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مؤعد مع التاريخ –ط الرحال بقاعة إابن زيدون

يقوم وزير ا’تصسال جمال
كعوان ،يومي  10و 11جانفي
ا÷اري ب- - - -زي- - - -ارة ل- - - -و’ي - - -ة
غ-رداي-ة ،يشس-رف خÓ-لها على
نشس -اط -ات واح -ت -ف -ا’ت ي-ن-اي-ر
بهذه الو’ية ،حيث سسيحضسر
مهرجان وادي ميزاب للÎاث
’م-ازي-غ-ي ال-ق-د ،Ëوسس-تكون
ا أ
Óذاعة والتلفزيون
م-ن-اسس-ب-ة ل إ
’ب- -ع- -اد
’ب - -راز ا أ
ا÷زائ - -ري Úإ
’مازيغية للجزائر من خÓل
ا أ
برامج ﬂتلفة.

ي- -ق- -وم وزي- -ر اŸوارد اŸائ -ي -ة
حسس Úنسس -يب ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وت -ف -ق-د Ÿشس-اري-ع ال-ق-ط-اع ي-وم
’ح - - -د  14ج -ان -ف -ي ا÷اري
ا أ
’ث-نÚ
ب -و’ي -ة ورڤ-ل-ة وي-وم ا أ
 15ج- -ان -ف -ي  2018بو’ية
الوادي.

القاعة البيضسؤية –تضسن
ا’حتفا’ت بيناير

بلعيد يشسرف على أاشسغال
اÛلسض الؤطني
ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-لمجاهد العدد  159م-ن حصس-ة «م-وع-د م-ع ال-ت-اري-خ» ،ب-ع-ن-وان «كيف
يشسارك ا÷ميع ‘ إاثراء الذاكرة الوطنية ويحافظ عليها» ،بقاعة إابن زيدون بديوان رياضس
الفتح ،يوم اÿميسس  11جانفي ا÷اري ،بداية من السساعة  14:00بعد الزوال.
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Óمي حؤل قانؤن
إاع
يؤم اŸالية باŸدية

يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
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أاششرف على تكر Ëالفائزين ‘ مسشابقة أاول نوفم ،Èزيتو:Ê

قضسية اسسÎجاع جماجم ا÷زائري Úمن فرنسسا ‘ مرحلتها التقنية
÷نة متخصشصشة تباششر عملها بعد أان قدمت ا÷زائر طلبا رسشميا لفرنسشا
كششف وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êأان ÷نة متخصشصشة بدراسشة ا÷انب التقني Ÿلف اسشÎجاع جماجم اŸناضشلÚ
ا÷زائري Úمن متحف فرنسشا باششرت عملها حاليا ‘ اŸيدان ،بعد تسشليم ا÷زائر طلبا رسشميا للسشلطات الفرنسشية ،موضشحا أان
القضشية ‘ الوقت الراهن تقنية ﬁضشة ،أاي أانها  ⁄تصشل بعد إا ¤مرحلة التنفيذ.

صشونيا طبة
أك -د وزي -ر أÛاه -دي -ن ع-ل-ى ه-امشس إأشض-رأف-ه،
أمسس ،على تكر Ëألفائزين ‘ مسضابقة جائزة أول
نوفم 1954 Èبحضضور وزير أ’تصضال جمال كعوأن،
ووزي -ر ألشض -ؤوون أل -دي-ن-ي-ة وأأ’وق-اف ﬁم-د ع-يسض-ى
ووأ‹ ألعاصضمة عبد ألقادر زوخ ،أن أللجان ألتي
أنعقدت ب Úأ÷انب أ÷زأئري وألفرنسضي هي من
–دد ‘ أأ’خ Òعدد جماجم ألشضهدأء أ÷زأئريÚ
أŸتوأجدة ‘ متحف أإ’نسضان بباريسس ،بناء على ما
سضتقدمه ألسضلطات ألفرنسضية ‘ هذأ أÿصضوصس،
خاصضة وأنها أبدت عن أسضتعدأدها لفتح هذأ أŸلف
وط -ي -ه ن -ه -ائ -ي -ا وأل -ذي Œسض -د ‘ أل -ت-زأم أل-رئ-يسس
إأÁانويل ماكرون خÓل زيارته أأ’خÒة للجزأئر.
أوضض -ح زي -ت -و ،Êأن وزأرة أÛاه -دي-ن ت-ق-دمت
بطلب رسضمي إأ ¤ألسضلطات ألفرنسضية ،ما يؤوكد،
بحسضبه ،إأرأدة ألدولة وجديتها ‘ أسضتعادة هذه
أ÷م -اج -م ،ب -اع -ت -ب -اره -ا ج-زءأً ه-ام-ا م-ن أل-ت-اري-خ
ألوطني وشضاهدأ حيا على أ÷رأئم أŸرتكبة من
قبل أ’سضتعمار ألفرنسضي ‘ حق ألشضعب أ÷زأئري،

م -وضض -ح -ا أن أل -ل -ج -ن -ة أل -ت -ق-ن-ي-ة
أŸك -ل -ف -ة ب -اإ’ج -رأءأت أل-ت-ق-ن-ي-ة
Ÿل - - -ف أسضÎج - - -اع ج- - -م- - -اج- - -م
أ÷زأئري Úباشضرت مهامها بعد
تسض -ل -ي -م أ÷زأئ -ر ط -ل -ب -ا رسض-م-ي-ا
لفرنسضا.
ف - -ي - -م- -ا ي- -خصس ج- -ائ- -زة أول
ن -وف-م 1954 Èق -ال زي -ت -و ،Êإأن
تنظيم هذه أŸنافسضات ألفكرية
وأإ’ب -دأع -ي -ة أل -ت -ي ل -ه -ا أرت -ب-اط
وط -ي -د ب-ت-اري-خ أ÷زأئ-ر أÛي-د
أŸكتوب بدماء ألشضهدأء ،تهدف
إأ ¤إأبرأز وتنوير عظمة ألتاريخ
وأ◊ضض- -ارة ،مشضÒأ إأ ¤أه- -م- -ي -ة
تشضجيع ألباحث ÚوأŸؤورخ Úوأأ’سضاتذة على ألبحث
وأإ’بدأع ألعلمي وألفكري وكتابة ألتاريخ وترقيته.
وأضضاف وزير أÛاهدين ‘ ذأت ألسضياق ،أن
أإ’صضÓ- -ح- -ات أل- -ع- -م -ي -ق -ة أل -ت -ي ج -اء ب -ه -ا رئ -يسس
أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،أعطت ألعناية
وأ’هتمام ألÓزم با◊فاظ على ألذأكرة ألوطنية،
وهو ما جعل أ÷زأئر حاليا ‘ صضحوة تاريخية
ثابتة ألبيان.

وأشضار وزير أÛاهدين إأ ¤أن
ج- -م- -ي- -ع أإ’ج- -رأءأت وألÎت- -ي -ب -ات
أتخذت لنجاح أŸسضابقة ألتي من
شضأانها أن تسضاهم ‘ سضنّ وترسضيخ
أŸب- -ادرأت أل -ت -ي ت -خ -دم أل -ذأك -رة
أل- -ت- -اري- -خ -ي -ة وت -ك -وي -ن أل -ن -اشض -ئ -ة
وأل-تشض-ج-ي-ع ع-ل-ى أل-ب-حث أل-ع-ل-م-ي.
علما أن ألطبعة  22لهذه أ÷ائزة
ألتي يشضرف عليها أŸركز ألوطني
ل- -ل- -درأسض- -ات وأل -ب -حث ‘ أ◊رك -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة وث -ورة ن -وف -م،1954 È
عرفت مشضاركة  136عمل فكري
وإأب- - -دأع- - -ي ‘ ›ا’ت أل- - -قصض- - -ة
وأل- -روأي- -ة وألشض -ع -ر وأŸسض -رح -ي -ة،
باإ’ضضافة إأ ¤ألبحث ألتاريخي وألشضريط ألوثائقي.
و–فظت أللجنة ألوطنية للتحكيم برئاسضة ÚŸ
بشضيشضي على أأ’عمال أŸشضاركة ‘ ›ال ألقصضة
وأل- -روأي- -ة ل -ه -ذه أل -ط -ب -ع -ة ،ح -يث ق -امت ب -ح -جب
ج- -وأئ- -زه- -ا ل- -ع- -دم رق- -ي أأ’ع- -م -ال إأ ¤أŸسض -ت -وى
أŸطلوب ‘ ،ح– Úدد أ’عتماد أŸا‹ للجائزة
Ãليون دينار جزأئري.

تناول معهما التعاون القتصشادي وتعزيز العÓقات البينية

بن مرادي يتحادث مع سسفÒي دولتي فلسسط Úوكوريا الشسمالية
أج- -رى وزي -ر أل -ت -ج -ارة ﬁم -د ب -ن
مرأدي ،أمسس ،با÷زأئرﬁ ،ادثات مع
سض- -ف Òدول- -ة ف -لسض -ط Úع -يسض -ى ل -ؤووي
وسض -ف Òك-وري-ا ألشض-م-ال-ي-ة ألسض-ي-د شض-اي
ه -ي -وك شض -ول ‘ ،ل -ق-اءي-ن م-ن-فصض-ل،Ú
ح- -يث “ح- -ورت ح- -ول أل- -ع- -دي- -د م -ن
أل -قضض -اي-ا أ’ق-تصض-ادي-ة ذأت أ’ه-ت-م-ام
أŸشضÎك ،ب- -حسضب م -ا أف -اد ب -ه ب -ي -ان
للوزأرة.
أبرز ألسضيد بن مرأدي خÓل هذين

أل-ل-ق-اءي-ن «أل-عÓ-ق-ات أل-ت-اريخية» ألتي
Œم- -ع أ÷زأئ- -ر ب- -ك- -ل م- -ن ف -لسض -طÚ
وكوريا ألشضمالية ،مبديا بهذه أŸناسضبة
أسضتعدأد دأئرته ألوزأرية ’سضتقبال أي
مشض - - -اري - - -ع أو أقÎأح- - -ات م- - -ن كÓ- - -
ألطرف .Úكما أشضار ألوزير إأ ¤أهمية
ق -ط -اع أل -ت -ج -ارة ك -وسض -ي -ل -ة Ÿوأج -ه-ة
أل -ت -ح -دي-ات أل-ت-ي ت-ف-رضض-ه-ا أل-ظ-روف
أل- -ع- -اŸي- -ة أل- -ي- -وم ،مÈزأ ‘ م -ع -رضس
ح-دي-ث-ه أل-ت-ج-رب-ة أ÷زأئ-ري-ة وأآ’ل-يات

ألتي أعتمدتها أ◊كومة للحفاظ على
أŸنتوج ألوطني وحمايته.
من جانبهما ،أبدى سضفÒأ فلسضطÚ
وك-وري-ا ألشض-م-ال-ي-ة أسض-ت-عدأدهما للعمل
مع ‡ثلي قطاع ألتجارة با÷زأئر ‘
إأطار لقاءأت ثنائية لتعزيز ألعÓقات
أل -ب-ي-ن-ي-ة ودرأسض-ة آأف-اق إأ‚از مشض-اري-ع
أسضتثمارية و–قيق تباد’ت Œارية ‘
أŸسضتقبل ،بحسضب ذأت أŸصضدر.

لسشراف ‘ اسشتعمال اÿرسشانة باŸششاريع البيئية
انتقدت ا إ

زرواطى تدعو الشسباب إا ¤السستثمار ‘ القتصساد األخضسر
دعت وزي- -رة ال- -ب- -ي- -ئ -ة
وال- - -ط- - -اق- - -ات اŸت- - -ج - -ددة
فاطمة الزهراء زرواطي،
أامسس ،خ Ó-ل زي -ارة ع -م-ل
وت -ف -ق-د ل-ولي-ة خ-نشش-ل-ة،
شش - - -ب - - -اب اŸن - - -ط - - -ق- - -ة إا¤
السش- - - -ت- - - -ث - - -م - - -ار ‘ ›ال
الصش - -ن - -اع - -ة ال - -ب - -ي - -ئ - -ي - -ة
وال -ط -اق-ات اŸت-ج-ددة عÈ
إانششاء مؤوسشسشات مصشغرة ‘
اŸه -ن ا÷دي -دة ال -ت -ي ل -ه -ا
عÓ-ق-ة ب-ال-ب-ي-ئة ومعا÷ة
وف- -رز ال- -ن- -ف -اي -ات ،مÈزة ‘ ه -ذا الصش -دد أان
لط-ار
ال -دول -ة وضش -عت ك -ل اŸي -ك -ان -زم-ات وا إ
اŸؤوسشسش -ات -ي ل -ف -ائ -دة الشش-ب-اب لق-ت-ح-ام ه-ذا
اÛال.
ثمنت ألوزيرة باŸركز ألتقني أŸصضغر ببلدية
يابوسس ،إأدخال ألطاقة ألشضمسضية ‘ تسضيÒه ،حيث
دعت إأ ¤أ’قتدأء بهذه ألتجربة وضضرورة ألعمل
على دعم أسضتعمال ألطاقات أŸتجددة ألتي توليها
أ÷زأئر أهمية بالغة من خÓل ألÈنامج أ◊كومي

Ÿا تشض- - -ك - -ل - -ه م - -ن ب - -دي - -ل ح - -ي - -وي
أسضÎأت -ي -ج -ي ل -ل -ط -اق-ات أل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
ويعكسس حرصس أ÷زأئر على تنفيذ
ألتزأماتها ألدولية ‘ هذأ أÛال.
ك- -م- -ا أن- -ت- -ق -دت زروأط -ي بشض -دة،
أأ’شضغال وألدرأسضة أÿاصضة Ãشضروع
إأ‚از أ◊ظÒة أ◊ضض -ري -ة ب -ع-اصض-م-ة
ألو’ية ،أين ” أإ’سضرأف ‘ أسضتعمال
أÿرسضانة أإ’سضمنتية ‘ عدة أجزأء
ب -ه ك -السض -ور ،وه -ي ن-فسس أÓŸح-ظ-ة
أŸقدمة بدأر ألبيئة ،وهذأ ما يتنا‘
مع أŸشضاريع من هذأ ألنوع ،وأبدت
أسضتياءها من وجود مرأفق بهذه أ◊ظÒة ’ دأعي
لها وكان من أŸفروضس أن ’ تتضضمنها ألدرأسضة
أŸنجزة كالبحÒة أ’صضطناعية ،مشضددة ‘ هذأ
ألسض -ي -اق ع-ل-ى مسض-ؤوو‹ أل-ق-ط-اع ب-ال-و’ي-ة بضض-رورة
توخي أ◊ذر وصضرف كل دينار ‘ ﬁله.
يÎبع مشضروع هذه أ◊ظÒة ألضضخمة ،أ÷ارية
أأ’شضغال بها على مسضاحة  42هكتارأ ،مقسضمة إأ¤
مسض-اح-ات خضض-رأء وأم-اك-ن ل-ل-تسض-ل-ي-ة وألÎف-ية لكل
أل -ف -ئ -ات ،ت -ت-خ-ل-ل-ه-ا مشض-اري-ع مصض-غ-رة م-ن-ه-ا إأ‚از

مسضابح وﬁطة خدمات وحظÒة نباتية وأخرى
حيوأنية.

فوضسى ‘ التنظيم وتفاقم
ظروف عمل اإلعÓميÚ
“يزت هذه ألزيارة ألوزأرية كسضابقاتها بسضوء
ألتنظيم ألذي أضضحى من سضمات ألزيارة ألرسضمية
للمسضؤوول Úبالو’ية ،تفاقمت من خÓلها ظروف
عمل أإ’عÓمي Úإأ ¤درجة أسضتحالة أدأء مهمتهم
‘ ألكث Òمن أأ’حيان لعدة أسضباب ،منها ’ مبا’ة
مصض- -ال- -ح أل- -دي- -وأن بضض- -ب- -ط ق- -وأئ- -م أإ’عÓ- -م -يÚ
أŸع -ت -م -دي-ن ،وت-رك أشض-خ-اصس غ-رب-اء ع-ن أŸه-ن-ة
ي-ح-ل-ون ﬁل أإ’عÓ-م-ي Úب-ح-ج-ز أم-اك-ن ب-السض-يارة
ÓعÓمي Úأ’غرأضس
ألوحيدة ألقدÁة أıصضصضة ل إ
›هولة ،هذأ إأ ¤جانب حضضور أشضخاصس للنزهة
باسضم أإ’عÓم ’ هم معتمدون و’ Áلكون ألتكليف
باŸهمة و’ ينشضرون شضيئا ع Èأي وسضيلة إأعÓمية.

خنششلة :إسشكندر ◊جازي

مباركي ٪80 :من خريجي مراكز التمه Úأاد›وا ‘ اŸؤوسسسسات التي زاولوا بها تكوينهم
أاك -د وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن وال-ت-ع-ل-ي-م اŸه-ن-يÚ
ﬁمد مباركي ،أامسس ،با÷زائر العاصشمة،
أان حوا‹  ٪80من خريجي مراكز التكوين
ي -د›ون ‘ اŸؤوسشسش -ات الق -تصش -ادي-ة ال-ت-ي
زاولوا بها تكوينهم التطبيقي.
أوضضح ألوزير خÓل عرضس قدمة أمام
÷ن-ة أŸال-ي-ة وأŸي-زأن-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس ألشضعبي
أل -وط -ن-ي ‘ ،أط-ار م-ن-اقشض-ة مشض-روع ق-ان-ون
تسضوية أŸيزأنية لسضنة  ،2015أن حوأ‹ ٪80
م -ن خ-ري-ج-ي أل-ت-ك-وي-ن ع-ن ط-ري-ق أل-ت-م-هÚ
ي -د›ون ب -اŸؤوسضسض -ات أ’ق -تصض -ادي -ة أل -ت -ي
زأولوأ بها تكوينهم ألتطبيقي ،مرجعا ذلك
أ ¤كون أن فÎأت ألÎبصس ألتطبيقي ألتي
ي- -قضض- -ي- -ه- -ا ه- -ؤو’ء ‘ ‰ط أل- -ت- -م -ه Úت -ت -م
ب -اŸؤوسضسض -ة أ’ق -تصض -ادي -ة ‘ ،أل -وقت أل -ذي
تضض -م -ن م -رأك -ز أل -ت -ك -وي -ن فÎة قصضÒة م-ن

ألÎبصس أل - -ن - -ظ - -ري .ل - -ه- -ذأ
أل - -غ - -رضس ،أك - -د أل - -وزي- -ر أن
أل -ت -م -ه Úأل -ذي ي -ع -د أفضض-ل
وسض -ي -ل-ة ل-تسض-ه-ي-ل أ’دم-اج ‘
عا ⁄ألشضغل« ،يحظى بأاهمية
خاصضة من قبل ألقطاع من
أجل ألرفع ألتدريجي لتعدأد
أŸسضجل ‘ Úهذأ ألنمط من
أل -ت-ك-وي-ن» .م-ن ج-ه-ة أخ-رى،
أشض- -ار م- -ب -ارك -ي أ ¤أه -م -ي -ة
ت-ع-زي-ز وت-وسض-ي-ع أل-ت-ع-اون بÚ
ق - -ط- -اع أل- -ت- -ك- -وي- -ن أŸه- -ن- -ي وأŸؤوسضسض- -ات
أ’قتصضادية باعتبارها «شضريكا أسضاسضيا» ‘
تكوين يد عاملة مؤوهلة تسضتجيب Ÿتطلبات
أ’قتصضاد ألوطني ،وذلك  -مثلما قال  -من
خÓل إأبرأم أتفاقيات وأنشضاء مرأكز أمتياز

ب -ال -ت -نسض -ي-ق م-ع أŸؤوسضسض-ات
أل - - - - - -رأئ - - - - - -دة ‘ ب- - - - - -عضس
أل -ت -خصضصض -ات أل -ت -ي ت -وأكب
ألتطورأت أ◊اصضلة ‘ هذأ
أÛال ‘ .ذأت ألسض- - -ي- - -اق،
أشضار ألوزير أ ¤أن ألقطاع
يعمل على فتح تخصضصضات
تتمشضى مع خصضوصضيات كل
م -ن -ط -ق -ة ل Ó-سض -ت -ج -اب-ة أ¤
متطلبات ألتنمية أÙلية.
ول- - - -دى ت- - - -ط - - -رق - - -ه أ¤
أسضÎأت-ي-ج-ي-ة أل-ت-ك-وي-ن أŸه-ن-ي أل-رأم-ي-ة أ¤
أ’سضتجابة لطلبات ألتكوين ،أبرز ألوزير أن
ألقطاع يشضرف سضنويا على تكوين 700.000
مÎبصس ‘ ﬂت - -ل - -ف أ‰اط ومسض - -ت - -وي- -ات
وتخصضصضات ألتكوين.

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

ألعدد
17538

03

زعÓن يتباحث مع سشفÒي إاثيوبيا والدا‰ارك

دعم التعاون ‘ قطاع األشسغال العمومية والنقل
لشش -غ -ال
اسش -ت -ق -ب -ل وزي -ر ا أ
العمومية والنقل عبد الغني
زع Ó- - - - - - - -ن ،أامسس ،سش - - - - - - - -فÒ
ج-م-ه-وري-ة إاث-ي-وبيا سشولومون
أاب- - -يب ت- - -يسش- - -ي- - -م - -ا وسش - -فÒة
ال -دا‰ارك ج -و‹ إال -ي -زاب-يث
ب -ورزان ج-ورج-نسش-ن ،ب-حسشب
لشش - - - -غ - - - -ال
ب- - - - -ي- - - - -ان وزارة ا أ
العمومية والنقل.
ت -ن -درج ه -ذه أل -ل -ق-اءأت ،أل-ت-ي
ج - -رت Ãق - -ر أل - -وزأرة ‘ ،إأط - -ار
ت -ع -زي -ز وت -ط -وي -ر سض -ب -ل أل -ت-ع-اون
وألشض -رأك -ة ب Úأ÷زأئ -ر وه -ذي -ن أل -ب -ل -دي -ن ‘ ›ال
أأ’شضغال ألعمومية وألنقل.

وق -د “ح -ورت أÙادث -ات ح-ول
ألعناصضر أأ’سضاسضية للتعاون وألشضرأكة
م -ع أث -ي -وب-ي-ا وأل-دأ‰ارك وأل-وسض-ائ-ل
أŸسضاعدة على تطويرها.
ك- - -م- - -ا ” أسض - -ت - -ع - -رأضس ب - -ه - -ذه
أŸن-اسض-ب-ة ،أل-ع-دي-د م-ن أل-نقاط ذأت
أ’ه -ت -م -ام أŸشضÎك ،خ -اصض -ة م-ن-ه-ا
ذأت ع Ó-ق-ة Ãج-ال أل-ن-ق-ل أل-ب-ح-ري
وأ÷وي وك - -ذأ ت - -ب - -ادل أل - -ت - -ج - -ارب
وأÈÿأت ،خاصضة تكوين أإ’طارأت
وأŸهندسض Úوألتي هي ﬁل متابعة
متوأصضلة ب Úألطرف.Ú
وقد ثمن ألوزير مسضتوى عÓقات ألتعاون أ÷يدة
ألتي تربط أ÷زأئر بهذين ألبلدين.

ولد أاثناء تفقده قطاع الرياضشة بسشيدي بلعباسس:

قرار ترسسيم يناير عيدا وطنيا يعزز وحدة الشسعب ويكرسس الهوية الوطنية
أاشش -اد ال -ه-ادي ول-د ع-ل-ي
وزي -ر الشش -ب-اب وال-ري-اضش-ة
من سشيدي بلعباسس بأاهمية
ق -رار رئ -يسس ا÷م -ه -وري-ة
وال -ق-اضش-ي بÎسش-ي-م ي-ن-اي-ر
ع- -ي- -دا وط- -ن- -ي- -ا وع- -ط -ل -ة
لج- -ر ،وأاك- -د
م- -دف- -وع- -ة ا أ
الوزير أان القرار يعزز من
ج- - -دي- - -د وح- - -دة الشش - -عب
ا÷زائ - - - -ري و“اسش - - - -ك - - - -ه
وي- -ك- -رسس م- -ب- -دأا ال- -ه- -وي -ة
ال-وط-ن-ي-ة ،داع-يا ‘ الوقت
ذاته الششباب ا÷زائري إا¤
ا◊فاظ على البÓد وجملة
اŸك- -اسشب اÙق- -ق -ة م -ن أام -ن
واسشتقرار.
إأك -تسضت زي -ارة أل -وزي -ر ح -ل -ة
أم -ازي -غ -ي -ة ب -إام-ت-ي-از م-ن خÓ-ل
ج -م -ل -ة أأ’نشض -ط -ة أل-ت-ي أشض-رف
ع-ل-ي-ه-ا ،ب-دأي-ة ب-اأ’نشض-ط-ة أل-ت-ي
أق-ام-ه-ا تÓ-م-ي-ذ م-درسض-ة ع-ظ-ي-م ف-ت-ي-ح-ة للتعريف
Óحتفال بيناير وألذي يأاخذ
باÿلفية ألتاريخية ل إ
هذه ألسضنة طابعا إأسضتثنائيا بعد قرأر ترسضميه كعيد
وط -ن -ي وع -ط -ل -ة م -دف-وع-ة أأ’ج-ر م-ن ق-ب-ل رئ-يسس
أ÷مهورية.
ب -رن -ام -ج أإ’ح -ت -ف -ال ضض -م أيضض -ا ت-ق-د Ëع-دي-د
أأ’نشض-ط-ة أأ’دب-ي-ة ،ألÎف-ي-ه-ي-ة وأل-ف-ن-ي-ة ،ح-يث تابع
أ◊ضض -ور درسض-ا ‘ أل-ل-غ-ة أأ’م-ازي-غ-ي-ة ،ب-اع-ت-ب-ار أن
أŸدرسضة تضضم أقسضاما لتعليم أللغة أأ’مازيغية ،مع

ت- -ق- -دﬁ Ëاضض- -رة ح- -ول أÿل- -ف- -ي- -ة
Óحتفال بيناير.
ألتاريخية ل إ
وأكد لدى تفقده بعضس أŸشضاريع
ألشض-ب-ان-ي-ة وأل-ري-اضض-ي-ة ع-ل-ى مسض-ت-وى
و’ي- -ة سض- -ي- -دي ب- -ل- -ع -ب -اسس ،أن وأق -ع
أل -ري-اضض-ة ب-ال-و’ي-ة سض-ي-ع-رف –سض-ن-ا
تدريجيا بعد أسضتكمال أŸشضاريع قيد
أإ’‚از ،ع -ل -ى غ -رأر مشض -روع م -رك-ز
Œم -ع أل -ف -رق أل -وط -ن-ي-ة وأل-ذي ق-رر
أل -وزي-ر ت-دع-ي-م-ه بـ 27م-ل-ي-ار سضنتيم
إ’“ام أأ’شض- -غ- -ال أŸت- -وق- -ف -ة بسض -بب
ألصض- -ع- -وب -ات أŸال -ي -ة ،ح -يث ’ت -زأل
أشضغاله ترأوح مكانها منذ سضنة ،2009
بعد بلوغ نسضبتها .٪90
أما مشضروع إأ‚از مسضبح نصضف
أوŸبي بحي بوعزة ألغربي ،فقد دعا
ألوزير ألقائم Úعلى أŸشضروع بإاعادة
إأجرأء درأسضة تقييمية للمشضروع من
أجل ألوقوف على ألصضعوبات ،خاصضة
وأن أŸشض- -روع أل- -ذي ت- -ق -ارب نسض -ب -ة
إأ‚ازه  ،٪65شضهد بعضس ألعرأقيل ألتقنية وألتي
أخ -رت وتÒة أأ’شض -غ -ال .ك -م -ا شض -دد ع -ل -ى ضض-رورة
أحÎأم أآ’ج- -ال م- -ن أج -ل تسض -ل -ي -م -ه شض -ه -ر ج -وأن
أل -دأخ -ل .وت -ع -د ه -ذه أŸشض -اري -ع وأخ -رىÃ ،ث-اب-ة
أإ’ضضافة أ◊قيقية لقطاع ألشضباب وألرياضضة ،حيث
سض-ت-ج-ع-ل م-ن أل-و’ي-ة ق-ط-ب-ا ري-اضض-ي-ا ب-ام-تياز ،كما
سضتعمل على –سض Úوأقع ألرياضضة أÙلية و–قق
ألتكامل أŸرجو مع أ◊ركة أ÷معوية.
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سشيدي بلعباسس :غ .ششعدو

وزير الثقافة يبحث مع سسفÒة كوبا با÷زائر مواصسلة التبادل الثقا‘
اتفق وزير الثقافة عزالدين ميهوبي وسشفÒة كوبا لدى
ا÷زائر كÓرا مارغاريتا بوليدو إايسشكاندل ،على مواصشلة
ال-ت-ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ ب Úال-ب-ل-دي-ن ‘ اŸوسش-ي-ق-ى وال-ف-ن التششكيلي
والسشينما وفقا لبيان لوزارة الثقافة.
ووجهت سضفÒة كوبا باŸناسضبة ،دعوة لتكون أ÷زأئر ضضيف شضرف
معرضس هافانا ألدو‹  27للكتاب بكوبا ،ألذي تعقد فعالياته من  1إأ¤
 11فÈأير أŸقبل.
كما تناول ألطرفان عÓقات ألصضدأقة ب Úأ÷زأئر وكوبا و»بعدها
ألتاريخي أ◊افل بالنضضال أŸشضÎك» ،مؤوكدين ‘ هذأ أإ’طار على
ضضرورة ألتعاون ألثقا‘ ب Úألبلدين ‘ شضتى أÛا’ت.

وزارة الصشحة تؤوكد أان التلقيح أا‚ع وسشيلة للوقاية

تسسجيل  9وفيات بسسبب مضساعفات األنفلونزا اŸوسسمية

ت - -و‘ تسش - -ع- -ة أاشش- -خ- -اصس بسش- -بب مضش- -اع- -ف- -ات
لنفلونزا اŸوسشمية ا◊ادة ا ¤غاية يوم أامسس،
ا أ
بحسشب ما أافاد به بيان لوزارة الصشحة والسشكان
وإاصش Ó-ح اŸسش -تشش -ف -ي -ات ،اسش -ت -ن -ادا إا ¤م -ع-ل-وم-ات
لنفلونزا اŸوسشمية.
الششبكة الوطنية Ÿراقبة ا أ
أوضضح نفسس أŸصضدر ،أن أ’أمر يتعلق بنسضاء حوأمل
وبأاشضخاصس «غالبيتهم يعانون من أمرأضس مزمنة و ⁄تقم
أي ضضحية بالتلقيح ضضد أأ’نفلونزأ أŸوسضمية» ،مشضÒأ
إأ ¤أنه «منذ أكتوبر أŸاضضي ” ،تسضجيل  23حالة معقدة
Óن -ف -ل -ون -زأ أŸوسض -م -ي -ة م -ن ب -ي -ن -ه -ا أل -وف -ي-ات أل-تسض-ع
ل -أ
أŸذكورة» .وتذكر وزأرة ألصضحة ‘ بيانها ،أن «أ‚ع
وسض-ي-ل-ة ل-ل-وق-اي-ة م-ن مضض-اع-ف-ات أأ’ن-ف-ل-ون-زأ أŸوسض-م-ي-ة
وت-ع-ق-ي-دأت-ه-ا ه-ي أل-ت-ل-ق-ي-ح خ-اصض-ة لدى ألنسضاء أ◊وأمل
وأŸسضن 65( Úسضنة فما فوق) وأ’أشضخاصس ألذين يعانون
من مرضس مزمن على أختÓف أعمارهم».

وشضددت ألوزأرة على أهمية ألتلقيح ،خاصضة «إأذأ ما
علمنا أن أأ’نفلونزأ أŸوسضمية  ⁄تصضل بعد إأ ¤ذروتها ‘
أ÷زأئر» ،مؤوكدة أن أللقاح «متوفر على مسضتوى أŸرأفق
أ÷وأرية و‘ ألصضيدليات مع تعويضس من طرف ألضضمان
أ’جتماعي» .وأغتنمت ألوزأرة أŸناسضبة للتذك Òمرة
أخرى ،با’حتياطات ألتي يجب أتخاذها للتقليل أو أ◊د
من أنتشضار أأ’نفلونزأ من خÓل «أإ’كثار من غسضل أليدين
بالصضابون ألسضائل ،وهي وسضيلة جادة لتجنب أإ’صضابة
Óخرين ،وأسضتخدأم منديل ورقي
باإ’نفلونزأ أو نقلها ل آ
ذي أ’سضتعمال ألوحيد عند ألسضعال أو ألعطسس ورميه ‘
ألقمامة بعد أسضتعماله مباشضرة».
وذكرت وزأرة ألصضحة ،أنها أعادت تفعيل منظومة
أإ’نذأر وألتكفل باإ’صضابات ألتنفسضية أ◊ادة ‘ نوفمÈ
 ،2017مشضÒة أ ¤أن «ك- -ل إأج- -رأءأت أل- -ي- -ق- -ظ- -ة ق- -د ”
ألتذك Òبها Ÿسضتخدمي ألصضحة».

ق- -رر م -ك -تب اÛلسس الشش -ع -ب -ي ال -وط -ن -ي‘ ،
اج -ت -م -اع-ه ،أامسس– ،ت رئ-اسش-ة رئ-يسس اÛلسس
السشعيد بوحجة ،إاحالة مششروع القانون اŸتعلق
ب - -ال- -قضش- -اء ال- -عسش- -ك- -ري ع- -ل- -ى ÷ن- -ة الشش- -ؤوون
لدارية وا◊ريات لدراسشته.
القانونية وا إ
أوضضح بيان للمجلسس ،أنه «عقب أŸصضادقة على
ﬁضض -ر أ’ج -ت -م -اع أأ’خŸ Òك -تب أÛلسس ألشض-ع-ب-ي
ألوطني ،أحال هذأ أ’خ Òمشضروع ألقانون ألذي يعدل
ويتمم أأ’مر رقم  71 - 28أŸؤورخ ‘  22أبريل سضنة
 1971وأŸتضضمن قانون ألقضضاء ألعسضكري على ÷نة
ألشضؤوون ألقانونية وأ’دأرية وأ◊ريات لدرأسضته».
كما درسس مكتب أÛلسس «نقطة تتعلق بالتجديد

أ÷زئ- -ي أ’عضض- -اء أÛلسس أل -دسض -ت -وري وأإ’ج -رأءأت
أÿاصضة ألتي تتضضمنها ألعملية ضضمن مشضروع “هيدي
Ÿذكرة شضاملة سضيبت فيها خÓل أ’جتماع ألقادم».
من جهة أخرى ،درسس أŸكتب  9أسضئلة كتابية و7
أسض -ئ -ل -ة شض -ف -وي-ة وق-رر –وي-ل-ه-ا إأ ¤أ◊ك-وم-ة ،ن-ظ-رأ
’سضتيفائها ألشضروط ألقانونية «ماعدأ سضؤوأل وأحد».
كما نظر أŸكتب ‘ ألبطاقات ألتقنية أÿاصضة
ب -اأ’ي -ام ألŸÈان -ي-ة أŸقÎح ت-ن-ظ-ي-م-ه-ا ،م-ن-ه-ا ي-وم
ب -رŸا Êح -ول «أŸن -ظ -وم-ة ألصض-ح-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر»
وآأخ -ر ح -ول «دور أل -ه -ي -اك -ل أل-ق-اع-دي-ة ‘ ت-ط-وي-ر
أ’قتصضاد ألوطني» ،ليختم أÛلسس أشضغاله بالنظر
‘ مسضائل ذأت طابع إأدأري

إاحالة مشسروع القانون اŸتعلق بالقضساء العسسكري على ÷نة الشسؤوون القانونية

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ألمؤأفق لـ  22ربيع ألثاني  1439هـ

أاكد أانه البديل ‘ السسياسسات العقابية ،لوح:

السضوار اإللكÎو Êيقلصس تكأليف ا◊بسس إا ¤النصضف
لختام الطيب لوح ،أان اسستعمال السسوار اللكÎو ÊللمحبوسسÁ Úكن من تخفيضس تكاليف ا◊بسس من الثلث
أاكد وزير العدل حافظ ا أ
إا ¤النصسف ،وÁكن ذلك من إادماجهم اجتماعيا ،ويسسمح كذلك بتقليصس إامكانية العودة إا ¤ارتكاب ا÷رائم.

حياة  /ك

أبرز لؤح ،أمسس ‘ ،رده على أنشضغا’ت
أعضضاء ›لسس أأ’مة ‘ جلسضة علنية ترأسضها
عبد ألقادر بن صضالح وحضضرها ألؤزير أŸكلف
بالعÓقات مع ألŸÈان ألطاهر خاوة ،أهمية
مشضروع ألقانؤن أŸتمم للقانؤن رقم 04 / 05
أŸؤؤرخ ‘ ف- -ي- -ف- -ري  2005أŸتضض-م-ن ق-انؤن
تنظيم ألسضجؤن وإأعادة أإ’دماج أ’جتماعي
للمحبؤسض Úكؤنه يأاتي ‘ إأطار سضياسضة شضاملة
للبدأئل ‘ ألسضياسضة ألعقابية ،بدل أإ’بقاء على
ألعقؤبة أŸقيدة للحريات وألغرأمة ألتقليدية.

السضـ ـ ـوار اإللك ـ ـ ـÎو Êيخفف الكتظأظ
‘ اŸؤوسضسضأت العقأبية
ويندرج هذأ أŸشضروع حسضب لؤح ‘ سضياق
تؤسضيع هذأ ألنظام وتكييف ألعقؤبة ،ويرمي
إأ ¤ألتؤفيق ب Úأهدأف ألؤقاية من ألعؤدة إأ¤
أ÷رÁة ويسض- -م- -ح ب- -اإ’دم- -اج أ’ج- -ت- -م- -اع- -ي
ل-ل-م-ح-ب-ؤسض ،Úوأع-ت Èأن أل-ل-ج-ؤء إأ ¤أع-ت-م-اد
أŸرأق - -ب - -ة أإ’ل - -كÎون- -ي- -ة ع- -ؤضس أŸرأق- -ب- -ة
ألقضضائية “كن أÙبؤسس من إأكمال عقؤبته
خ -ارج أسض -ؤأر أŸؤؤسضسض -ة أل -ع-ق-اب-ي-ة ،وتسض-ه-ي-ل
ع-م-ل-ي-ة أإ’دم-اج أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-محكؤم عليه،
ويرمي أŸشضروع أيضضا إأ ¤تقليصس أ’كتظاظ
دأخل أŸؤؤسضسضات ألعقابية مثلما هؤ حاصضل
ح-ال-ي-ا ،ك-م-ا ي-ق-لصس بشض-ك-ل ك-ب Òم-ن ت-ك-ال-يف
أ◊بسس إأ ¤ألنصضف.
وذكر أŸسضئؤل أأ’ول عن قطاع ألعدألة أن
أل- -ؤضض- -ع –ت أŸرأق- -ب- -ة أإ’ل -كÎون -ي -ة أل -ذي
سض -ي -ط -ب -ق ت -دري -ج -ي -ا م -ت-ى ت-ؤف-رت ألشض-روط
ألضضرورية لذلك ،يتم Ãقرر ألقاضضي تطبيق
ألعقؤبات ،تلقائيا أو بناء على طلب أÙكؤم
عليه مباشضرة أو عن طريق ﬁاميه ،وأنه ‘

هذأ أإ’جرأء Ãعرفة تؤأجد أÙكؤم عليه
Ãكان أإ’قامة أÙدد من طرف ألقاضضي
و“كينه من قضضاء عقؤبته أو جزء منها خارج
أŸؤؤسضسضة ألعقابية وهذأ ‘ ظل أحÎأم كرأمة
ألشض-خصس أŸع-ن-ي وسضÓ-م-ت-ه وح-ي-اته أÿاصضة
عند ألتنفيذ.

صضÓحيأت واسضعة لرئيسس ›لسس الدولة
حالة أإ’دأنة بعقؤبة سضالبة للحرية ’ تتجاوز
مدتها  3سضنؤأت ،أو ‘ حالة ما إأذأ كانت
ألعقؤبة أŸتبقية للمحكؤم عليه ’ تتجاوز هذه
أŸدة ،كما أنه ’ Áكن أتخاذ هذأ أإ’جرأء إأ’
Ãؤأفقة أÙكؤم عليه أو ‡ثله ألقانؤ Êإأذأ
كان قاصضرأ.
وأشض - -ار أل - -ؤزي - -ر ‘ م - -ع - -رضس رده ع - -ل - -ى
أنشضغا’ت أعضضاء ألغرفة ألعليا للŸÈان أن
هذه ألؤسضيلة من شضأانها أن –د من أرتفاع
معد’ت أ÷رÁة وتسضاعد على إأعادة إأدماج
أ÷انح ‘ ÚأÛتمع ،و–ديث أŸنظؤمة
ألتشضريعية Ãا يسضمح بتؤظيف ألتكنؤلؤجيات
أ◊ديثة ‘ هذأ أÛال.
وبشضأان شضروط أ’سضتفادة من نظام ألؤضضع
–ت أŸرأق - -ب - -ة أإ’ل - -كÎون - -ي- -ة ،ورد ‘ نصس
أŸشض- - -روع وج - -ؤب أحÎأم ك - -رأم - -ة وأ◊ي - -اة
أÿاصضة للمسضجؤن ،كما تضضمن كيفيات ألؤضضع
–ت أŸرأقبة أ’لكÎونية تلقائيا أو بناء على
طلب أÙكؤم عليه مباشضرة أو عن طريق
ﬁام- -ي- -ه ،ح- -يث أسض -ن -دت ه -ذه أŸه -م -ة إأ¤
أŸصض- -ال -ح أÿارج -ي -ة إ’دأرة ألسض -ج -ؤن– ،ت
إأشضرأف قاضضي تطبيق ألعقؤبات.
ومن أهم ما ينصس عليه مشضروع ألقانؤن،
ت-ؤسض-ي-ع ن-ظ-ام أŸرأق-ب-ة أإ’ل-كÎون-ية للمحكؤم
عليهم إأ ¤تكييف هذه ألعقؤبة ،حيث يسضمح

و‘ رده ع - -ل - -ى أسض- -ئ- -ل- -ة أعضض- -اء أÛلسس
أŸتعلقة Ãشضروع ألقانؤن ألعضضؤي وأŸتمم
للقانؤن رقم  01 / 98أŸؤؤرخ ‘  13ماي 1998
وأŸتعلق باختصضاصضات ›لسس ألدولة ،ذكر
لؤح باŸادة  142منه ‘ ،فقرتها أأ’و ،¤وألتي
نصضت ع -ل -ى م-ن-ح صضÓ-ح-ي-ات وأسض-ع-ة ل-رئ-يسس
›لسس ألدولة لتشضمل إأبدأء ألرأي ‘ مشضاريع
أأ’وأمر.
وقال إأن هذأ أŸشضروع يتضضمن خمسس مؤأد
ت- -نصس ‘ ›م- -ل- -ه -ا ع -ل -ى إأب -دأء رأي ›لسس
ألدولة ‘ مشضاريع أأ’وأمر ،ومرأجعة تشضكيلته
ذأت أل- -ط- -اب- -ع أ’سض- -تشض- -اري ‘ شض- -ك -ل ÷ن -ة
أسض -تشض -اري -ة ت -ت -ؤ ¤درأسض-ة مشض-اري-ع أل-ق-ؤأنÚ
ومشضاريع أأ’وأمر ‘ أ◊ا’ت أ’سضتثنائية ألتي
ينبه ألؤزير أأ’ول على طابعها أإ’سضتعجا‹.
يذكر أن مشضروعي ألقانؤن Úأللذين صضادق
عليهما نؤأب أÛلسس ألشضعبي ألؤطني يؤم 18
ديسض -م Èم -ن أل -ع -ام أŸن -قضض -ي ،ي-ه-دف-ان إأ¤
«تكييف وعصضرنة أŸنظؤمة ألقانؤنية ألؤطنية
وذلك ت- -ن- -ف- -ي- -ذأ ıط- -ط ع- -م- -ل أ◊ك- -ؤم -ة
أŸتضض-م-ن ت-ط-ب-ي-ق ب-رن-ام-ج رئيسس أ÷مهؤرية
عبد ألعزيز بؤتفليقة» ،حسضب ما أكده وزير
ألعدل ‘ تصضريح سضابق شضدد فيه على أن
مصض-ا◊ه «ت-ع-ت-زم م-ؤأصض-ل-ة مسض-اع-يها ألرأمية
إأ ¤تطبيق كل ألتعديÓت ألتي جاء بها دسضتؤر
.»2016

يسساهم ‘ ترشسيد نفقات اŸؤوسسسسات العقابية ويقلصس الكتظاظ

أاعضضأء ›لسس األمة يثمنون مشضروع قأنون اŸراقبة اإللكÎونية
رك- - -زت م- - -داخ Ó- -ت اأعضس - -اء ›لسس
الأم- - -ة خÓ- - -ل م- - -ن- - -اقشس- - -ت - -ه - -م ،اأمسس،
مشس- -روع- -ي ال- -ق- -ان -ون Úع -ل -ى ال -رق -اب -ة
الل -كÎون -ي-ة بشس-ك-ل اأك ،Èح-يث ك-انت
اأغ-لب الأسس-ئ-ل-ة ت-خصس مشس-روع ال-ق-انون
اŸت -م -م ل -ل -ق-ان-ون رق-م  04/05اŸتضسمن
قانون تنظيم السسجون واإعادة الإدماج
ا ل ج ت م ا ع ي ل لم ح ب و س س . Ú
ت ق ا ط ع أ عض ض ا ء أ ل غ ر ف ة أ ل ع ل ي ا ل ل  Ÿ Èان خ  Óل

م نا ق ش ض ت هم ل ه ذ أ أ ل ن ص س أ لق ان ؤ  ‘ Êأ ن ه ي سض ا ه م
‘ ت -رشض -ي -د أل -ن -ف-ق-ات أÿاصض-ة ب-اŸؤؤسضسض-ات
أ ل ع ق اب ية  ،و ي س ض ا ه م ‘ ر ف ع أ ’ك ت ظ ا ظ ف ي ه ا .
وم - -ن ب Úأ’نشض - -غ - -ا’ت أل- -ت- -ي رف- -ع- -ؤه- -ا
ل -ل -مسض -ؤؤول أ’أول ع -ل -ى ق-ط-اع أل-ع-دأل-ة ،ع-دم
– د ي د ن ص س أ ل ق ان ؤ ن نؤ ع أ ÷ ر أ ئ م أ لت ي ت س ض م ح
Ÿرت- -ك- -ب- -ه- -ا م- -ن أن يسض- -ت- -ف- -ي -د م -ن ألسض -ؤأر
أ’إلكÎو.Ê
وتسضاءل عضضؤ من أÛلسس عن سضبب عدم

أخ -ذ أل -نصس ب -ع Úأ’ع -ت -ب-ار أ◊ا’ت أل-ت-ي ’
 Áك ن ف ي ه ا ت س ض د ي د أ ل غ ر أم ا ت أ  Ÿا ل ي ة  ،و أ ع ت È
عضضؤ أآخر أن  3سضنؤأت أÙددة ‘ أŸشضروع
غ Òك -اف -ي -ة ،ك -م -ا أقÎح أآخ -ر ‘ أن ت -ع -ط -ى
ص ض  Óح ي ة أ خ ت ي ا ر أ  Ÿس ض ج ؤ ن أ ل ذ ي ي س ض ت ف ي د من
أ ل ر ق اب ة أ ’ ل ك  Îو ن ي ة  Ÿدي ر أ ل س ض ج ن  ،ك ؤ ن ه  Áل ك
م ل ف أ  Ùب ؤ س س وي ر أ ق ب س ض  Òت ه و أ خ  Óق ه .

راوية ‘ اجتماعه مع أاعضساء ÷نة الشسؤوون القتصسادية
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تأأم ÚتعأمÓت الدفع اإللكÎو Êمن أاولويأت وزارة اŸألية
أاف- -اد وزي- -ر اŸال- -ي- -ة ع -ب -د ال -رح -م -ان
راوي -ة ،أامسس ،ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصس-م-ة ،أان
وزارت- -ه ت- -ع- -م- -ل ع- -ل- -ى ت- -أام ÚسسÓ- -م -ة
ال -ت -ع -ام Ó-ت وت -ع -زي -ز ال-ث-ق-ة ‘ وسس-ائ-ل
لل- -كÎو Êم -ن أاج -ل تشس -ج -ي -ع
ال- -دف- -ع ا إ
للكÎونية با÷زائر.
التجارة ا إ
وأوضضح رأوية ‘ مدأخلة خÓل أجتماعه
مع أعضضاء ÷نة ألشضؤؤون أ’قتصضادية وألتنمية
وألصض -ن-اع-ة وأل-ت-ج-ارة وأل-ت-خ-ط-ي-ط ل-ل-م-ج-لسس
ألشض -ع -ب -ي أل -ؤط -ن -ي Ÿن -اقشض-ة مشض-روع ق-ان-ؤن
ألتجارة أإ’لكÎونية أن «وزأرة أŸالية تعمل
على تأام ÚسضÓمة ألتعامÓت وتعزيز ألثقة ‘
وسض-ائ-ل أل-دف-ع أإ’ل-كÎو Êب-ال-ت-أاك-د م-ن سض-ري-ة
وسضÓمة وصضحة وأمن تبادل ألبيانات بؤأسضطة
أنظمة تشضف Òمتطؤرة».
وأضضاف ألؤزير أنه ” قانؤنا حصضر ألدفع
أإ’ل -كÎو ‘ Êم -نصض -ات دف -ع ﬂصضصض-ة ل-ه-ذأ
ألغرضس ،منشضأاة ومسضتغلة حصضريا من طرف
أل -ب -ن -ؤك أŸع -ت -م-دة م-ن ط-رف ب-نك أ÷زأئ-ر
وبريد أ÷زأئر.
كما أكد أن أ÷هؤد أŸبذولة من طرف
ق -ط -اع -ه سض -تسض-م-ح ب-ت-ؤف Òألشض-روط ألÓ-زم-ة
ل Ó-ن -ط Ó-ق ‘ أل -ت -ج -ارة أ’ل -كÎون -ي -ة م -ن -ه-ا
«أع -ت -م -اد وت -ن -ف -ي-ذ خ-ط-ة شض-ام-ل-ة م-ن ط-رف
أل -ب-ن-ؤك وأل-ه-ي-ئ-ات أŸت-خصضصض-ة ‘ أل-ب-ط-اق-ة
أŸصض-رف-ي-ة أل-ب-ي-ن-ي-ة ب-ه-دف ت-ؤسض-ي-ع أسض-تعمال
بطاقة ألدفع».
وم- -ن ب Úأل -ت -دأب Òأيضض -ا  -ذك -ر أل -ؤزي -ر-
ألشض -روع ‘ ت -ع -ب -ئ-ة م-ؤأرد أل-دول-ة ع-ن ط-ري-ق
ألدفع أ’لكÎو Êمع أعتماد ألتصضريح وألدفع
عن بعد للمكلف Úبالضضريبة وأÿاضضع‘ Ú
م -رح -ل -ة أوŸ ¤دي -ري -ة كÈي-ات أŸؤؤسضسض-ات،

مضضيفا أن قانؤن أŸالية لسضنة  2018ينصس
ع-ل-ى إأل-زأم-ي-ة ت-ؤف Òج-ه-از أل-دف-ع أإ’ل-كÎوÊ
ع -ل -ى مسض -ت -ؤى ك -ل أÓÙت أل -ت -ج -اري-ة عÈ
ألؤطن.
وأشضار رأوية ‘ ،هذأ ألسضياق ،إأ« ¤ألتقدم»
أŸسض -ج -ل م -ن ط -رف أل -ب -ن -ؤك أل-ع-م-ؤم-ي-ة ‘
أŸشضاريع أŸتعلقة بنظام أŸعلؤمات ألهادفة
إأ ¤أعتماد حلؤل من نؤع ألصضÒفة ألشضاملة
ألتي سضتتيح تسضي Òكل أŸعامÓت أŸسضجلة
وحسضابات ألزبائن آأنيا.
وع- -ن مشض- -روع أل- -ق- -ان- -ؤن ،أك -د أل -ؤزي -ر أن
أعتماده سضيمسضح دون شضك بسضد فرأغ قانؤÊ
طاŸا أشضتكى منه أŸسضتهلكؤن وأŸتعاملؤن،
على حد سضؤأء ،وألذين أعتÈوأ أنعدأم مثل
ه- -ذأ أل -نصس ع -نصض -رأ ك -اب -ح -ا ل -ت -ط -ؤر وأسض -ع
للمعامÓت ألتجارية أإ’لكÎونية.
وأعت Èأنه من ألضضروري –ديد أإ’طار
أل -ق -ان -ؤ Êألشض -ام -ل أل Ó-زم ل -ت -أاط Òأل -ت -ج-ارة
أ’ل -كÎون -ي -ة ق -ب -ل أ’ن -ط Ó-ق ‘ أŸع-امÓ-ت
أل -ت -ج -اري -ة أ’ل -كÎون -ي -ة ل -لسض -ل-ع وأÿدم-ات،
مضضيفا أن أŸبادرة بهذأ أŸشضروع تتزأمن مع
ت -ط-ل-ع ك-ب Òوط-لب م-ل-ح ÷م-ه-ؤر أŸت-ع-ام-لÚ

وأŸسضتهلك Úلؤلؤج فضضاء جديد ووأسضع ‘
نفسس ألؤقت للمعامÓت ألتجارية أإ’لكÎونية.
كما سضتمسضح ألتجارة أإ’لكÎونية  -حسضب
قؤله -بإاعطاء دفع للنشضاط أ’قتصضادي ألكلي
’ سضيما بخلق فرصس جديدة ونؤع غ Òمعهؤد
من أŸعامÓت ‘ سضبيل تسضهيل وتسضريع وتÒة
أل -ت -ب -اد’ت أل -ت -ج -اري -ة ت -ع -ؤد ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى
أŸن -ت -ج ÚوأŸسض -ت -ه -ل -ك Úوك-ذأ ف-ت-ح ق-ن-ؤأت
ج-دي-دة ل-ل-ت-ؤزي-ع ،م-ك-م-ل-ة ل-ل-ن-ظ-ام أل-ت-ق-ل-يدي
أŸعمؤل به إأ ¤حد أآ’ن.
وأك - -د رأوي - -ة أن وضض- -ع أإ’ج- -رأءأت أل- -ت- -ي
يتضضمنها أŸشضروع سضيؤفر ألؤسضائل ألÓزمة
وألظروف أÓŸئمة إ’زألة ألعقبات ألتي حالت
دون ت -ط -ؤر أل-ت-ج-ارة أ’ل-كÎون-ي-ة ‘ أ÷زأئ-ر
خاصضة مع ألتؤسضع ألتدريجي للربط بشضبكة
أأ’نÎنت على مسضتؤى كامل ألÎأب ألؤطني
و–سض Úن - -ؤع - -ي - -ة أÿدم- -ة ‘ ه- -ذأ أÛال
بفضضل أ’سضتثمارأت ألعمؤمية.
و‘ رده عن أنشضغا’ت أعضضاء أللجنة ،ألتي
يÎأسضها ألسضيد فؤؤأد بن مرأبط ،ألتي دأرت
خاصضة حؤل عملية تصضدير أŸؤأد أŸصضنعة ‘
أ÷زأئ-ر م-ن ق-ب-ل أŸت-ع-ام-ل Úألصض-غ-ار أل-ذي-ن
ينشضطؤن ‘ ألتجارة أإ’لكÎونية ،أوضضح رأوية
أنها سضتجري بطريقة عادية كما ينصس عليه
أل- -ق- -ان- -ؤن أ÷زأئ -ري أل -ذي يشض -ج -ع تصض -دي -ر
أŸن -ت -ج-ات أل-ؤط-ن-ي-ة ن-ح-ؤ أÿارج سض-ي-م-ا م-ن
طرف أŸتعامل Úألصضغار.
وعن سضؤؤأل حؤل إأمكانية أسضتبدأل أأ’ورأق
ألنقدية ألؤطنية وكذأ فائدة تغي Òكلي للنقؤد
أ÷زأئرية ،رد ألؤزير قائ Óإأن «أأ’جؤبة على
هذه أ’نشضغا’ت من صضÓحيات ﬁافظ بنك
أ÷زأئر وليسضت من صضÓحياتي».
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طمار أامام ÷نة اŸالية باÛلسس الشسعبي الوطني:

اسضتفأدة من تزيد مرتبأتهم عن  200أالف د.ج من صضيغة «آا ل .بي .بي»
لزمة السسكن ‘ 2018
ل يوجد حل أ

كشس--ف وزي--ر السس-ك-ن وال-ع-م-ران ع-ب-د
ال--وح--ي--د ط--م--ار ،أامسس ،ب--ا÷زائ--ر ،ع--ن
لطارات الذين يتقاضسون أاجرا
“ك Úا إ
أازي-----د م-----ن  200.000دج (  20مليون
سس--ن--ت--ي--م) م--ن ال--تسس--ج-ي-ل ضس-م-ن صس-ي-غ-ة
الÎقوي العمومي (.)LPP
وق -ال أل -ؤزي -ر خÓ-ل أج-ت-م-اع-ه ب-ل-ج-ن-ة أŸال-ي-ة
وأŸي -زأن-ي-ة ل-ل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي أل-ؤط-ن-ي Ÿن-اقشض-ة
مشضروع قانؤن تسضؤية أŸيزأنية لسضنة  ،2015أنه
سضيتم إأزألة سضقف أأ’جر لتمك Úشضريحة هامة من
أإ’طارأت من ألتسضجيل ضضمن هذه ألصضيغة دون
أ◊اجة إأ ¤أسضتحدأث صضيغة أخرى.
وجاء هذأ ألقرأر نتيجة للطلبات ألعديدة ألتي
تلقاها ألقطاع من طرف إأطارأت  ⁄تسضتؤعبهم
ألشضروط ألقانؤنية أÙددة ضضمن ألصضيغ أأ’خرى.
وي- -ذك -ر أن صض -ي -غ -ة ألسض -ك -ن ألÎق -ؤي أل -ع -م -ؤم -ي
أسضتحدثت سضنة  ،2013وكانت تخصس أŸؤأطن Úألذين
يÎأوح دخلهم ب 108 Úألف دج و 216ألف دج.

التسضجيÓت ضضمن صضيغة الÎقوي اŸدعم
تتم على مسضتوى البلديأت
أع -ل -ن وزي -ر ألسض -ك -ن وأل-ع-م-رأن وأŸدي-ن-ة ع-ب-د
أل-ؤح-ي-د ط-م-ار ،أمسس ،ب-ا÷زأئ-ر ،أن أل-تسض-ج-يÓ-ت
ضضمن صضيغة ألÎقؤي أŸدعم تتم على مسضتؤى
ألبلديات.
وأكد ألؤزير ‘ رده على ألنؤأب خÓل أجتماعه
بلجنة أŸالية وأŸيزأنية باÛلسس ألشضعبي ألؤطني
Ÿن -اقشض -ة مشض -روع تسض -ؤي -ة أŸي -زأن-ي-ة لـ ،2015أن
ألتسضجيÓت ضضمن صضيغة ألÎقؤي أŸدعم سضتتم
ع -ل -ى أŸسض -ت -ؤى أÙل -ي «أ’ن رئ-يسس أل-ب-ل-دي-ة ه-ؤ
أأ’درى Ãؤأطنيه».
وتركز هذه ألصضيغة على تنظيم أ÷انب أŸا‹
للحفاظ أك Èقدر ‡كن على أŸؤأرد أŸالية من
خÓل “رير أأ’مؤأل ع Èألصضندوق ألؤطني للسضكن
لضضمان أسضتمرأرية عمليات أإ’‚از.
وذك -ر أل -ؤزي -ر أن ه -ذه ألصض -ي -غ-ة ج-اءت ن-ت-ي-ج-ة
Ÿرأجعة عدة برأمج «مبعÌة» منذ سضنؤأت “ت
رسضكلتها وجمعها ضضمن برنامج  70.000وحدة.
وسضتؤجه ألتعليمة أأ’سضبؤع أŸقبل إأ ¤ألؤ’يات
ح - -يث ه- -ذه أأ’خÒة م- -ن- -حت ل- -ل- -ؤزأرة أل- -ؤصض- -ي- -ة
ﬂططات شضغل أأ’رأضضي ( )les plans cadastraux
ماعدأ و’ية تيزي وزو ألتي عرفت إأشضكاليات مع
أÿؤأصس.
و ⁄يسضتعمل ألقطاع لتغطية ألعقار أıصضصس
لهذه ألصضيغة أأ’رأضضي ألفÓحية نهائيا.
و‘ أ÷ن -ؤب أل -ك -ب Òسض -ي -ت -م تشض-ي-ي-د ›م-ع-ات
سض-ك-ن-ي-ة ف-ردي-ة وف-ق ط-ب-ي-ع-ة ك-ل م-ن-ط-ق-ة مع ترك
أÿيار للمسضؤؤول أÙلي ‘ إأ‚از ألهيكل أÿارجي
ل-ل-مسض-ك-ن وت-رك أل-ت-ف-اصض-ي-ل ل-ي-ت-ك-ف-ل بها أŸؤأطن
ب -ح -ري -ة م -ع ت-خصض-يصس مسض-اح-ة أوسض-ع ل-ك-ل م-ن-زل
فردي.
وب-خصض-ؤصس صض-ي-غ-ة ألسض-ك-ن ألÎق-ؤي أإ’ي-ج-اري
كشضف ألؤزير عن أ’نطÓق ‘ ألعملية ألتجريبية

مع  6مديريات للÎقية وألتسضي Òألعقاري خÓل
أأ’سض -اب -ي-ع أŸق-ب-ل-ة وذلك م-ن أج-ل أل-ت-أاط Òأ÷ي-د
للعملية.
وقال ألؤزير إأن هذه ألصضيغة باتت حتمية لتسضيÒ
ملف ألسضكن بالنظر إأ ¤تغ Òألؤضضع أŸا‹ للبÓد.
وسضيكؤن أإ’يجار ألشضهري  -وفق طمار -مقبؤ’
ومÓئما لقدرأت كل أŸؤأطن Úكما يرأعي طبيعة
كل منطقة.
وتابع ألؤزير قائ ’« :Óيؤجد حل أ’زمة ألسضكن
‘  ،2018علينا ألعمل على تسضي ÒأŸلف لتدأرك
ألتأاخر وتغطية أك Èقدر من ألطلب» مÈزأ أن
ألقطاع يعمل على ألقضضاء على  ‘ 80أŸائة من
أŸشضاكل قبل أ’نطÓق ‘ أŸشضاريع.
وسضتسضمح هذه ألصضيغة للمؤأطن Úبالتنقل عÈ
ألؤ’يات بحرية تامة إأ ¤جانب تغي Òنؤع ألسضكن
من شضقق ذأت غرفت Úإأ ¤غاية شضقق ذأت  5غرف
حسضب حجم ألعائلة.
وسضتمكن هذه ألصضيغة من خلق سضؤق عقاري
وإأيجاري ‘ نفسس ألؤقت حسضب ألؤزير ألذي أكد
أن أل -ق-ط-اع سض-ي-دع-م ه-ذأ أل-ن-م-ط ب-ح-يث سض-ت-ع-ق-د
ل -ق -اءأت أخ-رى ل-ت-ق-د ËأŸزي-د م-ن أل-ت-ؤضض-ي-ح-ات
بخصضؤصس ألسضكن ألÎقؤي أإ’يجاري.

مراجعة قأنون التعم Òسضنة 2018
أعلن طمار أن مرأجعة قانؤن ألتعم Òسضتكؤن
‘ غضضؤن ألعام أ÷اري مع دمج ألقانؤن 08/15
أل -ذي ي -ح -دد ق -ؤأع -د م -ط -اب -ق -ة أل-ب-ن-اي-ات وإأ“ام
إأ‚ازها فيه كقاعدة ثابتة.
وأك -د أل -ؤزي -ر خÓ-ل أج-ت-م-اع-ه ب-ل-ج-ن-ة أŸال-ي-ة
وأŸي -زأن -ي -ة ل -ل-م-ج-لسس ألشض-ع-ب-ي أل-ؤط-ن-ي ‘ إأط-ار
م -ن -اقشض -ة مشض -روع ق-ان-ؤن تسض-ؤي-ة أŸي-زأن-ي-ة لسض-ن-ة
 ،2015أن م- -رأج- -ع- -ة ق- -ان- -ؤن أل- -ت -ع -م Òسض -تسض -م -ح
بالتخلصس نهائيا من فÎأت “ديد ألقانؤن 08/15
لتحسض Úألنمط ألعمرأ ‘ ÊألبÓد.
ويجتمع ألؤزير أليؤم مع خÈأء ‘ ألقطاع للعمل
على وضضع أهم أأ’طر ألتي سضتدرج ‘ مرأجعة
قانؤن ألتعم.Ò
وسضيتم خÓل هذه أŸرأجعة مرأعاة أ÷انب
أ’ي- -ك- -ؤل -ؤج -ي ل -ك -ل م -ن -ط -ق -ة إأ ¤ج -انب –دي -د
أإ’ج -رأءأت أل-ت-ي سض-ي-ع-م-ل ب-ه-ا وأل-ت-ي سض-ت-ت-ن-ؤع بÚ
غرأمات وتسضؤية وثائق وغرأمات وتسضؤية جزئية
وغرأمات حسضب نؤع ألتسضؤية.

رئيسسة جمعية «اقرأا» عائشسة باركي:

نسضبة األمية ل تتجأوز  ..٪10.11ونسضعى لتصضنيف «جمعية للمنفعة العأمة»
لمية
اسستفادة أاك Ìمن مليون و 800أالف من برنامج ﬁو ا أ

كشسفت رئيسسة جمعية
«اق -رأا» ع-ائشس-ة ب-ارك-ي أان
لم-ي-ة ان-خ-فضست
نسس -ب-ة ا أ
إا ¤حدود  ،٪10.11التي
ت - - - - - - -ع- - - - - - -د ث- - - - - - -م- - - - - - -رة
لسسÎات-ي-ج-ي-ة الوطنية
ا إ
ال - -ت- -ي ب- -ادر ب- -ه- -ا رئ- -يسس
ا÷م - -ه - -وري - -ة ‘ ال - -ع - -ام
 ،2007لف- - - - -ت- - - - -ة إا ¤اأن
ا÷م -ع -ي -ة سس -اه-مت ﬁو
لمية لدى مليون و882
ا أ
أال - -ف شس - -خصس ،ب - -ي- -ن- -ه- -م
مليون و 600أالف امرأاة،
‘ سس - -ي - -اق آاخ - -ر أاشس- -ارت إا ¤إاحصس- -اء 27
لمازيغية.
لمية باللغة ا أ
قسسما Ùو ا أ

فريال بوششوية
أشض-ارت ب-ارك-ي ل-دى أسض-تضض-اف-ت-ه-ا ب-ال-ق-ن-اة
أإ’ذأعية أأ’وÃ ¤ناسضبة أليؤم ألعربي Ùؤ
أأ’مية ،إأ ¤أن جمعية «أقرأ» تسضتقطب حؤأ‹
 130ألف إأ 140 ¤ألف شضخصس سضنؤيا من
ﬂتلف أأ’عمار’ ،فتة إأ ¤أنها سضاهمت ﬁؤ
أأ’مية لدى مليؤن و 882ألف شضخصس ،بينهم
مليؤن و 600ألف أمرأة ،سضاهمت فيها بشضكل
ك -ب ÒأŸرأك -ز أ÷ؤأري -ة ،وأع -ت -م-اد ألÈن-ام-ج
أل -ب -دي -ل ‡ث  ‘ Ó-أل -ؤرشض -ات أ◊رف -ي-ة أل-ت-ي
سضاهمت ‘ أسضتقطاب عدد كب ،Òو–صضلت
أ÷زأئ- -ر ع- -ل- -ى ج- -ائ- -زة «أل -ي -ؤن -كسض -ؤ» ع -ل -ى
أŸبادرة.
و‘ ردها على سضؤؤأل يخصس أعتماد شضبكة
«أأ’نÎنت» ‘ ﬁؤ أأ’م -ي -ة ،ذك -رت ب -ت-ط-ب-ي-ق

بادر به شضاب Úقبل سضنت Úبادر
شضباب ،أأ’ول باللغة أأ’مازيغية
ي -ح-م-ل تسض-م-ي-ة «أزول» وأل-ث-اÊ
باللغة ألعربية وأسضمه «حروف
ألهجاء» ،مؤؤكدة بأانه ” ألتفكÒ
‘ برنامج ’متصضاصس ألتسضرب
أŸدرسض-ي أل-ذي ي-ع-ت Èظ-اه-رة
خطÒة ،أ’نه من غ ÒأŸقبؤل
أسض- -ت -ف -ح -ال -ه -ا ب -ه -ذأ ألشض -ك -ل،
وخروج ألتÓميذ من أŸدأرسس
ق- -ب- -ل ب- -ل -ؤغ ألسض -ن أإ’ج -ب -اري -ة
أ- Ùددة ب-ـ 16سض-ن-ة ،أ’سض-باب
م - -ت - -ع- -ل- -ق- -ة ع- -ادة ب- -اأ’ول- -ي- -اء

أŸسضتقيل.Ú
ف- -ي- -م -ا ي -خصس ف -رع ﬁؤ أأ’م -ي -ة ب -ال -ل -غ -ة
أأ’م -ازي -غ -ي -ة– ،دثت رئ -يسض -ة أ÷م -ع -ي -ة ع-ن
ت -رج -م -ة ك-ت-اب م-ن أل-ل-غ-ة أل-ع-رب-ي-ة إأ ¤أل-ل-غ-ة
أأ’مازيغية ‘ ألعام  ،2015وذلك من طرف
Óمازيغية ،مشضÒة أإ¤
أÙافظة ألسضامية ل أ
فتح قسضم Úجديدين بؤ’ية بؤمردأسس ،ليصضل
Óقسضام إأ ¤حؤأ‹  27قسضما
ألعدد أإ’جما‹ ل أ
جديدأ ،مشضيدة بهذه ألتجربة ألفتية ألتي ’
ي -ت -ج-اوز ع-م-ره-ا  3سض -ن -ؤأت ،م-ق-رة ب-ؤج-ؤد
صضعؤبات أحيانا من حيث تؤف Òأأ’سضاتذة،
و‘ أحيان أخرى عدم أإ’قبال أمر يختلف من
منطقة إأ ¤أخرى.
و ⁄تخف ‘ سضياق مغاير ،بأان أ÷معية
ت -ن -اضض -ل م -ن أج -ل ح-ي-ازة تصض-ن-ي-ف «ج-م-ع-ي-ة
للمنفعة ألعامة» ،أما فيما يخصس أإ’مكانيات،
أكدت أن أإ’سضÎأتيجية ألؤطنية Ùة أأ’مية،
وفرت كل ألؤسضائل ألضضرورية.

»æWh

أ’ربعاء  10جانفي  2018م
ألموأفق لـ  22ربيع ألثاني  143٩هـ

بداية الدخول اŸدرسسي القادم ،بن غÈيت:

 300منصسب جديد لتدريسص األمازيغية

’ضسراب
إامكانية اللجوء إا ¤العدالة وخصسم الرواتب Ÿواجهة ا إ
أاعلنت وزيرة الÎبية الوطنية نورية بن غÈيت رمعون ،أامسس ،عن فتح  300منصسب عمل جديد مع الدخول اŸدرسسي
القادم ،سستخصسصس لتوسسيع تدريسس اللغة ا’مازيغية ،وذلك بعد موافقة ا◊كومة على تخصسيصس اŸناصسب اŸالية ،مؤوكدة أانه
” تنصسيب ›موعة عمل لبحث كيفية كتابتها باللغات الثÓث العربية والÓتينية والتيفيناغ حسسب كل منطقة.

جÓل بوطي
أك- -دت ب- -ن غÈيت أن أ’ج -ت -م -اع أل -وزأري
أŸشسÎك أل -ذي ت -رأسس -ه أل -وزي-ر أأ’ول أح-م-د
أويحيى ،أول أمسص ،وأفق على تخصسيصص هذه
أŸناصسب أŸالية أإ’ضسافية من أجل تعزيز
تدريسص أ’مازيغية ‘ قطاع ألÎبية ألوطنية
تزأمنا مع قرأر رئيسص أ÷مهورية بجعل يناير
عطلة مدفوعة أأ’جر لدعم وتطوير أأ’بحاث
ألعلمية حول أ’مازيغية.
أوضسحت بن غÈيت لدى أسستضسافتها ‘
ب -رن -ام -ج ضس -ي -ف أل -ت -ح -ري-ر ل-ل-ق-ن-اة أإ’ذأع-ي-ة
ألثالثة،أمسص ،أن فتح  300منصسب ما‹ سسيكون
ع Èع-م-ل-ي-ت Úم-ت-زأم-ن-ت Úسس-ي-ت-م إأطÓ-ق-ه-ما،
أأ’و ¤ت -ت -م -ث -ل ‘ ت-وسس-ي-ع ع-دد أل-و’ي-ات إأ¤
10و’يات إأضسافية لتدريسص أللغة أأ’مازيغية
وأل-ث-ان-ي-ة ت-ت-ع-ل-ق ب-ت-ق-وي-ة وت-دع-ي-م أل-ت-ع-ليم ‘
ألو’يات ألـ 38ألتي تدرسص فيها.
ك - -م - -ا أشس - -ارت ب - -ن غÈيت إأ ¤أن ع- -مÓ- -
–سس -يسس -ي -ا سس -ي -وج -ه Ÿدي -ري ألÎب -ي -ة ع -ل-ى
مسس- -ت- -وى  48و’ي- -ة وم- -دي- -ري أŸؤوسسسس- -ات
ألÎبوية لتشسجيعهم على فتح أقسسام لتدريسص
أللغة أ’مازيغية ،مؤوكدة أنه ” أ’تفاق مبدئيا
ع -ل -ى ت -دريسس -ه -ا ب -ال -ل -غ -ات أل -ثÓ-ث أل-ع-رب-ي-ة
وأل Ó-ت-ي-ن-ي-ة وأل-ت-ي-ف-ي-ن-اغ وذلك حسسب م-ن-اط-ق
أل- -وط- -ن ،م- -وضس- -ح- -ة أن ك- -ل م- -ن- -ط- -ق- -ة ل -ه -ا
خصس-وصس-ي-ات-ه-ا سس-وأء أل-ط-وأرق وب-ن-ي م-ي-زأب،
إأضسافة إأ ¤ألقبائل وألشساوية.
وزي -رة ألÎب -ي -ة أل-وط-ن-ي-ة ق-الت إأن أل-ك-ت-اب
أأ’مازيغي ألذي ” طبعه يرأعي ألتنوع أللغوي
Óم- -ازي- -غ- -ي -ة وب -ت -أاسس -يسص أك -ادÁي -ة أل -ل -غ -ة
ل - -أ
أ’مازيغية سسيتم ألتعمق أك ‘ Ìإأدماج ثرأء
ه -ذه أل -ل-غ-ة وأسس-ت-ع-م-ا’ت-ه-ا ،أن-طÓ-ق-ا م-ن أن
أŸدرسسة لها دور ‘ ترسسيخ ألهوية ألوطنية
وعلى أعتبار أن أ’مازيغية جزء ’ يتجزأ من
هذه ألهوية.
ولفتت بن غÈيت إأ ¤تخصسيصص برنامج
تكويني مدعم هذأ أŸوسسم لÎقية ألتعليم ‘
أللغات ألعربية ،أأ’جنبية وأ’مازيغية ،حيث
سسيتم ‘ ألندوأت أ÷هوية –ديد أحتياجات
أل- -و’ي- -ات م- -ن أŸن- -اصسب أŸال- -ي -ة ل -ت -دريسص
أأ’مازيغية قبل ألبدء ‘ عملية ألتكوين ألتي
تسسبق ألتوظيف خÓل جوأن ألقادم.
ولدى تطرقها إأ ¤مشسكل ضسعف مسستوى
ألتÓميذ ذكرت بن غÈيت بالعمل ألتقييمي
ألذي قامت به ألوزأرة Ãعية ألفاعل Úوألذي
أفضس -ى إأ ¤حصس -ر ألصس -ع -وب -ات أل -ت -ي ت -وأج -ه
ألتÓميذ ،وقد ” خÓل هذأ أŸوسسم وضسع
ألوسسائل ألبيدأغوجية ب Úيدي أŸفتشس◊ Úل
هذه أŸشساكل سسيما ‘ أللغة ألعربية ،بالÎكيز
ع -ل-ى أل-ف-ه-م أŸك-ت-وب وم-رأف-ق-ة ه-ذأ أ÷ه-د
ب- -وضس- -ع ح- -ي- -ز أل- -ت- -ط- -ب- -ي- -ق ﬂط -ط وط -ن -ي
أسسÎأتيجي يدوم ثÓث سسنوأت لتكوين 700

موظف من ألقطاع.
ون- -ب- -هت ب- -ن غÈيت إأ ¤أن م- -ل -ف إأصس Ó-ح
أل -ب -ك-ال-وري-ا أل-ذي ي-ع-ت-م-د ع-ل-ى ت-ق-ل-يصص أي-ام
أ’متحان وإأدماج ألتقييم أŸتوأصسل سسيفتح
من جديد مع ألشسريك أ’جتماعي قبل طرحه
ل -ل -ن -ق -اشص أل-ع-ام أل-ق-ادم ع-ل-ى أن ي-دخ-ل ح-ي-ز
ألتطبيق ‘ ألسسنة أŸوألية ،وذكرت أن ÷نة
›م -وع -ة أل -ع-م-ل أل-ت-ي ” ت-نصس-ي-ب-ه-ا إ’ع-دأد
أأ’كادÁية سستقوم بوضسع كل ألنقاط وخارطة
طريق لتعزيز أللغة أأ’مازيغية ،حيث سسيضسع
خÈأء وأكادÁيو أÙافظة ألسسامية أŸبادئ
أأ’و ¤للعمل وفقا لÓحتياجات.

القضساء وخصسم الرواتب لوقف إاضسراب
تيزي وز والبليدة
‘ سسياق منفصسل حذرت بن غÈيت من
أسستمرأر أإ’ضسرأب بكل من و’يتي تيزي وزو
وأل- -ب- -ل -ي -دة وق -الت أن ع -ل -ى أأ’سس -ات -ذة وضس -ع
مصسلحة ألتÓميذ فوق كل أعتبار ،موؤكدة أن
أل- -وزأرة ق- -د ت- -ل- -ج- -أا إأ ¤أل- -ع- -دأل -ة Ÿوأج -ه -ة
أŸضسرب Úوكذلك خصسم ألروأتب آأو أ’سستعانة
بأاسساتذة متقاعدين للحفاظ على أسستمرأرية
ألتعليم ألذي أعتÈته خدمة عمومية ’ Áكن
توقيفها بأاي حال من أأ’حوأل.

وردت أل -وزي -رة ع -ل -ى أل -ن-ق-اب-ات أŸضس-رب-ة
وأوضسحت أن ما وقع بتيزي وز ’ يسستدعي
أإ’ضسرأب وألتوقف عن ألدرأسسة ،مثمنة ‘
نفسص ألوقت وقوف أولياء ألتÓميذ مع ألوزأرة
Ÿوأج- -ه- -ة أإ’ضس -رأب أل -ذي يضس -ر Ãصس -ل -ح -ة
أب -ن -ائ-ه-م ،دأع-ي-ة ‘ ن-فسص أل-وقت إأ ¤أن-ت-ه-اج
أ◊وأر أل -ذي ت -ع -ت -م -ده أل -وزأرة م -ع ألشس -رك-اء
أ’ج-ت-م-اع-ي ،Úأل-ذي-ن ع-ق-دن-ا م-ع-ه-م جلسسات
متوأصسلة وŒاوزنا ألكث Òمن ألعرأقيل ألتي
ك -انت ت -ق -ف أم -ام أل -ق -ط -اع سس -ي -م-ا م-ا ت-ع-ل-ق
Óسساتذة.
با÷انب أ’جتماعي ل أ
و‘ هذأ أإ’طار قالت بن غÈيت أنه ”
إأرسسال ÷نة –قيق خاصسة Ÿتابعة أŸلف بكل
م- -ن ت -ي -زي وزو وأل -ب -ل -دي -ة ل Ó-سس -ت -م -اع ل -ك -ل
أأ’طرأف ‘ ،ح Úأعلنت أن هناك لقاء مع
أŸف -تشس Úوم -دي -ري أŸؤوسسسس -ات ب -خصس -وصص
أل -ت -وصس -ل إأ ¤ح -ل ن -ه -ائ -ي سس -ي-م-ا وأن أول-ي-اء
أل-تÓ-م-ي-ذ ي-رفضس-ون “ام-ا أل-وضس-ع-ي-ة أ◊ال-ية
وي-ط-ال-ب-ون ب-اسس-ت-درأك أل-دروسص ،ق-ائ-لة لدينا
رزنامة و’ يجب أن نتأاخر عنها أبدأ مهما
كانت ألظروف.

تأاكيد التسسجيÓت لÓمتحانات اŸدرسسية
‘ سس -ي -اق م -ن -فصس-ل أع-ل-نت وزي-رة ألÎب-ي-ة
ألوطنية عن إأعادة فتح موأقع ألديوأن ألوطني
لÓمتحانات وأŸسسابقات لتأاكيد ألتسسجيÓت
وألتأاكد من صسحة معلومات أÎŸشسح‘ Ú
أ’م- -ت -ح -ان -ات أŸدرسس -ي -ة دورة  2018وذلك
أبتدأء من  15جانفي أ÷اري إأ ¤غاية 15
فيفري  2018لتأاكيد ألتسسجيل.
أوضسحت بن غÈيت على حسسابها ألرسسمي
‘ موقع ألتوأصسل أ’جتماعي «توي،»Îأمسص،
أنه بإامكان ألتÓميذ ألولوج إأ ¤موأقع ألديوأن
بدأية من  15يناير لتأاكيد معلوماتهم وألتحقق
منها ،حيث Œدر أإ’شسارة إأ ¤أن أŸؤوسسسسات
ألÎب -وي -ة –ضس -ر إ’ع-دأد أم-ت-ح-ان-ات أل-فصس-ل
ألثا Êبعد أنتهاء ألعطلة ألشستوية.

بن غÈيت تسستقبل السسف ÒالÈيطا Êبا÷زائر

ا÷زائر وبريطانيا تعربان عن اسستعدادهما
Ÿواصسلة تعزيز التعاون
أعربت أ÷زأئر وبريطانيا عن أسستعدأدهما Ÿوأصسلة تعزيز تعاونهما ألثنائي ‘ قطاع
ألÎبية ووضسع قيد ألتنفيذ أŸشساريع أŸسسجلة ‘ إأطار ألÈنامج ألتنفيذي أŸوقع عليه
بتاريخ  13نوفم ÈأŸاضسي ،بحسسب ما أفاد به بيان لوزأرة ألÎبية ألوطنية .خÓل أ’سستقبال
ألذي خصست به وزيرة ألÎبية ألوطنية نورية بن غÈيتÃ ،قر وزأرتها ،ألسسف ÒألÈيطاÊ
با÷زأئر باري روبرت لوين ،وقف ألطرفان على ألوضسعية أ◊الية للتعاون ب Úألبلدين من
خÓل أأ’نشسطة وأŸشساريع ألتي هي ‘ طور أإ’‚از» ،كما عÈأ عن إأرأدتهما وأسستعدأدهما
Ÿوأصسلة «تعزيز ألتعاون ألثنائي ووضسع قيد ألتنفيذ أŸشساريع أŸسسجلة ‘ أطار ألÈنامج
ألتنفيذي أŸوقع عليه بتاريخ  13نوفم »2017 Èوألذي يهدف إأ ¤تطوير تعليم أللغة
أإ’‚ليزية وتكوين أŸكون ÚخÓل ألثÓث ألسسنوأت أŸقبلة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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جمعية اŸقاول Úا÷زائري Úتتقدم بـ  12مقÎحا للوزير ا أ

بناء سسكنات موجهة لإÓيجار والبيع للحد من اŸضساربة

ق -دمت ا÷م-ع-ي-ة ال-ع-ام-ة ل-ل-م-ق-اولÚ
’ول،
ا÷زائري 12 ÚمقÎحا للوزير ا أ
’خÒة
ح -ول مشس -ارك-ت-ه-ا ‘ ال-ثÓ-ث-ي-ة ا أ
’شسغال
بهدف النهوضس بقطاع البناء وا أ
ال -ع -م -وم -ي -ة وال -ري ،وضس -م-ان اسس-ت-م-رار
اŸؤوسسسس -ات ال -وط -ن -ي -ة ال -ن-اشس-ط-ة ‘ ه-ذا
’ن -ت-اج
اÛال وا◊ف -اظ ع -ل -ى وسس -ائ -ل ا إ
ال-وط-ن-ي-ة ب-اع-ت-ب-ارها إارثا للدولة يجب
اÙافظة عليه وﬁركا أاسساسسيا لعجلة
ا’قتصساد الوطني.

سسعاد بوعبوشش
أشسار مولود ﬂلو‘ رئيسص أ÷معية ألعامة
ل -ل -م-ق-اول Úأ÷زأئ-ري ،Úأن ألسس-وق أل-ع-ق-اري-ة
تشس -ه -د مضس -ارب -ة ك -بÒة خ -اصس -ة ف -ي-م-ا ت-ع-ل-ق
باإ’يجار ،ما يحتم تشسجيع أŸؤوسسسسة ألوطنية
لبناء سسكنات  % 50منها ما يوجه للكرأء و% 50
م-ن-ه-ا ل-ل-ب-ي-ع ،خ-اصس-ة وأن أÙرك أأ’سس-اسس-ي
ل -ن -ج -اح أل -ع -م -ل-ي-ة وتسس-ه-ي-ل أ◊صس-ول أل-وع-اء
Óرأضسي من
ألعقاري هو خلق آألية أ’كتسساب ل أ
أل -و’ة ع -ن ط -ري -ق ج -ه-از ﬂت-ل-ط ،وأل-ت-ك-ف-ل
باŸؤوسسسسة وإأزألة كل أŸعوقات ألتي –ول
دون ‚اح هذه ألعملية.
‘ أŸق- -اب- -ل ط- -ال- -بت أ÷م- -ع- -ي- -ة ب- -ع- -ه -د
أل-درأسس-ات وم-ه-ام أل-تصس-ميم
وم-ت-اب-ع-ة أŸشس-اري-ع Ÿك-اتب
أل- -درأسس -ات أ÷زأئ -ري -ة م -ن
خ Ó-ل إأج -رأء مسس-اب-ق-ات ‘
أل - -ه - -ن - -دسس - -ة أŸع- -م- -اري- -ة،
ومسس -اب -ق -ات ‘ أŸشس -اري -ع،
وه- - -ذأ أ’ن ه- - -ذه أŸك- - -اتب
تتوفر على يد عاملة وتقنيÚ
ذو ك - -ف - -اءة ع - -اŸي- -ة ،وه- -ي
أأ’قدر على تكييف أعمالهم مع أÿصسوصسية
أŸع - -م - -اري - -ة وأل - -نسس - -ق أ◊ضس - -ري أÙل - -ي
وأ÷هوي لكل منطقة من ألوطن.
بخصسوصص مناطق ألنشساطات أıصسصسة
للبناء وأ’شسغال ألعمومية وألري ،حث خلو‘
على تنازل أ÷ميع آ’لية تسستوعبهم ÿدمة
مناطق ألنشساط وŒميع أŸؤوسسسسات ألناشسطة
‘ هذأ أÛال وتسسخ ÒأŸسساحة أŸتبقية
من أجل وضسع ألتجهيزأت وماكينات صسناعة
أÿرسسانة أو طÓئها ،ما يسسمح برسسم خريطة
وأضسحة عن قطاع ألبناء وأ’شسغال ألعمومية
وألري.

وأ’سس-ت-ث-م-ارأت ذأت ألصس-ل-ة ب-ال-ب-ن-اء وأ’شس-غال
أل- -ع -م -وم -ي -ة وأل -ري وم -رأف -ق -ة م -ا ت -ق -وم ب -ه
أŸؤوسسسس -ات صس -اح -ب -ة أŸشس -اري -ع ،م -ا يسس-م-ح
بإاشسعارها بالدعم ،ناهيك عن وضسع مرصسد
وط -ن -ي ل -ل -م -ؤوسسسس -ات أŸت-وسس-ط-ة وألصس-غÒة،
وألصس - -غÒة ج - -دأ ،م - -ا يسس- -م- -ح ل- -ل- -م- -ؤوسسسس- -ة
أ÷زأئ -ري -ة Ãت -اب -ع -ة أف -رأده -ا ،مسس -ؤوول -ي -ه -ا
وم Óّ-ك -ه -ا م -ا سس -يضس-م-ن أسس-ت-دأم-ة أŸؤوسسسس-ة
أ÷زأئرية وعمالها.
‘ أŸق -اب -ل دعت إأ ¤أŸت -اب -ع -ة أÙل -ي -ة
ل -ق -رأرأت أل-ثÓ-ث-ي-ة م-ن خÓ-ل ت-نصس-يب ه-ي-ئ-ة
يشس-رف ع-ل-ي-ه-ا أل-وأ‹ شس-خصس-ي-ا ت-ت-ك-ف-ل ب-هذه
أŸه-م-ة ’سس-ي-م-ا أŸت-ع-ل-ق ب-العقد أ’جتماعي
وأ’ق -تصس -ادي ل -ل -ن -م -و ،وم -ي-ث-اق ألشس-رأك-ة بÚ
أل -ق -ط -اع أل -ع -ام وأÿاصص،و ت -وك-ل ل-ه-ا م-ه-م-ة
أŸتابعة ،و على ‡ثلي ألثÓثية أ’جتماع مرة
ك -ل شس -ه -ر و–ري -ر ﬁضس -ر ب-ا’ج-ت-م-اع ،ك-م-ا
ط -ال -بت بضس -رورة تسس -ري -ع إأصس -دأر أل -نصس-وصص
ألتطبيقية Ÿيثاق ألشسرأكة ب Úألقطاع ألعام
وأÿاصص.

تكييف التكوين ‘ البناء حسسب احتياجات السسوق
كما شسددت أ÷معية على ضسرورة ضسمان
أل-ت-ك-وي-ن أŸسس-ت-م-ر ل-ل-موأرد ألبشسرية وألتوجه
نحو أ◊اصسل Úأ÷دد على ألشسهادأت ،بهدف
ضس- -م- -ان ت- -ط- -وي- -ر أل- -ن -ج -اع -ة
وأŸردودية للمسسÒين ألوطنÚ
وأل - -ع- -م- -ال ‘ إأط- -ار م- -ي- -ث- -اق
ألشس -رأك -ة ب Úأل -ق -ط -اع أل -ع -ام
وأÿاصص ،و ذلك على مسستوى
مرأكز ألتكوين ألتابعة لقطاع
أل-ت-ك-وي-ن وأل-ت-ع-ليم أŸهني Úأو
أل -ت -اب -ع-ة ل-ل-م-ؤوسسسس-ات أل-كÈى
ألعمومية أإ’سسÎأتيجية.
‘ هذأ أإ’طار دعت أ÷معية أ ¤تكييف
تكوين أ÷امعات ومرأكز ألتكوين أŸهني ‘
›ال ألبناء وأ’شسغال ألعمومية وألري ،وذلك
من خÓل تشسجيع أ’جتماعات نصسف ألسسنوية
بينها وب Úوزأرتي ألتكوين وألتعليم أŸهنيÚ
وألتعليم ألعا‹ وألبحث ألعلمي بهدف تلبية
حاجيات ألقطاع من أŸوأرد ألبشسرية أŸؤوهلة
وسس -وق أل -ع -م -ل وع-دم ت-ك-وي-ن خ-ري-ج Úج-دد
عاطل Úعن ألعمل.
ك-م-ا ط-ال-بت أ÷م-ع-ي-ة ب-اŸشس-ارك-ة أل-ف-عالة
ل -ل-ب-ن-وك ‘ م-رأف-ق-ة ودع-م م-ؤوسسسس-ات أل-ب-ن-اء
وأ’شس -غ -ال أل -ع-م-وم-ي-ة وأل-ري ،خÓ-ل أ‚ازه-ا
للمشساريع أ’ن ذلك سسيسساهم ‘ عدم تأاخر
تسس -ل -ي -م أŸشس -اري -ع ،وأ◊ف -اظ ع -ل -ى وسس -ائ-ل
أإ’نتاج ألوطنية.
من جهة أخرى أنتقدت أ÷معية أن يكون
أŸرأقب أŸا‹ للو’ية أدأة معرقلة للدفع
ف-وأت Òم-ؤوسسسس-ات أل-ب-ن-اء وأ’شس-غ-ال أل-ع-م-ومية
وألري ،ما يجعل منه عائقا ‘ ألعلقة مع
أإ’دأرة ،علما أنه يفÎضص أن يرأقب ألسسوق
قبل ألتوقيع أو إأعطاء أوأمر بضسرورة أحÎأم
ألقوأعد أŸالية وألتنظيمية ،بحيث ’ يجب
أن يتجاوز  48سساعة للتعب Òعن –فظاته
أŸشس- - -روع- - -ة ل- - -ت- - -م- - -ك ÚأŸؤوسسسس- - -ات م- - -ن
مسستحقاتها وألدفع ،كما على وزأرة أŸالية
وضسع نظام دفع لفوأت ÒأŸؤوسسسسات.

تسسريع إاصسدار النصسوصص
التطبيقية Ÿيثاق
الشسراكة ب ÚالقطاعÚ
العام واÿاصص

العودة إا ¤قانون الصسفقات العمومية
باŸرجع الوطني %25
من جهة أخرى أعربت أ÷معية عن أملها
‘ إأل-غ-اء أل-ق-ائ-م-ة أل-قصسÒة م-ق-اب-ل أأ’فضس-لية
ألوطنية بـ  ،% 25وألعودة إأ ¤قانون ألصسفقات
ألعمومية مع أŸرجع ألوطني أÙدد بـ ،% 25
أ’ن ه -ذه أل -ق -ائ -م -ة “ك-ن م-ن أ‚از ب-رن-ام-ج
سس -ك-ن-ي ﬁدد حسس-ب-ه-ا ،وي-ح-ول دون ألسس-م-اح
ل -ل -م -ؤوسسسس -ات أل -وط -ن -ي -ة م -ن أ’سس -ت-ف-ادة م-ن
ألصسفقات ألعمومية من أجل بقائها بالنظر
للوضسعية أ’قتصسادية للبÓد.
ك -م -ا ط -ال-بت أ÷م-ع-ي-ة أل-ع-ام-ة ل-ل-م-ق-اولÚ
أ÷زأئ -ري Úب -إاشس -رأك -ه-ا ‘ أل-ل-ج-ن-ة أل-وط-ن-ي-ة
وأل- -ل- -ج- -ان أل -و’ئ -ي -ة أŸك -ل -ف -ة ب -الصس -ف -ق -ات

باسستثناء ا’سستعجا’ت شسلل تام Ãسستشسفى مصسطفى باشسا

األسساتذة السستشسفائيون وطلبة الطب يتضسامنون مع األطباء اŸقيمÚ
’سس- -ات -ذة ا’سس -تشس -ف -ائ -ي -ون
ن- -ظ- -م ا أ
وال -ط -ل -ب -ة ا÷ام -ع -ي -ون ت-خصسصس طب
’ط-ب-اء اŸقيمÚ
وق-ف-ة تضس-ام-ن-ي-ة م-ع ا أ
ب-اŸسس-تشس-ف-ى ا÷ام-ع-ي مصس-ط-ف-ى ب-اشس-ا،
ك -خ -ط -وة ل -دع -م -ه -م حسسب ت -أاك-ي-دات
البعضس منهم ‘ تصسريح لـ»الشسعب»‘ ،
مسسÒتهم النضسالية لتحقيق مطالبهم
اŸرف - - -وع- - -ة إا ¤ال- - -وزارة ال- - -وصس- - -ي- - -ة
وال -ك -ف-ي-ل-ة ع-ل-ى ح-د ق-ول-ه-م ب-ت-حسسÚ
ظروفهم الدراسسية واŸهنية.

آآسسيا مني
وعÈت ن -ق -اب-ة أأ’سس-ات-ذة أ’سس-تشس-ف-ائ-يÚ
خÓل هذه ألوقفة ،عن أسستيائها للوضسعية
ألتي آألت إأليها أŸنظومة ألصسحية خاصسة
بعد أأ’حدأث أأ’خÒة ألتي عرفها أحتجاج
أأ’ط - -ب - -اء أŸق - -ي - -م Úوأل - -ت - -ي تسس- -ب- -بت ‘
مقاطعتهم لÓمتحانات ألنهائية للتخصسصص
ح-يث ل-ن ت-ك-ون ه-ن-اك دف-ع-ة م-ت-خ-رج-ة م-ن
أأ’طباء أأ’خصسائي ÚخÓل ألثÓثي أأ’ول من
ألسسنة أ÷ارية ما قد يؤوثر سسلبا على ألقطاع
وعلى كل أŸسستويات.

وحملت ألنقابة أŸسسؤوولية للسسلطات ألتي
ما تزأل تتجاهل مطالب أأ’طباء أŸقيم،Ú
ح- -يث ط- -ال- -ب -وأ بضس -رورة إأع -ادة أل -ن -ظ -ر ‘
أÿدمة أŸدنية وظروف ألعمل فيها خاصسة
‘ ظ- -ل غ- -ي- -اب أإ’م- -ك- -ان- -ي- -ات وأل- -وسس -ائ -ل
ألضس -روري -ة ل-ت-ل-ق Úأل-عÓ-ج ل-ل-م-ريضص ،ح-يث
توجب حسسبهم إأعادة ألنظر ‘ مضسمونها
وج-ع-ل-ه-ا ت-ت-م-اشس-ي وف-ق أŸت-طلبات ألرأهنة
منتقدين ألسسياسسة ألتي يتم أنتهاجها ‘ ما
يسسمى باŸنظومة ألصسحية ألتي حان ألوقت
إ’عادة ألنظر جديا فيها من
أجل ألرقي بها أك Ìخدمة
للموأطن.
وبهذه ألوقفة ألتضسامنية
أل -ت -ي دخ -ل ف-ي-ه-ا أأ’سس-ات-ذة
أ’سس -تشس -ف -ائ -ي -ون وأل -ط -ل-ب-ة
Ãخ- -ت- -ل- -ف أأ’ط- -وأر ي -ك -ون
إأضس -رأب أأ’ط -ب-اء أŸق-ي-مÚ
قد أخذ منحى أخر خاصسة بعد رفضص تأاطÒ
أ’متحانات ألنهائية للتخصسصص ،حيث  ⁄يتم
ألتحاق أأ’طباء أŸقيمdن بهذه أ’متحانات
ك-خ-ط-وة م-ن-ه-م ل-تصس-ع-ي-د أ’حتجاج وألتعبÒ
أك Ìع -ن “سس -ك -ه -م Ãط -ال -ب -ه-م أŸرف-وع-ة

وأŸتضس -م -ن -ة أ’رب-ع ن-ق-اط رئ-يسس-ي-ة– ،سسÚ
أل-ظ-روف أŸه-ن-ي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ي-ة م-ع إأع-ادة
م -رأج -ع -ة أل-ق-ان-ون أأ’سس-اسس-ي أÿاصص ب-ه-م،
وإأل- -غ- -اء إأج- -ب- -اري- -ة أÿدم -ة أŸدن -ي -ة وك -ذأ
ألعسسكرية.

أاعوان شسبه الطبي ‘ إاضسراب
من جهة أخرى سسجلت «ألشسعب» دخول
أأ’عوأن شسبه ألطبي ‘ Úأضسرب عن ألعمل
م - -ن - -ذ أول أمسص ،ت - -ع - -بÒأ ع- -ن “سس- -ك- -ه- -م
Ãط-ال-ب-ه-م أŸرف-وعة للوزأرة
ألوصسية أŸتضسمنة حسسب ما
أوضس - -ح - -ه ري - -اضص رأوشس- -يشص
أأ’م Úألعام لعمال ألفرع شسبه
ألطبي باŸسستشسفى أ÷امعي
مصسطفى باشسا ،عدة مطالب
أج -ت -م -اع -ي-ة وم-ه-ن-ي-ة أه-م-ه-ا
ت-رق-ي-ة مسس-اع-دي أل-ت-م-ريضص وت-ك-وي-ن ألعدد
أل-ك-ا‘ لشس-ب-ه أل-ط-ب-ي Úوت-وظ-يف أŸمرضسÚ
أ◊اصسل Úعلى شسهادة ليسسانسص ‘ ألتمريضص
م- -ع -ا÷ة أŸسس -ار أŸه -ن -ي لشس -ب -ه أل -ط -ب -يÚ
وأ’سستفادة من نظام «أل.أم.دي» ومنحتي

مواعيد مؤوجلة إا¤
ح ÚواŸواطن ‘
حÒة من آامره

ألتأاط Òوألتوثيق مع إألزأمية توف Òأأ’من
دأخل أŸسستشسفيات.
وإأن ك -انت أل -وق -ف -ة أل-تضس-ام-ن-ي-ة ل-ك-ل م-ن
أأ’ط- -ب- -اء أ’سس- -تشس- -ف- -ائ -ي Úوأأ’ع -وأن شس -ب -ه
ألطبي Úقد جرت ‘ أجوأء عادية وهادئة
بعيدأ عن أي Œاوزأت ومضسايقات من أي
ن -وع ،ع Èف -ي -ه -ا أŸع -تصس -م-ون دأخ-ل أ◊رم
أإ’سس-تشس-ف-ائ-ي أ÷ام-ع-ي ع-ن م-ط-ال-ب-ه-م بكل
ح -ري -ة ودÁق -رأط -ي -ة ،إأ’ أن أŸوأط -ن ك -ان

يدور ‘ دوأمة ألبحث عن من يتكفل بحالته
ألصس -ح-ي-ة وه-ذأ م-ا سس-ج-ل-ت-ه»ألشس-عب» خÓ-ل
ت-وأج-ده-ا ب-اŸسس-تشس-ف-ى أ÷ام-عي مصسطفى
باشسا ،فالكثÒون منهم كانوأ ‘ حÒة من
أمرهم متسسائل Úعن ألوضسع ألذي آأل إأليه
أل- -ق- -ط- -اع ،مÎج Úأل- -ل- -ه أن ت -ت -وق -ف ه -ذه
أإ’عتصسامات وأإ’ضسرأبات حتى تتوقف معها
معاناتهم وأ’م ذويهم ‡ن جاؤووأ من أجل
–ديد موعد إ’جرأء عملية لهم.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ﬂطط تهيئة جديد أامام اÛلسس الولئي Ÿعسصكر

إاحصساء عقارات أامÓك الدولة لسستقبال مشساريع السسكن الÎقوي
وجهت السصلطات الولئية Ÿعسصكر
ت -ع -ل -ي-م-ة ت-قضص-ي ب-إاحصص-اء وت-ق-دي-ر
لوعية العقارية الشصاغرة
مسصاحة ا أ
لمÓ- -ك ال- -دول- -ة قصص -د
ال- -ت- -اب- -ع- -ة أ
ت- -خصص- -يصص- -ه -ا لسص -ت -ق -ب -ال مشص -اري -ع
السصكن الÎقوي اŸدعم ضصمن حصصة
لعÓن عنها
جديدة  ⁄يتم بعد ا إ
لوع -ي -ة
ب- -ع- -د ،م- -ع ا◊ف- -اظ ع -ل -ى ا أ
لمÓك البلديات
العقارية التابعة أ
م -ن أاج -ل اسص -ت -غÓ-ل-ه-ا ‘ وقت لح-ق
لسصتقبال مشصاريع Ÿرافق عمومية.
جاء ذلك على لسصان وا‹ معسصكر ﬁمد
ل-ب-ق-ى ‘ ت-وج-ي-ه-ات ل-رؤوسص-اء ال-دوائ-ر وت-ب-عت
تعليمات السصلطات الولئية ‘ شصأان األوعية
العقارية تعليمات أاخرى مضصمونها الشصروع ‘
إاحصص -اء اح -ت -ي -اج -ات ال -ب -ل -دي -ات م-ن السص-ك-ن
الÎق -وي اŸدع -م م-ع م-ق-ارب-ت-ه-ا م-ع األوع-ي-ة
العقارية اıصصصصة إل‚از سصكنات من هذه
الصصيغة.
وكان مدير السصكن لولية معسصكر قد صصرح
قبل أايام لـ ““الشصعب““ أان مصصا◊ه سصجلت أازيد
عن  10أالف طلب على هذا النمط السصكني،
على أان تكفي ا◊صصة اŸقرر أان تسصتفيد منها
ال- -ولي- -ة ‘ ال- -ق- -ريب ال- -ع -اج -ل اح -ت -ي -اج -ات
الشص - -ري - -ح - -ة ذات ال - -دخ - -ل اŸت - -وسص - -ط م- -ن
اŸواطن‡ Úن يعانون من أازمة سصكن .
من جهة أاخرى عرضصت مديرية الهندسصة
و التعم Òأامام اÛلسص الولئي التنفيذي
Ÿعسصكرﬂ ،طط التهيئة للولية قبل عرضصه
Óث -راء و اŸصص -ادق -ة ،ورك -زت إاسصÎات-ي-ج-ي-ة
ل -إ
السصلطات الولئية ‘ ﬂطط التهيئة
و التعم Òعلى عدة ﬁاور أاسصاسصية منها
وقف التوسصع العمرا Êعلى حسصاب األراضصي
الفÓحية مع خلق توازن بﬂ Úتلف مناطق
الولية و العمل على خلق توازن داخلي ‘
ال -وسص -ط ا◊ضص-ري م-ن خÓ-ل ال-ت-وزي-ع ا÷ي-د
للخدمات التي غالبا ما تنحصصر ‘ مراكز
اŸدن وت -خ -ت -ف -ي ‘ ال -ت -ج -م -ع-ات السص-ك-ان-ي-ة
ا÷دي -دة ،ك -م -ا نصصت إاسصÎات -ي -ج -ي-ة ﬂط-ط
ال-ت-ه-ي-ئ-ة ع-ل-ى ت-رشص-ي-د اسص-ت-غÓل الحتياطات
العقارية مع ا◊فاظ على تطور اŸدن بصصفة

منسصجمة ومتزنة مع تشصجيع التوسصع العمراÊ
‘ اŸناطق القريبة من سصفوح ا÷بال ،حيث
علق وا‹ معسصكر على هذا اıطط بالقول
أانه ل يجب أان يبقى ›رد ح Èعلى ورق كما
يجب حسصب اŸسصؤوول التعامل مع اıطط
كإاسصÎاتيجية تضصمن اندماج و تطوير جميع
القطاعات مع القضصاء على الختÓلت التي
عرفتها ﬂططات التهيئة والتعم Òالسصابقة
والتي ا‚ّر عنها غياب توازن ب ÚاŸناطق
الريفية واŸناطق ا◊ضصرية.

مسسح شسامل لأÓراضسي
Óراضص-ي
ع -رفت ع-م-ل-ي-ة اŸسص-ح الشص-ام-ل ل -أ
بولية معسصكر ،بعضص التقدم من حيث وتÒة
تنفيذ هذه العملية مقارنة مع تاريخ انطÓقها
›ددا ‘ ال -تسص -ع -ي -ن -ي-ات ،ح-يث ب-ل-غت نسص-ب-ة
Óراضص-ي ب-ال-ولي-ة ن-ح-و 90
اŸسص -ح الشص -ام -ل ل -أ
باŸائة ،حسصب ما أاد ¤به مدير مصصالح مسصح
األراضصي يخلف مراد لـ«الشصعب““.
أاكد يخلف مراد أانه بهدف التعجيل بعملية
Óراضصي ” تقسصيم العملية
اŸسصح الشصامل ل أ
إا ¤صصنف ،Úمسصح األراضصي الريفية الذي ”
بنسصبة  100باŸائة ومسصح األراضصي ا◊ضصرية
الذي ما يزال متأاخرا بفعل نقصص األعوان
اŸؤوهل Úلعملية اŸسصح وقلة اإلمكانيات على
حد قوله ،حيث وصصلت نسصبة اŸسصح باŸناطق

ا◊ضصرية  6٨باŸائة ‘ وقت  ⁄يتم النطÓق
بعد ‘ عملية مسصح األراضصي بـ  21بلدية على
غرار بلديات عوف،البنيان ،غروسص ،وغÒها
م-ن ال-ب-ل-دي-ات ‘ ال-ن-اح-ي-ة ا÷ن-وب-ي-ة ل-ل-ولية،
وشصملت عملية اŸسصح نحو  545335هكتار من
األراضصي باŸناطق الريفية و  5222هكتار من
األراضصي ا◊ضصرية ع 26 Èبلدية و Œ 5معات
سصكنية ،كما أافرزت عملية اŸسصح عن العديد
م -ن اŸشص -اك -ل واŸن-ازع-ات ال-ق-ان-ون-ي-ة ب-ف-ع-ل
معامÓت بيع األراضصي بعقود عرفية أاو وقفها
ووج -وده -ا ‘ الشص-ي-وع ضص-م-ن مشص-اك-ل شص-ائ-ع-ة
ع -رق -لت ع -م -ل -ي -ة مسص -ح األراضص -ي ح -ت-ى عÈ
الÎاب الوطني واسصتدعت “ديد آاجالها إا¤
غاية  ،2020حسصب اŸعطيات اŸقدمة من
طرف مدير مسصح األراضصي Ÿعسصكر الذي أاكد
‘ هذا الشصأان أان عدد القضصايا اŸطروحة
للفصصل والنظر أامام القضصاء ‘ تزايد مسصتمر
ك -ن -ت -ي -ج -ة ل -ع-م-ل-ي-ة اإلي-داع ووع-ي اŸواط-نÚ
ب-ام-ت-ي-ازات ال-ع-م-ل-ي-ة ع-ل-ى غ-رار تسصوية بعضص
الوضصعيات العالقة واŸعقد ،حيث يقدر هذا
العدد بـ  1075قضصية ب Úاÿواصص تنصصيب
فيها مديرية مسصح األراضصي كطرف.
كما أاكد يخلف مراد ،أان ولية معسصكر من
ب Úالوليات التي عرفت بها عملية اŸسصح
Óراضصي تقدما ،نظرا للضصروريات
الشصامل ل أ
اŸل- -ح- -ة ال- -ت- -ي ي- -ف- -رضص- -ه -ا ع -ام -ل ال -ت -وج -ه
القتصصادي واآلفاق الواعدة لقطاع الفÓحة
بالولية.

اŸصصلحة الولئية للوسصائل التقنية ببجاية

تسسجيل أازيد من  2200اتصسال هاتفي على الرقم األخصسر
سص -ج-لت اŸصص-ل-ح-ة ال-ولئ-ي-ة ل-ل-وسص-ائ-ل
التقنية ‘ حصصيلتها الشصهرية ،اÿاصصة
بشص -ه -ر ديسص -م Èلسص -ن-ة  2017م -ا ع-دده
 2231اتصص- -ال ه- -ات- -ف- -ي ع- -ل- -ى ال -رق -م
Óم-ن ال-وط-ني  ،15-48ورق-م
لخضص-ر ل -أ
ا أ
النجدة  ،17رقم  ،104حيث أان أاك Ìمن
لبÓ-غ
 357اتصص -ال ه-ات-ف-ي ك-ان قصص-د ا إ
عن حوادث وا÷رائم ،أاثناء حدوثها أاو
ال - - -ت - - -ب - - -ل- - -ي- - -غ ع- - -ن ﬁاولت اŸسص- - -اسس
لشص-خاصس واŸمتلكات
والع-ت-داء ع-ل-ى ا أ
العامة واÿاصصة.
كما سصجلت  719اتصصال هاتفي قصصد طلب
النجدة والتدخل من مصصالح الشصرطة ،عÈ
كافة قطاع الختصصاصص ،كما ” تسصجيل 1154
اتصصال هاتفي كنداءات لطلب معلومات أاو

توجيهات أاو طلب تدخل مصصالح أاخرى ،مثل
ع-ن-اصص-ر ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة إلسص-ع-اف ا÷رحى
خ- -اصص- -ة ع- -ن- -د وق- -وع ح- -وادث م- -رور ،وه -ذه
اإلحصصائيات تؤوكد تنامي الوعي األمني لدى
اŸواطن Úبولية بجاية ،حول ضصرورة إابÓغ
مصصالح الشصرطة عن كل النشصاطات اإلجرامية
واŸشصبوهة  ،وهذا ما يسصهل من مهمة تدخل
ق -وات الشص -رط -ة قصص -د ح -م -اي -ة األشص -خ -اصص
واŸمتلكات.
وتبقى مصصالح أامن الولية ›ندة ÿدمة
Óمن الوطني
اŸواطن Úع Èالرقم األخضصر ل أ
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اŸسصخرين دائما لفائدة اŸواطن24/24 Ú
سصا.
و‘ سص -ي -اق اŸب -ادرات ا÷واري -ة ل -ل -ت -ك-ف-ل

Ãخ-ت-ل-ف شص-رائ-ح اÛت-م-ع ،ت-واصص-ل مصص-ال-ح
األمن ›هوداتها سصيما أامام تواجد عدد من
األشص - -خ- -اصص ب- -دون م- -أاوى ،خ- -اصص- -ة ‘ ظ- -ل
الظروف ا÷وية الراهنة ،التي تتسصم بÈودة
ال -ط -قسص ه-ذه األي-ام ،ح-يث سص-ط-رت مصص-ال-ح
األم -ن ب -ب -ج -اي -ة ب -رن -ا›ا واسص -ع -ا ل -ل -ت -ك -ف -ل
ب - -األشص - -خ - -اصص دون م - -أاوى ،وت - -ه - -دف ه - -ذه
اإلجراءات إا ¤مسصاعدة هذه الشصريحة من
اÛتمع ،من خÓل توف Òكافة اإلمكانيات
اŸادي -ة وال -بشص -ري -ة اŸت -اح -ة ،ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع
م-دي-ري-ة ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة ،م-دي-ري-ة ال-نشص-اط
الج -ت -م -اع -ي ل -ولي -ة ب-ج-اي-ة ،رف-ق-ة ع-ن-اصص-ر
الهÓل األحمر ا÷زائري لفرع بجاية.

بجاية :بن النوي توهامي

أامن ولية ا÷زائر

توقيف مشستبه فيه وحجز أاجهزة كهرومنزلية و›وهرات

الشص -عب /ع-ا÷ت مصص-ال-ح أام-ن ولي-ة
ا÷زائ-ر قضص-ي-ة سص-رق-ة م-وصصوفة ،حيث
” توقيف مشصتبه فيه ،مع حجز أاجهزة
ّ
كهرومنزلية وبعضس اÛوهرات.
قضص - -ي - -ة ا◊ال ع- -ا÷ت- -ه- -ا مصص- -ال- -ح أام- -ن
اŸقاطعة اإلدارية لبئر مراد رايسص ،وذلك بعد
ت -ل -ق-ي ق-اع-ة ال-ع-م-ل-ي-ات ب-أام-ن ولي-ة ا÷زائ-ر
مكاŸة هاتفية على الرقم األخضصر ،15-4٨
من قبل أاحد اŸشصتبه فيهما الثن ،Úمفاده
ق- -ي- -ام- -ه- -م- -ا ب -اقÎاف ف -ع -ل السص -رق -ة ،وذلك
ب -السص -ت -ي Ó-ء ع -ل -ى ج -ه -از ت -ل-ف-از بÓ-زم-ا آال-ة
خ -ي -اط -ة ،وب -عضص اآللت ال -ت -ي تسص -ت -ع -م-ل ‘
صصالونات ا◊Óقة اÿاصصة بالسصيدات ،فورا
تنقلت مصصالح األمن إا ¤ع ÚاŸكان ،ليتم
توقيف مشصتبه فيه واحد مع حجز األغراضص
التي كانت بحوزته ‘ ،تلك األثناء ،تقدمت
الضص -ح -ي -ة إا ¤مصص -ال -ح الشص-رط-ة قصص-د إاي-داع
شصكوى مفادها تعرضص منزلها للسصرقة وذلك
ب -ع-د ع-ودت-ه-ا ،ح-يث وج-دت ال-ب-اب اÿارج-ي
م -ف -ت -وح -ا وب-دخ-ول-ه-ا اك-تشص-فت أان ك-ل أاب-واب
اÿزانات مكسصرة وجميع األغراضص مبعÌة

أارضصا ،ليتب ‘ Úالتحقيقات أان الذين اعتدوا
ع- -ل -ى اŸن -زل ه -م أان -فسص -ه -م ال -ذي -ن سص -رق -وا
الضص- - -ح- - -ي - -ة ،غ Òأان األخÒة أاشص - -ارت إا ¤أان
اŸسص- -روق- -ات ت- -ت- -ج- -اوز ‘ ﬁت -واه -ا م -ا ”
ال-تصص-ري-ح ب-ه م-ن ق-ب-ل اŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ،ح-يث
صصرحت أان اŸسصروقات “ثلت ‘ جهاز تلفاز
ك -ب ،Òج -ه -از اسص -ت -ق -ب-ال رق-م-ي ،آال-ة خ-ي-اط-ة،
›فف شصعر ،آالة تسصريح الشصعر لوحة رقمية،
سصلسصلة عنق رقيقة من الذهب ،سصلسصلة ذهب
من الفضصة ثمينة )03( ،سصاعات يدوية ثمينة
وسصجل Œاري خاصص بوكالة سصياحية.
اسص- -ت- -م- -رارا ل -ل -ت -ح -ري -اتÃ ” ،وجب إاذن
قضصائي تفتيشص منزل اŸشصتبه فيه ،أاين ”
العثور على سصلسصلة يد من اŸعدن األصصفر،
كما ” كذلك تفتيشص منزل اŸشصتبه فيه الثاÊ
الفار إا ¤جهة ›هولة ،غ Òأان النتائج كانت
سصلبية ،كما اعÎف اŸشصتبه فيه أان العملية
ق-ام ب-ه-ا رف-ق-ة صص-دي-ق-ه ،ب-اسص-ت-ع-م-ال ق-فازات
طبية ومفك براغي وبعضص األسصلحة البيضصاء،
وق -ام -ا بسص -رق -ة األغ -راضص اŸذك -ورة سص -اب-ق-ا
ووضصعها ‘ أاكياسص بÓسصتيكية ،بعدها اقتسصما

األغراضص.
ب-اسص-ت-ك-م-ال اإلج-راءات ال-ق-انونية اŸعمول
بها ” ،تقد ËاŸشصتبه فيه أامام السصيد وكيل
ا÷مهورية اıتصص إاقليميا ،أاين أامر بوضصعه
ا◊بسص اŸؤوقت.

1753٨

بلدية اŸرسصى بالسصاحل الشصلفي

تفعيل اŸشساريع Ãنطقة التوسسع السسياحي لإنعاشش التنمية
شص -دد وا‹ الشص -ل -ف ع -ب-د ال-ل-ه ب-ن
م -نصص -ور خ Ó-ل خ -رج -ت-ه اŸي-دان-ي-ة
ل - -دائ - -رة اŸرسص - -ى ،ع - -ل - -ى أاه - -م - -ي- -ة
اسص-ت-غÓ-ل م-ن-ط-قة التوسصع السصياحي
ضص -م -ن مشص -اري -ع م -ن شص -أان -ه -ا إان -ع-اشس
لسص- -راع ‘
ا÷انب ال - -ت- -ن- -م- -وي م- -ع ا إ
تسصليم  150وحدة سصكنية.

الشسلف :و.ي .أاعرايبي

معسسكر :أام ا.Òÿسس

العدد

06

ب-ال-ن-ظ-ر إا ¤أاه-م-ي-ة اŸن-ط-ق-ة م-ن الناحية
السصياحية كونها تقع على الواجهة البحرية
اŸمتدة من سصيدي عبد الرحمان إا ¤غاية
تراب ولية مسصتغا Âعلى مسصافة تفوق 55
كيلومÎا ،فإان التوجه حسصب الوا‹ عبد الله
بن منصصور نحو ترقية هذا القطاع وجعله
واج -ه -ة ت -ن -م -وي -ة نشص -ي-ط-ة م-ن شص-أان-ه –ريك
ا÷انب اإلق- -تصص- -ادي والج- -ت -م -اع -ي وت -وفÒ
م -ن -اصصب الشص -غ-ل ألب-ن-اء اŸن-ط-ق-ة خ-اصص-ة ‘
ال- -ق- -ط- -اع السص- -ي -اح -ي ال -ذي م -ازال ي -ن -ت -ظ -ر
اسص-ت-ث-م-ارات ت-ل-ي-ق ب-األه-م-ي-ة اŸكان ،كما هو
الشصأان بناحية الدشصرية ذات الرمال الذهبية
التي تعد مقصصدا آللف الزوار خÓل موسصم
اإلصص- -ط- -ي -اف م -ن ك -ل سص -ن -ة ،وÁك -ن –وي -ل
اŸنطقة إا› ¤مع سصياحي من خÓل إانشصاء

ه-ي-اك-ل خ-دم-ات-ي-ة وﬂي-م-ات صصيفية ومرافق
إلي -واء اŸصص -ط -اف Úخ -اصص -ة وأان -ه -ا ت-دع-مت
Ãشص -اري -ع سص -ك -ن -ي -ة ضص -م -ن حصص-ة 150مسصكن
ت -رق -وي م -دع -م م -ن شص-أان-ه ت-خ-ف-ي-ف ال-ن-قصص
اŸسص -ج -ل ‘ ال -ق-ط-اع ب-ب-ل-دي-ة اŸرسص-ى ال-ت-ي
صصارت بحاجة إا ¤حصصصص أاخرى بعد عودة
اإلسصتقرار للناحية التي يلفها شصريط غابي
Áتد إا ¤غاية ولية مسصتغا.Â
و‘ سصياق تفعيل مشصاريع تربية اŸائيات،
أاع- -ط- -ى ذات اŸسص -ؤوول ال -ولئ -ي ت -وج -ي -ه -ات
للجهات اŸعنية بضصرورة إاسصتغÓل وتشصجيع
نشصاط هذه الÌوة السصمكية التي من شصأانها
–قيق مردود طيب لتدعيم السصوق اÙلية
ب- -ه- -ذا اŸن- -ت -وج ال -ذي م -ازالت أاسص -ع -اره ج -د
مرتفعة.
أام -ا ب -خصص -وصص ال-ت-ك-ف-ل ب-ن-ق-ائصص ا÷انب
الÎبوي ببلدية مصصدق ،فقد حظيت مدرسصة
الشص -ه -ي -د ‚اري ﬁم -د ب -ت -وسص -ع-ة  6أاقسصام
تربوية لرفع الضصغط وتوف Òشصروط التمدرسص
‘ ظروف حسصنة ،مع اسصتفادة شصباب الناحية
ب-ق-اع-ة م-ت-ع-ددة ال-نشص-اط-ات ” وضص-ع-ه-ا ح-يز
اÿدمة إلسصتقبال أابناء البلدية الذين طاŸا
انتظروا مثل هذا الهيكل لتفعيل النشصاطات
الÎف-ي-ه-ي-ة واسص-ت-غÓ-ل أاوق-ات ال-ف-راغ وت-ن-م-ية
اŸواهب.

لهم القطاعات
وا‹ اŸدية يÎأاسس اجتماعا تقييميا أ

تعليمات لتطه Òقوائم اŸسستفيدين من اÓÙت التجارية
وجه ﬁمد بوشصمة وا‹ اŸدية ،أاول
أامسس ،ت- -ع- -ل- -ي- -م- -ات صص- -ارم- -ة وشص -دي -دة
ال - -ل - -ه - -ج- -ة إا ¤رؤوسص- -اء ال- -دوائ- -ر قصص- -د
لسص -راع ‘ تشص -ك -ي -ل وت -نصص -يب ال-ل-ج-ان
ا إ
على مسصتوى اÛالسس التي  ⁄تسصتنفد
لن ،والشصروع
إاجراءات التنصصيب ◊د ا آ
لغ- -ل- -ف- -ة اŸال- -ي- -ة ب -ع -ن -وان
‘ ت- -وزي- -ع ا أ
اıططات البلدية للتنمية لسصنة 2018
م- - - -ع ضص- - - -رورة ال- - - -ت- - - -حضص ÒاŸسص- - - -ب - - -ق
لولويات للعمليات
لÓقÎاحات حسصب ا أ
لطار.
الواجب تسصجيلها ‘ هذا ا إ

اŸدية :ع.علياÊ

شصدد وا‹ اŸدية بشصأان النظافة العمومية
على إاعادة تفعيل ا◊مÓت التطوعية للنظافة
ع -ل -ى مسص-ت-وى ك-اف-ة ال-ب-ل-دي-ات وال-ت-ي ع-رفت
توقفا مؤوقتا بسصبب النتخابات اÙلية ،مع
ضصرورة إاشصراك جميع الفاعل Úمن ›السص
ﬁلية ،مديريات ولئية وجمعيات ناشصطة ‘
اŸيدان ،كما نبه معاونيه بدوائر الولية إا¤
ال -وضص -ع -ي -ة ال -ك -ارث -ي -ة ال-ت-ي آالت إال-ي-ه-ا أاغ-لب
اÓÙت اŸهنية من خÓل الشصروع ‘ تطهÒ
قوائم اŸسصتفيدين منها وإاعادة توزيعها من
خ Ó-ل ت -خصص -يصص-ه-ا ك-م-راف-ق ع-م-وم-ي-ة وف-ق-ا

لح-ت-ي-اج-ات ك-ل م-ن-ط-ق-ة دون إاغ-ف-ال ع-م-ل-ية
ربطها Ãختلف الشصبكات قبل تسصليمها ،فضصÓ
ع- -ن ت- -أاك- -ي- -ده ‘ إاط- -ار اŸت- -اب- -ع- -ة ال -دوري -ة
واŸسصتمرة لظروف التمدرسص على أان بعضص
اŸدارسص حسصبه ،ما تزال تعرف عجزا ‘
التدفئة اŸدرسصية وفقا للتقرير اŸعد من
طرف اللجنة اŸكلفة Ãتابعة هذه الوضصعية،
ملحا ‘ هذا الصصدد على ضصرورة اإلسصراع ‘
تدارك هذه الوضصعية والنطÓق ‘ أاشصغال
إا‚از التدفئة وصصيانتها خÓل موسصم الشصتاء
ا◊ا‹ ،خاصصة وأانه قد ” رصصد غÓف ما‹
‘ إاط - -ار صص - -ن - -دوق الضص - -م - -ان وال- -تضص- -ام- -ن
للجماعات اÙلية يقدر بـ  13.5مليار موجه
خصص-يصص-ا ل-ل-ت-دف-ئ-ة اŸدرسص-ي-ة ن-ظ-را ل-ل-ط-ابع
ا÷غرا‘ الذي Áيز هذه الولية الشصاسصعة.
دعا وا‹ اŸدية ‘ ›ال السصكن العمومي
اإلي- -ج -اري إا ¤وج -وب ال -ت -ع -ج -ي -ل Ãب -اشص -رة
إاج -راءات ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات اŸي -دان-ي-ة ودراسص-ة
اŸلفات اŸودعة وإاعداد قوائم اŸرشصحÚ
ل Ó-سص -ت -ف-ادة م-ن ﬂت-ل-ف ا◊صصصص السص-ك-ن-ي-ة
اŸب- -ل- -غ- -ة م -ؤوخ -را ،م -ع ضص -رورة إاي Ó-ء م -ل -ف
البنايات الفوضصوية العناية الÓزمة والتي من
شصأانها أان تسصاهم ‘ اسصÎجاع جيوب عقارية
جد هامة تخصصصص Ÿشصاريع عمومية.

بسصبب تسصريحهم من مناصصب عملهم

أاعوان أامن الوكالة الوطنية للسسدود ‘ وقفة إاحتجاجية
ن -ظ -م م -ا ل ي -ق -ل ع-ن  110ع-ون أام-ن
ي -ع -م -ل -ون بسص -د ك -دي -ة اسص -ردون ال-واق-ع
ب-ب-ل-دي-ة م-ع-ال-ة ب-ولي-ة ال-ب-ويرة ،وقفة
اح-ت-ج-اج-ي-ة أام-ام م-قر الولية للتنديد
ب-ق-رار تسص-ري-ح-ه-م م-ن ال-ع-م-ل من طرف
الوكالة الوطنية للسصدود.
القرار اعتÈه اÙتجون تعسصفا ‘ حقهم
حيث أان أاغلبهم Áلك خÈة عمل ل تقل عن
 13سصنة أاضصف إا ¤ذلك تقدمهم ‘ السصن،
ح - - -يث Œاوزوا سص- - -ن اÿمسص‡ Úا يصص- - -عب
ع -ل -ي-ه-م إاي-ج-اد م-نصصب ع-م-ل ‘ ج-ه-ة أاخ-رى
خاصصة مع الوضصعية القتصصادية الصصعبة التي
“ر ب- -ه- -ا ال -ب Ó-د .ك -م -ا عÈوا ع -ن غضص -ب -ه -م
الشصديد إازاء عدم العÎاف بتضصحياتهم ‘

األوق- -ات الصص- -ع -ب -ة ،ح -يث ضص -ح -وا ب -ال -ن -فسص
وال -ن -ف -يسص ح -ي -ن -م-ا ك-ان-وا ي-ق-وم-ون ب-ح-راسص-ة
األج -انب ال -ذي -ن ك -ان -وا ي -ع -م-ل-ون بسص-د ك-دي-ة
اسصردون بسصÓحهم الذي قدم لهم من طرف
ال -دول -ة ا÷زائ -ري -ة ‘ إاط -ار ال -دف -اع ال-ذات-ي
واŸقاوم ÚخÓل العشصرية السصوداء.
وأاضصافوا أان تضصحياتهم ذهبت هباء منثورا
‘ ك -ل -م -ة واح-دة ل-ف-ظ-ه-ا مسص-ؤوول ““م-ن ال-ي-وم
اع -تÈوا أان -فسص-ك-م لسص-ت-م ع-م-ال ال-وك-ال-ة““ دون
ت-ق-د Ëل-ن-ا أاي-ة وث-ي-ق-ة رسص-م-ي-ة ،ل-ذا ي-ط-ال-بون
السصلطات اŸعنية بالتدخل الفوري إليجاد حل
Ÿشصكلتهم.

البويرة  :ع .نايت رمضسان

لجتماعي والÎقوي اŸدعم
بصصيغتي ا إ

توزيع  950وحدة سسكنية بالعلمة وسسطيف قريبا
ي -رت -قب تسص -ل -ي -م حصص-ة  950مسص-ك-ن م-ن
النمط Úالجتماعي والÎقوي اŸدعم ،بكل
م-ن ب-ل-دي-ت-ي ال-ع-ل-م-ة وسص-ط-يف خÓل الشصهر
ا÷اري ،وه- - -ذا حسصب م - -دي - -ري - -ة السص - -ك - -ن
والتجهيزات العمومية لولية سصطيف.
وتقدر حصصة بلدية سصطيف بـ 500وحدة
سص-ك-ن-ي-ة Ãوق-ع ح-ي ال-هضص-اب ،ب-ي-ن-م-ا ي-رت-قب
توزيع  450وحدة سصكنية Ãدينة العلمة ،وذكر
ذات اŸصصدر ،أان األشصغال الكÈى والتهيئة
بلغت نسصبة  100باŸائة ،وأان السصكنات اŸزمع
تسص-ل-ي-م-ه-ا م-رب-وط-ة ب-ك-ل الشص-ب-كات الضصرورة،

ك-اŸاء وال-غ-از وال-ك-ه-رب-اء والصص-رف الصص-ح-ي،
وه -ذا ط -ب -ق -ا ل -ت -ع -ل -ي -م -ات ال -وصص-اي-ة وال-وا‹
القاضصية بضصرورة تسصليم السصكنات جاهزة ،مع
تسصليم شصهادات اŸطابقة للمرق ÚاŸكلفÚ
ب -اإل‚از ،وه-ذا ح-م-اي-ة ل-ل-م-واط-ن ول-ل-م-رق-ي
ال -ع-ق-اري ال-ذي ي-ت-وجب ع-ل-ي-ه ا◊صص-ول ع-ل-ى
شص -ه -ادة اŸط -اب -ق -ة ل Ó-سص-ت-ف-ادة م-ن ح-ق-وق-ه
اŸالية.
وم -ن ج-ه-ة أاخ-رى ،ف-إان اŸصص-ال-ح اŸع-ن-ي-ة
أاك -دت أان ع -دة ب -ل -دي -ات أاخ-رى وه-ي :ح-م-ام
السصخنة وع ÚوŸان وقÓل جنوبا ،والقلتة

الزرقاء شصرقا ،واوريسصيا شصمال سصتسصتفيد من
توزيع حصصة  450مسصكن ‘ أاقرب اآلجال،
حيث  ⁄تتبق إال Ÿسصات أاخÒة ‘ عمليات
التهيئة.
وبهذه العمليات ،تكون ولية سصطيف ،قد
دشص -نت ال -ع -ام ا÷دي-د ب-ت-وزي-ع السص-ك-ن ،ح-يث
اع -تÈت اŸدي -ري-ة اŸع-ن-ي-ة أان ع-ن-وان السص-ن-ة
ا÷ارية هو توزيع السصكن بدون منازع على
اŸسص -ت -ف -ي -دي -ن ،م-ن خÓ-ل ب-ر›ة أاك Èع-دد
‡كن من ا◊صصصص.

سسطيف  :نور الدين بوطغان

اأ’ربعاء  10جانفي  2018م
الموافق لـ  22ربيع الثاني  1439هـ
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سستط Óإقتصساد ““إلظل““ يحرم إÿزينة إلعمومية من عائدإت رسسكلة إلنفايات
إ
@ أاك Ìمن  % 50من النفايات مواد عضشوية
الصشالون الدو‹ الثا Êللرسشكلة ومعا÷ة النفايات بوهران

لسشاسشية ‘ تسشي Òالنفايات وتعزيز الثقافة البيئية
@ البلدية اÿلية ا أ

ط - -رح ع - -دد م - -ن اŸشش- -ارك‘ Ú
الصشالون الدو‹ الثا Êللرسشكلة
وم-ع-ا÷ة ال-ن-ف-اي-ات ““روسش-ك-ل-ي-ن-غ
اكسش- - - -ب- - - -و““ اŸن - - -ت - - -ظ - - -م Ãرك - - -ز
لت -ف -اق -ي -ات ““ﬁم -د ب -ن أاح-م-د““
ا إ
ل -وه -ران ‘ ال -فÎة اŸم-ت-دة م-ن 8
إا 11 ¤ج -ان-ف-ي ا÷اري مشش-اك-ل
وع -راق-ي-ل ع-دي-دة ،م-ن-ه-ا ت-فشش-ي
ظ- - -اه- - -رة الق- - -تصش - -اد اÿف - -ي ‘
ا÷زائ -ر ،بشش-ك-ل م-واز لÓ-ق-تصش-اد
اŸن -ظ -م ،ولسش -ي -م-ا ‘ ›ال ج-م-ع
وف -رز ورسش-ك-ل-ة اŸواد ا◊دي-دي-ة
والبÓسشتيكية.

اÙلية ‘ تسصي Òنفاياتها تفوق قدراتها
وميزانيتها ‘ عز التقشصف ،و’سصيما ‘
›ال ا÷م - -ع وال- -ن- -ق- -ل إا ¤م- -راك- -ز ردم
النفايات ونقاط التجميع اأ’خرى.
قالتÁ ’ :كن للجزائر إا‚اح توجهها
‘ م - -ع - -ا÷ة ال- -ن- -ف- -اي- -ات وف- -رزه- -ا دون
اŸسص-اه-م-ة ال-ف-اع-ل-ة ل-ل-ب-ل-ديات ،معلنة ‘
ال-وقت ن-فسص-ه أان-ه وط-ب-ق-ا ل-ت-ع-ل-يمات وا‹
وهران فإانه ” بر›ة خرجات ميدانية
إا ¤مركز الفرز على مسصتوى اŸدينة
ا÷ديدة ،وذلك انطÓقا من  10جانفي
ا÷اري لفائدة الهيئات التنفيذية التابعة
ل-ب-ل-دي-ات ال-و’ي-ة ،قصص-د اإح-اط-ت-ه-م ع-لما
بأاهمية فرز النفايات وقيمتها ا’قتصصادية
والبيئية ،وعلى سصبيل اŸثال  1طن من
النفايات الورقية التي تخّلفها اŸعامÓت
التجارية ،يوفر  8آا’ف دج يوميا.
ع -ل -ى ضص-وء ذلك أاّك-دت ّﬁدث-ت-ن-ا ع-ل-ى
ضصرورة تكاتف ا÷هود من اأجل ترسصيخ
مبدأا الفرز ا’نتقائي للنفايات التي تعود
ب-ال-ن-ف-ع ع-ل-ى ا’ق-تصص-اد ال-وط-ن-ي ‘ ،ظ-ل
الوضصع الراهن اّŸتسصم بتقّلصس مداخيل
البÓد ،التي تعتمد على اقتصصاد الريع،
مشصّ- -ددة ‘ ال -وقت ن -فسص -ه ع -ل -ى أاه -م -ي -ة
م-واصص-ل-ة ع-م-ل-ي-ات ال-ت-حسص-يسس وال-ت-وع-ي-ة
ال-دائ-م-ة ب-ال-ت-ع-اون وال-ت-نسص-يق مع ﬂتلف
اأ’ط -راف ال -ف -اع -ل -ة ‘ اÛت-م-ع ،وع-ل-ى
رأاسص- -ه- -م وسص- -ائ- -ل اإ’عÓ- -م واŸؤوسصسص- -ات
الÎبوية بأاطوارها التعليمية الثÓثة ،قصصد
إاعداد ا÷يل اŸنشصود اŸتشصّبع بالعادات
وال-ق-ي-م اإ’نسص-ان-ي-ة ‘ ال-ت-ع-ام-ل م-ع ال-بيئة
وأايضصا صصنع القرارات ا’يجابية.

IOƒ©°ùe á«ªgGôH :´Ó£à°SG
أاّك- -دت ك- -ه- -ي- -ن- -ة ب -ن ح -دادي ،م -دي -رة
ا’تصصال والتسصويق لدى الوكالة الوطنية
للنفايات ،على ضصرورة إادراج نشصاط جمع
و فرز و رسصكلة النفايات ‘ ا’قتصصاد
اŸنظم وتقدير أاهميته ‘ النا œاÙلي
اإ’ج -م-ا‹ ،وت-دع-ي-م أادواره اإ’ي-ج-اب-ي-ة ‘
›ال ت- -وف ÒاŸواد اأ’ولّ- -ي- -ة وت- -وظ- -ي- -ف
العمالة وﬁاربة الفقر.
كشصفت بن حدادي أاّن الوكالة الوطنية
ل- -ل- -ن- -ف -اي -ات –صص -ي ح -ال -ي -ا ح -وا‹ 288
مؤوسصسصة مصصغرة على اŸسصتوى الوطني
تنشصط ‘ ›ال البيئة والفرز والرسصـكلة
” اسصتحداثها ‘ إاطار أاجهزة التشصغيل
ال-ت-ي ت-وف-ره-ا ال-دول-ة ع-ل-ى غ-رار ال-وك-الة
ال -وط -ن -ي -ة ل -دع-م
تشص -غ-ي-ل الشص-ب-اب
والصصندوق
ال-وط-ني للتأامÚ
عن البطالة.
بحسصب
التوضصيحات
اŸقّدمة
لـ ““الشصعب““
م - - -ن ق- - -ب- - -ل
نفسس
اŸسصؤوولة،
ف - -إاّن ه - -ذا كهينة
بن حدادي
العدد،
Áث -ل اŸؤوسصسص -ات اŸسص ّ-ج -ل-ة ل-دى
الوكالة ،وليسس العدد ا◊قيقي ‘ ،ظل
انتشصار ظاهرة النشصاط اŸوازي ،إاضصافة
إا ¤اŸؤوسصسص- -ات اأ’خ -رى غ ÒاŸسص ّ-ج -ل -ة
ل - -دى ال - -وك - -ال - -ة ،مسصÎسص - -ل- -ة ب- -ال- -ق- -ول:
““اإ’سصتثمار ‘ رسصكلة النفايات موضصوع
يخصس كل القطاعات““ .أاشصارت ‘ هذا
اإ’طار إا ¤أان أاك Ìمن  50باŸائة من
ال-ن-ف-اي-ات ا÷زائ-ري-ة م-واد عضص-وي-ة قابلة
ل -ل -تسص -م -ي-د ،م-ؤوّك-دة ‘ ه-ذا اإ’ط-ار ع-ل-ى
الدور الهام الذي Áكن أان تلعبه وزارة
الفÓحة ‘ –قيق هذا اŸسصعى ،معتÈة
أانّ ا’سصتثمار ‘ النفايات ““همزة وصصل
ب Úقطاع الفÓحة والبيئة““.

’ئحة وطنية بخÈة أإŸانية من أإجل
تسسي Òأإ‚ع Ÿرإكز إلردم إلتقني
ت-طّ-رقت ن-فسس اŸسص-ؤوول-ة إا ¤ال-ع-م-ل-ي-ة
ال-ه-اّم-ة ال-ت-ي شص-رعت ف-ي-ه-ا ال-وك-ال-ة سص-ن-ة
 2016لتقييم مسصتوى تسصي Òهذه اŸراكز،
وذلك –ت إاشص - -راف م - -دي - -ري- -ة خ- -اصص- -ة
Ãتابعة مراكز الردم التقني واŸفرغات
التقليدية.
ب ّ-ي -نت أاّن م -راك -ز ال -ردم ال -ت-ق-ن-ي ال-ت-ي
شصملتها العملّية ،أاظهرت ضصعفا كبÒا على
مسصتوى ““ التسصي ““Òرغم أاّنها كّلفت الدولة
مبالغ ضصخمة ،معلنة ‘ هذا اإ’طار عن
إاع -داد ’ئ -ح -ة وط -ن -ي -ة م -ن ال -ت-وج-ي-ه-ات

واإ’رشصادات
وال -ت -ق -ن -ي -ات م -ن
أاج -ل تسص -ي Òأا‚ع
Ÿراك - - - -ز ال- - - -ردم،
وذلك ب - -ال - -ت - -ع- -اون
ال- -ت- -ق- -ن- -ي اأ’Ÿا،Ê
م- - - - -شصÒ- - - - -ة إا ¤أاّن
ا÷زائ -ر “ّك -نت إا¤
غاية سصنة  2017من
إا‚ -از  89م-رك-ز ردم
تقني ،إاضصافة إا10 ¤
م -راك -ز ل -ل -ف-رز ،وسص-ط
ط- -م- -وح- -ات ل- -ت -دع -ي -م
ﬂت -ل -ف م -راك -ز ال -ردم
بوحدات خاصصة بالفرز.
بدورها أاعلنت فليفتي حورية ،رئيسصة
مصصلحة اإ’عÓم وا’تصصال بنفسس الوكالة
أان مشص- - -روع ““ دع- - -م ال- - -تسص - -ي ÒاŸدم - -ج
ل- -ل -ن -ف -اي -ات ع -ل -ى مسص -ت -وى اŸؤوسصسص -ات““
Óدارات واŸبا Êالوزارية ،سصمح
جه ل إ
اŸو ّ
باسصÎجاع أاك Ìمن  154طن من الورق
والورق اŸقوى.
صصرحت فليفتي أان هذه التجربة التي
دخ -لت م -رح -ل -ة ال -ت -ن -ف-ي-ذ ‘ سص-ن-ة 2014
م ّسص -ت إا ¤ي -وم -ن -ا ه-ذا  10م-ب-ا Êوزارية
و 5500موظّف يفرز نفاياته ،فيما تتواصصل
عمليات التوعية والتحسصيسس بغية توسصيع
هذا النظام ليشصمل إادارات أاخرى ومواد
أاخرى ،على رأاسصها البÓسصتيك واأ’Ÿنيوم.
تتمّثل اŸهمة اأ’خرى للوكالة الوطنية
ل -ل -ن -ف -اي-ات ‘ ضص-م-ان تصص-م-ي-م اÿرائ-ط
اŸدي-رة ح-ت-ى ت-ق-وم ا÷م-اع-ات اÙل-ي-ة
ب- -ت -حسص Úتسص -ي Òال -ن -ف -اي -ات ا◊ضص -ري -ة،
شصريطة أان تسصاهم البلديات واŸواطنون
‘ عمليات فرز النفايات بحسصب نفسس
اŸت -ح -دث -ة .ي -ن ّ-ف-ذ ه-ذا اŸشص-روع ال-ذي
ي -دخ-ل ضص-م-ن م-ب-ادرة ““ح-ي ن-ظ-ي-ف ال-ت-ي
ت- -خصس ال- -ن- -ف- -اي- -ات اŸن- -زل -ي -ة ال -ق -اب -ل -ة
لÓ- -سصÎج- -اع ““ع- -ل- -ى مسص -ت -وى  12و’ية
‰وذجية ،من أاجل دفع اŸواطن Úإا¤
الفرز ا’نتقائي بحاويات خاصصة.

إ÷زإئري ينتج  ٠.٨٥كلغ من إلنفايات
إلصسلبة  % ٥٠منها قابلة للتسسميد

إلنفايات إŸسسÎجعة من مرإكز إلردم
’ تتجاوز %٢

م -ع ال-ع-ل-م أان ك-م-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات الصص-ل-ب-ة
اıلفة سصنويا ‘ ا÷زائر تقدر بأاك Ìمن
 12م -ل -ي -ون ط -ن ،ي-ن-ت-ج-ه-ا  40.4مليون
جزائري Ãعدل ‰و دÁوغرا‘ يصصل إا¤
 ‘ 0.1اŸائة ،بحسصب ما أاشصار إاليه تقرير
 2016للوكالة الوطنية للنفايات.
أاوضص - -حت ذات ال - -وك - -ال- -ة ب- -أاّن نسص- -ب- -ة
النفايات على مسصتوى اŸناطق الريفية،
تناهز  35باŸائة ،وذلك Ãعدل  0.70كلغ
‘ اليوم للفرد الواحد ،و–تل اŸناطق
ا◊ضص-ري-ة  65ب -اŸائ-ة Ãع-دل  0.80كلغ
للفرد الواحد ،فيما يفوق عدد السصكان
با÷هة الشصمالية  270سصاكن ‘ الكلم
اŸرّبع ،مشصÒة ‘ الوقت نفسصه إا ¤أان
ا÷زائري ينتج ‘ اŸتوسصط  0.85كلغ من
النفايات الصصلبة يوميا ،وأان هذه الكمية
ترتفع سصنويا بـ  3باŸائة.

حول اÿيار الذي تبنته ا÷زائر ،فيما
ي - -خصس ردم ال - -ن- -ف- -اي- -ات ،أاوضص- -حت ذات
اŸسص- -ؤوول -ة أان م -ؤوسصسص -ات تسص -ي Òم -راك -ز
الردم التقني ع Èالوطن ،وضصعتها الدولة
ضص-م-ن سص-ي-اسص-ت-ه-ا ،ك-ق-ن-اع-ة م-ن-ه-ا بأاهمية
التسصي Òاأ’‚ع لهذه اŸركبات اŸصصّممة
خصصيصصا ◊فظ الفضصÓت اıتلفة دون
التسصبب ‘ تلوث البيئة ،إا’ أاّنها اأوضصحت
أاّن الدول اŸتطّورة تتمّيز عن غÒها ‘
ك-ون-ه-ا م-رج-ع-ي-ة ب-ي-ئ-ي-ة ‘ ع-م-ل-ي-ات ف-رز
ال- -ن -ف -اي -ات م -ن اŸصص -در و–وي -ل اŸواد
القابلة للتدوير إا ¤اŸراكز الصصناعية قبل
ردم بقايا النفايات غ ÒاŸسصتغلة.
ك -م-ا ق-الت شصÓ-ل أان ن-وع-ي-ة ال-ن-ف-اي-ات
الصص- - -ادرة ع- - -ن اŸسص - -ت - -ه - -لك ‘ ال - -دول
اŸت -ط ّ-ورة ت -ت -م ّ-ي-ز ب-أاّن-ه-ا سص-ه-ل-ة ““ال-ف-رز““
و«اŸع - -ا÷ة““ ،ك - -ون - -ه - -م ي- -ع- -ت- -م- -دون ‘
م -أاك -و’ت -ه -م ع -ل -ى اŸع -ل -ب -ات واأ’غ -ذي-ة
اŸغلّفة ،كما يتم فرزها ““مسصبقا““ وهو ما
جعلها تعتمد على عّدة خيارات Ãا فيها
ترميد النفايات عﬁ Èارق خاصّصة ،كونها
““جاّفة““ ’ تسصتهلك الكث Òمن الطاقة.
لهذه اأ’سصباب وأاخرى ،تضصيف ّﬁدثتنا
أان ا÷زائ- -ر ت- -ب- -نت خ -ي -ار م -راك -ز ال -ردم
ال -ت -ق -ن -ي ،إاضص -اف -ة إا ¤اع-ت-ب-ارات أاخ-رى،
وعلى رأاسصها انخفاضس تكاليفها مقارنة
ب - -ال - -ط- -رق اأ’خ- -رى اŸت- -ب- -ع- -ة Ÿع- -ا÷ة
النفايات ،كما أاّن الدول اأ’برز عاŸيvا ‘
›ال إاعادة تدوير اıلفات وا’سصتفادة
منها ‘ إانتاج الغاز والطاقات اŸتجّددة،
فقÒة للموارد الطبيعية ‘ ،ح Úأاّكدت اأّن
ا÷زائر تسص Òبخطى ثابتة نحو التقّدم
واإ’زدهار ‘ هذا اÛال’ ،سصيما ‘ ظل
اأ’زم -ات ا’ق-تصص-ادي-ة ال-ت-ي ي-ت-ع-رضس ل-ه-ا
العا ⁄ب Úالفينة واأ’خرى وحتمية البحث
عن مصصادر دخل بديلة.
م -ع ال -ع -ل -م أاّن اŸراك -ز ال -ثÓ-ث-ة ل-ل-ردم
ال-ت-ق-ن-ي ل-و’ي-ة وه-ران ال-ت-ي تشص-رف ع-لى
تسصيÒها ،تعالج يوميا من  1800اإ2000 ¤

شسÓلÁ ’““ :كن للجزإئر إإ‚اح توجهها
دون مسساهمة إلبلديات““
ب -دوره -ا م -دي -رة تسص -ي Òم -راك-ز ال-ردم
ال -ت -ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات ل-و’ي-ة وه-ران ،دل-ي-ل-ة
شصÓل تطّرقت ‘ لقاء جمعها بـ ““الشصعب““
على مسصتوى جناحها اÿاصس بالصصالون
الثا““ Êروسصكلينغ اكسصبو““ إا ¤ا’قتصصاد
غ ÒاŸن -ظ -م أاو م -ا وصص -ف -ت -ه بـ ““اق-تصص-اد
الظل““ ،متسصائلة كيف اسصتطاع عدد من
اأ’ف- - -راد أاو ا÷م- - -اع- - -ات الصص- - -غÒة غÒ
اŸنظمة ا’ندماج وا’سصتحواذ على هذا
القطاع بإامكانيات بسصيطة ‘ ،وقت اقÎن
فيه ا’قتصصاد اŸنظم بالعديد من اŸزايا
واإ’مكانيات الفائقة؟.
أاكدت دليلة شصÓل على الدور الكبÒ
الذي توليه السصلطات العمومية لـ ““البلدية““
ب -اع -ت -ب -اره-ا اÿل-ي-ة اأ’سص-اسص-ي-ة ‘ ›ال
تسصي Òالنفايات وتعزيز الثقافة البيئية بÚ
اأ’فراد وا÷ماعات ،مشصÒة إا ¤أانّ القيمة
اŸال- -ي- -ة ال -ت -ي تضص -خ -ه -ا ه -ذه ا÷م -اع -ة

طن من النفايات اŸنزلية الصصادرة عن 26
بلدية ،فيما تزيد كمّية النفايات الهامدة
عن  400أالف طن ‘ ال ّسصنة ،تقول نفسس
اŸسص- -ؤوول- -ة أاّن ج- -م- -ي- -ع ه- -ذه ال -ن -ف -اي -ات
واıل -ف -ات الصص -ل -ب -ة ‘ ت -زاي-د مسص-ت-م-ر
وأ’سصباب كثÒة ،منها زيادة عدد السصكان،
وزي -ادة ال -ن -ف -اي -ات ال -ن -اŒة ع-ن ك-ل ف-رد
منهم ،والتي اأصصبحت بحسصبها تشصّكل ثقÓ
كبÒا على اŸنظومة البيئية عامة ومراكز
الردم خاصّصة ،والتي تعا Êاليوم من التشصبع
ق -ب -ل م -وع-د ن-ه-اي-ة صصÓ-ح-ي-ت-ه-ا ،ك-ون أاّن
الكمية اŸسصÎجعة ’ تتعدى  2باŸائة من
اأصص- -ل  25ب-اŸائ-ة م-ن ال-ن-ف-اي-ات ال-ق-ابلة
لÓسصÎجاع.

وحدتان لرسسكلة إأ’كياسس إلبÓسستيكية
وإلنفايات إلعضسوية
–ت شص- -ع -ار ““ن -ح -م -ي ب -ي -ئ -ت -ن -ا ب -ف -رز
ن -ف -اي -ات -ن-ا““ ت-واصص-ل اŸؤوسصسص-ة ال-ع-م-وم-ي-ة
ل -تسص -ي Òم-راك-ز ال-ردم ال-ت-ق-ن-ي ل-ل-ن-ف-اي-ات
لو’ية ا÷زائر““جيسصيتال““ أاهدافها البئية،
ا’قتصصادية وا’جتماعية الÎبوية.
أاع-ل-نت م-دي-رة م-ؤوسصسص-ة ج-يسص-ي-تال عن
ف -ت -ح وح -دة ج -دي -دة ل -رسص-ك-ل-ة اأ’ك-ي-اسس
ال-بÓ-سص-ت-ي-ك-ي-ة ،سص-ت-دخ-ل حّ-ي-ز ا’سصتغÓل
خÓل الثÓثي اأ’ول من السصنة ا÷ارية
 2018بطاقة  250طن للسصاعة.
وسصتعمل هذه الوحدة حسصب توضصيحات
اŸديرة العامة للمؤوسصسصة السصيدة ÷رم
سص- -ه- -ي- -ل- -ة لـ«الشص- -عب» ‘ ›ال تصص -ن -ي -ع
حبيبات بÓسصتيكية ،من أاجل اسصتغÓلها
ك - -م - -ادة أاّول - -ي - -ة ‘ صص- -ن- -اع- -ة اأ’ك- -ي- -اسس
البÓسصتيكية ،كما أاشصارت ‘ نفسس الوقت
اإ ¤مشص- -روع اآخ- -ر ل- -ت- -ح- -وي -ل ال -ن -ف -اي -ات
ال- -عضص- -وي- -ة إا ¤سص- -م- -اد ،سص -ي -دخ -ل ح -ي -ز
ا’سصتغÓل خÓل شصهر جانفي ا÷اري،
بعد Œهيز هذه الوحدة بآاليات وصصفتها
بالبسصيطة وغ ÒاŸكّلفة.
مع العلم اأّن مؤوسصسصة جيسصيتال مؤوسصسصة
ع -م -وم -ي -ة ذات ط -اب -ع صص -ن -اع -ي Œاري،
مكلفة بتسصي Òومعا÷ة وتثم Úالنفايات
الصص- - -ادرة ع - -ن  46ب -ل-دي-ة ت-اب-ع-ة ل-و’ي-ة
ا÷زائر بحوا‹  2000طن يوميا ،إاضصافة
اإ ¤نفايات أاخرى هامدة من مواد البناء
وبقايا الهدم ،والتي يتم معا÷تها على
مسص- -ت -وى وح -دة ردم خ -اصص -ة أا‚زت م -ن
طرف القطاع.
ك- - -م - -ا Œدر اإ’شص - -ارة إا ¤أاّن ك - -م ّ- -ي - -ة
النفايات “ر ع Èوحدات الفرز الثÓثة
التابعة للمؤوسصسصة بسصعة  900طن ،وبعد
اسصÎجاع النفايات القابلة للتثم Úيوضصع
كل نوع منها ‘ اŸكان اıصصصس له،
ف-ي-م-ا ي-ت-م –وي-ل ال-ن-ف-اي-ات غ Òال-ق-اب-ل-ة
للتثم Úإا ¤اŸردم التقني بطريقة علمية
ح -دي -ث -ة ،ع -ن ط -ري-ق اسص-ت-ع-م-ال آال-ة رصس
خ-اّصص-ة ،ل-ي-ت-م ب-ط-ح-ه-ا وب-ع-ده-ا ت-غ-طيتها
بالÎاب.
ك -م -ا تشص -رف ج -يسص -ي -ت -ال ع -ل -ى تسص-يÒ
ﬁط- -تŸ Úع- -ا÷ة عصص- -ارة ال- -ن- -ف- -اي -ات
ب-ال-ت-ح-ل-ي-ل ال-ب-ي-ول-وج-ي وال-تصص-ف-ية وتقنية
الÎكيز ،بسصعة  80م Îمكعب ‘ اليوم ،أاين
ي -ت -م ا’سص -ت -ف -ادة م -ن اŸي-اه اŸع-ا÷ة ‘
التنظيف ،فيما يتم اسصتعمال اŸياه لرفع
درجة التخمر.
نّفذت ذات اŸؤوسّصسصة منذ دخولها حّيز
اإ’سصتغÓل الفعلي ‘ جويلية  2013أاكÌ
من  27عملية بيع باŸزاد العلني للمواد
اŸسصÎجعة عن طريق الفرز“ ،كنت على
اإث- -ره- -ا م -ن ب -ي -ع  5876247.71ك -ل-غ م-ن
ﬂت -ل -ف اŸواد ب -ق -ي -م -ة م -ال -ي -ة ت -قّ-در بـ
 100374223.56دج ،من بينها  11عملية
ك -ام -ل -ة ب-ي-ع نّ-ف-ذت ‘ سص-ن-ة  2016بكمية
ك -ل -غ وب -ق -ي-م-ة
ت - -ن- -اه- -ز 2566331
 36272386.50دج.

أأ’ربعاء  10جانفي  201٨م
ألموأفق لـ  22ربيع ألثاني  1439هـ

من مراسسلينا

متاعب يؤمية على جسسر سساحة أاول ماي

ضشيق أŸمر ،أزدحام ألرأجل Úوفوضشى Œار أألرصشفة
يعرف ا÷سسر الرابط ماب Úسساحة أاول ماي وﬁطة النقل اÙاذية Ÿيناء ا÷زائر ،حالة من الفؤضسى
والتدهؤر رغم كل عمليات التهيئة والصسيانة التي قامت بها السسلطات اÙلية على مسستؤاه من أاجل ضسمان أامن
اŸؤاطن ÚوسسÓمتهم ،غ Òأانها تبقى بعيدة عن اŸقاييسس اŸعمؤل بها دوليا خاصسة بعد مضساعفة ا◊اجز بسسياج
ثا Êلتفادي أاي حؤادث من أاي نؤع كان حيث تسسبب ‘ ضسيق اŸسساحة.

آاسسيا مني
أزدح -ام أŸارة وأن -تشش -ار م -ي -اه
أأ’مطار وأأ’تربة وألقمامات أهم ما
ي- -ط -ب -ع ه -ذأ أل -روأق أ◊ي -وي أل -ذي
ي -ع -رف ح-رك-ة نشش-ي-ط-ة ل-ل-م-وأط-ن،Ú
باعتبار أنه ’ Áكن أجتياز ألطريق
ألسشريع ألذي يقطع ماب Úسشاحة أول
م- -اي وأÙط- -ة أل- -ت- -ي ت- -ع -ت Èأه -م
ﬁط -ة ت -رب -ط م -اب Úوسش-ط وشش-رق
ألعاصشمة ما جعل عددأ من ألتجار
ينششطون على مسشتوأه ،جاعل Úمنه

سش -وق -ا ﬁل -ي -ة ب -ام -ت -ي -از ي -ت -م ع-ل-ى
مسشتوأه عرضض ﬂتلف أŸوأد من
ألبسشة ،موأد Œميل ،أدوأت منزلية
وغÒه -ا م -ن أ◊اج -ي -ات ألضش-روري-ة
للموأطن ‘ حياته أليومية.
‘ ه- -ذأ أإ’ط- -ار ،ط- -رح ع- -دد م -ن
أŸوأط- -ن ‘ Úتصش- -ري -ح لـ»ألشش -عب»،
‡ن ي -ج -ت -ازون ه -ذأ أŸع Èي-وم-ي-ا،
عدة مششاكل تتسشبب ‘ أزدحام هذأ
ألروأق بعد أن ” أحتÓله من طرف
عدد من ألباعة وهو ما يث Òأ◊Òة
ح -ول أح -ق -ي -ة ه -ؤو’ء ‘ أسش -ت -غÓ-ل-ه

لعرضض نششاطاتهم ألتجارية خاصشة
وأن -ه -م يÎك -ون ورأءه -م أل -ك -ث Òم-ن
ألنفايات ألتي ششّوهت من منظر هذأ
أأ’خ.Ò
دون أ◊ديث عن أŸنافذ أÿاصشة
باŸياه ألتي تعرف أنسشدأدأ بسشبب
هذه ألفضشÓت أليومية ما يجعل مياه
أأ’مطار تبقى رأكدة فوق ألسشطح،
م -ع -رق -ل-ة ب-ذلك ح-رك-ة أŸارة ح-يث
ب -ات أج -ت-ي-از ه-ذأ أأ’خ-ي يسش-ت-غ-رق
وق -ت -ا وع -ادة م -ا ي -ن -ت -ه -ي Ãشش-ادأت
كÓمية ماب ÚأŸوأطن.Ú
ك- -م- -ا ط- -رح ﬁدث -ون -ا ظ -اه -رة
أصشبحت تث Òألكث Òمن ألقلق ،وهي
÷وء أل -ب -اع -ة ‡ن ي -نشش -ط -ون ع-ل-ى
مسشتوأه أ ¤رمي ألنفايات مابÚ
ألسش-ي-اج Úأل-ل-ذي-ن ي-ح-يطان باŸعÈ
وعند أمتÓئها يقومون بإاششعال ألنار
على مسشتوأها للقضشاء عليها ما قد
يتسشبب ‘ كارثة مسشتقب.Ó
‘ ظل جملة هذه أŸششاكل ،طالب
ﬁدث -ون -ا م -ن ألسش -ل -ط -ات أل -ت-دخ-ل
ل-ت-حسش Úأل-وضش-ع ع-ل-ى مسش-ت-وى ه-ذأ
أŸع Èووضش -ع ح -د ل-ك-ل أل-ت-ج-اوزأت
أŸسشجلة على مسشتوأه ،جدير بالذكر
أن ه - -ذأ أ÷سش - -ر ق - -د ع - -رف ع - -دة
عمليات تهيئة وصشيانة ،آأخرها كانت
عملية دهنه.

 250جمعية رياضسية وناٍد على الؤرق بؤ’ية بؤمرداسس

مديرية ألششباب وألرياضشة تدفع إأ ¤ألبحث عن بدأئل للتمويل

‘ ظل الؤضسعية ا’قتصسادية
الصسعبة وتراجع مؤارد الصسندوق
الؤ’ئي لÎقية مبادرات الشسباب
واŸمارسسات الرياضسية لسسنة 2017
Ãديرية الشسباب والرياضسة
لؤ’ية بؤمرداسس ،تسسعى هذه
’خÒة إا ¤التخفيف من أاعباء
ا أ
صسصس للحركة
التمؤيل اّ ı
ا÷معؤية عن طريق دفع هذه
ا÷معيات اŸقدرة بحؤا‹ 250
جمعية إا ¤البحث عن بدائل
للتمؤيل بؤاسسطة الرعاية
’شسهار ،لكنها ‘ الؤاقع ليسست
وا إ
باŸهمة السسهلة ،نظرا ’فتقاد
الكث Òمنها ÈŸرات الؤجؤد ‘
اŸيدان..

بومرداسس :ز /كمال
هي فكرة ليسشت با÷ديدة بالنسشبة
Ÿدي -ر ألشش -ب -اب وأل -ري -اضش-ة ،ج-م-ال
زب -دي ،أل -ذي ط -رح أŸوضش -وع م -ن -ذ
ت -ول-ي-ه شش-ؤوون أŸدي-ري-ة سش-ن-ة ،2013
ح- -ي- -ن -م -ا ط -الب ‡ث -ل -ي ف -ع -ال -ي -ات
أ÷م-ع-ي-ات ألشش-ب-ان-ية وألرياضشية أ¤
أل- -ت- -ك- -ي- -ف م- -ع ق -ان -ون أ÷م -ع -ي -ات
وأحÎأم بنوده خاصشة تلك أŸتعلقة
بعرضض أ◊صشيلة ألسشنوية للنششاطات
‡ثلة ‘ ألتقارير أŸالية وأأ’دبية
لكل جمعية تنششط –ت ظل مديرية

ألشش-ب-اب وأل-ري-اضش-ة م-ن أج-ل ضش-ب-ط
مصش - - - -اري - - - -ف صش - - - -ن- - - -دوق أŸوأرد
أıصشصض ل -ه -ذأ أل -فصش -ل وتصش -ف-ي-ة
ألسش -اح-ة م-ن أ÷م-ع-ي-ات أ’ن-ت-ه-ازي-ة
أل -ن-اشش-ط-ة ع-ل-ى أل-ورق م-ع أل-ت-ه-دي-د
ب -ق -ط -ع أل -ت-م-وي-ل ع-ل-ى أŸت-أاخ-ري-ن،
وب -ال -ت -ا‹ ك -انت أل -ن -ت -ي-ج-ة وأضش-ح-ة
بتسشجيل عجز ‘ ألصشندوق ألذي ⁄
ي -ع -د ق -ادرأ ع-ل-ى دع-م و“وي-ل ه-ذأ
ألكم ألهائل من أ÷معيات وألنوأدي
أŸسش -م -اة ›ازأ «شش -ري -ك -ا» ،ل -ك-ن-ه-ا
–ولت ‘ أغ- -ل- -ب- -ه -ا م -ع أل -وقت إأ¤
عبء ثقيل على أŸديرية.
كششف ألتقرير أŸقدم من طرف
مدير ألششباب وألرياضشة مؤوخرأ ‘
ج -لسش -ة ل-ل-م-ج-لسض أل-و’ئ-ي ،أن وأق-ع
أل -ق -ط -اع وخ -اصش -ة ‘ ه -ذأ أل -فصش -ل
أŸت- -ع- -ل- -ق ب -ال -دع -م أŸا‹ وأŸادي
أŸوجه للحركة أ÷معوية قد أظهر
ع -ج -زأ ل -لصش -ن -دوق أل -و’ئ -ي لÎق-ي-ة
مبادرأت ألششباب ،وقال« :إأن موأرد
ألصشندوق لسشنة  2017أŸقدرة بـ 215
م -ل -ي -ون دي -ن-ار أصش-ب-حت غ Òك-اف-ي-ة
ب -ال -ن -ظ -ر ل -ت -زأي -د ع -دد أ÷م-ع-ي-ات
ألشش -ب -ان -ي -ة وأل-ري-اضش-ي-ة م-ع تسش-ج-ي-ل
أن -خ -ف -اضض ي -ق -در ب -ن -اقصض 0,75 -
ب - -اŸائ - -ة ،وب - -ه - -ذأ ألصش - -دد ت - -ق- -وم
أŸدي-ري-ة ب-ع-م-ل-ي-ة –سش-يسض وتوجيه
للحركة أ÷معوية قصشد ألبحث عن

م -وأرد أخ -رى ك -ال -رع -اي -ة ،أإ’شش-ه-ار
وألتضشامن ‘ ألوسشط أ’قتصشادي»،
وه- -ي دع- -اوي غ› Òدي- -ة ‘ ظ- -ل
ألوأقع أÎŸدي وألسشلبي أ’غلب هذه
أ÷م -ع -ي -ات وأل -ن -وأدي أل -غ-ائ-ب-ة ع-ن
ألسشاحة وبعضشها مرتبط بنششاطات
م -ن -اسش -ب -ات -ي -ة ح-ت-ى ’ ي-ن-ق-ط-ع ع-ن-ه
مصشدر ألتمويل ‘ ،وقت تتفاقم فيه
أŸظ- - -اه- - -ر ألسش- - -ل - -ب - -ي - -ة وأآ’ف - -ات
أ’ج -ت-م-اع-ي-ة ب Úف-ئ-ات وأسش-ع-ة م-ن
ألششباب ببلديات بومردأسض ،خاصشة
تلك ألتي تفتقر للمرأفق ألرياضشية
وألشش-ب-ان-ي-ة وع-م-ل-ي-ات أل-تأاط Òألذي
كان من أŸفروضض أن تلعبه مثل هذه
أل -ف -ع-ال-ي-ات “اشش-ي-ا م-ع أل-ت-وج-ه-ات
أ÷ديدة للحكومة ‘ ›ال تششجيع
م -ب -ادرأت ألشش -ب -اب وك -ذأ أل-نصش-وصض
وأŸن -اشش Òأل-وزأري-ة أÙددة ب-دق-ة
ل -ل -ع Ó-ق -ة أل -ت -ي ت -رب-ط أŸؤوسشسش-ات
أل -ري -اضش -ي -ة ب -ا÷م -ع -ي-ات م-ن ح-يث
طبيعة ألنششاط وألتمويل خاصشة منها
أŸذكرة أŸنهجية لسشنة  2006ألتي
ت -ت-ع-ل-ق ب-وضش-ع ح-ي-ز أل-ت-ن-ف-ي-ذ أآ’ل-ي-ة
أ÷دي - -دة ل - -لشش - -رأك - -ة م - -ع أ◊رك- -ة
أ÷معوية و“ويل أŸششاريع ،وعدد
م -ن أل -ت -ع -ل -ي -م-ات أŸت-ع-ل-ق-ة بÎق-ي-ة
ألشش- - -رأك- - -ة م- - -ع أÛت - -م - -ع أŸدÊ
وŒسشيد مزيد من ألتششاور للتكفل
أأ’م- -ث- -ل ب- -الشش -ب -اب بشش -رط ت -ق -دË
مبادرأت ناجحة ،باإ’ضشافة إأ ¤أهم
ل- -ق- -اءأت أ◊وأر أŸن -ظ -م -ة ‘ ه -ذأ
ألشش- - -أان أل- - -ت- - -ي ب - -اشش - -ره - -ا رئ - -يسض
أ÷م -ه -وري -ة ب -ن -ادي ألصش-ن-وب-ر سش-ن-ة
 ،2000أل- -ت- -ي أخ -ت -ت -مت سش -ن -ة 2012
ب -اج-ت-م-اع أ◊ك-وم-ة ل-ب-ل-ورة سش-ي-اسش-ة
وطنية جديدة للششباب.
تسشعى إأ ¤تفعيل دور أŸؤوسشسشات
ألشش-ب-ان-ي-ة وأل-ع-مل أ÷وأري لتجسشيد
أŸفهوم أ◊قيقي للششرأكة ،أنطÓقا
من سشياسشة ألدولة ألرأمية إأ ¤دعم
وتششجيع أ◊ركة أ÷معوية ،وترقية
ألشش -رأك -ة ب ÚأŸؤوسشسش-ات ألشش-ب-ان-ي-ة
وأ÷م-ع-ي-ات ل-ت-ح-ق-ي-ق ع-م-ل جوأري
ن -اج -ع وأل-ت-ك-ف-ل أأ’م-ث-ل Ãت-ط-ل-ب-ات
ألششباب.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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انتشسار غ Òمسسبؤق للدروسس اÿصسؤصسية ببجاية

قلق أولياء ألتÓميذ ‘ تزأيد
بجاية :بن النوي توهامي

’قبال على الدروسس اÿصسؤصسية ‘ و’ية بجاية ظاهرة متفشسية لدى
أاصسبح ا إ
’طؤار التعليمية ،فبعد أان كانت ‘ اŸاضسي
نسسبة كبÒة من التÓميذ ‘ ﬂتلف ا أ
مقتصسرة على بعضس التÓميذ اŸقبل Úعلى اجتياز شسهادة البكالؤريا ،ونسسبة قليلة
’خÒة مؤضسة لدى
من التÓميذ ضسعيفي التحصسيل العلمي ،أاضسحت ‘ السسنؤات ا أ
بعضس التÓميذ الذين يتؤجهؤن نحؤ الدروسس اÿصسؤصسية ،رغم ما تكلفه من أاعباء
مادية كبÒة تثقل كاهل أاوليائهم ،مÈرين ذلك بصسعؤبة اŸناهج الدراسسية وعدم
قدرتهم على الÎكيز واسستيعاب وفهم الدروسس داخل القسسم.
بعضض أأ’ولياء من جانبهم يسشتنكرون هذه ألظاهرة ألتي ‰ت بششكل ملفت ‘ بجاية،
تقول ألسشيدة عÓشض ولية تلميذ ،إأ’ أنهم ’ يرون أي حرج من إأرسشال أبنائهم نحو هذه
ألدروسض ألتي أصشبحت ،بحسشبهم ،ضشرورة حتمية رغم أنها مكلفة ،بحجة أّن ألÈأمج
ألدرأسشية صشعبة كما أّن ألبعضض أآ’خر يرسشلون أبناءهم نحو هذه ألدروسض ،مكرهÚ
خوفا من رسشوبهم ،و ⁄تعد هذه ألدروسض مقتصشرة على أŸوأد ألعلمية ،كالرياضشيات،
ألكيمياء وألفيزياء ،بل ششملت أيضشا حتى أŸوأد أأ’دبية كالفلسشفة وأللغة ألعربية،
وأللغات أأ’جنبية ،وهو ما يزيد من ألتكاليف أŸادية.
أمام أإ’قبال ألكب ÒللتÓميذ نحو هذه ألدروسض ،يقول ألسشيد عÓوة موظف ،بعضض
أأ’سشاتذة ’ يجدون حرجا ‘ إأعطاء ألدروسض ‘ منازلهم ،أو –ويل أقبية أŸنازل إأ¤
قاعات أغلبها تفتقر إأ ¤أدنى ششروط ألسشÓمة ،ألبعضض يفسشر ألنمو غ Òمسشبوق لظاهرة
أل -دروسض أÿصش -وصش -ي -ة ‘ ه-ذه أل-و’ي-ة ع-ل-ى أن-ه يصشّ-ع-ب ع-ل-ى أŸع-ل-م إأيصش-ال أل-ف-ك-رة
وأŸعلومة للتلميذ دأخل ألقسشم ،هذأ أأ’خ Òيضشطر أإ ¤أ’سشتنجاد بأاسشاتذة ألدروسض
أÿصشوصشية ألذين يعتمدون على قدرأتهم أÿاصشة ،بعيدأ عن أŸناهج أŸدرسشية بهدف
توضشيح ألدروسض بأاسشاليب تطبيقية.
باإ’ضشافة إأ ¤ألدروسض أÿصشوصشية ألتي يقبل عليها ألتÓميذ ألعاديون ألذين يدرسشون
‘ أŸؤوسشسشات ألعمومية ،تنتششر ‘ و’ية بجاية مدأرسض خاصشة توفر للتلميذ تعليما
منتظما ،منذ ألطور أ’بتدأئي حتى أŸرحلة ألنهائية من ألطور ألثانوي ،ويلتحق بها
أبناء ألعائÓت ألÌية ،ورغم أنها تقدم نفسض ألÈأمج ألتعليمية ألتي توجد ‘ أŸدأرسض
ألعمومية ،إأ’ّ أنها بششكل أو بآاخر أصشبحت ترّوج للطبقية أ’نها هي ظاهرة جديدة على
أÛتمع ألبجاوي ،فمثل هذه أŸدأرسض أŸعتمدة أŸوجودة ‘ و’ية بجاية ،تعتÈ
بعيدة عن متناول أطفال ألعائÓت ألعادية ،كون ألرسشوم ألتي تتقاضشاها هذه أŸدأرسض
عن ألتلميذ ألوأحد مرتفعة ألثمن.

العملية أاوكلت للمؤؤسسسسة ا÷هؤية للهندسسة الريفية

جمع أك Ìمن  400قنطار من ألفل Úبتيبازة

“ك - -نت اŸؤؤسسسس - -ة ا÷ه - -ؤي - -ة
ل -ل -ه -ن -دسس -ة ال -ري -ف -ي-ة م-ن –صس-ي-ل
 406,25ق-ن-ط-ار م-ن ال-ف-ل ،ÚخÓل
اŸؤسس -م ال -ف-ارط ،م-ن غ-اب-ات ب-ل-دي-ة
م-ن-اصس-ر ع-ل-ى ام-ت-داد ثÓ-ث-ة م-ؤاق-ع
م- -ت- -ف- -رق- -ة ،ف- -ي- -م- -ا ك- -انت ا÷ه -ات
ال - -ؤصس- -ي- -ة ت- -رت- -قب –صس- -ي- -ل 965
قنطار من هذه اŸادة ا◊يؤية التي
تسساهم مداخيلها ‘ دعم اÿزينة
العمؤمية.

تيبازة :عÓء ملزي
أشش - -ارت مصش - -ادرن - -ا م- -ن أÙاف- -ظ- -ة
ألو’ئية للغابات أ ¤أّن أŸؤوسشسشة أŸعنية
“ك -نت م -ن –صش -ي -ل م -ا ي -ع-ادل 42,09
ب -اŸائ -ة‡ ،ا ك -ان م-ت-وق-ع-ا وت-ب-ق-ى ه-ذه
أل -نسش -ب -ة ضش -ئ -ي-ل-ة نسش-ب-ي-ا م-ق-ارن-ة م-ع ّ”
تسشجيله خÓل موأسشم فارطة ،أ’ أنّ ذلك
يرجع لعّدة عوأمل موضشوعية تأاتي ‘
م -ق -دم-ت-ه-ا ن-درة أل-ي-د أل-ع-ام-ل-ة أŸؤوه-ل-ة
وأل -ق -ادرة ع -ل -ى ت -ن -ف -ي -ذ أÿدم-ة ،وف-ق-ا
ل-لشش-روط أل-ت-ق-ن-ي-ة أŸط-ل-وب-ة ،ك-م-ا تبقى
أل- -ع- -دي -د م -ن أŸن -اط -ق صش -ع -ب -ة أŸن -ال
لصشعوبة مسشالكها أو لعدم توفر ألششروط
أأ’م- -ن- -ي- -ة ألشش- -ام- -ل- -ة ‘ ب -عضض أ◊ا’ت
’سش-ي-م-ا وأّن أشش-ج-ارأل-ف-ل Úت-ق-ع ك-ل-ها ‘
أŸناطق أ÷بلية ألوعرة.
ك -انت أŸؤوسشسش -ة أŸع -ن -ي-ة ب-ا÷ن-ي ق-د
أسشتهدفت أربعة موأقع متفرقة ببلدية
م -ن -اصش-ر خÓ-ل أŸوسش-م وت-ف-اوتت نسش-ب-ة
أ÷ني من موقع آ’خر ،غ Òأّن موقع سشي
زرأمي صشنع أ◊دث بتجاوز نسشبة أ÷ني
ح- -دوده- -ا أل- -قصش- -وى وب- -ل- -غت أل- -ك -م -ي -ة
أÙصش-ل-ة  117,20ق- -ن -ط -ار ‘ ح⁄ Ú
ت -ت-ج-اوز أل-ك-م-ي-ة أŸت-وق-ع-ة م-ن ذي ق-ب-ل
حدود  61قنطارأ ،فيما  ⁄تتجاوز ذأت

ألنسشبة حدود  36باŸائة باŸوأقع ألثÓثة
أأ’خرى لتسشتقر نسشبة أ÷ني أ’جمالية
ع -ن-د  42,09ب -اŸائ-ة م-ع ن-ه-اي-ة م-وسش-م
أ÷ن -ي ع -ل -ى أن ي -ت-م أل-ن-ظ-ر ‘ Œسش-ي-د
ع-م-ل-ي-ة ج-ن-ي ‡اث-ل-ة م-ن ع-دم-ه ،خÓ-ل
ألعام ألقادم ،وفقا للرزنامة ألدورية ألتي
أع -دت -ه -ا مصش-ال-ح أل-غ-اب-ات ب-ح-يث أّن-ه ’
ي-ع-ق-ل ت-ق-ن-ي-ا أل-ع-ودة أ ¤ن-فسض أŸن-ط-قة
للجني قبل مرور  10سشنوأت كاملة على
عملية أ÷ني ألسشابقة ،إأ’ أّنه يتم عمليا
تسش -ط Òب -رن -ام-ج ع-م-ل م-ي-دأ Êي-ت-م م-ن
خÓله ألتدأول على عدة مناطق –وي
أششجار ألفل Úدوريا بحيث تتموقع تلك
أل-غ-اب-ات ع-ادة ب-ج-ب-ال ب-ل-دي-ات أأ’رهاط
ومسشلمون ومناصشر وهي متاخمة أقليميا
لو’ية ع Úألدفلى.
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ل· اŸتحدة قد يفجر
“اطل ا أ
الوضسع ب Úالبوليسساريو واŸغرب

الكركرات ..
القنبلة اŸوقوقة

لطاحة به
حملة ا إ
تعّززت بكتاب مزلزل

ترامب..
فصصل اسصتثنائي
‘ التاري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ
السصي ـ ـ ـاسص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي
لمريكـ ـ ـ ـ ـ ـي
ا أ
دبلوماسسية هزيلة ،هزائم
Ãجلسس ا أ
صّسب
لمــــن وتع ّ
لÓحتــــÓل السسرائيلــــي

أاسستاذ العلوم السسياسسية والعÓقات الدولية
د.مصسباح مناسس :

مكانة أامريكا
تآاكلت ‘ عهد
ترامب

كلمة العدد

صصفقة العار
حمزة ﬁصسول
بد أ مفهوم ألرئيسس ألأمريكي دونالد ترأمب،
للسسÓم ‘ ألشسرق ألأوسسط يتضسح تدريجيا ،أو
لنقل أتضسح بشسكل كامل ،أإذأ ما سسلمنا Ãا جاء
‘ ك- -ت -اب «ن -ار وغضسب :دأخ -ل م -ك -تب ت -رأمب
ألأبيضس» ،للصسحفي مايكل وولف ،ألذي أحدث
زوبعة كÈى.
ترأمب  ،يدعي أنه ومن أجل سسÓم دأئم ‘

أŸنطقة ع Èوصسفة سسحرية ،سسميت «صسفقة
أل -ق -رن» ،ت -ق -وم ع -ل -ى ق Èح -ل -م ب -ن -اء أل -دول -ة
أل -ف -لسس-ط-ي-ن-ي-ة وع-اصس-م-ت-ه-ا أل-ق-دسس ألشس-ري-ف،
و“ك Úألح- -تÓ- -ل ألسس- -رأئ- -ي- -ل- -ي م- -ن ألأرضس
وأŸسستوطنات.
ألرئيسس ألعبقري ـ كما وصسف نفسسه ـ ،ل يفعل
شس -ي -ئ -ا م -ن خ Ó-ل خ ّ-ط -ت -ه ه -ذه ،سس -وى ف -رضس
سسياسسة ألأمر ألوأقعÃ ،عنى مسساندة تامة لقوة
ﬁتلة ورعايتها ومنحها ألدعم ألكامل أمام
أنظار أ÷ميع ،بل ويطالب أ÷ميع بدعم هذأ
ألŒاه خدمة (للسسÓم) أŸزعوم.
ل- -ق- -د أن- -ت- -ظ- -ر ت- -رأمب أسس- -ت- -ي- -ع -اب أ÷انب
أل- -ف- -لسس- -ط -ي -ن -ي ل -ق -رأر ألعÎأف ب -ال -ق -دسس
عاصسمة للكيان ألصسهيو ،Êلينتقل أإ ¤ألفصسل
أل -ث -ا Êم-ن أّÿط -ة أŸشس-ي-ن-ة ،ي-قÎح Ãوج-ب-ه
«تسسليم ألضسفة ألغربية لÓأردن وقطاع غزة

Ÿصسر» ،وفرضس ألهوية أليهودية على ألقدسس
أÙتلة.
 ⁄يصسدر أي نفي رسسمي بشساأن ما جاء ‘ كتاب
وولف حول «صسفقة ألعار» هذه ،ما يوؤكد أإ¤
ح ّ-د ب -ع -ي -د ،أل-ط-اب-ع أل-ع-نصس-ري أل-ذي ت-دي-ر ب-ه
ألإدأرة ألأم- -ري- -ك- -ي- -ة أ÷دي- -دة م- -ل -ف ألصس -رأع
أل -ف -لسس -ط -ي -ن -ي  -ألسس -رأئ-ي-ل-ي ،وت-اأث Òأل-ل-وب-ي
أليهودي ألذي يقوده جاريد كوشس ÔوأŸلياردير
شسيلدرون أدلسسون على صسانع ألقرأر ألرئيسسي.
أإن أÿطة أÿبيثة ،تعّد خرقا للمبادئ ألأ‡ية
وألقيم ألإنسسانية ألتي تدين ألعنصسرية وألتمييز
على أسساسس ألعرق وألدين من جهة ،وتوؤكد على
أحقية ألشسعوب ‘ تقرير مصسÒها من جهة
أخ - -رى ،وتشس ّ- -ج - -ع ع - -ل - -ى أ◊ل- -ول أŸع- -ت- -دل- -ة
وألدبلوماسسية للنزأعات دون ألنحياز لطرف
على حسساب أآخر.

ك- -م- -ا “ث- -ل خّ- -ط -ة ت -رأمب ،ضس -رب -ة ق -اصس -م -ة
Ÿصس - -دأق- -ي- -ة ألأ· أŸت- -ح- -دة و›لسس ألأم- -ن
ألدو‹ ،فاعÎأفه بالقدسس عاصسمة للصسهاينة
وما ينوي فعله بالضسفة وألقطاع ،يعت“ Èزيقا
ل -ق -رأرأت أل -ه -ي -ئ -ت Úح -ول أŸدي -ن -ة أŸق-دسس-ة
وتقسسيم سسنة .1967
ل -ق -د ت -ف -ط -ن أل -ع -ا ⁄ل -ت -ه -ور رئ -يسس أل -ولي-ات
أŸت -ح-دة ألأم-ري-ك-ي-ة ،و ⁄ي-ع-ط-ه أق-وى ح-ل-ف-اء
بÓ- -ده ،أدن- -ى ف -رصس -ة Ÿن -اقشس -ة ن -وأي -اه بشس -اأن
ألقدسس أÙتلة ،وأعتÈوأ ما بدر منه تصسرفا
أحاديا.
أل -دول أل -ع -رب-ي-ة وألإسسÓ-م-ي-ة –ّر كت بشس-ك-ل
م- -نسس- -ج- -م  ⁄ي- -ح- -دث م- -ن- -ذ سس -ن -وأت ل -نصس -رة
ف -لسس -ط ،Úوح -م -اي -ت -ه -ا م -ن ﬂط-ط-ات أÙو
وأل -زوأل ‘ ،أن -ت -ظ-ار ه-ج-وم-ات مضس-ادة ت-ك-ون
Ãسستوى ألصسدمة ألتي أحدثها ترأمب.
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صّصب لÓحتÓل ا’سصرائيلي
دبلوماسصية هزيلة ،هزائم Ãجلسص ا أ
’من وتع ّ

’مريكي دونالد ترامب ،على ما ورد ‘ كتاب «نار وغضصب :داخل بيت ترامب
رّد الرئيسص ا أ
’بيضص» Ÿؤولفه مايكل وولف ،بشصأان مؤوهÓته العقلية ◊كم الو’يات اŸتحدة ،قائ« Óأانا
ا أ
’عمال والÈامج التلفزيونية ..لكن
متزن ..وعبقري جدا» ،واسصتدل بنجاحه ‘ عا ⁄ا أ
’مريكا منذ توليه
’م-ري-ك-ي ي-تسص-اءل-ون م-اذا ح-ق-قت ع-ب-ق-رية ترامب أ
م-ت-اب-ع Úل-لشص-أان ا أ
ا◊كم؟
القتصضادية.
حمزة ﬁصصول
ولعّل أاخطر ما أاقدم عليه ترامب ،هو توقيعه
‘  20جانفي  ،2017اسضتلم دونالد ترامب مهامه إلعÓن «العÎاف بالقدسض عاصضمة لÓحتÓل
بشض- -ك- -ل رسض- -م- -ي ك- -رئ- -يسض ل- -ل -ولي -ات اŸت -ح -دة السضرئيلي وأامره نقل سضفارة بلده من تل أابيب إا¤
األمريكية بعد فوز مث Òللجدل على مرشضحة اŸدينة اŸقدسضة» يوم  06ديسضم ،2017 Èمنفذا
أاحد أابرز وعوده التي صضاغها كصضفقات مع ‡و‹
ا◊زب الدÁقراطي هيÓري كلينتون.
اسضتهل ترامب ،واجباته الرئاسضية بشضعار «أامريكا ح -م -ل -ت -ه الن -ت -خ -اب -ي -ة م -ن ال -ل -وب -ي-ات ال-داع-م-ة
أاول» ‘ ،ظروف مشضحونة للغاية ،بعد مباشضرة للصضهيونية.
م -ك -تب ال -ت -ح -ق -ي -ق -ات ال -ف-ي-درا‹ «أاف ب-ي آاي»،
دبلوماسضية من نوع آاخر
–قيقات معّمقة حول مزاعم تدخل روسضيا ‘ اضض -ط -ر م -وق -ع ال -ت -واصض -ل الج -ت -م-اع-ي الشض-هÒ
ن-ت-ائ-ج الن-ت-خ-اب-ات ووج-ود اتصض-الت ب-ي-ن-ها وب« Úتوي ،»Îمطلع األسضبوع ا÷اري ،إلصضدار بيان
فريق ترامب أاثناء ا◊ملة النتخابية.
رسضمي ،يؤوكد فيه «عدم إالغاء أاو تعليق حسضابات
ة
د
ح
ت
Ÿ
ا
ت
ل- -ق- -د وج- -د ال- -رئ -يسض الـ ٤5ل-ل-ولي-ا
رؤوسضاء دول» ،بسضبب تصضريحاتهم اŸثÒة للجدل،
األمريكية ،نفسضه ‘ ع Úإاعصضار األجهزة األمنية واŸقصض -ود م -ن ال -ب -ي -ان ه -و ال -رئ-يسض األم-ري-ك-ي
ال -ف-اع-ل-ة وكÈي-ات اŸؤوسضسض-ات اإلعÓ-م-ي-ة ،ال-ت-ي
نفذت إا ¤مكتبه داخل البيت األبيضض واضضعة
ي-ده-ا ع-ل-ى م-ع-ل-وم-ات ون-ق-اشض-ات سض-رية وداخلية
نشضرتها للجمهور الواسضع.
 ⁄يسض- -ت- -ط- -ع ت- -رامب ،أان ي- -ظ -ه -ر ل -ل -رأاي ال -ع -ام
األمريكي أانه مسضيطر على الوضضع بشضكل فعلي،
وب -دا ك -م -ن ي -ق -ود سض -ف-ي-ن-ة ‘ ب-ح-ر ه-ائ-ج وسض-ط
فوضضى عارمة داخل قمرة القيادة ،بدليل أانه ⁄
يفلح ‘ –قيق أاي شضيء خÓل الـ 100يوم األو¤
يؤوكد أاسصتاذ العلوم السصياسصية والعÓقات
ما عدا التغريد على موقع توي ،Îبلغة أابعد ما
ال -دول -ي-ة ب-ج-ام-ع-ة ا÷زائ-ر  ،3د.مصص -ب-اح
م
تكون عن اللغة الدبلوماسضية اŸعتمدة ‘ كÓ
’م -ري -ك -ي
م -ن -اسص ،أان سص -ي -اسص -ة ال -رئ -يسص ا أ
الرؤوسضاء.
دونالد ترامب أادت إا ¤تآاكل سصريع Ÿكانة
وه -ي -ب -ة أام -ري-ك-ا ع-ل-ى السص-اح-ة ال-دول-ي-ة،
صضاحب القرار
وقال أان ترامب ’ Áلك عبقرية الرؤوسصاء
أامام الضضغوط الكبÒة التي مارسضها عليه اŸدير
’م -ري -ك -ي Úالسص -اب -ق Úوأان -ه ي -ب-حث ع-ن
ا أ
السضابق Ÿكتب التحقيقات جيمسض كومي÷ ،أا
›ده الشصخصصي على حسصاب ›د بلده.
ال -رئ -يسض األم -ري -ك -ي إا ¤ت -ك -ل -ي -ف صض-ه-ره وك-بÒ
مسض- -تشض- -اري- -ه ج- -اري -د ك -وشض Ôب -ال -ت -ك -ف -ل Ãل -ف
حاوره :حمزة ﬁصصول
التصضالت مع الروسض ،ليتفرغ كلية إلدارة شضؤوون
البÓد.
وأاول ما ÷أا إاليه ترامب لسضتعادة التوازن ،هو
«الشص - -عب» :أاح - -دث ك- -ت- -اب «ن- -ار وغضصب:
اتخاذ القرارات اŸفاجئة وغ ÒاŸتوقعة ،ليؤوكد
’ب- -يضص» ،ه- -ال- -ة
داخ - -ل م- -ك- -تب ت- -رامب ا أ
أانه «صضاحب سضلطة فعلية» حتى وإان تعلق األمر
إاع Ó- -م - -ي - -ة غ Òمسص- -ب- -وق- -ة ‘ ال- -و’ي- -ات
بقرارات ل تلقى إاجماع دائرته اŸقربة.
’م -ري -ك -ي -ة وال -ع -ا ،⁄م-ا ت-أاثÒ
اŸت -ح -دة ا أ
لقد كان شضهر ماي  ،2017حاسضما جدا لدونالد
’م-ري-ك-ي
ﬁت -وى اŸؤول -ف ع-ل-ى ال-رئ-يسص ا أ
ترامب ،حيث بدا أاخÒا أانه اسضتوعب إا ¤حّد
دونالد ترامب بشصكل خاصص وعلى أامريكا
بعيد معنى أان يكون رئيسضا لقوة عاŸية كالوليات
بشصكل عام؟
اŸت- -ح- -دة األم- -ري- -ك- -ي- -ة ،وم- -ا Áن -ح -ه ذلك م -ن
د.مصص-باح مناسص :أاع -ت-ق-د أان ال-ك-ت-اب اŸثÒ
صض Ó-ح -ي -ات واسض -ع-ة ،ح-يث ت-خ-لصض م-ن ج-ي-مسض
للجدل ،يدخل ضضمن حملة مسضتمرة ضضد الرئيسض
ك -وم -ي ال-ذي أازع-ج-ه ك-ثÒا م-ن م-نصض-ب-ه ك-رئ-يسض
األمريكي دونالد ترامب ،وقد تنتهي بعزله مثلما
للـ»أاف بي أاي» ،رغم علمه بأان ذلك قد Áنح
يتوقع اÈÿاء.
إاشض -ارات ح -ق -ي -ق-ة ع-ل-ى عÓ-ق-ة روسض-ي-ا ب-ح-م-ل-ت-ه
واŸؤول - -ف يضض - -اف إا ¤م- -نشض- -ورات صض- -ح- -ف- -ي- -ة
النتخابية.
وفيديوهات غريبة تخ ّصض الرئيسض ترامب ،التي
وقبل ذلك بأايام قليلة اسضتعرضض ترامب القوة
تؤوكد أان تركيبته الشضخصضية ل تؤوهله كي يكون
العسضكرية لبÓده ،ع Èاسضتهداف مطار الشضعÒات
رئيسضا للوليات اŸتحدة األمريكية ،فتاريخيا،
بسض -وري -ا ،بصض -واري -خ ط -وم -اه -وك ،مÎاج-ع-ا ع-ن
دائما ما سضجل الرؤوسضاء األمريكيون اŸتعاقبون
موقفه الذي كان معتدل إا ¤حد ما Œاه النظام
أانفسضهم كرجال عظام ذوي مؤوهÓت وكفاءات
السضوري بقيادة بشضار األسضد.
خاصضة لقيادة قوة عظمى بحجم أامريكا.
وÁكن القول اليوم ،أانه من ب Úجميع أاولئك
تنفيذ الوعود
جل ترامب نفسضه كاسضتثناء ،فهو ل
الرؤوسضاء سض ّ
ح -اول ال -رئ -يسض ت -رامب ،صض -ن -اع-ة السض-ت-ث-ن-اء ‘
Áت -لك ت-لك اŸق-وم-ات اŸم-ي-زة ل-ل-ق-ادة ،وسض-ب-ق
شضؤوون ا◊كم والسضياسضة ،إاذ غالبا ما كان وفاء
ل -ل -م -ف-ك-ر ال-ع-اŸي ن-ع-وم تشض-ومسض-ك-ي أان ق-ال أان
الرؤوسضاء بوعودهم النتخابية صضعبا للغاية ،لكنه
انتخاب ترامب رئيسضا ألمريكا يعني انهيار تام
و‘ أاسضبوعه األول بالبيت البيضض ،اتخذ قرار
للمجتمع األمريكي ،وأانا أاقول أانه إاشضارة على
ح-ظ-ر السض-ف-ر إا ¤ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة
الÎاج- -ع وال- -ت- -آاك- -ل السض- -ري -ع Ÿك -ان -ة ال -ولي -ات
على مواطني  7دول إاسضÓمية.
اŸتحدة ‘ عا ⁄متعّدد األقطاب.
وكشضف مايكل وولف ‘ كتاب «نار وغضضب :داخل
وعموماÁ ،كن القول إان الكتاب مسضيء لصضورة
ب- -يت ت- -رامب األب- -يضض» ،أان ال- -ق- -رار ات- -خ -ذ ي -وم
ال - -ولي - -ات اŸت - -ح - -دة ،ول ي- -خ- -دم مصض- -ا◊ه- -ا
ا÷معة ،كتنفيذ لوعده النتخابي بتقليصض هجرة
السضÎاتيجية ‘ ظلّ اإلدارة ا◊الية ،وهو تكملة
اŸسض-ل-م Úإا ¤أام-ري-ك-ا ت-ف-ادي-ا ل-ه-ج-مات إارهابية
Ÿا أا◊ق ترامب الرئيسض من أاضضرار بالغة بهيبة
ﬁت -م -ل -ة ،وأاوضض -ح أان ال -ق -رار ل ي -ت-عّ-ل-ق ب-ن-ظ-رة
بلده ألنه يفتقد الوعي الÓزم وا◊كمة وظهر ‘
عنصضرية Œاه اŸسضلم Úفقط وإا‰ا «ألحداث
ث -وب الشض -خصض-ي-ة اıل-ة ب-الت-ف-اق-ي-ات ال-دول-ي-ة
أاك Èقدر من الفوضضى باŸطارات».
(اتفاق باريسض حول اŸناخ).
وبعد صضراع مع القضضاء لعدة أاشضهر أاقرت العدالة
’و ¤على
أايام قليلة ،وتكتمل السصنة ا أ
األم -ري -ك -ي -ة ق-رار ت-رامب ب-ح-ظ-ر السض-ف-ر م-ط-ل-ع
شص-روع دون-ال-د ت-رامب ‘ م-ه-ام-ه ال-رسص-مية
ديسضم ÈاŸاضضي ،كما “ّكن ‘ الشضهر ذاته من
’م-ري-ك-ا ،ك-ي-ف ت-ق-ي-م م-ن-ج-زاته
ك-رئ-يسص أ
إالغاء قانون «أاوباماك »Òللرعاية الصضحية على
’ن؟
◊د ا آ
مسضتوى الكونغرسض.
@@ ل -ق -د ب -دا واضض -ح -ا م -ن -ذ ال -وه -ل-ة األو ¤أان
وأاعلن ترامب مطلع جوان اŸاضضي ،انسضحاب
ترامب يبحث عن ›ده الشضخصضي ،وليسض عن
ب Ó-ده ،م -ن ات -ف -اق ب -اريسض ح -ول اŸن-اخ ،ب-ح-ج-ة
ح-م-اي-ة أام-ري-ك-ا وشض-ع-ب-ه-ا ل-ك-ون-ه يضضعف قدراتها

دونالد ترامب ،الذي «هّدد باسضتخدام األسضلحة
النووية» عندما –دى زعيم كوريا الشضمالية قائÓ
«زري ال - -ن- -ووي أاك Èوأاق- -وى م- -ن زرك وه- -و أاكÌ
فعالية وكفاءة» واسضتهجن ناشضطون هذا اÿطاب
العنيف.
ول يتوقف ترامب ،ع Èحسضابه الرسضمي ،عن
ن -عت خصض -وم -ه م -ن رؤوسض -اء ال -دول ومسض -تشض -اري-ه
ب - -ال - -ب - -يت األب - -يضض وح - -ت - -ى وسض - -ائ - -ل اإلع Ó- -م
Ãصضطلحات عامية بعيدة كل البعد عن اللغة
ال -دب -ل -وم -اسض -ي -ة ،ف -ق -د وصض -ف ال -زع -ي-م ال-ك-وري
الشض- -م- -ا‹ ك- -ي- -م ج- -ون أاون بـ»رج- -ل الصض- -واري -خ»
و»اÛنون».
وشضنّ الرئيسض األمريكي هجوما عنيفا على مؤولف
كتاب نار وغضضب ومسضتشضاره السضابق سضتيف بانون
ووسضائل اإلعÓم األمريكية ،وقال عن وولف أانه
«كاذب و›نون» ،وعن مسضتشضاره السضابق سضتيف
ب -ان -ون «أان -ه ف -ق-د وظ-ي-ف-ت-ه وع-ق-ل-ه أايضض-ا» ،وع-ن
القنوات اإلخبارية أانها «كÓب ضضالة» ،ووصضف
غرÁته هيÓري كلينتون بـ»البلهاء».

اŸال ورقة ضضغط وعقاب

أاسصتاذ العلوم السصياسصية والعÓقات الدولية د.مصصباح مناسص لـ«الشصعب»:

مكانة أامريكا تآاكلت ‘ عهد ترامب

’مريكي
كتاب وولف قد يؤودي إا ¤عزل الرئيسص ا أ

›د أامريكا و ⁄يظهر ذكاء اإلدارة المريكية
اŸع - -ت - -اد ‘ تسض - -ي Òاألج - -ن - -دات اŸرت - -ب - -ط- -ة
Ãصضا◊ها ا◊يوية.
لقد حافظ على ظهوره كرجل أاعمال ناجح ،ول
يّÎدد ‘ ﬂاطبة الرأاي العام الداخلي بالقول
إانه جلب وسضيجلب اÓŸي Òمن الدولرات ‘
إاط - -ار –سض Úاألداء الق - -تصض - -ادي ل - -لشض- -رك- -ات
األم -ري -ك-ي-ة وضض-م-ن م-ب-دأا «أام-ري-ك-ا أاول» ،وه-ذه
تصضرفات مزاجية ل يجب أان تسض Òبها دولة
بحجم الوليات اŸتحدة.
وأاكدت السضنة األو ¤من حكم ترامب ،صضحة
ال-ت-خ-وف-ات وال-ت-ح-ذي-رات ال-ت-ي أاط-ل-ق-ت-ه-ا ن-خ-بة
داخلية من اÛتمع األمريكي بأان بÓدهم لن
تكون مؤوهلة لقيادة العا ⁄برئيسض يفكر ‘ ›ده
الشضخصضي ويخدم مصضالح ضضيقة جدا.
وحتى بالنسضبة لقرار العÎاف بالقدسض عاصضمة
لÓحتÓل اإلسضرائيلي ،كان الرؤوسضاء األمريكيون
يتحدثون عنه كمرشضحون ولكن عندما يصضلون
إا ¤البيت األبيضض تتغ Òاألمور ويراعون مقاربة
ا◊ل الشض -ام -ل ،ب -ي-ن-م-ا ات-خ-ذ ت-رامب ق-رار ن-ق-ل
السض- -ف- -ارة ال- -ذي أاج- -م- -ع اÈÿاء األم- -ري -ك -ي -ون
باسضتحالة تنفيذه خÓل العهدة الرئاسضية األو¤
◊كمه ،إاذا اسضتمر ‘ ا◊كم طبعا.
لقد عمل سضلفه باراك أاوباما ،خÓل عهدتÚ
على –سض Úصضورة الوليات اŸتحدة ألمريكية
‘ العا ،⁄بعد غزوها للعراق وأافغانسضتان وما
أاثارته من فوضضى هدامة ،ولكن ترامب يسضÒ
بالبÓد نحو اŸربع األول ،من خÓل بحثه عن
تصضادمات ‘ قضضية كوريا الشضمالية وملف النزاع
الفلسضطيني  -اإلسضرائيلي الشضائك وانسضحابه من
التفاقيات الدولية.
Ãا ت -فّسص -ر ال-ت-ب-اي-ن ال-واضص-ح ب Úأام-ري-ك-ا
’وروب ‘ ÚاÙاف-ل ال-دول-ي-ة
وشص -رك-ائ-ه-ا ا أ
منذ وصصول ترامب إا ¤ا◊كم؟
@@ الدول األوروبية تعا Êاقتصضاديا وكثÒا من

توجهاتها Ÿواجهة األزمات اŸالية مرتهنة على
أامريكا ونفسض الشضيء بالنسضبة للجانب األمني إاذ
تعتمد أاوروبا بشضكل كب Òعلى الوليات اŸتحدة
األمريكية ع Èآالية حلف الناتو.
ورغ -م األه -م -ي -ة ا◊ي -وي -ة ل -ه -ذا ا◊ل -ف ،سض-واء
ب -ال -نسض-ب-ة ل-ل-ج-انب األوروب-ي أاو األم-ري-ك-ي خ-رج
ترامب بعد فوزه بالرئاسضة مصضرحا بأانه على
الدول األوروبية أان تدفع لبÓده مقابل ما توفره
لها من حماية ،وهذه نظرة جديدة  ⁄يأالفها
األوروبيون.
وب -دا ج -ل -ي -ا ال -ت -ب -اي -ن ب Úالسض -ي -اسض-ة األوروب-ي-ة
واألمريكية من خÓل وجهات النظر اıتلفة
بشض -أان تسض -وي -ة األزم -ة ال -ك -وري -ة ،م -ل -ف ال-ن-ووي
اإليرا Êوالقدسض ،وحتى على صضعيد العÓقات
الدولية ،بادر ال–اد األوروبي تصضحيح الوضضع
مع كوبا بينما تراجع ترامب عما قام به أاوباما
م -ع ه-ذا ال-ب-ل-د ،وك-ل ه-ذا ي-دخ-ل ضض-م-ن ال-ت-آاك-ل
السض -ري -ع Ÿك -ان -ة وه -ي -ب-ة ال-ولي-ات اŸت-ح-دة ‘
السضاحة العاŸية ومع حلفائها التقليدي.Ú
ه - -ل Áك- -ن ال- -ق- -ول ،أان ت- -رامب سص- -اه- -م
بسص -ي -اسص -ت -ه ‘ ع -زل أام -ري -ك-ا ع-ن صص-ن-اع-ة
ال - -ق - -رار ال - -دو‹ وأان - -ه ’ب - -د م - -ن –رك
أامريكي داخلي ’حتواء الوضصع؟
@@ بالنسضبة «للعزل» ،ل Áكن ألي بلد أان يعزل
أامريكا ألنها القوة القتصضادية األو ¤عاŸيا،
وت -ت -م -ت -ع بسض -ل-ط-ة ون-ف-وذ ك-بÒي-ن ع-ل-ى مسض-ت-وى
منظمة األ· اŸتحدة و›لسض األمن الدو‹،
والصضحيح هو أان مكانتها الدبلوماسضية تأاثرت
كثÒا.
وÁكن Ÿايك بنسض ،نائب ترامب ا◊ا‹ ،أان
ي -غ ّ-ي -ر اÿارط -ة السض -ي -اسض -ي-ة ا◊ال-ي-ة م-ع ف-ري-ق
ج -دي -د ،ألن-ه رج-ل دول-ة ب-ام-ت-ي-از وي-درك ج-ي-دا
اÿط -وط ا◊م -راء ل -لسض-ي-اسض-ة األم-ري-ك-ي-ة ،وق-د
يكون مؤوه ÓلسضتÓم اŸشضعل من ترامب ‘
“ت إاقالته.
حالة ما إاذا ّ
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’· اŸتحدة قد يفجر الوضصع ب Úالبوليسصاريو واŸغرب
“اطل ا أ

ترامب ..فصضل اسضتثنائي ‘ التاريخ السضياسضي األمريكي
‘ رّده على تشضكيك الصضحفي مايكل وولف ‘
ق -درات -ه ال -ع -ق -ل -ي -ة ◊ك -م ب -ل-د ب-ح-ج-م ال-ولي-ات
اŸت -ح -دة األم -ري -ك-ي-ة ،ق-ال ت-رامب م-داف-ع-ا ع-ن
نفسضه «لقد درسضت ‘ أاك ÈاŸعاهد األمريكية
وكنت متفوقا ،وجمعت آالف اŸليارات وأاسضسضت
شضركة ناجحة وفزت بالنتخابات الرئاسضية من
أاول ﬁاولة ،هذا ل يعني أانني ذكي وحسضب وإا‰ا
عبقري ومتزن ..بل عبقري جدا».
وكلمة «اŸليارات» ،تصضدرت دون شضك القاموسض
ال-ل-غ-وي ل-ل-رئ-يسض األم-ري-ك-ي سض-واء خÓ-ل ح-م-ل-ته
النتخابية أاو بعدها ،إاذا يربط كل شضيء وبشضكل
صض- -ري- -ح ب- -اŸال والصض -ف -ق -ات ﬁاول ال -ت -ب -اه -ي
ب -ق -درات -ه ال -ع -ال-ي-ة ‘ ›ال األع-م-ال وإام-ك-ان-ي-ة
اسضتغÓل ذلك ‘ خدمة اŸصضالح العليا ألمريكا.
و‘ أاك Èزيارة له إا ¤الشضرق األوسضط وبالضضبط
إا ¤اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السض-ع-ودي-ة ،م-ن-تصض-ف م-اي
 ،2017أاين لقي اسضتقبال تاريخيا ،أاصضدر ترامب
تصضريحا غريبا  ⁄يكن Ãسضتوى القمة العربية
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اإلسضÓمية  -األمريكية.
وقال ترامب بعد عودته إا ¤أامريكا مغردا «عدت
لكم Ãئات اŸليارات من الدولرات من الشضرق
األوسضط ،والتي سضتعني اŸزيد من الوظائف ..
الوظائف ..الوظائف!» ‘ ،إاشضارة إا ¤التفاقيات
التي أابرمها مع ا÷انب السضعودي والتي ناهزت
 350مليار دولر.
وحتى عندما أاعلن انسضحابه من اتفاق باريسض
حول اŸناخ ،بّرر ترامب قراره قائ« :Óالدول
ن -فسض-ه-ا ال-ت-ي ت-ط-لب م-ن-ا ال-ب-ق-اء ‘ الت-ف-اق ه-ي
الدول التي تكلف أامÒكا تريليونات الدولرات من
خ Ó-ل ‡ارسض -ات Œاري -ة ق -اسض -ي -ة و‘ ك-ث Òم-ن
ا◊الت مسضاهمات ضضعيفة ‘ –الفنا العسضكري
اŸهم».
و–ّول اŸب -دأا ال -ذي ات-خ-ذه ال-رئ-يسض األم-ري-ك-ي
دعامة رئيسضية لسضياسضته (أامريكا أاول) ،إا ¤شضعار
«إادف- -ع م- -ق -اب -ل ح -م -اي -ة أام -ري -ك -ا» ،ف -ق -د سض -ل -م
اŸسضتشضارة األŸانية أا‚ي ÓمÒكل خÓل زيارتها
له بالبيت األبيضض ‘ مارسض  ،2017فاتورة بقيمة
 300م -ل-ي-ار دولر ك-دي-ون ◊ل-ف ال-ن-ات-و ،م-ت-ه-م-ا
ال -ب -ل -دان األعضض -اء ف -ى ح-ل-ف شض-م-ال األط-لسض-ى،
ب -اإلخ Ó-ل ب -ال -ت -زام -ات -ه -ا اŸال -ي -ة ع -ل-ى حسض-اب
الوليات اŸتحدة األمريكية.

حتى على الصضعيد الدو‹

هوسض الرئيسض األمريكي باŸال ،تأاكد أايضضا على
مسض-ت-وى ال-عÓ-ق-ات ال-دب-ل-وم-اسض-ية ألمريكا بباقي
دول العا ،⁄إاذ بات يلجأا إاليه كورقة ضضغط على
الدول لتسض ‘ Òفلك سضياسضته أاو كأاداة عقابية
على مواقفها اŸعارضضة له.
وخÓل جلسضتي ›لسض األمن الدو‹ وا÷معية
 ·ÓاŸت-ح-دة ال-ت-ي دعت إال-ي-ه-ا ال-دول
ال -ع-ام-ة ل -أ
العربية واإلسضÓمية إللغاء قراره بشضأان القدسض،
÷أا ترامب ›ددا للتلويح بسضÓح األموال ‘
وجه كل من يصضوت ضضد أامريكا وقال« :إانهم
ي- -أاخ- -ذون م -ئ -ات اÓŸي Úم -ن ال -دولرات ورÃا
مليارات الدولرات ثم يصضوتون ضضدنا .حسضنا،
سضÔاقب هذا التصضويت .دعوهم يصضوتون ضضدنا.
سضنوفر كثÒا ول نعبأا بذلك».
و‘ أاول تغريدة له Ãناسضبة العام ا÷ديد شضّن
ترامب هجوما عنيفا على باكسضتان ،قائ« :Óإان
الوليات اŸتحدة أاعطت باكسضتان أاك Ìمن 33
مليار دولر من اŸسضاعدات ‘ السضنوات الـ15
األخÒة ‘ ،ح ⁄ Úيعطونا سضوى أاكاذيب وخداع
معتقدين أان قادتنا أاغبياء».
وأاع -ل -نت اÿارج -ي -ة األم -ري-ك-ي-ة ‘  0٤جانفي
ا÷اري وقف اŸسضاعدات اŸالية عن اسضÓم
آاب -اد ت -ن -ف -ي -ذا ل -ت-ه-دي-د ت-رامب ،ف-ي-م-ا اع-تÈت
صضحيفة الواشضنطن بوسضت اÿطوة بأانها خطأا
فادح.
و ⁄ي -ت -وق -ف ال -رئ -يسض األم -ري-ك-ي ع-ن-د ه-ذا
ا◊ّد ،ح - -يث أاŸح إا ¤وق - -ف اŸسض - -اع- -دات
اŸالية عن السضلطة الفلسضطينية إاذا  ⁄تعد
ل-ل-م-ف-اوضض-ات ،وغ-رد ع-ل-ى ت-وي« Îن-ح-ن ن-دفع
للفلسضطيني Úمئات مÓي Úالدولرات سضنويا ول
ننال أاي تقدير أاو احÎام .هم ل يريدون حتى
التفاوضض على اتفاقية سضÓم طال تأاخرها مع
إاسضرائيل» ،مضضيفا «Ãا أان الفلسضطيني Úأاصضبحوا
ل يريدون التفاوضض على السضÓم ،فلماذا ينبغي
ع -ل -ي -ن -ا أان ن -دف -ع ل-ه-م أاي-ا م-ن ه-ذه اŸدف-وع-ات
اŸسضتقبلية الضضخمة؟».
و ⁄يسضجل التاريخ ،أان تعامل رئيسض للوليات
اŸتحدة األمريكية ،بهكذا طريقة ‘ قيادة البÓد
وتعزيز نفوذها ‘ السضاحة الدولية ،حيث اتخذ
ك- -اف- -ة ال- -رؤوسض- -اء ع- -ل- -ى اخ -ت Ó-ف ان -ت -م -اءات -ه -م
ا÷مهورية أاو الدÁقراطية اŸبادئ األمريكية
«ا◊ري-ة ،ال-دÁق-راط-ي-ة وال-ع-دال-ة» ،كأاداة للحكم
والتحكم ‘ خيوط السضياسضية Ãسضتوى عال من
الدبلوماسضية وتنويع أاوراق الضضغط (التدخÓت
ال -عسض -ك -ري -ة ،ال -ع -م -ل السض -ت -خ-ب-ارات-ي والضض-غ-ط
الدبلوماسضي).

عزلة وتراجع

–ّمسض الرئيسض األمريكي دونالد ترامب ،بشضكل
مفرط ‘ دعم الحتجاجات التي شضدهتها اŸدن
اإلي- -ران- -ي- -ة م -ط -ل -ع السض -ن -ة ا÷دي -دة ،وع Èع -ن
مسض-ان-دت-ه ال-ك-بÒة ل-ل-م-ت-ظ-اه-ري-ن ضض-د ا◊ك-وم-ة
اإليرانية.
بعد أاسضبوع ،أاعلن ا◊رسض الثوري اإليرا Êإاخماد
الحتجاجات ،ولعلّ لÎامب فضضل كب ‘ Òذلك،

وق -الت السض -ل -ط -ة ال -ف -لسض -ط -ي -ن -ي -ة ،إان ال -ولي -ات
اŸتحدة ،باتت جزءا من الصضراع التاريخي ،و⁄
تعد مؤوهلة لرعاية أاية مفاوضضات سضÓم مسضتقبلية
بعد انحيازها الفاضضح لصضالح الحتÓل.

الشضركاء األوروبيون

حيث أادى دعمه اŸفرط للمتظاهرين إا ¤تقوية
ا◊ج-ة ل-دى ا◊ك-وم-ة اإلي-ران-ي-ة ل-ت-أاك-ي-د التدخل
األجنبي ‘ تأاجيج الوضضع من جهة ،كما أانه ل
Áلك أادن- -ى مصض -داق -ي -ة داخ -ل إاي -ران م -ن ج -ه -ة
أاخ -رى ،خ -اصض -ة وأان -ه م -ع-روف Ãواق-ف م-ع-ادي-ة
للدول اإلسضÓمية.
خاب ظن ترامب من تلك اŸظاهرات ،وتواصضل
تهاطل الهزائم الدبلوماسضية على رأاسضه داخل قبة
›لسض األم -ن ال -دو‹ ،ب -ع-دم-ا ان-فضض الج-ت-م-اع
ال -ذي دعت إال -ي -ه أام -ري -ك -ا ح -ول األح -داث ال-ت-ي
شض- -ه- -دت- -ه- -ا إاي- -ران دون أاي ق- -رار ب -ل و–ّول إا¤
ان-ت-ق-ادات لذع-ة ل-ل-دب-ل-وم-اسض-ي-ة األم-ري-ك-ية التي
تدخلت بشضكل فاضضح ‘ ،قضضية داخلية ل تشضكل
خطرا على السضلم واألمن الدولي.Ú
وقبل هذا ،وبالضضبط ‘  18ديسضم ÈاŸاضضي،
اضض -ط-رت سض-فÒة ال-ولي-ات اŸت-ح-دة األم-ري-ك-ي-ة
Ãجلسض األمن إا ¤اسضتخدام حق الفيتو ضضد قرار
يدين اعÎاف ترامب بالقدسض عاصضمة لÓحتÓل
السضرائيلي بينما صضادق  1٤عضضوا عليه.
·Ó
وصض - -وتت  123دول -ة ب -ا÷م -ع -ي-ة ال-ع-ام-ة ل -أ
اŸتحدة من أاصضل  193دولة لصضالح قرار يؤوكد
على رفضض أاية تغيÒات على وضضع مدينة القدسض،
غ Òآابهة بتهديد ترامب ووعيده.

ومنذ انتخابه ⁄ ،يحّقق ترامب أاي انسضجام ‘
اŸواق -ف م -ع شض -رك -ائ -ه األوروب -ي ،Úخ -اصض-ة م-ن
جانب الفاعل Úداخل ال–اد األوروبي ،الذي
رأاوا فيه تهديدا لتماسضك ا–ادهم وقدوة للتيار
اليميني اŸتطرف.
واسضتاء قادة أاوروبا ،من تصضريحات ترامب بشضأان
مسض-اه-م-ات-ه-م اŸال-ي-ة ‘ ح-ل-ف ال-ن-اتو وانسضحابه
األح -ادي م -ن ات -ف -اق اŸن -اخ ،وان-ت-ق-دوا اعÎاف-ه
الن-ف-رادي ب-ال-ق-دسض ع-اصض-م-ة ل-لمحتل الصضهيوÊ
واع- -تÈوا اÿط- -وة ت -ه -دي -دا ل -لسض Ó-م ‘ الشض -رق
األوسض- -ط ،و ⁄يشض- -اط- -روه ‘ أاي م- -ن ال -ق -رارات
البارزة التي اتخذها من وصضوله إا ¤سضّدة ا◊كم.
لذلك تبدو الوليات اŸتحدة األمريكية ‘ ،وضضع
ﬂتلف اليوم ،وباتت وحيدة ‘ السضاحة الدولية
دون أادنى التفاف ودون زخم حولها ،وهو وضضع
غريب  ⁄يسضبق أان تواجدت عليه ،واألخطر من
ذلك ،أان العا ⁄بات يراقب بذهول شضديد ما
يصضدر عن ترامب من قرارات مفاجئة ل Áكن
التحكم ‘ عواقبها ،فÁ Óكن التنبؤو بتصضرفات
من يهّدد باسضتخدام الزر النووي ،ويوافق على
ﬂطط جهنمي ينهي به تواجد فلسضط Úمن
اÿارطة بتواطؤو فاضضح مع الحتÓل السضرائيلي،
ويدعم بشضكل علني مظاهرات معارضضة داخل
دولة ذات سضيادة.
ويبقى من الصضعوبة Ãا كان إاقناع الرأاي العام
العاŸي بأان ترامب «متزن وعبقري جدا» ،وإال
كيف يهّدد زعيم كوريا الشضمالية ويشضتمه ‘ مرات
عديدة ،ويقول ‘ مرات أاخرى أانه
يتشضرف بلقائه.
وسضيخضضع الرئيسض األمريكي لفحصض
طبي شضامل ‘  12جانفي  ،2017على
خ -ل -ف -ي -ة ت -ل -ع -ث -م -ه خ Ó-ل ق-راءت-ه ب-ي-ان
العÎاف ب-ال-ق-دسض ع-اصض-م-ة لÓ-ح-تÓ-ل
السضرائيلي.
شضهرًة ‘ العا.»⁄
سضلط الكتاب اŸث Òللجدل الضضوء على
التوترات الداخلية ‘ البيت األبيضض بعيدا
عن ترامب ،والذي –ول من مقر للرئاسضة
إا ¤حلبة للصضراع «ب Úاليهود وغ Òاليهود»
ب -حسضب ال -ك -اتب إاذ ق -ام ال -ك -اتب ب -ت -قسض-ي-م
ال -ع -ام -ل ‘ Úال -ب -يت األب -يضض إا ¤ج-ب-ه-ت،Ú
جبهة «البانوني ،»Úوهي التي تضضم سضتيف
ب- -ان -ون ،ك -ب Òمسض -تشض -اري ت -رامب ،وأات -ب -اع -ه
وم- -ؤوي- -دي- -ه داخ- -ل ال- -ب -يت األب -يضض ،وج -ب -ه -ة
«جافانكا» ،وهو السضم الذي ُيطلق للتعب Òعن
–الف جاريد كوشض Ôصضهر ترامب ،وزوجته
إايفانكا ترامب.

كتاب «نار وغضضب»
«نار وغضضب داخل بيت ترامب األبيضض» ،هو
عنوان لكتاب جديد أاصضدره الكاتب الصضحا‘
‘ نيويورك تاÁز مايكل وولف يشضرح فيه
شضخصضية ترامب منذ حملته النتخابّية إا¤
غاية دخوله البيت األبيضض ،وبفضضل حواراٍت
حصضرية فاقت  200حوار ،أاجراها مع موظفÚ
كبار ‘ البيت األبيضض ومقّرب Úمن ترامب
وأاسضرته.
ب -اإلضض -اف -ة إا ¤اŸع -ل-وم-ات الصض-ادم-ة ال-ت-ي
احتواها؛ حاز الكتاب على اهتماٍم اسضتثنائي
‘ ﬂتلف أارجاء العا .⁄من أاهم ما جاء ‘
الكتاب ،كان عن هدف ترامب من الÎشضح
ل-ل-رئ-اسض-ة ،وذك-ر أان ح-م-ل-ة ت-رامب الن-ت-خ-ابية
ومسضتشضاريه ،وهو نفسضه ⁄ ،يتوّقعوا النجاح
وال-وصض-ول ل-ل-ح-ك-م ،ل-ك-ن-ه-م حسض-ب-وا خ-ط-واتهم
بدقة من أاجل اÿسضارة ،إاذ يروي عن مسضاعد
حملة ترامب السضابق «سضام نونÈغ» وسضؤواله
لÎامبŸ :اذا ي- - -ري- - -د أان يصض- - -ب- - -ح رئ- - -يًسض- - -ا
ل -ل -ج -م-ه-وري-ة؟ وك-انت إاج-اب-ة ال-رئ-يسض ا◊ا‹
للوليات اŸتحدة هي« :سضأاصضبح أاك Ìالرجال

سصتيف بانون
يعت Èسضتيف بانون ،كب Òمسضتشضاري الرئيسض
دونالد ترامب السضابق ،أاهم مصضدر للمعلومات
ال -واردة ‘ ك -ت -اب م-اي-ك-ل وول-ف .وق-اد ب-ان-ون
ح -م -ل -ة ت -رامب الن -ت -خ-اب-ي-ة أاث-ن-اء ت-عÌه-ا ‘
م-رح-ل-ت-ه-ا اŸت-أاخ-رة ،وي-ع-زى إال-ي-ه ال-فضض-ل ‘
إاطÓق اÿطاب القومي اŸناهضض للمؤوسضسضة
ا◊اكمة ،والذي سضاعد ‘ وصضول اŸلياردير
ا÷م -ه -وري إا ¤سض-دة ال-رئ-اسض-ة ،وف-قً-ا ل-وك-ال-ة
األنباء الفرنسضية.
ع -ن -د دخ -ول -ه إا ¤ال-ب-يت األب-يضض ،ب-رز ب-ان-ون
ك -إاح -دى ال -ق -وى ال-رئ-يسض-ي-ة م-ع ب-داي-ة رئ-اسض-ة
ترامب ،وبحكم منصضبه الكب Òفقد أاتيح له
ال -ت -واصض -ل م -ب -اشض -رة م -ع ال -رئ -يسض األم-ري-ك-ي
والطÓع على تفاصضيل وخفايا كانت ﬂبأاة
عن الكثÒين من موظفي إادارة ترامب.
ازدادت قوته عندما أاصضبح فيما بعد عضضواً
دائ -م ً-ا ‘ ›لسض األم -ن ال-ق-وم-ي األم-ري-ك-ي،
وبعد خÓفات عميقة مع صضهر ترامب جاريد
كوشض ،Ôقرر ترامب إاقالة بانون ‘  18أاوت
 ،2017ليبدأا بعدها فصضل النتقام ،من خÓل
تسضريب معلومات وتفاصضيل دقيقة قد تنتهي
بعزل ترامب.

’· اŸتحدة ،قادرة على ترجمة قراراتها إا ¤أافعال بخصصوصص مع Èالكركرات ،بالصصحراء الغربية،
’ تبدو ا أ
’زمة التي نشصبت العام
’سصباب ا◊قيقة وراء ا أ
حيث رفضص اŸغرب إايفاد بعثة أا‡ية إا ¤اŸنطقة للتحقيق ‘ ا أ
’يام القليلة  ⁄يصصدر عن غوتÒسص سصوى
اŸاضصي ب Úطر‘ النزاع ،ومع عودة التوتر إا ¤اŸع Èا◊دودي ‘ ا أ
دعوات لضصبط النفسص.
وما Áكن أان تؤوول إاليه األمور.
به موقع اŸسضتقبل الصضحراوي.
حمزة ﬁصصول
إاذ ل Áكن أان يسضتمر الحتÓل اŸغربي،
عاد التوتر ›ددا إا ¤مع Èالكركرات ‘ اسضتغÓل منطقة عازلة ّﬁددة Ãوجب
الطرف اŸتعقل
ال - -ف - -اصض - -ل ب Úاألراضض - -ي الصض- -ح- -راوي- -ة ات - -ف - -اق أا‡يŸ ،صض - -ا◊ه الق- -تصض- -ادي- -ة أابدت ا÷مهورية العربية الصضحراوية مرة
وموريتانيا ،والواقع ‘ اŸنطقة العازلة اÿاصض- -ة ،ع Èف- -ت- -ح اŸم -ر أام -ام ح -رك -ة أاخ -رى ت -ع -ق  Ó-ك-ب ‘ Òم-ل-ف ال-ك-رك-رات،
Óم Úالعام األ‡ي ،عدم وجود
ب Úا÷يشض الصضحراوي والقوات اŸغربية اŸرور وعمله على تعبيد الطريق على وأاكدت ل أ
ا◊دود مع موريتانيا الصضيف اŸاضضي.
وفقا لتفاق وقف إاطÓق النار.
نية لديها «لتصضعيد التوتر ‘ اŸنطقة»،
ورأات اŸغرب ‘ تواجد الشضرطة اŸدنية وقالت جبهة البوليسضاريو ‘ آاخر بيان لها ﬁملة ‘ ذات الوقت الحتÓل اŸغربي،
الصض -ح -راوي -ة ،ب-اŸن-ط-ق-ة م-ط-ل-ع ج-ان-ف-ي «أانه ل يسضتقيم إاطÓقا ا◊ديث عن وجود مسضؤوولية اÿروقات اŸتتالية.
ا÷اري ،خ -رق -ا ل Ó-ت -ف-اق-ات اÈŸم-ة ب Úط- -ري- -ق Œاري ي- -ع Èم- -ن- -ط- -ق- -ة ع -ازل -ة ،ظهور ا÷انب الصضحراوي مرة أاخرى ‘
ا÷ان -ب ،Úوه ّ-دد السض -ف ÒاŸغ -رب -ي ع -ل-ى ﬁظورة على الطرف ‘ ،Úإاقليم هو ﬁل ثوب الطرف األك Ìتعق ،Óل ينبغي أان
مسض - -ت - -وى األ· اŸت- -ح- -دة ع- -م- -ر هÓ- -ل ن -زاع و ⁄ي -ت ّ-م –دي -د وضض -ع -ه ال -ن -ه-ائ-ي ،ي -ف -ه -م ع -ل -ى أان -ه «م-وق-ف ضض-ع-ف» ،وإا‰ا
بتصضعيد الوضضع.
ن- -اه- -يك ع- -ن ك- -ون ه -ذا ال -ط -ري -ق ي -ع -ود «التزام بالشضرعية الدولية» ،وحرصض على
وا◊ق -ي -ق -ة أان ات -ف-اق وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار ب -ال -ف -ائ -دة ع -ل -ى ط -رف واح -د ،وه-و ق-وة السضÓم والسضتقرار ‘ اŸنطقة.
التفاقية العسضكرية رقم  ،1اŸوقعة ب Úالح -ت Ó-ل اŸغ -رب -ي‡ ،ا يشض -ج -ع -ه ع-ل-ى ل- -ك -ن ك -ون -ه ال -ط -رف اŸب -ادر دائ -م -ا إا¤
ج-ب-ه-ة ال-ب-ول-يسض-اري-و واŸغ-رب سضنة  ،1991السض- -ت -م -رار ‘ ال -ت -ع -نت وال -ت -م -رد ع -ل -ى التهدئة ،فهم من قبل القوة اÙتلة ،على
وقرار ›لسض األمن الدو‹ الصضادر ‘ الشضرعية الدولية».
م -ا ي -ب -دو ،ك-ت-ن-ازلت ،ورأات ف-ي-ه-ا ف-رصض-ة
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وصضدر عن ›لسض األمن الدو‹
الح -ت -ج-اج-ات السض-ل-م-ي-ة وإاصض-دار أاح-ك-ام
اŸاضضي القرار رقم  ،2351والذي ين ّصض اقتصضادية معتÈة تعود بالفائدة ا◊صضرية ج- -ائ- -رة ب- -حّ- -ق السض- -ج- -ن- -اء السض- -ي- -اسض- -يÚ
‘ فقرته الثالثة على أان «أازمة الكركرات على الحتÓل ‘ وقت يفÎضض أان تكون واŸدني Úالعزل.
ت-ط-رح إاشض-ك-ال-ي-ات أاسض-اسض-ي-ة ف-ي-م-ا ي-ت-عّ-ل-ق اŸنطقة العازلة خالية من أاي نشضاط.
لقد عّبر الشضعب الصضحراوي ‘ ،مرات
ب -ات -ف-اق وق-ف إاطÓ-ق ال-ن-ار والت-ف-اق-ي-ات وبدى واضضحا أان اŸغرب صضار Áعن ‘ عديدة عن غضضبه الشضديد من عجز األ·
اŸت -ع -ل -ق -ة ب-ه اŸوق-ع-ة ب Úط-ر‘ ال-ن-زاع ضض-رب ق-رارات الشض-رع-ي-ة ال-دول-ي-ة ع-رضض اŸت -ح -دة ال -وف -اء ب -ال -ت -زام -ات -ه -ا Œاه-ه،
جبهة البوليسضاريو واŸغرب سضنة  ‘ 1991ا◊ائط ،ول يع Òأادنى اهتمام لÓتفاقات واÿاصضة بتنظيم اسضتفتاء تقرير اŸصض،Ò
إاطار ﬂطط السضÓم األ‡ي» ،ويطالب اŸوقعة مع ا÷انب الصضحراوي ويتصضرف وح-م-اي-ة الÌوات ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وإاي-ج-اد آال-ي-ة
‘ ذات الفقرة «من األم Úالعام ل أ
 ·Óمن منطق األمر الواقع ،مسضتندا على دعم مسضتقلة Ÿراقبة حقوق اإلنسضان ،دون أان
اŸت - -ح - -دة ب - -ال - -ب - -حث ‘ وسض - -ائ - -ل حّ- -ل فرنسضا ل إ
ÓفÓت من اآلليات التنفيذية Ÿا يجد الصضدى الÓزم.
يصضدر عن ›لسض األمن الدو‹.
اإلشضكاليات اŸطروحة».
و‘ م -ق-اب-ل ث-ق-ل –رك ال-ه-ي-ئ-ة األ‡ي-ة،
وأاوضضح أاحمد بخاري ‡ثل البوليسضاريو و ⁄ي -ج -د األم Úال -ع -ام ل -أ
 ·ÓاŸت-ح-دة ،واسض- -ت- -م- -رار اÿروق- -ات والسض -ت -ف -زازات
‘ األ· اŸتحدة ‘ ،تصضريح لواج« ،أانه أان -ط -ون -ي -و غ -وتÒسض◊ ،د اآلن ال -وسض-ائ-ل اŸغ- - -رب- - -ي- - -ة ا÷ائ - -رة ،ل Áلك الشض - -عب
على أاسضاسض ذات القرار ،التفاق على العملية للتقدم ‘ تفكيك ما قد يشضكل الصض -ح -راوي إال خ -ي -ارات -ه اŸشض -روع-ة ‘
إارسضال بعثة تقنية إا ¤منطقة الكركرات؛ فتيل حرب ب Úا÷انب ‘ Úظّل التعبئة حمل السضÓح ›ددا ،وهو قرار جاهز
وهو ما جعل الطرف الصضحراوي وبعد العسضكرية التي تظهر ‘ كل مرة Ãع Èعلى طاولة جبهة البوليسضاريو ،التي أاكدت
شضهر من صضدور القرار يدخل ‘ سضلسضلة الكركرات.
أان لصضÈها على ا◊لول األ‡ية حدود.
اتصض - -الت م- -ع األم- -ان- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل - -أ
 ·ÓواعÎف غوتÒسض ‘ ،رسضالة بعث بها ووقف الرئيسض الصضحراوي ،إابراهيم غا‹
اŸت -ح -دة وك -ذا ق -ط -اع ع -م -ل -ي -ات ح-ف-ظ م - -ط - -ل - -ع األسض - -ب - -وع ا÷اري ،ل - -ل - -رئ- -يسض منتصضف الشضهر اŸاضضي على ا÷اهزية
السض Ó-م وق -ط -اع الشض-ؤوون السض-ي-اسض-ي-ة؛ م-ن الصضحراوي إابراهيم غا‹ ،بعدم –قيق ال-ق-ت-ال-ي-ة ل-ل-ق-وات اŸسض-ل-ح-ة لبلده ،حينما
أاجل التعجيل بتنفيذ القرار ،لكن الرباط تقدم يذكر ‘ مسضأالة “ك Úإايفاد بعثة أاشض-رف ع-ل-ى م-ن-اورات عسض-ك-ري-ة ن-اج-ح-ة
ع -ارضضت شض -ه -ر سض-ب-ت-م ÈاŸاضض-ي بشض-ك-ل اÈÿاء األ‡ي Úإا ¤اŸنطقة ،وقال «أان باŸناطق اÙررة.
قطعي قرار األمانة العامة ل أ
 ·ÓاŸتحدة ج- -ه- -وده سض -ت -ت -واصض -ل Ÿع -ا÷ة اŸسض -ائ -ل وأامام بروز التوتر بالكركرات من فÎة إا¤
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اŸرتبطة باتفاقيات وقف إا
اإلسض- -راع ‘ ات- -خ- -اذ ال- -ت -داب Òال -ع -اج -ل -ة
و ⁄تتوقف اÿروقات اŸغربية عند لح -ت -واء ال-وضض-ع وبشض-ك-ل ن-ه-ائ-ي ،ق-ب-ل أان
ه----ذا ا◊د ،ح---يث ج---رى اسض---ت---غÓ---ل تنزلق األوضضاع إا ¤ما قبل سضنة .1991
الطرف اŸعرقل
إان رفضض اŸغ- -رب إارسض- -ال ب- -ع- -ث -ة أا‡ي -ة ا◊دث ال---ري--اضض--ي اŸت--م--ث--ل ‘ را‹ وم -ا ع -ل -ى اŸب -ع -وث األ‡ي ا÷دي-د إا¤
تقنية ،للتحقيق ‘ األسضباب ا◊قيقة وراء «موناكو -دكار» ،للÎويج إا ¤الطرح اŸنطقة هوريسضت كوهلر ،إال اŸرور إا¤
ج-ع-ل م-ن-ط-ق-ة ال-ك-رك-رات ق-ن-ب-ل-ة م-وق-وتة التوسضعي اŸغربي ،وعمل اŸنظمون السضرعة الثانية ‘ تأاديته Ÿهمته ،من أاجل
تهّدد بنسضف اتفاق وقف إاطÓق النار ‘ ع---ل---ى Œاه--ل ال--وضض--ع السض--ت--ث--ن--ائ--ي تفعيل مسضار اŸفاوضضات الذي ع Èعنه
أاية ◊ظةÃ ،ا ل يدع ›ال للشضك ،أان ل--ل--ك--رك--رات وق--ام--وا ب--وضض-ع ال-ع-ل-م Úغ -وتÒسض السض -ن-ة اŸاضض-ي-ة واح-ت-واء أازم-ة
اŸسضؤوول األول عن اÿروقات اŸتتالية اŸغربي واŸوريتا ،Êحسضب ما أافاد الكركرات اŸتجددة.

ثقافة

اأ’ربعاء  10جانفي  2018م
الموافق لـ  22ربيع الثاني  1439هـ

‘ معرضس جمع ب Úإلنحت وإلفوتوغرإفيا وإلفن إلتشصكيلي

روائع الفن اÛري ‘ ضسيافة ““مفدي زكريا““

‘ إطار إلتعاون إلثقا‘ إ÷زإئري إÛري ،إفتتح وزير إلثقافة عز إلدين ميهوبي ،أإمسس إلثÓثاء بقصصر إلثقافة
““مفدي زكريا““ ،معرضصا للفن إلتشصكيلي وإلنحت لفنان› Úري ،Úيتقدمهم إلفنان إلتشصكيلي وإلناحت إلشصهÒ
ميها‹ غابور .وأإشصاد ميهوبي بالتبادل إلثقا‘ ب Úإ÷زإئر وإÛر ،ودعا غابور إ ¤إلقاء نظرة على منحوتة عÚ
إلفوإرة بسصطيف .من جهتها ،ذّكرت إلسصفÒة إÛرية هيلغا بريتز بتاريخ إلعÓقات إلثنائية إلتي تعت Èإلثقافة
من أإهم روإفدها.

أاسسامة إافراح
تصسوير :فواز بوطارن
خلل افتتاحه هذا اŸعرضض
الذي يتواصسل إا ¤غاية يوم غد
اÿميسض ،رحّب وزير الثقافة عز
ال-دي-ن م-ي-ه-وب-ي ب-ال-وف-د ال-ث-ق-ا‘
اÛري ال - -ذي ضس ّ- -م ع- -ددا م- -ن
ال-ف-ن-ان Úوال-نحات ÚواŸصسورين.
وقال ميهوبي إان حضسور عدد من
اأ’سس-م-اء ال-ف-ن-ي-ة اŸع-روف-ة دل-ي-ل
احÎام للجزائر وتعزيز حقيقي
ل-ل-ع-لق-ات ال-ث-ق-افية ب Úالبلدين،
آامل ‘ أان يتنقل وفد جزائري
ث - -ق - -ا‘ إا ¤اÛر ل- -ل- -ت- -ع- -ري- -ف
باإ’بداع ا÷زائري.
وعمد ميهوبي إا ¤اإ’شسارة بأان
ال -ع -لق -ات ب Úال -ب -ل -دي -ن ل -يسست
ول -ي -دة ال -ي-وم ،م-ذّك-را ب-اŸواق-ف
اŸشس ّ- -رف- -ة ل- -لشس- -عب اÛري ‘
مسس - - -ان- - -دة نضس- - -ال ا÷زائ- - -ريÚ
وكفاحهم ضسد ا’سستعمار .واعتÈ
ب- -أان ه -ذه ال -ع -لق -ات م -ا ف -ت -ئت

تتطور على ﬂتلف اŸسستويات
Ãا ف- -ي- -ه- -ا اŸسس- -ت -وى ال -ث -ق -ا‘،
واسس - -تشس - -ه - -د Ãشس - -ارك - -ة اÛر
السس -ن -وي -ة ‘ اŸه -رج -ان ال -دو‹
ل-ل-م-وسس-ي-ق-ى السس-ي-م-ف-ون-ي-ة ،وغÒ
ذلك م -ن ال -نشس -اط -ات ال -ث -ق -اف-ي-ة
اÛرية با÷زائر.
حب ميهوبي بالتحفة الفنية
ور ّ
التي قّدمها النحات اÛري ذي
الصسيت العاŸي غابور كهدية إا¤
رئ -يسض ا÷م -ه-وري-ة ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة““ ،عرفانا Ãجهوداته ‘
دعم العلقات ب Úالبلدين و‘
خدمة الثقافة والسسلم واأ’من ‘
العا ،““⁄يقول ميهوبي.
وأاضساف““ :لقد انتهزنا فرصسة
ت -واج-د ال-ن-ح-ات ال-ع-اŸي ال-ك-بÒ
غابور ليقوم بزيارة رفقة الوفد
ال -ث -ق -ا‘ اÛري آ’ث-ار ج-م-ي-ل-ة،
ول-ي-ل-ق-ي ن-ظ-رة بصس-ف-ت-ه خ-بÒا ‘
ال - -ن- -حت ع- -ل- -ى م- -ن- -ح- -وت- -ة عÚ
ال -ف -وارة““ .و‘ تصس -ري -ح ل -ه ع -ل-ى
هامشض التظاهرة ،أاكد ميهوبي أان

ال- - -ق - -ان - -ون ال - -عضس - -وي اŸنشس - -ئ
لك- -ادÁي- -ة ال- -وط- -ن- -ي- -ة ل- -ل -غ -ة
ل - -أ
اأ’مازيغية سسيكون ‘ السسداسسي
اأ’ول من السسنة ا÷ارية.
من جانبها ،تقدمت السسفÒة
اÛري -ة ه -ي-ل-غ-ا ب-ري-ت-ز ب-الشس-ك-ر
ل-وزارة ال-ث-ق-اف-ة وسس-فارة ا÷زائر
‘ بودابسست على مسساندة هذه
ال -ت -ظ -اه -رة ال -ث -ق -اف -ي -ة ،وأاشس-ادة
ب -ال -نسس -ي -ج ال -ف-ن-ي اŸت-ن-وع ال-ذي
قدمه الفنانون اŸشساركون ،سسواء
م- -ن ح- -يث ا÷انب ال- -ت- -ق -ن -ي أاو
اŸوضس- -وع- -ات- -ي .وذّك- -رت ب ِ-ق -دم
العلقات ب Úالبلدين التي تعود
إا ¤م -ا ق -ب -ل اسس-ت-ق-لل ا÷زائ-ر،
و–دثت عن صسداقة ب ÚالشسعبÚ
وت- -ع- -اون سس- -ي- -اسس- -ي واق -تصس -ادي
وتباد’ت ثقافية هامة ..كلّ هذا
تدّعم بالرحلة ا÷وية اŸباشسرة
ب Úا÷زائ - -ر وب - -ودابسست ال - -ت- -ي
اف- -ت- -ت- -ح- -ت- -ه -ا اÿط -وط ا÷وي -ة
ا÷زائرية منذ ما يفوق السسنة،
وتنقل عÈها أازيد من  10آا’ف

مسس- -اف -ر .وع ّ-ب -رت السس -فÒة ع -ن
أام-ن-ي-ت-ه-ا ب-أان ي-ع-ود ال-ف-ن-ان-ون إا¤
اÛر وقد نهلوا واسستلهموا من
بلد رائع مثل ا÷زائر ،وهو ما
سسيسساعدهم على تعميق التعارف
ب Úال- - - - -ط - - - -رف Úو ’ ⁄اÿروج
بإابداع فني جماعي ،تقول هيلغا
بريتز.
أاما ﬁافظ اŸعرضض الفنان
التشسكيلي بي Îبيزي ،فقد تطرق
إا ¤الرواق الفني ““فنانون شسباب““
الذي هو مديره ومناجÒه الفني
منذ سسنة  .2005ويهدف الرواق
إا ¤ال -ت -ع -ري-ف ب-أاع-م-ال ال-ف-ن-انÚ
بغ ّضض النظر عن كونهم مشسهورين
أاو م- -غ -م -وري -ن ،وذلك م -ن خ -لل
ت -ن -ظ -ي -م ال -ع -دي -د م-ن اŸع-ارضض
الفنية.
وإا ¤ج -انب ال -ن -ح-ات م-ي-ه-ا‹
غ- -اب- -ور‚ ،د م- -ن ب Úال -ف -ن -انÚ
اÛري Úا◊اضس- -ري -ن إال -ي -ون -ورا
أاور ،وهي فنانة تشسكيلية ‘ فن
ال-ب-ات-ي-كسض ال-ذي ت-ع-ل-مت ت-قنيات
ب- -أان- -دون- -يسس- -ي -ا ،وصس -اح -ب -ة رواق
Ãدي - -ن - -ة سس - -ن - -ت - -ي- -ن- -دري ق- -رب
ب- - - - -ودابسست .وك- - - - -ذا اŸصس- - - - -ور
ال -ف -وت -وغ -را‘ آات -ي -ل ك -وف-اكسض،
وال -ف -ن -ان -ان ال -تشس -ك-ي-ل-ي-ان سس-ولت
م -ول -دوف-ان ورودول-ف ت-وت ،ه-ذا
اأ’خ– Òدث لـ«الشس- - - -عب““ ع - - -ن
ت- -وظ- -ي- -ف- -ه ل- -ت- -ق- -ن- -ي -ات ال -رسس -م
اŸع -اصس -رة واıت -ل -ط-ة ﬁاول-ة
م -ن -ه ““م -واك -ب -ة ال -ت -ط-ورات ال-ت-ي
يشسهدها الفن التشسكيلي““ ،وهو ما
نلحظه ‘ لوحة ““تشسيك بوينت““
(اŸع )Èالتي يعالج من خللها
مسسأالة ا◊دود ب Úالدول ،وهي
إاح -دى ال -ل -وح -ات اÿمسس -ة ال-ت-ي
شس -ارك ب-ه-ا ه-ذا ال-ف-ن-ان الشس-اب،
و“تاز بكث Òمن التجريدية.

إلÈوفيسصور نضصال قسصوم عا ⁄إلفيزياء إلفلكية من قسصنطينة:

موجات ا÷اذبية والكتشسافات الكونية سستبهر العا ⁄مسستقبÓ
أإك- - -د إ÷زإئ - -ري ““نضص - -ال قسص - -وم““
ب -روف -يسص -ور ‘ إل -ف -ي -زي -اء إل-ف-ل-ك-ي-ة
لم -ري -ك -ي -ة ب -الشص-ارق-ة
ب -ا÷ام -ع -ة إ أ
لم- -ارإت إل- -ع -رب -ي -ة إŸت -ح -دة ،أإن
ب- -ا إ
إلكتشصافات إلعلمية إلفلكية خÓل
إلسص-ن-وإت إل-عشص-ر إل-ق-ادم-ة سص-تكشصف
عن إلكث Òمن أإسصرإر إلكون وخاصصة
ما تعلق منها بعملية إ÷اذبية إلتي
سص- -ت- -ع- -رف ث- -ورة أإو ق- -ف -زة ن -وع -ي -ة
عمÓقة.

قسسنطينة  /أاحمد دبيلي

أاضس - - -اف اأ’سس - - -ت- - -اذ ““قسس- - -وم““ خ- - -لل
اÙاضس -رة ال -ت-ي اح-تضس-ن-ت-ه-ا أامسض ك-ل-ي-ة
ع - -ل - -وم اإ’ع - -لم وا’تصس- -ال والسس- -م- -ع- -ي
ال -بصس -ري ب -ج -ام -ع -ة قسس-ن-ط-ي-ن-ة  3علي
م- - -ن - -ج - -ل - -ي ،و“ح - -ورت ح - -ول أاح - -دث
ا’ك-تشس-اف-ات ال-ك-ون-ي-ة وح-ال-ة ع-ل-م ال-فلك
العربي““ أان علم الفلك الذي قطع أاشسواطا
ك -بÒة خ -لل ال -ق-رن اŸاضس-ي شس-ه-د ث-ورة
ج - -دي - -دة ب - -اك- -تشس- -اف أام- -واج ا÷اذب- -ي- -ة
واŸغ -ن -اط -يسس -ي-ة ‘ السس-ن-ت ÚاŸاضس-ي-تÚ
وه -ذا م -ا ي -فسس -ر أان ال -ك -ون ’زال بصس-دد
ال- -ب -وح ع -ن أاسس -رار ق -د ت -ب -ه -ر ال -ع -ا‘ ⁄
اŸسستقبل القريب.
وقال اÙاضسر ان أامواج ا÷اذبية التي
تنبأا اليها العا““ ⁄اينشستاين““ خلل القرن
اŸاضسي بدأات تعطي ثمارها ‘ الوقت
ا◊اضسر وهو ما يجعل هذه ا’كتشسافات
موضسوع السساعة ‘ علم الفلك وموضسوعا
م -ث -م -را سس -ت-دور ح-ول-ه ك-ل ال-دراسس-ات ‘
اŸسستقبل ،وهذا بعد أان عرج اÙاضسر
ب -داي -ة ع -ل -م ال -ف-لك ومسسÒة ت-ط-وره وك-ل
ا’ك -تشس -اف -ات ال -ت -ي ظ -ه -رت م-ن-ذ ال-ق-رن

السسابع عشسر وحتى اليوم.
وأاضس- -اف أايضس- -ا أان ال- -دراسس -ات ’زالت
–اول ‘ اŸسستقبل البحث عن كواكب
شسبيهة باأ’رضض و–مل غلفا جويا كدليل
على القابلية للحياة على سسطحها ،كما أان
العلم ’زال وبإاصسرار يبحث عن كنه ا◊ياة
والثقوب السسوداء.
وع -ن ح -ال -ة ع -ل -م ال -ف-لك ال-ع-رب-ي ق-ال
الÈوفيسسور ““نضسال قسسوم““ أان حضسارتنا
التي كانت قد شسهدت عصسرا ذهبيا ‘
هذا اÛال وكنا سسادة العا ⁄خلل عقود
كثÒة ‘ هذا العلم ،فان هذا اأ’خ Òفقد
بريقه مع مرور الزمن فلم يعد لهذا العلم
حصسة اأ’سسد التي اسستحوذ عليها من قبل،
وهذا يعود حسسب رأايه إا ¤عدة أاسسباب
موضسوعية.
وخ- -لصض اÙاضس- -ر إا ¤ح- -ال- -ة ال -ع -ا⁄
ال -ع -رب -ي اŸزري -ة ‘ ›ال ع -ل -م ال -ف -لك
ومنها قلة اŸراصسد الفلكية ماعدا بعضض
التلسسكوبات الصسغÒة وقلة ما ينتج من
أابحاث ذات مسستوى عاŸي وهذا رغم
الظروف الطبيعية اŸمتازة التي تتوفر
ع-ل-ي-ه-ا ط-ب-ي-ع-ة أاق-ال-ي-م ال-دول العربية من
جبال عالية واهتمام اجتماعي وثقا‘ من

ق- -ب- -ل اŸه- -ت- -م ،Úوأايضس- -ا ق- -ل- -ة الÈام- -ج
ال - -ت - -خصسصس - -ي- -ة ‘ ف- -ي- -زي- -اء ال- -ف- -لك ‘
ا÷امعات العربية والتي ’ تقدم ‘ كثÒ
من اأ’حيان حتى مقررات ‘ مدخل هذا
ال -ع-ل-م وال-ذي ي-ع-ت Èضس-روري-ا ل-ك-ل ط-الب
مهما كان تخصسصسه.
وا÷دير بالذكر أان الÈوفيسسور ““نضسال
قسس -وم““ حصس -ل ع -ل -ى أاك Èالشس-ه-ادات م-ن
جامعة ““سسان دييغو““ بكاليفورنيا بالو’يات
اŸت -ح -دة اأ’م -ري -ك -ي -ة ك-م-ا اشس-ت-غ-ل Ÿدة
سسنت ‘ Úوكالة ““ناسسا““ ا’مريكية –ت
اشسراف العا ⁄الكب““ Òروفن اماتي““ ،وله
ال -ع -دي -د م -ن اإ’صس-دارات اÿاصس-ة ب-ع-ا⁄
ال - -ف - -لك وه - -و عضس - -و ‘ ال - -ع - -دي - -د م- -ن
اŸؤوسسسسات اأ’كادÁية ‘ العا.⁄

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الكتابة ◊ظة صسديقة تغذيها اŸوهبة والتحكم ‘ اللغة
«فصسوصص الرمان» أاول Œربة نشسر تلي ‘ انتظار البقية

“ ⁄نعها مسصÒة سصياسصية حافلة
لك Ìم- - - - - - - -ن  40سص- -ن -ة ،ول
دإمت أ
إنشص-غ-الت-ه-ا إŸت-ع-ددة م-ن إل-ك-ت-ابة و
لب- -دإع و ه- -اه- -ي إل -ي -وم إلشص -اع -رة
إ إ
لول م-رة
رزي -ق -ة زلق -ي ت -ق -ت-ح-م أ
لصص-دإر وإل-نشص-رÃ ،ج-م-وع-ة
ع-ا ⁄إ إ
شصعرية تعود نصصوصصها إ ¤ثمانينات
إل-ق-رن إŸاضص-ي ،ع-ن-ون-ت-ه-ا““ :فصصوصس
إل -رم -ان““ ،وأإرإدت-ه-ا أإن ت-ك-ون ف-ا–ة
ل-ت-ج-رب-ة ج-دي-دة ،تÈز م-ن خÓ-لها
موهبتها مع إلكتابة ،إلتي تعتÈها
““◊ظ -ة صص -دي -ق -ة““ وإل-ت-ي ح-دث-ت-ن-ا
عنها ‘ هذإ إ◊وإر:

أاجرت ا◊وار :حبيبة غريب
تصسوير :فواز بوطارن
@ إلشص- -عبŸ :اذإ ع- -ن- -وإن فصص- -وصس
إلرمان:
@@ إلشص - -اع- -رة ع- -ق- -ي- -ل- -ة زلق- -ي:
فصسوف الرمان هو ديوان شسعري صسادر
ع -ن دار اأ’وط -ان وه -و ب -اك -ورة اإن -ت -اج -ي
يجمع كتابات قدÁة جمعتها من كتاباتي
اأ’و ‘ ¤سسنوات الثمانينيات ،فضسلت أان
تكون هي التي تطبع أاو’ حتى ’ أاظلمها،
أان- -ا أاحب ك- -ثÒا ف -اك -ه -ة ال -رم -ان و م -ن -ذ
طفولتي كان يحلو ‹ رؤوية حبيبات الرمان
ب-ل-ون-ه-ا ال-ق-رم-زي مÎاصس-ة ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-ا،
وكتابي يضسم  30نصسا موزعا على 133
صسفحة ،فهناك بعضض القصسائد ‘ الشسعر
ا◊ر و بعد القصسائد ‘ شسعر التفعيلة.
@ وماذإ عن صصورة إلغÓف؟
@@ شساركت اإ’نتاج الفكري للمشسروع
مع أاحد الفنان ÚاŸبدع Úوهو الفنان
التشسكيلي التونسسي مهدي غلب ،الذي
رسسم ‹ لوحة الغلف وا◊ق يقال عندنا
هنا ‘ ا÷زائر فنانون مبدعون ’ بأاسض
بهم و‹ فيهم الكث Òمن اأ’صسدقاء لكنني
قصسدت الفنان التونسسي أ’نني اأردت اأن
أا–دى ا◊دود ا÷غرافية.
@ م- -اذإ ي -ل -ه -م إلشص -اع -رة ع -ق -ي -ل -ة
زلق-ي وم-ن أإي-ن تسص-ت-وح-ي م-وإضصيع
كتاباتك؟
@@ قصس-ائ-دي م-أاخ-وذة م-ن انشس-غ-ا’ت

اŸواط- -ن ،ل -يسست م -وج -ه -ة إا ¤ال -ن -خ -ب -ة
ول -ك -ن -ه -ا إا ¤ال-ق-ارئ ال-بسس-ي-ط ،ان-ط-ل-قت
دائما من ا’نتماء الوطني وهموم الشسعب.
لصصدإر وإلطبع
@ ما هي مشصاكل إ إ
إل - -ت - -ي ق- -د ت- -وإج- -ه إل- -ك- -اتب ‘ أإول
ﬁاولة نشصر له؟
@@ هناك عراقيل كثÒة  ،تقف عقبة
أام -ام الشس -اع -ر و اŸب -دع ،أاول -ه -ا ال-ك-ل-ف-ة،
ف- -الشس -ع -راء ل -يسس -وا م -يسس -وري ا◊ال ،ث -م
هناك مشسكل التصسحيح ففي غياب ÷نة
ل -ل -ق -راءة وم -راج-ع-ة ال-نصس-وصض غ-ال-ب-ا م-ا
يسستلزم على الكاتب يصسحح لنفسسه قبل
ال-ط-ب-اع-ة ،ل-ك-ن ت-ب-ق-ى دائ-م-ا ‘ ال-ك-ت-اب
أاخ- -ط- -اء ،ث- -م اإن دور ال- -نشس- -ر ’ ت -ت -ك -ف -ل
ب -ال -ب-ي-ع والÎوي-ج ل-ل-ك-ت-اب ل-ي-ج-د اŸؤول-ف
ن- -فسس- -ه ‘ ل- -ق- -اءات ال- -ت- -ق -د Ëأاو ال -ب -ي -ع
باإ’مضساء ،يبيع نصسه بنفسسه.
@ م- -ا ه- -ي إÿط- -وإت إل- -ت- -ي ع -ل -ى
إل -ك -اتب أإن ي -ق -وم ب -ه -ا ق -ب -ل خ -وضس
Œربة إلنشصر؟
@@ ل- -ق- -د أاق- -ي- -مت دراسس -ة أاك -ادÁي -ة
لشس -ع -ري ق-ب-ل اأن ان-ت-ق-ل إا ¤ال-نشس-ر ،ف-أان-ا
ح -ريصس -ة ع -ل-ى اأن ي-ك-ون إان-ت-اج-ي اأ’دب-ي
دوما ‘ اŸسستوى ،أانا أاحب اللغة العربية
واŸفردة العربية وأاحتار كثÒا من الناسض
الدين يطبعون ‘ أاية لغة بذيئة ويرتكبون
أاخطاء فادحة ‘ اللغة ويقومون بنشسر
نصس -وصس -ه -م دون م -راع-اة ه-ذه اأ’خ-ط-اء،
فالكتابة ’بد أان ترتكز على لغة صسحيحة
ورصس- -ي- -د م- -ف- -ردات ل- -ك- -ن إاذا – ⁄ضس -ر
ال -ه -واي -ة ف-ل ج-دوى م-ن ال-ك-ت-اب-ة ،ف-ه-ي
““◊ظة صسديقة““ ،أايضسا فقد طلبوا مني
أان تÎجم نصسوصسي إا ¤اأ’مازيغية ،لكن
الÎجمة ’بد اأن يقوم بها أاناسض ﬂتصسÚ
‘ اÛال.
@ ما هي مشصاريع إŸسصتقبلية؟
@@ اأنا بصسدد –ضسﬂ 6 Òطوطات ‘
الشس- -ع -ر ،إا ¤ج -انب ›م -وع -ة قصسصس -ي -ة
هامة جدت هي عبارة عن  10قصسصض
قصسÒة م -وج -ه -ة اإ ¤ت -لم -ي -ذ اŸت-وسس-ط
تتناول مشساركة أاطفال الثورة ‘ مهمات
ثورية دون اأن يشسعروا ،وهي أايضسا ترمز
إا ¤جزء من سسÒتي الذاتية ،قصسصض يجد
الكث Òمن أابناء جيلي الذين سساروا على
نفسض الدرب أانفسسهم فيها.

لمازيغية بتمÔإسصت
لغنية إ أ
إŸهرجان إلثقا‘ إلوطني 09للموسصيقى وإ أ

جمهور األهڤار يسستقبل يناير على نغم الÎاث األمازيغي الوطني

لربعاء بقاعة دإسصÚ
تنطلق أإمسصية إ أ
لهڤار ،فعاليات
لدإر إلثقافة بعاصصمة إ أ
إل -ط -ب -ع-ة إل-ت-اسص-ع-ة ل-ل-م-ه-رج-ان إل-ث-ق-ا‘
لغ- -ن- -ي- -ة
إل - -وط - -ن- -ي ل- -ل- -م- -وسص- -ي- -ق- -ى وإ أ
لمازيغيةÃ ،شصاركة  12فرقة 04 ،من
إ أ
خ -ارج إل -ولي -ة ‡ث -ل -ة ل -ل -م -ح -اف -ظ -ات
لم -ازي -غ -ي -ة (إل -ت -ارق -ي -ة ،إل -ق-ب-ائ-ل-ي-ة،
إ أ
إلشصاوية ،إŸزإبية).

“Ôاسستﬁ :مد الصسالح بن حود
اŸهرجان الذي غاب عن جمهوره السسنة
اŸنصسرمة ،وتأاخر عن موعده اŸقرر الذي
كان م›Èا نهاية السسنة اŸنصسرمة ،جاءت
طبعته لهذه السسنة– ،ت شسعار (لنحتفل معا
بيناير ،)2968أاي- - -ن نشس- - -ط ‘ ه - -ذا الصس - -دد،
ﬁاف- -ظ اŸه- -رج- -ان م- -ول- -ود ف- -رت -و Êن -دوة

صسحفية Ãكتبة اŸطالعة العمومية برادعي
مو’ي أاحمد ،عرضض فيها برنامج التظاهرة
ال - -ت - -ي ت- -ع- -رف مشس- -ارك- -ة ف- -رق- -ة (إاÁاوضس- -ا
إان-ت-ي-م-اوي-ن) م-ن و’ي-ة أادرار ك-ج-دي-د ال-ط-بعة
‡ث -ل -ة Ùاف -ظ -ة ال-ت-ارق-ي-ة ،مشسÒا إا ¤أاث-ار
ت-رشس-ي-د ال-ن-ف-ق-ات وغ-ي-اب ث-ق-اف-ة ال-دعم لدى
اÿواصض ‡ا جعل اŸهرجان يغيب ويتأاخر.
إاسس- -ت- -ع- -رضض ﬁاف- -ظ اŸه- -رج- -ان رف- -ق -ة
اŸك -ل -ف ب -ال -ت -ن -ظ-ي-م ﬁي ال-دي-ن ،ف-ع-ال-ي-ات
اŸهرجان اŸقسسم إاﬁ ¤اور ،اأ’و ¤منها
اÿاصسة باŸسسابقة التي إاكتفوا فيها Ãشساركة
 04فرق “ثل اÙافظات اأ’مازيغية اأ’ربعة
(خنشسلة ،تيزي وزو ،غارداية ،أادرار) ،بعد أان
كانت تعرف مشساركة  03فرق من كل متغÒة
أام-ازي-غ-ي-ة ،وال-ت-ي ت-ن-ط-لق يوم  11م-ن الشس-هر
لغنية التارقية والشساوية)
ا÷اري بالنسسبة (ل أ
لغنية القبائلية واŸزابية).
ويوم  12جانفي (ل أ

‘ ح ÚاÙور الثا Êللمهرجان فيتمثل ‘
إاح -ي -اء ب -عضض السس -ه -رات ال-ف-ن-ي-ة ط-ي-ل-ة ل-ي-ا‹
التظاهرة ،والتي من اŸنتظر أان –ييها 08
فرق من عاصسمة اأ’هڤار ،باإ’ضسافة إا ¤سسهرة
خاصسة باإ’حتفال بيناير ،والتي سستكون ‡يزة
حسسب اŸتحدث خاصسة وأانها جاءت حسسبه
أايام بعد ترسسيمه كيوم وطني.
ه -ذا وم -ن اŸن-ت-ظ-ر أان ت-ف-ت-ت-ح ال-ت-ظ-اه-رة
أامسس- -ي- -ة اأ’رب -ع -اء ،ب -ع -رضض ث -لث -ي اأ’ه -ڤ -ار
(إامزاد ،تزمارت ،قراءات شسعرية بالتارقية)
وعرضض فني للموسسيقة التارقية ،باإ’ضسافة اإ¤
ف- -رق أاخ- -رى م- -ن ب- -اق- -ي ال- -ط -ب -وع ‘ اأ’ي -ام
اأ’خرى ،على أان يتم إاختتام الطبعة بتوزيع
ا÷وائز على الفائزين ‘ اŸسسابقة ،وحفلة
فنية على شسرف اŸشسارك Úمن “شسيط فرقة
تان مناك.

لربعاء  ١٠جانفي  ٢٠١٨م
اأ

ألهبات ألسشاخنة قد
تسشاهم ‘ أإلصشابة
Ãرضض ألسشكري

info@ech-aab.com / www.ech-chaab.com
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الموافق لـ  ٢٢ربيع الثاني ١٧٥٣٨ ١٤٣٩

’سصتاذة بوعرعارة صصÈينة لـ «الشصعب»
ا أ

أمرأأة حاربت أإلرهاب بالطباشش Òومئزرها أألبيضض
Óمل ،وÃا أان اسصمها ارتبط بالتحدي واŸثابرة ،والعزم على رفع
ترّبت على أانه ’ مكان Ÿشصاعر اليأاسض واحتقار الذات ،بل يجب إايجاد طرق أاخرى ل أ
’وراسض باتنة .. ،ربت أاجيا’ متوالية هم اليوم إاطارات
’ك ÌتأاثÒا بقطاع الÎبية بعاصصمة ا أ
التحديات ،اسصتحّقت أان تكون من ب Úالوجوه النسصوية ا أ
‘ ﬂتلف القطاعات ،هي السصيدة بوعرعارة صصÈينة مديرة متوسصطة الشصهيد «بن كرامة احمد» Ãدينة ع Úالتوتة ،أاسصتاذة لغة إا‚ليزية Ÿدة 17
سصنة ،مسصتشصارة تربية Ÿدة  4سصنوات وأاخÒا مديرة متوسصطة للعام الرابع على التوا‹.

^ أششكر «ألششعب» على تكر ËأŸرأة أ÷زأئرية

الهبّات السصاخنة من أاعراضض
مرحلة انقطاع الطمث ،وهي
أاعراضض غ Òسصهلة وغ Òمريحة
’ضصافة
’طÓق ،وبا إ
للمرأاة على ا إ
إا ¤ذلك Áكنها أان تزيد ﬂاطر
’صصابة بأامراضض صصحية خطÒة،
ا إ
منها أامراضض القلب .وتشص Òدراسصة
إا ¤أاّنها خصصوصًصا إاذا كانت
مصصحوبة بتعّرق ليلي Áكنها أان
تزيد أاي ً
’صصابة
ضصا من ﬂاطر ا إ
Ãرضض السصكري.
م-ن ›م-وع ال-نسس-اء ال-ل-وات-ي شس-م-ل-تهّن
الدراسسة ،عانت نسسبة  ‘ ٣٣اŸائة من
ال- -نسس -اء ،أاع -راضس ال -ه ّ-ب -ات السس -اخ -ن -ة،
وارت- -ب- -طت ه- -ذه األع -راضس ب -زي -ادة ‘
ﬂاطر اإلصسابة Ãرضس السسكري بنسسبة
 ‘ ١٨اŸائ - -ة ،وت - -زداد نسس - -ب - -ة ه - -ذه
اıاطر بزيادة حّدة الهبّات السساخنة
وط -ول م -دت-ه-ا .ك-م-ا أاّن خ-ط-ر اإلصس-اب-ة
Ãرضس السسكري ،كان أاعلى لدى النسساء
اللواتي ذكرَن أانهنّ تعّرضسن إا ¤التعّرق
الليلي اŸصساحب للهبّات السساخنة.
ويصسيب السسكري ‘ واقع األمر ‘ ١٥
اŸائة من النسساء اللواتي ‘ سسن ٥٥
عاًما وأاك .Ìمقارنة بالرجال اŸصسابÚ
Ãرضس السسكري ،تتعرضس النسساء اللواتي
Óقامة ‘ اŸسستشسفى أاو
 Úمنه ل إ
يعان َ
الوفاة بسسبب اŸضساعفات.
و»أاثبتت هذه الدراسسة أانه بعد ضسبط
ع -ام -ل الُسس -م -ن -ة وع -ام -ل ال -ت-عّ-رق ،ف-إاّن
ال -نسس -اء ال -ل -وات -ي ي -ع -ان Úأاك Ìال -ت -ع ّ-رق
الليلي ،سسواء Ãصساحبة الهّبات السساخنة
أام من دونها ،يتعّرضسن ıاطر أاعلى
Óصسابة Ãرضس السسكري» ،بحسسب ما
ل إ
ت -ق -ول د .ج -وان -ا ب -ي -ن -ك -رت-ون ،اŸدي-رة
التنفيذية ÷معية سسّن اليأاسس ‘ شسمال
أامريكا وتضسيف« :سسن اليأاسس هوالوقت
اŸن -اسسب ل-تشس-ج-ي-ع ال-نسس-اء ع-ل-ى ت-غ-يÒ
ب -عضس السس -ل -وك -ي -ات ال-غ-ذائ-ي-ة ،وت-ق-ل-ي-ل
ﬂاط - -ر اإلصس- -اب- -ة ب- -أام- -راضس ال- -ق- -لب
والسسكري ،كما يجب على تلك النسسوة
‡ارسس-ة ال-ت-م-اري-ن ال-ري-اضس-ي-ة ب-ان-ت-ظام
وا◊صسول على نوم كافٍ ،وعدم تناول
اŸشس -روب -ات اّÙرم -ة ،وال -ت -وق -ف ع-ن
التدخ Úوتناول الطعام الصسحي».

قالوأ ‘ أŸرأأة

❊ ما من رجل عظيم يصصادفني
‘ ا◊ياة إا’ وأاجزم ‘ ا◊ال إان
والدته أاك Ìعظمة منه.
❊ إان ال- -ل -ه ح Úأاراد أان ي -خ -ل -ق
ح- -واء م -ن آادم  ⁄ي -خ -ل -ق -ه -ا م -ن
ع-ظ-ام رج-ل-ي-ه ح-ت-ى ’ ي-دوسصها
و’ م- -ن ع- -ظ- -ام رأاسص- -ه ح- -ت -ى ’
ُت-سص-ي-ط-ر ع-ل-ي-ه وإا‰ا خ-ل-ق-ه-ا من
إاحدى أاضصÓعه لتكون مسصاوية
له قريبة من قلبه.

اŸسساهمة ‘ بناء ا÷زائر وحمايتها.

بدأات مشسوارها اŸهني ا◊افل بعدة
‚اح- -ات خÓ- -ل سس -ن -وات ا÷م -ر ع -ام
 ‘ ١٩٩٥متوسسطة الشسهيد «علي النمر»
Ãنطقة «بوزو» بدائرة «مروانة» بعيدا
عن مسسكنها العائلي بأاك Ìمن  ١٠٠كلم
كانت تقطعها يوميا ذهابا وإايابا Ÿدة ٥
سس- -ن- -وات ك -ام -ل -ةّ– ،دت خ Ó-ل -ه -ا ك -ل
الصسعاب والظروف األمنية الصسعبة التي
عاشستها الولية وا÷زائر قاطبة ،التي
جعلت الرجال يرفضسون اللتحاق بهذا
اŸنصسب آان- - - -ذاك بسس- - - -بب خ - - -ط - - -ورة
اŸن -ط -ق -ة ال -ت -ي ك -انت أاح ّ-د م -رب-ع-ات
اŸوت بالولية ،ولكن صسÈينة التحقت
ب -اŸت -وسس -ط-ة وك-ل-ه-ا ث-ق-ة ‘ مسس-ت-ق-ب-ل
أافضس-ل ،م-ن-حت ك-ل ط-اق-ت-ه-ا ل-ل-تÓ-م-ي-ذ
حتى ل يخنعون للواقع ول يسستسسلمون
للظروف وعلمتهم ‘ دروسس تطبيقية
كانت تقدمها يوميا من خÓل مسسÒتها
أان اإلرادة ه - -ي أاق - -وى سس Ó- -ح Áل - -ك- -ه
إانسسان…كأاول Œربة تركت فيها بصسمة
كبÒة ‘ اŸنطقة و‘ قلوب زمÓئها
وتÓمذتها ،خاصسة وأان اللغة الإ‚ليزية
‘ تلك الفÎة  ⁄تكن منتشسرة بقوة.

...إأرأدة فولذية

–ّدت أإلرهاب وأŸوت وتغّلبت
على أ÷هل
وبنفسس قوة العطاء اسستمرت قوتنا
الناعمة ‘ بذل اÛهودات اŸضسنية
إلضساءة عقول التÓميذ بعدة مؤوسسسسات
ت - -رب- -وي- -ة ب- -ال- -ولي- -ة ،ح- -يث دّرسست ‘
األطوار الثÓثة البتدائي ثم اŸتوسسط
وأاخÒا الثانوي.
انتقلت بعدها من سسلك التعليم إا¤
اإلدارة ك -مسس-تشس-ارة ت-رب-وي-ة Ãت-وسس-ط-ة
ال ّشس- -ه- -ي- -د ب- -ن ف -رح -ي أاﬁم -د Ÿدة ٤
سسنوات ،قدمت خÓلها إاضسافة أاخرى
للقطاع خارج جدران حجرات األقسسام
ثم مديرة Ÿتوسسطة ،ألنها –ب اإلدارة
متأاثرة ‘ ذلك بوالدها الذي تعتÈه
م -ث -ل -ه -ا األع-ل-ى وزع-ي-م-ه-ا ال-روح-ي ‘
مسسÒتها نظرا لنضسباطه الكب Òالذي
عمل كإاطار بدائرة ع Úالتوتة أاين كان
له مسساهمات جمة ‘ خدمة اŸنطقة

وسسكانها.
وكانت اإلدارة فرصسة تضسيف ﬁدثتنا
ل- -ل- -ع- -م- -ل م -ع ف -ئ -ات أاخ -رى رغ -م ذلك
ف-ح-ن-ي-ن-ه-ا ◊ج-رات ال-ت-دريسس ما يزال
قويا ويدفعها للعودة إا ¤التÓميذ بÚ
ا◊ Úواآلخ - - - -ر م - - - -ن خ Ó- - - -ل دروسس
وﬁاضس -رات ت -ت -ع ّ-ل -ق ب-ت-وج-ي-ه نصس-ائ-ح
وت-وج-ي-ه-ات ل-ه-م ك-ل-م-ا سسنحت الفرصسة
لذلك للنجاح و–قيق الذات والصسدى
اإلي -ج -اب-ي وت-نصس-ح السس-ي-دة ب-وع-رع-ارة
ال- -تÓ- -م- -ي- -ذ ب -الصس Èوال -ع -م -ل بضس -مÒ
والصسدق واإلخÓصس.
أاما اختيارها تدريسس اللغة اإل‚ليزية
ف- -ج -اء Ãحضس الصس -دف -ة ،ح -يث ك -انت
ضسيفتنا –لم باللتحاق بسسلك األمن
ال -ذي ك -ان وق-ت-ه-ا ح-ك-را ع-ل-ى ال-رج-ال
ف- -ق- -ط ،غ Òأان ال- -ق- -در أاول وت -أاث -ره -ا
ب -وال -ده -ا ث -ان -ي-ا ق-اداه-ا ل-ل-تسس-ج-ي-ل ‘
ج -ام-ع-ة ب-ات-ن-ة قسس-م ال-ل-غ-ة اإل‚ل-ي-زي-ة
ل -ل -ت -خ -رج ب -ع -ده -ا بشس -ه-ادة ال-لسس-انسس،
وقالت صسÈينة أان ‚اح اŸرأاة يحتاج
إا ¤معاي Òعلى غرار حبّ اŸهنة إان
ك - - -انت م - - -وظ - - -ف- - -ة والصس- - -دق ‘ أاداء
الواجبات اŸوكلة لها مهما كانت ،حتى
اŸرأاة اŸاكثة ‘ البيت لبد وعليها
ال - -ع - -م- -ل بصس- -دق ‘ ت- -رب- -ي- -ة أاولده- -ا
وت-نشس-ئ-ت-ه-م واله-ت-م-ام ب-زوج-ه-ا لتخرج
للمجتمع أافراد صسا◊ Úقادرين على

تسستذكر اŸرأاة الفولذية بوعرعارة
ب- -داي- -ت- -اه- -ا ‘ ال -ت -دريسس فصس -ول م -ن
التحديات التي عايشستها عندما كانت
ت -خ -رج م -ن م-ن-زل-ه-ا ال-ع-ائ-ل-ي ‘ فصس-ل
الشس-ت-اء ع-ل-ى اÿامسس-ة ف-ج-را ،م-رتدية
ال -زي ال-ت-ق-ل-ي-دي ال-رج-ا‹ «ال-قشس-اب-ي-ة»
وتسسافر من ع Úالتوتة اإ ¤باتنة ومن
باتنة إا ¤مروانة ومن مروانة اإ ¤بوزو،
وذلك حتى ل يتعرف عليها اإلرهابيون
‘ الطريق ويغتالونها ،حيث تصسادف
وجودها معهم ‘  ٣حواجز إارهابية
مزيفة تشساهد اÛازر التي يرتكبها
اإلرهاب لتدخل ‘ حالة نفسسية صسعبة
جدا غ Òأان تسسلحها باإلÁان واإلرادة
وحب الوطن كان أاقوى من كل رسسائل
اŸوت التي تشساهدها يوميا ‘ طريقها
للعمل ،مÈهنة أاّن اŸرأاة باسستطاعتها
أان ت- -ن- -ج- -ح وت- -ت- -خ -ط -ى اÿوف “ام ً-ا
كالرجل.
حيث  ⁄يكن وقتها ـ تؤوكد ﬁدثتنا ـ
باإلمكان ألي امرأاة أان تقطع مسسافة
 ١٠٠كلم ذهابا وإايابا ‘ الصسباح الباكر
وŸن- -ط- -ق- -ة م- -ل- -ي -ئ -ة ب -اÿوف واŸوت
كمروانة ،إال أانها –ّدت كل التهديدات
واŸضس - - -اي - - -ق - - -ات وق- - -ررت اأن –ارب
اإلره- -اب وا÷ه- -ل Ãئ- -زره- -ا األب- -يضس
وتزرع ا◊ياة واألمل ‘ قلوب وعقول
التÓميذ ،كما تسستذكر والدموع بعينها
ﬁط -ات خ -ال -دة ب -ح -ي -ات -ه -ا ك-ان-ت-ظ-ار
ال-تÓ-م-ي-ذ وأاول-ي-اؤوه-م ل-ه-ا رغ-م فقرهم
وصس- -ع- -وب- -ة ظ -روف ا◊ي -اة ك -ل صس -ب -اح
لتدرسس أابناءهم ،حيث كانوا يخافون
كل يوم و‘ كل حادثة موت تشسهدها
اŸنطقة أان تتوقف األسستاذة بوعرعارة
عن التدريسس وتÎاجع إا ¤الوراء ،غÒ
أان -ه-ا اسس-ت-م-رت ‘ ال-ك-ف-اح ب-ط-ري-ق-ت-ه-ا
وت - -ل - -ت - -ح- -ق إا ¤اŸت- -وسس- -ط- -ة و–م- -ل
ال- -ط- -ب -اشسŸ Òدة  ٣٠سس-اع-ة اأسسبوعيا
لتن Òالعقول وبروح «اŸقاتلة» تشسرح
الدرسس وتلقن التÓميذ اللغة اإل‚ليزية

وسسط تهديدات جعلت من العودة إا¤
بيتها ضسرب من اÿيال وحلم قد ل
يتحّقق.

دعم ألعائلة سشاهم ‘ ‚احها

ق- -وت -ن -ا ال -ن -اع -م -ة ع -ل -ى ال -رغ -م م -ن
مسسؤوولياتها اŸهنية الكثÒة فهي ربة
ب- -يت ‡ت- -ازة وأام ح- -ن- -ون ل- -ول- -د وب -نت
ت -ع -تÈه -م -ا «اأه -م شس -يء ‘ ح -ي -ات -ه-ا»،
متأاسسفة لقلة تواجدها معهم باŸنزل
ك -ون -ه -ا مسس -ؤوول -ة ع -ن اŸت -وسس -ط-ة ،م-ا
يسس -ت -ل -زم ب -ق-اءه-ا وق-ت-ا إاضس-اف-ي-ا خ-ارج
اŸنزل ،إاضسافة اإ ¤أان أاغلب النشساطات
ال-ث-ق-اف-ي-ة وال-ري-اضس-ي-ة والÎف-ي-هية التي
ت -ع -ت Èم-ت-وسس-ط-ت-ه-ا رم-زا ل-ه-ا تسس-ت-ل-زم
ت- - -خصس- - -يصس أاوق - -ات خ - -ارج ال - -ع - -م - -ل
إل‚احها ،مثنية هنا على دور زوجها
الذي سساعدها كثÒا ‘ تربية األولد
والع-ت-ن-اء ب-ه-م ،إاضس-اف-ة ل-ت-فهمه طبيعة
عملها رفقة اأفراد عائلتها الكبÒة.
وتابعت السسيدة بوعرعارة قائلة حول
–ديات اŸرأاة ا÷زائرية بأانها قطعت
اأشس -واط -ا ك -بÒة ‘ ال -وصس -ول إا ¤أاع-ل-ى
اŸن-اصسب ب-فضس-ل ج-دارت-ه-ا وك-ف-اءت-ه-ا،
شساكرة للرئيسس بوتفليقة دوره الكب‘ Ò
ت -رق -ي -ة اŸشس -ارك-ة السس-ي-اسس-ي-ة ل-ل-م-رأاة،
موجهة نداء لكل ا÷زائريات بأان ل
ي -ي -أاسس -ن وي -واصس -ل -ن ال -نضس -ال م -ن أاج-ل
–قيق اأهدافهن وطموحاتهن ومواجهة
ال - -ت- -ح- -دي- -ات بصس- -م- -ود وإارادة ق- -وي- -ة،
واخ -تصس -رت ط -م -وح -ات -ه -ا ‘ ح -ل -م -ه-ا
ب -الÎق -ي -ة اإ ¤م -نصسب م -دي-ر ت-رب-ي-ة أاو
العمل بوزارة الÎبية كمسستشسارة.
وختمت ﬁدثتنا لقاءنا معها بتوجيه،
–ية شسكر وتقدير ÷ريدة «الشسعب»
ع-ل-ى ال-ت-ف-ات-ت-ه-ا وت-خصس-يصس-ه-ا صس-ف-ح-ة
اأسس -ب -وع -ي -ة ل-ت-ك-ر ËاŸرأاة ا÷زائ-ري-ة،
وا◊ديث ع -ن ‚اح -ات -ه -ا و–دي-ات-ه-ا،
وأاشسارت اإ ¤أانه على نسساء ا÷زائر أان
ي -ك-ن شس-ري-ك-ات ف-اعÓ-ت ‘ اÛت-م-ع،
وأان يسس -اه -م -ن ‘ صس -ن -اع -ة مسس -ت -ق -ب-ل
ا÷زائ- -ر ،ال -ذي سس -ي -ك -ون ‘ ال -ن -ه -اي -ة
مسستقبل اأبنائهن.

ا÷زائرية ليلى زروقي

 30عاما من ألنضشال ‘ ألقانون ألدو‹ وحماية أŸدنيÚ
ل -ي-ل-ى زروق-ي سص-ي-دة ج-زائ-ري-ة
ت- -رّب- -ت وت- -رع- -رعت ع- -ل -ى ه -ذه
’رضض ال -ط -ي -ب -ة ع-ي-نت م-ؤوخ-را
ا أ
ع - -ل - -ى رأاسض أاك Èب- -ع- -ث- -ة أا‡ي- -ة
◊ف- - -ظ السصÓ- - -م ‘ ال- - -ك- - -ون - -غ - -و
الدÁقراطية ،هي امرأاة أاثبتت
ك -ف -اءت -ه -ا ع -ل-ى اŸسص-ت-وى ال-ع-اŸي
وج - - -دارت - - -ه- - -ا ‘ ال- - -دف- - -اع ع- - -ن
اŸظ-ل-وم Úم-ه-م-ا كانت جنسصيتهم
أاو لون بشصرتهم.
ولدت ‘  ‘ ١٩٥6سسوق أاهراسس،
هي خبÒة قانونية ‘ ›ال حقوق
اإلنسسان وإاقامة العدل“ ،تلك مسسار
مهني متميز ‘ تعزيز سسيادة القانون
ومناصسرة السسÎاتيجيات واإلجراءات
ال - -رام - -ي - -ة إا ¤ح - -م - -اي - -ة ال - -ف - -ئ - -ات
اŸسس - -تضس - -ع - -ف- -ة ل سس- -ي- -م- -ا ال- -نسس- -اء
واألط -ف -ال ،وه -و م -ا ج -ع -ل -ه -ا صس -وت -ا
أاخ Ó-ق -ي -ا وداع-ي-ة مسس-ت-ق-ل-ة ل-ل-ت-وع-ي-ة
وإاعطاء أاهمية قصسوى ◊قوق وحماية
األولد وال- -ف- -ت- -ي -ات اŸتضس -رري -ن م -ن
النزاعات اŸسسلحة.
ت- - -خ - -رجـت السس - -ي - -دة زروق - -ي م - -ن
Óدارة با÷زائر ‘
اŸدرسسة الوطنية ل إ

ع- -ام  ،١٩٨٠شس -غ -لت م -نصسب ق -اضس -ي-ة
األح - -داث وق - -اضس - -ي - -ة ب - -اÙك - -م - -ة
الب -ت -دائ -ي-ة م-ن ع-ام  ١٩٨٠إا ¤ع- -ام
 ،١٩٨6وع -م -لت ك -ق -اضس -ي -ة Ãح -ك -م-ة
السس -ت -ئ-ن-اف م-ن ع-ام  ١٩٨6إا ¤ع -ام
 ،١٩٩٧وكذا مسستشسارة قانونية لديوان
وزارة العدل ‘ الفÎة من عام ١٩٩٨
إا ¤عام  ٢٠٠٠أاين ُعينت ‘ اÙكمة
العليا ا÷زائرية ‘ عام  ،٢٠٠٠عملت

أايضسا مسستشسارة قانونية لديوان رئيسس
ا÷مهورية ‘ الفÎة من عام ٢٠٠٠
إا ¤عام .٢٠٠٨
ع -م -لت ك -عضس -و ‘ ال -ف-ري-ق ال-ع-ام-ل
اŸعنى بالحتجاز التعسسفي ‘ اإطار
·Ó
›لسس حقوق اإلنسسان التابع ل أ
اŸت- - -ح- - -دة ،و‘ ع- - -ام  ٢٠٠١شسغلت
منصسب الرئيسس اŸقرر للفريق العامل
‘ الفÎة من  ،٢٠٠٣حتى مايو ،٢٠٠٨
وشس - -غ - -لت زروق - -ي ب ٢٠١٢ Úو٢٠١6
Óم Úالعام
منصسب اŸمثلة اÿاصسة ل أ
اŸع -ن -ي-ة ب-األط-ف-ال وال-ن-زاع اŸسس-ل-ح،
ب- -رت -ب -ة وك -ي -ل أام Úع -ام ،وق -ب -ل ذلك
التعي Úمباشسرة ،كانت تشسغل منصسب
Óم Úال-ع-ام
ن -ائب ل -ل-م-م-ث-ل اÿاصس ل -أ
ون -ائب ل -رئ -يسس ب -ع -ث -ة م-ن-ظ-م-ة األ·
اŸت- -ح -دة ل -ت -ح -ق -ي -ق السس -ت -ق -رار ‘
جمهورية الكونغو الدÁقراطية ،حيث
قادت منذ عام  ٢٠٠٨جهود البعثة من
أاج-ل ت-ع-زي-ز سس-ي-ادة ال-ق-ان-ون وح-م-اية
اŸدني.Ú
من اهم اŸواقف التي عرفت عنها
أان -ه -ا م-ن أاول ال-دب-ل-وم-اسس-ي Úرف-ي-ع-ي
اŸسس -ت -وى ‘ األ· اŸت -ح ّ-دة ال -ذي -ن
–دثوا عن انتهاكات حقوق األطفال

‘ سسوريا والوضسع اŸأاسساوي هناك.
قضست مضسجع الحتÓل اإلسسرائيلي
·Ó
Óم Úال-ع-ام ل -أ
بسس-بب ت-ق-ري-ره-ا ل -أ
اŸت-ح-دة ،ب-وصس-ف-ه-ا م-بعوثته اÿاصسة
بقضسايا األطفال الذي قدمته Ûلسس
األمن الدو‹ حول انتهاكات الحتÓل
Óط -ف-ال أاث-ن-اء ال-ع-دوان
اŸسس -ت -م -رة ل  -أ
األخ Òع -ل -ى ق -ط -اع غّ-زة ‘ ج-وي-ل-ي-ة
.٢٠١٤
اعتÈت ليلى زروقي ظاهرة Œنيد
األط -ف -ال ظ -اه-رة ع-اŸي-ة ،أاي-ن ي-جÈ
األط - - -ف - - -ال ع- - -ل- - -ى ت- - -رك اŸدارسس
جون ‘
وا◊رمان من حنان األهل ويز ّ
ا◊روب ،يسستخدمون كقنبلة موقوتة،
يسس-ت-ع-م-ل-ون ل-ل-ق-ت-ل وŸشس-اه-دة ال-ق-تل
واŸشس -ارك -ة ‘ ال -ق-ت-ل ،ي-ح-رم-ون م-ن
ط- -ف- -ول- -ت- -ه- -م ،و–رم ب- -ل -دان -ه -م م -ن
اŸسس -ت -ق -ب -ل ،ك -م -ا ط -ال -بت اÛت -م-ع
ال- - -دو‹ وال- - -دول الأعضس- - -اء ‘ األ·
اŸت - -ح- -دة ب- -رفضس ه- -ذه اŸم- -ارسس- -ة
واإلق-رار ب-أان م-رت-ك-ب-ي ه-ذه األع-م-ال
›رمون ل ينبغي أابدا الصسفح عنهم
إلسساءتهم إا ¤األطفال.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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برأف  -رئيسس ألّلجنة أ’وŸبية أ÷زأئرية لـ «ألشصعب»:

«القانون ل يسصمح ‹ بعقد جمعية عامة
اسصتثنائية وباب ا◊وار مفتوح أامام ا÷ميع»

’و ¤لكرة
–سصر مدرب فريق إأ–اد بسصكرة «نذير لكناوي» كثÒأ على ألهزÁة ‘ مبارأة أ÷ولة ألـ  16من ألرأبطة أÎÙفة أ أ
ألقدم ،أمام أŸضصيف مولودية أ÷زأئر ،حيث أكد بأان ’عبيه طبقوأ ألتعليمات بحذأفÒها ولعبوأ بطريقة جيدة ،لكن عاملي
أÈÿة وأ◊ظ خانا ألفريق ‘ ،هذأ أ◊وأر:

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص

اÎÙفة األو ¤والعمÓق وفأق سسطيف ،إال أاننأ سسنلعب
دون مركب نقصس وسسنعمل على السستفأدة من عأملي
األرضس وا÷مهور ،وهي النقأط التي سستحقق لنأ القفزة
اŸنتظرة وŒعلنأ نخرج من الثÓث مراتب األخÒة ‘
الÎتيب العأم ،وحتى من النأحية البسسيكولوجية سسيكون
لديه عأمل إايجأبي كي نواصسل بقية اŸشسوار بكل قوة،
ومن جأنبي أاطمئن أانصسأر إا–أد بسسكرة لدينأ حظوظأ
كبÒة للبقأء ‘ اÎÙف األول.

’خÒة أمام فريق
«ألشصعب» :أنهزمتم ‘ أ÷ولة أ أ
مولودية أ÷زأئر؟
لكناوي :لعبنأ مبأراة ‘ اŸسستوى أامأم فريق مولودية
ا÷زائر الذي Áلك خÒة لعبي البطولة الوطنية ‘
تعداده ،الظروف كلهأ كأنت متأحة من أاجل –قيق نتيجة
Óسسف
إاي -ج -أب-ي-ة ‘ م-ل-عب  5ج-وي-ل-ي-ة األوŸب-ي ،ل-ك-ن ل -أ
الشسديد  ⁄نتمكن من العودة على األقل بنقطة.
‘ شسوط اŸبأراة األول ،وجدنأ بعضس الصسعوبأت من
أاجل التأقلم مع اŸبأراة وتلقينأ هدفأ مبكرا أادخل الشسك
‘ نفوسس الÓعب Úبعضس الشسيء ،ب Úالشسوط Úطلبت من
الÓعب Úالتقدم نأحية األمأم والضسغط على حأمل الكرة
والدفأع ‘ منطقة اÿصسم ،وهو مأ جعل دفأع اŸولودية
يرتكب أاخطأء كثÒة ‘ منطقة العمليأت ،كأنت لدينأ
فرصست Úعلى األقل لتجسسيدهأ إا ¤أاهداف ،لو “كنأ من
تسسجيل هدف وحيد وتعديل النتيجة ،كأن حتمأ سسيغÒ
منحى اŸبأراة لكننأ  ⁄نعرف التفأوضس أامأم اŸرمى
والفعألية خأنتنأ ‘ هذا اللقأء ،والهدف الثأ Êالذي جأء
‘ الدقأئق األخÒة من اŸواجهة ،كأن قأت Óواألمور
كأنت ﬁسسومة بعدهأ ،أاشسكر الÓعب Úالذين سسيطروا
ع -ل -ى ›ري -أت ال -ل-عب ‘ أاغ-لب فÎات ال-ل-ق-أء وط-ب-ق-وا
التعليمأت عن حذافرهأ ،رغم أا Êأا–سسر كثÒا على
الهزÁة أامأم مولودية ا÷زائر ،طألبت الÓعب Úبضسرورة
اإلبقأء على الÎكيز وتفأدي الوقوع ‘ األخطأء على
مقربة من منطقة العمليأت ،لكننأ وقعنأ فيهأ وسسجلت
علينأ األهداف ،وعأمل اÈÿة والتجربة وبعضس الهفوات
الفردية هي التي صسنعت الفأرق وجعلتنأ نعود للديأر
خأئب.Ú
@ ب -ع -د ه -ذه أل -ه -زÁة ،ت -ع -ق -دت وضص -ع -ي-ة أ–اد
بسص- -ك- -رة ن -وع -ا م -ا ح -يث –ت -ل -ون أŸرت -ب -ة ألـ ،14
وقضصية مسصتحقات ألÓعب Úتطفو على ألسصطح؟
@@ ف -ي -م-أ ي-خصس اŸسس-ت-ح-ق-أت ،رئ-يسس ال-ف-ري-ق «سس-ع-و»
اجتمع مع الÓعب Úيوم ا÷معة اŸأضسي ،طمأنهم على
مسستحقأتهم العألقة وأاكد لهم بأنه سسيمنحهم إايأهأ ،بداية
من األسسبوع اŸقبل ،أاي بعد مبأراة الكأسس أامأم إا–أد
ا◊راشس ،كمأ أاننأ “كنأ من انتداب لعب Úوتسسريح
ال Ó-ع -ب ْ-ي -ن اŸوري -ت -أن -ي ÚاŸسس -ت -ق -دم ‘ Úالصس -أئ -ف -ة
اŸأضسية ،بعدمأ كأنت Œربتهمأ فأشسلة ،ضسف إا ¤ذلك

’سصبوع أŸقبل ألدور  16من منافسصة
@ تلعبون أ أ
كأاسس أ÷مهورية أمام إأ–اد أ◊رأشس أ÷ريح؟
@@ يجب أان نضسع الهزÁة أامأم مولودية ا÷زائر ‘
البطولة ‘ طي النسسيأن ونفكر بجدية فيمأ هو قأدم،
تنتظرنأ مبأراة هأمة ‘ منأفسسة كأسس ا÷مهورية أامأم
فريق إا–أد ا◊راشس برسسم الدور  ،16حيث سسنعمل على
اقتطأع تأشسÒة التأهل إا ¤دور ثمن النهأئي ،رغم أان
هدفنأ هذا اŸوسسم ليسس الكأسس بقدر مأ نهدف إا¤
ضسمأن البقأء ،لكن مبأريأت الكأسس تختلف “أمأ على
مبأريأت البطولة الوطنية ،وهو مأ سسيجعلنأ نضسأعف من
›هوداتنأ والعمل على الفوز و–قيق التأهل أامأم فريق
يعأ Êمن عدة مشسأكل خصسوصسأ بعد اسستقألة اŸدرب
التونسسي «حمأدي دو» ورحيل بعضس الكوادر التي سسرحت
من قبل ÷نة اŸنأزعأت وغيأب الروح لÓعبي ا◊راشس،
وهو مأ يدفعنأ من أاجل اللعب بنفسس روح مبأراة مولودية
ا÷زائ -ر وال -ع -م -ل ع -ل -ى ال -ت -أه-ل ،قصس-د رف-ع م-ع-ن-وي-أت
الÓعب Úالتي سستكون مفيدة بألنسسبة لنأ ‘ مبأريأت
البطولة أامأم شسبيبة السسأورة ووفأق سسطيف ،التأهل أامأم
ا◊راشس وال -ف -وز ب-أŸواج-ه-ت ÚاŸق-ب-ل-ت Úم-ن ال-ب-ط-ول-ة
سسيحرر ا÷ميع وسسيجعلنأ نفتح صسفحة جديدة.
’مكانيات من أجل
@ بكل صصرأحة ،هل “لكون أ إ
ضصمان ألبقاء؟
مردود الفريق بألشسبأب الذين خأضسوا اللقأء أامأم مولودية
ا÷زائ -ر ي -بشس -ر ب -أ ‘ ÒÿاŸسس -ت -ق -ب -ل ،ك -م-أ أان ن-ت-أئ-ج
مبأريأت ا÷ولة الـ  16يبقي الÎتيب العأم على حأله ،بعد
انهزام كل فرق مؤوخرة الÎتيب ،وهذا األمر ‘ صسأ◊نأ،
‘ ا÷ولت اŸقبلة سستكون األفضسلية بألنسسبة لنأ ألننأ
سسنسستقبل على مرت ‘ Úالبطولة أامأم كل من شسبيبة
السسأورة ووفأق سسطيف ،ويجب علينأ أان نعرف كيف نفوز
بنتيجة اŸواجهت Úرغم أان األمر يتعلق بوصسيف الرابطة

@@ نحن ندرك بأن الطريق لتحقيق البقأء هذا اŸوسسم
‘ ال -راب -ط -ة اÎÙف -ة األو ¤ل -ك -رة ال -ق -دم ل -ن ي -ك -ون
م -ف -روشس-أ ب-أل-ورود ،ب-ل ي-ت-ط-لب م-ن-أ ال-تضس-ح-ي-ة وا÷دي-ة
ومضسأعفة العمل ،بكل صسراحة أانأ «نذير لكنأوي» مأ زالت
متفأئ Óبقدرة الفريق على ضسمأن البقأء هذا اŸوسسم ‘
اÎÙف األول من منطلق روح اÛموعة السسأئدة
واألجواء الرائعة التي نعيشسهأ داخل الفريق ،إاضسأفة إا¤
تأهيل اŸسستقدم Úا÷ديدين رونأل وعÓم مأ سسيمنح
اإلضسأفة الÓزمة للفريق.

ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم

مولودية بجاية

احÎازات أا .برج بوعريريج ضصد ج .ع Úمليلة «غ Òمؤوسصسصة» تع ÌاŸفاوضصات
مع اŸدرب بÒة

كشصفت ألرأبطة أÎÙفة لكرة ألقدم ،ع Èموقعها ألرسصمي ،أن أ’حÎأزأت ألتي تقدم بها نادي أهلي برج
بوعريريج ضصد ’عب جمعية ع Úمليلة ،ريحان عبد ألسصÓم ،بعد مشصاركته ‘ مبارأة ألدور  32لكأاسس أ÷زأئر
ألتي جمعت ألفريق« ،Úغ Òمؤوسصسصة» .أوضصحت ÷نة أ’نضصباط أن ألÓعب أŸعني تلقى أربعة أنذأرأت ،آأخرها
كان أمام مولودية بجاية ،يوم  11نوفم ،2017 Èحيث أسصتنفد ألعقوبة ‘ مقابلة مولودية ألعلمة ألتي لعبت بتاريخ
 17نوفم 2017 Èبرسصم أ÷ولة  12من ألرأبطة ألثانية «موبيليسس».
بذلك ،تؤوكد الرابطة على «البقأء على
نتيجة اŸبأراة» وهي فوز جمعية عÚ
مليلة على الهلي (.)0-1
من جهة أاخرى ،تلقى فريق ا–أد البليدة
انذارا وغرامة مألية تقدر بـ  200الف
دي- -ن- -أر ج- -زائ -ري بسس -بب رم -ي الل -ع -أب
النأرية ،ليضسأف ا ¤النذار الول الذي
ت -ل -ق -أه ال-ن-أدي اŸت-واج-د ‘ ذي-ل ت-رت-يب

الرابطة الو.¤
ن -فسس الشس -يء ب-أل-نسس-ب-ة ل–أد ا÷زائ-ر
الذي تلقى انذارا بسسبب رمي اللعأب
النأرية ،اضسأفة ا 100 ¤الف دج كغرامة،
وه - -ي ال - -ع - -ق - -وب - -ة الوŒ ¤أه ال- -ن- -أدي
العأصسمي.
ك- -أن اŸك- -تب ال -ف -ي -درا‹ ل –Ó-أدي -ة
ا÷زائ -ري-ة ل-ك-رة ال-ق-دم ق-د صس-أدق ع-ل-ى

قرار تطبيق عقوبة اللعب دون جمهور
ا ¤غأية تلقي النأدي ثÓثة انذارات بدل
م- -ن اث- -ن ،Úوه -و اŸقÎح ال -ذي ق -دم -ه
رئيسس الرابطة ﬁفوظ قربأج.
‘ القسسم الثأ ،Êعوقب سسكرت Òنأدي
شسبأب بأتنة ،عقون حسسأن ،بسستة اشسهر
ن -أف -دة بسس -بب «ﬁأول -ة الع -ت -داء ع-ل-ى
ا◊كم».

سصا ⁄ألعو‘ ( مدرب جمعية وهرأن)

أارضصية ملعب «ا◊بيب بوعقل» أاضصحت خطرا على الÓعبÚ

دق مدرب جمعية وهران ،سسأ ⁄العو‘ ،أامسس
ال -ث Ó-ث -أء ،ن-أق-وسس اÿط-ر ب-خصس-وصس أارضس-ي-ة
م-ي-دان م-ل-عب ا◊ب-يب ب-وع-ق-ل ب-وه-ران ،ال-ت-ي
أاضس -حت تشس-ك-ل خ-ط-را ح-ق-ي-ق-ي-أ ع-ل-ى صس-ح-ة
الÓعب ،Úبحسسب تصسريحه.
قأل العو‘ ‘ هذا السسيأق بأن أارضسية ملعب
بوعقل اŸعشسوشسبة اصسطنأعيأ تدهورت بشسكل
ﬁسسوسس ‘ اآلونة األخÒة ،متسسببة ‘ إاصسأبة
ال-ع-دي-د م-ن لع-ب-ي-ه ال-ذي-ن يسس-ت-ق-ب-ل-ون ع-ل-ي-هأ
ضسيوفهم ‘ بطولة الرابطة الثأنية لكرة القدم.

تأبع« :لقد لفت شسخصسيأ انتبأه اŸسسؤوول Úعلى
اŸل - -عب ب- -خصس- -وصس اÿط- -ر ال- -ذي ي- -داه- -م
ال Ó-ع -ب Úم-ن ج-راء ت-ده-ور أارضس-ي-ة اŸي-دان،
ولكن نداءاتي اıتلفة  ⁄تلق آاذانأ صسأغية.
أاخشسى أان يحدث مكروهأ لÓعب مأ ،وحينهأ
قد يلجأ هؤولء اŸسسؤوول Úلتغي Òالبسسأط ولكن
بعد فوات األوان».
يعد ملعب بوعقل ،التأبع لبلدية وهران ،الثأÊ
‘ اŸدينة بعد ملعب أاحمد زبأنة ،حيث ”
تغي Òأارضسيته منذ عدة سسنوات ،إال أانهأ تآأكلت

جوفنتوسس

ا÷انب اŸا‹ يعرقل تنقل سصاندرو إا ¤تشصيلسصي
اشسÎطت إادارة نأدي جوفنتوسس اليطأ‹ لكرة القدم مبلغ  60مليون جنيه اسسÎليني مقأبل بيع
مدافعهأ الÈازيلي اليكسس سسأندرو لنأدي تشسيلسسي ،حأمل لقب البطولة اإل‚ليزية اŸوسسم
اŸأضسي ،وهو مأ قد يكون عقبة ‘ تنقل الÓعب ،بحسسب مأ أافأدته ،أامسس الثÓثأء ،مصسأدر
اعÓمية ‘ ا‚لÎا.
كتبت صسحيفة «تيليغراف» أانه «على الرغم من أان قيمة الÓعب انخفضست هذا الشستأء لتصسبح
 60مليون جنيه إاسسÎليني ،إال أان إادارة تشسيلسسي مأ زالت تعت Èهذا اŸبلغ كبًÒا جًدا ،ولن تعود
Ùأولة ضسم الÈازيلي ،إال بعد أان يقوم النأدي اإليطأ‹ بتخفيضس هذا السسعر».
يتواجد الÓعب الÈازيلي ،بحسسب نفسس اŸصسدرﬁ ،ل اهتمأم أاندية أاخرى مثل مأنشسسسÎ
يونأيتد ومأنشسسس Îسسيتي وبأريسس سسأن جÒمأن.
تضسيف الصسحيفة أان فشسل تشسيلسسي ‘ التعأقد مع سسأندرو قد يزيد من اŸشسأكل للفريق
اللند ‘ Êنصسف الثأ Êمن اŸوسسم ا◊أ‹ ،حيث يتطلع إلنهأء موسسم الÒÁÈليغ ضسمن األربعة
األوائل.

بفعل اسستعمألهأ بكÌة من طرف عديد األندية
الوهرانية وﬂتلف فئأتهأ الشسبأنية.
م -ع -ل -وم أان م -ل -عب زب -أن -ة ،ال-ذي يسسÒه دي-وان
اŸركب األوŸب -ي ل -وه -ران ،ق -د اسس -ت -ف -أد م-ن
أارضس-ي-ة م-عشس-وشس-ب-ة اصس-ط-ن-أع-ي-أ ‘ بداية سسنة
 2016بعد طول انتظأر ،كمأ أان عأصسمة الغرب
ا÷زائري تسستعد لفتتأح ملعبهأ ا÷ديد الذي
يتسسع لـ  40أالف متفرج اŸعشسوشسب طبيعيأ
واŸقرر تسسليمه ‘ نهأية السسداسسي األول من
العأم ا÷أري.

أاعلن مصسطفى رزقي اŸدير العأم
ل -ف -ري -ق م -ول -ودي -ة ب -ج -أي -ة ،ع-ن ت-عÌ
اŸف-أوضس-أت م-ع ال-ت-ق-ن-ي ع-ب-د الكرË
بÒة ل -ت -و‹ ال -ع -أرضس -ة ال-ف-ن-ي-ة ،بسس-بب
رفضسه مدة العقد اŸقÎحة والتي ل
تتعدى شسهر جوان القأدم ،حيث طألب
اŸدرب بÒة بإأمضسأء عقد مدته سسنة
ونصس- - - -ف ،غ Òأان إادارة اŸول- - - -ودي - - -ة
رفضست ذلك.
وكأن بÒة على وشسك اإلمضسأء من
أاجل قيأدة العأرضسة الفنية للموب ،لكن
مطألبه  ⁄تلق اسستجأبة لدى اإلدارة
التي – ⁄سسم أامور العأرضسة الفنية
◊د السسأعة ،ليبقى الفريق ‘ رحلة
بحث عن مدرب جديد يحقق أاحÓم
آالف األنصسأر .هذا ،وتواصسل التشسكيلة
ال-ب-ج-أوي-ة –ضسÒات-ه-أ Ÿب-أراة ال-كأسس
أام -أم م-ول-ودي-ة ا◊سس-أسس-ن-ة ‘ ظ-روف
ج-ي-دة ،ح-يث ي-ع-م-ل ع-ن-أصس-ر ال-ف-ري-ق
ع-ل-ى شس-ح-ن ب-ط-أري-أت-ه-م ‘ م-ن-أفسس-ة
ال -ك -أسس ل -ت -ح -ق -ي -ق ال -ت-أه-ل ،وت-دارك
اÿسس- -أرة األخÒة ‘ ال- -ب -ط -ول -ة أام -أم
جمعية وهران.

بجاية :بن النوي توهامي

شصبيبة سصكيكدة

األنصصار يطالبون بالصصعود إا ¤قسصم النخبة
اسس-ت-أن-فت الشس-ب-ي-ب-ة السس-ك-ي-ك-دي-ة ال-ت-حضسÒات
بجدية كبÒة ،بحسسب مأ لوحظ اثنأء حصسة
التدريبأت األخÒة– ،سسبأ للمواجهة اŸرتقبة
ضسد أاهلي برج بوعريريج Ãلعب هذا األخ،Ò
وب -ت -ع -داد م -ك -ت -م-ل ،الم-ر ال-ذي اراح ي-وسس-ف
بوزيدي مدرب الفريق ،الذي يفكر ‘ بر›ة
لقأء ودي قبل اللقأء اŸرتقب من عمر بطولة
الرابطة اÎÙفة الثأنية ،اسستغÓل لتوقف
ال -ب -ط -ول -ة Ÿدة أاسس -ب -وع ،ل -ت -ج-ه-ي-ز الÓ-ع-ب،Ú
واسستعأدة اŸصسأب.Ú
على مأ يبدو فإأن النتصسأر األخ ،Òوارتقأء
الفريق بذلك ا ¤وصسأفة الÎتيب العأم للبطولة

ج -ع -ل أانصس -أر الشس -ب -ي -ب -ة ي-ط-أل-ب-ون ل-عب ورق-ة
الصس-ع-ود ل-ل-راب-ط-ة اÎÙف-ة األو ،¤م-ؤوك-دين
على بوزيدي تسسي ÒاŸرحلة القأدمة بذكأء
أاك ،Èوهو األمر الذي يزيد من الضسغط على
اŸدرب والÓعب ‘ ،Úظل شسبح الزمة اŸألية
التي Áر بهأ الفريق منذ مدة‡ ،أ يحتم على
الطأقم اŸسس Òوعلى رأاسسه بوشسول العمل على
ال -ب -حث ع -ن مصس -أدر “وي -ل أاخ -رى ل-ل-ف-ري-ق،
ل -ت -ح -ق -ي -ق ح -ل-م األنصس-أر وﬁب-ي ال-ف-ري-ق ‘
الصسعود للبطولة اÎÙفة األو.¤

سسكيكدة :خالد العيفة

أكد رئيسس أللجنة أ’وŸبية أ÷زأئرية مصصطفى برأف ‘ حوأر لـ «ألشصعب» أن أبوأب
هيئته مفتوحة أمام كل ألفاعل Úمن أجل أ◊ديث عن تطوير ألرياضصة أ÷زأئرية،
’طرأف.
مبديا أسصتعدأده للتحاور مع كل أ أ

حاوره :عمار حميسسي

من جهة أاخرى ،نفى براف إامكأنية تنظيم جمعية عأمة
اسستثنأئية للجنة الوŸبية خÓل الفÎة اŸقبلة ،مؤوكدا ان
بعضس األطراف مأزالت  ⁄تسستسسغ خيأر ا÷معية العأمة،
خÓل انتخأبأت الرئأسسة التي جرت ‘ مأي اŸأضسي .
عأد براف للحديث عن الجتمأع التقييمي حول اللعأب
الفريقية للشسبأب التي سستنظمهأ ا÷زائر حيث أاكد ان
هذا الجتمأع جرى ‘ ظروف جيدة .
(ألشصعب) :هل تلقيتم طلب عقد جمعية عامة
أسصتثنائية للجنة أ’وŸبية ؟
برأف ◊ -د اآلن  ⁄يصسلن أاي طلب من أاجل عقد
جمعية عأمة اسستثنأئية رغم ان األم Úالعأم قأل ‹ انه
تلقى رسسألة بهذا األمر ،لكنه ليسس هو من يقرر لكن
بصسفتي رئيسس للجنة الوŸبية  ⁄أاتلق أاي طلب و رغم
ذلك اؤوكد ان القأنون ل يسسمح ‹ بعقد جمعية عأمة
اسستثنأئية ،خأصسة ان ا÷معية العأمة النتخأبية اضسأفة
ا ¤ضسرورة وجود ثلثي األعضسأء و سسبب هأم و ضسروري
من أاجل عقد ا÷معية العأمة السستثنأئية وهو المر غÒ
اŸتوفر خÓل الفÎة ا◊ألية خأصسة ان كل من قأم
بألنتخأب ‘ النتخأبأت السسأبقة شسأهد الشسفأفية التي
جرت فيهأ العملية ،كمأ انه ” التحقق من أاصسوات جميع
م -ن ان -ت -خب خ Ó-ل ع-م-ل-ي-ة ال-ف-رز ال-ت-ي ج-رت ب-حضس-ور
الصس -ح -أف-ة و ا÷م-ي-ع شس-أه-د أان الم-ور ج-رت ب-ط-ري-ق-ة
عأدية.
هناك من –دث عن إأقفالكم باب أ◊وأر ؟
بألعكسس بأب ا◊وار مفتوح أامأم ا÷ميع و من خÓلكم
أاطألب بعقد لقأء موسسع مع كل الفأعل ‘ ÚاÛأل
ال -ري -أضس -ي ل -ل -تشس-أور م-ن أاج-ل إاي-ج-أد ا◊ل-ول اŸن-أسس-ب-ة

Ÿشس-أك-ل ال-ري-أضس-ة ا÷زائ-ري-ة وسس-ن-ت-ح-دث ع-م-أ ق-دم-ته
اللجنة الوŸبية ا÷زائرية للريأضسة و مأذا قدمت هذه
األطراف التي تريد الصسيد ‘ اŸيأه العكرة لهذا أاؤوكد
مرة أاخرى ان أابواب اللجنة الوŸبية ا÷زائرية مفتوحة
أامأم ا÷ميع من اجل تبأدل الفكأر و البحث عن السسبل
الكفيلة بتطوير الريأضسة.
’لعاب
كيف تسص ÒألتحضصÒأت لتنظيم أ أ
’فريقية للشصباب ؟
أ إ
لقد كنأ ‘ القأهرة حيث حضسرنأ اجتمأعأ تقييمأ لعملية
التحضس Òبحضسور ‡ثل Úعن وزارة الشسبأب والريأضسة
واŸدير العأم للجنة تنظيم اللعأب الفريقية للشسبأب و
رئ -يسس ا–أد ال-ك-ون-ف-ي-درال-ي-أت ال-ري-أضس-ي-ة الف-ري-ق-ي-ة و
جمعية ا–أد اللجأن الوŸبية الفريقية حيث اكدنأ
اسستعداد ا÷زائر التأم لحتضسأن هذا ا◊دث الريأضسي
الفريقي اŸهم و الذي سسيؤوكد مرة اخرى على قدرة
ا÷زائر بأحتضسأن الحداث الريأضسية الكبÒة بنجأح و
اقتدار كبÒين ،كمأ انه فرصسة ◊صسد اŸزيد من اللقأب
الريأضسية و بروز ›موعة ‡يزة من الريأضسي Úالذين
سسيدافعون عن اللوان الوطنية .
هل تنتظر تأالق ألرياضصي Úأ÷زأئري ‘ Úهذأ
أ◊دث ؟
نتمنى ذلك و من خÓلكم أاطألب رؤوسسأء ال–أديأت
Ãب -أشس -رة ال -ت-حضس Òل-ه-ذا ا◊دث ال-ري-أضس-ي اŸه-م م-ن
خÓل اختيأر افضسل الريأضسي Úالشسبأب لتمثيل ا÷زائر
‘ هذا اÙفل الريأضسي اŸهم من خÓل ايضسأ بر›ة
الÎبصسأت و اŸشسأركة ‘ الدورات الودية Ãأ ان هذه
الل-ع-أب الف-ري-ق-ي-ة ل-لشس-ب-أب م-ؤوه-ل-ة لÓ-ل-ع-أب الوŸبية
للشسبأب التي سستجري ‘ األرجنت Úو هي الفرصسة التي ل
يجب إاغفألهأ من اجل ضسمأن مشسأركة اك Èعدد ‡كن
من الريأضسي ‘ Úهذا ا◊دث الريأضسي اŸهم .

‘ لقاء ودي –ضصÒي

اŸنتخب الوطني لÓعب ÚاÙلي Úيواجه نظÒه الرواندي اليوم بتونسس
( الشسعب ) :يواجه اŸنتخب الوطني
ل Ó-ع -ب ÚاÙل -ي ،Úعشس -ي -ة ال-ي-وم،
ن- -ظÒه ال- -روان- -دي Ãل- -عب اŸن- -زه
بتونسس ‘ ،مبأراة ودية –ضسÒية
حيث سستكون فرصسة للنأخب الوطني
رابح مأجر الوقوف على إامكأنيأت
الÓ-ع-ب Úال-ذي-ن ب-إأم-ك-أن-ه-م ت-دع-يم
الفريق الوطني األول  .فموعد اليوم
سسيكون مهمأ لÓعبينأ أامأم الفريق
الرواندي الذي يحضسر للمشسأركة ‘
ال- -ب- -ط- -ول- -ة اإلف- -ري- -ق- -ي -ة ل Ó-ع -بÚ
اÙلي.Ú
ق -ب -ل ال -ت -ح-ول ا ¤ت-ونسس أاج-رى
اŸن -ت -خب ال -وط -ن-ي ت-ربصس-أ قصسÒا
ب -أŸرك -ز ال -ت-ق-ن-ي لسس-ي-دي م-وسس-ى،
والذي جرى ‘ جو عملي مريح،
بحسسب مأ أاكدته العنأصسر الوطنية ..

كمأ أان رابح مأجر أابدى ارتيأحه
لليأقة التي لحظهأ لدى الÓعبÚ
الذين ينتظر منهم أان يقدموا أاداء
‡يّزا ‘ مبأراة اليوم ،بألرغم من

أانه تأسسف لغيأب الÓعب بن غيث
عن اŸبأراة  ،و هذا بسسبب اإلرهأق
الذي أاحسس به اضسطره ا ¤مغأدرة
الÎبصس .

ألبطولة ألوطنية للجيدو

–ويل مكان إاجراء اŸنافسصة إا ¤قاعة الرويبة
” –ويل مكان إأجرأء ألبطولة ألوطنية
فردي -أكابر (رجال وسصيدأت) ألتي
كانت مقررة من  11أ 13 ¤جانفي،
بالقاعة متعددة ألرياضصات
بالشصرأقة (غرب ألعاصصمة) أ¤
مدينة ألرويبة ( شصرق ألعاصصمة)،
حسصبما أعلنته أ’–ادية
أ÷زأئرية للجيدو.
أاوضسحت الهيئة الفيديرالية ‘ بيأن على
صس-ف-ح-ت-ه-أ ال-رسس-م-ي-ة ‘ ال-ف-أيسس-ب-وك« ،نظرا
لعدم جأهزية القأعة متعددة الريأضسأت بألشسراقة
بسسبب الشسغأل ا÷أرية بهأ ،فأن البطولة الوطنية -فردي،
Œرى بألقأعة متعددة الريأضسأت بألرويبة».
Œرى البطولة  -بحسسب نفسس اŸصسدر -بصسيغة منأزلت
اقصسأئية تسستغرق  4دقأئق مع منح اسستدراك Úاثن.Ú
Œري عملية الوزن الرسسمي اليوم  10جأنفي متبوعة بعملية
القرعة.
تنطلق اŸنأفسسأت يوم اÿميسس بأألوزان أاقل من  90كلغ،
وأاقل من  100كلغ وأاك Ìمن  100كلغ لدى الرجأل ،وأاقل من 70

كلغ وأاقل من  78كلغ وأاك Ìمن  78كلغ لدى
السسيدات.
بخصسوصس برنأمج يومي ا÷معة والسسبت
Óوزان اŸتبقية والتي
فسسيكون الدور ل أ
سستخضسع للحصسة اŸمنوحة للرابطأت
ا÷ه- -وي- -ة .ل- -دى ال- -رج- -أل سس- -ي- -ك -ون
مصسأرعو أاٌقل من 66كلغ وأاقل  81كلغ،
أاول م- - - - - -ن ي- - - - - -دخ - - - - -ل غ - - - - -م - - - - -أر
اŸنأفسسة،متبوعÃ Úصسأرعي وز Êأاقل
من  60كلغ وأاقل من  73كلغ.
نفسس الشسيء بألنسسبة للسسيدات الÓئي يبدأان
بوزن أاقل من  52كلغ ،ثم على التوا‹ أاقل من  63كلغ،
أاقل من  48كلغ وأاخÒا أاقل من  57كلغ ،بحسسب الÈنأمج الذي
كشسفت عنه ال–أدية ا÷زائرية للجيدو.
يقأم اŸوعد الريأضسي الوطني ‘ ،نفسس الوقت مع البطولة
الوطنية للكأتأ ،حيث تنشسط ‘ يوم :Úاÿميسس  11جأنفي
وت -خصسصس Ÿسس -أب -ق -أت «ن -أج ن -ي -و ك -أت -أ»« ،ج-ي ن-ي-و ك-أت-أ» و
«كودوكأن غوشسأن جيتسسو « ،بينمأ اŸنأفسست ÚاŸتبقيت« Ú
كتأم نيو كأتأ وكيم نيو كأتأ»Œ ،رى يوم السسبت.

اأ’ربعاء  ١٠جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٢ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ

يومي ـات إاسشـÓميـ ـة

إاعداد :عب ـد الق ـادر سصنات ـي
إامام أاسصتاذ رئيسس Ãسصجد البشص Òاإ’براهيمي
شصـارع الشصهـداء

هام جدا

ا ’إ ح س ص ا ن ‘ ا ل ع ب ا د ة و ا  Ÿع ا م ل ة و ا ’أ ق و ا ل و ا ’أ ف ع ا ل خ ل ق اإ س ص  Óم ي ر ف ي ع
اإ’سسÓ- -م ي- -دع- -و إا ¤م- -ك- -ارم اأ’خÓ- -ق،
ومهمة الرسسل واأ’نبياء هي هذه ،ولذلك
يقول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ« :إا‰ا بعثت
“م مكارم اأ’خÓق» ،ومن اأ’خÓق التي
أ’ ّ
اكتسسبت اهتماما كبÒا ‘ اإ’سسÓم وحثّ
ع -ل -ي -ه -ا وج -ع -ل -ه -ا م -ن اŸف-روضس-ات ع-ل-ى
اŸسس- -ل- -م ،خ- -ل -ق اإ’حسس -ان ،ح -يث ج -اء ‘
ا◊ديث الذي رواه مسسلم عن شسّداد وبن
أاوسس والذي يقول فيه ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ« :إان الله كتب اإ’حسسان على كل
شسيٍء ،فإاذا ذبحتم فأاحسسنوا الuذْبحة ،وإاذا
ق -ت -ل-ت-م ف-أاحسس-ن-وا الِ-قْ-ت-ل-ة ،وْلُ-يِ-حs-د أاحُ-دك-م
شسفرته ،وْلُيِرْح ذبيحته».
وه-و خ-ل-ق ف-رضس-ه ال-ل-ه سس-ب-ح-ان-ه وت-ع-ا¤
وأامر به حتى مع ا◊يوان الذي يجب أان
يقاد إا ¤اŸوت قودا جمي ،Óو’ يعّذب
أاثناء قتله قصسد أاكل ◊مه وا’سستفادة منه،
وه -و خ -ل -ق ي -ع -ط -ي أاسس -م -ى أان-واع ا◊ق-وق
اŸتعلقة با◊يوان والتي يتبجح بها الغرب
وهو أاشسد عذابا وتنكي Óبا◊يوانات يله
اإ’نسسان ومع ذلك يّدعون زورا وبهتانا أانهم
من حماة ا◊قوق عموما.
ل- -ك- -ن اإ’سسÓ- -م يشسّ- -دد ع- -ل- -ى ال- -رح- -م -ة
واإ’حسسان باإ’نسسان وا◊يوان قبل هؤو’ء
وإا ¤يوم الدين ،وحّرم على اŸسسلم ومنعه
م- -ن أان يسسّ- -ن شس- -ف -رت -ه ويشس -ح -ذه -ا أام -ام
ا◊يوان اŸراد ذبحه أ’ن ‘ ذلك إارهاب له
وتخويف ،حيث قال النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ أ’حد أاصسحابه وهو يشسحذ شسفرته
أامام شساته ،ويحك ’ تذبحها مّرت ،Úوحّرم
اإ’سسÓم ‘ حال قتل العدو التمثيل به وإان
كان و’بد من العقوبة ف Óيجب أان تتعدى
حدود ما عوقب به اŸعاقب فقال سسبحانه
وتعاÉen πpãrªpHp GƒÑobpÉ©nan ºràoÑrbnÉYn ¿rGEphn{ :¤
ôl«rNn ƒn˘¡o˘dn ºr˘Joôr˘Ñn˘°Un ø˘Äp˘dnhn ¬p˘Hp º˘ào˘Ñr˘bpƒ˘Yo
 }øَ jôpHpÉ°üs ∏udسسورة النحل.
وهنا يتضسح لنا أان اإ’حسسان للعدو مع
ظلمه وتفّننه ‘ التنكيل باŸسسلم إان سسنحت
ل -ه ال -ف -رصس -ة ه -و م -ط -لب شس -رع-ي وواجب

إاسس Ó-م -ي ع -ل -ى اŸسس-ل-م وه-و ال-ذي ي-بّ-ل-غ-ه
درج- -ة اÙسس- -ن Úال- -ذي- -ن ي- -ح -ب -ه -م ال -ل -ه
إ’حسس- -ان -ه -م وع -دم Œاوز أاوام -ره ،ول -ذلك
قالønjpòsdGhs Gƒ≤nJsG ønjpòsdG ™nne ¬ns∏dG ¿sGEp{ :
 }¿َ ƒæo°pùëret ºgoسسورة النحل.
واإ’حسسان هو الذي يدّل على علو أاخÓق
اŸسس -ل -م ال -ذي ي -ح -م -ل ن-فسس-ه ع-ل-ى حسس-ن
ال-ع-م-ل وال-تصس-رف ف-ي-ه ب-ال-ع-قل واŸصسلحة
واŸودة ب Úال- -ن- -اسس وال- -ت- -ن -ازل ع -ن ا◊ق
اŸط -ل -ق وح -ظ -وظ ال -ن -فسس ورغ -ب -ت -ه-ا ‘
ا’ن -ت -ق -ام ،ول-ه-ذا ف-إان اŸسس-ل-م ل-يسس إامّ-ع-ة
وإاّنما يعرف كيف يتصسّرف مع من أاسساء
إال -ي -ه ،وذلك ع -م ي-أام-ر ب-ه ال-رسس-ول ال-ك-رË
الذي يقول ’« :تكونوا إاّمعة ولكن و ّ
طنوا
ان -فسس -ك-م إان أاحسس-ن ال-ن-اسس ف-احسس-ن-وا وإان
أاسساؤووا ’ تسسيئوا».
و‘ مفهوم ا◊ديث الذي سسبق والذي
ثبت فيه وجوب اإ’حسسان ‘ كل شسيء فإاّنه
ي -جب ‘ م -واط -ن ع -دة م -ع -ل -وم -ة ظ-اه-رة
وب -اط -ن-ة وه-ي ت-دل ع-ل-ى ح-ق-ي-ق-ة اŸسس-ل-م
اŸلتزم ومنها:
 ١ـ اإ’حسسان ‘ العبادة :وهذا يقتضسي اأن
يكون التقرب إا ¤الله ‘ أاحسسن حال وأان
ي -ق ّ-دم اŸسس -ل -م ع -ب -ادت-ه ‘ أاحسس-ن إاخ-راج
وذلك من خÓل مظهره اÿارجي وصسورته

التواضصع أان تنقاد إا ¤ا◊ق وتخضصع له وهو يدل
على طهارة النفسس وعلو مقامها

جاء ‘ البخاري أان السسيدة عائشسة رضسي
الله عنها سسئلت :ما كان النبي يصسنع ‘ أاهله؟
ف -ق -الت« :ك -ان ‘ م-ه-ن-ة أاه-ل-ه ف-إاذا حضس-رت
الصسÓة قام إا ¤الصسÓة» .رواه البخاري.
ه -ذا ا◊ديث ي -ف -ي -دن -ا وي-دل-ن-ا ع-ل-ى خ-ل-ق
عظيم ‘ حياة الرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم
ـ وهو خلق التواضسع.
والتواضسع يعني عدم التعا‹ والتك Èعلى
أاحد من الناسس ،واŸسسلم الربّا Êهو الذي
يحÎم ا÷ميع مهما كان الشسخصس أاو الدرجة
أاو اŸنزلة التي كان فيها ،وذلك امتثا’ أ’مر
ال -ل-ه ت-ع-ا ¤ال-ق-ائ-لøŸ ∂MÉæ˘L ¢†Ø˘NGh{ :
 ،}ÚæeƒDŸG ø˘e ∂©˘Ñ˘JGسس - -ورة ا’سس- -راء.
وق -ول-ه ت-ع-اÉ¡∏©‚ Iô˘N’BG QGó˘dG ∂∏˘J{ :¤
GOÉ°ùa ’h ¢VQ’CG ‘ Gƒ∏Y ¿hójôj ’ øjò∏d
 ،}Ú≤àª∏d áÑbÉ©dGhسسورة القصسصس.
وقال ابو بكر رضسي الله عنه ’« :يحقرن
أاح - -د أاح - -دا م - -ن اŸسس - -ل - -م Úف - -إانّ صس - -غÒ
اŸسسلم Úعن الله كب.»Ò
ولذلك فإان التواضسع ا◊ق والكب Òعند الله
هو من يخضسع إا ¤ا◊ق و’ يخمط أاهله
ويل Úمعهم ويصس Èعليهم ويخالطهم ولقد
سسئل الفضسيل بن عياضس عن التواضسع فقال
أان تخضسع للحق وتنقاد إاليه ،ولو سسمعته من
صسبي ولو سسمعته من أاجهل الناسس قبلته».
والتواضسع باعتباره صسفة ﬁمودة يدل على
ط - -ه - -ارة ال - -ن - -فسس وه - -و دع- -وة إا ¤اÙب- -ة
واŸسساواة ب Úالناسس ونشسر الÎابط بينهم،
وهو يعمل على ﬁو آاثار ا◊سسد والبغضساء
والكراهية من قلوب اÿلق بل هو رفعة من
الله للعبد حيث يقول عليه الصسÓة والسسÓم:
«ما تواضسع أاحد لله إا’ّ رفعه» ،مسسلم .وقال:
‹ أان تواضسعوا حتى ’ يفخر
«إان الله أاوحى إا ّ
أاحد على أاحد ،و’ يبغي أاحد على أاحد»
مسسلم.
وال -ت -واضس -ع ك -خ -ل -ق ع -ظ -ي -م ’ يسس -ل-ك-ه إا’
ال -ع -ظ -م -اء ال -ذي -ن ق -د ك ّ-م -ل ال-ل-ه أاخÓ-ق-ه-م
وزكاها ،ولهذا فهم يشسعرون دائما بالتقصسÒ
‘ حق الله مع بلوغهم الدرجات العليا ‘

نظر الناسس ،ف Óيتكبّرون
على أاحد و’ يخجلون
م -ن ع-م-ل م-ه-ن-ة ول-و
اح- -ت -ق -رت أ’ن -ه -ا ‘
نظرهم شسرف وعزة
وعلو شسأان ومقام ،ولقد
كان النبي ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ اŸثل اأ’على ‘ التواضسع وا’لتزام به
ب Úالناسس ،فلقد كان ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ
ي-ج-لب الشس-اة وي-خ-ي-ط ال-ن-ع-ل وي-ر ّق-ع ال-ث-وب،
ويشسÎي من السسوق ويحمله بيده الشسريفة
ومن شسّدة تواضسعه وعدم “يزه على أاصسحابه
مع أاّنه نبي يأاتي الرجل فيسسأال عن أاّيكم
ﬁمد.
ولقد سسار على درب التواضسع بعد رسسول
الله ـ صسلى الله عليه سسلم ـ خليفته اأ’ول أابو
بكر الصسديق الذي كان يذهب إا ¤كوخ إامرأاة
عجوز فيكنسسه لها وينظفها ويعّد لها طعامها
ويقضسي لها حاجتها وهو أامÒا للمؤومن.Ú
وكذلك عمر الفاروق اÿليفة الراشسد الذي
ك -ان ي -ح -م -ل ال -دق -ي -ق ع -ل -ى ظ -ه-ره وي-ذهب
ي -ت -ح ّسس -سس ف -ق-راء اŸسس-ل-م Úف-ي-وزع ع-ل-ي-ه-م
الطعام ويطهيه لهم بنفسسه ،بل وينفخ على
النار حتى تشستعل وهو ينتظر الطعام يطهى
وّŸا أاك -ل اأ’ط -ف -ال وشس -ب-ع-وا انصس-رف ،وك-ان
ي -ط -لب م-ن-ه م-راف-ق-ه أان ي-ح-م-ل ع-ن-ه اŸت-اع
ف -ي -ق -ول ل -ه وم -ن ي -ح -م -ل ع -ن -ي أاوزاري ي-وم
القيامة ،وكل هذا بسسبب الÎبية التي تلقاها
من اŸعلم اأ’ول ﬁمد ـ صسلى الله عليه
وسسلم ـ غرسس فيه و‘ أامثاله التواضسع على
أاسساسس أانه رفعة وعلو لصساحبه وطوبى Ÿن
تواضسع .و’ يتواضسع ‘ ا◊قيقة إا’ّ الكب Òأاما
صسغ Òاÿلق أاحمقهم فهو شسبيه السسنبلة التي
صسورها الشساعر ‘ بيته ح Úيقول:
ملئ السسنابل تنحني بتواضسع
والفارغات رؤووسسهن شسوامخ
ف -ع -ل -ي -ن -ا ب -ات -خ -اذ ه -ذا اÿل -ق سس -ب -يÓ-
ŸعامÓتنا وتدافعنا مع الناسس ف Óنتكبّر بل
علينا أان نتواضسع.

ال -ب -اط -ن-ي-ة ‘ ج-م-ي-ع ›ا’ت ال-ع-ب-ادة م-ن
صس Ó-ة وصس -ي -ام وصس -دق -ة وت -ع -اون وخ-دم-ة
اÛتمع ،وهذا الذي ُيرقي اإ’نسسان إا¤
م -ق -ام ا’حسس -ان ‘ اŸراق -ب-ة واŸشس-اه-دة
واÛاه- -دة واŸشس -ارط -ة ال -ت -ي يشس -م -ل -ه -ا
حديث جÈيل ح ÚأاخÈه النبي ـ صسلى الله
عليه وسسلم ـ عن ا’حسسان قائ« :Óاإ’حسسان
أان تعبد الله كأانك تراه».
وك -ذلك ي -ح ّسس -ن اإ’نسس -ان م -ن صس -وت-ه ‘
قراءة القرآان والذكر باعتبار ذلك عبادة ’
ت- -ق- -ب- -ل إا’ إاذا قّ- -دمت ‘ صس- -ورة حسس- -ن -ة،
{ }Ó«JôJ ¿GBô≤dG πJqQhسسورة اŸزمل،
ولقد كان ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ يحب
الصسوت ا◊سسن ويحب من يتغنى بالقرآان،
أ’ن ذلك مدعاة لبلوغه القلب فيثÒه على
ال- -ت- -ق- -وى وا◊ب وك- -ان Áدح اب -و م -وسس -ى
اأ’شسعري ويقول له لقد أاوتيت مزمار من
مزام Òآال داوود وكان يقول ابو موسسى
للرسسول ـ صسلى الله عليه وسسلم ـ ّŸا علم أاّنه
يحب قراءته «لو كنت أاعلم أانك تسسمعها
◊ّبرته لك –بÒا» أاي ح ّسسنته لك وحّملته
لك بصسوتي ا◊سسن الذي –به.
 ٢ـ ا’حسسان ‘ اŸعاملة :وهذا اأسساسس
ال-دي-ن ع-م-وم-ا أ’ن-ه ي-ق-وم ع-ل-ى ب-اŸع-ام-ل-ة
ا◊سس- -ن- -ة ب Úال- -ن- -اسس ،وب- -ق- -در م- -اح ّسس- -ن

العدد
١٧٥٣٨

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

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية
كرÁة واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ
عليها وحمايتها من التدنيسض .وشسكرا

معاملته مع اÿلق بقدر ما قّربه الله إاليه
وكان عنده من اÙب Úكيف ’ وهو الذي
أام -ر ب -ال-ع-م-ل ا◊سس-ن واŸع-ام-ل-ة ا◊سس-ن-ة،
حيث يطّلع عليها سسبحانه فقالπbh{ :
 ،}ºµ∏˘ª˘Y ¬˘∏˘dG iÒ°ùa Gƒ˘∏˘ª˘YGسس- - -ورة
التوبة .وهو الذي يجازي عن العمل الصسالح
وا÷زاء عنده من جنسس العمل’ ¬∏dG q¿GE{ ،
.}Úæ°ùÙG ôLGC ™«°†j
وحسس- -ن م- -ع- -ام- -ل -ة ال -وال -دي -ن وال -زوج -ة
واأ’و’د وا÷Òان وحتى ا◊يوان والرفق
ب اإ’سسÓم وروحه ،حيث أامر الله
به هو ل ّ
ب -ذلك ‘ ال -ق -رآان ف -م-ث Ó-ب-ال-وال-دي-ن ق-ال:
{√É˘˘jqGE ’GE Ghó˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘J ’GC ∂˘˘˘HqQ ≈˘˘˘°†bh
 ،}ÉfÉ°ùMGE øjódGƒ˘dÉ˘Hhواأ’زواج ق - - - - - -ال
{ ،}±hô©ŸÉH øghô°TÉYhأاي باإ’حسسان
وأاّم- -ا ا÷Òان ف -ل -ق -د أاف -اضس ‘ ال -وصس -ي -ة
باإ’حسسان إاليهم واعت Èايذاءهم من أافظع
ان- -واع الشس- -رور واأ’خ- -ط- -اء اŸرت- -ك- -ب -ة ‘
حقهم ،بل ’ يكون اŸؤومن مؤومنا إاذا ⁄
ي -أام -ن ج -اره ب -وائ -ق-ه ح-يث ق-ال« :وال-ل-ه ’
يؤومن ،والله ’ يؤومن ،والله ’ يؤومن) ،قيل:
من يا رسسول الله؟ قال :الذي ’ يأامن جاره
بوائقه».
 ٣ـ ا’حسسان ‘ القول والفعل :فاŸسسلم
’ يقول إا’ خÒا و’ يفعل إا’ خÒا و’
يجرؤو على قول السسوء أاو فعل السسوء ،فهو
ليسس بالسسباب واللعان و’ بالفاحشس البذيئ
بل أان الله أامره أان يقول حسسنا {وقولوا
للناسس حسسنا} ،سسورة البقرة ،كما أاّن عمله
وفعله يجب أان يكون حسسنا متقنا ف Óيغشس
و’ ينافق فأاقواله تطابق فعله عم Óبأامر
الله تعا ¤ونهيه عن ﬂالفة القول الفعل،
{ي -ا أاي -ه -ا ال -ذي -ن آام -ن -وا  ⁄ت-ق-ول-ون م-ا ’
تفعلون ك Èمقتا عند الله أان تقولوا ما ’
تفعلون} سسورة الصسف.
وه- -ك -ذا ن Ó-ح -ظ أان اإ’حسس -ان ›ا’ت -ه
واسسعة وهو مطلوب ‘ كل مناحي حياة
اŸسس-ل-م ،ف-ل-ن-ع-م-ل ج-م-ي-ع-ا Ãبدأا ا’حسسان
وا’تقان وال ‘ Èاأ’قوال واأ’فعال.
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ح ّ
ظك من أاسشماء الله ا◊سشنى
العدل

وم- -ن أاسس- -م- -اء ال -ل -ه ا◊سس -ن -ى
العدل ومعناه ‘ حق الله تعال :
اŸنّزه عن الظلم وا÷ور ‘
أافعاله وأاحكامه ،ف Óيحكم إاّ’
با◊ق و’ يقول إا’ با◊ق ،و’
يفعل إاّ’ ا◊ق وهو العادل الذي يصسدر منه العدل ،فليسس ‘
ملكه خلل فقد عّدله على أاحسسن ما يكون ،فهو يعطي كل
ذي حق حقه ،ويضسع كل شسيء ‘ موضسعه.
وحظ العبد من هذا ا’سسم أان يكون عاد’ ‘ حكمه بÚ
الناسس ف Óيظلم و’ يجور و’ يتعدى ا÷دول وعليه أان
يكون عاد’ ب Úاأ’زواج واأ’و’د ‘ كل شسيء ف Óيغمط حق
أاحد و’ يقدم أاحدا على أاحد إاّ’ Ãا قّدمه الله تعا.¤

IQƒKÉCe ∫GƒbGC
عد اŸرضصى واتبع ا÷نائز واطلع ‘ القبور

أاتى أام الدرداء رجل فقال :إانّ بي داء من أاعظم الداء فهل
عندي له دواء؟ قالت وما داؤوك؟ قال :إا Êأاجد قسسوة ‘
القلب ،فقالت أاعظم دواءك :عد اŸرضسى واتبع ا÷نائز
واطلع ‘ القبور ،لعل الله أان يل Úقلبك ،قالت:
ففعل الرجل فكأانه أاح ّسس من نفسسه رقة
فجاء إا ¤أام الدرداء يشسكر لها.

جوابك

عّمـ ـ ـا
يششغل ـك

خ Òالهدى
الرفق ‘ النصصيحة

عن أابي هريرة رضسي الله عنه أانه قال :بال أاعرابي ‘
اŸسسجد ،فقام الناسض إاليه ليقعوا فيه ،فقال النبي  -صسلى
ج ً
 Óمن
الله عليه وسسلم  :-دعوه ،وأاريقوا على بوله سَس ْ
ماء ،أاو َذنوبًا من ماِء ،فإا‰ا بعثتم ميسسرين و⁄
تبعثوا معسسرين» رواه البخاري.

حكمة العدد

إان ال - -ق- -ل- -وب “وت و–ي- -ا ف- -إاذا
م-اتت ف-اح-م-ل-وه-ا ع-ل-ى ال-ف-رائضض
ف- - -إاذا ه- - -ي أاح- - -ي- - -يت ف- - -أادب - -وه - -ا
بالتطوع.

سسلوك ‘ اŸيزان

سس :هل يجوز ا’حتفال
ب اأ ع ي ا د ا ل ن ص ص ا ر ى ؟
ج :يحرم ا’حتفال بعيد النصساري أاي رأاسس العام وهو من اأ’فعال
اّÙرمة شسرعا أ’نه بدعة وفيه مو’ة لهم ومشساركتهم ‘ شسعائرهم
الباطلة تزكية واعÎافا بشسرعية ما يعملون من طقوسس وكل ذلك من
الكبائر ،فكل ما يتعلّق بالتشسبه بهم ‘ هذا اليوم يعّد حراما كالتهنئة
بعيدهم وشسراء مسستلزمات ذلك اليوم من ا◊لويات وصسنعها وإاضساءة
الشسموع وأاكل ◊م «الدند» وغÒه ،كل هذا يعد من اıالفات
والبدع غ ÒاŸشسروعة والتي يسستوجب تركها ،فعن عائشسة رضسي
الله عنها قالت :قال رسسول الله ـ صسلى الله عليه وسسلم« :من أاحدث
‘ أامرنا ما ليسس منه فهو رد».

ا÷هل اŸركب عدو اإ’نسصان

التقليد اأ’عمى للغرب من بعضس الناسس جهل مركب بطبيعة
وحقيقة ا’نتماء والو’ء ،ذلك أان لكل ›تمع تشسريعاته وأاعرافه
اŸنبثقة من الدين الذي يؤومن به أاو ’ يؤومن به ،وكل تصسرفاته إا‰ا
تعبّر عن ذلك الدين الذي ينتمي إاليه ونظرا لعلم و–ضسر الغرب فإانه
’ يلتفت إا ¤أاهل اإ’سسÓم و’ يأاخذ من أاخÓقهم أاو عاداتهم أ’نه ينظر
إاليهم نظرة اسستعÓئية حقÒة ،بينما نحن العرب واŸسسلم Úنأاخذ منهم
القشسور وتبعنا سسبيلهم ‘ كل شسيء ،والدليل ما يÓحظ على مشسطة
شسعورنا ولباسس أاو’دنا ،حيث اأ’قراط ‘ اأ’ذن والسسÓسسل ‘ الرقاب
واأ’يدي ،بل حتى اŸشسية وا÷لوسس هي غربية بامتياز فنحن مولوعون
بتقليدهم ‘ كل شسيء وهذا كله نتيجة للجهل اŸركب بحقيقة هذا
الدين وما يكّنه له اأ’عداء من حقد أاعمى وصسدق الرسسول ـ صسلى الله
ن اsل ِ
ن ِم ْ
عليه وسسلم ح Úقالَ « :لَتsتِبُع s
م شِسْبًرا ِبشِسْبٍر،
ذي َ
ن سُسَن َ
ن َقْبِلُك ْ
لتبعتموهم عليه» ،
ب أ
َوِذَراًعا بِذَِرا ٍ
حsتى َلْو دخلوا ‘ جُ ْ
حَر ضَس x
ع َ
قلنا :اْلَيُهوُد َوالsن َصساَرى ؟ َقالَ َ« :فَم ْ
ن؟
وهذا هو الواقع والسسلوك الذي نحن عليه اآ’ن وصسدق ابن خلدون
حيث قال :اŸغلوب مولوع بتقليد الغالب.

: OGó``````YGE
áæ«eCG.ê
األربعاء  ١٠جانفي  ٢٠١٨م
الموافق لـ  ٢٢ربيع الثاني  ١٤٣٩هـ
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العـ ـدد١٧٥٣٨ :

koutoufcom@gmail.com

‘

فالك فال إÒÿ

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

إ◊مل

ح Úتثق ل تÎدد ..وحÚ
تÎدد ح - - - - -ذاِر أان ت - - - - -ث- - - - -ق!
لو ‘ ¤الغالب صصادقة.
مشصاعرنا ا أ

إلثور

م - -ؤو ⁄ع- -ن- -دم- -ا ي- -ه- -ل- -كك
لح - - -ده - - -م
اشص - - -ت - - -ي - - -اقك أ
ولŒده بقربكك ،سصحقا لذلك اŸكنى
بالغياب.

إ÷وزإء
يــا بـــــــÓدي يــا بــــÓدي

^ أان-ه ي-وج-د ك-ن-يسص-ة
أانــا ل أاهــــوى سصــــــــــواك
خشص -ب -ي -ة ‘ م -ن -ط -ق -ة «ك -ي-زي» ‘
روسصيا ،بنيت من اÿشصب اÿالصض
قــد سصــ Óالدنــيــا فـــــؤوادي
ق -ب -ل 300سص -ن -ة ب -دون اسص -ت -خ -دام أاي
وتـفـانـــى فــــــي هــــــــواك
مسصمار فيها؟
جاء شصاب اإ ¤حكيم فقال له:
^ أانه ‘ لندن ودول أاخرى من العا⁄
إان ‘ ن- -فسص- -ي ذئ- -ب- -ان ي- -تصص- -ارع -ان،
كـــل شصـــيء فــيــك يـنـمـــو
لنسصان»
لخ -ر هناك مكتبة إاسصمها «مكتبة ا إ
أاح -ده -م -ا ي -دع -و Êل -ل -خ Òوا آ
حــبــــه مــثـــل النـــبـــــــات
وف-ي-ه-ا ت-دخ-ل وتسص-ت-أاج-ر شصخصض
للشصر فقال ا◊كيم :سصينتصصر الذي
عاشض حياة صصعبة لكي يسصرد
تطعمه.
لك سصÒة حياته وتسصتمتع
بها؟
لب
ق- - - -ال ا أ
❊
ل - - - -ول - - - -ده :إاذا رسص - - - -بت ‘
الختبار ل أانت ولدي ول
^ م -ا ه -و الشص-يء
لخ-ت-ب-ار
أان -ا وال -دك ،ب-ع-د ا إ
^ من يتكلم خلفك
الذي إاذا صصببت عليه
لب يسصأال :أالو كيف
اتصصل ا أ
ق -د ي -ك -ون ضص -ارًا لك ‘
اŸاء  ..ل يبتل؟
ء ،ه-ل
الدنيا ،و لكن نافعا لك ك -انت ال -ن -ت -ائ -ج؟ رد ال -ول-د :رج-ا ً
Áكنني أان أاعرف من معي؟
لخرة فليسصتمر.
‘ا آ

أأخبار

مثÒة

درإسشة :قلوب إلنسشاء
«أإضشعف» من قلوب إلرجال

حكم وأإمثال

أانك ت- - -ه- - -رب
^
ا◊رام ب - -خ - -ط- -وات ،ف- -إان
ا◊Óل ي - -ه - -رول إال - -يك ‘
اللّحظة.

IÈ©∏d
أاظ -ه-رت دراسص-ة ج-دي-دة ،أاج-ريت ‘
بريطانيا ،أان النسصاء يتعرضصن ÿطر
ال -ن -وب -ات ال -ق-ل-ب-ي-ة وال-وف-ي-ات اŸب-ك-رة
أاك Ìم- -ن ال- -رج- -ال ،وف- -ق م- -ا ذك- -رت -ه
«تلغراف» .يقول باحثون من جامعة
ل-ي-دز وم-ؤوسصسص-ة ال-ق-لب الÈيطانية إان
ال -نسص -اء ي -ح -رم -ن م -ن «ال -ع Ó-ج اŸن-ق-ذ
للحياة» لذلك تكون فرصصة تعرضصهن
للنوبات القلبية كبÒة.
يذكر أان حوا‹  42أالف رجل و28
أال - -ف ام - -رأاة Áوت- -ون بسص- -بب أام- -راضض
ال-ق-لب ‘ ب-ري-ط-ان-ي-ا ك-ل عام ،وترتبط
معظم الوفيات بالنوبات القلبية..إال
أان ال - - -دراسص- - -ة ا÷دي- - -دة وج- - -دت أان
ثÓ- -ث- -ة أاضص- -ع- -اف ال -ع -دد اŸت -وق -ع م -ن
ال-نسص-اء ل-ق Úمصص-رع-ه-ن بسص-بب النوبة
القلبية ،مقارنة مع الرجال..
قال الÈوفسصور كريسض غيل ،أاسصتاذ
لوع - -ي - -ة ال - -دم - -وي - -ة
طب ال - -ق - -لب وا أ
ب -ج -ام -ع -ة ل -ي -دز «ن -ح -ن ‘ ح -اج -ة إا¤
ال -ع -م -ل ب -ج -د ل-ت-ح-وي-ل ال-ن-ظ-رة ال-ت-ي
تقول إان النوبات القلبية تؤوثر فقط
لشصخاصض»..
على نوع مع Úمن ا أ
أاضص- -اف «ع- -ادة ،ع- -ن- -دم -ا ن -ف -ك -ر ‘
لمر
م-ريضض ب-ن-وب-ة ق-ل-ب-ي-ة ،ن-قول إان ا أ
يتعلق برجل ‘ منتصصف العمر ويعاÊ
م - - - -ن زي - - - -ادة ال- - - -وزن ،أاوالسص- - - -ك- - - -ري
أاوال - -ت - -دخ .Úه - -ذا ل - -يسض ه - -و ا◊ال
دائما».
وت-اب-ع «ت-ؤوث-ر ال-ن-وب-ات ال-ق-ل-بية على
لشص-خاصضÃ ..ن
ال-ط-ي-ف ال-واسص-ع م-ن ا أ
فيهم النسصاء»..

ششغل
عقلـك

º°ùàHG

❊ غبي شصاهده أاهله وهو يقuبل
جدار البيت ،سصأالوه مابك؟؟ قال
ل -ه-م :أاخ-ي سص-م Òاتصص-ل م-ن
ف -رنسص -ا وق -ال ‹ سص-ل-م
على البيت.

حل إلعدد إلسشابق
^ طريق.

’ Œرح غÒك حتى و إن كان حيوإنا ..وششكًرإ

يقول صصاحب القصصة:
ليام أاغضصبني بعÒي  ⁄يكن ‘ ذلك اليوم مطيعا
‘ أاحد ا أ
لرضض وبعد
وقمت بتأاديبه وإاهانته وضصربه حتى خّر على ا أ
ذلك أاخذت قلي Óمن البعر ( الدمن أاعزكم الله).
وقمت بفركه ودعكه ‘ أانفه.
يقول الرجل ثم بعد ذلك أاصصبح البع Òمطيعا جدًا عدة
أايام وكنت أاتعامل معه بكل حذر ول أاغفل عنه ..
‘ إاحدى الليا‹ كنت أاجلسض أامام منز‹ أانا ومعي بعضض
لصصحاب ..
ا أ
قال ‹ أاحدهم وكان من ذوي اÈÿة ‘ تربيتهم
بعÒك الليلة تصصرفاته غريبة ولتبشصر بخ Òأاراه بÚ
ك -ل ◊ظ -ة وأاخ -رى ي -ن -ظ -ر إال-يك وأانت داخ-ل ل-ل-ب-يت وأانت
خارج يا أاخي خذ حذرك وانتبه لنفسصك منه ..
قلت له جزاك الله خÒا وإان شصاء الله آاخذ حذري منه ..
ب-ع-ده-ا ج-ه-زت ف-راشص-ي ل-ل-ن-وم وك-نت أان-ام أام-ام اŸنزل ومن
غ Òم -اي -حسض ال -ب -ع Òق -مت ب -وضص -ع ﬂدات ‘ م -ك -ان ن -وم-ي
ووضصعت عليها الغطاء .ثم تسصللت إا ¤اŸنزل وصصعدت إا¤
سصطح اŸنزل لكي أاراقبه ماذا سصيفعل ..
بعدها شصاهدته وهو يتوجه إا ¤الفراشض الذي يعتقد أانني
نائم بداخله وقد كان Áشصي بخفه كي ل يحدث أاي صصوت
ك -أان -ه رج -ل ي -ري -د أان ي -ن-قضض ع-ل-ى صص-ي-ده وبسص-رع-ة الÈق
إان -قضض ع -ل -ى ف -راشص -ي وب-رك ع-ل-ي-ه وأاخ-ذ ي-دوسص-ه Ãق-دم-ة
صصدره وÁزقه بأانيابه يقول الرجل وŸا هم sالبع ÒبÎك
الفراشض ناديت عليه وŸا شصاهد Êأاخذ يلف ويدور مكانه ثم
لرضض من شصدة القهر و‘ الصصباح وجدته قد
سصقط على ا أ
فارق ا◊ياة و ⁄يتحرك من مكانه!!
ثم دعوت بعضض أاصصحابي وقصصصصت لهم القصصة وبعد ذلك
قمنا بفتح صصدره لكي نعرف سصبب موته ..
أاقسص-م ال-رج-ل أان-ه-م ب-ع-د ف-ت-ح-ه-م لصص-دره وج-دوا ق-لبه قد
إانفجر من شصدة الغيظ ..

(«من سصار ب Úالناسض جابرًا
ل -ل -خ -واط -ر)( ،أادرك -ه ال-ل-ه ‘
جوف اıاطر»).

إلسشرطان
شصرب على غ Òالظمإا يوجع
الكبد وحب على غ ÒاŸودة خسصارة.

إأ’سشد

لك-ت-ف-اء بنفسصك كي
ت-ع-ل-م ا إ
ل ي - -ن - -قصصك ُق- -رب أاح- -د ،أاو
يؤوŸك ُبعده.

إلعذرإء

ل يتواضصع إال من كان واثًقا
ب -ن -فسص -ه ول ي -ت -ك Èإال م-ن ك-ان
عاŸا بنقصصه ،ازرع داخل ا÷ميع شصيئا
ي - -خصصك إان  ⁄ي- -ك- -ن حً- -ب- -ا ف- -ل- -ي- -ك- -ن
إاحÎاما.

إŸيزإن

كن طبيعيًا ،وكن صصريحًا،
ل تتصصّنع ول تسصتخدم أاكÌ
م - -ن وج - -ه ،م - -ن ي - -ري- -دك ب- -ع- -ي- -وبك
سص -ي -أات-يك ،وم-ن ل ي-ري-دك أامضِض أانت
وكرامتك بعيدًا عنه.

إلعقرب

لرضض
ا÷ف- -اف ل ُي- -صص -يب ا أ
ف- -ق- -ط ف- -ه -ن -اك شص -ع -ور ج -اف،
وأاسصلوب جاف ،وأاشصياء كثÒة وأاسصوأاها
جفاف ماء الوجه.

إلقوسس
ك -ن م -ت -واضص -ع -ا ف -ال -دن -ي -ا ل
لح-د ،ف-طاووسض اليوم
ت-ب-ق-ى أ
قد يكون منفضصة غبار ‘ الغد.

إ÷دي

عندما تكون ‘ مكان يحاول
ُك - -ل م - -ن ف - -ي - -ه أان ُي- -شص- -ع- -رك
بإاصصرار بأانك ل أاحد! ..فاعلم بأانك
م أاحد ‘ هذا اŸكان.
أاه ّ

إلدلو
همسصة:
لنسصان اŸقهور
هذا حيوان و شصعر بهكذا !! فما بالكم با إ
واŸظلوم ...إاحذروا الظلم يا إاخوان ويا أاخوات ..إاحذروا
من ظلم أازواجكم وزوجاتكم وأابنائكم واخواتكم واخوانكم
و أاق-ارب-ك-م ....ال-ظ-ل-م ظ-ل-م-ات ي-وم ال-ق-ي-ام-ة ...ول-ل-م-ظلوم
دعوة ل ترد ....فاحذروا أاشصد ا◊ذر ..
قال مالك بن دينار:
لخرة من قلبك،
بـقدر ما –زن للدنيا يخرج هم ا آ
م الدنيا من قلبك !!
وبقدر ما –زن ل آ
Óخرة يخرج ه ّ

اÿوف ل - - - - -يسض م- - - - -ن اُ◊ب
ذات -ه ،ب -ل ‘ ال -ت -ن-ازلت ال-ت-ي
لن-ه-ا ق-د Œع-ل-ن-ا
ن -ق -دم -ه-ا م-ن أاج-ل-ه؛ أ
نخسصر أانفسصنا دون أان نشصعر.

إ◊وت

ال - -ـ- -ف- -ـ- -رح م- -ـ- -ح- -ـ- -ط- -ـ- -ة...
وال- -ـ- -ـ- -ح- -ـ- -ـ- -زن م- -ـ- -ح- -ـ- -ـ -ط -ـ -ـ -ة
لن-ـ-ـ-سص-ـ-ـ-ان ق-ـ-ـ-ط-ـ-ـ-ار ي-ــقــف عــنــد
وا إ
كـــل مــحــطــة.

الفجر٠6.٢٩.................:
مواقيت الظهر1٢.٥6.................:
العصشر1٥.3٢................:
الصشلة المغرب17.٥٤...............:
العششـاء1٩.17..................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
 1٠ج-ان-ف-ي  :1٩٥7الŸÈان ال -ف -رنسش -ي يصش-در ق-ان-ون-ا
يقضشي بفصشل الصشحراء عن ا÷زائر.
 1٠ج-ان-ف-ي  :1٩6٢اخ-ت-ت-ام أاشش-غ-ال اج-ت-ماع
ا◊ك -وم -ة اŸؤوق -ت -ة ل -ل -ج -م -ه-وري-ة ا÷زائ-ري-ة
اŸنعقد بتونسش والذي خصشصش للمسشائل اŸؤوجلة
‘ اŸفاوضشات ا÷زائرية الفرنسشية.
 1٠جانفي  :1٩٤٨وفاة اŸناضشل عسشلة حسشÃ Úسشتششفى
مصشطفى باششا با÷زائر عن عمر ناهز  31عاما.

الطقــسش اŸنتظـــر اليـــوم و الغــــد

عنابة

إلعدد 17538

’فارقة
ا’جتماع العادي  13لرؤوسشاء أاركان الدفاع ا أ

أللوأء هأمل يؤوكد أهمية ترقية ألتعأون ب Úأجهزة ألشسرطة أإ’فريقية وألدولية
’فريقي ‘ ›ال الششرطة «أافريبول» اللواء عبد الغني هامل ،أامسش ،بالعاصشمة
لمن الوطني ،رئيسش آالية التعاون ا إ
أاكد اŸدير العام ل أ
’فريقية والدولية وتعزيز القدرات العملية لوكا’ت إانفاذ القانون
ا’ثيوبية أاديسش أابابا ،أاهمية «ترقية التعاون ب Úأاجهزة الششرطة ا إ
’‚اح عملية السشلم والتنمية ‘ إافريقيا».
إ
ق -ال إل-ل-وإء ه-ام-ل ،خÓ-ل م-دإخ-ل-ت-ه ‘ أإشش-غ-ال
إلجتماع إلعادي  13لرؤوسشاء أإركان إلدفاع إألفارقة
ومسشؤوو‹ إلسشÓمة وإألمن ،إŸنعقد Ãقر مفوضشية
إإل–اد إإلفريقي ،إن آإلية إألفريبول «“ثل قاعدة
صشلبة لنجاح عملية إلسشÓم وإلتنمية إŸسشتدإمة ‘
إفريقيا وإلتي تهدف أإيضشا إ ¤وضشع إسشÎإتيجيات
Ÿنع ومكافحة كل أإششكال إإلجرإم ،منها إإلرهاب
Óوط-ان وإن-ه-اء ك-ل
وإ÷رÁة إŸن -ظ -م -ة إل-ع-اب-رة ل -أ
مظاهر إلعنف وإلتطرف ،وذلك بÎقية إلتعاون بÚ
أإج -ه -زة إلشش -رط -ة إإلف -ري -ق -ي -ة وإل -دول -ي -ة وت -ع-زي-ز
إلقدرإت إلعملية لوكالت إنفاذ إلقانون ‘ ،وقت
توإجه فيه إلقارة إإلفريقية –ديات وتهديدإت
أإمنية متعددة».
وأإكد رئيسش آإلية إألفريبول على ضشرورة «تعزيز
إلصش- -ل- -ة بﬂ Úت- -ل- -ف إŸب- -ادرإت وآإل- -ي- -ات إألم- -ن
إ÷ماعي إلقائمة» ،مذكرإ «بالنتائج إإليجابية إلتي
–ققت ‘ ششهر سشبتم 2017 ÈخÓل مششاركته ‘
أإششغال إلدورة  19للجمعية إلعامة إلسشنوية للجنة
رؤوسش -اء إلشش -رط-ة ل-دول شش-رق إف-ري-ق-ي-ا ب-ال-ع-اصش-م-ة
إألوغندية كامبال وإلتي مكنت من إرسشاء دعائم
إلتعاون إلفعال بﬂ Úتلف مؤوسشسشات إلششرطة ‘
إفريقيا».
ونوه ‘ ،هذإ إإلطار ،بالعتماد خÓل إلدورة
 86ل-ل-ج-م-ع-ي-ة إل-ع-ام-ة ل-ل-م-ن-ظ-مة إلدولية للششرطة
إ÷ن- -ائ- -ي- -ة «أإنÎب- -ول» ‘ شش- -ه- -ر سش- -ب- -ت -م،2017 È
بالعاصشمة إلصشينية بك ،Úحيث ” إلÎكيز فيه على
إرسشاء دعائم إلتعاون وإلتكامل ب ÚإŸنظمت.Ú
وأإضشاف إللوإء هامل ،أإن إلهيئة إلتي يرأإسشها
«أإخذت بع Úإلعتبار إعÎإف مفوضشية إل–اد
إإلف -ري -ق -ي ل -ع -ام  2018ب -أان-ه-ا إلسش-ن-ة إإلف-ري-ق-ي-ة
إحÎإم إلقيم وإŸبادئ من أإجل إدإرة أإمنية فعالة إلشش -رط -ي «أإف -ري -ب -ول» ،ه -و ب -ن -اء أإسشسش م-ت-ي-ن-ة ‘
Ÿكافحة إلفسشاد –ت ششعار «كسشب إŸعركة ضشد وعا ⁄أإك Ìأإمنا».
›الت إل -ت -ع-اون ب Úأإج-ه-زة إلشش-رط-ة إإلف-ري-ق-ي-ة
إل -فسش -اد» ،م -ؤوك -دإ أإن إألف -ري -ب -ول «أإع -طت أإول -وي-ة
وإلرفع من مسشتوى أإدإء أإفرإدها ودعمها بالوسشائل
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إلعصشرية ،لتمكينها من موإجهة إلتحديات وإرسشاء
ت-ك-ث-ي-ف إل-نشش-اط-ات إل-ت-ك-وي-ن-ية وإŸسشاعدة إلتقنية
للشسرطة ألفيدرألية أإ’ثيوبيـة
إلسشلم وإألمن ‘ ›تمعات إلقارة إإلفريقية ،وذلك
لصش-ال-ح ق-وإت إلشش-رط-ة إإلف-ري-ق-ي-ة ل-ت-م-ك-ي-ن-ه-م من
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ب - -ت - -ب - -ادل إÈÿإت وإل - -ت - -ج- -ارب ب ÚإŸؤوسشسش- -ات
إلتصشدي لهذه إآلفة».
 13ل- -رؤوسش -اء أإرك -ان إل -دف -اع إألف -ارق -ة ومسش -ؤوو‹ إلشش-رط-ي-ة ب-ال-دول إإلف-ري-ق-ي-ة وت-ف-ع-ي-ل إل-تعاون مع
وأإشش - -ار ذإت إŸسش - -ؤوول ،أإن آإل - -ي- -ة إألف- -ري- -ب- -ول
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إلهيئات إألمنية إإلقليمية وإلدولية.
«وضشعت ضشمن أإولوياتها خطة عمل لفÎة -2017
إلتقى إللوإء عبد إلغني هامل رئيسش آإلية إلتعاون م -ن ج -ه -ت -ه ،ن -وه إلسش -ي -د أإسش -ي -ف -ا ششÒإن -غ -و أإب -ي-و،
Ÿ 2019كافحة إإلرهاب وإ÷رÁة إŸنظمة ،مع
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إÙاف -ظ إل -ع-ام ل-لشش-رط-ة إل-ف-ي-درإل-ي-ة إإلث-ي-وب-ي-ة،
إل-ع-م-ل ع-ل-ى ت-وح-ي-د إل-ب-ي-ان-ات إŸت-ع-ل-ق-ة بالتهديد
ج-ان-في Ã 2018ق-ر م-ف-وضش-ي-ة إل–اد إإلف-ريقي ،با÷هود إلكبÒة إلتي تقوم بها إ÷زإئر وكذإ إلسشيد
وإنششاء قاعدة لتبادل إŸعلومات وإلتصشالت بÚ
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إللوإء عبد إلغني هامل على رأإسش آإلية أإفريبول منذ
أإج-ه-زة إلشش-رط-ة إإلف-ري-ق-ي-ة إل-ت-اب-ع-ة لـ «أإفسش-يكوم» للششرطة إلفيدرإلية إإلثيوبية.
ت -أاسش-يسش-ه-ا ،م-ن خÓ-ل ح-ن-ك-ت-ه وخÈت-ه إل-ع-ال-ي-ة ‘
وإنششاء مكاتب إتصشال أإفريبول».
تناول إلطرفان سشبل تعزيز ›الت إلتعاون ب› Úال إل -ع -م -ل إألم -ن -ي وك -ذإ م -ن خ Ó-ل مسش-اع-ي-ه
ك -م -ا ت -ه-دف خ-ط-ة إل-ع-م-ل إ« ¤ت-ن-م-ي-ة ق-درإت
أإجهزة إلششرطة بالدول إإلفريقية ‘ ،إطار آإلية إ◊ث-ي-ث-ة ‘ إÙاف-ل إل-ق-اري-ة وإل-دول-ي-ة ل-ل-ت-ع-ري-ف
إلششرطة للوقوف على نقاط إلضشعف وإلنقائصش،
أإف -ري-ب-ول م-ن خÓ-ل ت-ف-ع-ي-ل آإل-ي-ات إن-ف-اذ إل-ق-ان-ون وجلب إلدعم آللية أإفريبول وهو إألمر إلذي بات
م -ع إلÎك -ي -ز ع -ل -ى ت -ع-زي-ز إŸوإرد إل-بشش-ري-ة وذلك
إإلفريقية Ÿوإجهة كل ما من ششأانه إŸسشاسش بأامن يتحقق ‘ إŸيدإن.
باŸششاركة مع مرإكز إلمتياز إلوطنية وإإلفريقية
وسشÓمة إÛتمعات إإلفريقية ،وذلك بدعم أإسشسش كما أإششاد بإاحÎإفية إلششرطة إ÷زإئرية وأإكد أإنها
إŸتخصشصشة للتأاهيل».
إلتكوين إÿاصش باŸورد إلبششري لقوإت إلششرطة ت -زخ -ر ب -رصش -ي -د ك -ب Òم-ن إل-ت-ج-ارب وإÈÿإت ‘
و‘ ختام تدخله ،جدد رئيسش آإلية إألفريبول
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›اب - -ه - -ة ك- -ل أإشش- -ك- -ال إ÷رÁة ،مششÒإ أإن آإل- -ي- -ة
«ع- -زم وإل- -ت- -زإم إآلل- -ي -ة ب -ال -ع -م -ل وب -انسش -ج -ام م -ع
وإŸت -ط -ور إل -ذي يسش -م -ح ب -أادإء إŸه -ام ‘ ظ-روف أإفريبول أإصشبحت إ◊لقة إلقوية ‘ تعزيز إلتعاون
إŸؤوسشسش-ات إلشش-رط-ي-ة إإلف-ري-ق-ي-ة وأإج-هزة إل–اد
.
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إلشش -رط -ي ب Úأإج -ه -زة إن-ف-اذ إل-ق-ان-ون إإلف-ري-ق-ي-ة،
إإلف -ري -ق -ي ذإت إلصش -ل -ة ،م -ن خ Ó-ل ت-ع-زي-ز أإسشسش
Óسش-ت-ف-ادة م-ن إل-ت-ج-ارب
خÓ-ل ه-ذإ إل-ل-ق-اء ،أإك-د إل-ل-وإء ع-ب-د إل-غ-ن-ي ه-ام-ل م -وضش -ح -ا أإن -ه ي -ت -ط -ل -ع ل  -إ
إلتعاون إلدو‹ وتنسشيق إ÷هود وإلعمل إŸششÎك
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إلوطنية.
م -ع إل -ه -ي-ئ-ات إلشش-رط-ي-ة إإلق-ل-ي-م-ي-ة وإل-دول-ي-ة ،م-ع وإ÷وهري ‘ تطبيق برنامج عمل آإلية إلتعاون

كانت تنششط ببلديتي بني زيد وأاو’د أاعطية بسشكيكدة

أإ’طأحة بشسبكة إأجرأمية ﬂتصسة ‘ ترويج أıدرأت

إلعصشابة إإلجرإمية تتكون من  04أإششخاصش تÎإوح
أإعمارهم ما ب 30 Úو 40سشنة وإلذين ” توقيفهم
بعد –ريات معمقة Ÿصشالح إألمن ،بالتنسشيق مع
إل- -ن- -ي -اب -ة إıتصش -ة ،ول -ل -ع -م -ل إلحÎإ‘ ل -ق -وإت
إلششرطة مكنها كذلك من حجز كميات معتÈة من
إıدرإت بالتحديد إلقنب إلهندي يقدر وزنها
بـ 6.5كيلوغرإمات وإلتي ” إسشÎجاعها بكل من
م -ن -ط -ق -ة ◊رإيشش ع-ل-ى ط-ري-ق ب-ن زي-د وم-ن-ط-ق-ة
خرإيف بأاولد أإعطية ،إضشافة إ ¤إسشÎجاع ششاحنة
يسشتعملها إŸششتبه فيه ‘ عملية إلÎويج.
بعد إسشتكمال إجرإءإت إلتحقيق ‘ إلقضشية” ،
تقد ËإŸششتبه فيهم إألربعة أإمام وكيل إ÷مهورية
لدى ﬁكمة إلقل ،أإين أإصشدر ‘ حق ثÓثة منهم
أإمر إيدإع إ◊بسش فيما وضشع إŸششتبه به إلرإبع
–ت إلرقابة إلقضشائية عن قضشية «حيازة ووضشع

ل - -ل- -ب- -ي- -ع وت- -روي- -ج إıدرإت ‘ إط- -ار ج- -م- -اع- -ة
إجرإمية».

...وتوقيف أحد مروجي أŸؤوثرأت
ألعقلية بأŸيلية

“ك -ن ع-ن-اصش-ر أإم-ن دإئ-رة إŸي-ل-ي-ة ب-أام-ن ج-ي-ج-ل،
إألسش- -ب -وع إل -ف -ارط ،م -ن إح -ب -اط ع -م -ل -ي -ة ت -روي -ج
للمششروبات إلكحولية وإŸؤوثرإت إلعقلية وهذإ بعد
إلسش -ت -غ Ó-ل إ÷ي -د ل -ل -م -ع-ل-وم-ات إل-وإردة إ ¤ذإت
إŸصشلحة حول قيام ششخصش Úبنششاط مششبوه على

 20°ا÷زائر

عنابة

’ربعاء  ٢٢ربيع الثاني  1٤3٩هـ الموافق لـ  1٠جانفي  ٢٠1٨م
ا أ

“كنت فرقة الششرطة القضشائية والفرقة
اŸتنقلة للششرطة القضشائية بأامن دائرة القل
بأامن سشكيكدة ‘ ،عملية نوعية اسشتهدفت
م- -روج- -ي السش- -م -وم ‘ أاوسش -اط الشش -ب -اب ،م -ن
ت -ف -ك -يك شش -ب -ك -ة إاج-رام-ي-ة خ-طÒة اخ-تصش
نشش-اط-ه-ا ‘ ت-روي-ج وب-ي-ع اıدرات ب-ب-لديتي
بني زيد ،وأاو’د أاعطية.
سشكيكدة :خالد العيفة

 23°ا÷زائر

مسش-ت-وى أإح-ي-اء م-دي-ن-ة إŸي-ل-ية،
ح -يث أإفضشت ع -م -ل-ي-ات إل-ب-حث
وإلÎصش-د إ ¤ت-وق-ي-ف أإح-ده-م-ا
وإلبالغ من إلعمر  41سشنة على
مسش- -ت- -وى أإح- -د أإح- -ي -اء م -دي -ن -ة
إŸي- -ل- -ي- -ة وح- -ج- -ز ك- -م- -ي- -ة م -ن
إŸؤوثرإت إلعقلية قدرت بـ430
ق - - - - -رصش 337 ،وح- - -دة م- - -ن
إŸشش- -روب- -ات إل- -ك- -ح- -ول -ي -ة م -ن
ﬂت - -ل - -ف إألن - -وإع وإألح - -ج - -ام
ومسشدسش كهربائي من إلصشنف
إلسش -ادسش وم -ب -ل -غ م -ا‹ ف-اق 94
م -ل -ي -ون سش -ن -ت-ي-م وم-رك-ب-ة ك-انت
تسشتغل من طرف إŸعني‘ Ú
‡ارسش - - - -ة نشش - - - -اط- - - -ه- - - -م غÒ
إŸششروع .وعليه ،وبعد إنتهاء إإلجرإءإت إلقانونية
” تقد ËإŸعني أإمام إ÷هات إلقضشائية إıتصشة
ألج-ل ح-ي-ازة إŸؤوث-رإت إل-ع-ق-ل-ي-ة ل-غ-رضش إŸتاجرة
فيها بصشفة غ Òمششروعة ،حيازة مسشدسش كهربائي
من إلصشنف إلسشادسش ،بيع إŸششروبات إلكحولية
بدون رخصشة وإلعود ،أإين صشدر ‘ حقه أإمر إيدإع
إ◊بسش ‘ ،ح Úل يزإل إلبحث جاريا عن إŸششتبه
إلثا.Ê
جيجل :خ .ع

 13°وهران
 10°وهران

الثمن  1٠دج

12°

15°

france prix 1

›لة ا÷يشش ‘ عددها لششهر جانفي

ألتكيف أ’نسسب مع مقتضسيأت مسسأر ألتطور  ،بأت حتمية ’منأصش منهأ

ضشمنت اÛلة عددها لششهر جانفي ٢٠1٨
ال -ت -ط -رق إا ¤أاه -م ح -دث ع -رف -ت -ه م-ؤوسشسش-ة
ا÷يشش الوطني الششعبي  ،إاثر مششاركتها ‘
الطبعة Ÿ ٢6عرضش ا’نتاج ا÷زائري ،حيث
اث- -ب- -تت ان- -ه- -ا ق- -ادرة ع -ل -ى –دي الصش -ع -اب
وب-ام-ك-ان-ه-ا –ق-ي-ق ال-وث-ب-ة الصش-ناعية دعما
للقتصشاد الوطني ،مسشاهمة فيه بقدراتها
البششرية واŸادية  ،كما تضشمنت ايضشا توقيع
رئيسش ا÷مهورية على قانون اŸالية للسشنة
ا÷ارية ،إا ¤جانب نششاطات رسشمية قام
ب-ه-ا ال-ف-ري-ق ق-اي-د صش-ال-ح ن-ائب وزي-ر الدفاع
ال- -وط- -ن- -ي رئ- -يسش أارك- -ان ا÷يشش ال -وط -ن -ي
الشش -ع -ب -ي إا ¤ب -عضش ال -ن -واح -ي ال -عسش -ك-ري-ة
والدوائر التابعة لها.
نورالدين لعراجي

جاءت إلفتتاحية لتؤوكد بأان إ÷يشش سشيوإصشل
مسشار تطويره إŸهني إÎÙف من حيث إلتجهيز
وإلتكوين وإلتحضش Òمعتمدإ ‘ ذلك على رهان
إل -ن-وع-ي-ة وإل-ت-ك-ي-ف إلنسشب م-ع م-ق-تضش-ي-ات مسش-ار
إلتطور ،إلذي بات حتمية ل مناصش منها‘ ،
سش - -ب - -ي - -ل مضش - -اه - -اة و›ارإة وتÒة إل- -ت- -ط- -ورإت
إŸتسش- -ارع -ة إل -ت -ي ت -ع -رف -ه -ا
إ÷يوشش إŸتقدمة ‘ ،إلعصشر
إ◊ا‹.
م- - - - - -وإزة م- - - - - -ع إلشش- - - - - -وإط
إلتطويرية إلتي بلغها إ÷يشش
إل- -وط- -ن- -ي إلشش- -ع -ب -ي ت -ع -ززت
إل -ع -ن -اي -ة ب -ال -ع -نصش-ر إل-بشش-ري
ب-اع-ت-ب-اره ح-ج-ر إل-زإوي-ة إل-ت-ي ي-ق-وم ع-ل-ي-ها إ÷هد
إلتطويري ،بتكييفه مع متطلبات إŸهام إŸوكلة و
إكتسشابه إŸزيد من إلتمرسش إŸهني ،حيث إثمرت
جهود إلتدريب وإلتكوين لدى إفرإده إلعسشكريÚ
نضشجا مهنيا رفيعا و“رسشا قتاليا وعملياتيا عاليا.
لتخلصش ‘ إلخ Òإ ¤أإن إ÷زإئر إصشبحت بلدإ
م- -ث- -ال ل Ó-م -ن وإلسش -ت -ق -رإر رغ -م ك -ل إÙاولت
إليائسشة ÷ره إ ¤مسشتنقع إلÓأإمن ،ويعود إلفضشل
‘ ذلك إ ¤وعي إلششعب بكل فئاته وششرإئحه
وث -ق -ت -ه ‘ ج-يشش-ه إ÷م-ه-وري إل-وط-ن-ي ،وإل-وق-وف
ب- - -اŸرصش- - -اد ‘ وج- - -ه ك - -ل إŸؤوإم - -رإت وإفشش - -ال
مسشاعيها ،مادإم يتششرف بحمل مسشؤوولية تتضشافر

فيها جهود كافة إلوفياء من إبناء إ÷زإئر.
إÛل- -ة خصشصشت إيضش- -ا ح -ي -زإ لج -ت -م -اع ›لسش
إل -وزرإء إلخ ،Òم -رك-زة ع-ل-ى ت-ع-م-ي-ق إصشÓ-ح-ات
إلعدإلة إلتي بادر بها رئيسش إ÷مهورية عبد إلعزيز
ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-ع-د إŸصش-ادق-ة ع-ل-ى مشش-روع إل-قانون
إŸت-ع-ل-ق ب-ح-م-اي-ة إلششخاصش
إل - -ط - -ب- -ي- -ع- -ي ‘ Úم- -ع- -ا÷ة
إل - -ب - -ي - -ان - -ات ذإت إل - -ط - -اب - -ع
إلشش -خصش-ي إل-ذي ق-دم-ه وزي-ر
إلعدل حافظ إلختام.
كما عادت إÛلة إ ¤إ◊دث
إŸه- - -م ‘ م- - -نشش - -أات إ÷يشش
إŸت -ع -ل -ق ب -ت -دشش Úإلسش -ف-ي-ن-ة
إŸدرسشة « إÓŸح  »938وهي وسشيلة بيدإغوجية
عالية إلدإء ،مزودة باحدث إلتكنولوجيات ذإت
إل -دق -ة إل -ع -ال-ي-ة ‘ ›ال إÓŸح-ة إل-ب-ح-ري-ة ،إإ¤
ج-انب ت-ه-ي-ئ-ة م-وج-ب-ات إل-ت-ط-ور إل-قتا‹ إلعملياتي
وإلتمرسش إلقتا‹ إلذي إششرف عليه إلفريق ڤايد
صشالح بالناحية إلعسشكرية إلثالثة.
كما تضشمنت صشفحاتها إلعديد من أإخبار إلزيارإت
إŸتبادلة ب Úإلسشلك إŸعتمد با÷زإئر وإلضشيوف
من خارجها ‘ إطار تدعيم إلتعاون إلثنائي ‘
ﬂت- -ل- -ف إÛالت ،ك- -م- -ا خصشصش إل- -ع- -دد زإوي -ة
ل-ل-ح-ديث ع-ن إÛاه-د إل-ع-م-ي-د ﬁم-د ع-ط-اي-ل-ية
إلذي وإفته إŸنية مؤوخرإ.

رغم كل أÙأو’ت أليأئسسة
÷ره أ ¤مسستنقع أللأأمن ،
يبقى أ÷يشش صسمأم أ’مأن

قامت بها مفارز ا÷يشش ‘ عدة و’يات

تدمﬂ 13 Òبأأ لإلرهأبي– Úوي  4قنأبل تقليدية ببأتنة
‘ إطار مكافحة إإلرهاب وعلى إثر عملية بحث و“ششيط بالقرب من منطقة ماركوندة ببلدية تاكسشÓنت،
دإئرة أإولد سشي سشليمان ،ولية باتنة/ن.ع ،5.كششفت ودمرت مفرزة للجيشش إلوطني إلششعبي ،يوم  08جانفي
Óرهابي– Úوي أإربع ( )04قنابل تقليدية إلصشنع وكميات من إŸوإد إلغذإئية
 ،2018ثÓثة عششر (ﬂ )13بأا ل إ
وإألفرششة وأإغرإضش ﬂتلفة.
تأاتي هذه إلعملية إŸنفذة من طرف وحدإت إ÷يشش إلوطني إلششعبي لتؤوكد عزم وإصشرإر قوإتنا إŸسشلحة
على إجتثاث ظاهرة إإلرهاب من بÓدنا.

...وتوقيف  10مهرب ،Úحجز  3مركبأت و 4أطنأن من أŸوأد ألغذأئية

و‘ إطار ﬁاربة إلتهريب وإ÷رÁة إŸنظمة ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي ،بالتنسشيق مع
مصشالح إ÷مارك ،خÓل عمليات متفرقة بكل من “Ôإسشت وع Úقزإم/ن.ع )10( ،6.مهرب ،Úوحجزت
ثÓث ( )03مركبات رباعية إلدفع ودرإجت )02( Úناريت Úو( )04أإطنان من إŸوإد إلغذإئية ،باإلضشافة إ¤
معدإت إلتنقيب عن إلذهب .فيما ضشبطت مفرزة أإخرى للجيشش إلوطني إلششعبي بإاليزي/ن.ع ،4.ششاحنة
(ﬁ )01ملة بـ( )270كيلوغرإم من مادة إلتبغ.
من جهة أإخرى ،أإوقفت مفارز للجيشش إلوطني إلششعبي وعناصشر إلدرك إلوطني ( )154مهاجر غ Òششرعي
من جنسشيات ﬂتلفة بكل من ع Úصشالح وإلطارف وعنابة وبششار وورڤلة وتندوف.

