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Ãناسسبة اليوم الوطني للصسحافة اŸوافق لـ  ٢٢أاكتوبر
من كل سسنة الذي أاقره رئيسس ا÷مهورية.
تهنئ أاسسرة جريدة «الشسعب» كل صسحفييها وعمالها
لغر ،كما تتقدم بكل التÈيكات والتهاÊ
بهذا اليوم ا أ
لعÓمي Úومنتسسبي اŸهنة أاينما وجدوا
إا ¤كل ا إ
ـ خالصس التمنيات بالتوفيق.
لحد  ٠٢صسفر  1٤3٩هـ اŸوافق لـ  ٢٢أاكتوبر ٢٠1٧م
ا أ

افتتاحية

اŸتنفسس!
بقلم :السسيدة أامينة دباشس
واكبت الصسحافة الوطنية منذ نشسأاتها
مسسيرة البÓد فمن صسحافة الثورة إالى
صس-ح-اف-ة ال-ب-ن-اء ال-وط-ن-ي ،ث-م صس-ح-اف-ة
ال - -عشس - -ري - -ة السس - -وداء ال- -ت- -ي حصس- -دت
لعÓ- -م- -ي- -ي- -ن وه- -م ي- -ؤودون
عشس- -رات ا إ
لح-داث ك-ي ت-ب-ق-ى
واج -ب-ه-م ف-ي ن-ق-ل ا أ
ال- - -ج - -زائ - -ر واق - -ف - -ة رغ - -م م - -ح - -اولت
لن تواكب مرحلة
ت-رك-ي-ع-ه-ا .وه-اهي ا آ
لزمة بل أاكثر من ذلك تعيشس هذه
ا أ
لزمة المالية.
ا أ
لذا تلّقى أاصسحاب المهنة البشسرى التي
ح-م-ل-ت-ه-ا رسس-ال-ة ال-رئ-يسس ع-ب-د ال-ع-زيز
بوتفليقة ببهجة وارتياح كبيرين وهي
ت- -خصس صس- -ن- -دوق ال- -دع- -م ال- -ذي ي -ع -د
م -ت -ن -فسس -ا سس -يسس -م -ح م -ع م -ط -ل -ع السس -ن-ة
ال -م -ق -ب -ل-ة ل-ب-عضس ال-ع-ن-اوي-ن ع-م-وم-ي-ة
وخاصسة بتسسوية أاوضساعها.
ف -ي م -ا ي -ت -ع -ل-ق ب-ال-ع-ن-اوي-ن ال-ع-م-وم-ي-ة
وعكسس ما يعتقده الكثير ،فإان المورد
ال-وح-ي-د ل-ت-م-وي-ل الصس-ح-اف-ة ال-مكتوبة
لشس -ه-ار ال-ت-ي
ي -ن -حصس -ر ف -ي صس -ف -ح -ات ا إ
تقلصس عددها مع الضسائقة المالية إالى
لفÓ- - -سس رغ- - -م ك- - -ل ال- - -ج - -ه - -ود
ح- - -د ا إ
المبذولة من أاجل تجاوز هذه المحنة،
وم -ن ب -ي -ن -ه-ا الن-ت-ق-ال م-ن ال-ورق-ي إال-ى
ال -رق -م -ي ب -خ -ل -ق ج -رائ -د إال -ك -ت -رون -ي-ة
وفضساءات افتراضسية تسسمح بتواجدها
لع Ó- -م - -ي ال - -وط - -ن - -ي
ف- - -ي ال - -فضس - -اء ا إ
والعالمي.
الصس -ح -اف -ة ال -ع -م -وم -ي -ة تسس -ت -ح-ق ه-ذا
لول ل -ك -ل
لن- -ه- -ا ال- -م- -راف- -ق ا أ
ال- -دع- -م أ
لنها الحاملة
مراحل الحياة الوطنية و أ
ل-رسس-ال-ة ال-دول-ة وال-م-ج-ت-م-ع م-ع-ا ط-بقا
ل-دف-ت-ر شس-روط-ه-ا ول-خ-ط-ه-ا الف-ت-ت-احي
الذي يضسع المصسالح العليا للبÓد فوق
كل اعتبار.
لعÓمية التي رحب
كانت التعددية ا إ
ب- -ه- -ا ال -ج -م -ي -ع ق -د كشس -فت م -ح -دودي -ة
ال -ب -عضس واح -ت -راف -ي -ة وت -م-ي-ز ال-ب-عضس
لن ال-ح-ري-ة ت-ح-م-ل ف-ي ط-ياتها
لخ-ر أ
ا آ
م -ف -ه -وم ال-مسس-ؤوول-ي-ة ووج-وب ال-ت-ح-ل-ي
لخÓق المهنية.
با أ
ممارسسة هذه المهنة النبيلة تسستوجب
لطار ومن
تنظيما محكما ،وفي هذا ا إ
أاجل تعزيز ممارسستها على أاحسسن وجه
أام- -ر رئ- -يسس ال- -ج -م -ه -وري -ة ال -ح -ك -وم -ة
ب -ت -أاسس -يسس سس -ل -ط -ة الضس -ب-ط ل-لصس-ح-اف-ة
لجال.
المكتوبة في أاسسرع ا آ
وه- -ك -ذا وع -ن -دم -ا ي -ج -ت -م -ع ال -ع -ام Ó-ن
Óداء الصسحفي أاي المورد
لسساسسيان ل أ
ا أ
لطار التنظيمي ل يبقى أامام
المالي وا إ
لع Ó-م -ي إال ت -أادي -ة واج -ب -ه ال -م-ه-ن-ي
ا إ
كوسسيط فعلي وفعال في خدمة وطنه
ومجتمعه.
فهنيئا لنا جميعا بيومنا الوطني ولتكن
أاقÓمنا أاسسسس بناء ل معاول هدم.
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رئيسس الجمهورية في رسسالة بمناسسبة إاحياء اليوم الوطني للصسحافة

لسض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع ف ـ ـ ـ ـي ت ـ ـ ـأاسضيسس سضلط ـ ـ ـ ـة
ا إ
ضضبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط الصضحاف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة اŸكتوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

^ تفعيـل صضنـدوق دع ـم الصضحافـة اŸكتـوبة مطلـع سضنـة 2018
^ اإلع ـ ـ ـÓم مطـ ـ ـالب بالنق ـ ـد اŸوضضوع ـ ـي وخدمـ ـة اŸصضلحـة العليـا للوطـن

٠٠
صســ3ـ3ـــ

ملــــف ^ عـ Úعـلى السضتمراريـة وأاخرى Ÿواجهة األزمة
^ عناوين تصضنع اŸشضهد اإلعÓمي وأاخرى –تضضر
^ البحث عن مصضادر التمويل تأاشضÒة للدÁومة
صســـ٤ـــ٠ـــ-ــــ٥ـــ٠ـــ-ــــ٦ـــ٠ـــ-ــــ٧ــــ٠ــ-ــــ٨ــــ٠

اŸنظومة البنكية –ت ›هر اÈÿاء

@إاعـادة الّنظر ‘ النتشضار اŸصضر‘
والتفتح عل ـى ال ّصضÒفة اإلسضÓميـ ـ ـ ـة

صســـ1ــــ1ــ-ــــ٢ـــ1ـــ-ــــ3ـــ1

أألحد  22أكتوبر  201٧م
ألموأفق لـ 02صسفر  143٩هـ

كعوان ضسيف منتدى
““اÛاهد““

زرواطي تفتتح صسالون
الطاقات اŸتجددة

02

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

يسصتضصيف منتدى ““اÛاهد““ وزير
ا’تصص - -ال ج - -م - -ال ك - -ع - -وان ،ال- -ي- -وم،
ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ن ال- -قضص- -اي -ا اŸت -ع -ل -ق -ة
ب-ال-ق-ط-اع وي-ج-يب خ-لل-ها على أاسصئلة
الصص - -ح - -اف - -ي ‘ Úي- -وم- -ه- -م ال- -وط- -ن- -ي
اŸصصادف لـ 22أاكتوبر من كل سصنة.

قيطو ‘ Êزيارة عمل
إا ¤وهران ومسستغاÂ

17470

مذكرة تفاهم ب Úا÷زائرية للطرق السسيارة واتصسالت ا÷زائر
’شص-غ-ال ال-ع-م-وم-ية والنقل
يشص-رف وزي-ر ا أ
ع -ب -د ال -غ -ن -ي زع -لن رف -ق -ة وزي -رة الÈي-د
واŸواصص - -لت السص - -ل - -ك - -ي - -ة وال - -لسص - -ل - -ك - -ي- -ة
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي -ات وال -رق -م-ن-ة إاÁان ه-دى
ف-رع-ون ،ال-ي-وم ،ع-ل-ى إامضص-اء م-ذك-رة تفاهم
ب Úا÷زائ-ري-ة ل-ل-ط-رق السص-ي-ارة واتصص-ا’ت
’ل-ي-اف
ا÷زائ -ر ح -ول وضص -ع ف-ائضص شص-ب-ك-ة ا أ
ال- -بصص- -ري- -ة اŸن -ج -زة م -ن ط -رف ا÷زائ -ري -ة
ل-ل-ط-رق السص-ي-ارة ع-ل-ى ط-ول الطريق السصيار
شصرق -غرب –ت تصصرف اتصصا’ت ا÷زائر،
وذلك Ãنطقة بومدفع بع Úالدفلى.

ت-ف-ت-ت-ح وزي-رة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ط-اقات
اŸت-ج-ددة ف-اط-م-ة ال-زه-راء زرواطي
ال -ط -ب-ع-ة ال-ث-ام-ن-ة ل-لصص-ال-ون ال-دو‹
ل - -ل - -ط - -اق- -ات اŸت- -ج- -ددة ،ال- -ط- -اق- -ات
ال-ن-ظ-ي-ف-ة وال-ت-نمية اŸسصتدامة ““إايرا
 ،““2017غ - - -داÃ ،رك - - -ز اÙاضص - - -رات
لوهران.

نسسيب يعاين مشساريع
اŸوارد اŸائية Ãعسسكر

ميهوبي يتفقد مواقع ثقافية بالعاصسمة
يقوم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي ،غدا ،بزيارة عمل وتفقد إا¤
و’ية ا÷زائر وذلك ابتداء من السصاعة  09:00صصباحا ،حيث سصيعاين
ال-ع-دي-د م-ن اŸواق-ع وال-ه-ي-ئ-ات ال-ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع م-ن ب-ي-ن-ه-ا ال-قصص-ب-ة ،دار
بربروسص ،جنان رايسص حميدو وضصريح سصيدي ﬁمد بوقÈين وموقع
’تراك
سصرفنتاسص ،ليختتم زيارته بالوقوف على أاشصغال ترميم برج ا أ
بÈج الكيفان.

ي- -ق- -وم وزي -ر ال -ط -اق -ة مصص -ط -ف -ى
ق-ي-ط-و ،Êي-ومي  23و 24م-ن الشص-هر
بزيارة عمل وتفقد لو’يتي وهران
ومسص -ت -غ -ا Âح-يث سص-ي-ع-اي-ن وي-دشص-ن
مرافق طاقوية.

توسسيع الفضساء اإلذاعي لألمن الوطني ع Èاإلذاعات اÙلية

ي -ق -وم وزي -ر اŸوارد اŸائ-ي-ة حسصÚ
نسص-يب ،ال-ي-وم ،ب-زي-ارة ع-م-ل وت-فقد
إا ¤و’ي -ة م -عسص -ك -ر ح -يث سص -ي -ع-اي-ن
مشصاريع قطاعية.

ندوة حول السسوق الوطنية

لمن
’ذاعي ل أ
’منية ضصمن الفضصاء ا إ
يتناول الÈنامج التفاعلي ““‘ الصصميم““ ،الذي يهتم بالتوعية ا أ
’و ،¤مسصاء اليوم ،بدءًا من السصاعة  16:00إا 17:00 ¤مسصاء،
’ذاعية ا أ
الوطني ،ع Èأامواج القناة ا إ
’ذاع-ات اÙل-ي-ة““ ،وه-ذا Ãشص-ارك-ة
لم-ن ال-وط-ن-ي ع Èا إ
’ذاع-ي ل -أ
م-وضص-وع““ :أاه-م-ي-ة ت-وسص-ي-ع ال-فضص-اء ا إ
’ذاعة الوطنية ،كما يخصصصص جزء من
لمن الوطني وإاعلمي Úمن ا إ
إاطارات من اŸديرية العامة ل أ
هذه ا◊صصة للرد على تسصاؤو’ت وانشصغا’ت اŸسصتمع.Ú

ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة ا–اد ال-ت-جار وا◊رفي ،Úندوة صصحفية
ح -ول ““السص -وق ال-وط-ن-ي-ة ب Úت-ق-ل-يصص ا’سص-تÒاد و–دي-ات
ال- -تصص- -دي -ر““ ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى السص -اع -ة  10:30صص -ب-اح-ا Ãق-ر
ا÷معية ببئر مراد رايسص.

بوحجة يدعوا للمشساركة القوية
‘ النتخابات من البويرة

بلعيد يرافع من أاجل أاخلقة العمل
السسياسسي من سسكيكدة

سساحلي يؤوكد على اŸشساركة ‘
النتخابات اÙلية ع 25 Èولية

دعا سسعيد بوحجة ألقيادي بحزب جبهة ألتحرير
أل -وط -ن -ي ،أمسس ،خ Ó-ل ت -رؤوسس -ه أشس -غ -ال أل-ت-نسس-ي-ق-ي-ة
أل- -ولئ- -ي- -ة ل -ل -ج -م -ع -ي -ات أŸسس -ان -دة لÈن -ام -ج رئ -يسس
أ÷م -ه -وري -ة ف -رع أل -ب-وي-رة ،أŸوأط-ن Úإأ ¤أŸشس-ارك-ة
ألقوية ‘ ألنتخابات أÙلية أŸقررة يوم  23نوفمÈ
ألدأخل ،مؤوكدأ أن أŸشساركة هذه سستكون Ãثابة درسس
لكل من يشسكك ‘ نزأهة ألنتخابات ،معتÈأ أن كل من
يفوز ‘ ألنتخاب هو جزأئري ترشسح –ت لوأء حزب
معتمد من ألدولة أ÷زأئرية.وأكد بوحجة أن ‡ثلي
ألشسعب سسوأء على أŸسستوى أÙلي أو ألوطني أŸهمة
أل -وح -ي -دة أل -ت -ي ك -ل-ف-وأ ب-ه-ا ه-ي أل-ع-م-ل ل-ب-ن-اء أل-دول-ة
أ÷زأئ -ري -ة وك -ذأ –سس Úم-ع-يشس-ة أŸوأط-ن أل-بسس-ي-ط،
مؤوكدأ أن أبوأب ألŸÈان مفتوحة علي مصسرعيها لكل موأطن يريد طرح أنشسغال ،كما أفصسح
أنه ” أتفاق بينه وب Úرئيسس ›لسس أألمة على أن تقتصسر تدخÓت ألنوأب ‘ أŸسستقبل على
أŸسسائل ذأت ألطابع ألوطني فقط أما ألقضسايا أÙلية فقد يرخصس لنوأب ألŸÈان و›لسس
أألم -ة ألل-ت-ق-اء ب-اŸسس-ؤوول Úع-ل-ى أŸسس-ت-وى أÙل-ي ل-ط-رح أل-قضس-اي-ا أŸت-ع-ل-قة بالتنمية
أÙلية.

رأف -ع ،أمسس ،ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -ل -ع-ي-د رئ-يسس ج-ب-ه-ة
أŸسستقبل ،من قاعة ألسسينما ‚مة بسسكيكدة ،من
أجل أخلقة ألعمل ألسسياسسي ،موضسحا ‘ هذأ أإلطار»
أن ألقيم أإلنسسانية تÓشست ب Úأفرأد أÛتمع ،وأن
مشسكل أألخÓق أصسبح عائقا حقيقيا ‘ وجه ألبناء
وأل -ت -ن -م -ي-ة».وأرج-ع رئ-يسس ج-ب-ه-ة أŸسس-ت-ق-ب-ل مشس-ك-ل
أ÷زأئر « إأ ¤أŸشسكل أألخÓقي ،ألن أÛتمع حسسب
أŸت -ح -دث أب-ت-ع-د ع-ن أألخÓ-ق وأل-ت-ق-ال-ي-د أل-ت-ي ك-ان
يتصسف بها أألباء وأألجدأد.و‘ نفسس ألسسياق ،أكد
بلعيد أن حزبه يعتمد على خطاب مبني على أألخÓق
ألسسياسسية وأحÎأم أإلنسسان ،ألن ألعمل ألسسياسسي كما
أضساف «ينطلق من مبدأ أخÓقي حتى يتمكن ألشسعب
من ألثقة ‘ أŸسسؤوول Úألسسياسسي Úألذين أصسبح أغلبهم ينتهج ألكذب للوصسول إأ ¤ألسسلطة
دون مرأعاة أألخÓق».وأشسار بلعيد أن جبهة أŸسستقبل متوأجدة ع 303 Èبلدية للمنافسسة
ألنتخابية ألقادمة ،معتÈأ جبهة أŸسستقبل قوة حقيقية ‘ ألسساحة ألسسياسسية ألوطنية
وأنها أ◊زب ألوحيد ألذي تعت Èقوأئمه ﬂتارة من ألقاعدة ،بهدف ألوصسول لتكون قوة
أسساسسية لتغي ÒألبÓد.

أكد بلقاسسم سساحلي ،أألم Úألعام
◊زب ألتحالف ألوطني أ÷مهوري،
أن ح -زب -ه سس -يشس-ارك ‘ ألن-ت-خ-اب-ات
أÙل- -ي- -ة أل- -ق- -ادم- -ة أŸق- -ررة ‘ 23
نوفم Èألقادم بكل قوة ،من خÓل
ألقوأئم ألتي سسيتقدم بها ‘ ألعديد
من ألوليات وألبلديات.
وقال سساحليÃ ،ناسسبة أإلشسرأف
ع -ل-ى ن-دوة وط-ن-ي-ة Ÿتصس-دري ق-وأئ-م
ح -زب -ه ع Èأل -وط -ن ،ن -ظ -م-ه-ا ،أمسس،
بفندق ألهضساب بسسطيف ،إأن ألتحالف
أل-وط-ن-ي أ÷م-ه-وري سس-ي-ك-ون حاضسرأ
بحوأ‹  60باŸائة من أŸقاعد ،وÃجموع حوأ‹  5آألف مÎشسح ،منهم
 43باŸائة من ألنسساء ،وتÎأسس أمرأتان قائمتي أ◊زب ألولئيت ‘ Úكل
من قسسنطينة وسسطيف ،فيما يشسارك أ◊زب ‘  25ولية بـ  16قائمة
للمجالسس ألشسعبية ألولئية ،و 150قائمة للمجالسس ألشسعبية ألبلدية.

يومية وطنية إاخبارية تصصدر عن اŸؤوسصسصة العمومية
ا’قتصصادية(شصركة ذات أاسصهم)
رأاسص مالها ا’جتماعي 200 .000.000 .00 :دج
 39شصارع الشصهداء الجزائر

الÈيد ا إ
’لكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
’لكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسص(021) 60.67.93 :

’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسص(021)60.70.3٥:

(021) 60.70.40

سسكيكدة :خالد العيفة

الرئيسصة اŸديرة العامة
مسصؤوولة النشصر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

سسطيف :نور الدين بوطغان

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

¯ ملحظة:
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رئيسس ا÷مهورية ‘ رسصالة Ãناسصبة إاحياء اليوم الوطني للصصحافة

تفعيل صسندوق دعم الصسحافة اŸكتوبة مطلع سسنة 2018
لسصــــــراع فـــــــي تأاسصيـــــسس سصلطـــــــة ضصبـــــــط الصصحافـــــــــة اŸكتوبــــــــة
^ا إ
لعــÓم ا÷زائري مطالب بشصرح ا◊قائق وترقية صصورة ا÷زائر
^ا إ
بعث رئيسس ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة ،يوم السصبت،
رسص-ال-ة Ãن-اسص-ب-ة إاح-ي-اء ال-ي-وم ال-وط-ن-ي للصصحافة اŸصصادف
ليوم  22أاكتوبر من كل سصنة ،هذا نصصها الكامل:
«بسصـم الله الرحمن الرحيم والصصÓة والسصÓم
على أاشصرف اŸرسصل.Ú

اليوم الوطني للصسحافة صسنوان للحرية والتضسحية
إأن أليوم ألوطني للصضحافة يبقى صضنوأن للحرية وألتضضحية ‘ سضبيل
’ع-لم-ي بصض-دق ون-زأه-ة أل-وأق-ع
رسض -ال-ة ن-ب-ي-ل-ة ُي-ج-ل-ي ف-ي-ه-ا رج-ل أ إ
وأ◊قيقة ويذود ما أمكنه ألذود عن شضرف أŸهنة.
إأن ألصضحافة أ÷زأئرية قد أسضتطاعت بوسضائل غاية ‘ ألبسضاطة أن
–مل رسضالة ثورة ألتحرير وكانت بحق لسضان حالها ع Èمدأد روأد
ألكلمة من إأعلميينا أÛاهدين ومن خلل بث إأذأعي رددت صضدأه
جبالنا وصضحارينا ومدننا وقرأنا ألتي هبّ كل موأطن فيها ليصضنع
ملحمة تاريخية قّل مثيلها ‘ ألعا.⁄
وبنفسس ألروح ألنضضالية وألقناعة وألعزÁة ،أنصضهرت أسضرة ألصضحافة
غدأة أ’سضتقلل ‘ مشضروع ألبناء وألتشضييد وما فتئت توأصضل بجد
ومسضؤوولية أدأء رسضالتها ألنبيلة وموأكبة عملية ألتنمية وألدفاع عن
’حدأث ألتي عرفها ألعا⁄
قضضايا ألشضعب وألتفاعل باحÎأفية مع أ أ
بشضكل سضريع ومتدأخل.
ولقد كان لصضحافة بلدنا دور هام ‘ أŸعركة من أجل بقاء ألدولة
طوأل سضنوأت أŸأاسضاة ألوطنية و“كنت ‘ نفسس ألوقت من موأكبة
ألتطورأت ألتكنولوجية وتوسضيع رقعتها ‘ جل ألفروع ،من صضحافة
مكتوبة إأ ¤قنوأت مرئية إأ ¤موأقع إألكÎونية ،حتى أصضبحت أليوم
إأحدى أŸيادين ألتي تزخر فيها أ÷زأئر بالتقدمات أŸنجزة ،كما
أصضبحت كذلك صضحافتنا إأحدى ألرموز أŸرموقة للتعددية وأ◊رية
ألسضياسضيت ‘ Úأ÷زأئر.

اسستنهاضض الهمم Ÿواجهة األزمات
أاّيتها السصيدات الفضصليات
لفاضصل
أاّيها السصادة ا أ
’مر أله،Ú
 ⁄يكن هذأ أŸسضار ألصضعب على صضحافتنا وإأعلميينا با أ
فقد عانوأ ووأجهوأ ‘ سضبيل ذلك ألعديد من ألتحديات’ ،سضيما ‘
’ره -اب أŸدم -ر ودف -ع -وأ ضض -ري-ب-ة ب-اه-ظ-ة م-ن أروأح-ه-م
سض -ن -وأت أ إ
ودمائهم وكان من بينهم شضهيدأت وشضهدأء وملحقون ‘ كل مكان.
ولكنهم ما ’نوأ و’ يئسضوأ ،بل صضمدوأ ‘ –xد شضجاع.
إأن ألدÁقرأطية كمشضروع حياة وحكم وتطلع إأ ¤أŸسضتقبل يسضود
فيها ألتكامل بﬂ Úتلف نظم أÛتمع قوأمه ضضمان أ◊ريات ألتي
ُتقّرها نوأميسس ألكون وأ’تفاقيات ألدولية ويتصضالح فيها أÛتمع
’جل ألتخلصس من ألتخلف على مسضتوى ألفرد وأ÷ماعة
مع ذأته أ
وب -ن -اء ›ت -م -ع ح -دأث-ي أصض-ي-ل ب-ا◊ف-اظ ع-ل-ى سض-ي-ادت-ه ألسض-ي-اسض-ي-ة
’سضÎأتيجية مع ألغ Òباقتدأر للحفاظ
وأ’قتصضادية ويدير علقاته أ إ
على مكتسضباته وأمنه وأسضتقرأر ،هي هذه ألدÁقرأطية هي أليوم من
أهتمامات شضعبنا ‘ ظل صضيغة ألدسضتور أ÷ديدة ألتي توفر للجميع
’مثل Ÿا يجب أن تكون عليه جزأئر ألغد.
أÛال أ أ
’زمات كثÒأ ما تسضتنهضس ألهمم وتوقظ ألعبقريات وألشضعب
إأّن أ أ
أ÷زأئري ألذي قهر أبناؤوه ألصضعاب و“ّرسضوأ على ألصض ÈوأŸغالبة
لهم من ألهمم ألعالية وألعبقريات ألوثابة ما يسضتطيعون بها أن
ي -ت -ج -اوزوأ أزم-ات أل-ي-وم أıت-ل-ف-ة و‘ م-ق-دم-ت-ه-ا أزم-ة أ’ق-تصض-اد
ألعاŸي ،ألتي يجب أن نوأجهها ونحن نسضتلهم من رصضيدنا ألنضضا‹
’رأدة للصضمود أك Ìأمام ألعوأصضف
وألقيم ونسضتمد منهما ألقوة وأ إ
’زمات بإادرأك وعلم وإأÁان
’عاصض Òمن ناحية ونسضتثمر ‘ أ أ
وأ أ
بقدرأتنا أŸادية وأŸعنوية لننجز مسضارنا أŸسضتقبلي ‘ إأنتاج ألÌوة
ألتي ’ ترتبط باŸاديات فحسضب بل كذلك بتلك ألتي ترتكز على
’نسضان.
عبقرية أ إ

ﬁيط جهوي يتطلب ا◊ذر واليقظة
أاّيتها السصيدات الفضصليات
لفاضصل
أاّيها السصادة ا أ
نعيشس جميعا معا مصضاعب أŸرحلة ‘ أÛال أŸا‹ وأ’قتصضادي

ولقد قررنا أسضاليب Ÿوأجهتها وأ’سضتمرأر ‘ نهج ألبناء وألتشضييد،
’صضلحات ألضضرورية ،كما نعيشس ‘ ﬁيط جهوي
مع ألقيام با إ
’زمات وألنزأعات ،ألبعضس منها ‘ جوأرنا أŸباشضر وهو
مثقل با أ
أمر يتطلب منا أ◊ذر وأليقظة للحفاظ على أمن وأسضتقرأر وسضلمة
بلدنا.
إأن ه- -ذه أل- -ت- -ح -دي -ات ه -ي –دي -ات ألشض -عب وأل -وط -ن ’ “ي -ي -ز ‘
موأجهاتها بﬂ Úتلف ألتوجهات ألسضياسضية أو بﬂ Úتلف ألشضرأئح
أ’جتماعية ،فنجاح ألوطن ‘ أÛال أ’قتصضادي هو ‚اح جميع
أبنائه ،كما أن إأبقاء ألوطن ‘ أمن وسضلم هو مكسضب روحي ÷ميع
أŸوأطن.Ú
’علم أ÷زأئري أن تكون ‘ خدمة أŸصضالح
ومن ثمة أهيب بعائلة أ إ
ألعليا لبلدنا ،باŸسضاهمة ‘ شضرح أ◊قائق وكذلك ‘ أ’نتقاد
ألوأقعي لنقائصس ألبلد وأيضضا ودأئما ‘ ترقية صضورة أ÷زأئر لدى
باقي بلدأن وشضعوب أŸعمورة.
أاّيتها السصيادات الفضصليات
لفاضصل
أاّيها السصادة ا أ
’علم
إأن أهتمامنا باŸكاسضب ألتي حققتها أ÷زأئر ‘ ›ال أ إ
Œعل ألدولة سضاهرة على تعزيز هذأ أ’Œاه وهو ما أؤوكده مّرة
أخرى ،من خلل توجهي إأ ¤أ◊كومة لكي تسضرع ‘ تأاسضيسس سضلطة
ألضضبط للصضحافة أŸكتوبة ولكي تسضهر على تفعيل هذه ألهيئة ،مع
تفعيل سضلطة ضضبط ألسضمعي ألبصضري أيضضا .و‘ نفسس أŸنوأل،
أرج -و م -ن أ◊ك-وم-ة ت-ف-ع-ي-ل ألصض-ن-دوق أل-ع-م-وم-ي ل-دع-م ألصض-ح-اف-ة

أŸكتوبة مع مطلع ألسضنة أŸقبلة.
أاّيتها السصيدات الفضصليات
لفاضصل
أاّيها السصادة ا أ
أن-ح-ن-ي أم-ام أروأح صض-ح-اف-ي-ي-ن-ا وإأع-لم-ي-ي-ن-ا نسض-اًء ورج-اً’ على مّر
ألتاريخ من ألذين قضضوأ شضهدأء ثورة نوفم ÈأŸظفرة وشضهدأء
ألوأجب ألوطني خلل أŸأاسضاة ألوطنية على ﬁجة هذه ألرسضالة
ألنبيلة .كما أؤوكد وقو‘ إأ ¤جانب عائلة صضحافيي بلدي ‘ أدأء
’علم وتبليغا للرسضالة ودفاعا عن أŸصضالح
مهمتهم ،خدمة ◊رية أ إ
ألعليا للجزأئر بلدهم.
أاّيتها السصيدات الفضصليات
لفاضصل
أاّيها السصادة ا أ
‘ خ -ت -ام ه-ذه أل-رسض-ال-ة ،أه-ن-ئ أل-ذي-ن سض-ي-ح-ظ-ون ب-اسض-ت-لم ج-ائ-زة
ألصضحا‘ أÎÙف ،ألتي ُتسضَدى كل سضنة Ãناسضبة أليوم ألوطني
ل -لصض -ح -اف-ة ك-ع-رب-ون ت-ق-دي-ر وح-ف-ز ل-لصض-ح-اف-ي-ات وألصض-ح-اف-ي‘ Ú
تنافسضهم ألشضريف ‘ مهنة أŸصضاعب ،و‘ ذلك عرفان للفائزين
’علم Ÿا يؤودونه من رسضالة ‘ خدمة
ولكل أطياف ألصضحافة وأ إ
ألصضالح ألعام بكل أحÎأفية.
فهنيئا للفائزين وهنيئا لكلّ إأعلميينا ،وفقكم ألله وزكى جهودكم
أّÿيرة ‘ حماية ألوطن وُرقّيه وسضؤودد ألشضعب وَمَنَعِتِه.
عاشضت أ÷زأئر.
ألسضلم عليكم ورحمة ألّله تعا ¤وبركاته».

جائـــــزة رئيـــــسس ا÷مهوريــــة للصصحفــــي اÙـــــÎف

تسسليـ ـم جوائـ ـز الطبعـ ـة الثالثـ ـة اليـ ـوم فـ ـي حفـ ـل سساهـ ـر
ت- -ن- -ظ- -م وزارة التصص- -ال ،سص -ه -رة ال -ي -وم،
ب -اŸرك -ز ال-دو‹ ل-ل-م-ؤو“رات ع-ب-د ال-ل-ط-ي-ف
رح -ال (ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة) ،ح-ف-ل تسص-ل-ي-م
جائزة رئيسس ا÷مهورية للصصحفي اÎÙف
‘ ط -ب -ع -ت -ه -ا ال -ث -ال -ث -ة ،وذلك إاح -ي-اء ل-ل-ي-وم
ال -وط -ن -ي ل-لصص-ح-اف-ة اŸصص-ادف لـ 22أاكتوبر،
بحسصب ما أافاد به ،أامسس ،بيان للوزارة.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أنه ““‘ إأطار جائزة رئيسس
أ÷مهورية للصضحفي أÎÙف ألتي جاءت –ت
ع -ن -وأن““ :ح -ف -اظ ع -ل -ى أل -ب -ي -ئ-ة ...م-ف-ت-اح أل-رف-اه
ألعمومي وألسضعادة أ’جتماعية““ ،سضيتم باŸناسضبة
لع -م -ال ألصض-ح-ف-ي-ة
““تسض -ل -ي -م أ÷وأئ -ز ت -ت -وي -ج -ا ل  -أ

أŸتميزة على أختلف أنوأعهاÃ ،ا فيها ألصضورة
ألفوتوغرأفية وألصضحافة أإ’لكÎونية““.
وأضضاف ألبيان ،أن وزير أ’تصضال جمال كعوأن،
““يقوم أليوم بالرد على أسضئلة ألصضحافة ألوطنية من
خلل نزوله ضضيفا على منتدى يومية أÛاهد““.
و‘ إأط -ار أ’ح -ت -ف -ال ب -ذأت أŸن -اسض-ب-ة ،وŒسض-ي-دأ
Ÿوضضوعية جائزة رئيسس أ÷مهورية لهذه ألطبعة،
سضتنظم ألوزأرة ،بالتعاون مع وزأرة ألبيئة وألتهيئة
ألعمرأنية وألطاقات أŸتجددة ،أبتدأًء من أمسس
ألسض -بت ،سض -لسض -ل -ة م -ن أÙاضض -رأت ح -ول أل -ب -ي -ئ-ة
وأإ’ع -لم .ك -م -ا سض -تسض -اه -م أل -وزأرة م -ع أŸن -ظ-م-ة
أل-وط-ن-ي-ة ل-لصض-ح-ف-ي Úأل-ري-اضض-ي ‘ Úت-نشض-يط ندوة

–ت عنوأن““ :أإ’علم ألرياضضي– :ديات وآأفاق““
Ãقر أإ’ذأعة ألوطنية.
وكان رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،قد
دع -ا ‘ رسض -ال-ة ل-ه Ãن-اسض-ب-ة إأح-ي-اء أل-ي-وم أل-وط-ن-ي
ل -لصض -ح -اف -ة ،أسض -رة أإ’ع -لم أ’ن ت-ك-ون ““‘ خ-دم-ة
أŸصض -ال -ح أل -ع -ل -ي-ا ل-ل-ج-زأئ-ر ب-اŸسض-اه-م-ة ‘ شض-رح
أ◊ق-ائ-ق وأ’ن-ت-ق-اد أل-وأق-ع-ي ل-ن-ق-ائصس ألبلد ومن
خلل ترقية صضورة أ÷زأئر لدى باقي دول وشضعوب
ألعا.““⁄
وق -ال رئ -يسس أ÷م -ه -وري -ة ‘ ه-ذأ ألشض-أان““ :ن-ع-يشس
جميعا معاً مصضاعب أŸرحلة ‘ أÛال ÚأŸا‹
وأ’ق -تصض -ادي ،ول -ق -د ق -ررن -ا أسض-ال-يب Ÿوأج-ه-ت-ه-ا

وأ’سض-ت-م-رأر ‘ ن-ه-ج أل-ب-ن-اء وأل-تشض-ي-ي-د ،م-ع أل-ق-يام
ب -اإ’صض -لح -ات ألضض -روري-ة .ك-م-ا ن-ع-يشس ‘ ﬁي-ط
جهوي مثقل باأ’زمات وألنزأعات ،ألبعضس منها ‘
ج -وأرن -ا أŸب -اشض -ر ،وه -و أم -ر ي -ت -ط -لب م-ن-ا أ◊ذر
وأل-ي-ق-ظ-ة ل-ل-ح-ف-اظ ع-ل-ى أم-ن وأسض-ت-ق-رأر وسض-لمة
ب- -لدن- -ا““ ،مشضÒأ إأ ¤أن ه- -ذه أل- -ت- -ح- -دي- -ات ““ه- -ي
–ديات ألشضعب وألوطن ’ “ييز ‘ موأجهاتها بÚ
ﬂت -ل -ف أل -ت -وج -ه -ات ألسض -ي -اسض -ي -ة أو بﬂ Úت -ل-ف
ألشض-رأئ-ح أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ،ف-ن-ج-اح أل-وطن ‘ أÛال
أ’قتصضادي هو ‚اح جميع أبنائه ،كما أن إأبقاء
ألوطن ‘ أمن وسضلم هو مكسضب روحي ÷ميع
أŸوأطن.““Ú

ألعدد
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رسسالة ارتياح...
أأم Úبلعمري
ب- - - - -دّدت رسص - - - -ال - - - -ة رئ - - - -يسس
ا÷مهورية السصيد عبد العزيز
ب- -وت -ف -ل -ي -ق -ةÃ ،ن -اسص -ب -ة ال -ي -وم
ال- -وط- -ن- -ي ل- -لصص -ح -اف -ةﬂ ،اوف
لع Ó-م ب -ع -د م -ط -ال -ب-ت-ه
أاسص -رة ا إ
ا◊ك -وم -ة ب -ت -ف -ع -ي-ل الصص-ن-دوق
ال- -ع- -م- -وم- -ي ل- -دع- -م الصص -ح -اف -ة
اŸكتوبة ‘ ،الوقت الذي تعيشس
لخÒة صص- -ع -وب -ات
ف- -ي- -ه ه- -ذه ا أ
مالية خانقة غّيبت العديد من
لسص -ب -وع-ي-ات ع-ن
ال -ي -وم -ي -ات وا أ
لع Ó- -م- -ي ال- -وط- -ن- -ي
اŸشص - -ه - -د ا إ
وأاح- -الت اŸئ- -ات م -ن ال -زم Ó-ء ‘
م -ه -ن -ة اŸت -اعب ع -ل -ى ال -ب -ط-ال-ة
وع -ن -اوي -ن أاخ -رى ق-د ل-ن ي-ك-ون
مصصÒه - - -ا أافضص - - -ل إان  ⁄ي - - -ت- - -م
إانقاذها.
إان ه -ذا ال -ق-ل-ق  ⁄تسص-ل-م م-ن-ه
حتى مؤوسصسصات إاعÓمية توصصف
ب-أان-ه-ا ع-ري-ق-ةŸ ،ا ل-ه-ا م-ن رصصيد
ت -اري -خ -ي وت-راك-م-ات ع-ق-ود م-ن
الحÎاف -ي -ة واŸه -ن -ي -ة ،ج-ع-لت
م- -ن- -ه- -ا رم- -زا م -ن رم -وز ال -دول -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ،ع- -ن- -اوي -ن ت -زام -ن
صص -دوره -ا م-ع اسص-ت-قÓ-ل بÓ-دن-ا،
راف -قت ب -ع -د ذلك ك -ل اÙط -ات
اŸفصص -ل -ي -ة ل-ل-ج-زائ-ر ،ب-داي-ة م-ن
ب -ن -اء ال -دول -ة ،م-رورا Ãسص-ارات
التنمية وبرا›ها اıتلفة ،إا¤
اŸسص - -اه - -م - -ة ›ددا ‘ ا◊ف - -اظ
ع -ل -ى ب -ق -اء وك -ي -ن -ون -ة ال -دول -ة
ا÷زائ - -ري - -ة خÓ- -ل ال- -ه- -ج- -م- -ة
لرهابية الدموية ،كما جاء ‘
ا إ
نصس رسصالة رئيسس ا÷مهورية،
الذي أاثنى فيها على ما قامت به
لع Ó- - -م خ Ó- - -ل ت - - -لك
أاسص - - -رة ا إ
ال- -فÎة ال- -عصص- -ي -ب -ة م -ن ت -اري -خ
ا÷زائ- - -ر .وه- - -ن- - -ا ل ب - -أاسس م - -ن
ال -ت -ذك Òأان ج-ري-دة «الشص-عب»،
التي –يي شصهر ديسصم ÈاŸقبل،
ع-ي-د م-يÓ-ده-ا  ،55ك -انت دائ -م-ا
وعلى مدار العقود اÿمسصة من
وج- -وده- -ا ‘ ط- -ل- -ي- -ع- -ة وسص- -ائ- -ل
لع Ó-م ال -وط -ن -ي -ة ‘ أاداء ه-ذا
ا إ
الواجب اŸقدسس.
إان ق - - -رار ب - - -عث الصص - - -ن- - -دوق
ال- -ع- -م- -وم- -ي ل- -دع- -م الصص -ح -اف -ة
اŸك -ت -وب-ة ،ي-أات-ي ‘ ال-وقت ال-ذي
لخÒة
أاصص - -ب - -حت ف - -ي- -ه ه- -ذه ا أ
م - -ه - -ددة ب - -الن - -ق - -راضس بسص- -بب
الن - -تشص- -ار ال- -واسص- -ع ل- -ل- -ق- -ن- -وات
لنÎنت
ال-ت-ل-ف-زيونية وتعميم ا أ
ال -ت -ي ف -ت-حت اÛال واسص-ع-ا أام-ام
ان- - -تشص- - -ار م- - -واق- - -ع ال- - -ت - -واصص - -ل
الجتماعي التي –ولت إا ¤ما
لع Ó- -م اŸوازي وك - -ذا
يشص - -ب - -ه ا إ
ال- -زح- -ف السص- -ري- -ع ل- -لصص- -ح -اف -ة
لل- -كÎون- -ي- -ة ال- -ت- -ي أاصص -ب -حت
ا إ
ال- -وريث الشص- -رع- -ي ل- -لصص -ح -اف -ة
اŸكتوبة .كلها معطيات اضصطرت
الكث Òمن العناوين إا ¤التخّلي
ع -ن ال -ط -ب -ع -ة ال -ورق -ي-ة ن-ه-ائ-ي-ا
للكÎونية.
وتعويضصها با إ
إان الن -ت -ق -ال ن-ح-و الصص-ح-اف-ة
لل -كÎون -ي -ة ح -ت -م -ي -ة ول -يسس
ا إ
خ- - -ي- - -ارا ،ب- - -ح- - -ك- - -م ال- - -ط - -ف - -رة
ال-ت-ك-ن-ول-وجية ا◊اصصلة؛ طفرة
لج -ي-ال ال-ق-ادم-ة ل
ق -د Œع -ل ا أ
ت- -رى ا÷ري- -دة ال- -ورق -ي -ة إال ‘
لرشصيف.
اŸتاحف أاو ‘ مراكز ا أ
لسص-وإا ي-جب
ل -ه-ذا ،ول-ت-ف-ادي ا أ
م- -راع- -اة اŸرح- -ل- -ي- -ة وال- -ت- -دّرج
ل- -ل- -ق- -ي- -ام ب- -ه- -ذه ال- -وث -ب -ة ن -ح -و
لل -كÎو Êوصص-ن-دوق
لع Ó-م ا إ
ا إ
دع- -م الصص- -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة ه -و
لل-ي-ات ال-ت-ي Áك-ن-ها أان
إاح-دى ا آ
ت-خّ-ف-ف م-ن ال-ع-واقب ال-وخ-ي-م-ة
لهذا النتقال من خÓل حماية
الصص -ح -اف -ة ال -ورق -ي -ة م -ن (م-وت
ال -ف-ج-اءة) ال-ت-ي اخ-ت-ط-فت أاكÌ
م - -ن  60ع -ن -وان -ا خÓ-ل سص-ن-تÚ
فقط؟!

اأ’حد  22أاكتوبر  2017م
الموافق لـ  02صسفر  1439هـ

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

ملف

لزمة إŸالية وإلقتصصادية
‘ ظل تصصاعد إ أ

العدد
17470

04

بعث صشندوق دعم ال ّصشحافة للحفاظ على اسشتمرارية اŸؤؤسّشسشات العÓمية

ع- -اد إ◊ديث ب- -قّ- -وة ع- -ن صص -ن -دوق دع -م
لزم -ة إŸال -ي -ة
صص- -ح- -اف -ة ‘ ظ -ل تصص -اع -د إ أ
إل ّ
وإلق -تصص -ادي -ة إل -ت -ي ت -عصص -ف ب -ال -ك-ث Òم-ن
لعÓ-م-ي-ة وعّ-ج-لت ب-غ-لق إلكثÒ
إŸؤوسصسص-ات إ إ
منها ،حيث تشص Òأإرقام وزإرة إلتصصال إ¤
ت -وّق -ف  26ج -ري -دة ي -وم -ي-ة و 34جريدة
أإسص-ب-وع-ي-ة ع-ن إلصص-دور م-نذ  ‘ ،2014حÚ- -
لعÓ-م-ية،
ي-نشص-ط  140ع-ن-وإن ‘ إلسص-اح-ة إ إ
و–دثت إل -وصص -اي -ة ع -ن إم -ك -ان -ي -ة إخ-ت-ف-اء
لزمة
عناوين أإخرى ‘ ظل توإصصل تبعات إ أ
إلقتصصادية وإŸالية.

حكيم بوغرارة
يحدث هذا ‘ ظل تراجع سسوق ا’شسهار بنسسبة
 % 65ب Úسس -ن -ت -ي  2015و 2016م-ع ارت-ف-اع دي-ون
الصسحف لدى شسركة الطباعة با÷زائر ،ما بات
ي- -هّ- -دد اسس- -ت- -م- -رار نشس- -اط- -ه- -ا ،وتسسّ- -ب- -بت اأ’زم- -ة
ا’ق -تصس -ادي -ة واŸال -ي -ة ك -ذلك ‘ ان -خ -ف-اضض ع-دد
سسحب الصسحف بأاك Ìمن  50باŸائة ،حيث أاشسار
وزير ا’تصسال مؤوّخرا إا 900 ¤أالف نسسخة كإاجما‹
سسحب ال ّصسحافة الوطنية بعد أان كانت قبل 03
سسنوات حوا‹  03مÓي Úنسسخة.
أاّدى ه- -ذا ال- -وضس -ع ك -ذلك إاّ– ¤رك ا◊ك -وم -ة
واÈÿاء لدراسسة سسبل إاعادة بعث صسندوق دعم
الصسحافة ،الذي  ⁄يسستقر على أامر منذ تأاسسيسسه
” وضسعه –ت تصسّرف
‘ بداية التسسعينات ،حيث ّ
ÓعÓم الذي نصض عليه قانون
اÛلسض اأ’على ل إ
اإ’عÓم  ،07 - 90من خÓل اŸادة  ‘ 59الباب
ÓعÓم ،والذي
السسادسض اŸتعلق باÛلسض ا’على ل إ
ي -حّ-دد ق-واع-د ا’ع-ان-ات اÙت-م-ل-ة واŸسس-اع-دات
Óج-ه-زة ا’عÓ-م-ي-ة ال-ت-ي
ال -ت -ي “ن -ح -ه -ا ال-دول-ة ل -أ
تخولها صسÓحيات اÿدمة العمومية ،والسسهر على
ت- -وزي- -ع -ه -ا ال -ع -ادل .و‘ ب -عضض اأ’ح -ي -ان ّ” إادراج
ا’عانات ‘ ﬂتلف قوان ÚاŸالية ،وهو ما دفع
ب-ا’خ-تصس-اصسّ-ي Ú-ل-ت-أاسس-يسض صس-ن-دوق دع-م مسس-ت-ق-ل
يعمل وفقا Ÿعاي Òا’حÎافية.

ا◊كؤمة تعد بإاعادة بعث نششاط صشندوق
دعم ال ّصشحافة
وع -دت ا◊ك -وم -ة عّﬂ Èط -ط ع -م -ل -ه -ا ال-ذي
عرضسه الوزير اأ’ول أاحمد أاويحيى على الŸÈان
شسهر سسبتم ÈاŸنصسرم بإاعادة تفعيل صسندوق دعم
الصس -ح -اف -ة ،ح -يث ج -اء ‘ اّıط -ط «..سس -ت -ع-م-ل
ا◊كومة على إاعادة تفعيل صسندوق دعم الصسحافة
اŸكتوبة ‘ شسفافية تامة و‘ اطار دف Îأاعباء
اÿدمة العمومية».
وتسس -ع -ى ا◊ك -وم -ة م -ن خ Ó-ل ه -ذا الصس -ن -دوق

Ÿسساعدة الكث Òمن وسسائل ا’عÓم اŸهددة بالغلق
وفقا لشسروط ّﬁددة وصسارمة حتى ’ تذهب أاموال
الدعم لوجهات أاخرى.
وسساهم دعم السسلطات ‘ بداية التسسعينات ‘
ميÓد الصسحافة اŸكتوبة اÿاصسة ،حيث اسستفادت
من أاموال طائلة وإاعفاءات ضسريبية وتخفيضض ‘
فاتورات اÿدامات والكراء ،و“ّيزت تلك الفÎة
بإاصسدار عدد كب Òمن الصسحف والنشسريات اÿاصسة
بينما حّولت «العمومية إا ¤شسركات مسساهمة ذات
مسسؤوولية ﬁدودة».
” –ريضض أاك Èعدد من اŸهنيّ Úعلى اختيار
و ّ
ط -ري -ق الصس -ح -اف-ة اÿاصس-ة ،وذلك ب-دف-ع م-رّت-ب-ات
سسنت Úمسسبقا لتكوين رأاسسمال ،وبتقد Ëمسساعدات
شستى للتأاسسيسض منها ا◊صسول على مقر ›انا Ÿدة
 5سسنوات وا’سستفادة من السسحب ‘ مطابع الدولة،
وقروضض بنكية خاصسة أ’جل التجهيز مع ا’حتفاظ
بحق العودة إا ¤اŸؤوسسسسات اإ’عÓمية اأ’صسلية ‘
حالة فشسل اŸشسروع».

الّدعم يتم وفق معاي Òصشارمة
ي- -ذك- -ر أاّن ال- -دول -ة وخ -اصس -ة ‘ ع -ه -د رئ -يسض
ا◊كومة مولود حمروشض سساهمت كثÒا ‘ دفع
الصس- -ح- -اف- -ة اŸك -ت -وب -ة اÿاصس -ة ،ح -يث خ ّصس -صست
ا◊ك -وم -ة م-ب-ل-غ  10م Ó-ي Úدج ط -ب -ق-ا ل-ل-م-رسس-وم
التنفيذي الصسادر عن رئيسض ا◊كومة الصسادر ‘
 20مارسض  ،1990والذي صسادق عليه ›لسض الوزراء
‘  13فيفري  ،1990حيث ن ّصست اŸادة  4تشسمل
اإ’عانات اŸنصسوصض عليها ‘ اŸادة الثالثة أاعÓه
ما يأاتي:
اأ’جور و›موع التكاليف ا’جتماعية وا÷بائية
Ãا ف - -ي - -ه - -ا حصسصض ال - -ع - -م - -ال،وأارب - -اب ال- -ع- -م- -ل
والصسحافي Úومن Áاثلهم الذين يزاولون وظائفهم
منذ  15أافريل  ‘ 1990أاجهزة الصسحافة اŸكتوبة
واŸسسموعة واŸرئية ،التابعة للقطاع العام وكذا
ضسمانات الÎقية ‘ اŸهنة وا’متيازات اŸرتبطة
بها،الواردة ‘ القانون اأ’سساسسي.

«وسسطّرت الدولة Ãوجب قانون اŸالية لسسنة
 1991م-ب-ل-غ  400م-ل-ي-ون دي-ن-ار لÎق-ي-ة الصس-ح-افة
اŸكتوبة والسسمعية ،إاذ ”ّ تخصسيصض  260مليون دج
لتغطية مصساريف طبع ا÷رائد ،غ Òأانّ هذا الدعم
 ⁄يكن يخضسع Ÿعاي Òمضسبوطة ،والتي عرفت
ÓعÓم ‘ 4
النور مع تنصسيب اÛلسض اأ’على ل إ
جويلية  ،1990والذي حّدد Ãوجب قرار مؤورخ ‘ 5
جويلية  1991معاي Òدعم الصسحافة ،وورد ذلك ‘
اŸادة الثالثة :
«يخضسع توزيع اإ’عانات واŸسساعدات اÙتملة
ل-ل-م-ق-اي-يسض اأ’سس-اسس-ي-ة ال-ت-ال-ية مراعاة عدد النسسخ
اŸباعة عن كل عدد ،وحصسة العائدات ا’شسهارية
‘ رقم اأ’عمال ،وتشسريف اللغة الوطنية وترقية
الثقافة الوطنية والتعميم العلمي والتقني ،وترقية
اإ’ع Ó- -م اÙل - -ي ونشس - -ر اإ’ع Ó- -م ‘ اŸن - -اط - -ق
اÙرومة والبÓد واÿارج».
ووضسعت اŸادة الرابعة من نفسض اŸقرر شسرطا
عاما Ãقتضساه ’ Áكن لهذه اإ’عانة أان تؤوول و“نح
إا’ إاذا ثبت العجز اŸا‹ للصسحيفة ،وكذا التي يقل
عدد النسسخ اŸباعة عن  150أالف نسسخة أاو تقل
ع -ائ -دات -ه-ا ا’شس-ه-اري-ة ع-ن  30ب -اŸائ -ة م -ن رق-م
أاع- - - - - - - - -م- - - - - - - - -ال- - - - - - - - -ه- - - - - - - - -ا السس- - - - - - - - -ن- - - - - - - - -وي.
كما اسستفادت الصسحافة أايضسا من مسساعدات أاخرى
“ثلت حسسب ما جاء ‘ بيان اÛلسض الوزاري ‘
جوان  ،1995إاعفاء سسنت Úكاملت Úمن الضسريبة
على أارباح الشسركة ،والرسسم اإ’ضسا‘ على الضسريبة
اإ’ضسافية والدفع ا÷زا‘ ،كما أاقّر نفسض اÛلسض
ت -خ -ف -يضض ال -رسس -م ع -ل -ى ال -ق -ي -م-ة اŸضس-اف-ة إا7 ¤
باŸائة.
تضسّمن قانون مالية  2012دف Îالشسروط العامة
ال -ذي ي -ح ّ-دد ح -ق-وق وواج-ب-ات اأ’ط-راف اŸع-ن-ي-ة
بتنفيذ التعليمات اŸقررة ‘ حسساب التخصسيصض
اÿاصض رقم  302 - 093الذي عنوانه «صسندوق
دعم هيئات الصسحافة اŸكتوبة والسسمعية البصسرية
وا’ل -كÎون -ي-ة ونشس-اط-ات ت-ك-وي-ن و–سس Úمسس-ت-وى
الصسحفي ÚواŸتدخل ‘ Úمهن ا’تصسال».
وتضس ّ-م-ن ال-دف Îأام-ورا إاي-ج-اب-ي-ة Áك-ن ال-رج-وع
اليها كتجربة أاو ‰وذجا ،حيث نصست اŸادة اأ’و:¤
ع -ل -ى ا◊ق -وق وال -واج -ب -ات ال -ت -ي تضس -م -ن -ه -ا دفÎ
الشسروط مثلما ورد «...يهدف دف Îالشسروط هذا
إا– ¤ديد حقوق وواجبات اأ’طراف اŸسستفيدة
من اإ’عانات أاو من التمويل».
وف ّصسلت اŸادة  ‘ 2اأ’طراف التي Áكن أان
تسستفيد من الدعم من اŸؤوسسسسات ا’عÓمية بدقة،
ح -يث ن ّصس -ت «“ن -ح ه-ذه اإ’ع-ان-ات أاو ال-ت-م-ويÓ-ت
حصسريا لهيئات الصسحافة الوطنية العامة واÿاصسة،
وفق اŸعاي Òالتأاهيلية الناشسطة ‘ ›ال اإ’تصسال،
والتي تسستو‘ الشسروط اآ’تية ،فاŸؤوسسسسة يجب أان
ت -ك -ون خ -اضس -ع -ة ل -ل-ق-ان-ون ا÷زائ-ري ،اŸق-ي-دة ‘
السس -ج -ل ال -ت -ج -اري ،وال -ت-ي ق-امت ب-تسس-وي-ة ›م-ل
اأ’عباء ا’جتماعية وا÷بائية اŸنصسوصض عليها ‘

إعÓمّيون يطالبون بتنويع مصصادر إلّدخل

اإلششهار عصشب اسشتمرار اŸؤؤسّشسشة اإلعÓمية ولكن؟!

^ عمار عبد الرحمان :إاعادة الّنظر
‘ قانؤن اإلششهار
وال ّصشحف مطالبة بتحسش ÚاŸضشمؤن

ي ّ-ت-ف-ق اإ’عÓ-مّ-ي-ون وح-ت-ى اıت ّصس-ون ع-ل-ى أاّن
اإ’شسهار هو عصسب اسستمرار ا÷ريدة ،فهو يشسكل
نسس-ب-ة  99ب -اŸائ -ة م -ن م-داخ-ل-ي-ه-ا ،و’ Áك-ن أ’ي
مؤوسسسسة إاعÓمية ا’سستغناء عنه ،لكن البحث عن
مصسادر أاخرى دون ا’تكال عليه بات ضسرورة ملحة،
ت-ف-رضس-ه-ا ال-ت-ح-و’ت وت-ق-ل-بات السسوق ا’قتصسادية،
كما يقتضسي الظرف ا◊ا‹ مراجعة قانون اإ’شسهار
وتفعيل صسندوق دعم الصسحافة ،مثلما ذهب إاليه
الكث Òمن اإ’عÓمي Úواıتصس ‘ Úحديثهم
لـ «الشس -عب» ،م -قÎح Úاسس -ت -ح-داث شس-راك-ة م-ع
اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية الكÈى لدعم الصسحف التي
ت- -ع -ا Êمشس -اك -ل ‘ ،حّ – Úف -ظ ال -ب -عضض واع -تÈ
موضسوع اإ’شسهار سسبب مشساكلهم.
أاّك -د اإ’ع Ó-م -ي ع -م -ار ع -ب -د ال -رح-م-ان أاسس-ت-اذ
جامعي ومدير جريدة اأ’حداث سسابقا ،أان اإ’شسهار
هو عصسب اسستمرارية الصسحف بل هو الدم الذي
يضسخ ‘ ا÷رائد ،بحكم Œربته ‘ اŸيدان كونه
كان مسسؤوو’ عن تسسي Òيومية ،قائ Óإانه إاذا كانت
وسس -ي -ل -ة إاع Ó-م -ي -ة ’ “لك إاشس -ه-ارا ل-يسض ل-ه-ا ح-ق
ا’سستمرارية بسسبب نقصض نسسبة اŸقروئية ،وحسسبه
ف- -إان ه- -ذه اأ’خÒة ه- -ي ال -ت -ي –دد اسس -ت -م -راري -ة
ا÷ري - -دة أ’ن م - -ا Œن - -ي م- -ن اŸب- -ي- -ع- -ات ي- -ق- -در
بالسسنتيمات ‘ ،ح Úصسفحة يومية من اإ’شسهار
ت -غ -ط-ي ك-ل ال-ت-ك-ال-ي-ف وت-ن-عشض الصس-ح-ي-ف-ة ال-ت-ي ’
Áكنها العيشض باŸبيعات.
‘ هذا الصسدد ،أابرز اأ’سستاذ ا÷امعي أاهمية
اإ’شس -ه -ار ‘ ان -ت -ع -اشض ا÷ري -دة وإاع -ط-ائ-ه-ا ن-فسس-ا
جديدا ،وبدونه ’ Áكن ضسمان أاجور اŸوظف،Ú
وحسسبه فإان هذا هو مكمن اÿطر أ’ن الكث Òمن
ا÷رائ -د ت -رت -ك -ز ع -ل -ى اإ’شس -ه -ار وأاصس -ب-حت ت-خ-ل
ب -اأ’م-ور اأ’خ-رى ،ي-ن-ت-ظ-رون ف-ق-ط اإ’شس-ه-ار ال-ذي

التشسريع والتنظيم اŸعمول بهما مع إاثبات إابرام
الذمة».
وت- -شس  Ò-ا- Ÿادة  3إا ¤ا÷ه - -ة اّıول - -ة Ÿن- -ح
ا’ع -ت -م -ادات اŸال -ي -ة وه -ي وزارة ا’تصس-ال ،ح-يث
يشسرف الوزير على منحها وجاءت اŸادة كما يلي
Óطراف
«“...نح هذه اإ’عانات أاو التمويÓت ل أ
اŸسستفيدة بقرار من الوزير اŸكلفة با’تصسال ‘
حدود ا’عتمادات اŸفتوحة ‘ حسساب التخصسيصض
اÿاصض رقم  302 - 93الذي عنوانه صسندوق دعم
ه -ي-ئ-ات الصس-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة والسس-م-ع-ي-ة ال-بصس-ري-ة
واإ’ل -كÎون -ي-ة ونشس-اط-ات ت-ك-وي-ن و–سس Úمسس-ت-وى
الصسحفي ÚواŸتدخل ‘ Úمهن ا’تصسال».
وإ’ضسفاء الشسفافية على العملية وتوجيه اأ’موال
لغرضسها ،فصسلت اŸادة الرابعة ‘ اأ’مر كما يلي
«...ي -و ّضس -ح ق-رار ال-وزي-ر اŸك-ل-ف ب-اإ’تصس-ال م-ب-ل-غ
اإ’عانة أاو التمويل ،موضسوع اإ’عانة أاو التمويل،
الطرف اŸسستفيد ،نسسبة مصساريف التسسي Òوالتي ’
Áكن أان تتجاوز  % 10من مبلغ اإ’عانة أاو التمويل».
ويخضسع الّدعم ’تفاقية صسارمة وهذا ما نصست
ع -ل -ي -ه اŸادة « :ت -ت -ب -ع ك -ل إاع-ان-ة أاو “وي-ل ب-إاب-رام
اتفاقية توضسح كيفيات منح واسستعمال اإ’عانة أاو
التمويل ،ب Úالوزارة اŸكلفة با’تصسال والطرف
اŸسستفيد من اإ’عانة أاو التمويل».
أام - - -ا اŸادة  6ف-ت-ج Èال-ط-رف اŸسس-ت-ف-ي-د م-ن
ا’عانة بضسرورة فتح حسساب خاصض بها Ÿراقبة
مسسارها موضسحة «..تلتزم اأ’طراف اŸسستفيدة من
اإ’عانات أاو التمويÓت بفتح حسساب خاصض باŸبالغ
اıصسصسة حصسريا لهذا الغرضض».
وتشس ÒاŸادة  ‘ 7سسياق الشسفافية دائما» يجب
أان توضسح ا’تفاقية اÈŸمة ب Úالوزارة اŸكلفة
با’تصسال وب Úالطرف اŸسستفيد من اإ’عانة أاو
التمويل’ ،سسيما ما يأاتي:
ـ العمليات التي سسيتم إا‚ازها  ،آاجال اإ’‚از،
ك -ي-ف-ي-ات وشس-روط اسس-ت-ع-م-ال اإ’ع-ان-ة أاو ال-ت-م-وي-ل،
ا◊ا’ت اŸت -ع -ل -ق -ة بسس -حب أاو ت -ع -ل-ي-ق اإ’ع-ان-ة أاو
التمويل  /أاو فسسخ ا’تفاقية ،كل بند آاخر من شسأانه
ضسمان –قيق هدف ا’تفاقية».
و‘ سس - -ي - -اق م - -تصس - -ل ق - -الت اŸادة « :8ت -ل-ت-زم
اأ’ط-راف اŸسس-ت-ف-ي-دة م-ن اإ’ع-ان-ات أاوال-ت-م-ويÓت
ب -إارسس -ال ال -وث -ائ -ق واŸع -ل -وم -ات ل-ل-وزارة اŸك-ل-ف-ة
ب -ا’تصس -ال قصس -د ال -ت-ح-ق-ق م-ن اسس-ت-ع-م-ال اأ’م-وال
اŸمنوحة وفقا لوجهتها».
أاما اŸادة  9فتلتزم اأ’طراف اŸسستفيدة من
اإ’عانات أاو التمويÓت ‘ كل مرحلة من إا‚از
ال-ع-م-ل-ي-ات اŸق-ررة ‘ ا’ت-ف-اق-ي-ة ،ب-تقد Ëحصسيلة
اŸراح -ل ل -ل-وزارة اŸك-ل-ف-ة ب-ا’تصس-ال .ك-م-ا ت-ل-ت-زم
ب- -ت- -ق- -د Ëحصس -ي -ل -ة ع -ن اسس -ت -ع -م -ال اإ’ع -ان -ات أاو
ال-ت-م-ويÓ-ت ل-ل-وزارة اŸك-ل-ف-ة ب-ا’تصس-ال ‘ غضسون
ال-ثÓ-ث-ة ( )3أاشس -ه -ر ال -ت -ي ت-ل-ي اخ-ت-ت-ام ال-ع-م-ل-ي-ة أاو
العمليات و‘ نهاية كل سسنة».
وتفرضض اŸادة  10إاعداد ملحق Áسض كل تعديل

“نحه اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر واإ’شسهار ،مطالبا
‘ معرضض حديثه الصسحف با’عتماد على نفسسها
و–سس ÚاŸضس- -م- -ون وط -ب -ي -ع -ة ال -ورق اّ ıصس -صض
للطباعة ،دون ا’قتصسار على انتظار اإ’شسهار.
‘ هذا الشسأان تأاسّسف اإ’عÓمي لوضسع العديد
من ا÷رائد اليوم ،التي أاصسبحت حسسبه ’ توظف
ع -ددا ك -بÒا م -ن الصس -ح -ف -ي Úأ’ن -ه -ا ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى
ا’نÎنيت والسسرقة اأ’دبية ،دون أان تكلف نفسسها
عناء البحث عن اŸعلومة وا Èÿاليق ،ÚمشسÒا
إا ¤أان ا÷ريدة التي تظهر اليوم تبحث مباشسرة عن
اإ’شس -ه -ار وال -رب -ح السس -ه -ل ،ون -فسض اأ’م-ر ب-ال-نسس-ب-ة
للقنوات التلفزيونية اÿاصسة قائŸ« :Óاذا تقتحم
›ا’ أاك Ìمنك إان  ⁄يكن لديك التمويل؟ ا÷رائد
اليوم أاضسحت تبحث عن ا÷انب التجاري فقط».
‘ هذا السسياق ،دعا عبد الرحمان إا ¤إاعادة
النظر ‘ توزيع مسساحات اإ’شسهار على الصسحف،
وإاطÓق العنان بعتق قانون اإ’شسهار ومراجعته ،من
خÓل وضسع ضسوابط و–ديد النسسخ التي تصسدر،
ق- -ائ« :Ó- -ع- -يب أان ا÷ري -دة ال -ت -ي ’ تصس -در 2000
نسسخة يوميا تّدعي أانها صسحيفة» ،مشسÒا إا ¤أانه
ك- -ان ﬁظ -وظ -ا ح Úك -ان ي -ق -وم ب -تسس -ي Òج -ري -دة
«اأ’حداث» التي تصسدر  4آا’ف نسسخة وكانت “نح
له أاربع صسفحات إاشسهارية ،وهذا ما جعلها تغطي
النفقات بشسكل جيد ،لكن هناك زمÓء كانوا يعانون
م - -ن ن - -قصض اإ’شس - -ه- -ار ،يضس- -ي- -ف م- -دي- -ر ج- -ري- -دة
«اأ’حداث» سسابقا.

باŸقابل ،نفى اأ’سستاذ ا÷امعي ما يّدعيه بعضض
اŸسس ّ-ي -ري -ن ب-أان اإ’شس-ه-ار ه-و وسس-ي-ل-ة ضس-غ-ط ع-ل-ى
الصسحف ،قائ»:Óاإ’شسهار ليسض وسسيلة ضسغط وبكل
أاخÓقية ،لو كانت تلك الصسحف اÿاصسة تقتات من
الدولة Áكن القول أانها وسسيلة ضسغط فهي لديها
ال -وقت وا◊ري -ة ل-ل-ب-حث ع-ن اإ’شس-ه-ار اÿارج-ي»،
مضسيفا أان اŸشسكل فقط ‘ التوزيع غ Òالعادل،
وحسسبه فإان الوكالة الوطنية للنشسر واإ’شسهار أاحيانا
’ تعدل ‘ توزيع اإ’شسهار الذي Áنح للجرائد التي
’ تطبع نسسخا كثÒة ،وباŸقابل Áنح إاشسهار أاقل
للصسحف التي تطبع عددا كبÒا من النسسخ.
عÓوة على ذلك ،قال اإ’عÓمي عبد الرحمان
إان ا÷رائد اÿاصسة التي تتحصسل على اإ’شسهار ’
تقوم برسسكلة صسحفييها وتكوينهم ودفع أاجورهم،
ثم تّدعي أان اإ’شسهار وسسيلة ضسغط ،مشسّددا على
ضس -رورة –سس ÚاÙت -وى وإاع -ط -اء ق -ي-م-ة ل-ل-خ،È
مشسÒا إا ¤أانه من حق الدولة منح اإ’شسهار للجهة
التي تريدها.

^ خ Òالدين رضشؤان :نقÎح اسشتحداث
ششراكة اقتصشادية مع اŸؤؤسّشسشات اإلعÓمية

نفسض اأ’مر أاّكده رئيسض القسسم اÙلي بجريدة
«اليوم» خ Òالدين رضسوان ،بأان اإ’شسهار ‘ ا÷زائر
هو عصسب اسستمرار ا÷ريدة ويشسكل  99باŸائة من
م -داخ -ل -ي -ه -ا ،وه -و م -ن اŸسس ّ-ل -م-ات ال-ت-ي ’ Áك-ن
التشسكيك بها ،قائ Óإان أاي مؤوسسسسة إاعÓمية سسواء
خاصسة أاو عموميةÁ ’ ،كنها ا’سستغناء عن اإ’شسهار
الذي أاصسبح «بعبعا» يهدد أاغلب ا÷رائد التي أاغلق
ب-عضس-ه-ا بسس-بب اإ’شس-ه-ار واأ’خ-رى م-ه-ددة ب-ال-غ-لق،
وال -ك-ث Òم-ن-ه-ا ت-ت-وجسض خ-ي-ف-ة م-ن أان ت-ل-ق-ى ن-فسض
اŸصس Òبسسبب شسح اŸداخيل ،آام ‘ Óأان يكون
هناك قانون يقتدى به بالدول اŸتقدمة ‘ هذا
اÛال اإ’ع Ó-م -ي ،أاي ت -ن -وع م -داخ-ي-ل اŸؤوسسسس-ة
وعدم ا’قتصسار على اإ’شسهار الذي “نحه الدولة،
م- -قÎح- -ا اسس- -ت- -ح- -داث شس- -راك- -ة اق- -تصس- -ادي- -ة م- -ع
اŸؤوسسسسات اإ’عÓمية وتدعمها مثلما يحصسل مع

الفرق الرياضسية’ ،سسيما اŸؤوسسسسات ا’قتصسادية
ذات وزن ‘ السسوق والتي بإامكانها دعم اŸؤوسسسسات
اإ’عÓمية ‘ إاطار التنمية الشساملة ،أ’ن اŸؤوسسسسة
اإ’عÓمية تقّدم دعما ‘ التنمية عن طريق قوانÚ
دون ا’تكال على الدولة.
وعن مدى تأاث Òدعم هذه الشسركات على اÿط
ا’فتتاحي للجريدة ،أاّكد خ Òالدين رضسوان أانه ’
ي -وج -د خ -ط اف -ت -ت-اح-ي ل-ه اسس-ت-قÓ-ل-ي-ة ت-ام-ة ،وأاي
جريدة تخضسع لتأاثÒات سسياسسية وتتأاثر بها ،مشسÒا
إا ¤أان وزي- -ر ا’تصس -ال ﬁق ف -ي -م -ا ق -ال -ه ع -ل -ى أان
اŸؤوسسسس-ة اإ’عÓ-م-ي-ة م-ط-ال-ب-ة ب-ال-ت-ف-ك ‘ Òبدائل
أاخرى لتنويع مداخليها ،لكن  -حسسبه  -فإان ذلك ’
ي -ت-أات-ى إا’ Ãسس-اع-دة السس-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة وت-وف-ر
اإ’رادة السس-ي-اسس-ي-ة ،م-ط-ال-ب-ا ب-ت-ف-ع-ي-ل صسندوق دعم
الصسحافة الذي أاث Òحوله الكث Òمن ا÷دل لكنه
غ Òم -ف -ع -ل ،ق -ائ « :Ó-حسسب تصس -ري -ح -ات ال -وزراء
السسابق ÚلÓتصسال ،فإان هذا الصسندوق يتوفر على
أاموال طائلة بإامكانها حل مشساكل الصسحا‘ ‘
›ال التكوين واŸسسائل ا’جتماعية».
و‘ سسؤوال حول الذين يّدعون أاّن اإ’شسهار أاصسبح
وسس -ي -ل -ة ضس -غ -ط ،أاوضس -ح مسس -ؤوول ال -قسس -م اÙل -ي
÷ريدة «اليوم» ،أاّن الدولة ’ “ارسض ضسغطا على
اŸؤوسسسسة اإ’عÓمية ،كون اأ’صسل ‘ أان ا÷رائد
عليها البحث عن مصسادر دخل ،مضسيفا أان هذا
الكÓم  ⁄نسسمعه من قبل ح Úكنا ‘ بحبوحة
وح Úتراجعت نسسبة اإ’شسهار أاصسبحوا يقولون أان
هناك ضسغطا ‡ارسسا ،وحسسبه فإان الدولة طلبت
ع Èق-ن-وات-ه-ا ال-رسس-م-ي-ة ال-ب-حث ع-ن مصس-ادر ت-نويع
مداخيل ا÷ريدة ،وهذا أامر عادي.

^ جمال أاوكيلي :نقصص اإلششهار راجع
إلنعدام مششاريع لدى اŸؤؤسّشسشات اإلعÓمية

من جهته ،قال جمال أاوكيلي مسسؤوول القسسم
اÙلي بجريدة «الشسعب» ،أان اŸتعارف عليه ‘
حوليات اإ’عÓم اŸكتوب من أاجل دÁومة الركيزة
اإ’عÓمية ،أان اإ’شسهار عصسب اسستمرار اليوميات
ويسس-م-ح ل-ه-ا ب-إاح-راز م-داخ-ي-ل ل-ت-غ-ط-ي-ة نفقاتها أاو
مصس-اري-ف-ه-ا ال-ي-وم-ي-ة ك-أاج-ور الصس-ح-افي Úوالعمال،
عÓوة على تكاليف أاخرى تخصض منظومة تسسيÒ

أاو تغي Òعلى اŸسساعدة وفقا Ÿا يلي» كل تعديل أاو
تتميم لدف Îالشسروط هذا ،يكون ﬁل ملحق تعده
الوزارة اŸكلفة با’تصسال موقع وموافق عليه من
اأ’طراف اŸسستفيدة من اإ’عانات أاو من التمويل».
وع -ل -ي -ه Áك -ن م -ن خÓ-ل ه-ذه ال-ت-ج-ارب وضس-ع
‰وذج ي -راع -ي ال -ت -ح -و’ت اŸال -ي -ة وا’ق -تصس -ادي-ة
واإ’ع Ó-م -ي-ة ل-ل-وصس-ول ا ¤م-ع-اي Òوآال-ي-ات شس-ف-اف-ة
وف -ع -ال -ة ،خ -اصس -ة وأان وزارة ا’تصس -ال تشس ّ-دد ب -ع -د
إاعÓنها تطه Òالسساحة من الدخÓء والطفيلي،Ú
حيث كشسف واقع الصسحافة عن Œاوزات با÷ملة
من بعضض أارباب الصسحافة الذين يرفضسون التصسريح
ب- -الصس- -ح -اف -ي Úوال -ع -م -ال ل -دى مصس -ال -ح الضس -م -ان
ا’جتماعي ،و’ يقومون بأاي جهد لتطوير مضسمون
وسسائلهم ا’عÓمية و–سس Úاÿدمة العمومية.

الّدعم يجب أان يكؤن للمؤؤسّشسشات الّناجحة
مع ا◊ذر من الحتكار
أاّكد نصسر الدين بوزيان ،أاسستاذ علوم ا’عÓم
وا’تصس -ال ب -ج -ام-ع-ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،أاّن صس-ن-دوق دع-م
الصسحافة يجب أان يكون هيئة مسستقّلة ،من اأ’حسسن
أان ينتخب أاعضساؤوه حتى يكون بعيدا عن ﬂتلف
ال -ت -أاثÒات السس -ل -ب -ي -ة ال -ت -ي Áك -ن أان تسس-ت-غ-ل ت-لك
ا’عانات بعيدا عن الوجهة اıصسصسة لها.
وقال نفسض اŸصسدر ‘ حديث لـ «الشسعب» ،إان
اأ’زمات اŸالية وا’قتصسادية باتت مهّددا حقيقيا
وصس- -ري- -ح- -ا ل- -ل- -ح- -ق ‘ ا’ع Ó-م وح -ري -ة ال -ت -ع -بÒ
والصسحافة ،واÿدمة العمومية التي تتقلصض من يوم
آ’خ -ر ب -ف -ق -دان م -ؤوسسسس -ات إاع Ó-م -ي -ة ك -انت ت-و‘
بالغرضض.
وقال إان “ويل الصسندوق ’ يجب أان يكون من
خ-زي-ن-ة ال-دول-ة م-ب-اشس-رة ،ف-ي-م-ك-ن إاح-داث ضسرائب
بسس-ي-ط-ة “سض ب-ي-ع ال-ت-ل-ف-زي-ون-ات ووسس-ائ-ل ا’عÓم
بصس -ف -ة ع -ام -ة ،وك -ذا ضس -رائب –صس -ل م -ع ف-ات-ورة
الكهرباء خاصسة للبيوت التي تضسم أاك Ìمن جهاز
ت -ل -ف -زي -ون ،وه -ك-ذا ح-ت-ى ي-ت-م ضس-م-ان “وي-ل دائ-م
للصسندوق ،ومنه تفادي الوقوع ‘ أازمات من شسأانها
أان توقف نشساط اŸؤوسسسسات ا’عÓمية.
وأاشسار أاّن ما ذكره نابع من ا ّ
طÓعه على عديد
ال -ت -ج -ارب ‘ ال -دول ال -غ -رب -ي -ة ال-ت-ي ت-ب-ق-ى ت-دّع-م
الصسحافة بالنظر Ÿا تقّدمه من خدمة عمومية.
واعت Èمدى انتشسار الصسحافة اŸكتوبة وارتفاع
عدد سسحبها ووعاء جمهورها ،وتنّوع مضسمونها،
عملها الدائم نحو التطور و–سس Úانتشسارها وطنيا
ودوليا معاي Òللحصسول على الدعم الذي يجب أان
يشسمل اŸؤوسسسسات الناجحة ،ونفسض اأ’مر ينطبق
على القنوات ا’ذاعية والتلفزيونية.
ونصسح نصسر الدين بوزيان بتنويع الدعم ıتلف
اŸؤوسسسس -ات ح -ت -ى ن -ت -ف -ادى ال -وق -وع ‘ ال -ه -ي -م-ن-ة
وا’حتكار.

ا÷ري - -دة ،مضس- -ي- -ف- -ا أان اإ’شس- -ه- -ار ي- -ع- -د اÙرك
اأ’سساسسي لهذه الصسحف.
‘ هذا اإ’طار ،أابرز جمال أاوكيلي أان اإ’شسكال
اŸطروح حاليا هو مصسدر هذا اإ’شسهار ،أاي هل
يأاتي عن طريق الوكالة الوطنية للنشسر واإ’شسهار أام
من جهات أاخرى؟ وحسسبه فإان تداعيات اأ’زمة
ا’قتصسادية أادت إا ¤نقصض كب ‘ Òاإ’عÓنات سسواء
تلك اŸتعلقة با÷انب التجاري أاو اŸناقصسات أام
اإ’عÓنات اŸبوبة ،مؤوكدا أان هذا النقصض راجع إا¤
انعدام برامج ومشساريع لدى اŸؤوسسسسات اإ’عÓمية
لطرحها لدى الوكالة الوطنية للنشسر واإ’شسهار.
أاما بالنسسبة للمصسادر اأ’خرى ،فإان البعضض من
اŸؤوسسسس -ات تشسÎط م -ق -اي -يسض ‘ م -ن -ح اإ’شس-ه-ار،
أاولها أان اإ’شسهار يجب أان ينبني على مسساءلة حول
عدد النسسخ التي ” سسحبها ،باإ’ضسافة إا ¤مسسأالة
التوزيع أاي مدى وصسول ا÷ريدة إا ¤نقاط بعيدة
من الوطن‡ ،ا صسعب من ا◊صسول على اإ’شسهار
لدى بعضض الصسحف ،أاضساف مسسؤوول القسسم اÙلي
بجريدة «الشسعب».
‘ هذه النقطة ،أاشسار أاوكيلي إا ¤وجود أازمة
كبÒة حاليا على مسستوى ا÷رائد اÿاصسة ،نظرا
’نعدام هذا الدخل إاذا ما قيسض بنسسبة اŸبيعات
ال -ت -ي ’ تسس -اوي شس -ي -ئ -ا ب-ال-نسس-ب-ة ل-ل-م-داخ-ي-ل‡ّ ،ا
اضسطرها للتخلي عن اأعداد كبÒة من صسحفييها
وعمالها ‘ أاقسسام التحرير والتقني واإ’دارة ،مÈزا
أان بعضض الصسحف التي كانت تنشسط بحوا‹ 50
موظفا ،أاصسبح لديها حاليا عشسرة موظف Úفقط
Óسسباب السسالفة الذكر ‘ ،ح Úبعضض
ويعود ذلك ل أ
ا÷رائ -د ق ّ-ل -صست م -ن ع -دد السس -حب وه-ي م-ه-ددة
بالغلق.
باŸقابل ،أاّكد مسسؤوول القسسم اÙلي بجريدة
«الشسعب» أان اإ’شسهار ليسض ضسغطا ‡ارسسا بل هو
ع -ب -ارة ع -ن رؤوي -ة أاو مÓ-ح-ظ-ة ل-ل-خ-ط ا’ف-ت-ت-اح-ي
للصسحف ،والذي ’ يتناسسب مع انشسغا’ت ا÷هات
اŸسسؤوولة ،قائ ’« :Óيعقل أان Áنح إاشسهار إا¤
وسسيلة إاعÓمية مكتوبة لها خط افتتاحي مناوئ
للسسلطات العمومية ،هذا أامر بديهي حتى وإان ظهر
ل -ل -ب -عضض ب -أان -ه ي -ت -ن -اقضض م -ع م -ب-ادئ م-ا يسس-م-ون-ه
بالدÁقراطية والتعددية».

سسهام بوعموشسة

األحد  ٢٢أاكتوبر  ٢0١٧م
الموافق لـ  0٢صضفر  ١٤3٩هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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›ّمع واحد لـ ٦صضحف يكون جاهزا قريبا
خدمة قيم الدولة ا÷زائرية

ا’ن - -ت - -ق - -ال إا ¤ال ّ- -ت - -ع - -ددي - -ة
’ع Ó- -م - -ي - -ة ‘ ا÷زائ- -ر خÓ- -ل
ا إ
ال ّ-ت-سش-ع-ي-ن-ات ،ك-ان م-تسشّ-رع-ا غÒ
مبني على قراءة اسشتششرافية Ÿا
ب - -ع - -د ه- -ذا ا’ن- -ف- -ت- -اح ال- -ذي ⁄
’ط-ار ال-ق-ان-و Êال-ق-ادر
ي -راف-ق-ه ا إ
’ط-اح-ة ب-ك-ل ال-ت-داع-ي-ات
ع-ل-ى ا إ
ّ
الناجمة عن هذه التجربة وهي
‘ طريقها.

جمال أأوكيلي
هذه الّتغطية أاو ا◊ماية بواسضطة ترسضانة
م -ن ال ّ-ن -صض -وصض اŸسض ّ-ي -رة ل -ه -ذا ال -ق -ط -اع ‘
Óسضف كان غائبا ،وأاحيانا متعّمدا
تداعياته ،ل أ
م-ن ق-ب-ل ل-وب-ي-ات وج-م-اع-ات الضض-غ-ط آان-ذاك
التي كانت تتحّرك باسضم «حركة ال ّصضحافّيÚ
ا÷زائرّي ،»Úورموزها آانذاك كانوا معروفÚ
ع- -ل- -ى الّسض- -اح- -ة ،أارادوا اÿروج ّ‡ا أاسض- -م- -وه
ب -األح -ادي -ة اإلع Ó-م-ي-ة م-ه-م-ا ك-ان األم-ر و‘
أاقرب وقت.
وه-ك-ذا وب-واسض-ط-ة ت-ع-ل-ي-م-ة ت-قّ-رر فتح هذا
اÛال ا◊ ّسضاسض بدعوة ال ّصضحافّي ÚالعاملÚ
‘ اŸكتوب إا ¤إانشضاء يوميات خاصضة ،وهذا
ب -اق -ت -ط -اع أاج -وره -م ون -ق -ل -ه -ا ك-رأاسض-م-ال إا¤
اŸشضروع ا÷ديد.
وهكذا اختلط ا◊ابل بالّنابل ،وسضاد الÎدد
‘ أاوسض -اط الّصض -ح -اف ّ-ي Ú-ال-ذي-ن ي-وم-ي-ا ت-ن-زل
عليهم اقÎاحات قصضد الّذهاب إا ¤العناوين
ا÷ديدة أاو يسضمعون عن ميÓد جرائد أاخرى
ه- -ن- -ا وه- -ن -اك ي -ق -ف خ -ل -ف -ه -ا ف Ó-ن وع Óّ-ن
وصضدورها يكون قريبا.
وهناك العديد من ال ّصضحافّي ‘ ÚاإلعÓم
العمومي من ف ّضضل اŸغادرة وخوضض Œربة
ثانية ‘ حياته اŸهنية بعد سضنوات طويلة
ت-ع-ود إا ¤السض-ب-ع-ي-ن-ات وال-ث-م-ان-ي-ن-ات ،اكتسضبوا
خ Ó-ل -ه -ا اÈÿة ب -ج -دارة واسض -ت -ح-ق-اق ن-ظ-را
Ÿسض -ت -واه -م ال -ع -ا‹ ،ون -قصض -د ه -ن -ا ق -درت-ه-م
الفائقة ‘ إادارة الشضأان الّتحريري أاي كل ما
ي -ت -ع ّ-ل-ق ب-ال-ك-ت-اب-ة (ا ،Èÿالّ-ت-ع-ل-ي-ق ،اŸق-ال-ة،
الّتحقيق ،ا◊ديث ،الّتقريرÃ )..عنى اإلبداع
‘ األنواع ال ّصضحفية.
وذهبوا إا ¤اإلشضراف على هذه «اŸواليد»
ب- -ه- -ذه ال ّ-ذه -ن -ي -ة اŸن -حصض -رة ‘ ه -ذا اآلداء
اÙدود ،ليجدوا أانفسضهم يسضّيرون «مشضاريع
إاعÓمية» وهم ل يفقهون أاي شضيء فيما يعرف
«ب -اŸن -اج -م-نت» و»اŸارك-ي-ت-ي-ن-غ» و»الشض-ه-ار»
و»اإلدارة» ،و ⁄ي- -حضض- -روا ذوات- -ه- -م ل- -ذلك ⁄
يتلّقوا أاي تكوين ‘ هذا الختصضاصض ال ّسضالف
ال - -ذك - -ر ،ل - -ذلك اسض - -ت - -ع - -ان - -وا ‘ أاول األم- -ر
Ãحاسضب ،Úالذين أاعّدوا لهم دراسضة ما يعرف
ب-ا÷دوى ال-ت-ي ت-ع-ط-ي ال-تصض-ور ال-ع-ام ل-لعنوان
خاصضة ‘ جانبه اŸا‹ ،وبالرغم من كل هذا
العمل التقريبي الذي يدور حول التوقعات فإانّ
إارادة اق -ت -ح -ام ه -ذا ال -فضض -اء ك -انت ح -اسض-م-ة
وفاصضلة ل Áكن أاو باألحرى يسضتحيل الّتراجع
عنها.

مفارقات اŸرحلة

وهكذا كانت البداية صضعبة جدا ومعّقدة
إا ¤درج -ة ل Áك -ن تصض ّ-وره -ا ،وال -ك -ث Òوج-د
نفسضه ‘ موقع مهزوز ،وموقف حرج ‘ تسضيÒ
هذا اŸشضروع وهو صضحا‘ بسضيط ‘ قاعة
الّتحرير ⁄ ،يكن مطلعا على خبايا وخفايا
الّتسضي Òوبقدرة قادر وجد نفسضه كمسضّير ماذا
يسض Òي- - - -ا ت - - -رى؟ األم - - -وال اŸرصض - - -ودة غÒ
م -وج -ودة ،الق -ت-ط-اع-ات األصض-ل-ي-ة ذه-بت إا¤
األجور واŸطابع (وسضط ،شضرق ،غرب) مطابع
ا÷نوب  ⁄تنشضأا بعد ،وهكذا بدأات األصضوات
ت -ت -ع -ا ¤م -ط -ال -ب-ة ب-حّ-ق-ه-ا ‘ اإلشض-ه-ار قصض-د
انطÓق و‰و واشضتداد عود هذه العناوين.
وه -ك -ذا أاق -ام ه-ؤولء ال-دن-ي-ا و ⁄ي-ق-ع-دوه-ا
بعدما تأاّكدوا بأاّن اإلشضهار اŸصضدر الوحيد
لسضتمراريتهم ،وأاّن مداخيل اŸبيعات بعيدة
كل البعد عن ما يأامله هؤولء ،ففي فÎة وجيزة
جّ-دا اسض-ت-ج-ابت الّسض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة آانذاك
ل -ه -ذه ال ّ-ن -داءات الّصض -ادرة وأاغ -دقت ع -ل -ي -ه -م
بصضفحات ل تعد ول –صضى ،أانعشضت خزينتهم
بشضكل ملحوظ.

وتغّير اŸشضهد اإلعÓمي اŸكتوب خÓل
وما ذكرنا عبارة عن عوامل واقعية رافقت
الّتسضعينات ‘ وقت قياسضي ‘ ،غياب اإلطار هذه ال ّصضحف منذ ميÓدها ،وما أاصضابها اليوم
القانو Êالذي –ّدثنا عليه سضابقا .وأاصضبحت هو –صضيل حاصضل وليسض غريبا ،كان متوّقعا
اŸب -ادرات الّشض -خصض -ي -ة ت -ف -رضض ن -فسض -ه-ا ع-ن أان ت- -دخ- -ل ه -ذا ال ّ-ن -ف -ق ،واألرق -ام اŸق ّ-دم -ة
طريق ‡ارسضة ال ّضضغط بواسضطة ما كان يكتبه مؤوخرا عن الغلق الّناجمة عن اŸشضاكل اŸالية
أاصض-ح-اب ال-ع-ن-اوي-ن ‘ اف-ت-ت-اح-ي-ات-ه-م ع-ن-دم-ا دليل قاطع عّما قلناه سضالفا.
ت -عÎضض -ه -م مشض -اك-ل م-عّ-ي-ن-ة ك-انت ع-ب-ارة ع-ن
هذا الّتشضخيصض القائم على خلفية تعود بها
رسضائل مباشضرة إا ¤ا÷هات اŸعنية.
إا ¤قرابة ثÓث Úسضنة من دخول هذه التجربة
ولبد من اإلشضارة هنا إا ¤أاّن مؤوسّضسضي هذه ذات الولدة القسضرية حّيز الّتنفيذ ،ومازال كل
ال ّصض-ح-ف ج-ن-وا أارب-اح-ا ط-ائ-ل-ة وخ-ي-الية جّراء اŸعنّي Úيبحثون عن ما يسضمى باألمثل ،أاي
تدّخل الدولة إلنقاذ وضضعهم اŸا‹ اŸتدهور ‰وذج اإلسض-ت-ق-رار ع-ل-ى الّصض-ع-ي-دي-ن ال-ق-ان-وÊ
واŸزري خÓل التّسضعينات ،لكّنهم ‘ مقابل واŸؤوسّض -سض -ات -ي ،ف -ه -ل ب -اإلم-ك-ان ت-ق-ي-ي-م ه-ذا
ذلك رفضضوا تسضديد ديونهم للمطابع ،وحماية اŸسض -ار؟ وأاي -ن ن-ح-ن ال-ي-وم م-ق-ارن-ة ب-األمسض؟
ال-عّ-م-ال اج-ت-م-اع-ي-ا ،وت-رسض-ي-م-ه-م بعد انقضضاء أاسضئلة ل تنتهي وأاحيانا ل Œد تلك اإلجابة
اآلجال القانونية
اŸب-ح-وث ع-ن-ه-ا
وم-ن-ح-ه-م أاج-ورا
نظرا لتعّقد هذا
ّ
التششخيصص القائم على خلفية تعود
ا
زه - - -ي- - -دة جّ- - -د
القطاع،
بها إا ¤قرابة ثÓث Úسشنة من دخول
ألسضباب شضّتى،
وبالضضبط
هذه التجربة ذات الو’دة القسشرية
ضضف إا ¤ذلك
اŸكتوب
حّيز التّنفيذ ،ومازال كل اŸعنّيÚ
أانهم وسّضعوا من
اÿاصض ،ال - - -ذي
’مثل
يبحثون عن ما يسشمى با أ
اسضتثماراتهم كما
ي- -واج- -ه وضض- -ع -ا
ت -ق-ول أاو ت-وصض-ي
صض -ع-ب-ا وّﬁي-را،
بذلك األبجديات القتصضادية.
ن -ت -ي -ج -ة م -ا وصض -ل إال -ي-ه م-ن ت-فّ-ك-ك ،ي-ت-حّ-م-ل
ول أ
Óسضف  ⁄تتوّقف حّمى إانشضاء ال ّصضحف مسض -ؤوول -ي-ت-ه ك-ل م-ن اع-ت-ق-د ب-أاّن-ه مصض-در ث-راء
ب -ال ّ-رغ -م م -ن ال ّ-ت -ع-ديÓ-ت ال-ت-ي أادخ-لت ع-ل-ى دائم ،دون مراعاة حد أادنى من اللتزامات مع
ال ّ-ن -صض -وصض اŸسض ّ-ي -رة ل-ه-ذا ال-ق-ط-اع ا◊ي-وي ،صض-ح-اف-ي-ي-ه وع-ام-ل-ي-ه ،واŸط-ب-ع-ة ل ي-دف-ع-ون
Óسضف من توصّضل
وبادر العديد من ال ّصضحافّي Úإا ¤طرح عناوين األجور ول الديون ،وهناك ل أ
ج - -دي - -دة ‘ ه - -ذا ال ّ- -زخ- -م  ⁄ي- -كÎث- -وا ألي به األمر إا ¤إاصضدار منشضوره لوحده دون فريق
تداعيات قد تؤوّثر عليهم ،اŸهم أان يتحّولوا العمل ،ول يسضحب العدد إالّ عندما يتح ّصضل
إا« ¤باترونات» ،لكن ماذا خلفت هذه النّظرة على مادة إاشضهارية ،أاما باقي األيام يختفي
عن األكشضاك تفاديا Ÿسضتحّقات ال ّ
اÙدودة ‘ الواقع اليومي؟
طبع ،هذا
^ أاّو’ :أاصض-ب-ح اإلعÓ-م اŸك-ت-وب م-غ-ريا ما وصضل إاليه هؤولء.
ل -دى ال -ب -عضض ‘ ج -ان -ب -ه اŸادي واŸع -ن -وي،
وهكذا حل أاصضحاب اŸال ﬁل ال ّصضحافّيÚ
‡ا أاّدى إا ¤انحرافات
‘ إانشضاء ا÷رائدّ ،
عديدة ،منها توجيه اÿط الفتتاحي نحو
يحمل اإلعÓم العمومي اŸكتوب رسضائل
خ- -دم- -ة مسض- -ارات ح -زب -ي -ة ب -دل م -ن ال -دول -ة
سضياسضية واقتصضادية واجتماعية وثقافية تخدم
ا÷زائرية.
^ ث -ان-ي-ا :ل ي - - -دري ه- - -ؤولء األه- - -داف الدولة ا÷زائرية ،وتنّور الّرأاي العام الوطني
اŸرج ّ-وة م -ن إانشض -اء ه-ذه ال-ع-ن-اوي-ن ،م-ا ع-دا بعيدا عن اإلثارة أاو الّنبشض ‘ خصضوصضيات
ﬁاولة التموقع وال ّصضدور من أاجل ال ّصضدور ال ّ-ن -اسض ،أاو ال ّ-ت -ط -اول ع -ل -ى ال ّ-ن-ظ-ام ال-ع-ام أاو
اإلخÓل به حفاظا على “اسضك اÛتمع،
فقط.
^ ث-الثا :ت -ب -ذي -ر ل ح -دود ل -ه ‘ ال-ورق ،وعدم إاحداث ‘ ◊مته أاي شضرخ يذكر.
وهذه اŸهام اّıولة له يÎجمها عمليا
ال ّصض -ف -ائ -ح ،اŸداد وغÒه م -ن م -واد صض -ن -اع-ة
اÿط الفتتاحي للّركيزة اإلعÓمية ‘ ،إابراز
الصضحف.
^ راب -ع-ا :إاه -م -ال ك -ل-ي ل-ل-ع-ام-ل Úوع-دم انشضغالت ال ّسضلطات العمومية على أاك Ìمن
‡ا أاّدى إا ¤صضعيد ،وتقد ËاŸعلومة واألخبار ال ّصضحيحة
التكفل بهم من ا÷انب اŸادي ّ
التي تتفادى الّتهويل والّتضضخيم الذي ل يخدم
تنّقل وهجرة يومية من عنوان آلخر.
^ خامسشا :الّلهث الغريب وراء اإلشضهار ،مصضلحة البلد.
هذا Á ⁄نع أابدا ال ّسضلطات العمومية من
سض -واء ل -دى ا÷ه -ة ال ّ-رسض -م-ي-ة اŸك-ل-ف-ة ب-ذلك
«أان - -اب» أاو م - -ط - -ال - -ب - -ة ذلك م - -ب - -اشض- -رة م- -ن مرافقة هذه ال ّصضحف ‘ جانب إاعادة التّأاهيل
اŸؤوسّض -سض -ات ال -ع -م -وم -ي-ة أاو اÿاصض-ة (وكÓ-ت باŒاه الفعالية عن طريق أاول بالتّفك Òمليّا
السض- -ي- -ارات..م- -ت -ع -ام -ل -و ال -ه -ات -ف ال -ن -ق -ال ‘ ..صضيغ تسضي Òتخصض اّÛمع الذي تنضضوي
–ت - -ه الصض - -ح - -ف ال - -ع - -م - -وم - -ي- -ة ،اإلشض- -ه- -ار
وغÒها).
^ سشادسشا :عدم توظيف أاي كان ماعدا واŸط - -اب - -ع..واÿي- -ار ا◊ا‹ ي- -ت- -وّج- -ه إا3 ¤
العامل Úبالعقود أاو القطعة ،ومواصضلة تقليصض ›ّم- -ع- -ات ك- -م- -ا ذك- -رن- -ا سض- -ال- -ف- -ا (ا÷رائ- -د
أاك Èعدد ‡كن من اŸوظف Úألسضباب يدعي العمومية ،اإلشضهار ،اŸطابع) ،وهناك تفكÒ
معّمق حاليا ‘ هذا الشّضأان يسضتند إا ¤قاعدة
أاصضحابها بأانها «اقتصضادية».
هذا هو اŸناخ ال ّسضائد ‘ إاعÓمنا اŸكتوب ا÷دوى ،يظهر جليّا أاي مباشضرة عقب النتهاء
اليوم ،وهو مقدمة Ÿا يعانيه ماليا بحّدة غ Òمن عملية الّتصضفية التي Œري أاطوراها اليوم
مسضبوقة يوحي بإاصضابته Ãا يعرف «باألزمة إلع-داد الّصض-ي-غ-ة ال-ثÓ-ث-ي-ة (الّصض-ح-ف ،إاشض-هار،
ال-ه-ي-ك-ل-ي-ة» ال-ت-ي ت-واصض-ل مÓ-ح-ق-ته ما دام  ⁄مطابع) ،ويكون هذا ‘ أاقرب وقت ‡كن
يتعاف زيادة على بلوغه ا◊لقة اŸفرغة ‘ ل-ي-دخ-ل ه-ذا ال-ت-ن-ظ-ي-م ا÷دي-د حّ-ي-ز الّ-ت-ن-فيذ
تسض -ي Òشض -ؤوون -ه ال-ي-وم-ي-ة ،ل ي-فّ-ك-ر ‘ ت-ط-وي-ر لينطلق العمل بصضفة رسضمية.
وتعّلق وزارة التصضال آامال عريضضة ‘ رؤوية
نفسضه بقدر ما يفّكر ‘ أاحواله اليوم وغدا.

العمومي اŸكتوب..نحو تصضّور جديد

هذه اّÛمعات ال ـ ّ › 3سضدة ميدانيا ‘ آاجال
قريبة ليتوازى ذلك مع إاقامة سضلطة ضضبط
الصض -ح -اف -ة اŸك -ت -وب -ة ل -ي -ك -ت -م -ل ه-ذا ال-ب-ن-اء
اإلعÓمي ا◊يوي.
واسضتنادا إا ¤لقاء يوم األحد  ٩أافريل ٢0١٧
انعقد Ãقر الوزارة جرى تقييم مشضروع إاعادة
تنظيم ا÷رائد العمومية ،التي أاقّرها ›لسض
مسضاهمات الدولة ،وهكذا فإاّن ما ”ّ اإلشضارة
إاليه هو إادراج سضت جرائد عمومية (اÛاهد،
الشض- - -عب ،اŸسض - -اء ،أاوري - -زون ،ا÷م - -ه - -وري - -ة
والنصضر) ‘ ›ّمع واحد ،يشضرف عليه رئيسض
م -دي -ر ع -ام واح -د ،ب -اإلضض -اف -ة إا ¤م -دي -ري-ن
تنفيذي Úو‘ نفسض اإلطار فإاّنه تقّرر إانشضاء
›ّم -ع Úوه -م -ا ›ّم -ع اتصض-ال يضض-م ال-وك-ال-ة
ال-وط-ن-ي-ة ل-ل-نشض-ر واإلشض-ه-ار و›ّم-ع ل-ل-م-ط-ابع
ب -ن -فسض الّصض -ي -غ -ة اŸت-ب-ع-ة (رئ-يسض م-دي-ر ع-ام
ومديرون تنفيذّيون).
وهذا ما يعكف عليه اŸصضّفي الذي عÚ
لهذا الغرضض أاي إاعادة التّدقيق ‘ أامÓك
اّÛمع األول ،الذي كلّف بتصضفيته وبناًء على
ال ّ-ت -ق -ري -ر ال ّ-ن -ه -ائ -ي ي-ت-م الّشض-روع ‘ ت-نصض-يب
اّÛمعات الـ  3وفق ما ”ّ منحها من إاطار
قانو Êل تخرج عن نطاق صضفة اŸؤوسضسضة
العمومية القتصضادية شضركة ذات أاسضهم .من
هنا تبدأا النطÓقة من مسضافة واحدة ،وعلى
قواعد تسضي Òجديدة ألنّ الواقع الّراهن لهذه
اّÛم - -ع - -ات الـ  3ل ي- -ن- -فصض -ل ع -ن ا◊رك -ة
الق -تصض -ادي -ة ‘ ال -ب Ó-د ،خ -اصض -ة ‘ ج-ان-ب-ه-ا
اŸا‹ .واŸؤوشّض- -رات ا◊ال- -ي -ة ،ت -ؤوّك -د وق -ائ -ع
مفادها أاّن سضعر الورق سضÒتفع إا ٨٥ ¤أالف
دينار للطن الواحد ‘ السضوق العاŸي كون
سضعره ا◊ا‹  ٦٥أالف دينار للطن الواحد ،كما
أانّ أاسض- -ع- -ار الّصض- -ف- -ائ- -ح واŸداد اŸسض -ت -ع -م -ل
سض -ي-ع-رف زي-ادة ك-ذلك ،ف-ك-م سض-ت-ب-اع ال-نسض-خ-ة
الواحدة للجريدة؟
هذه اŸعطيات اŸذكورة تكون مطروحة
ب-حّ-دة أام-ام الّسض-ل-ط-ات ال-ع-م-وم-ي-ة ل-لّ-تفك‘ Ò

كيفية تسضي Òهذا ا÷انب ا◊ ّسضاسض انطÓقا
من أانّ البعضض من مؤوسّضسضي ال ّصضحف اÿاصضة
قّرروا الّرفع من سضعر جرائدهم ،وأاصضبحت
النّسضخة الواحدة تباع بـ  30دينارا ،مّÈرين
ذلك بأان تكاليف صضناعة صضحفهم ل ترتقي
إا ¤ال ّسض -ق-ف اŸط-ل-وب ،وي-ع-ت-ق-دون إا ¤غ-اي-ة
اليوم بأانّ السضعر اŸطبق ل يغطّي اŸصضاريف
‡ا يوحي بأاّننا مقبلون على زيادات أاخرى،
ّ
ويتحجّج هؤولء بالنقصض الفادح ‘ اإلعÓنات
واŸبيبعات ،خاصضة مع وجود الطبعة الورقية
على األنÎنيت ،وعزوف القراء على اقتناء
تلك األعداد من األكشضاك ،مف ّضضل Úال ّ
طÓع
عليها ع Èمواقع الشّضبكة العنكبوتية.
وه -ذه ال -ع ّ-ي -ن -ة اŸوج-ودة ال-ي-وم ‘ ال-واق-ع
ن- -ورده- -ا م- -ن ب -اب الأث -ر ا◊اد ال ّ-ن -اج -م ع -ن
‡ا يحتّم
النّقصض الفادح ‘ اŸداخيل اŸاليةّ ،
اّتخاذ تداب Òتتعلق بغلق باب التوظيف وهذا
ما اهتدت إاليه ا÷رائد عقب تلك الهّزة.
لذلك ،فإانّ التنظيم ا÷ديد الذي يود أان
يضضفى على اإلعÓم العمومي اŸكتوب هو
إادارج - -ه ضض- -م- -ن مسض- -ار إاصضÓ- -ح- -ي ي- -حّصض- -ن
الصضحف واŸطابع واإلشضهار من كل طارئ
مسض -ت -ق -ب  ،Ó-وب -ن -اًء ع -ل -ى ك -ل م -ا خ -رجت ب -ه
إاج -راءات ال -تصض -ف -ي -ة ل -ل -م -جّ-م-ع ،ف-إاّن الّشض-غ-ل
الشّض -اغ-ل ل-ل-ج-ه-ات اŸسض-ؤوول-ة ه-و ال-ب-حث ع-ن
ا÷دوى والفعالية ‘ تسضي Òهذه اّÛمعات
الـ  3من اآلن فصضاعدا على أاسضاسض منطلقات
ﬂال- -ف -ة ع -ن سض -اب -ق -ي -ه -ا ،والسض -ع -ي ا◊ث -يث
لتحسض Úاآلداء واحتÓل ال ّصضدارة ‘ اŸشضهد
اإلع Ó-م -ي ب -ال -نسض -ب -ة ل-لّصض-ح-ف م-ن ن-اح-ي-ت-ي
ال ّسضحب واŸبيعات ،وبهذا تقتحم ما يعرف
بفضضاء اŸنافسضة ‘ سضوق شضرسض.
ولب- -د م- -ن الّ- -ت -أاك -ي -د ه -ن -ا ب -أاّن الّصض -ح -ف
العمومية ا◊الية تتمتّع بكفاءات عالية تسضمح
لها بأان تكون ‘ طليعة ا◊ضضور اإلعÓمي ‘
ت -ق -د Ëم -ادة ذات مصض-داق-ي-ة ت-خ-دم الّصض-ال-ح
العام.

’عÓم الرياضشي –..ديات وآافاق «
خÓل ندوة حول «ا إ

األخبار الرياضضية تعرف متابعة كبÒة ع Èالوسضائل اإلعÓمية اıتلفة
م -داخ Ó-ت قّ-ي-م-ة ع-رف-ت-ه-ا ال-ن-دوة
ال -ت -ي اح -تضش-ن-ه-ا ،أامسص ،ن-ادي ع-يسش-ى
Óذاع -ة ال -وط -ن -ي -ة –ت
مسش- -ع -ودي ل  -إ
’عÓم الرياضشي –ديات
عنوان  « :ا إ
وأافاق « التي بادرت بتنظيمها اŸنظمة
ال -وط -ن -ي -ة ل -لصش -ح -اف -ي Úال-ري-اضش-يÚ
ا÷زائ -ريÃ Úن-اسش-ب-ة ال-ي-وم ال-وط-ن-ي
ل- -لصش- -ح- -اف- -ة ،ح- -يث ك- -انت م- -ن -اسش -ب -ة
’ع Ó-م -يÚ
’ل- -ت- -ق- -اء ال- -ع- -دي -د م -ن ا إ
اŸت- -خصشصش ‘ ÚاÛال ال- -ري -اضش -ي م -ن
أاج- -ي -ال ﬂت -ل -ف -ة Ÿن -اقشش -ة اŸواضش -ي -ع
اŸطروحة.

حامد حمور
‘ ه -ذا اإلط -ار أاوضض -ح الصض-ح-ف-ي السض-اب-ق
بالتلفزيون ا÷زائري بن يوسضف وعدية من
خÓل مسضاره اŸهني الطويل والÌي « :أان
احÎام ال -ق -ارئ ،اŸشض -اه -د أاو اŸسض -ت -م-ع ه-و
الذي يعطي ا÷ودة لعمل الصضحفي الرياضضي
م- -ن خ Ó-ل –ل -ي الصض -ح -ف -ي ب -اŸوضض -وع -ي -ة
والنزاهة ‘ إاعداد عمله ..كما أان التحضضÒ
ا÷يد للموضضوع يقدم نسضبة كبÒة من النجاح
اŸن- -ت- -ظ- -ر ،وه- -ذا م- -ن خÓ- -ل م- -ع- -رف- -ة ك -ل
اŸعلومات حول منشضط الندوة الصضحفية أاو
تغطية أاي حدث رياضضي كون الدقة مطلوبة
‘ هذا اإلطار».
‘ ح Úأان سضعيد سضلحا Êالذي كانت له
عدة Œارب عديدة ‘ الصضحافة الرياضضية
تطرق إا ¤موضضوع « تأاث Òمواقع التواصضل
الجتماعي ‘ األخبار الرياضضية « ،حيث أان
هذا ا÷انب أاصضبح موضضوع السضاعة من خÓل
ال -ت -ط-ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي اŸع-ت Èوت-وسض-ع رق-ع-ة
مسضتعملي ﬂتلف اŸواقع الرياضضية ومواقع
التواصضل الجتماعي  ..وقال اŸتحدث « :
اŸعلومة اŸؤوكدة ينتظرها القارئ أاو اŸتتبع
لشضؤوون الرياضضة دائما من وسضيلة إاعÓمية ..
ب -ال -رغ -م م-ن مسض-اه-م-ة اŸواق-ع اŸذك-ورة ‘
ترويج اŸعلومة الرياضضية « ..
وت- -ع- -ك- -ف ب -عضض ال–ادي -ات ع -ل -ى غ -رار
ا–ادي -ة ك -رة ال -ق -دم ع -ل-ى اسض-ت-خ-دام م-واق-ع
التواصضل الجتماعي منذ مدة قصضÒة والدليل
على ذلك أان اجتماع اŸكتب الفيدرا‹ للفاف

” متابعته على فايسضبوك وتوي‡ Îا أاعطى
دفعا ‡ّيزا لعملية تقد ËاŸعلومات سضواء
ÓعÓمي Úأاو للجمهور الرياضضي على حد
ل إ
سضواء  ‘ ..ح Úتأاسضف اŸتدخل لغياب مواقع
Óن -دي -ة اÎÙف-ة ال-ت-ي ت-ق-دم األخ-ب-ار ع-ن
ل -أ
فرقها ،قائ « : Óمن ب Úأاك Ìمن  30ناد
Îﬁف –وز  3أاندية على األكŸ Ìوقع على
األنÎنت ال- -ذي Áك -ن ل -ل -ج -م -ه -ور تصض -ف -ح -ه
Ÿعرفة أاخبار النادي».
ف -م -ن الضض -روري ال -ق-ي-ام Ãج-ه-ود ‘ ه-ذا
اÛال «لسض -ت -غ Ó-ل» ال -ت -ط -ور ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي
اŸع- -ت Èال -ذي ي -ع -رف ‰وا ب -وتÒة سض -ري -ع -ة،
إلعطاء دفع للمعلومات الرياضضية من خÓل
ع -م -ل األن -دي-ة ال-ت-ي ت-زي-د ح-ج-م اŸع-ل-وم-ات
اŸتداولة ‘ اÛال الرياضضي والتي تسضاعد
اإلع Ó-م -ي Úع -ل -ى ن-ق-ل اŸع-ل-وم-ة ‘ وق-ت-ه-ا،
وبالتا‹ خدمة جمهور كل فريق .
كما أان أاسضماء حليمي الصضحفية باليومية
الرياضضية « كومبتسضيون « ركزت مداخلتها
على أان عمل الصضحفي الرياضضي متعب للغاية
Óخ-ب-ار و
م -ن خ Ó-ل م -ت -اب -ع -ت -ه اŸسض -ت-م-رة ل -أ
اŸع-ل-وم-ات ،وت-ن-قÓ-ت-ه اŸسض-ت-م-رة م-ن خÓ-ل
عمله اŸيدا Êبنسضبة كبÒة  ..ل سضيما ‘
اÓŸعب .
ومن جهة أاخرى ،فإان الصضحا‘ الرياضضي
قد يكسضب أاشضياء إايجابية عديدة ‘ مسضاره
اŸهني بفضضل العمل اŸيدا Êوالتنوع الكبÒ
اŸوج- -ود ‘ نشض- -اط -ه ال -ي -وم -ي ،ح -يث ق -الت
اŸتحدثة  « :إان األقسضام الرياضضية ‘ ﬂتلف
وسضائل اإلعÓم تعتﬁ Èطة بارزة ‘ مسضار
ال-ع-دي-د م-ن الصض-ح-اف-ي Úب-اع-ت-ب-اره-ا مدرسضة
حقيقية «.
ب -ي -ن -م -ا ت -ط -رق ح -م -ي-د غ-رب-ي م-ن ي-وم-ي-ة
اÛاهد إا ¤آافاق الصضحافة الرياضضية التي
اع -تÈه -ا واع -دة ب -فضض -ل ال -ت -ط -ور ال -ك-ب‘ Ò
اŸع -ا÷ة اإلع Ó-م -ي -ة ل -لشض -أان ال -ري-اضض-ي م-ن
طرف الصضحافي Úسضواء ‘ اإلعÓم اŸكتوب
أاو من خÓل القنوات التلفزيونية ..
وÁكن القول أان الصضحافة الرياضضية ‘
ا÷زائ -ر ت -ع-رف م-ت-اب-ع-ة ك-بÒة ع Èال-وسض-ائ-ل
اإلعÓ-م-ي-ة اıت-ل-ف-ة وي-ب-ل-غ مسض-ت-وى اه-ت-مام
ا÷مهور إا ¤درجات معتÈة خÓل مشضاركة
ا÷زائر ‘ اŸنافسضات العاŸية.

أألحد  22أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  02صضفر  1439هـ

ملف

الدكتور يوسصف بن يزة لـ «الشصعب»:

«ما يحدث لل ّصضحافة الورقية با÷زائر نتيجة عدم
فطامها من اإ’شضهار العمومي رغم كŒ Èربتها»
–ت- -ف- -ل ا÷زائ -ر ب -ال -ع -ي -د ال -وط -ن -ي
ل- -لصص- -ح- -اف- -ة واŸصص- -ادف ل- -ت -اري -خ الـ 22
أاكتوبر من كل سصنة ،والذي أاقّره رئيسش
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال -ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة
ل -ت -أاك-ي-د ح-رصش ا÷زائ-ر وث-ب-ات-ه-ا ع-ل-ى
احÎام حرية التعب Òوالرأاي اŸكرسصة
دسصتوريا ‘ ،وقت تعيشش فيه الصصحافة
ال -ورق -ي -ة ‘ ا÷زائ -ر م -رح -ل-ة عصص-ي-ب-ة
وم- -فصص- -ل- -ي -ة م -ن -ذ فÎة بسص -بب ت -راج -ع
’ع Ó- -ن- -ات
اŸب - -ي - -ع - -ات وشص - -ح مصص - -ادر ا إ
ا◊ك -وم -ي -ة واÿاصص -ة ع-ل-ى ح-د سص-واء،
’زم-ة ا’ق-تصصادية التي أالقت
ن-ت-ي-ج-ة ا أ
بظÓلها على البÓد منذ  3سصنوات خلت،
’م-ر ال-ذي ي-ه-دد ب-اخ-ت-ف-اء اŸزيد
وه-و ا أ
م -ن ال -ع -ن -اوي -ن الصص-ح-ف-ي-ة م-ن السص-اح-ة
’عÓمية با÷زائر.
ا إ

حاورهŸ :وشسي حمزة
وقد كشضف جمال كعوأن وزير ألتصضال ،مؤوخرأ،
عن توقف  26جريدة و 34أسضبوعية عن ألصضدور
منذ بدأية أألزمة أŸالية ‘ أ÷زأئر عام ،2014
ف -ي -م -ا ق ّ-در ع-دد أل-ع-ن-اوي-ن أل-ن-اشض-ط-ة ‘ ألسض-اح-ة
أإلعÓمية بـ  140عنوأن ،توأجه –دي ألصضحافة
ألل-كÎون-ي-ة وأن-تشض-ار أŸع-ل-وم-ة بشض-ك-ل وأسض-ع ع-لى
موأقع ألتوأصضل ألجتماعي.
ل- -تشض- -ري- -ح أŸوضض- -وع وم- -ن ع -دة زوأي -ا ،سض -أالت
ج-ري-دة»ألشض-عب» أألسض-ت-اذ ب-ك-ل-ي-ة أل-ع-ل-وم ألسضياسضية
بجامعة باتنة  ،01ألدكتور يوسضف بن يزة عن هذه
أإلشضكالية ألتي باتت تؤورق ألصضحفي Úومسضؤوو‹
أ÷رأئد على حد سضوأء ،فكان معه هذأ أللقاء.
❊ الشص -عب :ك -أاسص -ت -اذ ج-ام-ع-ي ،ك-ي-ف ت-رى
واق -ع الّصص -ح -اف-ة اŸك-ت-وب-ة ‘ ا÷زائ-ر ‘ ظ-ل
’زمة اŸالية؟
ا أ
❊❊ أل -دك -ت -ور ي-وسض-ف ب-ن ي-زة :بصض-ف-ت-ي ك-ق-ارئ
ومتابع للسضاحة أإلعÓمية Áكنني أن ألحظ أن
أغلبية ألصضحف أصضبحت تئن ‘ صضمت –ت وطأاة
ألضضائقة أŸالية ،كما أن أألكشضاك أصضبحت تفتقر
للعديد من ألعناوين ألتي أّتضضح أنها توقفت لذأت
” إأحالة طوأقمها على ألبطالة.
ألسضبب ،و ّ
ه-ذأ أل-وأق-ع Áك-ن أع-ت-ب-اره ت-ق-ه-ق-رأ ل-ت-ج-رب-ة
ألصضحافة ‘ أ÷زأئر بعد أŸكاسضب ألكبÒة ألتي
حققتها منذ ألنفتاح أإلعÓمي قبل ثÓثة عقود،
لكّنني أعتقد أنّ ما حدث –صضيل حاصضل باعتبار
أن أغلب هذه ألعناوين  ⁄تسضتطع ألفطام عن ضضرع
أإلشضهار ألعمومي رغم بلوغ كث Òمنها سضن ألرشضد
‘ بيئة أقتصضادية مفتوحة على كل ألحتمالت،
فحكمها ‘ ألنهاية هو حكم كل ألشضركات أÿاصضة
أو ألعمومية ألتي فشضلت ‘ ألتكيف مع أŸتغÒأت

أل-ت-نشض-ئ-ة ألسض-ي-اسض-ي-ة ونشض-ر أل-ث-ق-اف-ة وأل-وعي وهذأ
صضحيح.

ألقتصضادية ومقتضضيات أألزمة أŸالية.
❊ ما رأايك ‘ هواجسش وﬂاوف اÛتمع
صص- -ح- -فّ- -ي Ú- -م- -ن ت- -قّ- -ل- -صش ا◊ق ‘
اŸد Êوال ّ
’عÓم العمومي؟
ا إ
❊❊ هذه أıاوف طبيعية ولها ما يّÈرها ألّن
أل ّصض -ح -اف -ة ‘ أي ›ت -م -ع ه -ي ق -ن -اة ت-ت-وّل-ى ن-ق-ل
أنشضغالت أÛتمع إأ ¤ألسضلطة ألسضياسضية وتعود
Ãخ -رج-ات ألسض-ي-اسض-ة أل-ع-ام-ة إأل-ي-ه ،ف-ه-ي إأذن أدأة
وصضل ووأسضطة ب Úألطرف ،Úغ Òأّنه ينبغي ألتذكÒ
بأان جودة أÿدمات ألتي تقدمها هذه ألقناة ل
ت -ت -وق -ف ع -ل -ى ع -دد ألصض -ح -ف ،وإأ‰ا ع -ل -ى م-دى
أنتشضارها وتأاثÒها ‘ أŸتلّق Úو“ّكنها من تأادية
أل -وظ -ائ -ف أŸن -وط -ة ب -ه -ا ،أم -ا م -ن ج -ه-ة ت-خ-وف
ألصض- -ح- -ف- -ي Úف- -األم- -ر أك Ìم- -ن وأضض -ح ب -اع -ت -ب -ار
ألصضحافة مهنة متعبة وغ› Òزية ماديا تتو¤
أسض -ت -ي -ع -اب أآللف م -ن خ -ري-ج-ي ك-ل-ي-ات أإلعÓ-م،
وب -ال -ت -ا‹ م-ن ح-ق أإلعÓ-م-ي Úأل-ق-ل-ق ع-ل-ى مصضÒ
مصضدر رزقهم.
❊ ه -ل ف -ع  Ó-الّصص -ح -اف -ة ال-ورق-ي-ة م-هّ-ددة
با’ختفاء إاذا  ⁄تتدّخل ا◊كومة؟
❊❊ أختفاء أل ّصضحافة ألورقية مسضأالة وقت فقط
فالكث Òمن ألصضحف ألعاŸية ألعريقة بدأت تتحول
من ورقية إأ ¤إألكÎونية ،أألمر يتعلق فقط بتغيÒ
ألتقنية وأألدأة ،وهذأ أألمر ل دخل للحكومات فيه،
ف -ل -ك -ل زم -ن أدوأت -ه ‘ ،أ÷زأئ -ر ب -دأت ألصض -ح-ف
ت-ت-ك-ي-ف م-ع أŸسض-ت-ج-دأت أل-ت-ق-ن-ي-ة ل-ك-ن-ه-ا ما تزأل
رهينة أأل‰اط ألتسضيÒية ألقدÁة أŸعتمدة على
أإلشضهار ألعمومي ،و‘ حالت قليلة على أإلشضهار
ألصضناعي أو ألتجاري ألذي يعا Êهو أيضضا من
أل-ت-خ-ل-ف .أل-ب-ي-ئ-ة ألق-تصض-ادي-ة ت-وف-ر بدأئل عديدة
Óشضهار ألعمومي ،لكنها ليسضت ناضضجة Ãا يكفي،
ل إ
Óب -دأع وه-ذأ م-ا
وت -ت -ط ّ-ل -ب آأف -اق -ا غﬁ Òدودة ل  -إ
قصضدته بضضرورة ألتكيف مع أŸسضتجدأت .مع ذلك
ت-ن-ت-ظ-ر ألصض-ح-ف دأئ-م-ا دع-م-ا م-ن أ◊ك-وم-ة ألّنها
ت -ع-ت-ق-د ب-أاّن-ه-ا ت-قّ-دم خ-دم-ة ع-م-وم-ي-ة وتسض-اه-م ‘

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

❊ وم -ا ط -ب -ي -ع -ة ه -ذا الّ-دع-م وك-ي-ف ي-ت-م
تقدÁه ‘ رأايكم؟
❊❊ هناك أشضكال عديدة من ألدعم غ Òأّن
أ÷ميع يتحّدث فقط عن ألدعم أŸادي ،غ Òذلك
أ◊كومة مطالبة بضضمان بيئة مÓئمة للعمل من
خÓ-ل ف-ت-ح أÛال ل-لصض-ح-ف-ي Úوألن-ف-ت-اح ع-ليهم،
و“كينهم من مصضادر أ Èÿمن جهة وحمايتهم من
ت-عسض-ف أل-ن-اشض-ري-ن وح-م-اي-ة أل-ن-اشض-ري-ن م-ن سض-طوة
رجال أŸال خشضية أنحرأف ألعمل أإلعÓمي عن
أهدأفه أ◊قيقية .أ◊كومة مطالبة أيضضا بتوفÒ
أج -وأء أ◊ري -ة ‘ إأط -ار أل -ق -وأن ÚوأحÎأم ث-ق-اف-ة
وقيم أÛتمع ،وإأذأ كان هناك دعم مادي للصضحف
ف-أان-ا أدع-و ل-ت-وج-ي-ه-ه ل-ت-ك-وي-ن ألصض-حفي Úو–سضÚ
أوضض -اع -ه -م ألج -ت -م -اع -ي -ة ،و“ك -ي-ن-ه-م م-ن ب-عضص
ألمتيازأت كاعتبار ألصضحافة مهنة شضاّقة وتفعيل
ألم -ت -ي -ازأت أل -ت -ي ج -اءت ب -ه -ا ب-ط-اق-ة ألصض-ح-ف-ي
أÎÙف.
❊ ه - -ل أانت م- -ع الّ- -رأاي ال- -ق- -ائ- -ل بضص- -رورة
إادخ -ال الّصص -ح -فّ-ي Ú-ك-مسص-اه-م ‘ Úا÷رائ-د
’عÓم؟
ع Èقانون ا إ
❊❊ بالتأاكيد سضيضضمن ذلك عدم سضيطرة رجال
أŸال على وسضائل أإلعÓم ،لكّنني أعتقد أّن أألمر
صض -عب ‘ أ÷زأئ -ر ب -ال -ن -ظ-ر إأ ¤أألوضض-اع أŸادي-ة
أŸتدهورة ألغلب أل ّصضحفيّ ،Úولو Œتهد أ◊كومة
ون-ق-اب-ات ألصض-ح-ف-ي Úإلي-ج-اد سض-ب-ل ب-دي-ل-ة ل-تمليك
ألصضحف للصضحفي Úع Èإأعطائهم قروضضا بنكية أو
شضرأء أسضهم ‘ ألصضحف باسضمهم ع Èألبنوك أو
“كنهم من أ◊فاظ على وجود
بأاي صضيغة أخرى ّ
وأسضتقÓلية مؤوسضسضاتهم أإلعÓمية.
صصحفّيون يطالبون بإارجاع اŸادة 11
❊ ال ّ
’ع Ó- -م ◊ 07 – 90ماية
م - -ن ق - -ان - -ون ا إ
’مر؟
حقوقهم..ما رأايك ‘ ا أ
❊❊ تلك أŸادة جاءت ‘ سضياق ﬂتلف و‘
ظ -رف سض -ي -اسض -ي وأق -تصض -ادي ﬂت -ل -ف ،ك -م-ا أّن-ه-ا
تتحّدث عن –ويل ملكية وسضائل إأعÓم عمومية
لصضالح عمالها أÎÙف ‘ Úإأطار سضياسضة ألدولة
ÿصض -خصض -ة أل -ق -ط -اع أل -ع -ام ،أألم -ر ي -خ-ت-ل-ف أآلن
وأعتقد أن ألضضوأبط ألتي حملها قانون أإلعÓم
أ÷ديد وتلك ألتي سضتحكم ألقطاع بعد تنصضيب
سضلطة ألضضبط للصضحافة أŸكتوبة سضÎأعي هذأ
أ÷انب ،و‘ ظل ألفوضضى ألتي تسضود هذأ ألقطاع
من ألصضعوبة Ãا كان أ◊ديث عن فك ألرتباط بÚ
أ÷وأنب أل-ت-ج-اري-ة وأ÷وأنب أŸه-ن-ي-ة أل-ت-ح-ري-رية
للمؤوسضسضة أإلعÓمية.

غلق  20جريدة وتراجع عدد النّسصخ إا ¤الّنصصف

اأ’سضرة اإ’عÓمية بوهران تبحث عن ذاتها ‘ يومها الوطني
’عÓ-م-ية بعاصصمة
’سص-رة ا إ
ت-ع-يشش ا أ
ال-غ-رب ا÷زائ-ري وه-ران ،وع-ل-ى رأاسصها
الصص-ح-اف-ة اŸك-ت-وب-ة ضص-غ-وط-ات ن-فسص-ي-ة
ق -اه -رة صص -ع -وب -ات م-ادي-ة واج-ت-م-اع-ي-ة
ح ّ-ط-مت م-ع-ن-وي-ات اŸئ-ات وأادخ-ل-ت-ه-م ‘
دوامة من التيهان والبحث عن الذات،
’سص-ي-م-ا وأاّن ال-ك-ث Òم-ن-ه-م ب-ل-غ ال-ك-هولة
ومصصÒهم  ⁄يتضصح حتى اللحظة.

وهران :براهمية مسسعودة
أغ -ل -ب -ه -م طّ-ل-ق-وأ أ◊ي-اة ومÓ-ذأت-ه-ا وع-ق-دوأ
ق -رأن -ه -م ع -ل-ى م-ه-ن-ة أŸت-اعب ،وك-ل-ه-م ع-زم ع-ل-ى
تكثيف جهودهم وأŸضضي ‘ ألعمل وأإلنتاج من
أج -ل أل -وط -ن وأŸوأط-ن ،وه-اه-م أل-ي-وم ي-ح-ت-ف-ل-ون
بعيدهم وكلهم أ ⁄وأمل بغد أفضضل ،بعدما أغلقت
مؤوسضسضاتهم أإلعÓمية أبوأبها وسضّدت ‘ وجههم
مصضادر رزقهم ألوحيدة ،وكل أألحÓم وأآلمال ألتي
كانت معقودة عليها.
وم -ا زأد م -ن م -ع-ان-ات-ه-م أّن-ه-م ورغ-م رضض-اه-م
باألجر ألزهيد وألضضغوطات ألّÓمتناهية ،أألغلبية
ألسض -اح -ق -ة م-ن-ه-م وج-دوأ أن-فسض-ه-م ‘ ألشض-ارع غÒ
م - -ؤوّم- -ن Úأج- -ت- -م- -اع- -ي- -ا وب- -دون أسض- -تÓ- -م ب- -اق- -ي
مسضتحقاتهم ،وأبرز مثال على ذلك أمينة قروج،
أل -ت -ي أسض -ت -ط -اعت أن ت -كسض -ر ب -ك -ل ث-ب-ات وع-زÁة
لمتناهية حاجز أإلعاقة لتضضع بصضمة قوّية لها ‘
ألسضاحة أإلعÓمية.
قالت قروج ‘ تصضريح لـ «ألشضعب» ،أن ألتحدي
ألكب Òألذي يوأجه ألصضحافة أŸكتوبة ‘ ألوقت
ألرأهن يتمثل ‘ «أ◊فاظ على هويتنا ومكانتنا
ألتي زعزعتها مؤوسضسضات إأعÓمية همها ألوحيد
ألربح ألسضريع ،خارج حقل أŸصضدأقية وأألخÓق».
تابعت ّﬁدثتنا قائلة :هذه ألوظيفة ألنبيلة ل
يزأولها إأل شضجاع أو صضبور أو قنوع أو متبصضر،
‡تهينيها ل يبحثون عن أÛد ول ألشtضهرة ول
أم-تÓ-ك أŸال وأل-ن-ف-وذ ،ب-ق-در ت-ع-طشض-ه-م ◊صضانة
قانونية ،ترد لهم ألعتبار و–ميهم من ﬂاطر
أ◊ياة وألتحديات ألتي توأجههم ‘ أŸسضتقبل.
كما أشضتكت أمينة آألمها ألنفسضية ومعاناتها،
بعد غلق جريدة «ألوصضل» ألتي خدمتها ‘ ظروفها
ألصضعبة بكل وفاء وإأخÓصص رفقة كامل زمÓئها،
رغ -م أن -ه -م  ⁄ي -ت-ق-اضض-وأ أج-وره-م ألشض-ه-ري-ة ّŸدة
Œاوزت ألـ  6أشضهر ،وغلق أمامهم كافة أبوأب
أ◊وأر ،لسضيما وأن ألكث Òمنهم وجدوأ أنفسضهم
بدون شضهادأت عمل أو سضند قانو ،Êيشضفع لهم ‘
فصضول ألقضضاء.
وكان أشضد ما أثار حفيظتها ،أّن معظم أ÷رأئد
ألتي تربصضت بها أو عملت لديها توقفت نهائيا عن
ألصض -دور ،ول -ع-ل م-ن أب-رزه-ا «صض-وت أل-غ-رب» أل-ت-ي
ألتحقت بها سضنة  2009أي عندما كانت ‘ ألسضنة
أل -ث -ان-ي-ة ب-قسض-م ع-ل-وم أإلعÓ-م وألتصض-ال ت-خصضصص
صضحافة مكتوبة بجامعة وهرأن ،ومن ” تنقلت
كالنحلة ألنشضيطة إأ ¤جريدة «صضحافة أ÷زأئر»
ألتي توأجه هي أألخرى صضعوبات مادية تهددها

صصون ضصروريا لبلوغ ا’حÎافية
اعتÈه اıت ّ

التّحّول الكب Òالذي تفرضضه تقلّبات عصضر الّرقمية يتطلّب تكوين ال ّصضحافيّÚ
’ توجد مراكز خاصضة للّتكوين ‘ ال ّصضحافة اŸكتوبة

ي -ع-د ت-ك-وي-ن الّصص-ح-افّ-ي Ú-شص-رط-ا أاسص-اسص-ي-ا
ل -ب -ل -وغ ا’حÎاف-ي-ة ،ه-ذا م-ا أاّك-ده ع-دد م-ن
’عÓم ،من خÓل تصصريحات
اıتصص ‘ Úا إ
’صصحاب
÷ريدة «الشصعب» ،واعتÈوه حقا أ
اŸهنة ،ليمكنهم من التكيف مع اŸسصتجدات،
ويسصاعدهم ‘ تقد Ëأاعمال صصحفية بأاداء
أاحسصن ،ويجعلهم يواكبون تطورات السصاحة
’عÓ- -م- -ي- -ة ع- -ل -ى الصص -ع -ي -دي -ن ال -داخ -ل -ي
ا إ
واÿارجي.

حياة ــ ك
تنصص أŸادتان  128و 129من قانون أإلعÓم 12
  05صض-رأح-ة ،ع-ل-ى ضض-رورة ت-ك-وي-ن ألصض-حافيÚوأعتباره حقا للجميع ،حيث –ّدثت أŸادة  128عن
مسضاهمة ألدولة ‘ ترقية مسضتوى ألصضحافي Úمن
خÓل ألتكوين ،وأّكدت أŸادة  129على ضضرورة
تخصضيصص  2باŸائة من أألرباح ألسضنوية ،لتكوين
ألصض -ح -اف -ي Úوت-رق-ي-ة أألدأء أإلعÓ-م-ي وه-ي م-ادة
صض -ري -ح -ة ،ي -جب أن ي -ل-ت-زم ب-ه-ا أصض-ح-اب أ÷رأئ-د
عمومية أو خاصضة.

تخصضيصص  2باŸائة من ميزانية ا÷رائد
لتكوين ال ّصضحافّيÚ
وتÈز ه -ات ÚأŸادت Úأأله -م -ي -ة أل -ت -ي ت -ول -ي -ه-ا
ألسض-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة ل-لصض-ح-افي Úمن خÓل إألزأم
مسض- -ؤوو‹ أل- -نشض- -ر ‘ أ÷رأئ -د ع -م -وم -ي -ة ك -انت أو
خاصضة ،بالهتمام بتكوين أصضحاب مهنة أŸتاعب،
لÎقية أدأئهم وبلوغ مسضتوى ألحÎأفية.
وقد شضّدد ألوزرأء أŸتعاقبون منذ  2012على
وزأرة ألتصضال على ضضرورة ألتكوين ،وكان وزير

ألتصضال جمال كعوأن قد أكد ‘ خرجات إأعÓمية
على أهمية ألرتقاء باألدأء ألصضحفي من خÓل
ألسضتفادة من Œارب دول أخرى على غرأر فرنسضا،
ألتي أسضتقبل سضفÒها با÷زأئر مؤوخرأ ،تباحث معه
حول سضبل تعزيز ألتعاون ألثنائي ‘ قطاع ألتصضال،
لسضيما تكوين ألصضحافي ،Úمن خÓل ألتفاقات
أŸوّقع عليها من طرف ألبلدين.
ك- -م- -ا أّن م- -ن أه- -م أŸوأضض- -ي- -ع أل- -ت- -ي ح -ظ -يت
ب- -اله- -ت- -م -ام أÿاصص ‘ ه -ذأ أل -ل -ق -اء ب Úأل -وزي -ر
وألسضف Òألفرنسضي ،ضضرورة تنويع وتكييف ألتكوين
م -ن أج -ل –ضض Òج -م -ي -ع وسض -ائ -ل أإلع Ó-م سض-ي-م-ا
ألصض-ح-اف-ة أل-ورق-ي-ة ل-ل-ت-ح-ول أل-ك-ب Òأل-ذي ت-ف-رضضه
تقلبات عصضر ألرقمية.
وت- -ب- -اي -نت آأرأء أصض -ح -اب أ÷رأئ -د وأıتصضÚ
ب -خصض -وصص ألسض -ت-ع-ان-ة ب-اÈÿة أألج-ن-ب-ي-ة ‘ ه-ذأ
أÛال من خÓل تصضريحاتهم ،فمنهم من رحب
بها ،ومنهم من يفضضل أÈÿة ألوطنية ،ألن أ÷زأئر
تزخر بكفاءأت ل يسضتهان بها.

^ اأ’سضتاذ تفرقنيت« :الشضعب» تسضهر
على رسضكلة طاقمها الصضحفي

أّك - -د ع - -ب - -د أل- -ك- -رË
تفرقنيت أسضتاذ ‘ كلية
أإلعÓ- - - - - -م وألتصض - - - - -ال
وم-كّ-ون ل-لصض-ح-ف-ي Úم-نذ
 10سضنوأت ،على أهمية
ت-ك-وي-ن ألصض-ح-في Úسضوأء
أك - -ان - -وأ م- -ب- -ت- -دئ ،Úلن
أل -ت -ك -وي -ن أ÷ام-ع-ي غÒ
ك -اف ،أو ت -دريب أŸم -ارسض Úل -ل -م -ه -ن -ة م-ن ج-انب
أل-ت-خصضصض-ات ك-م-ا ه-و أ◊ال ب-ال-نسض-ب-ة لÓ-ق-تصض-اد،
ألبيئة أو حتى ألسضياسضة.

م-ن خÓ-ل Œرب-ت-ه أل-ط-وي-ل-ة كصض-ح-ف-ي وككاتب
وم -درب ،أّك -د ت -ف -رق -ن -يت أن أ÷رأئ -د أÿاصض -ة ل
ت-خّصض-صص م-ي-زأن-ي-ة ل-ت-ك-وي-ن صض-ح-اف-ي-ي-ها ،وتسضتعÚ
بدورأت تكوينية تقدمها لها بعضص ألسضفارأت على
غرأر بريطانيا وفرنسضا ،وكذأ بعضص أŸنظمات غÒ
أ◊كومية.
أنتقد أŸتحدث ألسضتعانة بالدورأت ‘ أÿارج،
ألتي تنظمها بعضص ألسضفارأت أألوروبية على غرأر
بريطانيا وفرنسضا ،ألتي تتكفل بتكوين ألصضحافي،Ú
ويرى أن ترك ›ال ألتدريب إأ ¤أŸنظمات أمر
«غ Òج- -ي- -د ألن -ه -ا ل ت -ق -دم م -ث -ل ه -ذه أÿدم -ات
›انا».
كما أفاد أŸتحدث ‘ هذأ ألسضياق أنه ل يوجد
م- -ق- -ر ﬂصضصص ل- -ل- -ت- -ك- -وي -ن ‘ ›ال ألصض -ح -اف -ة
أŸك-ت-وب-ة ،ع-كسص ألصض-ح-اف-ة ألسض-م-ع-ي-ة وأل-بصض-رية،
حيث خصضصص مقر بحي « تيليملي» للتدريب ‘
م -ه -ن ألصض -ح -اف -ة أŸرئ-ي-ة ،وم-ق-ر ‘ ولي-ة ت-ي-ب-ازة
Óذأع -ة أل -وط -ن -ي -ة ،مشضÒأ إأ ¤أن-ه ي-وج-د م-رأك-ز
ل -إ
تدريب خاصضة ،وهو يعمل بإاحدأها.

«ا÷رائد اÿاصضة ’ تخ ّصضصص نسضبة من
ميزانيتها لتكوين الصضحافي»Ú
أعت Èأألسضتاذ أŸدرب أن ألدورأت ألتكوينية
ألتي تقتصضر على يوم أو يوم Úوألتي تكون ‘
ألغالب ‘ شضكل ندوأت وﬁاضضرأت ،غ Òكافية
و»غ Òنافعة» ،ويقÎح أن ل تقل مدة ألتكوين عن 3
أيام ،ويعت Èذلك تكوين قصض ÒأŸدى ،وأطول مدة
للتدريب تصضل إأ 10 ¤أيام ،ول بد أن تتبع بعملية
تقييم مدى أسضتيعاب ألصضحفي.Ú
ولفت أŸتحدث أن ›ال ألتكوين ‘ ألدول
أŸتقدمة توسضع بشضكل كب Òحيث خصضصص تكوين
ألصضحافي› ‘ Úال ألكولسضة ،وأصضبح تخصضصضا
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قائما بذأته ،وقسص على ذلك كل ألتخصضصضات مهما
كانت.
وبالنسضبة للجوء إأ ¤أسضتقدأم مكون Úأجانب،
قال تفرقنيت أن ألحتكاك بالتجارب ألدولية أمر
ج- -ي- -د ،ل- -ك -ن ل ب -د أن ت -ع -ط -ى أألول -وي -ة ل -ل -خÈأء
أ÷زأئري( Úمدرب ،)Úخاصضة من حيث ألتكلفة،
فاŸكون أ÷زأئري يكلف أقل من أألجنبي.
أŸادة  29من قانون أإلعÓم  2012تنصص على
أنه يجب على أŸؤوسضسضات أإلعÓمية أن تخصضصص
سضنويا نسضبة  2باŸائة من أرباحها ألسضنوية لتكوين
ألصض -ح -اف-ي Úوت-رق-ي-ة أألدأء أإلعÓ-م-ي ،م-ف-ي-دأ أن
ألصضحف ألعمومية تخصضصص هذه ألنسضبة على غرأر
جريدة «ألشضعب» ألتي أسضتعانت بأاسضاتذة مكونÚ
جزأئري.Ú

^ سضويسضي :تخصضيصص  2باŸائة من
ميزانية ا÷ريدة لتكوين ال ّصضحافيّ Úتعد
نسضبة قليلة يجب رفعها»

أع -ت Èزب Òسض -ويسض -ي
ع - -م - -ي - -د ألصض- -ح- -اف- -يÚ
ورئ- - - - - - - - - - - - - - -يسص ›لسص
أخÓقيات أŸهنة سضابقا،
أن تخصضيصص  2باŸائة
م- -ن م -ي -زأن -ي -ة أ÷ري -دة
لتكوين ألصضحافي Úتعد
نسضبة قليلة يجب رفعها،
ويعد تكوين ألصضحافي Úأولوية أسضاسضية حتى يتلقى
‡ارسض- -وأ أŸه- -ن- -ة أŸع- -ل- -م- -ات وأŸع- -ارف أل- -ت -ي
تسضاعدهم على ألقيام بعملهم ألصضحفي على أكمل
وجه ،وباحÎأفية كبÒة ،ويرى أن ألتكوين لسضيما
‘ بعضص أÛالت أ◊سضاسضة يعد ضضرورة لبلوغ
ألحÎأف- -ي- -ة ‘ أل -ق -ط -اع قصض -د نشض -ر م -ع -ل -وم -ات
صضحيحة دقيقة وكاملة.
مشضÒأ أنه على سضبيل أŸثال حقوق أإلنسضان ‘
ألعا ⁄سضÓح رهيب يسضتخدم ضضد ألدول ،ولذلك
ف- -إان ألصض -ح -ا‘ أŸت -ك -ون ‘ ه -ذأ أÛال ،ي -ق -دم
معلومات دقيقة وعلمية ،سضيقوم بعمل مهم بالنسضبة

ب -ال -غ-ل-ق ،وب-ع-د ت-خّ-رج-ه-ا وحصض-ول-ه-ا ع-ل-ى شض-ه-ادة
«ألليسضانسص» ألتحقت بجريدة «ألوصضل» كمتعاونة
ومتعاقدة.
مع ألعلم أنها –صضلت على شضهادة ألبكالوريا
Ãعدل  16من  ،20وأحتلت ألرتبة ألثانية وطنيا ‘
ف-ئ-ة ذوي ألح-ت-ي-اج-ات أÿاصض-ة ،ل-ت-ح-ظ-ى بتكرË
خاصص من قبل فخامة رئيسص أ÷مهورية ،ألسضيد
عبد ألعزيز بوتفليقة سضنة .2008
وقد قّدر عبد ألقادر ﬁمد ،ألرئيسص أŸدير
ألعام Ÿؤوسضسضة ألطباعة للغرب ،عدد أ÷رأئد ألتي
” توقيف سضحبها نهائيا بـ  9عناوين ،لينخفضص
عدد أ÷رأئد ألتي تتعامل معها هذه أŸؤوسضسضة إأ¤
 50عنوأنا خÓل ألسضنة أ÷ارية ،بعدما كان عددها
يزيد عن  70جريدة ‘ عام  ،2012مشضÒأ إأ ¤أن
معّدل ألتوقفات يÎأوح  6إأ 7 ¤جرأئد سضنويا ،فيما
رب -ط أألسض -ب -اب ب -ظ-روف م-ال-ي-ة ودوأف-ع أخ-رى ⁄
يف ّصضل فيها.
و‘ رّده على سضؤوأل يتعلق بديون ألصضحف لدى
أŸط -ب -ع -ة ،أشض -ار م -دي -ر ه -ذه أŸؤوسضسض -ة وأل-ك-ائ-ن
م -ق -ره -ا أإلج -ت -م -اع -ي ‘ وه -رأن إأ ¤أن -ه -ا ك-بÒة
وقدÁة Œاوزت ألعشضرة سضنوأت خلت ،أي قبل
أألزمة ألقتصضادية ألتي ضضربت ألبÓد ‘ نهاية عام
 ،2013وم -ن -ه -ا ج -رأئ-د ت-وق-فت ع-ن ألصض-دور وه-ي
ح -ال -ي -ا ‘ ح -ك -م أل -ع -دأل -ة ،ب-ع-د فشض-ل أإلج-رأءأت
ألودية.
كما أّكد عبد ألقادر ‘ تصضريح لـ «ألشضعب» أّن
بعضص ألعناوين ألكÈى أسضتطاعت ألتجاوب نسضبيا
مع ألتسضهيÓت أŸتّخذة ،وعلى رأسضها إأعادة جدولة
ألديون ،فيما عجزت باقي ألصضحف أÿاصّضة ألتي
 ⁄تكن تدفع بصضفة مسضتمرة حقوق ألطبع عن
تسضديد ألديون أŸلقاة على عاتقها.
وكشضف ‘ سضياق مّتصضل عن ترأجع ‘ عدد
ألنسضخ أŸطبوعة إأ ¤أقل من ألنصضف أبتدأءً من
عام  ،2013بعدما كان ألعدد خÓل ألسضنة ألتي
تسضبقها يزيد عن  120مليون نسضخة سضنويا ،مشضÒأ
إأ ¤أّن م -ؤوسضسض -ت -ه -م ت-ت-ع-ام-ل ح-ال-ي-ا م-ع ح-وأ‹ 50
عنوأنا ،أغلبهم يعا Êمشضاكل مادية ،ومن بينها 21
ج -ري -دة ي -وم -ي -ة ب -ال -ل -غ-ة أل-ف-رنسض-ي-ة إأضض-اف-ة إأ8 ¤
أسضبوعية تصضدر كلها بالعربية.
و‘ سضؤوأل آأخر لـ «ألشضعب» عن سضبب عدم وجود
كل هذه ألعناوين بالسضوق ،أجاب قائ« :Óمهّمتنا
ت -ك -م-ن ‘ أل-ط-ب-ع ،وك-ل ه-ذه أل-ع-ن-اوي-ن ت-خ-رج م-ن
أŸطبعة ‘ وقتها» ،دأعيا إأ ¤ألبحث وألتحري عن
هذأ أŸوضضوع ألهميته ألبالغة.
مع ألعلم أنّ مطبعة بوهرأن تعت Èمن أŸطابع
ألرأئدة ‘ ›ال ألطباعة با÷زأئر عامة وبا÷هة
ألغربية خاصضة ،حيث تقّدم خدمات متميزة بجودة
ودّقة جد عالية ،كما توّفر ›موعة من أÿدمات
أŸتنوعة وأıتلفة لزبنائها.
ل -ل -م -ج -ت -م -ع وأل -دول -ة ،ي -رف-ع ألصض-ح-ف-ي إأ ¤درج-ة
أÎÙف.

^ جاكون «’ نوفال ريبوبليك» :الÎبّصضات
التي تقّدمها ال ّسضفارات لل ّصضحافيّ Úقلّت
خÓل اآ’ونة اأ’خÒة

م -ن ج -ه -ت -ه ،أّك-د ع-ب-د
أل-وه-اب ج-اك-ون م-دي-ر نشض-ر
÷ريدة «ل نوفال ريبوبليك»
على أهمية ألتكوين ،غ Òأنه
ل ي- -وج- -د م -رأك -ز ل -ت -ك -وي -ن
ألصض -ح -اف -ي ‘ Úألصض -ح -اف-ة
أŸكتوبة.
وأع- -ت Èأّن أل- -ت -ك -وي -ن
أألسضاسضي هو ذلك ألذي يسضتفيد منه ألصضحافيون
أل -ذي -ن ي -ت -م ت-وظ-ي-ف-ه-م ‘ أŸؤوسضسض-ات أإلعÓ-م-ي-ة
«أ÷رأئد» ،لفتا إأ ¤أن أ÷ريدة تقوم بتأاطÒهم
من خÓل فÎة ألÎبصص ،كما يتع Úعلى أŸمارسضÚ
للمهنة أن يلتحقوأ بدورأت تدريبية لرسضكلتهم مهما
كانت خÈتهم ‘ أÛال.
قال جاكون أن ألصضحافي Úكانوأ يسضتفيدون من
تكوينات تقدمها ألسضفارأت أحيانا أو دعوأت من
قبل منظمات باÿارج Ÿدة أسضبوع أو  10أيام ،غÒ
أن - -ه ‘ أآلون - -ة أألخÒة ق - -لت ه - -ذه «ألÎبصض- -ات»،
ويتطلّع مدير جريدة «لنوفال ربوبليك» أن تنتعشص
أألم -ور أك ‘ Ìه -ذأ أÛال خ -اصض -ة ب -ع -د أل -ل -ق-اء
أألخ Òأل -ذي ج -م -ع وزي -ر أل -ق -ط-اع بسض-ف Òف-رنسض-ا
” ألتطرق إأ ¤ألتعاون ‘
با÷زأئر ،خاصضة وأّنه ّ
›ال ت- -ك- -وي- -ن ألصض- -ح- -ف -ي ،Úسض -وأء ت -ع -ل -ق أألم -ر
ب-الصض-ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة أو وسض-ائ-ل أإلعÓ-م ألسض-معية
أل - -بصض - -ري - -ة ،وك - -ذأ ت - -ب - -ادل أÈÿأت ‘ أŸي- -دأن
أإلعÓمي ب Úألبلدين.
وبالنسضبة للمادت 128 Úو 129من قانون أإلعÓم
ألتي تنصص على إأجبارية دفع  2باŸائة من ميزأنية
أ÷ريدة لتكوين ألصضحافي ،Úقال جاكون إأن هذه
ألنسضبة يدفعها شضهريا للضضرأئب على رقم أعمال
أ÷ريدة ،وبالتا‹ فإاّنه ل يخ ّصضصص نسضبة للتّكوين.

أأ’حد  22أكتوبر  2017م
ألموأفق لـ  02صشفر  1439هـ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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اسستثمارات ضسخمة ‘ الطّباعة لضسمان حق اŸواطن ‘ اإلعÓم

صسحافــــــة اŸكتوبــــــة سستعطـــــي دفعا للقطاع
^ اّÛمعات ا÷ديدة وسسلطــــــــة ضسبط ال ّ
^  67باŸائــــــــة مـــــن ا÷رائــــد تطبع  2000نسسخـــة...وتراجــع السسحب بـ  45باŸائــــــة
^ ال ّسسحـــــب ال ّسسنــــــوي مــــن  282مليـــــون نسسخــــــة إا 120 ¤مليــــــون ب 2012 Úو2017

قال الرئيسس اŸدير العام Ÿطبعة الوسسط
وا÷نوب عبد القادر مشساط ‘ ،حوار خصس
ب - -ه «الشس - -عب» Ãن- -اسس- -ب- -ة ال- -ي- -وم ال- -وط- -ن- -ي
ن
للصسحافة الذي أاقّره رئيسس ا÷مهورية ،إا ّ
الدولة رصسدت اسستثمارات ضسخمة ‘ اŸطابع
لعÓمي الذي يحصسي
تواكب ثراء اŸشسهد ا إ
ال- -ي- -وم م- -ا ل ي -ق -ل ع -ن  140ع -ن-وان ،وذلك
لعÓم.
لضسمان حق اŸواطن ‘ ا إ
ك -م -ا أاق ّ-ر ب -ال -وضس-ع الصس-عب ال-ذي ت-ع-يشس-ه
اŸط - -اب- -ع بسس- -بب الÎاج- -ع ال- -ك- -ب ‘ Òسس- -حب
الصس -ح -ف ،ال -ت -ي ت -أاّث-رت ب-دوره-ا ب-الÎاج-ع
لشس- -ه- -ار ،وت- -قّ- -در نسس- -ب- -ة
ا◊اد ‘ نسس - -ب - -ة ا إ
الÎاجع بـ  45باŸائة بالنسسبة Ÿطبعة الوسسط
وا÷نوب ،واسستنادا إا ¤توضسيحاته فإانّ 67
ب- -اŸائ- -ة م- -ن ا÷رائ- -د تسس -حب  2000نسسخة
يوميا.

حاورته :فريال بوششوية
تصشوير :عباسس تيليوة
❊ الشسعب :ما مدى مواكبة اŸطابع لتطّور
حافة ‘ ا÷زائر؟
الصس ّ
❊❊ عبد القادر مشساط’ :بد أن ننّوه ‘ بدأية
هذأ أ◊وأر ألتقدير ألذي نكّنه ÷ريدة «ألششعب»
ألغّرأء ألتي ترعرعنا فيها جميعا ،ورضشعنا منها
ألوطنية وتسشّلحنا Ãصشلحة ألبÓد ،ويوم  22أكتوبر
ألذي أقّره رئيسس أ÷مهورية يوما وطنيا لل ّصشحافة،
يعد مكسشبا هاما للقطاع بششكل عام ،ويثمن أ÷هود
ألتي قام بها ألرئيسس بوتفليقة وألتي أعطت دفعا
ك-بÒأ ل-لّصش-ح-اف-ة أل-وط-ن-ي-ة أل-ت-ي رأف-قت أل-دول-ة ‘
ألثورة و’حقا ‘ مرحلة ألتّششييد.
أإ’عÓم وبعد ألتفتح ألسشياسشي كان Ãثابة ثورة
كبÒة ‘ ألبÓد ،فمن عنوأن وأحد تفّرع عدد كبÒ
م -ن وسش -ائ -ل أإ’عÓ-م ،ن-ف-ت-خ-ر ب-ه-ا أل-ي-وم ك-م-كسشب
وط -ن -ي ح ّ-ق -ق -ت -ه أ÷زأئ -ر ب-فضش-ل ك-ف-اح ألّشش-ه-دأء،
وأل -وط -ن ّ-ي  Ú-أأ’ح -رأر ،ي -وم ي -ح -ت -ف -ل ف -ي -ه ج -م -ي-ع
أل ّصشحافّي Úألعامل Úقي قطاع أإ’عÓم أŸكتوب
وألسش -م -ع -ي أل -بصش-ري ،وي-أات-ي ‘ وقت أف-تّ-ك-ت ف-ي-ه
أل ّصشحافة أ÷زأئرية مرتبة ريادية من حيث ثرأء
أŸششهد أإ’عÓمي.
وبخصشوصس موأكبة أŸطابع لتطور ألصشحافة ‘
أ÷زأئر ،لقد سشاهمت ألدولة بششكل كب ‘ Òدعم

أŸط -اب -ع أل -ع-م-وم-ي-ة قصش-د م-وأك-ب-ة أل-ت-ط-ور أل-ذي
شش-ه-دت-ه ألسش-اح-ة أإ’عÓ-م-ي-ة ،خ-اصش-ة ف-ي-م-ا ي-ت-ع-لق
بالصشحافة ألورقية ،وŒسشيدأ للنظرة أإ’سشÎأتيجية
للدولة ‘ هذأ أÛال ،قامت أŸطابع با’سشتثمار
‘ أل -ت -ج-ه-ي-زأت أŸت-ط-ورة ،أل-ت-ي تسش-ت-ل-زم ت-ك-وي-ن-ا
متميزأ للعامل Úعليها بتوف Òألششروط ألضشرورية
للتكوين ألعا‹ دأخل وخارج ألوطن.
و– ّسش - -ب - -ا ل - -ل - -ع - -دد أل - -ه - -ائ - -ل م- -ن ألصش- -ح- -ف
وأأ’سش -ب -وع -ي -ات ،خّصش -صشت أل -دول -ة أم -وأ’ ط -ائ-ل-ة
إ’نششاء مطابع على أŸسشتوى ألوطني ،حرصشا منها
على أنتششار ألصشحافة ألورقية ،وŒسشيدأ لتعليمات
رئيسس أ÷مهورية ألصشارمة بخصشوصس ضشمان حق
أŸوأطن ‘ أإ’عÓم ،ونثّمن أليوم عاليا ما يقوم به
أأ’خ ‘ Òأ÷زأئر.
❊ أاين موقع اŸطابع ا÷زائرية اليوم‘ ،
ظل التحول التّكنولوجي الكبÒ؟
❊❊ بعد أ’نفتاح ألسشياسشي وألدÁقرأطي ،لعبت
أل -دول -ة دورأ ك -بÒأ ‘ دع -م ألّصش -ح -اف -ة ،إأذ ق -امت
باسشتثمارأت ضشخمة على أŸسشتوى ألوطني عموما،
و‘ أ÷نوب ألكب– Òديدأ لتوفر أ÷رأئد لسشكانه
‘ نفسس أليوم ألذي تطبع فيه ،بعدما كانت تصشل
متأاّخرة ‘ وقت سشابق ،ما يعكسس أأ’همية ألتي
طاŸا أولتها ألدولة للسشلطة ألرأبعة ،وقد لعبت
أŸطابع دورأ هاما ‘ أنتششار أ÷رأئد وتوسّشعها.

وبفضشل جهود ألدولة نحصشي أليوم حوأ‹ 10
مطابع تابعة Ÿطبعة ألوسشط وأ÷نوب ،وقد أرتفع
عددها بفضشل ألتنظيم أ÷ديد ،ألذي ” Ãوجبه
ضشم مطبعتي «سشمÈأل» و»ليناب»  9منها عملية،
وتصشل قدرة ألسشحب أليومية  2 .٥مليون نسشخة،
كما ” بر›ة إأ‚از  4مطابع ‘ أ÷نوب بكل من
أدرأر ،تندوف ،إأليزي و“Ôأسشت ّ” ،تأاجيلها إأ¤
غاية – ّسشن ألوضشع أŸا‹ .إأذأ هناك إأمكانيات
كبÒة ،كما قامت ألدولة باسشتثمارأت هامة ،تأاتي
عم Óبتعليمات رئيسس أ÷مهورية ألذي يلح دأئما
على حق أŸوأطن ‘ أإ’عÓم.
❊ أاّثر الوضسع القتصسادي ا◊رج الّناجم
ع -ن ال ّ-ت -راج -ع ا◊اد ‘ م-داخ-ي-ل اÙروق-ات
لعÓ-م ع-م-وم-ا ،م-ا ه-ي
سس -ل -ب -ا ع -ل -ى ق -ط -اع ا إ
انعكاسساته على اŸطابع؟
❊❊ أل -ت -ط -ور أل -ت -ك -ن -ول -وج -ي ب -ق -در م -ا سش-اع-د
أل ّصشحافة أŸكتوبة من حيث ألعتاد وألتجهيزأت
ليسس ‘ ألطباعة فقط ،بقدر ما سشاهم ‘ تضشّررها
ب -ع -د أ’ن -تشش -ار أل-ك-ب Òلشش-ب-ك-ة «أأ’نÎنت» وم-وأق-ع
ألتوأصشل أ’جتماعي ،ألذي ترّتب عنه ترأجع رهيب
‘ ألصشحافة ألورقية ليسس ‘ أ÷زأئر فقط وإأ‰ا
‘ أل -ع -ا ⁄بشش -ك -ل ع -ام ،م -ا تسش ّ-ب -ب ‘ أن -خ -ف-اضس
أل ّسشحب بششكل كب.Ò
لعل ما يؤوكد هذه أ◊قائق ،أّنه ‘ مطلع سشنوأت

ألعششرية أŸاضشية كان يصشل عدد ألسشحب أليومي
‘ م -ط -ب -ع -ة أل-وسش-ط إأ 300 ¤أل -ف نسش-خ-ة ،وقّ-در
بحوأ‹  900و ٥000آأ’ف نسشخة يوميا ‘ ألعام
 ،2012وأن- -خ- -فضس ‘ غضش- -ون ألسش -ن -ة أ÷اري -ة إأ¤
حدود  ٥00ألف نسشخة ،بسشبب أأ’زمة أ’قتصشادية
ألتي كان لها وقع كب ،Òإأ ¤درجة أن  67باŸائة من
أ÷رأئ-د ت-ط-ب-ع  2000نسش-خ-ة ،ب-ع-دم-ا ك-انت تطبع
حوأ‹  100إأ 200 ¤ألف نسشخة ‘ وقت سشابق ،أما
عدد ألسشحب ألسشنوي ‘ نفسس ألفÎة فقد قّدر بـ
 282مليون و 441ألف و 200نسشخة ،وبلغ حجمه
خÓل  9أششهر أأ’و ¤من ألعام  2017حوأ‹ 120
مليون نسشخة.
ومن هذأ أŸنطلق ،فإانّ ألوضشع أ’قتصشادي أثّر
على أŸطابع بسشبب أنخفاضس ألسشحب ،حيث بلغت
نسشبة ترأجعه بالنسشبة Ÿطبعة ألوسشط وأ÷نوب 4٥
باŸائة ،وأ’نّ أل ّصشحف تعتمد كثÒأ على أإ’ششهار
ألذي سشجّل ترأجعا كبÒأ بدوره ،فإاّنها تأاثرت بفعل
ذلك ،وأ÷ري -دة ب -اع -ت -ب -اره -ا م -ؤوسشسش-ة أق-تصش-ادي-ة
Áكنها ألتفك ‘ Òبدأئل من خÓل درأسشة ألسشوق
وأ÷دوى أ’قتصشادية.
كما أّن أŸنافسشة ألششديدة ب Úألصشحف أثّرت
أيضشا ‘ ألوضشع أ’ّننا نحصشي أليوم ‘ أŸششهد
أإ’عÓمي حوأ‹  140عنوأن 120 ،منها كانت تقوم
بسشحبها مطبعة ألوسشط وأ÷نوب ،قبل أن يÎأجع
ع- -دده -ا إأ 92 ¤صش-ح-ي-ف-ة ،ب-ع-د ت-وق-ف  48يومية
وأسش-ب-وع-ي-ة م-ن-ذ أل-ع-ام  ،2012م -ا أّث -ر سش -ل -ب-ا ع-ل-ى
أŸطابع ألتي وصشل ألبعضس منها إأ ¤وضشع حرج من
ألناحية أŸالية ،وزأد سشوءأً بفعل عدم “ّكنها من
دفع مسشتحقاتها لدى أŸطابع.
وكان وزير أ’تصشال قد تطّرق خÓل أسشتضشافته
‘ أل -ق-ن-اة أإ’ذأع-ي-ة أل-ث-ال-ث-ة م-ؤوخ-رأ ،إأ ¤إأشش-ك-ال-ي-ة
أل ّصشحافة ألورقية ألتي سشجّلت ترأجعا كبÒأ ‘ كل
دول ألعا ،⁄بسشبب ألتوجه ألكب Òإأ« ¤أأ’نÎنت»
م- -وأق- -ع أل- -ت- -وصش- -ل أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي وك- -ذأ أإ’ع Ó-م
أ’لكÎو ،Êوألصشحافة ألورقية ‘ أ÷زأئر تعيشس
نكسشة حقيقية ،وترّتب عن ذلك أنخفاضس كب‘ Ò
ألسشحب ،متسشبّبا ‘ زلزأل قوي.
إأّننا نعلّق آأما’ كبÒة على أّÛمعات ألثÓثة
ألتي تنظّم ألقطاع ،وألتي تششمل ألصشحافة أŸكتوبة
وأإ’ششهار وألطباعة ،للّنهوضس بالقطاع وألتحكم ‘
أل -تسش -ي ،Òوفسش -ح أÛال أم -ام أŸن -افسش-ة وأل-ب-ق-اء
Óصش -ل -ح ،وت-ك-تسش-ي سش-ل-ط-ة ضش-ب-ط
ي -ك -ون ح -ت -م -ا ل  -أ
ألصش-ح-اف-ة أŸك-ت-وب-ة ب-ال-غ أأ’ه-م-ي-ة ،ك-ون-ها سشتلعب
دورأ كبÒأ ‘ دعم ألصشحافة أŸكتوبة من خÓل

للكÎو ‘ Êا÷زائر
لعÓم ا إ
لعÓم اŸكتوب وŒليات ا إ
–ديات ا إ

أ’ه -ت -م -ام ب -ك -ل أنشش -غ -ا’ت-ه-ا سش-وأء ‘ أل-تسش-ي Òأو
ألتنظيم ،ولعل ما يزيد تفاؤولنا إأعÓن ألوزير أأ’ول
Ãناسشبة عرضس ﬂطط عمل أ◊كومة ،عن تفعيل
صشندوق دعمها سشيحول على أأ’رجح دون زوألها،
وهي فرصشة كبÒة لها و’بد أن تلعب دورها لتعبئة
ألششعب ‘ معركة ألتنمية أ’قتصشادية وأ’جتماعية.

❊ تقع اليوم على اŸطابع مسسؤوولية مادية
وشس -ب -ه م -ع -ن-وي-ة Œاه الّصس-ح-ف ال-ت-ي ل-دي-ه-ا
لشس -ه -ار وت -راك -م
مسس- -ت- -حّ- -ق -ات بسس -بب شس -ح ا إ
الّديون ،كيف تتعاملون مع هذه اŸعطيات؟
❊❊ بسشبب ترأجع أل ّسشحب وعدم تسشديد ألديون،
أرتأات مطبعة ألوسشط وأ÷نوب وعلى أسشاسس تناول
أإ’ششكال من جميع أ÷وأنب ،ألّلجوء إأ ¤جدولة
ديون أ÷رأئد ‘ مرحلة أو ،¤وإأعادة أ÷دولة ‘
م-رح-ل-ة ’ح-ق-ة ،إأذ رأف-ق-ت-ه-ا أل-دول-ة ل-ل-حيلولة دون
زوأل-ه-ا م-فّضش-ل-ة دع-م-ه-ا ب-اع-ت-ب-اره-ا ت-كّ-رسس ألّ-ثرأء
أإ’ع Ó-م -ي .و‘ ن -ه -اي -ة أŸط -اف مصش ÒأŸط -اب-ع
مرتبط Ãصش Òألصشحف ،ألتي تعا Êمن مششكل آأخر
’ يقل أهمية ‡ث ‘ Óألتوزيع ،إأ ¤درجة أن بعضس
أ÷رأئ - -د ت - -ط - -ب - -ع و’ ت - -وزع ،لسش - -ي - -ط - -رة ب - -عضس
أÛموعات عليه ’ عÓقة لها باŸهنة.
صسحف لدى مطبعة
❊ ما هو حجم ديون ال ّ
الوسسط وا÷نوب؟
❊❊ سشتناهز  103مليار سشنتيم حسشب ألتوقعات
ن-ه-اي-ة ألسش-ن-ة أ÷اري-ة ،أغ-ل-ب-ه-ا مسش-ت-حّ-قات ليومية
«ألششروق» ،بعضس أ÷رأئد تسشّدد وأخرى ’ تسشّدد
بسشبب ترأجع أإ’ششهار.
❊ كيف سستواجهون الوضسع؟
❊❊ أرى أّنه من ألضشروري ألبحث عن ‰اذج
أقتصشادية جديدة لتنويع مصشادر ألتمويل ،أŸرتبط
ب -ت -ن-وي-ع أل-نشش-اط-ات قصش-د أ’سش-ت-ف-ادة م-ن أأ’دوأت
أ◊ديثة ،ألتي توّفرها ألتكنولوجيا ألرقمية ،وألقيام
بتحول سشلسس يسشمح للششركة با’سشتمرأر وتفادي
ألزوأل.
م - -ط - -ب - -ع- -ت- -ن- -ا –اول أل- -ت- -أاق- -ل- -م م- -ع أل- -وضش- -ع
وأŸسشتجّدأت ،وعملت جاهدة على إأيجاد ألبدأئل
أ’ّن أل ّصش -ح -اف -ة أل -ورق -ي -ة ت-رأج-عت بشش-ك-ل ك-ب‘ Ò
ألعا ،⁄وقمنا ‘ هذأ ألصشدد بولوج ›ال طباعة
ألكتب وأÓÛت وأŸلصشقات ،وسشنعمل على بذل
أŸزيد من أ÷هود ‘ هذأ أ’Œاه.

ا÷زائري ما زال وفيّا لل ّصسحيفة الورقية واإلعÓم اللكÎو Êبعيد اŸنال

للكÎونية ‘
رغ-م Œل-ي-ات الّصس-ح-اف-ة ا إ
لخÒة
لون- -ة ا أ
بÓ- -دن- -ا بشس- -ك- -ل واسس- -ع ‘ ا آ
ت-زام-ن-ا م-ع ت-ن-ام-ي اسس-ت-خ-دام ال-ت-كنولوجيا
ال- -رق- -م- -ي -ة ،إاّل أاّن ذلك ل ي -ع -ن -ي ‘ ن -ظ -ر
صس-ح-فّ-ي Ú-زوال الصس-ح-ف ال-ورقية ،التي
ال ّ
سستبقى قائمة رغم صسعوبة اسستمراريتها،
ف-أاه-ل اŸه-ن-ة ي-ؤوك-دون أان ارت-ب-اط ال-ق-ارئ
ا÷زائ- -ري ب- -ال- -ورق- -ي وضس- -ع- -ف النÎنت
لعÓم اŸكتوب.
يطيل عمر ا إ

جÓل بوطي
عثمان ◊يا ،Êكاتب صسحفي Ãوقع
«العربي ا÷ديد»:

القارئ ا÷زائري مازال وفّيا ومرتبطا
بال ّصسحيفة الورقية

ق - -ال ع - -ث - -م - -ان ◊ي- -اÊ
أل -ك-اتب ألّصش-ح-ف-ي ب-اŸوق-ع
أإ’لكÎو Êألعربي أ÷ديد،
إأن ألقارئ أ÷زأئري ما زأل
م -رت -ب-ط-ا ووفّ-ي-ا ل-لّصش-ح-اف-ة
ألورقية ،ويعتقد أّن أ◊ديث
ع - -ن ت- -رأج- -ع ل- -لصش- -ح- -اف- -ة
أل -ورق -ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر ي-ب-ق-ى
نسش -ب -ي -ا إأذأ أخ-ذن-ا ب-اأ’رق-ام
›م - -وع سش- -حب ألصش- -ح- -ف
أ÷زأئرية ،ألتي بلغت أكÌ
من  900ألف نسشخة بحسشب وزير أ’تصشال.
وبحسشب أŸقروئية يرى عثمان ◊يا Êأن ألقارئ أ÷زأئري
م -ازأل م-رت-ب-ط-ا ب-الصش-ح-ي-ف-ة أل-ورق-ي-ة’ ،ن مسش-ت-وى أسش-ت-ع-م-ا’ت
أ’نÎنت حتى أآ’ن ‘ أ÷زأئر يبقى ضشعيفا جدأ ،مقارنة مع دول

ج -ارة ك -ت -ونسس م -ث  ،Ó-إأضش -اف-ة إأ ¤ضش-ع-ف أل-وسش-ائ-ط أإ’عÓ-م-ي-ة
أأ’خرى ألتي تبقى قليلة أ’سشتخدأم.
وب -خصش-وصس أŸوأق-ع أإ’خ-ب-اري-ة أل-ت-ي ي-ع-تÈه-ا أل-ك-ثÒون م-ن
ÓعÓم أŸكتوب ،قال ◊يا Êإأن
أصشحاب مهنة أŸتاعب –ديا ل إ
أŸوأق -ع أإ’خ -ب -اري -ة م -ث  ‘ Ó-أ÷زأئ -ر م -ازألت Œرب-ة ﬁدودة
وفتية ،موضّشحا أّنه ’ Áكننا أ◊ديث مطلقا عن وجود صشحافة
أل -كÎون -ي-ة ،أ’ّن أأ’رضش-ي-ة أل-ق-ان-ون-ي-ة م-ازألت غ-امضش-ة وألسش-ل-ط-ة
مازألت متخوفة ومرعوبة من سشلطة ألصشورة وألصشوت ،وأأ’مر
نفسشه بالنسشبة للقنوأت أÿاصشة ألتي تعرف هي أأ’خرى –ديات
كبÒة.

جÓل مناد ،باحث أاكادÁي وصسحفي ،مراسسل
شسبكة «إارم نيوز»:

صسعوبة مواكبة اإلعÓم اللكÎو..Êيطيل
عمر ال ّصسحافة الورقية
ي- -رى ألصش- -ح -ف -ي ج Ó-ل
م- -ن- -اد أّن ت- -رأج- -ع وسش- -ائ -ل
أإ’عÓ-م أل-ت-ق-ليدية ،أضشحى
حقيقة ثابتة ‘ كل ألدول
- - - - - - - - -Ãا ‘ ذل- - - - - - - - -ك ذأت
أ’ق -تصش -ادي -ات أŸت -ق -دم -ة
ك - - -ال- - -و’ي- - -ات أŸت- - -ح- - -دة
أأ’م- -ري- -ك- -ي -ة وب -ري -ط -ان -ي -ا
وفرنسشا ،و‘ هذه ألبلدأن
زحفت أأ’زمة على كÈيات
ألصشحف ألورقية ،فصشحيفة
عريقة مثل «ذأ إأندبندنت» ( )The Independentأضشطرت
‘ مارسس  2016إأ ¤أ’ختفاء عن أأ’كششاك بعد نحو  30سشنة من
ألوجود لتكتفي أخًÒأ Ãوقعها أإ’لكÎو.Ê
أوضشح ألباحث أأ’كادÁي ومرأسشل ششبكة «أرم نيوز» أإ’خبارية
أ’لكÎونية بأان ترأجع أإ’عÓم ألتقليدي له أسشباب عديدة ،منها
أنششغال ألقارئ Ãتابعة ألتقنيات أ◊ديثة ألتي كّرسس لها أنتششار
أإ’نÎنت وأضش- -ح- -ى ت- -دأول أأ’ن- -ب- -اء خ- -اضشً- -ع- -ا لسش -رع -ة أل -ن -ق -ل
وأ’ختصشار ،وأيضشا –ّول أŸعلن Úإأ ¤ألنششر أإ’لكÎو Êألذي

ُيوّفر أ÷هد وألوقت وأŸال بتكاليف أقل مقارنة باإ’ششهار ‘
ألصشحف ألورقية.
وبخصشوصس أإ’عÓم أإ’لكÎو Êيؤوّكد ألكاتب ألصشحفي أنه ليسس
كله إأيجابية ،فصشعوبة موأكبة أإ’عÓم أ’لكÎو Êيطيل حسشبه
عمر ألصشحافة ألورقية ،مضشيفا أن –ديات أإ’نÎنت بالعا⁄
ألعربي وبطئها وصشعوبة ألولوج إأليها ‘ جهات عديدة ،قد يؤوثر
بالسشلب على قدرة أŸنطقة ألعربية ‘ ألتأاقلم مع هذأ ألوأقع
أ÷ديد.
ويضشيف ‘ هذأ ألسشياق حالة ألغلق ألتي تسشود بدول عربية
ك -ثÒةÃ ،ا ُي -فّ-وت ع-ل-ى شش-ب-اب-ه-ا أ’سش-ت-ف-ادة م-ن ت-ط-ور أإ’عÓ-م،
وضش-ي-اع-ه بشش-ائ-ع-ات صش-ف-ح-ات أŸدون Úأل-ه-وأة أل-ذي-ن ي-ت-ن-اقلون
أŸعلومة دون ألتثبت منها ‘ ،غياب صشحافة إألكÎونية جادة
ومسشؤوولة و‘ غياب أنفتاح سشياسشي على جدوى أإ’عÓم ألرقمي.
يشش Òج Ó-ل م -ن -اد إأ ¤أّن -ه ’ ُي -م -ك -ن ب -ت -ات-ا أن تصش-م-د دول-ن-ا
باكتفائها فقط بالصشحافة ألتقليدية ،أمام ألزحف أإ’لكÎوÊ
أŸسشتمر ،وقد ‚د أنفسشنا كالعادة متأاخرين عن ألركب ،وبهذأ
أÛال ،فÁ Óكننا بتاتا ألّلحاق بدول قطعت أششوأطا مهمة ‘
تعزيز منظومتها أ’تصشالية و ⁄يعد ‡كنًا ألبتّة أن يطول ضشبط
ألقطاع أإ’لكÎو ‘ Êأ÷زأئر وعموم أŸنطقة أŸغاربية...لقد
أحدثت دول أÿليج ألعربي مث Óثورة معلوماتية ،وأضشحت رقًما
فاع ً
 ÓباŸششهد أإ’قليمي ،فحتى إأيرأن ألدولة ألنووية Œاوزتها
ح -رب أإ’ع Ó-م أل -رق -م -ي ،وأصش -ب -حت ت -وأج -ه م-ت-اعب أم-ام دول
تصش -غ -ره -ا ح -جً-م-ا وت-ن-اصش-ب-ه-ا أل-ع-دأء ،ول-ك-ن ت-كÈه-ا Ãن-ظ-وم-ة
إأعÓمية متطورة ومتفاعلة مع أŸششهد ألدو‹ ألعام.
أما فيما يتعلق بـ «صشحافة أŸوأطن» يعتقد أŸتحدث أّنه ’
Áكن Ÿوأطن Úعادي Úأن يصشبحوأ صشحافي ،Úفنطلق عليهم
صشفة «صشحافة موأطن» ،للصشحافة أصشولها وإأ’ Ÿاذأ ’ تغلق
أ÷امعات كليات أإ’عÓم وعلوم أأ’خبار؟ مضشيفا وŸاذأ ’ نقوُل
بوجود «طب أŸوأطن» ،فحتى طب أأ’عششاب ’ يؤوخذ به ‘ كثÒ
من ألبلدأن؟ وح Úحّقق ألطب إأ‚ازأت عظيمة  ⁄نسشمع من
يتحدث عن ضشرورة ألتخلي عن ألطب أ◊ديث لفائدة «ألوصشفات
ألعÓجية أŸتدأولة على «ألفايسشبوك» و»ألتوي »ÎوغÒها.
ما يزأل للطب حرمته ،كما للتعليم بحجرأت ألدرسس قدأسشته،
رغم ألتطور ألذي تششهده ﬂتلف مناحي أ◊ياة..لذلك يجب أن
يجري ألتفك Òحقيقة ‘ إأحدأث ثورة Ãنظومة ألتعليم ألعا‹،
وتغي Òمقررأت كليات أإ’عÓم أŸنجزة ◊قب سشابقة ،وكذلك
على ألدولة أن تسشارع إأ ¤ضشبط قطاع أسشÎأتيجي بحجم أإ’عÓم
أإ’ل -كÎو ،Êوُت -وّف -ر أل -وقت وأ÷ه -د ل -ت -دأرك أل -ت -أاخ-ر أŸسش-ج-ل

باŸيدأن.

عبد الله ناظور ،صسحفي بيومية
«البÓد»:

ال ّصسحافة اللكÎونية تنافسس الورقية ‘
سسرعة تقد ËاŸعلومة للقارئ
ي -ؤوّك -د ألصش -ح -ف-ي ع-ب-د
أل - -ل - -ه ن - -اظ - -ور أّن- -ه رغ- -م
أن - - -تشش - - -اره- - -ا ‘ أآ’ون- - -ة
أأ’خÒة إأ’ أنه حقيقة يرى
بأان ألصشحافة أ’لكÎونية
ت -ع -رف ت-ن-ام-ي-ا ي-وم-ا ب-ع-د
يوم ،ولكن  ⁄تصشل بعد إأ¤
درج -ة ت -ه -دي -د ألصش-ح-اف-ة
أل -ورق -ي-ة ب-ا÷زأئ-ر ،وذلك
ب-ال-ن-ظ-ر لضش-ع-ف أل-رقمنة،
حيث أن أ’نÎنت ما تزأل
ضشعيفة ألتدفق وغالية ألثمن بالنسشبة لطبقة وأسشعة من أÛتمع
أ÷زأئ -ري ،ول -ك -ن ه -ذأ أأ’م -ر ’ ي -ن -ف -ي أيضش -ا ك -ون ألصش -ح -اف -ة
أ’ل-كÎون-ي-ة أصش-ب-حت ت-ن-افسس أل-ورق-ي-ة م-ن ح-يث سش-رع-ة ت-ق-دË
أŸعلومة للقارئ.
‘ هذأ ألصشدد قال إأن ألوأقع أ◊ا‹ يحتّم على ألصشحافة
ألورقية إأعادة ألنظر ‘ كيفية عملها ،حتى تتمكن من فرضس
نفسشها على ألقارئ وتنافسس ألصشحافة أ’لكÎونية ،وذلك من
خÓل ألعمل على تكوين ألصشحافي Úبششكل Áكن من منافسشة
ه-ذه أل-وسش-ائ-ل ،وأ’ن-ت-ق-ال ألصش-ح-اف-ة أل-ورق-ي-ة م-ن ت-ق-د ËأÈÿ
بششكل مبسشط إأ ¤ألبحث عن خلفياته وأسشبابه وتقد Ëموأضشيع
–ليلية للقارئ.
يضشيف ألصشحفي بيومية «ألبÓد» أنّ تنويع أخبار ألتحليل أمر
غ Òم -وج -ود ‘ ألصش -ح -اف-ة أ’ل-كÎون-ي-ة ،وأيضش-ا أ’ع-ت-م-اد ع-ل-ى
أسشاليب إأدأرية «مناجمت» جديدة وحديثة من ششأانها إأعطاء دفع
للصشحافة ألورقية ألتي هي بحاجة إأ ¤متابعة ألتطورأت أ◊ديثة
سشيما من ناحية أسشتقطاب ألقرأء بأاسشاليب جديدة تضشفي على
ألصشحف رونقا ’سشتمالة ألقرأء.
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’عÓم ليسصت منتوجا Œاريا بحتا ،كعوان :
قال إان وسصيلة ا إ

دعوة أأصصحاب أŸؤوسصسصات أإلعÓمية
إأ ¤ألتكيف مع ألوضصع ألقتصصادي ألرأهن

دع- -ا وزي- -ر ا’تصص- -ال ج- -م -ال
ك- -ع -وان ،أامسس السص -بت ،ب -ت -ي -زي
وزو ،أاصص- - - - - -ح - - - - -اب اŸؤوسصسص - - - - -ات
’عÓ- -م- -ي- -ة إا ¤ال- -ت- -ك -ي -ف م -ع
ا إ
ال - - -وضص- - -ع ا’ق- - -تصص- - -ادي ا◊ا‹
ل- -ي- -ت- -م- -ك -ن -وا م -ن الصص -م -ود .و‘
ح -دي-ث-ه ع-ن الصص-ع-وب-ات اŸال-ي-ة
ال- -ت -ي ت -واج -ه -ه -ا ب -عضس وسص -ائ -ل
’ع Ó-م خ Ó-ل ن -دوة صص-ح-ف-ي-ة
ا إ
عقدت على هامشس زيارة العمل
التي أاجراها ‘ الو’ية.
أشش- -ار ك- -ع -وأن إأ ¤أن أŸؤوسشسش -ة
أإلعÓ- -م- -ي -ة «ل -يسشت ف -ق -ط مشش -روع
–ري- -ر ب- -ل ه -ي مشش -روع أق -تصش -ادي
كذلك» .وأضشاف أن «وسشيلة أإلعÓم
ليسشت منتوجا Œاريا بحتا لكن يتعÚ
عليها –قيق أرقام مع إأيجاد حلول
ب -دي -ل -ة» ،م -ع -رب -ا ع -ن أم-ل-ه ‘ رؤوي-ة
م - -ه - -ن - -ي - -ي ألصش- -ح- -اف- -ة ي- -ت- -حّ- -ل- -ون
باŸوضشوعية» إلعدأد حصشيلتهم مع
ألتفك ‘ Òنسشق جديد من ششأانه أن
ي -ت -ك -ي -ف م-ع أل-وضش-ع-ي-ة ألق-تصش-ادي-ة
ألرأهنة وتطور ألسشاحة أإلعÓمية.
وأكد أŸسشؤوول أألول عن ألقطاع أنه
ب- -دم- -ق -رط -ة أل -ب Ó-د وأل -ت -م -ك -ن م -ن
أألنÎنت ذأت ألتدفق ألعا‹ أصشبح
أŸسش - -ت - -ق - -ب - -ل ل - -وسش - -ائ - -ل أإلع Ó- -م
أإلل- -كÎون- -ي- -ة ،مضش -ي -ف -ا أن ن -اشش -ري
وصشحفيي ألعناوين ألكÈى على درأية

بهذأ ألوأقع.
كما أوضشح أن ألصشحافة ألوطنية
قد أسشتفادت من ألدعم غ ÒأŸباششر
من طرف ألسشلطات ألعمومية ،مÈزأ
أن «ه -ذأ أل -دع -م ه -و ح -ق-ي-ق-ة Áك-ن
أل- -ت -أاك -د م -ن -ه -ا ع -ن ط -ري -ق أألرق -ام
أŸتوفرة حيث أسشتفادت منه بعضض
أل -ع -ن -اوي-ن أŸه-ي-م-ن-ة أل-ت-ي ت-ه-زأ م-ن
ألسش-ل-ط-ات أل-ع-م-وم-ي-ة م-ن ح Úآلخر
ع -ل -ى أل -رغ -م م -ن أسش -ت -ف -ادت -ه-م م-ن
أألموأل ألعمومية» .وأكد كعوأن أن

دأئ -رت -ه أل -وزأري -ة ت -رحب ب -ع Ó-ق-ات
«ج- -ي- -دة» وشش- -رأك- -ة م -ع ألصش -ح -اف -ة
ف-ب-ال-نسش-ب-ة ل-ه ت-ع-د ألصش-حافة عنصشرأ
مهما وششريكا ‡يزأ .وأششار إأ ¤أن
ح - - -وأ‹  60ج- -ري- -دة ت -وق -فت ع -ن
ألصشدور منذ  2014غ Òأنه ” إأنششاء
خÓل نفسض ألفÎة  -يضشيف ألوزير-
حوأ‹  30عنوأنا جديدأ .وأعت Èأنه
بأاك Ìمن  150عنوأن تعد ألسشاحة
أإلعÓمية أ÷زأئرية من ب Úأألهم
عاŸيا من حيث عدد ألعناوين .و‘

مدأخلة له عششية إأحياء أليوم ألوطني
للصشحافة أششار ألوزير إأ ¤أŸششاركة
أل -ق -ي-اسش-ي-ة» وأإلسش-ه-ام-ات «أل-رف-ي-ع-ة
أŸسش- -ت -وى» ل -لصش -ح -ف -ي ‘ Úج -ائ -زة
رئ - -يسض أ÷م - -ه - -وري- -ة ل- -لصش- -ح- -ف- -ي
أÎÙف.
وذكر بأان حرية ألصشحافة يضشمنها
أل -دسش -ت -ور وي -ب -ق-ى ع-ل-ى ألصش-ح-ف-يÚ
م -رأف -ق -ة ه -ذأ أ÷ه -د أل -ذي ت -ب -ذل-ه
أل -دول -ة م -ن أج-ل ت-رق-ي-ة أŸه-ن-ة م-ن
خ Ó-ل أألخ Ó-ق-ي-ات أل-ت-ي ي-ن-ب-غ-ي أن
ت-رأف-ق ‡ارسش-ة ألصش-ح-اف-ة .وأضشاف
ق- -ائ Ó- -إأن ألخ- -تÓ- -ف وأل- -ت- -ع -ددي -ة
يعكسشان «صشحة جيدة» لكن ينبغي أن
يصشبو أ÷ميع إأ ¤نفسض ألهدف :
Óم-ة .وخÓل
أŸصش-ل-ح-ة أŸششÎك-ة ل -أ
زي- -ارة إأ ¤ولي- -ة ت- -ي- -زي وزو ت- -رح -م
ألسش- -ي -د ك -ع -وأن ع -ل -ى أروأح شش -ه -دأء
أل -وأجب م -ن ألصش -ح -ف -ي Úأل -ذي -ن ”
أغتيالهم خÓل ألعششرية ألسشودأء كما
أنتقل إأ ¤تيزي رأششد حيث زأر عائلة
أسش - -م - -اع - -ي - -ل ي - -فصش- -ح ألصش- -ح- -ف- -ي
ب-ال-ت-ل-ف-زي-ون أ÷زأئ-ري أل-ذي أغ-ت-يل
على يد أإلرهابي Úيوم  18أكتوبر
 .1993ك -م -ا أع -ط -ى إأشش -ارة أن -طÓ-ق
نصش -ف م-ارأط-ون ن-ظ-م ت-ك-رÁا ل-روح
شش- -ه- -ي- -د ألصش- -ح -اف -ة وأشش -رف ع -ل -ى
أنطÓق خدمة دأر ألصشحافة مليك
آأيت عودية.

ÓعÓم ‘ اÛال البيئي زرواطي:
أاكدت الدور الهام ل إ

«أيكولو إأنفو» فضصاء تفاعلي يجمع ألصصحافي ÚأŸهتم Úبالبيئة

أاع-ل-نت وزي-ر ال-ب-ي-ئ-ة وال-طاقات اŸتجددة
ف- -اط- -م- -ة ال- -زه- -راء زرواط- -ي ،ع- -ن إاطÓ- -ق
صص -ف-ح-ة ف-ايسص-ب-وك «اي-ك-ول-و إان-ف-و» ،ك-فضص-اء
ت-ف-اع-ل-ي ي-ج-م-ع الصصحافي ÚاŸهتم ÚباÛال
ال-ب-ي-ئ-يÁ ،ك-ن-ه-م م-ن ت-ب-ادل اŸعلومات حول
القضصايا البيئية.

حياة  /ك
أكدت ألوزيرة زروأطي خÓل إأششرأفها ،أمسض،
على أليوم أإلعÓمي أŸوجه للصشحافي ÚأŸهتمÚ
Ãج -ال أل -ب -ي -ئ -ة ،ع -ل -ى أن أإلع Ó-م م-ه-م ب-ال-نسش-ب-ة
للقطاع ،مششÒة إأ ¤أن كل ألتحولت ألتي يعيششها
ألعا ،⁄أنطÓقا من ألتدهور ألذي يصشيب ألبيئة،
ول -ذلك ت -رى أن -ه م -ن ألضش -روري أن ي -ك -ون ه -ن -اك
«صشناعة للخ Èوليسض ›رد تغطية».
وم -ن خ Ó-ل أل -ك -ل -م -ة أل-ت-ي أل-ق-ت-ه-ا ب-اŸن-اسش-ب-ة
وأŸت-زأم-ن-ة وج-ائ-زة رئ-يسض أ÷م-ه-وري-ة ل-لصش-ح-في
أÎÙف ألتي خصشصشت ‘ طبعتها ألثالثة Ÿوضشوع
« حماية ألبيئة مفتاح للرفاه وألسشعادة ألجتماعية «
أإلعÓ- -م- -ي ( ألصش- -ح- -ف- -ي ) «ج- -زء م- -ن أل -ت -ق -ي -ي -م
وألسشتششرأف ،بالنسشبة للكث Òمن أألمور ألتي Áكن
أن تطرأ على أÛتمع.

أŸعلومة ألبيئية «صصعبة وحسصاسصة جدأ «
ولفتت ألنظر إأ ¤أن أŸعلومة ألبيئية «صشعبة
وحسشاسشة جدأ « ،وهذأ ما يتطلب ألتدقيق فيها،
مششÒة إأ ¤أن موأضشيع ألبيئة مرتبطة بالتحولت

ألق -تصش -ادي-ة أل-ت-ي ي-ع-رف-ه-ا أل-ع-ا ،⁄وت-ت-م-اشش-ى م-ع
ألسشياسشة ألقتصشادية للبÓد ألتي تعتمد على تنويع
أŸوأرد ألقتصشادية خارج أÙروقات ،وبالتا‹ -
ÓخÒة ،من
تضشيف Á -كن للقطاع أن يكون بدي Óل أ
خÓل ألنششاطات ألقتصشادية ألتي يخلقها ‘ إأطار
معا÷ة وتثم Úألنفايات Ãختلف أنوأعها خاصشة
أŸنزلية وألصشناعية ،وألتي أثبتت ‚اعة أقتصشادية
م -ن ح -يث خ -ل -ق ألÌوة وأل -ق -ي -م -ة أŸضش -اف-ة وك-ذأ
مناصشب ألششغل.
ك -م -ا ن -وهت ب -األه -م -ي -ة أل -ت -ي ي-ول-ي-ه-ا أل-ق-ط-اع
ل-لصش-ح-اف-ي Úم-ن خÓ-ل ت-وف ÒأŸع-ل-وم-ة أل-دق-ي-ق-ة
وأŸؤوكدة وألتأاط ÒأŸؤوسشسشاتي ،مؤوكدة ألتزأمها
بذلك ،فا–ة أÛال ألصشحاب أŸهنة من خÓل
«م-ل-ت-ق-ى ألصش-ح-اف-ة «أل-ذي أع-ل-نت ع-ن-ه ب-اŸناسشبة
ك -فضش -اء آأخ -ر ،ل -تسش -ه-ي-ل أ◊صش-ول ع-ل-ى أŸع-ل-وم-ة
ألبيئية من مصشدرها ،مÈزة أن «كل ما نعمله من
أجل هدف وأحد وهو تنمية أ÷زأئر».
من جهته ،أبرز أŸفتشض ألعام ‡ث Óعن وزأرة
ألتصشال أحمد بن زليخة ‘ كلمة مقتضشبة ألقاها
باŸناسشبة ،أهمية أإلعÓم ألبيئي ،حيث قال إأن
حماية ألبيئة وألدفاع عنها –تاج إأ ¤أŸعلومة
ألدقيقة ،ألتي يتم إأيصشالها إأ ¤ألرأي ألعام ،من
خÓل ألطرح ألسشليم.

تبا :Êتشصديد على تطبيق ألقوأن Úوردع
أıالفÚ
و ” خÓل أليوم أإلعÓمي تقد ËمدأخÓت
ح -ول أل -ب -ي -ئ-ة وأل-ت-ن-م-ي-ة أŸسش-ت-دأم-ة ،ح-يث ق-دم

وزيرة ألبيئة تكرم صصحافية «ألشصعب» حياة كبياشش

وقد ” Ãناسشبة أليوم ألوطني
للصشحافة تكر Ëصشحافية جريدة
«ألششعب» حياة كبياشض رفقة عدد
م- -ن أإلعÓ- -م -ي ÚأŸشش -ارك‘ Ú
برنامج ألتكوين أÿاصض بتقوية
ق -درأت ألصش -ح -اف-ي ‘ ÚأÛال
ألبيئي ،ألتي نظمتها وزأرة ألبيئة
وألطاقات أŸتجددة بالتعاون مع
أŸع -ه -د أل -وط -ن -ي ل -ل -ت -ك -وي -ن-ات
أل -ب -ي-ئ-ي-ة ،م-ن ق-ب-ل وزي-رة أل-ب-ي-ئ-ة
وأل -ط -اق -ات أŸت -ج -ددة ف -اط -م-ة
ألزهرأء زروأطي ،وذلك بتقدË
ششهادأت تششجيع نظ Òألهتمام
ألذي أولوه للقضشايا ألبيئية.
وقد رحب ألصشحافيون ألذين
ششملهم ألتكر Ëبهذه أŸبادرة من خÓل أنطباعات رصشدتها «ألششعب» ،حيث ششكرت روبا ششحاوي من
أإلذأعة ألوطنية ألقناة ألثانية أصشحاب هذه أللتفاتة ،خاصشة وأنها تنششط ‘ أÛال ألبيئي منذ  7سشنوأت.
وأعتÈت أن ألÈنامج ألتكويني ألذي أسشتفادت منه أعطى لها ألفرصشة لÓلتقاء بالزمÓء أŸهتمÚ
بالششأان ألبيئي ،ما سشمح لها بتبادل أŸعلومات وألتصشال ‘ هذأ أÛال ،وألتطرق إأﬂ ¤تلف ألنقاط
أŸتعلقة بالبيئة.
ومن جهتها ركزت سشمÒة بن يخلف عن ألتلفزيون أ÷زأئري على ألنقاط أإليجابية للÈنامج ألتكويني
ألذي ششاركت فيه ،حيث سشمح لها بالتعرف على زمÓء أŸهنة من ﬂتلف وسشائل أإلعÓم ،أŸهتمÚ
باÛال ألبيئي ،وكسشب معارف جديدة.
كما سشمح لها ألتكوين بالتعرف على عدة مصشطلحات جديدة خاصشة باÛال ألبيئي ،من أجل تبسشيط
أŸعلومات للمتلق Úمن أŸششاهدين ،كما برزت هناك ›موعة من أألفكار Ÿعا÷تها ‘ موأضشيع لحقة.

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

أŸدير ألعام للبيئة وألتنمية أŸسشتدأمة مسشعود
تبا ،Êأÿطوط ألعريضشة للسشياسشة ألبيئية بدءأ
بالتششريعات أÙفزة وألرأدعة ،مسشتعرضشا بعضض
أألرقام حول أإل‚ازأت ألتي حققها ألقطاع.
ق -ال ت -ب -ا Êإأن -ه ” ‘ إأط-ار ت-ط-ب-ي-ق أل-ق-وأنÚ
أŸتعلقة بحماية ألبيئة ،مرأقبة  3168مؤوسشسشة،
وتقد Ëما ل يقل عن  1108إأعذأر ،و” غلق
 206مؤوسشسشة ،مذكرأ أن هناك  15قانونا و148
نصض ت-ط-ب-ي-ق-ي يسش-ه-ر ع-ل-ى ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا م-ف-تشش-و
أل -ب -ي-ئ-ة ،ح-يث “ك-ن-ه-م م-ن Œسش-ي-د ألسش-ي-اسش-ة
ألبيئية وقمع أıالف Úللقوأن.Ú
كما –دث من جهته أŸدير ألعام للوكالة
ألوطنية للنفايات كر Ëومان عن تسشي ÒوتثمÚ
أل-ن-ف-اي-ات وأه-م-ي-ت-ه-ا ألق-تصش-ادي-ة ،مسش-تعرضشا
لرقام حول أıزون ألهام للمخلفات
بعضض أ أ
لنوأع ألتي Áكن ألسشتثمار فيها،
من ﬂتلف أ أ
أهمها أıلفات أŸنزلية.
لحصش- -ائ -ي -ات ( )2014- 2010أل -ت-ي
تشش Òأ إ
أسشتند إأليها ومان أن  45باŸائة من ألنفايات
ع -ب -ارة ع -ن م -وأد عضش-وي-ة ،و 17ب-اŸائ-ة موأد
بÓ-سش-ت-ي-ك-ي-ة مسش-ت-عملة ،و 13ب-اŸائ-ة ن-ف-ايات
ن -اŒة ع-ن أل-نسش-ي-ج و 10ب-اŸائ-ة ن-ف-ايات ورق
وكارتون.
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’حزاب السصياسصية وقانو Êالبلدية والو’ية
بعد تعديل قانون ا أ

بدوي :أسصتحدأث تشصريعات جديدة لتوسصيع “ثيل
أŸرأة ‘ أÛالسش أŸنتخبة

كشص -ف وزي -ر ال -داخ -ل -ي-ة
وا÷م - - - -اع - - - -ات اÙل - - - -ي- - - -ة
وال -ت -ه -ي-ئ-ة ال-ع-م-ران-ي-ة ن-ور
ال - -دي - -ن ب- -دوي ،أامسس ،ع- -ن
اسص -ت -ح-داث ق-وان Úج-دي-دة
تعزز مكانة اŸرأاة ‘ ا◊ياة
السص -ي -اسص -ي -ة ضص -م -ن ت-ع-دي-ل
’ح-زاب السص-ي-اسص-ية
ق-ان-ون ا أ
وق-ان-و Êال-ب-لدية والو’ية،
‘ ح Úدع- -ا اŸواط- -ن- -ات إا¤
اŸشص - - - - -ارك - - - - -ة ب - - - - -ق - - - - -وة ‘
ا’ن-ت-خ-اب-ات ال-ق-ادمة ،معلنا
ع - -ن اسص - -ت - -ح - -داث ج - -ائ - -زة
سص-ن-وي-ة ل-ل-م-رأاة اŸن-ت-خ-ب-ة ‘
اÛالسس اÙلية.

جÓل بوطي
رغم أŸكانة ألتي –ظى بها
أŸرأة أ÷زأئ - - -ري - - -ة ‘ أÛال
ألسشياسشي ،إأل أن وزير ألدأخلية
ب -دوي أك-د ت-ع-زي-ز ه-ذأ أل-ت-وج-ه
ألذي بات أمرأ ملحا ‘ إأطار
ت -رق-ي-ة أل-ع-نصش-ر أل-نسش-وي ،ح-يث
م- -ن أŸرت- -قب تضش- -م Úق -ان -وÊ
أل- -ب -ل -دي -ة وأل -ولي -ة إأضش -اف -ة إأ¤
ق- -ان- -ون أألح- -زأب ألسش- -ي- -اسش- -ي -ة
تشش -ري-ع-ات “ن-ح أل-نسش-اء م-ك-ان-ة
أوسشع سشيما ما تعلق بالتمثيل ‘
أÛالسض أŸنتخبة.
أوضشح بدوي ‘ كلمة ألقاها،
أمسض ،ب - - - -ف - - - -ن - - - -دق أ÷زأئ- - - -ر
بالعاصشمة ،خÓل أختتام برنامج
ت -ك-وي-ن أŸن-ت-خ-ب-ات أل-ذي رع-اه
مكتب أأل· أŸتحدة با÷زأئر
ومولته سشفارة ‡لكة بلجيكا أن
تفعيل دور أŸرأة يندرج ضشمن
ت- -ط- -ب- -ي- -ق ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات رئ- -يسض
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة
ألذي أعطى ألنسشاء دورأ بارزأ
‘ كل أÛالت سشوأء ألسشياسشية
وألقتصشادية وألجتماعية.
ك -م -ا ذك-ر أل-وزي-ر ب-دوي أه-م
أŸرأك- -ز أل -ت -ي ت -ب -وأت -ه -ا أŸرأة
خÓل ألسشنوأت أألخ Òة ‘ إأطار
ت - -وسش - -ي - -ع ›الت ع - -م - -ل - -ه - -ا،
ف- -ب -اإلضش -اف -ة إأ ¤أرب -ع وزي -رأت
يضشم قطاع أ÷ماعات أÙلية
ثÓث وأليات ومنتدبت ،Úإأضشافة
إأ 37 ¤رئيسشة دأئرة ،و‘ هذأ
أÿصش - -وصض أك - -د أن رف- -ع ع- -دد
ألنسشاء جاء خÓل ألتعديل ألذي
أجرأه رئيسض أ÷مهورية ومسض
سشلك ألولة مؤوخرأ.
يسش- -ج- -ل ق- -ط -اع أ÷م -اع -ات
أÙل- - -ي- - -ة ك- - -ذلك  121نائب
ب- -اÛلسض ألشش- -ع -ب -ي أل -وط -ن -ي،

مششÒأ إأ ¤أرتفاع نسشبة “ثيل
أŸرأة ‘ أÛالسض أŸن- -ت -خ -ب -ة
إأ 30 ¤ب-اŸائ-ة ،ب-فضش-ل ن-ظ-ام
أل- -ك- -وط- -ة أل -ذي ي -ف -رضض ع -ل -ى
أألح- -زأب ألسش- -ي- -اسش -ي -ة إأشش -رأك
ألنسشاء ‘ ألقوأئم ،لكن مقابل
ذلك أك - -د ب - -دوي أن - -ه ‘ إأط- -ار
ق-ان-ون أل-دÁق-رأط-ي-ة ألتششاركية
سشيتم رفع ألعدد أك ،Ìمؤوكدأ أن
برنامج أأل· أŸتحدة مسض 22
ولي -ة وشش -م -ل  800م-ن-ت-خبة ‘
ﬂت - -ل - -ف أÛالسض أل- -ب- -ل- -دي- -ة
وألولئية،
‘ ح Úدعا بدوي ألنسشاء إأ¤
أŸششاركة بقوة ‘ أسشتحقاقات
أÛلسض أÙل - -ي- -ة وأل- -ولئ- -ي- -ة
أŸق - -ررة ‘  23ن-وف-م Èألقادم
وذلك م- -ن خÓ- -ل أل- -ت -ع -ب Òع -ن
م -وق-ف-ه-م وآأرأئ-ه-م وأخ-ت-ي-ار م-ن
Áث-ل-وه-م ‘ أÛالسض ،ل-ت-ع-زي-ز
دور أŸرأة أك ،Èوأعلن بدوي
ع -ن أسش -ت -ح-دأث ج-ائ-زة سش-ن-وي-ة
ألحسشن إأمرأة ‘ ›لسض منتخب
وذلك ب -ه -دف تشش -ج -ي -ع أل -ع -م -ل
أÙل - -ي ورف- -ع أŸسش- -ت- -وى ،بÚ
أŸن-ت-خ-ب-ات ألÓ-ت-ي دع-اهن إأ¤
رفع ألتحدي ‘ ›ال ألتسشيÒ
وأŸششاركة بقوة ‘ إأثرأء أ◊ياة
ألسش-ي-اسش-ي-ة ،ق-ائ »Ó-إأن-ن-ا ب-حاجة
ماسشة إأ ¤أŸرأة ‘ أÛتمع».
م- -ن ج- -ه- -ت- -ه ،أشش -اد «إأي -ريك
أوف -رفسشت» ‡ث -ل م-ك-تب أأل·
أŸت - -ح- -دة ل- -ل- -م- -رأة ب- -ا÷زأئ- -ر
ب-ال-ن-ت-ائ-ج أل-ت-ي ح-ق-ق-ه-ا ب-رنامج
ت- - -ك- - -وي- - -ن أŸرأة ،وأل - -ذي مسض
ششريحة وأسشعة من أŸنتخبات،
وأشش - -ار إأ ¤أن أ÷زأئ- -ر خ- -طت
خ- - -ط- - -وأت ك- - -بÒة ‘ ط- - -ري- - -ق
أŸسشاوأة ب Úألرجل وأŸرأة ‘

أ◊ي -اة ألسش -ي -اسش -ي -ة ،م -ن خ Ó-ل
تبوأها مكانة كبÒة ‘ أÛتمع،
‘ ح Úذك- -ر أه- -م- -ي -ة ب -رن -ام -ج
ألتكوين ألذي جاء –ت رعاية
‡لكة بلجيكا وأهمية أÙاور
وأل -وريشش -ات أل -ت -ي ” أل -ت -ط -رق
إأليها على مدأر سشنت Úسشيما ما
ت -ع-ل-ق ب-ت-حسش Úمسش-ت-وى أل-نسش-اء
أŸنتخبات وحمايتهن.
ب- -دوره ق- -ال «ب -ي -ار غ -ي -ل -ون»
سش- -ف Òب- -ل- -ج -ي -ك -ا ب -ا÷زأئ -ر إأن
أألهدأف أŸنتظرة من برنامج
أل -ت-ك-وي-ن –ق-قت “ام-ا ب-فضش-ل
أل -ت -ع-اون أل-ذي ق-دم-ت-ه أ÷زأئ-ر
سش- - -ي- - -م- - -ا وزأرة أل- - -دأخ- - -ل- - -ي - -ة
وأ÷ماعات أÙلية ،مذكرأ أن
أŸبادرة سشمحت بتدعيم قدرأت
 800أمرأة منتخبة ﬁلية عÈ
 21ولي- - -ة ‘ ›ال أل- - -ري - -ادة
وأل- -تسش- -ي Òألن- -ت -خ -اب -ي م -ا بÚ
ديسش- -م 2016 Èوم- -ارسض 2017
وإأع- - -دأد درأسش- - -ة ت- - -ه- - -دف إأ¤
–ديد ألعرأقيل وألفرصض أمام
أŸنتخبات أÙليات.

تكر Ëرئيسش أ÷مهورية
من طرف منتخبات ﬁليات
على هامشض أŸلتقى كرمت
أŸشش- -ارك -ات ‘ ب -رن -ام -ج أأل·
أŸتحدة رئيسض أ÷مهورية نظÒ
جهوده أ÷بارة ‘ رعاية أŸرأة
وت -ع -زي -ز دوره -ا وم -ك -ان -ت -ه-ا ‘
أ◊ياة ألسشياسشية وكل أÛالت،
م- -ث- -م- -ن- -ات ت- -ق- -دي -ره وج -ه -وده
أŸت - -وأصش - -ل - -ة ‘ إأرسش - -اء أسشسض
أل -ت -م -ث-ي-ل أل-نسش-وي ‘ أÛت-م-ع
أŸد.Ê

اŸدير العام مسصؤوول النشصر ÷ريدة اÙور اليومي كمال حفاصصة

أإلعÓم يجب أن يوجه مثل إأمام أŸسصجد وفق أŸنظور ألجتماعي أ÷زأئري
سصلطة ضصبط ألصصحافة أŸكتوبة –دد أŸسصئوليات وتنصصف ألصصحافيÚ
ألصصحافة ألرقمية –تاج إأ ¤ضصبط ﬁكم يليق Ãقومات ألشصخصصية أ÷زأئرية

أاّكد اŸدير العام مسصئول النشصر
÷ري - -دة اÙور ال- -ي- -وم- -ي ك- -م- -ال
ح- -ف- -اصص- -ة ،أاّن ق- -ط- -اع الصص -ح -اف -ة
اŸك - -ت - -وب - -ة ب- -ا÷زائ- -ر  ⁄ي- -واكب
ال- - - -ت- - - -ط- - - -ورات السص- - - -ي- - - -اسص - - -ي - - -ة
وا’جتماعية ا◊اصصلة منذ بروز
’م-ر ال-ذي
م -رح -ل -ة ال -ت -ع -ددي -ة ا أ
أافرز اختفاء العديد من الصصحف
من السصاحة ،مشصÒا إا ¤أان تدخل
سص-ل-ط-ة ضص-ب-ط الصص-ح-اف-ة اŸك-توبة
يبقى ضصروريا لتدارك الوضصع.

تيبازة :عÓء ملزي
و‘ ذأت ألسشياق أششار مسشؤوول نششر
أÙور أليومي إأ ¤تسشريح ألعديد من
أل - -زم Ó- -ء ألصش - -ح - -ف- -ي Úع- -قب غ- -ل- -ق
نشش -ري -ات -ه-م أل-ت-ي ك-ان-وأ يشش-ت-غ-ل-ون ب-ه-ا
وعاشض ألعديد منهم ظروفا أجتماعية
قاهرة بفعل ما حصشل بلغ حّد ألتسشّول
أألمر ألذي ل يعقل ول يقبل ول يليق
ب -ك -رأم -ة ألصش -ح-ف-ي وم-ن شش-أان سش-ل-ط-ة
ضش -ب -ط ألصش -ح -اف -ة أŸك -ت -وب -ة أŸزم-ع
إأنشش -اؤوه -ا حسشب ت -أاك -ي-د وزي-ر أل-ق-ط-اع
ألتدخل أŸباششر لتحديد أŸسشئوليات
وإأنصشاف ألصشحفي ،Úدأعيا هؤولء إأ¤
بذل قصشارى جهدهم من أجل إأيجاد
أل- -ب- -دي- -ل أألنسشب م -ن خ Ó-ل أم -ت -ه -ان

وظ -ائ -ف م -ك -م -ل -ة ت -ت -ن -اسشب ومسش-ت-وى
ت -ك -وي -ن -ه -م أل-ع-ل-م-ي و–د م-ن ظ-اه-رة
أإلهانة ألتي تلحق بكرأمتهم ،مششÒأ
إأ ¤كون ألعديد من هؤولء ل يزألون
يÎددون ي -وم -ي -ا ع -ل -ى ج-ري-دة أÙور
أل -ي -وم -ي ب-ح-ث-ا ع-ن أل-ع-م-ل ك-م-ا سش-اف-ر
ألعديد منهم إأ ¤أÿارج بحثا عن وأقع
أحسشن ،كما تسشاءل كمال حفاصشة عن
مهام ألنقابة ألوطنية للصشحفي Úوعّدة
ه- -ي- -ئ- -ات أخ -رى ت -ت -ب -ن -ى أل -دف -اع ع -ن
ألصشحفي.Ú
وعن ظروف نششأاة ›مل ألصشحف
أŸك -ت -وب -ة ب -ب Ó-دن -ا ‘ ظ ّ-ل أل-ت-ع-ددي-ة
أإلعÓمية ،أششار ﬁدثنا إأ ¤أّن أألمر
ك -ان ضش -روري -ا Ÿرأف -ق -ة أل -تشش -ك -ي Ó-ت
ألسش- -ي- -اسش- -ي- -ة ل- -ل -ت -ع -ب Òع -ن ب -رأ›ه -ا
وأفكارها وهي خطوة تقتضشي منطقيا
‡ارسش -ة إأع Ó-م -ي-ة ن-زي-ه-ة ورأق-ي-ة م-ن
منطلق كون ألصشحيفة تعت Èلسشان حال
أ◊زب مع توف Òقدر كب Òمن ألرقابة
ألذأتية حفاظا على أŸصش ،Òوبالنسشبة

ل-ل-ق-ارئ ف-إاّن أألم-ر أصش-ب-ح أك Ìت-ف-ت-ح-ا
وحرية للرأي ،إأل أّن هذأ ألتصشّور أألو‹
–ول ف- -ي- -م- -ا ب- -ع- -د إأ ¤ط- -اب -ع Œاري
ﬁضض بحيث سشعى ألعديد من أصشحاب
رؤووسض أألم - -وأل إأ ¤ت- -ب- -ن- -ي نشش- -ري- -ات
ﬂتلفة –ولت عقب ذلك إأ ¤مصشادر
لتوف Òأألموأل ل غ Òبعيدأ عن أدأء
رسشالة إأعÓمية رأقية ،بحيث أصشبحت
بعضض ألصشحف تسشÒها أفكار Œارية
ﬁضش -ة ول ه -م ل -ه-ا سش-وى ألسش-ت-ح-وأذ
على أك Èقدر من أإلششهار دون مرأفقة
ذلك Ãادة إأعÓمية بوسشعها بناء قاعدة
صشلبة من ألقرأء و ⁄يتمكن أإلعÓميون
من مقاومة هذأ ألفكر ألتجاري ألذي
طغى على تلك ألصشحف ،مع أإلششارة
إأ ¤كون عدد ﬁدود جدأ من ألصشحف
ألتي ل تزأل –افظ على ماء ألوجه
ونزل ألعديد منها إأ ¤أ◊ضشيضض.
وأضش -اف ح -ف -اصش -ة أن أل -ع -دي-د م-ن
أ÷رأئد كانت تسش Òوفق منهج إأعÓمي
قو Ëوسشديد إأل أّنه برز تيار جديد
لحقا أقدم على –ويل ألصشحف إأ¤
ألتظاهر بالتموقع ‘ ألروأق أŸناسشب
Ÿمارسشة ألضشغوط على عّدة جهات من
منطلق تصشنيف ألصشحافة ضشمن تكتل
ألسشلطة ألرأبعة إأل أّن تطور أألحدأث
ألقتصشادية وبروز بوأدر أألزمة أرغم
تلك أ÷رأئد على رفع ألعلم أألبيضض

م - -ن ح - -يث ت - -د Êمسش - -ت- -وى ب- -عضش- -ه- -ا
وأضشطرأر أألخرى للغلق بالتوأزي مع
ب- -روز عّ- -دة نشش- -ري- -ات أخ- -رى م -ب -ن -ي -ة
ب- -األسش- -اسض ع- -ل- -ى أل- -ف- -ك- -ر أل- -ت -ج -اري
أÙضض ،ك- -م- -ا سش- -اه- -مت ألصش- -ح -اف -ة
ألرقمية بششكل فعال ‘ ألتششويشض على
مسش -ار ألصش -ح -اف -ة أل -ورق -ي-ة ب-نسش-ب-ة 98
باŸائة ،إأل أّن ألذي يرّكز عليه ﬁدثنا
هو أن يكون مؤوطرو ألصشحافة ألرقمية
م -ن أإلع Ó-م -ي Úأن -فسش -ه -م ول -يسض م -ن
غÒه -م لأّن أألم -ر ي -ح -ت -اج إأ ¤ضش -ب -ط
ﬁك - -م وف - -ق م - -ا ي - -ل - -ي- -ق Ãق- -وم- -ات
ألششخصشية أ÷زأئرية ويجب أن يكون
أإلع Ó-م م -وج -ه -ا م -ث -ل -م -ا ي -وج-ه إأم-ام
أŸسش-ج-د وف-ق-ا ل-ل-م-ن-ظ-ور ألج-ت-م-اعي
أ÷زأئ -ري ب -ع -ي -دأ ع -ن أل -دÁق -رأط-ي-ة
أŸتفتحة على كل أألفكار وألديانات
بالنظر إأ ¤كون أإلششهار ألرقمي Áكنه
أŸسشاهمة ألفعالة ‘ تد ÊألعÓقات
ألج -ت -م-اع-ي-ة وأل-ق-ي-م أل-وط-ن-ي-ة م-ث-ل-م-ا
ل -وح -ظ ك -ون أل -ع -دي -د م -ن أ÷رأئ -د ل
–وي صشفحات دينية توكل لها مهام
ألوعظ وأإلرششاد حفاظا على مقومات
ألششخصشية أ÷زأئرية ،وبهذأ أŸنظور
Áكن للجرأئد بناء قاعدة قرأء صشلبة
“ن -ح -ه -ا دÁوم-ة أط-ول ع-ل-ى ألسش-اح-ة
بالرغم من بروز تطورأت سشلبية تعيق
مسشارها.

حــــوار

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

من مراسسلينا

األحد  ٢٢أاكتوبر  ٢٠1٧م
الموافق لـ  ٠٢صصفر 1٤٣٩هـ

حمزة غربي مدير ديوان مؤوسسسسات الشسباب لـ «الشسعب»:
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خÓيـ ـا اإلصصغ ـ ـ ـاء تسصتقب ـ ـ ـ ـل أاعـ ـ ـ ـ ـدادا كـ ـ ـبÒة مـ ـ ـ ـن الشصـب ـ ـ ـاب
لتحسصيسصهم بتفـادي اآلفات الجتماعية
^ يسسع ـ ـى إلدخ ـ ـال الفتـ ـاة ‘ ا◊يـ ـ ـ ـاة اŸهنيـ ـ ـ ـ ـ ـة
أجرى أ◊وأر:ع.علياÊ

واŸنحرف.Ú

«الشسعب» :هل من بطاقة تقنية عن
ديوانكم على ضسوء نشساطكم اليومي
اŸكثف؟
ح .غربي :يشستمل الديوان على 73
موؤسسسسة شسبانية ،منها  58قطاعية
و 15تابعة للجماعات اÙلية ،فضسÓ
ع -ل -ى  25دار ل- -لشس- -ب -اب 23 ،قاعة
م- - -ت - -ع - -ددة اÿدم - -ات 17 ،مركب
رياضسي جواري 06 ،مراكز ثقافية،
ب- -يت الشس- -ب- -اب ،وم -رك -ز ل -ل -تسس -ل -ي -ة
ال -ع -ل -م -ي -ة ي -ق -ع ب-ع-اصس-م-ة ال-و’ي-ة،
واسس-ت-ق-ب-لت ه-ذه ال-ه-ي-اك-ل ‘ اŸوسسم
ا’إج -ت-م-اع-ي ال-ف-ارط زه-اء 17050
منخرط من بينهم  5019اإناث.

@ م - -اه- -ي ‡ي- -زات عÓ- -ق- -ة دي- -وانكم
ب- -ا÷م- -ع- -ي -ات ب -ال -ن -ظ -ر م -ا ي -ج -ري ‘
اŸيدان؟

@ هل لكم اأن تطلعونا على الأعمال
اŸنجزة على مسصتوى موؤسصسصتكم؟
@@ اأ‚زن - - -ا ‘ ه - - -ذه ال- - -فÎة 6440
نشس -اط ث -ق-ا‘ 3156 ،نشس-اط ع-لمي،
 7454نشس -اط ري -اضس -ي ،مضس -اف اإ¤
م- -ك- -ن- -ا شس- -ب -اب ال -و’ي -ة م -ن ب -رام -ج
ونشس-اط-ات ﬂت-ل-ف اŸن-اسس-ب-ات بنحو
 145225شس -اب ،م -ن ب -ي -ن-ه-م 35962
اإناث ،كما اسستفاد من خدمات فضساء
ا’سس -ت -ق -ب -ال وا’إع Ó-م وال -ت -وج -ي-ه
 15348شساب من بنيهم  4474اإناث،
اإ ¤جانب ذلك ،فاإنه قد وصسل عدد
اأصس - - -دق - - -اء صس - - -ف - - -ح - - -ة ال - - -دي- - -وان
ال- - -ف- - -ايسس- - -ب- - -وك- - -ي - -ة ق - -راب - -ة 3000
مشسÎك..

@ خÓيا الإصصغاء تسصجل ‘ مرافقتها
ل-لشص-ب-اب نشص-اط-ات ج-دي-رة ب-اأن تكون
ﬁل اه - -ت - -م- -ام ن- -ظ- -را Ÿا –م- -ل م- -ن
دللت ‘ هذا الوسصط النشصط ،كيف
تقيّمون ذلك؟

@@ ق-امت خÓ-ي-ا ا’إصس-غ-اء ب-ن-ح-و 14
وحدة ،بتاأطﬂ 15 Òتصسا نفسسا،Ê
م-ن ب-ي-ن-هم  10دائ -م Úو  05موؤقتÚ
ب -اسس -ت -ق-ب-ال  7556شس- -اب وشس- -اب -ة،
و“ث- -لت اأه -م اŸشس -اك -ل اŸسس -ج -ل -ة ‘
 2050مشسكلة نفسسية 1876 ،مشسكلة
عاطفية 1486 ،مشسكلة ‘ التعليم،
 1375مشسكلة داخل ا’أسسر ،غ Òاأنه
ك -ان ب -ا’إم -ك -ان اأن ي -تضس -اع-ف ع-دد
اŸسس -ت -ق-ب-ل Úوال-زوار ل-و ّ” ت-دع-ي-م
الديوان باأخصسائي Úاآخرين دائمÚ
ع -ل -ى مسس -ت -وى ت -راب ال -و’ي-ة ،ك-م-ا
ع- - -م - -ل نشس - -اط ه - -وؤ’ء اıتصس‘ Ú
اسستقبال  5400شساب وشسابة ‘ اطار
اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ا’أي-ام ا’إعÓ-م-ية
وال- -ت- -حسس -يسس -ي -ة Ãخ -ت -ل -ف ا’آف -ات
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ال-ت-ي ب-اتت ت-ن-خ-ر ‘
اأجسس- - - - -ام اŸراه- - - - -ق Úوالشس - - - -ب - - - -اب

@@ ت-رب-ط-ن-ا عÓ-ق-ة اي-ج-اب-ي-ة م-ع-ها
ك- -ون اأن اŸوؤسسسس- -ات ال- -ت- -اب- -ع- -ة ل- -ن -ا
م-ت-ع-اق-دة مع  14ج-م-عية ،وتتعامل
ج- -م- -ع -ي -ة ،وسس -م -حت
م - - - - - - -ع 26
اسسÎات - -ي - -ج- -ي- -ة ال- -وزارة ب- -ت- -ق- -دË
الدعم التقني والتوجيه واŸسساعدة
’إ‚از  17مشسروعا للجمعيات ،كما
يجب لفت ا’نتباه باأن الو’ية هي
اأشس- -ب -ه ب -ال -ق -ارة ح -يث ت -وج -د ب -ك -ل
ب- -ل- -دي- -ة م- -نشس- -اأة شس- -ب- -ان -ي -ة ،وب -ك -ل
م- -وؤسسسس- -ة ب- -ه- -ا م -دي -ر يشس -غ -ل م -ه -ام
اإداري- -ة وب- -ي- -داغ- -وج- -ي- -ة ،وي -ع -م -ل
اıتصس-ون وال-ب-ي-داغوجيون لفائدة
الشس- - -ب- - -اب ‘ اŸن- - -اط - -ق ا◊ضس - -ري - -ة
والريفية ’أجل ادماجهم بالتعاون
مع ا◊ركة ا÷معوية ،غ Òاأنه ’
Áك - - -ن ن- - -ك- - -ران ال- - -ن- - -قصص ‘ ›ال
ال- - - -ت- - - -اأط ،Òاإذ تسس- - - -ع- - - -ى ال - - -وزارة
وال - -و’ي- -ة اإ ¤دع- -م ك- -ل اŸب- -ادرات
ال -ت -ي تسس -اه -م ‘ اإنشس -اء ا÷م -ع-ي-ات
بقصسد ا‚اح فكرة التسسي Òا÷زئي
اأو ال -ك -ل -ي ل -ل -م -وؤسسسس -ات الشس-ب-ان-ي-ة،
وه - -ذا وف - -ق ات - -ف - -اق - -ي- -ات ،ك- -م- -ا اأن
الديوان يسسعى جاهدا لتجهيز هذه
اŸوؤسسسسات العملية اأو قيد ا’‚از،
عÓوة على ذلك يسستقيل الديوان
وم - -وؤسسسس - -ات - -ه ك- -ل ف- -ئ- -ات اÛت- -م- -ع
وبخاصسة اŸنحرف Úبقصسد ا’إنصسات
ل -ه -م ومسس -اع -دت -ه -م ل -ل -ت -خ -لصص م -ن
مشس- -اك- -ل- -ه -م ،ك -م -ا ت -ق -وم اŸوؤسسسس -ات
الشس- -ب- -ان- -ي- -ة ب -ال -ت -نسس -ي -ق ال -ت -ام م -ع
ا◊رك -ات ال -كشس -ف -ي -ة ،ل-ك-ون-ه-ا ت-عّ-د
ب-ال-نسس-ب-ة ل-ن-ا الشس-ريك ا’أسساسسي من
م- -ن- -ط- -ل- -ق اأن ن- -ظ -رة ال -ق -ط -اع ت -رى
بوجوب التعامل الدائم مع ا◊ركة
ا÷معوية ،اإذ يجب ا’إشسارة ‘ هذا
اŸق- -ام ÷م- -ع -ي -ة ا’أف -راح ب -ب -ل -دي -ة
بوسسكن لكونها تعد هيئة رائدة ‘
العمل ا÷معوي.

@ م-ا ه-ي ال-نشص-اط-ات ال-نسص-وي-ة ب-ه-ذه
اŸوؤسصسص - -ات ان- -طÓ- -ق- -ا م- -ن اŸكان- -ة
الراقية التي –وز عليها الفتاة ‘
اŸناطق ا◊ضصرية والريفية؟

@@ يÎج-م اه-ت-م-ام-ن-ا بهذه
الفئة بوجود عدة ورشسات
◊واء منذ سسنوات ،غÒ
اأن اŸوؤسسسس-ات الشس-ب-انية
’ ت- -زال Œد صس -ع -وب -ة
ك -بÒة ‘ اإرضس -اء ه -ذه
ال-ف-ئ-ة ،ل-ك-ون ال-ق-ط-اع
يصس - -عب ع- -ل- -ي- -ه م- -ن- -ح

يهتم ديوان موؤسسسسات
الشس-ب-اب ب-اŸدي-ة ب-اسس-تقطاب
الشس - - -ب - - -اب وح - - -م- - -اي- - -ت- - -ه م- - -ن
ا’ن- -ح- -راف واإدم- -اج- -ه ‘ ا◊ي- -اة
ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي -ة ،ب -ت -وف Òل -ه ف -رصص
ل-لÎف-ي-ه وت-ط-وي-ر م-ه-ارات-ه ‘ اطار
قيم اŸواطنة.
وبغية اإبراز مهامه وما اأ‚زه
اقÎب -ن-ا م-ن م-دي-ره «ح-م-زة غ-رب-ي
«خ -ري -ج اŸع -ه -د ال -وط -ن -ي ال -ع -ا‹
ل- - -ت - -ك - -وي - -ن اإط - -ارات الشس - -ب - -اب
ب- - -ت- - -قصس- - -راي- - -ن ل- - -ت - -ت - -ن - -اول
انشسغا’ت هذه الفئة.
شسهادات
للتوظيف
ال- -ع- -نصس -ر ال -نسس -ويÃ ،ا
يجعل ضسرورة اعادة النظر ‘ هذه
اŸسس -األ-ة ،ب-اع-ت-ب-ار اأن ه-ذه اŸشس-ك-ل-ة
عملت على تراجع عدد اŸنخرطات،
ح - -يث وب - -اŸق- -اب- -ل سس- -ع- -ى ال- -دي- -وان
ب- -ال- -ت- -ع- -اون م- -ع م -دي -ري -ة الشس -ب -اب
وال- -ري- -اضس- -ة وم- -دي -ري -ة ال -ت -ك -وي -ن
والتعليم اŸهني ’أجل اإعادة النظر
‘ ام -ك -ان -ي -ة م -ن -ح شس -ه -ادات ت-ك-وي-ن
تسسمح لهن بالولوج ‘ عا ⁄الشسغل
بصس- -ف- -ة ع- -ادي -ة ،وه -ذا “اشس -ي -ا م -ع
اÛهود اŸبذول من طرفها ،باعتبار
اأن ك - -ل ال - -ع- -ام- -ل Úب- -ه- -ذا ال- -دي- -وان
وال-ق-ط-اع ك-ك-ل ه-م م-رب-ون ك-ل على
مسستواه ،ولكون اأنهم جميعا واعون
ب-اأه-م-ي-ة ال-ت-كفل بالفئات اŸنحرفة،
م- - - - -ن م- - - - -ن- - - - -ط- - - - -ل - - - -ق اأن ا◊اج - - - -ة
اليوم تتطّلب منا جميعا السسعي ’أن
يكون لدى القطاع ﬂتصص نفسساÊ
بكل بلدية.

@ م - -ا ه - -و واق - -ع ب - -عضض اŸوؤسصسص - -ات
الشصبانية التي بقيت رهينة سصياسصة
التقشصف اŸا‹؟

@@ يسس -ع -ى ال -ق -ط-اع اإ ¤وضس-ح ح-ي-ز
ال -ع -م -ل ﬂي -م ب -ل -دي -ت -ي ال -ع-م-اري-ة
وجواب وبيت الشسباب ب Íشسكاو ‘
” Œهيز هذه
القريب العاجل متى ّ
اŸوؤسسسس - -ات الشس - -ب - -ان - -ي - -ة ب - -ا’أدوات
وال -وسس -ائ -ل ب -قصس -د تشس -ج -ي -ع ب-رام-ج

السسياحة الشسبانية والسسماح ’أبناء
ا÷زائر من اكتشساف وطنهم.

@ اأي- -ن ه- -ي السص- -ي- -اح- -ة الشص- -ب- -ان- -ي -ة
وعÓقة الديوان مع مصصالح الولية؟

@ هل بلغ قطاعكم لأهداف اıطط
الأزرق؟

@@ ب -ح -ك -م اأن -ن-ا ن-ع-م-ل –ت اشس-راف
م -دي -ري-ة الشس-ب-اب وال-ري-اضس-ة ف-اإن-ه
ت -ق-ع ع-ل-ي-ن-ا مسس-وؤول-ي-ة اŸسس-اه-م-ة ‘
اإ‚اح ب-رن-ام-ج السس-ي-احة الشسبانية،
ح -يث سس -اه-م-ن-ا ‘ اإ‚اح-ه-ا ب-اصس-دار
ب -ط -اق -ات ب -ي -وت الشس -ب -اب ،ك -م -ا اأن-ه
ل-دي-ن-ا عÓ-ق-ات وط-ي-دة م-ع اŸصس-الح
ا’أم- - -ن- - -ي - -ة والشس - -وؤون ال - -دي - -ن - -ي - -ة
والÎبية والصسحة وا÷امعة ’أجل
ال- - -وق- - -اي- - -ة م- - -ن ﬂت- - -ل - -ف ا’آف - -ات
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وال-ت-حسس-يسص ب-اأهمية
الÈامج التي تطلقها الدولة لفائدة
السس-اك-ن-ة ال-ع-م-وم-ي-ة لهذه الو’ية،
ك- -م- -ا ك- -ان ع- -ل -ي -ه ا◊ال ب -ال -نسس -ب -ة
◊م - -ل - -ة ت - -ن- -ظ- -ي- -ف اÙي- -ط ال- -ت- -ي
اأط-ل-ق-ت-ه-ا دائ-رة اŸدي-ة ه-ذه ا’أيام،
كما اأن اأولوية القطاع مسستقب Óهي
دراسس-ة مشس-ك-ل ط-ي-ف ال-ت-وح-د لدى
ف- -ئ- -ة اŸراه- -ق Úب- -ع- -د ‚اح ال- -ي -وم
ال -دراسس -ي اŸن-ع-ق-د سس-ن-ة  ،2016اإ¤
جانب معاودة دراسسة اشسكالية سسوء
اسس-ت-ع-م-ال اŸواق-ع ا’ج-تماعية لدى
اŸراه - -ق ،Úك - -م - -ا ن- -ط- -م- -ئ- -ن ب- -ه- -ذه
اŸن -اسس -ب -ة اأن مسس -األ -ة ت-راج-ع نسس-ب-ة
ال-ت-دف-ق ل-دور الشس-ب-اب سس-ي-ت-م ح-لها
خ Ó-ل ا’أسس -اب -ي -ع ال -ق -ادم -ة ،عÓ-وة
على اأن اأولية ا’أولويات اأيضسا هي
السسعي Ÿرافقة الشسباب عﬂ Èتلف
الÈام -ج ال -ت-ك-وي-ن-ي-ة وال-ت-وج-ي-ه-ي-ة
ع -ل -ى اأم -ل ب -اأن ي-ك-ون ف-ي-ه ان-خ-راط
اأك Ìب-اŸوؤسسسس-ات الشس-ب-ان-ي-ة مقارنة
بالسسنوات اŸاضسية.

@@ ب -ل -غ ع -دد اŸسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن ه-ذا
الÈن-امج  13246ط-ف-ل وط-فلة ،من
ب-ي-نهم  9450اسس-ت-ف-ادوا م-ن رحÓت
اإ ¤شساطئ تيبازة ،و 3796اسستفادوا
من حصسصص السسباحة اÛانية عÈ
 3مسسابح متواجدة بالو’ية ،و فعÓ
قد حققنا من هذا الÈنامج الهدف
اŸسس -ط -ر ب -فضس-ل ال-ت-ع-اون ا’ي-ج-اب-ي
ل- - -ل- - -ب- - -ل - -دي - -ات ،وŒن - -د ا’إط - -ارات
اŸسس- -خ- -رة ل- -ه- -ذا الÈن -ام -ج ا◊ي -وي
نظ Òروح اŸواطنة والتاآخي والشسد
بيد ا’أطفال والشسرفاء من القطاع
بÎاب ال- -و’ي- -ة ،خ- -اصس- -ة ل- -ف- -ائ- -دة
العائÓت اÙرومة.

@ ماهي الأيام التكوينية اŸنجزة ‘
هذه الفÎة اأيضصا؟
@@ “ث - -ل ه - -ذا ال - -نشس - -اط ال - -ه- -ام ‘
تكوين  300طالب ‘ ›ال السسمعي
ال - - -بصس - - -ري وم - - -نشس - - -ط اŸنصس - - -ة
ب -ال -ت -ع-اون م-ع ج-ام-ع-ة اŸدي-ة
ع-ل-ى اأن-ه ه-ن-اك مشس-اري-ع ‘
ه - - -ذا اŸي - - -دان ،سس- - -ي- - -ت- - -م
ت- -ن -ف -ي -ذه -ا م -ع ج -ام -ع -ة
” ا‚از
بالبليدة ،كما ّ
 39م-لصس-ق-ة اإعÓ-م-ية
واأداء  32تغطية
اعÓ- -م -ي -ة ل -نشس -اط -ات
القطاع.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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دعـــــــــت إا ¤انتخابـــــــــات ﬁليـــــــــة ‘ غضســـــــــون  6أاشسهـــــــــر
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أ◊كوم ـ ـ ـ ـة أإ’سسباني ـ ـ ـ ـة تعّل ـ ـ ـ ـق مه ـ ـ ـ ـام حكوم ـ ـ ـ ـة كتالوني ـ ـ ـ ـا – ّسسب ـ ـ ـ ـا إ’قالته ـ ـ ـ ـا

’ق-ن-اع رئ-يسس ح-ك-وم-ة إاق-ل-ي-م ك-ت-ال-ون-ي-ا ب-ال-ع-دول ع-ن إاعÓ-ن
ب-ع-د اسس-ت-ن-ف-اد ك-ل اÙاو’ت إ
’سسبانية ماريانو راخوي
’قليم وا◊فاظ على وحدة البÓد ،قرر رئيسس ا◊كومة ا إ
اسستقÓل ا إ
’قليم.
’سسبا Êالتي تخول Ÿدريد تو‹ مهام حكم ا إ
أامسس تفعيل اŸادة  155من الدسستور ا إ
ينتظرأن يؤأفق ›لسس ألشسيؤخ لحقا على هذأ ويتمتع حزب رأخؤي بأاغلبية مطلقة ‘ ›لسس
ألتفعيل ألذي قد يفاقم أألزمة ب Úمدريد وأإلقليم ألشس- -ي- -ؤخ ل- -ك- -ن- -ه ضس -م -ن دع -م أ◊زب ألشسÎأك -ي،
وهي أزمة سسياسسية  ⁄تشسهدها إأسسبانيا منذ عقؤد .أل -تشس -ك -ي -ل أل-رئ-يسس-ي ل-ل-م-ع-ارضس-ة ،ودع-م وسس-ط-ي-ي
ط -لب رئ -يسس أل-ؤزرأء أإلسس-ب-ا ÊأÙاف-ظ م-اري-ان-ؤ كيؤدأدأنؤسس.
رأخ -ؤي ،أمسس ،م -ن ›لسس ألشس -ي -ؤخ ت -ع-ل-ي-ق م-ه-ام وكان بؤتشسيمؤن لؤح باإلعÓن رسسميا عن أسستقÓل
حكؤمة كتالؤنيا للدعؤة إأ ¤أنتخابات جديدة Ÿنع كاتالؤنيا ،أŸنطقة ألتي تسساهم بـ %19من إأجما‹
ألنا œألدأخلي ألسسبا.Ê
أنفصسال أŸنطقة.
وبعد أجتماع أسستثنائي للحكؤمة أإلسسبانية ،قال وه -ؤ يسس -ت -ن -د ‘ ذلك إأ ¤أسس -ت -ف -ت -اء ن-ظ-م-ه بشس-أان
رأخؤي إأن حكؤمة كتالؤنيا  ⁄تÎك Ÿدريد خيارأ ألسستقÓل متحديا حظرأ قضسائيا ،شسارك فيه %43
آأخ -ر ب -ع -دم -ا أصس -درت ق -ؤأنﬂ Úال -ف-ة ل-ل-دسس-ت-ؤر من ألكاتالؤني Úوصسؤت  %90بـ«نعم““ ،على ما أكد.
ويتؤقع أن يعقد ›لسس ألشسيؤخ أإلسسبا Êجلسسة له
ونظمت أسستفتاء أسستقÓل حظره ألقضساء.
وأسس- -ت- -ن -ادأ إأ ¤أŸادة  ‘ 155أل -دسس -ت -ؤر أل-ت-ي  ⁄للبت ‘ ألقضسية ‘  27من ألشسهر أ÷اري.
تسستخدم من قبل ،طلب رئيسس أ◊كؤمة أÙافظ ويسسكن ‘ كتالؤنيا نحؤ  7.5مليؤن شسخصس وتتمتع
م -ن ›لسس ألشس -ي-ؤخ م-ن-ح-ه صسÓ-ح-ي-ة ح-ل ب-رŸان حاليا بحكم ذأتي مؤسسع من حكؤمة مدريد Ãا ‘
كاتالؤنيا ““للدعؤة إأ ¤أنتخابات خÓل مدة أقصساها ذلك ألسس -ي -ط -رة ع -ل -ى ألسس -ي -اسس -ات أÿاصس -ة ب -ه -ا،
وألتعليم ،وألعناية ألصسحية.
سستة أشسهر““.
كما طلب أن تتم إأقالة أ◊كؤمة ألكاتالؤنية ألتي
مـ ـ ـ ـا ه ـ ـ ـي أŸـ ـ ـادة 155
ي -رأسس -ه -ا ك -ارل -يسس ب -ؤتشس-ي-م-ؤن ب-أاك-م-ل-ه-ا ،ع-ل-ى أن
“ارسس ““م - -ه- -ام- -ه- -ا م- -ن ح- -يث أŸب- -دأ أل- -ؤزأرأت أإسسباني ا ت ع تمد نظاما ل مركزيا و أسسع ا أإ ذ  Áن ح
(أل -ؤط -ن -ي -ة) ط -ؤأل أŸدة أل -ت-ي سس-ي-دوم ف-ي-ه-ا ه-ذأ ألد سست ؤر ألذ ي أقر ‘ ألع ا م  1 9 7 7ألأقال ي م 1 7
ألؤضسع ألسستثنائي““.
‘ أل -ب Ó-د و أ  Ÿع -رو ف-ة بـ«أ Ÿن-ا ط-ق أ  Ÿس س-ت-ق-ل-ة “ “
و‘ حال مؤأفقة ›لسس ألشسيؤخ ‘ أأليام ألتالية سسلطات و أسسع ة ‘ › الت كالصسح ة و أ لتعل ي م .
ع-ل-ى أإلج-رأءأت أل-ت-ي ط-ل-ب-ه-ا رأخ-ؤي ،فسس-ي-ؤأصسل ل -ك -ن -ه ي -نصس ع -ل -ى ضس -م -ان-ات ت-ت-ي-ح ل-ل-ح-ك-ؤم-ة
ألŸÈان ألكاتالؤ‡ Êارسسة مهامه حتى حله لكن أ Ÿركزية ألت دخل مبا شسرة ‘ شسؤؤ و ن أإحدى ه ذه
سسيتعذر عليه أنتخاب رئيسس وزرأء إأقليمي جديد أ Ÿنا ط ق عند مرو رها باأزمة .
ع -ؤضس -ا ع -ن ب -ؤتشس -ي -م -ؤن وأل-تصس-ؤيت ع-ل-ى ق-ؤأن ‘ Úأإ ط ار أزمة كا ت الؤني ا وهي ألأخطر من ذ ع ؤ د ة
أل- -بÓ- -د أإ ¤أل- -ن- -ظ- -ا م أل -دÁق -رأ ط -ي ،أع -تÈت
جديدة.

طعن  5أاشسخاصس بينهم امرأاة

أعتقال أŸشستبه به ‘ هجوم ميونيخ
أعلنت ألشسرطة أألŸانية أنها أعتقلت مشستبها به ‘ هجؤم ألطعن
بسسك Úألذي وقع ،صسباح أمسس ‘ ،ميؤنخ (جنؤبي ألبÓد) ،وأدى إأ¤
جرح خمسسة أشسخاصس ،بينهم أمرأة.
وقال متحدث باسسم ألشسرطة إأن أŸهاجم أعتدى على أألشسخاصس
ب -أاسس -ل -ح -ة ب -يضس -اء وك-ان ألضس-رب بصس-ؤرة عشس-ؤأئ-ي-ة ‘ ع-دة أم-اك-ن
بعاصسمة ولية بافاريا أألŸانية ،مؤؤكدأ أن أإلصسابات طفيفة.
وأعاد هذأ أ◊ادث إأ ¤أألذهان هجؤم إأطÓق ألنار ألعشسؤأئي ألذي
وقع ‘ جؤيلية  ‘ 2016ميؤنخ ،حيث قتل منفذ ألهجؤم ( 18عاما)
تسسعة أفرأد وأنتحر.
يذكر أن أŸانيا شسهدت هجؤمي طعن ‘ هامبؤرغ ومدينة فؤبرتال
إألÈفيلد (غربي أŸانيا) ‘ شسهري جؤيلية وأوت أŸاضسي Úعلى
ألتؤأ‹ ،وأسسفرأ عن مقتل شسخصس Úوإأصسابة سسبعة آأخرين.

إاسستهدف قاعدة عسسكرية

مقتل  12دركيا ‘ هجوم إأرهابي بالنيجر
قتل  12عنصسرأ من قؤأت ألدرك ‘ ألنيجر وجرح آأخرون ،أمسس،
بعد ما هاجم إأرهابيؤن قاعدة عسسكرية بجنؤب غربي ألبÓد قرب
أ◊دود مع ما‹.
و‘ ألسسياق ،أعلن وزير دأخلية ألنيجر ﬁمد بازوم مقتل  12دركيا
‘ هجؤم إأرهابي ‘ منطقة تيÓبÒي (جنؤب غرب).
وذكر مصسدر أمني أن ألهجؤم أسستهدف مركز ألدرك ‘ أيؤرو على
بعد مئتي كيلؤم Îجنؤب غرب ألعاصسمة ألنيجرية نيامي.
ووصسل أŸهاجمؤن على م Ïخمسس آأليات ونفذوأ هجؤمهم فجر
أمسس وقد فروأ عند وصسؤل تعزيزأت عسسكرية بعدما أسستؤلؤأ على
آأليت Úأو ثÓث آأليات للدرك ،حسسب أŸصسدر نفسسه.
وأضساف أن قروي Úرأوأ أŸهاجم Úوهم ينقلؤن جثثا معهم.
وغالبا ما يشسهد جنؤب غرب ألنيجر على أ◊دود مع ما‹ هجمات
تشسنها جماعات إأرهابية وقد أدى وأحد من هذه ألهجمات مطلع
ألشسهر أ◊ا‹ إأ ¤مقتل أربعة جنؤد أمÒكي Úوأربعة جنؤد نيجريÚ
‘ دورية مشسÎكة.
وأوضسح ألبنتاغؤن أن ألهجؤم وقع عندما كان أ÷نؤد أألمÒكيؤن
يسس-اع-دون أ÷يشس أل-ن-ي-ج-ري ‘ ع-م-ل-ي-ات ““م-ك-اف-ح-ة أإلره-اب““ ‘
أŸنطقة أŸضسطربة.

عـبـــــــــر ألعالــــــــم
أرتفاع قتلى ألشسرطة أŸصسرية إأ55 ¤
^ القاهرة :أفادت مصسادر أمنية ،أمسس ،بارتفاع عدد قتلى
عناصسر أألمن أŸصسرية ،ضسحايا ألشستباكات ألتي وقعت أ÷معة
ب Úقؤأت أألمن أŸصسرية وإأرهابي Úقامؤأ بنصسب كم Úللقؤأت
أألمنية بطريق ألؤأحات Ãحافظة أ÷يزة ،إأ 55 ¤قتي ً
.Ó
وأع -ل -ن م -ف -ت-ي أ÷م-ه-ؤري-ة أŸصس-ري-ة شس-ؤق-ي عÓ-م أن ألشس-عب
وأ÷يشس وألشسرطة تكاتفؤأ للقضساء على أإلرهاب مهما كلف
ذلك ،مشسÒأ إأ ¤أن ““أŸع - -رك- -ة ل- -يسست م- -ع- -رك- -ة ب Úأإلره- -اب
وألشسرطة وأ÷يشس وأإلخؤة أألقباط بل هي معركة ب Úأإلرهاب
وألؤطن““.

ضسحايا تفجÒأت مقديشسو 358
^مقديشسو :ق- -الت أ◊ك -ؤم -ة ألصس -ؤم -ال -ي -ة ،إأن ع -دد ق -ت -ل -ى
أل-ت-ف-جÒي-ن أل-ل-ذي-ن وق-ع-ا ‘ أل-ع-اصس-م-ة م-ق-ديشس-ؤ ،ي-ؤم ألسس-بت
أŸاضسي ،أرتفع إأ 358 ¤شسخصس.
ونقلت وكالة أنباء ألصسؤمال عن وزيري أإلعÓم وأألمن ألدأخلي
قؤلهما إأن  228شسخصس أصسيبؤأ أيضسا ‘ أك Ìهجؤم دمؤية ‘
تاريخ ألبÓد.

من جامعة مدريد.
كما Áكن ‘ هذه أ◊الة أسستبدأل أو إأقالة مؤظفÚ
ح -ك -ؤم -ي Úون -ؤأب .وع -ل -ي -ه سس -ي -ك-ؤن م-ن أŸم-ك-ن
أسس -ت -ب -دأل رئ -يسس ك -ات -ال -ؤن -ي -ا ألن -فصس -ا‹ Ãم -ث-ل
أ◊كؤمة أإلسسبانية ‘ أإلقليم.
‘ ألؤقت نفسسهÁ ،كن أن تتؤ ¤أ◊كؤمة أŸركزية
م -ه -ام -ا م -ؤك-ل-ة إأ ¤ب-رشس-ل-ؤن-ة ““م-ث-ل أل-ن-ظ-ام أل-ع-ام
وأÿدمات ألعامة““.
يقؤل خافي ÒبÒيز رويؤ من جامعة إأشسبيلية إأن
أإلج- -رأءأت Áك- -ن أن تشس- -م -ل ““ت -ع -ل -ي -ق أ◊ك -ؤم -ة
(ألن -فصس-ال-ي-ة أإلق-ل-ي-م-ي-ة) ون-ق-ل ع-ن-اصس-ر ألشس-رط-ة
أل -ك -ات -ال -ؤن -ي-ة (م-ؤسس-ؤسس ديسس-ك-ؤأدرأ) إأ ¤إأشس-رأف
وزأرة ألدأخلية““ وحتى ““إأغÓق ألŸÈان أÙلي““.
ويشس Òك -ان -ؤ م -ؤن -ت -ي -خ -ان -ؤ إأ““ ¤إأم -ك -ان““ ت -ن -ظ -ي -م
أنتخابات ﬁلية بعدها.

كيف يتم تفعيل أŸادة 155؟
أÙك -م -ة أ ل -دسس -ت -ؤري -ة أ ن “ “ أسس -ت -ف -ت -اء ت-ق-ري-ر
أ Ÿص س “ “ Òأ ل - -ذي ن - -ظ- -م ‘ ألأول م- -ن أك- -ت- -ؤب- -ر
ﬂالف للدسستؤر.
‘ ه ذه أ ◊ال ة Á ،كن أ ن تلجاأ أ ◊ كؤمة أإ¤
أŸادة  155من ألدسستؤر.
يتيح هذأ ألبند ألذي  ⁄يتم تفعليه من قبل
“ “ أت -خ -اذ ألإج -رأءأت أ لÓ-زم-ة ◊ م-ل (أ Ÿن-ط-ق-ة
أŸعنية) على أحÎأم أللتزأمات““ ألتي يفرضسها
ألدسستؤر أو غÒها من ألقؤأن““ Úمع مؤأفقة
بالغالبية أŸطلقة Ûلسس ألشسيؤخ““.

أإ’جرأءأت ألÓزمة
ل يف ّصسل ألدسستؤر ماهية ““أإلجرأءأت ألÓزمة““ ما
ي-ح-ي-ط ت-ط-ب-ي-ق-ه ب-ال-غ-م-ؤضس ‘ .م-ا ي-ل-ي م-ا يقؤله
خÈأء ألدسستؤر.
ت -ق -ؤل تÒي-زأ ف-ري-خ-يسس م-ن ج-ام-ع-ة ب-رشس-ل-ؤن-ة إأن
أŸادة  155تتيح ““تسسلم إأدأرة ألهيئات ألسسياسسية
وأإلدأرية للمنطقة أŸتمردة ذأت أ◊كم ألذأتي““.
وينجم عن ذلك ““تعليق““ مؤؤقت لÓسستقÓل ألذأتي
للمنطقة ،بحسسب خؤسسيه كارلؤسس كانؤ مؤنتيخانؤ

’وربية  42للدعم و التضسامن مع الشسعب الصسحراوي
‘ كلمته بالندوة ا أ

ل يحق لرئيسس أ◊كؤمة أإلسسبانية أن يفعل أŸادة
 155من ألدسستؤر من جانب وأحد.
وعليه قبلها إأصسدأر أألمر لرئيسس أإلقليم أŸعني
بالعؤدة إأ ¤ألنظام ألدسستؤري وإأعطائه مهلة للقيام
بذلك.
‘ ح- -ال أل -فشس -ل ،ي -ع -ق -د رأخ -ؤي ج -لسس -ة Ûلسس
ألشس -ي -ؤخ ح -يث ي -ح -ظ-ى ح-زب-ه ألشس-ع-ب-ي أÙاف-ظ
ب -ال -غ -ال -ب -ي -ة إلب Ó-غ -ه بـ«إأج -رأءأت لزم -ة““ ي -ع -ت -زم
تطبيقها.
‘ أŸبدأ ،تنعقد ÷نة Ûلسس ألشسيؤخ ثم للمجلسس
ب -حضس -ؤر ك -ام -ل أألعضس -اء .وإأذأ أق -روأ م -قÎح -ات
رئيسس أ◊كؤمة بالغالبية أŸطلقة ،سستصسبح لديه
أ◊رية لتطبيقها.

خطري أأدوه يدعو فرنسسا لÓنخرأط ‘ عملية تصسفية أ’سستعمار
’فريقي
اŸغرب يفشسل ‘ أاول ترشسح له ‘ ا’–اد ا إ

خÓل كلمته ‘ افتتاح أاشسغال ندوة
التنسسيقيات ا’وروبية اŸتضسامنة مع
الشسعب الصسحراوي Ãدينة ايفري سسون
’مانة
سسان الفرنسسية ،دعا عضسو ا أ
الوطنية رئيسس اÛلسس الوطني
الصسحراوي السسيد خطري أادوه ،فرنسسا
إا ¤العمل من أاجل إانهاء مسسار تصسفية
ا’سستعمار من الصسحراء الغربية.
أك- -د أŸسس -ؤؤول ألصس -ح -رأوي ،أن أألم -ل أن ت -ك -ؤن
فرنسسا أليؤم منطلقا ليسس فقط لتعزيز ألتضسامن
وت -ق-ؤي-ة م-رأف-ق-ة ألشس-عب ألصس-ح-رأوي ‘ ك-ف-اح-ه
أŸشس -روع ول -ك -ن م -ن أج -ل إأن -ه -اء مسس -ار تصس-ف-ي-ة
ألسستعمار من ألصسحرأء ألغربية وتعزيز دور أأل·
أŸتحدة ‘ تطبيق قرأرأتها وتفعيل هيائتها Ãا
فيها أŸينؤرسسؤ .
وأردف خطري أن فرنسسا كما إأسسبانيا لهما عÓقة
ت -اري -خ -ي -ة ب -اŸن -ط -ق -ة ول-ك-ن ل-ه-م-ا دور ‘ خ-ل-ق
أŸشس -ك -ل وت -ع-ق-ي-ده وح-ان أل-ؤقت أن ي-ك-ؤن ل-ه-م-ا
ألدور أإليجابي أÙؤري ‘ إأيجاد حل عادل
ل- -ل- -قضس- -ي -ة ألصس -ح -رأوي -ة وأŸسس -اه -م -ة ‘ Œنب
أŸنطقة أŸزيد من ألتؤتر وأÓÿفات وألÓأمن
وألÓأسستقرأر ،ألن شسمال أإفريقيا وكذأ ألسساحل
م -ا ي -ح -ت -اج -ؤن -ه ه -ؤ تسس -ؤي -ة أŸشس -اك-ل ب-ال-ط-رق
ألسسلمية.
هذأ وقد أنطلقت ،أمسس ألسسبت ،بفرنسسا أشسغال
ألندوة  42للتنسسيقيات أألوروبية أŸتضسامنة مع
ألشسعب ألصسحرأوي بحضسؤر وطني وأجنبي ‡يز
وكذأ مشساركة وفد من أألرضس أÙتلة– ،ت
شس -ع -ار ““ت -ق -ري -ر مصس Òألشس -عب ألصس -ح-رأوي ح-ق
ث -ابت““ Ãشس -ارك -ة ح -ؤأ‹  300م-ن-اضس-ل م-ن أج-ل

أسستقÓل ألصسحرأء ألغربية ،من بلدأن ألقارأت
أÿمسس ع -ل -ى غ -رأر أ÷زأئ -ر وأسس-ب-ان-ي-ا وج-ن-ؤب
أفريقيا وألسسؤيد ومؤريتانيا وفÔزوي Óو غÒها
إأ ¤جانب منظمات وطنية ودولية.
وقد أعت‡ Èثل جبهة ألبؤليزأريؤ ‘ فرنسسا ،أب
بؤشسرأيا ،أن ألندوة أألوربية للدعم وألتضسامن مع
ألشسعب ألصسحرأوي (أوكؤكؤ  )2017تعت““ Èمؤعدأ
ه - -ام - -ا ل - -ل - -تضس - -ام- -ن م- -ع ألشس- -عب ألصس- -ح- -رأوي
ومسساندته““.
وأوضس- -ح أن ت- -ن- -ظ- -ي -م ه -ذه أ÷لسس -ات أألوروب -ي -ة
““ي -ع -كسس ع -م -ق أل-تضس-ام-ن وأل-ت-ن-اسس-ق م-ع ألشس-عب
ألصس- - -ح - -رأوي ‘ ك - -ف - -اح - -ه م - -ن أج - -ل ألسس Ó- -م
وألسستقÓل ألذي يخؤضسه منذ سسنة .““1976

أقÎأح إأنشساء ÷نة برŸانية مشسÎكة
أقÎح ألؤفد ألŸÈا Êأ÷زأئري أŸشسارك ‘
لقاء نظم حؤل ألصسحرأء ألغربية Ãقر أ÷معية
ألؤطنية ألفرنسسية أ÷معة إأنشساء ÷نة برŸانية
مشسÎكة دأئمة للتضسامن مع ألشسعب ألصسحرأوي.
وأك -د رئ -يسس ÷ن -ة ألشس -ؤؤون أÿارج -ي-ة وأل-ت-ع-اون
وأ÷ال -ي-ة ب-اÛلسس ألشس-ع-ب-ي أل-ؤط-ن-ي أ÷زأئ-ري
ع -ب -د أ◊م -ي -د سس -ي ع -ف -ي -ف ،أل-ذي ي-ق-ؤد أل-ؤف-د
ألŸÈا Êأ÷زأئ -ري ق -ائ ““ Ó-ن -قÎح إأنشس -اء ÷ن -ة
برŸانية مشسÎكة لدعم ألشسعب ألصسحرأوي تضسم
ألŸÈان -ي ÚأŸق -ت -ن -ع Úب -ال -قضس -ي -ة ألصس -ح-رأوي-ة
وأŸتضسامن Úمعها““.
وأع -ت Èسس -ي ع -ف -ي -ف ،أن أÛم -ؤع-ة أل-دول-ي-ة ل
Áكنها أن تبقى ““صسامتة““ أمام أحتدأم ألؤضسع
““أŸأاسساوي““ للشسعب ألصسحرأوي ومن ثمة تأاتي

““ضس -رورة ت -ط-ؤي-ر أل-ت-ع-ب-ئ-ة أل-دول-ي-ة ل-كسس-ر صس-مت
ألبعضس ووضسع حد لتؤأطؤؤ بعضس أ◊كؤمات Œاه
أŸغرب““ ،دأعيا إأ ¤ألضسغط على أŸغرب لؤقف
ألقمع وأحÎأم أ◊ريات ألسساسسية وإأطÓق سسرأح
أŸعتقل Úألسسياسسي Úألصسحرأوي.Ú

أل ŸÈـ ـ ـان ألفرنسسـ ـ ـي يناق ـ ـشش
تصسفي ـ ـ ـة أ’سستعم ـ ـ ـ ـار
وقد ناقشست أ÷معية ألؤطنية ألفرنسسية أ÷معة
خÓل ثا Êلقاء برŸا Êبعد أللقاء أألول أŸنعقد
‘ أف -ري -ل  ،2016مسس-أال-ة تصس-ف-ي-ة ألسس-ت-ع-م-ار ‘
ألصس- -ح- -رأء أل- -غ- -رب -ي -ة ودور أل–اد أألوروب -ي ‘
تسسؤية هذأ ألنزأع.
وجاء هذأ أللقاء ألذي جمع ألعديد من ألنؤأب
أألوروبي Úمن إأسسبانيا وإأيطاليا وألسسؤيد إأضسافة
إأ ¤ن - -ؤأب ج - -زأئ - -ري Úومسس - -ؤؤول Úصس- -ح- -رأويÚ
Ãبادرة من ألنائب جؤن بؤل لؤكؤكي أحد أشسد
أŸدأفع Úعن ألقضسية ألصسحرأوية.

أŸغـ ـ ـرب يفشس ـ ـ ـل ‘ أول ترشسـ ـ ـح ل ـ ـه
‘ أ’– ـ ـاد أإ’فريقـ ـي
فشسل أŸغرب ‘ أول ترشسح له منذ أنضسمامه إأ¤
أل–اد أإلفريقي ،بعد أن تقدم إأ ¤منصسب مقرر
أل -ل-ج-ن-ة أل-ف-ن-ي-ة أŸت-خصسصس-ة ل-لشس-ؤؤون أإلنسس-ان-ي-ة
وألÓجئ Úوألنازح Úدأخليا ،إأل أنه فشسل فشسÓ
ذريعا ‘ كل أÙاولت ألتي قام بها ،باعتبار أن
منصسب أŸقرر يعؤد إأ ¤أ÷مهؤرية ألصسحرأوية

ط- -ب- -ق -ا ل -ق -ؤأع -د وإأج -رأءأت أل–اد أإلف -ري -ق -ي
أŸعمؤل بها منذ عقؤد.
وح-ظ-يت أŸسس-اع-ي أŸغ-رب-ي-ة ب-اسس-تهجان ألدورة
أل-ع-ادي-ة أل-ث-ان-ي-ة ل-ل-ج-ن-ة أل-ف-ن-ية أŸتخصسصسة ألتي
تعقد بالعاصسمة ألروأندية كيغا‹ من  16إأ21 ¤
أكتؤبر  ،2017بعد طلب رأي مكتب أŸسستشسار
أل -ق -ان -ؤ Êأل -ذي ج -اء م -ط -اب -ق -ا Ÿؤق-ف أل–اد
أإلفريقي بشسأان ألنتقال أآل‹ Ÿنصسب أŸقرر إأ¤
ألرئيسس ألسسابق ألي هيئة إأفريقية ‘ نهاية كل
عهدة.
وهكذأ يتضسح جليا أن أıاوف وألتحذيرأت من
أن أنضس -م -ام أŸغ -رب إأ ¤أل–اد أإلف -ري -ق -ي ل -ن
يعكسس أإلرأدة ألصسادقة ‘ أŸسساهمة ‘ بناء
ألصسرح أإلفريقي قد بدأت –ققت ،لسسيما بعد
‡ارسس- -ات ‡اث -ل -ة ق -امت ب -ه -ا أل -دب -ل -ؤم -اسس -ي -ة
أŸغ -رب -ي -ة ‘ ك -ل م -ن دك -ار وم -اب -ؤت -ؤ وأل-ق-اه-رة
وأديسس أبابا‡ ،ا يسسعى إأ ¤زرع أنقسسام ألصسف
ألفريقي أŸؤحد ،أألمر ألذي يفرضس تصسدي
ألغالبية ألسساحقة من ألدول أألعضساء بكل حزم.

…OÉ`°üàb’G
اشسراف :سسعيد بن عياد

لحد  ٢٢اكتوبر  ٢٠١٧م الموافق لـ  ٠٢صسفر  ١٤٣٩هـ العدد ١٧٤٧٠
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لسسبوعي
التحليل ا أ

◊ظة وعي باıاطر اÙدقة
با’قتصصـ ـ ـاد واŸـ ـ ـ ـؤؤسّصسصة

الدكتور كمال رزيق لـ «الشسعب» :

@إاعـادة الّنظر ‘ ا’نتشصار اŸصصر‘
والتفتح عل ـى ال ّصصÒفة اإ’سصÓميـ ـ ـ ـة
@ من ال ّضصروري إاطـ ـÓق مبادرة الّنؤافذ
التّكافلية ‘ شصركات الّتأام Úالعمؤمي ـة
إاطÓق اليقظة
القتصســـادية واŸـــــــالية

ا◊ل ـ ـؤل اŸمكنة
لتج ـ ـ ـاوز ا’أزمـ ـ ـة
‘ نظ ـ ـر ا ÿـ ـÈاء

سصؤناطراك..

و–ّدي الّتموقع
جّيدا ‘ ال ّسســـــوق
كلمة العدد

حرية الكلمة
ومسصؤؤولية اŸؤقف
سسعيد بن عياد
يلعب اإلعÓم دورا متميزا ‘ مرافقة مسسار البÓد على
طريق اإلصسÓحات الهادئة واŸتدرجة التي تتم ضسمن
إاطار مبادئ العدالة الجتماعية والفعالية القتصسادية.
وتزداد مسسؤؤوليته الؤطنية ‘ ظل أازمات كالتي تؤاجهها
ا÷زائ -ر –ت ث -ق -ل الصس -دم -ة اŸال -ي -ة اÿارج -ي-ة وذلك

باŸسساهمة ‘ تنؤير الرأاي العام حؤل التحديات القائمة
وا◊رصص على إابطال مفعؤل كل التهديدات التي تشسكل
خطرا ﬁدقا على معنؤيات اÛمؤعة الؤطنية.
وÁكن من خÓل اللتزام باŸهنية وقؤاعد الحÎافية
الرفع من درجة اŸمارسسة التعددية وا◊رة التي “ثل
مكسسبا للبÓد بكافة مكؤناتها ا◊زبية وتعزيز ا◊رية ‘
ال -ت -ع -ب ÒواŸب -ادرة الق -تصس -ادي-ة ل-ك-ل ال-ف-ئ-ات Ãخ-ت-ل-ف
مراكزها الجتماعية واŸالية ما يسستدعي التؤازن بÚ
حرية الكلمة اŸضسمؤنة ومسسؤؤولية اŸؤقف اŸطلؤبة.
ويندرج اإلعÓم القتصسادي ‘ هذا الŒاه لكؤنه مرآاة
مطلؤبة اليؤم أاك Ìمن أاي وقت مضسى لتؤضسيح اŸشسهد
وتشسخيصص مؤؤشسراته وتقد Ëاÿيارات اŸمكنة بفضسل
اŸت-اب-ع-ة ا◊ث-ي-ث-ة ل-ل-ت-ق-ل-ب-ات الق-تصس-ادي-ة وتؤسسيع نطاق
إاشسراك اÈÿاء وأاهل الختصساصص من كافة اŸدارسص
وجميع التؤجهات الفكرية واإليديؤلؤجية.
إان النشسغال األول واألخ Òيكمن ‘ العمل جميعا من
أاجل حماية اŸصسالح القتصسادية الؤطنية والسسهر على

تؤف Òمناخ شسفاف من شسأانه أان يؤضسح الرؤوية اŸسستقبلية
للمتعامل Úويبدد الغمؤضص حؤل اŸسسائل ا◊يؤية التي
تشس-ك-ل ج-ؤه-ر اŸن-ظ-ؤم-ة الق-تصس-ادي-ة ت-ف-ادي-ا ألي ك-ب-ؤة
مكلفة أاو ضسرر ﬁتمل يتعرضص له القتصساد الؤطني
وبدرجة أاك ÈاŸؤؤسسسسة ا÷زائرية.
ولهذا الغرضص يقع على اإلعÓم ا÷زائري واجب خطÒ
ومصسÒي يتعلق با◊رصص على مسستؤى كافة منابر التعبÒ
ا◊ر على حماية األمن القتصسادي للبÓد من خÓل
التعامل ا◊ذر واŸسسؤؤول مع اŸعطيات واŸعلؤمات ‘
وقت بلغت فيه التنافسسية على األسسؤاق مرحلة أاقرب إا¤
حرب غ Òمعلنة Œند لها الشسركات العاŸية ومن ورائها
دولها القؤية كافة اإلمكانيات والؤسسائل Ÿعرفة األوراق
ا◊اسس -م -ة ل -دى م -ن-افسس-ي-ه-ا ،ذلك أان م-ن ت-ك-ؤن ب-ح-ؤزت-ه
اŸعلؤمة Áكنه التأاث ‘ Òالقرار وصسياغة اŸؤقف.
وت -ك -تسس-ي الصس-راع-ات ال-ع-اŸي-ة ال-ي-ؤم ط-اب-ع-ا اق-تصس-ادي-ا
بصس -ؤرة م-ب-اشس-رة وم-ن خÓ-ل م-دى ال-ت-ح-ك-م إاعÓ-م-ي-ا ‘
تسسؤيق اŸؤؤشسرات والتعامل الذكي مع معطيات األسسؤاق

وال -ت-ف-اصس-ي-ل ا÷ؤه-ري-ة ل-لصس-ف-ق-ات ال-كÈى واŸشس-اري-ع
ا◊يؤية يتحدد مسستقبل كل بلد يؤاجه –ديات مثل التي
تتصسدى لها ا÷زائر مرتكزة على إامكانياتها على قلّتها،
واألك Ìأاهمية الرهان على مؤاردها البشسرية اÓÿقة
للÌوة والبتكار.
ÓعÓم أان يعزز هذا اŸناخ إادراكا
لذلك Áكن ل إ
لبعاد
لقليمي والعاŸي ووعيا با أ
ÿطؤرة الؤضسع ا إ
ا÷يؤاسسÎاتيجية للعؤŸة التي اأطلق الفاعلؤن فيها
م---ن ال---دول ال---كÈى ال---ع---ن--ان Ÿشس--اري--ع ال--ه--ي--م--ن--ة
القتصسادية من خÓل اسستهداف السسيادة الؤطنية
للبلدان الناشسئة بؤاسسطة تسسؤيق شسعارات مغالطة
على ما فيها من بريق وإاغراء ل Áكنها أان تتسسلل
اإ ¤اŸؤاط--ن ا÷زائ--ري اŸت-مسسك ب-ح-ري-ة ال-ت-ع-بÒ
م--ث--ل--م-ا ت-رسس-م-ه-ا م-ع-ا ⁄ال-ي-ؤم ال-ؤط-ن-ي ل-لصس-ح-اف-ة
اŸؤافق لـ  22اأكتؤبر ،التي تصسبؤ إا ¤العمل بÓ
هؤادة من اأجل حماية مصسالح الشسعب ا÷زائري
لي خطر يهدد سسÓمة البÓد.
والتصسدي أ
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’سسبوعي
إلتحليل إ أ

إلدكتور كمال رزيق لـ «إلشسعب» :

إاعادة النّظر ‘ النتشضار اŸصضر‘ والتفتح على ال ّصضÒفة اإلسضÓمية
من ال ّضضروري إاطÓق مبادرة النّوافذ ال ّتكافلية ‘ شضركات ال ّتأام Úالعمومية

!

سسلوكات

السضعر التقريبي..
يعوضض العّداد
جمال أإوكيلي
ألتحايل ’‚ده كقاعدة معمول بها لدى أصصحاب
أÓÙت وبائعي أÿضصر وألفوأكه فقط بل أنه
مسصتشصري حتى عند سصائقي سصيارأت أأ’جرة.
Óسصف مهملة ’ أحد يو‹
أŸهنة ألتي أصصبحت ل أ
لها أ’هتمام ألÓزم بدليل مايجري ‘ يوميات هذأ
ألنشصاط من غموضس غ Òمسصبوق  ⁄نسصجله منذ
سصنوأت خلت.
أŸف -ارق -ة أل -ع -ج -ي -ب -ة ‘ ه -ذه أŸه -ن-ة أ◊رة ه-و ه-ن-اك
ألطاكسصي أ÷ماعي بدأخل ألفضصاء أ◊ضصري سصعره 25
دينارأ من نقطة إأ ¤نقطة أخرى ،إأ ¤جانب ذلك وجد
من يشصتغل بالعّدأد يتجاوز مدخوله أضصعاف أأ’ول ‘
مسصافة ﬁدودة جدأ ’ تقل عن 50دينارأ وهناك من
يأاخذ منه أك Ìومن يصصعد وينزل ’يعد و’يحصصى ولكم
‘ ألعملية أ◊سصابية ألبسصيطة أÛموع.
كيف يا ترى يحسصب سصائق سصيارة أأ’جرة أŸسصافة
ألتي قطعها رفقة ألرأكب أو ألزبون؟ سصؤوأل قد يبدو
غ -ري -ب -ا ل -ك -ن أل -وأق -ع ع -كسس ذلك ،أل -ع ّ-دأد  ⁄ي-ع-د
مرجعية بالنسصبة له عندما يتوقف عند مكان معÚ
ي -ن -ظ -ر إأ ¤ذلك أ÷ه-از ث-م ي-ط-ل-ق أل-ع-ن-ان ل-ع-م-ل-ي-ة
حسصابية ذهنية ثم ينطق بالسصعر ألذي يشصعر كل
وأحد بأانه غ Òحقيقي أي يخضصع أ’مزجة هؤو’ء
ألسصائق Úوهناك من هؤو’ء من ’ ينظر إأ ¤ألعدأد
أ’ن موقعه غ Òقانو Êيوجد على مسصتوى أŸرآأة
أأ’مامية وهناك من يضصعه ‘ أأ’سصفل وألقصصد من
ذلك أن يكون قبالة ألزبون Ÿتابعة حركيته ألتي
Œري بسصرعة غ Òمعقولة بالرغم من أنه مرصّصصس
من قبل أ÷هات أıتصصة.
و’توجد أي مرجعية رسصمية ◊سصاب أŸسصافة ماعدأ ما
يصصدر عن ألسصائق ،و‘ كث Òمن أأ’حيان يشصعر ألزبون
بأانه تعرضس لعملية أحتيال عندما يفوق ألسصعر سصقفا
معينا أعتاد أن يدفعه من نقطة أنطÓقه إأ ¤غاية وصصوله
لكن ’ يتوفر لديه دليل قصصد أ’حتجاج أو نقل أنشصغاله
إأ ¤مصصالح أأ’من  ..أ’ن ألعملية تتم بسصرعة فائقة وبعيدة
عن أنظار ألزبون ،لذلك ’ يعرف مايقوم به ألسصائق ‘
Óسص -ف م -ات -زأل
◊ظ -ات م -ع -دودة ،ه -ذه أŸم -ارسص -ات ل  -أ
متوأصصلة ،و–ولت إأ ¤قاعدة سصائرة ‘ غياب أ÷هات
أŸسصؤوولة أŸشصرفة مباشصرة على هذه أŸهنة ،خاصصة
مديرية ألنقل ،باإ’ضصافة إأ ¤أطرأف أخرى.
هذأ ألفرأغ أÓŸحظ حاليا ،أثر كثÒأ على هذه
أŸهنة إأ ¤درجة أن أصصحابها يتصصرفون كما يحلو
ل- -ه- -م أأ’م- -ر’ ،حسص -يب و’ رق -يب ع -ل -ي -ه -م ،وه -ذأ
أ’ع-ت-ق-اد ألسص-ائ-د ل-دي-ه-م أل-ي-وم ،ع-ن-دم-ا ي-ف-رضصون
م -ن -ط -ق -ه -م ع -ل-ى أل-زب-ون و’ي-ج-دون م-ن ي-ردع-ه-م
أويوقفهم عند حدهم.
ل - - -ذلك ،ف - - -إان أل - - -ت- - -ح- - -اي- - -ل ’‚ده ‘ أÓÙت
أوأأ’سص -وأق ،وإأ‰ا ح -ت -ى ‘ م -ه-ن-ة ك-ن-ا ن-ع-ت-ق-د ب-أان
أ÷شصع ’مكان له فيها وأتضصح بأان أÿلط وألتدأخل
ه -و سص -ي -د أŸوق -ف ،و’ب -د م -ن إأزأل -ة ه -ذأ ألسص-ت-ار
ليظهر مايجري ‘ وسصط هذه أŸهنة بشصكل أكÌ
شصفافية ..،ليسصود ألقانون ’أك Ìو’ أقل ويحÎمه
أ÷م -ي -ع ف Á Ó-ك -ن أن يسص -ت -م -ر أ◊ال ع -ل -ى ه -ذأ
أŸنوأل.

ألدولة وهذأ أمر جيد ،رغم أن هذه ألزيادة تخصس
عمليات رأسس أŸال.
كما يÓحظ بقاء ألطابع أ’جتماعي للميزأنية من
خÓل تخصصيصس حوأ‹  1760مليار دج للتحويÓت
أ’ج -ت -م -اع-ي-ة رغ-م أأ’زم-ة أŸال-ي-ة أل-ت-ي ت-ع-ا Êم-ن-ه-ا
أ÷زأئ- -ر ،ف- -ه- -ذأ خ- -ط أح -م -ر م -ن ط -رف أ◊ك -وم -ة
Ÿسصاعدة ألطبقات ألهشصة ‘ ،ظل وجود مقÎحات
من أجل مرأجعة ألدعم أıصصصس لهذه ألشصرأئح.

التّداب Òا÷بائية Ÿيزانية  2018جيّدة

’سسÓمية ،وأإثار إلعديد
’طÓق إÿدمات إŸصسرفية إ إ
’هدإف إŸنتظرة ،من خÓل –ضس Òإلبنوك إلعمومية إ
قّدم إلدكتور كمال رزيق أإسستاذ إلعلوم إ’قتصسادية تشسريحا مسستفيضسا حول إلرهانات وإ أ
من إŸقÎحات إلتي يرى أإنه من شسأانها أإن تعزز هذإ إÿيار إŸا‹ ،وتوقع إذإ ” Œسسيده بالشسكل إ÷يد أإن ينجح ‘ إسستقطاب نصسف أإموإل إلسسوق إŸوإزية ‘ مدة ’ تتجاوز إلـ  5سسنوإت ،ووقف بلغة
’رقام على مشسروع قانون إŸالية لعام  ،2018ويرى أإّنه حان إلوقت من أإجل إرسساء إصسÓحات جبائية وإسسعة ‘ ،ظل إ÷هود إلقائمة من أإجل تسسريع وتÒة إلتنمية وإ’سستمرإر ‘ إنعاشش إ’قتصساد
إ أ
إلوطني ع ÈإلÎكيز بشسكل جوهري على إ’سستثمار.
حاورته :فضسيلة بودريشش
❊ إلشسعب :يح ّ
ضسر على مسستوى إلبنوك لطرح
خ- - -دم- - -ات تصسّ- - -ن- - -ف ضس- - -م- - -ن إلّ- - -ت- - -ع- - -امÓ- - -ت
’طÓقها؟
’سسÓمية..ما هو إŸطلوب إ
إ إ
❊❊ إلدكتور كمال رزيق :بالفعل فئة معتÈة من
أ÷زأئري Úكانت تتطلع لطرح مثل هذأ ألنوع من
أÿدمات ألذي لديه زبائنه ،بعد إأقرأر طرحه من
طرف ألبنوك ألعمومية بعد أن كان مقتصصرأ على
ألبنوك أÿاصصة ‘ Œربتها مع ألصصÒفة أإ’سصÓمية،
ول -ع -ل ت -ع-زي-ز ه-ذأ أل-ت-وج-ه ب-إادرأج أح-ك-ام ت-ن-ظ-ي-م-ي-ة
وق-ان-ون-ي-ة تسص-م-ح ب-ت-ط-أاي-ر ج-ي-د ل-لميكانزمات ألبنكية
للصصÒفة أ’سصÓمية ،بحيث تكون مكمل للمنظومة
ألبنكية ألرأهنة ألتي تتجه نحو عصصرنة من خÓل
إأدخال منتجات بنكية جديدة وتوسصيع ألرقمنة.
ل -ق -د ت -وّق -عت ‘ إأط -ار إأرسص-اء إأط-ار ق-ان-و Êل-ل-ن-وأف-ذ
ألبنكية أإ’سصÓمية توسصيع ألتعديÓت ‘ قانون ألنقد
وألقرضس ‘ بعضس أŸوأد لتشصمل إأدخال تعديÓت ‘
قانون ألنقد وألقرضس تخصس على وجه أÿصصوصس
موأده  67و 68و 73ونقÎح أن تكون على ألنحو ألتا‹:
أ- -Ÿادة ....« :67ك -م -ا Áك -ن ل -ل -ب -ن-وك أŸرخصس ل-ه-ا
Ãمارسصة ألعمليات أŸصصرفية أإ’سصÓمية ،أن تتسصلم
أموأ’ من أ÷مهور من أجل أسصتثمارها ‘ عمليات
“ويل مقابل مشصاركتها ‘ نتائج هذه ألعمليات ،طبقا
للشصروط وألكيفيات أŸبينة ‘ أتفاقية فتح حسصاب
أ’سصتثمار».
أ- Ÿادة .....« :68ك-م-ا ت-ع-ت Èع-م-ل-ي-ات أئ-ت-م-ان ك-ذلك
ع -م -ل -ي-ات “وي-ل أŸؤوسصسص-ات أ’ق-تصص-ادي-ة أو أأ’ف-رأد
بإاحدى ألصصيغ أإ’سصÓمية ألتالية:
 أŸشصاركات ألظرفية أو أŸتناقصصة ‘ عمليات أومشص -اري -ع أو م -ؤوسصسص -ات أق-تصص-ادي-ة ،م-ن خÓ-ل ع-ق-ود
أŸشصاركة أو أŸضصاربة أو أŸزأرعة أو أŸغارسصة أو
أŸسصاقاة أو ألوكالة با’سصتثمار.
 ألبيع مباشصرة أو عن طريق وكيل بثمن حال أو مؤوجلأو مقسصط ،من خÓل عقود أŸرأبحة أو أŸسصاومة
لسص- -ل- -ع يشصÎي- -ه -ا أل -ب -نك أو أŸؤوسصسص -ة أŸال -ي -ة ل -ه -ذأ
ألغرضس.
 -ألتسصبيقات على سصلع من خÓل عقود ألسصلم.

 عقود أإ’جارة سصوأء كانت منتهية بالتمليك أم ’Óصصول وأÿدمات.
ل أ
 عقود أŸقاولة بصصيغة أ’سصتصصناع.Óح-ك-ام أل-ق-ان-ون-ي-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
أ- - Ÿادة « :73خ Ó-ف -ا ل  -أ
با’كتتابÁ ،كن للبنوك وأŸؤوسصسصات أŸالية أن تتلقى
م -ن أ÷م -ه -ور أم -وأ’ م -وج -ه -ة ل -ل -ت -وظ-ي-ف ‘ شص-ك-ل
مسص- - - - -اه- - - - -م- - - - -ات أو ‘ أي شص - - - -ك - - - -ل آأخ - - - -ر م - - - -ن
ألتمويÓت...وألباقي دون تغي.»Ò
كما نقÎح أيضصا إأعادة ألنظر ‘ ألنظام ألضصريبي
’سصÓمية
أŸطبق على بعضس أليات ألصصÒفة أ إ

لتفادي أ’زدوأج ألضصريبي خاصصة ‘ آأليات ألبيوع
’سصÓمية
أŸطبقة من طرف ألبنوك و ألنوأفذ أ إ
’ضص--اف--ة إأ ¤ك--ل ذلك ن-قÎح تشص-ج-ي-ع أل-ت-أامÚ
ب--ا إ
’سصÓمية من دونه لن
’ن ألصصÒفة أ إ
ألتكافلي ،أ
تتطّور كثÒأ ،كون ›مل هذه ألعقود وأعمال
’خÒة م---ره---ون ب---الضص---م---ان أي أل--ت--أامÚ
ه---ذه أ أ
ألتكافلي ،لذأ ’بد من إأطÓق مبادرة ألنوأفذ
أل-ت-ك-اف-ل-ي-ة ‘ شص-رك-ات أل-ت-ام Úأل-ع-مومية وأيضصا
إأعادة ألنظر وإأصصÓح قانون ألتأام Úلكي يتطور
’سصÓمية
’ن ألصصÒفة أ إ
هذأ ألنوع من ألتام ،Úأ

اسضتقطاب نصضف أاموال ال ّسضوق اŸوازية ‘ ظرف  5سضنوات

❊ أإلسسنا متأاّخرين ‘ إدرإج هذه إلّتعامÓت؟
’قبال عليها؟
وكيف تتوّقعون إ إ
❊❊ ب-ال-ف-ع-ل أل-ع-دي-د م-ن أل-دول أل-ع-رب-ي-ة وأإ’سصÓ-مية
سصبقتنا ‘ تطبيق خدمات ألصصÒفة أإ’سصÓمية بشصكل
وأسصع ،لذأ ألفرصصة أمامنا كبÒة لتفادي أأ’خطاء ألتي
وقعت فيها ألعديد من ألدول ÿوضس Œربة ناجحة،
وما ننتظره ‘ ألبدأية بخصصوصس أسصتقطاب أأ’موأل
أŸوجودة خارج أإ’طار ألرسصمي ،أن تكون ‘ حدود
 10ب -اŸائ -ة ف -ق -ط ،ل -ك -ن أذأ ” إأدخ -ال سص-لسص-ل-ة م-ن
ألتعديÓت ألتعديÓت وأختفى أ’زدوأج ألضصريبي ‘
هذه أŸعامÓت ،أعتقد أن أإ’قبال سصوف يكون معت،È
وÁكن أن يصصل ‘ حدود  5سصنوأت أسصتقطاب نصصف
ما هو موجود من أموأل خارج أإ’طار ألرسصمي.
❊ ك -ي -ف ‚ع -ل م -ن إل ّ-ت -م-وي-ل غ Òإلّ-ت-ق-ل-ي-دي
’هدإف إŸرجّوة ‘ ،ظل إبدإء إلعديد
يحّقق إ أ
من إÈÿإء تخّوفهم من هذإ إÿيار؟
❊❊ أأ’م -ر سص -ي -ك -ون ع -ل -ى م -ا ي -رأم إأذأ ّ” أسص-ت-ع-م-ال
ألتمويÓت فقط لتمويل أ’سصتثمارأت كما ” أإ’عÓن
عنه ،دون نفقات ألتسصي ،Òوإأذأ ” ألتحكم ‘ أŸبالغ
Ãا يسصمح لÓقتصصاد بإارجاعها ‘ أقرب وقت ،سصوف
ن-ت-ط-ل-ع أ ¤ن-ت-ائ-ج م-ق-ب-ول-ة وإأي-ج-اب-ي-ة ،وأما إأذأ حدث
أل-ع-كسس سص-وف ت-ك-ون أل-ن-ت-ائ-ج سص-ل-ب-ي-ة ع-ل-ى أ’ق-تصصاد
وأل -ن -ق -د ‘ أل-ب-دأي-ة ث-م سص-ي-ن-ع-كسس ذلك ع-ل-ى أل-ق-درة
ألشص -رأئ -ي -ة ل -ل -م -وأط -ن ‘ أŸرح -ل -ة أل-ث-ان-ي-ة ،ل-ذأ م-ن
ألضصروري أن يتم أسصتعمال هذأ أÿيار بحذر كب Òو’
يتم أإ’فرأط ‘ أسصتعماله.
❊ ب -ع -د إدرإج ت -ع -دي Ó-ت ع -ل -ى ق -ان-ون «إل-ن-ق-د
’هدإف إŸرجّوة من هذه
وإلقرضش»..ما هي إ أ
إŸرإجعة ‘ إلنصش إلتشسريعي؟
❊❊ أي ألتعديÓت مسصت فقط أŸادة  45ألتي تسصمح
بالتمويل عن طريق ألتمويل غ Òألتقليدي ،وأغتنم
ألفرصصة أ’دعو من أجل ألسص Òنحو مرأجعة بعضس

ا◊لول اŸمكنة لتجاوز األزمة ‘ نظر اÈÿاء

(إلشسعب) أجمع أقتصصادّيون جزأئرّيون ‘ لقاء جرى ببومردأسس قبل أيام قليلة
على ضصرورة تبّني أليقظة أ’سصÎأتيجية لتجاوز حالة أأ’زمة ألتي Áر بها
أ’قتصصاد ألوطني.
وقال بشص Òمصصيطفى ،كاتب ألدولة أأ’سصبق لÓسصتشصرأف وأإ’حصصائيات ‘ ندوة
Óبدأع ‘ إأطار
أليقظة أ’قتصصادية وأŸالية ألتي أطلقها أŸعهد أ÷زأئري ل إ
مبادرة (صصناعة ألغد) ،أّن «منهجية ألتقاط أإ’شصارأت على آأفاق  2030و–ليلها
وف-ق أŸوضص-وع-ي-ة أل-ع-ل-م-ي-ة يسص-م-ح ب-اق-ت-ن-اصس ف-رصس أل-ن-م-و أل-ك-ام-نة ‘ قدرأت
أ’قتصصاد ألوطني بدءأً من ألقدرأت ألطبيعية إأ ¤ألقدرأت ألبشصرية ثم رأسس
أŸال أ’ج -ت -م -اع -ي ،بشص -رط أل -ق -ي-ام ب-ت-ع-ديÓ-ت ج-ذري-ة ‘ م-ن-ظ-وم-ة ت-ف-كÒن-ا
أ’قتصصادي».
وع ّ-دد أÿب ÒأŸا‹ سص -ه -ي -ل م -دأح سص -ل -ة أŸل -ف-ات أŸط-روح-ة ع-ل-ى مسص-ت-ق-ب-ل
أ’قتصصاد أ÷زأئري ،وألتي عليها أن تخضصع Ÿعيارية أليقظة أ’سصÎأتيجية وعلى
رأسصها ألسصياسصات ألنقدية وأ÷بائية ،أŸنظومة ألبنكية ووضصعية ألقطاع أÿاصس،
مضصيفا أّن «وضصعية أ’قتصصاد ألوطني ’زألت تعا Êمن فرأغ ‘ ألهياكل ،وضصعف
‘ ديناميكية أأ’دأء مع منظومة إأقرأضس بنكي عالية أıاطر».

بدون ألتام Úألتكافلي مثل ألسصمكة بدون ماء
وألعكسس صصحيح.

إاعادة الّنظر ‘ اŸنظومة ا÷بائية

إطÓق إليقظة إ’قتصسادية وإŸالية

ومن جانبه ،رأفع أÿب Òفريد بن يحيى من أجل «–ويل أ’دخار ألوطني إأ¤
عمليات أسصتثمار حقيقية» ،خاصصة وأنّ «معّدل أ’ّدخار ‘ أ÷زأئر يعد من أعلى
‡ا يؤوّكد رأي
أŸعّد’ت ‘ ألعا ⁄بنسصبة تصصل أ 50 ¤باŸائة ألعام ّ ،»2013
أÈÿأء ‘ أنّ أ÷زأئر «’ تعا Êمن أّية أزمة مالية بل من ضصعف ألرؤوية وعدم
أسصتقرأر ألتشصريعات» .ودعا فريد بن يحيى إأ ¤مرأجعة وضصع أ÷زأئر على سصلم
أ’متياز ألعلمي وألتنافسصية وألسصياسصات أ’جتماعية للدولة.
كما تناولت أسصتاذة أ’قتصصاد سصهيلة برأحو (من جامعة أ÷زأئر) أ◊لول أŸمكنة
ل-ت-ح-ق-ي-ق أل-ي-ق-ظ-ة ‘ م-ن-ظ-وم-ة أ÷زأئ-ر أ’ق-تصص-ادي-ة ،وم-ن-ه-ا «أسص-ت-ع-ادة ألسصوق
أŸوأزي -ة أل -ت-ي تضص-م  3 . 5م-ل-ي-ون نشص-ي-ط ،وإأع-ادة ت-وج-ي-ه سص-وق ألشص-غ-ل ن-حو
ألنشصاطات أŸنتجة ،إأ ¤جانب إأعادة ضصبط منظومة ألتعليم وألتكوين أŸهني».
أما أأ’سصتاذ ألعربي أو◊سصن (من كلية أ’قتصصاد ÷امعة أ÷زأئر) ،فقد رأفع من
أجل إأدماج أ’قليم ‘ صصلب أليقظة أ’قتصصادية بسصبب ألفرصس ألكامنة ‘
ألو’يات ،خاصصة مع –دي أأ’من ألغذأئي ،مشصÒأ إأ ¤أنّ أ÷زأئر تقع ‘ رقعة
أقليمية تضصم حجما سصكانيا متزأيدأ هي إأفريقيا ،ما يجعلها وجهة مف ّضصلة
لÓسصتثمارأت وأأ’سصوأق على أ÷زأئر أسصتغÓلها فع.»Ó
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أŸوأد من هذأ ألقانون ألقانون خاصصة ما تعلق باŸادة
 67و 68و 73منه ،حتى ننفتح أك Ìنحو تكريسس أŸزيد
م -ن أإ’صص Ó-ح -ات ‘ ظ -ل ت-وج-ه أ÷زأئ-ر ن-ح-و خ-ي-ار
أ’سصتثمار ،علما أنه عام  2018سصيكون سصنة إ’نعاشس
أ’سصتثمارأت ،ويعني ذلك تقد ËأŸزيد من ألدعم
للمؤوسصسصة أإ’نتاجية ،سصوأء تلك ألتي سصتنشصأا أو ألرأغبة
‘ ألتوسصع.
❊ م -ا ه -ي م -ع -ا ⁄مشس -روع ق -ان -ون إŸال -ي -ة ل-ع-ام
2018؟
‘ هذأ أŸقام ينبغي أن نقسصم أŸوضصوع أ ¤قسصم:Ú
❊أأ’ول فيما يتعلق بالتدأب Òذأت ألعÓقة باŸيزأنية،
فتقدر أإ’يرأدأت بـ  6496 ، 58مليار دينار ،أي من
خÓل تسصجيل زيادة  861 . 08ملياردينار عن ، 2017
مشصكلة من  3688 ، 68مليار دينار من أŸوأرد ألعادية،
أي بزيادة  253 . 28مليار دينار عن سصنة  ،2017و، 91
 2807مليار دينار من أ÷باية ألبÎولية أي بزيادة . 80
 607مليار دينار عن سصنة  ،2017وتعت Èهذه ألزيادأت
ليسصت بالضصخمة ،كما يتضصح أن ألزيادة ألبسصيطة ‘
أŸوأرد ألعادية Ãا فيه أ÷باية ألعادية ⁄ ،تأاخذ
حسصب أعتقادي بع Úأ’عتبار حصصيلة ألضصريبة على
ألÌوة ،كما يتضصح أن هذه ألضصريبة أ÷ديدة  ⁄تكن
أصص Óضصمن مشصروع قانون أŸالية بل أدخلت متأاخرة
بعد خطاب رئيسس أ◊كومة ‘ ›لسس أأ’مة ،لكن ⁄
تقدر قيمة حصصيلتها ،لذأ أ“نى تدأرك ذلك من أجل
إأنقاصس حجم ألعجز أأ’و‹ Ÿيزأنية .2018
كما يتضصمن مشصروع قانون أŸالية  2018مبلغ نفقات
ألتسصي Òقّدر بـ  4 . 584 ، 46مليار دينار مقابل مبلغ 8
 4 . 591 ،مليار دينار سصنة  2017وهذأ بتخفيضس
بسص -ي -ط ي -ق -در بـ  7 . 34م-ل-ي-ار دي-ن-ار ،أم-ا ن-ف-قات
أ’سصتثمار أرتفعت إأ 2175 ، 01 ¤مليار دينار وعمليات
برأسس أŸال تقدر بـ  1868 ، 3مليار دينار .وهذأ
يدخل ‘ إأطار قرأرأت أ◊كومة ببعث أ’سصتثمارأت
أÛمدة وأŸتعلقة بقطاعات حسصاسصة مثل ألÎبية
وألصصحة وقطاع أŸاء ،وأيضصا دفع ديون أ◊كومة على
أŸؤوسصسصات خاصصة سصوناطرأك وسصونلغاز ومؤوسصسصات
قطاع ألسصكن وأأ’شصغال ألعمومية ،كما يÓحظ أ’ول
مرة منذ سصنوأت باسصتثناء سصنة  ، 2011أن نفقات
ألتجهيز صصارت أك Èمن نفقات ألتسصي ‘ Òميزأنية

❊ ثانيا :فيما يتعلق بالتدأب Òأ÷بائية لهذه أŸيزأنية
ف -ج -اءت ب -أام-ر ج-دي-د أ’ وه-و ف-رضس ألضص-ري-ب-ة ع-ل-ى
ألÌوة أل -ت -ي ك -انت م -وج -ودة م -ن ق -ب -ل ل-ك-ن ب-تسص-م-ي-ة
مغايرة ،وأتوّقع أن من شصأان هذه ألضصريبة أن –قق
أŸسصاوأة ‘ –مل أأ’عباء ألعامة للميزأنية ،وبالتا‹
فرضصها خطوة جيدة ،لكن أدعو إأ ¤ألرفع من أŸبلغ
ألذي نشصرع فيه حسصاب هذه ألضصريبة ،على أعتبار أن
 50مليون مبلغ بسصيط Áكن أي جزأئري وأقÎح أن
يرفع إأ 100 ¤مليون دينار أحسصن ،مع تخفيضس ألنسصب
من  1إأ 3 . 5 ¤باŸائة ،إأ 0 . 5 ¤و 1 . 5باŸائة ،حتى
’ يتحايل ألبعضس ويهربون أموألهم إأ ¤أÿارج.
وما Œدر إأليه أإ’شصارة ،فإان مشصروع قانون أŸالية
 2018رفع من عدة رسصوم ،وأدرج باŸوأزأة مع ذلك
ضص -رأئب ج -دي -دة Ÿوأج -ه-ة أن-ه-ي-ار ع-ائ-دأت أ÷ب-اي-ة
ألبÎولية و أ◊فاظ على ألبيئة .علما أنه سصيتم رفع
ألرسصم على أŸنتجات ألبÎولية أŸطبقة على ألبنزين
وأŸازوت ،وكذأ ألرسصم أإ’ضصا‘ على منتجات ألتبغ.
ونذكر ‘ ذأت أŸقام أّنه ”ّ أسصتحدأث رسصم على
ألتوط Úألبنكي لعمليات أ’سصتÒأد بنسصبة  1باŸائة
من قيمة أ’سصتÒأد ،و‘ إأطار أ◊فاظ على ألبيئة
سصيتم رفع ألرسصوم على ألنشصاطات أŸلوثة و أŸياه
ألصصناعية أŸسصتعملة وظالزيوت أŸسصتعملة وأأ’كياسس
ألبÓسصتيكية وما على غ Òذلك.
وتصصب ألعديد من أإ’جرأءأت ألتي تضصمنها مشصروع
قانون أŸالية للسصنة أŸقبلة ‘ إأطار ألبحث على
م -وأرد ج -دي -دة ،ل -ك -ن أل -ب-عضس م-ن-ه-ا سص-ت-مسس ج-ي-وب
أŸوأط -ن Úخ -اصص -ة م -ا ت -ع -ل -ق زي -ادة ألضص -رأئب ع -ل-ى
أŸازوت وألبنزين.
❊ ك -ي -ف Áك -ن صس -ي -اغ -ة ق-ان-ون إŸال-ي-ة بشس-ك-ل
يحافظ على إŸكاسسب و’ يهّدد إلنمو؟
❊❊ حسصب تقديري Áكن أن يتج ّسصد ذلك بنسصبة عالية
من خÓل تبني ميزأنية ألÈأمج أŸنتهية بنتائج ،بدل
خيار ميزأنية ألوسصائل ’ن أŸوأرد أصصبحت قليلة ،و
’بد أسصتعمالها بشصكل جيد ودقيق ،ومع إأعادة ألنظر
‘ أŸنظومة أ÷بائية Ãا يسصمح ألرفع من ألتحصصيل
مع ألتخفيف من ألضصغط ألضصريبي ،وإأصصÓح جذري
ل -ل -م -ن -ظ -وم-ة أŸصص-رف-ي-ة بشص-ك-ل يسص-م-ح ب-اسص-ت-ق-ط-اب
أأ’موأل أŸوجودة خارج أŸنظومة ،وعن طريق إأعادة
ألنظر ‘ سصياسصة أ’نتشصار أŸصصر‘ وألتفتح أ◊قيقي
على ألصصÒفة أإ’سصÓمية ،لتمك Úجمع أŸال وتوجيهه
‡ا يخلق ألÌوة ويرفع حجم ألضصرأئب
إأ ¤أ’سصتثمار ّ
أÙصصلة ،وألتي بدورها سصوف يتم أسصتعمالها بشصكل
جيد ‘ أŸيزأنية ألتي سصوف –فظ أŸكاسصب وترفع
ألنمو ،وتعكف على تعزيزه.

سضوناطراك..و–ّدي التّموقع جّيدا ‘ ال ّسضوق

’ تزأل ألشّصركة ألوطنية للمحروقات
أ◊ل-ق-ة أل-ق-وي-ة ‘ م-ن-ظ-وم-ة أ’قتصصاد
أل -وط -ن -ي وق -اط -رة ألّ-ت-ن-م-ي-ة ،غ Òأّن-ه-ا
ت -وأج -ه ‘ ظ -ل ه -ذه أل ّ -
ظ -روف –دي
أل ّ-ت -م-وق-ع ›ّددأ ‘ ألسص-وق ك-م-ت-ع-ام-ل
أق-تصص-ادي ي-دف-ع ألضص-رأئب أل-ق-ان-ون-ي-ة،
وينشصغل بالنمو و–قيق ألربح.
أل ّ-ت -ح -دي -ات أل -كÈى أل -ت -ي ت -وأج -ه -ه -ا
أŸؤوسّص -سص -ة ‘ ضص -وء أل-ل-ق-اء أل-ت-ق-ي-ي-م-ي
أأ’خ ،Òأل - -ذي رأج- -ع ف- -ي- -ه أإ’ط- -ارأت
وأŸسصؤوول Úوضصعية مؤوسصسصتهم تتمثل
أسص - -اسص- -ا ‘ أإ’سص- -رأع ‘ رسص- -م تصص- -ور
إ’سصÎأتيجية متوسصطة وطويلة أŸدى
ت -أاخ-ذ ‘ أ’ع-ت-ب-ار أŸؤوشص-رأت أŸال-ي-ة
ألرأهن وتدأعياتها.
‘ هذأ أإ’طار ،سصوف تتّجه أŸؤوسّصسصة
إأ ¤هيكلة حديثة أك‚ Ìاعة تسصتجيب
Ÿتطلّبات ألسصوق ،وتنسصجم مع قوأعد
ت-رشص-ي-د أل-ن-ف-ق-ات وت-ق-ل-يصصها مع تنمية
أ’سصتثمارأت أإ’نتاجية .ولذلك يرتقب

أن تختفي بعضس ألفروع وتدمج أخرى
لكن بعيدأ عن أي إأجرأء يشصمل وضصعية
ألعمال.
إأّن إأعادة توزيع أŸوأرد ألبشصرية مسصأالة
مطلوبة إ’حدأث توأزن دأخل أŸؤوسصسصة
بشص -ك-ل ي-ت-مّ-خ-ضس ع-ن-ه ت-ع-زي-ز ألّ-دوأئ-ر
أإ’ن-ت-اج-ي-ة وأ’سص-ت-كشص-افية وألتكريرية،

وت- - -ق- - -ل- - -يصس ت- - -لك أل- - -ت- - -ي ت- - -وصص - -ف
بالبÒوقرأطية ألتي تسصتنزف أŸوأرد.
أل-بÒوق-رأط-ي-ة أل-ت-ي ت-ف-رضص-ه-ا ط-ب-ي-ع-ة
ع Ó- -ق - -ات أل- -ع- -م- -ل دأخ- -ل أŸؤوسصسص- -ة
وأŸت-وأرث-ة ع-ن سص-ن-وأت ط-وي-ل-ة ت-ره-ق
أŸي- -زأن- -ي- -ة وتسص- -ت -ن -زف أŸوأرد .ه -ي
أÓÿصصة ألتي توصّصل إأليها ولد قدور،

م -ث ّ-م-ن-ا أŸسص-ت-وى أل-ت-ك-وي-ن-ي وأل-ع-ل-م-ي
وأŸهني للعمال بكافة أŸسصتويات ،إأ’ّ
أّن تلك ألقيمة أŸضصافة ’ تزأل دون
أŸأامول منها.
غ Òأّنه يرأهن على أŸوأرد ألبشصرية
ل- -ت- -خ- -وضس م- -ع -رك -ة أل -ت -غ -ي Òأل -ه -ادئ
وألوأضصح أŸعا ،⁄بعيدأ عن أي أرŒال
أو حسص - -اب- -ات ف- -ئ- -وي- -ة ،أ’ّن- -ه ’ Áك- -ن
أسصتمرأر ألوضصع ألّرأهن غ ÒأŸنسصجم
مع تأاثÒأت أل ّصصدمة أŸالية.
وÁك- -ن لسص- -ون- -اط -رأك ك -م -ؤوسّص -سص -ة أن
ت -ق -تصص-د ‘ أŸوأرد Ãسص-ت-وي-ات ج-ي-دة
مثل مرأجعة أإ’نفاق ‘ جوأنب غÒ
أسصتثمارية ،وعقلنة ألتمويل للمشصاريع
وشصطب ألعديد من ألنفقات ألزأئدة،
وأأ’ك Ìأه- -م- -ي -ة أل -ت -دق -ي -ق ‘ أŸوأرد
أŸوج -ه -ة ل -ل -ري -اضص-ة (سص-ب-ونسص-وري-ن-غ)،
ألذي يسصتنزف ألكث Òمن أأ’موأل.
سسعيد بن عياد

◊ظة وعي باıاطر
اÙدقة بالقتصضاد
واŸؤوسّضسضة

سسعيد بن عياد

” م- -د جسص- -ور أل- -ت -ع -اون ب Úأ◊ك -وم -ة وم -عشص -ر أصص -ح -اب أŸال
ّ
وأأ’عمال ضصمن أللقاء ألذي جرى أ’أيام أأ’خÒة (من  18إأ20 ¤
أكتوبر Ã )2017بادرة من منتدى رؤوسصاء أŸؤوسصسصات ‘ ،مسصعى
يبدو أّنه يحمل أإرأدة جديدة تنم عن ميÓد ◊ظة وعي باıاطر
أÙدق- -ة ب- -ا’ق- -تصص- -اد أل- -وط- -ن- -ي ،وألّ- -ت -ه -دي -دأت أل -ت -ي تّÎب -صس
باŸؤوسّصسصات أ÷زأئرية بفعل ألتدأعيات أŸالية ألقوية للصصدمة
أÿارجية ألتي توّلدت عن أنهيار أسصعار ألنفط منذ منتصصف سصنة
 ،2014وألتي أّدت مباشصرة إأ ¤أنكماشس إأيرأدأت أÙروقات.
 ⁄يكن باإ’مكان أسصتمرأر حالة جمود ‘ أŸشصهد أ’قتصصادي،
ألذي تعت ÈأŸؤوسصسصة حلقته أŸتينة بعد أن أمتّدت أنعكاسصات
أأ’زمة إأ ¤مشصاريع عديدة ،ولذلك كان من أل ّضصروري وهذأ ما
حصصل كسصر أ÷مود وألّدفع باأ’مور أ’قتصصادية ،و‘ مقّدمتها
أŸتعاملون وأصصحاب أŸؤوسصسصات وحملة أŸشصاريع أ’سصتثمارية
أŸنتجة للÌوة وكل ألشصركاء أ’قتصصادي Úوأ’جتماعي Úإأ ¤مرحلة
جديدة يلتئمون فيها جميعا حول خيار ألعمل باإ’مكانيات ألوطنية
وأÙلية للتخلصس من أخطبوط أأ’زمة تفاديا لÓنهيار.
وأبدت أل ّسصلطات ألعمومية على لسصان ألوزير أأ’ول نّية صصادقة ‘
أسص- -ت- -ق -ط -اب أŸؤوسصسص -ات أ÷زأئ -ري -ة وأŸت -ع -ام -ل Úأ◊ق -ي -ق ّ-ي Ú-
للمسصاهمة ‘ ألرفع من وتÒة ألنشصاط أ’قتصصادي ضصمن ألرؤوية
ألقائمة على –صص ÚأŸوأرد ألوطنية ،وتنمية ألقدرأت ألبديلة
للمحروقات خاصصة باŒاه ألتصصدير إأ ¤أسصوأق خارجية لتعزيز
أحتياطي ألعملة أل ّصصعبة ،ومن ثّمة تأام Úمسصتقبل ألسصيادة ألوطنية
على أ’قتصصاد ‘ موأجهة هجمة شصرسصة تقودها ألشصركات متعددة
أ÷نسصيات للهيمنة على أأ’سصوأق ،وألتحكم ‘ مصصادر ألÌوة ‘
ﬂتلف جهات ألعا.⁄
و‘ ظل أزمة حاّدة با◊جم ألذي تظهر عليه ،وألتي أّدت إأ¤
أع-ت-م-اد خ-ي-ارأت أسص-ت-ع-ج-ال-ي-ة وم-ت-حّ-ك-م فيها مثل تفعيل أإ’صصدأر
ألنقدي لتفادي إأ◊اق ضصرر كب Òباحتياطي ألصصرف ألذي يجب
ألسصهر على حمايته وتأاط Òألتجارة أÿارجية من خÓل ألعمل
بنظام رخصس أ’سصتÒأد إأ ¤جانب ترشصيد أإ’نفاق ألعمومي ،تبيّنت
أه -م -ي -ة إأع -ادة ت -نشص -ي -ط ع -ا ⁄أŸؤوسصسص-ات ب-إادرأج أŸت-ع-ام-ل‘ Ú
ألديناميكية أ’سصتثمارية أŸعّول عليها ‘ Œاوز ألظرف بأاقل
أأ’ضص -رأر ،وإأدرأك مسص -ت -وي -ات م -ت-ق-دم-ة ل-ل-ن-م-و خ-اصص-ة وأّن خÈأء
صصندوق ألنقد ألدو‹ أعلنوأ عن توّقع مؤوشّصرأت إأيجابية ‘ أŸدى
ألقريب ،وخاصصة بعد سصنة  2018ألتي تشصهد صصعوبات سصرعان ما
تÎأجع حّدتها ‘ .2019
وطبيعي أّن بناء مسصار أÿروج من دّوأمة أل ّ
ظرف ألرأهن يدّون من
خÓل أنتعاشس دور أŸؤوسصسصات أ’قتصصادية من ألقطاع أÿاصس،
أل -ذي Áث-ل ح-ل-ق-ة م-ك-م-ل-ة ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-ام خ-اصص-ة ب-ع-د أن ت-بّ-ددت
ألفروقات أÎŸأكمة ليÈز مفهوم أŸؤوسصسصة أ÷زأئرية كإاطار منتج
للÌوة خارج أÙروقات ‘ ،ظل – ّسصن ملحوظ Ÿناخ أ’سصتثمار
ألذي ’ يزأل يحافظ على جاذبيته رغم تسصجيل أسصتمرأر بعضس
Óدأرة.
ألعرأقيل وأŸمارسصات ألسصلبية ل إ
وب -ال -ط -ب -ع ي -ع -ت Èأإق -ح -ام أŸؤوسصسص -ة أ÷زأئ-ري-ة ‘ ه-ذأ أŸعÎك
أ◊اسصم ورقة (تكون رأبحة إأذأ أسصتجاب أŸعنيون) يرأهن عليها ‘
–ريك دوأليب أ’قتصصاد ‘ كافة ألقطاعات ،وعليه يفتح أÛال
وأسص-ع-ا أم-ام أŸسص-ت-ث-م-ري-ن أل-ذي-ن ل-دي-ه-م ق-ن-اع-ة رأسص-خ-ة بضصرورة
أŸسصاهمة ‘ –مل عبء أ’نطÓقة ألتي تتطّلب عدم خشصية
أıاطرة ،وأمتÓك أ÷رأة ‘ ألتعامل مع ألتحديات خاصصة وأنّ
إأجرأءأت وتدأب Òملموسصة قد أفصصح عنها ألوزير أأ’ول ،وألتي من
شصأانها أن تغّير من مÓمح أŸشصهد أ’سصتثماري.
و‘ هذأ أإ’طار ،رصصدت موأرد مالية معتÈة تتمثّل ‘ رصصد 4
آأ’ف م-ل-ي-ار دي-ن-ار ضص-م-ن م-ي-زأن-ي-ة أل-ت-ج-ه-ي-ز لسص-نة  2018إ’نعاشس
أ’سصتثمار ألعمومي و 260مليار دينار ÿفضس نسصب ألفوأئد ،إأعادة
ب-عث ألÈن-ام-ج أŸك-ث-ف ل-دع-م أل-فÓ-ح-ة ،إأع-ادة ت-ف-ع-ي-ل ألصص-ن-دوق
ألوطني لÓسصتثمار Ÿرأفقة أ’سصتثمارأت ألكÈى ،أ‚از  50منطقة
صص -ن-اع-ي-ة ج-دي-دة ‘ ظ-رف سص-ن-ة ’ ،م-رك-زي-ة أ’سص-ت-ث-م-ار ،أول-وي-ة
أŸن- -ت -وج أل -وط -ن -ي ،أل -ل -ج -وء أإ ¤أŸؤوسصسص -ات أل -وط -ن -ي -ة ‘ أ‚از
أŸشصاريع ألعمومية.
ومن شصأان هذه ألّتدأب Òألعملية أن تضصخ نفسصا جديدأ ‘ أŸنظومة
أ’ق-تصص-ادي-ة ،خ-اصص-ة م-ا ي-ت-ع-ل-ق Ãسص-أال-ة إأح-دأث م-ن-اط-ق صص-ناعية
جديدة بإاشصرأك أŸؤوسصسصات يتقدمها ألقطاع أÿاصس ‘ تهيئتها
‡ا يسصتوجب دخولهم ‘ أŸشصاريع Ãوأرد مالية كتعبÒ
وتسصيÒها ّ
عن قناعة وحسصن نية من جانبهم ،ومن شصأان ضصبط دف Îشصروط
شصّفاف ومتوأزن أن يحدث “ييزأ ب ÚأŸتعامل ،Úوفرز ألفئة
أ’حÎأفية وأ÷اّدة ألتي هي فقط من يحق لها أ’سصتفادة من جملة
ألتدأب Òألعمومية مقابل مسصاهمتها ‘ ألنّمو بشصكل فعلي.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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سسليمان ﬂلوف (مدير ألثانوية ألرياضسية للدرأرية) لـ«ألشسعب»:

النتائج اÙققة جد إايجابية ‘ ا÷انب Úالدراسسي والرياضسي
أكد مدير ألثانوية ألرياضسية
لدرأرية وملحقاتها ألثÓث
سسليمان ﬂلوف ‘ حوأر
خاصس ÷ريدة «ألشسعب» أن
ألنتائج أŸسسجلة ‘ –سسن
’خر ‘
مسستمر من موسسم آ
أ÷انب Úألدرأسسي وألرياضسي
على حد سسوأء وذلك رأجع
إأ ¤ألعمل ألذي يقوم به كل
’طارأت باŸؤوسسسسة
ألعامل Úوأ إ
’مكانيات أŸوفرة من طرف
وأ إ
وزأرة ألشسباب وألرياضسة
ويطمحون لبلوغ أهدأف
أخرى حتى يكون لدينا خزأن
للفرق ألوطنية ‘ كل ألفئات
ألعمرية.

حاورته :نبيلة بوقرين
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي

@ «ألشس- - - -عب» :ك- - - -ي- - - -ف تسسÒ
أ’أمور دأخل موؤسسسستكم؟
@@«ﬂلوف» :الثانوية الرياضصية
اأنشص - -اأت خصص - -يصص - -ا ل- -ل- -تÓ- -م- -ي- -ذ
ال -ري -اضص -ي Úل -ل -ت-ك-ف-ل ب-ه-م ‘ ك-ل
اÛال Úال- -دراسص -ي وال -ري -اضص -ي،
وط- -ري- -ق- -ة ال- -ت- -ح- -اق ال- -ت- -ل- -م- -ي -ذ
ب- -اŸوؤسصسص- -ة ي- -ك- -ون ع- -ن ط- -ري- -ق
النتقاء الذي تقوم به ال–اديات
لأنها ﬂتصصة بهذا ا÷انب والأمر
يتعلق باŸواهب الشصابة التي “لك
شص- -ه- -ادة ت- -عÎف ب -ذلك م -ن اأج -ل
م- -ع- -رف- -ة اأن- -ه -م ك -ان -وا Áارسص -ون
ال-ري-اضص-ة ط-ي-ل-ة السص-ن-ة ال-دراسص-ي-ة
و‘ شص-ه-ر سص-ب-ت-م Èن-ق-وم ب-دراسص-ة
اŸلفات وبعدها نتكفل بهم بداية
م- -ن ان- -ط Ó-ق اŸوسص -م ال -دراسص -ي
ا÷ديد ككل مرة.
@ م- -ا ه- -و ألÈن- -ام -ج أıصسصس
ل - - -ل - - -تÓ- - -م- - -ي- - -ذ ‘ أ÷ان- - -بÚ
ألدرأسسي وألرياضسي؟
@@ التكفل بهوؤلء التÓميذ يكون
من جانب مدرب Úتابع Úللثانوية
وم - -درب Úاآخ - -ري - -ن ي - -اأت - -ون م - -ن
ال–اديات لدعمنا اأك Ìبداية من
شص-ه-ر سص-ب-ت-م Èب-حضص-وره-م الدائم
م -ن اأج -ل ت -دريب ال -ت Ó-م -ي-ذ ،لأن
ث-ان-وي-ة دراري-ة ت-ت-ك-ف-ل ب-اŸسص-توى
الوطني فما فوق من خÓل انتقاء
اأحسص -ن ال -ري-اضص-ي Úف-ي-م-ا ت-ت-ك-ف-ل

م -ل -ح -ق -ات -ه -ا ب-اŸسص-ت-وى ا÷ه-وي
والأم-ر ي-ت-ع-ل-ق ب-ال-ري-اضصي Úالذين
Áلكون مواهب لتطوير ذلك حتى
ي -رت-ق-ون Ÿسص-ت-وى اأع-ل-ى سص-واء ‘
ال- -ب- -ل- -ي- -دة ،ع Úال -ب -واق -ي اأو عÚ
الصصفراء.
@ أ’ ت - -ع - -ان- -ون م- -ن ألضس- -غ- -ط
بسس - -بب كÌة أل - -ط - -لب ع - -ل- -ى
ألثانوية؟
@@ الضصغط بدرجة اأك Èمتواجد
‘ ثانوية درارية لأنها متواجدة
ب -ال-ع-اصص-م-ة وه-ذا اأم-ر ع-ادي و‘
ج - - -انب اآخ - - -ر ك - - -ل ال–ادي - - -ات
ال-ري-اضص-ي-ة م-ت-واج-دة ‘ العاصصمة
اإضص -اف -ة اإ ¤اŸنشص -اآت ال -ري-اضص-ي-ة
الكÈى وهذا هو السصبب اŸباشصر
‘ الضصغط ونحن نحتوي  48ولية
م -ا ج -ع -ل -ن -ا ن -ع -م -ل ع -ل -ى ان -ت-ق-اء
الأحسصن وعدد التÓميذ ‘ السصنة
ا◊الية  355تلميذ ،من بينهم 143
ال -ت -ح -ق -وا ب -ن -ا ه -ذه السص-ن-ة وه-ذا
العدد ياأتي اإ ¤اŸوؤسصسصة كل سصنة
و‘ ب - -عضس الأح- -ي- -ان ت- -ك- -ون 150
تلميذ جديد.

@ ه- -ل ه- -ن- -اك أخ- -تصس- -اصس- -ات
معينة ‘ كل ملحقة؟
@@ داخ - -ل اŸوؤسصسص - -ة ن - -ت - -ك - -ف- -ل
ب -ال -تÓ-م-ي-ذ م-ن ك-ل ا÷وانب وÃا
اأن -ه -ا اأنشص -اأت خصص -يصص -ا م -ن اأج-ل
تكوينهم ‘ ›ال الرياضصة نركز
على ذلك بدرجة اأك Èبدليل اأننا
‰لك قاعات للرياضصة على غرار
ال-ك-رات-ي ،اÓŸك-م-ة ،ا÷ي-دو ،اأما
كرة القدم فهي بدرجة اأك‘ È
ملحة البليدة ،األعاب القوى ‘ ،اأم
ال-ب-واق-ي ه-ن-اك ك-رة ال-ي-د ،وي-كون
ذلك حسصب اأوقات ﬁددة وفقا
ل- -ل- -رزن- -ام- -ة ال- -داخ -ل -ي -ة لأن فÎة
الدراسصة تكون من  8صصباحا اإ¤
 15 : 00بعد الزوال تتخللها سصاعة
الإف- -ط- -ار ‘ م- -ن- -تصص -ف ال -ن -ه -ار،
وب -ع -ده -ا ت -ن -ط -ل -ق فÎة ال-ت-دريب
الرياضصي بالتناوب لأنه هناك من
لديهم اسصتدراك اأو الدعم وبعد
 1٩:30ي-ت-وق-ف-ون م-ن اأج-ل ت-ن-اول
وج -ب -ة ال -عشص -اء ث -م ت -ن -ط -ل -ق فÎة
ال- -دراسص- -ة اŸسص- -ائ- -ي- -ة م- -ن اأج- -ل
اŸراج-ع-ة لأن-ن-ا ن-ح-رصس ع-ل-ى اأن

يقوموا بعملية اŸراجعة.
@ك -ي -ف ت-ق-ي-م نسس-ب-ة أل-ن-ج-اح
ألدرأسسي وألرياضسي؟
@@ نسص - -ب - -ة ال - -ن- -ج- -اح ‘ شص- -ه- -ادة
ال -ب-ك-ال-وري-ا ل-لسص-ن-ة اŸاضص-ي-ة ك-انت
 ٪60و‘ ك- -ل سص -ن -ة ت -ف -وق اŸع -دل
الوطني من ناحية النجاح أاما فيما
ي -ت -ع -ل -ق ب -ا÷انب ال -ري-اضص-ي أايضص-ا
التÓميذ تفوقوا على كل األصصعدة
اÙل - -ي وال - -دو‹ ب - -دل - -ي- -ل ع- -دد
اŸي -دال -ي -ات اÙصص -ل ع -ل -ي -ه-ا ‘
ﬂت-ل-ف ال-ت-ظ-اه-رات ال-تي شصاركنا
ف- -ي- -ه -ا وذلك راج -ع إا ¤ال -ت -نسص -ي -ق
اŸوج -ود ب Úج -م -ي -ع ال-ف-اع-ل‘ Ú
ه -ذا ا÷انب خ -اصص -ة م -ع م -دي -ري
الشص -ب -اب وال-ري-اضص-ة ل-ك-ل ال-ولي-ات
وحسصب اإلم-ك-ان-ي-ات ال-بشص-رية التي
تشصرف على تكوين هؤولء التÓميذ
ألن األه -داف ال -ت -ي تسص -ه-ر ع-ل-ي-ه-ا
الثانوية مسصتقب Óتتمثل ‘ تكوين
خ-زان ل-ل-ف-رق ال-وط-ن-ي-ة ‘ ﬂت-لف
الفئات العمرية و‘ نفسس الوقت
يكون الرياضصي مكونا دراسصيا وÁلك
شصهادة البكالوريا ‘ نفسس الوقت.
@ م -ا ه -و ج -دي -د أل -ث -ان-وي-ة ‘
ألسسنة أ◊الية؟
@@ا÷دي -د ‘ السص -ن -ة ال -دراسص -ي-ة
ا◊الية اأكيد موجود لأنه هذا هو
الواقع عندما تتعامل مع الشصباب
ه -ن -اك نشص -اط وح -ي -وي-ة وه-ذا م-ا
ي-ج-ع-ل-ن-ا ن-رت-ق-ي م-ن سص-ن-ة لأخ-رى
والنتائج الإيجابية اÙققة على
الصص -ع-ي-دي-ن ال-دراسص-ي وال-ري-اضص-ي
توؤكد ذلك واإعطاء اإشصارة انطÓق
اŸوسصم الرياضصي من طرف وزير
الشصباب والرياضصة السصيد الهادي
ولد علي للمرة الثانية على التوا‹
دليل اآخر على اŸتابعة والرعاية
ال-ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ال-وزارة ال-وصص-ي-ة من
خ Ó- - -ل ت - - -وف Òك - - -ل ال- - -ظ- - -روف
والإمكانيات لأننا ‰لك  14فوجا
تربويا منها  4اأفواج سصنة اأو3 ¤
قسصم علوم وواحد اأدب ‘ ،السصنة
الثانية هناك  6اأفواج  2علوم 1
تسصي Òواقتصصاد 1 ،لغات 1،اأدب
ع -رب -ي ‘ ،السص -ن -ة ال -ث -ال-ث-ة ن-فسس
ا ل ش ص - -ي ء م - -ع ن - -ف س س ا  Ÿن - -ه - -ا ج م - -ع
اŸدارسس الأخ - - -رى واıت- - -ل- - -ف
فقط توقيت الدراسصة.
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طموحات كبÒة ÷معية الشسلف للعودة إا ¤قسسم النخبة
يوأصسل فريق جمعية
ألشسلف زحفه نحو
ألصسدأرة ،حيث أصسبح
ألفريق ألوحيد ‘
ألرأبطة ألثانية
أÎÙفة ألذي ⁄
يتذوق مرأرة أÿسسارة
بعد أ÷ولة ألسسابعة من
ألبطولة ألتي أجريت
يوم أ÷معة.
ع -اد ‘‘الشص -ل-ف-اوة‘‘ ب-ف-وز ث-مÚ
من تنقلهم إا ¤الرغاية (شصرق
ا÷زائ -ر ال -ع -اصص -م -ة) ،ع -ل -ى
حسص -اب رائ-د ال-ق-ب-ة ب-ث-ن-ائ-ي-ة
ن- -ظ- -ي- -ف- -ة ‘ ،ال- -وقت ال -ذي
سصقط فيه وألول مرة الرائد
م -ول -ودي -ة ب-ج-اي-ة ب-ت-ل-مسص-ان،
وج -م -ع -ي -ة وه -ران ب-غ-ل-ي-زان،
بنفسس النتيجة (.)0-1
وتغذي جمعية الشصلف ،التي
نزلت إا ¤الرابطة الثانية منذ
م -وسص -م ،Úط -م -وح-ات ك-بÒة
للعودة إا ¤سصاحة الكبار ،وهو
م- - -ا ت- - -رج- - -م - -ه مشص - -واره - -ا
اإلي -ج -اب -ي ‘ ال-نصص-ف الأول
من مرحلة الذهاب ،ما سصمح
ل -ه -ا ب -الرت -ق -اء إا ¤اŸرت -ب-ة
ال-ث-ال-ث-ة ال-ت-ي ت-ت-ق-اسص-م-ه-ا مع

شصبيبة سصكيكدة.
وي -ت -أاخ-ر أاب-ن-اء ‘‘ال-ونشص-ريسس‘‘
ب -ن -ق -ط -ة واح -دة ف -ق -ط ع -ن
ال -رائ -دي -ن م -ول -ودي -ة ب-ج-اي-ة
وجمعية ع Úمليلة ،ما يزيد
‘ الصصراع من أاجل التذاكر
ال- -ثÓ- -ث األو ¤ال- -ت- -ي “ن -ح
ألصص -ح-اب-ه-ا ب-ط-اق-ة الصص-ع-ود

إا ¤الرابطة األو ‘ ¤نهاية
اŸوسصم.
ل -ك -ن اŸدرب ال -ه-ادي خ-زار
ي- -رفضس اسص -ت -ب -اق األح -داث،
ح -يث صص -رح ل-لصص-ح-اف-ة ب-ع-د
فوز فريقه أامسس أامام رائد
ال- -ق- -ب -ة ،ب -أان -ه «م -ن السص -اب -ق
ألوانه ا◊ديث عن الصصعود».

’و:¤
ألرأبطة أÎÙفة أ أ

بر›ة لقاء إا.العاصسمة ـ إا.ا◊راشش يوم  ٢٤أاكتوبر

مولوديـــــة أ÷زأئــــر  2ـ  0شسبيبــــة ألقبائــــل

العمي ـ ـد يف ـ ـوز بالنتيج ـ ـة واألداء ويرتقـ ـي للمركـ ـز الع ـ ـاشسر
فاز فريق مولودية أ÷زأئر بهدفÚ
نظيف Úعلى ضسيفه شسبيبة ألقبائل
‘ ألكÓسسيكو ألذي جمع بينهما على
أرضسية ميدأن «عمر حمادي»
ببولوغ ‘ ،Úإأطار أ÷ولة ألثامنة
من ألرأبطة أÎÙفة أ’و ¤لكرة
’دأء أعاد
ألقدم ،فوز بالنتيجة وأ أ
به ألÓعبون ألثقة ‘ ألنفسس وأكدوأ
علو كعبهم ،وبهذأ ألفوز أرتقى
ألعميد إأ ¤أŸركز ألعاشسر برصسيد 9
نقاط وبناقصس مبارأة أمام إأ–اد
ألعاصسمة ◊سساب أ÷ولة ألسسادسسة
من ألبطولة.

ﬁمد فوزي بقاصص

بداية اللقاء كانت قوية من جانب
ال- -زوار ال -ذي -ن ك -ان -وا السص -ب -اق Úإا¤
تهديد مرمى «شصعال» ‘ (د )3فبعد
ع -م -ل ج -م -اع -ي م -ن -ظ -م م-ن أاشص-ب-ال
«شصاي» وجد «بن علجية» نفسصه وجها
لوجه مع ا◊ارسس «شصعال» الذي كان
م- -وف- -ق- -ا خ- -رج ‘ ال -وقت اŸن -اسصب
وانقذ مرماه من هدف ﬁقق قبل
أان يأاتي الرد بسصرعة من «بن دبكة»،
ح- -يث ت- -ل- -ق- -ى ك- -رة ‘ ال- -ع- -م -ق م -ن

«درارج - -ة» رف - -ع ال - -ك- -رة ف- -وق رأاسس
«عسصلة» إال أانه  ⁄يتحكم جيدا ‘
الكرة قبل قذفها ليوقفها ا◊ارسس
القبائلي بسصهولة.
ب- -ع- -د ذلك “رك- -ز ال -ل -عب ‘ وسص -ط
اŸي -دان م -ع –ك -م ال -ع -اصص -م-ي‘ Ú
ال-ك-رة وشص-ن ال-ه-ج-م-ة ت-ل-وى األخرى،
إا ¤غ- - -اي- - -ة (د )18ع - -ن- -دم- -ا ‚حت
اŸول-ودي-ة ‘ اف-ت-ت-اح ب-اب ال-تسص-ج-يل
م -ن ه -ج -م -ة م -ع-اكسص-ة خ-طÒة ع-ل-ى
ا÷هة اليمنى ،األنيق «بن دبكة» وزع
ك - -رة ع- -ال- -ي- -ة وق- -وي- -ة وج- -دت رأاسس
«درارجة» الذي جاء من بعيد وأاسصكن
ال -ك -رة ‘ الشص -ب-اك ب-رأاسص-ي-ة ﬁك-م-ة
ﬁررا زم Ó- -ئ - -ه واألنصص - -ار ال- -ذي- -ن
ت -واف -دوا ب -ق -وة ع -ل -ى اŸل -عب ول-ب-وا
النداء رغم النطÓقة السصيئة للعميد
هذا اŸوسصم ‘ البطولة.
ب -ع -ده -ا اسص-ت-ح-وذت اŸول-ودي-ة ع-ل-ى
الكرة ألزيد من دقيقة كاملة وصصنع
الÓعبون الفرجة بتمريرات قصصÒة
وسص -ري -ع -ة اسص -ت -م -ت -ع ب -ه -ا ا÷م-ه-ور،
مؤوكدين نيتهم ‘ مواصصلة السصيطرة
وتسصجيل أاهداف أاخرى ،و ⁄نشصاهد
رد فعل لعبي الشصبيبة إا( ‘ ¤د )37

ح Úكاد «رايح» يفتتح باب التسصجيل
ب-ع-دم-ا وج-د ن-فسص-ه وج-ه-ا ل-وج-ه م-ع
«شص -ع -ال» ل -ك -ن -ه خ -رج م-ن م-ن-ط-ق-ت-ه
وحافظ على عذرية شصباكه ،قبل أان
ي -ع -ي -د ال -ك -رة م -رة أاخ -رى ‘ (د )44
حيث شصنت تشصكيلة الشصبيبة هجمة
معاكسصة سصريعة قادها «بن علجية»
م- -ن ا÷ه -ة ال -يسص -رى وي -وزع ن -اح -ي -ة
«إايكيدي» الذي وجد نفسصه متحررا
م -ن ال -رق -اب -ة ل -ك -ن «شص -ع-ال» تصص-دى
للكرة بروعة وأابعدها للركنية حارما
«إايكيدي» والشصبيبة من هدف ﬁقق،
لينتهي الشصوط األول على وقع تفوق
اÙلي Úبهدف وحيد.
‘ اŸرح - -ل - -ة ال - -ث - -ان - -ي - -ة ،واصص - -لت
اŸول-ودي-ة سص-ي-ط-رت-ه-ا ع-لى اŸباراة،
و‘ (د « )63بن دبكة» اسصÎجع كرة
من الدفاع لعبها ثنائية مع «حشصود»
ليتوغل بها متوسصط اŸيدان السصابق
ل -ل -نصص -ري -ة ،وÁرر ‘ ال -ع -م -ق ب-دق-ة
ن -اح -ي -ة «ب -ال -غ» ب -دوره Áرر ن -اح -ي-ة
«نقاشس» على الرواق األÁن يروضس
وي- -وزع ك- -رة م- -ي- -ل- -ي -م -يÎي -ة ن -اح -ي -ة
«درارج- -ة» ال- -ذي اغ- -ت -ن -م ال -ف -رصص -ة
وسصجل هدف اŸباراة الثا Êوثنائيته

باريسس سسان جÒمان:

ف ـÒاتي ينف ـ ـي طلبـ ـه الرحيـل إا ¤البارصسـا
أكد ألدو‹ أ’يطا‹ ماركو فÒأتي ’عب نادي باريسس سسان جÒمان
أنه  ⁄يطلب مطلقا ألرحيل أإ ¤برشسلونة أ’إسسبا ÊخÓل فÎة
أ’نتقا’ت ألصسيفية أŸاضسية و أنه قرر ألبقاء ‘ ألنادي ألفرنسسي بنصسيحة
من ألنجم ألسسويدي وزميله ألسسابق ‘ ألفريق ،ز’تان أإبرأهيموفيتشس.
وقال اإليطا‹ ‘ حديث مع صصحيفة ‘‘ليكيب الفرنسصية‘‘« :لدي طموحات وللمرة
األو ¤منذ قدومي سصأالت نفسصي ما إاذا كان يجب أان أابقى».
وأاضصاف نفسس اŸصصدر‘‘ :أانا سصعيد ‘ العاصصمة الفرنسصية و ⁄أافكر يوما ‘ ترك
النادي ،أاود الفوز بعدة أالقاب ألنه شصيء ﬂتلف‘‘.
يذكر أان فÒاتي شصكل ﬁور اهتمام ،خÓل الصصيف اŸاضصي ،نادي برشصلونة ولكن
النادي الفرنسصي رفضس التفريط ‘ خدماته.

الو ‘ ¤البطولة.
بعد الهدف الثا– Êررت اŸولودية
وف- -رضصت ر“ا ع -ال -ي -ا ،ح -يث ل -ع -بت
بطريقة جيدة و ⁄نشصاهد رد فعل
الشصبيبة إال ‘ (د  )71ح Úوجد «بن
علجية» نفسصه متحررا من الرقابة
ت -وغ -ل ل -ك -ن «شص -ع -ال» ك -ان ل -ق-ذف-ت-ه
ب -اŸرصص -اد م-رة أاخ-رى وأارسص-ل-ه-ا إا¤
ال- -رك- -ن -ي -ة ،ث Ó-ث دق -ائ -ق ب -ع -د ذلك
«حشصود» يتحصصل على كرة ‘ وسصط
اŸيدان يراوغ لعب Úويوزع ناحية
م-ن-ط-ق-ة ال-ع-م-ل-ي-ات Œد «ب-ال-غ» ل-كن
«ع- -ب- -دات» ك- -ان أاسص- -رع وأاخ- -رج- -ه- -ا
للركنية( ‘ ،د « )8٩يطو» يتحصصل
على ﬂالفة مباشصرة من على بعد 35
مÎا ينفذها بقوة وا◊ارسس «شصعال»
يخرجها بأاناقة إا ¤الركنية ،لينتهي
ال- -ل- -ق- -اء ب- -ف- -وز اŸول -ودي -ة ب -ه -دفÚ
نظيف ،Úفوز أاعاد الروح للمجموعة
Óنصصار الذين صصفقوا طويÓ
واألمل ل أ
على الÓعب Úبعد نهاية اللقاء.
ه -ذا واخ -ت -ار رج -ال اإلع Ó-م «ول -ي-د
درارج -ة» رج Ó-ل-ل-م-ب-اراة ،ون-ال ب-ع-د
نهاية اللقاء جائزة الرابطة الوطنية
لكرة القدم.

” بر›ة اللقاء اŸتأاخر ب Úا–اد ا÷زائر
وإا–اد ا◊راشس ،ع- -ن ا÷ول- -ة اÿامسص- -ة م -ن
بطولة الرابطة اÎÙفة األو ،¤يوم الثÓثاء
 24أاكتوبر ،بداية من السصاعة Ã 17:00لعب
عمر حمادي (ا÷زائر) ،حسصبما كشصفت عنه
الرابطة اÎÙفة لكرة القدم.
وأاجلت هذه اŸواجهة بسصبب مشصاركة ا–اد

ا÷زائ -ر ‘ ل -ق -اء ال -دور نصص -ف ال-ن-ه-ائ-ي م-ن
رابطة أابطال إافريقيا ضصد وداد الدار البيضصاء
اŸغربي.
وألصص -ح -اب ال -ل-ون« Úاألح-م-ر واألسص-ود» أارب-ع
مباريات متأاخرة أامام كل من ا–اد ا◊راشس،
م - -ول- -ودي- -ة ا÷زائ- -ر ،ا–اد بسص- -ك- -رة ووف- -اق
سصطيف على التوا‹.

أŸنتخبات ألوطنية للشسبان:

العو‘ يؤوكد تلقيه عرضسا من بوعÓم شسارف
تلقى مدرب جمعية وهرأن ،سسا⁄
ألعو‘ ،عرضسا من أŸدير أ÷ديد
للمنتخبات ألوطنية لكرة ألقدم،
بوعÓم شسارف ،لÓنضسمام إأ ¤أحد
ألطوأقم ألفنية ألتي بدأ ‘ إأعدأدها
’خ ،Òحسسب ما علم لدى أŸعني.
هذأ أ أ
عمل العو‘ لسصنوات طويلة مع شصارف ،سصيما
‘ ف- -ري- -ق ا–اد ا◊راشس ال- -ذي ق -اداه م -ن -ذ
بضصعة سصنوات إا ¤العودة إا ¤الرابطة األو¤
اÎÙفة.

نادي ألسسد ألقطري:

بو‚اح يسسجل هدفه الثاÊ
سس -اه -م أل-دو‹ أ÷زأئ-ري ب-غ-دأد ب-و‚اح ،ي-وم أ÷م-ع-ة ‘ ،ف-وز ف-ري-ق-ه
ألسس -د أم -ام أŸضس -ي-ف ن-ادي أل-ع-رب-ي (◊ )1-3سس- -اب أ÷ول -ة أÿامسس -ة م -ن
ألبطولة ألقطرية لكرة ألقدم.
وسصجل الÓعب السصابق إل–اد ا◊راشس هدفه الثا Êمنذ انطÓق اŸوسصم بعد أان افتتح
رصصيده يوم األحد اŸاضصي أامام نادي قطر ( )1-3ضصمن ا÷ولة الرابعة من اŸنافسصة
اÙلية.
بعد هذه البداية القوية ،سصيحاول بو‚اح تعديل رقمه الذي حققه ‘ اŸوسصم اŸاضصي
والذي ل يقل عن  24هدفا.
وكان الÓعب ا÷زائري قد ركن إا ¤شصهر كامل من الراحة بعد تعرضصه إلصصابة.

وأاوضصح اŸدرب الذي التحق بالعارضصة الفنية
للجمعية خÓل الصصائفة اŸنصصرمة ،بأانه غÒ
متحمسس للعرضس الذي تلقاه بسصبب رغبته ‘
تشصريف العقد الذي يربطه مع أابناء ‘‘اŸدينة
ا÷ديدة‘‘.
وتلقت جمعية وهران أاول هزÁة لها هذا
اŸوسصم يوم ا÷معة على ميدان سصريع غليزان
ب -ه -دف ن -ظ -ي -ف ضص -م-ن ا÷ول-ة السص-اب-ع-ة م-ن
الرابطة الثانية ،وهي اÿسصارة التي أارجعها
العو‘ إا‘‘ ¤أاخطاء –كيمية».
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أألحد  ٢٢أأكتؤبر  ٢017م

إأعدأد  :عبد ألكر . Ëل

ألمؤأفق لـ 0٢صضفر  14٣٩هـ

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

ألعدد
17470

هام جدأ

هذه ألصضفحة –تؤي على آأيات قرآأنية كرÁة
وأحاديث نبؤية شضريفة ،ألرجاء أ◊فاظ عليها
وحمايتها من ألتدنيسس .وشضكرأ
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م بها
‘ هذأ ألعصسر يتطّلب أ’أمر أ’بتعاد قدر أ’إمكان عن أ’إفتاء ألفردي وأ’رŒال خاصسة ‘ أŸسسائل ألتي تع ّ
ألبلوى وÁكن أأن يÎتب على أÿطاأ فيها تشستيت شسمل أ’أمة ،أأو أإيقاع شسبابها ‘ فﬂ ’ Ïرج لهم منها.
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ن َعَلْيَنا سَسَفَرَنا َهَذأ،
م َهّو ْ
أْلَعَم ِ
ل َما َتْرضَسى ،ألّلُه ّ
َ
َوأ ْ
ّ
ّ
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ب ِفي أل ّسسَفِر،
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ه
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ُ
صساِح ُ
طِو َ
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ْ
ّ
َوأْل َ -
م ِإأ ّن-ي أَُع-وُذ ِبَ-ك ِمْ-ن
خِ-ل-يَ-فُ-ة ِف-ي أ َ أ
’ْهِ -
ل ،ألّ-لُ-هّ -
ء أل ّسسَفِرَ ،وَكآاَبةِ ألَْمنْظَِرَ ،وسُسـوءِ ألُْمنَْقلَ ِ
ب،
َوْعثَا ِ
َ
َ
نَ ،وَزأَد ِفيِه ّ
جَع َقاَلُه ّ
ن:
ر
أ
ذ
إ
أ
و
،
»
ل
ه
أ
’
أ
و
ل
ا
ِ
ْ
ِ
ِفي أْلَم ِ َ
َ َ َ
ن ،لَِ-رّبَ-ن-ا َح-ـاِمُ-دوَن»،
نَ ،ت -اِئُ-ب-وَنَ ،ع-اِبُ-دو َ
«آأِي ُ-ب -ـو َ

روأه مسسلم ‘ صسحيحه.
ُيَعلuمنا رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ أن
ه تعا ‘ ¤كل أحوألنا؛ ومن ذلك أنه
نذكر ألل َ
ك-ان ي-ذك-ره ع-ن-د رك-وب-ه ل-ل-دأsب-ة ،سس-وأء ‘ ذلك
◊ضَسُر وألسسفر ،فحديث علي بن أبي طالب فيه
أ َ
ذك -ر دع -اء رك -وب أل -دأب -ة ‘ أَ◊َضس -ر ،وح -ديث
عبد ألله بن عمر فيه ذكر دعاء ركوب ألدأبة ‘
’ي-ة
ألسس -ف -ر ،وكÓ-ه-م-ا يشسÎك-ان ف-ي-م-ا ورد ‘ أ آ
ن أsل ِ
ذي سَس s
خَر َلَنا
حا َ
ألقرآأنية ‘ قوله تعا{ :¤سُسْب َ
َه َ- -ذأ َوَم- -ا ُكs- -ن- -ا َلُ - -
َ * Úوِإأ sن- -ا ِإأَل- -ى َرuبَ- -ن- -ا
ه ُمْ- -قِ- -رِنَ - -
’ي-ة  ،]14-13م- - -ع
َل ُ-م ْ-ن َ-ق ِ-ل ُ-ب -وَن}[ ،أل -زخ-رف أ آ
أخ- -تصس- -اصس دع- -اء ألسس- -ف -ر ب -ط -لب أل -ت -خ -ف -ي -ف

وأل -ت -ه -وي -ن ‡ا ي -رأف -ق ألسس -ف -ر ع-ادة م-ن ع-ن-اء
ومشس- -ق- -ة ،وأخ- -تصس- -اصس دع- -اء أَ◊ضَس- -ر ب- -ط- -لب
أŸغفرة من ألله جل وع.Ó
ف -م -ا أسس -ه -ل ه -ذه ألtسس s-ن -ة وأع-ظ-م-ه-ا ،وم-ا أج-م-ل أن
نحافظ عليها عند ركوبنا للسسيارأت أو أ◊افÓت،
أو أل- -ق- -ط- -ارأت أو أل- -ط- -ائ- -رأت ،أو ح- -ت- -ى أŸصس- -اع -د
ألكهربائية ،أو غ Òذلك من وسسائل أ’نتقال.
فلنحرصس على إأحياء هذه أل tسسsنة أŸباركة،
’بنائنا ،وحّث ألناسس
ب-ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا وت-ع-ليمها أ
ع-ل-ي-ه-ا ،ح-ت-ى ي-ح-ف-ظ-ن-ا أل-ل-ه ت-ع-اِ ‘ ¤حu-لنا
وأر–ال -ن -ا ،وح -ت -ى ن -ن-ال أج-ر إأح-ي-اء سس-ن-ة
من سس نبينا أŸصسطفى ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ.

رجل دين:

أامن واسصتقرار اÛتمعأت يتطلب تكييفًأ فقهيًأ ينأسصب أاحوال النـأسس

قال ألدكتور ﬁيي ألدين
عفيفي عضسو ›مع ألبحوث
’سسÓمية إأن مرأعاة وأقع
أ إ
ألناسس وألنظر ‘ أحوألهم
ومعيشستهم يقتضسي تكييف
’مور،
ألفتوى لتناسسب تلك أ أ
’ن
وحتى ترفع أ◊رج عنهم ،أ
ألشسريعة جاءت لرعاية مصسالح
ألناسس ورفع أ◊رج عنهم.

أأضضاف عفيفي خÓل عرضضه للبحث ألذي
أأل -ق -اه Ãؤؤ“ر دور أل -ف -ت -ؤى ‘ أسض-ت-ق-رأر
أÛتمعات أأن ألفتؤى تضضطلع بدور كبÒ
‘ مؤأجهة أإلفسضاد وألتخريب من خÓل

نصصيحـة
نبويـ ـ ـ ـ ـة

توسص ـ ـ ـع لك ‘ رزق ـ ـ ـك وتقي ـ ـك موت ـ ـة السصـ ـ ـوء
من منا ’ يحب أن يوسسع له ‘ رزقه وÁوت موته حسسنة على ألطاعة؟! لديك فرصسة لذلك إأذأ ما أتبعت هذه
’خر.
ألنصسيحة ألنبوية ألغالية ألتي تعود عليك بالنفع ‘ ألدنيا وأ آ
وقد

بشض-رن-ا أل-ن-ب-ي ـ صض-ل-ؤأت أل-ل-ه وسضÓ-م-ه ع-ل-ي-ه
وعلى آأله ـ بأان من يصضل رحمه يؤسضع له ‘
رزق -ه وي-دف-ع ع-ن-ه م-ي-ت-ه ألسض-ؤء ،ف-ق-ال :م-ن
أأحب أأن يبسضط له ‘ رزقه ،وينسضأا له ‘
أأثره ،فليصضل رحمه» ،وقال أإلمام علي بن
أأبي طالب كرم ألله وجهه عن ألنبي ـ صضلى

قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـول
مأأثـور

أل -ن -ظ -ر ‘ ت -لك أŸت -غÒأت ،وم -ا أأصض-اب
ألعا ⁄وأÛتمعات من أنتشضار مؤجات
ألتكف Òوأإلرهاب وأسضتباحة ألدماء‡ ،ا
ي-ل-ق-ى ب-اŸسض-ؤؤول-ي-ة أل-ك-بÒة ع-لى أŸفتÚ
وُدور أل -ف -ت -ؤى ‘ م -ؤأج -ه -ة ه -ذأ أل -ب Ó-ء
وألتخريب ألذي بات يهّدد أأمن وأسضتقرأر
أÛتمعات.
وقال عفيفي إأن أإلرهاب من أأبرز أأسضباب
عدم أسضتقرأر أÛتمعات ألنه يضضرب
ألسض -ل -م وأألم -ن أÛت -م -ع -ي ،خ -اصض -ة ‘
ع -اŸن -ا أŸع -اصض -ر أل -ذي أن -تشض -رت ف -ي -ه
مؤجات أإلرهاب وألعنف أŸسضلح ووجؤد
جماعات وتنظيمات إأرهابية تعمل على
أل- -ت- -خ- -ريب وأل- -فسض- -اد ،وزع -زع -ة أألم -ن

وألسض-ت-ق-رأر ب-ال-ت-ف-ج Òوألغ-تيال وألقتل
وإأزه -اق أألروأح ب -دع -ؤى أ÷ه -اد ،ول -ك-ن
ي - -ب - -ق - -ى أل - -ف - -رق وأضض - -حً- -ا ب Úأ÷ه- -اد
وأإلره- - -اب ،وك - -ل م - -ظ - -اه - -ر أل - -ع - -ن - -ف
وأإلره- -اب أŸن -تشض -رة ع -ل -ى ألسض -اح -ة ‘
ألدول ألعربية وأإلسضÓمية ،ول Áكن بأاية
ح- -ال نسض- -ب- -ت- -ه- -ا إأ ¤أ÷ه -اد أإلسض Ó-م -ي
ألشضرعي.
وأأوضض- -ح أأن ل- -ل -ف -ت -ؤى دور م -ه -م ‘ نشض -ر
أل -ؤع -ي أÛت -م -ع -ي ،وحّث أل-ن-اسس ع-ل-ى
ألبتعاد عن ألغلؤ وألتطرف ألن أإلسضÓم
دع -ا إأ ¤ح -ق -ن أل -دم -اء ،وحب أألوط -ان،
وم - -رأع - -اة ح - -ق - -ؤق أإلنسض - -ان بصض- -ف- -ت- -ه
أإلنسض -ان -ي -ة ،وب -ي -ان ح -ق -ي -ق -ة أŸق -اصض -د

ألله عليه وسضلم ـ قال« :من سضره أأن Áد له ‘
عمره ،ويؤسضع له ‘ رزقه ،ويدفع عنه ميتة
ألسضؤء ،فليتق ألله وليصضل رحمه».
وقد أهتم أإلسضÓم ‘ ألكث Òمن تشضريعاته
ب- -ب -ن -اء ›ت -م -ع إأسض Ó-م -ي مÎأب -ط ،تسض -ؤده
أÙبة وألرحمة وألتكافل ،كما أهتم بتؤثيق
عرى ألقرأبة بصضلة أألرحام ألتي تعت Èمن
أأفضضل ألقربات ومن أأعجل أ Òÿثؤأًبا.
وقد حفلت آأيات ألقرآأن ألكر Ëبا◊ثّ على
صضلة ألقربى وألنهي عن قطع أألرحام ،يقول
ح -امِ َب ْ-ع ُ -ضسُ-هْ-م أَْوَل-ى
ت -ع -اَ{ :¤وأُوُل -وأ أ َْ أ
’ْر َ
يٍء
س ِفي ِكَتاِب أللِsه ِإأ s
ِبَبْعض ٍ
ن أللَsه بُِك u
ل شَس ْ
’ي-ة  74ـ  ،ِ 75وق -ال
’ن-ف-ال أ آ
َعِ-ل-يٌ-م} ..أ أ
ن
ل َوأ ْ أ
كذلكِ{ :إأ s
ن أللَsه َيأاُْمُر بِاْلَعْد ِ
ح َسسا ِ
’ ْ
حشَساِء
َوِإأيتَاِء ِذي ألُْقْرَبى َوَينَْهى َع ِ
ن ألَْف ْ
َوأْلُ- -مْ - -نَ- -ك- -رِ َوأْل- -بَ ْ-غ ِ-ي َي ِ-ع ُ-ظ ُ-ك ْ-م َل َ-ع s-ل ُ-ك ْ-م
َتَذsكُرونَ} ..ألنحل أآلية .٩0
وحذرنا سضبحانه وتعا ¤من قطع أألرحام
ن
م أَ ْ
م ِإأ ْ
ن َتَ-وsلْ-يُ-تْ -
ف- -ق -الَ{ :ف َ-ه ْ-ل َع َ -سس ْ-ي ُ-تْ -
س َوُت َ- -ق u - -
ط ُ- -ع - -وأ
ُت ْ- -ف - -سِس ُ- -دوأ ِف - -ي أ ْ أ
’َْرض ِ
ن َلَ-عَ-نُ-هُم ألsل ُه
ح-اَمُ-كْ-م * أُوَلِ-ئَ-ك أsل-ذِيَ -
أَْر َ

صس-اَر ُهْ-م}ﬁ ..مد
َفَ-أا َصسs-مُ-هْ-م َوأَْعَ-م-ى أَْبَ -
’ية .23 - 22
أ آ
بل وحتى ‘ شضرأئع أألنبياء ألسضابق Úكان
لصضلة ألرحم أأهمية كÈى تتجلى لنا ‘ قؤله
ق َبنِي
سضبحانه وتعاَ{ :¤وِإأْذ أََخْذَنا ِميَثا َ
ِإأسْس- - -رأئ- - -يَ- - -ل ’ َتْ- - -عُ- - -بُ- - -دوَن ِإأ ’sألs- - -ل َ- -ه
َوِب- -اْلَ- -وأِلَ- -دْي ِ-ن ِإأْح َ-سس -ان ً-ا َوِذي ألْ ُ-ق ْ-رَب -ى
َ Úوُق-وُل-وأ ِل-ل-نsاسِس
َوأْلَ-يَ-ت-اَم-ى َوأْلَ-مَ-سس-اِكِ -
م
ُ
صسَÓة َوآأُتوأ ألsزَكاَة ُث s
ح ْسسنًا َوأَِقيُموأ أل s
َتَ- -وsلْ- -يُ- -تْ- -م ِإأَ ’sقِ- -ل- -يً - -
ِ Óمْ - -نُ- -كْ- -م َوأَْنُ- -تْ- -م
’ية .83
ُمْعِرضُسون} ..ألبقرة أ آ
وصضلة ألرحم باب كب Òمن أأبؤأب ألضضمان
ألجتماعي ،وهؤ ركنان :ركن نسضبي ،وركن
جغرأ‘ ،فالقريب وأ÷ار ،أألحاديث ألتي
– ّضس أŸسضلم على أأن يكؤن ﬁسضنًا ÷اره ل
ت -ع -د ول –صض -ى ،ف -الضض -م -ان ألج -ت -م -اع-ي
أأسضاسضه ألنسضب ،وأأسضاسضه أ÷ؤأر ،قال رسضؤل
ألله  -صضلى ألله عليه وسضلم ـ« :خلق ألله
أÿلق ،فلما فرغ منه قامت ألرحم فأاخذت
بحقؤي ألرحمن فقال :مه ،قالت :هذأ مقام
ألعائذ بك من ألقطعية .قال« :أأل ترضض Úأأن

أأصضل من وصضلك ،وأأقطع من قطعك؟ قالت:
بلى يا رب! قال :فذأك».
وحذرنا كذلك ـ صضلى ألله عليه وآأله وسضلم ـ
من أأن قاطع ألرحم ل يدخل أ÷نة فقال« :ل
َيْدُخُل أ÷نَة قاِطع  -أأي قاطَع رحم ـ».
ول ينفع أŸؤؤمن مبدأأ أŸعاملة باŸثل ،فاŸعنى
أ◊قيقي لصضلة أألرحام أأن تصضل من قطعك ،ل
من يصضلك فقط ،قال ـ صضلى ألله عليه وآأله وسضلم
ـ« :ليسس ألؤأصضل باŸكافئ ،ولكن ألؤأصضل ألذي
إأذأ قطعت رحمه وصضلها».
وعن أأبي هريرة رضضي ألله عنه أأن رجًÓ
ق -ال :ي -ا رسضـؤل أل -ل -ه إأن ‹ ق -رأب -ة أأصض -ل -هـم
وي-ق-ط-ع-ؤن-ن-ي ،وأأحسض-ن إأل-ي-هم ويسضيؤؤون إأ‹،
ي» ،فقال ـ صضلى
وأأحلم عليهم ويجهلؤن عل ّ
ألله عليه وسضلم ـ « :إأن كنت كما قلت فكأا‰ا
ّŸل ول يزأل معك من ألله ظهÒ
ُتسِضفّهم أ َ
عليهم ما دمت على ذلك».
فصضلؤأ أأرحامكم يبارك ألله لكم ‘ أأرزأقكم
وأأعماركم وكفاكم مؤتة ألسضؤء ،فقد شضقّ ألله
سضبحانه وتعا ¤لها أسضماً من أسضمه ،ووعد
بؤصضل من وصضلها ،وقطع من قطعها.

من هو الصصحأبي الذي وصصفه النبي بأأن على وجهه مسصحة َمَلك؟

صسحابي جليل جاء إأ ¤ألنبي ـ صسلى ألله عليه وآأله وسسلم ـ وهو ‘ بيت ملئ بالناسس إأ ¤حّد كب ،Òفوقف على ألباب ،فنظر ألنبي ـ صسلى ألله
عليه وآأله وسسلم ـ Áينًا وشسماً’ فلم ير موضسًعا فأاخذ ألنبي ـ صسلى ألله عليه وآأله وسسلم ـ ردأءه فلفه ثم رمى به إأليه وقال لهذأ ألصسحابي:
«أجلسس عليه» ،فأاخذه ألصسحابي فضسمه وقبله ثم رده على ألنبي ـ صسلوأت ألله وسسÓمه عليه وعلى آأله ـ وقال :أكرمك ألله يا رسسول
ألله كما أكرمتني ،فقال رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وآأله وسسلم ـ« :إأذأ أتاكم كر Ëقوم فأاكرموه».
إأنه ألصسحابي جرير بن عبد ألله ألبجلي أسسلم وقومه ‘ شسهر رمضسان من ألسسنة ألعاشسرة للهجرة ،فبعثه ألرسسول ـ صسلى ألله
ع- -ن أب- -ي م- -روأن ،م -و ¤ب -ن “ي -م
عليه وآأله وسسلم ـ على رأسس فرسسان من بني أحمسس من بجيلة بنو مالك لهدم «ذي أÿلصسة» وهو صسنم بالسسرأة كانت قبائل
’زد يعبدونه.
بجيلة وخثعم وباهلة ودوسس وأ أ
ق-ال :أنصس-رفت م-ع صس-ف-وأن ب-ن سس-ل-ي-م
’مة لوجاهته وجماله ،حتى أن ألنبي ـ صسلوأت ألله وسسÓمه عليه وعلى آأله ـ
وكان بعضس ألصسحابة يلقبونه بيوسسف هذه أ أ
م -ن أل -ع -ي -د إأ ¤م-ن-زل-ه ،ف-ج-اء ب-خ-ب-ز
بأان «على وجهه مسسحة مََل ٍ
ك» وعن ذلك يحكي جرير بن عبد ألله ألبجلي قالŸ :ا دنوت من أŸدينة أنخت رأحلتي ثم حللت
يابسس فجاء سسائل ،فوقف على ألباب
عيبتي ثم لبسست حلتي ثم دخلت أŸسسجد فإاذأ ألنبي ـ صسلى ألله عليه وآأله وسسلم ـ يخطب فرما Êألناسس با◊دق ،قال فقلت
÷ليسسى :يا عبدألله هل ذكر رسسول ألله ـ صسلى ألله عليه وآأله وسسلم ـ من أمرى شسيئًا؟ قال :نعم  ..ذكرك بأاحسسن ألذكر
وسسأال ،فقام صسفوأن كسسوة ‘ ألبيت،
بينما هو يخطب إأذ عرضس له ‘ خطبته فقال ألنبي« :إأنه سسيدخل عليكم من هذأ ألفج من خ Òذى Áنٍ أ’ وإأنَ على
ف-أاخ-ذ م-ن-ه-ا شس-ي-ئً-ا ف-أاع-ط-اه ،ف-ات-بعت
وجهه مسسحة َمَل ٍ
ك».
’ن-ظ-ر م-ا أع-ط-اه ،ف-إاذأ
ذلك ألسس -ائ -ل أ
فقال جرير فحمدت ألله عز وجل .وروي جرير بن عبد ألله ألبجلي عن ألنبي ـ صسلى ألله عليه وآأله وسسلم ـ مايزيد عن
هو يقول :أعطاه ألله أفضسل ما أعطى
’على قاد
 300حديث ورد ذكرهم بكتب ألصسحاح ألتسسعة ،وبعد وأنتقال ألنبي ـ صسلى ألله عليه وآأله وسسلم ـ إأ ¤ألرفيق أ أ
بعضس قومه من بجيلة ‘ حروب ألردة ألتي كلف بها ،و‘ ألسسنة ألثالثة عشسر للهجرة أرسسله سسيدنا أبوبكر ألصسديق رضسي
أح-دًأ م-ن خ-ل-ق-ه ،ف-ق-لت :م-ا أعطاك،
ألله عنه عام ً
 Óعلى ‚رأن ،وهو ألذي جمع بطون بجيلة أŸتفرقة Ÿا أرأد عمر بن أÿطاب رضسي ألله عنه أن يرسسله
قال :أعطا Êدينارًأ.
’عاجم لفتح بÓد ألعرأق وفارسس.
Ÿسساعدة جيشس أŸثني بن حارثة ‘ حربه مع أ أ
وتو‘ ألصسحابي جرير بن عبدألله ألبجلي سسنة 51هـ (ويقال سسنة 54هـ) ‘ بلدة يقال لها «قديد» ،وقديد وهي بلدة قرب
مكة أŸكرمة.

ألشض -رع-ي-ة‡ ،ا يسض-ه-م ‘ –ق-ي-ق ت-ن-م-ي-ة
شض-ام-ل-ة وح-ق-ي-ق-ي-ة ل-ك-اف-ة مرأفق ألؤطن،
دون إأف - -رأط أأو ت - -ف - -ري - -ط ،ب- -ؤسض- -ط- -ي- -ة
وعقÓنية وحكمة مدروسضة مؤؤدأها أÒÿ
وأل- -ن- -ف- -ع ،و–ق -ي -ق أألم -ن وألسض -ت -ق -رأر
ألشضامل ،ودور عظيم ‘ مؤأجهة أإلفسضاد
وأل- - -ت- - -خ- - -ريب ،ألن ح - -ف - -ظ أŸصض - -ال - -ح
وأÙافظة على أألمن وألسضتقرأر ‘
أÛتمعات يتطلب تكييفاً فقهيًا تفرضضه
أŸت -غÒأت وأل -ن -ؤأزل ،ألن م -ا ط -رأأ ع-ل-ى
أÛتمعات من تغÒأت جعلت أإلرهاب
يسضتهدف ويهّدد أ◊ياة وأألحياء ،ويعمل
على ضضرب ألسضتقرأر وأألمان.

حديث نبوي
عن أنسس بن مالك رضسي ألله عنه قال :نزل بالنبي ـ
صس-ل-ى أل-ل-ه ع-ل-ي-ه وسس-ل-م ـ أضس-ي-اف م-ن أل-ب-ح-ري-ن ،فدعا
ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ بوضسوئه ،فتوضسأا فبادروأ
’رضس
إأ ¤وضسوئه فشسربوأ وضسوءه وما أنصسب منه ‘ أ أ
فمسسحوأ به وجوههم ورؤووسسهم وصسدورهم فقال لهم
ألنبي ـ صسلى ألله عليه وسسلم ـ‘‘ :ما دعاكم إأ ¤ذلك،
ل ألله يحّبنا يا رسسول ألله فقال ـ
قالوأ :حبا لك ،لع ّ
صسلى ألله عليه وسسلم ـ ،’ :إأن كنتم تريدون أن يحبكم
أل -ل -ه ورسس -ول -ه ف -ح -اف -ظ -وأ ع -ل-ى ثÓ-ث خصس-ال :صس-دق
’مانة ،وحسسن أ÷وأر ،فإان أذى أ÷ار
أ◊ديث ،وأدأء أ أ
Áح- -و أ◊سس- -ن- -ات ك -م -ا “ح -و ألشس -مسس أ÷ل -ي -د‘‘ ،روأه
أÿلعي

قطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوف
من ا◊كمة

’ن
إأننا ننسسى أخطاءنا بسسرعة؛ أ
أحدًأ ’ يذكرنا بها.
حنان أŸرأة أقوى من قوة ألرجل.
ك -ل -م -ا ع-ظ-م شس-أان أل-زوج-ة دل ذلك
ع- -ل -ى ن -ب -ل زوج -ه -ا ،وع -ل -ى ع -ظ -ي -م
خلقه.
أ◊ب يغسسلنا من أ◊قـد.
’ شسيء يرفع قدر أŸرأة كالعفة.
معظم كوأرث ألدنيا سسببها أننا نقول
«نعم» بسسرعة ،و’ نقول «’» ببطء.
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ألعـ ـدد17470 :

koutoufcom@gmail.com

حّب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك
ي ـ ـا ب ـ ـ ـ ـ ـÓدي

‘

فالك فال اÒÿ

ا◊مل
نرى مال نريد ونريد مال
نرى فنفقد قيمة ما نرى ونضصيع
‘ سصرأب ما ل نرى كن حريصصا أل
تفقد قيمة ما ترى

الثور

ه- -ن- -اك أشص- -ي- -اء وأشص -خ -اصش
وحتى أجزأء تسص Òمعنا ‘ رحلة
حياتنا لغرضش ﬁدد ولفÎة ﬁددة
ول -يسش Ÿصص-اح-ب-ت-ن-ا ط-وأل أل-رح-ل-ة ،ل-ذلك ح-ان
ألوقت أن تدعهم وشصأانهم.

ا÷وزاء

افتح ذراعك للجزائر
‘ يوم أاعراسس ا÷زائر
فعلى خيول الريح أاسسرجنا وعلقنا اŸنائر
لزاهر
وأاتت (( عروسس الشسعب )) ترفل بالكواكب وا أ
إانا دفعنا مهرها مليون ثائرٍة وثائر
وعلى صسباح جبينها الوضساء أاشسعلنا اŸباخر
رفًا من الشسهداء ليسس تعيه ذاكرة اŸآاثر
لنامل والضسفائر
و من الدم اŸسسفوح حنينا ا أ

أإخبار

مثÒة

عائلة من  14فردًا
كلهم بسشتة أاصشابع

^ أانه كان ‘ آاسسيا الوسسطى
ث Ó- - - -ث إام - - - -ارات إاسس Ó- - - -م- - - -ي- - - -ة:
خ-ي-وة،ب-خ-ارى ،خ-وق-ن-د ،ب-دأا ه-ج-وم
الروسس عليها عام  ⁄ 1860تسستطع
ال -تّ-وح-د ‘ م-واج-ه-ت-ه-م ..ف-أاصس-ب-حت
ي -ق -ال ك -ل دم-ع-ة ل-ه-ا ن-ه-اي-ة ..ون-ه-اي-ة أاي
مقاطعات روسسية؟
دم -ع -ة بسس -م -ة ..ول -ك -ل بسس -م -ة ن -ه -اي -ة ..ون -ه-اي-ة
^ه- -ل سس -م -عت ع -ن ع -ث -م -ان ب -ن أاب -ي
ال -بسس -م -ة دم -ع -ة ..و◊ن ا◊ي -اه ب -داي-ة ون-ه-اي-ة..
لسسبان
العÓء ؟ بطل أاندلسسي ،غزا ا إ
بسس- -م- -ة ودم- -ع- -ة ..ف Ó- -ت- -ف- -رح ك- -ثÒا ..ول –زن
 732غ- -زوة! مّ - -دة  23سس-ن-ة ،وظ-ل
لخر آاٍت
كثًÒا ..فإاذا أاصسابك أاحدهما فنصسيبك من ا آ
ي -ق-ات-ل ال-نصس-ارى ح-ت-ى ت-و‘
مع صسفحات القدر
وعمره  88عاما؟

حكــــــم
وأإمثــــال

إبتسسم

لب ل- -ول- -ده:
^ ق- -ال ا أ
إاذا رسسبت ‘ الختبار ل
أانت ولدي ول أانا والدك،
لب
لختبار اتصسل ا أ
بعد ا إ
يسس- -أال :أال -و ك -ي -ف ك -انت ال -ن -ت -ائ -ج ؟ رد
الولد :رجاء هل Áكنني أان أاعرف
من معي؟

حكم وأمثال
*ت- -ذك -ر أن أسص -ل -وبك
^غ -ب-ي شس-اه-د ج-دت-ه وك-ف-ي-ه-ا
ه - -و ف - -ن أل- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع
ﬂضسبت Úبا◊ناء..فقال ‘
أآلخ - - - -ري - - - -ن ..ويسص- - - -اوي
ن-فسس-ه:مسس-ك-ينة جدتي
م- -ك- -ان- -تك ،ف- -ك- -ل- -م -ا أرت -ق -ى
أسصلوبك كلّما َعَلت َمكانتك.
بدأات تصسدأا.
*ل ت- -ق- -ف ك- -ثÒأً ع- -ن- -د أخ- -ط -اء

dلل∏©عÈÈةI

مرونة أألصصابع مفتاح أسصاسصي للعب وعزف
أŸوسصيقى فكيف إأن كان لديك سصتة..
إأنها ميزة تطبع عائلة ““دأ سصيلفا““ ألÈأزيلية
أل -ت -ي ب -اتت ت-ع-رف ب-ع-ائ-ل-ة ألسص-ت-ة ح-يث ي-ول-د
أفرأدها بـ سصتة أصصابع ‘ كل يد وقدم بدل من
خمسصة..
ألعائلة ألÈأزيلية وعلى مدى عقود تعاملت
مع هذأ ألتشصوه أÿلقي على أنه كنز ألعائلة
ألذي أسصتثمروه ‘ أŸوسصيقى ولعب ألرياضصة
ول سصيما حرأسصة أŸرمى..
أربعة عشصر فردأ تتأالف منهم عائلة ““دأ
سصيلفا““ جميعهم بسصتة أصصابع .وقد شصمل سصجل
أل -ع -ائ -ل-ة ف-ردأ ج-دي-دأ م-ؤوخ-رأ ““ف-ي-ن-يسص-ي-وسش““
يحمل ذأت ألهبة حسصبهم رغم أن أم ألطفل
“لك خمسصة أصصابع فقط ما يعني أن هناك
ف -رصص -ة خ -مسص ‘ ÚأŸئ -ة أن ي -رث أط -ف -ال-ه-ا
أألصصابع ألسصتة من وألدهم..
وتعرف أŸتÓزمة ألورأثية ألتي تتسصبب ‘
ولدة أشص- -خ- -اصش م- -ع أصص -اب -ع ق -دم Úوي -دي -ن
إأضص -اف -ي -ةÃ ،ت Ó-زم-ة ب-و‹ دأ ك-ت-ي-ل-ي ،وأŸثÒ
للدهشصة أنها حالة من كل ألف حالة ولدة أي
أنها شصائعة أ◊دوث.

هناك أوقات نشصعر فيها أنها
ألنهاية ،ثم نكتشصف أنها ألبدأية،
وهناك أبوأب نشصعر أنها مغلقة ثم
نكتشصف أنها أŸدخل أ◊قيقي.

السشرطان

ن -دم -ا ن-ل-وم أآلخ-ري-ن نصص-ب-ح
ضص -ح -اي -اه -م ،ونّÈر تصص -رف -ات -ن -ا
أŒاههم ،ونعطيهم جزء من ◊ظات
حياتنا ألتي من أŸمكن أن تكون أألخÒة.

األسشد

ح-ي-ات-ن-ا مشص-غ-ول-ة ب-خÓ-فات
غ Òضص - -روري - -ة ،ألن ع- -ق- -ول- -ن- -ا
‡ل- -وءة ب- -أاف- -ك- -ار غ Òضص -روري -ة،
لذلك نعيشش حياة ب Óمعنى ،و‘ أ◊قيقة..
غ Òضصرورية.

شسغل
عقلـك

^ اربع برتقالت
ن- -ري- -د ت- -وزي -ع -ه -ا ع -ل -ى
ثÓثة أاشسخاصس كيف نوزعها
بـحيث ان كل شسخصس ليأاخذ أاكÌ
من الثاÊ؟

حل العدد السشابق
السساعة

ششكرا لكل من ُ ⁄تقال له ششكرا ‘ حياته

يحكى أن جزأرأ كان ينظر نحو
نافذة ﬁله وإأذأ بكلب صصغ Òيدخل
عليه،فسصارع إأ ¤طرده وبعد مدة عاد
أل- -ك- -لب م- -رة أخ -رى ف -ن -ه -ره أ÷زأر
بشصدة ،ولكنه فوجئ حينما رأى ورقة
صصغÒة ‘ فم ألكلب كتب عليها «لو
تكرمت أريد فخذأ من أللحم و12
ق -ط -ع -ة م -ن أل -ن-ق-ان-ق»! وك-ان أل-ك-لب
يحمل ‘ فمه أيضصا أŸبلغ أŸطلوب!
ده - -شش أ÷ - -زأر Ÿا ي -رأه ،ل -ك -ن -ه
أسصتجاب Ÿا طلب منه ،وعلى وجهه
عÓمات ألذهول.
ووضصع ألطلب ‘ كيسش علق طرفه
‘ فم ألكلب .وÃا أن وقت إأغÓق
أÙل قد أِزف ،فقد قّرر أ÷زأر أن
يغلق ﬁله ويتبع هذأ ألكلب ألعجيب.
ووأصص - - - - -ل أل- - - - -ك- - - - -لب مسصÒه ‘
ألطرقات يتبعه أ÷زأر خفية ،وكلما
وصصل ألكلب إأ ¤نقطة عبور مشصاة
وضص -ع أل -ك -يسش أرضص -ا وي -ن -ت -ظ-ر ب-ك-ل
هدوء ،ثم يع Èبعد إأضصاءة أإلشصارة
باللون أألخضصر.
وعندما وصصل ألكلب إأﬁ ¤طة
ل -ل -ح -اف Ó-ت ب -دأ ي -ن -ظ-ر ن-ح-و ل-وح-ة
م -وأع -ي -د وصص -ول أ◊اف Ó-ت ،ب-ي-ن-م-ا
أ÷زأر يرأقبه باسصتغرأب ،بل وأزدأد
ذهوله عندما قفز ألكلب إأ ¤أ◊افلة
فور وقوفها.
◊قه أ÷زأر  -من دون تردد -
وجلسش على مقربه منه ،وŸا أقÎب
أŸوظف أŸسصؤوول عن جمع ألتذأكر
م -ن أل -ك -لب أشص -ار أألخ Òإأ ¤ت -ذك-رة
بÓسصتيكية علقت ‘ رقبته ،وأكتفى

أŸوظف بإالقاء نظرة سصريعة عليها
ليوأصصل سصÒه.
 ⁄يصصدق أ÷زأر وباقي ألركاب
ما يرون .وعند أقÎأب أ◊افلة من
أÙط-ة أل-ق-ري-ب-ة ل-ل-وج-ه-ة أل-تي كان
يقصصدها ألكلب ،توجه إأ ¤أŸقعد
أÛاور لسصائق أ◊افلة وأشصار إأليه
بذيله أن يتوقف .نزل ألكلب بثقة كما
ينزل ركاب أ◊افÓت ،فانطلق نحو
منزل قريب ،حاول فتح ألباب لكنه
وج -ده م-ق-ف ،Ó-ف-اŒه ن-ح-و أل-ن-اف-ذة
وجعل يطرقها مرأت عدة برأسصه.
‘ أثناء ذلك ،رأى أ÷زأر رجÓ
ضص -خ -م -ا ي-ف-ت-ح ب-اب أŸن-زل صص-ارخ-ا
ألكلب أŸسصك ،Úو ⁄يكتف بهذأ ،بل
وشصا“ا ‘ وجه ،ركله بشصدة كأا‰ا
أرأد تأاديبه.
 ⁄يتمالك أ÷زأر نفسصه من شصدة
قسص- -وة أŸشص- -ه- -د ف -ه -رع إأ ¤أل -رج -ل
ليمنعه وقال““ :أتق ألله يا رجل ‘
هذأ أŸسصك Úفهو كلب ذكي جدأ،
ول- -و أن وسص- -ائ -ل أإلع Ó-م ع -ل -مت ب -ه
ل-تصص-در ج-م-ي-ع نشص-رأت-ه-ا أإلخبارية))
ف -أاج -اب أل -رج -ل ب-ام-ت-ع-اضش شص-دي-د:
““هذأ ألكلب ليسش ذكيًا بل هو عÚ
ألغباء ،فهذه هي أŸرة ألثانية ‘ هذأ
أألسص -ب-وع أل-ت-ي ي-نسص-ى ف-ي-ه-ا م-ف-ات-ي-ح
أŸنزل““.

العÈة:

ه -ن-اك م-ن ي-ع-م-ل ب-ج-د وأج-ت-ه-اد
وبأامانة قد يكون همه إأسصعاد غÒه
Óسصف ليجد ألتقدير أبدأ أو
لكنه ل أ
على أألقل كلمة شصكر.

العذراء

ما ترأه ‘ حياتك أآلن ليسش
إأل أن - -ع - -ك- -اسص- -ا Ÿا ف- -ع- -ل- -ت- -ه ‘
أŸاضص-ي ،وم-ا سص-ت-ف-ع-ل-ه ‘ أŸسص-ت-قبل
ليسش إأل أنعكاسصا Ÿا تفعله أآلن.

اŸيزان

ل –زن على ما ‘ أ◊ياة
ف -م -ا ُخ -ل-ق-ن-ا ف-ي-ه-ا إأل ل-ن-م-ت-ح-ن
ونبتلي حتى يرأنا ألله هل نصص È؟ لذلك هّون
عليك ول تتكدر وتأاكد بأان ألفرج قريب فإاذأ
أشصتد سصوأد ألسصحب ..فعما قليل سصتمطر.

العقرب

إأذأ ه- -اج- -مك أل- -ن -اسش وأنت
على حق ..أو قذفوك بالنقد..
فافرح إأنهم يقولون لك أنت ناجح ومؤوثر فالكلب
أŸيت ل يركل ول يرمى إأل ألشصجر أŸثمر.

القوسس

حاول أن تركز حياتك على
ت- - -غ- - -ي‰ Òط ح - -ي - -اتك وأب - -دأ
ب -إاسص -ت -م -دأد أل -ط -اق-ة ألÓ-زم-ة م-ن
ﬂزون أل-ق-درأت أإلي-ج-اب-ي-ة أÿف-ي-ة أŸك-دسص-ة
دأخلك وأسصتغل طاقتك ألكامنة لتصصبح أإلنسصان
ألذي أردت أن تكون.

ا÷دي

تذكر أن  :ألشصتاء هو بدأية
ألصصيف وألظÓم هو بدأية ألنور
وألضصغوط هي بدأية ألرأحة وألفشصل هو بدأية
ألنجاح.

الدلو

إأذأ نظرت جيدأ حولك سصوف
Œد أن أل- -ت- -ح- -دي أ◊ق -ي -ق -ي ‘
أ◊ياة هو أن تغ Òنفسصك وتصصبح
ألشصخصش ألذي تريد أن تكونه وتسصتغل
طاقاتك ألكامنة وتعيشش حياة أسصعد.

ا◊وت

م - -ن أل - -ي- -وم ق- -م Ãع- -ام- -ل- -ة
أآلخرين بالطريقة ألتي –ب أن
Óخ- -ري- -ن..إأم -دح
ي- -ع- -ام- -ل- -وك ب- -ه- -ا إأب- -تسص- -م ل - -آ
أآلخ -ري -ن..أنصصت إأل-ي-ه-م،سص-اع-ده-م ألنك ب-ه-ذه
أل-ط-ري-ق-ة سص-تصص-ل ألع-ل-ى مسص-ت-وى م-ن أل-ن-جاح،
وسصتكون ‘ طريقك للسصعادة ب Óحدود.

الفجر05.٣٣...............:
مواقيت الظهر1٢.٣٢...............:
العصشر15.٣7...............:
الصشÓة المغرب18.0٢..............:
العششـاء1٩.٣٢.................:
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ل–اد ال -ع-ام ل-ل-ع-م-ال
^ ٢٢أاك-ت-وب-ر  :1٩58وف -د ا إ
ا÷زائ -ري Úي -ق-وم ب-زي-ارة إا ¤ا÷م-ه-وري-ة
لŸان -ي -ة وي -وق -ع ات -ف-اق-ا
ال -دÁق -راط -ي -ة ا أ
ي- - -تضش - -م - -ن ع - -دة إاج - -راءات ت - -ه - -دف إا¤
مسش -اع -دة ال -ع -م -ال ا÷زائ -ري Úال Ó-ج -ئ‘ Ú
ت -ونسس واŸغ -رب ،م -ن ب -ي -ن-ه-ا إارسش-ال ك-ب-ار ج-رح-ى
ا◊رب إا ¤مسشتششفيات أاŸانيا الششرقية.

الطقــسس اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة
عنابة

لحد  0٢صشفر  1٤٣٩هـ اŸوافق لـ  ٢٢أاكتوبر  ٢017م
ا أ

لرهاب حول غرب إافريقيا
مكافحة ا إ

ا÷زائر –تضسن ا’جتماع اأ’ول Ûموعة العمل للمنتدى العاŸي

–تضسن ا÷زائر ،يومي األثن ÚوالثÓثاء ،الجتماع العلني األول
Ûموعة العمل للمنتدى العاŸي Ÿكافحة اإلرهاب حول غرب
إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ،ب- -حسسب م- -ا أاف -اد ب -ه ،أامسض ،ب -ي -ان ل -وزارة الشس -ؤوون
اÿارج-ي-ة .سس-يضس-م اج-ت-م-اع ›م-وع-ة ال-ع-م-ل ل-ل-م-نتدى العاŸي
Ÿكافحة اإلرهاب حول غرب افريقيا التي تنظمها ا÷زائر
وكندا «موظف Úسسام ÚوخÈاء ‘ ›الت مكافحة اإلرهاب
والتطرف العنيف والوقاية منهما واألمن ع Èا◊دود ومكافحة
“ويل اإلرهاب والبلدان األعضساء ‘ اŸنتدى العاŸي Ÿكافحة
اإلرهاب وبلدان غرب افريقيا واŸنظمات الدولية واإلقليمية
م -ن -ه -ا األ· اŸت -ح -دة وال–اد اإلف -ري -ق -ي» اسس -ت -ن -ادا إا ¤ذات
اŸصسدر.و سسيشسهد الجتماع «انتقال ›موعة العمل حول تعزيز
القدرات ‘ اŸنطقة السساحل إا› ¤موعة العمل حول تعزيز

اسس -ت -ق -ب -ل اŸت -ح -ف اŸرك -زي ل -لشس-رط-ة
بشس -اط -ون -اف ،ا÷زائ -ر ال -ع-اصس-م-ة ،أامسض
األول  19أاكتوبر  ،2017وفدا من تÓميذ
متوسسطة لوكال عبد القادر بباب الوادي
ا÷زائ -ر ال -ع -اصس -م -ة ،رف -ق -ة م -ؤوط -ري -ه-م
وأاعضساء من هيئة التدريسض ،حيث تأاتي
ه -ات -ه ال -زي -ارة ‘ إاط-ار ت-ع-ري-ف تÓ-م-ي-ذ
اŸؤوسسسسات الÎبوية بأاهم اŸراحل التي
عرفتها الشسرطة ا÷زائرية ع Èعقود من
الزمن .اسستفاد ضسيوف اŸتحف اŸركزي
ل-لشس-رط-ة ،م-ن شس-روح-ات واف-ي-ة ل-ل-رسس-الة
التي يقدمها هذا اŸرفق العام لفائدة
زواره ،ك -م -ا ك -انت ه-ات-ه ال-زي-ارة سس-ان-ح-ة
إلطÓع تÓميذ اŸدارسض على ما يحتويه
من مقتنيات وشسواهد تاريخية ثمينة تؤوّرخ
ل -ب -ط -ولت وأا›اد الشس -رط -ة ا÷زائ-ري-ة،
ح-يث أاب-دى ال-تÓ-م-ي-ذ إاع-ج-اب-ه-م ب-حفاوة

السستقبال الذي خصسصض لهم.
‘ نهاية الزيارة ،أاعرب الوفد الزائر عن
Óمن
شس-ك-ره وت-ق-دي-ره ل-ل-ق-ي-ادة السس-ام-ية ل أ
الوطني ،على رأاسسها السسيد اŸدير العام

رفقاء الدرب يششيدون بخصشاله

اŸرحوم Ÿقامي “يز بإاخÓصسه واهتمامه بتاريخ ا÷زائر
أاشش- -اد م -ن -اضش -ل -وا «اŸال -غ» ب -فضش -ائ -ل
اŸرح - -وم اÛاه - -د ﬁم- -د Ÿق- -ام- -ي
الذي كافح لسشنوات عديدة خÓل
ال -ث -ورة وب -ع -ده -ا وت -ق-ل-د م-ن-اصشب
ه-ام-ة داخ-ل وخ-ارج ال-وط-ن وك-ان
له دور كب ‘ ÒاŸيدان السشياسشي.
صشونيا طبة
خÓ- -ل ت -ك -ر Ëل -ذاك -رة وروح ال -ف -ق -ي -د
Ÿق -ام -ي ب-حضس-ور زمÓ-ئ-ه اÛاه-دي-ن
وبعضض أافراد عائلته دعا أاحد رفقائه ‘
وزارة التسسليح والتصسالت العامة عبد
ال -رح -م -ان ب -روان إا ¤اله-ت-م-ام ب-ه-ؤولء
اŸن- -اضس- -ل Úال- -ذي- -ن ضس -ح -وا م -ن أاج -ل
ا÷زائ -ر م -ن -ت -ق -دا ع-دم وج-ود ك-ت-اب-ات
معمقة عن الدور الذي لعبته «اŸالغ»
ال - -ت - -ي ك - -انت ال - -ع Úالسس - -اه- -رة ع- -ل- -ى
اسستمرارية الثورة التحريرية وأاول جهاز
ﬂاب- -رات ك- -ل- -ف Ãه -م -ة السس -ت -ط Ó-ع
ال- -عسس- -ك- -ري وال- -تسس -ل -ي -ح ،م -وضس -ح -ا أان
«اŸالغ» بقيادة عبد ا◊فيظ بوصسوف
هي مدرسسة تكون منها رجال مناضسلون
اسس - -ت - -م- -روا ‘ ال- -ع- -ط- -اء ح- -ت- -ى ب- -ع- -د
السستقÓل.
وعن اŸرحوم Ÿقامي أاشسار إا ¤أانه كان
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ﬂلصس - -ا ل - -ب - -ل - -ده وي - -ع - -رف ب- -ا÷دي- -ة
والنضس -ب -اط ‘ ال -ع-م-ل ،وه-و اŸن-اضس-ل
الذي لطاŸا اهتم بتاريخ ا÷زائر وأالف
عدة كتب وأابحاث ‘ هذا الشسأان إال أانه
 ⁄ي -ت -ح -دث ‘ ك -ت -ب-ه ع-ن ن-فسس-ه وأاه-م
اŸناصسب التي تقلدها بل اختار الكتابة
عن رجال ونسساء ا÷زائر بصسفة عامة.
ﬁم- -د ب- -ل- -ح- -ي م -ؤورخ وك -اتب ق -ال إان
اŸرحوم كان إانسسانا بسسيطا ومثقفا ذا
رؤوية فكرية ‡يزة اسستفاد من خÈته
الكثÒون ‘ ﬂتلف اÛالت ،كتاباته
لها ميزة خاصسة يطغى عليها ا÷انب
ال- -ت- -ق- -ن -ي واإلنسس -ا ،Êف -خ -ورا ب -وط -ن -ه
واŸنطقة التي نشسأا وترعرع فيها بني
سسنوسض بتلمسسان ،كما أانه كان شسخصسا
ﬁبوبا من قبل ا÷ميع.
وأاشس- -اد سس- -ف ÒاŸال- -غ ﬁم- -د خÓ- -دي
بخصسال اŸرحوم الذي وافته اŸنية ‘
 27سسبتم ،Èمؤوكدا أانه رجل مواقف وله
شس -خصس -ي -ة ق-وي-ة ،ع-اشض م-راح-ل ال-ث-ورة
التحريرية  1956إا 1957 ¤وتعرضض إا¤
ال- -ع- -دي- -د م- -ن الصس- -ع- -وب- -ات إا ¤ج -انب
اÛاه -دي -ن ال-ذي-ن خ-دم-وا ال-ث-ورة و⁄
يسس- -تسس- -ل- -م واسس -ت -م -ر ‘ ال -ع -م -ل وب -ذل
›هودات ‘ سسبيل الوطن حتى مع كÈ
سسنه.

Óمن الوطني ،الذي أاتاح لهم الفرصسة
ل أ
لÓطÓع عن قرب ،والتعرف على التاريخ
اÛي -د ل -لشس -رط -ة ا÷زائ -ري -ة ،آام-ل Úأان
تنظم زيارات أاخرى مسستقب.Ó

ا÷ولة  8للرابطة
الأو ¤موبيليسس
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قامت بها مفارز ا÷يشس والدرك

تدمﬂ Òبأا لإÓرهابي Úوتوقيف مهربÚ

«الششعب» ‘ إاطار ﬁاربة اإلرهاب وخÓل
ع-م-ل-ي-ة ب-حث و“شس-ي-ط ببومرداسض/ن.ع،1.
كشس -فت ودم -رت م -ف -رزة ل -ل -ج -يشض ال -وط-ن-ي
الشس- -ع- -ب -ي ،ي -وم  20أاك -ت -وب-ر ﬂ ،2017ب- - -أا
Óره -اب -ي ،Úو‘ إاط -ار ﬁارب -ة ال -ت -ه -ريب
ل -إ
وا÷رÁة اŸنظمة ،أاوقفت مفارز للجيشض
الوطني الشسعبي بع Úقزام/ن.ع ،6.مهربÚ
( )02وح - -ج - -زت ( )4.46ط- - - -ن م - - -ن اŸواد
الغذائية ،فيما ضسبط عناصسر الدرك الوطني
( )1391وحدة من ﬂتلف اŸشسروبات و()53
قنطارا من مادة التبغ و( )4550علبة سسجائر
ب -ك-ل م-ن ال-ب-وي-رة/ن.ع ،1.ت-ل-مسس-ان/ن.ع،2.
بسسكرة والوادي/ن.ع.4.

بوصشÓح رئيسس أامن ولية ورقلة يؤوكد:

اإ’عÓم حلقة ’ Áكن التفريط فيها ضسمن اŸعادلة اأ’منية

أاك- -د رئ- -يسض أام- -ن ولي- -ة ورق- -ل- -ة ي -ح -ي -ى
بوصسÓح خÓل احتفالية نظمت اÿميسض
Ãق- -ر األم- -ن Ãن- -اسس -ب -ة ال -ي -وم ال -وط -ن -ي
للصسحافة أان مشساركة األسسرة اإلعÓمية
اإلح -ت -ف-ال ب-ه-ذا ال-ي-وم ن-اب-ع-ة م-ن أاه-م-ي-ة
اإلعÓ-م ك-ح-ل-ق-ة ل Áك-ن ال-ت-ف-ري-ط ف-ي-ها
ضس -م -ن اŸع -ادل -ة األم -ن -ي -ة .وأاوضس -ح ذات
اŸسسؤوول أان اŸناسسبة تعد فرصسة لتذكر
شسهداء اŸهنة سسواء شسهداء الصسحافة إابان
الثورة التحريرية ضسد اŸسستعمر أاو خÓل
العشسرية السسوداء وكذا لسستذكار ما قدمه
الصسحفي من تضسحيات ‘ سسبيل الوطن
واŸهنة ولÓمتنان والعÎاف Ãجهودات
الصس -ح -اف -ة.الح -ت -ف -ال -ي -ة ع -رفت حضس-ور
وتكرﬂ Ëتلف ‡ثلي الصسحافة اŸكتوبة
والسسمعية البصسرية بالولية.
ورقلة :إاÁان كا‘

اششهار

«السسنافر» يحافظون
علـ ـ ـى الصسـ ـ ـ ـ ـ ـدارة
بع ـ ـ ـد تعـ ـ ـ ـادلهـ ـ ـ ـ ـم
مع «أابن ـ ـاء العق ـ ـيبة»
حافظ ششباب قسشنطينة على صشدارة
لو¤
ت- -رت- -يب ال- -راب- -ط- -ة اÎÙف -ة ا أ
موبيليسس بعد عودته بتعادل ثم،Ú
أامسس ،م -ن م -ل-عب  ٢0أاوت أام-ام شش-ب-اب
ب - - -ل- - -وزداد ال- - -ذي فشش- - -ل ‘ –ق- - -ي- - -ق
النتصشار للمرة الرابعة على التوا‹.
عمار حميسشي
 ⁄يحسسن شسباب بلوزداد اسستغÓل عاملي
األرضض وا÷مهور من أاجل –قيق النتصسار
والعودة اإ ¤صسدارة الÎتيب من بوابة شسباب
قسسنطينة لكن العكسض هو الذي حدث حيث
كان «السسنافر» القرب إا ¤النتصسار.
وعرف الشسوط األول إاثارة كبÒة من خÓل
الفرصض الكثÒة لفريق شسباب بلوزداد لكن
شس -ب -اب قسس-ن-ط-ي-ن-ة ضس-ي-ع ف-رصس-ة ف-ت-ح ب-اب
التسسجيل بعدما فشسل عبيد ‘ تسسجيل ركلة
ا÷زاء التي منحها ا◊كم لفريقه.
و ⁄يكن الشسوط الثا Êمغايرا لسسابقه حيث
عرف سسيطرة من شسباب بلوزداد الذي فشسل
ه -و اآلخ -ر ‘ Œسس -ي -د رك -ل -ة ا÷زاء ال -ت-ي
منحها ا◊كم بعد أان صسد ا◊ارسض رحماÊ
ﬁاول-ة ل-ك-روم ل-ت-ن-ت-ه-ي اŸب-اراة ب-ال-ت-ع-ادل
السسلبي.

نادي بارادو وأاوŸبي
اŸدية يحققان ا’نتصسار

عاد نادي بارادو بفوز ثم Úمن بلعباسض
ع- -ل- -ى حسس- -اب ال–اد اÙل- -ي ل- -ي -واصس -ل
الفريق زحفه نحو اŸقدمة فيما توقفت
السسلسسلة اإليجابية ألشسبال شسريف الوزاÊ
ال -ذي فشس -ل -وا ‘ –ق -ي -ق الن -تصس -ار ع -ل -ى
ملعبهم.
من جهته ،حقق أاوŸبي اŸدية فوزا مهما
على حسساب شسبيبة السساورة بهدف Úدون رد
ليعود الفريق إا ¤سسكة النتصسارات بعد أان
اكتفى بالتعادلت خÓل ا÷ولت اŸاضسية
وهو ما جعله يرتقي ‘ سسلم الÎتيب.
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القدرات ‘ منطقة غرب إافريقيا مثلما ” التفاق عليه خÓل
الجتماع الوزاري للمنتدى العاŸي Ÿكافحة اإلرهاب اŸنعقد
‘  20سس-ب-تم .»2017 Èك-م-ا سس-يشس-ك-ل ال-ل-ق-اء م-ن-اسس-ب-ة ألعضساء
اŸن -ت -دى ال -ع -اŸي Ÿك -اف -ح -ة اإلره -اب «إلج-راء حصس-ي-ل-ة ح-ول
النشساطات التي ” القيام بها بغرضض تعزيز التعاون والقدرات ‘
اÛالت ال -ت -ي ت -ك -تسس -ي أاول -وي -ة ‘ ﬂط -ط ع-م-ل اÛم-وع-ة
واŸت- -م- -ث -ل -ة ‘  :األم -ن ا◊دودي وال -ت -ع -اون ع -ل -ى اŸسس -ت -ويÚ
التشسريعي والقضسائي والتعاون ب Úمصسالح الشسرطة ومكافحة
“وي -ل اإلره -اب وت -ع -ب -ئ-ة اÛت-م-ع ال-دو‹ وألول م-رة م-ن-اقشس-ة
موضسوع مشساركة اŸرأاة ‘ مكافحة اإلرهاب» .وسسيشسرف وزير
الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل على الفتتاح الرسسمي
Óشسغال.
ل أ

تÓميذ متوسسطة لوكال عبد القادر بباب الوادي ‘ ضسيافة اŸتحف اŸركزي للشسرطة
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