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وإ‹ يÎأإسس مرإسسم توقيع إتفاقية

يشش - - - -رف وزي - - - -ر التصش - - - -ال
ح- -م- -ي- -د ڤ- -ري- -ن ،ع -ل -ى دورة
ت-ك-وي-نية لفائدة الصشحافيÚ
ت- -ن- -ظ- -م- -ه- -ا وزارة التصش- -ال،
ال - -ي - -وم ،وي - -نشش - -ط - -ه- -ا اأوغ- -و
ت- -رام- -ب- -ا‹ ،م- -راسش -ل وﬁرر
م- - - -ت - - -خصشصض ‘ ال - - -قضش - - -اي - - -ا
ال -دول-ي-ة ب-ج-ري-دة «سش-ول 24
اوري» وعضشو Ãعهد الششوؤون
ال - -دول - -ي - -ة ب - -روم - -ا ،وعضش - -و
Ãرك - - - - - - - -ز ال- - - - - - - -دول الأورو
متوسشطية.
ال - - - -دورة –م- - - -ل ع- - - -ن- - - -وان
«الصش - - -ح - - -اف - - -ة ع - - -ل- - -ى ﬁك
الشش- -ب- -ك- -ات الج- -ت- -م- -اع -ي -ة،
الصش -ح -ا‘ شش -اه-د اأم ط-رف؟»،
ت- -ن- -ظ- -م ب- -اŸدرسش- -ة ال- -ع- -ل- -ي- -ا
ل- -لصش- -ح- -اف- -ة ع- -ل- -ى السش- -اع -ة
 09 : 00صشباحا.

والسش - - - - - - -ك - - - - - - -ان واإصشÓ- - - - - - -ح
اŸسش - -تشش- -ف- -ي- -ات ع- -ب- -د اŸالك
ب -وضش -ي-اف ،ي-وم-ي  14و15
م - -ارسض ا÷اري ،ع - -ل- -ى
ال - -ل - -ق - -اء ال - -وط- -ن- -ي
للمسشتششفيات
ال - -ذي سش - -ي - -ق - -ام
ب-ولي-ة ع-نابة،
ح -يث سش -ي-ك-ون
الف-ت-تاح على
السشاعة
 08 : 30صشباحا ي - - -ق - - -وم ،غ- - -دا ،وزي- - -ر
بقاعة
الأشش- -غ- -ال ال- -ع -م -وم -ي -ة
الجتماعات
وال - -ن - -ق- -ل ب- -وج- -م- -ع- -ة
بالولية.
ط-ل-ع-ي ،ب-زيارة عمل
يقوم وا‹ العاصشمة عبد القادر زوخ ،اليوم،
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ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د Ÿشش-اري-ع ال-تنمية اÙلية
اإط- -ار اŸت- -اب- -ع- -ة اŸي- -دان- -ي- -ة Ÿشش -اري -ع
ببلديات براقي ،الكاليتوسض وسشيدي موسشى.
القطاع بالولية.
الن -ط Ó-ق ي -ك -ون م -ن م-ق-ر ال-ولي-ة ع-ل-ى السش-اع-ة
 08 : 00صشباحا.
يÎاأسض وزي -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة وال -ب -ي -ئ -ة ع -ب -د ال -ق-ادر وا‹،
ال -ي -وم ،م -راسش -م ت -وق -ي -ع ات -ف -اق -ي -ة ب Úشش -رك-ة اŸي-اه
وال-ت-ط-ه Òا÷زائ-ر «سش-ي-ال» وا÷م-عية الوطنية
للÎبية ،التششغيل والتضشامن.
ك -م -ا ي -حضش -ر ت -وق -ي -ع ع -ق -د ب« Úسش-ي-ال»
والديوان الوطني للنششر اŸدرسشي ،وهذا
Ãق -ر اŸدي -ري -ة ال -ع -ام -ة ب -ال -ق -ب -ة ع -ل -ى
السشاعة  10 : 00صشباحا.

طلعي ‘
زيارة عمل إإ¤
ع Úإلدفلى

زوخ ‘ زيارة عمل
لبلديات إلعاصسمة

إأ’م Úإلعام
لوزإرة إلدإخلية ضسيف «فوروم إإ’ذإعة»

يسش -تضش -ي -ف «ف -وروم الإذاع -ة» ،ال -ي -وم ،الأم Úال -ع-ام
ل-وزارة ال-داخ-ل-ي-ة وا÷م-اع-ات اÙل-ية حسش Úمعزوز،
للحديث عن «التحضشÒات الإدارية ،اŸادية والأمنية
لإ‚اح النتخابات التششريعية اŸقبلة» وهذا بدءًا من
السشاعة ( )11 : 00بالنادي الثقا‘ عيسشى مسشعودي.

ﬁاضسرإت حول ترميم إıطوطات

ينظم اŸتحف العمومي الوطني للزخرفة واŸنمنمات
وف- - -ن اÿط ،م- - -ن  13اإ ¤غ- -اي- -ة  15م- -ارسض ا÷اري،
ﬁاضش- -رات وورشش- -ات ا◊ف- -ظ وت- -رم- -ي- -م اıط- -وط- -ات
وال- -ل- -وح- -ات ال -زي -ت -ي -ة وا÷ل -د ،وذلك ع -ل -ى السش -اع -ة
العاششرة صشباحا باŸتحف.

مسسابق ـة أإحسسن بحث ببشسار
ح ـول إلعقيد لطفي

اأع- -ل- -نت م- -دي- -ري- -ة اÛاه -دي -ن
ل- -بشش- -ار ع -ن ت -ن -ظ -ي -م مسش -اب -ق -ة
اأحسشن بحث حول مسشÒة البطل
الشش-ه-ي-د ال-ع-قيد لطفي (  1934ــ
 ،) 1960ل ت-زي-د صش-ف-ح-ات-ه ع-ن
عشش - -ر ،م - -وّج - -ه - -ة ل - -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ
وال -ط-ل-ب-ة ال-ذي-ن يÎاوح سشّ-ن -ه-م
ب 13 Úو 17عاما.
ت -اأت -ي ه -ذه اŸسش -اب -ق -ة ‘ اإط -ار ال -ذك-رى  57لسشتششهاد
ال- -ب- -ط- -ل ال- -ع- -ق- -ي- -د ل- -ط- -ف- -ي ق- -ائ- -د ال -ولي -ة اÿامسش -ة
ال-ت-اري-خ-ي-ة ،وال-رائ-د ف-راج ورف-اق-هما ،التي سشتحتضشنها
مدينة بششار ‘  27مارسض .2017
وتهدف اŸسشابقة لتششجيع نششر ثقافة البحث التاريخي
ودراسش- -ة مسشÒة رم -وز وشش -ه -داء ا÷زائ -ر ،والإسش -ه -ام ‘
ت-رسش-ي-خ ع-دي-د ال-ت-ق-ال-ي-د .وق-د رصش-دت ل-ذلك ( خ-مسض
جوائز ) قيّمة تسشلم للفائزين والفائزات باŸناسشبة.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسض مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر

ولد إلسسالك ينشسط ندوة صسحفية

ينششط وزير الششوؤون اÿارجية
الصش- - -ح - -راوي ﬁم - -د سش - -ا ⁄ول - -د
السش -الك ،ال -ي -وم ،ن -دوة صش-ح-ف-ي-ة
على السشاعة  10 : 30صشباحاÃ ،قر
السشفارة الصشحراوية بالعاصشمة.
ي- -ت- -ط -رق ف -ي -ه -ا اإ ¤مسش -ت -ج -دات
ال - -قضش - -ي - -ة الصش - -ح - -راوي - -ة ع- -ل- -ى
السشاحة الدولية.

سس-اح-ل-ي ي-ل-ت-قي أإمناء إŸكاتب إلو’ئية
للتحالف إ÷مهوري

يشش -رف الأم Úال -ع -ام ل-ل-ت-ح-ال-ف
ال- -وط- -ن- -ي ا÷م- -ه- -وري ب- -ل -ق -اسش -م
سش -اح -ل -ي ،ي -وم السش-بت  18مارسض
ا÷اري ،ع - -ل- -ى اأشش- -غ- -ال ال- -ن- -دوة
الوطنية لأمناء اŸكاتب الولئية
وروؤسشاء قوائم مÎششحي ا◊زب
ل-تشش-ري-ع-ي-ات م-اي  ،2017اب -ت-داء
من السشاعة  10 : 00صشباحا ،بقاعة اÙاضشرات بديوان
ق -ري -ة ال -ف -ن -ان Úب-زرال-دة ،ت-خصشصض ل-ل-مصش-ادق-ة ع-ل-ى
الÈن-ام-ج الإن-ت-خ-اب-ي ل-ل-حزب ،واسشتعراضض مواقفه من
اŸسشتجدات الوطنية والدولية.

إŸرحلة Ÿ 3شسروع تنشسيط إŸناطق إ◊دودية
لسشÓمية
ي-ن-ظ-م ق-دم-اء ال-كشش-اف-ة ا إ
ا÷زائ- - -ري - -ة اŸرح - -ل - -ة Ÿ 3ششروع
تنششيط اŸناطق ا◊دودية ‘ الفÎة
ما ب 18 Úمارسض إا 25 ¤مارسض 2017
بوليتي سشوق أاهراسض وورقلة.
تكون النطÓقة الرسشمية للقوافل
‘ عيد النصشر  19مارسض من اŸكتبة
الوطنية ا◊امة.

الÈيد ا إ
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التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
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ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسض(021)60.70.35:

(021) 60.70.40

الرئيسشة اŸديرة العامة
مسشؤوولة النششر

أإمينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

حملة إإعÓمية Ÿركز إلتعليم
إŸهني عن بعد

ي -ن -ظ -م اŸرك -ز ال -وط -ن -ي ل -ل -ت -ع -ل-ي-م اŸه-ن-ي ع-ن ب-ع-د،
Ãن -اسش -ب -ة ال -ي -وم ال -ع -اŸي ل -ل -م -راأة ،ح -م -ل -ة اإعÓ-م-ي-ة
ويعرضض فرصض تكوين –ت ششعار« :فرصشتك من اأجل
ال -ن -ج -اح» ،م-ن  08اإ 30 ¤م -ارسضÃ ،ق-ر م-دي-ري-ات-ه
ا÷ه-وي-ة ال-تسش-ع وع-ل-ى م-وق-ع-ه الإل-كÎو Êوصش-ف-ح-ة
ال -ف -ايسش -ب -وك وه -ذا ل -ت-ع-ري-ف اŸراأة ا÷زائ-ري-ة عÈ
الوطن Ãختلف التخصشصشات ا÷ديدة مثل مسشاعدة
اأمومة – مسشاعدة Œارية بوكالة عقارية...

إ÷زإئر إلوسسطى –يي إليوم
إلوطني لذوي إ’حتياجات إÿاصسة

ي -ح-ي-ي اÛلسض الشش-ع-ب-ي ل-ب-ل-دي-ة ا÷زائ-ر ال-وسش-ط-ى،
غ -دا ،ال -ي -وم ال -وط -ن-ي ل-ذوي الح-ت-ي-اج-ات اÿاصش-ة،
بتقد Ëعدة نششاطات بقاعة السشينما «ا÷مال» ذبيح
الششريف .وذلك على السشاعة  14 : 00بعد الزوال.

ندوة صسحفية ’–ادية إŸكفوفÚ

ت -ع -ق -د ا–ادي -ة اŸك -ف -وف Úل -ولي -ة ا÷زائ -ر ،ن -دوة
صش-ح-ف-ي-ةÃ ،ن-اسش-ب-ة اإح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي ل-ل-معاقÚ
اŸصشادف لـ 14مارسض من كل سشنة ،يوم الأربعاء 15
مارسض ا÷اري ،على السشاعة  10 : 00صشباحا Ãكتبة
بلفور با◊راشض.

حلف لأÓوركسسÎإ إلسسيمفونية

ت - -ن - -ظ - -م اأوب - -را ا÷زائ - -ر ب - -وع Ó- -م بسش- -اي- -ح ،ح- -فÓ- -
لÓأوركسشÎا السشيمفونية لأوبرا ا÷زائر بقيادة اأمÚ
ق -ودي -ر وذلك ي-وم ال-ثÓ-ث-اء  14م -ارسض ا÷اري ع-ل-ى
السشاعة  19 : 00مسشاء.

إ’ع ـÓناتكـم إتصسل ـ ـوإ تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم إلتجـ ـ ـاري :إلسسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وإ÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

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

وسشسشات التالية:الوسشط :مطبعة  S.I.Aالغرب :ششركة الطباعة  S.I.Oالششرق :ششركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بششارS.I.A:
تطبع بالم ؤ
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أإ’ثنين  1٣مارسس  201٧م
ألموأفق لـ  1٤جمادى ألثانية 1٤٣٨هـ

Ãناسشبة ألعيد ألوطني لبÓدها

ألعدد

1٧2٨٣

أ’ن نÒي عقب لقائه بن صشالح:
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فرنسشا تريد تطوير تعاونها مع ا÷زائر
‘ قطاع الثقافة والÎبية

رئيسس ا÷مهورية يهنئ
رئيسشة جمهورية موريسس
بعث رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،برقية
ت -ه -ن -ئ -ة ل -رئ -يسش-ة ج-م-ه-وري-ة م-وريسس ،أم-ي-ن-ه غ-وريب
فاكيمÃ ،ناسشبة إأحياء بÓدها لعيدها ألوطني.
وجاء ‘ ألÈقية““ ،يطيب ‹ ،وبلدك تسستعد للحتفال بعيدها
ألوطني ،أن أتقدم إأليك ،باسسم أ÷زأئر شسعبا وحكومة وأصسالة
عن نفسسي ،بأاحر ألتها Êمقرونة بأاخلصس “نياتي لك Ãوفور
ألصسحة وألهناء وبالرقي وأ’زدهار لشسعب موريسس ألشسقيق““.
وأضس-اف رئ-يسس أ÷م-ه-وري-ةﬂ ،اط-ب-ا أل-رئ-يسس-ة غ-وريب ف-اك-يم،
““بهذه أŸناسسبة ألسسعيدة ،أعرب لك عن “ام أسستعدأدي للعمل
معك على تعزيز وتعميق علقات ألصسدأقة وألتعاون ألتي تربط
أ÷زأئر وموريسس وعلى ضسم جهودنا من أجل ترقية أŸصسالح
أŸشسÎكة لقارتنا أإ’فريقية ‘ سسائر أÛا’ت““.

’وروبي
ألدورة Û 10لسس ألششرأكة أ÷زأئر  -أ’–اد أ أ

عـ ـ ـ ـرضس ﬂط ـ ـط عم ـ ـل خـ ـ ـاصس والتوقي ـ ـع عل ـ ـى  3اتفاقي ـ ـ ـات
ت- -ع- -ق- -د أ÷زأئ -ر وأ’–اد
’وروبي ،أليوم ،بÈوكسشل،
أ أ
أل- - -دورة أل- - -ع- - -اشش- - -رة Ûلسس
شش -رأك -ت -ه -م -ا أل -ذي ت-أاسشسس ‘
 ،2002من خÓل وضشع إأطار
م -ؤوسشسش -ات -ي ي -ح-ك-م أل-عÓ-ق-ة
ألثنائية وألتوقيع على أتفاق
ششرأكة أرسشى حوأرأ مفتوحا
وت - -ع- -اون- -ا شش- -ام Ó- -ب- -أاب- -ع- -اده
’م - -ن - -ي - -ة
ألسش- - -ي- - -اسش- - -ي- - -ة وأ أ
وأ’ق -تصش -ادي -ة وأل -ث -ق -اف -ي -ة
وألبششرية.
يشس -ك -ل ه -ذأ أ’ج-ت-م-اع ألسس-ن-وي،
أل- -ذي يÎأسس- -ه م- -ن- -اصس -ف -ة وزي -ر
أل -دول -ة وزي -ر ألشس-ؤوون أÿارج-ي-ة
وألتعاون ألدو‹ رمطان لعمامرة،
ورئ-يسس-ة أل-دب-ل-وم-اسس-ي-ة أأ’وروبية
ف -دي -ري -ك -ا م -وغÒي -ن-ي““ ،ف-رصس-ة
ج -دي -دة ل -لشس-ري-ك’ Úسس-ت-ع-رأضس
وأق- -ع وآأف -اق ع -لق -ات أل -ت -ع -اون
وألشسرأكة““ و«بحث سسبل ووسسائل
إأع-ط-ائ-ه-ا دف-ع-ا ج-دي-دأ ‘ شس-تى
أÛا’ت““ ،ب- - - - - - - - - - - -حسسب وزأرة
ألشسؤوون أÿارجية.
كما سستسسمح هذه ألدورة Ûلسس
ألشس- - - -رأك- - - -ة أ÷زأئ - - -ر -أإ’–اد
أأ’وروبي ،بالتصسديق على ألوثيقة
أÿتامية أŸتضسمنة نتائج ألتقييم
أŸشسÎك لتطبيق أتفاق ألشسرأكة
وت - -لك أŸتضس - -م - -ن- -ة أأ’ول- -وي- -ات
أŸشسÎكة للشسرأكة أÙددة ‘
إأط -ار سس -ي -اسس -ة أ÷وأر أأ’وروب-ي-ة

أŸب- -ت -ك -رة أل -ت -ي شس -اركت ف -ي -ه -ا
أ÷زأئ -ر ب -ف -اع -ل -ي-ة خ-لل مسس-ار
أŸرأجعة.
وق -د صس -ادقت ه -ي -ئ -ة أŸف-وضسÚ
أأ’وروب- -ي Úم- -ن- -ذ شس- -ه- -ر ،ع- -ل- -ى
أل-وث-ي-ق-ة أŸذك-ورة وأل-ت-ي ت-ت-ع-ل-ق
ﬁاوره- -ا أل- -رئ- -يسس -ي -ة ب -ج -وأنب
ﬂت -ل -ف-ة ت-ت-ن-اول أ◊ك-م أل-رأشس-د
وأل -دÁق -رأط -ي -ة ودول -ة أل -ق-ان-ون
وح-رك-ة وت-ن-ق-ل أأ’شس-خ-اصس وك-ذأ
ألشس- - - - -رأك - - - -ة ‘ ›ا‹ أأ’م - - - -ن
وألطاقة.
وكان وزير ألشسؤوون أÿارجية قد
أك- -د خ- -لل ف- -ي -ف -ري أŸنصس -رم،
عقب لقائه فيديريكا موغÒيني
بÈوكسس - -ل ،أن ه - -ذه أل - -وث - -ي- -ق- -ة
““Œسسد رؤوية جديدة فيما يخصس
أحتياجات أ÷زأئر على ألصسعيد

أ’ق - -تصس - -ادي ،م - -ق - -ارن- -ة Ãا ”
أ’تفاق عليه ‘ أتفاق ألشسرأكة““،
أŸوق - -ع ب Úأل - -ط- -رف2002 ‘ Ú
وأل -ذي دخ -ل ح -ي -ز أل -ت-ط-ب-ي-ق ‘
سسبتم.2005 È
وأعت Èألوزير أن قرأءة إأيجابية
جديدة Ÿا تضسمنه هذأ أ’تفاق
قد فرضست نفسسها ،بالنظر إأ¤
أل -ت -ط -ور أل -ذي ع-رف-ه أ’ق-تصس-اد
أ÷زأئ- - -ري ،ح- - -يث “ك- - -ن م- - -ن
ألتخلي عن أسستÒأد بعضس أŸوأد
تضسمنها هذأ أ’تفاق.
وبغرضس جعل أتفاق ألشسرأكة آألية
م- -ف- -ي- -دة ل- -ل- -ط- -رف ،Úأغ -ت -ن -مت
أ÷زأئر ‘  2015فرصسة ألذكرى
أل-ع-اشس-رة ل-دخ-ول أت-ف-اق ألشسرأكة
حيز ألتنفيذ ،لتطلب من أ’–اد
أأ’وروبي فتح نقاشس حول تقييم

مشسÎك وم -وضس -وع -ي ل -ت -ط -ب -ي -ق
أ’ت-ف-اق ،ل-ت-ف-ادي ““ه-ذه ألشس-رأك-ة
غ ÒأŸتوأزنة““.
ب -ال-ف-ع-ل ،ف-إان أت-ف-اق ألشس-رأك-ة ⁄
ّÁك-ن أ÷زأئ-ر م-ن ب-ل-وغ أل-ن-ت-ائ-ج
أŸتوخاة ،سسيما من حيث عدم
أل -ت -ك -اف -ؤو أل -ذي ي -ط-ب-ع ع-لق-ات
ألتعاون ب Úألطرف ،Úمن منطلق
أن أ’ت-ف-اق ك-ان ›دي-ا ب-ال-نسس-ب-ة
ل - -ل–اد أأ’وروب - -ي أل - -ذي عّ- -زز
مكانته ألتجارية ‘ أ÷زأئر.
كما يتم بهذه أŸناسسبة ،ألتوقيع
على ثلث أتفاقيات “ويل من
ط - -رف أ’–اد أأ’وروب- -ي خ- -لل
›لسس ألشس -رأك -ة ،وأح -دة م -ن -ه -ا
خ- -اصس- -ة بÈن- -ام -ج دع -م ت -ن -م -ي -ة
أل- -ط- -اق- -ات أŸت -ج -ددة وت -رق -ي -ة
أل -ف-ع-ال-ي-ة أل-ط-اق-وي-ة ‘ أ÷زأئ-ر
Ãب-ل-غ  10م-لي Úأورو وأل-ث-ان-ي-ة
خ -اصس -ة بÈن-ام-ج إأصس-لح أŸال-ي-ة
أل -ع-م-وم-ي-ة ( 10م - - -لي Úأورو)
وأت-ف-اق-ي-ة أخÒة خ-اصس-ة بÈنامج
ل -دع -م م-رأف-ق-ة ت-ن-ف-ي-ذ ألشس-رأك-ة
Ãب -ل-غ ت-ق-در ق-ي-م-ت-ه بـ 20مليون
أورو.
وصسرح لعمامرة قائل““ :لدينا أمل
ك- - - -ب ‘ Òأن ت- - - -ك- - - -ون أ◊صس - - -ة
أıصسصسة للجزأئر كبÒة بحجم
ق-درة أ÷زأئ-ر ع-ل-ى أ’م-تصس-اصس
وأول - -وي - -ات- -ه- -ا ‘ ›ال ت- -ن- -وي- -ع
أ’ق- - -تصس- - -اد و–ديث ﬂت- - -ل - -ف
قطاعات أ’قتصساد ألوطني““.

أع- -رب رئ -يسس أÛم -وع -ة ألŸÈان -ي -ة
ل- -لصش- -دأق- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة  -أل- -ف -رنسش -ي -ة
Ãجلسس ألششيوخ ألفرنسشي ،أ’ن نÒي،
أمسس ،ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصش -م -ة ،ع-ن إأرأدة
ب -ل -ده ‘ ت -ط -وي -ر أل-ت-ع-اون م-ع أ÷زأئ-ر،
’سش-ي-م-ا ‘ ›ا’ت أل-ث-ق-اف-ة وأل-ت-ك-وي-ن
أŸهني وألÎبية.
صسرح أ’ن نÒي للصسحافة عقب ﬁادثاته مع
رئيسس ›لسس أأ’مة عبد ألقادر بن صسالح،
ق -ائ -ل““ :ل -دي -ن -ا إأرأدة ل -ت-ط-وي-ر ه-ذأ أل-ت-ع-اون
وسسنقوم ،من منطلق هذه ألعلقة ألصسادقة
وأÿالصسة ،بتشسييد علقات قوية جدأ بÚ
أ÷زأئر وفرنسسا““.
وأضس-اف أŸت-ح-دث ق-ائ-ل““ ،ن-ح-ن م-توأجدون
با÷زأئر ،أ’ننا مناضسلون من أجل ألصسدأقة
ب Úفرنسسا وأ÷زأئر ،حيث تطرقنا إأ ¤عدة
مسس -ائ -ل أسس -اسس-ي-ة ت-خصس أل-ث-ق-اف-ة وأل-ت-ك-وي-ن
أŸهني وألÎبية““.
وأشسار ألŸÈا Êأأ’وروبي ،إأ ¤أحد عوأمل
ت -ع -زي -ز أل -دÁق -رأط -ي -ة وه-و ع-ام-ل أل-ت-ن-م-ي-ة
أ’قتصسادية ،مشسÒأ إأ ¤ضسرورة توف““ Òتكوين
جيد““ .وأضساف ،أنه بناء على هذه أŸوأضسيع،
““جئنا لتعميق علقاتنا وما هذأ إأ’ جزء من
أعمالنا““.
من جهته ،أكد بن صسالح أن هذأ أللقاء يعتÈ

ف -رصس -ة ل -ت -ب -ادل أل -رؤوى ح -ول مسس-ائ-ل ت-خصس
ت -ط -وي -ر أل -ع -لق -ات أل -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úأل-ه-ي-ئ-تÚ
ألŸÈان -ي -ت ،Úم -ث ّ-م -ن -ا ““أل -دي -ن -ام -ي-ك-ي-ة أل-ت-ي
تشسهدها هذه ألعلقات““ ،بحسسب ما أورده
بيان ›لسس أأ’مة.
كما سسمح هذأ أللقاء باسستعرأضس ألعلقات
ألثنائية’ ،سسيما ‘ ألشسق ألŸÈا ‘ ،Êظل
ن- -ت- -ائ -ج أŸن -ت -دى ألŸÈا Êأأ’ول ب› Úلسس
أأ’مة و›لسس ألشسيوخ ألفرنسسي أŸنعقد ‘
أكتوبر أŸاضسي بباريسس ،يضسيف أŸصسدر.
مع ألعلم ،جرت ﬁادثات برŸانية جزأئرية -
فرنسسية Ãقر ›لسس أأ’مة ،تناولت ألسسبل
وأآ’ل-ي-ات أل-ك-ف-ي-ل-ة ل-ت-وسس-ي-ع ألشس-رأك-ة وتطوير
وت- -رسس -ي -خ أل -تشس -اور وأل -ت -نسس -ي -ق ب Úب -رŸاÊ
ألبلدين.
وأوضس - - -ح ب - - -ي - - -ان Ûلسس أأ’م - - -ة ،أن ه - - -ذه
أÙادث - -ات ،أل- -ت- -ي ت- -رأسس- -ه- -ا رئ- -يسس ÷ن- -ة
ألصس -دأق-ة أ÷زأئ-ري-ة  -أل-ف-رنسس-ي-ة ب-اÛلسس
ع- -ل- -ي ب- -ن زأغ- -و ،رف -ق -ة ن -ظÒه ع -ن أ÷انب
ألفرنسسي أ’ن نÒي ،سسمحت بعرضس ““أهم
ألتطورأت وأإ’‚ازأت ألتي عرفتها أ÷زأئر
‘ أآ’ونة أأ’خÒة ‘ شستى أÛا’ت““.
و” باŸناسسبة إأبرأز ““ما Áكن أن يقوم به
برŸانيو ألبلدين ‘ تشسجيع وتكثيف ألتعاون
وتنويعه خدمة للمصسالح أŸتبادلة““.

يقوم بزيارة عمل أإ ¤أ÷زأئر

الفريق ڤايد صشالح يسشتقبل نائب مدير دائرة
التجهيزات باللجنة العسشكرية الصشينية

بــــــــن غÈيـــــــت تسشتقبـــــــل سشفـــــــ ÒأŸغـــــــرب

بحث سشبل تعزيز
العÓقات ب Úالبلدين
‘ ›ال الÎبية

شس- -ك -لت سس -ب -ل ت -ع -زي -ز أل -ع -لق -ات ب Úأ÷زأئ -ر
وأŸغرب أأ’قصسى ‘ ›ال ألÎبيةﬁ ،ور أللقاء
أل -ذي ج-م-ع ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر أل-ع-اصس-م-ة ،وزي-رة
ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيت بسسف ÒأŸغرب
با÷زأئر ◊سسن عبد أÿالق ،بحسسب ما أورده
بيان للوزأرة.
وأوضس -ح أل -ب -ي -ان ،أن -ه ““” أل -ت -ط -رق خ -لل ه-ذه
أŸقابلة ،إأ ¤سسبل تعزيز ألعلقات ب Úألبلدين
‘ ›ال ألÎبية .كما خلصس أللقاء إأ ¤إأمكانية
–ديد نقاط مشسÎكة لتجسسيد ألتعاون ألثنائي““.

إأسستقبل نائب وزير ألدفاع
ألوطني ،رئيسس أركان أ÷يشس
أل -وط -ن -ي ألشس -ع -ب -ي ،أل-ف-ري-ق
أح -م -د ڤ -اي -د صس -ال-ح ،أمسس،
ب -ا÷زأئ -ر أل -ع -اصس -م-ة ،ن-ائب
م - - -دي- - -ر دأئ- - -رة ت- - -ط- - -وي- - -ر
أل- -ت- -ج- -ه- -ي- -زأت ب- -ال- -ل- -ج- -ن- -ة

جـــــددت تضشامنهـــــا معهـــــا ‘ ﬁاربـــــة أÛرمـــــÚ

ألعسسكرية أŸركزية ألصسينية،
ألفريق شسانق ليو ،بحسسب ما
أفاد به بيان لوزأرة ألدفاع
ألوطني.
وع Èأل -ط -رف -ان خ -لل ه -ذأ
أل - -ل - -ق - -اء ،ع - -ن ““إأرأدت- -ه- -م- -ا
وج- -اه- -زي- -ت -ه -م -ا ل -ت -ك -ث -ي -ف

ا÷زائ ـ ـ ـ ـ ـر تدي ـ ـ ـ ـ ـن ا’عت ـ ـ ـ ـ ـداء اإ’رهاب ـ ـ ـ ـ ـي عل ـ ـ ـ ـ ـى دوري ـ ـ ـ ـ ـة للششرط ـ ـ ـ ـ ـة بتون ـ ـ ـ ـ ـسس

أدأنت أ÷زأئ - -ر ،أمسس““ ،بشش - -دة““،
’رهابي ألذي أسشتهدف
أ’عتدأء أ إ
دوري -ة ل -لشش -رط -ة ب -ق -ب-ل-ي أل-وأق-ع-ة
جنوب تونسس ،معربة عن تضشامنها
مع أ◊كومة وألششعب ألتونسشي‘ Ú
’رهاب.
كفاحهما ضشد أ إ
وأك -د أل -ن -اط -ق أل -رسس-م-ي ل-وزأرة ألشس-ؤوون
أÿارجية عبد ألعزيز بن علي شسريف‘ ،
تصسريح لوأج““ ،إأننا ندين بشسدة أ’عتدأء
أإ’ره -اب -ي أ÷ب -ان أل -ذي أسس-ت-ه-دف ل-ي-ل-ة
ألسسبت إأ ¤أأ’حد دورية للشسرطة بقبلي

ألوأقعة جنوب تونسس““.
وأوضسح بن علي ألشسريف ““إأننا نعرب عن
تضسامننا مع أ◊كومة وألشسعب ألتونسسيÚ
ألشس -ق -ي -ق ‘ Úك -ف-اح-ه-م-ا ضس-د أإ’ره-اب
وح -رب -ه-م-ا ‘ سس-ب-ي-ل دح-ر ج-م-ي-ع أول-ئك
أل- -ذي- -ن يسس- -ع- -ون ل- -ل- -مسس- -اسس بسس -ل -م وأم -ن
وأسستقرأر تونسس ألشسقيقة وعرقلة أŸسسار
ألدÁقرأطي وجهود ألتنمية ‘ هذأ ألبلد““.
وختم ذأت أŸصسدر قوله‚““ ،دد إأدأنتنا
لرهاب بكل أشسكاله ومظاهره
ألشسديدة ل إ
ون -دع -و أÛت -م -ع أل -دو‹ إأ ¤م -وأصس -ل -ة

أ÷هود لتحقيق ألتعاون أللزم Ùاربة
هذه ألظاهرة إأ ¤غاية ألقضساء عليها““.

...وتدين ا’عتداء اإ’رهابي
اŸزدوج بدمششق
أدأنت أ÷زأئر بشسدة ،أ’عتدأء أإ’رهابي
أŸزدوج أل -ذي أسس -ت -ه -دف ،ي -وم ألسس -بت،
ألعاصسمة ألسسورية دمشسق ضسد موأطنÚ
أبرياء من عدة دول عربية.
‘ بيان لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية ،أكد

أل -ن-اط-ق أل-رسس-م-ي ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-ن ع-ل-ي
شس -ري -ف ق -ائ -ل““ :ن -دي -ن بشس -دة أ’ع-ت-دأء
أإ’ره - -اب - -ي أŸزدوج أل - -ذي أسس - -ت- -ه- -دف
ألعاصسمة ألسسورية دمشسق ضسد موأطنÚ
أبرياء من عدة دول عربية ،حيث خلف
ألعديد من أأ’روأح ألبشسرية وألكث Òمن
أ÷رحى““.
وأوضسح ألبيان““ ،بهذه أŸناسسبة أأ’ليمة،
‚دد تضس -ام -ن -ن -ا م -ع ألشس -عب وأ◊ك-وم-ة
ألسس -وري -ة وم -ع ك -اف-ة شس-ع-وب وح-ك-وم-ات
أل -ب -ل-دأن أأ’خ-رى ألشس-ق-ي-ق-ة أل-ت-ي ت-أاث-رت

بهذأ ألفعل ألشسنيع““.
وأضساف ألبيان““ ،نؤوكد ›ددأ ألتزأمنا
Ãح- -ارب -ة أإ’ره -اب Ãخ -ت -ل -ف أشس -ك -ال -ه
وم- -وأصس- -ل -ة –م -ل مسس -ؤوول -ي -ات -ن -ا دأخ -ل
أÛتمع ألدو‹ للقضساء عليه““.
وختم ذأت أŸصسدر قوله““ ،وإأذ نعرب عن
ت-ع-ازي-ن-ا أÿالصس-ة ل-ع-ائ-لت ضس-ح-ايا هذأ
أ’ع -ت -دأء أإ’ره -اب-ي و“ن-ي-ات-ن-ا ب-الشس-ف-اء
أل -ع -اج -ل ل -ل -ج -رح-ى ،ن-دع-و إأ ¤تضس-ام-ن
وت -ع -اون ك -ث -ي -ف ل -ت -ع -زي-ز أأ’م-ن أل-ع-رب-ي
أ÷ماعي ضسد آأفة أ’رهاب““.

أل-ع-لق-ات أل-ث-نائية وأ’رتقاء
ب -ه -ا إأ ¤مسس -ت -وى أل -ع-لق-ات
ألتقليدية ما ب Úألبلدين““.
وأوضسح أŸصسدر ذأته ،أنه ‘
إأط -ار أل -ت -ع -اون أل -ث-ن-ائ-ي بÚ
أ÷يشس أل- -وط- -ن- -ي ألشس- -ع -ب -ي
وج -يشس أل -ت -ح -ري -ر ألشس -ع -ب-ي
ألصسيني ،يقوم ألفريق شسانق
ل - -ي - -و ب- -زي- -ارة إأ ¤أ÷زأئ- -ر،
خلل ألفÎة أŸمتدة من 12
إأ 15 ¤مارسس أ÷اري.
وخلل هذه ألزيارة سستكون
ل-ل-مسس-ؤوول أل-عسسكري ألصسيني
ﬁادث -ات م -ع ق -ادة أل -ق-وأت
ورؤوسس -اء أل -ه -ي -اك -ل أŸك -ل -ف-ة
ب- -ال- -ت- -ع- -اون ب- -وزأرة أل -دف -اع
أل -وط -ن -ي ““ل -ت-ب-احث ﬂت-ل-ف
›ا’ت أل- -ت- -ع- -اون و–دي- -د
آأفاق تطويرها““ ،كما أضساف
ألبيان.

أإلثنين  13مارسص  2017م
ألموأفق لـ  14جمادى ألثانية 1438هـ
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أاول قطاع بعد الفÓحة يسسجل نسسبة ‰و٪ 3،9

الصسناعة عصسب النموذج ا÷ديد للنمو القتصسادي
’دوية ،ومعمل النسسيج يدشسن شسهر جوان
^ بوشسوارب ٤ :مشساريع لصسناعة ا أ
أاكد وزير الصسناعة واŸناجم عبد السسÓم بوشسوارب ،أان ا’سستثمار الوطني شسهد خÓل سسنتي  2015و 2016نسسبة ‰و قدرت
’ول مرة تسسجل نسسبة أارباح الشسركات  2٤باŸائة ،كاشسفا عن انطÓق الوحدة
ب  19باŸائة بقيمة  7مÓي Úو 780دج ،قائ Óإانه أ
’نتاج شسهر جوان ،والذي من اŸرتقب أان يصسدر  60باŸائة من إانتاجه.
’تراك حيز ا إ
’وŸ ¤صسنع النسسيج بالشسراكة مع ا أ
ا أ
وحسسب الوزير فإان الصسناعة هي أاول قطاع يسسجل نسسبة ‰و ب 3.9باŸائة بعد الفÓحة.

سس .بوعموشسة

أعت Èبوشضوأرب تنصضيب ÷نة أŸرأقبة
وأŸتابعة لتطوير ألسضتثمار باألمر أ÷يد
ط -اŸا ،أن -ه يسض -م -ح Ãرأف -ق -ة أل -ع -م -ل -ي -ة
وإأشض -رأك ﬂت -ل -ف أل-ف-اع-ل ‘ Úأ◊رك-ي-ة
ألنتاجية ‘ وقت ترأهن أ÷زأئر على
بدأئل أÙروقات.
وذكر بوشضوأرب لدى نزوله أمسص ضضيف
ألتحرير للقناة أإلذأعية ألثالثة أن وضضع
÷نت Úعلى مسضتوى ألوزأرة غايته –سضÚ
م -ن -اخ أألع -م -ال وم -ت -اب-ع-ة ت-ن-ف-ي-ذ أل-ع-ق-د
ألوطني ألقتصضادي وألجتماعي.
وب- -حسضب ب -وشض -وأرب تسض -م -ح أل -ل -ج -ن -ت -ان
بتسضوية أŸشضاكل أŸوجودة ‘ أŸيدأن،
م- -ذك -رأ ب -ب -ن -ود ق -ان -ون أŸال -ي -ة ‘ دع -م
ألسضتثمار وحماية أإلنتاج ألوطني.
وحسضب بوشضوأرب فإان ألقطاع  ⁄يشضهد
من قبل هذه أ◊ركية على صضعيد ألقوأنÚ
م - -ن خÓ- -ل سض- -ن  6ق- -وأن 4 Úم-ن-ه-ا ”
أŸصض -ادق -ة ع -ل -ي -ه-ا م-ن ط-رف أل-غ-رف-تÚ
شض- - -ام- - -ل - -ة ألسض - -ت - -ث - -م - -ار وأŸؤوسضسض - -ات
أŸت-وسض-ط-ة ،أل-ت-ق-ي-يسص ومشض-روع قانونيÚ
ق -ي-د أل-درأسض-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ع-دي-د م-ن
ألوزأرأت.
وأضضاف ألوزير أن قانون ألسضتثمار سضري
أŸفعول حاليا على كل أألصضعدة نافيا أن
ي -ك -ون ألنسض-دأد ع-ل-ى مسض-ت-وى أل-ق-وأن،Ú
ق- -ائ «:Ó- -إأذأ ك- -ان ألنسض- -دأد ف- -ه -و ع -ل -ى
مسض -ت -وى آأخ -ر““ .وحسض-ب-ه ف-إان أل-ق-ط-اع ‘
زيادة مسضتمرة ‘ ›ال ألسضتثمار منذ
سضنة  2015خاصضة ألعام أŸاضضي بتسضجيل
 7آألف و 780دج أي بنسضبة  19باŸائة
وحوأ‹  15باŸائة ‘ ›ال ألشضغل و24
باŸائة نسضبة أرباح أŸؤوسضسضات ‘ ،2016
وأل- - -ذي صض- - -اح- - -ب- - -ه أرت - -ف - -اع ‘ إأنشض - -اء
أŸؤوسضسض- -ات ‘ ›ال أÿدم -ات خ -اصض -ة
بنسضبة  6باŸائة خÓل ألسضدأسضي أألول
من سضنة .2016
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بوضسياف من البليدة:

إاجراءات جديدة لتوسسيع عملية زرع األعضساء
شس- - - -دد وزي- - - -ر الصس- - - -ح- - - -ة وإاصسÓ- - - -ح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك بوضسياف ،على
هامشش زيارة للبليدة ،مسساء أاول أامسش،
حضسر خÓلها جانب من اليوم الدراسسي
’مراضش
Ãن-اسس-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم العاŸي أ
ال-ك-ل-ى ،ع-ل-ى ضس-رورة ت-ع-م-ي-م اسستخدام
’‹ Ãصسالح القطاع،
’عÓم ا آ
تقنية ا إ
م- -ع- -ل -ن -ا ع -ن ات -خ -اذ إاج -راءات ج -دي -دة
’ن -ق -اذ
’عضس -اء إ
ت -خصش ع -م -ل -ي -ة زرع ا أ
اŸرضسى.

البليدة :لينة ياسسمÚ

وب -اŸق -اب-ل كشض-ف ب-وشض-وأرب ،ع-ن شض-روع
أل - -وح - -دة أألو ¤م - -ن مشض- -روع أل- -نسض- -ي- -ج
ب -الشض -رأك -ة م -ع أألت -رأك ح-ي-ز أإلن-ت-اج ‘
جوأن ومن أŸرتقب بلوغ نسضبة تصضدير
أإلنتاج  60باŸائة .
Óن-ت-اج،
ع -ل-م-ا أن ه-ن-اك ث-م-ا Êوح-دأت ل -إ
بحيث أرتفعت نسضبة ‰و قطاع ألنسضيج
ألعام أŸاضضي بنسضبة  11باŸائة ،مشضÒأ
إأ ¤أن -ه م -ن -ذ ج -وأن ب -ل -غ م -ب -ل -غ أل-ع-ق-ود
أŸسضجلة ‘ هذأ أŸشضروع  2مليار دج،
كما أن أŸركب ألثا Êللحديد وألصضلب
بتوشضا‹ سضيكون سضاري أÿدمة ‘ شضهر
ماي ألقادم‡ ،ا سضيوفر إأنتاج معت‘ È
هذه أŸادة ،حسضب ما أفاد به ألوزير.
وأكد ‘ هذأ ألسضياق أن أ÷زأئر تتجه
نحو ألكتفاء ألذأتي ‘ إأنتاج ألأسضمنت
وألشض- -روع ‘ أل- -تصض- -دي- -ر ب -دءأ م -ن 2018
نهاية ألسضنة أ÷ارية وبدأية  ، 2018و‘
أل -ق -ط -اع ألصض -ي -دل Êسض -تسض -ت-ق-ب-ل شض-رك-ة

خÓل زيارتها Ÿتحف ’’ فاطمة نسسومر باŸدية

صض -ي -دأل وتضض-ع ح-ي-ز أÿدم-ة  4مشضاريع
كÈى ب- -قسض- -ن -ط -ي -ن -ة ،زم ‹Òب -ا◊رأشص،
شض- -رشض- -ال وت -ي -ب -ازة‡ ،ا سض -ي -ع -زز م -وق -ع
أŸؤوسضسضة ‘ ألسضوق.
وبلغة أألرقام فإانه خصضصص  5مÓي Òدج
للمشضاريع ألسضالف ذكرها ،ويرتقب رفع
نسضبة ألنمو ‘ قطاع ألصضناعة هذه ألسضنة
ب-نسض-بة  5ب-اŸائ-ة ،و 10م Ó-ي Úط-ن م-ن
إأنتاج أألسضمنت ب Úسضنتي  2019و2021
وألوزأرة ألوصضية بصضدد –ضض ÒأرضضيتÚ
على مسضتوى مؤوسضسضة جيكا وبني صضاف
وحجر ألسضود.
و‘ سض-ؤوأل ع-ن أل-ق-ائ-م-ة ألسض-ل-ب-ي-ة ،أوضض-ح
بوشضوأرب أن ألقطاع أŸشضبع لن يسضتفيد
مسض-ت-ث-م-ري-ه م-ن ألم-ت-ي-ازأت أل-ت-ي أق-رها
ق-ان-ون ألسض-ت-ث-م-ار م-ث-ل أل-ن-ق-ل ،قائ Óإأنه
ي-جب ع-ق-ل-ن-ة أل-ن-ف-ق-ات ،ك-م-ا أن أل-نفقات
أ÷ب- -ائ -ي -ة لب -د أن ت -وج -ه ن -ح -و ›الت
أخرى مفيدة لÓقتصضاد ألوطني.

مسسلم تدعو إا ¤تثم Úموروث بطلة اŸقاومة الشسعبية

دعت وزي -رة ال-تضس-ام-ن ال-وط-ن-ي
وال- -ع -ائ -ل -ة وقضس -اي -ا اŸراأة م -ون -ي -ة
مسس -ل-م سس-ي ع-ام-ر ،م-ن ال-ع-يسس-اوي-ة
(شس -م -ال شس -رق اŸدي -ة) ،اإ ¤ت -ث-مÚ
م -وروث ب -ط-ل-ة اŸق-اوم-ة الشس-ع-ب-ي-ة
’’ فاطمة نسسومر وا’سستلهام من
مسسارها النضسا‹.
أك -دت ألسض -ي -دة مسض -ل -م خ Ó-ل ت-دخ-ل-ه-ا
Ãن -اسض -ب -ة زي -ارت -ه -ا ل-ل-م-ت-ح-ف أŸن-ج-ز
لإح -ي -اء ذأك -رة ه -ذه أل -ب -ط-ل-ة ألشض-ع-ب-ي-ة
ألرمز ،باŸوقع ألذي كانت تتخذه بطلة
أŸقاومة ألشضعبية ملجاأ لها ،أن ““لل
ف - -اط - -م - -ة نسض - -وم - -ر ه - -ي رم - -ز أŸر أة
أŸق-اوم-ة أŸوؤم-ن-ة وأŸرت-ب-ط-ة ب-دي-ن-ها
وب -وط -ن-ه-ا““ .مضض-ي-ف-ة ،أن-ه-ا ق-د ح-ف-رت
أسض -م -ه -ا ب -ح -روف م -ن ذهب ‘ سض -ج -ل
تاريخ أŸر أة بالوطن ألعربي عامة.
أإن مسضار هذه أŸر أة  -تقول ألوزيرة -
““مفخرة لكل أمر أة جزأئرية جدير باأن
ي-ت-م ت-ث-م-ي-ن-ه ونشض-ره وت-ل-ق-ي-ن-ه لÓ-أج-يال
ألصضاعدة““ ،دأعية ‘ ذأت ألوقت ““كÓ
‘ م- -ي- -دأن- -ه أإ ¤أŸسض- -اه- -م- -ة ‘ رف- -ع
أل -ن -ق -اب ع -ن ت -اري -خ ه -ذه أŸر أة أل-ت-ي
رفضضت أل- - - -رضض - - -وخ أم - - -ام أŸارشض - - -ال
رأندون““ قائد وحدة أ÷يشص ألفرنسضي
ألسض -ت -ع -م -اري أŸك -ل -ف أآن -ذأك ب-كسض-ر
شض -وك -ة أŸق -اوم -ة ألشض -ع -ب -ي -ة Ãن -ط -ق-ة
جرجرة.
ووأصض- -لت وزي- -رة أل- -تضض- -ام- -ن أل -وط -ن -ي
أل -ت -اأك -ي-د ،أن ف-اط-م-ة نسض-وم-ر سض-ت-ب-ق-ى

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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م-رج-ع-ا ل-ك-ل أل-نسض-اء أ÷زأئ-ري-ات ليسص
ف -ق-ط ل-ك-ون-ه-ا ك-انت ““م-ث-ال ل-ل-تضض-ح-ي-ة
وأل - - -تضض - - -ام - - -ن م - - -ن أج- - -ل وم- - -ع ك- - -ل
أÙروم ،Úبل لأنها قد عرفت كذلك
كيف تضضع مبادئها وقناعتها ألدينية ‘
خدمة وطنها““.
وب -ال-ق-طب أ÷ام-ع-ي ل-ل-م-دي-ة ،حضض-رت
ألوزيرة أشضغال يوم درأسضي حول مسضÒة
وحياة بطلة أŸقاومة ألشضعبية ،ذكرت
خ Ó-ل-ه ب-السضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ي وضض-ع-ت-ه-ا
أ◊ك -وم -ة أ÷زأئ -ري -ة م -ن أج-ل ت-رق-ي-ة
وضضعية أŸر أة وحمايتها.
و أبرزت باŸناسضبة ،ألقوأن Úوألنصضوصص
أل-تشض-ري-ع-ي-ة أل-رأم-ي-ة أإ ¤ح-م-اية أŸر أة
ضض- -د ك- -ل أشض -ك -ال أل -ع -ن -ف وأŸك -رسض -ة
ل- -ل- -مسض- -اوأة م -ا ب Úأل -رج -ل وأŸر أة ‘
فرصص ألعمل أŸتاحة وأŸوؤأزرة للمر أة
‘ ألبيت أو ‘ وضضعية صضعبة ‘ أإطار
ﬂت-ل-ف ألأج-ه-زة أل-ع-م-وم-ي-ة أŸك-رسض-ة
لهذأ ألغرضص ،كما قالت.
وكانت وزيرة ألتضضامن ألوطني وألعائلة
وقضضايا أŸر أة قد تنقلت أإ ¤منطقتي
ت- -بÓ- -ط وب -ن -ي سض -ل -ي -م -ان ،ح -يث زأرت
صض-ال-ون-ا ل-ل-نشض-اط-ات أل-نسض-ائ-ي-ة وم-ركزأ
لأط -ف -ال ألصض -م أل -ب -ك -م ق-ب-ل ت-دشض-ي-ن-ه-ا
ب -اŸدي -ة سض -وق -ا ج -وأري -ة نسض -وي-ة ل-ب-ي-ع
منتجات ألصضناعة ألتقليدية.
ك- -م- -ا أشض- -رفت ألسض -ي -دة مسض -ل -م Ãرك -ز
أل-تسض-ل-ي-ة أل-ع-ل-م-ي-ة ل-ل-م-دي-ة ،ع-لى توزيع
قرأرأت ألسضتفادة من قروضص ألوكالة

ألوطنية لتسضي Òألقرضص أŸصضغر لفائدة
نسضاء من دأئرة أŸدية.

أضض-اف ب-وضض-ي-اف ،ب-أان-ه ح-ان أل-وقت ل-ل-قضض-اء
ع -ل -ى أسض -ت -ع -م-ال ت-ق-ن-ي-ة أل-ك-ت-اب-ة أل-ورق-ي-ة أو
أليدوية ،وأن أألهدأف أŸسضطرة ‘ ألقريب
ألعاجل ،هي ألتوصضل إأ ““ 0 ““ ¤صضفر أسضتعمال
للورق أو ألسضتخدأم ألتقليدي ،وقال ل بد من
تغي ‘ Òألنظام ألصضحي وألعتماد على تقنية
أإلعÓ- -م أآل‹ ورق -م -ن -ة أŸل -ف -ات وأل -وث -ائ -ق
بالشضكل أ◊ديث ،وأسضتطرد قائ Óإأن مصضا◊ه
سضتقدم أي خدمة ولن تقصضر ألجل –قيق
ه -ذأ أل -ه -دف أŸرج -و ،ك-م-ا سض-ت-ح-رصص ع-ل-ى
رقمنة جميع أŸصضالح ،وهو يعي أن أألمر
ليسص بالبسضيط  ،بل يتطلب أألمر وقتا ألجل
ت- -ع- -م- -ي- -م ت- -ق -ن -ي -ة ألسض -ت -خ -دأم أل -رق -م -ي أو
أللكÎو.Ê
وأضض -اف ب -أان ل -دي -ه -م Œرب -ة سض-اب-ق-ة ن-اج-ع-ة
‡اثلة ‘ هذأ ألشضأان ،حينما قامت مصضالح
وزأرته بتقد Ëخدمة للطوأقم ألطبية ‘ تعلم
أللغة أل‚ليزية ،وهو ما يجعل أألمر يحتاج
إأ ¤إأرأدة ‘ ألتغي Òفقط  ،ثم إأن ألسضتخدأم
لتقنية ألرقمنة سضيسضهل من ألعمل ،و سضيضضيف
قيمة بربح أŸزيد من ألوقت  ،ليؤوكد بأانه حان
أل- -وقت لت- -خ- -اذ ““ آأل- -ي- -ات ج- -دي -دة ““ تسض -م -ح
للطوأقم ألطبية أŸؤوهلة ‚دة وإأنقاذ وعÓج
““ م- -رضض- -ان- -ا ““  ،دون أŸسض -اسص ب -خصض -وصض -ي -ة
““أŸتو‘““.
وذك -ر بضض -رورة أله -ت -م-ام وت-غ-ي Òأل-ذه-ن-ي-ات
بالنسضبة للموأطن ،Úحول فكرة زرع أألعضضاء
م -ن شض -خصص م -ت -و‘ إأك -ل -ي -ن -ي-ك-ي-ا إأ ¤م-ريضص
مصضاب Ãرضص ‘ عضضو ما ،وضضرورة Œاوز
أألمر وأ◊سضم ‘ أŸسضأالة بشضكل نهائي دون
أن Áسص ب- -خصض- -وصض -ي -ة أŸوت -ى ،خ -اصض -ة وأن

أ÷زأئر –صضي سضنويا ما ل يقل عن  4ألف
ضض- -ح- -ي- -ة إأره- -اب أل- -ط- -رق- -اتÁ ،وت- -ون دون
ألسض - -ت- -ف- -ادة م- -ن أعضض- -ائ- -ه- -م ‘ ،ح Úك- -ان
باإلمكان إأنقاذ عدد ‡اثل على أألقل من
مصض -اب Úب -ع -ج -ز ك -ل -وي أو أم -رأضص عضض -وي -ة
أخرى ،وقال إأن ألبعضص من أŸرضضى أصضبحوأ
ي-غ-رم-ون ب-ال-عÓ-ج ‘ أÿارج ،ول-ك-ن-ه-م ح-ينما
يعودون إأ ¤أرضص ألوطن ،و‘ وقت قصض Òل
ي -زي -د ع -ن أسض -ب -وع  ،ت -ظ -ه -ر ع -ي -وب أل-عÓ-ج،
ويتأاكدون أنهم أنفقوأ مال بالعملة ألصضعبة
دون فائدة.
وأسض -ت -غ -ل وزي -ر ألصض -ح -ة أل -ع-روضص أŸق-دم-ة
ل- -ل- -ق- -ائ- -م Úع- -ل- -ى أŸرأك -ز ألسض -تشض -ف -ائ -ي -ة
أŸت- -خصضصض- -ة ‘ أ÷زأئ- -رÃ ،ن -اسض -ب -ة أل -ي -وم
ألعاŸي للكلى ،ليؤوكد بأانه سضيقدم على أتخاذ
ق- - -رأرأت مصضÒي- - -ة بشض- - -أان ب- - -عضص أŸرأك- - -ز
ألسضتشضفائية أŸعروفة ع Èترأبنا ألوطني،
Ãا ف -ي -ه -ا ت -لك أŸوج -ودة ب -ال -ع-اصض-م-ة ،وأن-ه
سض -ي-ق-وم ب-زي-ارأت ف-ج-ائ-ي-ة ل-ه-ا بشض-ك-ل دوري،
Ÿعاينتها ،وأتخاذ ألقرأرأت أŸناسضبة ،وأنه لن
يتخلف إأن أقتضضى أألمر على غلق وتوقيف
أل-نشض-اط ب-ب-عضص أŸصض-ال-ح ألسض-تشض-ف-ائ-ي-ة‘ ،
ح -ال أث -ب -تت ضض -ع -ف م -ردودي-ت-ه-ا ،ل-ي-دع-و ‘
أألخ Òإأ ¤ضض- -رورة أل- -ت- -ف- -اع- -ل م- -ع مشض -اك -ل
ألقطاع ،وألبحث دوما عن أ◊لول ألناجعة،
وألوزأرة مسضتعدة لتقد Ëألعون وأŸسضاعدة،
لكل من يحتاج إأ ¤ذلك ،ألن صضحة أŸريضص
وخدمته ،هي مسضؤوولية ألكل.

’شسكالية الطاقة باŸتوسسط
يبحث عن حلول إ

بوطرفة يشسارك ‘ اŸنتدى العاŸي  15للتنمية اŸسستدامة

ينعقد اŸنتدى العاŸي 15للتنمية
اŸسستدامة ،اليوم ،بباريسش،
بحضسور وزير الطاقة نور الدين
بوط رفة ،حسسب ما جاء اأمسش ‘
بيان للوزارة.
ويتطرق أŸتدخلون ‘ هذأ أŸنتدى ألذي
سض - -ي- -ق- -ام –ت شض- -ع- -ار ““أل- -ب- -ح- -ر أألب- -يضص
أŸتوسضط وأطرأفه أإلقليمية““ إأ ¤إأشضكالية
ألطاقة ‘ منطقة أ◊وضص أŸتوسضط ،وكذأ
قضض -ي -ة أل -ت -ن-م-ي-ة وف-ق زأوي-ت Úم-ت-ك-ام-ل-تÚ
ل - -ل - -ت - -ن - -م - -ي - -ة أÙل - -ي - -ة وأل- -ت- -ح- -ال- -ف- -ات
أ÷يوسضÎأتيجية يضضيف ألبيان.
كما يناقشضون ألقضضايا أŸتعلقة بالإنتقال
ألطاقوي وأÙافظة على ألبيئة.
وي- -ق- -دم ب- -وط -رف -ة ‘ أف -ت -ت -اح أŸن -ت -دى
مدأخلة حول ““ألآفاق ألطاقوية وألتنمية
أŸسض-ت-دأم-ة ‘ م-ن-ط-ق-ة شض-م-ال أإف-ري-ق-ي-ا
وألشضرق ألأوسضط““.
ويتطرق ألوزير أيضضا أإ ¤بعضص مÓمح
ألسضياسضة ألطاقوية للجزأئر وŒربتها ‘

برنامج السسكن الÎقوي العمومي

›ال أ◊صضول على ألطاقة وألتزأمها ‘
م - -ي - -دأن أل - -ط - -اق - -ات أŸت - -ج- -ددة وك- -ذأ
أÛهودأت أŸبذولة للوصضول أإ ¤أإنتقال
ط-اق-وي ح-ق-ي-ق-ي ي-ك-ون م-قرونا باأهدأف
ألنمو ألصضناعي وألإقتصضادي يضضيف ذأت
أŸصضدر.

البطاقي ـ ـ ـ ـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـة تسسقـ ـ ـ ـ ـ ـط  3500مكتتـ ـ ـ ـ ـ ـب

اأسسفرت عملية تطه Òقائمة
مكتتبي برنامج السسكن الÎقوي
العمومي من خÓل البطاقية
الوطنية للسسكن عن اإسسقاط
 3 . 500مكتتب من هذا الÈنامج ما
Áثل نسسبة  12باŸائة من ›موع
اŸلفات اŸعا÷ة ،حسسب ما اأفاد به
بيان لوزارة السسكن والعمران
واŸدينة.
وقد شضملت عملية ألتطه Òهذه 29 . 221
مكتتبا ،حيث ثبت أن  3500منهم قد
أسضتفادوأ سضوأء من أإعانة مالية أو من
صض -ي -غ سض-ك-ن ﬂت-ل-ف-ة أو Áل-ك-ون رخصص
بناء يوضضح أŸصضدر.
وحسضب تصض- - -ن- - -ي- - -ف ﬂت- - -ل - -ف ح - -الت

أŸكتتب Úفاإن  1417مكتتبا من ضضمنهم
 346زوجا أسضتفادوأ من سضكنات ألبيع
بالإيجار (عدل) و  1128مكتتبا من بينهم
 222زوجا قد حصضلوأ على سضكنات لدى
دوأوين ألÎقية وألتسضي Òألعقاري.
و أظ-ه-رت أل-ع-م-ل-ي-ة أن  343م-ن م-كتتبي
صضيغة ألÎقوي ألعمومي قد أسضتفادوأ
م -ن أإع -ان -ة ألصض -ن -دوق أل -وط-ن-ي ل-لسض-ك-ن
بالإضضافة أإ 104 ¤حالة ضضمن برنامج
سض- -ك- -ن ألصض- -ن- -دوق أل- -وط- -ن- -ي ل- -ل- -ت -وفÒ
وألحتياط-أÁو و 49مكتتبا حصضل على
سض -ك -ن م -ن أŸوؤسضسض -ة أل-وط-ن-ي-ة ل-لÎق-ي-ة
ألعقارية (ترقوي) حسضب ألوزأرة.
ويضضيف ألبيان أنه ” أيضضا كشضف أن 6
مكتتب Úأسضتفادوأ من سضكن لدى ألولية

وحالتي أسضتفادة لدى ألصضندوق ألوطني
Ÿعادلة أÿدمات ألجتماعية.
و أسضفرت عملية ألتطه Òأيضضا عن وجود
 248حالة Áلك فيها أŸكتتبون رخصص
ب- -ن- -اء ضض- -م- -ن أإط- -ار أŸرسض -وم 19- 15
أÿاصص Ãنح عقود ألتعم Òو 142حالة
‘ أإطار رخصص ألبناء ‘ أإطار أŸرسضوم
 08- 15أŸت-ع-ل-ق Ãط-اب-ق-ة ألبنايات
وأإ“ام أإ‚ازه- -ا عÓ- -وة ع- -ل -ى  30حالة
Ÿك -ت-ت-ب Úل-ه-م شض-ه-ادأت أŸط-اب-ق-ة و31
مكتتبا يحوزون على قطع أرضضية.
وتوؤكد ألوزأرة ‘ ذأت ألبيان على أنه
أإضضافة أإ ¤هذه أ◊الت ““فكل أŸكتتبÚ
ي -خضض -ع -ون ل -ل -م -رأق-ب-ة أŸسض-ت-م-رة ع-ل-ى
مسضتوى ألبطاقية ألوطنية““.

»æWh

ا’ثنين  ١٣مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٤جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ

غرف التÈيد...

لرضس،
لنسشان ول تزال منذ وجوده على هذه ا أ
تأام ÚاŸؤوونة والغذاء كان ول يزال من أاك Èالهواجسس التي راودت ا إ
باعتبار ذلك يرتبط مباششرة باسشتمرار السشÓلة البششرية وجميعنا يعرف القصشة التي وردت ‘ القرآان الكر Ëعن اÿطة التي
وضشعها سشيدنا يوسشف  -عليه السشÓم Ÿ -واجهة السشنوات العجاف من خÓل ابتكار طريقة ◊فظ فائضس اŸنتوج الفÓحي
لسشاعات القحط والششدة.
ال- -ف -ائضس م -ن ال -ت -ل -ف .وت -ك -ب -دت اÿزي -ن -ة حالة من الندرة اŸسضتدامة ،كانت نتيجتها
’سض -ع -ار بشض -ك -ل م -زم-ن
العمومية جراء ذلك خسضائر قدرت باÓŸي ÒاŸب -اشض -رة ارت -ف -اع ا أ
اليوم ،ومع التطور الهائل للتكنولوجيا ⁄ ،من الدينارات‡ ،ا عجّل Ãسضارعة ا◊كومة كذلك.
وا◊الة ’ تقتصضر على اŸواد الفÓحية
يعد حفظ اŸواد الغذائية واŸؤون يطرح أاي إا ¤دعم الفÓح Úالراغب ‘ Úبناء غرف
’سضماك واللحوم أاصضبحت هي
’خÒة أان فقط ،فحتى ا أ
مشضكل ،فغرف التÈيد التي تعمل بتقنيات التÈيد ،وتب ÚخÓل السضنوات ا أ
’خرى –تكر عن طريق سضلسضلة التÈيد
متناهية الدقة أاعطت للبشضرية فرصضة كبÒة تلك السضياسضة أاتت أاكلها وأاصضبحت سضلسضلة ا أ
وفتحت أامامها أافاقا واسضعة لتأام Úغذائها ال -تÈي -د ت -ت -م -ت -ع ب -ق -درة اسض -ت -ي -ع-اب ه-ائ-ل-ة وهذا ما يفسضر أاسضعارها اÿيالية ،إا ¤درجة
لقرون قادمة وليسس لسضنوات فقط.
واسضتبشضر ا÷ميع خÒا ،إا’ أان الفرحة  ⁄أاصضبح معها السضردين من الكماليات.
إان هذه التصضرفات ’ Áكن إادراجها إا’
ا÷زائر ،كغÒها من دول العا ،⁄معنية تدم  -بكل أاسضف  -و–ولت هذه النعمة إا¤
Ãع- -رك- -ة ا أ
’ن- -ه- -ا
’م- -ن ال- -غ- -ذائ- -ي ،ل- -ه -ذا وضض -عت ن-ق-م-ة ب-ف-ع-ل اŸضض-ارب Úوا’ن-ت-هازي Úالذين ‘ خ - -ان - -ة ا÷رائ - -م ا’ق- -تصض- -ادي- -ة ،أ
اسضÎاتيجية لتنمية القطاع الفÓحي رصضدت اسض -ت -غ -ل-وا ال-ف-رصض-ة وأاسضسض-وا آال-ي-ات اح-ت-ك-ار معامÓت مشضبوهة ⁄ ،تعد تشضكل مصضدر
لها مبالغ مالية ضضخمة ‘ شضكل دعم حكومي خبيثة مكنتهم من التحكم ‘ أاسضعار اŸواد خطر على أامننا الغذائي فقط ،لكن على
إ
’سض -اسض -ي -ة ،ج -ع -لت اŸواط -ن أامننا الوطني كله‡ ،ا يسضتدعي وضضع خطة
’ن -ع-اشس ه-ذا ال-ق-ط-اع ،م-ن-ه-ا نسض-ب-ة م-ع-تÈة ال- -فÓ- -ح- -ي- -ة ا أ
لتدعيم بناء غرف التÈيد ،نظرا ل أ
’م-ر ،ب-داي-ت-ه-ا ت-ك-ون
Óهمية البسضيط يشضÎي اÿضضر والفواكه بأاثمان غ Òمسض -ت -ع -ج-ل-ة Ÿع-ا÷ة ا أ
ال -قصض -وى ال -ت -ي ت -ك -تسض -ي-ه-ا ه-ذه ا◊ل-ق-ة ‘ منطقية و’ معقولة حتى خÓل مواسضم الغلة ب-تشض-ك-ي-ل ف-رق ﬂتصض-ة م-ت-ع-ددة ال-ق-طاعات
سضلسضلة ا إ
’نتاج الفÓحي الوطني ،خاصضة بعد وا÷ن -ي .وال -ت -فسض Òال -وح -ي -د ل-ذلك ،ه-و أان ل -ل -ت -ف -ت-يشس واŸراق-ب-ة م-ن أاج-ل ال-ت-ح-ك-م ‘
الشضكاوى اŸتكررة لفÓح Úتكبدوا خسضائر غرف التÈيد  ⁄تعد تسضتغل لتخزين فائضس سض-لسض-ل-ة ال-تÈي-د ال-ت-ي أاصض-ب-ح دوره-ا وأاث-رها
’هداف التي أاوجدت من
’ن -ت -اج ،ل -ك -ن ح -ت -ى ال -ك-م-ي-ة اŸوج-ه-ة إا ¤يتنافى “اما مع ا أ
ت -ق -در ÓÃي Úال -ك -ي -ل -وغ-رام-ات م-ن اŸواد ا إ
’ Êي -ت -م ت -وج -ه-ي-ه-ا إا ¤ت-لك أاج -ل -ه -ا واسض -ت -ن -زفت اÓŸي Òم -ن اÿزي -ن -ة
الفÓحية تذهب هباًء بسضبب الوفرة الكبÒة ا’سض -ت -ه Ó-ك ا آ
للمنتوج وندرة الفضضاءات اıصضصضة ◊فظ الغرف وتنتزع من أافواه الفقراء‡ ،ا خلق العمومية.

أام Úبلعمري

عدم تطبيق القوان Úإاششكالية مطروحة

رئيسس الفيدرالية ا÷زائرية ◊ماية اŸسستهلك يدعو لتعزيز ا◊ماية الرقمية
دع-ا رئ-يسس ال-ف-ي-درال-ية ا÷زائرية
◊ماية اŸسشتهلك زكي حريز ،أامسس،
إا ¤ضش -رورة دع -م أان -ظ -م-ة ال-رق-اب-ة ‘
اÛال ال -رق -م-ي◊ ،م-اي-ة اŸسش-ت-ه-ل-كÚ
م -ن ال -ق-رصش-ن-ة ال-ت-ي ت-ط-ال ب-ي-ان-ات-ه-م
الشش - -خصش - -ي - -ة ‘ ،ظ - -ل ارت - -ف- -اع ع- -دد
ا÷زائ- -ري Úمسش- -ت- -خ- -دم- -ي الشش- -ب -ك -ة
العنكبوتية بنسشبة بلغت  25من اŸائة
واتسش- -اع ه- -امشس ال- -ت- -ع- -ام Ó-ت ‘ ه -ذا
اÛال ،م - -وضش - -ح - -ا ام - -تÓ- -ك ا÷زائ- -ر
ترسشانة قوان Úهائلة وضشعها اŸششّرع،
لكنها –تاج إا ¤تفعيل.

جÓل بوطي
ب -ال -ت -ع -ويضس ال -ك -ام -ل ‘ ح -ال ‚م اÿط -اأ
عنهم ،لكن ثقافة التبليغ تكاد تكون منعدمة
من طرف الضضحايا الذين  ⁄يفهموا بعد
إاجراءات اŸتابعة ‘ اÛال الرقمي.
وÁثل قانون حماية اŸسضتهلك ا÷زائري
دعامة أاسضاسضية تسضتند إاليها الفيدرالية وكل
ا÷معيات الناشضطة ‘ اÛال ،حيث يشضمل
اإ’ج -راءات ال -ت -ي ي -ت -ع Úع -ل -ى اŸسض -ت-ه-لك
واŸت -ع -ام -ل ات -ب -اع -ه -ا ‘ إاط -ار ال -عÓ-ق-ات
ا’قتصضادية وتشضمل كذلك اŸيدان الرقمي،
داع -ي-ا اŸواط-ن Úإا ¤م-واج-ه-ة اıال-ف-ات
بالتبليغ عنها.
وبلغت نسضبة الشضكاوى ‘
إاط- - -ار اÛال ال- - -رق- - -م- - -ي
واŸق - - -دم - - -ة م - - -ن ط- - -رف
جمعيات حماية اŸسضتهلك
على مسضتوى كل و’ية من
 ٢٠إا ٣٠ ¤شض-ك-وى ،وه-ي
نسضبة قليلة ،بحسضب رئيسس
ف -درال -ي -ة ح -م-اي-ة اŸسض-ت-ه-لك ،م-وضض-ح-ا أان
أاغلبها يكون ضضد اإ’دارات اÙلية ،هذه
اأ’خÒة التي كثÒا ما تفتقد إا ¤مرونة ‘
التعامل مع اÛال الرقمي.
وق -ال ح -ري -ز ،إان اŸسض -ت -ه-لك ا÷زائ-ري
يحاول ‘ كث Òمن اأ’حيان ا’سضتفادة من
ح -ق -وق -ه ال -ث-م-ان-ي-ة ال-ت-ي أاق-رت-ه-ا اŸن-ظ-م-ة
اأ’‡ية ‘ الثمانينيات من القرن اŸاضضي،
ووافقت عليها جميع الدول ،منها ا÷زائر،
وه- -ي ح- -ق اأ’م- -ان واŸع- -رف- -ة وا’خ- -ت -ي -ار
وا’سض -ت -م -اع إا ¤آارائ -ه وإاشض-ب-اع اح-ت-ي-اج-ات-ه
اأ’سضاسضية والتعويضس والتثقيف وحق ا◊ياة
‘ بيئة صضحية.
‘ ه -ذا السض -ي -اق ،أاب -دى أاسض -ف -ه الشض -دي-د
’صضطدام اŸسضتهلك بواقع صضعب وشضديد
التعقيد Áنعه من ا’سضتمتاع بهذه ا◊قوق

١٧٢٨٣

اŸهنيون اŸلتزمون بسشند «اŸعاملة التجارية» ‡تعضشون

من نعمة ا’دخار إا ¤نقمة ا’حتكار!

ث ّ-م -ن رئ -يسس ال-ف-ي-درال-ي-ة ح-ريز التعاطي
اإ’ي- -ج- -اب- -ي ال- -ذي ت -ن -ت -ه -ج -ه وزارة الÈي -د
وت -ك -ن -ول -وج -ي-ات اإ’عÓ-م وا’تصض-ال ووزارة
ال-ت-ج-ارة ،ل-دع-م أان-ظ-م-ة ال-رق-اب-ة وا◊م-اي-ة
الشضخصضية لبيانات اŸسضتهلك ،Úخاصضة بعد
إاطÓ-ق خ-دم-ة ال-دف-ع اإ’ل-كÎو Êب-ب-ط-اقات
ا’ئ -ت -م -ان ال -ت -ي ت -ت-ط-لب إاج-راءات ح-م-اي-ة
خاصضة ،داعيا اŸسضتهلك Úإا ¤التجاوب مع
اإ’جراءات والتبليغ عن اıالفات.
أاوضضح اŸتحدث من منتدى يومية «ديكا
نيوز» ،أامسسÃ ،قرها بالعاصضمةÃ ،ناسضبة
ال- -ي- -وم ال- -ع- -اŸي ◊م- -اي -ة اŸسض -ت -ه -لك ،أان
ا÷زائر “لك ترسضانة هائلة من القوانÚ
وال- -تشض- -ري -ع -ات ال -ت -ي ت -نصس ع -ل -ى ح -م -اي -ة
اŸواط- -ن ‘ ÚاÛال ال- -رق- -م- -ي ،ل -ك -ن ‘
اŸقابل تطرح إاشضكالية التطبيق على أارضس
ال -واق -ع ال -ت -ي ي -ت -ح -م -ل وزره -ا اŸسض -ت-ه-لك
بالدرجة اأ’و.¤
كما اعت Èحريز أان التعديل الدسضتوري
اأ’خ Òج - -اء ب - -ق - -وان› ‘ Úال ح - -م- -اي- -ة
اŸسضتهلك ‘ الفضضاء اأ’زرق ،وهي ﬁل
إاشضادة من طرف  ٣5جمعية ناشضطة –ت
ل - - - - -واء ال- -ف- -ي- -درال -ي -ة ا÷زائ -ري -ة ◊م -اي -ة
اŸسضتهلك ،مشضÒا إا ¤أان ذلك ‘ حد ذاته
خطوة تؤوكد مسضعى اŸصضالح اıتصضة ‘
تعزيز إاجراءات ا◊ماية.
ل-دى ح-دي-ث-ه ع-ن ال-ع-راق-ي-ل ال-ت-ي ت-واج-ه
تطوير هذا اÛال ،الذي ينتشضر بكÌة ‘
ÓنÎنت ‘
ظل تنامي ا’سضتخدام الواسضع ل أ
ا÷زائ -ر وارت -ف -اع ع -دد اŸسض-ت-ه-ل-ك ،Úذك-ر
بضض-ع-ف ث-ق-اف-ة اŸسض-ت-ه-لك ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع
اıالفات الناجمة عن اŸتعامل Úالذين
ي -ج -دون مÈرات ع -دة ل -ت -ف -ادي ال -ت-ع-ويضس
والتوضضيح للزبائن.
‘ هذا اإ’طار ،أاشضار حريز إا ¤أان نسضبة
التعويضس اŸادي للمسضتهلك ⁄ Úتتعد ١٠
من اŸائة ،رغم أان القانون يلزم اıالفÚ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أاو ببعضضها على اأ’قل ،موضضحا أان نسضبة
التحكم ‘ اÛال الرقمي ’ تزيد على 6٠
م -ن اŸائ -ة ،رغ -م «ت -رسض -ان-ة ال-ق-وان Úال-ت-ي
أاقرتها الدولة ◊ماية اŸسضتهلك ا÷زائري
خاصضة قانون .٠٣ / ٠9
وأافاد حريز ،أانه «يتوجب ترقية جودة
اŸن- -ت- -ج- -ات واÿدم -ات م -ن خ Ó-ل ت -أاطÒ
ج -ه -ود ج -م -ع -ي -ات ح -م -اي -ة اŸسض -ت-ه-لك ‘
ا÷زائ -ر وال -ت -ف -اوضس م -ع اإ’دارة ،م-ن أاج-ل
إاعادة النظر ‘ القوان Úا◊الية وكيفيات
تطبيقها على أارضس الواقع مع اŸتعاملÚ
وج -م -ع -ي -ات -ه -م وإاي-ج-اد دف-ات-ر شض-روط ل-ك-ل
اŸه-ن ،وم-ع اŸسض-ت-ه-ل-كÚ
من أاجل التأاسضيسس لثقافة
اسض-ت-هÓ-ك-ي-ة أاصض-ي-لة واعية
ومسضؤوولة.
Œدر اإ’شضارة ،إا ¤أان
ا÷زائر –يي سضنويا يوم
 ١5مارسس ،اليوم العاŸي
◊ماية اŸسضتهلك ،حيث خصضصضت اŸنظمة
ال -ع -اŸي -ة م -وضض -وع «ح -ق-وق اŸسض-ت-ه-لك ‘
العصضر الرقمي».
وبحسضب إاحصضائيات اŸنظمة العاŸية،
فإان أاك Ìمن  ٣مÓي Òشضخصس أاو ما يعادل
 ٪٤٠من سضكان العا ⁄يسضتخدمون اأ’نÎنت،
مقارنة مع  ٪١فقط ‘  ،١995وكل التوقعات
تشض Òإا ¤أان هذا الرقم سضوف يسضتمر ‘
ا’رتفاع.
ورغ -م أان ه -ذا ي -ع -ن -ي وج -ود ال-ك-ث Òم-ن
اŸسض-ت-ه-ل-ك Úال-ذي-ن م-ازال-وا ي-ك-اف-ح-ون من
أاجل الوصضول إا ¤هذه التقنيات ،فإان النمو
ÓنÎنت وال -ه -وات -ف اÙم -ول -ة
السض- -ري- -ع ل - -أ
وغÒها من التكنولوجيات الرقمية قد أاوجد
ف - -رصض - -ا و–دي - -ات ت - -واج - -ه اÓŸي Úم- -ن
اŸسضتهلك ‘ Úجميع أانحاء العا.⁄

السسطو على العÓمات بلغ
مسستوى خطÒا وثقافة
التبليغ ا◊لقة الغائبة

لَِم لَْم ُنشسَرك ‘ إاعداد مسسودة القانون؟

كÌت بعاصشمة الغرب ا÷زائري ،وهران،
لراء الق- -تصش- -ادي -ة ح -ول ال -ق -ان -ون اŸت -ع -ل -ق
ا آ
ب- -إادراج سش -ن -د اŸع -ام -ل -ة ال -ت -ج -اري -ة ك -وث -ي -ق -ة
إاج -ب -اري -ة تسش-ل-م Ãج-رد إاج-راء ع-م-ل-ي-ة ال-ب-ي-ع
وت -أادي -ة اÿدم -ات ،وه -و م -ا ت -ؤو ّك -ده صش -راح -ة
لسشسس ال -ق -ان -ون -ي -ة ال -ت -ي ت -نصس ع -ل -ى ن -ظ -ام
ا أ
الفوترة ‘ اŸواد  11 ،10و 13من القانون 04/02
اŸتعلق باŸمارسشات التجارية.

وهران :براهمية مسسعودة
ي-أات-ي سض-ن-د «اŸع-ام-ل-ة ال-ت-ج-اري-ة» إ’ضض-ف-اء
اŸزيد من الشضفافية ‘ اŸعامÓت التي تتم ‘
ق -ط -اع -ات ال -فÓ-ح-ة والصض-ي-د ال-ب-ح-ري وت-رب-ي-ة
اŸائيات وكذا ا◊رف والصضناعات التقليدية،
من حيث العÓقة ب Úالفعاليات التجارية من
جهة ،والعÓقة مع اŸسضتهلك النهائي من جهة
أاخرى ،وفقا للمرسضوم التنفيذي رقم 66 - ١6
اŸؤورخ ‘  ١6فيفري سضنة .٢٠١6
وتتعدد اأ’سضباب التي أادت إا ¤تطبيق مثل هذه
التداب’ ،Òسضيما ‘ ظل اإ’خت’Óت التي تطبع
اŸم -ارسض -ات ال -ت -ج-اري-ة ب-ا÷زائ-ر ،بسض-بب غ-ي-اب
نظام الفوترة عن السضاحة التجارية ‘ ،وقت تؤوّكد
فيه القاعدة من اŸهني Úعلى ضضرورة تكثيف
ا◊م-ا’ت ال-ت-حسض-يسض-ي-ة ل-ل-ت-ذك Òب-أاه-مّ-ية الوثيقة
ا÷ديدة التي كان من الفروضس تطبيقها ‘ ٢٢
ماي اŸنصضرم ،أاي ثÓثة أاشضهر بعد صضدور القانون
‘ ا÷ريدة الرسضمية رقم  ٢٢ ‘ ١٠فÈاير .٢٠١6
أارجع اأ’م Úالعام للغرفة الفÓحية بوهران
زدام الهواري ذلك ،إا ¤بعضس النقصس اŸسضجّل ‘
ه - -ذا اإ’ج - -راء ا÷دي - -د ،بسض - -بب ع - -دم إاشض - -راك
اŸهني ،Úإا ¤جانب اإ’دارة ‘ ،صضياغته وبلورته
بشض-ك-ل ي-ت-ن-اسضب وك-اف-ة ال-ق-ط-اع-ات اŸع-نية بهذا
السضند القانو Êا÷ديد ،وذلك بدراسضة اŸعطيات
واÿصضوصضيات التي “ّيز كل ›ال على حدة.
ولفت ‘ هذا اإ’طار ،إا ¤الطبيعة اŸتغيّرة
لسضوق اÿضضر والفواكه وطريقة –ديد اأ’سضعار،
ال -ت -ي ت -خ -ت -ل -ف ،ب -حسض -ب-ه ،ع-ن ب-اق-ي اŸن-ت-ج-ات
اأ’خرى ،كون الفÓح ’ يعرف الوزن إا’ بعد بيع
سضلعته ،فيما يتم –ديد السضعر ‘ سضوق ا÷ملة
با’عتماد على معادلة الطلب والعرضس.
كما يتوخى ّﬁدث «الشضعب» من إادراج الوثيقة
ا÷ديدة ،ا◊د من اŸضضاربة واأ’سضواق اŸوازية،
ب -دءاً ب -ت -ح -دي -د مصض -در رف -ع أاو خ -فضس اأ’سض-ع-ار
والدفع نحو مواجهة كل التجاوزات واıالفات
اŸرتكبة ‘ إاطار الفاتورة القدÁة.
كما شضّدد رئيسس الغرفة الو’ئية للصضيد البحري
وت -رب -ي -ة اŸائ -ي -ات م -ن -د‹ ﬁم-د ‘ ،تصض-ري-ح لـ
«الشضعب» ،على وجوب أان تكون دراسضات شضاملة
تراعي خصضوصضيات القطاعات اıتلفة وأانشضطة
فروعها ،على رأاسضها سضوق اŸنتجات البحرية.
وقال مند‹ :كنا نتمنى أان تكون وثيقة سضند
اŸع -ام -ل -ة ال -ت -ج-اري-ة ،مسض-ودة ق-ان-ون ت-ن-اقشس ‘

ال -واق -ع م -ع اŸه -ن -ي Úم -ن ﬂت -ل -ف ال -ق -ط-اع-ات
اŸع -ن -ي -ة ،ب -ح-يث ي-ك-ون ل-ه-ذه اآ’ل-ي-ة ا÷دي-دة ‘
تنظيم السضوق والتجارة أاثر ‘ اŸيدان ،بعيدا عن
النزاعات والتصضادمات وكل ما Áكنه اأن يتسضبب
‘ عرقلة ا’قتصضاد الوطني.
كما شضّدد نفسس اŸسضؤوول على ضضرورة تأاطÒ
نظام سضند اŸعاملة التجارية التي سضتحل تدريجيا
ﬁل وث -ي -ق -ة ال -ف -ات -ورة ‘ نّصس تشض -ري-ع-ي واضض-ح
ودقيق ،يضضمن حقوق اŸنتج والوسضيط والتاجر
واŸسضتهلك ويحّدد واجباتهم ‘ كل اŸعامÓت
ال -ت -ج -اري -ة ،ال -ت -ي ت -خ-ت-ل-ف ،ب-حسض-ب-ه ،م-ن ق-ط-اع
اقتصضادي آ’خر.
ب -دوره ،أاوضض -ح رئ -يسس مصض -ل -ح -ة اŸم -ارسض-ات
ال-ت-ج-اري-ة واŸضض-ادة ل-ل-م-ن-افسضة Ãديرية التجارة
لو’ية وهران مقدم نورالدين ،أانّ من ب Úاأهم ما
تهدف إاليه الوثيقة اŸذكورة– ،ديد اŸسضؤووليات
ومعرفة مسضار اŸنتجات ‘ القطاعات اŸذكورة
من اإ’نتاج إا ¤التسضويق ،بحسضب ما هو مسضطر له
من قبل وزارة التجارة التي قامت بإاصضدار هذا
النموذج من الوثيقة ،يؤوّكد نفسس اŸسضؤوول «بعد
خ - -مسس سض- -ن- -وات م- -ن ال- -دراسض- -ة Ãشض- -ارك- -ة ك- -ل
القطاعات اŸعنية».
واعت Èمقدم ‘ ،تصضريحات صضحفية ،اأّن سضند
اŸعاملة التجارية ،قبل أان يكون وثيقة إاجبارية،
هو عبارة عن عقد مÈم ما ب Úالطرف ،Úيشضبه
من حيث الشضكل «الفاتورة» ،اإ’ أاّنها من حيث
اŸضض -م -ون ل-يسضت ل-ه-ا عÓ-ق-ة ب-ال-ق-ط-اع ا÷ب-ائ-ي
وجاءت ◊ماية اŸتعامل Úا’قتصضادي ‘ Úحال
النزاع التجاري ،وفقا للمعاي ÒواŸقاييسس التي ”
التعامل بها.
وأاعلن ‘ هذا السضياق ،عن رقم أاعمال ﬂفي
بقيمة تفوق  ٢6٠مليار سضنتيم ،كشضفت عنه مصضالح
التجارة لوهران ‘ سضنة  ،٢٠١6معتÈا اأن اإشضكالية
«عدم الفوترة» شضبح كب Òيهدد ا’قتصضاد الوطني.
فيما أارجع جذورها اإ ¤بداية التسضعينيات من
ال -ق -رن اŸاضض -ي ،ب -ع -د ف -ت -ح ال-ت-ج-ارة اÿارج-ي-ة
وت -غ -ل -يب ح -ري -ة ال -ت -ج -ارة وظ -ه -ور م -ا يسض -م-ى بـ
«اŸسضتوردين الوهمي »Úوأاشضخاصس ليسس لهم أاي
ع Ó-ق -ة ب -ال -ت -ج -ارة ،ي-ق-وم-ون ب-ع-م-ل-ي-ات اسض-تÒاد
ضضخمة بدون مراعاة اأدنى القوان Úاإ’جبارية،
ل -ت -زح -ف ال -ظ -اه-رة ‘ السض-ن-وات اأ’خÒة إا ¤ك-ل
اŸت-ع-ام-ل Úال-ذي-ن ي-ك-م-ن هّ-م-ه-م الوحيد ،يضضيف
نفسس اŸصضدر ‘ ،تبييضس اأ’موال و–ويل العملة
الصضعبة إا ¤اÿارج.
و‘ ظل تشضبث كل طرف برأايه ،يرى عديد
اŸراق -ب Úأان ا÷زائ -ر م -ل -زم -ة ب -اع -ت -م -اد سض -ن-د
اŸعاملة التجارية كوثيقة اإجبارية’ ،سضيما وأانّ
عديد التجار يتجنبون التعامل بـ «الفوترة» للتهرب
ا÷بائي وهو الهدف اأ’سضاسضي ،على الرغم من
أارب- -اح- -ه- -م ال- -ك- -بÒة وال- -تسض -ه -ي Ó-ت الضض -ري -ب -ي -ة
وا’م -ت -ي -ازات اŸم -ن -وح -ة م -ن ط-رف اŸن-ظ-وم-ة
ا÷بائية.

خÈاء يعرضشون Œاربهم

اÙاسسبة والتدقيق عصسبا النظام اŸصسر‘
شش-ك-ل م-وضش-وع اÙاسش-ب-ة وال-ت-دق-ي-ق،
ﬁور أاي -ام دراسش -ي -ة ق -امت ب -ت -ن-ظ-ي-م-ه-ا
ال-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة Ùاف-ظي ا◊سشابات،
لقتصشادية
بالتنسشيق مع كلية العلوم ا إ
ال- -ت- -اب- -ع -ة ÷ام -ع -ة ا÷ي  ‹Ó-ال -ي -ابسس
بسشيدي بلعباسس.
يهدف اللقاء ،الذي حضضره عديد اÙاسضب،Ú
اÈÿاء اŸالي Úواإ’قتصضادي ،Úأاسضاتذة وطلبة
وﬂت- -ل- -ف ال- -ف- -اع -ل› ‘ Úال ال -ن -ظ -ام اŸا‹
واÙاسض- -ب- -ة ،إا ¤ع- -رضس اŸع- -اي Òا÷زائ- -ري -ة
للتدقيق ‘ إاطار النظام اŸا‹ اÙاسضبي ،على
ضضوء اŸتغÒات والقوان Úا÷ديدة.
يؤوكد اÿب ‘ Òاإ’قتصضاد واŸالية عون الله
عبد الله ،من و’ية قاŸة ،أان الغرفة الوطنية
Ùاف-ظ-ي ا◊سض-اب-ات وضض-عت ضض-م-ن أاول-وي-ات-ها
مبدأا التواصضل مع ا÷امعة ومن خÓله التواصضل
ب ÚاŸه -ن -ي Úوال -ط-ل-ب-ة ،ال-ذي أاضض-ح-ى أاك Ìم-ن
ضضرورة للتعريف بأاهمية النظام اŸذكور الذي
ب -دأا ت -ط -ب -ي-ق-ه سض-ن-ة  ،٢٠١٠وك- -ذا ال- -ت -دق -ي -ق ‘
ا◊سضابات على ضضوء اŸعاي Òالدولية الثمانية.
ويرى أايضضا ،أان هذا التواصضل ،الذي يجمع بÚ
اŸهني Úوا÷باية وكل ما له عÓقة با’قتصضاد
من جهة ،وب Úا÷امعة من جهة أاخرى ،يهدف
أاسضاسضا إا ¤نقل اŸعارف والتجارب ،مؤوكدا ‘
الوقت ذاته أان اÙاسضبة تختلف عن التدقيق،
ك -ون -ه -ا ع-ب-ارة ع-ن ع-م-ل-ي-ة تسض-ج-ي-ل ‘ ال-دف-ات-ر
وت -ب -ويب ال -ع -م -ل -ي -ات اıت -ل -ف -ة ال-ت-ي ي-ج-ري-ه-ا
اŸشضروع ويكون لها تأاث Òعلى اŸركز اŸا‹ ‘
صضورة نقدية ،ثم تصضوير القوائم اŸالية التي تبÚ
نتائج أاعمال اŸشضروع ،ربحًا أاو خسضارًة ،خÓل
فÎة معينة و–ديد اŸركز اŸا‹ ‘ نهاية هذه

ال- -فÎة .أام- -ا ال- -ت -دق -ي -ق ،ف -ه -و ع -م -ل -ي -ة ف -حصس
السضجÓت واŸسضتندات للتأاكد من صضحة البيانات
اÙاسض-ب-ي-ة اŸسض-ج-ل-ة ودرج-ة ا’ع-ت-م-اد ع-ل-ي-ه-ا
ومدى د’لة القوائم اŸالية على نتيجة أاعمال
اŸشضروع ومركزه اŸا‹ ،باعتبار أان اŸدقق يبدأا
عمله من حيث ينتهي اÙاسضب .فاÙاسضبة،
يضضيف اأ’سضتاذ ،هي علم إانشضائي ،يبدأا بعديد
ال-ع-م-ل-ي-ات ال-ت-ي ي-ج-ري-ه-ا اŸشض-روع وإاث-ب-ات-ه-ا ‘
الدفاتر ،معتمدا على اŸسضتندات اŸؤويدة له.
أاما التدقيق ،فهو علم –ليلي يبدأا من النقطة
ال -ت -ي ت -ن -ت -ه -ي ع -ن -ده -ا اÙاسض -ب-ة ،ح-يث ي-ب-دأا
بالقوائم اŸالية ويعود إا ¤البيانات اŸثبتة ‘
ال-دف-ات-ر والسض-جÓ-ت واŸسض-ت-ن-دات اŸؤوي-دة ل-ه-ا
وذلك أ’جل التأاكد من صضحتها .ويتم التدقيق
أايضضا بناءً على ما يتطلبه هذا اأ’خ ‘ ،Òح Úأان
اÙاسضبة تتم بناًء على تعليمات اإ’دارة والقانون
وكذا اأ’صضول اŸتعارف عليها .من جهته عضضو
ال-غ-رف-ة ال-وط-ن-ي-ة Ùاف-ظ-ي ا◊سضابات اأ’سضتاذ
ج -ل -ول ب-وب ،Òشض-رح وب-إاسض-ه-اب م-وضض-وع ال-ن-ظ-ام
اÙاسضبي الذي يدخل عامه السضابع ب Úالتصضور
والتطبيق.
‘ ذات السضياق ،أاشضار سضيد أاحمد بسضباسس،
طالب سضنة أاو ¤ماسض ،Îإا ¤أاهمية هذا النوع من
اŸبادرات اأ’كادÁية ‘ خلق جسضر تواصضل بÚ
اıتصض ÚاÈÿاء ‘ ه- - -ذا اÛال وط- - -ل- - -ب- - -ة
اإ’ختصضاصس ‘ ،خطوة لعرضس ﬂتلف التجارب
وإاع -ط -اء اإ’ط -ار اŸف -اه -ي -م -ي ل -ل -ن -ظ -ام اŸا‹
اÙاسضبي و“ك Úالطلبة من فهم أاك Ìلهذه
اأ’نظمة والتقنيات التي تفيدهم ‘ مشضوارهم
الدراسضي والعملي مسضتقب.Ó

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

»æWh

ا’ثنين  ١٣مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١4جمادى الثانية  ١4٣٨هـ

أاسشتاذ القانون الدسشتوري بوزيد لزهاري لـ «الششعب»:

ا◊سشم ‘ قوائم اÎŸششح ‘ Úأاجل أاقصشاه منتصشف مارسس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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مديرية الصشحة لسشيدي بلعباسس تطمئن بسشÓمة اللقاح

تلقيح أاك Ìمن  11أالف تلميذ ضشد ا◊صشبة وا◊صشبة األŸانية

انطÓق ا◊ملة ا’نتخابية  25يوما قبل اقÎاع  4ماي

’فراج عن القوائم بصشفة نهائية منتصشف
من اŸنتظر أان يحسشم و’ة ا÷مهورية ‘ ملفات اÎŸششح Úوا إ
الششهر ا÷اري ،على أان تنطلق ا◊ملة ا’نتخابية  25يوما قبل يوم ا’قÎاع اŸقرر ‘ الرابع ماي وتنتهي
ثÓثة أايام قبله ،هذا ما أاوضشحه ،أامسس ،أاسشتاذ القانون الدسشتوري بوزيد لزهاري ‘ تصشريح خصس به «الششعب».

فريال بوشسوية
يعكف و’ة ا÷مهورية على
دراسش- -ة م- -ل -ف -ات اÎŸشش -حÚ
لÓ- -ن- -ت- -خ- -اب -ات ال -تشش -ري -ع -ي -ة
ا›ÈŸة ي- -وم ال- -راب- -ع م -اي،
بعد انقضشاء اآ’جال اÙددة
إ’يداع القوائم يوم  ٠5مارسس
ا÷اري ،على أان يفتح الباب
أامام الطعون ،ليتم الكششف عن
ال- -ق -وائ -م ال -ن -ه -ائ -ي -ة ‘ أاج -ل
أاقصش - -اه م - -ن - -تصش - -ف الشش - -ه - -ر
ا÷اري.
اسش -ت -ن -ادا إا ¤ت -وضش -ي -ح -ات
أاسش -ت -اذ ال -ق -ان -ون ال -دسش -ت-وري
ب -وزي -د ل -زه -اري لـ «الشش -عب»،
ب -خصش -وصس اŸراح-ل اŸق-ب-ل-ة
ال -ت -ي سش-ت-م-ر عÈه-ا ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’ن-ت-خ-اب-ي-ة ،ب-ع-د ا’ن-تهاء من
م - - -رح- - -ل- - -ة إاع- - -داد ق- - -وائ- - -م
اÎŸششح Úمن قبل اأ’حزاب
واأ’ح-رار ،ال-ذي-ن سش-ي-خوضشون
اŸعÎك ا’ن -ت-خ-اب-ي ‘ إاط-ار
ا’ن- -ت- -خ- -اب- -ات ال- -تشش- -ري- -ع -ي -ة
اŸق - -ررة ي - -وم ال - -راب - -ع م- -اي
اŸق- -ب- -ل ،ف -إان ال -و’ة اıول
ل -ه-م ق-ان-ون-ا دراسش-ة اŸل-ف-ات،
سش -يسش -ه-رون ع-ل-ى م-ط-اب-ق-ت-ه-ا

للششروط القانونية.
وأافاد اأ’سشتاذ لزهاري ،أان
اإ’دارة Áك - - - - -ن أان ت - - - - -رفضس
م - -ل - -ف - -ات مÎشش - -ح Úل- -ع- -دم
اسشتيفائهم الششروط .من بÚ
الشش - -روط ال - -ت - -ي ذك - -ره- -ا ‘
السش -ي -اق ،ع-ل-ى سش-ب-ي-ل اŸث-ال،
ع -دم ت-أادي-ة اÿدم-ة ال-وط-ن-ي-ة
من قبل اÎŸششح الذي وقع

ع- -ل- -ي- -ه ا’خ- -ت- -ي- -ار ل -ت -م -ث -ي -ل
التششكيلة ،أاو اÎŸششح ضشمن
ق- -ائ- -م- -ة ح- -رة ،أاو ’ ي- -ق- -ط -ن
الدائرة ا’نتخابية التي ترششح
فيها ،وعدم توفر ششرط السشن
القانونية اÙددة بـ ٢5سشنة.
و‘ ح -ال تسش -ج -ي -ل ح -ا’ت
رفضس اŸلفات ،فإان الوا‹ ـ
يضش- - -ي- - -ف اأ’سش - -ت - -اذ ب - -وزي - -د

ل-زه-اري È› ،ع-ل-ى ال-ت-ع-ل-يل
وت-ب-ل-ي-غ اŸع-ن-ي ب-اأ’م-ر ،الذي
Áنحه القانون  ٣أايام لتقدË
طعن أامام اÙكمة اإ’دارية،
على أان يحسشم الوا‹ نهائيا ‘
كل اŸلفات ‘ أاجل  ١٠أايام،
مدة تتزامن ويوم  ١5مارسس
ا÷اري.
وي -ك -ون اÎŸشش -ح -ون ع-ل-ى
موعد مع اŸرحلة اŸقبلة من
ال -ع -م -ل -ي -ة ا’ن -ت -خ -اب -ي-ة وه-ي
اأ’ه - -م‡ ،ث - -ل - -ة ‘ ا◊م - -ل- -ة
ا’ن -ت -خ-اب-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ط-ل-ق ٢5
يوما قبل يوم ا’قÎاع اŸقرر
‘  4م -اي ال -ق -ادم ،أاي ق-ب-ل
ان -قضش -اء ال -فÎة ال -تشش -ري -ع -ي -ة
السش-اب-ع-ة ،اŸت-زام-نة و ٢6من
ن-فسس الشش-ه-ر ،وت-ن-ت-هي  ٣أايام
قبل ا’نتخابات ،أاي يوم الفا—
ماي.
ونّبه ذات اŸتحدث ،إا ¤أان
الهيئة العليا اŸسشتقلة Ÿراقبة
ا’نتخابات ،تسشهر ‘ غضشون
ذلك ع - - - - -ل - - - - -ى احÎام ك - - - - -ل
اإ’ج-راءات وم-راح-ل ال-ع-م-ل-ي-ة
ا’نتخابية وفق ما ينصس عليه
ال -ق-ان-ون ،ع-ل-ى أان ت-ت-دخ-ل ‘
حال تسشجيل أاي Œاوزات.

 700مكتب تصشويت موزعة على  224مركز بخنششلة

 20قائمة تتنافسس على  05مقاعد ‘ اسشتحقاق  ٤ماي
أاسش- - -ف- - -رت ع - -م - -ل - -ي - -ة اŸراج - -ع - -ة
ا’سش-ت-ث-ن-ائ-ي-ة ل-ل-ق-وائ-م ا’ن-ت-خ-اب-ية
بخنششلة ،عن تسشجيل  14257ناخب
جديد وششطب  5727ناخب ،ليصشل
إاجما‹ القوائم إا 245899 ¤ناخب،
’عÓم
بحسشب ما أاورده بيان ÿلية ا إ
وا’تصشال للو’ية.
قامت مصشالح مديرية التقن Úوالششؤوون
العامة بتخصشيصس  ٢٢4مركز انتخابي عÈ
بلديات الو’ية  ،٢١مقسشمة إا 6٣ ¤مركزا
للرجال و 6٠للنسشاء ،فيما ” اعتماد ١٠١
مركز ﬂتلط.
أام -ا ع -دد م -ك -اتب ال -تصش-ويت اŸوزع-ة
على اŸراكز اŸذكورة ،فبلغ  ٧٧٧مكتب
انتخابي 4٠٧ ،منها للرجال و ٣٧٠للنسشاء،
دون أان ي -ت -م ت -خصش -يصس م -ك -اتب تصش-ويت
ﬂت-ل-ط-ة و’ م-ت-ن-ق-ل-ة خÓ-ل ا’سش-ت-حقاق
ا’نتخابي القادم.
‘ نفسس اإ’طار ،ذكر مصشدر موثوق لـ
«الششعب» ،أان عدد قوائم اÎŸششح Úلدى
مديرية التقن Úوالششؤوون العامة ،بلغ ٣4
قائمة ،منها  ٢٢حزبية و ١٢قائمة حرة،
اعتمدت منها  ٢٠قائمة بعد اسشتيفائها
الششروط القانونية اŸطلوبة ،فيما رفضشت
اللجنة الو’ئية ا’نتخابية  ١4قائمة مؤوقتا
لعدم قانونيتها.
تنصس اŸادة  9٨من القانون العضشوي
اŸتعلق با’نتخابات ،على أان أاجل تبليغ

ال -رفضس م -ن ط -رف اŸصش -ال -ح اıتصش-ة
يحدد بعششرة أايام كاملة ،ابتداء من تاريخ
إاي -داع ال-تصش-ري-ح ب-الÎشش-ح ،ع-ل-ى أان ي-ب-ل-غ
قرار الرفضس –ت طائلة البطÓن خÓل
هذا اأ’جل.
كما يكون قرار الرفضس قاب Óللطعن
أامام اÙكمة اإ’دارية اıتصشة إاقليميا،
خÓل ثÓثة أايام كاملة ،ابتداء من تاريخ
ت-ب-ل-ي-غ-ه ل-ل-م-ع-ن-ي ،ح-يث ت-فصش-ل اÙك-مة
اإ’داري -ة ‘ ال -ط -ع -ن خ Ó-ل خ -مسش -ة أاي-ام
كاملة ،ابتداء من تاريخ تسشجيل الطعن.

سشكان قرية البويرة يطالبون
بالتهيئة ا◊ضشرية
طالب سشكان قرية البويرة ،الواقعة على
بعد  ٠٣كيلومÎات ششمال عاصشمة الو’ية
خ -نشش -ل -ة ،ن -داء إا ¤السش -ل -ط -ات اÙل -ي -ة
ل›Èة مششاريع للتهيئة ا◊ضشرية بالقرية
وإا‚از مدرسشة ابتدائية أ’بنائهم.
أاك- -د ‡ث- -ل ع- -ن السش- -ك -ان «م -راد.م» لـ
«الششعب» ،أان قريتهم قدÁة وتفتقر لكل
ضش -روري -ات ال -ع -يشس ال -ك -ر ،Ëم -وازاة م-ع
ت -زاي -د ال -ن -م -و ال -دÁوغ -را‘ ب-ه-ا بصش-ف-ة
مسش-ت-م-رة ،م-وضش-ح-ا أان ال-ت-ه-يئة ا◊ضشرية
منعدمة “اما ،حيث تفتقر القرية إا¤
ششبكة الصشرف الصشحي ومياه اأ’مطار ،ما

ج -ع -ل السش -ك -ان ي -ع -ت -م -دون ع-ل-ى ال-ط-رق
البدائية ‘ التخلصس من اŸياه الصشرف
الصشحي بإا‚از اŸطامر العميقة.
أاضشاف مراد ،أان هذه القرية التابعة
ل -ب -ل -دي-ة ب-غ-اي إاداري-ا ⁄ ،تسش-ت-ف-د م-ن أاي
مششروع يتعلق باŸرافق الضشرورية كقاعة
العÓج أاو مدرسشة ابتدائية أ’بنائهم ،وسشط
ان- -ع- -دام ال- -ط- -رق واإ’ن- -ارة ال- -ع- -م- -وم- -ي -ة
بأارجائها.
تÓميذ الطور ا’بتدائي يتنقلون يوميا
مسش - -اف- -ة ( )٠٢ك -ي -ل -ومÎي -ن ،ل -ل -ت-م-درسس
Ãدرسشة قرية الزواهر ،تارة مششيا على
اأ’قدام ،وتارة ركوبا مع اÙسشن Úمن
أاصش -ح -اب السش-ي-ارات وا◊افÓ-ت اŸاري-ن
ع Èالطريق الوطني رقم  ٠٨الرابط بÚ
و’يتي خنششلة وأام البواقي .فيما يتخذ
تÓميذ الطور اŸتوسشط اŒاه عاصشمة
الو’ية يوميا ،ع Èنفسس الطريق لÓلتحاق
Ãتوسشطات عاصشمة الو’ية.
مصش - -در م- -وث- -وق أاك- -د لـ «الشش- -عب» ،أان
م -ط -الب سش -ك -ان ال -ق-ري-ة رف-عت م-ن ق-ب-ل
للسشلطات اÙلية وسشيتم بر›ة دراسشة
أاول-ي-ة ل-ل-ت-ه-ي-ئ-ة ا◊ضش-ري-ة Ÿعرفة التكلفة
اŸالية لكل مششروع ،على أان يتم تلبية
اŸط -الب ‘ ح -دود اإ’م -ك -ان -ات اŸال -ي-ة
Óولويات.
اŸتاحة ووفقا ل أ

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

مراهنة على الكفاءات الششابة

ا◊ركة الششعبية تنصشب تنسشيقيات بلدية باŸدية
كشش -ف م -ن -اد ب -وع -ي -اد اŸنسش -ق ال -و’ئ -ي
للحركة الششعبية ا÷زائرية ،صشبيحة أامسس،
أان تششكيلته بادرت بتنصشيب تنسشيقياتها على
مسش -ت -وى ب -ل -دي -ات ال-و’ي-ة –ضشÒا ÿوضس
غمار ا◊ملة ا’نتخابية التي أاوكلت مهمتها
إا ¤ال - -عضش- -و ج- -م- -ال ب- -ن ع- -داد ،اŸك- -ل- -ف
بالتنظيم ‘ اŸكتب الو’ئي.
أاوضش -ح م -ن -اد لـ «الشش -عب» ،أان م -ك -ت -ب -ه

ال -و’ئ -ي سش -يشش-ارك ‘ اج-ت-م-اع ي-خصشصس
ل- -رؤوسش- -اء ال- -ق- -وائ- -م وم -دي -ري ا◊م Ó-ت
اإ’ن -ت -خ-اب-ي-ة ب-قصش-ر اŸع-ارضس م-ع رئ-يسس
ا◊زبŸ ،ن-اقشش-ة ك-ي-ف-ي-ة إاع-داد وت-وح-يد
ب- -رن- -ام- -ج ا◊م- -ل- -ة اإ’ن- -ت- -خ- -اب- -ي -ة وك -ذا
مسشتلزماتها حتى تسشهل عملية التعريف
ÎÃشش -ح -ي ا◊رك -ة الشش-ع-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة
بـ 49دائرة انتخابية.

وبحسشب مناد ،فإانه مششاركة ا◊ركة ‘
تششريعيات هذه الو’ية سشتكون مفاجأاة،
باعتبار أان مÎششحيها من ذوي الكفاءات
وسشيقطعون الطريق أامام كل من جعل من
ق- -ب- -ة الŸÈان م- -نÈا ◊راسش- -ة مصش -ا◊ه
الشش -خصش -ي -ةﬂ ،ت -ت-م-ا ح-دي-ث-ه ب-أان-ه ح-ان
الوقت أ’ن يحمل الششباب اŸششعل.

اŸدية :م.أام Úعباسس

كشش -فت م -دي -ري-ة الصش-ح-ة ل-و’ي-ة سش-ي-دي
بلعباسس ،عن بلوغ نسشبة  ١٠من اŸائة من
التلقيحات منذ انطÓق حملة التلقيح ضشد
ا◊صش -ب -ة وا◊صش -ب -ة اأ’Ÿان -ي -ة ‘ ال -وسش-ط
اŸدرسشي ،مؤوكدة أان اإ’قبال عرف تزايدا
م- -ل -ح -وظ -ا ب -ع -د ال -ت -ك -ث -ي -ف م -ن ح -م Ó-ت
التحسشيسس خÓل اأ’يام اأ’خÒة .
بحسشب اإ’حصشائيات اŸسشتقاة ،فقد ”
تلقيح  ١١54٢تلميذ ‘ الطورين اŸعنيÚ
بالعملية ،موزع Úعلى حوا‹  ٧٠مؤوسشسشة
ت -رب -وي -ة .وسش -ج -لت أاع -ل-ى نسش-ب-ة اسش-ت-ج-اب-ة
للتلقيحات بدائرة تÓغ جنوبا ،حيث وصشل
عدد التÓميذ اŸلقح 4٨9٠ Úتلميذ ،تلتها
دائرة Ÿطار بـ ٢٠٧٠تلميذ ،دائرة سشفيزف
بـ ١٣٢٠تلميذ ومرحوم بـ ١١5٠متمدرسس‘ .
ح Úسشجلت أاضشعف نسشبة اسشتجابة بكل من
عاصشمة الو’ية ودائرة ع ÚالÈد.
‘ اŸقابل ،ضشاعفت مديرية الصشحة من
ع -م -ل -ي-ات-ه-ا ال-ت-حسش-يسش-ي-ة إ’ق-ن-اع ال-تÓ-م-ي-ذ
وأاوليائهم بعدم خطورة اللقاح ضشد ا◊صشبة
وا◊صشبة اأ’Ÿانية الذي وعكسس ذلك فهو

يقي من عدة أامراضس ،كونه يندرج ‘ إاطار
توصشيات منظمة الصشحة العاŸية.
و’سشÎج- -اع ث- -ق- -ة اأ’ول- -ي -اء ووضش -ع ح -د
للحملة اŸضشادة التي أاثرت وبششكل مباششر
على السش Òا◊سشن ◊ملة التلقيح ،كثفت
مديرية الصشحة من جهودها ،بالتنسشيق مع
ﬂت -ل -ف ال -ف -اع -ل Úم -ن م -دي -ري -ة الÎب -ي -ة
وف-ي-درال-ي-ة ج-م-ع-ي-ات أاول-ي-اء التÓميذ ،هذه
اأ’خÒة التي تتابع العملية عن كثب عÈ
ك - -اف - -ة اŸؤوسشسش - -ات الÎب- -وي- -ة م- -ن خÓ- -ل
مندوبيها بالبلديات والدوائر واŸقاطعات
وتششارك يوميا ‘ اسشتقبال اأ’ولياء بهدف
ت -وع -ي -ت -ه -م ب-أاه-م-ي-ة ال-ت-ل-ق-ي-ح وت-ك-ذيب ك-ل
الششائعات واأ’قاويل اŸغلوطة عن اللقاح
وك- -ذا شش -رح ك -اف -ة اŸع -ط -ي -ات اŸت -ع -ل -ق -ة
ب -ال -ع -م -ل -ي -ة وه-و م-ا سش-اه-م ‘ ت-زاي-د ع-دد
التÓميذ اŸسشتفيدين من التلقيح ،إا’ أان
الكث Òمن العمل ينتظر اŸعني ،Úبالنظر
إا ¤ال -ع -زوف ال -ذي ’ي -زال م -ت-واصش Ó-ل-دى
أاغلب التÓميذ وأاوليائهم.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

خصشصس لها أاك Ìمن  240مليون دينار

تهيئة منطقة التوسشع السشياحي بالعوانة

أاشش- - -رف ال- - -ع- - -رب- - -ي م - -رزوق وا‹
جيجل ،على تهيئة منطقة التوسشع
السش -ي-اح-ي ب-ال-ع-وان-ة .وه-ي ع-م-ل-ي-ة
تششمل  08مناطق بغÓف ما‹ يقدر
بأاك Ìمن  240مليون دينار وآاجال
إا‚از تقدر بـ 15ششهرا.
خÓل الزيارة التي قام بها للمنطقة،
نهاية اأ’سشبوع ،تلقى الوا‹ ششروحا حول
اŸشش -اري -ع السش -ي -اح -ي-ة Ãن-ط-ق-ة ال-ت-وسش-ع
السشياحي ‘ بلدية العوانة .بهذا الششأان،
أام -ر ﬂت -ل-ف ا÷ه-ات اŸع-ن-ي-ة ب-ت-ك-ث-ي-ف
ا÷ه- -ود ،م- -ن أاج -ل اإ’سش -راع ‘ ع -م -ل -ي -ة
ال-ت-ه-ي-ئ-ة .ك-م-ا شش-ج-ع أاصش-ح-اب اŸشش-اري-ع
السش -ي -اح -ي -ة ع-ل-ى م-ب-اشش-رة أاشش-غ-ال اإ‚از
اŸراف - -ق واحÎام م - -دة اإ’‚از ،ل - -ك- -ون
ج-ي-ج-ل سش-ي-اح-ي-ة ب-ال-درج-ة اأ’و ،¤ت-ع-ول
ك -ثÒا ع -ل -ى إا‚اح ه -ذه اŸشش-اري-ع ،ال-ت-ي
سشتسشمح بتوظيف عششرات الششباب وجلب
أاك Èقدر من السشياح للمنطقة.
كما أامر الوا‹ العربي مرزوق مسشؤوو‹
بلدية العوانة ،بوضشع حّد لظاهرة انتششار
ال-ب-ن-اي-ات ال-ف-وضش-وي-ة ب-إاق-ليم البلدية التي
ششوهت العمران ،مصشرحا ‘ نفسس اإ’طار
«وجود اعتداء صشارخ على أاراضشي ملك
ل - -ل - -دول - -ة ع- -ل- -ى م- -رأاى م- -ن اŸسش- -ؤوولÚ
اÙل- -ي ،»Úم- -ع -تÈا «أان ت -لك ال -ظ -اه -رة
ع -رق -لت م -ب -اشش -رة اأ’شش -غ-ال ‘ مشش-اري-ع
سشياحية هامة باŸنطقة».
Óششارة ،تتمثل أاششغال تهيئة منطقة
ل إ
ال-ت-وسش-ع السش-ي-اح-ي ب-ال-ع-وان-ة ،ال-ت-ي تÎب-ع
على مسشاحة  ١6٧هكتار ،منها  9٧هكتارا
قابلة للتهيئة ‘ ،فتح الطرق الرئيسشية
والثانوية وكذا ششبكة التطه Òعلى مسشافة
 4٢5٠م Îطو‹ ،و” اعتماد ◊د السشاعة
عدة مششاريع سشياحية بهذه اŸنطقة ،على
غ- -رار ف- -ن- -دق ‚ ٠4وم ،ف- - -ن - -دق Úذي
‚م- -ت ،Úم- -رك- -ب Úف -ن -دق Úم -ن صش -ن -ف
‚م -ت ،Úمسش -اح -ت Úل -ل -ت-ج-ارة ا÷واري-ة،
مشش - -روع Úإ’‚از  ١٧و ١4ف-ي Ó-فاخرة
ومشش- - -روع إ’‚از  55م-قصش-ورة سشياحية،
حيث –صشل بعضشها على رخصس البناء

ب- - -ي- - -ن- - -م - -ا ” إاع - -ذار ب - -عضس آاخ - -ر م - -ن
اŸسش-ت-ث-م-ري-ن قصش-د اإ’سش-راع ‘ Œسش-ي-د
مششاريعهم.

توزيع  511سشكن اجتماعي
بجيجل اŸدينة
وزعت السش -ل -ط -ات ال -و’ئ -ي -ة ب -ج -ي-ج-ل
م -ف-ات-ي-ح  5١١مسش -ك -ن اج-ت-م-اع-ي ع-ل-ى
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن Ãن-ط-ق-ة ح-راث-ن ‘ أاجواء
احتفالية .وقد حرصشت السشلطات القائمة
على العملية التدقيق ‘ القائمة اأ’ولية
للمسشتفيدين ،أاين ” إاسشقاط  46إاسشما من
ال -ق -ائ -م -ة اأ’ول-ي-ة ’ ،يسش-ت-و‘ أاصش-ح-اب-ه-ا
الششروط القانونية.
واأششار العربي مرزوق ،خÓل إاششرافه
ع-ل-ى ال-ع-م-ل-ي-ة ،أان ب-رن-ام-ج ت-وزي-ع السشكن
ا’جتماعي مسشتمر تنفيذا لÈنامج رئيسس
ا÷مهورية ،اإذ من اŸرتقب توزيع قرابة
 4آا’ف مسش -ك -ن اج -ت -م-اع-ي ق-ب-ل ن-ه-اي-ة
السشنة ،أاين مسشت العملية منذ بداية العام،
تسش- -ع ب- -ل- -دي -ات Ãا ي -ق -ارب  ١4٠٠سشكن
اجتماعي .و‘ ذات اŸسشعى من اŸنتظر
ت- -وزي -ع  ٣4٠مسش-ك-ن اج-ت-م-اع-ي ب-ب-ل-دي-ة
الطاه Òقبل نهاية الششهر ا◊ا‹.
وبهذه العملية تسش Òالو’ية ‘ منهج
ال -قضش-اء بشش-ك-ل ك-ب Òع-ل-ى السش-ك-ن ال-هشس
عﬂ Èتلف ربوع الو’ية .كما ” إاسشكان
جميع اŸسشتفيدين تقريبا من الذين ”
اإحصشاؤوهم سشنة  ‘ ٢٠٠٧إاطار القضشاء
ع -ل -ى السش -ك -ن -ات ال -هشش-ة .وم-ن اŸرت-قب
Óسش-ك-ان سش-تمسس
اإ‚از ع-م-ل-ي-ات اأخ-رى ل -إ
عائÓت ” اإحصشاؤوها ‘ إاطار الÈنامج
اŸسشطر لتلك الفئة ،إاذ يتم ‘ الوقت
ا◊- - -ا‹ اإ‚- - -از  ١5١٠مسش-ك-ن ع-م-وم-ي
اإي- - -ج- - -اريÃ ،وق - -ع ‘ Úح - -ي ح - -راث - -ن
ومزغيطان ،على مسشتوى بلدية جيجل،
تفاوتت نسشبة تقدم اأ’ششغال بهما.

جيجل :خالد العيفة

ا’ثنين  ١٣مارسس  ٢٠١٧م
الموافق لـ  ١٤جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ
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info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اŸؤؤسسسسة ا’سستشسفائية بقايسس خنشسلة مرجعية ‘ التكفل باŸرضسى
طاقم طبي مؤؤهل وŒهيزات حديثة وتسشي Òوراء النقلة النؤعية
ششهدت اŸؤؤسشسشة العمؤمية ا’سشتششفائية «الششهيد عبد اÛيد حيحي» بقايسس ،على بعد  20كيلؤمÎا غرب عاصشمة الؤ’ية خنششلة ،نقلة نؤعية ‘ تقد Ëاÿدمات الصشحية
’داري ،لدرجة اكتسشابها سشمعة جهؤية بالششرق ا÷زائري ،إاذ أاضشحت قطبا صشحيا يقصشده اŸرضشى من عدة و’يات ،للتداوي وتلقي الفحؤصشات وكذا
’داء ا إ
والتكفل باŸرضشى وا أ
إاجراء العمليات ا÷راحية ‘ ﬂتلف التخصشصشات ،حيث اسشتقبلت هذه اŸؤؤسشسشة التي تتسشع لـ 304سشرير خÓل سشنة  ‘ ،2016إاطار نششاط ا’سشتعجا’ت الطبية وا÷راحية،
 52640مريضس ،فيما بلغ عدد الفحؤصشات الطبية  15570فحصس ‘ نفسس السشنة .التفاصشيل تعرضشها «الششعب» ‘ هذا ا’سشتطÓع.

اسستطÓع :اسسكندر ◊جازي
أاكد مدير اŸسستشسفى واضسح أاحمد خريج اŸدرسسة
لدارة لـ»الشسعب» ،أان ا’نضسباط الذي Áيز تسسيÒ
الوطنية ل إ
اŸصس- -ال- -ح ،م- -رّده اع -ت -م -اد م -ب -دأاي ال -تشس -اور واŸت -اب -ع -ة
اŸسستمرين ‘ التسسي Òمع الطاقم Úالطبي واإ’داري ،إا¤
جانب توف Òالوسسائل والتجهيزات الطبية اللزمة للتكفل
باŸرضسى وكذا تلبية كل حقوق اŸوظف Úوفقا Ÿا يقتضسيه
القانون.
ذكر واضسح ،بجدوى ا◊وار ا’جتماعي وا’سستماع إا¤
انشس -غ -ا’ت اŸرضس -ى واقÎاح -ات -ه-م م-ب-اشس-رة أاو ب-واسس-ط-ة
فايسسبوك اŸؤوسسسسة ا’سستشسفائية.
وكشسف ذات اŸسسؤوول ‘ هذا السسياق ،أان اŸسستشسفى
يضسم  ٢9طبيبا أاخصسائيا ‘ أامراضس :اŸعدة ،جراحة الفك
والفم ،الطب الباطني ،ا÷راحة العامة ،جراحة اŸسسالك
ال- -ب- -ول -ي -ة ،أام -راضس ال -ك -ل -ي ،طب اأ’ط -ف -ال ،طب ال -نسس -اء
واإ’نعاشس الطبي ،باإ’ضسافة إا ¤اختصساصسيي أامراضس الدم
والغدد الصسماء والسسكري ،هذا إا ¤جانب عشسرات اأ’طباء
ال -ع -ام Úوالسس -لك شس -ب -ه ال -ط -ب-ي واإ’داريÃ Úج-م-وع ٤55
موظف للسسنة اŸالية .٢٠١6

تسسي Òمضسبؤط لألجهزة الطبية وإاجراء
أاك Ìمن  24أالف فحصس إاشسعاعي
وأاضس -اف اŸدي-ر ،أان اŸؤوسسسس-ة ا’سس-تشس-ف-ائ-ي-ة ،ت-ت-واف-ر
على ﬂتلف اأ’جهزة الطبية الضسرورية للتداوي وإاجراء
العمليات ا÷راحية ‘ ا’ختصساصسات الطبية ،منها جهاز
ال-تصس-وي-ر اإ’شس-ع-اع-ي اŸق-ط-ع-ي «سس-ك-ان ،»Òج-ه-از فحصس
ت-خ-ط-ي-ط ال-ق-لب ،وأاج-ه-زة ال-ف-حصس اإ’شس-ع-اعي الصسدرية،
واÿاصس -ة ب-ا÷ه-ازي-ن ال-هضس-م-ي وال-ت-ن-فسس-ي ،رادي-و ال-فك،
م-ام-وغ-راف وغÒه-ا م-ن ال-ت-ج-ه-ي-زات ال-ط-ب-ي-ة ،ح-يث ب-لغ
نشس -اط ال-تصس-وي-ر واأ’شس-ع-ة  ٢٤99٨ف-حصس إاشس-ع-اع-ي سس-نة
.٢٠١6
كما أاشسار مدير اŸسستشسفى كذلك ،إا ¤اسستقبال مرضسى
من كافة أارجاء خنشسلة ،ومن و’يات باتنة ،أام البواقي
وتبسسة ،مرجعا ذلك إا ¤نوعية خدمات اŸصسالح الطبية،
والنظافة وا’نضسباط ‘ تقد Ëالرعاية الصسحية للنز’ء،
مÈزا دور اأ’ط - -ب - -اء ا÷راح Úاıتصس’ ،Úسس - -ي - -م- -ا ‘
ا÷راحة العامة ،واŸقدر عددهم بها بـ 5أاطباء يتقنون
بدقة عالية إاجراء العمليات ا÷راحية باŸنظار ،ما أاكسسب
اŸسس -تشس -ف -ى سس-م-ع-ة ج-ه-وي-ة ‘ ه-ذا الصس-دد ،خ-اصس-ة وأان
اŸرضس-ى أاصس-ب-ح-وا ي-فضس-ل-ون ا÷راح-ة ا◊دي-ث-ة وي-ت-نقلون
Ÿسسافات من أاجل إاجرائها.

اŸرضسى ﬁؤر اهتمام الطاقم Úالطبي واإ’داري
«الشسعب» ،طافت Ãختلف أاجنحة اŸسستشسفى ،حيث
وقفنا على تسسيﬁ Òكم لتقد Ëالعلج من طرف اأ’طباء
واŸم -رضس ،Úي -ت -خ -ل -ل -ه –ك -م ج -ي -د ‘ ت -وزي-ع ال-وج-ب-ات
ونوعيتها على اŸرضسى ‘ وسسط جد نظيف ،مع ضسمان
حراسسة مسستمرة لكل اأ’جنحة  ٢٤/٢٤سساعة.
 «ب.سس»  56سسنة ،مريضس Ãصسلحة الطب الباطني،أاكد لـ «الشسعب» أانه يشسعر بتحسسن يوما بعد آاخر ويلقى
عناية فائقة ومسستمرة من طرف الطاقم الطبي وشسبه
الطبي للمصسلحة.
 السسيدة «ك.ل» من أام البواقي ،أاثنت على الطبيبغ-رب-ي ال-ذي أاج-رى ل-ه-ا ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ي-ة ب-اŸن-ظ-ار ع-ل-ى
ا◊ويصسلة ،موجهة شسكرها إا ¤كل اأ’طباء واŸمرضسÚ
ع-ل-ى ال-رع-اي-ة ا◊سس-ن-ة ال-ت-ي ت-ل-ق-ت-ه-ا ط-ي-ل-ة م-ك-وث-ه-ا بهذا
اŸسستشسفى الذي فضسلت إاجراء العملية ا÷راحية به.

ظروف مهيأاة للعمل
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،رئ- -يسس اÛلسس ال- -ط- -ب- -ي ل- -ل- -م- -ؤوسسسس- -ة
ا’سستشسفائية ،الدكتور سساحلي مراد ،أارجع مسستوى اأ’داء
الطبي اŸميز ‘ تقد Ëالرعاية الصسحية للمرضسى ،إا¤
ت -وف Òاإ’دارة ك -ل ظ -روف ال -ع-م-ل اŸط-ل-وب-ة م-ن ال-ط-اق-م
ال-ط-ب-ي Ÿم-ارسس-ة ع-م-ل-ه’ ،سس-ي-م-ا م-ا ت-ع-ل-ق ب-ال-ت-ج-ه-يزات
الطبية ،وكذا توف Òالسسكن لكل اأ’طباء اأ’خصسائي Úالبالغ
عددهم  ٢9طبيبا ،منحدرين من ﬂتلف الو’يات .علما
أان ا’لتحاق Ãناصسب عمل هذه الفئة يكون على أاسساسس

اخ- -ت- -ي- -اري ب Úع- -دة مسس -تشس -ف -ي -ات ،ح -يث فضس -ل ع -دي -د
اأ’خصس -ائ -ي Úمسس -تشس -ف-ى ق-ايسس ،ك-ون ظ-روف ال-ع-م-ل ج-د
مشسجعة وŒعل من الطبيب اıتصس يشسعر فعليا بأانه
ي-ق-دم م-ه-ام-ه ال-ط-ب-ي-ة ع-ل-ى أاك-م-ل وج-ه ول-ع-دد م-ع-ت Èمن
اŸرضسى ‘ ظرف قياسسي.
وأاشسار الدكتور سساحلي ‘ هذا السسياق ،أان سسنة ٢٠١6
شسهدت إاجراء  ١9٢٢عملية جراحية ‘ ،ا÷راحة العامة،
ج -راح -ة ال -نسس -اء ،ج-راح-ة اأ’ط-ف-ال ،ال-ع-ظ-ام واŸف-اصس-ل،
الوجه والفك ،الكلى واŸسسالك البولية وكذا جراحة الع.Ú

جديد ‘ خدمتي اإ’طعام والنظافة
جديد مسستشسفى قايسس ‘ شسق التسسي Òاإ’داري ،هو
إاسسناد خدمتي اإ’طعام والنظافة إا ¤متعامل خاصس وفق
دف Îشسروط مضسبوطة ،بحسسب ما كشسف عنه واضسح مدير
اŸؤوسسسسة قائل لنا ”« :التعاقد مع شسركة خاصسة ‘ بداية
السسنة ا÷ارية ،لتحضس Òالوجبات للمرضسى وفقا لدفÎ
شسروط مضسبوطة ،العملية ذات ‚اعة اقتصساديا اسستحدثت
 ١٠مناصسب عمل جديدة ،إاضسافة إا ¤أانها قللت من التبذير
‘ ك-م-ي-ة ال-ط-ع-ام اŸط-ه-وة واŸق-دم-ة ،ك-ون-ه-ا ت-ق-وم ع-لى
احتما’ت مدروسسة اقتصساديا».
علما أان ميزانية التسسي Òللمسستشسفى لسسنة  ٢٠١6نفسسها
لسسنة .٢٠١٧
وعن إاسسناد خدمة النظافة Ÿتعامل خاصس أايضسا ،كشسف
اŸدير لـ «الشسعب» ،أان العملية انطلقت نهاية سسنة ،٢٠١5
حيث تعاقدت إادارة اŸسستشسفى مع شسركة خاصسة
تتكفل بنظافة كل مصسالح ومبنى اŸسستشسفى
داخ- -ل -ي -ا وخ -ارج -ي -ا ،و‘ ك -ل اأ’وق -ات،
ب -ح -يث ضس -م -ن ه -ذا اإ’ج -راء اŸه-م
ت -غ -ط -ي -ة ن -ظ -اف-ة اŸصس-ال-ح ل-ي-ل
ونهارا ،وهو ما  ⁄يكن متوفرا
من قبل ،كما تولد عن هذا
ال -ع -ق -د ت -وف ١٨ Òمنصسب
شسغل جديد.
لشس- -ارة ،ك- -ان وزي- -ر
ل --إ
الصسحة والسسكان وإاصسلح
اŸسستشسفيات عبد اŸالك
ب -وضس -ي -اف ،ع -ن -د زي -ارت -ه
ل -و’ي -ة خ-نشس-ل-ة ،ق-ب-ل سس-ن-ة
ونصسف ،قد دعا مديري كل
اŸؤوسسسسات ا’سستشسفائية عÈ
ال -وط -ن ،إا ¤إاق -ام -ة شس -راك -ة م -ع
م -ت -ع -ام -ل Úخ-واصس ل-تسس-ي Òم-راف-ق
اأ’من والنظافة واإ’طعامŸ ،ا ‘ ذلك
م- -ن ‚اع- -ة اق- -تصس -ادي -ة و–سس Úأاداء ه -ذه

اÿدم -ات ب -اŸؤوسسسس -ات ا’سس -تشس-ف-ائ-ي-ة .وك-انت «الشس-عب»
حينها قد نقلت اŸوضسوع بالتفصسيل.
خ- -لل Œول- -ن- -ا Ãصس- -ل- -ح- -ة ا’سس -ت -ع -ج -ا’ت ال -ط -ب -ي -ة
للمسستشسفى ،وقفنا على إاجراء جديد ” اسستحداثه للتكفل
ا÷يد باŸرضسى ،منذ جانفي اŸاضسي ،حيث ” إاقامة
مكتب جديد خاصس بفرز اŸرضسى– ،ت إاشسراف طبيب
و‡رضس ،Úيقومون بالفحصس اأ’و‹ للمرضسى ثم توجيههم
للعلج ا’سستعجا‹ ،بناء على ا◊الة اŸرضسية أاو اإ’صسابة.
اإ’ج- -راء أاك- -د Ãوج -ب -ه اأ’ط -ب -اء ل -ن -ا ،أان -ه سس -ي -ن -ع -كسس
ب- -اإ’ي- -ج- -اب ع -ل -ى اأ’شس -خ -اصس ،ك -ون ب -عضس اأ’م -راضس أاو
اإ’صسابات تسستوجب اإ’سسراع ‘ العلج ،فكلما كان العلج
أاسسرع كلما تقلصست نسسبة اÿطر عن اŸريضس و” اإنقاذه.
‘ ح ’ Úتتطلب عديد اأ’مراضس تلقي العلج اسستعجاليا
وهو ما كان يخلط اأ’مور على اأ’طباء بهذه اŸصسلحة.

افتتاح وحدة جديدة للتغذية ،اأ’و ¤من نؤعها
ت -زام-ن إاج-راء «الشس-عب» ل-ه-ذا ا’سس-ت-ط-لع ،م-ع اف-ت-ت-اح
وح-دة ج-دي-دة ل-ل-ت-غ-ذي-ة ب-اŸسس-تشس-ف-ى ،ت-ع-د ال-وحيدة على
مسستوى الو’ية ،حيث ” تكليف ﬂتصس ‘ التغذية ،نويوة
ع -ب -د ال -رزاق ،ب -اإ’شس -راف ع-ل-ي-ه-ا ‘
ت - -ق- -د Ëاإ’رشس- -ادات
والنصسائح

‘ ›ال ت -غ -ذي -ة اŸرضس -ى ب -ال-ت-نسس-ي-ق م-ع اأ’ط-ب-اء ،وك-ذا
متابعة اŸرضسى الواجب عليهم إاتباع حمية غذائية ‘
بعضس اأ’مراضس بعد مغادرتهم اŸسستشسفى.
كشسف مدير اŸسستشسفى ‘ هذا اإ’طار ،عن تطوير
مصسلحة اإ’علم اآ’‹ للمسستشسفى ،للتصسال الرقمي مع
اŸواط -ن ÚواŸرضس -ى ،وي -ج -ري ال -ت -حضس Òإ’نشس -اء م-وق-ع
إال -كÎو Êج -دي -د ي -ت-م م-ن خ-لل-ه ال-ت-ع-ري-ف ب-اŸسس-تشس-ف-ى
ومصسا◊ه وأادائه الطبي ،فضسل عن اسستغلله مسستقبل ‘
عديد التعاملت اإ’دارية مع اŸواطن.Ú
وقال مدير اŸسستشسفى ،إان فايسسبوك اŸؤوسسسسة مفتوح
على كل انشسغا’ت واقÎاحات اŸرضسى وذويهم ،وذلك
توسسيعا Ÿبدإا التشساور واŸتابعة ‘ تسسي Òهذا اŸرفق
العام اŸهم.
رئيسس مكتب التنسسيق الو’ئي للصسحة لنقابة ا’–اد
العام للعمال ا÷زائري Úإالياسس بوغديرى ،من جهته ،قال لـ
«الشسعب» ،إان مسستشسفى قايسس يعد مكسسبا لو’ية خنشسلة
ككل ،يجب اÙافظة عليه واŸضسي ‘ تطويره وتنويع
خدماته ،وأانه مفخرة لكل العمال واŸوظف ،Úمثنيا على
التجاوب الكب Òالذي يقدمه مدير الصسحة ‘ تلبية مطالب
العمال اŸهنية وا’جتماعية.

اإلثن ١3 Úمارسض  20١7م
الموافق لـ  ١4جمادى الثانية  ١438هـ

من مراسسلينا

جهة للقضساء على ال ّسسكن الهشص وا◊ا’ت ا’جتماعية
مو ّ

 820وحدة سصكنية تنتظر التّسصليم بحمادي ‘ بومرداسض
تشسهد اŸشساريع ال ّسسكنية ا’جتماعية التي اسستفادت منها بلدية حمادي غرب بومرداسص Ãجموع حوا‹  820وحدة وتÒة
متسسارعة ‘ ا’‚از لتسسليمها قبل نهاية السسنة لفائدة قاطني الشساليهات والسسكنات الهشسة ‘ عدد من أاحياء البلدية ،حيث
كانت ﬁل معاينة من قبل وا‹ الو’ية لرفع العراقيل اŸيدانية مع الّتشسديد على احÎام آاجال التوزيع.

بومرداسس :ز ــ كمال

ك -غ -ي -ره -ا م -ن ب -ل -دي -ات ولي -ة ب -وم-رداسض،
اسستفادت بلدية حمادي من برنامج سسكني في
ع -دة أان -م-اط ،ف-ب-اإلضس-اف-ة إال-ى حصس-ة السس-ك-ن
الج-ت-م-اع-ي الي-ج-اري ال-م-وّج-ه للقضساء على
السس -ك -ن ال -هشض وم-ع-ال-ج-ة ع-دد م-ن ال-م-ل-ف-ات
الجتماعية التي تشسمل موقعين األول بشسمل
 ٥00وحدة سسكنية والثاني بـ  3٥0وحدة منها
 2٥0وح-دة ان-ت-هت ب-ه-ا األشس-غ-ال ف-ي ان-ت-ظ-ار
عملية الربط بشسبكة الصسرف الصسحي ،حظيت
البلدية بحصسة أاخرى تتكون من  400وحدة
سسكنية في صسيغة الترقوي المدعم التي يتم

انجازها حاليا لتسسلم على المسستفيدين.
هذا وتواجه عملية معالجة ملف السسكنات
ال -هشس -ة ب -ولي -ة ب -وم -رداسض ع -ل-ى غ-رار م-ل-ف
الشساليهات عدة تعقيدات إادارية فيما يتعلق
بأاحقية المسستفيدين ،خاصسة بالنسسبة للعائÓت
كبيرة العدد التي لم ترضض باسستفادة واحدة
والضس-غ-ط ع-ل-ى السس-ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ية والولئية
ل Ó-سس -ت -ف -ادة ع -ن ك -ل دف -ت-ر ع-ائ-ل-ي ب-ال-نسس-ب-ة
Óشسخاصض المتزوجين ،وهي الوضسعية التي
ل أ
صسّعبت من المهّمة وعدم القدرة على التوفيق
وإارضس -اء ال -ج -م -ي-ع ،خ-اصس-ة وأاّن ه-ذه األح-ي-اء
الهشّسة يتم تهديمها مباشسرة بعد تسسليم مفاتيح

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

السس -ك -ن ال -ج -دي -د م -ع ق-ط-ع ال-ك-ه-رب-اء وم-ي-اه
الشس -رب ع -ل -ى ب -عضض السس -ك -ن -ات ال -ت -ي ب-ق-يت
م -ع -زول -ة داخ -ل ال-ح-ي م-ث-ل-م-ا شس-ه-دت-ه ب-عضض
الحالت أاثناء عملية إاعادة اإلسسكان ،األمر
الذي دفع والي الولية إالى التأاكيد في كل مرة
ل-ل-م-ع-ت-رضس-ي-ن أاو ال-م-قصس-ي-ي-ن م-ث-ل-م-ا يف ّضسلون
تسسميته على أان البطاقية الوطنية للسسكن هي
ال -ف -اصس -ل ب -ي -ن ال -م -واط -ن واإلدارة ب -ال -نسس -ب-ة
ل -ق -اط -ن -ي الشس -ال -ي -ه -ات وإاحصس -اء سس -ن-ة 2007
بالنسسبة لقاطني السسكنات الهشسة لتجنب كل
حالت التحايل وإابراز جانب الشسفافية وقوة
القانون التي يحتكم إاليه الجميع.

وا‹ بجاية يأامر باسستكمال إا‚از اŸشساريع ‘ آاجالها

تواصصل مباشصر مـ ـ ـع ا Ÿـواطن ـ ـ Úوا’سصتم ـ ـاع ’نشصغا’تهـ ـ ـم
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جمعية مكتتبي سسكنات «عدل» بجيجل

نطالب ال ّسصلطات اÙلية التكفل باŸكتتبÚ
واإ’سصراع ‘ وتÒة اإ’‚از
ط-ال-بت ج-م-ع-ي-ة م-ك-ت-تبي
سس-ك-ن-ات ع-دل ل-ولي-ة ج-يجل
ال -ت -ي ي -رأاسس -ه -ا السس-ي-د ع-ي-اد
ن -ب -ي -ل ،السس -ل-ط-ات ال-م-ح-ل-ي-ة
التكفل بانشسغالت المكتتبين
على مسستوى الولية ،وإايجاد
ال-ح-ل-ول ل-م-خ-ت-ل-ف ال-مشس-اكل
التي تعترضض السسير الحسسن
ل -ع -م -ل -ي -ة إان -ج -از السس -ك -ن -ات
بالبلديات المعنية.
وأاّك -دت ال -ج -م -ع-ي-ة أاّن ب-عضض
ال-ب-ل-دي-ات ال-ك-ب-رى ك-ال-م-ي-ل-ية
م -ث Ó-ل ت-ت-و ّف-ر ع-ل-ى ال-ع-ق-ار
الكافي إلنجاز السسكنات ،في
غياب تام للبدائل لحد الآن،
مشس -ي -رة إال -ى أاّن ال -م-ك-ت-ت-ب-ي-ن
يرغبون في سسكنات تتمركز
ف -ي ال -ت -ج -م -ع-ات ال-حضس-ري-ة
ال -ك -ب-رى ،وي-ت-خّ-وف-ون م-ن أان
تتحول صسيغة البيع باإليجار
إال-ى م-ا يشس-ب-ه صس-ي-غ-ة السس-ك-ن
الريفي ،نظرا للمواقع التي
ت- -م اق- -ت- -راح- -ه- -ا م -ن ط -رف
رؤوسساء البلديات.
وأاضس -اف ن -فسض ال -مصس-در ،أاّن
ال - -م - -ك - -ت - -ت- -ب- -ي- -ن يشس- -ع- -رون
بالجحاف ،فبإاجراء مقارنة
بسس - - -ي - - -ط - - -ة م- - -ع السس- - -ك- - -ن
الجتماعي الذي يتم إانجازه
ف- -ي م -واق -ع ج -ي -دة ،ب -ي -ن -م -ا
السسكنات (عدل) تعاني بعدم
توّفر العقار.
وأاوضس - -حت ال - -ج - -م- -ع- -ي- -ة أاّن
مسسؤووليها طالبوا بالنيابة عن
ك- -ل ال- -م- -ك -ت -ت -ب -ي -ن بضس -رورة
اع -ت -ب-اره-ا شس-ريك ف-ع-ال ف-ي
ع -م -ل -ي-ة اخ-ت-ي-ار األرضس-ي-ات،
ل-ك-ن-ه-ا ت-ل-ق-ى ال-تجاهل التام،
مسستغربين مرور أاربع سسنوات
م - -ن - -ذ ت - -اري - -خ ال- -تسس- -ج- -ي- -ل
اإللكتروني ،ول شسيء تحقق
على أارضض الواقع.
وب-األرق-ام ،كشس-فت ال-ج-م-ع-ية
أاّن نسسبة اإلنجاز في بعضض
ال -ب -ل -دي-ات م-ت-أا ّخ-رة ج-دا ،فـ
 2300وحدة سسكنية ببلديات
ج -ي-ج-ل ،ال-ط-اه-ي-ر وال-ع-وان-ة
نسسبة األشسغال بها ل تتجاوز
 7بالمئة رغم أاّن النطÓق

ب -ه -ا ك-ان ب-ت-اري-خ  23فيفري ويضس- - - -م ك- - - -ل ال - - -م - - -راف - - -ق
 ،20١6وت- -م م- -ن- -ح الصس- -ف -ق -ة الضسرورية.
ل -لشس -رك -ة الصس -ي -ن-ي-ة م-رج-ع-ة أاما الحصسة الثانية  700وحدة
السس - -بب إال- -ى ان- -ع- -دام ال- -ي- -د سس-ك-ن-ي-ة ال-ت-ي اسس-تفادت منها
ال - -ع - -ام- -ل- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ال - -ولي - -ة ف - -ي سس - -ن - -ة ،20١٥
الورشسات ،بالرغم من أان رد وأاسس -ن-دت الصس-ف-ق-ة ل-م-ق-اول-ة
وزي -ر السس -ك -ن ع -ل -ى السس -ؤوال محلية األشسغال بها لم تنطلق
ال -ك -ت -اب -ي ال -ذي وّج-ه-ه أاح-د ب -ع -د ،وق -د ق -ام ال -م-ك-ت-ت-ب-ون
النواب بتاريخ 2١
ب- -ت- -ن- -ظ- -ي -م ع -دة
وقفات أامام مقر
ديسس - -م- -ب- -ر  20١6ا÷معية
ي -ؤو ّك -د ف -ي -ه ع-ل-ى
ال- - -ولي- - -ة وأام - -ام
السسماح
شسريك فّعال وك - -ال - -ة «ع - -دل»،
ب- -اسس- -ت- -ق- -دام ي -د ‘ عملية
ط -ال -ب -وا خ Ó-ل-ه-ا
ع -ام -ل -ة ب -ت -ع -داد
بالحصسة
اختيار
 2٥3ع-ام-ل ،لكن
اإلضس -اف -ي -ة ،وه-و
ل -ح-د السس-اع-ة م-ا ا أ
’رضسيات األم - - - - -ر ال- - - - -ذي
زال ال -وضس-ع ع-ل-ى
ت-ح-ق-ق ف-ي ن-هاية
حاله.
سسنة  ،20١6حيث اسستفادت
أام -ا ف-ي-م-ا ي-خصض 300وحدة ال -ولي -ة م -ن حصس -ة إاضس -اف-ي-ة
سس -ك -ن -ي -ة ب -أاسس -ردون ب -ب-ل-دي-ة قدرها  3٥00وحدة سسكنية.
ال-م-ي-ل-ي-ة ،األشس-غ-ال لم تنطلق أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت-ع-ل-ق ب-ال-حصس-ة
ب- -ع -د م -ن -ذ  ،20١3وت -تسس -اءل ال-ث-الثة  3٥00وح-دة سس-كنية،
ال-ج-م-ع-ي-ة ل-م-اذا ال-ت-أاخ-ر ف-ي تمّ تسسجيل تماطل كبير في
ان -ط Ó-ق األشس -غ -ال م -ق -ارن -ة اخ-ت-ي-ار األرضس-ي-ات ال-مÓئمة
ب- -ال- -م- -واق- -ع األخ -رى ،ع -ل -ى لسس -ت -ي -ع-اب ه-ذه السس-ك-ن-ات،
ال -رغ -م م -ن أان األم-ر ي-ت-ع-ل-ق ح- - -يث ق - -امت السس - -ل - -ط - -ات
بنفسض الحصسة ( 2300وحدة ال-ولئ-ي-ة ب-م-راسسلة  28بلدية
سسكنية) ،مشسيرة إالى أان ذات ل -ت -وف -ي -ر ال -ع -ق-ار ب-ت-اري-خ 08
ال -م -وق -ع تسس ّ-ب-ب ف-ي اسس-ت-ي-اء ف- -ي- -ف -ري ال -م -اضس -ي ،ول -ح -د
ك-ب-ي-ر م-ن ط-رف ال-م-ك-ت-ت-ب-ي-ن السساعة ما زال األخذ والرد
ع -ل -ى اع -ت -ب -ار أان -ه ي -ق -ع ف-ي ب-خصس-وصض ت-وف-ر ال-ع-ق-ار م-ن
منطقة معزولة نسسبيا ،وقد ع- -دم- -ه ،وك- -ل ه- -ذا ي -ع -ت -ب -ر
عّبروا مرارا عن رغبتهم في مضس -ي-ع-ة ل-ل-وقت ي-دف-ع ث-م-ن-ه
اسس-ت-ب-دال-ه ب-م-وق-ع آاخ-ر ي-لّبي المكتتبون.
م -ت -ط ّ-ل -ب -ات ال -ع-يشض ال-ك-ري-م

بعد  ٤أاشسهر من الغلق

ﬁمد مغÓوي

إاعـ ـ ـادة فت ـ ـح مصصلحت ـ ـ ـي أامراضض اŸع ـ ـدة والغـ ـ ـدد
الصصمـ ـ ـ ـاء باŸسصتشصف ـ ـ ـ ـى ا÷امعـ ـ ـ ـي لبلعبـ ـ ـ ـاسض

” ربطها بالغاز ال ّ
طبيعي ‘ ،اإطار الÈنامج الذي اسستفادت منه
وّدعت  1200عائلة ببلدية تازمالت معاناتها مع الÈد بعدما ّ
الو’ية ،واÿاصص بعملية ا’إيصسال على مسستوى كافة البلديات الـ  ،52حيث تعمل اŸديرية على ضسمان اŸادة للقرى النائية
واŸنعزلة ،من خÓل Œسسيد ﬂتلف الÈامج التنموية.واأشسرف ﬁمد حطاب وا‹ بجاية ،خÓل الزيارة التفقدية التي
قادته اإ ¤بلدية تازمالت ،على اإعطاء اإشسارة دخول الغاز الطبيعي لفائدة  1200منزل ،حيز اÿدمة موزعا على قريتي
اإخربان واأ’غن ببلدية تازمالت ،وبهذا رفعت نسسبة التغطية بهذه الطاقة اإ ٩٩ . 5 ¤باŸائة ،وذلك ضسمن برنامج تكميلي.

بجاية :بن النوي توهامي

ال -م -ح-ط-ة ال-ث-ان-ي-ة ،ك-انت ق-ط-اع الصس-ح-ة
ح -يث ت -ف -ق -د اأشس -غ -ال ان -ج -از مسس -تشس-ف-ى
ت -ازم -الت ،ال -ذي ي ّ-ت -سس -ع اإل -ى  60سسريرا
وانطلقت به الأشسغال سسنة  ،2009وعرف
تاأخرا كبيرا وهو ما جعل السسيد الوالي
يصسدر اأمرا بالإسسراع في اإنجازه واإنهائه
قبل نهاية العالم الحالي.
مشساريع تنمية اأخرى كانت ضسمن الزيارة
على غرار مشسروع  ٥00مسسكن اجتماعي
ب -ق -ري-ة ت-ي-وري-ري-ن ،وب-حسسب الشس-روح-ات
المقدمة تبين اأن  ١٥0وحدة منها ،سسيتم
توزيعا في شسهر جوان القادم ،وهناك اأّكد
السسيد حطاب على ضسرورة دعم السسكن
ال -ري -ف -ي ب -ال-ولي-ة ،وك-ذا دع-م ال-ب-ل-دي-ات
ال -ف -ق -ي -رة ك -ب -ل -دي -ة ب -ن -ي م -ل -ي -كشض ال-ت-ي
اسس -ت -ف -ادت ب-دع-م م-ال-ي ق-دره  4مÓيير
سسنتيم.هذا وفي كل محطة كان المسسوؤول

الأول ع -ل -ى ال -ج-ه-از ال-ت-ن-ف-ي-ذي ب-ال-ولي-ة
يسس -ت -م -ع لنشس -غ -الت ال -م-واط-ن-ي-ن ال-ذي-ن
طالبوا بانجاز الطرقات ،التزويد بالمياه
الصس - -ال- -ح- -ة ل- -لشس- -رب ،ق- -ن- -وات الصس- -رف
الصسحي ،والمشساريع الشسبانية كالمÓعب
ودور الشسباب.
ه- -ذا وق- -د اأشس- -رف وال- -ي ال- -ولي- -ة ع- -ل -ى
اسس -ت -ف-ادة  44٥ع -ائ -ل-ة ب-ق-ري-ت-ي اأخ-ن-اق
ولعزيب بالغاز الطبيعي بعد طول انتظار،
وه -و م -ا اأدخ -ل ال -ف -رح -ة اإل -ى ال -ع-ائÓ-ت
المسستفيدة التي ثّمنت المجهودات التي
تبذلها الدولة لربط القرى بهذه المادة
الحيوية ،سسيما مع معاناتهم اليومية مع
اقتناء قارورة غاز البوتان ،وترمي هذه
ال- -ع- -م- -ل -ي -ات اإل -ى ت -م -ك -ي -ن السس -ك -ان م -ن
السستقرار بالبلديات الريفية والرفع من
نسسبة الربط بمادة الغاز الطبيعي عبر
ال-ولي-ة.ولÓ-إشس-ارة ،ف-ق-د اسس-ت-فادت ولية

بجاية من العديد من المشساريع الخاصسة
بالربط بغاز المدينة ،ومنها ربط قرى
ت -اق -ن -ط-وشست ،اعشس-ورن ،اأزغ-ار ،ال-ع-ق-ي-د
عميروشض ،والبرزخ بغاز المدينة ،فضسÓ
عن تدشسين محطة توليد الكهرباء ببلدية
اأميزور ،والتي كلفت غÓفا ماليا قدر بـ
 60مليون دينار ،فضس Óعن محطة اإنتاج
ال-ك-ه-رب-اء ب-ب-ل-دي-ة اأم-ي-زور ،ب-طاقة انجاز
 220كيلو واط ،وبكلفة مالية قّدرت بقيمة
 700م-ل-ي-ون دي-ن-ار ،وب-ت-ق-ن-ي-ة ت-كنولوجية
ح -دي -ث -ة ع-ال-ي-ة ال-م-ردودي-ة وت-ت-رّب -ع ع-ل-ى
مسساحة اإجمالية قوامها  ٥هكتار ،بهدف
تحسسين تزويد السسكان بالطاقة ،ووضسع
حد لÓنقطاعات المسسجلة خاصسة خÓل
فصسل الصسيف ،وهو ما سساهم في تدعيم
وت-حسس-ي-ن ال-ت-م-وي-ن ب-ال-كهرباء بالمنطقة،
خاصسة في الفترة التي يكثر فيها الطلب
على هذه المادة الطاقوية.

أاعيد فتح مصسلحة أامراضص اŸعدة
’م- -ع- -اء ب- -اŸسس- -تشس- -ف- -ى ا÷ام -ع -ي
وا أ
حسسا Êعبد القادر بسسيدي بلعباسص
ب -ع -د أارب -ع -ة أاشس-ه-ر م-ن ال-غ-ل-ق ج-راء
ا◊ري -ق ال -ذي أات -ل -ف أاج -راء ه -ام-ة
م -ن -ه -ا ،وتسسّ-ب-ب ‘ ت-عّ-ط-ل-ه-ا ع-ن أاداء
مهامها.

سسيدي بلعباسس :غ ــ شسعدو

وحسسب شسريفة يوسسف مدير المسستشسفى
ال -ج -ام -ع -ي ،ف -اإّن الإدارة ب -اشس-رت اإطÓ-ق
عملية ترميم واسسعة لإعادة تهيئة الجزاء
المتضسررة بما في ذلك مصسلحة الجراحة
العامة الواقعة في الطابق الأول مع جلب
اأج -ه -زة ط -ب -ي-ة ج-دي-دة ك-انت ق-د اأت-ل-فت،
حيث رصسد للعملية غÓف مالي فاق ١ ، ٥
مليار سسنتيم .وتسستقبل المصسلحة يوميا
حوالي  60مريضسا من طالبي الفحوصسات،
ك -م -ا ب-ل-غ ع-دد ح-الت ال-م-ت-ك-ف-ل ب-ه-ا م-ن
ال -مصس -اب -ي -ن بسس -رط -ان ال -م-ع-دة والأم-ع-اء
والكبد  40حالة العام المنصسرم.واأضساف
م- -دي- -ر ال- -مسس- -تشس- -ف- -ى اأّن اإدارت- -ه ق- -امت
بتسسجيل عملية هامة اأخرى تتعلق باإعادة
الإع - -ت - -ب- -ار لشس- -ب- -ك- -ة ال- -ك- -ه- -رب- -اء داخ- -ل
المسستشسفى بكامله ،وهي العملية التي تم
ال -ت-ف-ك-ي-ر ف-ي-ه-ا ب-ع-د ال-ح-ري-ق ال-ذي نشسب
ب-مصس-ل-ح-ة اأم-راضض ال-م-ع-دة شس-ه-ر نوفمبر
ال -م -اضس -ي ،وال -ذي اأرج -عت ال -ت -ح-ق-ي-ق-ات
اأسس-ب-اب-ه ل-ح-دوث شس-رارة ك-ه-رب-ائ-ية بسسبب
ق -دم الشس -ب -ك -ة واإه -ت -رائ-ه-ا .وق-د خصسصض

للعملية غÓف مالي قوامه  ١20مليون دج
ع -ل -ى اأن ت -ن -ط -ل-ق ال-ع-م-ل-ي-ة ق-ري-ب-ا ،ح-يث
سستشسمل عملية تجديد شسبكة الكهرباء كل
ال -مصس -ال -ح داخ -ل ال -مسس -تشس -ف -ى م-ن اأج-ل
تفادي تكرار مثل هذه الحوادث وحماية
هذه المنشساأة الصسحية مرضسها على حد
سس -واء .وب -ال -م-وازاة ،تّ-م اأيضس-ا اإع-ادة ف-ت-ح
مصس -ل -ح -ة اأم -راضض ال -غ -دد الصس -م -اء ال-ت-ي
خضس -عت ه -ي الأخ -رى ل -ت -رم-ي-م-ات ه-ام-ة
رصس -د ل -ه-ا م-ب-ل-غ  4مÓ-ي-ي-ر سس-ن-تيم ،هذا
واأشسار ذات المسسوؤول اأن عديد المصسالح
الطبية كانت قد اسستفادت من عمليات
ت -ه -ي -ئ -ة ودع -م ب -اأج -ه -زة ط -ب -ي -ة ح -دي -ث -ة
كمصسلحة اأمراضض القلب والطب الشسرعي،
موؤكدا في الوقت ذاته اسستمرار البرنامج
ل -ي -مسض لح -ق-ا مصس-ال-ح اأخ-رى ك-مصس-ل-ح-ة
الطب الداخلي ومصسلحة اأمراضض الصسدر
بعد رصسد مبلغ اجمالي قدره  34مليار
سس-ن-ت-ي-م .واأضس-اف اأن م-ث-ل ه-ذه ال-ع-م-ليات
اأضس- - -حت اأك - -ث - -ر م - -ن ضس - -رورة لإع - -ط - -اء
ال -مسس -تشس-ف-ى ال-ج-ام-ع-ي وج-ه ال-ح-ق-ي-ق-ي،
خاصسة واأنه من المسستشسفيات الجامعية
ذات ال-ط-اب-ع ال-ج-ه-وي ب-دل-ي-ل اسس-ت-ق-طابه
لمرضسى من كافة الجهة الغربية للوطن،
ومن ذلك تحويل  ١١8مريضسا من وليات
سسعيدة ،البيضض والنعامة سسنة  ،20١6الأمر
ال -ذي ي -ت -ط -لب ت -دع -ي-م ج-م-ي-ع مصس-ال-ح-ه
ب-ال-وسس-ائ-ل ال-م-ادي-ة وال-بشس-ري-ة خ-اصس-ة م-ا
تعلق بالأطباء الأخصسائيين.
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اإلثنين  1٣مارسس  ٢٠1٧م
الموافق لـ  1٤جمادى الثانية 1٤٣٨هـ
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بقلم:دكتور ﬁيي الدين عميمور

ا◊لقة
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و األخÒة

إلوقفة إلّرإبعة:
هذه جولة ﬂتصصرة جدا ،تÈز ا◊جم الهائل
للمواد سصريعة الشصتعال التي كانت تتجمع ‘
نفوسس شصعوب ا÷نوب ،وكانت ‘ انتظار عود
ثقاب بسصيط ،حدث أانه كان ‘ يد تونسصي
اسصمه ﬁمد البوعزيزي ،أاشصعل به النار ‘
جسص -م-ه ي-وم  1٧ديسص -م ،٢٠1٠ Èل-ي-ك-ون شص-علة
أالهبت تون َسس كsلها ،ولتمتد النار ‘  ٢5يناير إا¤
مصصر ،ثم إا ¤ليبيا ‘  1٧فÈاير ثم إا ¤سصوريا
‘  1٨مارسس .٢٠11
وتعب Òالربيع العربي ،وهو اخÎاع إاعÓمي
غربي ،تذك Òبربيع «براغ» الذي انتفضصت به
تشص -ي -ك -وسص -ل -وف -اك -ي-ا ‘  196٨ضص -د ال -ن -ف-وذ
السصوفيتي ،و ⁄يدم طوي Óبسصقوط «دوبشصك».
كان الّربيع العربي رّد فعٍل جماهÒيا تلقائيا
ع-ل-ى ال-وضص-ع-ي-ة ال-ب-ائسص-ة ال-ت-ي خ-ل-ق-تها أانظمة
حكم يصصح أان يطلق عليها أانظمة السصتعمار
ال -وط -ن-ي ،وأاشص-ع-ل ح-م-اسُس شص-ب-اب-ه-ا م-ا أاشص-رت
لبعضصه ‘ الوقفات السصابقة ،وما تتعّرضس له
شص -ع -وب -ن -ا ال -ي -وم ‘ أاك Ìم -ن م -ك-ان ،وال-دم-ار
وال -ه -وان والضص -ي -اع ال -ذي ن -ع -يشص -ه ن-ت-ي-ج-ة Ÿا
أاسصماها اŸفكر اŸغربي «اŸهدي اŸنجرة»
رحمه الله «ا◊رب ا◊ضصارية األو ،»¤والتي
انطلقت مع غزو العراق ،وبغضس النظر عن أان
عود الثقاب آانذاك كان الرئيسس العراقي صصدام
حسص ،Úالذي وقع ،عندما قام بغزو الكويت‘ ،
فxخ  ⁄يكن من اŸنطق أان تعمى بصصÒته عنه،
و ⁄يدرك يومها أان بداية النهاية كانت حرُبه
مع إايران ،والتي دفعه إاليها األشصقاء وشصجعه
عليها من تصصور أانهم من األصصدقاء ،ودفعت
ا÷زائرﬁ ‘ ،اولتها إاطفاء اللهيب 1٤ ،من
خÒة دي -ب -ل -وم -اسص -ي -ي -ه -ا ،وع -ل -ى رأاسص-ه-م وزي-ر
اÿارجية ﬁمد بن يحيى ،وأارى أان فخ 199٠
ل يختلف كثÒا عن الفخ الذي وقع فيه جمال
عبد الناصصر ‘  ،196٧ونفهم هنا خلفية قضصية
جزيرتي تÒان وصصناف.Ò
وك- -ان ت -دم Òال -ن -هضص -ة ال -ع -راق -ي -ة ال -ع -ل -م -ي -ة
والتعليمية هو الهدف ا◊قيقي الذي خطط له
الشصمال ،ونّفذه بتواطؤو ذليل من أاطراف عربية
عديدةÁ ،ينية ويسصارية ،وهو ما يفرضس علي
هنا أان أاسصجل –ية تقدير للسصياسصي التونسصي
الشص-اذ‹ ال-ق-ل-ي-ب-ي ،ال-وح-ي-د م-ن أام-ن-اء ج-ام-عة
الدول العربية الذي اسصتقال عندما تناقضس
اŒاه «األع -راب» م -ع م -ا ي -ؤوم -ن ب -ه وي-ح-رصس
ع -ل -ي -ه ،ك -م -ا أات-رّح-م ع-ل-ى ال-رئ-يسس ا÷زائ-ري
ت كل ﬁاولته
الشصاذ‹ بن جديد ،الذي أافشِصَل ْ
للحيلولة دون تدم Òالعراق ،إاÁانا من القيادة
ا÷زائرية بنفسس طروحات اŸفكر اŸغربي،
وهو ما أاثبت تطور األحداث أانه كان بداية
مرحلة النهيار العربي النهائي الذي يخدم
مصصلحة الوجود اإلسصرائيلي.
وأانا أازعم بأانه ليسس هناك من يسصتطيع أان
ُيقسصم ،غ Òحانث ،بأاّنه يعرف كل ا◊قيقة عن
ال -رب -ي -ع ال -ع -رب -ي ،ل-ك-ن أاح-دا ل-ن يسص-ت-ط-ي-ع أان
يقنعني بأان البوعزيزي التونسصي كان عميÓ
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ل -ل -م -خ -اب-رات األم-ري-ك-ي-ة ،أاو أاّن خ-ال-د سص-ع-ي-د
اŸصصري كان مكلفا Ãهمة من اŸوسصاد ،ول
Áكن أان أاصصدق بأان شصباب ميدان التحرير
ك -ان -وا ي -ن -ف -ذون ﬂط -ط -ات أاج-ن-ب-ي-ة زّودت-ه-م
بسص -ان -دوي -تشص -ات «ال -ك-ن-ت-اك-ي» ،ول-ن أاصصّ-دق أان
ج -م -وع اÙام Úال -ت -ي ان -ط -ل-قت ‘ ب-ن-غ-ازي
” Œنيدها من
للمطالبة بحقوق نقابية عادية ّ
«الكاجيبي» ،غ ÒاŸأاسصوف عليه.
ال -ب -وع -زي -زي  ⁄ي -ك -ن ل-يشس ف-ال-ي-زا ول ›ال
للمقارنة ب Úالربيع العربي وما عرفته أاوربا
الشص -رق -ي -ة ،و ⁄ي -ك -ن ه-ن-اك ج-ان ب-ول ال-ث-ا،Ê
اŸكلّف بتدم Òالكتلة الشصÎاكية.
وعندما يقال ،لتÈئة ›رمي السصلطة ،بأاّن
شص -ه -داء ال -رب -ي -ع ال -ع -رب -ي ك-ان-وا م-وّج-ه Úم-ن
اÿارج أاقول بأان هذا الدعاء إاهانة للوطن
Óمة قبل أان يكون اتهاما للشصباب الذي ثار
ول أ
ع -ل -ى ال -ظ -ل -م وال -ت -فت ح-ول-ه الشص-ع-وب ،ف-ه-ذا
التهام يعني أاسصاسصا أان هذا الوطن يسصتحق
اإلذلل وهذه األمة تسصتعذب الهوان.
ل-ك-ن الن-ت-ف-اضص-ات ك-انت ت-ف-ت-ق-د غالبا القيادة
ال -رشص -ي -دة ،ف -ق-د ك-انت ›رد «رّد ف-ع-ل» ع-ل-ى
وضصعيات عانت منها الشصعوب كثÒا ،و ⁄تكن
«فع Óم›Èا» تقوده عناصصُر واعية ،تدرك
ح -ج -م األخ -ط -ار ال -ت -ي ت -ه -دده -ا ‡ا تسص ّ-م-ى
«الدولة العميقة» ،وهي التكتل ا÷هنمي الذي
يضص -م ال -ط -ب -ق -ة اŸال -ي -ة ال-ط-ف-ي-ل-ي-ة وع-ن-اصص-ر
اıاب -رات األم -ن -ي -ة وتشص -ك -ي Ó-ت اŸع-ارضص-ة
الديكورية ،وقاماٍت ثقافية ، ،قزمتها معادلة
سصيف اŸعز وذهبه.
وتآاكل اŸنطق الثوري نتيجة لنتهازية قيادات
سص -ي -اسص -ي -ة وح -م-اق-ة ق-ي-ادات دي-ن-ي-ة وسص-ذاج-ة
Œمعات وطنية.
ول- -ق- -د ح -اولت ع -ن -اصص ُ-ر ال -دول -ة ال -ع -م -ي -ق -ة،
وخصص- -وصص- -ا م- -ؤوسصسص- -ة اıاب- -رات وأاذرُع- -ه -ا
اإلعÓمية منذ اليوم األول التشصكيك ‘ الربيع
ال-ع-رب-ي ،ألن-ه-ا أاصص-ي-بت ب-ال-ذع-ر م-ن ن-ت-ائ-ج-ه،
وه- -ك- -ذا اف- -تِ- -ع- -لت –ال -ف -ات ضص -د اŸن -ط -ق،
وأاغِرقت Œمعات الشصبيبة بعناصصر مشصبوهة،
واخ -تَ ِ-رقت اŸي -ادي -ن ب -ج -م-اع-ات ال-ب-ل-ط-ج-ي-ة
والشصبيحة اŸأاجورة.
و ⁄يكن األمر تخّوفا من سصقوط نظام حكم،
ألن البدائل كانت متوفرة ‘ ﬂابر النظام
ال -ق-د ،Ëوالسص-ي-ن-اري-وه-ات ك-انت م-عّ-دة ل-ي-ح-ل
«ا◊اج م -وسص -ى» م -ك -ان «م -وسص-ى ا◊اج» ،ل-ك-ن
سصبب الهلع الذي أاصصيب به ا÷ميع ‘ ،الداخل
واÿارج ،هو أانّ ‚اح الربيع العربي كان يعني
‚اح ا÷م-اه ‘ Òاسص-ت-ع-ادة ث-ق-ت-ه-ا ب-ن-فسص-ه-ا،
واسصÎجاَعها مصص ِ
Òها بيدها ،واكتشصافها أان
اŸلك ه - -و ع- -اٍر “ام- -ا م- -ن أاي رداء ،ت- -ذكÒا
بالق ّصصة اŸعروفة ،وهو اÿطر األك Èالذي
ي- -ه- -دد اŸصص- -ال- -ح الح- -ت- -ك- -اري- -ة ال- -داخ -ل -ي -ة
واÿارجية ،ويسصقط سصور اÿوف من بطشس
السص-ل-ط-ة ال-ق-ائ-م-ة ال-ت-ي ت-رع-ى ت-لك اŸصص-الح،
ويفضصح اŸعارضصة الديكورية ،ويكشصف نفاق
اŸثقف ،Úومن هنا –الف ا÷ميع ضصد شصباب
ال- - -رب- - -ي- - -ع ،ول - -ه - -ذا ‚حت ﬁاولت اخÎاق
النتفاضصة الشّصعبية ‘ معظم البلدان ،وتعثّر
Óت السص-اح-ة
ال -رب-ي-ع ال-ع-رب-ي ،ألّن الّشص-ك-وك م -أ
وألّن مصصالح الشصمال تنادت لدعم حلفائها،
وكانت النتيجة مأاسصاوية ‘ معظم اŸناطق.
وهنا نكتشصف حقيقة من ُيرّوج Ÿزاعم تدعي
أان لسصان حال ا÷ماه Òيقول :ليتنا بقينا ‘
م - -ع - -ان - -اة ه - -ي أافضص - -ل م - -ن اÿراب وا÷وع،
وال -دم -ار ،وال -تشص -رد ،واŸوت ال -ذي أاخ -ذ م -ن-ا
أاعزاء لنا كّنا نبني معهم أاحÓما  ⁄تتحقق،
ونفهم أايضصا Ÿاذا يقول مسصؤوول عربي كان
ُينسصب دائما ألجهزة اıابرات إانه :الدمار
ال -ع -رب -ي ال -ذي دم -ر خ Ó-ل سصت سص -ن-وات دول
عربية ” بناؤوها خÓل مئة عام.
إاّنهم بعضس من سصاهموا ‘ –ويل ا◊لم إا¤
كابوسس.
وكّلهم يريدون أان ننسصى من قتل العباد ومن
دمّر البÓد.
غ Òأاّن كل الوطني Úكانوا على يق Úمن أان
‚اح ال -ث -ورات اŸضص -ادة ه -و خسص -ارة Ÿع-رك-ة
لكنه ليسس خسصارة للحرب طويلة األمد ضصد
الظلم والطغيان ،فهو يوّفر حجما ضصروريا من
ال -ت -ج -ارب ال -ت -ي تضص -م -ن الن-تصص-ار ا◊ق-ي-ق-ي
لشصعوب حّية تعيشس كلمات أابي القاسصم الشصابي،
وتؤومن بأان القدر سصيسصتجيب إلرادتها ،ألنها
إاÁان يصصدقه العمل.
ولقد قامت عشصرات النتفاضصات الشصعبية ‘
ا÷زائر منذ الغزو الفرنسصي ‘ جوان 1٨٣٠
ل -ك ّ-ن -ه -ا فشص -لت ‘ الن -تصص -ار ال -ن -ه -ائ -ي ع -ل-ى

اŸسصتعمر نتيجة لعدة عوامل أاحسصنت ثورة
نوفم 195٤ Èدراسصتها ،و“ّكنت بالتا‹ من
انتزاع السصتقÓل ا÷زائري.
ولبد من العÎاف بأاّن جل األشصقاء وا÷Òان
تقاعسصوا عن مّد يد العون ‘ الوقت اŸناسصب،
البعضس ألن الع Úكانت بصصÒة واليد قصصÒة،
والبعضس عن سصوء تقدير أاو خلل ‘ التقييم،
والبعضس خوفا من انتقال العدوى ،وآاخرون،
Óسصف ،نكاية ‘ سصلطة أاو قيادة أاو نظام ،أاو
ل أ
تواطئ مع سصلطة أاو قيادة أاو نظام ،وهناك من
راح يصصب ال - -زيت ع - -ل - -ى ال - -ن - -ار ل - -ت- -ح- -وي- -ل
النتفاضصات إا ¤احÎاب داخلي.
‡ن يرون أان تونسس أاعطت صصورة ناجحة
وأانا ّ
للربيع العربي ،وبغضس النظر عن أان خصصومه
لن يتوقفوا أابدا عن تشصويهه والكيد له ،ولهذا
أاردد م- -ن -ذ سص -ن -وات ب -أان -ه ك -ان ع -ل -ى ا÷م -ي -ع
اسصتلهام التجربة التونسصية.
وŒربة ثورة الياسصم Úتفرضس علينا العÎاف
بأان فضصل النجاح ،والذي يرجع أاسصاسصا ليقظة
الشص -عب ووع -ي ق-ي-ادات-ه ال-وط-ن-ي-ة ،ي-ع-ود أايضص-ا
لنوعية النظام الذي أاقامه الرئيسس ا◊بيب بو
رقيبة ،حيث أانّ ابتعاد ا÷يشس عن القيام بأاي
دور مباشصر ‘ حركية الثورة ضصِمن لها ا◊ماية
ضصد الثورة اŸضصادة.
وهكذا  ⁄يتصصّرف ا÷يشس كمليشصيات عسصكرية
مهمتها حماية رأاسس النظام واŸسصتفيدين منه،
وأادى دوره ‘ حماية الوطن واألمة ،ورÃا قام
م -ع ال-ق-ي-ادة ال-ع-م-ال-ي-ة ب-دور ا◊ك-م اإلي-ج-اب-ي
اÙايد.
ويضصاف إا ¤هذا أانّ أاسصلوب –قيق األهداف
ب -ال -ن-ق-اط ل بضص-رب-ة واح-دة ق-اضص-ي-ة ه-و ن-ت-اج
التجربة البورقيبية ،وبغضس النظر طبعا عن
الظروف واÓŸبسصات التاريخية ،وبالتا‹ فإان
م -ا  ⁄ي -ت -ح -ق -ق ك -ل -ه ُي -ك -ت -ف-ى ب-إا‚از ب-عضص-ه،
ويسصتكمل اإل‚از على مراحل زمنية متتالية،
ضص -م-ان ‚اح-ه-ا ال-رئ-يسص-ي اسص-ت-م-رار ال-ي-ق-ظ-ة
وم -واصص -ل -ة ال -ت -ج-ن-ي-د وا◊ف-اظ ع-ل-ى ال-وح-دة
الوطنية.
ويجب أان نتذّكر دائما أان الثورات التي تتجه
لهدم النظم العاتية Áكن أان تنتج ‘ البداية
واقعا قد يكون أاسصوأا مرحليا من الواقع الذي
ثار عليه الشصعب ،ولهذا يرّدد العقÓء اŸقولة
التي تؤوكد أان من يزرع شصجرة الزيتون ل يأاكل
بالضصرورة من ثمارها ،فقد زرع اآلباء شصجرة
السصتقÓل واسصتفاد منها األبناء ،ويزرع هؤولء
بذور ا◊رية ليسصتظل بها األحفاد وبثمرها
ينعمون.
إلوقفة إÿامسسة

Ÿاذا Á ⁄ر الّربيع العربي با÷زائر؟

هناك عندنا من اّدعى أاّننا عرفنا الربيع ‘
 ،19٨٨وه- -و ب- -ه- -ت- -ان مضص -حك ،ألّن م -ا ح -دث
آانذاك كان ربيعا زائفا ،لكي Óأاقول أاّنني أاعتÈه
حمَل سصفاح ،وهو ما قلته يومها وأاّكده كثÒون،
م -ن ب -ي -ن -ه-م وزي-ر ال-دف-اع ا÷Ôال خ-ال-د ن-زار
وآاخرون.
نحن  ⁄نعرف الربيع العربي لسصبب Úرئيسص،Ú
أاول- -ه- -م- -ا أان ن- -ظ- -ام ا◊ك- -م ،ورغ -م أاخ -ط -ائ -ه
وعÌاته ⁄ ،يكن بالسصوء الفاجر الذي كانت
عليه نظم عرفت الربيع ،ولن أاسصتعرضس هنا ما
ي
يعرفه ا÷ميع ،ورغم مرضس الرئيسس ا◊رك ّ
فقد واصصلت ا÷زائر مسصÒتها ،برغم عÌات
ل نخجل من العÎاف بها.
وهنا يأاتي السصبب الثا ÊاŸرتبط باألول والذي
أافشصل مؤوامرة الثمانينيات ،وهو أانّ بناء الدولة

ا÷زائرية كان وفيّا Ÿا وعد به الرئيسس هواري
بو مدين عند الّتصصحيح الّثوري ‘  ،1965فقد
أاق- -ي- -مت دول- -ة ل ت -زول رغ -م األح -داث وزوال
الّرجال ،وكان الّدليل خروج الدولة بسصÓم من
ال -عشص -ري -ة ال ّ-دم -وي -ة ،ال -ت -ي ك-انت خسص-ائ-ره-ا،
ال- -بشص- -ري- -ة واŸادي- -ة ،درسص- -ا اسص- -ت- -وع- -ب- -ه ك -ل
ا÷زائري Úا◊ريصص Úعلى حماية الدولة ،و⁄
تنجح ﬁاولت بعضس اŸرتزقة ‘ –ويل أاي
شصغب عادي إا ¤حريق مدمّر ،وواجه شصعبنا
اŸأاسصاة وحيدا ،و–مل يومها شصماتة كثÒين
يحاول بعضصهم اليوم إاعطاءنا الدروسس.
ومعروف أانّ دولة عربية تعّرضصت يوما لبعضس
ما عشصناه ،اسصتدعت الدرك الفرنسصي ◊ماية
وجودها بالقضصاء على جناة اعتصصموا يومها
باŸسصجد الشصريف.
وأاعتقد أان الباقي كله معروف.
وقفة أإخÒة.
هل نسصتبعد نظرية اŸؤوامرة؟ هذا هو التسصاؤول
الذي يجب أال نفر من التماسس اإلجابة عليه.
اŸؤوامرة جزء طبيعي من ا◊ياة اإلنسصانية،
ولعلها بدأات عندما سصّول الشصيطان آلدم وحواء
ﬂال -ف -ة األم -ر اإلل -ه -ي ،ل -ك -ن اسص -ت -ج-اب-ت-ه-م-ا
للُموسْصِوسِس هي التي أادت إا ¤إاخراجهما من
ا÷نة ،ولن أاذكر بنظرية مالك بن نابي عن
القابلية لÓسصتعمار.
وت -آام -ر األع -داء ع -ل-ي-ن-ا ه-و أام-ر ط-ب-ي-ع-ي ،ألن
غريزة القطة Œعلها Œري وراء الفأار ،لكنها
تتفادى أاي مواجهة مع أاسصد أاو ‰ر أاو قط بارز
اıالب.
وﬂط -ط -ات ق -ي -ادات الشص -م -ال اŸسص -ي-ح-ي -
اليهودي التي تسصتهدفنا ،وأانا أا–ّدث دائما عن
القيادات ل عن الشصعوب الواعية ،هي عملية
تاريخية سصتتواصصل طاŸا كانت هناك مواد
أاول -ي -ة يضص -م -ن تصص-ن-ي-ع-ه-ا ل-ه-م ف-ائضس ال-ق-ي-م-ة
وﬁاربة الَبطالة ،وطاقة نفطية توفر الضصوء
وا◊رارة وت -ك -ي -ي -ف ال -ه-واء ل-ل-ن-اخ-ب ،Úوي-وف-ر
انتاجا صصناعيا ل بد له من أاسصواق “تصصه،
Óشصخاصس
وأاسصلحة ومعدات تكفل اÓŸي Òل أ
وا◊كومات ‘ البÓد اŸتقدمة.
واسصÎات-ي-ج-ي-ة ال-دول اُŸسص-ت-ع-م-رة ه-ي ح-ماية
مصصا◊ها ،وهي تضصع دائما عدة بدائل للتعامل
مع وضصعية بلد تعتÈه ‘ إاطار ›الها ا◊يوي،
والسصيطرة عليه هدف دائم لها ،وهو ما يعني
أان إارادة الشصمال اŸتآامر قد تلتقي مرحليا مع
نتائج ثورات الشصعوب ،وقد تسصاهم ،بشصكل أاو
بآاخر للوصصول إا ¤نتائج –قق أاطماعها ،وهذه
نقطة أاخرى يجب أالّ نتناسصاها.
واألمور تخرج يوما بعد يوم من إاطار السصرية،
والسص -ت -ن -ت -اج ل ي -ح -ت -اج إا ¤ع-ب-ق-ري-ة ف-ري-دة،
فباإلضصافة إا ¤مصصطلح «الفوضصى اّ ÿ
Óقة»
ال -ذي ت -غ -نت ب -ه ح -م -ال-ة ا◊طب األم-ري-ك-ي-ة،
نشصرت منذ عدة سصنوات ‘ الغرب خرائط عن
ﬂط -ط -ات ل -ت -قسص -ي -م اŸن -ط-ق-ة ال-ع-رب-ي-ة إا¤
كِيانات ›هرية على أاسصسس دينية ومذهبية أاو
عرقية ،أاي اسصتنسصاخ «سصايكسس بيكو» ،بطريقة
النعجة «دوللي» ،وتقسصيم السصودان ما زال ‘
األذهان.
وطبيعي “اما أان ينتهز الغْرب كل فرصصة ÿلق
وضص- -ع- -ي- -ة تسص- -ه- -ل –ق- -ي- -ق أاه- -داف- -ه ،اآلن -ي -ة
واŸسص-ت-ق-ب-ل-ي-ة ،م-ث-ل ت-ن-ف-ي-ذ م-ن-ط-ق-تي ا◊ظر
ا÷وي على العراق ،والذي أادى إا ¤نشصوء إاقليم
ذاتي ا◊كم قد يتحول يوما إا ¤ما أاصصبح عليه
جنوب السصودان ،كما أاعطى للجنوب العراقي
إامكانية إاقامة نفوذ شصيعي متميّز ،ونحن نعرف
تداعيات عمليات الفالوجا واŸوصصل وحلب،

وهنا قد تتكرر عملية الشصمال.
ل- -ك- -ن فÈك- -ة األح- -داث ت -ظ -ل دائ -م -ا تسص -اؤول
مشصروعا ،وقد يثبت التاريخ يوما أاّن تفجÒات
نيويورك ،التي اّتخذت مّÈرا لغزو أافغانسصتان
‘ الطريق نحو تدم Òالعراق ،كانت عملية
ﬂاب-رات-ي-ة أام-ري-ك-ي-ة ،وه-و م-ا ي-ذك-ر ب-ال-ه-ن-ود
ا◊م - -ر اŸزsوري - -ن ،وم - -ا Áك - -ن أان ي - -ف - -ه - -م،
اسص-ت-ن-ت-اج-ا ،م-ن ال-تسص-ري-ب-ات ال-ت-ي َرَوْت ن-تيجة
دراسصات أاوحت للقوم هناك بأان بÓدهم ‘
حاجة لهّزة نفسصية تشصبه ما عرفته إاثر الهجوم
اليابا Êعلى بÒل هاربر ‘  ،19٤1وكان له
فضصل ‚اح التجنيد الهائل حول قيادة الرئيسس
روزفلت.
وسصوف يتأاّكد لنا يوما بعد يوم بأانّ دعوات
الدÁوقراطية التي تنهال علينا من الشّصمال ما
ه -ي إال ع -م -ل -ي -ة ن -ف-اق مضص-حك ،ه-و م-ن أاه-م
أاسص-ب-اب غضص-ب-ة الشص-ب-اب ،ف-ال-غ-رب ي-ت-واط-ؤو مع
أان -ظ -م -ة ال-ث-ورة اŸضص-ادة ال-ت-ي “ارسس ال-ق-م-ع
الدموي الفاجر ضصد مواطنيها ،ويسصتعمل كل
ال-وسص-ائ-ل Ãا ف-ي-ه-ا ال-رشص-وة اŸال-ي-ة وا◊م-اي-ة
األم -ن -ي -ة ،ف -ال -ق -وم ي -ري -دون تسص-وي-ق ط-ائ-رات
«الرافال» ،منزوعة القدرات القتالية بطلب من
إاسص-رائ-ي-ل ،وح-امÓ-ت م-روح-ي-ات «اŸيسصÎال»
بنفسس اŸواصصفات ،وجبنة «كÒي» وكامÒات
الرقابة والسصيارات اŸدّرعة والّزجاج اŸضصاد
للّرصصاصس ،وقبل ذلك ضصمان أامن «األشصكيناز»
‘ إاسصرائيل لكي Óيلقوا مصص Òنزيل دار لقمان،
أاو ن -ه -اي -ة ‡ل -ك -ة ال -ق -دسس ال Óّ-ت-ي-ن-ي-ة وإام-ارة
أانطاكيا ،وا◊يلولة دون «حط »Úجديدة.
وق -د ن-ك-تشص-ف ح-ق-ائ-ق ك-ثÒة ح-ول اّت-ف-اق-ي-ات
ك- - -امب داف- - -ي - -د ودوره - -ا ‘ دع - -م ال - -وج - -ود
اإلسصرائيلي ،وأاذكر هنا أاّن «وليم كوانت» قال ‹
‘ ندوة عامة ،و‘ حضصور وزير اÿارجية
ا÷زائ -ري :ل -و ك -انت ه-ن-اك دÁوق-راط-ي-ة Ÿا
أامكن “رير كامب دافيد.
ول Áكن بالتا‹ أان نتوّقع من الشّصمال أاي دعم
ﬂلصس ŸسصÒتنا نحو التحرر الكامل ،سصياسصيا
واق -تصص -ادي -ا وث -ق-اف-ي-ا ،ط-اŸا ك-ان ره Úإارادة
مؤوسصسصاته الحتكارية والسصتعمارية ،وتلميذا
مطيعا لفكر البابا أاوربان الثا ،Êوراعيا دائما
ل -ل -ك-ي-ان الصص-ه-ي-و ،Êج-اع Ó-إاي-اه دائ-م-ا درك-ي-ا
يحول دون أاي تقدم لÓأمة.
وأاي آام - -ال ع- -ل- -ى ت- -ف- -ه- -م ق- -ي- -ادات ال- -غ- -رب،
Ãن-ط-ل-ق-ات-ه-ا ا◊ال-ي-ةŸ ،ط-اﬁن-ا وآامالنا هي
سصراب بقيعة.
ومن هنا فإاّن بناء قّوتنا الّذاتية با÷هد الذاتي
هو أاسصبقية األسصبقيات ،وهو عمل شصاق يتطلّب
إارادة حديدية تنطلق من إاÁان عميق وبصصÒة
واعية ونظرة مسصتقبلية.
–ّية لشصباب الّربيع العربي الذي تكاثف ضصّده
القريب والبعيد ،والعدّو وشصبه ال ّصصديق ،و–يّة
حم على شصهداء األّمة ‘
لثورة الياسصم Úوتر ّ
كل مكان ،ومن بينهم شصهداء سصاقية سصيدي
يوسصف التي احتفلنا بذكراها ‘ مطلع هذا
الشصهر.
إنتهى
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ألثنين  13مارسس  2017م
أŸوأفق لـ  14جمادى ألثانية  1438هـ

«شسيسسانو» يÈز ا◊اجة اŸلّحة Ÿراقبة حقوق الإنسسان ‘ الصسحراء الغربية

اسصتئناف ﬁاكمة معتقلي «أاكد Ëايزيك» اليوم ودعوات إ’طÓق سصراحهم
لوروبي بالوما لوبيز ونائب
دعت النائب ا أ
رئ - -يسس اÛم - -وع - -ة اŸشسÎك - -ة ل - -لصس- -ح- -راء
لوروبي إا¤
الغربية على مسستوى الŸÈان ا أ
«إاطÓ-ق سس-راح ج-م-ي-ع اŸع-ت-ق-ل Úالسس-ي-اسسيÚ
الصس- - - -ح- - - -راوي ÚاÙب - - -وسس ‘ Úالسس - - -ج - - -ون
اŸغربية» ،وهذا Ãناسسبة اÙاكمة ا÷ديدة
Ÿع- -ت- -ق- -ل -ي «اك -د Ëاي -زيك» اŸق -ررة ،ال -ي -وم
الثن ،Úبالرباط.
قالت بالوما لوبيز «إأننا نوجه ندأء أنطÓقا من
ألŸÈان أألوروبي إلطÓق سسرأح جميع أŸعتقلÚ
ألسسياسسي Úألصسحرأوي ÚأÙتجزين ‘ ألسسجون
أŸغربية» ،مÈزة من جهة أخرى ضسرورة حضسور
أÓŸحظ Úألدولي ‘ Úهذه أÙاكمة أ÷ديدة
«Ãا أن جميع ألضسمانات ألقانونية أنتهكت منذ
بدأية أŸسسار» ،ودعت بالتا‹ جميع أÓŸحظÚ
أل- -دول- -ي Úإأ ¤حضس- -ور ه- -ذه أÙاك- -م -ة أ÷دي -دة
«للتنديد بجميع ألختÓلت».
نّ- -ددت ب- -ال- -وم -ا م -ن ج -ه -ة أخ -رى «ب -ا◊بسس
أل-ت-عسس-ف-ي وب-ت-ع-ذيب أŸع-ت-ق-ل Úم-ث-لما أكدته ÷نة
مناهضسة ألتعذيب Ÿنظمة أأل· أŸتحدة وغياب
إأجرأء منتظم Ãا أن ألدفاع  ⁄يتحصسل بعد على
ج-م-ي-ع ألت-ه-ام-ات و ⁄يسس-م-ح ل-ه ب-ال-ت-ع-ب Òب-ح-ري-ة
خÓل أÙاكمة».
ح -رصست أل -ن -ائ-ب-ة أألوروب-ي-ة ألسس-ب-ان-ي-ة ع-ل-ى
أل -ت -أاك -ي -د م -رة أخ-رى ب-اسس-م ›م-وع-ة ألŸÈان-يÚ
أألوروب-ي ÚأŸسس-ان-دي-ن ل-ل-قضس-ي-ة ألصس-ح-رأوية على
ت -أاك -ي -د «أل -تضس -ام -ن م-ع ألشس-عب ألصس-ح-رأوي أل-ذي
يكافح من أجل أسستقÓله» ،وفقا للقانون ألدو‹
ألذي يقرر «تنظيم أسستفتاء لتقرير أŸصسÁ Òكن
ألشسعب ألصسحرأوي من تقرير مصسÒه».
سس-ت-حضس-ر ب-ال-وم-ا ل-وب-ي-ز وأعضس-اء آأخ-ري-ن م-ن
أل- -يسس- -ار ألسس- -ب- -ا ÊأŸوح- -د ،أل -ي -وم ‘ أŸغ -رب،
أÙاكمة أ÷ديدة للمعتقل Úألصسحرأوي Úألـ 24
أŸع - -روف Úب - -اسس - -م «›م - -وع - -ة أك - -د Ëأي- -زيك»
كمÓحظ Úدولي.Ú
نددت ألتنسسيقية ألسسبانية للجمعيات ألصسديقة
مع ألشسعب ألصسحرأوي ،يوم أÿميسس ،بعدم شسرعية
ﬁاكمة أŸعتقل Úألسسياسسي Úألصسحرأوي ÚلكدË
أي -زيك أل -ت -ي م -ن أŸق -رر أن ت -ن -ظ-م ،أل-ي-وم ،ح-يث
طالبت «بإاطÓق سسرأحهم ألفوري وألÓمشسروط».
تعرضس ألـ  24معتقل صسحرأوي سسنة 2010
ألح -ك -ام ق -اسس -ي -ة أصس -درت -ه -ا ‘ ح-ق-ه-م أÙك-م-ة
ألعسسكرية أŸغربية ،ترأوحت ب 20 Úسسنة وألسسجن
أŸؤوبد ،علما أن أÙاكمة ألسستئنافية للمعتقلÚ
ألسسياسسي Úألصسحرأوي« Úلكد Ëأيزيك» ألتي كانت

مقررة ‘  26ديسسم Èأألخ Òبالرباط ،قد أجلت
أول مرة إأ 27 ¤جانفي  ،2017ثم إأ 13 ¤مارسس
أ÷اري.
–Óاد
على صسعيد آأخر ،أكد أŸبعوث أÿاصس ل إ
أإلف-ري-ق-ي أ ¤ألصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة ج-وأك-ي-م أل-بÒتو
شسيسسانو على أ◊اجة «أŸلحة» Ÿرأقبة «مسستقلة
وحيادية ومسستدأمة» لوضسعية حقوق أإلنسسان ‘
أألرأضسي ألصسحرأوية أÙتلة ،بحسسب ما أفاد بيان
–Óاد أإلفريقي ،بأاديسس أبابا.
صسحفي ،ألسسبت ل إ
أجرى ألسسيد شسيسسانو ألعديد من أŸشساورأت
على هامشس ألدورة ألـ  34للمجلسس أأل‡ي ◊قوق
أإلنسس -ان أŸن-ع-ق-دة م-ن  28ف -ي-ف-ري إأ 1 ¤مارسس
بجنيف ،أضساف ذأت ألبيان.
ت -ط -رق أŸب -ع -وث أÿاصس م-ع ›م-وع-ة دع-م
ألصس -ح -رأء أل -غ -رب -ي -ة ب -ج -ن -ي -ف أ ¤ج-ه-ود أإل–اد
أإلفريقي ‘ تسسوية نزأع ألصسحرأء ألغربية بالÎكيز
على مسسأالة حقوق أإلنسسان وألوضسع أإلنسسا‘ Ê
أألرأضسي ألصسحرأوية.
أكد ‘ هذأ ألصسدد على ضسرورة بذل أÛتمع
ألدو‹ أŸزيد من أ÷هود للتوصسل إأ ¤حل «عادل
ومسستدأم» للنزأع طبقا للوأئح أأل· أŸتحدة.

–ذير من ﬂططات اŸغرب ‘ البÒو

كشسف أÛلسس ألبÒو‘ للتضسامن مع ألشسعب

ألصس -ح -رأوي ،أمسس أألح -د ،ع-ن ضس-غ-وط Áارسس-ه-ا
ألنظام أŸغربي للتأاث Òعلى ألتضسامن ألقوي ألذي
أصسبحت –ظى به ألقضسية ألصسحرأوية ‘ أوسساط
ألشسعب ألبÒو‘.
طالب أÛلسس ‘ بيان أ◊كومة ألبÒوفية إأ¤
وضس -ع ح -د ل -ت -دخ -ل ألسس -ف -ارة أŸغ -رب-ي-ة ب-ل-ي-م-ا ‘
ألشسؤوون ألدأخلية للبÓد.
أك -د أÛلسس أن ألسس -ف -ارة أŸغ -رب -ي -ة ح-اولت
ألضسغط على أŸؤوسسسسات ألعليا ‘ ألبÓد لوقف
أنشسطة نظمت Ãناسسبة ذكرى إأعÓن أ÷مهورية
وحضس -ره-ا ع-دد ك-ب Òم-ن ألشس-خصس-ي-ات ألسس-ي-اسس-ي-ة
وألثقافية وأإلعÓمية.
رغ -م أألم -وأل أل -ت -ي ت -رصس -ده -ا سس-ن-وي-ا وزأرة
أÿارج -ي -ة أŸغ -رب -ي -ة ل -لÎوي-ج ألط-روح-ت-ه-ا ب-دول
أمريكا ألÓتينية ،أل أن ألسسفارة أŸغربية بليما
أعÎفت بعجزها أمام تنامي ألتأاييد وألتضسامن مع
ألقضسية ألصسحرأوية بالبÒو.
ك - -تب ألسس- -ف ÒأŸغ- -رب- -ي ب- -ال- -بÒو إأ ¤وزي- -ر
أÿارجية صسÓح ألدين مزوأر ‘ جوأن 2014
يشس -ك -و ع-ج-زه أم-ام أل-نشس-اط أل-دب-ل-وم-اسس-ي أل-ق-وي
للسسف Òألصسحرأوي ‘ مهمة ،وألذي أسستطاع ‘
ظ-رف وج-ي-ز –ق-ي-ق م-ك-اسسب ه-ام-ة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
ألصس - -ح - -رأوي - -ة خ- -اصس- -ة ع- -ل- -ى مسس- -ت- -وى ألŸÈان
وأألحزأب ألسسياسسية وأŸنظمات ووسسائل أإلعÓم.

لزمة الدبلوماسسية ب Úتركيا وهولندا تصسعيدا جديدا،
عرفت ا أ
خاصسة من جانب أانقرة التي توعدت برد مضساعف فيما عÈت
أامسسÎادم عن رغبتها ‘ التهدئة ،مشسÒة ‘ الوقت ذاته عدم
التسسامح مع أاي ابتزاز.

عÈ

العا⁄

ل-ق-نصس-ل-ي-ة بÓ-ده-ا أل-ت-ي ت-ع-ت Èأرضس-ا
تركية وصسمة عار على جب Úأوروبا
لن ينسساها شسعبنا».
ل - -فت أوغ - -ل - -و إأ ¤أن - -ه أج- -رى
ﬁادث- -ات ه- -ات- -ف- -ي- -ة م- -ع ع -دد م -ن
أŸسسؤوول Úأألوروبي Úعقب أŸوقف
ألهولندي ،أعرب خÓلها عن أسستيائه
من تلك أŸمارسسات ..وشسدد على
أن أن - - -ق - - -رة «ل - - -ن تÎك أÿط- - -وأت
ألهولندية دون رد».
ط -ردت ألسس-ل-ط-ات أل-ه-ول-ن-دي-ة،
وزيرة ألعائلة ألÎكية ألتي وصسلت إأ¤
روتردأم بعد سساعات من منعها زيارة
ل -وزي -ر أÿارج -ي -ة ألÎك-ي أل-ذي ك-ان
ي- -فÎضس أن ي -حضس -ر Œم -ع -ا م -ؤوي -دأ
ل- -ل- -رئ- -يسس رجب ط- -يب أردوغ- -ان ‘
أŸدينة نفسسها حيث فرقت ألشسرطة
أŸت-ظ-اه-ري-ن ،مسس-ت-خ-دم-ة خ-رأطيم

ترامب براغماتي

@ موسسكو :أع -ل -ن دم-يÎي ب-يسس-ك-وف،
أŸت -ح -دث أل-رسس-م-ي ب-اسس-م أل-رئ-اسس-ة أل-روسس-ي-ة،
أمسس ،أن أل -رئ -يسس أألم -ري -ك -ي دون -ال-د ت-رأمب ي-تصس-ف
بالÈأغماتية ويبحث عن موقف مشسÎك ب Úروسسيا وألوليات
أŸتحدة ،مشسÒأ إأ ¤أن مكاŸته مع بوت Úكانت وأعدة.

فرار  300عائلة لـ «داعشش» اإ’رهابي
@ دمشسق :ذكر أŸرصسد ألسسوري ◊قوق أإلنسسان ،إأن حوأ‹  300من عائÓت
ألقيادأت وألعناصسر أألجنبية ألذين ينتمون Ÿا يسسمى دأعشس أإلرهابي ،منذ فجر يوم
أ÷معة أŸاضسي ،من مدينة ألرقة (شسمال سسوريا) باŒاه ﬁافظة دير ألزور شسرقا
وريف حماة ألشسرقي من أ÷هة أ÷نوبية ألغربية.

بعد التوافق السسياسسي ..تونسس نحو النهوضس القتصسادي

دعوة إاŒ ¤سصيد اإ’صصÓحات ودعم حكومة الوحدة

لط -راف ال-ت-ونسس-ي-ة اŸوق-ع-ة ع-ل-ى
دعت ا أ
وث-ي-ق-ة «ق-رط-اج» ال-داعمة ◊كومة الوفاق
ال- -وط- -ن- -ي ب- -رئ- -اسس -ة ،ي -وسس -ف الشس -اه -د ،ا¤
تشس -ك -ي -ل ÷ان م -ت -خصسصس -ة لÎج -م -ة ب -ن-ود
ال -وث -ي -ق -ة ع -م -ل -ي -ا ،والن -ط Ó-ق ‘ ت -ن -ف -ي -ذ
الصسÓحات الكÈى.
أجتماع رئيسس أ◊كومة يوسسف ألشساهد ،أمسس
ألول ،بالطرأف أŸوقع Úعلى «وثيقة قرطاج»،
من شسأانه أن يعطي» دفعا جديدأ» للعمل أŸشسÎك،
وخلق آأليات تنسسيق جديدة ،حسسب متتبع Úللشسأان
ألسسياسسي ألتونسسي.
‘ خ- -ت- -ام ألج- -ت- -م- -اع ،ألسس- -بت ،ب Úألط -رأف
أŸع -ن -ي -ة أك -دت ه -ذه ألخÒة “سس-ك-ه-ا ب-ال-وث-ي-ق-ة
وبدعم حكومة ألوحدة ألوطنية.
حضسر ألجتماع ‡ثلون عن منظمات أل–اد
ألعام ألتونسسي للشسغل وأ–اد ألصسناعة وألتجارة
وألصسناعات ألتقليدية وأ–اد ألفÓح ،Úإأضسافة إأ¤
‡ثلي أألحزأب أŸوقعة على ألوثيقة .أكد ألشساهد
أن حكومته تعهدت من جانبها بتنفيذ ما جاءت به
ألوثيقة ،مشسÒأ إأ ¤تنفيذ عديد ألنقاط ،على غرأر
مكافحة أإلرهاب وعودة أإلنتاج وألنمو.
أوضس - - -ح رئ- - -يسس أ◊ك- - -وم- - -ة ،إأن أألح- - -زأب
وأŸنظمات أÛتمعة« ،أتفقت على تشسكيل ÷ان
ل- -ت- -دأرسس أإلصس Ó-ح -ات أل -كÈى ،أب -رزه -ا إأصس Ó-ح
أل -وظ -ي -ف-ة أل-ع-م-وم-ي-ة وأإلصسÓ-ح ألÎب-وي وإأصسÓ-ح
أŸؤوسسسس -ات أل-ع-م-وم-ي-ة وألصس-ن-ادي-ق ألج-ت-م-اع-ي-ة،
إأضسافة إأ ¤ألتفاق على رفع نسسق ألتشساور بÚ
أ◊كومة وألكتل ألنيابية أŸسساندة لها وأألطرأف
أŸوقعة على (وثيقة قرطاج) ‘ ،إأطار أجتماعات
دورية».
أعلن أن أ◊كومة ألتونسسية «تقدمت» ‘ عدد
من ألبنود ألوأردة ‘ ألوثيقة خصسوصسا ‘ مكافحة
أإلرهاب و‘ أسسÎجاع نسسق أإلنتاج ونسسبة ألنمو،
بينما أقر مع ذلك ،بـ «صسعوبة» ألوضسع ألرأهن سسيما
ع -ل-ى مسس-ت-وى أل-ت-وأزن-ات أŸال-ي-ة أل-كÈى .ك-م-ا ”
ألتطرق خÓل ألجتماع إأ ¤ألنتخابات ألبلدية،
وتأاكيد جميع أألطرأف على ضسرورة إأ‚احها وأن
تنظم عام .2017

طور جديد من التنمية
من أجل ألنهوضس بالقتصساد ” ،وضسع آألية
ت-نسس-ي-ق ل-ت-ع-زي-ز وت-دع-ي-م ألسس-ت-ث-م-ار طويل أŸدى
وتسسهيل ‰و ألقطاع أÿاصس.
‘ هذأ ألطار تدخل وثيقة قرطاج ألتي جاءت
مبادرة من ألرئيسس باجي قايد ألسسبسسي ‘ جويلية

 ،2016ب -ع -د مشس -اورأت ل -تشس -ك -ي -ل ح -ك -وم -ة وح-دة
وطنية.
” إأط Ó-ق م -ب -ادرة أل -رئ -يسس أل -ت -ونسس-ي ح-ول
ضسرورة ألوحدة ألوطنية ‘ ،ظل توأصسل ألتحديات
أŸرتبطة Ãكافحة أإلرهاب ،وبعد تقييم ألوضسع
على ضسوء أŸعوقات ألتي حالت دون ألنطÓق ‘
–قيق ألصسÓحات ألقتصسادية.
ح -ظ -يت أŸب -ادرة Ãسس -ان-دة وأسس-ع-ة م-ن ق-ب-ل
أŸنظمات ألوطنية وأألحزأب ،بالنظر أ ¤أهمية
تكوين حكومة وحدة وطنية تعمل ‘ إأطار أولويات
متفق عليها من قبل أألطرأف لدأعمة للمبادرة.
وق- -د أفضس- -ى أ◊وأر ب Úألط- -رأف أŸع- -ن- -ي -ة أ¤
ضسبط عدد من ألتوجهات وأألولويات.
ت -ت -ط -ل -ع أŸن -ظ -م -ات أل -وط -ن -ي -ة وأألح-زأب
أŸن -خ -رط -ة ‘ أ◊وأر م -ن أج -ل ت -ف -ع -ي -ل م-ب-ادرة
ألرئيسس ألتونسسي ،إأ ¤رسسم طريق لتجاوز أألزمة
ألتي تعيشسها ألبÓد“ ،هيدأ للدخول بها إأ ¤طور
جديد من ألتنمية يفتح أبوأب أألمل أمام شسبابها
وذلك عŒ Èسس- - -ي- - -د أل- - -ت- - -وج- - -ه - -ات وأأله - -دأف
أŸرسسومة.
كما تسسعى أ◊كومة أ ¤ألتوعية وألتثقيف من
ﬂاط-ر أإلره-اب وأل-ت-حسس-يسس أŸسس-ت-م-ر ل-تشس-ج-يع
أنخرأط أŸوأطن› ‘ Úهود مقاومة أإلرهاب،
وŒفيف منابعه ،من أجل تهيئة ألرضسية أŸناسسبة
لنعاشس ألنمو ألقتصسادي.

مقتل شصرطي وارهابي Úاثن Úبقبلي
أكدت وزأرة ألدأخلية ألتونسسية مقتل شسرطي
وأره -اب -ي Úأث -ن ،Úف -ج -ر أمسس أألح -د ‘ ،ت -ب -ادل
إأطÓق نار بعد هجوم مباغت على نقطة مرأقبة
أمنية ‘ مدينة قبلي ألوأقعة جنوب ألبÓد .تابعت
ألوزأرة ‘ بيان أن أثن Úمن ألرهابي Úأألربعة قد
قت ،Óوأن ثالثا أصسيب بجروح خطÒة ،ونقل إأ¤
أŸسس -تشس -ف -ى ،أم -ا «أإلره -اب -ي» أألخ ،Òف -ق -د فّ-ر،
مشسÒة إأ ¤عمليات “شسيط جارية بحثا عنه.
ذكرت مصسادر ﬁلية أن أربعة إأرهابي Úكانوأ
يسس -ت-ق-ل-ون درأج-ات ن-اري-ة ف-ت-ح-وأ أل-رصس-اصس ع-ل-ى
نقطة تفتيشس Ãنطقة جنعورة ‘ ﬁافظة قبلي
وقتلوأ رجل أمن وأصسابوأ ثÓثة آأخرين .حاول أحد
ألرهابي Úإألقاء متفجرأت ،لكنه  ⁄يتمكن ،كما
أكد أحد ألشسهود.
ذكرت وزأرة ألدأخلية من جهتها أن ألدرأجات
أل -ن -اري -ة ك-انت ›ه-زة بـ»ع-ب-وأت م-ت-ف-ج-رة ي-دوي-ة
ألصسنع».

اŸعارك « ÈŒداعشش ا’رهابي» على اإ’فراج
عن عشصرات اÙتجزين

ب Úالتصصعيد والتهدئة
أع-ل-ن رئ-يسس أل-وزرأء أل-ه-ول-ن-دي
مارك روته ،أمسس ،أنه سسيفعل كل
شس- - -يء ل- - -ن - -زع ف - -ت - -ي - -ل أŸوأج - -ه - -ة
ألدبلوماسسية مع تركيا وألتي وصسفها
ب - -أاسس- -وأ أزم- -ة تشس- -ه- -ده- -ا بÓ- -ده ‘
سسنوأت.
قال روته « ⁄أشسهد ذلك من قبل
لكننا نريد أن نكون ألطرف أألكÌ
ت -ع -ق  ،Ó-إأذأ صس-ع-دوأ سس-نضس-ط-ر ل-ل-رد
ل -ك -ن -ن -ا سس-ن-ف-ع-ل ك-ل م-ا ‘ سس-ل-ط-ت-ن-ا
ل- -ل- -ت- -ه -دئ -ة» .إأل أن -ه شس -دد ع -ل -ى أن
«هولندأ لن تسسمح بأان يبتزها أحد».
م -ن ج -ه-ت-ه ،أك-د أل-رئ-يسس ألÎك-ي
رجب ط- - - - -يب أردوغ- - - - -ان ،أمسس ،أن
هولندأ «سستدفع ثمن تصسرفاتها ضسد
ألوزيرة ألÎكية» ،مضسيفًا« :ألسسلطات
أل -ه -ول -ن -دي -ة سس-ت-ت-ع-ل-م م-ا ه-و م-ع-ن-ى
ألدبلوماسسية» .قال أردوغان أنه «من
حق أي وزير تركي ألذهاب إأ ¤أي
بلد للقاء دبلوماسسيي بÓده» .وأضساف
أردوغان من أن أ÷الية ألÎكية لن
تغادر هولندأ ،بل سستتوسسع هناك.
أعلنت وزأرة أÿارجية ألÎكية أنه
” إأغ Ó-ق ألسس -ف -ارة وأل -ق-نصس-ل-ي-ة
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القوات العراقية تسسيطر على ثلث غرب اŸوصسل

أازمة دبلوماسسية ب Úتركيا وهولندا

أل-ه-ول-ن-دي-ت ‘ Úأن-ق-رة وأسس-ط-ن-ب-ول ‘
وقت م -ت -أاخ -ر م -ن ل -ي -ل-ة ألسس-بت ل-دوأع
أمنية.
ت -أات -ي أÿط -وة ب -ع -د أن أغ-ل-قت
ألشس -رط -ة أل -ه -ول -ن -دي -ة ط -ري -ق م -ق-ر
ألقنصسلية ألÎكية فى روتردأم بعد
إأصس- -رأر وزي- -رة ألشس- -ؤوون أل- -ع- -ائ- -ل -ي -ة
وألج-ت-م-اع-ي-ة ألÎك-ي-ة ف-اط-م-ة ب-تول
ع -ل -ى ت -ن -ظ-ي-م Œم-ع .ت-ع-ه-د وزي-ر
أÿارج- -ي- -ة ألÎك -ي م -ول -ود ج -اويشس
أوغلو بالرد على هولندأ بأاضسعاف ما
قامت به من ‡ارسسات شسملت منع
زيارته ألرأضسيها وأ◊يلولة دون لقاء
وزي- - - -رة أألسس- - - -رة وألسس- - - -ي- - - -اسس - - -ات
ألج -ت -م -اع -ي -ة ،ف -اط -م -ة ب -ت -ول ،م -ع
أ÷الية ألÎكية بقنصسلية بÓدها ‘
مدينة روتردأم.
ق -ال أوغ-ل-و ‘ تصس-ري-ح-ات ل-ق-ن-اة
«تي أر تي» ألÎكية «سسنتخذ عشسرة
أضس-ع-اف أÿط-وأت أل-ت-ي ي-ت-خ-ذون-ه-ا
(أل -ه -ول -ن -دي -ون)» ،وأصس -ف -ا م -ع -ام -ل -ة
أ◊كومة ألهولندية للوزيرة ألÎكية بـ
«غ Òأإلنسسانية».
أضساف «منع وزيرة من ألدخول

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

ألعدد
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أŸياه.
فرقت ألسسلطات ألهولندية ،ليل
ألسس - - - -بت إأ ¤أألح- - - -د ،ب- - - -ال- - - -ق- - - -وة
أŸت -ظ -اه -ري -ن أألت -رأك ،ن -ح -و أل -ف
شس - -خصس ‘ ،روت - -ردأم ورح - -لت م- -ن
نفسس أŸدينة وزيرة أألسسرة ألÎكية
فاطمة بتول سسايان كايا إأ ¤أŸانيا
ألتي أتت منها برأ للمشساركة ‘ Œمع
سسياسسي مؤويد لرئيسس بÓدها رجب
طيب أردوغان.
بدأت أألزمة ب Úألبلدين ،أول
أمسس ،ح Úرفضست ه - -ول - -ن- -دأ ط- -لب
هبوط طائرة وزيرة خارجية تركيا
لعقد لقاء جماهÒي مع أŸهاجرين
أألت -رأك أل -ه -ول -ن -دي Úدع -م-ا ◊م-ل-ة
ت-روي-ج ل-ت-ع-ديÓ-ت دسس-تورية سستطرح
‘ أسستفتاء Ÿنح ألرئيسس رجب طيب
أردوغان صسÓحيات جديدة.

قال قائد عمليات «قادمون يا نينوى»،
لم Òرشس- -ي- -د ي- -ار ال -ل -ه ،أامسس ،إان
ع- -ب- -د ا أ
ال-ق-وات ال-ع-راق-ي-ة اق-ت-ح-مت ح-يي اŸوصسل
لÁن من
لغوات ‘ السساحل ا أ
ا÷ديدة وا أ
لعÓم ا◊ربي
اŸدينة .أافاد بيان ÿلية ا إ
‘ ق -ي-ادة ال-ع-م-ل-ي-ات اŸشسÎك-ة ب-أان «ق-وات
لره -اب اق-ت-ح-مت ح-ي
ج -ه -از م -ك -اف -ح -ة ا إ
لغ - - -وات ‘
اŸوصس- - - -ل ا÷دي- - - -دة وح - - -ي ا أ
لÁن ب- - -اŸوصس- - -ل ،ول ي- - -زال
السس- - -اح- - -ل ا أ
التقدم مسستمرا».
كما أعلن ضسابط عرأقي كب Òأن ألقوأت
أل -ع -رأق -ي -ة أسس -ت -ع-ادت أك Ìم-ن ث-لث مسس-اح-ة
أ÷انب ألغربي Ÿدينة أŸوصسل ،منذ أنطÓق
ألعمليات ألعسسكرية ‘  19فيفري للسسيطرة
على ثا Êمدن ألبÓد.
م -ن ج -ه -ت -ه ،ق -ال ق -ائ -د ق-وأت أل-ع-م-ل-ي-ات
أÿاصسة ألثانية لقوأت مكافحة أإلرهاب ،معن
ألسس -ع -دي ،م -ت -ح -دث -ا م-ن دأخ-ل أŸوصس-ل ،إأن
«أك Ìمن ثلث ألسساحل ألأÁن تقريبا أصسبح
–ت سس-ي-ط-رة ق-ط-اع-ات-ن-ا» .ت-وأصس-ل أل-ق-وأت
ألعرأقية تقدمها ‘ أ÷انب أألÁن من مدينة
أŸوصسل ‘ ،إأطار ألعمليات ألتي ” إأطÓقها،
ألشسهر أŸاضسي ،لسستكمال –رير أŸدينة من
سسيطرة تنظيم «دأعشس» .هذأ و ÈŒأŸعارك
ألشس -رسس -ة أل -ت -ي ت-خ-وضس-ه-ا أل-ق-وأت أل-ع-رأق-ي-ة

لن تنشصب ا◊رب
@ ماليزيا :قال وزير ألدفاع أŸاليزي هشسام ألدين حسس ،Úإأن توتر ألعÓقات بÚ
بÓده وكوريا ألشسمالية حاليا لن يؤودي إأ ¤نشسوب أ◊رب ب Úألبلدين .أوضسح ‘ تصسريح
لوكالة أألنباء أŸاليزية أنه  ⁄يتلق تقارير مقلقة حول ألعÓقات ب Úألبلدين.

الرئيسصة اŸعزولة تغادر البيت اأ’زرق
@ سسيول :غادرت رئيسسة كوريا أ÷نوبية أŸعزولة ،باك جون هاي ،أŸقر ألرئاسسي
(ألبيت أألزرق) ،أمسس ،متوجهة إأ ¤منزلها أÿاصس ‘ ألعاصسمة سسيول ،وسسيعلن عن
موعد ألنتخابات ألرئاسسية ،يوم  17مارسس أ÷اري».

تعزيز العÓقات العربية اإ’فريقية
@ القاهرة– :ادث أألم Úألعام ÷امعة ألدول ألعربية أحمد أبو ألغيط أمسس ،مع

تنظيم «دأعشس» ألرهابي على ألفرأج عن
عشسرأت أÙتجزين لديه.

العثور على مقÈة جماعية ŸعتقلÚ
أعلنت مليشسيات أ◊شسد ألشسعبي ألعرأقية
ألعثور على مقÈة جماعية تضسم رفات 500
م-ع-ت-ق-ل ك-ان-وأ ل-دى ت-ن-ظ-ي-م أل-دول-ة ألره-اب-ي
دأخ -ل سس -ج -ن ب -ادوشس شس -م -ال غ -رب م -دي -ن-ة
أŸوصس -ل .أف -ادت أŸل -يشس -ي -ات ‘ ب -ي -ان ب-أان
أل -ل -وأء أل -ث -ا« Êع Ìع -ل -ى م -قÈة ك-بÒة تضس-م
رف- -ات م -دن -ي Úأع -دم -ه -م ت -ن -ظ -ي -م «دأعشس»
أل-دم-وي ب-ع-د سس-ي-ط-رت-ه ع-ل-ى ألسس-ج-ن ،أث-ناء
أحتÓل أŸوصسل».
ك- -انت أل- -ق -وأت أل -ع -رأق -ي -ة أŸدع -وم -ة
Ãل- -يشس- -ي- -ات أ◊شس- -د أسس- -ت -ع -ادت ،أألرب -ع -اء،
ألسسيطرة على ألسسجن ألذي يبعد  15كيلومÎأ
إأ ¤ألشسمال ألغربي من مدينة أŸوصسل حيث
–رز تقدما ‘ وسسط أ÷انب ألغربي من
أŸدينة.
ك -انت م -ن -ظ -م -ة ه-ي-وم-ن رأي-تسس ووتشس،
أع -ل -نت ‘ أك-ت-وب-ر  2014أن أره- -اب -ي Úم -ن
تنظيم ألدولة قاموأ على نحو ‡نهج بإاعدأم
ن -ح -و سس -ت -م -ئ-ة م-ن أل-ن-زلء أل-ذك-ور ‘ سس-ج-ن
بادوشس يوم 10جوأن .

ألرئيسس أ÷ديد Ÿفوضسية أل–اد أألفريقي موسسى فكي ،لبحث سسبل تعزيز ألعÓقات
ألعربية أألفريقية وتطوير آأليات ألتعاون ألقائمة.

العاهل السصعودي ‘ اليابان
ألعاهل ألسسعودي أŸلك سسلمان بن عبد ألعزيز ،أمسس ،إأ ¤أليابان ‘ ،زيارة تسستغرق
 3أيام ‘ ،إأطار جولته أآلسسيوية ،وتعت Èهذه ألزيارة للعاهل ألسسعودي ،هي ألرسسمية
أألو ¤له منذ  3أعوأم ،حيث كانت آأخر زيارة إأ ¤أليابان عام  2014حينما كان وليا
ألعهد.

الفصصل ‘ ارتداء ا◊جاب خÓل العمل
@ بروكسسل :تنظر ﬁكمة ألعدل أألوروبية غدأ ‘ قضسية حسساسسة جدأ تتعلق
Ãعرفة ما إأذأ كان ‡كنا حظر أرتدأء أ◊جاب خÓل ألعمل بعد رفع قضسيتÚ
منفصسلت ‘ Úفرنسسا وبلجيكا.

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

’ثنين  ١٣مارسس  ٢٠١٧م الموافق لـ  ١٤جمادى الثانية  ١٤٣٨هـ العدد ١٧٢٨٣
ا أ
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’ول لربيع الشسعر البليدي
اŸلتقى الدو‹ ا أ

ميهوبي يششيد Ãثل هذه ألتظاهرأت
مششاركة عربية وحناجر تبدع ‘ ألتغني با÷مال

تغييب النخبة وانعزال اŸثقفÚ
عن السسياسسة خطر يهدد اÛتمع

مبادرة صشناعة ألغد
تفت ـ ـ ـح ألنق ـ ـاشض

ب Úالكتابة وتسسي ÒاÛا’ت
الثّقـــافية أاو دور النشســــر

أ÷زأئرية ح ـ ـاضشرة وق ـ ـادرة
على كسشب ألّرهان وألتحديات

Ãناسسبة العطلة الربيعية واليوم العاŸي للمسسرح

أأنششطة وعروضض ثرية بدأر ألثقافة رششيد ميمو Êببومردأسض
كلمة العدد

ُفسشيفسشاء ألتنّوع
ألثقا‘
نور الدين لعراجي

’ يزال اŸششهد الثقا‘ يصشنع اسشتثناءاته و“يزه ،و’ تكاد
فعالية تنتهي وتد‹ سشتارها اإ’ وهناك فعالية اأخرى تسشطع من
جديد ‘ حلة جديدة ،و‘ حيز مكا Êيصشنع اأوجه التنوع ‘
ا÷زائر الكبÒة وعﬁ Èافل تقام ‘ ا÷زائر العميقة ’ ،ريب اأن
مهرجان الششعر البليدي ‘ طبعته الدولية هذه اŸرة يختزل
مسشافات ا’أوطان ويقّرب هذه اŸسشافات ب Úششعوب اŸنطقة
العربية ،حتى يكون لصشوت كّتابها ومثقفيها جانب من ا◊ضشور
البيـّن ‘ سشماء اÿلود  ...البليدة وهي تضشع لبنات هذا اŸربد
الششعري ‘..ثا Êخطوة وŒربة حاولت بقدر ا’مكان و‘ ظل
السش-ي-اسش-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ال-ت-ي تّصش-ر ع-ل-ي-ه-ا ال-وصش-اي-ة ان ت-خلق الفعل
الثقا‘ رغم قصشر التجربة ،اإ’ اأن ا’رادة الفذة والنوايا السشليمة
والصشادقة لن تكون وبا’ ‘ وجه مريديها وﬁبيها ،بل “نحهما
العزÁة Ÿواصشلة الفعل الثقا‘ ولو بخطوات ﬁتششمة ا ¤ان
يÎسّشخ البناء الفعلي لهذه الفعاليات.

’سساتذة
Ãشساركة نخبة ا أ
من و’يات الوطن

سشطيف –تضشن ألطبعة ألرأبعة
Ÿلتقى ألفضشيل ألورثÊÓ

البليدة وهي –تضشن فوارسس الششعر والكلم اŸوزون ،مازالت ﬂلدة ‘
ذاكرة ا’مة كعاصشمة للورود واأ’زهار ،ومن كانت وجهته العطور ،فثمة
حتما سشتكون وجهته قبلة اŸششتهى.
ليسس بعيد عن البليدة تنهضس الباهية وهران عن بكرة أابيها لتؤوسشسس
للثقافة الششعبية من خÓل حكايات «القوال» ‘ طبعة مغاربية تعّد أ’ول
مّرة ،وكتجربة تأاتي لÎقية اŸطالعة مع القارئ الصشغ Òومنحك بطاقة
التواصشل مع الكتاب كخ Òجليسس ،سشوف لن ينتهي ا◊لم على ضشفاف
اŸدينة ،بل إان ا◊كواتي سشيتنقل ا ¤اأ’سشر واأ’حياء يروي حكايات
أالف ليلة وليلة ،يسشتحضشر ماضشي ا’›اد ويعدد مناقبهم ويتغلّغل ا¤
أاوطانهم ،كيف ’ واÛتمعات الكÈى بنَت ذاتها من ثقافتها الششعبية.
أاما ‘ إاليزي فالكتاب أايضشا له حقه من ا◊ضشور ب Úأاعماق الصشحراء
..يّرسشخ القراءة ويحّفز اŸقروئية .وتبقى باقي الو’يات تنفضس غبار
الركود عن ضشفافها لتلتحق بالركب ‘ ظروف أابهى وفصشول تنذر حقا
أان الربيع آات لن يتأاخر.
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’ول لربيع الشسعر البليدي
اŸلتقى الدو‹ ا أ

تغييب النخبة وانعزال اŸثقف Úعن السسياسسة خطر يهدد اÛتمع

ميهوبي يشضيد Ãثل هذه التظاهرات

مبادرة صضناعة الغد وتفتح النقاشس

مشضاركة عربية وحناجر تبدع ‘ التغني با÷مال

’فاق  ...2030حلول لتدارك اÿلل
اليقظة وا’سستشسراف الثقا‘ أ
إان ال-ن-خ-ب-ة اŸث-ق-ف-ة م-ط-ال-بة اليوم أاك Ìمن
ذي ق-ب-ل ،ب-ت-ق-ل-د مسس-ؤوول-ي-ات-ه-ا Œاه اÛت-م-ع
ا÷زائ- -ري ول- -عب ال- -دور ال- -ه -ام اŸن -وط ب -ه -ا
’راء الصس -ح -ي -ح -ة وأايضس -ا
ك- -م -ن -ارة ت -وج -ه ا آ
ك -ح -ل-ق-ة ت-وازن ب Úالسس-اسس-ة والشس-عب .وق-د
ح - -ان ال - -وقت ،ب - -حسسب اŸشس - -ارك ‘ Úن - -دوة
’ول ،م -ك -ت-ب-ة
ن -ق -اشس ،اح -تضس -ن -ت -ه -ا ،أامسس ا أ
ا◊ام - -ة ب- -ا÷زائ- -ر ال- -ع- -اصس- -م- -ة ،ل- -ت- -دارك
ال-ت-غ-ي-يب وا’ن-ع-زال-ي-ة ال-تي يعرفها اŸثقف
ا÷زائ -ري ال -ي -وم ،وال -ت -ف -ك ‘ Òاسس -تشس -راف
’وضساع مسستقب.Ó
ثقا‘ لتصسحيح ا أ
حبيبة غريب

انطلقت امسس السسبت تتواصسل اŸلتقى البليدة 11
مارسس الدو‹ اأ’ول لربيع الشسعر البليدي بحضسور
وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والذى اشسرف على
افتتاح هذه التظاهرة يوم السسبت عرفت Ãشساركة 7
دول عربية اثنى الوزير مطو’ على تنظيم «مثل هذه
ال -ت -ظ -اه -رات» ال -ت -ي م -ن شس-ان-ه-ا ك-م-ا ق-ال« :اكسس-اب
” تكرË
ا÷زائر اصسدقاء ومواطن Úجدد ،فكلما ّ
شس -اع -ر م -ن ب -ل -د آاخ -ر ،ف -إان ذلك ي -ع -زز ان-ت-م-ائ-ه إا¤
ا÷زائر».

هنا الوزير السسلطات اÙلية على رأاسسها وا‹ الو’ية
ع -ل -ى ت -ن -ظ -ي -م ه -ذا اŸوع -د ال -ث-ق-ا‘ «ال-ه-ام» ال-ذي
اسستطاع ان يجمع ﬂتلف ضسروب الثقافة وا’بداع
من شسعر وتراث واغنية ،ا ¤جانب مناقشسة القضسايا
ا◊يوية الراهنة .وقال الوزير ان «ا’حتفال بالربيع ’
Áكن ان يؤوسسسس له ا’ من البليدة التي عرف انها
ا‚بت الكث Òمن الفنان ÚواŸبدع .Úوتخّلل حفل
اف -ت -ت -اح اŸل -ت -ق -ى ال -ذي ع-رف مشس-ارك-ة شس-ع-راء م-ن
ف- -لسس -ط Úوال -ع -راق واŸغ -رب وت -ونسس وم -وري -ت -ان -ي -ا

والسس -ودان اضس -اف -ة ا ¤شس -ع -راء م -ن ا÷زائ-ر ،ت-ك-رË
ال-وف-ود اŸشس-ارك-ة وال-ت-ي صس-دحت ح-ن-اج-ره-ا بابيات
شسعرية تغنت مرة باŸراة واخرى بالوطن وبا÷مال
ايضسا.
كما تنافسس الشسعراء اŸشساركون ‘ اإ’شسادة بجمالية
م -دي -ن -ة ال -ب -ل -دي-ة ال-ت-ي ت-ع-يشس ه-ذه ا’ي-ام ع-ل-ى وق-ع
تظاهرة «البليدة الوريدة» ،فيما ”ّ باŸناسسبة ايضسا
تكر Ëصساحبا احسسن قصسيدة تغنت Ãدينة سسيدي
ال -ك -ب ÒوÃف-ات-ن اأ’ط-لسس ال-ب-ل-ي-دي ›سس-دا ‘ ق-م-ة

Ãناسسبة العطلة الربيعية واليوم العاŸي للمسسرح

الشسريعة والتي كانت من نصسيب شساعرين من و’يتي
جيجل وتبسسة.
لÓإشسارة ،فإان فعاليات التظاهرة التي بادرت ا¤
تنظيمها مؤوسسسسة ترقية الفنون والنشساطات الثقافية
والرياضسية Ÿدينة البليدة سستتواصسل ا ¤غاية  14من
شسهر مارسس ا÷اري وسسيتخللها تنظيم عدة لقاءات
شس -ع -ري -ة م -ن ت -نشس-ي-ط ال-وف-ود اŸشس-ارك-ة اضس-اف-ة ا¤
شسعراء من ا÷زائر على غرار سسليمان جودي ورابح
خيدوسسي وابراهيم صسديقي وغÒهم.

أانشضطة وعروضس ثرية بدار الثقافة رشضيد ميمو Êببومرداسس

سس -ط -رت دار ال -ث-ق-اف-ة رشس-ي-د م-ي-م-و Êب-و’ي-ة
بومرداسس برنا›ا ثقافيا فنيا ثريا طيلة شسهر
مارسس ،حرصست فيه أان يكون متنوعا من حيث
ال-ط-ب-وع ال-ف-ن-ي-ة م-ن ع-روضس مسسرحية للكبار
والصسغار ،أامسسيات شسعرية ،عروضس موسسيقية
مع تكييف الÈنامج “اشسيا مع أاهم اŸناسسبات
اŸت-زام-ن-ة م-ع الشس-ه-ر وع-ط-ل-ة ال-رب-ي-ع اÿاصس-ة
’ط -ف -ال وت Ó-م -ي -ذ اŸدارسس م -ن اج-ل خ-ل-ق
ب -ا أ
فضساءات ترفيهية بديلة عن أاجواء اŸدرسسة..
بومرداسس :ز.كمال
بعد حوا‹ أاسسبوع من اأ’نشسطة الفنية والعروضس
اıتلفة التي حظيت بها اŸرأاة Ãناسسبة  8مارسس،
التي سسمحت للجمهور باإ’طÓع على أاهم اإ’بداعات
ال - -ت - -ي ق - -دم - -ت - -ه - -ا أان- -ام- -ل اŸرأاة ‘ ›ال ا◊رف
والصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ،ي-ت-واصس-ل الÈن-ام-ج ال-ث-قا‘
لشسهر مارسس بدار الثقافة بتنظيم جملة من اأ’نشسطة
نهاية اأ’سسبوع سسهرت عليه اŸنظمة الوطنية ◊ماية

الطفولة والشسباب شسملت ندوة حول اŸرأاة ،تكرË
بعضس اÛاهدات وحصسة –سسيسسية لتوعية اŸرأاة
حول اأ’خطار اŸنزلية وطرق الوقاية من سسرطان
الثدي .ك -م -ا يشس -م -ل الÈن-ام-ج ال-ث-ق-ا‘ خÓ-ل ه-ذا
اأ’سس -ب -وع ،ت -ن -ظ-ي-م م-ع-رضس ح-ول ال-ف-ن وا÷م-ال م-ن
تقد Ëمؤوسسسسة «كوب هوب» ،مادخلة حول شسروط
التغذية الصسحية ،عروضس مسسرحية لفائدة اأ’طفال
وحفل فني من تنشسيط الفنان فتحي ،أاما برنامج
اأ’سسبوع اŸقبل فقد شسهد تسسط Òعدد من اأ’نشسطة
اأ’خ -رى م -ن -ه -ا ن -دوة ف -ك -ري-ة م-ن ت-نشس-ي-ط ا÷م-ع-ي-ة
الوطنية ارث ا÷زائر –ت عنوان «ذاكرتنا ا÷ماعية
ببطو’ت شسعبنا» ،عروضس أازياء تقليدية من تنظيم
جمعية «تنظيم العائلي» ،حفل فني خاصس بأاطفال
الÎيزوم ،Úوبرنامج آاخر لفائدة اأ’طفال يتضسمن
عروضسا مسسرحية Ãناسسبة العطلة الربيعية من تقدË
فرقة نوميديا ،فرقة ا◊ديقة السساحرة ،فرقة العÚ
ا÷ميلة ،فرقة نادي الشساطر ،فرقة الكنوز الثقافية،
فرقة النهضسة اŸنايلية وفرقة بذور الفن.
وÃناسسبة إاحياء لليوم العاŸي للمسسرح ،سسطرت دار

’سساتذة من و’يات الوطن
Ãشساركة نخبة ا أ

ب Úالكتابة وتسسي ÒاÛا’ت الّثقافية أاو دور النشسر
الثقافة أايام  27 ،26و 28مارسس عروضسا فنية تواكب
ا◊دث الثقا‘ ويشسمل معرضس خاصس باŸسسرح وأابرز
الشس -خصس -ي -ات وال -وج -وه اŸسس-رح-ي-ة ا÷زائ-ري-ة ال-ت-ي
تركت بصسماتها ‘ ميدان الفن الرابع ،عرضس مونولوج
لفرقة الصسخرة السسوداء بعنوان «القاضسي والفاكتور»،

سضطيف –تضضن الطبعة الرابعة Ÿلتقى الفضضيل الورثÊÓ
–تضسن دار الثقافة ،هواري بومدين
بسس-ط-ي-ف ،وب-ل-دي-ة ب-ني ورثÓن شسمال
غرب الو’ية بداية من اليوم أاشسغال
اŸل - -ت - -ق - -ى اıصسصس ◊ي - -اة ال- -فضس- -ي- -ل
الورث ،ÊÓوعلى مدار يوم Úكامل،Ú
’سس-ات-ذة
ح -يث سس -ت -ل -ق -ي ك -وك -ب-ة م-ن ا أ
’ك- -ادÁي Úسس- -لسس- -ل -ة م -ن اŸداخ Ó-ت
ا أ
ال-ع-ل-م-ي-ة ال-تاريخية ،تتناول شسخصسية
ه-ذا ال-ع-ا ⁄ا÷ل-ي-ل ،وم-واق-فه ،أافكاره
وم- -آاث- -ره اÿال- -دة .وه- -ذا –ت شس -ع -ار
«الوسسطية ‘ فكر الفضسيل الورث.»ÊÓ
سسطيف :نورالدين بوطغان
يتم هذا الرعاية السسامية لوزير الثقافة
ووا‹ سسطيف ،من تنظيم مديرية الثقـافة
ل-ل-و’ي-ة ،وب-ال-ت-ع-اون م-ع دائ-رة وب-ل-دي-ة ب-ن-ي
ورث Ó-ن ‘ ،ال -ط -ب -ع -ة ال -راب -عـة «ل -ل-م-ل-ت-ق-ى
ال-وط-ن-ي ل-لشس-ي-خ ال-فضس-يل الورث ÊÓوعلماء
اŸنطقة» ،ويقام هذا اŸلتقى Ãسساهمة
’عÓمية،
’طراف الثقافية ،ا إ
العديد من ا أ
وا◊ركة ا÷معوية سسطيف.
ويـشسـارك ‘ هـذا اŸل- - - - -تـق - - - -ى حـوا‹ 20
أاسستـاذا متخـصسصسا ‘ التـاريخÁ ،ثـلون 7
’ق-ل ،ول-عّ-ل م-ن
ج-ام-ع-ات ج-زائ-ري-ة ع-ل-ى ا أ
’سس- -م- -اء ا◊اضس -رة ‘ ه -ذا ا◊دث
أاب- -رز ا أ
الثقا‘ فضسيلة الشسيخ العÓمة الطاهر أايت
علجت ،الذي تتشسرف سسطيف باسستقباله
وت -ك -رÁه ‘ ه -ذا اŸل -ت -ق -ى .وم -وازاة م -ع
ف -ع -ال -ي -ات ه -ذا اŸل -ت-ق-ى ن-ظ-مت م-دي-ري-ة
الثقافة مسسابقة تاريخية تتمثل ‘ اختيار
أاحسس- -ن ب- -حث ح- -ول شس- -خصس- -ي -ة ال -فضس -ي -ل

الورث ÊÓومسسÒته العلمية والنضسالية و”ّ
ت -وج -ي-ه ه-ذه اŸسس-اب-ق-ة ل-ط-ل-ب-ة ال-ث-ن-اوي-ات
واŸتوسسطات اŸتواجدة بإاقليم دائرة بني
ورثÓن.
ك-م-ا ي-أام-ل ال-ق-ائ-م-ون ع-ل-ى ه-ذا اŸل-ت-قى
ترسسيمه من قبل وزارة الثقافة ،حتى يكون
إاضس-اف-ة م-ت-م-ي-زة ل-ل-ح-ياة الثقافية بسسطيف،
’ن ال -رج -ل ذو شس -خصس -ي -ة ع -اŸي -ة ف -ري-دة
أ
تسس -ت -ح -ق ك -ل ال -ت -ق -دي-ر وال-ت-ب-ج-ي-ل ،ت-ركت
’سس -ت -دم-ار،
بصس -م -ات خ -ال -دة ‘ ﬁارب -ة ا إ
’سس Ó-م -ي -ة
’م -ة ا إ
وال- -ذود ع- -ن ا÷زائ- -ر وا أ
إاجما’.
فقد أافنى الرجل حياته ‘ سسبيل خدمة
ال -ع -ل -م ،ال -ث -ق -اف -ة ،وال -دف -اع ع -ن ال -قضس-ي-ة

كشسف الوزير اأ’سسبق ورئيسس رابطة «صسناعة الغد»
د .بشس Òمصسيطفى ،أان «الندوة التي حملت شسعار
«اŸث -ق -ف واÛت -م -ع» ،ه -ي أاول ال -ل -ق -اءات ال -ت -ي
ت -ؤوسسسس Ÿشس -روع ا’سس -تشس -راف ال-ث-ق-ا‘ لـ 15سسنة
القادمة با÷زائر» ،مشسÒا ‘ تصسريح لـ «الشسعب»،
على هامشس اأ’شسغال ،أان «فكرة اليقظة الثقافية
ال -ت -ي ت -دخ -ل ‘ إاط -ار م -ب-ادرة صس-ن-اع-ة ال-غ-د ه-ي
خارطة طريق أ’فاق سسنة  ،2030وأان العمل جاٍر بها
‘ عدة دول :تونسس ،مصسر ،اŸغرب وأاوروبا ،أاين
تتواجد مكاتب رابطة صسناعة الغد».
والهدف من هذه اŸبادرة ،يقول مصسيطفى« ،هو
إاع -ادة ت -رم -ي -م ال -وضس -ع ال -ث -ق -ا‘ ‘ ا÷زائ -ر ،م-ع
ا’سستعانة بـ 3أادوات هي :ندوات النقاشس ،تسسويق
منتجات اللقاء إا ¤السسلطات وخاصسة السسلطات
الثقافية وكذا نشسرية اليقظة وكتاب اليقظة الثقا‘
الذي سسيصسدر خÓل السسنة ا÷ارية ويشسمل ›موع
ا◊وار الوطني حول هذا اŸوضسوع».
كما تهدف اŸبادرة أايضسا ،يقول مصسيطفى« ،إا¤
بناء ثقافة بناءة وفعالة ‘ معا÷ة قضسايا البÓد
اıت -ل -ف -ةŸ ،ق -اوم -ة ال-رك-ود ا÷اري ‘ السس-اح-ة
وتهميشس وانعزالية اŸثقف ،Úوالذي وصسل إا ¤حد
يسس -ت -دع -ي ال -ي -وم ضس -رورة واسس -ت -ع -ج -ال -ي-ة –ريك
السس -اح -ة ال -ث -ق-اف-ي-ة وب-ال-ت-ا‹ ال-ن-خ-ب-ة ال-ت-ي تصس-ن-ع
النصس».
عن ظاهرة غياب اŸثقف ا÷زائري عن السسياسسة

وعدم اسستشسارته عند اتخاذ القرار ،بل الذي ⁄
يعد له وزن ‘ السساحة ،أاجاب مصسيطفى قائ Óإانه
Áكن اليوم تدارك ذلك بالسسهر على «اصسطياد
اإ’شس -ارة ال -ث -ق-اف-ي-ة ،ق-ي اŸع-ط-ي-ات واسس-ت-خÓ-صس
ال-دروسس وال-تصس-دي ل-ل-ع-م-ل-ي-ة اŸم-ن-ه-ج-ة ل-ت-ف-كيك
اŸن -ظ -وم-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة ،ع-ل-ى غ-رار ال-ت-ده-ور ال-ذي
شسهدته منظومة التعليم والÎبية وغÒها.»..
و’ب -د ال -ي -وم ،ب -حسسب اŸت -ح-دث ،م-ن ت-دارك ك-ل
النقائصس اŸشسار إاليها بالعمل على «ثتم Úقيمة
اŸث -ق-ف ق-ي سس-لسس-ل-ة اŸراك-ز ال-ث-ق-اف-ي-ة واŸراك-ز
اأ’منية وتشسجيع وسسائل اإ’بداع ،النشسر واŸرافقة
م- -ن السس- -ل- -ط- -ة ال- -ث- -ق- -اف- -ي- -ة ،ك- -م -ا ك -ان ا◊ال ‘
السس -ب -ع -ي -ن -ي -ات م -ن ال -ق -رن اŸاضس -ي ،ح-يث كÌت
Óب- -داع واŸواهب
فضس - -اءات ال - -نشس - -ر والÎوي- -ج ل - -إ
الثقافية ا÷زائرية»..
Óشسارة ،فقد تطرقت أاشسغال الندوة اأ’و ¤من
ل إ
سس -لسس -ل -ة ن -دوات ال-ي-ق-ظ-ة ال-ث-ق-اف-ي-ة … اسس-تشس-راف
الثقافة  ،2030التي نظمتها رابطة مبادرة صسناعة
الغد Ãعية الرابطة ا÷زائرية للفكر والثقافة ،إا¤
حال الوضسع الثقا‘ الراهن با÷زائر وإا ¤مكانة
اŸث -ق -ف اŸه -ددة ال -ي -وم «ب -اŸصس -ال -ح السس-ي-اسس-ي-ة
اÿاصس -ة واŸال ال -ف -اسس -د»؛ م -ك -ان -ة ت-ع-رف رك-ودا
خ -طÒا ق -د ي -ع -ود سس -ل -ب-ا ع-ل-ى اÛت-م-ع ا÷زائ-ي
وي -خ -ل -ق ع-دم ت-وازن خ-ط ،Òوي-ف-اق-م أاك Ìظ-اه-رة
تشس- -تت وت- -غ- -ي- -يب ال- -ك -ت -اب واأ’دب -اء ا÷زائ -ري،Ú
وبالتا‹ فتح اÛال أامام اأ’فكار واإ’ديولوجيات
الدخيلة واŸهددة للهوية والقومية ا÷زائرية.

ا÷زائ -ري -ة وإاسس -م -اع صس -وت -ه -ا ‘ ﬂت -ل -ف
اÙافل الدولية ،و ⁄يدخر ‘ ذلك جهدا
’جل بالعاصسمة الÎكية أانقرة
إا ¤أان وفاه ا أ
‘  12م- - -ارسس 1959م .ول- -د «ال- -فضس -ي -ل
ال- - -ورث ‘ »ÊÓ- - -ا÷زائ- - -ر سس- - -ن - -ة 1323هـ
اŸواف -ق-ة 1906م،ونشس - -أا ‘ أاسس- -رة ك- -رÁة،
وحفظ القرآان الكر Ëوتعلم مبادئ القراءة
وال-ك-ت-اب-ة،وت-لs-ق-ى ت-عليمه ‘ اŸدارسس التي
افتتحها اŸصسلح ا÷زائري «عبد ا◊ميد
بن باديسس» ‘ مدينة قسسنطينة .وقد أاوفده
«ابن باديسس» إا ¤فرنسسا ليكون مندوًبا عن
جمعية علماء اŸسسلم Úبا÷زائر ،كما أاقام
‘ باريسس عام‚ Úح خÓلهما ‘ إانشساء
النوادي لتعليم اللغة العربية ومبادئ الدين
’سس Ó-م -ي ،وﬁارب -ة ال-ت-ح-ل-ل اÿل-ق-ي ‘
اإ
صسفوف اŸغÎب Úا÷زائري .Úوهاجر إا¤
القاهرة سسنة 1939م ،وانضسم إا ¤جماعة
’خ -وان اŸسس -ل -م ،Úوصس -ار م-ن أاعضس-ائ-ه-ا
اإ
البارزين .ثم سسافر إا ¤اليمن وكان وراء
ا◊رك -ة ال -دسس -ت -وري-ة ال-ت-ي أاط-احت ب-ح-ك-م
حِكم
اإ
’مام يحيى ،لكن ا◊ركة  ⁄تنجح ،و ُ
’ع -دام .وق -د ه -رب
ع- -ل- -ى زع- -م- -ائ- -ه- -ا ب -ا إ
’عدام وتنsقل بÚ
«الفضسيل» من ا◊كم با إ
عدة دول أاوربية حتى اسستقر ‘ بÒوت.
ورجع إا ¤القاهرة بعد قيام حركة ا÷يشس
اŸصسري سسنة 1952م ،و ⁄تطل إاقامته بها
ف-غ-ادره-ا سس-نة 1955م إا ¤بÒوت؛ بسس- - - -بب
’وضساع السسيئة ‘ البÓد،و‘ أاثناء إاقامته
اأ
بالقاهرة قام بالتعريف بقضسية بÓده التي
–تلها فرنسسا وترتكب فيها أابشسع ا÷رائم.
ت -و‘ ال -فضس -ي -ل ال -ورث  ÊÓ-سس -ن -ة  1378هـ
اŸوافقة لسسنة 1959م.

يوم  27مارسس ،عرضس مسسرحيت– Úت عنوان «كنزة»
و»بنت فاطمة» يوم  28مارسس من تقد Ëطالبات من
جامعة بومرداسس على يختتم الÈنامج يوم  29مارسس
بعرضس مونولوج من تقد ËاŸسسرحي أاحسسن اعزازÊ
بعنوان»اأ’سستاذ».

يحتضسنها بيت الشسباب بتبحرين باŸدية

 34موهوبا يصضدحون
بأاصضواتهم Ãدرسضة أا◊ان وشضباب

شس - -رعت ال - -راب- -ط- -ة ال- -و’ئ- -ي- -ة
’ب -ت -ك -ارات واب-داع-ات الشس-ب-اب
’سسبوع ‘
بو’ية اŸدية نهاية ا أ
اج- -راء الÎبصس اŸغ -ل -ق اÿاصس
بÈن- -ام -ج أا◊ان وشس -ب -اب ب -ب -يت
الشس- -ب- -اب Ãن- -ط- -ق -ة ت -ب -حÒي -ن
Ãشس- - -ارك - -ة  34شس- -اب -ا وشس -اب -ة
م -وه -وب -ون Áث-ل-ون ع-دة دوائ-ر
ب- -ه- -ذه ال- -و’ي- -ة ،ع -ل -ى أان ي -ت -م
’ول
اخضس - -اع ه - -ؤو’ء ل- -لÈا Ëا أ
صسبيحة هذا السسبت.
اŸدية :م.أام Úعباسس
بادرت هذه الرابطة ‘ تنفيذ هذه
ال -ط -ب -ع -ة –ت رع -اي-ة وا‹ ال-و’ي-ة،
وب -إاشس -راف م -ن م -دي -ري -ات الشس -ب-اب
اذاع-ة ال-ت-ي-ط-ري ،ودي-وان م-ؤوسسسس-ات
الشسباب ،وبالتعاون مع دار ومديرية
ال-ث-ق-اف-ة ،ك-م-ا حّ-ط-ت ه-ذه ال-راب-ط-ة
ال- -رح- -ال خÓ- -ل ه- -ذه ال- -ت- -ظ- -اه- -رة
اŸن -ط -ل -ق -ة ‘ ن -ه -اي-ة  ،2016ب- -دار
الشس- -ب- -اب ب -دائ -رة قصس -ر ال -ب -خ -اري،
لتتحول إا ¤اŸركز الثقا‘ بدائرة
ع Úبوسسيف بداية  ،2017لتنتقل بعد
ذلك إا ¤القاعة اŸتعددة الرياضسات
بدائرة القلب الكب ،Òلتحط الرحال
بعده بدار الشسباب بدائرة الÈواقية،
ث -م ب -دار الشس -ب -اب ب -ح -ي ط -ح -ط -وح
باŸدية يوم  25فيفري الفارط.
واسستنادا أ’حد اإ’طارات اŸنظمة

لهذه التظاهرة –ت شسعار «باأ’◊ان
تزدهر مواهب الشسباب اŸبدع» فإان
ه- -ذه اŸب- -ادرة ق- -د دخ -لت م -رح -ل -ة
ا◊سسم مع نهاية كل أاسسبوع من خÓل
اق -ام -ة ورشس -ات وح-فÓ-ت ت-ق-ي-م-ي-ة،
ح - -يث حضس - -ي الشس- -ب- -اب اŸن- -ت- -ق- -ى
بدروسس نظرية وتدريبات ‘ ورشسات
بيداغوجية يؤوطرها كل من اأ’سساتذة
اŸوسس -ق -ي« Úأاح -م-د ال-عشس-اب ،ك-رË
أانفوسسي ،صسديق بن مهل ‘ ﬂتلف
الطبوع الفنية ،على يتمّ انتقاء ما بÚ
 15إا 20 ¤شس-اب Ÿواصس-ل-ة ال-ت-ع-لم
ب -اŸدرسس -ة ،ل -ت -خ-ت-ت-م ه-ذه اŸب-ادرة
ب -ت-نشس-ي-ط ح-ف-ل ف-ن-ي سس-اه-ر ي-وم 18
مارسس ع 03 ÈبرÁات Ãشساركة 08
شسباب من ب Úهؤو’ء بحضسور الراعي
الرسسمي لها Ãدرج اŸسسرح التابع
÷امعة اŸدية ،على أان “نح لهم
ف- -رصس- -ة ت- -نشس- -ي- -ط ل -ي -ا‹ رمضس -ان
ببلديات الو’ية.
وحسسب هذا اإ’طار ،فإان اŸشساركÚ
‘ هذه التظاهرة التقوا مع أاسساتذة
الطرب أ’ول مرة ‘ حياتهم ‘ هذه
اŸب -ادرة ،ال -ت -ي ت-ه-دف إا ¤ت-نشس-ي-ط
اÙي -ط ال-ف-ن-ي ،اك-تشس-اف اŸواهب
الشس -اب -ة واأ’صس -وات ال -واع -دة ع -ل -ى
مسستوى هذه الو’ية ،إاعطاء فرصسة
ل-ه-ؤو’ء الشس-ب-اب ح-ت-ى ي-ك-ون-وا فنانÚ
مسستقب.Ó

ا÷زائرية حاضضرة وقادرة
على كسضب الّرهان والتحديات

للمرأاة وجود قوي ‘ عا ⁄الكتاب والكتابة،
وأان تشسّ- -ك- -ل دوم- -ا ب- -ط- -ل- -ة وﬁور ال- -رواي -ة
وال -قصس -ي -دة ،ف-ه-ي أايضس-ا ب-ارع-ة ح Úت-ك-تب
وتع Èعن موهبتها بإابداع وقوية أايضسا حÚ
تصسدر وتسس Òدور للنشسر و›Óت ثقافية
مائة باŸائة ،هذا ما سسلّط عليه ال ّ
ضسوء اللقاء
ال- -ذي اح- -تضس- -ن -ه أاول أامسس اŸع -ه -د ال -ث -ق -ا‘
ا’سسبا Êسسرفونتاسس «»Cervantes
ب -ا÷زائ -ر م -ن خ Ó-ل شس -خصس دل -ي -ل -ة ن-اج-م
صس- - - -اح - - -ب - - -ة دار ال - - -نشس - - -ر داŸان Dalimen
وﬁاف - -ظ - -ة الصس - -ال- -ون ال- -دو‹ ل- -لشس- -ري- -ط
اŸرسسوم  ،FIBDAوالكاتبة ومؤوسّسسسة ›لة
 ، Livresqueنادية سسبخي والذي جاء ‘
إاط-ار إاح-ي-اء  8م-ارسس ال-ي-وم ال-ع-اŸي ◊قوق
اŸرأاة.
العاصسمة :حبيبة غريب
اع -تÈت ن -ادي-ة سس-ب-خ-ي أان ت-أاسس-يسس-ه-ا Ûل-ة «
»Livresque
«جاء كتحّد كبŸ Òلء الفراغ الكب Òالذي تعرفه
السساحة ا÷زائرية ‘ هذا اÛال ،وأايضسا حبا ‘
خلق فضساء للمبدع ÚواŸثّقف Úا÷زائري ÚللتعبÒ
ع-ن ال-ث-ق-اف-ة ا÷زائ-ري-ة ال-كÓ-سس-ي-كية واŸعاصسرة،
معتÈة أان الثقافة الوطنية  ⁄تخرج بعد من ظل
أاقطاب الثقافة العربية والعاŸية ،وهي ‘ حاجة
ماسسة اليوم لتكاثف جهود رجالها ونسسائها للتعريف
بها ،فنجاح الثقافة ’ يأاتي من اÿارج لكن على
ا÷زائري Úصسنعه بأانفسسهم».
وأاّك -دت سس -ب -خ -ي أاّن ›ّل -ت -ه -ا ق -ائ -م -ة دائ-م-ا ،وأاّن
اŸغ- -ام -رة اسس -ت -م -رت ب -ال -رغ -م م -ن ك -ل الصس -ع -اب
والعÌات ،وأاّنها قد فرضست وجودها مند تأاسسيسسها
سس-ن-ة  ،2008ب -ح -يث أاصس -ب -ح ال -ي-وم دول ‘ ت-ن-ظ-ي-م
ملتقيات دولية ووطنية Ãعية وزارة الثقافة منها
م-ن يشسّ-ج-ع ال-ك-ت-اب-ة الشس-ب-ان-ي-ة و ال-ك-ت-اب-ة ال-نسسوية،
ومنها من خ ّصسصس للÎجمة بغية التعريف باإ’نتاج
اأ’دبي الوطني عاŸيا.
وكشسفت من جهتها دليلة ناجم أاّن Œربة إانشساء دار

ل-لّ-ن-شس-ر وم-ك-ت-ب-ة ل-ل-تّ-ع-ري-ف ب-الّتراث ا÷زائري كان
ا◊لم الكب ‘ Òحياتها ،والذي بطبعها لكتاب رمز
ومرجع سساهم من خÓله كاتبه اŸغتال اإ’عÓمي
سسعيد مقبل ‘ إاعطاء الشسجاعة لكل ا÷زائريÚ
للوقوف ‘ وجه إارهاب العشسرية السسوداء من خÓل
أاعمدتها الصسحفية وا÷ريئة والشسجاعة والتي كان
آاخرها «ذالك السسارق الذي .»....
وك -انت ا’ن -ط Ó-ق -ة ال -ت -ي مّ-ك-نت دار ال-نشس-ر ال-ت-ي
خ ّصس -صست خ -ط -ه -ا ل -ل -ت -ع -ري -ف ب-الÎاث ا÷زائ-ري
وثقافتها ولكتاب الطفل ،تقول دليلة ‚ام ،مشسÒة
إا ¤أان اÛال وإان ما Áيز ب Úامرأاة ورجل ’زال
يعا Êمن مشسكل التوزيع والبيع ،وبالرغم من حب
ا÷زائ -ري ل -ل -ك -ت -اب ول -ل -م -ط -ال -ع -ة ،إا’ أان غ -ي -اب
اŸك -ت -ب -ات ب-اŸف-ه-وم السس-ل-ي-م ‘ ال-ك-ث Òم-ن م-دن
الوطن يحيل دون التواصسل ب Úالكاتب و اŸتلقي.
كما طالبت ‚ام السسلطات الوصسية Ãد العون
ل-دور ال-نشس-ر وم-راف-ق-ة تشس-ج-ي-ع ال-ك-ت-ابة واإ’صسدار
خاصسة لفائدة الشسباب ،معرجة ‘ سسياق آاخر إا¤
Œرب -ت -ه -ا ك -م -ح-اف-ظ-ة الّصس-ال-ون ال-دو‹ ل-لّشس-ري-ط
اŸرسسوم «فيبدا» ،التظاهرة التي نشسأات من العدم
وتوصّسلت بحكم حبها لرفع التحدي إا ¤جمع كّم
ك- - -ب Òم - -ن اŸب - -دع ÚواŸب - -دع - -ات ا÷زائ - -ريÚ
واأ’ف -ارق -ة وال -ع -اŸي ‘ ÚاŸي -دان ،وك -ذا إاع-ط-اء
الفرصسة للشّسباب الهاوي لكشسف مواهبهم والّتعبÒ
عنها.

ا’أثنين  13مارسس  2017م الموافق لـ  14جمادى الثانية  1438هـ العدد 17283
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معا ⁄األندلسس
‘ ا◊ضضور والغياب

مسساهمة  /هناء قاسسمي ا◊سسني
كلّما ذكرت هذا ا’سسم تذّكرت قصسيدة كتبها الفيلسسوف
والشساعر اŸسسلم ﬁمد إاقبال الÓهورى بعنوان «مسسجد
قرطبة « عندما قام بزيارة إا ¤اأ’ندلسس سسنة  1932بدأاها
بقوله «سسلسسله روز وشسب نقشس كر حادثات سسلسسله روز
وشسب أاصسل حياة و‡ات ،»...زرت مرارا أاسسبانيا و لكنى
 ⁄أاع -رج أاب -دا ع -ل -ى م -ق -اط -ع -ة اأ’ن -دلسس ت -ف-ادي-ا إ’ث-ارة
اŸواجع ’واسستثارة اأ’حزان واسستنطاق اŸاضسي التعيسس،
ومن أاراد النياحة على كل هدا فليقرأا قصسيدة أابو البقاء
الرندي ‘ رثاء اأ’ندلسس:
Ÿثل هذا يذوب القلب من كمد...
إان كان ‘ القلب إاسسÓم وإاÁان.
هذه اŸرة سسيطرت على عواطفي وعقدت العزم على
زي -ارة ه -ذه ال -ق-ط-ع-ة م-ن ذاك-رة اأ’م-ة ،ف-قصس-دت ج-ن-وب
إاسسبانيا وكانت اŸرحلة اأ’و ¤من هذه الزيارة مدينة
قرطبة ،كنت كلما اقÎبت من مشسارف اŸدينة زاد قلبي
خ -ف -ق -ان -ا خ -اصس-ة ح Úب-دأات ت-ل-وح أام-ام-ي م-ع-اŸه-ا و‘
مقدمتها اŸسسجد العتيق Ãنارته الشساﬂة التي –دت
القرون واÿذ’ن ،وبقيت شساﬂة منارة اŸسسجد التي
أاصسبحت برجا يحمل أاجراسسا كما يحمل السسج ÚأاغÓله
ا◊دي- -دي- -ة..أاصس- -اب- -ن- -ي ال- -ذه- -ول وارت -ع -دت ف -رائسس -ي،
ف-اغ-رورقت ع-ي-ن-اي ول-و’ ا◊ي-اء أ’ط-ل-قت ال-ع-ن-ان ل-لبكاء
Óت فاغسسل به ما علق
أ’سستفرغ الدمع من ع Úقد امت أ
بقلبي من أاوجاع وحسسرة على النكبات اŸتتالية التي
ضسربت أامتنا مند قرون خلت.

منارة قرطبة كوكبة الفا–Ú

عند وصسو ¤إا ¤قرطبة  ⁄أاعط نفسسي وقتا للراحة من
ع-ن-اء السس-ف-ر ب-ل دخ-لت غ-رف-ة ال-ف-ن-دق ف-رم-يت ح-ق-يبتي
وخ -رجت مسس -رع -ة م -ت -ل -ه -ف-ة ’ ت-ف-ق-د م-ا ب-ق-ي م-ن آاث-ار
للفردوسس اŸفقود...إانها قرطبة لؤولؤوة اأ’ندلسس ،حاضسرة
ال-ع-ل-وم واŸدن-ي-ة وال-ث-ق-اف-ة وال-ت-عايشس السسلمي والتسسامح
ي أان أاع Èا÷سسر الذي أاقيم فوق الوادي
الديني .كان عل ّ
الكب« Òكوادا الكف »Òالذي يعانق اŸدينة القدÁة كأانه
يحضسنها كما –ضسن اأ’م صسغÒها...دخلت قرطبة ليسس
‘ كوكبة من الفا– ،Úولكن ‘ جمع من السسائح Úو‘
مهجتي غصسة النائح Úعلى الذين قدموها أاكلة صسائغة
للحاقدين الذين  ⁄ينتظروا طوي ÓليعÈوا عن لؤومهم
وشسماتتهم رغم ما قدمته ا◊ضسارة اإ’سسÓمية لهم حÚ
كانت باريسس تبيت ‘ غيهب الديجور وشسوارعها مليئة
باأ’وسساخ والوحل كانت قرطبة تبيت ‘ حلة من نور
بفوانيسسها التي تضساء كل مسساء مع آاذان اŸغرب حتى
ي-غشس-ى اŸدي-ن-ة أاب-و السس-رج.....ن-ع-م-وا ب-تسس-ام-ح ال-ع-قيدة
السسمحاء طيلة قرون فما أان نكسست راية التوحيد حتى
أاقاموا ﬁاكم التفتيشس أ’هل هذه العقيدة ،فأاجÈوهم
على التنصسر –ت حد السسيف وأارغموهم على القيام بكل
ما يخالف تعاليمها وكان على اŸدجن اŸدخار(..أاي من
ب -ق -ى م -ن اŸسس -ل -م Úال -ذي -ن  ⁄ي -ه -اج -روا م -ن دي -اره-م
قاصسدين الشستات فى حواضسر اŸغرب) أان يÎك باب بيته
مفتوحا لي Óنهارا حتى يباغت ‘ عقر داره ‘ أاي سساعة
للتأاكد من أانه ’ يقيم شسعÒة و’ يقرأا قراءنا وأان رائحة
طهي اÿنزير تزكم اأ’نوف ‘ مطبخه.

تباريح اŸدينة تفضضي ثقافات األمسس

دخلت اŸدينة ورحت أاّŒول ‘ شسوارعها العتيقة
الضسيقة مقارنة بشسوارع عصسرنا ،واأ’ ⁄يقطع أاحشسائي
تقطيعا سساعتها أادركت مغزى وبعد شسعار «و’ غالب إا’
الله» ،الذي ’زال يزين قصسور اأ’ندلسس...تابعت Œوا‹
‘ اأ’زقة وإاحسساسس غريب يغمر Êتخّيلت نفسسي ‘
سسنوات العز ‘ قرطبة ،والناسس من ذلك العصسر Áرون
من حوا‹ ’ يلقون ‹ با’ حتى وإان كنت من عصسر ⁄
يعرفوا عنه شسيئا ،وهو يعرف عنهم الكث Òنسساء ÓÃبسس
ذلك العهد بعباءات وأاقمشسة مطرزة وجبات ﬁتشسمة
أاط- -ف -ال ي -ركضس -ون ه -ن -ا وه -ن -اك رج -ال ع -ل -ى اخ -ت Ó-ف
أاعمارهم ومراكزهم ا’جتماعية بل ووظائفهم يتهادون
عليهم أاردية متعددة اأ’شسكال واأ’جناسس بحسسب تعدد
اŸناطق كما وصسفهم لسسان الدين بن اÿطيب «واأ’ردية
اأ’ف -ري -ق -ي -ة واŸق -اط -ع ال -ت -ونسس -ي-ة واŸآازر اŸشس-ف-وع-ة،

ف -ت -بصس -ره -م ‘ اŸسس -اج -د أاي -ام ا÷م -ع ك -أان -ه -م اأ’زه-ار
اŸتفتحة ‘ البطاح الكرÁة –ت اأ’هوية اŸعتدلة»،
بقيت أامشسى على غ Òهدى وأانا أاتأامل اŸسساكن القدÁة
التي حافظت على طرازها اŸعماري  ⁄يتغ Òمنها شسيء
إا’ السساكنة.
كنت أاتخيّل اÓÙت والدكاك Úمفتحة اأ’بواب يعمرها
ا◊رفيون من صسانعي النحاسس وا÷لد واÿزف والذهب
والفضسة ومواد التجميل والعطور ومكتبات مكتظة بنفيسس
الكتب واıطوطات ،ناهيك عن اŸدارسس وا÷امعات
ال- -ت- -ي ك- -انت م- -قصس- -د ط- -ل- -ب- -ة ال- -ع- -ل- -م م- -ن ك -ل أاق -ط -ار
العا...⁄فقرطبة كانت قبلة العلوم ح Úكانت أاوربا قاطبة
مريضس ا÷هل والتخلف وŒارة صسكوك الغفران...كنت
أاسسرع اÿطى ‘ الطرقات اŸبلطة با◊جر ومازالت
ت- -ظ- -ه- -ر ›ارى اŸي- -اه ل -ك -ل ب -يت ق -رط -ب -ي ل -ل -ن -ظ -اف -ة
وا’سستعما’ت اليومية....كانت النظافة مقدسسة بل جزء
م- - - -ن إاÁان ح Úك- - - -ان اأ’وروب - - -ي ’ ي - - -ق - - -رب اŸاء إا’
قلي...Óأاسسرع أ’رى اŸسسجد الكب Òالذي غÒوا اسسمه
وم -ه-ام-ه-ه إا ¤ك-ات-درائ-ي-ة......م-دخ-ل ك-ب Òمشس-رع ع-ل-ى
مصسراعيه يؤودى إا ¤حديقة اŸسسجد توجهت مباشسرة إا‹
ب -اب ال -ق-اع-ة ال-وح-ي-د ال-ذي ي-ل-ج م-ن-ه ال-ن-اسس وق-د ك-انت
تتوافد منه جموع اŸصسل ‘ Úيوم ما....كنت كالنائمة
وأانا أاتابع سسÒى فأايقظني صسوت حارسس ح Úطلب مني
تذكرة الدخول فقلت ‘ نفسسي ‘ هذا اŸكان كانت تقف
مÓئكة ’ تطلب التذاكر ولكن تذكر اŸصسل Úبالوضسوء
للولوج......فأاين نحن اليوم ‘ حكم العلوج...؟ التفت
Áينا و شسما’ فلم أارى إا’ طواب Òالسسياح ينتظرون دورهم
لشسراء التذاكر وأاغلبهم نسساء كاسسيات عاريات...

مسضجد قرطبة..
قداسضة تسضتغيث أابي عامر اŸنصضور

جاء دوري فوقفت وسسط الصسحن أاتأامل بقايا حلم جميل
...اŸسسجد ا÷امع Ãسساحة تقدر بـ  22500م 2بأاعمدته
كغابة من نخيل عليها أاقواسس مزدوجة ملونة باأ’بيضس
واأ’حمر اأ’عاجم ‘ غدو ورواح ب Úأارجائه اÎŸامية
اأ’ب-ع-اد ك-ث Òم-ن ت-رى ع-ل-ى وج-وه-ه-م عÓ-م-ات ال-غ-ب-ط-ة
والفرح والتباهي Ãا أا‚زه بنو ملتهم ح Úأاخرسسوا اأ’ذان
من هذا اŸكان فاسستبدل بالنواقيسس وأاخرج أاهله أاذلة
صساغرين ،ونصسبت الصسلبان ‘ كل اŒاه...القاعة التي
تسسع سسكان قرطبة برمتهم وقتئذ أ’داء الصسÓة أاصسبحت
م -ظ -ل -م -ة ب -ع-د أان سس-دت ك-ل ن-واف-ذه-ا ال-ك-بÒة ب-ال-ط-وب
واأ’سسمنت ،وقد صسّممت خصسيصسا لتن ÒاŸسسجد بضسوء
الشسمسس من كل جهة...جلسست على كرسسي خشسبي أاحملق
‘ جنبات اŸسسجد فإاذا به ملء مقصسورات ‘ كل زاوية،
عبارة عن كنائسس صسغÒة ومذابح وقبور لرهبان…والطامة
الكÈى هي الكاتدرائية التي تتوسسط اŸسسجد ،فشسوهت
الطراز اŸعماري ا÷ميل الذي اعتمده ﬁمد بن أابى
عامر اŸنصسور( 987هـ) ح Úأاراد أان يجعل من هذا
ا÷امع –فة فنية ’ مثيل لها ‘ العا ⁄آانذاك...التفت
Áينا وشسما’ فأاحسسسست بأان هذا اŸكان قد مات فعÓ
وماتت معه قدسسيته مع جموع السسياح الذين زادوا قلبي
هما وغما وهم بلباسس يحسسسسك بأانك على شساطئ البحر
’ ‘ مسسجد...حتى الوسسخ تطاول على هذا اŸكان
فأاصسبح شساحبا  ⁄تÓمسس جدرانه مسسحة طÓء منذ أان
داسس -ت-ه أارج-ل إاي-زاب-ي Ó-وف-ردي-ن-ان-د...ق-مت خ-ارج-ة وأان-ا
أاعانق اأ’عمدة أاسسائلها ‘ صسمت و‘ كمد..كم مصسليا
موحدا سسجد بجانبك؟ كم من منصست إا ¤درسس أاو خطبة
جمعة أاو عيد أاسسند ظهره إاليك؟ كم شسيخا مؤومنا عانقك
مسستعينا بعرصساتك ليقوم من مصسÓه؟ فأاجابتني دعامة
ب-لسس-ان ا◊ال ق-ائ-ل-ة« :ت-ف-ان-وا ج-م-ي-ع-ا ف Èﬂ Ó-وم-ات-وا
جميعا ومات ا...Èÿتروح وتغدو بنات الÌي و“حوا
ﬁاسسن تلك الصسور فيا سسائلي عن أاناسس مضسوا أاما لك
فيما ترى معتÈ؟ “نيت أان أاسستقبل القبلة وأاصسلي ركعتÚ
–ي -ة Ÿسس -ج -د ق -رط -ب-ة أاو م-ا ب-ق-ي م-ن-ه ول-ك-ن ال-ق-وانÚ
الصس -ارم -ة م -ن -ذ ﬁاك -م ال -ت -ف-ت-يشس إا‹ ي-وم-ن-ا ه-ذا “ن-ع
اŸسسلم من إاظهار شسعائره الدينية ليسس ‘ هذا اŸكان
فحسسب بل ‘ أاثار اأ’ندلسس قاطبة .أاحسسسست با’ختناق
فخرجت إا ¤الصسحن ونظرت ‘ كل اŒاه مودعة أاردد
كلمات ابن الرندى.
تبكي ا◊نيفية البيضساء من أاسسف

’لف هيمان
كما يبكي لفراق ا أ
’سسÓم خالية
على ديار من ا إ
قد أاقفرت ولها بالكفر عمران
حيث اŸسساجد قد صسارت كنائسس ما
فيها إا’ نواقيسس وصسلبان
حتى اÙاريب تبكي وهي جامدة
حتى اŸنابر تبكى وهي عيدان
عدت إا ¤الفندق بت تلك الليلة حزينة متأاّملة مرّددة
” نقصسان
لكل شسيء إاذا ما ّ
ف Óيغر بطيب العيشس إانسسان
’مور كما شساهدتها دول
هي ا أ
من سسره زمن سساءته أازمان
وهذه الدار ’ تبقى على أاحد
و’ يدوم على حال لها شسان

أاشضبيلية..طليطلة..اŸدور..مالقا
تاريخ ‘ Áتد ‘ األمسس القريب
وعلى مضسضس قمت بزيارة أاماكن ومدن أاخرى من بÓد
اأ’ن-دلسس..اشس-ب-ي-ل-ي-ة ط-ل-ي-ل-ط-ة ،اŸدور ،م-ال-قا ،وأاختتمها
بغرناطة أ’خرج من هذه البÓد كما خرج آاخر ملوكها،
وقد كانت آاخر حصسن  ⁄يرفع اإ’سسÓم و’ الوجود العربي
رأاسسا من بعد ‘ هذه الرحاب...وأانا أاخرج من قصسر
ا◊مراء رفعت رأاسسي فرأايت مكتوبا على قوسس الباب
الكب Òعبارات باÿط العربي تخلد و“جد مشسيد القصسر
كما جرت العادة آانذاك ،وكما أاعتاد أان يفعله من بددوا
ملكا وخربوا بيوتهم بأايديهم وهم كما ذكر ابن رشسيق...

مّما يزهدني في أارضس أاندلسس
أاسسماء مقتدر فيها ومعتضسد
أالقاب مملكة في غير موضسعها
’سسد
كالهر يحكى انتفاخا صسولة ا أ

كنت أاقرأا بصسوت عال فبادرتني امرأاة اسسبانية هل ما
قرأات يحكي عن ايزاب Óوفرديناد و Áجد صسنعهما؟
ف -ن -ظ -رت ال -ي-ه-ا ب-ح-زن وأادركت أان-ه-ا ’ ت-ع-رف ع-ن بÓ-د
اأ’ندلسس إا’ هذين الشسخصس Úوما صسنعا باŸسسلم’ ،Ú
تعرف أا’ ما روج له مؤورخوهم حول الصسليب الذي يحطم
مئذنة وفرديناد وهو يسستلم مفاتيح مدينة غرناطة من
أابي عبد لله الذي خرج من عز قصسر ا◊مراء إا ¤ذل
مزبلة التاريخ...أابو عبديل يقف على نشسز بسسفح جبل
الريحان فتصسعد منه زفرة وتنسساب من عينه دمعة ⁄
تخف على أامه عائشسة ا◊رة التي كانت بجانبه فنقول له
بنÈة ملؤوها اأ’سسى وا◊زن (أابك مثل النسساء ملكا مضساعا
– ⁄افظ عليه مثل الرجال).
ما ’حظته خÓل هذه الزيارة هو أان بÓد اأ’ندلسس
Óثار التي تركها لهم
’زالت تعيشس على موارد السسياحة ل آ
ما ’ يصسح أان نسسميهم باŸسسلم ،Úأ’ن آاخر أايامهم كانت
كلها مؤوشسرات لقرب زوال النعمة ،كانوا قد قطعوا شسوطا
م -ن الÎف وال -ل ،Úوال -ت-ن-ع-م وت-ف-رغ-وا لسس-ف-اسس-ف اأ’م-ور
وا’نحÓل حتى صسار ا◊اكم يعتنق اŸسسيحية من أاجل
ج - -اري - -ة ف - -تصس - -ب- -ح ه- -ي ا◊اك- -م- -ة و اŸسسÒة ل- -ل- -بÓ- -د
والعباد...كنت كثÒا ما أافكر ‘ أامر واحد وهو أانه كيف
بعد سسبعة قرون من الوجود اإ’سسÓمي  ⁄يوجد مسسلم
واحد من ب Úأاها‹ البلد اأ’صسل Úمع سسقوط غرناطة ’
أات -ك -ل -م ع -ن اŸدج -ن Úوا÷واب بسس -ي -ط ي-ت-ل-خصس ‘ أان
اŸسسلم Úإاذا صسحت تسسميتهم بذلك  ⁄يكن همهم نشسر
العقيدة وإارسساء تعاليمها ب Úربوع البÓد اŸفتوحة وإا‰ا
غاصسوا ‘ اŸلذات وطيب العيشس كما يغوصس ا÷ائع ‘
قصسعته...

توجّهت إالى مطار اشسبيلية للعودة من حيث
أاتيت وصسوت ابن الرندي يزمجر في أاذنى...
أاتى على الكل أامر ’ مرد له
حتى قضسوا فكأان القوم ما كانوا
وصسار ما كان من ملك ومن ملك
كما حكي عن خيال الطيف وسسنان

حّ-ل-قت الّ-ط-ائ-رة ع-ال-ي-ا ف-ب-دت بÓ-د اأ’ن-دلسس ب-أاراضس-ي-ها
الشّساسسعة ،فتذّكرت قوله تعا{ :¤كم تركوا من جنّات
وعيون وزروع ومقام كر Ëونعمة كانوا فيها فاكه Úكذلك
أاورثناها قوما آاخرين} (الدخان اآ’ية .)28
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الفضسـ ـ ـ ـ ـ ـاء الأزرق الرائ ـ ـ ـ ـ ـد ‘ شسبك ـ ـ ـ ـ ـات التواصس ـ ـ ـ ـ ـل
ب ـ ـ ـ ـ Úالتحذيـ ـ ـ ـ ـر م ـ ـ ـ ـن ﬂاط ـ ـ ـ ـر «الف ـ ـ ـ ـايسسبوك» وزرع األم ـ ـ ـ ـل ..شسه ـ ـ ـ ـادات تنقل ـ ـ ـ ـها «الشسع ـ ـ ـ ـب»

اŸدية :م .أام Úعباسس

والسص -ل -ب -ي -ة ،دون اإه -م -ال اأه -م -ي -ة وج -ود ل-غ-ة ا◊وار
والتفاهم داخل اأ’سصر للتقليل من اسصتخدامات هذه
الوسصائل ،وا’بتعاد عن فكرة « هنيني  ..نهنيك «.

لزرق وجوده ‘ حياتنا
فرضض العا ⁄ا أ
كحقيقة ل Áكن Œاوزها بسسبب النتشسار
ال -واسس-ع ل-ه بﬂ Úت-ل-ف ال-ف-ئ-ات ال-ع-م-ري-ة
ل-ل-م-ج-ت-م-ع ،م-ا ج-ع-ل سس-وء اسس-تعماله يؤودي
لسسرة واÛتمع،
ا ¤نتائج وخيمة على ا أ
لعل ما نراه اليوم من مشساكل على مسستوى
اÙيط الذي نعيشض فيه خ Òدليل على
ذلك ،سسأالت «الشسعب» اıتصس Úحول هذا
الفضساء الذي يصسفه بعضسهم بالعدو اÿفي
ال -ذي ي -جب ﬁارب-ت-ه ب-ال-ت-واصس-ل وا◊وار
لنها النواة التي تصسنع قوة
داخل العائلة ،أ
أاو ضسعف اÛتمع« .الشسعب» تتوقف عند
هذا الفضساء الفÎاضسي وترصسد أاخطاره.

«ا◊ذر ..ثم ا◊ذر..
وكل ا◊ذر»
اع -ت Èال -ط-الب ا÷ام-ع-ي
صص -ال -ح ب -ن أاح-م-دي ،م-ه-ت-م
ب-اŸع-ل-وم-ات-ي-ة ،بأان الهاتف
أاو الÈي - - - - -د ا’ل - - - - -كÎوÊ
اŸسص - -ت- -ع- -م- -ل ‘ Úف- -ت- -ح
حسصاب تواصصل اجتماعي
يسص- -اوي ب- -ط- -اق -ة ه -وي -ة
وت - - -ع - - -ب Òع- - -ن وج- - -ود
شصخصص بعينه ‘ العا⁄
ا’فÎاضص- - - - -ي ال- - - - -ذي
أاصصبح قائما بذاته بكل
م -ا ت -ع -ن -ي -ه ال -ك -ل -م-ة،
ن - - -اصص - - -ح - - -ا ‘ ذات
ال- - -وقت اŸه - -ت - -مÚ
ب - - -ه - - -ذا ال- - -فضص- - -اء
ا’فÎاضص- -ي ب -ع -دم
ف - -ت - -ح حسص - -اب - -ات
Ãوقع «الهو“ايل» ،كما
أان وضصع الهاتف ‘ هذا اŸيدان يسصمح بتتبع
وت- -ق- -ف- -ي صص- -احب ا◊سص- -اب ع- -ن ط -ري -ق ب -رت -وك -ول
اإ’نÎنت.
‘ السصياق ذاته ،حذر صصالح ‘ تصصريح لـ«الشصعب»
م -ن وج -ود ب -عضص ا◊سص-اب-ات ا’ل-كÎون-ي-ة ال-وه-م-ي-ة،
ﬁبذا ‘ هذا الصصدد نظام «اŸاك ادرسص» ،الذي
يعت Èبحسصبه بنظام عكسص هذا الÈتوكول ،وشصبيه
ب -ال-بصص-م-ة ال-ف-ري-دة ل-ت-ح-دي-د ه-وي-ة اŸتصص-ل بشص-ك-ب-ة
اأ’نÎنت ،كما أانه Áكن هذا النظام «اŸاك ادرسص»
ت- -ت- -ب- -ع شص- -خصص ع Èه -ات -ف -ه اÿل -وي أاو ع Èج -ه -از
الكمبيوتر اÙمول والعادي ،على أانه ليسص هناك أاي
شصخصص بإامكانه أان يبدي ذكاءً نحو اأ’نÎنت ،كما
ت -ط -رق صص -ال -ح ‘ ح -دي -ث -ه م -ع «الشص-عب» إا ¤ن-ظ-ام
ال-ك-وي-ك-ن-ز ال-ذي يسص-م-ح ب-تسص-ج-ي-ل م-ع-ل-وم-ات خ-اصصة
باŸتصصل والزائر «اŸتصصفح»،
وهو عبارة عن ملفات نصصية وليسصت برامج أاو
شصفرات بر›ية ،يهدف إا ¤جمع بعضص اŸعلومات
ع- -ن اŸتصص- -ف- -حÁ ،ك- -ن اسص- -ت- -خ- -دام- -ه ‘ ان- -ت -ه -اك
خصصوصصية اŸسصتخدم Úوجمع اŸعلومات عنهم،
خ Ó-ل تصص -ف -ح -ه -م ل-ل-م-وق-ع ،ك-اشص-ف-ا آال-ي-ة «اأ’كسصسص
توكن» ،وهي ›موعة من الرموز تشصبه إا ¤حد ما
كلمة اŸرور،تعمل على “كﬂ Úتلف التطبيقات من
التحكم بشصكل كامل ‘ ا◊سصاب الشصخصصي ،ما يجعل
ا◊سصاب ا’لكÎو Êللمتصصفح عرضصة لÓخÎاق ‘
أاي وقت.
بكلمات «ا◊ذر  ..ثم ا◊ذر  ..وكل ا◊ذر» ،نصصح
صصالح بن احمدي الشصباب بتفادي التعامل وا’نسصياق
وراء اÿزعبÓت التي تأاتينا عن طريق الفايسصبوك،
فضص Óعلى ضصرورة اإ’نتباه إا ¤خطر مواقع الفضصاء
ا’زرق الوهمية ،حاثا ‘ السصياق ذاته على ضصرورة
التدقيق ‘ معا Êو أاهداف التطبيقات مع وجوب
حذف تلك غ ÒاÓŸئمة ،وتأام Úذلك عن طريق
الهاتف النّقال أاو الÈيد ا’لكÎو ،Êمع وضصع صصور
 03أاشصخاصص تعرفهم للتمكن من اسصتعادة ا◊سصاب

إامام «ا◊مدانية» يحّذر من اÿطر

اÎıق،
دون
Œاهل
أاهمية
–ديث
كلمة السصر ‘
كل مرة منعا
أ’ي تÓ- - - - -عب
با◊سصاب
الÈيدي
للمتصصفح.
كشص-ف ن-فسص
اŸت- - - - -ح- - - - -دث لـ
«الشص - - -عب» أادوات
ا◊م-اي-ة اŸت-وف-رة
للحسصاب الشصخصصي
‘ ال- - - - - - - - -ع - - - - - - - -ا⁄
ا’فÎاضص- - - -ي ،م- - - -ن
ب -ي -ن -ه -ا ت -ث -ب-يت أاح-د
برامج ا◊ماية القوية
واŸدف- - -وع- - -ة م- - -ث- - -ل
«ك -اسصÈكسص-ي» ،ف-حصص
الÈام -ج وال -ت -ط-ب-ي-ق-ات
ع Èموقع– ،ميل أاداة صصغÒة اسصمها « أاف -سصيك،»Ò
كما دعا اŸعني Úإا ¤التجند جميعا من أاجل حماية
خصص -وصص -ي -ات-ن-ا ،ع-ل-ى اع-ت-ب-ار أان ال-ف-ايسص-ب-وك أاصص-ب-ح
ح -ق -ي -ق -ة ’ Áك-ن ال-ت-ن-ازل ع-ن-ه-ا بسص-ه-ول-ة ،ب-ل ي-جب
التعامل مع العا ⁄اأ’زرق كأانه شصخصص غريب يجب
ا◊ذر منه مع وجوب اسصتعمال الذكاء ‘ تطويع
اŸوق- -ع ،وه- -ذه ال- -ت- -ك- -ن- -ول- -وج- -ي- -ا ÿدم -ة أان -فسص -ن -ا
و›ت-م-ع-ات-ن-ا وأاوط-ان-ن-ا ،م-قÎح-ا ‘ اأ’خ Òوسص-ي-ط-ا
مسص -ت -ح-دث-ا م-ؤوخ-را ب-ع-ن-وان« :مسص-ل-م ف-ايسص» ك-ب-دي-ل
ل -ل -م -وج -ود ح -ال-ي-ا ،أ’ن-ه Áث-ل خ-ط-را ح-ق-ي-ق-ي-ا ع-ل-ى
خصصوصصية ›تمعاتنا.

األسستاذ ﬁمد بغدادي ...اÿطاب
اليجابي Ÿواجهة الفكر السسلبي
تسص -اءل اأ’سص -ت -اذ ﬁم-د ب-غ-داد ‘ رؤوي-ت-ه ب-ع-ن-وان:
«ال-ق-ام-وسص ال-ل-غ-وي خÓ-ل اسص-ت-خ-دام ال-ف-ايسص-بوك ..
والد’’ت اÿاصصة بذلك ‘ أاذهاننا «عن سصبب عدم
اسصتعمال اأ’Ÿاني Úواإ’يطاليŸ Úصصطلح ا◊ماية؟،
معتÈا أان الشصعب ا÷زائري هو الوحيد من يسصتعمل
هذا اŸصصطلح ..مسصتغربا كيف أان  19اسصتعمار ⁄
يتمكن من احتقارنا وهذه التكنولوجيا تقوم بذلك ..
مؤوكدا بأان أاحسصن دماغ ‘ الوطن هو Ãنطقة اŸغّير
بوادي سصوف ،مذكرا ‘ هذه الرؤوية بأاهم الشصخصصيات
ال -ت -اري -خ -ي -ة ال -ت -ي داف -عت ع -ل -ى ال-وط-ن رغ-م صص-غ-ر
أاعمارهم ،ناعتا إاياهم بأانهم  ⁄يكونوا قطّاع طرق.
تسصاءل اأ’سصتاذ عن سصر تعاملنا مع التكنولوجيا من
منطلق التخّوف ،على أان هذه التكنولوجيا ’ تنحصصر
‘ الفايسصبوك ،بل سصتظهر وسصائط أاخرى ،آام ‘ Óان
يكون التÓميذ والطلبة ا÷امعي Úأاحسصن من هؤو’ء
الذين يريدون النيل من خصصوصصيتنا أ’نهم قادرون
على تقد Ëا ،Òÿحاثا ‘ نفسص الوقت على وجوب

أان نكون واثق ‘ Úأانفسصنا ،وطالب بالتوجه إا ¤فكرة
صصناعة اأ’مل بعيدا عن صصناعة اإ’حباط ،مع وجوب
أان يكون خطابنا ايجابي والتعامل مع التكنولوجيا
بأاريحية وبدون نظرة دونية ،على أامل أان يصصنع شصباب
الوطن وسصائط بديلة.

اıتصص النفسسي »....اخرجوا
«هنيني...نهنيك» من قاموسص األسسرة»
اع- -ت Èاıتصص ال- -ن- -فسص- -ا ،Êق- -وي- -در ق- -رب- -ة ،أان
الفايسصبوك له جانب ايجابي وآاخر سصلبي ،وهو سصÓح
ذو حدين ،له أاضصرار نفسصية واجتماعية عند اسصتعماله
بطريقة سصلبية ،ولعلّ الثورات العربية التي دمّرت دو’
وأادخلتها ‘ نفق مظلم خ Òدليل على التأاث Òالسصلبي
Ÿثل هذه اŸواقع وحسصابات التواصصل ا’جتماعي،
و ⁄يسصتثن دور اıتصص Úومسصؤووليتهم ‘ كشصف
و–ديد سصلبيات وايجابيات
اسصتخدامها.
ق- - -ال إان ال - -ول - -وج
ال- -عشص- -وائ- -ي ل- -ل -فضص -اء
اأ’زرق ي- - - - - - - - -ؤودي إا¤
خ- -ل -خ -ل -ة ال -ع Ó-ق -ات
اأ’سصرية ومن ورائها
ا’ج -ت -م-اع-ي-ة ،وك-ذا
اإ’دم -ان ا’ل -كÎوÊ
والعزلة
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة م -ا
ي -ج -ع-ل اŸتصص-ف-ح
ف- -ريسص- -ة سص- -ه -ل -ة
Áك -ن ال -ت Ó-عب
بأافكاره
وقناعاته
بسص -ه -ول-ة ،ك-م-ا
أان صص- - -ف - -ح - -ة
الفايسصبوك
من إاغراءات
العا⁄
اأ’زرق
تؤودي أايضصا
إا ¤ه -در ال-ط-اق-ات
م -ا ي -ن-ت-ج ع-ن-ه آاث-ار صص-ح-ي-ة سص-ل-ب-ي-ة تسص-م-ح
ب -ال -ع -يشص ‘ ال -ع -ا ⁄ا’فÎاضص -ي ب -ع -ي -دا ع -ن ال-ع-ا⁄
الواقعي ،كما يتعرضص مسصتعمل الفايسصبوك بحسصبه
أايضصا إا ¤صصدمات نفسصية ،غالبا ما تكون مرتبطة
بظهور لغة جديدة لديها أاثر سصلبي على اللغة العربية
مسصتقب ،Óخاصصة مع وجود رسصائل غريبة “رر إا¤
شصبابنا قصصد سصلخه عن ›تمعه وهويته.
أاكد اıتصص النفسصا ،Êأان هذا اÿطر اÙدق ’
Áكن تفاديه إا’ بتفعيل دور اأ’سصرة بخلق جو عائلي
يسصود فيه التواصصل وا’نخراط ا’جتماعي ،ما يسصمح
أ’ط-ف-ال-ن-ا الشص-غ-وف Úب-ال-ع-ا ⁄ا’فÎاضص-ي ب-السص-باحة
داخله بطريقة مسصؤوولة وواعية باأ’خطار اÙدقة
بهم من وراء الشصاشصة الرقمية سصواء كانت لهاتف نقال
أاو حاسصوب ،أ’نه حينها سصيكون ملما بكيفية اسصتعمال
هذه الوسصائل ويسصتطيع التمييز ب Úاأ’فكار اإ’يجابية

ن- -ب- -ه اإم- -ام مسص- -ج -د ا◊م -دان -ي -ة ب -أان اسص -ت -خ -دام
الفايسصبوك هو اأمر خط Òجدا ‘ حياتنا ،لكن ما يهم
هو كيفية تعامل شصبابنا مع الشصبكة العنكبوتية ،كوننا،
ال-ي-وم ،ن-ت-ح-دث ع-ن شص-ب-اب اأوك-لت ل-ه-م م-ه-م-ة ح-م-ل
مسصؤوولية الدفاع عن هذه اأ’مة وعن قيمها ،معتÈا
الفايسصبوك كمن Èشصخصصي إاعÓمي لصصاحب ا◊سصاب
نفسصه ،وهو فضصاء للتعب Òعن الذات وفرصصة لصصناعة
قيمة أاخÓقية إ’رضصاء اÿالق ،كما Áكن اعتباره أاداة
لنشصر ا.Òÿ
’فتا ا’نتباه اإ ¤عدم اإصصدار أاحكام قاسصية على
الشصباب اŸهتم بالفضصاء اأ’زرق ،و’ Áكن أان نلحق
بهم اأ’ذى بسصبب تسصريحاتهم على الفايسصبوك ،كما
اع -تÈه ﬂصصصص ل -رب -ط ع Ó-ق -ات رق-م-ي-ة ،ول-ك-ن ‘
اŸقابل Áكن أان يكون سصببا ‘ قطع هذه العÓقات،
ف -م -ن السص -ه -ل اأن ي -ف -ق -د زوج -ت -ه أاو أام -ه جّ-راء سص-وء
اسص -ت -خ -دام -ه ،وق-د سص-ج-ل ع-دة شص-ك-اوى وصص-ل-ت-ه م-ن
زوجات تشصتك Úدمار حياتهن بسصبب إادمان الرجال
على الفايسصبوك.
اعت Èإامام مسصجد «ا◊مدانية» على صصعيد آاخر،
ب -أان م -ث -ل ه -ذه الشص -ب -ك -ات تسص -م -ح ب -تسص -ري -ع ت-ب-ادل
اŸعلومات وهو شصيء جميل ‘ نظره ،غ Òأان هذه
السصرعة بإامكانها أان تعمل على نشصر إاشصاعات عÈ
العا ⁄كله ،إاذ أان صصاحب الفكرة يقع عليه اإ’ثم اأ’ول،
ح - -اث - -ا ع - -ل- -ى –ري الصص- -دق ‘ ›ال اŸشص- -ارك- -ة،
مسصتطردا قوله بأان اإ’دمان على اسصتعمال هذه اأ’داة
هو اضصاعة للوقت الغا‹ الذي ’ يرجع ،كما أان هذا
اŸن Èه-و اإم-ا وسص-ي-ل-ة ل-ل-ط-اع-ة أاو وسص-ي-ل-ة ل-ل-م-عصص-ية
وغيبة جماعية.
اأكد على ضصرورة احÎام بعضص الضصوابط الشصرعية
التي يجب اأخذها بع Úا’عتبار ‘ ›ال التعامل مع
هذه الوسصائل منها « القصصدية  ..حفظ ا◊واسص ..
–ري الصصحة ..كتمان اأ’سصرار  ،« ..و’ يجب اأن
ي -كشص -ف اŸسص -ت-خ-دم أاسص-راره ع Èه-ذه
اŸواقع حتى ’
–دث ل- - - - - - -ه
مشصاكل
مسص -ت -ق-ب Ó-م-ع
عائلته،
م- -وضص- -ح- -ا م- -ن
جهة أاخرى بأان
اأ’ح-ك-ام الفقهية
ال -ت -ي –ك-م ه-ذه
اŸواقع من خÓل
دع - - -وة أاو ق- - -ب- - -ول
صصداقة...
ووصص - - - -ف ه- - - -ذه
اŸواقع بأانها فخاخ
ل- -ل- -بشص- -ري -ة ،ح -يث ’
ي- -ج- -وز نشص- -ر ال- -ف -ت -اة
صصورها فيها حتى ولو
با◊جاب ،كما ’ يجب
نشص - -ر اÿصص - -وصص - -ي- -ات
الزوجية أ’نها ليسصت من
الذوقيات ،عÓوة على أان
ال -ت-ع-ل-ي-ق-ات ب Úا÷نسصÚ
ح - - -ت - - -ى ول- - -و ‘ اأ’م- - -ور
الشص -رع -ي -ة ب -إام -ك -ان-ه-ا أان ت-ؤودي إا ¤م-ا ي-غضصب ال-ل-ه،
ﬁذرا ‘ ذات الوقت من مشصكلة التعليقات إا’ أ’مر
ضصروري.
رفضص ‘ هذا اŸقام وجود مثل هذه ا◊سصابات
التي تعمل على تضصييع الواجبات والوقت ،كما اعتÈ
اإ’بحار ‘ العا ⁄ا’فÎاضصي أاخطار تدق على بابنا
Óسصر،
يوميا ،من منطلق أان الفايسصبوك هو فّكاك ل أ
Óو’د ،ويعمل على نقل اŸعلومات الدينية
ومشصّرد ل أ
بدون تأاكد ،مÈرا ذلك بوجود فكر التشصيّع ببعضص
ال -ب -ل-دان أ’ن وراء ه-ذا اŸع-ت-ق-د دول-ة ول-ه ج-م-ع-ي-ات
وهيئات ،على اأن التصصدي لهذا الفكر واأ’حمدية هي
مسصؤوولية مشصÎكة ب Úشصبابنا ومثقفينا،باعتبارنا نحن
‘ مواجهة حقيقية وشصرسصة مع العا ⁄الغربي.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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سسعيؤد ( ’عب إ–اد إلعاصسمة) لـ““إلشسعب““:

”” سسنع ـ ـ ـود بتأاشسـ ـ ـÒة التأاهـ ـل م ـ ـن بوركينافاسس ـ ـو””
’بطال
كشسف أإم Òسسعيؤد’ ،عب إ–اد إلعاصسمة ‘ حؤإر لـ ““إلشسعب““ أإن حظؤظ فريقه ‘ إلتأاهل للدور إŸقبل لرإبطة إ أ
كبÒة ،بعد إلفؤز ‘ لقاء إلذهاب ،شسريطة تقد Ëمردود طيب خÓل مؤإجهة إلعؤدة.

حاوره :عمار حميسسي

دخ -ل -ن -ا ه -ذه اŸن -افسس -ة ب -ن -ي -ة ل -عب
اŸباريات مباراة Ãباراة و ’ نريد
زيادة الضسغط علينا بدون مÈر لهذا
فهدفنا اŸقبل هو –قيق التأاهل من
اŸباراة اŸقبلة أامام كاديوغو ثم بعد
ذلك ن -ف -ك -ر ‘ ال-دور اŸق-ب-ل وح-ت-ى
الفرق الكبÒة اŸتعودة على التتويج
Ãث -ل ه -ذه ال-ب-ط-و’ت ت-ق-وم ب-تسس-يÒ
م-ن-افسس-ت-ه-ا ب-إاسسÎات-ي-ج-ية ذكية لغاية
الوصسول إا ¤اÙطة النهائية ولكن
ا–اد ال-ع-اصس-م-ة Áت-لك اإ’م-ك-ان-ي-ات
ل- -ل- -ذه -اب ب -ع -ي -دا Ãا أان -ه سس -ب -ق ل -ه
الوصسول إا ¤النهائي وŸا ’ إاعادة
السسيناريو من جديد ،لكن كما قلت ’
ي -جب اسس -ت -ب -اق اأ’م -ور وال -تسس -رع ‘
وضسع اأ’هداف.

رفضس سسعيود ا◊ديث عن إامكانية
منافسسة ا’–اد على لقب اŸنافسسة،
م -ؤوك -دا أان اسسÎات-ي-ج-ي-ة ف-ري-ق-ه ه-ي
لعب اŸنافسسة مباراة Ãباراة وتفادي
ا◊ديث عن أاهداف بعيدة أامر جيد
للحفاظ على الÎكيز.
من جهة أاخرى ،وصسف صسانع أالعاب
ا’–اد مشس -وار ف -ري -ق-ه ‘ ال-ب-ط-ول-ة
با÷يد رغم التعÌات اأ’خÒة ،لكن
التشسكيلة اسستعادت توازنها وتسستطيع
–ق- -ي -ق اأ’فضس -ل خ Ó-ل اŸب -اري -ات
اŸقبلة للبقاء ‘ دائرة اŸنافسسة .
(إلشس -عب) :ك-ي-ف ت-قّ-ي-م م-ردود
إل- - -ف- - -ري- - -ق أإم- - -ام م - -ن - -افسس - -ك - -م
إلبؤركينابي؟
سسعيؤد – لقد واجهنا صسعوبات كبÒة
خ Ó-ل اŸرح -ل -ة اأ’و ¤ح -يث ضس ّ-ي -ع
’عبونا عدة فرصس سسانحة للتهديف
وهو ما فّوت علينا فرصسة التسسجيل
ال -ت -ي ت -أاج -لت إا ¤غ -اي -ة ال -ل-ح-ظ-ات
اأ’خÒة من اŸباراة ،أاين اسستطعنا
تسس-ج-ي-ل ث-ن-ائ-ي-ة اع-ت-ق-د أان-ها سستكون
مهمة ‘ مشسوار التأاهل خاصسة أان
ال- -ف -ارق ج -ي -د وسس -ي -ك -ون اŸن -افسس،
مطالبا باÿروج من منطقته خÓل
مواجهة العودة وهو ما سسيسسمح لنا
باسستغÓل الثغرات من أاجل التسسجيل
وضسمان التأاهل إا ¤الدور اŸقبل.
ظ- -ه- -رت Ãسس- -ت- -ؤى جّ- -ي- -د ب -ع -د
دخ- - -ؤلك ،ه- - -ل ك - -نت ت - -ت ّ- -ؤق - -ع

Ãناسسبة إليؤم إلعاŸي للمرأإة

العدد

17283

19

معرضس ا’إبداع النسسوي يلقى إاقباً’ كبًÒا

’بدإع إلنسسؤي ،إلذي نظمته وزإرة إلشسباب وإلرياضسة ،أإول أإمسس،
شسهد معرضس إ إ
Ãحاذإة إلقاعة إلبيضساوية إقبا’ كبÒإ من طرف إ÷مهؤر إلذي تؤإفد بأاعدإد
’عمار من أإجل إلؤقؤف على ﬂتلف إŸنتجات إلؤطنية إلتي
كبÒة من ﬂتلف إ أ
” عرضسها على مدإر يؤم كامل جاء Ãناسسبة إ’حتفالية إÿاصسة باليؤم إلعاŸي
للمرأإة –ت شسعار ““إŸرأإة إ÷زإئرية ضسمان إلؤحدة وإ’سستقرإر““.

م - -اذإ ع - -ن مشس - -ؤإر إل - -ف - -ري - -ق ‘
إلبطؤلة؟

إلتسسجيل؟
 ⁄أاتوقع ذلك ،لكن تعليمات اŸدرب
ك- -انت واضس- -ح- -ة ح- -يث ط- -لب م- -ن- -ي
التواجد على حافة منطقة الـ Ÿ 18د
ي-د اŸسس-اع-دة ل-ل-م-هاجم Úوالضسغط
على اŸنافسس ،وهو ما حدث حيث
“ركزت جيدا ‘ لقطة الهدف وكان
التوفيق إا ¤جانبي ح Úسسجلت ،وهو
ما أاسسعد Êوحّرر ÊكثÒا خاصسة بعد
الصس -ع -وب -ات ال -ك-ثÒة ال-ت-ي واج-ه-ت-ه-ا
بسس-بب اإ’صس-اب-ات ال-ت-ي ع-ان-يت م-نها
وعطلت مشسواري مع الفريق وكنت

أا“نى أان أاظهر بشسكل أافضسل خÓل
اŸوسس - -م ا◊ا‹ ،ل - -ك- -ن سس- -وء ا◊ظ
ال -ذي ’زم -ن -ي ه -و ال -ذي ع -رق -ل -ن -ي
وجعلني أاتراجع من حيث اŸسستوى.
ه- -ل ت- -ط- -م- -ح ل -ق -ي -ادة إل -ف -ري -ق
’بطال؟
لتحقيق لقب رإبطة إ أ
من اŸبكر ا◊ديث عن لقب رابطة
اأ’ب -ط -ال م -ن اآ’ن ،أ’ن -ن -ا م-ازل-ن-ا ‘
اأ’دوار التمهيدية و ’ يجب التسسرع
م - -ن اآ’ن ‘ وضس - -ع اأ’ه - -داف وم- -ن
جانبنا كفريق ا–اد العاصسمة فقد

ل -ق -د اسس -ت-ع-اد ال-ف-ري-ق ت-وازن-ه خÓ-ل
ال -فÎة اŸاضس -ي -ة ب -ع -د فÎة صس -ع -ب -ة
م -ررن -ا ب -ه -ا ،ل -ك-ن اأ’م-ور ع-ادت إا¤
›اري- -ه- -ا ب- -ع- -د سس- -لسس -ل -ة ال -ن -ت -ائ -ج
ا’ي-ج-اب-ي-ة ال-ت-ي ح-ق-ق-ن-اه-ا و ه-و م-ا
أاع -اد ال -ث-ق-ة إا ¤ال-ف-ري-ق وأاع-ت-ق-د أان
اأ’مور –سسنت كثÒا بدليل عودتنا
القوية ‘ البطولة ومازال أاملنا كبÒ
ل-ت-ح-ق-ي-ق اأ’فضس-ل ،خÓ-ل اŸب-اريات
اŸق -ب -ل -ة م -ن أاج -ل ال -ب-ق-اء ‘ دائ-رة
اŸن -افسس -ة ع -ل -ى ال -ل -قب واأ’م -ور ⁄
–سسم بعد حيث اشستدت اŸنافسسة
ك - -ثÒا ب Úاأ’ن - -دي- -ة اŸت- -واج- -دة ‘
اŸقدمة و اأ’مور لن –سسم إا’ ‘
ا÷و’ت اأ’خÒة.

’–ادية إ÷زإئرية لـ«إلرإفل وإلبيار““
إ إ

” تقد Ëإ÷معية إلعامة
–Óادية إ÷زإئرية
’نتخابية ل إ
إ إ
للرإفل وإلبيار ،إ ¤يؤم إÿميسس
 ١٦مارسس (سسا Ã ،)١4 ،00ركز
’–اديات إلرياضسية بدإ‹
إ إ
إبرإهيم (إ÷زإئر) ،بحسسب ما علم
’مانة إلعامة للهيئة
من إ أ
إلفيدرإلية.
أاعضساء ا÷معية العامة طالبوا بتغيÒ
التاريخ من  23إا 16 ¤مارسس Ãوافقة
وزارة الشسباب والرياضسة ،وهذا ’ يشسكل
عائقا للجميع ،بحسسب ما صسّرحت به
–Óادي -ة ،راضس -ي -ة
اأ’م -ي -ن -ة ال -ع -ام -ة ل  -إ
مقحوت.

أإرسسنال

أاوزيل ’ يربـ ـ ـط بقاءه مـ ـ ـ ـ ـ ـع النـ ـ ـ ـ ـ ـادي
Ãصسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Òفينغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

سسجل اŸعرضس مشساركة كل و’يات الوطن حيث ”
عرضس اŸنتجات التي “ثل كل و’ية من مأاكو’ت،
حلويات ،أالبسسة تقليدية وبعضس اأ’مور التي تتعلق
بالعادات والتقاليد حيث وقفت ““الشسعب““ على كل
التفاصسيل التي ” عرضسها وما لفت انتباهنا أانها
كانت بأاثمان معقولة جدا ما جعل اإ’قبال عليها
كب Òمن طرف ا÷نسس الناعم الذي توافد بكÌة
منذ السساعات اأ’و.¤

عرضس ﬂتلف اŸنتجات اÿاصسة بكل الو’يات
ك - -م - -ا اقÎب- -ن- -ا م- -ن ب- -عضس اÿي- -م و–دث- -ن- -ا م- -ع
العارضسات ،خÓل جولتنا التي قمنا بها وأاخذنا
تفاصسيل عن اŸنتجات التي ” عرضسها على غرار
و’ية جيجل التي حضسرت ا◊لوى التقليدية ،الزيت
اÿاصس-ة ب-اŸن-ط-ق-ة ،ال-ب-ويشس-ة ،الشس-خشس-وخ-ة ،ك-م-ا
تطرقت رئيسسة الوفد إا ¤بعضس العادات التي تقوم
بها العائÓت خÓل اŸناسسبات اŸتنوعة وكذا ‘
اأ’عراسس ما يعكسس مدى عراقة عروسس اŸتوسسط
التي أابهرت ا÷ميع Ãا قدمته ،أاول أامسس.
من جهة أاخرى ،وقفنا على عادات وتقاليد كل من
و’يات تيزي وزو ،بجاية ،البويرة ،وحضسرت و’ية
سس-ط-ي-ف ب-اُ÷ب-ة السس-ط-اي-ف-ي-ة واŸأاكو’ت اÿاصسة
ب -ه -ا ،ال -ن -ع -ام -ة ع -رضست م -ن -ت-ح-ب-ات ت-رم-ز ل-ع-م-ق
الصسحراء نفسس الشسيء بالنسسبة إ’ليزي ،غرداية،
“Ôاسست ،أادرار وال- -ع- -اصس -م -ة اŸع -روف -ة بÎاث -ه -ا
اŸتنوع ومنتجاتها اŸعروفة لدى ا÷ميع.

’نتخابية
ا÷معية العامة ا إ
هـ ـذا اÿميـ ـ ـ ـ ـسس

” الشس- - -روع ‘ ع- - -م- - -ل- - -ي- - -ة إاي- - -داع
الÎشس -ي -ح -ات ،ح -يث ” اسس -تÓ-م أارب-ع-ة
ملفات للعضسوية ‘ اŸكتب التنفيذي،
بينما حدد آاخر أاجل لهاته العملية ،يوم
الثÓثاء.
يذكر أان أاعضساء ا÷معية العامة العادية
ك - -ان - -وا ق - -د صس- -ادق- -وا ،ي- -وم اÿم- -يسس
الفارط ،على التقريرين اأ’دبي واŸا‹
لسس -ن -ة  ،2016وك -ذا ل -ل -ع -ه -دة اأ’وŸب-ي-ة
 2016 ، 2013خÓ-ل ا÷م-ع-ي-ة ال-عامة
العادية التي أاعيدت  1٥يوما بعد رفضس
ا◊صس-ل-ي-ت Úاأ’دب-ي-ة واŸال-ي-ة ل-ل-رئ-يسس،
اŸن -ت -ه-ي-ة ع-ه-دت-ه ﬁم-د  ÚŸم-اي-دي
«دون سسبب يذكر».

نبيلة بوقرين

’Ÿا ،Êمسسعؤد
أإكد ‚م إلؤسسط إ أ
أإوزيل أإن مصسÒه مع فريقه
’‚ليزي ’ يعتمد على
أإرسسنال إ إ
بقاء أإو رحيل إŸدرب إلفرنسسي
أإرسس Úفينغر..
وق - -ال أاوزي - -ل أان ““ك - -ل شس - -يء ي - -ب - -ق - -ى
مطروحا““ فيما يتعلق بتجديد عقده مع
أارسس-ن-ال ،بصس-رف ال-ن-ظ-ر ع-ن مسس-ت-ق-ب-ل
فينغر مع الفريق..
ي-ن-ت-ه-ي ع-ق-د أاوزي-ل م-ع أارسس-ن-ال ب-نهاية
اŸوسسم اŸقبل ‘ ،الوقت الذي أاثÒت
ت -ك -ه -ن -ات واسس-ع-ة ح-ول ت-ل-ق-ي-ه وزم-ي-ل-ه
الشس -ي -ل -ي ال -دو‹ أال -ي-كسس-يسس سس-انشس-ي-ز،
ع -روضس -ا م -غ -ري -ة ل -ل -رح -ي-ل ع-ن م-ل-عب

هذا اŸعرضس عكسس مدى ثراء الÎاث ا÷زائري
وتنوعه من منطقة أ’خرى والذي مزج ب Úعادات
وتقاليد و’يات ا÷نوب ،الشسمال ،الغرب ،الشسرق
والوسسط اŸكونة Ÿزيج رائع حيث Ÿسسنا اإ’تقان
الكب ÒاŸوجود ‘ ﬂتلف الصسناعات اŸعروضسة
وطريقة –ضس ÒاŸأاكو’ت التقليدية وكذا بعضس
اأ’مور التي ترمز للطبيعة.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،اسس -ت -حسس -ن ا÷م -ه -ور ال -ك -بÒ
واŸت- -ك- -ون أاسس -اسس -ا م -ن ال -نسس -اء وال -ف -ت -ي -ات ه -ذا
اŸعرضس ،أ’نه سسمح لهن بالتعرف على كل العادات
والتقاليد وعدة أاشسياء عن كل الو’يات عن قرب
ومن دون تنقل ،خاصسة أان ثمن اŸنتجات جاء ‘
م -ت -ن -اول ا÷م -ي -ع وم-ع-ق-ول وأاج-م-عت ك-ل ال-ل-وات-ي
سس-أال-ن-اه-ن ع-ن رغ-ب-ت-ه-ن ‘ ت-ن-ظ-ي-م مواعيد أاخرى
مشسابهة ‘ اŸسستقبل.

ولد علي يشسجع كل اŸشساركات ..
Óشسارة ،فإان وزير الشسباب والرياضسة الهادي ولد
ل إ
علي ،قام بجولة ‘ اŸعرضس ،وقف خÓلها عند كل
اŸن -ت -ج -ات اŸع -روضس -ة و–دث م -ع اŸشس-ارك-ات،
خاصسة أانه أاعطى لهن الفرصسة من أاجل إاظهار
وتطوير مواهبهن وهو بدوره حثهن على ضسرورة
العمل بكل جد ونشساط .
من جهة أاخرى ،فإان الوزير أاكد للعارضسات خÓل
حديثه معهن أان اŸرأاة ا÷زائرية لها دور كب‘ Ò
ما تقوم به من عمل ‘ كل اÛا’ت ونّوه ‘ ذات
الوقت Ãا قدمته بداية من الكفاح ضسد اŸسستعمر
وصسو’ إا ¤جزائر العزة والكرامة.

إ’إ–ادية إ÷زإئرية للسسباحة

بايرن ميؤنيخ

كيميشس غاضسب من خيارات أانشسيلوتي
ع Èجوشسوا كيميتشس’ ،عب نادي بايرن ميونيخ ،عن غضسبه من
جلوسسه احتياطيا– ،ت قيادة اŸدير الفني اإ’يطا‹ لفريقه،
كارلو أانشسيلوتي ،مؤوكدا قدرته اللعب ‘ العديد من اŸراكز .قال
كيميتشس ‘ ،تصسريحات نقلتها صسحيفة فور فور تو ““اأ’مر ’ عÓقة
له بتفهم جلوسسي على الدكة أام ’ .أانا لسست مرتاحا لهذا الوضسع
وأاريد تغيÒه.““.
تابع ““اŸدرب يعلم أانني قادر على اللعب ‘ مركز الظه Òاأ’Áن،
وأايضسا ‘ قلب الدفاع ،وهناك العديد من اÿيارات لÓسستعانة بي.
كان كيميتشس من أاهم عناصسر اŸدرب السسابق للفريق البافاري،
بيب غوارديو’ ،قبل أان يجد نفسسه حبيسسا Ÿقاعد البد’ء ‘ ،ظل
فÎة و’ية أانشسيلوتي ،والتي بدأات مطلع اŸوسسم ا÷اري.
أاضساف صساحب الـ  22عاما ““أاعلم نقاط ضسعفي وأاعمل على
عÓجها ،خاصسة حينما ’ أاشسارك ،أاحاول أان أابذل اŸزيد من
ا÷هد ‘ .البوندسسليغا موقعنا جيد ‘ الصسدارة ،ورÃا يؤودي هذا
للتدوير داخل الفريق““ .يذكر أان جوشسوا كيميتشس خاضس مع الفريق
البافاري  30مباراة هذا اŸوسسمﬂ ‘ ،تلف البطو’ت بواقع 1472
دقيقة لعبﬁ ،رزا سسبعة أاهداف وصسانعا هدف..Ú

ﬁمد حكيم بوغادو ينتخب رئي ًسسا جديًدا للهيئة

إنتخب ﬁمد حكيم بؤغادو رئيسسا
–Óادية إ÷زإئرية للسسباحة للعهدة
ل إ
’وŸبية  ٢0١٧ـ  ٢0٢0خÓل أإشسغال
إ أ
إ÷معية إلعامة إ’نتخابية إلتي جرت
بالؤكالة إلؤطنية للنشساطات إلÎفيهية
للشسباب بزرإلدة .حاز بؤغادو ،إŸرشسح
إلؤحيد Ÿنصسب إلرئاسسة وإلذي يشسغل
رئيسس فرع إ–اد إ÷زإئر ،على  ٢٨صسؤتا
من ب 4١ Úناخبا لهم إ◊ق ‘ إ’نتخاب.
كما قام أاعضساء ا÷معية العامة باختيار  10أاعضساء
–Óادي-ة م-ن ب-ي-ن-ه-م ‡ث-ل
ل -ل -م -ك -تب ال-ف-ي-درا‹ ل -إ
ا÷نوب ولد حيمودة عبد ا◊ليم (و’ية إاليزي)
اسستنادا إا ¤قوان Úالوزارة .كما ” اإ’نتخاب علي
سس-ي-دت Úوي-ت-ع-ل-ق اأ’م-ر ب-آايت ع-ب-د السسÓ-م ن-ع-ي-مة
ونايت بهلول تونسسية.
قبلت ÷نة الÎشسيحات ملفا واحدا من ب ÚثÓثة
ملفات لرئاسسة الهيئة ،اضسافة إا ¤قبولها  1٩ملفا
للمكتب الفيدرا‹ من بينهم سسيدتان و‡ثل للجنوب.
صسرح بوغادو عقب انتخابه السسباحة ا÷زائرية
بحاجة إا ¤إاعادة تنظيم هياكلها الفنية واإ’دارية

–ؤيÓت

اإ’مارات.
 ⁄يسستبعد أاوزيل ،النجم السسابق لريال
مدريد اإ’سسبا ،Êالبقاء مع أارسسنال.
وأاوضسح لصسحيفة ““بيلد““ ““كل ا’حتما’ت
ق- -ائ- -م- -ة ،ل- -ق- -د أاج -ري -ن -ا ﬁادث -ات ‘
أارسسنال ‘ ،الوقت الراهن أاركز على
مسسÒتي مع الفريق.
أاضساف ““أارسس Úفينغر أاحد اأ’سسباب
ال-رئ-يسس-ي-ة ’نضس-م-ام-ي أ’رسس-ن-ال ،ل-ك-ني
أاع -رف أان اأ’م -ور تسس Òبشس -ك -ل سس -ري -ع
جدا ‘ كرة القدم وأاحيانا ’ Áكنك
التخطيط أ’ي شسيء .““.أاوضسح ““سسيكون
من اÿطأا القول أان مسستقبلي يعتمد
على مدربي.““.

اŸعرضس عكسس مدى ثراء الÎاث ا÷زائري وعراقته

جوفنت ـ ـ ـوسس يخّطـ ـ ـط ÷لـ ـ ـب توليسس ـ ـو

يخطّط مسسؤؤولؤ جؤفنتؤسس لتقدË
عرضس ضسخم تصسل قيمته إ 40 ¤مليؤن
أإورو ،للحصسؤل على خدمات كؤرينتÚ
تؤليسسؤ’ ،عب وسسط ليؤن ،بحسسب
’يطالية..
إلتقارير إلصسحفية إ إ
ي -ق -دم ت -ول -يسس -و مسس -ت-وى رائ-ع-ا م-ع ل-ي-ون ه-ذا
اŸوسسم ،فيما يبحث اليو‘ عن ’عب يدعم
خط وسسط الفريق بعد رحيل عدد كب Òمن
الÓعب..Ú
أاكدت مصسادر أان الÓعب موضسوع على رأاسس
القائمة اŸطلوبة ‘ الفريق.
ولفتت الصسحيفة إا ¤أان بطل الدوري اإ’يطا‹
ح- -اول ضس- -م ت- -ول- -يسس -و خ Ó-ل فÎة ا’ن -ت -ق -ا’ت

الشستوية ،ولكن النادي الفرنسسي رفضس التخلي
عن الÓعب.
أاشسارت صسحيفة ““ توتو سسبورت ““ إا ¤أان مسسؤوو‹
جوفنتوسس يعرفون أان اŸفاوضسات ‘ اÒŸكاتو
الصسيفي سستختلف كثÒا عنها ‘ الشستاء ،وأانه ’
مانع لديهم من ا’سستجابة Ÿطالب ليون اŸادية
ب -دف -ع م-ب-ل-غ تصس-ل ق-ي-م-ت-ه إا 40 ¤م-ل-يون أاورو،
خ -اصس -ة ب -ع -دم -ا أاصس -ب-ح شس-راء ف-ال-نسس-ي-ا لÓ-عب
سسيمو Êزازا مؤوكدا بعد مشساركته ‘  10مباريات
مع الفريق ..يحصسل جوفنتوسس على مبلغ 16
مليون يورو نظ Òانتقال زازا لفالنسسيا ،بخÓف
 21مليون أاخرى سسيدفعها بايرن ميونيخ لضسم
الفرنسسي كومان كينجسسلي بشسكل نهائي..

يجب إاعادة النظر ‘ قوان Úا’–ادية ’سسيما
فيما يتعلق باŸدرب الوطني الذي بات بحاجة إا¤
حماية قانونية تسسمح له بالعمل ‘ ﬁيط واضسح
وﬁدد.
أاكد أان أاهم أاولويات اإ’–ادية ا÷ديدة هي وضسع
سس- -ي- -اسس- -ة ت- -خ- -تصس ب- -ت- -ك- -وي -ن اŸدرب Úوا◊ك -ام
الرئيسسي.Ú
إŸكتب إلفيدرإ‹:
الرئيسسﬁ :مد حكيم بوغادو
’عضساء إلعشسرة:
إ أ
 )1إاخلف علي  24 -صسوتا
 )2يادي نوري كمال  23 -صسوتا
 )3آايت عبد السسÓم نعيمة  22 -صسوتا
 )4بÒوك فيصسل  22 -صسرتا
 )٥نفسسي فاروق  21 -صسوتا
 )6ماليك سسايح  20-صسوتا
 )7بن قدادرة سسيد أاحمد  18 -صسوتا
 )8يحي شسريف ﬁمد  17 -صسوتا
 )٩نايتو بهلول تونسسي  16 -صسوتا
 )10أاو’د حيمودة عبد ا◊ليم ‡ -ثل ا÷نوب
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المغرب1٨.57..............:
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^  1٣م-ارسس  :1٨٦5السص-ل-ط-ات ا’سصتعمارية تصصادر
أامÓ-ك ق-ب-ي-ل-ة «اأو’د سص-ي-دي الشص-ي-خ» (بالغرب
ا÷زائري).
^  1٣مارسس  :1957ا÷يشس الفرنسصي يحشصر
 ٤٣مدنيا ‘ براميل للخمر ‘ مزرعة تقع ‘ «اأو’د
ميمون» ‘ منطقة سصيدي بلعباسس ،حيث لقوا حتفهم
اختناقا.

الطقسس اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

’ثن 1٤ Úجمادى الثانية  1٤٣٨هـ اŸوافق لـ  1٣مارسس  ٢017م
ا إ

17283 Oó©dG

بعث ـ ـ ـ ـة «اأ’فامـ ـ ـي» تثمـ ـن إاصسلح ـ ـات ا÷زائـ ـر
’رادة
’حد ،بالعاصصمة «ا إ
ثمن رئيسس بعثة صصندوق النقد الدو‹ إا ¤ا÷زائر ،جان فرانسصوا دوفان ،يوم ا أ
’قتصصادية.
’صصÓحات ا إ
ا◊قيقة» للجزائر Ÿواصصلة مسصار ا إ

سسنت.»Ú
و‘ اŸقابل أاوصسى السسيد دوفان»
ب- -ت -وخ -ي ا◊ذر ب -ال -ن -ظ -ر إا ¤أان
نسس- -ب -ة ال -ب -ط -ال -ة ع -ن -د الشس -ب -اب
مرتفعة جدا وبالتا‹ فإان القضسية
ك -ل -ه -ا ت -ك -م -ن ‘ م-ع-رف-ة ك-ي-ف-ي-ة
ت-نشس-ي-ط الق-تصس-اد وت-وج-ي-هه إا¤
ق -ط-اع-ات م-ت-ح-ررة م-ن ال-ت-ب-ع-ي-ة
ل -ل -ط -ل -ب-ي-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ول-ق-ط-اع
اÙروق - -ات ل - -ل- -حصس- -ول ع- -ل- -ى
مصس - -در ÿل - -ق الشس - -غ - -ل ي - -ك- -ون
مسس -ت -ق -ل ع -ن ت -ذب-ذب-ات أاسس-ع-ار
النفط.
وبلغت نسسبة البطالة ‘ ا÷زائر
‘ سس -ب -ت -م 2016 Èنسس -ب-ة 10,5
باŸائة مقابل  11,2باŸائة ‘

سسبتم .2015 Èو انخفضست نسسبة
البطالة عند الشسباب خلل هذه
الفÎة إا 26,7 ¤باŸائة مقابل
 29,9باŸائة ‘ سسبتم،2015 È
حسسب أارق- -ام ال -دي -وان ال -وط -ن -ي
لحصسائيات.
ل إ
و‘ رده على سسؤوال حول اÙاور
ال -ت -ي ” ب -ح -ث -ه -ا خ -لل ال-ل-ق-اء،
أاوضس -ح أان ب -ع -ث -ة صس-ن-دوق ال-ن-ق-د
ال - -دو‹ ت - -ط - -رقت م - -ع ال - -وزي- -ر
وإاط- - -ارات م- - -ن وزارة ال- - -ع - -م - -ل
وال-تشس-غ-ي-ل والضس-م-ان الجتماعي
لتطور القتصساد ا÷زائري وسسوق
الشسغل.
‘ هذا الصسدد ،قال السسيد دوفان
«أاجرينا ﬁادثات كانت جد ثرية

اعتمادا على تقنيات التعرف على البصصمات

ومهمة وكنا نرغب ‘ معرفة بعد
م- - -رور سس - -ن - -ت Úم - -ن الصس - -دم - -ة
ال -بÎول-ي-ة ك-ي-ف “ك-ن الق-تصس-اد
ا÷زائ - -ري م - -ن ال - -ت- -ك- -ي- -ف م- -ع
األسسعار اŸنخفضسة للنفط».
وأاضساف ذات اŸسسؤوول «تباحثنا
أايضسا حول نتائج هذه الوضسعية
وت -داع -ي -ات -ه-ا ع-ل-ى سس-وق الشس-غ-ل
والسسياسسات التي ” اتباعها من
طرف الوزارة ‘ مرافقة وتنويع
الق- -تصس- -اد ال- -وط- -ن- -ي وب- -ال -ت -ا‹
ت -ق -ل -يصس ال -ت -ب-ع-ي-ة ل-ل-م-ح-روق-ات
لضسمان سسوق شسغل حيوي يسسمح
باسستحداث مناصسب عمل بشسكل
متواصسل دون أان يتأاثر بالظرف
الذي تشسهده أاسسعار النفط «.

الشسرطة تعالج أازيد من  150قضسية خلل شسهري ديسسم Èوجانفي
“كنت مصصالح الشصرطة خÓل شصهري
ديسصم ÈوينايراŸنصصرم ،Úمن معا÷ة
’شصخاصس واŸمتلكات
 159قضصية مسصاسس با أ
’‹
بفضصل اسصتخدام تقنية النظام ا آ
’صصابع ،حسصب ما
للتعرف على بصصمات ا أ
Óمن
أافاد به أامسس بيان للمديرية العامة ل أ
الوطني.
أاوضس - -ح ذات اŸصس- -در أان اŸصس- -ال- -ح اıتصس- -ة
ل -لشس -رط-ة ق-امت خ-لل شس-ه-ري ديسس-م Èوي-ن-اي-ر
اŸنصس- - -رمÃ Úع- - -ا÷ة « 159قضس -ي -ة مسس-اسس
ب-األشس-خ-اصس واŸم-ت-ل-ك-ات‚ ،ح خ-لل-ه-ا خÈاء

التحليل اآل‹ ‘ –ديد هوية اŸشستبه فيهم
ب-اسس-ت-ع-م-ال ت-ق-ن-ي-ة ال-ن-ظ-ام اآل‹ ل-ل-ت-ع-رف ع-ل-ى
بصسمات األصسابع».
وأاضساف البيان أان من ب Úهذه القضسايا «“ 10ت
معا÷تها من طرف أاخصسائيي ا Èıا÷نائي
اŸرك -زي Ãدي -ري -ة الشس -رط -ة ال -قضس -ائ-ي-ة و149
قضس -ي -ة م -ع -ا÷ة ع -ل -ى مسس -ت -وى ﬂاب-ر –ق-ي-ق
الشسخصسية اŸوزعة على مسستوى أامن الوليات
ال .»48
وأافاد ذات اŸصسدر أان الشسرطة ا÷زائرية «⁄
ت -دخ-ر أاي ج-ه-د ‘ سس-ب-ي-ل م-ك-اف-ح-ة ا÷رائ-م»،

مسصت  17وكالة «كناسس»

حرك ـ ـ ـة ‘ سسـ ـ ـلك اŸـ ـ ـديرين الـ ـ ـو’ئيÚ
أاج- -رى اŸدي- -ر ال- -ع- -ام ل- -لصس -ن -دوق ال -وط -ن -ي
للتأامينات الجتماعية للعمال األجراء ،تيجاÊ
حسس- -ان ه- -دام ،ي -وم األح -د ،ح -رك -ة ‘ سس -لك
اŸديرين الولئي Úللصسندوق مسست  17وكالة.
وأاوضسح بيان للصسندوق أان هذه ا◊ركة التي
أاج -راه -ا اŸدي -ر ال -ع -ام ل -لصس -ن -دوق ال -وط-ن-ي
للتأامينات اإلجتماعية للعمال األجراء ،تيجاÊ
حسسان هدام ،شسملت وليات الشسلف ،بجاية،
بسس -ك -رة ،ت -بسس -ة ،ت -ي -ارت ،ج -ي -ج-ل ،سس-ط-ي-ف،
سس-ك-ي-ك-دة ،ع-ن-اب-ة ،ق-اŸة ،قسس-نطينة ،اŸدية،
مسستغا ،Âبومرداسس ،سسوق اهراسس ،الوادي
وغ -ل -ي -زان .ك -م -ا ” يضس -ي -ف ال -ب-ي-ان ت-ع-يÚ
امرات ‘ )02( Úمنصسب مديرة وكالة وذلك ‘
إاطار «ترقية عمل اŸرأاة ،تنفيذا لتوجيهات
وزير العمل والتشسغيل والضسمان اإلجتماعي».

و‘ ذات السس -ي -اق ” ،إان -ه -اء م -ه -ام م -دي -ري-ن
ولئ- - -ي .Úوأاضس- - -اف ذات اŸصس- - -در أان ه - -ذه
ا◊رك-ة ت-ن-درج ‘ إاط-ار «إاع-ط-اء دي-ن-ام-ي-ك-ي-ة
لنشساط وكالت الصسندوق التي تعد اŸيدان
ا◊ق -ي-ق-ي ل-ت-جسس-ي-د مشس-اري-ع ال-ع-م-ل وت-رق-ي-ة
اÿدم-ة ال-ع-م-وم-ي-ة وعصس-رن-ت-ها وفق ﬂطط
ع -م -ل -ه اإلسسÎات-ي-ج-ي  2019-2017اŸرتكز
أاسساسسا على اعتماد الطرق ا◊ديثة للتسسي،Ò
التي يعمل على تطويرها عن طريق التكوين
اŸتواصسل ÷ميع مسستخدميه ووضسع كفاءات
جامعية ومهنية على رأاسس جميع هياكله ،وفق
ورقة طريق ﬁددة األهداف تصسب كلها ‘
سس-ي-اق ح-م-اي-ة ح-ق-وق اŸؤوم-ن ل-ه-م اج-تماعيا
وذوي ح- -ق- -وق- -ه- -م وا◊ف- -اظ ع- -ل- -ى دÁوم -ة
الضسمان اإلجتماعي».

وزارة التج ـارة تنفـ ـي ما ينسسـ ـب له ـ ـا من رسسائـ ـل
–ذر من ا’سستخ ـ ـ ـدام السسيئ لألنÎن ـ ـ ـت

نفت وزارة التجارة ‘ بيان لها يوم األحد ما نسسب لها من رسسائل قصسÒة –ذر من
لنÎنت.
السستخدام السسيئ ل أ
وجاء ‘ ذات البيان « :تنفي وزارة التجارة ما ينسسب لها من رسسائل قصسÒة ع ÈاŸتعامل
لنÎنت».
موبيليسس والتي –ذر من السستخدام السسيئ ل أ
وقد تلقى مشسÎكو اŸتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليسس رسسائل نصسية –ذر من
لنÎنت.
النتائج السسلبية اÎŸتبة عن السستخدام السسيئ ل أ

 20°ا÷زائر

 16°وهران

الثمن  10دج

اعتÈت إاجراءات مواجهة ﬂاطر السصوق النفطية ›دية

صسرح دوفان للصسحافة ‘ ختام
ل -ق -ائ -ه ب -وزي-ر ال-ع-م-ل وال-تشس-غ-ي-ل
والضس- -م -ان اإلج -ت -م -اع -ي ﬁم -د
ال-غ-ازي»أاع-ت-ق-د ب-أان ه-ن-اك إارادة
ح -ق -ي -ق -ة ال -ي -وم Ÿواصس-ل-ة مسس-ار
اإلصس- - -لح - -ات (اإلق - -تصس - -ادي - -ة)
لضسمان ‰و مسستدام يكون أاكÌ
شس -م -ول-ي-ة ق-در اإلم-ك-ان و يسس-م-ح
ب -إاي -ج-اد م-ن-اصسب ع-م-ل ل-لشس-ب-اب
دون أان ي -ك -ون م -ت -أاث -را Ãخ-اط-ر
السسوق النفطي».
غ Òأان األمر يتعلق «بورشسة على
اŸدى الطويل ألن القتصساد ل
ي -ت -ح -ول ب Úعشس-ي-ة و ضس-ح-اه-ا»،
حسسب السسيد دوفان الذي يقود
بعثة لصسندوق النقد الدو‹ إا¤
ا÷زائ- - -ر ‘ إاط- - -ار اŸشس - -اورات
السسنوية للصسندوق حول القتصساد
ا÷زائري.
وث - - -م- - -ن اŸسس- - -ؤوول خصس- - -وصس- - -ا
«مقاومة» سسوق العمل ‘ ا÷زائر
ل -ن -ت -ائ -ج ان -ه -ي -ار أاسس -ع-ار ال-ن-ف-ط
اŸسسجل منذ .2014
وقال ‘ هذا الشسأان إا ¤حد اآلن
ق- -اوم سس- -وق ال -ع -م -ل ‘ ا÷زائ -ر
جيدا الصسدمة النفطية .لحظنا
انخفاضسا طفيفا ‘ البطالة التي
ل تزال ‘ مسستويات قريبة من
ت- -لك اŸسس- -ج- -ل- -ة ق- -ب- -ل سس -ن -ة أاو

 23°ا÷زائر

 20°وهران

مÈزا «تركيزها على الدور الوقائي الذي تقوم
به ﬂتلف اŸصسالح العملياتية ‘ ﬁاربتها».
كما نوهت ذات اŸصسالح ب»الدور الفعال الذي
أاصسبح يلعبه اŸواطن باعتباره ا◊لقة السساسسية
‘ اŸعادلة األمنية من خلل ثقافة التبليغ التي
أاضسحى يتحلى بها» ،مضسيفة أان قاعات العمليات
ألمن الوليات «تبقى ›ندة ليل نهار للتكفل
بالبلغات التي تصسلها عن طريق الرقم األخضسر
 15-48ورقم النجدة  17اŸوضسوع –ت تصسرف
لبلغ عن كل ا÷رائم التي تهدد
اŸواطن Úل إ
أامنهم وسسلمة ‡تلكاتهم».

ا÷معية العامة ا’نتخابية للفاف

زطشسي يقدم ملف ترشسحه

21°
13°

france prix 1

’رهاب
متابعة ÷هود مكافحة ا إ

ا÷يشض يوقف مهرب Úومهاجرين غ ÒشسرعيÚ
الشصعب ‘/إاط - - - -ار ﬁارب- - - -ة
التهريب وا÷رÁة اŸنظمة،
أاوق - -فت م - -ف - -ارز ل - -ل- -ج- -يشس
ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع -ب -ي ي -وم 11
م- - - -ارسس  ،2017ب- - -ك- - -ل م - -ن
الوادي/ن.ع 4.وب -رج ب-اج-ي
ﬂت - -ار وع Úق - -زام/ن.ع،6.
ث- - -لث عشس- - -رة ( )13م -ه -رب-ا
وحجزت ثلث ( )03مركبات
رب- -اع- -ي- -ة ال- -دف- -ع وشس -اح -ن -ة
و( )5,5ق- -ن- -اط Òم- -ن اŸواد
ال- -غ- -ذائ- -ي -ة و( )23م - - -ول- - -دا
ك -ه -رب -ائ -ي-ا و( )24م- -ط- -رق- -ة
ضس -غ-ط و( )6192وح- -دة م- -ن
ﬂتلف اŸشسروبات.
و‘ إاط- -ار ﬁارب -ة ال -ه -ج -رة
غ Òالشسرعية ،أاوقفت مفارز
ل -ل -ج -يشس ال -وط -ن -ي الشس -ع-ب-ي
وع -ن -اصس -ر ل -ل -درك ال -وط -ن-ي

وحراسس ا◊دود ‘ ،عمليات
م-ت-ف-رق-ة ،ب-ك-ل م-ن تلمسسان/
ن.ع 2.وقسس-ن-ط-ي-نة /ن.ع5.
وبرج باجي ﬂتار /ن.ع،6.
( )28مهاجرا غ Òشسرعي من
جنسسيات إافريقية ﬂتلفة.

‘ نفسس السسياق ،أاحبطت
وح- - -دة ◊راسس الشس- - -واط - -ئ
Ãسستغا/Âن.عﬁ ،2.اول- - - -ة
ه -ج -رة غ Òشس -رع-ي-ة ل ـ ()04
أاشس -خ -اصس ،ك -ان -وا ع -ل-ى مÏ
قارب تقليدي الصسنع.

Óرصصاد ا÷وية
الديوان الوطني ل أ

ارتف ـ ـ ـاع درجـ ـ ـات ا◊ـ ـ ـ ـ ـرارة أامـ ـ ـر ع ـ ـ ـادي
‘ انتظـ ـ ـ ـ ـار سسق ـ ـ ـ ـوط أامط ـ ـ ـ ـار الي ـ ـ ـوم

أاكدت مديرة ا’تصصال
Óرصصاد
بالديوان الوطني ل أ
ا÷وية السصيدة هوارية بن
’حد ،أان
ركتة ،أامسس ا أ
ارتفاع درجات ا◊رارة
’يام
اŸسصجل خÓل ا أ
ا’خÒة أامر « طبيعي»
و«عادي» معلنة عن تسصاقط
’مطار خÓل السصاعات
ا أ
اŸقبلة.
و‘ تصس - -ري - -ح ل- -وأاج أاوضس- -حت
السس- -ي- -دة ب- -ن رك -ت -ة أان « ح -ال -ة
ال- -ط- -قسس ا◊ال- -ي- -ة ط- -ب -ي -ع -ي -ة
ومسستقرة وأان درجات ا◊رارة
اŸسسجلة عادية Ãا أان األمر
ي -ت -ع -ل -ق ب -الن -ت -ق -ال م-ن فصس-ل
الشستاء إا ¤فصسل الربيع».
ك -م-ا أاع-ل-نت ع-ن ع-دم تسس-ج-ي-ل
موجة حر رغم ارتفاع درجات
ا◊رارة ‘ ب- - -عضس اŸن- - -اط - -ق
باسستثناء تسسجيل ذروة بلغت 30
درجة ا÷معة اŸاضسي Ãحطة
طفراوي بوهران».
وحسسب ق -ول -ه -ا دائ -م-ا « سس-ي-ت-م
تسسجيل اعتدال خلل الفصسل»،
م - -ذك - -رة ‘ ه- -ذا الصس- -دد ب «
ك - -م - -ي- -ات األم- -ط- -ار اŸع- -تÈة
اŸسس-ج-ل-ة م-ط-ل-ع فصس-ل الشس-تاء
بحيث سسجلت بعضس اÙطات
 300ملم ‘ ظرف شسهر».
‘ ه- - -ذا اÿصس - -وصس أاع - -ل - -نت
السس- -ي -دة ب -ن رك -ت -ة أان أام -ط -ارا
م - -رت - -ق- -ب- -ة خ- -لل السس- -اع- -ات

القادمة ابتداء من مسساء اليوم
الثن ÚباŸناطق الغربية لتنتقل
بعد ذلك إا ¤اŸناطق الوسسطى
.
ك -م-ا سس-ت-ع-رف درج-ات ا◊رارة
ت-راج-ع-ا ،ح-يث يÎاوح م-ع-دل-ها
من  18إا 20 ¤درجة على حد
قولها.
ويذكر أان اŸركز الوطني لعلم
اŸناخ أاشسار أانه يتوقع أان يشسهد
فصس - -ل الشس- -ت- -اء  2017عموما
لمطار عÈ
تسساقطا متفاوتا ل أ
ﬂت-ل-ف م-ن-اط-ق ال-وطن بحيث
سس- - -يÎاوح م- - -ا ب« Úن- - -قصس ‘
التسساقط « خلل شسهر ديسسمÈ
و «فائضس» خلل شسهري يناير
وفÈاير.
وحسسب اŸعطيات التي قدمها
اŸركز التابع للديوان الوطني

لرصس - -اد واÿاصس - -ة بشس - -ه- -ر
ل --أ
فÈاي -ر اŸنصس -رم ف -ان ك-م-ي-ات
ال -تسس -اق -ط اŸرت -ق -ب-ة سس-ت-ك-ون
«عادية إا ¤أادنى» من اŸسستوى
العادي على اŸناطق السساحلية
والقريبة من السسواحل الغربية
و» م-رت-ف-ع-ة نسس-ب-ي-ا» إا ¤ع-ادي-ة
ع - -ل - -ى اŸن - -اط - -ق ال- -وسس- -ط- -ى
والشسرقية من الوطن ( اŸناطق
السس- -اح- -ل- -ي- -ة وال- -ق- -ري- -ب- -ة م- -ن
السس-واح-ل وال-داخ-لية والهضساب
العليا).
و‘ اŸقابل سسيكون التسساقط «
أادن- -ى نسس- -ب- -ي -ا» م -ن اŸسس -ت -وى
ال -ع -ادي ب -اŸن -اط -ق ت-ي-زي وزو
وب- -ج- -اي- -ة وال- -ب- -وي- -رة و «ف -وق»
اŸسس - -ت - -وى ال - -ع - -ادي ب- -وسس- -ط
الصس -ح -راء ال -ق-ري-ب-ة واŸن-اط-ق
الداخلية الشسرقية.

–سصبا ’نتقاله إا ¤باريسس سصان جرمان

نـ ـ ـابو‹ ’ يعـ ـ ـارضض انتقـ ـ ـال فـ ـ ـوزي غ ـ ـ ـو’م

قدم خ Òالدين زطشسي رئيسس نادي بارادو،
أامسس ،م -ل-ف ت-رشس-ح-ه لن-ت-خ-اب-ات ال–ادي-ة
ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال-ق-دم– ،سس-ب-ا ل-ل-ج-م-ع-ي-ة
ال-ع-ام-ة الن-ت-خ-اب-ي-ة اŸق-ررة ي-وم  20مارسس
ا÷اري ،بحسسب ما علم مسساء أامسس.
Œدر اإلشسارة إا ¤أانه ” “ديد أاجال
إاي -داع اŸل -ف -ات لن -ت -خ -اب رئ -يسس ال-ف-اف
واŸكتب الفيدرا‹ إا ¤غاية منتصسف ليلة
أامسس ،بعد أان كان ﬁددا بالسساعة 17:00
من نفسس اليوم.
وسسيتم نشسر القائمة الرسسمية للمÎشسحÚ
اليوم.

ì.ì

’يطالية
’ يعارضس نادي نابو‹ (الدرجة ا إ
’و ¤لكرة القدم) رحيل مدافعه الدو‹
ا أ
ا÷زائري فوزي غو’م ،بعد أان ع Ìعلى من
يخلفه– ،سصبا ’نتقاله اÙتمل إا ¤نادي باريسس
’حد
سصان جرمان ،حسصب ما أاوردته يوم ا أ
’يطالية.
الصصحافة ا إ

ويضسيف نفسس اŸصسدر ما يلي« :سسوف لن يعارضس
نادي نابو‹ انتقال غولم ،بعد رفضسه ‘ السسابق
بسس- -بب ع- -دم ت- -واج- -د ب- -دي- -ل ل- -ه ،ح- -يث أاث -م -رت
م -ف -اوضس -ات-ه األخÒة م-ع ن-ادي ب-ن-ف-ي-ك-ا الÈت-غ-ا‹
لسستقدام الكسس قرÁالدو الذي ينشسط ‘ نفسس
م- -نصسب غ- -ولم‡ ،ا سس- -يسس- -ه -ل م -غ -ادرة ال -لعب
ا÷زائري نادي نابو‹ نهاية اŸوسسم ا÷اري».
عقد غولم ( 26سسنة) مع نابو‹ سساري اŸفعول
ح -ت-ى  ،2018ح- -يث ت- -رغب ع- -دة أان -دي -ة أاوروب -ي -ة
السستفادة من خدماته منها باريسس سسان جرمان
ال- -ف -رنسس -ي م -ن أاج -ل ت -ع -ويضس اŸداف -ع الÈازي -ل
ماكسسوال الذي ينتهي عقده ‘ شسهر يونيو اŸقبل.

