كارثة ما وضسمان التدخل فور تسسجيل
حالة طوارئ.
وتعمل دور الصسيانة ıتلف مديريات اأ’شسغال العمومية بالتنسسيق مع
ﬂتلف ا÷هات اŸعنية من مصسالح الدرك واأ’من الوطني ا◊ماية اŸدنية
و مدير الطاقة حيث تضسمن لهم التدخل من اجل فك العزلة على اŸناطق
اŸتضسررة وضسمان سسيولة الطريق من اجل إايصسال اŸؤوونة وتزويد العائÓت
بقارورات غاز البوتان.
وقد أاثبتت هذه اآ’لية ا÷ديدة ‚اعتها ‘ اŸيدان بعد مسساهمتها ‘
التدخل ‘ كل مرة تعرف فيها تسساقط كميات معتÈة مت الثلوج على غرار
ما ” تسسجيله خÓل اأ’يام الفارطة حيث سسجلت أاك Ìمن  22و’ية من و’يا
وسسط وشسرق البÓد تسساقط كميات معتÈة من الثلوج حيث سساهمت وبشسكل
ك -ب ‘ Òضس -م -ان سس -ي -ول -ة ال -ط -رق-ات وفك ال-ع-زل-ة ع-ل-ى ال-ع-ائÓ-ت ال-ت-ي ”
ﬁاصسرتها بالثلوج.
وتعت Èدور الصسيانة التي تنشسط –ت وصساية وزارة اأ’شسغال العمومية دعم
لسسلطات اÙلية خاصسة لبعضس البلديات التي تعجز على التدخل ’نعدام
لديها وسسائل تقنية كفيلة بحل اأ’زمة التي تتسسبب فيها بعضس التقلبات
ا÷وية ،وهنا Áكن القول أان عديد البلديات خاصسة الفقÒة منها تفتقر
ل -ب -عضس ه -ذه اإ’م -ك -ان -ي -ات اŸادي -ة الضس-خ-م-ة ح-يث ت-ع-م-ل ‘ ه-ذه ا◊ال-ة
ب -ال -ت-نسس-ي-ق م-ع اŸصس-ال-ح اأ’خ-رى ع-ل-ى غ-رار مصس-ال-ح اأ’شس-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
وﬂتلف الهيات اأ’منية.

البلديات النائية بع Úالدفلى
ب - -ال - -ب - -ل- -دي- -ات اأ’ك Ìتضس- -ررا‡ ،ا ت- -رك
اسستحسسان سسكان اŸناطق اŸتضسررة من
حصس- -ار ال- -ث- -ل -وج ،ج -ه -ود اف -راد اأ’ج -ه -زة
اأ’منية من ا÷يشس الوطني ،اأ’من والدرك
الوطني ‘ ،Úمبادرتهم ‘ فتح الطرقات
اŸقطوعة ،وتنظيم حركة اŸرور ،واجÓء
ال -ع -ائÓ-ت ال-ت-ي ح-اصس-رت-ه-ا ال-ث-ل-وج ب-ق-رى
قنواع وخناق مايون ،أاو’د اعطية ،حجر
مفروشس بع Úقشسرة  ،وبأاو’د احبابة على
اÿصسوصس لتضساريسسها الصسعبة.
كما تنقل وا‹ الو’ية ﬁمد حجار لتلك
اŸن -اط -ق وأاشس -رف ع -ل -ى ع-م-ل-ي-ات إازاح-ة
الثلوج وفك العزلة Ãناطق ا÷هة الغربية
ل -و’ي -ة ‘ ،إاط -ار ال -ع -م-ل ا÷واري ،ع-اي-ن
Ãع- -ي- -ة السس- -ل- -ط- -ات اÙل- -ي- -ة ،اŸدن- -ي -ة
وال -عسس -ك -ري -ة ع -م -ل -ي-ات فك ال-ع-زل-ة ع-ل-ى
اŸواطن Úوإازاحة الثلوج التي تسساقطت
ط -ي -ل -ة ال -ي -وم Úاأ’خÒي -ن إاث -ر ال-ت-ق-ل-ب-ات
ا÷وية التي شسهدتها و’ية سسكيكدة.
جاء هذا خÓل زيارة تفقدية قادته إا¤
بعضس بلديات ا÷هة الغربية من الو’ية
«منطقة الطرسس ،قنواع وبني زيد» ،أاين
تابع عن كثب عمليات إازاحة ورفع الثلوج
اÎŸاك -م -ة وال -ت -ي تسس -ب-بت ‘ شس-ل ح-رك-ة
اŸرور ،ليتم فتح اŸسسالك وﬁاور الطرق
الرئيسسية ،و‘ ع ÚاŸكان أاعطى الوا‹
ت -ع -ل -ي -م -ات ل -لسس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل

ب-اح-ت-ي-اج-ات اŸواط-ن Úخ-اصس-ة باŸناطق
اŸع-زول-ة’ ،سس-ي-م-ا ف-ي-م-ا ي-خصس ال-ت-م-وي-ن
باŸواد الطاقوية «غاز البوتان واŸازوت»
واŸواد ذات ا’سستهÓك الواسسع.
من جهتها مصسالح اأ’من بالو’ية وضسعت
كافة ا’مكانيات البشسرية واŸادية بغرضس
مسس -اع -دة اŸواط -ن Úع -ل -ى مسس -ت -وى ت-لك
اŸناطق بالتنسسيق مع السسلطات اÙلية
وﬂت -ل -ف الشس-رك-اء اأ’م-ن-ي ،Úب-غ-رضس فك
العزلة عليهم’ ،سسيما مع تسسجيل انقطاع
كل من الطريق الو’ئي رقم  ١٣2وبعضس
الطرق الفرعية Ãنطقة او’د اعطية وكذا
ال- -ط- -ري- -ق اŸؤودي- -ة ل- -دوار ب -وط -يب وعÚ
السس- -وق ب- -ب- -ل- -دي- -ة السس- -بت ع- -زاب -ة ،ح -يث
سس -اه -مت ق -وات الشس -رط -ة ‘ ح -ل شس -ب-ك-ة
ال -ط -رق -ات اŸق -ط-وع-ة ب-اسس-ت-خ-دام ك-اف-ة
اإ’م-ك-ان-ات اŸادي-ة وال-بشس-ري-ة ال-ت-ي تتوفر
عليها والتدخل لفائدة اŸواطن Úوإازالة
الثلوج من على السسيارات العالقة ‘ تلك
اŸن- -اط- -ق اŸع -زول -ة م -ع ت -وزي -ع وج -ب -ات
للمواطن Úالعالق Úعلى مسستوى منطقة
سس -ي -وان وع Úمسس -ي -د ،وك -ذا ال -ع-م-ل ع-ل-ى
ت -ك -ث -ي -ف ال-ت-واج-د ع-ل-ى مسس-ت-وى ﬂت-ل-ف
ﬁاور الطرقات ’سسيما اŸصسنفة كنقاط
مرورية سسوداء بغية تأامينها وŒنب وقوع
حوادث مرور.
سشكيكدة :خالد العيفة

خلو بعضض ا◊ـظائر
من عتاد التدخل السسريع

لخÒة
كشش- -فت ال- -تسش- -اق- -ط- -ات ال- -ث -ل -ج -ي -ة ا أ
لودية وتسشجيل انزلقات
وفيضشان بعضض ا أ
الÎب-ي-ة ب-ع-دة م-ن-اط-ق ب-ولي-ة ع Úال-دف-ل-ى
لم-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة ب-ع-دة
ع -ن ق -ل-ة ال-ع-ت-اد وا إ
بلديات خاصشة الريفية منها.
وحسسب ال-وضس-ع-ي-ة اŸسس-ج-ل-ي-ة ل-دى حضس-ائ-رم-ع-ظم
البلديات التي ’ “تلك الشساحنات اıصسصسة لفتح
الطرقات التي غمرتها الثلوج على قلتها وضسعف
سس -م -ك -ه -ا ه -ذه السس -ن -ة ـ حسسب تصس -ري-ح-ات رؤوسس-اء
البلديات النائية ـ الذين –دثوا عن غياب كاسسحات
الثلوج كما هو الشسأان با◊سسانية ـ حسسب تصسريح
عضسو اÛلسس البلدي ا◊اج ﬁرز ـ الذي أاكد لنا
أان مصسالح ا◊ظÒة بحوزتها مزيلة ا’أتربة وأاشسغال
الرفع ونفسس الشسيء بالنسسبة لبلدية ع Úالدفلى
عاصسمة الو’ية التي  ⁄تق Ïمثل هذه الوسسائل
والعتاد الضسروري ،حيث أاوضسح خليفي أاحمد مÒ
البلدية أان أاعوان التدخل يسستنجدون ‘ ا◊ا’ت
الضسرورية Ãديرية اأ’شسغال التي “تلك  4كاسسحات
الثلوج والعتاد اŸتنوع Ÿثل هذه اŸواقف يقول ذات
اŸنتخب.
ومن جهة أاخرى ،علمنا أان حظÒة بلدية بطحية

اÙاذي -ة Ÿن -اط -ق و’ي -ة تسس -مسس-ي-لت م-ن ا÷ن-وب
الغربي للو’ية بحوزتها كاسسحة وقد مّكنت هذه
الوسسلية من Œاوز عدة عقبات إاعÎضست السسكان
واŸت -م -درسس ‘ Úت -ن -ق Ó-ت -ه -ا ال -ي -وم خ Ó-ل ت-ردي
اأ’وضساع ا÷وية ‘ اليوم الثالث من التسساقطات
الثلجية التي سسجلت بذات اŸناطق ا÷بلية وجهات
أاخرى من بلديات بن عÓل وع ÚالÎكي وحمام
ري -غ -ة وواد ا÷م -ع -ة وأاج -راء م -ن ب -ل -دي -ة ال-ع-ام-رة
وبلعاصس وا÷معة أاو’د الشسيخ .أاما بخصسوصس بلدية
تاشستة فقد أاوضسح رئيسسها ÿضسر مكاوي أان إاقتناء
ال -ك -اسس -ح -ة وع -ت -اد ال -ت-ن-ق-ي-ة وال-رف-ع أام-ر ضس-روري
ل-ل-ح-ظÒة ،أاي-ن ت-ك-ون ال-ت-ق-ل-ب-ات ا÷وي-ة ‘ ال-غ-الب
مفاجية ،فاإ’حتياء Ÿثل هذه الظروف مهما يقول
ﬁدث -ن -ا ال -ذي كشس -ف ل -ن -ا أان مصس -ال -ح ع -ل-ى أاه-ب-ة
إاسستعداد Ûابهة أاي طارئ لكونها منطقة جبلية
ومعظم مداشسرها وطرقاتها تشسقّ الشسريط الغابي
ب -ك -ل م -ن أاو’د ب -اسس -ة وأاو’د ال -ع -رب -ي سس-وق ل-ث-نÚ
والتاغية وسسدي بنيوسسف وغÒها من القرى النائية
واŸع- -رضس- -ة أ’ي تسس- -اق -ط -ات ث -ل -ج -ي -ة ي -ق -ول ذات
اŸنتخب الذي ع Èعن إارتياحه للمجهودات التي
تبذلها اŸصسالح الو’ئية إ’عانة البلديات الفقÒة
من حيث دعم ميزانيتها.
ه-ذا وق-د وضس-عت السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة خّطة
للمضسي نحو اسستقÓلية التبلديات وتسسي Òشسؤوونها
وتوف Òعتاد ضسمن تدخÓتها اليومية واإ’سستجابة
Ÿتطلبات التنمية اÙلية.
ع Úالدفلى /و.ي .أاعرايبي
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ءات
قرا
^ بقلم  :ا’سستاذة خولة خمري
لقد أصصبح أ◊ديث
لخر ﬁط
لنا وأ آ
عن أ أ
درأسصة لدى ألعديد من
ألباحث ÚوأŸفكرين Ÿا
لهذأ أŸوضصوع من أهمية
كبÒة ‘ –ديد مدى
طبيعة ألعÓقة بÚ
ألشصعوب و أ◊ضصارأت،
فا◊ديث عن ألذأت
لخر هو Ãثابة
وأ آ
حديث عن ألصصرأع بÚ
ألقد Ëو أ÷ديد على
مسصتوى أ◊ضصارأت عÈ
مسصارها ألتاريخي.
فـإاذأ كان ألغرب هو
ألذأت فإان ألشصرق
لخر
بالنسصبة إأليه هو أ آ
و ألعكسس صصحيح ،ولكل
›تمع خصصوصصياته
ألتي “يزه عن باقي
أÛتمعات و–دد
هويته غ Òأن معرفة
لخر
كل وأحد منهما با آ
مضصمرة ،ولعل هذأ ما
يفسصر ألشصعور بالعدأئية
لخر ،وهو ما
Œاه أ آ
أكدته أŸوأجهات ألتي
شصهدتها أ◊ضصارأت على
أمتدأد ألتاريخ فكل
حضصارة كما يقول بيار
كÓسصPierre Î
 Kalastreهي «آأنوية
لقل بعÓقتها
على أ أ
ألÔجسصية مع
ذأتها» ( .)1فقول بيار
كÓسص Îهذأ يعود بنا
لرسصطي
إأ ¤ألتقسصيم أ أ
لسصكان ألعا ⁄إأ¤
إأغريق وبرأبرة ،أو
لنفسصهم
وصصف أليهود أ
بأانهم «شصعب ألله
أıتار» ولباقي ألشصعوب
لغيار إأ ¤آأخر هذه
با أ
ألتقسصيمات ألتي تنم
عن جدلية ألرفضس
Óخر وألنظر إأليه على
ل آ
أنه دون مسصتوى
ألرتقاء Ÿصصاف
للهي.
ألصصطفاء أ إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الغÒية  ...جدلية بناء اأم هدم !!!

ؤغ Òبعيد عن فكرة الصصطفاء اإللهي
‚د ن - -ظ- -رة ال- -ي- -ه- -ود إا ¤ب- -اق- -ي شص- -ع- -وب
العا ⁄نظرة مقيتة ،حيث جاء ‘ التلمود أان
Óج-انب ؤل
األع -ي -اد اŸق -دسص -ة Œ ⁄ع -ل ل -أ
للكÓب ( )2ؤذكر أايضصا أان الكلب أافضصل من
األجانب ألنه مصصرح لليهودي ‘ األعياد أان
يطعم الكلب ،ؤليسص له أان يطعم األجانب،
ف- - - - - - - - - - -ه- - - - - - - - - - -ا ه- - - - - - - - - - -و ا◊اخ - - - - - - - - - -ام
أاباربنيل  Abarbanilيؤوكد بأان الشصعب
اıتار فقط يسصتحق ا◊ياة األبدية ،ؤأاما
ب-اق-ي الشص-ع-وب ف-م-ث-ل-ه-م ك-م-ثل ا◊م ،Òؤل
قرابة ب Úاأل· اÿارجة عن دين اليهود
ألنهم أاشصبه با◊م. )3( Ò
لعل هذا ما جعل آاراء كث Òمن اŸفكرين
العرب تتضصارب ب Úمؤويد لضصرؤرة النفتاح
ؤرافضص ل- -ذلك ؤآاخ- -ر م -ت -وجسص م -ن -ه رغ -م
دعوته الصصريحة إا ¤التعامل مع هذا اآلخر
ب -ك-ل ح-ي-ث-ي-ات-ه ،ف-ه-ا ه-و اŸف-ك-ر ؤاŸصص-ل-ح
اإلسصÓمي جمال الدين األفغا Êيرى أان
ق -وة األم -ة اإلسص Ó-م -ي -ة ت -ك -م-ن ‘ ع-زل-ت-ه-ا
Óخر ،ؤذلك أان ‘ الغ Òأاضصاليل،
ؤŒنبها ل آ
فيظهر اآلخر من خÓل رأايه عدؤا ضصلي،Ó
ؤمضص .Óؤلقد جعل ثنائية الذات ؤاآلخر
تتسصاؤى مع ثنائية ا◊ق ؤالظÓل ( .)4أاما
عبد الله الند ËفÒى أانه من البدع ﬁاكاة
اآلخ -ر ال -ذي ي -ت -آام -ر ع-ل-ى دي-ن اŸسص-ل-م،Ú
ؤبالتا‹ يدفعهم إا ¤التحلي بصصفاة غريبة،
ؤم -ت -ن -اقضص -ة م-ع ت-ق-ال-ي-ده-م ( .)5ؤي - -ذهب
ﬁمد عبدؤ ‘ نفسص الŒاه من خÓل
تأاكيده على أان البداية اŸشصرقة ◊ضصارة
الذات لن تكون إال بالرجوع إا ¤أاصصلنا ،الذي
سصيتلوه رجوع النقاء بعد انحراف (.)6
ؤؤسص -ط تضص -ارب ه-ذه اآلراء اıت-ل-ف-ة
فإان ما يهمنا هنا هو التعامل أاؤل مع الذات
باعتبارها الشصرق ‡ثلة با◊ضصارة العربية
اإلسصÓمية بÎاثها ؤأاصصالتها ،ثم النطÓق
نحو معرفة اآلخر باعتباره الغرب بتاريخه
ؤق -ي -م -ه ؤحضص-ارت-ه ب-ع-ي-دا ع-ن الع-ت-ب-ارات
ال-ع-رق-ي-ة أاؤ ال-دي-ن-ي-ة ال-ت-ي ب-اتت ت-ن-خر بنية
اÛتمعات ،ؤ“يت فينا ؤ‘ األخر كذلك
معا ⁄إانسصانيته اŸبنية على فكرة التعارف
ع-ل-ى اآلخ-ر ؤالخ-تÓ-ط ب-ج-م-ي-ع ال-ث-ق-افات
ؤا◊ضصارات ،ؤبناء على ذلك لبد من ايجاد
صص-ي-غ-ة ج-دي-دة ‘ ت-ع-ام-ل-ن-ا م-ع اآلخ-ر ك-ون
ؤجود اآلخر لبد منه ‘ معرفة ذؤاتنا ،
فهو يحمل حقائق ‚هلها عن أانفسصنا لن
ي -ت -أات ل -ن -ا م-ع-رف-ت-ه-ا إال م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل
القدرة على التواصصل مع اآلخر .
هذه الرؤؤية التي أاكد عليها العديد من
اŸفكرين لعل أابرزهم الفيلسصوف األŸاÊ
كارل ياسصÈز  Karl Gaspersالذي
يرى أان ؤجود الذات ل يتحقق إال بوجود
اآلخر ( ،)7فاألمة العربية أاثناء السصتعمار
ا◊ديث قوي اآلخر لديها ‘ ؤعي الذات،
فتأاكد أاك Ìمن مرة أان اآلخر هو الغرب
اŸتفوق ،ؤهذا ما أاكده اŸوقع ا÷غرا‘
أايضصا ( .)8هذه اŸعادلة التي رسصخت ‘
ال -ذه -ن -ي -ة ال-ع-رب-ي-ة ؤج-ود اآلخ-ر ب-اع-ت-ب-اره
Óشص-ع-اع ال-ع-ل-م-ي ؤا◊ضص-اري‘ ،
مصص -درا ل  -إ
مقابل النتقاصص من العقل العربي ؤقدراته
باعتباره متلقيا ؤفقط ،ؤبالتا‹ تظهر تلك
ا÷دلية التي تقول أان اآلخر معول هدم ل
بناء للذات التي هي الشصرق ،ؤهو ما يطرح
عÓمات اسصتفهام عن طبيعة العقل العربي
ؤ–ولته ‘ عصصرنا هذا .
ؤب Úجدلية البناء ؤالهدم داخل فلسصفة
الغÒية إال أان هناك دعوات عاŸية عاقلة
تسصعى جاهدة إا– ¤قيق التوافق اإلنسصاÊ
ؤه -و م -ا أادى إا ¤ت -زاي -د اله -ت -م -ام ب-ف-ك-رة
اآلخر على اŸسصتوى العاŸي سصاع Úإا¤
ي -ق -ظ -ة ج -م-اع-ي-ة ؤل-و أان-ه-ا م-ت-أاخ-رة ،ؤذلك
بإاعادة النظر ‘ التاريخ اإلنسصا ،Êؤتأامل ما
اك- -ت- -ظ ب -ه ت -اري -خ ال -بشص -ري -ة م -ن فضص -ائ -ح،
ؤإابادات جماعية ،انطلقت شصرارتها األؤ¤
من العتقاد الراسصخ Ãدى التغاير ؤالتضصاد
الذي نفى ا÷ماعات اŸقصصودة باإلبادة إا¤
ن -ه -اي-ت-ه-ا اÙت-وم-ة سص-واء ت-ع-ددت األسصسص
التي يقوم عليها مبدأا التغاير ،عرقية كانت،
أاؤ قومية ،أاؤدينية مذهبية ،أاؤ سصياسصية أاؤ
اجتماعية طبقية ،ؤ غ Òذلك ...
ألج -ل ه -ذا ك-ل-ه ؤجب ع-ل-ي-ن-ا ال-ق-ول ب-أان
«‰وذج تفكر العÓقات هذا هو األسصلوب

التصصنيفي اŸعتمد ‘ التحديد أاؤ التعرف
ع- -ل- -ى ال- -ذات ؤاآلخ- -ر ،ؤم- -ن ث -م -ة –دي -د
اŸواقف التي يجب أان تتخذها الذات من
اآلخر بناء على فهمها له ،ؤ تصصنيفها إاياه،
ل -ك -ن ه-ذه اŸع-رف-ة Ÿن ه-و م-غ-اي-ر ل-ل-ذات
غالبا ما تكون ضصمنية أاك Ìمنها صصريحة،
أام-ا ك-ث-اف-ت-ه-ا ،ؤأاه-م-يتها ،ؤمزاياها ،ؤالدؤر
ال-ذي ت-ل-ع-ب-ه ب-ن-ي-ة اآلخ-ر ،رغ-ب-ت-ه أاؤ رفضص-ه
التصص -ال ،ف -ك -ل ذلك ي -ت -غ-اي-ر م-ع ك-ل إاط-ار
اجتماعي» (. )9
·Ó
ؤبحديثنا عن البنية الجتماعية ل أ
يحظر هنا ما هو متداؤل ‘ اآلؤنة األخÒة
‘ األؤسصاط السصياسصية األمريكية بعد فوز
ديفد ترامب ‘ سصباق الرئاسصيات نحو البيت
األبيضص ،فقد حمل خطاب ترامب العديد
من عÓمات السصتفهام التي تنم عن كراهية
Óخر ‡ث ‘ ÓاإلسصÓم
ؤعدائية شصديدة ل آ
ؤاŸسصلم Úبشصكل خاصص ،فبغضص النظر عن
فوزه من عدمه ،ؤ لكن السصؤوال الذي يطرح
نفسصه كيف Ûتمع مثل اÛتمع األمريكي
يصصوت ؤبقوة من أاجل صصعود هذا اŸريضص
ال-ن-فسص-ي اŸتشص-ب-ع ب-ج-ن-ون ال-عظمة ؤالفوبيا
من اآلخر !!!. ...
كما أان السصؤوال األك Ìإا◊احا ‘ ظل هذا
ال -ت -خ -ب -ط ال -ذي أاصص -ب -ح أاح-د أاب-رز سص-م-ات
اÛتمع األمريكي هو :هل يعرف اÛتمع
األم-ري-ك-ي ح-ق-ا ت-اري-خ ؤنسص-ق ث-ق-اف-ة ؤط-نه
ال -ق -ائ -م ع -ل -ى ال -ت -ع-دد ؤال-ت-ن-وع ال-ث-ق-ا‘ ؟،
ف-اÛت-م-ع األم-ري-ك-ي ؤع Èمسص-ار ت-اري-خ-ه
ا◊ضصاري ‘ عÓقته مع اآلخر تكون من
خÓل انصصهار أاعراق ؤأاجناسص ﬂتلفة ،ؤهو
ما يجعل ناقوسص اÿطر يدق ؤبشصدة داخل
ه-ذا اÛت-م-ع م-تسص-ائ Ó-ع-ن ط-ب-ي-ع-ة –ول
البنية الثقافية ألحفاد العم سصام ؤرؤؤيتهم
Óخر ؟ ،هل بات اآلخر «اإلسصÓم» مصصدر
ل آ
خطر على اÛتمع األمريكي ؤهويته ؟،
هل انتقلت العدؤى من أاؤرؤبا ؤفرنسصا منها
بشصكل خاصص إا ¤أامريكا ،متسصللة من خÓل
خطابات ترامب العنصصرية ؤالنافية لتواجد
اآلخ - -ر ك - -م - -ك - -ون ‘ ال - -ف - -ع- -ل ا◊ضص- -اري
األمريكي؟ ،أاين هي قيم ا◊داثة ؤاللÈالية
الداعية إا ¤ا◊رية ؤاŸسصاؤات ؤغÒها من
ال- -ق- -ي- -م ال -ت -ي أاسصسصت ال -دؤل -ة األم -ري -ك -ي -ة
اŸعاصصرة ؟.
هذه األسصئلة ؤغÒها تبقى ﬁل بحث
ؤتسص -اؤؤل ع -ن ت -لك ا÷دل -ي -ة ال -ت -ي ل -ط -اŸا
شصغلت الفكر اإلنسصا ،Êأال ؤهي هل تواجد
اآلخ- -ر داخ- -ل اŸن- -ظ- -وم- -ة الج- -ت -م -اع -ي -ة
ؤال -ف -ك -ري-ة ﬁل ب-ن-اء ل-ل-ف-ع-ل ا◊ضص-اري أام
هادم له ،فقد شصهد التاريخ ع Èالزمن
حالت نادرة لزدهار الفعل ا◊ضصاري من
خÓل التÓقح Ãختلف أانواعه مع اآلخر،
ؤل - - -ع - - -ل أاب - - -رز ه - - -ذه ا◊الت ال - - -ع - - -ه- - -د
ال - -ع - -ب- -اسص- -ي ال- -ذي تشص- -ك- -لت ف- -ي- -ه صص- -ورة
فسصيفسصائية جميلة Œمع ﬂتلف الثقافات
ؤا◊ضص -ارات ،ؤه -و م -ا ج -ع -ل ال -ع -دي -د م -ن
الباحث Úيطلقون على هذه الفÎة العصصر
Óم-ة ال-ع-رب-ي-ة ؤاإلسصÓمية ،حيث
ال-ذه-ب-ي ل -أ
ؤصصل فيه التÓقح أاؤج مراحله مع الفكر
اليونا Êؤالفارسصي ؤالهندي  ...الخ .
ف - -ك- -ان اآلخ- -ر ﬁل ت- -رح- -اب ب- -ف- -ع- -ل- -ه

ا◊ضص- -اري مسص- -اه- -م- -ا ‘ ب- -ن- -اء ا◊ضص- -ارة
ال -ع -رب -ي -ة السصÓ-م-ي-ة ،ف-ط-فت إا ¤السص-ط-ح
ع -ل -وم -ا ج -دي -دة ك -انت ›ه -ول-ة أاؤ م-غ-ي-ب-ة
آان -ذاك ،خ -اصص -ة ال -ف-لسص-ف-ة ال-ي-ون-ان-ي-ة ال-ت-ي
حركت ركودا كان يكتنف العقل العربي من
ه -ذه ال -ن -اح -ي -ة ،ف -ظ -ه -ر م-ن خÓ-ل ال-ف-ع-ل
ا◊ضص -اري ل -ت -لك ال -ف-لسص-ف-ة ح-ج-ة اإلسصÓ-م
اإلم -ام أاب -و ح -ام-د ال-غ-زا‹ ب-اع-ت-ب-اره آاخ-را
_من أاصصول فارسصية_ ليصصبح على إاثرها
زعيما لتيار األشصاعرة ؤأاحد جهابذة الفكر
اإلسصÓ- -م- -ي ال- -ذي ق- -ام ب -ت -ج -دي -د ال -ف -ك -ر
اإلسصÓمي ؤتصصحيح العديد من اŸغالطات
الدينية من خÓل كتابه إاحياء علوم الدين
الذي يعد مرجعا أاسصاسصيا للدين اإلسصÓمي،
ف -رغ -م أان -ه آاخ-را ب-ال-نسص-ب-ة ل-نسص-ب-ه ؤأاصص-ول-ه
ال -ف -ارسص -ي -ة إال أان -ه _أاب-و ح-ام-د ال-غ-زا‹_
ي -ع -ت‰ Èوذج-ا مشص-رق-ا ‘ سص-م-اء ال-ت-ع-ايشص
ؤالعطاء ا◊ضصاري .
إان ل- -ك- -ل ›ت -م -ع خصص -وصص -ي -ات -ه ،ؤه -ذه
اÿصص -وصص -ي -ات ه -ي ال -ت -ي تسص -اع -دن-ا ع-ل-ى
ال -ت -ع -رف ع-ل-ي-ه ع-ن ق-رب ،ؤكشص-ف أاغ-واره،
ؤال-ول-وج إا ¤أاع-م-اق-ه ،ف-ال-ت-ع-ام-ل م-ع اآلخر
طبيعة بشصرية ،ؤضصرؤرة نفسصية ،ؤاقتصصادية،
ؤثقافية فضص Óعن كونها ؤاجب ديني  ...كل
هذه األسصباب –دد طريقة التعامل معه،
ؤك -ل -م -ا ك -ان ه -ذا ال-ت-واصص-ل –ك-م-ه م-ع-اÊ
انسص-ان-ي-ة راق-ي-ة ك-ل-م-ا أاث-م-ر حضص-ارة عاŸية
Œم -ع ك -اف-ة ال-ث-ق-اف-ات ؤا◊ضص-ارات داخ-ل
ب -وت -ق -ة ؤاح -دة ،فضص  Ó-ع -ن ازدي -اد ت -رسص-خ
معرفة كل طرف لذاته.
إان ا◊ديث عن معرفة ذؤاتنا يدعون إا¤
ضصرؤرة الوعي العميق بخصصائصص حضصارتنا
التي تتميز عن باقي ا◊ضصارات ؤمن هنا
ج -اءت دع -وة ال -ب -احث ؤاŸف -ك-ر السص-ي-اسص-ي
ال- -فضص- -ل شص -ل -ق إا ¤ضص -رؤرة ف -ت -ح

مرا
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اÛال لفئة النخبة باعتبارهم األك Ìقدرة
ع-ل-ى ال-ع-ط-اء ال-ع-ل-م-ي ؤال-ف-كري ؤإاعطائهم
الدؤر الريادي ‘ بعث األفكار التنويرية،
حيث يقول « :النخبة هي الفئة الجتماعية
التي تصصوغ ؤعي األمة ؤتقودها ،ؤهي التي
ت-ت-ل-ق-ى مشص-اع-ر األم-ة ،ؤأام-ال-ه-ا ال-نابعة من
ح-اج-ات-ه-ا ال-راه-ن-ة ؤاŸسص-ت-ق-ب-لية ؤاŸتأاثرة
بتاريخها ؤتراثها .تتلقاها ؤ–ولها إا ¤ؤعي
ؤ–ول الوعي إا ¤إارادة ؤ–قق اإلرادة ‘
إا‚ازات» |(.)10
ؤيأاتي رأاي الفضصل الشصلق ليؤوكد أان أاي
انطÓقة جديدة لبد أان تبنى على إادراك
كب Òؤؤعي عميق بالذات لنتمكن من جديد
من الضصفر ببعث حضصاري  ⁄يأاتي بشصكل
عبثي أاؤ من عدم ،بل يسصتند إا ¤ؤقائع حية
م -ن خ Ó-ل ال -ع -ودة ›ددا Ÿع -رف -ة ت-راث-ن-ا
ؤال- - -ت- - -مسصك ب - -ه ؤسص Èأاغ - -وار ‡ك - -ن - -ات - -ه
ا◊ضصارية حتى يكون له الدؤر الفاعل ‘
بعث النهضصة اŸنشصودة دؤن التغافل عن دؤر
اآلخر ؤاسصهامه ‘ هذا النشصاط ا◊ضصاري،
ف Ó- -ب- -أاسص أان ن- -أاخ -ذ م -ن اآلخ -ر اŸع -رف -ة
ؤاÈÿة شصريطة أان ل يكون ذلك مدعاة
إلل-غ-اء شص-خصص-ي-ت-ن-ا أاؤ نصص-ب-ح ت-اب-ع Úل-لغرب
ت-ب-ع-ي-ة اŸغ-ل-وب ل-ل-غ-الب ،ؤه-ك-ذا ن-ك-ون ق-د
ؤضص -ع -ن -ا أاي-دي-ن-ا ع-ل-ى الÎي-اق األ‚ع ل-ب-ن-اء
حضص -ارة إانسص-ان-ي-ة ع-اŸي-ة ج-دي-دة ت-ت-ظ-اف-ر
فيها جهود كل من الشصرق ؤالغرب .
إاذن م -ن خ Ó-ل ه -ذا Áك -ن-ن-ا ال-ق-ول ب-أان
شص-خصص-ي-ة ؤن-فسص األم-ة ال-ع-رب-ي-ة اإلسصÓمية
هي السصبيل الوحيد لنهضصتها ؤالتصصدي لتيار
ال -ع -وŸة ال -ف -ك -ري -ة ال -ت-ي اك-تسص-حت ال-ع-ا⁄
برمته ،ؤهذا ما أاكده اŸسصتشصرق ؤاŸؤورخ
ؤع- - -ا ⁄الج- - -ت- - -م- - -اع ال- - -ف - -رنسص - -ي ج - -اك
بÒك « Jacques Berqueعندما
“ن- -ى ل- -ل- -ع- -رب ؤاŸسص- -ل- -م Úأان ي- -ب- -دع- -وا
خصص -وصص -ي -ت -ه -م م -ن داخ -ل ت-راث-ه-م دؤن أان
يتنكرؤا لعصصرهم ،ؤكذلك أان ل يذؤبوا ‘
ا◊ضصارة الغربية فتطمسص هويتهم فهذا هو
الطريق الوحيد الذي يسصتطيعون من خÓله
أان يشصاركوا ‘ بناء ا◊ضصارة اإلنسصانية من
جديد» (. )11
هذا الوعي ا◊ضصاري سصيسصهم دؤن شصك
‘ إاحياء الشصرق من جديد ؤالنفÓت من
اŸرك - - - - -زي - - - - -ة ال- - - - -غ- - - - -رب- - - - -ي- - - - -ة Euro
 centralismeا÷اث-م-ة ع-ل-ى صص-دؤرنا
م -ن خ Ó-ل انشص -اء م -رك -زي -ة شص -رق-ي-ة ت-ع-ن-ى
بدراسصة كل ما Áت للغرب من بناء حضصاري
ؤنسص -ق ث-ق-ا‘ ،ؤه-و م-ا ي-ح-ت-م ع-ل-ي-ن-ا انشص-اء
مراكز تعنى بعلم السصتغراب مثلما كانت ؤل
زالت ل- -ه- -م م- -راك- -ز ع- -ل- -م السص- -تشص- -راق ‘
دراسص-ت-ن-ا ؤم-ع-رف-ة ط-ب-ي-ع-ة ع-ق-ل-ي-ت-ن-ا ،ح-ت-ى
تتصصدى لهذا النوع من السصتعمار ا÷ديد
ؤالتي باتت ﬁل دراسصة ‘ الدراسصات ما
بعد الكولونيالية ،إال أانها –تاج إا ¤مزيد
من التفعيل لتأاتي أاكلها.

 _1عصصام فوزي  :رؤؤية اآلخر  :اŸعرفة ؤ
ال -تسص -ل -ط ‘ اي -دي -ول -وج-ي-ا السص-تشص-راف ،ال-ع-دد
ا◊ادي ؤالثÓثون ،يونيه ،يوليه  . 1987صص . 99
 _2درؤه Úشصارل لوزان  :الكنز اŸرصصود ‘ قواعد التلمود ،تر :
يوسصف حنا نصصر الله ،تقد : Ëأاحمد ا◊جازي السصقا ،مكتبة النافذة  ،ط ، 1
 . 2003صص . 139
_3اŸرجع نفسصه  :صص . 140
 _ 4فيصصل دراج  :معنى التنوير ،حصصيلة العقÓنية ؤ التنوير ‘ الفكر العربي
اŸعاصصر ،بحوث مركز الدراسصات ،ط  ،1بÒؤت ،اأبريل . 2005 ،صص . 102
 _5اŸرجع نفسصه  :صص . 103
 _6اŸرجع نفسصه  :صص . 105
 _ 7األنا ؤ اآلخر ؤ الوعي الديني
www.kwtanweer.com/articles/readarticlephp :
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البيضصاء ،اŸغرب . 2005 ،صص . 44
 _9عصصام فوزي  :معرفة اآلخر  :اŸعرفة ؤ التسصلط ‘ أايديولوجيا السصتشصراف،
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 _ 10الفضصل الشصلق  :النخبة العربية ؤ القمع الذاتي› ،لة الجتهاد ،عدد ،5
 . 1989صص . 34
Óنا ؤاآلخر من خÓل فكر أادباء ؤ رؤاد
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م -ع -اصص -ري -ن ،م -ق -ارن -ات  :مسص-ت-ق-ب-ل األدب اŸق-ارن ‘ ظ-ل ال-ع-وŸة ،ال-ع-دد األؤل،
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””أاهدي كتابا Ÿن –ب”” مبادرة تقريب القارئ من الكاتب
’دبـــــاء
^ اسستجابـــــة واسسعــــــة مـــــن رواد ا’نÎنـــــت والعديـــــد مــــن ا أ
’خÒة مبادرات شسبابية لتشسجيع اŸطالعة وقراءة
’ونة ا أ
انتشسرت ع Èمواقع التواصسل ا’جتماعي ‘ ا آ
الكتاب ،أاشسهرها مبادرة ““أاهدي كتابا Ÿن –ب““ ،التي قام بها الروائي عبد اŸنعم بن السسايح ،بهدف التواصسل بÚ
م من خÓلها إاهداء العمل الورقي للشسخصص
القارئ والكاتب وإازالة ا◊دود بينهما وتقريب اŸسسافات ،حيث يت ّ
الذي يرغب فيه و ⁄يسستطع العثور عليه.

…hÓ¨e óªfi
ي -ت -ح -دث أل -روأئ -ي ع -ب -د أŸن -ع -م ب-ن ألسض-اي-ح ع-ن
مبادرته لـ«ألشضعب““ ،قائ Óأن فكرة ““أهدي كتابا
Ÿن –ب““ أن -ط -ل -قت م -ن مشض -ه -د أل -ف-ي-ل-م ألÎك-ي
““أشضوأك ألبحر““ ‘ أ÷ملة ألتي قالتها ميسص بطلة
أل-ف-ي-ل-م ◊ب-ي-ب-ه-ا زي-د ح-ي-ن-م-ا سضأالها““ :كيف أرضضي
قلبك؟ فردت عليه ““إأذأ أحببتني أهديني كتابا““..
ف-م-ن ه-ذأ أŸشض-ه-د ب-ال-ت-ح-دي-د أن-ط-ل-قت أŸبادرة
حيث أجتمع بن ألسضايح يوم  07ديسضم ،2016 Èمع
نخبة من ألشضباب ‘ نادي ““نبع ألثقافة أأ’دبي““
ب-ح-اسض-ي مسض-ع-ود ،ط-ارح-ا ع-ل-ي-ه-م ه-ذه أŸبادرة
” تكوينها كمشضروع ،و‘
كفكرة ‘ ألبدء ،ثم ّ
أأ’خ Òأصضبحت مبادرة شضخصضية بعد أن رفضضها
أعضضاء ألنادي أ’نها مبادرة مكلفة ،لكنه عزم
على تبنيها أ’نها –مل رسضالة سضامية.
وأضضاف بن ألسضايح أن فكرة أŸبادرة قائمة ‘
أأ’صضل على إأعادة قيمة ألكتاب ،ف Óأحد
يسض-ت-ط-ي-ع إأخ-ف-اء ح-ق-ي-ق-ة أن أل-ق-ارئ أل-عربي
أŸعاصضر وخاصضة فئة ألشضباب أصضبح مهتم
بالكتاب وألقرأءة ،وألفضضل يعود ـ حسضب بن
ألسضايح ـ إأ ¤موأقع ألتوأصضل أ’جتماعي
ألتي ُتشضهر ألكتاب ،وذلك ع Èنشضر مقتطفات منه
لتحفيز أŸتلقي على شضرأئه ،خاصضة ألقرأء ألذين
’ تصضلهم أأ’عمال.
وذكر بن ألسضايح أن من أهدأف مبادرة ““أهدي
ك -ت -اب -ا Ÿن –ب““ أل -ق -ي-ام ب-إاه-دأء أل-ع-م-ل أل-ورق-ي
للشضخصص ألذي يرغب فيه و ⁄يسضتطع ألعثور عليه،
ح -ت-ى وإأن ك-انت ت-فصض-ل ب-ي-ن-ه-م مسض-اف-ات وح-دود،
““وهذأ ما حدث بيني وب Úألقارئ عثمان موسضى
أل -ع -رأق -ي ف-ب-ع-د أع-ت-ن-اق-ه أŸب-ادرة أه-دأ Êك-ت-اب
““ق- -وأع -د أل -عشض -ق أأ’رب -ع ““Úأل -ذي ع -ج -زت ع -ل -ى

أقتنائه““ .كما تهدف أŸبادرة أيضضا إأ ¤أسضتمرأرية
نشضر نسضخة ألكتاب من قارئ إأ ¤ٱأخر ،حتى ’
Óبد ‘ سضجن رفوف ،ومن خÓلها يطالع
تسضجن ل أ
ألقارئ ألكتاب ،وعندما ينتهي من قرأءته يهديه
لشضخصص ٱأخر  ⁄يقرأه

بعد.
و‘ نفسص ألسضياق ،أكد بن ألسضايح أن أŸبادرة
ت- -ه- -دف ك- -ذلك إأ ¤تسض -ل -ي -ط ألضض -وء ع -ل -ى ب -عضص
أأ’عمال ألرأقية ألتي – ⁄ظ با’نتشضار““ ،فنقتني
ألكث Òمن ألنسضخ لنقوم بإاهدأئها للقرأء بعد قرعة
علنية ع Èألبث أŸباشضر ،وقد قمت مؤوخرأ بتوزيع
 41نسض -خ -ة م -ن روأي -ت -ي أ÷دي -دة ““ب -ق-اي-ا أوج-اع
سضماهر““ على متابعي صضفحتي بالفايسضبوك ،كما
أهديت  10أشضخاصص آأخرين أ’نهم أ◊وأ للحصضول
عليها وهذأ من حّقهم أ’ن أŸبادرة تهدف إ’هدأء

ليتم إأهدأئها فيما بعد للقرأء.
وعن مبادرته ألشضخصضية ،قال بن ألسضايح أنه قام
ب-إاه-دأء  200نسض -خ-ة م-ن أع-م-ال-ه ،و 50ك-ت-ابا من
ﬂت- -ل- -ف أأ’ج -ن -اسص  ‘ ،إأن -ت -ظ -ار دع -م أل -ك -ت -اب
وأŸكتبات ،ودعم ألقارئ بنشضر ألهشضتاغ ““أهدي ـ
ك- - -ت- - -اب ـ Ÿن ـ –ب - -ه““ ع Èم - -وأق - -ع أل - -ت - -وأصض - -ل
أ’جتماعي.
أما بخصضوصص أŸسضابقة ألتي نظمها ع Èحسضابه
على ألفايسضبوك ،أكد أنها أسضبوعية ،على أن يتمّ
أإ’عÓن عن أسضماء ألفائزين بالكتب كل شضهر عÈ
بث مباشضر ،مؤوكدأ ‘ أÿتام أنه ’ توجد هدية
دأئمة ألبقاء ومفرحة كالكتاب.

صشيانة العششب الرياضشي واŸسشابح ضشمن التخصشصشات ا÷ديدة للدخول التكويني اŸقبل بتلمسشان

سستكون صسيانة العشسب
الرياضسي الطبيعي وا’صسطناعي
واŸسسابح ضسمن التخصسصسات ا÷ديدة التي
سستفتحها مديرية التكوين والتعليم اŸهين Úوت-ط-ب-ي-ق-ا لÓ-ت-ف-اق-ي-ة أل-ت-ي ” أبرأمها
م- - -ؤوخ- - -رأ ب ÚأŸدي- - -ري- - -ة أŸذك- - -ورة
لو’ية تلمسسان ،خÓل الدخول اŸقبل
وم-دي-ري-ة ألشض-ب-اب وأل-ري-اضض-ة م-ن جهة
(دورة فيفري) ،حسسب ما علم اليوم
أخ- -رى ،ك- -م- -ا ’ح- -ظت زدور أب -رأه -م -ي
ا’ثن Úمن اŸديرة الو’ئية
حفيظة.
للقطاع.
وأضض - -افت أن ت- -خصضصص صض- -ي- -ان- -ة أŸي- -ادي- -ن
وت -أات -ي ع -م -ل -ي -ة ف -ت -ح ه -ذي -ن أل -ت -خصضصض Úم -وأك-ب-ة
Ÿسضتجدأت سضوق ألعمل أÙلية وألوطنية من جهة،

أل -ري -اضض -ي -ة أŸعشض -وشض-ب-ة صض-ار م-ط-ل-وب-ا ب-كÌة ع-ل-ى
مسض -ت -وى أŸنشض -آات أل -ري-اضض-ي-ة أıت-ل-ف-ة وأÓŸعب
أ÷وأرية أŸكسضوة بالعشضب ألطبيعي أو أ’صضطناعي
‡ا ي -ت -ي -ح ل -لشض -ب -اب أŸت-ك-ون أل-ف-رصض-ة ل-ل-ع-م-ل ب-ع-د

ألتكوين.
وبعد ألتذك Òبأان ““هذه ألتخصضصضات أ÷ديدة وأعدة
وتسضتجيب لتطلعات ألشضباب وميو’تهم وتسضاعدهم
على أ’ندماج ‘ عا ⁄ألشضغل““ ،أكدت نفسص أŸسضؤوولة
““أن هذين ألتخصضصض Úقد جاءتا دعما لتلك ألتي
تعزز بها ألقطاع خÓل ألدخول ألتكويني أŸنصضرم
مثل ألهندسضة أŸعمارية ألدأخلية وتقنيات أسضتعمال
آألة ““ألفريز““ وأإ’عÓم أآ’‹ (خيار قاعدة أŸعطيات)
وت -ق -ن -ي سض -ام -ي ‘ أل -تÈي -د وأل-ت-ك-ي-ي-ف وك-ذأ أآ’ل-ي-ة
وألضض -ب -ط فضض  Ó-ع -ن مسض -ت -وى أل -ك-ف-اءة أŸه-ن-ي-ة ‘

ألعدد
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اطلقهــــــــا الروائـــــــي بـــــــن السسايـــــــح عـــــــ Èمواقـــــــع التواصســـــــل ا’جتماعـــــــي

ألكتاب Ÿن يحبه و–به ،ولقد أسضتجاب ألقارئ
للمبادرة وأصضبح يتنافسص من أجل أ◊صضول على
ألروأية ،فجميل أن ‚د من يتنافسص على كتاب،
فهي قمة أ◊ضضارة وألوعي““ ،مشضÒأ إأ ¤أنه طرح
مبادرة ““أهدي كتاب Ÿن –به““ على ألكث Òمن
أل-ك-ت-اب وأأ’دب-اء ف-وج-د أسض-ت-ح-ب-اب ل-لفكرة ،منهم
ألروأئي ألعاŸي وأسضيني أأ’عرج ،ألذي
وعد ‘ مبادرة منه أن يوقع على كتبه
ألتي سضيعرضضها ويهديها باسضم ألفائزين،
وقال بن ألسضايح أنه من ألرأئع أن يصضل
شضخصص كتاب يرغب ‘ قرأءته مع توقيع
ألكاتب ،هذأ ألفعل يقرب ألقارئ بالكاتب
ب -ع -د أن أع -ت -ق-د أل-ك-ث Òم-ن أأ’دب-اء أن-ه-م
أصضنام ليقوم ألقارئ بعبادتهم.
وأضضاف بن ألسضايح أن من أأ’دباء ألذين
رح ّ-ب -وأ ب -اŸب -ادرة أل -روأئ-ي ألشض-اب إأدريسص
خليفة ،فقد أعلن مؤوخرأ عن منافسضة إأهدأء
روأيته ““فتاة ألباندأ““ وقّرر أن تكون أŸنافسضة
ع -ل -ى أك Ìم-ن نسض-خ-ة ،ك-م-ا رح-بت ب-ال-ف-ك-رة
ألكاتبة سضارة سضليم ““ألتي رأسضلتني على ألÈيد
أÿاصص م- -ن أج -ل ت -دع -ي -م -ي وق -ررت إأه -دأء
نسضخة كتاب““عليك أللهفة““ أ’حÓم مسضتغا‰ي.
وذكر بن ألسضايح ،أنه أنبثقت عن هذه أŸبادرة
ثÓ- -ث- -ة مشض -اري -ع :أول -ه -ا ‘ ع -ام  2017بعنوأن
““أه- -دي ك -ت -اب -ا ك -ل أسض -ب -وع Ÿن –ب““ ..ث -ان -ي -ا
““أهديك كتابي““ حيث يقوم كاتب ألكتاب بإاهدأء
بعضص ألنسضخ ›انا لقرأئه مثلما فعل بن ألسضايح ‘
روأي -ة ““ب -ق -اي-ا أوج-اع سض-م-اه-ر““ ،وأل-روأئ-ي إأدريسص
خليفة ‘ روأيته ““فتاة ألباندأ““ ،أما ثالث أŸشضاريع
فكان ““زكاة ألكتاب““ حيث تقوم بعضص أŸكتبات
ب -إاه -دأء نسض -خ م -ن ك -تب ب-ه-دف إأه-دأئ-ه-ا ل-ل-ق-رأء،
وكانت أ’نطÓقة من مكتبة أأ’مÃ Òدينة تقرت،
وقد قام صضاحب أŸكتبة بتسضليم ثÓثة كتب قيمة
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تركيب وصضيانة آأ’ت ألتÈيد.
وتتوقع مديرية ألقطاع خÓل ألدورة أŸقبلة حوأ‹
 4.500مÎبصص جديد ‘ ألنمط Úأإ’قامي وألتمه،Ú
ويتوزعون على  27مؤوسضسضة تكوينية منها  23مركزأ
وثÓ-ث-ة م-ع-اه-د وط-ن-ي-ة وم-ل-ح-ق-ة وأح-دة ،وفق نفسص
أŸصضدر.
وأشض -ارت ن -فسص أŸسض -ؤوول -ة ،إأ ¤أن ق-ط-اع أل-ت-ك-وي-ن
وألتعليم أŸهني Úيعرف ‘ ›ال أŸنشضآات إأ‚از
مؤوسضسضت Úجديدت Úأأ’و ‘ ¤شضكل معهد متخصضصص
Ãدينة سضبدو موجه ’سضتقبال ألتÓميذ ألذين ⁄
يتمكنوأ من نيل شضهادة ألبكالوريا وألثانية ‘ شضكل
مركز للتكوين أŸهني وألتمه Úبناحية بني بوسضعيد
أ◊دودي- - -ة م - -ؤوك - -دة أن وتÒة أ’‚از تسض Òبصض - -ورة
حسضنة.
ل -ل -ت -ذك ،Òف -إان ذأت أل -ق -ط -اع ق -د أسض -ت -ل-م ‘ ألسض-ن-ة
ألتكوينية أŸاضضية مركزأ جديدأ باŸنطقة أ◊ضضرية
أ÷ديدة ““بوجليدة““ Ÿدينة تلمسضان ،باإ’ضضافة إأ10 ¤
فضضاءأت للبحث
م -زودة Ãك -ت -ب -ات وق -اع -ات أأ’نÎنت ع -ل -ى مسض-ت-وى
م -رأك -ز أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي وأل-ت-م-ه Úل-ل-رمشض-ي وأو’د
م -ي -م-ون (إأن-اث) وأ◊ن-اي-ا وت-ل-مسض-ان ( 1ح-ي سض-يدي
سض -ع -ي -د) وشض -ت -وأن وم -غ -ن -ي -ة (ذك -ور وإأن -اث) وسض -ب -دو
وأل -غ -زوأت ون -دروم -ة ،فضض  Ó-ع -ن م Ó-عب م -ت-ع-ددة
ألرياضضات ببعضص أŸرأكز.

إاقصش ـ ـاء ك ـ ـ ـ ـروي عـ ـاٍد
ونقاشش إاعÓمي متدٍن

¯ …hÓ¨e óªfi

’م- -ل ال- -ت- -ي أاصس -ابت
ي- -ب- -دو أان خ- -ي- -ب- -ة ا أ
ا÷م- -ه- -ور ا÷زائ- -ري ب- -ع- -د اÿروج اŸب -ك -ر
للمنتخب الوطني لكرة القدم من منافسسة
 ،2017 ·Óال - -ت- -ي Œرى
ك -أاسص إاف -ري -ق -ي-ا ل -أ
وق-ائ-ع-ه-ا ب-ال-غ-اب-ون وظ-فت ◊سس-ابات ضسيقة
ومصسالح ذاتية .واسستغلتها بعضص القنوات
ال-ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة اÿاصس-ة ل-تصس-فية ا◊سسابات
والتشسكيك ‘ وطنية بعضص الÓعب Úونسسج
’قصس-اء وك-أان-ه م-أاسساة
ا’ت-ه-ام-ات وتصس-وي-ر ا إ
وطنية حقيقية.
’عÓ-م-ي-ة نسست ك-ل ه-م-وم
ت -لك اŸن-اب-ر ا إ
ا÷زائري Úومشساكلهم ،وراحت تخوضص ‘
كل كبÒة وصسغÒة تخصّص مشساركة اŸنتخب
الوطني ‘ ““كان الغابون““ بسسلبية مبالغ فيها،
ووج -هت ك -ل سس -ه -ام -ه-ا ن-ح-و م-ن-ت-خب وط-ن-ي
أافرح جميع ا÷زائري Úعلى مدار سسنوات،
وأاخ -رج اÓŸي Úل -لشس -وارع اح -ت -ف -ا’ ب-أادائ-ه
ال -ب -ط -و‹ ‘ تصس -ف -ي -ات ك-أاسص ال-ع-ا،2010 ⁄
وت-أاه-ل-ه ل-ل-دور ال-ث-ا ‘ Êم-ونديال الÈازيل
.201٤
ال -بÓ-ط-وه-ات ال-ت-ي ُخ-صسصست ل-ت-ح-ل-ي-ل
وتقييم أاداء اŸنتخب– ،ولت إاﬁ ¤اكمة
ي-وم-ي-ة لÓ-ع-ب Úوال-ط-اق-م الفني ومسسؤوو‹
““الفاف““ ،فغابت عنها اŸوضسوعية واŸهنية،
وحضس-ر ال-ن-ق-اشص اŸن-ح-ط وال-ت-ح-ل-ي-ل اŸت-دÊ
’م-ر أان أاغ-لب
ول -غ -ة الشس -ارع .وال-غ-ريب ‘ ا أ
ت -لك ال -ق -ن -وات  ⁄ت -ع -ط ال -ك -ل -م-ة ل-ل-ف-ن-يÚ
’عÓ- - -م- - -يÚ
وال Ó- - -ع- - -ب ÚواŸدرب ،Úب- - -ل إ
Œده -م ي -خ -وضس -ون ‘ أام -ور ت-ق-ن-ي-ة وف-ن-ي-ة
وتسس- -يÒي- -ة ،واب- -ت- -ع- -دوا ع- -ن لب اŸوضس -وع
وال -ن -ق -اشص ،وحصس -روا مشس -ك -ل -ة ك -رة ال -ق-دم
ا÷زائ -ري -ة ‘ اŸن-ت-خب ال-وط-ن-ي و«ال-ف-اف““،
’ندية.
ونسسوا التسسي Òالكارثي Ÿسسؤوو‹ ا أ
’داء اıيب
ق أاي طرف أان ينتقد ا أ
من ح ّ
ق أاي جهة أان –لّل
لرفقاء ﬁرز ،ومن ح ّ
وتناقشص اŸشساركة السسلبية لـ““اÿضسر““ ،ومن
ق اŸواطن أان يعاتب الÓعب ÚواŸسسؤوولÚ
ح ّ
على ذلك ،لكن ليسص من الÓئق أان يتعدى
’شس- -خ- -اصص وال -ق -ذف
’م- -ر إا ¤اŸسس- -اسص ب- -ا أ
ا أ
والشس -ت -م وال -تشس -ك -يك ‘ وط -ن -ي-ة الÓ-ع-بÚ
وتصس -وي -ر إاقصس -اء ك-روي ع-ادي ك-أان-ه م-أاسس-اة
وط-ن-ي-ة كÈى ي-ح-زن ل-ه-ا ال-ك-ب Òوالصسغ،Ò
رغ- -م أان- -ه- -م ي- -ع- -ل -م -ون أان ‘ ل -ع -ب -ة ““ا÷ل -د
اŸن -ف -وخ““ ه -ن -اك ف-ائ-ز وخ-اسس-ر ،وأان ت-واج-د
’ع- - -ب Úم - -اه - -ري - -ن ’ يضس - -م - -ن ال - -ت - -أاه - -ل
’‚لÎا ‘
والتتويج ،ومثال ذلك ما حدث إ
““أاورو  ““2016عندما أاقصسيت على يد منتخب
’رجنت Úالتي  ⁄تفز
أايسسلندا اŸغمور ،وا أ
ب -أاي ل -قب ق -اري أاو ع -اŸي م-ن-ذ سس-ن-وات رغ-م
تواجد ‘ صسفوفها أافضسل ’عب بالعا.⁄
’عÓمية اعتقادها
مشسكلة تلك اŸنابر ا إ
ب -أان -ه ‘ ›ال ال -ري -اضس -ة ك -ل شس -ئ مسس -م -وح
وم- - - -ب- - - -اح ،و’ وج - - -ود ◊دود وضس - - -واب - - -ط
وخ -ط -وط ح -م -راء ،ف-ف-ت-ح-وا بÓ-ط-وه-ات-ه-م
لضسيوف ينتقدون ويحاسسبون ويحللون كما
يشس -اؤوون ع -ل -ى م -دار سس -اع -ات ط -وي -ل -ة ،و’
يÎكون شساردة أاو واردة إا’ و–دثوا عنها
ب- -أاسس- -ل- -وب رك- -يك وع- -ن- -ي -ف وم -ن -ح -ط دون
احÎام للمشساهد وا÷مهور الرياضسي ،الذي
يبدو أانه أاصسيب بصسدمت ‘ Úنفسص الوقت:
’و ¤بعد إاقصساء الفريق الوطني من ““كان
ا أ
’ع Ó- -م - -ي
’داء ا إ
 ،““2017وال- - -ث- - -ان- - -ي- - -ة ‘ ا أ
ال- -ري -اضس -ي ال -ه -زي -ل ال -ذي صس -احب وأاع -قب
مباريات ““اÿضسر““.

meghlaouim@yahoo.fr

ارتفع عدد الشسباب اŸتمدرسص اŸدمن على اıدرات والذي ” –ويلهم على مسستوى
اŸراكز العÓجية سسنة  2016باŸقارنة مع سسنة  2015بنسسبة قدرها  ٤0،٩0باŸائة،
حيث كان عددهم  ٤٤شسابا ‘  2015لÒتفع إا 62 ¤عام  ،2016حسسبما أاكده عميد
’عÓم بأامن و’ية ا÷زائر.
الشسرطة رابح زواوي اŸكلف با إ
وأوضضح عميد ألشضرطة زوأوي أليوم أ’ثن ،Úأن خÓيا أإ’صضغاء وألنشضاط ألوقائي
( 13خلية) ألتابعة أ’من و’ية أ÷زأئر قامت سضنة  2016بتحويل إأ ¤مرأكز ألعÓج
لÓدمان على أıدرأت ما يعادل  62شضابا متمدرسضا (متوسضط وثانوي وجامعي) مقابل
 44شضابا سضنة  ،2015مضضيفا أن هؤو’ء ألشضباب تقدموأ من تلقاء أنفسضهم إأ ¤هذه أÓÿيا
لطلب أŸسضاعدة.
وأضضاف أن هذه أÓÿيا ألتي تنشضط ع 13 Èمقاطعة إأدأرية أسضتقبلت ‘  83 2016شضابا
ÓخصضائيÚ
م -دم -ن -ا ع -ل -ى أıدرأت تÎأوح أع-م-اره-م م-ن  13إأ 23 ¤سض-ن-ة ،وت-ب Úل -أ
ألنفسضان Úأن  62منهم بحاجة ماسضة إأ ¤ألعÓج على مسضتوى مرأكز ﬂتصضة.
وأبرز أن هذه أÓÿيا قامت خÓل  2016بـ 262حملة –سضيسضية على مسضتوى أŸؤوسضسضات
ألÎب -وي -ة ب -ه -دف ح-م-اي-ة أŸت-م-درسض Úم-ن ﬂت-ل-ف أآ’ف-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة وع-ل-ى رأسض-ه-ا آأف-ة
أıدرأت ،مع تنظيم  103أبوأب مفتوحة و 66زيارة بيدأغوجية ıتلف مصضالح أأ’من لو’ية
أ÷زأئر وكذأ أŸتاحف ،با’ضضافة إأ 91 ¤تظاهرة رياضضية وثقافية وترفيهية.

–ويل
 62ششابا متمـدرسشا
 ıـ ـدرات
مدمـنا علـى ا ـ
للعÓج باŸراكز اıتصشة
سشنة 2016

Áكنكم مشساهدة فيديوهات ““ الشسعب““ على موقع ا÷ريدة أاو على الرابط التا‹:
www.youtube.com/journalechaab

صسفحـــة شسباب بÓدي علـــى الفايــــسص بـــوك :
www.facebook.com/chababbeladi

ألثلثأء  31جأنفي  2017م
ألموأفق لـ  03جمأدى أأ’ولى 1438هـ

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

á°VÉjQ

حامية ،تريكات ودراوي يلتحقون بتدريبات شصباب بلوزداد

اإلدارة تسشّوي مسشتحقأت الÓعب Úواألنصشأر يطألبونهم بألفوز على السشأورة

لو ¤موبيليسس.
يواصصل شصباب بلوزداد –ضصÒاته –سصبا Ÿواجهة شصبيبة السصاورة ،بعد غد اÿميسس ‘ ،إاطار مباريات ا÷ولة  18للرابطة ا أ
وأابدى بادو الزاكي ارتياحه لعودة الÓعب Úالذين غابوا عن فÎة التحضص.Ò

عمار حميسسي

كأنت فÎة ألتحضش Òأك Ìمن نأجحة
بألنسشبة لفريق ششبأب بلوزدأد ،حيث
سش -م -حت ل-ل-م-درب أل-زأك-ي ب-ت-ج-ريب
أللعب Úوفق عدة منأهج خططية
دفأعية وهجومية ،وهو مأ يؤوكد نية
ألفريق ‘ –قيق نتأئج جيدة خلل
مرحلة ألعودة.
ع -رفت ت -دري -ب -أت أل -ف -ري -ق أل-ت-ح-أق
أل- -لع- -ب Úأل- -ذي- -ن غ- -أب -وأ ع -ن فÎة
أل- -ت -حضش Òبسش -بب أل -ت -زأم -أت -ه -م م -ع
أŸن -ت -خب أل -عسش-ك-ري ،ي-ت-ع-ل-ق أأ’م-ر
ب -أل -ث-لث-ي ت-ري-ك-أت ،درأوي وح-أم-ي-ة
وهو مأ جعل –ضشÒأت لقأء ششبيبة
ألسشأورة Œري بتعدأد مكتمل.
سش -ي -م -ن -ح ت -وأج -د أل-ث-لث-ي أŸذك-ور
ح- -ل- -و’ إأضش- -أف- -ي- -ة ل -ل -م -درب خ -لل
موأجهة ششبيبة ألسشأورة إ’مكأنأتهمأ
ألكبÒة ألتي Áكن أن “نح أإ’ضشأفة
للفريق ‘ ألوسشط وألهجوم وألعودة
بنتيجة إأيجأبية.
ك- - -م- - -أ أل - -ت - -ح - -ق أŸدرب أل - -زأك - -ي
ب-أل-ت-دري-ب-أت ب-ع-د أن م-كث ب-أŸغرب
ل -تسش -وي -ة ب -عضس أأ’م -ور ألشش -خصش-ي-ة،
ح- - -يث ك- - -أن ح- - -أضش- - -رأ ‘ أ◊صش- - -ة
ألتدريبية ألتي جرت ،أمسس ،وهو مأ
ج -ع -ل -ه ي -ق -وم ب -أسش -ت -ك -م -أل ب-رن-أم-ج
ألتحضش.Ò
وي -ت -ط -ل-ع أأ’نصش-أر ’ك-تشش-أف أل-وج-ه
أ÷ديد للفريق خلل موأجهة ششبيبة
ألسشأورة ومعرفة ألقدرأت أ◊قيقية

للوأفدين أ÷ددÃ ،أ أن ألششبأب كأن
م -ن أل -ف -رق أل -نشش-ط-ة خ-لل م-رح-ل-ة
أ’ن -ت -ق -أ’ت ألشش -ت -وي -ة بضش -م-ه ل-ع-دة
’عب.Ú
ي -ع -د وسش -ط أŸي -دأن وأل -ه -ج-وم م-ن
أÿطوط ألتي عرفت تدعيمأ نوعيأ،
م- -ن خ- -لل ضش- -م أل- -ث -ن -أئ -ي ه -ري -أت
وŸهأن .فيمأ عرف ألهجوم تدعيمأ
ق-وي-أ بضش-م أل-ث-ن-أئ-ي ع-ري-ب-ي وح-أمية
وه- -و م- -أ ج -ع -ل أأ’نصش -أر ي -ط -أل -ب -ون
أللعب Úخلل أ◊صشصس ألتدريبية

أŸأضشية بتحقيق نتأئج أفضشل خلل
مرحلة ألعودة.
من جهة أخرى ،قأمت إأدأرة ألفريق
بتسشوية مسشتحقأت أللعب Úألعألقة
إأ ¤غ- -أي -ة شش -ه -ر ديسش -م ÈأŸأضش -ي،
بألنسشبة للعب Úألقدأمي .فيمأ نأل
أل-لع-ب-ون أل-ذي-ن أل-ت-ح-ق-وأ ب-أل-ف-ري-ق
خ- -لل فÎة أ’ن- -ت- -ق- -أ’ت ألشش- -ت -وي -ة
مسش-ت-ح-ق-أت-ه-م ك-أم-ل-ة إأ ¤غ-أية نهأية
أŸوسشم.
ونألت هذه أÿطوة إأعجأب أللعبÚ

وزأدت ‘ –فيزهم من أجل بدأية
مرحلة ألعودة بقوة وذلك من خلل
–قيق نتيجة إأيجأبية ‘ بششأر على
حسشأب ششبيبة ألسشأورة ،رغم قوة هذأ
أأ’خ Òعلى ملعبه وأمأم جمهوره.
وكأن أŸدرب بأدو ألزأكي قد طألب
إأدأرة أل- - -ف - -ري - -ق بضش - -رورة تسش - -وي - -ة
مسش -ت-ح-ق-أت أل-لع-ب Úم-ب-أشش-رة ب-ع-د
ألعودة من تربصس أŸغرب ،وهو مأ
ح -دث‡ .أ دف -ع ب -أل -لع -ب Úلشش -ك-ر
أŸدرب على وقوفه إأ ¤جأنبهم.

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

نسشتقب ـ ـ ـل شش.القبأئ ـ ـ ـل Ãعنويـ ـ ـ ـأت مرتفعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

@@ أم-أم أŸول-ودي-ة دخ-ل-ن-أ ب-ح-ت-م-ية
ألعودة إأ ¤أجوأء أ’نتصشأرأت وألفوز
ع -ل -ي -ه -م ب-ع-دم-أ أن-ه-زم-ن-أ ‘ أ÷ول-ة
أأ’و ¤من مبأرأة ألعودة أمأم إأ–أد
بلعبأسس.
‘ ذلك أللقأء لعبنأ دون جمهورنأ
ومنقوصش Úمن خدمأت عدة ’عبÚ
وأŸنأفسس أسشتغل خطأين سشجل على
إأثرهمأ هدف Úوعأد بألنقأط ألثلث
إأ ¤ب -ل -ع -ب -أسس .ك-م-أ “ك-ن أل-ي-وم م-ن
م-وأصش-ل-ة سش-لسش-ل-ة ن-ت-أئ-ج-ه أإ’ي-جأبية
وفأز على فريق ششبأب بأتنة وأقÎب
أك Ìمن أصشحأب أŸقدمة .بلعبأسس
منأفسس ’ يسشتهأن به هذأ أŸوسشم
فهو يؤودي ‘ موسشم جيد ،لكننأ أثبتنأ
أمأم أŸولودية أن مأ حدث لنأ ‘
أ÷ولة  16كأن ›رد سشحأبة عأبرة
’ أك Ìو’ أقل بعدمأ فزنأ بألدأربي
وأمأم ألبطل ألششتوي.
@ تسص -ت -ق -ب-ل-ون ‘ ا÷ول-ة اŸق-ب-ل-ة

ليسصر ل–اد ا◊راشس
أاكد الظه Òا أ
«زين العابدين بوÿوة» ،أان
الصصفراء كانت مرغمة على الفوز
بالداربي العاصصمي أامام مولودية
ا÷زائر ،بعد هزÁة إا–اد بلعباسس
لول،
‘ ا÷ولة  16من اÎÙف ا أ
موضصحا أان مواجهة الكناري ‘
اللقاء القادم Ãلعب أاول نوفمÈ
باÙمدية سصتكون فرصصة حقيقية
من أاجل البتعاد أاك Ìعن منطقة
اÿطر والقÎاب من –قيق
الصصعود ‘ ،هذا ا◊وار...

حاوره :محمد فوزي بقاصص
تصسوير :محمد آايت قاسسي

الشص- - -عب :اŸول- - -ودي- - -ة سص- - -ي- - -ط - -رت
وا◊راشس ف -ازت .ه -ل Áك-ن ال-ق-ول
إانكم سصرقتم الفوز من العميد؟
زي-ن ال-ع-ب-دين بوÿوة ‘ :م -ب-أرأة

ف -ري -ق شص -ب -ي -ب -ة ال -ق -ب -ائ -ل ال-ذي ⁄
يسصتأانف بعد اŸنافسصة؟

أل-دأرب-ي أم-أم م-ول-ودي-ة أ÷زأئ-ر ك-ن-أ
منقوصش Úمن بعضس أللعب ،Úبينهم
مصشأبون وآأخرون كأنوأ مع أŸنتخب
ألوطني ألعسشكري ‘ سشلطنة عمأن
ÿوضس م - -ن - -أفسش - -أت ك- -أسس أل- -ع- -أ⁄
ألعسشكرية .كمأ لعبنأ أللقأء بوأفدين
ج -دي -دي -ن ه-م-أ «ه-ن-دو» و»ج-غ-ب-أل-ة»
أل- -ل- -ذي- -ن ي- -ع- -رف- -أن أل- -ب- -يت ج -ي -دأ،
وأŸهأجم «بن ‰رة» وهو مأ يكون
ق - -د أث - -ر ع - -ل- -ى م- -ردودن- -أ ‘ ه- -ذه
أŸوأج -ه -ة .سش -رق -ن -أ أل -ف -وز أم ف-زن-أ
ب-أأ’دأء وأل-ن-ت-ي-ج-ة ‘ ،أل-ن-ه-أية كسشبنأ
ث -لث ن -ق -أط ث -م -ي-ن-ة ل-ب-أق-ي مشش-وأر
ألبطولة .وأأ’مر أŸهم ‘ هذأ أللقأء،
ه -و أن أل -لع -ب Úك -أن -وأ م -ن -تشش -ري-ن
بششكل جيد فوق أرضشية أŸيدأن طيلة
أŸوأج-ه-ة وط-ب-ق-ن-أ ت-عليمأت ألطأقم

أل -ف -ن -ي ج -ي -دأ ،ح-يث غ-ل-ق-ن-أ ج-م-ي-ع
أŸنأفذ أمأم ’عبي أŸولودية وهو
مأ جعلهم ،مع مرور ألوقت ،يفقدون
تركيزهم ويدخلون ‘ ألÔفزة ألتي
أث -رت ع -ل -ي -ه -م .أن -ت -ه -زن -أ أل -ف-رصش-ة
وسشجلنأ هدف ألسشبق وألفوز وسشّيرنأ
أŸبأرأة كمأ كنأ أردنأهأ إأ ¤نهأيتهأ.
هدف ألفوز جأء بقدم أŸهأجم «بن
‰رة» وأتى ‘ وقته ،أ’ننأ ‘ مرحلة
أل -ذه -أب ع -أن -ي -ن -أ ك -ثÒأ م -ن غ -ي-أب

–ضش -ر م -دي -ري -ة أŸن -ت -خ -ب-أت
أل-وط-ن-ي-ة ل-ل–أدي-ة أ÷زأئ-رية
للتنسس ‘ ألفريق ألوطني ’أقل
م ن  1 4س ش ن ة – س شب أ ل ل م نأ ف س ش أ ت
أل- -ق- -أدم -ة ،م -ن خ -لل ألÎبصس
أŸق -رر ب -ن -أدي أل -ت -نسس ب -ب -أشس
ج -رأح (أ÷زأئ -ر) ي -وم -ي  3و4
فيفري ،حسشب مأ كششف عنه
م -دي -ر أŸن -ت -خ -ب -أت أل -وط -ن -ي-ة
 ﬁم د ب و شش أب و .
وأوضش - - -ح ب - - -وشش - - -أب- - -و« :ه- - -ذأ
أŸعسش- - -ك - -ر ’ك - -تشش - -أف م - -دى
أسش- -ت- -ع -دأدي -ة ه -ذه أل -ع -ن -أصش -ر
–سش -ب -أ ل -ل -م-ن-أفسش-أت أل-ق-ري-ب-ة
أ ل ق أ د مة  .ت ن ت ظ ر نأ م نأ ف س شت ‘ Ú

ألقأهرة ،أ’أو ¤مسشلك أإفريقي
م- -قسش -م أإ ¤قسش -م Úوأل -ث -أن -ي -ة
ألبطولة أ’إفريقية ’أقل من 14
سشنة».
وŒرى أŸرح- - -ل - -ة أ’أو ¤م - -ن
أ  Ÿس ش ل ك م أ ب 2 5 Úو  2 8ف  Èأ ي ر
وألثأنية من ألفأ— أإ 5 ¤مأرسس.
و س ش ي ك و ن ه ذ أ أ  Ÿس ش ل ك م تب و ع أ
بألبطولة أ’إفريقية ’أقل من 14
سشنة من  6أإ 10 ¤مأرسس.
خلل أŸسشلك ألقأري ،سشتقحم
أ ÷ ز أ ئ ر ث م أن ي ة ع نأ ص ش ر  ،أ ر ب ع ة
عند ألذكور ونفسس ألعدد لدى
أ’إنأث ‘ ،ح Úتششأرك بسشتة
’عب ‘ Úألبطولة أ’إفريقية (3

ﬁمد بوشصابو
(تنـــــــــــــسس):

هدأف حقيقي يجسشد فرصشنأ .أ“نى
أن هذأ ألهدف ‘ ألدأربي سشيحرره
وي -ج -ع -ل -ه يسش -ج-ل أه-دأف-أ أخ-رى ‘
أللقأءأت أŸقبلة ،أبتدأء من موأجهة
شش-ب-ي-ب-ة أل-ق-ب-أئ-ل ‘ أ÷ول-ة ألقأدمة.
وب -أŸن-أسش-ب-ة أه-دي ه-ذأ أل-ف-وز ل-ك-ل
أنصشأرنأ ألذين تنقلوأ معنأ إأ ¤ملعب
 5جويلية.
@ ف-وز ج-اء ‘ وق-ت-ه ب-ع-د ال-ه-زÁة

لخÒة أامام إا–اد بلعباسس؟
ا أ

@@ صشحيح فريق ششبيبة ألقبأئل ⁄
ي -ع -د ل-ل-نشش-أط أل-رسش-م-ي ب-ع-د .وحÚ
ي -وأج -ه-ن-أ ي-ك-ون ق-د ت-وق-ف Ÿدة 45
يومأ تقريبأ عن أŸنأفسشة ألرسشمية،
وهو مأ قد يكون ‘ صشأ◊نأ ،أ’ننأ
◊د أآ’ن ل -ع -ب -ن -أ م-وأج-ه-ت Úق-وي-تÚ
أمأم كل من إأ–أد بلعبأسس ومولودية
أ÷زأئر .كمأ أننأ سشنسشتعيد ،أ÷معة
أŸقبل ،جمهورنأ ألذي فقدنأه أمأم
ب -ل-ع-ب-أسس وه-و م-أ سش-ي-زي-دن-أ –ف-ي-زأ
ع-ل-ى أل-ف-وز ،وسش-ي-ك-ون أل-ل-ق-أء ألثألث
ع-ل-ى أل-ت-وأ‹ أل-ذي ن-ل-ع-ب-ه بألعأصشمة
وسشتكون فرصشتنأ من أجل أ’بتعأد
أك Ìعن منطقة أÿطر وأ’قÎأب
من –قيق ألبقأء.

نحضشر الفريق الوطني ألقل م ـن  14سشنة للمنأفسشـ ـأت القأدمـ ـة
ذ ك و ر  3 -أ نأ ث )  ،ح س ش ب م أ ع ل م
من نفسس أŸصشدر.
وسش -يشش -رف ع -ل-ى ه-ذأ ألÎبصس
أ ل ذ ي ي ع ر ف م شش أ ر ك ة  ’ 1 8ع ب أ

( 9ذكور 9-أن- -أث) م- -دي -ر
أŸنتخبأت ألوطنية رفقة ثلثة
م-درب Úأآخ-ري-ن سش-ي-ت-م ت-عيينهم
ق ب ل أ ن ط لق ه ذ أ أ  Ÿو ع د .

هاليلوزيتشس:

17248

19

«الفرديأت لن تصشنع حتمأ فريقأ جيدا»
ع ÈاŸدرب السصابق
للمنتخب ا÷زائري لكرة
القدم وحيد حاليلوزيشس،
عن خيبته بعد مشصوار
«اÿضصر» الذين خرجوا من
الدور الول لكأاسس إافريقيا
( ·Óكان)2017-
ل أ
اŸتواصصلة بالغابون ،مشصÒا
أان «الفرديات لن تصصنع
حتما فريقا جيدا».

قأل ألتقني ألبوسشني ‘ حوأر
م -ع أŸوق -ع أŸت -خصشصس «ف -أن-ز
ف -ون»« :أن -أ ب -ع -ي -د ع -ن أل-ف-ري-ق
أ÷زأئ-ري و ل-يسس ب-إأسش-ت-ط-أعتي
–ل -ي -ل م -أ وق -ع ب -أل-غ-أب-ون ل-ك-ن
ألششيء أŸؤوكد أن ألفرديأت ’
ت -ك -ف -ي وح -ده-أ ل-ت-ك-وي-ن ف-ري-ق
جيد».
وترك هأليلوزيشس صشورة جميلة
لدى إأششرأفه على أ÷زأئر بÚ
 2011و 2014حيث حقق تأهل
ت- -أري -خ -ي -أ إأ ¤أل -دور ث -م -ن م -ن
أŸونديأل سشنة  2014بألÈأزيل
ل-ي-قصش-ى بصش-ع-وب-ة أم-أم ألعملق
أ’Ÿأ Êب- -ع- -د أل- -وقت أ’ضش -أ‘
(.)1-2
ه -ذأ أإ’‚أز دف -ع أل -ع -دي -د م-ن
أŸت -ت -ب -ع Úل -ل -م -ط -أل -ب -ة ب -ع-ودة
هأليلوزيشس إأ ¤ألعأرضشة ألفنية
للخضشر.

و‘ ه -ذأ ألشش -أن أوضش -ح ي -ق-ول:
«ه -ذأ أأ’م -ر مسش -ت -ح -ي -ل ح -أل-ي-أ
أ’نني مرتبط بعقد مع أŸنتخب
أل -ي -أب -أ Êوأه -دف ل -ت-أه-ي-ل-ه إأ¤
م -ون -دي-أل  2018ب -روسش -ي-أ .إأن

حدث هذأ أأ’مر سشيكون ثألث
ت- - -أه- - -ل شش - -خصش - -ي ‹ إأ ¤أكÈ
ﬁفل كروي عأŸي مع ثلثة
م -ن-ت-خ-ب-أت ﬂت-ل-ف-ة (ب-ع-د ك-وت
ديفوأر وأ÷زأئر).

وفاق سصطيف

–ضشÒات مكثفة Ÿبأراة أاوŸبي اŸدية

قرر ألطأقم ألفني لفريق وفأق
سش- - -ط- - -ي- - -ف ب - -ق - -ي - -أدة أŸدرب
خÒأل - -دي- -ن م- -أضش- -وي ،ب- -ر›ة
حصشت Úتدريبيت Úلفريق وفأق
سش -ط-ي-ف ه-ذأ أأ’سش-ب-وع ت-ك-ون-أن
مفتوحت Úأمأم وسشأئل أإ’علم،
وهذأ من أجل أخذ أنطبأعأت
أللعب Úوأعضشأء ألطأقم ألفني
حول مبأرأة ألنأدي أŸقبلة مع
فريق أوŸبي أŸدية Ãلعب 8
مأي بسشطيف ‘ إأطأر أ÷ولة
أل- -ث- -أل- -ث- -ة م -ن م -رح -ل -ة أإ’ي -أب
للبطولة أÎÙفة أأ’و ،¤بعد
أن أجل لقأء أ÷ولة ألثأنية خأرج
قوأعد ألديأر مع فريق ششبأب
بلوزدأد.
معلوم أن ألوفأق كأن قد فأز ‘
لقأء ألذهأب بأŸدية بـ 3أهدأف
م- -ق- -أب -ل ه -دف وأح -د .وي -ع -ول

منتخب
مصصر:

ألفريق على –قيق أ’نتصشأر ‘
أل-ل-ق-أء أŸق-ب-ل ل-ت-دع-ي-م رصش-يده
أك Ìوأل -ل -عب م -ن أج -ل أل -ل -قب،
موأزأة مع منأفسشة ألكأسس ألتي
تأهل فيهأ للدور ربع ألنهأئي.

لشش -أرة ،ف -إأن حصش-ة أل-ت-دريب
ل -إ
أأ’و ¤ب - -ر›ت ،أمسس أأ’ث- -ن،Ú
مسشأًء ،وأ◊صشة ألثأنية ليوم غد
أأ’ربعأء.

سسطيف :نورالدين بوطغان

كوبريخشش ضشيق الوقت لتحضش Òلقأء بوركينأفسشو

إأع -ت Èه-ي-ك-ت-ور ك-وب-ر ،م-درب أŸن-ت-خب أŸصش-ري
لكرة ألقدم ،بأن ألوقت غ Òكأف لفريقه لتحضشÒ
ل·
مبأرأة ألدور نصشف ألنهأئي لكأسس إأفريقيأ ل أ
غ -دأ أأ’رب -ع -أء ضش -د ب -ورك -ي -ن -أ ف -أسش -و ب -أل-ع-أصش-م-ة
ألغأبونية ليÈوفيل ،بعدمأ تأهل مسشأء أمسس أأ’حد
‘ ربع ألنهأئي على حسشأب أŸنتخب أŸغربي
(.)0-1
وقأل كوبر  ‘ -أŸؤو“ر ألصشحفي عقب أŸبأرأة -
إأن أŸن- -ت- -خب أŸصش- -ري أم -أم -ه  48سش-أع-ة ف-قط
للسشتعدأد Ÿبأرأة بوركينأ فأسشو ألقأدمة ‘ ألدور
نصش- -ف أل -ن -ه -أئ -ي ،م -وضش -ح -أ أن أل -وقت غ Òك -أف
للتحضش Òلهذأ أللقأء أŸرتقب.
وأششأر إأ ¤أن هذأ هو قرأر أ’–أد أإ’فريقي لكرة
ألقدم «كأف» و’بد من
أحÎأمه ،مششÒأ إأ ¤أنه سشيحأول إأخضشأع أللعبÚ
لعمليأت أ’سشتششفأء خلل أليوم Úألقأدم Úمن
أجل ألتحضش Òللقأء.

منتخب
تونسس:

Œدي ـ ـد الثق ـ ـة ‘ اŸـ ـدرب كأسشبÒزاك

ق- - - -أل رئ - - -يسس أ’إ–أدي - - -ة
ألتونسشية لكرة ألقدم ،وديع
أ÷ريء ،أإن م- - - - - - - - - - - - -درب
أŸن - - - - - - - - -ت - - - - - - - - -خب هÔي
ك -أسش -ب -أرزأك ،سش -ي -ب -ق-ى ‘
م -نصش -ب-ه و’ ›أل ل-ت-غ-يÒه

بعد تكوينه Ûموعة جيدة
من أللعب Úقأدرة Ãزيد
م -ن أل -دع -م ع -ل-ى أل-ذه-أب
ب- -ع- -ي- -دأ ب- -أل -ف -ري -ق وكسشب
ألرهأن أŸقبل وهو ألÎششح
Ÿونديأل روسشيأ .2018

لفريقيــــــة للتنــــــسس:
البطولــــــــة ا إ

تـ ـ ـأأهل  4جـ ـ ـزائري Úمبـ ـ ـأششرة إا ¤ا÷ ـ ـ ـ ـدول النهـ ـ ـ ـ ـ ـأئي

ت  -أه -ل أرب -ع-ة ’ع-ب-ي ت-نسس ج-زأئ-ريÚ
(أثنأن من ألذكور وأثنأن من أ’نأث)،
مبأششرة أإ ¤أ÷دول ألنهأئي للبطولة
أ’إفريقية أŸقبلة للأوأسشط ،أŸقررة
من  5أإ 12 ¤فيفري  2017بتونسس‘ ،
أل -وقت أل -ذي ي -ن -ت-ظ-ر ف-ي-ه م-وأط-ن-ه-م

ألعدد

ت- -وف- -ي- -ق سش- -ح- -لت- -ي ب- -ط- -أق- -ة دع- -وة
Ÿرأفقتهم ‘ هذه أŸنأفسشة.
وأ÷زأئ-ري-ون أ’أرب-ع-ة أل-ذي-ن ضش-م-ن-وأ
ت أهلهم هم :يوسشف ريحأن وكر Ëبن
ج-م-ع-ة ع-ن-د أل-ذك-ور ونسش-ري-ن ت-روب-ي-ة
وليندة بن قدور لدى أ’إنأث.

وي-ن-ت-ظ-ر سش-ح-لت-ي ب-ط-أق-ة دع-وة م-ن
أل-ك-ون-ف-دي-رأل-ي-ة أ’إف-ريقية للعبة حتى
يتمكن
من مرأفقة موأطنيه ‘ هذه ألدورة
أل -دول -ي -ة أل -ت -ي سش-ي-ح-تضش-ن-ه-أ أŸركب
ألريأضشي بأŸنزه بتونسس.

ون - - - - - -ف - - - - - -ى أ÷ريء ‘ -
مدأخلة مع برنأمج «أ’أحد
ألريأضشي ألتلفزيو - »Êمأ
” تدأوله حول منأوششأت
وصش -لت ح -د ت -ب-أدل أل-ع-ن-ف
ب Úأل- -لع- -ب Úأإث- -ر ن -ه -أي -ة
مبأرأة ألدور ربع ألنهأئي،
م -وضش -ح -أ أن م -أ ح -دث ‘
غ -رف -ة أŸلبسس ’ ي-ت-ع-دى
نقأششأت ب Úأللعب Úحول
أللقأء.
وخ-رج أŸن-ت-خب أل-ت-ونسش-ي
من نهأئيأت ك أسس أإفريقيأ
للأ· أŸتوأصشلة بألغأبون
أإثر خسشأرته ‘ ألدور ربع
ألنهأئي أمأم بوركينأ فأسشو
بهدف Úنظيف.Ú

طÓع

اسست

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

›™ªà

الثÓثاء  31جانفي  2017م
الموافق لـ  03جمادى األولى  1438هـ

ألعاصسفة ألثلجية زأدتها جاذبية

توزيع بطانيات وأالبسسة ومواد غذائية للفئات الهشّسة
شس-رعت مصس-ال-ح م-دي-رية ألنشساط
’ه -ق -ار،
’ج- -ت -م -اع -ي ب -ع -اصس -م -ة أ أ
أ إ
Œسس-ي-دأ ل-ل-ع-م-ل أل-تضس-ام-ن-ي أŸسسطر
من طرف ألوزأرة ألوصسية ،وأŸوجه
ل-ل-ف-ئ-ات أل-هّشس-ة ‘ ،ت-وزي-ع ›موعة
م- -ن أŸسس- -ت- -ل -زم -ات ألضس -روري -ة ،م -ن
ب -ط -ان-ي-ات وأل-بسس-ة وم-وأد غ-ذأئ-ي-ة،
تسس-ع-ى م-ن خÓ-ل-ه-ا أ÷ه-ات ألوصسية
إأ ¤رفع ألغ ،Íومسساعدأت ألعائÓت
أŸع- -وزة ،وه- -ذأ م- -ن خÓ- -ل زي- -ارأت
م-ي-دأن-ي-ة ل-ع-م-ال أل-ق-ط-اع ،ب-تشسكيل
ف-ري-ق م-ك-ون م-ن أط-ب-اء ون-فسسانيÚ
وأخصس-ائ-ي Úأج-ت-م-اع-ي ،Úل-ل-وق-وف
ع- -ن ق- -رب ع- -ل- -ى ك- -ل م -ا ي -ح -ت -اج -ه
’هقار،
أŸوأطن ألبسسيط ‘ عاصسمة أ أ
«ألشس -عب» رصس -دت أل -ع-م-ل-ي-ة ‘ أو¤
خرجاتها.

التضسامن ا’جتماعي يطبع يوميات السسكان

“Ôاسست :بن حود ﬁمد الصسالح

أث- - -بت ت- - -دخ - -ل أف - -رأد أ÷يشس
وع- - -ن- - -اصس - -ر أ◊م - -اي - -ة أŸدن - -ي - -ة ‘
’خÒة،
أل - - -ت - - -ق- - -ل- - -ب- - -ات أ÷وي- - -ة أ أ
أ’ه- -ت -م -ام ب -اŸوأط -ن بشس -ك -ل ك -ب،Ò
خ-اصس-ة ‘ ج-انب ت-ق-د ËأŸسس-اعدأت
وألتكفل بإاسسعاف مصساب ‘ Úحوأدث
ألسسقوط فوق أ÷ليد صسحيا وتوفÒ
’دوي-ة أيضس-ا ل-ل-م-رضس-ى ،وأل-عالقÚ
أ أ
وسس -ط أل -ث -ل -وج أل-ت-ي ت-رأك-مت ح-ت-ى
وصس - -ل سس- -م- -ك- -ه- -ا ‘ ب- -عضس أŸن- -اط- -ق
بحظÒة ألشسريعة أ ¤حدود  2م،Î
وأل -ت -دخ -ل ل -كسس -ح أل-ث-ل-وج ،وأع-رب
م -وأط -ن -ون ع-ن سس-ع-ادت-ه-م م-ن ج-ه-ة
وأم - -ت - -ن - -ان - -ه - -م ◊ج - -م أل - -ت - -ك- -اف- -ل
وأ’هتمام.

البليدة :لينة ياسسمÚ

رغم ان الطقسص –سصن بعضص الشصيء
مع نهاية السصبوع ،إال ان منطقة حمام
ملوان شصهدت اÿميسص اŸاضصي انهيارا
ج -ب -ل -ي -ا ،تسص -بب ‘ ردم ج -زء م-ن ال-وادي
ا÷اري ،وعزل نحو  10عائÓت Ãنطقة
“اليÓن عن بقية األحياء اÛاورة لها.
وأام- -ام ه- -ذا ال- -وضص- -ع ،سص -عت السص -ل -ط -ات
اŸسصؤوولة فضص Óعن مؤوسصسصة كوسصيدار،
ع -ن إاي -ج -اد وب -ن -اء ‡ر ل -ن -ق-ل ال-ع-ائÓ-ت
اŸنكوية ا ¤الضصفة األخرى من الوادي،
ونقل اŸؤوونة لها ،على أامل إاعادة تنظيف
ال -ردم م -ن ال -وادي ،ال -ذي اصص -ب -ح ضص -ي-ق-ا
ويخشصى ان يزيد ‘ عزلة مركز حمام
ملوان ،بسصبب فيضصان مياه الوادي لليوم الـ
 5على التوا‹ ،ما اضصطر السصكان والعمال
و التÓميذ والطلبة ،ا ¤سصلوك الطريق
ا÷بلي الرابط ب Úبوينان وأاحياء مقطع
األزرق ومركز حمام ملوان ‘ ،انتظار
تراجع وانخفاضص مياه الوادي.
و‘ ذات السص- -ي- -اق ،خّ- -ل- -فت األم- -ط- -ار
والثلوج التي تسصاقطت منذ مطلع األسصبوع

وي -ذك -ر أان ال -تسص -اق -ط ال -ك -ب Òل -ل-ث-ل-وج
واألمطار بولية البليدة تسصبب ‘ انهار
جسصر Ãنطقة ا÷بسصية ‘ ضصواحي بلدية
ح - -م - -ام م - -ل - -وان مسص - -اء أاول أامسص ،و‚ا
شصخصص كان يسص Òفوقه من الهÓك ،حيث
ع -ج -زت أاع-م-دت-ه ال-داع-م-ة ع-ن م-ق-اوم-ة
اŸي -اه ال -ق -وي-ة ال-ت-ي ازداد م-نسص-وب-ه-ا م-ن
ج -راء األم -ط -ار ال-غ-زي-رة ،وب-ق-لب م-دي-ن-ة
أاولد ي- -ع- -يشص أايضص- -ا ‚ت سص- -ي -دت -ان م -ن
اإلصصابة بجروح خطÒة ،حينما انهارت
ب -ه -م-ا األرضص وسص-ق-ط-ت-ا وسص-ط األوح-ال،
بسص -بب ارت -واء الÎب -ة Ãي -اه األم-ط-ار م-ن
ج-ه-ة ،وأايضص-ا ن-ت-ي-ج-ة ق-ي-ام م-ؤوسصسص-ة ب-ن-اء
ب -أاشص -غ -ال ا‚از مشص -روع سص -ك -ن -ي ‘ ت-لك
اŸنطقة.
وسصاهم اŸواطنون ‘ ﬂتلف اŸناطق
بالبليدة ‘ فك الختناق اŸروري الذي
تسصببت فيه اإلمطار الغزيرة وتهور بعضص
السصائق ،Úوقد تطّوع العديد منهم ‘ فتح
ال -ط-رق-ات و–ري-ر السص-ائ-ق Úم-ن ال-ب-ق-اء
لسصاعات طويلة ‘ الزحمة اŸرورية التي
Óمطار،
تزداد تزامنا مع الزخات األو ¤ل أ
التي خلقت شصعورا باÿوف من انسصداد
الطريق خاصصة بعد غلق الطريق السصريع
شص- -رق  -غ- -رب ‘ شص- -ط- -ره ال- -راب- -ط بÚ
العفرون البليدة وا÷زائر العاصصمة يوم
الثÓثاء اŸاضصي بسصبب السصيول التي أادت
إا ¤غلق «شصبه كلي» سصيما عند مدخل
جامعة علي لونيسصي و الذي أاعيد فتحه
يوم األربعاء الفارط.
هذا اÿوف جعل الكث Òمن السصائقÚ
يتهورون ويحاولون بلوغ وجهتهم ‘ اقل
وقت ‡كن ،ما أادى إا ¤اختناق مروري
زادت األحوال ا÷وية من شصدته ،لذلك
كان للمواطن Úدور مهم ‘ رسصم صصورة
م -ن ال -تضص -ام-ن ال-ع-ف-وي م-ع اÙصص-وري-ن
قصص -را بسص -بب انسص -داد ال -ط-رق-ات ،األم-ر
الذي اسصتحسصنه كثÒا السصائق.Ú

تخلصص من الضسغط العصسبي ‘ فصسل الشستاء

ل -يسست م -ف -اج-أاة أن أل-ك-ث Òم-ن-ا يشس-ع-ر ب-الضس-ي-ق
ورÃا أ’كتئاب ،فالضسغوط أليومية تسسبب ذلك.
ك -م -ا أن أل -ط-قسس أل-ب-ارد أل-ذي ي-تسس-ل-ل ب-دأي-ة م-ن
فصسل أÿريف ثم يشستد ‘ ألشستاء يزيد ألشسعور
بالضسيق ،بحسسب ألدرأسسات.
نصص- -ح اıتصص -ون بضص -رورة ات -خ -اذ  5ق-رارات ي-وميًا
للتخلصص من الشصعور بالضصغط النفسصي ،ألنه إاذا ُترك
األمر دون عÓج أاو تدخل من قبل الشصخصص نفسصه سصيصصل
ا◊ال إا ¤حد الكتئاب:

أاغلق هاتفك اÙمول
 ⁄يعد الهاتف ›رد وسصيلة للتواصصل مع اآلخرين،
بينما األمر تخطى هذا الدور البسصيط ،ليصصبح هاتفك
ن -اف -ذتك ع -ل -ى ال -ع -ا ،⁄ف -ع-ن ط-ري-ق-ه ت-تصص-ل وت-ت-واصص-ل
وتتعرف على األحداث التي تدور حولك ،وكلها أامور
هامة ،ولكن أانت بحاجة لÓسصÎخاء Ÿدة سصاعة على

األقل ،دون سصماع دقات اإلشصعارات اŸتكررة.

أانت بحاجة للمشسي يوميًا

17248

’هقار
’جتماعي بعاصسمة أ أ
نظمتها مديرية ألنشساط أ إ

حمام ملوان وجهة للسسياحة الشستوية

ا÷اري ،وقوع حوادث مرورية تو‘ فيها
 3أاشصخاصص لغاية اليوم ،وأادت إا ¤وقوع
انزلقات ارضصية وفيضصان مياه األودية ا¤
داخل السصكنات الهشّصة دفعت بالكث Òمن
ال -ع -ائ Ó-ت ال -ت -ي إاق -ام -ة سص -ك-ن-ات-ه-ا ع-ل-ى
ضصفاف تلك األودية ،ا ¤الفرار واللجوء
إا ¤أاماكن آامنة ،بالتكفل بهم وإايواءهم
عائÓت ‘ مؤوسصسصات تربوية ا ¤غاية
ايجاد حلول ◊التهم ،وإانقاذهم من وسصط
تلك األحياء التي باتت تهّدد حياتهم اذا
م -ا ت -واصص -لت األح -وال ا÷وي-ة ع-ل-ى ه-ذه
الوتÒة ،وهو ما ظهر مث Óمع سصكان حي
قبايلي ‘ موزاية وبرواز ‘ العفرون.
وب-ج-ام-ع-ة ع-ل-ي ل-ون-يسص-ي ‘ العفرون
البليدة  ،2تكفلت اإلدارة اŸسصؤوولة بـ 500
شصخصص من بينهم طلبة والطالبات عمال
وم -وظ-ف Úووف-رت ل-ه-م اإلي-واء والإط-ع-ام
وق -دمت ل -ه -م ك -ل م -ا ي -ل -زم -ه -م لضص -م -ان
سص Ó-م-ت-ه-م وأام-ن-ه-م ،وي-ذك-ر ان-ه-م ع-ل-ق-وا
ب -ا÷ام -ع -ة ج -راء غ -ل -ق ال -ط-ري-ق ن-ت-ي-ج-ة
السص-ي-ول ا÷ارف-ة ،ع-ل-ى مسص-ت-وى ال-ط-ري-ق
السصيّار شصرق غرب ،والطريق الرابط بÚ
ا÷امعة ومدينة العفرون ،فيما ”ّ تعليق
الم- -ت- -ح- -ان- -ات ل- -ي- -وم Úك- -ام -ل Úبسص -بب
الظروف ا÷وية اÿاصصة التي تشصهدها
ولية البليدة.
ك -م -ا ق -ام اŸسص -ئ -ول األول ع-ن ا÷ه-از
التنفيذي ،فضص Óعن مسصئول ÚتنفيذيÚ
‘ ع-دة ب-ل-دي-ات ب-ولي-ة ال-ب-ل-ي-دة ،واألم-ن
ال -وط-ن-ي ،و‡ث-ل Úع-ن ج-م-ع-ي-ات ف-اع-ل-ة
Ãع-اي-ن-ة األح-ي-اء اŸتضص-ررة ،ب-الط-مئنان
ع-ل-ى اŸن-ك-وب Úوك-ذا ت-زوي-ده-م ب-أافرشصة
ومÓ- -بسص وط- -ع- -ام ،ك- -م- -ا أاع -ط -ى ال -وا‹
ت- -ع- -ل -ي -م -ات صص -ارم -ة ل -ل -ت -ك -ف -ل ال -ف -وري
باألشصخاصص اŸتواجدين ‘ الشصوارع من
دون م -أاوى ،واŸشص -ردي-ن و–وي-ل-ه-م ع-ل-ى
م -راك -ز ت -أاوي -ه -م م -ا يضص -م-ن ل-ه-م اŸب-يت
والدفء واألكل.

العدد

21

شصهدت اÿرجة األو ¤التي سصطرتها
مصص -ال -ح ال -نشص-اط اإلج-ت-م-اع-ي ب-ع-اصص-م-ة
الولية ،توزيع ›موعة من اŸسصتلزمات
الضصرورية التي من شصأانها رفع الغ Íعن
العائÓت الهشّصة.
‘ ه -ذا الصص -دد ،أاك -د م -دي -ر ال -نشص-اط
اإلج- -ت -م -اع -ي ب -ع -اصص -م -ة ال -ولي -ة ،ع -ب -د

ا◊ف -ي -ظ وانسص لـ»الشص -عب» ب-أان ال-ع-م-ل-ي-ة
ت-أات-ي ت-ن-ف-ي-ذا ل-ت-ع-ليمات الوزارة ،الداعية
لضص -رورة ال -ع -م -ل اŸي -دا Êوال-ت-ق-رب م-ن
العائÓت الهشّصة والوقوف عن معاناتهم
” تسصط Òعملية تضصامنية
عن قرب،أاين ّ
واسصعة ،حيث م ّسصت العملية كخطوة أاو¤
 03عائÓت ،و جمعية خاصصة باŸطلقات،
و اليتامى ،اأين ” توزيع  60لباسص10 ،
أاحذية وعشصرة مواقد ،ومثلها بطانيات ،و
طرود غذائية ،تتوفر على أاهم ما يحتاجه
اŸواطن ‘ حياته اليومية ،باإلضصافة إا¤
كرسصي Úمتحرك.Ú
و ‘ ن -فسص السص -ي -اق أاضص -اف ال -دك -ت-ور،
ف - -ت- -ح- -ي ب- -وق- -م- -وزة ،ط- -ب- -يب ال- -نشص- -اط
اإلجتماعي« ،للشصعب» أان هذه اÿرجة
تأاتي للوقوف على الفئات الهشصة ،خاصصة
العجزة والذين يتعّذر عليهم التنقل ‘ كل
مرة من اأجل اŸعاينة الطبية ،أاين يتمّ
معاينتهم على مسصتوى منازلهم و–ديد
مواعيد لحقة من أاجل التكفل األمثل
بهم.
وع -رفت ال -ع -م-ل-ي-ة ‘ خ-ط-وت-ه-ا األو¤
اسصتحسصان كب Òلدى العائÓت اŸسصتفادة
منها ،اأين عÈوا لـ «الشصعب» عن تثمينها
متمن Úمواصصلة مثل هذه اŸبادرات التي
من شصأانها أان ترفع الغ Íعنهم.

تقارير صسحية –ذر

اأ’طفال وكبار السسن أاك Ìالفئات عرضسة لإÓصسابة باأ’نفلونزا

تشص Òال -ت-ق-اري-ر الصص-ادرة ع-ن م-ن-ظ-م-ة
الصص- -ح- -ة ال- -ع- -اŸي- -ة إا ¤اأن األن- -ف -ل -ون -زا
اŸوسصمية عدوى فÒوسصية حادة تنتشصر
بسصهولة من شصخصص إا ¤آاخر ،و‘ جميع
أان -ح -اء ال -ع -ا ،⁄ح-يث Áك-ن-ه-ا إاصص-اب-ة أاّي
شصخصص من أاّية فئة عمرية .وقالت إانها
تتسصبب ‘ وقوع أاوبئة سصنوية تبلغ ذروتها
خÓل فصصل الشصتاء ‘ اŸناطق معتدلة
اŸناخ ،حيث تعد من اŸشصكÓت الصصحية
العمومية اÿطرة التي تتسصّبب ‘ حدوث
حالت مرضصية وخيمة وتؤودي اإ ¤الوفاة
Ÿت بالفئات السصكانية الشصديدة
إاذا ما أا ّ
الخ -ت -ط -ار ،ك -م -ا Áك -ن اأن ي-تسصّ-ب-ب وب-اء
األنفلونزا ‘ ظهور عبء اقتصصادي من
خ Ó-ل ضص -ي -اع إان -ت -اج -ي -ة ال-ق-وى ال-ع-ام-ل-ة
وتقييد اÿدمات الصصحية.

أاحد أاهم طرق التخلصص من الضصغط العصصبي ،أاغمضص
عينيك واسصÎخي وتنفسص بعمق لدقائق.

’ مانع من  10دقائق موسسيقى

صصحيح أاننا رÃا ل ‚د الفرصصة والوقت Ÿمارسصة
رياضصة يومياً ،ولكن على األقل أانت بحاجة Ÿمارسصة
اŸشص- -ي ي- -وم -ي ً-ا ح -ت -ى وإان ك -ان Ÿدة  10دق-ائ-ق فقط،
وÁكنك القيام بذلك أاثناء الذهاب للعمل أاو حتى أاثناء
العودة ،فإاذا كنت تركب وسصائل النقل اıتلفة ،أاو لديك
سصيارة خاصصة ،ف Óمانع من النزول قبل اŸنزل أاو العمل
بـ 10دقائق فقط ،واسصتكمال الطريق باŸشصي ‘ الهواء.

اŸوسصيقى لها القدرة على تغي Òحالتك ،حتى واإن
كنت غ Òمقتنع بذلك ،لذا عليك سصماع اŸوسصيقى يوميًا،
خاصصة أان هناك تطبيقات توفر لك كل أانواع اŸوسصيقى
وبسصهولة ،ونصصح اŸوقع باختيار قائمة ليسصت لك ،بل أان
اسصتماع قائمة شصخصص غÒك قام بوضصعها يخلق لديك
حالة من الشصغف والسصتمتاع.

تنفسص بانتظام وتأامل

خطط يومك

رÃا تسص- -خ -ر ح Úت -ق -رأا ه -ذا ال -ق -رار ،ول -ك -ن أاث -ب -تت
الدراسصات أان دخول األوكسصج Úإا ¤الرئت Úبكمية وفÒة
يسص-اع-د ع-ل-ى ال-ت-خ-لصص م-ن الشص-ع-ور ب-الضص-غ-ط ال-عصصبي،
وهذا اŸبدأا هو نقطة ارتكاز رياضصة اليوجا ،التي هي

أافضصل حل إل‚از اŸهام ‘ الوقت اÙدد لها دون
الشصعور بالضصغط العصصبي ،هو عمل خطة مكتوبة لليوم،
وه -ن -اك ت -ط -ب-ي-ق-ات ك-ثÒة تسص-اع-دك ع-ل-ى –ق-ي-ق ه-ذه
اŸهمة.

وأاكدت اŸنظمة أان التطعيم هو أا‚ع
الوسصائل للوقاية من العدوى ،مشصÒة إا¤
توفر األدوية اŸضصادة للفÒوسصات لعÓج
األن -ف -ل -ون -زا ول -ك-ن ال-فÒوسص-ات Áك-ن أان
Óدوية.
تصصبح مقاومة ل أ
وذكرت أان األنفلونزا السصنوية تصصيب
جميع الفئات العمرية وتؤوّثر فيهم بشصدة،
غ Òأاّن األطفال الذين  ⁄يبلغوا عامÚ
من العمر الفئة العمرية من  65سصنة فما
ف -وق واألشص -خ -اصص م -ن ج -م -ي -ع ال -ف -ئ -ات
ال- -ع- -م -ري -ة اŸصص -اب Úب -ب -عضص األم -راضص
اŸزمنة اŸعيّنة ،مثل أامراضص القلب أاو
اأم - -راضص ال - -رئ- -ة أاو أام- -راضص ال- -ك- -ل- -ى أاو
اأمراضص الدم اأو األمراضص السصتقÓبية
(مثل السصكري) اأو حالت ضصعف النظام
اŸناعي ،هم اأك Ìالفئات عرضصة ıاطر
اإلصصابة Ãضصاعفات العدوى.
ولفتت تقارير منظمة الصصحة العاŸية
إا ¤اأن- -ه ع -ل -ى الصص -ع -ي -د ال -ع -اŸي –دث
اإلصص -اب -ة ب -األن -ف -ل -ون-زا Ãع-دل ه-ج-م-ات
سصنوية تÎاوح ب ٪5 Úو ٪10ب Úالبالغ،Ú
وب ٪20 Úو ٪30ب Úاألطفال ،وÁكن أان
ت- -تسصّ- -ب- -ب الع- -تÓ- -لت ‘ ال- -دخ- -ول إا¤
اŸسص -تشص -ف -ي-ات و‘ ال-وف-اة ،خصص-وصصً-ا ‘
صص- -ف- -وف ال- -ف- -ئ- -ات اŸع -رضص -ة ıاط -ر
شص- -دي- -دة ك- -األط- -ف- -ال الصص- -غ- -ار السص -ن أاو
اŸسصن Úأاو اŸصصاب Úبأامراضص مزمنة.
وت- -تسصّ- -ب- -ب ت -لك األوب -ئ -ة السص -ن -وي -ة ‘
حدوث نحو ثÓثة إا ¤خمسصة مÓي Úمن
حالة اعتÓل وخيم وفيما يÎاوح ب250 Ú
األ -ف و 500أال-ف وف-اة .وت-وصص-ي م-ن-ظ-م-ة
الصصحة العاŸية بضصرورة تطعيم ا◊وامل
‘ جميع مراحل ا◊مل ،واألطفال ‘
سصن  6اأشصهر اإ 5 ¤سصن ،ÚواŸسصن‡ Úن
هم اأك Èمن  65سصنة ،واŸصصاب Úبحالت
مرضصية مزمنة والعامل ‘ Úالصصحة.

فالك فال أÒÿ

áæ«eGC.ê : OGóYGE

koutoufcom@gmail.com
الثÓثاء  ٣١جانفي ٢٠١٧
الموافق لـ  ٠٣جمادى األول  ١٤٣٨هـ

العـ ـدد١٧٢٤٨:
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سصيأاتيك ما قد ُينسصيك ما أاُخذ
م -نك ،سص -ي-رزقك ال-ل-ه م-ا ل-م ت-ك-ن
متوقًعا أان يأاتيك.

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

QƒãdG

ل بأاسس أابدا أان تسصمعَ صصوتكَ
ت ُتنشصد ألحدهم وترى َخط
وأان َ
ت آلخر بل ل بأاسس أان
يديك حين كتب َ
ُتؤوكد لنفسصك مدى لطافتك وكيف أانكَ نادر.

تعرف على أاصشعب مهنة ‘ العا⁄

AG Rƒ ÷ G

ل- -ط- -ف ال- -ل- -ه ي- -ت -ج -ل -ى ف -ي أادق
ت- -ف- -اصص- -ي- -ل ح -ي -اتك ف -ق -ط ت -أام -ل
واسصتشصعر.

¿ÉWô°ùdG
الغبار ،واألوسصاخ ،والحرارة المرتفعة :إازالة الكبريت في
إاندونيسصيا تعتبر أاصصعب مهنة في العالم .على حواف
بركان نشصط في جاوة الشصرقية يخاطر العمال بحياتهم
من أاجل إازالة المادة الصصفراء.
بركان إايجين في جاوة الشصرقية ،يتسصبب بتجمع الكبريت
بكثافة في فوهة البركان ،البالغ ارتفاعه  ٢6٠٠متر،
تحتضصن بحيرة من حمضس الكبريت عمقها  ٢٠٠متر،
ومنها تنتشصر الغازات بكثافة ...يهيج غاز الكبريت ودرجة
حرارته  ٢٠٠درجة مئوية ،ثم يشصتعل وتشصع زرقته في
الظÓم .هذا العامل يراقب هذا المنظر الفريد في
الصصباح الباكر ،قبل أان يبدأا عمله الفعلي..
لماذا تعتبر أاخطر مهنة في العالم؟ ألن الغازات السصامة
تسصبب حروقا في الرئة وفي جلد العمال .وبمÓبسس ل
تحمي من أاي شصيء يعملون في هذا المكان الخطير
ويسصتنشصقون هذا الهواء القاتل… يسصتجلب العمال الكبريت
من تشصققات األرضس عبر أانابيب لتصصب في حقل
التجميع .هناك يتم تبريده ،ثم يجعله الهواء صصلبا،
ليتحول إالى قطع كريسصتالية صصفراء .ثم تجمع تلك القطع
في كومة كبيرة ...يحمل العامل الواحد على كتفه ما
يقارب  ٨٠كغ .وعليه قطع طريق شصديد النحدار بمسصافة
 ٤كلم ،ول يلبسس سصوى حذاء من البÓسصتيك .أاي خطوة
خاطئة قد تودي بحياته… وكثيرا ما يسصقط العمال على
حافة فوهة البركان مغشصيا عليهم ،نتيجة تغلغل البخار
إالى الرئتين وإالى الرأاسس .وبعد عدة أاشصهر يفقد العامل
هنا حاسصتي الذوق والشصم .متوسصط عمر الرجال هنا يبلغ
 5٠عاما ...يذكر أان األجرة اليومية تبلغ حوالي  ٧إالى ٨
يوروهات .وهذا أارخصس من اسصتيراد الكبريت .كما أان
العاملين في هذا المجال يتم النظر لهم بإاعجاب في
أاندونيسصيا .لذلك يحظى العمل بشصعبية رغم خطورته.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـ ـال

^ ب ّ-ح -ة إ’ع -ت -ذإر تسس-اوي أإل-ف
إكليل من إلورد.
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^ أإن إلجمل يمتلك 3
’خرى ...قال تعالى:
جفون كل وإحد خلف إ أ
’بل كيف خلقت».
«أإف Óينظرون إلى إ إ
^ لماذإ تموت إلنحلة بعد إلقرصسة؟ ...إلحكمة
في ذلك أإنها لو لم تمت لبقيت محملة بشسيء من
دم إلملسسوع وربما يكون دما ملوثا يتلوث به
Óمرإضص...
إلعسسل إلذي تجنيه وتجعله ناق Óل أ
وإلله وصسفه بأان فيه شسفاء للناسص...

ومضشــــــــــة

ك إلله لِترسسم إبتسسامًة
إن سسخّر َ
ِ
ب
ل
ق
د
ع
س
س
ت
ل
،
د
ح
في وجه أإ
َ
أإحدِ ،لُتعيد إلّنور في قلبه،
فاحَمد إلله إلجِميل ،إشسكره
كثيًرإ أإنه ِإخَتارك.

‘ حبّك يا بÓدي
«ليسس من عادتنا أان
ن- - -ط- - -لب ،ب- - -ل م - -ن
ع -ادت -ن -ا أان ن -ن -ت-زع،
وسص- -ن- -ن- -ت- -زع م -ن -ك -م
ح -ري -ت -ن -ا ع-اج Ó-أاو
آاج.»Ó
«إانني مبتهج بأان
أاكون أاّول من يصصعد
إالى المقصصلة ،فبنا
أاو بدوننا سصتحيا
الجزائر».

AGQò©dG

كلمات تقشصعر لها األبدان أاتبعت باألفعال
والتضصحيات ولم تبق مجرد كلمات.
من أإقوإل إلرجل إلشسهيد أإحمد زبانة.

^ ماهو الششيء الذي ترميه كلما
احتجت إاليه؟

^ إلشسخصص إلذي تضسمن وجوده
كثيرإ ،سسيقتلك غيابه كثيرإ.

كانت هناك فتاة جميلة ،اعتادت الخروج
إالى بحيرة صصغيرة جدا.
وتتأامل انعكاسس صصورتها ..على ماء البحيرة لشصدة سصكونه…
وذات يوم أاخذت أاخاها الصصغير معها ،وبينما هي تتأامل
وتصصفف
شصعرها على مياه البحيرة ،أاخذ أاخوها حجرا وأالقاه في
البحيرة
فتموج ماؤوها واضصطربت صصورة الفتاة.
فغضصبت بشصدة وبدأات
تحاول جاهدة أان توقف تموج مياه
البحيرة ،وظلت تتحرك هنا
وهنا لتوقف تموجات الماء ولم تسصتطع.
ومر شصيخ كبير عليها
ورأاى حالها فسصأالها :ما المشصكلة..
فحكت له القصصة ،فقال
لها :سصأاخبرك بالحل الوحيد الذي سصيوقف تموجات الماء
ولكنه
صصعب جدا ،فقالت :سصأافعل مهما
كلفني الثمن ،فقااال لها:
(**دعي البحيرة حتى تهدأا هناك**)

أبـتـسشـم
^ عندما يصسطدم أإصسبع قدمك
إلصس-غ-ي-ر ف-ي ح-اف-ة إل-ب-اب وأإنت
دإخ Ó- -إل- -ى إل- -غ- -رف- -ة بسس- -رع -ة
200ك- -م/سس- -اع- -ة ...ه -ن -ا ت -ب -دأإ
رقصسة إلهنود إلحمر مع إطÓق
كلمات إفريقية غير مفهومة.

بعضس األمور والمشصاكل
التي عندما نحاول حلها ،نزيدها سصوءا
حتى ولو كانت نوايانا
سصليمة ،لذلك علينا بأان نصصبر وندعها للزمن
فهو كفيل بحلها وقل لنفسصك **( :دع البحيرة حتى تهدأا).

’ó°S
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ك -م ّ-ي -ة ال -راح -ة ف -ي «أاصص ِ-ل-ح ل-ي
شص- -أان- -ي ك- -ل- -ه» أانت ُت- -و ّك- -ل وه- -و
سص-يصص-ل-ح ب-ح-ك-م-ت-ه ح-ي-اتك وُيطفئ
بلطفه قلقك ويجبر برحمته كسصرك ويقّوي
بعّزته ضصعفك.

شش
غ
ل
ع
ق
ل
^أأ ــك
فعى

دع البحـ ـ ـ ـÒة حت ـ ـى تهـ ـ ـدأا

سَصعادتك أانت المسصؤوول عنها ،ل
تربطها باألشصَياء فليسصت باقية ،ول تربطها
باألشصخاصس فليسصوا مخلّدين ،أاسصعد نفسصك
لنفسصك وبنفسصك.

^ ل-و إل-م-دإرسص إل-ع-رب-ي-ة ت-طبق
خ -اصس -ي -ة إل-ت-ع-ل-ي-م ب-ا’آي-ب-اد...
سس- -ت- -ج- -د إج- -اب -ة ك -ل إل -ط Ó-ب:
أإسس - -ت - -اذ ل - -ق- -د ق- -مت ب- -ح- -ل ك- -ل
إل -وإج -ب -ات ول -ك -ن -ن -ي نسس-يت أإن
’يباد بعد إلحل.
أإشسحن إ آ

وقد يكونُ الرزق أاحياًنا ،قلوباً
يسص -وُق -ه -ا ال -ل -ه إال -يك ل ُ-ت -سص-ع-دك
ولتصصنَع لكَ رغَم كّل ما تمّر به،
سصعادةً وحياة.

¿Gõ«ŸG

األم -ر ل -يسس ب-ك-ث-رة ال-م-وج-ودي-ن
حولك إانما بمن يأاتيك دون أان
تناديه ومن يربّت على كتِفك دون
أان تخبره أانك مُثقل.

Üô≤©dG
ل -ن ت ُ-م ّ-ر ب -ال -رب -ي -ع م -ا ل -م ت-أاتك
الشّصتاءات ،سصّنة الله ولن تجد لسصّنتهِ
ُ
تبدي .Óقبل أان تثمر لبد أان تهتsز رvيا من ُمزن
الشّصدائد والمصصاعب.

¢Sƒ≤dG
الحياة بخير حين يبتسصم لك عابر أاو
ت -درك أاّن ث -م -ة إانسص -ان ي -ت -م -ن-ى لك السص-ع-ادة
الدائمة ،حين تلمح شصخصصا ماينتظرك وأانت
بزحمة أاشصغالك ليطّمئن عليك.

… ó ÷G
م -ن ل -م ي -ب -ذل ل -ل -ع -ل -م إال ف-ت-ات
األوق -ات ف -ل -ن ي -حصص -ل إال ف -ت -ات
العلم ومن بذل له أاغلى األوقات ظفر بجواهر
العلم.

ƒ dó dG
ي -رى ال -ل -ه ك ّ-ل م-ح-اولتك ،ي-راك
حين تتعثر ثم تُقوم ،يرى دموعك في كلّ نكبة
يرى جهادك وصصبرك وتجلّدك هذا أاكبر داعٍ
ألن تطمئنّ ول تقفْ.

äƒ◊G
بادر بغرسس تفاصصيل السصعادة في قلوب
من هم حولك؛ سصتح ُصصد بسصتاًنا زاهيًا في
قلبك.
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الثÓثاء  ٣١جانفي ٢٠١٧
الموافق لـ  ٠٣جمادى اأ’و ١٤٣٨ ¤هـ

متاهـــــة
األرقــــام

١

مخرج
سسينمائي
سسوري

العدد

١٧٢٤٨

للنفي

مخرج
فÓمنكو
جزائري

علل

٥

قادم
رقد

أاحسسب
قائد
الباخرة

وكر

عاصسمة
أاوروبية

وليمة
متشسابهة

للنصسب
نصسف يوم

لشسارة –توي على
هذه ا إ
دوائر مرقمة من ١إا ٨ ¤و‘
نفسس الوقت على حروف
ﬂتلفة بحيث أان رمز
لشسارة يتكون من ›موعة
ا إ
أارقام ترجمه إا ¤حروف ثم
اجمع هذه ا◊روف فتحصسل
على اسسم لرئيسس دولة
عربية وإافريقية لفظ اسسم
اسسم لرئيسس أامريكي انتهت
عهدته.

قادم
حبر
حرف
موسسيقي

خوف

٢

و’ية
ميلة متفرقة جزائرية

صسفرة
البيضس

الÓعب «م»
في صسحراء
سساخن

منام

اللغز:

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

الح ـ ـ ـ ــل

كلمات سسهمية
كلمة سسر
لعبة ا◊روف
دردشسة ا◊روف

قبيح
١

ممثلة كوميدية جزائرية تحتفل هذا
العام  ٢٠١٧بعيد ميÓدها  ٦٤سسنة

٢

٣

٥

٤
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اختبر معلوماتك..
من يكون أاسسود مثل الليل يختبئ في الدار
وما هو فار ينقل الحبوب ول يطير ؟

` 1

` 2

4 `` 3

` 5

` 7 `` 6

` 8

9

` 10

` 11
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الكلمــات السسريــة

مطرب
سسعودي

1

لحمر
فيصسل ا أ
تدمايت
رعايا
تشسوجون

يقدف «م»

٣

للنفي

بسسط

يواكب

مطربة لبنانية
مترددة على
الجزائر

متشسابهان
سسمو

مدخل

مسسالك

دردشسة
لسسهم
اأ

٧٦٤

رقــــــــــم

جميل

من اأ’هل
بقايا النار

لفظ هاتفي

لعبــــة الحـــروف
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ة

الكلمـــــــات:

زيدان ،زيارة ،زهية ،زبدة ،زي ،زيتون ،زيامة ،زكنون ،زكي،
زفير ،زايد ،زعيم ،زينب ،زهانة ،زيغود ،زكريا ،زوار ،زوما ،زوبا،
زكار ،زكية ،زبيدة ،زوليخة ،زمان ،زيان ،زنكي ،زنجبيل  ،زير،
زوكام ،زمزم ،زوارق ،زوابع ،زلج،
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د
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ق

ي
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ن

الحل متاهة ا أ
لرقام

٨٤ + ٨٢ + ٧١ + ٦٢ + ٦٠ + ٧٠ + ١١ + ١٤
٥٢٦ = ٧٢ +
الحل  /تسسل وتثقف

ج /القصسد بالحدود المائية
هي «المياه اإلقليمية»
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عموديا )١ :اطرب ،كان ،سس.سس ،لن،
اصسفر ،مل ،طبيب ،ريم ،روما ،عميد،
ياي،قم ،أامنة ،زوار ،سسن ،ا.ا ،اهل ،خل ،نلم،
اتم ،فا ،مدة ،ا.ا.ا.ا ،ارسسل ،الرعود ،سسوسسة،
’ ،دية

` 8

ز

و

ا

م

ة

ك

ن

ز

و

و

ا

ي

9

ا

ي

ر

ي

ي

و

ا

ر

ز

ز

ر

م

افقيا  )١الطريق إالى اسسطنبول ،انقرة،
يميز ،سسو ،اب ،لو ،دلسس ،ماهرة ،صسن ،ارقد،
مال ،افري ،’ ،كريمة مختار ،نعم ،لماعة،
سسم ،مسس ،اود ،سسليمان جوادي،،
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الحل  /كلمات متقاطعة

` 11

ز
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ز
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أا  -الذباب ؟
ب  -البعوضس ؟
ج  -النمل ؟

` 4 `` 3 ` 2

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع الŒاهات
مع اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

ة
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الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل إا¤
الدائرة السسوداء
لخرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٦٧نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.

كلمة
السسر:

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

23

أافقيا
أافقيا )١ :و )٢فنانة مصسرية ،نجم لبناني
عالمي في الغناء،
 ) ٣صسوت اإ’نفجار ،سسقي «م» ،وجع،
 ) ٤مدينة سسورية ،أامن «م»،
 ) ٥المقابل «م» ،حرف مكرر ،عبر،
 ) ٦قناة عربية مختصسة في الغناء «م»،
جوهر،
 ) ٧مرتفع أارضسي ،موسسيقار لبناني «م»،
 ) ٨مشسي ،علل «م»،
 ) ٩شسعب ،اصسلح البناء ،ثلثا كان،
 ) ١٠حرف نداء ،للندبة ،الطريق «م»،
 ) ١١مخرج مسسرحي عراقي ،ثروة،

عموديا

 ) ١غÓم ،آاخر أاغنية لماجدة الرومي،
 ) ٢خاصستي ،للنفي،
 ) ٣شسهر هجري ،اسسم اشسارة ،ضسيوف «م»،
) ٤جزء من أاسسبوع ،من اأ’لوان ،شسهر ميÓدي،
 ) ٥دق «م» ،الراية متفرقة،
 ) ٦صسغير البقرة ،أاوت مبعثرة ،فك «م»،
 ) ٧ثلثا بكر ،تجدها في رخروخ ،متشسابهة،
 ) ٨برهان ،دق ،ثلثا بون،
 ) ٩قارة عجوز ،الصسورة،
 ) ١٠لللنصسب ،لفظ هاتفي ،سسئم،
 ) ١١شسهر ميÓدي «م» ،علل ،والدة،
 ) ١٢سسأام «م» ،جود «م»،
 ) ١٣الفن الرابع ،شسجاع.

الفجر06.22...............:
مواقيت الظهر13.01...............:
الصسÓة العصسر15.٤9...............:
المغرب18.11..............:
العشسـاء19.3٤................:
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^ 31جانفي  :1830اŸلك شسارل  CHARLESالعاشسر
لعتداء على الدولة ا÷زائرية
يقّرر رسسميا ا إ
واحتÓلها.
^  31ج-انفي  :1956ل -ق-اء ب« Úب-ن ي-وسس-ف ب-ن
لسس -ت -اذ « أان -دري م -ن -دوز» ‡ث-ل ا◊ك-وم-ة
خ -دة» وا أ
لنهاء ا◊رب.
لو ¤إ
الفرنسسية ‘ إاطار اŸسساعي ا أ

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

الثÓثاء  03جمادى الأو 1٤38 ¤هـ اŸوافق لـ  31جانفي 2017م

17248 Oó©dG

تقليصس جديــــد ‘ اŸيزانيـــة بسســـبب الضسائقـــة اŸاليــــة

ميهوبي يشسّدد على عقلنة النشساط الثقا‘ و‚اعته

 23°ا÷زائر
 20°ا÷زائر

 18°وهران
 17°وهران

الثمن  10دج

18°
16°

france prix 1

إاثر مشساركته اŸشسرفة ‘ الكأاسس العاŸية العسسكرية

عـ ـودة الفري ـق الوطن ـي العسسك ـري إا ¤أارضض الوطـ ـن

لنتـــاج السسينمـــائي
دعـــوة اÿــــواصس لتمويــــل ا إ

قّدم وزير الثقافة عز
الدين ميهوبي ا◊صسيلة
الثقافية  ،2016عارضسا
برنامج  ،2017الذي سسيشسهد
لجراءات اŸتخذة
Œسسيد ا إ
‘ سسبيل تطوير القطاع،
على غرار إاعادة هيكلة
اŸؤوسسسسات –ت الوصساية ،و
تقليصس ميزانيات
اŸهرجانات ،التي تخضسع
لتقييم مسستمّر.

ìGôaGE áeÉ°SGC :á«æWƒdG áÑàµŸG

اعت Èميهوبي ‘ لقاء باŸكتبة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ،أامسس ،أان الضس -ائ -ق -ة
اŸال -ي -ة شس ّ-ك -لت ح -اف-زا «إلع-ادة
توجيه النشساط الثقا‘ Ãا يراعي
شسروط العقلنة والنجاعة مقسسما
األه- - -داف اÙق- - -ق- - -ة السس- - -ن - -ة
اŸاضس- - -ي- - -ة إا› ¤م - -وع - -ة م - -ن
اÙاور ،هي الكتاب واŸطالعة
ال- -ع- -م- -وم- -ي- -ة ،الÎاث ال- -ث -ق -ا‘،
ال- -ت -وزي -ع ،دع -م اإلب -داع ،وإاع -ادة
هيكلة اŸؤوسسسسات.
ال- - -ك- - -ت- - -اب والÎاث ‘ ق - -لب
السسياسسة الثقافية
” تفعيل 148
قال ميهوبي إانه ّ
م- -ك -ت -ب -ة ج -دي -دة ،م -ا ي -ع -ن -ي أان
اŸكتبات منتشسرة ‘ كل الوطن،
منها ما هو تابع للثقافة ومنها ما
هو تابع للبلديات ،وهذا يعني أان
سس -ي -اسس -ة ال-دول-ة ومشس-روع رئ-يسس
ا÷مهورية بإانشساء مكتبة ‘ كل
بلدية قد –قق ،مشسددا على أان
ت -ك -ون اŸك -ت -ب -ة ت -ف -اع-ل-ي-ة وذات
ت-وق-يت ع-م-ل ي-ت-أاق-ل-م وح-اج-ي-ات
” “ويل  508عنوان
القراء .كما ّ
ج- -دي- -د ‘ إاط- -ار صس -ن -دوق دع -م
اإلب- -داع وت -ظ -اه -رة قسس -ن -ط -ي -ن -ة
عاصسمة الثقافة العربية .2015
وأاشس - -ار ال - -وزي - -ر إا ¤أان ط- -ب- -ع- -ة
م-ع-رضس ا÷زائ-ر ال-دو‹ ل-ل-كتاب
ك - -انت «م - -ن أا‚ح ال - -ط - -ب - -ع- -ات
Ãشساركة نوعية وتنظيم ﬁكم»،
وم- -ع ذلك كشس- -ف م -ي -ه -وب -ي ع -ن
ت -ق -ل -يصس م -ي -زان -ي-ة «سس-ي-ل» م-رة
أاخرى ،بل إان التقليصس سسيÎاوح
ب 20 Úإا 50 ¤باŸائة ‘ ﬂتلف
الفعاليات الثقافية.
أام -ا ب -خصس -وصس الÎاث ال-ث-ق-ا‘،
ف- -ق- -د أاث- -ري اıزون ال -وط -ن -ي
ل-ل-م-م-ت-لكات الثقافية بـ 508قطع
أاث- -ري- -ة ج- -دي- -دة م- -ع اسس- -ت -م -رار
ال- -تصس- -ن- -ي- -ف واÙاف -ظ -ة ع -ل -ى
اŸواقع اŸصسنفة عاŸيا ،والعمل
على تصسنيف مواقع جديدة ،وكذا
تصس - -ن - -ي- -ف اŸوروث غ ÒاŸادي
على غرار الراي وأاشسويق.
و–دث الوزير عن العمل على
إانشساء خارطة أاثرية وطنية كلف
بها اŸركز الوطني للبحث األثري
و إاطلق ا÷زء الثا Êمن بوابة
الÎاث الثقا‘ قريبا ،إاضسافة إا¤
اسستكمال بوابة أاعلم ا÷زائر مع
الديوان الوطني ◊قوق اŸؤولف،
وهي بيوغرافيا تخصس كل الكتاب
واŸث - - - - - -ق - - - - - -ف ÚواŸب- - - - - -دعÚ
ا÷زائ - -ري ،Úوتضس - -م أاك Ìم- -ن 5
آالف اسسم.
وأاشساد الوزير بدور أاجهزة األمن
‘ إاح - -ب - -اط  23ع-م-ل-ي-ة تهريب
ومسساسس بالÎاث ،وهو ما وصسفه
بـ»اإلرهاب الثقا‘» ،ومن األمثلة

ع- - -ل- - -ى ذلك اسسÎج- - -اع ل- - -وح- - -ة
«ا÷زائر» للفنان إايسسياخم.
اŸه - -رج - -ان - -ات ..ال- -ب- -حث ع- -ن
النجاعة
ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ت -وزي-ع اŸن-ت-وج
” تنظيم  83مهرجانا
الثقا‘ّ ،
من أاصسل  176مهرجان معتمد،
وقد نظمت اŸهرجانات اŸتبقية
ولكن ‘ شسكل فعاليات ثقافية.
«بالرغم من تقليصس اŸيزانيات
“ك - - -نت م - - -ه - - -رج- - -ان- - -ات م- - -ن
السستمرار» ،يقول الوزير ،مضسيفا
ب -أان ب -عضس اŸه-رج-ان-ات ن-ظ-مت
ب -دون إام -ك -ان -ي -ات م -ادي -ة ،وأاك -د
وج -ود ت-ق-ي-ي-م ل-ل-م-ه-رج-ان-ات وأان
تقليصس اŸيزانيات ل يؤوثر على
اŸسستوى.
وأاع- - -ط- - -ى م - -ي - -ه - -وب - -ي م - -ث - -ال
باŸهرجان السسينمائي ‘ حاسسي
مسسعود الذي «كان ناجحا وتكفل
ب -ت -م -وي -ل -ه رج -ال أاع-م-ال» ،وك-ذا
اŸلتقى الدو‹ عبد ا◊ميد بن
هدوقة ‘ برج بوعريريج الذي
ت -ك -ف-لت ب-ه م-ؤوسسسس-ة اق-تصس-ادي-ة.
«ال -دول -ة ت -وف-ر اŸراف-ق واإلط-ار
ال- -بشس- -ري وج- -زء م- -ن ال- -ت -م -وي -ل
واإلطار القانو ،Êولكن اÛتمع
ه- -و ال -ذي ي -ب -دع ..ن -ري -د دخ -ول
ت -دري -ج-ي-ا ل-ل-ب-ع-د الق-تصس-ادي ‘
ا◊ياة الثقافية ،وأاوبرا ا÷زائر
ام -ت -ح -ان ل -ن -ا ‘ ه -ذا السس -ي-اق»،
يؤوكد ميهوبي.
وق- -د شس- -ه -دت السس -ن -ة اŸاضس -ي -ة
ت -ن -ظ-ي-م  3500ف-ع-ال-ي-ة ث-ق-افية
ن -ظ-م-ت-ه-ا ال-وزارة ،دون اح-تسس-اب
الفعاليات التي نظمها اŸتعهدون
الثقافيون أاو ا÷ماعات اÙلية.
كما خصسصس  83مليون دج لدعم
جمعيات ثقافية.
وذّك-ر م-ي-ه-وب-ي ب-اخ-ت-تام تظاهرة
قسس -ن -ط -ي -ن -ة ع -اصس -م -ة ال -ث -ق-اف-ة
العربية ،التي اعتÈها ناجحة.
أاول-وي-ة ال-ت-كّ-فل الجتماعي
بالفنان
‘ إاط- -ار دع- -م اإلب- -داع ال -ف -ن -ي،
السسينمائي واŸسسرحي“ ” ،ويل
 40إانتاجا مسسرحيا و 15منتوجا
سسينمائيا .وهنا تسساءل الوزير عن
مصس Òب -عضس اŸسس -رح -ي-ات ال-ت-ي
تعرضس بضسع مرات ثم يكون مآالها
األرشس-ي-ف« ،اŸسس-رح-ي-ة الناجحة
هي التي تعّمر طويل».
وق -ال م -ي -ه -وب-ي إان شس-ه-ر فÈاي-ر
الداخل سسيشسهد عرضس  3أافلم
سس-ي-ن-م-ائ-ي-ة م-ول-ت-ه-ا ال-وزارة ،ك-ما

–دث عن دمج صسندوقي دعم
السسينما واإلبداع الفني ما يعني
تقليصس اŸوارد اŸالية.
” منح  6424بطاقة فنان ‘
و ّ
ع-م-ل-ي-ة م-ا ت-زال م-ت-واصس-ل-ة .ك-م-ا
مسست اإلع -ان -ة اŸال -ي -ة ‘ إاط -ار
ال -دع -م الج -ت -م-اع-ي  149فنان
بغلف ما‹ قدره  8ملي Úدج.
وأاشس- - - - -ار ال- - - - -وزي- - - - -ر إا ¤دف - - - -ع
اŸسس-ت-ح-ق-ات ل-ل-ف-ن-ان Úوت-غ-ط-ي-ة
السسنوات اللزمة للحصسول على
التقاعد ،ووعد بتعزيز اŸنظومة
ال-تشس-ري-ع-ي-ة ب-نصس-وصس “كن هذه
الفئة من امتيازات أاخرى .ومن
ب Úما سسيقوم به الديوان الوطني
◊ق- - -وق اŸؤول - -ف إا‚از م - -رك - -ز
صس -ح-ي يسس-ت-ف-ي-د م-ن-ه ال-ف-ن-ان-ون،
وإانشس - -اء اسس - -ت - -ودي - -و تسس - -ج - -ي - -ل
Ÿسساعدة الفنان Úالشسباب ،يأاتي
‘ سسياق سسياسسة الديوان الذي
سس- - -ب - -ق وأان راف - -ق  70مشسروعا
ث- -ق- -اف -ي -ا« ،ه -ذه ه -ي اŸراف -ق -ة
ا◊ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ف-نان على اŸسستوى
الفني والصسحي» ،يقول الوزير.
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-إاع-ادة ه-ي-ك-لة
اŸؤوسسسسات –ت الوصساية ،فقد
شسملت العملية إانشساء األوبرا التي
تضسم البا‹ الوطني ،األوركسسÎا
السس-م-ف-ون-ي-ة واÛموعة الوطنية
ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى األن-دلسس-ي-ة .وشسملت
أايضس -ا ضسّ-م دي-وان ق-ري-ة ال-ف-ن-انÚ
إا ¤ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -ل -ث-ق-اف-ة
واإلع- -لم .وذك- -ر ال- -وزي -ر دي -وان
لشسعاع الثقا‘ بأان
رياضس الفتح ل إ
لشسعاع
تصس Òالوكالة ا÷زائرية ل إ
ال-ث-ق-ا‘ ال-ذراع ال-ث-ق-اف-ية لديوان
رياضس الفتح بصسلحيات أاوسسع،
وهناك اجتماعات تعقد لضسبط

هذه اŸسسأالة.
 ..2017سسنة إاعادة الهيكلة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -لسس -ن -ة ا÷اري-ة ،ق-ال
م-ي-ه-وب-ي إان-ه-ا سس-تشس-ه-د م-واصس-لة
هيكلة اŸؤوسسسسات –ت الوصساية،
اŸتشسابهة ‘ اŸهام ،و»العÈة ‘
ف- -ع- -ال- -ي -ة اŸه -ام ال -ت -ي ت -ؤودي -ه -ا
اŸؤوسسسسات ،والتقليصس ينجّر عنه
التحكم ‘ التسسي Òواإلنقاصس من
األعباء اŸالية ،والنتيجة لن تكون
آانية ولكنها سستظهر بعد سسنوات»،
يقول الوزير ،مشسÒا إا ¤ضسبط
ق- -ائ -م -ة وت -واري -خ اŸه -رج -ان -ات
ل -ت -ف -ادي ال-ت-داخ-ل ،وه-ي ق-ائ-م-ة
سس-ي-ت-م اإلع-لن ع-ن-ه-ا ق-ري-با ،إا¤
ج -انب وضس -ع نصس -وصس ت-ط-ب-ي-ق-ي-ة
م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ق-ان-ون النشسر والكتاب،
وسسيقوم اŸركز الوطني للكتاب
بتنظيم لقاءات عملية خاصسة بكل
جانب من هذا القانون.
للسسينما حظ وافر
و‘ شس ّ-ق ال -نشس -اط السس -ي -ن-م-ائ-ي،
سس -ن -ك -ون ع-ل-ى م-وع-د م-ع إاع-داد
م -ل -ف ل -لسس -ي -اسس -ة السس -ي -ن-م-ائ-ي-ة،
ي -ح -ت -وي ع -ل -ى إاع -ادة ال-ن-ظ-ر ‘
“وي- -ل ال- -نشس- -اط السس- -ي -ن -م -ائ -ي،
وإاع - -ادة ب- -عث شس- -ب- -ك- -ة ق- -اع- -ات
السس - -ي - -ن - -م - -ا .و‘ ه - -ذا الصس - -دد
سسيقتني الديوان الوطني للثقافة
واإلعلم  10أاجهزة دي سسي بي
جديدة إا ¤جانب اÿمسس أاجهزة
التي بحوزته ،وهناك مسستثمرون
شس- - -رع- - -وا ‘ ب- - -ن- - -اء ع - -دد م - -ن
اÛمعات السسينمائية ،ما سسيعزز
ال -ث -ق -اف -ة السس -ي -ن -م -ائ-ي-ة ب-دخ-ول
القطاع اÿاصس ‘ هذا اÛال.
كذلك ،ذكر الوزير إاعادة النظر
‘ ق -ان -ون السس -ي -ن -م -ا ال-ذي يضس-ع
ال- -ك -ث Òم -ن الشس -روط ،وال -ه -دف
خلق سسوق وصسناعة سسينمائية.
ودع-ا ال-ب-ل-دي-ات إا ¤ال-ت-ن-ازل ع-ن
ق-اع-ات السس-ي-ن-م-ا ل-وزارة ال-ث-قافة
ال- -ت- -ي ل Áك- -ن- -ه- -ا ال -تصس -رف ‘
ق-اع-ات غ Òت-اب-ع-ة ل-ه-ا ،ت-ط-ب-ي-قا
لقرار الوزير األول .وتسساءل« :ما
ج - -دوى ب - -ق- -اء ه- -ذه ال- -ق- -اع- -ات
مغلقة؟»
ك- -م- -ا –دث ع- -ن ب- -ن -ود خ -اصس -ة
ب -ال -ت -م -وي -ل م-ه-م-ا ك-انت نسس-ب-ت-ه،
خاصسة فيما يتعلق باŸشساركة ‘
اŸه- - -رج - -ان - -ات ‘« ،ك - -ث Òم - -ن
األح -ي -ان ت -ك-ون ال-وزارة آاخ-ر م-ن
يعلم Ãشساركة فيلم ‘ مهرجان
رغ -م أان -ه -ا مشس -ارك -ة ‘ إان-ت-اج-ه،
وهذا أامر غ Òمقبول».

لسسبــــــــــــوع
خـــــــــÓل نهايـــــــــــــة ا أ

52حـ ـ ـ ـادثا مروري ـ ـ ـا جسسمانيـ ـ ـ ـا
لمن الوطني ،خÓل يومي
الشسعب /سسجلت مصسالح مرور ا أ
لسسبوع) 52 ،حادث مرور
 27و 28جانفي ( ،2017نهاية ا أ
جسسما ،Êعلى مسستوى اŸناطق ا◊ضسرية ،أادى إا ¤وفاة
شسخصس 02 Úوجرح  58آاخرين.
لمن الوطني أان سسبب وقوع
وتفيد الدراسسات التي قامت بها اŸصسالح اıتصسة ل أ
هذه ا◊وادث يعود بالدرجة األو ¤إا ¤العنصسر البشسري إاضسافة إا ¤العوامل األخرى
اŸرتبطة باŸركبة والطريق.
لمن دعوتها Ÿسستعملي الطريق العام ،اللتزام والتقيد
Œدد اŸديرية العامة ل أ
بقواعد اŸرور والتحلي Ãزيد من ا◊ذر واليقظة ،لتجنب وقوع ا◊وادث وألجل
سسلمة ا÷ميع.
كما تضسع اŸديرية –ت تصسرف اŸواطن Úالرقم األخضسر  1548لتلقي البلغات
والسستجابة لنشسغالتهم وهذا 24سسا24/سسا.

الشسعب /عاد الفريق الوطني العسسكري لكرة القدم اأول أامسس  29جانفي 2017
إا ¤أارضس الوطن ع Èرحلة جوية خاصسة ،إاثر مشساركته اŸشّسرفة ‘ الكأاسس
العاŸية العسسكرية للمجلسس الدو‹ للرياضسة العسسكرية ،التي أاجريت فعاليتها
‘ مسسقط بسسلطنة عمان من  13إا 29 ¤جانفي  ،2017والتي عرفت مشساركة سستة
عشسرة ( )16دولة عضسو ‘ اÛلسس.
ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال- -ق- -اع- -دة
ا÷وي -ة ب -ب -وف -اريك ،ك-ان ‘
اسس-ت-ق-ب-ال م-ن-ت-خ-ب-نا الوطني
العسسكري لكرة القدم اللواء
رئ- -يسس دائ- -رة السس- -ت -ع -م -ال
وال- -ت- -حضس Òلأرك -ان ا÷يشس
ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب -ي رف -ق -ة
اإط- -ارات م -ن وزارة ال -دف -اع
ال- -وط- -ن -ي ،ح -يث ق -دم ل -ه -م
–يات وتها Êالفريق نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئيسس
اأرك- - -ان ا÷يشس ال- - -وط- - -ن- - -ي
الشس - -ع - -ب - -ي ع - -ل - -ى ال - -وج - -ه
اŸشّس - - -رف ال - - -ذي ق- - -دم- - -ه
ال -لع -ب-ون وال-ط-اق-م ال-ف-ن-ي

والإداري خ- - - - - - -لل ه - - - - - -ذه
اŸن-افسس-ة ال-ع-اŸي-ة ،خ-اصسة
‘ ظ- - -ل ال- - -دع- - -م ال- - -دائ - -م
واŸت-واصس-ل ل-ل-ق-ي-ادة ال-ع-ل-ي-ا
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن-ي الشس-ع-ب-ي
ال-ت-ي وف-رت وسسّ-خ-رت ك-اف-ة
ال -وسس -ائ -ل الضس -روري -ة ب-غ-ي-ة
ضسمان اأحسسن الظروف من
ج -انب ال -ت -حضس Òوال -ت -ك-ف-ل
واŸت-اب-ع-ة ال-ف-ن-ي-ة وال-ط-ب-ي-ة
للفريق الوطني العسسكري.
Œدر الإشس- - - - - - - - - - -ارة اإ ¤اأن
ف-ري-ق-ن-ا ال-وط-ن-ي ال-عسس-كري
تواجد خلل هذه اŸنافسسة
ضسمن ›موعة ذات مسستوى

ع -ا‹ ،ضس -مت ك -ل م -ن ف -رق
ك -وري -ا الشس -م -ال -ي -ة واأŸان -ي-ا
واإي- -ران ،ح -يث ت -اأه -ل ع -ل -ى
راأسس ›م -وع -ت -ه اإ ¤ال -دور
ال -رب -ع ال -ن -ه -ائ -ي ب -ال-ع-لم-ة
ال -ك -ام-ل-ة تسس-ع ( )09ن -ق-اط،
وخرج بشسرف من اŸنافسسة
‘ مواجهة الفريق اŸصسري
‘ مباراة صسعبة بعد الوقت
الإضس -ا‘ .وك-انت اŸشس-ارك-ة
ا÷زائرية ﬁل اإشسادة من
الإعلم الرياضسي واÙللÚ
الذين اأكدوا على اŸسستوى
الحÎا‘ ال -ع -ا‹ ل -ف -ري-ق-ن-ا
الوطني.

“ك -نت مصس -ال -ح األم-ن ل-ولي-ة
بسس -ك -رة م -ن ح -ج -ز م-واد شس-ب-ه
صس -ي -دلن -ي-ة “ث-ل خ-ط-را ع-ل-ى
صس- - -ح- - -ة اإلنسس- - -ان وإاي- - -ق- - -اف
شس- -خصس Úاث- -ن Úم -ت -ورط‘ Ú
ال- -قضس- -ي- -ة ،ب- -حسسب م- -ا أاف- -اد،
أامسس ،لـ «وأاج» اŸك- - - - - - -ل- - - - - - -ف
ب- -التصس- -ال ل -دى ذات ال -ه -ي -ئ -ة
األمنية.
“ت معا÷ة هذه القضسية من
ط- -رف اŸصس- -ل- -ح- -ة ال- -ولئ- -ي -ة
ل -لشس -رط -ة ال -قضس -ائ-ي-ة ‘ إاط-ار
حماية الصسحة العمومية وبناء
ع-ل-ى اسس-ت-غ-لل م-علومات تفيد
ب -وج -ود ﬁل Úاث -ن Úل -تسس-وي-ق

األعشس -اب ،ي -ت -م ب -ه-م-ا الÎوي-ج
ألدوية مضسرة بالصسحة ،مثلما
أاوضسحه ذات اŸصسدر.
واسس - -ت - -ن- -ادا ل- -ن- -فسس اŸصس- -در
األمني ،فعند مداهمة اÙلÚ
اŸت -واج -دي-ن ب-وسس-ط ع-اصس-م-ة
الزيبان ” حجز حصسة بـ5700
ق- - - -رصس م- - - -ن دواء يسس- - - -م- - - -ى
«دي- -كسس- -ون» غ Òم -رخصس م -ن
وزارة الصس -ح -ة والسس-ك-ان وي-ب-اع
لشس-خ-اصس ال-ذي-ن ي-ع-انون من
ل -أ
ال -ن -ح -اف -ة وي -رغ -ب-ون ‘ زي-ادة
الوزن.
وعند عرضس هذا الدواء على
 Èﬂم -دي -ري -ة الصس -ح -ة ،ك -م-ا

أاضس -اف ذات اŸصس -در األم-ن-ي،
كشسفت التحاليل اÈıية أانه
يحتوي على مواد خطرة على
الصس- -ح -ة ،م -ن ذلك تسس -ب -ب -ه ‘
نقصس اŸناعة وهشساشسة العظام
وارتفاع الضسغط الدموي وداء
السسكري.
وت -ع -ك -ف اŸصس -ل -ح -ة األم -ن -ي-ة
اŸؤوهلة حاليا على إاعداد ملف
ضسد اŸشستبه بهما على خلفية
اŸتاجرة Ãواد شسبه صسيدلنية
ب- -دون ت- -رخ -يصس ،م -ن شس -أان -ه -ا
اإلضس -رار ب-الصس-ح-ة ال-ع-ام-ة‘ ،
انتظار إاحالته لحقا للعدالة،
وفق ما أاشس Òإاليه.

حجز مواد شسبه صسيد’نية تشسكل خطرا على الصسحة ببسسكرة

أابدى اهتماما بضسم لعب اÿضسر بنابو‹

ريال مدريد يتابع غÓم ‘ رابطة اأ’بطال
كشسفت تقارير صسحفية اإيطالية ،اأمسس ،اأن نادي
ريال مدريد الإسسبا Êوضسع اإسسم الدو‹
ا ÷ ز ا ئ ري ف و ز ي غ و ل م  ،م د ا ف ع ف ر ي ق ن ا ب و ‹
الإيطا‹ ،ضسمن دائرة اهتماماته للتعاقد
م ع ه  ،س س ي م ا م ع ت ك ر ا ر م ع ان ا ة ظ ه  Òه ا ل  Èا ز ي ل ي
مارسسيلو من الإصسابة.

ل تعد هذه اŸرة الأو ¤التي يتم فيها ربط اسسم اللعب
ب ر يا ل م د ر يد ال ذ ي س سي و ا ج ه ناب و ‹ ‘ ث م ن ن ه ا ئ ي ر ا ب ط ة
الأبطال الأوروبية شسهر فÈاير الداخل ،وهي الفرصسة
التي سسيسستغلها الفريق الإسسباŸ Êعاينة غلم عن قرب،
بحسسب صسحيفة «لغازيتا ديللو سسبورت» الإيطالية.
وقالت ا÷ريدة اŸتخصسصسة ،اإن الدو‹ ا÷زائري يرفضس
Œديد عقده مع فريق ا÷نوب الإيطا‹ «لعدم رضساه عن
الراتب الذي يحصسل عليه والبالغ  900األف يورو سسنويا».
واأضسافت ،اأن Œدد اإصسابة الظه Òالأيسسر للملكي مارسسيلو،
 Áث ل مش س ك ل ة ك ب Òة ل ف ر ي ق ا  Ÿد ر ب ز ي ن ا ل د ي ن ز ي د ا ن « ا لذ ي
ل Áت -لك ال -ب -دي -ل ا÷ي -د ل -ه ،ل -ذا ف -اإن غ-لم ي-ب-دو اÿي-ار
الأنسسب».
وذكرت «لغازيتا ديلو سسبورت» اأن غلم ( 26سسنة) والذي
بات اأحد اللعب Úالأسساسسي ‘ Úصسفوف نابو‹ ،مطلوب
اأيضسا ‘ بايرن ميونيخ الأŸا.Ê

