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ي- -ق -وم ،وزي -ر التصش -ال ح -م -ي -د ڤ -ري -ن،
ال -ي -وم ،ب -زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د اإ ¤ولي-ة
ب- -ج- -اي- -ة ،و ‘ اإط- -ار الÈن- -ام -ج ال -وط -ن -ي
ل-ل-ت-ك-وي-ن ،سش-يشش-رف ع-لى ندوة صشحفية
ينششطها مراد وضشاحي مدير اإذاعة جيل
اأ اأم ح- -ول شش- -ب- -ك- -ات ال- -ت- -واصش- -ل الج- -ت- -م -اع -ي ،الأخ -لق و حسش -ن
التطبيق ،و ذلك بقاعة الجتماعات بالولية ،ابتداء من السشاعة
 09 : 00صشباحا .
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www.ech-chaab.com
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وا‹ يلتقي ا◊ركة
ا÷معوية بالبليدة

صضدور ›موعت Úمن مؤولفات دﬁ .مد العربي ولد خليفة
اأصشدرت وزارة الثقافة اÛموعة الأو ¤من موؤلفات دﬁ .مد العربي ولد
خليفة› ‘ ،لدين يحمل الأول عنوان « ا÷زائر اŸفكرة والتاريخية»،
وي -ح -م -ل ال -ث -ا Êع -ن -وان « اŸن -ط -ق-ة ال-ع-رب-ي-ة والإسش-لم-ي-ة  :ن-ق-د ا◊اضش-ر
ومسش -اءل -ة الآخ -ر» ،وم -ن اŸق -رر اأن تصش -در اÛم-وع-ات الأخ-رى ‘ الأشش-ه-ر
القادمة عن اŸوؤسشسشة الوطنية للفنون اŸطبعية.

يÎاأسس وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة و ال -ب-ي-ئ-ة
ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر وا‹ ،اأشش- -غ- -ال ل -ق -اء م -ع
ا◊ركة ا÷معوية ،يومي  ٦و  ٧فيفري
ا÷اري ،ب- -ق- -اع- -ة اÙاضش- -رات ب- -ولي- -ة
البليدة ،على السشاعة  9 : 00صشباحا.

دربال يحاضضر Ãجلسس األمة

ندوة حول نتائج التعديلت الدسضتورية

ينظم› ،لسس الأمةÃ ،قره ،اليومﬁ ،اضشرة يلقيها رئيسس الهيئة العليا
اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال– ،ت عنوان «الهيئة
العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة النتخابات :ب Úمقتضشيات الششفافية و متطلبات
نششر الثقافة الإنتخابية» ،بداية من السشاعة  9 : 00صشباحا.

طلعي ‘
زيارة عمل
إا ¤وهران

ي-ن-ظ-م ،اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-يÃ ،ن-اسشبة الذكرى الأو¤
ل-ل-ت-ع-دي-لت ال-دسش-ت-وري-ة ال-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا رئيسس ا÷مهورية،
ي--وم--ا ب--رŸان--ي--ا ،ح-ول م-وضش-وع «اأه-داف ون-ت-ائ-ج ال-ت-ع-دي-لت
الدسشتورية  ٧فيفري  ‘ ،٢01٦حاضشر ا÷زائر و مسشتقبلها»،
و ذلك غ---داÃ ،ق---ر ال---ن--ادي ال--وط--ن--ي ل--ل--ج--يشس ،اب--ت--داء م--ن
السشاعة  9 : 00صشباحا.

ميهوبي يعطي إاشضارة تصضوير
فيلم «سضعيدة بعيدة»

ي- - - - -ق- - - - -وم وزي- - - - -ر
الأششغال العمومية
وال -ن -ق-ل ب-وج-م-ع-ة
طلعي ،غدا ،بزيارة عمل و تفقد اإ ¤ولية
وه-ران ،ي-ع-اي-ن خ-لل-ه-ا ج-م-ل-ة من اŸششاريع و
الهياكل التابعة للقطاع.

ي-ت-ف-ق-د وزي-ر ال-ث-قافة عز
ال - -دي - -ن م - -ي- -ه- -وب- -ي ،غ- -دا،
ب-ولي-ة سش-ع-ي-دة ،ع-ددا م-ن
ال -ه -ي -اك -ل ال-ت-اب-ع-ة ل-ق-ط-اع
الثقافة ،كما يعطي اإششارة
ان - -ط - -لق تصش - -وي- -ر ف- -ي- -ل- -م
«سش-ع-ي-دة ب-ع-يدة» من اإنتاج
ب- -ل- -ق- -اسش -م ح -ج -اج واإخ -راج
عبد الكر Ëبهلول.

ولد السضالك ينشضط ندوة صضحفية

ندوة حول ›ازر سضاقية
سضيدي يوسضف

ي -ن -ظ -م ،اŸت -ج -ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د،
Ãن -اسش -ب -ة اإح -ي -اء ال -ذك -رى Û 59ازر
سش- -اق -ي -ة سش -ي -دي ي -وسش -ف ا◊دودوي -ة،
ن- -دوة ت- -اري- -خ- -ي- -ة Ãق- -ره ،وذلك ي- -وم
الأرب-ع-اء  8ف -ي -ف-ري ا÷اري ،ع-ل-ى السش-اع-ة  14 : 00ب-ع-د الزوال،
ي -وؤط -ر ال -ن -دوة اأسش -ات-ذة ﬂتصش-ون ب-حضش-ور شش-خصش-ي-ات ت-اري-خ-ي-ة
وباحث Úوطلبة و›اهدين و رجال اإعلم.

ملتقي جهوي
–ضضÒي للتشضريعيات

ي -ع -ق -د ،وزي -ر الشش-وؤون اÿارج-ي-ة الصش-ح-راوي ﬁم-د
سشا ⁄ولد السشالك ،اليوم ،ندوة صشحفية بقر السشفارة
الصشحراوية ،على السشاعة  10 : 30صشباحا.

اللقـ ـاء ا÷مـ ـ ـاعي
اŸوسضع ÷ 131مع
الشضه ـادات

ت- - -ن- - -ظ- - -م ،وزارة ال- - -داخ - -ل - -ي - -ة
وا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة ،م-ل-ت-قى
ج - - - - -ه - - - - -وي - - - - -ا –ضشÒي- - - - -ا
ينعقد اللقاء ا÷ماعي
ل -لسش -ت -ح -ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة
اŸوسش- -ع  ‘ 131اإط- -ار
يشش - -رف ع- -ل- -ي- -ه الأمÚ
ع- -م- -ل- -ي -ة تسش -ج -ي -ل
ت-دخ-لت مصش-ال-ح ال-درك ال-وط-ن-ي السش-ن-ة اŸاضش-ي-ة اإث-ر ت-ل-ق-ي  809م-ك-اŸة ع Èال-رق-م ال -ع -ام ل-ل-وزارة ،غ-دا،
الشش -ه -ادات ا◊ي -ة
الأخضش -ر Ÿع -ا÷ة ع -دة قضش -اي -ا م -ن -ه -ا سش -رق-ة داخ-ل ق-ط-ار والضش-رب وا÷رح ال-ع-م-دي ب- -ق- -اع -ة اÙاضش -رات
م - - - - - - - -ن اأف - - - - - - - -واه
وسشرقة اŸواششي وحيازة ونقل مششروبات كحولية كما ورد ‘ حصشيلة نششرها اأمسس ذات Ÿل - - -ح - - -ق- - -ة ولي- - -ة
اÛاه - - - -دي - - - -ن و
ا÷هاز الأمني.
ا÷زائ- -ر ،اب -ت -داء يششرف اŸدير العام للمسشرح الوطني ا÷زائري اÛاهدات،
وسشاهمت  10 . ٦53مكاŸة اأخرى ع Èالرقم الأخضشر ‘ اإمداد السشلطات Ãعلومات حول
م- - - -ن السش - - -اع - - -ة ﬁم- -د ي- -ح- -ي- -اوي ،و رئ -يسس ج -م -ع -ي -ة ج -م -ع -ي -ة ال - - -ي- - -وم ،ح- - -ول
انشش-غ-الت اŸواط-ن Úوات-خ-اذ الإج-راءات اŸن-اسش-ب-ة ل-ت-خ-ف-يضس م-عدلت جرÁة الإعتداء
 08 : 00صشباحا ،ال- -ف- -ن- -ان Úالأح- -رار ل- -ل- -مسش -رح ل -ع -زاب -ة ولي -ة موضشوع
ت
ضشد الأششخاصس واŸمتلكات وحفظ النظام العام ،كما نفذت ‘ الفÎة ذاتها نفسس الوحدا
ب -حضش-ور  453سشكيكدة ،على ندوة صشحفية خاصشة بتنظيم «ط- -ري- -ق- -ة دف- -ن
Ú
م
 110مداهمة لأوكار ا÷رÁة مكنت من توقيف  35ششخصس مبحوث عنهم ومراقبة وتاأ
ال--ط-ب-ع-ة ال-ث-ان-ي-ة ل-لأي-ام ال-وط-ن-ي-ة
مششارك .
الشش- - - - - - -ه- - - - - - -داء و
الأحياء وﬁاربة اللصشوصشية بداخلها.
«ع--------ز ال-------دي-------ن ›وب- -ي» ل- -ل- -مسش -رح
ك - -ي - -ف - -ي- -ة اإخ- -لء
بسش -ك-ي-ك-دة ،وذلك ي-وم غ-د ،ب-اŸسش-رح
رف- -اق- -ه- -م ا÷رح- -ى
ال- - -وط- - -ن- - -ي ا÷زائ- - -ري ،ع- - -ل - -ى
م- -ن م- -ي- -دان اŸع -رك -ة
السشاعة  10 : 30صشباحا.
خلل الثورة « ،ذلك ‘
اŸك - - - - - - - -ان ال - - - - - - - -ذي –دده
ي-ف-ت-ت-ح صش-ال-ون ال-ت-ك-وي-ن اŸت-واصش-ل و التمه ،٢01٧ Úال-ي-وم ،ع-ل-ى
مديريات اÛاهدين التي ليسشت
السش -اع-ة  9 : 00صش -ب -اح-ا ،ب-ق-اع-ة اÙاضش-رات قصش-ر ال-ث-ق-اف-ة م-ف-دي
ب-ه-ا م-ل-ح-ق-ات و م-راك-ز ل-ت-ج-ه-ي-ز اŸع-ط-وب Úو ضش-ح-اي-ا ال-ثورة و ذوي
زكريا ،تتبع بندوة صشحفية عن ا◊دث و جديده.
ا◊قوق و مراكز الراحة للمجاهدين.

اÿط األخضضر سضاهم ‘ تخفيضس معدلت ا÷رÁة

الطبعة الثانية لأليام
الوطنية «عز الدين ›وبي»

افتتاح صضالون التكوين والتمهÚ

يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 1٢٦ .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر
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للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها
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Ãناسشبة ألعيد ألوطني لبلده

رئيسض ا÷مهورية يهنئ
نظÒه السسريÓنكي

بعث رئيسض أ÷مهورية،
ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة،
بÈق -ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة أإ ¤ن-ظÒه
ألسش -ري-لن-ك-ي ،م-ايÌي-ب-ال
سشÒيسش- - -ي - -ن - -اÃ ،ن - -اسش - -ب - -ة
أل -ذك -رى أل 69لسشتقلل
ب- -لده ،أك -د ل -ه ف -ي -ه -ا “ام
عزمه على ألعمل سشويا من
أج - -ل ت- -ك- -ث- -ي- -ف وت- -ن- -وي- -ع
أل- -ع- -لق- -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة بÚ
ألبلدين.
ج- - -اء ‘ ب- - -رق- - -ي- - -ة رئ- - -يسض
إ÷م- - - -ه - - -وري - - -ة «:يسص - - -ع - - -دÊ
وج - -م - -ه - -وري - -ة سص - -ري Ó- -ن - -ك - -ا
إل - -دÁق - -رإط - -ي- -ة إلشصÎإك- -ي- -ة
–ت- -ف- -ل ب- -ال- -ذك -رى إل -ت -اسص -ع -ة
وإلسصت ÚلسصتقÓلها ،إأن إأتقدم

عقب أسشتقباله ألوفد ألليبي ،مسشاهل:

إإل -ي -ك -م ،ب -اسص -م إ÷زإئ -ر شص-ع-ب-ا
وح -ك-وم-ة وإأصص-ال-ة ع-ن ن-فسص-ي،
باأحر إلتها Êمشصفوعة باأطيب
“ن -ي -ات-ي ل-ك-م Ãوف-ور إلصص-ح-ة
وإل -ه -ن -اء وÃزي -د م -ن إل -ت -ق -دم
وإل -رق -ي ل -لشص-عب إلسص-ريÓ-ن-ك-ي
إلصصديق““.
«ول ي - - -ف - - -وت- - -ن- - -ي ‘ ه- - -ذه
إŸن- -اسص -ب -ة إلسص -ع -ي -دة يضص -ي -ف
إلرئيسض بوتفليقة إأن إأوؤكد لكم
ع -ن “ام ع -زم -ي ع -ل -ى إل-ع-م-ل
م-ع-ك-م م-ن إأج-ل ت-ع-زي-ز إأوإصص-ر
إلصصدإقة وإلتضصامن إلتي Œمع
إ÷زإئ -ر وسص -ري Ó-ن -ك-ا وإل-ع-م-ل
سص-وي-ا م-ن إأج-ل ت-ك-ث-ي-ف وت-نويع
ع Ó-ق -ات -ن -ا إل -ث-ن-ائ-ي-ة Ãا ي-ع-ود
بالنفع على شصعبينا إلصصديق.““Ú

ا÷زائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر تؤوك ـ ـ ـ ـ ـ ـد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـى ا◊ـ ـ ـل السسياسس ـ ـ ـي
ل–اد
جدد وزير ألششؤوون أŸغاربية و أ إ
لف -ري -ق -ي وج -ام -ع-ة أل-دول أل-ع-رب-ي-ة،
أ إ
ع -ب -د أل -ق -ادر مسش -اه-ل ،أمسض ،ب-ا÷زأئ-ر
ألعاصشمة ،ألتأاكيد على ““موقف أ÷زأئر
لزم-ة
أل -ث -ابت““ م -ن أج-ل ح-ل سش-ي-اسش-ي ل -أ
أل -ل -ي-ب-ي-ة دون أي ت-دخ-ل خ-ارج-ي ،ك-م-ا
جاء ‘ بيان لوزأرة ألششؤوون أÿارجية.
أإوضص -ح ن -فسض إل -ب -ي -ان أإن -ه ع-قب إإسص-ت-ق-ب-ال
مسصاهل لوفد ليبي متكون أإسصاسصا من ضصباط
بقيادة إ÷Ôإل ﬁمد إلغسصريÁ ،ثلون قيادة
عملية ““إلبنيان إŸرصصوصض““ ،أإكد إلوزير على
““موقف إ÷زإئر إلثابت““ من أإجل حل سصياسصي
Óزمة إلليبية ،مذكرإ أإيضصا ب«جهود إ÷زإئر
ل أ
إŸت -وإصص -ل -ة (‘ ه -ذإ إلشص -أان) ب-ع-ي-دإ ع-ن ك-ل
تدخل خارجي ‘ هذإ إلبلد إلشصقيق وإ÷ار““.
وأإضصاف إلبيان أإن مسصاهل حيا ““إإل‚ازإت
إلعسصكرية إلليبية إÙققة ‘ إإطار مكافحة
إإلرهاب ‘ مدينتي سصرت وبنغازي وكذإ ‘
إلعديد من إŸدن إلليبية إألخرى““.
ومن جهته ،نوه إلوفد إلليبي ب«إلدور
إل -ف -ع -ال وإل -ث -ابت““ إل -ذي ت -ل -ع -ب -ه إ÷زإئ-ر
لإي -ج -اد ح-ل سص-ي-اسص-ي لÓ-أزم-ة إل-ل-ي-ب-ي-ة‘ ،
إإطار إلتفاق إلليبي إŸوقع ‘  17ديسصمÈ

 2015برعاية إلأ· إŸتحدة.
ك-م-ا إغ-ت-ن-م إل-وف-د إل-ل-ي-ب-ي زي-ارته للجزإئر
لتقد““ Ëعرضض شصامل““ للعمليات إلعسصكرية ‘
إلبÓد (ليبيا) ،ل سصيما لتحرير مدينة سصرت
من إلتنظيمات إإلرهابية.
وياأتي لقاء إليوم ،يضصيف إلبيان‘ ،
إ إ ط -ا ر إ ل س ص -ب -ل و إ ل -و س ص -ا ئ -ل إ ل -ر إ م -ي -ة ل -ت ع ز ي ز
إ ◊ و إ ر إ ل - - -ل - - -ي - - -ب - - -ي إ ل ش ص - - -ا م - - -ل ‘ إ إ ط - -ا ر
د ي -ن -ا م -ي -ك -ي -ة إ إ ي -ج -ا د ح -ل س ص -ي ا س ص ي ت و إ ف ق ي

تفقد ودشّشن مششاريع ببجاية:

وإŸصصا◊ة إلوطنية إلليبية.
لÓإشصارة تندرج زيارة إلوفد إلليبي‘ ،
إإطار إŸشصاورإت حول إآخر تطورإت إلوضصع
‘ ليبيا ،لسصيما على إلصصعيدين إلسصياسصي
وإلأم- -ن- -ي .ك- -م- -ا ت- -اأت -ي ‘ سص -ي -اق ﬂت -ل -ف
إللقاءإت إلتي –تضصنها إ÷زإئر ŸسصوؤولÚ
سصياسصي ÚوبرŸاني Úو‡ثل Úإآخرين ليبي،Ú
وذلك ع -ل -ى ضص -وء إ÷ه -ود إل -ت -ي ت -ق -وم ب-ه-ا
إ÷زإئر على نهج إ◊وإر ب Úإلليبي.Ú

قرين  :على الصسحفي تقد Ëمعلومة موثوقة

ق -ام ،وزي -ر ألتصش -ال ح -م -ي -د ق-ري-ن،
أمسض ،بزيارة عمل إأ ¤بجاية تفقد من
خ -لل -ه -ا ب -عضض أŸشش-اري-ع ودشش-ن أخ-رى،
مؤوكدأ أن أÛهودأت متوأصشلة لتطوير
لذأع- -ي ،وحث ع- -ل- -ى
خ - -دم - -ات أل- -بث أ إ
ضش- -رورة أن ي- -ك -ون ألصش -ح -ف -ي -ون ق -دوة
وم -ث -ال ل -ل-م-وأط-ن ،Úم-ن خ-لل ت-ق-دË
معلومات موثوقة.
ك - -انت إÙط - -ة إألو ‘ ¤زي- -ارة إل- -وزي- -ر
وإل-وف-د إŸرإف-ق ل-ه ،م-دي-ن-ة م-ل-ب-و إلسص-احلية،
حيث دشّصن إلنصصب إلتذكاري لشصهيد إلوإجب
إلصصحفي ﬁمد عبد إلرحما ،Êإلذي إغتالته
أإيادي إإلرهاب ‘  27مارسض  ،1995وبعÚ
إŸك -ان أإشص -اد إل -وزي-ر ب-خصص-ال إل-رإح-ل إل-ذي
سصبق أإن شصغل منصصب إŸدير إلعام ÷ريدة
إÛاهد ،وإلوزن إإلعÓمي ÷ريدة إÛاهد
أإثناء إلعشصرية إلسصودإء.
كما قام إلوزير بتدشص Úمكتبة بلدية ملبو،
إل -ت -ي ” إلن -ت -ه -اء م -ن أإشص -غ -ال إإ‚ازه-ا ‡ا

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

يسصمح للموإطن Úبالسصتفادة من إÿدمة إلتي
سصتقدمها ‘ إŸسصتقبل ،وهو إŸشصروع إلذي
سصجل سصنة  ،2006بغÓف ما‹ يقدر بـ17مليار
دي- -ن- -ار ،وت- -تضص- -م- -ن إŸك- -ت- -ب -ة ع -دة ق -اع -ات
للمطالعة ،إألنÎنت ،حفظ أإرشصيف إلبلدية،

وق -اع -ة ل -ل -م -ح -اضص -رإت ،فضص  Ó-ع -ن إح -ت-وإء
إŸك -ت -ب -ة ع -ل -ى أإل -ف -ي ع -ن -وإن ،ووع-د إل-وزي-ر
بإاثرإئها بعناوين أإخرى مسصتقب.Ó
أإما إÙطة إلثانية فقد قادت قرين ،إإ¤
منطقة قورإيا ،حيث أإشصرف على وضصع جهاز
بث وإسصتقبال برإمج إلتلفزيون ،كما زإر بعضض
إŸوإقع إلسصياحية لعاصصمة إ◊مادي.Ú
و تتوإصصل زيارة إلوزير إليوم إلثن ،Úحيث
يشص -رف ع -ل -ى إن-طÓ-ق إل-ن-دوة إل-ث-ال-ث-ة عشص-ر،
وإلتي تدخل ضصمن سصلسصلة إلدورإت إلتكوينية
لفائدة إŸوإطن– ،Úت شصعار ““إلتعرف على
وسصائل إإلعÓم ،للموإطن إ◊ق ‘ معلومة
م-وث-وق-ة““ ،وإل-ت-ي شص-رعت ‘ ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا وزإرة
إلتصصال منذ حوإ‹ سصنة ،وذلك إبتدإء من
إلسص -اع -ة إل -ت -اسص -ع -ة  09:00صص-ب-اح-ا ب-ق-اع-ة
إلجتماعات بالولية ،وإلتي سصينشصطها مدير
إإذإعة ““جيل أإف أإم““ مرإد وضصاحي.

بجاية :بن النوي توهامي

إإسصتعرضصت وزيرة إلÎبية إلوطنية ،نورية
ب - -ن غÈيت ،إأمسض ،م - -ع سص - -فÒة إل - -ولي- -ات
إŸت- -ح- -دة إلأم- -ري- -ك- -ي- -ة ب- -ا÷زإئ -ر ،ج -وإن
ب -ولشص -يك ،سص -ب -ل إإع -ادة ب -عث إل -ت-ع-اون بÚ
إلبلدين ‘ ›ال إلÎبية وتعزيز إلعمليات
إل -ت -ك -وي -ن-ي-ة ،حسصب م-ا إأف-اد ب-ه ب-ي-ان ل-ذإت
إلوزإرة.
إأوضصح إلبيان إأنه ” خÓل هذإ إللقاء
إل- -ت- -ط -رق إإ““ ¤سص -ب -ل إإع -ادة ب -عث وت -ع -زي -ز

إل -ت -ع -اون إل -ث -ن -ائ -ي ‘ ›ال إلÎب -ي -ة وك-ذإ
إلنقاط إلتي Áكن –قيقها ميدإنيا ،على
غرإر إلعمليات إلتكوينية عن طريق تبادل
إÈÿإت ،خاصصة ‘ ›ال إلتكفل بالتÓميذ
ذوي إلح- -ت -ي -اج -ات إÿاصص -ة ب -اŸوؤسصسص -ات
إلÎبوية““.
كما تناول إلطرفان إأيضصا سصبل ““تشصجيع
إŸوؤسصسصات إلÎبوية لك Óإلبلدين للتوإصصل
ع Èإلتكنولوجيات إ◊ديثة““.
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لورأسض يثّمنون ›هودأت رجل أŸصشا◊ة
سشكان أ أ

تكر Ëالرئيسض بوتفليقة ‘ مئوية الشسهيد بن بولعيد
باتنة:مراسسلنا Ÿوشسي حمزة

كرم،أإمسض ،سصكان عاصصمة إألورإسض باتنة،
رئيسض إ÷مهورية عبد إلعزيز بوتفليقة ،بهدية
رم- -زي- -ة ن- -ظ› Òه- -ودإت- -ه إل -ك -بÒة ‘ ب -ن -اء
إ÷زإئر وتنميتها وإ◊فاظ عليها منذ أإن كان
ضصابطا ‘ جيشض إلتحرير إلوطني وقد “ثل
إلتكر Ëإلذي تسصلمه وزير إÛاهدين إلطيب
زي -ت -و ‘ Êخ -ت-ام إح-ت-ف-الت م-ئ-وي-ة إلشص-ه-ي-د
إل -رم -ز مصص-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د ‘ ،إŸصص-ح-ف
إلشص- -ري- -ف إل- -ذي أإقسص- -م ع- -ل- -ي -ه إÛاه -دون
باألورإسض أإثناء إندلع ثورة نوفم Èبتحرير
إ÷زإئر وصصيانة وحدتها إلÎإبية وإ◊فاظ
على أإمنها وإلعمل على رقيّها ‘ إإطار قيم
إإلسصÓم وإلعروبة إألمازيغية.
كما قام وزير إÛاهدين بدوره بتكرË
ع-ائ-ل-ة إلشص-ه-ي-د إل-رم-ز مصص-ط-ف-ى ب-ن ب-ول-ع-ي-د
ع -رف-ان-ا م-ن إل-دول-ة إ÷زإئ-ري-ة ب-اÛه-ودإت
إلثورية وإلنضصالية إلتي قام بها أإسصد إ÷زإئر.
وبع ÚإŸكان نوه موإطنون ل«إلشصعب““ Ãا

يقوم به إلرئيسض بوتفليقة من جهود ‘ بناء
جزإئر قوية وآإمنة مثلما رإفع من أإجلها دوما
مشصÒين إإ ¤أإن تطور باتنة كان بفضصل برنامج
إلرئيسض ‘ تعميق إلتنمية إÙلية وإلتكفل
إ÷دي بانشصغالت إلسصاكنة.
إلدكتورة فاتن صصÈي سصيد إلليثي أإسصتاذة
بجامعة باتنة  01قالت لنا إإن تكر Ëإلرئيسض
إعÎإف م -ن سص -ك -ان إألورإسض إألشص -م ب -ق -ي-م-ة
إلرجال ودورهم ‘ بناء إألوطان ‘ مقدمتهم
إلرئيسض بوتفليقة.
وأإشص -ارت إŸت -ح -دث -ة إإ ¤أإن ه-ذإ إل-ت-ك-رË
““إلشصعبي““ تعب Òصصادق عن مشصاعر إلتقدير
وإلحÎإم إلتي يكنها سصكان باتنة لرئيسصهم،
خاصصة وأإنه ناضصل منذ شصبابه ‘ سصبيل حقوق
إلشص- -ع- -وب وإإلنسص- -ان ،وع -م -ل ع -ل -ى ت -ك -ريسض
إ◊قوق إلجتماعية للجزإئري Úل سصيما ما
ت -ع -ل -ق Ãن -ح إلسص -ك -ن إلج -ت -م -اع -ي ل -ل -ف-ئ-ات
إÙرومة ،إلصصحة إÛانية وإلتعليم وغÒها
من إŸكاسصب إلتي تدعمت بفضصل سصياسصته
إ◊كيمة تضصيف إŸتحدثة.

أنششطة فكرية وأسشتعرأضض ششعبي

تسسمية جامعة باتنة باسسم الشسهيد الرمز

توإصصلت ،أإمسض ،لليوم إلثا Êعلى إلتوإ‹،
بعاصصمة إألورإسض باتنة ،فعاليات إلحتفالت
إل -وط -ن -ي -ة إıل -دة ل -ل -ذك -رى إŸئ-وي-ة إألو¤
ŸيÓد أإسصد إ÷زإئر إلشصهيد إلرمز مصصطفى
بن بولعيد ،وإŸنظمة –ت إلرعاية إلسصامية
ل-رئ-يسض إ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د إل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-قة،
ب -حضص -ور وف -د وزإري ه -ام ب -ت -ق -دم -ه -م وزي-ر
إÛاهدين إلطيب زيتو ،Êوزيرة إلتضصامن
وإألسص -رة وقضص -اي -ا إŸرأإة م -ون -ي -ا مسص-ل-م سص-ي
ع -ام -ر وك -ذإ وزي -ر إل -ت -ع -ل-ي-م إل-ع-ا‹ وإل-ب-حث
إل -ع -ل -م -ي إل -ط -اه -ر ح -ج -ار ووزي -ر إلسص -ي-اح-ة
وإلصص -ن-اع-ات إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-ب-د إل-وه-اب ن-وري
وعدد من إلشصخصصيات إلثورية وإلوطنية.
Óحتفالت بتنظيم
وخصصصض إليوم إلثا Êل إ
إسص -ت -ع -رإضض شص -ع -ب -ي ك -ب ” Òخ Ó-ل -ه ع-رضض
إإ‚ازإت إلدولة إ÷زإئرية منذ إلسصتقÓل ‘
ﬂت -ل -ف إل -ق -ط-اع-ات إل-ت-ن-م-وي-ة وإل-ت-ي لقت
إسصتحسصانا كبÒإ لدى إŸوإطن Úإلذين كشصف
بعضصهم ÷ريدة ““إلشصعب““ عن أإهمية تخليد
مثل هاته إÙطات إلتاريخية إ◊اسصمة ‘
مسصÒة بناء إ÷زإئر.
كما ” باŸناسصبة إفتتاح إلصصالون إلوطني

ل -ل -ذإك -رة ب -ق -اع -ة إŸع -ارضض أإسص-ح-ار ب-وسص-ط
م-دي-ن-ة ب-ات-ن-ة م-ن ط-رف وزي-ري إÛاه-دي-ن
وإل- -ت -ع -ل -ي -م إل -ع -ا‹ ،ح -يث خصصصض ع -دد م -ن
أإجنحته لعرضض صصور توثق إ÷رإئم إلفرنسصية
‘ حق إ÷زإئري Úإلأبرياء وإلعزل.
ك -م -ا أإع -ط -يت ب -اŸن -اسص -ب -ة إإشص-ارة إف-ت-ت-اح
إŸلتقى إلدو‹ حول شصخصصية إلشصهيد إلبطل
مصصطفى بن بولعيد بحضصور ومشصاركة عدد
كب Òمن إألسصاتذة وإلباحث Úمن عدة جامعات
جزإئرية وأإجنبية على مدإر يوم Úيتضصمن
م- -دإخÓ- -ت ﬂت -ل -ف -ة تصصب ‘ ›م -ل -ه -ا ‘
إ◊ديث ع -ن م -آاث -ر وشص -خصص -ي -ة ب -ن ب -ول -ع -ي-د
إإلنسصانية وإلشصعبية وإلعسصكرية.
وÃن- -اسص -ب -ة إŸئ -وي -ة دإئ -م -ا أإشص -رف وزي -ر
إل-ت-ع-ل-ي-م إل-ع-ا‹ إل-ط-اه-ر ح-ج-ار ع-لى مرإسصم
تسص -م -ي -ة ج -ام -ع -ة ب-ات-ن-ة  02ب-اسص-م إلشص-ه-ي-د
مصصطفى بن بولعيد ،هذإ إلصصرح إلعلمي إلذي
كلف إلدولة إ÷زإئرية مبالغ مالية ضصخمة
أإ‚ز لفائدة أإك Ìمن  35أإلف طالب يدرسصون
ﬂتلف إلتخصصصصات إلعلمية وإلتقنية.

مسشلم:

ل .حمزة

اŸقاو’تية النسسوية حلقة مفصسلية ‘ السسياسسة الوطنية

لسش- -رة
أك - -دت ،وزي - -رة أل - -تضش- -ام- -ن وأ أ
وقضش -اي -ا أŸرأة ،م -ون -ي-ا مسش-ل-م سش-ي ع-ام-ر،
ح-رصض رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ع-ب-د أل-ع-زيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة شش-خصشيا على متابعة أıطط
أل-وط-ن-ي ل-ل-ت-ن-م-ية وأŸقاولتية ألنسشوية
ب -ا÷زأئ -ر ،وت -دع -ي -م -ه ب-ك-ل ق-وة م-ادي-ة
وم-ع-ن-وي-ة ،ل-ت-م-ك ÚأŸرأة أ÷زأئ-رية من
لنشش -ط -ة ‘ ›ال أŸق -اولت -ي -ة خ -اصش-ة
أ أ
ب -ال -ري -ف وإأث -ب -ات ج -دأرت-ه-ا ‘ أل-تسش-يÒ
وألب - -ت - -ع - -اد ع - -ن أل - -ف- -ق- -ر وأل- -ت- -ب- -ع- -ي- -ة
ألق- -تصش- -ادي- -ة وم- -وأج- -ه- -ة أل- -ت -ح -دي -ات
ألرأهنة.
تصص -ري -ح ج -اء ع -قب إإشص -رإف -ه -ا رف -ق -ة وف-د
وزإري هام ،على توزيع قروضض لفائدة  25إإمرأإة
إلنشصاء مشصاريع وإلقضصاء على مشصكل إلبطالة
ب -ال -ولي -ة م -ن خ Ó-ل دع -م -ه -ن ‘ إإط -ار ب-عضض
أإجهزة إلدعم ،لولوج عا ⁄إلشصغل وخلق بدإئل
ثروة جديدة ،وأإشصارت مسصلم إإ ¤تنظيم جولت
أإخ-رى ب-ع-دد م-ن إل-ولي-ات ل-ل-ت-حسص-يسض ب-أاهمية
إŸقاولتية إلنسصوية بهدف وضصع إإسصÎإتيجية
وطنية للتنمية ‘ هذإ إÿصصوصض.

لمريكيــــــــة
بــــــــــن غÈيــــــــت تسشتقبــــــــل ألسشفــــــــÒة أ أ

اسستعـ ـ ـ ـ ـ ـراضض سسب ـ ـ ـ ـ ـ ـل إاعـ ـ ـ ـادة بعـ ـ ـ ـث
التع ـ ـ ـ ـ ـاون ب ـ ـ ـ ـ Úالبلدي ـ ـ ـ ـ ـن

إلعدد
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كما نوهت وزيرة إلتضصامن وإألسصرة وقضصايا
إŸرأإة باÛهودإت إلكبÒة إلتي تبذلها دإئرتها
إل -وزإري -ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ع-دد م-ن إل-ق-ط-اع-ات
لتشصجيع إŸرأإة على إقتحام سصوق إلعمل خاصصة
ما تعلق باŸرأإة إلريفية و كذإ “ك Úخريجات
مرإكز إلتكوين إŸهني وإلتمه. Ú
وعن هدف مثل هذه إلتظاهرإت أإشصارت
إل- -وزي- -رة إإ ¤سص- -ع -ي -ه -ا ل -ت -ح -ق -ي -ق إل -رف -اه -ي -ة
إلجتماعية وإلقتصصادية للنسصاء إلعامÓت كون
نسص-ب-ت-ه-ن ق-ل-ي-ل-ة ج-دإ ‘ ع-ا ⁄إلشص-غ-ل ل-ت-حقيق
هدف إلوزإرة وهو جعل إŸرأإة إ÷زإئرية ‘
منأاى عن إآلفات إلجتماعية وتبعات إلعنف
وإلفقر إألمر إلذي جعل إ÷زإئر ‘ ترتيب
ج -ي -د ل-ل-دول إل-ت-ي و ّف-ت ب-ال-ت-زإم-ات-ه-ا إل-دول-ي-ة
بخصصوصض ضصمان حقوق إŸرأإة.
وتسص-ت-م-ر ت-ظ-اه-رة إل-ق-اف-ل-ة إل-وط-ن-ية للمرأإة
إŸق -اولت -ي -ة ب -ب -ات-ن-ة إإ ¤غ-اي-ة  8م-ن إلشص-ه-ر
إ÷اري ،حيث أإشصرفت على إفتتاحها وزيرة
إل- -تضص- -ام- -ن Ãع- -ي- -ة ع -دد م -ن إل -وزرإء ك -وزي -ر
إÛاهدين إلطيب زيتو Êوعبد إلوهاب نوري
وزي-ر إل-ت-ه-ي-ئ-ة إل-ع-م-رإن-ي-ة وإلسصياحة وإلصصناعة
إلتقليدية ،ووزير إلتعليم إلعا‹ وإلبحث إلعلمي
إلطاهر حجار.
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اإلثنين  ٠٦فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

لصسÓحات ألسسياسسية
مرأجعة ألدسستور تّوجت أ إ

ترسسان ـة قوأن ـ Úأأث ـرت أ◊ي ـاة ألدÁقرأطي ـة وأ◊ري ـات
ألعهدة ألتشسريعية ألـ  7تنتهي ‘ أŸوعد ألنتخابي بحصسيلة برŸانية ثرية
“ّيزت ألعهدة ألتشسريعية ألسسابعة ألتي سستنتهي عشسية تشسريعيات  4ماي أŸقبل باŸصسادقة على
لصسÓحات و صسÓحيات جديدة من خÓل مرأجعة ألدسستور.
نصسوصس أ إ

خ- -لل ال -ع -ه -دة الŸÈان -ي -ة ال“ ٧ت
اŸصشادقة على حوا‹ سشت Úقانونا مسشت
ﬂت- -ل -ف اŸي -ادي -ن ،لسش -ي -م -ا م -ن خ -لل
اإلصش -لح -ات السش -ي -اسش -ي -ة ال -ت-ي ب-ادر ب-ه-ا
رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة و
الدسشتور ا÷ديد.
وع -ل -ي -ه ف -إان ه -ذه ال-ع-ه-دة ال-تشش-ري-ع-ي-ة
سشجلت حصشيلة ““ثرية““ فضشل عن نششاط
ب -رŸا ““ Êم -ك -ث-ف““ م-ن خ-لل اŸصش-ادق-ة
ع- -ل- -ى ق- -وان Úج- -دي -دة ع -ل -ى غ -رار ت -لك
اŸتعلقة بنظام النتخابات واŸالية وتقلد
اŸن-اصشب ال-ع-ل-ي-ا ل-ل-دول-ة وال-نصس اŸت-علق
ب-إانشش-اء ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-لة Ÿراقبة
النتخابات.
و بخصشوصس األسشئلة الششفوية والكتابية
أاودع ال- -ن- -واب  ٨٨٤سش -ؤوال شش -ف-وي أاج-اب
أاعضشاء ا◊كومة على  ٤٠٠سشؤوال.
كما أاجاب أاعضشاء ا◊كومة على ١٤٨٠
سش- -ؤوال ك -ت -اب -ي م -ن أاصش -ل  ١٨١١قدمها
النواب.
وفيما يتعلق باÿرجات اŸيدانية قام
‡ثلو ﬂتلف اللجان الدائمة باÛلسس
الشش- -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي ب -أاك Ìم -ن  ٤٠زيارة
للطلع على انششغالت اŸواطن Úإاضشافة
إا ¤تنظيم أاك Ìمن  ٣٠يوما برŸانيا حول
العديد من اŸواضشيع.

‘ هذا الششأان ،أاششار ولد خليفة إا ¤أان
أاداء اŸؤوسشسشة التششريعية قد –قق بفضشل
““اإلصش -لح -ات ال -ع -م -ي-ق-ة““ ال-ت-ي ب-ادر ب-ه-ا
الرئيسس بوتفليقة.
و من ضشمن هذه اإلصشلحات تطرق
اŸتحدث إا ¤منع ا÷مع ب Úالوظائف و
ك- -ذا ال- -ت- -م -ث -ي -ل ال -نسش -وي ع -ل -ى مسش -ت -وى
اÛالسس اŸنتخبة معربا عن ““ اعتزازه““
للمكتسشبات اÙققة من طرف اŸرأاة ‘
ﬂتلف اÛالت.
و أاكد ولد خليفة أان اÛلسس الششعبي
الوطني ““مؤوسشسشة وطنية ليسشت ضشد أاي
طرف كان وهي تعمل مع ا÷ميع““ ،مركزا
ع- -ل- -ى دور اŸع- -ارضش- -ة وم- -ع -تÈا ‘ ه -ذا
السش-ي-اق أان ““ال-دول-ة ال-ت-ي ل-دي-ه-ا م-ع-ارضشة
قوية تعد قوية““.
وباŸقابل أاعرب ولد خليفة عن أاسشفه
““للنقصس اŸسشجل ‘ الثقافة الŸÈانية““،
مششÒا إا ¤تنظيم دورات و لقاءات حول
الثقافة الŸÈانية.
وع -ل -ي -ه ف -إان ع -ه -دة اÛلسس الشش-ع-ب-ي
الوطني اŸنبثق عن تششريعيات  ١٠ماي
 ٢٠١٢سشتنتهي بتنظيم النتخابات اŸقبلة،
ح -يث سش -ي -ت -م Œدي-د  ٤٦٢م-ق-ع-د للغرفة
السشفلى للŸÈان عن طريق القÎاع العام
اŸباششر لعهدة مدتها  ٥سشنوات.

لحزأب
مÓسسنات وتهم متبادلة ب Úأ أ

أخلقـ ـ ـ ـ ـة أ◊ي ـ ـ ـ ـاة ألسسياسسي ـ ـ ـ ـة ““شسع ـ ـ ـ ـار أج ـ ـ ـ ـوف““
لحزأب ألسسياسسية ألتي أعلنت دخولها أŸعÎك ألنتخابي أŸزمع شسهر ماي أŸقبل  ،على ضسرورة ألرفع من
أكدت أ أ
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مÓسسنات و أتهامات وتقاذف للتهم يثبت عكسس ذلك .
السش -اب -ق -ة ،ح -يث –ولت ه-ذه اÿششب.
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Ãشساركة  25دولة

أ÷زأئر نائبا للرئيسس با’–اد ألعربي أإ’فريقي لإلعلم ألرقمي
أن - -ت - -خ - -بت أ÷زأئ- -ر ‘
م- -نصسب ن- -ي- -اب -ة أل -رئ -يسس
لفريقي
ل–Óاد ألعربي أ إ
ÓعÓ-م أل-رق-مي ورئيسسا
ل -إ
ل-ل-ج-ن-ة أ◊ري-ات وحقوق
لنسس -ان خÓ-ل ف-ع-ال-ي-ات
أ إ
أŸؤو“ر أل -ت -أاسس -يسس-ي أل-ذي
أح - -تضس - -ن - -ت - -ه ع- -اصس- -م- -ة
ألسس - - - - -ودأن أÿرط - - - - -وم،
Ãشس - - -ارك - - -ة  25دولة
ع-رب-ي-ة وإأف-ري-قية ،حيث
سس-ي-ت-م أع-ت-م-اده ب-ج-ام-ع-ة
أل-دول أل-ع-رب-ية وأل–اد
لفريقي.
أ إ

صصونيا طبة

وتتمثل األحزاب اŸمثلة باألغلبية ‘
الغرفة السشفلى للŸÈان ‘ حزب جبهة
ال -ت -ح -ري -ر ال-وط-ن-ي ب  ٢٠٧ن-ائب م-ت-بوع
بحزب التجمع الوطني الدÁقراطي ب ٦٥
نائب وحركة ›تمع السشلم ب  ٤٩نائب .
ليأاتي بعد ذلك جبهة القوى الششÎاكية
( )٢٧وحزب العمال ( )٢٤وا◊زب الوطني
ا÷زائري ( )٩ثم األحرار ( ١٨مقعد) فيما
ت -ع -ود اŸق -اع -د اŸت -ب -ق -ي -ة ل -ل-تشش-ك-ي-لت
السشياسشية األخرى.
ك -م -ا ع-رف اÛلسس الشش-ع-ب-ي ال-وط-ن-ي
خلل هذا العهدة إانششاء –الف ألحزاب
ال - -ت- -ي- -ار اإلسش- -لم- -ي –ت اسش- -م –ال- -ف
ا÷زائر اÿضشراء و يضشم هذا التحالف
ح -رك -ة ›ت -م -ع السش -ل -م وح -زب-ي ال-ن-هضش-ة
واإلصشلح.
وŒدر اإلششارة إا ¤أان عدد النواب قد
ارتفع من  ٣٨٩إا ٤٦٢ ¤منتخب من بينهم
 ١٤٣امرأاة طبقا للقانون العضشوي اŸتعلق
ب-ن-ظ-ام الن-ت-خ-اب-ات اŸصش-ادق ع-ل-ي-ه سش-نة
.٢٠١٢
و ك- -ان ال- -رئ -يسس ب -وت -ف -ل -ي -ق -ة ق -د وق -ع
اÿم -يسس اŸاضش -ي ع -ل-ى م-رسش-وم رئ-اسش-ي
يتعلق باسشتدعاء الهيئة الناخبة من أاجل
انتخاب أاعضشاء اÛلسس الششعبي الوطني
يوم  ٤ماي اŸقبل.

العدد
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أاك- -د ‡ث- -ل ا÷زائ- -ر ‘ ال–اد ال- -ع- -رب -ي
لع-لم ال-رق-م-ي ع-ب-د ال-رح-م-ان
اإلف -ري -ق-ي ل -إ
شش- -م- -ا ‘ Êتصش- -ري -ح ل ““الشش -عب““أان ا÷زائ -ر
اسش -ت -ط -اعت ال -ظ -ف -ر Ãنصشب ن -ائب ال-رئ-يسس
وحازت أايضشا على منصشب ‘ Úال–اد وهما
عضش -وي -ة اŸك -تب ال -ت -ن -ف -ي -ذي ورئ-اسش-ة ÷ن-ة
ا◊ري - -ات وح- -ق- -وق اإلنسش- -ان ،م- -وضش- -ح- -ا أان
ال–اد يسش -ع -ى إا ¤السش -ت -ف -ادة م -ن اإلع -لم
ال -رق -م -ي ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف األل-ف-ي-ة و–ق-ي-ق
ال -ت-ن-م-ي-ة اŸسش-ت-دام-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع-ات ال-ع-رب-ي-ة
واإلفريقية ،باإلضشافة إا ¤العمل على نششر
ال-وع-ي وسش-ط الشش-ب-اب وت-ع-رف-ي-ه-م باıاطر
التي تواجههم و–يط بهم.
وأاضشاف ‡ثل ا÷زائر أان ا÷معية العامة
ال-ت-أاسش-يسش-ي-ة صش-وتت ب-اإلج-م-اع ع-ل-ى ال-ق-ان-ون
لعلم
األسشاسشي لل–اد العربي اإلفريقي ل إ
ال- -رق- -م -ي ،ب -اإلضش -اف -ة إا ¤ان -ت -خ -اب أاعضش -اء
اŸك-تب ال-ت-ن-ف-ي-ذي ورؤوسش-اء ال-ل-ج-ان ال-ه-يكلية
لل–اد ،ومناقششة العديد من أاوراق العمل
اŸق- -دم- -ة م -ن ط -رف األعضش -اء ،فضش -ل ع -ن
ع - -رضس Œارب ال - -دول ‘ م - -ي - -دان اإلع- -لم
الرقمي وكذا تأاهيل وإاعداد قيادات ‘ هذا
اÛال م -ن خ -لل ب -رام -ج م-دروسش-ة وإاق-ام-ة
اŸؤو“رات وال - -ن - -دوات واألي - -ام ال - -دراسش- -ي- -ة

واÙاضشرات التي تعّزز من ثقافة اإلعلم
الرقمي.
كما يحمل ال–اد برنامج دعم وتنسشيق
ا÷ه -ود ال -ع -رب -ي -ة واإلف -ري -ق -ي -ة ذات الصش -ل -ة
ب -اإلع -لم ال-رق-م-ي م-ع ج-م-ع وت-رج-م-ة ونشش-ر
البيانات اŸتعلقة باإلعلم الرقمي ،وإاعداد
الÈام-ج ال-ت-دري-ب-ي-ة اŸت-ك-ام-ل-ة لتنمية قدرات
اŸه - -ت - -م Úب - -ه - -ذا اÛال ،ب- -اإلضش- -اف- -ة اإ¤
ا◊رصس ع- - -ل - -ى ت - -ط - -وي - -ر أاداء اŸؤوسشسش - -ات
الرقمية ،فضشل عن Œسشيد التعاون والقيام
ب -نشش -اط-ات مششÎك-ة م-ع م-ؤوسشسش-ات ح-ك-وم-ي-ة
وغ Òحكومية عربية وإافريقية ﬂتصشة ‘
اإلعلم الرقمي.
و‘ ذات السشياق ،أاششار ذات اŸتحدث إا¤
إاع- -داد دراسش- -ات وب- -ح -وث ‘ ›ال اإلع -لم
الرقمي تسشاهم ‘ –قيق التنمية وتسشاهم ‘
نششر ثقافة اإلعلم الرقمي وجعله مصشدرا
أاسش -اسش -ي -ا ‘ ن -ق -ل اŸع -ل -وم -ة الصش-ح-ي-ح-ة ‘
اÛت -م -ع Úال -ع -رب -ي واإلف-ري-ق-ي ،م-ؤوك-دا أان
ال–اد Ãششاركة ا÷زائر ودول أاخرى سشيعمل
على بذل ›هودات كبÒة إلعداد كوادر ششابة
وتنششئتها Ãا يسشاهم ‘ تعزيز القيم اإلنسشانية
م -ن خ -لل اسش -ت -ف -ادت -ه -م ب -ق -وة م -ن ال -ت-ط-ور
التكنولوجي ،والرتقاء بأاجيال “تلك اŸعرفة
واŸهارات مزودة بالقيم اإليجابية التي –قق
السشلم العاŸي.

لخ Òمن أ÷ريدة ألرسسمية
‘ ألعدد أ أ

 4مرأسسيـ ـ ـم تنفيذي ـ ـة حـ ـ ـول ألتشسريعي ـ ـات
لخ Òم -ن أ÷ري -دة
صس -درت ‘ أل -ع -دد أ أ
أل-رسس-م-ي-ة أرب-ع-ة م-رأسس-ي-م ت-ن-ف-ي-ذية تتعلق
ب-ت-ن-ظ-ي-م أل-تشس-ري-عيات أŸقبلة سسيما ما تعلق
لن-ت-خ-اب-ي-ة –ت تصس-رف
ب -وضس -ع أل -ق -ائ -م-ة أ إ
أÎŸشس - -ح Úوك - -ذأ ق - -وأع - -د سس Òأل - -ل - -ج- -ن- -ة
لنتخابية.
لدأرية أ إ
أ إ
ويتعلق األمر باŸرسشوم التنفيذي رقم ١٦-١٧
الذي جاء ليحدد كيفيات وضشع القائمة النتخابية
–ت تصشرف اÎŸششح Úوالهيئة العليا اŸسشتقلة
Ÿراقبة اإلنتخابات واطلع الناخب عليها.
و‘ هذا الصشدد ،أاكدت اŸادة اÿامسشة من
هذا اŸرسشوم أان جميع القوائم اإلنتخابية توضشع
–ت تصش -رف ال -ه -ي -ئ -ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
اإلن-ت-خ-اب-ات م-ع إال-زام السش-ل-ط-ات اŸك-ل-ف-ة بتنظيم

اإلن-ت-خ-اب-ات ب-وضش-ع اآلل-ي-ات ال-ت-ق-نية –ت تصشرف
هذه الهيئة لتمكينها من اسشتغلل البيانات اŸتعلقة
بالقوائم اإلنتخابية.
من جهته ،حدد اŸرسشوم التنفيذي رقم -١٧
 ١٢قواعد سش Òاللجنة الإدارية الإنتخابية ،حيث
ششرح مهام هذه اللجنة فيما يخصس تسشجيلت
ن -اخ -ب -ي ال -ب -ل -دي -ة اأواŸم -ث -ل -ي -ة ال -دب -ل-وم-اسش-ي-ة
اأوالقنصشلية وششطبهم.
ك-م-ا صش-در م-رسش-وم-ان اآخ-ران ،الأول ي-ت-ع-ل-ق
بكيفيات انتداب اأعضشاء الهيئة العليا اŸسشتقلة
Ÿراق -ب -ة الإن -ت -خ -اب -ات وال -ث -ا Êي -ح-دد شش-روط
وكيفيات اختيار الضشباط العمومي ÚاŸدعمÚ
Ÿداوم -ات ال -ه -ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا اŸسش-ت-ق-ل-ة Ÿراق-ب-ة
الإنتخابات.

لم Úألعام لوزأرة ألدأخلية من أ÷لفة:
أ أ

Œنّد إ’‚ـ ـ ـ ـ ـاح أ’سستحقاقـ ـ ـ ـات أŸقبل ـ ـ ـ ـة
لم Úأل- -ع- -ام ل- -وزأرة أل -دأخ -ل -ي -ة
أك- -د أ أ
وأ÷م - -اع- -ات أÙل- -ي- -ة حسس Úم- -ع- -زوز ،أمسس،
لهمية ألتي تكتسسيها مصسلحة
با÷لفة ،على أ أ
ألن-ت-خ-اب-ات ع-ل-ى مسس-ت-وى أل-ب-ل-دي-ات ،م-ع-تÈأ
ل‚اح عملية
إأي-اه-ا Ãث-اب-ة ““خ-ل-ي-ة أسس-اسس-ية““ إ
ألقÎأع.
وأالح معزوز خلل إاششرافه على لقاء جهوي حول
ال -ت-حضشÒات ل-لسش-ت-ح-ق-اق-ات اŸق-ب-ل-ة ع-ل-ى ضش-رورة
السشهر بغية ضشمان التأاط Òالذي يجب أان يكون ‘
اŸسشتوى قائل إان أاداءها ““ا÷يد ينعكسس باإليجاب
ع-ل-ى سشÒورة ال-ع-م-ل-ي-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة ح-ت-ى Œرى ب-ك-ل
أاريحية وكذا بتنظيم ﬁكم““.
وذكر معزوز ‘ السشياق بالتعليمات التي أاسشدى بها
وزير الداخلية وا÷ماعات اÙلية للولة ‘ لقائهم
ب -ا◊ك -وم -ة ال -ق -اضش -ي -ة بضش -رورة إاع -ادة ت-ن-ظ-ي-م ه-ذه
اŸصشلحة والسشهر على دÁومة عملها وأان تعطى لها
األهمية الكافية من أاجل أان تقوم Ãهامها مع األخذ
با◊سشبان حجم الهيئة الناخبة ع Èكل بلدية.
و‘ ك -ل -م -ت -ه ال -ت -ي أاسش -هب ف -ي -ه -ا ‘ ط-رح ع-دي-د
ا÷وانب اŸت -ع-ل-ق-ة أاسش-اسش-ا ب-الأم-ور ال-ل-وج-يسش-ي-ت-ي-ك-ة
للعملية النتخابية وتدعيمها باŸورد البششري الكفء
ع -رج م -ع -زوز ع -ل -ى اŸك -اسشب ال -ت -ي ع -ززه -ا رئ-يسس
ا÷مهورية ‘ الدسشتور ا÷ديد وما تضشمنه من إاقرار
قانون Úعضشوي Úأاولهما يتعلق بإانششاء الهيئة العليا
Ÿراقبة النتخابات إا ¤جانب قانون النتخابات ما
من ششأانه ““تكريسس الدÁقراطية والششفافية ‘ هذا
اÛال““  .وفيما يتعلق بالقانون العضشوي للنتخابات
فقد جاء يضشيف ذات اŸسشؤوول بÎتيبات جديدة
لدارة
حيث أاعطى مهمة التحضش ÒاŸادي والبششري ل إ
اÙلية التي تسشهر على ذلك.

وأاششار معزوز أامام ا◊ضشور من ولة منتدب Úو
رؤوسش -اء دوائ -ر وم -ف -تشش Úع -ام Úوم -دي-ري ال-ت-ن-ظ-ي-م
والششؤوون العامة ومديري التصشالت واألمناء العامÚ
ل-ل-م-ج-السس الشش-ع-ب-ي-ة ال-ب-ل-دي-ة ل-كل من وليات ا÷لفة
وغ- -رداي -ة واألغ -واط واŸدي -ة و ورق -ل -ة وال -وادي إا¤
األهمية التي يكتسشيها اŸوعد النتخابي اŸقبل كونه
يأاتي ‘ ظرف ‡يز ““دسشتور  ““٢٠١٦و ““القوان Úالتي
ت- -لءمت““ و ““اإلصش- -لح- -ات““ ال- -ت- -ي ب -اشش -ره -ا رئ -يسس
ا÷مهورية منذ سشنة  ٢٠١١وجسشدها كما وعد بها
الششعب ا÷زائري.
وذكر معزوز ‘ كلمته بسشبل العصشرنة و–ديث
اإلدارة اÙلية التي انتجهتها الوزارة والتي دعمت
بشش- -ك- -ل ك- -ب ÒاÛه- -ودات اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب -ال -ت -حضشÒ
للنتخابات.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حركة دؤووبة ببومردأسس –ضشÒأ للتششريعيات

الشسروع ‘ عملية سسحب وثائق الÎشسح وحمى انتخابية ‘ تصساعد
قبل كشسف رؤوسساء القوائم إارضساء العشسÒة واألقرب Úمشساهد تتكرر

بدأت بو’ية بومردأسس حمى أ’نتخابات ألتششريعية أŸقبلة أŸنتظرة يوم  4ماي أŸقبل تتصشاعد وتÒتها ب ÚألتششكيÓت
’حرأر ،ألذين دخلوأ أمسس نقطة أ’نعطاف بعد إأعÓن وزأرة ألدأخلية وأ÷ماعات أÙلية بدأية
ألسشياسشية وأÎŸششح Úأ أ
’دأرية ألÓزمة للÎششح إأ ¤غاية يوم  5مارسس ألقادم ،وبالتا‹ دخلت معها عملية ألكولسشة وŒييشس ألقوأعد
سشحب ألوثائق أ إ
’قرب Úقبل ألدعوة أ÷هرية ‘ بدأية أ◊ملة..
لكسشب صشفة أÎŸششح ورضشى ألعششÒة وأ أ

بومرداسس :ز /كمال
ان -ط -ل -قت أامسس ب -ب-وم-رداسس ع-ل-ى
مسش-ت-وى م-دي-ري-ة ال-ت-ن-ظ-ي-م والشش-ؤوون
العامة عملية سشحب الوثائق اإ’دارية
لن -ت -خ-اب-ات
واسش -ت -م -ارات الÎشش -ح ل  -إ
ال- -تشش- -ري- -ع- -ي- -ة اŸق- -ب -ل -ة م -ن ط -رف
ال - -راغ - -ب ‘ Úخ - -وضس غ - -م- -ار ه- -ذا
ا’سشتحقاق الهام ،ولو أان العديد من
ال -تشش -ك -ي -لت السش -ي -اسش -ي -ة – ⁄سش -م
بصش- -ف- -ة ن -ه -ائ -ي -ة ‘ ق -وائ -م الÎشش -ح
واŸتصشدر ولو بطريقة رسشمية على
اأ’ق -ل ،خ -اصش -ة وأان ع -م -ل -ي -ة ت -ك-وي-ن

وإاي -داع اŸل -ف -ات ت -ت -ط -لب إاج -راءات
قانونية وإادارية وششروط مسشبقة على
اÎŸشش-ح اسش-ت-ي-ف-اؤوه-ا ك-ال-تأاششÒة من
ط- -رف ال- -ب- -ل- -دي- -ة وب -عضس اŸصش -ال -ح
اإ’داري- - -ة اأ’خ- - -رى وضش- - -م- - -ان 2500
إامضشاء من طرف اŸواطن Úالذين
ي-ث-ب-ت-ون  18سش -ن -ة ومسش-ج-ل Úبصش-ف-ة
رسشمية على قوائم بلدية ا’نتخاب.
ع -ن سش Òال -ت -حضشÒات ل -ل -ع -م -ل -ي-ة
ا’ن -ت -خ -اب -ي -ة واإ’ج -راءات اŸت -خ -ذة
ل- - -تسش- - -ه - -ي - -ل م - -ه - -م - -ة اÎŸشش - -حÚ
اÙت -م -ل ،Úأاك -د رئ -يسس ب -ل-دي-ة سش-ي
مصش -ط -ف-ى ع-ل-ي ب-وع-زي-ز م-ت-ح-دث-ا لـ
«الشش -عب» أان ال-ب-ل-دي-ة وم-ن-ذ شش-ه-ري-ن

ق - -امت ب - -ك - -ل الÎت- -ي- -ب- -ات اإ’داري- -ة
وال -ق-ان-ون-ي-ة ال-لزم-ة إ’‚اح اŸوع-د
ا’نتخابي وتقد Ëكافة التسشهيلت
للمÎششح Úوهذا بتعي÷ Úنة مكلفة
ب -إادارة اŸه -م -ةÃ ،ا ف-ي-ه-ا اسش-ت-ق-ب-ال
اÎŸششح Úوالقيام بعملية “حيصس
إامضشاءات اŸواطن ،Úمع تخصشيصس
مكتب خاصس بأاعضشاء ÷نة مراقبة
ا’ن -ت -خ -اب-ات ع-ل-ى مسش-ت-وى اŸك-ت-ب-ة
ال -ب -ل -دي -ة ،و–ضشÒات أاخ -رى ت-خصس
ا÷انب ال -ت -ق -ن -ي ك -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ل-وح-ات
واŸسشاحات ا’ششهارية خلل ا◊ملة
ا’نتخابية ع Èالفضشاءات العمومية..
‘ سش -ؤوال ع -ن ال -وع -اء ا’ن-ت-خ-اب-ي

ل -ب -ل-دي-ة سش-ي مصش-ط-ف-ى ،كشش-ف ع-ل-ي
ب -وع -زي -ز»أان ال -ع-دد ي-ق-ارب  9آا’ف
مسشجل ‘ القائمة ا’نتخابية بإاضشافة
مسش - -ج - -ل Úج - -دد ﬁت- -م- -ل Úخ- -لل
ان-ط-لق اŸراج-ع-ة السش-ن-وي-ة ل-لقوائم
ا’نتخابية هذا اأ’ربعاء ،خاصشة على
مسشتوى ا◊ي السشكني ا÷ديد 1588
مسشكن الذي ششهد اسشتقبال عائلت
م -ن خ -ارج ت -راب ال -ب -ل -دي-ة وال-و’ي-ة،
وبالتا‹ ركزنا على هذا ا◊ي عن
ط -ري -ق ت-ن-ظ-ي-م ع-م-ل-ي-ات –سش-يسش-ي-ة
ل -ت-ح-ف-ي-ز اŸواط-ن Úع-ل-ى ال-تسش-ج-ي-ل
وال -ت -ق -رب م -ن اŸك -تب ا’ن -ت -خ -اب -ي
اŸفتوح خصشيصشا للعملية.

’ولياء مؤوثرة على صشحة أبنائهم وتعليمهم
إأعتÈها أ أ

 34مدرسسة إابتدائية تقدم وجبات باردة بالشسلف
ي - -وأج- -ه تÓ- -م- -ي- -ذ  43مدرسشة
إأب-ت-دأئ-ي-ة ب-و’ي-ة ألشش-ل-ف أوضش-اع-ا
جد مؤوثرة على حياتهم ألصشحية
و–صشيلهم ألعلمي نتيجة تناولهم
لوجبات باردة خاصشة ‘ مثل هذه
أل - -ظ - -روف أŸن - -اخ- -ي- -ة أل- -ق- -اسش- -ي- -ة
باŸناطق ألريفية وأ÷بلية.

الششلف :و.ي .اعرايبي
رغم تخصشيصس الدولة Ÿبالغ هامة إ’‚از
اŸط -اع -م اŸدرسش-ي-ة وŒه-ي-زه-ا و“وي-ن-ه-ا
باŸواد الغذائية اللزمة إا’ أان وظيفتها ما
زالت ﬁدودة و ⁄تؤود أاهدافها اŸنششودة ‘
ظ - -ل اأ’وضش - -اع اŸسش - -ج- -ل- -ة بـ  43مؤوسشسشة
إابتدائية تكتفي بتقد Ëوجبات غذائية باردة
رغ -م خ -ط -ورت-ه-ا ع-ل-ى صش-ح-ة اŸت-م-درسشÚ
والتحصشيل العلمي الذي سشجل على العموم
تراجعا مقارنة بالسشنوات اŸنصشرمة ،حيث
لطعام
أاحصشى مفتشس اŸقاطعة الششرقية ل إ
زيان بروجة أان ما يفوق  43مدرسشة تقدم
وجبات غذائية باردة ’نعدام اŸطاعم بها،
وهنا تتم العملية بأاقسشام تربوية أاو توفر هذه
الهياكل ولكن غياب التأاط Òالعما‹ الذي
بات هاجسس مسشؤوو‹ هذه اŸدارسس ،بعد
غ-ي-اب ال-ت-وظ-ي-ف وع-دم إاسش-ت-خ-لف ال-عمال
ال -ذي -ن غ -ادروا م -ن-اصش-ب-ه-م أ’سش-ب-اب ت-ت-ع-ل-ق
بالتقاعد النسشبي أافرغ عدة مؤوسشسشات من
اŸعلم ،Úوإان كان هذا العامل قد Œاوزته
مديرية الÎبية بعد اŸسشابقة التي فتحتها
وزارة الÎب- - - -ي- - - -ة م- - - -ع ب - - -داي - - -ة اŸوسش - - -م
ال- -دراسش- -ي.وم -ن ج -ه -ة أاخ -رى ،أاك -د رئ -يسس

اŸكتب الو’ئي ÷معية أاولياء التلميذ عبد
الله قسشول أان هذه الظروف القاسشية أاثرت
بششكل كب Òعلى التلميذ اŸتمدرسش Úمن
حيث النتائج الفصشلية وصشحة اŸتمدرسشÚ
خ -اصش -ة ‘ اأ’م -اك -ن ال -ب -ع -ي -دة وع -ل-ى وج-ه
اÿصش -وصس ال -ق -رى واŸداشش-ر ي-ق-ول رئ-يسس
ا÷معية الو’ئية أ’ولياء التلميذ.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ،ح -ذر ذات اŸت -ح-دث
م-ف-تشس ال-ت-غ-ذي-ة م-ن تسش-ل-ي-م م-ه-م-ة ال-ط-هي
داخل اŸطابخ لعمال النظافة اأو أ’صشحاب
التششغيل الششباب والذين  ⁄يخضشعوا لتكوين
ورسشكلة ‘ هذه اŸهنة وهذا خششية تسشجيل
ح-ا’ت تسش-م-م ق-د ت-ك-ل-ف ال-ت-لم-ي-ذ ح-ا’ت
صشحية خطÒة يقول ذات اŸسشؤوول الذي
اعت Èهذه العملية بغ Òالقانونية ويتحمل
مسش- -ؤوول- -ي- -ت- -ه -ا ك -ل م -ن م -دي -ر م -ؤوسشسش -ة أاو
اŸق -تصش -د .ول -ت -دارك ه-ذه ال-وضش-ع-ي-ة ال-ت-ي
صشارت ﬁرجة حسشب عملية التقييم التي
انتهت إاليها ذات اŸصشالح يناششد اŸكلفون
باإ’طعام ا÷هات اŸعنية من بلدية ومديرية
الÎبية والو’ية بالتدخل ◊ل هذه اŸعضشلة
وتخليصس التلميذ من هذه الوضشعية القلقة
التي طالبت وزير الÎبية مرارا بحلها ضشمن
الششروط اŸلئمة لتوف ÒاŸناخ وتسشهيل كل
الوسشائل لفائدة مصشلحة التلميذ .

قافلة –سسيسسية للمرأاة اŸقاولتية
أابانت اŸششاركات ‘ القافلة التحسشيسشية
التي أاعطى إاششارة إانطلقها اأ’م Úالعام
ل -وزارة ال -تضش -ام -ن راب -ح ح -م -دي م -ن و’ي-ة

الشش -ل -ف ع -ن رغ -ب-ة ال-نسش-اء وال-ف-ت-ي-ات ع-ل-ى
اإ’ندماج ‘ اŸؤوسشسشة اŸقاو’تية وتنويع
اإ’نتاج واسشتحداث مناصشب عمل وŸا ’
التوجه نحو التصشدير اŸنتوج اŸهني.
هذا التحدي كششفت عنه اŸقاو’ت ‘
ال -ب -ن -اء والÎم -ي -م والصش -ن -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة
والنسشيجية والعسشل وغÒها من ا◊رف التي
” عرضشها ببهو دار الثقافة ،حيث أابانت
اŸت-خصشصش-ات ع-ن إام-ك-ان-ي-ات ك-بÒة ورغ-بة
أاك ‘ Èال -ذه -اب ب -ع -ي -دا ‘ ه-ذه اأ’نشش-ط-ة
اإ’قتصشادية واÿدماتية اŸدعمة من طرف
مؤوسشسشات الدعم واŸرافقة كوكالة تسشيÒ
القرضس اŸصشغر والصشندوق الوطني للتأامÚ
ع- -ل- -ى ال- -ب- -ط- -ال- -ة ووك- -ال- -ة دع- -م وتشش -غ -ي -ل
الششباب.ومن جانب آاخر أابدت اŸششاركات
‘ القافلة التحسشيسشية والوجيهية نحو إانششاء
اŸقاو’ت وتوسشيع نششاطها رغبة ‘ ولوج
هذا العا ⁄ومنافسشة ا÷نسس الرجا‹ إ’ثبات
ق- -درت- -ه- -ا ‘ تسش- -ي ÒاŸق- -اول- -ة وال- -ت- -وج- -ه
تطويرها ضشمن اŸنافسشة اإ’قتصشادية تقول
العارضشات اللواتي تلق Úوعودا بدعم من
وزارة التضشامن لهن حسشب تصشريح أامينها
العام.
ه -ذا وم -ن اŸن -ت -ظ -ر أان تشش -رع ال -ق -اف-ل-ة
التحسشيسشية بورششاتها اأ’ربع ‘ معاينة عدة
ب -ل -دي -ات ه -ي ب -وق -ادي -ر وأاو’د ف-ارسس وواد
ال -فضش -ة والشش -ط -ي -ة ل -ل -وق -وف ع -ل -ى ح -ج -م
اŸششاريع اÙققة بهذه اŸناطق وعرضس
‰اذج من اŸقاو’ت اللواتي حققن نتائج
صش -ارت ‰وذج -ي -ة ب -و’ي -ة الشش -ل-ف ع-ل-ى أان
تنتقل القافلة نحو و’يات الغرب ا÷زائري
حسشب اأ’م Úالعام لوزارة التضشامن.
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فريال بوششوية
دخ -ل ال -ن -واب ال -ع-ازم-ون ع-ل-ى الÎشش-ح ل-ع-ه-دة ن-ي-اب-ي-ة
›ددا ‘ حملة انتخابية مسشبقة ،ويبدو أان اŸنافسشة
سشتكون على اأوجها بعد تأاكيد وزراء سشابق Úدخولهم
سش -ب -اق ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-تشش-ري-ع-ي-ة ،ل-يضش-اف-وا ب-ذلك إا ¤ك-ل
مناضشل يعتزم ولوج الŸÈان.
ع -ل -ى ع -كسس اأداء ال-ف-ع-ل ا’ن-ت-خ-اب-ي ،ال-ذي ت-راج-ع ‘
السشنوات اأ’خÒة بفعل العزوف الذي فضشله الناخبون،
لحزاب ،أاو بسشبب
لعدم اقتناعهم بالÈامج ا’نتخابية ل أ
ف-ق-دان-ه-م ال-ث-ق-ة ل-ع-دم ت-ل-ب-ي-ة ال-وع-ود ال-ت-ي ت-ط-ل-ق خ-لل
ا◊ملت ا’نتخابية ،يششهد اإ’قبال على الÎششح توافدا
ك- -بÒا اإ ¤درج- -ة Œد ق- -ي- -ادات ﬂت- -ل- -ف ال- -تشش -ك -ي -لت
السشياسشية صشعوبة كبÒة ‘ غربلة القوائم’ ،سشيما ‘ ظل
رغبة الكثÒين ‘ الدخول اإ ¤الŸÈان.
ترششح النواب ا◊الي Úالذين كانوا ﬁل انتقاد كب،Ò
لضشعف نسشبة ا’نتخابات ‘ تششريعيات  2012قياسشا إا¤
الطبعات التي سشبقتها ،اإ ¤درجة وصشف الŸÈان بغÒ
التمثيلي من قبل اŸعارضشة ،أاجÈهم على الدخول مبكرا
‘ ح-م-ل-ة ان-ت-خ-اب-ي-ة ل-ت-ب-ي-يضس صش-ورت-ه-م ،وإاقناع الناخبÚ
Ãن -ح -ه -م اأصش -وات -ه -م وال -ف -رصش-ة ›ددا ،ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-ه-دة
انتخابية جديدة.
غ Òأان ا◊صشول على ثقة الناخب Úسشتكون Ãثابة
م -ع -رك -ة ح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ل-ن-واب ا◊ال-ي ،Úال-ذي-ن ب-رزوا خ-لل
ال-ع-ه-دة ال-وشش-ي-ك-ة ا’ن-ت-ه-اء ،ب-غ-ي-اب-هم البارز ‘ ا÷لسشات
العلنية رغم أان الدورات الŸÈانية لهذه العهدة سشجلت
“رير مششاريع قوان Úهامة تخصس ا’إصشلحات السشياسشية
وا’ق -تصش -ادي -ة ،ب -ع -دم -ا ك-ان ال-غ-ي-اب ‘ ال-ع-ه-د السش-اب-ق-ة
لسشئلة الششفوية.
مقتصشرا على ا÷لسشات اıصشصشة ل أ
ورغ -م ت-ن-اول ﬂت-ل-ف وسش-ائ-ل اإ’ع-لم ل-ظ-اه-رة ت-غ-يب
ال -ن -واب ع -ن ا÷لسش -ات ’سش -ي -م -ا ‘ ال -دورت Úاÿري-ف-ي-ة
والربيعية اأ’خÒة ،قبل تعديل الدسشتور الذي أاقر دورة
برŸانية واحدة ،وأاك Ìمن ذلك توقف رئيسس اÛلسس
الششعبي الوطني ﬁمد لعربي ولد خليفة عند الظاهرة
خلل جلسشة علنية ،إا’ اأنهم أاصشروا على التغيب رغم أان
الششعب فوضشهم لتمثيله ‘ الŸÈان ،ووصشل ا◊د إا¤
درجة تأاجيل جلسشات مصشادقة ’نعدام النصشاب القانوÊ
اÙدد للتصشويت.
كل هذه اŸعطيات التي أاعطت صشورة سشلبية عن أاداء
النواب باسشتثناء البعضس منهم الذي التزموا بأاداء مهامهم
تصشعب من مهمتهم ـ على اأ’رجح ـ ‘ إاقناع الناخبÚ
Ãنحهم أاصشواتهم لتمثيلهم ›ددا Ÿدة  5سشنوات أاخرى
‘ الغرفة الŸÈانية السشفلى.

’ربعاء
بعد ظاهرة أÓŸسشنات وألششجار بحي  5جويلية ‘ أ أ

برŸانيون و جمعيون يطالبون Ãركز
لألمن باألربعاء

دعا برŸانيون و ‡ثلون عن
أÛت- - -م- - -ع أŸد Êوع- - -قÓ- - -ء ‘
أل -ب -ل -ي -دة ،و–دي -دأ Ãدي -ن -ة
’ربعاء ألسشلطات أŸسشؤوولة و
أ أ
Óمن
‘ مقدمتها أŸدير ألعام ل أ
ألوطني ،إأ ¤فتح و بناء مركز
ل- -لشش- -رط- -ة ب- -ا◊ي أ÷دي- -د 5
ج- - - -وي- - - -ل- - - -ي- - - -ة ،أŸشش- - - -ه - - -ور بـ
’من و
«ماغنينغات» ،لفرضس أ أ
أ’سش - - -ت - - -ق - - -رأر ب Úألسش- - -ك- - -ان
أ÷Òأن ،ع-قب أ’ح-ت-ج-اجات
أل- -ت- -ي ب- -اتت ت- -ت- -ك -رر ﬂل -ف -ة
جرأئم ونزأعات خطÒة تصشل
’سش -ل -ح-ة
أ ¤ح -د أسش -ت -ع -م -ال أ أ
ألبيضشاء وأÙظورة.

دع- -وة ن- -واب الشش- -عب وع -ق -لء م -ن
ا◊ي و‡ثل Úعن اÛتمع اŸد،Ê
جاءت مÈرة للواقع اŸر الذي بات
يششهده ا◊ي اآ’هل Ãا يزيد عن 3
آا’ف نسش- -م- -ة م- -ن اŸرح- -ل ،Úوال- -ذي
ششهد نهاية أاسشبوع سشاخن ب Úا÷Òان،
عقب جرÁة قتل راح ضشحيتها قاصشر
‘ الـ  17من العمر بسشبب الدفاع عن
النفسس ،ليتحول ا◊ي من جديد اإ¤
مشش - - -ادات وخ - - -لف- - -ات ب Úا÷Òان،
أاجÈت ق - -وات ح - -ف - -ظ اأ’م- -ن ع- -ل- -ى
ال - -ت- -دخ- -ل ل- -ف- -رضس ال- -ن- -ظ- -ام ال- -ع- -ام
وا’سش - -ت- -ق- -رار ،واإع- -ادة ال- -ه- -دوء بÚ
السشكان ،حيث ششدد اأصشحاب الطلب

Ãوجب عودة ا’حتجاجات ،أان إانششاء
لمن أاصشبح أاك Ìمن ضشروري،
مركز ل أ
خاصشة وأان اÙتج Úيسشتعملون ‘
اششتباكاتهم اأ’سشلحة البيضشاء واأ’لعاب
ال -ن -اري-ة اÙظ-ورة ،وتسش-ب-ب-وا ‘ أاكÌ
من مرة ‘ حرق اŸركبات والتخريب
والسشطو على اÙلت التجارية ،و ‘
ك -ل م -رة ت -ن -دل-ع ›اب-ه-ات ب Úه-ؤو’ء
ا÷Òان ،يجÈون على التدخل وتهدئة
ال -غ -اضش -ب Úوالصش -ل -ح ب -ي -ن -ه-م ،واŸثÒ
ي- -ؤوك- -دون اأن ا’أسش- -ب- -اب ال -داف -ع -ة إا¤
ال -تشش -ابك «ت -اف -ه -ة» ،وت-ق-ع ب Úقصش-ر
وششباب ’ يزالون يحتاجون إا ¤نضشج
ووعي واإدراك للعواقب والنتائج  ،و’
تدعو لكل تلك الثورة ،وانتهت ‘ أاكÌ
من مرة لعقد جلسشات صشلح وا’تفاق
‘ واح - -دة م- -ن اŸرات ،ع- -ل- -ى ب- -ن- -اء
مسشجد يكون جامعا للصشلة والعبادة
والتقارب ب Úا÷Òان ،الذين يجمعهم
حي عنوانه هو «  5جويلية « ،أاي يرمز
إا ¤ال -ت -ح -رر م -ن ال-ع-ب-ودي-ة وال-ع-ق-ل-ي-ة
اŸتسشلطة القاهرة للششعوب ،فالعيب
كل العيب اأن يكون تسشمية حي بهذه
الرمزية واŸعا ،Êيعيشس وسشطه و‘
أاحضشانه أاعداء أاو خصشوم ،تفرقهم «
التوافه « من ا’أمور ،بدل أان Œمعهم،
قال واحد من العقلء ،فا÷ميع ‘
اأ’خ Òي -ظ -ل ج -ارا وأاخ -ا ي -ق-ي-م ب-ح-ي
سشكني ،وليسس حلبة للتباري والتعنيف.

البليدة :لينة ياسشمÚ

»æWh

األثنين  ٠٦فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩جمادى األولى  ١٤٣٨هـ

نفت ما يروج ع Èالتواصشل ا’جتماعي ،بن رقطة لـ«الششعب““

ا÷زائر تعرف اضصطرابا شصتويا عاديا و”” ا’نزال القطبي”” ›رد تهويل
^ التنسشيق مع الششركاء ’حتواء أاي طارئ ‘ التقلبات اŸناخية
’رصشاد ا÷وية التحذيرات التي ” تداولها مؤوخرا ع Èوسشائل التواصشل ا’جتماعي بخصشوصس
نفت مصشالح ا أ
اجتياح إانزال قطبي للجزائر و ششمال إافريقيا مرورا بأاوروبا اسشتنادا إا ¤وسشائل إاعÓم عاŸية ،التي –دثت عن
’قل وتوقع تسشاقط الثلوج على علو  100م Îفقط بداية من
هبوب عواصشف ثلجية قوية سشتمتد إا 15 ¤يوما على ا أ
 7فيفري ،إا ¤جانب ترقب تسشاقط أامطار غزيرة مثلجة يوم  9فيفري ا÷اري .

سسعاد بوعبوشش
‘ هذا اإلطار أاكدت هوارية بن رقطة
اŸك -ل -ف -ة ب -اإلعÓ-م ل-دى األرصض-اد ا÷وي-ة ‘
تصض- - -ري- - -ح لـ الشض - -عب““ ،أان ا÷زائ - -ر ت - -ع - -رف
اضض-ط-راب-ا شض-ت-وي-ا ع-ادي-ا وسض-ي-ب-دأا برياح قوية
ج -دا م -ن ال-ن-اح-ي-ة ال-غ-رب-ي-ة ،داع-ي-ة إا ¤ع-دم
التهويل وتخويف اŸواطن Úخاصضة وأان هذه
اإلشض-اع-ة ك-انت م-ت-ب-وع-ة ب-ال-ت-ح-ذي-ر من وقوع
كوارث أاو خسضائر قد تنتج بسضبب عزل بعضض
اŸن- -اط- -ق لسض- -ي -م -ا ع -ل -ى مسض -ت -وى األري -اف
واألماكن النائية وتهيئتهم لشضراء كل ما يلزم.
وأاوضضحت بن رقطة أانه حتى ‘ حال وجود
اضض -ط -راب ج -وي نشض -ي-ط وق-وي ف-إان مصض-ال-ح
األرصض -اد ا÷وي -ة ت -ع -م -ل ع -ل -ى ت-وج-ي-ه إان-ذار
والتنسضيق مع شضركائها لسضيما وزارة الداخلية،
ا◊م -اي -ة اŸدن -ي-ة ،األم-ن وال-درك ال-وط-ن-يÚ
ل- -ت -ف -ادي ع -نصض -ر اŸف -اج -أاة واح -ت -واء األم -ر

وضضمان التدخل ‘ الوقت اŸناسضب ،مشضÒة
إا ¤أان عملية اŸراقبة واŸتابعة ألي تغÒ
جوي يتم بصضفة دورية وعادية ألنه من صضميم
عمل اŸصضالح.
وب- -خصض- -وصض ال- -ط- -قسض ع- -ادت اŸك- -ل- -ف- -ة
ب- -اإلعÓ- -م ل- -دى األرصض -اد ا÷وي -ة ل -ت -ؤوك -د أان
ا÷زائر تعرف اضضطرابا شضتويا عاديا جدا،
ب -دأا أامسض م -ن اŸن -اط -ق ال -غ -رب-ي-ة م-ن خÓ-ل
تسضجيل رياح قوية تÎاوح سضرعتها ب٧٠/٦٠ Ú
كلم  /سضاعة  ،وتسضرب هواء بارد نسضبي على
اŸناطق الوسضطى الشضرقية وكذا شضرق الوطن،
وسضيكون هذا الضضطراب مصضحوب بأامطار
تكون أاحيانا رعدية خاصضة ‘ الليل مرفوقة
ب-ث-ل-وج خ-ف-ي-ف-ة ع-ل-ى اŸرت-ف-عات التي يتجاوز
ارتفاعها  ١٠٠٠م. Î
وسضيسضجل –سضن تدريجي ‘ حالة الطقسض
بداية من ظهÒة اليوم مع بقاء األمطار أاكÌ
باŸناطق الشضرقية باÿصضوصض والرياح تبقى

تهب بقوة تقريبا على جل اŸناطق الشضمالية،
أاما اŸناطق ا÷نوبية للوطن فسضتشضهد أاجواء
صض -ح -وة إا ¤سض -حب م -ن ال -ن -وع ال -ع -ا‹ ب -دون
فعالية باسضتثناء الرياح القوية اŸنتظرة على
مناطق ا÷نوب الشضرقي مع رياح قد تصضل
سضرعتها إا ٨٠ ¤كلم ‘ السضاعة.
Óي-ام ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸق-ب-لة فتتوقع
وب-ال-نسض-ب-ة ل -أ
مصض- -ال- -ح األرصض- -اد ا÷وي- -ة ي- -وم- -ي األرب -ع -اء
واÿم -يسض اضض -ط -راب -ا ب -اŸن -اط -ق الشض -رق -ي-ة
والوسضطى مرفوقا بأامطار وثلوج على نفسض
الرتفاع فيما سضيكون هناك –سضن ملحوظ
يوم اÿميسض .
وب- -ن- -اء ع- -ل- -ي- -ه دعت ب -ن رق -ط -ة إا ¤ع -دم
النسضياق وراء ما يتم تداوله من اإلشضاعات
والثقة ‘ مصضالح األرصضاد ا÷وية التي تتابع
ب -ك -ثب أاي ت-غ Òج-وي ،وت-ع-م-ل ب-ك-ل ال-وسض-ائ-ل
للتبليغ عن أاي اضضطراب جوي قوي يسضتلزم
التدخل والتزام ا◊يطة.

فـــــــــــرق الرقابــــــــــــة اŸششÎكـــــــــة:

غرامـ ـ ـ ـ ـ ـات بأاكـ ـ ـ ـ ـ ـ Ìمـ ـ ـ ـ ـ ـن  70مليـ ـ ـ ـ ـ ـار ديـ ـ ـ ـ ـ ـنار فـ ـ ـ ـ ـ ـي 2016

سش-م-حت ع-م-ل-ي-ات ال-رق-ابة
ال- - -ت - -ي ق - -امت ب - -ه - -ا ال - -ف - -رق
اŸششÎك - - - -ة ل - - - -ل - - - -ت- - - -ج- - - -ارة
وا÷م - - - -ارك والضش - - - -رائب ‘
 ،2016ب- -تسش- -ج- -ي- -ل أاك Ìم -ن
ﬂ 500الفة أادت إا ¤فرضس
غ -رام -ات ت -ف-وق  70,7مليار
دج حسشب م - - -ا ع - - -ل - - -م ل - - -دى
اŸديرية العامة للجمارك.
وحسضب حصض -ي -ل -ة ل -ل -م -دي -ري -ة
العامة للجمارك فقد ” تسضجيل
ﬂ ٢٣٠ال - -ف- -ة Œاري- -ة أادت إا¤
ت -وق -ي-ع غ-رام-ات ب-أاك Ìم-ن ٥ر٦٨
م -ل -ي-ار دي-ن-ار ب-اإلضض-اف-ة إا٢٣٢ ¤
ﬂالفة جبائية تعادل غراماتها
أاك Ìمن ملياري دج.
وب - - -ل - - -غ ع - - -دد اıال- - -ف- - -ات
ا÷مركية خÓل ذات السضنة ٤٤
ﬂالفة بغرامات بقيمة ٣١,٤٧
مليون دج.
و‘  ٢٠١٥ق- -امت ال -ف -رق
اŸشضÎك - -ة ال  ٩٧ال-ن-اشضطة عÈ
الÎاب ال- -وط- -ن -ي ب -ت -ح -ري -ر ٤٨٧
ﬂال - -ف- -ة ب- -غ- -رام- -ات ق- -درت ب
 ١٧,٤٢مليار دج.
وتقوم الفرق اŸشضÎكة -التي
أانشض- - - - - - -ئت ‘ Ã ١٩٩٧رسضوم-
ب-ع-م-ل-ي-ات م-راق-ب-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
وحدات اإلنتاج والتوزيع وتخزين
السض - - -ل - - -ع وت- - -ق- - -د Ëاÿدم- - -ات
و›الت أاخرى.
وقامت وزارة التجارة مؤوخرا
ب- -إاع- -داد مشض- -روع م- -رسض -وم آاخ -ر
بهدف إاعادة تنشضيط هذه الفرق

ل سض- -ي- -م- -ا م- -ن خÓ- -ل ت- -وسض- -ي- -ع
صضÓ-ح-ي-ات-ه-ا ون-ط-اق ت-دخ-لها ‘
عمليات التجارة اÿارجية وكذا
مراجعة تعويضضات أاعوانها.
وأاوضضح مصضدر من الوزارة بأان
األمر ““يتعلق بإاعادة تنشضيط هذه
الفرق بصضفة أاقوى حتى تتدخل
م- -ب- -اشض- -رة ‘ ب- -رن- -ام- -ج ت -ط -هÒ
ال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة ال-ت-ي باشضرته
الوزارة بعد أان لوحظ أان عملها
أاصض -ب -ح ل ي -تÓ-ءم م-ع ال-ت-ط-ورات
ا÷ديدة““.
وسضيعطي مشضروع اŸرسضوم -
حسضبه -نفسضا جديدا فيما يتعلق
بتنظيم الفرق مع تنسضيق أافضضل و

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

معزز بوسضائل جديدة تسضمح لها
ب -أاداء اŸه -ام اıول -ة ل -ه-ا ع-ل-ى
أاحسضن وجه.
وسضيتم توجيه عمل وتدخÓت
الفرق بصضفة خاصضة نحو التجارة
اÿارج- -ي- -ة ،ح- -يث سض -ت -ع -د ه -ذه
الوحدات من خÓل –ريات حول
اŸع- -امÓ- -ت غ Òالشض -رع -ي -ة م -ع
الÎكيز على عمليات الفوترة و
–ويل العملة.
وكان اŸرسضوم التنفيذي -٢٩٠
 ٩٧ق- -د أاق- -ر اسض -ت -ح -داث ÷ن -ة
وزاري-ة مشضÎك-ة ل-ل-ت-نسض-ي-ق و÷ان
ت -نسض -ي -ق ولئ -ي -ة وف-رق ﬂت-ل-ط-ة
ل-ل-م-راق-ب-ة ب Úمصض-ال-ح الضض-رائب

وا÷م- - -ارك وت- - -لك اŸك- - -ل- - -ف- - -ة
ب-ال-ت-ح-ق-ي-ق-ات الق-تصض-ادية وقمع
الغشض بوزارة التجارة.
وت - -ت - -ك - -ف - -ل ف - -رق ال - -رق- -اب- -ة
اıتلطة حسضب التنظيم السضاري
اŸف -ع -ول وال -ذي سض -ي-ت-م ت-ع-دي-ل-ه
ب -إاج -راء ع -م -ل -ي-ات م-راق-ب-ة ل-دى
األشضخاصض الطبيعي ÚواŸعنويÚ
ال- -ن- -اشض -ط› ‘ Úال السض -تÒاد
والبيع با÷ملة أاوالتجزئة بصضفة
ع - -ام - -ة ول - -دى ك- -ل األشض- -خ- -اصض
ال -ن -اشض -ط ‘ ÚاÛال ال-ت-ج-اري
للتأاكد من مطابقة عملياتهم مع
ال-تشض-ري-ع-ات ا÷ب-ائية وا÷مركية
والتجارية.

مباركي:

العدد

١٧٢٥٣
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تكييف التكوين اŸهني مع ا’حتياجات ا’قتصصادية
أاك -د وزي -ر ال -ت -ك -وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
ﬁم-د م-ب-ارك-ي ،أامسس ،ب-ا÷زائ-ر ال-عاصشمة،
ع- -ل- -ى ““ضش- -رورة““ إاع- -ادة ت- -ن -ظ -ي -م ال -ق -ط -اع
ل-ت-ك-ي-ي-ف-ه م-ع اح-ت-ي-اج-ات ال-ت-ن-م-ي-ة وت-نويع
ا’قتصشاد الوطني.
وأاوضضح مباركي على أامواج اإلذاعة الوطنية أانه
““بات من الضضروري إاعادة تنظيم قطاع التكوين
والتعليم اŸهني Úمن أاجل تكييفه مع احتياجات
ال -ت -ط -ور الق -تصض -ادي ا◊اصض -ل ‘ ال -ب Ó-د ط -ب -ق-ا
لسض-ي-اسض-ة ت-ن-وي-ع الق-تصض-اد ال-وط-ن-ي ال-ت-ي ت-نتهجها
ا◊كومة““.
وأاضض - -اف ال- -وزي- -ر أان- -ه “ت اŸب- -ادرة ب- -إاع- -ادة
التنظيم هذه طبقا ل ““تعليمة““ من الوزير األول عبد
اŸالك سضÓل ،مؤوكدا أان الهدف اŸتوخى يتمثل ‘
م -ن -ح شض -ه-ادة تسض-م-ح ل-ل-مÎبصض Úب-اك-تسض-اب مسض-ار
إاضضا‘ للحصضول على مناصضب شضغل والسضتفادة من
تكوينات أاخرى.
و‘ هذا الصضدد أاعلن الوزير أانه ” تنصضيب
÷ن -ة تضض -م ‡ث -ل Úع -ن وزارات الÎب-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة
والتعليم العا‹ والبحث العلمي والتكوين اŸهني
وكذا ‡ثل Úعن قطاع الوظيف العمومي إلطÓق
““تفك ““Òبهدف إاعادة تنظيم مسضار التعليم اŸهني
وجعله ““أاك Ìجاذبية““.
وأاوضضح أان إاسضÎاتيجية ا◊كومة ‘ هذا الصضدد
““ت-ق-وم ع-ل-ى م-ع-اي Òومسض-اع-ي ت-ك-م-ي-ل-ي-ة ت-تمثل ‘
–قيق معادلة ب Úالتكوين والتشضغيل وأايضضا تسضهيل
تشضغيل الشضباب الذين اسضتفادوا من التكوين““.
وأاضضاف أان األمر يتعلق أايضضا ب«–قيق معادلة
للتكوين وللحاجيات من اŸوارد البشضرية اŸؤوهلة
ب-ال-نسض-ب-ة ل-ل-ق-ط-اع الق-تصض-ادي ونشض-اط-ات ال-ت-نمية
الجتماعية اŸهنية““.
وأاوضضح مباركي قائ «: Óنعمل بالتعاون مع عدة
قطاعات Ãا Áكن توجيه مراكز ومعاهد للتكوين
اŸهني Úألحواضض صضناعية على غرار قسضنطينة،
حيث تتسضم شضعبة اŸيكانيك بتقدم كب ،Òأاو سضيدي

ب- -ل- -ع- -ب- -اسض و ب- -رج ب- -وع -ري -رج ب -ال -نسض -ب -ة لشض -ع -ب -ة
اإللكÎونيك ،و كذا شضعبة صضيانة اŸركبات““.
وأاضضاف الوزير بأانه ” تطوير مراكز امتياز ‘
 ٧وليات تتميز بقدرات فÓحية هامة ،ومراكز
أاخ -رى ‘ ق -ط -اع الصض -ن -اع-ة واألشض-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ÓعÓ-م
وال -ب -ن -اء وك -ذا ال -ت-ك-ن-ول-وج-ي-ات ا◊دي-ث-ة ل -إ
والتصضال.
وأاشض- -ار اŸت -ح -دث اإ ¤أان ف -رصض ال -ت -ك -وي -ن ‘
اإلدارة ق- -د ت- -راج- -عت ف- -ي- -م- -ا ت- -زاي -دت ‘ ›ال
Óع Ó-م والتصض -ال
ال- -ت- -ك- -ن -ول -وج -ي -ات ا◊دي -ث -ة ل  -إ
والطاقات اŸتجددة.
وفيما يتعلق بقائمة التخصضصضات ،أافاد الوزير
بأانها تضضم  ٤٤٠تخصضصض ” –ديدهم بالتعاون مع
اŸسضتخدم( Úوزارات ،مؤوسضسضاتŒ ، )...سضيدا
لسض-ي-اسض-ة ا◊ك-وم-ة ‘ ›ال ال-ت-ن-م-ي-ة الق-تصضادية
للمؤوسضسضات.
وع -ل -ى صض -ع -ي -د آاخ-ر““ ،رفضض““ م-ب-ارك-ي اع-ت-ب-ار
ال- -ت- -ك -وي -ن اŸه -ن -ي أان -ه ““يسض -ت -ق -ب -ل ال -راسض -ب‘ Ú
الدراسضة““ ،مشضÒا أان قطاعه يسضتقبل سضنويا حوا‹
 ٦٥٠.٠٠٠متكون ويسضلم شضهادات لصضالح أازيد من
 ٢٤٠.٠٠٠شضاب مؤوهل.

ششكاكري ““مدير كاكوبات““ :

 ٣مÓي Òدينار تعويضصات  1٣0أالف عمل ‘ ا’ضصطرابات ا÷وية
أاك Ìمن مليون عامل مصشرح بهم لدى الصشندوق
و  12أالف ورششة ” مراقبتها خÓل 2016

كشش-ف ،أامسس ،اŸدي-ر ال-ع-ام ل-لصش-ن-دوق
’جر والبطالة
الوطني للعطل مدفوعة ا أ
’ح- -وال ا÷وي- -ة
ال- -ن- -اج- -م- -ة ع- -ن سش- -وء ا أ
’شش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة
ل -ق -ط -اع -ات ال -ب -ن-اء ،ا أ
والري ،عبد اÛيد ششكاكري ،عن تعويضس
 130أال- -ف ع- -ام- -ل Ãي -زان -ي -ة ت -ق -در ب 3
م Ó- -ي Òدي - -ن - -ار ،بسش - -بب ا’ضش - -ط- -راب- -ات
’خÒة ‘ ،ح Úأاكد أان الوضشعية
ا÷وية ا أ
اŸال - -ي - -ة ل - -لصش - -ن - -دوق م - -ري - -ح- -ة ب- -فضش- -ل
’جراءات اŸتبعة ،حيث سشتسشمح باتخاذ
ا إ
إاجراءات جديدة السشنة ا÷ارية.

جÓل بوطي
قال شضكاكري إانه سضيتم تعويضض  ١٣٠أالف
ع- -ام- -ل تضض- -رروا بسض -بب سض -وء األح -وال ا÷وي -ة
األخÒة التي شضهدتها عدة وليات ،لسضيما ‘
Óمطار
الوليات التي عرفت تسضاقطا كبÒا ل أ
والثلوج على غرار قسضنطينة ،باتنة ،تيزي وزو،
بومرداسض ،البويرة ،مشضÒا إا ¤أانه ” مراقبة ١٢
أالف ورشضة عمل نهاية سضنة  ‘ ٢٠١٦إاطار عملية
إاحصضاء العمال التي تنتهجا ““كاكوبات““.
وأاضض -اف م -دي -ر ““ك-اك-وب-ات““ خÓ-ل ت-نشض-ي-ط-ه
منتدى يومية ““اÛاهد““ بالعاصضمة ،أامسض ،أانه
” ت- - -أام ٣٩١٠٠٠ Úع -ام -ل ‘ ،ح Úب -ل -غ ع -دد
العمال اŸصضرح بهم  ١.١٤٢مليون عامل لدى
ل -لصض -ن -دوق ال -وط -ن -ي ل -ل -ع -ط-ل م-دف-وع-ة األج-ر
والبطالة الناجمة عن سضوء األحوال ا÷وية وذلك
‘ ارت- -ف -اع مسض -ت -م -ر حسضب الم -ت -ي -ازات ال -ت -ي
يقدمها الصضندوق.
وأاشضار شضكاكري إا ¤ارتفاع نسضبة الشضÎاكات
ب  ٩باŸائة مقارنة بالسضنة اŸاضضية ،حيث بلغت
 ٣١مليار دج ،وهو ما يؤوكد أان الوضضع اŸا‹ لـ
““كاكوبات““ مريح بفضضل اإلسضÎاتيجية اŸتبعة،
م -ع -ل-ن-ا ع-ن وج-ود مشض-روع ج-دي-د خÓ-ل السض-ن-ة
ا÷ارية لتعويضض عمال مناطق الهضضاب العليا
واŸقدر عددهم قرابة  ٢٠٠أالف عامل سضتمسضه
هذه العملية ‘ .٢٠١٧
ويشض-رف ع-ل-ى ضض-م-ان ع-م-ل-ي-ة اŸراق-ب-ة التي
تسض -ب -ق ال-ت-ع-ويضض-ات  ٥٠أال - -ف م - -راقب ل - -دى ““
كاكوبات““ ،حتى يتم التأاكد من جميع العمال
اŸصض -رح ÚواŸسض -ج -ل ‘ Úالصض -ن -دوق ،وف-ي-م-ا
يخصض العمال األجانب ،ذكر شضكاكري أانه ”
تعويضض  ١٠٠أالف عامل أاجنبي ،مؤوكدا أان هناك
عمال أاجانب غ Òمصضرح بهم ع Èكافة الÎاب
الوطني.
وق- -ال اŸت- -ح- -دث إان ““ك -اك -وب -ات““ أاصض -ب -حت
تعوضض العمال بنسضبة  ٧٥باŸائة من أاجورهم،
بعد أان كان العامل يتوقف تلقائيا عن مهنته

بسضبب سضوء األحوال ا÷وية دون تعويضضه ،حيث
ك -انت الشض -رك -ات تسض -رح ج -م-ي-ع ع-م-ال-ه-ا بسض-بب
الضض -ط -رب -ات ا÷وي -ة ،م -وضض-ح-ا أان-ه ت-وج-د ٤١
وك -ال -ة ع Èك -اف -ة الÎاب ال-وط-ن-ي ٢ ،م-ن-ها يتم
Œه -ي -زه -ا ‘ ولي -ة م -عسض -ك-ر ،ال-ب-يضض ،وثÓ-ث-ة
وكالت ‘ مناطق شضرقية من بينها الطارف،
قاŸة وام البواقي ،إا ¤جانب ولية غرداية.
وحسضب شضكاكري فإان الصضندوق تلقى خÓل
شضهر جوان الفارط  ٢٦أالف اتصضال ،كاشضفا ‘
هذا اإلطار ،عن إالغاء غرامات مالية لـ ٢٩أالف
شضركة تابعة لقطاع البناء من ›موع  ٦٤أالف
مؤوسضسضة ،باإلضضافة إا ١٠ ¤آالف موؤسضسضة معنية
بالتعويضضات ،من بينها ثÓثة قطاعات اŸتمثلة
‘ مؤوسضسضات األشضغال العمومية ،وقطاع اŸياه
والسضكن.
وبخصضوصض حوادث العمل أاوضضح شضكاكري أان
الصض -ن -دوق غ Òم -ع -ن -ي ب -ت-ع-ويضض-ه-ا ب-ل ه-ي م-ن
صضÓحيات ““الكناسض““ ‘ ،ح Úأاعلن عن اتخاذ
إاج -راءات ج -دي -دة ت -ت -ع -ل -ق ب -ال -ت -ع -ويضض خ Ó-ل
الصضائفة اŸقبلة تتمثل ‘ التكفل بعمال ا÷نوب
ال -ذي-ن يضض-ط-رون ل-ل-ت-وق-ف ع-ن ال-ع-م-ل ،ن-ت-ي-ج-ة
Ÿوج -ات ا◊ر الشض -دي -د ال -ت -ي “ي-ز م-ن-اط-ق-ه-م
والدخول ‘ البطالة الناجمة عن هذه الظروف
اŸناخية ،مؤوكدا أان  ٢٠٠الف عامل معني بهذه
بالتعويضضات.
وت- -ث- -بت تصض -ري -ح -ات اŸسض -وؤول ع -دم وج -ود
مشضكلة مالية تذكر بعد ارتفاع عدد اŸنتسضبÚ
للصضندوق ،وهو ما يفند الشضائعات سضابقة تروج
لوجود عجز يحول دون تعويضض كل العمال ،لكن
اإلجراءات التي سضتتخذ مسضتقبÃ Óا فيها التي
“سض العمال األجانب توؤكد أان الوضضع اŸا‹
ب -خ Òرغ-م األزم-ة اŸال-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-رف-ه-ا ب-عضض
القطاعات.
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’من سساهم ‘ انتعاشص السسياحة الشستوية
توفر ا أ

تيكجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة قبلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة العـ ـ ـ ـ ـاصصميÚ
‘ العاصصفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الثلجيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
مناظر طبيعية
خÓبة وهدوء
يسسحر الزوار

ع - - - - - -ر ف ا  Ÿع - - - - -ل - - - - -م
ا ل س س -ي -ا ح -ي « ت ي ك ج د ة » ا ل و ا ق ع
ب - -اأ ع -ا ‹ و ’ ي -ة ا ل -ب -و ي -ر ة اإ ق -ب -ا ’ زيإرة جبإل «تيكجدة» التي
صسنفت كموقع مهم ضسمن
Ãإ اأن اأغ -ل -ب -ي -ة ال -ق -إط-ن Úك ب  Òا م ن ق ب ل ا ل س س ي ا ح و ب ا  ÿص س و ص ص اÙم-ي-إت ال-ط-ب-ي-ع-ية ‘
ي- -فضس- -ل -ون اÿروج وقضس -إء ا ل ق ا د م  Úم ن ا ل ع ا ص س م ة  ’ ،س س ي م ا ب ع د ال-ع-إ ،⁄ن-ظ-را ل-ت-زاوج-ه-إ
اأوقإت ‡تعة رفقة العإئلة اأ ي ا م ق ل ي ل ة م ن ت س س ا ق ط ا ل ث ل و ج ب ك م ي ا ت م- - -ع ح- - -ظÒة ج- - -رج - -رة
والأصسدقإء،لسسيمإ ‘ اأيإم ه - -ا ئ - -ل - -ة  ،ح - -ي ث  ⁄ي - -ف - -و ت -و ا ف -ر ص س -ة مشسÒة اإ ¤اأن ال -ط -ب -ي -ع-ة
ال -ع -ط-ل-ة ” ،تسس-ج-ي-ل ي-وم-ي ا ’ س س -ت -م -ت -ا ع ب -ه د و ء ا  Ÿك ا ن و م ن ا ظ ر كإنت جميلة وسسإحرة.
واأك -دت «شس -ري-ف» ال-ق-إدم-ة
ا÷م - -ع - -ة والسس- -بت اخ- -ت- -ن- -إق ا ل ط ب ي ع ة ا  Ó ÿب ة ا ل ت ي ت ت م ي ز
م - -ن ال - -ع- -إصس- -م- -ة اأن ج- -م- -إل
مروري كب Òدام لسسإعإت طويلة
بها اŸنطقة حاليا.

تيكجدة :صسونية طبة

ع -ل-ى مسس-ت-وى ال-ط-ري-ق اŸوؤدي-ة
اإ ¤تيكجدة ،اإل اأن الزدحإم ⁄
يوؤثر على نفسسية الزائرين،
ك -ون -ه-م ع-ل-ى ي-ق Úاأن-ه-م
سس-ي-نسس-ون ع-ن-إء ال-ت-عب
Ãج -رد روؤي -ة ال -ث-ل-وج
وه -ي ت -غ -ط-ي ج-ب-إل
تيكجدة الشسإﬂة.
وحسسب
التصسريحإت
اŸسستقإة من بعضص
السسإئق ÚاŸتوجهÚ
اإ« ¤ت- -ي -ك -ج -دة» ف  -إن
الزدحإم اŸروري يعود
اإ ¤التوافد الكب Òللزوار
اŸت-ع-طشس÷ Úم-إل اŸن-إظ-ر
ال -ط -ب -ي -ع -ة اŸع -روف -ة ب-ه-إ ه-ذه
اŸن-ط-ق-ة السس-ي-إح-ي-ة بإمتيإز ‘
كل الفصسول.
وبعد تدخل السسلطإت اÙلية
ال -ت -ي سس-إه-مت ‘ اإع-إدة ح-رك-ة
اŸرور اإ ¤ط -ب-ي-ع-ت-ه-إ ،اسس-ت-م-ت-ع
اŸتوجهون اإ ¤اأعإ‹ «تيكجدة»
ب -إل -ط -ري -ق اŸوؤدي اإل -ي-ه-إ ،وه-و
اŸسسلك الذي فتح للزوار نإفذة
“ك -ن -ه -م م-ن ال-ت-م-ت-ع ب-ج-م-إل-ي-ة
اŸك- -إن ال- -ذي ي- -ج- -ع- -ل ج -م -ي -ع
اŸإري -ن م -ن خ Ó-ل -ه ي -ن -ب -ه-رون
ب -إل -ل -وح -ة اŸرسس -وم -ة اÿإصس -ة
ب -إŸن -إظ -ر ال -ط -ب-ي-ع-ي-ة اÓÿب-ة
وا÷ب -إل ال -ت -ي األ-بسس-ت-ه-إ ال-ث-ل-وج
البيضسإء حلة جميلة ،بإلإضسإفة
اإ ¤الكهوف والوديإن اŸعروفة
Ãي -إه -ه -إ ال -داف -ئ -ة والصس-إف-ي-ة،
حتى ‘ فصسل الشستإء.
اأك -د سس -ك -إن ال -ع -إصس -م -ة ال -ذي -ن
وج -دن-إه-م ب-كÌة ي-ت-ج-ول-ون بÚ
اأحضس- -إن ج -ب -إل ج -رج -رة اأن -ه -م
اخ- -ت- -إروا ه -ذا اŸك -إن ال -ه -إدئ
ه - -رب - -إ م - -ن زح - -م - -ة اŸدي- -ن- -ة

وضسجيج
الشس- -وارع ب- -إح -ث Úع -ن ال -راح -ة
والسس -ت -ج -م -إم وسس -ط ال-ط-ب-ي-ع-ة
اÓÿب - - -ة وا÷ب - - -إل الشس - - -إﬂة
واأشس - - -ج- - -إر السس- - -در اÿضس- - -راء
ا÷ميلة التي امتزجت مع بيإضص
الثلج .
و دف -ع -ن-إ ال-فضس-ول ل-ل-ت-ق-رب م-ن
بعضص النسسإء والشسإبإت اللواتي
فضس - -ل - -ن ال - -ذه - -إب اإ ¤ج - -ب- -إل
«تيكجدة» والسستمتإع بإأوقإتهن
رف-ق-ة صس-دي-ق-إت-هن دون مرافقة
من قبل العنصسر الرجإ‹ ،حيث
اأكدت اإحدى الشسإبإت اأن انتشسإر
اأعوان الدرك الوطني وا÷يشص
ال- -ذي- -ن يسس- -ه- -رون ع -ل -ى ت -إأمÚ
اŸك- -إن ج- -ع -ل -ه -ن ي -ت -ج -ول -ن ‘
اأريحية دون خوف من اإمكإنية
ت - -ع - -رضس - -ه - -ن Ÿضس - -إي - -ق- -إت اأو
اعتداءات سسرقة .
م -ن ج -ه -ت -ه -إ ،اأوضس -حت سس -م-ي-ة
شس -ري -ف ال -ت-ي ت-وج-هت اإ ¤ه-ذا
اŸعلم السسيإحي رفقة اأختهإ اأن
تسس -إق -ط ال -ث -ل -وج ح-ف-زه-إ ع-ل-ى

اŸن - -ط - -ق- -ة اأنسس- -إه- -إ م- -ع- -إن- -إة
الزدحإم اŸروري على مسستوى
م - -دخ - -ل اŸع - -ل - -م السس - -ي - -إح- -ي
«تيكجدة» ،وهو مإ جعلهإ تفضسل
ركن سسيإرتهإ ‘ الأسسفل وتكمل
ط-ري-ق-ه-إ رف-ق-ة اأف-راد ع-إئ-ل-ت-هإ
مشسيإ على الأقدام اإ ¤غإية
وصسولهإ اإ ¤ا÷بإل الشسإﬂة
ال -ت -ي ك -إنت م -غ -ط-إة ب-إل-ث-ل-وج
‡زوجة بإلخضسرار موضسحة
اأن اŸن- -ط -ق -ة تشس -ع -ر ك -ل م -ن
يزورهإ بإلهدوء والسسكينة.
وب- - -إل- - -رغ- - -م م- - -ن اÛه - -ودات
اŸب - -ذول - -ة م - -ن ط - -رف اأع- -وان
الدرك الوطني
لتوفÒ

الأمن اإل اأن اتخإذ بعضص شسبإب
اŸن-ط-ق-ة ‘ اŸرت-ف-ع-إت م-ك-إنإ
ل- - -ه - -م Ÿع - -إن - -ق - -ة اأم اÿب - -إئث
والرذيلة تبقى النقطة السسوداء،
ولو اأن الزوار اأجمعوا على عدم
تعرضسهم اإ ¤اأية مضسإيقة سسواء
ال -ع -إئ Ó-ت اأو السس -ي -إح ،ك -م -إ ”
تسس- -ج- -ي- -ل ‘ ذات ال -ي -وم ب -عضص
ا◊وادث كتعرضص اأحد الشسبإب
◊إدث دهسص م- -ن ق- -ب -ل دراج -ة
ن -إري -ة ك -إن صس -إح -ب-ه-إ مسس-رع-إ،
وتعرضص فتإة صسغÒة لكسسر على
مسس -ت -وى رج-ل-ه-إ ج-راء الن-زلق
على ا÷ليد.
وي - - - - -رى ال - - - - -زوار اأن اŸوق- - - - -ع
السسيإحي يتميز بجمإل خÓب
اأبدع اÿإلق ‘ صسنعه ،وسسحر
ط - -ب - -ي - -ع- -ي م- -إزج ب Úا◊إضس- -ر
واŸسستقبل ل يزال رغم مرور
الزمن يحتفظ بقصسصص تإريخية
ت- -ركت بصس- -م- -إت- -ه- -إ ع- -ل -ى ه -ذه
اŸن -ط -ق-ة السس-إح-رة ،داع Úاإ¤
ضس - - - -رورة ب - - - -عث اŸشس- - - -إري- - - -ع
السس -ت -ث -م -إري -ة واسس-ت-غÓ-ل ه-ذا
اŸكسسب الطبيعي.

الغرفة ا÷هوية للصسيد البحري بسسطيف

دورة تكوينيـ ـ ـ ـ ـ ـة لفائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة  20صصيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادا

نظمت ،مؤوخرا ،الغرفة
اŸشسÎكة ماب Úالو’يات
للصسيد البحري وتربية
اŸائيات لو’ية سسطيف،
تربصسا تطبيقيا ‘ تقنيات
الصسيد القاري لفائدة 20
صسيادا ،من أاربع و’يات ‘
شسرق البÓد ،و هي :سسطيف،
برج بوعريريج ،اŸسسيلة
وباتنة ،حسسب ما أافاد به
مصسدر من الغرفة.
وحسسب اŸدير ا÷هوي للغرفة
اأح - -م - -د ب - -ن ج - -دو ،ف  - -إن ه- -ذا
الÎبصص يندرج ‘ اإطإر برنإمج
نشس -إط -إت ال -غ -رف -ة ال -رام-ي اإ¤
–سس Úاأداء اŸهني Úوالرفع من
قدرات الإنتإج السسمكي ،خإصسة

مع زرع عدة اأصسنإف جديدة من
الأسس- -م- -إك ،ووج- -ود ت- -ق- -ن- -ي -إت
وŒه- -ي- -زات خ- -إصس- -ة ب- -إلصس -ي -د
ال- -ق- -إري ‘ السس- -دود ،وه- -و م- -إ
يسس- -م- -ح ل -ل -م -ه -ن -ي Úب -إك -تسس -إب
خÈات وم-ع-إرف ج-دي-دة،سس-وف
ي-ت-م ت-رج-م-ت-ه-إ ‘ اŸي-دان ،م-ن
خ Ó-ل زي -إدة الإن-ت-إج وم-داخ-ي-ل
اŸه- - - -ن- - - -ي ،Úو–سس Úالإط - - -إر
اŸعيشسي لهم.
واع - -ت ‘ Èن - -فسص السس- -ي- -إق ،اأن
ال-ك-ث Òم-ن الصس-ي-إدي-ن اأصس-ب-ح-وا
يحسسنون خيإطة شسبإك الصسيد
واإصس Ó-ح -ه -إ ب-إأن-فسس-ه-م ،ب-ع-دم-إ
ك -إن -وا سس-إب-ق-إ ي-ذه-ب-ون ب-ه-إ اإ¤
اŸدن السس -إح -ل -ي -ة ،وي -ن-ت-ظ-رون
ل -ع -دة اأي-إم لإصسÓ-ح-ه-إ ،ك-م-إ اأن

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

خيإطة الشسبإك نفسسهإ اأصسبحت
مهنة للكث Òمن الشسبإب ،بعد اأن
” تكوينهم جيدا من طرف كل
من اŸعهد التكنولوجي للصسيد
البحري وتربية اŸإئيإت بإلقل،
وم -درسس -ة ال -ت -ك-وي-ن ال-ت-ق-ن-ي ‘
الصس - -ي - -د ال - -ب - -ح- -ري ،وت- -رب- -ي- -ة
اŸإئيإت لولية عنإبة.
وقإل بن جدو اأن الغرفة تسسعى
ل -ك -ل م -ب-إدرة م-ن شس-إأن-ه-إ ت-ل-ب-ي-ة
احتيإجإت اŸهني Úومرافقتهم،
وذلك ‘ اإطإر اŸهإم اŸوكلة
اإليهإ ،خإصسة مإ يتعلق بإلتكوين
ال- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق -ي ال -ذي ي -وؤدي اإ¤
اك- -تسس- -إب اŸه- -إرات اŸه- -ن -ي -ة،
واأصس- - -ب- - -حت ضس - -رورة م - -ل - -ح - -ة
للحصسول على نتإئج اإيجإبية.

هذا ،وسسطرت الغرفة اŸشسÎكة
مإ ب Úالوليإت للصسيد البحري
وتربية اŸإئيإت لولية سسطيف
ب-رن-إ›إ ث-ري-إ ل-ت-ك-وي-ن ورسس-كلة
اŸه - -ن - -ي Úوالشس - -ب - -إب ‘ ع- -دة
ت -خصسصس -إت ،ل سس -ي -م -إ الصس -ي -د
ال - -ق - -إري وت - -رب- -ي- -ة الأسس- -م- -إك
اŸد›ة مع الفÓحة ،حيث ”
خ Ó-ل السس -ن -ة اŸإضس -ي-ة ت-ك-وي-ن
اأك Ìم - - - - -ن  100م -إب Úح -إم-ل
مشس -روع وف Ó-ح ،ف -ي -م -إ ت -ط -م-ح
ال -غ -رف -ة خ Ó-ل السس -ن -ة ا÷إري-ة
لتكوين نحو  200شسإب ‘ عديد
اŸي- -إدي- -ن اŸرت- -ب -ط -ة ب -ق -ط -إع
الصسيد القإري وتربية اŸإئيإت.

سسطيف  :نور الدين بوطغان
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فيما يبادر ﬁسسنون بإا‚از نزل لعائÓت اŸرضسى بسسيدي بلعباسص

فاريام األمريكية تتوŒ ¤هيز مركز مكافحة
السصرطـ ـ ـان بأاح ـ ـدث اŸع ـ ـ ـدات الطبيـ ـ ـ ـ ـة
Œري حاليا عملية Œهيز
مركز مكافحة أامراضص
السسرطان بسسيدي بلعباسص
الذي سسيكون عمليا بداية
من الشسهر الداخل ،حيث
” عقد جلسسة عمل مع
’قتصسادي
اŸتعامل ا إ
’مريكي فاريام للقيام
ا أ
بتجهيز اŸسستشسفى بأاحدث
اŸعدات والتقنيات الطبية
التي تضسمن التكفل ا÷يد
Ãرضسى السسرطان ،هذا ‘
الوقت الذي تسستمر فيه
’طارات
عملية تكوين ا إ
والكوادر الطبية التي
سستؤوطر هذا اŸرفق الطبي
الهام ،و‘ هذا الصسدد
كشسفت مديرية الصسحة
عن تكوين ‡ 170ارسص
منهم  14طبيبا ﬂتصسا ‘
’ورام 18 ،
’شسعة وعلم ا أ
ا أ
طبيبا عاما و ‡ 100ارسص
شسبه طبي.
ي- -ذك- -ر أان م- -رك- -ز م- -ك- -إف -ح -ة
السس - - -رط - - -إن وال- - -ذي شس- - -ي- - -د
Ãق - -إي - -يسص ع- -إŸي- -ة Œإوزت
نسسبة إا‚إزه  99بإŸإئة ،تبلغ
ط-إق-ة إاسس-ت-ي-ع-إب-ه  120سسريرا
ويÎبع على مسسإحة تزيد عن
 50أالف م Îمربع ،يضسم 10
مصس- -إل -ح ط -ب -ي -ة و 33وحدة،
مصس - -إل - -ح ت- -ق- -ن- -ي- -ة،أاج- -ن- -ح- -ة
للفحوصسإت والتصسوير بإألشسعة
وال-ت-ح-إل-ي-ل ال-ط-بية والصسيدلة،
زيإدة على وحدة لصسيإنة العتإد
ال- -ط- -ب- -ي ،ج -ن -إح ال -ع -م -ل -ي -إت
ا÷راح- - -ي- - -ة و ع- - -دة ﬂإب- - -ر
وأاج - -ن - -ح - -ة أاخ- -رى م- -وج- -ه- -ة
لسس - -ت - -ق- -ب- -إل اŸرضس- -ى ب- -داء
السسرطإن وعÓجهم ،بإإلضسإفة
إا ¤مصس- - -ل - -ح - -ة ال - -ت - -خ - -دي - -ر
واإلن -ع -إشص فضس  Ó-ع -ن ط -إب -ق
ثإلث كقطب بيداغوجي يعنى
بتكوين اŸهني Úوترقيتهم.

هذا وسسيتم إا‚إز نزل خإصص
ب-إل-ع-إئÓ-ت وم-راف-ق-ي م-رضسى
السسرطإن Ãحإذاة اŸسستشسفى
وهي اŸبإدرة التي يسسهر على
Œسس -ي-ده-إ ع-دد م-ن ﬁسس-ن-ي
الولية األمر الذي سسيعطي
دفعإ معنويإ للمرضسى وسسÒفع
ال -غ Íع -ن ع -إئ Ó-ت-ه-م خ-إصس-ة
اŸرضسى الوافدين من خإرج
ال- -ولي -ة ب -إع -ت -ب -إر أان اŸرك -ز
سس- -يضس -م -ن ال -ع Ó-ج وال -ت -ك -ف -ل
Ãرضس- -ى ال- -ولي- -إت ال- -واق -ع -ة
بإلغرب وا÷نوب الغربي.
....وج -م-ع-ي-ة أام-ل ‘ ا◊ي-إة
Ÿرضس- -ى السس- -رط- -إن ت- -ن -إشس -د
اÙسسنÚ
كشسفت جمعية أامل ‘ ا◊يإة
اÿإصس- -ة Ãسس- -إع- -دة م -رضس -ى
السسرطإن بسسدي بلعبإسص عن
ت-راج-ع م-داخ-ي-ل-ه-إ بسس-بب ق-لة
اإلع- -إن- -إت اŸإل -ي -ة اŸوج -ه -ة
للجمعية وهو مإ أاثر وبشسكل
سس -ل -ب -ي ع -ل-ى ع-م-ل-ي-ة ال-ت-ك-ف-ل
Ãرضس - -ى السس - -رط - -إن ال- -ذي- -ن
ت -ت -زاي -د أاع -داده -م م -ن سس -ن -ة
ألخ- -رى ،ح- -يث ق- -إلت أام -ي -ن -ة
اŸإل -ي -ة ب -إ÷م -ع -ي-ة اŸذك-ورة
السس - -ي - -دة ب- -ي- -دري أان غ- -ي- -إب

اإلع -إن -إت اŸإل -ي-ة ال-ت-ي دأابت
ال -ب-ل-دي-ة وال-ولي-ة ع-ل-ى م-ده-إ
ل-ل-ج-م-ع-ي-ة وك-ذا ت-ق-لصص ه-بإت
اÙسسن Úشسكل ضسإئقة مإلية
خ -إن -ق -ة ل -ل -ج -م -ع-ي-ة وح-د م-ن
مسس - -إه- -م- -ت- -ه- -إ ‘ مسس- -إع- -دة
اŸرضس- -ى ،ح- -يث  ⁄ت- -ت -م -ك -ن
ا÷م -ع -ي-ة م-ن تسس-دي-د دي-ون-ه-إ
ال- -ت- -ي ب- -ل- -غت شس -ه -ر ج -إن -ف -ي
اŸنصس- -رم  70م-ل-ي-ون سسنتيم.
وأاضس- - - -إفت أان اŸصس- - - -إري- - - -ف
الشسهرية للجمعية تÎاوح بÚ
 60مليون و 70سسنتيم وهي ‘
›م -ل -ه -إ مصس-إري-ف ع-م-ل-ي-إت
ال-تصس-وي-ر ب-إألشس-ع-ة والسس-ك-إنÒ
وال -ت -ح -إل -ي -ل داخ -ل ال -ع-ي-إدات
اÿإصسة ،حيث تتكفل ا÷معية
ب -ح-وا‹  2127م-ريضص ج-ل-هم
م-ن ال-ف-ئ-إت ال-هشس-ة وم-عدومي
ال -دخ -ل ،وح -ي -إل ه-ذا ال-وضس-ع
ت -ن -إشس -د ا÷م -ع -ي -ة السس-ل-ط-إت
اÙل -ي -ة واÙسس -ن Úإلن -ق -إذ
ا÷م - -ع- -ي- -ة وإاخ- -راج- -ه- -إ م- -ن
ضس -إئ -ق-ت-ه-إ اŸإل-ي-ة وا◊ي-ل-ول-ة
دون ت- -وق- -ف- -ه- -إ ع- -ن ال -نشس -إط
وحرمإن اآللف من اŸرضسى
من اŸسسإعدة .

سسيدي بلعباسس :غ شسعدو

بسسبب تأاخر منحة اŸردودية

عمـ ـ ـ ـ ـال الÎبيـ ـ ـ ـ ـة ببجاي ـ ـ ـ ـ ـة ‘ اإضصـ ـ ـ ـ ـراب
د خ ل اأ س س ا ت ذ ة ب ع ض ص
ا  Ÿوؤ س س س س ا ت ا ل  Îب و ي ة
ب ب ج ا ي ة  ،ص س ب ي ح ة اأ م س ص ،
‘ حركة احتجاجية،
ب س س ب ب ت اأ خ ر م د ي ر ي ة
الÎبية ‘ صسب منحة
اŸردودية ،للثÓثي
ا ’أ خ  Òم ن ا ل س س ن ة
اŸاضسية  ،2016حيث
ا م ت ن ع ا ’أ س س ا ت ذ ة ع ن
ا’لتحاق بقاعات
التدريسص ،وعاد
ا ل ت  Óم ي ذ اإ  ¤م ن ا ز ل ه م
و ك ل ه م اأ س س ف ع ل ى
ا ل و ض س ع ي ة ا ل ت ي اآ ل اإ ل ي ه ا
قطاع الÎبية،
وحرمانهم من ا◊ق ‘
الدراسسة.
‘ ه ذ ا ا ل ص س د د اأ ك د ج م إ ‹
علي ‡ثل عن نقإبة عمإل
ا ل  Îب - - - -ي - - - -ة  ،ل ـ « ا ل ش س - - - -ع ب » ،
« د خ - - -و ل ب - -ع ض ص ا ل - -ع - -م - -إ ل
و ا لأ س س - -إ ت - -ذ ة ع  ﬂ Èت - -ل - -ف

ا لأ ط و ا ر ا ل ت ع ل ي م ي ة ‘ ب ع ض ص
ا  Ÿوؤ س س س س - -إ ت  ‘ ،اإ ض س - -ر ا ب ،
س س -ب -ب -ه ت -إأ خ -ر ص س -ر ف م -ن -ح ة
اŸردودية التي نتقإضسإهإ
كل ثÓثي ،ونحن نندد بهذا
ا ل - -ت - -إأ خ - -ر ا  Ÿس س - -ج -ل ا ل -ذ ي
ي - -ت - -ن - -إ ف - -ى و ا ل ت - -ف - -إ ق - -ي - -ة ،
ا  È Ÿم - - -ة ب  Úم - - -د ي - - -ر ي - - -ة
ا ل  Îب -ي -ة و ن -ق -إ ب -إ ت ا ل -ق -ط إ ع ،
ح - -ي ث ل ت - -و ج - -د اأ س س - -ب - -إ ب
مإنعة Œعلنإ ل نتلقى هذه
ا  Ÿن - - - -ح - - - -ة  ،و ج - - - -إ ء ه - - -ذ ا
ا ل ح -ت -ج -إ ج لإ س س -م -إ ع ص س -و ت ن إ
ل -ل س س -ل -ط -إ ت ا  Ÿع -ن -ي -ة ق ص س -د
التدخل ◊ل هذا اŸشسكل
‘ القريب العإجل».
و م -ن ج -ه -ت -ه -إ  ،ا ل -ت -ل -م -ي -ذ ة
ص س - -إ ف - -ي - -ة ت - -ق - -و ل  » ،ن - -ح - -ن
م س س ت إ وؤ و ن ل ل و ض س ع ي ة ا ل ر ا ه ن ة
ا ل -ت -ي ج -ع -ل ت م -ن ا ل -ت  Ó-م -ي ذ
ر ه - -إ ئ - -ن ‘ ك -ل م -ن -إ س س -ب -ة ،
و ا لأ م -ر ل -ي س ص ب -إ ل -ه  Úك -م -إ
ي -ظ -ن -ه ا ل -ب -ع ض ص ح -ي ث ي ت ع ل ق

 Ãس س -ت -ق -ب -ل اأ ج -ي -إ ل ل ذ ن ب
ل - -ه - -م و ” اإ ق- -ح - -إ م - -ه - -م ‘
م ش س - -إ ك - -ل  ،ك - -إ ن ب - -إ لإ م -ك -إ ن
م - -ع - -إ ÷ ت - -ه - -إ ب - -ع - -ي - -د ا ع - -ن
م -ق -إ ط -ع -ة ا ل -ت د ر ي س ص  ،و ع ل ي ه
ف إأ ن إ م ث ل ب إ ق ي ز م ي  Óت ي ل
ن ع ر ف لأ ي ج ه ة ن ل ج إأ ق ص س د
اإ ن ق إ ذ ن إ م ن د و ا م ة ا ◊ ر م إ ن
م ن ا ل د ر ا س س ة  ،و اأ ظ ن اأ ن ك ل
م ش س ك ل ل ه ح ل د و ن اإ ◊ إ ق
الضسرر بإلتÓميذ».
ه - -ذ ا و ل - -د ى ا س س - -ت - -ف س س -إ ر ن -إ
ح -و ل ا  Ÿو ض س -و ع  ،اأ ك -د ب -د ر
اإ ب ر ا ه ي م م د ي ر ا ل  Îب ي ة  ،اأ ن
ا  Ÿش س - -ك - -ل ل - -ي س ص  Ãص س - -إ ل - -ح
م -د ي -ر ي -ة ا ل  Îب -ي -ة  ،ح -ي ث ”
اتخإذ كإفة التداب Òلصسب
م - -ن - -ح - -ة ا  Ÿر د و د ي - -ة  ،ل -ك -ن
ا ل - -ت - -إأ خ - -ر م س س - -ج - -ل ع - -ل - -ى
م س س - -ت - -و ى ا  Ÿر ا ق ب ا  Ÿإ ‹ ،
و س س - -ي - -ت - -م ح - -ل ا  Ÿش س - -ك - -ل
و ا س س -ت  Ó-م م -ن -ح ة ا  Ÿر د و د ي ة
يوم الثن.Ú

“كنت فرقة مكافحة
اıدرات ،التابعة
للمصسلحة الو’ئية
للشسرطة القضسائية باأمن
و’ية بجاية ،اأمسص
ا’أول ،من ا’إطاحة
بشسبكة خطÒة ﬂتصسة
باŸتاجرة باıدرات (
كيف معالج) ،تنشسط
بضسواحي مدينة بجاية.
ب- - - -حسسب مصس- - - -در مسس - - -وؤول
لـ«الشس- - -عب» ،ج- - -إء الإي - -ق - -إع
ب -ع-ن-إصس-ر ه-ذه الشس-ب-ك-ة ال-ت-ي
ت- -ت- -ك- -ون م -ن  03اأشسخإصص،
اŸق- -ي- -مÃ Úدي -ن -ة ب -ج -إي -ة،
وتÎاوح اأعمإرهم مإب 35 Úو
 45سس- - - -ن - - -ة ،ع - - -قب ورود
م -ع -ل -وم-إت اإ ¤ع-ن-إصس-ر ذات
ال-ف-رق-ة ح-ول نشس-إط الشس-ب-كة

اŸت -م -رك -ز Ãدي -ن -ة ب -ج -إي-ة،
وب - -إسس- -ت- -غÓ- -ل اŸع- -ل- -وم- -إت
الواردة قإم عنإصسر الفرقة
ب -ت -ك -ث -ي -ف ال-ب-حث وال-ت-ح-ري
ميدانيإ حول نشسإط الشسبكة،
م -ع وضس -ع خ -ط -ة ع -م -ل -ي-إت-ي-ة
ﬁك- -م- -ة ،م- -ك- -نت ع- -ن- -إصس -ر
الفرقة من اإيقإف عنصسرين
من عنإصسر الشسبكة ‘ حإلة
تلبسص ،اأثنإء قيإمهمإ بÎويج
اıدرات على مسستوى اأحد
الأحيإء.
وع- -قب ال -ت -ح -ق -ي -ق م -ع -ه -م -إ
وتكثيف الأبحإث والتحريإت
‘ القضسية ” ،التوصسل اإ¤
–دي -د ه -وي -ة اŸشس -ت-ب-ه ف-ي-ه
ال -ث -إلث ،ال -ذي ” اإي-ق-إف-ه ‘
وقت ق- - - -ي - - -إسس - - -ي ب - - -فضس - - -ل
دي-ن-إم-ي-ك-ي-ة وف-ط-ن-ة ع-ن-إصس-ر

الفرقة.
واأسس-ف-رت ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ن حجز
كمية من اıدرات ( كيف
معإلج ) ،واأسسلحة بيضسإء من
الصسنف السسإدسص ( سسكإك،) Ú
وك -ذا دراج -ة ن -إري -ة م -ن ن-وع
«ك-ي-م-ك-و» مسس-ت-خ-دمة لغرضص
الÎويج ،بإلإضسإفة اإ ¤مبإلغ
م -إل -ي -ة م -ع-تÈة م-ن ع-إئ-دات
اŸت -إج -رة ،وب -ع -د اسس-ت-ك-م-إل
كإفة الإجراءات القإنونية ”
ت -ق -د Ëاأف -راد الشس -ب -ك -ة ل-دى
ا÷ه -ة ال -قضس -إئ-ي-ة اıتصس-ة
اإق -ل -ي-م-ي-إ (ﬁك-م-ة ب-ج-إي-ة)،
لأج -ل الŒإر ال -غ Òشس -رع -ي
بإıدرات ( كيف معإلج )،
ا◊يإزة والسستهÓك ،وتكوين
جمعية اأشسرار.

تفكيك شسبكة خطÒة تتاجر ‘ اıدرات

بجاية :بن النوي توهامي

ا’ثن 06 Úفيفري  2017م
’ولى  1438هـ
الموافق لـ  09جمادى ا أ

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

من مراسسلينا

إاجراءات جديدة لÎقية الشسغل ببومرداسص

تثبيت  285شساب ورفضص  17أالف عرضص عمل
’سستفادة من اÈÿة ا’أجنبية بالو’ية
تبني خيار ا إ

العدد

17253

الديوان الوطني للتطه Òبسسطيف

08

 50أالـ ـ ـف تدخ ـ ـل ‘  3وليـ ـ ـات

سسجل الفرع ا÷هوي Ÿنطقة سسطيف
 ،وال -ت-اب-ع ل-ل-وك-ال-ة ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-ت-ط-هÒ
 49568،ت -دخ -ل ‘ ›ال ع -م -ل-ه ،ع-ل-ى
مسس-ت-وى ال-و’ي-ات ال-ثÓ-ث ال-تي يشسرف
ع -ل -ي -ه -ا ،وه -ي و’ي -ات سس -ط -ي -ف وب -رج
بوعريريج واŸسسيلة ،وهذا بعنوان سسنة
.2016

سسطيف :نورالدين بوطغان

وكانت تدخلت وحدة التطهير لو’ية سشطيف
ق- -د سش -ج -لت  30414ت-دخ-ل ،ب-م-ع-دل ي-وم-ي
ي- -ق -ارب  83ت - -دخ - -ل ،أام- -ا ف- -ي و’ي- -ة ب- -رج
ب -وع -ري -ري -ج ،ف-ق-د سش-ج-لت ف-ي ن-فسص ال-ف-ت-رة
 14069تدخل ،اي بمعدل يومي يقدر ب39
تدخل ،في حين سشجلت في و’ية المسشيلة ما
يقارب  5085تدخل ،اي بمعدل يومي يقدر
ب 14ت -دخ . Ó-وي -ت -دخ -ل ال -دي-وان ال-وط-ن-ي
للتطهير بهذا الفرع الجهوي في  90بلدية
،منها  30بلدية على مسشتوى و’ية سشطيف،
من اصشل  60بلدية ،وينوي توسشيع نششاطه لهذه

السشنة الجارية  2017الى عدة بلديات أاخرى
منها  24بو’ية سشطيف ،و 12بلدية بو’ية برج
بوعريريج ،و 12بلدية اخرى بو’ية المسشيلة
،ويسش -ي-ر ح-ال-ي-ا  10م-ح-ط-ات ل-تصش-ف-ية المياه
المسشتعملة 6 ،محطات منها بو’ية سشطيف،
و 3محطات بو’ية برج بوعريريج ،وواحدة
بو’ية المسشيلة .وقد كانت له في العاصشفة
ال-ث-ل-ج-ي-ة اأ’خ-ي-رة ال-ع-دي-د م-ن ال-ت-دخ-لت ف-ي
العديد من المناطق المتضشررة لفك الحصشار
عنها ،من خÓل تطهير الششبكات .
نشش- -ي- -ر ان ال- -دي- -وان ي -خضش -ع ل -وصش -اي -ة وزارة
الموارد المائية ،وهو مؤوسشسشة عمومية ذات
ط -ال -ع صش -ن -اع -ي وت -ج-اري  ،وي-ه-ت-م بشش-ب-ك-ات
التطهير وتصشفية المياه المسشتعملة ومراقبتها
 ،يتواجد وطنيا على مسشتوى  1097بلدية ،من
اصش -ل  1541ب-ل-دي-ة ع-ب-ر ال-وط-ن ،ف-ي-م-ا تقوم
البلديات اأ’خرى بمهام الديوان في انتظار
التغطية الكاملة.

تي ـ ـ ـارت  :بلديـ ـ ـة الفايجـ ـة تسستفي ـ ـد من الغـ ـ ـاز

’جراءات اŸتخذة لÎقية ميدان
كشسف مدير التشسغيل لو’ية بومرداسص مالك عطايلية خÓل عرضسه لواقع القطاع وا إ
’سساسص تتجه نحو
الشس-غ-ل وام-تصس-اصص ال-ب-ط-ال-ة»أان سس-ي-اسس-ة ال-تشس-غ-ي-ل ا÷دي-دة ب-ال-و’ي-ة اŸرت-ك-زة ع-لى القطاع ا’قتصسادي با أ
’جنبية عن طريق الشسركات الناشسطة بالو’ية للمسساهمة ‘ التنمية اÙلية سسواء
اعتماد إاسسÎاتيجية ا’سستفادة من اÈÿة ا أ
’دارية
بواسسطة ا’سستثمار اŸباشسر أاو مرافقة حاملي اŸشساريع وتكوين اليد العاملة ا÷زائرية ،مع إاعادة توزيع اŸناصسب ا إ
ا◊الية حسسب التخصسصص وا’حتياجات..
ومختلف الهيئات المعنية لتقييم واقع القطاع
من طرف البعضص منهم..
وب -ه -دف ت -ن -ظ -ي -م وت -ف -ع -ي-ل ال-ق-ط-اع اإ’داري والحرصص على عدم التنازل على المكاسشب
وركز مدير التششغيل في تقييمه للقطاع على وتوسشيع حظوظ الششباب الذين اسشتفادوا من المحققة في الميدان ،باإ’ضشافة إالى انتهاج
آال -ي -ات ا’سش -ت -ف -ادة م -ن الشش -رك -ات اأ’ج-ن-ب-ي-ة عقود عمل في اإ’دارات المحلية اسشتعدادا مبدأا التقرب من المسشتخدمين وأايضشا تنظيم
ال -ع -ام -ل -ة ب -و’ي -ة ب -وم -رداسص ف -ي ق -ط -اع-ات للحصشول على مناصشب ششغل في التخصشصص حمÓت إاعÓمية تحسشيسشية بالخصشوصص في
إاسش -ت -رات-ي-ج-ي-ة خ-اصش-ة م-ن-ه-ا مشش-اري-ع السش-ك-ن ع-ن ط-ري-ق ال-مسش-اب-ق-ة ،ط-رح م-دي-ر ال-تشش-غ-يل البلديات الششرقية من الو’ية لششرح تدابير
ومششروع انجاز محطة توليد الكهرباء برأاسص ف - -ك - -رة «إاع - -ادة ت- -وزي- -ع ال- -م- -ن- -اصشب» حسشب ال -تشش -غ -ي-ل وف-رصص إانشش-اء م-ؤوسشسش-ات مصش-غ-رة
جنات ،حيث قدر عدد اليد العاملة بـ 1840ال - -ت - -خصشصص وال - -م - -ؤوه - -ل ال- -ع- -ل- -م- -ي وحسشب بمناطق النششاطات المقترحة للتجسشيد بهذه
عامل من مختلف الجنسشيات من بينهم  605ا’حتياجات أايضشا ،معتبرا الوضشعية الحالية المناطق.
من جنسشية صشينية 141 ،من جنسشية كورية 70 ،بغير المجدية نظرا لوجود تنصشيبات ’ تتÓءم في اأ’خير قدم مدير التششغيل بعضص اأ’رقام
من جنسشية تركية 632 ،فيليبيني 77 ،مصشريا و بين الششهادة والمنصشب خاصشة في البلديات ال-م-ت-ع-ل-ق-ة ب-حصش-ي-ل-ة التنصشيبات التي سشجلتها
و 210من جنسشية بنغالية.
و’ي -ة ب -وم -رداسص سش -ن-ة  ،2016ح -يث ق -دره -ا
على حد قوله.
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في رده على سشؤوال الششعب حول سشبب انتهاج بـ 1256ت -نصش -يب ف -ي صش -ي -غ -ة ع -ق -ود ال-ع-م-ل
لترقية قطاع الششغل والحفاظ على مناصشب سشياسشة ا’لتماسص لدى أاصشحاب المؤوسشسشات ال-م-دع-مة و 652ت -نصش -يب ف -ي صش-ي-غ-ة ج-ه-از
الششغل المكتسشبة تعتمد وفق منظوره «على والمسشسشتثمرين بد’ من عملية اإ’لزام وفق ال -مسش -اع -دة ع -ل-ى اإ’دم-اج ال-م-ه-ن-ي ل-ح-ام-ل-ي
ت-حسش-يسص أارب-اب ال-ع-م-ل وال-مسش-ت-خ-دم-ي-ن ف-ي دفتر الششروط بالحفاظ على منصشب العمل الششهادات مع تثبيت  285ششاب ،لكنه اعتبره
ت -نصش -يب الشش -ب -اب بصش -ف -ة ن-ه-ائ-ي-ة ،وه-ن-ا أاك-د خاصشة بالنسشبة للمؤوسشسشات التي اسشتفادت من رق -م -ا غ -ي -ر ك -اف ب -ال-ن-ظ-ر ال-ى ال-م-ج-ه-ودات
بالقول»لقد حرصشنا أاثناء إامضشاء العقد الثالث قروضص بنكية وعقار صشناعي ،اعتبر عطايلية المبذولة في الوسشط ا’قتصشادي ،مع تسشجيل
ل -ح -ام -ل -ي الشش -ه -ادات ب-اسش-ت-دع-اء رب ال-ع-م-ل مالك المسشأالة «بأانها معقدة ،أ’ن ملف ترقية  17أالف حالة رفضص لمنصشب ششغل مقترح من
ل-م-ن-اقشش-ة م-وضش-وع ال-ت-ث-ب-يت ب-طريقة مباششرة ال -تشش -غ -ي-ل ت-ت-ق-اسش-م-ه ع-دة ق-ط-اع-ات ول-يسشت ق-ب-ل ال-م-ق-اول-ي-ن وال-م-ت-ع-ام-ل-ي-ن ا’ق-تصش-اديين
ومحاولة إاقناعه وتذكيره أايضشا بالمزايا التي مديرية التششغيل لوحدها لذلك نقوم بعقد ل -ف -ائ -دة الشش -ب-اب ب-اأ’خصص ف-ي ق-ط-اع ال-ب-ن-اء
اسش-ت-ف-اد م-ن-ه-ا ف-ي م-ج-ال ال-ت-أام-ي-ن وتخفيضص اج -ت -م -اع -ات دوري -ة م -ع ال -وك -ا’ت ال-م-ح-ل-ي-ة والفÓحة.
نسشبة الضشرائب ،وقد سشجلنا تجاوبا ايجابيا

بومرداسس..ز /كمال

اسستفادت بلدية الفايجة
م -ن غ -از اŸدي -ن -ة  ،اŸشس -روع
الذي دشسنه السسيد بن تواتي
ع -ب -د السس Ó-م وا‹ ت -ي-ارت،
ال - -ت - -ي ت - -ع - -ت Èم - -ن اغ- -ن- -ي
بلديات و’ية تيارت ،غÒ
ان اŸشس - -اك - -ل ال - -ت - -ي سس - -ادت
اÛالسص اŸت -ع -اق-ب-ة ادت ا¤
ع - -دم ا’سس- -ت- -ق- -رار ووصس- -ل
’م -ر ا ¤سس -حب ال -ث-ق-ة م-ن
ا أ
ب - -عضص اŸن- -ت- -خ- -ب‡ Úا أادى
ت -أاخ-ر ال-ب-ل-دي-ة ت-ن-م-وي-ا و’
سس - -ي - -م - -ا ب - -عضص ال - -ه - -ي- -اك- -ل
’سس- -اسس- -ي- -ة  ،و ق -د ت -دخ -ل
ا أ
ال- - - -وا‹ ال- - - -و’ي- - - -ة ا◊ا‹
السس- - -ي- - -د ب- - -ن ت - -وات - -ي ◊ل
اŸشس - - - -ك- - - -ل ال- - - -ق- - - -ائ- - - -م بÚ
ال- -تشس- -ك- -يÓ- -ت السس- -ي -اسس -ي -ة
اŸسسÒة للمجلسص البلدي .

تيارت :عمارة.ع

مششروع غاز المدينة دخل حيز
ا’سشتغÓل حيث اسشتفادت 257
عائلة من هذا المرفق الحيوي
وقد خصشصص للمششروع المذكور
اك -ث-ر م-ن  24م-ل-ي-ار سش-ن-ت-يم  ،و
ع -قب وضش -ع ال-غ-از ف-ي ال-خ-دم-ة
اع- -ت- -ب- -ر وال- -ي ال -و’ي -ة ان ه -ذا
ال-م-كسشب ث-م-ي-ن ل-ل-م-ن-ط-ق-ة التي
ت-م-ت-از ب-ال-ب-رودة ل-ك-ون-ها منطقة
سشهبية وقد تم ا’سشتغناء نهائيا
على قارورات الغاز التي كانت

تداب Òمسستعجلة ’سستدراك التأاخر ‘ مشساريع السسكن ببجاية

تقليـ ـ ـ ـ ـصص آاج ـ ـال اإل‚ ـ ـاز وإاع ـ ـ ـداد دف ـ ـ ـ Îشس ـ ـ ـروط صسـ ـ ـارم

تثقل كاهن المواطنين .و لم تبق
سش -وى ب -ل -دي -ة سش -ي -دي ب-خ-ت-ي و
ق -ري -ت -ي سش -ي-دي ع-م-ر و سش-ي-دي
عÓل و بونوال بتاخمارت و هي
مطالب طالما نادى بها سشكان
ال -م -ن -اط -ق ال -م -ذك -ورة و سش -ي-ت-م
إاتمامها خÓل هذه السشنة.والي
ت -ي -ارت خ Ó-ل ت -ف -ق -ده ل -ب -ل -دي-ة
ال- -ف- -اي- -ج -ة أاع -ط -ى ت -ع -ل -ي -م -ات
’سشتغÓل المقر القديم للحرسص
ال -ب -ل -دي وت -أاه -ي -ل -ه ل-ي-ح-ول ال-ى
مسش -ك -ن -ي -ن وظ -ي-ف-ي-ي-ن ي-خصشصص
اح-ده-م-ا لÓ-م-ي-ن ال-ع-ام ل-لبلدية
والذي منح صشÓحيات جديدة و

ك -ب -ي -رة ك -م-ا ج-اء ف-ي ال-م-رسش-وم
Óمناء العامين
الجديد بالنسشبة ل أ
ل- -ل- -ب -ل -دي -ات  .مشش -روع مسش -ج -د
البلدية الوحيد الذي هو متوقف
م- -ن- -ذ م- -دة ق- -رر وال- -ي ال -و’ي -ة
ال -ت -ك -ف-ل شش-خصش-ي-ا ب-إات-م-ام ب-ن-اء
المسشجد  .وعن مطلب سشكان
ال -م -ن -ط -ق -ة ال -خ -اصص ب -ت-ح-ديث
ال- -ط- -رق ال- -م -ؤودي -ة ال -ى ب -ل -دي -ة
الفايجة كلف والي تيارت مدير
ا’ششغال العمومية برسشم ششبكة
ط -رق -ات ل -رب -ط ال -ب -ل -دي -ة ب -م -ا
يجاورها.

تسسجل و’ية بجاية تأاخرا ملحوظا ‘ إانطÓق وتسسليم ،العديد من اŸشساريع التابعة للÈامج التي اسستفادت منها الو’ية سسنة  ،2005حيث أانه  ⁄يتم إا‚از سسوى نصسفها ،فقد “ت معاينة عدم إاطÓق عشسرات
’شسارة إا ¤ضسآالة ا◊صسصص اŸمنوحة إاذا ما قورنت باحتياجات وتطلعات السسكان اÙلي.Ú
’شسغال اÿاصسة بالعديد منها ،مع ا إ
اŸشساريع ،وكذا عجز ‘ متابعة ا أ
ال -ط-ل-ب-ات ال-م-ق-دم-ة ،ف-ق-د كشش-فت م-دي-ري-ة السشكن بتدارك الوضشع في اأحسشن ا’آجال،
السشكن اأن عدد السشكان بالو’ية ،ما انفك حيث اأعرب عن ذلك بالقول « ،من غير
وما من ششك اأن قطاع السشكن بو’ية بجاية عن ا’رتفاع منذ سشنة  ،2005حيث ارتفع من المعقول جعل المواطنين الذي تضشرروا منذ
ه -و ،اأك -ث -ر ال -ق -ط -اع-ات ع-رضش-ة ل-ل-مشش-اك-ل 150901اإلى 600963نسشمة ،وهو ما يدل على خمسشة سشنوات ،ينتظرون اأكثر من هذا».اأما
والصشعوبات التي تعرقل تقدمه ،ولعّل هذا اأن برنامج السشكن المقّدم يعتبر غير كاف في ما يتعلق بالسشكن الريفي ،فقد تم تششييد
ما يف ّسشر كون والي الو’ية ،السشيّد محّمد م-ق-ارن-ة ب-ا’ح-ت-ي-اج-ات ال-نامية للسشكان ،و’ 33140مسشكن من اأصشل 65349من المسشاكن
ح - - -ط- - -اب ،قّ- - -ر ر ت- - -خصش- - -يصص اج- - -ت- - -م- - -اع يسش -ت -ج-يب ل-ل-ط-م-وح-ات ال-ح-ق-ي-ق-ي-ة لسش-ك-ان التي منحت للو’ية منذ سشنة  ،2002في حين
الثاني لمناقششة هذا القطاع حيث تمثل ال-و’ي-ة ،وع-ل-ي-ه ي-ن-ب-غ-ي ال-ع-م-ل ع-ل-ى اإطÓ-ق ت -مت م -ع -اي-ن-ة ت-واج-د 1378م -ن-ه-ا ف-ي ط-ور
الهدف الرئيسشي الكامن وراءه اإيجاد الحلول اأششغال ومششاريع اأخرى من اأجل تدارك هذا ا’إن - -ج - -از و 1851ل -م ي -ت -م اإط Ó-ق اأشش-غ-ال-ه-ا
الÓئقة في اأقرب ا’آجال ،من اأجل اإعادة النقصص.وبحسشب والي الو’ية لدى تدخله ،ب -ع -د.واأم -ام ه -ذه ا’أوضش -اع ،ن -ج -د م-ن ب-ي-ن
اإطÓق المششاريع المعّلقة ،والتي تم توقيف ت-ت-م-ث-ل اأح-د ا’إج-راءات ال-م-ت-خ-ذة م-ن اأجل التدابير التي اتخذها السشيد الوالي لتسشوية
اأششغالها لكونها واجهت العديد من العقبات ا’سشتجابة ’حتياجات الو’ية ،في التماسص ال- -ح -ال -ة ال -راه -ن -ة ،ت -ق -ل -يصص اآج -ال اإن -ج -از
.ووفقا لÓإحصشائيات الصشادرة عن المديرية ا’سشتفادة من حصشصص سشكنية اإضشافية ،كما المششاريع المسشجلة ،وقد اأصشّر اأمام مدير
الو’ئية للسشكن ،لم يتم من مجمل المسشاكن ،اأن -ه ووف-ق-ا ل-مصش-ادرن-ا ،سش-ي-ت-م ت-وج-ي-ه ط-لب السشكن وا’أمين العام للو’ية ،على ضشرورة
بكل اأنواعها ،التي منحت للو’ية منذ سشنة برنامج اإضشافي اإلى وزير السشكن في ا’أيام اإعداد دفتر ششروط بطريقة جد صشارمة،
 ،2005والتي قدر عددها بـ 765108مسشكن ،القادمة ،مع التذكير اأن الو’ية قد اسشتفادت ك -م -ا اأصش -در ت -ع-ل-ي-م-ات بشش-اأن اآج-ال اإن-ج-از
اإنجاز سشوى 17258وحدة سشكنية منها ،اأما موؤخرا من حصشة اإضشافية ،قدرت بـ  6000المششاريع التي ’ ينبغي ،من ا’آن فصشاعدا،
ب -اق -ي ال -وح -دات ف -ه-ي اإم-ا بصش-دد ا’إن-ج-از مسشكن من صشيغة عدل ،وذلك بعد تدخل من اأن تسشتغرق اأكثر من سشنة واحدة ( )1من
وعددها 192 39مسش -ك -ن ،واإم -ا م -ت-وق-ف-ة
ا’أشش -غ -ال  478مسش- -ك- -ن ،واإم -ا ع -ل -ى وششك ال-وال-ي اأم-ام وزي-ر السش-ك-ن.اأم-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق الوقت ،واأضشاف قائ« :Óسشيكون على ا’إدارة للو’ية ،ولن يقوموا باإصشدار اأية رخصشة بناء جديدة ،تكون مبنية على ا’حترام ،الثقة،
اإن-طÓ-ق ا’أشش-غ-ال ال-خ-اصش-ة ب-ه-ا وال-مقدرة 2با’إعانات التي سشخرتها الدولة ،من اأجل ضش- -م- -ان م- -ت- -اب- -ع- -ة ل -ل -ورشش -ات مسش -ت -ق -ب  ،Ó-اإ’ بعد المصشادقة على الهندسشة المعمارية وال -ط-م-ئ-ن-ي-ن-ة  ،واأم-ام تسش-ارع ال-وقت ،ف-ق-د
 769مسشكن .مع ا’إششارة اإلى وجود وحدات اإعادة اإسشكان المتضشررين من الزلزالين  ،وسشتسشتفيد من حق ممارسشة مراقبة على ل -ل -مشش-روع.و م-ن ج-ه-ة اأخ-رى ،ف-ق-د ت-اأسش-ف طالب ،باإعادة اإطÓق كل المششاريع المتوقفة
اأخ- -رى ل- -م ي- -ت- -م الشش -روع ف -ي -ه -ا ح -ت -ى ا’آن ا’أول ف - -ي  29م-ن شش-ه-ر ن-وف-م-ب-ر  ،2012و الهندسشة المعمارية الخاصشة بالبرامج» .و السشيد حطاب ،لكون و’ية بجاية تعاني من خÓل الفصشل ا’أول من السشنة الجارية ،كما
والمقدرة بـ 1548مسشكن ،وهذا بالرغم من الثاني في  19و  26ماي  ،2013وكذا من في هذا الصشدد ،اأمضشى السشيد الوالي على ال -ت -ل-وث ،ح-يث ع-ب-ر ع-ن اسش-ت-ي-ائ-ه ق-ائ « ،Ó-يهدف اإلى دمج فكرة ا’أحياء الذكية في
ك-ون السش-ك-ن ا’ج-ت-م-اع-ي ،ق-د شش-ه-د ت-طورا اأجل اإعادة تاأهيل البنايات المتضشررة ،فلم ق- -رار ي- -تضش- -م- -ن اإنشش- -اء ل- -ج -ن -ة ال -ه -ن -دسش -ة باعتبار المكانة المرموقة التي تحظى بها البرنامج الحالي.
ملحوظا بالو’ية ،اإذ ارتفع عدد الوحدات ي -ت -م ب -ع -د اسش -ت -غ Ó-ل -ه -ا ك -ل -ي -ا ،ف -م -ن اأصش-ل ال-م-ع-م-اري-ة ،ي-ت-راأسش-ه-ا ا’أم-ي-ن ال-ع-ام وتضش-م و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،ف-ي ح-وضص ال-ب-ح-ر ال-م-توسشط واأششار اإلى ضشرورة القيام بدفن كل الششبكات
السش- -ك- -ن -ي -ة ،وف -ق اآخ -ر ا’حصش -ائ -ي -ات ،م -ن 9922وحدة سشكنية ممنوحة ،لم يتم اإنجاز ال-م-دراء ال-ت-ن-ف-ي-ذي-ي-ن ،خ-اصش-ة م-ن-هم مدراء فهي ’ تسشتحق هذا الوضشع الذي اآلت اإليه ،من اأجل اأن ’ تعيد منظر المدينة ،كما اأمر
266185وح- -دة سش- -ك -ن -ي -ة سش -ن -ة  ،2015اإل- - -ى سش- -وى 3511وح -دة ،ف -ي ح -ي-ن ت-مت م-ع-اي-ن-ة م -دي-ري-ات السش-ك-ن وال-ت-ع-م-ي-ر وال-ت-ج-ه-ي-زات لقد حان الوقت لتسشترجع مكانتها وتكون اأعضش -اء ال -ل -ج -ن -ة ال -ت -ي ت -م اإنشش -اوؤه -ا ل -ه-ذا
815274وح- -دة ن- -ه- -اي- -ة شش- -ه- -ر سش- -ب- -ت- -م- -ب- -ر ت -واج-د  289م- -ن -ه -ا ف -ي ط -ور ا’إن -ج -از ،و والبيئة ،حيث ورد في تعليماته ،اأن اللجنة رائدة التطور الجهوي و لما ’ الوطني.ومن الغرضص ،بالتفكير في اإنجاز اأحياء خضشراء
 .2016وب -ال -رغ -م م -ن ه -ذا ،ت-ب-ق-ى ال-ب-رام-ج 3521وحدة لم يتم اإطÓقها بعد ،وقد اأثارت سشتضشمّ اأيضشا مهندسشين معماريين وتقنيين ،اأج -ل ال -ح ّ-د م -ن ه-ذه ال-ف-وضش-ى ال-حضش-ري-ة ،م-ع ال-ط-اق-ة ال-ن-ظ-ي-ف-ة ،ب-اسش-ت-ع-م-ال الصش-مام
هذه الحقائق اإسشتياء الوالي الذي اأمر مدير يسشهرون على دراسشة كل المششاريع الكبرى يسشعى والي الو’ية اإلى اإرسشاء منهجية عمل الثنائي الباعث للضشوء ،لفائدة المواطنين.
المسشجلة ضشئيلة جدا ،و ’ تغطي نسشبة

ببجاية :بن النوي توهامي

ا’ثنين  ٠٦فيفري  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ٠٩جمادى اأ’ولى  ١٤٣٨هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مفهوم اŸواطنة ‘ ظل ا◊راك الشّشعبي العربي
الدكتورة وريدة دا‹ خيلية
أاسستاذة ﬁاضسرة بجامعة
ا÷زائر 2

douctoura.warda2012@gmail.com

ا◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة
واألخـ ـ ـ ـ ـ ـÒة

٣

تناقشش اŸداخلة موضسوع
اŸواطنة من حيث اŸصسطلح
والقضسية خاصسة ‘ ظل ما يسسمى
بـ «الربيع العربي».
سسنتعرضش إا ¤معا Êود’’ت
مفهوم اŸواطنة من حيث اللغة،
ومن حيث سسياقه القانوÊ
والسسياسسي وباعتبارها قيما
وسسلوكا اجتماعيا ومسسئولية،
وباعتبارها آادابا وأاخÓقا،
وتكوينا وذوقا حضساريا ،وتراثا
مرتبط بقيم وثوابت اÛتمع،
وفلسسفته ‘ ا◊ياة.
يشسغل مفهوم اŸواطنة حيزا
كبÒا عند اŸثقف Úمنهم
السسوسسيولوجي Úوالنفسساني،Ú
نظرا لدور هذا اŸفهوم ‘
تشسكيل مÓمح بعضش ا◊ضسارات
القدÁة كا◊ضسارة اليونانية
والرومانية التي اعت Èفيها
مفهوم اŸواطنة ركيزة أاسساسسية
لتأاسسيسش ›تمع اŸدينة
الفاضسلة والدÁقراطية ،كما
يرجع ا’هتمام بهذا اŸفهوم إا¤
التطور الذي عرفته اÛتمعات
الغربية خÓل القرن 18 Úو،19
فمع إاعÓن اسستقÓل الو’يات
اŸتحدة ‘ عام  1786واŸبادئ
التي أاتت بها الثورة الفرنسسية ‘
عام  ،1789وبروز دور الفرد
داخل اÛتمع ،وتكريسش مبدأا
العلمانية .سسيعرف مفهوم
اŸواطنة تداو’ كبÒا ‘ أادبيات
الفكر الغربي.

مسســ
ا
ه
’ تلز مات
:
م
م اإ
قا
’ اأصسحـ ’ت
ابها

شض-ع-ار ال-دÁق-راط-ي-ة ي-تضض-م-ن م-ف-هوم
اŸواط- - -ن- - -ة ،أ’ن ت - -وف - -ر اŸظ - -اه - -ر
ال -ت -ن -ظ -ي -م-ي-ة ال-دÁق-راط-ي-ة ’ ت-ع-ن-ي
بالضضرورة وجود ‡ارسضات اŸواطنة.
لذلك ينبغي على القوى السضياسضية
واŸؤوسضسض - - -ات اŸدن- - -ي- - -ة ،أان تضض- - -ع
موضضوع اŸواطنة ،كشضرط أاسضاسضي من
شضروط Œسضيد شضعار الدÁقراطية ‘
ال - -ب Ó- -د ،إاذ ’ ت - -ق- -ل اŸواط- -ن- -ة ف- -ى
أاه- -م -ي -ت -ه -ا ع -ن شض -روط أاخ -رى م -ث -ل
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات والŸÈان وا◊ك -وم -ة
اŸنتخبة .لذلك ينبغي أان يردد شضعار
اŸواط-ن-ة ف-ى ك-ل اŸن-اب-ر اإ’عÓ-م-ي-ة

وهذه اللفظة وما ارتبط بها من
قضضايا كانت مدخ ًÓاسضتخدمته الدول
ا’سض-ت-ع-م-اري-ة ل-ت-أال-يب اأ’ق-ل-ي-ات ع-ل-ى
غالبية الشضعب ،ولكي توجد لها جيوباً
م -وال -ي -ة م-ن الشض-عب ن-فسض-ه ،ل-ق-د ك-ان
ملف اأ’قليات ورقة سضاخنة ‘ أايدي
ال-دول ا’سض-ت-ع-م-اري-ة تضض-غ-ط ب-ه ع-لى
أان -ظ -م -ة ا◊ك -م ‘ بÓ-ده-ا ك-ي ت-ق-ب-ل
بتدخل تلك الدول ‘ شضؤوون البÓد
ومصض- -ا◊ه- -ا اŸوج -ودة ‘ ب -ل -ده‘ ،
اŸقابل فإان بلداً إاسضÓميًا تفوق نسضبة
اŸسضلم Úفيه الـ  %٨٠ورÃا  % ٩٠أاو
أاك Ìمن ذلك ،بالتا‹ ’ يعقل أان يقبل
هؤو’ء ،أان يÎبع
ع - - -ل - - -ى ق - - -م- - -ة
السضلطة ،شضخصص
ي- -دي- -ن ب- -دي -ان -ة
مغايرة
لديانتهم.
واŸط- -ل -وب م -ن
أاي ن- -ظ- -ام ق -ادم
أان يسض - - -ت - - -مسضك
بأامرين :ا’لتزام
بأاحكام الشضريعة
‘ ك - - -ل شض - - -يء؛
وخ- -اصض- -ة ‘ م -ا
ي- -ت -ع -ل -ق ب -وضض -ع
أاه- -ل ال- -ذم -ة ‘
بÓ-د اŸسض-لم.Ú
و ث -ان -ي ً-ا إاع -ط-اء
أاه - - -ل ال - - -ذم - - -ة
ح -ق -وق -ه-م ال-ت-ي
ك -ف -ل -ت -ه -ا ل -ه-م الشض-ري-ع-ة ،وا◊ذر م-ن وجعله ‘ مقدمة اŸطالب اŸطروحة
‘ سضاحات النضضال العربية.
التفريط فيها.
ه -ن -ا ي -جب ال -ت -ذك Òب -أان -ه م -ث -ل -م -ا
الدÁقراطية السضياسضية ’ تكتمل و’
مفهوم اŸواطنة بعد حراك
تسضتقر إا’ بالتحامها مع الدÁقراطية
ثورات الربيع العربي
ا’ج -ت -م -اع-ي-ة ـ ا’ق-تصض-ادي-ة ،ف-ك-ذلك
ا◊ال م- - -ع اŸواط- - -ن - -ة ا◊ق - -وق - -ي - -ة
تطور مفهوم اŸواطنة ع Èالتاريخ ال- -ق- -ان- -ون- -ي- -ة ،ف -إان -ه -ا ’ ت -ك -ت -م -ل إا’
اإ’نسض- -ا ،ÊواقÎن ب- -ح -رك -ات نضض -ال -ه ب -ان -دم -اج -ه -ا ال -ك -ام -ل م-ع اŸواط-ن-ة
الدائم عﬂ Èتلف العصضور ،وذلك من ا’جتماعية ـ ا’قتصضادية التي يح tسص
أاج- -ل أان ي- -ح- -ق- -ق ال- -ع -دل واŸسض -اواة بها اŸواطن ويعيشضها ‘ كل نشضاط
واإ’نصضاف ‘ اÛتمعات التي ينتمي من نشضاطاته اليومية و‘ كل ركن من
إال-ي-ه-ا .ف-ت-نّ-وعت ت-ب-ع-ا ل-ذلك إاف-رازات اÛت -م -ع ال -ذي ي-ع-يشص ف-ي-ه .ع-ن-دم-ا
مفهوم اŸواطنة ‘ ،تاريخ اإ’نسضان تتأاكد ا÷ماعات التعددية أان مفهوم
اŸع -اصض-ر ،ن-ظ-را ’خ-تÓ-ف ال-ت-ي-ارات اŸواطنة ’ يتنافى ومفهوم التعددية،
الفكرية السضياسضية وا’جتماعية ،التي ب -ل إان -ه يشض -ج -ع ت -واج-ده-ا اŸت-ف-اع-ل
أانتجتها ظروف ا◊ياة  -التي أاحاطت اsÓÿق ‘ ،ظل ما تفرضضه اŸواطنة
بها Ã -ا فيها من أابعاد اقتصضادية من انتماء مد ،Êيقوم على اŸسضاواة
وسض-ي-اسض-ي-ة ،واج-ت-م-اعية و أايديولوجية ‘ ا◊ق - -وق وال- -واج- -ب- -ات وال- -ف- -رصص
وت-رب-وي-ة .ت-ع-ت ÈاÛت-م-عات العربية ،وا’م -ت -ي -ازات يسض-ري ع-ل-ى ا÷م-ي-ع،
من أاك ÌاÛتمعات اتصضافا بتعtددية وي -خضض-ع ل-رق-اب-ة ال-دول-ة ،ال-ت-ي ت-ع-م-ل
دي-ن-ي-ة وم-ذه-ب-ي-ة وع-رق-ي-ة وث-ق-اف-ية و ع -ل-ى –َسض-ي-ن-ه بصض-ف-ة مسض-ت-م-رة ح-ت-ى
لغوية ،نشضأات ع Èالتاريخ وا÷غرافيا يصضبح أاك Ìعد’.
والظروف السضياسضية التي مرت بها.
فعندما تعرف ا÷ماعات التعددية،
ل -ذلك ن -رى أان -ه ي -ن -ب -غ-ي ع-ل-ى ق-ادة أان هناك خطوات عملية تتحقق فعليا
ا◊راك ال -ع -رب -ي ،إاع -ط -اء ن -وع -ا م -ن سض-ت-ط-م-ئ-ن وب-التا‹ سضتندمج تدريجيا
اأ’ولوية لتلك التعtددية ،فى شضعاراتها ‘ ح- -راك- -ات اÛت- -م -ع دون ت -ردد أاو
وب -را›ه -ا السض -ي -اسض -ي-ة أ’ن اأ’ق-ل-ي-ات خوف.
العربية اŸنتمية لواحدة أاو أاك Ìمن
Óلة
ومن ثمة سضيمكنها التصضدي ل آ
تلك التعدديات– ،تاج إا ¤ا’طمئنان اإ’عÓمية ،التي تؤوجxج اÿوف وتغxذيه
‘ ا◊صض -ول ع-ل-ى ح-ق-وق-ه-ا ال-وط-ن-ي-ة ‘ نفوسص بعضص الطوائف واأ’قليات،
مثلها مثل اأ’كÌية.
‡ث -ل -ة ‘ ب-عضص اإ’ذاع-ات وال-ق-ن-وات
وهذا يتطلب طرح شضعارات أاخرى ،ال -ت -ل -ي -ف -زي-ون-ي-ة اÙل-ي-ة وال-فضض-ائ-ي-ة
ق -وي-ة م-ن ح-يث اŸضض-م-ون وا’ن-تشض-ار وب-عضص شض-ب-ك-ات ال-ت-واصض-ل ا’لكÎو،Ê
Áك- - -ن- - -ه - -ا وأان ت - -وازي ق - -وة شض - -ع - -ار يشضرف عليها بعضص ا’نتهازيون من
ال -دÁق -راط -ي -ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا شض-ع-ار الرموز السضياسضية ورجال اأ’عمال.
اŸواطنة الذي ينبغي ا’هتمام بكل
ت -رسxض -خ ت -لك ال -وسض-ائ-ل اإ’عÓ-م-ي-ة،
ت- -ف- -اصض- -ي- -ل- -ه م -ن م -ب -ادئ وم -ك -ون -ات ف-ك-رة ال-ط-ائ-ف-ي-ة وال-ق-ب-ل-ي-ة وال-قطرية
ال-ق-ان-ون-ي-ة والسض-ي-اسض-ي-ة وا’ج-ت-م-اع-ية اÙلية والتمزيق اإ’ثني واللغوي.
وا’قتصضادية .إاذ ’ يكفى القول بأان
بعد حراك الربيع العربي ،ينبغي أا’

Œد تلك اÿرافات
والسض -م -وم م-ك-ان-ا’ ،سض-ي-م-ا ف-ى ظ-ل
م- - -ك - -ون - -ات و‡ارسض - -ات اŸواط - -ن - -ة
الدÁقراطية العادلة ،التي تقوم على
ال -ق -ي -م السض -م -اوي -ة واإ’نسض -ان -ي -ة ،وم -ا
يفرضضه الضضم Òوتتطلبه اأ’خÓق.
اŸواط- -ن- -ة ا◊ق- -ي- -ق -ي -ة ،ه -ي ت -لك
اŸم -ارسض -ة ال -ت -ي ت -ق -وم ع -ل-ى أاسض-اسص
ا◊رية واŸسضاواة والكرامة اإ’نسضانية
وح - - -ق- - -وق اإ’نسض- - -ان السض- - -ي- - -اسض- - -ي- - -ة
وا’جتماعية وا’قتصضادية التى كفلتها
له اŸواثيق الدولية ،وحثت عليها كل
الّديانات السضماوية.

واŸواط -ن ه -و مصض -در السض -ل -ط-ات،
وم-ن-ب-ع اإ’رادة اÛت-م-ع-ية ،ومواطنته
هي روح التسضامح والتفاهم والتعاضضد
مع اآ’خرين ،وكذا عدم إاقصضاء أاو
ت - -عtصض - -ب أاو اع - -ت- -داء ع- -ل- -ى ح- -ق- -وق
اآ’خ - -ري - -ن’ .ب - -د أان ي - -ك - -ون شض- -ع- -ار
اŸواطنة بكل تفاصضيله متواجدا ‘
ك -ل اŸن -اب -ر اإ’ع Ó-م -ي -ة والسض-ي-اسض-ي-ة
والثقافية ،وضضمن كل برنامج القوى
الثورية العربية.
ل -ق -د ول -د ب -ن-ي ال-بشض-ر ﬂت-ل-ف‘ Ú
ال - -ع- -رق وا÷نسص وال- -دي- -ن واŸذهب،
ولقد قدر لهؤو’ء اıتلف Úأان يسضكنوا
‘ وط -ن واح-د ’ .يضض-ب-ط ط-ب-ي-ع-ت-ه-م
اإ’نسض -ان -ي -ة ،سض -وى ال -رواب-ط وال-وع-ود
اŸت-ب-ادل-ة– .ك-م-ه-م م-ؤوسضسض-ة دن-ي-وية
واح -دة ،أان واج -ب -ه -ا أان تضض -م -ن ل -ه -م
اŸسض- -اواة و ال- -ع -دل .اŸواط -ن -ة ،ه -ي
أاع - -دل اŸف - -اه - -ي- -م قسض- -م- -ة ب Úم- -ن
يعيشضون معا على اأ’رضص واحدة.
لكن واقعيا ،عندما تطرح قضضية
اŸواط - -ن - -ة ‘ ال- -ت- -دوال السض- -ي- -اسض- -ي
ال-ع-رب-ي ،إا’ وتصض-ح-ب-ه-ا ›م-وع-ة م-ن
اإ’شض-ك-ال-ي-ات وال-ع-وائ-ق اإ’ي-ديولوجية،
من بينها :أان مفهوم اŸواطنة مفهوم
غ -رب -ي اŸنشض -أا ف -ه -ل ي -وج -د م -رادف
Ÿع -ن -ى اŸواط -ن -ة ‘ أادب -ي -ات ال-ف-ك-ر
العربي اإ’سضÓمي؟
فما هي أاهم العوائق اأ’يديولوجية
والسضياسضية والثقافية ،التي –ول دون
ت - -أاسض - -يسص ه - -ذا اŸف- -ه- -وم ‘ الÎب- -ة
ال -ع -رب -ي -ة اإ’سض Ó-م -ي -ة؟ م-ن أاه-م ت-لك
العوائق ،هو العائق الثقا‘.
حيث عرفت أاوربا خÓل تاريخها -
خ -اصض -ة خÓ-ل ال-ق-رن Úال-ث-ام-ن عشض-ر
وال- -ت -اسض -ع عشض -ر  -فصض -ل ال -دي -ن ع -ن
السض-ي-اسض-ة ،وت-ك-ريسص م-ب-دأا ال-ع-ل-مانية،
ك-م-ا ع-رفت أاورب-ا ال-ت-ن-ظ-ي-م ال-ع-قÊÓ-
للعمل ،و–رر الفرد وعدم خضضوعه
÷م-اع-ة م-ع-ي-ن-ة ،إا‰ا ي-خضض-ع لسض-لطة

العقل واŸنطق السضليم.
كل ذلك كّرسص مبدأا اŸواطنة ،الذي
ي- -عÎف ب- -أاح -ق -ي -ة ال -ف -رد ‘ ال -ع -يشص
الكر Ëوا◊رية واŸسضاواة وا◊ق ‘
اŸشضاركة السضياسضية واÛتمعية.
‘ ا◊ضضارة العربية’ ،يزال الديني
ي -خضض -ع ل -لسض -ي -اسض-ي ،و ⁄ي-ت-م ال-فصض-ل
بينهما ،رغم وجود حركة اجتماعية
وسض -ي -اسض -ي -ة ،ت -ط -الب ب -ت-ك-ريسص م-ب-دأا
العلمانية وفصضل الدين عن الدولة.
و’زالت سضلطة ا÷ماعة والقبيلة
هي السضائدة ‘ اÛتمعات العربية،
بل ومازالت السضلطة السضياسضية تعتمد
على القبيلة ،من أاجل قضضاء
مصض - - -ا◊ه - - -ا السض- - -ي- - -اسض- - -ي- - -ة
وا’ق -تصض -ادي -ة ،ف -ك -ي-ف Áك-ن
إاذن ،ب - -ن - -اء ال - -دÁق- -راط- -ي- -ة
واŸواط-ن-ة ،وت-أاسض-يسص ›ت-م-ع
ا◊ق والواجب.
«إانّ ‡ارسضة مبدأا اŸواطنة
ع -ل -ى أارضص ال -واق -ع يسض-ت-وجب
ت -وف Òح -د أادن -ى م -ن ا◊ق-وق
ح تى
اأ’سضاسضية للمواطن
يصضبح للمواطنة معنى .إاذ ’
معنى لوجود حقوق اقتصضادية
واجتماعية وثقافية وسضياسضية
’ يتوفر
على الورق
ا◊د اأ’دن- -ى م- -ن ضض- -م- -ان- -ات
‡ارسض-ت-ه-ا ع-ل-ى أارضص ال-واق-ع
«.»٣
أاما العائق اأ’ك Èالذي تعاÊ
منه الشضعوب العربية ،هو عائق
الفقر ،أ’ن اŸواطن الذي ’ يجد قوت
يومه يصضعب عليه أان يطالب بحقوقه
السض-ي-اسض-ي-ة ،أ’ن ت-ف-كÒه ي-نصضب ف-ق-ط
على توف Òلقمة العيشص لعائلته ،قبل
أان Áارسص حق ا’نتخاب أاو ا’قÎاع،
أاو يشضارك ‘ تظاهرة أاو ينضضم إا¤
ح - -زب سض- -ي- -اسض- -ي ،أاو ي- -نشض- -ط داخ- -ل
ج-م-ع-ي-ة....إال-خ .ل-ذلك ي-تنازل اأ’فراد
عن حقوقهم كمواطن.Ú
م- - -ا ي- - -ؤودي ب- - -ه- - -م إا ¤اإ’حسض - -اسص
ب -ال Ó-ع -دل وال Ó-مسض -اواة ،و ب -ال -ت -ا‹
يضضعف عندهم الشضعور باŸواطنة Ãا
لها من حقوق وما عليها من واجبات.
و‘ ظل هذا الوضضع تبقى الÎبية
على اŸواطنة وترسضيخ مبدأا اŸواطنة
‘ صضفوف اأ’فراد والشضباب وتأاهيل
مؤوسضسضاتنا التعليمة من أاهم الوسضائل
ال-ب-ي-داغ-وجية ،فاŸؤوسضسضات التعليمية
تأاتي ‘ مقدمة الوسضائط الÎبوية -
’سضيما ‘ مراحل التنشضئة اأ’و- ¤
م - -ن خ Ó- -ل اŸق - -ررات ال - -دراسض - -ي - -ة
واأ’نشض- -ط- -ة اŸدرسض -ي -ة...ال -خ ،ال -ت -ي
Áكن من خÓلها إاكسضاب اأ’فراد قيم
اŸواط- -ن- -ة (ق -ي -م ا◊وار ،ال -تسض -ام -ح،
ال-ع-قÓ-ن-ي-ة ،ا◊ق-وق ،ال-واج-بات.)....
إاضض - -اف- -ة إا ¤دور اإ’عÓ- -م وﬂت- -ل- -ف
الوسضائط اŸعلوماتية ‘ ترسضيخ مبدأا
اŸواطنة.
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بقلم أنطونيو غوتÒيشش
ك -ثÒا م -ا ي -ن-ظ-ر ال-ع-ا ⁄إا ¤أاف-ري-ق-ي-ا
ب-اع-ت-ب-اره-ا ق-ارة مشس-اكل ،ولكنني أانظر
لم-ل وال-وع-د
إال -ي -ه -ا ب -اع -ت-ب-اره-ا ق-ارة ا أ
لمكانات الهائلة.
وا إ
إأن -ن -ي أل -ت-زم ب-ال-ع-م-ل ع-ل-ى أ’سش-ت-ف-ادة م-ن
موأطن ألقوة تلك ورفع مسشتوى ألتعاون بÚ
أأ’· أŸتحدة وب Úقادة أفريقيا وششعوبها.
وهذأ أمر جوهري لتحقيق ألتنمية أŸسشتدأمة
ألششاملة للجميع وتعميق أوأصشر ألتعاون من
أجل إأحÓل ألسشÓم وأسشتتباب أأ’من.
وهذه هي ألرسشالة ألتي حملتها إأ ¤قمة
أ’–اد أأ’ف -ري -ق -ي أل -ت -ي أن -ع -ق-دت أخÒأ ‘
أديسس أبابا ،إأثيوبيا ،وهي أول مهمة رئيسشية
 ·ÓأŸتحدة.
أضشطلع بها كأام Úعام ل أ
وقد توجهت إأ ¤هناك ‘ أŸقام أأ’ول
ب -روح أل -تضش -ام -ن ألصش -ادق وأ’حÎأم أل -ب -ال-غ.
وإأنني مقتنع بأان ألعا ⁄أمامه فرصشة ليسشتفيد
أل - -ك - -ث Òم - -ن أ◊ك - -م - -ة وأأ’ف- -ك- -ار وأ◊ل- -ول
أأ’فريقية.
ول -ق -د ح -م -لت م-ع-ي أيضش-ا شش-ع-ورأ ع-م-ي-ق-ا
ب-ا’م-ت-ن-ان .ذلك أن أف-ري-ق-ي-ا ت-ق-دم أأ’غ-ل-ب-ي-ة
·Ó
أل-ع-ظ-م-ى م-ن ح-ف-ظ-ة ألسشÓ-م أل-ت-ابع Úل أ
أŸتحدة ‘ ›موع أنحاء ألعا .⁄وألبلدأن
أأ’ف -ري -ق -ي -ة ه -ي م -ن ب Úأك Ìب -ل -دأن أل -ع-ا⁄
أسشتضشافة لÓجئ Úوأششدها إأكرأما لهم .كما
أن أف -ري -ق -ي -ا تضش -م ب -عضش -ا م -ن أ’ق -تصش -ادأت
أأ’سشرع ‰وأ ‘ ألعا.⁄
وق- -د دلت تسش- -وي- -ة أأ’زم -ة ألسش -ي -اسش -ي -ة ‘
غامبيا ‘ أآ’ونة أأ’خÒة د’لة جديدة على
ق-وة أل-ق-ي-ادة أأ’ف-ري-ق-ي-ة ووح-دت-ه-ا ‘ أل-تغلب
ع - -ل- -ى –دي- -ات أ◊وك- -م- -ة و‘ إأعÓ- -ء شش- -أان

عÈ

ألعا⁄

أل -دÁق -رأط -ي -ة وأل -تشش -بث ب -ح -ق -وق أإ’نسش -ان
وإأعزأز سشيادة ألقانون.
وقد غادرت ألقمة وأنا أششد أقتناعا من أي
وقت مضشى بأان ألبششرية جمعاء سشتسشتفيد من
أ’سشتماع إأ ¤ألششعوب أأ’فريقية وألتعلم منها
وألتعاون معها.
ول -دي -ن -ا أÿط-ط ألÓ-زم-ة ل-ب-ن-اء مسش-ت-ق-ب-ل
أفضش -ل .ف -ق -د دخ -ل أÛت -م -ع أل -دو‹ ع-ام-ه
ألثا ‘ Êتنفيذ خطة ألتنمية أŸسشتدأمة لعام
 ،2030ألتي “ثل جهدأ جبارأ Ÿعا÷ة قضشايا
ألفقر وألÓمسشاوأة وعدم أ’سشتقرأر وألظلم
‘ أل -ع -ا .⁄وق -د أع-ت-م-دت أف-ري-ق-ي-ا خ-ط-ت-ه-ا
أل -ت -ك -م-ي-ل-ي-ة وأل-ط-م-وح-ة أ’ وه-ي خ-ط-ة ع-ام
.2063
ول-ك-ي تسش-ت-ف-ي-د شش-ع-وب أف-ري-ق-ي-ا أسش-ت-فادة
كاملة من تلك أ÷هود أŸهمة ،فيلزم أŸوأءمة
ب Úأÿطت Úعلى نحو أسشÎأتيجي.
ويبدأ ذلك بالوقاية .فالعا ⁄يحتاج إأ ¤أن
ي -ن -ت -ق -ل م -ن إأدأرة أأ’زم -ات إأ ¤أل -وق -اي-ة م-ن
نشش -وب -ه -ا ‘ أŸق -ام أأ’ول .ف-ع-ل-ي-ن-ا أن ن-كسش-ر
دأئرة ألتدخل بعد فوأت أأ’وأن ودون أن نوفر
لذلك أŸوأرد ألكافية.
ف-م-ع-ظ-م أل-ن-زأع-ات أل-ت-ي يشش-ه-ده-ا ألوقت
أ◊اضشر نزأعات دأخلية تششعل نارها عوأمل
ألتنافسس على ألسشلطة وأŸوأرد ،وألÓمسشاوأة،
وألتهميشس ،وأ’نقسشامات ألطائفية .وكثÒأ ما
جج لهيبَ تلك ألنزأعات ألتطرف ألعنيف أو
ُيؤو u
يكون هو وقودأ ’سشتعار أوأرها.
وتلتزم أأ’· أŸتحدة بالعمل يدأ ‘ يد مع
ألشش-رك-اء ح-ي-ث-م-ا ك-ان أل-ن-زأع أو خ-ط-ر أل-ن-زأع
يهدد أسشتقرأر ألناسس وسشÓمتهم.
غ Òأن ألوقاية تتجاوز بكث ÒألÎكيز على
›رد ألنزأعات .ذلك أن أفضشل وسشيلة للوقاية
وأضش -م -ن سش -ب -ي-ل إأ ¤ب-ل-وغ ألسشÓ-م أل-دأئ-م ه-و
ألتنمية أŸسشتدأمة ألششاملة للجميع.
وب -اسش -ت -ط -اع -ت -ن -ا أن نسش ّ-رع وتÒة أل -ت -ق-دم
أÙرز م- -ن خÓ- -ل ب -ذل م -زي -د م -ن أ÷ه -ود
ل -ت -وف Òأل-ف-رصس ل-لشش-ب-اب وم-ده-م ب-اأ’سش-ب-اب
 Ìمن ثÓثٍة وني ٍ
ف من
ألباعثة على أأ’مل .فأاك ُ
ب Úك -ل خ -مسش -ة أف -ري-ق-ي ’ Úت-ت-ج-اوز سشt-ن-ه-م
أÿامسشة وألثÓث .ÚولÓسشتفادة أŸثلى من
هذأ أŸورد ألعظيم ’ بد من أ’سشتثمار ‘
ألتعليم وألتدريب وتوف Òفرصس ألعمل ألÓئق
وإأششرأك ألششباب ‘ بناء مسشتقبلهم.

قطع رأسش “ثال
أ◊رية

^ برل :Úنششرت
›لة «دير ششبيغل» أأ’Ÿانية
أل -وأسش -ع -ة أ’ن -تشش -ار ع -ل -ى غÓ-ف
عددها أأ’خ ،Òرسشما للرئيسس أأ’مÒكي
دونالد ترأمب يظهره وهو يقطع رأسس “ثال
أ◊رية‡ ،ا أثار جد’ ‘ أوروبا وألو’يات أŸتحدة.
وع -ل-ى غÓ-ف أأ’سش-ب-وع-ي-ة أل-يسش-اري-ة ،ي-ظ-ه-ر أل-رسش-م
ترأمب يحمل بيٍد رأسس “ثال أ◊رية وبأاخرى سشكينا
تقطر دما ،و‘ أسشفل ألغÓف كتبت فقط عبارة «أمÒكا
أو’» ششعار ألرئيسس أأ’مÒكي أ÷ديد.

مهاجم أللوفر يرفضش أ◊ديث
^ باريسس :رفضس ألششاب أŸششتبه بارتكابه أعتدأء
على جنود أمام متحف أللوفر ‘ باريسس ألتحدث إأ¤

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

ويجب علينا أيضشا بذل قصشارأنا من أجل
“ك Úألنسشاء ليضشطلعن بدورهن ألكامل ‘
أل -ت -ن -م -ي-ة أŸسش-ت-دأم-ة وألسشÓ-م أل-دأئ-م .وإأن-ه
ل- - -يسش- - -ر Êأن أ’–اد أأ’ف - -ري - -ق - -ي ق - -د دأب
باسشتمرأر على إأيÓء أهتمام خاصس للمسشاوأة
ب Úأ÷نسش Úو“ك ÚأŸرأة.
إأن-ن-ا ب-ت-م-ك-ي-ن-ن-ا ل-ل-مرأة u‰كُن ألعا ⁄أجمع،
وهذه حقيقة عاينتُها مرأرأ وتكرأرأ.
لقد سشافرت إأ ¤أفريقيا ششريكا وصشديقا
ومناصشرأ ملتزما بتغي Òأÿطاب ألسشائد حول
ه-ذه أل-ق-ارة أل-زأخ-رِة ب-ت-ن-وع-ه-ا ،أ◊اسش-مِة ‘
أه -م -ي -ت -ه-ا .وإأذأ ك-انت أأ’زم-ات ت-ق-دم صش-ورة
جزئية عن ألوأقع ‘ أحسشن أأ’حوأل ،فإانه
باسشتطاعتنا من منظور ألتعاون أ’سشتششرأ‘
أن ن -رى ألصش -ورة أل -ك -ام -ل-ة ،وه-ي صش-ورة تÈز
أإ’م-ك-ان-ات أل-ه-ائ-ل-ة وأل-ن-جاحات ألباهرة ألتي
َتظهُر مﬁÓها ‘ كل كنف من أكناف ألقارة
أأ’فريقية.
ومن هذأ أŸنظور ،فإانني ’ أششك بتاتا ‘
أن ألفوز سشيكون حليفنا ‘ معركة ألتنمية
أŸسشتدأمة ألششاملة للجميع ألتي هي أيضشا
أفضش- -ل سشÓ- -ح Ÿن -ع نشش -وب أل -ن -زأع -ات ودرء
أŸعاناة ألبششرية ،وهذأ ما سشيتيح أ’فريقيا أن
تتأالق وتتوّهج وأن تكون مصشدر إألهام للعا⁄
ُ
طرأ.v

أامام تخبط فيون ‘ فضسيحة الوظائف الوهمية

زعيمة أليم ÚأŸتطرف تعلن برنا›ها ألنتخابي
ومكارون يطرح نفسشه أŸرششح ألفضشل
ع- -ق -دت م -اري -ن ل -وب -ان
زع- -ي- -م- -ة ح- -زب ا÷ب- -ه -ة
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ال - -ي- -م- -ي- -ن- -ي
لح- -د،
اŸت - -ط - -رف ،أامسس ا أ
أاول Œم-ع-ات-ها النتخابية
ضسمن سسعيها للوصسول إا¤
لل- -ي- -زي ‘ الن -ت -خ -اب -ات
ا إ
ال - -رئ- -اسس- -ي- -ة ال- -ت- -ي Œري
لو 23 ‘ ¤أافريل
دورتها ا أ
القادم ،والثانية ‘ 7ماي،
وأاع -ل -نت ‘ ه -ذا ال -ت -ج -م-ع
ع-ن ب-رن-ا›ه-ا الن-تخابي،
وسس-تسس-ع-ى ل-ت-عزيز موقفها
‘ الن-ت-خ-اب-ات ال-تي –تل
لو ¤ل-ن-واي-ا ال-تصس-ويت لدورتها
اŸرت-ب-ة ا أ
لو.¤
ا أ
أع -ل -نت م-رشش-ح-ة ل-وب-ان ب-رن-ا›ه-ا م-ن أج-ل
–قيق «أأ’ولوية ألوطنية» قبل أقل من ثمانÚ
يوما من أ’نتخابات ‘ ،وقت يتخبط خصشمها
أل -ي -م -ي-ن-ي ف-رأنسش-وأ ف-ي-ون ‘ فضش-ي-ح-ة وظ-ائ-ف
وهمية تعزز حظوظ ألوسشطي إأÁانويل ماكرون.
وعقدت زعيمة حزب أ÷بهة ألوطنية ،ألتي
ت -تصش -در ن -وأي -ا أأ’صش -وأت ‘ أل -دورة أأ’و ¤م -ن
أ’نتخابات ألرئاسشية رغم أن ألتوقعات تشش Òإأ¤
هزÁتها ‘ ألدورة ألثانية ،أو ¤أŸهرجانات
أ’نتخابية ألعششر من حملتها ‘ ليون بوسشط
ششرق فرنسشا.
وأعطى تصشويت ألÈيطاني Úعلى أÿروج من
أ’–اد أأ’وروب- -ي ووصش- -ول دون -ال -د ت -رأمب إأ¤
أل- -ب- -يت أأ’ب- -يضس دف- -ع -ا ك -بÒأ أ’ح -زأب أل -ي -مÚ
أŸت- -ط- -رف وأ◊رك -ات أل -ق -وم -ي -ة «أŸن -اهضش -ة
للنظام ألقائم» ‘ أوروبا.
وكششفت مارين لوبان ( 48عاما) عن ألتدأبÒ
أأ’سشاسشية ألتي تعتزم أتخاذها ‘ حال فوزها
بالرئاسشة ،و‘ طليعتها تنظيم أسشتفتاءين أأ’ول
حول «أأ’ولوية ألوطنية» وألثا Êحول أ’نتماء
إأ ¤أ’–اد أأ’وروبي ،وذلك من أجل أسشتعادة
«ألسشيادأت» أأ’ربع أŸالية وألنقدية وألتششريعية
وألسشيادة على أأ’رأضشي ألوطنية.
و‘ أسشتمرأرية للخط ألذي تعتمده منذ عدة
سش-ن-وأت ÷ع-ل ح-زب-ه-ا م-ق-ب-و’ م-ن أل-ف-رنسش-ي،Ú
عمدت إأ ¤ألتخفيف من حدة نÈتها ،فامتنعت
عن ذكر «أÿروج من أليورو» ،مكتفية بالتحدث
عن «معاودة أسشتخدأم عملة وطنية».
وت -رى م -اري -ن ل -وب -ان أن م -ع-ظ-م أل-ف-رنسش-يÚ
يشش- -اط -رون -ه -ا رؤوي -ت -ه -ا م -ن أج -ل «أل -دف -اع ع -ن
حضشارتنا» ،ويحقق حزبها تقدما متوأصش‘ Ó
ج-م-ي-ع أ’ن-ت-خ-اب-ات أل-ت-ي ج-رت م-نذ  ،2011م -ا
ي -ع -كسس ت -أاي -ي -دأ م -ت -زأي -دأ لÈن-ا›ه-ا أŸع-ادي

تعقد اجتماعاتها السسرية ‘ حمام عام

ألششرطة ألتونسشية تعتقل خلية إأرهابية من  7عناصشر
أوقفت ألششرطة ‘ تونسس  7عناصشر ‘ «خلية إأرهابية « عقدوأ أجتماعات سشرية ‘
حمام عام با’تفاق مع مالكه ألذي وضشعه –ت تصشرفهم Ÿسشاعدتهم على أإ’فÓت من
أŸرأقبة أأ’منية ،بحسشب ما أعلنت وزأرة ألدأخلية.
وقالت ألوزأرة ‘ بيان إأن أ◊رسس ألوطني (ألدرك) تنبه إأ« ¤عقد عناصشر إأرهابية
أجتماعات مششبوهة بحمام» ‘ مدينة ألبسشات ‘ Úو’ية بن عروسس (جنوب ألعاصشمة)
بهدف ألتهرب من أŸرأقبة أأ’منية.
وأوقفت قوأت أ◊رسس ألوطني ،أ÷معة ،عناصشر أÿلية ألذين ترأوحت أعمارهم ب31 Ú
و 48عامًا ومالك أ◊مام وأحالتهم إأ ¤ألقضشاء بتهمة «أ’نتماء إأ ¤تنظيم إأرهابي» وفق
ألوزأرة.
وعند ألتحقيق معهم أعÎف عناصشر أÿلية بأانهم أتفقوأ مع صشاحب أ◊مام على أن
يضشعه ‘ تصشرفهم «دون سشوأهم» ليعقدوأ فيه أجتماعاتهم.
و‘ وقت سشابق ،ذكرت وسشائل إأعÓم ﬁلية أن أ◊مامات ألعامة هي من أأ’ماكن ألتي
أسشتعملتها إأرهابيات تونسشيات لتجنيد سشيدأت وفتيات وتسشفÒهن إأ ¤موأقع ألنزأعات
كسشوريا.

أÙقق ،Úوفق ما أعلن مصشدر قضشائي ،أمسس ،وذلك
غدأة –سشن حالته ألصشحية إأثر خضشوعه لعملية جرأحية
ألسشبت.
وأصشيب أŸششتبه به ‘ بطنه بعدما أطلق أ÷نود ألنار
ع -ل-ي-ه إأث-ر ه-ج-وم-ه ع-ل-ي-ه-م بسش-اط-وري-ن أ÷م-ع-ة .وق-ال
أŸصشدر إأن ألرجل «يرفضس أ◊ديث إأ ¤أÙقي Úحتى
أآ’ن» ألذين قرروأ أسشتجوأبه ‘ أŸسشتششفى بعد –سشن
حالته.

سشجن طفلة فلسشطينية

^ ال -ق-دسس :أصش-درت ﬁك-م-ة إأسش-رأئ-ي-ل-ي-ة ،أمسس،
حكما بسشجن فتاة فلسشطينية ( 16عاما) ،سشت سشنوأت
بتهمة حيازة سشك Úوﬁاولة طعن ،حسشبما أعلن نادي
أأ’سش Òألفلسشطيني.
وقال أŸصشدر إأن ألفتاة منار ألششويكي «أعتقلت ‘
ديسشم 2015 Èح Úعودتها من مدرسشتها بحجة ألعثور
على سشك Úبحوزتها».
وأكد وجود  350أسشÒأ –ت سشن  ‘ 18ألسشجون
أإ’سشرأئيلية.

ألعدد

17253
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أأوروبا خاضشعة ألمريكا
^ ب- -اريسس :دع -ا وزي-ر أل-دول-ة أل-ف-رنسش-ي أŸك-ل-ف
بالتجارة أÿارجية ماتياسس فيكل ،أمسس أأ’حد ،أ’–اد
أأ’وروبي للخروج من حالة «أÿضشوع للو’يات أŸتحدة،
ولتطبيق مبدأ أŸعاملة باŸثل ‘ ألعÓقات أ’قتصشادية،
م -ن -ت -ق-دأ ألسش-ي-اسش-ة أ◊م-ائ-ي-ة أل-ت-ي ي-ن-ت-ه-ج-ه-ا أل-رئ-يسس
أأ’مريكي دونالد ترأمب ،قائ Óإأن على أوروبا أن تكون
عامل أسشتقرأر ‘ ألعا ⁄إأزأء هذه ألسشياسشات.
وتابع أŸسشؤوول ألفرنسشي «على أوروبا أن تضشع حدأ
للسشذأجة ألتي أظهرتها أحيانا وأن تطبق بششكل كامل
مبدأ أŸعاملة باŸثل ‘ عÓقاتها أ’قتصشادية».

أعتقال  400ششخصش بششبهة أإلرهاب
^ إاسس -ط-ن-ب-ول :أوق- -فت ألشش -رط -ة ألÎك -ي -ة ،أمسس
أأ’حد 400 ،ششخصس ،بينهم أجانب ،لÓششتباه بارتباطهم
بتنظيم «دأعشس» أإ’رهابي ‘ حملة أعتقا’ت ‘ أنحاء

أ’وروبا وللهجرة.
وك -ان إأم -ان-وي-ل م-اك-رون ( 39ع-ام-ا) ،ألوزير
ألسشابق ‘ أ◊كومة أ’ششÎأكية ألذي بات يطرح
نفسشه ‘ موقع وسشطي ،قد دعا خÓل Œمع
أنتخابي ألسشبت ‘ ليون إأ ¤ألتصشدي لليمÚ
أŸت- -ط- -رف ،وأصش -ف -ا ن -فسش -ه ب -أان -ه ح -ام -ل ل -وأء
أل -ت -ق -دم-ي-ة ‘ ب-ل-د ب-ح-اج-ة إأ ¤أل-ع-ودة لشش-ع-اره
ألوطني «حرية ،مسشاوأة ،أخوة».
وأ’ول م- -رة ،ت- -وق- -عت أسش -ت -ط Ó-ع -ات أل -رأي
ألصشادرة هذأ أأ’سشبوع معركة ب Úمارين لوبان
وهذأ أŸبتدئ ‘ ألسشياسشة ألذي سشيتقدم على
فيون بعدما كان أŸرششح أليميني أأ’وفر حظا.
ويخوضس ماكرون أŸعركة أ’نتخابية مرششحا
مسشتق ،Óوهو مؤوسشسس حركة «إأ ¤أأ’مام» ووزير
أقتصشاد سشابق ‘ حكومة فرأنسشوأ هو’ند بÚ
عامي  2014و.2016
وب -ع-د أŸرشش-ح Úأل-ثÓ-ث-ة أل-رئ-يسش-ي ،Úي-أات-ي
م- -رشش- -ح أل- -يسش- -ار أŸشش -رذم ،أ’ششÎأك -ي ب -ون -وأ
هامون ،ومرششح أليسشار ألرأديكا‹ جان لوك
ميÓنششون ألذي عقد بدوره مهرجانا أنتخابيا
أمسس أأ’حد ‘ ليون Ãوأزأة Œمع أنتخابي ‘
باريسس أطل فيه ع Èصشورة ›سشمة ‘ ،أول
حدث من نوعه ‘ أنتخابات فرنسشية.

ترششح فيون على أÙك
وŒري هذه أŸهرجانات أ’نتخابية بعد
عششرة أيام على فضشيحة بلبلت أ◊ملة ،و’
سش- -ي -م -ا م -ن ج -انب أل -ي -م ،Úإأذ ط -الت زوج -ة
فرأنسشوأ فيون وأدت إأ ¤فتح –قيق ‘ قضشية
أختÓسس أموأل عامة.
وأŸرششح أÙافظ متهم بتدب Òوظائف
وهمية لزوجته وأثن Úمن أبنائه لقاء حوأ‹
 900ألف يورو ،وهو يحاول ألتصشدي للقضشية
متهما ألسشلطات أ’ششÎأكية بالسشعي «للقضشاء
عليه».
وب -ع -دم -ا ج -ع-ل م-ن أل-ن-زأه-ة ‘ ألسش-ي-اسش-ة
ششعارأ أسشاسشيا ‘ حملته ،صشرح فيون أ÷معة
أنه «يتفهم أ’ضشطرأب» ألذي أثارته ألفضشيحة
‘ أل -رأي أل -ع -ام ،وأع -دأ بـ»ألصش -م -ود» ،ف -ي -م-ا
ت- -ت- -زأي- -د أل- -دع- -وأت إأ ¤أ’نسش- -ح- -اب دأخ- -ل
معسشكره.
كذلك توأجه مارين لوبان نفسشها أتهامات
بتدب Òوظائف وهمية ،تتعلق Ãسشاعدة لها
تقاضشت رأتبا من أموأل أوروبية ،وهي أيضشا
تنفي حصشول أي Œاوزأت وتندد بـ»معركة
سشياسشية» يخوضشها ألŸÈان ضشد حزبها.
وبعدما لزمت أبنة مؤوسشسس أ÷بهة ألوطنية
جان ماري لوبان حتى أآ’ن ألتكتم ‘ حملتها،
ف- -ه -ي أآ’ن ت -رأه -ن ع -ل -ى رفضس أل -ف -رنسش -يÚ
Óح -زأب أل -ت -ق -ل -ي -دي -ة ،وت -ع-د ب-ا’سش-ت-ج-اب-ة
ل -أ
للمخاوف أŸتعلقة بالهجرة وأإ’سشÓم وأأ’من
‘ بلد ششهد سشلسشلة من أ’عتدأءأت أ’رهابية
غ ÒأŸسشبوقة ‘  2015و.2016

ألبÓد ،بعد ششهر على أ’عتدأء ألدأمي على ملهى
ليلي ‘ إأسشطنبول تبناه ألتنظيم ألدموي .
وششهدت تركيا ‘  2016سشلسشلة هجمات نسشبت إأ¤
دأعشس أو إأ ¤متمردين أكرأد ،أوقعت مئات ألقتلى.

عباسش يلتقي هولند أليوم
^ رام الله :أعلن دبلوماسشي فلسشطيني ،أمسس
أأ’حد ،أن ألرئيسس ألفلسشطيني ﬁمود عباسس وصشل
أمسس إأ ¤ب- -اريسس ل- -ع -ق -د ل -ق -اء م -ع ن -ظÒه أل -ف -رنسش -ي
فرأنسشوأ هو’ند أليوم Ÿتابعة ﬂرجات مؤو“ر باريسس
للسشÓم.
وأفاد ألسشف Òألفلسشطيني لدى فرنسشا سشلمان ألهر‘،
بأان ألرئيسس عباسس سشيؤوكد خÓل أللقاء على ضشرورة
متابعة قرأرأت وﬂرجات مؤو“ر باريسس ألدو‹ للسشÓم
وألعمل على تنفيذها ،باإ’ضشافة إأ ¤ألعمل على تنفيذ
قرأر ›لسس أأ’من أأ’خ Òضشد أ’سشتيطان أإ’سشرأئيلي.

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

’ولى  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢5٣
’ثنين  ٠٦فيفري  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٩جمادى ا أ
ا أ
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القراءة واŸقروئية –ت اÛهر..
اŸكتبات Ùاربة «العزوف»

@ اŸكتبات Ùاربة «العزوف» عن القراءة ‘ ا÷زائر
@ أارصصدة مالية وهياكل تنتظر زائريها
@ صصناعة جيل يقرأا وينتقي ما يقرأا وتشصجيع الÎجمات
@ القراءة السصطحية نظرة ا÷مهور العريضض ألنها غÒ
متخ ّصصصصة

@  8آالف منخرط 50 ،أالف عنوان و 10كتب تسصتعار ‘ اليوم
للعائلة الواحدة
@ ل Áكن قياسض حجم اŸقروئية من خÓل إاقبال اŸواطنÚ
@ عرفت منحنى تصصاعديا ،لطلبة الثانويات
@ التعامل من خÓل ما ُيقرأا وكيف ُيقرأا للنهوضض بجيل متعّلم

ف اŸفتوح “نح القارئ سسحب الكتاب
@ ا’عتماد على تقنية الر ّ

كلمة العدد

صصناعة
اŸعرفة

نور الدين لعراجي

’شش - - - - - - - - - - - - -ك أن أول
ك-ل-م-ةأن-زلت ع-ل-ى خÒ
خلق ألله هي «أقرأ»،

مششّكلة من حروف أربعة وهي أأ’طرأف أأ’ربعة ألتي
بها تقوم قائمة أإ’نسشان أمتثا’ لقوله{ :وخلقناه ‘
أحسشن تقو ،}Ëثم للتزود بالقرأءة ،وألقرأءة هنا هي
تقوى ألله من حيث أŸوضشع أ’ول ،و‘ أŸوضشع
ألثا Êهي ألزأد وألتقوى أللذين تقوم بهما دعائم
ألتوأصشل وألدرأية وألعلم وأŸعرفة ،وألذي لو’ه Ÿا
عرف أ’نسشان أبسشط أأ’ششياء بل جهلها كما يجهل
ألكفيف حقيقة ألنور.
ألقرأءة هي عماد أŸعرفة ،نكتششف من خÓلها
حقيقة أ’ششياء وسشر ألوجود ،بفضشلها نتمكن من
’ف -ك -ار
ت- -غ- -ذي- -ة أل- -ذأت روح -ي -ا ع ÈأŸع -ارف وأ أ
وأŸع- -ل- -وم- -ات وك- -ل م- -ا ي- -ت- -ع- -ل- -ق ب- -ا÷دي -د م -ن

أ’ك -تشش -اف -ات وغÒه -ا ،ل -ذلك أ’· أل-ت-ي ت-عÎف
ب -ح -ق-ي-ق-ة وج-وده-ا سش-ارعت إأ ¤أل-ركب وأم-ت-طت
صشهوة ألقرأءة وعجلت بصشناعة ›دها وعّزها ⁄
’·
تتهاون قيد أ‰لة بل أتاحت لنفسشها منافسشة أ أ
’خرى عن طريق ألعلوم وأŸعارف ،وهي بذلك
أأ
تسشابق ألزمن ،تاركة ألركب خلفها ينعي جثامينه
’مية
أÙنطة أ÷هل وأ أ
أ÷زأئر وهي “تطي ركب أ◊ضشارة قّلصشت من
’م- -ي- -ة ‘ ألسش- -ن- -وأت أ’خÒة ،وأنشش- -أات
نسش - -ب - -ة أ أ
أŸك -ت -ب -ات ودور أل -ث -ق-اف-ة وأŸك-ت-ب-ات أل-ع-م-وم-ي-ة
وأل- -ب -ل -دي -ة ،وزّودت -ه -ا ب -أاّم -ه -ات أل -ك -تب ‘ شش -ت -ى
أÛا’ت وأ’ختصشاصشات ،كما أختارت فاصشÓ

آأخ -ر ÿوضض أل -ب -حث ‘ أŸع -ارف وأق -ت-ح-ام-ه-ا
ل -فضش -اء أل -ك-ت-اب وصش-ن-اع-ة أŸع-رف-ة ،وأل-ت-وغ-ل ‘
كينونتها من خÓل أ’هتمام بالناششئة و–فيزهم
على أŸطالعة و“كينهم من ألقرأءة بششكل أوسشع
’خ -رى سش -وأء أك -انت
وأ’ن- -ف- -ت -اح ع -ل -ى أل -ع -وأ ⁄أ أ
أ’فÎأضشية وغÒها.
كما Áكن ‘ ظل هذأ ألتحفيزأت أن تبادر أ÷هات
أŸسشؤوولة على تخصشيصض حصشصض خاصشة للقرأءة،
وأإلزأم أأ’طفال ‘ أŸرأحل أأ’و ¤من أ’عدأدي
على تناول أŸلخّصشات من خÓل أŸطالعة ،ف Óششك
أّن -ن -ا سش -نصش -ل إأ ¤ت -ك -وي -ن ج -ي-ل ي-ح-م-ل ب-ذور أÒÿ
يتحّدث بالعلم وأŸعرفة.
echaab.nour2013@gmail.com
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الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

اأ’ثنين  06فيفري  2017م الموافق لـ  09جمادى اأ’ولى  1438هـ العدد 17253
info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

القراءة واŸقروئية..
اŸلتقى وخيارات اŸعرفة

نتناول ‘ ملّفنا الثقا‘ لهذا العدد موضصوعا يشصغل الكث Òمن اŸهتم Úوالباحث Úوعلماء ا’جتماع،
كما يشصغل اأ’مة ،باعتبار اŸعرفة والفكر هما سصÓح اأ’· التي “نح للقراءة حقها اŸشصروع وقسصطها
من ا’هتمام والرفقة .تختلف مسصتويات القراءة من مدينة إا ¤أاخرى ومن وسصط إا ¤آاخر ’ يشصبهه ‘
التاريخ و’ ‘ ا÷غرافيا و’ حتى ‘ العادات ،فعادة ما تورث اأ’سصر اŸتعلمة أاو تلك التي تقدسص القراءة
ناصصية العلم إا ¤أافرادها كبÒا وصصغÒا ،ليبدأا الطفل وهو ‘ مهده بالتعلم وحب اŸطالعة ويوما بعد يوم
تزداد ملكة القراءة عنده بشصكل أاك Èإا ¤أان تصص Òهذه الصصفة لصصيقة به إا ¤غاية ولوعه بها ’ ،يفارقها إا’
Ÿما.
«الشصعب» من خÓل اإ’شصكالية اŸطروحة إا ¤أاي مدى Áكن اعتبار القراءة فاع ‘ Óتطور اÛتمعات؟ وهل
كل من يلج اŸكتبات هو فاعل ‘ اŸقروئية؟ ع Èهذه اŸعضصلة حاولنا التقرب أاك Ìمن ›تمعاتنا ا◊ضصرية
واŸدنية ،وسصلّطنا الضصوء على ﬂتلف الÎكيبات من الشصرائح ،فكانت لنا هذه النتائج اıتلفة والتي إان
عّبرت عن شصيء فهي بالضصرورة تع Èعن إارهاصصات ›تمع متأاثر ببيئته وإافرازات النخب فيه.اإ’جابات كثÒة
والهموم نفسصها وطرق العÓج –تاج إا ¤إارادة جماعية قبل أان تكون سصياسصية أ’ّن ا’رادة هنا هي التي “كننا
من صصناعة ›تمع قارئ ›تمع
ي -ح -ت -اج أ’ن ي-ك-ون ‘ مسص-ت-وى
ال -ت -ط -ل -ع -ات اŸع -رف-ي-ة
وال -ف -ك -ري -ة› ’ ،ت -م -ع
ي -ت-جّ-ل-ى ف-ي-ه اÿراب’ ،
Áكنه أان ينضصج و’ أان يسصاهم
‘ بناء ذاته اŸغّيبة.
بقلم :نور الدين لعراجي

اıتصسة ‘ علم اŸكتبات عتيقة بوعكاز لـ«الشسعب» :

إاعادة النظر ‘ اŸنظومة الجتماعية والثقافية

لسسرة اÙفز
تد Êمسستوى اŸطالعة بسسبب غياب دور ا أ

يعود موضسوع اŸقروئية ‘ ا÷زائر إا¤
ال -واج -ه -ة ال -ث -ق -اف -ي -ة ‘ ،ك-ل م-ن-اسس-ب-ة
تشس -ه -د ف-ي-ه-ا ا÷زائ-ر أاح-داث-ا ث-ق-اف-ي-ة
ه-ام-ة ع-ل-ى غ-رار الصس-ال-ون-ات ال-دولية
وال-وط-ن-ي-ة اÿاصس-ة بالكتاب واŸنظمة
ب -أاغ -لب ولي -ات ال-وط-ن وال-ت-ي شس-ه-دت
حسسب ع -ت -ي -ق -ة ب -وع -ك -از ن-ائب رئ-يسس
اÛلسس الشسعبي البلدي لبلدية باتنة
لخÒة ط -ف -رة ك -بÒة ‘
‘ السس -ن -وات ا أ
إا‚از اŸنشس -آات وال -ه -ي -اك -ل ال -ق -اع -دي-ة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ع-لى غرار اŸكتبات واŸراكز
ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ودور الشس- -ب -اب وق -اع -ات
اŸطالعة.
باتنة :حمزة Ÿوشسي
رغم تزايد عدد هذه اŸنشصآات بشصكل كبÒ
مع التنوع والزخم الثقا‘ الهام الذي تشصهده
ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل اح -تضص -ان -ه -ا ل -ع -دد م-ن
التظاهرات الثقافية اŸسصرحية والسصينمائية
وال-غ-ن-ائ-ي-ة واأ’دب-ي-ة ال-ع-رب-ية والدولية ،اأ’مر
ال - -ذي  ⁄ي - -واكب حسصب ضص - -ي - -ف - -ة ج- -ري- -دة
«الشصعب» مسصعى السصلطات العليا ‡ثلة ‘
وزارة الثقافية إ’عادة الكتاب إا ¤أاحضصان
ا÷زائ - -ري Úال - -ذي- -ن ي- -ب- -ق- -ون م- -ن ب ÚأاكÌ
الشصعوب التي «’ تقرأا» ،هذا الواقع الثقا‘
حسصب عتيقة جعل من تلك الهياكل النوعية
جسصدا ب Óروح و›رد مباٍن خاوية والتي
صص-رفت ع-ل-ي-ه-ا ال-دول-ة م-ب-ال-غ م-ال-ية ضصخمة
لتحي Úالكتب اŸوجودة بها واقتناء اأ’حدث
نشصرا ،وذلك بسصبب عزوف ا÷زائري Úعن
القراءة .

...تعّددت األسضباب واŸطالعة
جليسس ا◊لقة اŸفقودة

تعتقد السصيدة بوعكاز مديرة مكتبة باتنة
سص -اب -ق-ا ،أان اإ’عÓ-م ال-ث-ق-ا‘ ب-ا÷زائ-ر ل-عب
دورا رئ- -يسص- -ا ‘ «–ج -ي -م» دور اŸق -روئ -ي -ة
والثقافة بصصفة عامة ببÓدنا باسصتثناء بعضص
اŸؤوسصسص - -ات اإ’عÓ- -م- -ي- -ة ال- -رائ- -دة ‘ ذلك
خ-اصص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة م-ن-ه-ا ع-ل-ى غ-رار ج-ريدة
«الشصعب» الغراء والتي ما فتئت تشصرح الواقع
الثقا‘ با÷زائر من خÓل ملفاتها الثقافية
اأ’سصبوعية والتي نحن بحاجة ماسصة إاليها،
خاصصة إاذا كانت صصادرة عن منابر إاعÓمية
ع -ري -ق -ة وم -وضص -وع -ي -ة ول -ه -ا ب -اع ط -وي -ل ‘
اŸي -دان ،بسص -بب ضص -ع -ف اإ’شص -ه -ار ال -ث -ق-ا‘
واÿاصص ب- -إاط Ó-ع ال -ق -ارئ ع -ن ج -دي -د دور
ال-نشص-ر ا÷زائ-ري-ة وال-ع-رب-ي-ة وح-ت-ى ال-عاŸية
بأاحدث العناوين واإ’صصدارات.

باإ’ضصافة Ÿا سصبق أاشصارت ﬁدثتنا إا ¤أان
أاه -م أاسص-ب-اب ه-ج-ر ال-ك-تب ع-ن-دن-ا ه-و قصص-ر
اه -ت -م -ام دور ال -نشص -ر ا÷زائ -ري -ة ع -ل-ى ك-تب
ﬁددة دون غÒها لعوامل Œارية وربحية
ﬁضص -ة ك -الÎوي -ج ل -ك -تب ال -ط -ب -خ وال -ط -ف-ل
وال-ك-تب اŸدرسص-ي-ة وال-دي-ن-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار هذه
اأ’ن -واع أاك Ìط -ل -ب -ا و–ق -ق أاع -ل -ى م-ع-د’ت
السصحب ،كما أاشصارت إا ¤أانها وأاثناء تسصيÒها
Ÿكتبة باتنة البلدية  ⁄يكن يتوافد عليها
سصوى الطلبة إ’‚از البحوث فقط.
وت -رى السص -ي -دة ب -وع -ك -از ا◊اصص -ل -ة ع -ل-ى
ماجسصت Òعلم اŸكتبات من جامعة ا÷زائر
أان تدنى نسصبة اŸطالعة والقراءة لدى الفرد
ا÷زائري يعود أايضصا لطبيعة اÛتمع والذي
 ⁄تلعب فيه اأ’سصرة دورها الضصروري ‘ ذلك
Óب-ن-اء ،ل-ت-أات-ي ال-ط-ف-رة
ب -ت -ح -ب -يب ال -ق-راءة ل -أ
التكنولوجية وتكمل على ما تبق من رغبة ‘
القراءة ،حيث أاصصابت العديد من اŸواقع
اإ’لكÎونية التي توفر للطالب والباحث سصبل
ال-ق-راءة وال-ت-ث-ق-ي-ف وﬂت-ل-ف ال-كتب العلمية
اأ’دب- -ي- -ة ،ب- -خ- -م- -ول م -ن خ Ó-ل ت -وف Òك -تب
ال -كÎون -ي -ة تسص -ت-غ-ل دائ-م-ا أ’غ-راضص ب-ح-ث-ي-ة
دراسصية فقط.

إاسضÎاتيجية باتنة واضضحة لتشضجيع
القراءة ‘ اŸكتبات

وتفصصل اıتصصة ‘ علم اŸكتبات السصيدة
ب - -وع - -ك - -از ‘ اŸوضص - -وع أاك Ìب - -ال - -ق- -ول أان
اŸق-روئ-ي-ة ب-بÓ-دن-ا ت-ع-ت Èم-ن أاه-م ال-قضصايا
ال-ت-ي سص-خ-رت أ’ج-ل-ه-ا ال-وزارة أاغ-ل-ف-ة م-ال-ي-ة

ضصخمة Ÿا لذلك من أاهمية كÈى ‘ –سصÚ
مسصتوى الفرد ا÷زائري ،الذي أاكدت بشصأانه
اإ’حصصائيات حسصب اŸتحدثة أان نصصيبه من
ال-ك-ت-اب م-ه-م-ا اخ-ت-ل-ف ﬁت-واه ’ ي-زي-د ع-ن
نصصف كتاب ‘ السصنة كأاك Ìتقدير ،ولعّل هذا
ما دفع بالدولة ا÷زائرية ‡ثلة ‘ وزارة
ال-ث-ق-اف-ة ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع وزارة ال-داخ-ل-ي-ة إا¤
إا‚از اŸئ- - -ات م - -ن اŸك - -ت - -ب - -ات Ùارب - -ة
«العزوف» عن القراءة ‘ ا÷زائر.
وببلدية باتنة سصخر اÛلسص كل اإ’مكانيات
لتشصجيع اŸواطن Úعلى القراءة حيث تتوفر
اŸدينة على سصبيل اŸثال على  4مكتبات
ب -ل -دي -ة ،م-وزع-ة ع Èأاك Èاأ’ح-ي-اء ب-ال-ب-ل-دي-ة
فمكتبة اÛزرة لوحدها يتواجد برفوفها
أاك Ìمن  80أالف كتاب غ Òأان اإ’قبال عليها
ما يزال ضصعيفا أ’سصباب ﬂتلفة ومتداخلة
أاحيانا أاخرى.
كما ترى اŸتحدثة كحل للخروج من هاته
اأ’زم -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة ضص-رورة ت-رب-ي-ة ج-ي-ل م-ن-ذ
الطفولة على حب القراءة واŸطالعة ،إاضصافة
إا ¤تفكيك البنى ا’جتماعية والثقافية التي
تنشصأا ضصمنها هذه «اŸشصكلة» ،ذلك أان هناك
ارت -ب -اط -ا وث -ي -ق -ا ب Úمشص-ك-ل-ة وج-ود ه-ي-اك-ل
ث -ق -اف -ي -ة ك -اŸك -ت -ب -ات ال -ب -ل -دي -ة و»ع -زوف»
ا÷زائ -ري Úع -ن اŸق -روئ -ي -ة م-ن ج-ه-ة وبÚ
مسص-أال-ة ال-ث-ق-اف-ة وق-ي-م-ت-ه-ا م-ن ج-ه-ة أاخ-رى،
فكثÒا ما تتعدى تداعياتها لتنعكسص على
اŸن -ظ -وم -ة ال -ق -ي -م-ي-ة ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،وه-ذا م-ا
’ح - -ظ - -ت - -ه اŸت- -ح- -دث- -ة خÓ- -ل مشص- -واره- -ا
ودراسصاتها ‘ لتخصصصص علم اŸكتبات.
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info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com
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تشضجيع القراءة العميقة األكادÁية للرفع من نسضبة اŸقروئية
لداب واللغات بجامعة الشسهيد
أارجع ،الدكتور شسر‘ شسمسس الدين ،أاسستاذ ﬁاضسر Ãعهد ا آ
ع-ب-اسس ل-غ-رور ب-ولي-ة خ-نشس-ل-ة ،ارت-ف-اع نسس-ب-ة اŸق-روئ-ي-ة ‘ ا÷زائ-ر ل-دى ج-ي-ل السسبعينيات
لسسرية والسسياسسة التعليمية ‘ البلد،
خاصسة ،إا ¤ثÓثة عوامل رئيسسية تتعّلق بالتنشسئة ا أ
لعÓم اŸرئي ‘ تشسجيع القراءة أانا ذاك ،داعيا إا ¤هجر الصسحافة الصسفراء،
إا ¤جانب دور ا إ
وتشسجيع القراءة العميقة القائمة على الÎكيز والنتقائية ،مع ضسرورة تفعيل دور اŸكتبات
العمومية ،ودعم الكتاب وكذا تشسجيع الÎجمات ،من أاجل صسناعة جيل يقرأا وينتقي ما
يقرأا ،لتكون بذلك نخب مؤوثرة تسساهم بشسكل أاسساسسي ‘ الرفع من نسسبة اŸقروئية.
خنشسلة  :سسكندر ◊جازي
أاوضص- -ح ،ال- -دك -ت -ور لـ»الشص -عب» ‘ ،ه -ذا اإ’ط -ار ،أان
العوامل الرئيسصية الثÓثة التي صصنعت جي Óيقرأا ‘
السصبعينيات تتمثل ‘ التنشصئة اأ’سصرية الكث Òمن
اŸث -ق -ف Úال -ك -ب -ار ،ال -روائ -ي ،Úشص -ع -راء ،م -ب-دع،Ú
أاكادمي ،Úنشصأاوا ‘ اسصر لها نصصيب وافر من العلم
وال-ث-ق-اف-ة ،م-ث Ó-الشص-اع-رة ال-ع-راق-ي-ة ال-ك-بÒة ن-ازك
اÓŸئ -ك -ة ،ف -ك -ل -م -ا ك -انت اأ’سص -رة واع -ي -ة ب -ق -ي -م-ة
التحصصيل اŸعر‘ والثقافة ،كان نصصيب أافرادها من
القراءة أاوفر.
ث-م السص-ي-اسص-ة ال-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة ،ي-ع-رف ال-دك-تور السصياسصة
ال -ت -ع -ل-ي-م-ي-ة ‘ ه-ذا الصص-دد ب-أان-ه-ا ،ن-ظ-ام ا◊واف-ز
اŸعتمدة ‘ اŸنظومة التعليمية ،فقد كان التÓميذ
اŸتفوقون ‘ السصبعينيات والثمانينيات من القرن
اŸاضصي ،يكافأاون بجوائز عبارة عن قصصصص أاطفال
وكتب علمية وثقافية ،وكان التنافسص حادا من أاجل
ا◊صص -ول ع -ل -ى ه -ذه ا÷وائ -ز أ’ن ال -وع-ي ب-أاه-م-ي-ة
القراءة وضصرورة اŸعرفة كان كبÒا حينها.

دور اإ’ع Ó-م اŸرئ -ي ‘ تشص -ج -ي -ع ال-ق-راءة ،أاحسص-ن
مثال على هذا الدور حسصب ذات اŸصصدر ،هو حصصة
تلفزيونية مشصهورة كانت تبث سصابقا كل خميسص على
اŸباشصر ،بالقناة العمومية ،وتتضصمن أاسصئلة وأاجوبة
ومسصابقات على اŸباشصر ب Úطلبة اأ’قسصام النهائية،
Óسصف يضصيف اأ’سصتاذ
حيث كانت شصعبية جدا ،لكن ل أ
اسص -ت -ب -دلت ب-حصصصص أاخ-رى ت-روج ل-تسص-ط-ي-ح ال-ف-ك-ر
وتزييف الوعي كحصصة اأ’لغاز اÿمسصة.
ومن أاجل رفع نسصبة اŸقروئية اŸتدنية جدا ،دعا
ال -دك -ت -ور إا ¤ضص -رورة ه -ج -ر ال -ق -راءة السص -ط -ح -ي -ة
اأ’فقية ،وتشصجيع ودعم القراءة العميقة العمودية
وتفعيلها ،ويكون ذلك من طرف الدولة وÃشصاركة
قوية للنخبة.
قال اأ’سصتاذ مفصص« Óالقراءة السصطحية هي قراءة
ا÷م -ه -ور ال -ع -ريضص أ’ن -ه -ا ق -راءة غ Òم -ت -خصصصص-ة
وت -ف -ت -ق -ر إا ¤الÎك -ي -ز وت -ق -وم ع -ل-ى ال-عشص-وائ-ي-ة ‘
ا’خ- -ت- -ي- -ار ،والسص- -بب ال- -ك- -ب ‘ Òت- -ده -ور ال -ق -راءة
وانخفاضص اŸقروئية يرجع إا ¤هذا النمط ،اقصصد
ما يسصميه اŸتخصصصصون بالصصحافة الصصفراء ،اي
صصحافة الفضصائحية التي تقوم على النقد السصلبي

مديرة اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة العمومية بتيبازة لـ «الشسعب»:

الورشضات اŸتخ ّصضصضة سضاهمت كثÒا ‘ تقريب الكتاب من القارئ

أاع- -ربت م- -دي- -رة اŸك- -ت- -ب- -ة ال- -رئ -يسس -ي -ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ب-ت-ي-بازة السسّيدة
«سس-ع-دي-ة سس-ب-اح» ،ع-ن ارت-ي-اح-ها العميق
بشس- -أان ال- -رواج ال- -ذي يشس- -ه- -ده ال- -ك- -ت -اب
ال- -ورق- -ي ﬁل- -ي- -ا م- -ق- -ارن- -ة ب- -السس -ن -دات
لخ -رى،
العÓ- -م- -ي- -ة والل- -كÎون -ي -ة ا أ
بحيث يعت Èهذا اŸشسهد نتيجة حتمية
ل -ل -ع -م -ل ا÷ب -ار ال -ذي لي -زال م -وظ -ف -و
اŸك -ت -ب -ة ي-جّ-دون ‘ Œسس-ي-ده م-ن خÓ-ل
السس -ع -ي ا◊ث -يث ل -ت -ق -ريب ال -ك -ت-اب م-ن
ال- -ق- -ارئ ع Èالسس- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ال- -ع -نصس -ر
البشسري بطريقة مدروسسة و هادفة.

تيبازة :عÓء ملزي
أاشصارت مديرة اŸكتبة بهذا الشصأان إا ¤توقيع
ات -ف-اق-ي-ة خ-اصص-ة م-ع م-دي-ري-ة الÎب-ي-ة م-ؤوخ-را
تقضصي بتمك ÚتÓمذة مؤوسصسصات تعليمية من
ﬂتلف بلديات الو’ية زيارة اŸكتبة Ãعدل
مؤوسصسصت Úأاسصبوعيا اضصافة ا ¤تنقل موظفي
اŸك -ت -ب -ة ا ¤م -ؤوسصسص -ات أاخ-رى وف-ق ب-رن-ام-ج
زم -ن -ي Áت -د ا ¤غ -اي -ة م -ن -تصص -ف شص -ه-ر م-اي
اŸقبل ،بحيث “ت بر›ة مدرسصة واحدة
ل -ك -ل دائ -رة م -ن ال -و’ي-ة ،و سص-واء ت-عّ-ل-ق اأ’م-ر
بالزيارات اŸنظمة للمكتبة أاو تلك التي يؤوديها
اŸؤوطرون للمؤوسصسصات التعليمية ،فإاّن طريقة
التعامل تعتمد دائما على تنظيم ورشصات قارة
وهادفة تشصمل القراءة ا◊رة وا◊كاية إاضصافة
إا ¤ا’ك -تشص -اف واŸع -رف -ة وال-رسص-م واأ’شص-غ-ال
وهي نشصاطات ترتبط كلها بالكتاب الذي ’
يتخلى عنه اŸؤوطر على مدار عمر الورشصة.
وهي الطريقة نفسصها التي اعتمدتها اŸكتبة
منذ إانشصائها سصنة  ،2012وإ’فراز هذا الواقع
توافد عدد هائل من عشصاق الكتاب لÓنخراط
ب -ه -ا ،ح -يث Œاوز ع -دد اŸن -خ-رط Úع-ت-ب-ة 8
آا’ف منخرط مؤوخرا .وينشصط معظم هؤو’ء
‘ اسصتعمال الكتب اŸتوفرة برفوف اŸكتبة
التي –وز حاليا على قرابة  21أالف عنوان Ãا

عليها أانها مواد موجهة لÓسصتهÓك العام ’ أاك.»Ì

دعم الكتاب ضضرورة ÷عله
‘ متناول كل الفئات

والÎكيز على اŸسصاوئ ،فضص Óعن التعميم اŸتسصرع
للحوادث ا÷زئية اŸعزولة ،وكذا اعتمادها على
التشصويشص البصصري وكÌة الصصور غ ÒاÎŸابط».
وأاضصاف الدكتور» هذا النوع من القراءة يزرع ‘
الضصحايا وهم اŸعرفة ،ولكنها ‘ الواقع معرفة
سص -ط-ح-ي-ة وزائ-ل-ة وسص-اذج-ة غ Òم-ب-ن-ي-ة ع-ل-ى أاسصسص
م-ن-ط-ق-ي-ة وب-راه Úع-ق-ل-ي-ة ،وخ-ط-ر ه-ذا ال-ن-وع م-ن
القراءة يكمن ‘ أانه يصصرف ضصحاياه عن منابع
اŸعرفة ا◊قيقية ،أاي عن الكتاب اŸتخصصصص أ’نه
ي -ق -وم ع -ل -ى ن -وع م -ن اإ’دم-ان ال-ع-ق-ل-ي ل-ل-م-واد غÒ
اÎŸاب-ط-ة م-وضص-وع-ت-ي-ا وم-ن-ه-ج-ي-ا وع-ق-ل-يا ،الغالب

أام -ا ال -ق -راءة ال -ع -م -ي -ق -ة ،ف-ي-قصص-د ب-ه-ا حسصب ذات
اŸتحدث ،القراءة اأ’كادÁية وقراءة النخبة كونها
تقوم على الÎكيز وعلى ا’نتقائية ،و–تاج إا ¤دعم
مسصتمر من قبل ا÷هات الوصصية واŸتمثل ‘ ثÓثة
عناصصر مهمة.
ه- -ذه ال- -ع- -ن- -اصص- -ر ه- -ي أاردف اأ’سص- -ت- -اذ ،تشص- -ج -ي -ع
الÎجمات ،أاي ترجمة ما يكتب باللغات اأ’خرى إا¤
العربية ،حتى يتسصن أ’ك Èشصريحة أان تقرأا ما يكتب
ويصصدر ع ÈاŸعمورة ،هذا إا ¤جانب ضصرورة دعم
الكتاب الذي كان قائما سصابقا ،وذلك من أاجل جعله
‘ متناول كل الفئات ،فضص Óعن إانشصاء اŸكتبات
العمومية وتفعيل دورها خدمة للقراءة.

قراء عاصضمة الولية من دون مكتبة
عمومية منذ  12سضنة

مدينة خنشصلة ،تفتقر ‘ الوقت ا◊ا‹ ،إا ¤مكتبة
ع-م-وم-ي-ة تسص-ت-ق-ب-ل ال-ق-راء ،ب-ع-دم-ا ّ” غ-لق وتهدË
ق-اع-ة ع-ل-ى ح-ف-ط-اري م-ن-ذ  12سص-ن-ة ،وال-ت-ي كانت
–تضصن مكتبة –توي أامهات الكتب ،وتقع بقلب
اŸدينة.
وقد ”ّ ‘ هذا اإ’طار ،إا‚از مكتبة بلدية بحي
الكاهنة Ãكان بعيد مغ Òمعروف ،وأانهيت اأ’شصغال
ب -ه -ا م -ن -ذ سص -ن -وات ،ل -ك-ن  ⁄ي-ت-م ف-ت-ح-ه-ا ◊د اآ’ن
أ’سصباب ›هولة ،وقد حاولت «الشصعب» ا’تصصال

مشساريع هامة لتدعيم اŸطالعة وكوكبة مهمة بسسكيكدة

برئيسص بلدية خنشصلة لسصماعه حول موضصوعي عدم
ف -ت -ح اŸك -ت-ب-ة ا÷دي-دة ووج-ه-ة ال-ك-تب ال-ت-ي ك-انت
Ãكتبة على حفطاري ،إا’ أان اأ’مر تعذر علينا.
قطاع الثقافة بالو’ية ،عمل منذ سصنوات على ا‚از
م -ك -ت -ب -ات نصص -ف حضص -ري -ة ب -ال-دوائ-ر ،م-ن-ه-ا م-ا ّ”
تشصغيلها كمكتبتي قايسص وا◊امة ،ومنها ما هي ‘
طور ا’جراءات للتشصغيل خÓل السصنة ا÷ارية.

هؤولء من زرعوا فينا
حب القراءة واŸعرفة

أابى الدكتور شصر‘ شصمسص الدين خÓل لقائه
بـ»الشصعب» ،إا’ أان يرفع –ية إاجÓل وإاكبار
لروح معلمي مدرسصة داودي عبد اÛيد،
Ÿا كان لهم من دور مهم جدا ‘ بناء جيل
السصبعينيات ،منهم والده ﬁمد الصصالح
شص -ر‘ ،وم -اج -ري اح -م-د رح-م-ه-م ال-ل-ه،
وبلحسص Úفا— السصعود والسصيدة ماجري
مليكة حفظهم الله.
هذا إا ¤جانب ،شصخصصية مهمة جدا
ب -خ -نشص-ل-ة ،وه-و ع-م-ي صص-ال-ح مشص-راوي
رحمه الله ،صصاحب أاول مكتبة خاصصة،
حيث كان يسصاهم بقدر كب Òجدا ‘
زرع ثقافة القراءة واŸعرفة بخنشصلة،
ك- -ان ي- -تÈع ب- -ا÷رائ -د وال -ك -تب واÓÛت
خدمة للقراءة فلم يكن همه الربح بقدرما
ك- -ان ه- -م- -ه نشص- -ر ث- -ق- -اف- -ة ال -ق -راءة
واŸعرفة.

إاقبال نوعي على قاعات اŸطالعة Ãكتبات اŸدينة

أاغلب اÓÛت ل تلبث باŸكتبة لتختفي قبل عرضسها على الرفوف

–صسي مدينة سسكيكدة العديد من اŸكتبات البلدية على غرار مكتبة بويعلى ،عيسسى بوكرمة ،ومكتب
ح-ي لسس-ي-ا ،زي-ادة ع-ل-ى دار ال-ث-ق-اف-ة سس-راج ﬁم-د ،ال-ت-ي ب-ه-ا م-ك-ت-ب-ة ﬂصسصس-ة ل-ل-ك-ب-ار وأاخ-رى ل-لصس-غ-ار،
لقبال عليهما كبÒا حسسب مدير دار الثقافة مغÓوي زيدان« ،للدار مكتبة للمطالعة للكبار بـ 920
وا إ
لخÒة ع-ل-ى  3آالف ع -ن-وان و 600نسس-خة دون
م-ن-خ-رط وأاخ-رى ل-لصس-غ-ار بـ  60م -ن-خ-رط-ا –ت-وي ه-ده ا أ
احتسساب الرصسيد السسÎاتيجي مع التطلع ا ¤اقتناء عناوين أاخرى خÓل هذا اŸوسسم».
سسكيكدة :خالد العيفة

ي -ع -ادل ق -راب -ة  50أال -ف ك -ت -اب م -ن ﬂت -ل -ف
التخصصصصات.
وحسصب م -دي -رة اŸك -ت -ب -ة دائ-م-ا ف-ق-د أاف-رزت
ط -ري-ق-ة ت-ع-ام-ل اŸؤوط-ري-ن م-ع ال-ط-ف-ل وغÒه
بشص -أان ال -ك-ت-اب ال-ورق-ي إاق-دام م-ا م-ع-دل-ه 150
منخرط على اسصتعارة كتب من اŸكتبة يوميا
طيلة أايام اأ’سصبوع باسصتثناء يوم ا÷معة ،مع
اإ’شصارة ا ¤إاقدام بعضص اأ’ولياء على اسصتعارة
أاك Ìمن  10كتب دفعة واحدة Ÿدة أاسصبوع.Ú
وهي فÎة قابلة للتجديد لفÎة أاسصبوع واحد
وذلك باسصم ﬂتلف أافراد العائلة اŸنخرط،Ú
اأ’م-ر ال-ذي ي-ؤوّك-د ب-أاّن ط-ري-ق-ة ال-ت-ع-ام-ل ال-ت-ي
اعتمدتها اŸكتبة ‘ –بيب الكتاب للقارئ
أاتت أاكلها ويÈز ذلك جليا بإاقدام عّدة أافراد
م -ن ع-ائ-ل-ة واح-دة ع-ل-ى ا’ن-خ-راط ’سص-ت-ع-ارة
ال -ك -تب .أام -ا ع -ن ال -ف -ئ -ات ال-ت-ي تّÎدد بشص-ك-ل
م-ك-ث-ف ع-ل-ى شص-ب-اب-يك اŸك-ت-ب-ة ورف-وف-ها فقد
أاشص -ارت السص -ي -دة سص -ب-اح ا ¤ك-ون ف-ئ-ة ال-ط-ل-ب-ة
ا÷ام -ع -ي Úوت Ó-م -ي-ذ اŸؤوسصسص-ات الÎب-وي-ة ’
ت -زال –ت -ف -ظ ب -ال -ري -ادة م -ن -ذ فÎة ب -اع-ت-ب-ار
اŸكتبة ’ تبعد كثÒا عن اŸركز ا÷امعي
الذي يفتقد إا ¤مكتبة جامعية متخصصصصة.

من جهة ،ا◊اجة اŸاسصة لتÓميذ اŸؤوسصسصات
التعليمية للرفع من قدراتهم اŸعرفية بكتب
خارجية وباÛان من جهة ثانية ،غ Òأانّ ذلك
’ يعني بتاتا اقتصصار عملية التعامل مع هاتÚ
ال - -ف - -ئ- -ت Úدون سص- -واه- -م- -ا ،إاذ خصصصصت إادارة
اŸك-ت-ب-ة فضص-اءات حّ-رة ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ية
تنقسصم من الناحية التنظيمية إا ¤ثÓث أاجزاء
يعنى أاولها بفئة الشصباب وثانيها بفئة الباحثÚ
وثالثها بفئة اأ’طفال صصغار السصن ،بحيث تعمل
ا’دارة ح-ال-ي-ا ع-ل-ى ت-ع-م-ي-م ظ-اه-رة اŸط-ال-عة
ıتلف الفئات دون ا’كتفاء بعملية “كÚ
التÓميذ والطلبة من أاداء الفروضص والواجبات
ال- -دراسص -ي -ة ال -ت -ي ’ ت -ف -ي غ -رضص اŸط -ال -ع -ة
العمومية.
وب -ال -ن -ظ -ر إا ¤ال-ن-ج-اح ال-ب-اه-ر ال-ذي أاضص-حت
–ّققه ذات اŸكتبة على غرار مكتبات ‡اثلة
ع Èالوطن فقد تقّرر تنظيم مهرجان قراءة ‘
احتفال على مسصتوى ذات اŸكتبات بداية من
ال-ط-ب-ع-ة ال-ق-ادم-ة اأ’م-ر ال-ذي اسص-ت-ثنته مديرة
اŸكتبة بالرغم من معاناتها من ضصيق اŸقر
وﬁدودي- -ة ال- -فضص- -اءات اŸت- -وف- -رة ال -ق -اب -ل -ة
لÓسصتغÓل.

‘ حفل تكر Ëمتفوقي قطاع الÎبية باŸدية

التلميذة جيهان تفاجئ ا◊ضضور بقصضيدة بعنوان «أانا»

فاجأات التلميذة جيهان خولة يعقوب من بلدية ثÓثة الدواير باŸدية ،مدعوي ÷نة اÿدمات ا’جتماعية بقطاع الÎبية بإالقائها لقصصيدة بعنوان
«أانا» باللغة الفصصحى نظمتها ‘ سصفريتها من بلدتها إا ¤دار الثقافة حسصن ا◊سصني خÓل حفل خ ّصص لتكر Ëمتفوقي هذا القطاع ‘ اŸوسصمÚ
الدراسصي ،Úتضصمنت شصهادة امتنان لكل من سصاعدها ورافقها ‘ مشصوارها الدراسصي ،بعد أان صصّفق لها مطو’ اŸكرمات واŸكرم Úوبحضصور مدير
الÎبية واأ’مينة العامة و‡ثلي بعضص النقابات ومسصؤوو‹ اللجنة السصابق.Ú
حصصدت ابنة مدينة ثÓثة الدواير والتي تدرسص حاليا ‘ السصنة الثانية متوسصط على اŸرتبة الثالثة ،أاي Ãعدل  ‘ 9.80شصهادة السصنكيام ‡ثلة
لنجباء ابتدائية بحرية الطاهر ،كما تعتزم هذه الطفلة صصاحبة  20قصصيدة صصغÒة ،أان تكون من خÒة أابناء هذه البلدة ،كما شصمل هذا التكرË
الطالب عبد الغني بوزارة بنيله معدل  ‘ 17.26شصهادة البكالوريا ضصمن قوائم اأ’حرار.
عبّر رئيسص ÷نة اÿدمات ا’جتماعية للتÓميذ والتلميذات اŸكرم Úوأاوليائهم عن اعتذاره الشصديد لتأاخر هذه اÙطة التكرÁية إا ¤غاية هذا
اŸوعد ،مبديا اعتزازه بأابناء القطاع الذين صصنعوا هذا ا◊فل ،متمنيا ‘ الوقت ذاته لهؤو’ء بنحو  36من ›موع  339معني بهذه اإ’حتفائية الرقي
والنجاح مسصتقب ،Óهذا و“ثلت هذه التكرÁات ‘  36هدية ،إا ¤جانب تخصصيصص مبالغ مالية ماب 6000 Úإا 7000 ¤دج لكل مكرم.
اŸدية :عباسس م أامÚ

خ Ó-ل ت -واج -ده-ا ب-اŸك-ت-ب-ة ال-ب-ل-دي-ة
ج- -ي ‹Ó- -ال- -دراج- -ي ب- -ح- -ي ع- -يسص- -ى
بوكرمة ،وقفت جريدة «الشصعب» على
اإ’ق -ب -ال ال -ك -ب Òل-تÓ-م-ي-ذ اŸدارسص،
وطلبة الثانويات ،وا÷امعي Úرغم أان
قاعة اŸكتبة بها  100مقعد على أاكÌ
ت- -ق- -دي -ر ،إا’ أان وج -وده -ا ‘ ﬁي -ط
ه -ادئ وت -ه -ي -ئ -ة م Ó-ئ-م-ة ل-ل-غ-وصص ‘
الكتب ،جعلها تسصتقطب أاعدادا كبÒة
م-ن ال-ط-ل-ب-ة وﬁب-ي اŸط-ال-ع-ة ،حتى
أانها تسصتقطب طلبة اŸاسص Îإ’‚از
البحوث واŸذكرات ا÷امعية.
مدير اŸكتبة مراد شصاوشص ،الذي له
خÈة كبÒة ‘ تسصي ÒاŸكتبات بدءا
باŸركز الثقا‘ على ثلي ،ÊÓواŸركز
ال - -ث - -ق - -ا‘ أاحسص- -ن شص- -ب- -ل- -ي ،أاك- -د أان
اŸقروئية ‘ الوقت ا◊ا‹ عرفت
م-ن-ح-ن-ى تصص-اع-دي-ا ،خصص-وصص-ا ل-طلبة
ال -ث -ان -وي-ات ،ح-يث ‚د اŸت-م-درسصÚ
بالشصعب اأ’دبية يعتمدون على الكتب
اŸوج - -ودة ب - -رف - -وف اŸك- -ت- -ب- -ة أام- -ا
اŸت- -م- -درسص- -ون ب- -الشص -عب ال -ع -ل -م -ي -ة
ف -ي -ق-تصص-ر حضص-وره-م ع-ل-ى اسص-ت-غÓ-ل
الفضصاء ◊ل الواجبات وا’عتماد على
الكتب اÿارجية ويضصيف شصاوشص «أان
ا’سص -ت -ق-ب-ال ‘ ال-وقت ا◊ا‹ ي-ت-م-ي-ز
ب -أان -ه إاق -ب -ال ن -وع-ي ح-ت-ى ‘ اإ’ع-ارة
اÿارجية فالطلب يتزايد يوما بعد
يوم ،خصصوصصا من قبل الطلبة الذين
هم بصصدد إاعداد مذكرات وبحوث»،
وأاشصار مدير اŸكتبة «أان هذه اأ’خÒة
–صصي أازيد من  5آا’ف عنوان ‘
ﬂت -ل -ف اŸي -ادي -ن وا’خ-تصص-اصص-ات،
ويصصل طاقة اسصتيعاب قاعة اŸطالعة
زهاء  100مقعد».
م -ن ج -ان -ب -ه ،ب -وصص -وف -ة ع-ب-د ال-رزاق
صص-احب م-ك-ت-ب-ة ب-ح-ي دي-دوشص م-راد،
ي- -ؤوك -د ÷ري -دة «الشص -عب» أان ال -ق -ارئ
أاصص -ب -ح ي -ع -رف م-ا ي-ري-د وال-ك-ث Òم-ن
زب -ائ -ن -ه ي -ط -ال -ب -ون ب-ت-وف ÒاÓÛت
اŸتخصصصصة سصواء باللغة الفرنسصية أاو
باللغة العربية مع أان هذه اأ’خÒة ‘
السص-ن-وات ال-ق-ل-ي-ل-ة اŸاضص-ي-ة أاصص-بحت

لخÒة باŸسسيلة
على الرغم من –سسنها خÓل السسنوات ا أ

الرجوع إا ¤نظام اإلعارة أاهم اÙفزات

ت-ت-ج-ل-ى ف-ع-ال-ي-ات اÛتمعات ا◊ديثة
م- -ن خ Ó-ل م -ا ي -ت ّ-م ق -راءت -ه م -ن ك -تب
Ãخ-ت-ل-ف ﬁت-وي-ات-ه-ا وأان-واع-ه-ا وال-تي
يصس-ب-و ب-ه-ا إا ¤ال-رق-ي وم-واك-ب-ة ث-ق-افة
اÛت-م-ع-ات اŸت-ط-ورة إال أان-ه-ا ب-اŸسسيلة
خصس -وصس -ا م -ا ت -زال ح -ب -يسس -ة ال-ط-ب-ق-ة
اŸث-ق-ف-ة واŸوظ-ف Úب-اسس-ت-ث-ن-اء ال-طبقة
ال -ع -ام -ل -ة ط -ي -ل -ة ال-ي-وم ‘ ظّ-ل ان-ع-دام
اŸك-ت-ب-ات م-ن ج-ه-ة وغ-ل-ق أابوابها مسساء
لداري للمكاتب
بعد انقضساء التوقيت ا إ
من جهة أاخرى ول يسسعهم إايجاد كتاب
لقراءته.
اŸسسيلة :عامر ناجح

شصبه منعدمة ،إا’ أان أاغلب اÓÛت
التي تدخل اŸكتبة ’ تلبث أان تختفي
قبل عرضصها على الرف وهذا للطلب
اŸتزايد عليها من قبل القراء ،أاما
ع-ن ال-ك-تب ال-ت-ي ي-ك Ìع-ل-ي-ه-ا ال-طلب
يضصيف بوصصوفة «أان الكتاب اŸدرسصي
اÿارج- -ي ‘ الصص- -دارة ث- -م ال- -ك -ت -اب
ال- -دي- -ن- -ي م- -ع ت- -زاي- -د ال -ط -لب ع -ل -ى
القصصصص اŸتعلقة بالتاريخ من قبل
تÓميذ اŸدارسص» ‘ ،ح ،Úيرى بن
خ Ó-ف ع -ب -د اŸالك اسص-ت-اد ج-ام-ع-ي
ورئ -يسص ج -م -ع -ي -ة ث -ق -اف -ي-ه أان إاق-ب-ال
اŸواط - -نﬁ Úدودا ،م - -ؤوك- -دا أان- -ه ’
Áك -ن ق -ي -اسص ح -ج -م اŸق-روئ-ي-ة م-ن
خÓل إاقبال اŸواطن Úعلى الكتب،
أ’ن ال- - -ك - -ثÒي - -ن يشصÎون ك - -ت - -ب - -ا و’
يقرؤوونها لتبقى وسصيلة لتزي Úالرفوف
‘ البيوت فقط» ،وأاضصاف «كما أان
اŸط- -ال- -ع- -ة اإ’ل -كÎون -ي -ة م -ن خ Ó-ل
ال- -وسص- -ائ- -ط ،ك- -ال- -ك -ت -اب اإ’ل -كÎو،Ê
واÛل -ة اإ’ل -كÎون -ي -ة ،ح -يث ب-رام-ج
ا◊اسص-وب –ت-وي م-ك-ت-ب-ات ح-ق-يقية،
أاث -رت ع-ل-ى اŸط-ال-ع-ة ال-كÓ-سص-ي-ك-ي-ة،
وأاصصبحت الكتب متوفرة على جهاز
ا◊اسص- -وب ،وب -ال -ع -دي -د م -ن اŸواق -ع
مكتبات ضصخمةŒ ،د ما تريده من
الكتب ع Èاإ’بحار ‘ اأ’نÎنت».

–فة فنية معمارية ومعايÒ
تروق أاذواق القراء

Óشص- -ارة– ،تضص- -ن دار ال- -ث- -ق -اف -ة
ل - -إ

ﬁم- - -د سص- - -راج ،إادارة اŸك- - -ت- - -ب- - -ة
الرئيسصية للمطالعة العمومية مؤوقتا،
‘ ان -ت -ظ-ار اسص-تÓ-م م-ق-ره-ا ،ال-ذي
’شص- -غ- -ال ب- -ه ال- -ل- -مسص- -ات
ت - -ع- -رف ا أ
’خÒة ،والذي يوجد على مسصتوى
اأ
ح-ي اŸم-رات ،ح-يث ي-ح-ت-ل م-وق-ع-ا
اسصÎات-ي-ج-ي-ا م-ه-م-ا ،وت-عّ-د اŸك-ت-ب-ة
–ف -ة ف -ن -ي -ة ح -ق -ي -ق -ي -ة تسص -ت-ج-يب
ل-ل-م-ق-اي-يسص واŸع-اي Òال-دول-ي-ة ذات
’صص - -ال - -ة
Ÿسص- - -ة “ت - -زج ف - -ي - -ه - -ا ا أ
باŸعاصصرة ،إاذ أا‚زت على الطراز
العربي اأ’ندلسصي Ãا يتماشصى وهوية
اŸدي -ن -ة ال -ع -م -ران-ي-ة ،ب-ع-د أان ك-ل-فت
اÿزانة العمومية  450مليون دج.
اŸك -ت -ب -ة ت -ت-وف-ر ع-ل-ى ال-ع-دي-د م-ن
اŸراف- - -ق م- - -ن ب- - -ي- - -ن- - -ه - -ا ق - -اع - -ة
ل -ل -م -ح -اضص -رات ت -تسص -ع ◊وا‹ 400
مقعد من اŸنتظر أان Œهز بعتاد
ج -د م -ت -ط -ور يسص -ت -ج -يب ل -ل-م-ع-ايÒ
اŸعمول بها عاŸيا وقاعة للعروضص
وك - -ذا ورشص - -ات ف - -ن - -ي - -ة ﬂت- -ل- -ف- -ة
’ط-ف-ال
ّ ﬂصص -صص -ة ل -ت-ن-م-ي-ة أاذواق أا أ
’يداع
خاصصة ‘ ›ال اŸطالعة وا إ
إا ¤جانب جناح آاخر خاصص للكبار
يشص -م -ل ق-اع-ات ل-ل-م-ط-ال-ع-ة وأاخ-رى
ÓنÎنت وآاخ-ر
Óشص -غ -ال وفضص -اء ل  -أ
ل -أ
’‹ ،زي -ادة إا ¤ق -اع -ات
Óع Ó-م ا آ
ل - -إ
«ال -ف -ي -دي -وت -اك» وال -ع -رضص وأاخ-رى
’ق -راصص اŸضص -غ -وط -ة
’سص -ت -ق -راء ا أ
و»سص -ي -ن -م -اتك» ،إاضص -اف -ة إا ¤أاروق -ة
ّ ﬂصصصصة ıتلف اŸعارضص.

لÓطÓع أاك Ìعلى اŸوضصوع تنقلت «الشصعب»
إا ¤م -ك -ت -ب -ة اŸط -ال -ع -ة ال -ع -م-وم-ي-ة ب-ودراي
ب -ل -قسص -ام ل -ل -وق -وف ع -ل -ى ح-ق-ي-ق-ي-ة ال-ق-راءة
واŸق-روئ-ي-ة وم-ع-رف-ة م-ن ه-م م-رت-ادو ق-اعة
اŸطالعة،
وم - -ا وق - -فت
ع -ل -ي -ه ف -عÓ-
ه- -و ت- -واج -د
ﬂتلف
أاطياف
اÛتمع من
أاطباء وطلبة
وأاسصاتذة
وتÓميذ
وباحثÚ
همهم
ال -وح -ي-د ه-و
تصص-ف-ح كتاب
ج- - - -دي - - -د أاو
قدË
وا’سص- -ت- -ف- -ادة م- -ن- -ه .و‘ ه- -ذا الصص -دد أاك -د
ﬁافظ مكتبة بودراي بلقاسصم شصاكي حياة
أان اŸقروئية ‘ –سصن ملحوظ من سصنة
أ’خرى ،حسصب ما تقف هي عليه يوميا من
زيادة ‘ عدد اإ’عارات.
وأارج- -عت اŸت- -ح- -دث- -ة ذلك ل- -ع- -دة أاسص- -ب -اب
حصص -رت -ه -ا ‘ ت -وف -ر ا÷و اÓŸئ -م ل -ل -ق -ارئ
‡ث ‘ Óالهدوء والنظافة واŸعاملة ا◊سصنة
وت- -ن- -وع رصص- -ي- -د ال- -ك- -تب م -ن خ Ó-ل دراسص -ة
اح- -ت -ي -اج -ات ال -ق -ارئ ع Èسص -ج -ل ي -خصصصص
للقارئ ليسصجل فيه القارئ الكتب الذي يو
ق- -راءت- -ه- -ا ،ف- -ي- -وج- -ه ط- -ل- -ب -ه إا ¤مصص -ل -ح -ة
ا’ق -ت -ن -اءات ،ن-اه-يك ع-ن ب-ر›ة م-ا ي-ع-رف
با◊افز والذي تخ ّصصصص من خÓله جائزة
أ’حسصن قارئ أاو أ’كÌهم ترددا على اŸكتبة
أاو حتى اŸشصاركة ‘ اأ’نشصطة الثقافية.

وت -رى اŸت -ح -دث أان -ه ’ب -د م -ن زرع ث -ق-اف-ة
القراءة لدى القارئ من دون جوائز لكي ’
ي -ت -ع -ود ع -ل -ى ال -ب -حث ع-ن ا÷ائ-زة أاك Ìم-ن
ال -ت -ع-ود ع-ل-ى ال-ق-راءة ،وك-ذا ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
تقنية الرف اŸفتوح والتي يسصتطيع القارئ
من خÓله سصحب الكتاب الذي يعجبه بنفسصه
من الرف دون الرجوع إا ¤مع Òالكتاب ،ومن
أاهم اÙفزات.
أاشص -ارت ح -ي -اة إا ¤ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى اŸنشص-ط
الثقا‘ والذي يقوم برواية قصصة ومن ثم
يطلب من الطفل تلخيصص القصصة ‘ شصكل
رسصم بحكم أان الطفل يحب الرسصم ،و‘ ذات
السص -ي -اق أاك -دت اŸت -ح-دث إا ¤تسص-ج-ي-ل 393
إاعارة لكتب متنوعة خÓل شصهر نوفم Èو338
ك -ت -اب خ Ó-ل شص -ه-ر ديسص-م Èوأارج-عت سص-بب
تراجع اŸقروئية خÓل شصهر ديسصم Èإا¤
العطلة الشصتوية وما ينجر عليها من تقدË
ل -دروسص ال -دع -م ال -ت -ي ي -ق -دم -ه-ا اأ’سص-ات-ذة،
مؤوكدة أان عدد اإ’عارات للكتب خÓل اليوم
ت- -ف -وق  20كتابا
يوميا.
و‘ ح Úأارجعت
ﬁاف-ظ-ة اŸكتبة
السص -بب ال-رئ-يسص-ي
ل- - -ع - -زوف ب - -عضص
اأ’شص- -خ- -اصص ع -ن
ال - -ق - -راءة لسص - -بب
ا’نشصغا’ت
اليومية لهم وأاهم
هاته اأ’سصباب هو
ال-ت-وق-يت اإ’داري
ل- -ف- -ت- -ح اŸك -ت -ب -ة
خ - - - - -اصص - - - - -ة وأان
ك - -ثÒي - -ن ي - -ودون
ال -ق-راءة ل-ي Ó-أاي-ن
ت -ك -ون أاب-واب اŸك-ت-ب-ة م-وصص-دة وك-ذا غ-ي-اب
العمال التقني Úوالذين تسصعى بخصصوصصهم
اإ’دارة إا ¤اسص -ت -ح -داث رخصص -ة اسص -ت -ث-ن-ائ-ي-ة
لزيادة اŸؤوطرين.
و‘ ذات الشصأان ،التقت «الشصعب» مع أاسصتاذة
اللغة ا’‚ليزية بثانوية سصعودي عبد ا◊ميد
ب-ح-ي  05ج-وي-ل-ي-ة وال-ت-ي كشص-فت ع-ل-ى أان-ه-ا
بصص -دد ال -ت -حضص Òل›Èة م -ع -رضص ل-ل-ق-راءة
ي -تضص -م -ن م -ط -وي -ات ورسص -وم -ات م-ن خÓ-ل
ا’ت -ف -اق م -ع م -ك-ت-ب-ة اأ’ج-ي-ال قصص-د ت-ف-ع-ي-ل
ا◊ي -اة اŸدرسص-ي-ة ودف-ع ال-تÓ-م-ي-ذ ل-ل-ق-راءة،
ومن جانبه اأ’سصتاذ رشصيد طبي أاكد أانه يقرأا
خÓل الشصهر من  05إا 06 ¤كتب وأانه يفكر
‘ مشصروع –ت عنوان إاقرأا بثÓث لغات
ال -ت -ي ي -ح -ت -وي ع -ل -ى شص-رط ’ب-د م-ن ق-راءة
سصليمة وفردية.
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«الشسعب» تسستطلع واقع اŸقروئية بسسوق أاهراسس

الثقـ ـ ـ ـ ـا‘

تصصّفح الكتاب بدافع ا◊اجة وليسس من أاجل اŸطالعة
لك Èوالوسسائط تعّمق العزوف عن معانقتها
القراءة الغائب ا أ

يسساهم فعل القراءة بجزء كب ‘ Òبناء شسخصسية الفرد الثقافية ،وتتطور هاته
اŸلكة وتنمو ‘ الذات البشسرية خÓل ﬂتلف اŸراحل العمرية ،لتصسبح حاجة
لنسس-ان ال-ب-ي-ول-وج-ي-ة اليومية ،ويعتمد فعل القراءة
ضس-روري-ة ت-رت-ب-ط ب-ح-اج-ات ا إ
بصس-ورة ك-ل-ي-ة ع-ل-ى ا◊ضس-ور ال-ت-ام ل-ل-ع-ق-ل م-ق-ارن-ة ب-ا◊واسس ال-ت-ي ت-ع-ت Èمكم‘ Ó
عملية اŸتابعة والتخزين البصسري ،وغالبا ما تكون عملية القراءة فع Óمُـم Óلدى
من  ⁄يتعود على ‡ارسستها إاذا ارتبطت بعناصسر الÎفيه والتسسلية التي ‚دها ‘
لخرى التي تعتمد على ا◊واسس فقط ،وهو ما ‚ده متاحا ‘ تناول
باقي العادات ا أ
لغا Êأاو ولوج
الوسسائط ا◊ديثة لÓتصسال كمشساهدة التلفزيون أاو السستماع إا ¤ا أ
لنÎنت وا◊ضسور الدائم ‘ مواقع التواصسل الجتماعي .
فضساء ا أ
ريبورتاج :العيفة سسمÒ
لدي أأي كتاب بالبيت ،أأردنا أأن نعرف من أأين
له أأن يسضتقي أŸعلؤمات ويثقف ذأته ،قال أأنا
أأردنا أأن نعرف حدود ألقرأءة وأŸقروئية لدى ح -ال-ي-ا أأع-ت-م-د ع-ل-ى أل-ه-ات-ف أل-نّ -ق-ال ،م-ع-ظ-م
أÛتمع Ãدينة سضؤق أأهرأسس من خÓل هذأ م-ع-ل-ؤم-ات-ي أأسض-ت-ق-ي-ه-ا م-ن ألفايسس بؤك ،وكذأ
ألروبؤرتاج أŸيدأ ،Êهل مازأل أŸؤأطن يقرأأ أل -ت -ل -ف -زي -ؤن ب -ح-ك-م أأن-ن-ي أأع-م-ل Ãح-ل ل-ب-ي-ع
وي -ق -ت -ن -ي أل -ك -تب ،ه -ل ه-ن-اك ث-ق-اف-ة حضض-ؤر ألؤسضائل أإللكÎونية.
ألكتاب لدى أألسضر؟ كم كتابا يقرأأ ألشضباب ‘ سضأالناه هل ترى أأنك رأضس على نفسضك ؟ قال
لنا ل ،ألنني أأحيانا أأتؤق إأ ¤بناء أأسضرة يجب
ألشضهر و‘ ألسضنة؟
خ Ó-ل Œؤل -ن -ا ب -السض -اح -ة أل -ع -م -ؤم-ي-ة وسض-ط أأن أأهتم بفعل ألقرأءة ألعطي ألقدوة ألبنائي
أŸدي- -ن- -ة «ل- -ب Ó-صض -ات» وأل -ت -ي ت -ع -ت Èفضض -اء يؤما ما.
ع -م -ؤم -ي-ا م-ف-ت-ؤح-ا ع-ل-ى شض-رأئ-ح أج-ت-م-اع-ي-ة كذلك كان لنا حؤأر مع رجل ‘ أألربعينيات،
متعددة ،حاولنا أأن نعرف قيمة ألكتاب وفعل وجدناه يحمل ﬁفظة ليتب Úأأنه معلم ‘
أل -ق -رأءة ل -دى أŸؤأط -ن ألسض -ؤق -ه-رأسض-ي ،وك-م ألبتدأئيﬁ ،مؤد ـ يقؤل ـ إأن فعل ألقرأءة
ب -ال-نسض-ب-ة إأل-ي-ه ه-ؤ
ك- - - - - - - - - -انت أآلرأء
أأم -ر ضض -روري م-ن
صض -ادم -ة ب Úف -ئ-ة
أأج - - - - - - - - -ل –سضÚ
ألشضباب ،إأذ أأجمع
أŸل- -ك -ة أل -ل -غ -ؤي -ة
أأغلب من ألتقينا
وزي- - - - -ادة أل- - - - -زأد
بهم أأنه ل عÓقة
أللغؤي للفرد ،لكن
ل- -ه- -م ب- -ال- -ك- -ت -اب
أŸشض - -ك - -ل - -ة ه - -ي
أل- - -ؤرق - -ي ل م - -ن
غ-ي-اب أل-ت-حسضيسس
ق- - - -ريب ول م- - - -ن
أل- - -ت- - -ام ب- - -ف- - -ع - -ل
ب - -ع- -ي- -د ،م- -اع- -دأ
أل -ق -رأءة ،ك -م -ا أأن
بعضس ألفئات ألتي
م -ازألت ت -زأول درأسض -ت -ه -ا ،ف-ه-ي ل-ه-ا أه-ت-م-ام ألؤسضائط أ◊ديثة لÓتصضال أنفردت بالشضباب
بتخصضصضات علمية بعينها ،أأما فعل أŸطالعة خ- -اصض- -ة وسض- -اه- -مت ‘ درج- -ة ع- -زوف- -ه ع- -ن
ألقرأءة.
يكاد يكؤن منعدما.
ع-ب-د أل-رح-م-ن شض-اب ‘ أل-ثÓ-ث-ي-ن-ات ،مسضتؤى سض -أال -ن -اه ك-م ك-ت-اب-ا ت-ق-رأأ ‘ أألسض-ب-ؤع وألشض-ه-ر
ن -ه -ائ -ي آأدأب ،م-ت-ؤق-ف ع-ن أل-درأسض-ة وي-ع-م-ل وألسض- -ن- -ة ،ق- -ال ل- -ن- -ا حسضب م- -ا أأت- -ي- -ح ‹ م -ن
Ãح -ل ل -ب-ي-ع أألدوأت أإلل-كÎون-ي-ة ،أأج-اب-ن-ا أأن إأمكانيات لشضرأء ألكتب وكذلك حسضب درجة
ألقرأءة بالنسضبة إأليه باتت من أŸاضضي منذ أأن ألتفرغ بحكم أأنه معلم ‘ ألبتدأئي وبالتا‹
ترك مقاعد ألدرأسضة ،سضأالناه إأن كان بحؤزته مهامه ألتعليمية –ّتم عليه أسضتغÓل ألؤقت،
ك-تب ب-ال-ب-يت أأج-اب-ن-ا Ãن-ت-ه-ى ألصض-رأح-ة ليسس قائ Óإأن أأغلب مطالعاته تكؤن زمن ألعطل.

@ تغلب اŸعرفة ا◊ ّسصية على العقلية
والصصورة اŸتحركة تسصحر اŸشصاهد
@ ضصرورة وجود ثقافة أاسصرية
تقوم على تثم Úالعلم واقتناء الكتب

القراءة ملكة –تاج إا ¤اŸرافقة
واإلهتمام منذ الصصغر

كذلك صضادفتنا سضيدة ‘ ألثÓثينات ،أأمينة
مؤظفة بإاحدى ألدأرأت ألعمؤمية ،قالت إأنها
ل تقرأأ ،وليسس لها رغبة ‘ ألقرأءة بحكم أأنها
ليسضت من هؤأة ألكتب ،مؤؤكدة لنا أأن فعل
ألقرأءة هي هؤأية يتمتع بها أأشضخاصس دون
غÒهم ،فÁ Óكنك أأن تفرضس فعل ألقرأءة
على شضخصس هكذأ دون أأن يكؤن له أسضتعدأد
نفسضي لذلك ،وبالتا‹ ألعملية تقريبا ترتبط
ب-اسض-ل-ؤب أل-ت-نشض-ئ-ة أألسض-ري-ة ل-ل-ف-رد أأك Ìم-ن-ها
عملية آألية تكفي ◊ضضؤر ألكتاب ليكؤن هناك
قرأءة ودرجة مقروئية.
نفسس ألرأأي ذهب إأليه عمي صضالح وهؤ رجل
متقاعد ‘ سضلك أ÷يشس ،قائ Óيجب أأن تكؤن
ه -ن -اك ت -نشض -ئ -ة أأسض -ري -ة ل -ل -ط -ف -ل ت-ق-ؤم ع-ل-ى
أل -ت -حسض -يسس ب -ق-ي-م-ة أل-ق-رأءة ‘ ح-ي-ات-ه ،ه-ذأ
بطبيعة أ◊ال ل يتسضنى من دون وجؤد ثقافة
أأسض -ري -ة ت -ق -ؤم ع -ل -ى ت -ث-م Úأل-ع-ل-م ،وتشض-ج-ي-ع
أŸطالعة وأقتناء ألكتب ،مضضيفا Ÿا كنا ‘
سض -لك أ÷يشس ك -ان ل -ن -ا أأصض-دق-اء ك-ثÒون ل-ه-م

ع- -ادأت ك- -بÒة ‘ ›ال أŸط- -ال- -ع -ة ،وأأخصس
ب -ال -ذك -ر أل -ع -دي -د م -ن أل -زم Ó-ء م -ن م-ن-ط-ق-ة
ألقبائل ،كانت لهم عادأت رأئعة فيما يخصس
م-ط-ال-ع-ة أل-ك-تب أل-ن-اط-ق-ة ب-ال-ف-رنسض-ي-ة ،وألتي
ت -ت -ع ّ-ل -ق ب -ال -روأي -ات أل-ع-اŸي-ة ألشض-هÒة وك-تب
Óوضضاع ألقتصضادية وألجتماعية ‘
–ليلية ل أ
شضتى ألتخصضصضات ،وبالتا‹ أكتسضبت من هذأ
أإلطار عادأت لبأاسس بها من أأجل تنمية زأدي
أللغؤي وأŸعر‘ ،لكن ومع تقاعدي أفتقدت
إأ ¤ذلك أ÷ؤ ألذي أأحن أليه كثÒأ ،وأأنا أآلن
مدعؤ أأك Ìمن أأي وقت مضضى ألعؤد إأ ¤فعل
ألقرأءة ألذي كان حقيقة أأمرأ رأئعا ومتنفسضا
حقيقيا للفرد.

اإلقبال على الكتب بدافع ا◊اجة
ل بدافع اŸطالعة

كذلك كانت لنا جؤلة إأ ¤إأحدى أŸكتبات
أل-ع-م-ؤم-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-ؤى ق-لب أŸدي-ن-ة ،وهي
مكتبة غ Òمتخصضصضة تعنى ببيع ألكتب وكذأ
مسض -ت -ل -زم -ات أŸدأرسس ،أأردن-ا أأن ن-ع-رف ع-ن
قرب قيمة ألكتاب لدى ألفرد ألسضؤقهرأسضي
بع Úصضاحب أŸكتبة ،وهل هناك إأقبال على

مدير اŸكتبة الرئيسسية للمطالعة باحيدي لـ«لشسعب» بأادرار:

اŸكتبات العمومية صصروح علمية تنّمي روح اŸطالعة لدى األفراد
لسس-ت-اذ قصس-ب-اوي ع-ب-د ال-ق-ادر أان م-ا ت-ن-ج-زه
ي-رى ا أ
الدولة من مؤوسسسسات وهياكل قاعدية بغية الرفع
م -ن ه -ذا اŸق -روئ -ي -ة ‘ ،وقت أاصس -ب -حت اŸق -روئ-ي-ة
وال -ك -ت -اب ‘ غ -رب -ة ب Úأاه -ل-ه-ا وذوي-ه-ا ،ف-ف-ي وقت
ال-تسس-ع-ي-ن-ات ك-انت اŸك-ت-ب-ات م-ق-تصس-رة ع-ل-ى نقاط
ّﬁددة م - -ت - -ج- -ل- -ي- -ة ‘ اŸدن ال- -كÈى وك- -ان اÙب
ل-ل-ك-ت-اب وال-ق-راءة واŸط-ال-ع-ة ي-تح Úفرصس إاقامة
م-ع-ارضس ل-ل-ك-تب ف-ي-ت-ح-ي-ن-ه-ا ه-ذا إان وج-د رغ-ي-فه
اŸفضسل.
أادرار :فا— عقيدي
أأوضض- -ح ذأت أŸت -ح -دث ،أأن أل -دول -ة ع -م -لت ع -ل -ى إأنشض -اء
مؤؤسضسضات تعنى بالكتابة وتهتم بالقرأءة ‘ ﬂتلف ربؤع
أل -ؤط -ن ،ي -ت -م -ث -ل ذلك ‘ م -ك -ت-ب-ات أŸط-ال-ع-ة أل-رئ-يسض-ي-ة
ومكتبات أŸطالعة على مسضتؤى ألدوأئر وألبلديات بغية
تشضجيع وحثّ ألناشضئة على ألقرأءة وألكتابة باعتبارها
لقاح ألعلم ،مؤؤكدأ أأن لهذأ أإلجرأء فاعليته ‘ ألرفع من
أŸق -روئ -ي -ة وأل -ع-م-ل ع-ل-ى ت-ن-م-ي-ة أŸع-ارف وأŸع-ل-ؤم-ات
للسضاكنة من خÓل أÿدمات أŸقدمة على مسضتؤأها سضؤأء
إأن ع -ل -ى مسض -ت -ؤى أل -ق -رأءة أŸم -ن -ه -ج -ة ‘ ن -ط -اق م -عÚ
وأŸتمثل ‘ ألكتب وأŸرأجع أŸتؤفرة لتÓميذ وطÓب
أŸدأرسس بجميع أأطؤأرها ألتعليمية.
ب -اإلضض -اف -ة إأ ¤ت -ؤف -ره -ا ع-ل-ى أŸصض-ادر وأأم-ه-ات أل-ك-تب
أŸؤج -ه-ة ل-ل-ف-ئ-ات أŸت-خصضصض-ة ‘ أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي ع-ل-ى
مسض -ت -ؤى أ÷ام -ع -ات وم -ع-اه-د أل-ت-ك-ؤي-ن ،وك-تب أŸع-ارف
ألعامة للمهتم Úوألباحث ،Úفنجد هذه أŸكتبات ألبلدية
تّÎبع على عديد ألتؤجهات وألتخصضصضات وتلبي أأذوأق
جميع أأطياف أÛتمع ،فهذأ ألعمل من شضأانه أأن يرفع من
ح ّسس أŸقروئية لدى ألفرد ومن ثم أÛتمع على أأن ل
‚اح ول تقدم ‘ جميع شضتى أأصضناف أ◊ياة ل يكؤن ذلك
إأل Ãا –صضله أأل· من معارف ومكتسضبات “كنها من
مسضايرة مسضتجدأت ألعا ⁄أŸتسضارعة.

مسصايرة مسصتجدات العا ⁄اŸتسصارعة

من كل هذأ وجب أأن ننّؤه Ãجهؤد هاته أŸكتبات على
أعتبارها هياكل تسضتقطب أŸدأرسس من خÓل أŸرأجع

أل- -ت- -ي تÎب- -ع ع- -ل- -ي -ه -ا رف -ؤف
أŸك -ت-ب-ة ،ف-ي-ع-م-ل-ؤن ع-ل-ى
ألسض- - - -ت- - - -ف- - - -ادة م- - - -ن
م-ؤأضض-يعها أŸتعّددة،
وه - -ؤ م- -كسضب ث- -مÚ
ب أإلشض- - -ادة ب- - -ه،
وج ّ
ف -ال -ت -ل -م -ي -ذ ح -ق-ي-ب-ة
‡لؤءة باأللؤأن وعلينا
أأن ن- -ك- -ي- -ف -ه -ا ت -ك -ي -ي -ف -ا
صض -ح -ي-ح-ا م-ن خÓ-ل رسض-م
م -ع-ا ⁄أŸق-روئ-ي-ة ‘ ﬂي-ل-ت-ه
ليخرج هاته أأللؤأن رأسضما بذلك
لؤحة فسضيفسضاء متنؤعة من خÓل ألكتب
ألتي يتعامل معها إأل أأن هذأ ألتعامل يجب أأن
يكؤن ‡نهجا من خÓل ما يقرأأ وكيف يقرأأ ،وكذأ يعتÈ
هذأ ألفعل تفكÒأ مسضتقبلي جدير باإلكبار وألحتفاء،
ينقصضه ألتفعيل من خÓل ﬁاولة إأيجاد خطة هادفة
÷عل ألتلميذ يسضتمر ‘ معانقة هاته أŸكتبات ‘ ألؤقت
ألذي تغلق أŸدأرسس أأبؤأبها ومثال ذلك عقد مسضابقات
فكرية خÓل ألعطلة ألصضيفية لفائدة تÓميذ أŸدأرسس
ف -ت -ع -م -ل أŸك -ت -ب -ة ع -ل -ى –ب -يب ف-ع-ل أل-ق-رأءة ب-ؤسض-ائ-ل-ه
أŸتنؤعة.
وم -ن ج -ه -ت -ه -ا ،ت-رى ع ‹Ó-ف-اط-م-ة ط-ال-ب-ة ج-ام-ع-ي-ة ،أأن
أŸؤأطن أ÷زأئري ألعادي ل يقرأأ لكن هذأ ل Áنع وجؤد
بعضس أ◊الت ألسضتثنائية ألتي تؤؤمن بأان ألقرأءة غذأء
ألروح ...وهناك من يقرأأ من أأجل إأعدأد درأسضة أأو بحث
أأكادÁي.

إامكانيات وخدمات البحث ا◊ر وذلك
Ÿسصاعدة الفرد على توسصيع معارفه

تقؤل ع ‹Óفاطمة « :إأن ألقرأءة بالنسضبة ‹ هي فعل
َوجب بالضضرورة ‡ارسضته فهي همزة ألؤصضل بيني وبÚ
ألعا ..⁄بها تفهم ما يدور حؤلك أأك ،Ìوبها فقط تتكؤن
لدى أإلنسضان مناعة فكرية ورؤوية فكريه Œعله يتمؤقع
بالشضكل ألذي يرأه ‘ هذأ ألعا ⁄أŸنفتح على أآلخر».
فمث ًÓقرأءة ألكتب ألفكرية مثل ما كتب مالك بن نبي
وح-ت-ى أل-ك-تب أل-ف-لسض-ف-ي-ه أل-غ-رب-ي-ة أأمثال غارودي وهيجل
Áكن ألفرد من معرفة ألفكر ألبشضري وما قدمه للبشضرية

من نظريات خدمت
أإلنسضان لفÎأت حتى أنتقضضت بفعل نظريات أأخرى ...أأما
عن أŸطالعة من أأجل أŸتعة فيجدها ألقارئ ‘ قرأءة
ألقصضصس وبعضس ألروأيات  ..وقؤ‹ هذأ ل يعني أأن ألروأيه
أأو ألقصضة ل –مل أأفكارأ وأأبعادأ ً أأيديؤلؤجية.

باحدي :الرفع من مكانة العلم واŸعرفة

م -ن ج -ه -ت -ه ب -اح -ي -دي حسض -ان م -دي-ر أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسض-ي-ة
ل -ل-م-ط-ال-ع-ة أل-ع-م-ؤم-ي-ة ب-أادرأر أك-د أن أŸك-ت-ب-ة أل-رئ-يسض-ي-ة
للمطالعة ألعمؤمية بأادرأر صضرح علمي وجد لينمي لدى
ب أŸطالعة ويعززها ويؤفر وسضائلها وسضبلها Ãا
ألفرد ح ّ
يحّقق زأدأ معرفيا وأسضعا للقرأء وألروأد ويرفع من مكانة
أل -ع -ل -م وأŸع -رف -ة ،ف -ه -ي فضض-اء يسض-م-ح ل-ل-ن-اشض-ئ-ة ت-ط-ؤي-ر
ق -درأت -ه -م أل -ذأت -ي-ة وب-عث م-ؤأه-ب-ه-م ب-اسض-ت-غÓ-ل ﬂت-ل-ف
خدماتها وألسضتفاذة من جميع فضضاءأتها..
مؤؤكدأ حرصس مصضا◊ه ألدأئم على تقد Ëهذه أÿدمة
أل-ن-ب-ي-ل-ة وأل-ع-م-ل أل-ك-ب Òل-روأد أŸك-ت-ب-ة Ãخ-ت-لف فئاتهم:
وألعمل جاهدين كل حسضب تخصضصضه أأن نكؤن ‘ مسضتؤى
أألمال وألتطلعات .معتÈأ أأن أŸكتبة ألرئيسضية للمطالعة
ألعمؤمية بأادرأر تتؤ› ¤مؤعة من أŸهام وأألهدأف
أأه -م -ه -ا ،ت -ؤف Òأل -ك -ت -اب ع -ل-ى ﬂت-ل-ف أل-دع-ائ-م لÎق-ي-ة
أŸطالعة ألعمؤمية وتشضجيعها.

أقتناء هاته ألكتب أŸؤجؤدة على ألرفؤف،
وماهي أأغلب ألعناوين أŸفضضلة لدى ألقاريء
.أأج- -اب- -ن- -ا صض- -احب أŸك- -ت- -ب- -ة وه -ؤ شض -اب ‘
ألثÓثينيات من ألعمر ،أأن أأغلب زوأر أŸكتبة
ه -م م -ن ف -ئ -ات ع -م -ري -ة ﬂت -ل -ف -ةÁ ،ك-ن أأن
نحصضرها ‘ أأولياء ألتÓميذ بالدرجة أألو¤
وأل -ذي -ن ل-ه-م إأق-ب-ال ك-ب Òع-ل-ى شض-رأء وأق-ت-ن-اء
أل -ك -تب ألÎب-ؤي-ة ،ك-ذلك ت-قÎن ع-م-ل-ي-ة شض-رأء
ألكتب أŸدرسضية ‘ ألغالب باقتناء قصضصس
أألط -ف -ال وأŸط -ؤي -ات أل-ت-ع-ل-ي-م-ي-ة أل-ت-ي ي-رى
أألولياء أأنها ﬁفز لفهم ألدروسس.
ألفئة ألثانية وألتي رÃا لها نصضيب من تصضفح
ك-تب أŸك-ت-ب-ة وأق-ت-ن-ائ-ه-ا ،ه-ي ف-ئ-ة أŸتدينÚ
‡ن يقتنؤن ألكتب ألدينية ،وفع Óهاته ألفئة
ترى ألكتاب بع Úألهتمام ،ول تنحصضر ‘
فئات عمرية معينة ،تعمل على أقتناء ألكتب
أل -دي -ن -ي -ة ،وك -ذلك ت -ؤصض -ي ل -ن -ا ب-ج-لب ب-عضس
ألعناوين ألتي تكؤن غ Òمتؤفرة.
هناك أأيضضا جناح للكتب ألعلمية أŸتخصضصضة
وألتي تعا Êمن عزوف وقلة مرتاديها ،ماعدأ
ب -عضس أل -ط -ل -ب -ة وأألسض -ات -ذة أŸن -ح-دري-ن م-ن
ألكليات أ÷امعية ،رÃا يقبلؤن على ألبحث
عن عناوين بعينها بدأفع أ◊اجة فقط وليسس
بدأفع أŸطالعة.
يضض -ي-ف أأيضض-ا أأن ع-م-ل-ي-ة ت-ؤف Òأل-ك-ت-اب ل-دى
أŸكتبات ووضضعه ب Úمتناول ألقاريء هؤ ‘
حّ- -د ذأت- -ه أأم- -ر ‘ غ- -اي- -ة ألصض -ع -ؤب -ة ،بسض -بب
ألرتفاع ألباهظ ‘ ألعديد من ألعناوين سضؤأء
كانت كتب متخصضصضة أأو كتب للمطالعة ،وهذأ
بطبيعة أ◊ال أأمر غ Òمشضجع لقتناء ألكتاب
وألتحفيز على أŸطالعة ،ألن ترأجع ألقدرة
ألشضرأئية للفرد ل تسضمح له باقتناء كذأ عناوين
بأاسضعار رÃا ليسضت ‘ متناوله هذأ بطبيعة
أ◊ال إأذأ كانت له ألنية ‘ أقتناء ألكتب.
ك -ذلك حسضب Œرب -ت -ي ألشض -خصض-ي-ة أÛت-م-ع
ألسضؤقهرأسضي وأأخصس بالذكر ألفئات ألشضبانية
تنقصضها درجة ألؤعي بقيمة ألكتاب ‘ حياة
ألفرد ،كما أأن ألضضعف ‘ تكؤين ألفرد لغؤيا
أأمر ‘ غاية أألهمية ،فكيف تنتظر من شضاب
ل Áلك أأي زأد لغؤي ،أأن يقبل على فعل
ألقرأءة؟

ك -م -ا ت-ه-ت-م أŸك-ت-ب-ة ب-ؤضض-ع ﬂت-ل-ف أألرصض-دة أل-ؤث-ائ-ق-ي-ة
وأÿدم -ات أŸرت -ب -ط -ة ب -اŸط -ال -ع -ة أل -ع -م-ؤم-ي-ة وج-م-ي-ع
أÿدم -ات أŸل-ح-ق-ة أألخ-رى –ت تصض-رف أŸسض-ت-ع-م-ل،Ú
وت -خصض -يصس فضض -اء ل -ل -م -ط -ال -ع -ة أل -ع -م -ؤم-ي-ة ي-ت-ك-ي-ف م-ع
أح -ت -ي-اج-ات أل-ط-ف-ل ،وإأت-اح-ة ج-م-ي-ع مصض-ادر أŸع-ل-ؤم-ات
أŸت -ؤف -رة ب -ه -ا ÷م -ي -ع م-ن ي-رغ-ب-ؤن ‘ أإلطÓ-ع ع-ل-ي-ه-ا؛
بالضضافة أ ¤إأمكانيات وخدمات ألبحث أ◊ر وذلك
Ÿسض- -اع- -دة أل- -ف- -رد ع- -ل -ى ت -ؤسض -ي -ع م -ع -ارف -ه
ومكتسضباته طبقا لحتياجاته وأهتماماته
ورغ -ب -ات -ه وق-درأت-ه ،وأŸسض-اع-دة ‘
–ق- - - -ي- - - -ق أأه- - - -دأف ألÎب - - -ي - - -ة
أŸدرسضية ،وذلك ألن أŸكتبة
ت- -ع- -م- -ل ع -ل -ى ت -ع -م -ي -ق أأف -ق
ألطالب وفهمه Ÿؤضضؤعاته
ألدرأسضية ،فضض Óعن تشضجيع
وت- -دع- -ي -م أŸق -روئ -ي -ة ل -دى
أŸؤأطن Úعن طريق تقدË
أÿدم-ات وأل-ك-تب أل-ت-ي ت-رضض-ي
ﬂت- -ل- -ف ألح- -ت- -ي -اج -ات وأألذوأق،
وتزويد ألقرأء باŸعلؤمات ألÓزمة لهم ‘
–ديث أأعمالهم ‘ وظائفهم باÛتمع و‘ إأدأرة
شضؤؤونهم ألعملية.
وأأوضضح باحيدي حسضان مدير أŸكتبة ألرئيسضية للمطالعة
ألعمؤمية بأادرأر أأن مصضا◊ه تقؤم بإاعارة أأزيد من 300
كتاب ‘ أليؤم ıتلف روأد أŸكتبة ،معتمدة أŸكتبة ‘
ذلك على أنظمة ألكÎونية لتقد Ëخدماتها ،كما بإامكان
روأد أŸك -ت -ب -ة ألطÓ-ع ع-ل-ى ف-ه-ارسس أل-ك-تب وتصض-ف-ح-ه-ا
وحجزها عن بعد كما بإامكانهم ألتسضجيل ‘ أŸكتبة عن
بعد ،وبإامكان هذأ ألنظام أللكÎو ÊأŸسضتخدم باŸكتبة
–ت أسضم ألسضنجاب أحصضاء روأد أŸكتبة وألكتب ألتي
يك Ìعليها ألطلب وألكتب غ Òألنشضطة ‘ أإلعارة ،مشضÒأ
أ ¤أأن معظم ألروأد هم طلبة أ÷امعة وأألسضاتذة وتÓميذ
أŸدأرسس وأŸهتم ÚباŸطالعة ،وبلغ عددهم أزيد من 19
ألف روأد منذ أفتتاحها ‘ نؤفم.2012 È
كما –صضي أŸكتبة ألرئيسضية  29أألف عنؤأن ‘ رفؤفها،
كما تنظم أŸكتبة ألرئيسضية بأادرأر عدة أنشضطة ثقافية
وفكرية على غرأر تنظيم ندوأت أأدبية كل أسضبؤع وأأمسضيات
شضعرية وأأنشضطة نادي ألطفل كل مسضاء ثÓثاء فضض Óعن
تنظيم ملتقيات وطنية ،حيث تعتزم أŸكتبة تنظيم ملتقى
وطني غدأ ألثÓثاء بعنؤأن دور أŸكتبات ألعمؤمية ‘
ألتنمية ألقتصضادية بنشضاركة أسضاتذة وباحث Úمن ﬂتلف
ألؤليات .

ا’ثنين  06فيفري  201٧م الموافق لـ  0٩جمادى اأ’ولى  1٤3٨هـ
info@ech-chaab.com / www.ech-chaab.com
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الدكتورة سسهام ◊رشش ‘ حوار مع «الشسعب»:

التهاب اللوزت Úلدى اأ’طفال قد يكون بكتÒي أاو فÒوسشي
على اأ’ولياء ا’نتباه من ا’رتفاع الششديد ◊رارة أاطفالهم
حّذرت الطبيبة العامة الدكتورة سسهام ◊رشش ‘ حوار مع «الشسعب «من اسستعمال اŸضسادات
ا◊يوية لعÓج التهاب اللوزت Úعشسوائيا دون اسستشسارة الطبيب اŸعالج ،مؤوكدة أان ذلك يشسكل خطرا كبÒا
’ولياء إا ¤ضسرورة ا’نتباه
’مر بالطفل الصسغ Òداعية ‘ سسياق آاخر ا أ
على صسحة اŸريضش ’ ،سسيما إاذا تعلّق ا أ
من ا’رتفاع الشسديد لدرجة حرارة أاطفالهم.

áÑW É«fƒ°U :É¡JQhÉM
^ «الشس- -عب» :م- -ت- -ى ت- -كÌ
’صس-اب-ة ب-ال-ت-ه-اب اللوزت،Ú
ا إ
وم- - -ا ه- - -ي أاع- - -رضش إاصس - -اب - -ة
الطفل باŸرضش؟
^^ د .سسهام ◊رشش :تكÌ
اإ’صش-اب-ة ب-ال-ت-ه-اب ال-ل-وزت Úل-دى
اأ’طفال خصشوصشا ‘ موسشم الÈد
وه- - -ي م- - -ن ا◊ا’ت اŸرضش - -ي - -ة
الششائعة التي “ ّسض هذه الفئة من
ﬂت - -ل - -ف اأ’ع- -م- -ار ،و‘ ب- -عضض
اأ’ح -ي -ان تصش -ب -ح تشش-ك-ل خ-ط-ورة
ع- -ل -ى اŸصش -اب ‘ ح -ال  ⁄ي -ت -م
ع Ó- -ج- -ه- -ا ‘ ال- -وقت اŸن- -اسشب
وبالششكل الÓئق.
إان التهاب اللوزت Úهو التهاب
يصش -يب ال -ك -ت -ل -ت Úم -ن اأ’نسش -ج-ة
بيضشاوين الششكل ‘ مؤوخرة ا◊لق
والتي يطلق عليها اللوز ووظيفتها
اأ’سشاسشية هي ﬁاربة ا÷راثيم
واŸيكروبات التي تدخل ا÷سشم
عن طريق الفم ،وتعد وسشيلة دفاع
عن مناعة ا÷سشم ضشد البكتÒيا.
وعند التهاب اللوزت Úوا◊لق
ع -ن -د ال -ط -ف -ل ت -ظ-ه-ر اأ’ع-راضض
اأ’ولية على ششكل حدوث تضشخم
على مسشتواهما مع احمرار ،ومن
ب Úال- -عÓ- -م- -ات ال- -ت- -ي تصش -احب
ا’تهاب أا ‘ ⁄ا◊لق وارتفاع ‘
درجة ا◊رارة أاو «ا◊مى» التي
قد تصشل إا ٤0 ¤درجة مرفوقة
م-ع قشش-ع-ري-رة أاح-ي-ان-ا ،باإ’ضشافة
إا ¤صشداع على مسشتوى الرأاسض
وال- -وه- -ن وال- -فشش -ل ،وك -ذا ن -قصض
الشش -ه -ي -ة ع -ن -د ال -ط-ف-ل اŸريضض
نتيجة اأ’ ⁄الششديد الذي يششعر
به عند البلع ،وقد يعا Êالطفل
م -ن ال -غ -ث -ي -ان وال-ت-ق-ي-ؤو واأ’‘ ⁄
البطن أايضشا.
’صس-اب-ة
^ م -ا ه -ي أاسس-ب-اب ا إ
بالداء ،هل Áكن أان يصساب
ال - -ط - -ف - -ل الصس- -غ Òب- -ع- -دوى
اŸرضش من الكبار؟
^^ الطفل الذي يÎاوح سشنه
ما ب Úعام Úإا 1٥ ¤سشنة مهّدد
ب-اإ’صش-اب-ة ب-ال-ت-ه-اب اللوزت ،Úأاما
ال -ذي ي -ق ّ-ل سش -ن-ه ع-ل-ى ع-ام’ Ú
Áكن أان نعتÈه مصشابا باŸرضض
كون اللوزت Úعنده  ⁄تنمو بعد،
و‚د ن- - -وع Úم- - -ن ا’ل- - -ت - -ه - -اب
فÒوسش - -ي وب - -ك- -تÒي .اإ’صش- -اب- -ة
بتعّدد اأ’سشباب.
Áكن أان يصشاب الطفل الصشغÒ
ب-ال-ت-ه-اب ال-ل-وزت Úن-ت-ي-جة انتقال
ال -ع-دوى م-ن أاح-د أاف-راد ال-ع-ائ-ل-ة
الذي يعا Êمن اŸرضض ،بسشبب
التقرب الدائم من الطفل الصشغÒ
م -ث  Ó-وح -م -ل -ه وت -ق -ب -ي-ل-ه يصش-ب-ح
اح-ت-م-ال إاصش-اب-ت-ه ب-ال-داء ع-ن-دم-ا
ي -ك ،Èع -ل -م -ا أان اإ’صش-اب-ة ’ ت-تّ-م
فقط ‘ فصشل الششتاء الذي يعد
موسشم الÈد واأ’نفلونزا بل Áكن
أان يصشاب بها الطفل ‘ فصشل

الصشيف أايضشا.
كما أان التهاب اللوزت Úششائع
بصش - -ف- -ة أاك Èل- -دى اأ’ط- -ف- -ال ‘
اŸدارسض ،م - -ن خÓ- -ل ان- -ت- -ق- -ال
عدوى اŸرضض من تلميذ إا ¤آاخر
عن طريق الرزاز النا œمن اأ’نف
وا◊لق وعند السشعال ،باإ’ضشافة
إا ¤اأ’ط -ف -ال ال-ذي-ن ي-ع-ان-ون م-ن
أام- - - -راضض أاخ- - - -رى م- - - -زم- - - -ن- - - -ة
ك -ا◊سش -اسش -ي-ة والسش-ك-ري ال-ل-ذي-ن
Óصش- -اب- -ة
ه - -م - -ا أاك Ìع- -رضش- -ة ل - -إ
ب-ال-ت-ه-اب ال-ل-وزت Úن-ظ-را لضش-عف
ا÷هاز اŸناعي لديهم.
^ م -ا ه-ي ال-ط-ري-ق-ة اŸث-ل-ى
لعÓج التهاب اللوزت ،Úوهل
ت-نصس-ح Úب-اسس-ت-ع-م-ال الطرق
التقليدية؟
^^ بصشفة أاولية عÓج اللوزتÚ
ي -ع -ت-م-د ع-ل-ى م-ا إاذا ك-ان السش-بب
فÒوسشي أاو عدوى بكتÒية ،عادة
’ يسش- -ت- -ط- -ي- -ع ال -ط -ب -يب –دي -د
السشبب Ãجرد النظر ،ولكن Áكن
اكتششاف البكتÒيا عن طريق أاحد
ال- -ف -ح -وصض السش -ري -ع -ة Ÿسش -ت -وى
البكيتÒيا ،فإاذا كان السشبب هو
فÒوسض ف- - - -إان ا÷سش- - - -م سش- - - -وف
يحاربه من تلقاء نفسشه ‘ مدة
يوم Úأاو ثÓثة أايام ،أاما إاذا كان
السش -بب ه -و ال -ع -دوى ال -ب -ك -تÒي-ة
ف -ع -ادة م -ا يضش -ط -ر ال -ط-ب-يب إا¤
وصشف اŸضشادات ا◊يوية ،علما
أان -ه ’ ي -وج -د ل-ق-اح ضش-د ال-ت-ه-اب
اللوزت ÚالبكتÒي.
ويصشف الطبيب بعد تششخيصض
ح-ال-ة ال-ط-ف-ل وظ-ه-ور ال-عÓ-م-ات
ال -ت -ي ت -ث -بت إاصش -اب -ت -ه ب -ال -ت -ه-اب

ال- - -ل- - -وزت Úوا◊ل - -ق اŸضش - -ادات
ا◊ي- -وي -ة م -ع خ -افضض ل -ل -ح -رارة
’Óم ،وي -جب ت -ن -اول
ومسش- -ك- -ن ل  -آ
اŸضشاد ا◊يوي Ÿدة  ٨أايام ،وقد
تصشل ‘ بعضض ا◊ا’ت إا10 ¤
أايام دون انقطاع ،وبعد  3أايام من
م-ب-اشش-رة اŸريضض ت-ن-اول اأ’دوي-ة
يضش -ط -ر ال -ط-ب-يب Ÿع-اي-ن-ت-ه م-رة
أاخرى Ÿعرفة مدى فعاليته وإاذا
ما –تم اأ’مر تغي Òنوع اŸضشاد
ا◊يوي.
وف - -ي - -م - -ا ي - -خصض إام - -ك- -ان- -ي- -ة
ا’سشتعانة بالعÓج التقليدي من
عدمه ،ف Óيوجد مانع من تناول
اأ’عششاب الطبية التي تسشاعد ‘
تخفيف أا’م ا◊لق والتقليل من
ان- -ت- -ف -اخ ال -ل -وزت ،Úح -يث Áك -ن
Óولياء تقد Ëالعسشل والليمون
ل أ
إا ¤ط -ف -ل -ه-م ،ل-ك-ن ه-ذا ’ ي-ع-ن-ي
ع -دم اسش -تشش-ارة ال-ط-ب-يب وت-ن-اول
اأ’دوية ،كما ينصشح ششرب الطفل
اŸصش -اب ك -م -ي -ة ك -بÒة م-ن اŸاء
ك -ون -ه -ا م -ف-ي-دة ل-ل-جسش-م ل-ت-ف-ادي
جفافه.
Óششارة‡ ،كن أان تظهر عقد
ل إ
ع- -ل- -ى مسش- -ت- -وى ال- -رق -ب -ة بسش -بب
ا’لتهاب ،إا’ أانها عادية و’ تدعو
للخوف ،كونها تزول مباششرة مع
العÓج.
^ م- -ت -ى يضس -ط -ر ال -ط -ب -يب
اŸع - - -ال - - -ج إا ¤اسس - - -ت - - -ئصس- - -ال
اللوزتÚ؟
^^ إان ال -تشش -خ-يصض ال-دق-ي-ق
للمريضض هو الذي يجعل الطبيب
ي -ق ّ-رر إاذا ك -انت ح -ال -ة اŸصش -اب
ب- -ال- -ت- -ه -اب ال -ل -وزت Úتسش -ت -دع -ي

نزعهما واسشتئصشالهما عن طريق
اسش- - - -ت- - - -خ - - -دام ا÷راح - - -ة أاو أان
اسش- -ت -خ -دام اأ’دوي -ة واŸضش -ادات
ا◊يوية كاف لعÓج اŸرضض ،أ’نه
’ Áك- -ن ال- -ق- -ي- -ام ب- -اسش- -ت -ئصش -ال
ال-ل-وزت Úبشش-ك-ل وعشش-وائ-ي وإا‰ا
ي-ع-ت Èا◊ل ال-ن-ه-ائ-ي ال-ذي ي-ل-جأا
إاليه الطبيب.
‘ حالة ما إاذا تكّرر التهاب
اللوزت Úإا 3 ¤مرات ‘ الششهر
اأ’مر الذي يؤوثر على التلميذ ‘
دراسشته بسشبب الغيابات اŸتكررة
وكذا على ‰و جسشمه ،حيث يلجأا
الطبيب إا ¤حل ا’سشتئصشال ،كما
ي - -جب أان ي - -ك - -ون سش ّ- -ن اŸريضض
Œاوز  6سشن ،Úأ’ن أاقل من ذلك
’ Áك -ن أان ي -ع -ال -ج ب -اسش -ت -خ-دام
ا÷راح- -ة وإا‰ا ي- -ق -وم ال -ط -ب -يب
فقط بعÓج مضشاعفات الداء.
ك -م -ا أان ا’ل-ت-ه-اب-ات اŸت-ك-ررة
للوزت Úوششعور الطفل اŸصشاب
بضش -ي -ق ‘ ال -ت -ن -فسض وا’خ -ت -ن-اق
ال -ل -ي -ل -ي Œع-ل ال-ط-ب-يب اŸع-ال-ج
يلجأا إا ¤عملية ا’سشتئصشال عن
ط-ري-ق ال-ق-ي-ام ب-ج-راح-ة بسش-ي-ط-ة
بعد Œريبه ıتلف العÓجات
والطرق الوقائية ،وÁكن أايضشا أان
يخضشع البالغون إا ¤هذا النوع من
ا÷راحة.
وŒدر اإ’شش- - - - -ارة أان ب- - - - -عضض
اأ’ط- -ف- -ال اŸصش -اب -ون ب -أام -راضض
خطÒة مزمنة كالقلب والسشكري
وال- -ك- -ل- -ى ي -ك -ون -ون أاك Ìع -رضش -ة
لÓلتهابات اŸزمنة للوزت Úنظرا
لضشعف جهازهم اŸناعي وهو ما
يجعل الطبيب ينصشحهم بضشرورة
اسشتعمال العÓج ا÷راحي ،علما
أان اأ’ط - -ب - -اء ي- -ح- -اول- -ون دائ- -م- -ا
اسش- -ت- -ئصش- -ال ج- -زء م -ن ال -ل -وزتÚ
للحفاظ عليهما ،و‘ حال –تم
ال -وضش -ع ي -ق -وم ب -ن -زع واح -دة م-ن
اللوزت Úأاو ا’ثن.Ú
’ول- -ي -اء
^ Ãا ت- -نصس- -ح Úا أ
◊م- - -اي- - -ة أاط - -ف - -ال - -ه - -م م - -ن
’صسابة بالداء؟
ا إ
^^ ي -نصش -ح ب -ع-زل ال-ط-ف-ل
الصش - - - -غ Òع - - - -ن اأ’شش- - - -خ- - - -اصض
اŸصشابون بالتهاب اللوزت Úو‘
ح - -ال إاصش - -اب - -ة أاح - -د اأ’ط - -ف- -ال
باŸرضض يجب التأاكد من عدم
اختÓطه بإاخوته أاثناء اŸرضض،
وينصشح كما ينصشح بتهوية البيت
ل - -ل - -ت - -خ - -لصض م - -ن ال- -فÒوسش- -ات
وا◊رصض ع- -ل -ى ال -ل -ب -اسض ا÷ي -د
للطفل ‘ موسشم الÈد.
ومن ب Úأاهم وسشائل الوقاية
م- -ن خ- -ط -ر اإ’صش -اب -ة ب -ال -ت -ه -اب
Óط -ف -ال،
ال- -ل- -وزت Úب -ال -نسش -ب -ة ل  -أ
ضش- -رورة ا◊ف- -اظ ع -ل -ى م -ن -اع -ة
ال- -ط- -ف- -ل ق- -وي- -ة ق- -در اإ’م- -ك- -ان
ب -ال -ت -غ-ذي-ة الصش-ح-ي-ح-ة وا÷ي-دة،
وك -ذلك ا◊ف -اظ ع -ل-ى ال-ن-ظ-اف-ة
ال- -ع- -ام- -ة وا◊رصض ع- -ل- -ى غسش -ل
اليدين بانتظام.

العدد
1٧2٥3

للنسساء ا◊وامل فقط

نصشائح هامة يقدمها اıتصشون ‘ التغذية
ي-نصس-ح اıتصس-ون ‘ ال-ت-غ-ذي-ة
النسساء ا◊وامل بضسرورة تناول
اŸن -ت -وج -ات ال -غ-ذائ-ي-ة الصس-ح-ي-ة
ال -ت-ي ت-ؤوّم-ن ل-ه-ا ول-ط-ف-ل-ه-ا ك-ل م-ا
يلزم من عناصسر القوة وا◊ياة،
’شس- -ه- -ر ال- -ثÓ- -ث -ة
خصس- -وصس- -ا ‘ ا أ
’و ¤من ا◊مل التي يتم فيها
ا أ
ت -ك -وي-ن أاعضس-اء ا÷ن Úوب-ن-اؤوه-ا
م-وضس-ح Úأان ال-ت-غ-ذي-ة السس-ل-يمة
ل - -ل - -ح - -ام - -ل ي - -جب أان تضس - -م ك- -ل
ال- -ع- -ن- -اصس- -ر ب -دءا ب -السس -ك -ري -ات،
م- - -رورا ب- - -الÈوت- - -ي- - -ن - -ات واŸواد
ال - -دسس - -م- -ة ،وان- -ت- -ه- -اء ب- -اŸع- -ادن
’لياف.
والفيتامينات وا أ
وأاكد اıتصشون أان أاي نقصض ‘
واح - -د أاو أاك Ìم - -ن ه- -ذه اŸك- -ون- -ات
ينعكسض سشلبا على حياة ا÷ن Úداخل
بطن أامه ،حيث يجب أان تكون تغذية
ا◊ام-ل م-ت-ن-وع-ة وم-ت-وازن-ة ،م-ع عدم
اŸبالغة ‘ أاكل السشكريات والنششويات
والدهنيات.

ومن ب Úأاهم اŸواد الغدائية
التي ينصشح بتناولها:
 ا◊ليب ومششتقاته ،الذي يعتÈضش -روري ً-ا ل -ب -ن -اء ال -ع -ظ -ام واأ’سش -ن-ان،
وأاسش - -اسش - -ي - -ا ل - -وظ - -ائ- -ف ال- -عضشÓ- -ت
واأ’عصش - -اب وت - -نشش - -ي - -ط اأ’ن - -زÁات
وام-تصش-اصض ال-ف-يتام Úبـ ، 12و“ت -از
منتجات ا◊ليب بكونها –توي على
ك- -م- -ي- -ات م- -ه- -م- -ة م- -ن الÈوت- -ي- -ن -ات
وال -ده -ن -ي -ات واŸع -ادن وع -ل-ى ب-عضض
الفيتامينات اŸهمة للحامل وا÷نÚ
معا ،زيادة على أاهمية ششرب ا◊ليب
وتناول اأ’لبان واأ’جبان كل يوم و‘
وجبة واحدة.
 ا◊ب -وب ال -ك -ام-ل-ة ،ال-ت-ي –ت-ويع -ل -ى ك -م-ي-ات ك-بÒة م-ن ف-ي-ت-ام-ي-ن-ات
اÛموعة «ب» التي تقوم بوظائف
كثÒة ‘ ا÷سشم ،منها تعزيز صشحة
ا÷ه -از ال -عصش -ب -ي ،واŸسش -اع-دة ع-ل-ى
إانتاج الطاقة ،واÙافظة على صشحة
ا÷ه-از ال-هضش-م-ي ك-م-ا ي-نصش-ح ب-ت-ن-اول
رغيف من اÿبز الكامل الذي يزود

ا◊امل بكمية ‡تازة من فيتامينات
«ب».
 اللحوم واأ’سشماك والبيضض ،وهيÓح-م-اضض اأ’م-ي-نية،
مصش-ادر ‡ت-ازة ل -أ
خصشوصشا اأ’سشاسشية التي ’ يسشتطيع
ا÷سش -م ت -رك -ي -ب -ه -ا ،وي -نصش -ح ‘ ه -ذا
اÛال أان Œم - - -ع ا◊ام - - -ل م- - -ا بÚ
الÈوت- -ي- -ن -ات م -ن مصش -ادر ح -ي -وان -ي -ة
ون -ب -ات -ي -ة ،و’ ي -ج -وز ‘ أاي ح-ال م-ن
اأ’ح - -وال ا’ق - -تصش - -ار ع - -ل - -ى ت- -ن- -اول
الÈوت-ي-ن-ات م-ن مصش-ادر ن-ب-ات-ي-ة أ’ن-ها
غ Òك- -ام- -ل- -ة ’ف- -ت- -ق -اره -ا إا ¤ب -عضض
اأ’ح-م-اضض اأ’م-ي-ن-ي-ة اأ’سش-اسش-ية ،ومن
اŸهم للغاية اسشتهÓك ﬂتلف أانواع
اأ’سشماك وﬂتلف منتجات البحر من
 2إا 3 ¤م-رات ‘ اأ’سش-ب-وع ل-غ-ن-اه-ا
ب-ع-نصش-ر ال-ي-ود الضش-روري ل-ع-م-ل الغدة
الدرقية.
 اÿضش - - -روات ،وه - - -ي غ - - -ن - - -ي- - -ةبالفيتامينات واŸعادن واأ’لياف .ومن
أاه -م اÿضش -ار ال -ت -ي ي -ن-ب-غ-ي ل-ل-ح-ام-ل
ت - -ن - -اول - -ه - -ا ال - -ف- -اصش- -ول- -ي- -ا ،وا÷زر،
واŸل -ف -وف ،وورق ال-ع-نب ،والسش-ب-ان-خ،
وال-ب-ط-اط-ا ،وال-ف-ل-ي-ف-ل-ة ،ومن اأ’فضشل
تناول اÿضشر نيئة أاو –ضشر كحسشاء،
ويجب عدم اللجوء إا ¤الغلي الطويل
كي ’ تفقد أاهم عناصشرها .وÁكن
للحامل تناول اÿضشر بششكل سشلطة
–ت - -وي ع - -ل - -ى م - -زي - -ج م - -ن - -وع م- -ن
اÿضش - -روات اıت - -ل- -ف- -ة خصش- -وصشً- -ا
الورقية منها.
 ا◊مضش- - -ي- - -ات ،وه- - -ي غ- - -ن- - -ي - -ةب- -ال- -ف -ي -ت -ام« Úسش -ي» ال -ذي –ت -اج -ه
ا◊امل ‘ ششكل يومي أ’ن ا÷سشم ’
يسش -ت-ط-ي-ع صش-ن-ع-ه و’ ت-خ-زي-ن-ه ،أاخÒا
على ا◊امل أان تهتم خصشوصشا بتأامÚ
اأ’طعمة الغنية با◊ديد الذي ‚ده
بكÌة ‘ العسشل اأ’سشود واÿرششوف
والسش- -ب -ان -خ واŸوز وال -ع -نب وال -رم -ان
واŸشش - - - -مشض واÿضش- - - -ر ذات اأ’وراق
الداكنة ،كما يوجد بكÌة ‘ اللحوم
وال -ك-ب-د وال-ط-ح-ال وم-ن-ت-ج-ات ال-ب-ح-ر
وتسشاهم أايضشا ا◊مضشيات ‘ تفادي
اإ’صشابة بفقر الدم أ’ن الذي ينتج عنه
سشوء التغذية وغياب الوعي الصشحي.

فوائد فاكهة ا÷رافيو’

تعت Èفاكهة «ا÷رافيو’» من
ال -ف -واك -ه اŸغ -ذي -ة ل -ل-جسس-م ال-ت-ي
ت- -ت- -واج -د ‘ إاف -ري -ق -ي -ا وأام -ري -ك -ا
ا÷ن -وب -ي -ة وج -ن -وب شس -رق آاسس-ي-ا،
فهي تقدم الكث Òمن الفوائد هي
’تي:
كا آ
@ اششتهرت «ا÷رافيو’ «بالدعاية
الكبÒة حول كونها تسشاعد ‘ مقاومة
وعÓج داء السشرطان باعتبارها –توي
على العديد من اŸواد الكيميائية التي
ق- -د ت- -ك -ون ف ّ-ع -ال -ة Ùارب -ة اÓÿي -ا
السشرطانية.
@ تعمل على تقوية مناعة ا÷سشم،
وتعّزز من عمل ا÷هاز اŸناعي بحيث
Œع -ل -ه أاق -وى ‘ م -واج -ه-ة ال-ب-ك-تÒي-ا
وال- -فÒوسش- -ات ال- -ت- -ي ق- -د ت- -دخ -ل إا¤
ا÷سش -م ،ك -م -ا –م -ي-ه م-ن اإ’ن-ف-ل-ون-زا
ون -ز’ت الÈد وت -ع -ت Èمصش -دراً غ -ن -ي ً-ا
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@ غنية باأ’لياف التي تعمل على
رب-ط ال-ك-ول-يسشÎول و“ن-ع ام-تصش-اصش-ه
من قبل اŸعدة ،اأ’مر الذي يؤودي إا¤
خ- -فضض نسش -ب -ة ال -ك -ول -يسشÎول السش -يء
ورف - -ع نسش - -ب - -ة ال - -ك- -ولسشÎول ا÷ي- -د،
وب -ال-ت-ا‹ ا◊ف-اظ ع-ل-ى صش-ح-ة ال-ق-لب
وسشÓمته والوقاية من النوبات القلبية
والسشكتات الدماغية.
@ ك- -م -ا أان -ه -ا ت -ق -ل -ل م -ن اإ’ج -ه -اد
وال -ت -وّت -ر وال -ت -عب وت -ق -ي ا÷سش -م م-ن
اإ’صشابة تششنجات العضشÓت ،إالتهاب
اŸفاصشل ،الدوخة ،والدوار.
@ ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى –ف -ي -ز اأ’م -ع -اء
وتسش-ري-ع ح-رك-ت-ه-ا إ’خ-راج ال-فضشÓ-ت،
ل -غ -ن-اه-ا ب-اأ’ل-ي-اف ل-ذا ف-ه-ي ت-ق-ي م-ن
اإ’صشابة باإ’مسشاك.
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أابو سسفيان بالغ (مهاجم إاتحاد بلعباسس) لـ»الشسعب»:

نهدف إالى مواصسلة سسلسسلة ا’نتصسارات

لولى لكرة القدم بسسبعة أاهداف والعديد من الكرات الحاسسمة التي قدمها
بات من أابرز لعبي وهدافي الرابطة المحترفة ا أ
لزملئه ،وقاد فريقه إاتحاد بلعباسس إالى العودة بقوة في مرحلة العودة وتأاكيد صسحوته ،اقتربنا من هداف المكرة «أابو سسفيان
لمور ،في هذا الحوار:
بالغ» وحدثنا عن الكثير من ا أ
حاوره :محمد فوزي بقاصس
لت-ح-اد
الشس -عب :ف -وز ج-دي-د وأاداء رائ-ع إ
بلعباسس نصسبكم في المركز الثالث ؟
أابو سسفيان بالغ :قدمنا مبارأة كبيرة وعرفنا
كيف نسسير أللقاء لصسالحنا منذ ألبدأية وحققنا
ألفوز ألثالث على ألتوألي لنرتقي إألى ألمركز
أل-ث-الث ف-ي أل-رأب-ط-ة أل-م-ح-ت-رف-ة أألول-ى ل-ك-رة
ألقدم ،ألمهم هو أننا بلغنا هذه ألمرتبة بالعمل
ولزأل أم -ام -ن -ا ع -م -ل ك -ب -ي -ر ل -ل -ح -ف -اظ ع-ل-ى
ديناميكية ألنتصسارأت ألتي حققناها خاصسة
منذ بدأية مرحلة ألعودة ،سسنحضسر جيدأ هذأ
أألسس-ب-وع وب-م-ع-ن-وي-ات م-رت-ف-ع-ة ح-ت-ى نسس-ت-قبل
مولودية وهرأن وكلنا عزم على أإلطاحة به
وتحقيق فوزنا ألرأبع على ألتوألي في ألبطولة،
لنوسسع ألفارق عليه ونقترب أكثر من أصسحاب
ألمقدمة ولما ل نرتقي في سسلم ألترتيب إأذأ
تعثر ألرأئد مولودية ألجزأئر أو وصسيفه وفاق
سسطيف.
لنصس-ار ي-ط-ال-ب-ون ب-ال-ث-ن-ائ-ية أال يشسكل
ا أ
ذلك عليكم ضسغطا إاضسافيا ؟
@@ متأاكد من أن ألضسغط سسيكون كبيرأ في
مبارأة ألجولة ألـ  19من ألرأبطة ألمحترفة
أألول- -ى ل- -ك -رة أل -ق -دم أم -ام م -ول -ودي -ة وه -رأن
وسسيكون بمثابة نهائي كأاسس ألجمهورية ألننا
سسنلعب أمام مدرجات مملوءة عن آأخرها من
دون شسك وفي حالة ألفوز سسنعرب عن نوأيانا
أكثر في أللعب على أللقب ،وهو ما سسيرفع من
معنوياتنا أكثر لباقي مشسوأر ألمنافسسة وحتى
في كأاسس ألجمهورية ،وأتمنى أن نتمكن من
موأصسلة ألتأالق مسستقبل وننهي ألموسسم على
أألقل بلقب وحيد نسسعد به كل أنصسارنا ألذين
أشستاقوأ للتتويجات.
ب -ل -غت ه -دفك السس -اب-ع وأاصس-ب-حت ه-داف
الفريق ؟
@@ سسجلت ألهدف ألسسابع هذأ ألموسسم بأالوأن
ألفريق وتمكنت من فتح باب ألتسسجيل قبل أن
ت -ع -دل أل-نصس-ري-ة ل-نضس-ي-ف أل-ه-دف أل-ث-ان-ي م-ن
رأسسية بن عبد ألرحمن بعد تمريرة حاسسمة

أخرى قدمتها ،ألحمد لله أوأصسل في تقديم
أإلضسافة إألى ألخط أألمامي إلتحاد بلعباسس
وعدت بقوة بعد موسسم للنسسيان قضسيته في
فريق شسباب بلوزدأد ألذي ألتحقت به وكان
أكبر خطأا قمت به في مسسيرتي ألكروية لحد
أآلن ،تعلمت ألكثير من تلك ألتجربة وهو ما
جعلني أعود بقوة هذأ ألموسسم ،ألحمد لله
على ما بلغته وما أقدمه من عروضس ،علي
م -وأصس -ل-ة أل-ع-م-ل وه-دف-ي تسس-ج-ي-ل أك-ب-ر ع-دد
ممكن من أألهدأف وبلوغ عدد معتبر ولما ل
إأنهاء ألموسسم هدأفا للبطولة ،كما أن أألمر
أل -ج -ي -د ه -و أن -ي لسست أل -ه -دأف أل -وح -ي-د ف-ي
ألفريق أنا سسجلت  7أهدأف وورأئي ألمهاجم
«بوقلمونة» بـ  6أهدأف ،وطالما أن هجومنا
يسسجل يمكننا إأضسافة أهدأف أخرى في شسباك
ألمنافسسين وألعمل على تحقيق نتائج أفضسل
وبلوغ أهدأفنا في نهاية ألموسسم.
«ان-ت-ق-مت» ب-ط-ري-ق-تك م-ن المدرب أالن
ميشسال الذي كان سسببا في عدم بروزك
مع الشسباب ؟
@@ لعبت كما أنا متعود عليه في ألمباريات

ألسس -اب -ق-ة ،وب-ي-نت ل-ل-م-درب ألن م-يشس-ال ب-أان-ي
لعب وم- -ن أب- -رز أل- -لع- -ب- -ي- -ن ف -ي أل -رأب -ط -ة
ألمحترفة أألولى لكرة ألقدم عكسس ما كان
يقوله لمقربيه في ألشسباب ،ألحمد لله سسجلت
وقدمت كرة حاسسمة وتمكنت من قيادة فريقي
إأل -ى أل -ف -وز وإأي -ق -اف ت -أال-ق أل-نصس-ري-ة أن-ت-ق-مت
رياضسيا من ميشسال ،ومازأل هناك لقاء آأخر
سسيجمعنا بملعبنا برسسم ألدور ربع ألنهائي من
منافسسة كأاسس ألجمهورية وهي فرصسة جديدة
للفوز على ميشسال وألتأاهل على حسسابه للدور
نصسف ألنهائي.
ت -أال -قك ق -د «ي -ج -رك» إال -ى ال -م-ن-ت-خب
ال -م -ح -ل -ي ال -ذي ت -ن -ت -ظ -ره تصس -ف -ي -ات
«الشسان» ؟
@@ أت-م-ن-ى ذلك ،أل-م-ن-ت-خب أل-وط-ن-ي ح-ل-م ك-ل
لعب كرة قدم وكل رياضسي ،أنا من جهتي
ح -ال -ي-ا م-رك-ز ع-ل-ى ع-م-ل-ي م-ع ف-ري-ق-ي إأت-ح-اد
بلعباسس وعلى تحقيق ألمزيد من ألنتصسارأت
وإأذأ جاء أسستدعاء ألمنتخب ألوطني ألمحلي
فسس-أاك-ون مسس-ت-ع-دأ ل-ت-ق-دي-م أإلضسافة وتشسريف
ألجزأئر.

عبد السسلم جرودي ( رئيسس التحاد الرياضسي السسطايفي لكرة السسلة ) :

«رغم المشساكل المالية الكبيرة إا’ أان النتائج تبقى إايجابية»

كشس- - -ف رئ- - -يسس الت- - -ح- - -اد ال- - -ري - -اضس - -ي
السس -ط -اي -ف -ي ل -ك -رة السس-ل-ة ع-ب-د السس-لم
ج - -رودي ف- -ي ح- -وار خ- -اصس لـ «الشس- -عب»
رضساه الكبير على النتائج المحققة من
طرف الفريق خلل مرحلة الذهاب من
ال-م-وسس-م ال-ري-اضس-ي ال-ح-ال-ي ب-دل-ي-ل أان-هم
ي-ح-ت-ل-ون ال-م-رك-ز ال-راب-ع رغ-م ال-مشس-اكل
ال -م -ال -ي -ة الضس -خ -م-ة ال-ت-ي ي-ع-ان-ون م-ن-ه-ا
وال- - -ت - -ي ك - -ادت أان ت - -ك - -ون سس - -ب - -ب - -ا ف - -ي
لن -ه -م ل -م
النسس- -ح- -اب م- -ن ال -م -ن -افسس -ة أ
ي-ت-م-ك-ن-وا م-ن دف-ع مسس-ت-ح-ق-ات اللعبين
والمدربين.
حاورته :نبيلة بوڤرين
«الشس- -عب» :ك- -ي- -ف ت- -قّ- -ي- -م ل -ن -ا مسس -ت -وى
الفريق خلل مرحلة الذهاب؟
@@ع- -ب -د السس -لم ج -رودي :أن-ه-ي-ن-ا مرحلة
ألذهاب للموسسم ألرياضسي ألحالي في ألمركز
ألرأبع وهذه نتيجة ممتازة بعدما كنا نفكر في
ألنسس-ح-اب م-ن أل-م-ن-افسس-ة ب-ال-ن-ظ-ر ل-ل-مشس-اك-ل
ألمالية ألكبيرة ألتي نعاني منها حاليا ولكن في
آأخر لحظة تغير كل شسيء بما أن ألفريق له
تاريخ و دأئما يلعب على ألمرأتب أألولى وعدم
ألمشساركة ل يليق بنا.
هل وجدتم الحلول المناسسبة فيما بعد؟
@@ نحن نعاني من مشساكل كبيرة على جميع
أألصسعدة بالنظر إألى ألوضسع ألحالي في إأطار
سسياسسة ألتقشسف ألتي أثرت علينا بشسكل كبير،

خاصسة أننا لم نسستفد من ألميزأنية أإلضسافية
للبلدية وهذأ ما أثر على كل ألفرق في مختلف
ألفئات ألعمرية  ،إأضسافة إألى ألضسغط ألموجود
م -ن ط -رف أل -لع -ب -ي -ن وأل -م -درب-ي-ن ألن-ه-م ل-م
يأاخذوأ مسستحقاتهم منذ  6أشسهر وهم على
حق ولكن ليسس لدينا حلول في ألوقت ألحالي
على أن تتحسسن أألمور مسستقبل.
م -ن ه -و ال -مسس -ؤوول ع-ل-ى ال-وضس-ع ال-ح-ال-ي
للفريق؟
@@ لم نتلق ألدعم ألمادي حتى نتمكن من دفع
مسس -ت -ح -ق -ات أل -لع -ب -ي-ن و أل-م-درب-ي-ن وإأن-ق-اذ
ألموقف في ألنوأدي ألشسبانية ألنها تضسررت
أكثر ونطلب من ألوألي ألتدخل بسسرعة ألن
أل -ف -ري -ق ف -ي خ -ط-ر وي-جب إأع-ادة أألم-ور إأل-ى
ألطريق ألصسحيح من جديد بما أن هذأ ألوضسع
ليسس مسسؤوولية ألتحادية ول تسستطيع تقديم
ألمسساعدة بما أن ألمشسكل محلي.
كيف تعلق على مسستوى الفريق في ظل
المشساكل المادية؟
@@ من ناحية ألنتائج أألمور تسسير في ألطريق
ألصس -ح -ي -ح وأل -ح -م-د ل-ل-ه رغ-م أألزم-ة أل-م-ال-ي-ة
أل-خ-ان-ق-ة إأل أن-ن-ا ن-ت-وأج-د ف-ي أل-م-رك-ز أل-رأبع
وسسنوأصسل في نفسس ألمسستوى بحول ألله من
أجل ألتأاهل لدورة ألمتياز بعد ذلك سسيكون
لدينا حديث آأخر لتحقيق نتائج إأيجابية في
أل -م -وسس -م أل -ح-ال-ي ..وم-ن ج-ه-ة أخ-رى ب-ه-دف
إأي -ج -اد أل -ح -ل-ول أل-لزم-ة ل-ل-خ-روج م-ن أألزم-ة
ألمالية وإأعادة كل أألمور إألى سسابق عهدها
بحول ألله.

وك- -ي- -ف ت- -رى مسس- -ت- -ق- -ب- -ل ك- -رة السس- -ل -ة
ال -ج -زائ -ري -ة ب -م -ا أان -ك -م م -ق -ب -ل -ون ع -ل -ى
النتخابات؟
@@ مشس-ك-ل ك-رة ألسس-ل-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ي-ك-م-ن ف-ي
غياب ألمنشسآات ألنه حتى ألفرق ألوطنية ل
تجد أين تتدرب وهذأ هو ألسسبب في ترأجعها
م -ؤوخ -رأ ب -ال -م-ق-ارن-ة م-ع أل-مسس-ت-وى أإلف-ري-ق-ي
وألعربي زيادة على ذلك فإان كرة ألسسلة هناك
عدة منتخبات تلعب في ألمسستوى ألعالي وفي
كل دورة رسسمية نكتشسف فريق جديد ليسست
مثلما هو عليه ألحال مع ألكرة ألطائرة و كرة
أليد ولهذأ أتمنى أن يكون ألختيار أألنسسب من
أج -ل رف -ع مسس -ت -وى أل -ج -زأئ -ر ع -ل -ى ألصس -ع-ي-د
ألخارجي.
@@وم -ا ه -و ت -وق -عك ل -ن -ت -ائ -ج ال -ج-م-ع-ي-ة
العامة؟
@@أتمنى أن تكون ألجمعية ألعامة في ظروف
ج -ي -دة م -ث -ل -م -ا ت-ع-ودن-ا وت-رك أل-ق-رأر أألخ-ي-ر
لعضساء ألذين سسيصسوتون بكل حرية و بعدها
ل أ
سستكون ألجمعية ألنتخابية و في هذأ ألصسدد
أن -ا أط -لب م -ن أل -ج -م -ي -ع أخ -ت -ي -ار أل -ب -رن -ام-ج
ألمناسسب وليسس أألشسخاصس ألنها ألسسياسسة ألتي
من شسأانها أن تنجح بعيدأ عن كل ألمشساكل
وأألمور ألشسخصسية وتغليب ألمصسلحة ألعامة
لكرة ألسسلة وهذأ ما أتمنى أن يكون سسوأء إأذأ
بقي بوعريفي ألنه قدم ألكثير لهذه ألرياضسة
منذ توليه ألمهام أو ألشسخصس ألذي سسيخلفه
بعد نتيجة ألتصسويت و ألمهم هو ألبرنامج.

منتخب بوركينا فاسسو:

دوارتي سسعيد بانتزاع المركز الثالث

أعرب بادلو دوأرتي مدرب منتخب بوركينا فاسسو،
عن سسعادته بالفوز بالمركز ألثالث فى بطولة كأاسس
أألمم أألفريقية لكرة ألقدم بالغابون ،وذلك ألول
مرة في تاريخ هذأ ألمنتخب ألذي سسبق له وأن
أح- -ت -ل أل -م -رك -ز أل -ث -ان -ي ف -ي دورة  2013بجنوب
إأفريقيا.
وقال دورأتي عقب فوز فريقه على غانا بهدف
نظيف مسساء ألسسبت في ألمبارأة ألترتيبية« :نجحنا
لمم أألفريقية،
فى أنتزأع ألميدألية ألبرونزية ل أ

ول -ك-ن لب-د أن ن-ح-ي-ي غ-ان-ا ،ون-ع-ت-رف ب-أان-ن-ا ب-دأن-ا
ألمبارأة بشسكل سسيئ ،ولكن بين ألشسوطين طلبت من
أللعبين أن نلعب بقوة وعدلنا من أسسلوبنا ونجحنا
في ألضسغط على ألخصسم ،وبادلنا ألهجمات لننهي
ألمبارأة بالفوز وألنهاية ألسسعيدة».
وأضساف ألمدرب في ألندوة ألصسحفية ألتي أعقبت
ألمبارأة  »:أتوجه بالشسكر إألى أللعبين على ألروح
ألقتالية وألتركيز وألعزيمة وأإلصسرأر حتى تحقق
ألنصسر على منتخب قوى يضسم ألعديد من ألنجوم».

 info@ech-chaab..comألعدد
17253 www.ech-chaab.com

علي فرڤاني:
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المدرب القادم لـ«الخضسر»
’بد أان يعرف الكرة الوطنية واإ’فريقية
شس ّ-دد أل -ق -ائ -د وأل -م -درب أألسس -ب -ق ل-ل-م-ن-ت-خب
أل -ج -زأئ-ري ل-ك-رة أل-ق-دم ع-ل-ي ف-رڤ-ان-ي ،ع-ل-ى
ضسرورة أن يعرف ألمدرب ألمسستقبلي للخضسر
ألكرة ألوطنية وأإلفريقية جيدأ.
وصس -رح ف -رڤ -ان -ي ع -قب أن -ت -خ -اب-ه ع-ل-ى رأسس
ودأدية أللعبين ألقدأمى لعهدة جديدة لمدة
أربع سسنوأت «على ألمدرب ألمقبل للمنتخب
ألوطني أن يعرف ألكرة ألجزأئرية وأإلفريقية
جيدأ لكي يعرف كيف يوفق في مهمته .لقد
أخ - -ط - -أا مسس- -ؤوول- -و أل- -ك- -رة ث- -لث م- -رأت ف- -ي
خيارأتهم ،أتمنى أن ل يتكرر ذلك مجددأ».
وت -ب -حث ألت -ح -ادي -ة أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ك-رة أل-ق-دم
(أل -ف-اف) ع-ن م-درب ج-دي-د «ل-ل-خضس-ر» خ-ل-ف-ا
للبلجيكي جورج ليكنسس ألذى أسستقال عقب
خ -روج أل -تشس -ك -ي -ل -ة أل -وط-ن-ي-ة م-ن أل-دور أألول
لمم  2017بالغابون
لنهائيات كاسس إأفريقيا ل أ
( 14جانفي  5 -فيفري).
وأضساف «أفضسل مدرب محلي دون ذكر أي
أسسم ،هناك مدربون جزأئريون قادرون على
قيادة ألفريق ألوطني .لكن في حال أختيار
مدرب أجنبي ينبغي أن يكون عالمي».
وأفاد أيضسا « يوجد ألبلجيكي هوغو بروسس
أل -ذي أشس -رف ع -ل -ى ن -ادي-ي نصس-ر حسس-ي-ن دأي
وشس -ب -ي -ب -ة أل -ق -ب -ائ -ل وأل -ذي ت -م-ك-ن م-ن ق-ي-ادة
ألكاميرون إألى نهائي ألكان ألحالية ،رغم أن
ألبعضس أتهمه بنقصس ألكفاءة».
وتطرق فرقاني ( 64سسنة) إألى مشساركة ألخضسر

في كأاسس إأفريقيا أألخيرة وأعتبرها «مشساركة
كارثية .ألمسسؤوولون تحدثوأ عن أهدأف عجز
ألفريق عن تحقيقها .إأنه إأخفاق تخللته حالت
ع -دم أنضس -ب -اط ،م -ردود ب -عضس أل-ع-ن-اصس-ر ك-ان
ب- -ع- -ي- -دأ ع- -ن أل- -مسس- -ت- -وى .ي- -جب أسس- -ت- -درأك
ألدروسس».
ودعا فرقاني «ألفاف» لمرأفقة أألندية لبلوغ
«أحترأف حقيقي» ألنه حسسبه «حان ألوقت
لتجسسيد ألحترأف ألحقيقي .وعلى أألندية أن
تخضسع إألى تكوين وألتحادية باتت مطالبة
بإاجبار أألندية على تكوين لعبيها».
وسسبق لفرڤاني أإلشسرأف على ألعارضسة ألفنية
للفريق ألوطني مرتين وكان ذلك ما بين سسنتي
 1996 - 1995و.2005 - 2004

لتحاديات
أاخبار ا إ
@ كرة السسلة :عرفت ألسسلة ألجزأئرية ميلد ألرأبطة ألولئية ألم ألبوأقي وألتي يترأسسها عبد
ألله فيللي .وتضسم ألجمعية ألعامة لهذه ألرأبطة  15عضسوأ وينشسط فيها  15ناديا.
@ أالعاب القوى :سستجرى ألطبعة ألسسادسسة من نصسف مارأطون ألوأحات (ورڤلة) يوم  18فيفري
 .2017وسسيمر ألمتاسسبقون عبر مدن سسيدي خالد وعين ألبيضساء وورڤلة .من ألمنتظر أن تعرف
ألتظاهرة ألتي تتزأمن مع أليوم ألوطني للشسهيد «مشساركة وأسسعة».
@تايكواندو :سسينظم تربصس فيدرألي بالنسسبة لمنطقة ألغرب بين  9و 12فيفري .وسسيشسرف
على هذأ ألموعد ألتكويني أعضساء من ألمديرية ألفنية للتحادية ألجزأئرية للتايكوأندو.
@ ريغبي :أقدمت ألتحادية ألجزأئرية للريغبي على ألقيام بتغييرأت على ألطاقم ألفني
للمنتخب ألوطني بتعيين ألتقني علم بومدين مدربا مؤوقتا و فريد شسعبوني مديرأ رياضسيا مهمته
أيجاد «ناخب كبير».
@ كرة القدم والجيدو :جرى إأمتحان ألدخول لمتابعة تكوين مربي رياضسي درجة ثانية
(إأختصساصس كرة ألقدم) يوم ألسسبت بالمعهد ألوطني للتكوين ألعالي وتكنولوجية ألرياضسة «عبد ألله
فاضسل» بعين ألبنيان (ألجزأئر) .و نظم بنفسس ألمكان ألمتحان ألخاصس بالجيدو (درجة  1و )2يوم
ألخميسس.

لولى:
الرابطة المحترفة ا أ

مسساعدية ينفرد بصسدارة الهدافين

إأنفرد مهاجم مولودية بجاية ،أحمد مسساعدية ،بصسدأرة ترتيب هدأفي
ب-ط-ول-ة أل-رأب-ط-ة أألول-ى أل-م-ح-ت-رف-ة ل-ك-رة أل-ق-دم ب-ع-د تسس-ج-ي-ل-ه ه-دفه
ألشسخصسي ألثامن له هذأ ألموسسم خلل ألتعادل أمام ألضسيف شسباب
قسسنطينة ( ،)2-2يوم ألسسبت ضسمن ألجولة ألـ.18
من جهته ،ألتحق محمد بن عياد (سسريع غليزأن) ،في ألمركز ألثاني،
ب-ك-ل م-ن مصس-ط-ف-ى ج-ال-يت (شس-ب-ي-ب-ة ألسس-اورة) وم-ح-م-د أم-ي-ن ح-امية
(شسباب بلوزدأد) ،بعد أن نجح في تسسجيل هدفه ألسسابع في ألمبارأة
ألتي تعادل فيها فريقه على ميدأن مولودية وهرأن (.)2-2
ويأاتي في ألصسف ألثالث أربعة لعبين بسستة أهدأف لكل منهم ،ويتعلق
أألمر بكل من حبيب بوقلمونة و أبو سسفيان بالغ (أتحاد بلعباسس) و هشسام
شسريف (مولودية وهرأن) و يوسسف شسيبان (دفاع تاجنانت).

تنسس:

الجزائر حاضسرة بسستة
’عبين في موعد تونسس

البطولة البلجيكية

سسعدي يسسجل ثنائية
ويرتقي إالى المرتبة
الثالثة

يسستعد خمسسة لعبين جزأئريين للمشساركة في ألبطولة
أإلفريقية للتنسس  2017لفئة أألوأسسط ألمقررة بتونسس من
اسستعاد المهاجم الجزائري
 6إأل - -ى  11ف -ي -ف -ري ،ب-ي-ن-م-ا ي-ل-ت-ح-ق أل-لعب ألسس-ادسس
اإدريسس سسعدي ،نغمة
ب -ال -م -ن -افسس -ة م -ب -اشس-رة م-ن صس-رب-ي-ا ،حسسب م-ا ع-ل-م م-ن
ألت -ح -ادي-ة أل-ج-زأئ-ري-ة ل-ل-ري-اضس-ة .وأوضس-ح أل-مصس-در أن التهديف التي غابت عنه منذ
خمسسة عناصسر من بين ألسستة ألمعنيين بالموعد ألقاري ديسسمبر المنصسرم وسساهم بقوة
في فوز فريقه كورتري على
يتوجهون إألى تونسس بقيادة مدير ألمنتخبات ألوطنية
محمد بوشسابو ،أما أللعب ألسسادسس ،كريم بن جمعة ،ميدان نادي سستاندار لياج (-3
 ،)0مسساء السسبت ضسمن الجولة
فسسيلتحق بزملئه أنطلقا من صسربيا.
الـ 25من بطولة الدرجة
وبالنظر إألى توأجده بهذأ ألبلد ،يتوجه بن جمعة من
لولى البلجيكية لكرة القدم.
صسربيا مباشسرة إألى ألمركب ألرياضسي «ألمنزه» بالعاصسمة ا أ
تونسس .أما ألخمسسة أآلخرون فهم :يوسسف ريحان وتوفيق وسسجل سسعدي ،الذي خرج من
القائمة النهائية للمنتخب
سسحتالي (ذكور) وليندة بن قدور ونسسرين تروبية وحورية
الجزائري المشسارك مؤوخرا في
بوخلدة (إأناث).
لمم
نهائيات كأاسس إافريقيا ل أ
وتأاهل ريحان وبن جمعة وبن قدور وتروبية إألى ألجدول
بعدما كان متواجدا في
ألنهائي للدورة أإلفريقية بشسكل مباشسر بفضسل ترتيبهم
القائمة الموسسعة ،ثنائية
ألجيد ،فيما سسيمر سسحتالي وبوخلدة على ألتصسفيات
مكنته من رفع رصسيده
بسسبب مشساركتهم ببطاقة دعوة .وتوجت ألجزأئر باللقب
التهديفي إالى  12هدفا هذا
ألقاري في  2015بفضسل إأيناسس أيبو عند أإلناث ،غير أنها
الموسسم.
باتت تركز أآلن على ألمنافسسات ألدولية عند أألكابر.

فالك فال اÒÿ
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ألحمل
ع -ن -دم -ا يصس -رخ شس -خصض م-ا ف-ي
وجهك  ،إأحتفظ بهدوئك  ،فهذأ
سسيزيد غضسبه في ألبدأية ثم يشسعر بالخجل ،
ثم يشسعر باألذى أأكثر مما شسعرت أأنت .

ألثور

Iô` ` ` ` «ãe QÉ` ` ` ` `ÑNGC

ت-ك-ت-م-ل ح-ي-ات-ن-ا ب-أاشس-ي-اء وتنقصض
ب -أاخ -رى  ،ل -يسست مسس -أال -ة ح-ظ ،
إأنما هي أأقدأر يعطي أللّه لكل
ذي حٍق حقه  ،فالحمد لله دأئًما
وأأبدأ.

بعد Œربة عام كامل ‘ ألفضشاء  ..سشكوت
كيلي أك Ìششبابا من توأمه

ألجوزأء
ل تخسسر قيمتك بكلمة ول تفقد
أأح -ت-رأمك ب-زل-ة ول ت-ج-ع-ل ه-مك
في ألدنيا هو حب ألناسض لك فالناسض قلوبهم
متقلبة قد تحبك أليوم و تكرهك غًدأ.

ألسضرطان

أأجرت ناسسا بين عامي  2015و 201٦تجربة فريدة من
نوعها على أثنين من روأد ألفضساء ألتوأأم ،حيث أأرسسل
أأح -ده -م -ا إأل -ى أل-فضس-اء وب-ق-ي أآلخ-ر ع-ل-ى أألرضض ،وك-انت
ألنتائج أألولية صسادمة بالنسسبة للعلماء.شسملت ألتجربة رأئد
أل-فضس-اء سس-ك-وت ك-ي-ل-ي وشس-ق-ي-ق-ه أل-ت-وأأم م-ارك ك-ي-لي (رأئد
ألفضساء ألسسابق) ،حيث أأمضسى سسكوت سسنة كاملة على متن
محطة ألفضساء ألدولية ( ،)ISSفي ألفترة ألممتدة من
مارسض/آأذأر  2015وحتى مارسض/آأذأر .201٦وبقي شسقيقه
م- -ارك ك- -ي- -ل -ي ع -ل -ى أألرضض ،ح -يث أأج -ريت أل -ع -دي -د م -ن
ألختبارأت خلل ذلك ألوقت على كل منهما ،وذلك من
أأج-ل م-ق-ارن-ة أل-ف-روق أل-ورأث-ي-ة ب-ي-ن ألث-ن-ي-ن.وأأجريت هذه
ألدرأسسة للعديد من أألسسباب ،وكان وأحدأ من أألسسباب
ألرئيسسية هو معرفة كيفية تأاثير رحلت ألفضساء ألطويلة
أألجل على ألجسسم ألبشسري .وعلى ألرغم من إأرسسال روأد
ألفضساء بشسكل دأئم إألى ألفضساء على مدى ألعقود ألماضسية،
ما زألت ألتغيرأت ألجسسدية وألعقلية غير وأضسحة حتى
أآلن.وقد تكون نتائج هذه ألدرأسسة حاسسمة بالنسسبة للبعثات
طويلة أألجل ،مثل رحلت ألمريخ ألمسستقبلية.وعرضست
ألنتائج أألولية في  2٦يناير/كانون ألثاني في غالفسستون،
تكسساسض أألمريكية ،وذلك أأثناء أجتماع برنامج ألبحوث
أإلنسسانية ألتابع لناسسا..ووجد ألباحثون أأن أأحد مكونات
ألحمضض ألنووي (ألتيلومير) ،لدى رأئد ألفضساء سسكوت نما
بصسورة أأطول قياسسا بتوأأمه مارك ألذي ظل على أألرضض
م- -دة سس- -ن- -ة ك- -ام- -ل- -ة ،وه- -و م- -ا شس- -ك -ل م -ف -اج -أاة صس -ادم -ة
للعلماء..وقالت سسوزأن بيلي ،عالمة أألحياء أإلشسعاعية في
ج -ام -ع -ة ولي -ة ك-ول-ورأدو أألم-ري-ك-ي-ة« :ل-ق-د ك-انت أل-ن-ت-ائ-ج
صسادمة وعكسض ما نتوقع».وأأشسارت ألنتائج أألولية إألى أأن
من يقضسون فترة معينة خارج ألغلف ألجوي أألرضسي،
سستتأاخر ألشسيخوخة لديهم على أعتبار أأن ضسياع ألمعلومات
ألجينية هو ألذي يجلب عددأ من أأعرأضض ألتقدم في
ألعمر ،مثل ألتجاعيد وضسعف ألذأكرة.

حكـ ـ ـ ـ ـم وأأمثـ ـ ـ ـال
^ جميل أن تكون نوأياك بيضضاء حتى و
أإن ألبسضوك سضوأد ظنونهم
^ أربعة ترفع ألمرء  ..وأن قل علمه :
أل - -ح - -ل- -م ..وأل- -ت- -وأضض- -ع  ..وألسض- -خ- -اء ..
وحسضن ألخلق

فلسشـ ـف ـ ـ ـ ـ ـة ألنم ـ ـ ـ ـ ـل

هل تعلم أأن ألنملة تسستطيع أأن تحمل 50
ضسعف وزنها.
أذأ أحتجز في ماكان معين أوحاولت أيقافه
سس -وف ي -ب -حث ع -ن ط -ري-ق أخ-ر  ،سس-ي-ح-اول
أل- -تسس- -ل- -ق أو أل- -م- -رور م- -ن أألسس -ف -ل أو م -ن
ألجوأنب  ،وسسيسستمر في ألبحث عن طريق
آأخ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ر .
..لذأ ل تسستسسلم في ألبحث عن طريف آأخر
للوصسول ألى هدفك .
ألفلسسفة ألثانيه :
ألنمل يفكر في ألشستاء طوأأأأأأأأل ألصسيف
..
من ألغباء أن نعتقد أن فصسل ألصسيف سسيدوم
لبد لذلك فإان ألنمل يجمعون طعام ألشستاء
ل أ
ف -ي م -ن-تصس-ف ألصس-ي-ف  ،ك-م-ا ي-ق-ال»لت-ب-ن-ي
منزلك على ألرمال في ألصسيف ,يجب أن
تفكرفي ألعوأصسف ألتي سسوف تأاتيك في
ألشستاء لذلك لتنسسى أألرضض ألصسخريه بينما
أنت تسس- - -ت- - -م- - -ت- - -ع ب- - -ال- - -رم- - -ل وألشس- - -مسض»
 ..ل -ذلك م -ن أل -م -ه -م أن ت -ك -ون وأق-ع-ي-ا ف-ي
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^ أن أكبر عملية
رياضضيات في ألتاريخ هي « برهان ضضخامة
’بعاد»أتى حلها في 15000صضفحو و حلها
أ أ
100عالم رياضضيات و أسضتغرقوأ 30عام
لحلها؟.
^ أن- -ه ‘ ع- -ام 458ق-ب-ل أŸيÓ-د ت-و‘ ف-ي-لسضوف
أغ -ري -ق -ي ب -ع -د أن رم -ى صض -ق -ر سض -ل -ح-ف-اة ع-ل-ى
صضلعته؟! ألصضقر عادة مايرمي ألسضÓحف علي
’م-ر
ألصض-خ-ور ل-ي-كسض-ره-ا ل-ك-ن أخ-ت-ل-ط ع-ل-ي-ه أ أ
هذه أŸرة!!.

‘ حبّك يا بÓدي

يا ثورة أأسسرت بمعرأج ألمنى
ك من هلك
أأحيت أأمانينا و أأُْهِل َ
لنت أأصسدأء ألضسمير بشسعبنا
ف أ
و ألنت صسرخة أأمتي من كل
فك
كنا نحارب كل غاز آأثم و نتيه
في ألدنيا  ،و نحن بها معك
ة
ر
ه
و نصسوغ آأيات ألبطولة ج
أأردت
ك
نرمي بها في كل وأد شسانئ
قيادها فيكون لك
يا موطن أألمجاد ذكرك ثورة في كل بارقة تناط بها ألمنى
ى  :ما
ألرب أأيدها و ألشسعب قدمك قالت لموسسى من مد ً
بعد رحيلك سضيفتقدك من كنت
كانت ربيعا هز أأركان ألدنا و أأعجلك
ت -رع-اه بصض-دق-ة أو ت-وق-ظ-ه لصضÓ-ة
رم- -ى أل- -غ- -زأة إأل- -ى أل- -ب -ح -ار و ي- -ا صس- -اغ- -ة أل- -ت- -اري -خ ك -م ف -ي
سسالمك
موطني من آأية تفضسي لمجد
أوتوأسضيه بكلمةأو تنصضحه سضرأ أو
يا موطني أأنت ألحياة و سسرها مشسترك
تقبل عليه بوجه بشضوشش أنت في
م- - -ن ذأ ي- - -ع - -يشض إأذأ رم - -اك و يسسمو بها شسعبي و يصسعد للعل
أل -دن -ي -ا ك -ع -اب-ر سض-ب-ي-ل ف-ك-ن ذأ أث-ر
خاصسمك أأنت ألهدأية فاضض و يعاف أأن يبقى يؤورجح في
جميل.
ف -ي -ه-ا ح-ل-م-ن-ا و أأت-اك ي-ركضض ألدرك
ى
ق
ت
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م
ا
ي
ك
ع
ي
ا
ب
و
ن
ي
ق
ي
ل
ا
ب
يا دهر أأنا جزأئري في وحيها
أألغوأط صسغ ما ترتجي و تسس -م -و ع -ل -ى أل -دن-ي-ا و تصس-ع-د
أأعد تفاصسيل ألزمان و ما ملك للفلك
و أربط بماضسي أأمتي مسستقبل و أألمنيات مطامح ل تنتهي
أأوح- -ى ب -ن -هضس -ت -ه -ا  ،و أأرسس -ى قالت لشسعبي بعد عسسر  :هيت
ألمعترك
لك..
ا
ه
ر
د
ق
م
ل
ع
ت
خ
ي
ر
ا
ت
ل
أ
ر
فجزأئ
من قصسيدة للدكتور» ألمبروك
و ألكون يسسأال  :من أأتاك و زيد ألخير» عن ثورة ألتحرير
علمك و ألعصسر تجربة ألجزأئرية
تصساغ بهمة إأما
^ ت -وج -ه م -ح -م -ود ل -م-ارسض-ة ري-اضض-ة
ألمشضي ألتي يحبها وبينما هو يتمشضى
ب-دأت أل-غ-ي-وم ت-ت-ل-ب-د وألسضماء تمطر.
لم يملك محمود أي قبعة أو معطف أو
حتى مظلة لتحميه من أن بتبلل من
جرأء ألمطر ألذي بدأ يهطل بغزأرة،
وحين عاد ألى ألبيت كان كله مبلو ً
’
ب -ال -م -اء م -ا ع -اد شض -ع -ر رأسض -ه أل -ذي ل-م
يتبلل على أ’طÓق !!! لماذ يا ترى ؟

ومضســــــــــة

ششششغغللععقلقلكك

تفكيرك للمسستقبل .
ألفلسسفة ألثالثه :
ألنمل يفكرون في ألصسيف طول ألشستاء ..
خ-لل ألشس-ت-اء أل-ن-م-ل ي-ذك-رون أن-فسس-ه-م بأان
فصس- - - -ل ألشس- - - -ت- - - -اء ل- - - -ن ي- - - -دوم ط - - -وي - - -ل
وقريبا سسيخرجون من بيوتهم  ،لذلك يخرج
ألنمل في أول يوم دأفئ وعندما يعود ألبرد
ي - - - - -ع - - - - -ودون أل - - - - -ى مسس - - - - -اك - - - - -ن- - - - -ه- - - - -م
.لذلك كن أيجابيًا دأئم ـاً
أل - - - -ف - - - -لسس- - - -ف- - - -ة أل- - - -رأب- - - -ع- - - -ه :
ألنمله كل ألذي تسستطيع أن تفعله تفعله ..
كم من ألممكن أن تجمع ألنمله خلل فصسل
ألصس - - - -ي - - - -ف ل - - - -تسس - - - -ت - - - -ع - - - -د لشس - - - -ت- - - -اء؟
لذلك أفعل كل ماتسستطيع فعله وزياده...
بإاختصسار أألقسسام أألربعه لفلسسفة ألنمل هي
:
 -1ل تسستسسلم أبدأ ً .
 -2فكر في ألمسسبقل .
-3كن أيجابيًا .
 -4أفعل كل ماتسستطيع فعله.
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السساعة؟

ابـتـسسـم
^ ق-ب-ل ن-ق-ط-ة ألتفتيشش إأذأرأيت
ألسضياره تروح يمينة ويسضرة تأاكد
أن سضائقها يحاول أن يربط حزأم
’مان.
أ أ
^ ه -ل ت -ع-رف-ون أل-ق-ي-ل-ول-ة؟ف-أان-ا ’
’ن -ن -ي ك -ل -م -اح -اولت أن
أع- -رف -ه -ا أ
أجربها تتحول إألى غيبوبة
^ ي-اسض-ادة …ف-ل-ي-ك-ن ف-ي ع-ل-مكم أن
شضرود ألذهن أحيانا ’يدل على أن
’نه قد
ألشضخصش وأقع في ألحب أ
’يريد أن يحرك جفنه فقط هذأ
’مر .
كل ما في أ أ

ألكسسل يولد ألكآابة وألنشساط يولد
ألسسعادة ،إأذأ أأردت ألسسعادة فل
تجلسض كثيرأ ،أشسغل نفسسك بما
ي-ن-ف-عك وإأل أأشس-غ-لك أل-ف-رأغ ف-أاث-قل
مايحمله أإلنسسان ألفرأغ.

’سضد
أ أ

م -ه -م -ا دأرت أألشس -ي -اء ح-ولك ..
مهما ظننت أأن أأقدأرك سستتجه
لمسسار لم ترغبه  ،تذكر أأن ألله
ق -ريب  ..ي -رح -مك يسس -ي -ر ح -ي -اتك
للخير وألرضسا  ،وسسيرضسيك .

ألعذرأء
﴿َوِف -ي أل sسض َ-م -اِء رِْزُقُ-كْ-م َوَم-ا
ُتوَعُدونَ﴾ ترفعوأ عن أأهل هذه أألرضض ..

ف- -ح -اج -ت -ك -م ل -يسست ع -ن -ده -م م -ه -م -ا ك -انت
مناصسبهم ونفوذهم.

ألميزأن

مهما حدث في حياتك ومهما
بدت ألشسياء مزعجة ،فل تدخل
رب -وع أل -ي -أاسض ح -ت -ى ل-و ظ-لت ج-م-ي-ع أألب-وأب
موصسده  ..ثق بأان ألله سسيفتح درباً جديدأ ً
لك.

ألعقرب

ت -اك -د أأن أل -ل-ه ل-ن ي-خ-ذلك أأب-دأ ً،
رغ -م ع -ظ -م أأخ -ط -ائك ،وت -رأك -م
أأوج-اعك ،وصس-ع-وب-ة مشس-اك-لك ،أل-ل-ه
بصسير بكل ما يحصسل لك ألله معك دأئمًا
كيفما كان حالك.

ألقوسش
قد يكون ألتأاخير في حصسولك على
م- -ات -ري -د ل -خ -ي -ر أأرأده أل -ل -ه لك  ،إأصس -ب -ر ول
تسستعجل وتفاءل فقد ينتظرك من ألنعم أأكثر
مما تريد فليسض أأعظم من فضسل ألله .

ألجدي

أأوجاعك ألتي لم يلتفت لها أأحد
 ،هي تحت عناية ألله .ثق دأئمًا
بالله ول تفقد أألمل.

ألدلو

لعله خير ...؟؟؟ حتى في ألفرأق
حتى في ألخسسارة ربما كتب ألله
لك نصسيباً أأفضسل في أأمٍر لم تتوقعه
و لم تخطط له فحكمة ألله أأكبر من ظنك .

ألحوت

لسسف ألبعضض تعود على سسوء
ل أ
ألظن باآلخرين معتبرأ ذلك نوعا
م -ن أل-ف-ط-ن-ة وأل-ذك-اء ت-ذك-ر أأن سس-وء
ألظن مرضض يقتل علقاتك باآلخرين.

áMGÎ°SG

اإ’ثن ٠٦ Úفيفري ٢٠١٧
الموافق لـ  ٠9جمادى اأ’ولى ١٤٣٨هـ

متاهـــــة
األرقــــام
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الكلمــــات السسهميـــة
أاحسضن ’عب
أافريقي لـ
٢٠١٦

ننطلق من الدائرة
السصوداء ‘ أاعلى
الشصبكة لنصصل إا¤
الدائرة السصوداء
لخرى ،شصرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٤٩٤نقطة
وأال “ر ‘ رقم واحد
إال مرة واحدة.
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الكلمـــــــات:

لسصد ،هواري بومدين ،الشصاد‹ بن جديد،
صصدام حسص ،Úحافظ ا أ
أاحمد بن بلة ،علي ،كا‘ﬁ ،مد بوضصياف ،ليام Úزروال ،فرحات
عباسس ،بن يوسصف بن خدة ،جمال عبد الناصصر ،حسصن البكر ،علي
عبد الله صصالح ،ميشصال عون،،
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الحل  /كلمات متقاطعة

افقيا  )١خير الدين مضضوي ،سضوق اهراسس،
فاه ،بم ،اة ،سضند ،ملك ،لوم ،اجل ،بال ،ليل،
ناصضر بويشس ،مي ،ا.ا ،لند ،اب ،ب.ب،’ ،
امسس ،أابي  ،حمد زكريني،
عموديا )١ :خوف ،لبنان ،يياسس ،ا.ا.ا ،حل،
هن ،لصس ،دام ،اسس ،دل ،رب ،لوم ،ونب ،زار،
دق ،م.م ،دو ،كم ،ياوي ،لين ،سضر ،المهن،
شضبل ،مر ،جل ،بين ،ا.ا.ا ،يما ،بي ،ضضرسضة،
ليبيا،،،
الحل متاهة ا أ
لرقام

٧٠ + ٢٨ + ٤9 + ٥٠ + ٢٠ + ١9 + ٦٨ + ١٠
٤9٤ = ٨٠ +
الحل  /تسصل وتثقف

ج /تقع قلعة الشسيخ
سسليمان بن أاحمد الفاتح
في دولة البحرين
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اختبر معلوماتك..
في العادات الجزائرية بماذا يرشس
أاهل البيت وراء المسسافر عند
مغادرته؟
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جحر «م»

`

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

١

` 4 `` 3 ` 2

الكلمــات السسريــة

برد

قبيح

اللغز:

كلمة سسهمية
كلمة سسر
دردشسة الحروف
لعبة ا◊روف

لمسس
مدرب وطني
لكرة القدم

لون

حرف

عبد الكريم سسرار
زعيم
ا’دماج
عمر تريباشس

عتاب

ضضيوف

علو
أاخفق

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

اسضم علم
مؤونث «م» ثلثا قاضضي
للنفي

٤

إاله

لشصارة –توي
هذه ا إ
على دوائر مرقمة من ١إا¤
 ٨و‘ نفسس الوقت على
حروف ﬂتلفة بحيث أان
لشصارة يتكون من
رمز ا إ
›موعة أارقام ترجمه
إا ¤حروف ثم اجمع هذه
ا◊روف فتحصصل على
اسصم Ÿسصقار لبناÊ

دردشسة
لسسهم
اأ

أاخفى
ثلثا نخل

نصضف يوم أاصضلح البناء

والدة
يدحرج

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السصر:

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أافقيا
أافقيا )١ :و’ )٢عب دولي موريتاني،
عاصضمة عربية،
 ) ٣البارحية ،ثلثا دير ،عبيد،
 ) ٤خفايا ،بسضط ،متشضابهان،
 ) ٥شضكرت ،حرف مكرر،
’ ) ٦يداع «م» ،إاله ،بئر،
 ) ٧ثلثا فريد ،حبر ،جوهر،
 ) ٨رقيق «م» ،يتبع،
 ) 9حكم دولي حالي لكرة القدم «م»،
 ) ١٠عتاب ،واسضع،
 ) ١١أاجيرة ،للنوم «م»،

عموديا
 ) ١اترك ،قارة سضمراء،
 ) ٢يقنط ،للنوم،
 ) ٣الÓعب ،الحبوسس «م»،
 ) ٤سضاهر ،جمع مادة «م»،
 ) ٥للنداء ،مسضرف «م» ،في الصضحراء،
 ) ٦تنجب،
 ) ٧يسضكن ،شضهر ميÓدي
 ) ٨حرف مكرر ،يسضري في العروق ،وطن
ـ و ـ،
 ) 9سضمر ،كثير «م» ،يحكي «م»،
 ) ١٠مبيت ،للجواب ،يم،
 ) ١١قادم ،ارشضد ،صضوت ا’نفجار،

ألفجر06.18...............:
موأقيت ألظهر13.01...............:
ألصشلة ألعصشر15.55...............:
ألمغرب18.17..............:
ألعششـاء1٩.٤0................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^ 06ف -ي-ف-ري  :1٩56زي - -ارة «غ - -ي م- -و‹» رئ- -يسض
أ◊ك-وم-ة أل-ف-رنسش-ي ل-لجزأئر ،تقابلها جماهÒ
أŸسش-ت-وط-ن Úب-ال-ط-م-اطم وألششتائم تعبÒأ عن
رفضشها ’صشلحاته أŸقÎحة.
^  06فيفري  :1٩5٩بدأية تطبيق ﬂطط أ÷Ôأل
شش- -ال (Ù )challeاصش -رة أل -ث -ورة وق -ط -ع أ’إم -دأد ع -ن -ه -ا،
با◊دود ألغربية.

ألطقسض أŸنتظر أليوم و ألغد

عنابة
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موكب جنائزي مهيب بحضشور ولد علي و وجوه رياضشية معروفة

جثمان رشسيد خلواطي يوارى الÌى ÃقÈة سسيدي فرج
إأششادة بكفاءة ألرأحل ‘ ألتسشي Òوتطوير ألرياضشة أ÷زأئرية

’سشبق ألÌى ،أمسضÃ ،قÈة سشيدي فرج .وكان
ووري جثمان رششيد خلوأطي رئيسض ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم أ أ
ألفقيد وهو ششخصشية معروفة ‘ ألوسشط ألرياضشي قد تو‘ بأاحد مسشتششفيات ألعاصشمة بعد صشرأع مرير مع أŸرضض
ألزمه ألفرأشض لفÎة طويلة.جرى كل هذأ ‘ أجوأء حزينة بحضشور وزير ألششباب وألرياضشة ألهادي ولد علي ورئيسض
’ششهار جمال كعوأن وششخصشيات سشياسشية ورياضشية.مثلما
ألرأبطة أÎÙفة ﬁفوظ قرباج ومدير وكالة ألنششر وأ إ
رصشدته «ألششعب» بع ÚأŸكان.

@ »°ù«ªM QÉªY :êôa …ó«°S

 14°وهرأن

ألثمن  10دج

16°

france prix 1

شس ـرطـ ـ ـة باتن ـ ـة تنظ ـ ـم حمل ـ ـة ت ـ ـÈع بالـ ـ ـدم

ألششعبŒ /سشيدأ لششعار
« ألشش - -رط - -ة ‘ خ - -دم- -ة
أŸوأطن « وتطبيقا Ÿبدأ
ألشش- - -رط- - -ة أ÷وأري- - -ة،
قامت مصشالح أمن باتنة
ب-ت-ن-ظ-ي-م ح-م-ل-ة للتÈع
ب -ال -دم Ÿريضش-ة ‘ ح-ال-ة
ح -رج -ة ع -ل -ى مسش -ت -وى
أŸسشتششفى أ÷امعي.
وشض- - - - -ارك ‘ اŸب - - - -ادرة 41
شضرطيا تÈعوا بـ  12كيسض دم
و  03أاك -ي-اسض ل-لصض-ف-ائ-ح
الدموية .
اŸب - - -ادرة ال - - -ت - - -ي ل - - -ق- - -يت
اسض -ت-حسض-ان ع-ائ-ل-ة اŸريضض-ة
والطاقم الطبي تأاتي ‘ إاطار
“ت Úأاواصض- -ر ال- -ت- -ع- -اون بÚ
أافراد اÛتمع الواحد ،من

خ Ó-ل م -ث -ل ه-ذه ال-ع-م-ل-ي-ات
اإلنسض-ان-ي-ة ال-ت-ي دأابت ع-ل-ي-ها
Óم -ن
اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل  -أ
ال- -وط -ن -يŒ ،سض -ي -دا ل -واجب

اŸسض -اه -م -ة ‘ إان -ق -اذ ح-ي-اة
اŸرضض - -ى ال- -ذي- -ن ت- -ت- -ط- -لب
ح -الت -ه -م ن -ق-ل ال-دم بصض-ورة
مسضتمرة .

حجز قرابة  17قنطار من اللحوم البيضساء الفاسسدة

ألششعب“ /كنت فرقة ألششرطة ألقضشائية باأمن دأئرة مدأوروشض و’ية سشوق
أهرأسض مؤوخرأ ،من حجز  16قنطار و 78كلغ من أللحوم ألبيضشاء بنوعيها
لسشتهلك.
ألدجاج وألديك ألرومي غ Òصشا◊ة ل إ
حيثيات القضضية تعود اإ ¤ب -ع -رضض ال -ل-ح-وم ال-ب-يضض-اء صضÓحيتها لÓإسضتهÓك.
ن-ه-اي-ة الأسض-ب-وع اŸنصض-رم ،ب- -ط- -ري- -ق- -ة ل تسض- -ت- -ج- -يب وب- -ن- -اء ع- -ل -ى م -ا سض -ب -ق ”
اأث- - -ن - -اء دوري - -ة Ÿصض - -ال - -ح ل - - -لشض - - -روط الصض - - -ح - - -ي- - -ة إاعداد ملف قضضائي ‘ شضأان
الشض - - - -رط - - - -ة ب - - - -السض - - - -وق اŸت -ع -ام-ل ب-ه-ا ،وع-ل-ي-ه ” أاصض-ح-اب ال-بضض-اع-ة وتوجيه
الأسضبوعي ،اأين ” معاينة ح -ج -ز ال -ك -م -ي -ة السض -ال -ف-ة ك -م -ي -ة ال -ل -ح -وم اÙج-وزة
ﬂال -ف -ة م -ن ط-رف ب-عضض ال-ذك-ر وع-رضض-ه-ا ل-ل-معاينة Ÿركز الردم التقني للبلدية
ب -اع -ة ال -ل -ح -وم ل -ق -ي-ام-ه-م البيطرية التي اأكدت عدم قصضد إاتÓفها.
الحÎا‘ ال -ذي ن -ق -ط -ف ث -م -اره
اآلن .
من أبرز ألكفاءأت
ألرياضشية ‘ ألتسشيÒ
أاك- -د رئ -يسض ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة
ل - -ك - -رة ال- -ق- -دم ﬁف- -وظ ق- -رب- -اج
ل»الشض - -عب» ،أان ال- -راح- -ل رشض- -ي- -د
خ- -ل- -واط- -ي ك- -ان م- -ن ال- -ك- -ف -اءات

اŸشضهود لها ‘ اÛال الرياضضي
حيث تقلد عدة مناصضب مهمة و
ك- -ان م -ن األشض -خ -اصض اŸع -روفÚ
بالتسضي ÒاÙكم الذي ل ليقبل
الرŒالية.
وق- -ال آاخ- -رون إان خ- -ل -واط -ي م -ن
ال- -وج- -وه ال- -ك -روي -ة اŸع -روف -ة ‘
ا÷زائر بعدما شضغل عدة مناصضب

لنÎنت:
ّ ﬁسشسشة بأاخطار أ’سشتعمال ألسشلبي ل أ

منها رئاسضة نادي ا–اد العاصضمة
لسضنت Úمن  1992إا ،1993 ¤ثم
رئيسض الرابطة الوطنية لكرة القدم
من تاريخ تأاسضيسضها سضنة  1995إا¤
غ - -اي - -ة انسض - -ح- -اب- -ه ب- -ع- -د خ- -روج
اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي م-ن تصض-ف-ي-ات
كأاسض العا 1998 ⁄عقب اÿسضارة
أامام كينيا ‘ الدور األول .

مصسالح اأ’من الوطني تشسارك ‘ اŸلتقى الوطني للفايسسبوكي Úالشسباب

ألشش - -عب ‘ /إاط- - - -ار الÈام - - -ج
الوقائية والتوعوية التي تقوم بها
Óمن الوطني،
اŸديرية العامة ل أ
ضض- -د اıاط- -ر ال- -ن- -اج- -م -ة ع -ن
ÓنÎنت،
السض -ت -ع -م -ال السض -ل-ب-ي ل -أ
لسض -ي -م -ا ف -ئ -ة الشض -ب-اب ،شض-اركت
Óم -ن ‘
اŸصض- -ال- -ح اıتصض- -ة ل  -أ
اŸل-ت-ق-ى ال-وط-ن-ي ل-ل-ف-ايسض-بوكيÚ
الشضباب اŸنظم من قبل مديرية
الشضباب والرياضضة لولية البليدة،
وال -ت -ي ع -رفت مشض -ارك -ة واسض -ع -ة
Ÿمثل Úعن  17ولية ﬂتصضÚ
‘ هذا اÛال ،بحضضور نخبة
م- -ن اÈÿاء ع- -ل- -ى غ- -رار اÿبÒ
القتصضادي بشض Òمصضيطفى.
ذك- -ر ‡ث- -ل األم- -ن ال- -وط -ن -ي ‘

 20°أ÷زأئر

عنابة

’و 1٤38 ¤هـ أŸوأفق لـ  06فيفري 2017م
أ’إثن 0٩ Úجمادى أ أ

ع -رفت ج -ن -ازة ال -ف -ق -ي-د حضض-ور
جمع غف Òمن أافراد عائلته و
ﬁب - -ي - -ه إاضض- -اف- -ة إا ¤مسض- -ؤوولÚ
سضام ‘ Úالدولة يتقدمهم وزير
الشضباب والرياضضة .
 ⁄ي -ف -وت ب -عضض رؤوسض -اء األن-دي-ة
ف- -رصض- -ة إال -ق -اء ال -ن -ظ -رة األخÒة
وم -ن -ه -م رئ -يسض شض -ب-ي-ب-ة ال-ق-ب-ائ-ل
ﬁند شضريف حناشضي و األخوين
ح- - -داد و رئ- - -يسض ا–اد ا◊راشض
ﬁمد العايب و الرئيسض السضابق
ل–اد العاصضمة سضعيد عليق .
وكان لعبو فريق جبهة التحرير
ال -وط -ن -ي م -ن أاوائ -ل ا◊اضض -ري-ن
ÃقÈة سض- -ي- -دي ف -رج ‡ث -ل‘ Ú
ح- -م- -ي- -د زوب- -ا و ﬁم -د م -ع -وشض
إاضضافة إا ¤لعب Úووجوه رياضضية
معروفة على غرار كمال قاسضي
السضعيد ،فوزي موسضو Êو عمر
بÎو. Ê
أاجمع ا◊اضضرون على أان الفقيد
خلواطي ،خدم كثÒا كرة القدم
ا÷زائرية ‘ فÎة صضعبة و رغم
نقصض اإلمكانيات إال أانه اسضتطاع
ق -ي -ادة سض -ف -ي -ن -ة ال-راب-ط-ة إا ¤ب-ر
األمان واضضعا أاو ¤لبنات العمل

 23°أ÷زأئر
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م-داخ-ل-ة ل-ه ب-ع-ن-وان «ال-فايسضبوك
وال -ت -ح -دي -ات األم -ن -ي -ة» Ãف-ه-وم
شض -ب -ك -ات ال -ت-واصض-ل الج-ت-م-اع-ي

عامة وشضبكة الفايسضبوك خاصضة،
كونها األك Ìاسضتعمال واسضتقطابا
للشضباب مسضتعملي األنÎنت مÈزا

حم ـ ـ ـ ـÓت وب ـ ـ ـرامج وقائيـ ـ ـة Ùاربـ ـ ـ ـ ـة آافـ ـ ـ ـ ـة اıـ ـ ـ ـدرات

ألششعب /ت -رق -ي ً-ة Ÿب -ادئ الشض -رط-ة
ا÷وارية وتوطيًدا للعÓقة مع كافة فئات
وشضرائح اÛتمع للوقاية من اإلدمان
ع -ل -ى اıدرات ،ال -ت -ي ع -رفت ان-تشض-ارا
واسض- -ع- -ا ‘ أاوسض- -اط الشض -ب -اب Ãخ -ت -ل -ف
األعمار ،نظمت مصضالح األمن الوطني
›م -وع -ة م-ن ال-نشض-اط-ات وال-ت-ظ-اه-رات
للتحسضيسض من ﬂاطر هذه اآلفة على
الفرد واÛتمع.
أاشضرف على هذه النشضاطات التحسضيسضية،
إاط- -ارات ﬂتصض- -ة م -ن خ Ó-ي -ا اإلصض -غ -اء
وال -نشض -اط ال -وق -ائ-ي ألم-ن ولي-ة ا÷زائ-ر
ع ÈاŸؤوسضسض -ات ال -ت -ع -ل -ي -م -ي -ة Ãخ-ت-ل-ف
أاطوارها ،اŸراكز الثقافية ،دور الشضباب
ب -ب -ل-دي-ات ال-ع-اصض-م-ة وك-ذا ع-ل-ى مسض-ت-وى
السضاحات العمومية.

خ Ó-ل السض -داسض -ي ال -ث -ا Êم-ن ” ،2016
تسض -ج -ي-ل  120ح -م -ل -ة –سض-يسض-ي-ة ح-ول
ﬂاطر اıدرات وأانواعها باŸؤوسضسضات
الÎب - -وي - -ة ،و  55أاب -واب م -ف-ت-وح-ة ،أاي-ام
إاع Ó-م -ي -ة وم -ع-ارضض ل-تÓ-م-ي-ذ اŸدارسض
بالتنسضيق مع فاعلي اÛتمع اŸد.Ê
كما نظمت  55تظاهرة رياضضية ثقافية
وت -رف -ي -ه -ي -ة لشض -ب-اب األح-ي-اء ،إا ¤ج-انب
ت-ن-ظ-ي-م  42زي-ارة ب-ي-داغ-وج-ي-ة ل-تÓ-ميذ
اŸؤوسضسض -ات الÎب -وي -ة إا ¤م-ق-رات األم-ن
الوطني ‘ .نفسض السضياق ” ،اسضتقبال
حوا‹  33شضابا مدمنا على اıدرات
م-ن األخصض-ائ-ي Úال-ن-فسض-ان-ي ÚاŸن-تسض-بÚ
لسضلك األمن الوطني ،حيث ” –ويلهم
إا ¤اŸراك-ز ال-ط-ب-ي-ة اŸت-خصضصض-ة ب-عÓ-ج
اŸدمن.Ú

أخرجه حميد
بـــــن عمــــــرة

دور مصض - - -ال - - -ح األم - - -ن ‘ ح - - -ل
و›اب- - -ه- - -ة ﬂت - -ل - -ف ا÷رائ - -م
اإلل -كÎون -ي -ة ب -إاسض-ت-ع-م-ال أاح-دث
التقنيات والتطبيقات الذكية.
ك - -م- -ا ت- -ط- -رق ‡ث- -ل األم- -ن إا¤
مفهوم التوعية األمنية وأاهميتها
‘ ال-تصض-دي لÓ-سض-ت-غÓ-ل السض-لبي
Ÿواق -ع ال -ت -واصض -ل الج -ت -م -اع -ي
خاصضة من فئة الشضباب.
‘ سض- - -ي- - -اق م- - -تصض - -ل ،ن - -ظ - -مت
Óمن ،برنا›ا
اŸديرية العامة ل أ
ثريا بالتنسضيق مع ﬂتلف فاعلي
اÛتمع شضمل حمÓت –سضيسضية
وبرامج وقائية بإالقاء ﬁاضضرات
‡اثلة للطلبة واŸتمدرسض ÚعÈ
ﬂتلف اŸؤوسضسضات الÎبوية.

بسشبب ششدة ألرياح

–ويل الرحÓت ا÷وية اŸقررة نحو العاصسمة إا ¤مطارات أاخرى

يتم –ويل الرحÓت الداخلية
وال- -دول- -ي- -ة اŸت- -وج- -ه- -ة ن -ح -و
ا÷زائ-ر ال-ع-اصض-م-ة ن-ح-و عنابة
وقسض- -ن -ط -ي -ن -ة ووه -ران بسض -بب
الرياح الشضديدة التي تهب على
العاصضمة ،حسضبما علمته وأاج،
أامسض ،ل- -دى اÿط- -وط ا÷وي -ة
ا÷زائرية.
«تقريبا كل الرحÓت اŸرتقبة
ع Èمطار ا÷زائر –ول نحو

اŸناطق التي ل تشضهد هبوب
ري- -اح ق- -وي- -ة أاي ن -ح -و ع -ن -اب -ة
وقسضنطينة ووهران» ،وفق ما
أاكده مصضدر باÿطوط ا÷وية
ا÷زائرية ،مضضيفا أان رحÓت
الشضركات األخرى معنية أايضضا
بهذا اإلجراء .و” بعد ظهر
ال -ي -وم –وي -ل رح Ó-ت ل -ي -ون-
ا÷زائ- - -ر ،ب - -اريسض-ا÷زائ - -ر،
باإلضضافة إا ¤رحÓت داخلية

أاخرى نحو مطارات قسضنطينة
وسض - -ط - -ي - -ف ،يضض - -ي - -ف ن - -فسض
اŸصض- -در .و” ،أاول أام - - -سض
السض- -بت ،إاصض -دار نشض -رة ج -وي -ة
خاصضة توقعت هبوب رياح قوية
بسض -رع-ة  60إا 70 ¤كم/سضا،
Áكن أان تصضل أاو تتعدى ﬁليا
 80كم/سضا ع Èعدة وليات من
الشضمال والشضرق و وسضط البÓد
وذلك ابتداء من أامسض.

قرأر أتخذه بنك أ÷زأئر

Œميد التوطينات البنكية ’سستÒاد السسيارات من طرف اŸؤوسسسسات ◊سسابها اÿاصس

أاصضدر بنك ا÷زائر تعليمة
ل-ل-ب-ن-وك واŸؤوسضسضات اŸالية
ت - -قضض - -ي ب - -ت - -ج - -م - -ي - -د ك - -ل
ال-ت-وط-ي-ن-ات ال-ب-نكية اÿاصضة
ب - -اسض - -تÒاد السض - -ي- -ارات م- -ن
ط-رف اŸؤوسضسض-ات ◊سض-اب-ه-ا
اÿاصض وذلك ابتداء من 2
فÈاي -ر ا÷اري ‘ ،ان -ت -ظ -ار
وضض -ع آال -ي -ة ج -دي -دة ل -ت-أاطÒ
ال-ع-م-ل-ي-ة ،حسض-بما علمته وأاج

لدى البنك اŸركزي.
«ل- -ي- -ك- -ن ‘ ع- -ل- -م ال- -ب- -ن- -وك
واŸؤوسضسض - -ات اŸال - -ي - -ة ب- -أان
السض-ل-ط-ات اıتصض-ة تسض-تعد
ل -وضض -ع آال -ي-ة ج-دي-دة ل-ت-أاطÒ
واردات اŸؤوسضسضات ◊سضابها
اÿاصض» ،حسض - -ب - -م - -ا ورد ‘
مذكرة بنك ا÷زائر.
وأاضض- -افت اŸذك- -رة أان- -ه «‘
انتظار وضضع هذه اآللية ،فإان

ال-ب-ن-وك واŸؤوسضسض-ات اŸالية
مدعوة لتجميد -ابتداء من 2
فÈاي -ر  - 2017ك- -ل ت -وطÚ
لهذا النوع من السضتÒاد».
وشض- -دد ب- -نك ا÷زائ -ر ع -ل -ى
ضض -رورة «ال -ت-ط-ب-ي-ق الصض-ارم»
ل- -ه- -ذه اŸذك- -رة م- -ن ط- -رف
ال -روؤسض -اء اŸدي-ري-ن ال-ع-امÚ
واŸدي-ري-ن ال-ع-ام Úل-ل-ب-ن-وك
واŸؤوسضسضات اŸالية.

فيلم «حزام» ينـ ـافسس ‘ مهرجـ ـ ـان تطوان لسسينمـ ـا اŸتوسسط

يششارك ألفيلم ألوثائقي
ألطويل «حزأم «أآخر أعمال
أıرج حميد بن عمرة ‘
أŸنافسشة ألرسشمية للطبعة
أل 23من أŸهرجان ألدو‹
لسشينما بلدأن ألبحرأ’بيضض
أŸتوسشط لتطوأن (أŸغرب)،
أŸقرر من  25مارسض أإ1 ¤أفريل
 ،2017حسشب ما علم أمسض من
أŸنظم.Ú
ويتناول فيلم «حزام» ( ) 2016وهو
من اإنتاج اıرج موضضوع اŸراأة ك
«ماأوى ومراآة للرجل» كما يتعرضض
اأيضضا للنظرة اإ ¤الثقافات اŸغاربية
والشضرقية ‘ فرنسضا.
ويعد هذا الفيلم ثمرة  16سضنة من
التصضوير “كن خÓلها اıرج من

رصض -د «ن -ع -وم -ة واأن -وث -ة ال -راقصض -ات
الشض -رق -ي -ات» وذلك ب -ت -ع -ق-ب-ه Ÿسض-ار
الراقصضة ا÷زائرية اآسضيا قمرة اأثناء
الدروسض والعروضض التي تقدمها ‘
الرقصض.
ك-م-ا ي-ع-ال-ج ال-ف-ي-ل-م اأيضض-ا م-وضض-وع
اŸنفى ونظرة الأجنبي ويتجلى ذلك
‘ الفيلم ‘ ا◊وار مع السضينمائي
السضوري ﬁمد ملسض .
سضبق ◊ميد بن عمرة وهو سضينمائي
مسضتقل واأن شضارك ‘ العديد من
ال-ت-ظ-اه-رات السض-ي-ن-مائية ع Èالعا⁄
من خÓل فيلمه «اأشضواط من ا◊ياة
اأشضواط من الأحÓم «( ،)2012و كذا
ف- -ي -ل -م «ه -واجسض اŸم -ث -ل اŸن -ف -رد
بنفسضه» ( ،) 2015الذي شضارك ‘
العديد من اŸهرجانات.

وعرضض فيلمه الأخ« Òحزام» لأول
م -رة ‘ م -ه -رج -ان ال -ق-اه-رة ال-دو‹
للسضينما ‘ نوفم ÈاŸاضضي .
ويÎاأسض اıرج اŸصض- - -ري يسض- - -ري
نصض- -ر ال- -ل- -ه ÷ن- -ة –ك- -ي -م الأف Ó-م
الروائية لهذه الطبعة ال 23التي ⁄
ي -كشض -ف ب -ع -د ع-ن ب-رن-ا›ه-ا ب-ي-ن-م-ا

سضيÎاأسض اıرج الفرنسضي توماسض
باوير ÷نة –كيم الأفÓم الروائية .
ويسض -ع -ى م -ه -رج -ان ت -ط -وان ال -دو‹
لسض- -ي- -ن- -م -ا ب -ل -دان اŸت -وسض -ط ال -ذي
تاأسضسض ‘  1985اإ ¤ترقية الأعمال
السضينمائية التي تعالج الفن والثقافة
Ãنظور متوسضطي.

