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’ثن 0٨ Úربيع آلثا 143٧ Êهـ آŸوآفق لـ  1٨جانفي 2016م
آ إ

بصسمة الجزائر
ت- -ح- -رصص آل- -ج- -زآئ -ر ع -ل -ى م -ت -اب -ع -ة
مسص -اع -ي -ه -ا آل -دول -ي-ة م-ن أآج-ل آلسص-ل-م
’من في إآفريقيا ،من بينها مشصروع
وآ أ
آل -مصص -ال -ح -ة آل -وط-ن-ي-ة ب-دول-ة م-ال-ي،
آلذي رعته بحرصص وآهتمام كبيرين
م- -ن- -ذ ب- -دآي- -ة ج- -و’ت آل- -ح- -وآر ب- -ي- -ن
’طرآف آلمالية ،إآلى غاية آلجلوسص
آ أ
’ولى
’حرف آ أ
إآلى طاولة آلتوقيع با أ
على ميثاق آلمصصالحة آلوطنية.
’ولى
آل-م-ي-ث-اق آل-ذي ك-انت أآح-رفه آ أ
تشص -ي -ر إآل -ى آل -ت -ف -اوضص ب -ل -غ -ة آل-ح-وآر
ع- -وضص آلسصÓ- -ح ،ك- -ان آل- -ه- -دف م- -ن- -ه
’صص -وآت آل -م -ن -اهضص-ة ل-ه-ذآ
ت -وح -ي -د آ أ
آل-مسص-ع-ى ،ث-م دع-وت-ه-ا ل-ت-ق-اسص-م-ه-ا كل
’زم -ة آل -ت -ي ك -ان آل -م-وآط-ن
ع -وآقب آ أ
’كبر.
آلمالي فيها آلضصحية وآلخاسصر آ أ
ما من شصك أآن آلجزآئر وهي تحرصص
ع- -ل- -ى م -ت -اب -ع -ة ك -ل آل -مسص -اع -ي م -ن -ذ
آنطÓقتها ،لم تكن لتحيد طرفا عن
آخ- -ر ،وه- -و آل- -مشص- -ه- -د آل- -ذي ت- -ح -ق -ق
’زوآد
’خرى من آ أ
’طرآف آ أ
بجلوسص آ أ
وآلطوآرق إآلى طاولة آلتفاوضص جنبا
إآلى جنب رفقة إآخوآنهم من آلفصصائل
آلمتبقية.
’ط- -رآف إآل -ى
ورغ- -م سص- -ع- -ي ب- -عضص آ أ
ط-مسص وت-غ-ي-يب آل-مسص-ع-ى آل-ج-زآئري،
إآ’ أآن آلقيادة آلرشصيدة برئاسصة رئيسص
آلجمهورية عبد آلعزيز بوتفليقة ،لم
ت-ك-ن ب-السص-ه-ول-ة ب-م-ك-ان ل-ه-ذآ آل-نشصاز،
آن-طÓ-ق-ا م-ن آل-ت-ج-رب-ة آل-ط-ويلة لعبد
آل-ق-ادر آل-م-ال-ي وم-ع-رفته آلملمة بهذآ
آل-م-ل-ف م-ن-ذ سص-تينيات آلقرن آلماضصي
إآلى يومنا هذآ.
’طار ،تدخل آلمشصاورآت
في هذآ آ إ
آل-ث-ن-ائ-ي-ة آ’سصترآتيجية آلجزآئرية -
آل -م -ال -ي -ة ل -ت -ت -م -ة آ’ت -ف-اق آل-ذي ت-م
’مضصاء عليه ،بكونه أآدآة لÓسصتقرآر
آ إ
في دولة مالي.
وآنطÓقا من تجربة آلجزآئر دآخليا
وإآقليميا ،فإان هذآ آلمسصعى سصيصصل’ ،
’دوآت
’ل-يات وآ أ
م-ح-ال-ة ،إآل-ى إآي-ج-اد آ آ
آل-ت-ي سص-ت-دف-ع-ه إآل-ى ت-ح-ق-ي-ق خ-طوآت
أآك-ب-ر ي-ك-ون ف-ي-ه-ا أآم-ن وآسص-تقرآر مالي
آل - -ق - -اسص - -م آل - -مشص - -ت - -رك ب- -ي- -ن ك- -اف- -ة
’طرآف.
آ أ
وآلكل مقتنع أآن آلعقبات آلتي تقف
ضصد هذآ آلمسصعى سصتضصمحل ’ محالة
كونه يحمل بصصمة آلجزآئر.

آلشصعب

آلعدد16931 :

آنعقاد آلدورة آلـ 10للجنة
آلثنائية آ’سصترآتيجية
آلجزآئرية -آلمالية

آلثمن  10دج

’لكÎوwww.ech-chaab.com Ê
آŸوقع آ إ

france prix 1

اتفاق السسÓم
في مالي أاداة ضسرورية
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’فريقي للشصباب:
رئيسصة آ’تحاد آ إ

منت
 $إاشسراك الشسباب في اتخاذ القرار
من
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آلجزآئر مهد آلثقافات

فسسيفسسـاء تقاوم النكران وذاكرة النسسيان
دعوة

الهدف اأ’ولي التأاهل
إالى مونديال 2017
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صص 13/12/11

ينظم منتدى يومية «آلشصعب» ،بالتنسصيق مع «آلمنبر آلوطني لصصوت آلشصباب» ،ندوة نقاشص بعنوآن« :مكانة آلشصباب في مشصروع
’ربعاء  20جانفي
’عÓم وآ’تصصال وآلمحامي سصفيان خالدي ،يوم آ أ
مرآجعة آلدسصتور» ،ينشصطها آلدكتور أآحمد حمدي عميد كلية آ إ
 2016على آلسصاعة  11:00بمقر جريدة آلشصعب  ،39شصارع آلشصهدآء  -آلجزآئر آلعاصصمة.
حضصوركم يشصرفنا

02

اإلثنين  ١٨جانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ٠٨ربيع الثاني ١٤٣٧هـ

لوح يدشضن ›لسس
قضضاء خنشضلة

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

ي -دشض -ن وزي -ر ال-ع-دل ح-اف-ظ الأخ-ت-ام
ال-ط-يب ل-وح ،ال-ي-وم ،اÛلسس ال-قضض-ائي
ل -ولي -ة خ -نشض -ل -ة ،ويشض-رف ب-اŸن-اسض-ب-ة
ع- -ل- -ى ا÷لسض- -ة الف- -ت- -ت -اح -ي -ة Ÿراسض -م
التنصضيب كلّ من رئيسس اÛلسس والنائب العام.

العدد

١٦٩3١

غول ‘ تيارت
ي- - -ق- - -وم وزي- - -ر ال- - -ت- - -ه- - -ي - -ئ - -ة
ال- - -ع - -م - -ران - -ي - -ة والسض - -ي - -اح - -ة
والصض -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ع-م-ر
غول ،رفقة وفد من اإطارات
ال-وزارة ب-زي-ارة ع-م-ل وت-ف-ق-د
اإ ¤ولي - -ة ت - -ي - -ارت ،ال - -ي- -وم،
قصضد الوقوف عن قرب عن حالة قطاعه.
خÓ- -ل ه- -ذه ا÷ول- -ة ال- -ت -ف -ق -دي -ة ال -ت -ي
ي- -ق- -وده- -ا اŸسض- -وؤول الأول ع- -ن ال- -ق -ط -اع،
سضيقوم غول Ãعاينة الهياكل واŸوؤسضسضات
ال-ف-ن-دق-ي-ة وم-دى ت-ق-دم الأشض-غ-ال ‘ عدد
م -ن اŸشض -اري -ع واŸرك-ب-ات السض-ي-اح-ي-ة ال-ت-ي
سضيتعزز بها القطاع وكذا اŸعا ⁄التاريخية
ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ،ك-م-ا سض-ي-ق-ف على
واقع الصضناعة التقليدية بالولية.

إاحياء ذكرى اسضتشضهاد
البطل ديدوشس مراد

ت- -ن- -ظ- -م وزارة ال- -داخ- -ل- -ي- -ة وا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة
الأب-واب اŸف-ت-وح-ة ع-ل-ى ال-ب-ل-دية– ،ت الرعاية
السض -ام -ي -ة ل -ف-خ-ام-ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة السض-ي-د
عبد العزيز بوتفليقة ،وذلك اليوم  ١8جانفي
 ،٢0١٦على السضاعة الثامنة والنصضف صضباحا
08سضا و  30دÃ ،قر اŸدرسضة الوطنية لÓإدارة
ـ مولي اأحمد مدغري حيدرة.

تنظم سضلطة ضضبط
السض-م-ع-ي ال-بصض-ري،
ي - - -وم اÿم- - -يسس ٢١
ج- - -ان- - -ف- - -ي ،ع- - -ل- - -ى
السض- - - - -اع - - - -ة 0٩ : 00
صض - - -ب - - -اح- - -ا ،ن- - -دوة
ب-قسض-ن-ط-ي-ن-ة ،ح-ول
م- - - -وضض- - - -وع «واق - - -ع
واآف-اق ق-ط-اع السض-م-ع-ي ال-بصض-ري با÷زائر ‘
ظ- - - - -ل الإصض Ó- - - -ح - - - -ات ا÷دي - - - -دة» ،وذلك
ب-ال-ت-نسض-ي-ق م-ع ج-ام-ع-ة قسض-ن-ط-ي-ن-ة  3كلية
الإعÓم والتصضال.

ي-ن-زل وزي-ر ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-مية الريفية
والصض -ي -د ال -ب -ح-ري سض-ي-د اأح-م-د ف-روخ-ي،
ضض- -ي- -ف -ا ع -ل -ى م -ن -ت -دى اÛاه -د ،ال -ي -وم،
اب - -ت - -داء م- -ن السض- -اع- -ة  0٩ : 30صضباحا،
يتطرق خÓل اŸنتدى اإ ¤الإ‚ازات التي ” –قيقها سضنة
 ٢0١٥واأهداف وتوقعات الإنتاج لسضنة .٢0١٦

–ت رعاية وزير اÛاهدين
ال-ط-يب زي-ت-و Êي-حيي ،اليوم،
اŸت -ح -ف ال -وط -ن -ي ل -ل -م -ج -اه -د
الذكرى  ٦١لسضتشضهاد البطل
الرمز ديدوشس مراد ،بدءًا من
السضاعة  ١4 : 00بعد الزوال.
وي -ن -ظ -م ب -اŸن -اسض -ب -ة ،ن-دوة
ت- -اري- -خ- -ي- -ة Ãق- -ره ح -ول
اŸسض- - - - - -ار ال- - - - - -نضض - - - - -ا‹
وا÷هادي للشضهيد.

«أابواب مفتوحة على البلدية»

ندوة حول واقع وآافاق قطاع
السضمعي البصضري

فروخي يسضتعرضس إا‚ازات
وتوقعات قطاع الفÓحة

عرضس حصضيلة مصضالح
الشضرطة لوليات
الوسضط

تأابينيـ ـ ـ ـة الراح ـ ـ ـ ـل
حسضـ ـ Úآايـ ـت أاحمـ ـد

ت-ن-ظ-م ج-م-ع-ي-ة ال-ك-لمة للثقافة والإعÓم ،غدا،
ت -اأب -ي-ن-ي-ة ال-زع-ي-م ال-راح-ل حسض Úاآيت اأح-م-د
رح- -م- -ه ال- -ل -ه ،وذلك ب -اŸك -ت -ب -ة ال -وط -ن -ي -ة
ا◊ام -ة ب -ال -ق -اع -ة ا◊م -راء ،اب -ت-داء م-ن
السضاعة  ١0 : 30صضباحا.

ي-نشض-ط اŸف-تشس ا÷ه-وي ل-لشض-رطة
ل-ن-اح-ي-ة ال-وسض-ط ،ن-دوة صض-ح-فية،
ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى السض - -اع - -ة 08 : 30
صض - - -ب - - -اح - - -اÃ ،ق - - -ر ›م- - -وع- - -ة
الح-ت-ي-اط وال-ت-دخ-ل ب-ال-قبة،
ي- -ع- -رضس م- -ن خÓ- -ل- -ه- -ا حصض- -ي- -ل- -ة مصض- -ال- -ح
الشض -رط -ة ل -ولي -ات ال -وسض -ط اŸسض -ج-ل-ة
خÓل سضنة .٢0١٥

«العناية بالتعليم
القرآا »Êموضضوع يومي
دراسضي بورقلة

تعزيز الدÁقراطية
وا◊ريات ﬁور
منتدى اإلذاعة

يسض - -تضض - -ي- -ف م- -ن- -ت- -دى الإذاع- -ة
ل-ل-ق-ن-اة الأوﬂ ¤تصض ،Úق-ان-ونيÚ
وف- -ق- -ه- -اء ‘ ال- -ق- -ان- -ون ال- -دسض- -ت- -وري ل- -ل- -ح- -ديث ع- -ن ت- -ع- -زي -ز
ال -دÁق -راط -ي -ة وا◊ري -ات ودول -ة ال-ق-ان-ون ،ال-ي-وم ،اب-ت-داء م-ن
السضاعة  ١١ : 00صضباحا.

األحكام والتنظيمات اŸتعلقة برخصضة السضياقة الدولية
تتناول حصضة «‘ الصضميم» التي تعنى بالتوعية الأمنية ضضمن الفضضاء
الإذاع-ي لÓ-أم-ن ال-وط-ن-ي ،ع-ل-ى ال-ق-ن-اة الأو ¤الإذاع-ي-ة ،اأمسض-ي-ة ال-ي-وم،
اب- -ت- -داء م- -ن السض- -اع -ة  ١٦ : 00اإ ١٧ : 00 ¤مسض -اء ،م -وضض -وع «الأح -ك-ام
والتنظيمات اŸتعلقة برخصضة السضياقة الدولية» ،بالإضضافة اإ ¤عرضس
نشضاطات الأمن الوطني خÓل الأسضبوع اŸنصضرم.

–تضضن دار الثقافة مفدي زكريا بورقلة،
غ -دا ،ي -وم -ا دراسض-ي-ا ح-ول ج-ه-ود ال-دول-ة
ا÷زائ- -ري- -ة ‘ ال- -ع- -ن- -اي -ة ب -ال -ت -ع -ل -ي -م
ال- -ق -راآ ،Êي -نشض -ط -ه ›م -وع -ة م -ن
الأسض -ات -ذة وذلك اب -ت -داء م-ن
السض - - - - - - -اع- - - - - - -ة 08 : 30
صضباحا.
ي-ن-ظ-م ،ال-ي-وم ،اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د Ãق-ره ،اللقاء
ا÷ماعي  ٢3مع ›موعة من اÛاهدين واÛاهدات لتسضجيل
لسضÓمي لبومرداسس ،يوم  ٢0جانفي
برمج اŸركز الثقا‘ ا إ
شضهادات حيّة حول موضضوع «اسضÎاتيجية الثورة التحريرية ‘ خوضس اŸعارك
ا÷اري ،دورة تدريبية ›انية مع اŸدربة عتيقة بداوي
اŸيدانية ضضد ا÷يشس الفرنسضي وعمÓئه» ،وذلك ابتداء من السضاعة 0٩ : 00
حول «أادوات الطالب الناجح ...أاسضرار ذهنية Ÿذكرات ذكية»،
صضباحا.
وذلك Ãقر اŸركز ابتداء من السضاعة  ١3:30زوال.

إاسضÎاتيجية الثورة التحريرية
‘ خوضس اŸعارك

دورة تدريبية باŸركز الثقا‘
اإلسضÓمي لبومرداسس

يومية وطنية إاخبارية تصضدر عن اŸؤوسضسضة العمومية
القتصضادية(شضركة ذات أاسضهم)
رأاسس مالها الجتماعي ١٢٦ .000.000 .00 :دج
 39شضارع الشضهداء الجزائر

الÈيد ا إ
للكÎو/ info@ech-chaab.com :ÊاŸوقع ا إ
للكÎوhttp.//www.ech-chaab.com :Ê

التحرير

التحرير(021) 60.67.83 :
الفاكسس(021) 60.67.93 :

لدارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(0٢١)٦0.٧0.3٥:

(021) 60.70.40

الرئيسضة اŸديرة العامة
مسضؤوولة النشضر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

إلع ـÓناتكـم اتصضل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسض ـ ـم التجـ ـ ـاري :السضرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسضــــل أاوتسض - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصضحابها نشضرت أاو  ⁄تنشضر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لشضهار
اŸؤوسضسضة الوطنية للنشضر وا إ
 ١شضارع باسضتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسضسضات التالية:الوسضط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شضركة الطباعة  S.I.Oالشضرق :شضركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشضارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

»æWh

أ’ثنين  1٨جانفي  2016م
ألموأفق لـ  0٨ربيع ألثاني  1٤3٧هـ

ديوب لدى وصسوله مطار هواري بومدين:

اتفاق السسÓم ‘ ما‹ أاداة «ضسرورية» ’سستقرار البلد
أاكد وزير الشسؤوون اÿارجية اŸا‹ عبد الÓي ديوب ،أامسس ،با÷زائر العاصسمة ،أان اتفاق السسÓم واŸصسا◊ة Ãا‹ هو أاداة
«ضسرورية» ’سستقرار البلد وكامل اŸنطقة.
ي -ل -عب دورأ ه -ام -ا م -ن أج-ل أ’سض-ت-ق-رأر ‘
صضرح عبد ألÓي ديوب لدى وصضوله إأ¤
أŸنطقة .إأننا نحييه باسضم رئيسس جمهورية
مطار هوأري بومدين ألدو‹ قائ« :Óإأننا
ما‹ ونعرب له عن أمتنانا ألكب.»Ò
نعلم أن أ’تفاق ألذي وقع ليسس كام Óولكنه
وأوضض - -ح أيضض - -ا ،أن أÙادث - -ات (م - -ع
أدأة ضضرورية ’سضتقرأر ما‹ ومن أŸقرر أن
أŸسض - -ؤوول Úأ÷زأئ- -ري« ،)Úسض- -ت- -دور ح- -ول
يسضاهم ‘ أسضتقرأر أŸنطقة».
وسض- -ائ- -ل ت- -ع- -زي- -ز ألسض- -ل -م وأ’سض -ت -ق -رأر ‘
وأشضار إأ ¤أن هذأ أ’تفاق «Áثل أليوم
أŸنطقة» ،مذكرأ با’عتدأء ألذي أسضتهدف
’ن غ-ال-ب-ي-ة أŸال-يÚ
ح -ق -ي -ق -ة ‘ أŸي-دأن ،أ
ألعاصضمة ألبوركينابية.
ي- -عÎف -ون ب -ه ويسض -اه -م -ون ‘ ت -ط -ب -ي -ق -ه»،
وقال ‘ هذأ ألسضياق« ،لقد بدأنا ألسضنة
’دوأت وأ آ
موضضحا أن «ألعديد من أ أ
’يجاد كيفية تسضريع ألوتÒة
’ليات جميع شضركائنا إ
’ولويةÃ ،ا ‘ ظروف جد صضعبةÃ ،ا أن جارتنا بوركينا
وضضعت لتنفيذه».
’عمال أ أ
وألتمكن من –ديد أ أ
وأوضضح ديوب ،أنه جاء إأ ¤أ÷زأئر ليقوم أن ك- -ل شض- -يء أن- -ط- -ل -ق م -ن ه -ن -ا (أ÷زأئ -ر فاسضو قد أسضتهدفها أعتدأء إأرهابي وحشضي
’ونة وأنا
تسضبب ‘ خسضائر بشضرية ‘ .هذه أ آ
مع أŸسضؤوول Úأ÷زأئري Úوكافة أÛموعة ألعاصضمة)».
’ول أŸا‹ بالتوجه
وأعرب ألوزير أŸا‹ من جهة أخرى ،أخاطبكم يقوم ألوزير أ أ
’قليمية وألدولية ألتي ترأفق ما‹ بتقييم
أإ
” قطعه» منذ ألتوقيع على عن «أمتنانه» للرئيسس بوتفليقة على جهوده إأ ¤هذأ ألبلد لتقد Ëتعازينا».
«ألطريق ألذي ّ
وشض- -رع ع -ب -د أل Ó-ي دي -وب ‘ زي -ارة إأ¤
أتفاق ألسضÓم وأŸصضا◊ة ‘ ما‹ أŸنبثق ‘ صضالح أ’سضتقرأر باŸنطقة.
وقال ديوب« :إأننا نشضيد إأشضادة خاصضة أ÷زأئ -ر ‘ إأط -ار أن-ع-ق-اد أل-دورة أل-ع-اشض-رة
عن مسضار أ÷زأئر وألذي «لعبت فيه هذه
بالرئيسس عبد ألعزيز بوتفليقة ألذي مازأل ل-ل-ج-ن-ة أل-ث-ن-ائ-ي-ة أ’سضÎأت-ي-جة أ÷زأئرية -
’خÒة ومازألت تلعب دورأ أسضاسضيا».
أأ
أŸالية حول شضمال ما‹.
وأضض- -اف ق- -ائ Á« :Ó-ك -ن -ن -ا أ◊ديث م -ع

اللجنة ا’سسÎاتيجية ا÷زائرية  -اŸالية:

’بد من تسسريع وتÒة تنفيذ اتفاق السسلم واŸصسا◊ة Ÿواجهة اإ’رهاب
أاك - - - - -د وزي - - - - -ر الشس - - - - -ؤوون
اÿارجية والتعاون الدو‹
رمطان لعمامرة ،أامسس ،على
ضسرورة تسسريع وتÒة تنفيذ
إات- -ف -اق السس -ل -م واŸصس -ا◊ة ‘
م - -ا‹ Ÿواج - -ه - -ة «ال- -ت- -ح- -دى
’رهاب
’سس-اسس-ي» اŸت-ع-ل-ق با إ
ا أ
‘ اŸنطقة.
قال لعمامرة ‘ أختتام ألدورة
 10للجنة ألثنائية أ’سضÎأتيجية
أ÷زأئرية  -أŸالية حول شضمال
م- -ا‹ ،إأن «أل- -ت- -ح -دى أأ’سض -اسض -ي
أŸتعلق با÷ماعات أإ’رهابية ‘
أŸنطقة يجعلنا نتقاسضم ألقناعة
مع أأ’شضقاء ‘ ما‹ على أنه ’بد
م -ن تسض-ري-ع وتÒة ت-ط-ب-ي-ق أت-ف-اق
ألسضلم وأŸصضا◊ة ‘ ما‹».
وأك- - -د أل- - -وزي- - -ر ،أن ه- - -ن- - -اك
إأ‚ازأت م -ع -تÈة –ق -قت خÓ-ل
ألسض -ب -ع -ة أشض-ه-ر أŸنصض-رم-ة أل-ت-ي
أعقبت ألتوقيع على أ’تفاق ،إأ’
أن  -يضضيف لعمامرة « -هناك
–دي- -ات ك -بÒة أه -م -ه -ا ت -وأج -د
أ÷ماعات أإ’رهابية وأإ’جرأمية
‘ شضمال ما‹ وألتي تسضعى إأ¤
خ- -ل- -ق أŸزي -د م -ن ألصض -ع -وب -ات،
ب- - -اإ’ضض- - -اف- - -ة إأ ¤ألصض - -ع - -وب - -ات
أŸوضض - -وع - -ي - -ة أŸط - -روح - -ة ‘
أŸنطقة».
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’وغندي
حام Óرسسالة من الرئيسس بوتفليقة لنظÒه ا أ

مسساهل اليوم بكامبا’

ي- -ت- -وج -ه وزي -ر الشس -ؤوون
اŸغ- - - - - -ارب- - - - - -ي - - - - -ة وا’–اد
’ف-ري-ق-ي وج-ام-ع-ة الدول
ا إ
ال - -ع - -رب- -ي- -ة ع- -ب- -د ال- -ق- -ادر
’ثن ،Úإا¤
مسساهل ،اليوم ا أ
ك -ام -ب-ا’ ح-ام Ó-رسس-ال-ة م-ن
رئ- -يسس ا÷م- -ه -وري -ة ع -ب -د
ال- -ع- -زي- -ز ب- -وت- -ف -ل -ي -ق -ة إا¤
’وغ -ن -دي ي-وي-ري
ن -ظÒه ا أ
موسسيفيني ،بحسسب ما جاء
‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
أوضضح ذأت أŸصضدر ،أن «هذه أŸهمة
ت -ن-درج ‘ إأط-ار ت-ع-زي-ز عÓ-ق-ات ألصض-دأق-ة
وأل -تشض -اور ب Úأل -ب-ل-دي-ن أل-ذي “ي-ز ب-زي-ارة

’وغ- - -ن- - -دي إأ¤
أل- - -رئ- - -يسس أ أ
أ÷زأئ- -ر ‘ شض- -ه- -ر أك -ت -وب -ر
 .2015وخ - -لصس ب- -ي- -ان وزأرة
ألشض - - - -ؤوون أÿارج - - - -ي- - - -ة ‘
’خ ،Òإأ ¤أن زيارة مسضاهل
أأ
إأ ¤كامبا’ «سضتكون فرصضة
ل- - - -ي- - - -درسس م- - - -ع ألشض - - -ريك
’وغ -ن-دي وضض-ع-ي-ة أل-ت-ع-اون
أأ
أل -ث -ن -ائ -ي وت-ط-ور أل-وضض-ع ‘
أŸن- -ط- -ق- -ة وك- -ذأ أŸسض -ائ -ل
أŸدرجة ‘ جدول أعمال ألقمة أŸقبلة
’فريقي أŸزمع عقدها يومي 30
ل–Óاد أ إ
و 31جانفي Ã 2016قر أŸنظمة ألقارية
بأاديسس أبابا.

تشس -ارك وزي-رة الÎب-ي-ة
ال- - -وط- - -ن - -ي - -ة ن - -وري - -ة ب - -ن
غÈيت ،م - - - -ن  ١8إا٢٠ ¤
جانفي ا÷اري ‘ ،اŸنتدى
ال- - -ع - -اŸي ل - -لÎب - -ي - -ة ٢٠١٦
ب -ال -ع -اصس -م -ة الÈي -ط -ان -ي-ة
ل - -ن - -دن ،ب - -حسسب م - -ا أاورده
بيان للوزارة.
أوضض- - -ح أل - -ب - -ي - -ان ،أن ه - -ذأ
أŸن -ت -دى ،أل -ذي ي -ج -م -ع وزرأء
ألÎب -ي -ة ع -ل -ى مسض -ت-وى أل-ع-ا ،⁄ي-ع-د «ف-رصض-ة
Ÿناقشضة أسضÎأتيجيات و–ديات ألتخطيط
للعشضريات أŸقبلة وكذأ ألتطورأت أÙققة
‘ ›ال ألÎبية ع Èألعا.»⁄
كما سضتشضارك بن غÈيت ،خÓل إأقامتها

ب -ل -ن -دن« ‘ ،أ÷لسض-ات أل-ع-ل-ن-ي-ة
وك-ذأ أŸوأئ-د أŸسض-ت-دي-رة أل-ت-ي
سض -ت -ن -ظ-م خÓ-ل ه-ذأ أŸن-ت-دى،
إأضض - -اف- -ة إأ ¤أŸدأخ- -ل- -ة أل- -ت- -ي
سض -ت -ق-دم-ه-ا ،غ-دأ ،ح-ول Œرب-ة
وآأفاق ألÎبية ‘ أ÷زأئر».
موأزأة لذلك ،يضضيف ألبيان،
سض-ي-ك-ون ل-ل-وزي-رة ل-ق-اءأت ثنائية
مع بعضس ألوفود أŸشضاركة ،من
بينهم رئيسس أÛلسس ألتنفيذي
ل -ل -م -ج-لسس أل-ث-ق-ا‘ ألÈي-ط-ا Êم-ارت-ن سضÒأن
دوفان ،كما سضتقوم ألوزيرة بزيارة إأ ¤عدد
من أŸؤوسضسضات ألÈيطانية للÎبية.
وسض-ت-خ-ت-ت-م أل-وزي-رة إأق-ام-ت-ه-ا بلندن بزيارة
معرضس ألتكنولوجيا ألتطبيقية للÎبية.

اسس -ت -ق -ب -لت السس -ي-دة م-ون-ي-ة
مسس- - -ل- - -م سس - -ي ع - -ام - -ر ،وزي - -رة
ال- -تضس- -ام -ن ال -وط -ن -ي وا’أسس -رة
’حد ١٧
وقضسايا اŸرأاة ،أامسس ا أ
ج -ان-ف-ي Ã ،٢٠١٦ق -ر دائ -رت -ه -ا
ال- - -وزاري - -ة ،سس - -ع - -ادة السس - -ي - -د
أاليخندرو بو’نكو ماتا ،سسفÒ
‡ل - -ك - -ة إاسس - -ب - -ان- -ي- -ا اŸع- -ت- -م- -د
با÷زائر ،بناًء على طلبه.
خ Ó-ل ه -ذه أŸق -اب-ل-ة ت-ب-ادل
أل - -ط- -رف- -ان أŸع- -ل- -وم- -ات ‘ ›ال أل- -ع- -م- -ل
أ’ج-ت-م-اع-ي ل-ل-دول-ة ب-ب-ل-دي-ه-م-ا’ ،سضيما فيما
ي-خصس رع-اي-ة أل-ف-ئ-ات أ’ج-ت-م-اع-ي-ة ‘ وضض-ع
صضعب.

وق- -د ق -دم سض -ف Òإأسض -ب -ان -ي -ا
با÷زأئر ،تهانيه للجزأئر نظÒ
أ÷ه -ود أل -ت -ي ب -ذل -ت-ه-ا ل-ف-ائ-دة
أل -ف -ئ -ات أل -هشض -ة م -ن ألسض-ك-ان،
’سض - -ي- -م- -ا ت- -ع- -زي- -ز ألÎسض- -ان- -ة
أل-تشض-ري-ع-ي-ة أŸت-علقة Ãكافحة
ألعنف ضضد ألنسضاء.
وق -د ع ّ-ب -ر أل -ط -رف -ان ع -ل-ى
أسض -ت -ع -دأد ب -ل -دي -ه -م-ا ل-ت-ط-وي-ر
أل- -ت- -ع- -اون أل- -ث- -ن- -ائ -ي ‘ ›ال
م -ك -اف -ح -ة أل -ف -ق-ر وأإ’قصض-اء وإأدخ-ال مسض-أال-ة
أŸسضاوأة ب Úأ÷نسض ‘ ÚأÛال أ’جتماعي
وأ’ق-تصض-ادي وأل-ت-ك-ف-ل ب-اأ’شض-خ-اصس أŸسضنÚ
وأأ’شضخاصس أŸعوق.Ú

رح -بت ا÷زائ-ر ،أامسس ،ب-دخ-ول ا’ت-ف-اق
’ي- -را Êح- -ي- -ز
ح - -ول الÈن - -ام - -ج ال - -ن- -ووي ا إ
التطبيق والذي يعّد «مرحلة هامة» ‘ مسسار
’زمات من أاجل ا◊فاظ
إانهاء التوترات وا أ
’من الدولي ،Úبحسسب ما جاء
على السسلم وا أ
‘ بيان لوزارة الشسؤوون اÿارجية.
أوضض - -ح ذأت أل - -ب- -ي- -ان ،أن «أ÷زأئ- -ر ت- -رحب
بدخول أ’تفاق حول ألÈنامج ألنووي أإ’يرأÊ
حيز ألتطبيق ،يوم ألسضبت ،أأ’مر ألذي تعتÈه
مرحلة هامة ‘ مسضار تاريخي إ’نهاء ألتوترأت
وأأ’زمات من أجل أ◊فاظ على ألسضلم وأأ’من
ألدولي Úوكذأ –قيق ألتنمية لكافة ألشضعوب».
كما أشضادت أ÷زأئر  -يضضيف ذأت أŸصضدر
 بجهود ومثابرة أطرأف أ’تفاق «ألتي سضمحتبالتوصضل إأ ¤هذه ألنتيجة أإ’يجابية» ،معتÈة أن

أل-رف-ع أل-ت-دري-ج-ي ل-ل-ع-ق-وب-ات ع-ل-ى إأي-رأن «ي-ع-د
مكسضبا لهذأ أ’تفاق ألذي يجب Œسضيده بنية
حسضنة».
وأضضاف ألبيان ،أن أ÷زأئر توؤكد ألتزأمها
ب -ن -زع ألسض Ó-ح أل -ن-ووي وع-دم أن-تشض-ار أأ’سض-ل-ح-ة
أل-ن-ووي-ة ،ك-م-ا ت-ع-رب «ع-ن أرت-ي-اح-ه-ا ل-ك-ون هذأ
أ’تفاق يكرسس أ◊ق ألسضيادي للدول ‘ ترقية
أسضتعمال ألذرة أ’هدأف سضلمية».
وخلصس ألبيان ‘ أأ’خ ،Òإأ ¤أن «أ÷زأئر
ت- -ع- -رب ع- -ن أم- -ل- -ه -ا ‘ أن ي -وؤدي ه -ذأ أإ’‚از
ألتاريخي إأ ¤تفعيل مسضعى إأقامة منطقة خالية
من أسضلحة ألدمار ألشضامل ‘ منطقة ألشضرق
أأ’وسضط وأن يسضاهم ‘ إأرسضاء مناخ ثقة وحسضن
جوأر من شضأانه أن يشضجع على –قيق ألسضÓم
وأ’سضتقرأر وأ’زدهار ‘ أŸنطقة وخارجها».

بن غÈيت تشسارك ‘ اŸنتدى العاŸي للÎبية  2016بلندن

مسسلم تسستقبل سسف Òإاسسبانيا

وع- - -ل - -ي - -ه ،شض - -دد رئ - -يسس
أل -دب -ل -وم -اسض -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة ع-ل-ى
ضض -رورة أل -وق -وف ع -ل-ى أ÷وأنب
ألتي من شضأانها أن تخلق حركية
إأي -ج-اب-ي-ة Œع-ل م-وأط-ن-ي شض-م-ال
ما‹ يشضعرون بتغ Òأأ’وضضاع نحو
أأ’فضضل ،موضضحا أن «هذأ ألتغÒ
’ب- -د أن ي- -ك- -ون وأضض- -ح- -ا ع- -ل- -ى
ألصض -ع -ي -د أأ’م -ن -ي وأŸؤوسضسض -ات-ي
و’بد كذلك أن يسضاهم ‘ –سضÚ
مسض- -ت- -وى م- -ع- -يشض- -ة أŸوأط -ن ‘
ألشضمال أŸا‹».
ولذلك أكد ألوزير ،أنه «’بد
من تعبئة أÛموعة ألدولية أكÌ

م - -ن أي وقت مضض - -ى» م- -ن أج- -ل
أ’سضتفادة من هذأ أ’تفاق «ألذي
ي- -ف -ت -ح آأف -اق -ا وأع -دة» ل -لشض -م -ال
أŸا‹.
‘ ذأت ألسضياق ،أشضار لعمامرة
إأ ¤أه -م -ي -ة أل -ل -ج -ن -ة أل -ث -ن -ائ -ي -ة
أ’سضÎأت - -ي - -ج- -ي- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة -
أŸال -ي-ة ح-ول شض-م-ال م-ا‹ ك-آال-ي-ة
وأك-بت أل-ع-م-ل أل-دؤووب ل-ل-وسض-اطة
أ÷زأئ- -ري -ة ع -ل -ى رأسس أل -ف -ري -ق
أل - -دو‹ ل - -ل- -وسض- -اط- -ة ‘ أأ’زم- -ة
أŸالية وها هي أآ’ن هذه أللجنة
Œتمع أليوم لتسضلط أأ’ضضوأء على
أ’ج -ت -م -اع -ات أ›ÈŸة أل -ي-وم،

لعمامرة يتحادث مع نظÒه اŸا‹

–ادث وزي - - -ر ال - - -دول- - -ي- - -ة وزي- - -ر
الشسوؤون اÿارجية والتعاون الدو‹
رمطان لعمامرة ،اأمسسÃ ،قر وزارة
الشس- - - -وؤون اÿارج - - -ي - - -ة ب - - -ا÷زائ - - -ر
العاصسمة ،مع نظÒه اŸا‹ عبدو ’ي
ديوب.
وشضرع عبدو ’ي ديوب ،أمسس ‘ ،زيارة
للجزأئر ‘ أإطار ألدورة ألعاشضرة للجنة
ألثنائية أ’سضÎأتيجية أ÷زأئرية  -أŸالية
حول شضمال ما‹.
و–تضض -ن أ÷زأئ -ر ،رئ -يسض -ة أل -وسض -اط -ة

وهيئات متابعة أتفاق ألسضلم وأŸصضا◊ة
‘ ما‹ أŸنبثق عن مسضار أ÷زأئر ،أبتدأء
من أمسس ،سضلسضلة من أŸشضاورأت دعما
Ÿسضار ألسضÓم أ÷اري ‘ هذأ ألبلد أ÷ار.
‘ هذأ أ’إطار ،تعقد ألدورة  10للجنة
ألثنائية أ’سضÎأتيجية أ÷زأئرية  -أŸالية
حول شضمال ما‹ برئاسضة وزير ألدولة وزير
ألشضوؤون أÿارجية وألتعاون ألدو‹ رمطان
لعمامرة ونظÒه أŸا‹ عبدو ’ي ديوب.
ويصض -ادف ع -ق -د ه -ذأ أل -ل -ق -اء أل -ذك -رى
أ’أو ¤للقرأر ألذي أتخذه كل من ألرئيسضÚ

وه -ي أج -ت -م -اع ف -ري -ق أل-وسض-اط-ة
أل -دول -ي -ة وأ’ج -ت -م -اع أل-تشض-اوري
رف -ي -ع أŸسض -ت-وى ل-ل-ج-ن-ة م-ت-اب-ع-ة
تنفيذ أتفاق ألسضلم وأŸصضا◊ة ‘
ما‹.
ويندرج أنعقاد هذأ أللقاء ‘
إأطار ألذكرى أأ’و ¤للقرأر ألذي
ب -ادر م -ن خÓ-ل-ه أل-رئ-يسض-ان ع-ب-د
ألعزيز بوتفليقة وإأبرأهيم أبوبكر
ك -اي -ت -ا إ’نشض -اء ه -ذه أآ’ل-ي-ة ك-أادأة
أسضÎأت -ي -ج -ي -ة Ÿت-اب-ع-ة وŒسض-ي-د
أإ’ج -رأءأت أل -رأم -ي -ة إأ ¤أل-ب-حث
ع -ن ح -ل سض -ل -م-ي ودأئ-م Ÿشض-اك-ل
شضمال ما‹.

عبد ألعزيز بوتفليقة وأإبرأهيم بوبكر كايتا
ل- -وضض- -ع ه -ذه أ’آل -ي -ة ك -اأدأة أسضÎأت -ي -ج -ي -ة
Ÿت -اب -ع-ة وت-ن-ف-ي-ذ أ’إج-رأءأت أل-رأم-ي-ة أإ¤
أإي -ج-اد ح-ل سض-ل-م-ي ودأئ-م Ÿشض-اك-ل شض-م-ال
ما‹.
وسض-ي-ع-ك-ف رئ-يسض-ا دب-ل-وم-اسض-ي-ة أل-ب-لدين
ع -ل -ى –ضض Òأ’ج -ت -م-اع أل-تشض-اوري رف-ي-ع
أŸسضتوى ’أعضضاء ÷نة متابعة أ’تفاق من
أج- -ل ألسض- -ل- -م وأŸصض- -ا◊ة ‘ م -ا‹ أل -ذي
سضيجري كذلك با÷زأئر ألعاصضمة ،أليوم
أ’أثن ،Úعلى مسضتوى ألوزرأء.

ميمبويا« :اسستقرار» إافريقيا يسستدعي التكفل بشسبابها

اأك- - -دت رئ- - -يسس - -ة ا’–اد
ا’إفريقي للشسباب فرانسسÚ
م -ي -م -ب -وي-ا ،اأمسس ،ب-ا÷زائ-ر
ال -ع -اصس -م -ة ،اأن «اسس -ت -ق -رار»
اإف-ري-ق-يا يسستدعي «تقدير»
شسبابها و»التكفل به».
صض -رحت م-ي-م-ب-وي-ا ل-لصض-ح-اف-ة
عقب أللقاء ألذي خصضها و أعضضاء
وف- -ده- -ا ب- -ه وزي -ر أل -دول -ة وزي -ر
ألشض- -وؤون أÿارج- -ي- -ة وأل- -ت- -ع- -اون
ألدو‹ رمطان لعمامرةÁ« ،كننا
م -وأج -ه -ة مشض -اك-ل ألÓ-أإسض-ت-ق-رأر
وب -ط -ال-ة ألشض-ب-اب أإذأ ” ت-ق-دي-ره
وألتكفل به».
وأعتÈت ميمبويا ،أنه Áكن
أإ‚از «ع - -م - -ل ك - -ب’ »Òزده - -ار
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أل- - -ق - -ارة Ãسض - -اع - -دة أ÷زأئ - -ر
وأل -ب -ل -دأن أ’إف -ري -ق-ي-ة أ’أخ-رى،
مضض-ي-ف-ة أن ن-دأء أل-ت-ج-ن-ي-د هذأ
ي-عّ-د أل-ه-دف أل-رئ-يسض-ي لزيارتها

أإ ¤أ÷زأئر.
وأك -دت ت -ق-ول« ،ج-ئ-ن-ا ل-ل-ق-اء
أل-وزي-ر (ل-ع-م-ام-رة) ’أن-ن-ا ن-بحث
عن دعم ألدول ونريد من خÓل

ريادة أ÷زأئر أ’أكيدة ‘ ألقارة،
أن ترأفقنا وتشضجع ألدول على
مسض - -اع- -دة أ’–اد أ’إف- -ري- -ق- -ي
للشضباب».
وسض -ج -لت أن م -ن -ظ -م -ت -ه-ا ‘
«م-رح-ل-ة أإع-ادة أل-ت-ف-ع-يل» ÷مع
ه -ي -اك -ل ألشض -ب -ي -ب -ة أ’إف -ري-ق-ي-ة،
م- -وؤك- -دة أن أ’–اد أ’إف- -ري -ق -ي
ل- -لشض -ب -اب ت -اأسضسس ق -ب -ل أ’–اد
أ’إف-ري-ق-ي و»سض-اع-د ع-دة ب-لدأن
على نيل أسضتقÓلها».
م - -ن ج - -ه - -ة أخ - -رى أشض- -ادت
ميمبويا با÷زأئر وحّيت رئيسضها
ع -ب -د أل -ع -زي -ز ب -وت -ف-ل-ي-ق-ة ع-ل-ى
«أل -دع -م أل-ذي قّ-دم-ه ل-لشض-ب-اب»
’سضيما ‘ أإفريقيا.

ا÷زائر ترحب بدخول ا’تفاق حول الÈنامج النووي ا’إيرا Êحيز التطبيق

مباركي خÓل اسستقباله نظÒه اŸا‹

بعث التكوين اŸهني وإادماج الشسباب ‘ صسلب اÙادثات
شس - -ك - -ل ت - -ط- -ب- -ي- -ق ات- -ف- -اق السس- -ل- -م
واŸصسا◊ة ‘ ما‹ اŸنبثق عن مسسار
ا÷زائ-ر ‘ ،ج-ان-ب-ه اŸت-ع-ل-ق ب-التكوين
اŸه- - - -ن - - -ي وإادم - - -اج الشس - - -ب - - -ابﬁ ،ور
’حد،
اÙادثات التي جمعت ،أامسس ا أ
ب -ا÷زائ -ر ال-ع-اصس-م-ة ،وزي-ر ال-ت-ك-وي-ن
وال -ت -ع -ل -ي -م اŸه -ن -يﬁ Úم -د م -ب-ارك-ي
ونظÒه اŸا‹ ﬁامان بابي.
قال ألوزير أŸا‹ للصضحافة عقب لقائه
مع مباركي« ،تناولنا أŸسضائل ألتي تخصس
تطبيق أتفاق ألسضلم ‘ جانبه أŸرتبط بالتكوين
أŸهني وإأدماج ألشضباب» .وصضرح ‘ هذأ ألصضدد،
أن -ه ت -ط -رق م -ع م -ب -ارك-ي إأ ¤أŸسض-ائ-ل أŸرت-ب-ط-ة
بالتعاون ‘ ›ال ألتكوين أŸهني ،موضضحا أن
أÙادثات “حورت حول تشضكيل ÷نة Ÿتابعة
أ’تفاقات ألتي تربط ألبلدين .وأضضاف قائ« :Óلقد
تطرقنا أيضضا إأ ¤ما Áكننا فعله ‘ ›ال تكوين
أŸكون »Úوهو  -كما قال ﬁ -ور «يعت Èأولوية

بالنسضبة لنا».
من جهته سضجل ألوزير مباركي ضضرورة «تكوين
أŸورد ألبشضري» بالنسضبة Ÿا‹ ،معتÈأ أن ذلك
Áثل «دعما ÷هود ألسضلم وأŸصضا◊ة ألتي تبذل ‘
هذأ ألبلد ألشضقيق وأ÷ار» .وأشضار بهذأ أÿصضوصس
إأ ¤وجود حاليا أزيد من  250شضاب ما‹ مÎبصس
‘ أ÷زأئر ،مؤوكدأ ضضرورة «إأعطاء هؤو’ء ألشضباب
أأ’مل ‘ ألتكوين وأكتسضاب مهن تفتح لهم آأفاق
أ’ندماج ‘ أÛتمع دون أي مشضكل».
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أŸوأفق لـ  ٠٨ربيع ألثا 1437 Êهـ

ﬁـــــــرز العمــــاري لــــــ«الششعـــــب””:

ألدسشتـ ـ ـور يك ـ ـ ـرسس أإلرأدة ألسشياسشيـ ـة Ÿششاركـ ـة
ألششب ـاب ألفعلي ـة ‘ بنـ ـاء ألوطـ ـن وتسشـيÒه

..ويؤوكد “سشك الششعب ا÷زائري Ãبادئ ا◊رية والتحرر والسشتقÓل والوحدة الوطنية

لفريقي للششباب”” ،رئيسس
لفريقية سشابقا ،التي –مل اليوم تسشمية ””ال–اد ا إ
قال ﬁرز العماري ،رئيسس حركة الششبيبة ا إ
لعلى للششباب”” ،يعكسس
اللجنة الوطنية ا÷زائرية للتضشامن مع الششعب الصشحراوي السشابق لـ«الششعب”” ،أان اسشتحداث اÛلسس ا أ
لرادة السشياسشية القوية ‘ إاششراك الششباب ‘ بناء الوطن وتسشي Òكل اŸؤوسشسشات ا÷زائرية ،كما يؤوكد النية
بالغ الهتمام وا إ
لعلى للششباب هي ترجمة
Óرادة السشياسشية للبÓد ‘ أاسشلوب تكريسس مششاركة الششباب”” ،مضشيفا أان ””دسشÎة اÛلسس ا أ
الصشادقة ل إ
فعلية لليد اŸمدودة للششباب من طرف رئيسس ا÷مهورية وا◊كومة ‘ ا÷زائر لتمك Úالششبيبة من ‡ارسشة حقها وواجبها ‘
بناء الوطن واŸششاركة ‘ تسشيÒه””.
وع- -ن أŸؤوسشسش- -ات أل- -ع- -م- -وم- -ي- -ة
أŸكلفة بششؤوون ألششباب““ ،وتسشند
للهيئة أ÷ديدة ألتي تعد مكسشبا
أأكد ﬁرز ألعماري ،ألناششط ‘
ج -دي -دأ ل -لشش -ب -اب م-ه-م-ة ت-ق-دË
حقوق أإلنسشان لـ ““ألششعب““ على
ن- - -ظ- - -رة ت- - -خصش آأرأء ألشش- - -ب - -اب
ه -امشش ن -دوة ن -ق -اشش ن -ظ -م -ت -ه -ا
وأه - -ت - -م - -ام- -ات- -ه- -م ‘ ﬂت- -ل- -ف
ب
أ÷ريدة أأمسش حول ““دور ألششبا
أÛالت وفق ما ورد ‘ نصش
‘
‘ أ◊وأر وأŸصشا◊ة ألوطنية
أŸادة ““ :4 -173يقدم أÛلسش
ة
ب
أل - -ق - -ارة ألسش - -م - -رأء :أŸق - -ار
أألع -ل -ى ل-لشش-ب-اب آأرأء وت-وصش-ي-ات
أ÷زأئرية ‰وذجا““ ،أأن مششروع
حول أŸسشائل أŸتعلقة بحاجات
أل -ق -ان -ون أل -ت -م -ه -ي -دي Ÿرأج-ع-ة
ألشش- - -ب- - -اب وأزده - -اره ‘ أÛال
م
تعديل ألدسشتور ““جاء ليÈز قي
ألقتصشادي وألجتماعي وألثقا‘
5
4
وأأخÓ- -ق- -ي- -ات ث- -ورة ن- -وف -مÈ
وألرياضشي .كما يسشاهم أÛلسش
وŒدي-دأ ل-ل-وف-اء ل-رسش-ال-ة م-ل-ي-ون
‘ ترقية ألقيم ألوطنية وألضشمÒ
ونصشف أŸليون ششهيد““ ،مضشيفا مقدمتها حق ألششعوب ‘ ألتحرر ‘ ألتنمية وعلى جميع أألصشعدة ،أل - - - - -وط - - - - -ن - - - - -ي وأ◊سش أŸدÊ
‘ سشياق موصشول ““ألدسشتور يؤوكد ونيل ألسشتقÓل وكذأ ‘ ألوحدة لسشيما بعد دسشÎة هيئة خاصشة وألتضشامن ألجتماعي ‘ أأوسشاط
أأيضش- -ا “سشك ألشش -عب أ÷زأئ -ري أل- -وط- -ن- -ي- -ة» ،وب- -ال- -نسش- -ب -ة ل -ذأت ‡ثلة ‘ أÛلسش أألعلى للششاب ألششباب““.
Ãب - - -ادئ أ◊ري - - -ة وأل - - -ت - - -ح- - -رر أŸتحدث ،فإان مششروع ألقانون وفق ما ورد ‘ أŸادة  ، 3 - 173و‘ أل- -وقت أل- -ذي ي- -ع- -كسش ف- -ي -ه
وألسش-ت-قÓ-ل وأل-وح-دة أل-وطنية““ ،أل- -ت- -م -ه -ي -دي Ÿرأج -ع -ة ت -ع -دي -ل ل -فت أل -ع -م -اري إأ ¤أأن أل -دسش-ت-ور أسشتحدأث ›لسش أأعلى للششباب
وألن ألششباب يششكل  75باŸائة أل- -دسش- -ت- -ور ““يÈز أأيضش- -ا م- -ب- -ادئ أأع-ط-ى ع-ن-اي-ة خ-اصش-ة ل-لشش-ري-حة ““بالغ ألهتمام وأإلرأدة ألسشياسشية
من ألششعب أ÷زأئري ،فإان أأسشمى حقوق أإلنسشان وألششعوب وألقيم ألتي “ثل  75باŸائة من ألششعب ألقوية ‘ إأششرأك ألششباب ‘ بناء
أل- - - -ق- - - -وأن““ Úي- - - -ك- - - -رسش أإلرأدة أألخÓ-ق-ي-ة وأل-ن-ب-ي-ل-ة ل إ
Óنسشانية““ ،أ÷زأئ- -ري ،ول -ل -دور أل -ذي ل ب -د أل -وط -ن وتسش -ي Òك -ل أŸؤوسشسش -ات
ألسش-ي-اسش-ي-ة Ÿشش-ارك-ت-ه أل-فعلية ‘ وŒدي- -د أل- -ت -أاك -ي -د ب -ك -ل وضش -وح عليه من ألقيام به ‘ أŸرحلة أ÷زأئ -ري -ة ...وأل -ن -ي -ة ألصش -ادق-ة
بناء ألوطن وتسشيÒه““.
Óرأدة ألسش- -ي- -اسش -ي -ة ل -ل -ب Ó-د ‘
“سشك أ÷زأئ- - -ر Ãب- - -دأأ ث- - -ابت ،أŸقبلة ،وذلك من أأجل تكريسش ل - -إ
وثمن ألعماري ،مسشتندأ ‘ –ليله وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر ب-ح-ق ألشش-ع-وب ‘ توأصشل أألجيال وموأصشلة رسشالة أأسش- - -ل- - -وب ت- - -ك- - -ريسش مشش - -ارك - -ة
ل -ع -دة أع -ت -ب-ارأت« ،ف-عÓ-وة ع-ل-ى تقرير مصشÒها.
ألفا— نوفم.1954 È
ألشش -ب -اب““ ،ف -ان ألشش-ب-اب وف-ق م-ا
إأب -رأز ق -ي -م أل -ث -ورة أل -ت -ح -ري -ري-ة وردأ ع- -ل- -ى سش -ؤوأل ي -خصش أ◊ي -ز وت- - - -نصش أŸادة  3 - 173على ت- -وق- -ع أل- -ع- -م- -اري ““سش- -ي- -ك -ون ‘
أÛيدة ،وŒديد رسشالة ألوفاء أıصشصش ل- -لشش- -ب- -اب ،ت -ك -ريسش -ا ““ُي -ح -دث ›لسش أأع-ل-ى ل-لشش-ب-اب ،أŸي- - -دأن م- - -ن أأج- - -ل Œسش- - -ي- - -د
وأل -ت -مسشك ب-ب-ي-ان أل-ف-ا— ن-وف-مŸ Èك -اسشب ج -دي -دة ل -ف -ائ -دة ه -ذه وهو هيئة أسشتششارية توضشع لدى مششاركته ‘ أŸيدأن ومن أأجل
ورق -ة ط -ري-ق أل-دول-ة أ÷زأئ-ري-ة ،ألششريحة ألعريضشة من أÛتمع ،رئيسش أ÷مهورية.
تلبية ندأء ألوأجب“ ،اما كما لباه
ن
ع
Ú
ل
ث
‡
ف- -إان- -ه ي- -ك- -رسش ألل- -ت- -زأم ب -أاب -رز ل -ت -م -ك -ي -ن -ه -م م -ن ألن -خ -رأط ‘ يضش - - - -م أÛلسش
ششباب ثورة  1954وطلبة  19ماي
أŸب- -ادئ أل- -رأسش- -خ- -ة ،وت -أات -ي ‘ أÛتمع ولعب ألدور أŸنوط بهم ألشش -ب -اب و‡ث -ل Úع -ن أ◊ك-وم-ة .““1956

فريال بوششوية

اعتÈت التعديÓت جوهرية ترقى للمرحلة اŸقبلة

منظمة ششباب من أأجل أ÷زأئر تثّمن أسشتحدأث ›لسس أعلى للششباب

أأعربت أŸنظمة ألوطنية للششباب
م ن أ أ ج ل أ÷ ز أ ئ ر ع ن أ ر ت ي ا ح ه ا
Ÿا ج-اء ب-ه أل-ت-ع-دي-ل أل-دسش-ت-وري
حول ألششباب لسشتحدأث ›لسش
أأع -ل -ى ل -لشش -ب -اب ،وب -ه -ذأ تسش-ج-ل
أ  Ÿن ظ م ة أر ت ي ا ح ه ا و أ س ش ت ح س ش ان ها
أل- -ع -م -ي -ق Ÿا ورد ‘ أل -نصش م -ن
ت ع د ي  Óت ج و هر ي ة ت ر ق ى  Ÿس ش اي رة
أŸرأح -ل أŸق -ب -ل -ة ،وتسش -اه-م ‘
ت- -ع- -زي- -ز ﬂت- -ل- -ف أ◊ق- -وق م- -ع
م ر أ ع ا ة ن ص ش يب أ لأ ج ي ا ل أ ل ق ا دم ة .
و أ أ و ض شح ت أ  Ÿنظ م ة ‘ ب ي ان ت ل ق ت
“ “ أ ل ش ش ع ب “ “ ن س ش خ ة م ن ه Áث ل م ك تب ه ا

أل -وط -ن -ي ون -ي -اب-ة ع-ن ق-وأع-ده-ا
ألوطنية أأنها كتنظيم ششبا Êوأعد
ت ث من م ا و ر د ‘ أ  Ÿاد ة 3 - 1 7 3
م- -ن خÓ- -ل أسش- -ت- -ح -دأث ›لسش
أأع -ل -ى ل -لشش -ب-اب ي-ع-ن-ى ب-ال-ت-ك-ف-ل
ب- -انشش- -غ- -الت ألشش -ب -اب ،وي -دع -م
ط -م -وح -ات -ه ع -ن ط -ري -ق ت -ذل -ي-ل
أ ل ص ش ع ا ب و ح ل ح لة أ  Ÿش ش ا ك ل  ،و ك ذ أ
أإشش- -رأك- -ه ‘ أت- -خ -اذ ألإج -رأءأت
وألقرأرأت ألتي تخصشه.
وأأشش -ار ب -ي-ان أŸن-ظ-م-ة أل-وط-ن-ي-ة
ل-لشش-ب-اب أأن أل-ت-ع-ديÓ-ت أل-عميقة
أ ل ت ي ج ا ء ب ه ا ن ص ش أ ل تع د ي ل خ ا ص شة

ل–اد ال- - -ولئ- - -ي
ثّ- - -م- - -ن ا إ
ل - - -ل - - -ف Ó- - -ح Úا÷زائ - - -ريÚ
بسش- - -ي- - -دي ب- - -ل- - -ع- - -ب - -اسس نصس
م- -راج- -ع- -ة ال -دسش -ت -ور ك -ون -ه
ي-ؤوك-د ع-ل-ى إاع-ط-اء دفع قوي
ل-ل-ق-ط-اع ال-فÓ-ح-ي خاصشة ما
جاءت به اŸادة  17مكّرر من
لول
ال -فصش -ل ال -ث-ا Êل-ل-ب-اب ا أ
وال - - -ت- - -ي تشش Òإا ¤ضش- - -م- - -ان
لسش-ت-ع-م-ال ال-رششيد للموارد
ا إ
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه-ا
Óج- -ي- -ال ال -ق -ادم -ة ،ح -يث
ل - -أ
لراضش- - -ي
–م- - -ي ال- - -دول- - -ة ا أ
لم Ó- - -ك
ال - - -ف Ó- - -ح - - -ي - - -ة وا أ
العمومية للمياه.
و‘ ه- -ذأ ألصش- -دد أأك- -د ن- -ع -ي -م -ي
–Óاد
ألطاهر أألم Úألولئي ل إ
أل -ع-ام ل-ل-فÓ-ح Úأ÷زأئ-ري ،Úأأن
هذه أŸادة Ãثابة ضشمان حقيقي
وح- -م- -اي- -ة ف- -ع- -ل- -ي- -ة ل- -ل- -ف Ó-حÚ
وأألرأضشي ألفÓحية بعد أأن يتم
ت-رسش-ي-م-ه-ا ك-ح-ق دسش-توري ،حيث
سش- -تضش- -م- -ن ه -ذه أŸادة ح -م -اي -ة

أألرأضشي من ﬂتلف ألعتدأءأت
ك -زح-ف أإلسش-م-نت وغÒه-ا وه-ي
أŸطالب ألتي لطاŸا نادى بها
أل - -ف Ó- -ح - -ون ع - -ل - -ى أخ - -ت Ó- -ف
مسش -ت -وي -ات -ه -م ◊م -اي-ة أألرأضش-ي

م -ا ت -ع -ل -ق ب -ا◊ق -وق وأ◊ري-ات،
وت -ث-ب-يت أل-ه-وي-ة أل-وط-ن-ي-ة كسش-ن-د
ح -ق -ي -ق -ي ل -ل -ح-ف-اظ ع-ل-ى ◊م-ة
أÛت -م -ع و“اسش -ك -ه  Òÿدل -ي-ل
ع - -ل - -ى ‚اح أŸشش - -اورأت أل- -ت- -ي
أ ن ت ه ج ته ا أ ل س ش ل ط ا ت أ ل ع ل ي ا ل ل ب Óد
وأل -ت -ي ح -ق -قت أإج -م-اع-ا وط-ن-ي-ا
حقيقيا.
و  Áث ل أ إ عط ا ء أ ل ت ي ا رأ ت أ ل س ش ي ا س ش ي ة
Ãخ -ت -ل-ف أأل-وأن-ه-ا أآل-ي-ات ل-ت-ل-عب
د و ر ه ا ع ل ى أ ل س شا ح ة أ ل و ط ن ية و ك ذ أ
ت س ش ه ي ل م ه ا م أل إع  Óم ي  ﬁ ،ط ا ت
ي-جب أل-وق-وف ع-ن-ده-ا وألإشش-ادة

ب ه ا ل ت ك و ن ب ذ ل ك م ن ع ط ف ا ح ا س ش ما
وكبÒأ يج ّسشد ألسشتقرأر وأزدهار
ألوطن.
ك -م-ا ق-الت م-ن-ظ-م-ة ألشش-ب-اب م-ن
أ أ ج ل أ ÷ ز أئ ر أ أ ن ت ش ش ج ي ع أ ل ب ح ث
أ ل ع ل م ي و خ ل ق أ ل Ìو ة خ ا ر ج › ا ل
ألق -تصش-اد أل-ري-ع-ي ه-ي ﬁط-ات
أأخ- -رى ت- -رحب ب- -ه- -ا أŸن- -ظ- -م -ة
وت -دع-م-ه-ا ÿل-ق ب-ي-ئ-ة وأع-دة ‘
ظ ل أ ل س شت ق ر أ ر .

جÓل بوطي

فÓحو سشيدي بلعباسس يثّمنون أŸادة  17مكّرر من وثيقة مرأجعة ألدسشتور

وح- - -ق أألج - -ي - -ال أل - -ق - -ادم - -ة ‘
أإلسشتفادة من خÒأتها ،وأأضشاف
ذأت أŸت - - -ح- - -دث ع- - -ن ب- - -ر›ة
وتنظيم ملتقيات جهوية بالولية
بحضشور أألم Úألعام لششرح هذه

أŸادة ودوره -ا أل -ه -ام ‘ ت -ن -م-ي-ة
أل -ق -ط -اع ألق -تصش -ادي وأ◊ف -اظ
على أŸوأرد ألطبيعية.

سشيدي بلعباسس :غنية ششعدو

ألعدد
16931
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لنتاج الكهرباء باسشتعمال الطاقة الششمسشية خÈي:
دشّشن ﬁطة إ

أدرأر –ظى Ãششاريع هامة ‘ تطوير ألطاقات أŸتجددة

كشش- -ف وزي- -ر ال- -ط- -اق -ة
واŸناجم صشالح خÈي ،أان
ولي - -ة أادرار سش - -ت- -ح- -ظ- -ى
ضش - -م - -ن الÈن - -ام - -ج ال- -ذي
سش - - -ط - - -رت - - -ه ا◊ك - - -وم - - -ة
منتصشف السشنة اŸنصشرمة
‘ إاط -ار ت -ط -وي -ر ال -ط -اق-ة
اŸت- - - -ج- - - -ددة آاف- - - -اق 2030
بجملة من اŸششاريع اŸهمة
‘ ›ال الطاقة البديلة.

أدرأر :فا— عقيدي

جاء ذلك خÓل زيارة ألعمل
وألتفقد ألتي قادته لولية أأدرأر لتفقد وأقع
قطاعه بالولية ،حيث قام Ãعاينة وتدششÚ
عديد أŸششاريع ألتابعة لقطاعه ،وأأكد ألوزير
أأن أأدرأر ح -ظ -يت ب -إان -ت -اج م -ا ي -زي -د ع-ن 35٠
ميغاوأط وهذأ من خÓل أÙطات أŸنتششرة
ع Èترأب ألولية ،وهذه أ◊صشة تأاتي ضشمن
أ◊صش -ة أل -وط -ن -ي -ة أŸسش -ت -ه -دف -ة م -ن ط -رف
أ◊ك- -وم -ة أŸق -درة بـ  4٠٠م-ي-غ-ا وأط وأل-تي
سشتدخل منها  343ميغا وأط حيز ألسشتهÓك
خÓل ششهر مارسش أŸقبل.
ك -م-ا د ّشش-ن أل-وزي-ر ﬁط-ت Úل-ت-ول-ي-د أل-ك-ه-رب-اء
وأحدة Ãنطقة كÈتن ببلدية تسشابيت وأألخرى
Ãدينة أأدرأر بقدرة إأنتاجية تفوق  ٢3ميغاوأط
باإلضشافة إأ ¤زيارة ﬁطة توليد ألكهرباء عن
طريق ألرياح بكÈتن بقدرة تزيد عن  1٠ميغا
وأط ،حيث تعت Èأأول مزرعة لتوليد ألكهرباء
بوأسشطة ألرياح با÷زأئر ،أسشتفادت منها ولية
أأدرأر ل-ت-دع-م أل-ط-اق-ة أل-ك-ه-رب-ائ-ي-ة ب-اŸن-ط-قة
خصشوصشا وأأن كÈثن منطقة معروفة بالرياح،
ك -م -ا ي -ن -درج ه -ذأ أŸشش -روع ضش -م -ن أل-ت-ج-رب-ة
ألوطنية لسشتعمال ألطاقات أŸتجددة.
وبلغت تكلفة هذأ أŸششروع  ٢.٨مليار دينار
جزأئري ،وتÎبع هذه أŸزرعة على مسشاحة
 5٠هكتار تضشم  1٢عمودأ هوأئيا ” تركيبها

كليا وتنتج  1٠ميغاوأط من
ألطاقة ألكهربائية بوأسشطة
أل- - - -ري- - - -اح ،وأأ‚زت ه- - - -ذه
أÙطة ‘ مدة  37ششهرأ
وم - -ن شش- -أان ه- -ذه أŸزرع- -ة
أŸسش - - -اه - - -م - - -ة ‘ ت - - -وفÒ
م - -ن - -اصشب ع - -م- -ل لشش- -ب- -اب
أŸنطقة ،و–سش Úظروفهم
أŸع -يشش -ي-ة ،إأ ¤ج-انب أأن-ه-ا
تسش- -اه- -م ‘ أ◊ف -اظ ع -ل -ى
نظافة أÙيط وألبيئة.
ك- - -م- - -ا ت- - -ك- - -ف - -لت شش - -رك - -ة
سش - -ي - -ج- -يÓ- -ك ب- -ال- -درأسش- -ة
وأإل‚از ‘ ح Úتتكفل إأحدى فروع ششركة
سش -ون -ل -غ -از (ف-رع ألÎك-يب) ب-ج-انب أل-ه-ن-دسش-ة
أŸدنية وتركيب أŸعدأت.
ه- -ذأ وق- -د ” أخ- -ت -ي -ار إأ‚از ه -ذه أŸزرع -ة
Ãنطقة كÈتن ألتابعة إأدرأيا Ÿنطقة تسشابيت
بعد درأسشة تقنية قام بها أıتصشون حول
جغرأفية هذه أŸنطقة وخلصش أıتصشون أأن
م -ن -ط -ق -ت -ي أأدرأر وت-ن-دوف م-ن ب ÚأŸن-اط-ق
أألك Ìع -رضش -ة ل -ل -ري -اح ب-ا÷زأئ-ر ع-ل-ى م-دأر
ألسشنة ،وهو ما يجعل منطقة كÈتن بتسشابيت
م- -ن- -ط- -ق- -ة مÓ- -ئ- -م- -ة إل‚از ه- -ذأ أŸشش -روع
ألطاقوي ألصشديق للبيئة.
كما عاين ألوزير ﬁطة تكرير ألبÎول باسشبع،
حيث تلقى ششروحات حول عمل أÙطة ألتي
“ّول معظم وليات أ÷نوب Ãختلف أأنوأع
ألوقود وألتي أسشتطاعت معا÷ة  ٢.9مليون
طن من ألنفط أÿام منذ أنطÓقتها ‘ سشنة
 ٢٠٠٨إأ ¤غاية .٢٠15
و‘ ختام زيارته وضشع وزير ألطاقة وأŸناجم
حجر أألسشاسش إل‚از ﬁطة وقود جديدة
Ãدي-ن-ة أأدرأر ب-ت-ك-ل-ف-ة  176م-ل-ي-ون دج سش-يتم
أسش-تÓ-م-ه-ا ن-ه-اي-ة ألشش-ه-ر أ÷اري ،ك-م-ا ع-اين
مركز أÙول ألكهربائي أŸتنقل وألذي يأاتي
‘ إأطار دعم ألششبكة ألكهربائية بالولية.

دعا إا ¤إاعادة الثقة ‘ الدينار بن خالفة من وهران:

 90٪من ميزأنية ألدولة تسش ÒباŸوأرد غ ÒألبÎولية

أاكد وزير اŸالية ،عبد
ال -رح -م-ن ب-ن خ-ال-ف-ة ،اأن
ا÷باية غ ÒالبÎولية،
لول م - - -رة ب - - -ا÷زائ- - -ر،
أ
تسشّ- - - -ج- - - -ل زي - - -ادة بـ 1.8
خÓل  ،2016مششÒا إا¤
أان م- -ي- -زان- -ي- -ة ال- -دول- -ة،
تسشّير حاليا بـ  3100مليار
دج م- - - - - - - - - - - -ن اŸوارد غÒ
ال- - -بÎول- - -ي- - -ة ،وه - -و م - -ا
ي - - -ع - - -ادل نسش - - -ب- - -ة ،٪90
م- - - - -ق- - - - -ارن - - - -ة ب - - - -اŸوارد
البÎولية ،والتي قدرها
بـ  1500مليار دج.

وهرأن :برأهمية مسشعودة

وقال بن خالفة ،خÓل ألكلمة ألتي أألقاها
أأمسش بوهرأن Ãناسشبة إأششرأفه على أأششغال
أŸلتقى أ÷هوي حول قانون أŸالية ،٢٠16
أŸنظم من قبل أÛلسش ألوطني للجباية ،أأن
““ه -ذأ أل -ت -ح -ول م -ن ألضش -ري -ب -ة أل -بÎول-ي-ة إأ¤
ألضش -ري -ب -ة غ Òأل -بÎول -ي-ة م-ن أأه-م م-ؤوشش-رأت
أل-ت-ن-وي-ع ألق-تصش-ادي ،وأأن أ÷زأئ-ر سش-ت-وأصش-ل
تعميق أإلصشÓح ألقتصشادي لضشمان مدأخيل
أأخرى““ ،مششّددأ على أأن ما “ر به أ÷زأئر،
ل- -يسش Ãرح -ل -ة ““أأزم -ة““ ب -ق -در م -ا ه -و ظ -رف
أسشتثنائي صشعب ،بسشبب تهاوي أأسشعار ألنفط
‘ ألسشوق ألعاŸية.
وتابع بالقول إأن أ÷زأئر ملتزمة ببناء ‰ط
جديد من ألنمو ‘ ،دعوة إأ ¤ألتفك Òأ÷دي
‘ خلق موأرد مالية غ ÒبÎولية خÓل  3أأو 4
سش- -ن- -وأت وت- -وسش -ع -ة أل -وع -اء ألضش -ري -ب -ي ،دون
أŸسش -اسش ب -الضش -غ -ط أ÷ب -ائ -ي ،ك -م -ا ق -ال أأن
قانون أŸالية لسشنة  ،٢٠16أŸكّمل ،حسشبه،
ل-ق-ان-ون  ،٢٠15ج -زء م -ن أل -ل -ب-ن-ات ل-لسش-ي-اسش-ة
ألعامة ،لكن ل Áكن أأن ننظر إأليه ‘ منأاى
عن ›موعة من أŸتغÒأت أألخرى.
وع -اد أل -وزي -ر ل -ي -ؤوك -د أأن سش-ن-ة  ٢٠16بÎوليا
صش -ع -ب -ة ،ل -ك-ن أق-تصش-ادي-ا وإأصشÓ-ح-ي-ا وأع-دة،
مششÒأ إأ ¤أأن أ÷زأئر ،تتميّز عن غÒها من
ح -يث أن -خ -ف -اضش نسشب أŸدي -ون -ي -ة وغ -ن -اه-ا
ب - -ال - -ب - -دأئ - -ل وأŸدخ - -رأت وأإلم - -ك - -ان - -ي- -ات
ألقتصشادية وغÒها من ““ألهوأمشش أŸتاحة
ل-ب-عضش ألسش-ن-وأت““ ،ع-ل-ى حّ-د ت-ع-بÒه ل-ل-خ-روج
أل -ت-دري-ج-ي م-ن ت-ب-ع-ي-ة أل-ن-ف-ط إأ ¤ألق-تصش-اد
أ◊قيقي بجميع ›الته.
وأأك- -د ع- -ل- -ى ضش- -رورة أأن ي- -ح- -ل ألسش- -ت -ث -م -ار
ألق- - -تصش- - -ادي ‘ ﬂت - -ل - -ف أÛالت ﬁل

ألسش -ت -ث-م-ار أ◊ك-وم-ي خÓ-ل
ألـ 1٠أأو  15سشنة أألخÒة‘ ،
إأشش - - -ارة م - - -ن- - -ه إأ ¤ألشش- - -عب
أل-ن-اشش-ئ-ة وأل-ت-ي ي-زيد عددها
با÷زأئر عن  1٢ششعبة ،وألتي
يرأهن عليها بأان –ل ﬁل
أل- -ع- -رضش أÿارج- -ي ،ن- -ظ- -رأ
ل-ل-م-زأي-ا وأإلج-رأءأت أل-ه-ام-ة
أŸتخذة ‘ هذأ أÛال.
ودع - -ا ن- -فسش أŸت- -ح- -دث أإ¤
إأ‚اح م - -ا أصش - -ط- -ل- -ح ع- -ل- -ى
تسش - - -م- - -ي- - -ت- - -ه بـ«أŸصش- - -ا◊ة
ألق- -تصش- -ادي- -ة““ ب Úأل -ق -ط -اع
أŸن - -ظ - -م وأŸوأزي وب Úأل - -ق - -ط - -اع أل - -ع - -ام
وأÿاصش ،بعيدأ عن ألزدوأجية ‘ أŸيدأن
ألق- - -تصش- - -ادي ،دون إأه- - -م- - -ال ﬁارب- - -ة ك- - -ل
أŸم- -ارسش- -ات غ Òألق- -تصش- -ادي -ة م -ن أل -غشش،
أل-ت-ه-ريب وأل-ف-وت-رة أŸف-رط-ة وغÒه-ا ،ي-ق-ول
نفسش أŸتحدث ،مششÒأ إأ ¤جملة
دفع ألتنمية أŸسشتدأمة و–قيق ألنجاعة
ألقتصشادية ‘ إأطار ألسشياسشة ألتضشامنية.
وهو ما –ّقق يضشيف نفسش أŸسشؤوول ‘ عهد
أل-رئ-يسش ع-ب-د أل-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-يقة– ،ت مظلة
مبادرة أŸصشا◊ة ألوطنية ،معتÈأ أأنه يجب
تغي Òسشلوكيات أإلدأرة أÙلية وأŸتعامل،Ú
لفتا إأ ¤أأن سشنة  ،٢٠16سشتكون سشنة إلعادة
Óدأرة أÙلية ،خاصشة وأأن عمال
ألعتبار ل إ
قطاعه يعملون ‘ ظروف صشعبة ،إأ ¤جانب
عصشرنة مديريات أأمÓك ألدولة وكذأ مديرية
ألضشرأئب ،باعتبارها جزءأ من أŸوأطنة.
كما أأثار ألوزير ،ظاهرة أكتناز أألموأل ،خارج
أل -ب -ن -وك‡ ،ا ي -ع -رضش أأصش -ح -اب-ه-ا ل-ع-م-ل-ي-ات
أل -نصشب وألح -ت -ي-ال ،مشش-ددأ ع-ل-ى أأه-م-ي-ة أأن
ت -دخ -ل ه -ذه أŸوأرد أŸال -ي -ة وأل-ت-ي وصش-ف-ه-ا
بـ«ألضش- -خ- -م -ة““ إأ ¤ع -ق -ر دأره -ا ،ك -م -ا ط -الب
ﬂت -ل -ف أل -وزأرأت ب -ال -ت-ع-اون Ÿوأج-ه-ة ه-ذه
أŸرحلة ،بدءأ من ألإمعان ‘ ألقوأن Úوإأعادة
ألنظر فيها ،ناهيك عن ألتغي ‘ Òألسشلوكات
وأإلجرأءأت ألثقيلة.
ليؤوكد ‘ أÿتام ،أأن ألدولة ،تو‹ أأهمية كبÒة
ل- -ل- -مسش- -اوأة ب Úأل- -ولي- -ات ‘ ›ال أل- -ن- -م- -و
ألقتصشادي وألتنمية ،مششÒأ إأ ¤أأن أ÷زأئر،
بإامكانها أأن تتحول إأ› ¤موعة من أأحوأضش
ل -ل-ن-م-و ‘ ،إأط-ار أل-ن-ه-ج أل-ذي أخ-تّ-ط-ه رئ-يسش
أ÷مهورية ،ألسشيد عبد ألعزيز بوتفليقة خÓل
ألـ 15سش - -ن - -ة أألخÒة ،م- -ن خÓ- -ل ن- -ظ- -رت- -ه
أÿماسشية ،وما أأثمر من مكاسشب وإأ‚ازأت،
صشنعت ألفرق.

»æWh

الثنين  1٨جانفي  2016م
الموافق لـ  0٨ربيع الثاني  1437هـ

من منتدى
«الشضعب»

لفريقي لـ»الششباب»:
رئيسشة ال–اد ا إ

إاشضراك الشضباب ‘ اتخاذ القرار سضيحل الكث Òمن اŸشضاكل
ندعم كفاح الششعب الصشحراوي من أاجل تقرير مصشÒه

لمن
لفريقي ،عن دعمه لكفاح الششعب الصشحراوي من أاجل تقرير اŸصش ،Òوششدد على التوعية بقيمة ا أ
ع Èا–اد الششباب ا إ
والسشتقرار ‘ صشناعة التطور القتصشادي والجتماعي ،وطالب القادة السشياسشي Úبتمويل صشندوق إافريقي للششباب
للمسشاعدة ‘ Œسشيد مششاريع تنموية.

حمزة ﬁصسول
تصسويرﬁ :مد آأيت قاسسي

اختار ال–اد اإلفريقي للششباب ،جريدة
«الششعب» ،إلبداء مواقفه من ﬂتلف القضشايا
القارية حيث نششط ندوة صشحفية ،ع Èفيها
عن تطلعات هذه الششريحة العمرية ا◊ية،
راف- -ع- -ا ج- -م- -ل- -ة م- -ن اŸط -الب ل -رؤوسش -اء دول
وحكومات القارة.
وق-الت رئ-يسش-ة ال-ه-ي-ئ-ة الشش-ب-اب-ية ،فرانسشÚ
م -ي -وم -ب -ا ف -وراه-ا ،أان ال–اد «م-ل-زم ب-واجب
ال -تضش -ام -ن م -ع الشش -ب -اب الصش -ح-راوي» ،ال-ذي
يعيشس –ت سشطوة الحتÓل اŸغربي ،وأاكدت
دعمه لكفاح ششعب الصشحراء الغربية من أاحل
ت-ق-ري-ر مصشÒه ،ق-ائ-ل-ة «م-وق-ف-ن-ا م-نسش-ج-م مع
مفوضشية ال–اد اإلفريقي التي تدعم القضشية
الصشحراوية».
ع -ل -ى صش -ع -ي -د آاخ -ر ،أاف -ادت رئ-يسش-ة ا–اد
الششبيبة اإلفريقية ،بأان ششباب القارة ضشحية
النزاعات واألزمات ،وفاعل مؤوثر ‘ زعزعة
أام-ن واسش-ت-ق-رار ع-دي-د ال-ب-ل-دان ،م-وضش-ح-ة أان
ه -ذه ح -ق -ي -ق -ة م -رة تسش -ت -دع -ي ال-تسش-اؤول ع-ن
مسشبباتها ا◊قيقية.
واع -تÈت أان «نسش -ب -ة ال -ب -ط -ال -ة ال -ت -ي ت-ع-د
األعلى ‘ العا ،⁄الفقر ،التهميشس وا◊روب،
عوامل أاسشاسشية لهذا الوضشع» ،وحملت القادة
األف -ارق -ة ،ج -زءا م -ن اŸسش -ؤوول -ي -ة ،ل -ك -ون -ه-م
مطالبون بالتحرك كي ل يقع الششباب ضشحية،
ول ي -ت -م اسش -ت -غ Ó-ل -ه -م م -ن ق -ب -ل ا÷م -اع -ات
اإلرهابية.
وأاوضش- -حت ‘ ال- -ن- -دوة الصش -ح -ف -ي -ة ،ال -ت -ي
حضشرها‡ ،ثلو التجمعات الششبابية لكل من
تونسس ،موريتانيا ،السشودان ،الصشحراء الغربية
ول -ي -ب -ي -ا ،ب -أان «إاشش -راك الشش -ب -اب ‘ صش -ن -اع-ة
القرار ،والتسشي ÒوŒسشيد اŸششاريع التنموية،

سشيغ Òهذا الواقع من دون ششك».
وأاشش -ارت إا ¤اŸي-ث-اق اإلف-ري-ق-ي ل-لشش-ب-اب،
الذي ” إاقراره ‘ قمة با‚ول سشنة ،2006
ينصس ‘ مادتيه  11و 15على تششغيل الششباب
ومششاركتهم ‘ ا◊كامة ،مفيدة بأان Œسشيد
هذين البندين على أارضس الواقع كان سشيسشمح
بتفادي العديد من اŸششاكل.
ورأات بأان معظم البلدان اإلفريقية ،فششلت
‘ تنفيذ ﬂطط العقد اإلفريقي لتنفيذ ما
جاء ‘ هذا اŸيثاق الذي سشطر خفضس نسشبة
البطالة إا 10 ¤باŸائة كهدف يجري العمل
على تنفيذه خÓل  10سشنوات.
ونادت الرؤوسشاء األفارقة لعقد اجتماعات
رف -ي -ع -ة اŸسش -ت -وى ،خ -اصش-ة ب-الشش-ب-اب ف-ق-ط،
معتÈة ذلك خيار أانسشب يتمخضس عنه اإلرادة
السشياسشية لتنفيذ اسشÎاتيجيات ميدانية تغÒ
واقع الششباب اإلفريقي.
وقالت فرانسش Úميومبا ،أان ا–اد الششباب
اإلف -ري -ق -ي ،ي -دع -م م -ب-دأا ا◊ل-ول اإلف-ري-ق-ي-ة

للمششاكل اإلفريقية ،ومن غ ÒاŸعقول ،أان
يناقشس ›لسس األمن الدو‹  75قضشية جلها
ت- -خصس ال -ق -ارة دون حضش -ور م -ؤوث -ر ل -ل -ب -ل -دان
اŸعنية.
وخÓ- -ل ذات ال- -ن- -دوة ،دع- -ا األم Úال- -ع- -ام
ل–Óاد اإلفريقي للششباب ،سشليمان سشيديبي،
إا ¤تضش - -ام - -ن أاك Èب Úال - -ق - -وى الشش - -ب - -اب- -ي- -ة
اإلفريقية ،والتعب Òعن أارائهم من ﬂتلف
القضشايا اŸهمة بششكل مسشتقل حتى ل يكونوا
رهن اسشتغÓل قوى أاو أاحزاب سشياسشية.
وأاعطى سشيديبي ،مث ،Óعن مششاركة ششباب
بلده ما‹ ‘ مفاوضشات السشÓم ،التي قادتها
ا÷زائ -ر ب Úاألط -راف اŸال -ي -ة ،ق-ائ« Ó-ل-ق-د
عÈنا عن مواقفنا بكل اسشتقÓلية ودون انتماء
ألي طرف أاو جهة».
ويعد ال–اد اإلفريقيŒ ،معا ıتلف
ا÷م -ع-ي-ات الشش-ب-اب-ي-ة ب-ج-م-ي-ع ب-ل-دان ال-ق-ارة،
وي - -ع - -م - -ل –ت وصش - -اي- -ة م- -ن- -ظ- -م- -ة اإل–اد
اإلفريقي.

سضليمان سضيديبي :ا÷زائر تسضتحق لقب منقذ ما‹

لفريقي
^ إانششـــــــــــاء لوبيــــــات دوليــــــة تعمل لصشالح الششبـــــاب ا إ
^ الششراكة مع العا ‘ ⁄مسشائل تتعلق بالسشلم والرفاهية لكل الششعوب

اع - - -ت Èاألم Úال - - -ع- - -ام ل–اد الشش- - -ب- - -اب
اإلفريقي ،اŸا‹ سشليمان سشاتيغي سشيديبي،
أان ا÷زائر وقفت دائما إا ¤جانب بÓده ‘
اÙن التي مرت بها وأانها رافقت ما‹ ‘ كل
اŸسشارات الهادفة إا ¤إارسشاء اŸصشا◊ة بÚ
اŸالي ‘ Úإاطار ا◊فاظ على وحدته الÎابية
واسشتقÓله الوطني ،مضشيفا أان ا÷زائر –ظى
بثقة كل اŸالي Úألنها كانت دائما –افظ
على الوقوف على اŸسشافة نفسشها من جميع
األطراف ،كما أاّكد خÓل الندوة التي نظّمها
ال–اد اإلف -ري -ق -ي ل -لشش -ب -اب  -ع-ل-ى ه-امشس
مؤو“ره اŸنعقد با÷زائر -أان اتفاق السشلم
واŸصشا◊ة ‘ ما‹ الذي ” التوصشل إاليه
بفضشل الوسشاطة الدولية التي قادتها ا÷زائر،
التي قال إانها ل تزال تبذل اŸزيد من ا÷هود
من أاجل متابعة تنفيذ بنود هذا التفاق ،الذي
من ششأانه أان يؤوسشسس Ÿا‹ جديد متصشالح مع
نفسشه.
السشيد سشليمان سشاتيغي ،قال ‘ هذه الندوة
 التي احتضشنتها جريدة «الششعب» أامسس -أانا÷زائ-ر تسش-ت-ح-ق ب-ال-ف-ع-ل ل-قب «م-ن-قذ ما‹»
ألن -ه -ا ،أاضش -اف األم Úال -ع -ام ل–اد الشش -ب-اب

اإلفريقي ⁄ ،تدخر أاي جهد
‘ ‚دة بÓ- - - -ده خ Ó- - -ل ك - - -ل
األزم -ات ال -ت-ي م-رت ب-ه-ا م-ن-ذ
السش -ت -ق Ó-ل ،ح -يث ك-انت “د
يدها للششعب اŸا‹ ‘ كل مرة
تطلب األمر ذلك.

إانشضاء صضندوق
إافريقي للشضباب

م -ن ن -اح -ي -ت -ه -ا اث -نت رئ-يسش-ة
ا–اد الشش- - -ب- - -اب اإلف- - -ري - -ق - -ي،
فرانسش ÚفÒوها ماÁبا ،من جمهورية الكونغو
الدÁقراطية ،على ا÷زائر وعلى كل ما تقوم به
من أاجل القارة عامة والششباب اإلفريقي على
وجه اÿصشوصس ،بهدف تقوية روح التضشامن ‘
هذه القارة التي هي أاحوج ما تكون لهذه الروح
‘ هذه األوقات العصشيبة التي تعيششها.
وعن موقف ال–اد الششبابي اإلفريقي من
القضشية الصشحراوية ،قالت اآلنسشة فرانسش Úأان
اŸنظمة التي ترأاسشها لها نفسس موقف منظمة
ال–اد اإلف -ري -ق -ي ،وأان ه-ذا ال-ه-ي-ك-ل الشش-ب-اب-ي
اإلفريقي ـ الذي ” تأاسشيسشه قبل منظمة الوحدة
اإلفريقية نفسشها  -يعمل على إايجاد دور أاكÈ

ل-لشش-ب-اب ‘ ح-اضش-ر ومسش-ت-قبل
ال -ق-ارة اإلف-ري-ق-ي-ة ،م-ن خÓ-ل
ت- -ف- -ع- -ي -ل دوره -م ل -يسس داخ -ل
القارة فقط ،ولكن من خÓل
ال - -ت - -وصش - -ل إا ¤اسش - -ت - -ح - -داث
شش -رك -ات م-ع ال-ع-ا ⁄اÿارج-ي
م- -ن أاج- -ل السش Ó-م ‘ ال -ع -ا،⁄
وهذا من خÓل إانششاء لوبيات
دول -ي -ة ت-ع-م-ل ل-ف-ائ-دة الشش-ب-اب
اإلفريقي.
أام- -ا ف- -ي- -م- -ا ي -خصس “وي -ل
وم -راف -ق -ة نشش -اط-ات و–ق-ي-ق
طموحات ومششاريع الششباب اإلفريقي ،أاعلنت
رئيسشة ا–اد الششباب اإلفريقي أان اŸنظمة التي
ترأاسشها تعمل وتناضشل من أاجل إانششاء الصشندوق
اإلفريقي للششباب.
إان كل هذه اŸششاريع اŸسشتقبلية التي يعمل
ال–اد اإلفريقي للششباب على –قيقها على
أارضس الواقع ،اعتÈتها اآلنسشة فرانسش ÚفÒوها
ماÁبا ،أانها لن ترى النور إان  ⁄يتم التأاسشيسس
ل -ق -ن-وات ف-ع-ال-ة ل-ل-ح-وار ب Úالشش-ب-اب اإلف-ري-ق-ي
تسش-م-ح ل-ه-ذه ال-ف-ئ-ة وضش-ع ت-ط-ل-ع-ات-ه-ا ،مشش-اك-ل-ها
ومسش-ت-ق-ب-ل-ه-ا ع-ل-ى ط-اول-ة ح-وار إاف-ري-ق-ية يلتقي
حولها ا÷ميع.

لفريقي للششباب سشليمان سشديبي:
لم Úالعام ل–Óاد ا إ
ا أ

ضضرورة التكامل ا’قتصضادي وإاشضراك الشضباب لتحقيق التنمية ‘ إافريقيا

دعا األم Úالعام ل–Óاد اإلفريقي للششباب،
سش -ل-ي-م-ان سش-دي-ب-ي ،إا ¤ضش-رورة ت-ع-زي-ز ال-ت-ك-ام-ل
القتصشادي ب Úدول إافريقيا ،بغية القضشاء على
التبعية القتصشادية للدول الرأاسشمالية ،و–قيق
حياة أافضشل لششعوب إافريقيا ،من خÓل ترتيب
األول -وي-ات وإاشش-راك الشش-ب-اب ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ن-م-ي-ة
الق - -تصش - -ادي - -ة ،مششÒا إا ¤أان أاغ- -لب ال- -ب- -ل- -دان
Óهداف
اإلفريقية أاعطت األولوية ‘ السشابق ل أ
السشياسشية على حسشاب القتصشادية.
وقال سشليمان سشديبي ،خÓل نزوله ضشيفا على
م -ن -ت -دى «الشش -عب» ،أان الق -تصش -ادي-ات اŸوروث-ة

ل -ل -دول اإلف -ري-ق-ي-ة أاضش-ع-ف م-ن أان “ث-ل ق-اع-دة
راسشخة لنمو اقتصشادي دائم ،نظراً لضشعف األداء
‘ معظم الدول األعضشاء ،خصشوصشاً مع تراجع
أاسش -ع -ار اŸواد األول -ي -ة ‘ األسش -واق ال -دول -ي-ة ‘
التمويل اÿارجي لدول القارة ،وهو ما زاد من
أاه -م -ي -ة ال -ت -ك -ام -ل بصش -ف -ت -ه سش -ب -ي  Óً-ل -ل -تصش -دي
للمششكÓت التي تعصشف بالدول اإلفريقية ‘ كل
م- -رة.وأاك- -د األم Úال- -ع- -ام ل–Ó- -اد اإلف- -ري- -ق -ي
للششباب ،على وجود كل العوامل التي من ششأانها
تفعيل التكامل القتصشادي ‘ القارة ،حيث يرى
بأان إاقامة التجمعات القتصشادية بإافريقيا يعد

ع- -ام Ó- -ج- -وه- -ري- -ا لÓ- -سش- -ت- -ق- -رار الق -تصش -ادي
والجتماعي والسشياسشي ‘ ﬂتلف دول القارة،
ألنه يوفر اآللية لتطوير القدرات واإلمكانيات
اŸتوفرة وتسشوية الصشراعات .وبحسشب سشديبي،
ف -إان ال -دول اإلف -ري-ق-ي-ة – ⁄ق-ق ب-ع-د ال-ت-ك-ام-ل
الق- -تصش- -ادي اŸنشش- -ود و ⁄تسش -ه -م ال -ت -ك -ت Ó-ت
القتصشادية اŸوجودة ‘ زيادة النمو أاو حتى
التجارة البينية للدول اإلفريقية ،على الرغم من
وجود ﬁفزات لذلك ،كإالغاء تأاششÒة الدخول بÚ
 14دولة إافريقية ووجود اإلرادة السشياسشية ،وعليه
وجب على األفارقة امتÓك اŸبادرة وإادارتها

16931

قال أان الدسشتور ترجم إارادة الدولة لدعم الفئة

يحياوي يدعو إا ¤جعل ›لسس الشضباب فضضاء لطرح ا’نشضغا’ت
لف - -ري - -ق - -ي
أاك - -د ن - -ائب رئ - -يسس ال–اد ا إ
للششباب لششمال إافريقيا ،نبيل يحياوي ،أان
لع -ل -ى ل -لشش -ب -اب ال -ذي اسش-ت-ح-دث-ه
اÛلسس ا أ
مشش -روع ت -ع -دي-ل ال-دسش-ت-ور سش-ي-ك-ون Ãث-اب-ة
م -ن Èح -ق -ي -ق -ي ل-ل-ف-ئ-ة ،وفضش-اء ح-را ل-ط-رح
انششغالتهم ،موضشحا أانه كان مطلبا رئيسشيا
لج-ل-ه ط-وال سش-ن-وات ،وه-و
ن -اضش -ل الشش -ب-اب أ
لعطاء
لرادة ا◊قيقية للسشلطة إ
يÎجم ا إ
اŸششعل للششباب.

جÓل بوطي

لم Úالعام ل–اد الششباب الإفريقي:
ا أ

أم Úبلعمري

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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بعد إاقرار مششروع تعديل الدسشتوري Ûلسس
أاع-ل-ى ل-لشش-ب-اب ،سش-ارعت اŸن-ظ-م-ات الشش-ب-انية إا¤
م -ب -ارك -ة اÿط-وة ،م-ع-تÈة إاي-اه-ا ن-ت-اج نضش-ال ك-بÒ
ل -ت -ط -ل -ع -ات ال -ف -ئ -ة خ -اصش -ة م -ا ت -ع-ل-ق ب-دوره-ا ‘
اÛتمع .يحياوي أاوضشح أان اÛلسس يعد ثمرة
نضشال طويل سشتÎجم انششغالت الطبقة مسشتقبÓ
من خÓل اÛلسس األعلى للششباب.
وأاششاد يحياوي من منتدى «الششعب» أامسس ،حول
«دور الششباب ‘ ا◊وار واŸصشا◊ة الوطنية ‘
ال -ق-ارة اإلف-ري-ق-ي-ة :اŸق-ارب-ة ا÷زائ-ري-ة ‰وذج-ا»
بالقرار الذي أاصشدره رئيسس ا÷مهورية باسشتحداث
ال-ه-ي-ئ-ة ال-ع-ل-ي-ا وتضش-م Úدب-اج-ة ال-دسش-ت-ور ›الت
واسش -ع -ا ح -ول الشش -ب -اب وإاشش -راك-ه ع Èك-ل م-ن-اح-ي
ا◊ياة وهو ما يعت Èبادرة تسشتحق التثم.Ú
ون- -صش -ت ا- Ÿادة  ‘ 3-173مشش -روع ت -ع -دي-ل
الدسشتوري:يسشتحدث ›لسس أاعلى للششباب ،وهو
ه -ي-ئ-ة اسش-تشش-اري-ة ت-وضش-ع ل-دى رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة.
يضشم اÛلسس ‡ثل Úعن الششباب و‡ثل Úعن
ا◊ك -وم -ة وع -ن اŸؤوسشسش -ات ال -ع -م -وم-ي-ة اŸك-ل-ف-ة
بششؤوون الششباب ،كما نصشت اŸادة  4ـ  :173يقدم
اÛلسس األع -ل -ى ل -لشش -ب -اب آاراء وت -وصش -ي -ات ح-ول
اŸسشائل اŸتعلقة بحاجات الششباب وازدهاره ‘
اÛال الق- -تصش- -ادي والج- -ت- -م- -اع- -ي وال- -ث- -ق- -ا‘
والرياضشي.
كما يسشاهم اÛلسس ‘ ترقية القيم الوطنية
والضش- -م Òال- -وط- -ن- -ي وا◊سس اŸد Êوال- -تضش- -ام- -ن
الجتماعي ‘ أاوسشاط الششباب ،ويطرح التسشاؤول
من طرف الششباب حول جدية اŸسشعى والتكفل
ب -انشش -غ -الت ال -ف-ئ-ة ب-ج-دي-ة ،األم-ر ال-ذي أاوضش-ح-ه
يحياوي ،مؤوكدا أان اÛلسس لبد أان يÎجم فعليا
اإلرادة السشياسشية التي سشلكتها الدولة ‘ إاعطاء
وجه حقيقي لدور الششباب ‘ اÛتمع انطÓقا من
أاهميته القصشوى لسشيما ‘ اŸرحلة اŸقبلة التي
–تاج إا ¤اقحام وتفعيل دوره أاك Ìمن أاي وقت
مضشى .ويتطلع الششباب من هذا اŸن Èالسشياسشي أان
يكون فضشاءا إلصشدار القرار السشياسشي واŸششاركة
ال-ف-ع-ل-ي-ة ‘ ا◊ي-اة السش-ي-اسش-ي-ة ول-يسس ف-ق-ط ›رد

نقاششات وهو ما دعا إاليه يحياوي قائ :Óل لششكلية
الهيئة.
و‘ هذا السشياق ،قال يحياوي أان اسشتحداث
اÛلسس األع -ل -ى ل -لشش -ب -اب ي -ت -زام -ن وال-ت-ح-دي-ات
الق -تصش -ادي -ة واألم -ن -ي-ة ال-ت-ي ت-واج-ه ال-بÓ-د ج-راء
اسشتمرار تراجع أاسشعار اÙروقات ،ناهيك عن
الوضشع األمني الذي يعد هو اآلخر هاجسشا لبد
وأان ي -ك -ون ل -لشش -ب -اب دورا ك -بÒا ‘ ا◊ف -اظ ع-ل-ى
اسش -ت -ق -رار ال -ب -ل -د ان -ط Ó-ق -ا م-ن –صش-ي-ن-ه ف-ك-ري-ا
Ÿواجهة األفكار اŸسشوقة هنا وهناك.
وÃقابل هذا ،اسشتغل يحياوي الكلمة ليدعو إا¤
السشتثمار ‘ قطاع اŸعرفة والعلم ،وهو اŸبدأا
الذي بات تنادي به دول العا ،⁄مششÒا أان ا÷زائر
–وي طاقة هائلة من اŸوارد البششرية التي تتكفل
ب -دع -م اŸع -رف -ة خ -اصش -ة الشش -ب -اب م-ن-ه-م لضش-م-ان
مسشتقبل مزدهر ومسشتقر.
وجاء ‘ ديباجة الدسشتور ،إان الششباب ‘ صشلب
الل -ت -زام ال -وط -ن -ي ب -رف-ع ال-ت-ح-دي-ات الق-تصش-ادي-ة
والجتماعية والثقافية ،ويظل إا ¤جانب األجيال
القادمة اŸسشتفيد األسشاسشي من هذا اللتزام .و‘
هذا ا÷انب يرى يحياوي أان سشنة  2016سشتكون
مرحلة أاسشاسشية لبناء جيل جديد يواكب اإلرادة
السشياسشية التي رسشمتها الدولة.
وان -طÓ-ق-ا م-ن ال-دور ال-ك-ب Òال-ذي يضش-ط-ل-ع ب-ه
الششباب جاءت اŸادة  31مكرر  :3تنصس على أان
الششباب قوة حية ‘ بناء الوطن ،وتسشهر الدولة على
توف Òكل الششروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل
طاقاته ،وهو ما يعكسس اإلرادة ا◊قيقية لرئيسس
ا÷مهورية ‘ دعم الفئة وتفعيل دورها ‘ كل
مناحي ا◊ياة حسشبما أاكده يحياوي ،مششÒا أان
›لسس الششباب نسشعى أان يكون واجهة فعلية ‘
إاط -ار ال -ن -ق-اشس وال-ت-ح-اور إلع-ط-اء ال-ك-ل-م-ة ال-ع-ل-ي-ا
واŸششعل لفئة الششباب ‘ اŸرحلة اŸقبلة.
وأاششار يحياوي أان ا÷زائر كانت سشباقة إلعطاء
الشش -ب -اب م -ك -ان -ة ه -ام -ة ع Èت -اري-خ-ه-ا م-ن خÓ-ل
اسش- -ت- -ح- -داث اÛلسس األع- -ل- -ى لشش- -ب- -اب سش -ن -وات
ال -تسش -ع -ي-ن-ي-ات م-ن ال-ق-رن اŸاضش-ي ،إال أان-ه ت-ع-ط-ل
ألسشباب قاهرة ،وعودته اليوم ع Èأاسشمى وثيقة ‘
البÓد هو رسشالة واضشحة من رئيسس ا÷مهورية
إلعطاء الكلمة للششباب.

ﬁرز العماري:

تأاكيد على دور ا’–اد اإ’فريقي للشضباب ‘ الدفاع
عن القضضايا العادلة ‘ القارة السضمراء

أاب - -رز ال - -رئ- -يسس السش- -اب- -ق ل- -ل- -ج- -ن- -ة
ا÷زائ - -ري - -ة ل- -ل- -تضش- -ام- -ن م- -ع الشش- -عب
الصش -ح -راوي ﬁرز ال -ع -م -اري ،أاه -م-ي-ة
لفريقي
العمل الذي يقوم به ال–اد ا إ
للششباب ،من خÓل نضشاله ومششاركته
اŸسش- -ت- -م- -رة ‘ اŸل- -ت- -ق- -ي- -ات واŸؤو“رات
لف -ري -ق -ي -ة وال -دول -ي -ة ،ل-ل-دف-اع ع-ن
ا إ
القضشايا السشياسشية والقتصشادية التي
تثقل كاهل القارة السشمراءÃ ،ا فيها
م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ح-ل ال-ن-زاع-ات وتصش-ف-ي-ة
الح -ت Ó-ل ،ال -ت -ي م -ا ت -زال ت-رزأا –ت-ه آاخ-ر
مسشتعمرة ،وهي الصشحراء الغربية.

حياة  /ك
قدم العماري ‘ مداخلة مقتضشبة ،أامسس ،خÓل
ندوة النقاشس من تنظيم ال–اد اإلفريقي للششباب،
معلومات حول هذا التنظيم ،الذي ” تأاسشيسشه ‘
غينيا قبل منظمة الوحدة اإلفريقة ‘  26أافريل
على أاسشاسس أاولويات التنمية ،من خÓل وضشع
ﬂط -ط شش -ام -ل ي-ح-ت-م ع-ل-ى اŸسش-ؤوول Úال-ع-م-ل
اŸششÎك ل-ت-ح-ق-ي-ق أاه-داف ال-ت-ن-مية اŸسشتدامة
بالقارة.
وشش- -دد اŸت- -ح- -دث ع- -ل- -ى أاه- -م -ي -ة الشش -ب -اب
اإلف-ري-ق-ي ،ب-اع-ت-ب-اره ال-دع-ام-ة األسشاسشية للرقي
والتقدم ،وثروة ا◊اضشر التي تسشتثمر للمسشتقبل،
وإاذا كان إلفريقيا من ثروة بحسشبه ،فهي ثروتها
البششرية الهائلة اŸتمثلة ‘ الششاب ( 65باŸائة
من سشكان إافريقيا هم ششباب) ،أاي قرابة ثلثها،
وهذا بدون ششك يوفر إلفريقيا ﬂزونا بششريا
وط-اق-ة ه-ائ-ل-ة ل-ل-مسش-ت-ق-ب-ل “ث-ل العمود الفقري
للتنمية بها.

سسارة بوسسنة

 ،1962وذلك سش- - -ن - -ة ق - -ب - -ل إانشش - -اء ه - -ذه األخÒة،
وا÷زائر حضشرت آانذاك كحركة –رر.
كان من األهداف األسشاسشية للحركة اإلفريقية
للششباب ،حسشب ما قال العماري ،العمل على –رير
واسشتقÓل دول إافريقيا ،ألن ا÷زائر كان إاÁانها
قوي بأان ثورة نوفم ،Èكان لها بعد لتحرير كل دول
القارة اإلفريقية من الحتÓل والسشتعمار ،مركزا
على دور التنظيم ‘ ا◊وار واŸصشا◊ة الوطنية ‘
القارة.
وأابدى سشعادته الكبÒة ‘ أان الششباب اإلفريقي
يسشتمر ‘ حمل اŸششعل والنضشال من أاجل إايجاد
حلول للمششاكل والنزاعات التي تعا Êمنها القارة
السشمراء ،التي أاثقلت كاهل الدول والششعوب ،حيث
يعد الششباب الششريحة األك Ìتأاثرا بها ،وهو الذي
Áثل نسشبة  65باŸائة من ›موع سشكان القارة،
التي دفعت به إا ¤بحث ملجأا ‘ دول ›اورة أاكÌ
أامنا ،من خÓل «الهجرة غ Òالششرعية».
وذكر العماري بالتزام ا◊ركة اإلفريقية للششباب
‘ إاط -ار م -ي-ث-اق-ه-ا Œاه ال-قضش-اي-ا ،وال-ت-أاك-ي-د ع-ل-ى
اŸبدأا الثابت للدفاع عن تلك التي ما تزال عالقة
متمثلة ‘ قضشية الصشحراء الغربية ،التي تعدها
األ· اŸتحدة ،قضشية تصشفية اسشتعمار ،مششÒا إا¤
أان ا÷زائر احتضشنت هذه ا◊ركة فوق ترابها Ÿدة
تفوق  30سشنة ،من  1967إا ¤بداية سشنة .2000

»æWh

ا’ثنين  18جانفي  2016م
الموافق لـ  08ربيع الثاني  1437هـ

’طارات القطاع ،نوري يعلن:
ا’جتماع التقييمي إ

شصبكة السصدود الوطنية تتدعم بثÓثة جديدة
ﬂزون ا÷زائر من اŸياه يغطي اسستهÓك سسنتÚ

أاعلن وزير اŸوارد اŸائية والبيئة عبد الوهاب نوري ،أامسس ،عن تدعم شسبكة السسدود الوطنية بثÓثة سسدود جديدة بكل
من تاغريسست بخنشسلة ،تابلوط بجيجل وكاف الدير بتيبازة ‘ ،انتظار تسسلم  09سسدود أاخرى م›Èة ،ما سسيعزز قدرة
التخزين ا◊الية والتي Œاوزت أاك Ìمن  4مÓي Òو 600أالف م Îمكعب.

سصعاد بوعبوشس

ق- -ال ن- -وري خ Ó-ل ت -رؤوسش -ه
ا’ج-ت-م-اع ال-ت-ق-ي-ي-مي إ’طارات
ال- -ق- -ط- -اع ب- -ن- -ادي ا÷يشش ،إان
ﬂزون ا÷زائ- - -ر م - -ن اŸي - -اه
حاليا يكفي أ’ك Ìمن سشنت،Ú
خ - -اصش - -ة وأان نسش - -ب- -ة ام- -تÓ- -ء
السشدود وصشلت إا ،٪72 ¤فيما
سش -ج -لت ب -عضش السش -دود نسش-ب-ة
امتÓء كاملة على غرار تلمسشان بنسشبة ،٪100
مششÒا إا ¤أان هناك حرصش تام وجهود للرفع
من قدرات التخزين ،ليسش فقط على مسشتوى
ا◊واج- -ز اŸائ- -ي -ة ،ب -ل ا’سش -ت -ف -ادة م -ن 166
ﬁط-ة ت-ط-ه Òم-وزع-ة ع Èال-ق-ط-ر ال-وط-ن-ي،
آاخرها ﬁطة وهران التي سشتمكن من سشقي
 800هكتار بالغرب ا÷زائري.
وبالرغم من ‚اح القطاع ‘ توف ÒاŸياه
الصشا◊ة للششرب عﬂ Èتلف مناطق الوطن،
دعا نوري إا ¤ترششيد اسشتعمال هذه اŸادة
ا◊ي -وي -ة وضش -م -ان حسش -ن اسش -ت-ع-م-ال-ه-ا وع-دم
اإ’فراط ‘ ذلك ‘ .نفسش الوقت قال إان
ا÷م- -ي- -ع م- -ط- -الب ب -إارسش -اء ث -ق -اف -ة ج -دي -دة

ل - -ل - -م - -ح - -اف - -ظ - -ة ع- -ل- -ى اŸاء
واسش-ت-غÓ-ل-ه ب-ط-ري-قة عقÓنية،
وذلك من خÓل العمل ا÷واري
وت -وع -ي -ة اŸواط -ن Úل -ل -ت -ح-ل-ي
بالقدر الكا‘ من اŸسشؤوولية ‘
ﬁاربة مظاهر التبذير.
وشش -دد ال -وزي-ر ع-ل-ى –سشÚ
اÿدمات اŸقدمة للمواطنÚ
وضش- -رورة م- -ت -اب -ع -ة اŸشش -اري -ع
التنموية ،بعد أان Ÿسش بعضش
ال-ت-ق-اعسش والÓ-م-با’ة› ،ددا
Óطارات القطاعية ‘ أاداء مهامها
دعمه ل إ
ب -ك -ل ن -زاه -ة ومسش-ؤوول-ي-ة ب-ع-ي-دا ع-ن اإ’ف-راط
واإ’سش- -راف ‘ تسش- -ي ÒاŸال ال- -ع- -ام ،م- -ذك -را
بالقانون ا÷ديد للصشفقات العمومية الذي ”
اعتماده والذي من ششأانه تبسشيط اإ’جراءات
اŸتعلقة بإاسشناد الصشفقات وتسشيÒها.
‘ ه - -ذا السش- -ي- -اق ،اع- -ت Èن- -وري أان ع- -دم
التجر Ëلفعل التسشي ‘ Òقانون اإ’جراءات
ا÷زائية ‘ مادته  ،06يعد لفتة من ششأانها
إاعادة ا’عتبار للمسش Òالذي كان إا ¤وقت
ليسش ببعيد ﬁل مضشايقات ومتابعات قضشائية
وصشلت إا ¤حد اإ’يداع ‘ السشجون.

توزيع  25أالف هكتار على الفÓح Úمن
ب 143 Úأالف هكتار

ف -ي -م -ا ت -ع-ل-ق ب-اŸسش-اح-ات اŸسش-ق-ي-ة ،ق-ال
اŸسشؤوول اأ’ول عن القطاع إان هناك تنسشيقا
م-ع وزارة ال-فÓ-ح-ة وال-ت-ن-م-ي-ة ال-ري-ف-ية لتوفÒ
الظروف اÓŸئمة للنهوضش باإ’نتاج الفÓحي،
كاششفا عن تخصشيصش  143أالف هكتار ،سشلم
منها  25أالف هكتار للفÓح Úللرقي بالفÓحة
‘ ظل الظروف التي “ر بها البÓد.
وبخصشوصش مششروع مراجعة الدسشتور ،قال
نوري إان مضشمون الوثيقة جاء ليسشاير تطور
اÛت - -م - -ع م - -ن ال - -ن - -واح - -ي ا’ق - -تصش- -ادي- -ة،
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي- -ة والسش -ي -اسش -ي -ة ،مششÒا إا ¤أان
اأ’حكام الواردة جاءت بهدف ا’رتقاء بالعمل
السش -ي -اسش -ي وت -دع -ي -م اŸسش -ار ال -دÁق -راط -ي
للبÓد ،ما يسشتدعي ـ بحسشبه  -كمواطن،Ú
تدعيم اŸسشار واŸششاركة بصشفة إايجابية ‘
تثبيت هذه اŸكتسشبات.
وأاع- -رب ال- -وزي- -ر ع -ن أام -ن -ي -ت -ه ‘ اÿروج
بدسشتور توافقي يأاخذ بع Úا’عتبار التغÒات
ا’ق -تصش -ادي -ة وا’ج -ت -م-اع-ي-ة ،م-ع-ل-ن-ا ‘ ه-ذا
اإ’ط -ار ع -ن ال -ت -نصش -يب ال -رسش-م-ي ل-ل-م-دي-ري-ن
اŸنتدب Úللموارد اŸائية والبيئة ‘ الو’يات
اŸنتدبة ا÷ديدة.

لدراسسة التحديات الكÈى للمنطقة ،باباسس:

إانشصاء معهد للتنمية اŸسصتدامة إلفريقيا قريبا

أاع- -ل- -ن رئ -يسس اÛلسس ال -وط -ن -ي ا’ق -تصس -ادي
وا’جتماعي ﬁمد الصسغ Òباباسس ،عن إانشساء
’ف-ري-ق-ي-ا ،سس-ي-ت-م
م -ع -ه -د ل -ل-ت-ن-م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة إ
ت -دشس -ي -ن -ه ب -ا÷زائ -ر ،ق -ري-ب-ا ،سس-ي-ه-ت-م ب-دراسس-ة
ال-ت-ح-دي-ات ال-كÈى ل-ل-م-ن-ط-ق-ة كقارة وبالنسسبة
ل -دول السس -اح -ل ودول اŸغ -رب ال-ع-رب-ي وت-ع-زي-ز
ال-ب-ن-ى ال-ت-ح-ت-ي-ة’ ،سس-يما ‘ ›ال اŸوارد اŸائية
باعتبارها “ثل قطاعا اسسÎاتيجيا.
ق-ال ب-اب-اسش خÓ-ل ك-ل-م-ة م-ق-تضش-ب-ة أال-ق-اها Ãناسشبة
انعقاد اللقاء التقييمي إ’طارات اŸوارد اŸائية بنادي
ا÷يشش ببني مسشوسش ،إان اختيار ا÷زائر جاء انطÓقا

من كونها “ثل همزة وصشل إ’‚از الÈامج اŸسشطرة
‘ ه -ذا اإ’ط -ار ب -اŸن -اط -ق ،خ -اصش -ة وأان-ه-ا ‚حت ‘
–قيق كل أاهداف اأ’لفية بالنسشبة للتنمية اŸسشتدامة.
وبخصشوصش مششروع مراجعة الدسشتور ،قال باباسش
إان الوثيقة –مل الكث Òمن اإ’يجابيات ،خاصشة وأانها
تضش ّ-م -نت ال -ك -ث Òم -ن ال -ت -ع-اري-ف ال-ت-ي Œسش-د ق-واع-د
الدÁقراطية التششاركية Ãششاركة كل أاطياف اÛتمع،
’سشيما اÛتمع اŸد ،Êو‘ هذا اإ’طار جاءت دسشÎة
«الكناسش» وصشÓحياته.

سصعاد.ب

للتكفل Ãرضسى السسرطان ،بوضسياف من تيسسمسسيلت:

اسصتحداث شصبكة لتبادل اŸعلومات واŸلفات قريبا
كشسف وزير الصسحة والسسكان
واإصسÓح اŸسستشسفيات عبد اŸالك
ب-وضس-ي-اف ،اأمسس ،ب-ت-يسس-مسس-يلت،
اأن -ه سس -ي -ت -م اسس -ت -ح-داث ،ق-ري-ب-ا،
شسبكة لتبادل اŸعلومات واŸلفات
‘ ›ال ال - - -ت - - -ك - - -ف - - -ل Ãرضس- - -ى
السسرطان ع Èالوطن.
اأوضشح الوزير خÓل لقاء صشحفي
ع- -ل- -ى ه- -امشش زي- -ارة ت- -ف- -ق -دي -ة اإ¤
الو’ية ،اأن هذه الششبكة تضشم مصشالح
العÓج الكيميائي للو’ية وكذا الو’ية
 اŸرجع ‘ العÓج ا’إششعاعي ،علىغرار اŸركز ا’سشتششفائي ا÷امعي
ل-ل-ب-ل-ي-دة وسش-تسش-م-ح بـ «ضش-مان متابعة
صش-ح-ي-ة ج-ي-دة ل-ل-م-ريضش’ ،سش-ي-ما ‘
›ال ال - - -ع Ó- - -ج ال- - -ك- - -ي- - -م- - -ي- - -ائ- - -ي
وا’إششعاعي».
واأشش -ار ب -وضش -ي-اف ،اإ ¤اأن دائ-رت-ه
الوزارية Œسشد حاليا سشياسشة الصشحة
ا÷واري -ة م -ن خ Ó-ل اإنشش -اء مصش -ال-ح
للعÓج الكيميائي Ÿرضشى السشرطان
على مسشتوى الدوائر‡ ،ا يسشاهم ‘
التخفيف من عناء تنقل اŸرضشى اإ¤
ع -واصش -م ال -و’ي -ات واŸسش -تشش -ف -ي -ات
البعيدة.
ودعا اإ ¤ضشرورة التنسشيق ما بÚ
ال-و’ي-ة ومصش-ال-ح ال-عÓ-ج ال-ك-ي-م-ي-ائي
وال - -و’ي - -ة اŸرج - -ع ‘ ›ال ع Ó- -ج
السشرطان.
وذك- -ر ال- -وزي- -ر اأن ف -ات -ورة ال -دواء
اÿاصش بعÓج السشرطان ،قد ارتفعت
باأك Ìمن  64من اŸائة خÓل السشنة
اŸنصشرمة ،نتيجة خطورة هذا الداء
اŸك -ل -ف م-ادي-ا ،م-وؤك-دا اأن اŸصش-اب
بالسشرطان ‘ ا÷زائر يعالج باآخر ما
توصشل اإليه الطب ا◊ديث.
من جهة اأخرى ،اأششار اإ ¤اأنه اتفق
مع ‡ثلي ششبه الطبي لÓنطÓق ‘

التكوين لفائدة هذا السشلك Ÿدة 3
اأشش -ه -ر ،مÈزا اأن ال -ع -م -ل-ي-ة “سش 54
األ -ف ع -ون ع -ل-ى اŸسش-ت-وى ال-وط-ن-ي،
بينهم  740قابلة.
ودعا الوزير اأعوان ششبه الطبي اإ¤
ا’ن - -خ - -راط ‘ ال- -ت- -ك- -وي- -ن ب- -ه- -دف
ا’سش -ت -ف-ادة م-ن الÎق-ي-ات .وذك-ر اأن-ه
سش -ي -ت -م ،اب -ت -داء م -ن م-ارسش اŸق-ب-ل،
تفعيل نظام التسشي Òا÷ديد للقطاع
الصش -ح -ي ،وذلك م -ن خ Ó-ل Œسش -ي -د

خارطة صشحية جديدة تسشمح بتغيÒ
‰ط ال - -تسش - -ي Òوم- -ت- -اب- -ع- -ة اŸسش- -ار
اÿاصش باŸريضش.
كما اأعلن عن قرار –ويل ملحقة
م- -ع- -ه- -د ب -اسش -ت -ور ،ا÷اري اإ‚ازه -ا
Ãدينة تيسشمسشيلت ،والتي كانت ﬁل
تفقد خÓل هذه الزيارة ،اإ ¤مصشلحة
ل Ó-سش -ت -ع-ج-ا’ت ال-ط-ب-ي-ة م-ن شش-اأن-ه-ا
ت -خ -ف -ي -ف الضش -غ -ط ع -ن اŸصش -ل -ح -ة
اŸتوفرة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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كشسف عن تسسجيل  13أالف سساعة من الشسهادات

زيتو Êيثّمن مشصروع الدسصتور ويدعو للحفاظ على مكاسصب الثورة

اع -ت Èوزي -ر اÛاه-دي-ن
ال- - - -ط - - -يب زي - - -ت - - -و Êم - - -ن
ب- - - -وم - - -رداسس ،أان مشس - - -روع
ال- -دسس- -ت- -ور ا÷دي- -د ال -ذي
سسÒى ال-ن-ور ق-ري-ب-ا ،يعتÈ
أاحسس- -ن دسس- -ت- -ور سس- -ط- -رت -ه
ا÷زائ -ر م -ن-ذ ا’سس-ت-قÓ-ل،
ب -اع-ت-ب-اره مشس-روع ›ت-م-ع
م -ت -ك -ام  ،Ó-شس -م -ل ﬂت -ل-ف
ال- -ق- -ط -اع -ات ،م -رك -زا ه -ن -ا
’خصس ع- - -ل- - -ى ق- - -ط - -اع
ب- - -ا أ
اÛاه - -دي - -ن وذوي ا◊ق - -وق ومسس - -أال - -ة
احÎام رم -وز ال -ث -ورة وت -رق -ي -ة ك-ت-اب-ة
Óجيال القادمة مثلما
التاريخ ونقله ل أ
نصست عليه اŸادة  62وكذا اŸادة رقم .5

بومردآسس :ز .كمال
ركز وزير اÛاهدين خÓل زيارة التفقد
التي قادته ،أامسش ،إا ¤و’ية بومرداسش ،كثÒا
على مسشأالة كتابة التاريخ ورد ا’عتبار Ÿن
صشنعوا أا›اد ا÷زائر ،داعيا ا÷يل ا◊ا‹
إا ¤ضشرورة أاخذ العÈة وا’تعاظ من رسشالة
الشش - -ه - -داء ح Úق - -ال« :إاذا رح- -ل ›اه- -د أاو
مناضشل فإان التاريخ بأاكمله قد رحل وليسش
صشفحة منه» ‘ ،إاششارة إا ¤أاهمية «ا’سشتمرار
‘ تسشجيل الششهادات وا’هتمام بتاريخ الثورة
التي تعت Èالقاسشم اŸششÎك لكل ا÷زائريÚ
وأاعطت اŸناعة للجزائر ‘ الظرف ا◊ا‹
الصشعب الذي Áر به العا ،»⁄مششÒا ‘ هذا
الصشدد إا ¤اÛهودات التي تقوم بها وزارة
اÛاه -دي -ن واŸدي -ري -ات اÙل -ي -ة ‘ ه -ذا
ا÷انب ،بفضشل اإ’مكانات اŸسشخرة إ’‚اح
العملية ،وهو ما مّكن ،بحسشب الوزير ،من
تسشجيل  13أالف سشاعة.
كما كششف باŸناسشبة ،عن إاعداد بطاقية
وطنية ÷رد جميع اŸواقع التي تششهد على
ب- -ط- -و’ت اÛاه- -دي- -ن وم- -راك- -ز ال -ت -ع -ذيب
واŸع- -ت- -قÓ- -ت ،م -ؤوك -دا ب -ال -ق -ول« :اإ’حصش -اء
م- - - - -وج - - - -ود م - - - -ع –يÚ
البطاقية الششاملة ،هناك
مواقع ” ترميمها ،أاخرى
م›Èة وال - - - -ب- - - -ق- - - -ي- - - -ة
مسش-ج-ل-ة» ،..م-ع-ل-ن-ا أايضش-ا
ع - -ن إاب- -رام ج- -م- -ل- -ة م- -ن
ا’ت- -ف- -اق- -ي- -ات م- -ع وزارة
ال -ت -ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حث
ال -ع -ل -م -ي ،وزارة الÎب -ي -ة ال -وط-ن-ي-ة ،ال-ت-ك-وي-ن
اŸهني ،ا’تصشال لÎقية القطاع وقوفا عند
اÛه -ودات ال -ت -ي ت -ب -ذل -ه -ا ال -دول -ة ‘ إاط-ار
ب- -رن -ام -ج رئ -يسش ا÷م -ه -وري -ة ،ون -فسش اأ’م -ر
بالنسشبة Ÿسشأالة اأ’رششيف الوطني ،حيث أاكد
الوزير على وجود اتصشال مع وزارة اÿارجية
لÓتصشال بعدد من البلدان العربية والصشديقة
وصش-لت ح-ال-ي-ا  12دول -ة ’سشÎج -اع ج -زء م-ن
اأ’رششيف ‘ ششكل صشور ووثائق تاريخية ،مع
تثمينه لدور وسشائل اإ’عÓم ‘ هذه العملية
وال-كشش-ف ع-ن مشش-روع ق-ن-اة ت-ل-ف-زي-ون-ي-ة ت-عنى
بالتاريخ الوطني.
ولدى رده على سشؤوال «الششعب» حول قضشية
ا’ع -ت -ذار م -ن ط -رف ف -رنسش -ا ع-ن ج-رائ-م-ه-ا
البششعة اŸرتكبة ‘ حق ا÷زائري Úوحرمان

بعضش اÛاهدين واŸناضشلÚ
م- - - -ن ح- - - -ق ا’عÎاف ،ق- - - -ال
زي -ت -و« :Êإان قضش -ي-ة ا’ع-ت-ذار
سشجلنا فيها تقّدما من طرف
السش -ل -ط -ات ال -ف -رنسش -ي -ة ع -ل -ى
اأ’قل ،من حيث التسشمية التي
ان -ت -ق -لت م-ن أاح-داث ا÷زائ-ر
إا ¤حرب ا÷زائر وبالتا‹ فيه
تطور ‘ اŸوقف ،لكنه غÒ
كاف ،لكن الششيء اŸؤوكد أان
م-ط-ل-ب-ن-ا سش-ي-ت-واصش-ل إا ¤غ-اي-ة
ا’عÎاف ،ا’عتذار ثم التعويضش ،على غرار
الكث Òمن الدول التي عاششت نفسش الظروف.
ونفسش اأ’مر بالنسشبة لقضشية اسشÎجاع رفات
الششهيد اﬁمد بوقرة ،قائد الو’ية التاريخية
ال -راب -ع -ة ،ال -ذي ق -ال بشش -أان -ه« :ل -ق -د ط -ال-ب-ن-ا
باسشÎجاعه وسشنواصشل ‘ طلبنا ،...أاما عن
مسش -أال -ة ا’عÎاف ب -اÛاه -دي -ن ع -ن ط-ري-ق
اللجنة الو’ئية والوطنية فقد توقف بناء على
قرار مؤو“ر اÛاهدين سشنة  ،2002لكن مع
ذلك رÃا سشيتم إاعادة تششكيل ÷نة مششÎكة
إ’عادة تقييم ودراسشة بعضش ا◊ا’ت اŸنسشية
لسشبب أاو آ’خر ،مع تاأكيده أان بومرداسش ليسش
بها أاي ملف مؤوجل ينتظر الدراسشة ،مششيدا
ك -ذلك ب-اÛه-ودات اŸب-ذول-ة ل-ل-ت-ك-ف-ل ال-ت-ام
ب-ذوي ا◊ق-وق وت-خ-ف-ي-ف الضش-غ-وط-ات عليهم
من خÓل ربط الوزارة بششبكة اإ’عÓم اآ’‹
وت -ق -ل -يصش اŸل-ف م-ن  12وث-ي-ق-ة إا ¤ب-ط-اقة
واحدة ورقم تسشجيل.

اŸعلم التاريخي ومتحف
اÛاهد ‘ صصلب الهتمامات
أاول نقطة نزل بها وزير اÛاهدين ،كانت
مشش -روع اŸع -ل -م ال-ت-اري-خ-ي بشش-ارع  5جويلية
وسشط بومرداسش ،الذي يششهد تأاخرا كبÒا ‘
اإ’‚از م- -ن- -ذ سش- -ن- -ة  ،2013رغ -م ت -ط-م-ي-ن-ات
القائم Úعليه بتسشليمه نهاية الششهر ا÷اري،
اأ’م -ر ال -ذي دف-ع ال-وزي-ر
للمطالبة ›ددا بتسشريع
وتÒة اإ’‚از .وب- - -ل- - -غ - -ة
ح -ادة م -ع رئ -يسش م -ك-تب
ال - -دراسش - -ات وم - -ؤوسشسش- -ة
اإ’‚از م -ع -ل-ق-ا ب-ال-ق-ول،
ع - -يب ع - -ل - -ى اŸؤوسشسش- -ة
وعلى السشلطات اÙلية
أان يتم التهاون ‘ إا‚از مششروع هام مثل هذا
اŸع- -ل- -م وع- -دم احÎام دف Îالشش -روط وم -دة
اإ’‚از بناء على الصشفقة العمومية اÈŸمة
ب Úال- -ط- -رف ،Úخ- -اصش- -ة وأان ن- -فسش ال -ع -رضش
وبالتفصشيل سشمعه أاثناء زيارته السشابقة سشنة
.2014
أام -ا ع -ن مشش -روع م -ت -ح -ف ال -و’ي -ة ،ال-ذي
ت-ن-ت-ظ-ره اأ’سش-رة ال-ث-وري-ة واŸه-تمون بالتاريخ
الوطني اŸسشجل سشنة  ،2010فقد أاكد بششأانه
الوزير أان الدراسشة انتهت به واŸلف جاهز
و” تسش -ل -ي -م -ه ل -وزارة اŸال -ي -ة ،ل-ك-ن ال-ظ-رف
ا’قتصشادي ا◊ا‹ أاجل العملية ،على غرار
عديد اŸششاريع اأ’خرى التي ’ “ثل أاولوية
قصش-وى ل-ل-م-واط-ن ب-ن-اء ع-ل-ى ت-ع-ل-ي-مات رئيسش
ا÷مهورية.

 12دولة شصرعت ‘ إارجاع
جزء من أارشصيف الثورة
التحريرية للجزائر

يسسمح بتمرير  26مليون طن من البضسائع إا ¤إافريقيا

ل‚از ميناء ا÷زائر وسصط
توقيع مذكرة تفاهم ب Úا÷زائر والصص Úإ
” ،أامسس ،التوقيع على مذكرة تفاهم
ب Úا÷زائ - - -ر والصس ‘ ،Úإاط - - -ار إانشس - - -اء
شسركة جزائرية  -صسينية ﬂتلطة ذات
أاسس -ه -م ،ت -ت -ك -ف -ل ب -إا‚از مشس -روع م-ي-ن-اء
ا÷زائر وسسط.

صصونيا طبة
تصصويرﬁ :مد آيت قاسصي
كشش -ف وزي -ر ال-ن-ق-ل ب-وج-م-ع-ة ط-ل-ع-ي ،ع-ل-ى
ه -امشش ال -ت -وق -ي -ع ع -ل -ى م -ذك-رة ال-ت-ف-اه-م بÚ
ا÷زائر والصش ،Úبحضشور ›موعة من الوزراء
والو’ة ،وكذا سشف Òجمهورية الصش Úالششعبية
با÷زائر ،أان التوقيع على هذه ا’تفاقية يأاتي
Œسش -ي -دا ل -ق-رار ›لسش ال-وزراء ال-ذي ت-رأاسش-ه
رئيسش ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 30
ديسشم ÈاŸاضشي.
عن أاهداف التوقيع على مذكرة التفاهم،
أاوضش -ح وزي -ر ال -ن -ق -ل أان الشش-رك-ة ا÷زائ-ري-ة -
الصشينية سشتتو ¤مهّمة القيام بدراسشة وإا‚از
وتسش- -ي Òه- -ذا اŸشش- -روع ال- -ذي م- -ن شش -أان -ه أان

يسش -اه -م ‘ ت -خ -ف -ي -ف الضش -غ -ط ع -ل -ى م -ي -ن -اء
ا÷زائر ،مؤوكدا أانه سشيتم من خÓله “رير 26
مليون طن من البضشائع من ا÷زائر إا ¤الدول
اإ’فريقية.
وأاشش -ار ال -وزي -ر إا ¤أان م -ه-م-ة تسش-ي Òم-ي-ن-اء
ا÷زائ -ر وسش -ط ،سش -ت -ت-و’ه-ا أاب-رز اŸؤوسشسش-ات
الصش- -ي- -ن- -ي- -ة ‘ ه- -ذا اÛال واŸت- -م- -ث- -ل- -ة ‘
«شش-ون-غ-اي ب-ور» ،م-وضش-ح-ا أان ال-ع-م-ل-ي-ة تتطلب
خÈة واسش -ع -ة وت-ق-ن-ي-ات ك-بÒة ل-ل-حصش-ول ع-ل-ى
ن -ت -ائ -ج ج ّ-ي-دة ،ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع ›م-ع الشش-رك-ة
ا÷زائرية ،مضشيفا أانه مع نهاية الثÓثي اأ’ول
سش-ي-ت-م ت-ع-ي ÚاŸؤوسشسش-ات ال-ت-ي سش-ت-ت-و ¤مهمة
القيام بالدراسشات.
فيما يخصش اŸبلغ اŸا‹ اÿاصش بإا‚از
اŸشش- -روع ،أاج- -اب ط- -ل -ع -ي أان -ه  ⁄ي -ت -م رصش -د
ميزانية دقيقة لتجسشيد ميناء ا÷زائر وسشط
وإا‰ا قيم بـ 3.2مليار دو’ر ‘ ،ح Úسشيتم
الششروع ‘ ا’سشتغÓل على مدى  4سشنوات،
موضشحا أان اختيار الششركة الصشينية «ششونغاي
بور» ” ،بعد تقييم عملها ‘ اŸيدان والنتائج
ا÷ي - -دة ıت - -ل- -ف اŸشش- -اري- -ع ال- -ت- -ي ق- -امت
بتجسشيدها من قبل.

م- -ن ج- -ه -ت -ه أاك -د السش -ف Òالصش -ي -ن -ي «ي -ان -غ
غ -ونشش -ي -و» ،أاه -م -ي -ة ه -ذه ا’ت-ف-اق-ي-ة اÿاصش-ة
ب -إا‚از م -ي -ن -اء ا÷زائ -ر وسش -ط ،ب -اع -ت -ب -اره -ا
سش - -تسش - -اه - -م ‘ –سش Úمسش - -ت- -وى ا’ق- -تصش- -اد

ا÷زائ-ري ،ك-م-ا سش-ت-ع-ود ب-ال-ف-ائ-دة ع-ل-ى ب-ق-ي-ة
ال -دول اإ’ف -ري-ق-ي-ة ،مضش-ي-ف-ا أان ه-ذا اŸشش-روع
اسشÎات -ي -ج -ي سش -ي -ل -عب دورا ه -ام-ا ‘ اÛال
التجاري وا’قتصشادي

اإ’ثن 18 Úجانفي  2016م
اŸوافق لـ  08ربيع الثا 1437 Êهـ
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القائــد ا÷هــوي للــدرك الوطني بوهران ،الطاهر عثما Êلـ«الشصعب»:

واقفون باŸرصساد لكل التهديدات
القادم ـ ـ ـة مـ ـ ـ ـن دول ا÷ ـ ـ ـ ـوار

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

’صصابات
’و ‘ ¤عدد ا إ
الÈوفيسصور ‰وشصي ينفى احتÓل خنشصلة اŸرتبة ا أ

إاصسابة  165حالة بالتهاب الكبد الفÒوسسي ””سس””
كشصف ،مدير الصصحة والسصكان لو’ية خنشصلة
الÈوف- -يسص- -ور ‰وشص- -ي ف- -يصص- -ل ‘ ،ح- -دي- -ث -ه
لـ«الشصعب”” ،حول انتشصار مرضس التهاب الكبد
الفÒوسصي ””سس”” ”” «hépatite cبالو’ية ،أان
عدد اŸرضصى اŸصصاب Úبهذا الداء هم 165
شصخصس أاثبتت –اليل معهد باسصتور إاصصابتهم،
وقد ” التكفل الطبي Ãعا÷ة  82حالة منهم
على عاتق الدولة ،وهم يزاولون تلقي العÓج
بانتظام ،فيما ’ تتطلب إاصصابة الـ 83مصصاب
اآ’خرين اÿضصوع للعÓج ‘ اŸرحلة ا◊الية
من مرضصهم.

أاكد العميد عثما Êالطاهر ،القائد ا÷هوي للدرك الوطني بوهران ،أان
’منية ،ذات الصصبغة العسصكرية ،تتمتع بحنكة وحرفية عالية،
مؤوسّصسصتهم ا أ
’جرامية التي –اك ضصد
تسصتطيع من خÓلها إافشصال أاخطر اıططات ا إ
ا÷زائر ،مشصّددا على أانهم واقفون باŸرصصاد لكل التهديدات القادمة من دول
’رهابية وا’Œار
ا÷وار ،وسصط تصصاعد حّدة التهريب وحراك ا÷ماعات ا إ
’خر أاسصاليب ومناهج متعدد.
غ ÒاŸشصروع الذي يتخذ هو ا آ

العدد
16931
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وقد أاوضصح ‘ هذا الصصدد مدير الصصحة ،كونه
طبيب متخصصصس ،أان ا÷هات التي تروج بأان
و’ية خنشصلة –تل اŸرتبة اأ’و ‘ ¤عدد
اإ’صصابات بهذا اŸرضس وهناك من يقول إان
اآ’’ف م - -ن اŸواط - -ن Úمصص- -اب- -ون ب- -ه ،ه- -ي
ﬂطئة “اما وأان ا÷هة الوحيدة اıولة
ل-ت-أاك-ي-د اإ’صص-اب-ة م-ن ع-دم-ه-ا Ãرضس ال-ت-هاب
ال -ك -ب-د ال-فÒوسص-ي ””سس”” ه-ي م-ع-ه-د ب-اسص-ت-ور،
مضصيفا إان اصصفرار الوجه ””’ يعد معيار بأان
الشص -خصس مصص -اب ب -ه -ذا اŸرضس ف -ق-د ي-ك-ون
مصصاب Ãرضس أاخر””.

من أاجل توسصيع و–سص Úخدمتي ا’نÎنت والهاتف

 21موقعا جديدا لـ””اأ’مسسان”” للقرى النائية وأاحياء اŸدن
كشص -ف ،ب -ي -ان صص -ادر ع -ن اŸدي -ري-ة ال-ع-م-ل-ي-ة
’تصصا’ت ا÷زائر لو’ية خنشصلة ،عن شصروع
ه- - - - - -ذه اأ’خÒة ‘ إا‚از  21م-وق-عا جديدا
ل -ت-ث-ب-يت أاج-ه-زة الشص-ب-ك-ة اŸت-ع-ددة اÿدم-ات
””امسصان”” بالو’ية ،وهي شصبكة ذات تكنولوجيا
متطورة سصيتم توسصيعها ‘ هذا اإ’طار من
أاجل –سص Úمسصتوى خدمة ا’نÎنيت ذات
التدفق العا‹ وا’تصصال الهاتفي وتوسصيعها
لكل اŸناطق العمرانية ،علما وأان عدد مواقع

ه -ذه اÿدم -ة اŸشص -ت -غ-ل-ة ب-ل-غ  62ع Èع- -دة
مناطق عمرانية Ãدن الو’ية.
وسصيتم توزيع هذه اŸواقع ا÷ديدة حسصب
ذات البيان ،على عدة أاحياء Ãدن خنشصله
وك -ذا ب -ب -عضس ال -ق -رى عﬂ Èت -ل -ف ب -ل -دي-ات
ال - -و’ي- -ة ،خ- -نشص- -ل- -ة م- -رك- -ز ،اÙم- -ل ،أاو’د
أارشصاشس ،ع ÚالطويلةŸ ،صصارة ،شصليا ،جÓل
خÒان وبوحمامة.

منبع حموي وعÓجي لعدة أامراضس

مركب حمام الصسا◊ Úيفتتح للزائرين

وهرأن :برأهمية مسسعودة
قال العميد عثما ‘ Êتصصريح لـ»الشصعب» ،أان
القيادة ا÷هوية الثانية للدرك الوطني ،تدرك
“اما خطورة التحديات التي تواجهها ،لتوّفر
ال -رؤوي -ة واإ’رادة وال -تسص -ي Òا◊سص -ن ل -ل -م -وارد
واإ’م-ك-ان-ي-ات ال-ت-ي تضص-ع-ه-ا ال-دول-ة ‘ خ-دمة
اأ’جهزة اأ’منية والعسصكرية ،داعيا ‘ نفسس
الصصدد إا ¤تعزيز وتطوير الÎابط والتكامل
‘ اŸمارسصة اأ’منية.
وت -اب -ع م -وضص -ح -ا ،أاّن خ -ط -ط -ه -م اŸوضص-وع-ة
واŸرسص -وم -ة ،ت -رت -ك -ز أاسص -اسص-ا ع-ل-ى دراسص-ات
اسصÎات -ي -ج -ي -ة ،ي-ت-م اإ’ع-داد ل-ه-ا وف-ق ال-واق-ع
والتحو’ت التي يشصهدها العصصر ،من خÓل
ال- -ت- -ع- -ام- -ل م- -ع ﬂت -ل -ف ا◊ا’ت م -ن ح -يث
اأ’سصباب والدوافع واŸكان والزمان والظروف
ا÷يوسصياسصية وا’قتصصادية التي نشصأات على
أاسصاسصها ﬂتلف الظواهر اإ’جرامية.
وأاضصاف أان اإ’‚ازات البارزة التي حققتها
ال -ق -ي -ادة ط -وال مسصÒت -ه -ا ا◊اف -ل -ة ،ت -ع -كسس
ا◊ن -ك -ة ال -ك -بÒة ال -ت -ي ت -ت -م -ت -ع ب -ه-ا ال-ق-ي-ادة
ووح - -دات - -ه- -ا ‘ ت- -أام Úا’ق- -تصص- -اد ،ا◊دود،
واÛتمع ،مع الÎكيز على معيار التعاون بÚ
ﬂتلف الفاعل ،Úوالذي غالبا ما يكون ثابتا
على حدود الدولة ،برا ،بحر وجوا ‘ ،إاطار
غ -ل -ق ك-اف-ة اŸن-اف-ذ وسص-د ال-ث-غ-رات ال-ت-ي ق-د
يسصتعملها اŸهربون.

 ...التنظيمات اإ’جرامية تÎبصس
بالتوازنات ا’جتماعية وا’قتصسادية
أام -اَم ك ّ-ل ه -ذه ال-ت-ح-رك-ات الضص-اغ-ط-ة ع-ل-ى
ال- -ت- -ن- -ظ- -ي- -م- -ات اإ’ج -رام -ي -ة’ ،زالت ع -دي -د
ال -ظ -واه-ر ،تÎبصس ب-ال-ت-وازن-ات ا’ج-ت-م-اع-ي-ة
وا’قتصصادية ،وهو ما تعكسصه حركة التهريب
ع Èا◊دود ا÷زائرية ،اŸغربية ،حيث تشصÒ
إاحصص-ائ-ي-ات ال-ق-ي-ادة ا÷ه-وي-ة ال-ث-ان-ي-ة للدرك
ال -وط-ن-ي لسص-ن-ة  2015إا ¤زي- -ادة ‘ قضص- -اي- -ا
ال-ت-هريب بـ 231قضص -ي -ة و‘ ع-دد اأ’شص-خ-اصس
اŸوقوف Úبـ ،277أاي بنسصب  %16و %46على
التوا‹ ،مقارنة بسصنة .2014
وتكشصف نفسس اأ’رقام عن ارتفاع ﬁسصوسس ‘
الوقود اÙجوز اŸهرب إا ¤البلد اÛاور
بـ 482أالف و 480ل ،Îأاي بنسصبة  ،%45كما
سص -ج -لت السص -ج -ائ-ر اŸه-رب-ة م-ن ا÷زائ-ر إا¤
اŸغ - -رب زي- -ادة بـ %7واŸه - -رب - -ة م- -ن الÎاب
اŸغ-رب-ي ت-ن-اقصص-ا بـ ،%91وه -ذا ب -ال -ن-ظ-ر إا¤
ال -ت -واج -د اŸي -دا Êوال -ع -م -ل ال -ذي ت -ق-وم ب-ه
الوحدات على مسصتوى ا◊دود.
وراف- -ق ذلك ان- -خ -ف -اضص -ا م -ل -ح -وظ -ا ‘ نسصب
اŸواشصي اŸهربة من ا÷زائر إا ¤اŸغرب

بـ ،% 66وكذا ‘ اŸواشصي اŸهربة من الÎاب
اŸغ- - -رب- - -ي إا ¤ن - -اقصس  ،%76ك- -م -ا ت -ق -لصصت
ﬁج -وزات اŸواد ال -غ -ذائ-ي-ة اŸه-رب-ة بـ،%62
وت - -ت- -خ- -ذ ه- -ذه اأ’خÒة اŒاه- -ا واح- -دا م- -ن
ا÷زائر إا ¤اŸغرب.
كما اتخذت اŸشصروبات الكحولية اŸهربة من
ا÷زائ -ر إا ¤اŸغ -رب م -ن -ح -ى تصص -اع -دي -ا ‘
عكسس اŒاه حركة اÙجوزات الواردة من
اŸغرب والتي سصجلت انخفاضصا قدره %69
جلت نفسس اأ’رقام ،تقلصصا بـ 64باŸائة
كما سص ّ
‘ ﬁج -وزات اأ’ل -بسص -ة اŸه -رب -ة م -ن الÎاب
اŸغ -رب -ي ،ف-ي-م-ا ف-اقت نسص-ب-ة ا’ن-خ-ف-اضس ‘
ﬁجوزات اŸركبات اŸهربة من نفسس البلد
 ،%82و‘ ال- -ذخÒة ب- -نسص- -ب- -ة ف -اقت  %78إا¤
جانب النحاسس الذي تقّلصس بنسصبة .%15
و‘ ه- -ذا اإ’ط -ار ،ع -ا÷ت وح -دات ال -ق -ي -ادة
ا÷هوية الثانية للدرك الوطني ،خÓل نفسس
السص -ن-ة 22 ،قضص-ي-ة ،ت-ت-ع-ل-ق بسص-رق-ة وت-ه-ريب
النحاسس ،أافضصت إا ¤توقيف  8أاشصخاصس مع
حجز  4697كلغ من مادة النحاسس ،فيما فاقت
الكمية اŸسصروقة  2600كلغ وهو ما يعادل 10
آا’ف و 266م.Î
ورب - -طت ذات ا÷ه - -ة اسص- -ت- -ف- -ح- -ال ظ- -اه- -رة
اŸتاجرة غ Òالشصرعية بهذا النوع من اŸواد
بسص -ع-ره اŸت-ب-اي-ن ب Úم-ن-ط-ق-ة وأاخ-رى :ح-يث
يقدر ثمنه على مسصتوى الو’يات ا◊دودية
بـ 400دج للكلغ الواحد ،أاي بانخفاضس قدره 70
باŸائة من ثمنه ا◊قيقي ويباع ‘ اŸملكة
اŸغربية بـ 600دج ،أاي بفائدة تتجاوز  200دج
ل -ل -ك-ل-غ ال-واح-د ‘ ،ح Úأان السص-ع-ر ا◊ق-ي-ق-ي
للنحاسس بالدينار ا÷زائري ،يفوق  1800دج
ويزيد سصعر شصراء كابل ›هز ومهيأا عن 5500
دج للم Îالواحد.
وهو ما يؤوّكد بأاّن اŸواد اŸهربة من ا÷زائر
إا ¤اŸغرب ،تشصمل منتجات حيوّية غذائية
وبÎول- -ي- -ة ،تشص- -ك- -ل أاح -د ال -ره -ان -ات ال -كÈى
ل-ل-ج-زائ-ر ،ف-ي-م-ا يشصّ-ك-ل ال-ت-ه-ريب ال-وارد ،كما
يتفق ا÷ميع ،خطراً أاك ،Èأ’sن ما يأاتي من
ا◊دود عبارة مواد كيميائية وسصموم قاتلة،
تتصصدرها اÿمور ،ا◊بوب اıدرة.
و‚حت وح -دات ال -ق -ي -ادة ا÷ه -وي -ة ال -ث-ان-ي-ة
للدرك الوطني بوهران ،خÓل سصنة ‘ 2015
إافشصال ﬂططات عشصرات شصبكات اŸتاجرة
باıدرات والتي تصصل كميات مهّمة منها إا¤
الÎاب ال - -وط - -ن - -ي ع Èالشص - -ري- -ط ا◊دودي،
بتسصجيلها زيادة ‘ عدد القضصايا اŸعا÷ة بـ4
ب-اŸائ-ة م-ق-ارن-ة بسص-ن-ة  ،2014لÒت -ف-ع ب-ذالك
جلت أاعلى نسصبة منها
العدد إا 967¤قضصية ،سص ّ
بو’ية تلمسصان بـ 229قضصية ،تليها وهران ثم
ع“ Úوشصنت.
وي - -رج - -ع ذلك ،حسصب ال - -ت - -وضص - -ي- -ح- -ات ،إا¤
ال- -ع- -م- -ل- -ي- -ات اŸك- -ث- -ف- -ة ضص- -د اÛم -وع -ات

اإ’جرامية الناشصطة ‘ اÛال ،حيث فاقت
الشصبكات اŸفّككة «التوقعات» بتسصجيل زيادة
ت-ن-اهز  22ب- -اŸائ -ة و‘ ع -دد اŸوق -وف Úبـ3
باŸائة ،كما أاعلنت ذات ا÷هة عن تقلصس
بـ 46باŸائة ‘ كمّية اıدرات اÙجوزة
وزي -ادة ‘ ال -ك -واك -اي Úب-نسص-ب-ة  8100باŸائة
واأ’قراصس اŸهلوسصة بأاك Ìمن  150باŸائة.
وكشصفت اأ’بحاث التي أاجرتها الوحدات ،أان
سصبب هذا التحول ‘ أا‰اط اإ’دمان ،يرتبط
بطبيعة السصموم البيضصاءÃ ،ا فيها ا◊بوب
والكوكاي ÚوالهÒوي ،Úحيث –قق مقارنة
مع باقي اأ’نواع اıدرة اأ’خرى أارباحا أاكÈ
وب -أاق -ل مشص -اك -ل لسص -ه -ول -ة إاخ -ف-ائ-ه-ا وسص-رع-ة
تسصويقها.
وقال القائد ا÷هوي للدرك الوطني بوهران،
أانّ اŸتعاطي ،يعمل دائما على شصراء مواد
ّﬂدرة أاخ- -رى أاك Ìف- -اع- -ل- -ي -ة ،مشصÒا إا ¤أان
ال - -عصص - -اب - -ات اإ’ج - -رام - -ي- -ة ،ت- -رّوج «›ان- -ا»
للجرعات اأ’و÷ ،¤ذب أاك Èعدد ‡كن من
الفئات اŸقصصودة لغايات مادية ،مشصددا على
ضصرورة تضصافر كافة ا÷هود من أاولياء ›تمع
م- -د Êوم- -ؤوسصسص- -ات ع- -م- -وم- -ي- -ة ‘ ﬂت- -ل -ف
›ا’تها للتقليصس من هذه الظاهرة.
وهو ما يعكسس حقيقة ا◊رب الضصروسس والتي
تسص -ت -خ -دم ف -ي -ه -ا اŸاف -ي -ا ك-اف-ة اإ’م-ك-ان-ي-ات
لتحقيق أاهدافها ‘ ،وقت تتواصصل فيه حركة
الهجرة غ Òالشصرعية ،بعدما سصجلت وحدات
القيادة ا÷هوية الثانية للدرك الوطني خÓل
سصنة  2015لوحدها أاك 870 Ìقضصية ” ،على
إاث -ره-ا ت-وق-ي-ف  1858شص-خصص-ا ،أاغ-ل-ب-ه-م دون
مسص-ت-وى Ãج-م-وع  698ح-ال-ة ،ي-ل-يه اŸسصتوى
اإ’ب-ت-دائي بـ 573ح -ال -ة ،ث -م اŸت-وسص-ط بـ361
حالة فالثانوي بـ 180قضصية ،وأاخÒا ا÷امعي
بـ 46حالة.
وحسصب متوسصط اأ’عمار ،تشصّكل الفئة  18و30
سص- -ن- -ة ،ال- -ف- -ئ -ة اأ’ك Èم -ن اŸوق -وف Úبـ1092
شصخصس منهم ،تليهم الفئة من  30إا 40 ¤سصنة
بـ 520م -ت -ه -م ،ك -م -ا “ك -نت ذات ا÷ه -ة م -ن
توقيف  147متهم ،سصّنه يفوق  40سصنة ،و90
شصخصصا من فئة اأ’حداث ،اأ’قل من  18سصنة،
ركبوا البحر مغامرين بحياتهم ،رغم الظروف
القاهرة التي تعيشصها الدول اأ’خرى.
يشصار ‘ اÿتام إا ¤أان اأ’رقام أاعÓه ،عيّنة من
نشص -اط -ات الشص -رط -ة ال -قضص -ائ -ي -ة ال-ت-اب-ع-ة إا¤
القيادة ا÷هوية الثانية للدرك الوطني والتي
تÎبع «بحرا» على شصريط يزيد عن  425كلم
و»برا» على مسصاحة تفوق  168أالف كلم مربع
وشصريط حدودي ،يقدر بـ 413كلم ،يحده من
الغرب اŸغرب ،كما يع Èإاقليم القيادة شصبكة
هامة من الطرقات ،يزيد طولها عن 25700
كلم Ãجموع  2236طريق ،باإ’ضصافة إا ¤سصكة
حديدية ،طولها يفوق  1200كلم.

أاشص -رف ن -ه -اي-ة اأ’سص-ب-وع اŸاضص-ي ،وا‹ و’ي-ة
خنشصلة ،حمو بكوشس ،رفقة السصلطات اÙلية
اŸدن-ي-ة واأ’م-ن-ي-ة و‡ث-ل-ي اÛت-م-ع اŸد،Ê
ع -ل -ى ا’ف-ت-ت-اح ال-رسص-م-ي ل-ل-م-ركب السص-ي-اح-ي
حمام الصصا◊ Úوإاعادة وضصع مرافقه حيز
اÿدم - -ة ،وذلك ب- -ع- -د غ- -ل- -ق- -ه Ÿدة Œاوزت
السص- -ن- -ت Úوإاع -ادة ت -رم -ي -م -ه وŒدي -د غ -رف -ه
وإاطÓ-ق مشص-روع ل-ت-ه-ي-ئ-ت-ه خ-ارج-ي-ا ،ح-يث ”
ت- -خصص -يصس م -ب -ل -غ Œاوز الـ 19م-ل-ي-ار سصنتيم
Ÿشص -روع إاع -ادة ال -ت-ه-ي-ئ-ة م-ن ط-رف م-دي-ري-ة
ال -ت -ج-ه-ي-زات ال-ع-م-وم-ي-ة ،ل-ي-ت-م Œدي-د غ-رف
ا’سص -ت -ح -م -ام واأ’ب -واب وال -ن -واف -ذ وت -ب -ل -ي -ط
مسص -ارات وأاروق -ة ال -ه -ي -ك -ل ك -ك -ل ،إا ¤ج-انب
Œدي -د اإ’ن -ارة وإاع-ادة ت-ه-ي-ئ-ة مسص-ب-ح ال-نسص-اء
Óطفال.
وإانشصاء أاخر ل أ
وقد ” ‘ هذا الصصدد ،إاعادة فتح غرف
ا’سصتحمام أامام الزوار واŸقدر عددها بـ60
غرفة و 60غرفة أاخرى للراحة ،وكذا تشصغيل
مسصبحي الرجال والنسصاء ،مع بعث مشصروع

ج- -دي -د ل -ل -ت -ه -ي -ئ -ة اÿارج -ي -ة ل -ه -ذا اŸركب
السصياحي الهام التابع إاداريا وإاقليميا لبلدية
ا◊ام -ة ع -ل-ى ب-ع-د  07ك-ي-ل-وم Îم-ن ع-اصصمة
الو’ية خنشصلة ،ويقع وسصط منطقة غابية ذات
مناخ متميز ،علما وأان مياهه تتدفق من منبع
معد Êطبيعي ذات حرارة  70درجة وتركيبة
ك-ي-م-ي-ائ-ي-ة ب-خصص-ائصس اسص-تشص-ف-ائ-ي-ة عÓ-جية،
Óم- -راضس ا÷ل- -دي- -ة واŸف- -اصص- -ل
خ - -اصص - -ة ل - -أ
واأ’مراضس التنفسصية.
وا‹ الو’ية ،و‘ رده على سصؤوال لـ«الشصعب””
ح -ول ط -ري -ق -ة تسص -ي Òه -ذا اŸرف -ق ،أاك -د أان
التسصي ” Òتوكيله لبلدية ا◊امة ،بعد اتفاق
مع اأ’عضصاء ومداولة للمجلسس ،على أان يتم
مسصتقب Óإاعداد دف Îشصروط لعرضس التسصيÒ
على اŸسصتثمرين اıتصص ‘ Úهذا اÛال،
وذلك ب- -ط- -ري- -ق- -ة اŸزاي- -دة وف- -ق- -ا ل- -ق -ان -ون
الصصفقات العمومية.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

اأ’فÓن يفتك رئاسسة اÛلسس الشسعبي الو’ئي Ÿعسسكر

أاسص- -ف- -رت ع- -م- -ل- -ي- -ة ان -ت -خ -اب رئ -يسس
اÛلسس الشص- - -ع - -ب - -ي ال - -و’ئ - -ي ا÷دي - -د
Ãعسص-ك-ر ،امسس ،ع-ن ف-وز ح-ب-ي-ب-ي ع-ب-د
ال - -رح - -م - -ن ،أامﬁ Úاف - -ظ- -ة م- -عسص- -ك- -ر
السصابق ،عن ا◊زب العتيد،
حيث ” انتخاب رئيسس اÛلسس الشصعبي
الو’ئي ا÷ديد بإاجماع جميع اŸنتخب ،Úأاي
بتعداد  43صصوتا عن الكتل ا◊زبية اأ’ربعة
اŸشصكلة للهيئة اŸنتخبة‡ ،ا اعت ‘ Èميزان
التزكية باإ’جماع للسصيد حبيبي عبد الرحمن،
وذلك بعد تنازل غرÁه اŸرشصح لنفسس اŸهام
السص -ي -د ط -ال -ي -ا ا◊اج ،ع -ن ا◊رك-ة الشص-ع-ب-ي-ة
ا÷زائرية◊ ،ظات قبل الشصروع ‘ العملية
ا’نتخابية.
يذكر ،أان رئيسس اÛلسس الشصعبي الو’ئي
ا÷ديد لو’ية معسصكر 56 ،سصنة ،إاطار دولة،
م -ت -ق -اع -د ،ون -ائب ب -رŸا Êسص -اب -ق ل -ع-ه-دتÚ
ان -ت -خ -اب -ي -ت ،Úك -م -ا ك -ان م -ق -رر ÷ن-ة ال-ن-ق-ل
واŸواصصÓت السصلكية والÓسصلكية باÛلسس
الشصعبي الوطني وعضصو مؤوسصسس ‘ الفضصاء

اŸغ- -ارب- -ي ’–اد اŸغ -رب ال -ع -رب -ي ورئ -يسس
ج-م-ع-ي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وح-م-اي-ة اÙيط ‘ معسصكر
وال -ن -ائب اأ’ول ل -ف -ي -درال -ي-ة أاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ
Ãعسصكر.

معسسكر :أم أ.Òÿسس

–صصل على  21صصوتا مقابل Ÿ 17نافسصه «عياد ﬁمد»

فاروق جارية رئيسسا جديدا للمجلسس الشسعبي الو’ئي لعنابة

ي - -ت- -م ،غ- -دا ال- -ثÓ- -ث- -اء ،ال- -ت- -نصص- -يب
ال - -رسص - -م - -ي ل- -رئ- -يسس اÛلسس الشص- -ع- -ب- -ي
ال-و’ئ-ي ل-ع-ن-اب-ة «ف-اروق جارية» ،الذي
انتخب ،أامسس ،رئيسصا جديدا للمجلسس،
خ -ل -ف -ا ل -لسص -ي-د ال-ع-ي-د ح-اج-ي ال-ذي ف-از
م-ؤوخ-را ب-عضص-وي-ة ال-غ-رفة العليا للŸÈان
’مة.
خÓل التجديد النصصفي Ûلسس ا أ

عنابة :هدى .ب
قالت مصصادر لـ «الشصعب» ،إان فاروق جارية،
ال- -ذي ان- -ت- -خب عضص -وا ‘ اÛلسس الشص -ع -ب -ي
ال- -و’ئ -ي ع -ن ح -زب  ،FNDق-ب-ل أان ي-ل-ت-ح-ق
بحزب جبهة التحرير الوطني ،قد –صصل ‘
انتخابات ،أامسس ،على  21صصوتا مقابل 17

صصوتا Ÿنافسصه «عياد ﬁمد» ،عضصو ‘ حزب
التجمع الوطني الدÁقراطي.
وقال مصصدرنا ،إان فاروق جارية يحظى
بشصعبية كبÒة وقد كان اأ’وفر حظا Óÿفة
حاجي على رأاسس اÛلسس الو’ئي ،بعد اأن
قامت كتلة اأ’فÓن باÛلسس الشصعبي الو’ئي
لعنابة خÓل جمعية عامة Ãحافظة اأ’فÓن،
–ت إاشص- -راف م -ب -ع -وث اأ’م Úال -ع -ام ÷ب -ه -ة
ال -ت -ح -ري -ر ال -وط -ن-ي ع-م-ار سص-ع-دا ،Êالصص-ادق
بوقطاية عضصو اŸكتب السصياسصي وعدد من
نواب ا◊زب بغرفتيه ،بتزكية فاروق جارية
ب-اإ’ج-م-اع ك-م-رشص-ح ل-ه-ا ‘ ان-ت-خ-اب-ات رئ-اسصة
اÛلسس وحصصوله على  19صصوتا من أاصصل 21
صصوتا.

اإ’ثن 18 Úجانفي  2016م
اŸوافق لـ  08ربيع الثا 1437 Êهـ
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ا’ضسطرابات ا÷وية تسسببت ‘ انقطاع الكهرباء بعدة بلديات بقاŸة
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أاك Ìمن  100سسيارة عالقة وŒند لفتح الطرق اŸقطوعة
قاŸة :آامال مرابطي

تسس -ب -بت ا’ضس -ط -راب-ات ا÷وي-ة اأ’خÒة ال-ت-ي
صساحبها تسساقط كثيف للثلوج وأامطار غزيرة
وهبوب رياح قوية بو’ية قاŸة ،على غرار
ب- -عضس و’ي- -ات ال- -وط -ن ‘ ،ان -ق -ط -اع ال -ت -ي -ار
الكهربائي وشسلل ‘ حركة اŸرور ‘ عدة
بلديات بالو’ية.
ي-ت-خ-وف السس-ك-ان ب-و’ي-ة ق-اŸة م-ن اسس-ت-م-رار
ا’نقطاعات اŸتكررة للكهرباء ‡ا يؤودي إا¤
إاتÓف اأ’جهزة وعدم توفر غاز اŸدينة‡ ،ا
يؤورقهم ‘ التنقل من أاجل الظفر بقارورة
الغاز ،على رأاسسهم سسكان القرى واŸداشسر،
حيث اشستكى الكث Òمن تأاخر توصسيل الغاز إا¤
اŸنازل وتعطل اŸشساريع التي انطلقت منذ
سسنوات و ⁄تنته لغاية اآ’ن.
وعرفت العديد من طرق الو’ية صسعوبات ‘
حركة اŸرور ،جراء تسساقط الثلوج واأ’مطار
ال -غ -زي -رة ،خ-اصس-ة ال-ط-ري-ق ال-و’ئ-ي رق-م 123
الرابط ب ÚقاŸة وع Úالعربي ،حيث علقت
حوا‹  74سسيارة سسياحية وسسط الثلوج وعلى
متنها ركاب .وقد سسارعت مصسالح ا◊ماية
اŸدنية لفك العزلة عن هؤو’ء وفتح الطريق
أامام حركة اŸرور.
وبالطريق الو’ئي رقم  162اŸؤودي من بلدية
بن جراح إا ¤منطقة جبل ماونة ” ،إاخراج
ومسساعدة عدد معت Èمن السسيارات السسياحية
العالقة ،كما ” فتح الطريق و–سس Úحركة
اŸرور ،باإ’ضسافة إا ¤الطريق الوطني رقم 21
الرابط ب Úو’يتي قاŸة وعنابة (راسس الفج)
” اŸسساهمة ‘ فتح الطريق بالتنسسيق مع
اŸصس-ال-ح اŸع-ن-ي-ة ل-ل-ح-م-اية اŸدنية و–سسÚ
ح - -رك - -ة اŸرور وك - -ذا مسس - -اع - -دة أاصس- -ح- -اب
اŸركبات.
وعرف الطريق الوطني رقم  81الرابط بÚ
بلديتي وادي الزناتي وعﬂ Úلوف هو اآ’خر
شسل ‘ Óحركة اŸرور ،حيث ” فتح الطريق
بالتنسسيق مع اŸصسالح اŸعنية و–سس Úحركة
اŸرور ومسساعدة أاصسحاب اŸركبات .كما ”
ف-ت-ح ال-ط-ري-ق ال-راب-ط ب Úب-ل-دي-ة ح-م-ام دب-اغ
وب -ل -دي -ة ب -وه -م -دان و–سس Úح -رك -ة اŸرور،
باإ’ضسافة إا ¤إانقاذ  3عائÓت تتكون من 11
ف -ردا ع -ل -ق -وا ع -ل -ى م Ïسس -ي -ارات سس -ي -اح -ي-ة
ب -ال -ط-ري-ق ال-راب-ط ب Úب-ل-دي-ة ح-م-ام ال-ن-ب-ائ-ل
وب -ل -دي -ة ع Úصس -ن-دل ” –وي-ل-ه-م إا ¤ب-ل-دي-ة
حمام النبائل و” فتح الطريق.
ك-م-ا ق-امت ال-وح-دة ال-ث-ان-وي-ة ح-م-ام ال-ن-ب-ائ-ل،
بالتدخل من أاجل إاخراج سسيارة نفعية من نوع
(– )1Hمل ترقيم و’ية قاŸة كانت عالقة
بالوحل ،وسسائقها البالغ  45سسنة وهو ‘ صسحة
ج -ي-دة ،ح-يث سس-خ-رت شس-اح-ن-ة ل-ه-ذا ال-غ-رضس
إ’خراجها.
م -ن ج -ه -ة ث -ان -ي -ة ،ق -امت ال -وح -دة ال -ث -ان -وي-ة
ل-ب-وشس-ق-وف ب-ال-ت-دخ-ل م-ن أاج-ل إازاح-ة شس-جرة

سسقطت على سسلك كهربائي حيث ” قطعها
ب- -اسس- -ت -خ -دام شس -اح -ن -ة ﬂصسصس -ة Ÿث -ل ه -ذه
ا◊وادث حيث ” وإابعادها عن الطريق وذلك
بحي الشسهداء على السساعة 11سسا و40د.
التدخل الثا“ Êثل ‘ سسقوط عمود إانارة
عمومية بحي قاسسم إاسسماعيل على السساعة
17سس- -ا و40د وق- -ام أاع -وان ا◊م -اي -ة اŸدن -ي -ة
بإابعاد اÿطر ووضسع طوق أامني ،بالتنسسيق مع
السسلطات اıتصسة ،إ’زالة اÿطر.
وق- -د ات -خ -ذت إاج -راءات م -ن ط -رف مصس -ال -ح
ا◊ماية اŸدنية بتشسكيل خلية سسهرت على
اŸت-اب-ع-ة وال-ت-ك-ف-ل اأ’م-ث-ل ب-اŸواطن– ،Úت
إاشس -راف م -دي -ر ا◊م -اي-ة اŸدن-ي-ة وضس-ب-اط-ه-ا
وإاط-ارات-ه-ا ،ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ﬂت-لف السسلطات
اŸعنية ،حيث وضسع التعداد البشسري والعتاد
اÿاصس ب -ال -ت -دخ -ل ‘ ح -ال -ة ت-أاهب وتسس-خÒ
فصس -ي -ل -ة ك -ام-ل-ة م-ن أاع-وان ا◊م-اي-ة اŸدن-ي-ة
للتدخل وتسسهيل العمل وإارسسال فرق وتلبية
جميع نداءات ا’سستغاثة من طرف اŸواطن،Ú
وضسع فرق ‘ كل اأ’ماكن ا◊سساسسة وﬁاور
الطرق التي ‘ ظل هذه الظروف اŸناخية
ت-ك-ون م-ه-ددة ب-ال-غ-ل-ق ج-راء تسس-اق-ط ال-ث-ل-وج،
ال -ق -ي -ام ب -دوري -ات اسس -ت -طÓ-ع-ي-ة ‘ اأ’م-اك-ن
والنقاط السسوداء عند سسقوط الثلوج للتدخل
اŸباشسر والتعجيل بسسرعة ا’سستجابة لنداءات
ا’سستغاثة واŸسساعدة ‘ حال تقطعت السسبل
ببعضس اŸواطن ،Úخاصسة باŸناطق التي ’
تشسملها التغطية بشسبكة الهاتف النقال.

Óمن الوطني،
التي باشسرتها اŸديرية العامة ل أ
‘ ظ -ل ا’ضس-ط-راب-ات ا÷وي-ة ال-ت-ي شس-ه-دت-ه-ا
ال -ب Ó-د ،ل-ل-ت-ك-ف-ل ب-اأ’شس-خ-اصس دون م-أاوى م-ن
خÓل توزيع وجبات سساخنة على اŸتشسردين
ونقلهم إا ¤مراكز خاصسة بهم ،سسطرت مصسالح
أام- -ن و’ي- -ة ق- -اŸة ك- -ل ي- -وم أاث- -ن Úوأارب- -ع -اء،
ب -ال -ت -نسس -ي -ق م -ع م -دي -ري -ة الصس -ح-ة وال-نشس-اط
ا’ج- -ت- -م- -اع- -ي ب- -ق- -اŸة وا◊م- -اي -ة اŸدن -ي -ة
واÛلسس الشس- -ع- -ب -ي ال -ب -ل -دي ،وك -ذا ال -ه Ó-ل
اأ’حمر ا÷زائري بقاŸة ،خرجات ميدانية

لشس -وارع وأاح-ي-اء م-دي-ن-ة ق-اŸة قصس-د ال-ت-ك-ف-ل
باأ’شسخاصس دون مأاوى وتوزيع وجبات سساخنة
عليهم ‘ ،ظل ا’ضسطرابات ا÷وية .وليسست
اŸرة اأ’و ¤التي تقوم بها مصسالح الشسرطة
Ãثل هذه اŸبادرات ،وهذا ما يجسسد مبدأا
الشسرطة ا÷وارية الذي تسسعى القيادة العليا
Óمن الوطني لتحقيقه ‘ اŸيدان ،خدمة
ل أ
Óنسسانية ،حيث سستسستمر العملية إا ¤غاية
ل إ
انتهاء هذا الفصسل.
كما باشسرت مصسالح أامن و’ية قاŸة خرجات
م -ي -دان -ي -ة ل -ف -ائ -دة أاط-ف-ال اأ’سس-ر اŸتشس-ردة،
ونفسس الفئة من الرعايا اأ’جانب بالوطن،

حيث ” توزيع وجبات سساخنة على أاطفال
اأ’سسر اŸتشسردة Ãدينة قاŸة من اأ’شسقاء
السسوري Úوالعملية مازالت مسستمرة ع Èقطاع
ا’ختصساصسÃ ،ا فيها أامن الدوائر.
‘ ذات ا÷انب وب- -خصس- -وصس ا’ضس- -ط -راب -ات
ا÷وي -ة ،سس -ط -رت مصس -ال -ح أام -ن و’ي -ة ق-اŸة
برنامج عمل خاصسا يتضسمن خطة أامنية ‘
ظل ا’ضسطرابات ا÷وية ،التي قد تتسسبب ‘
وق -وع ع -دي -د ح -وادث اŸرور وذلك ب -تسس -خÒ
جميع اإ’مكانات البشسرية واŸادية اŸتوفرة،
م- -ن خÓ- -ل تسس -ه -ي -ل ح -رك -ة اŸرور وردع ك -ل
ﬂالف .كما سسيتم الشسروع ‘ حملة –سسيسس
وتوعية Ãخاطر الطرق ‘ هذه الفÎة ،مع
ت -ق -د Ëنصس -ائ -ح وت -وج-ي-ه-ات ل-لسس-واق واŸارة
ب -ات -خ -اذ ت-داب Òا◊ي-ط-ة وا◊ذر أاث-ن-اء السسÒ
والسس -ي-اق-ة ،واج-ت-ن-اب ك-ل م-ا يشس-وشس ال-ذه-ن،
وك -ذا ت -وزي -ع م-ط-وي-ات وقصس-اصس-ات ل-ل-ت-وع-ي-ة
والتحسسيسسي باحÎام قانون اŸرور وذلك عÈ
ا◊واجز اأ’منية والطرق والشسوارع الرئيسسية،
حيث ” تسسجيل خÓل الفÎة اŸمتدة من 05
إا ¤غاية  16جانفي ا÷اري ،حادثي مرور
جسس -م -ان -ي ،Úأاسس-ف-را ع-ن ج-رح ضس-ح-ي-ت Úم-ن
جنسس أانثى قاصسرت.Ú
‘ السس- -ي- -اق ،ت -دع -و م -دي -ري -ة اأ’م -ن ج -م -ي -ع
اŸواط-ن Úل-ل-ت-ح-ل-ي ب-ال-ي-ق-ظ-ة وال-ف-ط-نة أاثناء
السسياقة أاو أاثناء عبور الطريق ،خاصسة ‘ ظل
ا’ضس-ط-راب-ات ا÷وي-ة الصس-ع-ب-ة ال-ت-ي تشسهدها
ال -ب Ó-د م -ن أام-ط-ار وتسس-اق-ط ل-ل-ث-ل-وج ،وع-ل-ي-ه
ت -ط -لب م -ن ا÷م -ي -ع ت -وخ-ي ا◊ي-ط-ة وا◊ذر
وال -ت -ق -ل -ي-ل م-ن السس-رع-ة .ك-م-ا ت-دع-و ا÷م-ي-ع
لÓتصسال على الرقم Úاأ’خضسرين  1548ورقم
النجدة  ،17للتبليغ عن أاي طارئ أاو حادث.

أامن ولية قاŸة يتكفل باألشسخاصص دون مأاوى
من جهة أاخرى ،و‘ إاطار اŸبادرة الوطنية

الثلوج تغلق الطرق وتعيد األمل Ÿواطني بسسطيف

’حد ‘ ،غلق عديد الطرق الوطنية
تسسببت الثلوج الكثيفة التي شسهدتها اŸناطق الشسمالية لو’ية سسطيف ،قبيل فجر أامسس ا أ
والو’ئية’ ،سسيما الطريق الوطني رقم  ،9الرابط ب Úو’يتي سسطيف وبجاية ،على مسستوى ثنية الط Úببلدية عموشسة ،وكذا
الطريق الوطني  75الرابط ب Úبوقاعة وضسواحيها وعاصسمة الو’ية ،على مسستوى قرية طكوكة ،إاضسافة إا ¤عدة ﬁاور تربط بÚ
بلديات الو’ية ‘ منطقتها الشسمالية ،والتي بلغ سسمك الثلوج بها  40سسم ،فيما وصسل سسمكها بعاصسمة الو’ية  15سسم.
تسس -ب -بت ال -وضس -ع -ي -ة ‘ ع-دم ال-ت-ح-اق ال-تÓ-م-ي-ذ خ -ل -ف ارت -ي -اح -ا ك -بÒا ل-دى اŸواط-ن Úع-م-وم-ا ع-ل-ى م-ي-اه اأ’م-ط-ار وال-ث-ل-وج ب-اŸن-طقة ،وهكذا
والعمال ‘ عدة مناطق بأاماكن الدراسسة والعمل ،والفÓح Úخصسوصسا الذين اسستبشسروا بها خÒا Áكن القول إان إاعÓن حالة ا÷فاف يعت Èسسابقا
‘ إانقاذ اŸوسسم الفÓحي وﬁاصسيله أ’وان- -ه ،ح- -يث ي- -ت- -ف- -اءل ال- -ن- -اسس ب -اŸزي -د م -ن
وقد تدخلت مصسالح الدرك الوطني ‘ عديد
ال- -كÈى م- -ن ا◊ب -وب م -ن ا÷ف -اف التسساقط ‘ قادم اأ’يام.
اŸواق- -ع ،ب- -ط- -لب م- -ن اŸواط- -ن ،Úوب -ل -غ ع -دد
اÙت -م -ل ،وه -ي اÙاصس-ي-ل
تدخÓتها أاك Ìمن  350تدخل ،وتلقت ع Èالرقم
ال- -ت- -ي ت -ع -ت -م -د بشس -ك -ل
اأ’خضسر أاك Ìمن  640مكاŸة ‘ ،ح ⁄ Úتسسجل
أاسساسسي
ذات اŸصس-ال-ح ح-وادث م-رور جسس-م-ان-ي-ة ،ب-ي-ن-ما
قّ- -ي- -دت ح -وادث م -رور خ -ل -فت ب -عضس اأ’ضس -رار
اŸادية الطفيفة.
وقد اسستبشسر سسكان و’ية سسطيف خÒا بتسساقط
اأ’مطار والثلوج ،حيث اكتسست عاصسمة الو’ية
وق- -رى وم- -دن اŸن -ط -ق -ة الشس -م -ال -ي -ة ال -غ -رب -ي -ة
والشسرقية حلة بيضساء ،كان قد افتقدها السسكان
طوي ،Óحيث  ⁄تتهاطل اأ’مطار خÓل هذا
اŸوسسم الشستوي منذ أاك Ìمن شسهر ،نزلت فيه
ليوم واحد ،و ⁄تتهاطل الثلوج إا’ يوم السسبت،
ولكن بكمية قليلة على غ Òالعادة ،لÎتفع الكمية
أامسس اأ’حد .ففي العام اŸاضسي وإا ¤غاية مثل
هذه الفÎة ،شسهدت الو’ية  3عواصسف ثلجية
كبÒة تسسببت ‘ توقف ا◊ركة اŸرورية وامتÓء
السسدود وتدفق اŸياه من ﬂتلف الينابيع.
وتسسببت الوضسعية ا÷وية اŸفاجئة ‘ انخفاضس
ﬁسسوسس ‘ درجات ا◊رارة ،إا’ أان هذه الوضسع

سشطيف :نورالدين بوطغان

سسمك الثلوج Œاوز  15سسم

بلديات أاعا‹ باتنة تكتسسي حلة بيضساء
اسستبشسر ،أامسس ،فÓحو و’ية
ب- -ات- -ن- -ة ،خÒا ،ب- -ال -تسس -اق -ط
اŸعت Èلكميات من اأ’مطار
وال -ث-ل-وج ب-أاغ-لب دوائ-ر و’ي-ة
باتنة ،خاصسة تلك اŸتواجدة
ب-اŸن-اط-ق ا÷ب-ل-ي-ة وال-ن-ائ-ي-ة
واŸرتفعات ،حيث اسستيقظ

سسكان باتنة ،أامسس ،ووجدوا
ك-م-ي-ات ال-ث-ل-وج ت-غ-ط-ي أاغلب
طرق وسسط اŸدينة ،ليسسارع
اأ’ط -ف -ال رف -ق -ة ع -ائ Ó-ت -ه-م
للخروج وا’سستمتاع Ãناظر
ال- -ث -ل -وج اÓÿب -ة

وال- -ل- -عب ،وال- -ت- -ق -اط الصس -ور
التذكارية.
بدورهم الفÓحون عبّروا عن
ف -رح -ت -ه -م ال-ك-بÒة ب-ك-م-ي-ات
اأ’م -ط-ار اŸتسس-اق-ط-ة ،ال-ت-ي
م- -ن شس -أان -ه -ا إان -ق -اذ اŸوسس -م
ال -ف Ó-ح-ي ال-ذي ك-ان م-ه-ددا
با÷فاف.
وتعت Èبلديات مروانة ،وادي
اŸاء ،إاشس- - - - - -م - - - - -ول ،أاريسس،
ت -ي -غ -رغ -ار وت -ي -م -ق -اد ،وت-لك
اŸت -واج -دة ب -أاع-ا‹ ال-و’ي-ة،
ق- -د سس- -ج- -لت أاع- -ل- -ى نسس- -ب -ة
تسس- - -اق - -ط وان - -خ - -ف - -اضس ‘
درجات ا◊رارة ،حيث Œاوز
سسمك الثلوج  15سسم ،حيث
اكتسسى الغطاء الغابي الكثيف
باŸنطقة حلة بيضساء ،زاده
م - -ت- -ع- -ة إاق- -ب- -ال ال- -ع- -ائÓ- -ت
اأ’وراسس-ي-ة ع-ل-ي-ه لÓسستمتاع،
رغم تسسجيل صسعوبة كبÒة ‘
سس ÒاŸركبات ،غ Òأان ذلك
Á ⁄ن- - - -ع اŸواط- - - -ن Úم - - -ن
التعب Òعن فرحتهم.

باتنةŸ :وششي حمزة

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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للتكفل بصصحة إŸريضص بع Úإلدفلى

ضسرورة تدعيم الهياكل ا÷وارية بالتجهيزات وسسيارات اإلسسعاف
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اŸصسانع واŸفرغات أافرزت أامراضسا خطÒة

’زإلت هياكل إŸؤؤسصسصات إلعمؤمية للصصحة إ÷ؤإرية بؤ’ية ع Úإلدفلى تعا Êمن عدة نقائصص ‘ إلتجهيز
’سصتعجالية‡ ،ا يرهن أإدإء إÿدمة إلعمؤمية ويتسصبب ‘
’سصعاف لنقل إŸرضصى ‘ إ◊ا’ت إ إ
وعدم تؤفر سصيارإت إ إ
متاعب إŸرضصى وعائÓتهم..

ع Úالدفلى /و .ي .اعرايبي
الوضسعية التي صسارت مثار قلق لدى
اŸرضس - - -ى وك - - -ذا ال- - -ت- - -أاط Òال- - -ط- - -ب- - -ي
واŸم -رضس ،Úت -ع -كسس -ه -ا ت -لك ال -ن -ق -ائصش
اŸسس-ج-ل-ة ب-ب-عضش اŸؤوسسسس-ات ال-ع-م-وم-ي-ة
للصسحة ا÷وارية اŸتواجدة بإاقليم الولية
حسسب ت -ق -ري -ر ÷ن -ة الصس -ح-ة ب-اÛلسش
الشسعبي الولئي اŸوجود بحوزتنا.
فبالرغم من توفر هذه الهياكل على
ال -وسس -ائ -ل ال -ت -ق -ن -ي -ة اÿاصس -ة ب -اıاب -ر
وأاج -ه -زة ال -ت -ع -ق -ي -م ع -ن ط -ري -ق ال -ب-خ-ار
وك -راسس -ي ج -راح -ة األسس-ن-ان وال-ت-ي –ول
دون ت- - -ن - -ق - -ل اŸرضس - -ى ا ¤م - -ؤوسسسس - -ات
اإلسستشسفائية اÙاذية لها إال أان نقائصش
عديدة ما زالت مطروحة ميدانيا كما هو
ا◊ال بجهاز األشسعة اŸعطل و اŸوجود
ب -ال -ع-ي-ادة اŸت-ع-دة اÿدم-ات بÈج األمÒ
خ - -ال - -د وال - -ذي أاصس - -ب - -ح م- -ن الضس- -روري
تعويضسه بسسبب قدمه.
وم- -ن ج- -انب آاخ- -ر تشس- -ك- -وال- -ع- -ي- -ادات
اŸتعددة اÿدمات بكل من جندل وبرج
األم Òخالد وجليدة من نقصش الصسيانة
اÿاصسة باألجهزة اÈıية  ،األمر الذي
ي - -ؤوث - -ر ع - -ل - -ى ال - -ت - -ح - -ال - -ي- -ل ال- -ط- -ب- -ي- -ة
الدقيقة حسسب ذات اŸصسدر.
أام - -ا ب - -خصس - -وصش طب ال- -نسس- -اء  ،ف- -إان
مصسالح التوليد بعدة عيادات بحاجة ا¤
Œدي -د ط -اولت ال -ولدة ك -م -ا ه-و الشس-أان
بالعبادية والعامرة وسسدي ÿضسر وجندل
وب- - -وم- - -دف- - -ع  ،ب- - -اإلضس - -اف - -ة ا ¤ن - -قصش
ا◊ضسانات اŸتنقلة التي تسسمح با◊فاظ
على سسÓمة اŸولود.
و ‘ سس- -ي- -اق ال- -ن -ق -ائصش ال -ت -ي صس -ارت
مصسدر قلق دائم للمرضسى ولعائÓتهم التي
يصسعب عليها التكفل بنقل اŸريضش ‘
ا◊الت اإلسس- -ت- -ع- -ج- -ال- -ي -ة وا◊رج -ة ا¤
اŸصس- -ال- -ح األسس- -تشس- -ف- -ائ- -ي- -ة أاو ع -ي -ادات

م- -ت- -خصسصس- -ة ،ت- -واج- -ه ه -ذه اŸؤوسسسس -ات
العمومية للصسحة ا÷وارية مشسكلة قلة
سسيارات اإلسسعاف خاصسة بالهياكل التي
تضس -م -ن اŸداوم -ة ال -ل-ي-ل-ي-ة وب-ه-ا مصس-ال-ح
التوليد التي –تاج ا ¤مثل هذا العتاد.
ل- -ذا ب- -ات م- -ن الضس- -روري ت- -دع- -ي -م ه -ذه
اŸؤوسسسس- -ات بسس -ي -ارت اسس -ع -اف م -ك -ي -ف -ة
و–وي على الضسروريات الطبية الÓزمة،
ألن اŸوجود منها قد ËومهÎئ وغÒ
›ه-ز ب-ال-وسس-ائ-ل ال-ط-ب-ي-ة يشسﬁ Òدثونا
من عائÓت اŸرضسى.
أام -ا ف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق ب -ق -اع -ات ال -ع Ó-ج
اŸتواجدة ‘ بلديات خاصسة باŸناطق
والقرى النائية ،فإان وضسعيتها لتبعث على
اإلرتياح  ،حيث أاصسبحت هياكلها مهÎئة
لقدمها ،وضسيقة من جهة أاخرى من حيث
حجراتها غ ÒاŸطابقة ıطط قاعات
العÓج ‡ ،ا يجعلها تفتقد لشسروط العمل
 ،ناهيك عن قدم التجهيز اŸكتبي وغياب
التدفئة والتكيف التي طاŸا اشستكى منها
اŸرضس -ى  ،ف -ي-م-ا لزالت ب-عضس-ه-ا ت-ف-ت-ق-د
ل-لسس-ك-ن ال-وظ-ي-ف-ي ال-ذي يضس-م-ن اسستقرار
ال -ط -ب -يب أاو اŸم -رضش ل -ي-ك-ون أاق-رب ا¤

إŸسصالح إلفÓحية بغليزإن

إانتاج  500أالف قنطار من «القرنون»

كشس -ف م -دي-ر اŸصس-ال-ح
الفÓحية بغليزان عبد
القدر كتو على هامشش
اخ -ت -ت -ام صس -ال-ون ع-رضش
العتاد واŸواد الفÓحية
أان مصسا◊ه تتوقع إانتاج
ل يتجاوز  500أالف قنطار
من القرنون خÓل نهاية
ح- -م -ل -ة ا÷ن -ي ل -ل -م -وسس -م
الفÓحي ا÷اري.
واضس- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ح ذات
اŸت - -ح- -دث أان م- -ن- -ت- -وج
ال -ق -رن-ون ال-ذي ت-ع-رف ب-ه
الولية من اŸنتظر ان
يصس - -ل ب - -ه اÙصس- -ول ا¤
 544الف قنطار عند
اخ- -ت- -ت -ام ح -م -ل -ة اŸوسس -م
ا◊ا‹ وال- -ت- -ي ان- -ط- -ل -قت
شسهر ديسسم Èالفارط على
مسس - - -اح- - -ة ف- - -اقت 3الف

هكتار واغلبها من نوعية
بنفسسجي ا÷زائر والتي
“ثل حوا‹  80باŸائة
من اŸسساحة الجمالية
اŸزروعة وأانواع أاخرى
كابيضش وهران اين تتم
غراسسته على مسستوى 15
بلدية بها مناطق زراعية
ما◊ة على غرار بلديات
ب- -ل- -عسس- -ل وري -زان ووادي
اره -ي -و سس -ي -دي خ -ط -اب
وا◊مادنة .
كما ذكر ذات اŸسسئول
أاّن هذه ا◊ملة من شسانها
توف Òوخلق عدد هام من
اليد العاملة حيث مسست
ع- -م -ل -ي -ة ا÷ن -ي ◊د الن
 905هكتار فيما ” جني
93800ق- -ن -ط -ار Ãردودج
 104قنطار ‘ الهكتار

الواحد كما ” الشسروع ‘
ع -م -ل -ي -ة تسس -وي -ة اŸن -ت-وج
الذي يحتل اŸرتبة الو¤
وط- -ن- -ي- -ا بﬁ Úاصس- -ي- -ل
وليات أاخرى على غرار
شسلف تيبازة وعلى مسستوى
اسسواق ا÷ملة ﬁليا على
غ - -رار أاسس - -واق ب - -ل - -دي- -ات
سس -ي -دي خ -ط -اب سس-ي-دي
سسعادة وباسسواق عاصسمة
ال -غ -رب ا÷زائ-ري وه-ران
ومسس - - -ت- - -غ- - -ا Âشس- - -ل- - -ف
ا÷زائ - - -ر ال - - -ع- - -اصس- - -م- - -ة
وخ -لصش أان ح -م -ل -ة ا÷ن-ي
خ Ó-ل اŸوسس -م اŸن-قضس-ي
حققت منتوجا فاق 500
أال -ف ق -ن-ط-ار م-ن ﬂت-ل-ف
أانواع القرنون .

غليزان :ع .عبد
الرحيم

ا◊الت اإلسستعجالية يقول ﬁدثونا.
هذا وبالرغم من اÛهودات اŸبذولة
م -ن ط -رف اŸصس -ال -ح الصس -ح -ي-ة ب-ال-ولي-ة
وم- -دي- -ري ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ات ل- -ل- -ت- -ك- -ف -ل
باŸرضسى على أاكمل وجه ،إال أان هذه
النقائصش لزالت حجة عÌة ألداء اÿدمة
العمومية على أاكمل وجه ،وهو ما يتطلب
تدعيم هذه الهياكل بتجهيزات ووسسائل
وعتاد ضسروري  ،مع اإللتزام باŸهنية ‘
رعاية اŸريضش.

Œديد إلغطاء إلنّباتي
بالنعامة

 3000شسجÒة
Ãنطقة بلحنجÒ
أاط-ل-قت Ãن-ط-ق-ة ب-ل-ح-ن-ج Òب-ب-ل-دي-ة

صس-ف-يصس-يفة ( 100ك-ل-م ب-أاقصس-ى ج-ن-وب
غ -رب ولي -ة ال -ن-ع-ام-ة) ع-م-ل-ي-ة تشس-جÒ
واسسعة لغرسش أازيد من  3000شسجÒة
م -ن ق -ب -ل وح-دات ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي
ال -عسس -ك -ري ل -ل-ج-يشش ال-وط-ن-ي الشس-ع-ب-ي
بالنعامة ،حسسب ما لوحظ.
ونّفذت هذه ا◊ملة التي تسستهدف
ن -ح -و  3ه -ك -ت -ارات م -ن ط -رف أاف -راد
ا÷يشش ال- -وط- -ن- -ي الشس- -ع- -ب- -ي وال- -درك
الوطني وا◊ماية اŸدنية ،وشسرائح من
اÛتمع اŸد Êوطلبة ا÷امعة وسسكان
ال -ق -رى اÛاورة وم -واط-ن Úل-ت-جسس-ي-د
هذه العملية التي ن ّ
ظمت بالتنسسيق مع
ﬁافظة الغابات لولية النعامة.
وت -ن -درج ه -ذه ا◊م -ل -ة ال-ت-ي أاشس-رف
ع-ل-ي-ه-ا ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي ال-عسس-ك-ري
لولية النعامة التابع للناحية العسسكرية
الثانية بالتعاون مع اŸنظمة الوطنية
ل -رع-اي-ة ال-ب-ي-ئ-ة وال-ت-ب-ادل السس-ي-اح-ي ‘
إاطار تعزيز أاواصسر التعاون والÎابط
ب Úأافراد اÛتمع ،وتوطيد اللحمة بÚ
ا÷يشش ال -وط -ن -ي الشس -ع -ب -ي واÛت -م-ع
اŸد ‘ Êإاطار الرابطة جيشش  -أامة،
ك -م -ا أاوضس-ح ق-ائ-د ال-ق-ط-اع ال-ع-م-ل-ي-ات-ي
ال-عسس-ك-ري ب-ال-ن-ع-ام-ة ال-ع-ق-ي-د سسيسساوي
كمال.
ويتوّخى من هذه اŸبادرة التطوعية
أايضسا ترسسيخ حسش حماية البيئة لدى
اŸواط- -ن ،وإاسس- -ه- -ام م- -ؤوسسسس- -ة ا÷يشش
ال -وط -ن -ي الشس-ع-ب-ي ‘ ج-ه-ود م-ك-اف-ح-ة
ال -تصس -ح -ر ،ح -يث ت -دخ -ل ه-ذه ا◊م-ل-ة
ضسمن اŸرحلة الثالثة Ÿشسروع التشسجÒ
للجيشش الوطني الشسعبي ‘‘حي أاخضسر -
طريق أاخضسر ودرع أاخضسر»،
والرامي إاŒ ¤ديد الغطاء النباتي
للغابات واŸناطق اŸهددة بالتصسحر،
وح -م-اي-ة السس-دود وح-م-اي-ة اŸن-اط-ق
الرطبة ،يضسيف نفسش اŸصسدر.
وعرفت العملية التي تدخل ‘ إاطار
مشس- -روع ‘‘ل- -ن -غ -رسش م -ع -ا...شس -ج -رة ل -ك -ل
جزائري‘‘ لوزارة الدفاع الوطني تنظيما
ﬁك- -م -ا ،ول -ق -يت اسس -ت -حسس -ان -ا ك -بÒا ‘
أاوسساط سسكان هذه اŸنطقة.

–صص-ي إŸصص-ال-ح إلصص-ح-ي-ة ب-ب-لدية
“زق-ي-دة ب-ؤ’ي-ة إŸدي-ة إل-ك-ث Òم-ن
’م - -رإضص ،ك - -السص - -رط - -ان ،إرت- -ف- -اع
إ أ
إلضص -غ -ط إل -دم -ؤي ،إلسص -ك-ري وإل-رب-ؤ
وإ◊سص - -اسص - -ي- -ة ،ج- -رإء وج- -ؤد ه- -ذه
إŸن -ط-ق-ة ب-ع-ق-ار أإشص-ب-ه ب-ا◊ؤضصÃ ،ا
يÎك إل -غ-ازإت إل-ف-ت-اك-ة وإŸتسص-رب-ة
م- - -ن إح- - -دى إŸصص- - -ان- - -ع وإŸف - -رغ - -ات
إلعمؤمية إÙاذية للطريق إلؤطني
عند ﬂرج عاصصمة إلؤ’ية بإاŒاه
و’ية ع Úإلدفلى.

اŸدية :م ــ أام Úعباسس

وتشس Òمصسادر مطلعة من ع ÚاŸكان،
إا ¤أاّن األطفال اŸرضسى بهذه اŸنطقة
ي-ت-م ال-ت-ك-ف-ل ب-ه-م ع-ل-ى مسس-توى اŸؤوسسسسة
ا÷وارية الصسحية ‘ اطار Ãا يسسمى
ب -الصس -ح -ة اŸدرسس -ي -ة ،ف -ي -م -ا ت -و ّك-د ذات
اŸصسادر العارفة بالشسأان الصسحي بوجود
زهاء  200مريضش بالربو (أاطفال
وكبار) ‘ ،الوقت الذي تبقى فيه بعضش
ا◊جرات اŸدرسسية عند مدخل إابتدائية
اإلخ -وة ك -واديك مصس -در خ -ط -ر اإلصس -اب -ة
ب- -السس -رط -ان ل -دى ال -ن -اشس -ئ -ةÃ ،ا ‘ ذلك
ع- -ائ- -ل- -ي Ïات- -خ -ذت -ا م -ن ه -ذه ا◊ج -رات
اŸشسوهة للمحيط
والبيئة مسساكن لهما ‘ ،انتظار تدخل
السسلطات اÙلية إلزالة مثل هذه األقبية
اŸشس -ب-ع-ة Ãادة األم-ي-ونت ،و–وي-ل-ه-ا إا¤

م -ط -ع -م م -درسس-ى ،يسس-ت-ج-يب ل-ل-ح-اج-ي-ات
اŸشسروعة ألك Ìمن  400طفل ،بدل من
اسستعمال آالية اإلطعام بالتناوب بنحو 70
طف ‘ Óكل إاطعام.
هذا واإ ¤أان تتدّخل السسلطات اÙلية
‘ الوضسعية الكارثية للمطاعم اŸدرسسية
ب -اإلب -ت -دائ -ي -ات ،ي -ع -ا ÊاŸرك -ز ال -ن-فسس-ي
ال -ب-ي-داغ-وج-ي ب-ه-ذه ال-ب-ل-دي-ة م-ن مشس-ك-ل-ة
تصس - -دع الشس - -ب - -ك - -ات األرضس- -ي- -ة اÿاصس- -ة
‡ا يجعل
بالتدفئة اŸركزية باŸرقدّ ،
األطفال اŸقيم Úبنحو  74طف Óوطفلة
من ذوي ا◊اجات اÿاصسة بأام ّسش ا◊اجة
اإ ¤تدخل الوا‹ والسسلطات العليا بغية
تسس-ج-ي-ل ع-م-ل-ي-ة إا‚از ج-دي-دة أاو ت-وسس-ي-ع
عملية الربط Ãادة الغاز الطبيعي بدل
من اقتصسار التدفئة على أاجهزة كهربائية
مكلفة للخزنية العمومية ،مثلما هو ا◊ال
ب-ق-اع-ات ال-ت-دريسش ،ح-يث ي-ج-د م-رت-ف-قي
ه- -ذه اŸؤوسسسس- -ة أاري -ح -ي -ة ك -بÒة ‘ كسسب
اŸع -ارف وال -ت -ك -وي -ن -ات ال -ب -ي -داغ -وج -ي -ة
اŸطلوبة.
ي -ذك -ر اأّن -ه ف -ي-م-ا ك-انت ه-ذه اŸؤوسسسس-ة
ﬁل زيارة من طرف األم Úالعام للولية،
وتخصسيصسه Ÿبلغ ما‹ هام ،لتسسوية هذه
ال -وضس -ع-ي-ة .وب-ال-رغ-م م-ن ت-دخ-ل م-دي-ري-ة
ال- -نشس- -اط اإلج- -ت- -م- -اع- -ي ل -ت -دارك ب -عضش
النقائصش مثل ما هو موجود ‘ جانب
ضس- -ع- -ف األسس- -واق ،إال أان اŸب- -ل- -غ اŸا‹
اŸرصسد  ⁄يكن كافيا.

بلدية إينغر بع Úصصالح

 292عائلة تسستفيد من الّربط بشسبكة الغاز

اسستفادت 292
ع-ائ-ل-ة م-ن ال-ربط
بشس -ب -ك -ة ال-ت-م-وي-ن
ب -ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي
ق -اط -ن-ة ب-اÛم-ع
السس -ك -ا Êال -قصس -ر
ا÷دي- -د ب -ب -ل -دي -ة
إاي-ن-غ-ر ب-اŸق-اطعة
اإلداري - - - -ة ل - - - -عÚ
صس- - -ال - -ح ب - -ولي - -ة
“Ôاسست ،حسسبما
ع-ل-م م-ن مسس-ؤوو‹
م- -ؤوسسسس- -ة ت- -وزي- -ع
الكهرباء والغاز.
وت - -ن- -درج ه- -ذه
ال- -ع- -م- -ل- -ي -ة ال -ت -ي
تطلبت شسبكة توزيع بطول
 60ك- -ل- -م ،و“ت ‘ إاط -ار
اıط- - - -ط اÿم - - -اسس - - -ي
اŸنقضسي ،حيث ينتظر أان
ي -ت -واصس -ل مشس -روع ال-رب-ط
بالغاز الطبيعي الذي رصسد
له أاك Ìمن  235مليون دج،
ل- -يشس -م -ل ع -دي -د األح -ي -اء
السس -ك-ن-ي-ة ب-ذات ا÷م-اع-ة
اÙلية على غرار مليانة
والسسبخة وأاقبور ودوريات
ا÷نة وتورفÚ
و◊دب وح- -ي السس Ó-م،
ك - - -م - - -ا أاوضس - - -ح مسس- - -ؤوول
مصس - -ل - -ح- -ة ال- -غ- -از ب- -ذات
اŸؤوسسسس- - -ة ع- - -ب- - -د ال - -ل - -ه

طاليبو.
وسس-ت-ن-ط-ل-ق خÓ-ل شسهر
ي - -ن - -اي - -ر ا÷اري أاشس- -غ- -ال
ال- -ت- -وصس- -يÓ- -ت ل -ل -م -ن -ازل
باÛمع السسكا◊ Êاسسي
◊جار ببلدية ع Úصسالح
بعد أان بلغت نسسبة تقدم
أاشسغال إا‚از شسبكة توزيع
ال-غ-از ال-ط-ب-ي-ع-ي حدود 99
باŸائة بطول  8كلم ،وهي
العملية التي رصسد لها مبلغ
ما‹ يفوق  17مليون دج.
” خÓ- - -ل السس - -ن - -وات
و ّ
األخÒة ربط ما ›موعه
 3192عائلة قاطنة ببلدية
ع Úصسالح
واÛم-ع-ات السس-ك-ان-ي-ة

الÈك -ة وإاقسس -ط -ن بشس -ب-ك-ة
ت -وزي -ع ال -غ -از ال -ط -ب -ي-ع-ي،
وذلك ‘ إاط - -ار ﬂت - -ل - -ف
برامج التنمية ،حيث بلغت
نسسبة التغطية بهذه اŸادة
ا◊يوية إا ¤حد اآلن عÈ
اŸق -اط -ع -ة اإلداري -ة ل-عÚ
صس-ال-ح  89ب-اŸائ-ة ،مثلما
“ت اإلشسارة إاليه.
وسس -م -حت ع-م-ل-ي-ات
ال -رب -ط بشس -ب -ك-ة ال-ت-م-وي-ن
ب-ال-غ-از ال-ط-ب-ي-عي بتحسسÚ
اإلطار اŸعيشسي Ÿواطني
هذه التجمعات السسكانية،
ال - -ذي- -ن وّدع- -وا ن- -ه- -ائ- -ي- -ا
م -ت -اعب اق -ت -ن-اء ق-ارورات
غاز البوتان.

اإلثن 18 Úجانفي  201٦م
اŸوافق لـ  08ربيع الثا 143٧ Êهـ
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نواب أاوروبيون يعتÈون نزاع الصصحراء الغربية قضصية تصصفية اسصتعمار

اŸطالبة بالتسسوية وفق القانون الدو‹ وتوسسيع مهمة اŸينورسسو

أاكد نواب أاوروبيون بأان النزاع ‘
الصص- -ح- -راء ال- -غ- -رب- -ي- -ة ه -و «قضص -ي -ة
تصص-ف-ي-ة اسص-ت-ع-م-ار» ي-ن-ب-غي تسصويتها
ط -ب-ق-ا ل-ل-ق-ان-ون ال-دو‹ ال-ذي Áن-ح
الشص -عب الصص-ح-راوي ا◊ق ‘ ت-ق-ري-ر
مصصÒه ›ددي -ن ن-داءه-م ل-ت-وسص-ي-ع
’· اŸت-ح-دة م-ن أاج-ل
م-ه-ام ب-ع-ث-ة ا أ
تنظيم اسصتفتاء بالصصحراء الغربية
(اŸي- -ن- -ورسص- -و) إا ¤م- -راق- -ب- -ة ح -ق -وق
’نسصان.
ا إ
‘ مشض- -روع لئ -ح -ة ” إاي -داع -ه -ا ل -دى
الŸÈان األوروب -ي ب -ع -د تصض -ري -ح رئ-يسض-ة
دب-ل-وم-اسض-ي-ة ال–اد األوروب-ي ف-ي-دي-ري-كا
م -وغ -ري -ن-ي ح-ول أاول-وي-ات ال–اد خÓ-ل
دورات ›لسس حقوق اإلنسضان ‘ 201٦
أاكد نواب أاوروبيون من ›موعة اليسضار
اŸوح - -د األوروب - -ي  /ال- -يسض- -ار األخضض- -ر
الشض - -م - -ا‹ م- -ن ج- -دي- -د ع- -ل- -ى أان «ن- -زاع

الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ي-ع-د قضض-ي-ة تصض-ف-ي-ة
اسضتعمار».
وجاء ‘ مشضروع الÓئحة أانه «حسضب
القانون الدو‹ ليسس للمملكة اŸغربية أاية
سض-ي-ادة ع-ل-ى الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة وب-ال-تا‹
فإانها تعت Èالقوة اÙتلة» متأاسضف Úلعدم
ورود مسض -أال -ة الصض -ح -راء ال -غ -رب -ي-ة ضض-م-ن
ج- - -دول أاع- - -م - -ال دورات Û 201٦لسس
حقوق النسضان.
وشضّددوا ‘ هذا الصضدد على ضضرورة
مراقبة دولية لوضضع حقوق النسضان ‘
الصض-ح-راء ال-غ-رب-ي-ة ›ددي-ن ح-ق الشض-عب
الصض- - -ح- - -راوي ‘ ت- - -ق- - -ري - -ر مصضÒه عÈ
«اسضتفتاء دÁقراطي طبقا للوائح 34/3٧
 ·ÓاŸتحدة».
و 35/1٩ل أ
كما دعا النواب ك Óمن اŸغرب وجبهة
البوليزاريو إا ¤مواصضلة اŸفاوضضات قصضد
التوصضل إا ¤حل سضلمي ودائم للنزاع ‘

بعد ا’عتداء الذي أاوقع  29قتيÓ

بوركينا فاسسو تعلن ا◊داد الوطني على الضسحايا ثÓثة أايام
ق-ت-ل  29شص-خصص-ا وأاصص-يب ثÓ-ثون
آاخ - -رون ‘ ا’ع - -ت- -داء ال- -ذي شصّ- -ن- -ه
ج -ه -ادي -ون ع -ل -ى ف -ن -دق وم-ط-ع-م ‘
واغ-ادوغ-و ي-قصص-ده-م-ا أاج-انب ،وفق
’من
حصصيلة جديدة أاعلنها وزير ا أ
الداخلي .وسصيعلن حداد وطني Ÿدة
ث Ó-ث -ة أاي -ام ‘ ال -بÓ-د ،اع-ت-ب-ارا م-ن
’ح - -د ،ع - -ل - -ى ضص- -ح- -اي- -ا ال- -ه- -ج- -وم
ا أ
’ره- - -اب- - -ي ،حسصب م- - -ا ق - -ال وزي - -ر
ا إ
ا’تصصا’ت.
كما أاكد السضبت وزير األمن الداخلي ‘
بوركينا فاسضو قتل  2٩شضخصضا على األقل
‘ الع - -ت - -داء ال - -ذي وق - -ع ‘ سض- -ي- -م- -ون
كومباوري وأاعلن حدادا وطنيا Ÿدة ثÓثة
أاي -ام اع -ت -ب -ارا م -ن األح -د ع -ل -ى ضض-ح-اي-ا
ال- -ه- -ج- -وم اإلره- -اب- -ي ال- -ذي اسض- -ت- -ه -دف
فندقا ومطعما ‘ وسضط العاصضمة مسضاء
ا÷معة وصضباح السضبت ،كما قال الوزير
من دون أان يكشضف جنسضيات القتلى.
وحسضب مصضدر أامني بوركينابي ،القتلى
م- -ن  18ج -نسض -ي -ة ﬂت -ل -ف-ة ،دون أان ي-ت-م
الكشضف بعد عن هذه ا÷نسضيات .وكانت
ا◊صضيلة السضابقة لÓعتداء  2٦قتي.Ó
وأاف -اد مصض -در ق -ريب م -ن ال -ن -ي -اب -ة أان
معظم القتلى من البيضس ،لفتا إا ¤أان
بينهم خمسضة بوركينابي Úعلى األقل.
وأاوضضح الوزير سضيمون كومباوري أانه
” التعرف أايضضا على جثث ا÷هاديÚ
الثÓثة وجميعهم رجال ،لفتا إا ¤أان «من
شضاهدوهم قدروا أانهم شضبان ول يتجاوز
عمر أاكÈهم  2٦عاما».
وأاضضاف أانهم وصضلوا ‘ سضيارات –مل
لوحات من النيجر.
وك - -ان مصض - -در أام - -ن- -ي –دث ‘ وقت
سض -اب -ق ع -ن وج -ود أارب -ع-ة إاره-اب-ي Úع-ل-ى
األقل بينهم امرأاتان.
وت- -اب- -ع ك- -وم -ب -اوري «” إاسض -ع -اف 1٧٦
شض-خصض-ا .و“ك-ن م-ع-ظ-م-ه-م م-ن اŸغادرة

بعد اسضتجوابهم».

واشسنطن تدين اعتداء واغادوغو

أادانت الوليات اŸتحدة بقوة السضبت
الع - -ت - -داء اإلره- -اب- -ي ‘ ح- -ي ي- -قصض- -ده
الغربيون ‘ واغادوغو ،عاصضمة بوركينا
فاسضو ،والذي خلف  2٩قتي ،Óمؤوكدة أانها
‘ صضدد التأاكد من سضÓمة األمريكيÚ
اŸوجودين ‘ اŸدينة.
وق - -ال اŸت- -ح- -دث ب- -اسض- -م اÿارج- -ي- -ة
األم- -ري- -ك- -ي -ة ج -ون كÒب -ي إان «ال -ولي -ات
اŸتحدة تدين بشضدة هجوم واغادوغو»،
مقدما «التعازي إا ¤عائÓت ضضحايا هذا
الهجوم».
وإاذ أاوضض - -ح أان ك- -اف- -ة أاعضض- -اء ط- -اق- -م
السض- -ف- -ارة األم- -ري -ك -ي -ة ب -خ ،Òأاوضض -ح أان
ال -ولي -ات اŸت -ح -دة «ت-ب-ذل ك-ل ج-ه-وده-ا
للتأاكد من سضÓمة اŸواطن ÚاألمريكيÚ
‘ اŸدينة».
وقتل  2٩شضخصضا على األقل بحسضب
حصضيلة غ Òنهائية ‘ اعتداء اسضتهدف
ف-ن-دق-ا وم-ق-ه-ى ب-وسض-ط واغ-ادوغو ،بينما
أانهت قوات األمن عملياتها السضبت ضضد
اŸه -اج -م Úب -ع -د  12سض -اع -ة ع -ل-ى ب-دء
العتداء.

تنظيم القاعدة ‘ بÓد اŸغرب اإلسسÓمي
يتبنى العتداء

وت -ب -ن -ى ت -ن -ظ -ي-م ال-ق-اع-دة ‘ اŸغ-رب
اإلسضÓمي العتداء الذي نسضبه إا ¤كتيبة
«اŸراب-ط-ون» ب-زع-ام-ة ﬂت-ار ب-ل-م-خ-تار،
ب- - -حسضب م- - -وق- - -ع سض- - -ايت األم- - -ري- - -ك - -ي
اŸت - - -خصضصس ‘ م - - -ت - - -اب- - -ع- - -ة اŸواق- - -ع
اإلسضÓمية.
وانضض - -مت ج - -م - -اع - -ة «اŸراب - -ط - -ون»
ا÷هادية التي يقودها ا÷زائري ﬂتار
بلمختار واŸسضؤوولة عن الهجوم الدامي
‘ واغادوغو ،مؤوخرا إا ¤تنظيم القاعدة
‘ بÓد اŸغرب اإلسضÓمي.

الصضحراء الغربية.
وبعد أان نددوا بالنتهاكات «الدائمة»
◊قوق الشضعب الصضحراوي األسضاسضية دعا
النواب األوروبيون ‘ مشضروع لئحتهم إا¤
حماية ا◊قوق األسضاسضية لشضعب الصضحراء
الغربية Ãا فيها حرية تشضكيل جمعيات
والتعب Òوكذا ا◊ق ‘ التظاهر.
كما طالبوا بـ»إاطÓق السضراح الفوري»
ل-ك-اف-ة السض-ج-ن-اء السضياسضي ÚالصضحراويÚ
وبـ»شضكل عاجل» أاعضضاء ›موعة اكدË
اي -زيك ال -ذي -ن ح-ك-مت ع-ل-ي-ه-م اÙك-م-ة
العسضكرية اŸغربية ›ددين نداءهم إا¤
إاسضبانيا حتى توافق على اللجوء السضياسضي
ل -لشض -اب الصض-ح-راوي حسض-ان-ا ع-ال-ي-ا ال-ذي
حكم عليه باإلعدام عقب ﬁاكمته.
و‘ مشض- -روع لئ- -ح- -ة آاخ- -ر دع -ا ن -واب
أاوروبيون األ· اŸتحدة إا ¤توسضيع مهام
اŸي -ن -ورسض -و إا ¤م-راق-ب-ة ح-ق-وق اإلنسض-ان
مثلما هو معمول به ‘ عمليات حفظ
السضÓم األ‡ية ع Èالعا.⁄
وط -الب ال -ن -واب األوروب -ي -ون بـ»تسض-وي-ة
عادلة ودائمة لنزاع الصضحراء الغربية على
أاسض- -اسس ا◊ق ‘ ت- -ق- -ري- -ر مصض Òالشض -عب
الصض -ح -راوي ط -ب -ق-ا ل-ل-وائ-ح األ‡ي-ة ذات
الصضلة».
كما دعوا إا ¤احÎام ا◊قوق األسضاسضية
للشضعب الصضحراوي Ãا فيها حرية تشضكيل
ا÷م- -ع- -ي- -ات وح- -ري -ة ال -ت -ع -ب Òوا◊ق ‘
الجتماع مطالب ÚبإاطÓق سضراح جميع
السضجناء السضياسضي Úالصضحراوي Úو“كÚ
أاعضضاء الŸÈان واÓŸحظ ÚاŸسضتقلÚ
واŸنظمات غ Òا◊كومية والصضحافة من
دخول أاراضضي الصضحراء الغربية.

كون البلدة بها مطار حربي

تنظيم داعشس اإلرهابي يختطف
 ٤٠٠مد Êبدير الزور

ق- -ام ت- -ن- -ظ- -ي -م «ال -دول -ة اإلسض Ó-م -ي -ة»
اإلره -اب-ي ب-خ-ط-ف ن-ح-و  400م-د Êإاث-ر
هجومه على مدينة الزور الواقعة شضرق
سضوريا ،ويسضعى التنظيم منذ أاك Ìمن عام
للسضيطرة على هذه اŸدينة كونها مركز
اÙافظة وتضضم مطارا حربيا مازالت
قوات النظام تسضتخدمه.
قال مدير اŸرصضد رامي عبد الرحمن
«إاثر هجومه أاول أامسس على مدينة دير
الزور خطف تنظيم «الدولة اإلسضÓمية»
 400مد Êعلى األقل من سضكان ضضاحية
البغيلية التي سضيطر عليها ومناطق أاخرى
ﬁاذية لها ‘ شضمال غرب اŸدينة.
وأاشضار عبد الرحمان أان تنظيم «الدولة
اإلسضÓمية « عمد إا« ¤نقل اıطوفÚ
إا ¤مناطق سضيطرته ‘ ريف دير الزور
الغربي وإا ¤مدينة معدان ‘ ﬁافظة
الرقة شضمال وا◊دودية مع ﬁافظة دير
الزور»
وت-دور ح-ال-ي-ا اشض-ت-ب-اك-ات م-تقطعة بÚ
ق-وات ال-ن-ظ-ام السض-وري وت-ن-ظ-ي-م «ال-دولة
اإلسض Ó-م -ي-ة ‘ شض-م-ال غ-رب م-دي-ن-ة دي-ر
الزور ،واسضتهدفت ضضاحية البغيلية بعد
منتصضف الليل بقصضف جوي مكثف من
ال -ط -ائ -رات ا◊رب -ي -ة ال -روسض-ي-ة ،ب-حسضب
اŸرصضد.
ويسضعى التنظيم اŸتطرف منذ أاكÌ
من عام للسضيطرة على كامل ﬁافظة
دير الزور حيث ل يزال اŸطار العسضكري
وأاج -زاء م -ن م -دي -ن -ة دي -ر ال -زور ،م -رك -ز
اÙافظة– ،ت سضيطرة قوات النظام.

رغم ا◊رب  ..حمامات حلب ملجأا
لسستعادة ا◊ياة

تعرف مدينة حلب على غرار العديد
م -ن اŸدن السض -وري -ةÃ ،ع -اŸه -ا األث-ري-ة
التي تعود آللف السضن ،Úهذه اŸعا⁄
ط - -ال - -ت - -ه - -ا ي - -د ال- -دم- -ار خÓ- -ل ا◊رب
اŸتواصضلة منذ خمسس سضنوات .من بÚ
هذه اŸعا ،⁄حمامات ” إانشضاؤوها منذ
سضنوات عديدة ،لكن ا◊رب اŸتواصضلة
‘ البÓد تسضببت ‘ تدم Òمعظمها.

info@ech-chaab.com
www.ech-chaab.com
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روحا Êيصسف التفاق النووي بالـ«صسفحة الذهبية» ‘ تاريخ إايران

’ي- - -را Êحسص- - -ن
اع - - -ت Èال- - -رئ- - -يسس ا إ
’ح- -د  17ي -ن-اي-ر أان ا’ت-ف-اق
روح- -ا Êا أ
النووي مع الدول الكÈى Áثل «صصفحة
ذه- -ب- -ي- -ة» ‘ ت- -اري- -خ إاي- -ران ،ج- -اء ذلك
’يرا.Ê
خÓل كلمة له أامام الŸÈان ا إ
كما رحب األم Úالعام األ‡ي بان كيمون
بتنفيذ التفاق النووي اإليرا Êقائ Óإان هذا
يعد إا‚ازا هاما يعكسس جهود حسضن النية
التي ” بذلها من قبل جميع األطراف ،كما
يشض-رع اŸدي-ر ال-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة ال-دول-ي-ة للطاقة
الذرية «يوكيا أامانو» اليوم ‘ زيارة إا ¤إايران
‘ إاطار متابعة ومراقبة التزامات وتعهدات
إايران النووية اŸرتبطة مع دول ›موعة 1+5
ال -دول -ي -ة ،وك -انت ال -وك-ال-ة ق-د أاع-طت الضض-وء
األخضضر لبدء تنفيذ التفاق وقال مديرها إان
إاي -ران ق -امت ب -اÿط -وات ال Ó-زم -ة ل -ت -ن -ف -ي-ذ
التفاق.
وكان وزير اÿارجية الإيراﬁ Êمد جواد
ظريف ونظÒته األوروبية فيدريكا موغريني
قد أاعلنا يوم السضبت ‘ ندوة صضحفية بفيينا
عن رفع كل العقوبات القتصضادية اŸرتبطة
بÈنامج إايران النووي.

إايران حاملة رسسالة سسÓم

وقال روحا ‘ ،Êكلمة اأمام الŸÈان خÓل
ت- -ق -دÁه Ÿسض -ودة م -ي -زان -ي -ة السض -ن -ة اŸال -ي -ة
اإليرانية اŸقبلة ،إان التفاق النووي مع القوى
العاŸية Áثل «صضفحة ذهبية» ‘ تاريخ إايران،
وذلك ب- -ع -د ي -وم واح -د م -ن رف -ع ال -ع -ق -وب -ات
اŸفروضضة على طهران مقابل التزامها با◊ّد
من طموحاتها النووية.
وأاك- -د روح- -ا Êأان الت -ف -اق Áث -ل «ن -ق -ط -ة
–ول» بالنسضبة لقتصضاد إايران ،مهنئا الشضعب

اإليرا Êبهذا النصضر.
وأاشض- - -ار روح - -ا Êإا ¤أان إاي - -ران ‚حت ‘
خوضس مفاوضضات احÎافية وصضعبة مع العا،⁄
م -ع -تÈا ب -أان ت -ن -ف-ي-ذ خ-ط-ة ال-ع-م-ل اŸشضÎك-ة
لÓتفاق النووي ل يعود بالضضرر على أاية دولة،
مشضددا على أان بÓده ل تشضكل تهديدا ألي
حكومة وشضعب ،بل إانها حاملة لرسضالة سضÓم
واسضتقرار ‘ اŸنطقة والعا.⁄

إايران سسÎفع صسادراتها النفطية Ãقدار
 5٠٠أالف برميل يوميا

ق - -ال أام Òحسض Úزم - -ا Êن - -ائب وزي - -ر
النفط اإليرا Êاألحد  1٧يناير إان بÓده
مسض -ت -ع -دة ل -زي -ادة صض -ادرات -ه -ا ال -ن-ف-ط-ي-ة
Ãقدار نصضف مليون برميل يوميا ،وذلك
بعد رفع العقوبات الدولية عنها.

واشسنطن وبروكسسل تعلنان رفع
عقوباتهما عن إايران

وخ- -رجت إاي- -ران م- -ن ع- -زل- -ة اق- -تصض- -ادي- -ة
اسضتمرت لسضنوات يوم السضبت حينما رفعت
القوى العاŸية العقوبات عنها بعد التأاكد من
أانها قلصضت برنا›ها النووي.
ون -ق -ل م -وق -ع وزارة ال-ن-ف-ط اإلي-ران-ي-ة ع-ن
زم- -ا Êق- -ول- -ه ‘« :ضض- -وء األوضض- -اع ب- -السض- -وق
العاŸية والفائضس ا◊ا‹ فإان إايران مسضتعدة
لزيادة صضادراتها من النفط اÿام بـ  500أالف
برميل يوميا»
وقرب عودة إايران إا ¤سضوق نفطية متخمة
بالفعل يعد أاحد العوامل التي سضاهمت ‘
هبوط أاسضعار اÿام العاŸية التي نزلت عن 30
دولرا للÈميل األسضبوع اŸاضضي ،وذلك للمرة
األو ¤منذ  12عاما.

لطي صصفحة ا’نقسصام السصياسصي الليبي

اÛلسس الرئاسسي يعلن غدا حكومة الوفاق الوطني

أارجأا اÛلسس الرئاسصي ◊كومة الوفاق
ال -وط -ن -ي ال -ل -ي -ب-ي ،أامسس ،إاعÓ-ن تشص-ك-ي-ل
حكومة الوفاق Ÿدة  48سصاعة قادمة.
وذكر اÛلسس ‘ بيان له ،أامسس ،أانه «واثق
م-ن ت-ف-ه-م ال-ل-ي-ب-ي Úأله-م-ي-ة وضض-رورة ت-أاج-ي-ل
إاعÓن حكومة الوفاق الوطنى Ÿدة  48سضاعة
ق -ادم -ة ،ح -ت -ى ي -ت -م اسض-ت-ك-م-ال م-ا ت-ب-ق-ى م-ن
ترتيبات إاعÓن ا◊كومة».
وأاكد اÛلسس الرئاسضي ،حرصضه على «أال
يكون سضيف الوقت قاطعا لسضتكمال ما تبقى
حتى يعلن اÛلسس الرئاسضي حكومة وفاق
وط -ن -ى ت-ل-ب-ي أاك Èق-در م-ن ت-ط-ل-ع-ات الشض-عب
ال-ل-ي-ب-ي ،وال-ذى ي-نشض-د ط-ي صض-ف-ح-ة الن-قسضام
السضياسضى وما جّره من ﬁن وويÓت على

الوطن واŸواطن».
وأاوضض- -ح اÛلسس أان- -ه «م- -ن- -ذ أاول ج- -لسض -ة
ل-ل-م-ج-لسس ال-رئ-اسض-ي ◊ك-وم-ة ال-وفاق الوطنى
بكامل أاعضضائه ‘  1يناير ا÷اري ،وهو فى
ان- -ع- -ق -اد م -ت -واصض -ل إل‚از السض -ت -ح -ق -اق -ات
اŸنصض -وصس ع -ل -ي -ه -ا ف -ى الت -ف -اق السض -ي-اسض-ي
الليبي ،وفقا للمواعيد اÙددة».
وأاشض -ار إا« ¤أان -ه ي -درك خ -ط -ورة اŸرح-ل-ة
Œاه الوطن واŸواطن Úلينجز مهمته األو¤
بأاك Èقدر من التوافق والتمثيل العادل لكل
مكونات اÛتمع» ،مؤوكدا أانه «اسضتطاع قطع
شضوط كب Òومهم فى هذا الŒاه».
يذكر أانه كان من اŸقرر أان يعلن اÛلسس
الرئاسضي ◊كومة الوفاق الوطني أامسس.

ع Èالعا⁄
مقتل مدير أامن ﬁافظة البيضساء

^ صصنعاء :قتل مدير أامن ﬁافظة البيضضاء اليمنية عادل األصضبحي ،أامسس األحد ،جّراء
تفج Òعبوة ناسضفة اسضتهدفته ‘ اÙافظة الواقعة جنوب شضرق العاصضمة صضنعاء.
وقال مصضدر ﬁلي مسضؤوول إان «مدير أامن ﬁافظة البيضضاء عادل األصضبحي اغتيل جراء
تفج Òعبوة ناسضفة اسضتهدفت سضيارته جوار منزله ‘ مديرية الطفة باÙافظة».

منظمة التعاون اإلسسÓمي تشسيد بتنفيذ التفاق
رحبت منظمة التعاون اإلسضÓمي ،أامسس ،بتنفيذ اإلتفاق اŸتعلق بÈنامج إايران النووي،
داعية كل األطراف لحÎامه ‘ إاطار القانون الدو‹ وما تنصس عليه اإلتفاقيات واŸعاهدات
Óسضتقرار ‘ اŸنطقة.
الدولية ضضمانا ل إ

الفارون إا ¤مالوي ‘ تزايد
^ جنيف :أاعلنت اŸفوضضية العليا لشضؤوون الÓجئ Úالتابعة لÓأ· اŸتحدة ‘ جنيف
تزايد أاعداد الفارين من موزمبيق من اŸدني Úللجوء إا ¤مالوي اÛاورة جّراء القتال
الدائر ب Úا◊كومة واŸعارضضة هناك ،وذلك خÓل األسضابيع األخÒة.

بحل القضسية الفلسسطينية يعم السسÓم
^ رام الله :أاكد الرئيسس الفلسضطيني ﬁمود عباسس ،أان القضضية الفلسضطينية هي «لبّ
الصضراع ‘ اŸنطقة والعا »⁄وأان –قيق السضÓم وفق مبادرة السضÓم العربية إلقامة الدولة
الفلسضطينية اŸسضتقلة وعاصضمتها القدسس على حدود عام  1٩٦٧سضيضضمن السضÓم والسضتقرار
للمنطقة والعا ⁄على حد سضواء.

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

لثن ١٨ Úجانفي  ٢٠١٦م الموافق لـ  ٠٨ربيع الثا ١٤٣٧ Êهـ العدد ١٦٩٣١
ا أ

ا÷زائر مهد الثقافات

الروائي اŸغÎب مولود
بن زادي لـ””الشسعب””:

تأاث ÒاŸهجـ ـ ـ ـ ـر
مؤوكد ولكنه ليسس
شسرط ـ ـ ـا لإÓبـ ـداع

فسسيفسسـ ـاء تقـ ـاوم
النكران وذاكرة النسسيان
تراثنــــــا
الÓمــادي..
هويتنــــا
اŸسسلوبـــــة

عنابة

á«Ñ©°ûdG RÉ¨d’CG
حلقة من األدب الشسفوي ‘ طي النسسيان
كلمة العدد

أاحجياتنا ..ثقافتنا اŸفقودة
أين ما وليت وجهك ‘ أ÷زأئر ،من ششرقها إأ ¤غربها ومن
جنوبها إأ ¤ششمالها ،سشتقف على نوع مع Úوﬂتلف من ترأثنا
أŸادي وألÓمادي ،يع Èعن ثرأء هذأ ألÎأث أŸتنوع وأŸتمايز،
“ايز جغرأفيتنا ومناطقنا عن بعضشها ألبعضض ،مششك Óزخما
ثقافيا ’ Áكن –ديد قيمته أŸادية ‘ عجالة ،ولكن Áكن ‘
هذه ألسشانحة أن نفتح نافذة على بعضض من هذأ ألتنوع ،ألذي
تزخر به أ÷زأئر ‘ ترأثها ألÓمادي –ديدأ وأŸتعلق على
سشبيل أŸثال ’ أ◊صشر باأ’حجيات وأأ’لغاز ألششعبية وألفقÒأت،

مدينة تنام على معا⁄
تاريخية بحاجة لÓهتمام

أل - -ت- -ي أخ- -ذت ‘ أ’ن- -دث- -ار م- -ن
قاموسض حكاياتنا ويومياتنا ،بعد
أن كانت تغذيه على مدأر سشنوأت
طويلة وأ’جيال متعاقبة بكث Òمن
أŸع - -ا ÊأŸف - -ع - -م- -ة ب- -ا◊ك- -م- -ة
وأل-د’’ت أل-ع-م-ي-ق-ة ل-لمعنى ،وما
يسش -ج -ل ب -أاسش -ف غ -ي -اب ه-ذه أأ’نسض م-ع
غياب ورحيل أ÷دأت أللوأتي كن ينعششن
أأ’سشر وأÛتمع ككل.
’طÓ--ل--ة ،سش--ن--ق-ف أيضش-ا
نور الدين لعراجي و‘ ه--ذه أ إ
على عمق ورمزية ترأثنا أŸادي وألÓمادي ،متجسشدأ ‘
ألرقصشات ألفلكلورية ألتي طاŸا كانت معÈة عن أفرأحنا
وبهجتنا ،فلكل منطقة رقصشتها ولكل رقصشة حكايتها ،ألتي

’يام أÿوأ‹ ،وعن زمن
تكششف قناعا و“يط لثاما عن أ أ
’نسشان مع ألطبيعة مانحا ومسشتلهما .كما أن
تعايشض فيه أ إ
أزياءنا ولباسشنا ألتقليدي من ألقششابية إأ ¤ألÈنوسض إأ¤
أ÷بة ،كلها عناصشر وأركان توششك أن تتهاوى وتتدأعى -
ح--ت--ى م--ن أل--ذأك--رة  ‘ -زم-ن أ’سش-تÓ-ب وأل-ت-غ-ريب ،ف-م-ا
’قل إأ ¤مثل هذه ألوقفات لننظر ولو على
أحوجنا على أ أ
عجل ‘ أŸرآأة ألعاكسشة ،فرÃا أنبعثت أخيلة وأروأح منها
فتخÈنا بالكث Òمن أ◊كايا ألتي نسشيناها.
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الروائي اŸغÎب مولود بن زادي لـ““الشصعب““:

تأاث ÒاŸهجر مؤوكد ولكنه ليسض شسرطا لإÓبداع
لبداع ‘ اŸهجر وما Áيزه عن
ارتأاينا ‘ اليوم العاŸي للمهاجر والÓجئ ،الذي يصصادف الـ 18جانفي من كل سصنة ،أان نتطرق إا ¤ا إ
لبداع .وللحديث عن جانب من النفسصية التي يختصس بها اŸبدع وراء ا◊دود– ،دثنا ‘ عجالة إا ¤اÎŸجم
لخرى من ا إ
لشصكال ا أ
ا أ
والروائي مولود بن زادي ،اŸقيم ‘ اŸملكة اŸتحدة ،والذي يفتح لنا قلبه ‘ هذا ا◊وار ليصصف لنا ا÷انب النفسصي والذاتي الناجمÚ
عن قرابة  20سصنة من الغÎاب .وفيما يؤوكد بن زادي على التسصامح الذي Áتاز به عدد من اÛتمعات ،فهو ينفي العÓقة الشصرطية
لبداع موجود بغضس النظر عن البيئة.
لبداع واŸهجر ،بل يرى بأان ا إ
ب Úا إ
حاوره :أاسصامة إافراح
^““الشصعب““ ‘ :البداية ..كيف Áكن أان
نقدم مولود بن زادي ÷مهور القراء؟
^^ م -ول -ود ب-ن زادي :ه -و ك -اتب ج-زإئ-ري
م-ه-ج-ري م-ق-ي-م ب-اŸم-ل-ك-ة إŸت-ح-دة ،وعضشو ‘
إل–اد إل -وط -ن -ي ل -ل -ك -ت -اب إ÷زإئ -ري Úوإ–اد
إل-ك-ت-اب إل-ع-رب .ت-خ-رج م-ن م-ع-ه-د إلÎج-م-ة ‘
إ÷زإئر ‘ ششهر جوإن عام  .1991بعدها رحل
إإ ¤بريطانيا حيث إسشتقر ‘ مدينة لندن حيث
نشش -ر أإول ك -ت -اب وه -و ع -ب -ارة ع-ن قصش-ة أإط-ف-ال
ب -ع -ن -وإن (إل-غ-زإل-ة إŸغ-رورة) ،إل-قصش-ة م-وضش-ح-ة
بصشور رسشمها إلكاتب نفسشه.
ونششر أإيضشا كتاب (إألفعال إŸركبة إإل‚ليزية
باللغة إلعربية) وهو عبارة عن قاموسس إإ‚ليزي
– عربي يختصس ‘ هذإ إلنوع من إألفعال إلتي
تخلق مششاكل جمة للطÓب وإŸدرسشي..Ú
سشنة  ،2011أإصشدر إلكاتب روإيته إألو ¤بعنوإن
““َعَ-بَ-رإٌت وِعَ-بٌ-ر““ وه-ي روإي-ة إج-ت-م-اع-ي-ة درإمية
مقتبسشة من ق ّصشة وإقعية تقع ‘  277صشفحة.
و‘ شش- -ه -ر أإك -ت -وب -ر  2013نشش -ر ““م -ع-ج-م إل-زإد
للمÎإدفات وإŸتجانسشات إلعربية““ ،إلذي يضشم
أإك Ìمن  600صشفحة ،وهو إألول من نوعه ‘
إ÷زإئ - - - - - -ر و‘ إŸغ- - - - - -رب إل- - - - - -ع- - - - - -رب- - - - - -ي.
و‘ ششهر أإكتوبر إلعام إŸاضشي أإصشدر روإيته
إلثانية بعنوإن ““ِرَياُح إلَقَدر““ ،وهي عبارة عن
روإية عاطفية مقتبسشة هي إألخرى من قصشة
وإقعية.
^ ماذا يعني اŸهجر بالنسصبة إاليك؟
^^ هو وإلله يعني إلكث ..Òهو وطني إلثا،Ê
فأانا أإحيا هنا منذ أإك Ìمن عششرين سشنة حتى
أإ Êأإصش -ب-حت أإع-رف ع-ن ب-ري-ط-ان-ي-ا وق-وإن-ي-ن-ه-ا
وإ◊ي -اة ف -ي -ه -ا أإك‡ Ìا أإع -رف -ه ع -ن إ÷زإئ -ر،
وكثÒإ ما أإفكر باللغة إإل‚ليزية.
إŸهجر هو أإيضشا ‘ نظري مدرسشة علمتني
م- -ب- -ادئ إإلنسش- -ان- -ي -ة وإحÎإم أإف -ك -ار إآلخ -ري -ن
ومعتقدإتهم و‰ط حياتهم .إŸهجر هو أإيضشا
““مدرسشة أإدب إŸهجر““ إلتي علمتني كيف أإكتب
بأاسشلوب يختلف عن أإسشلوب زمÓئي إÙلي،Ú
فأادب إŸهجر ﬂتلف عن إألدب إÙلي.

^ صصف لنا كيف ينتج اÓŸقحة واŸثاقفة
لخر ثقافة ﬂتلفة..
مع ا آ
^^ م -ن أإج -م -ل إألشش -ي -اء إل -ت -ي إك -تشش -ف -ت-ه-ا ‘
إŸهجر إلتنوع إلثقا‘ ،وهو ما نÓحظه بششكل
خاصس ‘ عاصشمة إŸملكة إŸتحدة مدينة لندن
إلتي يقطنها أإك Ìمن  8مÓي Úنسشمة من أإصشول
ع -رق -ي -ة ﬂت -ل-ف-ةÃ ،ا ‘ ذلك صش-ي-ن-ي Úوه-ن-ود
وسشود من أإفريقيا وجزر إلكاريبي ،إإضشافة إإ¤
جاليات عربية من دول ﬂتلفة .ويزور لندن
سشنويا نحو  16مليون سشائح من كل بقاع إلدنيا.
وت -ل -ت -ق -ي ‘ ل -ن -دن ك -ل إل -دي -ان -ات فÔى ف -ي -ه-ا
إلكنائسس وإŸسشاجد وإŸعابد ول أإحد يبا‹ Ãا
يفعل إآلخر ،وهو ما ل نششاهده ‘ ›تمعاتنا...
فنحن بالتأاكيد نتأاثر بهذإ إلتنوع إلثقا‘ .نلتقي
‘ م- -ك- -ان إل- -ع- -م- -ل وإلسش- -وق وإلشش -ارع وﬁط -ة
إلقطارإت وموقف إألوتوبيسشات و‘ كل مكان
ب -أاشش -خ -اصس ل -ه -م إن -ت -م -اءإت ع -رق -ي-ة وث-ق-اف-ي-ة
ﬂت -ل -ف -ة .ف -ن -ك -تشش -ف م -ع -ا م -ب -ادئ إإلنسش-ان-ي-ة
وإلن-ف-ت-اح وإلحÎإم إŸت-ب-ادل .ون-ت-عs-ل-م م-ع-ا أإن
إخ -ت Ó-ف إل -ع -رق وإل -ل -ون وإل -دي-ن وإل-ل-غ-ة شش-يء
طبيعي وعادي ول يهم .ونتبادل وجهات إلنظر

‘ ﬂتلف قضشايا إ◊ياة ونتعلم إلسشتماع إإ¤
إآلخ- -ري- -ن وإحÎإم آإرإئ- -ه- -م وإإن  ⁄ن- -وإف -ق -ه -ا.
فنظرتي إليوم إإ ¤إألجناسس إألخرى وإأللوإن
Óبد وإلفضشل ‘
وإŸعتقدإت تغÒت “اما ول أ
ذلك ي - -ع - -ود ح - -ت - -م- -ا إإ ¤إ◊ي- -اة ‘ إÛت- -م- -ع
إلÈي-ط-ا ÊإŸع-روف ب-ت-ن-وع ث-ق-اف-ات-ه وإحÎإم-ه
إ◊ريات وتسشاﬁه .وأإعÎف لك بأانني تأاثرت
بالبيئة إ÷ديدة حتى أإ Êأإصشبحت أإششعر بالغربة
وإختÓف طريقة إلتفك Òأإحيانا وأإنا ‘ وطني
ب Úأإهلي وأإحبابي.
^ ه-ل يصص-ح ال-ق-ول ب-أان ال-ب-ي-ئة اŸهجرية
Óبداع؟ وإان كان ل ،فلماذا
أاك ÌمÓءمة ل إ
‚د اŸب -دع ا÷زائ -ري ي -ت -أال -ق أاك Ìوراء
ا◊دود؟
^^ أإعتقد أإن بذرة إإلبدإع تنمو ‘ كل بيئة و‘
ك -ل إل -ظ -روف إŸن -اخ -ي-ة ،وإإلب-دإع إإن وج-د ل-ن
Áنعه أإو يحد من ‰وه وإزدهاره ششيء .وخÒ
دليل على ما أإقول هو أإنه ‘ إلوقت إلذي كان
فيه إألدب إŸهجري مزدهرإ ‘ إألمريكيتÚ
على أإيدي روإد من أإمثال جÈإن خليل جÈإن
وم -ي -خ -ائ -ي -ل ن -ع -ي-م-ة ،ف-ق-د ك-ان إألدب إل-ع-رب-ي
إÙلي هو أإيضشا ‘ أإوج إزدهاره ‘ إلوطن
إلعربي علي أإيدي أإم Òإلششعرإء أإحمد ششوقي
وطه حسش ÚوغÒهما.
لكن سشماته تختلف من بيئة إإ ¤أإخرى .معروف
أإن ألدب إŸه - -ج - -ر سش - -م- -ات “ي- -زه ع- -ن إألدب
إÙل- -ي وم- -ن- -ه -ا إ◊ن Úإإ ¤إل -وط -ن وإل -ن -زع -ة
إإلنسشانية وإلنزعة إلتششاؤومية وإلسشعي لتبسشيط
إألسشلوب وإلعناية بالفكرة وإلنفرإد باألسشلوب،
ويطول إ◊ديث ‘ إŸوضشوع.
لكن إإلبدإع أإششكال وأإلوإن ودرجات وفرصشتنا
أإع-ظ-م ألن-ن-ا عشش-ن-ا ‘ ب-ي-ئ-تﬂ Úت-ل-ف-ت Úوه-ما
إل-ب-ي-ئ-ة إل-ع-رب-ي-ة وب-ي-ئ-ة إŸه-ج-ر ،وعششنا Œارب
دإخل إألوطان وخارجها ،فششتان ب Úمن عاشس
Œربة وإحدة ومن عاشس Œربت Úوتأاثر ببيئت!Ú
فأادبنا ب Óششك سشيكون أإك ÌإختÓفا وتنوعا
وثرإء .دون أإن ننسشى إلظروف إŸعيششية إلتي
ت -ؤوث -ر ‘ إألديب وق -د تصش -رف -ه ضش -غ -وط إ◊ي-اة
إلصش -ع -ب -ة ع-ن إل-ك-ت-اب-ة ،وظ-روف إ◊ي-اة ه-ن-ا ‘
أإوروبا أإسشهل.

لمازيغية ا÷ديدة بباتنة –ت شصعار
لحتفالت بالسصنة ا أ
تواصصل ا إ

يناير حافظ للموروث اŸادي والÓمادي والسسينما أاداة للرقي به
ت-ت-واصص-ل ،ف-ع-ال-ي-ات ال-تظاهرة الولئية،
لمازيغية
يناير لÓحتفال برأاسس السصنة ا أ
ا÷دي-دة  2966ب-ق-اع-ة العروضس أاسصحار
بوسصط اŸدينة بباتنة –ت شصعار ““يناير
ح - -اف - -ظ ل - -ل - -م - -وروث اŸادي وال Ó- -م - -ادي
والسصينما أاداة للرقي به““ بتنظيم معرضس
لكÓ-ت والصص-ن-اع-ات
ت -ق -ل-ي-دي ل-ل-ح-ل-ي وا أ
ال -ت -ق -ل -ي -دي-ة ،ب-حضص-ور ف-رق ف-ل-ك-ل-وري-ة،
رسص -مت ل -وح -ة ف -ن -ي -ة ب -ه -ي -ج -ة ط -ب-ع-ت-ه-ا
لج-واء ال-ب-ه-ي-ج-ة
ال -رقصص -ات الشص -اوي-ة وا أ
ال-ت-ي صص-ن-ع-ت-ه-ا ال-ن-غ-م-ات ال-ق-وي-ة ل-ف-رق-ة
ال- - -رح- - -اب- - -ة وال- - -ب- - -ارود وسص- - -ط حضص- - -ور
ج- -م- -اهÒي ك- -ب ،Òأاراد ال- -ت- -ع- -رف ع- -ل -ى
Óمازيغ.
اŸوروث الثقا‘ وا◊ضصاري ل أ
باتنةŸ :وشصي حمزة
شش -ارك ‘ إإح -ي -اء إل -ت -ظ -اه-رة ك-ل م-ن ج-م-ع-ي-ة
أإورإسس ل -ل -ث -ق-اف-ة وإل-ع-ل-وم إإلنسش-ان-ي-ة وج-م-ع-ي-ة
ب-ان-ورإم-ا ل-لسش-ن-ي-م-ا وإل-ث-ق-افة ،وكذإ بلدية باتنة
إŸم-ون-ة ل-ل-ت-ظ-اه-رة وج-م-ع-ي-ت-ي إل-ه-وي-ة للÎإث
إل-ث-ق-ا‘ وت-نسش-ي-ق-ي-ة إÛت-مع إألورإسشي وغرفة
إلصش -ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وإ◊رف ،إل-ت-ي إسش-ت-غ-لت
فرصشة إإقبال كب Òللموإطن Úلعرضس ﬂتلف
نششاطاتها.
وكششفت إ÷هات إŸنظمة توإصشل إلتظاهرة إإ¤
غ-اي-ة إلـ 18ي-ن-اي-ر إ÷اري ل-ل-ت-ع-ريف باŸوروث

إل-ث-ق-ا‘ وإ◊ضش-اري ل-ل-م-ن-ط-ق-ة ،وإلتحفيز على
إإع -ادة إلع -ت -ب-ار ل-لسش-ن-ة إألم-ازي-غ-ي-ة م-ن خÓ-ل
إإلحتفال إلسشنوي بها ،خاصشة مع ترقية إللغة
إألم -ازي -غ-ي-ة ك-م-ا ج-اء ‘ إŸشش-روع إل-ت-م-ه-ي-دي
للدسشتور إ÷ديد.2016

وت -رسش -ي -م -ه -ا ،وج -ع -ل ه-ذإ إŸن-ت-وج إ◊ضش-اري
إŸميز للمنطقة عامل “يز للمنتوج إ◊ر‘
‡ا سش-ي-كسش-ب-ه إل-ق-درة إل-ت-ن-افسش-ي-ة ل سش-ي-م-ا مع
ت- -وج- -ه إل -دول -ة إإ ¤ت -ن -وي -ع مصش -ادر إلق -تصش -اد
إل-وط-ن-ي وتشش-ج-ي-ع إل-ت-ن-م-ي-ة إÙل-ي-ة من خÓل
إسش -ت-غÓ-ل إŸه-ارإت إ◊رف-ي-ة ب-الع-ت-م-اد ع-ل-ى
إŸقدرإت إÙلية.

ن -ظ-مت ،غ-رف-ة إلصش-ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة وإ◊رف
لولية باتنة بالتعاون مع جمعية أإورإسس للثقافة،
م-ع-رضش-ا م-ت-ن-وع-ا وث-ري-ا شش-ارك ف-يه  56حرفيا
وحرفية من وليات باتنة وخنششلة وأإم إلبوإقي
وبسش -ك -رة– ،ت رع -اي -ة ك -ل م -ن وزي -ر إل-ت-ه-ي-ئ-ة
إل -ع -م -رإن -ي -ة وإلسش-ي-اح-ة وإلصش-ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة
وإلسش-ي-دة إل-وزي-رة إŸن-ت-دب-ة إŸك-ل-ف-ة بالصشناعة
إلتقليدية وإإششرإف إلسشيد وإ‹ ولية باتنة‘ ،
إإطار حماية وإإحياء إلÎإث إŸادي وإلÓمادي.
و“ي -ز إŸع -رضس ب -ع-رضس م-ن-ت-وج-ات ت-ق-ل-ي-دي-ة
م-رت-ب-ط-ة بÎإث إŸن-ط-ق-ة ب-اإلضش-اف-ة Ÿشش-اركة
ع -دد م -ن دور إل -نشش -ر إŸه -ت-م-ة ب-إاح-ي-اء إلÎإث
إلÓمادي.
كما كانت إلتظاهرة إلتي تزإمن تنظيمها مع
إإحياء حلول إلسشنة إألمازيغية إ÷ديدة ،فرصشة
لتجسشيد توجه إلقطاع ◊ماية إلÎإث إŸادي
من حرف ومنتجات تقليدية ،وإلÓمادي من
ع-ادإت ت-ق-ال-ي-د وم-ك-تسش-ب-ات م-ع-رف-ي-ة وت-فعيلها
ثقافيا وإقتصشاديا لتكون هذه إŸناسشبات ذإت
ج- -لب سش -ي -اح -ي م -ن خ Ó-ل إإح -ي -ائ -ه -ا سش -ن -وي -ا

رئيسض البلدية يدشسن جدارية
جديدة بحروف التفيناغ بباتنة

 56حرفيا Ãعرضض ينار
للتحف التذكارية بباتنة

أإشش -رف ،أإول أإمسس ،رئ -يسس ب -ل-دي-ة ب-ات-ن-ة ،ع-ب-د
إلكر Ëماروك ،على تدشش Úإللوحة إ÷دإرية
إ÷ديدة لدإر إلثقافة ﬁمد إلعيد آإل خليفة
بوسشط مدينة باتنة ،إŸكتوبة بحروف إلتيفيناغ
إألم -ازي -غ -ي -ة إإ ¤ج -انب إ◊روف إل -ع -رب-ي-ة‘ ،
م-ب-ادرة ل-ل-م-رة إل-ث-ان-ي-ة ع-ل-ى إل-ت-وإ‹Ã ،ن-اسش-ب-ة
حلول ششهر ينار ،وأإششار ماروك إإ ¤حرصشه على
جعل هذإ إلعمل إلثقا‘ تقليدإ سشنويا ،لبلدية
باتنة وŸا ل تعميمه على كل إلولية ،خاصشة وإن
ب -ل -دي -ة ب-ات-ن-ة ت-ق-وم Ãج-ه-ودإت ج-ب-ارة إلع-ادة
إلعتبار للموروث إلثقا‘ وإ◊ضشاري Ÿنطقة
إألورإسس وإ◊فاظ عليه ،حيث كانت إلسشابقة
‘ ت -ب -ن-ي إل-ع-دي-د م-ن إŸشش-اري-ع وإل-ت-ظ-اه-رإت
إل -ث -ق -اف-ي-ة وإل-ف-ن-ي-ة إل-ه-ادف-ة إإ ¤دف-ع إل-ع-ج-ل-ة
إلثقافية بكل إلولية.
وقد إإسشتحسشن موإطنو إلبلدية هاته إŸبادرة،
مثمن› Úهودإت إلبلدية ‘ هذإ إلششأان.

الثق ـ ـ ـ ـ ـ ـا‘

د.عبد اŸالك مرتاضس يكشصف
عن جمالية اللغز وأاهميته

لل -غ -از الشص -ع -ب -ي -ة رك -ن -ا ه-ام-ا ‘ الÎاث
ت -ع -ت Èا أ
الÓمادي ا÷زائري ،وقد كانت ‘ اŸاضصي القريب
ح -اضص -رة ب -ق-وة ‘ السص-ه-رات وال-ق-ع-دات ال-ع-ائ-ل-ي-ة
وك- -انت ت -ن -افسس ب -ام -ت -ي -از ا◊ك -اي -ات اÿراف -ي -ة
لسص - -ط - -وري - -ة ال - -ت- -ي ك- -انت –ك- -ي- -ه- -ا ا÷دات
وا أ
Óحفاد ،وإان كانت ا◊كاية اÿرافية تسصتدعي
ل أ
لل-غ-از ت-ع-ت-م-د على ا◊فظ
لن ا أ
راوي وم-ت-ل-ق-ي ،أ
ا÷ي -د وال -ت -ب -اري إاذ ت -رم -ز إا ¤ن -وع م -ن ال -ذك -اء
وال -ب -دي -ه -ة وق -وة وا◊ك -م -ة خ -اصص -ة ع -ن-د ك-ب-ار
السصن.

دراسسة جامعية ‘ أاغوار األحجية ا÷زائرية

á«Ñ©°ûdG RÉ¨d’CG
حلقة من األدب الشسفوي ‘ طي النسسيان
حبيبة غريب
ول -ع -ل م -ن ب Úإل -ك-ت-اب-ات إل-ه-ام-ة وإل-ق-ل-ي-ل-ة وإإن  ⁄ن-ق-ل
إلوحيدة إلتي أإولت ““إأللغاز إلششعبية إ÷زإئرية““ حيزإ
كبÒإ من إلهتمام ،تلك إلدرإسشة إلقيمة إلتي أإجرإها ‘
إلسشن Úإلقليلة إŸاضشية إلدكتور عبد إŸلك مرتاضس من
جامعة وهرإن ،وإلتي “ت إإعادة طبعها للمرة إلثالثة من
قبل ديوإن إŸطبوعات إ÷امعية ،وعرضشها خÓل إلطبعة
إلعششرين من إلصشالون إلدو‹ للكتاب بالعاصشمة ،إلكتاب
إلذي عنونه ““إأللغاز إلششعبية إ÷زإئرية““.
و‘ ت -ق-دÁه ل-ه-ذإ
إلÎإث
إلششعبي قال
إل- -ب- -احث ‘
كتابه ““أإن فن
إل -ل -غ -ز إل-ذي
ت-ك-تظ به

إآلدإب إلششعبية ،ويÎدد على أإلسشنة إلعجائز ،ويتسشلى به
إلفتيان وإلصشبايا ‘ ›لسس إألنسس ،ويتبارى ‘ حفظه
و–صشيله ومذإكرته إألطفال ‘ إلبوإدي إلقرى““.
وقد أإجرى إلباحث درإسشة منهجية –ليلية لـ 176نصس
من إأللغاز إلششعبية إلششائعة إŸتدإولة بالغرب إ÷زإئري،
م-رج-ع-ا ه-ذإ إلخ-ت-ي-ار ل-ت-وإج-ده إ÷غ-رإ‘ ‘ إŸن-ط-ق-ة
وهي إلدرإسشة إلتي أإعطاها قدر إŸسشتطاع –ليÓت
متعددة إألبعاد فقد تطرق إإ ¤إلبعد إألدبي وإ÷ما‹
وإللغوي وكذإ إإ ¤إ÷انب إللفظي هذإ بتحليل علمي
منهجي ورياضشي ﬁضس.
وإأللغاز كا◊كايات إÿرإفية يتفاوت إلناسس ‘ حفظها
أإو روإيتها أإو إبتكارها وهي تخضشع حسشب إلباحث
لبعضس إألصشول ذكر منها ““أإنها تششيع ب Úإلنسشاء أإك‡ Ìا
تششيع ب Úإلرجال ،وب Úإلعجائز أإك‡ Ìا تششيع بÚ
إلفتيات إلششابات ،وب Úإلششيوخ دون إلششباب وإلكهول““.
ويقول إلباحث من خÓل كتابه أإن ““معظم إأللغاز تعتمد
على إألسشجاع ،وإ÷مل إلقصشÒة إÿفيفة ،إألمر إلذي
يكفل لها إلتدإول ب Úإلناسس بسشهولة فتحفظ وتروى
وتششاع ب ÚإŸتلق.““Ú

للغز قيمة اجتماعية وثقافية وحضسارية
وكششف إلدكتور مرتاضس عن إإŸامه خÓل أإجرإه لبحوثه
ألك Ìم- - -ن  1000ل -غ -ز ،ي -ع-ال-ج حسش-ب-ه ح-وإ‹ 200
موضشوع على إألقل كما قد عني إللغز ،تقول
إلدرإسشةÃ““ ،عظم إŸوضشوعات إلتي تششغل
إإلنسشان وتتصشل بحياته إليومية أإو يتعلق
ÃصشÒه إŸه- -دد ،ك- -م- -ا ع- -ن -ي ب -ا◊ي -وإن -ات
وإ◊ششرإت وإألششجار وإلطبيعة بوجه عام““.
ويب Úهذإ إألمر ““قيمة إللغز وفائدته
إلج- -ت -م -اع -ي -ة وإ◊ضش -اري -ة
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وإل -ع -ق -ائ -دي -ة ،مششÒإ أإن ه -ن -اك إل -ع -دي -د م-ن
إلتكرإر حول موضشوع وإحد ‘ بعد إألحيان““،
م- -ؤوك- -دإ أإن إن -ه ل ي -ن -ب -غ -ي أإن ي -ن -ظ -ر إإ ¤ه -ذإ
إŸوروث إألدبي إلÓمادي““ ،كÎف ثقا‘ ل يعني
إإل خيال جاﬁا ،وتسشلية عابرة““ ،بل له دللت
عميقة ،تعني إ◊ضشارة ،وإلتاريخ ،وتعني إلÎبية
وإلتعليم ،ويحمل هدفا إجتماعيا معينا““.
و ‘ سشياق آإخر كششف إلباحث من خÓل درإسشته
ع -ن إل -ط -ق-وسس وإألوق-ات إل-ت-ي ك-انت ت-ق-دم ف-ي-ه-ا
إأللغاز وإŸناسشبات إلتي كان يتبارى بها ،وإألمر
مقرون أإسشاسشا بالليل وإلسشمر وإŸناسشبات إلسشعيدة
حŒ Úتمع إألجيال Ãختلف أإعمارها وجنسشها،
فيأاخذ هنا إللغز دور ““توثيق إلصشÓت إلجتماعية
ب Úإلناسس““ ،حيت يعت ‘ Èغالب إألحيان ““وسشيلة من
وسش -ائ -ل إل -ت -ب-اري إل-ذه-ن-ي““ وإسش-ت-ع-رإضس م-ه-ارإت-ه-م
إلفكرية..
كما عرجت إلدرإسشة ‘ ششان آإخر على إÙاور إلتي
ت -ع -ن -ى ب -ه -ا إألل -غ-از إلشش-ع-ب-ي-ة وإل-ت-ي ت-ل-خصس أإسش-اسش-ا ‘
““إإلنسش - -ان وأإعضش- -اء جسش- -م- -ه ،إ◊ي- -وإن وإل- -ط ،Òإآللت
وإلسشÓ-ح ،إألب-وإب إل-ع-ام-ة ،إل-ن-ب-ت-ات وإل-ف-وإك-ه ،م-ظ-اه-ر
إلطبيعة ،إŸؤوسشسشات مث Óإلسشجن وإŸسشجد وغÒها““...
كنز ششفوي أإصشيل ‘ دإئرة إلنسشيان
وإإن ع -رفت إألل -غ -از إلشش -ع -ب -ي -ة إ÷زإئ-ري-ة ‘ م-ا مضش-ى
عصشرها إلذهبي أإيام وحدة إألسشرة إ÷زإئرية وتوإجد
ﬂت- -ل- -ف أإج- -ي- -ال- -ه -ا –ت سش -ق -ف وإح -د ،وح Úت -دإول
إلسش-ه-رإت إل-ع-ائ-ل-ي-ة وإŸن-اسش-ب-ات وإلج-ت-م-اع-ات إل-ل-يلية
فاليوم ومع عصشر إلسشرعة وإلتكنولوجيات ودخول إلكل
عا ⁄إلنÎنت إلفÎإضشي ،أإصشبح هذإ إŸوروث إلثقا‘
إلهام مهدد بالنسشيان وإلندثار بالرغم من مكانتها ترإث
شش -ف -وي إن -ت -ق -ل م -ن ج -ي -ل إإ ¤ج -ي -ل ع-ن ط-ري-ق إلسش-رد
وإلذإكرة.
وإŸؤوسشف ‘ إألمر ،أإنه  ⁄يتم إلتأاريخ لهذإ إ÷انب من
إألدب إلششفوي إلششعبي إ÷زإئري ول إلهتمام بدرإسشته
و–ليله ،وترك للنسشيان ،تفتقد حلقة منه برحيل كل
Óلغاز عن إ◊ياة.
عجوز أإو ششيخ حافظ ل أ
وتبقى إأللغاز إلششعبية إ÷زإئرية ذلك إلÎإث إلقدË
وإ÷م-ي-ل إل-ذي ي-رت-ك-ز ع-ل-ى إل-ك-ل-م-ة إŸن-ت-ق-اة وإŸع-ن-ى
إÿفي وإلتي تبدأإ أإسشاسشا على لسشان إ÷دإت وإألمهات
بجملة «حاجيتك ما جيتك““ ‘ حاجة ماسشة إليوم ÷معه
وإ◊فاظ عليه إإ ¤إألجيال إلصشاعدة كجزء من ذإكرة
وثقافة إÛتمع إ÷زإئري وكنوزه إلÓمادية ،على أإن
تبقى بعضس إÙاولت لتدوينه وووضشعه على إلششبكة
إللكÎونية من قبل هوإة لهذإ إلنوع من إألدب إلششفوي
ج -د مشش -ك -ورة ل-ك-ن-ه-ا ت-ب-ق-ى ‘
ح- -اج- -ة ل -ت -ق -ن Úب -دم -غ -ة
ج - - -زإئ - - -ري- - -ة م- - -ائ- - -ة
باŸائة.

تراث منسصي وآاخر يكاد يندثر

عنـــــــابة..

مدينة تنام على معا ⁄تاريخية بحاجة لÓهتمام
تعد ولية عنابة واحدة من مدن
ا÷زائر التي تزخر بÎاث مادي ول
مادي هائل ،حيث تتوفر على معا⁄
ت-اري-خ-ي-ة ه-ام-ة ،ت-ع-ود إا ¤ال-عصصور
ال -ق -دÁة ،وُت -ع Èع-ن م-اضس ع-ري-ق
وت-ع-اقب ا◊ضص-ارات ب-ه-ذه ال-ولي-ة،
لج -انب
ه- -ي ال -ي -وم م Ó-ذ السص -ي -اح ا أ
وﬂت-ل-ف ال-زوار ال-ذي-ن ي-ت-واف-دون
على جوهرة الشصرق بونة ،ل سصيما
‘ فصصل الصصيف.
عنابة :هدى بوعطيح
ت -ت -وف -ر ب -ون -ة ع -ل-ى ›م-وع-ة ق-ي-م-ة م-ن
إŸع -ا ⁄إل -ت -اري -خ -ي -ة ،وإل -ت -ي ت -ت-وزع عÈ
ﬂتلف مناطق إلولية ،على غرإر ““للة
بونة““ إŸعلم إلششه Òبعنابة،
وإلذي يضشم آإثارإ رومانية
وب - -ق - -اي - -ا مسش- -رح وق- -ب- -ور
و“اث-ي-ل م-ن ب-ي-ن-ه-ا “ثال
إل - - -ق- - -ديسس أإوغسش- - -ط،Ú
وك-ن-يسش-ة ك-اث-ول-يكية تعود
لعهد إلسشتعمار ،وأإيضشا
م-ت-ح-ف ““ه-ي-بون““ إلذي
ي -ح -ت -وي ع-ل-ى “اث-ي-ل
وأإوإ Êفضش - - - - - - -ي- - - - - - -ة
ون -ح -اسش -ي-ة ول-وح-ات
فسش -ي -فسش -ائ -ي-ة ت-ع-ود
إإﬂ ¤ت- - - - - - -ل - - - - - -ف
إŸرإحل إلتاريخية
إل- -ت- -ي م- -رت ب -ه -ا
إŸدي -ن -ة ،إإضش -اف-ة
إإ““ ¤مسشجد أإبي مروإن““ ذو
إلطرإز إألندلسشي إلذي تأاسشسس قبل 10
قرون ،وإلذي ” بناءه سشنة  425هـ ‘
ع -ه -د إل -دول -ة إل -زي-ري-ة ،وك-ان ع-ب-ارة ع-ن
مؤوسشسشة دينية وعلمية وحربية ،حيث كان
ي-رد ع-ل-ى إل-ه-ج-م-ات إل-ق-ادم-ة م-ن إل-ب-حر
إألبيضس إŸتوسشط.
أإما إلقصشبة فهي أإيضشا من إآلثار إلتي
تزخر بها عنابة ،و–توي على إلعديد من
إل -ب -ي -وت إل -ت -ي ت -ت-وسش-ط ح-دإئ-ق وإسش-ع-ة،
وت-أاخ-ذ شش-ك Ó-م-ع-م-اري-ا أإن-دلسش-يا ،ناهيك
ع-ن إلصش-ن-اع-ة إل-ت-ق-ل-ي-دي-ة إل-ت-ي تتميز بها
إŸدي -ن -ة م -ن صش -ن -اع -ة إÿزف وإل -ف-خ-ار
وإ÷لود وإلزرإبي..

اŸدينة القدÁة تسستغيث

جولة صشغÒة قادتنا إإ ¤أإحد إŸعا ⁄إلتي
تزخر بها إلولية وهي ““إلقصشبة إلقدÁة““،
ل -ن -ق -ف ع -ل -ى أإن ه -ذإ إŸع-ل-م إل-ت-اري-خ-ي
ب -ح -اج -ة إإ ¤إل -ت -ف -ات -ة ف -ع -ل -ي -ة م -ن ق -ب-ل
إلسشلطات ،حيث تكاد جدرإنها تنهار على
سشاكنيها ،ما ينم على إلهتمام غ Òإلكا‘
ب -الÎإث إŸادي ل -ع -ن -اب -ة ،وه -و م -ا وجب
إللتفاف له أإك ،Ìكون هذإ إإلهمال يعد
جرÁة ‘ حق هذه إألمة ،على إعتبار أإن
إلÎإث Áثل ذإكرة وهوية ششعب بأاكمله،

فهي
ب -ال -نسش -ب-ة أله-ل-ه-ا ت-ع-تÈ
وإحدة من أإهم إأثار عنابة ،وهي صشورة
مصش- -غ- -رة ل- -قصش -ب -ة إ÷زإئ -ر م -ن ن -اح -ي -ة
إل -ه -ن -دسش -ة إŸع -م-اري-ة وأإزق-ت-ه-ا إلضش-ي-ق-ة
وأإسشوإقها إلششعبية ،إإل أإنها إليوم منسشية
ومهمششة من قبل إŸسشؤوول ،Úبالرغم من
أإن-ه-ا ق-د ت-ك-ون م-دي-ن-ة سش-ي-اح-ية بالدرجة
إألو ‘ ،¤حال ما إإذإ “ت تهيئتها وإإعادة
إلعتبار لها ،خصشوصشا وإأن مسشجد إأبي
م-روإن ي-ت-وإج-د ب-ه-ا ويسش-ت-ق-طب ك-ل سش-نة
 1000زإئر من دإخل إلوطن وخارجه.
ولهذإ وجب على إŸعني Úإأول إلهتمام
ب -ه -ا ،وث -ان -ي-ا إŸوإط-ن إل-ذي وجب ع-ل-ي-ه
–مل مسشؤوولياته ،وأإن يقدر إإلرث إلذي
ب Úيديه ويحميها من إإلهمال ،ول سشيما
إل -ق -م-ام-ات إل-ت-ي ت-ن-تشش-ر ب Úأإزق-ت-ه-ا ،م-ا
سش- -اه- -م ‘ ت- -ك- -اث- -ر وإن -تشش -ار إ◊شش -رإت
وإ÷رذإن.

وتقاليد تختفي..

م- - -ن ج- - -انب آإخ - -ر وب - -خصش - -وصس إلÎإث
إلÓمادي أإكدت ““سشكينة عريف““ إأسشتاذة
ج -ام -ع -ي -ة وم -ه-ت-م-ة ب-الÎإث ‘ ،تصش-ري-ح
لـ«إلششعب““ أإن عنابة “لك ترإثا لماديا

زإخ -رإ ،ح -يث ي -ت -ج-ل-ى ذلك ‘ إألع-رإسس
إل -ت-ي ت-ع-ت-م-د ع-ل-ى إŸوشش-ح-ات إل-ط-وي-ل-ة
إŸسشتوحاة من إŸدإئح إلدينية وإلÎإث
إلششعبي ،وإلذي تؤوديه ‘ أإغلب إألحيان
نسشوة ُيطلق عليهن ““إلفقÒإت““ معتمدين
ع -ل -ى إل -ب-ن-دي-ر وإل-دف-ة ،مششÒة إإ ¤أإن-ه-ن
Áثلن حقيقة هادإت وتقاليد بونة..
وقالت إŸتحدثة إإن ما تششتهر به عنابة
أإيضشا ،ويعد من ترإثها إلعريق ““إلقندورة
إل-ع-ن-اب-ي-ة““ إل-ت-ي ي-ف-وق ع-مرها  100سشنة،
وه-ي م-ط-رزة ب-خ-ي-وط ذه-ب-ي-ة وإل-ت-ي ي-تم
إرت -دإئ -ه -ا م-ع إ◊ل-ي وإŸل-ح-ف-ة إÿاصش-ة
بها ،إإ ¤جانب ما يعرف بالدللة وهو
إل -ل -ب -اسس إل -ذي ت -رت -دي -ه إل-ع-روسس خÓ-ل
حنتها بحضشور أإهل إلعريسس.
وتأاسشفت ““سشكينة عريف““ لندثار إللباسس
إلتقليدي إلعريق إŸميز للمرأإة ‘ إلششرق
إ÷زإئ -ري ،وإل -ذي ك -ان Áث -ل ج -زءإ م -ن
حياتها إليومية ،وهي ““إÓŸية““ وإلتي تكاد
ت -ن -دث -ر وت-ع-ل-ن ع-ن ضش-ي-اع ج-زء ك-ب Òم-ن
تقاليد وعادإت عنابة ووليات أإخرى من
إلششرق إ÷زإئري على غرإر قسشنطينة،
مششÒة إإ ¤أإن ه- -ذإ إل- -ل- -ب- -اسس ك- -ان Áي -ز
إŸرأإة إ÷زإئرية عن غÒها من إلنسشاء
إلعرب.
وط- -ال -بت إŸت -ح -دث -ة بضش -رورة ت -ك -ث -ي -ف
إŸعارضس إلتي تÈز ترإث عنابة إلعريق
Óجيال
إŸادي وإلÓمادي ،وإلتعريف به ل أ
إلقادمة حتى ل يكون ترإثا منسشيا.

ا’ثن ١٨ Úجانفي  ٢٠١٦م
الموافق لـ ٠٨ربيع الثاني  ١٤٣٧هـ

™````ªàÛG
لسشـــــــري:
لسشـتـششــــــــاري أ أ
أ إ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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غياب التواصصل والتخلي عن اŸسصؤووليات ...مكنه من لعب دور مهم
رغم أن أفرأدها يعيششون –ت سشقف وأحد
لسشرة إأيجاد
ويعرفون بعضشهم جيدأ ،أصشبح من ألصشعب على أ أ
حلول Ÿششاكلها ألتي تششكل تهديدأ لبنائها ألجتماعي وألنفسشي،
لخÒة إأ ¤أسش -تشش -اري أو م -ا ي -ع -رف
لون -ة أ أ
لزوأج ‘ أ آ
ل- -ذلك ي- -ل -ج -أا أ أ
ّ
ب-ال-وسش-ي-ط ألج-ت-م-اع-ي ع-ل-ه يسش-ت-ط-يع طرد ألسشحب ألقا“ة ألتي باتت
لسشري....
“يز أ÷و أ أ
أل-ت-قت «ألشش-عب» ب-عضش-ا ‡ن وج-د ن-فسش-ه مضش-ط-رأ إأ ¤ألسش-ت-ع-ان-ة
ب-اسش-تشش-اري أسش-ري ◊ل مشش-اك-ل ح-ولت ح-ي-ات-ه-م إأ ¤ح-ن-ظ-ل مر
لتنقل لكم آأرأءهم حول هذأ أŸوضشوع.

فتيحـــــة  /ك
....بصشيصص أمل وسشط ظÓم دأمسص
«ي -اسش -م Úط -ق -ة»  40سش -ن -ة أسش -ت -اذة ‘
أل-ت-ع-ل-ي-م أل-ث-ان-وي ،سش-أال-تها «ألششعب» عن
’سسري فقالت»:يردد الكث Òمن
ا’سستشساري ا أ
’خÒة اسسم ا’سستشساري
’ولياء ‘ السسنوات ا أ
اأ
’سستاذ عن
’سسري عندما يحدثهم اŸعلم أاو ا أ
اأ
ابنهم الذي يرفضض الÎكيز ‘ القسسم ،فغالبا ما
’خ Òال -ذي ي -ل-ج-ؤوون إال-ي-ه ل-ف-ه-م
ي -ك -ون ا◊ل ا أ
أاب -ن-ائ-ه-م ال-ذي-ن ي-ق-اوم-ون بشس-دة ك-ل م-ا ي-ط-لب
منهم ،وهناك أاحد الطلبة يدرسض ‘ القسسم
النهائي لديه كل أاسسبوع جلسسة مع ا’سستشساري
’نه بعد انفصسال والديه أاصسبح تركيزه
’سسري ،أ
اأ
م -ن -ع -دم -ا ‘ ال -قسس -م ،وصس -ار ي -ث Òال -ك -ث Òم-ن
’سس-ت-اذة ،ل-ذلك
اŸشس -اك -ل م-ع زمÓ-ئ-ه وا أ
–اول وال- -دت -ه ال -ق -ي -ام ب -ك -ل م -ا
تسستطيع ’سسÎجاعه ،خاصسة
وأان - -ه ك - -ان ‘ السس - -ن- -تÚ
اŸاضس - -ي - -ت Úط - -ال- -ب- -ا
‡تازا» .
وأاضسافت
ي - -اسس - -م Úط - -ق - -ة
قائلة»:عندما
ت- - -أات - -ي وال - -دت - -ه
للسسؤوال عنه ترى
أام- - - - - -امك أام - - - - -ا
ع -اج -زة وم -ن -ه-ارة
تبحث عن أاي شسيء
Áك-ن اب-ن-ه-ا ال-وح-ي-د
s
م -ن ال-ن-ج-اح وا’ن-ت-ق-ال
ا ¤ا÷امعة Ãعدل جيد،
’ح -ي -ان ت-عÎف
 ‘...ب -عضض ا أ
’نها  ⁄تسستطع
بأان مهمتها فشسلت أ
ا◊ف - - -اظ ع - - -ل - - -ى أاسس- - -رت- - -ه- - -ا مÎاب- - -ط- - -ة
ومتماسسكة ‘...،إاحدى اŸرات أاخÈتني أانها
تريد التوقف عن العمل لتكرسض نفسسها ووقتها
’بنها ،لكنها ’ تسستطيع التنازل عن اŸسستوى
إ
اŸعيشسي الذي تعودته وابنها عليه ،كما أانها ’
تأامن غدر الزمان فحتى الرجل الذي وثقت به
خانها مع امرأاة اخرى ،بل تركها وابنها وسسافر
إا ¤أاوروبا ليسستقر هناك مع زوجته ا÷ديدة»،
واسستطردت قائلة ‘ »:ا◊قيقة عندما أا–دث
’م أاجدها –تاج إا ¤جلسسات عÓجية
إا ¤هذه ا أ
’نها  ⁄تسستفق بعد من الصسدمة التي حولتها
أ
إا ¤أاشسÓء امرأاة ،أامsا ابنها وحالته التي آال اليها
فهي انعكاسض Ÿا تعانيه والدته التي وجدت
نفسسها ب Úعشسية وضسحاها أاما وأابا Ÿراهق ‘
سسن حرجة».
«كميليا – شض»  ٣٩سسنة امرأاة ماكثة بالبيت
’سسري
حدثتنا عن Œربتها مع ا’سستشساري ا أ
فقالت »:تزوجت منذ ما يقارب العشسر سسنوات
برجل احببته حتى النخاع بل وقفت ‘ وجه كل
من رفضض ارتباطي به ’ن والداي  ⁄يتقبÓ
تعلقي برجل اقل من مسستوانا ا’جتماعي ،وكذا
ك- -ون- -ه ي- -ع- -م- -ل سس- -ائ- -ق ‘ اح -دى اŸؤوسسسس -ات
ال-ع-م-وم-ي-ة ،ول-ك-ن إاصس-راري ج-ع-ل-ه-م-ا ي-ق-ت-ن-عان
ويوافقان على مضسضض....،اŸهم أاننا تزوجنا
وعشسنا ‘ سسعادة كبÒة ولكن بعد إا‚ابي للطفل
ا’ول بدأات تطفو على السسطح مشساكل صسغÒة
وم- -ع م- -رور ال- -وقت اصس- -ب- -حت ك- -بÒة ويصس -عب
التعامل معها ،حاولت أان أاجد حلو’ مناسسبة لها

ولكن دون جدوى وما زاد الطÚ
بله تدخل أاهلي فيها ،ما جعل
’نه
زوجي يقتنع بأانني ’ أاطيقه أ
 ⁄ي -وف -ر ‹ اŸسس -ت-وى اŸع-يشس-ي
الذي حلمت به دائما ،بل أاصسبح يختلق اŸشساكل
’مر الذي جعلني افكر ‘ تركه
’سسباب ا أ
’تفه ا أ
أ
’نني ’ أاريد أان
ولكن حبي له منعني وكذا ابني أ
يك Èبعيدا عن أابيه».
وأاضسافت كميليا قائلة »:سسوء التفاهم ذاك
’يجاد
جعلنا عاجزين عن مناقشسة مشساكلنا إ
حلول جذرية لها... ،فكرت ‘ حل يخرجني
من اŸتاهة التي أاصسبحت أاعيشض داخلها و⁄
أاع Ìعلى بصسيصض أامل سسوى ‘ ا’سستشساري
’سس -ري  ....،ف -ع -لت اŸسس -ت -ح -ي -ل ل-ي-ق-ب-ل
اأ
زوج -ي ال -ذه -اب م -ع-ي ال-ي-ه
وب- -ع- -د صس -راع ط -وي -ل
ق -ب -ل ع-ل-ى شس-رط
أا’ ي- -ك -ون م -ن
معارف
عائلتي،
وبالفعل
ذهبنا
ا¤
واحد
كان
بعيدا
عن
العائلة
ومعارفها
...،
أاتذكر أاننا
ج-لسس-ن-ا ‘ م-ك-ت-ب-ه ...سس-أالنا
ع -ن اŸشس -ك -ل ف-أاج-بت أان-ن-ا
ب -ع -د سس -ن -وات ط -وي -ل-ة م-ن
الزواج فشسلنا ‘ إابقاء حبل
ال-ود ب-ي-ن-ن-ا وع-وضض ت-بادل
ك -ل -م -ات ا◊ب وا’حÎام
اصسبحنا نتقاذف التهم».
واسستطردت كميليا–
شض قائلة »:إاجابتي تلك
اذهلت ا’خصسائي فما
كان منه إا’ أان سسأالني
م- -رة أاخ- -رى ق- -ائ»:Ó- -
اسس- -ت- -ط- -عت تشس- -ري- -ح
اŸشس-ك-ل ب-ه-ذه ال-دق-ة
وع- -ج- -زت ع- -ن ق -ول ك -ل -م -ات حب واحÎام
’جابة
لزوجك ؟؟»ُ ،ربط لسسا Êو ⁄اسستطع ا إ
’ن -ن -ي أان أاخÈت -ه أان زوج -ي ي -رفضض سس -م-اع-ي
أ
سسأادخل ‘ صسراع أانا ‘ غنى عنه معه ،اظن ان
ا’سس -تشس -اري ا’سس -ري ف -ه -م ا’م-ر ،ل-ذلك وج-ه
’فصساح عن
سسؤواله إا ¤زوجي الذي بدأا ‘ ا إ
مكنونات قلبه الدفينة ،كان يتكلم بحرقة كبÒة،
جعلتني اتسساءل عن السسبب الذي جعله يفكر ‘
’نه يعلم أانني أاحبه وأانني
’مور السسيئة ،أ
تلك ا أ
’بقى معه» .
فعلت اŸسستحيل أ
هذا اللقاء مع ا’سستشساري أاوصسل كميليا إا¤
نتيجة واحدة أاكيدة هي اقتناعها بان غياب
ال- -ت- -واصس- -ل م- -ع زوج- -ه- -ا أافضس- -ى إا ¤ك- -ل ه -ذه

اŸشس-اك-ل ،ل-ذلك أاصس-ب-حت ت-ت-ح-دث إال-ي-ه دائ-م-ا
وتغتنم أاي فرصسة لتظهر له احÎامها له.

حل مششاكلنا ب Úأيدينا
جمال حليل  30سشنة ﬁاسشب بإاحدى
ألشش -رك-ات أÿاصش-ة ،سش-أال-ت-ه «ألشش-عب» عن
’سس -ري ف -أاج -اب ’ »:اع -ت-ق-د ان
ا’سس -تشس -اري ا أ
’سسرة بحاجة إا ¤اسستشساري ◊ل مشساكلها ’ن
اأ
اŸنطق يقول ان اŸشسكل مهما كان كبÒا فان
’نهما أافضسل من
ا◊ل هو ب Úيدي الزوج Úأ
يعرف جوهره وسسببه ،فمن الغريب أان يلجأا إا¤
شس- -خصض غ- -ريب ي- -ري- -د أان ي- -ط- -ب- -ق ن -ظ -ري -ات
اجتماعية ونفسسية عليهما ،إا ¤جانب بحثه عن
ال -رب -ح اŸادي ال -ذي ل -و’ه Ÿا وج -د ال -وسس-ي-ط
أاصس ‘ ÓاÛتمع».
واسس -ت-ه-ج-ن ج-م-ال ق-ائ »:Ó-م-ن ال-غ-ريب أان
’ب -ن -ائ-ه-م
’زواج ع -ن ح -ل -ول ن -اج -ع -ة أ
ي -ب -حث ا أ
وفلذات أاكبادهم جزء حي منهما ،فكيف تفشسل
’م ‘ معرفة اŸشساكل التي يعانيها ابنها وهي
اأ
“لك داخلها عاطفة تسستشسعر كل ما يحسض به،
’ب م-ن مسس-ؤوول-ي-اته
اسس-ت-غ-رب ك-ي-ف يسس-ت-ق-ي-ل ا أ
اŒاه أاسسرته وهو يعرف جيدا أاننا نعيشض ‘
Óسسوأا أاصسبح الطفل
›تمع تغÒت مﬁÓه ل أ
وسسطه الطريدة السسهلة لكث Òمن ذوي النفوسض
’باء أان يعو اÿطر
الضسعيفة ...،لذلك على ا آ
اÙدق ب- -اب- -ن- -اءه- -م ’ن أاول خ- -ط -وة ن -ح -و
ا’ن - - -ح - - -راف ه- - -و

الفراغ الذي يعيشسه
ال -ط-ف-ل داخ-ل أاسس-رت-ه ،وا’ن-ع-دام ال-ت-واصس-ل
داخلها».

أ◊ب....ألعÓج ألسشحري Ÿششاكلنا

للتعرف على السسبب الذي أاعطى ا’سستشساري
’سسري دورا مهما ‘ ا◊فاظ على التوازن
اأ
داخ- -ل ا’سس- -رة سس- -أالت «الشس- -عب» ا’خصس -ائ -ي -ة
ا’ج -ت -م -اع -ي -ة ف -اسس -ي زه -رة ال-ت-ي اع-تÈت ان
ا’سس -رة ا÷زائ -ري -ة ع -اج -زة أام -ام السس-ل-وك-ي-ات
اÿطÒة ال -ت -ي أام Ó-ه -ا الشس -ارع ،ف -ل-م Œد اي
طريقة اسسÎاتيجية للخروج من هذه اŸشساكل

ال -ت -ي ن -قشس -ه -ا الشس -ارع ‘ ذه -ن -ي-ة اŸراه-ق،Ú
فالشسارع اليوم أاصسبح الوسسيط ا◊قيقي لتخريب
’خ Ó- -ق ،وو ج - -د ا’ول - -ي - -اء بسس- -بب ذلك غÒ
اأ
قادرين على إايجاد ا◊لول اŸناسسبة للتمرد ‘
السس -ل -وك -ات ال-ذي اصس-ب-ح ي-ع Èع-ن-ه ب-ال-ك-ل-م-ات
’صسول .
النابية والبذيئة ،وامام التعدي على ا أ
’خصس- -ائ- -ي- -ة
وم - -ا زاد ال - -ط Úب - -ل - -ة حسسب ا أ
’سس-رة إا ¤ح-ام-ل-ي شس-ه-ادة
ا’ج-ت-م-اع-ي-ة ÷وء ا أ
«ال-ط-روشس-ة» ال-بشس-ري-ة ول-يسض ال-ت-ن-مية البشسرية،
’يجاد
فمن العيب ان يدفع ا’ولياء  ١٠اآ’ف دج إ
’شسخاصض يتدربون أاو يÎبصسون Ÿدة
Ÿشساكلهم أ
’ ت -ت -ع -دى ال -ث Ó-ث أاي -ام ل -يصس -ب -ح-وا ج-اه-زي-ن
Ÿعا÷ة اŸشساكل السسلوكية وا’جتماعية لدى
’زواج ،ما اعتÈته فاسسي زهرة خطاأ
الطفل أاو ا أ
’سس -ر م -ن اج -ل اŸال
ف- -ادح -ا و–اي  Ó-ع -ل -ى ا أ
Ÿعا÷ة ونبهت ‘ حديثها اإ« ¤الشسعب» من
ه -ؤو’ء «ال -ب -زن-اسس-ي »Úال-ذي-ن ي-ت-اج-رون ‘ أا’م
الناسض ومشساكلهم.
و‘ ذات السسياق أاكدت فاسسي زهرة اأن ا◊ل
الوحيد لكل اŸشساكل التي يعانيها الطفل يكمن
’ن ال-رسس-ول
‘ ا’قÎاب م -ن -ه -م وم-راف-ق-ت-ه-م ،أ
صسلى الله عليه وسسلة قال ‘ ا◊ديث الشسريف
«إالزموا أاو’دكم» ...أاي يجب اأن نقÎب منهم
ونسستمع إاليهم ونناقشض رغباتهم بلغة إايجابية
ون -حÎم -ه -م  ....،ال -ع Ó-ج ال -وح -ي -د ه-و ا◊ب،
ف -ع-ن-دم-ا نضس-م-ه-م إا ¤أاحضس-ان-ن-ا ون-ق-رب-ه-م م-ن
ق -ل -وب -ن -ا ون -ع -ط-ي-ه-م اŸودة ال-ك-ام-ل-ة نسس-ت-ط-ي-ع
مواجهة القسسوة التي يجدونها ‘ الشسارع و‘
اÙي -ط ك-ك-ل ،ف-ه-ؤو’ء الصس-غ-ار
ب - -ح- -اج- -ة ا ¤ج- -رع- -ات حب
صس- -ادق ،ب- -ح -اج -ة ا– ¤ل -ي -ل
صس -ح-ي-ح Ÿشس-اك-ل-ه-م الصس-غÒة،
ا ¤ال- -نصس- -ي -ح -ة ال -ه -ادف -ة ،إا¤
الكلمة ا◊نونة  ...،هم يبحثون
عن القدوة ‘ اÛتمع ،القدوة
’ب ،القدوة ‘ اŸعلم ....
‘اأ
ه -م ي-ع-يشس-ون غ-رب-اء ‘ ب-ي-وت-ه-م،
غ - -رب- -اء ‘ الشس- -ارع ،ه- -م ف- -ق- -ط
بحاجة إا ¤قلب اأم واأب يغذيهم
با◊ب لبناء الذات والشسخصسية ’ن
أاط- -ف- -ال- -ن- -ا ي- -ع- -يشس- -ون ‘ ›ت -م -ع
متشسرذم فكريا وا◊ل الوحيد كما
أاث-ب-ت-ه ال-دي-ن ا◊ن-ي-ف ه-و اŸع-ام-ل-ة
الطيبة.
أام -ا ع -ن ال -ع Ó-ق -ة ال -زوج-ي-ة فÎى
فاسسي زهرة أانها بحاجة اإ ¤ا◊ب
’ن-ه شس-ف-اء ل-ل-ن-ف-وسض اŸريضس-ة،
ف-ق-ط أ
ف-ي-ك-ف-ي أان ت-ظ-ه-ر ال-زوج-ة ل-زوج-ه-ا اأن-ه-ا –به
’مره لتزيل عنه أاي ضسغينة أاو خصسام،
وتهتم أ
فغياب التواصسل بينهما أادى إا ¤عÓقة زوجية
يطغى عليها الشسجار واÿصسام،فنحن مث’ Ó
نعرف التعامل مع الطÓق و◊ل مشسكل بÚ
الزوج Úعلينا ان نبعد الغرباء و‰نعهم من
’م-ور الشس-خصس-ي-ة ،ع-ل-ى الشس-ب-اب
ال -ت -دخ -ل ‘ ا أ
أايضسا أان Áنحوا الزواج قاعدة قوية واأسساسسا
’رضسية التي يبنى
متينا لبناء عÓقة سستكون ا أ
عليها اÛتمع.

á°VÉjQ

إإ’ثن 18 Úجانفي  2016م
إŸوإفق لـ  08ربيع إلثا 1437 Êهـ

ﬁمد هشضام نقاشض (هداف شضباب بلوزداد) لـ «الشضعب»:

«إلفوز على إŸولودية هديتنا لألنصشار بعد خيبة إلكأاسس»
«سشننافسس على إللقب إإ ¤آإخر جولة»

سضاهم بشضكل كب ‘ Òفوز فريقه
«ب -ال -دارب-ي» ال-ع-اصض-م-ي السض-بت أام-ام
م -ول -ودي -ة ا÷زائ -ر ‘ اŸب -اراة ال -ت -ي
جمعتهما Ãلعب  20أاوت بالعناصضر،
ح - -يث ك - -ان سض - -م - -ا ن - -اق - -ع- -ا ‘ دف- -اع
اŸول -ودي -ة ودف -ع اÿط اÿل -ف -ي إا¤
لخ-ط-اء ال-تي
ارت-ك-اب ال-ع-دي-د م-ن ا أ
ك- -ل- -فت ثÓ- -ث- -ة لع- -ب Úال -ب -ط -اق -ة
الصض-ف-راء وŒنب «دم-و» ال-ط-رد ب-ع-د
عرقلته ‘ الشضوط الثا Êح Úكان
آاخر اŸدافع.Ú

حاورهﬁ :مد فوزي بقاصص
تصسويرﬁ :مد آيت قاسسي
وع -ن -د ن -ه -اي-ة إŸب-ارإة إقÎب-ن-ا م-ن خ-ري-ج
مدرسسة نادي بارإدو «ﬁمد هشسام نقاشض»
إلذي أإكد لنا بأان إلفوز باŸبارإة  ⁄يكن سسهÓ
على إلشسباب وأإن فريقه إلذي عاشض ضسغطا
رهيبا طيلة إأ’سسبوع بعد إإقصساء إلكأاسض كان
أإم -ام ح -ت -م -ي -ة إل -ف -وز ب -ال-دإرب-ي ،م-ع-رب-ا ب-أان
إلبطولة قد بعثت وأإن إلضسغط ‘ إ÷و’ت
إلقادمة سسيكون على عاتق إإ–اد إلعاصسمة‘ ،
هذإ إ◊وإر:
^ «الشضعب» :خطفتم نقاط الداربي
لخÒة من
وآامنتم بالفوز إا ¤الدقائق ا أ
اللقاء ؟
^^ ﬁم -د هشض -ام ن -ق -اشض :ف-وز م-ه-م
للغاية خاصسة بعد إأ’سسبوع إلصسعب إلذي مر
ع -ل -ي -ن -ا م -ع إأ’نصس-ار ب-ع-د إإ’قصس-اء م-ن ك-أاسض
إ÷م- -ه- -وري- -ة أإم -ام وف -اق سس -ط -ي -ف ‘ ،ه -ذإ
إل -دإرب-ي ك-ان ل-زإم-ا ع-ل-ي-ن-ا إل-ع-ودة إإ ¤أإج-وإء
إ’ن -تصس -ارإت ،خصس-وصس-ا أإن إل-ل-ق-اء ل-عب ع-ل-ى
أإرضس-ن-ا وأإم-ام ج-م-ه-ورن-ا وب-ق-ي أإم-ام-ن-ا هدف
وإح - -د وه- -و إل- -ل- -عب ع- -ل- -ى إأ’دوإر إأ’و‘ ¤
إلبطولة بعدما ضسيعنا إلتأاهل إإ ¤أإبعد نقطة
‡كنة ‘ إلكأاسض ،فوز  ⁄يأات بسسهولة بعدما
لعبنا مبارإة قوية أإمام إŸولودية إلتي صسعبت

علينا إŸأامورية ،لكن إلنتيجة إلنهائية تعكسض
›ريات إŸبارإة ،أ’ننا كنا أإك Ìإإرإدة وعزÁة
م -ن أإج-ل –ق-ي-ق إل-ف-وز وخ-ل-ق-ن-ا إل-ع-دي-د م-ن
إلفرصض إلسسانحة للتهديف طيلة أإطوإر إللقاء،
كنا إأ’خطر وإ◊مد لله أإن إلفعالية كانت معنا
‘ إل -دق -ائ -ق إأ’خÒة م -ن إŸب -ارإة ،وأإه-دي-ن-ا
Óنصسار جنينا منه ثÓث نقاط
فوزإ ثمينا ل أ
ثمينة لباقي إŸشسوإر وعوضسنا إإقصساء إلكأاسض
كما أإثبتنا قوة إلشسباب هذإ إŸوسسم.
^ يبدو أان اŸدرب وجه خطابا قويا
لنكم بقيتم مركزين
ما ب Úالشضوط Úأ
لخÒة من اللقاء؟
إا ¤الدقائق ا أ
^^ صسحيح ،إŸدرب «أإ’ن ميشسال» وجه
ل- -ن- -ا خ -ط -اب -ا ﬁف -زإ ل -ل -غ -اي -ة وذك -رن -ا ب -ك -ل
إلتضسحيات إلتي قمنا بها إبتدإء من مرحلة
إل -ت -حضسÒإت ‘ إلصس -ائ -ف -ة ،وأإك -د ل -ن -ا ب-أان-ه-ا
إلفرصسة إأ’خÒة لنا فع Óإإذإ أإردنا أإن نقلصض
إلفارق مع إإ–اد إلعاصسمة ونلعب إŸباريات
إلقادمة من أإجل إنتظار تع Ìإلرإئد ،وهو ما
جعلنا نكون أإفضسل ‘ إŸرحلة إلثانية ،كما أإن
إل-ك-وتشس-ي-ن-غ إل-ذي ق-ام ب-ه إل-ط-اق-م إل-ف-ن-ي ه-و
إل -ذي صس -ن -ع إل -ف -ارق وت-غ-ل-ب-ن-ا ت-ك-ت-ي-ك-ي-ا ع-ل-ى
مولودية إ÷زإئر ‘ إŸرحلة إلثانية.
^ كنت سضما ناقعا ‘ دفاع اŸولودية،
وسضاهمت بشضكل كب ‘ Òفوز فريقك؟
^^ إ◊مد لله من مبارإة أ’خرى أإؤوكد بأاÊ
أإتطور وأإ–سسن وهذإ هو إلهدف إلذي أإ“نى
بلوغه ،سساهمت ‘ فوز فريقي لكني باŸقابل
تعرضست للعديد من إلتدخÓت إلقوية طيلة
إŸبارإة ،وسساهمت ‘ إإيقاف خشسونة خط

–سضبا Ÿواجهة الوفاق ‘ ا÷ولة اŸقبلة

إŸدرب حمدي يركز على إلعامل إلنفسشي لتحضش Òعناصشره
ب- -اشض- -ر ا–اد ال- -ع- -اصض -م -ة –ضضÒات -ه
–سضبا Ÿواجهة وفاق سضطيف ‘ ا÷ولة
لو ¤م-وب-ي-ليسض حيث
الـ 17ل-ل-راب-ط-ة ا أ
ي -ري -د اŸدرب ح-م-دي Œه-ي-ز ع-ن-اصض-ره
ل -ي -ك -ون ‘ اŸوع -د ي -وم اŸب -اراة ل -ل-ع-ودة
بنتيجة إايجابية.

 ⁄يتجرع ﬁبو إ’–اد إلتعادل إلذي فرضض
ع -ل -ي -ه -م م -ن ط -رف «إل -نصس -ري -ة» خÓ-ل إ÷ول-ة
إŸاضس -ي -ة ب -ع -د أإن ف -ق -دوإ ن -ق -ط -ت Úث -م -ي -ن -تÚ
إسس -ت -ث -م-ره-ا ج-ي-دإ شس-ب-اب ب-ل-وزدإد إل-ذي ق-لصض
إلفارق إإ 8 ¤نقاط فقط .
وسس -ي -ق -وم إŸدرب ح -م -دي خ Ó-ل م -وإج-ه-ة
إلوفاق بإاجرإء بعضض إلتغيÒإت إ’ضسطرإرية من
جهة وإلفنية من جهة أإخرى للحفاظ على توإزن
إلتشسكيلة إŸطالبة بتفادي أإي نتيجة سسلبية قد
تبعث إلسسباق على إللقب من جديد.
م -ن إŸن -ت -ظ -ر أإن ي -ع -ي -د ح -م -دي إل-ن-ظ-ر ‘
إسس- -ت- -ب -ع -اد ب -عضض إل -ع -ن -اصس -ر إل -ت -ي غ -ابت ع -ن
إŸوإجهة إلسسابقة على غرإر بن عيادة إلذي
سسيشسارك مكان مفتاح إŸصساب فيما يتوإجد
سسوقار وإلعر‘ ‘ أإفضسل روإق للتوإجد ضسمن
إلتشسكيلة.
وأإعاب أإنصسار إلفريق على إŸدرب حمدي
تهميشض بعضض إلعناصسر إلتي كان بإامكانها تقدË
إإ’ضسافة ل–Óاد على غرإر بوشسامة إلذي كان
قاب قوسس Úأإو أإدنى من إلرحيل خÓل فÎة
إ’نتقا’ت إلشستوية.
تفادي إلدخول ‘ فÎة فرإغ
ويبقى هاجسض إأ’نصسار هو دخول إلفريق ‘
فÎة فرإغ قد تكون إنعكاسساتها سسلبية على بقية
إŸشس -وإر ‘ إل -ب -ط -ول -ة إل -ت -ي أإصس -ب-حت إل-ه-دف
إل -وح -ي -د ل –Ó-اد ع -قب إإ’قصس -اء إŸب -ك -ر م -ن
منافسسة كاسض إ÷مهورية.
وي- -ب- -دو أإن إŸدرب ح- -م- -دي ي- -درك ج- -ي- -دإ
خطورة إŸرحلة إلتي Áر بها إلفريق لهذإ قام
بالÎكيز على إلعامل إلنفسسي ‘ بدإية عملية
إلتحضسŸ Òوإجهة إلوفاق أ’نه يعلم “اما أإن
–ق -ي-ق ن-ت-ي-ج-ة سس-ل-ب-ي-ة خÓ-ل إŸب-ارإة إŸق-ب-ل-ة

إلوسسط وإÿط إÿلفي للعميد ،بعدما تسسببت
‘ ت -ل -ق -ي ك -ل م -ن «ع -زي» و»ب -ل-ق-روي» وك-ذإ
«دم -و» ل -ل -ب -ط -اق-ة إلصس-ف-رإء ،ول-و م-ن-ح إ◊ك-م
إل- -ب- -ط- -اق- -ة إ◊م- -رإء لـ «دم- -و» Ÿا ك -ان آإخ -ر
إŸدإفع Úلكانت إأ’مور مغايرة ورÃا كانت
إلنتيجة لتكون أإثقل ،إŸهم أإننا سسÒنا إŸبارإة
لصسا◊نا وعرفنا كيف نفوز باللقاء ،وهو ما
سسيسسمح لنا بالتحضس Òإ÷يد للمبارإة إلقادمة
إلتي سستكون أإصسعب مع متذيل إلبطولة أإمل
إأ’ربعاء Ãلعب هذإ إأ’خ ،Òإلذي سسيقوم بكل
شسيء من أإجل ﬁاولة إإ’طاحة بنا وتنفسض
إلصسعدإء قبل فوإت إأ’وإن.
^ قلصضتم الفارق بينكم وب Úالرائد
إا–اد العاصضمة إا 8 ¤نقاط؟
^^ هذإ ما كنا نبحث عنه ‘ هذإ إللقاء،
إآ’ن بعد تع Ìإإ’–اد ‘ إلدإربي أإمام نصسر
حسس Úدإي ،قلصسنا إلفارق إإ 8 ¤نقاط لكن ما
Áكنني قوله هو أإنه تنتظرنا  14مبارإة صسعبة
قبل إسسدإل إلسستار عن إلبطولة إلوطنية ،ضسد
ف- -رق ت- -ط -م -ح ل -ن -ي -ل إŸرإك -ز إأ’و ¤وأإخ -رى
تصسارع من أإجل إلبقاء ،إإ’–اد كان ﬁظوظا
‘ مرحلة إلذهاب ومر بفÎة زإهية ،كما أإنه
 ⁄يذق طعم إلهزÁة سسوى ‘ مبارإة وإحدة،
وهو ما يجعلنا نتنبأا بأانه سسيمر بفÎة فرإغ
م- -ث- -ل ك- -ل ف- -رق إل- -رإب- -ط -ة إÎÙف -ة إأ’و¤
«موبيليسض» ،وسستكون فرصستنا من أإجل إللحاق
به ،كما أإنه مازلت أإمامه مبارإة مباشسرة معنا
‘ إلعودة وهو ما يجعلنا نطمح دإئما للعب
إللقب إإ ¤آإخر جولة ،وإآ’ن بعد هذه إلنتيجة
ضسغط إ’نتصسارإت سسيكون على إإ’–اد وليسض
علينا ،وهو ما قد يكون ‘ صسا◊نا ‘ إلنهاية،
خاصسة إإذإ ما تكبد هزÁته إلثانية ضسد إلوفاق
‘ إللقاء إلقادم بسسطيف ،هذإ إأ’خ Òإلذي
أإكد عودته إلقوية ‘ إ÷و’ت إأ’خÒة وإلذي
ي- -ب- -ق- -ى دون ه- -زÁة ‘ م- -ب -اري -ات -ه إÿمسس -ة
إأ’خÒة ،كما أإنه حقق إنتصساره إلثا Êعلى
إلتوإ‹ بعد إلفوز علينا ‘ إلكأاسض وإلعودة
بالنقاط إلثÓثة من وهرإن ،وهو ما سسيصسعب
على إ’–اد إلعودة بنتيجة إإيجابية من عÚ
إلفوإرة وسسيكون ذلك ‘ صسا◊نا ،خاصسة أإنه
ب -ع-د م-ب-ارإة إأ’رب-ع-اء سس-نسس-ت-ق-ب-ل ‘ م-ب-ارتÚ
متتاليتÃ Úلعب  20أإوت.

صضفقة تبادلية تلوح ‘
لفق ب Úالنادي اŸلكي
ا أ
و»البي-اسض-جي»

ريال مدريد يوإفق على رحيل
إأ’Ÿا Êكروسس مقابل ضشم كافاÊ
أإكدت

عمار حميسسي
م-ع-ن-اه دخ-ول إل-ف-ري-ق ‘ دوإم-ة سس-ل-ب-ي-ة سس-يكون
إÿروج م -ن-ه-ا صس-ع-ب-ا ن-ظ-رإ ل-ل-رزن-ام-ة إŸك-ث-ف-ة
وإلصسعبة إلتي تنتظر إلفريق.
كما حاول إŸدرب حمدي تخفيف إلضسغط
إŸفروضض على ’عبيه بعد إلتعادل أإمام نصسر
حسس Úدإي حيث يخشسى أإن يؤوثر هذإ إلعامل
سس -ل -ب -ا ع -ل -ى مسس-ت-وى ع-ن-اصس-ره خÓ-ل م-وإج-ه-ة
إلوفاق.
مشساركة مفتاح تتحدد إليوم
ي -ج -ري إل -ي -وم إŸدإف -ع ﬁم-د رب-ي-ع م-ف-ت-اح
فحوصسات معمقة Ÿعرفة مدى خطورة إإ’صسابة
إلتي تلقاها على مسستوى إلقدم خÓل موإجهة
نصس -ر حسس Úدإي ‘ إل -ب -ط -ول -ة وت -ب-دو ح-ظ-وظ
مفتاح ضسئيلة للتوإجد مع إلتشسكيلة ‘ سسطيف.
ويتجه مدرب إ’–اد ميلود حمدي لوضسع
إلثقة ‘ إلÓعب بن عيادة من أإجل تعويضض
إلغياب إÙتمل لÓعب مفتاح خاصسة أإن بن
عيادة سسبق له أإن لعب ‘ هذإ إŸنصسب عدة
مرإت وظهر Ãسستوى ‡يز.
زماموشض أإجرى أإمسض عملية جرإحية
أإج- -رى أإمسض ح- -ارسض إل- -ف- -ري -ق ﬁم -د ÚŸ
زماموشض عملية جرإحية على مسستوى إŸعصسم
‘ مصسحة «إسسبيتار» بالعاصسمة إلقطرية إلدوحة
علما إنه يعا Êمن هذه إإ’صسابة منذ فÎة طويلة
.
وت -ت -ح -دد م -دة غ -ي -اب إ◊ارسض ع -ن إ’–اد
خÓل إليوم ÚإŸقبل Úرغم أإن معظم إلتأاويÓت
تؤوكد غيابه Ÿدة  20يوما على إأ’قل وهو ما
سسيؤوثر سسلبا على إلفريق خاصسة أإن زماموشض من
إلعناصسر إŸهمة ‘ إلتشسكيلة.

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

تقارير
صسحفية
برتغالية
وف -رنسس -ي -ة ،أإن
إلدو‹
إ’وروغوياÊ
إدينسسون
كافا ،Êمهاجم
ب- - -اريسض سس - -ان
جÒمان،
ي-ح-ظ-ى ب-اه-ت-م-ام مسس-ؤوو‹ ري-ال م-دري-د إ’سس-باÊ
لدرجة أإن إلنادي إŸلكي يوإفق على إنتقال إلدو‹
إ’Ÿا Êتو Êكروسض لفريق إلعاصسمة إلفرنسسية من
أإج- - - - -ل ضس- - - - -م ك- - - - -اف- - - - -ا Êإإ ¤صس- - - - -ف- - - - -وف- - - - -ه.
وذك -رت صس -ح -ي -ف -ت -ا (أإب-و’) إلÈت-غ-ال-ي-ة و(ل-ي-ك-يب)
إل -ف -رنسس -ي -ة أإمسض أإن ري -ال م -دري -د ي-ف-ك-ر ‘ ضس-م
كافا 27( Êعاما) لتدعيم هجومه ويضسع إ’ŸاÊ
كروسض ضسمن إلصسفقة ،رغم إلعقوبة إلتي وقعها
إ’–اد إل -دو‹ ل -ك-رة إل-ق-دم (ف-ي-ف-ا) ع-ل-ى إل-ن-ادي
بعدم إإجرإء تعاقدإت حتى «إÒŸكاتو» إلشستوي
ل -ع-ام  2017بسس-بب ضس-م-ه ث-م-ان-ي-ة ن-اشس-ي-ئ-ن ب-ينهم
’ع- - - - - -ب Úت- - - - - -ك- - - - - -ون- - - - - -وإ ‘ إل- - - - - -ف - - - - -ري - - - - -ق.
وبدورها أإكدت صسحيفة (ليكيب) إلفرنسسية إهتمام
إلنادي إŸلكي بضسم كافا Êإلذي يسسعى للرحيل
عن باريسض منذ إلصسيف إŸاضسي ،وتتهافت على
إلتعاقد معه كÈى إ’ندية إ’‚ليزية مثل أإرسسنال
وم - - - -انشسسس Îي - - - -ون - - - -اي - - - -ت - - - -د وتشس- - - -ي- - - -لسس- - - -ي.
وأإشسارت إلصسحيفة إلفرنسسية أإن مسسؤوو‹ باريسض
سسان جÒمان سسيجتمعون ‘ إلعاصسمة إلقطرية
إلدوحة خÓل إأ’يام إŸقبلة ◊سسم مصس ÒكافاÊ
سسوإء باŸوإفقة على إنتقاله Ÿدريد أإو قبول أإحد
إلعروضض إإ’‚ليزية ورÃا “ديد تعاقده مع فريق
إل - - - - - -ع - - - - - -اصس- - - - - -م- - - - - -ة إل- - - - - -ف- - - - - -رنسس- - - - - -ي- - - - - -ة .
وكان كافا Êشسارك مع باريسض هذإ إŸوسسم ‘ 24
م- -ب- -ارإة سس- -ج -ل ف -ي -ه -ا  13ه- -دف- -ا ‘ ﬂت- -ل -ف
إŸنافسسات 4 ،منهم ‘ آإخر  6مباريات خاضسها
إلفريق.

إلعدد

16931

19

أانيسض زعموم (لعب اŸنتخب الوطني لكرة اليد) لـ «الشضعب»:

«مسشتوى إŸنتخب –سشن كثÒإ بعد إلÎبصشات إلتي قمنا بها»
^ «إلفوز على مصشر ‘ إŸوإجهة إ’فتتاحية مفتاح إلنجاح»
^ «إ◊فاظ على إلتاج إلقاري هدفنا رغم صشعوبة إŸهمة»

أاك -د لعب اŸن -ت -خب ال-وط-ن-ي ل-ك-رة ال-ي-د ،أان-يسض
زعموم ‘ ،حوار خصض به «الشضعب» أانهم جاهزون من
كل النواحي من أاجل –قيق نتائج إايجابية خÓل
ال-ط-ب-عة الـ  22م-ن اŸن-افسض-ة ال-ق-اري-ة ال-تي سضتنطلق
وقائعها ‘ الـ  21جانفي ا÷اري بالعاصضمة اŸصضرية
القاهرة وتسضتمر إا ¤غاية الـ  30منه.

حاورته :نبيلة بوقرين
^ «الشض- -عب» :ك- -ي- -ف ت -ق -ي -م الÎبصض ال -ذي
جرى بسضلوفينيا؟
^^ «زع-موم» :إلÎبصض إل-ذي ج-رى بسس-ل-وف-ي-نيا
ميزته أإجوإء عائلية وحماسض رإئع صسنعناه لكي ’ نشسعر
باŸلل وهذإ ما جعل إأ’مور تسس Òبطريقة جيدة ومن
دون ضس -غ -وط -ات م -ث -ل-م-ا ك-ان ع-ل-ي-ه إ◊ال ‘ إŸرإت
إŸاضسية وإŸوعد كان إإيجابي بنسسبة كبÒة أ’نه سسمح
لنا بلعب بعضض إللقاءإت إلودية وهذإ مهم ‘ إ÷انب
إلبد Êوإلتكتيكي لتحسسن إللعب إ÷ماعي وتصسحيح
إأ’خ -ط -اء ل -ت -ف -ادي -ه -ا ‘ إŸب -اري-ات إل-رسس-م-ي-ة خÓ-ل
إŸنافسسة إلقارية.
لم-ور ال-ت-ي رك-ز” ع-ل-ي-ه-ا خÓ-ل
^ م-ا ه-ي ا أ
الÎبصض Ãا أان -ه آاخ -ر م -رح-ل-ة –ضضÒي-ة ق-ب-ل
اŸوعد الرسضمي؟
^^ ع -م -ل-ن-ا ب-ك-ل ج-دي-ة خÓ-ل ه-ذإ إلÎبصض أ’ن-ه
إأ’خ Òق -ب -ل إل -دخ -ول ‘ أإج -وإء إŸن-افسس-ة إل-رسس-م-ي-ة
لتدإرك إلتأاخر ‘ إنطÓق إلتحضسÒإت وركزنا على كل
إ÷وإنب خ -اصس -ة إل -ب-د Êوإل-ع-م-ل إ÷م-اع-ي م-ن أإج-ل
إÿروج بنتيجة إإيجابية وإ◊مد لله أ’ننا وصسلنا إإ¤
إلهدف إŸسسطر ‘ إلنهاية رغم أإننا إنهزمنا ‘ بعضض
إŸوإجهات لكن هذإ ليسض مهم أ’ننا  ⁄نقدم كل ما
لدينا لتفادي إإ’صسابات وإإ’رهاق ‘ نفسض إلوقت أ’ن
إل- -وقت غ Òك -اف ’سسÎج -اع إŸصس -اب Úو“ك -ن -ا م -ن
ضسمان أإفضسل إسستعدإد قبل إلتنقل إإ ¤إلقاهرة أ’ننا
سسنلعب مبارإة إ’فتتاح .
^ هذا يعني أانكم سضتدخلون اŸنافسضة بقوة
أاليسض كذلك؟
^^ أإكيد سسندخل إŸنافسسة إلقارية بنية إلذهاب
بعيدإ بدإية إŸبارإة إأ’و ¤إلتي سستكون ضسد إلبلد
إŸضسيف مصسر ولكن سسنقدم كل ما لدينا فوق إلبسساط
ل-ل-خ-روج ب-ن-ت-ي-ج-ة إإي-ج-اب-ي-ة أ’ن-ه-ا م-ه-م-ة وه-ي م-ف-ت-اح
للموإصسلة برإحة أإك Èباقي إللقاءإت خاصسة ‘ إ÷انب
بنا أإنها عبارة عن دإربي عربي قوي وله طعم خاصض
مثلما كان عليه إ◊ال ‘ إŸرإت إŸاضسية حيث يهدف

كل فريق إإ– ¤قيق إ’نتصسار.
^ أال ت- -خشض- -ون ع- -ام- -ل الضض -غ -ط م -ن ط -رف
ا÷مهور اŸصضري؟
^^ أإع -ت -ق -د أإن إلضس -غ-ط سس-ي-ك-ون ع-ل-ى إل-ط-رفÚ
وبدرجة إك Èعلى إŸنتخب إŸصسري أ’نه صساحب
إأ’رضض وإ÷مهور وهو مطالب بتحقيق إلفوز ولهذإ
سسنعمل على إسستغÓل كل هذه إأ’مور لصسا◊نا وإلÎكيز
جيدإ خÓل إŸوإجهة وعدم تضسييع إلفرصض عندما
تكون إلكرة عندنا حتى نصسل إإ ¤إلشسباك ‘ مرإت
عديدة لتدشس ÚإŸنافسسة بفوز بحول إلله وهذإ هو
هدفنا جميعا.
^ كيف ترى مسضتوى اŸنافسضة ‘ ›موعة
ا÷زائر؟
^^ إŸنافسسة سستكون قوية وصسعبة على إ÷ميع
ولكننا ‰لك إÈÿة حاليا ولدينا فريق شساب وقوي
وسسنسس ÒإŸباريات إلوإحدة تلوى إأ’خرى حتى نتأاهل
للدور إلثا Êمن دون ضسغط للوصسول إإ ¤هدفنا ‘
نهاية إلبطولة من خÓل إلعمل وفقا للنصسائح إلتي
يقدمها لنا إŸدرب حتى ’ تكون هناك أإخطاء خاصسة
أإن إ÷ميع يعرف ما ينتظرنا للوصسول إإ ¤هدفنا.
^ ما هو الهدف اŸسضطر من الطبعة الـ 22
لفريقية؟
للبطولة ا إ
^^ هدفنا هو ضسمان أإحد إŸرإكز إلثÓثة إŸؤوهلة
ل -ب -ط -ول -ة إل-ع-ا ⁄وب-ع-ده-ا سس-ن-ف-ك-ر ‘ إل-ل-قب Ãا أإن-ن-ا
سسندخل إŸنافسسة ‘ ثوب حامل تاج إلنسسخة إŸاضسية
إلتي جرت وقائعها با÷زإئر ولهذإ سسنحاول –قيق
إأ’فضسل بحول إلله وŸا ’ إلتوإجد ‘ إأ’لعاب إأ’وŸبية
إلتي سستجري ‘ إلصسيف إŸقبل بالÈإزيل من خÓل
إ◊فاظ على إلكأاسض للمرة إلثانية على إلتوإ‹ أ’نه كل
شسيء ‡كن وإلذي يعرف كيف سس Òإأ’مور سسينجح ‘
إلنهاية.

لتعويضض الرحيل اÙتمل للبلجيكي هازارد

تششلسشي يريد إلتعاقد مع ﬁرز بعد نهاية إŸوسشم
رصضدت إادارة نادي تشضيلسضي
ل‚ليزي غÓفا ماليا ضضخما،
ا إ
لسضتفادة من خدمات
من أاجل ا إ
ال Ó- - -عب ال - - -دو‹ ا÷زائ- - -ري
رياضض ﬁرز.
وتسس -ت -ع -د إإدإرة إل -رئ -يسض روم-ان
أإبرإموفيتشض لتقد Ëمبلغ  20مليون
ج -ن -ي -ه إسسÎل -ي -ن -ي (أإزي -د ع -ن 26.1
مليون أإورو) إإ ¤نظÒتها من فريق
ل- -يسس Îسس- -ي- -ت- -ي إإ’‚ل- -ي -زي÷ ،لب
ﬁرز إلصس- - -ي- - -ف إŸق- - -ب- - -ل ك- - -م - -ا
أإوردت- -ه صس- -ح- -ي- -ف- -ة «دي -ل -ي سس -ت -ار»
إلÈيطانية أإمسض إأ’حد.
وأإضس- - -افت ن- - -فسض إل- - -وسس- - -ي - -ل - -ة

إإ’عÓمية تقول إإن ﬁرز قد يكون -
إإ ¤حد كب -Òبدي Óلصسانع إأ’لعاب
إلبلجيكي إإيدين هازإرد إلذي يقÎب
من ترك فريقه تشسيلسسي ،وأإشسارت
إإ ¤أإن إإدإرة «إلبلوز» ترإقب إلÓعب
إلدو‹ إ÷زإئري منذ أإن كان إلتقني
إلÈت -غ -ا‹ ج -وزي م -وري -ن -ي-و ي-درب
فريقها إلكروي .
وسس -اه -م ﬁرز ب -ق ّ-وة ‘ تصس ّ-در
ف-ري-ق-ه ل-يسس Îسس-ي-ت-ي ’ئ-ح-ة ت-رتيب
جل  13هدفا
بطولة إإ‚لÎإ ،حيث سس ّ
من أإصسل  39توقيعا لـ «إلثعالب» ،ما
ي -ع -ن -ي أإن ُث -لث إل -غّ-ل-ة –م-ل بصس-م-ة
إلÓعب إلدو‹ إ÷زإئري فضس Óعن

تقدÁه “ 7ريرإت حاسسمة
ويرتبط إŸهاجم رياضض ﬁرز
( 24سس -ن -ة) م -ع ل -يسس Îسس-ي-ت-ي ب-ق-د
تنقضسي مدته صسيف .2019

رغم تلقيها عدة عروضض لضضمه

إدإرة بورتو ’ تنوي إلتخلي عن برإهيمي ‘ «إÒŸكاتو» إلششتوي

’ ت- - -ري- - -د إإدإرة ن- - -ادي ب - -ورت - -و
إلÈتغا‹ إلتفريط ‘ ’عبها إلدو‹
إ÷زإئ -ري ي -اسس Úب-رإه-ي-م-ي خÓ-ل
سس -وق إإ’ن -ت -ق -ا’ت إلشس -ت -وي -ة لشس -ه-ر
ج - -ان- -ف- -ي إ◊ا‹ ،رغ- -م إل- -ع- -روضض
Óسستفادة من خدماته .
إŸتهاطلة ل إ
وكانت إلصسحافة إإ’‚ليزية قد
ذكرت ،إ÷معة إŸاضسي ،بأان إإدإرة
ن- -ادي ك -ريسس -ت -ال ب -ا’سض مسس -ت -ع -دة
لتسسديد مبلغ ما‹ بقيمة  16.6مليون
ج -ن -ي -ه إسسÎل -ي -ن -ي (أإزي -د ع -ن 21.8
مليون أإورو) ،من أإجل جلب برإهيمي
قبل نهاية إلشسهر إ÷اري .
ولكن إإدإرة نادي بورتو أإصسّرت

عل بقاء ’عبها ،حيث تعّول عليه ‘
سس -ب-اق حصس-د ل-قب ب-ط-ول-ة إلÈت-غ-ال
للموسسم إ◊ا‹ ،و‘ إلصسيف إŸقبل
تدرسض إلعروضض إŸقÎحة و–سسم
‘ أإفضسل ما ُقّدم لها ،يقول إإ’عÓم
إلÈتغا‹ إمسض إأ’حد ..
ويرتبط متوسسط إŸيدإن ياسسÚ
برإهيمي ( 25سسنة) مع بورتو بعقد
تنقضسي مدته صسيف  .2019مع إلعلم
أإن- -ه رك- -ي- -زة أإسس- -اسس- -ي -ة ‘ صس -ف -وف
إلفريق ،حيث سسجّل له  6أإهدإف
ه -ذإ إŸوسس -م ،و‘ ك -ل إŸسس-اب-ق-ات
إلرسسمية إÿاصسة باأ’ندية .
يشسار إإ ¤أإنه فضس Óعن كريسستال

با’سض ،ترغب فرق إإ‚ليزية أإخرى
‘ ضس-م ب-رإه-ي-م-ي أإب-رزه-ا تشس-ي-لسسي
ومانشسسس Îيونايتد وأإرسسنال .

لفريقية للجيدو
البطولة ا إ

إإقصشاء إ÷زإئري Úلعور وبوششوخ
أإقصسي إ÷زإئريان عبد إلرحمان لعور ( 81-كلغ) وعبد إلرحيم بوشسوخ ( 90-كلغ) إأ’حد من إلدور إأ’ول للدورة
إ’فريقية إŸفتوحة ‘ إ÷يدو إ÷ارية بتونسض ( 17-16جانفي) أإمام إ’سسبا Êشسالفا كا’بيغاشسفيلي وإ’ذربيجاÊ
تورإل سسافغولييف على إلÎتيب.
كما يسستهل ثÓثة جزإئري Úدورة تونسض أإمسض إأ’حد وهم إم Úبلكرع ( 100+كلغ) إلذي يوإجه أإلنزي مبارك
إŸشسارك –ت لوإء إ’–اد إلدو‹ للجيدو ،فيما تÓقي كوثر وعÓل إلكروإتية بريجيتا ماتيك ‘ فئة أإقل من  78كلغ
وصسونية عسسلة ( 78+كلغ) إلفرنسسية لوسسي لوإت كانينغ.
وخرج إلسسبت من إŸنافسسة خمسسة من ب 10 Úمصسارع Úجزإئري ÚإŸشسارك ‘ Úإلدورة وهم سسليم رباحي (60-
كلغ) ورتيبة تاريكات ( 57-كلغ) وإÁان إغوإر وسسعاد بلكحل ( 63-كلغ) وصسÈينة سسعيدي ( 48-كلغ).
وينشسط إلدورة إلدولية لتونسض  274مصسارع ( 166رجال و 108سسيدإت) Áثلون  52بلدإ.

يوميــات إآسسـÓميـــة

اإلثن 18 Úجانفي  2016م

إاعداد  :عبد الكريم  .ل

اŸوافق لـ  08ربيع الثا 1437 Êهـ

❊ سس :م- - - -ا ت - - -رت - - -يب
ع - -لم - -ات السس - -اع - -ة ‘
ا◊دوث؟ وه -ل تشس -ع -ر
بها البهائم؟
❊❊ ج :أاشض- - -راط السض - -اع - -ة
ال - -كÈى ب - -عضض - -ه- -ا م- -رتب
وم- -ع- -ل- -وم ،وب- -عضض- -ه -ا غÒ
م -رتب ول ي -ع -ل -م ت -رت -ي-ب-ه،
فمما جاء مرتباً نزول عيسضى ابن مر Ëوخروج يأاجوج ومأاجوج،
والدجال فإان الدجال يبعث ثم ينزل عيسضى ابن مر Ëفيقتله ثم
يخرج يأاجوج ومأاجوج.
وقد رتب السضفاريني يرحمه الله ‘ عقيدته هذه األشضراط،
ل -ك-ن ب-عضس ه-ذا الÎت-يب ت-ط-م-ئ-ن إال-ي-ه ال-ن-فسس وب-عضض-ه-ا ل-يسس
كذلك .والÎتيب ل يهمنا ،وإا‰ا يهمنا أان للسضاعة عÓمات
عظيمة اإذا وقعت فإان السضاعة تكون قد قربت ،وقد جعل الله
للسضاعة اأشضراطًا؛ ألنها حدث مهم يحتاج الناسس إا ¤تنبيههم
ل- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ق- - - - - - - - - - - - - - - - - - -رب ح- - - - - - - - - - - - - - - - - - -دوث - - - - - - - - - - - - - - - - - -ه.
ول ندري هل تشضعر البهائم بذلك ،ولكن البهائم تبعث يوم
ال-ق-ي-ام-ة و–شض-ر وي-ق-تصس م-ن ب-عضض-ه-ا ل-ب-عضس ف-ي-ق-تصس ل-لشض-اة
ا÷لحاء من القرناء.
❊ سس :ه -ل ي -ج -وز أان ن -ق -ي -م ح-ف-لت ب-اŸسس-ج-د
يكون بها عروضس “ثيلية؟
❊❊ ج :ل حرج ‘ إاقامة ا◊فÓت ‘ اŸسضاجد وإاحياء
هذه ا◊فÓت بتقد Ëعروضس “ثيلية إاذا كان اŸقصضود
منها هو حضس الناسس على ا Òÿوليسس فيها منكرات،
واإن كان هناك مكان ملحق باŸسضجد فهذا أافضضل.

لسسلم بكل ما فيه من خÒات وبركات .ومن هدى النبي ــ صسلى الله عليه
بيت اŸسسلم يجب أان يكون Œسسيًدا ل إ
وسسلم ــ أان نّتخذ اŸسساجد ‘ البيوت ،وأان نواظب على صسلة السس ‘ البيت ،فقد قال صسلى الله عليه وسسلم« :صسّلوا
ن أافضسل الصسلة صسلة اŸرء ‘ بيته إا ّ
’ اŸكتوبة» (متفق عليه).
أاّيها الناسس ‘ بيوتكم (يعني الصسلوات اŸسسنونة) ،فإا ّ

ـ حتى تعود الصضور اŸشضرقة لبيوت
صضحابة النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم
ـ فقد كان ُيسضمع من بيوتهم دوي
ك- -دوي ال- -ن- -ح -ل م -ن ق -راءة ال -ق -رآان
والصضÓة بالليل والبكاء ب Úيدي الله
لسضرة اŸسضلمة تسضتغل
سضبحانه .وا أ
لوقات اŸباركة اıصضوصضة ،مثل
ا أ
لوائل من ذي
شضهر رمضضان ،والعشضر ا أ
ا◊جة ،وغ Òذلك...فتسضتثمرها ‘
ال- -ع- -ب- -ادة ،وت- -عu- -رف أاب -ن -اءه -ا ب -ه -ذه
اŸن -اسض-ب-ات وفضض-ل-ه-ا ،وت-زوده-م Ãا
ي -رت -ب-ط ب-ه-ا م-ن
معلومات
وأاحكام.

لسســـــÓم
آآدآب آلطريــــق ‘ آ إ

’صسحابه( :إاياكم وا÷لوسسَ على الطرقات) فقالوا :ما
ذات يوم قال النبي ــ صسلى الله عليه وسسلم أ
لنا بد ،إا‰ا هي ›السسنا نتحدث فيها .قال صسلى الله عليه وسسلم« :فإاذا أابيتم إا’ اÛالسس؛
فأاعطوا الطريق حقها» .قالوا :وما حق الطريق؟ قال صسلى الله عليه وسسلم« :غضس البصسر ،وكف
’ذى ،ورد السسلم ،وأامر باŸعروف ،ونهى عن اŸنكر» (متفق عليه).
ا أ

ال -ط -ري -ق م -رف -ق ع -ام ،وه-و م-لك
للناسس جميًعا ،ولو اعت Èكل إانسضان
ال-ط-ري-ق ج-زًءا م-ن ب-ي-ت-ه◊ ،اف-ظ-ن-ا
عليه.
ومن آاداب الطريق التي يجب على
كل مسضلم أان يلتزم بها:
غضس البصضر :اŸسضلم يغضس بصضره
ع -ن اÙرم -ات ،ام-ت-ث-ال ألم-ر ال-ل-ه
ت-ع-ا{ :¤ق-ل ل-ل-م-ؤوم-ن Úي-غضض-وا م-ن
أابصض-اره-م وي-ح-ف-ظ-وا ف-روجهم ذلك
أازكى لهم إان الله خبÃ Òا يصضنعون.
وق- -ل ل- -ل- -م- -ؤوم- -ن- -ات ي- -غضضضض -ن م -ن
أابصض -اره -ن وي -ح -ف -ظ -ن ف -روج-ه-ن}
(النور اآليت.)31-30 Ú
إاماطة األذى :اŸسضلم Áيط األذى
كا◊جارة أاو األسضÓك أاو الزجاج أاو
غÒه -ا ف -ي -ب-ع-ده ع-ن ال-ط-ري-ق ،ق-ال
صض -ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م..« :و“ي-ط
األذى عن الطريق صضدقة» (متفق
ع -ل-ي-ه) .وي-ت-ج-نب قضض-اء ا◊اج-ة ‘
ال- -ط -ري -ق ،ح -ت -ى ل ي -ؤوذي أاحًدا،
وي- - -ت- - -ج- - -نب ال - -ل - -عب ،واŸزاح غÒ
اŸقبول ،ول يسضخر ‡ن يسض‘ Ò
الطريق ول يسضتهزئ بهم.
ول يضضيق على اŸارة ،وإا‰ا يفسضح
لهم الطريق .وإان كان يحمل ع ًصضا أاو
م- -ظ- -ل- -ة أاو شض- -يً - -ئ -ا Áك -ن أان ي -ؤوذي
اŸسض -ل -مÚ؛ ف -ي -جب أان ي -حÎسس ‘
حمله حتى ل يؤوذيهم ،ول يحرك

يديه بعنف أاثناء السض ‘ Òاألماكن
اŸزدحمة ،ول يزاحم أاثناء صضعود
ال- -ك- -ب -اري أاو اŸشض -ي ‘ األن -ف -اق -
مث.-Ó
الل- -ت- -زام ب -آاداب م -رور السض -ي -ارات:
فسضائق السضيارة يلتزم بآاداب اŸرور،
وي- -حÎم شض- -رط- -ي اŸرور ،وي- -ل -ت -زم
باإلشضارات ،ول يسضتخدم آالة التنبيه
ب- -كÌة؛ ح- -ت- -ى ل ي- -زع -ج اŸرضض -ى،
وي -ل -ت -زم ب -السض -رع -ة اÙددة ل -ه ‘
الطريق.
رّد السضÓم :اŸسضلم عندما يسض‘ Ò
ال -ط -ري -ق ي -ل -ق -ي السض Ó-م ع -ل -ى م-ن
ي -ق -اب -ل-ه ،وي-رد السضÓ-م ب-أاحسض-ن ‡ا
سضمع.
األمر باŸعروف والنهي عن اŸنكر:
قال صضلى الله عليه وسضلم« :من رأاى
منكم منكًرا فليغÒه بيده ،فإان ⁄
يسض -ت-ط-ع ف-ب-لسض-ان-ه ،ف-إان  ⁄يسض-ت-ط-ع
ف- -ب- -ق- -ل- -ب -ه ،وذلك أاضض -ع -ف اإلÁان»
(متفق عليه) .واŸسضلم يعاون من ل
يسض -ت -ط -ي-ع ع-ب-ور ال-ط-ري-ق أاو السضÒ؛
فيأاخذ بيده ،وإان كان له سضيارة أاو
وسض-ي-ل-ة ي-رك-ب-ه-ا ف-ل-ه أان ي-ح-م-ل م-عه
غÒه ،وي- -رشض- -د الضض -اsل ال -ذي ف -ق -د
ط -ري-ق-ه ،وي-ف tضس اŸشض-اج-رات ال-ت-ي
يسض- -ت- -ط- -ي- -ع ف sضض- -ه- -ا واإلصض Ó-ح بÚ
أاطرافها.
الع- -ت- -دال وال- -ت- -واضض -ع ‘ اŸشض -ي:

اŸسض -ل -م ي -ج -ع -ل مشض -ي -ه وسضً-ط-ا بÚ
اإلسضراع والبطء ول Áشضي بخُيÓء
أاو تك ،Èقال تعا{ :¤واقصضد ‘
مشض -يك} (ل -ق -م-ان اآلي-ة  .)19وق -ال
حا
تعا{ :¤ول “شس ‘ األرضس مر ً
إانك لن تخرق األرضس ول لن تبلغ
ا÷بال طولً} (اإلسضراء اآلية .)37
السض ‘ Òج -انب ال -ط -ري -ق :اŸسض-ل-م
ي -ل -ت -زم ج-انب ال-ط-ري-ق (ال-رصض-ي-ف)
عندما Áشضي على رجليه؛ حتى ل
Óصضابة بحوادث السضيارات
يتعرضس ل إ
أاو ال-دراج-ات ،وي-جب ال-ت-م-ه-ل ع-ن-د
ع- -ب -ور الشض -ارع ،وال -ت -أاك -د م -ن خ -ل -و
ال- - - -ط- - - -ري- - - -ق م - - -ن ال - - -ع - - -رب - - -ات.
ا◊رصس ع- -ل- -ى ن- -ظ- -اف -ة ال -ط -ري -ق:
وŒنب رمي القاذورات فيها ،وحبذا
لو تعاون ا÷ميع على تنظيفها.
األدب عند السض Òمع الكب :ÒفÓ
ي -ت -ق -دم ع -ل -ي -ه ،ول -يسض -ت-م-ع إال-ي-ه إاذا
–دث ،كما أانه Áشضي عن يسضاره
ل -ي-ك-ون ل-ه أاول-وي-ة اÿروج وال-دخ-ول
وغ Òذلك.
عدم األكل أاثناء السض :Òفإاّن ذلك
منا ٍ
ف للمروءة.
عدم رفع الصضوت ‘ الطريق :حتى
ل ي - -ؤوذي السض - -ائ- -ري- -ن ،أاو ت- -تسض- -رب
األسض- - -رار ،وي- - -ت- - -ج- - -نب اŸزاح غÒ
اŸقبول مع رفقاء الطريق.
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فتــــــاوى شسرعيــــــة

الصشـ ـ ـ ـÓة ‘ البيـ ـ ـت تششيـ ـ ـع في ـ ـ ـه
روح الطاع ـ ـ ـة والعب ـ ـادة لل ـ ـه
فالصضÓة ‘ البيت تشضيع فيه روح الطاعة
والعبادة لله ،قال صضلى الله عليه وسضلم:
«اج -ع -ل-وا م-ن صضÓ-ت-ك-م ‘ ب-ي-وت-ك-م ،ول
تّتخذوها قبوًرا» [متفق عليه] ،وقال
صضلى الله عليه وسضلم« :إاذا قضضى أاحدكم
الصضÓة ‘ مسضجده ،فليجعل لبيته نصضيًبا
من صضÓته ،فإان الله جاعل ‘ بيته من
صضÓ- -ت- -ه خًÒا» (مسض- -ل -م) ،وب -ذلك ت -ع -م
الÈكة ويك Ìا ‘ Òÿالبيت.
أام-ا اŸرأاة فصض-ل-وات-ه-ا ك-ل-ه-ا ـ م-ف-روضض-ة
ومسضنونة ـ ‘ بيتها أافضضل من صضÓتها
لن ‘ ذلك صض -ي -ان -ة ل -ه-ا
‘ اŸسض -ج -د؛ أ
وحفاظًا عليها ،فقد روي أان أام حميد
السضاعدية جاءت إا ¤رسضول الله ـ صضلى
الله عليه وسضلم ـ فقالت :يا رسضول الله،
إاّني أاحب الصضÓة معك ،فقال صضلى الله
ت ،وصضÓتك ‘
عليه وسضلم« :قد علم ُ
حجرتك خ Òلك من صضÓتك ‘ مسضجد
قومك ،وصضÓتك ‘ مسضجد قومك خÒ

21

هام جدا

العدد

هذه الصضفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شضريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشضكرا

بيتنـــــا مسسجــــــد

لك من صضÓتك ‘ مسضجد ا÷ماعة»
(أاحمد والطÈا.)Ê
لسضرة اŸسضلمة ‘
وما أاجمل أان تتخذ ا أ
ب -ي -ت -ه -ا مسض -ج ً-دا (ركً -ن-ا خ-ا ًصض-ا ل-لصضÓ-ة
لسض -رة اŸسض -ل -م -ة ت -درك
وال -ع -ب -ادة) .وا أ
جيًدا أان التقرب إا ¤الله تعا ¤ل يكون
بأاداء الصضÓة فقط ،بل إان العبادة باب
واسضع؛ فجميع أافراد البيت يكÌون من
ذكر الله سضبحانه ويحرصضون على أاذكار
اليوم والليلة ،قال صضلى الله عليه وسضلم:
«َمَثُل البيت الذي ُيذكر الله فيه ،والبيت
ال- -ذي ل ي- -ذك -ر ال -ل -ه ف -ي -ه ،م -ث -ل ا◊ي
واŸيت» (مسضلم).
وما أاجمل أان يجتمع أاهل البيت على
قراءة القرآان ،ويختمون قراءته مرة كل
لقل ،وما أاجمل أان Œتمع
شضهر على ا أ
لسضبوع تتعلم أامور
كل أاسضرة مرة ‘ ا أ
دي -ن -ه -ا ،وت -ق -رأا ‘ ك -تب السض-ن-ة وال-ف-ق-ه
وسضÒة الرسضول ـ صضلى الله عليه وسضلم

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

الششيخ أاحمد حماÊ
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كّلما حاولت أان تنسضى همومك ،فهي
لن تنسضاك ،وسضوف تواصضل إالقاء نفسضها
فوق ظهرك ،ولكنك دوماً تسضتطيع أان
ت -ق -ف -ز ع -ل -ي -ه -ا ل -ت-ج-ع-ل-ه-ا م-ق-وي-ة لك،
وموجهة لك إا ¤دروب ‚احك.

AÉYO
ال ّ-ل -ه -م إاّن -ك ت-عّ-ز م-ن تشض-اء وت-ذّل م-ن
تشضاء ،اللهم فهب لنا عزة من عند تغنّنا
ب- -ه- -ا ع- -ن م- -ن سض -واك .ال -ل -ه -م أاع ّ-زن -ا
ب -اإلسض Ó-م وأاع -ز اإلسض Ó-م ب -ن -ا ،ال -ل -ه-م
اجعلنا هداة مهتدي ،Úهادين مهديÚ
غ Òضضال Úول مضضل .Úاللهم اغفر لنا
وارحمنا ،آام.Ú

IÉ«◊G ´ƒÑæj øe äGô£b
❊ رÃا ل ‰لك ال - -ق - -درة ع - -ل - -ى إاسض - -ع - -اد
اآلخ-ري-ن ،ول-ك-ن-ن-ا نسض-ت-ط-ي-ع أان ن-بعد عنهم
أاشضواك األ.⁄
❊ األدب واألخÓ- -ق ث- -وب ال- -روح ،ف- -ك -ي -ف
يسض-ت-ط-ي-ع اإلنسض-ان أان ي-ت-خ-ل-ى ع-ن أان-اق-ته؟
❊ امنح نفسضك ا◊ق بأان تكون نفسضك لسضت
بحاجة ألن تتطابق مع أاي صضورة مهما تكن.
❊ إانّ ال -رف -ي -ق ال -وح -ي -د ال -ذي ل ي -خ -ذلك
م - - - - -ط - - - - -ل - - - - -ق ً- - - - -ا ه - - - - -و أانت ن - - - - -فسضك.
❊ األمل تصضنعه األرواح القوية ،ف Óتكن
ضضعيفًا يهزمك اليأاسس.

ا÷ود يوجب اŸدح والبخل يوجب الذم

اŸسضلم ل يتصضف بالبخل؛ ألنه
خلق ذميم يبغضضه الله سضبحانه
والناسس أاجمعون ،وقد روي اأن
النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
قال« :خصضلتان ل Œتمعان ‘
م -ؤوم-ن :ال-ب-خ-ل ،وسض-وء اÿل-ق»
(الÎمذي).
وقد ذم الله البخل من خÓل
آاي -ات ال -ق -رآان ،وح -ذرن -ا م -ن-ه،
فقال عز وجل{ :ول –سضÍ
الذين يبخلون Ãا آاتاهم الله
من فضضله خًÒا لهم بل هو شضر
لهم سضيطوقون ما بخلوا به يوم
القيامة ولله مÒاث السضموات
واألرضس وال- -ل- -ه Ãا ت- -ع -م -ل -ون
خب( }Òآال عمران اآلية .)180
وقال تعا{ :¤والذين يبخلون
وي- -أام- -رون ال- -ن- -اسس ب- -ال- -ب- -خ -ل
وي -ك -ت -م -ون م-ا أات-اه-م ال-ل-ه م-ن
فضضله واأعتدنا للكافرين عذاًبا
م -ه -ي ً -ن -ا} (ال -نسض -اء اآلي -ة .)37
وج -ع -ل ال -ل-ه ع-اق-ب-ة اŸن-ف-قÚ
ال- -ف- -وز وال- -ف Ó-ح؛ ح -يث ق -ال:
{ومن يوق شضح نفسضه فأاولئك
هم اŸفلحون} (ا◊شضر اآلية
.)9
والبخل يرتد على صضاحبه ،فÓ
ي -ذوق راح -ة اأب ً-دا ،ي -ق -ول ال-ل-ه
ت- -ع- -ا{ :¤وم -ن ي -ب -خ -ل ف -إا‰ا

ي-ب-خ-ل ع-ن ن-فسض-ه وال-ل-ه ال-غ-ني
وأانتم الفقراء} (ﬁمد اآلية
.)38
وكان النبي ـ صضلى الله عليه
وسض -ل -م ـ ي -ت-ع-وذ م-ن ال-ب-خ-ل ‘
دعائه ،فيقول« :اللهم إا Êأاعوذ
بك من البخل ،وأاعوذ بك من
ا÷ ،Íوأاعوذ بك أان أاَُرsد إا¤
َأاْرَذِل العمر» (البخاري) .ويقول
النبي ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ
«ث Ó-ث م-ه-ل-ك-ات :هً-وى ُمs-تَ-ب-ع،
وشُضwح (بخل) مطاع ،وإاعجاب
اŸـرء ب - -ن- -فسض- -ه» (ال- -طÈا.)Ê
ويقول النبي ـ صضلى الله عليه
وسض- -ل- -م ـ «وات -ق -وا الشض -ح؛ ف -إان
الشض- - - - -ح أاه - - - -لك م - - - -ن ك - - - -ان
قبلكم..حملـهم على أان سضفـكوا
دماءهم واسضتحلوا ﬁارمهم»
(مسضلم).
وق -ال أاح -د ا◊ك-م-اء :ال-ب-خ-ي-ل
ل- -يسس ل- -ه خ -ل -ي -ل .وق -ال آاخ -ر:
ا÷ود ي -وجب اŸدح ،وال -ب -خ-ل
يوجب الذم .وقال آاخر :طعام
ال -ك -ر Ëدواء ،وط-ع-ام ال-ب-خ-ي-ل
داء .ف -ع -ل-ى اŸسض-ل-م أان ي-ج-ع-ل
ا÷ود والكرم صضفة لزمة له
ع -ل -ى ال -دوام ،وأان ي -ب-ت-ع-د ع-ن
ال- -ب- -خ -ل والشض -ح؛ ح -ت -ى ي -ف -وز
برضضوان الله وجنته.
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لخرة
عtز ‘ الدنيا وششرف ‘ ا آ

ثواب ا÷ود واإلنفاق عظيم ،وقد
رsغبنا الله فيه ‘ أاك Ìمن موضضع
من القرآان الكر ،Ëقال الله تعا:¤
{م-ث-ل ال-ذي-ن ي-ن-ف-ق-ون أام-وال-هم ‘
سضبيل الله كمثل حبة أانبتت سضبع
سضنابل ‘ كل سضنبلة مائة حبة والله
يضض- -اع- -ف Ÿن يشض- -اء وال -ل -ه واسض -ع
عليم} (البقرة اآلية  .)261وقال
تعا{ :¤وما تنفقوا من خ Òيوف
إال-ي-ك-م وأان-ت-م ل ت-ظ-ل-م-ون} (البقرة
لية  .)272وقال تعا{ :¤الذين
ا آ
ينفقون أاموالهم بالليل والنهار سضvرا
وعÓنية فلهم أاجرهم عند ربهم ول
خ -وف ع -ل -ي -ه -م ول ه-م ي-ح-زن-ون}

‡سضًكا تلًفا» (البخاري) .وقال الله
‘ ا◊ديث القدسضي« :أاْنِفْق يا بن
آادم أاُْن ِ-ف ْ-ق ع -ل -يك» (م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه).
* الكرم ِعtز الدنيا ،وشضرف اآلخرة،
وحسض- -ن الصض- -يت ،وخ- -ل- -وُد ج -م -ي -ل
الذكر.
* الكرم يجعل اإلنسضان ﬁبوبًا من
أاه- -ل- -ه وجÒان -ه وأاق -ارب -ه وال -ن -اسس
أاجمع.Ú
ل -ك -ل ه -ذه ال -فضض -ائ-ل ف-إان اŸسض-ل-م
Áا ،قال الله ـ
يحب أان يكون كر ً
صضلى الله عليه وسضلم ـ «ل حسضد إال
‘ اث- -ن- -ت :Úرج- -ل آات- -اه ال- -ل -ه م -ال
فسضلطه على هلكته ‘ ا◊ق ،ورجل

(ال - - - - - -ب - - - - - -ق - - - - - -رة اآلي - - - - - -ة .)274
* الكرم يقرب من ا÷نة ويبعد عن
ال -ن -ار ،ق -ال ال -ل -ه صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه
وسض -ل -م« :السض -خ -ي ق -ريب م-ن ال-ل-ه،
قريب من ا÷نة ،قريب من الناسس،
بعيد من النار .والبخيل بعيد من
ال -ل -ه ،ب -ع -ي -د م-ن ا÷ن-ة ،ب-ع-ي-د م-ن
ال - - -ن - - -اسس ،ق - - -ريب م - - -ن ال- - -ن- - -ار»
(الÎمذي).
* الكرم بركة للمال ،قال رسضول الله
ـ صضلى الله عليه وسضلم ـ «ما من يوم
يصضبح العباد فيه إال ملكان ينزلن،
فيقول أاحدهما :اللهم أاع ِ
ط منفًقا
ِ
خ -لً -ف-ا ،وي-ق-ول اآلخ-ر :ال-ل-ه-م أاع-ط

آات-اه ال-ل-ه ح-ك-م-ة ،ف-ه-و ي-قضض-ي ب-ه-ا
وي - - -ع - - -ل - - -م- - -ه- - -ا» (ال- - -ب- - -خ- - -اري).
وعلى اŸسضلم أان يدرب نفسضه على
خ -ل -ق ال-ك-رم ،وي-ع-وده-ا ع-ل-ي-ه م-ن-ذ
صضغره ،وعليه أان يعلم أان اŸال مال
ك لله ،وأان ثواب
الله ،وأانه نف َسضه مِْل ٌ
الله عظيم ،وأانه يثق ‘ الله ،فÓ
يخشضى الفقر إاذا أانفق ،وأان يتأاسضى
ب -ال-ن-ب-ي ـ صض-ل-ى ال-ل-ه ع-ل-ي-ه وسض-ل-م ـ
وبصضحابته ‘ إانفاقهم ،وعليه أان
يك Ìمن ا÷ود والكرم ‘ جميع
أاوق- -ات ال- -ع -ام ،وخ -اصض -ة ‘ شض -ه -ر
لعياد واŸناسضبات
رمضضان ،و‘ ا أ
التي –تاج منه إا ¤ذلك.
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أإ’ثن ١٨ Úجانفي  ٢٠١٦م
أŸوأفق لـ  ٠٨ربيع ألثا ١٤٣٧ Êهـ

متاهـــــة
األرقــــام

الكلمــــات السسهميـــة

ننطلق من الدائرة
السسوداء ‘ أاعلى
الشسبكة لنصسل ا¤
الدائرة السسوداء
’خرى ،شسرط أان Œمع
ا أ
‘ النهاية  ٧٩١نقطة،
وأا’ “ر ‘ رقم واحد
إا’ مرة واحدة.

١

منتج
سصينمائي
فرنسصي
أسصتمر

شصهر ميÓدي

بوأسصطتي

ثلثا حجك

حرف مكرر

للتعريف

شصعوب

هذه ا’شسارة –توي
على دوائر مرقمة من ١
ا ،٨ ¤و‘ نفسش الوقت
على حروف ﬂتلف،
بحيث ان رمز ا’شسارة
يتكون من ›موعة
أارقام ،ترجمها ا ¤حروف
ثم اجمع هذه ا◊روف
فتحصسل على اسسم لرائد
’غنية السسوفية.
ا أ

٣

للجزم

حرف ندأء
للندبة

‡ثلة تونسصية

سسر باŒاه ا أ
’سسهم
مبتدئا با◊رف أالف (أا)
حتى تصسل إا ¤حرف
التاء (ة) لتجد الكلمة
اŸفقودة.

اللغز:

أاقومي

الح ـ ـ ـ ــل

الكلمات السسهمية
كلمة السسر
دردشسة ا◊روف
لعبة ا◊روف

عتيق

٥

عتاب

Ÿسس

أرشصد

ا’سسم الفني لفنانة
جزائرية تعيسس حاليا
بفرنسسا
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الكلمات:

الثانوية ،الثا ،ÊالÌثرة ،الÌوة ،الثغرة،
الثغد ،الثقافة ،الثغاء ،الثعالة ،الثدياء،
الÌد ،الثقيف ،الثكنة ،الثلج ،الثميل،
الثÓثاء ،الثلم ،الثقة ،الثقل ،الثقبة ،الثمر،
الثناء ،الثور ،الثمل ،ثمل.
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الحل  /كلمات متقاطعة

❊ أافقيا
صص -ال -ح ب -وشص-ك-ري-و ،أل-ك-ويت ،وج-ع ،⁄ ،ب-رن،
رسصب ،رأي ،فم ،أحمر ،لب ،أبر ،معمل ،و  .و
 .و ،كم ،يعود ،أرز ،وكر ،يودمن ،من ،ردأر،
دسس ،يد‹ ،يياسس ،مسصعد ،دل
❊ عموديا
صصال ،ألركنية ،أŸرح ،مكمل ،كل ،أمل ،دم،
حو ،يرمي ،سص ،Òب ،Úدموع ،وترŸ ،ع ،أود،
ب- - -ال ،دم- - -ر ،عشس ،دسس ،رجب م- - -روأن ،أل،
يوسصف بوزيدي ،روسصيا
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هوأء متحرك
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أايّ حيوان الذي Áلك أاربعة أارجل و’
يقدر على السسباحة من ضسمن
ا◊يوانات التالية:
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للنهي

غماري
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أرشصد

عتب
للجزم

رأية

اخت Èمعلوماتك:

شسطب الكلمات اŸدونة داخل اŸربعات ‘ جميع ا’Œاهات مع
اسستعمال أاول وآاخر حرف للكلمة

سصئم

متشصابهة
أحمي

عطشش

الكلمــات السسريــة

زهر

سصاخن
إأنصصاف

نصصف دموع

∞≤ãJ h π°ùJ

عيسسى ا÷رموÊ

‡ثلة مصصرية

شصعب

فيه شصفاء

دردشسة
لسسهم
اأ

رقــــــــــم

ثلثا قال

وجع

٤

٥٩٠

سصارق

ثلثا تائب

لعبــــة الحـــروف

كلمة
السسر:

 info@ech-chaab..comألعدد
١٦٩٣١ www.ech-chaab.com
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أمÒة ألطرب
ألعربي
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الحل متاهة ا أ
’رقام

٧٣ + ٧٩ + ٧٤ + ٧٢ + ٨٤ + ٧٥ + ٨٢ + ٨١
٦٩١ = ٧١ +
الحل  /تسسل وتثقف

أاŸانيا هي الدولة
اأ’وروبية اأ’و ¤التي
صسنعت الصساروخ.

أافقيا
ألكلمات أŸتقاطعة
❊ أفقيا
 )١مدأفع ‘ منتخب تنزأنيا
 )٢للندأء ،برهان
 )٣عاصصمة إأفريقية
 )٤ينجب ،ثلثا حمد
 )٥سصئم ،رجاء  -م  -للموصصول
 )٦وجع ،دولة أوروبية  -م -
 )٧صصوت أ’نفجار ،نصصف مبدر ،متشصابهان
 )٨شصهر هجري ،أسصكت
 )٩للجوأب ،رئيسس أŸكتب ألفدرأ‹ أŸكلف
باŸنتخبات  -م -
 )١٠مقاطعة كندية  -م  -خاصصتي ،ثلثا ليل
 )١١جوأب ‘ ،ألدرأع ،غطاد أ÷سصم

عموديا
❊ عموديا
’ )١عب وسصط ‘ منتخب تنزأنيا
 )٢سصأام  -م  -رقد
 )٣يسصتجيب
 )٤أرتفاع ـ م ـ –كيم مبعÌة
 )٥قبيح ـ م ـ قر
 )٦مدخل ،للنهي ،دولة إأفريقية
 )٧من أأ’لوأن ،قنصصد
 )٨حرصس ـ م ـ رمز جÈي ،ثلثا صصدر
 )٩يتبع ،يقدف  -م -
 )١٠رئيسس أŸكتب ألفدرأ‹ للتحكيم بالفاف
 )١١من أخطاء كرة ألقدم ،ألود متفرقة

إلفجر٠٦.2٧...............:
موإقيت إلظهر١2.٥٧...............:
إلصصÓة إلعصصر١٥.٣٨...............:
إلمغرب١٧.٥٧..............:
إلعشصـاء١٩.2٣................:

á«îjQÉàdG IôµØªdG
^  ١٨ج -ان-ف-ي  :١٩٥٥إسص -تشص -ه-اد ق-ائ-د م-ن-ط-ق-ة إلشص-م-ال
إلقسصنطيني «ديدوشض مرإد» خÓل موإجهة مع قوإت
’ح-تÓ-ل ع-ل-ى م-ق-رب-ة م-ن م-دي-ن-ة زي-غود يوسصف
إ إ
إ◊الية.
^  ١٨ج-ان-في  :١٩٥٨إل-ب-ح-ري-ة إل-فرنسصية تعÎضض
سص-ب-ي-ل إل-ب-اخ-رة «سص-ل-وف-ي-ن-ي-ا» إÙم-ل-ة Ãخ-ت-ل-ف إ’أسص-لحة
كانت موجهة ÷يشض إلتحرير إلوطني ‘ إ◊دود إلغربية،
و–ّولها إ ¤ميناء وهرإن .

إ’إثن ٠٨ Úربيع إلثا ١4٣٧ Êهـ إŸوإفق لـ  ١٨جانفي 2٠١٦م

إلطقسض إلمنتظر إليوم و إلغد
عنابة

ألعدد 16931

الهدف األو‹ التأاهل إا ¤مونديال 2017
يسصعى إŸنتخب إلوطني لكرة
إليد رجال ،إفتكاك إلتأاهل إ¤
إŸونديال إلقادم ،من خÓل
’فريقية
مشصاركته ‘ إلبطولة إ إ
إŸقررة ‘ إلقاهرة ..ذلك ما
تأاكد من خÓل إلندوة
إلصصحفية إلتي نشصطها ،عشصية
أإمسض ،رئيسض إ’–ادية سصعيد
بوعمرة وإلناخب إلوطني
صصالح بوشصكريو ،بحضصور
إلÓعب Úبن مني ،دإود ورحيم
بفندق إكرإم بدإ‹ إبرإهيم،
قبل إلسصفر إ ¤إلعاصصمة
إŸصصرية إليوم.

حامد حمور
تصضوير :عباسس تيليوة

وÁكن ألقول أن ألناخب ألوطني
تطرق إأ– ¤ضصÒأت «أÿضصر»
ل-ه-ذه أŸن-افسص-ة أل-ق-اري-ة ،ق-ائ:Ó-
«–ضصÒأتنا  ⁄تكن طويلة ولكنها
ذأت ن - -وع - -ي - -ة ،أي- -ن أج- -ري- -ن- -ا 3
تربصصات ..وأسصتطيع ألقول أننا
ع - -ل - -ى أ” ألسص - -ت- -ع- -دأد ÿوضض
أل -ب -ط -ول -ة ألف -ري -ق -ي-ة» .ووأصص-ل
قائ ‘« :Óبدأية ألتحضصÒأت كان
ألÓ-ع-ب-ون م-ت-أاث-رون م-ن أل-ن-اح-ية
أŸع -ن-وي-ة ب-ع-د م-ون-دي-ال ق-ط-ر..
ل -ك -ن أألم -ور –سص -نت ت -دري -ج-ي-ا
وأآلن أ◊مد لله ألتحسصن باد ‘
أŸق - -اب Ó- -ت ألع - -دأدي- -ة أل- -ت- -ي
أج -ري -ن -اه -ا ،خ -اصص -ة ‘ ألÎبصض
أألخ Òبسص -ل -وف -ي-ن-ي-ا ،أي-ن ق-دم-ن-ا
م - -ب - -ارأة ك - -بÒة أم - -ام أل- -ف- -ري- -ق
ألسص- -ل- -وف- -ي- -ن -ي ،ولح -ظت ف -ع Ó-
أل- - - -ت- - - -ط - - -ور أل - - -ذي حصص - - -ل ‘
ألتحضصÒأت للمنافسصة ألرسصمية».
وسصيعتمد بوشصكريو على ألعديد
م-ن ألÓ-ع-ب Úأل-ذي-ن سص-يشص-ارك-ون
ألول مرة ‘ ألبطولت أإلفريقية

على غرأر عبدي ،سصاكر وجÓبي.
ومن جهة أخرى سصيغيب ألÓعب
كعباشض بسصبب ألصصابة ،حيث كان
رأي طبيب ألفريق ألوطني سصلبيا
بالنسصبة ◊الة ألÓعب أÙوري،
ب -ي-ن-م-ا ي-ع-ا Êري-اضض شص-ه-ب-ور م-ن
إأصص-اب-ة ،ل-ك-ن ح-ال-ت-ه ق-د ت-ت-حسصن
خÓل أŸنافسصة بالقاهرة ،حيث
سصيسصافر مع زمÓئه إأ ¤ألقاهرة.
وتبقى ألوضصعية أإلدأرية للناخب
أل-وط-ن-ي ب-وشص-ك-ري-و ت-ط-رح ب-عضض
أل- - - - -تسص- - - - -اؤولت ،ك- - - - -ون أل–اد
ألبحريني لكرة أليد كان قد قدم
م -رأسص-ل-ة ل–Ó-اد أل-دو‹ ل-ل-ع-ب-ة،
على أن أŸدرب أŸعني مازأل
م - -رت- -ب- -ط- -ا ب- -ع- -ق- -د م- -ع أل–اد
أل- -ب -ح -ري -ن -ي إأ ¤غ -اي -ة ف -ي -ف -ري
أل - -ق- -ادم ،و‘ ه- -ذأ أإلط- -ار ق- -ال
ألناخب ألوطني« :كنت قد أتفقت
مع مسصؤوو‹ أل–ادية ألبحرينية
ع - -ل - -ى أن - -ن - -ي أدرب أŸن - -ت - -خب
أ÷زأئ -ري ووأف -ق -وأ ،وأع -ل -م -وÊ
ب- -أان- -ه -م ل -ن يسص -رح -و Êل -ت -دريب

’عÓم ،بنك إ÷زإئر:
مفنّدإ ما تدإولته بعضض وسصائل إ إ

منـ ـ ـ ـ ـح القـ ـ ـ ـ ـروضص يخضشـ ـ ـ ـ ـ ـع للقواع ـ ـ ـ ـ ـد الحÎازيـ ـ ـ ـ ـ ـة

«إلشصعب» ‘ /ب - -ي- -ان ت- -ل- -قت
«ألشصعب» نسصخة منه ،ذكر فيها
ألبنك ألوطني أ÷زأئري ،أمسض،
ب - -اأن م - -ن - -ح ق - -روضص- -ه ي- -خضص- -ع
ل - -ل- -ق- -وأع- -د ألحÎأزي- -ة ل- -ب- -نك
أ÷زأئ - -ر وك - -ذأ أإ ¤أإج - -رأءأت- -ه
ي
ألدأخلية ،ما يعني أن منح أ ّ
قرضض من طرف ألبنك ألوطني
أ÷زأئ- -ري «ي -خضص -ع ل -ل -ق -وأع -د
ألحÎأزية لبنك أ÷زأئر وكذأ

أإجرأءأته أŸتعلقة بنشصاط توزيع
ألقروضض وأŸصصادق عليها من
طرف ألهيئات ألجتماعية».
و أضص -اف أل -ب -نك أل -ع-م-وم-ي ،أن-ه
«ي -ف ّ-ن -د ق -ط -ع -ي -ا م -ع -ل -وم-ات ل
أسص- - -اسض ل - -ه - -ا م - -ن ألصص - -ح - -ة»،
ت-ن-اق-ل-ت-ه-ا م-وؤخ-رأ ب-عضض وسصائل
ألإع Ó-م ت -ت -ع-ل-ق «ب-ط-لب “وي-ل
أك Èح- -ج- -م -ا م -ن ق -درأت -ه -ا ”
ت- -ق- -دÁه م- -ن ط -رف م -ت -ع -ام -ل

أقتصصادي لدى ألبنك».
‘ هذأ ألإطار ،أشصار ألبنك أنه
بصصفته وسصيطا ماليا ،يعمل على
تطوير وتنويع زبائنه من خÓل
«مسصاهمته ‘ “ويل ألقتصصاد
أل -وط -ن -ي ع -ن ط -ري -ق م -رأف -ق-ة
أŸوؤسصسصات ألعمومية وأÿاصصة
منها ،لسصيما تلك ألتي تنشصط
‘ أل -ق -ط -اع-ات أÿال-ق-ة ل-لÌوة
ومناصصب.

‘ إنتظار إطÓق إŸبادرة ‘ و’يتي أإدرإر وإليزي

«أاوريدو» والهÓل األحمر ُيطلقان أاول عيادة متنقلة ‘ “Ôاسشت

/إلشصعب /أط -ل -ق «أوري -دو» وأل -هÓ-ل أألح-م-ر أ÷زأئ-ري،
رسصميا ألعيادة ألصصحية أŸتنقلة لفائدة سصكان ولية “Ôأسصت،
‘ حفل أقيم بدأرألثقافة للولية ،حضصره وأ‹ ولية “Ôأسصت
بلقاسصم سصيلمي ورئيسصة ألهÓل أألحمر أ÷زأئري سصعيدة بن
حبيلسض وإأطارأت ومتطوعو ألهÓل أألحمر أ÷زأئري لولية
“Ôأسصت و‡ثلون ﬁليون للمجتمع أŸد Êوكذأ إأطارأت من
«أوريدو».
وسصُتسصاهم هذه ألعيادة ألصصحية أÛهزة بالوسصائل ألضصرورية
وألتي سصتتنّقل عﬂ Èتلف مناطق ألولية ‘ ،توف Òأحسصن
خ-دم-ات أل-رع-اي-ة ألصص-ح-ي-ة لسص-ك-ان “Ôأسصت وسص-ت-وف-ر أيضص-ا
خ-دم-ة ت-ع-ل-ي-م أإلسص-ع-اف-ات أألول-ي-ة وت-ق-د Ëم-ع-ل-ومات متعلقة
بصصحة أألطفال.
وبهذه أŸناسصبة صصّرح أŸدير ألعام لـ»أوريدو» ،جوزف جد:
«ن-ح-ن ف-خ-ورون ج-دأ ب-اŸسص-اه-م-ة م-ن خÓ-ل ه-ذه أل-ع-ي-ادأت
أŸتنقلة ‘ توف Òخدمات ألرعاية ألصصحية ›انا لسصكان
أ÷ن -وب أ÷زأئ -ري أل -وأسص -ع وأÓÿب .سص -ن-ف-ي ب-ال-ت-زأم-ات-ن-ا،
بإاطÓق إأن شصاء ألله ،بالشصرأكة مع ألهÓل أألحمر أ÷زأئري
عيادت Úمتنقلت Úقريبا ‘ وليتي أدرأر وإأليزي .تبقى «أوريدو»

مؤوسصسصة موأطنة ملتزمة أ ¤جانب أ÷زأئري.»Ú
من جانبها ،أضصافت رئيسصة ألهÓل أألحمر أ÷زأئري ،سصعيدة
بن حبيلسض« :نحن جد سُصعدأء برؤوية مشصروعنا يتج ّسصد ‘ ولية
“Ôأسصت .لن نشصكر «أوريدو» Ãا فيه ألكفاية على كل ما
يقدمه للهÓل أألحمر أ÷زأئري ولسصكان أŸناطق أŸعزولة
ولوله Ÿا –قق أŸشصروع على أرضض ألوأقع ،نأامل أن تضصمن
ه -ذه أل -ع -ي -ادة أŸت -ن -ق -ل -ة أفضص -ل أل -رع -اي -ة ألصص -ح-ي-ة لسص-ك-ان
“Ôأسصت».

 20°إلجزإئر

عنابة

بوعمرة وبوشصكريو ‘ ندوة صصحفية قبل سصفر «إÿضصر» إ ¤إلقاهرة

وقد ركز بوعمرة ‘ تدخله أمام
أ◊ضص-ور ع-ل-ى تضص-ح-ي-ة ألÓ-عبÚ
أل- -ذي- -ن ع -م -ل -وأ ب -ج -د ‘ فÎأت
صص- - -ع - -ب - -ة ،إأ ¤ج - -انب أل - -ع - -م - -ل
ألتنظيمي ألتي تقوم به أل–ادية
م- -ن- -ذ ع- -دة أشص- -ه- -ر ل- -ت- -وف Òك -ل
ألم-ك-ان-ي-ات ،م-وضص-ح-ا م-ن ج-ه-ة
أخرى ⁄« :ولن أتدخل أبدأ ‘
ع- -م- -ل أŸدرب أل- -وط- -ن- -ي أل -ذي
أسص -ان -ده ‘ ع -م -ل-ه وه-ذأ لع-ادة
أŸن -ت -خب أل -وط -ن -ي إأ ¤مسص-ت-وى
مرموق».
‘ ح Úب- -وشص -ك -ري -و– ،دث ع -ن
ألهدف أألو ¤للمشصاركة ‘ موعد
أل-ق-اه-رة ،ق-ائ« :Ó-أل-هدف أألو‹
هو ألتأاهل إأ ¤أŸونديال ألقادم
أŸق -رر ب -ف -رنسص -ا ‘ ع -ام ،2017
ح -يث أن -ن -ا ن-ل-عب أŸب-ارأة أألو¤
أم- -ام أŸن- -ت- -خب أŸصص -ري ب -ك -ل
قوأنا ونسص ÒأŸنافسصة بعد ذلك
ونتابع كل ألفرق ألتي سصنقابلها
‘ ع ÚأŸكان».
إŸنتخب إلوطني مسصتعد
ÿوضض إŸنافسصة إلقارية

 23°إلجزإئر

م -ن -ت -خب آأسص -ي -وي ..وب -ع-ثت ل-ه-م
ت- -ع -ه -د ع -ل -ى أن -ن -ي ل -ن أدرب إأل
ألفريق أ÷زأئري ،لكنهم أخطروأ
أل–اد ألدو‹ حول وضصعيتي..
وعلى كل حال إأن  ⁄يتم إأيجاد
حل للمشصكلة سصوف أعتمد على
مسص -اع -دي ب -ودرأ‹ ‘ أل -ق-اه-رة
أثناء أŸقابÓت».
ومن جهته ،أوضصح بوعمرة حول
ه -ذأ أألم -ر أن مسص -اع -ي م -ازألت
ج- -اري -ة لي -ج -اد ح -ل Ãسص -اع -دة
أل -ل -ج -ن -ة أألوŸب -ي-ة أ÷زأئ-ري-ة..
ومن أŸمكن جدأ أن تسص Òأألمور
‘ ألŒاه أليجابي.
Óشصارة ،فإان ألÓعب Úبن مني،
ل إ
دأود ورح -ي -م رك -زوأ ت -دخ Ó-ت-ه-م
على أ÷و ألعملي أŸريح ألذي
وجدوه ضصمن صصفوف «أÿضصر»
بقيادة أŸدرب بوشصكريو ،وأنهم
سص- -ي- -ق- -دم -وأ ك -ل م -ال -دي -ه -م م -ن
إأمكانيات لتسصجيل نتائج إأيجابية
‘ دورة ألقاهرة.
إصصابة  42تلميذإ بتسصمم
غذإئي بالبويرة

نقصص النظافة وراء
انتششار جرثوم «سشتافيلوك»
أصصيب نهاية أألسصبوع ،ما ل يقل عن
 42ت -ل -م -ي -ذأ ب-تسص-م-م غ-ذأئ-ي‡ ،ا
أسصتدعي نقلهم على جناح ألسصرعة
إأ ¤مسصتشصفي سصور ألغزلن وهذأ بعد
ظهور بعضض أألعرأضض منها ألقيء،
أإلسصهال وآألم ‘ ألبطن.
وحسصب مصصدر من أŸؤوسصسصة ،فإان
ما ل يقل عن  42تلميذأ من أصصل
 284ألذين يزأولون درأسصتهم بهذه
أŸدرسص- - -ة ألب- - -ت- - -دأئ- - -ي - -ة وتÎأوح
أعمارهم ب 6 Úو  12سصنة ،أصصيبوأ
بالتسصمم بعد تناولهم وجبة ألفطور
أŸتكونة من مرق به حمصض وقطعة
ج Íوعلبة ألياغورت.
إأث -ر ذلك ف -ت -حت مصص -ال-ح م-دي-ري-ة
ألÎب -ي -ة –ق-ي-ق-ا وأخ-ذت ع-ي-ن-ة م-ن
أل -وج -ب -ة أŸق -دم-ة ل-ل-تÓ-م-ي-ذ ،وق-د
أسص -ف -رت ن -ت -ائ -ج أل -ت -ح-ال-ي-ل أألول-ي-ة
أÈıي -ة ل -ف -رق -ة أل-وق-اي-ة أل-ت-اب-ع-ة
Ÿديرية ألصصحة بولية ألبويرة عن
ألسصبب ألرئيسصي لهذأ ألتسصمم ،وألذي
يرجع إأ ¤وجود جرثوم «سصتافيلوك»
‘ ألوجبة أŸسصتهلكة وغياب أدنى
شصروط ألنظافة ،ألذي يسصاعد على
أنتشصار مثل هذه أ÷رأثيم بسصرعة
ك- -بÒة ،ويسص -بب تسص -م -م غ -ذأئ -ي إأ¤
ج -انب أف -ت -ق -ار أŸي -اه أŸسص -ت-ه-ل-ك-ة
للكلور.

البويرة :ع نايت رمضضان

 12°وهرإن
 14°وهرإن

إلثمن  ١٠دج

12°

14°

france prix 1

ضشبـ ـ ـط أاسشلح ـ ـ ـة وذخ ـ ـ ـÒة بع ـ ـ ـ Úأامين ـ ـ ـاسص
وت ـ ـ ـ ـوقيف  3مهـ ـ ـ ـ ـ ـرب Úبتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÔاسشت

/إلشصعب ‘ /أإطار حماية
أ◊دود وﬁارب- - -ة أ÷رÁة
أŸن -ظ-م-ة ،ضص-ب-طت م-ف-رزة
ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي
ل- -ع Úأم- -ي- -ن- -اسض ب- -اإق- -ل- -ي- -م
أل-ن-اح-ي-ة أل-عسصكرية ألرأبعة
أمسض ،ع- - - -ل- - - -ى ألسص - - -اع - - -ة
أل-ع-اشص-رة صص-ب-اح-ا وعشصرين
دقيقة ،أإثر دورية أسصتطÓع
بالدبدأب ،مسصدسصا رشصاشصا
من نوع كÓشصنيكوف وكمية
من ألذخÒة ( 129طلقة).

ك -م -ا أوق-فت م-ف-رزة أخ-رى
ت-اب-ع-ة ل-ل-ق-ط-اع أل-ع-م-ل-ي-ات-ي
÷انت تسص - -ع - -ة عشص- -ر ()19
شص- -خصص- -ا وح- -ج- -زت ثÓ- -ث
م- -رك -ب -ات رب -اع -ي -ة أل -دف -ع
وم - -ب- -ل- -غ م- -ن أŸال ي- -ق- -در
بـ( )760 . 000دي- - - - - - - -ن- - - - - - - -ار
جزأئري.
م- -ن ج- -ه- -ة أخ -رى ،أوق -فت
م- -ف- -رزة ت- -اب- -ع- -ة ل -ل -ق -ط -اع
ألعملياتي لتمÔأسصت باإقليم
أل - -ن - -اح - -ي - -ة أل - -عسص - -ك- -ري- -ة

ألسصادسصة ،أول أمسض ،ثÓثة
م - -ه - -رب Úوث - -م- -ان- -ي- -ة ()08
م -ه -اج -ري -ن غ Òشص -رع-ي،Ú
ف- -ي- -م- -ا ” ضص- -ب -ط م -رك -ب -ة
رباعية ألدفع وثÓثة ()03
أجهزة كشصف عن أŸعادن.
وب-اإق-ل-ي-م ألناحية ألعسصكرية
ألثانية ،ضصبط أفرأد ألدرك
أل- -وط- -ن -ي Ÿعسص -ك -ر ت -اج -ر
ﬂدرأت ،ف -ي -م -ا ” ح -ج -ز
( )73ك-ي-ل-وغ-رأم م-ن أل-كيف
أŸعالج وسصيارة نفعية.

حركة ‘ رؤوسصاء أإمن إلو’يات

اŸديرية العامة لأÓمن الوطني تفند اÿـ ـÈ
Óم-ن
/ألشص -عب /ف -ن -دت أŸدي -ري -ة أل -ع-ام-ة ل -أ
ألوطني ،تفنيدأ قاطعا ألأخبار ألتي تناولتها
مقالت بعضض ألصصحف ،ألتي أشصارت إأ ¤أن
Óمن
أللوأء عبد ألغني هامل أŸدير ألعام ل أ
ألوطني ،سصيشصرع ‘ ألقريب ألعاجل ‘ إأجرأء

حركة وأسصعة تخصض رؤوسصاء أمن ألوليات.
Óمن ألوطني‘ ،
وذكرت أŸديرية ألعامة ل أ
بيان لها ،أنها تتمتع باتصصال دأخلي متجانسض،
يسص- -م- -ح ل- -ه -ا ب -اإليصص -ال ألسص -ري -ع Ÿث -ل ه -ذه
ألقرأرأت Ÿنتسصبيها.

أوقفت ،أمسض ،مصصالح أألمن بدأئرة نقاوسض
بولية باتنة ،شصخصصا يبلغ من ألعمر  28سصنة،
مسصبوق قضصائيا ،إأثر مدأهمة لقوأت ألشصرطة،
أي- -ن ” أل- -ع- -ث- -ور ب -ح -وزت -ه ع -ل -ى ك -م -ي -ة م -ن
أıدرأت ،ك - -ان بصص- -دد ت- -روي- -ج- -ه- -ا ،م- -لك
لشصخصض أخر يبلغ من ألعمر  32سصنة ،مسصبوق

قضص -ائ -ي-ا ،وب-ع-د أسص-ت-ك-م-ال أإلج-رأءأت أن-ح-ز
ضصدهما ملف جزأئي Ãوجبه قدما أمام وكيل
أ÷مهورية لدى ﬁكمة نقاوسض ،ووضصعا رهن
أ◊بسض أŸؤوقت ،وت -ن -درج أل -ع -م -ل -ي-ة ‘ إأط-ار
ﬁاربة كل أشصكال أ÷رÁة ومنها ألŒار
غ ÒأŸشصروع باıدرأت وأŸؤوثرأت ألعقلية.

القب ـ ـضص عل ـ ـى م ـ ـروج اŸؤوثـ ـ ـرات العقلي ـ ـ ـة بباتنـ ـ ـ ـ ـة

حي ـ ـ ـازة م ـ ـواد تدخ ـ ـ ـل ‘ صشناعـ ـ ـة ذخـ ـ ـ ـÒة وحج ـز
آاثـ ـ ـ ـ ـار رومانيـ ـ ـ ـة وبيزنطيـ ـ ـ ـة ﬁمي ـ ـ ـة

“كنت ،أمسض ،فرقة ألشصرطة ألقضصائية بأامن
دأئرة «آأريسض» بولية باتنة ،بناء على معلومات
مؤوكدة مفادها وجود شصخصض يبلغ من ألعمر
 25سصنة يحوز على كمية من أآلثار ألرومانية
أل- -ق- -دÁة ب- -ط- -ري- -ق -ة غ Òشص -رع -ي -ة ل -غ -رضض
أŸتاجرة بها ،حيث ” تفتيشض مسصكنه ،أين ”
أل-ع-ث-ور وح-ج-ز أجسص-ام ﬂت-ل-ف-ة تسص-ت-ع-م-ل ‘
ت -ع -ب -ئ -ة خ -رأط -يشض ب-ن-ادق ألصص-ي-د ت-ت-م-ث-ل ‘
أسص-ط-وأن-ة ح-دي-دي-ة ،وأسص-ط-وأن-ة بÓ-سص-ت-ي-ك-ية
بدأخلها فل Úخشصبي ،أنبوب حديدي ذو رأسض
حديدي ،ذرأع صصغ Òبه قطعة خشصبية وثÓثة
قطع حديدية مكسصرة صصغÒة أ◊جم ،إأضصافة
إأ 44 ¤قطعة معدنية 43 ،قطعة منها تعود
ل-ل-فÎة أل-روم-ان-ي-ة وأل-ب-ي-زن-طية وقطعة نقدية
فرنسصية قدÁة ،غصصن من أŸرجان أحمر

أللون يعد من أŸرجان أÿام ،حجرت Úأألو¤
على شصكل قلب وضصع عليها مادة ألÈينق ألبني
وأ◊جرة ألثانية بنية أللون ،حجرة على شصكل
ق -ب -ة ب -ن -ي-ة أل-ل-ون صص-غÒة أ◊ج-م وك-رت Úم-ن
أ◊جر بنية أللون ،مقذوف قدÿ Ëرطوشصة
حربية◊ ،اء شصجرة خشصبي ،خرطوشصة بندقية
صصيد –وي بدأخلها على مسصحوق أسصود
أللون ،آألتي تصصوير.
وم -ب -اشص -رة ب-ع-ده-ا ،أن-ح-ز ل-ل-مشص-ت-ب-ه ف-ي-ه03 ،
ملفات جزأئية منفصصلة ” Ãوجبها تقد03 Ë
أطرأف أمام ألنيابة أÙلية ،حيث ” إأيدأع
أŸشصتبه فيه ألرئيسصي أ◊بسض أŸؤوقت‘ ،
ح Úصص- - -در ‘ ح- - -ق ألشص - -خصص Úأآلخ - -ري - -ن
أسصتدعاء مباشصر.

باتنةŸ :وشضي حمزة

تفكيك عصشابة ﬂتصشة ‘ سشرقة اÓÙت بسشيدي بلعباسص

فككت مصصالح أألمن أ◊ضصري ألرأبع بسصيدي
ب -ل -ع -ب -اسض عصص -اب-ة م-ت-ك-ون-ة م-ن أرب-ع-ة أف-رأد
ﬂتصصة ‘ سصرقة أÓÙت ألتجارية ،فبعد
تعرضض ألعديد من أÓÙت أıتصصة ‘ بيع
أألج -ه -زة أإلل -كÎوم -ن -زل -ي-ة ل-ع-م-ل-ي-ات سص-رق-ة
ﬂت -ل -ف -ة مسصت أج -ه -زة ت -ل-ف-زي-ون مسص-ط-ح-ة
وأج -ه -زة إأسص -ت -ق -ب -ال رق -م -ي -ة وم-ب-ال-غ م-ال-ي-ة،
وم -ب -اشص -رة ” ف -ت -ح –ق-ي-ق م-ع-م-ق م-ك-ن م-ن
–دي -د ه-وي-ة أŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م وي-ت-ع-ل-ق أألم-ر
بأاربعة أشصخاصض تÎأوح أعمارهم ب 19 Úو34

سصنة ،ألذين ” توقيفهم تباعا ،وبعد عملية
ت -ف -ت -يشض ق -ان -ون-ي-ة Ÿن-زل أŸشص-ت-ب-ه ف-ي-ه-م ”
إأسصÎجاع بعضض أŸسصروقات على غرأر جهاز
ت -ل-ف-زي-ون بÓ-زم-ا م-ن أ◊ج-م أل-ك-ب ،Òوب-عضض
أألج -ه -زة أإلل -كÎون-ي-ة أألخ-رى وأل-ت-ي ت-ع-رف
ع -ل-ي-ه-ا ألضص-ح-اي-ا م-ن أل-وه-ل-ة أألو ،¤ك-م-ا ”
حجز أسصلحة بيضصاء ﬁظورة كانت بحوزتهم،
ليتم –ويلهم إأ ¤ألعدألة ألتي أمرت بإايدأعهم
أ◊بسض.

سضيدي بلعباسس :غ شضعدو

